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( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  حرش 

باتک تاصخشم 

حراش . ، 1377 یقتدمحم ،1302 -  يزیربت ، يرفعج  هسانشرس :
حرش یسراف . . هغالبلا جهن يدادرارق : ناونع 

. يرفعج یقتدمحم  هغالبلا /  جهن ریسفت  همجرت و  روآدیدپ : مان  ناونع و 
يرفعج ، 1388. همالع  راثآ  رشن  نیودت و  هسسوم  نارهت : رشن : تاصخشم 

9 ج. يرهاظ : تاصخشم 
978-964- 6 ج.4 -  لاـیر :  90000 3 2-41-6608-964-978 ؛ : ج.1 -  لاـیر :  90000 هرود 5-40-6608-964-978 ؛ : کـباش :
90000 12 3-44-6608-964-978 ؛ : ج.10 -  لایر :  90000 9 6-43-6608-964-978 ؛ : ج.7 -  لایر :  90000 9-42-6608 ؛ :
978- 21 ج.19 -  لایر :  90000 18 7-46-6608-964-978 ؛ : ج.16 -  لایر :  90000 15 0-45-6608-964-978 ؛ : ج.13 -  لایر :

: 978-964-6608-49-8 27 ج.25 -  لایر :  90000 24 1-48-6608-964-978 ؛ : ج.22 -  لایر :  90000 4-47-6608-964 ؛ :
. تسا هدش  یفاحص  دلجم  کی  رد   3 ج.1 -  تشاددای :
. تسا هدش  یفاحص  دلجم  کی  رد   6 ج.4 -  تشاددای :
. تسا هدش  یفاحص  دلجم  کی  رد   9 ج.7 -  تشاددای :

. تسا هدش  یفاحص  دلجم  کی  رد   12 ج.10 -  تشاددای :

. تسا هدش  یفاحص  دلجم  کی  رد   15 ج.13 -  تشاددای :
. تسا هدش  یفاحص  دلجم  کی  رد   18 ج.16 - تشاددای :

. تسا هدش  یفاحص  دلجم  کی  رد   21  - 19 ج . تشاددای :
. تسا هدش  یفاحص  دلجم  کی  رد   24 ج.22 -  تشاددای :
. تسا هدش  یفاحص  دلجم  کی  رد   27 ج.25 -  تشاددای :

. تسا هدش  رشتنم  دلج  رد 27  یمالسا  گنهرف  رشن  رتفد  تاراشتنا  طسوت  لاس 1357  رد  البق  رضاح  باتک  تشاددای :
. همانباتک تشاددای :

.- مهدزناش هبطخ  مراهچ - هبطخ  ج.3 . .- موس هبطخ  مکی -  هبطخ  ج.2 . (.- ع  ) یلع تیصخش  یناسنا و  تلاسر  همدقم : ج.1 . تاجردنم :
تسیب و هبطخ  متفه -  تسیب و  هبطخ  هیقب  ج.6 . .- متفه تسیب و  مکی -  تسیب و  هبطخ  ج.5 . .- متسیب هبطخ  مهدزناش -  هبطخ  هیقب  ج.4 .
یـس و هبطخ  ج.9 . .- موـس یـس و  هبطخ  ما -  یـس هبطخ  ج.8 . .- نآرق هاگدـید  زا  تخانـش  یملع و  هاگدـید  زا  تخانـش  هیقب  ج.7 . .- مهن

.- مالسا هاگدید  زا  یگدنز  ییاهن  فده  همیمض  هب  موس  تصش و  هبطخ  مجنپ -  لهچ و  هبطخ  ج.10 . مراهچ -. لهچ و  هبطخ  مراهچ - 
ياه هبطخ یمومع  ریـسفت  هیقب  ج.13 . .- موـس داتـشه و  مکی -  داتـشه و  هبطخ  ج.12 . .- مداتـشه هبطخ  مراهچ -  تصـش و  هبطخ  ج.11 .

یمومع ریسفت  هیقب  ج.16 . .- مکی دون و  متـشه -  داتـشه و  هبطخ  ج.15 . .- متفه داتـشه و  هبطخ  ج.14 . .- مشش داتشه و  موس -  داتـشه و 
هیقب ج.19 . .- مشـش دص و  مهن -  دون و  هبطخ  ج.18 . .- متـشه دون و  مراهچ -  دون و  هبطخ  ج.17 . .- موس دون و  نایاپ  اـت  مکی  دون و  هبطخ 

دص و هبطخ  ج.21 . .- مهدزاود دص و  مهن -  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت  هیقب  ج.20 . .- مهن دص و  مشش -  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
یمومع ریسفت  ج.23 . .- مهن تسیب و  دـص و  مود -  تسیب و  دـص و  ياـه  هبطخ یمومع  ریـسفت  ج.22 . .- مکی تسیب و  دـص و  مهدزیس - 

ج.25. .- مکی هاجنپ و  دص و  متـشه -  یـس و  دـص و  ياه  هبطخ یمومع  ریـسفت  ج.24 . .- متفه یـس و  دص و  ما -  یـس دـص و  ياه  هبطخ
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.- مشش تصش و  دص و  مشش - هاجنپ و  دص و  ياه  هبطخ یمومع  ریـسفت  ج.26 . .- مجنپ هاجنپ و  دص و  مود -  هاجنپ و  دـص و  ياه  هبطخ
. مجنپ داتشه و  دص و  متفه -  تصش و  دص و  ياه  هبطخ یمومع  ریسفت  ج.27 .

ریسفت دقن و  هغالبلا --  جهن . 40ق . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا نب  یلع عوضوم :
اه هبطخ هغالبلا --  جهن . 40ق . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا نب  یلع عوضوم :

راصق تاملک  هغالبلا --  جهن . 40ق . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا نب  یلع عوضوم :
اه همان هغالبلا --  جهن . 40ق . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا نب  یلع عوضوم :
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(. تسا نارگشیاتس  دح  زا  رتالاب  شـشیاتس  قح  هک  ار  يادخ  ساپـس   ) نولئاقلا هتحدم  غلبیال  يذلا  هللادمحلا  مکی  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

شرتسگ زج  يزیچ  ناسنا ، مان  هب  يدوجوم  رد  نارکیب  لامک  زایتما و  همه  نیا  یتسه و  للجم  خاک  رد  زیگناتریح  تمظع  همه  نآ  رگم 
و داینب ، ماکحتسا  نیناوق و  نآ  اب  تانئاک  رادزار  طاسب  رگم  تساهتخورفارب ؟ شاب  يهملک  اب  ار  نآ  هک  تسا  وا  تیاهنیب  تیـشم  زا  یمد 
زج يزیچ  دزاسیم ، ناریو  ار  یملاع  ای  دابآ و  ار  یناهج  شنایرج  زا  ياهظحل  هک  هشیدنا  نادجو و  دادعتسا و  شوه و  نآ  اب  یناسنا  عون 

یگتسیاش هب  هن  تسا  ام  تیدوجوم  روخرد  ام  شیاتس  ساپس و  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسا ؟ وا  تردق  نایاپیب  سونایقا  زا  يزیچان  يهرطق 
یناسنا عون  هک  تایح  عونتم  ياههاگرذگ  رد  تسا ) نارگشرامش  هشیدنا  قوفام  شیاهتمعن   ) نوداعلا هئامعن  یصحیال  و  یبوبر . ماقم  نآ 

نآ یتح  هدرتسگ ، ار  شایهلا  تمحر  تایآ  دـنیبیم و  هداهن  ار  شغیردیب  تمعن  ناوخ  اج  همه  نآ ، ییاهن  لزنم  ات  درذـگیم ، اهنآ  زا 
یهلا تایآ  ار  اهنآ  درگنیم و  دناهدرب ، ورف  دوخ  رد  ار  وا  هک  تعیبط  طباور  ءازجا و  هب  یگدنز  يالعا  قفا  زا  هک  نیرب  نادجو  هشیدنا و 

ندوتس كرد و  زا  یمدآ  هک  تسا  ییامظع  تمعن  دوخ  دنیبیم ، ینابر  ياهتمعن  و 
هزادـنا دـح و  زا  تسا ، هدومرف  بیـصن  ییانیب  نینچ  ار  نادـجو  هشیدـنا و  هک  نیناوق  تاعوضوم و  همه  نآ  شرامـش  تسا و  ناوتاـن  ش 

ندوب تمعن  دزاسب و  نشور  ناسنا  يارب  ار  یتسه  یعقاو  يهرهچ  هک  یلاـع  نادـجو  هشیدـنا و  ندروآ  تسد  هب  يهلحرم  نیتسخن  نوریب .
دوجو رد  تایح  ياههولج  نیرتیلاع  زا  هک  تسا  اهیرایـشه  اهیهاگآ و  شریذپ  دـیامن ، تابثا  یمدآ  تیدوجوم  اب  ار  نآ  طباور  ءازجا و 

هدزرانکرب و یمدآ  نامـشچ  ولج  زا  ار  اههدرپ  راصعا  نورق و  تشذـگ  اب  هناهاگآ  ياـهتیلاعف  شریذـپ و  هک  تسنیا  هن  رگم  تسا . یمدآ 
تاـحوتف و هـمه  نـیا  هاـگنآ  تـسا ؟ هتخاـس  نـشور  هدـننکهریخ  ياـهناشکهک  اـت  هـتفرگ  تارذ  ناـهج  زا  ار  تعیبـط  نارکیب  ياـهتمظع 

میاهدناوخ ار  یطوطخ  اهنت  تعیبط  تخانش  اب  ام  هک  تسا  هدرک  یقلت  تقیقح  نیا  تخانـش  يارب  ماگ  نیتسخن  ار  زیگناتهب  ياهیورـشیپ 
رادـنپ و لایخ و  ار  یتسه  ملاـع  هک  تسا  هدوب  اـهیهاگآ  اهیرایـشه و  زا  رارف  سکعلاـب ، و  تسا . اـم  ياههدـناوخ  يارواـم  شیاوتحم  هک 
هک اهیرایـشه  نانمـشد  نیا  يارب  یتسه  هاگراک  تسا !!! هداهن  مان  یئالابرـس  فت  ار  شنیدروجـال  رهپـس  ناگراتـس  وردوخ و  ار  شنیناوق 
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یم ریسفت  یناویح  ياههزیرغ  عابشا  زا  يذیاذل  اهیندیماشآ و  زا  ییاههعرج  اهیندروخ و  زا  ییاههمقل  اب  یعیبط  دوخ  مروت  زج  ار  یگدنز 
حور ياهتمظع  تازایتما و  رد  هکنانچ  دنـشیدنایب ، ساپـس  شرامـش و  رد  دـننیبب و  نآ  رد  یتمعن  هک  داد  دـهاوخن  ناـشن  ياهرهچ  دـننک ،

اههلول و ییاذغ و  داوم  تیدودـحم  تیعمج و  دودـحمان  شیازفا  گناب  تسا  یتدـم  تشاد . دـنهاوخن  ياهشیدـنا  نیرتمک  مه  نتـشیوخ 
ياج هب  كانتـشحو  گناب  نیا  ندینـش  زا  سپ  نانیا  تسا . هدوب  سوتلام  زا  گناب  نیا  زاغآ  تسا . هتخادنا  ناوارف  مدرم  راکفا  رد  اهینیبدب 

نتـشابنا يارب  ار  اـیوقا  علو  صرح و  هدروآ و  يور  هنانیبدـب  ياهیئوگهفـسلف  هب  یئاذـغ ، داوم  تیعمج و  عورـشم  لیدـعت  یقطنم و  میظنت 
راداو درم ) نز و  لـسانت  تلآ   ) یگدـنز يدورو  يهزاورد  سوماـن  کـته  هب  ار  عماوج  زا  رگید  یخرب  دـندرک . دـیدشت  یگدـنز  ریاـخذ 

اهنت هن  دشاب ، هداد  يور  نیمز  يهرک  رد  شیپ  اهتدم  یلیخ  زا  یگنـسرگ  زا  تیعمج  راجفنا  تسیابیم  سوتلام  تابـساحم  يور  دنتخاس .
یکشخ زا  هچ  نیمز  يهرک  داوم  بلغا  زا  هک  دش  مولعم  دیدج ، نارود  یملع  ياهیسررب  اهـشواک و  قبط  هکلب  هدادن ، خر  يراجفنا  نینچ 
يردق هب  داوم  لیدبت  رییغت و  رد  ییایمیـش  ياهتیلاعف  درک . هدافتـسا  نوگانوگ  لاکـشا  اب  رـشب  يهیذغت  يارب  ناوتیم  ایرد ، زا  هچ  دشاب و 

نیمز يهرک  نیا  رد  ناسنا  هیذغت  دیوگب  هک  دنکیم  راداو  تئرج  نیا  هب  ار  ناسنا  هک  دوشیم  هدید  عونتم  رادهنماد و 
ناونع هب  مه  ار  اهنامـسآ  هدرکن و  رـصحنم  نیمز  هب  ار  مدرم  تشیعم  داوم  یـساسا  داینب  ینآرق  تایآ  رگید  فرط  زا  درادـن . یتیدودـحم 

زا ار  امـش  هک  تسیک  وگب : نانآ  هب  . ) هللا لق  ضرالا ، تاوامـسلا و  نم  مکقزری  نم  لـق  تسا : هدومن  یفرعم  تشیعم ) داوم   ) يزور عباـنم 
ملا لیبق : زا  يرگید  تایآ  يهفاضا  هب  تسا . هدش  دراو  نآرق  زا  هیآ  شـش  رد  نومـضم  نیا  هللا . وگب : دهدیم )؟ يزور  نیمز  اهنامـسآ و 

( رایتخا  ) ریخست رد  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دنوادخ  هک  دینیبیمن  ایآ  . ) ضرالا یف  ام  تاوامـسلا و  یف  ام  مکل  رخـس  هللا  نا  اورت 
رایتخا و رد  نیمز  يهرک  هفاضا  هب  مه  ار  رگید  تارک  دـناوتیم  ناسنا  هک  دـنکیم  تاـبثا  لـماک  تحارـص  اـب  هک  تسا .) هتـشاذگ  اـمش 

ریاـس اهیگنـسرگ و  اـهیطحق و  خـیرات  لوـط  رد  هک  دوـش  حرطم  لاوئـس  نـیا  تـسا  نـکمم  اهیگنـسرگ  اـهیطحق و  دریگب . دوـخ  فرـصت 
یهلا ياهتمعن  ندوب  شرامـش  قوف  اب  هدـیدپ  نیا  اـیآ  دوشیم ، هدـید  ناوارف  تسا ، هدوب  اـهریم  گرم و  بجوم  هک  ییاذـغ  ياـهدوبمک 

اهالب و ناونع  هب  مکی - عون  ددرگیم : میـسقت  هدمع  عون  ود  هب  اهیراوگان  ریاس  دننام  مه  اهیگنـسرگ  اهیطحق و  يهدیدپ  درادـن ؟ یتافانم 
سا ملسم  دشابیم ، دنتسم  یعامتجا  ياهتیریدم  ای  یعامتجا  هچ  يدرف و  لاح  رد  هچ  ناسنا  دوخ  هب  هک  يرایتخا  ياهیراوگان 

هدـش هدـید  ناوارف  روطب  خـیراوت  رد  هکنانچ  تسا  ناسنا  دوخ  ياهیهاتوک  ای  ریـصقت و  هب  طوبرم  اـهیراوگان  زا  يراـیتخا  عون  نیا  هک  ت 
نآ مود - عون  دـناهدروآ . مهارف  ار  دوـخ  یتـشیعم  یتخبدـب  تاـبجوم  اـهیهارمگ  ریاـس  اـهیهاوخدوخ و  لـهج و  تهج  هب  مدرم  هک  تسا 

ییاناوت و زا  رود  هک  تسا  یعیبط  ییاهدادیور  نیناوق و  نآ  هب  طوبرم  هدوب و  جراخ  رشب  رایتخا  زا  هک  تسا  اهیراوگان  اهالب و  زا  تمسق 
زا یهورگ  ای  درف  يارب  هک  اهیراوگان  نیا  جالع …  لباق  ریغ  ياهیرامیب  اهلیس و  اههلزلز و  اهیناشفشتآ و  دننام  دشابیم ، اهناسنا  يهدارا 
ره هک  دربن  نامگ  دنکن و  هیکت  تعیبط  یئابیز  مظن و  هب  هک  یناسنا  عون  يارب  يدج  تسا  یئاهرادشه  تقیقح  رد  دـیآیم ، شیپ  اهناسنا 

چیه . ) مولعم ردـقب  ـالا  هلزنناـم  هنئازخ و  اندـنع  ـالا  ءییـش  نم  نا  و  مینک : هجوت  ار  هیآ  نیا  تسا  تعیبـط  رد  تعیبـط و  زا  تسه  هک  هچ 
یهلا تاروتسد  قبط  ام  هکنیا  و  میتسرفیمن .) ورف  نیعم  يهزادنا  هب  زج  نآ  زا  ام  تسا و  ام  شیپ  نآ  عبانم  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  يزیچ 

تشیعم یتسردنت و  يهلیسو  هنوگ  ره  تیوقت  تامیالمان و  هنوگ  ره  ندرک  فرطرب  يارب  میراد  يدج  يهفیظو  شنیب  شناد و  يهلیـسوب 
يا هن  دشاب ، دنتسم  ششوک  راک و  هب  ناگدنز  یگدنز  هک  تسا  نآ  يارب  نوگانوگ ، ياهتفرشیپ  و 

هب هراومه  یگدنز  نازورف  غارج  یـشوماخ  گرم و  يهدـیدپ  هکنیا  يهفاضا  هب  دـنزیرب . ام  يولگ  هب  بآ  ناویل  کی  رد  ار  یگدـنز  هکن 
- مود لماع  یناسنا  يدام  دـبلاک  هدـنزاس  رـصانع  كالهتـسا  اهورین و  نتفای  نایاپ  مکی - لـماع  تسا : هتـسباو  یـساسا  لـماع  ود  زا  یکی 

لاح ره  هب  تعیبط . ياهدادـیور  لباقم  رد  تمواقم  نداد  تسد  زا  شنوگانوگ و  عاونا  اب  اـهیرامیب  دـننام  تاـیح  يهمادا  عناوم  شیادـیپ 
درف و چیه  یهلا  تمکح  هاگدید  زا  دنک . رود  نت  زا  ار  سابل  نآ  یتسیاب  يرگید  زور  ربج  يور  زا  دـشوپیم ، یگدـنز  سابل  هک  یـسک 

رظتنم ناگدـنز  نیمک  رد  نوگانوگ  عاونا  اب  قوف  لماع  ود  زا  یکی  دـیامن . رود  دوخ  نت  زا  رایتخا  اب  ار  یگدـنز  سابل  یتسیابن  ياهعماج 
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یگنسرگ و اب  ندرم  هچ  دشاب و  شتآ  رد  نتخوس  هچ  رس و  رب  فقس  طوقس  هاوخ  دشاب و  يرامیب  هاوخ  دشابیم . لمع  تبون  ندیسرارف 
هقح يدویـال  و  درادـن . گرم  یگدـنز و  نوناـق  ناـیرج  اـب  یتاـفانم  یهلا  ياـهتمعن  ندوـبن  شرامـش  لـباق  تاـظحالم ، نیارباـنب  یطحق .

هک یناور  یتایح و  ياهتیلاعف  زا  یجاوما  هدیچیپ و  مهرد  كاخ  یتشم  دـنک  هچ  دـنناوتان ) شقح  يادا  زا  اشوک  نایوجقح   ) نودـهتجملا
زج يزیچ  شرامـشیب  ياهناسنا  اب  ایوپ و  ياهناشکهک  اب  یتسه  ناهج  يهمه  هک  تیدـحا  یبوبر  ماقم  لباقم  رد  دوشیم ، هدـیمان  ناـسنا 

شم
هب لوصو  يارب  هک  یهار  ره  دوش و  جیـسب  وا  هار  رد  ندیـشوک  يارب  هک  یئورین  ره  زین  تسین . وا  تیـشم  يهظحل  کـی  زا  یکچوـک  قـت 

دراو ینارق  تایآ  زا  دروم  هس  رد  تسا . ریذـپانناکما  ناسنا  يارب  نآ  ندرک  ادا  هک  تسا  وا  قح  زا  یئزج  دوش ، هدـیدرونرد  وا  قح  يادا 
کی قح  ندروآ  ياج  هب  دـناهدرواین ) ياـج  هب  تسا ، هتـسیاش  هک  روط  نآ  هب  ار  دـنوادخ  ناـنآ   ) هردـق قح  هللا  اوردـق  اـم  و  تسا : هدـش 

كرد و رد  یناوتاـن  كدـنا  رگا  تـقیقح ، نآ  يهراـبرد  لـماک  يهبـساحم  تفاـیرد و  كرد و  - 1 دریگیم : ماـجنا  زیچ  ود  اـب  تـقیقح 
يهطاحا هک  تهج  نادب  تسا . هدشن  ادا  تقیقح  نآ  تخانـش  قح  دیدرت  نودب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تقیقح  کی  يهبـساحم  تفایرد و 

. تشاد دهاوخن  ناکما  ام  يارب  وا  تفرعم  قح  يادا  اذـل  تسین ، ریذـپناکما  خـماش  ماقم  نآ  يهراب  رد  ام  تابـساحم  تفایرد و  كرد و 
یتفرعم میناوتیمن  ام  ادـنوادخ ،  ) کتفرعم قح  كانفرع  ام  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  هک  هلمج  نآ  ياـنعم  تسنیا 

دوجو تقیقح  نآ  ناسنا و  نایم  هک  ياهطبار  هب  رظن  اب  تقیقح  کی  قح  ندروآ  ياـج  هب  - 2 میروایب .) تسد  هب  وت  یهلا  ماقم  يهتسیاش 
تسا و تیاـهنیب  یهلا  ياـهتمظع  هک  تهج ، نادـب  تسا ، ادـخ  تسا ، حرطم  وا  قـح  يادا  هک  یتـقیقح  ثحب  دروـم  يهلئـسم  رد  دراد .

ناسنا يهطبار 
وا و رب  هطاحا  یعون  قلاخ ، نینچ  قح  يادا  يانعم  و  دـشابیم ، تیاهنیب  ياهتمظع  ياراد  هک  تسا  یقلاـخ  اـب  قولخم  يهطبار  ادـخ ، اـب 
هک هلمج  نآ  يانعم  تسنیا  دشابیم . ریذپانناکما  ادـخ  يهرابرد  یئاهن  تیدوبع  یلمع و  قح  يادا  اذـل  درادربرد ، ار  وا  زا  ندـش  زاینیب 

سپ میروایب .) ياج  هب  وا  ماقم  يهتـسیاش  یتدابع  میناوتیمن  ام  و   ) کتدابع قح  كاندـبع  ام  هک : تسا  هدـش  هداد  تبـسن  مرکا  ربمایپ  هب 
دزاس و راچد  يدیمون  سای و  زا  یعون  هب  ار  اهناسنا  قوف ، لیلحت  ثحب و  لالدتسا و  تسا  نکمم  تسیچ ؟ ادخ  لباقم  رد  اهناسنا  فیلکت 

میوش رادروخرب  یعیبط  ذیاذل  زا  میناوتب  هچ  ره  میماشایب و  میروخب و  دیراذگب  سپ  كاپ ! ملاع  اب  ار  كاخ  تبسن  هچ  هک  نونکا  دنیوگب 
یفرعم یگرزب  هب  هک  ار  یئاهزغم  زا  یخرب  یتح  روآهدـنخ ، هداـس و  رهاـظ  هب  بلطم  نیا  میدرگ !! كاـخ  زومرم  راـید  راپـسهر  هاـگنآ  و 
نتـشاد اب  نیرب  دوجوم  اجک و  ناـسنا  ماـن  هب  يرادـقمیب  يهرذ  هک : دـنیوگیم  نینچ  نارگید  هب  نتـشیوخ و  اـب  هدومن ، لاغـشا  دـناهدش ،

ره زا  رترب  تیاهنیب و  قوفام  نآ  يهرابرد  رادقمیب  يهرذ  نیا  شتـسرپ  تفرعم و  اجک !؟ لامک  ره  زا  رترب  تیاهنیب و  قوفام  ياهتمظع 
هب دورو  اب  تسخن  ار  لئاسم  هنوگ  نیا  خساپ  دیآ !؟ راک  هچ  هب  دشاب ، ریذپناکما  مه  رگا  لامک 

یفاک یناور  ياهتیلاعف  اهورین و  نارازه  تخانش  يارب  اهـششوک  اهـشالت و  همه  نیا  رگم  تفایرد ، ناوتیم  اهناسنا  دوخ  ینورد  يهنحص 
املـسم دـنک ؟ ادا  ار  حور  يـالتعا  قـح  تسا  هتـسناوت  یحور  ياـهتیوقت  نیقلت و  نیرمت و  اـهتیبرت و  مـیلعت و  هـمه  نآ  رگم  تـسا ؟ هدوـب 

لاـح نیا  اـب  تسا  هدیـسرن  مه  یمـسر  ییادـتبا  نارود  هب  یتـح  نتـشیوخ  زا  يرادربهرهب  میظنت و  تخانـش و  يهراـبرد  يرـشب  تیقفوـم 
اهنرق دنکیم . کیرحت  نتشیوخ  يهرابرد  رتیلاع  يرادربهرهب  میظنت و  رتشیب و  تخانش  هب  ار  ام  هظحل  ره  ام  ینورد  مسیمانید  ياهترورض 

اهناسنا ام  هچرگا  دنونـشیم . ار  نآ  ناگمه  هدـش و  دـنلب  دـیبایرد ، ار  دوخ  ات  دیـشیدنایب  دـیناوخب و  ایند  یملع  زکارم  يهمه  زا  هک  تسا 
زا یناسنا ، یگدنب  ياهـشیارگ  اب  نکمم و  ياهتفرعم  شیازفا  اب  هک  میناوتیم  رادقم  نیا  اما  مینک ، ادا  ار  يدنوادخ  یعقاو  قح  میناوتیمن 
زا يور  هب  یهار  ینک  دهج  رگا  یلو  يوشن  وا  وت  میراذـگب : ماگ  لماکت  رتعفترم  عفترم و  ياههلق  هب  میئآرب و  یتسرپدوخ  تعیبط و  هاچ 

هطاحا وا و  تاذ  كرد  زا  نایمدآ  زاورپ  رود  ياهتمه  هک  يدنوادخ   ) نطفلا صوغ  هلانیال  ممهلا و  دعب  هکردـیال  يذـلا  دزیخرب  ییوت  وت 
م تسا .) رودب  نارایشه  يرایشه  ذوفن  زا  شیبوبر  يالعا  يهزوح  اسران و  شخماش  ماقم  هب 
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دـشاب و هک  يزایتما  تمظع و  ره  رد  یـساسحا  ینالقع و  ياهورین  هک  دوشیم  دـیکات  رگید  راب  نایمدآ  ياهیرایـشه  اهتمه و  تیدودـح 
زا هتفرگ  ياهتیفیک  اهتیمک و  رب  ینتبم  لیاسو  اب  نوچ  دشاب ، ذفان  هدرتسگ و  هک  مه  هزادنا  ره  یمدآ  لالدتسا  تردق  سدح و  يرایشه و 
ات هک  تسا  یلک  نوناق  کی  مه  نیا  تشاد . دـهاوخن  ار  یهلا  ماقم  نآ  هب  یباـیهار  یئاـناوت  اذـل  دریگیم ، تروص  تعیبط  سح و  ورملق 

يهرابرد يرایـشه  یهاگآ و  ددصرد  هن  دشوکیم و  فده  ناونع  هب  نآ ، هب  ندیـسر  يارب  هن  دوشن  هداهنرب  یمدآ  هاگدید  رد  یعوضوم 
ینهذ تایـصوصخ  اهتیفیک و  اـهتیمک و  اـب  عوضوم  ناـمه  یمدآ ، هاگدـید  رد  عوضوم  ندـش  هداـهنرب  اـب  رگید  فرط  زا  دـیآیمرب . نآ 

دح هتفـصل  سیل  يذلا  تشاد . دـهاوخن  نیرب  دوجوم  نآ  هب  هطاحا  زگره  ام  تخانـش  تفرعم ، نوناق  ود  نیا  هب  رظن  اب  ددرگیم . دودـحم 
ریوصت میـسرت و  چیه  دیاینرب و  دودح  تاسایقم و  هب  شکاپ  تاذ  تافـص   ) دودمم لجا  دودعم و ال  تقو  دوجوم و ال  تعن  دودحم و ال 

رد یلامجا  یثحب  دودـحم .) ياهتدـم  دودـعم و  ياهههرب  ياروام  تسا و  نامز  يوسارف  شلامج  لـالج و  فاـصوا  دزاـسن . شـصخشم 
تاذ کی  يارب  هک  یتقیقح  ره  مکی - لـیلد  درک : حرطم  ناوتیم  لـیلد  ود  یهلا  تافـص  ندوب  دودـحمان  ناـیب  يارب  يدـنوادخ  تاـفص 

زرا دوشیم ، بوسحم  تفص 
اب رتشزرااـب و  تسا  یناـسنا  تفـص  هک  یلوـحت  تکرح و  دوـشیم . هدـیمان  فوـصوم  هک  تسا  تاذ  نآ  عباـت  تقیقح  نآ  تمظع  ش و 

کی ساسحا  ربارب  رد  ناسنا  ساسحا  تسا . روبزم  دوجوم  ای  ناویح و  کی  ای  هایگ  کی  تفـص  هک  تسا  یلوحت  تکرح و  زا  رت  تمظع 
يهدـننک ناـیب  تقیقح  رد  تفـص  هک  تسا  نآ  یـساسا  لـصا  نیا  لـیلد  ناوـیح . ربارب  رد  ناـسنا  هک  تـسا  یلاـع  هزادـنا  ناـمه  ناوـیح 

هک دراد  دوجو  ياهطبار  لولعم  تلع و  نایم  نوچ  و  دراد ، نآ  يارب  یلولعم  يهبنج  تاذ  کـی  تفـص  مه  یهاـگ  تسا . تاذ  یگنوگچ 
كاپ تاذ  هک  تهج  نادب  دشاب . دوخ  فوصوم  عبات  تفـص  هک  تسا  نیا  هدعاق  دندرگیم ، رگیدـکی  يهدـنهد  حیـضوت  نآ ، يهلیـسوب 

. دشابیم دودحمان  تیاهنیب و  لامک  تمظع و  تهج  زا  مه  كاپ  تاذ  نآ  فاصوا  تسا . تیاهنیب  لامک  تمظع و  ياراد  يدـنوادخ 
کی زورب  اریز  تسا ، دودحم  يدنوادخ  تردق  هک  دراد  لابند  رد  ار  رادنپ  نیا  دشاب ، دودحم  يدنوادخ  تفـص  هکنیا  ضرف  مود - لیلد 
تفـص الثم  مینک  ضرف  رگا  لاح  تسا ، هتـشاد  ار  تفـص  نآ  ندوب  اراد  تردـق  ضورفم  تاذ  هک  دـنکیم  فشک  تاذ  کـی  رد  تفص 
تردق هک  یتروص  رد  درادن ، یتردق  دودحم  تلادع  نآ  زا  رتشیب  هب  دنوادخ  هک  دهدیم  هجیتن  نینچ  تسا ، دودحم  يدنوادخ  تلادـع 

رد هکنانچ  تسا . نامز  قوف  شلامج  لالج و  فاصوا  درادن . یتیاهن  يدنوادخ 
یمدآ نهذ  رد  ینیع  یعیبط  تادوجوم  تکرح  زا  هک  یـششک  ساسحا  زا  تسا  ترابع  نامز  تسا ، هدـش  تباث  نامز  هب  طوبرم  ثحابم 

عوضوم دوش ، یفنم  بطق  ود  نیا  زا  یکی  رگا  اذـل  ینهذ ، ینیع و  بطق  ود  لوصحم  تسا  یتقیقح  ناـمز  تقیقح  رد  دـیآیم . دوجو  هب 
هتـشادن دوجو  دشابیم ، ناسنا  يازجا  تعیبط و  رد  تادوجوم  تکرح  زا  معا  هک  ینیع  تعیبط  ناهج  رگا  سپ  ددرگیم . یفنم  زین  نامز 

دوخ هچرگا  . ) دوب دهاوخن  حرطم  ینامز  دیامن ، كرد  يرگید  زا  سپ  یکی  اهدادیور  يارب  یششک  شنهذ  اب  هک  دشابن  یناسنا  ای  دشاب ،
تکرح و ییاـضف و  دـعب  لـقث و  يارجم  زا  یهلا  فاـصوا  نوچ  و  دوخ ) يارب  تسا  یتـیعقاو  یمدآ  نهذ  زا  رظن  عـطق  اـب  ینیع  تاـکرح 
. دهدب رارق  دادتما  ششک و  يارجم  رد  ار  یهلا  فاصوا  دناوتیمن  نامز  يهدیدپ  اذل  تسا ، رتالاب  یمدآ  جنسنامز  نهذ  تعیبط و  لوحت 

ياهداب دیـشخب و  یتسه  تاقولخم  هب  شیلاعتم ، تردـق  اب   ) هضرا نادـیم  روخـصلاب  دـتو  هتمحرب و  حاـیرلا  رـشن  هتردـقب و  قئـالخلا  رطف 
تردق اب  یتسه  شنیرفآ  دومرف .) لیدعت  هتشارفارب  رس  ياههوک  بصن  اب  ار  نیمز  برطضم  تاکرح  تفرگ و  ندیزو  شتمحر  هب  ازفناج 

. تسا هدوب  زاـینیب  یتدـعاسم  دادمتـسا و  هنوگ  ره  زا  دوخ  هدوبن و  وا  يارب  ياهزیگنا  يربـج ، ملاـع  یتـسه  ملاـع  ندـیرفآ  رد  راـیتخا  و 
هب یتسه  ناهج  تمظع 

ياهتیلاعف ربارب  رد  زیچان  روصت  کی  هک  تسا  حرطم  یهلا  تردق  ربارب  رد  هزادنا  نامه  هب  دشاب  هدـننک  هریخ  هک  مه  تیفیک  هزادـنا و  ره 
رد هشیدـنا  زا  یجوم  دـنک ؟ نوگرگد  ار  یناـهج  دـناوتیم  یمدآ  يهشیدـنا  زا  یجوم  هک  تسین  نینچ  اـیآ  یناـسنا . حور  زغم و  نارکیب 
رد یفیک  یمک و  تاسایقم  اب  ار  اهتمظع  اهیگرزب و  هراومه  ام  زغم  هک  دـیآیم  زیچان  رظن  هب  تهج  نآ  زا  ناهج ، ندـش  نوگرگد  لـباقم 
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یهجو چیه  هب  دیدیمن ، ار  هشیدنا  يهدننک  هریخ  تالوصحم  شیوخ  مشچ  اب  رشب  رگا  دجنـسیم . دوخ  ياههتـساوخ  اههتـسناد و  دودح 
ای عون  دونـشیم ، ار  تردق  يهملک  هک  یتقو  رـشب  الومعم  دیامن . رواب  هشیدنا  هب  ار  هدننکهریخ  تالوصحم  نآ  دانتـسا  هک  تشادن  ناکما 
ار ییاهتقباطم  نآ ، لوصحم  تردـق و  نایم  هاـگنآ  دزاـسیم ، مسجم  تسا  دـیلوت  ناـیرج و  لاـح  رد  تعیبط  رد  هک  ار  اـهورین  زا  یعاونا 

لاثم هب  هجوت  اـب  یلو  دـنادرگب !؟ ار  نآ  دزاـسب و  ار  یتسه  هاگتـسد  هک  تسا  یتردـق  عون  هچ  نیا  دـیوگیم : هجیتن  رد  دـنیبیم و  رارقرب 
نیناوق تسا . هتفرگ  تروص  یحورـشم  ثحابم  اهداب  اوه و  كرحتم  لماوع  يهرابرد  دوریم . نیب  زا  بجعت  نیا  نآ  لوصحم  هشیدـنا و 

رح یلاع  رایسب  مظن  زا  هک  تسا  تعیبط  ملاع  بلاج  رایسب  لئاسم  زا  اهنآ  عاونا  اهداب و  ندیزو  عوضوم  رد  زیگناتفگش 
، حـیقلت دـننام  اهداب  یتایح  تـالوصحم  جـیاتن و  نینچمه  دـنکیم و  تیاـکح  یئاـیفارغج  ياهدـحاو  رد  نتفرگ و  رارق  تدورب و  ترا و 

رگید یکی  یـسانشنیمز ، نوگانوگ  نارود  رد  اهنآ  لوحت  اههوک و  عوضوم  دزاسیم . رادومن  وجتقیقح  ياهناسنا  يارب  ار  یهلا  تاـیآ 
دننکیم نامگ  مدرم  زا  یهورگ  تسا . هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  نارایـشه  هراومه  هک  تسا  تعیبط  ملاع  مظن  يهدـننکنایب  تاـعوضوم  زا 

یتاملک هب  رظن  اب  یلو  تسا ، كرحتم  نیمز  دـیوگیم : هک  تسا  یملع  دـیدج  يهیرظن  فلاخم  اههوک  يهرابرد  یمالـسا  عبانم  ناـیب  هک 
بارطـضا و ياـنعم  هب  نادـیم  يهـملک  اریز  دوـشیم ، فرطرب  هابتـشا  نـیا  تـسا ، هـتفر  راـک  هـب  لـیلحت  ثـحب و  دروـم  يهـلمج  رد  هـک 

ندومن روظنم  دننام  درادن  ناکما  یگدنز  نآ  نودـب  هک  تسا  بارطـضا  لیدـعت  يارب  نیمز  يهرک  رد  اههوک  دوجو  تسا  یگهمیـسارس 
. درادیم ظوفحم  هدننکنوگنرس  تابارطضا  تاکرح و  رطخ  زا  ار  یتشک  هک  امیپ  سونایقا  یتشک  ياضعا  يارب  لقث 

هحفص 32] ]
روظنم هکلب  تسین ، ضحم  زاغآ  میدرک  همجرت  هکنانچ  لوا  يهملک  زا  دوصقم  تسا  ادـخ  تفرعم  نید  ساسا  زاغآ و  هتفرعم  نیدـلا  لوا 
هدـمآ تسب  ياپ  راتفگ  یهگناو  هشیدـنا  لوا  دوشیم : هتفگ  هک  تسا  عیاش  فراعم  ورملق  رد  ریبعت  نیا  و  تسا . یـساسا  نیتسخن و  داـینب 

لوا مییوگیم : نینچمه  ار  شیوخ  يهدـیقع  سپـس  نک  تاـبثا  ار  دوخ  دوجو  لوا  دوشیم : هتفگ  نیکاکـش  ربارب  رد  راوید  سپ  تسا و 
یلاع لئاسم  يهدع  کی  اب  دریذپب ، ار  نید  يانعم  یمدآ  هکنیا  نودب  تسا  نکمم  دمآ . دهاوخ  شلابند  لولعم  دیروایب  دوجو  هب  ار  تلع 
مکاح نیناوق  یتسه و  ناهج  تمظع  الثم  دنک . ادیپ  ییانـشآ  دیامن ، حرطم  وا  يارب  ار  يرتیلاع  تالامک  دروایب و  نوریب  دوخ  زا  ار  وا  هک 
ییابیز ندوب و  دـیفم  هب  هجوت  اـب  تسا  نکمم  زین  مسرب . یلاـع  لاـمک  هب  اـیند  نیا  رد  مناوتیم  نم  هک  دـناسرب  هجیتن  نیا  هب  ار  وا  نآ ، رب 

یناگدنز مه  دروآیم و  تسدب  لوقعم  تذـل  مه  یقالخا ، لوصا  هب  لماع  ناسنا  هک  دـسرب  تقیقح  نیا  هب  یقالخا  لئاسم  زا  هدـع  کی 
لوـصا هب  لـمع  رد  تیدـیفم  ییاـبیز و  ساـسحا  یتـسه و  ناـهج  رد  تمظع  ساـسحا   ) لـماع ود  نـیا  دـشابیم . رتیقطنم  وا  یعاـمتجا 

یب ساسحا  هب  راداو  ار  نانآ  دزاسب و  عناق  ار  عماوج  مدرم  زا  یناوارف  يهدع  تسا  هتسناوت  نونکات  یقالخا )
يهمه ندرک  هصالخ  زا  یـشان  هک  تسا  یگدـنز  ییادـتبا  حوطـس  هب  دودـحم  عانقا  کی  نیا  دـسریم  رظن  هب  یلو  دـیامن . نید  زا  يزاین 

، دشابیم دنیاشوخ  یقالخا  لئاسم  هدع  کی  هب  لمع  یتسه و  تخرد  گرب  خاش و  رد  تحایس  ریـس و  رد  یناسنا  ياهورین  اهدادعتـسا و 
نیمادک اریز  یناسنا ، داعبا  اهدادعتسا و  يهمه  هب  تسا ، نایمدآ  دعب  ود  يهدنهد  شرتسگ  ای  دادعتـسا  رد  يهدننک  روراب  روبزم  لماع  ود 
نیمادک و  دنکن !؟ لاوئـس  نآ  یلـصا  ياهفدـه  لماوع و  زا  هدومن و  تعانق  ناهج  تمظع  ساسحا  زا  ندرب  تذـل  هب  هک  تسا  ذـفان  لقع 

زا تلع ، نیمادک  هب  ارچ و  هک  دـیوگن  دزروب و  تیافک  یقالخا  لئاسم  يهراب  رد  دـنیاشوخ  تاساسحا  هب  هک  تسا  ياهشیدـنا  نادـجو و 
کی هن  دـنراد و  ندـیزرو  قشع  يارب  يزایتما  هن  هک  ییاهناسنا  منک ، رظن  فرـص  اهناسنا  تمدـخ  رد  مراد ، هک  یعیبط  یئاهورین  ذـیاذل و 
لسار اب  هک  هتشذگ  ياهلاس  رد  هک  تسا  یندوشگان  یئامعم  نامه  نیا  تسا . هدرک  تابثا  ار  نانآ  تیبوبحم  ادخ )  ) یعیبط ياروام  لماع 

يهرابرد هک  یفیرعت  هب  رظن  اب  دنتـشادن . امعم  نیا  لح  يارب  خساپ  هنوگ  چیه  ناشیا  میدومن و  حرطم  میتشاد  یفـسلف  یملع و  تالـسارم 
نید دننام  یشیارگ  شور و  چیه  یهلا  تیبذاج  هب  ور  یلماکت  ریسم  رد  یناور  یعیبط و  یگدنز  میظنت  هبساحم و  میاهتفگ : نید 

لامک هب  قیدصتلا  هتفرعم  لامک  و  دشاب . هدوب  تسا ، روبزم  يامعم  اهنآ  ساسا  هک  یگدنز  ياهامعم  زا  کی  چیه  يوگخـساپ  دـناوتیمن 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


ناـنچمه تسا ، ینوگاـنوگ  بتارم  عاوـنا و  ياراد  ءایـشا  يهراـبرد  هکناـنچ  اـم  تفرعم  تـفرعم - تـسا  وا  قیدـصت  يدـنوادخ  تـفرعم 
هن دون و  ات  دصرد  کی  هاجنپ و  زا  هک  ینظ  یئاسانـش  دشابیم . فلتخم  ام  یناور  تیفیک  ینهذ و  طیارـش  هب  رظن  اب  زین  دنوادخ  يهرابرد 

نیقی و زین  دـشابیم ، تفرعم  زا  یعاونا  تسا  تیعقاو  دـص  رد  دـص  لماک و  تفایرد  هک  ینیقی  یئاسانـش  اـت  ددرگیم ، لـماش  ار  دـصرد 
هدیمان تفرعم  زا  یعاونا  نآ ، زا  یـضعب  رد  ای  ناور  حوطـس  يهمه  رد  نآ  ریثات  هب  رظن  اب  دوشیم ، ادیپ  عوضوم  کی  يهرابرد  هک  یعطق 

دیفم يدـنمدرخ  دـننام - لومحم ) عوضوم و   ) ءیـش ود  نایم  تبـسن  یفن  ای  توبث  هب  داقتعا  ای  مکح  زا  تسا  ترابع  قیدـصت - دوشیم .
بتارم عاونا و  ياراد  تفرعم  دـننام  تسا ، یناور  ياهتیلاعف  اههدـیدپ  زا  هک  داقتعا  مکح و  هک  تسا  ملـسم  تسین  گنـس  ناـسنا  تسا و 

زا راـب  نیلوا  يارب  ار  هلمج  نیا  تسا . دـیفم  تلادـع  میوـشیم : رکذـتم  هنوـمن  ناوـنع  هب  ار  قیدـصت  زا  مسق  دـنچ  دـشابیم . ینوگاـنوگ 
ادع هک  مینکیم  قیدصت  ندوب ، دیفم  تلادع و  يهرابرد  ییادتبا  روصت  اب  و  میناوخیم . یباتک  کی  رد  ای  میونشیم ، ياهدنیوگ 

ياهدحاو یئانشور  یلو  دهدیم ، ناشن  ار  تسا  دیفم  تلادع  نومـضم  هب  داقتعا  هچرگا  هداس  مکح  یئادتبا و  روصت  نیا  تسا  دیفم  تل 
رود رایـسب  يهلـصاف  زا  نابایب  رد  هک  هچنآ  يهرابرد  ام  يداقتعا  شریذـپ  یئانـشور و  زا  شیب  اـهنآ ، ناـیم  تبـسن  هب  داـقتعا  هیـضق و  نیا 
رود هطقن  کی  مهبم  ندـید  زج  يزیچ  اجنآ  يهرابرد  اـم  ییانـشور  هک  یتروص  رد  دـشابیمن . تسه  يزیچ  اـجنآ  میئوگیم : مینیبیم و 
زیچ نآ  مینادیمن  زین  روبع ؟ لباق  ریغ  خالگنـس  ای  تسا  هار  ریوک ؟ ای  تسا  هعرزم  راز ؟ هروش  ای  تسا  بآ  اـجنآ  هک  مینادیمن  و  تسین .

رد تسا ؟ تادامج  تاتابن و  نیمادک  زا  تسین ، رادناج  رگا  و  تسا ؟ تاناویح  زا  عون  هچ  زا  تسا  رادناج  رگا  ناجیب و  ای  تسا  رادناج 
تبـسن هک  تسا  ملـسم  میراد . تیدیفم )  ) نآ لومحم  و  تلادع )  ) هیـضق عوضوم  زا  یلامجا  الماک  موهفم  کی  ام  قیدصت  زا  هلحرم  نیا 

کی لومحم ، عوضوم و  نایم  تبـسن  نانچ  هب  ام  داقتعا  هجیتن  رد  دوب ، دـهاوخ  یلاـمجا  ـالماک  يهطبار  کـی  اـم  يارب  زین  رود  نآ  ناـیم 
دننکیم كرد  ناسکی  هب  ار  نآ  ناگمه  هک  تسا  یتقیقح  تلادع  مینادیمن  ام  الثم  اریز  دشابیم . لزلزت  لباق  دودحم و  رایـسب  شریذـپ 

ای تسا  دنمدوس  اهنامز  يهمه  طیارش و  يهمه  رد  تلادع  مینادیمن  زین  دراد ؟ دوجو  نآ  يهرابرد  یفلتخم  ياهکرد  ای 
. تسا نآ  ریذـپرییغت  ضراوع  زا  یکی  اـی  تسا ، نآ  تاذ  رد  تلادـع  ندوب  دـنمدوس  اـیآ  تسا ؟ دراوم  زا  یـضعب  هب  صوصخم  تقوم و 

تبـسن تحـص  شریذپ  زا  یـشان  داقتعا  و  هدنهد ، لیکـشت  ياهدحاو  یبسن  ياهیئانـشور  زا  سپ  هلحرم ، نیا  رد  قیدـصت  مود - يهلحرم 
هکنیا اب  هلحرم ، نیا  رد  تبسن  تحص  شریذپ  اهدحاو و  ییانشور  هک  تسین  دیدرت  ياج  دیآیم . دوجو  هب  نشور ، اتبسن  ياهدحاو  نایم 
تیفیک رادـقم و  هکلب  دـشاب ، هدوـب  اـم  يوـنعم  يداـم و  یناگدـنز  رد  كرحم  لـماع  ناوـنع  هب  دـناوتیمن  تسا  مکی  يهلحرم  زا  رتیلاـع 

شریذپ و دروم  دوش ، مامت  میراد  ام  هک  یتیعقوم  دوس  هب  ضورفم  هیـضق  رگا  ینعی  دـنکیم . ادـیپ  یگتـسب  ام  نایز  دوس و  نآ ، کیرحت 
لیکـشت ياهدـحاو  يهمه  موس - يهلحرم  مییامن . رظن  فرـص  هیـضق  نآ  زا  میناوتیم  دـشاب ، ام  نایز  بجوم  رگا  دریگیم و  رارق  لـمع 

تفرعم ملع و  زا  اهدـحاو ، نآ  نایم  تبـسن  هب  ام  داقتعا  و  درادـن ، دوجو  اهنآ  رد  یماهبا  نیرتمک  تسا و  نشور  ام  يارب  هیـضق  يهدـنهد 
هنوگ چیه  شریذـپ ، كرد و  رظن  زا  داقتعا  ییانـشور و  نیا  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  نشور  تامدـقم  هب  ملع  زا  هک  ددرگیم  یـشان  ینوناق 

اب هلحرم  نیا  رد  تلادـع  تسین . ام  تایح  يریگفدـه  نتم و  رد  لخاد  نآ  يدـج  ياهیریگ  فدـه  تاـیح و  رظن  زا  یلو  درادـن ، یماـهبا 
ایازم مامت  اب  هکنیا 

قیدصت مراهچ - يهلحرم  دشابیمن . اراد  ار  ندنام  هدنز  يارب  سفنت  ترورـض  ام  ناور  يارب  تسا ، هدـش  هتخانـش  ام  يارب  شتاصتخم  و 
رد يدـج  كرحم  لماع  تروص  هب  هتخیمآرد و  ام  ناج  اب  هک  تسا  ینـشور  الماک  ياهدـحاو  نآ  نایم  تبـسن  هب  داقتعا  هلحرم ، نیا  رد 

ار یکرحت  نامه  هلحرم ، نیا  رد  داقتعا  دروم  قیدصت  تسا . نآ  لحارم  نیرتیلاع  هک  قیدصت  لامک  تسنیا  تسا . هدـمآرد  ام  یناگدـنز 
نایرج هب  ندب  ياهگر  رد  هک  نوخ  دننام  تسادیفم ) تلادع   ) میاهداد رارق  لاثم  دروم  هک  ار  ياهیـضق  لاعف . يهزیرغ  کی  هک  دهاوخیم 

رارق ناسنا  کی  یعقاو  قیدـصت  دروم  ادـخ  یعقوم  تاحیـضوت ، نیاربانب  ددرگیم ، تیلاعف  لوغـشم  ام ، یناور  حوطـس  ماـمت  رد  دـتفایم 
کی تسا  هتخاس  شیپ  دـیاقع  یلومعم ، ياهناسنا  قیدـصت  داینب  دـشاب . هدـمآ  لیان  تفرعم  يهلحرم  نیرتیلاع  هب  ناسنا  نآ  هک  دریگیم ،
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يارب هک  ییایاضق  هک  تسنیا  هلئسم  نآ  دسریم و  رظن  هب  يرورض  نآ  يروآدای  هک  دراد  دوجو  ثحبم  نیا  رد  یتیمهااب  رایـسب  يهلئـسم 
زا اههدش  رواب  نیا  دریگیم . همـشچرس  نیـشیپ  ياههدش  رواب  هدع  کی  زا  یلومعم  روط  هب  دوشیم ، عقاو  قیدـصت  داقتعا و  دروم  اهناسنا 

هج نیمه  هب  دنکیم ، داجیا  یعطق  رثا  دریگیم ، تروص  هک  ییاهقیدصت  رد  هدمآ  دوجو  هب  یگدنز  ياهیریگ  فده  طیحم و  خیرات و 
ناـمه رد  اـیاضق  هک  تسا  نینچ  اـبلاغ  دومن . یقلت  مراـهچ  يهلحرم  شزرا  ياراد  ار  یلومعم  ياـهناسنا  قیدـصت  ناوـتیمن  هک  تسا  ت 

رد ار  یلومعم  مدرم  هک  تسا  زیگنافسا  فعـض  نیا  دـیآیم  دوجو  هب  قیدـصت  دریگیم و  رارق  مدرم  داـقتعا  دروم  مود  لوا و  يهلحرم 
دوخ هماع  لوبق  در  یپ  زا  تسا : هتفگ  نینچ  ار  نومضم  نیا  تسدربز  رعاش  کی  تسا . هداد  تکرح  ندوب  هلیسو  يارجم  رد  خیرات  لوط 

رد يربمغیپ  یپ  زا  دـنرادن  رواب  ار  حون  نایماع  ییادـخ  ردـنا  دـننک  رواب  ار  واگ  يرخرخ  ای  يرخ  زج  یماع  راـک  دوبن  هکناز  زاـسمرخ  ار 
ياراد هتفای و  دشر  ياهناسنا  رگا  اهتیلقا  نیا  دنشکیم . دوخ  لابند  هب  ار  اهتیرثکا  هک  تسا  اهتیلقا  تاصتخم  زا  یعقاو  ياهقیدصت  تقیقح 

ياهقیدصت دیاقع و  قرط  نداد  ناشن  ار  دوخ  يهفیظو  دنزیهرپیم و  اهتیرثکا  هب  دوخ  یـصخش  دیاقع  لیمحت  زا  دنـشاب ، یناسنا  نادـجو 
یگدنز نیداینب  رـصانع  تروص  هب  ار  دوخ  ياههتـساوخ  دنـشاب ، هتـشادن  غارـس  دوخ  زج  یناسنا  نانآ  رگا  دننادیم و  مدرم  يارب  حیحص 

وا دیحوت  وا ، قیدصت  تیاغ  هدیحوت  هب  قیدصتلا  لامک  و  دنزاسیم . ناشمورحم  ندروآ  تسد  هب  ایاضق و  هب  هجوت  زا  هدروآرد ، تیرثکا 
. میراذگب نآ  مراهچ  يهلحرم  هب  ماگ  هدرک  روبع  قیدصت  ییادتبا  يهناگهس  لحارم  زا  میناوتب  رگا  تسا 

يارب هک  میتفایرد  ار  تقیقح  نیا  نیـشیپ  ثحبم  رد  میدرگیم . لئان  وا  دـیحوت  هب  هدـش و  اهر  اهکرـش  نوگانوگ  ماـسقا  زا  دـیدرت  نودـب 
یلاع هیضق  يهدننک  بیکرت  ياهدحاو  هک  يدراوم  رد  اصوصخم  میدنمزاین ، یناوارف  تامولعم  اهیئانشور و  هب  هیضق  کی  یعقاو  قیدصت 

(. ادخ یگناگی ، داقتعا   ) هب دوشیم  هیزجت  هک  يدنوادخ  یگناگی  هب  داقتعا  زا  تسا  ترابع  ریـسفت  دروم  يهیـضق  دـشاب  هدوب  تیمهااب  و 
رد لاعف  يرـصنع  تروص  هب  ار  داقتعا  دروم  عوضوم  یگتـسباو  نیا  عوضوم  کی  هب  یناور  یگتـسباو  زا  تسا  تراـبع  داـقتعا  هدـیقع و 

نوگرگد یمدآ  حور  دریگیم ، رارق  نامیا  داقتعا و  دروم  یعوضوم  هک  یتقو  تقیقح  رد  رـصانع . ریاس  دننام  دروآیمرد  یناور  حوطس 
عماوج صاخشا و  رد  حور ، رد  ینوگرگد  هنوگ  نیا  هب  ندیسر  هتبلا  ددرگیم . یگدنز  تیریدم  لوغـشم  روبزم  یگتـسباو  اب  ددرگیم و 

. میدـش رکذـتم  هک  تسا  نامه  داقتعا  يهلحرم  نیرتیلاـع  لاـح  ره  هب  و  دـشابیم . فلتخم  هداـعلاقوف  ینورد  ینورب و  طیارـش  هب  رظن  اـب 
ربرد دناوتیم  ار  يدنوادخ  یگناگی  ات  هتفرگ ، نهذ  رد  هدش  دیرجت  ددع 1  زا  هک  تسا  یقیمع  عیسو و  رایسب  موهفم  کی  نیا  یگناگی -

ارنآ هک  تسا  يددع  تدحو  مکی - عون  میوش : رکذـتم  ار  تدـحو )  ) یگناگی يهدـمع  عاونا  میروبجم  موهفم  نیا  حیـضوت  يارب  دریگب .
حاو

عازتنا ینیعم  قیداصم  دارفا و  زا  هک  تسا  یلک  تدحو  مود - عون  دشابیم . نآ  يانبم  ددع و  زاغآ  رفص و  دعب  ام  هک  میئوگیم  کی )  ) د
تاتابن و يهمه  رد  یتابن  تدـحو  نارادـناج و  يهمه  رد  یناویح  تدـحو  فانـصا و  دارفا و  يهمه  رد  یناـسنا  تدـحو  دـننام  دوشیم 

یلومعم ترابع  رد  دـنیوگیم . مه  هیعون  تدـحو  ار  نآ  هک  میهافم  يهمه  رد  تیعقاو  تدـحو  ماـسجا و  يهمه  رد  ینامـسج  تدـحو 
رد هک  ءازجا  زا  هتفای  لکـشت  تدحو  موس - عون  نارادناج . نینچمه  دنراد و  یگناگی  ندوب  ناسنا  رد  اهناسنا  فانـصا  دارفا و  میئوگیم :

نکمم دیایب و  دوجو  هب  لکـشتم  عومجم  يهدننک  داجیا  لماوع  تدحو  هب  رظن  اب  تسا  نکمم  تدـحو  نیا  دـیآیم ، دوجو  هب  اهمتـسیس 
عون شزرا و …  ای  سنج  ای  عون  رد  يریظنیب  ياـنعم  هب  تدـحو  مراـهچ - عون  دـشاب . هدوب  عومجم  نآ  فدـه  تدـحو  هب  رظن  اـب  تسا 

ياراد اهناسنا  نآ  ای  ءایـشا  نآ  تروص  نیا  رد  دـنکیم . تموکح  اهناسنا  ای  فلتخم  ءایـشا  رد  يدـحاو  نوناق  نوناق ، رد  تدـحو  مجنپ -
هن يدض و  هن  دراد و  یلثم  هن  هک  تسا  يدحاو  نآ  يانعم  هب  مشش - عون  تسا . هتشگ  یشان  يراج  نوناق  تدحو  زا  هک  دنتـسه  یتدحو 

كرد و تسا . يدـنوادخ  كاپ  دوجو  رد  رـصحنم  دـحاو  نیا  دـشاب . هدوب  یلقع  اـی  یـسح  يهراـشا  لـباق  نیعت  بجوم  هک  یتیدودـحم 
شیارگ دحاو و  نینچ  تفایرد 

لالقتـسا روط  هب  هن  کیرـش و  ناونع  هب  هن  يدوجوم  چیه  هکنیا  دـنوادخ و  تدـحو  رب  لیلد  نیرتنـشور  دوشیم . هدـیمان  دـیحوت  نآ ، هب 
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ناونع هب  هچ  دض و  لثم و  کیرش و  ناونع  هب  هچ  وا  لباقم  رد  دوجوم  کی  ضرف  هک  تسنیا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  وا  لباقم  رد  دناوتیمن 
رانکرب نآ و  زا  ریغ  دنوادخ  هک  درک  دهاوخ  لاغشا  ار  یتیعقاو  املسم  ضورفم  دوجوم  اریز  تسا  دنوادخ  تیدودحم  مزلتـسم  لالقتـسا ،

هب تسا . یقیقح  تیاـهنیب  دوجوم  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  ددرگیم ، دودـحم  دوـجوم  نآ  فرط  زا  دـنوادخ  سپ  دوـب . دـهاوخ  نآ  زا 
دوجو لـباقم  رد  رگا  ینعی  هدارا ، ندوب  طورـشم  تیدودـحم و  دـننام  دراد  دوجو  يرگید  لـیالد  یملع ، یقطنم  لالدتـسا  نیا  يهفاـضا 

دـض ای  کیرـش  نآ  تفلاخم  مدع  هب  دودحم  تیلاعف ، رد  یهلا  تیـشم  هدارا و  دـشاب  هتـشاد  دوجو  دـناوتب  يدـض  ای  کیرـش  يدـنوادخ 
تسا هفیرـش  يهیآ  نآ  نومـضم  مود  لیلد  نیا  تشگ . دهاوخ  یقلت  صقان  تافـص  ای  تاذ  رظن  زا  دنوادخ  زین  ضرف  نیا  اب  دوب ، دهاوخ 
دـساف تشاد ، دوجو  يددـعتم  نایادـخ  هناـگی ، يادـخ  زج  نیمز  اهنامـسآ و  رد  رگا   ) اتدـسفل هللا  ـالا  ههلا  اـمهیف  ناـک  ول  دـیوگیم : هک 

سپ ددرگیم  یتسه  مظن  لالتخا  ای  يدوباـن  بجوم  هک  تسا  ددـعتم  ياـههدارا  مداـصت  محازت و  هب  هراـشا  نومـضم  نیا  و  دنتـشگیم .)
یتسه ب ملاع  مظن  تدحو 

تـشاد دوجو  يرگید  يادخ  رگا  دیامرفیم : هک  تسا  ع )  ) نینموملاریما زا  موس  لیلد  تسا . نآ  يهدـنروآ  دوجوب  تدـحو  لیلد  نیرته 
یملسم لصا  يدنوادخ  یگناگی  قوف ، یلقع  لیالد  هب  رظن  اب  یتسرپ  تب  نایادخ و  عوضوم  دنتشگیم . ثوعبم  وا  فرط  زا  مه  یناربمایپ 
فاصوا ياراد  هک  لقتـسم  تیدوجوم  اب  هناگی  دنوادخ  ربارب  رد  ار  نایادخ  اهتب و  مه  ددـعتم  نایادـخ  ناوریپ  ناتـسرپ و  تب  یتح  تسا .

لیلحت دقن و  ریـسفت و  رد  هکنانچ  هناگی  دنوادخ  لباقم  رد  نایادـخ  اهتب و  لالقتـسا  مدـع  لیالد  دـننکیمن . حرطم  دـشاب  گرزب  يادـخ 
هب دـقتعم  هک  تسیاهفـسالف  نازاتـشیپ  زا  یکی  نوطـالفا  مکی - لـیلد  تسا : ریز  رارق  هب  میاهدـش ، رکذـتم  مهد ص 48  دـلجم  رد  يوـنثم 
هک دراد  دوجو  ییاناوت  يهدـننیرفآ  سوسحم ) ناهج  لثم و   ) ناهج یـساسا  يهنومن  ود  ياروام  دـیوگیم : نینچ  وا  دـندنوادخ  یگناگی 

درادـن و شنیرفآ  هب  یجایتحا  تسا  نآ  يهیاـس  هک  سوسحم  ملاـع  ار و  لـثم  يهنومن  ـالثم  درواـیب ، دوجو  هب  ار  اـهنآ  زا  یکی  دـناوتیم 
هدروآ دوجو  هب  ار  لامج  مظن و  هک  تسا  هدننیرفآ  نیا  تسا و  یلعاف  تلع  هک  تسنیا  قلطم  يهدننیرفآ  نیا  یصاصتخا  تفـص  نیتسخن 

زا ار  يرـشب  حاورا  يدـنوادخ ، یگناگی  هب  داقتعا  نیا  اـب  نوطـالفا  یبرع . همجرت  و 52  موس ص 51  لصف  نوطـالفا - سواـمیط - تسا .
تخاس

، تسا ادخ  عونـصم  نیرتیمیدق  نیتسخن و  ملاع  حور  دیوگیم : زین  متفه . لصف  ذخام ص 125  نامه  دنادیم - نایادـخ  يوناث )  ) ياهه
اهنآ درک و  عورـش  تانئاک  ریاس  شنیرفآ  هب  دنوادخ  سپ  دیوگیم : هرخالاب  مراهچ . لصف  ذخام ص 55  نامه  یهلا  تیدوجوم  مه  نآ 

نایادـخ سنج  کـی - تسا : اـتراهچ  لـثم  نیا  تسا ؟ ردـقچ  اـهنآ  يهرامـش  و  لـثم ؟ نآ  تسیچ  داد ، رارق  لـثم  تعیبـط  تروـص  هب  ار 
نامه دوریم  هار  شیاهاپ  اـب  هک  یـسنج  راـهچ - یبآ . عون  هس - تسا . روانـش  اوه  رد  هک  رادـلاب  سنج  ود - تادرجم .) ـالثم   ) ینامـسآ

ندروآ اج  هب  عقوم  رد  هدوب و  دـقتعم  گرزب  يادـخ  هب  یتسرپ ، تب  نیع  رد  برع  زا  رازن  يهلیبق  مود - لیلد  مهد . لصف  ذخام ص 235 
رجح نب  سوا  هک  یعقوم  موس  لیلد - دندشیم . رکذتم  کچوک  کیرـش  ناونع  هب  ایناث  ار  دوخ  تب  الوا و  ار  گرزب  يادخ  هکم ، لامعا 

يزع و تال و  هب  دنگوس   ) ربکا نهنم  هللا  نا  هللا  اب  اهنید و  ناد  نم  يزعلا و  تاللابو و  تسا : نینچ  وا  دنگوس  يهلمج  دروخیم  دـنگوس 
مسق وحن  نیدب  یـسوالا  دیز  نب  مهرد  تسا .) رت  تمظع  اب  اهنآ  زا  اعطق  هک  ادخ ، هب  دنگوس  و  تسا . هدیورگ  اهنآ  نید  هب  هک  یـسک  هب 

تخبـشوخ و يزع  يادـخ  هب  مروخیم  دـنگوس  نم  عـطق ، روـطب   ) فرـس هتیب  نود  يذـلا  او هللا  هدیعـسلا  يزعلا  بر  ینا و  دـنکیم : داـی 
ییادخ

هب كربت  تسا ، هتـشون  مالـسا  ربمایپ  هب  دیدهت  يور  زا  نایفـسوبا  هک  ياهمان  رد  مراهچ - لیلد  تسا .) اغوغ  ماحدزا و  شتیب  نوماریپ  هک 
نم ادـخ ، يا  وت  مان  هب   ) لبه هلئان و  فاسا و  يزعلا و  تاللاب و  فلحا  یناف  مهللا ، کمـساب  دوشیم : هدـید  اـهتب  هب  دـنگوس  ادـخ و  ماـن 
اهتب تیوه  يهراب  رد  ناتـسرپ  تب  هک  تسا  فورعم  ترابع  نآ  مجنپ - لیلد  لبه .) هلئان و  فاسا و  يزع و  تـال و  هب  مروخیم  دـنگوس 

يراودیما دروم  اهنآ  تعافش  دنتسه و  الاو  تادوجوم  اهتب  نیا   ) یجترتل نهتعافـش  نا  یلعلا و  قینارغلا  کلت  تسا : نینچ  نآ  و  دناهتفگ .
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لیقث غثلا  یناسل  نا  یـسوم  لاقف  دـیوگیم : ع )  ) یـسوم ناتـساد  ناـیب  رد  يربع  نبا  هب  فورعم  یطلم - يروگیرگ  مشـش - لـیلد  تسا .)
نتفگ نخـس  هب  دراد و  تنکل  نم  نابز  تفگ : ادخ  هب  یـسوم  . ) نوعرفل اهلا  کتلعج  دـق  ینا  هل : هللا  لاق  نوعرف ! ینم  لبقی  فیک  قطنلا ،

هک تسا  ملـسم  مدادرارق .) ادـخ )  ) هلا نوعرف  رب  ار  وت  نم  دومرف : دـنوادخ  تفریذـپ ؟ دـهاوخ  ارم  توعد  هنوـگچ  نوـعرف  تسا ، نیگنس 
يارب دیوگیم : وسور - كاژ  ناژ  متفه - لیلد  تسا . نوعرف  رب  طلـسم  يدنوادخ و  يهدنیامن  هکلب  تسین ، هناگی  يادـخ  هلا ، زا  دوصقم 

چیه ح دوخ  یلو  دنیبب ، ار  یناسنا  تاوهش  مامت  هک  تسا  مزال  لک  لقع  کی  دروخب ، للم  درد  هب  هک  نیناوق  نیرتهب  فشک 
ام تداعس  هب  دوشب  رضاح  یلو  دشابن  طوبرم  ام  هب  وا  تداعس  دسانشب . الماک  ار  نآ  یلو  دشاب  هتـشادن  ياهطبار  چیه  تعیبط  اب  دنکن . س 

کی وسور  هک  تسا  یهیدب  دنروایب . نوناق  مدرم  يارب  دیاب  دیاش و  هکنانچ  دنناوتیم  نایادخ  طقف  دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب  دنک …  کمک 
. دشابیم تعیبط  ياروام  هب  طوبرم  یهلا و  ياهناسنا  نایادخ ، زا  شدوصقم  اذـل  تسا ، هتـشادن  نایادـخ  هب  يداقتعا  هدوب و  یحیـسم  درم 

دوبعم يارب  يزمر  هک  تسا  ییادخ  یفخم  باتفآ  ناونع  هب  عر  نوما  دوشیم  هدید  رصم  نایادخ  نایم  رد  هک  تسا  یبیترت  متـشه - لیلد 
ینآرق تایآ  رد  تسا  تانئاک  يهدننک  داجیا  هک  تسا  حاتپ  زا  سپ  نایادـخ  نایم  رد  ادـخ  نیا  يهبترم  تسا و  یتسه  يهدـنهد  متـسیس 

ءالوه نولوقی  مهعفنی و  الو  مهرضی  ام ال  هللا  نود  نم  نودبعی  و  تسا : ریز  يهیآ  نومضم  هب  اهتب  يهرابرد  ناتسرپ  تب  داقتعا  یگنوگچ 
ادـخ زج  ار  ییاهزیچ  نانآ  . ) نوکرـشی امع  یلاعت  هناحبـس و  ضرالا  یف  تاوامـسلا و ال  یف  ملعیال  امب  هللا  نوئبنتا  لق  هللا  دـنع  اـن  ءاـعفش 

: وگب نانآ  هب  دنتسه . دنوادخ  دزن  رد  ام  ناگدننک  تعافش  اهتب  نیا  دنیوگیم  و  یتعفنم . هن  دناسریم و  نانآ  هب  يررض  هن  هک  دنتسرپیم 
ي  ) دنادیمن نیمز  اهنامسآ و  رد  ار  اهنآ  دوجو  هک  دیهدیم  ربخ  ادخ  هب  ار  يزیچ  امش  ایآ 

نینموـملاریما مـالک  رد  هـک  یقیقح  دـیحوت  دـیزرویم .) امـش  هـک  تـسا  كرــش  نآ  زا  رتـالاب  هزیکاـپ و  دـنوادخ  دـنرادن ) دوـجو  ینع 
دماج و دوجوم  کی  اریز  دشاب  رانکرب  كرـش  نیا  زا  هک  تسا  يدـیحوت  نآ  تسا ، هدـش  یفرعم  يدـنوادخ  قیدـصت  لامک  مالـسلاهیلع 

ندرک هتسباو  ار  يرشب  يوج  ادخ  حور  تسین ، لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد  ندش  هداهنرب  هتـسیاش  تعیبط  نیناوق  رد  هدش  هرـصاحم  دودحم و 
يادـخ نتـشاگنا  کـچوک  هب  دـشاب ، هدوب  مه  یغاـمد  ياوق  زکرمت  بجوم  عیفـش و  هلیـسو و  ناونع  هب  هچرگا  يزیچاـن  دوجوم  نینچ  هب 

يارب یعقاو  يادخ  دـنهدیم ، رارق  شیارگ  دروم  ار  عاونا  بابرا  ای  نایادـخ  هک  نانآ  ناتـسرپ و  تب  تقیقح  رد  سپ  دـماجنایم . گرزب 
تبحم هقالع و  ایآ  دنناشنیم . ورف  نایادخ  اهتب و  نآ  يهلیسو  هب  ار  دیحوت  ترطف  ششوج  هناتخبدب  هکلب  ددرگیمن ، قیدصت  دروم  نانآ 

نایاوشیپ هب  تبحم  هقالع و  هک  دـناهدرک  نامگ  نینچ  صاخـشا  زا  یـضعب  تسا ؟ كرـش  زا  یعون  هللاءایلوا  هعیبطلاقوفام و  ناـیاوشیپ  هب 
هب شیارگ  یتسرپ و  تب  دنناوتیمن  دنشیدنایمن و  تسرد  مهم  يهلئسم  نیا  رد  نانیا  تسا . كرش  زا  یعون  مه  هللاءایلوا  هعیبطلاقوفام و 

ار شیارگ  تبحم و  ماسقا  هلئسم  نیا  ندش  نشور  يارب  دنیامن . کیکفت  یهلا  ناربهر  هب  هقالع  تبحم و  عوضوم  زا  ار  ددعتم  نایادخ 
ایند و ذـیاذل  زا  تشذـگ  اهیراوگان و  لـمحت  تامدـخ و  یگزیگنا  هب  یهلا  ربهر  هب  تبحم  مکی - مسق  میئاـمنیم : حرطم  لاـمجا  روط  هب 
هب مدرم  ندیناسر  هار  رد  گرزب  ياهزایتما  تمظع و  نینچ  ایآ  اهناسنا . لماکت  دشر و  هار  رد  شیوخ  یگدنز  هب  نداد  نایاپ  ات  يراکادف 
رهم يدارفا  ای  درف  نیمادـک  هب  دـیامنن ، تبحم  هدـنزاس  ياـهناسنا  نیا  هب  یمدآ  رگا  دـنکیمن !؟ باـجیا  ار  لـماک  تبحم  یعقاو  تداـعس 
هکلب تسین ، یعیبـط  یهاوخدوخ  يداـم و  لـماع  یگزیگنا  هب  یناور  ماـخ  يهدـیدپ  کـی  قاـیتشا  هقـالع و  نیا  هک  تسا  ملـسم  دزروب !؟

يهلیسوب كاپ ، ناج  زا  ندش  هاگآ  كاخ و  زا  نتـساخرب  یگدنز و  یلاع  ياهفده  ندش  هدروآرب  لوصحم  هدش و  دیعـصت  تسا  یتبحم 
رگا میدش . رکذتم  مکی  مسق  رد  هک  یلاع  يزایتما  زا  رظن  عطق  اب  یهلا  نایاوشیپ  دوخ  تیدوجوم  تاذ و  هب  تبحم  مود - مسق  یهلا . ربهر 

دمحم یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  وا ، زا  رتالاب  ای  طارقـس و  هک  دراد  ار  یـشزرا  نامه  يداع  درف  کـی  نم  يارب  هک  دـنک  اـعدا  یـسک 
دیاب میرگنب  وا  هب  ینیبشوخ  یلیخ  اب  رگا  هکلب  دیوگیم ، هچ  صخـش  نیا  هک  دمهفیمن  یلقاع  چـیه  اهنت  هن  نیعمجا ، مهیلع  هللا  تاولص 
اب هدیدرگ و  ینابر  تیانع  دروم  هک  تلع  نیا  هب  یهلا  ربهر  هب  تبحم  موس - مسق  دیوگیم ! هچ  هک  دنادیمن  مه  هدنیوگ  دوخ  میئوگب :

رد تسا . هتشگ  يدنوادخ  بوبحم  هدننک ، فرحنم  ياهسوه  لایما و  هنوگ  ره  زا  نتـشذگ  يدنوادخ و  تاروتـسد  يارجا  هار  رد  شالت 
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رارق یمدآ  رهم  هقـالع و  دروـم  تسا ، وا  بوـبحم  یهلا  ربـهر  نوـچ  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  هجوـتم  یلالقتـسا  یلـصا و  تبحم  تقیقح 
رون نآ  يهلیـسوب  هدروآ و  تسدب  يدنوادخ  هاگراب  هب  یهلا  ربهر  هک  یبرقت  تمظع و  ساسحا  زا  یـشان  تبحم  مراهچ - مسق  دریگیم .

يهدـیدپ نآ  تبحم  نیا  تسا . هدرک  ادـیپ  شنورد  رد  ار  يدـنوادخ  رون  يهوـلج  یگتـسیاش  هتـشگ و  لـیان  یهلاهفیلخ  یلاـع  بصنم  هب 
تسیاهدیدپ هکلب  دنوشیم ، اراد  ماقم و …  دنزرف و  رسمه و  ردام و  ردپ و  دننام  نوگانوگ  دراوم  رد  ناگمه  هک  تسین  نیعم  دودحم و 

نیا عومجم  هک  تسا  ملـسم  يدنوادخ . رون  شنیب  ییارگ و  لامک  تایح و  يالعا  فدـه  هب  لوصو  ییوج و  تمظع  ساسحا  زا  بکرم 
یتبحم مسق  هس  زا  رتیلاع  یهلا  ربهر  هب  مسق  نیا  زا  یشان  شیارگ  ددرگیم ، یهلا  ربهر  هب  یـصاخ  شیارگ  بجوم  اهتفایرد ، اهـساسحا و 

يهرابرد ارنآ  تنس ) بهذم   ) مالـسا بهذم  ود  زا  یکی  ناوریپ  هک  تسا  نامه  ربهر  رد  يدنوادخ  رون  میداد . حیـضوت  الاب  رد  هک  تسا 
نیموصعم يهمئا  يهرابرد  هعیـش  ناـیوار  و  دنتـسه ) ناگراتـس  دـننام  نم  هباحـص   ) موجنلاـک یباحـصا  دـننکیم : لـقن  ربمغیپ  يهباـحص 

اور نینچ  مالسلامهیلع 
حیرـصت هتفای  دشر  صاخـشا  ندوب  ینارون  زین  دیجم  نآرق  رد  دنتـسه ) ناگراتـس  دننام  نم  تیب  لها  . ) موجنلاک یتیب  لها  دـننکیم : تی 

زا ار  نانآ  دنوادخ  دناهدروآ ، نامیا  هک  تسا  یناسک  یلو  دنوادخ   ) رونلا یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونما  نیذلا  یلو  هللا  - 1 تسا : هدش 
ار وا  يهنیس  دنوادخ  هک  یـسک  ایآ   ) هبر نم  رون  یلع  وهف  مالـسالل  هردص  هللا  حرـش  نمفا  - 2 دزاسیم .) دراو  رون  هب  هدرک  اهر  تاـملظ 
، تسین ینامسج  دیشروخ  ییانشور  يانعم  هب  رون  نیا  هک  تسا  ملسم   … تسا )  هتفایرد  شراگدرورپ  زا  يرون  وا  هدوشگ و  مالسا  يارب 

ینوگانوگ بتارم  اب  نامیااب ، ياهناسنا  نورد  رد  رتنییاپ  يهجرد  رد  العا و  دـح  رد  یهلا  ناربهر  نورد  هک د ر  تسا  ینابر  رون  نآ  هکلب 
رون هب  شیارگ  ینعی  یهلا  نایاوشیپ  هب  شیارگ  نیاربانب ، دـهدب . ناشن  ار  یبوبر  لاـمج  لـالج و  تمظع و  دـناوتیم  دـیآیم و  دوجو  هب 

اب ار  شیارگ  تبحم و  نیا  هک  تسا  لوقعم  ایآ  تسا !؟ كرـش  نیا  ایآ  تسا . یبوبر  لالج  تمظع و  يهدنهد  ناشن  دوخ  هک  يدـنوادخ 
يوک نارگوپاکت  يارب  ار  هار  دراد ، دوجو  عطق  روط  هب  یهلا  نایاوشیپ  رد  هک  یتوکلم  حور  نتـشاد  اب  ناـسنا  مینک !؟ هسیاـقم  یتسرپ  تب 

يارب لاب  ود  ارگنامرآ  ياهاسنا  يارب  هراومه  لماکت  ریسم  رد  يرشب  خیرات  دنکیم . زاب  يدنوادخ 
ياهنامرآ قیقحت  رد  ناگتفای  دشر  ریثات  هتفای . دشر  نازاتـشیپ  ءامظع و  مود - لاب  هدـنزاس . یناسنا  لوصا  نیناوق و  مکی - لاب  دراد : زاورپ 

نـشور هلئـسم  نیا  لیلد  تسا . هدوب  نآ  زا  رتشیب  رتقیمع و  یلیخ  هکلب  تسا ، هدوبن  لوصا  نیناوق و  ریثات  زا  رتمک  اهنت  هن  نایمدآ ، لیماکت 
يالبال رد  ای  نایمدآ  ياـهزغم  رد  هک  تسا  یلک  نیناوق  یتشم  زا  رتکرحم  ناـسنا ، رد  لاـمک  دـشر و  مسجت  ینیع  يهدـهاشم  اریز  تسا ،

تبحم و يهناگراهچ  ماسقا  زا  کی  چـیه  ددرگیم  كرـش  تدابع و  هب  لدـبم  هک  یـشیارگ  تبحم و  دوشیم . هتـشابنا  اهباتک  تاـحفص 
دوشیم ثعاب  هک  هچنآ  ددرگ . كرـش  هب  لدبم  هجیتن  رد  ات  دـنکیمن ، تابثا  یتیدوبعم  یهلا  ناربهر  يارب  میتفگ  ثحبم  رد  هک  شیارگ 

ناهج و رد  فرـصت  هدارا و  لماوع  تردق و  رد  یلالقتـسا  شیارگ ، دروم  ناسنا  يارب  هک  تسنیا  ددرگ ، فرحنم  دیحوت  ریـسم  زا  یمدآ 
یهورگ و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يهرابرد  ناگدننک ) ولغ   ) هالغ يهقرف  رد  هکنانچ  دهدب . رارق  شتسرپ  دروم  ار  وا  هدومن و  روظنم  ناسنا ،
يهرابرد هقوصتم  زا  یضعب  رد  نینچمه  دنـشاب . دقتعم  ناشراتفگ  مزاول  هب  رگا  اصوصخم  دوشیم  هدید  ع )  ) یـسیع هراب  رد  نایحیـسم  زا 

اسقا زا  یکی  هب  شیارگ  تبحم و  راهظا  يزادرپ و  قوذ  ناونع  هب  هن  روبزم  ياهبتکم  ناوریپ  رگا  ناشباطقا .
ناهج و رد  فرـصت  هدارا و  لماوع  تردـق و  رد  دوخ  نایاوشیپ  لالقتـسا  هب  یمزج  داقتعا  میتفگ  هتـشذگ  ثحبم  رد  هک  ياهناـگراهچ  م 

کی چیه  رد  دوشیمن . یقلت  حیحص  يداقتعا  نینچ  زگره  عیشت  ملاع  لوصا  رد  دنفرحنم . دیحوت  هار  زا  دیدرت  نودب  دنشاب ، هتشاد  ناسنا 
یناسک دیحوت  زا  فارحنا  هکلب  تسا  لهس  هک  دناهدشن  یفرعم  شتـسرپ  يهتـسیاش  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  هعیـش ، ربتعم  عبانم  زا 

نآ رگید ، یهورگ  یطیرفت  شور  رگید  فرط  زا  تـسین . فـالتخا  نیرتـمک  ياـج  هتـشگ و  ملـسم  زین  دـنریذپب  ار  ياهدـیقع  نـینچ  هـک 
زا ار  هللاءایلوا  نآ  ماقم  هدرک  یقلت  یلومعم  دارفا  دننام  ار ، یهلا  هاگرد  نابرقم  یتسه و  ملاع  ناگتفای  دشر  يدنوادخ و  بوبحم  ناگدنب 
راک دـشاب ، موصعم  نایاوشیپ  تیعقاو  بسانم  هک  طسو  دـح  تفایرد  كرد و  دـنروآیم ! نییاپ  یهلا  ریغ  ضارغا  رگید  ای  تداسح  يور 
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نا ـالغ و  هقح  یفو  نا  ملکتملا ، یلع  هنحم  بلاـطیبا  نب  یلع  هک : تسا  هدـش  لـقن  نینچ  یلزتـعم  ماـظن  فورعم  رکفتم  زا  تسین  یناـسآ 
تـسا یتقـشم  بلاطیبا  نب  یلع  . ) نیدلا یف  قذاحلا  یلع  الا  یقارملا  بعـص  ناشلا  هداح  نزولا  هقیقد  یطـسولا  هلزنملا  ءاسا و  هقح  هسخب 

رابرد دهاکب ، وا  قح  زا  رگا  درک و  دهاوخ  ولع  دنک ، ادا  ار  وا  قح  دهاوخب  رگا  دیوگیم ، نخس  وا  يهرابرد  هک  یسک  يارب 
رد تراهم  ناگدنراد  زج  یـسک  هک  تسا  يراوشد  بتارم  دنت و  عضو  قیقد و  نازیم  ياراد  طسوتم  دح  تسا . هدش  يدب  بکترم  وا  يه 

هدیقع موزل  رد  ار  وا  روتـسد  ع )  ) یلع هاگدید  زا  یلع  تیـصخش  یفرعم  رد  لوا  دلجم  رد  دیآرب .) نآ  كرد  يهدـهع  زا  دـناوتیمن  نید 
ای بتکم و  رـشب  دـیاقع  خـیرات  رد  هک  دـسریمن  رظن  هب  ثیلثت )  ) یتسرپ هناگهس  و  تیونث )  ) یتسرپ هناـگود  میدـش . رکذـتم  طـسو  دـح 

تیاهنیب اعقاو  يادخ  ود  هک  تسا  نآ  یقیقح  یتسرپ  هناگود  زا  ام  دوصقم  دشاب . هتـشاد  دوجو  یقیقح  یتسرپ  هناگود  ناونع  هب  یبهذم 
رد هک  یلیالد  هب  رظن  اب  اریز  دنـشاب . هدوب  ینابر  نوئـش  يهمه  عماـج  دوجولابجاو و  تاذ  کـی  ره  اـعقاو  هک  يدـنوادخ  فاـصوا  اـب  و 

نایدا و خیرات  رد  هک  هچنآ  دشابیمن . ریذپناکما  تیاهنیب  ود  ضرف  ینالقع  يهشیدنا  تفایرد و  رظن  زا  میدش  رکذـتم  هتـشذگ  ثحبم 
نآ زا  داقتنا  کلـسم و  نیا  حیـضوت  تسا . شاقن  ینام  هب  بوسنم  يونام  کلـسم  تسا ، هدش  روهـشم  یتسرپ  هناگود  ناونع  هب  تادقتعم 

دوجو دایز  رظن  فالتخا  ینام  کلـسم  قیقحت  حیـضوت و  رد  دوشیم . هدـید  ناوارف  روط  هب  ناناملـسم  نویحیـسم و  یمـالک  ياـهباتک  رد 
هیرظن ود  هن ؟ ای  تسا  دقتعم  گرزب  يادـخ  ناونع  هب  ار  يرتیلاع  تقیقح  تملظ  رون و  ءدـبم  ود  زا  ریغ  ینام  ایآ  هک  هلئـسم  نیا  رد  دراد .

دمع
ياهلمج لاـثما  هب  هیرظن  نیا  ناـبحاص  لالدتـسا  تسا ، حرطم  گرزب  يادـخ  یناـم  کلـسم  رد  دـیوگیم : مکی - يهیرظن  دراد : دوجو  ه 

وا درک . زورب  نورداق  درگاش  ینام  نویقرم ، ناـصیدنبا و  زا  سپ  دـیوگیم : يو  تسا . هداد  تبـسن  یناـم  هب  ینوریب  ناـحیروبا  هک  تسا 
هدرک فیلات  ریشدرا  دنزرف  روپاش  يارب  هک  ناگروپاش  مان  هب  شباتک  زاغآ  رد  دوب . هتخانش  ار  یتسرپ  هناگود  يراصن و  سوجم و  بهذم 

يهلیسو هب  نورق  زا  یضعب  رد  دنروآیم . ینیعم  ياهنامز  رد  ار  نآ  يدنوادخ  ناربمایپ  هک  تسا  يزیچ  لامعا  تمکح و  دیوگیم : دوب ،
، نیمز برغم  هب  یـسیع  يهلیـسو  هب  رگید  نامز  رد  سراف و  ياهرهـش  هب  تشترز  يهلیـسو  هب  رگید  یـضعب  رد  دنه و  ياهرهـش  رد  ادوب 

تالمج نیا  تسا . هدش  لزان  لباب  نیمزرـس  هب  متـسه ، قح  دـنوادخ  لوسر  هک  ینام  نم ، يهلیـسو  هب  ریخا  نرق  نیا  رد  یحو  نیا  سپس 
نینچ لسلـسم 197 ص 132  يهرامـش  ادخهد  موحرم  يهمان  تغل  رد  زین  تسا و  هتفریذپ  ار  گرزب  يادخ  ینام  هکنیا  رد  تسا  حـیرص 

هک دوب  واشورس  ای  تمظع  ردپ  نیتسخن  دب . کین و  هتشاد : دوجو  لیصا  لصا  ود  زاغآ  رد  دیوگ : تقلخ  ءدبم  باب  رد  ینام  تسا : هدمآ 
مکح رد  ناگدیرفآ و  راگدیرفآ و  نیب  ياههطـساو  يهلزنم  هب  هک  دنکیم  یلجت  دوجوم  جنپ  رد  وا  دـنناوخیم و  ناورز  مان  هب  ار  وا  هاگ 

جنپ
دنراد رارق  رگیدکی  يور  رب  هک  دراد  یناملظ  رـصنع  جنپ  مه  یکیرات  يادـخ  هدارا . لمات ، رکف ، لقع ، كاردا ، نینچ : نیا  دـنردپ ، مونقا 

تالمج دـننام  همان  تغل  رد  هدـش  لقن  تارابع  هچرگا  تاـملظ …  دولآلـگ ، بآ  کـلهم ، داـب  برخم ، شتآ  هماـی ، ناـخد  نینچ : نیا 
يادـخ هب  قیبطت  لباق  تمظع  ردـپ  نیتسخن  يهملک  یلو  تسین ، نشور  حیرـص و  هناگی  يادـخ  شریذـپ  هب  تلالد  رد  ینوریب  ناـحیروبا 

بهاذـم زا  یطولخم  نوچ  دراد ، هک  یماهبا  يهمه  اب  ینام  کلـسم  لاح  ره  هب  تسا . فورعم  تیونث  نامه  مود  هیرظن  دـشابیم  گرزب 
يدنوادخ فاصوا  همه  ياراد  لقتسم و  يادخ  ود  اتقیقح  هک  ار  یعقاو  یتسرپ  هناگود  ناوتیمن  اذل  تسا ، يوسیع  یتشدرز و  یئادوب و 

تهج نیمه  هب  تسین . هناگهس  میناقا  هب  يراصن  داقتعا  هب  تهابـشیب  هناگجنپ ، ياهمونقا  هب  وا  داـقتعا  نیارباـنب  داد . تبـسن  وا  هب  دنـشاب ،
ار ثیلثت  زین  نانآ  اریز  دشاب  هدوب  ینام  ندوب  كرـشم  زا  داقتنا  ناونع  هب  دیابن  ینام  کلـسم  يهرابرد  تیحیـسم  ناملکتم  داقتنا  هک  تسا 
رد ثحب  اذـل  تـسا ، هـتفر  نـیب  زا  یناـم  کلـسم  دودـحم  یناـمز ، تشذـگ  اـب  دـناهتفریذپ . دراد  ربرد  ار  هناـگهس  میناـقا  هـب  داـقتعا  هـک 

وم نیا  ریسفت  رد  تسا . تیحیسم  دیاقع  رد  تیلثت  عوضوم  تسا ، مهم  هداعلاقوف  هک  هچنآ  درادن . یتیمها  نادنچ  نآ ، تایصوصخ 
هدمع يهیرظن  دنچ  تساهدمآ . دوجو  هب  رظن  فالتخا  تخس  دناهداد ، رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  هک  رگید  للم  يراصن و  دوخ  نایم  عوض 
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دنادیم ءزج  هس  زا  بکرم  ار  ادخ  ریـسفت  نیا  دناتلثم . علـض  هس  يهلزنم  هب  سدقلاحور  نبا و  با و  - 1 تسا : رارقنیاب  عوضوم  نیا  رد 
تاذ هیزجت  تهج  هب  هرخالاب  هدوب و  يرگید  هب  اهنآ  زا  کی  ره  جایتحا  بجوم  ءازجا  زا  بیکرت  اریز  درادن ، شزاس  ستسرپ  هناگی  اب  هک 

. تسا هناگی  يادـخ  تقیقح  نآ  و  تسا . تقیقح  کـی  يهولج  هس  دـننام  روبزم  مونقا  هس  - 2 ددرگیم . يدنوادخ  تیدودـحم  هب  رجنم 
تمظع يهولج  دوصقم  رگا  اریز  تسین ، راگزاس  مه  یقیقح  دیحوت  اب  یلو  دزاسیم ، عفترم  ثیلثت  زا  ار  حیرص  كرش  هچرگا  ریسقت  نیا 

نوچ يدنوادخ . تاذ  تقیقح و  يهولج  هن  دنتـسه ، یهلا  تمظع  زا  یئاههولج  هللاءایلوا  ناربمایپ و  اصوصخم  اهناسنا  يهمه  تسا ، یهلا 
هک بر  مونقا  زا  تسا  قتشم  حیـسم  مونقا  تسا  هدش  هتفگ  - 3 دهدب . ناشن  ار  یهلا  تاذ  دناوتب  هک  درادن  ار  نآ  دادعتـسا  يدوجوم  چیه 

دننام مه  هدـیقع  نیا  تسا ، هدـش  هیزجت  ادـخ  دوجو  زا  ع )  ) یـسیع دوجو  ینعی  دـشاب ، هیزجت  ياـنعم  هب  قاقتـشا  رگا  تسا . دوجو  مونقا 
هجیتن دزاسیم ، یفنم  ار  يدنوادخ  موهفم  هک  ار  ادخ  ندش  هیزجت  هکلب  درادن ، شزاس  دیحوت  اب  اهنت  هن  مکی ، يهیرظن 

مسجت وا  رد  ای  هدومن  لولح  ع )  ) یسیع رد  نآ  زا  یضعب  ای  ادخ و  تیدوجوم  يهمه  ینعی  تسا ، لولح  قاقتشا  زا  روظنم  رگا  و  دهدیم .
هک تسنیا  روظنم  رگا  و  دـنک !؟ ادـیپ  مسجت  ای  دـیامن و  لولح  دودـحم  دوجوم  کی  رد  یعقاو  تیاهنیب  دراد  ناکما  هنوگچ  تسا ، هتفای 

يدنوادخ موهفم  اب  هک  تسا  تیدحا  تاذ  رد  هیزجت  نامه  نیا  تسا ، هتفای  مسجت  وا  رد  ای  لولح و  یسیع  رد  ادخ  تیدوجوم  زا  یضعب 
رد تسا . نایمدآ  لوقع  قوفام  ثیلثت  عوضوم  دنیوگب : تیحیسم  ياملع  هک  تسا  هدش  ثعاب  اهماهبا  تالاکشا و  نیا  دشابیمن . راگزاس 

تیهولا رد  کیرش  ار  هدیزگرب  ربمایپ  نآ  هک  یناسک  هدش و  هداد  حیضوت  نایب  نیرتیلاع  اب  مالسلاهیلع  حیسم  ترـضح  دوجو  دیجم  نآرق 
هلا نم  ام  هثالث و  ثلاث  هللا  نا  اولاق  نیذلا  رفک  دقل  هلمجنآ : زا  دناهدش . دیدش  خیبوت  دـناهداد ، رارق  يدـنوادخ  مسجت  لولح و  هاگیاج  ای 

اعطق تسا ، دوجوم  هس  موس  دنوادخ  دنتفگ : هک  یناسک  . ) میلا باذع  مهنم  اورفک  نیذـلا  نسمیل  نولوقی  امع  اوهتنی  مل  ناو  دـحاو  هلا  الا 
رفک نایحیــسم  زا  هکناـنآ  هـب  دـننکن ، يراددوـخ  ناـشراتفگ  زا  ناـنیا  رگا  درادـن و  دوـجو  هناـگی  دـنوادخ  زج  ییادـخ  دـندیزرو ، رفک 

یسملا لاق  میرم و  نب  حیسملا  وه  هللا  نا  اولاق  نیذلا  رفک  دقل  دیسر .) دهاوخ  یکاندرد  باذع  دناهدیزرو ،
هک نانآ  . ) راصنا نم  نیملاظلل  ام  رانلا و  هاوام  هنجلا و  هیلع  هللا  مرح  دـقف  هللااب  كرـشی  نم  هنا  مکبر  یبر و  هللا  اودـبعا  لیئارـسا  ینب  اـی  ح 

دیتسرپب تسا  امش  نم و  راگدرورپ  هک  ار  ییادخ  لیئارساینب  يا  تفگ : حیسم  دندیزرو و  رفک  اعطق  تسا ، میرم  نب  حیـسم  ادخ  دنتفگ :
یناروای ناراکمتـس  يارب  تسا و  شتآ  وا  ییاهن  هگلزنم  هدومن و  مارح  وا  ياربار  تشهب  ادخ  دهدب ، رارق  کیرـش  ادـخ  يارب  سک  ره  و 

ردار هدـمع  هورگ  هس  ناوتیم  ادـخ ، يهرابرد  تیحیـسم  دـیاقع  رد  یفاک  مزال و  قیقحت  عبتت و  يهجیتن  رد  یلک  يهجیتن  درادـن .) دوجو 
یلامجا كرد  کی  زا  رگید ، ياهیژولوئهدـیا  نایدا و  رد  نایماع  دـننام  هورگ  نیا  هک  تسا  ملـسم  یماع ، مدرم  مکی - هورگ  تفرگ : رظن 

نآ زا  دیلقت  تلاح  اب  هتخادـنا ، دوخ  ناورـشیپ  يهدـهع  هب  ار  رگید  ياهیراک  تقد  لیـصفت و  هدوب و  رادروخرب  دوخ  تادـقتعم  يهرابرد 
هجوت شیارگ و  اب  هدش و  تفایرد  ادخ  زا  یموهفم  زین  تیحیسم  یماع  مدرم  ناهذا  رد  هک  تسا  ملسم  دنزاسیم ، عناق  ار  دوخ  ناورـشیپ ،
حیحـص نانآ  ندوب  كرـشم  هب  یعطق  مکح  اذل  دنراد ، یحور  تیاضر  یئافوکـش و  نآ ، هب  برقت  يارب  یلامعا  ندروآ  اج  هب  اب  نآ و  هب 

اجنآ ك ات  دنرادروخرب ، ینید  یفسلف و  لئاسم  رد  يزغم  دشر  زا  هک  یناسک  نارکفتم و  مود - هورگ  تسین .
سناسنر زا  سپ  ياهنارود  رد  اصوصخم  اههفـسلف ، ورملق  رد  هچ  تایبدا و  ورملق  رد  هچ  هورگ  نیا  نانخـس  دـیاقع و  اب  میاهتـسناوت  اـم  ه 

دنراذگیم و توکـسم  ای  دنرکنم و  ای  ار  ثیلثت  عوضوم  نانیا  مینیبیم ، تسرپهناگی  ار  نانآ  قاقتا  هب  بیرق  تیرثکا  مینک ، ادیپ  ییانـشآ 
هتـشذگ ثحبم  رد  هک  ثیلثت  يهرابرد  ار  هیرظن  هس  زا  یکی  هک  دنتـسه  یـصاخشا  موس - هورگ  دـنهدیم . رارق  كرد  يهطیح  زا  جراـخ 

ام نیارباـنب  دـناهتفرگ . رارق  نآرق  رد  يدـنوادخ  خـیبوت  دروم  دـنفرحنم و  دـیحوت  يهداـج  زا  هک  دنتـسه  ناـنیا  دـنریذپیم  میدرک  حرطم 
صاخ نومـضم  نیمه  اب  ار  دوب  ادخ  هملک  دوب و  ادخ  دزن  هملک  دوب و  هملک  لوا  رد  تسا : هدـمآ  انحوی  لیجنا  رد  هک  ار  هچنآ  میناوتیمن 

هک درک  تابثا  نشور  یلقع  لیالد  صلاخ و  ترطف  هکنآزا  سپ  اهشیارگ  تدابع و  رد  كرش  مینک . یقلت  نایحیـسم  يهمه  داقتعا  دروم 
هک دوشیم  تباث  مه  یعطق  مکح  نیا  دشاب ، هدوب  وا  کیرـش  دـناوتیمن  يرگید  دوجوم  چـیه  درادـن و  ادـخ  کی  زا  شیب  یتسه  ناهج 
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: میئوگیم رتشیب  حیضوت  يارب  درادن  ار  تیدوبع  ياهشیارگ  شتسرپ و  یگتسیاش  دشاب  هدوب  لامک  يالعا  دح  رد  هچرگا  يدوجوم  چیه 
سحا زا  هک  تسا  دوبعم  ربارب  رد  ییاهن  میلست  عوضخ و  زا  ترابع  دیآیمرب ، نآ  لامعتسا  دراوم  زا  هکنانچ  تدابع  يانعم 

يهتـسیاش تیدوبعم  هک  دوشیم  نشور  یلامجا  فیرعت  نیا  زا  ددرگیم . یـشان  دوبعم  هب  هدـننک  شتـسرپ  لامک  دوجو و  یگتـسباو  سا 
يهدننک تیانع  هکنیا  تسین . یبوبر  كاپ  تاذ  زج  یـسک  لامک ، یتسه و  يهدننک  تیانع  اریز  تسین ، هناگی  يادخ  زج  يدوجوم  چـیه 

دنناوتیم نایبرم  هللاءایلوا و  ناربمایپ و  هک  دـسریم  رظن  هب  هچرگا  لامک  يهدـیدپ  اـما  تسین ، دـیدرت  ياـج  تسا ، گرزب  يادـخ  یتسه 
هکنیا زا  دوـصقم  اریز  تفریذـپ ، قـیقد  لـیلحت  نودـب  هداـس و  روـط  هـب  یتسیاـبن  ار  هلئـسم  نـیا  یلو  دـنزاسب ، لـیان  لاـمک  هـب  ار  اـهناسنا 

زا لامک  ضیف  يهطساو  دنناوتیم  نانآ  هک  تسنیا  دنناسرب ، تمظع  دشر و  هب  ار  ناسنا  دنناوتیم  لامک  هار  ناربهر  یهلا و  ياهتیـصخش 
لاحنیا اب  و  دنتـسه . دوخ  تالولعم  هب  شخب  یتسه  دـنوادخ  زا  یتسه  ضیف  يهطـساو  یعیبط  للع  هکناـنچ  دنـشاب ، هدوب  اـهناسنا  هب  ادـخ 

نیا ناـیمدآ . لوقع  سوفن و  یگدـنزاس  رد  یهلا  ناربـهر  تطاـسو  تسا  نینچمه  تسا . ادـخ  نآ  زا  تـالولعم  يهمه  كرحت  دوـجو و 
دننام یلولعم  چـیه  هک  دراد  دوجو  دـنریذپیم ، یهلا  ناربهر  زا  ار  لامک  دـشر و  هک  ییاـهناسنا  تعیبط و  ملاـع  تـالولعم  ناـیم  تواـفت 

مارتحا و دروم  ار  وا  ددرگرب و  هک  درادـن  دوخ  یعیبط  تلع  هب  یهجوت  یهاگآ و  دراد ، دوخ  لامک  يهطـساو  ربهر و  هب  هجوت  هک  ناـسنا 
ظعت

اهنت هک  تسا  تیدوبع  شتـسرپ و  زا  ریغ  ینالقع ، يرطف و  تسا  يرما  هک  یهلا  ناـیبرم  ناربهر و  هب  میظعت  مارتحا و  نیا  دـهدب . رارق  می 
هک تسا  بسانم  دـننک ، کـیکفت  شتـسرپ  زا  دـنناوتیمن  ار  میظعت  مارتحا و  يهدـیدپ  هک  یناـسک  تسا . یبوبر  خـماش  ماـقم  يهتـسیاش 
هک دـش  دـهاوخ  نشور  اههدـیدپ  نیا  يهرابرد  یفاک  تقد  اب  دـنیامن . یـسررب  هعلاـطم و  دوخ  یناور  ياـهتیلاعف  اههدـیدپ و  رد  يرادـقم 

مارتحا هک  یتروص  رد  تسین ، ریذپ  ناکما  دوبعم ، ربارب  رد  ییاهن  عوضخ  میلست و  دوجو و  یگتسباو  ساسحا  نودب  تیدوبع  شتـسرپ و 
يرگید اشنم  یقرت  التعا و  يهدـنریذپ  دادعتـسا  نتخاس  نافوکـش  يارب  وپاکت  وزرآ و  قایتشا و  زج  تاریخ  لاـمک و  طـیاسو  هب  میظعت  و 

افـص و هک  میریگب  رظن  رد  مه  ار  مهم  يهتکن  نیا  تشگ . دـهاوخ  هللاءاقل  یهار  لامک  دـشر و  نآ  اـب  دـهدب  تسد  قیفوت  رگا  هک  درادـن 
، دوشیم هدـید  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  ناربمایپ و  دـننام  یهلا  ناـیاوشیپرد  هکناـنچ  دـسریم ، ـالعا  دـح  هب  یتقو  یحور  صولخ 
هب نانآ  دوجو  هک  ینعم  نیاب  هکلب  نانآ ، شتسرپ  يانعم  هب  هن  دروآیم ، دوجو  هب  یهلا  هاگرد  نابرقم  نآ  هب  ار  یـصاخ  شیارگ  میظعت و 

مه ب شیارگ  میظعت و  نیا  تقیقح  رد  تسا ، هتشگ  یهلا  ياهتمظع  يهولج  يهتسیاش  اهسوه  يوه و  زا  تشذگ  نورد و  هیفصت  تهج 
قاـفآ و رد  هک  یهلا  تاـیآ  هک  مینادیم  تسا . هداد  رارق  دوـخ  تمظع  هاـگهولج  ار  نیرب  ياـهناسنا  نآ  هک  تـسا  اـناوت  يادـخ  نآ  يار 
قاـفآ و رد  ار  دوخ  تاـیآ  يدوز  هب  اـم   ) قحلا هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قاـفالا و  یف  اـنتایآ  مهیرنـس  نآرق : يهتفگ  قباـطم  سفنا 

ملاع تادوجوم  يهمه  رد  تسا .) وا  قح  اهنت  هک  دوش  نشور  نانآ  يارب  ات  داد ، میهاوخ  ناـشن  ناـنآ  هب  ینورد ) ینورب و  ناـهج   ) سفنا
نداد ناشن  رظن  زا  تیآ  ود  ایآ  تسا . یتیآ  مه  اهلماکت  اهیقرت و  يهدـنزاس  ياههشیدـنا  تسا ، یتیآ  نش  هناد  کی  تسین  ناـسکی  یتسه 
تبون هب  مه  نآ  هکنیا  اب  دشوکیمن ، نش  هناد  کی  هب  ندیسر  يارب  دوخ  رایتخا  اب  یهاگآ  لقاع و  ناسنا  چیه  تسا !!! یکی  یهلا  تمظع 

یلاع تالامک  هب  ار  دوخ  دنشوکیم  اهناسنا  اما  تسا . هدیناشوپ  وا  رب  نیرفآ  یتسه  دنوادخ  هک  تسا  یتسه  سابل  يهدنراد  تیآ و  دوخ 
قایتشا و نیا  تسا !؟ ریذپ  ناکما  اهنآ  میظعت  تایآ و  نآ  هب  قایتشا  نودب  شـشوک  نیا  ایآ  دـنناسرب ، تسا  يدـنوادخ  تایآ  هک  یناسنا 

نآ تقیقح  رد  سپ  دوشیم ، ریزارـس  ادـخ  زا  تالامک  اـهیبوخ و  همه  هک  تسنیا  لـصا  نوچ  و  تسین ، هناکرـشم  تداـبع  عون  زا  میظعت 
اهیراکبیرف هب  شیارگ  یتسرپ و  يوه  اب  دیحوت  ایآ  دوب . دهاوخ  یبوبر  خماش  ماقم  هجوتم  قایتشا  هقالع و  اهشیارگ و 

نآ هچ  دیامن ، لاغشا  ار  یمدآ  یناور  حوطـس  يهمه  هک  یعوضوم  ره  تفگ : ناوتیم  یمومع  يانعم  کی  هب  تسا ؟ راگزاس  ناطیـش  ي 
نآ درک و  نایب  ناوتیم  مه  يرگید  ترابع  اب  ار  هلمج  نیا  تسا . یعقاو  دیحوت  فلاخم  یناسنا ، ریغ  هچ  دشاب و  یناسنا  دوجوم  عوضوم 

یقلت دوبعم  یعون  تقیقح  رد  دـشکب ، دوخ  لاـبند  هب  ار  یمدآ  زیارغ  اهدادعتـسا و  اـهورین و  يهمه  دـناوتب  هک  یعوـضوم  ره  هک  تسنیا 
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دهدب رارق  دوخ  يهدرب  ار  یناسنا  ياهدادعتسا  اههتساوخ و  يهمه  دناوتب  هک  درادن  دوجو  یبلاج  عوضوم  چیه  ایند  نیا  رد  اریز  دوشیم ،
ریجنز هب  مه  یمدآ  ییارگ  قلطم  ییوج و  لاـمک  لـماوع  یتـح  هک  دـیآیم  دوجو  هب  یعقوـم  تسپ  عـضو  نیا  دـشکب . دوـخ  لاـبند  هب  و 

زا یتاـیآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دریگیم . دوخ  هب  مه  تیدوبعم  يهبنج  عوضوم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دوش ، هدیـشک  ضورفم  عوـضوم 
نآ يدـید  اـیآ   ) ملع یلع  هللا  هلـضا  هاوه و  ههلا  ذـختا  نم  تیارفا  هلمج : نآ  زا  تسا . هدومرف  خـیبوت  ار  اهـشتسرپ  هنوگ  نیا  دـیجم  نآرق 

ار دوخ  نتشیوخ ، لاح  هب  ملع  اب  وا  ای  دومن ، هارمگ  ار  يو  وا ، لاح  هب  ملع  اب  ادخ  داد و  رارق  نتـشیوخ  دوبعم  ار  دوخ  ياوه  هک  ار  یـسک 
میپ امش  اب  نم  رگم  مدآ ، دالوا  يا   ) نیبم ودع  مکل  هنا  ناطیشلا  اودبعتال  نا  مدآ  ینب  ای  مکیلا  دهعا  ملا  درک .) هارمگ 

یتسرپ و يوه  تیهام  زا  هک  یلقاع  ناسنا  ره  هک  تسا  ملسم  تسا .) امش  راکشآ  نمـشد  وا  اریز  دینکن ، تدابع  ار  ناطیـش  هک  متـسبن  نا 
تمظع ساسحا  زا  هک  یعقاو  تدابع  دروم  ار  ود  نآ  دـناوتیمن  دراد ، عالطا  ود ، نآ  يهدـننک  هابت  جـیاتن  یناطیـش و  ياـهاوغا  زا  تیعبت 

هک تـسین  فرطیب  يهدـیدپ  کـی  یناوـیح  تـالیامت  زا  يوریپ  یلو  دـهدب . رارق  ددرگیم ، یـشان  وا  هـب  شدوـجو  یگتـسباو  دوـبعم و 
هب ار  دوخ  هطلـس  اجیردـت  یمئاد ، يریگیپ  تروص  رد  تـالیامت  نیا  هکلب  دـیامنن ، لـتخم  دوخ  دوس  هب  ار  یمدآ  ياـهورین  تاـساسحا و 

يرایـشه یهاـگآ و  رد  لـالتخا  اـب  دزاـسیم و  لـتخم  ار  يرایـشه  یهاـگآ و  تسخن  دـنارتسگیم و  ینورد  ياـهتیلاعف  ءازجا و  يهـمه 
ماگنه نیا  رد  میتفگ : هکنانچ  و  دوشیم . هدیشوپ  یتسرپيوه  یناملظ  ياههدرپ  ریز  ینورد  قیاقح  ینورب و  تادوجوم  یعقاو  ياههرهچ 

اههشیدنا و ددرگیم ، شلابند  اههدرب  دننام  هک  تسا  یعیبط  تذل  نوگانوگ  لماوع  دیامنیم ، لاغشا  ار  نم  حوطس  يهمه  هک  یعوضوم 
تذـل زج  یفدـه  همه  همه و  اهـشواک و …  دـیدج و  تاـعوضوم  فاـشتکا  هب  قاـیتشا  هدارا و  اـهیناعم و  یعادـت  لـقعت و  تامیـسجت و 

ءدـبم و هجیتن  رد  دریگیم ، دوخ  هب  تایح  هدـننک  ریـسفت  لکـش  دـش ، یقلت  تاـیح  فدـه  یهاوخدوخ  تذـل و  هک  یعقوم  دسانـشیمن .
تکرح ا ریسم  دصقم و 

وا دوبعم  ناطیـش  و  ناسنا ، نیا  يادـخ  سوه  يوه و  هکنآ  ياـنعم  تسنیا  دوب . دـهاوخن  یهاوخدوخ  ییوجتذـل و  زج  يزیچ  یمدآ  نی 
رد صالخا  يهملک  ریـسفت  رد  تسا  وا  یئایربک  ماقم  هب  صالخا  وا  دیحوت  يالعا  دـح  هل  صالخالا  هدـیحوت  لامک  و  تسا . هتفرگ  رارق 

ماقم هب  صالخا  نودب  يدنوادخ  دـیحوت  يالعا  دـح  تسا : نینچ  ناسنا  یلماکت  صالخا  مکی  يهیرظن  دراد : دوجو  هیرظن  ود  هلمج  نیا 
دح هب  وا  دیحوت  دشاب ، يرگید  تاعوضوم  هب  یمدآ  نورد  رد  یلیامت  نیرتمک  هک  یمادام  هک  ینعم  نیا  هب  تسین ، ریذـپناکما  وا  یبوبر 
زا مود - يهیرظن  ددرگ . تیدحا  هاگشیپ  هجوتم  هدومن و  ضارعا  هدننک  بلج  لماوع  همه  زا  دحوم  ناسنا  لد  یتسیاب  تسا . هدیسرن  العا 

مسجت و زا  يدنوادخ  تاذ  نتـسناد  صلاخ  دوصقم  ریـسفت ، دروم  يهلمج  زا  دعب  تالمج  هب  رظن  اب  دـیوگیم  هک  تسا  دـیدحلا  یبا  نبا 
اب دـیدحلا  یبا  نبا  يهتفگ  یلو  دوـمن ، قیبـطت  ثحب  دروـم  يهلمج  ریـسفت  رد  ناوـتیم  ار  هیرظن  ود  ره  تسا . مـسجت  مزاوـل  ضراوـع و 

هلمج حیـضوت  اذل  دیامنیم . یفرعم  تافـص  یفن  ار  صالخا  لامک  يدعب  يهلمج  رد  اریز  تسا ، رتبـسانم  هبطخ  يدعب  تالمج  نیماضم 
فاـصوا و نآ  هچ  تسا ، هزنم  يرب و  دوب ، دـهاوخ  تاذ  بکرت  بجوم  هک  یناـعم  تفـص و  هنوگره  زا  تیدـحا  تاذ  هک  دوشیم  نینچ 

ضرف میدق  یناعم 
اب هک  تسا  بکرت  تسا ، یهلا  تاذ  زا  تافـص  یفن  يارب  تلع  هک  هچنآ  لاـح  ره  هب  و  ثداـح . هچ  دـنیوگیم و  هرعاـشا  هکناـنچ  دوش ،

یمومع یموهفم  کی  تفص  یهلا  تافص  رد  رـصتخم  حیـضوت  فوصوم و  تفـص و  یلک  نوناق  درادن . شزاس  راگدرورپ  تاذ  تیدحا 
عوضوم تالاعفنا  ای  اهتیلاعف و  زا  یکی  ای  تاهج و  زا  یتهج  يهدـننک  رادومن  ای  فوصوم )  ) عوضوم رد  یتقیقح  يهدـننک  نایب  هک  تسا 

ترابع فوصوم )  ) عوضوم تسا . ملع  ماـن  هب  ياهدـیدپ  ياراد  روبزم  صخـش  ینعی  تسا ، ملاـع  صخـش  نیا  - 1 لاـثم : ناونع  هب  تسا .
. تسا یضترم  دنزرف  صخش  نیا  - 2 تسا . صخش  نآ  رد  ملع  مان  هب  یتقیقح  رگنـشور  هک  تسا  وا  ملع  تفـص  صخـش و  نیا  زا  تسا 
هک دراد  سیردـت  مان  هب  تیلاعف  وا  ینعی  دـنکیم ، سیردـت  صخـش  نیا  - 3 دزاسیم . نشور  ار  وا  باـستنا  تهج  ندوب  یـضترم  دـنزرف 

يریذپ لکش  دنریذپیم ، ار  فرظ  نآ  لکش  دنریگیم ، رارق  هک  یفرظ  ره  رد  عیام  ماسجا  - 4 تسا . یملعم  ناونع  هب  وا  تافص  زا  یکی 
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رکذـتم هنومن  ناونع  هب  ام  هک  تسا  نآ  زا  رتدایز  دـنراد ، هک  یفلتخم  ياـهدافم  هب  رظن  اـب  اهتفـص  عاونا  هتبلا  تسا . عیاـم  یلاـعفنا  تفص 
حیضوت يهرابرد  مولع  ششوک  هک  دراد  دوجو  یعونتم  ياهتفـص  اهنآ  تاقتـشم  ریاس  نارادناج و  تاتابن و  تادامج و  ورملق  رد  میدش .

همه رد  هک  هچنآ  تسا . اهنآ  ریسفت  و 
هک دنتسه  ياهناگادج  تقیقح  ود  فوصوم  تفص و  اریز  تسا . بکرت  دراد ، دوجو  یلک  نوناق  ناونع  هب  اهفوصوم  تافـص و  دراوم  ي 

تفـص و عازتـنا  دـندوب ، یکی  دـنراد ، هک  یعقاو  تقیقح  رظن  زا  ود  نآ  رگا  هک  دـنزاسیم ، بکرم  ار  نآ  هدـش و  عمج  دوجوم  کـی  رد 
يداـحتا بکرت  هچ  دـشاب ، هک  یعون  ره  زا  تقیقح  ود  زا  بکرت  نوچ  و  تشگیمن . ریذـپناکما  یعقاو  تقیقح  کـی  نآ  زا  فوـصوم 

قوف یهلا  تافـص  تاذ و  اذل  تسا ، ریذپان  ناکما  تیدـحا  تاذ  رد  دولآلگ ، بآ  دـننام  یمامـضنا  بکرت  هچ  دوجو و  تیهام و  دـننام 
لالج و فاصوا  ياراد  دنوادخ  اریز  درادن ، یتفـص  ادـخ  هک  تسین  نآ  لیلد  بلطم  نیا  و  تسا . یلومعم  ياهفوصوم  تفـص و  يارجم 

دودـحم دـح  هتفـصل  سیل  يذـلا  تسا : هدومرف  ریـسفت  دروم  يهبطخ  یلوا  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  و  تسا ، یناوارف  لامج 
ریاـس تافـص  خنـس  زا  یهلا  تافـص  هک  تسنیا  میتـفگ ، هکناـنچ  دوصقم  هکلب  تسین . يدودـحم  دـح  وا  تفـص  يارب  هک  تسا  ییادـخ 
یبوبر سدـقا  تاذ  اب  اـهنآ  هطبار  یهلا و  تافـص  حیـضوت  رد  بلطم  نیرتهب  دـشابیمن . دـنراد ، بکرت  دوخ  فوصوم  اـب  هک  تادوجوم 

نوگانوگ ریوصت  همه  نیا   ) ریشی لامجلا  كاذ  یلا  لک  دحاو و  کنسح  یتش و  انتارابع  تسا : هدمآ  یبرع  تیب  کی  رد  هک  تسا  نامه 
لامج و زج  تیاهن  رد  تسا  ام  ریبعت  رد  هک 

راصتخا روط  هب  بلطم  نیا  نایب  تسین  شاتکی  رین  لاله  زا  ریغ  يدصقم  نیتساز  دیآرب  رگامیا  تشگنا  رازه  دـص  تسین ) شانعم  يدـحا 
فاصوا لامج  لالج و  لامک و  هکنانچ  تسا . لاـمج  لـالج و  يهمه  عماـج  تـالامک و  يهمه  ياراد  راـگدرورپ  تاذ  هک  تسا  نینچ 

نیا رد  ياهداس  الماک  لاثم  کی  تسخن  درادـن . یبکرت  تیدـحا  تاذ  اب  اهنآ  زا  کی  چـیه  نینچمه  دنتـسین ، ادـخ  يارب  عونتم  ددـعتم و 
4  - 1 تسا . هدش  لیکشت  دحاو  راهچ  زا  - 3 تسا . يواسم  ددع  ود  هب  تمسق  لباق  - 2 تسا . جوز  - 4 : ) 1  ) ددع میوشیم : رکذتم  دروم 
، درک فیصوت  ار  ( 4  ) ددع نیا  دایز  رایسب  تارابتعا  اب  تسا  نکمم  تسا …  ( 2  ) نآ رذج  - 6 تسا . یهنم 5   5  - 1 تسا . يهفاضا 3  هب 

تیریدم - 1 تسا : یناسنا  نم  رتیلاع : لاثم  کی  درادـن . ( 4  ) تاذ اب  یبکرت  روبزم  فاـصوا  هدوبن و  تقیقح  کـی  زا  شیب  ( 4  ) ددع یلو 
كرد ار  دوـخ  نم  - 4 تسا . عاجـش  روـالد و  نم  - 3 تسا . مـلع  ياراد  نـم  - 2 دراد . دوخراـیتخا  رد  ار  ناــسنا  ینورد  ینورب و  ءازجا 

رارقتـسا و هک  تسا  قیمع  یحطـس  ياراد  زین  تسا  تاـعونت  تارییغت و  يارجم  رد  هک  دراد  تعیبط  اـب  رواـجم  یحطـس  نم  - 5 دنکیم .
هتسناوتن یناور  مولع  یفسلف و  ياهبتکم  زا  کی  چیه  نونکات  لاح  نیا  اب  دوریم . لماکت  هب  ور  نم  - 6 دهدیم . ناشن  توبث 

ریغ طیـسب و  یتقیقح  کی  نم  تسا . نشور  رایـسب  نم  هب  هجوت  اب  هلئـسم  نیا  لیلد  دننک . یقلت  روبزم  فاصوازا  بکرم  یتاذ  ار  نم  دـنا 
ياراد فصو  نیا  اب  لضفنم ) هچ  لصتم و  هچ   ) يرادقم ياهتیمک  یکیزیف و  ياهتیفیک  ياراد  هن  تسا و  دعب  ياراد  هن  تسا ، هیزجت  لباق 

هک تسنیا  دراد ، دوجو  یهلا  تافـص  تدحو  نم و  فاصزا  تدحو  نایم  هک  توافت  یلب ، تسا . تاناکما  اهتیلاعف و  فاصوا و  همه  نآ 
زا اـم  هک  تسا  قلطم  لاـمک  ناـمه  یهلا  فاـصوا  يهمه  هک  یتروص  رد  رگید . فـصو  زا  ریغ  تسا  یتـقیقح  نم  فاـصوا  زا  کـی  ره 
اب هک  میتسه  اهناسنا  ام  نیا  تفگ : دیاب  نیاربانب  میرگنیم . قلطم ) لامک   ) دحاو تقیقح  نآ  رد  تردق  ملع و  دننام  یعونتم  ياههاگدـید 

، تاذ اب  اهنآ  داحتا  فاصوا و  تدحو  هنوگ  نیا  مییامنیم . فیـصوت  ار  قلطم  لامک  نآ  لامک ، كرد  يهرابرد  نوگهنوگ  يریگعضوم 
يهمه میداد ، یهلا  فاصوا  يهراب  رد  هک  یحیـضوت  نیا  اب  تسین .) وا  لثم  يزیچ   ) ییـش هلثمک  سیل  تسا . یلاـعتیراب  دوجو  صوصخم 

و  ) هنم یلخا  دـقف  یلع م  لاق  نم  هنمـض و  دـقف  میف  لاق  نم  و  ددرگیم . نشور  هنع  تافـصلا  یفن  هل  صالخالا  لامک  زا و  دـعب  تالمج 
هتـشادنپ ادخ  زا  یلاخ  ار  نآ  دنک ، مهوت  يزیچ  يور  ار  يادخ  رگا  هدیناجنگ و  نآ  رد  ار  ادخ  تسا ، يزیچ  رد  ادـخ  دـیوگب  هک  یـسک 

رد وا  تسا .)
يزیچ چـیه  تسا ، یتسه  ملاع  يهمه  رب  يدـنوادخ  يهقلطم  يهطاـحا  هب  رظاـن  هلمج  نیا  تسین  یلاـخ  وا  زا  يزیچ  دـجنگیمن و  يزیچ 
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تاروصت هب  نتفرگ  رارق  لومشم  یعیبط و  تیفرظ  زا  معا  نتفرگ  ربرد  نیا  دزاسب  دودحم  ار  وا  دریگ و  ربرد  ار  نیرب  دوجو  نآ  دناوتیمن 
، دشاب هدوب  سدقا  تاذ  نآ  هب  طیحم  دریگ و  ربرد  ار  وا  دـناوتیمن  نیمز  دـننام  یتسه  ملاع  ءازجا  زا  کی  چـیه  هکنانچ  ینعی  تسا . یلک 

دنوادخ میئوگیم : هک  یتقو  الثم  دناجنگب . دوخ  رد  ار  ادخ  دناوتیمن  تسا ، يرـشب  نهذ  يهدش  هتخاس  هک  یلک  تاروصت  نآ  نینچمه 
رد میهدـب ، تبـسن  ادـخ  هب  ارنآ  هدوـمن  روـصت  دوـخ  ینهذ  ياهدـحاو  زا  هدـش  عازتـنا  دودـحم و  یموـهفم  ار  تمکح  رگا  تسا ، میکح 
هک دوشیم  نشور  اـجنیا  زا  میاهدومن . شدودـحم  هدـیناجنگ و  موهفم  نآ  رد  ار  تاـیعقاو  قیاـقح و  يهمه  هب  طـیحم  دوجو  نآ  تقیقح 

ینیعم صخـش  هک  تسنیا  لولح  زا  دوصقم  رگا  هکنیا  حیـضوت  هب  تسا . ینیعم  عوضوم  رد  ادخ  نتخاس  دودـحم  مزلتـسم  لولح  بهاذـم 
هدوب و دـیحوت  یـسانشادخ و  زا  فارحنا  داقتعا  نیا  دـیدرت  نودـب  تسا ، ادـخ  يارب  یفرظ  ع )  ) یلع نینموملاریما  ای  و  ع )  ) یـسیع دـننام 

دوجو رد  قلطم ، تیاهنیب  يدمرـس و  يدبا و  یلزا و  دـنوادخ  دراد  ناکما  روطچ  تسا . یهلا  يهقح  نایدا  عبانم  يهمه  لقع و  فلاخم 
ناسنا کی 

رگا دوش ، رداص  یسک  ره  زا  لولح  ياعدا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ددرگ !! دودحم  دنک و  لولح  یتسه  لباقم  رد  کچوک  رایسب  رایسب 
رگا و  تسا . هدرک  مگ  ار  دـیحوت  یـسانشادخ و  هار  دـنادب ، مـه  ار  دوـخ  ياـعدا  مزاوـل  هتـشاد و  دوـخ  يهـتفگ  هـب  كرد  یهاـگآ و  وا 
دوخ حور  رد  ار  ادخ  يهولج  هک  تسا  هتشگ  وا  بیصن  یتریـصب  یهلا ، قالخا  هب  قلخت  هیکزت و  هیقـصت و  تهج  هب  هک  تسنیا  شروظنم 

ار تیادخ  ایآ  دوب : هتفگ  هک  ینامی  بلعذ  لاوئس  خساپ  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . یلاع  رایـسب  حیحـص و  بلطم  نیا  دباییمرد ،
: دیامرفیم خساپ  رد  دید ؟ ناوتیم  ار  ادخ  رگم  دسرپیم : بلعذ  متـسرپیمن . ماهدـیدن  هک  ار  ییادـخ  هک : تسا  هدومرف  نینچ  ياهدـید ؟
ار یهلا  یلجت  تسا  نکمم  ینیعم  تاـظحل  رد  هک  داـحتا  لوـلح و  نایعدـم  هک  میراذـگن  هتفگاـن  مه  ار  هـتکن  نـیا  لد . يهلیـسوب  يرآ ،

تـسا هتـسناوت  هک  ار  حور  ای  لد  تمظع  تفاطل و  دوش ، هدوزفا  یلجت  نآ  يوس  هب  ناـنآ  باذـجنا  قاـیتشا و  هب  هکنیا  ياـج  هب  دـنبایرد ،
رد نانیا  میئوگیم : اذل  تسا ؟ ادخ  تمظع  اب  فیطل و  لد  ای  حور  نآ  دننکیم  نامگ  دنرادنپیم و  ادـخ  دـشاب ، یهلا  تمظع  هاگیلجت 

یسک دیامرفیم : يدعب  يهلمج  رد  دنزرویم  تلفغ  تسا  نآ  زا  رتالاب  هک  ادخ  زا  یلو  دنباییمرد ، ار  حور  ای  لد  تقیقح  تاظحل  نآ 
، تسا اهنامسآ  يالاب  رد  ادخ  هک  هناکدوک  تارکفت  نیا  رگا  تسا . هتشاگنا  ادخ  زا  یلاخ  ار  زیچ  نآ  دنک ، مهوت  يزیچ  يور  ار  ادخ  هک 

نیا یهاـگ  یتـح  هک  تسنیا  تسا  تریح  بجعت و  دروم  اـعقاو  هک  هچنآ  تسین . یتفگـش  ياـج  دـشاب ، هدوـب  ناـیماع  ناـهذا  هب  رـصحنم 
هرادا ار  ناهج  هتفرگ  رارق  یتسه  ناـهج  يـالاب  رد  ادـخ  دـننکیم  ناـمگ  دوشیم و  ادـیپ  زین  نادنمـشیدنا  ياـهزغم  رد  ییادـتبا  تارکفت 

مه نارکفتم  ریگناـبیرگ  یهاـگ  هنافـساتم  هک  تسا  تاـیهلا  لـئاسم  رد  يرگنیحطـس  یحولهداـس و  زا  یـشان  تاروـصت  نـیا  دـنکیم !!
: ددرگیم نایب  ع )  ) نینموملاریما يدعب  تالمج  رد  يزیچ  يالاب  هن  تسا و  يزیچ  يوت  رد  هن  ادخ  هک  هلئسم  ود  نیا  حیضوت  دشابیم .

هحفص 62] ]
نودب تسا  ایشا  يهمه  زا  ریغ  اهنآ و  اب  یگتسویپ  نودب  تسا  تانیاک  يهمه  اب  وا   ) هلیازمب ءییش ال  لک  ریغ  هنراقمب و  ءییـش ال  لک  عم 

اـصوصخم اـهناسنا  يهمه  راـکفا  تسیچ ؟ تادوجوم  اـب  ادـخ  يهطبار  هک  هلئـسم  نیا  تادوجوم  اـب  ادـخ  يهطبار  اـهنآ .) زا  یگتخیـسگ 
يدج لاغتشا  هجوت و  نیا  تسا . هتشاد  لوغـشم  دوخ  هب  نونکات  یکیزیفاتم  تاهجوت  یهلا و  تفرعم  ياهناورد  نیرتیمیدق  زا  ار  نارکفتم 

ار نانآ  دوخ  تانئاک و  يهمه  هک  دراد  دوجو  ییادخ  دننادب  هک  دننک  تعانق  نیا  هب  دناهتـسناوتیمن ، اهناسنا  هک  تسا  هدوب  تهج  نآ  زا 
دوجو هب  تقیقح  دیوگیم : هک  یلقع  بان  ياهیهاگآ  ترطف و  مکح  هب  رظن  اب  هکلب  سب . تسا و  هدروآ  دوجو  هب  دـنتانئاک  زا  یئزج  هک 

چیه هب  ام  دناهدمآیمرب . طابترا  نیا  فشک  ددص  رد  دشاب ، هتـشاد  ياهطبار  دـیاب  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  نآ  هک  يدوجوم  اب  هدـنروآ 
هب تفگ : ناوتب  دـیاش  مینک . كرد  درذـگیم ، ادـخ  اب  یتسه  ملاـع  طاـبترا  يهراـبرد  اـهناسنا  لد  زغم و  رد  هک  ار  هچنآ  میناوتیمن  هجو 

ظاـفلا و مییاـمن . روـصت  طاـبترا  زا  یماـسقا  عاوـنا و  میناوـتیم  دـننکیم ، حرطم  نتـشیوخ  يارب  ار  روـبزم  يهطبار  هک  يدارفا  يهراـمش 
وضوم نیا  يهرابرد  اهناسنا  داقتعا  كرد و  يهرابرد  نهک  خیراوت  زا  هک  یمیالع 
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نـشور الماک  تسا ، هطبار  كرد  یگنوگچ  يهدـنهد  ناشن  ناونع  هب  هک  ییاهراتفر  مئـالع و  ظاـفلا و  دـننام  تسا ، هدـنام  راـگدای  هب  ع 
، كرتشم لوصا  ناـمه  هب  رظن  اـب  مه  ناسانـشناسنا  و  تسا . كرتشم  اـهناسنا  رثکا  رد  روبزم ، كرد  یلک  لوصا  زا  ياردـقم  یلب  تسین .
. تسادـخ رایتخا  رد  ام  تشونرـس  دـهاوخیم ، ار  ام  لامک  ریخ و  ادـخ  دـننام : دـنهدیم ، رارق  یـسررب  دروم  رد  یهلا  تفرعم  ساسحا و 
، میدـش رکذـتم  هک  كرتشم  نآ  لاثما  اب  یلقع  بان  یهاگآ  يرطف و  روعـش  دـسریم  رظن  هب  تسا …  هدـش  رداـص  وا  زا  تاـنئاک  يهمه 
ره رد  ینارکفتم  رگید  فرط  زا  تسا . هدوـب  لاـمک  ریخ و  ندروآ  تسد  هـب  يارب  كرحت  یحور و  شمارآ  بجوـم  هراوـمه  مدرم  يارب 

يهجیتن دـنروآیم . مهارف  ار  نآ  دارفا  یلقع  بان  ياهیهاگآ  يرطف و  روعـش  رد  ینوگرگد  تابجوم  دـننکیم و  زورب  ياهعماـج  هرود و 
بان ماکحا  ندش  كوکـشم  بارطـضا و  شیوشت و  مکی - مسق  ددرگیم : میـسقت  هدـمع  مسق  ود  رب  یلک  روط  هب  اهمیلعت  تارییغت و  نیا 

تادوجوم يهطبار  هلئـسم  عماوج ، نارکفتم  نایدا و  رظن  زا  یملع …  لئاسم  دننام  رتیلاع ، لماکت  اهیئانـشور و  مود - مسق  لقع . ترطف و 
ادخ اب  تادوجوم  هطبار  - 2 تانئاک . ریاسو  اهناسنا  نایم  توافت  نودب  ادخ  اب  تادوجوم  هطبار  - 1 تسا : هدش  حرطم  هنوگ  ود  هب  ادخ ، اب 

اب ناسنا  و 
رکذـتم ار  اهنآ  نیرتروهـشم  ام  دـناهدش . میـسقت  فلتخم  ياههورگ  هب  هلئـسم ، لکـش  ود  ره  يهرابرد  نایدا  ياـملع  اـهبتکم و  - 3 ادخ .

: دـندرگیم میـسقت  مهم  هورگ  ود  رب  هطبار  نیا  نادـقتعم  تسا . لوـلعم  تلع و  يهطبار  - 1 یتسه ، ناهج  اب  ادـخ  يهطبار  - 1 میوشیم :
تافیرعت نیناوق و  دـنریگیم و  کیـسالک  یلومعم و  يانعم  نامه  هب  تادوجوم  اـب  ادـخ  هطبار  ریـسفت  رد  ار  لولعم  تلع و  مکی - هورگ 

ثحب دروم  هلئـسم  رد  ار  ياهبتر )  ) یبتر مدـقت  ای  رگیدـکی  اب  ود  نآ  ینامزمه  تلع و  اب  لولعم  تیخنـس  لیبق  زا  تیلع  نوناـق  هب  طوبرم 
یلومعم ياـنعم  تسا ، تلع  اـب  لولعم  يهطبار  ادـخ ، اـب  تادوجوم  يهطبار  هک  نیا  زا  دوصقم  دـنیوگیم : مود - هورگ  دـننکیم . قیبـطت 

هچ زا  ود  نآ  یعقاو  يهطبار  هکنیا  اـما  تسا ، هدـش  رداـص  لاـعتم  دـنوادخ  زا  تادوجوم  یتـسه  هک  تسا  نیا  هب  رظن  هکلب  تسین ، تیلع 
دیدــج یــسانشناور  کـیزیف و  موـلع  رظن  زا  هـک  مـینادیم  هـتبلا  درک . كرد  ارنآ  ناوـتیمن  لوادــتم  تـیلع  نوناـق  زا  تـسا ، ياهلوـقم 

اب ناهج  اب  ادـخ  يهطبار  ریـسفت  اذـل  تسا  دـیفم  بلاج و  رایـسب  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  تیلع  نوناق  ریـسفت  رد  یـساسا  ياـهینوگرگد 
چیه گ تسا و  عونصم  عناص و  يهطبار  یتسه ، ناهج  اب  ادخ  يهطبار  - 2 دشابیم . هجیتنیب  یحطس و  رایسب  کیسالک  تیلع  میهافم 

داوم دناوتیمن  راجن  هک  توافت  نیا  اب  دزاسیم ، ار  زیم  هک  راجن  دننام  درادن . دوجو  ود  نآ  نایم  يدوجو  و  یتیهام )  ) يوهام طابترا  هنو 
ناهج - 3 تسا . هدروآ  دوجو  هب  يدام  يهقباس  نودـب  ار  یتسه  ملاع  دـنوادخ  یلو  دروایب ، دوجو  هب  یتسین  زا  ـالثم ) ار  بوچ   ) زیم هیلوا 

ياهدومن همه  همه و  تاریغت  اهدومن و  لاکـشا و  تسادـخ ، هک  تسا ، یقیقح  دوجوم  کی  شطباور  لاکـشا و  داوم و  يهمه  اـب  یتسه 
. تسا هدـش  حرطم  ناـهذا  زا  یـضعبرد  نوگاـنوگ  تاـنایب  اـب  هک  تسا  يدوـجوم  تدـحو  بتکم  نیا  تسا . یقیقح  دوـجوم  نآ  عوـنتم 

یلقع نیناوق  يهمه  بتکم  نیا  دشاب . هدوب  روصت  لباق  ياهطبار  ود  نآ  نایم  ات  درادن ، دوجو  یناهج  ادخ  ربارب  رد  الـصا  بتکم ، نیاربانب 
ادخ ای  دربیم و  الاب  ییادخ )  ) دوجو بوجو  هبترم  ات  ار  یتسه  ناهج  دراذگیم و  رانک  ار  یهلا  يهقح  نایدا  دافم  ینادجو و  ياهشنیب  و 

زا رارف  اـی  یقوذ  تفاـیرد  ناوـنع  هب  ار  یـضعب  نهذ  اـهنت  بتکم  نیا  هـک  دـسریم  رظن  هـب  دـنکیم . یکی  ناـهج  اـب  دروآیم و  نییاـپ  ار 
دوجو لـصا  رد  ادـخ  یتـسه و  ناـهج  یهاـگآ 4 - لـقعت و  يور  زا  ار  ناـنآ  یناور  حوطـس  يهمه  هـن  دـشاب ، هدوـمن  لاغـشا  تالاکـشا 

تادوجوم يهمه  متا  لمکا و  دـنوادخ  رون . فعـض  تدـش و  دـننام  تسا ، دوجو  فعـض  تدـش و  رد  ود  نآ  نایم  فالتخا  دـنکرتشم ،
یف  ) تسا

هب فورعم  يهیرظن  نیا  تسا . هسفن ) یف  ال   ) تادوجوم نیرتفیعـض  فورح  یناـعم  دـننام  یتسه  یطبار  یناـعم  و  هسفنب ) هسفنل و  هسفن و 
رد یحیـضوت  نایب ، نیا  اب  هچرگا  دـنادیم . خنـس  کـی  تقیقح و  کـی  تادوجوم  يهمه  رد  ار  دوجو  هک  تسا  یخنـس  دوجو  تدـحو 

تکرح و قوف  تیلع و  قوف  دوجوم  کـی  ناـیم  هطبار  یگنوگچ  زاـب  یلو  دوشیم ، هداد  تقیقح  کـی  رد  تادوـجوم  ادـخ و  كارتـشا 
نیمه دنامیم . ماهبا  لاح  رد  دناهتفرگ ، رارق  هروبزم  روما  يهمه  يارجم  رد  هک  یتادوجوم  اب  اضف ، نامز و  قوف  داسف و  نوک و  نوکس و 
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تسا هدش  هتفگ  یتسه  ناهج  ادخ و  يهرابرد  تاطابترا  زا  رگید  یعاونا  دراد . دوجو  فلتخم  لاکـشا  اب  اهیتدحو  دیاقع  يهمه  رد  ماهبا 
هک تسا  ملـسم  عونتم . ددعتم و  نآ  قیداصم  دارفا و  و  تسا ، تقیقح  کی  یلک  دارفا . یلک و  - 1 هلمجنآ : زا  دنراد . یهیبشت  يهبنج  هک 

ققحت هدوب و  ینهذ  ياهتیلاعف  زا  هک  دـشاب  هدوب  ضحم  یموهفم  یقطنم و  یلک  دـیابن  تسا ، هدـش  هیبشت  نآ  هب  ادـخ  هک  یلک  زا  دوصقم 
لوبق دروم  یلک  نیا  دوخ  ینیع  دوجو  تسا . نآ  دارفا  دوـجو  نیع  شدوـجو  هک  دـشاب  یعیبـط  یلک  لـیبق  زا  یتسیاـب  هکلب  درادـن ، ینیع 

هن و  تسا ، تیلع  يهدـنهد  ناشن  نآ ، اب  دارفا  يهطبار  هن  دـشاب ، ینیع  دوجو  ياراد  هکنیا  ضرف  رب  تسین و  نانادقطنم  هفـسالف و  يهمه 
كارتشا

رد ندوب  تیفیک  تیمک و  تکرح و  نامز و  قوفاـم  تیعناـص و  تیقلاـخ و  عوضوم  هن  دراد و  دوجو  موهفم ، رد  درف  یلک و  ناـیم  رد  ي 
ادخ يهطبار  هیبشت  ود  نیا  شیاهگرب . لگ و  - 3 شیاههرطق . ایرد و  - 2 تسا . یفیعض  رایسب  هیبشت  کی  نیا  لاح  ره  هب  تسا … و  راک 
مسج - 4 میاهداد . حیضوت  ار  ادخ  تاذ  رد  هیزجت  ناکما  مدع  هتشذگ  ثحابم  رد  دنکیم و  حرطم  ءازجا  لک و  يهطبار  تادوجوم ، اب  ار 

بسانم تسا  یتاهیبشت  2 و 3 و 4 )  ) هرامـش هس  درادـن . یتینیع  ققحت و  هنوگ  چـیه  هیاس  اریز  تسین ، حیحـص  مه  هیبشت  نیا  شاهیاس . و 
ایرد - 5 دومن . حیحـصت  ارنآ  مه  یقوذ  ياهتفایرد  اب  ناوتیمن  یتح  تابثا و  لباق  هن  تسا و  كرد  لباق  هن  هک  يدوجوم  تدـحو  بتکم 
جوم ریغ  دـیدن  رحب  ناز  نانز  جوم  نادواج  دوجو  تسیرحب  تسا : هدروآ  نینچ  حـیاول  رد  یماج  نمحرلادـبع  ار  هیبشت  نیا  شجاوما - و 
ناهج تارثکت  وپات و  كرحت و  هک  مه  ابیز  هیبشت  نیا  ناهنپ  قیاـقحلا  هقیقح  تسیرـس  ناـهن  جوم  رد  رحب  رحب و  رهاـض  رد  ناـهج  لـها 
لباقم رد  ار  نآ  رثات  نیرب و  دوجو  فاطعنا  دناوتیمن  تسا ، هداتفا  نایرج  هب  ادخ )  ) دوجو يایرد  رد  هک  دنیبیم  یجاوما  دننام  ار  یتسه 

مت تلع  دناوتیمن  دوجوم ، تدحو  تاهیبشت  ریاس  دننام  مه  ابیز  هیبشت  نیا  هکنیا  يهفاضا  هب  دنک . هیجوت  جومت 
ار نآ  يونثم  باـتک  رد  يوـلوم  نیدـلا  لـالج  هک  رگید  تسا  یهیبـشت  شیناـشفارطع - لـگ و  - 6 دـهدب . حیـضوت  ار  ینوـگرگد  جو و 
، تادوجوم اب  دـنوادخ  يهطبار  ینعی  لـک  ءزج  دـشاب  هک  لـگ  يوب  وچ  ین  لـک  هب  تبـسن  اـهزج  ین  لـک  ءزج  دـیوگیم : دریذـپیمن و 

نیا رد  مه  يرگید  تایرظن  لگ . يوب  اب  لگ  دـننام  تسا  لک  اب  ءازجا  يهطبار  هن  ادـخ ) زا  یلجت  کی   ) تسا لک  اـب  ءزج  کـی  يهطبار 
اب ادخ  هطبار  یتسه و  ناهج  اب  ادخ  يهطبار  - 2 مینکیم . يراددوخ  اهنآ  لیصفت  زا  ام  تسا و  هتفرگ  رارق  وگتفگ  دروم  حرطم و  هلئـسم 

. دـنراذگیم توافت  ناسنا  اب  ادـخ  يهطبار  یتسه و  ناهج  اب  ادـخ  يهطبار  نایم  یهلا  ياههفـسلف  بلغا  ینید و  ياهبتکم  يهمه  ناسنا -
طابترا دـننام  ناسنا ) اب  ادـخ  يهطبار   ) مود يهطبار  تخرد و  اـب  دیـشروخ  طاـبترا  دـننام  یتسه ) ناـهج  اـب  ادـخ  يهطبار   ) مکی يهطبار 
بـسانم ود  نآ  زا  کی  ره  اب  يدـنوادخ  طابترا  هدوب و  یتسه  ملاع  زغم  تسوپ و  دـننام  ناـسنا  ناـهج و  اـی  تخرد . يهویم  اـب  دیـشروخ 

رتفیطل رتکیدزن و  ناـسنا  اـب  ادـخ  يهطبار  یعطق ) لـقن  لـقع و   ) نآ یلـصا  عباـنم  هب  رظن  اـب  مالـسا  بتکم  رد  تسا . نآ  تمظع  شزرا و 
احا يهطبار  - 1 میزادرپیم : ناسنا  اب  ادخ  يهطبار  نایب  هب  سپس  مینکیم ، حرطم  ناهج  اب  ار  ادخ  طابترا  الوا  ام  تسا ، هدش  حرطم 

ءاقل نم  هیرم  یف  مهنا  الا  هلمج : نآ  زا  تسا . هدش  هداد  رکذـت  تادوجوم  يهمه  رب  يدـنوادخ  يهطاحا  دـیجم  نآرق  زا  هیآ  دـنچ  رد  هط 
اناد زیچ  همه  هب  دنوادخ  دینادب  دندیدرت . کش و  رد  ناشراگدرورپ  رادید  يهرابرد  نانآ  دیـشاب ، هاگآ  . ) طیحم ءییـش  لکب  هنا  الا  مهبر 

رکذت یلک  روط  هب  ءایـشا  يهمه  هب  هطاحا  قوف  يهیآ  ود  رد  دراد .) هطاحا  زیچ  همه  هب  دنوادخ  و  . ) اطیحم ءییـش  لکب  هللا  ناک  و  تسا .)
کی هچ  دـنک ، قدـص  نآ  رب  ءییـش  هک  هچ  ره  مکی - عوضوم  دوش : هداد  حیـضوت  یتسیاـب  هطاـحا  نیا  رد  عوـضوم  ود  تسا . هدـش  هداد 
دننام يدام  ریغ  هچ  اهنآ و  صاوخ  تاـیفیک و  ماـسجا و  دـننام  دـشاب  يداـم  هچ  یتسه . ناـهج  عومجم  هچ  و  دـشاب ، هرذ  کـی  مرداـیلیم 

، یعیبط قوفام  تانئاک  ناگتـشرف و  حاورا و  دـننام  دـشاب . تادرجم  لـیبق  زا  هچ  کـلذ و  ریغ  لـقعت و  تـالیخت و  اههشیدـنا و  نیرتفیطل 
؟ يدوجو يهطاحا  اـی  تسا  یملع  يهطاـحا  نآ ، زا  دوصقم  اـیآ  تسا . هطاـحا  عون  مود - عوضوم  تسا . طـیحم  اـهنآ  يهمه  رب  دـنوادخ 
و . ) املع ءییـش  لکب  طاحا  هللا  نا  و  هلمج : نآ  زا  تسا . ددـعتم  دراد ، تادوجوم  يهمه  رب  دـنوادخ  یملع  يهطاحا  رب  تلالد  هک  یتایآ 

هطاحا ثحب ، دروم  يهیآ  ود  زا  دوصقم  هک  دندقتعم  یضعب  اذل  تسا .) هدرک  هطاحا  زیچ  همه  هب  اعطق  يدنوادخ  ملع 
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تسا زیچ  همه  اب  وا  . ) هلیازمب ءییش ال  لک  ریغ  هنراقمب و  ءییـش ال  لک  عم  ع :)  ) نینموملاریما يهلمج  نومـضم  قباطم  تسا ، يدوجو  ي 
طیارـش اب  هک  یناسک  يارب  طابترا  نیا  حیـضوت  اهنآ .) زا  یگتخیـسگ  يرانکرب و  نودب  تسا  زیچ  همه  زا  ریغ  اهنآ و  اب  یگتـسویپ  نودـب 
هظحالم نیشیپ  ثحبم  رد  هکنانچ  اذل  تسا ، راوشد  رایسب  بسانم  تاهیبشت  هب  لسوت  نودب  دننک  كرد  ار  نآ  دنهاوخیم  یلومعم  ینهذ 
یئایازم يداعریغ  عوضوم  نیا  رد  هیبشت  هب  نتخادنا  تسد  مینادیم  و  دـنروایب ، یعونتم  تاهیبشت  دـناهدش  روبجم  یهلا  نارکفتم  میدرک :

سوسحم هب  یکتم  لوقعم  اـی  سوـسحم  ياـهتیفیک  اـب  طـالتخا  نودـب  میروآیم  عوـضوم  نیا  رد  هک  یهیبـشت  ره  اریز  یـصقاون ، دراد و 
نم و قرف  رب  كاخ  يولوم : لوق  هب  زاب  سان  ناج  اب  ار  سانلا  بر  تسه  ساـیقیب  فیکت  یب  یلاـصتا  يولوم : لوق  هب  اریز  دوب . دـهاوخن 
تیهام و یتسه و  مامت  نتـشاد  زا  تسا  ترابع  نم  يهطاحا  درک ، هیبشت  زین  شتیلاعف  لوصحم  نم و  هب  ناوتیم  ار  هطاحا  نیا  نم  لـیثمت 

وه الا  هلا  هللا ال  تسا . ادخ  زا  ناهج  یتسه  يهدـنراد  اپرب  ماوق و  هک  تسنآ  هطبار  نیا  دافم  یمویق  هطبار  - 2 دوخ . لوصحم  تایصوصخ 
دوجولا تنع  و  مویق .) يهدنز  تسا  وا  تسین ، وا  زح  ییادخ  ادخ . تسا  وا  . ) مویقلا یحلا 

. تسا وا  حور  یمدآ  تیدوجوم  داینب  ماوق و  هکنانچ  دـنتفایمورف .) مویق  هدـنز و  دـنوادخ  ربارب  رد  اهیور  ( ) تمایق زور  رد  . ) مویقلا یحلل 
هک اـج  ره  تسا  امـش  اـب  وا  و  . ) متنک اـمنیا  مکعم  وه  و  تادوجوم . اـب  ادـخ  ندوـب  زا  تسا  تراـبع  هطبار  نیا  ياـنعم  تیعم  يهطبار  - 3

یکیدزن و دـننام  ندوب  مه  اب  نیا  هک  مینادیم  ام  و  ددرگیم . ندوب  مه  اب  هنوگ  ره  لماش  هک  تسا  یمومع  موهفم  کی  تیعم - دیـشاب .)
ییاضف و مه  يهلوقم  زا  رگیدکی  هب  ود  نآ  یکیدزن  لاصتا و  هک  تسا  حور  دـبلاک و  دـننام  هکلب  تسین ، رگیدـکی  اب  مسج  ود  يزاسمد 

هطبار نیمه  نارکفتم  زا  ياهدع  رظن  رد  يو  دنکیم ، نایب  اهناسنا  اب  ار  ادـخ  يهطبار  داهـشتسا  دروم  يهیآ  هتبلا  تسین . هریغ  ینامز و  مه 
اب وا  . ) هلیازمب ءییش ال  لک  ریغ  هنراقمب و  ءییـش ال  لک  عم  مالـسلاهیلع : نینموملاریما  يهلمج  دراد . دوجو  مه  یتسه  ناهج  ادخ و  نایم 
ریغ ناسنا و  زا  معا   ) یتسه ناهج  يهمه  ادخ و  ندوب  مه  اب  یگتخیسگ .) نودب  تسا  زیچ  همه  زا  ریغ  یگتـسویپ و  نودب  تسا  زیچ  همه 

اـهیتشز و دوشیم  مولعم  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و  حرطم  یتسیاـب  دروم  نیا  رد  مه  هلئـسم  کـی  دـنکیم . ناـیب  مومع  روـط  هب  ار  ناـسنا )
اب هک  دنتسه  ییاهدومن  ترفن ، دروم  بلاج و  رضم و  دیفم و  ءایشا  اهیئابیز و 

نیعم و كرد  لیاسو  ریاس  صوصخم و  ساوح  نتـشاد  تهج  هب  هک  میئام  نیا  ینعی  دنیآیم . دوجو  هب  اهناسنا  ام  ياهیریگعضوم  هب  رظن 
هب رظن  اب  اما  مینکیم و  میـسقت  ترفن  دروم  بلاـج و  رـضم و  دـیفم و  اـبیز و  تشز و  هب  ار  ءایـشا  یـصاصتخا ، ياـهراجزنا  اههتـساوخ و 

اههدـیدپ ریاس  هب  رظن  اب  هیـضق  نیا  دـنوشیمن و  عازتنا  دوخ  تاعوضوم  زا  روبزم  نیوانع  دـنراد ، تیعم  طابترا  ادـخ  اب  هک  اـهنآ  تیعقاو 
يارب رکش  ات  درادن ، دوجو  ادخ  رد  هقئاذ  نیا  دباییمرد ، خلت  ار  عیاض  يهویم  نیریش و  ار  رکـش  یناسنا  يهقئاذ  اریز  تسا ، نشور  الماک 

-4 دراد . تیعم  اهنآ  تیعقاو  اـب  تسا و  اـناد  نیواـنع  اـهدومن و  نآ  يهمه  هب  ادـخ  یلب ، دوش . تفاـیرد  خـلت  عیاـض  يهویم  نیریـش و  وا 
لک قلاخ  وه  الا  هلا  ال  هلمج : نآ  زا  تسا ، هدـمآ  ناوارف  ینآرق  تایآ  رد  ینوگهنوگ  تاملک  اـب  هطبار  نیا  تیعناـص  تیقلاـخ و  يهطبار 

قلخلا ءدب  فیک  اورظناف  ضرالا  یف  اوریـس  لق  دیتسرپب .) ار  وا  سپ  تادوجوم ، يهمه  يهدننیرفآ  تسین ، وا  زج  يادخ  . ) هودبعاف ءییش 
وا دـینیبب  و  دـیزادرپب ) قیقحت  هب  و   ) دـینک ریـس  نیمز  يور  رد  نانآ ، هب  وگب  . ) ریدـق ءییـش  لک  یلع  هللا  نا  هرخـالا  هاـشنلا  ءیـشنی  هللا  مث 

آیم دوجو  هب  ار  رگید  ناهج  سپس  تسا ، هدرک  زاغآ  ار  تاقولخم  شنیرفآ  هنوگچ 
ياج هب  ار  زیچ  همه  هک  تسا  یهلا  يهتخاس  ( ) تقلخ نایرج  . ) ءییـش لک  نقتا  يذـلا  هللا  عنـص  تسا .) اـناوت  زیچ  همه  هب  دـنوادخ  درو .
سپس دروآیم و  دوجو  هب  یتسه  يهقباسیب  ار  شنیرفآ  ادخ  . ) نوعجرت هیلا  مث  هدیعی  مث  قلخلا  ءدبی  هللا  تسا .) هدیرفآ  صقنیب  دوخ و 
هنوگچ دنوادخ  دننیبیمن  ایآ  . ) هدیعی مث  قلخلا  هللا  يدـبی  فیک  اوری  مل  وا  تشگرب .) دـیهاوخ  وا  يوس  هب  سپـس  دـنادرگیمرب و  ار  نآ 
عادـبا . ) نوکی نک  هل  لوقی  امناف  ارما  یـضق  اذا  ضرالا و  تاوامـسلا و  عیدـب  دـنادرگیمرب .) ار  نآ  سپـس  دـنکیم و  زاـغآ  ار  شنیرفآ 

دیوگیم رما  نآ  هب  اهنت  دنک ، يرما  هب  یتسه  مکح  هک  یعقوم  نیمز و  اهنامسآ و  یتسه ) يهقباسیب  ءایشا  يهدنروآ  دوجو  هب   ) يهدننک
اب هجیتن  رد  هک  يدوجو  تدـحو  عون  نآ  دوجوم و  تدـحو  بتکم  اـب  هجو  چـیه  هب  هطبار  نیا  دـشوپیم .) ار  یتسه  ساـبل  اروف  وا  شاـب 
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چیه هب  و  دناهدمآ ، يدنوادخ  يهدارا  اب  تادوجوم  دیوگیم : احیرـص  تایآ  نیا  اریز  دشابیمن . راگزاس  تسا ، یکی  يدوجوم  تدـحو 
رد اهنآ  یتسه  زا  ریغ  يدنوادخ  ملع  رد  تانئاک  یملع  دوجو  و  دناهتشادن . دوجو  نانآ ، یتسه  ققحت  هب  یهلا  يهدارا  قلعت  زا  شیپ  هجو 

حو يواسم  ياهیدوجو  تدحو  يدوجوم و  تدحو  ياهبتکم  رگا  نیاربانب  تسا . يدنوادخ  یتسه  ای  تاذ 
امهنیب ام  ضرالا و  تاوامسلا و  کلم  و هللا  تفریذپ . ار  اهنآ  ناوتیمن  هروبزم  تایآ  هب  رظن  اب  دنشابن ، حیحـص  ریـسفت  لباق  يدوجوم  تد 
يهطبار - 5 تسا .) وا  يوس  هب  ییاهن  تشگرب  تسا و  اهنآ  نایم  هک  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  کلم  تسا  ادـخ  نآ  زا  و  . ) ریـصملا هیلا  و 
عوـضوم کـی  نتفرگ  رارق  زا  تسا  تراـبع  هک  تسین  قوـقح  یفرع و  تیکلاـم  هطبار  نیا  زا  دوـصقم  هک  تسا  یهیدـب  هقلطم  تیکلاـم 
یعامتجا ياهدادرارق  ياضما  دروم  هک  كولمم  فالتا  لاقتنا و  لقن و  تافرـصت و  رظن  زا  کلام )  ) ناسنا راـیتخا  يهزوح  رد  كولمم ) )

راثآ بترت  لباق  عافد و  لباق  دـیآیم و  دوجو  هب  یعمج  هتـسد  یگدـنز  ياـهدادرارق  زا  هک  تسا  يراـبتعا  ناونع  کـی  تیکولمم  تسا .
اهنآ صاوخ  ینیع و  تاـعوضوم  ناـیم  هک  تسین  مه  یعیبـط  یکلم  تاـصاصتخا  عوـن  زا  يدـنوادخ  تیکلاـم  نینچمه  ددرگیم . رگید 
رارق هک  تسا  وا  تافـص  زا  یکی  يدـنوادخ  تیکلاـم  هکلب  وا …  لـسانت  دـلاوت و  ناـسنا و  نآ ، ینیریـش  رکـش و  دـننام  دوشیم ، رارقرب 
رگا دـنکیم . نایب  يدـنوادخ  قلطم  راـیتخا  رد  نوکـس  تکرح و  رب  مکاـح  نیناوق  ءاـقب و  یتسین و  یتسه و  رظن  زا  ار  تادوجوم  نتفرگ 

ای دشابن . تبسانمیب  وا  لقعت  لوقعم و  اب  یمدآ  لقع  يورین  يهطبار  دیاش  مینک ، نایب  هطبار  نیا  یلامجا  حیـضوت  يارب  یهیبشت  میهاوخب 
اب ي

يهطبار - 6 متسه . اراد  ار  مدوخ  رایتخا  نم  میئوگیم : هک  دشابیم  نتـشیوخ  اب  یناسنا  نم  صاصتخا  يهطبار  دننام  مزال  يهحماسم  ك 
يهمه رب  وا  و  . ) لیکو ءییـش  لک  یلع  وه  و  تسا .) ایـشا  يهمه  يهدننک  ظفح  نم  يادخ  اعطق ، . ) ظیفح ءییـش  لک  یلع  یبر  نا  ظفح 

نآ كرد  زا  یلوـمعم  مدرم  هک  تـسا  تاـیهلا  لـئاسم  نیرتیـساسا  نیرتیلاـع و  زا  یکی  يهدـننک  ناـیب  هـطبار  نـیا  تـسا .) لـیکو  ءایـشا 
هاگیاج کـی  رد  نونکا  دیـشک و  راـک  زا  تسد  سپـس  دـیرفآ و  ار  تادوجوم  دـنوادخ  هک  تسا  نینچ  یلومعم  تارکفت  رد  دـنمورحم .

یـسانشادخ و زا  اهناسنا  ندومن  مورحم  رد  يدـیاز  ریثات  هک  تسا  ياهناـحول  هداـس  رایـسب  رادـنپ  کـی  نیا  تسا . هدـیمرآ  یئـالاب  رایـسب 
مـسانشیم نیناوق  هدنرادهگن  ظفاح و  ناونع  هب  ار  ادـخ  نم  مینک : تقد  ریز  يهلمج  نیا  رد  تسا . هتـشاد  یبوبر  ماقم  زا  ندـش  دـنمهرهب 

قوف يهلمج  نومضم  دید : میهاوخ  مینک  عبتت  تسرد  رگا  و  تسا . هتفگ  ام  نرق  نانادکیزیف  نیرتروهـشم  زا  یکی  هک  تسا  ياهلمج  نیا 
زا هک  ینهذ  یلک  يهیـضق  کـی  زج  يزیچ  نوناـق  تیعقاو  هک  تسا  نینچ  هلمج  نیا  ياـنعم  تسا . قـیقد  ناـنیبناهج  رثـکا  داـقتعا  دروـم 

هجو ق چیه  هب  ینیع ، ناهج  رد  نوناق  ناونع  هب  ياهبلک  هیضق  ینعی  تسین . تسا ، هدش  عازتنا  یتسه  ناهج  ياهدادیور  نایرج 
اهدادیور نیا  تسا . ام  فرصت  هدهاشم و  دروم  ینیع  ناهج  رد  هک  تسا  یمظنم  طباور  اهدادیور و  تسه  هک  هچنآ  تسین ، هدهاشم  لبا 

يهثداح روما ، نآ  زا  کی  چـیه  دنتـسین و  لاح  کـی  رد  هظحل  منویلیم  کـی  یتح  هک  دنتـسه  ناـیرج  رد  یئزج  روما  نیمه  اـب  طـباور  و 
نیمادک هب  تباث  مظنم و  روط  هب  اهدادـیور  تکرح  ماود  هک  دـیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  هجیتن  رد  دروآیمن . دوجو  هب  یتسین  زا  ار  هدـنیآ 
نیرترب نونکات  هک  تسا  مولع  يهمه  نتفرگ  هدیدان  يواسم  تسین ، راک  رد  یتسه  رد  یتابث  مظن و  هک  خـساپ  نیا  و  تسا ؟ دنتـسم  لماع 

اریز تسین ، هدننک  عناق  تسا ، یتسه  دوخ  تیعقاو  رد  تابث  مظن و  هک  خساپ  نیا  نینچمه  تسا . هدوب  يرـشب  تفرـشیپ  یگدنز و  هلیـسو 
یگنهامه زا  تسا  ترابع  هک  مظن  يهدـیدپ  تسین و  لصف  لح و  لـباق  هک  دراد  ینـشور  ضقاـنت  یتسه  یمئاد  تکرح  ریغت و  اـب  تاـبث 

حیحص عوضوم  نیا  دنراد  مظنم  نایرج  هک  یئازجا  دوخ  تیعقاو  مکی - عوضوم  تساروصت : لباق  عوضوم  هس  هب  رظن  اب  ءازجا ، هدع  کی 
هک درادن  ربرد  هدنیآ  زا  هن  هتشذگ و  زا  هن  ار  يرگید  زیچ  دوخ ، هب  صوصخم  نوئـش  تیـصاخ و  زج  اهدادیور  زا  کی  چیه  اریز  تسین ،

عـضو لاـح و  کـی  رد  هظحل  منویلیم  ود  یتـسه  ملاـع  ءازجا  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  ددرگ ، رادومن  یمظن  اـهنآ  عوـمجم  یگنهاـمه  زا 
کی تابثا  دنتسین و 

نیا لاح  نیا  اب  درادن . یملع  يهبنج  دنـشاب ، هداتفا  نایرج  هب  نآ  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ییاههقلح  دننام  اهدادیور  نیا  هک  دتمم  بانط 
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رگیدـمه اب  ار  ءازجا  زا  یعمج  دـناوتیم  هک  تسا  فدـه  تیاـغ و  مود - عوضوم  دریگیم ؟ همـشچرس  لـماع  نیمادـک  زا  بیترت  مظن و 
ار مظن  دـنناوتیم  تسا ، هدـش  نانآ  يارب  تابثا  فدـه  تیاغ و  نیا  یتدـیقع  ای  یفـسلف  ای  یملع  رظن  زا  هک  یـصاخشا  دزاسب . گنهامه 

نم ای  لقع  مان  هب   ) تیریدم لماع  دننام  نایرج ، رد  ءازجا  قوف  لماع  موس - عوضوم  دنهدب . ار  قوف  لاوئـس  خساپ  هدومن و  نآ  هب  دنتـسم 
بیترت مظن و  هب  یتایح  ياهفده  نوئـش و  تاکرح و  دوخ  هب  رظن  اب  ار  یمدآ  تایح  نوئـش  ریاس  تانکـس و  تاکرح و  هک  تیـصخش ) ای 

یتسه ناهج  رد  یگنهامه  مظن و  يهدنروآ  دوجو  هب  دناوتیم  هک  تسا  يریگ  فده  یهاگآ و  يهلئـسم  ریدقت  ود  ره  هب  و  دروآیمرد .
شیب رد  هطبار  نیا  یبوبرم  بر و  يهطبار  - 7 تسا . تادوجوم  لیکو  ادخ  نیناوق و  يهدنرادهگنادخ  هکنیا  يانعم  تسا  نیا  دشاب . هدوب 

ادخ و یتسه و  ناهج  نایم  طباور  عاونازا  کی  چیه  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا ، هدش  هدراو  نآرق  رد  دروم  زا 1000 
لک بر  وه  ابر و  یغبا  هللا  ریغا  لق  هنومن : ناونع  هب  تسا . هتفرگن  رارق  دیکات  دروم  بوبرم  بر و  يهطبار  دننام  ادخ  ناسنا و 

فورعم ناد  تغل  روظنم  نبا  ءایـشا .) يهمه  راگدرورپ  تسوا  هک  یلاح  رد  مهاوخب  ادـخ  زا  ریغ  يراگدرورپ  اـیآ  ناـنآ  هب  وگب  . ) ءییش
يهمه رد  دوشیم . هتفگ  هدننک  ماعنا  میق و  هدـننک و  تیبرت  هدـننک و  ریبدـت  رورـس و  کلام و  هب  تغل  رد  بر : دـیوگیم : برع  تایبدا 

تادوجوم و جایتحا  هک  ینآرق  تایآ  نآ  هب  رظن  اب  ینعم  نیا  دراد . دوجو  بوبرم  رد  بر  یمئاد  تیلاعف  فرصت و  يهطبار  روبزم  یناعم 
ضرالا تاوامسلا و  یف  نم  هلئسی  هلمج : نآ  زا  تسا . حضاو  الماک  دنکیم ، نایب  یبوبر  خماش  ماقم  هب  ار  اهنآ  حیبست  هدجـس و  لوحت و 

ره رد  وا  دـهاوخیم . ادـخ  زا  ار ) دوخ  فدـه  هب  لوصو  ای  یتسه و  ياقب   ) تسا نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچ  ره  . ) ناش یف  وه  موی  لـک 
ياههبطخ یعوضوم  ریسفت  رد  ار  تادوجوم  حیبست  هدجس و  هب  طوبرم  ثحابم  تسا .) یتیلاعف  راک و  رد  نامز  تاظحل  يهمه  رد  يزور 

رد زیچ ) چیه  ای  و   ) سک چیه  . ) ادبع نمحرلا  یتآ  الا  ضرالا  تاوامسلا و  یف  نم  لک  نا  تیدوبع  هطبار  - 8 درک . میهاوخ  حرطم  يدعب 
هب ندوب  ضحم  میلـست ، هیآ  نیا  لاـثما  رد  تیدوبع  زا  دوصقم  تسا .) وا  تیدوبع  يهطیح  رد  هکنیا  رگم  درادـن  دوجو  نیمز  اهنامـسآ و 

داسف ي هب  نوک  زا  لوحت  هنوگره  ءاقب و  یتسه و  ینعی  دراد . دوجو  تادوجوم  يهمه  رد  هک  تسا  یهلا  تیشم  هدارا و 
مه مالسا  يهملک  تسا . يدنوادخ  رایتخا  رد  اهنآ ، يهلیسو  هب  ای  تادوجوم و  نآ  رد  نیناوق  نایرج  رظن  زا  نینچمه  نوک و  هب  داسف  زا  ا 
رد هک  نآ  تسا  هدش  میلـست  وا  رب  و  . ) ضرالا تاوامـسلا و  یف  نم  ملـسا  هل  و  تسا : هدش  هداد  تبـسن  تادوجوم  هب  تایآ  زا  یـضعب  رد 

لماـکت تکرح و  ریـسم  هک  وا  هب  شیارگ  دوـبعم و  تمظع  هب  یهاـگآ  زا  تسا  تراـبع  تیدوـبع ، مود  ياـنعم  تسا .) نیمز  اهنامـسآ و 
ناحبسف یتوکلم  يهطبار  - 9 تشگ . دهاوخ  حرطم  يدعب  ياههبطخ  یعوضوم  ریـسفت  رد  دـبعت  تدابع و  ثحابم  تسا . هدـننک  تدابع 

(. دیدرگیمرب وا  يوس  هب  تسا و  وا  تسد  هب  ءایشا  يهمه  توکلم  هک  يدنوادخ  هزیکاپ  . ) نوعجرت هیلا  ءییش و  لک  توکلم  هدیب  يذلا 
يور تفرگ : رظن  رد  دافم  نیا  هب  ار  اهنآ  يهمه  زا  عماج  یلک و  يانعم  کی  ناوتیم  تسا . هدش  هتفگ  يدایز  بلاطم  توکلم  ریـسفت  رد 
هتفگ زین  قلخ  ملاع  هک  ینیع  تقلخ  يور  کی - دراد : يور  ود  یناـسنا  نم  دـننام  یتسه  ملاـع  هکنیا  حیـضوت  هب  ءایـشا ، یعیبط  يارواـم 

قیمع و حطس  نم  رد  هک  ینیع  تقلخ  ياروام  رما و  يور  ود - دنیوگیم . نآ  یعیبط  حطـس  ار  نم  تعیبط  رواجم  يور  هکنانچ  دوشیم ،
نک نایب  هک  تسا  نآ  توکلم  تسا ، ملاع  حور  داینب و  دننام  هک  یتسه  ملاع  رما  يور  دوشیم . هتفگ  وسرب  هب  يور  انیسنبا  حالطصا  هب 

: دننکیم نامگ  هک  ار  هفـسالف  زا  یـضعب  تاروصت  هطبار  نیا  دشابیم . زین  یعیبط  ياروام  يوراب  یهلا  يهقلطم  تیکلام  يهطبار  يهدـن 
يهدننک نایب  هطبار  نیا  هصالخ - درامـشیم . دودرم  لطاب و  درادـن ، هریغ  یلویه و  دـننام  یتسه ، یلـصا  داینب  لوصا و  رب  ياهطلـس  ادـخ 
يهطبار هک  تاـیآ  نآ  زا  یکی  يرون  يهطبار  - 10 دشابیم . یتسه  ملاع  نیداینب  لوصا  حوطـس و  يهمه  رب  يدنوادخ  يهقلطم  يهطلس 

كرد يارب  رون  يهیآ  يهرابرد  یحیضوت  تسارون . يهیآ  تسا ، هدومن  نایب  هیبشت  کی  اب  ناهج ) ناسنا و   ) دوجوم عون  ود  ره  اب  ار  ادخ 
بکوک اهناک  هجاجزلا  هجاجز  یف  حابصملا  حابصم  امهیف  هاکشمک  هرون  لثم  ضرالا  تاوامسلا و  رون  هللا  ناهج  ناسنا و  اب  ادخ  يهطبار 

ءاشی و نم  هرونل  هللا  يدهی  رون  یلع  رون  ران  هسسمت  مل  ول  ءییضی و  اهتیز  داکی  هیبرغ  هیقرش و ال  هنوتیز ال  هکرابم  هرجـش  نم  دقوی  يرد 
: هوکـشم میهدیم : حیـضوت  تسا  هدمآ  نآ  رد  هک  ار  تغل  دنچ  هیآ  يهمجرت  زا  شیپ  میلع . ءییـش  لکب  هللا  سانلل و  لاثمالا  هللا  برـضی 
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رایـسب يهراتـس  يرد : بکوک  فاـص . يهشیـش  هجاـجز : غارچ . حابـصم : دـشیم . هتخاـس  غارچ  نتـشاذگ  يارب  هک  راوید  رد  یهاـگیاج 
ارچ تسا :) نینچ   ) وا رون  لثم  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رون  ادخ  : ) تسا نیا  هیآ  يهمجرت  ناشخرد .

غارچ نآ  ناشخرد . رایسب  يهراتس  دننام  تسا ) هتفرگ  غارچ  زا  رون  هک   ) هشیـش نآ  فاص و  يهشیـش  رد  غارچ  نآ  و  شهاگیاج . رد  یغ 
هچرگا تسا ، يرگنـشور  رد  تخرد  نآ  نوـتیز  نغور  تسا . هتـشگ  روهلعـش  یبرغ  هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  نوـتیز  كراـبم  تخرد  زا 

مدرم يارب  دنوادخ  و  دنکیم . تیادـه  دوخ  رون  هب  دـهاوخب  ار  سکره  دـنوادخ  رون . يور  رب  يرون  تسا . هتـشادن  سامت  نآ  هب  یـشتآ 
ار دنوادخ  یتسه  ییانشور  حوضو و  مه  هلمج  نیا  تسا . نیمز  اهنامسآ و  رون  دنوادخ  - 1 تسا .) اناد  زیچ  همه  هب  ادخ  دنزیم و  اهلاثم 

ذوفن فافـش  ماسجا  يهمه  رد  رون  هکنانچ  ینعی  یتسه . ملاـع  عومجم  زین  ءازجا و  يهمه  رب  ار  وا  يهقلطم  يهطاـحا  مه  دـنکیم و  ناـیب 
ءازجا اب  يداحتا  هکنیا  نودب  یتسه  يهمه  رد  مه  ادخ  رون  دنک ، ادیپ  داحتا  ماسجا  نآ  اب  هکنآ  نودب  دزاسیم ، نشور  ار  اهنآ  دنکیم و 

، تسا ام  ریسفت  دروم  هک  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هلمج  يانعم  هیبشت  نیا  اب  تسا . اهنآ  يهمه  رگنـشور  دراد و  دوجو  دشاب ، هتـشاد  اهنآ 
اب هن  تسا  زیچ  همه  زا  ریغ  یگتسویپ و  اب  هن  تسا  زیچ  همه  اب  وا  . ) هلیازمب ءییش ال  لک  ریغ  هنراقمب و  ءییـش ال  لک  عم  ددرگیم : نشور 

یهلا ا رون  تسا ، هتخاس  رادومن  یتسه  يهنحص  رد  ار  ناسنا  ناهج و  دوجو  هک  ییانشور  نآ  - 2 یگتخیسگ .)
. دوجو ملاـع  راونا  يهمه  شخب  ییانـشور  تسا  وا  اریز  تسا ، یتسه  ناـهج  ياهیئانـشور  يهمه  زا  رتنـشور  يدـنوادخ  دوجو  - 3 تس .

لیلد دراد .)! دوجو  یکـش  ادخ  يهرابرد  ایآ  . ) کش هللا  یفا  دنکیم : خیبوت  ادخ  يهرابرد  ار  صاخـشا  یـضعب  دیدرت  کش و  هک  ياهیآ 
ملاـع رد  يدـنوادخ  لـماک  حوضو  يهبنج  هفیرـش  يهیآ  رد  رون  زا  دوـصقم  هک  تسا  ملـسم  - 4 تسا . يدنوادخ  رون  ییانـشور  تدـش 
يهمه تاذ و  لماش  هک  مینک  ریـسفت  يروط  هب  ار  رون  میهاوخب  رگا  و  تسا . رون  نآ  هب  دنتـسم  یتسه  ندوب  كرد  لـباق  هک  تسا  یتسه 

نیا و  دریگب ، ربرد  ار  قیاقح  نآ  يهمه  هک  مینک  یقلت  ییانعم  هب  ار  رون  يهملک  یتسیاب  دـشاب ، هدوب  يدـنوادخ  لامج  لالج و  فاـصوا 
نایب ار  یلاثم  دوخ  یتسه  ینـشور  حیـضوت  يارب  دنوادخ  هک  تسا  هدش  هداد  رکذت  راب  ود  هیآ  نیا  رد  الوا  اریز : تسا ، ریذپانناکما  انعم 

نآ رون و  نایم  یتیخنس  چیه  اریز  دشاب ، هدوب  الثم  هدارا  تردق و  لماش  دناوتیمن  رون  ایناث - لاثمالا . هللا  برضی  و  - 2 هرون . لثم  دنکیم :
-5 دراد . یـصخش  حالطـصا  لعج  هب  جایتحا  تسا ، یناعم  نآ  يهمه  ياراد  رون  يهملک  هکنیا  هب  رارـصا  و  درادـن . دوجو  فاصوا  لـیبق 

شور لماع  يارجم  زا  ینعی  یبرغ ، هن  تسا و  یقرش  هن  هک  تسا  ینوتیز  كرابم  تخرد  نوتیز  نغور  زا  رون  نیا  ولولت 
نیا تسیهم 6 - زا  برغ  یقرش و ال  بات ال  تسیهر  هش  لد  يهشوگ  یب  هشوگ  تسا . رانکرب  بورغ  عولط و  زا  رثات  زا  یعیبط و  ياهیئان 
نیا هتفرگ ، رارق  فاص  یلقیص و  يهشیـش  رد  هک  تسا  یغارچ  رون  نوناک  - 7 درادن . شتآ  اب  سامت  هب  یجایتحا  تسا و  یتاذ  ییانـشور 

دننیبب و ارنآ  دنناوتیم  ییاهناسنا  هکلب  دنیبیمن ، یـسک  ره  ار  رون  نیا  - 8 تسا . ناشخرد  رایسب  يهراتس  دننام  ییانـشور  تدش  زا  هشیش 
ره كرابم  يهیآ  نیا  زا  دناهدومن . تیاده  داشرا و  يارب  یهلا  تیشم  يهدامآ  ار  دوخ  هک  دنریگب ، شیپ  ار  لماکت  ریـسم  شیئانـشور  رد 

حابـصم هب  ناسنا  هیبشت  زا  ناسنا ، اب  ادـخ  يهطبار  ددرگیم . نشور  ناـسنا ) اـب  ادـخ  يهطبار  یتسه و  ناـهج  اـب  ادـخ  يهطبار   ) هطبار ود 
یهلا رون  شریذپ  دادعتـسا  هک  تسا  لد  مان  هب  یتقیقح  ياراد  لامک  دشر و  لباق  دوجوم  نیا  هک  ینعم  نیا  هب  دوشیم ، هدافتـسا  غارچ ) )
يهمه لد ، رد  شـشخرد  عقوم  رد  هک  ياهدـننک  هریخ  ياهیئانـشور  نآ و  تیاهنیب  ياهتیلاعف  اـهورین و  لد و  تمظع  دـشابیم . اراد  رد 

داب نوچ  میدینـش  دوخ  ناج  زا  تلامج  يهزاوآ  دنکیم . تابثا  ینابر  رون  نوناک  ناونع  هب  ار  لد  غارچ  دزاسیم ، نشور  ار  یتسه  ناهج 
نب ام  ناج  هب  یتسد  دندیرب  اهتسد  رگ  فسوی  لامج  ردنا  میدیود  وت  قشع  رد  شتآ  بآ و  و 

یجایتحا هک  تسا  ناوارف  يردق  هب  تیدوبع  فیاظو  ماجنا  يهلیسو  هب  یمدآ  بلق  ندش  ینارون  یمالسا  ربتعم  عبانم  رد  میدیرب  اههچ  رگ 
. هللا رونب  رظنی  هناـف  نموـملا  هسارف  اوـقتا  دـیوگیم : هک  یفورعم  رایـسب  تیاور  ود  هب  هنوـمن : ناوـنع  هب  دوـشیمن ، هدـید  اـهنآ  لیـصفت  هب 

يدبع بلق  ینعـسی  نکل  یئامـس و  یـضرا و ال  یعـسیال  درگنیم .) يدـنوادخ  رون  اب  وا  اریز  ار ، نموم  هنارایـشه  كرد  دـینک  تاعارم  )
مهم بلطم  مینکیم : هراشا  تسا .) اراد  ارم  شیاجنگ  نم  نامیااب  يهدـنب  بلق  یلو  درادـن ، ارم  شیاجنگ  نامـسآ  هن  نیمز و  هن  . ) نموملا
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. تسا هدـش  هداد  رکذـت  ناهج  ناـسنا و  ورملق  ود  ره  اـب  ادـخ  طاـبترا  يهیآ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  رون  يهیآ  رد  هک  يرگید 
تایاور زا  يربتعم  عبانم  ینآرق و  تایآ  نینچمه  ناسنا و  تمظع  ییاسانش  هب  دنتـسم  یلقع  لیلد  يرطف و  ساسحا  ناسنا  اب  ادخ  يهطبار 

نامه يرطف  ساسحا  تسین . یتسه  ناهج  تادوجوم  ریاس  اب  هسیاقم  لباق  ادخ  اب  طابترا  هب  ناسنا  یگتـسیاش  هک  دنکیم  تابثا  یبوخ  هب 
داعبا يهمه  هب  طوبرم  ياهـشناد  تایبدا و  دوشیم . هدـید  نونکات  اـهنارود  نیرتمیدـق  زا  عماوج  يهمه  فراـعم  گـنهرف و  رد  هک  تسا 

كات اهنآ  زورب  زاغآ  زا  ار  برغ  قرش و  یبدا  راثآ  يهمه  امش  رگا  تساروهلعش . ساسحا  نیا  زا  یناسنا 
یلاع نیماضم  رد  هک  ار  ادخ  اب  ناسنا  يهطبار  نیرتکیدزن  يرطف  ساسحا  سپـس  دینک ، عمج  اج  کی  رد  ار  اهنآ  دیروایب و  تسد  هب  نون 
یبدا راثآ  نآ  زا  مه  ار  گرم  زومرم  زیگناماهبا و  يهفایق  ساسحا  نادجو و  یلاع  ياهتیلاعف  هاگنآ  دـیراذگب و  رانک  دوشیم  هدـید  یبدا 

هب طوبرم  هک  ار  یناسنا  مولع  زا  دـعب  نآ  رگا  نینچمه  دزرایب !؟ راثآ  نآ  یـسررب  هعلاطم و  هب  هک  دـنامیم  يزیچ  ایآ  دـینیبب  دـینک ، اـهنم 
يهدارا هیپ و  گر و  ناوختـسا و  تشوگ و  تشم  کـی  زج  امـش  اـیآ  دـیریگب ، هدـیدان  دـشابیم ، ینادـجو  ياـهتیلاعف  روبزم و  ساـسحا 

رارق هب  دراد ، ناسنا  اب  ادخ  کیدزن  يهطبار  هب  تلالد  هک  حیرص  تایآ  زا  ياهنومن  اما  دید !؟ دیهاوخ  يرگید  زیچ  ناسنا ، مان  هب  رگناریو 
زا ناسنا  هب  ام  و  دـیرولا . لـبح  نم  هیلا  برقا  نحن  و  - 2 دیـشاب .) هک  اجک  ره  تسا  امـش  اب  وا  و  . ) متنک اـمنیا  مکعم  وه  و  - 1 تسا : ریز 

انقلخ نمم  ریثک  یلع  مهانلـضف  تابیطلا و  نم  مهانقزر  رحبلاو و  ربلا  یف  مهانلمح  مدآ و  ینب  انمرک  دـقل  و  میرتکیدزن 3 - شندرگ  گر 
هب يزور  هزیکاپ  داوم  زا  هدومن و  اهبکرم  رب  راوس  ایرد  یکـشخ و  رد  ار  ناـنآ  هدومن و  مارکا  ار  مدآ  دـالوا  اـم  عطق ، روط  هب  و  . ) الیـضقت

نحن و  - 4 میداد .) يرترب  تاقولخم  زا  يرایسب  هب  ار  نانآ  میدیشخب و  نانآ 
اوعقف یحور  نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاف  - 5 دیرادن .) ییانیب  امش  یلو  میئامش  زا  رتکیدزن  وا  هب  ام  و  . ) نورصبتال نکل  مکنم و  هیلا  برقا 

انلق ذا  و  دـیتفایب .) هدجـس  هب  وا  لباقم  رد  مدـیمد ، نآ  رد  دوخ  حور  زا  مدرک و  لیمکت  ار  ناسنا  تقلخ  نم  هک  یماگنه  و  . ) نیدـجاس هل 
هدجس مدآ  هب  میتفگ : ناگتـشرف  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  و  . ) نیرفاکلا نم  ناک  ربکتـسا و  یبا و  سیلبا  الا  اودجـسف  مدال  اودجـسا  هکئالملل 

ینا هکئالملل  کبر  لاـق  ذا  و  - 7 دوب .) رافک  هورگ  زا  و  دومن ، ربکت  دیزرو و  عانتما  هک  ناطیـش  رگم  دندرک ، هدجـس  نانآ  يهمه  دـینک ،
يهیآ تفه  مهدیم .) رارق  ياهفیلخ  نیمز  يور  رد  نم  تفگ : ناگتـشرف  هب  وت  راگدرورپ  هک  ماگنه  نآ  رد  و  هفیلخ . ضرالا  یف  لـعاج 

گر زا  ادخ  - 2 تسا . ناسنا  اب  ادخ  - 1 بیترت : نیا  هب  تسا ، دـنوادخ  اب  وا  صاـخ  يهطبار  ناـسنا و  تمظع  زا  ياهنومن  ناونع  هب  قوف 
دوجـسم و ناسنا  - 4 تسا . هداد  يرترب  تادوـجوم  زا  يرایـسب  هـب  ار  وا  هدرک  مارکا  ار  ناـسنا  ادـخ  - 3 تسا . رتـکیدزن  ناـسنا  هب  ندرگ 

حور زا  یئزج  هکنیا  يانعم  هب  هن  هتبلا  تسا ، هدـش  هدـیمد  ناـسنا  رد  یهلا  حور  - 6 تسا . هللا  هفیلخ  ناـسنا  - 5 تسا . هتفرگ  رارق  هکئـالم 
هک ي تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دشاب ، هدش  هدیمد  ناسنا  رد  هدش و  هیزجت  ادخ 

ناهج ناسنا و  اب  ادخ  هطبار  یلک  يهجیتن  تسا . هدش  هدـیمد  يو  رد  تسا ، ادـخ  هب  یفیرـشت  يهفاضا  يهتـسیاش  هک  ییالاو  تقیقح  ك 
رگا هک  تسا  یهلا  رون  نوناک  وا  تسا  تمظع  اب  رایـسب  کیدزن و  رایـسب  ادـخ  اـب  ناـسنا  يهطبار  دـش ، نشور  نیـشیپ  ثحبم  زا  هکناـنچ 
ملاع زا  یحور  تسا . يدنوادخ  فاصوا  زا  ياهنومن  ياراد  اریز  تسا ، هللا  هفیلخ  وا  تخاس . دهاوخ  نشور  ار  یتسه  دریگب ، ندیـشخرد 

رما ملاع  زا  یحور  شیاجنگ  هک  تسا  هدوبن  یگتـسیاش  نیا  تادوجوم  زا  کی  چیه  يهرابرد  و  تسا . هدش  هدـیمد  وا  رد  يدـنوادخ  رما 
نیا هب  یمدآ  رگا  هک  دـنکیم  تاـبثا  تازاـیتما  نیا  تسا …  هتفرگ  رارق  ـالاو  تادوـجوم  نآ  ناگتـشرف ، دوجـسم  وا  دـشاب . هتـشاد  یهلا 

. تفای دـهاوخ  قیفوت  یهلا  يهبذاج  هب  دورو  و  یتسه ، يالعا  فدـه  رد  انیقی  دـیآرب  اـهنآ  زا  يرادربهرهب  دـصرد  دوش و  هاـگآ  اـهتمظع 
يهطبار یموـیق 3 - يهطبار  هطاـحا 2 - يهطبار  - 1 زا : تسا  ترابع  میداد  حیـضوت  نیا  زا  شیپ  هکناـنچ  یتسه  ناـهج  اـب  ادـخ  يهطبار 

تیدوبع 9- يهطبار  یبوبرم 8 - بر و  يهطبار  ظفح 7 - يهطبار  هقلطم 6 - تیکلام  يهطبار  تیعناص 5 - تیقلاخ و  يهطبار  تیعم 4 -
نموملاریما هک  تسا  ياهطبار  نامه  اشنم  هطاحا ) یمویق و  تیعم و   ) يهطبار 1 و 2 و 3 هس  يرون . يهطبار  یتوکلم 10 - يهطبار 

نودـب تسا  زیچ  همه  اب  وا  . ) هلیازمب ءییـش ال  لک  ریغ  هنراقمب و  ـال  ءییـش  لـک  عم  تسا : هدومرف  ریـسفت  دروم  هلمج  رد  مالـسلاهیلع  نی 
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هکنآیب تانئاک  يهمه  يهدنزاس  تسوا   ) هلالا تاکرحلا و  ینعمب  لعاف ال  یگتخیـسگ .) نودـب  تسا ، ءایـشا  يهمه  زا  ریغ  یگتـسویپ و 
تکرح و نودـب  تعیبط  ورملق  رد  يدوجوم  چـیه  هلیـسو  تکرح و  زا  زاین  یب  دـیامن .) دوخ  راک  هلیـسو  ار  يرازبا  دـنک و  یتکرح  دوخ 
، ءییـش کی  ندـش  داجیا  تیلولعم و  ناونع  نینچمه  دریگب . دوخ  هب  لولعم ) يهدـننک  داجیا  تلع و  ای   ) یلعاـف تیعقوم  دـناوتیمن  رییغت 

عون هب  رظن  اب  اههدـیدپ  تاـعوضوم و  هک  تعیبط  ناـیرج  تسا  نینچ  ینعی  تسین ، روصت  لـباق  نیـشیپ  تیعقوم  زا  رییغت  تکرح و  نودـب 
لباـق دروم  چـیه  رد  هجو و  چـیه  هب  ناـیرج  نیا  دـنریگیم . دوخ  هب  تیلولعم  اـی  تیلع  يهبنج  دـننکیم ، ادـیپ  هک  ینوـگرگد  تکرح و 

تادوجوم نایرج  میروبجم  زاب  یلولعم ، هن  دراد و  دوجو  یتلع  هن  میئوگب : تسیلآهدیا  يهسالف  زا  یضعب  دننام  رگا  هکلب  تسین . ءانثتـسا 
یگتـسباو رخاـت و  مدـقت و  اهدادـیور ، بقاـعت  يهتـشر  رد  میناوـتیم  اـم  نیارباـنب ، میریذـپب ، هظحل  ره  رد  رگید  تلاـح  هـب  یتلاـح  زا  ار 

ارب يدیدج  تیعقوم  یناونع و  چیه  هک   ) ار روبزم  نوناق  هدومن ، روظنم  ار  نیشیپ  ياهدادیور  هب  يدعب  ياهدادیور 
روبزم نوناق  قوف  دوخ ، تیلعاف  رد  لاعتم  دنوادخ  مینک . یقلت  حیحص  تسین ) ریذپناکما  ینوگرگد  تکرح و  نودب  یئایشا  ای  ءییش  ي 

هلیـسو و هب  جایتحا  زین  تسا . زاـینیب  دوخ ، يارب  یلعاـف  تیعقوم  نتفرگ  يارب  رییغت  تکرح و  زا  وا  اذـل  تسا ، نآ  يهدـنروآ  دوجو  هب  و 
هتخاس هتـشاد و  لالقتـسا  تسا ، نآ  نتخاس  ددـص  رد  هک  یعوضوم  نآ  لکـش  تیهام و  یتسه و  هک  تسا  لعاف  نآ  تاـصتخم  زا  رازبا 

عادبا و يدنوادخ  تیلعاف  دید : میهاوخ  يدعب  ثحابم  رد  هکنانچ  و  دـشاب . دـنمزاین  رازبا  هلیـسو و  کمک  هب  نآ  رد  فرـصت  هب  شندـش 
دوخ نورد  يهنحـص  هب  زین  دروم  نیا  رد  تسا . هدروآ  دوجو  هب  یتـسه  يهقباـسیب  ار  تاـنئاک  يهمه  تیدوـجوم  ماـمت  هک  تسا  ءاـشنا 
يارب ار  يرگید  حیـضوت  میرادـن . رازبا  هلیـسو و  هب  يزاین  زگره  ددـع 2  لـقعت  يارب  مینیبیم . ار  تیلعاـف  نینچ  يهنومن  هدومن ، هعجارم 

زا یهاگدـید  هب  جاـیتحایب  قلطم  ياـنیب  تسوا  . ) هقلخ نم  هیلا  روظنم  ـال  ذا  ریـصب  درک . میهاوخ  ناـیب  عادـبا  ثحبم  رد  تیلعاـف  هنوگنیا 
يوضع مشچ  هب  جایتحا  هک  تسین  يرشب  یلومعم  ندید  ریـسفت ، دروم  يهلمج  رد  ییانیب )  ) تریـصب زا  دوصقم  قلطم  يانیب  شتاقولخم .)

يهمه ج هب  قلعتم  هک  تسا  يدنوادخ  ملع  زا  تهج  نآ  نایب  روظنم  هکلب  دشاب ، هتشاد  یتاذ  نورب  ياهگنر  لاکشا و  ماسجا و  و 
اذـل تسا ! اناد  تایلک  هب  اهنت  دـنوادخ  دـناهتفگ : هک  نارکفتم  زا  یـضعب  لباقم  رد  ، ) تسا تقلخ  زا  شیپ  یتسه  ملاع  تانایرج  تایئز و 

زین نونکامه  هکلب  تسا ، ندید  لباق  تانئاک  تقلخ  زا  شیپ  اهنت  هن  درادن ، ینیع  هاگدید  هب  يزاین  وا  ییانیب  هکنیا  يانعم  تفگ : ناوتیم 
يارب دشاب ، هتـشاد  هاگدید  هب  يرورـض  جایتحا  هک  تسین  ام  ندید  دـننام  اهنآ  هب  يدـنوادخ  ییانیب  تسا ، نایرج  رد  تقلخ  هاگتـسد  هک 

نادجو ینورب و  نادجو  مشچ  تسا : هدش  هتفگ  میریگب ، رظن  رد  ار  نادـجو  تاصتخم  نیرتیـساسا  زا  یکی  میناوتیم  ییانیب  نینچ  روصت 
تـسا ملع  زا  یعون  هک  ندید  نیا  رد  ار و  يداع  ریغ  قیاقح  مه  دنیبیم و  ار  يدام  لاکـشا  روما و  مه  یمدآ  نادجو  تسا  ینورد  مشچ 

دنوادـخ هب  رـصب  عمـس و  دنـسا  هک  دـندنمهدیقع  ناملکتم  زا  یـضعب  درادـن . روما  نآ  یلعف  ندـید  سامت و  هب  يزاین  ملع ) يهمدـقم  هن  )
ام هک  ییانعم  یلو  تسا . تیلاـعف  رب  تردـق  دوصقم  دوشیم و  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  تسد  هکناـنچ  تسا . اـهنآ  رب  تردـق  دانـسا  لاـعتم ،

هتشادن زاسمد  هب  يزاین  هک  يدنوادخ  هناگی   ) هدقفل شحوتسیال  هب و  سناتسی  نکـسال  ذا  دحوتم  دسریم . رظن  هب  رتبـسانم  میدش  رکذتم 
ادخ يهرابرد  ماخ  ییادتبا و  روصت  نیا  زاسمد  زا  زاینیب  هناگی  ددرگ .) ضراع  وا  رب  یتشحو  شاییادج  زا  ات  تسا 

ار يدایز  ياهیکیرات  تالاکـشا و  تسا ، نیعم  تقیقح  کی  یتسه ، ناهج  لباقم  رد  شتیدوجو  نیا  گرزب و  تسا  يدوجوم  وا  هک  دنو 
هداهن ار  یتسه  يانب  ادـخ  ات  تسا  هتـشذگ  ییاهنامز  هچ  - 2 دوب ؟ اجک  رد  تقلخ  زاـغآ  زا  شیپ  ادـخ  - 1 هلمج : نآ  زا  دروآیم . راـب  هب 

هچ نوـنکا  دزادـنایب ؟ ناـیرج  هب  ار  شنیرفآ  هک  تـفرگ  میمـصت  دـش  روـطچ  - 4 درکیم ؟ هـچ  تـقلخ  عورـش  زا  شیپ  ادـخ  - 3 تسا ؟
دهاوخ هچ  تیدـبا  هب  اهناسنا  دورو  تقلخ و  ناـیاپ  زا  سپ  - 7 تسا ؟ زاسمد  سونام و  دوجوم  نیمادـک  اب  ای  یـسک  هچ  اـب  - 5 دنکیم ؟

همـشچرس ددرگیم ، یـشان  ناسنا  دوخ  هب  ادـخ  هیبشت  زا  هک  ییادـتبا  ماـخ و  روصت  کـی  زا  تالاوئـس  نیا  يهمه  میتفگ : هکناـنچ  درک ؟
فقوت نودـب  هک  تسا  یتـیعقوم  رد  لاـح )  ) نوـنکا هتـشذگ ، وا  يارب  زورید  هتفرگ ، رارق  ناـمز  راـبیوج  رد  هک  دـنیبیم  ناـسنا  دریگیم .

یـسک ره  زیچره و  هک  دوشیم  ثعاب  ینامز  صتخم  نیا  تسا . وا  يوس  هب  ندمآ  نایرج  رد  مه  ادرف  و  دزخیم ، هتـشذگ  هب  درذگیم و 
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ار دوخ  دـنیبیم و  ییاضف  رد  ار  دوخ  هراومه  ناسنا  دـیامن . روصت  ناـمز  هب  ور  ناـمز و  رد  ناـمز و  اـب  دـنکیم ، حرطم  دوخ  يارب  هک  ار 
یهاـگآ يهلحرم  هب  هک  یعقوم  زا  وا  تسا . هدـش  هتفرگ  ربرد  اـضف  ماـسجا و  زا  یعاوـنا  اـب  لاـح  ره  رد  هک  دـنکیم  ساـسحا  يدوـجوم 

دسریم
دناوتیمن یعیبـط  نیناوق  يهرـصاحم  زا  نوریب  رد  مه  هظحل  کـی  یتـح  هکیروـط  هب  دـباییمرد ، نوـگهنوگ  نیناوـق  يارجم  رد  ار  دوـخ 

اب ار  تاروصت  هنوگ  نیا  اهنت . رگید  هاگ  تسا و  طابترا  سامت و  لاح  رد  يرگید  دوجوم  ای  ناسنا  اب  یهاگ  هک  دنیبیم  زین  دنک . یگدنز 
رگا ددرگیم . رادومن  شنامشچ  ربارب  رد  قوف  تالاوئـس  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دهدیم ، تبـسن  ادخ  هب  تمظع  هعـسوت و  زا  يرادقم 

زا شیپ  ادخ  هک : لاوئس  ود  نیا  هک  دمهفیم  دریگب ، ار  وا  هار  رس  یماهبا  هکنیا  نودب  دوش ، یبوبر  ماقم  رد  حیحـص  رکفت  هب  قفوم  یمدآ 
يدنوادخ موهفم  اب  اضف  نامز و  طلخ  زا  تسا ؟ هتشاذگ  ار  تقلخ  يانب  ادخ  ات  تسا  هتـشذگ  ییاهنامز  هچ  و  دوب ؟ اجک  رد  تقلخ  زاغآ 

: دـسرپیم هدرتسگ و  شناگدـید  ربارب  رد  ار  تقلخ  زاغآ  زا  شیپ  ینامز  اهنامز ، روصت  اب  ای  دوب و  يهملک  اـب  وا  اریز  تسا ، هدـش  یـشان 
نینچمه درک !؟ داجیا  ار  نآ  یتلع  هچ  هب  نامز و  زا  هطقن  نیمادـک  رد  و  درکیم ؟ هچ  تقلخ  زا  شیپ  نامز  دادـتما  رد  يدـنوادخ  یتسه 

دادـتما و اـت  ییاـضف ، هن  تسا و  هتـشاد  دوجو  یناـمز  هن  یتـسه ، شنیرفآ  زا  شیپ  هک  یتروـص  رد  تشاد !؟ رارق  اـضف  نیمادـک  رد  ادـخ 
رد رگا  تسا . اضف  نامز و  قوف  وا  داد . رارق  كرد  دروم  اهنآ  اب  ار  ادخ  يهطبار  ناوتب  دوش و  روصت  ود  نآ  رد  ییاههطقن 

ود خـساپ  میهدـب ، رارق  هجوت  دروم  اضف  ناـمز و  يهراـبرد  ار  نم  يهقـالخ  يورین  هدومن و  هعجارم  دوخ  نورد  هب  میناوتب  مه  هلئـسم  نیا 
لـصتم بانط  دننام  ار  نامز  دناوتیم  یمدآ  نم  دـیامن ، دـنلب  هاتوک و  ار  نامز  دـناوتیم  یمدآ  نم  دوشیم . نشور  یلک  هب  روبزم  لاوئس 

دناوتیم ناسنا  اهنیا ، يهمه  زا  رتالاب  دـیامن . نامز  رادـقم ) نیرتکچوک   ) متناوک هب  لیلحت  هیزجت و  ار  نآ  دراد  تردـق  زین  دـنک و  روصت 
يرگید اب  یکی   ) رگیدـکی يولهپ  ياهدادـیور  زا  ياهعومجم  ار  اهنآ  يهمه  هدومن ، رانکرب  نامز  بانط  زا  ار  نرق  کی  ثداوح  ياههناد 

رارق نامز  قوف  دناوتیم  دراد و  يدـنوادخ  تیقالخ  زا  يزیچان  يهنومن  هک  یمدآ  نم  نیاربانب  دـیامن . تفایرد  يرگید ) زا  سپ  یکی  هن 
فرـشم هک  تسین  ناسنا  نیا  ایآ  درک . دهاوخ  كرد  یلوا  قیرط  هب  ار  ادـخ  ندوب  نامز  قوف  دـبایرد ، نامز  زا  رتالاب  رد  ار  دوخ  دریگب و 

تـسه مه  تردـق  نیا  ياراد  ناسنا  یلب ، دـنکیم ؟ رداص  اهنآ  يهرابرد  یلک  مکح  ددرگیم و  شیاهاضف  نیناوق و  اب  تعیبط  يهمه  هب 
نیا دنک . رداص  اهنآ  يهرابرد  یلک  ماکحا  دنیبب و  دوخ  ربارب  رد  اههدیدپ  اهتیعقاو و  زا  ياهعومجم  دننام  ار  شنیناوق  اضف و  تعیبط و  هک 

ناهج فوسلیف و  چیه  نآ  نودب  هک  تسا  كرد  ربارب  رد  تادوجوم  لک  نداهنرب  ندید و  نامه 
هک دوشیم  یشان  اجنآ  زا  درکیم )؟ هچ  تقلخ  عورش  زا  شیپ  ادخ   ) موس لاوئس  دیامن . زاربا  یتسه  ملاع  يهرابرد  يرظن  دناوتیمن  ینیب 

و یحطـس ) دوکر  هتبلا   ) فقوت دوکر و  رد  ای  میتسه و  وپاکت  تکرح و  رد  ای  ینعی  مینیبیم ، يراکیب  ای  راـک و  تلاـح  ود  رد  ار  دوخ  اـم 
مه وا  تیلاعف  هک  مینکیم  نامگ  نینچ  مینک ، روصت  یمئاد  لاعف  ار  وا  مه  رگا  ای  و  مینکیم . قیبطت  مه  ادـخ  يهرابرد  ار  لاـح  ود  نیمه 
وا كاپ  تاذ  هک  میدرک  تابثا  نیـشیپ  ثحابم  رد  هک  یتروص  رد  دریگیم ! تروص  اـهتیعقوم  عضو و  رد  ینوگرگد  ریغت و  اـب  اـم  دـننام 

نیا هک  میریگب  رظن  رد  ار  نم  ياهینوگرگد  يراکیب و  راک و  قوف  تلاح  یتسیاب  لاوئـس  نیا  لح  يارب  اذل  تسا . ینوگرگد  ریغت و  قوف 
یبوـخ هب  درکیم ؟ هچ  شیپ و  يهملک  رد  يرگید  تقد  تسا . رییغت  قوـف  دوـخ  تسا ، تیلاـعف  لوغـشم  هک  لاـح  نـیع  رد  هنوـگچ  نـم 

یقلت موهفمان  ار  درکیم ؟ هچ  شیپ و  هدرک و  كرد  نامز  رایبوج  قوف  ار  یبوبر  ماقم  تسا  هتـسناوتن  هدـننک  لاوئـس  هک  دزاسیم  نشور 
هچ ( 2  ) لـقعت زا  شیپ  تسا  تیاـهنیب  لـقعت  يورین  ياراد  هک  نادیـضایر  نـالف  نم  هک  میـسرپب  هک  تسا  نآ  ریظن  لاوئـس  نـیا  دـیامن .

نامز بانط  هب  یجایتحا  هن  دشابیم ، اراد  ار  ( 2  ) تیاهنیب دیرجت  تردق  ياراد  هک  هدیزرو  زغم  کی  يارب  ( 2  ) ددع درکیم !؟
هدنیآ ثحابم  رد  ار  يدعب  تالاوئـس  خـساپ  تسا …  حرطم  وا  ( 2  ) لقعت يارب  ییاضف  هن  دودـعم و  عوضوم  هداـم و  يهنیمز  هب  هنو  دراد 

. تشگ میهاوخ  رکذتم 
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عادبا داهن .) انب  یتسه  هقباسیب  ار  تقلخ  داینب  نیتسخن  دـینارتسگب و  نیـشیپ  يهدام  یب  ار  یتسه  طاسب   ) ءادـتبا هادـتبا  ءاشنا و  قلخلا  اشنا 
ماهبا و نیا  تسا . هدرب  ورف  ماهبا  رد  ار  نارکفتم  زا  یناوارف  دارفا  یتح  مدرم ، رثکا  هک  تایهلا  ثحابم  مهم  يهلئـسم  نآ  تسنیا  هقباـسیب 

روط هب  اهینوگرگد و  تاکرحت و  دیامنیم . ادخ  یگدنزاس  تعیبط و  ناهج  لولعم  تلع و  نایم  ناسنا  هک  تسا  ياهسیاقم  زا  یشان  ریحت 
دریگیمن تروص  تسا ، هناگراهچ  للع  زا  یکی  وطسرا  يهفسلف  رد  هک  يدام  تلع  نودب  تعیبط  يهنحـص  رد  اهندش  هنوگ  ره  یمومع 

هدام لثم  رـسنپسا : تربره  لوق  هب  ددرگیم . لدبم  رگید  تیعقاو  هب  هک  تسا  یتیعقاو  دریگیم : تروص  هک  هچنآ  رترـصتخم  ترابع  هب  و 
همشچرس اج  نیمه  زا  قلطم  يهدام  یلویه و  يهیرظن  دوشیم . ضراع  نآ  رب  تیاهنیب  ياهتروص  هک  تسا  نایرجلا  مئاد  هناخدور  دننام 

نارول ناوتنآ  دیدج  ياهنارود  رد  ار  هلئـسم  نیا  دنزخیم . دتمم  بانط  دننام  یمومع  لحم  رد  اهتروص  ياههناد  دـنیوگیم : هک  دریگیم 
رظن رد  يردـق  هب  هلئـسم  نیا  ددرگیمن . مودـعم  يدوجوم  چـیه  دوشیمن و  دوجوم  یمودـعم  چـیه  هک  درک  نایب  لکـش  نیا  اـب  هیزاوـال 

مرف کی  دننام  ار  هیزاوال  نایب  هک  درک ، هولج  يرورض  یهیدب و  نارکفتم  زا  یهورگ 
عوضوم میراد  قح  اـیآ  مکی - يهلئـسم  مینکیم : حرطم  ار  یلئاـسم  بلطم  نیا  حیـضوت  يارب  اـم  دـندرک . یقلت  یملع  يهدـش  تباـث  لو 

لماح هک  قلطم  يهداـم  اـی  یمومع و  لـماح  اـی  یلویه و  ضرف  اـیآ  مینک ؟ حرطم  رگید  روط  ار  یمومع  لـماح  قلطم و  يهداـم  یلویه و 
بجوم تروص  نیا  هب  هلئسم  حرط  دیاش  دراد ؟ یناور  يهبنج  ای  تسا  تیعقاو  هب  دنتـسم  دشاب ، هدوب  اههدیدپ  تاجومت  تیاهنیب و  روص 
تیلاعف کی  بیرف  هفـسلف  نارادـمچرپ  زا  یناوارف  نازاتـشیپ  هک  تسنیا  حرط  نیا  يهمزال  دـنیوگب : هک  دـشاب  نارکفتم  زا  یـضعب  بجعت 

اب ندش  وربور  زا  ینالوط  راصعا  نورق و  رد  ار  رـشب  هجیتن  رد  و  دناهتـشادنپ ! تیعقاو  ار  نهذ  رد  هدش  هتخاس  یموهفم  هدروخ و  ار  ینهذ 
هجیتن نیا  هب  هناعطاق  لیلد  يهلیـسو  هب  ام  دشاب و  یقطنم  لاوئـس  حرط  رگا  میئوگیم : دـناهدومن !! مورحم  هلئـسم  نیا  رد  حیحـص  تقیقح 

تفرگ و میهاوخن  مانـشد  داـب  هب  ار  روبزم  نازاتـشیپ  دراد ، یناور  يهبنج  قلطم  يهداـم  یمومع و  لـماح  یلویه ، ضرف  يرآ ، هک  میـسرب 
دیلقت اب  هک  يرگید  نارکفتم  رارـصا  هب  ینیبناهج  رد  نانآ  يالاو  ماقم  هب  میظعت  مامت  اب  هکلب  تشگ ، میهاوخن  مه  نیبدـب  نانآ  يهرابرد 

لین لوق  هب  هک  تهج  نادب  و  دروخ . میهاوخ  فسات  دناهتخاس ، مورحم  ناشزغم  لوصحم  ياهتمظع  زا  ار  ام  نانآ ، زا 
ار هزاـجا  نیا  دوخ  هب  هداـهن ، فرط  کـی  ار  نازاتـشیپ  نآ  هابتـشا  رگاـشامت  مه  میرگیزاـب  مه  دوجو  گرزب  يهمانـشیامن  رد  اـم  رهوبز :

لماح قلطم ، يهدام  یلویه ، مود - يهلئـسم  میهدـب . رارق  یـسررب  دروم  نانآ  حرط  زا  ریغ  يرتدـیدج  حرط  اـب  ار  هلئـسم  هک  داد  میهاوخ 
تـسد هب  تعیبط  ملاع  ياههدـیدپ  تاعوضوم و  لیلحت  رد  نوگانوگ ، مولع  يهلیـسو  هب  هک  هچنآ  تسا  ینهذ  تیلاـعف  لوصحم  یمومع 

ناشن دوخ  زا  یجوم  تیـصاخ  یهاگ  تارذ  نیا  دننایرج ، رد  رگیدـکی  هب  لیدـبت  لاح  رد  یئاهمتناوک )  ) یتارذ هک  تسنیا  تسا ، هدـمآ 
تارذ و نیمه  زا  ریغ  موادـم  نایرج  نیا  رد  ملع  دوشیم . نوگانوگ  ياـهیژرنا  هب  لدـبم  مه  مرج  یمرج و  تیـصاخ  یهاـگ  دـنهدیم و 

دننام هک  قلطم  يهدام  ای  اهدادـیور و  نآ  یمومع  لماح  ای  یلویه  ماـن  هب  یعقاو  تقیقح  کـی  تسا ، هتفرگ  ربرد  ار  اـهنآ  هک  ییاهنادـیم 
یلیلد هک  دنکیمن  رادومن  مه  يرثا  یتح  دهدیمن ، غارس  هجو  چیه  هب  دنک ، لمح  دوخ  رب  ار  اهتروص  كاشاخ  سخ و  اهگرب و  رایبوج ،
ناونع هب  ینیع  تقیقح  کی  هب  زگره  مینک ، هیزجت  میهاوخب  هک  ار  تعیبط  تایعقاو  زا  یکی  ره  دـشاب . هدوب  یمومع  میهافم  نآ  دوجو  رب 

نیرتدـنک رد  هچ  دـشاب  تکرح  نیرتباتـشرپ  رد  هچ  مه  ار  يدوجوم  ره  هکنانچ  دیـسر ، میهاوخن  قلطم  يهدام  یمومع و  لماح  ای  یلویه 
، تکرح

نیا تسا ، نایرج  لاح  رد  ییاهدادیور  ءازجا و  دراد : ینیع  دوجو  هک  هچنآ  دیسر . میهاوخن  نامز  مان  هب  یلقتـسم  رـصنع  هب  مینک ، هیزجت 
رظن هب  مینکیم . ضرف  روص  اهدادـیور و  يهدـنراد  ربرد  رمتـسم و  دـحاو  کی  ناونع  هب  ار  هدام  یلویه و  ناـمز و  هک  میتسه  اـهناسنا  اـم 

گرزب يهمانـشیامن  رد  ام  يرگاشامت  يرگیزاب و  طالتخا  دراوم  نیرتساسح  زا  یکی  یمومع  قیاقح  نیا  تیعقاو  هب  داـقتعا  هک  دـسریم 
کیزیف نایوجـشناد  زا  یکی  هب  رـصاعم  نرق  کیزیف  دیتاسا  نیرتروهـشم  زا  یکی  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دـیاش  دـشاب . هدوب  یتسه  ملاع 

هب هراشا  هک  بلطم  نیا  درک . دـهاوخ  تیافک  وت  ندوب  رظنبحاص  يارب  سیونب ، کیزیف  هلئـسم  فیرعت  رد  اهنت  هلاـسر  کـی  وت  دوب : هتفگ 
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تسنیا دنکیم ، تابثا  ار  روبزم  قیاقح  ندوب  ینهذ  هک  تسا  ینـشور  رایـسب  لیالد  زا  یکی  تسا ، يرگاشامت  يرگیزاب و  طالتخا  نیمه 
صخـشم نیعتم و  تیعقاو  کی  یمومع  تقیقح  نیا  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  رادهنماد  دنت و  عازن  نیا  اهنآ ، ناگدننک  تابثا  نایم  رد  هک 

ار داضتم  عونتم و  ياهدادیور  روص و  اهنویلیم  هتشادرب ، تسد  دوخ  نیعت  زا  دناوتیم  هنوگچ  تسا ، صخشم  نیعتم و  رگا  یلک ؟ ای  تسا 
هدادیور روص و  يهدام  لماح و  دناوتیم  هنوگچ  تسا ، نهذ  يهتخاس  موهفم  کی  یلک  هک  تهج  نادب  تسا ، یلک  رگا  دریذپب و 

هک دنام  دهاوخ  لح  لباق  ریغ  قلطم  يهدام  یمومع و  لماح  ای  یلویه  ناگدننک  تابثا  يارب  دبا  يارب  مه  امعم  نیا  دشاب !؟ هدوب  ینیع  يا 
روطچ تسین ، دوکر  تابث و  لاح  رد  هظحل  منویلیم  کی  رد  یتح  نآ  يازجا  هک  تعیبط  ملاـع  نتم  رد  تباـث  یمومع  دـحاو  کـی  دوجو 

هـس شتیعقاو  هک  تسا  یقرب  يهکنپ  ندوب  هرئاد  دـننام  مینیبیم ، تعیبط  ناهج  رد  يرمتـسم  ياهدـحاو  ام  هکنیا  دـشابیم !؟ روصت  لـباق 
دیاـمنیم عنـص  يزیت  زا  تقلخ  يزارد  نیا  تسا : هدروآرد  رمتـسم  يهرئاد  کـی  لکـش  هب  ار  نآ  تکرح  تعرـس  تـسا و  يزلف  هخاـش 

هک یعقوم  دـهدیم  ناشن  ام  هب  لماح  يهدام  يهقباسیب  تیعقاو  زا  ار  ییاههنومن  ینهذ  ياـهتیلاعف  موس - يهلئـسم  عنـص  يزیگنا  تعرس 
هدوب نآ  ياهتروص  زا  یتروص  هک  درادـن  نیـشیپ  يداـم  تلع  ددـع 5  نیا  میباـییمرد ، دوـخ  نهذ  رد  ار ) نآ  یباـتک  شقن  هن   ) ار دع 5 

هتفریذپ ار  تروص 5  تفایرد 5  عقوم  رد  هک  میرادـن  هب 2 و 3 و 4 و 5  لوحت  لباق  یمومع  تقیقح  کی  دوخ  نهذ  رد  اـم  ینعی  دـشاب .
تسا ك یتیلاعف  عقوم  رد  هک  هچنآ  هکلب  دشاب  هتفریذـپ  ار  ددع 5  هک  تسا  یتیلاعف  دـیآیم ، دوجو  هب  ام  نهذ  رد  هک  هچنآ  هکلب  دـشاب ،

یعادـت هسلـس  کی  هک  یتقو  دروآیم . دوجو  هب  لـماح ) هداـم  یمومع ، تقیقح   ) هداـم يهقباـس  نودـب  دوخ  لوصحم  ناونع  هب  ار  ددـع 
یناعم

زا هک  یماگنه  ینعی  تسین . لماح  يهدام  زا  یتروص  اهنآ  ياهدـحاو  زا  کی  چـیه  دـتفایم  ناـیرج  هب  اـم  نهذ  رد  یقطنم  يهشیدـنا  اـی 
ياضف هک  تسین  نیا  شیانعم  مینکیم ، كرد  یناعم  یعادـت  يهطبار  اب  ار  تیاهنیب  ياهنهپ  ای  تیاـهنیب  دادـعا  نارکیب ، ياـضف  ندـید 
ياضف يهدـهاشم  اب  ام  نهذ  هک  تسنیا  تسه  هک  هچنآ  هکلب  دـشابیم ، تیاهنیب  ياهنهپ  ای  تیاهنیب  دادـعا  يهدام  ام ، نهذ  رد  نارکیب 

رد نینچمه  دروآیم . دوجو  هب  لماح  يهدام  ناونع  هب  يرگید  زیچ  هقباـسیب  ار  تیاـهنیب  دادـعا  زا  یموهفم  دوخ ، زا  نوریب  رد  نارکیب 
نایرج هب  تسا ، یناف  دیعـس  سپ  تسا ، یناف  ناـسنا  ره  تسا و  ناـسنا  دیعـس  اـیاضق : نیا  اـم  نهذ  رد  هک  یماـگنه  یقطنم ، ياههشیدـنا 
تـسا ناسنا  دیعـس  يهدام  زا  یتروص  تسا  یناف  ناـسنا  ره  هن  تسا و  نیـشیپ  لـماح  يهداـم  زا  یتروص  تسا  ناـسنا  دیعـس  هن  دـتفایم ،
ناـمگ اهیـضعب  تسا . نیـشیپ  يهیـضق  ود  زا  یتروص  تسا ) یناـف  دیعـس  سپ   ) دوشیم هدـیمان  هجیتـن  هک  موـس  يهیـضق  هن  دـشابیم و 
يهداـم هک  دنتـسه  اهدـحاو  نآ  هظفاـح و  رد  هدـش  هتخودـنا  ياهدـحاو  زا  تـسا  تراـبع  ینهذ  تاـنایرج  تادوـجوم و  هداـم  دـناهدرک 

رظن هب  حیحـص  یبرجت  تاقیقحت  تادهاشم و  رظن  زا  نامگ  نیا  دنـشابیم . یقطنم ، ياههشیدنا  یناعم و  یعادـت  اهمیـسجت و  تاروصت و 
یمن

يرادربهرهب هدـش ، فشک  عوضوم  اب  بسانم  یملع  ياـیاضق  اهدـحاو و  زا  هچرگا  دـیدج  تاـفاشتکا  راـکتبا و  دروم  رد  - 1 اریز : دسر ،
، هزاـت عوضوم  زورب  زا  شیپ  ینعی  تسین ، یلبق  يهداـم  زا  یتروص  دـنکیم ، زورب  فشتکم  نهذ  رد  هک  يدـیدج  عوضوم  یلو  دوشیم ،

اهنآ زا  یکی  هک  دـشاب  هدوب  اهتروص  ضورع  يارب  یلحم  ای  دوش ، ضورفم  عوضوم  هب  لیدـبت  دـناوتب  هک  درادـن  دوجو  نهذ  رد  یتقیقح 
تیوقت ای  دوجوم ، ندرک  یقلت  مودعم  ای  مودعم ، ندرک  یقلت  دوجوم  زا  تسا  ترابع  هک  میسجت  دروم  رد  - 2 تسا . هزات  عوضوم  نیمه 

موریم و هار  یلگنج  رد  هک  یتقو  دراد ؟ انعم  هچ  هظفاح  ياههریخذ  زا  يرادربهرهب  نآ ، فیعـضت  ای  ینیع  دوجوم  کـی  تیـصاخ  ینهذ 
رد لگنج  نآ  رد  هدنرد  ریـش  نیـشیپ  يهدام  متفایم ، تشحو  هب  منکیم و  میـسجت  درادـن ، دوجو  منوماریپ  رد  هک  ار  هدـنرد  ریـش  دوجو 

هناخ و رد  موهفم  نآ  دـشابیم و  هدـنرد  ریـش  زا  یموهفم  تسا ، نم  يهظفاـح  رد  هک  هچنآ  درادـن ، دوجو  نم  يهظفاـح  رد  نم ، نوماریپ 
راچد ارم  دـشاب و  هدـنرد  ریـش  یعقاو  يهداـم  زا  یئزج  نم  ییاـهنت  لـگنج و  دوخ  هک  تسین  نینچ  و  دزادـنایمن . تشحو  هب  ارم  ناـبایخ 

يهدـننک کیرحت  هدام  هک  دـنکیم  داجیا  نم  رد  صوصخم  یناور  تلاح  ای  ینهذ  لوصحم  کـی  میـسجت ، تیلاـعف  نیا  دـیامن . تشحو 
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ناوتیمن ار  نآ  یلعف 
هک یتروص  رد  میدرگیم ، نیگهودنا  تحاران و  رابهودنا ، ياهشیامن  رد  میدنخیم و  روآهدنخ  ياهـشیامن  رد  تفرگ . غارـس  هظفاح  زا 
هب ام  یلو  میـشاب ، هتـشادن  اهنآ  زا  يرثات  نیرتمک  ام  دشاب و  هتـشاد  دوجو  ام  يهظفاح  رد  لاس  اههد  تسا  نکمم  اهنآ  يهیلوا  ياهدـحاو 

الماک مینکیم و  اهنم  اهنآ  زا  ای  هفاضا  اهدـحاو  نامه  هب  تسا ، هدـش  لمع  اهدـحاو  نآ  يهرابرد  شیاـمن  رد  هک  یتایـصوصخ  يهلیـسو 
: میئوگب ام  رگا  - 3 اـهندرک . اـهنم  هن  دراد و  تیعقاو  اـم  ياـهندرک  هفاـضا  هن  ینیع  ورملق  رد  مینادیم  هک  یتروص  رد  میوشیم ، رثاـتم 

ینهذ تاساکعنا  نآ  رد  هک  دش  دهاوخ  حرطم  هلئـسم  نیا  تسا ، ام  ینهذ  تانایرج  اهدحاو و  داوم  هظفاح ، رد  هدش  هتخودنا  ياهدـحاو 
ام درادن . دوجو  هظفاح  زا  يرادربهرهب  هنوگ  چیه  دیآیم ، دوجو  هب  ام  نهذ  رد  رگید  لیاسو  ای  ساوح  يهلیـسو  هب  راب  نیتسخن  يارب  هک 
زلف گنس و  يهدام  ایآ  ددرگیم ، سکعنم  ام  نهذ  رد  املسم  هدش  هدید  زلف  گنس و  مینیبیم ، ار  زلف  ای  ار  گنس  نالف  هک  راب  نیلوا  يارب 

يهدام تسیچ  سپ  تسا !! هدـش  ام  نهذ  رد  لخاد  ینیع  زلف  گنـس و  ینعی  تسا !!؟ ود  نآ  ینیع  يهداـم  ناـمه  نهذ  رد  هدـش  سکعنم 
یخوش هب  دهدیم ، ناشن  رون  يهلیسو  هب  ار  اهدومن  هک  هنیآ  هب  نهذ  هیبشت  و  ینهذ !؟ يهتفای  ساکعنا  تروص 

زا کی  چیه  هکلب  دنرادن ، يدومن  دادعا  ناسنا و  یلک  دـننام  هدـش  دـیرجت  یلک و  میهافم  الوا  اریز  یملع ، هلئـسم  کی  زا  تسا  رتکیدزن 
ار ياهظفاح  لولـس  نآ  غارـس  ام  ینعی  دنتـسین ، کلذ  ریغ  یگنر و  یلکـش و  ياهدومن  ياراد  دنوشیم  هریخذ  هظفاح  رد  هک  ییاهدـحاو 
رد یـساکعناره  ایناث  دـشاب . هدوب  زبس  ناـهایگ  سکع  ندرک  هریخذ  تهج  هب  رگید  یـضعب  زمرق و  ولاـبلآ  ساـکعنا  تهج  هب  هک  میرادـن 
هک یتروص  رد  مینکیم . یگتـسخ  ساسحا  یبوخ  هب  ساکعنا ، ناوارف  ددـعت  تروص  رد  هک  تسا  يژرنا  يرادـقم  فرـص  مزلتـسم  نهذ 

نینچ ینهذ ، تاساکعنا  رد  هک  دوشیم  مولعم  اذـل  ددرگیمن ، هنیآ  يورین  فرـص  بجوم  هنیآ ، کی  رد  راب  دراـیلیم  ول  دومن و  ساـکعنا 
ام ناور  يارب  نهذ ، رد  اهدومن  ساکعنا  زا  هک  یتاساسحا  تارثات و  نینچمه  دـشاب . هدوب  ینیع  ءیـش  دومن  هاگیاج  اـهنت  نهذ  هک  تسین 

عادـبا و میناوتیم  هناگهس ، لئاسم  رد  قیقد  رظن  اب  دـیامن . کیکفت  ياهنیآ  ياـهدومن  زا  ار  ینهذ  تاـساکعنا  دـناوتیم  ددرگیم ، داـجیا 
سفن همامه  اهثدـحا و ال  هکرح  اهدافتـسا و ال  هبرجت  اهلاجا و ال  هیور  الب  میریذـپب . نیـشیپ  يهدام  يهقباسیب  ار  تقلخ  ءادـتبا  ءاـشنا و 

جم خاک  دوب . روخ  رد  ار  وا  یشیامزآ  هبرجت و  هن  دروآرد و  نالوج  هب  يریبدت  هشیدنا و  هن  شنیرفآرما  رد   ) اهیف برطضا 
غارچ دوش ، زکرمتم  شنـشور  رد  یبرطـضم  ياوق  هکنآ  زا  زاـینیب  تشارفارب و  شکاـپ  تاذ  رد  یلوـحت  تکرح و  نودـب  ار  یتـسه  لـل 

دوـخ و ياـهراک  ناـیم  ناـسنا  هک  تسا  ياهسیاـقم  مه  نیا  درادـن  تکرح  هشیدـنا و  هـب  يزاـین  شنیرفآ  رما  رد  تـخورفارب .) ار  یتـسه 
هدرک اههشیدنا  نآ  نتخادنا  نایرج  هب  یتسه و  شنیرفآ  زا  شیپ  اهناسنا  ام  دننام  مه  ادخ  امتح  هک  دزادنایم  هار  هب  يدنوادخ  ياهتیلاعف 

میظنت و ار  دوخ  يرکف  شوشم  گنهامهان و  ياهتیلاعف  ات  هتـشذگ  اهنرق  ای  اهلاس  هدز  شیامزآ  هبرجت و  هب  تسد  سپـس  هدومن و  اهلمات  و 
نایرج هب  هدرک ، داـجیا  ار  یتسه  سپـس  هدروآ و  تسد  هب  تبثم  جـیاتن  شنیرفآ  يارب  دوخ ، یـسح  ياـههبرجت  یقطنم و  ياههشیدـنا  زا 

رارق هجوت  دروـم  ار  نهذ  يهدـنکارپ  تاـنایرج  نتخاـس  گـنهامه  هبرجت و  رکفت و  هب  جاـیتحا  تلع  تسخن  یتسیاـب  اـم  تسا !! هتخادـنا 
هب یتقیقح  اهناسنا  ام  يارب  یعقوم  هن ؟ ای  دـشاب  هدوب  زاین  دروم  دـناوتیم  زین  تامدـقم  نیا  ادـخ  لمع  يهرابرد  ایآ  مینیبب  سپـس  میهدـب ،
رد لوا  دلجم  رد  هکنانچ  و  دنکیم . رود  ام  زا  ار  يررـض  ای  دناسریم  ام  هب  يدوس  ای  نآ ، هب  ندیـسر  هک  ددرگیم  حرطم  فدـه  ناونع 

صاف شیب  مک و  تسا  هدش  یقلت  فده  ام  يارب  هک  یتقیقح  میراد و  ام  هک  یتیعقوم  نایم  هراومه  میتفگ : هلیسو  فده و  ثحابم 
نامز تشذگ  تالآ و  رازبا و  هب  لسوت  راکفا و  نتخاس  گنهامه  اههبرجت و  اههشیدنا و  هب  زاین  زا  یـشان  هلـصاف  نیا  دراد و  دوجو  ياهل 

چیه هب  تلع  نیا  و  ددرگ ، لوصو  لباق  ام  يارب  ضورفم  فدـه  ات  دـنوش ، هتـشادرب  نایم  زا  یتسیاـب  هک  تسا  تعیبط  نیناوق  تاـنایرج  و 
لباق دنک ، عفد  وا  زا  ار  يررـض  ای  دناسرب  وا  هب  يدوس  هک  دنوادخ  يارب  یفده  چیه  الوا - اریز : درادن . دوجو  یبوبر  خماش  ماقم  رد  هجو 

دوس و رظن  زا  يدنوادخ  راک  فده و  هک  نیا  سپ  دشابیم ! يدـنوادخ  جایتحا  صقن و  مزلتـسم  فدـه  نینچ  ضرف  نوچ  تسین ، روصت 
ات درادن ، دوجو  ياهلصاف  هنوگ  چیه  وا  يهتساوخ  دنوادخ و  نایم  ایناث - تسا . ریذپانناکما  دریگب  رارق  هنزاوم  لمات و  دروم  یتسباب  نایز 
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، دشوپب ققحت  سابل  هک  تسا  مزال  تیشم  کی  وا  يهتساوخ  ندمآ  دوجو  هب  يارب  دشاب . هتشاد  هبرجت  رکفت و  هب  يزاین  نآ ، ندرک  عفترم 
ام زغم  جنس  نامز  تلاخد  زا  یشان  ياهحماسم  دنکیم ، تیافک  وا  يهتـساوخ  ندمآ  دوجو  هب  يارب  تیـشم  هظحل  کی  میئوگب : رگا  یتح 

نیرتـمک هک  تسنیا  ضرف  تسا و  تـالوهجم  ندرک  نشور  يارب  هبرجت  هشیدـنا و  ياهدـحاو  هـکنیا  يهفاـضا  هـب  تـسا . دروـم  نـیا  رد 
یتیصاخ تالوهجم  ندرک  نشور  يارب  ینیع  ینهذ و  لیاسو  يرگنشور  یتح  تسین و  کیرات  قلطم  ياناد  تاذ  نآ  يارب  یتقیقح 

تاقوا ینوناق  يارجم  رد  ار  تادوجوم   ) اهتافلتخم نیب  مئال  اهتاقوال و  ءایـشالا  لاحا  تسا . هدومرف  تیاـنع  لـیاسو  نآ  هب  ادـخ  هک  تسا 
زورب و دـنتفایم  دوخ  ینوناق  يارجم  رد  تادوجوم  تخاس .) گنهامه  مظن  نیرتیلاع  رد  ار  نوگهنوگ  قیاقح  تخادـنا و  نایرج  هب  دوخ 

تسا هدش  بجوم  نیعت  نیا  و  تسا . هدومرف  نیعم  صخـشم و  لوحت  تکرح و  يارجم  رد  ار  تعیبط  ملاع  طباور  ءازجا و  تیعقوم  دومن 
يهفطن دـنکیم . زورب  راهب  لصف  رد  اهنآ  توارط  تاتابن و  ندـییور  الثم  دـنک . زورب  ینیعم  نامز  رد  تعیبط  طباور  ءازجا و  تیعقوم  هک 

تهج هب  یندعم  داوم  هریغ …  و  هغـضم ، هقلع ، دننام  دریگیم ، دوخ  هب  صاخ  لکـش  نیعم  ياهنامز  زا  کی  ره  رد  ردام  نینج  رد  یمدآ 
نیداـینب تارذ  طاـسبنا و  لاـح  رد  ناگراتـس  عضو  نینچمه  دـنکیم . ادـیپ  صوصخم  عضو  ناـمز  ره  رد  یجیردـت  تـالعافت  ترورض 

تـسا لباقتم  ریثات  لولعم  تعیبط ، طباور  ءازجا و  رد  اهتیعقوم  یجیردت  ياهدومن  زورب و  نیا  دوخ . ياهرادم  رد  نایرج  لاح  رد  تعیبط 
داسف و زا  هچ  ءایشا  تکرح  يارجم  رد  ار  داضتم  فلتخم و  قیاقح  ناحبس  دنوادخ  دیآیمرب . اهتافلتخم  نیب  مئال  يدعب و  يهلمج  زا  هک 

ریثات و رگیدکی  عضو  رد  اهنآ  یتسین  یتسه و  هک  تسا  هدومن  هیبعت  يروط  یشالت  داسف و  هب  ور  بکرت  زا  هچ  نوک و  هب  ور  یشالت 
ره رد  تسا و  لک  ناهج  ددرگ  تسین  ناکما  مد ز  ردـنا  لک  ددرگ  تسین  ناک  لک  یئزج ز  ره  هب  هک : يروط  هب  درواـیب ، دوجو  هب  رثاـت 

مشچ و لاخ و  طخ و  نوچ  ناـهج  ینامـسآ  نیمز و  هظحل  ره  هب  یناـهج  ادـیپ  دوش  هراـب  رگد  نیناـمز  یقبیـال  ددرگ و  مدـع  نیعلاهفرط 
دوـمحم خیـش  ياپارـس  ملاـع  يهمه  دـبای  لـلخ  ياـج  زا  يریگ  ربرد  هرذ  کـی  رگا  تسوـکین  شیوـخ  ياـج  هب  يزیچ  ره  هک  تـسوربا 

يهمه رد  زیچان  تکرح  نیا  مهدب ، یتکرح  زیم  يور  رد  ار  منادمچ  رگا  میوگب : رگا  دیوگیم : روهـشم  نادـکیزیف  نوژنال  لپ  يرتسبش 
رظن زا  هلئسم  نیا  دیریذپب . یملع  رظن  زا  یتسیاب  امـش  هک  تسیدح  هب  تعیبط  يازجا  نایم  طابترا  تدش  تشاد ، دهاوخ  يرثا  اهناشکهک 
لاـح رد  ءایـشا  عونت  اـی  تسا  اـهنآ  رد  عونت  زورب  بجوم  ءایـشا  لوحت  تکرح و  اـیآ  هک  تسا  فـالتخا  دروـم  تخـس  یفـسلف  یملع و 
دوـخ يارب  عطاـق  یفـسلف  اـی  یملع  لـیلد  عازن ، نیفرط  زا  کـی  چـیه  هک  تهج  نادـب  دروآیم ؟ دوـجو  هب  ار  لوـحت  تـکرح و  طاـبترا ،

نینموملاریما تالمج  زا  هک  هچنآ  لاح  ره  هب  دـنکیم . حرطم  یقوذ  ياـیاضق  زا  يرادـقم  اـب  ار  هلئـسم  خـساپ  یـسک  ره  اذـل  دـنباییمن ،
يور زا  دننکیم ، رارقرب  طابترا  رگیدـکی  اب  صاوخ  تیهام و  رد  فالتخا  نتـشاد  اب  هک  ءایـشا  نایرج  هک  تسنیا  دـیآیمرب ، مالـسلاهیلع 

مظن و
. دریگب تروص  یـصوصخم  ياـهنامز  رد  اـهدومن  زورب و  دوشیم  ثعاـب  هک  تسا  ياهدـش  باـسح  ـالماک  متـسیس  ياراد  هدوب و  نوناـق 
زا درک . هدافتسا  ناوتیم  یناوارف  تایآ  زا  ار  تعیبط  هاگتسد  یضایر  يهرهچ  یتسه و  ناهج  رد  کیتامتـسیس  قیقد و  يهبـساحم  نایرج 
رد زیچ  همه  و  . ) رادقمب هدنع  ءییش  لک  و  - 2 میاهدیرفآ .) نیعم  يهزادنا  رد  ار  زیچ  همه  ام  . ) ردقب هانقلخ  ءییـش  لک  انا  - 1 هلمج : نآ 
لک و  - 4 دومن .) نییعت  ار  اهنآ  يهزادنا  دـیرفآ و  ار  زیچ  همه  وا  و  . ) اریدـقت هردـقف  ءیـش  لک  قلخ  و  - 3 دراد .) ینیعم  يهزادـنا  وا  دزن 

ءییش نم  نا  و  - 5 میدومن .) شرامش  راکشآ ) یهلا  ياوشیپ  لد  رد  ای   ) راکشآ يهحول  رد  ار  يزیچ  ره  و  . ) نیبم ماما  یف  هانیـصحا  ءیش 
تسا ام  دزن  رد  نآ  عبانم  اههنیزخ و  هکنیا  رگم  درادن ، دوجو  یتسه ) ملاع  رد   ) يزیچ چیه  و  . ) مولعم ردقب  الا  هلزنن  ام  هنئازخ و  اندنع  الا 

هداد رارق  ياهزادنا  زیچ  ره  يارب  دنوادخ  . ) اردق ءیـش  لکل  هللا  لعج  دـق  - 6 نیعم .) يهزادـنا  هب  رگم  میزادـنایمن  نایرج  هب  ار  نآ  ام  و 
ار زیچ  همه  ددع  و  . ) اددع ءییـش  لک  یـصحا  و  - 8 میاهدرک .) هرامـش  باتک  هب  ار  زیچ  ره  و  . ) اباتک هانیـصحا  ءیـش  لـک  و  - 7 تسا .)

لک ش یلع  ناک  هللا  نا  - 9 تسا .) هدرک  شرامش 
، میدرک حرطم  تعیبط  هاگتسد  یضایر  يهرهچ  يهلمج  اب  هک  ار  ثحبم  نیاام  تسا .) ءایـشا  يهمه  رگباسح  دنوادخ  اعطق ، . ) ابیـسح ءي 
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تسا ضحم  یـضایر  تقیقح  کی  ناهج  دننکیم : نامگ  هک  دوب  تسیلآهدیا  نانادکیزیف  زا  یـضعب  يرگ  طارفا  زا  يرود  يهظحالم  هب 
باسح يهرابرد  رکنرگ  مینک : تقد  زنیج  چا . یج . زا  ار  هلمج  نیا  دـشابیمن . ویتگژبوس )  ) هدـننک كرد  نهذ  ياروام  تیعقاو  ياراد  و 

ار تایـضایر  ادخ  کیزیف  رد  هک  تفگ : ناوتب  دیاش  هنیمز  نیمه  رد  ار . باسح  يهیقب  رـشب  دیرفآ و  ار  حاحـص  دادـعا  ادـخ  تسا : هتفگ 
تیعقاو تسه  هچ  ره  دنیوگیم : هک  دوشیم  هدید  اهتـسیلائر  زا  یهورگ  زا  هک  تسا  یطیرفت  لباقم  رد  طارفا  نیا  ار . هیقب  رـشب  دـیرفآ و 

. طـیرفت نیا  هن  تسا و  حیحـص  طارفا  نآ  هن  دـهدیم . ماـجنا  ار  ضحم  ياهنییآ  راـک  ناـیم  نیا  رد  رـشب  نهذ  و  ویتـگژبوا )  ) تسا نمزج 
دنیامن و هیفصت  دوخ  يارب  ءیش  نم و  يارب  ءیـش  اب  ار  دوخ  فیلکت  دناهتـسناوتن  هسالف  نانادکیزیف و  زونه  هک  تسا  فسات  ياج  ردقچ 

وحن نیدب  دیوگیم : 32 و 33 )  ) نیشیپ يهحفـص  رد  زنیج  نیمه  دناهدش . راچد  کیژولوئهدیا  یفـسلف و  ياهطیرفت  طارفا و  هب  هجیتن  رد 
لاکشا و ص هک  يروصم  يهدرپ  تعیبط ، راک  زرط  فیصوت  يارب  هک  داد  ناشن  دوخ  يدوخ  هب  ملع  تفرشیپ  یهباشم  ءاحنا  و 

يزوپ  ) یققحت رکفت  زرط  هب  ار  ام  کیزیف  يهعلاطم  دشاب . هتـشاد  دوجو  دـناوتیمن  دـشاب  ام  دودـحم  راکفا  كرد  لباق  سونام و  نآ  رو 
ددم هب  ثداوخ  بترت  يهکبـش  فصو  هب  دـیاب  هکلب  دنتـسه ، هچ  ثداوح  هک  مینک  كرد  میناوتیمن  زگره  ام  تسا ، هدـیناسر  تسیویت )
هنیمز نیا  رد  يرگید  فده  دشاب ، هتـشادن  رایتخا  رد  تسا ، اراد  العف  هچنآ  زا  ریغ  يرگید  ساوح  رـشب  هک  مادام  مینک . افتکا  تایـضایر 
کی نیا  دننک . راک  نوگانوگ  ياهشور  اب  فلتخم و  ياههتشر  رد  تسا  نکمم  دنتعیبط ، مهف  ددص  رد  هک  کیزیف  ياملع  تسین . نکمم 
سفن زگره  اهلومرف  نیا  تسا . یـضایر  لومرف  هتـسد  کی  اـهنآ  نمرخ  ماجنارـس  یلو  دوردیم ، يرگید  دراـکیم و  کـی  نآ  دـنکیم ،
تقیقح هب  ار  ام  دـناوتیمن  هاگچیه  ام  تاعلاطم  دـننکیم ، نایب  تعیبط  يهرابرد  ار  ام  تاـظحالم  طـقف  دـنیامنیمن ، فیـصوت  ار  تعیبط 
تالمج زا  دروم  دـنچ  رد  مینک . ذوفن  ددـنبیم ، شقن  ام  نهذ  رد  جراخ  تیعقاو  هک  يراـثآ  يارو  هب  میناوتیمن  زگره  اـم  دـنک ، لـصاو 

هک تسا  نیا  رما  تیاهن  دـنکیمن ، اهر  مه  ار  زنیج  دوخ  یتح  دوخ ) زج   ) دوخ يارب  تیعقاو  هب  داـقتعا  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  قوف 
كرد يهزوح  رد  یـضایر  کنیع  دوخ و  تیهام  قباطم  تایعقاو  يهدننک  سکعنم  لیاسو  ساوح و  زج  يرگید  يهلیـسو  اب  تیعقاو  نیا 

من رارق  ام 
يهجیتن دنکیم . روبع  یـصخشم  ياهلاناک  ای  لاناک  زا  ام  يارب  تیعقاو  هک  تسا  نینچ  هلئـسم  نیا  یملع  يهفـسلف  يهجیتن  سپ  دریگي .

هجوت کـی  هک  تسنیا  نآ  مینک و  هراـشا  یمهم  تیعقاو  کـی  هب  میروبجم  هجیتـن ، نیا  حیـضوت  زا  شیپ  تعیبـط  هاگتـسد  ندوب  یـضایر 
ار تعیبط  هاگتـسد  یـضایر  يهرهچ  هک  قوف  تاـیآ  هک  دـنکیم  تاـبثا  یبوخ  هب  ناـمز ، نآ  ناتـسبرع  تاـمولعم  گـنهرف و  هب  رـصتخم 

نارود نآ  مدرم  ایآ  دشاب . هدوب  دوش ، ضرف  مه  غوبن  يالعا  دح  رد  هچرگا  یلومعم  درف  کی  نهذ  هتخاس  دـناوتیمن  دـنکیم ، دزـشوگ 
هک دنتشاد  ار  نآ  ییاناوت  نانآ  الصا  ایآ  دندیمهفیم ؟ یـضایر  باسح و  دوخ  یناگدنز  زیچان  ياهدادیور  رد  یتح  ناتـسبرع ، طیحم  رد 

يهشیدنا لقع و  ربارب  رد  ار  یتسه  ملاع  هکنیا  هب  دسر  هچ  دنرگنب ، نامـسآ  هب  هدروآرد و  دوخ  یهاوخدوخ  مکـش و  ریز  مکـش و  زا  رس 
نآ رد  دوش و  ادیپ  یصخش  هک  دومنروصت  ناوتیم  نآرق  يارب  نیا  زا  رتالاب  يزاجعا  ایآ  دنمهفب !؟ ار  نآ  یضایر  يهرهچ  دنهنرب و  دوخ 

زاجعا لیلد  تسنیا  دنک !! وگزاب  نآ ، نتم  رد  ار  یـضایر  يهبـساحم  نایرج  هک  دـنک  ادـیپ  یتسه  ملاع  هب  ییانـشور  نانچ  کیرات  نارود 
هب ي اهنت  دروم  نیا  رد  ام  تسا . عونتمو  ددعتم  تفرگ ، رظنرد  ناوتیم  تعیبط  هاگتسد  ندوب  یضایر  يارب  هک  یجیاتن  لاح  ره  هب  نآرق .

لیلد رواـنهپ  ورملق  نیا  رد  اـم  تـالوهجم  یناوارف  اذـل  دراد ، نوناـق  ناـهج  هـک  تـسنیا  هجیتـن  نآ  مـینکیم و  هراـشا  مـهم  يهجیتـن  ك 
یگنهامه مظن و  فالخ  رهاظ  هب  هک  ییاهدادـیور  تسا  تواـفتم  ناـهج  یئاسانـش  اـب  ناـهج  نیتشنیا : لوق  هب  تسین ، ناـهج  یباـسحیب 

رد يدنوادخ  دیکا  تاروتـسد  تسا . ام  هاگدید  يهزوح  رد  اهدادیور  نآ  نتفرگ  رارق  یگنوگچ  ام و  يریگعضوم  هب  دنتـسم  دـیامنیم ،
انـشآ نآ  اب  درک و  هعلاطم  قیقد  يهبـساحم  اب  ناوتیم  ار  ناهج  هک  تسا  نآ  لیلد  نیرتایوگ  تعیبط  ملاع  رد  رکفت  رظن و  هب  دیجم  نآرق 

هب ناـهج  ندوب  اراد  هک : تسنیا  درک ، میهاوخ  هراـشا  نآ  هب  هدـنیآ  ثحاـبم  رد  اـم  دراد و  دوجو  هک  يرگید  يهلئـسم  کـی  هتبلا  تشگ .
هتـسب تسوج  بآ  نوچ  ملاع  تسا . فرـصت  لباق  ریغ  هتـسب و  مه  ادـخ  يارب  یتح  ناهج  متـسیس  هک  تسین  نآ  لـیلد  یـضایر ، يهرهچ 
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نیعم یتعیبط  هب  ار  قیاـقح  نآ  زا  کـی  ره   ) اهحابـشا اـهمزلا  اـهزئارغ و  زرغ  تساـجک و  زا  نیا  ون  ون  دـسریم  دوریم و  کـیل  دـیامن و 
ملاع قیاقح  زا  کی  ره  هک  دزاـسیم  نشور  هلمج  ود  نیا  یتسه  قیاـقح  نیعت  مدـع  نیعت و  دومرف .) دوخ  نیعت  هب  مزلم  داد و  صاـصتخا 

ماهبا و تسا . هتفرگ  رارق  وپاکت  نادیم  لوحت و  يارجم  رد  تیدوجوم  نآ  اب  هک  تسا  ياهتفای  نیعت  صاخ و  یتیدوجوم  ياراد  تعیبط ،
نم ینادان  نیا  ینعی  تسا . قیاقح  لباقم  رد  ام  يریگعضوم  یگنوگچ  تسا  ددرت  ماهبا و  لماع  هک  هچنآ  درادن . دوجو  تیعقاو  رد  ددرت 
ریغ نیعتم و  دوخ  يارب  تیعقاو  دوخ  اما  دـیامنیم . زیمآدـیدرت  مهبم و  ار  تیعقاو  هک  تسا  نم  ملع  شیاـمزآ و  يهلیـسو  ییاـسران  اـی  و 

دـشابن صخـشم  ود  نآ  زرم  تکرح  تهج  هب  هچرگا  تسین  نایم ا و ب  ددرم  تسا و  نامه ا  عقاو  رد  هک ا  انعم  نیا  هب  تسا . ددرت  لـباق 
هجیتن نیا  هب  بلطم  نیا  زا  دـیامنیم . نایم ا و ب  ددرم  ار  نآ  هک  تسا  نم  شیامزآ  لیاسو  تاصتخم  اـی  نم و  صاـخ  يریگعضوم  نیا 

نیعت مدع  يانعم  هب  رگا  دننکیم ، حرطم  زورما  نانادکیزیف  زا  یـضعب  هک  تعیبط  نیداینب  تایعقاو  تانایرج  رد  نیعت  مدـع  هک  میـسریم 
شیامزآ يهلیـسو  ای  هدننک  شیامزآ  صاخ  يریگعضوم  زا  هک  دشاب  هدوب  نییعت  مدع  يانعم  هب  رگا  و  تسین ، حیحـص  دشاب ، تیعقاو  رد 

یلو ددرگیم ، حرطم  نیعت  مدع  يهرابرد  يزورما  کیزیف  رد  یقیقد  رایسب  ناوارف و  لئاسم  تسا . حیحص  الماک  بلطم  ددرگیم ، یشان 
شیپ ار  یتفرعم  نارحب  نیا  دوجو ، گرزب  يهمانـشیامن  رد  ام  يرگاشامت  يرگیزاب و  طالتخا  میاهتفگ : هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  روطنامه 

ادشیپ ای  قوذ  يهلئسم  ار ، يرگینیعمان  اب  نداد  حیجرت  ار  يرگینیعم  نیا  زا  شیپ  لاس  هاجنپ  دنیوگیم : هک  تسا  هدروآ 
دوش هتفگ  دوب  نکمم  یمود  دییات  رد  دوب . هبرجت  زا  شیپ  یلبق و  داع  کی  الامتحا  ای  یمیدق ، تداع  دییات  دروم  یلوا  دوب ، یفـسلف  يرو 

هک دـش  مولعم  هکنآ  ضحم  هب  یلو  دـننکیم . راک  ام  طیحم  رد  مینیبیم  هک  تسا  یلعف  نیناوق  رب  ینتبم  اراکـشآ  یمیدـق  تداـع  نیا  هک 
، دـننک مهارف  يرگینیعم  ظـفح  يارب  یلقع  یناـهرب  دـنناوتب  هکنیا  زا  رگید  دـنراد ، يراـمآ  گـنر  نیناوق  نیا  يهمه  ـالمتحم  اـی  تیرثکا 

یتعیبط رد  يراج  تیعقاو  هب  هک  تسا  صلاخ  یلقعت  يدیرجت و  مکح  روبزم ، يهلمج  رخآ  رد  یلقع  يهملک  زا  دوصقم  دندنام . مورحم 
نودـب لقعت  تسا و  مزال  تعیبط  دوخ  اب  سامت  تعیبط  تخانـش  يارب  هک  تسا  حیحـص  یلک  روط  هب  هلئـسم  نیا  هتبلا  دـشابیمن . دنتـسم 
تیعقاو تخانش  رد  ام  هک  تسنیا  مهم  يهلئسم  یلو  دهدب . ماجنا  يراک  دناوتیمن  تعیبط  ورملق  رد  ینیع  تانایرج  اهدحاو و  زا  هدافتسا 
تخانش لیاسو  رثات  زا  تسا  هتسناوتن  یملع  تردق  چیه  نونکات  میوشیم ، نادیم  دراو  شیامزآ  لیاسو  ریاس  ساوح و  يهلیـسو  هب  ینیع 

نم مشچ  هک  یتقو  رتنشور  ترابع  هب  دیامن . يریگولج  تسا ، هتفرگ  رارق  تخانش  دروم  هک  ینیع  تیعقاو  زا  ساوح  ریغ  ساوح و  زا  معا 
ون نآ  يهلیسو  هب  دنیبیم و  ار  رون  هک  لاح  نیع  رد  دیدرت  نودب  دنکیم  ادیپ  سامت  تسا ) ینیع  تیعقاو  کی  هک   ) رون اب 

ار دوخ  ندـید  رون  نآ  زا  هتفای  رثات  تیفیک  اب  هک  تسا  یعیبط  دوشیم و  رثاـتم  رون  ناـمه  زا  دوخ  دـنکیم ، سح  ار  اـهگنر  لاکـشا و  ر 
ییاسران هب  طوبرم  نیعت  مدع  تسا  نکمم  دشاب و  هدوب  رثات  ریثات و  نیا  زا  یـشان  ینیع ، يهدیدپ  نیعت  مدع  تسا  نکمم  دـهدیم . همادا 

نآ نیعت  مدـع  زا  یـشان  نیعت  مدـع  يهلئـسم  هجیتن  رد  دـشاب و  کلذ  ریغ  تیلع و  اضف و  نامز و  يهراـبرد  اـم  یملع  تاـفیرعت  نیناوق و 
، ینیع ناهج  رد  تسا  نامه  نآ  تسا و  نیمه  نیا  لصا  تسکش  اریز  تسا ، یعطق  هلئـسم  نیا  ام  رظن  هب  و  دشاب . هدوب  تافیرعت  نیناوق و 

ناهج هک  تسنیا  شریذـپ  يواسم  تقیقح  رد  تسین  زیچ  نآ  دوخ  يزیچ  چـیه  هک  میریذـپب  یتقواریز  دـماجنایم ، تاـیعقاو  تسکـش  هب 
هک تسا  ریذـپناکما  هنوـگچ  دـنرادن ، ینیعت  تعیبـط ، ملاـع  نیداـینب  يداـبم  تارذ و  هک  مینک  ضرف  رگا  رگید  فرط  زا  تسین . ناـهج 

نیعت ياراد  نانادـکیزیف  يهمه  يهملک  قافتا  هب  مه  سوسحم و  رظن  زا  مه  دـننکیم ، ادـیپ  لیکـشت  هک  يداـبم  تارذ و  نآ  زا  ياهتـسد 
امعم نیا  تسا ، تعیبـط  دوخ  ورملق  رد  اـهنیعمان ، ناـمه  يهدـننک  يربـهر  نیعت و  يهدـنروآ  دوجو  هب  لـماوع  میئوگب : رگا  دـندرگیم !!

! دنشابیم نیعتمان  نیعت ، مدع  زا  ناگدننک  تیامح  لوق  هب  تعیبط و  ملاع  زا  یئازجا  مه  لماوع  نآ  دوخ  اریز  دوشیمن ، فرطرب 
يهمه هب  اناد و  ناشدوجو  زا  شیپ  شتاقولخم  يهمه  هب  وا   ) اهئانحا اهنئارقب و  افراع  اهئاهتنا  اهدودـحب و  اـطیحم  اهئادـتبا  لـبق  اـهب  اـملاع 

هب نیدـتم  هک  نانآ  هچ  نویهلا  يهمه  يدـنوادخ  ملع  تسا . ملاع  تانئاک  لک  بناوج  تیوه و  هب  طیحم و  اهنآ  ناـیرج  ناـیاپ  دودـح و 
عقاو لمات  فالتخا و  دروم  هک  هچنآ  دننادیم . تانئاک  يهمه  هب  ملاع  ار  وا  دـندقتعم ، دـنوادخ  دوجو  هب  اهنت  هکنانآ  هچ  دنتـسه و  ینید 
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تایلک يهمه  هب  وا  ملع  ای  تسا ، ملاع  یتسه  ملاع  تایلک  يدابم و  هب  اهنت  دنوادخ  ایآ  هکنیا  مکی - يهلئسم  تسا : هلئسم  ود  تسا ، هدش 
. اـهنآ دوـجو  زا  شیپ  تاـنئاک  تاـیئزج  تاـیلک و  يهمه  هب  يدـنوادخ  ملع  یگنوـگچ  روـصت  مود - يهلئـسم  تسا ؟ لـماش  تاـیئزج  و 

نامز رایبوج  رد  يراج  ياهدادـیور  تایئزج و  نوچ  تسا و  اناد  یتسه  تایلک  يداـبم و  هب  اـهنت  دـنوادخ  دـناهتفگ : هفـسالف  زا  یهورگ 
تفـص هک  یهلا  ملع  يالاو  ماقم  رد  دنناوتیمن  اذل  دنوریم ، دنیآیم و  دوجو  هب  دوخ  هب  صوصخم  ياهتیدودـحم  ای  رییغت و  رد  هراومه 

ریغتم تباث و  یلک و  یئزج و  تانئاک  يهمه  لماش  قلطم و  يدنوادخ  ملع  تسین و  حیحص  بلطم  نیا  دنشاب . هتشاد  دوجو  تسوا ، یتاذ 
يریگیم رظنرد  ار  ناسنا  ملع  دوشیمن ، لتخم  تامولعم  رثکت  اب  ملع  تدحو  هکنیا  حیضوت  يارب  دشابیم .

هب ملع  لاـثم  ناونع  هب  ددرگیمن ، ددـعتم  عوـنتم و  رثـکتم ، تاـمولعم  هب  قـلعت  ماـگنه  رد  تسا و  تقیقح  کـی  یمدآ  ملع  مینیبیم : م و 
عاونا هب  هیزجت  لـباق  رثکتم و  مه  ملع  هک  دوریم  ناـمگ  دراد ، ملع  هب  کـیدزن  رایـسب  یطاـبترا  مولعم  نوچ  و  تسین . زمرق  زمرق ، گـنر 
تـسا تقیقح  نیمه  و  ددرگیمن . عونتم  ماسجا  نآ  عونت  اب  دباتیم و  ماسجا  رب  هک  تسا  رون  دـننام  ملع  هک  یتروص  رد  تسا ، تامولعم 
كرد تدحو  رگا  اریز  دراد ، دوجو  نم  كرد  نم و  زج  یتیعقاو  دنیوگب : هک  تسا  هدرک  روبجم  و  هفالک ، ار  ءایـشا  تیعقاو  نیرکنم  هک 
تـسا ملع  نامه  زا  یـشان  ياهدش  كرد  مولعم و  ره  یعقاو  دوجو  دنتفگیم : هدومن و  عافد  دوخ  زا  تیعقاو  نیرکنم  دوبن ، ملـسم  ملع  و 

، دـشابیم تامولعم  زا  عونت  فالتخا و  تسا و  تقیقح  کی  ملع  تسین و  نینچ  هک  یتروص  رد  تسا . هدرک  ادـیپ  قلعت  مولعم  نآ  هب  هک 
ملع نوچ  دوش ، يدـنوادخ  ملع  دراو  تاـیئزج  تاریغت و  رگا  هکنیا  اـما  ددرگیم . تباـث  ملع  زا  رظن  عطق  اـب  تاـمولعم  نآ  تاـیعقاو  اذـل 
رگم اریز  تـسین ، حیحــص  ددرگیم ، اـهینوگرگد  دودـحم و  تاـیئزج  لـحم  یهلا  كاـپ  تاذ  هجیتـن  رد  تـسوا ، تاذ  نـیع  يدـنوادخ 

رد مه  ار  يدنوادخ  ملع  ات  دزاس ، رثاتم  ار  ام  ملع  رثکتم و  ار  نم  تدحو  دناوتیم  تارییغت ، صخـشم و  ياهتیفیک  یمک و  ياهتیدودحم 
ارجم

حطـس دهدیم . رارق  تارییغت  ضرعم  رد  دنکیم و  رثکتم  عونتم و  ار  ام  ملع  هروبزم  روما  هک  مینکیم  ضرف  الاح  دـهدب !؟ رارق  روبزم  ي 
حطـس نآ  رد  ریغت  تیدودـحم و  نیرتمک  هکنیا  نودـب  دـباییمرد  نامز  لوط  رد  ار  مالآ  ذـیاذل و  هدرا و  ملع و  نارازه  یمدآ  نم  قیمع 

تاساکعنا جنسنامز و  نامز و  قوفام  نم  قیمع  حطس  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  تارثات  هنوگ  ره  زا  ندوب  رانکرب  نیا  دیایب . دوجو  هب  قیمع 
تاـساکعنا تاریغت و  ناـمز و  زا  رثاـت  قوفاـم  تـسا ، وا  تاذ  لاـمک  زا  یتفــص  هـک  يدـنوادخ  مـلع  تـسا . ثداوـح  يهدـش  يدـنبزرم 

هک نیا  هن  تسا ، يدنوادخ  ملع  دروم  اهدادیور  دوخ  ینوگرگد  نامز و  ياههدیدپ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . هدـش  يدـنبزرم  ياهدادـیور 
رثات و نایم  توافت  یتسیاب  ام  هصالخ  دـشاب . هتـشاد  یبایهار  يدـنوادخ  تاذ  رد  رثات  نآ  اـت  دریذـپیم  رثاـت  روبزم  ياههدـیدپ  زا  وا  ملع 

ملع میئوگیم : هک  تسا  اج  نیمه  زا  دوب . دـهاوخن  لح  لباق  روبزم  توافت  كرد  نودـب  ثحب  دروم  يهلئـسم  مینک و  كرد  ار  نتـسناد 
تایآ دـناهدرک . ناـمگ  هفـسالف  زا  یـضعب  هک  لاـمجا  روط  هب  هن  تسا ، قلعتم  یلک  یئزج و  ءایـشا  يهمه  هب  لیـصفت  روط  هب  يدـنوادخ 
هورگ دنچ  ام  دنکیم . یفرعم  يدنوادخ  ملع  مولعم  ار  یتسه  ملاع  تاریغتمو  اهتباث  تایلک و  تایئزج و  يهمه  لماک  تحارص  اب  ینآرق 

متنک مکنا  هللا  ملع  تسا 1 - يدنوادخ  مولعم  یمدآ  ینورب  ینورد و  ياهدادـیور  يهمه  مکی - هورگ  میوشیم : رکذـتم  ار  تایآ  نیا  زا 
دنوادخ . ) مهیلع هنیکـسلا  لزناف  مهبولق  یف  ام  ملعف  - 2 دیدیزرویم .) نتشیوخ  هب  تنایخ  امش  هک  دنادیم  دنوادخ  . ) مکـسسفنا نوناتخت 

. ضرالا یف  نوبرصی  نورخا  یضرم و  مکنم  نوکیـس  نا  ملع  - 3 داتـسرف .) نانآ  يارب  شمارآ  ملاع و  دوب ، نانآ  ياـهلد  رد  هک  هچنآ  هب 
بیغ ملعا  ینا  مکل  لقا  ملا  لاـق  - 4 دننکیم .) رفـس  نیمز  يور  رد  رگید  یـضعب  دنوشیم و  رامیب  امـش  زا  یـضعب  هک  تسنادیم  ادخ  )

منادیم و ار  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  نم  متفگن : امـش  هب  اـیآ  دوـمرف : ادـخ  . ) نوـمتکت متنک  اـم  نودـبت و  اـم  ملعا  ضرـالاو و  تاوامـسلا 
رگید اـهناسنا و  هک  ار  هـچنآ  دـنادیم  دـنوادخ  مود - هورگ  دـیرادیم .) یفخم  هـک  ار  هـچنآ  دـینکیم و  راکـشآ  هـک  ار  هـچنآ  مـنادیم 

زا تسا  ملاع  اهنآ  يهمه  هب  دنوادخ  دنادیمن ، رشب  هک  ار  هچنآ  يهمه  دیوگیم : هک  دراد  دوجو  يدایز  تایآ  دننادیمن  ارنآ  تادوجوم 
: دومرف ناگتشرف  هب  ادخ  . ) نوملعتال ام  ملعا  ینا  لاق  - 2 دیدوب .) هتـسنادن  هک  ار  هچنآ  دنادیم  دنوادخ  . ) اوملعت ملام  ملعف  - 1 هلمج : نآ 
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اهلک م جاوزالا  قلخ  يذلا  ناحبس  - 3 دینادیمن .) امش  هک  ار  هچنآ  منادیم  نم 
زا نانآ و  دوخ  سوفن  زا  نیمز و  ياههدـیئور  زا  ار  اهتفج  يهمه  هک  يدـنوادخ  هزیکاپ  . ) نوملعیال امم  مهـسفنا و  نم  ضرالا و  تبنت  ام 

ملعت ملا  یتسه 1 - ناهج  رارـسا  تانایرج و  طباور و  ءازجا و  يهمه  هب  يدنوادخ  ملع  موس - هورگ  دیرفآ .) دـننادیمن  نانآ  هک  یئایـشا 
هچنآ  ) تسا اناد  تسا ، نیمز  نامسآ و  رد  هک  هچ  ره  هب  دنوادخ  ینادیمن  ایآ  . ) باتک یف  کلذ  نا  ضرالا  ءامـسلا و  یف  ام  ملعی  هللا  نا 

ار نآرق  نیا  نانآ : هب  وگب  . ) ضرالا تاوامسلا و  یف  رسلا  ملعی  يذلا  هلزنا  لق  - 2 تسا .) ياهحول )  ) باتک رد  تسا ) یتسه  ناهج  رد  هک 
هاـگرارق وپاـکت و  تشونرـس  دـنوادخ  و  . ) مکاوثم مکبلقتم و  ملعی  هللا  و  - 3 دنادیم .) ار  نیمز  اهنامـسآ و  زار  هک  تسا  هداتـسرف  یـسک 

نوریب نآ  زا  دوریم و  ورف  نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  دنادیم  دنوادخ  . ) اهنم جرخی  ام  ضرالا و  یف  جـلی  ام  ملعی  - 4 دنادیم .) ار  امش  ییاهن 
ضرالا تاملظ  یف  هبح  اهملعی و ال  الا  هقرو  نم  طقـستام  رحبلا و  ربلا و  یف  ام  ملعی  وه و  الا  اهملعیال  بیغلا  حتافم  هدـنع  و  - 5 دیآیم .)

دـنادیمن و وا  زج  یـسک  ار  بیغ  يدابم  نیا  یتسه ، ملاع  بیع  ياهدـیلک  تسا  وا  دزن  رد  و  . ) نیبم باتک  یف  الا  سبای  ـال  بطر و  ـال  و 
یمزرب تخرد  زا  یگرب  کی  تسایرد و  یکشخ و  رد  هک  ار  هچنآ  دنادیم 

تبث ياهحول ) ای   ) باتکرد هکنیا  رگم  تسین  یکـشخ  رت و  چیه  نیمز و  تاملظ  رد  ياهناد  چیه  دنادیم و  ار  وا  هک  نیا  رگم  دتفایمن  ن 
وت راگدروررپ  زا  نامـسآ  نیمز و  رد  ياهرذ  نزو  . ) ءامـسلا یف  ضرـالا و ال  یف  هرذ  لاـقثم  نم  کـبر  نع  بزعی  اـم  و  - 6 تسا .) هدش 
هب ار  یهلا  ملع  دـنکیم  ناـیب  ار  يدـنوادخ  مولعم  زا  یعاوـنا  هک  يرگید  ياـههورگ  يهفاـضا  هب  تاـیآ  زا  هورگ  هس  نیا  تسین .) بیاـغ 

حوضو هب  یتسه  ياـهزار  يهمه  هب  نینچمه  و  نآ ، یتـسین  زا  سپ  مولعم و  دوجو  زا  شیپ  ریغتم و  تباـث و  تاـیلک و  تاـیئزج و  يهمه 
. دنکیم تابثا  لماک 

هحفص 105] ]
اضف تاعافترا  بناوج و  تفاکش و  مه  زا  ار  اهوج  ناحبس  دنوادخ  سپس  . ) ءاوهلا کئاکس  ءاجرالا و  قش  ءاوجالا و  قتف  هناحبس  اشنا  مث 

يهمه راکفا  تیاهنیب ، ای  تسا  یهانتم  یـضرع  یلوط و  دادـتما  شـشک و  رظن  زا  ناهج  هک  هلئـسم  نیا  دوشیم  زاب  اهاضف  دومن .) زاب  ار 
ریز رارق  هب  هلئسم  نیا  رد  روهشم  يهیرظن  دنچ  تسا . هدومن  لاغشا  يدج  روط  هب  ار  برغ  قرش و  دیدج و  میدق و  نانیبناهج  هفـسالف و 
مه ینایاپ  دراد ، يزاغآ  ناهج  هکنانچ  و  تسین ، تیاهنیب  نآ  دادـتما  تسا و  ثداح  مینکیم ، یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  یناـهج  - 1 تسا :

ناـیدا و تسا . راوشد  نآ  يارب  زرم  لـحاس و  روصت  هچرگا  تسین ، تیاـهنیب  مه  یـضرع ) دادـتما   ) تیدوجوم رظن  زا  و  دـشابیم . اراد 
یضرع یلوط و  دادتما  شـشک و  رظن  زا  ناهج  - 2 دناهدرک . هئارا  نآ  يارب  یلیالد  هتفریذپ و  ار  هیرظن  نیا  یناوارف  نادنمشناد  هفـسالف و 

ثداح اهدادیور  بقاعت  تکرح و  رظن  زا  ناهج  - 3 تسا . تیاهنیب  نآ  تیدوجوم  مه  تسا و  يدـبا  یلزا و  مه  ینعی  تسا ، تیاهنیب 
يهرابرد یهورگ  - 4 دشابیمن . ثداح  تسا و  یلزا  یلویه  دننام  ناهج  نیداینب  يدابم  یلو  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  يدنوادخ  تیشم  اب  و 

لوا میربخیب  ناهج  ماجنا  زاغآ و  ام ز  دنیوگیم : دناهتفر و  ورف  تریح  رد  هلئسم  نیا 
ماجنا زاغآ و  ندیدن  عوضوم  تسا ، ناهج  ندوب  قلطم  تیاهنیب  هب  داقتعا  بجوم  هک  هچنآ  يهدمع  تسا  هداتفا  باتک  هنهک  نیا  رخآ  و 

يدج يریگیپ  رصاعم  نارود  رد  تسا . هدشن  نایب  داقتعا  نیا  رب  ینـشور  یملع  لیلد  نونکات  الا  و  تسا ، نآ  يهدننک  دودحم  ياهزرم  و 
ندوب و يدـبا  یلزا و  اهناشکهک  نوماریپ  ياضف  ءانحنا  هب  داـقتعا  و  فرط ، کـی  زا  اـهناشکهک  راـجفنا  زاـغآ  ندرک  ادـیپ  يارب  یملع  و 

راجفنا زاغآ  يهرابرد  نادنمـشناد  فرط  زا  يددعتم  تایرظن  تسا . هتخاس  وربور  یتخـس  لاکـشا  اب  ار  ناهج  تیدوجوم  ندوب  تیاهنیب 
: تسا هدرک  بلج  دوـخ  هب  ار  یـسانشهراتس  دـیتاسا  زا  یـضعب  نهذ  نوـنکا  هک  ياهزاـت  ياـههیرظن  زا  یکی  تـسا و  هدـش  زاربا  نونکاـت 

لاس رد  ، ) دادیم ناگراتس  نایرج  رد  یحیـضوت  هک  طوبرم  داتـسا  زا  نیلرب  هاگدصر  رد  ار  مقر  نیا  دوخ  نم  تسا  لاس  درایلیم  هدراهچ 
رد يرییغت  ایآ  دندوب ، هتشون  شیپ  لاس  دنچ  ار  مقر  نیا  طوبرم  نادنمـشناد  دییوگب : ناشیا  هب  متفگ  مرتحم  مجرتم  هب  مدینـش و  هتـشذگ )

رییپ تسا . یقاب  دوخ  توق  هب  نونکات  هیرظن  نیمه  اهناشکهک ، راجفنا  زاغآ  خیرات  يارب  هن ، دـنداد : خـساپ  ناشیا  تسا ؟ هدـشن  ادـیپ  نآ 
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دودحمان ناهج  عوضوم  ینعی  دنتشاد ، هقالع  نآ  هب  ام  دادجا  هک  يرظن  هک  داد  ناشن  یبسن  يهیرظن  هک : دسیونیم  وسور 
فـشک اریز  دننادیم ، دندرکیم  روصت  نیا  زا  شیپ  لاس  هد  هچنآ  زا  رتکچوک  یلیخ  ار  ناهج  یتح  مایا  نیا  رد  تسا . هدوبن  شیب  یلایخ 

يهداعلا قراخ  میظع و  لصاوف  هک  تسا  هداد  ناشن  دنـشابیم  نادرگرـس  اضف  رد  هک  ییاهمتا  تارذ و  يهلیـسو  هب  رون  بذـج  يهلئـسم 
رتمولهبا يروئت  درادن . تشگزاب  هک  تسا  هدش  هدنار  ییاج  هب  زین  يدبا  یلزا و  ناهج  موهفم  تسا . زیمآقارغا  يوق  لامتحا  هب  ناگراتس 

رتناوج هکلب  تسین ، یلزا  ناگراتس  میظع  ناهج  طقف  هن  درک : دراو  ار  تبرض  نیرخآ  دنتـشاد ، ار  ونراک  لصا  زا  رارف  دصق  هک  ییاهنآ  هب 
رد تعیبط  زاـغآ  نآ  ناـیرج  تعیبط و  زاـغآ  یگنوگچ  دـشاب . ریذـپناکما  نآ ، لـخاد  رد  ناگراتـس  لـماکت  هک  دـسریم  رظن  هب  نآ  زا 
اوه اضف و  وج  نیداینب  عوضوم  تسخن  ناحبس  دنوادخ  - 1 تساریز : ياهدادیور  ياراد  دیامنیم ، مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یفیصوت 
نیا يوـق  لاـمتحا  هب  یلو  تسا . هدـشن  هداد  حیـضوت  هبطخ  نیا  رد  عوـضوم  نیا  تـقیقح  دفاکـشیم . مـه  زا  ار  نآ  هدروآ  دوـجو  هـب  ار 

. ناخد یه  ءامسلا و  یلا  يوتـسا  مث  - 1 تسا : هدـمآ  دود )  ) ناخد يهملک  اب  نآرق  زا  هیآ  ود  رد  هک  تسا  يزاگ  يهداـم  ناـمه  عوضوم 
ءامسلا یتات  موی  بقتراف  - 2 دوب .) دود  نامسآ  هکیلاح  رد  داد  رارق  دوخ  تیشم  دروم  ار  نامسآ  لاعتم  دنوادخ  سپس  )

نوچ دوشیم : هدید  یملع  دیدج  تایرظن  رد  عوضوم  نیا  دـیآیمرب .) يراکـشآ  دود  نامـسآ  هک  شاب  يزور  راظتنا  رد  . ) نیبم ناخدـب 
هب راچان  میریگب ، رظنرد  ییارقهق  تروص  هب  ار  ناهج  یجیردت  شرتسگ  تیفیک  میدرگیمرب و  بقع  هب  نامز  یلاوتم  يهتـشر  رد  نونکا 

، دشاب هدمآ  دوجو  هب  رگیدکی  زا  ازجم  ناگراتس  یتح  اهناشکهک و  هکنآ  زا  شیپ  رود ، رایسب  رایسب  ياهنامز  رد  هک  میـسریم  هجیتن  نیا 
رثا رب  اـهنت  دـشاب  هدوـب  دـیاز  هزادـنایب  یتسیاـب  هدرکیم ، رپ  ار  ناـهج  هک  ییادـتبا  زاـگ  ترارح  يهجرد  مه  و  فتاـکت )  ) یلاـگچ مـه 
هدش ریذـپناکما  رکیدـکی  زا  ادـج  یکلف  مارجا  لیکـشت  هک  هدـمآ  نییاپ  هزادـنا  نآ  ترارح  يهجرد  یلاگچ و  هک  تسا  هدوب  شرتسگ 

دـنکیم و یفرعم  يزاگ  ياهدـیدپ  ار  تعیبط  لوصا  تقلخ  زاـغآ  مه  هک  تسنیا  دراد ، دوجو  هیآ  ود  رد  هک  یمهم  رایـسب  يهتکن  تسا .
نیذلا ری  ملوا  تسا : هدـمآ  نینچ  نآ  شرتسگ  اوه و  اضف و  وج و  نیداینب  عوضوم  نتفاکـش  عوضوم  نآرق  زا  ياهیآ  رد  ار . نآ  نایاپ  مه 

ام دوب و  هچراپکی  هتـسب و  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دـناهدیدن  دـندیزرو  رفک  هکنانآ  ایآ  . ) امهانقتففاقت راتناک  ضرالاو  تاوامـسلا  نا  اورفک 
یسدنه شرتسگ  ششک و  هک  دوشیم  مولعم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج  تایآ و  نیا  زا  میدرک .) زاب  مه  زا  ار  اهنآ 

زورب يرـشب  ینهذ  تاصتخم  زا  هک  تسا  یلاوئـس  تسیچ ؟ شرتسگ  شـشک و  نیا  یئاضف  هاـگیاج  هکنیا  اـما  تسین . قلطم  ءـالخ  اـضف ،
دادـتما نودـب  ار  يدادـیور  دـناوتیمن  هکنانچ  دـیامن ، روصت  یئاضف  هاگیاج  نودـب  دـناوتیمن  ار  هتفای  مسجت  عوضوم  چـیه  هک  دـنکیم 

نیعت زا  یعازتنا  یـسدنه  شرتسگ  تسا و  ثداوح  بقاعت  لوصحم  هک  تسا  ینهذ  دادتما  نآ  نامز  هک  یتروص  رد  دـیامن . لقعت  ینامز 
نیداینب عوضوم  مکی - يانعم  تسا : هتفر  راـک  هب  ینعم  دـنچ  رد  شنیرفآ  يهلئـسم  رد  ءامـس  يهملک  نوچ  و  اهدادـیور . داوم و  مسجت  و 

اذـل رگیدـکی . يالاب  رب  هتفرگ  رارق  تاقبط  مراهچ - يانعم  ناهیک . يهعومجم  موس - يانعم  نیمز . قوفام  قلطم  مود - يانعم  اـضف . وج و 
هب اضف  شرتسگ  هک  تسنیا  تسا ، مهم  هداعلاقوف  دروم  نیا  رد  هک  هچنآ  دنوشن . طولخم  فلتخم  یناعم  نیا  تقلخ  يهلئـسم  رد  یتسیاب 

یلع هلمح  هراخز  امکارتم  هرایت  امطالتم  ءام  اهیف  يرجاف  تسا . هدوب  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  زا  شیپ  دوش ، هتفرگ  رظنرد  هک  ینعم  ره 
يالبال رد  دوب ، هداد  رارق  یتردق  رپ  زودنت و  داب  تشپ  رب  هک  ار  ناشورخ  جوم و  رپ  هوبنا و  بآ   ) هفـصاقلا عزعزلا  هفـصاعلا و  حـیرلا  نتم 

ننام دوشیم ، هدید  هبطخ  نیا  رد  بآ  يهرابرد  هک  یطباور  صاوخ و  هب  رظن  اب  تخادنا .) نایرج  هب  هدش  زاب  ياضف 
کی هکلب  تسین ، مینیبیم ، هک  سوسحم  عیام  نآ  بآ ، زا  دوصقم  دیدرت  نودب  یناهیک ، رصانع  داوم  هب  فک  نآ  لوحت  ندرک و  فک  د 

، ام نارود  رد  رصانع  لصا  يهرابرد  روهشم  يهیرظن  کی  تسا . هتشاد  ینیمز  ینامـسآ و  داوم  هب  لوحت  دادعتـسا  هک  تسا  یعیام  يهدام 
اب تسا ، هدش  هدیمان  بآ  هک  ار  عیام  نآ  ناوتیم  ایآ  تسا . نآ  زا  رگید  رـصان  يهمه  لکـشت  دوشیم ، هتفگ  هک  تسا  نژوردیه  رـصنع 
رد هک  یمیهافم  زا  لاح  ره  هب  دناهتفریذپ و  ار  ریسفت  نیا  نادنمشناد  زا  یضعب  دومن ؟ ریسفت  تسا ، بآ  رـصنع  ود  زا  یکی  هک  نژوردیه 

هدام نیا  ناحبس  دنوادخ  تسا . هدوب  جوم  رپ  هوبنا و  بآ ، نیا  هک  دوشیم ، هدافتـسا  نینچ  تسا ، هدمآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج 
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ءاملا قیتف و  اهتحت  نم  ءاوهلا  هدح  یلا  اهنرق  هدش و  یلع  اهطلـس  هدرب و  اهرماف  تسا . هداد  رارق  یتردق  رپ  زودـنت و  رایـسب  داب  تشپ  رب  ار 
رارق نآ  رب  رد  ار  بآ  درک و  طلـسم  بآ  رب  ار  دنمورین  داب  هاگنآ  تشادزاب و  شیعیبط  نایرج  زا  ار  بآ  زودنت  داب  نیا  اب   ) قیفد اهقوف  نم 

تقلخ نیداینب  هدام  هکنیا  هب  دراد  نشور  تلالد  قوف  يهلمج  نابنج .) هدـنهج و  داب ، يور  رد  بآ  زاب و  تردـق  رپ  داب  ریز  رد  اـضف  داد ،
زودنت و داب  يهلیسو  هب  هک  تسا  هتشاد  فاطعنا  ای  ناعیم  تلاح  تسا  هدش  هدیمان  بآ  هک 

زاب و داب  ریز  ياضف  دریگب . دوخ  رب  رد  ار  روبزم  يهدام  تسا  هتسناوت  داب  نآ  انمـض  و  تسا . هدش  هتـشادزاب  شیعیبط  نایرج  زا  تردق  رپ 
داب ناحبـس  دـنوادخ  دـنکیم : نایب  يدـعب  تالمج  هکنانچ  سپـس  تسا . هدوب  مطالت  تکرح و  لاح  رد  داب  نآ  يور  رد  تقلخ  يهداـم 
داب نیا  شزو  تسا . هتشادن  نیداینب  يهدام  نامه  يارب  کیرحت  لماع  طابترا  زج  يرگید  لولعم  تیـصاخ و  چیه  هک  دنیرفآیم  يرگید 
داب ندیزو  عنام  نآ ، يازجا  زا  کی  چـیه  هک  هتـشاد  نیداینب  يهدام  نآ  رد  ذوفن  نانچ  ینعی  دریگب ، تروص  دازآ  ياوه  رد  هک  دوب  نانچ 
مهم عوضوم  ود  نیداینب ، يهدام  كرحم  داب  فیـصوت  رد  داد .) رارق  یعیبط  يارجم  زا  رود  ار  داب  نآ  عبنم  و   ) اهاشنم دـعبا  و  تسا . هدوبن 

- مود عوضوم  تسا . هتـشادن  هدام  نآ  کیرحت  زج  یتیـصاخ  چیه  مکی - عوضوم  تسا : بآ  یعیبط  نیناوق  قوف  هک  تسا  هدـش  دزـشوگ 
هلئـسم نیا  تسا ، هتـشادن  یعیبـط  ریغ  عضو  ود  نیا  يور  تسا . هدـمآرد  تکرح  هب  عناـمیب  ياـضف  رد  ییوگ  هک  هدوب  ناـنچ  داـب  ذوـفن 

یتح تسا . هدـمآ  دوجو  هب  نیـشیپ  يهقباسیب  هدام  نامه  دوخ  دـننام  هتـشادن و  یعیبط  يهقباس  داـب  نآ  لـصا  عبنم و  هک  دوشیم  نشور 
نهایلع س افوفکم و  اجوم  نهالفس  لعج  تاوامس  عبس  هنم  يوسف  قهفنم  وج  قتفنم و  ءاوه  یف  هعفرف  هماکر  دیزلاب  یمر  هبابع و  بع 

، دروآرب فک  دیشک و  الاب  هب  رس  بآ  زا  یمکارتم  هوبنا  ماگنه  نیا  رد   ) اهمظنی راسدالو  اهمعدی . دمع  ریغب  اعوفرم  اکمس  و  اظوفحم . افق 
انب رقتـسم  یجوم  زا  ار  اهنامـسآ  نیرتنییاپ  تخاسب . ار  هناگتفه  ياهنامـسآ  درب و  الاب  یهت  زاب و  ییاضف  رد  ار  فک  نآ  ناحبـس  دـنوادخ 
اپرب ار  نآ  هک  ینوتس  یب  داد ، رارق  اضف  نیرتعفترم  رد  ظوفحم  یفقس  ار  اهنامسآ  نیرتالاب  درادن و  وس  نآ  وس و  نیا  هب  یتکرح  هک  داهن 

رد دروآیمرب و  فک  دـنت  رایـسب  جومت  كرحت و  زا  سپ  تقلخ  نیداینب  يهدام  ددـنویپب .) مه  هب  ار  اهنآ  هک  یبانط  خـیم و  ندـب  دراد و 
نینموـملاریما تـالمج  زا  تقلخ  نیداـینب  يهداـم  بآ  دـیآیم . دوـجو  هب  فـک  نآ  زا  هناـگتفه  ياهنامـسآ  دـشکیم . رـس  زاـب  ییاـضف 

یلومعم بآ  نیمه  هدام  نیا  میدرک  هراشا  هکنانچ  تسا و  هدوب  بآ  تقلخ  نیداینب  يهدام  هک  دوشیم  نشور  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع 
: دریگب رارق  تقد  دروم  یتسیاب  هلئـسم  هس  ثحبم  نیا  رد  دـشابیمن  تسا  نژوردـیه  نژیـسکا و  رـصنع  ود  يهتفای  لـعافت  هک  تعیبط  رد 

يهدام نیمه  میدیرفآ .) بآ  زا  ار  هدنز  زیچ  ره  ام  . ) یح ءیش  لک  ءاملا  نم  انلعج  و  دیوگیم : هک  ياهیآ  رد  بآ  يانعم  مکی - يهلئسم 
سانش تسیز  مولع  نارظنبحاص  زا  یضعب  یتح  تسا ، تایح  يهدام  نیرتیساسا  هک  تسا  یلومعم  عیام 

هک یحیـضوت  اـب  تقلخ  نیداـینب  يهداـم  نیارباـنب  رگید . رـصانع  دـصرد  ود  تسا ، بآ  تاـیح  دـصرد  تشه  دوـن و  هـک  دـندقتعم  یس 
روص زا  یکی  بآ ، يهدـنهد  لیکـشت  رـصانع  دوخ  میئوگب  هک  یمومع  يانعم  کی  هب  رگم  دـشابیمن ، تایح  لماش  میداد ، نآ  يهرابرد 
بآ ار  تقلخ  نیداـینب  يهداـم  راـب  نیتسخن  يارب  هک  تسا  هدوب  تاروت  هک  دـندقتعم  یهورگ  مود - يهلئـسم  تسا . نیداـینب  يهداـم  نآ 

دـیرفآ و ار  نیمز  اهنامـسآ و  زاغآ  رد  ادـخ  تسا : نینچ  تالمج  تسین . حیرـص  هراـب  نیا  رد  تاروت  تـالمج  یلو  تسا ، هدرک  یفرعم 
چیه هب  تـالمج  نیا  زا  دوب …  تکرح  رد  اـهبآ  يور  رد  يدـنوادخ  حور  دوب و  یتملظ  مکارتـم  بآ  يور  دوب و  یلاـخ  بارخ و  نیمز 
بآ نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  هک  تسنیا  تالمج  رهاظ  هکلب  تسا ، هدوب  اهنامـسآ  نیمز و  داوم  لـصا  بآ  هک  دـیمهف  ناوتیمن  هجو 

زا یـضعب  هک  تسا  یهابتـشا  نیا  دوشیمن و  طابنتـسا  تاروت  زا  شنیرفآ  داوم  ریاس  رب  بآ  نتـشاد  مدـقم  اذـل  تسا . هدوب  مه  اب  مکارتم 
زا تسا ، هتسنادیم  بآ  ار  تقلخ  نیداینب  يهدام  هک  دناهداد  تبسن  یطلم  سلات  هب  هک  هچنآ  یلو  دناهدش ، بکترم  هفسلف  ناسیون  خیرات 

بهلئسم دناهداد . تبسن  سلات  هب  نیرصاعم  ناگتشذگ و  زا  هفسلف  ناسیون  خیرات  يهمه  ار  روبزم  يهیرظن  اریز  تسا ، حیحـص  ذخام  رظن 
یئوگب رگا  موس -

يهرابرد ار  روبزم  يهیرظن  اذـل  دوب ، وا  ناگدـید  لباقم  رد  بآ  بش  زور و  ره  درکیم و  یگدـنز  ردـنب  راـنک  رد  یطلم  سلاـت  نوچ  م :
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بآ هدرک و  یگدـنز  اهردـنب  رد  هک  ینارکفتم  ریاس  رظن  فالتخا  هب  هجوت  اب  هکلب  تسا ، يزادرپ  قوذ  کی  تسا ، هدرک  باختنا  تقلخ 
نیناوق لوصا و  یعیبط و  طیحم  یگنوگچ  هکنیا  دـشابیم . یـسح  تادـهاشم  فالخ  قوف  بلطم  دناهتـسنادن ، تقلخ  نیداـینب  يهداـم  ار 

تفه درک . میهاوخ  حرطم  هدنیآ  ثحابم  رد  هک  تسا  ياهلئسم  دشاب ، رثوم  نادنمشیدنا  راکفا  رد  دناوتیم  هزادنا  هچ  ات  مکاح  یعامتجا 
دننک قیبطت  سویملطب  تئیه  اب  ار  نامسآ  تفه  عوضوم  دنتشاد  ششوک  یمالسا  نادنمشناد  زا  یهورگ  هتشذگ  رد  هک  مینادیم  نامـسآ 
دوجو یترورـض  ربـج و  نینچ  اـهنت  هن  هک  یتروص  رد  دنتـشگیم . رو  هطوغ  هت  رـس و  یب  ياـهوگتفگ  تارجاـشم و  رد  قیبـطت  نیا  رد  و 

يهروس زا  يهیآ 88  نیمز  يهرابرد  هلمج  نآ  زا  تسا . هدوب  اجبان  الماک  روبزم  تئیه  زا  دیلقت  ینآرق  تایآ  ریاس  هب  رظن  اب  هکلب  تشادن ،
رد دنفقوتم  دکار و  اهنآ  هک  ینکیم  نامگ  ینیبیم و  ار  اههوک  وت  و  . ) باسحلا رم  رمت  یه  هدـماج و  اهبـسحت  لابجلا  يرت  و  تسا : لمن 

ار نیمز  ام  ایآ  . ) اتافک ضرالا  لعجن  ملا  تالسرملا : يهروس  زا  يهیآ 25  و  دنرذگ .) رد  ربا  دننام  هک  یلاح 
یف عرـسا  هریغ  رئاطلا و  اناتفک  اتیفک و  اتافک و  اتفک و  تفک  تسا : هدمآ  نینچ  تغل  بتک  رد  حیـضوت - میدادن .) رارق  عیرـس  تکرح  رد 

هب اـضف  رد  نیمز  تیعقوم  نینچمه  تسا .) ناریط  تکرح و  رد  تعرـس  ياـنعم  هب  دـش  رکذ  هک  ییاهردـصم  اـب  روبزم  يهداـم  . ) ناریطلا
نینچمه دوـشیم . حرطم  يدـعب  ثحبم  رد  تاـیبا  نیا  دراد . یگزاـت  ـالماک  میدـق  تئیه  لـباقم  رد  دـنکیم ، حرطم  يوـلوم  هک  يروـط 

تردق اب  ار  نامـسآ  ام  . ) نوعـسومل انا  دیاب و  اهانینب  ءامـسلا  و  هیآ : نیا  ایآ  تسا . سویملطب  تئیه  زا  ریغ  نآرق  قطنم  اهنامـسآ  يهرابرد 
زا یـضعب  رگا  یلک  روط  هب  و  تسا !؟ راگزاس  مالـسا  لبقام  تئیه  اـب  يهیآ 47  تایراذـلا  میهدیم ) شرتسگ  ار  نآ  ام  میدـیرفآ و  دوخ 
نآ يهرابرد  مالسا  يهدیا  يهدننک  نایب  هجو  چیه  هب  دناهدرک ، يوریپ  سویملطب  زا  نامسآ  نیمز و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  یمالـسا  ياملع 
رظن زا  دـنکیم ، یفرعم  نیئاپ  نامـسآ  رد  ار  ناگراتـس  يهمه  هک  رگید  تاـیآ  هب  اـنب  هک  هناـگتفه  ياهنامـسآ  عوضوم  دـشابیمن . تئیه 
اریز يهیآ 6 .) تافاصلا  ( ) میتسارآ ناگراتـس  تنیز  اب  ار  نیئاپ  نامـسآ  ام  . ) بکاوکلا هنیزب  ایندـلا  ءامـسلا  اـنیز  اـنا  تسین : دودرم  یملع 

سیچ ناگراتس  ياروام  عضو  هک  دوش  نشور  ات  تسا ، هدومنن  زواجت  اهناشکهک  ورملق  زا  يرشب  شناد  زونه 
هدش هتفگ  ددنویپب .) مه  هب  ار  اهنآ  هک  یبانط  خیم و  نودب  دراد و  اپرب  ار  اهنآ  هک  ینوتس  نودب   ) اهمظنی راسد  اهمعدی و ال  دمع  ریغب  ت .

هتـشارفارب دنیبب  هک  ینوتـس  نودب  ار  اهنامـسآ  هک  يدنوادخ  . ) اهنورت دمع  ریغب  تاوامـسلا  عفر  يذلا  هللا  يهیآ : دناوتیم  هلمج  نیا  تسا 
يانعم تروص  نیا  رد  تسا . دمع  يهملک  تفـص  اهنورت  يهلمج  دناهتفگ : نیرـسفم  زا  یـضعب  هکنیا  حیـضوت  هب  دیامن . ریـسفت  ار  تسا )
یتیعقاو هک  دننکیم  طابنتسا  ار  تیبذاج  ریسفت  نیا  زا  تسا ، هدیرفآ  تیور  لباق  ریغ  نوتس  اب  ار  اهنامـسآ  دنوادخ  هک  دوشیم  نینچ  هیآ 

یفن درادـب  ياـپرب  ار  اهنامـسآ  هک  ار  ینوتـس  هنوگ  ره  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج  مینیبیم . ار  نآ  رثا  اـهنت  اـم  تسا و  سوسحماـن 
رگید تایآ  زا  یـضعب  ددنویپب .) مه  هب  ار  اهنآ  هک  یبانط  خیم و  نودب  و  ( ) اهمظنی راسد  و ال  : ) مود يهلمج  قباطم  نومـضم  نیا  دنکیم .

هگن نتخیـسگ  ندـش و  هدیـشاپ  زا  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ  . ) ـالوزت نا  ضرـالا  تاوامـسلا و  کـسمی  هللا  نا  دـیوگیم : هـک  تـسا 
عوضوم رگید  فرط  زا  تسا . یهلا  تیشم  تحت  میقتـسم  روط  هب  نیمز  اهنامـسآ و  يرادهگن  هک  دهدیم  ناشن  هیآ  نیا  رهاظ  درادیم .)

رکفت اب  سپس  و  يولوم . نیدلا  لالج  ینیبناهج  هاگدید  زا  هک  تیبذاج 
روبزم عوضوم  هب  طوبرم  تالاوئـس  زا  یـضعب  تسین و  یهیدب  نشور و  مه  هزادنا  نآ  تسا ، هدـش  يرـشب  فراعم  دراو  نتوین  یملع  تا 

يرادـهگن لماع  هناگی  هکنیا  رد  شیگدـنز  رخاوا  رد  نتوین  هک  دـناهدرک  زاربا  نانیمطا  دروم  نیعلطم  زا  یـضعب  تسا . هدـنام  باوج  یب 
نیاوق ءازجا و  يهمه  دوجو  رمتسم  یگتـسباو  هب  رظن  اب  لاح  ره  هب  و  تسا . هتـشاد  دیدرت  دشابیم ، تیبذاج  يورین  نیعم  عضو  رد  تارک 

. دشابیم روبزم  مکح  هب  موکحم  هدوب ، یعیبط  لماوع  زا  یکی  مه  تیبذاج  ادخ ، هب  تعیبط 
هحفص 116] ]

زا رپ  ار  اهنآ  نایم  درک و  زاب  مه  ار  دنلب  ياهنامـسآ  ناحبـس  دنوادخ  سپـس   ) هتکئالم نم  اراوطا  نهالمف  یلعلا  تاوامـسلا  نیب  ام  قتف  مث 
تافیرعت نوگهنوگ و  تاحالطصا  اب  مه  هتشذگ  نایدا  رد  ناگتشرف  عوضوم  ناگتـشرف  تقیقح  رد  یثحب  تخاس .) ناگتـشرف  زا  یعاونا 
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دیجم نآرق  رد  تسین . دیدرت  ياج  هنوگ  چیه  ناگتشرف  دوجو  ربتعم  ثیداحا  نآرق و  هب  رظن  اب  مالسا  نید  رد  تسا . هدوب  حرطم  فلتخم 
. تسا هدـش  دراو  هکئالم  يهملک  دروم  دودـح 73  رد  هدـمآ و  تسا  کـلم  يهینثت  هک  نیکلم  دروم  ود  رد  کـلم و  هملک  دروـم  رد 13 

ياوق اـهورین و  زا  یعاونا  ار  ناگتـشرف  دـنریذپب ، نآ  یعیبط  يهرهچ  اـب  ار  یتقیقح  ره  هکنیا  يارب  رـصاعم  نارود  نادنمـشیدنا  زا  یـضعب 
نیا یلو  دنزاسب . یفتنم  دنریذپب ، ار  يرگید  تیعقاو  دنناوتیمن  تعیبط  رد  هک  ار  يدارفا  داعبتـسا  دنهاوخیم  هدومن ، یقلت  تعیبط  یفخم 

رصحنم عون  راهچ  رد  ار  رـصانع  هک  نانآ  رگم  تسا . تعیبط  ملع و  ياجبان  ریـسفت  زا  یـشان  هک  تسا  اهیئاسانـش  رد  يرگنیحطـس  کی 
يهرهچ دندرکیم  یقلت  لاقتنا  لباق  ریغ  ار  نآ  هتسناد ، یـضرع  ياههدیدپ  زا  ار  توص  هک  نانآ  رگم  دناهدوبن ؟ نایارگ  ملع  دنتـسنادیم 

دننام ضارعا  ياقب  ملع ، زا  يدج  يرادفرط  اب  هک  دندوب  یناسک  نانآ  يرآ ، دنتشادن ؟ يدنمشناد 
تاـنایرج زا  یعـالطا  نیرتـمک  دـندرکیم و  عاـفد  ملع  زا  هک  ینارکفتم  زین  دنتـسنادیم  ریذـپانناکما  ندـمآ  دوجو  هب  زا  سپ  ار  توص 

رد ملع  هک  میدرگیم  وربور  هدیدپ  نیا  اب  هراومه  میریگب ، رظن  رد  ار  خیرات  لوط  رگا  دناهدوبن . كدـنا  دنتـشادن ، تعیبط  نیداینب  تارذ 
ود رب  رمتـسم  نایرج  نیا  ربارب  رد  نادنمـشناد  تسا  هتـشاذگیم  نادنمـشناد  راـیتخا  رد  ار  اـهتیعقاو  زا  يرادـقم  ياهعماـج  ره  هرود و  ره 

تعیبط و حوطـس  یمامت  ملع ، لئاسم  زا  دودحم  رادقم  نامه  هک  دنتـشاد  عقوت  هک  دندوب  یـشیاجنگیب  مدرم  مکی - هورگ  دـندوب . هورگ 
زین نارگید  يورـشیپ  زا  هکلب  دـناهدوب ، مورحم  شیپ  هـب  تـکرح  زا  اـهنت  هـن  ناـنیا  تـسا ، هداد  رارق  ناـشرایتخا  رد  ار  نآ  يازجا  طـباور 
هار هدرک ، كرد  ار  دوخ  ملع  تیدودحم  فلتخم  تانایب  تارابع و  اب  هک  دندوب  يرایـشه  نارکفتم  مود - هورگ  دـناهدرکیم . يریگولج 

لحاـس رد  هک  متـسه  یلاـسدرخ  كدوک  دـننام  تساروهـشم : نتوـین  زا  تراـبع  نیا  دناهتـسبیمن . نارگید  دوـخ و  يور  هب  ار  يورـشیپ 
اب ینارکیب  سوناـیقا  یلو  دـنیبیم ، بآ  ریز  شنامـشچ  وـلج  رد  گـنراگنر  يهزیر  گنـس  ددـع  دـنچ  اـهنت  هداتــسیا ، ینارکیب  سوناـیقا 

راومه ناگدـنیآ  يارب  ار  ملع  هار  هکنیا  نمـض  رد  نانیا  تسا . لوهجم  لاسدرخ  كدوک  نآ  ناگدـید  لباقم  رد  شدودـحمان  تایوتحم 
یم

ناهج ملع و  تسخن  ام  هک : تسا  نکناینب  شور  کی  نیا  لاـح  ره  هب  دـندومنیم . تاـبثا  مه  ار  یمدآ  زغم  شیاـجنگ  تمظع  دـندرک ،
تادهاشم اب  هک  دسرپب  ام  زا  تسین  یسک  ایآ  میدرگیم !! روهطوغ  بارطضا  تشحو و  زا  ییایرد  رد  سپس  مینکیم و  دودحم  ار  یتسه 

فرط زا  شیاهییوج  هنارکیب  ناسنا و  یئاسانش  اب  فرط و  کی  زا  یملع  لئاسم  لوصا و  يریذپان  بلاق  يهرابرد  خیرات  لوط  رد  ناوارف 
هنوگچ دراد ، نآ ) یمومع  يانعم  هب  کیزیفاتم   ) تعیبط ياروام  هب  ور  هک  زاب  متـسیس  اب  تعیبط  يازجا  طباور و  ندوب  دودحمان  و  رگید ،

بارطـضا و تشحو و  هب  تیمها  اب  یلاع و  لئاسم  میهافم و  ربارب  رد  هدومن ، دودـحم  ار  یتسه  ناهج  ملع و  هک  دـیهدیم  هزاجا  دوخ  هب 
دوخ ورد  توبکنع  دننام  دودحم ، يایاضق  هتـشر  دنچ  زا  ییاهرات  هک  تسا  هدرک  راداو  ار  امـش  لیلد  نیمادـک  دـیوش !؟ راچد  یتسیلیهین 

هب ماهدرک !؟ رارقرب  طابترا  نآ  اـب  هتخانـش و  ار  نآ  اـیاضق  میهاـفم و  نیمه  اـب  نم  هک  تسا  نیمه  یتسه  ناـهج  دـیئوگب : سپـس  دـینتب و 
عون و  یتسه ، ناهج  ملع و  يهدـنیآ  ثحاـبم  رد  اـم  دنـشیاسآ !! رد  تحار  یلیخ  هک  ناـشلاح ، هب  اـشوخ  تفگ : دـیاب  یلومعم  حالطـصا 
راد دوجو  ناگتشرف  میئوگیم  ثحب : عوضوم  لصا  هب  میزادرپیم  نونکا  درک . میهاوخ  حرطم  ندوب  هتسب  وزاب  رظن  زا  ار  ود  نآ  متسیس 

تایعقاو زا  تسا  ترابع  هک  ار  دوخ  تامولعم  یـساسا  يهمین  مینادـب ، نانآ  یتسین  لیلد  ار  ناگتـشرف  دوجو  ندوب  سوسحماـن  رگا  دـن و 
رارق دوخ  ینیبناهج  يهنیمز  ار  درادـن ) دوجو  سپ  منیبیمن   ) يهیـضق نیا  دـناوتیمن  دـنمدرخ  رکفتم  چـیه  و  میاهدـش . رکنم  سوسحمان 

میونـشب ار  نآ  ام  ات  دسرب  ینعم  دح  هب  یتسیاب  یتوص  تاشاعترا  هک  مینادیم  ام  دـیامن . ساوح  يهقطنم  زا  نوریب  یتسین  هب  مکح  هداد و 
تیبذاـج میاهدـیدن . نونکاـت  ار  يژرنا  نورتکلا و  زا  ياهناد  دـنوشیم . حرطم  اـم  يارب  ینیعم  ياههلـصاف  رد  اـهگنر  لاکـشا و  ماـسجا و 

رایتخا رد  ار  اهنآ  تیریدـم  هک  یتقیقح  نآ  هدارا و  لیخت و  هشیدـنا و  دـننام  ینورد  ياهورین  اههدـیدپ و  زا  کی  چـیه  تسین . سوسحم 
عون سنج و  زا  ناگتـشرف  نیا  دندرگیمن . لیاسو  نیرتساسح  میلـست  یتح  و  دنوشیمن ، ساوح  هقطنم  دراو  دوشیم ، هدـیمان  نم  دراد و 
ربارب رد  اـم  تافیـصوت  دنـشابیم . یـصوصخم  ياـهتیهام  ياراد  سدـقم و  تادوـجوم  هـکلب  دنتـسین ، تعیبـط  ملاـع  ياههدـیدپ  ءازجا و 
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نینموملاریما مظعا  هللا  یلو  نابز  زا  هک  میقتـسم  ریغ  روط  هب  ای  تسا و  نآرق  هک  میقتـسم  روط  هب  اـی  تسا  یحو  عبنم  هب  دنتـسم  ناگتـشرف 
میروآیم و ناگتشرف  يهرابرد  ار  نآرق  تافیصوت  زا  يرادقم  تسخن  ام  دشابیم . ع )  ) نیموصعم يهمئا  ریاسو 

لعاج ینا  هکئالملل  کبر  لاق  ذا  دنتسه و  ادخ  ندوب  بطاخم  يهتسیاش  ناگتـشرف  - 1 میزادرپیم : ع )  ) نینموملاریما فیـصوت  هب  سپس 
يـالاو ماـقم  هیآ  نیا  زا  مهدیم .) رارق  نیمز  يور  رد  ياهفیلخ  نم  تفگ  ناگتـشرف  هب  وت  راـگدرورپ  هک  یعقوـم  و  . ) هفیلخ ضرـالا  یف 
عالطا تسا  یتسه  ناهج  رد  یتمظعاب  رایسب  يهثداح  هک  ناسنا  تقلخ  عورـش  زا  ار  نانآ  ناحبـس  دنوادخ  هک  دوشیم  نشور  ناگتـشرف 

هارمه هب  ار  ناگتـشرف  . ) هدابع نم  ءاشی  نم  یلع  هرما  نم  حورلاب  هکئـالملا  لزنی  دـنوشیم  باـختنا  یتـالوسر  ناگتـشرف  زا  - 2 دهدیم .
. سانلا نم  السر و  هکئالملا  نم  یفطصی  هللا  دنکیم .) لزان  دهاوخیم  هک  شناگدنب  زا  یناسک  رب  تسا  وا  رما  زا  هک  یحور ) اب  ای   ) حور
- مکی فده  دشاب . هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  فده  ود  ناگتـشرف  تلاسر  رد  دنیزگیمرب .) ار  ینالوسر  مدرم  ناگتـشرف و  زا  دـنوادخ  )

تیرومام مود - فده  تسا . هدش  هداد  رکذت  هبطخ  نیا  يدعب  تالمج  رد  فدـه  نیا  یهلا ، ناربمایپ  هب  یحو  ندـیناسر  يارب  تیرومام 
. كرهط كافطصا و  هللا  نا  میرم  ای  هکئالملا  تلاق  ذا  و  لاثم : ناونع  هب  لامک  ریخ و  يوس  هب  نانآ  هیجوت  اهناسنا و  هب  ندومن  ماهلا  يارب 

ولاق نیذلا  نا  تسا .) هدینادرگ  تاهزیکاپ  هدیزگرب ، ار  وت  دنوادخ  میرم  يا  دنتفگ : ناگتشرف  هک  یماگنه  )
ناگتشرف - 3 دـنوشیم .) لزان  نانآ  رب  ناگتـشرف  تسا ، ادـخ  ام  راگدرورپ  دـنتفگ : هکنانآ  هکئالملا . مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  اـنبر  ا 

تداهـش ملع  ناگدـنراد  ناگتـشرف و  ادـخ و  . ) ملعلا ولوا  هکئالملا و  وه و  ـالا  هلا  ـال  هنا  هللا  دهـش  دـنهدیم . تداهـش  دـیحوت  يهراـبرد 
. کل سدـقن  كدـمحب و  حبـسن  نحن  دـننکیم و  سیدـقت  حـیبست و  ار  ادـخ  ناگتـشرف  - 4 درادـن .) دوـجو  وا  زج  ییادـخ  هک  دـهدیم 

نم ضرالا  یف  ام  تاوامسلا و  یف  ام  دجسی  و هللا  میئامنیم .) سیدقت  ارت  میئوگیم و  حیبست  تشیاتـس  اب  ام  و  دنتفگ : ادخ  هب  ناگتـشرف  )
يارجا يارب  یئاههطساو  ناگتشرف  - 5 ناگتـشرف .) تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچ  ره  دننکیم  هدجـس  ادـخ  رب  و  . ) هکئالملا هباد و 

يدنوادخ نذا  اب  تسا ) یهلا  رما  زا  هک   ) حور ناگتـشرف و  . ) رما لک  نم  مهبر  نذاب  اهیف  حورلا  هکئالملا و  لزنت  دنروما  رد  یهلا  تیـشم 
زا رتـالاب  یتـمظع  هک  حور  ناگتـشرف و  حیـضوت - دـنروآیم .) دوـخ  اـب  ار  یتـسه  ملاـع  تاـیعقاو  يهمه  دـنیآیم و  دورف  ردـق  بش  رد 

هدش هداد  حیضوت  رگید  يهیآ  رد  هکنانچ  دننکیم ، تبث  نیمز  يور  رد  ار  یهلا  رما  هب  طوبرم  تایعقاو  ردق  بش  ره  رد  دراد ، ناگتـشرف 
(. ددرگیم صخشم  كرابم  بش  نآ  رد  هنامیکح  رما  ره  . ) میکح رما  لک  قرفی  اهیف  تسا :

نیفعـضتسم انک  اولاق  متنک  مهیف  اولاق  مهـسفنا  یملاظ  هکئالملا  مهافوت  نیذلا  نا  دنتـسه  ینیعم  ياهراک  يارب  ینارومام  ناگتـشرف  زا  - 6
نانآ هب  دناهدرک ، نتـشیوخ  هب  متـس  هک  دـنباییمرد  ناگتـشرف  هک  ار  یناسک  . ) اهیف اورج  اهتف  هعـساو  هللا  ضرا  نکت  ملا  اولاق  ضرالا  یف 

هک دوبن  روانهپ  يدنوادخ  نیمز  رگم  دنیوگیم : ناگتـشرف  میدوب . نیمز  يور  رد  ینایاونیب  ام  دنیوگیم : دـیدوب ؟ لاح  هچ  رد  دـنیوگیم :
. تسا هدش  هداد  رکذت  رگید  ناهج  رد  تعیبط و  ملاع  رد  ناگتشرف  يارب  مه  يرگید  ياهتیلاعف  دیجم  نآرق  رد  دییامن .) ترجاهم  نآ  رد 

رازه هس  هب  ار  امـش  ناتراگدرورپ  هک  درک  دهاوخن  تیافک  امـش  هب  ایآ  . ) نیلزنم هکئالملا  نم  فالا  هثالثب  مکبر  مکدمی  نا  مکیفکی  نلا 
ایآ هک : تسنیا  تسا ، ثحب  دروم  سدقم  تادوجوم  نیا  يهرابرد  هک  يرگید  مهم  يهلئـسم  دنک .) کمک  دـنیآیم ، دورف  هک  ياهتـشرف 

، دنشابیم دنمهرهب  رایتخا  یعون  زا  زین  ناگتـشرف  هک  تسا  هدش  هتفگ  هن ؟ ای  دنتـسه  دنمهرهب  دنراد ، اهناسنا  هک  يرایتخا  زا  مه  ناگتـشرف 
دنرادن و هراما  سفن  ناگتشرف  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ذخام  یـضعب  زا  هک  يروط  هب  دراد ، هبلغ  اهنآ  تینارون  سدق و  يهبنج  هچرگا 

رادن تیلوئسم  فیلکت و  نتشاد  اب  یتافانم  تازایتما  نیا  یلو  دنتسه . رون  لقع و  ضحم 
دنشاب ضحم  تادامج  دننام  سدقم  هب  تادوجوم  نآ  رگا  و  دش . هجوتم  ناگتشرف  هب  هک  دوب  یفیلکت  مدآ  رب  هدجـس  هب  يدنوادخ  رما  د .
طابترا برقت و  تهج  هب  هتبلا  دنشاب . هدوب  اهتمظع  تازایتما و  نآ  يهتسیاش  دنناوتیمن  دنتشاب ، هتشادن  يرایتخا  یهاگآ و  هنوگ  چیه  هک 

اب دـشابیم . لامک  ریخ و  هار  رد  هراومه  دـنراد  هک  يرایتخا  زا  نانآ  يرادربهرهب  دـنراد ، یبوبر  خـماش  ماقم  اـب  ناگتـشرف  هک  يرتکیدزن 
ياهیآ رد  دنرت  تمظع  اب  رتالاو و  هتفای ) دـشر  ياهناسنا  زا  ریغ   ) تاناویح تاتابن و  تادامج و  ملاع  زا  ناگتـشرف  عطق  روط  هب  رگید  نایب 
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نایرج رد   ) دیئایب دومرف : نیمز  نامسآ و  هب  دنوادخ  . ) نیعئاط انیتا  اتلاق  اهرک  وا  اعوط  ایتئا  ضرالل  اهل و  لاقف  تسا : هدمآ  نینچ  نآرق  زا 
تاکرح هک  دوشیم  مولعم  هیآ  نیا  زا  میدمآ .) رایتخا  اب  ام  دـنتفگ  ود  نآ  هارکا ، يور  زا  هچ  رایتخا و  يور  زا  هچ  دـیریگب ) رارق  تیلاعف 

هار ود  هدوبن و  يرابجا  دعب  کی  هب  رصحنم  تسا ، ناگتشرف  زا  شیب  اهنآ  ندوب  ضحم  میلست  یلآ و  يهبنج  هک  نیمز  نامسآ و  يروتسد 
رارق هب  نیمز  نامسآ و  هچرگا  ینعی  یهارکا . نتفرگ  رارق  ای  يروتسد و  تاکرح  رد  يرایتخا  نتفرگ  رارق  ای  تسا ، هدوب  حرطم  اهنآ  يارب 

هب هتسب  نآ  تیفیک  یلو  دندوب ، روبجم  يروتسد  نایرج  رد  قلطم  نتفرگ 
. دـندرک باـختنا  ود  نآ  هک  تسا  هدوب  رت  تمظعاـب  راـیتخا  كرد و  هار  باـختنا  هک  تسا  ملـسم  و  تسا . هدوـب  ود  نآ  راـیتخا  كرد و 

نوبـصتنیال عوکر  نوعکریال و  دوجـس  مهنم  دوب . دـهاوخ  رتیوق  اهنآ  رایتخا  يورین  دـنراد ، ناگتـشرف  هک  يالاو  ماـقم  تهج  هب  نیارباـنب ،
تـسار ماـیق  يارب  تماـق  دـناهدیمخ و  عوـکر  يارب  رگید  یخرب  دـنرادن ، یعوـکر  هـک  دنتـسه  یناگدـننک  هدجـس  ناگتــشرف  زا  یخرب  )
تیفیک مکی - يهلئسم  تسا : هدش  حرطم  ناگتشرف  يهرابرد  هلئسم  هس  هبطخ  نیا  تالمج  نیا  رد  ناگتـشرف  عوکر  هدجـس و  دننکیمن .)

يارب ییاهنابز  - 6 ندوـب . یحو  نیما  - 5 حیبست . - 4 ندیشک . فص  - 3 عوکر . - 2 هدجس . - 1 ناگتـشرف : ياههورگ  تدابع  تیلاعف و 
يدوج تاصخشم و  مود - يهلئـسم  تشهب . ياهرد  ینابهگن  - 9 ناگدنب . ینابهگن  - 8 یهلارما . اضق و  يارجا  رد  تیلاـعف  - 7 ناربمایپ .

هنوـگچیه هک  درجم  تادوـجوم  نیا  تسا  نکمم  حیـضوت - اهنامـسآ . نیمز و  ضرع  لوـط و  هب  یـشرتسگ  دـننام : ناکتـشرف  ياـههورگ 
رظن اب  اصوصخم  دنشاب . هدوب  اهنامسآ  نیمز و  ياهدادیور  تادوجوم و  نایرج  میقتـسم  لماوع  دنرادن ، دوخ  هاگرارق  رد  يدوجو  محازت 

ینورد عضو  موس - يهلئسم  تسا …  نیمز  اهنامسآ و  نیداینب  يورین  تایاور  زا  یضعب  هب  انب  هک  یهلا ، شرع  اب  اهنآ  طابترا  هب 
يهرابرد - 5 درادن . اهنآ  هب  یهار  یـشومارف  - 4 دوشیمن . وهـس  راچد  اهنآ  لوقع  - 3 دنباوخیمن . - 2 دنوشیمن . هتـسخ  - 1 ناگتشرف :

اب و  - 8 دننکیمن . اهناکم  رد  دودـحم  ار  ادـخ  - 7 دنهدیمن . تبـسن  دنوادخ  هب  ار  تاقولخم  تافـص  - 6 دنرادن . ریوصت  مهوت  دـنوادخ 
. دنیامنیمن هراشا  وا  هب  ریظن  لثم و 

هحفص 124] ]
دنوادخ سپس   …  ) تبزل یتح  هلبلاب  اهطال  تصلخ و  یتح  ءاملاب  اهنس  هبرت  اهخبس  اهبذع و  اهلهس و  شرها و  نزح  نم  هناحبـس  عمج  مث 
هیفصت كاخ  هاگنآ  درک ، شاهیفصت  دیـشاپ و  نآ  رد  یبآ  هدومن  عمج  ار  روش  نیریـش و  مرن و  تخـس و  يرادقم  نیمز  كاخ  زا  ناحبس 

، هتـشذگ نادنمـشناد  هفـسالف و  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  ناسنا  تقلخ  زاغآ   … دروآرد )  نابـسچ  لگ  لکـش  هب  بآ  تبوطر  اب  ار  هدـش 
سانش تعیبط  نادنمشناد  زا  یکی  يهلیسو  هب  مهدجیه  نرق  طساوا  زا  دنتسنادیم . لقتسم  ار  یمدآ  تقلخ  یمـسر  نایدا  بابرا  نینچمه 

يهیرظن زا  تیامح  اب  زین  ( 1777-1844  ) رلیه تنسآ  رفوئژ و  تسا . هدش  حرطم  لوحت  يهیرظن  ( 1744-1829  ) كرامال مان  هب  يوسنارف 
اب دنیوگیم  هک  تسا  هتـشاد  یتارجاشم  تاثحابم و  تاناویح ) عاونا  تقلخ  لالقتـسا   ) مسیـسکیف ناگدـننک  تیامح  زا   ) هیووک اب  لوحت 

تـسا هدرک  تیلاعف  لوحت  هیرظن  تاـبثا  يهراـبرد  هک  یـسانشناویح  نیرتروهـشم  كارمـال  زا  سپ  تسا . هدـیدرگ  متخ  هیووک  يزوریپ 
باختنا رد  نآ  نایرج  عاونا و  داـینب   ) ماـن هب  دوخ  هیرظن  يهراـبرد  ار  زور  نآ  باـتک  نیرتروهـشم  تسا ، ( 1809-1882  ) نیوراد زلراچ 

دمآ دوجو  هب  یناسنا  مولع  ورملق  رد  اصوصخم  ینیبناهج  فراعم و  رد  یتالوحت  هیضرف ، نیا  زورب  زا  سپ  تشا . هتشون  یعیبط )
تقلخ رد  یباتک  یباحـس  رتکد  ياقآ  رـصاعم  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  و  تشاذـگ . اج  هب  اهیئاسانـش  دـیاقع و  رد  ار  یناوارف  تاساکعنا  و 

ایآ مکی - يهلئسم  میوشیم : رکذتم  ار  یـساسا  يهلئـسم  دنچ  هیرظن  نیا  يهرابرد  ام  تسا . هدرک  دییات  ار  روبزم  يهیرظن  هتـشون و  ناسنا 
زونه دنیآیم و  دوجو  هب  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  ییاههیضرف  زا  یلیخ  دننام  مه  لوحت  يهیرظن  تسا ؟ یـسانشادخ  دض  لوحت  يهیرظن 

نارکفتم زا  یهورگ  دـنریگیم . رارق  هتخاـس ) شیپ  ياهيژولوئهدـیا   ) یتدـیقع ياـهیرادربهرهب  دروـم  هتـشگن ، نشور  یملع  يهـبنج  زا 
ياهینوگرگد اهتکرح و  يارب  یملع  یقطنم  ریـسفت  اریز  درادـن ، شزاـس  ادـخ  دوجو  هب  داـقتعا  اـب  لوحت  يهیـضرف  هک  دـناهدرب  ناـمگ 

، دناهدرک طابنتسا  ادخ  دوجو  يارب  یلیلد  هیضرف  نیمه  زا  ناسانـشادخ  زا  يرگید  ياههورگ  هک  یتروص  رد  دیامنیم . داهنـشیپ  یلماکت 
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رادوخرب تعیبط  نیناوق  ربارب  رد  هدارا  یهاگآ و  تمواقم و  زا  هک  تاناویح  ملاع  رد  ار  مظن  ناـیرج  یتح  هیـضرف  نیا  هک  حیـضوت  نیا  هب 
زا ياهدـع  هک  دوـب  تهج  نیمه  هب  تسا . نیوـکت  ملاـع  رد  مظن  يدـنوادخ ، دوـجو  لـیالد  نیرتـگرزب  زا  یکی  دـنکیم و  تاـبثا  تسا ،

زلراچ د زا  ياهمان  رد  دنتفریذپ . ار  روبزم  يهیضرف  دندوب  نیدتم  سانشادخ و  هکنیا  اب  ناملسم  یحیسم و  نادنمشناد 
هدید تسا ، یتسه  ملاع  يهدنهد  مظن  هک  هناگی  يادخ  دوجو  هب  وا  فارتعا  احیرص  تسا ، هتشون  ناملآ  نارکفتم  زا  یـضعب  هب  هک  نیورا 
دروم هک  هچنآ  دیعـس . رهظم  لیعامـسا  يهلیـسو  هب  یبرع  يهمجرت  يهمدـقم  نیوراد  فیلات  عاونا  داـینب  باـتک  هب  دوش  هعجارم  دوشیم ،

دنمـشناد هن ؟ ای  تسا  راگزاس  نآرق  و  لیجنا ) تاروت و   ) نیدـهع باتک  نوتم  اب  لوحت  يهیـضرف  ایآ  هک  تسنیا  تسا ، فـالتخا  ثحب و 
یملع یبایزرا  مود - يهلئـسم  دهدیم . تبثم  خـساپ  نآرق  هاگدـید  زا  لاوئـس  نیا  هب  ناسنا  تقلخ  باتک  رد  یباحـس  رتکد  ياقآ  مرتحم 

كرتشم ياعدم  تابثا  يارب  نیوراد ) كرامال و   ) لوحت یلصا  راذگناینب  ود  هک  تسنیا  تسه  هک  یمهم  رایسب  عوضوم  لوحت  يهیـضرف 
: تسا هدوب  ریز  بیترت  هب  لوحت  نایرج  رد  كرامال  دـیاقع  دریذـپیمن . ار  كرامال  دـیاقع  نیوراد  دـنروآیمن . رظن  قافتا  دروم  لـیالد 

سپـس ددرگیم و  رییغت  راچد  زین  روناج  نآ  تاداع  يوخ و  هجیتن  رد  اهیدنمزاین و  جئاوح و  دـباییم ، رییغت  یگدـنز  طیارـش  هک  یمادام 
نوچ ددرگیم . رهاظ  ناروناج  عون  نیا  دزن  رد  يدـیدج  تاداع  يوخ و  هدومن و  شزاـس  دوخ  تسیز  طـیحم  دـیدج  طیارـش  اـب  دوجوم 

روناج ب ياهمادنا  زا  یخرب  تفای ، رییغت  روناج  لامعا  نوچ  و  دهدیم ، خر  رییغت  زین  وا  لامعا  رد  تفای ، رییغت  يروناج  تاداع  يوخ و 
هدافتسا مدع  مادنا و  کی  يدامتم  نداتفا  راک  هب  تایفیک و  نیا  زورب  يهجیتن  رد  دریگیم . رارق  روناج  هدافتسا  دروم  رتمک  یضعب  رتشی و 

هب هتفرگن  رارق  لامعتـسا  دروم  هک  يوضع  هدـش و  دـنمورین  يوق و  هداتفا  راـک  هب  وضع  ناـمز  رورم  هب  هک  دوشیم  بجوم  رگید  مادـنا  زا 
وربور یمهم  تالاکشا  اب  كرامال - دیاقع  دیفم : ياههبرجت  اهشیامزآ و  زا  سپ  دوریم . نیب  زا  هرخالاب  هدش  کچوک  فیعض و  جیردت 

زا دوخ  دریذپیمن ، ار  كرامال  دیاقع  نیوراد  هک  نیا  اب  دشاب . هتـشاد  یگنهامه  تقفاوم و  براجت ، اهـشیامزآ  جیاتن  اب  هتـسناوتن  هدش و 
دسریم نیوراد  دیاقع  يهرابرد  قیقد  ياهشواک  قیقحت و  تبون  دراد . زجع  ددرگیم  دیدج  تافـص  زورب  ثعاب  هک  یلماوع  ای  للع  نایب 

تایـضرف هک  تروص  نامه  هب  مینک : هظحالم  ار  ریز  ترابع  دوشیم . هتفرگ  داقتنا  داـب  هب  شبتکم  مه  تایـضرف  لاـبند  مه  دـیاقع  نیا  و 
مسینیوراد يهیضرف  دوشیم ، در  نآ  بلاطم  زا  يرایسب  تفرگ و  رارق  داریا  داقتنا و  دروم  يرشب  شناد  يهعـسوت  یقرت و  رثا  رد  كرامال 

رابتعا شزرا و  جیردت  هب  دنامیم ، زجاع  نآ  هب  نداد  خساپ  زا  مسینیوراد  دوشیم و  حرطم  هک  یتالاوئـس  اب  هتفرگرارق و  دـیدرت  دروم  زین 
ویساتوم مان  هب  يرگید  يهیضرف  یجیردت ، لوحت  يهیضرف  ربارب  رد  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ 

ناگدنـسیون راهظا  هب  انب  دوشیم  زاربا  يدـنله  سانـشهایگ  يروودوکوه  يهلیـسو  هب  لاس 1886  دودـح  رد  هجوت  لـباق  يدـح  رد  مسین 
يهیلک هجوـت  نم  دـیوگیم : ار  بلطم  نیا  لاس 1865  رد  اـههایگ  رد  یتادـهاشم  رثا  رد  يوسنارف  سانـشهایگ  ندون  لراـش  مولع  خـیرات 

هتـسویپ و یجیردت ، تارییغت  رثا  رد  لسن و  رازه  نیدنچ  تدم  رد  نامز و  تشذگ  رثا  رب  یلعف  ياههنوگ  دـنیامنیم  روصت  هک  ار  یناسک 
عوقو هب  هدـنز  تادوجوم  دزن  رد  هتـشذگ  ياهنامز  رد  هک  یتارییغت  زا  نم  منکیم . بلج  دـناهدمآ ، دوجو  هب  یمیدـق  ياـههنوگ  زا  دـنک 
نارود رد  هک  تسنیا  دـهدیم ، ناـشن  لـمع  هبرجت و  هچنآ  یلو  منکیمن ، رظن  راـهظا  صوصخ  نیا  رد  مرادـن و  یعـالطا  تسا ، هتـسویپ 

هک دنیآیم  دوجو  هب  يدارفا  ناهگان  دنریگیم  رارق  قیقد  لرتنک  شیامزآ و  دروم  هک  ناروناج  ناهایگ و  زا  يدایز  يهدع  نیب  زا  ینونک 
هتخانـش دناهتفرگ  رارق  شیامزآ  دروم  هک  شیوخ  تادـجا  زا  هزات  تافـص  گرزب و  کچوک و  تافالتخا  ای  یلکـش  دـب  نتـشاد  تلع  هب 
یگدنز طیحم  اب  دنناوتب  هک  یتروص  رد  دنتـسه ، يدیدج  تافـص  دجاو  دنوشیم ، رهاظ  یناهگان  روط  هب  هک  يدارفا  نینچ  دنوشیم … 
لماکت دش : نایب  بیترت  نیا  هب  اجیردت  هک  مسینویـساتوم  يهیرظن  دـنهدیم . همادا  یگدـنز  هب  دنـشاب ، هتـشاد  شزاس  یگنهآ و  مه  دوخ 

جوم
یلـسکه و…  نایلوج  نادلوه و  ناگروم و  دنکیمن  يوریپ  نیعم  يهدش  تیبثت  نیناوق  زا  هک  تسا  ییاهدادیور  يهجیتن  رد  هدنز  تادو 

تاداریا نیا  موهفم  ایآ  دیوگیم : نینچ  وسوررییپ  تفرگ . رارق  ثحب  دروم  هدنامن و  نامارد  هجوت  لباق  تاداقتنا  زا  مه  هیضرف  نیا  یلو 
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زا ابلاغ  هک  یناهگان  تارییغت  تسین . یلاخ  داریا  تمالم و  زا  زین  نآ  اریز  هن ، میوش ؟ هجوتم  مسینویـساتوم  يوس  هب  دـیاب  اـم  هک  تسا  نآ 
يهداوناخ هب  تادوجوم  زا  هقبط  کی  ای  هداوناخ و  کی  هک  تسا  هدشن  هدـید  زگره  سب و  تسا و  عاونا  دروم  رد  طقف  دـنربیم ، مان  نآ 

فیعـض و امومع  دـنوشیم ، لصاح  یناهگان  رییغت  يهجیتن  رد  هک  یتاتابن  ای  تاناویح  دارفا  نآ ، زا  هتـشذگ  دـشاب . هدـش  لیدـبت  يرگید 
ناژ لوب و  نلسرام  هک  مه  ار  بلطم  نیا  دنشابیمن . یتایح  يهقباسم  يهلئسم  يارب  یبوخ  ياعدم  دهاش و  هجو  چیه  هب  دنتـسه و  روجنر 

عـضو هب  ار  لـماکت  عوضوم  لـصا  یـسانشنیرید ، لـئاسم  صوصخ  هب  فلتخم و  كرادـم  عاونا  هچرگا  مینک : هجوت  دنـسیونیم ، وـتهوی 
لئاـسم یملع  یباـیزرا  رد  تسا . ناـهنپ  اـم  رب  هدـمع  روـط  هـب  اـی  ـالماک  لـماکت  لـماع  اـما  دـننکیم ، لـیمحت  اـم  رب  يریذـپان  تمواـقم 

وم هلمج 1 - نآ  زا  دهدیم . شیازفا  ار  لماکت  عوضوم  ماهبا  هک  دراد  دوجو  یناوارف  رظن  فالتخا  مه  یسانشنیرید 
دیدرت رب  هک  تسا  هدش  لمع  ییاهژاتنوم  اهلیـسف  لیکـشت  رد  - 2 تسین . نشور  دـنک ، رپ  ار  هتخیـسگ  ياههقلح  هک  طـسوتم  عاونا  عوض 
هکنیا اـب  نوـمیم ، زا  ناـسنا  لوـحت  دـننکیم . یگدـنز  لوا  نارود  لـیاوا  زا  هک  یناوارف  تاـناویح  ضارقنا  مدـع  - 3 دـیازفایم . ناققحم 
تـسا هتفر  ورف  اهماهبا  زا  ياهلاه  رد  تسا ، هتفرگ  تروص  نونکات  نرق 19  زا  اصوصخم  نآ  يهرابرد  یناوارف  یلیخ  ثحابم  تاـقیقحت و 
رارکت دیاش  یمدآ : شیادیپ  تعنـص و  شیادیپ  میریگب : رظن  رد  اعدم  يارب  ار  ریز  تارابع  دشابیم . یندـشان  لح  وسوررییپ  لوق  هب  هک 

زا یمیخـض  فاـفل  رد  هشیمه  يارب  دراد ، یعطق  تیمها  نیمز  يهرک  خـیرات  رد  هک  میظع  يهثداـح  نیا  هک  دـشاب  هدـیافیب  عوضوم  نیا 
لقادح هب  ار  نآ  ناسانـشنیرید  تیرثکا  هک  مینادیم  ردق  نیا  دوشن . مولعم  ام  رب  تقو  چیه  نآ  تیفیک  دـیاش  دـنامیم و  هدیـشوپ  رارـسا 

رـشب عون  یـسانشنیرید  رد  تافاشتکا  نیرتدیدج  دنزاسیم . بوسنم  یـضرالا  هفرعم  مراهچ  دهع  يادتبا  هب  ینعی  لبق ، لاس  نویلیم  کی 
ماـهبا نیا  تسا و  مهبم  هدـیچیپ و  رایـسب  یمدآ  يداـبم  هک  درادیم  موـلعم  دزاـس ، نشور  اـم  رب  ار  عوـضوم  نیا  خـیرات  هک  نیا  ياـج  هب 
ش دندروآیم ، رد  روصت  هب  نیا  رب  قباس  هک  یتهج  کی  هداس و  تفرشیپ  ياج  هب  دیدج  تافاشتکا  تسا . شیازفا  لاح  رد  نونکات 

زا هلـسلس  کی  طقف  دندش و  دوبان  دنتـسیز و  دندمآ و  دوجو  هب  مک  شیب و  دنچ  کی  هک  دزاسیم  مولعم  ار  يدعابتم  ددـعتم و  ياههخا 
میلعت نینچ  یسانشنیرید  نیا  رب  قباس  ددرگیم . يزورما  رشب  سپـس  و  لقاع ) ناسنا   ) سنایپ اساموه  هب  رجنم  ادتبا  هک  دنامیم  یقاب  اهنآ 

لاتردنآ و هن  مدآ  ادتبا  یجیردت  لماکت  يهجیتن  رد  هک  تسا  پورتناک  هتیپ  ای  لکش  نومیم  ياهمدآ  يهرجش  زا  يزورما  رشب  هک  دادیم 
هک تسا  هدـش  موـلعم  اـقیرفآ  ایـسآ و  اـپورا و  رد  ددـعتم  عیـسو و  تافاتـشکا  زا  دـعب  زورما  دروآ . دوـجو  هـب  ار  نویناـمورک  مدآ  سپس 

دادجا دنراد و  قلعت  توافتم  يهلسلس  راهچ  هب  لقاال  هکلب  دنتسین ، صخـشم  دحاو و  يهلـسلس  هب  قلعتم  دناهدمآ ، تسد  هب  هک  یئاهلیـسف 
هتیپ لکـش  نومیم  ياهمدآ  فالخا  زا  هن  ام  گربلدیاه و  مدآ  هن  تسا و  لاتردنآ  مدآ  هن  نوینامورک  لقاع  ناسنا  دادجا  عقاو  رد  ینعی  ام 

مولعمان اقلطم  اهنآ  ياهلیسف  هک  تسا  لقاع  ناسنا  لبقام  ياههلسلس  زا  ام  یعقاو  دادجا  پورتنانیس . ای  ینیچ  مدآ  زا  هن  میتسه و  پورتناک 
لوق هب  لوحت  عوضوم  هک  درادیم  نشور  یبوخ  هب  دـش ، حرطم  اهنآ  قیقد  ذـخام  اب  هلئـسم  نیا  رد  هک  یئارآ  دـیاقع و  تسا . سانـشان  و 

شیب بکرم  هب  طیسب  زا  تکرح  دننام  يدیرجت  میهافم  قطنم  يزادرپقوذ و  زا  نارظنبحاص  زا  یضعب 
هب ناسنا  هک  هدـیدپ  نیا  داعبتـسا  تسین . ریذـپناکما  اهنآ  زا  فارحنا  ققحم  چـیه  يارب  هک  یبرجت  یملع  نیناوق  زا  اـت  تسا  رادروخرب  رت 

یـسک رگا  هکنانچ  دـهدب ، هولج  روآهدـنخ  مه  ار  مسینویـساتوم  بتکم  دـناوتیم  دـیایب ، دوجو  هب  بآ  یکاخ و  يهدام  زا  میقتـسم  روط 
ریذپانناکما نیداینب  ياهمتا  دودحم  ياههدیدپ  زا  ار  نآ  زیگناتفگـش  تاعادبا  هدام و  تکرح  درامـشب ، دیعب  ار  مدآ  یلالقتـسا  تقلخ 

دراو تایآ  زا  هورگ  ود  رد  دیجم  نآرق  رد  ناسنا  تقلخ  زاغآ  عوضوم  نآرق  هاگدید  زا  ناسنا  تقلخ  موس - يهلئـسم  درک . دهاوخ  یقلت 
دیآیمرد و هقطن  تروص  هب  دوشیم و  عورـش  ینیمز  يهدام  زا  هک  ناسنا  تقلخ  یعیبط  نایرج  هب  طوبرم  تایآ  مکی - هورگ  تسا : هدش 

دلوـتم دـسریم و  ینینج  لاـمک  يدنبناوختـسا و  يهـلحرم  هـب  دوـشیم و  لیدـبت  هغـضم  هـقلع و  هـب  ینینج  تالدـبت  يارجم  رد  هاـگنآ 
مث نیکم  رارق  یف  هفطن  هانلعج  مث  نیط  نم  هلالـس  نم  ناسنالا  انقلخ  دـقل  و  تسا : ریز  يهیآ  تاـیآ ، هورگ  نیا  عماـج  يهنومن  ددرگیم .
زا ار  ناسنا  ام  . ) نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابتف  رخآ  اقلخ  هاناشنا  مث  امحل  ماظعلا  انوسکف  اماظع  هغـضملا  اـنقلخف  هغـضم  هقلعلا  هفطنلا  اـنقلخ 
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حم هاگرارق  رد  ياهفطن  تروص  هب  ار  نآ  سپس  میدیرفآ ، تسا ، هدش  هدیشک  نوریب  لگ  زا  هک  یتقیقح ) )
میدیناشوپ و تشوگ  اهناوختـسا  هب  هدومن و  لیدبت  اهناوختـسا  هب  ار  هغـضم  هغـضم و  هب  ار  هقلع  هقلع و  هب  ار  هفطن  هاگنآ  میداد ، رارق  مک 
هک یتایآ  تسا .) ناگدـننیرفآ  نیرتهب  هک  يدـنوادخ  تسا  تکرب  يهدنـشخب  هزیکاپ و  سپ  میدرک ، داـجیا  وا  رد  يرگید  تقلخ  سپس 

، دوشیم لماش  وا  رمتسم  لسن  یلوا و  مدآ  زا  معا  ار  اهناسنا  مومع  اهنآ  رهاظ  هچرگا  دراد ، ربرد  ار  ناسنا  تقلخ  یعیبط  نایرج  نومـضم 
ناوتیمن نویلوحت  لباقم  رد  مدآ  تقلخ  لالقتـسا  يارب  تاـیآ  زا  هورگ  نیا  اـب  یعطق  لالدتـسا  اذـل  درادـن ، ینعم  نیا  رد  یتحارـص  یلو 

. دنکیم دزشوگ  مدآ  هب  ناطیش  ناگتشرف و  يهدجس  يهرابرد  ار  یهلا  روتـسد  ناسنا و  تقلخ  يادتبا  هک  تسا  یتایآ  مود - هورگ  دومن .
هل اوـعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیوـس و  اذاـف  نونـسم . اـمح  نم  لاصلـص  نـم  ارـشب  قلاـخ  ینا  هکئـالملل  کـبر  لاـق  ذا  و  هـلمج : نآ  زا 

: تفگ ناگتـشرف  هب  وت  راگدرورپ  هک  ماگنه  نآ  رد  . ) نیدجاسلا عم  نوکی  نا  یبا  سیلبا  الا  نوعمجا . مهلک  هکئالملا  دجـسف  نیدـجاس .
مدیمد وا  رد  دوخ  حور  زا  هدروآرد و  دوخ  مظن  هب  ار  وا  هک  یماگنه  و  منیرفآیم . هدنوش  نوگرگد  هریت و  هدیکشخ و  لگ  زا  يرشب  نم 

نتما ناگدننک  هدجس  رد  دورو  زا  هک  ناطیش  رگم  دنداتفا  هدجس  هب  ناگتشرف  يهمه  دیتفایب  نانکهدجس  وا  ربارب  رد 
نیا تسا . هدش  هدیرفآ  هریت  هدیکشخ و  لگ  زا  تالوحت  ینامز و  يهلصاف  نودب  رشب  هک  دهدیم  ناشن  تایآ  زا  نومـضم  نیا  دیزرو . عا 
نیا هب  ، ) دـشاب هدوب  لوحت  لیلد  دـناوتیم  تسا ، هدوب  میظنت  زاین  دروم  هک  نامز  تشذـگ  زا  سپ  یناسنا  حور  ندـش  هدـیمد  هک  لاـمتحا 

ناویح زا  رشب  رگا  اریز  دسریمن ، رظن  هب  حیحـص  مالک ، يهدعاق  رظن  زا  دشاب ) هدوب  لماکت  نارود  نامه  میظنت )  ) هیوست نارود  هک  ینعم 
املـسم رـشب  ات  نوینامورک  زا  نوینامورک و  ات  هریت  هدیکـشخ و  لگ  نایم  لقادح  دشاب ، هتفای  لوحت  الثم  نوینامورک  مان  هب  ياهتفای  لماکت 
اهنویلیم !! ) تسا هدـش  هتخاس  هریت  هدیکـشخ و  لگ  زا  رـشب  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  ضرف  نیا  اب  تسا . هتـشاد  دوجو  هلـصاف  لاس  اـهنویلیم 

زاـغآ رد  یتح  هک  نآ  نیتـسخن  يهداـم  هب  ار  یلعف  دوجوم  هک  درادـن  ربرد  یقطنم  لاـحم  یمـالک  نینچ  دـیوگب  یـسک  رگا  شیپ ) لاـس 
هریت و لگ  زا  نونکا  نم  ناگتـشرف ، يا  دیوگب : ادخ  هک  تسا  حیحـص  روتـسد  هنوگ  نیا  ایآ  دوب . هدشن  قلخ  يرـشب  دادیم ، رـشب  تقلخ 

نآ هب  امش  دش ، دهاوخ  مدآ  یلولس  کت  رادناج  نیا  ناوارف  تالوحت  لاس و  اهنویلیم  زا  سپ  مزاسیم و  یلولـس  کت  رادناج  هدیکـشخ ،
: تسا ریز  يهیآ  دنکیم  تلالد  رگید  تایآ  زا  رتشیب  تقلخ ، رد  مدآ  لالقتسا  هب  هک  رگید  يهیآ  کی  دینک !! هدجس  مدآ 

كاخ زا  ار  وا  هک  تسا  مدآ  لثم  ادـخ  دزن  رد  یـسیع  لـثم  . ) نوکیف نک  هل  لاـق  مث  بارت  نم  هقلخ  مدآ  لـثمک  هللا  دـنع  یـسیع  لـثم  نا 
دلوت هک  دوب  یناـسک  ضارتعا  در  يارب  روبزم  لـیثمت  هک  تسا  ملـسم  تشگ . نیوکت  ملاـع  دراو  مدآ  شاـب  تفگ : وا  هب  سپـس  دـیرفآ و 

ناگدننک ضارتعا  يارب  یخساپ  تفرگیم  تروص  یعیبط  لوحت  يارجم  رد  مدآ  تقلخ  رگا  دنتسنادیم ، لاحم  ردپ  نودب  ار  ع )  ) یسیع
دروم الوا - دناهتفگ .- رصاعم  نادنمشناد  زا  یضعب  هک  نانچ  دوب ، ریظن  مک  یعیبط  يهدیدپ  کی  ع )  ) یـسیع تقلخ  ناتـساد  رگا  و  دوبن ،

مدآ تقلخ  هب  لیثمت  ایناث - دتفایم . قافتا  تردن  هب  هچرگا  تسا ، هدوبن  تعیبط  نیناوق  دـض  یتقلخ  نینچ  اریز  تفرگیمن . رارق  ضارتعا 
هب تسا ، ام  ریسفت  دروم  نونکا  هک  هلئـسم  نیا  رد  هغالبلاجهن  تالمج  دشابیمن . یقطنم  تسا ، هدوب  یعیبط  الماک  لوحت  هیرظن  رب  انب  هک 

هدومرفن حرطم  ار  يرکید  عونت  نایرج و  چـیه  حور  ندـیمد  کشخ و  لگ  تلاح  ناـیم  اریز  دراد ، حـضاو  تلـالد  مدآ  تقلخ  لالقتـسا 
دوخ حور  زا  هاگنآ   …  ) هحور نم  اهیف  خـفن  مث  ناوارف . عونتم و  تالوحت  اب  لاس  اهنویلیم  هن  ناـمز ، زا  ینیعم  رادـقم  نتـشذگ  رگم  تسا 

زا ر دوصقم  دش  هدیمد  ناسنا  رد  هک  یحور  دیشخب … ) یناسنا  تایح  مسجت و  دماج  يهعطق  نآ  هب  دیمد و  دماج  يهدام  نآ  رد 
کی نیا  دـناسریم . يونعم  يدام و  لماکت  هب  ار  وا  دزاسیم و  زیامتم  نارادـناج  ریاس  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ییـالاو  تقیقح  ناـمه  حو ،
حور يهراـبرد  هدـمع  هیرظن  راـهچ  ددرگ . دوباـن  یعیبـط  ياـهلعافت  زا  سپ  دروآرب و  رـس  تعیبـط  يهنهپ  رد  هک  تـسین  يداـم  تـقیقح 
مهم يهیرظن  راهچ  تسا . هدـش  حرطم  یناوارف  بلاطم  رـصاعم  ياـهنارود  رد  هچ  میدـق و  ياـهنارود  رد  هچ  حور  فیـصوت  فیرعترد و 
دورف تیعیبط  ياروام  ملاع  زا  هک  تسا  یتقیقح  حور  هک  تسنیا  مکی - يهیرظن  تسا : حرطم  حور  ندوب  يداـم  ریغ  اـی  يداـم  يهراـبرد 
اجنآ زا  هک  یهاگیاج  نامه  هب  ار  دوخ  هار  دوشیم و  ادـج  ندـب  زا  سپـس  ددرگیم و  ندـب  زاـسمد  نیعم  یتدـم  ناـهج  نیا  رد  هدـمآ و 
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نوک و اهتیدودـحم و  هب  زگره  هدوب  نآ  تاذ  رد  تایدام ، هدام و  زا  نآ  ندوب  ادـج  ینعی  حور  درجت  دـنادرگیمرب و  تسا  هدـش  ریزارس 
دوجو هب  ماگنه  زا  هکنانچ  حور  ینعی  تسا ، اـقبلا ، هیناـحور  ثودـحلا و  هیناـحور  هب  فورعم  هیرظن  نیا  ددرگیمن . هدولآ  تیعبط  داـسف 

. تسا درجم  یناـحور و  دریگب ، رارق  هـک  یملاـع  هاـشن و  ره  رد  شدوـجو  يهـمادا  ءاـقب و  رد  نـینچمه  تـسا ، یناـحور  درجم و  ندـمآ 
رد اصوصخم  يولوم  نیدـلالالج  يونثم  تایبا  رد  دـناهدرک . باـختنا  ار  هیرظن  نیا  یبرغ  یقرـش و  دـیدج و  میدـق و  قارـشا  يهفـسالف 

نآ ا يهچابید 
دیوج زاب  شیوخ  لصا  زا  دـنام  رود  واـک  یـسک  ره  دـناهدیلان  نز  درم و  مریفن  زا  دـناهدیربب  ارم  اـت  ناتـسین  زا  دوشیم : هدـید  بلطم  نی 
دوجو هب  هیرظن  نیا  يهرابرد  یلاوئـس  تسا : هیرظن  نیا  هجوتم  زین  انیـس  نبا  يهدورـس  هیطوبه  ای  هینیع  يهدیـصق  شیوخ  لـصو  راـگزور 

هداـم و قوف  یتـمظع  نتـشاد  حور و  درجت  ضرف  اـب  هک  تسنیا  لاوئـس  تسا . هدیـسرن  ياهدـننک  عناـق  خـساپ  هب  نونکاـت  هک  تسا  هدـمآ 
هرادا میظنت و  ار  رصانع  زا  يا  هعومجم  یتدم  دوشریزارـس و  دوخ  زا  رت  تسپ  یملاع  هب  حور  هک  تسا  هدش  ثعاب  یتمکح  هچ  تایدام ،

تسنیا تقیقح  دهدیم . لیکشت  ار  انیس  نبا  يهدیصق  نومضم  هک  تسا  لاوئس  نامه  نیا  ددرگرب !؟ دوخ  یلصا  هاگیاج  هب  سپـس  هدومن 
کی رد  لاوئـس  نیا  هب  هتـشذگ  رد  بناـج  نیا  هک  یخـساپ  یتـح  و  دیـسر . دـهاوخن  ياهدـننک  عناـق  حیحـص و  خـساپ  هب  لاوئـس  نیا  هک 
ناسنا درادن . دوجو  ناسنا  رد  حور  مان  هب  یتقیقح  هک  تسنیا  مود - يهیرظن  دـیآیمن . هدـننک  عناق  مرظن  هب  العف  ماهداد ، یبرع  يهدیـصق 

زغم ياراد  یلماکت ، لوحت  ياهنارود  تشذـگ  اب  هک  هتفای  لماکت  تسا  يرادـناج  نیا  تسا . تایح  ياراد  هک  تسا  يداـم  دوجوم  کـی 
لذ ریغ  لقعت و  لیلخت و  هشیدنا و  دننام  یفیرظ  ياهتیلاعف  يزغم ، یبصع  صوصخم  تالیکشت  اهلولس و  يهلیسو  هب  هتشگ و  لاعف 

ثودـحلا و هینامـسج   ) هب هدـیقع ، نیا  ناـبحاص  درادـن . دوجو  ناـسنا  رد  درجم  زیمآرارـسا و  تقیقح  هنوـگ  چـیه  دـهدیم و  ماـجنا  ك 
ملاع نیمه  رد  مه  هرخـالاب  هدوب و  يداـم  زین  نآ  ناـیرج  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  هداـم  زا  حور  هکناـنچ  ینعی  دـندقتعم ، ءاـقبلا ) هینامـسج 

هدیقع نیا  رب  یهورگ  مه  زورما  هدرک و  ادیپ  نیمز  برغم  رد  یناوریپ  مهدزون  مهدـجیه و  نرق  ود  رد  هیرظن  نیا  ددرگیم . دوبان  تعیبط 
ای  ) ناور حور و  یتسیاب  ام  هک  تسنیا  موس - يهیرظن  دـید . میهاوخ  موس  يهیرظن  زا  ثحب  رد  ار  داـقتعا  نیا  داـقتنا  حیـضوت و  دـنلیامتم .

دوجو تیریدـم  هک  دـشاب  تقیقح  نآ  يهدـنهدناشن  هک  يرگید  حالطـصا  ره  ای   ) ناور مینک . ادـج  رگیدـکی  زا  ار  نم ) دوخ و  سفن و 
. دیآیم دوجو  هب  یناسنا  تیدوجوم  يارجم  رد  هک  یعیبط  رصانع  تالعافت  لوصحم  نیرتیلاع  زا  تسا  ترابع  دراد )، هدهع  هب  ار  یناسنا 

تفرـشیپ هاگرذگ  نیا  رد  هک  هزادـنا  ره  دـنکیم . زورب  یلماکت  لحارم  یط  زا  سپ  یمدآ ، يهلحرم  نیرتزاتمم  نیرتیلاع و  رد  ناور  نیا 
یتوکلم حور  شریذـپ  يهدامآ  درجت  تلاح  عورـش  اب  دریگیم و  دوخ  هب  درجت  تلاح  ددرگیم و  رتزاینیب  نآ  نیناوق  هداـم  زا  دـنکیم ،

اقبلا هیناحور  ثودحلا  هینامسج  ینعی  دریگیم . رارق  یبوبر  تمظع  يهزوح  هب  ور  ءالعا  ملاع  تیبذاج  رد  دوشیم و 
زا یتوکلم  حور  هیرظن  نیاربانب  دناهتفریذپ . یمالسا  یحیـسم و  يامکح  زا  هجوت  لباق  یهورگ  هفـسالف و  زا  یهورگ  ار  هیرظن  نیا  تسا .

شریذپ يهدامآ  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ناور  مان  هب  یمدآ  ینورد  ءازجا  لکشت  زا  هک  ییالاو  تقیقح  هکلب  تسا ، هدماین  نیاپ  هب  الاب  ملاع 
. دشاب هدـمآ  دورف  نییاپ  هب  الاب  ملاع  زا  يدرجم  حور  هکنیا  هن  دوریم ، الاب  هب  ور  هک  تسا  ناور  نیا  و  تسا . هتـشگ  یتوکلم  حور  عاعش 
هک هنوـگ  ناـمه  تقیقح  رد  سپ  دـیامنیم . زین  دـییات  ار  نآ  هکلب  دـنکیمن ، یفن  اـهنت  هن  یملع  ياـهتفایرد  تادـهاشم و  ار  هـیرظن  نـیا 

مهف و مهوت و  هشیدـنا و  هک  میریذـپیم  ار  تیعقاو  نیا  ینعی  تسام  مهف  مهو و  رکف و  یکاـخ  جوم  دـنکیم : ناـیب  يولوم  نیدـلالالج 
یمدآ ناور  ینعی  تسانف  تسا و  رکس  وحـص و  یبآ  جوم  یلو : تسا ، تعیبط  ياهتیلاعف  نیرتقیقد  زا  یتالوصحم  يزغم  ياههدیدپ  ریاس 

يانف ینارکیب و  رد  نتفرگ  رارق  لولعم  هک  تسا  ییاهتریح  الاو و  يرایـشه  لوصحم  هک  دراد  يرگید  ياهجوم  دوخ  یلماکت  ناـیرج  رد 
یلوا تاجومت  لحارم  نامه  ردار  ناسنا  یلماکت  متـسیس  هک  درادـن  قح  یبتکم  رکفتم و  چـیه  تسا . هللا  ءاقب  اب  اـقب  یعیبط و  تیدوجوم 

ذگزاب رتیلاع  تاجومت  هب  دورو  ات  ار  تکرح  متسیس  یتسیاب  لماکت  لماع  ماود  هب  رظن  اب  هکلب  ددنبب ، هدام 
لقع مان  هب  هدنزاس  يورین  ود  يهلیسو  هب  یلماکت  نایرج  رد  یلو  تسا ، يدام  یتقیقح  شدوجو  زاغآ  رد  هچرگا  یمدآ  ناور  سپ  تشا .
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يهیرظن ددرگیم . يدبا  ياقب  يهتـسیاش  دوشیم و  زاینیب  تایدام  هدام و  زا  دوریم و  درجت  هب  ور  اهیرایـشه  ملع و  تیوقت  اب  نادجو  و 
ای مسج  يدام ، ای  هدام  تسه  هک  هچ  ره  ادخ  زج  تسین و  درجم  ادخ  زج  یتقیقح  چیه  دنیوگیم : هک  تسا  ناملکتم  یـضعب  زا  مراهچ -

يوریپ يرتفیطل  نیناوق  زا  هک  تسا  فیطل  يهداـم  اـی  مسج  حور  هک  تسنیا  دراد  دوجو  حور  هداـم و  ناـیم  هک  یتواـفت  تسا . ینامـسج 
نتـشاد اب  فیطل  مسج  دنهدب ، حیـضوت  ار  دوخ  بلطم  قیقد  روط  هب  رگا  و  دنراد ، تشحو  درجت  يهملک  زا  هیرظن  نیا  نابحاص  دـنکیم .

يهرابرد دیاقع  نیرت  لوقعم  موس  هیرظن  لاح  ره  هب  و  دـشابیم . درجم  تقیقح  نامه  نآ ، نیناوق  هدام و  صاوخ  نادـقف  درجت و  صاوخ 
قرف روبزم و  تقیقح  ود  هب  طوبرم  ثحابم  مینک . كرد  ار  درجم  يدام و  ناـیم  قرف  یتسیاـب  تسخن  هیرظن  نیا  تاـبثا  يارب  تسا . حور 
انمض هک  میوشیم  رکذتم  ار  ود  ره  رصتخم  فیرعت  ثحبم  نیا  رد  ام  تسا . هدش  حرطم  احورشم  ناگتشذگ  مالک  هفسلف و  رد  اهنآ  نایم 

تاـیمک تاـیفیک و  ياراد  هدوب و  یکیزیف  نیعت  مسجت و  لـباق  هک  تسا  دوـجوم  نآ  يداـم  تقیقح  ددرگ . نشور  زین  ود  نآ  ناـیم  قرف 
سوسحم

نامز عازتنا  ءاشنم  هک  تسا  ییاهدادـیور  يارجم  رد  يدام  تقیقح  کـی  نینچمه  دـشاب . هدوب  رگید  ماـسجا  اـب  بیکرت  هیزجت و  لـباق  و 
ار یقیقح  ياضف  کی  دنناوتیمن  يدام  تقیقح  ود  چـیه  تسا ، يریگیاج  رد  محازت  يدام  تقیقح  کی  تاصتخم  زا  دـشابیم . یکیزیف 
سوسحم و ياهتیمک  اهتیفیک و  اضف و  لاغـشا  یکیزیف و  مسجت  زا  هک  تسا  یتقیقح  زا  تراـبع  درجم  دـنیامن . لاغـشا  دـحاو  يهظحل  رد 

يارجم رد  و  درادـن ، یکیزیف  مسجت  ینعی  تسا ، درجم  حور  ای  ناور  میئوگیم  هک  یتقو  تسا . رانکرب  رگید  ماـسجا  اـب  بیکرت  هیرجت و 
. دنرادن هاگیاج  رد  نتفرگ  رارق  رد  یمحازت  حور ، دـنچ  ای  ود  نینچمه  درک . عازتنا  نآ  زا  ار  یکیزیف  نامز  ناوتب  هک  تسین  ییاهدادـیور 

یط هکنانچ  درادـن . تفاسم  یکیزیف  طاقن  ندـیدرونرد  هب  يزاین  دـشاب ، اهتفاسم  نیرترود  هچرگا  تفاسم ، کـی  ندرک  يرپس  يارب  حور 
یقیقح فیرعت  هکنیا  هن  دـنراد ، یحیـضوت  يهبنج  اهنت  روبزم  فیرعت  ود  هتبلا  درادـن . زین  نامز  شـشک  هب  یجایتحا  درجم  يارب  تفاـسم 

زا یـضعب  دـنهدب : حیـضوت  رتشیب  زین  ار  درجم  يدام و  نایم  قرف  دـناوتیم  انمـض  میروآیم ، درجت  يارب  ریز  رد  هک  یلیالد  دنـشاب . هدوب 
هدش ریگیاج  ناسنا  ندب  رد  هدش و  ریزارس  الاب  ملاع  زا  درجم  تقیقح  کی  هک  تسین  نآ  حور  درجت  يانعم  هک  میتفگ  حور  درجت  لیالد 
نیا دروآیم و  دوجو  هب  تایح  مان  هب  یلاع  لوصحم  کی  تالعافت ، يارجم  رد  یناسنا  تیدوجوم  يهدنهد  لیکـشت  رـصانع  هکلب  تسا .

هب دمآ ، دوجو  هب  نم  هک  یماگنه  دیامنیم . هدامآ  تیصخش ) دوخ ، سفن ،  ) نم ندمآ  دوجو  هب  يارب  ار  هنیمز  اجیردت  نیرتیلاع  لوصحم 
لماکت هک  هزادنا  ره  دوریم ، لامک  هب  ور  دنـشابیم ، لماکت  يهلیـسو  هک  ییاهورین  رگید  نادـجو و  لقع و  عونتم و  ياهتیلاعف  يهلیـسو 
يهداـم تاذ  زا  یلماـکت  ناـیرج  نیا  نوچ  دوشیم . هدوزفا  نآ  درجت  رب  هتـشگ و  رتراـنکرب  تاـیدام  هداـم و  زا  ددرگیم ، رتهتفرـشیپ  نم 

هزادنا ره  تسا . یتسه  ملاع  عومجم  يهدننادرگ  هدنروآ و  دوجو  هب  هک  دشابیم  نیرب  لماع  کی  هب  دنتـسم  اذل  دیآیمن ، رب  هاگآدوخان 
هداـم و زا  نم  هک  هزادـنا  ره  اـی  دروآیم . تسد  هب  ار  یتوکلم  حور  وترپ  شریذـپ  دادعتـسا  رتـشیب  دوشیم ، لـیان  رتـشیب  درجت  هب  نم  هک 
هب ددرگیم و  رتزاـب  یحور  نم  هیف  تخفن  و  تسا ، هدـیمد  ناـسنا  رد  ادـخ  هک  حور  تیلاـعف  يارب  نادـیم  دوـشیم ، اـهر  رتـشیب  تاـیدام 

، تسا هدـش  هدـیمد  حوطـس  نآ  قامعا  رد  يزغم  دـننام  هک  حور  دوشیم ، رتزاینیب  يداـم  حوطـس  زا  نم  هک  هزادـنا  ره  رتنـشور  تراـبع 
یلک عازتنا  مکی  لیلد  حور : درجت  لیالد  هب  میزادرپیم  نونکا  ددرگیم . نم  يدرجت  لماکت  بجوم  ددرگیم و  رتراکشآ 

ینیع مسجت  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  ینهذ  موهفم  کی  یلک  هک  تسا  ملـسم  تایلک  عازتنا  زا  تسا  ترابع  لقع  جـیار  ياـهتیلاعف  زا  یکی 
. دشابیم رادروخرب  یلک  موهفم  نآ  زا  هکنیا  رگم  درادـن  دوجو  اهـشنیب  مولع و  زا  کی  چـیه  رد  نوناق  ناونع  هب  ياهیـضق  چـیه  درادـن و 
، دشابیمن مه  هیزجت  لباق  زین  درادن و  تینیع  اریز  تسین ، هنییآ  رد  یکیزیف  دومن  کی  ساکعنا  لیبق  زا  یمدآ  نهذ  رد  یلک  ندش  هتخاس 

هدش دیرجت  یلک  مناوتیمن  نم  دیوگیم : هک  تسا  فورعم  یلک  رب  زا  یلاکـشا  هتبلا  دشاب . هدـش  لیکـشت  ییازجا  زا  هک  تسین  لک  اریز 
عالـضالا فلتخم  هن  تسا  هدرک  روصت  هک  ار  یثلثم  دنک : تابثا  دـناوتب  هک  تسیک  منک . روصت  ار  يدرف  تاصخـشم  صاوخ و  يهمه  زا 

ناوـنع هب  یتیلاـعف  دـناوتیمن  یلک  هب  یلو  نکاـس …  هن  تسا  كرحتم  هن  گرزب ، هن  تسا و  کـچوک  هن  عالـضالا ، يواـستم  هن  تسا و 
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زا یکی  هک  دسریم  رظن  هب  دزاسیم . عناق  ار  دوخ  دشکیم و  شیپ  ار  ددرم  درف  هب  هیبش  یعوضوم  اذل  دنک ، راکنا  یمدآ  نهذ  زا  ار  یلک 
سکع و هجو ، چیه  هب  هک  ددع  دوخ  دـننام  درادـن ، یکیزیف  دومن  زا  یـسکع  تیلاعف  نیا  لوصحم  تسا ، يزاس  یلک  ام  يزغم  ياهتیلاعف 
هدام و زا  درجم  الماک  یلوصحم  هک  تسا  حور  لـماع  درجت  لـیالد  نیرتنـشور  زا  یکی  تیلاـعف  نیمه  درادـن . نهذ  رد  یکیزیف  تروص 

يدام
- مود لیلد  هریغ . يریگ و  تدحو  تسا ، تیلاعف  عون  نیمه  زا  و  دناهدرک . دییات  نیهلاتملاردص  امدـق و  ار  لیلد  نیا  دروآیم  دوجو  هبار 

میـسقت ددـعتم  عاونا  هب  دـنراد ، هک  یفلتخم  تاهج  هب  رظن  اب  میزاسیم ، دوخ  نهذ  رد  ام  هک  ییایاضق  يدـیرجت  یئاشنا  يایاضق  نتخاـس 
یساکعنا و يایاضق  زا  تسا  ترابع  ایاضق  مهم  تامیسقت  زا  یکی  یلک …  یئزج و  یبیکرت ، يایاضق  یلیلحت و  يایاضق  دننام  دنوشیم ،
هچ دـشاب ، هتـشاد  یعوـضوم  يهبنج  نآ ، ياهدـحاو  يهمه  هک  دوـشیم  هتفگ  هیـضق  عوـن  نآ  هب  یـساکعنا  يدـیرجت . یئاـشنا  ياـیاضق 

ینعی نآ ، یـساسا  ءزج  هس  هیـضق  نیا  رد  تسا  نشور  باـتفآ  هیـضق : نیا  دـننام  ینیع  یعوضوم  ینهذ . یعوضوم  هچ  ینیع و  یعوضوم 
ینهذ لمع  کی  باتفآ  ییانشور و  نایم  هطبار  يرارقرب  هب  ام  کح  اهنت  هتـشاد ، ینیع  تیعقاو  ود ، نآ  نایم  طابترا  ییانـشور و  باتفآ و 

يهشیدنا تسا  كوکـشم  یلقع  قطنم  لوصا  تاعارم  رظن  زا  هلئـسم  نالف  يهرابرد  نم  هشیدنا  هیـضق : نیا  دـننام  ینهذ  یعوضوم  تسا .
هچرگا یلقع  یقطنم  لوصا  تاعارم  نینچمه  تسا . هدش  حرطم  عوضوم  کی  ناونع  هب  روبزم  يهیضق  رد  یلو  تسا  ینهذ  تقیقح  کی 

ایاضق زا  عون  نآ  هب  يدیرجت - یئاشنا  تسا . هدـش  حرطم  هدـننک  كرد  زا  جراخ  عوضوم  ناونع  هب  لاح  نیا  اب  تسا ، ینهذ  تیلاعف  کی 
دوشیم هتفگ 

عامتجا دننام  دشاب ، هدوب  ینهذ  زین  هیضق  دحاو  دنچ  ای  کی  هیضق ، ياهدحاو  نایم  تبسن  یگنوگچ  هب  مکح  ندوب  ینهذ  يهفاضا  هب  هک 
عامتجا مه  دنتـسه و  ینهذ  موهفم  ود  یتسین  یتسه و  مه  هیـضق  نیا  رد  تسا  لاحم  دحاو ) نآ  رد  ءیـش  کی  یتسین  یتسه و   ) نیـضیقن

: تخاس طوبرم  ینیع  تاـعوضوم  هب  ار  اـهنآ  اهدـحاو  نآ  یـساسا  يهشیر  هب  رظن  اـب  یلب  لاـحم . نآ  هب  مکح  مه  لاـحم و  مه  ود و  نآ 
هب ار  لاحم  ءایشا و  ندوب  مه  اب  هب  ار  عامتجا  زیم ، يور  باتک  ندوبن  دننام  صخشم ، ياهتسین  هب  ار  یتسین  سوسحم  ياهتسه  هب  ار  یتسه 

هدش هتخاس  تسا ) لاحم  نیـضیقن  عامتجا   ) تروص نیا  اب  ام  نهذ  رد  هک  ياهیـضق  یلعف  ياهدحاو  دـیدرت  نودـب  یلو  يرورـض . یتسین 
هب هن  میراد و  رظن  ینیع  دوجوم  ءایـشا  هب  هن  روبزم  يهیـضق  نتخاس  عقوم  رد  ام  تسا . صلاـخ  ینهذ  لـمع  هدـش و  دـیرجت  ـالماک  تسا ،

شترورض هک  یتسین  هب  هن  ینیع و  ءایـشا  ندوب  مه  اب  هب  هن  رادید و  يارب  تسود  ندماین  زیم و  يور  باتک  ندوبن  دننام  یئزج ، ياهتـسین 
ینیع دومن  ققحت و  هنوگ  چـیه  هک  ار  نیـضیقن  عاـمتجا  میناوتیم  هنوگچ  اـم  میاهدرک …  هدـهاشم  تعیبط  نیناوق  ینیع  ترورـض  رد  ار 

ملع موس - لیلد  تسا . حور  اـی  نم و  اـی  لـقع و  درجت  لـیالد  زا  یکی  يدـیرجت  لـمع  نیا  مییاـمن !؟ دنتـسم  یجراـخ  تینیع  هب  درادـن ،
يروضح

تسا نشور  هتبلا  دشابیم . مومع  روط  هب  نتشیوخ  هب  ناسنا  یهاگآ  هجوت و  هک  دراد  یعیسو  يانعم  کی  يرایشه  دوخ  يرایـشه ) دوخ  )
زا یهاگآ  بتارم  دنـشابیم . فلتخم  ود ، نآ  ریـسفت  یگنوگچ  اـههزیگنا و  ربارب  رد  صاخـشا و  رد  نتـشیوخ  یهاـگآ و  تقیقح  ود  هک 

يارب ددرگیم . لماش  ار  نم  تیـصخش و  هب  یهاـگآ  نیرتقیقد  نیرتیلاـع و  اـت  هتفرگ ، ناـسنا  يداـم  تیدوجوم  هب  ماـخ  ییادـتبا و  هجوت 
یتسیاب هدننک  كرد  هک  میریگب  رظنرد  ار  بلطم  نیا  یتسیاب  تسخن  دشاب ، هدوب  حور  درجت  لیلد  دناوتب  يرایـشه  دوخ  هک  نیا  حیـضوت 

دننام دیامنیم . كرد  ار  نآ  دهنیمرب و  عوضوم  ناونع  هب  ار  هدش  كرد  هک  تسا  یلماع  هدـننک  كرد  ینعی  دـشاب . هدـش  كرد  زا  ریغ 
ینهذ و روما  يهراـبرد  کـلذ و  ریغ  تخرد و  ملق ، باـتک ، دـننام  دـنراد ، دوجو  اـم  زا  نوریب  هک  ینیع  تاـعوضوم  يهراـبرد  اـم  كرد 

یتسیاب هک  نیا  لیلد  دنوشیم . هداهنرب  هدننک  كرد  زا  نوریب  عوضوم و  ناونع  هب  ندش  كرد  عقوم  رد  هک  هدارا  هشیدنا و  دـننام  ینورد 
كرد هب  فرـشم  یتسیاب  دراد ، هدننک  كرد  تلاح  هک  یلماع  اریز  تسا ، حضاو  رایـسب  دـشاب ، هدوب  هدـنوش  كرد  زا  ریغ  هدـننک  كرد 

ود نیا  و  دریگب . رارق  طاحم  ینعی  روبزم  لماع  يهطاحا  فارـشا و  دروم  دوشیم ، كرد  هک  هچنآ  و  دشاب ، هتـشاد  نآ  هب  هطاحا  هدنوش و 
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اضتم تلاح 
كرد هک  هظحل  ناـمه  رد  یمدآ  نم  یتسیاـبن  یعیبـط  نیناوـق  رباـنب  دـشابیمن . ریذـپناکما  دروـم  کـی  هظحل و  کـی  رد  هک  تـسا  يد 

ود هب  نم  هک  تسین  نینچ  يرایـشه  دوخ  تلاح  رد  هک  تسا  نشور  مه  هلئـسم  نیا  و  دریگب . رارق  نم  ناـمه  دوخ  كرد  دروم  دـنکیم ،
نیناوق اب  هجو  چیه  هب  هک  يرایـشه  دوخ  يهدیدپ  تسا  نیا  دوش . كرد  رگید  تمـسق  دنک و  كرد  نآ  زا  یتسمق  هدش ، هیزجت  تمـسق 

ياـهتیلاعف زا  یکی  تاذ ، نـم ، دوـخ ، زا  مـعا  دـشاب ، هـچ  ره   ) كرد لـماع  تفاـطل  درجت و  هدـیدپ  نـیا  رد  دـشابیمن . راـگزاس  یعیبـط 
كرد هک  هچنآ  هدـیدپ  نیا  رد  هک  دـننک  ضارتـعا  حور  درجت  نیفلاـخم  زا  یـضعب  تسا  نکمم  دـسریم . ـالعا  دـح  هب  زغم ) صوصخم 
كرد ار  ینورد  ینورب و  ءایـشا  هک  یمومع  كرد  لماع  نامه  زج  كرد  لـماع  تسا و  ناـسنا  ینورب  ینورد و  ءازجا  عومجم  دوشیم ،

عوـمجم كرد  اـبلاغ  هکلب  یهاـگ ، يرایـشه  دوـخ  هک  میتـسین  نآ  رکنم  اـم  هک  تسا  نینچ  ضارتـعا  نیا  خـساپ  تسین . يزیچ  دـنکیم ،
یتقیقح ناونع  هب  ار  نم  هتفای  لماکت  هدیزرو و  ياهناور  اریز  تسین ، دروم  نیمه  هب  رصحنم  روبزم  يهدیدپ  یلو  تسا ، ناسنا  تیدوجوم 

يواکناور و یکشزپناور و  مولع  رد  لقتـسم  ناونع  هب  نم  يهرابرد  قیقحت  ار . ینورب  ینورد و  يازجا  هن  دنهنیمرب ، كرد  يارب  لقتـسم 
هک تسا  بلطم  نیا  لیلد  نیرتهب  یسانشناور 

رارق شواـک  ثحب و  دروـم  لقتـسم  روـط  هب  نم  روـبزم  يهناـگهس  موـلع  لـئاسم  هب  رظن  اـب  و  تسین . ینورب  ینورد و  ءازجا  عوـمجم  نم 
يازجا زا  ضحم  یعازتنا  يهدـیدپ  کی  نم  رگا  کـلذ . ریغ  تیـصخش و  ندوب  یـشالتمای  هیزجت  تیـصخش و  تدـحو  دـننام  دریگیم ،

ناسنا ینورب  ینورد و  يازجا  رب  روبزم  تلاح  ود  زا  یکی  ضورع  هب  طوبرم  زین  تیصخش  ندش  یشالتم  تدحو و  دوب ، ینورب  ینورد و 
يازجا رد  روبزم  تلاح  ود  باسح  زا  تیـصخش  ندـش  یـشالتم  تدـحو و  تلاح  ود  باسح  یناور ، لیلحت  رد  هک  یتروص  رد  دوبیم ،

تیـصخش رد  لالتخا  يارب  ییاهلولعم  یناور  تارثات  اهتیلاعف و  رد  لالتخا  دشابیم . ازجم  هشیدـنا ، لیلخت و  هدارا و  الثم  ینورب  ینورد و 
اروف دراد  لالقتـسا  وا  يدام  تیدوجوم  ربارب  رد  یناسنا  نم  دوشیم : هتفگ  هک  یتقو  ناسنا  يدام  تیدوجوم  نم و  رثات  ریثات و  دـشابیم .
چیه هک  يروط  هب  دراد ، دوجو  حور  ای  تیصخش  ای  نم  مان  هب  یلقتـسم  تقیقح  یمدآ  نورد  زا  ياهشوگ  رد  هک  دیآیم  شیپ  نامگ  نیا 

، میراد یمدآ  تیدوجوم  نم و  رثات  ریثات و  يهرابرد  هک  یمئاد  تادهاشم  هب  رظن  اب  مهوت  نیا  درادـن . یمدآ  يدام  تیدوجوم  اب  یطابترا 
هچنآ دوشیمن . هدید  لیـصقت  هب  یجایتحا  تسا ، هدیـسر  توبث  هب  یناور  فلتخم  مولع  رد  لصا  نیا  هکنآ  زا  سپ  تسا و  یفتنم  یلک  هب 

راد هک 
دوجو تیریدم  دوریم و  درجت  لالقتسا و  هب  ور  لماکت  يارجم  رد  دوشن ، يریگ  بلاق  رگا  یمدآ  تیصخش  هک  تسنیا  تسا  تیمها  يا 

، دشر زا  مورحم  دارفا  كدوک و  عون  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دریگیم . دوخ  رایتخا  رد  اهناسنا  ریاس  تعیبط و  لماوع  لباقم  رد  ار  ناسنا 
. تسین تیصخش  يالتعا  عنام  یمدآ ، يدام  تیدوجوم  تیصخش و  نایم  رثات  ریثات و  دنـشابیمن . هتفای  درجت  لقتـسم و  تیـصخش  ياراد 

دیدج تافاشتکا  يرنه و  ياهتیقالخ  هشیدنا و  زورب  اب  يزغم ، ياهلولس  یعیبط  مظن  یگدنز و  هب  طوبرم  یعیبط  نیناوق  ترورـض  هکنانچ 
تیـصخش دـشر  هک  یماگنه  دـنرادن . یتافانم  دنتـسین ) هسیاقم  لباق  اهنآ ، رب  مکاح  نیناوق  تیفیک و  تیهاـم و  رظن  زا  هجو  چـیه  هب  هک  )

زج اب  ار  یمدآ  نوگانوگ  تاطابترا  دریگیم و  هدهع  هب  تایعقاو  لباقم  رد  ار  یمدآ  تیدوجوم  يهمه  هیجوت  ریـسفت و  دـباییم ، شیازفا 
- مکی عون  میریگب : رظنرد  دوخ  زج  اـب  ار  ناـسنا  يهطبار  فلتخم  عون  ود  میروـبجم  تیریدـم ، نیا  حیـضوت  يارب  دـیامنیم . میظنت  دوـخ 
دریگیم و رارق  نایرج  رد  اهناسنا  تعیبط و  ورملق  ود  رد  شینورب  ینورد و  ءازجا  يهمه  اـب  ناـسنا  هطبار  نیا  رد  یعیبط : ـالماک  يهطبار 

نز فده  ار  ییاهلآهدیا  نامرآ و  هک  یتیصخش  نتشاد  مود - عون  ددرگیم . ورملق  ود  نآ  رد  مکاح  نیناوق  ضحم  موکحم 
ظفح يارب  وا  دـشاب . هدوب  روبزم  ورملق  ود  رد  مکاـح  نیناوق  ضحم  موکحم  دـناوتیمن  هطبار  عون  نیا  رد  و  تسا ! هداد  رارق  دوـخ  یگد 

هتفریذـپ ءانثتـسا  صخـش  نینچ  يهرابرد  رثات  ریثاـت و  نوناـق  هک  نیا  هن  درک  دـهاوخ  هیجوت  دوخ  دوس  هب  ار  مکاـح  نیناوق  دوخ ، تیعقوم 
طقاس قلطم  تیمکاح  زا  تعیبط ، نم و  نییاپ  حوطـس  رد  ار  روبزم  نوناق  یناگدـنز ، رد  هتفاـی  دـشر  لـماع  نتـشاد  تهج  هب  هکلب  دـشاب ،
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زا دـسریم ، نایاپ  هب  یمدآ  یکدوک  نارود  هک  یتقو  هداس : الماک  ترابع  کی  اب  تخادـنا . دـهاوخ  نایرج  هب  یلاع  حوطـس  رد  هدومن و 
هب هکلب  تسا ، هدـش  ضوع  كدوک  تیهام  ای  درادـن و  دوجو  يزاب  بابـسا  هک  نیا  هن  دوریم ، رتالاب  يزاب  بابـسا  رثاـت  ریثاـت و  يارجم 

هداوناـخ و اـب  كدوـک  نارود  زا  سپ  هک  تاـطابترا  شرتـسگ  يزغم و  ياـهورین  ندیـسر  تیلعف  هب  كدوـک و  تاـمولعم  شیازفا  تهج 
رد وا  رثات  ریثات و  التعا ، دشر و  نیا  اب  دوریم . رتالاب  يزاب  بابـسا  اب  رثات  ریثات و  زا  دـیآیم ، دوجو  هب  وا  رد  تعیبط  عامتجا و  هسردـم و 
رد یمدآ  ددرگیم . وا  فطاوع  تاساسحا و  رثات  ای  یناور  تیلاعف  بجوم  نیرتیلاع  ياهدـحاو  ینعی  دـتفایم ، نایرج  هب  نیرتیلاع  قیاقح 

گد ریغت و  دریگیم ، تروص  هک  هچنآ  دوشیمن ، رانکرب  دوخ  زج  دوخ و  نایم  رثات  ریثات و  زا  زگره  یناور  دشر  يارجم 
ربارب ار  يرتهتفای  دـشر  رتیلاع و  ياهدوخ  زج  رتهتفاـی  دـشر  رتیلاـع و  دوخ  هک  تسا  نینچ  هراومه  دـشابیم . دوخ  زج  دوخ و  رد  ینوگر 

دوخ هک  یلاح  رد  دهنیمرب . دوش ، حرطم  وا  دوخ  ربارب  رد  یتسیاب  هک  دوخ  زج  ناونع  هب  ار  یکـسورع  كدوک ، کی  دوخ  دنیبیم . دوخ 
دـشر هک  تمظع  اب  ناسنا  کی  دـهنیمرب . دوخ  لـباقم  رد  دوخ  زج  ناونع  هب  ار  شقیقحت  دروم  عوضوم  فاـشتکا  هغباـن ، صخـش  کـی 

زج ناونع  هب  دـنکیم ، یقلت  شیوخ  تیدوجوم  ءازجا  دـننام  هک  ار  اهناسنا  رگید  دـشر  تمظع و  تسا ، هدیـسر  لاـمک  دـح  هب  وا  یحور 
دوخ هک  دید  میهاوخ  اهراب  هغالبلاجهن  نیمه  رد  تسا . اهناسنا  رگید  دشر  هتفای و  دـشر  دوخ  وا  رثات  ریثات و  فرط  ود  هدومن  حرطم  دوخ 

داجیا یعامتجا و  تلادـع  تسا ، هدرک  حرطم  هک  ار  يدوخ  زج  هتفای ، لامک  تیـصخش  کـی  زا  تسا  تراـبع  هک  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع 
تانایرج زا  وا  رثات  تسا و  یعامتجا  یلاع  ياهنامرآ  دربشیپ  يارب  تیلاعف  دوخ ، زج  يهرابرد  وا  ریثاـت  تسا . عاـمتجا  دارفا  دـشر  لـماوع 

درجت لیالد  نیرتنـشور  زا  یکی  يروضح ) ملع   ) يرایـشه دوخ  هصالخ  تسا . روبزم  ياهنامرآ  رد  وا  يهدارا  وزرآ و  فلاـخم  اـی  قفاوم 
هاگ نم  ای  حور  تواضق  یسررب و  مراهچ - لیلد  دزاسیمن . دراو  يرایشه  دوخ  هب  یلالخا  هدام ، اب  حور  رثات  ریثات و  نوناق  تسا و  حور 

هسیاقم پچ  تسد  ناتشگنا  اب  ار  دوخ  تسار  تسد  ناتـشگنا  هکنیا  دننام  مینکیم ، تواضق  یـسررب و  دوخ  ینورب  ءازجا  يهرابرد  ام  ي 
يهرابرد هسیاقم و  رگیدکی  اب  ار  دوخ  ییاشچ  ییاونـش و  ییانیب و  تردق  نینچمه  میئامنیم . تواضق  ود  نآ  ییآراک  يهرابرد  هدومن و 
رگیدـکی اب  ار  اـهنآ  هداـهن و  مه  ربارب  رد  ار  ناـمینورد  ياـهتیلاعف  اـهورین و  میناوتیم  رگید  هاـگ  مینکیم . يرواد  اـهنآ  جـیاتن  تردـق و 

تیمک و تخانش  هسیاقم و  يارب  میسجت ، لیخت و  يراددوخ و  هدارا و  تاساسحا و  لقعت و  نادجو و  ندرک  حرطم  دننام  میئامن ، هسیاقم 
هک روما  نیا  زا  یکی  دناوتیمن  تواضق  یسررب و  لماع  هک  تسا  ملـسم  رگید . یـضعب  هب  اهنآ  زا  یـضعب  حیجرت  و  اهنآ ، تیلاعف  تیفیک 
هب هیکت  اب  هک  تسا  اـم  يزغم  ياـهتیلاعف  زا  یکی  لـماع  نیا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دـشاب . هدوب  تسا ، تواـضق  قیقحت و  دروم  دوخ 

نیا هب  رصحنم  روبزم  لمع  یلو  تسا ، حیحص  بلطم  نیا  دهدیم . ماجنا  ار  روبزم  تواضق  یـسررب و  هدش  هتخودنا  تامولعم  اههبرجت و 
یسررب لماع  نآ  دوخ  میناوتیم  یتح  ام  هک  تسنیا  نآ  مینکیم و  هدهاشم  دوخ  نورد  رد  مه  ار  يرتیلاع  تیلاعف  ام  هکلب  تسین ، هلحرم 

یقحت لماع  دوخ  ایآ  هک  تسا  وحن  نیا  هب  هلحرم  نیا  رد  ام  قیقحت  میهنرب . يرواد  قیقحت و  يارب  مه  ار  تواضق  و 
نکمم تسیچ ؟ رتالاب  یضاق  حالطصا  هب  لماع و  نیا  هن ؟ ای  تسا  هتشاد  حیحص  یقطنم  نشور  دوخ  يرواد  اهیـسررب و  رد  تواضق  ق و 

نم درجت  تروص  نیا  رد  دـشاب . هتـشاد  يدوعـص  تلاح  تواضق  یـسررب و  ندوب  یقطنم  تحـص و  زا  شـسرپ  هب  رظن  اب  لمع  نیا  تسا 
ياهششوک فلتخم ، ياهتیفیک  اهتیمک و  اب  اهنارود  عماوج و  يهمه  رد  تفگ : ناوتیم  تسا ؟ ییاسانش  لباق  حور  ایآ  ددرگیم . رتنشور 

اهورین و يهرابرد  ام  تامولعم  هک  تسا  هدوب  نیا  تاقیقحت  اهششوک و  همه  نآ  يهجیتن  تسا . هتفرگ  ماجنا  حور  یئاسانش  يارب  یناوارف 
، نینچمه یکشزپناور و  يواکناور و  یسانشناور و  مولع  زا  هک  ینوگانوگ  ياهیئانشور  تسا . هتشگ  رتقیمع  رتهدرتسگ و  حور  ياهتیلاعف 

تیهام نونکات  یلو  دشابیم ، ریگمـشچ  هداعلاقوف  تسا  هتـشگ  ام  بیـصن  یناسنا  نوگانوگ  داعبا  یـسانشراتفر و  زا  هک  یناوارف  فراعم 
تیهام تخانش  ندوب  لکـشم  تسا . هدشن  هداد  حیـضوت  تسا ، اهورین  اهتیلاعف و  همه  نآ  اشنم  هک  نم  رتیلومعم : حعطـصا  هب  حور و  دوخ 

، دنتسین یئاسانش  لباق  ینیع  ياهدومن  دننام  میسجت  مکح و  هشیدنا و  درد و  تذل و  دننام  ام  یناور  اهدومن  یتح  هکنیا  هب  هجوت  اب  حور ،
یناور ياهدومن  يانعم  دوخ  رگا  دشاب ، هدوب  یناسنا  تامولعم  يهلحرم  نیرتیلاع  رد  هچرگا  یناسنا  چیه  ددرگیم . رت  تخس 
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رد حور  يهملک  روما . نآ  يهدننک  هرادا  هب  دسر  هچ  دـنک ، كرد  ار  اهنآ  دـناوتیمن  مه  فیرعت  فیـصوت و  اهدـص  اب  دـیامنن  كرد  ار 
نم سدقلاحور  هلزن  لق  دننام : تسا ، هدـمآ  سدـق  يهملک  هب  هفاضا  اب  دراوم  نیا  زا  یـضعب  رد  دوشیم . هدـید  دروم  رد 21  دیجم  نآرق 

ناـمیا هک  ار  ناـنآ  اـت  تسا ، هدروآ  دورف  تراـگدرورپ  زا  یـسدق  حور  ار  نآرق  نیا  ناـنآ : هب  وـگب  . ) اوـنمآ نیذـلا  تبثیل  قحلاـب  کـبر 
و دناهدومن . ریسفت  تسا ، یهلا  هاگراب  برقم  ناگتـشرف  زا  هک  لیئربج  هب  ار  سدقلاحور  نیرـسفم  زا  یـضعب  دیامن .) مدق  تباث  دناهدروآ 

جرعت دـننام : تسین ، ناگتـشرف  زا  یکی  حور  هکنیا  هب  دـنکیم  تلـالد  هک  تـسا  هدـش  رکذ  هکئـالم  اـب  حور  تاـیآ  زا  رگید  یـضعب  رد 
يوس هب  تسا  لاس  رازه  هاجنپ  نآ  رادقم  هک  يزور  رد  حور  ناگتشرف و  . ) هنس فلا  نیـسمخ  هرادقم  ناک  موی  یف  هیلا  حورلا  هکئالملا و 
ناسنا تقلخ  سپس  . ) هحور نم  هیف  خفن  هاوس و  مث  دننام : تسا ، هدش  حرطم  ناسنا  هب  حور  ندش  هدیمد  هیآ  دنچ  رد  دننکیم .) دوعص  وا 

دوخ زا  یحور  اب  ار  نامیا  اب  مدرم  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  نینچ  تایآ  زا  رگید  یضعب  رد  دیمد .) وا  رد  دوخ  حور  زا  هدومن و  لیمکت  ار 
نامیا دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  . ) هنم حورب  مهدیا  نامیالا و  مهبولق  یف  بتک  کئلوا  دنکیم : دییات 

حور هطوبرم  تایآ  عومجم  هب  رظن  اب  تسا .) هدرک  دـییات  ار  نانآ  تسوا  دوخ  هب  بوسنم  هک  یحور  زا  هدومن و  تیبثت  ناـنآ  بولق  رد  ار 
تـسا تهج  نیمه  هب  دزادـنایم . نایرج  هب  تعیبط ، ورملق  رد  ار  قلخ  ملاع  تانایرج  قوف  قیاـقح  هک  تسا  یهلا  توکلم  رما  زا  یتقیقح 

رتالاو یتقیقح  دوصقم  دوش ، ریسفت  رگید  يهتشرف  ره  ای  لیئربج  هب  حور  رگا  دهدیم . تبسن  دوخ  هب  ار  حور  تایآ  رثکا  رد  دنوادخ  هک 
: میتفگ میدرک و  حرطم  حور  درجت  رد  هک  ياهیرظن  نآ  نیاربانب ، تسا . هدـش  هتفگ  لیئربج  يهراـبرد  هکناـنچ  تسا ، ناگتـشرف  ریاـس  زا 

یهلا حور  دـییات  يهسیاـش  دوریم و  درجت  هـب  ور  ییوجلاـمک  يهلیـسو  هـب  وا  ناور  اجیردـت  دـشکیمرب و  رـس  تعیبـط  ملاـع  زا  ناـسنا 
نم هیف  تخفن  و   ) یناـسنا حور  ندـیمد  اـب  تسخن  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نینچ  یمدآ  عـضو  تقیقح  رد  ددرگیم . تیوـقت  دوـشیم ،

یماگنه دروآیم و  دوجو  هب  وا  تقلخ  يهدام  رد  ار  لامک  دشر و  يهنیمز  ینعی  دشخبیم ، تعیبط  ملاع  رد  ناسنا  يارب  يزایتما  یحور )
کی هک  یتوکلم  تقیقح  نیا  ددرگیم . دـییات  ییادـتبا  حور  زا  رتالاو  یحور  ای  دـتفایم ، هار  هب  ییوجلاـمک  تیناـسنا و  يارجم  رد  هک 

نم ا حورلا  لق  حورلا  نع  کنولئسی  دشابیمن . یئاسانش  لباق  اهناسنا  يارب  هدوب و  یهلا  رما  زا  دراد ، ياهدرتسگ  يانعم 
یکدنا زج  امش  هب  تسا و  نم  راگدرورپ  رما  زا  حور  وگب  نانآ  هب  دنسرپیم ، حور  يهرابرد  وت  زا  . ) الیلق الا  ملعلا  نم  متیتوا  ام  یبر و  رم 

هب اهنهذ  هتخاسون  ناسنا  نیا  رد  تفاـی و  مسجت  یناـسنا   ) اـهب فرـصتی  رکف  اـهلیجی و  ناـهذا  اذ  اـناسنا  تلثمف  تسا .) هدـشن  هداد  ملع  زا 
ناهج رد  فرـصت  شیوخ و  تاـیح  میظنت  رد  هک  تخادـنا  ناـیرج  هب  شزغم  رد  اههشیدـنا  دزادـنایب و  راـک  هب  ار  اـهنآ  اـت  هدروآ  دوجو 
مولع نارکفتم  ناـیم  رد  یناوارف  فـالتخا  نهذ  تیهاـم  فیرعت  رد  دـتفایم  ناـیرج  هب  اههشیدـنا  اـهنهذ و  دوش .) راـک  هب  تسد  تعیبـط 

تیلاعف و اهدـص  هاگیاج  هک  یتاذ  نورد  قلطم  زا  تسا  ترابع  نهذ  دـنیوگیم : یهورگ  تسا . هتـشاد  دوجو  اهنارود  يهمه  رد  یناسنا 
دوجو یمدآ  زغم  رد  هک  يرادربسکع  یگدـنریگ و  تلاـح  نآ  زا  تسا  تراـبع  نهذ  هک  دـندقتعم  نارکفتم  زا  یـضعب  دـشابیم . دومن 

نینموملاریما تسا . اهنآ  يهدـننک  میظنت  تایعقاو و  روصت  تخانـش و  لیاسو  زا  یکی  نهذ  هک  دوشیم : هتفگ  نینچ  موس  هیرظن  رد  دراد .
، تسین تقیقح  کی  نهذ  هکنیا  مکی - يهتکن  تسا : هدش  رکذتم  نهذ  يهرابرد  ار  مهم  يهتکن  هس  ریـسفت  دروم  يهلمج  رد  مالـسلاهیلع 

دنتفایم نایرج  نالوج و  هب  ناهذا  نآ  هکنیا  مود - يهتکن  تسا . یعونتم  ياهنهذ  ياراد  ناسنا  زا  يدرف  ره  هکلب 
ربانب دنادرگیم . ار  نآ  هک  دراد  دوجو  ناسنا  رد  يرگید  لماع  هکلب  دیآیمنرد ، نالوج  تکرح و  هب  دوخ  هب  دوخ  نهذ  موس - يهتکن  . 

رد ام  دتفایم ، نایرج  هب  هاگآدوخان  ای  هاگآدوخ  حوطـس  زا  یکی  رد  هک  ام  يزغم  ای  ینورد  تالاح  زا  یکی  ره  تفگ : دیاب  لوا ، يهتکن 
رد رگا  میراد و  یناعم  یعادت  نهذ  لاح  نیا  رد  ام  تسا ، یناعم  یعادت  لاح  رد  ام  زغم  رگا  میشابیم ، اراد  یـصوصخم  نهذ  تلاح  نآ 

هدمآ دوجو  هب  ام  زغم  رد  ياهشیدـنا  نهذ  تسا ، رکفت  هشیدـنا و  لاح  رد  رگا  نینچمه  میراد و  واکجنک  نهذ  ام  تسا ، يواکجنک  لاح 
ناهج زا  هچ  ینیع و  ناهج  زا  هچ  هک  تسا  ییاههزیگنا  هب  طورـشم  ام  ینهذ  تانایرج  هک  دراد  دوجو  مه  يرورـض  لصا  نیا  هتبلا  تسا .

هب بجوم  دناوتیمن  دشاب  هک  یتیعقوم  ره  رد  یلماع  ره  رد  یلماع  ره  هک  تسا  ملـسم  یلو  دـنروآیم ، دوجو  هب  ار  تانایرج  نآ  ینورد 
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نآ رد  یناسنا  هک  یـصاخ  تیعقوم  رد  دراد و  نایرج  اپورا  ای  ایـسآ  زا  هطقن  نالف  رد  هناخدور  کی  الثم  دشاب  ینهذ  نایرج  ندمآ  دوجو 
اب یطابترا  نایرج  لماع  یتسیاب  هکلب  دـشاب . نآ  هب  صوصخم  ینهذ  نایرج  يهزیگنا  دـناوتیمن  درادـن ، وا  اب  یطابترا  چـیه  هتفرگ و  رارق 

هب ج ار  وا  نهذ  دناوتب  ات  دشاب  طوبرم  وا  يونعم  ای  يدام  یگدنز  نوئش  زا  یکی  هب  ینعی  دشاب ، هتشاد  ناسنا 
نوریب تایعقاو  - 2 ملاس . زغم  ياراد  ناسنا  - 1 دراد : موزل  ریز  ياهدحاو  نهذ  رد  تکرح  کی  ندمآ  دوجو  هب  يارب  سپ  دزادنایب . نایر 

رد هک  هطوبرم  تایعقاو  نآ  يهلیـسو  هب  هک  ینایرج  - 4 یمومع . روط  هب  ناسنا  یگدـنز  اب  تایعقاو  نآ  طابترا  - 3 نآ . نایرج  نهذ و  زا 
رد ار  مجنپ  لماع  نیا  نارکفتم  زا  یـضعب  تانایرج . اـههزیگنا و  يهدـننک  میظنت  لـماع  - 5 دـناهدرک . ادـیپ  یگزیگنا  ناونع  نیعم  طیارش 

تانایرج رد  میظنت  باختنا و  فذح و  لماع ، نیا  يهبـساحم  نودب  دسریم : رظن  هب  یلو  دنروآیمن ، باسح  هب  ینهذ  تانایرج  عوضوم 
یتسیاب دوش ، فذح  ینهذ  تانایرج  زا  میظنت  لماع  رگا  اریز  تسا . ریذپانناکما  دوخ  هک  دشاب  یفداصت  يهدـیدپ  کی  تلعیب و  ینهذ 
هناخباتک نورد  هب  هناخباتک  نوریب  زا  میـسیونب و  ار ، هناخباتک  کی  تاعوضوم  اههرامـش و  يهدننک  صخـشم  تراک  نارازه  هک  میریذپب 

تاطابترا ياراد  هک  ینهذ  طورشم  تانایرج  نآ  رد  اصوصخم  دنوش ! میظنت  تاعوضوم  اههرامش و  قباطم  دنناوتیم  اهتراک  نآ  میـشاپب ،
اهدـص اب  یمدآ  نهذ  یتسیاب  تسا ، امرفمکح  تعیبط  رد  نوناق  هک  هجیتن  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  الثم  دـشاب . هدوب  تایعقاو  اب  يداـیز 

رد ظ هک  ار  ییاههدیدپ  تالامتحا و  و  دنک ، ادیپ  طابترا  میتسم  ریغ  میقتسم و  تایبرجت  تادهاشم و  نارازه  ای 
طاـبترا يرارقرب  زا  سپ  دـنک و  كرد  ار  نآ  عاوـنا  نوناـق و  هاـگنآ  دزاـسب ، یفتنم  دروآیم ، لـالخا  تاـیبرجت  تادـهاشم و  نآ  هـب  رها 

هب ییاـهنت  هب  کـی  ره  هک  تاـیعقاو  يهمه  نیا  میظنت  يارب  درواـیب . تسد  هب  میتـفگ  هک  ار  ياهجیتـن  هروـبزم  تاـیعقاو  اـب  نـهذ  حـیحص 
. دراد ترورـض  دوشیم ، هدیمان  نم  ای  تیـصخش  هک  ینورد  لماع  دوجو  دوش ، دراو  یمدآ  نهذ  هب  شیامزآ  لیاسو  ای  ساوح  يهلیـسو 

ياهیـسانشناور رد  هک  تسا  ناور  هاـگآدوخ  حطـس  ع )  ) نینموملاریما يهلمج  داـفم  هب  اـنب  نهذ  هک  دوـش  هداد  لاـمتحا  نیا  تسا  نکمم 
يهبنج كرحت  نالوج و  اریز  تسا ، هدومرف  تابثا  نهذ  يارب  ار  نالوج  هک  مود  يهتکن  هب  رظن  اـب  اـصوحخم  تسا . هدـش  حرطم  رـصاعم 

ایآ هک  هلئسم  نیا  دروآیم ؟ دوجو  هب  ار  تایعقاو  هک  تسا  نهذ  ایآ  دیامنیم ، لاغشا  ار  ناور  هاگآ  حطس  هک  تسا  یمدآ  يزغم  تیلاعف 
روط هب  یناتـساب  ياههفـسلف  رد  دروآیم ، دوجو  هب  ار  تایعقاو  هک  تسا  یناسنا  نهذ  اـی  دراد ، دوجو  نهذ  زا  رظن  عطق  اـی  ءایـشا  تیعقاو 

هب هدروآرد و  یبتکم  متسیسرد  ار  اهنآ  ناوتیمن  هک  تسا  یمهبم  هتخیـسگ و  بلاطم  دوشیم : هدید  هک  هچنآ  تسا ، هدشن  حرطم  نشور 
هدمع و يهیرظن  راهچ  رد  نشور  حیرص و  ریخا ، ياهنارود  رد  روبزم  يهلئسم  حرط  دومن . يرواد  اهنآ  يهرابرد  شخب  نانیمطا  روط 

ای نم  زا  تسا  ترابع  دراد  تیعقاو  هک  هچنآ  درادن و  دوجو  دوخ  يارب  ءایـشا  تیعقاو  مکی - يهیرظن  تسا : هتـشگ  ینیبناهج  نادیم  درا 
رد يولوم  نیدلالالج  هچرگا  تسا . لقع …  ای  نم  نامه  زا  یساکعنا  دوشیم  هتـشاگنا  ینیع  هک  یناهج  و  نهذ . روعـش ، كرد ، لقع ،
نآ زا  دوشیم  رکذـتم  ار  روبزم  يهیرظن  هک  دراد  یتاـیبا  لاـح  نیا  اـب  تسا ، هدروآ  دوخ  يارب  ءایـشا  تیعقاو  رد  یناوارف  بلاـطم  يونثم 

حرطم ریز  رارق  هب  نـم  هـب  ار  ینیع  ناـهج  یگتـسباو  رگید  یهاـگ  یمدآ  تاکردـم  سکع  تـسه  یمـس  ياهنامـساک  ینادـب  اـت  هـلمج :
یکاخ جوم  دیوگیم : رگید  دروم  رد  هکنیا  اب  تسا  ام  شوه  ریـسا  شدرگ  رد  خرچ  تسا  ام  شوج  يادگ  شـشوج  رد  هداب  دـیامنیم :

هدام زا  ییاههولج  ای  تاـجومت  اـم  ینهذ  ياـهتیلاعف  نیرتیلاـع  ینعی  تسا  اـنف  تسا و  رکـس  وحـص  یبآ  جوم  تسا  اـم  مهف  مهو و  رکف و 
یتسه و ياههنارکیب  رد  دورو  ریحت  نیرب و  مهف  يرایـشه و  زا  تسا  تراـبع  هک  دراد  يرگید  یبآ  جوم  یبآ  جوم  هداـم  نیا  یلو  تسا ،
زا یساکعنا  ار  یتسه  ناهج  هک  مکی  يهیرظن  ناراداوه  ایآ  مینادیمن  لاح  ره  هب  تیدبا . هاگرذگ  رد  یعیبط  دوخ  ندش  نوگرگد  سپس 

!! دناهدیمان هفسلف  ار  يزادرپقوذ  رعش و  شور  ای  دناهتشگ ، عناق  دننکیم  هک  ییاعد  اب  ناشدوخ  اتقیقح  دننادیم ، نهذ  ای  نم 
اهرازه داـضت  عونت و  دـیئوگب : اهتـسیلآهدیا  نیا  هب  رگا  ینعی  دـناهدرکن ، هیهت  تاـمولعم  ترثک  ملع و  تدـحو  لـباقم  رد  یخـساپ  ناـنیا 

عناـق خـساپ  تسا  تقیقح  کـی  دوخ  زج  ناـهج  لـباقم  رد  اـم  یهاـگآ  كرد و  ملع و  هک  یلاـح  رد  دوـشیم  یـشان  اـجک  زا  تاـمولعم 
زمرق يورک و  ولابلا  تسا ، دیفـس  ذـغاک  گـنر  تسا ، يربا  اوه  زورما  هکنیا  هب  نم  ملع  رگم  هکنیا : حیـضوت  تشاد ، دـنهاوخن  ياهدـننک 
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نم زا  هتـشادن و  دوجو  عقاو  رد  نآ ، ندوـب  زمرق  يورک و  ولاـبلآ و  ار  نآ  يدیفـس  ذـغاک و  اوـه و  ربا و  دوـخ  رگا  تسین ؟ عوـنتم  تسا ،
لوقعم ای  لقاع  دـنیوگب : اهتـسیلآهدیا  نیا  رگا  تسا !؟ هدـش  یـشان  هچ  زا  تامولعم  نآ  داضت  عونت و  سپ  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  نهذاـی 

نآ  ) تاذـلاب لوقعم  تسا ؟ دـحتم  لقاع  اب  لوقعم  مادـک  هک  تسنیا  شخـساپ  تسا . یکی  هدـنوش  كرد  اب  هدـننک  كرد  تسا و  دـحتم 
رد لقعت  ره  اریز  دـشاب ، هدوب  روبزم  ضارتعا  يوگخـساپ  دـناوتیمن  یفـسلف ، تاشقانم  زا  رظن  عطق  اـب  بلطم  نیا  هدـش ؟) لـقعت  تروص 

ياهلئسم دشاب  حیحـص  مه  رگا  روبزم ، يهیـضق  ینهذ  تلاح  اب  لقاع  داحتا  تسا  دیفم  دنمدرخ  الثم  دراد ، یـصاخ  تیفیک  ینیعم  تلاح 
دیفم دـنمدرخ   ) يهیـضق نیا  ارچ  هک  دوش  لح  یتسیاب  هلئـسم  نیا  ینعی  تسا . يرگید  يهلئـسم  لقعت ، رد  تیفیک  نیا  زورب  تلع  تسا و 

شگ نم  لقعت  دروم  تسا )
، تسا ینیع  عوضوم  تسا ، هدش  دحتم  لقاع  اب  هک  لوقعم  نآ  رگا  و  تسا ؟ هدروآرد  تسا ) دیفم  دنمدرخ   ) صاخ تیفیک  هب  ار  نآ  هت و 

نیا رد  نم ، كرد و  نهذ و  لقع و  زا  جراخ  تسا  یتقیقح  لوقعم  سپ  تسا ، هدرک  ادیپ  داحتا  لقعت  اب  تیدـیفم  ینیع و  دـنمدرخ  ینعی 
- مود يهیرظن  دنادیم !! ینیع  عوضوم  لقع و  زا  هتفای  لیکشت  ار  تیعقاو  اریز  دوشیم ، وربور  یعطق  تسکش  اب  مسیلآهدیا  بتکم  ضرف 

رگا تسا ، نم  كرد  يهقطنم  رد  دورو  ءایـشا ، تیعقاو  لیلد  كالم و  هکلب  دـیآیمن ، دوجو  هب  نهذ  لـقع و  زا  ینیع  ناـهج  هک  تسنیا 
نیا دـنک ؟ تابثا  ار  ءییـش  نآ  یعقاو  دوجو  نم  يارب  دـناوتیم  لیلد  نیمادـک  مشاب ، رانکرب  ءییـش  کـی  لـقعت  كرد و  زا  یللع  هب  نم 

هک یتایعقاو  مشاب ، هتـشادن  ار  مساوح  زا  یکی  نم  هک  یتقو  دیوگیم : تسا . هتفرگ  رارق  رارـصا  دییات و  دروم  اههفـسلف  یـضعب  رد  هیرظن 
زا یـضعب  ار  هیرظن  نیا  هک  دـناهدرک  لاـیخ  اـهعالطایب  زا  یـضعب  تسین . شریذـپ  لـباق  دـشیم ، تاـبثا  سح  نآ  يهلیـسو  هب  نم  يارب 

ار سح  کی  یسک  رگا  . ) املع دقف  اسح  دقف  نم  هک : دراد  دوجو  هلمج  نیا  نانآ  ياههتفگ  رد  اریز  دناهدرک ، دییات  مه  مالسا  يهفـسالف 
نیا اب  نانیا  تسا . تیعقاو  نادقف  زا  ریغ  ملع  نادقف  هک  دناهدشن  هجوتم  و  تسا ) هداد  تسد  زا  ار  یملع  دهدب ، تسد  زا 

هب ملع  كرد ، لـیاسو  ریاـس  یعیبـط و  ساوـح  زا  معا  كرد  يهلیـسو  ندوـبن  اـب  هک : دـناهدرک  ناـیب  ار  یملع  يهلئـسم  نیرتلیـصا  هلمج 
حرطم اـم  يارب  تاـعوضوم  نآ  ینعی  دوـشیم ، یفتنم  تفرگیم ، رارق  اـم  ملع  كرد و  يهزوـح  رد  لـیاسو  نآ  هار  زا  هـک  یتاـعوضوم 

تاـضارتعا نآ  زا  یـضعب  تسا ، ددـعتم  تسا ، هدـش  هیرظن  نیا  رب  هک  یتاـضارتعا  دـنوشیم . یفتنم  ینیع  تیعقاو  زا  هکنیا  هن  ددرگیمن ،
ار اهنآ  خساپ  تردق  يهیرظن  نیا  نابحاص  هک  ار  یقطنم  ضارتعا  هس  ام  تسا . یقطنم  رگید  یـضعب  دراد و  یتاساسحا  شاخرپ و  يهبنج 

لقع روعـش ، نهذ ، نم  زا  یـسکع  ار  ینیع  ناهج  هک  تسیلآهدیا  هورگ  نآ  هب  هک  تسا  نامه  مکی - ضارتعا  میوشیم : رکذتم  دـنرادن ،
دروم لوهجم و  نآ ، یعون  تایـصوصخ  یلو  هدـش ، كرد  تیعقاو  کـی  لـصا  هک  یتروص  رد  مود - ضارتـعا  میدومن . دراو  دـننادیم ،
تسا ناسنا  الثم  هک  مینادیمن  یلو  تسا ، رادناج  مسج  نآ  هک  مینادیم  مینیبیم و  ورد  يهلصاف  زا  ار  یمسج  الثم  دشاب . دیدرت  کش و 

عون میراد ، رادـناج  نآ  اب  يدایز  يهلـصاف  ام  نوچ  و  بسا . ای  تسا  ناسنا  ای  عقاو  رد  هدـهاشم  دروم  مسج  نآ  هک  تسا  یعطق  بسا ، اـی 
ایآ دراد ؟ تیعقاو  هک  هچنآ  تسیچ  میـسرپب : نآ  ناوریپ  هیرظن و  نـیا  نیدـقتعم  زا  یتسیاـب  لاـثم  نـیا  رد  تـسا . كوکـشم  اـم  يارب  نآ 

ددرم م رادناج 
مان هب  یعون  نارادناج  ملاع  رد  اریز  تسا ، تالاحم  نیرتنـشور  زا  ینیع  ناهج  رد  ددرم  رادـناج  دوجو  دراد !؟ تیعقاو  بسا  ناسنا و  نای 

تـسین دیدرت  ياج  دشاب ، ددرم  گنـس  بسا و  نایم  مینیبیم ، رود  يهلـصاف  زا  هک  ار  مسج  نآ  رگا  هکنانچ  درادن ، دوجو  بسا  ای  ناسنا 
. درادـن دوجو  گنـس  ای  بسا  ماـن  هب  یعون  اهبـسا ، ناـیم  رد  نینچمه  درادـن ، تیعقاو  بسا  اـی  گنـس  ماـن  هب  یعون  اهگنـس  ناـیم  رد  هک 

دوجو كالم  رگا  هکنیا  حیـضوت  هب  دشابیمن . ریذـپناکما  یلک  رب  يهیرظن  رد  هک  تسا  كرد  تیعقاو  تابثا  یگنوگچ  موس - ضارتعا 
ترابع هب  تسین ، كرد  ياراد  دراد ، ءایـشا  يهرابرد  دوخ  كرد  هب  یهاگآ  هک  يدراوم  رد  زج  ناـسنا  دـشاب ، هدوب  نم  كرد  تاـیعقاو 

كرد ار  عوضوم  نـالف  نم  هکنیا  ندرک  كرد  زا  تسا  تراـبع  هک  دوـشیم  بکرم  ياـهکرد  هب  رـصحنم  یناـسنا  كرد  تیعقاو  رگید 
هک هراب  نیا  رد  و  مینکیم ، تعانق  ءیـش  كرد  نایرج  هب  اـم  ینعی  تسا ، طیـسب  اـم  تاـکاردا  دـصرد  هن  دون و  هک  یتروص  رد  منکیم .
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بکرم كرد  تالاح  تفگ  یتسیاب  هکلب  میهدیمن . ماجنا  ینهذ  لـمع  نیرتمک  میهدـب ، رارق  كرد  دروم  مه  ار  كرد  يهدـیدپ  ناـمه 
!!! ددرگیم یفتنم  ءایـشا  دوجو  كالم  دـشاب ، هتـشادن  تیعقاو  ام  ياهکرد  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  یتقو  تسا . یئانثتـسا  اـم  نهذ  رد 

يا يهیرظن  نامه  نیا 
عون ود  ینیمز  ياـه  ینیب  ناـهج  زا  کـی  چـیه  هیرظن  نیا  موس - يهیرظن  دراد . تشحو  نآ  زا  مه  یلک  رب  یتـح  هک  تسا  یلوا  مسیلآهد 

ناگراتـس دـیوگیم : هیرظن  نیا  دـنکیم . تابثا  یعقاو  ناهج  لـباقم  رد  ار  یمدآ  ینورد  تمظع  هکلب  دریذـپیمن ، ار  روبزم  مسیلآهدـیا 
نیا دـنکیم ، ادـیپ  یملع  طابترا  یتسه  ناهج  تاـیعقاو  اـب  ناـسنا  هک  یعقوم  و  دـنراد ، تیعقاو  ینیمز  تادوجوم  نیمز و  دـنراد ، دوجو 
ناهج رد  اهیئابیز  زا  يدودحم  عاونا  يهدـهاشم  اب  ناسنا  ینعی  دزاسیم . هدـهاشم  لباق  ناهج  رد  ار  يرتشیب  ياهتمظع  اهدومن و  تایعقاو 

نوناق و هکنیا  هب  نیقی  اب  هراومه  شیملع  ياهـشواک  رد  ناسنا  ددرگیم  وربور  شنورد  رد  يرتدودـحمان  رت  تمظعاب  ياهیئابیز  اب  ینیع 
دوجو هب  مظن  نوناـق و  زا  دروـم  دـنچ  يهدـهاشم  اـب  قـلطم  نیقی  نیا  دوـشیم . راـک  هب  تسد  تسا ، اـمرفمکح  یتـسه  ناـهج  رد  یمظن 
طباور عاونا  دنکیم . راداو  یملع  ياهـشواک  رد  يریگ  فده  شالت و  هب  ار  وا  هک  تسا  یمدآ  نورد  ياهتمظع  زا  یکی  هکلب  دـیآیمن ،

هک ار  یلوـلعم  تلع و  ره  امـش  ینعی  تسین ، ینیع  سمل  هدـهاشم و  لـباق  دراد ، دوـجو  ینیع  ناـهج  ياهدادـیور  ناـیم  رد  هـک  يرورض 
فای دیهاوخن  لولعم  تلع و  نایم  يرورض  يهطبار  ای  ترورض ، مان  هب  ياهدیدپ  دیسرب ، ییاهن  دح  هب  هیزجت  نیا  رد  دییامن و  هیزجت 

ره يهیرظن  نیاربانب  سپ  دناهدنام !؟ رانکرب  لوحت  داضت و  يارجم  زا  ارچ  دنتشاد ، یجراخ  تینیع  يرورض  طباور  ای  اهترورض  رگا  و  ت .
ره لاح  نیا  اب  دـننایرج ، رد  رگیدـکی  اب  طابترا  تدـش  رد  هکنیا  اب  دنتـسه و  رادروخرب  لماک  تیعقاو  زا  هکنیا  اب  ناهج  ناسنا و  زا  کی 

نینچ هیرظن  نیا  مراهچ - يهیرظن  دنراد . يداحتا  تعیبط  رد  یناسنا  راتفر  حوطـس  رد  هک  دنتـسه  یعقاو  تاصتخم  ياراد  ود  نآ  زا  کی 
نآ يهدـننک  تاـبثا  كـالم و  نهذ  هن  تسا و  نهذ  يهتخاـس  هن  تیعقاو  نیا  دـیوگیم : دریذـپیم و  ار  نم  زج  یتسه  تیعقاو  هک  تسا 

هاگدید زا  تیعقاو  هک  یمادام  دشابیم . تیعقاو  نآ  نم و  نایم  طابترا  ندمآ  دوجو  هب  تیعقاو و  زا  یلوصحم  یمدآ  تفرعم  هکلب  تسا ،
، دراد دوجو  نم  لقع و  نهذ و  اب  ناسنا  هک  یمادام  هکنانچ  دروایب ، دوجو  هب  ار  یتفرعم  دـناوتیمن  دراد  دوجو  هکنیا  اب  تسا ، رانکرب  نم 
، تفرگ رارق  یمدآ  هاگدید  رد  تیعقاو  هک  یماگنه  درادن ، دوجو  مه  یتفرعم  تخانش و  تسا ، هدرکن  ادیپ  ینیع  تیعقاو  اب  یطابترا  یلو 
. دروآیم تسد  هب  ار  تخانش  دهدیم ، هزاجا  شکرد  لیاسو  هک  یتیفیک  هزادنا و  هب  دراد و  هک  یئاهیریگ  فده  ینهذ و  طیارش  قباطم 

نش لماع  هشیدنا  دشاب . هدوب  نانیبناهج  يهمه  لوبق  دروم  دناوتیم  یعرف  تاشقانم  فذح  اب  هیرظن  نیا 
مالسا و نید  یلاع ، تیلاعف  نیا  تیمها  زاربا  رد  تسا ، هشیدنا  يرشب  زغم  ياهتیلاعف  نیرتیلاع  زا  یکی  تعیبط  ناسنا و  رد  فرصت  تخا و 

هتفرگ رارق  میظعت  دروم  تخـس  یفلتخم  تاملک  اب  زغم  یلاع  لوصحم  نیا  ینآرق  تاـیآ  رد  دـناهداد . نخـس  داد  برغ  قرـش و  نارکفتم 
يهرابرد هک  تسا  هتخاس  هجوتم  یناسک  هب  ار  قیوشت  نیرتدـیدش  هتفر و  راک  هب  هشیدـنا )  ) رکفت هداـم  دروم  رد 17  هلمج : نآ  زا  تـسا .

(. دنشیدنایم نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  رد  نانآ  و  . ) ضرالا تاوامـسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  و  دنـشیدنایم : ناشوخ  تیدوجوم  تعیبط و 
نآ زا  تسا ، هدش  هدروآ  یلاع ) مهف   ) هقف يهدام  دروم  هدفه  رد  دنـشیدنایمن .) نتـشیوخ  يهرابرد  نانآ  ایآ  . ) مهـسفنا یف  اورکفتی  ملوا 

: دننام تسا  هتفر  راک  هب  ریبدت  يهدام  دروم  هس  رد  و  دـنرادن .) یلاع  مهف  نانآ  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  . ) نوهقفیال موق  مهناب  کلذ  هلمج :
هدش دزشوگ  لقعت  يهدام  دروم   48 رد و  دنشیدنایمن .) دوشیم ) هتفگ  نانآ  لماکت  دشر و  يارب  هک   ) ینخـس رد  ایآ  . ) لوقلا اوربدی  ملفا 

نولقعی بولق  مهل  نوکتف  ضرالا  یف  اوریـسی  ملفا  دننام : تسا . هدش  نایب  لقعت  مدـع  زا  خـیبوت  لقعت و  هب  دـیدش  تاکیرحت  زا  یعاونا  و 
للم گ ماوقا و  يهرابرد  قیقحت  هب   ) دننکیمن ریس  نیمز  يور  رد  ایآ  . ) اهب

زا هک  ار  ینادان  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  دنیامن .) لقعت  اهنآ  يهلیسو  هب  هک  دشاب  ییاهلد  نانآ  يارب  ات  دنزادرپیمن ) هتشذ 
دننادیمن و ار  قح  نانآ  رثکا  هکلب  . ) نوضرعم مهف  قحلا  نوملعیال  مهرثکا  لب  دننام : دیامنیم . موکحم  تخس  تسا ، ندیـشیدناین  جیاتن 

روتـسد اهیکین  هب  نک و  راتفر  وفع  اب  مدرم  يهرابرد  . ) نیلهاجلا نع  ضرعا  فرعلاب و  رما  وفعلا و  ذخ  دنقح .) زا  ناگدـننک  ضارعا  نانآ 
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دیامنیم خـیبوت  ادـیدش  ار  ناشکرد  لیاسو  ساوح و  نتخادـناین  راک  هب  هک  دراد  دوجو  تایآ  زا  یهورگ  امن .) ضارعا  نانادان  زا  هدـب و 
له لق  تشگرب .) دـنهاوخن  دـناهتفرگ ) شیپ  هک  یهار  زا   ) دـنروک و لال و  رک و  ناراکهبت  نآ  . ) نوعجریـال مهف  یمع  مکب  مص  دـننام :

(. تسا يواسم  مه  اب  رون  تاملظ و  ای  تسا ، یکی  انیب  روک و  ایآ  نانآ  هب  وگب  . ) رونلا تاملظلا و  يوتسی  له  ما  ریصبلا  یمعالا و  يوتسی 
يا دیوگیم : هدنزاس  لماع  نیا  يهرابرد  ار  ییاهن  يهلمج  تسا  هدوب  ندیـشیدنا  يارب  يدج  تادیکات  نیا  وترپ  رد  يولوم  نیدلا  لالج 
زغم هشیدـنا  هاگیاج  هکنیا  رد  تسا  زغم  ياهتیلاعف  نیرتیلاع  زا  یکی  هشیدـنا  ياهشیر  ناوختـسا و  دوخ  یقباـم  ياهشیدـنا  ناـمه  وت  ردارب 

، دشاب ملاس  یعیبط و  مسیناگرا ، رظن  زا  یتسیاب  یمدآ  زغم  تسا و 
تـسا یمدآزغم  هکلب  دشیدنایم ، هک  تسین  ناسنا  ياپ  تسد و  ای  شوگ  ای  مشچ  نیا  تسین ، دـیدرت  ياج  هنوگچیه  دـشیدنایب  دـناوتب  ات 
هشیدنا هب  لیدبت  هنوگچ  هدام  هک  تسنیا  دریگب ، رارق  تقد  دروم  یتسیاب  هک  هچنآ  دشیدنایم . باصعا  صوصخم  لکشت  اهلولس و  اب  هک 

خـساپ هب  زونه  تالاوئـس  نیا  دراد ؟ دوجو  لوصحم  اشنم و  نیا  نایم  یتیخنـس  هچ  تسیچ ؟ هشیدـنا  هب  هدام  لاقتنا  بانط  ای  لپ  دوشیم ؟
یلو تسا ، بسانم  رایسب  تخانش  متسیس  نتشاذگ  زاب  رظن  زا  هچرگا  هدنیآ ، رد  لئاسم  نیا  لح  راظتنا  دیما و  تسا . هدیسرن  ياهدننکعناق 

يهدش تیبثت  ياهتیعقاو  يهرابرد  ار  ام  لوصا  تافیرعت و  دیدرت  نودـب  هدـنیآ  رد  لئاسم  نیا  لح  هک : میریگب  رظنرد  داب  مه  ار  هتکن  نیا 
يهرابرد زورما  هک  یتافیرعت  و  میئامن ، لح  ار  يرایشه  دوخ  هشیدنا و  میناوتب  هدنیآ  رد  ام  هک  تسین  نینچ  ینعی  داد . دهاوخ  رییغت  زورما 

هدـمع عون  ود  هب  ناوتیم  ار  هشیدـنا  لاح  ره  هب  و  دـننامب . یقاب  دوخ  لاـح  هب  هدروخن  تسد  دـکار و  میراد  يزغم  راـک  يژرنا و  مرج و 
هک يزغم  ياهتیلاعف  نآ  زا  دنترابع  یقطنم  ياههشیدنا  یقطنم . ریغ  ياههشیدـنا  مود - عون  یقطنم . ياههشیدـنا  مکی - عون  درک : میـسقت 

ياب نایرج  نیا  دنتفایم . نایرج  هب  بسانم  لیاسو  يوجتسج  رد  روظنم ، ياهفده  هب  ندیسر  يارب 
هک دنتسه  یتباث  روما  ندیشیدنا ، تسرد  نیناوق  هک  دندنمهدیقع  نارکفتم  زا  یـضعب  دریگب . ماجنا  ندیـشیدنا  تسرد  نیناوق  قباطم  یتس 

تخانش هب  داقتعا  يهجیتن  رد  مکح  نیا  هک  مینادب  دیاب  هتبلا  دنریذپیمن . رییغت  یملع  تالوحت  زا  کی  چیه  رد  طیارش و  زا  کی  چیه  رد 
ندیـشیدنا تسرد  هار  قطنم و  عونتم ، تایعقاو  يهرامـش  هب  ام  هک  دندقتعم  یهورگ  دشابیم . نآ  دربراک  عاونا و  هشیدنا و  تیهام  لماک 

رد ای  هک  زغم  ياهتیلاعف  نآ  زا  دـنترابع  یقطنم  ریغ  ياههشیدـنا  کـلذ …  ریغ  هداـم و  قطنم  تکرح ، قطنم  تاـیح ، قطنم  دـننام  میراد ،
رد هک  یمهم  هداعلاقوف  يهلئـسم  کی  اهنآ . ياههلیـسو  باختنا  رد  ای  دوشیمن و  تاعارم  فدـه ، نآ  بسانم  نوناق  اهنآ  يریگ  فدـه 

، دتفایب نایرج  هب  هدش  تیثت  نیناوق  تاعارم  اب  دیاب  يرورـض  روط  هب  ای  هراومه و  یمدآ  يهشیدنا  رگا  هک  تسنیا  میراد ، هشیدنا  يهدیدپ 
هک تامولعم  نآ  يهرابرد  هدـش  تباث  نیناوق  تامولعم و  زا  هشیدـنا  ات  اریز  دوشیم ؟ هچ  دـیدج  تامولعم  هب  لاقتنا  تافاشتکا و  فیلکت 

تاعارم تامولعم و  نامه  رگا  نوچ  دوشیمن ، لـیان  ياهزاـت  تقیقح  فشک  هب  ددرگن  دازآ  و  دوشیم ، اـهنآ  زا  يوریپ  هب  روبجم  رکفتم 
زا آ هک  یصاخشا  يهمه  درکیم ، تیافک  هزات  تقیقح  فشک  يارب  اهنآ  يهرابرد  هدش  تباث  نیناوق 

نآ زا  ناـهاگآ  ناـیم  رد  اریز  تسین ، نینچ  هک  یتروص  رد  دـنبایرد ، ار  هزاـت  تقیقح  نآ  یتسیاـب  دـنراد ، عـالطا  نیناوـق  تاـمولعم و  ن 
دوجو ینارکفتم  سکعلاب ، نینچمه  دـندرگیم . قفوم  هزات  تقیقح  نتفای  هب  هک  دنتـسه  یکدـنا  رایـسب  ياهتیلقا  اهنآ  دـعاوق  اهینتـسناد و 

نیا اب  دنشابیم و  اراد  مه  ار  ياهتسیاش  یصصخت  يهبنج  هکلب  دننادیم ، الماک  ار  ندیشیدنا  تسرد  هار  قطنم و  نیناوق  اهنت  هن  هک  دنراد 
هدعاق و چیه  میوشیم : رکذـتم  رانرب  دولک  زا  ار  یترابع  هلئـسم  نیا  حیـضوت  يارب  دـنوشیمن . لیان  ياهزات  تقیقح  چـیه  فشک  هب  لاح 

نهذ یلبق  یبایهار  عون  کی  هک  رمثم  تسرد و  يرکف  ققحم  رـس  رد  نیعم ، يرما  يهدهاشم  ماگنه  هک  داد  تسد  هب  ناوتیمن  يروتـسد 
ياهروتـسد عبات  ار  نآ  دـیاب  هنوگچ  تفگ : ناوتیم  دـمآ  روهظ  دوجو و  هب  رکف  هکنآ  زا  سپ  اهنت  دوش . داجیا  دـشاب ، حیحـص  قیقحت  هب 

نآ تعیبـط  مولعماـن و  نآ  روهظ  تلع  نکل  داد و  رارق  تسین ، زیاـج  اـهنآ  زا  فارحنا  ققحم  چـیه  يارب  هک  حرـصم  یقطنم  دـعاوق  نیعم 
تیلقا رد  رایـسب  هشیدـنا  رد  ییارگون  دوشیم . هدرمـش  سک  ره  غوبن  عارتخا و  راکتبا و  اشنم  هک  صوصخم  تسیزیچ  یـصخش و  الماک 

ماگنه و رد  مدرم  هک  تسا  نینچ  تیرثکا  روط  هب  دنشاب . رادروخرب  هشیدنا  رد  ییارگون  زا  هک  یناسک  دنتسه  يزیگنافسا 
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هک دـننادیمن  دـنهدیم و  همادا  دوخ  یناگدـنز  هب  دـندنبیم و  ار  اهنآ  هب  طوبرم  نیناوق  تامولعم و  يهدـنورپ  یلاسنایم  ياـهزرم  هب  دور 
تسانع ون  یـشوخ و  ون  ون ، هشیدنا  سفن  ره  ون  ماد  ون و  غاب  ون  ماش  ون و  زور  هک : تسا  نینچ  یمدآ  یناور  يزغم و  تیدوجوم  ياضتقم 

ياههقلح یتخاونکی  نتـسکش  زا  هک  تایح  یباداـش  تاوارط و  - 1 هلمج : نآ  زا  دراد  ربرد  یلاع  هداـعلاقوف  جـیاتن  هشیدـنا  رد  ییارگون 
-3 دندوب . هدش  لیصحت  یطیحم  ینهذ و  صوصخم  طیارش  اب  هک  هتشذگ  ياهتخانـش  رد  رظن  دیدجت  - 2 ددرگیم . یشان  یگدنز  ریجنز 

يرـشب فراعم  نازاتـشیپ  زا  راتفگ  نیا  دزاسیم . رتیقطنم  اهناسنا  رگید  ناهج و  اب  ار  ناسنا  يهطبار  هک  رتدـیدج  قیاقح  هب  نتفای  تسد 
ار رظن  دیدجت  میوشیم و  هدنمرش  اهنآ  صقن  تیدودحم و  زا  میرگنیم ، نامهتشذگ  يرکف  جیاتن  هب  هک  یعقوم  ره  رد  هک  تسا  روهـشم 

هکنیا اـب  اذـل  منکیم ، ساـسحا  دوخ  رد  ار  یناور  عضو  نیمه  مرگنیم  هک  ماهتـشذگ  راـثآ  رد  زین  بناـجنیا  مینیبیم . يرورـض  اـهنآ  رد 
تارکفت رد  یتسیاب  هک  یلئاسم  ای  تامدقم  ناونع  هب  ار  یفسلف  لئاسم  هراومه  هدوبن و  هتسب  متـسیس  اب  یفـسلف ، ياههشیدنا  رد  نم  شور 

مکی و دلج  رد  هک  ناهج  ناسنا  طابترا  پاچ  دیدجت  زا  نونکات  ماهدرک ، حرطم  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  یفسلف 
لیلحت دقن و  ریـسفت و  زا  مهدراهچ  دـلج  رخآ  رد  نینچمه  ماهدرک ، يراددوخ  تسا ، مزال  رظن  دـیدجت  نآ  مود  دـلج  بلاطم  زا  یـضعب 

يارب ار  دوخ  يراودیما  بیترت  نیا  هب  دشابیم و  يونثم  ریسفت  زا  عون  نیا  يارب  یتامدقم  تادلجم  نیا  هک  ماهتشون  لماک  داقتعا  اب  يونثم 
رگوپاکت دادضا  فالتئا و  لباق  ياهناسمه  زا  یعاونا  و   ) هیداعتملا دادضالا  هفلتوملا و  هابشالا  و  ماهدومن . زاربا  هدنیآ  رد  رتیلاع  تاقیقحت 

ناسمه لثامتم و  ءازجا  زا  هدـش  هتخاس  تسا  يدوجوم  ناسنا  دادـضا  اهناسمه و  زا  ناسنا  تیدوجوم  بکرت  دومرف .)) تیانع  ناـسنا  هب  )
فالتئا یگنهامه و  نیا  و  دنراد . فالتئا  یمدآ  یگدنز  نایرج  رد  هک  کلذ  ریغ  اهلولس و  نوخ و  يهدنهد  لیکشت  ءازجا  اهگر و  دننام 

تایح يهمادا  دوخ ، مظنم  یگدنیوپ  وپاکت و  رد  هک  تسا  يدادـضا  وا ، تایح  مود  نکر  تسا . یناسنا  تایح  یـساسا  نکر  ود  زا  یکی 
تهج هب  و  . ) هل دـض  نا ال  فرع  ءایـشالا  نیب  هتداـضمب  و  هلمج : ریـسفت  رد  داـضت  يهراـبرد  یحورـشم  ثحب  دـنزاسیم . ریذـپناکما  ار 

. داد میهاوخ  ماجنا  درادن .) دوجو  يدض  دنوادخ  يارب  هک  ددرگیم  مولعم  تسا ، هتخادنا  ءایشا  نایم  هک  يداضت 
هحفص 160] ]

سیلباالا اودجسف  مدال  اودجسا  هناحبس : لاقف  هل  دوجسلاب  ناعذالا  یف  مهیلا  هتیصو  دهع  مهیدل و  هتعیدو  هکئالملا  هناحبس  هللا  يداتـسا  و 
داقتعا و يارب  سدـقم  تادوجوم  نآ  هب  هک  ار  یتیـصو  هدرپس و  ناگتـشرف  هب  مدآ  يهرابرد  هک  ار  یتناما  يادا  ناحبـس  دـنوادخ  هاـگنآ  )
مدآ و رب  ناگتشرف  يهدجس  ناطیش .) رگم  دندومن  هدجـس  نامرف  درک و  هبلاطم  دوب ، هدومن  وا  هب  میظعت  عوضخ و  مدآ و  هب  هدجـس  ماجنا 
ار هطوـبرم  تاـیآ  يهمجرت  دـش ، هداد  ع )  ) مدآ هـب  هدجـس  يارب  ناگتـشرف  هـب  هـک  يروتـسد  حیـضوت  يارب  اـم  ناطیـش  ندـیزرو  عاـنتما 
ار یـسک  ایادخ ، دـنتفگ : ناگتـشرف  مهدیم ، رارق  نیمز  يور  رد  ياهفیلخ  نم  تفگ : ناگتـشرف  هب  وت  راگدرورپ  هک  یماگنه  میروآیم :

ادـخ مینکیم . تسیدـقت  حـیبست و  تشیاتـس  اب  ام  هک  یلاـح  رد  دزیرب ، اـهنوخ  دزادـنایب و  هار  نآ  رد  داـسف  هک  یهدیم  رارق  نیمز  يور 
درک و هضرع  ناگتشرف  هب  ار  اهنآ  سپس  دومن و  میلعت  مدآ  هب  ار  ءامـسا  يهمه  دنوادخ  دینادیمن . امـش  هک  ار  يزیچ  منادیم  نم  تفگ :

میلعت ام  هب  هکنآ  زج  یملع  اـم  ادـنوادخ ، هزیکاـپ  دـنتفگ : ناگتـشرف  دـیهدب . نم  هب  ناـنیا  ءامـسا  زا  يربخ  دـییوگیم  تسار  رگا  تفگ :
مدآ هک  یتقو  زاسب  هاگآ  نانآ  ءامسا  زا  ار  ناگتشرف  تفگ : مدآ  هب  دنوادخ  میرادن . ياهداد 

امـش هک  ار  هچنآ  منادیم  منادیم و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  نم  متفگن : امـش  هب  تفگ : ادـخ  داد ، عـالطا  ناگتـشرف  هب  ار  ناـنآ  ءامـسا 
رگم دندرک ، هدجس  اهنآ  يهمه  دینک  هدجس  مدآ  هب  میتفگ : ناگتشرف  هب  هک  یماگنه  و  دیرادیم . ناهنپ  هک  ار  هچنآ  دیزاسیم و  راکشآ 

هیف تخفن  هتیوس و  اذاف  دـننام : رگید  تایآ  يهنیرق  هب  تایآ  نیا  زا  و  تسا . نارفاک  هورگ  زا  وا  دومن و  ربکت  دـیزرو و  عانتما  هک  ناـطیش 
مولعم دیتفایب .) هدجـس  هب  وا  ربارب  رد  مدـیمد ، وا  رد  دوخ  حور  زا  لیمکت و  ار  مدآ  تقلخ  هک  یماگنه  و  . ) نیدـجاس هل  اوعقف  یحور  نم 

رد دنوادخ  ایآ  تسا . هتفرگ  ماجنا  ینامز  يهلـصاف  نودـب  حور  ندـیمد  تقلخ و  لیمکت  زا  سپ  مدآ  هب  ناگتـشرف  يهدجـس  هک  دوشیم 
هدرک تروشم  ناگتشرف  اب  مدآ  شنیرفآ  رد  ناحبس  دنوادخ  هک  دناهدرک  نامگ  یـضعب  تسا ؟ هدرک  تروشم  ناگتـشرف  اب  مدآ  شنیرفآ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـید عوضوم  نیا  هب  هطوبرم  تاـیآ  زا  يدـهاش  نیرتـمک  مکی - لـیلد  تسا : دودرم  لـیلد  ود  اـب  هک  تسا  یـساسایب  ناـمگ  نیا  تسا .
هکنیا هن  مهدیم . رارق  ياهفیلخ  نیمز  يور  رد  نم  هک  تسا  هداد  عالطا  ناگتشرف  هب  ادخ  مینیبیم : قوف  يهیآ  رد  هکنانچ  اریز  دوشیمن ،

حیحص ا يدروم  رد  تروشم  مود - لیلد  دشاب . هدومن  یهاوخرظن  نانآ  زا  هدرک و  تروشم  ناگتشرف  اب  دنوادخ 
تحلصم رد  ای  تسیچ و  عوضوم  نآ  تیهام  هک  دنادن  دشاب و  هتشادن  لماک  عالطا  یهاوخرظن  دروم  عوضوم  زا  هدننک  تروشم  هک  تس 

هک یتروص  رد  دیامن ، يرادربهرهب  نارگید  تایبرجت  هشیدنا و  زا  دهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  يدـیدرت  لهج و  عوضوم  نوئـش  ریاس  ندوب و 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  تسین . یفخم  وا  زا  نآ  نوئـش  یتسه و  ملاع  ءازجا  زا  کـی  چـیه  تسا و  اـناد  روما  يهمه  هب  ناحبـس  دـنوادخ 

تروشم دیوگیم : تروشم  فده  ای  تیـصاخ و  رد  اریز  دوشیم ، هدید  یـضقانت  هلئـسم  نیا  رد  يولوم  نیدلالالج  تایبا  رد  میئوگیم 
تفریم تروشم  دیوگیم : نینچ  ثحب  دروم  يهیآ  رد  مدآ  تقلخ  يهلئـسم  رد  دهد و  يرای  ار  لقع  رم  اهلقع  دهد  يرایـشه  كاردا و 

ناگتـشرف ادخ و  نایم  ضحم  يوگتفگ  تروشم  زا  يولوم  دوصقم  میئوگب : هکنیا  رگم  قلح  هب  ات  تردـق  رحب  رد  ناشناج  قلخ  داجیا  رد 
يزاین هچ  دنوادخ  هک  دوش  حرطم  لاوئس  نیا  تسا  نکمم  تسا ؟ هدوب  هچ  مدآ  شنیرفآ  زا  ناگتـشرف  نتخاس  علطم  يهفـسلف  تسا . هدوب 

علطم هک  ددرگیم  حرطم  روط  نیا  روـبزم  لاوئـس  یهاـگ  دـیامن و  زاربا  مدآ  شنیرفآ  يهراـبرد  ناگتـشرف  هب  ار  دوـخ  تیـشم  هک  تشاد 
ار مدآ  هک  دـسریم  شرکف  هب  ناهگان  دوب ، هتـسشن  راـکیب  اـهناسنا  دـننام  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هب  هیبش  دروم  نیا  رد  ناگتـشرف  نتخاـس 

دنیرفایب
یتادوجوم مدآ ، تقلخ  زا  شیپ  ناگتشرف  هک  تسنیا  لاوئـس  ود  ره  خساپ  دراذگب !! نایم  رد  نارگید  اب  ار  شرکف  هک  دنکیم  ادیپ  لیم  و 

ملاع هک  دندرکیم  نامگ  دندربیم و  رـس  هب  يدنوادخ  سیدقت  حیبست و  لاح  رد  توکلم  ملاع  رد  سدـق  یکاپ و  تیاهن  رد  هک  دـندوب 
نانآ هب  هک  تسا  نامه  دنک ، تیانع  دوخ  زج  هب  دناوتیم  ادخ  هک  ار  یتازایتما  نیرتیلاع  دنروهطوغ و  نآ  رد  نانآ  هک  تسا  نامه  یتسه 

تسا و نیوکت  لاح  رد  یتمظع  اب  رایسب  يهثداح  هک  دیوگب  نانآ  هب  دهاوخیم  دهدیم ، ناگتـشرف  هب  هک  یعالطا  اب  دنوادخ  تسا . هداد 
نیا اب  و  دـشابیم . ناگتـشرف  تازایتما  زا  رتیلاـع  تازاـیتما  ياراد  هک  مدآ  ماـن  هب  يدوجوم  ندـمآ  دوجو  هب  زا  تسا  تراـبع  هثداـح  نیا 
ناهج رد  ار  ياهداعلاقوف  هثداح  زاغآ  هکنآ  يهفاضا  هب  دـنوادخ  تقیقح  رد  دـیامنیم . مدآ  هب  يهدجـس  يهداـمآ  ار  ناگتـشرف  رادـشه 
عقوم رد  ات  زین ، درک ، دـهاوخ  رداـص  مدآ  هب  عوضخ  هدجـس و  يهراـبرد  ناگتـشرف  يارب  هک  ار  يروتـسد  يهفـسلف  دـهدیم ، ربخ  یتسه 
شیپ لیلد  مینک !؟ هدجـس  وا  هب  دـیاب  نایتوکلم  اـم  هک  تسیدوجوم  هچ  نیا  هک  دـنورن  ورف  یتفگـش  رد  ناگتـشرف  روبزم  روتـسد  رودـص 

شنیرفآ رد  تسا  یتـمکح  هچ  هک  دـندرک  ضرع  يدـنوادخ  هاـگراب  هب  هـک  تـسا  لاوئـس  ناـمه  ناگتـشرف  رد  یتفگـش  تلاـح  ندـمآ 
يدوجوم

ار فدـه  نـیا  اـم  تـسا ، تداـبع  حـیبست و  شنیرفآ  نـیا  زا  فدـه  رگا  تـخادرپ و  دـهاوخ  يزیرنوـخ  داـسف و  هـب  نـیمز  يور  رد  هـک 
زا تسا  ترابع  یتسه  ملاع  تقلخ  فده  هک  دیربم  نامگ  یتوکلم ، ناگتـشرف  يا  دینادیمن  امـش  هک  ار  هچنآ  منادیم  نم  میروآیمرب .

شنیرفآ فده  ار  اهنآ  هک  مراد  هدجس  رکذ و  تدابع و  نیا  هب  يزاین  هچ  نم  دیهدیم . ماجنا  امش  هک  نیعم  لاکشا  رد  سیدقت  حیبست و 
يهمه هکنیا  روصت  دینادیمن . امش  هک  درک  دهاوخ  زورب  تادوجوم  عاونا  حوطـس و  رد  یتیاهن  یب  تازایتما  اهتمظع و  مهدب . رارق  یتسه 
تکرح هکنیا  روصت  و  تسا . راوشد  امش  يارب  دنتسه ، سیدقت  لوغـشم  شیوخ  نایرج  رد  اهتمظع  تازایتما و  زاربا  اب  یتسه  ملاع  ءازجا 

يور زا  لماکت  تفرعم و  ملع و  تمظع  بیترت  نیمه  هب  تسا . رتالاب  امـش  مهف  زا  دوشیم ، هدـیمان  حـیبست  رکذ و  تادوجوم  نیا  یلامک 
نآ هچرگا  رایتخا  يدازآ و  يور  زا  لامک  هب  ور  تکرح  کـی  هک  دـینادیم  چـیه  اـیآ  دـشابیم . امـش  ياـهتفایرد  قفا  زا  رتـالاو  راـیتخا ،

دهاوخ نیمز  يور  رد  نم  تفالخ  يهتـسیاش  ار  وا  نادنزرف  مدآ و  هک  تسا  تکرح  نیمه  هک  دـینادب  تسیچ ؟ دـشاب ، کچوک  تکرح 
ضیف ياضتقم  هب  هک  تسا  یتسه  يالعا  گنهآ  زا  یئزج  دـیآیم ، دوجو  هب  راـیتخا  اـب  و  عابـشا ، تفرعم  ملع و  اـب  هک  تکرح  نآ  درک .

جو هب  نم  ینابر 
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يزایتما چیه  درجم  ظافلا  نتسناد  اریز  تسین ، ظفل  ءامسا  زا  دوصقم  هک  تسا  ملـسم  دوشیم  میلعت  مدآ  هب  قیاقح  يهمه  تسا . هدمآ  دو 
حبس دوشیم : نشور  ینعم  نیا  ریز  يهیآ  ود  رد  دیامن . ناگتشرف  يارب  نتشگ  دوجسم  يهتـسیاش  ار  مدآ  هک  يدح  رد  اصوصخم  تسین ،

كرابم . ) مارکالا لالجلا و  يذ  کبر  مسا  كرابت  نک .) حـیبست  ار  تراگدرورپ  يالعا  مسا  ای  العا  راگدرورپ  مسا  . ) یلعالا کبر  مسا 
رد اریز  دشابیم ، جـیار  ناوارف و  تسا ، ءییـش  تیعقاو  هک  یمـسم  زا  مسا  هب  ریبعت  تسا .) مارکا  تلالج و  اب  هک  تراگدرورپ  مسا  تسا 

ینس هعیـش و  بهذم  ود  ره  قیرط  زا  ربتعم  ثیداحا  تسا . شدوخ  يامـسم  يهدنهد  ناشن  يهنییآ  دننام  هملک  قلطم  هکلب  مسا و  تقیقح 
، ماهلا ای  میلعت  نیا  تیفیک  هک  تسا  نشور  دراد . دوجو  تیافک  دـح  هب  تسا ، هدوب  یتسه  ملاع  قیاقح  ءامـسا  زا  دوصقم  هکنیا  يهرابرد 

نینموملاریما هک  دـید  میهاوخ  هدـنیآ  تالمج  رد  هبطخ  نیمه  رد  تسا . هدوب  وا  نادـنزرف  مدآ و  داهن  رد  اهینتـسناد  يهمه  رذـب  نتـشاک 
یفخم نانآ  يارب  دنناسرب ) تیلعف  هب  ای   ) دننازیگنارب و  . ) لوقعلا نئافد  مهل  اوریثی  و  دیامرفیم : ناربمایپ  تثعب  فدـه  نایب  رد  مالـسلاهیلع 

دهاوخ گ حرطم  هبطخ  نیمه  رد  هطوبرم  تالمج  ریسفت  رد  ثحبم  نیا  ار .) ناشلوقع  رد  اههدش 
یمومع يانعم  نآ  اب  ریسفت  نیا  تسا . نیموصعم  يهمئا  یهلا و  نایاوشیپ  ءامسا  زا  روظنم  هک  تسا  هدمآ  نینچ  عبانم  زا  یـضعب  رد  تش .

زا اهنآ  هب  وا  نادنزرف  مدآ و  تفرعم  هک  دـناقیاقح  نیرت  تمظعاب  یهلا  نایاوشیپ  اریز  درادـن ، یتافانم  تسا ، هدـش  هتفگ  ءامـسا  يارب  هک 
زج امـش  هب  ملع  زا  و  . ) الیلق الا  ملعلا  نم  متیتوا  ام  و  تسا : هدـمآ  نینچ  نآرق  زا  ياهیآ  رد  هک  تسا  هدـش  هتفگ  تسا . تیمهااب  تازایتما 

نیا دومن . میلعت  مدآ  هب  ار  قیاقح  يهمه  دنوادخ  دیامرفیم و  ثحب  دروم  يهیآ  رد  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  تسا .) هدـشن  هداد  یکدـنا 
هک رما  ملاع  هن  تسا  هدوب  قلخ  ملاع  قیاقح  يهمه  هب  مدآ  ملع  هک  تسا  نینچ  لاوئـس  نیا  خـساپ  دـشابیم ؟ راـگزاس  هنوگچ  هلئـسم  ود 

( دیاهدشن هداد   ) متیتوا ام  يهلمج و  زا  دوصقم  هک  تسنیا  نآ  داد و  ناوتیم  روبزم  لاوئس  هب  يرگید  خساپ  دشابیم . دنتـسم  نآ  هب  حور 
لیـصحت شخبالتعا  نامیا  صولخ و  يوقت و  ای  نتفرگن ، ار  تفرعم  ملع و  لابند  الثم  تسا ، ناسنا  دوخ  هب  طوبرم  لماوع  زا  یـشان  لهج 

رادـقم هب  دومنیم ، یهلا  توـکلم  یگدـنریگ  يهداـمآ  ار  دوـخ  نورد  و  درکیم ، وپاـکت  ناـمیا  تفرعم و  ملع و  هار  رد  رگا  هک  ندرکن .
دهاشم هب  تایآ  زا  یکی  رد  تفرگیم . ارف  رما  نآ  زا  تسا ، هداد  ادخ  هک  يدادعتسا  شیاجنگ و 

نیمز اهنامسآ و  توکلم  رد  نانآ  ایآ  . ) ضرالا تاوامـسلا و  توکلم  یف  اورظنی  ملوا  تسا : هدش  کیرحت  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  يه 
رد مدآ ، هب  هدجس  زا  شعانتما  ربکت و  ناطیش و  هب  طوبرم  ثحابم  دزرویم  عانتما  مدآ  هب  هدجس  زا  هدومن  ربکت  ناطیش  دناهدرکن .) هراظن 

ات ص 213 زا ص 203  يونثم  لیلحت  دقن  ریـسفت و  زا  مجنپ  دلجم  رد  ام  تسا . هدـش  حرطم  ناوارف  یمالک ، لئاسم  نآرق و  ریـسفت  بتک 
رگید بتاکم  رد  تملظ  ای  نمیرها  نامه  مالسا  بتکم  رد  ناطیـش  ایآ  لوا - يهلئـسم  میاهدومن : یـسررب  ناطیـش  يهرابرد  ار  ریز  لئاسم 

ار وا  ارچ  درک  دهاوخن  تعاطا  ار  وا  رما  ناطیش  تسنادیم  دنوادخ  رگا  موس - يهلئسم  ناطیـش . شنیرفآ  تمکح  مود - يهلئـسم  تسا ؟
يهلئـسم دیامن ؟ طلـسم  اهناسنا  هب  تسا ، هارمگ  دیلپ و  دوجوم  هک  ار  ناطیـش  دنوادخ  هک  تشاد  یتمکح  هچ  مراهچ - يهلئـسم  دـیرفآ ؟

رد ناطیـش  دوجو  ایآ  مشـش - يهلئـسم  دهدب ؟ بیرف  دنک و  ءاوغا  ار  اهناسنا  هک  داد  تلهم  تمایق  زور  ات  ار  ناطیـش  دـنوادخ  ارچ  مجنپ -
مهم بلطم  ود  ریسفت  نیا  رد  دنیامن . هعجارم  روبزم  ذخام  هب  دنناوتیم  مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  تسا ؟ هتشاد  ترورض  شنیرفآ  هاگتـسد 

تسا هتشاد  دوخ  زا  یهاگآ  عون  کی  ناطیش  دیدرت  نودب  مکی - بلطم  میوشیم : رکذتم  دشاب ، دیفم  تسا  نکمم  هک  ار 
تسا هتسنادیم  ناطیش  تسا ؟ هدوب  هچ  یهاگآ  نیا  مینیبب  لاح  تسا . هدیزرو  عانتما  وا  هب  هدجس  زا  هداد و  يرترب  مدآ  هب  ار  دوخ  نآ  هک 
هیکت صقان  یـسانشدوخ  نیا  هب  دوجوم  نیا  دراد . يرترب  كاخ  رب  صاوخ  تیهام و  رظن  زا  شتآ  هدمآ و  دوجو  هب  نیـشتآ  يهدام  زا  هک 

وا دوب و  هدش  رداص  مدآ  هب  یهلا  حور  ندیمد  زا  سپ  هدجس  روتسد  اریز  دززاب . رس  دوب ، امن  كاخ  مدآ  رد  هک  هچنآ  تخانـش  زا  درک و 
رد لـهج  تلاـح  نیا  ياهدوـمن ؟ وا  هب  هدجـس  روماـم  ارم  هک  دراد  دوـجو  مدآ  رد  یتـمظع  هـچ  ادـنوادخ ، دـیوگب : تسناوـتیم  لقادـح 

یلو تساذـگن . خـساپیب  دورطم و  ار  نانآ  شـسرپ  دـنوادخ  دـندرک و  لاوئـس  مدآ  شنیرفآ  تمکح  زا  هک  تشاد  دوجو  زین  ناگتـشرف 
زا سپ  مدآ  هب  هدجـس  روتـسد  میئوگب : رگا  و  درک . هفاضا  دوخ  صقان  ملع  نآ  هب  مه  ار  ینیبدوخ  يدـیلپ  تشاد و  یـصقان  شناد  ناطیش 
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مدآ هدجـس  زا  هداعلاقوف  تمظع  نآ  ندید  اب  هک  دـشابیم  ناطیـش  يدـیلپ  تحاقو و  تدـش  لیلد  تسا ، هدوب  وا  هب  قیاقح  يهمه  میلعت 
ار ادخ  هک  وا  درکن ، هدهاشم  مدآ  رد  ار  یسوسحم  تیزم  دیدن و  ياهراپلگ  زج  مدآ  زا  ناطیش  هک  مینک  ضرف  رگا  تسا . هدیزرو  فلخت 

زاب دیامن . رما  تعاطا  وا  تسیابیم  دشاب ، هدوب  هچ  ره  نامرف  عوضوم  نیاربانب  تسنادیم ، ار  یهلا  نامرف  يارجا  ترورض  تخانـشیم و 
ضرف

نیا اب  درکن ، هدجـس  مدآ  هب  اذل  دوبن ، لئاق  نآ  هب  یـشزرا  دیدیمنار  سوسحم  زایتما  ات  ناحولهداس  زا  یـضعب  دننام  ناطیـش  هک  مینکیم 
تجاجل دزرویم و  رارـصا  دوخ  ربکت  هب  ارچ  ناـنآ  يهدـننکهریخ  تازاـیتما  ندـش  راکـشآ  مدآ و  نادـنزرف  يهلـسلس  زورب  زا  سپ  لاـح 

انبر ای  بت  هک  یتفگ  یکشاک  ازجلا  موی  یلا  ینرظنا  تفگ  دهدیم !!! همادا  دوخ  یهارمگ  هب  هبوت ، تمادن و  ياج  هب  دنکیم و 
هحفص 167] ]

هک یهاگیاج  رد  ار  مدآ  ناحبس  دنوادخ  سپس   ) هتوادع سیلبا و  هرذح  هتلحم و  اهیف  نمآ  هشیع و  اهیف  دغرا  اراد  مدآ  هناحبس  نکسا  مث 
تموـصخ ناطیـش و  زا  ار  وا  هدوـمرف و  نـمیا  ار  وا  یگدـنز  لـحم  داد و  تنوکـس  دروآیم ، تـسد  هـب  شـالت  جـنر و  یب  ار  شتــشیعم 

رذح رب  شتوادع  ناطیش و  زا  هک  دوشیم  هیـصوت  وا  هب  دریگیم و  رارق  شیاسآ  هافر و  رپ  هاگیاج  رد  مدآ  تشاد .) رذح  رب  شاهناراکبان 
یگـشیمه ماقم  هک  يدـبا  يورخا  تشهب  هن  تسا ، هدرکیم  یگدـنز  يویند  تشهب  رد  مدآ  هک  تسا  هدـش  دراو  يربتعم  ثیداـحا  شاـب 

تقـشم و نودـب  هک  شیاسآ  تمعن و  رپ  افـص و  اب  یهاگیاج  رد  ینعی  تشگ . نآ  دراو  ناوتیمن  لماکت  فیلکت و  ماجنا  نودـب  تسا و 
داد و تنوکـس  تشهب  رد  الوا  ار  مدآ  ناحبـس  دـنوادخ  ارچ  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دـهدب . همادا  دوخ  یگدـنز  هب  تسناوتیم  تمحز 

نایرج یتسیاب  دـناهدرک ، نایب  دوخ  ریـسفت  رد  یئابطابط  يهمالع  هک  هنوگ  ناـمه  لاوئـس  نیا  زا  خـساپ  يارب  دروآ ؟ دورف  نیمز  هب  سپس 
رد نم  . ) هفیلخ ضرالا  یف  لعاج  ینا  دوب : هدش  هدیرفآ  نیمز  يور  رد  یگدـنز  يارب  مدآ  - 1 داد : حیضوت  بیترت  نیا  هب  ار  مدآ  ناتساد 

هیلک ناگتشرف )، هب   ) نیمز يور  رد  تفالخ  هب  مدآ  یگتسیاش  نداد  ناشن  يارب  دنوادخ  - 2 مهدیم .) رارق  ياهفیلخ  نیمز  يور 
فیلکت نیتسخن  دهدیم و  تنوکس  تشهب  رد  ار  مدآ  - 3 دنکیم . رداص  ار  مدآ  هب  هدجس  روتسد  دیامنیم و  میلعت  مدآ  هب  ار  قیاقح  ي 
یتسیاب هکنیا  فیلکت و  يهدیدپ  اب  راب  نیلوا  يارب  هلحرم  نیا  رد  مدآ  دزاسیم . هجوتم  مدآ  هب  تسا ، تخرد  نآ  هب  ندشن  کیدزن  هک  ار 

هدوب هلحرم  نیمه  رد  تشهب  رد  مدآ  تیعقوم  نیرتساسح  تفگ : ناوتیم  اذـل  ددرگیم . وربور  دـهدب  ماجنا  راـیتخا  یهاـگآ و  اـب  ار  نآ 
ناهنپ ياضعا  يهدـهاشم  يهلیـسو  هب  هک  فیلکت  زا  فلخت  تازاجم  يهلحرم  - 4 ددرگیم . عورش  تیلوئـسم  دهعت و  عوضوم  هک  تسا 

. دشابیم نآ  ماجنا  فیلکت و  ساسحا  اب  لماکت  يارب  جنر  تقشم و  شالت و  وپاکت و  هاگیاج  هک  نیمز  هب  دورو  - 5 دریگیم . ماجنا  هدش 
هک تسا  هدش  میظنت  یهلا  يهغلاب  تمکح  قباطم  دـنکیم ، نییعت  نیمز  يور  رد  تفالخ  عورـش  ات  ار  مدآ  ریـسم  هک  هناگجنپ  لحارم  نیا 
رپ هاگیاج  هک  دوخ  نوماریپ  طیحم  اب  ار  نامز  زا  يرادقم  و  دوشن ، وربور  اهتقـشم  اهیراوگان و  اب  ایند ، نیا  هب  مشچ  ندوشگ  درجم  هب  مدآ 

ملاع دـنیاشوخ  میالم و  ياههدـیدپ  دوب و  یحور ) يدام و   ) يدـعب ود  دوجوم  مدآ  اریز  دریگب  تفلا  سنا و  تسا ، هدوب  شیاسآ  هاـفر و 
زا روبع  لماع  دنک . روبع  نآ  زا  مدآ  تسیابیم  هک  دوب  ینارذگ  يهلحرم  نیا  تشاد . تیمها  وا  یگدنز  يارب  تعیبط 

بیرف دنگوس  مارتحا  هب  مدآ  دـش . زاغآ  ناطیـش  ندرک  دای  دـنگوس  يراکبیرف و  اب  هک  دوب  تیلوئـسم  فیلکت و  زا  وا  فلخت  هلحرم ، نیا 
تـسا نکمم  تسا  هدوب  فیلکت  زا  فلخت  يهجیتن  هلحرم  نیا  هب  مدآ  دورو  درک . شومارف  دوب  هدـش  وا  هب  هک  یفیلکت  دروخ و  ار  ناطیش 

يارب دوخ  ریـسم  هب  دـنک و  روبع  هلحرم  نیا  زا  اـت  دـنکن  ءاـفیا  دوخ  دـهعت  هب  تسیاـبیم  مدآ  نیارباـنب ، هک  دوش  ضارتـعا  دروـم  نیا  رد 
حیحـص ضارتعا  نیا  دریگب . رارق  تمالم  دروم  مدآ  تسیاـبیمن  تسا و  هدوب  يربج  تکرح  نیا  و  دـهدب . همادا  نیمز  يور  رد  یگدـنز 

هک تسا  یتاجانم  هبوت و  مدآ  رایتخا  لیلد  نیرتهب  و  تسا ، هدوب  هارمه  رایتخا  اب  هک  دوب  دهعت  هب  افیا  مدع  يارب  مدآ ، تمالم  اریز  تسین ،
ننوکنل انمحرت  انل و  رفغت  مل  نا  انسفنا و  انملظ  انبر  الاق  دیامنیم : تلئسم  ار  یهلا  ششخب  دیامنیم و  نتشیوخ  رب  متس  هب  فارتعا  نآ  رد 

زا اـم  هتبلا  ینکن ، محر  اـم  رب  ییاـشخبن و  ار  اـم  وـت  رگا  میدرک و  متـس  نتـشیوخ  هب  اـم  ادـنوادخ ، دـنتفگ : اوـح  مدآ و  . ) نیرـساخلا نـم 
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يربج روما  زا  لکشتم  يروط  هب  یتسه  ملاع  تانایرج  عومجم  يهشقن  نیعت  هک  تسا  نشور  مه  هلئـسم  نیا  تشگ .) میهاوخ  ناراکنایز 
لکشتم هشقن  نیا  ءازجا  هکلب  دناسرب . ترورض  تیمتح و  يهجرد  هب  ار  رایتخا  نآ  یتح  هک  تسین  يرایتخا  و 

قیقحت عوضوم  کـی  يهراـبرد  رفن  دـنچ  اـم  مینکیم  ضرف  لاـثم : ناونع  هب  تسا . يراـیتخا  ياـهراک  یعیبـط  لوـصحم  يربـج  روـما  زا 
. میهدیم رارق  يرادربهرهب  دروم  یگدـنز  ياهترورـض  رد  ار  نآ  میدرگیم و  عوضوم  نآ  نتخاس  فشک و  هب  قفوم  هرخـالاب  مینکیم و 

یعامتجا یعیبط و  نیناوق  يارجم  رد  هدـمآ و  دوجو  هب  رایتخا  نودـب  ناسنا  مان  هب  یتادوجوم  اـم  - 1 میراد : ار  اهدـحاو  نیا  لاثم  نیا  رد 
هدروآ تسد  هب  ار  دـیفم  تاعوضوم  هدرک ، رارقرب  طاـبترا  تعیبط  نیناوق  ءازجا و  اـب  هک  تسا  مزـال  اـهناسنا  اـم  يارب  - 2 میاهتفرگ . رارق 

يرادربهرهب اهنآ  زا  یتسیاب  هک  تسا  هدش  هدامآ  شیب  مک و  یلیاسو  باختنا  فذح و  نیا  يارب  میئامن . رود  دوخ  زا  ار  رـضم  ياههدیدپ 
اهتیلاعف اهورین و  نیا  کلذ . ریغ  فاشتکا و  لیخت و  هشیدـنا و  دـننام  نوگانوگ  ياهتیلاعف  اهورین و  اـب  میتسه  يزغم  ياراد  اـم  - 3 میئامن .

لیاسو تامدقم و  نیا  اب  ام  هک  یتقو  - 4 دهدیم . رارق  ام  رایتخا  رد  اهناسنا  ریاس  تعیبط و  اب  ار  ام  طباور  شرتسگ  لماوع  نیرت  تیمهااب 
زورب یناسنا  ای  یعیبط  تاعوضوم  ریجنز  رد  هدـیدپ  کی  ناونع  هب  نآ  لوصحم  میهدیم ، ماجنا  هک  ار  يراک  ره  میوشیم ، راک  هب  تسد 

ضرف نونکا  دریگیم . رارق  تیدیفم  كرحت و  ءاقب و  يارب  ینیناوق  لومشم  دوخ  تبون  هب  دنکیم و 
عوضوم هکنآ  زا  سپ  اهتفاسم . یط  رد  عیرـس  تکرح  لیاسو  زا  یکی  زا  تسا  تراـبع  اـم  يهدـش  هتخاـس  فشک و  عوضوم  هک  مینکیم 

تـسا ياهدـیدپ  عیرـس  تکرح  اب  تفاسم  یط  میدرونرد  عیرـس  تکرح  اب  ار  اهتفاسم  تسناوت  میهاوخ  میدومن ، میظنت  فشک و  ار  روبزم 
هک تسنیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  دیامنیم . لاقتنا  تکرح و  يهنهپ  دراو  دوخ  لابند  هب  ار  یناوارف  يربج  ياهدادیور  هدـمآ و  دوجو  هب  هک 
اب یتافانم  دـشاب ، يراـیتخا  رگا  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ندـش  راـک  هب  تسد  روبزم و  يهلیـسو  نتخاـس  فشک و  يارب  اـم  یگداـمآ 

دوجو هب  ریسم  ياهدحاو  زا  یضعب  يانبریز  رد  هک  رایتخا  يهدیدپ  نآ  درادن و  میداد ، حیـضوت  دحاو  راهچ  رد  هک  روبزم  ریـسم  عومجم 
هک تسا  نینچ  اـم ، ثحب  دروم  يهلئـسم  رب  لاـثم  نیا  قیبطت  دریگب . رارق  شزرا  تیلوئـسم و  دـهعت و  يهقطنم  رد  دـناوتیم  تسا ، هدـمآ 

مدنگ زا  بانتجا  هب  زا  ندوب  فظوم  تشهب و  رد  وا  تنوکس  قیاقح و  میلعت  يهلیـسو  هب  دوجوم  نآ  هب  يدنوادخ  تیانع  مدآ و  شنیرفآ 
ار نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدوب  يریـسم  يهشقن  تشهب ، زا  ندـمآ  نوریب  مدـنگ و  ندروخ  هب  باکترا  ناطیـش و  زا  ندروخ  بیرف  و 

رایتخا نیا  انمـض  تسا . هدرک  ادیپ  ققحت  هدوب و  مدآ  يرایتخا  راک  لوصحم  يربج و  ياهدحاو  زا  بکرم  ریـسم  نیا  تسا ، هدومن  میظنت 
يانبریز رد 

مدآ تقلخ  زا  ریسم  يهشقن  نوچ  هک  دوش  هتفگ  رگا  و  تسا . هتشگ  مدآ  تیلوئسم  بجوم  هتفرگ و  رارق  اهشزرا  يهقطنم  رد  روبزم  ریسم 
ياهجیتن نیرتیلاع  هک  تسنیا  خساپ  تسا ؟ هتـشاد  ياهجیتن  هچ  مدآ  رایتخا  نیاربانب  دوب ، هدـش  تیبثت  هللاهفیلخ  ناونع  هب  نیمز  هب  ندـمآ  ات 

يور رد  هک  هچنآ  يرایتخا  نداد  ماجنا  فیلکت و  هک  دنادب  دشچب و  ار  رایتخا  معط  مدآ  هک  تسا  هدوب  نیا  هتشاد ، ربرد  رایتخا  نیا  هک  ار 
هتفایرد مه  ار  فیلکت  هب  طوبرم  لئاسم  رایتخا و  معط  ربج  روط  هب  دوخ ، يربج  ریـسم  رد  مدآ  سپ  تسیچ . داتفا ، دهاوخ  نایرج  هب  نیمز 

. امدن رارتغالاب  الجو و  لذجلاب  لدبتـسا  هنهوب و  همیزعلا  هکـشب و  نیقیلا  عابف  راربالا  هقفارم  ماقملا و  رادب  هیلع  هساقن  هودـع  هرتغاف  تسا .
مدآ نمشد  هک  ناطیش   ) هیرذلا لسانتو  هیلبلا  راد  یلا  هطبهاو  هتنج  یلا  درملا  هدعو  هتمحر و  هملک  هاقل  هتبوت و  یف  هل  هناحبس  هللا  طسب  مث 

اهناسنا ردپ  داد . شبیرف  دیزرو و  تداسح  رادرک  کین  ناگتفای  لامک  اب  وا  شزیمآ  هب  دوب و  هدش  مدآ  بیـصن  هک  یلاع  هاگتماقا  هب  دوب ،
لیدبت وا  یتشهب  ینامداش  تخورف ، دوب ، هدروآ  دوجو  هب  ار  شلماع  ناطیش  هک  یتسس  لزلزت و  هب  ار  شمیمصت  دیدرت و  هب  ار  دوخ  نیقی 

رک سپس  تفای . نایاپ  ینامیشپ  هب  شندروخ  بیرف  دش و  سرت  هب 
، دروآ شهاگرد  هب  هبوت  ددرگ و  سپ  زاب  تشذـگ ، وا  رب  هک  یتلفغ  زا  ات  تخاس ، شنافوکـش  دیـشخب و  مدآ  هب  یطاسبنا  ناـبرهم  راـگد 
شیامزآ و هاگیاج  هک  ایند  نیا  هب  ار  مدآ  هاگنآ  داد ، هدـعو  تشهب  هب  ار  وا  تشگزاـب  هدومن ، میلعت  مدآ  هب  ار  شتمحر  يهملک  دـنوادخ 

همتاـخ ع )  ) مدآ هب  ندرکن  هدجـس  رد  ناطیـش  يدـیلپ  داد  بیرف  ار  رـشبلاوبا  مدآ  ترـضح  ناطیـش  دروآ .) دورف  دوب ، شنادـنزرف  ریثـکت 
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نیا درک . ریثاـت  مدآ  رد  شیاوغا  دـمآرب و  يو  ياوغا  ددـص  رد  راـب  نیا  دوب ، رـشبلاوبا  ماـقم  ندروآ  نیئاـپ  رکف  رد  هراومه  هکلب  تفاـین ،
، دوب سدـقم  تادوجوم  اـب  يزاـسمد  هک  ار  وا  يـالاو  تلزنم  تسناوتیمن  هک  دوب  وا  اـب  ناطیـش  يهنیرید  تداـسح  لولعم  مود  يراـکبان 

راداو مدـنگ  ندروخ  هب  ار  وت  یهاوخریخ  يور  زا  نم  هک  دروخ  دـنگوس  درک و  کـیرحت  مدـنگ  زا  ندروخ  هب  ار  وا  اذـل  دـیامن . لـمحت 
تخرد ای  رـش ، ریخ و  تخرد  دـنک  لوانت  نآ  زا  مدآ  تسیابیمن  هک  هیهنم  يهرجـش  زا  دوصقم  دـناهتفگ : باتک  لها  زا  یـضعب  منکیم !

يهفـسلف هب  رظن  اب  هک  دـشابیم  تفرعم  رـش و  ریخ و  هب  ءانتعایب  لایخیب و  راکفا  يهدـش  هتخاس  اـههناسفا  هنوگ  نیا  تسا ! هدوب  تفرعم 
رگم مدیرفاین  ار  سنا  نج و  نم  و   ) نودبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و  تسا : هدوب  تفرعم  تدابع  هک  مدآ  ینب  تقلخ 

لاـح ره  هب  و  تسا . هدرک  یفرعم  مدـنگ  تخرد  نآ  ربـتعم  تنـس  نآرق و  هب  رظن  اـب  مالـسا  تسا . تاـفارخ  چوـپ و  دنتـسرپب .) ارم  هـکنیا 
ام  ) امزع هل  دجن  ملق  یسنف  لبق  نم  مدآ  یلا  اندهع  دقل  و  دماینرب . گرزب  شیامزآ  نیا  يهدهع  زا  ناطیـش  ياوغا  تهج  هب  مدآ  ترـضح 

تفرگ و ار  وا  نیقی  ناطیش  ياوغا  میتفاین .) وا  رد  میمصت  يارجا  يارب  یتمواقم  درک و  شومارف  وا  یلو  میدرک ، دهع  مدآ  هب  نیا  زا  شیپ 
رد دوـب . هدرک  داـی  ناطیـش  هک  دوـب  يدـنگوس  تهج  هب  داد  تسد  زا  ار  شنیقی  مدآ  هکنیا  تسا : هدـش  هـتفگ  تخادـنا . دـیدرت  هـب  ار  وا 

هجیتن ار  ینامیشپ  ناطیـش ، بیرف  ندروخ  زا  تشگ و  لدبم  هودنا  سرت و  هب  مدآ  ياهیداش  رورـس و  هک  دوب  نیقی  نداد  تسد  زا  يهجیتن 
اب اذل  تخادرپن ، دوخ  يهئربت  يارب  اوران  یفاب  هفـسلف  لیوات و  حیحـصت و  هب  درکن و  دوخ  هابتـشا  هب  رارـصا  اذـل  دوب ، مدآ  وا  یلو  تفرگ .

نانآ هب  هک  داد  دای  وا  هب  ار  نیموصعم  يهمئا  سدقم  ءامـسا  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  تایاور  زا  یـضعب  رد   ) یهلا تایانع  فطل و 
يا  ) نیرساخلا نم  ننوکنل  انمحرت  انل و  رفغت  مل  ناف  انسفنا  انملظ  انبر  الاق  تفگ : درک و  هابتشا  هب  فارتعا  تحارـص  لامک  اب  دنک ) لسوت 

وخ ناراکنایز  زا  ام  یئامرفن  محرت  یئاشخبن و  ام  رب  رگا  میدرک ، متس  نتشیوخ  هب  ام  ام ، راگدرورپ 
ایند نیا  راپـسهرار  وا  سپـس  داد و  وا  هب  ار  نادیواج  تشهب  هب  تشگزاب  يهدعو  دومرف و  وا  لاح  لماش  ار  شتمحر  دـنوادخ  دوب .) میها 
مدآ دننام  هکنیا  ياج  هب  هک  میروایب  رظنرد  ار  ناطیـش  تجاجل  ربک و  لاح  تخاس . راپـسهر  تسا  لسانت  دلاوت و  شیامزآ و  هاگیاج  هک 

ینرظنا لاق  دوزفا و  دوخ  یمرشیب  يدیلپ و  هب  دنک ، راغفتسا  هبوت و  دوب ، هدش  بکترم  مدآ  رب  هدجـس  زا  عانتما  تهج  هب  هک  یتیـصعم  زا 
روشحم مدآ  نادنزرف  هک  يزور  ات  تفگ :  ) میقتـسملا کطارـص  مهل  ندـعقال  ینتیوغا  امیف  لاق  نیرظغملا . نم  کنا  لاق  نوثعبی . موی  یلا 

، ياهدومن نم  يهرابرد  هک  یئاوغا  لباقم  رد  تفگ : ناطیـش  یناگدش . هداد  تلهم  زا  وت  دومرف : دنوادخ  هدب . تلهم  نم  هب  دش ، دـنهاوخ 
موی یلا  ینرظنا  تفگ  منک !! اوغا  ارنانآ  ات  (. ) تسـشن مهاوخ  تفرگ ، دنهاوخ  شیپ  ار  میقتـسم  طارـص  هک  مدآ  نادـنزرف  نیمک  رد  اعطق 

هتشاد دوجو  تیصعم  باکترا  تلع  هک  یمادام  هک  یلاوتم  ياهتیصعم  يریجنز  نوناق  تسنیا  يرآ ، انبر  ای  بت  هک  یتفگ  یکـشاک  ازجلا 
سح عابشا  يارب  ای  دوخ و  طلغ  راک  حیحصت  يارب  دوشیم ، بکترم  مرجم  هک  ار  یمرج  ره  دوب ) تداسح  ربکت و  ناطیـش  رد  هک   ) دشاب

. دوشیم بکترم  يرگید  مرج  هب  ماقتنا 
هحفص 174] ]

یناربمایپ یکاخ  يهرک  نیا  رد  ناحبـس  دنوادخ   ) مهتناما هلاسرلا  غیلبت  یلع  مهقاثیم و  یحولا  یلع  ذخا  ءایبنا  هدلو  نم  هناحبـس  یفطـصاو 
مهم رایـسب  عوضوم  هس  تالمج  نیا  رد  تفرگ .) نامیپ  تلاسر  غیلبت  رد  تناما  یحو و  ندرپس  يارب  نانآ  زا  دـیزگرب و  مدآ  نادـنزرف  زا 

هب ار  یناسنا  دارفا  زا  یـضعب  لاعتم  دـنوادخ  ارچ  هک  هلئـسم  نیا  يربمایپ  يارب  اهناسنا  زا  یـضعب  صاصتخا  هفـسلف  - 1 تسا : هدـش  حرطم 
اتمدـقم هلئـسم ، نیا  زا  خـساپ  حیـضوت و  يارب  تسا . هدومن  لوغـشم  دوخ  هب  ار  مدرم  زا  ياهدـع  نهذ  هراوـمه  تسا ؟ هدـیزگرب  يربماـیپ 

ار یناسنا  ود  چـیه  اهنت  هن  تفگ : ناوتیم  عطق  روط  هب  اهناسنا - یعیبط  فـالتخا  - 1 میریگب : رظن  رد  ار  اهناسنا  فالتخا  عون  هس  یتسیاـب 
زا یئزج  دوجوم  ود  یتح  هکلب  دنشاب ، هدوب  مه  لثم  تایصوصخ  تاهج و  يهمه  زا  هک  درک  ادیپ  ناوتیمن  مدآ  ینب  عون  دارفا  يهمه  رد 
رد دوخ  هب  رصحنم  تایصوصخ  اب  يزیچ  ره  هک  تسا  یلک  يهدعاق  کی  نیا  دنتسین . یکی  تایصوصخ  تاهج و  يهمه  زا  مه  تادامج 
هب یـصوصخ ، لـماوع  اهدـص  يهیحاـن  زا  رگید  دوجوم  زا  يدرف  ره  دـننام  اـهناسنا  زا  يدرف  ره  هک  یماداـم  دریگیم . رارق  دوجو  ریجنز 
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يرگید درف  لثم  تاهج  يهمه  زا  هتشگ  یصاصتخا  ياههبنج  ياراد  هک  تسا  ملسم  دتفایم ، نایرج 
ءیش ود  هک  نیمه  دنـشاب . یکی  تایـصوصخ  مامت  رد  هک  دوشیمن  ادیپ  نورتکلا  ود  یتح  تسا : هتفگ  نانادکیزیف  زا  یکی  دوب . دهاوخن 

يهدنروآ دوجو  هب  تلع  رد  هک  یتیـصوصخ  رظن  زا  تسا و  هدرک  لاغـشا  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  ییاضف  رظن  زا  لقادح  درک ، ادـیپ  ققحت 
دارفا يهمه  هک  مییوـگب  مه  رگا  اـهناسنا - یناور  فـالتخا  - 2 دـتفایم . ناـیرج  رد  هدرک  نییعت  دوـخ  يارب  يزرم  تسا ، هدوـب  کـی  ره 

ردپ و يهفطن  ءازجا   ) یمدآ تقلخ  يدابم  هکنیمه  لاح  نیا  اب  دنرگیدمه ، لثم  نآ ، ياهدادعتسا  اهورین و  ناور و  تیهام  رظن  زا  یناسنا 
یگدنز لوط  رد  دننکیم و  ادیپ  دشر  یصاصتخا ، ياهتیعقوم  رد  تکرح  اب  ینیعم  يارجم  رد  يدابم  نیا  دندومن ، لعافت  هب  عورش  ردام )

تمکح و دض  فالتخا  اهنت  هن  فالتخا  عون  ود  نیا  دـننکیم . تکرح  صاخ  یعامتجا  یعیبط و  طیحم  لماوع  صوصخم و  ياهتثارو  اب 
يرجآ ددع  دنچ  طابترا  دـننام  رگیدـکی  اب  اهناسنا  طابترا  روبزم  فالتخا  ود  نودـب  اریز  تسا ، تمکح  قطنم و  نیع  هکلب  تسین ، قطنم 
داجیا ياهوپاکت  یلعافت و  ياهیگتـسویپ  نودب  هک  یتروص  رد  درادـن . تیمک  شیازفا  زج  ياهجیتن  هک  دوش  هتـشاذگ  مه  يور  هک  تسا 
دیجم نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یلک  نوناق  نامه  نیا  تسین . روصت  لباق  مه  ناسنا  ود  يارب  یتح  یگدنز  رثات ، ریثات و  يهدـننک 

گ
، مدرم يا  . ) مکاقتا هللا  دنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعـش و  مک  انلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  ای  تسا : هدرک  دزـشو 

هتـشاد یگدنز  رد  یگنهامه  يارب  رگیدـکی  هب  تفرعم  ات  میداد  رارق  اههلیبق  اههورگ و  ار  امـش  میدـیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام 
تازاـیتما و زا  اـهناسنا  يهمه  هک  تسا  ملـسم  تازاـیتما - رد  فـالتخا  - 3 تسا .) امـش  نیرتاوقت  اب  ادـخ  دزن  امـش  نیرتشزرا  اـب  دیـشاب ،

تردق دننام  تسا ، یعیبط  تازایتما  مکی - لماع  دیآیم : دوجو  هب  یساسا  لماع  ود  زا  تازایتما  نیا  دنتسین . رادروخرب  ناسکی  ياهشزرا 
دنناـم دـشابیمن ، اهـشزرا  يهقطنم  رد  لـخاد  تازاـیتما  زا  عون  نیا  کـلذ . ریغ  و  ثداوح ، لـباقم  رد  تمواـقم  يورین  رتـشیب ، ینامـسج 

دوخ يریگ  فدـه  مود - لماع  کلذ . ریغ  تمیق و  نارگ  نداعم  هوک و  کی  هلق  عافترا  بآ و  يهداـم  ندوب  یتاـیح  باـتفآ و  ییانـشور 
رارق اهـشزرا  يهقطنم  رد  ددرگیم ، لیـصحت  لـماع  نیا  اـب  هک  یتازاـیتما  فدـه . نآ  هب  لوـصو  يارب  وا  يراـیتخا  ياهـششوک  ناـسنا و 

هب طوبرم  یللع  هب  دنوامد  هوک  مینک  ضرف  هک  میاهدروآ  رظنرد  اهراب  ار  نشور  لاثم  نیا  دشاب . هدوب  هدـیدپ  نیرتزیچان  هچرگا  دریگیم ،
ایحا نانچ  ار  ناریا  ریوک  دتفایب و  هار  نآ  نورد  زا  لالز  يهمشچ  اهدص  دوش و  رجفنم  ینیمزریز  داوم 

اهـشزرا يهقطنم  دراو  ار  دـنوامد  راجفنا  ریگمـشچ ، هداـعلاقوف  زاـیتما  نیا  دـیامن . نیماـت  ار  ناـسنا  اـهنویلیم  یگدـنز  دـناوتب  هک  دـنک  ء 
عمج دـنوامد  هوک  نورد  رد  ار  یناوارف  بآ  هتـشذگ ، رد  یعیبط  لـماوع  يرادـقم  هک  تسنیا  تسا ، هدـش  عقاو  هک  هچنآ  اریز  دـنکیمن ،
يربج ریـسم  رد  يربج  نایرج  زج  اههدـیدپ  نیا  يهمه  تسا . هتخادـنا  نایرج  هب  هدروآ و  نوریب  ار  بآ  نآ  يرگید  لماوع  زورما  هدرک ،
دروم راک  زا  شیب  رگید  يهیخب  دـنچ  رگا  دزودیم ، ینیعم  لوپ  لـباقم  رد  ار  امـش  شفک  هک  زودهنیپ  کـی  هک  یتروص  رد  تسا . هدوبن 

اهـشزرا يهقطنم  دراو  دـنک ، ادـیپ  ماود  ناسنا  کی  ياپ  رد  رتشیب  زور  دـنچ  شفک  هک  يریگ  فدـه  نیا  اـب  دـنزب  امـش  شفک  هب  هلماـعم 
دارفا رد  یناور  یعیبـط و  فـالتخا  اریز  ددرگیم . نشور  ثحب  دروم  يهلئـسم  روبزم  فـالتخا  عون  هس  رد  قیقد  يهعلاـطم  اـب  ددرگیم .

، تازایتما ندوب  عون  ود  رد  یفاک  تقد  ای  و  تسا . هتـشگ  یـشان  یگدـنز  نوناق  نیرتیمتح  زا  هک  تسا  یترورـض  میتفگ : هکنانچ  یمدآ 
يارب هک  نایمدآ  يهمه  الوا  اریز  تسا ؟ هدومن  زاتمم  توبن  ماقم  اب  ار  اـهناسنا  زا  یـضعب  دـنوادخ  ارچ  هک  دوشیم  هتـشادرب  ضارتعا  نیا 

يور رد  تاتابن  نارادناج و  یگدنز  دندوب ، دیشروخ  یسمش ، يهموظنم  تارک  يهمه  رگا  هکنانچ  دنوشیمن ، هدیزگرب  يربمایپ 
هدومن زاتمم  توبن  اب  ار  صخـش  نآ  ادخ  ارچ  هک  دراد  دوجو  لاوئـس  نیمه  دسرب ، توبن  ماقم  هب  هک  سک  ره  زین  دوبن . ریذپناکما  نیمز 

الثم هک  مینکیم  حرطم  دوخ  يارب  یتسه  ملاع  تانایرج  للع  يهرابرد  ینادان  هب  رظن  اـب  هک  تسا  يروآهدـنخ  لاوئـس  ناـمه  نیا  تسا ؟
هب هک  يزایتما  میتفگ : هکنانچ  اـیناث - تسا ؟ هدـشن  عقاو  لـباقم  يهطقن  رد  هتفرگ  رارق  اـضف  زا  هطقن  نآ  رد  یناـمی  يارعـش  يهراتـس  ارچ 
هک تهج  نآ  زا  توبن  يارب  درف  کی  نداد  صاـصتخا  ددرگیمن . اهـشزرا  يهقطنم  دراو  دـشابن ، دنتـسم  ناـسنا  دوخ  شـشوک  راـیتخا و 
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. دریگیم رارق  یسک  رایتخا  رد  هک  ینالک  يهیامرس  دننام  دوشیمن ، بوسحم  یـشزرا  تازایتما  زا  تسا ، تقلخ  یلاع  لماوع  هب  هتـسباو 
ربمایپ تازایتما  نایب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـتفایب . راک  هب  یقطنم  روط  هب  هیامرـس  نیا  هک  ددرگیم  عورـش  عقوم  نآ  زا  یـشزرا  زاـیتما 

هداد ماجنا  توبن  يهیامرـس  نتـشاد  تهج  هب  هچ  یـصخش و  روط  هب  هچ  زا  هک  تسا  ییاهـششوک  راک و  زا  یـشان  ینآرق  تایآ  رد  مرکا 
ماقم هب  ناسنا  کی  ندـش  هدـیزگرب  هک  تسا  ملـسم  یلب ، تسا . هدـش  هدـیزگرب  تلاـسر  توبن و  يارب  وا  هک  تهج  نآ  زا  اـهنت  هن  تسا ،

ات تلع  نورد  لماک  یگتسیاش  حور و  يافص  یلو  دشابیمن ، ریذپناکما  لماک  یگتسیاش  لیصحت  حور و  يهیفضت  نودب  توبن ، خماش 
دهدب و رارق  دوخ  فده  ار  يربمایپ  هب  ندیسر  دشوکب و  نورد  ریهطت  ریـسم  رد  يدامتم  ياهلاس  درف  کی  هک  يروط  هب  تسین ، توبن  هم 

شلوـلعم ماهدروآ ، دوـجو  هب  ار  یتـلع  ینعی  مهاوـخیم ، ار  مدرم  ماهدرک ، راـک  نم  دـیوگب : دـشاب و  راـکبلط  ادـخ  زا  ار  يربماـیپ  سپس 
رد هک  بآ  دوجو  هک  تسنیا  نآ  دـنک و  کمک  هلئـسم  نیا  حیـضوت  هب  دـناوتیم  هداس  لاثم  کی  يروایب !!! دوجو  هب  دـیاب  ار  يربماـیپ ) )

هناخدور نیا  ینعی  تسین ، هناخدور  دوخ  تاذ  زا  دـنکیم ، ءایحا  ار  اهلگ  اههاگتـشک و  ناتخرد و  دوریم و  و  دوشیم ، يراج  هناـخدور 
رارق یهار  زا  ار  هناـخدور  بآ  ریـسم  دـنمدرخ  صخـش  هتبلا  تسا ، بآ  نآ  ریـسم  طـقف  هکلب  تسا ، هدروآ  دوـجو  هب  ار  بآ  هـک  تـسین 

ینآرق تایآ  یلقع و  یلیالد  هب  رظن  اب  توبن  عوضوم  دریگب . ار  بآ  ناـیرج  ولج  هک  دـشابن  ـالاب  رـس  رـضم و  داوم  هب  هدولآ  هک  دـهدیم 
كاپ نایرج ، نیا  رد  ناربمایپ  یـشزرا  زایتما  دنکیم . ءایحا  ار  اهناسنا  دـتفایم و  نایرج  هب  ناربمایپ  كاپ  نورد  رد  هک  تسا  بآ  هب  هیبش 
لمحت فیلاـکت و  ماـجنا  رد  مالـسا  ربماـیپ  اـصوصخم  یهلا ، ناربماـیپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . نورد  نتـشادهاگن  كاـپ  ندوـب و 

وا هفصن  الیلق . الا  لیللا  مق  لمزملا . اهیا  ای  دناهدوب . رتاشوک  مدرم  يهمه  زا  اهیرادهدنز  بش  اهیراوگان و  اهتقشم و 
راهنلا یف  کل  نا  الیق . موقا  اطو و  دشا  یه  لیللا  هئشان  نا  الیقث . الوق  کیلع  یقلنـس  انا  الیترت . نآرقلا  لتر  هیلع و  دز  وا  الیلق . هنم  صقنا 

نآ زا  یکدـنا  رگم  زیخرب ، تدابع  يارب  ار  بش  يهمه  باوخ ، سابل  رد  هدـیچیپ  يا  . ) الیتبت هیلا  لتبت  کبر و  مسا  رکذا  و  الیوط . اـحبس 
يدنوادخ تدابع  هب  ار  بش  مین  زا  شیب  یتشاد  تردق  رگا  و  ار . بش  مین  زا  مک  يرادقم  يدوب ، روذعم  رگا  زیخرب ، ار  بش  زا  یمین  ار ،

تسا تخس  رایسب  نخس  نیا  لمحت  درک . میهاوخ  ءاقلا  وت  رب  ینیگنس  نخس  يدوز  هب  هک  شاب  هدامآ  امن . توالت  بوخ  ار  نآرق  زیخرب .
رد هک  یهار  رد  ار  تیاهمدق  بش  ياهیکیرات  رد  حور  یلماکت  ندیدرگ  هک  مینکیم  میرحت  یهاگنابش  ياهتدابع  هب  ار  وت  تهج  نادب  و 

ماـن داـی  هـب  تـسا . ینـالوط  سب  هـنازور  ياـهوپاکت  رد  وـت  يروانــش  دـیامنیم . رت  تباـث  ار  تنخــس  دزاـسیم و  رتـمکحم  يراد  شیپ 
هک تسا  ياهملک  یحو  ماهلا  یحو و  - 2 شاب .) عطقنم  تیادخ  هاگراب  هب  هدیرب ، لماوع  يهمه  زا  ریطخ  رما  نیا  رد  شاب و  تراگدرورپ 

یتسیاب هک  قیاقح  نآ  زا  ناربمایپ  نتخاس  هاگآ  زا  تسترابع  نایدا  حالطـصا  رد  یلو  تسا ، هدـش  هدرب  راـک  هب  هراـشا  ياـنعم  هب  تغل  رد 
لیئربج ب دننام  ياهتشرف  يهلیسو  هب  تسا  نکمم  نتخاس  هاگآ  نیا  دنیامن . غیلبت  اهناسنا  هب  ار  اهنآ 

تـسا دنمزاین  یحیـضوت  هب  دوشیم ، هدیمان  یحو  هک  یعیبط  قوف  یهاگآ  نیا  دریگب . تروص  میقتـسم  روط  هب  تسا  نکمم  دـشاب و  هدو 
ناونع هب  تسا . نوگانوگ  رایسب  دنکیم ، ریثات  اهنآ  رد  هک  یلماوع  زا  تادوجوم  شریذپ  دادعتـسا  میوشیم : رکذتم  رـصتخم  روط  هب  هک 
لماع ود  زا  ینعی  دنکیم . ادیپ  یجومت  نآ ، رد  یکچوک  گنس  نداتفا  ای  زیچان و  یمیسن  ندیزو  اب  تسا  یعیام  مسج  کی  هک  بآ  لاثم 
ندـید زا  ناسنا  دریذـپیمن ، ار  يرثات  کچوک ، نش  هناد  کی  میـسن و  لماع  ود  لـباقم  رد  گنـس  هک  یتروص  رد  دوشیم . رثاـتم  روبزم 
ناشن دوخ  زا  اـهنآ  لـباقم  رد  یلمعلاسکع  هنوگ  چـیه  نارادـناج  ریاـس  تاـتابن و  تاداـمج و  یلو  دوشیم ، رثاـتم  اـهیئابیز  تازاـیتما و 
تهج ود  زا  رثوم  لماوع  زا  نانآ  شریذـپ  دادعتـسا  دـید  میهاوخ  میریگب ، رظنرد  ناشلدـتعم  تعیبط  اـب  ار  اـهناسنا  ورملق  رگا  دـنهدیمن .

اهنت ار  تایعقاو  هک  دنتسه  ییاهناسنا  دوخ . زج  تایعقاو  يهرابرد  نانآ  یناور  يزغم و  ياهشیارگ  عون  مکی - تهج  تسا . فلتخم  رایسب 
یهاوخدوخ ساسحا  يهلیسو  هب  ياهتسد  دنوشیم . میلست  يداژن  تاساسحا  هب  رگید  یـضعب  دننکیم ، لوبق  يدنواشیوخ  فطاوع  هار  زا 

، دنریذپیم ار  تایعقاو  یقطنم ، ياههشیدنا  هار  زا  اهنت  هک  مینیبیم  ار  يرگید  ياهناسنا  دندرگیم …  وربور  تایعقاو  اب 
اب ار  نانآ  يهطبار  دـنراد ، تایعقاو  شریذـپ  رد  نایمدآ  هک  یتافالتخا  دـننادیم . تایعقاو  زومر  ار  تـالیخت  يرگید  هورگ  هک  یلاـح  رد 
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هب دـناهدید ، راب  اهدـص  ار  نآ  ناگمه  هک  ياهدـیدپ  يهدـهاشم  اب  هک  مینیبیم  ار  یناسنا  تسا . هتخاس  توافتم  تخـس  اهناسنا  تعیبط و 
دادعتـسا دوـخ  تیـصاخ  مود - تهج  دروآیم . لاـبند  هب  ار  ياهداـعلاقوف  ياـهینوگرگد  یهاـگ  هک  دوـشیم  لـقتنم  ياهزاـت  تـیعقاو 

یمدآ یناور  يزغم و  ياهدادعتسا  زا  کی  ره  نینچمه  اهادص ، زا  شوگ  دریذپیم و  ریثات  اهگنر  ییانشور و  زا  مشچ  هکنانچ  هدنریذپ -
هب ار  هشیدـنا  هک  یلک  نیناوق  یـصخش و  يایاضق  یگنوگچ  زا  ناسنا  يهشیدـنا  دادعتـسا  الثم  ددرگیم . رثاـتم  ینیعم  تاـعوضوم  زا  زین 
اب اهورین . ریاس  نینچمه  دنکیم و  لمع  اهیئابیز  لباقم  رد  وا  یبایابیز  دادعتـسا  هک  یتروص  رد  دـتفایم ، نایرج  هب  دـنروآیمرد  تکرح 

فلاخم یلومعم ، كرتشم و  تایلک  زا  يرادـقم  رد  رثوم ، لماوع  زا  اهدادعتـسا  شریذـپ  نتخاس  رـصحنم  هک  تسا  تهج  ود  نیا  هب  رظن 
اب نونکات  هک  تسنیا  نآ  میهدب و  رارق  تقد  دروم  مه  ار  يرگید  مهم  بلطم  کی  یتسیاب  حیـضوت ، نیا  زا  سپ  دـشابیم . هبرجت  سح و 

ياهدادعتسا ا اهورین و  همه  میاهتسناوتن  ام  ناسنا ، یناور  ینامسج و  تعیبط  هب  طوبرم  مولع  شرتسگ  تفرشیپ و  همه  نیا 
هب ناـسنا  هک  يزغم ، يهقراـب  نآ  تسیچ ؟ ندز  سدـح  تقیقح  مینادیمن  اـم  - 1 لاـثم : ناونع  هب  میـسانشب . ار  زیگناتفگـش  دوجوم  نی 

يداع يارجم  هشیدنا  هکنیا  نودب  دـسرب ، نآ  هب  روصت  قوف  تعرـس  اب  تیعقاو ، کی  زا  رود  رایـسب  ياهدـحاو  زا  دـناوتیم  نآ  يهلیـسو 
هک تسیاهدیدپ  هچ  يروضح  ملع  ای  سنایـسنک )  ) يرایـشه دوخ  هک  مینادیمن  ام  - 2 دیامن !! يرپس  فدـه  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ 

يهرابرد ام  - 4 تسا . لوهجم  الماک  ام  يارب  يرنه  ياـهتیقالخ  تاـفاشتکا و  ییاـهن  لـماوع  - 3 مـینکیم . كرد  دوـخ  نورد  رد  ار  نآ 
یفن اـی  دوجوم و  تروص  هب  مودـعم  میـسجت  - 5 میرادـن . میقتـسم  ساسحا  کی  زج  رایتخا ،)  ) یناور يدازآ  يهدـیدپ  تقیقح  تخاـنش 

ياهتدحو - 6 تسا . هدـشن  نشور  یملع  نوناق  چـیه  اـب  ینورد ، میقتـسم  تیلاـعف  هار  زا  هچ  نیقلت و  اـب  هچ  نآ ، مدـع  میـسجت  دوجوم و 
هب يهفاـضا 1  هب  و 1  اب 1  تسا  يواـسم  يهفاـضا 1  هب  هک 1  دـنکیم  ماغدا  رگیدـکی  رد  نانچ  ار  داضتم  فلتخم و  ياـهناسنا  یناـمرآ ،
رد دص  رود  ای  کیدزن  يهدـنیآ  رد  هک  ییاهباوخ  - 7 دوشیم ! یقلت  يواسم 1  زاب  يهفاضا 1  هب  درایلیم  اب 1 و  تسا  يواسم  يهفاضا 1 

ییوجهنارکیب دادعتسا  ای  ورین  - 8 تسا . هدادن  ناشن  هدیدپ  نیا  تخانـش  يارب  یهار  چیه  نونکات  ملع  ددرگیم و  تایعقاو  هب  قیبطت  دص 
ایرد و 

چیه هک  ندرک  رداص  یلک  مکح  نآ  يهرابرد  نداهن و  لباقم  رد  بیـس  ددـع  کی  دـننام  ار  یتسه  ناـهج  - 9 یتسه . یلک  گـنهآ  تف 
عالطا اهنآ  زا  ناگمه  هک  رـصتخم  ياهلاثم  نیا  درادـن . دوجو  راـهظا  قح  ناـهج  نداـهنرب  هنوگ  نیا  نودـب  ینیبناـهج  یفـسلف و  بتکم 

یمدآ زغم  ناور و  تایعقاو  هکنیا  هن  دـشابیم ، یمدآ  لوهجم  ياهورین  اهدادعتـسا و  نداد  ناشن  يارب  ییاههنومن  ناونع  هب  اـعقاو  میراد ،
، دوشیم هدید  ییاهناسنا  رد  هک  تسا  فاشتکا  ماهلا و  یگدنریگ  هدنزرا ، مهم و  رایسب  ياهدادعتـسا  نآ  زا  یکی  تسا . اهنآ  هب  رـصحنم 

دوجو هب  نآ  هدـنزاس  ياهتیعقاو  ای  یناسنا و  ياهتلاصا  تخانـش  رد  ماهلا  نیا  رگا  کلذ . ریغ  یفـسلف و  یملع و  يرنه و  ياـهماهلا  دـننام 
نیا یگدنریگ  دادعتـسا  ياراد  هک  يدارفا  دهدیم ، ناشن  خـیرات  هکنانچ  و  دـنیوگیم . اوشیپ  ربهر و  حالطـصا  رد  ار  نآ  بحاص  دـیایب ،

يهدیدپ نتخاس  شوشم  دش . رکنم  ناوتیمن  ار  دارفا  هنوگ  نیا  دوجو  لاح  ره  هب  و  دنشابیم . يدودحم  رایسب  ياهتیلقا  دنتسه ، ماهلا  عون 
یهلا یحو  یگدـنریگ  دادعتـسا  ماهلا ، دادعتـسا  زا  رتالاب  تسا . یملع  یبرجت  شور  زا  رود  مه ، رب  مه و  رد  تاحالطـصا  یتشم  اب  ماـهلا 

يذپ يارب  هک  یهار  اهنت  میناوتان ، دادعتسا  نیا  قیقد  ریسفت  زا  ام  تسا . هتشاد  دوجو  ماظع  ناربمایپ  رد  هک  تسا 
يارب دنک . راکنا  ار  نآ  دـناوتیمن  یـسک  هک  تسا  ماهلا  يهدـیدپ  نامه  میراد ، تسد  رد  دارفا  زا  یـضعب  رد  دادعتـسا  نینچ  ناکما  شر 
رظنرد ار  یناور  يالاو  يهدـیدپ  نیا  همدـقم ، ناونع  هب  ناوتیم  رتالاو  یملاـع  زا  تاـیعقاو  یگدـنریگ  یحو و  ياـنعم  یلاـمجا  تفاـیرد 

رب ار  فیـصوت  لباق  ریغ  ییانـشور  زا  یعون  شبات  هک  دریگیم  دوخ  هب  ـالتعا  يدـح  هب  یمدآ  نورد  تینارون  افـص و  یهاـگ  هک  تفرگ 
هب دنیبیم . ار  اهنآ  يهمه  یئوگ  دباییمرد و  دوخ  رد  ار  یتسه  ناهج  يدابم  لوصا و  لاح  نیا  رد  دنکیم . هدهاشم  یتسه  ناهج  يهمه 
ام ثحب  دروم  هک  یحو  یگدـنریگ  نآ  یناور ، تلاح  نیا  هچرگا  دـنک . زاورپ  نت  سفق  زا  دـهاوخیم  لاح  نیا  رد  ناـسنا  نیتشنیا : لوق 

یعون شریذپ  هب  ار  ناسنا  دناوتیم  هتفای ، دشر  ياهناسنا  رد  نآ  نتـشاد  غارـس  ای  نتـشیوخ ، رد  تلاح  نیا  كرد  یلو  دـشابیمن ، تسا ،
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هراشا و قلطم  ياـنعم  هب  مه  یحو  يهملک  دـیجم  نآرق  رد  نآرق  رد  یحو  دزاـسب . عناـق  دوشیم ، هدـیمان  یحو  هک  تلاـح  نآ  زا  صاـخ 
یگدنریگ يانعم  هب  مه  تسا و  هدش  هدرب  راک  هب  دوخ ، یعیبط  نایرج  هب  یحو  فرط  نتخاس  راداو  یهلا و  ياههتـساوخ  زا  نتخاس  هاگآ 
: تسا ریز  رارق  هب  تسا ، لوا  يانعم  هب  اهنآ  رد  یحو  هک  یتایآ  زا  ياهنومن  تسا . یهلا  ناربمایپ  صوصخم  هک  تایعقاو  غالبا  و 

اههوک زا  ییاههناخ  دوخ  يارب  هک  درک  یحو  لسع  روبنز  هب  وت  راـگدرورپ  و  . ) اـتویب لاـبجلا  نم  يذـختا  نا  لـحنلا  یلا  کـبر  یحوا  و 
يارب داد و  رارق  هناگتفه  هرود ) ود   ) زور ود  رد  ار  اهنامسآ  . ) اهرما ءامس  لک  یف  یحوا  نیموی و  یف  تاوامس  عبس  نهاضقف  نک .) ذاختا 

ریغ ناگتـشرف و  زا  اهنامـسآ  ناـنکاس  تسا ، هتفرگ  رارق  یحو  فرط  هـک  نامـسآ  زا  دوـصقم  رگا  درک .) یحو  ار  دوـخ  رما  ینامـسآ  ره 
رگا نیمز و  يور  رد  ناربمایپ  راک  دـننام  دـشاب ، اـهنآ  غـالبا  تاـیعقاو و  یگدـنریگ  ياـنعم  هب  یحو  تسا  نکمم  دـشاب ، هدوب  ناگتـشرف 

نتخاـس راداو  یهلا و  ياههتـساوخ  زا  نتخاـس  هاـگآ  ياـنعم  هب  نآ  رد  یحو  هک  تسا  مکی  يهیآ  دـننام  دـشاب ، اهنامـسآ  دوـخ  دوـصقم 
: دننام تسا . هدش  ریبعت  تیاده  يهملک  اب  یهاگ  هک  تسا  نامه  انعم  نیا  هب  یحو  تقیقح  رد  دـشابیم . دوخ  یعیبط  نایرج  هب  اهنامـسآ 

ءایشا يهمه  يارب  هک  تسا  يدنوادخ  نآ  ام ، راگدرورپ  تفگ : نوعرف ) هب  ع )  ) یسوم . )) يده مث  هقلخ  ءیـش  لک  یطعا  يذلا  انبر  لاق 
اهنآ غالبا  تایعقاو و  نتفرگ  زا  ترابع  هک  مود  يانعم  هب  یحو  دومن .) تیادـه  دوخ  نایرج ) هب   ) ار اـهنآ  سپـس  دومرف و  تیاـنع  تقلخ 

دش لزان  تایعقاو  غالبا  یگنوگچ  بتارم و  رد  فالتخا  اب  ناربمایپ  يهمه  يارب  یحو  نیا  تسا . هدمآ  یناوارف  دراوم  رد  تسا 
هکنیا رگم  میداتـسرفن  تلاسر  هب  ار  ینادرم  وت  زا  شیپ  ام  و  . ) رکذلا لها  اولئـساف  مهیلا  یحون  الاجر  الا  کلبق  انلـسراام  و  دننام : تسا . ه 
هدشن لزان  نانآ  رب  یحو  هک  دناهدوب  یصاخشا  هک  دنکیم  دزشوگ  نآرق  دیـسرپب .) ملع  لها  زا  وگب ): نانآ  هب  . ) میدرکیم یحو  نانآ  هب 

و . ) ءیش هیلا  حوی  مل  یلا و  یحوا  لاق  وا  ابذک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نم  و  تسا : هدیسر  یحو  ام  رب  هک  دندرکیم  نیغورد  ياعدا  و 
هدشن یحو  وا  رب  يزیچ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  یحو  نم  هب  دیوگیم : هتفگ و  ادخ  هب  نیغورد  يارتفا  هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  تسیک 
خیرات لوط  رد  یحو  نایعدم  ناگدنیوگ و  ارتفا  هک  تسیدح  رد  اهناسنا  رب  یهلا  تیانع  فطل و  تایعقاو و  یتخس  رـس  تمظع و  تسا .)

هک تسا  نیا  لماوع  نآ  نیرتیساسا  نیرتنشور و  تسا . هدوب  نوگانوگ  نانآ  حاضتفا  تلذ و  لماوع  دناهتشگ . اوسر  روصت  قوف  تدش  هب 
يرادقم ام  هک  دنرادن  نیا  زج  ییاعدا  دـننکیم و  عورـش  ییادـتبا  تفرعم  زا  الوا  الثم  دـنیامن ، تابثا  ار  دوخ  یعقاو  تیعقوم  دـنناوتیمن 

رد هکنانچ  دـنوشیم و  ادـخ  ناهگان  دـننکیم و  یحو  ياـعدا  هاـگنآ  دـنرادنپیم و  هللا  ءاـیلوا  زا  ار  دوخ  مک  مک  سپـس  میراد ، تفرعم 
لد زا  ياهشوگ  رد  ار  ادخ  دنوریم و  رتالاب  ادخ  زا  دوشیم ، هدید  هیفوص  زا  یضعب  تایحطش 

تاروتـسد رظتنم  دریگیم و  ياج  ناشلد  رد  هک  اهزیچ  نآ  زا  یکی  دریگیم ، دوخ  رد  ار  اهزیچ  یلیخ  ناـنآ  لد  ینعی  دـنباییمرد ، ناـش 
تلاسر غالبا  نامیپ  - 3 دـنکیم . هولج  نایمدآ  ناکاپ  ياـهلد  رد  هکلب  دریگیمن ، رارق  لد  رد  ادـخ  هک  یتروص  رد  تسا !! ادـخ  دوشیم 

هب هدـش  یحو  قیاقح  غالبا  یحو و  شریذـپ  يارب  ناربمایپ  زا  دـنوادخ  هک  تسا  ینامیپ  دوش ، روصت  تسا  نکمم  هک  یناـمیپ  نیرتمظعم 
كاپ اهیهاوخدوخ  سوه و  يوه و  كاشاخ  سخ و  هنوگ  ره  زا  هک  دوش  دراو  یلد  رب  یحو  یتسیاب  هک  تسا  یهیدـب  دریگیم . اـهناسنا 
قیاقح ندـیناسر  رد  ناربمایپ  هک  تسا  ملـسم  دزاـسیم . راـت  هریت و  ار  یحو  تاـیح  بآ  يارجم  ینورد  یگدولآ  كدـنا  دـشاب و  هزنم  و 

یگدنز هک  تسا  نینچ  ربمایپ  کی  یتایح  عضو  تقیقح  رد  دنهدرد . نت  يراکادف  تشذگ و  هنوگ  همه  هب  یتسیاب  مدرم ، هب  هدـش  یحو 
يارب نیما  الماک  يهطـساو  تسا ، یعیبط  یگدنز  ياراد  تسا و  اهناسنا  زا  یکی  هک  لاح  نیع  رد  وا  دنک . یقلت  تلاسر  يانبم  رب  ار  دوخ 

، دریذـپب ادـخ  اب  نامیپ  رد  یتسیاـب  هک  ار  يراکادـف  نیرت  تخـس  هک : تفگ  ناوتب  دـیاش  تسا . لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  تلاـسر  غـالبا 
انیلع يرتقتل  کیلا  انیحوا  يذـلا  نع  کنونتفیل  اوداـک  نا  و  دوش : تقد  ریز  يهیآ  رد  تسا . تلاـسر  رما  رد  یهاوخدوخ  ندادـن  تلاـخد 

ذا هریغ و 
انیلع کل  دـجتال  مث  تامملا  فعـض  هایحلا و  فعـض  كانقذال  اذا  الیلق . ائیـش  مهیلا  نکرت  تدـک  دـقل  كانتبث  نا  ـالول  و  كوذـختال . ا 

ام هب  میاهدرک  یحو  وت  هب  هک  ار  نآ  زا  ریغ  ات  دنزاس ، لزلزتم  ار  وت  میاهدرک ، یحو  وت  هب  هک  هچنآ  رد  دـنهاوخیم  ناراکهبت  نآ  . ) اریـصن

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


نانآ هب  یکدنا  هک  دوب  کیدزن  میدرکیمن  تیبثت  ار  وت  رگا  و  دندرکیم . ذاختا  تسود  نتشیوخ  يارب  ار  وت  تروصنیا  رد  ییوگب . ءارتفا 
يرای ام  زا  رگید  میدـناشچیم ، وت  هب  ار  ناراکهنگ  گرم  یگدـنز و  باذـع )  ) ربارب ود  يدادیم  ناشن  ناـنآ  هب  یلیاـمت  رگا  ینک . هیکت 

هزنم كاپ و  یلک  هب  نانآ ، هب  هیکت  رافک و  نیکرـشم و  ياههتـساوخ  هب  لیم  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  ملـسم  یتفاـییمن .) دوخ  يارب 
. تسا هدومن  دای  یگدولآ  زا  يراددوخ  نتـشاد  هب  ار  وا  تسا و  هدومن  یهن  لایما  هنوگنیا  زا  ار  راوگرزب  نآ  يددـعتم  تایآ  تسا و  هدوب 

هچنآ هک  تسا  هتفریذپ  هتـسب و  ادخ  اب  تلاسر  رما  رد  ربمایپ  هک  تسا  ینامیپ  نآ  هب  يدـج  رادـشه  ثحب  دروم  يهیآ  زا  دوصقم  نیاربانب 
هک دـناهدرک  لـقن  قوف  يهیآ  لوزن  دروـم  رد  ار  یناتـساد  دـیامن . غـالبا  اـهناسنا  هب  يرییغت  كدـنا  نودـب  تسا ، هدـش  یحو  وا  هب  هک  ار 

يادخ هب  تناها  یئوگدب و  زا  وت  هک  دندرک  اضاقت  هدمآ و  ربمایپ  شیپ  برع  ناگرزب  زا  یهورگ 
شوگ ییوگیم  هک  یبلاطم  هب  میوش و  کیدزن  وت  هب  ام  ات  نک ، رود  دوخ  زا  ار  نایاونیب  ناگدرب و  نیا  رادرب و  تسد  ام  ياـهنامرآ  نا و 
زاربا نایاونیب ، ناگدرب و  زا  ناگرزب  نآ  يهسلج  کیکفت  هب  مالـسا ، تفرـشیپ  تعرـس  هب  قایتشا  تهج  هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  میهدـب . ارف 

یثـحب ناتـساد  نیا  لـصا  رد  اـم  دـنکیم  درط  دوخ  زا  ار  فارـشا  نآ  ربماـیپ  دوشیم و  لزاـن  قوف  يهیآ  لاـح  نیا  رد  دـنکیم و  لـیامت 
يوه و لیم  نیا  لماع  اریز  دوشیمن ، هدید  ربمایپ  لیامت  يهرابرد  ینوناق  لاکشا  نآ ، ندوب  حیحص  ضرف  رب  تسا : هدش  هتفگ  مینکیمن .
رد لاعتم ، دـنوادخ  لاح  ره  هب  تسا . هدوب  دوخ  تلاسر  هار  زا  عناوم  نتـشادرب  مالـسا و  تفرـشیپ  تعرـس  هکلب  تسا ، هدوبن  یهاوخدوخ 

مهیلا رتاو  هلـسر و  مهیف  ثعبف  تسا . هدادرارق  باطخ  دروم  تلاسر  نامیپ  يهرابرد  ار  ربماـیپ  يدـج  رادـشه  کـی  اـب  هکراـبم  يهیآ  نیا 
نم هردقملا  تایالا  مهوری  لوقعلا و  نئافد  مهل  اوریثی  غیلبتلاب و  مهیلع  اوجتحی  هتمعن و  یسنم  مهورکذی  هترطف و  قاثیم  مهوداتـسیل  هئایبنا 

هب یپایپ  ار  شناربمایپ  تخیگنارب و  نانآ  نایم  رد  ار  ینالوسر  دـنوادخ  . ) مهییحت شیاـعم  عوضوم و  مهتحت  داـهم  عوفرم و  مهقوف  فقس 
راداو ن دندوب ، هتسب  ناشراگدیرفآ  اب  هک  يرطف  نامیپ  يادا  هب  ار  مدرم  ات  داتسرف ، نانآ  يوس 

یفخم يورین  و  دـنروآ . ياج  هب  ار  تلاسر  يهفیظو  نشور  لـیالد  غیلبت  اـب  و  دـنروایب . ناـشدای  هب  ار  وا  يهدـش  شومارف  تمعن  دـنیام و 
: دننایامنب نانآ  هب  تسا  هتـسب  شقن  یتسه  یلک  يهسدنه  رد  هک  ار  یهلا  تمظع  اب  تایآ  و  دنزاسب . روراب  و  دـننازیگنارب . ار  مدرم  لوقع 

فده هفسلف و  دیامن .) نیمات  ار  ناشتایح  هک  ییاهتشیعم  ناشیاپ و  ریز  نیمز  يهدرتسگ  يهراوهگ  ناشرس و  يالاب  هتشارفارب  ییاهنامـسآ 
رد میاهدومن . یحورـشم  ثحب  اهتلاسر  فده  داوم و  يهرابرد  ع ))  ) یلع تیـصخش  یناسنا و  تلاسر  همدقم :  ) لوا دـلجم  رد  ام  اهتلاسر 

اهتلاسر فده  هفـسلف و  میئامن : قیبطت  نآرق  اب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هاگدید  زا  ار  اهتلاسر  فده  هفـسلف و  میهاوخیم  ثحبم  نیا 
میداتـسرف و نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  ام  هتبلا  . ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلـسرا  دقل  نآرق  رد 

مهملعی کتایآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  الوسر  مهیف  ثعبا  انبر و  دننک .) تلادع  هب  مایق  مدرم  ات  میدومن ، لزان  نانآ  يهلیسو  هب  رایعم  باتک و 
و دـنناوخب ، نانآ  يارب  ار  وت  یهلا  تایآ  تسرفب ، نانآ  دوخ  زا  یلوسر  نانآ ، نایم  رد  ام ، راـگدرورپ  يا  . ) مهیکزی همکحلا و  باـتکلا و 

نیامن میلعت  نانآ  دنیامن و  میلعت  نانآ  هب  تمکح  باتک و 
مهرمای لیجنالا  تاروتلا و  یف  مهدـنع  ابوتکم  هنودـجی  يذـلا  یمالا  یبنلا  لوسرلا  نوعبتی  نیذـلا  دـننادرگ .) هزیکاپ  هیکزت و  ار  نانآ  د و 
نیذـلاف مهیلع  تناک  یتلا  لالغالا  مهرـصا و  مهنع  عضی  ثئابخلا و  مهیلع  مرحی  تابیطلا و  مهل  لحی  رکنملا و  نع  مهاهنی  فورعملاـب و 

سرد روآماـیپ  لوـسر  زا  دـننکیم  يوریپ  هکناـنآ  . ) نوـحلفملا مه  کـئلوا  هعم  لزنا  يذـلا  روـنلا  اوـعبتا  هورـصن و  هورزع و  هـب و  اوـنمآ 
يریگولج يدـب  زا  دـهدیم و  روتـسد  یکین  هب  ار  ناـنآ  تسا  هدـش  تبث  دـنراد ، تسد  رد  هک  لـیجنا  تاروت و  رد  وا  ربخ  هک  هدـناوخان 

دوب ناـنآ  ندرگ  رب  هک  ییاـهریجنز  نیگنـس و  راـب  دـنکیم و  میرحت  ناـنآ  يارب  ار  اهیدـیلپ  لـالح و  ناـنآ  يارب  ار  اـههزیکاپ  دـیامنیم ،
، دـننکیم يوریپ  تسا ، هدـش  لزان  وا  اب  هک  يرون  نآ  زا  دـننکیم و  شايرای  میظعت و  دـناهدروآ و  نامیا  وا  هب  هک  یناـسک  درادیمرب و 
هک باـتک  میلعت  - 3 یهلا . تایآ  نداد  ناـشن  - 2 تلادـع . هب  اهناسنا  مایق  - 1 نآرق : رد  اـهتلاسر  داوم  فدـه و  تسا  نیا  دنناراگتـسر .)
هب رما  - 5 دیامنیم . هیفـصت  یلماکت  ياهندـش  هار  رد  ار  اهینتـسناد  هک  تمکح  میلعت  - 4 دراد . ربرد  ار  یناسنا  تاـیح  یتسه و  تاـیعقاو 
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نا نوگانوگ  لماوع  زا  هک  ینیگنس  ياهریجنز  اهراب و  نتشادرب  - 6 اهیدیلپ . زا  یهن  اهیکین و 
فده هفسلف و  دزاسیم . لوصو  لباق  یفرعم و  ار  اهناسنا  تایح  يالعا  نامرآ  هک  تایح  رد  ییانـشور  - 7 دنراشفیم . دوخ  رد  ار  اهناس 
یپایپ ار  دوخ  ناربمایپ  تخیگنارب و  ار  تلاسر  نابحاص  اهناسنا  نایم  رد  ناحبس  دنوادخ  مالسلاهیلع : بلاطیبا  نب  یلع  هاگدید  زا  اهتلاسر 

شومارف ياهتمعن  - 2 دـنیامن . کیرحت  تسا  هدرک  تیانع  نانآ  هب  دـنوادخ  هک  يرطف  دـهعت  هب  افو  هب  ار  ناـنآ  - 1 ات : داتـسرف  نانآ  يارب 
ار نانآ  لوقع  یناهن  ياـههنیجنگ  - 4 دـنک . مامت  نانآ  رب  ار  تجح  لیلد و  اهتلاسر  غالبا  اـب  - 3 دنزادنایب . ناشدای  هب  ار  يدنوادخ  هدـش 
، ناشیاپ ریز  هدرتسگ  يهراوهگ  و  ناشرس ، يالاب  رد  هتشارفارب  ياهنامـسآ  زا  ار  یتسه  یلک  يهسدنه  تایآ  - 5 دنزاسب . روراب  دنواکب و 
هک گرم  يهدـیدپ  رد  ار  یهلا  تایآ  نینچمه  - 6 دنزاسب . اراکـشآ  دـیامنیم ، نیمات  ار  نانآ  تایح  هک  ار  تشیعم  نوگانوگ  لاکـشا  و 
رد دزاـسیم و  ناـشهدوسرف  ریپ و  هک  اهتقـشم  اهیگتـسخ و  رد  دراپـسیم و  اـنف  تسد  هب  ار  ناـنآ  دـنکیم و  شوماـخ  ار  ناـشتایح  غورف 

قح و يهدننک  ادـج  نخـس  لامک ، دـشر و  لماع  نیناوق  لدـتعم ، راتفر  - 7 دنهدب . ناشن  دـنیآیم ، نانآ  غارـس  هب  هک  یپایپ  ياهدادـیور 
هقیرطلا و یلع  یضم  هحیصنلا و  یف  ص )  ) غلابف دهدب . میلعت  نانآ  رب  ار  هنالداع  مکح  لطاب و 

دومن و يرپس  ار  دشر  هار  دیسر و  العا  دح  هب  یهاوخریخ  رد  ربمایپ  هس ج 1 ص 187 . دون و  هبطخ  هنسحلا . هظعوملا  همکحلا و  یلا  اعد 
اهناسنا مایق  نآرق 1 - رد  اهتلاسر  فده  داوم و  اب  ع )  ) یلع هاگدید  زا  اهتلاسر  فده  داوم و  قابطنا  درک .) توعد  وکین  دنپ  تمکح و  هب 

دازآ اهناسنا و  شود  زا  نیگنس  ياهریجنز  اهراب و  نتـشادرب  - 3 سوفن . هیکزت  اهیدـیلپ و  زا  يریگولج  اهیکین  هب  کیرحت  - 2 تلادع . هب 
يهرابرد يرطف  دـهعت  هب  افو  ییاهن . لماکت  یقـالخا و  یناـبم  رد  یناـسنا  دـشر  تیدوبع و  يهراـبرد  يرطف  دـهعت  هب  اـفو  ناـنآ . نتخاـس 

یگدـنز 5- نوئـش  نیمز و  اهنامـسآ و  رد  یهلا  یلک  يهسدـنه  تایآ  ندـنایامن  یهلا  تایآ  نداد  ناشن  - 4 یعامتجا . يدرف و  تلادـع 
هک تمکح  مـیلعت  - 6 یتسه . تاـیعقاو  رد  عطاـق  ياـهتجح  لـیالد و  اـب  تلاـسر  غـالبا  دراد . ربرد  ار  یتـسه  تاـیعقاو  هک  باـتک  میلعت 

-7 دـنزاسب . روراـب  تمکح  اـب  دـنواکب و  ار  یناـسنا  لوقع  ياـههنیجنگ  دـیامن . هیجوت  هیفـصت و  یلماـکت  ياهندـش  هار  رد  ار  اهینتـسناد 
يارب اهنآ  یلصا  ینابم  یگدنز و  تاناسون  كرد  دزاسب . لوصو  لباق  یفرعم و  ار  یناسنا  تایح  يالعا  نامرآ  هک  یگدنز  رد  ییانـشور 

يور رد  یهلا  ياهتلاسر  فده  داوم و  تسنیا  دزاسب . نشور  ار  تایح  فده  نامرآ و  هک  یلاع  ییانشور  کی  زا  يرادروخرب 
ار فده  داوم و  نامه  زا  یگدنز  نوئش  يهمه  هغالبلاجهن و  رد  نینموملاریما  نانخس  دنکیم و  نایب  هناعطاق  تحارـص  اب  نآرق  هک  نیمز 
قادصم و زج  هدنزاس  دنمدوس و  تلاسر  هنوگ  ره  هک  دنکیم  تابثا  اهناسنا  تشذگرـس  رد  یفاک  عبتت  کی  دـیامنیم . قیبطت  حیـضوت و 

يهدـشمگ هک  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  يالعا  فدـه  میدـید : لوا  دـلجم  رد  هکناـنچ  و  تسا . هدوبن  اهفدـه  داوم و  نیمه  ياـههخاش 
زگره هک  تسا  يزیچ  دیامن ، یگدـنز  هب  قیبطت  حیـضوت و  ار  روبزم  ياهفدـه  داوم و  هک  ییاهتلاسر  نودـب  تسا ، تیرـشب  زورما  یتایح 

. یلـسر انا و  نبلغال  هللا  بتک  دیامرفیم : یتسه  يهدـنیرفآ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دومن . دـهاوخن  ار  دوخ  یعقاو  يهرهچ  اهناسنا  يارب 
اونما نیذلا  انلسر و  رـصننل  انا  تسا .) نم  نالوسر  ياهتلاسر  نم و  تیـشم  نآ  زا  يزوریپ  تسا : هدومرف  ررقم  ادخ  ( ) يهیآ 21 هلداجملا  )

میهاوخ زوریپ  ایند  یناگدـنز  رد  دـنراد ، اهتلاسر  هب  نامیا  هک  ار  یناسک  ار و  دوخ  نالوسر  اـم  عطق  روط  هب  ( ) رفاغ 51 . ) ایندلا هایحلا  یف 
ار دوخ  قلخ  زگره  ناحبـس  دـنوادخ  . ) همئاق هجحم  وا  همزال  هجح  وا  لزنم  باتک  وا  لسرم  یبن  نم  هقلخ  هناحبـس  هللا  لخی  ملو  تخاس .)

تلاسر هتخاسن .) مورحم  یلاخ و  حیحص  میقتسم و  هار  ای  مزال و  ناهرب  تجح و  ای  باتک  ای  ربمایپ  زا 
هب ار  يدـنوادخ  فرط  زا  تلاسر  عوضوم  هک  دوشیم  هدـید  اهبتکم  زا  یـضعب  رد  ناشراگدرورپ  اب  اـهناسنا  طاـبترا  لـماوع  زا  یعاونا  و 

يارب يربمایپ  ات  درادن ، دوجو  یتسه  ناهج  يارب  ییادخ  دنیوگیم : مکی - هورگ  دنوشیم : میسقت  هدمع  هورگ  ود  رب  نانیا  دنرکنم . یلک 
راذـگاو ناشدوخ  نادـجو  لقع و  زا  يوریپ  هب  یگدـنز  میظنت  رد  ار  مدرم  نیا  گرزب  دـنوادخ  هک  دـندقتعم  مود - هورگ  دتـسرفب . مدرم 
نالوسر هب  داقتعا  هک  مه  للم  عماوج و  نآ  نایم  رد  درادـن . دوجو  نالوسر  ناونع  هب  ینیعم  صاخـشا  نداتـسرف  يارب  یترورـض  هدومن و 

دارفا يرود  بجوم  هک  دوشیم  هدید  ناشراگدرورپ  ناسنا و  نایم  اههطساو  يهرابرد  ياهناحولهداس  رایـسب  ياهنامگ  دراد - دوجو  یهلا 
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هک دننکیم  لایخ  و  دنرادنپیم . مدرم  زا  لقتـسم  هناگادج و  یتادوجوم  ار  ناربمایپ  هلمج  نآ  زا  دشابیم . لاعتم  دنوادخ  زا  ییاهبتکم  و 
ياهدادعتـسا زا  ناربمایپ  دننکیم : نامگ  رگید  یـضعب  دـناهدرک . یگدـنز  نیمز  رد  يرـشب  تروص  رد  هک  دنتـسه  یناگتـشرف  الثم  نانآ 

ترضح دنیوگیم : الثم  دنراد و  تیهولا  داقتعا  ناشربمایپ  يهرابرد  یهورگ  دنرادن . ادخ  اب  میقتسم  طابترا  دنریگیم و  ماهلا  ناشینورد 
یئادخ ب دیوگیم : هک  مکی  بتکم  اما  تسا . هدمآ  نیمز  هب  يرشب  بلاق  رد  هک  تسا  ادخ  زا  یئزج  ع )  ) یسیع

درک تابثا  روبزم  بتکم  ناوریپ  يارب  ار  يدنوادخ  یتسه  یتسیاب  تسخن  تسا . ام  ثحبم  زا  نوریب  تقیقح  رد  درادن ، دوجو  ناهج  يار 
تلاسر زا  یعون  لماکت ، ریـسم  رد  عامتجا  يهدننک  نوگرگد  ياوق  دادعتـسا و  نابحاص  يارب  هچرگا  ار . یهلا  تلاسر  عوضوم  سپـس  و 

خـیرات و يربج  لوصاو  یناسنا  تلاسر  اریز  دومن ، لصف  لح و  یکیزیفاتم  لئاسم  لوصا و  نودـب  ار  نآ  ناوتیمن  هک  دـنالئاق  ار  یناسنا 
: دـیوگیم مود - بتکم  درک . میهاوخ  حرطم  تایهلا  یعوضوم  ریـسفت  رد  ار  ثحبم  نیا  دوب . دـنهاوخن  راـگزاس  رگیدـکی  اـب  زگره  ملع 

نانآ هب  هک  ینادجو  لقع و  ساوح و  هکلب  درادن ، ناشیگدنز  ریـسم  رد  شناگدـنب  صاخ  شور  تدابع و  هب  يزاین  هنوگ  چـیه  دـنوادخ 
داضت و هب  رظن  اب  بتکم  نیا  هابتـشا  دـنزاسیم . زاینیب  یعیبط  قوف  نالوسر  زا  ار  نانآ  هک  دنتـسه  یملع  یقطنم و  نایامنهار  تسا ، هداد 
و دـنراد ، دوخ  تیلاعف  رد  يرـشب  ساوح  هک  یتیدودـحم  اـب  تاـسوسحم و  تفاـیرد  رد  اـهناسنا  يریگعضوم  فـالتخا  لوقع و  ضقاـنت 
رس ات  رس  هک  ضیقن  دض و  ياههفسلف  اهینیبناهج و  اهبتکم و  همه  نآ  تسا . نشور  رایـسب  یهاوخدوخ ، دوس  هب  نادجو  يریذپ  فاطعنا 

ار دوخ  نانآ  زا  کی  ره  سکعلاب  هکلب  دـنرادن !؟ لقع  اهـضقانت  داضت و  نآ  ناگدـنیوگ  رگم  تسا ؟ هدـیئور  اجک  زا  هدرک ، رپ  ار  خـیرات 
قع دمآرس 

، تسا نیما  يامنهار  کی  نادجو  هک  تسا  تسرد  نایمدآ ، ياهنادجو  اما  دنادیم . يرـشب  ناوراک  يدـبا  زاتـشیپ  هکلب  دوخ  نارود  يال 
شقن یمدآ  نادـجو  ات  دـیامن ، نییعت  دـیاب  لماع  نیمادـک  تسا ، حرطم  یمدآ  دوجو  یتشک  يارب  هک  ار  يدـصقم  ریـسم و  ءدـبم و  یلو 

ود هن  رگ  و  تسین ، يزاس  نوناق  هاگراک  نادـجو  هصالخ  دریگب . هدـهع  هب  دـصقم  ریـسم و  ءدـبم و  نآ  نداد  ناشن  يارب  ار  ییاـمن  بطق 
لماع شقن  نادـجو  تشگ ، حرطم  رـشب  يارب  ینیناوق  هکنآ  زا  سپ  هکلب  دنـشاب ، هتـشاد  یفالتخا  رگیدـکی  اب  هک  دـندشیمن  ادـیپ  ناسنا 
نوناق نآ  هکنیا  اما  دهدیم . ناشن  ار  نوناق  نآ  لباقم  رد  تیلوئسم  دهعت و  ساسحاو  دریگیم  هدهع  هب  ار  نیناوق  نآ  هب  لمع  هب  کیرحت 

تیدودحم عوضوم  تسین . نادجو  ياهتیلاعف  هب  طوبرم  رادیاپ … ؟ ای  تسا  تقوم  تسا ؟ مادک  نوناق  نآ  هب  لمع  موزل  كالم  تسیچ ؟
یلک و كرد  دراد و  راک  رـس و  تایئزج  اب  هراومه  ام  ساوح  الوا - درادـن . وگتفگ  هب  یجایتحا  اهنآ ، دربراک  تیفیک  تیمک و  ساوح و 
ار تاسوسحم  ات  یعیبط  روط  هب  ام  ساوح  ایناث - تسین . ساوح  هب  طوبرم  ام ، يارب  هچ  دوخ و  يارب  هچ  تاـسوسحم ، یئاـنبریز  تاـیعقاو 

فذح يارجم  زا  ینیع  تایعقاو  لاقتنا ، نیا  رد  هک  تسین  دیدرت  ياج  چیه  و  دهدب . ماجنا  دناوتیمن  يراک  دـیامنن ، لقتنم  دوخ  نالاد  زا 
و

ياهنامگ نآ  اما  و  دـنزاسیمن . لقتنم  ام  هب  دنتـسه  هکنانچ  زگره  ار  تایعقاو  ام  ساوح  تهج  نیمه  هب  دـننکیم ، روبع  ساوح  باـختنا 
ابلاغ هک  تسا  ینادان  ییوجدوس و  لماوع  یطیحم و  ینهذ و  طیارـش  زا  یـشان  دـنراد ، ناربمایپ  يهرابرد  اهتما  زا  یـضعب  هک  هناحولهداس 

ثحبم نیا  رد  میاهدومن . ریـسفت  تسا ، یهلا  ناربمایپ  صتخم  هک  ار  یلک  تلاسر  يانعم  لوا  دـلجم  رد  ام  دـشابیم . للم  نایماع  ریگنماد 
عوـضوم نآ  ددرگیم . یتالاکـشا  زورب  بجوـم  نآ  هـب  یهجوـتیب  هـک  مـیهدیم  رارق  هعلاـطم  دروـم  ار  يرگید  یـساسا  عوـضوم  کـی 

دنوادخ دـیوگیم : تالمج  نیا  رد  ع )  ) نینموملاریما دوشیم . هدـید  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  هک  یمومع  يانعم  هب  امنهار  زا  تسترابع 
یمومع ياـنعم  هب  رظن  اـب  تسا . هتخاـسن  مورحم  نشور  هار  مزـال و  ناـهرب  تجح و  باـتک و  ناربماـیپ و  زا  ار  دوخ  قـلخ  زگره  ناـحبس 

نآ زا  ار  ناسنا  هک  یتقیقح  نآ  زا  تسا  ترابع  اـم  ثحب  هاگدـید  زا  اـمنهار  ددرگیم . مولعم  یبوخ  هب  ع )  ) نینموملاریما روظنم  اـمنهار ،
رارق هک  ياهطقن  ناـمه  رد  یمدآ  تلـالد  نآ  نودـب  هک  يروط  هب  دـنک ، تلـالد  دوـخ  یلماـکت  فدـه  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  هک  ياهطقن 

ره گ رد  دارفا  يهمه  يارب  عماوج و  اهنارود و  يهمه  رد  میتفگ : هک  ریسفت  نیا  اب  امنهار  دنامیم . دکار  هفالک و  تسا  هتفرگ 
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ینورب و  ) امنهار یساسا  عون  ود  میروبجم  دوش  نایب  رتنشور  عوضوم  نیا  میهاوخب  رگا  تسا . هتشاد  دوجو  فلتخم  لاکشا  اب  طیارـش  هنو 
ياهتباث نیناوق  صلاخ - یعیبط  نادیم  - 1 میریگیم : رظن  رد  ار  امنهار  راک  نادیم  ود  تسخن  میهدب ، حیضوت  رـصتخم  روط  هب  ار  ینورد )
یـساسا نوناق  هک  مینادیم  لاثم : ناونع  هب  دـهدیم . ناـشن  ار  ناـسنا  ینورب  ینورد و  ءازجا  تعیبط و  ملاـع  نوگاـنوگ  ناـیرج  هک  تسا 

نآ زا  عافد  تایح و  يهمادا  لیاسو  لیـصحت  يارب  یعیبط  يامنهار  نوناق  نیا  تسا . نآ  ياـقب  لـماوع  ندروآ  دوجو  هب  عاـفد و  تاـیح ،
رد تعیبط  اب  یمظنم  طباور  اب  یتسیاب  ام  و  دننکیم ، تکرح  یـصاخ  مظن  يانبم  رب  تعیبط  يازجا  طباور  اههدـیدپ و  نینچمه  دـشابیم .

دنکیم میظنت  ار  ام  یعاـمتجا  یگدـنز  هک  تسا  ینیناوق  لـماوع و  هنوگ  ره  لـماش  نادـیم  عون  نیا  يدادرارق - نادـیم  - 2 میشاب . سامت 
نادیم ود  میظنت  فشک و  تسا . ریذپانناکما  اهنآ  نودب  یعامتجا  یگدنز  هک  فیلکت  قح و  يهدـنروآ  دوجو  هب  لماوع  نیناوق و  دـننام 

هک نادجو  لقعت و  هشیدنا و  دننام  ینورد - يامنهار  - 1 میهدیم . حیـضوت  ریز  رد  هک  تسا  ینورب  ینورد و  يامنهار  يهدهع  هب  روبزم 
نایبرم لماش  هک  ینورب - يامنهار  - 2 دنهدیم . حیضوت  یمدآ  يارب  ار  اهتیدیفم  اهترورض و  لدتعم  یعیبط و  عضو  رد 

ادیپ ار  ياهرود  میناوتیمن  يرـشب ، تشذگرـس  رد  قیقد  رظن  اب  دشابیم . یهلا  نایاوشیپ  ءامکح و  نیحلـصم و  نادنمـشناد و  ناملعم و  و 
يردـق هب  شیوشت  لالتخا و  هک  عماوج  ییانثتـسا  تالاح  رد  رگم  دنـشاب ، هدوب  مورحم  ییامنهار  لـماوع  نیا  يهمه  زا  اـهناسنا  هک  مینک 
یهاگآ دراشفیم و  دوخ  رد  ار  درف  کی  هک  یتخـس  يرامیب  دننام  دهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  تیدوجوم  هعماج  هک  دـشاب  هتـشاد  تیمکاح 

ناـیامنهار زا  یعاونا  اـی  عون  عماوج ، نیرتییادـتبا  رد  یتـح  هک  تقیقح  نیا  روصت  يارب  دـیامنیم . بلـس  نتـشیوخ  تیدوـجوم  هب  ار  وا 
: مینکیم حرطم  میاهدرک ، لقن  مه  لوا  دـلجم  رد  هک  ار  ریز  ترابع  دناهتـشاد ، هدـهع  هب  نایمدآ  يارب  ار  ینامرآ  یگدـنز  موزل  ساـسحا 
رد امومع  هنادنسپ  كدوک  هناحولهداس و  ياهنامگ  و  ییارگهفارخ ، ياپ  هب  اپ  یبهذم ، یلاعتم  ياهتشادرواب  یفـسلف و  فیطل  ياههشیدنا 
ات يور  نیا  زا  دنراد . مه  رد  مه و  اب  ار  ساملا  ياههگر  لاغذ و  زا  یهوبنا  گنس ، لاغذ  ياهناک  دننامه  اههروطـسا  دنـسکعنم . اههناسفا 

یتدیقع يهدنهد  لیکشت  ياههتخای  نیتسخن  هب  يرکف ، يهیلوا  ياهدحاو  هب  اهنآ ، يهنوگهصق  لکش  زا  ار  اههناسفا  جسن  يواکهروطـسا 
اههروطسا نطب  رد  يرشب  يهشیدنا  فیاطل  رادیاپ  نونکم و  ياهرهوگ  هب  زگره  ام  دواکن  سپزاب  اهنآ 

ناگدنهوژپ يارب  ار  اههروطسا  رد  هعلاطم  هک  هچنآ  اههناسفا  يهنایوگ  یئالال  یحیرفت و  هبنج  زا  رظن  فرص  تقیقح  رد  درب  میهاوخن  یپ 
ياهسیاقم ناسانـشراک  يارب  ناسانـشهعماج ، يارب  ناسانـش  مدرم  يارب  يرـشب ، ماع  نادجو  نایوجیلجت  يارب  یفـسلف ، رکف  دشر  خـیرات 

نیمه دوـجو  ساـکعنا  دزاـسیم ، ریذـپان  باـنتجا  هناـیماع ، تاـیبدا  یناـسنا و  موـلع  نادنمــشیدنا  رگید  ناسانــشنامرآ و  يارب  ناـیدا ،
قیقد ینـالوط و  رایـسب  عـبتت  زا  سپ  هک  قوـف  تـالمج  رد  رگا  تسا . اههروطـسا  رد  فـلتخم  ماوـقا  هاـگآان  يرکف و  ریاـخذ  نیرتنیرید 

: دید میهاوخ  مینک  هجوت  تسا ، هدمآ  تسد  هب  عماوج  نیرتییادتبا  رد  يرشب ، يهنایارگ  لامک  ياهشیوپ  اههدیا و  تشذگرـس  يهرابرد 
ار لماوع  نآ  يادـص  یعامتجا  یطیحم و  طیارـش  ای  هک  تسنیا  تیاهن  تسا . هدوبن  مورحم  ییامنهار  فلتخم  لـماوع  زا  زگره  رـشب  عون 
زا تیمورحم  عون  نیا  تسا . يرـشب  يداـم  عیبط  لیـصا  يهتـساوخ  هک  هناروک  ياـهیتسرپ  يوه  ییوجدوس و  اـی  و  تسا ، هدرک  شوماـخ 

اهییوجدوس اهیتسرپ و  يوه  تهج  هب  تسا ، ناربمایپ  نیحلـصم و  ینورد و  نادـجو  هک  ییامنهار  لماوع  نیرتیلاع  دوجو  اب  یتح  امنهار ،
مکح نادجو  نیا  هک  یعقوم  تسا ، رادروخرب  ساسح  نادـجو  کی  زا  رـشب  هک  نیا  اب  میریگب ، رظنرد  ار  زورما  نیمه  تسا . هدوب  ناوارف 

هب
یـسوم و میهاربا و  نامز  رد  درادن . هدنزاس  مکح  نیا  هب  راکهدب  شوگ  یـسک  ییانثتـسا ، دارفا  زج  دـیامنیم ، یهاوخدوخ  لیدـعت  موزل 

نینموملاریما دندرکیمن . لماک  يرادربهرهب  یهلا  نایاوشیپ  نآ  ییامنهار  زا  يدودحم  يهدع  زج  زین  مهیلع  هللا  تاولـص  دمحم  یـسیع و 
رظنرد تورث  ماقم و  زا  رفنت  ییوجمان و  يوه و  یگماکدوخ و  هنوگ  ره  زا  رود  تیـصخش  نآ  اب  ریظنیب و  تمظع  نآ  اـب  ار  مالـسلاهیلع 

تیرثکا دهدیم . ماجنا  ار  اهیئامنهار  نیرتهدنزاس  نیرتیلاع و  هدروخ ، هلـصو  شفک  سابل و  اب  هتـسب و  رمک  هب  ییامرخ  فیل  هک  دـیریگب 
مان هب  قارع  ياهرهـش  زا  یکی  زا  هک  یعقوم  دناهتـشگ !! هریخ  شاهفایق  تیبذاج  تالمج و  ییابیز  هب  اـهنت  شنارود  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق 
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رد هتـسد  هتـسد  دـنریگب ، دای  وا  زا  ار  دوخ  يونعم  يدام و  تداعـس  هار  تیناسنا و  سرد  هکنآ  ياج  هب  رهـش  نآ  یلاها  درذـگیم ، راـبنا 
ثیداحا نآرق و  رد  یمالـسا  عبانم  هاگدـید  زا  ینورب  ینورد و  يامنهار  ود  دـنزادنایم !! هار  هب  كاخ  درگ  دـنکیم و  یبوکیاپ  شربارب 

: - نآرق ینورد ، مکی - يامنهار  تسا : هدـش  دزـشوگ  رـشب  يارب  مهم  رایـسب  ياـمنهار  ود  دوجو  نشور ، ـالماک  حیرـص و  روط  هب  ربتعم 
ورگ هب  تایآ  نیا  دوشیم : رکذتم  ار  نآ  زا  يوریپ  موزل  امنهار و  نیا  دوجو  دیجم  نآرق  رد  یناوارف  تایآ 

روتـسد دروم  ار  یگدنز  رد  لقعت  هک  یتایآ  مکی - هورگ  میوشیم . روآدای  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ناونع  ام  ددرگیم . میـسقت  يددعتم  ياهه 
ار نورد  هب  عوجر  هک  یتاـیآ  موـس - هورگ  دـیامنیم . هشیدـنا  رکفت و  هب  دـیدش  کـیرحت  هک  یتاـیآ  مود - هورگ  دـهدیم . رارق  دـکوم 
. هریذاعم یقلا  ول  هریـصب و  هسفن  یلع  ناسنالا  لب  دننام : دشکیم  شیپ  ار  نورد  ییانیب  هب  هجوت  مراهچ - هورگ  دیامنیم . هیـصوت  ادـیدش 

هورگ دهدیم . رارق  روتسد  دروم  ار  ملع  شیازفا  لیـصحت و  مجنپ - هورگ  دروایب .) اهرذع  هچرگا  دراد  ییانیب  نتـشیوخ  يهرابرد  ناسنا  )
هب ییاـنتعایب  هـک  تـسا  یتاـیآ  رگید  هورگ  شــش  دــیامنیم . دــیکا  يهیــصوت  ار  نآ  رد  یهلا  تاـیآ  تعیبـط و  ملاـع  رد  رظن  مـشش -

هکناـنآ دـنروک . لـال و  رک و  یناروناـج  دـنرادن ، لـقعت  هکناـنآ  دـهدیم : رارق  خـیبوت  دروم  تخـس  ار  روبزم  هورگ  شـش  ياـهیئامنهار 
يامنهار دوجو  هب  دـیکات  اهنآ  رد  هک  يربتعم  ثیداحا  تایاور و  ثیداحا : دـننادیمن …  ار  دوخ  یناور  يراـمیبو  تحـص  دنـشیدنایمن 

: هنومن ناونع  هب  تسا . هتـشذگ  رتاوت  دح  زا  ثیدح  نف  حالطـصا  هب  و  تسا . ناوارف  رایـسب  تسا ، هدش  دراو  نآ  زا  يوریپ  موزل  ینورد و 
. ) ایندلا یف  لوقعلا  نم  مهاتآ  ام  ردق  یلع  همایقلا  موی  باسحلا  یف  دابعلا  هللا  قادی  امنا  مالسلاهیلع : رفعجیبا  نع 

لاق تسا .) هداد  نانآ  هب  ایند  رد  هک  تسا  ییاـهلقع  ردـق  هب  تماـیق  زور  رد  شناگدـنب  اـب  يدـنوادخ  قیقد  يهبـساحم  هک  تسین  نیا  زج 
یلع مهلد  نایبلاب و  نییبنلا  رـصن  لوقعلاب و  ججحلا  سانلل  لمکا  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  ماشه  ای  مالـسلاهیلع : رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا 

هب ار  ناهرب  تجح و  لاعتم  دـنوادخ  ماـشه ، يا  دـیوگیم : مکحلا  نب  ماـشه  هب  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  . ) هلدـالاب هتیبوبر 
ییامنهار دوخ  ییادخ  هب  نشور )  ) لیالد اب  ار  نایمدآ  هدومن  يرای  نایب  يهلیـسو  هب  ار  ناربمایپ  هدرک  لیمکت  مدرم  يارب  لوقع  يهلیـسو 

تیلاعف تیوقت و  يرادـیب و  ار  ناربمایپ  تلاسر  فدـه  رگا  یمالـسا  عبانم  هک  میریگب  رظنرد  ار  بلاج  رایـسب  يهتکن  نیا  تسا .) هدومرف 
زا شیپ  يهلمج  دـنچ  رد  هبطخ  نیمه  رد  اـم  تسا . هداد  رارق  تلاـسر  فدـه  نیرتیـساسا  ار  نآ  هک  تسنیا  لقادـح  دـنکن ، یفرعم  لـقع 

اهنآ يارجا  يارب  ار  ناربمایپ  هک  تلاسر  داوم  يهلمج  زا  . ) لوقعلا نئافد  مهل  اوریثی  و  هک : میاهدـید  ار  ترابع  نیا  ریـسفت ، دروم  تالمج 
دوجو هلمج  نیا  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  تیاور  رد  تسا .) لوقع  رد  هدـش  یفخم  قیاقح  ندـیناسر  تیلعف  هب  نتخیگنارب و  تسا ، هداتـسرف 

اجتسا مهنسحاف  هللا . نع  اولقعیل  الا  هدابع  یلا  هلسر  هئایبنا و  هللا  ثعب  ام  ماشه  ای  دراد :
هتخیگناین لاعتم  دـنوادخ  ماشه ، يا  . ) هرخالا ایندـلا و  هجرد  مهعفرا  القع  مهلمکا  القع و  مهنـسحا  هللا  رماب  مهملعا  و  هفرعم . مهنـسحا  هب 

دنتـسه یناسک  نالوسر  توعد  هب  ناگدـننک  تباجا  نیرتهب  دـننک . لقعت  ادـخ  يهرابرد  هکنیا  يارب  رگم  مدرم ، يارب  ار  شناربمایپ  تسا 
ياراد هکنانآ  و  دنـشابیم . لقعت  نیرتهب  ياراد  هک  دنتـسه  یناسک  يدنوادخ  رما  هب  نانآ  نیرتاناد  و  دناهدش . لیان  تفرعم  نیرتهب  هب  هک 
هدـید نومـضم  نیا  رد  تاـیاور  زا  یهجوت  لـباق  رادـقم  دـنوشیم ). لـیان  ترخآ  اـیند و  رد  هجرد  نیرت  تمظعاـب  هب  دـنلقع ، نیرتلماـک 

یلع نا هللا  ماشه  ای  دـننام : دـنکیم ، یفرعم  ینورب ) لقع   ) يرهاظ تجح  ار  ناربمایپ  و  ینورد ) ربمایپ   ) ینطاب تجح  ار  لقع  هک  دوشیم 
دنوادخ ماشه ، يا  . ) لوقعلاف هنطابلا  اما  مالسلا و  مهیلع  همئالا  ءایبنالا و  لسرلاف و  هرهاظلا  اماف  هنطاب ، هجح  هرهاظ و  هجح  نیتجح : سانلا 

(. لوـقع ینطاـب  تجح  دنامالـسلامهیلع و  همئا  ناربماـیپ و  يرهاـظ  تجح  ینطاـب ، تجح  يرهاـظ و  تجح  دراد : مدرم  يارب  تجح  ود 
ءاـمکح و و  لـماکت ، هار  رد  يرـشب  ناـهاوخریخ  ناشیدناحالـص و  عوـن  ره  ماـظع و  ناربماـیپ  لـماش  میتـفگ  هکناـنچ  ینورب - ياـمنهار 

رب ددرگیم  هدید ، خیرات  رس  ات  رس  رد  نوگانوگ  ياهتیفیک  اهتیمک و  اب  هک  هدنزاس  ناگتفایدشر 
ياقیرفا ناشیدناریخ  دنشکیم . دایرف  اهسیونداشیناپوا  دننکیم . طولخم  ار  قوقح  قالخا و  یناتـساب  رـصم  ناحلـصم  دننزیم ، داد  اهنمه 

يهفایق اب  هستوفنک  دـهدیم . ناـشن  ار  تلیـضف  اـب  یگدـنز  شور  هار و  هستوئـال  دـناهتخادنا . هار  هب  تیبرت  میلعت و  اـههناسفا  رد  یناتـساب 
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رد اهکنالپ ، سکام  اهدهتیاو ، اهلراک ، سیـسکلا  هک  زورما  هب  ات  دنکیمن . هک  اهیراکادف  اهـششوک و  هچ  طارقـس  دـتفایم . هار  هنامیکح 
يریگ بلاق  ار  ناسنا  رگا  دـنهدیم و  همادا  ار  اهدایرف  داد و  نیا  اهناتـساد  رد  اهوگوه  اهیکـسویاتساد و  اهیوتـسلوت و  یملع و  ياهلومرف 

هللا تاولـص  یلع  دـمحم و  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  رتالاب  فیدر  رد  تشاد  دـهاوخ  همادا  دـبا  ات  اـهدایرف  نیا  دـنیامنن  يربج 
. دناهدومنن دوخ  یتلاسر  تیرومام  رد  يراذگورف  هدوب  یناسنا  تلیضف  تداعس و  هار  نایامنهار  هک  مینیبیم  ار  نیعمجا  مهیلع 

هحفص 198] ]
ص)  ) هللا لوسر  دمحم  ناحبس  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  . ) هتدع زاجنال  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ادمحم  هناحبـس  هللا  ثعب  نا  یلا 
زا هک  دـیریگب  رظنرد  ار  یطیحم  دوشیم  ثوعبم  ص )  ) هللا لوسر  دـمحم  تخیگنارب .) شیوـخ  يهدـعو  نتخاـس  یلمع  یعطق و  يارب  ار 

روآضابقنا و ياهگنر  هاتوک و  ياههوک  اـب  يرازگیر  هدـیدن ، دوخ  هب  شخب  تاـیح  اـبیز و  يهرظنم  کـی  نیمز ، ندـمآ  دوجو  هب  عقوم 
امغی ناوتان  نامـشچ  کشا  زج  یلالز  راس  همـشچ  دـتفایم . مه  يور  اهنآ  ندـید  اب  نامـشچ  کلپ  هک  ییاهمجح  لاکـشا و  اب  ییاهگنس 

ياهیرگادوس يزاب و  ظفل  ریشمش و  هب  لاغتشا  هک  ناشرس  يالاب  یناگراتـس  زج  دنرادن  يزیچ  دوشیمن . هدید  نآ  رد  هدز  گنج  هدید و 
اـشامت نیدروجال  رهپـس  رد  ار  نیرز  ياههطقن  نآ  دنریگب و  الاب  هب  رـس  هک  دهدیمن  ناما  تایح  تسپ  ياههدـیدپ  هب  بصعت  هنارقحم و 

تسا یفاک  دنهدیمن . هار  دوخ  زغم  هب  ياهشیدنا  نآ ، ياهفده  اهشزرا و  تایح و  يهرابرد  زگزه  هک  دیروایب  رظنرد  ار  ییاهناسنا  دننک .
نوخ ياههمشچ  يدامتم  نایلاس  ییانتعایب  نیا  دیامن . ییانتعایب  نیرتمک  رذع ، نتشاد  اب  یتح  يرگید  درف  هب  هلیبق  کی  زا  درف  کی  هک 

يایوپ اهدص  اب  لقع  شاهدنزاس ، تیلاعف  اههد  اب  نادجو  تخادنا . دهاوخ  هار  هب  هلیبق  ود  زا 
صیخـشت رانید و  مهرد و  یتشم  رد  همه  همه و  ناسنا ، هب  ناـسنا  يهدـنهد  دـنویپ  تاـکرح  نارازه  اـب  فطاوع  تاـساسحا و  شتبثم ، ي 

نم رتش  زا  وت  رتش  تسا : هتفگ  ارچ  هکنیا  زا  هچ ؟ زا  نتفرگ ! ماقتنا  يارب  اهروهام  اههپت و  اهرازگیر و  رد  ندیود  مه  لابند  رتش و  لکـشپ 
تلاسف ءام  ءامـسلا  نم  لزنا  کی - دـیوگیم : دزیخیمرب و  يدرف  اهناسنا  نیا  نایم  رد  طیحم و  نیا  رد  تسا !! هتـشگ  وحم  تسا  رت  تسپ 

اماف لطابلا  قحلا و  هللا  برـضی  کلذک  هلثم  دبز  عاتم  وا  هیلح  ءاغتبا  رانلا  یف  هیلع  نودقوی  امم  ایبار و  ادبز  لیـسلا  لمتحاف  اهردـقب  هیدوا 
یگدنز نوئـش  يرادیاپ  ندوب و  تقوم  كالم  . ) لاثمالا هللا  برـضی  کلذک  ضرالا  یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  ءافج و  بهذیف  دـبزلا 

رـس دنلب  ییاهفک  يراج  لیـس  زا  داتفا . نایرج  هب  اههاگ  لیـس  رد  بآ  نیا  داتـسرف ، نامـسآ  زا  ار  یبآ  دـنوادخ  هک :) تسا  نینچ  يرـشب 
، دروآیمرب فک  لیـس  نامه  دـننام  دـینکیم ، بوذ  شتآ  يهلیـسو  هب  يرگید  يالاک  ای  تنیز  يارب  هک  يداوم  نآ  نینچمه ): . ) دروآرب
رد تسا  اهناسنا  دوس  هب  هک  هچنآ  دنوریم و  نیب  زا  هدروآرب  رـس  ياهفک  اما  دنزیم . ار  لطاب  قح و  طالتخا ) لثم   ) دـنوادخ ناس  نیدـب 

رد قوف  هیآ  تایوتحم  رد  ار  ریز  بلاطم  دنزیم .) اهلاثم  دنوادخ  ناس  نیدب  دنامیم و  رادیاپ  نیمز  يور 
ریزارـس تعیبـط  يهدرپ  تشپ  زا  هکلب  تـسین  ورملق  ود  نآ  دوـخ  هـب  طوـبرم  یناـسنا  یعیبـط و  ثداوـح  لیـصا  یناـبم  - 1 مـیریگب . رظن 

رد - 3 تسا . ورملق  ود  رد  هدش  هیبعت  نیناوق  قباطم  اهدادعتـسا و  يهزادـنا  هب  تعیبط  يهدرپ  تشپ  زا  هدـش  ریزارـس  ینابم  - 2 ددرگیم .
اههدیدپ و نیا  دـیآیم . دوجو  هب  ییاهدادـیور  اههدـیدپ و  دریگیم  تروص  هدـش  ریزارـس  ینابم  تایعقاو و  نایم  هک  ییوپاکت  لعافت و 
اب یتسه  ناـیرج  رد  لـطاب  قح و  - 4 دـندنبرب . تخر  يراج  قیاقح  يارجم  زا  دوز  ای  رید  یتسیاـب  هک  دنـساسایب  رذـگدوز و  اهدادـیور 
هک کیرات  گنت و  طیحم  نآ  رد  دـنام . دـهاوخ  رادـیاپ  نیمز  يور  رد  تسا ، اهناسنا  لاح  هب  دـنمدوس  هک  هچنآ  - 5 دنطولخم . رکیدکی 

. درادن دوجو  يرگید  تقیقح  یگدنز ، دودحم  طیحم  داژن و  هلیبق و  رب  هناروک  بصعت  زج  تسین و  حرطم  یگدنز  ساسایب  ياهفک  زج 
لباق یتسه  يهدننیرفآ  هب  نآ  يهدنیوگ  یگتـسباو  نودـب  تسا  هدرتسگ  نآ  نایاپ  ات  يرـشب  یتسه  زاغآ  زا  هک  یناهج  لصا  نینچ  نالعا 
برع داژن  ای  ناتسبرع )  ) نم طیحم  هب  دیفم  ای  مشاه ) لآ   ) نم يهلیبق  هب  دیفم  هک  هچنآ  دیوگیمن : ربمایپ  هک  دوش  تقد  دشابیمن . ریسفت 

هک د تسا  هدش  هدرب  راک  هب  سان  يهملک  هیآرد  هکلب  دنام . دهاوخ  رادیاپ  دشابیم  رت  یمومع  روط  هب  قرشای  مومع و  روط  هب 
نوگرگد ار  ياهعماـج  چـیه  عـضو  دـنوادخ  . ) مهـسفناب اـم  اوریغی  یتـح  موـقب  اـم  ریغیـال  هللا  نا  ود - دـیامنیم . اـهناسنا  موـمع  هب  تلـال 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


دایرف دنادرگیمرب و  ناشدوخ  هب  ار  هناگیب  دوخ  زا  عماوج  هیآ  نیا  اب  دنک ) داجیا  يرییغت  دوخ  عضو  رد  هعماج  نآ  هکنیا  رگم  دزاسیمن ،
. دیروآیم مهارف  ناتدوخ  يارب  ار  یتخبدب  تبکن و  بابسا  هک  دیتسه  امـش  نیا  دینکیم . چوپ  ار  ناتیگدنز  هک  دیتسه  امـش  نیا  دنزیم :

ناتدوخ ياهرادرک  راتفگ و  هشیدـنا و  يهجیتن  یگناگیب  دوخ  زا  اـی  دوخ ، اـب  ییانـشآ  تسا . امـش  دوخ  يهدـهع  هب  یناگدـنز  تیریدـم 
هکلب داژن ، هب  هن  دیزاسب و  دنتسم  خیرات  هب  هن  نیمز ، زا  هن  دیئوجب و  نامسآ  زا  هن  ار  دوخ  يالتعا  طوقس و  لماوع  یلک  روط  هب  دشابیم و 

يورین مکی - هیآ  دهدیم : حیضوت  ار  خیرات  يهدننادرگ  لماع  نشور  ینایب  اب  هیآ  ود  نیا  دیئامش . دوخ  نآ ، ياهیگنوگچ  تایح و  لماع 
. ار كرحم  يورین  نآ  هدننک  يربهر  تیریدم و  مود - هیآ  اهناسنا . يارب  رادیاپ  دـنمدوس و  قیاقح  زا  تسا  ترابع  هک  ار  خـیرات  كرحم 
. اعیمج سانلا  ایحا  امناکف  اهایحا  نم  اعیمج و  سانلا  لـتق  اـمناکف  ضرـالا  یف  داـسف  وا  سفن  ریغب  اـسفن  لـتق  نم  هنا  دـنزیم : داـیرف  هس -

ننام دشکب ، نیمز  يور  رد  داسف  ای  صاصق  ناونع  نودب  ار  یناسنا  سک  ره  هک  تسا  یعطق  )
ناسنا تسا .) هدرک  ءایحا  ار  اهناسنا  يهمه  هک  تسنیا  دننام  دنک ، ءایحا  ار  یناسنا  سک  ره  تسا و  هتـشک  ار  اهناسنا  يهمه  هک  تسنیا  د 

ابیز تشز و  گرزب و  کچوک و  دینکن . تبحص  زا 1 و 2 و 3  دوجوم  نیا  يهراـبرد  تسا . تیمک  قوف  شزرا  رظن  زا  هک  تسا  یتقیقح 
اهجوـم لاـثم  رب  گرزب : يهدـننیرفآ  رظن  زا  اریز  دـینک ، اـهر  ار  شیخیراـت  یطیحم و  تایـصوصخ  ندوـبن و  داژن  مه  ندوـب و  داژن  مه  و 
یبتکم چـیه  دـنرواینرد  ارجا  هب  دـننکن و  حرطم  یناسنا  ملاع  يارب  ار  ینادواـج  لومرف  نیا  اـت  ناـشداب  دـشاب  هدروآ  ددـع  رد  ناشدادـعا 

نیا يانبم  تسیچ ؟ زیگناتفگش  تدحو  نیا  يانبم  دهدب . حیضوت  ار  وا  ياهیگتسیاش  ياهیگتسیاب و  ریـسفت و  ار  ناسنا  تسناوت  دهاوخن 
یحور نم  هیف  تخفن  تدـحو و  نیا  لیلد  تسا ) وا  يوس  هب  ام  تشگزاب  ادـخ و  نآ  زا  همه  ام   ) تسا نوعجار  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  تدـحو 

ار یگدنز  ياههرخـسم  اهرادنپ و  تافارخ و  يهمه  دنکیم : نالعا  ادص  نیرتاتـسر  اب  راهچ - مدیمد .) ناسنا  نآ  رد  دوخ  حور  زا   ) تسا
قح دیـشیدنایب ، قح  دـنیامن .) ربص  هب  هیـصوت  دـننک و  قح  هب  هیـصوت  ار  رگیدـکی  . ) ربصلاب اوصاوت  قحلاـب و  اوصاوت  و  دـیراذگب - راـنک 

هدوب ف ریذپناکما  طیارش  يهمه  رد  قح  رادرک  راتفگ و  هشیدنا و  هک  دیربم  نامگ  و  دینک . لمع  قح  هب  دیئوگب ،
اهیئابیکش شـشوک و  گنـس  لاغذ  نداعم  هوبنازا  ساملا  ياههگر  جارختـسا  يارب  تشاذگ . دهاوخ  امـش  رایتخا  رد  ار  دوخ  يهجیتن  ارو 

امـش تسپ  یگدنز  عطق  روط  هب  دینادب : . ) هنیز وهل و  بعل و  ایندلا  هایحلا  امنا  اوملعا  دنکیم : نالعا  لماک  تحارـص  اب  جـنپ - تسا . مزال 
هک یلومعم  دوخ  زا  تایح  فدـه  عقوت  هک  تسا  رادـیاپ  یـساسا و  نوناق  نیا  تسین .) يزیچ  شیارآ  ساسایب و  تالاغتـشا  يزاـب و  زج 

هناور دـنکیم و  هصالخ  شیارآ  بعل و  وهل و  رد  ار  تاـیح  تسا ، یهاوخدوخ  يورین  اـب  كرحت  برط و  ینارتوهـش و  باوخ و  روخ و 
نداد ناشن  یقطنم  ریـسفت و  يارب  هن  رگ  دینادب و  اسآفک  یگدنز  ياههدیدپ  دوخ  زا  رتالاب  ار  تایح  فده  دـیامنیم . خـیرات  نادهلابز 

. دروآ دیهاوخن  تسد  هب  یگدنز  یچوپ  زج  ياهجیتن  تشگ و  دـیهاوخ  روهطوغ  يزادرپ  لایخ  یفابهفـسلف و  يرعاش و  رد  تایح  فدـه 
اهـشیاریپ ییارگهدوهیب و  يزاب و  ياههدیدپ  رد  ار  تایح  يالعا  فدـه  دـناوتیمن  تسا ، هدـش  هدـیمد  وا  رد  یهلا  حور  زا  هک  يدوجوم 

رد هناگجـنپ  تایآ  نیا  رد  يرگید  ثحب  دـناشفیم !! شرف  رب  دناتـسیم  شرع  زا  دـناد  هچ  نیا  هنامیپ  ناـج  نیا  تسیاهناـمیپ  دـنک . ادـیپ 
، میهدب حیضوت  تایح  دض  طیحم  نآ  رد  ار  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  تلاسر  میهاوخب  رگا  تشاد . میهاوخ  نآ  تایوتحم  نآرق و  ثحبم 

رازگید زا  یتایح  بآ  هچ  ناتسبرع و  ناتـسراخ  زا  زاونناج  ياهلگ  هچ  وا  هک  میمهفب  میناوخب و  ار  یهلا  باتک  تاحفـص  يهمه  یتسیاب 
زا مالسا  ربمایپ  میوشیم : رکذتم  نشور  لالدتسا  اب  ار  ياهلمج  یلامجا  ثحب  نیا  نایاپ  رد  تسا . هدرک  میدقت  اهناسنا  هب  هریزج  هبـش  نآ 

يهرابرد ار  ریز  یقوقح  داوم  تقیقح  نیا  ندـش  نشور  يارب  دومرف . مالعا  ار  ناج  ییاهن  شزرا  هدروآرب  رـس  ناتـسبرع ، ناجیب  طـیحم 
ار يرادناج  هک  سک  ره  مکی - يهدام  تسین - : ییایپوتوا  یـسامح و  رعـش  کی  قوف  يهلمج  هک  دوش  تباث  ات  دییامرف ، تقد  نارادناج 

قباطم ندرک  هداـمآ  میظنت و  نیا  یتسیاـب  حیـضوت - تسا . فلکم  رادـناج  نآ  تاـیح  لـیاسو  ندرک  هداـمآ  میظنت و  هب  دراد ، راـیتخا  رد 
تاـیح ياراد  هک  تسا  داوم  نیا  رد  روبزم  قوقح  ياراد  تهج  نادـب  رادـناج  مود - يهداـم  دـشاب . هدوب  ناویح  یطیحم  یتاذ و  طـیارش 
يدوس هاوخ  هکلب  هن ، ای  دـشاب ، يرادربهرهب  لباق  شیازجا  ریاس  مرچ و  تشوگ و  هاوخ  تسین ، نارادـناج  ناـیم  یتواـفت  چـیه  اذـل  تسا .
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. دوشیم ءانثتـسا  رـضم  يذوم و  تاناویح  اهنت  نارادناج  مومع  زا  هرـصبت - هن . ای  دـشاب ، هتـشاد  تسا  وا  رایتخا  رد  ناویح  هک  یـسک  يارب 
من نیمات  ار  ناویح  یگدنز  لیاسو  دهاوخن  ای  دناوتن  تسا ، هتفرگ  رارق  وا  رایتخا  رد  ناویح  هک  یسک  رگا  موس - يهدام 

نکمم هک  یعضو  ره  اب  یتسیاب  دشابن  ندروخ  لباق  شتشوگ  رگا  و  دنک . حبذ  ار  ناویح  دناوتیم  تسا ، ندروخ  لباق  شتشوگ  رگا  دیا ،
ناویح ندرک  اهر  هرـصبت - دوخ . لاـح  هب  ندرک  اـهر  ندرک و  هیدـه  نتخورف ، نداد ، هراـجا  دـننام  دـهدب ، تاـجن  ار  ناویح  ناـج  تسا 

هب مادقا  ناویح  بحاص  رگا  مراهچ - يهدام  دیامن . نیمات  رگید  بسانم  طیحم  ای  نابایب  رد  ار  دوخ  تایح  دناوتب  هک  تسا  نیا  هب  طورشم 
ار ناویح  یتسیاب  مکاح  دزروب ، عانتما  ناویح  بحاص  رگا  و  دـنک . فیلکت  ماجنا  هب  روبجم  ار  وا  دـیاب  مکاح  دـیامنن ، نآ  یگدـنز  نیمات 

نیمات يارب  مکاح  تسا  نکمم  دـیامن . لـمع  تسا  ناویح  نآ  یگدـنز  ناویح و  بحاـص  تحلـصم  هب  هک  يوحن  هب  هتفرگ  دوخ  رظن  ریز 
نیا دـیامن . يرادربهرهب  ناویح  یگدـنز  نیمات  يارب  وا  لوقنم  ریغ  کلم  زا  دـناوتیم  یتح  دـنک ، فرـص  شبحاص  لام  زا  ناویح  تاـیح 
هتفگ ضحم  تایح  يارب  هک  قوف  شزرا  زا  یهاگآ  اب  تسا  هدیـسر  ناـیناهج  شوگ  هب  تاـیح  دـض  نیمزرـس  زا  هک  تاـیح  شزرا  تسا 

. دوشیم نشور  یبوخ  هب  ناسنا  شزرا  تسا ، هدش 
هحفص 204] ]

یبوبر هاگراب  هب  مارکا  تیاهن  اب  ار  ربمایپ )  ) وا ماجنارس   ) اهمما یف  ءایبنالا  تقلخ  ام  مکیف  فلخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  امیرک  هیلا  هضبقف 
ربمایپ داهنرب .) ناناملسم  امش  نایم  رد  دنتشاذگیم ، دوخ  ياهتما  نایم  رد  هتـشذگ  ناربمایپ  هک  ار  هچنآ  ءایبنالا  متاخ  و  دیـشکرب . شیوخ 

نید کـی  دـناسریم و  ناـیاپ  هب  ار  دوخ  تلاـسر  مرکا  ربماـیپ  دراذـگیم  مدرم  ناـیم  رد  ار  تیادـه  گرزب  يهلیـسو  ود  دوریم و  مرکا 
. ددرگیم یهلا  هاگراب  راپسهر  دراپسیم و  اهناسنا  هب  دنکیم ، مالعا  ار  اهناسنا  يونعم  تلیضف  يدام و  تداعـس  يهمانرب  هک  ار  ینادواج 
دنوشیم و طلسم  يزور  نآ  عماوج  هب  نید ، نآ  ياعدا  يهلیسو  هب  هدنام  بقع  هراچیب و  رشب  یتشم  هک  دوب  هتشذگن  ینالوط  تدم  زونه 
: مالسا ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  نرق  هس  هک  میوش  هجوتم  زیگناتفگـش  هتکن  نیا  هب  طقف  دننارتسگیم . عماوج  نآ  رد  ار  تیناسنا  لوصا 

دلجم رازه  ياراد 600  ياهناـخباتک  و  يزورما ) ياههدکـشناد  هب  هیبش   ) یمومع يهسردـم  داتـشه  تیعمج ، نویلیم  کـی  هبطرق  رهـش  - 
جیورت زا  رتشیب  يروحم  دوخ  یگدـنز  لئاسم  هب  سابع  ینب  هیماینب و  نارود  رد  یعامتجا  روما  نایدـصتم  هکنیا  اـب  تسا . هتـشاد  باـتک 

اوج یعامتجا  يدرف و  لماکت  یقرت و  دندادیم ، تیمها  مالسا  تایعقاو 
یطسو نورق  رد  هک  یمتح  طوقس  زا  تفرعم  ملع و  دسریم . جوا  هب  يرجه  مراهچ  موس و  ياهنرق  رد  دندوب ، هتفریذپ  ار  مالسا  هک  یعم 
تیمها یمالـسا  لئاسم  هب  ياهزادـنا  اـت  هک  زیزعلادـبع  نب  رمع  نارود  رد  دـنکیم . ادـیپ  تاـجن  ناناملـسم  يهلیـسو  هب  دوب ، هدـمآ  شیپ 

، دشاب زینک  هدرب و  هچ  ره  ات  داتسرف ، اقیرفآ  هب  ار  لاملاتیب  یفاضا  يهجدوب  وا  دش و  نک  هشیر  یمالسا  عماوج  زا  تکالف  رقف و  دادیم ،
رـس ات  رـس  رد  دومنن ، دوخ  یـصخش  دوجو  يهتـسباو  ار  عماوج  لماکت  التعا و  لماع  رـشب و  لاح  حالـصا  زگره  مرکا  ربمایپ  دـننک . دازآ 

یحو نم  هب  هک  تسا  نیا  رد  امـش  اب  نم  توافت  متـسه ، يرـشب  امـش  دننام  مه  نم  هک  دـنکیم  دـیکات  ار  ینعم  نیا  یناوارف  تایآ  نآرق 
نوناق کی  زا  دوخ ، هب  یگتـسباو  یفن  نیا  دـنکیم . نیمات  ار  امـش  يونعم  يدام و  يراگتـسر  هک  متـسه  یتایعقاو  غالبا  رومام  دوشیم و 

دشر لماکت و  هچ  ره  هک  تسنیا  نوناق  نآ  دوشیم . هدید  ماقم  یلاع  حلصم  دارفا  ناربمایپ و  يهمه  رد  هک  دریگیم  همشچرس  مهم  رایسب 
دوشیم و هدـیرب  زا  یـصاصتخا  تیـصخش  هب  یگتـسباو  زا  شیاههدـش  تفاـیرد  شیارگ و  دروم  تاـعوضوم  دورب ، رتـالاب  ناـسنا  کـی 

اهتشر شیاههشیدنا  نوناق و  زا  ياهتفای  میسجت  شرادرک  نوناق و  يارب  یتالمج  شراتفگ  میتفگ : لوا  دلجم  رد  هکنانچ 
تقیقح رد  یلو  دوریم ، ایند  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  مسج  اذل  دیآیم . رد  نوناق  تروص  هب  دنک ، ادـیپ  تینیع  رگا  هک  دوشیم  ایاضق  زا  ي 

ترتع و  نآرق )  ) هللا باتک  دراد : یـساسا  نکر  ود  وا  دوجو  يهمادا  دـهدیم . همادا  دوخ  ياقب  هب  تسا  نوناق  يهتفای  مسجت  هک  وا  دوجو 
. درک میهاوخ  حرطم  هدنیآ  ياههبطخ  ریسفت  رد  تسا  تیب  لها  ترتع و  هک  مود  نکر  يهرابرد  یحورشم  ثحابم  نیموصعم ) يهمئا   ) وا

مکبر باتک  تسا . ص )  ) مرکا ربماـیپ  دوجو  يهمادا  يهدـنهد  ناـشن  هک  میهدیم  رارق  حیـضوت  دروم  ار  نآرق )  ) لوا نکر  هبطخ  نیا  رد 
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ياهتلیـضف تابجاو و  مارح و  لالح و  هک  تسا  امـش  نایم  رد  امـش  راگدرورپ  باتک   …  ) هلئاضق هضئارف و  همارح و  هلالح و  اـنیبم  مکیف 
ناتـسبرع و يهریزج  هبـش  فراعم  گـنهرف و  تشذگرـس  رد  قیقد  رظن  اـب  نآ  زاـجعا  كرد  هار  نآرق و  تسا .) هتخاـس  راکـشآ  ار  دوخ 
ناشهدنیآ و رضاح و  عضو  هتشذگ و  خیرات  يهرابرد  نانآ  ياهرادنپ  عون  ناهج و  ناسنا و  اب  نیمزرس  نآ  مدرم  طابترا  تیفیک  تیمک و 
طیحم و نآ  نخـس  ینآرق  تایآ  هکنیا  نآرق و  زاجعا  رد  کش  دیدرت و  نانآ ، هاگدـید  زا  تازایتما  اهـشزرا و  هب  یفاک  هجوت  اب  نینچمه 

دناوتیمن د يزرو  ضرغ  ای  طیحم و  نآ  رد  روبزم  عاضوا  نآرق و  تایوتحم  زا  یعالطایب  زج  یتلع  چیه  تسا ، اهناسنا 
. نخس يهدنیوگ  یعطق  فارـشا  اب  ماوت  قطنم  نیرتیوق  اب  هارمه  قیمع  تاساسحا  يهدننک  کیرحت  تالمج  نیرتیلاع  ییابیز  دشاب . هتـشا 

تسخن دیریگب ، ارف  هاگدید  نیرتنشور  نیرتلماک و  زا  دیهاوخب  هک  ار  یناسنا  يهلئسم  ره  نایب . زرط  کبـس و  رظن  زا  زاجعا  يانعم  تسنیا 
هک ار  ینآرق  تایآ  ای  هیآ  دییایب  سپس  دییامن ، لیمکت  نادنمشناد  هفسالف و  اهبتکم و  رظن  زا  ار  دوخ  تاعلاطم  اهیسررب و  هنوگ  ره  دیورب 

روط هب  طوبرم  تایآ  ای  هیآ  ار  نآ  ییاهن  خساپ  انبم و  يهلئسم و  حیضوت  دید  دیهاوخ  دیهدب ، رارق  تقد  دروم  تسا  هلئـسم  نآ  هب  طوبرم 
هب بیرق  تیرثکا  هنافساتم  دیامنیم . عابشا  عانقا و  ار  امـش  یقطنم ) لقعت  قیمع و  ساسحا   ) تفایرد يهلیـسو  ود  ره  هدرک و  نایب  نشور 

، هدومن ندناوخ  ای  هعلاطم و  هب  عورـش  هروس  زاغآ  زا  دننکیم و  زاب  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  نآرق ، ناگدـنناوخ  ناگدـننک و  هعلاطم  قافتا 
يهروس دـنوریم و  هروس  رخآ  ات  دنـشاب ، هتـشاد  یهجوت  لباق  ياههشیدـنا  تامولعم و  تایآ ، کی  کی  ياوتحم  يهراـبرد  هکنیا  نودـب 

نآ نآرق  رگید  ترابع  هب  دشاب . راوتسا  یـسانش  نآرق  حیحـص  يانبم  رب  دناوتیمن  ندناوخ  هعلاطم و  هنوگ  نیا  دننکیم . عورـش  ار  رگید 
اهد نابز و  زا  ظافلا  تروص  رد  ای  دنک و  روبع  ناسنا  مشچ  ولج  زا  شتاملک  شوقن  هک  تسین 

ار دوخ  تیعقاو  نآ ، ياوتحم  هب  هبناج  همه  یلبق  یهاگآ  نودب  هک  ییاهن  يهلمج  نآ  زا  تسترابع  ینآرق  تایآ  زا  کی  ره  دنزب . جوم  ن 
هتخودنا ناگورگ  رد  یـسک  ره  . ) هنیهر تبـسک  امب  سفن  لک  هیآ : نیا  ندوب  ییاهن  يهلمج  شریذپ  يارب  لاثم  ناونع  هب  دنکیمن . زاربا 
تیصخش ای  نم  ای  دوخ  مان  هب  تسا  یتقیقح  ياراد  ناسنا  - 1 میروایب : تسد  هب  ار  تامولعم  تاعالطا و  نیا  تسخن  دیاب  تسا .) شیوخ 

اههدیدپ و ددرگیم : میسقت  یساسا  عون  ود  رب  دوشیم  اراد  ناسنا  هک  هچنآ  - 2 دراد . رایتخا  رد  ار  وا  ینورب  ینورد و  ءازجا  تیریدم  هک 
. هارکا ربج و  هن  تسا  وا  رایتخا  يدازآ و  ناسنا ، دوخ  هب  اههتخودـنا  دانتـسا  كـالم  - 3 يرایتخا . هنادازآ و  ياههتخودـنا  يربج و  نوئش 
، درادیمرب ماگ  تایح  یقطنم  ریـسم  رد  هتفایرد و  ار  دوخ  لدـتعم  نایرج  هک  ار  یناسنا  نآ  عاـمتجا ، طـیحم و  خـیرات  يربج  لـماوع  - 4

یناسنا هک  دوش  ضرف  نینچ  رگا  هتبلا  - 5 ددنبب . شتایح  يهتـسب  يهدنورپ  لباقم  رد  ار  وا  ياهتـسد  هک  دزادرپب  دزاسب و  نانچ  دناوتیمن 
عوضوم زا  تسا ، هدنامن  وا  يارب  يرایتخا  يدازآ و  چیه  هک  تسا  هدش  هدرشف  يربج  لماوع  ریجنز  ياههقلح  نایم  رد  نانچ  ياهعماج  ای 

یتخا تامدقم  ای  يربج  لماوع  تهج  هب  دراد و  دوجو  ناسنا  دوخ  هکیمادام  - 6 تسا . جراخ  ثحب 
رد ار  نآ  تیریدـم  اـی  دزاـسب ، تسا ، بولطم  هک  يروط  نآ  ار  دوخ  نآ  دـهاوخیم  تسا ، هدومنن  راـمیب  ار  نآ  اـی  هتخاـبن  ار  دوخ  يرا ،
هک نتخودـنا  نآ  تسنیا  دـشخبیم . مسجت  دوخ  نآ  رد  ار  دوخ  تایح  فدـه  رتیلک  یتراـبع  هب  و  تسا . وا  بولطم  هک  دریذـپب  یلکش 

یناسنا ياهنامرآ  زا  تیمورحم  يراکهبت و  دـشوکیم  هچ  ره  یناور  لادـتعا  لاح  رد  یمدآ  - 7 دـهدیمرارق . شیوخ  ورگ  رد  ار  یمدآ 
هچ اذـل  درادـن ، ینادـجو  ینامداش  یلو  دـنزیم ، دـنخبل  وگوهروتکیو : لوق  هب  دزادـنایب ، تعیبط  ندرگ  هب  اـی  نارگید  ندرگ  هب  ار  دوخ 

يرـس هریخ  داب  رـس  نک ز  نورب  ار  يرفولین  خرچ  نکم  شهوکن  دهدیم : وا  هب  يدج  رادشه  ریز  تایبا  نومـضم  دهاوخن  هچ  دهاوخب و 
يرتخا کین  مشچ  کلف  زا  رادم  دب  ار  شیوخ  رتخا  ینک  دوخ  وت  وچ  ار  يرب  شناد  دیاشن ز  شهوکن  ار  نیرب  خرچ  لاعفا  ناد ز  يرب  ار 

شور چیه  خیرات و  ياههفسلف  زا  کی  چیه  ینایدابق 8 - ورسخرصان  ار  يرب  یبرم  تسا  نیمه  دوخ  ازس  رب  یب  ناتخرد  گرب  دنزوسب  ار 
یلومعم و تاـنایرج  رد  ار  هعماـج  درف و  متـسه  نم  تیعقاو  نیرتلیـصا  نیا  كرد  دـناوتیمن  یـسانش  ناـسنا  ياهـشور  اـی  یناور  لـیلحت 

ورملق ره  رد  ناـسنا  یـسررب  لـیلحت و  رد  ققحم  کـی  یغاـمد  ياوق  زکرمت  یـساسا و  شـشوک  هک  مینادیم  همه  دوـش و  رکنم  یقطنم ،
گدنز
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دروم ناسنا  یعقاو  تیعقوم  عضو و  تسناوت  ققحم  رگا  تسا . هتفرگ  رارق  قیقحت  دروم  هک  تسا  ناسنا  نآ  نم  دوخ  هجوتم  دشاب ، هک  ي 
كرد و داـیز  تمحز  نودـب  دـناوتیم  ار  رگید  دـصرد  هد  تسا ، هداد  ماـجنا  ار  دوخ  راـک  دـص  رد  دون  دـنک ، فـشک  ار  دوـخ  یـسررب 
هک مه  هزادـنا  ره  دـشاب ، هدوب  ناوتاـن  ناـسنا  نم  نیداـینب  ياههدـیدپ  رهوج و  فشک  زا  قـقحم  هکیماداـم  سکعلاـب ، و  دـیامن . تفاـیرد 

-9 دـیامن . زاربا  وا  يهرابرد  ار  ياهناعطاق  رظن  تسناوت  دـهاوخن  دـشاب ، هدوب  ناوارف  ضورفم  نم  زا  نوریب  لماوع  يهراـبرد  وا  تاـمولعم 
هب طیحم  ياهیزیمآ  گنر  هداـم و  لـعافت  زا  هک  وا  یعیبط  دوخ  مینادـب  هکنیا  يارب  دریگب ؟ رارق  فشک  تخانـش و  دروم  نم  یتسیاـب  ارچ 

نیا ندروآ  تسد  هب  زا  سپ  تسا ؟ مادک  يرایتخا  تاکرح  اهـشیارگ و  يهلیـسو  هب  هدـش  هتخاس  نم  نآ  و  تسیچ ؟ تسا ، هدـمآ  دوجو 
نیمه هب  و  دیزادرپب . تسا ،) نتـشیوخ  لمع  ناگورگ  رد  سک  ره   ) هنیهر تبـسک  امب  سفن  لک  يانعم  كرد  هب  دـییایب  تامولعم ، هنوگ 

نینچ لوا  يهیآ  دییامن . یـسررب  دروم  نیا  رد  میاهدرک ، حرطم  دوشیم  ثوعبم  ص )  ) هللا لوسر  دمحم  ثحبم  رد  هک  ار  هیآ  جنپ  بیترت 
نآ نینچمه ): و   ) دروآرب رس  اهفک  يراج  لیس  زا  داتفا ، نایرج  هب  اههاگ  لیس  رد  بآ  نیا  داتسرف ، ورف  نامسآ  زا  ار  یبآ  دنوادخ   ) تسا

يداوم
( طالتخا لثم   ) دنوادخ ناس  نیدب  دروآیمرب . فک  لیس  نامه  دننام  دینکیم ، بوذ  يرگید  يالاک  ای  تنیز  يارب  شتآ  يهلیسو  هب  هک 

نیدب دنامیم و  رادیاپ  نیمز  يور  رد  تسا  اهناسنا  دوس  هب  هک  هچنآ  دـنوریم و  نیب  زا  هدروآرب  رـس  ياهفک  اما  دـنزیم ، ار  لطاب  قح و 
يرادقم میهاوخیم  رتشیب  حیضوت  يارب  نونکا  میدش . رکذتم  روبزم  يهیآ  رد  ار  بلطم  شـش  ثحبم  نآ  رد  دنزیم ) اهلثم  دنوادخ  ناس 

رظن زا  دوش ، تابثا  نآرق  ندوب  یعیبط  قوف  زاجعا و  ات  تسا  مزال  هناگـشش  بلاطم  نآ  زا  کی  ره  يارب  هک  ار  ییاهیهاگآ  تامولعم و  زا 
ریزارس تعیبط  يهدرپ  تشپ  زا  هکلب  تسین ، ورملق  ود  نآ  دوخ  هب  طوبرم  یناسنا  یعیبط و  ثداوح  لیـصا  ینابم  مکی - بلطم  مینارذگب :

نیو ناوتن  تخاس  هنارت  هدرپ  نیز  هک - : دنـشاب  هدینـش  ار  يوجنگ  یماظن  تیب  نیا  مرتحم ، ناگدننک  هعلاطم  زا  یلیخ  دـیاش  دـندرگیم .
ات یتشاد  ینابز  یتسه  یکـشاک  هک : دنـشاب  هدید  ار  يولوم  نیدـلالالج  تیب  هس  نیا  تسا  نکمم  نینچمه  ناونت  تخانـش  دوخ  هب  هدرپ 
هب نوخ  لاـق  تسا و  لاـح  نآ  كارا  تفآ  نادـب  یتسب  وا  رب  رگید  يهدرپ  نآ  زا  یتـسه  مد  يا  ییوگ  هچ  ره  یتـشادرب  اـههدرپ  ناتـسمز 

دیشاب هتشاد  غارس  یبرغ  رکفتم  لسار  زا  ار  بلطم  نیا  هک  دوریم  لامتحا  لاحمو  تسا  لاحم  نتسش  نوخ 
اهنویلیم هک  تسا  ییاهیباحـس  يهنماد  وا  راتفگ  نیا  فلا  دـیوگیم : الثم  دروآیم  نابز  هب  ار  هملک  کی  ناسنا  کـی  هک  یتقو  زورما  هک :

رگا دییامرف : تقد  تسا ، کیزیفاتم  رد  نیکاکـش  زا  یکی  هک  لسار  زا  ار  رگید  ترابع  کی  دـناهتفر . هدـش و  در  ام  ياضف  زا  شیپ  لاس 
ناهج زا  یحیحص  روصت  دوشیم ، ریزارـس  ایند  نیا  هب  يدبا  رتالاب و  ناهج  کی  زا  تعیبط  ملاع  قیاقح  اههدیدپ و  هک  مینک  روصت  نینچ 

تخانش رد  ناگدنـشوک  نیرتگرزب  ریخا و  نرق  کیزیف  غباون  نیرتروهـشم  زا  یکی  هک  کنالپ  سکام  زا  ار  ترابع  نیا  نونکا  میاهدومن 
ینعی وا ، شواک  لیاسو  هناگی  همه  نیا  اب  تسا . یقیقح  یجراخ  ناهج  ییاسانش  نادکیزیف  بولطم  لامک  دییامرف : هعلاطم  تسا ، تعیبط 

نئمطمان شیب  مک و  ییاهمایپ  زج  يزیچ  وا  يارب  اههزادنا  دنزومآیمن . وا  هب  يزیچ  یقیقح  ناهج  دوخ  يهرابرد  زگره  شیاهیریگهزادنا 
سانـشنابز هک  یقیرط  نامه  هب  وا  سپـس  دـنکیم و  هرباخم  وا  هب  یقیقح  ناهج  هک  هک  دنتـسین  یتامالع  زج  زتلهمله  ریبعت  هب  اـی  دنتـسین ،

هب دهاوخب  سانـشنابز  رگا  دیآیمرب . اهنآ  زا  يریگهجیتن  ددص  رد  دناوخب ، تسا  هتخانـشان  یندمت  يایاقب  زا  هک  ار  يدنـس  ات  دـشوکیم 
روط ف نیمه  دراد . رب  رد  ییانعم  هعلاطم  دروم  دنس  هک  دریذپب  یلصا  نوچ  ار  نیا  دیاب  دسرب ، ياهجیتن 

مزال وا  يارب  رگا  یتح  دـنیآیمنرد ، اـم  مهف  هب  هک  دـنکیم  يوریپ  ینیناوق  زا  یقیقح  ناـهج  هک  دریگب  ءدـبمار  رکف  نیا  دـیاب  نادـکیزی 
نیا ایآ  دنک . نیعم  لوا  نامه  زا  قلطم  ینیقی  اب  ار  نآ  تیهام  یتح  ای  دبایرد  مات  هجو  هب  ار  نیناوق  نآ  هک  دیوشب  تسد  دیما  نیا  زا  دشاب 

ار نآ  دوجو  ای  درک  زاغآ  تسا  تعیبط  قوف  رد  نآ  نیداینب  لوصا  زا  یتسیاـب  تعیبط  تخانـش  يارب  هک  دـنک  تاـبثا  دـناوتیمن  بلاـطم 
ایآ مینک !؟ تابثا  تعیبط  دوخ  زا  اهتروص  روبع  يارب  ار  قلطم  يهدام  ای  یلویه  مان  هب  لصتم  ییاهلپ  اهبانط و  میناوتیم  ام  اـیآ  تفریذـپ ؟
زا کی  چـیه  هن ، مینک !؟ هدـهاشم  ناهج  دوخ  رد  ینیع  عضو  اب  ار  یتسه  نیناوق  يازجا  ناـیم  يرورـض  طـباور  هک  دراد  ناـکما  اـم  يارب 
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نامـسآ زا  یبآ  دـنوادخ   ) هیآ ياـنعم  هب  دـیدرگرب  یفـسلف  یملع و  بلاـطم  نیا  رد  ـالقت  شـشوک و  زا  سپ  تسین . ریذـپناکما  لـئاسم 
رد نآ  عبانم  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  یتسه ) ملاع  رد   ) يزیچ چیه  . ) مولعم ردقب  الا  هلزنن  ام  هنئازخ و  اندنع  الا  ءییـش  نم  نا  و  داتـسرف .)

يهزادـنا هب  تعیبط  يهدرپ  تشپ  زا  هدـش  ریزارـس  ینابم  مود - بلطم  نیعم .) يهزادـنا  اـب  رگم  ار  نآ  میتسرفیمن  ورف  اـم  تسا و  اـم  دزن 
نیا م ندوب  ییاهن  تفایرد  يارب  تسا . ورملق  ود  رد  هدش  هیبعت  نیناوق  قباطم  اهدادعتسا و 

يارب اـههیاپهوک  رد  ینزریپ  رونت  ترارح  مظن  زا  میورب . مظن  نوناـق و  هب  طوبرم  لـئاسم  غارـس  هب  دـیاب  تسخن  تفرعم ، ناـهج  رد  بلط 
کی زا  يرشب  يزغم  یسح و  ياهتیلاعف  يهمه  دید  میهاوخ  مینزب ، ایند  يهمه  ياههاگشیامزآ  هب  يرـس  سپـس  مینک و  عورـش  نان  نتخپ 

تیعقوم هب  مظنم  ینوناق و  تیعقوم  کی  زا  ام  دراد و  نوناق  مظن و  اهنآ  طباور  ازجا و  ناهج و  هک  تسنیا  نآ  دوشیم و  کـیرحت  لـماع 
. میروهطوغ نیناوق  يهریجنز  ياـههقلح  ناـیم  رد  میرادیمرب  مدـق  هک  مه  يریـسم  ره  رد  و  میدرگیم ، راپـسهر  يرگید  مظنم  ینوناـق و 

رظن رد  اب  هکنیا  يهفاضا  هب  دراد . قرف  ناهج  ییاسانـش  اب  ناهج  اریز  میهدـب ، ماجنا  یعقاو  ریغ  ریـسفت  دـیابن  مه  تالامتحا  باـسح  يارب 
یعطق نیعت  مینک ، هبساحم  تالامتحا  اب  ار  هثداح  یتسیاب  هک  قیقحت  دروم  عوضوم  یشیامزآ و  يهلیسو  ینهذ و  یـسح و  طیارـش  نتفرگ 

شیپ نونکا  زا  دـمآ ، دـهاوخ  دوجو  هب  هدـنیآ  رد  هک  ار  ياهثداح  میناوتن  ام  رگا  یتح  تسا . مظن  نوناق و  فالخ  هثداـح  نآ  صخـشم  و 
هدوب هثداح  نآ  ریـسم  ياهنیعت  يهجیتن  هک  داد  دهاوخ  ناشن  ار  ینیعت  دـمآ ، دوجو  هب  ضورفم  يهثداح  هکنآ  زا  سپ  مییامن ، یعطق  ینیب 

هچ هک  ینآرق  يهیآ  غارس  هب  میوریم  میدروآ  تسد  هب  نوناق  مظن و  يهرابرد  یهاگآ  هنوگ  نیا  هکنآ  زا  سپ  تسا .
زا هدـش  ریزارـس  ینابم  تایعقاو و  نایم  هک  ییاهوپاکت  لعافت و  زا  موس - بلطم  تسا . هداد  ناشن  ام  هب  ار  ناهج  یـضایر  ینوناـق و  يهر 
رید یتسیاب  هک  دنساسایب  رذگدوز و  اهدادیور  اههدیدپ و  نیا  دیآیم . دوجو  هب  ییاهدادیور  اههدیدپ و  دریگیم ، تروص  تعیبط  قوف 

رد هک  ار  یثداوح  دومن  زورب و  یتسیاـب  بلطم ، نیا  ندوب  ییاـهن  تیعقاو  كرد  يارب  دـندنبرب . تخر  يراـج  قیاـقح  يارجم  زا  دوز  اـی 
ای دـنریگیم ، يزاـب  هب  ار  اـهناسنا  هنوگچ  ثداوح  نیا  میهدـب . رارق  تقد  دروم  دـنیآیم ، دوـجو  هب  اـهوج  اـهاضف و  رد  ناـمز و  دادـتما 

تیبذاـج و زا  ياهبترم  هب  یهاـگ  ثداوح  نیا  دـنریگب ، يزاـب  هب  ار  ناتـسد  ریز  دـنناوتیم  هنوگچ  اهدادـیور  نیا  يهلیـسو  هب  نادـنمورین 
دنکیم و ریسفت  ار  خیرات  ثداوح  نیا  دنهدیم . شیامن  ساسایب  یعرف و  ار  ناهج  ناسنا و  قیاقح  نیرتلیصا  هک  دنـسریم  يریگمـشچ 

نآ دوخ  میدرک و  یـسررب  ار  لئاسم  نیا  هکنآ  زا  سپ  دـیآیمرد …  بتکم  نابحاص  مادختـسا  رد  خـیرات  يهفـسلف  ناونع  هب  یهاگ  … 
ناسنا و یلصا  لماوع  فده و  هفسلف و  ار  ثداوح  رادیاپان  ياهفک  هک  هیآ  نیا  غارـس  هب  میئآیم  میتفایرد ، یقطنم  یبایزرا  اب  ار  ثداوح 

هاظم امش و  یگدنز  يانبور  یتدم  دنیآیم و  دوجو  هب  یطیارش  رد  دنتسه و  ینتفر  اهفک  نیا  دینکن . یقلت  ناهج 
یعامتجا یلاع  لوصا  يدرف و  تیـصخش  رادیاپان  ياهفک  نیا  ادابم  دنریگیم . شیپ  ار  دوخ  هار  سپـس  دـنیامنیم و  لاغـشا  ار  تعیبط  ر 

اب ار  قح  تسخن  رگا  دنوشیم . طولخم  رگیدکی  اب  یتسه  نایرج  رد  لطاب  قح و  مراهچ - بلطم  دزاسب . یـشالتم  دیامن و  هیزجت  ار  امش 
طالتخا يهلئـسم  سپـس  مینادب ، اقیقد  ار  لطاب  يانعم  هاگنآ  مینک و  قیقحت  یـسررب و  ار  نآ  ندوب  قلطم  تیبسن و  و  هدرتسگ ، يانعم  نآ 
تاـیعقاو نتم  اـب  اـهفک  هراومه  هک  دـیمهف  میهاوخ  ار  تقیقح  نیا  ندوـب  هناـعطاق  مینک . كرد  تسا  یعیبـط  ناـیرج  کـی  هک  ار  ود  نآ 

ادـج طالتخا و  نیا  كرد  یهاگ  دزادـنایم . راک  هب  اهیگدـنبیرف  ددرگیم و  تاـیعقاو  نآ  ياـمنور  لوحت  تکرح  يارجم  رد  طولخم و 
هک هچنآ  مجنپ - بلطم  گنـس . لاغذ  ندـعم  هوبنا  زا  ساملا  فیرظ  ياههگر  جارختـسا  هک  تسا  تخـس  يردـق  هب  لـطاب  زا  قح  ندرک 

يارب ناسنا  يهرابرد  هک  يدنمـشناد  فوسلیف و  ره  سرد  سالک  رد  دنام . دهاوخ  رادـیاپ  نیمز  يور  رد  تسا ، اهناسنا  لاح  هب  دـنمدوس 
. دینک هعلاطم  دـینزب و  قرو  تقد  اب  دناهتـشون  ناسنا  تعیبط  يهرابرد  هک  ار  یباتک  ره  و  دیـشاب ، هتـشاد  روضح  درک ، دـهاوخ  ثحب  امش 

رتحیقو للم و  نیرتهدنام  بقع  نایم  رد  ای  ینعم و  هدام و  رظن  زا  عماوج  نیرتهتفرشیپ  رد  ایند  نیا  رد  یهاگآ  مامت  اب  يدامتم  نرق  دنچ 
ناسنا ياقب  یـساسا  لماع  هک  دوب  دهاوخ  ترابع  نیا  زا  ترابع  لصا  نآ  دریذپب ، ار  یعقاو  لصا  کی  اهنت  رگا  دییامن . یگدـنز  اهنآ  نی 
تعفنم تفایرد  ساـسحا  نودـب  ار  یگدـنز  معط  یعاـمتجا  تلاـح  رد  هچ  دارفنا و  تلاـح  رد  هچ  یناـسنا  چـیه  تسا و  تعفنم  عوضوم 
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لصا نامه  زا  نآ ، يارب  القت  شـشوک و  تایح و  يهمادا  نتـساوخ  قیقد ، ياههزادنا  ات  یمومع و  رایـسب  يانعم  کی  هب  دیـشچ . دهاوخن 
تکرح و شریذـپ  اب  قیمع  ياهینیبناهج  يهمه  اریز  تایح ، نوگانوگ  حوطـس  يوناث و  عفانم  هب  دـسرب  هچ  دریگیم ، همـشچرس  تعفنم 

اقب ردنا  ندش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  یسفن  ره  هک : دناهتفریذپ  ار  تقیقح  نیا  ناهج ، ناسنا و  ورملق  ود  رد  رمتـسم  ینوکرگد 
ره هک  دنک  تابثا  دناوتیمن  یفـسلف  یملع و  نوناق  لصا و  چیه  نیاربانب ، دسج  رد  دیامنیم  يرمتـسم  دسریم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع 

يهمه نیارباـنب  دـهدب . همادا  دوخ  تاـیح  هب  مه  ار  يدـعب  يهظحل  یتسیاـب  تسا ، هدوب  رادروخرب  تاـیح  زا  ار  نیـشیپ  يهظحل  هک  سک 
رمتسم تایح  لصا  نامه  هب  طوبرم  یگدنز  حوطـس  رد  يرگید  تعفنم  ره  و  دسریم . وا  هب  هک  تسا  ییاهتعفنم  یمدآ  یگدنز  تاظحل 

جعا میناوتیم  یفسلف  یملع و  تاظحالم  نیا  زا  سپ  دشابیم . تعفنم  نامه  زا  يداعبا  ای  دعب  يهدننک  وگزاب  تقیقح  رد  دشاب ،
هک هچنآ  اما  و  . ) ضرالا یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اـما  و  دـیوگیم : هک  مینک  كرد  ار  يدـنوادخ  باـتک  تاـیآ  ندوب  یعیبط  قوف  زا و 

رگم دزاسیمن ، نوگرگد  ار  ياهعماج  چـیه  عضو  دـنوادخ  مود - يهیآ  دـنامیم .) رادـیاپ  نیمز  يور  رد  تسا  اهناسنا  لاح  هب  دـنمدوس 
دوخ ینکارپ  رون  هب  یتدم  دنـشخردیم و  اجنآ  اجنیا و  رد  يرـشب  عماوج  رد  اهندمت  دـنک . داجیا  يرییغت  دوخ  عضو  رد  هعماج  نآ  هکنیا 

بارطـضا دـنریگیم . رارق  اهینوگرگد  رد  التعا  یقرت و  رهاظم  ریاس  اهگنهرف و  روط  نیمه  دـندرگیم . شوماخ  هاـگنآ  دـنهدیم و  همادا 
نیمه دنـشابیم . رادروخرب  یبسن  ياهـشمارآ  زا  يرگید  عماوج  لاح  نامه  رد  دربیم . ورف  دوخ  رد  ار  ياهعماج  ینالوط  ای  تدـم  هاتوک 

؟ تسیچ اهینوگرگد  نیا  لماوع  ای  لماع  دنیامنیم . یلاخ  دوخ  دادضا  هب  ار  اهتلم  وج  دنوریم و  نیب  زا  جیردت  هب  اهشمارآ  تابارطضا و 
لوق هب  درآ  یـسک  ره  یتساقول  نب  ياطـسق  واک  تدیآ  نامگ  ات  شیوخ  يار  هریت  دیوگیمه ز  يزیچ  یـسک  ره  یکـسردنفریم : لوق  هب 
يارب لماع  دودـح 20  رد  نونکاـت  هک  ییاـغوغ  عازن و  ثحب و  هچ  یتساـغوغ  شروش و  عازن و  ثحب و  ناـیم  رد  ياهتفگ  زا  لـیلد  دوخ 

ره تقییقح  رد  تسا . هدوبن  هدننک  عناق  دص و  رد  دص  تابثا  لباق  اهنآ  زا  کی  چیه  هدش و  داهنشیپ  عماوج  ياهینوگرگد 
نیدب دنکیم . حرطم  ار  یمدآ  یعامتجا  ای  يدرف  داعبا  زا  يدعب  دوشیم ، هدروآ  نایم  هب  هفسالف  اهبتکم و  زا  یکی  يهلیـسو  هب  هک  یلماع 
ناسنا يهمه  ار  دوخ  رظن  دروم  يهعطق  دهاوخیم  نانآ  زا  یکی  ره  دوشیم و  هعطق  هعطق  هفـسالف  حیرـشت  يوقاچ  ریز  اونیب  ناسنا  بیترت 

ياهیئاسران صقاون و  دـیامن و  كرد  هبناـج  همه  ار  اـهنآ  دـنک و  تقد  اـهنآ  هب  طوبرم  روما  لـئاسم و  نیا  رد  یـسک  رگا  دـنک !!! یفرعم 
تلاصا نآ  تسیچ  و  تسیچ . مهـسفناب  ام  اوریغتی  یتح  موقب  ام  ریغیال  هللا  نا  يانعم  هک  دـیمهف  دـهاوخ  دـبایرد ، ار  اـهنآ  یملع  یبرجت و 

يارب ار  کـیرحت  نیرتدـیدش  مه  دـنکیم و  دزـشوگ  ار  ناـسنا  تلاـصا  مه  دـنکیم و  ریـسفت  ار  خـیرات  مـه  هـک  هـلمج  نـیا  رد  رادـیاپ 
رد داسف  ای  صاصق  ناونع  نودـب  ار  یناسنا  سک  ره  هک  تسا  یعطق  موس - يهیآ  دـهدیم . ماـحنا  نتـشیوخ  تسد  اـب  ناـسنا  یگدـنزاس 

ار اهناسنا  يهمه  هک  تسنیا  دـننام  دـنک ، ءایحا  ار  یناسنا  سک  ره  تسا و  هتـشک  ار  اهناسنا  يهمه  هک  تسنیا  دـننام  دـشکب ، نیمز  يور 
يهرابرد دناوتیمن  تسا ، هدش  میظنت  غباون  اهدص  ششوک  اب  هک  یبتکم  چیه  يرـشب و  دنمتردق  ياهزغم  زا  کی  چیه  تسا . هدومن  ایحا 

بریز دربیم و  رتالاب  ياهتیمک  زا  ار  ناسنا  عوضوم  هیآ  نیا  دنک . زاربا  ار  ییاهن  يهلمج  نینچ  ناسنا  نیداینب  شزرا 
حورجم درف ، کی  هب  تحارج  ندرک  دراو  هک  دـنکیم  دزـشوگ  یناـسنا  دارفا  يهمه  هب  دـهدیم و  رارق  یلاـع  تدـحو  کـی  ار  نآ  ياـن 
نتشیوخ نتشک  اب  يواسم  دیفس ، ای  دشاب  هایـس  لهاج ، هاوخ  ملاع و  هاوخ  درم ، هچ  نز و  هچ  ناسنا  کی  نتـشک  تسا . نتـشیوخ  نتخاس 
شرگید يهبل  اب  دوشیم و  هتشک  یناسنا  شاهبل  کی  اب  دراد : هبل  ود  دوشیم ، دنلب  ناسنا  کی  نتـشک  يارب  هک  يریـشمش  نیاربانب  تسا .

هب تبحم  موزل  هک  یناسنا  ياهبتکم  زادرپ و  قوذ  نایارگنامرآ  ارعـش و  نآ  دایرف  داد و  هک  تسا  ینالوط  تدم  دنکیم . یـشکدوخ  لتاق 
دوجو هب  رد  هنارهام ، فیطل و  يرگادوس  هب  ای  هیاپیب و  تاساسحا  هب  دایرف  داد و  نآ  ندوب  دنتـسم  تهج  هب  دنکیم ، دزـشوگ  ار  اهناسنا 

زیت دنت و  ياهیواقن  اههفـسلف و  تسا . هدـش  وربور  یعطق  تسکـش  اب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ریثات  اهناسنا  لوقعم  یعقاو و  دـنویپ  ندروآ 
اقب رد  عزانت  نوناق  لباقم  رد  لیالد  نآ  هک  تسا  هدرک  تابثا  یبوخ  هب  هدروآرد  ياپ  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهدایرف  داد و  نآ  لیالد 

ناسنا دـنرادن . تمواقم  تردـق  تسا  یـصخش  دوس  لماع  اب  ناسنا  زا  ناسنا  نتخیـسگ  جایتحا و  لماع  اب  ناسنا  اب  ناـسنا  دـنویپ  لـصا : و 
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ور ای  ابیز  يراعشا  زیمآراختفا . تسیدوجوم  مان  ناسنا  شزرااب . تسا  يرادناج  ناسنا  ینتشاد . تسود  تسا  يدوجوم 
بلاطم و نیا  تسخن  یتسیاب  ام  دنهدیم . دوخ  هب  یگدنز  رازراک  ناگدروخ  تسکـش  هک  تسا  یتیلـست  ای  تسا و  یندـشن  ریبعت  ییاهای 
هدـمآ و روبزم  يهیآ  غارـس  هب  سپـس  مینیبب ، اهنآ  يهرابرد  ینالوط  ياـهثحب  رج و  لـصاحیب و  تاـشقانم  لـیالد و  اـب  ار  اـهدایرف  داد و 
يزاـب و زج  امـش  تسپ  یگدـنز  اـعطق  دـینادب : مراـهچ - يهیآ  مینک . كرد  هیآ  نیا  زا  ناـسنا  يهراـبرد  ار  تـیعقاو  راـصحنا  تـمظع و 

فده هفـسلف و  اـت ص 592  زا ص 523  يوـنثم  لـیلحت  دـقن و  زا  متفه  دـلجرد  تـسین . يرگید  زیچ  شیارآ  ساـسایب و  ياـهیمرگرس 
فدـه هفـسلف و   ) ماـن هب  رتـشیب  تاحیـضوت  رظن و  دـیدجت  زا  سپ  یلقتـسم  يهلاـسر  رد  ثحبم  نیا  سپـس  میاهدوـمن . حرطم  ار  یگدـنز 

ءارآ و میتشاد ، رایتخا  رد  ثحب ، عوضوم  يهرابرد  یهجوت  لباق  عباـنم  ثحبم ، نیا  رد  رکفت  يارب  تسا . هدـش  رـشتنم  پاـچ و  یگدـنز )
يارب هک  دوب  اهلاس  مییوگب  دیاب  و  میداد . رارق  یـسررب  دروم  میتسناوتیم  هک  اجنآ  ات  نونکات ، ار  هتـشذگ  ياهنارود  زا  روهـشم  تادقتعم 

رد هشیدنا  شـشوک و  زا  هدوب ، نامرودقم  هک  اجنآ  ات  هصالخ  میدرکیم . رکف  روبزم  عوضوم  يهرابرد  ياهدـننک  عناق  تخانـش  كرد و 
اـهدرد و زا  رارف  اـهیئوج و  تذـل  اهندـیباوخ و  اـهندروخ و  نـیا  يارب  میاهتــسناوتن  ماجنارــس  مـیاهدرکن و  يراذــگورف  روـبزم  عوـضوم 

، اهیهوخدوخ
هفـسالف و اهبتکم و  زا  کی  چـیه  زا  هکنانچ  مینک . ادـیپ  اهنآ  دوخ  زا  یفدـه  هفـسلف و  اهناسنا ، تعیبط و  اب  داـعبا  تاـطابترا و  ندرتسگ  و 

لماش اـم  عبتت  هک  مینکیمن  اـعدا  زگره  هتبلا  تسا . هدیـسرن  اـم  تسد  هب  عوضوم  نیا  رد  ياهدـننک  عناـق  نشور و  بلطم  مه  نادنمـشناد 
، تشاد دوـجو  یتاـیح  عوـضوم  نـیا  رد  ياهدـننک  عناـق  تـقیقح  کـی  رگا  تـفگ : ناوـتیم  یلو  تـسا ، هدوـب  يرـشب  ياـهزغم  يهـمه 

خـساپ هب  دوخ  تاـیح  فدـه  هفـسلف و  يهراـبرد  تسا  فظوم  یـسک  ره  دـنامب . رود  ناـققحم  یـسررب  عـبتت و  رظن  ریز  زا  تسناوـتیمن 
تاجایتحا زج  تایح  نیا  يارب  یتیاغ  هفـسلف و  چـیه  یعیبط ، تایح  نوئـش  دوخ  هب  رظن  اب  هک  مینادـب  دـیاب  یلو  دـسرب ، یـشخب  تیاـضر 

تسد دشاب ، هدوب  لوقعم  فده  هفسلف و  اب  ریسفت  لباق  هک  تایح  نآ  نتـشاد  يارب  یتسیاب  هکلب  درادن . دوجو  اهنآ ، عابـشا  موزل  یعیبط و 
نآ دوخ  يرورـض  ناـیرج  زج  ياهفـسلف  دزیرب  یمدآ  يولگ  رد  نآ  نیناوق  تعیبط و  هک  تاـیح  نآ  ياـههعرج  دز . یگدـنز  نتخاـس  هب 

يهیآ دشابیم . نشیوخ  يهیاس  لابند  ندیود  هب  هیبش  هک  درک  فرص  وجتسج  نیا  رد  هدوهیب  دیابن  ار  يزغم  يژرنا  تقو و  درادن ، نیناوق 
دنچ يارب  یلاع  فدـه  هفـسلف و  کی  ندرک  ادـیپ  ياربار  ناتدوخ  دـیوگیم : حیرـص  عطاق و  روط  هب  تسا ، ام  یـسررب  دروم  هک  مراهچ 

هظحل ولپ و  باقشب 
هتـسخ و كاخ  ریز  ندـش  راپـسهر  سپـس  تالایخ و  رد  ندروخ  هطوغ  یـسنج و  لمع  راب  دـنچ  نتـسیرگ و  يرادـقم  ندـیدنخ و  ییاه 

ناتدوخ تسد  اب  ایند  نیمه  رد  هک  يا  هزیکاپ )  ) هبیط تایح  يارب  همدقم  هلیسو و  يهدید  اب  رگا  یعیبط  تایح  نیمه  یلو  دینکن . هدنامرد 
نم دوریم : یتسه  ملاع  یلصا  گنهآ  هب  ور  هک  یفده  دراد و  رب  رد  ياهفسلف  نآ ، زا  ياهظحل  ره  دوش ، هتسیرگن  دیروایب ، دوجو  هب  دیاب 

رد ناـمیا  هک  یلاـح  رد  دـهدب  ماـجنا  حـلاص  لـمع  نز  درم و  زا  سک  ره   ) هبیط هاـیح  هنییحنلف  نموموه  یثنا و  وا  رکذ  نم  اـحلاص  لـمع 
یمدآ یعامتجا  يدرف و  یگدنز  يارب  هک  تسا  بیط  تایح  نیا  میروآیم .) دوجو  هب  وا  يارب  هزیکاپ )  ) بیط تایح  دراد ، شبلق  قامعا 

زا هیآ  جنپ  يهرابرد  ام  ریـسفت  تسا . یگدنز  نیا  يهدنزاس  یمدآ  دوخ  اریز  دهدیم ، ناشن  نآ  يارب  یفدـه  دروآیم و  دوجو  هب  هفـسلف 
لالح نآرق 1 - تایوتحم  عاونا  میهدب . حیضوت  نآ ، ندوب  یعیبط  قوف  نآرق و  زاجعا  كرد  يارب  ار  یهار  هک  دوب  نیا  يارب  دیجم  نآرق 

جاودزا و يهرابرد  ناـسنا  يدازآ  دـننام  راـک . اـی  عوضوم و  يهراـبرد  لـمع  رد  فلکم  ینوناـق  يدازآ  زا  تسا  تراـبع  لـالح  مرح - و 
فلکم ینوناق  تیعونمم  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  لالح  فالخ  مارح  تسین . عونمم  راذگنوناق  فرط  زا  هک  ییاهیندیشوپ  اهیندروخ و 

فلکم هک  تسا  بجاو  لامعا  نآ  ضئارف  لئاضف - ضئارف و  - 2 ابر . هرضم و  داوم  نتخاس  دننام  يراک ، ای  عوضوم و  يهرابرد  لمع  رد 
تایح و زا  عافد  جح و  هزور و  زامن و  دننام  دوشیم . هدرمـش  رـصقم  طیارـش  دوجو  اب  فلخت  تروص  رد  و  دروایب ، ياج  هب  ار  اهنآ  دیاب 
اهراک و يهمه  رد  كاپ  تین  نتـشاد  دـننام  دـسریمن ، بوجو  دـح  هب  اهنآ  مازلا  هک  وکین  ياهراک  زا  تسا  ترابع  لـیاضف  کـلذ . ریغ 
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بلاطم خوسنم  خسان و  فیرعت  يهرابرد  خوسنم - خـسان و  - 3 کلذ . ریغ  یبحتـسم و  ياهزامن  ندروآ  اج  هب  یقالخا و  لئاسم  هب  لـمع 
هدش فیلات  مه  یلقتسم  ياههلاسر  هلئسم ، نیا  رد  عبتت ، لها  لقن  هب  انب  هکلب  تسا ، هدش  هتـشون  اهنآ  تامدقم  ریـسفت و  بتک  رد  یناوارف 

زا یئزج  ناونع  هب  هیآ  دوخ  ددرگ و  عـفترم  ياهیآ  رد  دراو  مکح  هک  تسنیا  تسا ، رظن  قاـفتا  دروـم  خـسن  فـیرعت  رد  هک  هچنآ  تسا .
هک ار  يدراوم  هدش  رکنم  نآرق  رد  ار  خسن  عوقو  ءاملع  زا  یـضعب  دـنامب . تباث  تسا ، هدـش  یحو  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  هک  ینآرق  تایآ 

: تسا هدش  دانتـسا  هیآ  راهچ  هب  نآرق ، رد  نآ  عوقو  ای  خسن و  ناکما  يارب  دناهدومن . لیوات  دناهتـسناد ، خوسنم  خـسان و  اهقف  نیرـسفم و 
ایب مدرم  یشومارف  هب  ار  نآ  ای  مینک  خسن  ار  ياهیآ  رگا  ام  . ) اهلثم وا  اهنم  ریخب  تان  اهسنن  وا  هیآ  نم  خسنن  ام  - 1

رگید يهیآ  هب  ار  ياهیآ  هک  یعقوم  و  . ) لزنی امب  ملعا  هللا  هیآ و  ناـکم  هیآ  انلدـب  اذا  و  - 2 میروآیم .) ار  نآ  لثم  ای  نآ  زا  رتهب  میزادـن ،
هک ار  هچنآ  ادـخ  . ) باـتکلا ما  هدـنع  تبثی و  ءاـشی و  اـم  هللا  وحمی  - 3 تسا .) رتاـناد  دتـسرفیم  هک  هچنآ  هب  دـنوادخ  و  میدومن ، لیدـبت 

مهیلع انمرح  اوداه  نیذـلا  نم  ملظبف  - 4 تسا .) وا  دزن  رد  لصا  باتک  دـیامنیم و  تابثا  دـهاوخب  هک  ار  هچنآ  دـنکیم و  وحم  دـهاوخب 
اب میدرکمیرحت . دوب  لالح  نانآ  يارب  هک  ار  اههزیکاپ  زا  يرادـقم  دـندش ، بکترم  ناـیدوهی  هک  یمتـس  تهج  هب  و  . ) مهل تلحا  تاـبیط 

روط هب  ینـس  هعیـش و  هورگ  ود  ره  زا  هک  یتایاور  يهفاضا  هب  تسا . ریذـپناکما  ینآرق  تایآ  رد  خـسن  عوضوم  هناگراهچ  تاـیآ  هب  رظن 
نیب زا  خـسان  ندـمآ  اـب  خوسنم  هک  تسا  هدوب  مزـال  رگا  هک  دوش  حرطم  لاوس  نیا  تسا  نکمم  تسا . هدـش  دراو  خـسن  عوقو  رد  ناوارف 

خـسن مکی - عون  میراد : خـسم  عون  ود  اـم  هک  تسا  نینچ  لاوس  نیا  خـساپ  تسا ؟ هتـشاد  دوجو  خوسنم  ندـمآ  يارب  ياهدـیاف  هچ  دورب ،
فالتخا یلو  تسا ، یکی  یهلا  ناـیدا  يهمه  یـساسا  رـصانع  یلـصا و  نتم  هچرگا  یلعف . نید  ماـکحااب  هتـشذگ  نید  ماـکحا  زا  یـضعب 

هدروآ ناربمایپ  يهلیسو  هب  عماوج  نآ  يارب  صاخ  ماکحا  را  یضعب  هک  تسا  هدرکیم  باجیا  عماوج  رد  اهطیحم  طیارش و 
و تشگیم . هخوسنم  ماکحا  نآ  نیشناج  ياهزات  ماکحا  تفریم ، نیب  زا  یصاصتخا  طیارش  نآ  هک  دیدج  ربمایپ  روهظ  عقوم  رد  و  دوش .
ات تسا  هدوـبن  ناـیدا  یلـصا  رـصانع  نتم و  هب  طوـبرم  هجو  چـیه  هب  تفرگیم ، رارق  خـسن  يارجم  رد  هک  یماـکحا  تسا  ملـسم  هکناـنچ 

وردـید هکنیا  يهفاضا  هب  دوشیمن . خوسنم  یهلا  نید  چـیه  اریز  دـشاب ، هدوب  یقطنم  دـنکیم ، دراو  ناـیدا  رب  وردـید  یند  هک  یـضارتعا 
، ددرگیم راکـشآ  ار  نآ  ندوب  تسیاشان  سپـس  دنکیم و  عضو  هک  ینوناق  زا  يرـشب  ناراذگنوناق  دـننام  دـنوادخ  هک  تسا  هدرک  لایخ 

خـسن يانعم  زا  یعالطا  وردید  دنکیم !! خسن  دسریم ، شرظن  هب  ادـعب  هک  یحیحـص  نوناق  اب  ار  تسیاشان  نوناق  نآ  دوشیم و  نامیـشپ 
عفترم تهج  هب  ررقم  مکح  تدم  ندـش  يرپس  زاربا  زا  تسا  ترابع  خـسن  تسا ، هدرک  نامگ  يو  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  خـسن  درادـن .

ار مکح  نآ  ینامیشپ  تهج  هب  ای  تهجیب  دنوادخ  لاح  نیا  اب  دشاب و  هتشاد  رارمتـسا  مکح  تلع  هکنیا  هن  مکح ، نآ  یعقاو  تلع  ندش 
اودهـشتساف مکئاسن  نم  هشحافلا  نیتای  یتاللاو  دننام : دوجوم . نید  ماکحا  زا  مکح  کی  خسن  زا  تسا  ترابع  مود - عون  دـیامن . خوسنم 

ناف امهوذاف  مکنم  اهنایتای  ناذللا  و  الیبس . نهل  هللا  لعجی  وا  توملا  نهافوتی  یتح  تویبلا  یف  نهوکسماف  اودهـش  ناف  مکنم  هعبرا  نهیلع 
ت

ناتدوخ زا  رفن  راهچ  زا  دـندرگیم ، ءاشحف  بکترم  امـش  ياهنز  زا  هک  یناسک  . ) امیحر اـباوت  ناـک  هللا  نا  اـمهنع  اوضرعاـف  احلـصا  اـبا و 
و دهدب . رارق  نانآ  يارب  يرگید  هار  دنوادخ  ای  دسر  ارف  ناشگرم  ات  دیراد ، هگن  اههناخ  رد  ار  اهنآ  دنداد ، تداهـش  رگا  دـینک ، داهـشتسا 
، دـیرادرب ناـنآ  زا  تسد  دـندش ، حالـصا  دـندرک و  هبوـت  رگا  دـینک ، تیذا  ار  ود  نآ  دـنوشیم ، ءاـشحف  بکترم  هک  امـش  زا  ینز  درم و 

لاعتم دنوادخ  تسا ، هدوب  جیار  برع  نایم  رد  مالسا  زا  شیپ  هک  تسا  یمکح  ياراد  هیآ  نیا  تسا .) نابرهم  هبوت و  يهدنریذپ  دنوادخ 
اب هعماج  رد  مالسا  رارقتسا  عویش و  زا  سپ  مه  ار  روبزم  مکح  تخاس ، عفترم  اجیردت  ار  مالسا  زا  شیپ  بادآ  موسر و  زا  یضعب  هکنانچ 

-4 دینزب .) هنایزات  دص  ار  هدـننکانز  درم  نز و  زا  کی  ره  هدـلج . هئام  امهنم  دـحاو  لک  اودـلجاف  ینازلا  هینازلا و  دومرف : خـسن  ریز  يهیآ 
ریغ رطضا  نمف  دننام : تسا ، هدش  عضو  رارطضا  دراوم  يارب  هک  يرارطضا  ماکحا  زا  تسا  ترابع  اهتصخر  یلصا - تابجاو  اهتـصخر و 

یهلا دـح  زا  ای  دوش  ملاظ  هکنیا  نودـب  دـنک ، ادـیپ  رارطـضا  هعونمم  روما  ریاس  هتیم و  ندروخ  هب  هک  یـسک  . ) هیلع مثا  الف  داـع  ـال  غاـب و 
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رگد لباق  هک  دوشیم  یماکحا  یلصا و  دیاقع  لماش  یلصا  تابجاو  تسین .) وا  يارب  یهانگ  دنک ، زواجت 
لماش هک  یمکح  زا  ترابع  ماع  ماع - صاـخ و  - 5 ندش . فلت  زا  سفن  ظفح  زامنو و  دنوادخ  تینادـحو  هب  داقتعا  دـننام  تسین  ینوگ 

یـصیصخت رگم  دشابیم ، اهنآ  عاونا  يهمه  لماش  هک  شورف  دـیرخ و  ندوب  لالح  دـننام  تسا ، شیوخ  عوضوم  فانـصا  دارفا و  يهمه 
هک یـسک  و  . ) هنموم هبقر  ریرحتف  اطخ  انموم  لتق  نم  و  دـننام : عوضوم ، کی  دارفا  زا  یـضعب  هب  مکح  زا  تسا  ترابع  صاـخ  دوش . دراو 

ندرک دازآ  یئاطخ ، لتق  هرافک  يارب  هیآ  نیا  رد  دـنک .) دازآ  ار  نموم  يهدرب  کی  یتسیاب  دـشکب ، یئاطخ  روط  هب  ار  ناـمیااب  درف  کـی 
هک هتـشذگ  للم  ماوقا و  ياهناتـساد  دننام  زیگناتربع  بلاطم  اهلثم - زیگناتربع و  بلاطم  - 6 تسا . هدـش  روظنم  نموم )  ) صاخ يهدرب 

، نانآ لباقم  رد  داع و  نوعرف و  ناتـساد  دـننام  تسا . هدروآ  حیحـص  یگدـنز  يارب  اهناسنا  دـیفم  تامولعم  شیازفا  يارب  لاعتم  دـنوادخ 
یمدآ نوماریپ  هک  شتآ  نتخاس  نشور  هب  رذگدوز  ياههقراب  حیضوت  يارب  ندز  لاثم  دننام  اهلثم ، ناگتفایدشر . ریاس  ناربمایپ و  ناتساد 

 … دیامن نشورار  یشتآ  هک  تسا  یسک  لثم  دننام   …  (. ) اران دقوتسا  يذلا  لثمک  . ) ددرگیم شوماخ  تعرـس  هب  دزاسیم و  نشور  ار 
يهیضق عوضوم  ینف ، حالطصا  هب  تسین و  يدیق  چیه  هب  دیقم  اهنآ  عوضوم  هک  ییایاضق  زا  تسا  ترابع  لسرم  دودحم - لسرم و  - 7 (. 

سرم
دنیوگیم ار  ایاضق  نآ  دودحم  تسا .) تراسخ  رد  اتعیبط   ) ناسنا هتبلا  . ) رـسخ یفل  ناسنالا  نا  دـننام : ضحم ، تیهام  زا  تسا  ترابع  ل 

مکحم - 8 دنتسه . اهنآ  هب  موکحم  ینیعم  صاخـشا  هک  یـصخش  يایاضق  دننام : دشاب ، دودحم  تیفیک  ای  تیمک  رظن  زا  اهنآ  عوضوم  هک 
تـسا ار  ادخ  رم  شیاتـس  . ) نیملاعلا بر  هللادمحلا  دـننام : تسا ، نشور  دوخ  یناعم  رب  اهنآ  تلالد  هک  تسا  تایآ  نآ  مکحم  هباشتم - و 

: دننام دوشن ، هدافتسا  هدش  هدرب  راک  هب  ظافلا  زا  لماک  ییانـشور  اب  اهنآ  یناعم  هک  تسا  تایآ  نآ  هباشتم  تسا .) نایملاع  يهدنرورپ  هک 
هب ندمآ  دانسا  هک  تسا  ملسم  دنیایب .) فص  فص  ناگتشرف  اب  وت  راگدرورپ  ( ) تمایق زور  نیا  رد  و  . ) افـص افـص  کلملا  کبر و  ءاج  و 

یلومعم ناهذا  يارب  نآ  يانعم  اریز  دنمانیم ، هباشتم  ار  هیآ  نیا  اذل  تسین . ریذپناکما  رگید  ناکم  هب  یناکم  زا  مسج  لاقتنا  دننام  ادـخ 
دوخ زا  یتاحیـضوت  اب  ای  رگید و  تایآ  اب  تاهباشتم  تالمجم و  نیا  تسا ، هباشتم  لمجم و  تایآ  ياراد  نآرق  رگا  و  تسا . زیگناهابتـشا 

نآ نیتسار  ناوریپ  میلـس  لـقع  مهف و  يهلیـسو  هب  اـی  هدیـسر و  دـنملع  رد  هک  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  زا  يریـسفت  مرکا و  ربماـیپ 
یتسیاب ینآرق  قیاقح  زا  یضعب  نآرق 1 - تایوتحم  رد  يرگید  میسقت  تسا . هدش  هداد  حیضوت  نایاوشیپ 

هتفرگ اهنآ  شریذـپ  نتفرگارف و  يارب  نایمدآ  لوقع  اهترطف و  يهلیـسو  هب  ینامیپ  دـنوادخ  اریز  دریگب ، رارق  یناـسنا  داـقتعا  ملع و  دروم 
رگید یقیاقح  اهناسنا . نوئـش  يهمه  یتسه و  ناهج  رب  يدـنوادخ  ملع  تراظن و  هب  داقتعا  ملع و  هناگی و  دـنوادخ  دـیحوت  دـننام  تسا ،

تماـیق و زور  تایـصوصخ  تیدـبا و  حور و  تقیقح  دـننام  تسا ، هدومرفن  اـهنآ  تخانـش  هب  روبجم  ار  ناـسنا  دـنوادخ  هک  دراد  دوـجو 
انز هب  طوبرم  يهیآ  دننام  تسا  هدـش  خـسن  تنـس  اب  یلو  تباث ، نآرق  رد  شموزل  هک  تسا  یماکحا  - 2 کلذ . ریغ  ناگتـشرف و  تقیقح 
نز رهوش  رادرهوش و  نز  يانز  يارب  راسگنس  رفیک  اب  روبزم ، هیآ  مکح  میدرک . حرطم  خوسنم ) خسان و   ) هتـشذگ موس  يهرامـش  رد  هک 

بجاو تنـس  رد  زیاج و  نآرق  رد  هک  تسا  یماکحا  - 3 تسا . هدش  خسن  هیآ  يهلیسو  هب  رسمهیب  يارب  هنایزات  تنـس و  يهلیـسو  هب  راد 
نم اورـصقت  نا  حاـنج  مکیلع  سیلف  تسا : نینچ  ینآرق  يهیآ  ترفاـسم . رد  یتعکر  راـهچ  ياـهزامن  نتـسکش  ندوب  زیاـج  دـننام  تسا ،

دننام مئاد  تقوم و  تاـبجاو  - 4 تسا . یمازلا  تنـس  رد  مکح  نیا  دینک ) هاتوک  ار  زامن  رفـس ) رد   ) هک تسین  یکاب  امـش  يارب  . ) هالـصلا
-5 دریگب . ماـجنا  دـیاب  فلکم  رمع  لوط  رد  هک  زاـمن  دوشیم و  عفترم  نداد  ماـجنا  راـبکی  اـب  دراد و  نیعم  یتقو  هک  ادـخ  يهناـخ  جـح 

یعاونا
هداد هدـعو  هریغـص  ناهانگ  يارب  ار  دوخ  شیاشخب  هدومن و  نیعم  شتآ  هریبک ) ناـهانگ   ) تاـمرحم يارب  هریغـص . هریبک و  تاـمرحم : زا 
اهنآ ماجنا  يارب  يرابجا  یئاناوت ، قوف  تروص  رد  و  مزال ، ییاناوت  رادـقم  هب  دـش ، هتفگ  هک  یفیاـظو  ماـکحا و  نآ  ندروآ  اـج  هب  تسا .

. درادن دوجو 
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هحفص 224] ]
بجاو هداد ، رارق  مدرم  يارب  هلبق  ار  نآ  هک  ار  مارحلا  هللا  تیب  جح  امـش  يارب  و  . ) مانالل هلبق  هلعج  يذلا  مارحلا  هتیب  جـح  مکیلع  ضرف  و 

یهلا دبعم  نیرتسدقم  نآ  رد  یتسیاب  هک  یلامعا  ادخ و  يهناخ  جح  تسا  هدـش  هداد  رارق  مدرم  يهلبق  هک  ادـخ  هناخ  جـح  تسا .) هدومن 
: تفگ ناوتیم  هک  يروط  هب  تسین . یلومعم  يایاضق  اب  فیصوت  لباق  هک  تسا  رثوم  عامتجا  درف و  یگدنزاس  رد  يردق  هب  دریگب  ماجنا 
هب ای  امتح  ددرگن ، دراو  لماکت  ریسم  هب  دیاین و  دوجو  هب  وا  عضو  رد  ینوگرگد  لاح  نیا  اب  دبای و  قیفوت  هدنزاس  لمع  نآ  هب  یناسنا  رگا 

هتـشاد تمواقم  يردق  هب  وا  یهاوخدوخ  یناویح و  زیارغ  يورین  ای  تسا و  هتـشادن  یهاگآ  تسا ، هدرک  لمع  هدـید و  هک  هچنآ  تمکح 
نآ زا  ار  ياهجیتـن  نیرتـمک  تشاذـگیم و  رارف  هب  اـپ  تفرگیم ، رارق  وا  هبذاـج  رد  دـیدیم و  مه  ار  تقیقح  قح و  دوـخ  رگا  هک  تسا 

لمع نیا  هللا ، تیب  جـح  ياهتمظع  زا  يرادـقم  حیـضوت  يارب  اـم  دروآیمن . تسد  هب  تقیقح  قح و  يهبذاـج  رد  نتفرگ  رارق  هدـهاشم و 
هک یئاـهتیعمج  نآ  رد  اـصوصخم  اـهنارود  يهمه  عماوج و  يهمه  رد  هک  تسا  ملـسم  - 1 مینکیم : حرطم  ار  یبلاطم  هدـننک ، نوگرگد 

خاس يونعم  تارکفت  تدابع و  يارب  یصوصخم  ياههاگیاج  دناهتشاد ، دوجو  ناسانشادخ  ناربمایپ و 
تیاهنیب و  ادـخ )  ) گرزب تیاهنیب  نایم  هطبار  داجیا  تیاهنیب و  هب  هراـظن  يارب  ییاههاگدـصر  تقیقح  رد  دـباعم  نیا  تسا . هدـش  هت 

نادجو سدقم  جاوما  اب  دنوشیم و  وربور  نتـشیوخ  اب  هطـساو  نودـب  نایمدآ  هک  تسا  اههاگدـصر  نیا  رد  دنـشابیم . ناسنا )  ) کچوک
زا ینامتخاس  حلاصم  دزاسیم ، دوخ  تسد  اب  رـشب  هک  ییاهنکـسم  اههاگیاج و  زا  کی  چـیه  رد  دزادرپیم . زاین  زار و  هب  ادـخ  اب  شیوخ 

دوشیم و فافـش  ناج  حور و  هب  لدبم  دوریم و  الاب  رجآ  اب  هک  دباعم  نامتخاس  حلاصم  رگم  دننکیمن ، ادـیپ  يرییغت  دنتـسه ، هک  هچنآ 
یناویح یگدنز  نازوس  ياهتـشد  اهخالگنـس و  نایم  رد  لالز  ییاهراسهمـشچ  دننام  دـباعم  نیا  دزاسیم . سکعنم  اهلد  رد  ار  یهلا  راونا 

هکب هبعک و  هک  مارحلا  هللا  تیب  دـنباییمرد . ار  حور  یباداش  توارط و  اهراسهمـشچ  نیا  رد  وشتـسش  اب  اهناسنا  تسا . هتفرگ  رارق  نایمدآ 
عـضو تیب  لوا  نا  تسا . هدش  هتخاس  ع )  ) لیلخ میهاربا  تسد  اب  مدرم  يهمه  يارب  هک  تسا  یناهج  دـبعم  نیلوا  تسا ، هدـش  هدـیمان  زین 

نیا تسا ، هدش  هتخاس  هکم  رد  هک  تسا  ياهناخ  تسا  هدش  انب  مدرم  يارب  هک  ياهناخ  نیلوا  . ) نیملاعلل يده  اکرابم و  هکبب  يذلل  سانلل 
انب یمومع  دبعم  ناونع  هب  هک  یناهج  يهناخ  نیمود  تسا .) نایملاع  تیاده  هلیسو  هاگیاج و  كرابم و  هناخ 

خیرات زا  اهنرق  زا  سپ  دـالیم  زا  سپ  يدـالیم  شیپ  لاس 1005  رد  ع )  ) نامیلس ترضح  يهلیـسو  هب  هک  تسا  یـصقا  دجـسم  تسا : هدش 
: ناسانش ناسنا  زا  یضعب  لوق  هب  اریز  تسا ، هتشاد  دوجو  يدایز  دباعم  یصقا  دجـسم  هبعک و  زا  شیپ  هتبلا  تسا . هدش  هتخاس  هبعک ، يانب 
یلحم و لکـش  گنر و  زا  ندوب  یلاخ  ندوب و  یمومع  تهج  هب  دـبعم  ود  نیا  تیـصوصخ  تسا . اـهناسنا  خـیرات  يواـسم  دـباعم  خـیرات 

يدرم تسا : هدش  دراو  تسا  یهلا  دبعم  نیلوا  هبعک  هکنیا  يهرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  یتیاور  تسا . هریغ  يداژن و  تایصوصخ 
تدابع يارب  ییاـههناخ  هبعک  زا  شیپ  هن  دـندومرف : ترـضح  نآ  تسا ؟ هدوب  هبعک  ادـخ  يهناـخ  نیلوا  اـیآ  دیـسرپ : ع )  ) نینموملاریما زا 
هدومن اـنب  ار  نآ  هک  یـسک  نیلوا  و  تسا . تکرب  تمحر و  تیادـه و  يهلیـسو  كراـبم و  يهناـخ  نیلوا  هبعک  یلو  تسا ، هدـش  هتخاـس 
قالمع قیلمع و  عمج   ) هقلامع دـش و  مدـهنم  رگید  راب  درک و  انب  دـیدجت  ار  نآ  برع  يهلیبق  زا  مهرج  سپـس  هدوب  لیلخ  میهاربا  تسا ،

رد هبعک  - 2 تسا . هدوبرـصم  يهنعارف  دـننام  نمی  ماش و  رد  هقلاـمع  تردـق  دـندرک . دـیدجت  ار  نآ  داـع ) موق  يهیقب  زا  ماـش  نیطـالس 
اهرازگیر و زا  یـسونایقا  نایم  رد  یخالگنـس  درادن . يدنیاشوخ  یعیبط  رظانم  حیرفت و  يهلیـسو  هنوگ  چیه  هک  تسا  هدـش  انب  یهاگیاج 

يد
هک تسا  ياهغلاب  تمکح  دـهدیمن . یلومعم  یگدـنز  ياهترورـض  قوف  قیمع و  هدرتسگ و  ياههشیدـنا  هب  یلاجم  هک  نشخ  ياـههاگد 

دـنروایب و نآ  هب  يور  یتشهب  ياوه  بآ و  شوخ  ابیز و  ياهطیحم  زا  اـهناسنا  هک  تسا  هداد  رارق  هدـننک  هتـسخ  هاـگیاج  نیا  رد  ار  هبعک 
ماجنا رد  یتلاخد  یعامتجا  یناسفن و  یعیبط و  لماوع  زا  کی  چیه  ادخ  يهناخ  جح  رد  دشاب . هتـشادن  فیلکت  معط  ندیـشچ  زج  یفدـه 

رد هک  یتمکح  نیرتزیگناتفگـش  - 3 تسا . هتفرگ  رارق  شیورایور  هک  شیادـخ  تسا و  ناـسنا  وپاـکت ، نآ  رد  هکلب  دـنکیمن ، فیلکت 
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کچوک لهاج ، ملاع و  دیآیم . دوجو  هب  تیناسنا  موهفم  يالعا  دح  رد  هک  تسا  یگناگی  تدحو و  ساسحا  دراد : دوجو  هللا  تیب  جح 
دوخ يهعماج  درف  نیرتمانمگ  هک  یـسک  دشاب و  هتـشاد  ار  شیوخ  هعماج  ماقم  نیرتیلاع  هک  یـسک  دیفـس ، هایـس و  درم ، نز و  گرزب ، و 

اهداضت و دننیـشنیم . دـنوریم و  دنـشورخیم و  دنـشوجیم و  تاـیح  يهفاـیق  نیرتیدـجاب  دیفـس  ساـبل  هعطق  ود  اـب  همه  همه و  دـشاب ،
رد راـکیپ  گـنج و  هـب  ار  ناـنآ  هداد  رارق  يرگید  ربارب  رد  یگرگ  دـننام  ار  کـی  ره  هدرک  ادــج  رگیدــکی  زا  ار  اـهناسنا  هـک  یتاـعونت 

يالعا نامرآ  ناـغلبم  نانخـس  رعـش و  رد  اـهنت  هک  ددرگیم  یتدـحو  یگنهاـمه و  هب  لدـبم  تسا ، هدرک  راداو  گـنراگنر  ياـهرازراک 
نیا ا دوشیم . هدید  یناسنا 

ره هک  ار  يرـشب  ياهدرد  دننک ، ارجا  اهتیبرت  میلعت و  رد  يدـج  روط  هب  ار  نآ  عماوج  نایبرم  دـبای و  همادا  رگا  هک  تسا  تدـحو  ساسح 
لماع نآ  یهاوخدوخ  هک  تسا  هدـنزاس  هداعلاقوف  لمع  نیارد  - 4 درک . اوادم  دـیآیم ، عماوج  دارفا و  غارـس  هب  يرگید  تیفیک  اب  زور 

لامعا رد  هاگآ  ناسنا  یتسار  هب  دنکیم . یلاخ  یهاوخادخ  يارب  ار  نورد  ياضف  دیآیمرد و  ياپ  زا  یعطاق  يهبرـض  اب  یمدآ  یگدنرد 
ياـهریجنز ندرک  زاـب  اـب  لـمع  نیا  رد  حور  دـنکیم . ساـسحا  یبوخ  هب  ار ، نآ  ندوب  یعیبط  قوف  حور و  درجت  اـهراب  جـح  نوگاـنوگ 

قفا رد  ار  دوخ  تایح  دوشیم و  هاگآ  اههنارکیب  رد  دوخ  زاورپ  تردـق  هب  شیوخ ، یعیبط  ياههتـساوخ  عامتجا و  طـیحم و  راـب  نیگنس 
تاعامتجا دارفا  یهلا  عامتجا  نآ  رد  - 5 دنکیم . هدهاشم  تسا ، هداد  ياج  شفلتخم  حوطس  رد  ار  دوخ  یساسا  فده  هک  یئالاو  رایـسب 

يهنایلاس ياهدادیور  ثداوح و  زا  دننک . ادیپ  عالطا  نتشیوخ  ياهیراوگان  اهدرد و  زا  دنناوتیم  یبوخ  هب  ایند  طاقن  يهمه  زا  نوگانوگ 
ياـههار دنـشیدنایب و  شیوخ  يهدـنیآ  يهراـبرد  دـندرگ . ربخ  اـب  رگیدـکی  تاـجایتحا  تازاـیتما و  زا  دـنزاسب ، هاـگآ  ار  رگیدـکی  دوخ 

بب الاب  هداوناخ  کی  ياضعا  تاطابترا  دح  ات  ار  دوخ  تاطابترا  دنراذگب و  نایم  رد  ار  طوقس  زا  يریگولج  لماکت و  نوگانوگ 
زور دنچ  رد  اعومجم  هک  تسا  یمدآ  تیصخش  داعبا  زا  يدعب  نتخاس  روراب  يارب  یلقتسم  لماع  جح ، عونتم  لامعا  زا  کی  ره  - 6 دنر .

هب دیفس  هچراپ  هعطق  ود  دنزاسیم . لدبم  یهلا  دوجوم  کی  هب  ار  ناسنا  دنزاسیم و  كرد  لباق  ناسنا  کی  هب  لدبم  ار  یناویح  دودحم ،
هب دیفـس  يهچراپ  هعطق  ود  نیمه  دزاسیم . كرد  لباق  ناسنا  ياربار  یلومعم  گنراگنر  رخاف و  ياهـسابل  ندوب  یتیراع  مارحا  سابل  مان 

ياههدقع دناوتیم  کیبل ، کیبل  مهللا  کیبل  يهلمج  اب  یمدآ  دومن . تایح  هلیـسو  ینابرق  دیابن  ار  تایح  هک  دنک  تابثا  دناوتیم  یبوخ 
وا اریز  دنک . سمل  ار  دوخ  تیدوجوم  تمظع  شزرا و  دزاس و  عفترم  دبایرد و  تسا ، هدومن  لتخم  ار  وا  ناور  رمع  کی  هک  ار  یتراقح 
هب ار  وا  هک  العا  دنوادخ  هب  ار  دوخ  یگتـسباو  هدنزاس  یناحور  رکذ  نیا  اب  دـهدیم . دوخ  يوس  هب  یهلا  توعد  هب  یخـساپ  کیبل  نیا  اب 
ادص نیا  هک  تسا  اراد  ار  گرزب  تیاهنیب  نآ  اب  سامت  یگتسیاش  کچوک  تیاهنیب  نیا  سپ  دنکیم . كرد  تسا  هدناوخ  دوخ  يوس 
دنچ زا  شیب  يزیچ  ارهاظ  هک  ادـخ  يهناخ  فاوط  اب  یمدآ  زاب آ  یتسه  هکنآ  ره  زاب آ  زاـب آ  هک : تسا  هدرک  زادـنانینط  وا  شوگ  رد  ار 

شوپ ار  نآ  يور  تیفیک  تیمک و  ياههدرپ  هک  ار  تعیبط  ملاع  راوید  رد و  تیفافش  دناوتیم  تسین ، هداهن  مه  يور  گنس 
هب دراذگیم و  رانک  ار  دوخ  یتخـس  یگریت و  یمدآ ، زاورپدنلب  ورکبـس و  حور  لباقم  رد  اهگنـس  نیمه  هک  دـنادب  دـبایرد و  تسا ، هدـی 

میلعت هک  ار  یتقیقح  نیرتگرزب  ع )  ) میهاربا ماقم  زامن  تعکر  ود  دـیآیمرب . یبوبر  هاگراب  هب  باذـجنا  هراظن و  يارب  یهاگدـصر  لـکش 
دوخ يادـخ  اب  دتـسیایم و  اجنآ  رد  مدرم  نیرتهتفای  لامک  هک  یهاـگیاج  دوشیم و  اـنی  نیمز  يور  رد  هک  يدـبعم  هک  تسنیا  دـهدیم ،

فیصوت لباق  هک  دراد  دوجو  هورم  افـص و  نایم  وپاکت  یعـس و  رد  یئالاو  تمکح  هچ  تسا . ناسکی  ناگمه  يارب  دنکیم ، رارقرب  هطبار 
وپاکت شـشوک و  یمدآ  حور  رادـیاپ  رـصنع  شاـبم ، دـماج  دـکار و  نک ، تکرح  شوکب ، یناـسنا ، رگا  دـیوگیم : تمکح  نیا  تسین .

دوخ راگدرورپ  هاگشیپ  راپـسهر  اهالقت  اهندیـشوک و  اب  راچان  وت  ناسنا ، يا  . ) هیقالمف احدک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای  تسا .
تیوقت روراـب و  ار  ناـیمدآ  يهدـنزاس  رـصانع  زا  یکی  جـح  لاـمعا  زا  کـی  ره  بیترت  نیدـب  دیـسر … ) یهاوخ  وا  رادـید  هب  یتـسه و 

. دناسریم تیلعف  هب  دیامنیم و 

نیفص زا  تشگزاب  زا  سپ  هبطخ 002-
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هحفص 239] ]
شتمعن میمتت  هک  میوگ  ار  وا  ساپـس   ) هتیـصعم نم  اماصعتـسا  هتزعل و  امالـستسا  هتمعنل و  امامتتـسا  هدـمحا  مود  يهبطخ  یموـمع  ریـسفت 

يدـنوادخ و رکـش  حدـم و  دـمح و  میوش .) شتیـصعم  زا  لد  تسد و  اـهیهابت  زا  تینوصم  يارب  میوـپ و  شتزع  هب  میلـست  هار  میوـج و 
رد يراـیتخا  زاـیتما  تمظع و  هب  رکذـت  فارتـعا و  زا  تسا  تراـبع  مکی - عوـن  تسا : حرطم  اـهناسنا  يارب  دـمح  عوـن  هس  اـهنآ  تمکح 

، يرایتخا زایتما  تمظع و  كرد  اریز  تسا ، یبای  لامک  ریـسم  كرحت  عون  کی  دوخ  رکذت  فارتعا و  نیا  هدش .) دـمح   ) دومحم صخش 
سپ دبایرد . ار  روبزم  يالاو  موهفم  تسا  هتسناوت  هداتفا ، وپاکت  هب  اهشزرا  تخانش  هب  ندیسر  هار  رد  هدننک  دمح  هک  تسا  نآ  لیلد  دوخ 

هب شیارگ  رکذت  فارتعا و  هار  زا  هک  تسا  هدمآرب  ددص  نآ  رد  هدیزرون ، تعانق  درجم  تخانش  كرد و  هب  الاو ، موهفم  نآ  تفایرد  زا 
هک تسا  دمح  نیا  اب  اریز  دروآیم ، دوجو  هب  یمدآ  یحور  يالتعا  رد  عطاق  رثا  انعم  نیا  هب  دمح  هک  تسا  ملـسم  دنک . ادـیپ  تمظع  نآ 

يهجیتـن دـیآیمرب . ـالعا  تیاـهنیب  اـب  هطبار  ندومن  رارقرب  ددـص  رد  هراومه  ددرگیم و  دازآ  یهاوـخدوخ  عوـنتم  ياهنادـنز  زا  ناـسنا 
حلا یهانتلا  يذ  دبعلا  عسو  ردق  هللا ال  ردقب  هللادمحلا  هک : تسا  نآ  يوس  هب  ششک  تقیقح و  نیا  كرد  دمح  هنوگنیا 

تمظع قباطم  تسا ، ار  ادخ  رم  دـمح  - ) هروصی 1 نم  رکنی  امنا  هرکنی و  نم  يذـلا  هللادـمحلا  هناش  هیف  ناش  سیل  نا  هناهرب  يذـلا  هللادـم 
دوجو یعوضوم  چـیه  هک  تسنیا  وا  یتسه  ناهرب  هک  تسا  ار  ادـخ  رم  دـمح  - ) 2 شناگدنب .) دودحم  شیاجنگ  ردـق  هب  هن  يدـنوادخ ،

هدننیرفآ و تقیقح  رد  دنکیم ، راکنا  ار  وا  هک  یـسک  هک  تسا  ار  ادخ  رم  دمح  - ) 3 دشابن ). نآ  رد  يدنوادخ  تیلاعف  ریثات و  هک  درادن 
وا يهرابرد  یتروص  هدروآ  دوجو  هب  نتشیوخ  نهذ  رد  ار  وا  هک  دنکیم  راکنا  ار  یسک  تقیقح  رد  ای  دنکیم ، یفن  ار  دوخ  شخبتروص 
زا عون  نیا  رد  تسا . هدش  تیانع  ناسنا  هب  هدش ) دمح   ) دومحم زا  هک  تسا  یتازایتما  تمعن و  لباقم  رد  دمح  مود - عون  تسا .) هدیـشک 

لماع نودب  هک  يزایتما  تمعن و  كرد  يهجیتن  رد  هدننک ) دمح   ) دماح صخـش  يرایتخا ، تمظع  هب  رکذت  فارتعا و  يهفاضا  هب  دمح ،
قیوشت و دزادرپیم . وا  ماعنا  تمظع و  رکذ  هب  دنکیم و  ادیپ  یحور  كرحت  تسا ، هدـش  هداد  وا  هب  تمعن ) يهدـنهد   ) معنم يارب  يربج 

رارق هب  دوشیم ، رکذتم  ار  دـمح  زا  مکی  عون  هک  ینآرق  تایآ  زا  ياهنومن  تسا . هدـمآ  ناوارف  دـیجم ، نآرق  رد  دـمح  عون  ره  هب  روتـسد 
-2 تسا .) هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  ار  ادخ  رم  دمح  . ) ضرالا تاوامسلا و  قلخ  يذلا  هللادمحلا  - 1 تسا : ریز 

رد دمح  زا  مود  عون  يارب  ياهنومن  تسا .) نیمز  اهنامـسآ و  يهدننیرفآ  هک  تسا  ار  ادخ  رم  دمح  . ) ضرالا تاوامـسلا و  رطاف  هللادـمحلا 
يارب ار  دوخ  يهدعو  هک  تسا  ار  ادخ  رم  دمح  دنتفگ : نانآ  و  . ) ضرالا انثروا  هدعو و  انقدص  يذـلا  هللادـمحلا  اولاق  و  - 1 ینآرق : تایآ 
تـسا ار  ادخ  رم  دمح  دنتفگ : نانآ  و  . ) نزحلا انع  بهذا  يذلا  هللادمحلا  اولاق  و  - 2 تشاذـگ .) ثرا  ام  يارب  ار  نیمز  دروآ و  ياج  هب  ام 

ار شزرااب  تیزم  تمعن و  هک  تسا  دومحم  يرایتخا  زایتما  تمظع و  هب  رکذـت  فارتعا و  موس - عون  دومرف .) فرطرب  اـم  زا  ار  هودـنا  هک 
رظن رد  ار  دومحم  تاذ  زاـیتما ، تمظع و  نآ  هب  رکذـت  فارتعا و  زا  تسا  نکمم  دـماح  صخـش  و  تسا ، هدرک  ریزارـس  یتـسه  ملاـع  هب 
دمح . ) نیملاعلا بر  هللادمحلا  دننام : درادب . روظنم  زین  تیزم  تمعن و  نآ  هب  ار  دوخ  ندوب  لومشم  نآ ، يهفاضا  هب  تسا  نکمم  دریگب و 

دـشاب ناسنا  هکنآ  زا  معا  عوضوم ، کی  رد  زایتما  یکین و  فیـصوت  زا  تسا  ترابع  حدم - تسا .) نایملاع  هدنرورپ  هک  تسا  ار  ادخ  رم 
زاـیتما یکین و  هک  تسنآ  زا  معا  زین  دـیمان ، حدـم  مه  ار  یبسا  یعیبـط و  يهرظنم  کـی  ییوکین  فیـصوت  ناوتیم  اذـل  ناـسنا ، زا  ریغ  اـی 

اب ای  دومحم  الوا  هک  تسنیا  رد  دمح  اب  حدم  توافت  يرایتخا . ریغ  ای  دشاب  يرایتخا  ناسنا  رد  حدم  بجوم 
تمعن لباقم  رد  ساپس  رکش - دشاب . هدوب  وا  يرایتخا  ياهتمظع  ایازم و  رد  یتسیاب  ناسنا  يارب  دمح  ایناث  ناسنا و  قوف  ای  دشاب  ناسنا  دی 

رکـش ندوب  بولطم  هب  طوبرم  تایآ  دنک . اطع  رازگـساپس  ناسنا  هب  ار  یتمعن  رایتخا ، یهاگآ و  اب  تمعن ) يهدـنهد   ) معنم هک  دـنیوگ  ار 
بولطم يهفیظو  ماـجنا  عاونا  زا  یکی  یبوبر  ماـقم  هب  رکـش  - 1 میروآیم : رکـش  يهرابرد  هورگ  دـنچ  زا  ار  ییاههنومن  اـم  تسا  ناوارف 
تیادـه تسار  هار  هب  ار  ناسنا  ام   ) اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیدـه  انا  دـننام : دریگیمن ، رارق  تمعن  ربارب  رد  رکـش  عون  نیا  تسا و 
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نم لـیلق  ارکـش و  دواد  لآ  اوـملعا  دزرویم .) رفک  اـی  دـهدیم و  ماـجنا  ار  تیدوـبع  فیاـظو  دریگیم و  شیپ  رد  ار  هار  نآ  اـی  میدرک ،
عون نیمه  رکش  عاونا  نیرتشزرااب  نیرتیلاع و  دنک .) دنانم  رازگساپس  ناگدنب  دواد و  لآ  يا  دینک  هنارازگـساپس  لمع  . ) روکـشلا يدابع 

وت نم  ادنوادخ ، درکیم : ضرع  نینموملاریما  هچنانچ  دـهدب . رارق  يرگهلماعم  زا  رتالاب  ار  دوخ  يهفیظو  ماجنا  تدابع و  یمدآ  هک  تسا 
عون نیا  رد  رگا  منکیم . تداـبع  هدـید و  شتـسرپ  يهتـسیاش  ار  وت  هکلب  متـسرپیم  منهج  زا  سرت  تهج  هب  هن  تشهب و  عمط  يارب  هن  ار 

سا هدیشخب  ناسنا  هب  ادخ  هک  یتازایتما  اهتمعن و  تسا  یمدآ  يهفیظو  هک  يرازگساپس 
ارم ياههتـساوخ  دنوادخ  اریز  مزادرپب ، یتمیق  اهتمعن  زا  ندـش  دـنمهرهب  ربارب  رد  نم  یتسیاب  هک  دـشاب  نیا  فدـه  ینعی  دوش ، روظنم  ت ،
هب رظن  اب  یمدآ  رگا  یلو  دوشیم . ماجنا  یعیبط  دوخ  تاکیرحت  اـب  هک  تسا  تسپ  يرگادوس  زا  یعون  يریگ  فدـه  نیا  تسا ، هدروآرب 
رب یتنم  تمعن  نداد  اب  هکنآ  یب  ضوع و  عقوت  نودـب  هک  درادـب  روظنم  ار  یهلا  تیاهنیب  تایانع  فطل و  اـهتمعن ، نآ  تمظع  تیمها و 

و دریگیم ، همشچرس  دب  کین و  صیخشت  زا  هک  ياهتسیاش  ساپس  نیا  دنکیم . ریزارـس  ناگمه  يارب  ار  دوخ  ضیف  دراذگب ، يو  ندرگ 
تاـیآ رد  رکـش  زا  يرگید  مسق  - 2 دـنک . ادـیپ  ادـخ  هب  يرتشیب  برقت  دـناوتیم  تسیدـنوادخ  فرط  زا  اهیکین  هکنیا  ساسحا  اـب  یمدآ 

ابیط الالح  هللا  مکقزر  امم  اولکف  دننام : دنکیم . تیانع  شناگدنب  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتازایتما  اهتمعن و  ربارب  رد  هک  تسا  هدمآ  ینآرق 
(. دیـشاب راذگـساپس  دـنوادخ  تمعن  هب  تسا و  هدرک  يزور  هزیکاپ  لالح و  امـش  هب  دـنوادخ  هک  هچنآ  زا  دـیروخب   ) هللا همعن  اورکـشا  و 

، دریگیم هک  هچنآ  ربارب  رد  ناسنا  هک  تسا  يرگهلماعم  زا  یعون  تمعن ، لباقم  رد  ساپس  رکش و  هک  دیایب  شیپ  لاوئس  نیا  تسا  نکمم 
رکش ك ناسنا  هن  دراد و  دوخ  ياهتمعن  تمیق  نتفرگ  هب  يزاین  لاعتم  دنوادخ  هن  هک  تسا  یهیدب  و  دزادرپیم . یتمیق 

: هک تسنیا  هیآ  نآ  دوشیم . نشور  دیجم  نآرق  رد  ياهیآ  هب  رظن  اب  لاوئس  نیا  خساپ  درادیمرب ، مدق  لماکت  هار  رد  يرکش  نینچ  اب  هدنن 
هک یسک  دراذگیم و  شیوخ  يارب  رکش  دشاب ، راذگ  رکـش  سک  ره  و  . ) میرک ینغ  یبر  ناف  رفک  نم  هسفنل و  رکـشی  امناف  رکـش  نم  و 

دزشوگ ساپـس  رکـش و  هنوگ  ره  زا  ار  ادخ  يزاینیب  لماک  تحارـص  اب  روبزم  يهیآ  تسا .) میرک  زاینیب و  نم  راگدرورپ  دزروب  نارفک 
دوخ لماکت  رد  دیامنیم ، ینادردق  يدنوادخ  يونعم  يدام و  ياهتمعن  زا  دـهدیم و  ماجنا  ياهفیظو  هک  سک  ره  دـیوگیم : دـنکیم و 
یلاع يهجیتن  يراذگرکـش  هک  تسا  هدش  دراو  نومـضم  نیا  هب  نآرق  رد  یتایآ  دریگیم 3 - شیپ  رد  ار  نتشیوخ  يالتعا  هار  هدیـشوک 
هورگ نیا  رد  رکش  یلاع  رایسب  شزرا  دیشاب .) رازگرکش  دیاش  دیزروب ، ادخ  يارب  يوقت  . ) نورکشت مکلعل  هللا  اوقتاف  دننام : تسا ، يوقت 

دشر و ماقم  هب  نآ  ندیناسر  یهابت و  زا  یناسنا  دوخ  يرادهگن  زا  تسا  ترابع  هک  يوقت  نآ  رد  اریز  دوشیم ، نشور  یبوخ  هب  تایآ  زا 
یلاع يهجیتن  هک  رکـش  نآ  اب  هنارگادوس  رکـش  هک  دیمهف  ناوتیم  هفیرـش  يهیآ  نیا  اب  تسا . هدش  یفرعم  رکـش  يارب  ياهمدـقم  لامک ،

ياهریجنز ش اهماد و  يهمه  زا  حور  يدازآ  زا  سپ  يراذگساپس  نیا  اریز  دراد ، تیاهنیب  توافت  تسا  تلیضف  يوقت و 
تاـیآ زا  یهورگ  - 4 تسا . هتفر  شیپ  یبوبر  هاـگراب  يهناتـسآ  اـت  ناـسنا  هک  دـهدیم  ناـشن  دریگیم و  تروص  یهاوخدوخ  تاوـه و 
کلذک دننام : دیامنیم ، یفرعم  دنتـسه ، يدنوادخ  تایآ  هک  یتسه  ملاع  قیاقح  هب  تفرعم  يهجیتن  ناونع  هب  ار  رکـش  هک  تسه  ینآرق 

تسا ملسم  دیشاب .) رازگرکش  هک  دشاب  دزاسیم ، نشور  امش  رب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  ناس  نیدب  . ) نورکشت مکلعل  هتایآ  مکل  هللا  نیبی 
زا تایآ ، نآ  تخانـش  اب  ناسنا  هک  تهج  نادب  هن  دوب ، دهاوخ  يرازگرکـش  یلاع  ماقم  هب  لوصو  يهمدـقم  یهلا  تایآ  دوخ  تفرعم  هک 

نینموملاریما دوصقم  هک  دوشیم  نشور  میدرک ، حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یلئاـسم  زا  ددرگیم . رادروخرب  یتسه  ملاـع  يداـم  ياـهتمعن 
هار میوج و  شتمعن  میمتت  ات  میوگ  ار  وا  ساپس  . ) هتیصعم نم  اماصعتسا  هتزعل و  امالستسا  هتمعنل و  امامتتسا  هدمحا  يهلمج  زا  مالسلاهیلع 
اریز تسا ، يدـنوادخ  دـمح  تاجرد  نیرتیلاع  میوش .) شتیـصعم  زا  لد  تسد و  شیناـمرفان  زا  تینوصم  يارب  میوپ و  شتزع  هب  میلـست 
لماع دراد : لماع  هس  روبزم  دـمح  تفگ : دـیاب  هکلب  تسین ، ساپـس  دـمح و  اب  هلماعم  لـباق  يداـم  ياـیازم  بلج  تمعن ، میمتت  زا  روظنم 

شرتسگ دمح  نیا  يهجیتن  نینچمه  دراد . دوخ  لابند  هب  ار  يدـنوادخ  تفرعم  شیازفا  هک  تسا  اهتمعن  تمظع  هب  تفرعم  شیازفا  مکی -
یب
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يدـنوادخ لالج  تزع و  ربارب  رد  میلـست  مود - لماع  تسا . هدـش  هداهن  تعیدو  هب  یمدآ  رد  هک  تسا  یحور  ياهدادعتـسا  داعبا و  رتش 
يوه و ياهیگدولآ  زا  نتـشیوخ  ندرک  دازآ  اوقت و  موس - لماع  تسا . گرزب  تیاـهنیب  دوجوم  اـب  طاـبترا  يهجرد  نیرتیلاـع  هک  تسا 

نآ ددرگن و  هارمگ  دنک ، شتیاده  وا  هک  یـسک  . ) هافک نم  رقتفیال  هاداع و  نم  لئیال  هاده و  نم  لضیال  هنا  تسا . اهیهاوخدوخ  سوه و 
تلالـض و دریگب .) يرود  وا  زا  جایتحا  دـنک ، شتیافک  وا  هک  سک  ره  دریذـپن و  تاجن  دزیخرب ، تموصخ  هب  شخماش  ماقم  اب  هک  سک 

دوخ هب  صوصخم  یطیحم  یناور و  طیارـش  اب  بسانم  یتغل  ماوقا  لـلم و  يهمه  رد  هک  موهفم  ود  نیا  يراگتـسر .) یهارمگ و   ) تیادـه
ات نینچمه  درادن ، ییانعم  ریسم  رد  یتسار  فارحنا و  دوشن ، ضرف  یطخ  رگا  هکنانچ  دشابیم ، هفیظو  نوناق و  دوجو  تاصتخم  زا  دراد ،

نایدا بابرا  يهمه  نایم  رد  تیاده  تلالـض و  يهرابرد  دوب . دهاوخن  روصت  لباق  يراگتـسر  یهارمگ و  دوشن ، ضرف  ياهفیظو  نوناق و 
حرطم نوناق  لصا و  هک  ياهعماج  درف و  ره  يارب  تفگ : ناوتیم  تسا و  هتفرگ  تروص  ناوارف  رایـسب  یثحابم  نانادـقوقح  نویقالخا و  و 

هک ییاهبتکم  هک  تسنیا  تیاهن  دـشابیم . هجوت  دروم  نآ  زا  تعاطا  نوناق و  زا  یچیپرـس   ) تیادـه تلالـض و  لـباقتم  موهفم  ود  تسا ،
ار ادخ 

هب میلست  هفیظو و  زا  فارحنا  يانعم  هب  ار  تیاده ) تلالض و   ) روبزم موهفم  ود  دنراذگیم ، رانک  اهناسنا  یگدنز  رد  ریثات  ییامنهار و  زا 
میهاوخب رگا  دـنهدیم . میمعت  یهلا  ياـهنامرف  يرـشب و  يهعوضوم  نیناوق  هب  ار  میلـست  فارحنا و  يهدـیدپ  ود  دـننکیم ، ریـسفت  هفیظو 

نآ يهمه  ام  روظنم  ینید - ياـهبتکم  - 1 دوب : دـهاوخ  ریز  رارق  هب  مینک  حرطم  اهبتکم  هاگدـید  زا  لامجا  روط  هب  ار  تیادـه  تلـالض و 
وگزاب عوضوم  حیحص و  یفرع  نیناوق  لوصا و  هک   ) یلومعم یگدنز  ياهیگتسیاش  اهیگتـسیاب و  يهفاضا  هب  ناسنا  يارب  هک  تسا  اهبتکم 

لکش رد  هک  مه  ار  يرگید  ياهیگتـسیاش  یگتـسیاب و  یهلا )، یحور  لماکت  ریـسم  رد  اهناسنا  نتفرگ  رارق  تهج  هب  تسا ، اهنآ  يهدننک 
دننام و  دنتسین ، یـشزرا  تیمها و  چیه  ياراد  نیناوق ، نآ  هب  لمع  نودب  اهناسنا  هک  دندقتعم  دنریذپیم و  تسا  هدش  نیودت  یهلا  نیناوق 

، یهلا یفرع و  یعوـضوم و  نیناوـق  زا  کـی  ره  زا  فارحنا  و  دنـشابیم . يرتـشیب  ياهدادعتـسا  داـعبا و  ياراد  اـهنت  هـک  دـنتاناویح  ریاـس 
ياهبتکم - 2 تسا . هتفای  قیفوت  نآ  هب  ناسنا  هک  تسا  یتیاده  اهنآ  زا  کی  ره  هب  لمع  میلـست و  سکعلاب  دراد و  هزادنا  نامه  هب  یتلالض 

نیا هب  بلغا  دوشیم . هتشاذگ  ارجا  هب  عضو و  اهبتکم  عون  نیا  رد  هک  یلوصا  نیناوق و  ینید - ریغ 
. دنیامن یگدنز  رگیدکی  اب  تمحازم  مداصت و  نودب  دنناوتیم  مدرم  دیامنیم و  نیمات  ار  هعماج  درف و  یلومعم  یگدنز  هک  تسا  بیترت 

لئاسم شاداپ و  یهاگ  دنوشیم و  اهرفیک  نآ  لومـشم  فلخت  تروص  رد  هک  دوشیم  عضو  ییاهرفیک  لوصا  نیناوق و  نیا  يارجا  يارب 
یقلت نیـشام  ءازجا  زا  یکی  اـی  لـسع  روبنز  فارحنا  دـننام  فیلاـکت ، نیا  زا  فارحنا  ددرگیم . حرطم  فیلاـکت  يارجا  تیوقت  يارب  مه 

يرگید هار  دـنکیم و  ادـیپ  موهفم  تسا ، هدرک  نیعم  ضورفم  نیناوق  لوصا و  هک  یهار  هب  رظن  اب  فلخت  تعاـطا و  نیارباـنب ، ددرگیم .
تعاطا و ینید و  ریغ  ياهبتکم  رد  یعامتجا  يدرف و  فیلاکت  عضو  تسا  نیا  دشاب . هدوب  تیادـه  تلالـض  عازتنا  اشنم  هک  درادـن  دوجو 

نودب ینید  ریغ  ياهبتکم  عماوج  زا  کی  چیه  لاح  نیا  اب  هک  تسا  یتفگش  ياج  ددرگیم . حرطم  اهنآ  زا  فلخت  ای  يوریپ  زا  هک  یفلخت 
اهرادرک و اهراتفگ و  اب  قاـیتشا  نیا  و  تسا . هدـشن  هدـید  نونکاـت  خـیرات  زاـغآ  زا  ینیـشام  يروبنز و  قوف  یناـسنا  تاـیعقاو  هب  قاـیتشا 
و تسیچ ؟ رنه  وگوه و  ناـیاونیب  زورما  عماوج  يهمه  تسا . هدوب  رادوـمن  لـلم  گـنهرف  رد  هراوـمه  نوگاـنوگ  تامیـسجت  اههشیدـنا و 

هب قایتشا  نیا  زورما . هتشذگ و  رد  ینید  عماوج  هک  دنریگیم  رارق  نآ  ریثات  تحت  دنناوخیم و  روطنامه  ار  يوتسلوت  حلص  گنج و 
دهاوخیم یعیبط  روط  هب  هک  دراد  غارـس  ار  یناسنا  يونعم  تاـیح  زا  یعون  یگدـنز ، تاررقم  قوف  رد  یمدآ  هک  دـنکیم  تاـبثا  یبوخ 

کی دارفا  يهمه  رد  ینهذ  تالاغتـشا  هنوگ  چیه  اب  هجو و  چیه  هب  قایتشا  نیا  دسریم  رظن  هب  دـیامن . نیعم  تایح  نآ  اب  ار  دوخ  فیلکت 
تسا و تسرد  زیچ  همه  بوخ ، رایـسب  دـنیوگب : هک  دـنوشیم  ادـیپ  هعماج  ره  رد  يدارفا  لقادـح ، اریز  تشگ ، دـهاوخن  شوماخ  هعماج 
اب تسیچ ؟ یگدنز  نیا  فده  هفـسلف و  منادب  مهاوخیم  نم  هرخالاب  هچ !؟ سپـس  درادن ، ینف  صقن  لاکـشا و  چیه  ام  یلومعم  یگدـنز 

راتفر يارب  یهار  دوش ،) ریبعت  قالخا  حالطصا  اب  رتیلاع  تایح  نیا  هچرگا   ) یناگدنز نیمه  رد  رتیلاع  تایح  دوجو  هب  داقتعا  ای  لامتحا و 
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دهاوخ عازتنا  فلخت  نآ ، زا  فارحنا  تروص  رد  و  تیادـه )  ) تعاطا هار ، نآ  رد  تکرح  تروص  رد  هک  ددرگیم  حرطم  تایح  نآ  رد 
اهبتکم زا  مسق  نیا  رد  ار  مسیناموا  یناسنا  بتکم  میناوتب  قالخا ، موهفم  رد  میمعت  یعون  اب  تسا  نکمم  یقـالخا - ياـهبتکم  - 3 تشگ .

هب لمع  يوریپ و  هک  میراد  یناسنا  نیناوق  لوصا و  زا  يرادقم  ام  هک  تسا  نینچ  اهبتکم  نیا  كرتشم  موهفم  میهدـب . رارق  یـسررب  دروم 
نیا ن يوسنارف  تنک  تسوگوا  دیامن . حابشا  نیمات و  یلومعم  یگدنز  تاررقم  قوف  رد  ار  ام  یناسنا  تاساسحا  هنوگ  ره  دناوتیم  اهنآ 

نیا مسیناـموا  رکتبم  هکنیا  روصت  یلو  دادیم . جاور  هدومن  تیوقت  درک ، داـجیا  یحور  ریثاـت  وا  رد  هک  یقـشع  هب  ءـالتبا  زا  سپ  ار  هیرظ 
حالصا يارب  يرشب ، رکف  شوارت  رد  یفاک  عبتت  اب  اریز  ددرگیم ، یشان  رشب  يهبناج  همه  تشذگرس  هب  یعالطایب  زا  تسا ، هدوب  رکفتم 

ار روبزم  يهیرظن  تسا ) هدوب  نآ  هجوتم  عماوج  ناهذا  تیرثکا  هک  ، ) یبهذم تارکفت  اهلآهدیا و  يهفاضا  هب  دوخ ، یگدنز  يهبناج  همه 
اونین نینوخ  يهثداح  رد  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  راتفگ  لاثم : ناونع  هب  اهنت  دوشیم . نادیم  دراو  قالخا  مان  هب  مه  یهاگ  هک  مینیبیم  مه 

زا دـیرادن و  نید  رگا  دـیوگیم : دـندوب ، هدیـشک  فـص  شربارب  رد  هـک  راـگزور  لذارا  ناراـکهبت و  هـب  باـطخ  هـک  میوـشیم  رکذـتم 
نیا دیـشاب . یناسنا  يدازآ  لوصا  دنب  ياپ  دوخ  يویند  یگدنز  رد  لقادح  دیزرویمن ، یـساره  میب و  یگدنز  نیا  يوسارف  رد  تیلوئـسم 

نآ زا  رتیمیدـق  مسیناموا  لوصا  خـیرات  هک  دـنکیم  تابثا  یبوخ  هب  خـیرات ، دارفا  نیرتحیقو  نآ  يارب  تیعقوم و  نآ  رد  هدـنبوک  باـطخ 
فارحنا تعاـطا و  موـهفم  ود  مه  اـهبتکم  عوـن  نیا  رد  دـنهدیم . تبـسن  تنک  تسوـگوا  هب  هدرک و  ناـمگ  هب  نارگن  یحطـس  هک  تسا 

میناوتیم ب میداد ، ماجنا  راصتخا  روط  هب  هک  هناگهس  ياهبتکم  لیلحت  يهجیتن  رد  ددرگیم . حرطم  تلالض ) تیاده و  )
تابثا ار  وا  یکاپ  يدیلپ و  هک  دراد  یتیادـه  یهارمگ و  یلومعم ، یگدـنز  تاررقم  هب  رظن  اب  اهفارحنا  تعاطا و  قوف  رد  رـشب  هک  میئوگ 
میهاوخ حرطم  بسانم  دودـح  ات  هدـنیآ  ياههبطخ  ریـسفت  رد  ام  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ثحابم  تیادـه  تلالـض و  يهرابرد  دـیامنیم .

زج ییانعم  ادـخ  اب  تموصخ  دراد ؟ انعم  هچ  ادـخ  اب  تموصخ  دریذـپن  تاجن  دزیخرب ، تموصخ  هب  یبوبر  ماـقم  اـب  هک  سک  نآ  و  درک .
نیا دریگیم : همشچرس  يدایز  لماوع  زا  نتـشیوخ  اب  توادع  ددرگیم ؟ یـشان  اجک  زا  نتـشیوخ  اب  توادع  درادن . نتـشیوخ  اب  توادع 

تبکن و ار  لـماوع  نیا  ریـسم  دـسریم . ناـیاپ  هب  خـیرات  نادهلاـبز  رد  نداـتفا  رد  ددرگیم و  عورـش  نتـشیوخ  هـب  ییاـنتعایب  زا  لـماوع 
هار رد  دوشیم ، زاغآ  دوخ  هب  ییانتعایب  زا  هک  نتـشیوخ  اب  توادع  دهدیم . لیکـشت  تسا  هدرک  تبث  اهناسنا  زا  خیراوت  هک  ییاهیتخبدب 

یتسه ياهتمظع  اهشزرا و  نتفرگ  هدیدان  - 3 اهناسنا . رگید  زا  یگناگیب  - 2 نتشیوخ . زا  یگناگیب  - 1 دنکیم : روبع  ریز  ریسم  زا  دصقم 
نیا طاقن  يهمه  هک  دیایب  شیپ  لاوئـس  نیا  تسا  نکمم  یتسه . يالعا  ءدبم  زا  ندش  هدیرب  - 5 یتسه . ناهج  زا  یگناگیب  - 4 یناسنا . و 

تموصخ اریز  ددرگیمن ، تموصخ  بجوم  یتفرعم  یگناگیب  ینادان و  هک  تسا  ملسم  و  تسا ، هدش  صخشم  ییانشآان  لهج و  اب  ریسم 
هک یتقو  اریز  تسا ، نشور  لاوئـس  نیا  خـساپ  دـشابیم . عوضوم  نآ  اب  مداصت  ساسحا  يهفاـضا  هب  نآ ، یتشز  عوضوم و  كرد  زا  سپ 

دوخ تاکیرحت  زا  تسد  نادان ، ناسنا  نتفرگ  هدـیدان  هب  هجوت  نودـب  تایعقاو  نآ  دریگیم ، هدـیدان  ار  روبزم  يهناگجنپ  تایعقاو  ناـسنا 
يدایز تدم  ات  دوریمن و  نیب  زا  دوخ  نآ  دهدیمن ، رارق  انتعا  دروم  ار  دوخ  روبزم ، تایعقاو  زا  هناگیب  ناسنا  هک  یتقو  ینعی  درادیمنرب .
يهفایق هک  تسا  هزرابم  نیا  رد  دزیخرب ، هزرابم  هب  تاکیرحت  نآ  اب  تسا  روبجم  دوخ  زا  هناگیب  ناسنا  دـهدیم ، همادا  دوخ  تاـکیرحت  هب 

هار هب  يدـج  یتاکیرحت  روتـسد  نیا  يارجا  يارب  نکم و  لامیاپ  ار  یـسک  قح  دـیوگیم : دوخ  الثم  ددرگیم ، رادومن  دوخ  اـب  توادـع 
راک هب  تسد  نیا  دوش ، راک  هب  تسد  روبزم  تاکیرحت  روتـسد و  ندرک  شوماخ  يارب  دوشیم  روبجم  دوخ  زا  هناـگیب  ناـسنا  دزادـنایم ،

ینالوط یتدم  هتبلا  هک   ) دش وربور  تسکش  اب  شتاکیرحت  نداد و  روتسد  رد  دوخ  رگا  دوخ . اب  هزرابم  رازراک  هب  ندش  دراو  ینعی  ندش ،
هدـش هدـیچرب  توادـع  هزرابم و  رازراک و  طاسب  رگید  هک  دـیآیم  نینچ  رظن  هب  دـیآرد ) ياپ  زا  یلک  هب  لدـتعم  دوخ  کی  ات  دراد  مزال 

رشب ا تیاهنیب  تقامح  زا  یشان  هک  تسیرادنپ  نامگ و  نیا  یلو  دیآیم ، دوجو  هب  یمدآ  نورد  رد  یشمارآ  تسا و 
نورد نادیم  شمارآ  و  تسا ، هداد  ماجنا  هک  يراحتنا  يهلیـسو  هب  راکیپ  ندش  عفترم  نایم  یتوافت  دناوتیمن  هک  دشابیم ، هناگیب  دوخ  ز 
بیترت نیدب  ددرگیم . عفترم  مه  رازراک  دوشیم ، یـشالتم  نوخ  هب  هقرغ  نورد  نادیم  رد  تیـصخش  ای  دوخ  هک  یعقوم  يرآ ، دراذگب .
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هداهـش هل ، کیرـشال  هدحو  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  و  دییامرف . ریـسفت  دریذپیمن  ناربج  يزیچ  چـیه  اب  هک  ار  ادـخ  اب  تموصخ  دـیناوتیم 
هک یتداهـش  تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  مهدیم  قـلطم  دوـبعم  نآ  زاـبنایب  یگناـگی  هـب  تداهـش  . ) اهـصاصم ادـقتعم  اهـصالخا ، اـنحتمم 
نب یلع  هک  تداهش  نیا  یهلا  تینادحو  هب  صالخااب  تداهش  هتـسشن .) ناج  لد و  رد  شبان  تقیقح  هتـشذگ و  اهـشیامزآ  زا  شـصولخ 

لـصاح تعیبـط  هاـگراک  یگنهاـمه  مظن و  ندـید  زا  هک  درجم  تفرعم  زا  یعون  اـهنت  دـهدیم ، قـلطم  دوـبعم  یگناـگی  هب  ع )  ) بلاـطیبا
، تسا هدشن  یـشان  دوشیم ، هدروآ  بلاج  ياهحالطـصا  اههفـسلف و  رد  هک  دیحوت  لیالد  نیهارب و  زا  اهنت  تداهـش  نیا  تسین ، دوشیم ،

تداهـش نیا  هک  تسا  یعطق  نینچمه  دیوگ  هل  کیرـش  هدحو ال  دیور  نیمز  زا  هک  یهایگ  ره  هک : تسین  یعیبط  تداهـش  نآ  نیا  یتح 
. خیرات ناسانـشادخ  يهتفای  بوسر  باقع  زا  دیلقت  هب  دـسر  هچ  تسین ، مه  مالـسا  مرکا  ربمایپ  نیدـحوم ، ياوشیپ  تیـصخش  زا  يدـیلقت 

دییایب
یبرم زج  ار  یسک  اریز  میونشب ، وا  دوخ  زا  مرکا و  ربمایپ  زا  ار  یهلا  تینادحو  هب  نینموملاریما  تداهـش  يهدنزاس  شخب و  حور  ناتـساد 

میونـشب و مرکا  ربمایپ  زا  هلمج  کی  سپ  دشاب . هدیـشچ  ار  ع )  ) یلع تداهـش  معط  هک  میرادن ، غارـس  ص ))  ) هللادبع نب  دمحم   ) وا مظعا 
هتفیش و وا  اریز  دییوگن ، ازسان  یلع  هب  . ) هللا تاذ  یف  سوسمم  هناف  ایلع  اوبست  ال  میهد . ارف  شوگ  ع )  ) یلع دوخ  رادرک  تانایب و  هب  سپس 
، میاهدرک لقن  شذـخام  اـب  ع )  ) نینموملاریما تیـصخش  یفرعم  شخب  رد  لوا  دـلجم  رد  هک  تسا  ياهلمج  نیا  تسا .) یهلا  تاذ  رارقیب 
هک عوضوم  ود  ایآ  دنزاسب !؟ دوخ  يهتفیـش  ار  ارگ  تدحو  دحاو  تیـصخش  دناوتیم  عوضوم  ود  یمومع  حالطـصا  هب  ایآ  دوش . هعجارم 

نایب کی  نیا  دنزاسب !؟ دوخ  يهتفیـش  رارقیب و  ار  یئارگ  تیاهنیب  تیـصخش  دنناوتیم  دـناهدرک ، دوخ  تیوه  هب  دودـحم  ار  رگیدـکی 
ناتـساد اما  تسود . ود  دجنگیمن  لد  کی  رد  هک  ور  هک : دوشیم  هتفگ  هاگآ  دوخان  ای  هناهاگآ  هک  تسا  یمومع  یقطنم  دـص  رد  دـص 

زا نم  دوشیم : راکـشآ  یبوخ  هب  ریز  تـالمج  رد  وا  دوـخ  رادرک  تاـنایب و  زا  ياهنوـمن  اـب  يدـنوادخ  تینادـحو  هب  ع )  ) یلع تداـهش 
ا مدنزرف ، ع :)  ) یبتجم نسح  ماما  شزیزع  دنزرف  هب  باطخ  رد  ماهدومنن . قح  رد  دیدرت  کش و  ماهدید ، ار  قح  هک  یعقوم 

يادـخ اب  نم  سنا  متـسرپیمن . مشاـب  هدـیدن  هک  ار  ییادـخ  نم  دـندمآیم . وا  فرط  زا  مه  یناربماـیپ  تشاد  دوجو  يرگید  يادـخ  رگ 
يرایشه و اب  هک  اهشیامزآ  نآ  زا  کی  ره  رد  ماهتشذگ ، نوگهنوگ  ياهشیامزآ  زا  الاو ، تداهش  نیا  هب  ندیـسر  هار  رد  دشابیم . ماهناگی 
ره اب  و  مدرک ، روبع  هک  یگدـنز  يهطقن  ره  زا  ماهدـیدن  هراشا  کی  ای  ادـص و  کی  ای  هیجوت و  کی  زا  شیب  ماهتفرگ ، رارق  مامت  یهاـگآ 
زا یئزج  نیرتکچوک  يهدـننادرگ  هک  مدـید  و  متفایرد . یلاع  تدـحو  کی  رد  ار  اهنآ  یلـصا  ینابم  داـحتا  متـشگ ، وربور  هک  ياهثداـح 

. مدرک هدهاشم  مایتسه  طباور  ءازجا و  مظن  رد  ار  راگدرورپ  یگناگی  دنادرگیم . ار  تمظعاب  ناهیک  هک  تسا  ادخ  نامه  هچروم  ءازجا 
نآ تسا . هتخاس  فرطرب  ماییوج  نامرآ  هشیدـنا و  رادرک و  راتفگ و  زا  ار  صقانت  داضت و  فـالتخا و  هک  تسا  یگناـگی  نیا  هب  داـقتعا 

اهگنر و لاکـشا و  ینوگاـنوگ  ناـهج و  ناـسنا و  ورملق  ود  رد  مکاـح  ياـهینوگرگد  راـثآ و  عونت  دـبایرد ، ار  یهلا  تینادـحو  هک  سک 
نم کـی  ياـهتیلاعف  تاروصت و  نوچمه  ار  ینورب  ینورد و  ناـهج  ود  عونت  رثـکت و  و  دـنادیمن ، اـهنآ  دوخ  تاذ  هب  دنتـسم  ار  اههدـیدپ 

، نیداینب يهدام  ناونع  هب  یتایعقاو  یناسنا ، یعیبط و  تانایرج  زا  کی  چیه  رد  نونکات  اهینیب  ناهج  اهشناد و  دنیبیم .
یگنهامه تدحو و  نیا  سپ  دیامن ، تابثا  تسا  هتـسناوتن  ار  اهتروص  نایم  قلطم  يهطبار  ثداوح و  يانبریز  دتمم  بانط  قلطم ، يالویه 

یگناگی مدرک ، يرپس  یلماکت  ياهندیدرگ  ریـسم  رد  هک  یتفاسم  اب  نم  هکنیا  رگید  دـیآیمن . دوجو  هب  هناگی  يهدـننیرفآ  يهیحان  زا  زج 
، ندید رانکرب  یگدنز  نوئش  زا  ار  نآ  ندرک و  ضرف  هناگی  الاب  قفا  کی  رد  ار  ادخ  نداتـسیا و  مدومن . كرد  رتهب  رتشیب و  ار  يدنوادخ 
اناقبا و ام  ادبا  اهب  کسمتن  دشاب . دنتـسم  نتفایرد ) ندید و   ) تداهـش هب  دیاب  هک  هناگی ، دـنوادخ  دـیحوت  هن  تسا  يروحم  دوخ  زا  یعون 
لوه و رپ  هار  رد  تسا  ام  ریذپانانف  يهریخذ  ام و  یتسه  دحرس  ات  تسا  ام  زیواتـسد  شایگناگی  هب  تداهـش  . ) اناقلی ام  لیواه  اهرخدن ال 
هک تیاهنیب ، هناگی  هب  هتـسباو  یتسه  ياـنعم  تسنیا  تسا  اـم  یتسه  دادـتما  رد  شتینادـحو  هب  تداهـش  دـید .) میهاوخ  هک  هچنآ  ساره 

یمدآ تایح  یقطنم  هیجوت  ریسفت و  موزل  هب  یهاگآ  يانعم  تسنیا  دنکیمن . يرپس  شخب  یتسه  يهدهاشم  تداهش و  نودب  ار  ياهظحل 
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اهنافوط و تداهـش ، رد  يرـشب  زیواتـسد  راصحنا  تابثا  حیـضوت و  يارب  دوب . دهاوخن  ریذپناکما  هناگی ، شخب  یتسه  يهدـهاشم  یب  هک 
لوا و آ یب  یباتک  نانوچ  یتسه  دییامرف : تقد  تسا ، هتفرگ  ار  سک  همه  هار  رس  هک  ار  یگدنز  ياز  تشحو  لماوع 

مه زا  ییاـهن  قـیقحت  رظن  ریز  رد  خـیرات  يریجنز  يهتــشر  دوـشیم . مـگ  اـهزغم  یناـفوط  جاوـما  رد  تاـیح  فدـه  دـنکیم . هوـلج  رخ 
ره دزاسیم و  نیگنر  يرتسکاخ  گنر  کی  اب  ار  یگدنز  دچیپیم و  مه  رد  يدیفس  هایـس و  ياهنامـسیر  دننام  مالآ  ذیاذل و  دلـسگیم ،

نیرتزیچان زا  تعیبط  نیداینب  ینابم  لوصا و  مهف  رد  يرـشب  ياهزغم  نیرتگرزب  ذـفان  راکفا  دـنکیم . طقاس  ریـسفت  تیلباق  زا  ار  گنر  ود 
ناسنا ره  هار  رـس  هک  یتشحو  میب و  لماوع  اهنافوط و  تسا  نیا  دوشیم . هدـنامرد  هتـشگرس و  هریخ و  نآ ، عومجم  اـت  هتفرگ  شدادـیور 

یگناگیب و دوخ  زا  نامه  لماوع  نیا  نتفرگ  هدـیدان  دـبلطیم . وا  زا  يدـج  روط  هب  ار  دوخ  ییاـهن  لـصف  لـح و  تسا و  هتفرگ  ار  هاـگآ 
میکح زا  نیرب  تمکح  کی  يهدـهاشم  تداهـش و  لماع  زج  ایآ  میداد : حیـضوت  ار  نآ  هتـشذگ  ثحبم  رد  هک  تسا  نتـشیوخ  اب  هزرابم 

رامشیب تافلت  هار  نیا  رد  هک  تیرشب  هب  ارچ  دیراد ، غارس  رگا  دنکدازآ !!!؟ تشحو  لوه و  لماوع  نیا  زا  ار  ناسنا  هک  دیراد  غارس  هناگی 
ناشن هک  میهاوخب  دوخ  ینورد  ياـمن  بطق  زا  ار  یلومعم  یگدـنز  يوسنارف  بارطـضا  ینارگن و  حیـضوت  دـینکیمن !!!؟ هضرع  دـهدیم 

هب طوقـس  تسا و  دـنمزاین  یتایح  شیوخ  هاگیاج  الاب و  هب  نتفر  ددرگیمن . متخ  نییاپ  رد  تسا  هدـش  عورـش  الاب  زا  هک  هچنآ  دـهدیم :
نییاپ ب

. روثاملا ملعلا  روهشملا و  نیدلاب  هلسرا  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  و  تایح . اب  هزرابم  ه 
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رد روهشم  ینید  غالبا  يارب  داتسرف ، یناسنا  يهعماج  هب  ار  وا  ناحبس  دنوادخ  تسا ، وا  لوسر  هدنب و  ص )  ) دمحم هک  مهدیم  تداهـش  )
مود نکر  تداهـش  نیا  ص )  ) دـمحم تلاسر  تیدوبع و  هب  مهدیم  تداهـش  راصعا .) نورق و  رد  فورعم  یمئـالع  اـب  راـکفا و  لوقع و 
الوا هک  تسا  نینچ  تداهـش  نیا  يانعم  دریذپب . ار  نآ  ناهرب ، لیلد و  يور  زا  دـیاب  دورگب ، مالـسا  هب  هک  سک  ره  هک  تسا  مالـسا  نید 

درادن و تیهولا  يهبنج  وا  منکیمن ، هغلابم  طارفا و  یهلا  ياوشیپ  نآ  يهرابرد  و  مریذـپیم . ناحبـس  دـنوادخ  هب  ار  مرکا  ربمایپ  یگدـنب 
یگدنریگ دادعتسا  تقایل و  نتشاد  تهج  هب  هک  تسا  يدنوادخ  يهتسیاش  يهدنب  هکلب  تسین . قلطم  رداق  ملاع و  يدبا و  یلزا و  دوجوم 

فطاوع و ای  دـیلقت  يهجیتن  رد  تداهـش  نیا  تسا . هدـش  لیان  تلاسر  يالاو  ماقم  هب  هدیـسر  تیدوبع  يهجرد  نیرتیلاـع  هب  یهلا ، یحو 
رد ع )  ) نینموملاریما هک  دوب  يزاـیتما  تمظع و  نیرتیلاـع  يهراـبرد  لـماک  یتـفرعم  هکلب  تسا ، هدوبن  ص )  ) دـمحم هب  ماـخ  ياهـشیارگ 

ییاـهن میظعت  میلـست و  مرکا ، ربماـیپ  اـب  وا  يهـطبار  یگنوـگچ  هغالبلاجـهن و  رد  ع )  ) یلع نانخـس  رد  دوـب . هتفاـیرد  مرکا  ربماـیپ  دوـجو 
نیا ت ریظن  تسا . هتشاد  مالسلاهیلع  ءایبنالا  متاخ  يهرابرد  یلع  هک  مینیبیم  ار  يزیگناتفگش 

ياوشیپ نآ  هب  نینموملاریما  تفرعم  مییوگیم : هک  تسا  اـجنیا  زا  تسا . هدـشن  هدـید  يرگید  صخـش  يهراـبرد  یـصخش  میظعت  میلس و 
بلاطیبا نب  یلع  هکنیا  هب  رظن  اب  ص )  ) دمحم تلاسر  لیالد  نیرتنشور  زا  یکی  ع )  ) یلع تداهـش  نامیا و  تسا . هدوب  العا  دح  رد  یهلا 

يدازآ هب  رظن  اـب  تسا و  هدوب  رادروخرب  تـالامک  نیرتیلاـع  ناـهج و  ناـسنا و  نیداـینب  ياـهتفرعم  گرزب و  ياهدادعتـسا  يهمه  زا  (ع )
راتفرگ يروحم و  دوخ  ماخ و  تاـساسحا  یفطاـع و  يداژن و  قئـالع  هنوگ  همه  زا  دوب  هتـسناوت  نآ  يهلیـسو  هب  هک  يروصت  قوف  یناور 

هب میلـست  میظعت و  هنوگنآ  دزاسب ، دازآ  اهر و  ار  دوخ  يزودناتورث ، یتسرپ و  ماقم  ياههبذاج  خیرات و  ریجنز  ياههقلح  نایم  رد  ندـش 
اب ماوت  هداعلاقوف  دادعتـسا  تواکذ و  شوه و  نآ  اب  ع )  ) یلع تسا . یهلا  ياوشیپ  نآ  تلاسر  قدص  نیرتعطاق  نیرتنـشور و  مرکا  ربمایپ 
زا عوـن  ره  رد  ناـهنپ و  راکــشآ و  رد  یعاـمتجا ، يدرف و  یگدـنز  رد  يداـمتم  ناـیلاس  ـالعا ، دـح  رد  تـین  صوـلخ  افــص و  قدــص و 

. تسا هتـشاد  نامیا  یهاگآ و  مظعم  ياوشیپ  نآ  راتفر  اهیریگعضوم و  یناور و  نوئـش  يهمه  هب  هدوب  مرکا  ربمایپ  اب  یگدنز  ياهدادیور 
یلومعم تیدوجوم  يهمه  زا  یتیـصخش  نینچ  نتـشاد  تهج  هب  هدوب ، لدع  قدـص و  اب  هتخیمآ  شدوجو  هک  ناسنا  نآ  بلاطیبا  نب  یلع 

خ
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ار دوخ  هار  اهنت  هن  هظحل  نامه  زا  دیدیم ، ربمایپ  رد  یتقیقح  فالخ  باکترا  یهاوخدوخ و  عنصت و  كدنا  رگا  دوب ، هتـشادرب  تسد  دو 
یناوتان ساسحا  زا  یـشان  ربمغیپ  يهرابرد  نینموملاریما  میظعت  میلـست و  رگا  تخادرپیم . ربمایپ  اب  راکیپ  هزرابم و  هب  هکلب  درکیم ، ادـج 

، دروآیم دوجو  هب  ع )  ) یلع یحور  عضو  رد  هک  ياهجیتن  دوب ، یلومعم  یعیبط و  ياـهتبحم  فطاوع و  هب  دنتـسم  اـی  تردـق و  لـباقم  رد 
: مینیبیم ام  یلو  دوب ، اهیزرورهم  فطاوع و  زا  یلومعم  تذل  ساسحا  ربمایپ و  تمظع  يهعشا  رد  یگریخ  دوکر و  ضحم و  میلـست  کی 

عبتت لها  يهمه  فارتعا  هب  يرـشب  خـیرات  هک  تسا  هتخاس  لاعف  نافوکـش و  نانچ  ار  وا  حور  مالـسا ، ربماـیپ  هب  ع )  ) یلع میظعت  میلـست و 
زیگناتفگش يهدیدپ  نیا  كرد  زا  هک  یصاخشا  يارب  میلست  عون  نیا  حیـضوت  يارب  درادن . غارـس  مالـسا  ربمایپ  دوخ  رد  زج  ار  نآ  ریظن 

زا رتنییاپ  یلیخ  یگدنزاس  هلصاح و  جیاتن  يریگ و  فده  رظن  زا  هک  يزیربت  سمش  ربارب  رد  ار  يولوم  نیدلالالج  میلـست  لاثم  دنناوتان ،
دـیآیم و نییاپ  رفـص  دـح  ات  سمـش  ربارب  رد  شتیدوجوم  مامت  اـب  يولوم  میروآیم : رظن  رد  تسا ، هدوب  ص )  ) دـمحم اـب  یلع  يهطبار 

مش ناوید  منقذ  شوخ  رکش  بل  منص  يا  مشوخ  وت  اب  موش  رهق  ینک  رهق  موش  فطل  ینک  فطل  دوشیم : میلست 
ریظن مک  لاعف  حور  ام و  نم و  نارازه  هکلب  ددرگیمن ، تایعقاو  زا  نیدلالالج  حور  زیرگ  دوکر و  بجوم  اهنت  هن  میلست  نیا  يزیربت  س 

تـسد زا  نم  هکنوچ  منهد  رب  هنم  تسد  ار  هدـبرع  هدـب  شوگ  منم  هچ  نم  اـبجع  يا  اـم  نم و  نارازه  ود  نیز  دروآیم : دوـجو  هب  وا  رد 
اهیئاسانش هنوگ  همه  مینیبیم : میلست ، نآ  زا  سپ  يزیربت  سمش  ناوید  منکش  مبایب  هچ  ره  مهنب  اپ  یهن  هچ  ره  هنم  هشیـش  نم  هر  رد  مدش 

دنکـشیم و يولوم  ياپ  ریز  رد  كزان  ياههشیـش  دـننام  نایمدآ  یلومعم  یگدـنز  يهدـش  تیبثت  لوصا  اـهراتفر و  یمـسر  تاـمولعم  و 
، هنرگ و  دـنراد ، عـالطا  نآ  زا  ناـگمه  هک  تسا  یناتـساد  زا  دادمتـسا  يارب  لاـثم  نیا  هک  مینکیم  دـیکات  رگید  راـب  ددرگیم . یـشالتم 
اب هسیاقم  لباق  يرایـشه ، مامت  اب  ادخ  يوس  هب  هار  نیرتمیقتـسم  یگدنز و  یتسه و  يالعا  فده  رد  ص )  ) دمحم اب  نینمولاریما  يهطبار 

تـسرد تسین . هسیاقم  لباق  دوب ، هداد  هجیتن  يداع  ياهراتفر  یمـسر و  تامولعم  ربارب  رد  ار  ینایغط  اـهنت  هک  سمـش ، يولوم و  يهطبار 
تیدوجوم هک  دوب  هداد  مه  ار  هجیتن  نیا  ایآ  یلو  دوب ، يریظنمک  تیمهااب و  رایسب  یحور  تیلاعف  کی  ینکشدس  نایغط و  نیا  هک  تسا 

دوخ هک  تسا  يزیچ  نیا  دشاب !؟ هدیسر  لامک  دح  هب  تایعقاو  يهمه  رد  نارگید  ایرب  دوخ و  يارب  يولوم 
نآ زا  نم  . ) هتیراذـم قح  یف  تککـشام  اجک و : راب  تذـل  درجم و  یناور  شورخ  شوج و  نیا  دـنک . اـعدا  ار  نآ  دـناوتیمن  مه  يولوم 

يور زا  هدرپ  رگا  . ) انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  و : ماهدرکن . کـش  نآ  يهراـبرد  زگره  تسا ، هدـش  هداد  ناـشن  نم  هب  قح  هک  عقوم 
دوخ روهـشم  نید  زا  ع )  ) نینموملاریما روظنم  تسا  نکمم  روهـشم - نید  اجک !!؟ ددرگیمن ) هدوزفا  نم  نیقی  رب  دوش ، هتـشادرب  تایعقاو 

هک دوریم  يوق  لامتحا  یلو  تفای . تسد  یناهج  ترهـش  هب  اجیردت  هتـشذگ ، يروشک  یلحم و  ینامدود و  ترهـش  زا  هک  دشاب  مالـسا 
دهاوـش ینآرق  تاـیآ  رد  دنتـشاد . ار  نآ  زا  تیعبت  ياـعدا  نارود ، نآ  گرزب  ناـیدا  هک  دـشاب  ع )  ) لـیلخ میهاربا  حوـن و  نـید  دوـصقم 
هتخانـش ناکاپ  ياههنیـس  رد  ربتعم و  راثآ  بتک و  رد  هدوب و  دحاو  نتم  ياراد  یهلا  یعقاو  نید  هک  دراد  دوجو  بلطم  نیا  يارب  ینـشور 

هب یـصو  ام  نیدلا  نم  مکل  عرـش  - 1 تسنیا : دـنکیم ، یفرعم  ناـیدا  یعقاو  نتم  ار  دـحاو  فینح  نید  هک  یتاـیآ  زا  ياهنومن  دوب . هدـش 
تسا هدرک  عیرـشت  نید  زا  امـش  يارب  . ) اوقرفتت نیدلا و ال  اومیقا  نا  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  انیـصو  ام  کیلا و  انیحوا  يذلا  احون و 

يد هک  میدومن  هیصوت  یسیع  یسوم و  میهاربا و  هب  میدرک و  یحو  وت  هب  هک  ار  هچنآ  هدومن ، هیصوت  حون  هب  هک  ار  هچنآ 
هن دوب و  يدوهی  هن  میهاربا  . ) املـسم اـفینح  ناـک  نکل  اینارـصن و  ـال  اـیدوهی و  میهاربا  ناـک  اـم  - 2 دـیوشن .) هدـنکارپ  دـیراد و  اپرب  ار  ن 

ار ناـیدا  یلـصا  كرتـشم و  نتم  ناـمه  حالطـصا  رد  تسا ، يراگتـسر  ياـنعم  هب  هک  تیفنح  (. ) دوـب ملـسم  فـینح و  وا  هکلب  ینارـصن ،
مهبر و دنع  مهرجا  مهلف  احلاص  لمع  رخالا و  مویلا  هللااب و  نمآ  نم  نیئباصلا  يراصنلا و  اوداه و  نیذلا  اونمآ و  نیذلا  نا  - 3 دنیوگیم :)

دنتـسه یناسک  نویئباص  ینارـصن و  تلم  دندیورگ و  تیدوهی  هب  هکنانآ  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  . ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  ال 
یـسرت هن  نانآ  يارب  ناشراگدرورپ و  دزن  ناشـشاداپ  تسا  نانآ  يارب  دنهدب ، ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ ، نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک 

ياهبتکم يرگیئباص  تینارصن و  تیدوهی و  صاخ  ناونع  هک  دنکیم  دزـشوگ  احیرـص  هیآ  ود  نیا  دوب .) دنهاوخ  نیگهودنا  هن  تسا و 
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، دیبایرد ار  ادخ  یعقاو  نید  دیهاوخب  فلتخم  نایدا  بابرا  امش  رگا  تسین . میهاربا  نید  كرتشم  نتم  هب  طوبرم  هک  تسا  ياهدش  هتخاس 
كرتشم مالسا  هک  دنریذپب  ار  تقیقح  کی  یتسیاب  تیئباص  تینارصن و  تیدوهی و  مالسا و  دید  دیهاوخ  دینک ، ادیپ  ار  یلـصا  نتم  دیئایب 

نینچ يهدنراد  اپرب  وکین . لامعا  ماجنا  تمایق و  زور  ادخ و  هب  نامیا  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا . یلک  و 
رب ار  یهلا  نید  یلـصا  نتم  هک  تسا  مالـسا  ربمایپ  اجبان ، تاریـسفت  یلحم و  يداژن و  ياهیگدولآ  زا  نآ ، يهدـننک  هیفـصت  فینح و  نید 

يهلیسو هب  غالبا و  فرط  نیا  هب  ع )  ) حون زا  هک  تسا  مالسا  فینح  نید  روهـشم ، نید  زا  دوصقم  حیـضوت : نیاربانب  دنکیم . هضرع  امش 
نامه تسا ، هدروآ  مالـسا  ربمایپ  هک  ار  ینید  هکنیا  تابثا  يارب  نشور  لیالد  زا  یکی  تسا . هتـشگ  روهـشم  راکـشآ و  ع )  ) لیلخ میهاربا 

نتخاـس فرطرب  يارب  . ) تاهبـشلل هحازا  تسا : هدـمآ  ریـسفت  دروـم  يهلمج  لاـبند  رد  هـک  تـسا  ياهـلمج  تـسا ، مـیهاربا  یقیقح  نـید 
زا ار  میهاربا  یقیقح  نید  يهدننک  نوگرگد  ياهفیرحت  اهریـسفت و  تاهابتـشا و  تسا ، هدروآ  ربمایپ  هک  یمالـسا  نید  ینعی  تاهابتـشا .)

فلتخا نیقیلا و  يراوس  تعرعزت  نیدـلا و  لبح  اـهیف  مذـجنا  نتف  یف  ساـنلا  و  دـیامرفیم : هک  يدـعب  يهلمج  رد  نینچمه  دربیم و  نیب 
هتخیسگ مه  زا  نید  زیگناتدحو  بانط  هک :) تفرگ  ندیشخرد  ياهعماج  يارب  ینارود و  رد  یمظع  تلاسر  نیا  . )) رمالا تتشت  رجنلا و 

هب قوف  يهلمج  دـنچ  نید  تدـحو  دوب .) هدـنکارپ  رما  تیعقاو  یـشالتم و  نیداـینب  لوصا  هدـمآرد و  هزرل  هب  نیقی  ياهنوتـس  اـههیاپ و  و 
هدش هتخاس  عونتم  ياهبتکم  تسا و  نید  کی  تسا ، هداتسرف  یناسنا  عماوج  يارب  ادخ  هک  هچنآ  هک  دنکیم  تابثا  یبوخ 

بانط - 1 دشابیم : نید  تدـحو  لیلد  دوشیم ، هدـید  قوف  تالمج  رد  هک  عوضوم  هس  تسا . هدوب  نارگادوس  ياههتـساوخ  ینهذ و  ي 
هدـش هتخیـسگ  دـشیم ، هدـهاشم  زور  نآ  رد  هچناـنچ  دوب  عونتم  ددـعتم و  نید  اـعقاو  رگا  هک  تسین  يدـیدرت  دوب . هتخیـسگ  مه  زا  نید 

صتخم نیرتیـساسا  هک  دوشیم  مولعم  تسا . هدوب  ادـج  رگیدـکی  زا  لصا  زا  نایدا ، زا  کی  ره  هک  تسنیا  ضرف  اریز  تشادـن ، ییانعم 
هریت اهتبکن و  بجوم  شنتخیسگ  مه  زا  هک  تسا  لماکت  ریـسم  رد  يونعم  يدام و  یگدنز  لیاسو  اهفده و  رد  اهناسنا  تدحو  قح ، نید 

زا کی  ره  تشادن و  دوجو  نیداینب  لوصا  رد  یتدـحو  رگا  دوب . هتـشگ  فالتخا  دروم  نیداینب  لوصا  - 2 تسا . هدوب  تیلهاج  ياهیزور 
نآ یتخبدـب  بجوم  هتـشادن و  یلاکـشا  اهنآ  رد  فالتخا  دوب ، حیحـص  دوخ  ياـج  هب  دـندرکیم ، اـعدا  نارود  نآ  ياـهبتکم  هک  یلوصا 

فالتخا و دوب  ددـعتم  عونتم و  اتاذ  تسا  یلـصا  نید  هک  یهلا  رما  رگا  هک  تسا  ملـسم  دوب ، هدـنکارپ  رما  تیعقاو  - 3 تشگیمن . نارود 
ینارود طیحم و  يهرابرد  یحیضوت  دوبن . نارود  نآ  مدرم  یتخبهریت  شیوشت و  بجوم  هدوب  یقیقح  یلصا و  يهدیدپ  کی  یگدنکارپ ،

، تسا هدـش  ثوعبم  نآ  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  یعامتجا  عضو  یعیبط و  طیحم  یگنوگچ  حیـضوت  رد  دـش  ثوعبم  نآ  رد  مالـسا  ربمایپ  هک 
تفرگ ماجنا  ناوارف  تاقیقحت 

نودب تسا و  هتشادن  یمظع  تلاسر  نانچ  اب  یعیبط  تبـسانم  هنوگ  چیه  نارود  نآ  طیحم و  نآ  هک  تسا  هدنامن  هلئـسم  نیا  رد  یماهبا  ه 
نتخیگنارب اب  ار  نارود  نیمزرـس و  نآ  يونعم  يدام و  تاـیح  زا  هدـش  طـقاس  ياـهناسنا  هک  تسا  هدوب  يدـنوادخ  یبوبر  تیـشم  دـیدرت 

ییولبات دسریم ، رظن  هب  بلاج  رایـسب  ام  ثحب  دروم  عوضوم  حیـضوت  قیقحت و  رد  هک  ناوارف  تاقیقحت  نآ  زا  تسا . هداد  تاجن  مالـسا 
يهمجرت اب  ولبات  نآ  ياهزارف  زا  یـضعب  نداد  ناشن  هب  ام  تسا ، هدیـشک  برع  فورعم  يهدنـسیون  قادرج  جرج  هک  تسا  یعیبط  رایـسب 
بـسانمان مدرم و  یتخبدـب  طوقـس و  یتسپ و  تهج  زا  : ) زور نآ  تیعقوم  رد  هزجعم  ینیمزرـس  یعیبط  طیحم  مینکیم : تعاـنق  ناـمدوخ 

لماکت هار  هک  یتلاسر  داد و  ماجنا  تیناسنا  هب  هک  ینادواج  یتمدخ  تهج  هب  : ) هدـنیآ يارب  هرجعم  ینیمزرـس  و  شایعیبط .) طیحم  ندوب 
يور ناگنسرگ  تشگیم ، مرخ  زبس و  درکیم و  شباریس  اهناراب  رگا  هک  روانهپ ، رایسب  ياهتشد  تخاس .) راومه  تیرشب  يهمه  يارب  ار 

ياهیریگ بلاق  زا  رتالاب و  لایخ  دودـح  زا  شیاهنابایب  زیگناتفگـش  شرتسگ  دـیناشوپیم . سابل  ار  ناهج  ناـگنهرب  هدومن  ریـس  ار  نیمز 
یپاچیپ اههپت و  تروص  هب  ییاهرازگیر  دنکیم . يرپس  ار  دوخ  نوکت  نارود  نیتسخن  ییوگ  هک  ییاهنابایب  تشد و  دوب . نوریب  روصت 

. بسانم تنوکس  يارب  هن  راک و  تشک و  يهدامآ  هن  روهلعش ، ازشتآ و  ییاهنابایب  عافترا و  مک  کشخ و  ییاههوک  مه . زا  هتخیـسگ  چ و 
نآ ایرد  هس  هکنیا  اب  ایند . میلاقا  يامرگ  نیرت  تخـس  زا  شیامرگ  تسین . ناـسنا  يارب  یتنوکـس  ناـکما  دـشابن ، راـک  تشک و  هک  اـجنآ 
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ندمآ دورف  اب  درادـن . دوجو  یتبوطر  هریزج  هبـش  نآ  طاقن  زا  یـضعب  رد  يرـصتخم  ياهناراب  زج  تسا ، هتفرگ  دوخ  نایم  رد  ار  نیمزرس 
رب مومسم  ياهداب  هک  درذگیمن  يرید  یلو  ددرگیم ، رادیدپ  طاقن  رد  یمرخ  توارط و  اب  يزبس  یهاگ  كدنا  هتخیسگ و  ياهناراب  نآ 

تایح یهاگ  هکلب  دربیم ، نیب  زا  دزاسیم و  کشخار  زبسرس  ياههدیسر  ون  نآ  اهنت  هن  دریگیم و  ندیزو  توارط  هب  ياههدیئور  نامه 
یناجیه نانچ  هدمآ ، قوذ  رـس  قرـش ، فرط  زا  ابـص  میـسن  زا  یجوم  شزو  اب  هک  اهرازگیر  نآ  يارعـش  اونیب  دهدیم . نایاپ  ار  نارادناج 

اب اـیند  يهمه  نیمزرـس  نآ  عاـمتجا  تسا !!! هدیـسر  ناـشماشم  هب  یتـشهب  نیگآرطع  يوـب  ییوـگ  هـک  دـننکیم  ادـیپ  نـتفگ  رعـش  يارب 
زج تایح  ياهـشزرا  دتفایب . وا  بیج  رد  دزغلب و  يودب  برع  تسد  زا  هک  دـشیم  هصالخ  یمهرد  رد  یـشیرق ، درم  دزن  رد  شیاهـشزرا 

اهنآ يارب  مه  هک  نارتش  رب  راوس  ینامدرم  عامتجا : نآ  يوپاکت  تکرح و  تشادن . یموهفم  هتخودنا  يور  هتخودنا  روآدوس و  تالماعم 
م

تـسد هب  نآ  رد  یتوارط  هک  یهاگهانپ  هن  دـنمارایب و  نآ  رد  هک  دوب  ياهیاـس  هن  دنتـشذگیم ، اهتـشد  اـههرد و  اـههپت و  زا  دـندناوخي ،
اهرتخد میمتینب  دساینب و  تشادن . غارس  رانید  زج  یتمظع  تخانـشیمن و  مهرد  زج  يزیزع  دوجوم  هک  ياهدکتب  يهکم  رگم  دنروایب ،

هک یهار  دنـشاب . هتـشاد  تعیبط  ییابیز  راکنا  یهلا و  تایآ  وحم  ییارگ و  تافارخ  زج  یفده  هکنیا  نودـب  دـندرکیم ، روگ  هب  هدـنز  ار 
یخزود ياههنایزات  اب  رگیدکی  ياهلد  ندیبوک  ریـشمش و  يهبل  زا  نایمدآ  ياهناج  ندنارذگ  دـندوب : هتفرگ  شیپ  راگزور  نآ  رد  بارعا 

هک دنمتردق  ناراوس  دنروایب : دوجو  هب  راکیپ  ردار  ياهرظنم  نیرتحیقو  هک  دوب  یفاک  یمداصت  كدنا  كدنا  نانآ  يارب  تسا . هدوب  نابز 
 … دـنبلطیم هاـنپ  دـندزیم و  داـیرف  هک  یناـکدوک  دـنطلغیم و  نوخ  كاـخ و  رد  هک  ینادرم  دـندوخیم و  هطوـغ  تاـهابم  ربـک و  رد 

ماگنه نآ  رد  دنتـشادن ، لوبق  دـنتفرگیم ، رارق  دوخ  داژن  زج  ربارب  رد  هک  یعقوم  رد  مه  نآ  ار  برع  داژن  زج  ندوب  ناـسنا  هک  یعاـمتجا 
يداـقتعا و عـضو  اـما  دنتخانـشیمن …  یگدـنز  نـیرت  تـسپ  بلاـق  رد  هدـش  هرـصاحم  يدوـخ  زج  دـندوبن ، هناـگیب  لـباقم  رد  هـک  مـه 

زا یتشم  رد  دوشیم ، هدیمان  ییارگ  تیاهنیب  ار  دوخ  یناسنا  سح  نیرتیلاعهک  یناتسرپ  تب  عامتجا : نآ  کیژولوئهدیا 
عامتجا نآ  نیئباص  يراصن و  دوهی و  عضو  دـندومنیم . کلهتـسم  دـنتخاسیم ، ناشدوخ  تسد  اب  هک  يداوم  ریاس  رد  اهزلف و  اـهگنس و 

ماکحا و هتـشگ  تاموهوم  راـچد  یهلا  نـالوسر  يهراـبرد  هنوگچ  هک  دـهدیم  حیـضوت  لـماک  ییانـشور  هب  نآرق  هک  تسا  هدوب  ناـمه 
ار یتالمج  یتسیاب  نارود  نآ  کیژولوئهدـیا  يداقتعا و  عضو  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  دـندوب . هدرک  شوشم  ور و  ریز و  ار  یهلا  فراـعم 

يارب اـههار  . ) ردـصملا یمع  جرخملا و  قاـض  و  میهدـب . رارق  يرتـشیب  تقد  دروم  تسا ، هدومن  ناـیب  هبطخ  نیا  رد  ع )  ) نینموملاریما هک 
شیپ و هب  تکرح  يارب  یهار  هن  کیرات .) انیبان و  تایح  ریـسم  رد  اههشیدـنا  لوقع و  عبانم و  کیراب و  گنت و  شخب  ییاهر  ياهتکرح 
: دـندرگیم میـسقت  یــساسا  عوـن  ود  رب  دـننکیم  زورب  عاـمتجا  کـی  رد  هـک  ییاههدـیدپ  عـضو  نآ  زا  یئاـهر  يارب  كرحم  یلماـع  هـن 
زا يرادقم  دننکیم و  زورب  ینیعم  لماوع  زا  هک  دنتـسه  ییاهدادیور  رذگدوز : ياههدیدپ  - 1 رادیاپ . ياههدیدپ  رذگدوز و  ياههدیدپ 
هب رادهشیر  یلماوع  زا  هک  دنتـسه  اهدومن  نآ  رادیاپ : ياههدیدپ  - 2 دنوریم . نیب  زا  سپـس  دنزادرپیم و  تیلاعف  هب  عامتجا  رد  ار  نامز 

هاگ دننکیم و  ریثات  عامتجا  نیداینب  لوصا  رد  یهاگ  دنیامنیم و  يزیمآگنر  ار  عامتجا  رب  مکاح  ياضف  دنیآیم و  دوجو 
هدمع مسق  ود  رب  اههدیدپ  عون  ود  ره  دنریگیم . رارق  لوصا  نآ  زا  ییازجا  ای  ءزج  دوخ  هک  دـندرگیم  رادـیاپ  تخـس و  يردـق  هب  رگید 

هک دنتسه  اههدیدپ  نآ  مود - مسق  دنـشابیم . هعماج  درف و  حالـص  هب  هک  یقطنم  شخبدوس و  ياههدیدپ  مکی - مسق  دندرگیم : میـسقت 
رظن رد  ار  ییاهلاثم  اههدـیدپ  نیا  حیـضوت  يارب  دـنناسریم . بیـسآ  عامتجا  ياهناسنا  يونعم  يداـم و  تاـیح  هب  هدوب ، عاـمتجا  ررـض  هب 

زا هک  رگیدمه  زا  نانآ  نتخیـسگ  رگیدکی و  هب  عامتجا  يدارفا  يدامتعایب  داسف و  دننام : رذـگدوز ، رـضم و  ياههدـیدپ  - 1 میریگیم :
ای گنج   ) روبزم لماع  ندـش  عفترم  زا  سپ  هک  تسا  ملـسم  ددرگیم . مومع  ریگنماد  یعیبط ، بئاصم  گـنج و  دـننام  ییانثتـسا  ثداوح 

هدادـن تسد  زا  ار  دوخ  لدـتعم  تعیبط  ملاس و  یعاـمتجا  تاـیح  لـماوع  داوم و  عاـمتجا و  ناگدـننادرگ  رگا  یمومع )، یعیبط  بئاـصم 
عامتجا ددرگیم و  عفترم  دوز  ای  رید  رگیدـمه ، زا  نانآ  نتخیـسگ  رگیدـکی و  هب  دارفا  يدامتعایب  داسف و  ینعی  روبزم  يهدـیدپ  دنـشاب ،
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یتدـم ناـنآ ، شخبرمث  يرکف  جـیاتن  هک  یغباون  زورب  دـننام : رذـگدوز ، دـیفم و  ياههدـیدپ  - 2 دریگیم . شیپ  ار  دوـخ  یعیبـط  ریـسم 
، يرکف جـیاتن  نآ  همادا  تیوقت و  مضه و  يارب  هعماج  دادعتـسا  مدـع  تهج  هب  سپـس  دـشخبیم و  عامتجا  هب  يدـنمدوس  راثآ  دودـحم ،

عامتجا
تیدودحم تهج  هب  هک  دیفم  ینیمزریز  داوم  جارختسا  دننام  نینچمه  دیامن . يرادرب  هرهب  اهنآ  زا  دناوتیمن  ددرگیمرب و  دوکر  لاح  هب 

رادهشیر یلماوع  زا  هک  دیفم  رادـیاپ و  ياههدـیدپ  - 3 ددرگیم . دوبان  سپـس  دـهدیم و  عامتجا  هب  دوس  ار  نامز  زا  یتدـم  اهنآ ، رادـقم 
بادآ و نید و  دـننام  ییاههشیر  زا  هک  هنالداع  یقطنم و  قوقح  نیناوق و  دـننام : دنـشابیم ، عامتجا  عفن  هب  امئاد  دـنریگیم و  همـشچرس 

طیحم لدـتعم  ياوه  بآ و  دـننام  دـننکیم ، تیلاعف  عامتجا  حالـص  رد  ینالوط  ياهنامز  دـنیآیم و  دوجو  هب  لیـصا  تایقالخا  موسر و 
زا عون  نیا  رادیاپ - رضم و  ياههدیدپ  - 4 دـنروآیم . دوجو  هب  هجوت  لباق  يرثا  عامتجا  ياضعا  یناور  یجازم و  لادـتعا  رد  هک  یعیبط ،
رد ار  یعامتجا  دناوتیم  ینالوط  ياهنرق  ای  نرق  یهاگ  هک  تسا  عامتجا  رد  هتفای  خوسر  لماوع  فرحنم و  یئاههشیر  هب  دنتـسم  اههدیدپ 

داسف ای  هتـسیاش و  تاررقم  قوقح و  ندوبن  ینامرآ و  لوصا  ندروخ  مه  هب  بسانمان و  یعیبط  ياهطیحم  دـننام  درب ، ورف  اهتبکن  لاـچهیس 
ناشن للم  ماوقا و  خـیرات  یـسانشهعماج  هکنانچ  اههدـیدپ  نیا  کلذ . ریغ  يدرف و  ياهیهاوخدوخ  ندوب  رادهشیر  نیناوق و  ناگدـننکارجا 

اج نارود و  دنیامنیم . زواجت  فیصوت  دح  زا  هک  دروآیم  راب  هب  ینامردیب  ياهدرد  دهدیم ،
: دیامنیم فیرعت  نینموملاریما  هک  روط  نامه  هدوب  مراهچ  مسق  ياههدیدپ  نیا  زا  رپ  تسا ، هدش  ثوعبم  نآ  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  ياهعم 

عامتجا اهیهابت ، تافارحنا و  يهدنشک  يانگنت  ینعی  عضو  نآ  زا  ییاهر  يارب  كرحم  یلماع  هن  دنتـشاد و  شیپ  هب  تکرح  يارب  یهار  هن 
ياهلد ییوجدوس  یپ  رد  هدنزاس  ياهزغم  تشادـن . دوجو  يانگنت  زا  نتفر  نوریب  يارب  یهار  هک  دوب  هدرـشف  دوخ  رد  نانچ  ار  طیحم  نآ 

ملع تفرعم و  ایوقا ، ياهیگماکدوخ  لایما و  شوختـسد  یعاـمتجا  یگدـنز  تاررقم  نیناوق و  هدرـسفا ، ساـی  ماـها  اـهیکیرات و  رد  كاـپ 
ياهلیبق و ساسایب  ياهتاهابم  رانید ، مهرد و  رتش ، ناهوک  نابایب ، دـننام  هدرک ، يریگ  بلاق  تخـس  ار  نانآ  هک  ییاههدـیدپ  رد  رـصحنم 

ياههپت هتخوس و  هایس و  ياهگنس  نالیغم و  ياهراخ  زج  درکیم  راک  مشچ  فرط  ره  هک  ییاهرازگیر  رد  هدش  بصن  ياهرداچ  يداژن ،
هک ییایاضف   ) ییوبات يایاضق  زا  رپ  یگنهرف  دیدیمن . هتفرگ ، ار  ياهناگیب  ياپ  هک  یگس  دهدیم و  ریش  ار  دوخ  هچب  هک  يرتش  و  گیر ،

سیق دـننام : رامـش  تشگنا  يدارفا  دریگیم ) رارق  لمع  داقتعا و  دروم  شندوب  تافارخ  هب  لیلد  دوجو  اب  ای  اهنآ ، یتسرد  هب  لیلد  نودـب 
وتیم هچ  روش ، ییایرد  رد  نیریش  يهرطق  دنچ  دننام  ریهز  ءاهبلا  يرماع ، هعیبر  نب  دیبل  يدایا ، يهدعاس  نب 

یهار ره  هتسب  طیحم  نانچ  رد  ارگعقاو  ياهناسنا  دنتشاد !! ار  هدنشک  يانگنت  نآ  تسب  نب  زا  جورخ  يارای  هنوگچ  دنهدب و  ماجنا  دنتسنا 
، عامتجا طیحم و  ناـنچ  زا  ییاـهر  يارب  كرحم  لـماع  دـندشیم . راـچد  يرتدـب  ياـنگنت  هب  دـنتفرگیم  شیپ  نآ  زا  جورخ  يارب  هک  ار 
، دـندش وربور  تسکـش  اب  یتیعقوم  هلحرم و  ره  رد  هدـنزاس ، امنهار و  يورین  ود  نیا  هک  یتقو  تسا ، هعماج  يامظع  ياهنادـجو  لوقع و 

عاـمتجا ياـهانگنت  هرـصاحم  یگنت  هب  هک  دـنوشیم  لدـبم  ییاـهناشف  شتآ  هب  اـی  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  دوـخ  تیلاـعف  يورین  اجیردـت 
دوخ نانخـس  رد  ع )  ) نینمولاریما هک  تسا  ناـمه  هتـسب  تیعقوـم  هنوـگ  نآ  زا  ییاـهر  يارب  كرحم  لـماوع  تسکـش  جـیاتن  دـنیازفایم .

عیاش و ادخ  هب  ینامرفان  هتفرگ . ارف  ار  یگدنز  نوئش  يهمه  اج و  همه  تملظ  يروک و  دوشیمن ، هدید  تیاده  دشر و  زا  يرثا  دروآیم :
هریت و نامیا  میالع  اهناشن و  هتخیر ، ورف  شاهدنراد  اپرب  ياهنوتـس  هدروخ ، تسکـش  یتایح  نوئـش  همه  رد  نامیا  جیار . ناطیـش  هب  يرای 
اب هک  دـندوب  روهطوغ  ییاهـشروش  اههنتف و  رد  عامتجا  نآ  مدرم  دوب …  هتـشگ  دوبان  وحم و  شیاـههداج  كورتم ، شیاـههار  هتخانـشان ،

طضا ندرک  اپرب  راظتنا  هب  اهنخان  رس  يور  هراومه  هدیبوک ، ار  نانآ  شرگناریو  ياهمس  اب  هدرک ، دروخ  ار  نانآ  دوخ  ياهنخان 
ناسانـش و ناـسنا  يارب  ياهداـعلاقوف  شزرا  هک  دـیامنیم  عاـمتجا  نآ  زا  يرگید  فیـصوت  نینموملاریما  دوـب . هداتـسیا  بئاـصم  بار و 

نآ مدرم   ) ناریج رـش  راد و  ریخ  یف  نونوتفم  نولهاج ، نورئاح ، نوهئات ، اهیف  مهف  تسنیا : نآ  دراد و  ناسانـش  هعماـج  يارب  صوصخلاـب 
تاملک ناریح  ناگدرک  مگ  دوخ  دندوب .) ناگیاسمه  نیرتدب  اب  نیمزرـس  نیرتهب  رد  هدز  هنتف  ییاهنادان  ناریح و  هدرک ، مگ  دوخ  هعماج 
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اههچوـک رد  هک  دـیدیم  ار  يدارفا  تشگیم ، عاـمتجا  نآ  دراو  نوریب  زا  یـسک  رگا  هک  تسین  ینعم  نادـب  ناریح  ناـگدرک  مـگ  دوـخ 
کی ره  هک  دیدیم  ار  يدرم  نز و  دشیم ، دراو  نانآ  ياههناخ  هب  رگا  ای  دناییوگ . نایذه  لوغـشم  هدیرپ  گنر  ییاهتروص  اب  هتـسشن و 

تیاـکح یگدـنامرد  تهب و  یگتـشگمگ و  زا  هک  ییاـههفایق  لـیبق  نیا  زا  و  تسا . هتفر  ورف  تریح  رد  هداـهن  وـناز  هب  رـس  ياهشوـگ  رد 
هظحل چیه  لوهجم  ياهدنیآ  راب و  تراسخ  ياهتشذگ  نایم  رد  دوب  یتالیخت  نانآ : ینونک  یتیعقوم  - 1 هک : تسنیا  دوصقم  هکلب  دنکیم .

رد ارچ  نوچ و  زا  ياهدنـشک  یطحق  رد  - 2 هدـنیآ . هب  یقطنم  یگتـسویپ  هن  تشاد و  هتـشذگ  هب  یقطنم  یطابترا  هن  نانآ  ینونک  نامز  زا 
دبم تسا ، نینچ  ام  عضو  مهاوخیم ، نینچ  نم  خساپ  اب  اهارچ  نوچ و  يهمه  كانبات  ياههلعش  رادرک . راتفگ و  هشیدنا و 

رد رگم  - 4 دوبن !! هدرم  ناجیب و  نایم  توافت  زج  سک  زیچ و  نایم  توافت  - 3 تشگیم . دیدپان  ناشزغم  قفا  زا  دشیم و  رتسکاخ  هب  ل 
نم ندیشک  شیپ  زج  دشاب  هتشاد  ناکما  رگا  تالاوئس  هنوگ  نیا  لباقم  زا  هچ ؟ ینعی  تیصخش  ای  نم  هک  دیسرپ  ناوتیم  ياهعماج  نانچ 
دص اب  دیسریم ، دارفا  نآ  زا  کی  ره  هب  هعماج  نآ  رد  یـسک  رگا  - 5 تشاد . دهاوخن  دوجو  یخـساپ  اقب ، رد  عزانت  راکیپ  رد  يزوریپ  وت 
رگا دـیهدب .؟ حیـضوت  ام  هب  دـیراد ، یگدـنز  رد  یفدـه  رگا  و  دـیراد ؟ یفدـه  یگدـنز  رد  ایآ  دیـسرپیم : شهاوخ  سامتلا و  راذـتعا و 

، دـمهفب ار  امـش  هتفگ  يانعم  هدومن  زکرمتم  ار  شایغامد  ياوق  يهمه  تسناوتیم  تشاد و  یغوبن  رگا  درکیم و  لاوئـس  نیا  هب  ییانتعا 
طرـش دیق و  یب  يدرف  یگدنز  نیا  تسا . هدش  ریبعت  يدازآ  حالطـصا  اب  اهدعب  هک  طرـش  دیق و  یب  يدرف  یگدنز  هک  تفگیمن  نیا  زج 
دوجو هب  لماکت  لباق  لآهدیا  عامتجا  دندوب  هتسناوتن  هدوب و  نارود  نآ  رد  برع  لیابق  تاعامتجا و  ندوب  یشالتم  بجوم  هک  تسا  هدوب 
يارجا اب  ابیز  لاکـشا  اب  زورما  دهدیم ،) نآ  هب  یتیناقح  تروص  يدازآ  هملک  هک   ) یگدنز نانچ  اب  نتـشیوخ  هب  نداد  تیلـست  دـنروایب .

دنز راهبون  رد  یناوج  یشکدوخ  دراد . همادا  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  يزورما  ندمتم  عماوج  همه  ابیرقت  هک  یفیلکتیب ، لصا 
هب نداد  تیلست  يرآ  هداتفا !! رود  لگنج  کی  رد  یتخرد  هخاش  زا  هدید  نازخ  گرب  کی  نداتفا  هک  دنکیم  هجوت  بلج  ردق  نامه  یگ 

ناسنا لوقعم  هیجوت  ریسفت  هک  ام  یلاع  ياهتفرعم  اههفسلف و  هک  تسا  يدازآ  يهملک  زا  اجبان  يرادرب  هرهب  اب  یگدنز ، نانچ  اب  نتـشیوخ 
هنوگچ یگدنز  يهرابرد  مالسا  روهظ  نارود  رد  برع  هک  هلئـسم  نیا  كرد  يارب  تسا . هدومن  طقاس  دندوب ، هتفرگ  هدهع  هب  ار  ناهج  و 

رد ام  يزورما  تارکفت  هک  توافت  نیا  اب  دیریگب ، رظن  رد  نآ  فده  هفـسلف و  یگدـنز و  هرابرد  ار  ام  يزورما  ياههشیدـنا  دیـشیدنایم ،
نارود اب  ام  رصع  ياهناسنا  هچرگا  ینعی  تسا . هدمآ  دوجو  هب  یگنهرف  نوگانوگ  ياهوپاکت  بتکم و  فوسلیف و  رکفتم و  نارازه  لابند 
نارازه لوصحم  رتهتخپ و  اـم  یگدـنز  یچوپ  هک  میراد  ار  زاـیتما  نیا  اـم  یلو  دـنکرتشم ، یگدـنز  یچوـپ  رد  ییادـتبا  ماـخ و  تیلهاـج 
ینادنز زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  عوضوم  کی  یچوچ  ود  ره  كالم  یلو  دشابیم !!! هناگیب  دوخ  زا  ياهزغم  يژرنا  فرص  اهوپاکت و 

هکم ناگیاسمه  نیرتدـب  اب  هاگیاج  نیرتهب  ددرگیم . مروتم  باریـس و  يدازآ ، هباروش  اب  هک  یعیبط  دوخ  نیدـالوپ  سفق  رد  حور  ندـش 
او زا  یکی  ع )  ) لیلخ میهاربا  تسد  اب  گرتس  دبعم  نآ  تسا . اراد  ار  ماقم  نیرتیلاع  يرشب  تاسدقم  خیرات  رد  هک  تسا  یهاگیاج 

العا ادـبم  اب  یهلا  نایاوشیپ  رگید  وا  زا  سپ  میهاربا و  هک  هدوب  سدـقم  دـبعم  نآ  رد  تسا . هدـش  انب  يرـشب ، خـیرات  یهلا  نادرم  نیرتـال 
رد ناور . شمارآ  نما و  هاگیاج  گرزب . نیرفآ  یتسه  هاگراب  هب  هراظن  يارب  گرتس  یهاگ  دصر  دـناهدرک . رارقرب  ار  طابترا  نیرتکیدزن 

كاپ یهلا  تمحر  يایرد  هب  لاصتا  اب  دوشیم و  هدنک  دوخ  ياج  زا  اهنآ  تایوتحم  همه  دروشیم و  نایمدآ  ياهلد  هک  تسا  دیحوت  نآ 
زا هک  ییاـهناسنا  نآ  و  ندـش ، ناـسنا  يارب  هاـگیاج  نیرتهب  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  رد  یهلا  زکرم  نینچ  هک  یطیحم  نآ  ددرگیم . هزنم  و 

غارـس دناوتیم  رتمک  خیرات  هک  دندوب  یناگیاسمه  نیرتدب  دـنرادن ، یفدـه  یلایخ  تیرح  رازهروش  زا  هتفای  مروت  یعیبط  دوخ  زج  تایح 
غارـس يرـشب  عماوج  اهنارود و  زا  یلیخ  رد  فلتخم  ياهتیفیک  بتارم و  اب  ناوتیم  ار  یعامتجا  روآمرـش  هدـیدپ  نیا  دـهدب . ار  اهنآ  لثم 

دننزیم اپ  تسد و  يرایتخا  ياهیتخبدـب  رد  تسد ، رد  نوگانوگ  ياههیامرـس  لیاسو و  هک  مینیبیم  ار  ینامدرم  هک  ینعم  نیا  هب  تفرگ .
رایتخا رد  مزال  ردـق  هب  هیامرـس  نیا  زا  اهنت  هن  اریز  مینکیمن  هلان  ملع  هیامرـس  نتـشادن  زا  زورما  دـندرگیم . خـیرات  نادهلاـبز  راپـسهر  و 

باجیا ام  ياهترورض  هک  هچنآ  زا  شیب  یلمع ، يرادربهرهب  ياهتیدودحم  هب  رظن  اب  هکلب  میراد ،
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ياهتفرعم نامرد و  اود و  زا  ام  زگره . میربیم ؟ جنر  کینکت  هیامرـس  نتـشادن  زا  ام  ایآ  میرادروخرب ، شزرا  رپ  هیامرـس  نیا  زا  دـنکیم ،
یبسن تاـیح  لـیاسو  نیرتیلاـع  زا  میراد و  ار  اههیامرـس  نیا  همه  اـم  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  زگره . میمورحم ؟ تیبرت  میلعت و  هب  طوبرم 

نازخ زیچان و  گرب  کی  نداتفا  دننام  میتفگ ، هچنانچ  یگدـنز ، راهبون  رد  ار  ناوج  کی  یـشکدوخ  هک  تسیچ  تلع  سپ  میرادروخرب .
هدـیدپ ناـمه  يارجم  رد  اـم  هک  درادـن  یتـلع  نیا  زج  تاـیح  یگنریب  یمعطیب و  نیا  مـینکیم ؟ یقلت  هداـتفا  رود  یلگنج  رد  ياهدـید 

ياهناسنا  ) ناگیاسمه نیرتدـب  اب  لـیاسو ) اههیامرـس و  نیرتیلاـع   ) هاـگیاج نیرتهب  دـیامرفیم : نینموملاریما  هک  میاهتفرگ  رارق  یعاـمتجا 
نازوس ياهکـشا  ناشباوخ ، اراوگ  باوخ  زا  تیمورحم  . ) عومد مهلحک  دوهـس و  مهمون  یناحور ). يونعم و  ياـهتیبرت  میلعت و  زا  مورحم 
هابتـشا کی  درادـن  اهنآ  هب  یهار  اراوگ  باوخ  دـشکب ، همرـس  یگراچیب  کشا  ياههرطق  هک  ینامـشچ  ناشناگدـید .) ياههمرـس  یئاونیب 
هابتـشا نیا  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ام  بولطم  تایح  صیخـشت  رد  ار  یناوارف  ياهلاکـشا  هک  دراد  دوجو  ام  یناسنا  ياهتخانـش  رد  گرزب 

ریگیم تروص  طوقس  يزور و  هس  یتخبدب و  یگراچیب و  ییاونیب و  دننام  یتاملک  يارب  هک  ییاجبان  ریسفت  زا  تسا  ترابع 
ینت هنـسرگ و  یمکـش  رگا  دنـشابیم . مورحم  يداصتقا  رظن  زا  طقف  هک  دوشیم  هدرب  راک  هب  یعماوج  ای  دارفا  رد  تاملک  نیا  ـالومعم  د .

یحیحص قالخا  هاوخ  تسا ! هدمآ  دوجو  هب  لآهدیا  یگدنز  دشاب ، هدیشوپ  ندب  ریس و  مکش  رگا  اما  و  تسا ، هراچیب  اونیب و  دشاب ، هنهرب 
تایح یقوقح و  ماظن  گنهرف و  هرابرد  مکح  تسا  نینچمه  هن . ای  ددرگ ، روهطوغ  اهیدیلپ  نجل  رد  یگدنز  هاوخ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو 

زا هتفای و  تسد  تایح  لآهدیا  هب  وا  داتفا ، هار  هب  یمدآ  نکـسم  سابل و  نان و  رگا  دننکیم  نامگ  الومعم  ینعی  یعامتجا . نوئـش  ینید و 
!! رامیب هاوخ  دشاب و  ملاس  وا  یعامتجا  نوئـش  ینید و  تایح  قوقح و  گنهرف و  هاوخ  تسا ، هتفای  تاجن  یتخبدـب  یگراچیب و  ییاونیب و 

ياهفرح ياهیئوگ  هفسلف  ینالوط و  ياهلالدتسا  هب  يزاین  تسا ، هدروآ  راب  هب  هک  يریذپان  ناربج  ياهنایز  ریسفت و  نیا  ندوب  اجبان  كرد 
. دینک اشامت  ار  نارامیب  نیگآدرد  ياهیباوخیب  دینزب و  يزورما  عماوج  ناوارف  یناور  ياهناتسرامیب  هب  يرـس  هک  تسا  یفاک  هکلب  درادن ،
ار اج  همه  هصالخ  دـینک و  ندـید  اههاگراک  زا  دـیوش و  اههناخ  لخاد  دـینک و  ریـس  ار  یمومع  نکاما  هنوگ  همه  اههچوک و  اـهنابایخ و 

هیبش تروص  ياههدنخ  هدیرب و  ياهملکت  نامشچ و  يداع  ریغ  ياههاگن  دید : دیهاوخ  دیدرگب ،
هک تسا  هدرب  ورف  یئاونیب  یگراـچیب و  رد  ناـنچ  ار  مدرم  اـهیگناگیب ، دوخ  زا  یعاونا  نینچمه  و  هناـهاگآان ، ياهنیآ  يربـج  ساـکعنا  هب 

، دشاب هتشادن  دوجو  اهیسررب  هنوگ  نیا  يارب  یتصرف  رگا  دنربیم . رس  هب  یندوشخبان  يرفیک  لمحت  ندیـشچ و  لاح  رد  نانآ  همه  یئوگ 
دوجوم ناسنا  باتک  درک . هعجارم  دوشیم  سکعنم  دلجم  اهدص  رد  هک  اهدیدپ  نیا  ناسانـشراک  تاقیقحت  اهیـسررب و  هجیتن  هب  ناوتیم 

، هتفای لکشت  هعماج  ره  رد  نوچ  و  تسا . يزورما  ناسنا  ياهیئاونیب  يارب  رصتخم  ییاهتسرهف  اهنآ  لاثما  نآ و  ياود  ندمت و  هتخانشان و 
لماش یمومع  يانعم  کی  هب  ییاونیب  اذل  دنربیم . رـس  هب  طابترا  لاح  رد  رگیدکی  زا  یهاگآ  يهلیـسو  هب  لقادـح  اههورگ  دارفا و  همه 
باـتک ره  لـصف  رـس  رد  تسا ، هتفگ  تسود  ناـسنا  ناسانـش  ناـسنا  زا  یکی  هک  ار  یفورعم  هلمج  نآ  شاـک  يا  دـشابیم . عاـمتجا  همه 

ییاهکشا دوشیم ، هتخیر  هنسرگ  ياهمکـش  هرابرد  هک  ییاهکـشا  رادقم  هب  رگا  هک  تسا  نیا  هلمج  نومـضم  دنـسیونب . ناسنا  هب  طوبرم 
هب هناگیب . دوخ  زا  یناسنا  هن  دنامیم و  یقاب  نیمز  يور  رد  ياهنـسرگ  مکـش  هن  تشگیم ، ریزارـس  هنـسرگ  ياهحور  هب  يزوسلد  رد  مه 

سا هدش  هتفگ  اهیگراچیب  ییاونیب و  ندرک  نکهشیر  هرابرد  هک  تسا  هدنزاس  ییاهن و  تالمج  نآ  زا  یکی  نیا  دسریم  رظن 
ندـش هدامآ  يارب  ياهتـسیاش  لـماع  هک  تسا  ناـیمدآ  ییاونیب  زا  یعون  لـمعلاسکع  هنهرب ، ياهندـب  هنـسرگ و  ياهمکـشرب  هیرگ  ت .
بلغا يداصتقا  رقف  هک  تسا  هداد  ناشن  ینـشور  هب  یخیرات  تادـهاشم  هبرجت و  یلو  دـشابیم . يداصتقا  رقف  ندرک  نکهشیر  هب  اـهناسنا 

ياهتیکلام تورث و  يداصتقا و  داوم  هلیسو  هب  یعیبط  دوخ  مروت  رد  ار  دوخ  بولطم  تایح  هک  تسا  هدوب  ییاهناسنا  یحور  رقف  هب  دنتسم 
هافر و دـص  رد  دـص  تلع  يداصتقا  ییاونیب  زا  ییاهر  ینارود  رد  ياهعماج و  چـیه  رد  هکنیا  يهفاضا  هب  دـندرکیم . هصالخ  باسحیب 

ياهروشک رد  یچوپ  هفـسلف  رد  ییاهباتک  راشتنا  تیعقاو ، نیا  دـهاش  نیرتهب  تسا . هدوبن  اهناسنا  یقوقح  یگنهرف و  یقـالخا و  شیاـسآ 
ياهمکـش رب  کشا  نتخیر  يارب  يدروم  لقادـح  هک  تسا  ياهجرد  رد  نانآ  يداصتقا  لئاسم  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  يزورما  ندـمتم 
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( ناما رد  مرتحم و  شنادان  ناهد و  رب  دنب  شیاناد  هک  ینیمزرس   ) مرکم اهلهاج  مجلم و  اهملاع  ضراب  دنرادن . ناشهنهرب  ياهنت  هنـسرگ و 
نوناق هدننک  وگزاب  ناونع  هب  ناوتیم  ار  يرعم  ءالعلاوبا  تایبا  نیا  دـنوش  جراخ  دوخ  ریـسم  زا  اهتیعقاو  هک  ياهعماج  رد  نانادان  نایاناد و 

لهاج 2- ینا  نظ  یتح  تلهاجت  ایشاف  سانلا  یف  لهجلا  تیار  املف  - 1 دیوگیم : هک  درک  یقلت  یعامتجا  رادیاپ 
و لئاح 4 - کنول  حبـصلل  یجدـلا  لاق  هیفخ و  تنا  سمـشلل  اهـسلا  لاق  و  لقاب 3 - هقامحلاب  اسق  ریع  رداـم و  لـخبلاب  یئاـطلا  فصو  اذا 
لمانالا 6- هتکب  ام  يدنز  تاف  اذا  یبکنم  فسات  ام  يدـضع  اذا  لدانجلا 5 - یصحلا و  بهشلا  ترخاف  ههافس و  ءامـسلا  ضرالا  تلواط 
هب ار  دوخ  يردـق  هب  مدـید ، مدرم  نایم  رد  ار  یناداـن  جاور  هک  یتقو  لزاه 1 - كرهد  نا  يدـج  سفن  ای  همیمذ و  هایحلا  نا  رز  توماـیف 

فیـصوت تمائل  لخب و  هب  ار  ییاط  متاح  ردام  هک  یعامتجا  یگدنز  نآ  رد  - 2 منادان . نانآ  دننام  مه  نم  دـندرک  نامگ  هک  مدز  ینادان 
ییادیپان و کیرات و  وت  دـیوگب : باتفآ  هب  اهـس  يهراتـس  - 3 دزاسب . بویعم  مهتم و  تقاـمح  هب  ار  يداـیا  هدـعاس  نب  سق  لـقاب  دـنک و 

اهنش دیوجب و  نامسآ  رب  ءالتعا  يدنلب و  تهافـس ، يور  زا  نیمز  - 4 تسا . نوگرگد  هریت و  وت  گنر  دیوگب : هاگحبـص  هب  بش  یکیرات 
یفـسات مشود  دوش ، ادج  منت  زا  هدـیرب و  متـسد  رگا  عامتجا ): نیا  رد  - ) 5 دبلطب . يرترب  دنک و  تاهابم  باهش  ياههراتـس  هب  اهگنـس  و 
باتـشب مرادید  هب  گرم  يا  سپ  تسا ) نینچ  هک  لاح  - ) 6 دننکیمن . نآ  رب  هیرگ  متسد  ناتـشگنا  دوش ، دوبان  میوزاب  رگا  دروخیمن و 

ءالعلا وبا  نازوس  خلت و  ياههیرگ  تسا ) ياهرخسم  تراگزور  هک  ور  نوریب  منت  زا  شوکب و  نم ، ناج  يا  تسا و  هابت  یگدنز  هک 
هک هظحل  نیمه  زا  دشابیم . هعماج  رد  دوخ  یقطنم  ریسم  زا  تایعقاو  فارحنا  زا  یـشان  تسا ، هدش  مسجم  تاملک  رد  قوف  تایبا  رد  هک 

للع رتشیب  هچ  ره  دیزادرپب و  خـیرات  بتک  ندز  قرو  هب  یتدـم  دیـشکب و  دـیراد ، يراک  ره  زا  تسد  دـییامرفیم ، هعلاطم  ار  اهرطـس  نیا 
فارحنا ندش و  نوگرگد  ار  اهنآ  یساسا  تلع  هک  دسریم  رظن  هب  دییامن . وجتـسج  ار  خیرات  نایاناد  قیمع  ياههیرگ  اهینیبدب و  اههلان و 

ریخات هب  یملع  نوناق  نالف  فشک  ارچ  هکنیا  رد  هن  تایعقاو و  دوخ  ندوبن  سرتسد  رد  هن  دید ، دیهاوخ  عامتجا  رد  دوخ  ریسم  زا  تایعقاو 
هک تهج  نیا  هب  دـیرگب  اهناسنا  لاح  رب  دنیـشنب و  هک  تفاـی  دـیهاوخن  خـیرات  رد  ار  ییاـناد  چـیه  امـش  رتنـشور  تراـبع  هب  تسا . هداـتفا 

ياهنایرگ نانیبدب و  یلو  دناهدید . همدص  اهنآ  ندوبن  سرتسد  زا  هتشذگ  نارود  مدرم  دندرک و  فشک  رید  ار  میـسیب  جاوما  اهنورتکلا و 
هتـشگ يرپس  هاکناج  ياهیراوگان  باذع و  رد  ناشیگدنز  دوجوم ، مولعم و  ياهتیعقاو  زا  فارحنا  ندید  زا  هک  دید  دیهاوخ  ار  يرامـشیب 

، تسا لطاب  يراک  هکنیا  هب  ملع  اب  دنهدب و  حیرـص  ياهلطاب  هب  نت  مدرم  هک  تسین  نینچ  دوشیم ، خـسم  قیاقح  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا .
ع)  ) نینموملاریما هدنیآ  تاملک  زا  یضعب  رد  هکنانچ  هکلب  دنشیدنایب ، نآ  هرابرد  ای  دننک ، لمع  ار  نآ 

رد دـننکیم . ینابیتشپ  اهنآ  زا  دـنهدیم و  جاور  قح  ياهوگلا  اب  ار  لطاب  تاعوضوم  ای  دـنناشوپیم و  قح  سابل  ار  اهلطاب  دـید : میهاوخ 
یـصاخشا دـناهدش ، بذـج  قح  سابل  رد  اهلطاب  يوس  هب  هک  نانادان  دـندرگیم و  ناوتان  قیاقح  راـهظا  زا  ناـیاناد  هک  تسا  تروص  نیا 

!!! دنوشیم یقلت  مرتحم  یعامتجا و 
هحفص 271] ]

نانابیتشپ دنربمایپ و  زار  عوضوم  نانآ  ( )؟ دنتـسه یناسک  هچ  ص )  ) دمحم لآ  . ) همکح لئوم  هملع و  هبیع  هرما و  هاجل  هرـس و  عضوم  مه 
رظن رد  ار  هتکن  نیا  تالمج  ریسفت  هب  دورو  زا  شیپ  مالـسلامهیلع ) تیبلا  لها  ( ) ص  ) دمحم لآ  وا .) نیناوق  عجارم  ملع و  فرظ  وا و  رما 

هک هبتک  فوهک  هب  رظن  اـب  اـصوصخم  دنـشاب ، ادـخ  هب  عجار  تسا  نکمم   … هرما )  اـجل  هرـس و  عوـضوم   ) تـالمج ریامـض  هک  میریگب 
بتک نیموصعم  همئا  هک  تسا  هدـش  تیاور  یفاک  باتک  رد  یناوارف  ثیداحا  و  تسا . ناربمایپ  هب  هدـش  لزان  ینامـسآ  ياـهباتک  دوصقم 
نورد رد  یهلا  نید  بتک و  مکح و  ملع و  رما و  زار و  ینعی  دـشاب ، مرکا  ربمایپ  هب  عجار  ریامـض  تسا  نکمم  دـناهدوب و  اراد  ار  يوامس 

رد توبن  هلئـسم  زا  سپ  تسا . لاعتم  دـنوادخ  روما  نآ  همه  یـساسا  ادـبم  لاح  رد  تسا و  هدوب  روما  نآ  هب  همئا  ندوب  اراد  اشنم  ربماـیپ ،
تمصع نادناخ  هکنیا  رد  تسا . ع )  ) تیبلا لها  هلئسم  تسا ، حرطم  نیملسم  فیاوط  قرف و  همه  دزن  هک  ياهلئسم  نیرت  تیمها  اب  مالسا ،

یهلا هاگراب  هب  ببرقت  يوقت و  تلیـضف و  لضف و  زا  یئاتمهیب  ماقم  هدوب  رود  اهیدـیلپ  یناسفن و  ياهیوه  اهیگدولآ و  همه  زا  تراهط  و 
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حب رد  روهشم  رکفتم  ققحم و  نودلخ  نب  نامحرلادبع  تسا . هدرکن  دیدرت  یسک  دناهدوب ، اراد  ار 
انید و املع و  مهب  کنظ  مه  هریغل  عقت  همارکلا  تناک  اذا  و  دـیوگیم : ار  هلمج  نیا  تیب ، لـها  هب  اـههداعلاقراخ  تاـمارک و  دانـسا  زا  ث 
هب نانآ  زا  ریذـپناکما و  رگید  صاخـشا  يارب  تامارک  هک  یتقو  . ) هبیطلا هعورفل  دهـشت  میرکلا  لصالاب  هللا  نم  هیاـنع  هوبنلا و  نم  اراـثآ 
هب لاعتم  دنوادخ  هک  یتیانع  هدوب و  نانآ  رد  توبن  زا  هک  يراثآ  نید و  ملع و  نآ  اب  تیب ، لها  قح  رد  يربیم  نامگ  هچ ، دیآیم  دوجو 

قوف تارابع  رد  هک  هچنآ  تسا .) هدیسر  میرک  لصا  نآ  يهزیکاپ  ياههخاش  هب  تیانع  نآ  هتشاد و  مرکا ص ) ربمایپ   ) نانآ فیرش  لصا 
لها بتکم  زا  تسا ، هتـشاد  یهاگآ  ناناملـسم  بهاذم  قرف و  ریاس  زا  هک  هزادنا  هب  هک  تسا  نودلخ ) نبا   ) ياهدـنیوگ زا  دوشیم  هدـید 
رظن زا  نانآ  هک  دندقتعم  تیبلا  لها  ناوریپ  هک  تسا  نامه  وا  فیصوت  لاح  نیا  اب  تسا ، هتشادن  یعالطا  نانآ  یحور  تاصتخم  تیبلا و 
ربارب رد  اصوصخم  تمـصع  تیب  لها  نودـلخ  نبا  هلمج  رد  دـناهدوبن . همه  زا  رترب  مرکا  ربمایپ  اب  یمـسج  یحور و  لاصتا  نید و  ملع و 

 … هک تیب  لها  هب  دسر  هچ  تسا ، هدیسر  توبث  هب  صاخشا  رگید  زا  هداعلاقراخ  تامارک و  دیوگیم : وا  اریز  تسا ، هدش  روظنم  رگید 
ایعیش هلیسو  هب  هچ  تراهط  نامدود  نیا  یهلا  ماقم  تمظع  هرابرد  هلاقم  باتک و  نارازه  نونکات 

رد نوچ  تسا . هتفرگ  رارق  همه  داقتعا  دروم  یمالسا  ترورـض  ناونع  هب  نانآ  تمظع  تیبوبحم و  هدش  هتـشون  ناینـس  هلیـسو  هب  هچ  ن و 
هلئـسم میزرویم : تعانق  هلئـسم  هس  رکذ  هب  ثحبم  نیا  رد  اذـل  تشاد ، میهاوخ  تیبلا  لها  هرابرد  یحورـشم  ثحاـبم  یعوضوم ، ریـسفت 

تبحم و تلاسر  شاداپ  هکنیا  تسا . هداد  رارق  تیبلا  لها  دادو  تبحم و  ار  دوخ  تلاسر  شاداپ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تلاـسر  شاداـپ  مکی 
هتشاد یتلاخد  نآ  رد  دناوتیمن  ربمایپ  یعیبط  تیصخش  رـصانع  زا  کی  چیه  هک  تسا  ییحو  نآ  هب  دنتـسم  تسا ، تمـصع  نادناخ  دادو 

یتـمظع چـیه  كـالم  ار  يدـنواشیوخ  یگتـسویپ  هدوـمن  موـکحم  ار  بسن  زا  یتیـصخش  يرادربهرهب  یتـسرپداژن و  هـک  يربماـیپ  دـشاب .
رد ار  دوخ  تیب  لـها  دـناوتیمن  دـهدیمن ، تلاـخد  ار  یلومعم  یعیبـط  تاـساسحا  فطاوع و  دوخ  تاروتـسد  راـتفگ و  رد  دـنادیمن و 

مکیف كرات  ینا  دـهدب : رارق  مالـسا  یـساسا  لقث  ود  زا  یکی  هدومن  یفرعم  ینآرق  لداعم  ار  نانآ  دـیامن و  هیـصوت  اههدـیدپ  نآ  يارجم 
: تسا هدروآ  ادخ  زا  ار  ریز  هیآ  هک  يربمایپ  ار ) مترتع  نآرق و  مراذگیم  نیگنس  هنزو  ود  امـش  نایم  رد  نم  . ) یترتع هللا و  باتک  نیلقثلا 

ي  ) هک یماگنه  و  . ) نیملاظلا يدهع  لانیال  لاق  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  لاق  نهمتاف  تاملکب  هبر  میهاربا  یلتب  اذا  و 
يارب اوشیپ  ار  وت  نم  تفگ : ادخ  دمآرب  اهشیامزآ  نآ  هدهع  زا  میهاربا  درک و  شیامزآ  یثداوح  اب  ار  میهاربا  دنوادخ  هک ): تهج  نادب  ا 

ناراکمتـس هب  یئاوـشیپ  تماـما و  رد  نم  ناـمیپ  تفگ : ادـخ  دنـسریم ؟ یئاوـشیپ  هب  مه  نم  لـسن  زا  تفگ : میهاربا  مـهدیم  رارق  مدرم 
ار دوخ  تلاسر  شاداپ  و  دـیامن . نانآ  زا  يوریپ  شیوخ و  تیب  لـها  میظعت  هراـبرد  دـیکا  هیـصوت  همه  نآ  دـناوتیم  هنوگچ  دـسریمن .)

یف هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـساال  لق  دـیوگیم : هک  تسا  ینآرق  هکرابم  هیآ  داـفم  مود - هلئـسم  دـهدب !!؟ رارق  ناـنآ  هب  یفطاـع  تبحم 
عوضوم هکنیا  تابثا  يارب  عطاق  لیلد  متیب .) لها  رب  دادو  تبحم و  رگم  مهاوخیمن  دوخ  تلاسر  يارب  یـشاداپ  نم  نانآ  هب  وگب  . ) یبرقلا

نآ اب  ربمایپ  تلاسر  نداد  رارق  هکنیا  حیضوت  هب  تسا . هیآ  نیمه  تسا ، یگداوناخ  لاصتا  بسن و  يهدیدپ  قوف  تمصع  نامدود  تبحم 
ناـسنا کـی  هتـسیاش  یتـح  دـشاب ، هدوب  یعیبـط  فـطاوع  تبحم و  شتمیق  هک  ياهلماـعم  يارجم  رد  تسا ، هتـشاد  هک  یهلا  تمظع  همه 

نیرتیقرتم دیاقع و  نیرتهب  هب  لدبم  ار  اهنآ  دیامن و  هزرابم  راکفا  اهگنهرف و  اهراتفر و  دیاقع و  همه  اب  رمع  کی  هک  تسین  مه  دـنمدرخ 
ادنزرف هب  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نم  شاداپ  دیوگب : سپس  هدومن  راکفا  نیرتهدنزاس  راتفر و  نیرتیقطنم  گنهرف و 

ناردام ناردپ و  زا  صاخشا  یعقاو  تمظع  شزرا و  دیوگیم : هک  دنزب  مه  هب  ار  یـساسا  نوناق  نآ  هیـصوت  نیا  اب  و  دینک !! تبحم  نم  ن 
ياهلد لوقع و  رد  نآ  تیبثت  هک  تسا ، ساسحا  نآ  قباطم  راتفر  هشیدنا و  نیرب و  دهعت  ساسحا  لولعم  هکلب  دریگیمن ، همـشچرس  نانآ 

، دشاب تیصخش  زا  دلوت  هک  يرایتخا  ریغ  هدیدپ  کی  هب  یناسنا  لوصا  ندومن  هتسباو  دشابیم . دنمدرخ  نآ  تلاسر  زا  یئزج  دوخ  مدرم ،
زا روظنم  هک  میریگب  رظن  رد  يرتشیب  تقد  اب  ار  تلاسر  شاداپ  هیآ  دـیاب  اذـل  تسا . یعقاو  ياهدـشر  اهلماکت و  همه  ندرک  دوبان  يواسم 
هک یشاداپ  هکنیا  یلومعم و  ياهـشاداپ  زا  مرکا  ربمایپ  تلاسر  يزاینیب  هرابرد  هک  یتایآ  زا  میناوتیم  ار  تبحم  نیا  تسیچ ؟ تبحم  نیا 
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رکذ الا  وه  نارجا  نم  هیلع  مهلئست  ام  و  - 1 مییامن : هدافتسا  تسا  هدش  دراو  تسا ، یلومعم  ياهشزرا  قوف  ام  یتقیقح  هدرک ، تساوخرد 
لق ال تسین .) ناـیملاع  يارب  رکذـت  لـماع  زج  نآرق ) نیا  اـی   ) تلاـسر نیا  یهاوخیمن ، تلاـسر  يارب  یـشاداپ  ناـنآ  زا  وت  و  . ) نیملاـعلل

لوحت تکرح و   ) نم دزم  مهاوخیمن ، يدزم  متلاسر  يارب  نم  وگب : نانآ  هب  . ) الیبس هبر  یلا  ذـختی  نا  ءاش  نم  ـالا  رجا  نم  هیلع  مکلئـسا 
ار دوخ  شاداپ  هکرابم  هیآ  ود  نیا  رد  دنک .) ذاختا  ادخ  يوس  هب  یهار  دهاوخیم  هک  تسا  یسک  ینید )

يوـس هب  میقتـسم  ریـسم  هک  دـنکیم  یفرعم  یناـسنا  تـالامک  يوـس  هب  مدرم  ندـش  راپـسهر  اـهیهارمگ و  زا  تاـجن  نید و  هب  ندـیورگ 
. تسا نایملاع  یحور ) يالتعا   ) رکذ هلیـسو  ادـخ و  يوس  هب  یهار  تیب ) لها  هب  تبحم   ) یبرق تدوم  هیآ ، ود  نومـضم  رب  انب  تسادـخ .
ام لق  دزاـسیم : طوبرم  مدرم  دوخ  هب  ار  نآ  هدرک  یفن  ربماـیپ  زا  ار  تلاـسر  شاداـپ  تعفنم و  ینآرق  تاـیآ  زا  یکی  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

دوخ يارب  ماهدرک ، تساوخرد  امـش  زا  تلاسر  شاداپ  ناونع  هب  هک  هچنآ  وگب : نانآ  هب  . ) هللا یلع  الا  يرجا  نا  مکل  وهف  رجا  نم  مکتلئس 
تبحم و زج  تسا  هتساوخن  دوخ  يارب  یشاداپ  هنوگ  چیه  سک  چیه  زا  ربمایپ  هک  تسا  ملـسم  تسا .) ادخ  اب  طقف  نم  شاداپ  تسا ، امش 

مدرم دوـخ  هب  هک  تسـالاو  تعفنم  نآ  تمـصع ، نادـناخ  زا  مدرم  تیعبت  هک  تسنیا  تاـیآ  نـیا  یهیدـب  هجیتـن  تمـصع ، نادـناخ  دادو 
شاداپ دـیجم  نآرق  زا  هیآ  جـنپ  رد  دـنکیمن . یتوافت  دـحاو ) رجا  ددـعتم و  رجا   ) ریدـقت ود  ره  هب  هجیتن  نیا  مرکا . ربماـیپ  هب  هن  دـسریم 

یـشاداپ چـیه  مدوخ  تلاسر  يارب  نم  . ) نیملاعلا بر  یلع  الا  يرجا  نارجا  نم  هیلع  مکلئـسا  ام  و  دـیامنیم : بوسنم  ادـخ  هب  ار  تلاسر 
هک تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ  تدوم  هیآ  همیمـض  هب  تاـیآ  نیا  تسا .) ناـیملاع  يهدـنرورپ  يهدـهع  هب  طـقف  نم  شاداـپ  مهاوـخیمن ،

تبحم و
رد یبرق  تیب و  لها  زا  دوصقم  رکذـت - تسا . هدـش  ررقم  شاداـپ  ناونع  هب  هک  تسا  ناگدـنب  رب  يدـنوادخ  تیاـنع  ع )  ) تیب لـها  دادو 

يدـج و هجوت  موس - هلئـسم  درک . میهاوـخ  حرطم  احورـشم  یعوـضوم  ریـسفت  رد  ار  هلئـسم  نیا  دنامالـسلامهیلع . نیموـصعم  همئا  نآرق 
يالعا هار  رد  هک  تسا  نینموملاریما  نامه  نیا  تسا . تیب  لها  هرابرد  هغالبلاجهن  زا  يددعتم  دراوم  رد  نینموملاریما  هیصوت  فیـصوت و 
مالـسا خـیرات  رد  نیققحم  همه  دروآرد . ياـپ  زا  ار  ناـنآ  زا  رفن  دـنچ  درک و  اـههزرابم  شکیدزن  نادـنواشیوخ  اـهومع و  اـب  قـح  هـملک 

اب هدرکن  فرحنم  ضحم  توادـع  زا  ار  وا  لـیقع ، اـب  شندوب  ردارب  درک و  راـتفر  هنوگچ  دوب ، شرتگرزب  ردارب  لـیقع  اـب  وا  هک  دـننادیم 
لیقع ندـب  هب  هک  ار  هدـیتفت  نهآ  ناتـساد  هدـنیآ  ياـههبطخ  زا  یکی  رد  تشگ . ماـش  هناور  وا  لـیقع ، يداـم  ياههتـساوخ  زا  يریگوـلج 

هدهاشم دیامنن ، تساوخ  رد  لاملاتیب  زا  یفاضا  لام  ات  دتفایب  یهلا  رهق  شتآ  دایب  شتآ و  دایب  دشچب و  ار  شترارح  ات  دنکیم ، کیدزن 
!؟ دشاب هدوب  یعیبط  فطاوع  حابشا  يارب  تمـصع ، نادناخ  هرابرد  نینموملاریما  تادیکات  همه  نیا  هک  دوریم  لامتحا  ایآ  درک . میهاوخ 

بیم دوب  هدروآ  هک  ینیناوق  عجرم  ربمایپ و  مولع  هدنریگ  مالسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  وا - نیناوق  عجرم  ملع و  فرظ 
نورق رد  هچ  مالـسلاهیلع و  نیموصعم  همئا  دوخ  نامز  رد  هچ  یعامتجا  یهاقف و  یبدا و  یخیرات و  یمالک و  ققمحم  چیه  نونکات  دنـشا .
ربارب رد  ع )  ) نیموصعم همئا  هک  تسا  هدشن  هدید  و  دنیامن . دراو  یضارتعا  لاکشا و  نانآ  فراعم  مولع و  رد  دناهتـسناوتن  يدعب  راصعا  و 

اب فعـض  يهتکن  نتفرگ  يارب  يدج  ياهـششوک  سابعینب  هیماینب و  نارود  رد  روما  نایدصتم  مینادیم  هکنیا  اب  دـننامب ، ناوتان  یلاوئس 
مولع هرابرد  ییاپورا  نادنمشناد  يهلیسو  هب  ام  نارود  رد  هک  هعیـش  رکفتم  زغم  باتک  دناهتـشاد . یهلا  نایاوشیپ  نآ  زا  نوگانوگ  ياههار 

اـهرظانم و یمالـسا  ربـتعم  عباـنم  رد  تسا . روـصت  قوـف  هدـننک و  هریخ  تـسا ، هدـش  فیلاـت  مالـسلاامهیلع  دـمحم  نـب  رفعج  فراـعم  و 
رظن زا  تسا . هدـش  تبث  تسا ، زورما  ياهینیب  ناهج  اهیژولوئهدـیا و  یلـصا  ياههشیر  هک  زور  نآ  ياهبتکم  باحـصا  اب  همئا  ياهوگتفگ 

ریـسفت رد  هکناـنچ  دـناهدوب و  ماـقم  نیرتیلاـع  رد  نیموـصعم  همئا  هک  تسا  نشور  یمالـسا ، فراـعم  ریاـس  ماـکحا و  دـیاقع و  تخاـنش 
هلئـسم نیا  يددعتم  باوبا  رد  یفاک  باتک  رد  تسا . هدـش  تباث  یتقیح  یحو ، ندـعم  هب  نانآ  لاصتا  تشگ ، میهاوخ  رکذـتم  یعوضوم 

هرهظ و انحنا  ماقا  مهب  دناهتفرگ . مرکا  ربمایپ  زا  ار  دوخ  فراعم  مولع و  یهلا  عبنم  نیموصعم  همئا  هک  دراد  دوجو 
همئا تخاس .) لدبم  شمارآ  نوکـس و  هب  ار  نآ  ياهولهپ  شزرل  تسار و  ار  نید  تشپ  یگدـیمخ  نانآ  هلیـسو  هب   ) هصئارف داعترا  بهذا 
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زا يریگولج  نید و  لداعت  ظفح  رد  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  هک  یتیعقوم  تیمها  كرد  يارب  نید  لداعت  ناگدـنرادهگن  نیموصعم 
یتایلک نیناوق و  همه  رظن  کی  زا  میوشیم : رکذتم  ار  ياهمدـقم  دناهتـشاد ، دـنکیم ، دـیدهت  ار  نید  هراومه  هک  ییاهیورجک  فارحنا و 

تانایرج مظن  زا  هک  دنتـسه  یتاـیلک  نیناوق و  مکی - عون  دـنوشیم . میـسقت  هدـمع  عون  ود  رب  دـندرگیم ، يرـشب  تفرعم  ورملق  دراو  هک 
هک دنتـسه  یتایلک  نیناوق و  مود - عون  دـنمانیم . یملع  نیناوق  ار  اهنآ  یمومع  حالطـصا  رد  هک  دـنوشیم ، عازتنا  ناـهج  ناـسنا و  يربج 

مظن دوخ  مکی ، عون  نیناوق  يارجا  اقب و  نماض  دنهدیم . ناشن  ار  یعامتجا  يدرف و  ياهیگتسیاش  اهیگتـسیاب و  هکلب  دنرادن ، يربج  اشنم 
ياوه زا  سفنت  يارجا  اقب و  نماض  دوخ  یناسنا  يوضع  نامتخاس  تیفیک  الثم  دراد . دوجو  ناهج  ناسنا و  رد  هک  تسا  يربج  تاـنایرج 

رارق نآ  رد  هک  یفرظ  لکـش  هب  بآ  لکـشت  درادـن . ییوج  لامک  يدادرارق و  یعـضو و  ياهدـیاش  دـیاب و  هب  یجاـیتحا  تسا و  بساـنم 
دش هتفرگ  رظن  رد  هک  یتکرح  رادقم  يارب  تسا . زاینیب  يروتسد  شرافس و  هنوگ  ره  زا  هک  تسا  بآ  ناعیم  يهدیدپ  عبات  دریگیم 

رارمتـسا يارب  دریگیم و  همـشچرس  لولعم  تلع و  يربج  مظن  زا  هک  تسا  ینوناق  تکرح ، نآ  بسانم  يهزادنا  هب  ییورین  موزل  تسا ، ه 
هک طیارـش  هنوگ  ره  طیحم و  ره  رد  هراومه و  هک  دنتـسه  ینیناوق  مود  عون  تسین . جاـیتحا  دروم  یناـبهگن  ظـفاح و  نوناـق ، نآ  ياـقب  و 

عوضوم کی  عون . ود  نیا  نایم  توافت  دنریگب . هدهع  هب  ار  اهنآ  يارجا  يرادهگن و  ظفح و  هک  دندنمزاین  ییاهتیـصخش  هب  دنوش ، ضرف 
ناسنا هک  ینعم  نیا  هب  تسا . راک  ردـنا  تسد  نیناوق  زا  مود  عون  هب  لـمع  رد  هک  تسا  یمدآ  راـیتخا  هدارا و  نآ  تسا و  یـساسا  ـالماک 

كاپ رد  دـیامنن ، لامیاپ  ار  یـسک  قح  دزروب . بانتجا  ملظ  باکترا  زا  دـنک و  لمع  هلداع  نیناوق  هب  دراد ، هک  يراـیتخا  هدارا و  اـب  دـیاب 
هدومن كرد  تسا  وا  تایح  هدننک  هیجوت  ریـسفت و  هک  ار  ییالاو  فده  دوخ  یگدنز  هرابرد  دـنک . تیلاعف  اهیگدولآ  زا  شنورد  نتخاس 
یعیبط نایرج  ریثاـت  تحت  ار  وا  ياـهورین  ریاـس  راـیتخا و  هدارا و  ناـسنا ، یناویح  تعیبط  رگید  فرط  زا  دـشوکب …  نآ  هب  لوصو  يارب 

ره هک  تسا  رادناج  نآ  یمدآ  نیاربانب  دیامنیم . يریگولج  اهیگتسیاش  اهیگتـسیاب و  هار  رد  رایتخا  هدارا و  هیجوت  زا  ار  وا  هداد  رارق  دوخ 
وخب هک  نیمه  تسا ، هتفرگ  رارق  یناسنا  ماقم  هب  التعا  یناویح و  تعیبط  هب  طوقس  نایم  يزرم  راون  يور  هظحل 

میهاوخ رظن  رد  ار  هتکن  نیا  هتبلا  ددرگیم  لیام  یناسنا ) ماقم  هب  التعا  یناویح ، تعیبط   ) فرط ود  زا  یکی  هب  دنک ، زاغآ  ار  یتکرح  دـها 
اهنت هن  یناویح  تعیبط  فرط  یلو  دنک ، تاعارم  ار  یناویح  تعیبط  فرط  یقطنم  نیناوق  دـناوتیم  یناسنا  ماقم  هب  التعا  فرط  هک  تشاد 

یناویح تعیبط  تردـق  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  دـهدیم . ناشن  نیناوق  نآ  اب  يداضتم  هرهچ  هراومه  هکلب  دـنکیمن ، تاعارم  ار  ـالتعا  نیناوق 
یعیبط نآ  يوس  هب  شیارگ  لیامت و  دـنکیم ، راومه  ار  تیلاـعف  هار  یگداـس  تلوهـس و  اـب  نآ  نوگاـنوگ  ياـهتیلاعف  شرتسگ  ناـسنا و 

لقع دوشیم . هدیمان  ینورد  ربمایپ  هک  تسا  یمدآ  نادجو  ای  لقع و  لماع  نیا  دراد . هدـننک  کمک  لمع  هب  جایتحا  التعا  هب  دورو  هدوب ،
-1 دـنادیم : دنتـسم  لماع  ود  هب  ار  دوخ  ندـش  روراب  هک  تسنیا  دـهدیم  ماجنا  هک  ار  يراک  نیرتسدـقم  نیرتیـساسا و  نادـجو  ای  میلس 

تایح یتسه و  رارـسا  هک  هتفای  لاـمک  ياـمظع  زا  تیبرت  میلعت و  شریذـپ  - 2 دنکیم . یگدـنز  نآ  رد  هک  یناهج  تخانـش  يارب  وپاکت 
لحارم نامه  رد  یمدآ  دادیمن  ماجنا  ار  سدقم  راک  نیا  یمدآ  نادـجو  ای  لقع  رگا  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا . نشور  نانآ  يارب  یمدآ 

تفرعم اب  هک  دنتسه  یهلا  ناربمایپ  هتفای  لامک  يامظع  نیا  تفریم . نیب  زا  اجیردت  تشگیم و  دکار  تایح ، نیتسخن 
لیمکت ار  نایمدآ  ياهنادجو  لوقع و  نتخاس  روراب  تیرومام  ینامـسآ  ياهباتک  نتـشاد  هضرع  اب  دوخ و  تایح  زا  سپ  يارب  ءایـصوا  ي 

هجیتن تاظحالم  نیا  اب  تسا . ناربمایپ  تیلاعف  هنماد  دـنهدیم ، ماجنا  ینامـسآ  ياـهباتک  ایـصوا و  هک  يراـک  میئوگیم  اذـل  دـندومنیم .
یتسیاب هک  اهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  زا  اهناسنا  ندش  دنمهرهب  يارب  هتفای  لامک  نایبرم  دوجو  هک  تسنیا  میروآیم ، تسد  هب  هک  ینـشور 
كدنا نودب  هک  دندوب  مالسلامهیلع  نیموصعم  همئا  اهنت  هک  مینادیم  ام  دراد . ترورـض  دنریگب ، رارق  لمع  دروم  رایتخا  هدارا و  يور  زا 

هدهع هب  فیاظو  ماکحا و  ورملق  رد  هچ  دیاقع و  ورملق  رد  هچ  ار  نید  لداعت  ینابهگن  يراکادف  تشذگ و  هنوگ  ره  اب  یصخش و  یلیامت 
هداد ناشن  ام  هب  ار  تیمها  اب  نایرج  نیا  مالسا  خیرات  دندرکیم . هزرابم  رگناریو  ياهتعدب  عویـش  فارحنا و  اب  نیرخآ  ياهـسفن  ات  هتفرگ 

ناشنارود عامتجا  هک  یطیارش  رد  دناهدمآرب . مالـسا  نید  ینابهگن  تیرومام  هدهع  زا  ناکما  دحرـس  نیرخآ  ات  نیموصعم  همئا  هک  تسا 
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يارجا اب  یعامتجا  طیارـش  هک  ینامز  ره  رد  دـناهداد و  ماجنا  عامتجا  حطـس  رد  ار  دوخ  تیرومام  تسا ، هدوب  شریذـپ  هداـمآ  دـعاسم و 
عت ینابهگن  ناکما  تروص  رد  دنناوتب  هک  دنتخادرپیم  يدارفا  تیبرت  هب  هدوبن  تعاسم  نانآ  تیرومام 

هک دنوشیم  هدید  یناگدش  تیبرت  نیموصعم  همئا  زا  کی  ره  یگدنز  تشذگرـس  رد  دنهدب . ماجنا  ارنآ  دنریگب و  هدـهع  هب  ار  نید  لدا 
. دناهدوب یناسنا  ياهیگدنزاس  رد  يزاتشیپ  بصنم  هتسیاش  نانآ  زا  کی  ره  فورعم  حالطصا  هب 

هحفص 280] ]
اب ار  دوخ  هاگتـشک  دنتـشاک و  فارحنا  یهابت و  رذب  (-( ) ص  ) دمحم لآ  لباقم  فیدر  . ) روبثلا اودصح  رورغلا و  هوقـس  روجفلا و  اوعرز 

شقوذ ناهنپ و  شـشتآ  دـندرک ؟ ورد  هچ  دنتـشاک  هچ  دـندیچ .) نآ  زا  تکاله  طوقـس و  دـندرک و  يرایبآ  يراکبیرف  ندروخ و  بیرف 
نیناوق هنوگ  همه  شتالیامت  عابـشا  هار  رد  رـشب  هک  تسا  یبیجع  رارـصا  هچ  يرـشب ، نارایـشه  يا  راک  نایاپ  دوش  رهاـظ  وا  دود  راکـشآ 

زج تسا  ینایاپ  تیاهن و  زیچ  همه  يارب  يرآ  دسانـشیمن !؟ دـهاوخیم  هک  هچنآ  زج  ینوناق  تقیقح و  و  دـنکیم !؟ شومارف  ار  یـساسا 
يدردره يارب   ) اهیوادـی نم  تیعا  هقامحلا  الا  هب  بطتـسی  ءاود  ءاد  لکل  يدـمع . تلاـهج  زج  تسا  یناـمرد  درد  ره  يارب  و  تقاـمح !؟

نوناق رب  هناقمحا  نایغط  نیا  هب  منادیمن  تسا .) هتخاس  شناگدـننک  جالع  هک  تقامح  رگم  دوشیم ، هجلاـعم  اود  نآ  اـب  هک  تسا  ییاود 
ماـمت هدوـمن  باـصتعا  ندیـشیدنا  زا  هلئـسم  نیا  ییاـهن  لـح  اـت  هک  مـینک  شهاوـخ  اـهزغم  هـمه  زا  اـی  مـینک ، هـیرگ  اـی  میدـنخب  تـیلع 

، نایمدآ ام  ياهراک  رد  ار  اهلولعم  بانط  هک  دنک  تقفاوم  نانآ  اب  تکرح  نیا  رد  هک  دـنهاوخب  مه  تعیبط  زا  لیطعت و  ار  اههاگـشیامزآ 
نیس نبا  زغم  میراکب  ولابلآ  لاهن  مینایورب !! رتش  مدنگ  نآ  زا  میراکب و  مدنگ  ام  دنراذگب  دنربب  اهنآ  للع  زا 

تسا و هوک  ناهج  نیا  نوناق - میدـنخب و  تسا  لمعلا  سکع  لمع و  لولعم و  تلع و  نوناق  هچ  ره  شیر  هب  و  مینیچب !! نآ  زا  لـگه  ا و 
رارق دنوشیم ، اه 1  x 2 2 دنوریم و الاب  هب  رس  اهبآ  فیدر  رد  هک  مینک  یقلت  تایهاکف  نآ  زا  ار ، ادص  ار  اهادن  دیآ  ام  يوس  ادنام  لعف 

تشک و لوصحم  عقوت  هک  تسا  هناـقمحا  هزادـنا  ناـمه  جـنرب  ندـیچ  وج و  نتـشک  عـقوت  تعیبـط  تمظع  اـب  هاـگراک  رد  تسا !! هتفرگ 
. درادیم رود  ام  رظن  زا  ار  تلع  تیصاخ  تقیقح و  ام ، اب  لولعم  هلصاف  هظحل  دنچ  یتح  هک  تسا  نایمدآ  ام  اب  نخـس  يور  یلو  يرایبآ !

بکترم ار  یتیانج  دزیخیمرب و  روبزم  ناجیه  زا  رثات  اب  وا  دـشاب ، هدرک  کیرحت  یهاوخدوخ  ناـجیه  ار  یلومعم  مدآ  کـی  دـینک  ضرف 
یلو تسا ، كدنا  رایـسب  روبزم  لولعم  وا و  نایم  هلـصاف  هک  دنادیم  دـنادیم و  ار  تیانج  نیا  ینوناق  هجیتن  لولعم و  وا  هکنیا  اب  دوشیم .

مادقا ناجیه و  اب  یگدـنز  تاررقم  تعیبط و  نیناوق  یئوگ  دوشیم ، هدیـشوپ  وا  هاگدـید  زا  تیانج  هب  مادـقا  ناجیه و  نآ  زا  ریثات  تیلع 
طوقـس هدـمع  نوناـق  ادـخ  يدـنب  مشچ  زا  متریح  یمع ! نـیا  زاـب و  شوـگ  زاـب و  مـشچ  دوریم !! نـیب  زا  دریذـپیم و  ناـیاپ  ناـسنا  نآ 

هدادیور زا  روبع  رد  اهنآ  ناگدننادرگ  اههورگ و  دارفا و  هک  تسا  هدیدپ  نیمه  خیرات ، هاگرذگ  رد  تاعامتجا 
اهفارسا اهمتس و  نیا  هکنیا  زا  دندیزرویم  تلفغ  و  دندرکیم . شومارف  ار  اهنآ  تیلع  تاصتخم  دوخ ، ياههتساوخ  رد  ندش  روهطوغ  ا و 

، جـیاتن اهلولعم و  ناونع  هب  هک  دـنراد  یتیلع  تاصتخم  دنتـسه ، ییاهدادـیور  تاعوضوم و  دوخ ، يارب  هکنیا  يهفاضا  هب  اهیتسرپ  يوه  و 
ناوتن ص )  ) دمحم لآ  اب  تما  نیا  زا  ار  سک  چیه  . ) دحا همالا  هذه  نم  ص )  ) دمحم لاب  ساقی  ال  دنتکرح . رد  نانآ  لابند  هب  هیاس  دننام 

هک دـندیدیم  یناسنا  ار  ءایبنالا  متاخ  هک  یکالم  نامه  هب  ریـش  ریـش  نتـشون  رد  هچ  رگ  ریگم  دوخ  زا  سایق  ار  ناـکاپ  راـک  درک .) ساـیق 
ار بلاطیبا  نب  یلع  دندرکیم ، هسیاقم  یلومعم  مدرم  اب  ار  مدآ  دالوا  فرـشا  نآ  دوریم ، هار  دشوپیم و  سابل  دـماشآیم و  دروخیم و 

نب ثبـش  اب  ار  یلع  نب  نیـسح  دنتفرگیم و  یکی  یماش  ای  یفوک  یفرعم  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  دـندومنیم و  هنزاوم  یلومعم  مدرم  اب  مه 
سانشان رهوگ  نافارص  تسد  زا  هآ  هآ  هک : تسا  یمدآ  هنیرید  يرگن  حطـس  تنـس  نامه  نیا  دندرکیم . یقلت  مه  لثم  دوجوم  ود  یعبر 

هک تسین  ناراکبان  هسیاقم  نیا  زا  رتمکحم  عامتجا  کی  لماکت  رـسیم  رد  يدـس  چـیه  ظـفاح  دـننکیم  ربارب  رد  اـب  ار  هرهمرخ  ناـمز  ره 
نامز رب  زوریپ  ياهناسنا  دنوش و  هدرمش  یکی  دودحم  ياهطیحم  ناگدش  هتخاس  اب  هعماج  ناگدنزاس 

يدودـعم دارفا  نیموصعم  همئا  زا  کی  ره  نارود  رد  هک  تسا  تسرد  دـنریگب !! رارق  هاگدـید  کـی  رد  ناـمز  بولغم  ياـهامن  ناـسنا  اـب 
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مامت اب  اهرـسای  نب  رامع  اهرتشا و  کلام  اهرذوبا و  لاثما  دـندرکیم . کیکفت  هداد و  صیخـشت  اههرهمرخ  زا  ار  اهرد  هک  دنتـشاد  دوجو 
دوخ هاگآدوخان  رازبا  تالآ و  هک  ریگمشچ  ياهتیرثکا  یلو  دنتفرگیم ، ار  یهلا  ناوراک  ناراتشیپ  نآ  نوماریپ  ینورد  يافـص  صولخ و 

تمظع و هک  ياهناعطاق  لیالد  زا  یکی  دنتـسیرگنیم . دوخ  هاگدـید  زا  ار  نانآ  دـندوب ، عامتجا  طیحم و  هدـننک  طـقاس  لـماوع  یعیبط و 
، ناشیربهر ماـقم  هب  مدرم  ییاـنتعایب  ناـنآ و  یهلا  تازاـیتما  ندـنام  لوهجم  هک  تسنیا  دـنکیم ، تاـبثا  اـهناسنا  ماـمت  رب  ار  همئا  يرترب 

ددص رد  ناکما  تروص  رد  دنریگب و  دوخ  هب  یفنم  تلاح  دنوش  نیبدب  مدآ  دالوا  هب  نکـشدوز  ياهـشیاجنگیب  دـننام  هک  دـشن  بجوم 
رد ار  نامز  نآ  ياهناسنا  یناور  عضو  نارود و  نآ  یعامتجا  نوئـش  روما و  رگا  دیوگیم : سانـش  ناسنا  رکفتم  کی  دنیآرب . ییوج  ماقنا 

نارود نآ  رد  بلاطیبا  نب  یلع  میئوگب : دیاب  مینک ، كرد  قیقد  روط  هب  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تیـصخش  تمظع  میریگب و  رظن 
تایعقاو و يارب  حیحص  ياهوگلا  نادقف  عامتجا  طیحم و  يراومهان  تشگیم ، هدنز  دشیم و  هتشک  راب  دنچ  زور  ره  هعماج  و 

یگدنز ع )  ) یلع لاح  نیا  اب  تسا . هتـشاد  یلع  راد  فده  تایح  اب  يدج  مداصت  هظحل  ره  اهیروحم ، دوخ  يور  دارفا  یمومع  تانایرج 
هرابرد دنارتسگیم و  ناسکیب  نمـشد  تسود و  همه  ياپ  شیپ  ار  توادع  دنکیمن و  ادـیپ  هار  وا  يوپاکت  رد  یتسـس  كدـنا  دـنکیم و 

شیاجنگ نیا  یتح  تسپ  مدرم  نآ  دنامیمن . زاب  زاورپ  زا  دزوسیم و  یلک  روط  هب  دیوگیم و  نخـس  یئافوکـش  یمامت  اب  یهلا  توادـع 
دیری هئابح و  دیرا  دیوگیم : مجلم  نبا  دوخ  لتاق  هب  هک  یـصخش  هک  دندیمهفیمن  مه  ار  ریظنیب  تمظع  نیا  دندرکیمن و  كرد  مه  ار 

تـسود نیا  هرابرد  وت  ردغ  ارم . نتـشک  وا  مهاوخیم و  ناسحا  شـشخب و  مجلم ) نبا   ) وا يارب  نم   ) دارم نم  کلیلخ  نم  كریذـع  یلتق 
تایح نم  هک  دوشیم  نینچ  لوا  عرصم  يانعم  نیاربانب  تسا ، هدش  تبث  هتایح  هئابح  ياج  هب  اههخسن  زا  یـضعب  رد  تسیچ .)! تايدارم 
لباـق دوب ) هدـش  نشور  راوگرزب  نآ  رب  دـصق  ءوس  نیا  هتـسب و  رمک  یلع  نتـشک  هب  هک  دوـب  یـسک  مجلم  نبا  . ) مهاوـخیم ار  مجلم  نبا 

هسیاقم نیا  زا  هآ  دشابیمن . عالطایب  تقیقح  زا  ناتسرپ  توهش  ربخیب و  زیچ  همه  زا  ناتسرپ  ماقم  هماکدوخ و  ناتسرپ  تورث  اب  هسیاقم 
مک ك دش  هارمگ  ببس  نیز  ملاع  هلمج  روخ  میباوخ و  هتسب  ناشیا  ام و  رشب  ناشیا  رشب  کنیا  هتفگ  شوپ : تقیقح  ياهیزاب 

دوخ وچمه  ار  ایلوا  دنتـشادرب  ایبنا  اب  يرـسمه  دومن  ناسکی  ناشهدـید  رد  دـب  کین  دوبن  انیب  هدـید  ار  ایقـشا  دـش  هاگآ  قح  لادـبا  یس ز 
لمع نآ  ات  لمع  نیز  فرژ  تسیقرف  اصع  نآ  ات  اصع  نیز  اصع  وا  ياـصع  نوچ  هتفرگرب  ار  هزیتسا  زا  یـسوم  اـب  نارحاـس  دنتـشادنپ … 

ام هک  دراد  دوجو  ریسفت  دروم  هبطخ  نایاپ  رد  هلمج  دنچ  يولوم  افو  رد  ار  لمع  نآ  هللا  همحر  افق  رد  ار  لمع  نیا  هللا  هنعل  فرگش  یهار 
. درک میهاوخ  یسررب  احورشم  تیبلا  لها  همئا و  یعوضوم  ریسفت  رد  ار  اهنآ 

مدرم هب  زردنا  هبطخ 004-

هحفص 5] ]
اسر و حـیاصن  هک  یـشوگ  داب  اونـشان   ) هحیـصلا هتمـصا  نم  هابنلا  یعاری  فیک  هیعاولا و  هقفی  مل  عمـس  رق  مراهچ و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

ندـیدرگ لماوع  دریذـپیم .)! رثات  فیعـض  يادـص  زا  هنوگچ  تسا ، هتخاس  رک  ار  شـشوگ  دـنلب  دایرف  هک  یـسک  دـباین . رد  ار  هدـنزاس 
هلئسم اهنآ  هدمع  هک  دراد  دوجو  ییاهرظن  فالتخا  نارظنبحاص  نایم  رد  یلماکت ، ياهندیدرگ  لماوع  نییعت  رد  مینکن  یثنخ  ار  یلماکت 

تیعقوم هب  یتیعقوم  زا  نایرج ، لاح  رد  دوجوم  کـی  ندـیدرگ  لـماع  اـیآ  هک  تسا . نیا  رد  هدـمع  فـالتخا  ینعی  تسا . نورب  نورد و 
ینورد ءایـشا  ندـیدرگ  لوحت و  لـماع  مکی - هیرظن  دراد : دوجو  روبزم  هلئـسم  رد  هجوت  لـباق  هیرظن  هس  ینورب ؟ اـی  تسا  ینورد  رگید ،

تاذ زا  جراخ  هک  تعیبط  يازجا  رگید  اههدـیدپ و  دـنارورپیم و  دوخ  نورد  رد  ار  ینوگرگد  لماع  يدوجوم  ره  هک  ینعم  نیاـب  تسا .
ءازجا و هدوب  نآ  تاذ  زا  نوریب  دوجوم ، ندـیدرگ  هنوـگ  ره  لـماع  هک  تسنیا  مود - هیرظن  دـنرادن . نآ  لوـحت  رد  يرثا  دـندوجوم ، نآ 

قطنم زا  دناهتفرگ ، رارق  مه  ربارب  رد  دص  رد  دص  هک  یطیرفت  یطارفا و  هیرظن  ود  نیا  دنرادن . نآ  ندیدرگ  رد  يرثا  ینورد ، ياههدـیدپ 
ینورد ندیدرگ  لماع  موس - هیرظن  مینکیم : حرطم  موس  هیرظن  حیضوت  رد  ار  اعدم  نیا  لیلد  دنتسین . رادروخرب  یملع 
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هک یغرم  مخت  مینک : حرطم  ار  ینشور  لاثم  هیرظن ، نیا  ندش  نشور  يارب  میناوتیم  دشابیم . ندیدرگ  لمع  طیارش  ینورب  لماوع  هدوب ،
تارذ تکرح ، نیا  لـماع  دـنکیم ، تکرح  ندوب  هجوج  تیعقوـم  هب  ندوـب  غرم  مخت  تیعقوـم  زا  دریگیم و  رارق  ندـیدرگ  ناـیرج  رد 

، دنتـسه ینوریب  لماوع  هک  بسانم  ترارح  اوه و  نودـب  روبزم  تکرح  هچ  رگا  دوریم ، نتـشگ  هجوج  هب  ور  هک  تسا  غرم  مخت  لـخاد 
رد یئامعم  تلاح  هب  ار  هلئـسم  لصا  هک  دراد  دوجو  نشور  همین  یلامجا و  یبلاطم  موس ، هیرظن  نیا  ریـسفت  رد  دـشابیم . يریذـپان  ناکما 

ریـسم رد  ندوب  صخـشم  مود و  تیعقوم  نییعت  لماع  تسا : رارقنیدـب  مینکیم ، باـختنا  نآ  دـییات  حیـضوت و  رد  اـم  هک  یهار  دروآیم .
تکرح هک  یتروص  رد  دشابیم . اراد  دوخ  نورد  رد  ار  مود  تیعقوم  نییعت  دادعتـسا  يدوجوم  ره  هک  ینعم  نیاب  تسا ، ینورد  ندیدرگ ،
طیارـش لماوع و  ریـسم  نآ  رد  تکرح  لماع  یلو  دیـسر ، دهاوخ  تیلعف  هب  نیعت  نامه  دادعتـسا  دشاب ، عنام  نودـب  ندـیدرگ  يارجم  رد 

رد درک ، دـهاوخ  یط  ار  ندـش  ندـال  صاـخ  نیعت  ریـسم  دوخ ، یعیبـط  تکرح  يارجم  رد  ندـال  لـگ  مخت  لاـثم : ناوـنعب  تسا . ینوریب 
یناور ورملق  یمومع  موهفم  هب  هک  یمدآ  نورد  دـشاب . هتـشاد  روبزم  دادعتـسا  اب  یعیبط  یگنهامه  ینوریب ، لماوع  طیارـش و  هک  یتروص 

اد دوشیم ، هتفگ  یناسنا 
عون دراد : دوجو  ساسا  لماع  عون  هس  اهنآ ، زا  کی  ره  ندیسر  تیلعف  تکرح و  يارب  دشابیم . عونتم  تانیعت  ياههتسه  اهدادعتسا و  يار 

هب ناسنا  کی  رد  ینورد  ياهدادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هب  هدارا  هک  یمادام  یمدآ . هدارا  زا  تسا  تراـبع  هک  ضحم  ینورد  لـماع  مکی -
تسا ینوریب  لماوع  مود - عون  دوب . دهاوخن  ریذپناکما  طیارـش  لماوع و  زا  کی  چیه  اب  دادعتـسا  كرحت  ددرگن ، تیوقت  دیاین و  دوجو 
ناسنا توافت  دننزیم . اهدادعتـسا  کیرحت  هب  تسد  دندرگیم و  نورد  ورملق  دراو  كاردا ، لیاسو  ریاس  یعیبط و  ساوح  هلیـسو  هب  هک 

اهنت یناسنا ، ریغ  دوجوم  کی  رد  لوحت  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  هک  نیا  حیـضوت  هب  تسا . هدارا  ندـیدرگ ، هدـیدپ  رد  تادوجوم ، رگید  اب 
یتروص رد  ددرگ . عورش  دوجوم  نآ  رد  لوحت  هک  تسا  یفاک  ینورب  طیارـش  لماوع و  ینورد و  ياهدادعتـسا  نایم  طابترا  ندش  رارقرب 

دناوـتیم وا  يهدارا  دریگیم ، رارق  ینورب  طیارـش  لـماوع و  اـب  طاـبترا  ضرعم  رد  هـک  لاـح  نـیع  رد  یناـسنا  ینورد  ياهدادعتــسا  هـک 
یـسانشراتفر یـسانشهعماج و  ثحابم  هک  تسا  هدارا  عوضوم  نیمه  دیامن . يریگولج  لماوع  نآ  ریثات  زا  هدروآ  دوجوب  يو  رد  تمواقم 

کی رد  يراج  ياههدیدپ  يهدهاشم  زا  میناوتیمن  ام  دنیوگب : هک  دیامنیم  راداو  ار  یهورگ  هک  اجنآ  ات  دزاسیم ، تالکشم  راچد  ار 
طیارـش لماوع و  دنـشاب . هتـشاد  تیلک  یئایمیـش  یکیزیف و  نیناوق  دننام  هک  مینک  عازتنا  ار  ینیناوق  ناسنا  کی  راتفر  تخانـش  زا  هعماج و 
یـساوح هلیـسو  هب  دـیامنیم ، نییعت  ار  اـهنآ  هتخاـس  شیپ  ياـهنیعت  ریـسم  دروآیم و  رد  تکرح  هـب  ار  یمدآ  ياهدادعتـسا  هـک  ینورب 

ظافلا و ییانیب ، هلیـسوب  دنتـسه  اهنآ  هباشم  هک  ییاهرادومن  اهگنر و  لاکـشا و  دـندرگیم . ناور  ورملق  دراو  ینورد  ینورب و  نوگاـنوگ 
تاعوضوم و نینچمه  دـندرگیم . ناور  زغم و  دراو  کلذ  ریغ  ییاـشچ و  هار  زا  فلتخم  ياـهمعط  ییاونـش ، هلیـسوب  نوگاـنوگ  تاوصا 

ياهتیلاعف ورملق  دراو  رگید  ترابعب  ای   ) هشیدـنا زکارم  دراو  ایاضق  نیا  سپـس  دـنوشیم ، ایاضق  هب  لیدـبت  صاخ  ینهذ  لمع  اب  ماخ  داوم 
هدمآ تسدب  جیاتن  دتفایب ، نایرج  هب  هدنزاس  ياهفده  ریـسم  رد  یمدآ  هدارا  رگا  دـنریگیم . رارق  اهیریگهجیتن  يارجم  رد  هتـشگ ، يرکف )
حوطس يالهبال  رد  هتفهن  ياهتیعقاو  موس - عون  دروآیم . دوجو  هب  روبزم  ياهفده  ریـسم  رد  ار  یلماکت  ندیدرگ  اههشیدنا ، اهتفایرد و  زا 

ناور رد  هـن  زغم و  رد  هـن  دـنیوگیم : هدرک  راـکنا  یمدآ  نورد  ار  ياـهتیعقاو  نـینچ  دوـجو  نارکفتم  زا  یــضعب  هـچ  رگا  ناـسنا . یناور 
تاعارتخا تافاشتکا و  هیجوت  ریسفت و  زا  عطق  روطب  نانیا  درادن . دوجو  يرویرپآ )  ) نیشیپ مولعم  هنوگچیه 

ناور ای  زغم  رد  هک  اهدومن  اهدادـیور و  همه  اب  طاـبترا  زا  شیپ  هبرجت و  زا  شیپ  یلک  لوصا  حیـضوت  يارب  یهار  هنوگ  چـیه  دـنناوتان و 
نیا هب  ام  تسین  تلع  نودب  يدادیور  چیه  و  تسا . امرفمکح  تعیبط  ناهج  رد  نوناق  هکنیا : دننام  دـنهدیمن . ناشن  دراد ، دوجو  اهناسنا 

ندـییاز يارب  مدرم  هب  ندرک  کـمک  یگلباـق و  نم  راـک  تفگیم : طارقـس  هک  تسا  تهج  نیمهب  میراد و  هـبرجت  زا  شیپ  مـلع  لوـصا ،
لماوع نیا  زا  کی  ره  هب  لالتخا  دورو  اب  دریذـپیم . ار  هبرجت  زا  شیپ  لوصا  هب  زین  تناـک  دنـشابیم . اراد  ار  نآ  دوخ  هک  تسا  تقیقح 

ندـیدرگ رد  روبزم  لماوع  ساسا  تلاـخد  هب  رظن  اـب  ددرگیم . لـالتخا  راـچد  اـهناسنا  یلماـکت  ندـیدرگ  میدـش ، رکذـتم  هک  هناـگ  هس 
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درف نآ  ینعی  مینک . كرد  دباین ) رد  ار  هدنزاس  اسر و  حیاصن  هک  یـشوگ  داب  اونـشان   ) ار مالـساهیلع  نینموملاریما  هلمج  تیمها  میناوتیم 
هدومن رانک  رب  تایعقاو  نآ  اب  طابترا  زا  یناور و  رعاشم  یعیبط و  ساوح  هلیسو  هب  تایعقاو  دورو  زا  ار  دوخ  ياهدادعتسا  هک  ياهعماج  ای 

. تسا هدومن  یثنخ  ار  دوخ  ندیدرگ  لماع  دنک ، رارقرب  یلعافت  طابترا  اهدادعتـسا  نآ  اب  ینورد  یقیاقح  ینورب و  تایعقاو  هک  تشاذگن 
یضعب دراد . دوجو  رشب  دارفا  يارب  یقرت  یهاگآ و  لماوع  زا  یناوارف  عاونا  ياهعماج  ره  رد  هرود و  ره  رد 

زا رگید  یخرب  دزادنایم . نایرج  هب  ار  بسانم  لعافت  دـنکیم و  رارقرب  طابترا  يرـشب  ياهدادعتـسا  اب  تادـهاشم  یئانیب و  هار  زا  اهنآ  زا 
کیرحت هب  تسد  ندینـش ، هار  زا  هک  یقرت  یهاـگآ و  لـماوع  نیرتهناـعطاق  نـیرتنشور و  تـیبرت . مـیلعت و  ياـههار  ریاـس  ندینـش و  هار 
زادنانینط خیرات  ياضف  يهمه  رد  ءانثتـسایب  هک  تسا  هدـنزاس  اسر و  يادـص  ود  دزاسیم ، رواب  ار  اهنآ  دـنزیم و  یناسنا  ياهدادعتـسا 

هب یهار  هابتـشا  لهج و  يزرو و  ضرغ  یخوش و  كدنا  هک  تسا  یهلا  ناربمایپ  يدـج  ياهدایرف  داد و  ادـص : ود  نیا  زا  یکی  دـناهدوب .
چیه دیامنیم ، یتسه  يادخ  هب  هتسباو  ار  نانآ  راتفگ  هک  ضحم  یتایعقاو  ناگدننکدایرف و  نآ  تیصخش  هب  رظن  اب  و  تسا . هتـشادن  نانآ 

ریـسفت و اهنت  اریز  تسا ، هتـشگن  حرطم  نایمدآ  ياهلد  لوقع و  يارب  اهادص ، نآ  زا  رتشخبتایح  لاح  نیع  رد  رتهدننکنارگن و  ییادـص 
اب يرـشب  شوگ  هارمه  هک  مود  يادـص  دـناهدومن . زادـنانینط  یهلا  ناربمایپ  هک  تسا  یئادـص  نامه  يرـشب  تایح  لوقعم  هدـننکهیجوت 
اب طابترا  يارب  هک  زیگناتفگش  سب  تسا  ییادص  دراد ، نآ  نینط  اب  یکیدزن  ییانـشآ  دنزب ، نآ  زا  یگناگیب  هب  ار  دوخ  دهاوخیم  هکنآ 

الع ظافلا و  يدادرارق  ياهبلاق  نابز و  بل و  هب  زاین  هن  دراد و  جوم  هب  جایتحا  هن  يرشب ، ياهدادعتسا 
حیـضوت ار  نآ  موهفم  انعم و  هک  یملعم  هن  تسا و  مزـال  يریـس  طـخ  هن  یمدآ ، نورد  قاـمعا  هب  ادـص  نیا  لوصو  ناـیرج و  يارب  اـهتم .

هک ار  زغم  ساسایب  ياهرادنپ  تالایخ و  دوخ  هار  رـس  رد  دشکیم و  رب  رـس  شناج  قامعا  زا  هک  تسا  یمدآ  نادجو  يادص  نیا  دهدب .
نآ اهرازلگ  ات  راهنالا  اهتحت  اهرارکتیب  گنابیب و  دوریم  دیامنیم و …  وحم  دـنزاسیم ، مهتم  یگدوهیب  یتسین و  هب  ار  یناسنا  تایح 

تیمـسر زا  ار  ادـص  ود  نیا  دـهاوخیم  یلمع  یقطنم و  رهاظب  ياهـششوپ  اهیبیرف و  دوخ  زا  نوگانوگ  یلاکـشا  اـب  هک  ياهعماـج  درف و 
ناهج مظن  یپ  زا  دندز  هنامیکح  فرح  ایبنا  دـیوگیم : هک  نآ  دریگیم . هجیتن  ار  دوخ  راکنا  هتخادـنا ، هارب  نتـشیوخ  اب  هزرابم  دزادـنایب ،
فده انبم و  رگا  هک  ناهج ، اب  حیحص  ییانشآ  هن  دراد و  توبن  تقیقح  زا  یتاعالطا  هن  دنکیم و  كرد  ار  تمکح  يانعم  هن  دندز  هناچ 

مظن يارب  هک  ءاـمکح  ناونع  هب  یهورگ  اـت  تشاد  میهاوخن  یگدـنز  يارب  ياهدـعاق  لـصا و  چـیه  ددرگن ، حرطم  نآ  یتـسه  رب  یلوقعم 
ای لایخ و  نیا  اب  وا  تسین ، زیارغ  ياهیگدزاو  زج  يزیچ  نادـجو  يادـص  دـیوگیم : هک  ناسنا  نآ  دـنوش . هتفریذـپ  دـننزیم ، هناچ  ناهج 

ار يدوجوم  دروایب و  رتنییاپ  مه  ضحم  زیچ )  ) ءییش زا  یتح  ار  يرشب  تیصخش  دهاوخیم  امنملع  یتسرپيوه 
اریز دوش ، دوخ  زج  ینابرق  ای  دـنک ، دوباـن  ار  دوخ  زج  اـی  دوخ ، یناویح  ياهـسوه  یهاوخدوخ و  هار  رد  هک  دـنک  حرطم  ناـسنا  ياـج  هب 

یتسرپيوه ای  لایخ و  نیا  هناتخبـشوخ  دراپـسیم . تردق  هب  ار  قلطم  تموکح  تایح  نادـیم  درادـن ، دوجو  تیـصخش )  ) دوخ هک  یتقو 
هدش دزـشوگ  يولوم  نیدلالالج  هلیـسو  هب  نآ ، یتسپ  تحاقو و  نیا ، زا  شیپ  نرق  تفه  هتـشادن و  یگزات  يرـشب  ناهاگآ  يارب  امنملع 

نابهگن يادـص  هک  تسا  تیرـشب  اب  هناراـکبان  تموصخ  هچ  نیا  ياهدرک ! شـسفن  تادـیدهت  ماـن  ياهدرب  ظـفاح  راـکنا  رد  يور  تسا :
هدـش هتـسارآ  سفن ) تادـیدهت  (، ) زیارغ ياهیگدزاو   ) یملع حالطـصا  هب  هک  ياهرخـسم  یلاـشوپ  اـب  يوش و  رکنم  ار  نادـجو )  ) ینورد

ششوگ دنلب  دایرف  هک  یسک  دیامرفیم : يدعب  هلمج  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ییامن ! یفخم  نایوج  عقاو  هاگدید  زا  ار  تیعقاو  تسا ،
یحرـش هک  ادـص  ود  نآ  زا  رت  تمظع  اب  رتاسر و  يدایرف  ادـص و  چـیه  دریذـپیم . ریثات  فیعـض  يادـص  زا  هنوگچ  تسا ، هتخاس  رک  ار 
هتـشادن يرـشب  دـشر  التعا و  رد  ریثات  ود  نآ  رگا  ددرگیمن . زادـنانینط  نایمدآ  ياهلد  لوقع و  ياضف  رد  میدروآ  اهنآ  هرابرد  رـصتخم 
سنا ایآ  . ) يدس كرتی  نا  ناسنالا  بسحیا  دایرف : ار  ياهعماج  ای  درف  رگا  تشادناوتیم . عقوت  هچ  ساسایب  ياهگناب  رگید  زا  دنشاب ،

نیمادک دنکن ، يرادیب  تسا ، هدینـش  ار  نآ  هاگآ  نادـجو  ره  عطق  روطب  هک  تسا .) هدـش  اهر  دوخ  هب  هدوهیب  وا  دـنکیم  نامگ  نینچ  نا 
، تعنص ملع و  ریگمشچ  تفرشیپ  هک  ریخا  نرق  ود  رد  یتح  هک  مینادیم  همه  دنک !؟ رادیب  دناوتیم  ار  وا  یناسنا  هسامح  رعش و  هفـسلف و 
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يرادربهرهب هلیـسو  هداد  لیلقت  كرحتم  ءییـش  دح  ات  ار  وا  هدرک  جراخ  دوخ  لیـصا  تیعقوم  زا  ود ، نآ  ناگدننادرگ  تسد  رد  ار  ناسنا 
هدـمآ دوجوب  وا  تایح  تلاصا  اهـشزرا و  تمظع و  ناسنا و  تیمها  تابثا  يارب  یعونتم  ياـهدایرف  داد و  اههتـشون و  تسا ، هدومن  اـیوقا 
هدینـش يارب  زاس  ناسنا  یئادص  چیه  رگید  اهناسنا ؟ لاح  هب  اهنآ  شخبدوس  هجیتن  تسا  اجک  تسیچ و  اهنآ !؟ هدنزاس  رثا  وک  یلو  تسا ،

نانچ يدام  هافر  شیاـسآ و  هک  یعماوج  - 1 مینکیم : هدهاشم  یناسنا  عمج  رد  ار  یـساسا  میـسقت  نیا  هزورما  ام  دزادنایمن  نینط  ندـش 
همه زا  رتروآدرد  دنـسانشیمن . دیآیم ، تسدب  نارگید  مالآ  جنر و  زا  اهنآ  هدـمع  هک  رذـگدوز  ياهتذـل  زج  ار  تایح  هک  دـنروهطوغ 

تسا و اـم  شود  هب  يرـشب  لـماکت  تفرـشیپ و  مچرپ  دـنیوگیم : عماوج  نیا  هک  تسا  نیا  موش  ياـهگناب  همه  زا  رتشارخلد  اهتبیـصم و 
ه هدش ، حاتتفا  دیورف  تسد  اب  تسا  یتدم  هک  یتسیلیهن  هناخهوهق  هب  اجک ؟ هب  دنتفایب ! هار  ام  لابند  یتسیاب  ناگمه 

زا یهاوخاوه  ياـههلایپ  نیرتگنـشق  اـمنملع و  ياههشیـش  نیرتاـبیز  رد  ار  ياهچین  ینیوراد و  یـسباه و  یلواـیکام و  تابورـشم  هنوـگ  ر 
ندینـش يارب  یلاجم  هدرک  رپ  اـههلایپ  اههشیـش و  نآ  ندروخ  مهب  ار  عماوج  نیا  دارفا  شوگ  دـنراذگیم . ناـگمه  راـیتخا  رد  تیناـسنا ؟

، عماوج نآ  ناتـسم  ای  ناگتفر  باوخ  رظنب  هکلب  ددرگیمن . متخ  اج  نیمه  رد  عماوج  هنوگنیا  عضو  دراذـگیمن . یقاب  زاسناسنا  یئادـص 
هتخاـس و شیپ  نیناوق  راـشف  هک  دـنراد  دوجو  یعماوج  - 2 دـنیامن !! تفایرد  نانآ  زا  ار  یقطنم  تایح  قح  هزاـجا  یتسیاـب  اـهناسنا  رگید 

هدوب یناسنا  ياهـشزرا  ریاس  يدازآ و  نینط  ياراد  هک  ییادـص  هنوگ  ره  ندینـش  زا  ار  اهنآ  دارفا  مدرم ، ینوناـق  ياههتـساوخ  هب  اـنتعایب 
تـشگنا رفن  دنچ  ام  طقف  دیوگیم : هک  دچیپیم  عماوج  هنوگنیا  ياضف  رد  زور  بش و  ذفان  گناب  کی  اهنت  تسا . هتخاس  مورحم  دـشاب ،

دوجو دـناوتیمن  ینعی  درادـن ، دوجو  یناسنا  سوفن  يارب  ام  زا  رتزوسلد  یـسک  میـسانشیم و  ار  وا  داسف  حالـص و  ناسنا و  هک  میراـمش 
مکی و  ) عماوج عون  ود  ياهیبوخ  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  دنوشیم  هدهاشم  يرگید  عماوج  - 3 دشاب ! هتشاد  دوجو  دیابن  ینعی  دشاب ، هتشاد 

ب دوش ، یگدیسر  قیقد  روطب  نانیا  یمومع  عضو  رگا  دنشابیم . رانک  رب  نانآ  ياهیدب  زا  هدوب و  اراد  ار  مود )
تـالایخ رادـنپ و  زج  دـشابیم ، ناـنآ  ياـعدا  دروم  هک  روبزم  عماوج  عون  ود  ياهیدـب  زا  اـهیبوخ  کـیکفت  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا 

تسنیا نآ  دنکرتشم و  تیعقاو  کی  رد  هناگ  هس  عماوج  نیا  يهمه  تسین . يرگید  زیچ  دنوشیم ، مادختسا  تیلست  هار  رد  هک  ياهدنبیرف 
طبر دنهدب . ارف  قطنم  نآ  يادص  ندینـش  يارب  شوگ  ات  دـنرادن ، غارـس  یئارجالا  مزال  قطنم  یکاخ  هرک  نیا  رد  یناسنا  تایح  يارب  هک 
یهلا ددرگیمن .) ادـج  يدـنوادخ  تمظع  یهلا و  تبحم  ناجیه  شزرل و  زا  هک  یلد  اب  شیادـخ  اب  هتـسویپ   ) ناـقفخلا هقراـفب  مل  ناـنج 
عونتم ياهتیلاعف  دننام  دراد ، دوجو  نوگانوگ  رایسب  ياهتیلاعف  یمدآ  زغم  رد  زوس  همه  لد  نآ  یلد و  هنیس  نآ  رد  زورفا  شتآ  هد  ياهنیس 

صوصخم لماوع  دوجو  هجیتن  رد  اهتیلاعف  نیا  زا  کی  ره  کلذریغ . دـیرجت و  میـسجت و  لیخت و  لقعت و  تاروصت و  هشیدـنا و  یهاگآ ،
لماوع رارمتسا  تهجب  هک  يرگید  تیلاعف  هب  ار  دوخ  ياج  سپس  دهدیم و  ماجنا  ار  دوخ  راک  دتفایم و  نایرج  هب  ناسنا  زغم  رد  دوخ  هب 
تیفیک هدوـب  زغم  رثاـت  بجوـم  هـک  دـنکیمن  رارقرب  ياهـطبار  ناـنچ  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  اـب  یمدآ  زغم  دـیامنیم . یلاـخ  دـنکیم ، زورب 

ونعم يدام و  تایح  نوئش  رد  دوشیم و  دیلوت  زغم  زا  هاگراک  کی  لوصحم  دننام  هکلب  دروایب ، دوجو  هب  نآ  رد  صوصخم 
راـک  ) لوصحم نیا  داـتفا و  تیلاـعف  هب  زغم  هاـگراک  رد  شخبهجیتـن  مظنم و  ياهشیدـنا  هک  مینک  ضرف  لاـثم  ناوـنعب  دـباییم . مسجت  ي 

رد هچ  روبزم  لوصحم  دروآ . دوجوب  تسا  شزرا  اب  دـیفم  راک  ره  تسا و  دـیفم  دـنمدرخ  راک  هیـضق : ود  زا  ار  تسا ) شزرا  اب  دـنمدرخ 
زغم هاگراک  زا  ار  دوخ  طابترا  و  دوشیم ، دراو  یمدآ  تایح  نوئـش  رد  نآ ، ندوب  حیحـص  ضرف  اب  درفنم ، روطب  هچ  رگید و  جـیاتن  نمض 

. ددرگ بوسحم  نآ  يارب  يرمتـسم  تلاـح  اـی  ءزج  دـننام  هک  درادـن  روبزم  لوصحم  زا  يرثاـت  ناـنچ  زغم  هک  ینعم  نیاـب  دـنکیم ، عطق 
زا یتلاح  ای  ءزج  اهنآ  زا  کی  چیه  ریـش …  تخرد و  هام و  دننام  دـنکیم  روصت  زغم  هک  ار  یئاهزیچ  اهلقعت  تاروصت و  تسا  نینچمه 

یهاـگآ ینعی  دوشیم ، سکعنم  یتاـظحل  يارب  اـم  نهذ  رد  هاـم  تروص  مینکیم ، روصت  ار  هاـم  هک  یتقو  ددرگیمن . زغم  هاـگراک  دوخ 
ریمض ای  هظفاح  رد  هام  تروص  تسا  نکمم  میوشیم ، فرصنم  یهاگآ  نآ  تیعقوم  زا  هک  یماگنه  دیآیم ، دوجو  هب  ام  زغم  رد  یصاخ 

تیلاعف عوضوم  بلق )  ) لد هب  طوبرم  ياهتیلاعف  رد  هک  یتروص  رد  دـشابیمن . ام  نهذ  زا  تباث  یتلاح  ای  ءزج  یلو  دـنامب ، ام  هاگآدوخان 
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بارطضا شمارآ . شپت ، يزغم : ياهتیلاعف  رد  هن  مینیبیم ، لد  ورملق  رد  ار  ریز  میهافم  اههدیدپ و  دشابیم . لد  زا  یتلاح  ای  یئزج  دننام 
لد ظفل  اـب  میناوتیم  ار  یتاـملک  اههدـیدپ ، هنوگنیا  هفاـضااب  ناـنیمطا . ندز ، روش  یکیراـت . ییانـشور ، يدـیمون . يراودـیما ، نوکـس . ، 

، ربلد مارالد ، زوسلد ، روالد ، دـننام : دومن . بکرم  ناوتیمن  روصت  لقعت و  هشیدـنا و  دـننام  يزغم  ياهتیلاعف  اـب  ار  اـهنآ  هک  مینک  بیکرت 
دراد دوجو  ایند  ياهنابز  همه  رد  لد ، هرابرد  تابیکرت  نیا  هباشم  هک  تسا  ملـسم  هدادلد …  ریگلد ، داشلد ، ریلد ، رادـلد ، هرهلد ، زیمالد ،

لد رد  روـبزم  تاـبیکرت  هدـیدپ و  لـماع  هک  ار  یتاـعوضوم  رگا  لاـح  درب . راـکب  ار  تاـبیکرت  نآ  يزغم  ياـهتیلاعف  هراـبرد  ناوـتیمن  و 
ناشن لد ، اـب  ار  تاـعوضوم  نآ  يدوجو  هطبار  یبوخ  هب  تاـبیکرت  اههدـیدپ و  نآ  هک  دـید  میهاوخ  میهدـب ، رارق  تقد  دروم  دـندرگیم ،

كدوک تایح  تسا ، بارطـضا  هدـنروآدوجو  هب  هک  یعوضوم  دوشیم ، برطـضم  كدوک  يرامیب  يارب  رداـم  لد  هک  یتقو  دـنهدیم .
ناسنا کی  هک  یماگنه  ددرگیم . ردام  لد  بارطضا  بجوم  شلزلزت  هک  دراد  ردام  تایح  اب  ياهطبار  كدوک  تایح  تقیقح  رد  تسا .

نیا تلع  دوشیم ، برطـضم  دـنیبیم ، ار  دوخ  هعماج  ياهیراوگان  بئاصم و  تسا ، هتفرگ  هدـهع  هب  ار  ياهعماج  يربهر  هک  هتفای  لماکت 
هک هبطخ  نیمه  رد  دشابیم . اراد  دوخ ، لآهدیا  تایح  هعماج و  مدرم  تایح  نایم  ربهر  هک  تسا  ياهطبار  ساسحا  یناور  هدیدپ 

. لالـضل لود  لاهجلا و  هبلغ  نم  قفـشا  لب  هسفن ، یلع  هفیخ  مالـسلاهیلع  یـسوم  سجوی  مل  مینیبیم : ار  هلمج  نیا  تسا ، ام  ریـسفت  دروم 
ياهتلود دـتفایب و  نانادان  تسدـب  يزوریپ  مچرپ  اداـبم  هک  دوب  كاـنمیب  نآ  زا  وا  هکلب  دوبن ، نتـشیوخ  زا  سرت  يارب  ع )  ) یـسوم ساره  )

یمدآ لد  هک  دـیآیم  دوجوب  ینامرآ  عوضوم  کی  نتخوس  ساسحا  زا  هک  تسیاهدـیدپ  لد  شزوس  دـنیامن .) تموکح  مدرم  رب  لـالض 
هقراـفی مل  ناـنج  طـبر  هبطخ : نیا  رد  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هلمج  ياـنعم  میناوتیم  نونکا  دـنادیم . دوخ  زا  یتیفیک  اـی  ءزج  ار  نآ 

. میباـیرد ددرگیمن ) ادـج  يدـنوادخ  تمظع  ساـسحا  یهلا و  تبحم  ناـجیه  شزرل و  زا  هـک  یلد  داـب  شیادـخ  اـب  هتـسویپ  . ) ناـقفخلا
نایم یطابترا  رگا  ینعی  تسا . هدومن  هتـسیاش  ادخ  اب  طابترا  يارب  ار  لد  ساسایب  رذـگ و  دوز  هن  یمئاد ، شپت  ناجیه و  هکنیا  حیـضوتب 
عمـس رقو  هلمج : ود  هغالبلاجهن  نیحراش  بلغا  هرـصبت - درکیمن . ادیپ  ماود  لد  نآ  رد  شپت  يرارقیب و  ناجیه و  دوبن ، ادـخ  لد و  نآ 

ار هدنزاس  اسر و  حیاصن  هک  یـشوگ  داب  اونـشان   ) لوا هلمج  ینعی  دـناهتفرگ . یئاشنا  ار  ناقفخلا . هقرافی  مل  نانج  هطبر  و  هیعاولا . هقفی  مل 
ساسحا یهلا و  تبحم  ناجیه  شزرل و  زا  هک  یلد  داب  شیادخ  اب  هتسویپ   ) مود هلمج  نیرفن و  ار  دباین ) رد 

نایب ار  تیعقاو  ود  اریز  دشاب ، هدوب  يربخ  دـناوتیم  هلمج  ود  ره  هک  دـسریم  رظنب  دـننادیم . اعد  ار  ددرگیمن ) ادـج  يدـنوادخ  تمظع 
تمظع ساـسحا  یهلا و  ناـجیه  شزرل و  زا  هک  یلد   ) و تسا ) اونـشان  رک و  دـباین  رد  ار  هدـنزاس  اـسر و  حـیاصن  هک  یـشوگ  : ) دـنکیم

(. دراد ادخ  اب  يدنویپ  اعطق  ددرگیمن ، ادج  يدنوادخ 
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بیرف راثآ  مدیـشکیم و  ار  امـش  يرگتنایخ  جـیاتن  زورب  راظتنا  هراومه  نم   ) نیرتغملا هیلحب  مکمـسوتاو  ردـغلا  بقاوع  مکب  رظتنا  تلزام 
نیرتحـیقو زا  یکی  هک  نیثکان  هرابرد  مزـال  حیـضوت  يارب  نانکـشنامیپ )  ) نیثکاـن ناتـساد  مدوب .) هتفاـیرد  تسارف  هب  ار  امـش  یگدروخ 

ار ناتـساد  لصا  میروبجم ، دنتخاس ، فقوتم  ار  خیرات  تموکح  نیرتهنالداع  تفرـشیپ  هتخادـنا ، هارب  ار  ینکـشنامیپ )  ) يرـشب تافارحنا 
زا هغالبلاجهن ، ناحراش  قیقحت  هب  انب  مییامن : حرطم  ار  ینکـشنامیپ  لماوع  جیاتن و  یلیلحت  شور  اب  سپـسو  میوش  رکذتم  رـصتخم  روطب 

هحلط و قوف  تالمج  رد  بطاخم  تسا و  هدومرف  نایب  لمج  گنج  نایاپ  زا  سپ  ار  هبطخ  نیا  ع )  ) نینموملاریما دیدحلا ، یب  نبا  هلمجنآ 
گنج هدش  نادرگ  يور  وا  زا  هیواعم ، ياهزابلغد  اب  سپس  دندوب . هدرک  تعیب  نینموملاریما  اب  رفن  ود  نیا  دنشابیم . نانآ  ناوریپ  ریبز و 

. دـندرک تعیب  ع )  ) نینموملاریما اب  راصنا  نیرجاهم و  هکنآ  زا  سپ  تسا : نینچ  راصتخا  روطب  رفن  ود  نیا  ناتـساد  دـندرک . اپ  رب  ار  لمج 
، دندومن تعیب  نم  اب  دوخ  نایم  عامتجا  تروشم و  اب  سپـسو  دنتـشک  نم  اب  تروشم  نودـب  ار  نامثع  مدرم  تشون : هیواعم  هب  ترـضحنآ 

رفب نم  دزن  هبار  ماش  لها  ناگرزب  نک و  تعیب  نم  اب  دیسر ، وتب  نم  همان  هک  یعقوم 
باـختنا سیمعینب  هلیبق  زا  ار  يدرم  دـناوخ ، ار  ترـضح  نآ  هماـن  هیواـعم  دیـسر و  هیواـعم  دزن  هب  نینموملاریما  هداتـسرف  هک  یتقو  تس .
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نب هیواعم  زا  همان  نیا  میحرلا ، نمحرلا  هللامسب  تسا : هدـمآ  ریز  تـالمج  هماـن  نیا  رد  تشون . ماوع  نب  ریبز  هب  وا  هلیـسوب  ياهماـن  هدومن 
، متفرگ تعیب  وت  يارب  ماش  لها  زا  نم  دنوادخ ، يانث  دـمح و  زا  سپ  داب ، وت  رب  مالـس  نینموملاریما !! ریبز  ادـخ  هدـنب  هب  تسا  نایفـسیبا 

ادابم شاب ، هتـشاد  رظن  ریز  ار  رـصب  هفوک و  وت  دـننکیم . عامتجا  دنفـسوگ  هلگ  هکنانچ  دـندومن ، تعیب  نیا  هب  عاـمتجا  دـنتفریذپ و  ناـنآ 
و دنامیمن . یقاب  يزیچ  ام ، تسد  زا  رهش  ود  نیا  نتفر  زا  سپ  اریز  دریگب ، تقبس  وت  زا  رهـش  ود  نآ  ندروآ  تسدب  يارب  بلاطیبا  دنزرف 

رهاظت نیا  هب  ار  مدرم  دییامن و  نامثع  نوخ  هبلاطم  هب  رهاظت  ماهتفرگ . تعیب  وت  يارب  ینیـشناج  ناونعب  هللادیبع  نب  هحلط  يارب  ماش  لها  زا 
نیا هک  یتقو  دیامنیم . اوسر  ار  امـش  بیقر  زوریپ و  ار  امـش  دنوادخ  دیزاس ، هدامآ  ار  دوخ  دییامن و  تیدـج  هار  نیا  رد  دـینک و  توعد 

هار دوخ  هب  هیواـعم  یهاوخریخ  رد  يدـیدرت  ود  نآ  تخاـس و  عـلطم  هماـن  نومـضم  زا  ار  هحلط  تشگ و  لاحـشوخ  دیـسر ، ریبز  هب  هماـن 
ور دنچ  دنتفرگ . میمصت  مالسلاهیلع  یلع  اب  تفلاخم  هب  عقوم  نآ  زا  دندادن و 

مامت رد  هک  یتنوشخ  افج و  زا  وت  نینموملاریما ، ای  دـنتفگ : هدـمآ  وا  دزن  رفن  ود  نآ  هک  دوب  هتـشذگ  ع )  ) یلع اـب  ریبز  هحلط و  تعیب  زا  ز 
وت هب  ار  تفالخ  وا  زا  سپ  دـنوادخ  دوب . نامثع  روظنم  هیماینب  هراومه  هک  ینادـیم  يراد و  عالطا  تشذـگ ، ام  رب  نامثع  تفالخ  نارود 

يدـنوادخ تمـسق  هب  هک  دـهدیم  خـساپ  نینچ  رفن  ود  نآ  هب  نینموملاریما  امرف . بصن  اهتـسایر  زا  یـضعب  هب  ار  اـم  تسا ، هدرک  تیاـنع 
منادرگیمن کیرش  ار  یـسک  تسا ، هدش  هدرپس  نم  هب  هک  یتناما  رد  نم  دینادب  و  مشیدنایب . امـش  هرابرد  ات  دیـشاب ، یـضار  دوخ  هرابرد 

هحلط مشاب . هتفایرد  ار  وا  یگتـسیاش  هک  يرگید  سک  زا  هچ  دشاب و  نم  نارای  زا  هچ  مشاب ، هتـشاد  نانیمطا  شتناما  نید و  هب  هکنیا  رگم 
هرمع لمع  ماجنا  يارب  ات  دهدب  هزاجا  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دنتـشگ و  فرـصنم  ع )  ) یلع زا  هدش  سویام  خـساپ  نیا  ندینـش  زا  سپ  ریبز  و 
يارب امش  دومرف : یلع  دنتساوخ . هرمع  يارب  نتفر  هزاجا  هدمآ  ع )  ) یلع دزن  ریبز  هحلط و  دسیونیم : دیدحلایبا  نبا  دنوش . هکم  راپـسهر 

هارب يرگهلیح  هکلب  دیاهدرکن ، هرمع  هدارا  امش  دومرف : یلع  دنرادن . هرمع  زج  يدصق  هک  دندروخ  ادخب  دنگوس  ود  نآ  دیوریمن . هرمع 
رظن هن  هک  دندروخ  ادخب  دنگوس  دینکشب . دیاهدومن ، نم  اب  هک  ار  یتعیب  دیهاوخیم  هتخادنا 

تعیب دومرف : یلع  دنرادن . هرمع  لمع  ماجنا  زج  يدوصقم  چیهو  دننکشب  دناهدرک  وا  اب  هک  ار  یتعیب  دنهاوخیم  هن  دنراد و  وا  اب  تفلاخم 
هک یتقو  دنورب . هرمع  يارب  هک  داد  هزاجا  ود  نآ  هب  یلع  دندرک ، رارکت  ار  تعیب  اهنامیپ  اهدنگوس و  نیرتتخس  اب  ود  نآ  دینک ، ددجم 

راتشک هب  هک  یـشروش  رد  رگم  دید  دیهاوخن  ار  ود  نآ  ادخ ، هب  دنگوس  دومرف : دندوب ، رـضاح  هک  یـصاخشا  هب  یلع  دنتفر  نوریب  ود  نآ 
هارب دیراذگب  دومرف : دننادرگرب . ار  ود  نآ  دـییامرف : روتـسد  نینموملاریما ، ای  دـندرک : ضرع  دـندوب ، رـضاح  هک  نانآ  تخادرپ . دـنهاوخ 

هدش و جراخ  هنیدـم  زا  رفن  ود  نیا  دـیآ . دورف  ناشرـس  رب  دـناهتخاس ) مهارف  ناشدوخ  ار  شاهنیمز  هک   ) يدـنوادخ ياضق  ات  دـنورب  دوخ 
هارکا يور  زا  وا  اب  ام  تعیب  درادـن و  ام  ندرگ  رد  یتعیب  بلاطیبا  نب  یلع  دـنتفگیم : دندیـسریم ، هک  یـسک  رهب  دنتـشگ . هکم  راپـسهر 
هنایـشآ زا  رود و  هب  دوـخ  تمحر  زا  ار  ود  نآ  دـنوادخ  دـندومرف : دیـسر . ع )  ) یلع شوـگ  هب  ریبز  هـحلط و  يارتـفا  غورد و  تساهدوـب !!

، دوش کیدزن  ود  نآ  هب  هک  یسک  تشک و  دنهاوخ  ار  دوخ  یعضو  نیرتدب  اب  ود  نآ  هک  منادیم  ادخ  هب  دنگوس  دانک . هراوآ  ناشیگدنز 
هرهچ ود  اب  دندروآ و  يور  نم  رب  فرحنم  هفایق  ود  اب  نانآ  دروآ . دنهاوخ  شرس  رب  ار  زور  نیرتموش 

ار دوخ  هک  نشخ  هاپس  نایم  رد  رگم  دید  دنهاوخن  ارم  زور  نیا  زا  سپ  نانآ  ادخ ، هب  دنگوس  دنتـشگرب . نم  زا  ینکـشنامیپ  يرگهلیح و 
ناتـساد نیا  لیلحت  اب  اـم  نانکـشنامیپ  ناتـساد  لـیلحت  دـندرگ . وحم  دـنوش و  ادـخ  تمحر  زا  رود  داد . دـنهاوخ  نتـشک  هب  نآ  ربارب  رد 

هاگآ مالـسلاهیلع  یلع  يرادـمامز  نارود  تانایرج  مالـسا و  یعامتجا  تیریدـم  لوصا  رد  تیمها  اـب  ددـعتم و  لـئاسم  هب  زیگنا ، تفگش 
: تفای میهاوخ  ییانـشآ  تسا  هتفای  مسجت  نینموملاریما  راتفگ  راتفر و  رد  هک  مالـسا  یبتکم  نیناوق  زا  يرادقم  اب  انمـض  تشگ و  میهاوخ 
، تسا يرادـمامز  يربهر و  شریذـپ  نامیپ  هک  مالـسا  نید  رد  تعیب  یناسنا  يالتعا  دـشر و  يارب  نآ  موزل  تعیب و  تیهام  رد  یثحب  - 1

نینچ رـصتخم  روطب  نامیپ  نیا  ياـنعم  دـیآیم . دوجوب  عاـمتجا  دارفا  رگید  ربهر و  ناـیم  هک  تسا  ياهطبار  نیرتهدـنزاس  نیرتسدـقم و 
اب مراذگیم و  ربهر  رایتخا  رد  ار  دوخ  يونعم  يدام  تایح  ریسم  نییعت  قح  دازآ  الماک  نادجو  اب  هدننک  تعیب  نم  هدننک - : تعیب  تسا :
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هدنوش تعیب  نم  هدنوش - تعیب  ددرگیم . دوبان  لحنم و  نامیپ  نیا  دشاب ، هتشاد  نم  يونعم  يدام و  تحلـصم  زا  ربهر  هک  یفلخت  كدنا 
منکیم یهلا  دهعت  میریگیم و  دهعت  میریگیم و  هدهع  هب  ار  هدننک  تعیب  يرادمامز  يربهر و  یهلا ، نادجو  اب 

. میامن نییعت  يدـنوادخ  تیـشم  قباطم  یهاوخدوخ ، سوه و  يوه و  تلاخد  نودـب  ار  هدـننک  تعیب  تیونعم  يداـم و  تاـیح  ریـسم  هک 
ربهر و اب  یمیمص  كاپ و  تین  يور  زا  هچ  یمسر و  روطب  هچ  یمالسا  عامتجا  دارفا  - 1 تسا : ریز  رارقب  سدقم  نامیپ  نیا  یلصا  رصانع 

دنترابع اهنآ  هدمع  هک  دشاب  اراد  ار  مالسا  هعماج  رب  يربهر  طیارـش  دص  رد  دص  مالـسا  ربهر  یتسیاب  - 2 دندنبیم . نامیپ  دوخ  رادمامز 
. يرشب عماوج  ریاس  اب  طابترا  لاح  رد  مالسا و  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  تایعقاو  یمالسا و  لئاسم  لوصا و  هب  لماک  یهاگآ  فلا - زا :
لاـیما و رب  لـماک  طلـست  ج - نآ . ندومن  راوـمه  هب  مادـقا  عاـمتجا و  درف و  يارب  تاـیح  ریـسم  نیرتـهب  صیخـشت  رب  یفاـک  تردـق  ب -

لماک يدازآ  - 4 ددرگیم . دوبان  لحنم و  دوخ  هب  دوخ  سدـقم  نامیپ  ربهر ، رد  فارحنا  كدـنا  زورب  اب  - 3 دوخ . یصخش  ياههتساوخ 
يرـشب خیرات  رـساترس  رد  هک  تسا  یعامتجا  یگدنز  رـصانع  نیرتیتایح  نیرت و  تیمهااب  رـصنع  نیا  سدـقم . نامیپ  نتخاس  دـقعنم  رد 

كرد يارب  ندوب  یتایح  تیمها و  اب  تسا  هتخادنا  هار  هب  اهوپاکت  اههشیدـنا و  نآ ، ندروآ  تسدـب  يارب  يرکفتم  بتکم و  ره  حرطم و 
فیرعت رد  تقد  اب  سدقم  نامیپ  رصنع  نیرت  یساسا  دازآ  - 2 مییامن : حرطم  راصتخا  روطب  ار  یلقتسم  ثحب  هک  تسا  یضتقم  رصنع  نیا 

ارب هک  قوف 
يدام و تایح  تشونرـس  لماک  رایتخا  يدازآ و  اـب  هدـننک  تعیب  هک  ددرگیم  نشور  یبوخب  میدـش ، رکذـتم  سدـقم ) ناـمیپ   ) تعیب ي 
اب تسا . تعیب  تقیقح  دض  دشاب ، امنيدازآ  رهاظ  هب  لکش  رد  هچ  رگا  يرابجا  هارکا و  نیرتمک  دراپـسیم . ربهر  تسد  هب  ار  دوخ  يونعم 

تایح ریسم  نییعت  دوجو و  ياهدادعتسا  نتخاس  نافوکش  زا  تسا  ترابع  مالسا ، رد  تعیب  یلصا  فده  هزیگنا و  میئوگیم : رتنشور  نایب 
راگزاس رابجا  هارکا و  اب  زگره  یفده  هزیگنا و  نینچ  و  یهلا . رون  عاعش  تیبذاج  هب  دورو  زا  تسا  ترابع  هک  یتسه  يالعا  فده  هب  ور 

تعیب وت  اـب  هکناـنآ  . ) هللا نوعیاـبی  اـمنا  کـنوعیابی  نیذـلا  نا  تسا : هدـش  حیرـصت  ناـمیپ  نیا  ندوـب  یهلا  هب  دـیجم  نآرق  رد  دـشابیمن .
عقاو رد  ددنبیم . دوخ  يارگدنلب  تیـصخش  اب  یمدآ  هک  تسا  ینامیپ  سدقم ، نامیپ  نیا  دنیامنیم .) تعیب  ادخ  اب  تقیقح  رد  دننکیم ،
لامک يالعا  لآ  هدیا  نامه  نیا  ددنبب . نامیپ  نآ  یلـصا  كرحم  لامک و  عبنم  اب  لامک  هاگرذگ  رد  وپاکت  يارب  دهاوخیم  هدننک  دـهعت 

همه هک  نیرب  دوـجوم  هک  تفریذـپیم  دوـخ  يارب  رـشب  رگا  تفگیم : درکیم و  وزرآ  نآ  هـب  ار  رـشب  لوـصو  تناـک  هـک  تـسا  ییارگ 
قومنآ رد  دوش ، کیدزن  نیرب  دوجوم  نآ  هب  حیحص  تیبرت  هلیسو  هب  یتسیاب  وا  دهاوخیم و  ار  وا  يالتعا  تسا ، اراد  ار  العا  تالامک 

يور زا  مالسا  مرکا  ربمایپ  دوخ  هرابرد  یتایح  نامیپ  نیا  نتسب  رد  يدازآ  دسریم  اجکب  یناسنا  يالتعا  یقرت و  حطس  هک  میدیمهفیم  ع 
يرادـمامز يربهر و  زاـغآ  اـت  یلومعم ) هدـش  هیجوت  هن   ) سدـقم راـیتخا  يدازآ و  نیا  زا  رگید  تسا . هدـش  تباـث  یمالـسا  ربـتعم  عباـنم 

دح رد  مالـساهیلع  نینموملاریما  اب  تعیب  میدومن ، هظحالم  مود  دلجم  ثحابم  رد  هکنانچ  دوشیمن . هدـید  يرثا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
مه فیعـض  تیاور  کی  یتح  تسا . هتفرگ  تروص  دـهدیمن ، ناشن  ربمایپ  دوخ  اب  تعیب  هرابرد  زج  خـیرات  هک  يرایتخا  يدازآ و  يالعا 

ترـضح نآ  هک  دوب  تهج  نیمهب  دشاب . هدرک  روبجم  نتـشیوخ  اب  تعیب  هب  ار  یهورگ  ای  درف  نینموملاریما  دـنک  تابثا  هک  درادـن  دوجو 
يدرف و قوقح  هب  یبیـسآ  كدنا  یتح  هدومنن  بیقعت  نیرتمک  دندوب ، هدرک  فلخت  وا  اب  تعیب  زا  هک  ار  لاحلامولعم  صاخـشا  زا  یـضعب 

یـضارتعا ثحبم  نیا  رد  تسا  نکمم  دننیبیمن  سدـقم ) نامیپ   ) تعیب موزل  يارب  یلیلد  يزورما  عماوج  - 3 درواین . دراو  نانآ  یعامتجا 
نیداینب لوصا  زا  یکی  ار  نآ  تسیابیم  دوب ، يرورـض  یعامتجا  حـلاصم  رظن  زا  یناـمیپ  نینچ  رگا  هک  دـسرب  مرتحم  ناگدـنناوخ  رظن  هب 

اهنت هن  رصاعم  نارود  رد  اصوصخم  عماوج  ریاس  رد  هک  یتروص  رد  دنیامن ، تاعارم  ار  نآ  المع  هدومن  یقلت  یعمج  تایح 
نیا خـساپ  دـنکیم . یقلت  چوـپ  ینعمیب و  ار  نآ  ندرک  حرطم  زورما  ناـسنا  نـهذ  هـکلب  دوـشیمن ، هدـید  روـبزم  ناـمیپ  يارب  یترورض 

: تفرگ رظن  رد  ار  ریز  هلئـسم  ود  ناوتیم  خـساپ  نیا  حیـضوت  يارب  تسا . نشور  ـالماک  زورما  يربهر  شور  نیناوق و  هب  رظن  اـب  ضارتعا 
ریـسم نییعت  قح  رایتخا ، يدازآ و  ياعدا  اب  ناگدـنهديار  هک  تسا  تعیب  زا  یعون  ناراذـگنوناق  ربهر و  يارب  يریگ  يار  هزورما  کی -
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نییعت قح  ياطعا  هک  تعیب  هدیدپ  لصا  نیاربانب ، دنیامنیم . راذـگاو  دـننکیم ، باختنا  هک  صخـش  هب  ار  شیوخ  يونعم  يدام و  تایح 
هب ناسنا  زا  يدرف  ره  طلـست  تیکلام و  هک  یمادام  هدـیدپ  نیا  و  تسا . نایرج  رد  اجرباپ و  يریگيار  لکـش  رد  تسا ، تشونرـس  ریـسم 

يزورما نامیپ  هک  یمهم  رایسب  توافت  ود - دوب . دهاوخ  شریذپ  دروم  تباث و  دوش ، یقلت  ملسم  تشونرس ، ریسم  نییعت  هرابرد  نتـشیوخ 
هزیگنا یتسیاب  توافت ، نیا  ندش  نشور  يارب  دنکیم . باجیا  ار  روبزم  دهعت  عون  ود  هک  تسا  یفده  هزیگنا و  رد  دراد ، یمالسا  تعیب  اب 

يرادمامز نامیپ  فده  هزیگنا و  میریگب : رظن  رد  دهدیم ، حیـضوت  مه  ار  ود  نآ  تیهام  انمـض  هک  ار  دهعت  عون  ود  زا  کی  ره  فدـه  و 
ننکیم باختنا  نتشیوخ  يارب  ياهتسیاش  ریدم  یعامتجا ، یناگدنز  رد  دوخ  تایح  نیمات  يارب  عامتجا  دارفا  هک  تسنیا  يزورما - :

دیامن هدامآ  ار  نانآ  شیاسآ  هافر و  لیاسو  تسا  نکمم  هک  يدـح  نیرتیلاع  ات  دزاسب و  عفترم  ار  تایح  لخم  ياهداضت  محازت و  هک  د 
ار يدـهعت  نینچ  رادـمامز  هن  دـنارورپیم و  رـس  رد  رادـمامز  زا  ار  یناـسنا  لـماکت  عـقوت  هدـننک  تعیب  هن  ناـمیپ ، تعیب و  نیا  رد  سب . و 

ندروآاـجب ربهر  مه  دراد و  عقوت  ربهر  زا  ار  لـماکت  هلیـسو  ندرک  هداـمآ  هدـننک  تعیب  مه  یمالـسا ، تعیب  رد  هکیتروص  رد  دریذـپیم .
لماکت هک  تسا  نآ  لولعم  يزورما  عماوج  رد  سدقم  نامیپ  موزل  ساسحا  مدع  مییوگب : دیاب  هجیتن  رد  دیامنیم . دهعت  ار  روبزم  هتساوخ 

: میئوگیم اذل  تسا ، هدش  اهنم  رشب  یعامتجا  یگدنز  زا  تایح ، ییاهن  فده  یناسنا و  یلاع  ياهشزرا  اهتمظع و  هلیسوب  یناسنا  يالتعا  و 
-4 دـشابیم . يدـعب  ود  یعامتجا  تیریدـم  ناـمیپ  یمالـسا ، تعیب  هک  یتروص  رد  تسا  يدـعب  کـی  زورما  یعاـمتجا  تیریدـم  ناـمیپ 

نآ يافیا  هب  دازآ  نادـجو  تیـصخش و  نداد  دـنویپ  زا  فشاک  یعقاو  نامیپ  هک  تهج  نادـب  یـشکدوخ  زا  يرگید  ترابع  ینکـشدهعت 
تـسایس یکریز و  یلوایکام  ناوریپ  نایوجدوس و  رتفد  رد  هک  دـشابیم  یـشکدوخ  زا  يرگید  تراـبع  ناـمیپ  نآ  زا  فلخت  تسا ، ناـمیپ 
نیارباـنب تسا . هدوـمنن  تسه  ار  اهتـسین  تسین و  ار  اهتـسه  روـبزم  هـملک  ود  دـننام  يرـشب  سوماـق  رد  ياهـملک  چـیه  دوـشیم !! هدـیمان 

يراذگمان
یتیبرت مولع  اهیـسانشناور و  اههفـسلف و  رد  هک  کلاذ  ریغ  یناـسنا و  نم  دوخ و  تیـصخش و  هب  طوبرم  ثحاـبم  هک  تسا  هدوب  روآمرش 
یتیعقاو دنوش ، هدـییاس  دـیاب  هک  یناسنا  لوصا  هرهم  ياههدـند  ای  یهاکف  میهافم  هدـع  کی  زا  شیب  اهکریز !! نآ  يارب  ددرگیم ، حرطم 
تیمـسر یناسنا  یگدنز  رد  ار  ینکـشنامیپ  حـیقو  تفـص  دراد  دوجو  نآ  موهفم  رد  زایتما  یعون  هک  یکریز  هملک  ندرب  راکب  دـنرادن !!
شایعطق هجیتن  هک  متـسین  نم  متـسه و  نم  يواست  زا  تسا  ترابع  نآ  دروآیم و  دوخ  لابند  هب  ار  يرگید  تیمـسر  دوخ  هک  دـهدیم .

وت هب  هنافوسلیف  هفایق  اب  يوش ، رکذتم  وا  هب  ار  ضقانت  نیا  رگا  هک  تسنیا  زیچ  همه  زا  رتروآهدنخ  دشابیم !! یتسین  وت  یتسه و  وت  يواست 
تقد ار  ناتساد  تالمج  نآ  ریبز  هحلط و  ینکـشنامیپ  رد  هیواعم  یلوایکام  ياهرگیزاب  - 5 تسا !! لاحم  ضقانت  ضقانت ! تفگ : دهاوخ 

ار هحلط  ماهتفرگ و  تعیب  وت  يارب  ماش  لـها  زا  نم  تسا : هتـشون  هدرک  باـطخ  نینموملاریما  بقل  اـب  ریبز  هب  هیواـعم  دـیوگیم : هک  مینک 
ار هیواـعم  ریبز  اـیآ  تـساهداد !! رییغت  ار  دوـخ  تاـیح  ریـسم  هدرک  رواـب  ار  بـلطم  نـیا  مـه  ریبز  ماهدوـمن !! تیبـثت  وـت  ینیـشناج  ناوـنعب 

ب هداد ، یلوایکام  بتکم  داتسا  رد  ییوگتسار  لامتحا  هک  تسا  هدوب  هلبا  هزادنا  نآ  ریبز  ایآ  تخانشیمن !
جوم هیواعم  هشیدنا  رد  یناسنا  لصا  نیمادک  دوب ؟ هدرک  زیوجت  هیواعم  يارب  ار  یغورد  نانچ  مالـسا  نیمادک  تسا !؟ هداتفا  هارب  هتـساخر 

نآ ماقم  تسایر و  نیا  رگم  دـیامرف ! تمحرم  حول  هداس  ریبز  هب  یتسد  ود  ارنآ  درادرب و  دوب ، شیادـخ  هک  تسایر  زا  تسد  هک  دوب  هدز 
! دزیریم نارگید  رب  يرترب  لاـیخ  ياـپ  شیپ  ار  شتیـصخش  نوـخ  دـناشکیم و  نتـشیوخ  اـب  هزراـبم  هب  اـت  ار  ناـسنا  هک  درادـن  ار  تذـل 

دوخ تسایر  تیبثت  يارب  هک  ياهیواعم  دنک . مضه  دناوتیمن  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تایح  هظحل  کی  دوخ  تسایر  يارب  هک  ياهیواعم 
!! دهدب هحلط  ریبز و  هب  یتسد  ود  ار  تسایر  دراد  ناکما  هنوگچ  دوشیم ، رضاح  تسا  اهنآ  زا  یکی  یلع  هک  ناسنا  رازه  اهدص  نتشک  هب 
ار ریبز  هحلط و  هدرک  هدافتسا  دیهدب  رارق  هلیـسو  ار  زیچ  همه  فده  هب  ندیـسر  يارب  هک  اهکریز !! لصا  زا  هیواعم  هک  تسین  دیدرت  ياج 

زاب یلو ) ره  یبن و  ره  راختفا  يولوم : نیدلالالج  لوقب   ) یلع ندرب  نیب  زا  يارب  مر  روطارپما  هب  کمک  تسد  هکنانچ  دریگیم ، يزاب  هب 
داـیب رگید  راـب  دروم  نیا  رد  ندروـخ  بیرف  ضرعم  رد  نانکـشنامیپ  نتفرگ  رارق  زا  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نیـشیپ  یهاـگآ  - 6 دنکیم .
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ایس ياهشور  تارکفت و  زا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دیوگیم : هک  میتفایم  ياهیرظن  ندوب  دولآضرغ  ای  یتسس 
رد دـص  هک  ترـضح  نآ  ياهینیبشیپ  تالمج و  ریاس  رد  مه  هغالبلاجـهن و  تاـیوتحم  رد  مه  هک  یتروص  رد  تسا . هدوب  هرهبیب  یس 
هک مینکیم  هدهاشم  یسایس  لئاسم  اهدومن و  هرابرد  نینموملاریما  لماک  ياهیهاگآ  رب  یناوارف  هناعطاق  لیالد  درکیم ، ادیپ  تیعقاو  دص 

تبقارم تحت  ار  ریبز  هحلط و  تاکرح  یناور و  عضو  هک  تسا  دراوم  نآ  زا  یکی  نیا  دراذـگیمن . قوف  هیرظن  یچوپ  رد  يدـیدرت  ياج 
تحارـص یمامت  اب  ریـسفت  دروم  هلمج  دوب . هتفاـیرد  دـننک ، باـختنا  دنتـساوخیم  ود  نآ  هک  ار  يریـسم  اـهیریگ و  فدـه  هتفرگ و  قیقد 

تسایـس و زا  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  دـنیوگیم : هک  یناـسک  مدیـشکیم  ار  امـش  يرگتناـیخ  جـیاتن  زورب  راـظتنا  هراوـمه  نـم  دـیوگیم :
یموهفم هتفرگ ، رارق  نارادمتـسایس  بلغا  یلوایکام  شور  دـیدش  ریثاـت  تحت  هاـگآان  اـی  هناـهاگآ  تسا ، هدوبن  رادروخرب  يرادمتـسایس 

اب اهراب  هکنانچ  وا  دـنرادن . غارـس  دـشیم ، هدـیمان  یگدـنز  رد  داتفایم ، قافتا  لـگنج  رد  رگا  هک  يرهاـظ  يزوریپ  زج  تسایـس  هراـبرد 
ییانـشآ اقب  رد  عزانت  نادـیم  رد  يزوریپ  يرگهلیح و  قرط  همه  اب  تسا ، هدومرف  زاربا  شتاملک  ریاـس  هغالبلاجـهن و  رد  فلتخم  لاکـشا 
یلومعم يانعم  هب  یـسایس  تامادقا  زا  یقالخا  لوصا  هب  وا  ندوب  دنب  ياپ  تسا : هدرک  حیرـصت  یکـسفشورطپ  هکنانچ  یلو  تسا ، هتـشاد 

نآ
اوقت ار  یـسایس  تامادـقا  تارکفت و  عنام  دـید : میهاوخ  يدـعب  ياههبطخ  زا  یـضعب  رد  هکناـنچ  ترـضح  نآ  دوخ  درکیم . يریگ  ولج 

، یهاوخ تموکح  هب  ار  نیغورد  یهاوخداد  لیدبت  - 7 دومن . میهاوخ  حرطم  احورشم  هبطخ  نامه  ریسفت  رد  ار  ثحب  نیا  تسا . هدیدیم 
هک ماگنهنآ  رد  اریز  تسا ، هدرک  دادملق  رصقم  نامثع  ندش  هتشک  ناتـساد  رد  ار  هیواعم  ربتعم  خیراوت  دناهدرک !! یقلت  تسایـس  زا  یعون 
مه ار  يرکشل  دوخ  دصاقم  يارجا  يارب  و  دهدب . تاجن  گرم  زا  ار  وا  کمک  نداتسرف  اب  تسناوتیم  هیواعم  دوب ، هدش  هرصاحم  نامثع 

اب هیواعم  دش و  هتشک  نامثع  بیترتنیدب  دوب . هتخاس  عونمم  دش  هتشک  اجنآ  رد  نامثع  هک  یهاگیاج  هنیدم  هب  ار  نانآ  دورو  یلو  داتـسرف ،
هب ار  يرادمامز  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  ریغ  یسک  رگا  نامثع  ندش  هتشک  زا  سپ  دومن . هنارادمتسایس  ياشامت  وا  نداد  تاجن  هب  تردق 
اریز وا . یهاوخنوخ  هب  دوب و  حرطم  يو  يارب  نامثع  هن  دـیدرت  نودـب  تشادـن ، يراک  مه  هیواعم  تساـیر  ماـقم و  اـب  تفرگیم و  تسد 

تـسد هب  ار  تفالخ  مامز  بلاطیبا  نب  یلع  دـش و  هتـشک  نامثع  وا . تسایر  ماقم و  دوب و  هیواعم  دوخ  دوب ، حرطم  هیواـعم  يارب  هک  هچنآ 
ب دندوب ، هدرپس  وا  هب  هک  مه  ار  ماش  ورملق  یتح  هکلب  تشگ ، مورحم  دوب  وا  يادخ  هک  ماقم  زا  هیواعم  اهنت  هن  تفرگ ،

! دـشابن فلا  تسا ، فلا  هک  لاح  نیع  رد  فلا  ایند  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  هچ  رگم  ماقم !! نداد  تسد  زا  هیواـعم و  دـهدب . تسد  زا  دـیا 
شود هب  اهریشمش  دیزیخرب و  مدرم ، يآ  دشیدنایب . هقیقد  کی  یتح  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  هیواعم  يارب  هیضق  چیه ، درک ؟ دیاب  هچ  سپ 
ینوخ هک  تسا  هتفرن  نیب  زا  مالسا  رگم  دناهتشک ! مولظم  ار  نامثع  اریز  میریگب ، شنالتاق  زا  ار  نامثع  نوخ  میوریم  اجکب ؟ دیتفایب . هارب 

نب یلع  زا  یسک ؟ هچ  زا  یلب . ياهدمآرب ؟ یهاوخداد  ماقم  رد  هیواعم ، يا  وت  سپ  بوخ ، رایـسب  دسرن !! شتازاجم  هب  لتاق  دوش و  هتخیر 
نئل تفگن : هدرکن و  تابثا  نامثع  زا  ار  دوخ  ندوب  اربم  وت  رب  شیاههمان  رد  نقتم  لـیالد  اـب  اـهراب  بلاـطیبا  نب  یلع  رگم  ع !!)  ) بلاـطیبا

هک دید  یهاوخ  اعطق  تسوه ، يوه و  اب  هن  يرگنب ، تدرخ  لقع و  اب  رگا  . ) نامثع مد  نم  سانلا  اربا  یندجتل  كاوه  نود  کلقعب  ترظن 
لـسن يدـنبب ، دوخ  هب  ار  وا  یهاوخداد  هک  دراد  وت  هب  یطاـبترا  هچ  ناـمثع  نوخ  یهگناو  مشاـبیم .) ناـمثع  نوخ  زا  مدرم  نیرتيرب  نم 

مینک ضرف  دسریمن . وت  هب  تبون  نانآ  دوجو  اب  و  تسا . وا  نادنواشیوخ  نیرتکیدزن  نآ  زا  یهاوخداد  قح  تسا ، هدـشن  ضرقنم  نامثع 
یهاوخداد ر قح  دنک و  لعج  نوناق  وت  لاثما  وت و  سوماق  رد  دناوتیم  یتسرپ  ماقم  ياهسوه  يوه و  هک 

رفن کی  یهاوخنوخ  يارب  هک  تسا  نوناق  مادک  نآ  بوخ ، رایـسب  تسا . رفن  کی  نامثع  تسا ؟ رفن  دنچ  نامثع  منیبب  وگب  دهدب ! وت  هب  ا 
هک يرگدادیب  نآ  وت  یتسین ، هاوخداد  ياهتساخرب و  سوه  يوه و  مکح  هب  وت  سپ  دنکیم ؟ زیوجت  ار  هانگیب  سوفن  رازه  اهدص  نتشک 
داد وت  سپ  ياهتـشگ . هداـمآ  دتـسیاب  وـت  يور  اـیور  هک  سک  ره  ندرک  نکهشیر  اـت  هدـید  دوـخ  تساـیر  هار  دـس  ار  نیملـسم  مالـسا و 
دزن ریبز  هحلط و  نانکـشنامیپ  فارتعا  - 8 یتسین !! هاگآ  نم  تسایـس  زا  وت  مدـنزرف ، یهاوخیم . هنارگ  دادـیب  تموکح  هکلب  یهاوخیمن ،
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عالطا تسا ، هتـشذگ  ام  رب  نامثع  تفالخ  نارود  ماـمت  رد  هک  یتنوشخ  اـفج و  زا  وت  نینموملاریما ، اـی  دـنتفگ : هدـمآ  ع )  ) بلاـطیبا یلع 
امب ار  تسایر  زا  یمهـس  تسا ، هدرک  تیانع  وت  هب  ار  تفالخ  وا  زا  سپ  دنوادخ  دوب . نامثع  روظنم  هیماینب  هراومه  هک  ینادیم  يراد و 
ردص نیملـسم  خیرات  لیلحت  يارب  هک  دوشیم  هتـشادرب  نینموملاریما  نارود  قیاقح  زا  رگید  ياهدرپ  تالمج ، نیا  رد  تقد  اب  امن . روظنم 

نآ تهج  هب  ام  دنیوگیم : دننکیم و  تابثا  ار  هتشاذگ  تموکح  يداژن  بصعت  تسخن  نکش  نامیپ  ود  نآ  تسا . دنمدوس  رایسب  مالـسا 
یب ام  ینعی  امرف !! یلمع  ار  ام  هتساوخ  نیا  تست ، نارود  نونکا  میدرواین . تسدب  تموکح  تسایر و  رد  یمهس  یتسرپداژن 

هتـشذگ رد  هک  ع )  ) نینموملاریما تموکح  مطالت  لـیالد  نیرتنـشور  زا  یکی  تسنیا  میهاوخیم . ماـقم  تساـیر و  اـم  هک  میئوگیم  هدرپ 
اهنارود رگید  رد  هک  تـسا  نـیمه  اـهنارود  رگید  اـب  ع )  ) نینموـملاریما تموـکح  نارود  هسیاـقم  زا  یعطق  هجیتـن  تـسا . هتـشادن  دوـجو 

: دنیوگیم نیملسم  مالسا  تشذگ  رس  ناققحم  زا  یضعب  هکنیا  تسا . هتشادن  دوجو  ییادص  رس و  هدشیم  یلمع  ناریگمشچ  ياههتساوخ 
اهروتسد نآرق و  تایآ  رگم  حیحص . الماک  تسا  یبلطم  تساهتشاد ، یعقاو  ریثات  يدودعم  دارفا  رد  مالسا  ربمایپ  تیبرت  میلعت و  هنافساتم 
تیناـسنا تلیـضف و  يوقت و  مالـسا  رد  تیـصخش  تمظع  كـالم  رگم  تسا ؟ هتخاـسن  موکحم  ار  یهاوخ  تساـیر  مرکا  ربماـیپ  راـتفر  و 

نب یلع  دـناهدرپس  نم  هب  مدرم  ادـخ و  هک  تسا  یتناـما  رد  تناـیخ  عاـمتجا ، تیریدـم  رد  تسیاـشان  مدرم  نتخاـس  کیرـش  - 9 تسین ؟
دینادب مشیدنایب و  امش  هرابرد  ات  دیوش  یـضار  دوخ  هرابرد  يدنوادخ  تمـسق  هب  دهدیم : نینچ  ار  نانکـشنامیپ  نآ  خساپ  ع )  ) بلاطیبا

نارای زا  هچ  مشاب ، هتشاد  شتناما  نید و  هب  نانیمطا  هکنیا  رگم  منادرگیمن ، کیرش  ار  یسک  تسا ، هدش  هدرپس  نم  هب  هک  یتناما  رد  نم 
ات بت و  ای  دنتخانشیمن و  ار  بلاطیبا  نب  یلع  عقوم  نآ  ات  هک  دندوب  حولهداس  یلیخ  ای  نانکشنامیپ  نیا  رگید . یسک  هچ  دشاب  نم 

رظنب دـیعب  دوب . هدرک  راداو  اهییوگنایذـه  ناـنچ  هب  ع )  ) یلع لـباقم  رد  ار  ناـنآ  هک  تسا  هدوب  دـیدش  يردـقب  ناـنآ  یتـسرپ  ماـقم  ب 
اذل دنامب ، هدیـشوپ  ریبز  هحلط و  دننام  یـصاخشا  رب  وا  تایح  ياهفده  اهنامرآ و  نینموملاریما و  تیـصخش  نوئـش  رـصانع و  هک  دسریم 
نینچ ار  نانکـشنامیپ  نآ  خـساپ  یلع  میتفگ : درک . ریـسفت  یتسرپماـقم  باـت  بت و  ناـمه  هب  رظن  اـب  ار  رفن  ود  نآ  یحور  عضو  یتسیاـب 

کیرش ار  یسک  تسا ، هدش  هدرپس  نم  هب  هک  یتناما  رد  نم  دینادب  مشیدنایب و  امش  هرابرد  ات  دیشاب  یـضار  يدنوادخ  تمـسق  هب  دومرف :
هتفایرد ار  وا  یگتـسیاش  هک  يرگید  یـسک  هچ  دشاب و  نم  نارای  زا  هچ  مشاب ، هتـشاد  نانیمطا  وا  تناما  نید و  هب  هکنیا  رگم  منادرگیمن 
لماوع ار  امش  تیصخش  حوطس  دیراذگب  یناسفن . ياههتساوخ  يور  زا  هن  دینک  یبایزرا  یهلا  هاگدید  زا  ار  دوخ  تیدوجوم  ینعی  مشاب .

همه نیا  دـشیم ، یلمع  مالـساهیلع  نینموـملاریما  روتـسد  نـیا  اـعقاو  رگا  دـیامن . حرطم  عاـمتجا  رد  دـنک و  زاـب  تاـیح  یعقاو  طیارـش  و 
اهشزرا لوصا و  هدنشک  ياهدرد  رصحنم  هراچ  هک  دوشیم  هدید  ياهلمج  قوف  تالمج  رد  تشگیمن . يرشب  خیرات  ریگنماد  اهیتخبدب 

دراو تیناسنا  رب  عونتم  لاکشا  اب  ار  یناوارف  تافلت  دیآیم و  دوجوب  يرشب  تاعامتجا  اب  اهتیریدم  هطبار  رد  هک  تسا 
سک ددرگیم . اهناسنا  زا  یضعب  بیصن  هک  عامتجا  تیریدم  تموکح و  ندرک  یقلت  تناما  زا  تسا  ترابع  رصحنم  هراچ  نیا  دزاسیم .
نییعت هک  تسا  یتسه  يالعا  فده  هب  عمج  نآ  نتـسویپ  هطـساو  تقیقح  رد  دریگیم ، تسد  هب  تایح  ورملق  ردار  یعمج  تیریدـم  هک 
یتناما ار  تموکح  ماقم و  دنادیم ، روبزم  طابترا  يهطساو  ار  دوخ  هک  عامتجا  تیریدم  يدصتم  نآ  هک  تسا  یهیدب  تسادخ . شاهدننک 

زا فارحنا  یهلا ، تناما  نینچ  رد  ناتسرپيوه  نتخاس  کیرـش  هجیتن  رد  تسا . هدرپس  وا  تسد  هب  يزور  دنچ  دنوادخ  هک  دنکیم  یقلت 
ار دوخ  فارصنا  ات  دنوریم  هرمع  هب  نانکـشنامیپ  - 10 دزاسیم . رتسکاخ  دنازوسیم و  ار  یمدآ  تیـصخش  هک  تسا  يرادتناما  لصا 
رکذ و هملک  دنچ  اب  ات  دـنوریم  نانکـشنامیپ  درک : نایب  ناوتیم  مه  يرگید  روط  ار  هثداح  نیا  دـنناشوپب ! ادـخ  تدابع  اب  یهلا  ربهر  زا 

رگا و  دننک !! عناق  دـناهدرک  روظنم  هک  خـیرات  تموکح  نیرتلداع  زا  مدرم  نتخاس  مورحم  ینکـشنامیپ و  ربارب  رد  ار  ادـخ  دوعق ، مایق و 
هماـنرب ار  نآرق  دنتـساوخیم  تموکح  هب  ندیـسر  زا  سپ  هنوگچ  دـنهدب ، بیرف  ار  ع )  ) یلع دنتـساوخیم  هدرک ، هناـهب  ار  هرمع  عوـضوم 

تیعونمم مکح  يارجا  نانآ  تقیقح  رد  تسا . هدومن  موکحم  ار  ینکشنامیپ  حیرص  تایآ  همهنآ  هکنیا  اب  دنهد ، رارق  دوخ  تیریدم 
یلع تسکش  دنهاوخن  ار  دوخ  نامیپ  هک  دندروخیم  دنگوس  نانکـشنامیپ  - 11 دنتخاسیم !! راوتسا  ینکشدهع  هیاپ  رب  ار  ینکـشنامیپ 
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نانآ هک  هلمج  نیا  ندید  اب  ناسنا  دنرادن . هرمع  زج  يدوصقم  هک  دندروخ  ادخ  هب  دـنگوس  ود  نآ  دـیوریمن . هرمع  هب  امـش  دومرف : (ع )
هتـسیاش ار  دوخ  هک  ناملـسم  درف  کی  تسا  نکمم  روطچ  هک  دوریم  ورف  یتفگـش  رد  دنرادن ، هرمع  زج  يدوصقم  هک  دندروخ  دنگوس 

نامیپ نتـسکش  دح  رـس  ات  هک  یـسک  یناور  تلاح  رد  لمات  كدنا  اب  یلو  دنک ؟ دای  عقاو  فالخ  مسق  دنادیم ، اهناسنا  تشونرـس  نییعت 
نآ عوضوم  يافیا  هب  تیـصخش  نتخاس  هتـسباو  هک  ار  دهعت  یمدآ  هک  یتقو  اریز  ددرگیم ، عفترم  یتفگـش  نیا  تسا ، هدـمآ  نییاپ  یهلا 

لیلد نیرتهب  درادن . وا  يارب  یتیمها  چیه  دنگوس  مسق و  اب  يزاب  دراد ، یهلا  هبنج  هک  دـهعت  عون  نآ  اصوصخم  دراذـگیم ، اپ  ریز  تسا ،
نیا رد  دننکیم . ضقن  ار  نآ  رگید  راب  دندنبیم و  ددـجم  نامیپ  نیثکان  تسا ، ام  لیلحت  دروم  هک  ناتـساد  نیا  رد  هک  تسنیا  هلئـسم  نیا 
دیاب ار  یناور  لصا  نآ  دروم  نیا  رد  ام  دنیامنیم !! دیکات  ار  دوخ  تعیب  اهنامیپ  اهدنگوس و  نیرتتخـس  اب  دننکیم ، تعیب  هک  مود  هعفد 

لصا تقیقح و  چیه  دیامنیم ، عوضوم  نآ  يادف  ار  قیاقح  میهافم و  همه  عوضوم  کی  هب  قشع  دیوگیم : هک  میروآ  دایب 
قشاع ناشدوخ  فارتعا  هب  نانیا  دشاب  هدوب  قوشعم  نآ  زا  فارصنا  بجوم  هک  دوش  یشزرا  نآ  ياراد  دناوتیمن  قوشعم  نآ  ربارب  رد  ي 

نیرتسدـقم هک  یهلا  نامیپ  هدـیدپ  زا  نانکـشنامیپ  - 12 دشاب . هتـشاد  يرثا  دـناوتیمن  يدـنگوس  دـهعت و  چـیه  قشع  ربارب  رد  دـندوب 
! دنوشیم هدنشک  رهز  اهتایحبآ  دنیازفایم ! ارفص  اهنیبجنکسا  يرشب : طباور  نامردیب  درد  تسنیا  دننکیم ! هدافتسا  ءوس  تسا  اههدیدپ 
ار یناولهپ  غورد  قطنم  دوش  لطاب  هفـسلف  غورف  زا  رهم  دـتف  یمرگ  زا  شتآ  اـهناسنا : اـم  ياـهیرگیزاب  رد  یلب ، دـننکیم ! روک  اهییانـشور 

میناوتیم هک  میتسه  تادوجوم  نامه  ام  میراد ، مه  اهنیا  زا  رتالاب  ییاهزاجعا  اهناسنا  ام  یـسکرک  رب  دوش  بلاغ  ياهشپ  یـسخ  دزادـنایب 
تیلاعف زا  ار  اهنادـجو  ندز ، نادـجو  زا  مد  اب  میناوتیم  ام  یکیرات . لـهج و  رد  نارگید  ندرک  روهطوغ  يارب  مینزب ، شناد  ملع و  زا  داد 

دوخ اریز  دـینکن ، بجعت  بلاطم  نیا  زا  میزادـنایب . راک  زا  ار  تایح  یـساسا  رـصنع  ود  ره  يدازآ ، هشیدـنا و  زا  تیامح  اـب  میزادـنایب و 
ياههفـسلف رد  رگم  دیوگیم : یتح  دهدب . شیامن  تسه  دناوتیم  ار  تسین  هنوگ  ره  تسین و  ار  تسه  هنوگ  ره  هک  تسیاهدیدپ  يروحم 

هنیم رب  ار  دوخ  نم  تسا ، نم  دراد ، تیعقاو  هک  هچ  نآ  هک : دیاهدناوخن  یتسیلآهدیا 
هک ار ! شلیلد  دـیرگنب و  ار  اعدـم  دـنکیم !!! جاتنتـسا  نآ  زا  ار  یتسه  هاگنآ  دـهنیم ، ربارب  نآ ، زا  ياهیاـس  ناونعب  ار  نم  زج  سپـس  د و 

هفایق رگید  راب  ات  دـنتخادنا ، هارب  ار  ددـجم  تعیب  ریبز  هحلط و  مینکیم !! یفـسلف  لالدتـسا  مه  نخـس  نیرت  فرخزم  نیرتساـسایب  يارب 
ءوس مه  یهلا  ربهر  تلادع  زا  نانکشنامیپ  - 13 دننک ! رود  تقیقح ، قح و  یعقاو  هدنیامن  ناهرب  لیلد و  زا  ار  دوخ  دنهدب و  ناشن  ینابر 

قافتا دروم  هلمج  کیب  ناوتیم  تلادع ، تیهام  فیرعت  هرابرد  یحطـس  یظفل و  تافالتخا  تاشقانم و  فذح  زا  سپ  دـننکیم  هدافتـسا 
هک تسا  تهج  نیمهب  نوناق  قباطم  راتفر  زا : تسا  ترابع  هلمج  نآ  و  دیسر ، تلادع  تیهام  هدنهد  عیضوت  ناونعب  نارظنبحاص  همه  رظن 

، یقوقح تلادع  یقالخا ، تلادع  تاساسحا ، فطاوع و  تلادع  دننام : دشابیم ، عونتم  فلتخم ، ماسقا  هب  نوناق  میـسقت  وریپ  رد  تلادـع 
یهاوختلادع هک  تسین  دیدرت  ياج  زین  کلاذ . هریغ  یهلا و  تلادـع  یـسایس ، تلادـع  يرنه ، تلادـع  یفـسلف ، تلادـع  یعیبط ، تلادـع 

هچ دـشاب ، ناسنا  کـی  هچ  تسا ، هدـشن  نافوکـش  وا  رد  دـعب  نیا  هک  یـسک  تسا . یناور  هبنج  زا  هتفرـشیپ  ناـسنا  یـساسا  داـعبا  زا  یکی 
ناهج يازجا  همه  هک  تقیقح  نیا  كرد  اریز  نارگید ، دوخ و  تایح  محازم  تسیاهدرم  درف ، اهنویلیم  زا  لکشتم  ياهعماج 

یمدآ تایح  صتخم  نیرتنشور  نیرتیـساسا و  تسا  نیناوق  لومـشم  تسا  اهنآ  زا  یئزج  مه  وا  تایح  هک  رگیدـکی  اـب  اـهنآ  طـباور  و 
نینچ هجیتن  رد  ددرگیم ، یشان  نآ  هب  ییانتعایب  زا  ای  یتسه ، رد  نوناق  كرد  مدع  زا  یهاوختلادع ، دعب  ندشن  نافوکش  نیاربانب ، تسا .
دعب شزرا  ترورض و  هک  ییاهناسنا  هرامـش  تسا  كدنا  هچ  هنافـساتم ، دشابیم . تایح  صتخم  نیرتنشور  نیرتیـساسا و  دقاف  یناسنا 
رـشب ییانتعایب  زا  هک  يریذپانناربج  ياهتراسخ  كرد  يارب  دنیامنیم . يرایبآ  دعب  نآ  اب  ار  دوخ  راتفر  هدومن و  كرد  ار  یهاوختلادع 

: مینک تقد  دـهتیاو  ثرون  درفلآ  مان  هب  نیمز  برغم  هاگآ  رکفتم  زا  ار  هلمج  نیا  تسا ، هتـشگ  خـیرات  رـس  ات  رـس  ریگنماد  روبزم ، دـعب  هب 
، یعاـمتجا ناریدـم  دزن  رد  دوشیم ، هدروآ  ذـغاک  يور  هک  یحالـصا  ياـههمانرب  هنوگ  ره  هک  تسا  هدروخ  هرگ  ناـنچنآ  يرـشب  تعیبط 

یهاوختلادع تلادع و  هک  میدرکیم  تعانق  نیمهب  ام  رگا  تسا . هدش  هایس  اههمانرب  نآ  نتشون  يارب  هک  تسا  يذغاک  نآ  زا  رتشزرایب 
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، نآ تاعارم  مدع  زا  یشان  ياهیتخبدب  ساسحا  عقاوم  رد  هکنیا  دیما  زاب  میتشادن  نآ  اب  يراک  هدومن ، رانک  رب  دوخ  یمسر  ياهیگتسیاب  ار 
لخا لئاسم  دننام : یتالمج  اب  امنناسنا  ناشورفناسنا  هناتخبدب ، یلو  تشاد ، دوجو  میورب ، شغارس  هب  تسا  نکمم 

یحور و لیصا  ياههزیگنا  اب  اهناسنا  دنراذگیمن  دننزیم و  هدنزاس  دعب  نیا  هشیر  هب  شتآ  دیهدن  تلاخد  ینیع  تایح  نوئش  هب  ار  یقا 
هنحـص نارگیزاب  يرگیزاب  نیا  زا  رترابنایز  یناسنا  ملاع  يارب  یتراسخ  چـیه  اـم  رظنب  دـنزاسب . رواـب  ار  دـعب  نآ  لدـتعم  كاـپ و  ترطف 
لذتبم ییوگزردـنا  دـح  رـس  ار  نآ  هک  دـناهدومن  تسپ  هدـیرپ و  گنر  نانچ  ار  قالخا  موهفم  هک  تسا  هدوبن  یهاوخدوخ  ییوجدوس و 

دروم اهنآ  یملع  یقطنم  طباور  اب  ار  اریز  يایاضق  مرتحم  ناگدننکهعلاطم  هک  تسا  دیما  دناهدروآ . نییاپ  هتسش ، تایح  زا  تسد  نانزریپ 
باجیا تیعقاو  اب  ار  یـصاخ  طابترا  ناسنا  يارب  ینوناـق  ره  - 2 تسا . نوناق  لومـشم  یتسه  ناهج  رد  یتیعقاو  ره  - 1 دنهدب : رارق  تقد 

يارب یتسه  ناـهج  رد  یتیعقاو  ره  - 1 دـنکیم . باجیا  ار  یـصاخ  طابترا  یتسه  ناهج  رد  ناسنا  يارب  یتیعقاو  ره  سپ  هجیتن : دـنکیم .
یتیعقاو ره  سپ  هجیتن : دنکیم . باجیا  ار  ینیعم  شور  يریگعضوم و  یصاخ  طابترا  ره  و  - 2 دنکیم . باجیا  ار  یصاخ  طابترا  ناسنا 

. تلادع اهتیعقاو ، نیناوق  اب  قباطم  صاخ  شور  يریگعضوم و  نیا  دنکیم . باجیا  ار  ینیعم  شور  يریگعضوم و  ناسنا  يارب  ناهج ، رد 
ملع یقطنم  جیاتن  ایاضق و  نیا  زا  دوشیم . هدیمان  یهاوختلادع  روبزم  شور  يریگعضوم و  هب  مادقا  نتساوخ و  و 

فالخ راتفر  هنالداع  ریغ  راتفر  تسا و  اـهتیعقاو  قباـطم  شور  هنـالداع  شور  دـیوگیم : هک  دروآ  میهاوخ  تسدـب  ار  ییاـهن  هجیتن  ي 
اب ار  اهناسنا  شور  يریگعضوم و  هک  یناسنا  یلاـع  لوصا  هب  روبزم  یقطنم  جـیاتن  اـیاضق و  قیبطت  هب  میزادرپیم  نونکا  تسا . اـهتیعقاو 

، نیاربانب دهدیم . ناشن  دوخ  یساسا  رـصنع  ار  فده  هب  لوصو  یمدآ  تایح  تیعقاو  دیامنیم . نییعت  تایعقاو  لباقم  رد  رایتخا  يدازآ و 
ییانتعایب و و  تسا . تلادـع  نوناـق ، نیا  ربارب  رد  تبثم  شور  يریگعضوم و  تسا . یبایفدـه  ییوجفدـه و  تاـیح ، تیعقاو  نوناـق 
وا نم  تسا ، حرطم  ناـسنا  ره  يارب  هک  یتـیعقاو  نیرتیرورـض  نیرتیتاـیح و  هکنیا  رگید : لاـثم  دـشابیم . تلادـع  دـض  نآ ، زا  فارحنا 

. تسا وا  دوخ  هب  صوصخم  نیناوق  لومشم  دوشب  دیاب  هک  هچنآ  رظن  زا  هچ  شتیدوجوم و  رظن  زا  هچ  اهتیعقاو  ریاس  دننام  نم  نیا  تسا .
ار تلادـع  نـیا  اـم  تـسا . تلادـع  دـض  اـهنآ  زا  فارحنا  ییاـنتعایب و  تلادـع و  صوـصخم ، نیناوـق  نآ  قباـطم  شور  يریگعـضوم و 
هک یگدنز  يامنربج  ياههدیدپ  رد  ندش  روهطوغ  تهجب  یناسنا  تعیبط  نوئش و  نارگنیحطـس  میرادن ! نآ  هب  يزاین  اریز  میهاوخیمن 

هراـبرد تلادـع  یناـسنا  لوـصا  قباـطم  شور  يریگعـضوم و  هک  تسا  تسرد  دـنیوگیم : تسا ، تاـیح  نیداـینب  رـصانع  يارب  شـشوپ 
یتایعقاو

لیـصفت لوط و  نانیا  خساپ  میهاوخیمن !! ار  نآ  سپ  میرادن ، تلادع  لوصا و  نینچ  هب  يزاین  ام  یلو  دهدیم ، ناشن  لوصا  نآ  هک  تسا 
يرآ نآ  تسا و  کچوک  هملک  کی  مه  نانیا  خـساپ  اذـل  هن  هک  تسنیا  نآ  تسین و  شیب  هملک  کی  نانآ  ضارتعا  اریز  درادـن . يداـیز 

رتسکاخ ار  تایح  دوخ  سپـس  دنزیم ، شتآ  ار  نآ  لیـصا  ياهداینب  العا و  فده  تسخن  تایح ، ورملق  نیا  رد  هن  کچوک  هملک  تسا .
نآ تایح ، يالعا  فده  اب  سپس  دنکیم ، تابثا  ار  تایح  تیعقاو  تسخن  يرآ  کچوک  هملک  دهدیم . ییارگچوپ  ياههفسلف  داب  هب  و 

ياهرادنپ جاوما  زا  هک  تسا  یفک  میرادـن  نآ  هب  يزاین  اریز  میهاوخیمن ، ار  تلادـع  ام  هلمج  نیاربانب ، دزاسیم . نافوکـش  يرایبآ و  ار 
رد دـندوب ، هتفرگ  رارق  دوب  تلادـع  هتفای  مسجت  هک  یـصخش  يور  رد  ور  نانکـشنامیپ  دروآیم . رب  رـس  ییارگچوپ  تایح و  اـب  هزراـبم 

یکریز ار  نآ  هک  ياهیاپیب  تاروصت  زا  و  دـنتفایرد ، ار  تاـیعقاو  اـب  نتفرگ  رارق  يوراـیور  تداعـس  ار  یگدـنز  زا  يزور  دـنچ  تقیقح 
تلادـع زا  ار  دوخ  یتسه  هطبار  هک  دنتـسنادن  و  دـندرک . رارف  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لاـگنچ  زا  هدرک  يرادربهرهب  دـندوب ! هدـیمان 
ومجم دندش . نادرگیور  درکیم ، هیجوت  دوخ  يالعا  فده  هب  ار  نانآ  یگدنز  هک  یتیعقاو  زا  دوخ ! يرایشه  یکریز و  نآ  اب  دندیرب و 
ياهرفیک ندیشچ  يهفاضاب  یناسنا ، ياهشزرا  اهتمظع و  زا  ناگدننک  هدافتساءوس  هک  دنکیم  تابثا  یخیرات  تادهاشم  اههبرجت و  ع 

ثعاب هکنیا  هفاضاب  ریبز  هحلط و  نیمه  دـنوشیم . راچد  یگدـنز  لوط  رد  یموش  تشونرـس  هب  ناشیدـبا ، تاـیح  یهاـبت  نادـجو و  خـلت 
. دـندومن عادو  ار  یگدـنز  يزیگنافسا  ییاوسر  اب  مه  ناشدوخ  دـندش . لـمج  گـنج  رد  هاـنگیب  مدرم  رفن  نارازه  نوخ  ندـش  هتخیر 
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تمظع فلتخم  تانایب  اب  تایآ  نیا  تسا . ناوارف  ینکـشنامیپ  هب  طوبرم  تایآ  دـیجم  نآرق  رد  نآرق  هاگدـید  زا  ینکـشنامیپ  نامیپ و 
رظن هب  تیمها  زا  هیاپ  نآ  هب  دوخ  زج  اب  طابترا  رد  یناسنا  نوئـش  زا  کـی  چـیه  نآ  ربارب  رد  هک  دـنکیم  حرطم  ناـنچ  ار  ناـمیپ  دـهعت و 

زا ياهنومن  ام  ار . یناسنا  لصا  نیرتیلاع  اب  هزرابم  هک  دنکیم  دیدهت  نانچ  ار  ینکـشنامیپ  دـیجم  نارق  رد  یتایآ  نینچمه  و  دـسریمن .
دـشر تاصتخم  زا  ار  دهع  هب  افو  هک  تسا  یتایآ  - 1 نامیپ : هدـیدپ  تمظع  هب  طوبرم  تایآ  میروآیم : ثحبم  نیا  رد  تایآ  عون  ود  ره 

هکئالملا و رخالا و  مویلا  هللااب و  نمآ  نم  ربلا  نکل  برغملا و  قرشملا و  لبق  مکهوجو  اولوت  ناربلا  سیل  دننام : درادیم . بوسحم  نامیا  و 
یف نیلئاسلاو و  لیبسلا  نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يوذ  هبح  یلع  لاملا  یتآ  نییبنلا و  باتکلا و 

اوفدص و نیذلا  کئلوا  سابلا  نیح  ءارضلا و  ءاسابلا و  یف  نیرباصلا  اودهاع و  اذا  مهدهعب  نوفوملا  هاکزلا و  یتآ  هولصلا و  ماقا  باقرلا و 
ادخ هب  هک  تسا  یسک  راکوکین  هکلب  دینادرگب ، برغم  قرشم و  فرط  هب  ار  دوخ  يور  هک  تسین  نآ  يراکوکین  . ) نوقتملا مه  کئلوات 

ناـیاونیب و ناـمیتی و  نادـنواشیوخ و  هب  لاـم  یهلا  تـبحم  هار  رد  درواـیب و  ناـمیا  ناربماـیپ  یهلا و  باـتک  ناگتـشرف و  ترخآ و  زور  و 
نامیپ هک  یعقوم  هکنانآ  دـهدیم و  تاکز  درادیم و  اپرب  ار  زامن  دـهدیم و  ناگدرب  نداد ) تاـجن   ) نادنمتـسم و هار و  رد  ناگدـنامرد 

رادرک و تسار  وگتسار و  نانآ  دنتسه . ابیکـش  رابدرب و  سرت ، لماوع  تقـشم و  جنر و  لباقم  رد  دننکیم و  افو  دوخ  نامیپ  هب  دندنبیم ،
یتایآ - 2 تسا . هدش  بوسحم  دشر  نامیا و  یساسا  لوصا  فیدر  رد  نامیپ  دهع و  هب  افو  هک  دوشیم  هظحالم  دنشابیم .) يوقت  ياراد 
تهج نآ  زا  دوشیم ، هتسب  اهناسنا  نایم  هک  یعورشم  دهعت  ره  تقیقح  رد  دنکیم . یفرعم  ادخ  ار  نامیپ  دهع و  فرطکی  دیجم  نآرق  زا 

ادـخ اب  تفلاخم  نامیپ ، هب  ندرکن  لـمع  دـهعت و  نتـسکش  دریگیم ، رارق  هدـهاعم  ورگ  رد  دراد و  یهلا  هبنج  هک  یناـسنا  تیـصخش  هک 
رارقب ز تایآ  نیا  زا  ياهنومن  تسا . هدش  هداد  رکذت  احیرص  رتشا  کلام  نامرف  رد  هتکن  نیا  دوشیم . بوسحم 

(. دـندیزرو قدـص  دنتـسب ، ادـخ  اب  هک  يدـهع  هب  ءافیا  رد  ینادرم  نانموم  زا  . ) هیلع هللا  ودـهاع  ام  اوقدـص  لاـجر  نینموملا  نم  تسا : ری 
هب طوبرم  نامیپ  اهناسنا و  میقتـسم ، روطب  نانآ  فرط  دنتـسبیم ، مالـسا  ناشلامیظع  ربهر  اب  ای  رگیدـکی  اب  نامیا  اب  مدرم  هک  ییاـهنامیپ 

یهلا هبنج  اب  ار  اهنامیپ  نآ  دنوادخ  لاحنیا  اب  هزور و  زامن و  دننام  میقتسم ، ياهتدابع  هن  دوب ، ناشدوخ  يونعم  يدام و  یگدنز  حالصا 
وا و  دننام : دنکیم ، دزـشوگ  دندنبیم  هک  ییاهنامیپ  دهع و  هرابرد  ار  اهناسنا  تیلوئـسم  تایآ  زا  رگید  یهورگ  - 3 ددرگیم . روآدای 

تخـس ار  ینکـشنامیپ  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  - 4 تسا .) تیلوئـسم  دروم  دهع  دینک ، دـهع  هب  افو  . ) الوئـسم ناک  دـهعلا  نا  دـهعلاب  اوف 
ینکشنامیپ تهجب  . ) هیـساق مهبولق  انلعج  مهانعل و  مهقاثیم  مهـضقن  امبف  دننام : دنکیم . تابثا  ار  نانکـشنامیپ  يراکهبت  هدومن  موکحم 

ار نانکشنامیپ  ینکـشدوخ  تایآ  زا  یـضعب  - 5 میتخاس .) ـالتبم  تواـسق  هب  ار  ناـشیاهلد  میدرک و  تنعل  ار  ناـنآ  دـندش ، بکترم  هک 
(. دوشیم مامت  وا  ررض  هب  تسکـش  نیا  دنکـشیم ، ار  دوخ  دهعت  هک  یـسک  . ) هسفن یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نمف  دننام : دنکیم . دزـشوگ 

تسباو دهعت  لاح  رد  یمدآ  تیصخش  هک  تهجنادب  میتفگ : هک  تسا  هتکن  نامه  نیا 
هدرپ  ) هینلا قدص  مکینرصب  نیندلا و  بابلج  مکنع  ینرتس  دنکشیم . دهعتم  ناسنا  دوخ  تیصخش  دهعت ، نتـسکش  اب  تسا ، نآ  يافیا  هب  ه 

رد دشکیم ! تیعقاو  يور  یکیرات  هدرپ  نید  هنوگچ  تسا .) هتخاس  انیب  امـش  رب  ارم  متین ، يافـص  قدـص و  هدـناشوپ و  امـش  زا  ارم  نید ،
ریغ دننام  امش  اب  مناوتیمن  نم  دینکیم ، یمالسا  رئاعـش  هب  رهاظت  امـش  هک  تهجنادب  دیوگیم : یلزتعم  دیدحلایبا  نبا  هلمج  نیا  ریـسفت 

زا دیقفانم و  امش  هکنیا  اب  مشاب ) هتشاد  امـش  اب  یمالـسا  راتفر  منک و  یقلت  ناملـسم  ار  امـش  هک  تسنیا  نم  فیلکت   ) منک راتفر  ناناملـسم 
كاپان دیلپ و  امـش  نورد  هک  منادـیم  معلطم و  امـش  دـیلپ  نورد  زا  تین  قدـص  افـص و  تهجب  نم  یلو  دـیتسین . رادروخرب  یعقاو  مالـسا 

زا رگید  هدع  منک …  یفرعم  امـش  هب  ار  دوخ  هک  دراذگیمن  نم  نید  هک  تسنیا  نآ  دهدیم و  مه  يرگید  لامتحا  دیدحلایبا  نبا  تسا .
ریـسفت هب  هیبش  ار  هلمج  يانعم  زین  ینارحب  مثیم  نبا  دـننکیم . نایب  تسا  هدروآ  یلزتعم  حراش  هک  ار  انعم  نیمه  زین  هغالبلاجـهن  ناـحراش 

ینید فیاظو  دیوگیم : دنکیم و  مدرم  نآ  هجوتم  نینموملاریما  هک  تسا  دیدهت  دننام  هلمج  نیا  دـیوگیم : هدومن  نایب  دـیدحلایبا  نبا 
اکیپ گنج و  امش  اب  هدوب  ناناملسم  راتفر  دننام  امش  اب  نم  راتفر  دنکیم  باجیا  هک  نم 
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صالخا و اب  نم  یلو  تسا ، هدیناشوپ  امـش  زا  ارم  تقیقح  منک ) راتفر  تلوهـس  یمرن و  اب  امـش  اب  هکلب  ، ) مزادناین هارب  تنوشخ  منکن و  ر 
نآ زا  ناحراش  نیا  هک  دشاب  هتشاد  يرتمهم  يانعم  ریسفت  دروم  هلمج  هک  دسریم  رظنب  منادیم . الماک  ار  امش  نورد  مراد  هک  یتین  قدص 

هدـیناشوپ امـش  زا  ارم   ) يانعم نامهب  مکنع  ینرتس  هلمج  دـیاب  تسا ) هتخاس  انیب  امـش  هب  ارم   ) مکینرـصب هلمج  هب  رظن  اـب  دـناهدومن  تلفغ 
روبزم هلمج  دافم  نیاربانب ، دـشابیم . هدرپ  ياـنعمب  هک  باـبلج  هنیرق  هب  اـصوصخم  تسا . هدرک  يریگولج  ياـنعمب  هن  دـشاب ، هدوب  تسا )
نیمه يور  زا  و  دیـسانشیمن . ارم  امـش  مسانـشیم و  ار  امـش  نم  ینعی  دـنکیم . نایب  ار  مدرم  نآ  لهج  یهاگآان و  نینموملاریما و  یهاگآ 

قفانم و ناراکهبت  نآ  میدرک : حرـش  ریز  بیترت  هب  ار  قوف  هلمج  هغالبلاجـهن ) ریـسفت  همجرت و  همدـقم   ) لوا دـلجم  رد  اـم  هک  تسا  هتکن 
هک دندوب  هتخاس  دوخ  هفرح  ار  نید  زا  ییانعم  دیلاقت ، تاداع و  ناگدشهدیشک  ریجنزب  نآ  یگدنز و  هبساحمیب  ياهدادیور  رد  روهطوغ 

ياهکنیع نآ  اب  هک  تسا  ملسم  دوب . هتـشگ  نانآ  ییانیبان  ریدخت و  لماع  دنک ، کمک  تایعقاو  هرابرد  اهنآ  ياهیهاگآ  رب  هکنآ  ياجب 
ننیبب ار  یلع  باتفآ  زا  رتنشور  حیرص و  تیصخش  دنتسناوتیمن  كاپان  ياهنورد  زا  هدش  هیبعت 

سوه يوه و  راگنز  رابغ و  درگ و  هب  لد  يامن  قح  هنییآ  هک  یماگنه  اریز  تخانـشیم ، ار  نانآ  یبوخ  هب  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  یلو  د ،
زا نورب  ینیب  اهشقن  كاپ  یفاص و  دوش  نوچ  لد  هنییآ  يرآ : دهدیم ، ناشن  نشور  ار  زیچ  همه  دوشن ، هدولآ  یعیبطدوخ  ياهتیلاعف  و 

نوقتلت و ثیح  هلـضملا  داوج  یف  قحلا  ننـس  یلع  مکل  تمقا  ار  شارف  مه  ار و  تلود  شرف  ار  شاقن  مه  شقن و  ینیبب  مه  كاخ  بآ و 
هدـهعب تسا  هدـش  هدیـشک  هدـننکهارمگ  ياههداج  نایم  زا  هک  قح  ياههار  رـس  رب  ار  امـش  ینابهگن  نم   ) نوهیمتال نورفتحت و  لـیلدال و 

نم دیـسریمن .) بآ  هب  دـینکیم و  رفح  ار  اـهنیمز  دـیرادن و  يربـهر  دیـسریم و  رگیدـکیب  یهارمگ  ياـههداج  نآ  رد  امـش  ماهـتفرگ 
نآ هب  لمع  تقیقح و  تفایرد  كرد و  دسرب ، تیلعف  هب  رتهدرتسگ  رتشیب و  یمدآ  ياهدادعتسا  هک  هچ  ره  دینادیمن  رگم  متقیقح  نابهگن 

ناشیگدنز دیفس  هحفص  رد  هک  تسا  یمیقتسم  ياهطخ  دننام  اهتقیقح  ییادتبا ، هداس و  ياهناسنا  يارب  ددرگیم . رتساسح  رتراوشد و 
رد ناروناج  تیلاعف  هکنانچ  درادـن . دوجو  اههندرگ  اههلـصاف و  تقیقح  نانآ و  تیعقوم  نایم  تسا . هدـش  هدیـشک  هدـنریگ  ياهگنر  اب 

درادن میمصت  مسجت و  دیرجت و  لقعت و  هشیدنا و  ياههندرگ  زا  روبع  هب  جایتحا  دنراد ، هک  يزیرغ  ياههدیدپ 
هدننکعابشا عوضوم  اب  طابترا  ناکما  هزیرغ و  نآ  ششوج  زج  تسا ، حرطم  نانآ  يارب  هک  یتقیقح  ناروناج و  نآ  نایم  ياهلصاف  ینعی  . 

عونتم داعبا  ياراد  رتیفخم و  یهاگ  رتفیرظ و  تقیقح  اهنآ ، شرتسگ  شیازفا  اهدادعتـسا و  دـشر  اب  هکیتروص  رد  تسین . يرگید  زیچ 
هدنشک حالس  اب  درف  کی  هک  دنیبیم  دنکیم و  هدهاشم  ار  یتیانج  دوخ  هاگرذگ  رد  ییادتبا  حولهداس و  صخش  لاثم : ناونعب  ددرگیم .
دهاوخ لاغـشا  ار  ضورفم  صخـش  نهذ  تقیقح  ناونعب  هک  یمیهافم  دیناطلغ . نوخ  كاخ و  رد  ار  وا  دروآ و  رد  ياپ  زا  ار  يرگید  درف 

لتاق وا  تشک . تشاد  نت  هب  ياهوهق  سابل  هک  ار  يرگید  نآ  دوب ، هدیـشوپ  یبآ  ساـبل  هک  نآ  هک  دـنکیمن  زواـجت  دودـح  نیا  زا  درک ،
حرطم نادجو  اب  هاگآ و  یـضاق  کی  يارب  یتقو  هدـیدپ  نیمه  هکیتروص  رد  مشکب ! مدوخ  تسد  اب  ار  لتاق  یتسیاب  لوتقم و  نیا  تسا و 

دزادرپیم و یـسررب  قیقحت و  هب  تعاس  اهدـص  نآ ، ییوبات  قالخا  يداصتقا و  یقوقح و  یناور و  للع  تقیقح  صیخـشت  يارب  دوشیم 
نایاپ ار  دوخ  راک  دسریم ، نینچ  نم  رظنب  هلمج  اب  دیامن ، رداص  طیارـش  لماوع و  همهب  رظن  اب  دناوتب  ار  دوخ  مکح  هکنیا  نودب  مه  یهاگ 

تسا ا هدش  هدیشک  لطاب  ریگمشچ  ياههداج  نایم  زا  هک  قح  کیراب  ياههار  رس  رد  متقیقح و  نابهگن  نم  هک  هلمج  نیا  دهدیم .
نب یلع  انیقی  هک  یهلا  نایاوشیپ  ناهد  زج  یناهد  چـیه  نخـس  تشاد  مهاوخ  زاـب  فارحنا  زا  ار  امـش  ماییاـناوت  دـح  نیرخآ  اـت  هداتـسی ،
نم هب  قح  هک  ماگنهنآ  زا  دیوگیم . لماک  تحارـص  اب  هبطخ  نیمه  رد  هک  تسا  وا  اریز  دـشابیمن . تسا ، اهنآ  نیتسار  هدـنیامن  بلاطیبا 

تفگ و اب  دینکیم  نامگ  و  دیاهدرک ، هایـس  ار  دوخ  راگزور  هک  مدرم  امـش  ماهدرکن . یتقیقح  چـیه  رد  يدـیدرت  تسا ، هدـش  هداد  ناشن 
سحن لاوئـس  دینیـشنیم و  مه  رود  دیـسرب ! تقیقح  هب  دیهدب و  ماجنا  يراک  دیناوتیم  یبرم  ربهر  نودـب  دوخ  نایم  ساسایب  ياهدـینش 
نییعت یناوخزجر  هلمج  دـنچ  اب  ار  هعماج  دوخ و  فیلکت  دـیزادنایم  هار  هب  اـهتابثا  یفن و  دـیآیم ، لابندـب  يرگید  موش  خـساپ  ار  یکی 
يرید دیزیخیم ، رب  نادنخ  نامداش و  دیاهدرک ، جارختـسا  اهساملا  تایعقاو  ثداوح و  گنـس  لاغذ  ندـعم  زا  هکنیا  لایخ  هب  دـینکیم ،
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ياجب هک  ار  اهگنـس  لاغذ  هوبنا  دلامیم و  ار  امـش  ناگدید  دیآیم و  ناتغارـس  هب  دوخ  ریذپانیخوش  نیناوق  اب  تایعقاو  هک  درذـگیمن 
ات هک  ینیمز  دیزاسن ، فقوتم  ار  دوخ  دشر  هنودرگ  دیهدن  هار  دوخ  هب  هدوهیب  تمحز  همهنیا  دـهدیم . ناشن  امـش  هب  دـیاهتخودنا  ساملا 

مواقم یتسارب  تخادنا . دهاوخن  هارب  شخب  تایح  ياهراسهمشچ  امش  يارب  زگره  درادن ، بآ  ياهرطق  شقامعا 
ناـشن دوـخ  زا  دوـب ، هتفاـی  مسجت  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  رد  هـک  ضحم  تلادـع  ربارب  رد  نارود  نآ  مدرم  زا  یهورگ  هـک  یتجاـجل  ت و 

ییاههفـسلف هداد ، تیمـسر  ار  هوق  روز و  عماوج  همه  ردت  هک  دشاب  هدوب  يرـشب  كانلوه  هفایق  نآ  هدننکریـسفت  دناوتیم  یبوخب  دـنداد ،
هدرک مگ  هار  مدرم  امـش  دـهدیم . رارق  تسا  ناسنا  گرگ  ناسنا  ار  دوخ  راعـش  دروآیم و  دوجو  هب  زیگناتشحو  ياههرهچ  نآ  بسانم 

لوصا و هک  ییاههشیدنا  اب  تسا ، هدرک  رات  هریت و  یتسرپهاج  لام و  یهاوخدوخ و  رابغ  دود و  ار  نآ  حوطس  همه  هک  ار  دوخ  ياهنورد 
تاـیعقاو قیاـقح و  هب  هـک  يریگفدـه  نـیا  اـب  دـینکیم ، رفح  دـیواکیم و  تـسا ، هدرک  هـتکید  امـش  ماـخ  یناوـیح  زیارغ  ار  شنیناوـق 

ماخ یناویح  زیارغ  ششوج  زا  هک  يراکفا  هلیسوب  هدنشک  داوم  نجل و  زا  رپ  ياهنورد  نانچ  ندیناروش  هکیتروص  رد  دیـسرب ! شخبتایح 
هک ار  یتایعقاو  زورما  نم   ) نایبلاتاذ ءامجعلا  مکل  قطنا  مویلا  دیـشخب . دـهاوخن  امـش  يارب  ياهجیتن  رابگرم  ناـقفخ  زج  دروآیم ، رب  رس 
اب هک  ییاهدادـیور  تایعقاو و  مروآیم .) رد  نخـس  هب  دـنقیاقح ، رگنـشور  هدننکراکـشآ و  ایوگ و  ینعم  رد  یلو  شوماخ ، شرهاـظ  رد 

ایآ ح دنیوگیمن !؟ نخس  ام  اب  شوماخ  هفایق  نآ  اب  یتسه  ملاع  طباور  ازجا و  ایآ  دنراد  ار  نابز  نیرتایوگ  شوماخ  هفایق 
يور رد  هک  فیعـض  هدـنرپ  کی  ایآ  دنتـسین !؟ هدرپ  تشپ  تایعقاو  زاربا  يارب  ییایوگ  نابز  تاوجوم ، ورملق  رد  نیناوق  يهقلطم  تموک 

، نامز لوط  رد  خیرات  رابیوج  اهناسنا و  تایح  رد  مکاح  لوحت  تکرح و  درادن !؟ وگتفگ  ام  اب  تسا ، هداد  رـس  ياهنارت  یتخرد  راسخاش 
نایرج دننزیمن !؟ فرح  ام  اب  تلیـضف  قاشع  تیـصخش  يالتعا  خیرات و  لاچ  هیـس  رد  ناراکهبت  طوقـس  دهدیمن !؟ رارق  بطاخم  ار  ام 

اب هکنیا  اب  تایعقاو  نیا  يرآ ، دـنرادن !؟ ام  اب  ینخـس  اهشنک  لابند  هب  راوهیاس  اهشنکاو  نداتفا  هارب  دوخ و  ياهتلع  لاـبند  رد  اـهلولعم 
مشچ و کیل  تسین  رود  نم  هلان  زا  نم  رـس  دـننزیم : دایرف  دـنیوگیم و  اهنخـس  ام  اب  دـننایرج ، رد  یتسه  هاگرذـگ  رد  شوماخ  هفاـیق 

شتآ هک  دنیوگب : امـش  هب  ینعی  دـیوش ، انـشآ  یعیبط  شوگ  هار  زا  شتآ  ندـنازوس  اب  امـش  هک  دراد  یتوافت  هچ  تسین  رون  نآ  ار  شوگ 
ادیپ تیعقاو  نآ  هب  ملع  هدهاشم ، نیا  هار  زا  دنازوسیم و  شتآ  هک  دـینیبب  ناتمـشچ  اب  ای  دـیوش ، هاگآ  تیعقاو  نآ  هب  امـش  دـنازوسیم و 
نداد ناشن  يارب  يدادرارق  ياههدیدپ  هک  یظفل  ياهبلاق  اریز  دوب ، دهاوخ  رتصلاخ  رتنشور و  مود  تروص  رد  امش  یهاگآ  هکلب  دینک .

يا تسا . هدومن  رارقرب  طابترا  نآ ، اب  هطساو  نودب  امش  نهذ  هدرکن ، یتطاسو  دنشابیم ، روبزم  تیعقاو 
حیجرت تایعقاو  نآ  دوخ  اـب  طاـبترا  رب  ار  تاـیعقاو  اـب  ساـمت  هلیـسو  هک  تسا  نانیـشن  كاـخ  اـم  یگدـنام  بقع  لـماوع  زا  یکی  مه  ن 

نوچ اهمان  اهظفل و  تسا : هتشگ  ام  یگدنز  هار  رس  ياهماد  رگیدکیب ، یناعم  لاقتنا  لقن و  مهافت و  يارب  هلیـسو  نیرتیلاع  نیا  میهدیم .
سامت زا  شیوخ  نهذ  نتخاس  لوغشم  يارب  ار  اههمسجم  اهسکع و  اهتروص و  هکنانچ  تسام  رمع  بآ  گیر  نیریش  ظفل  تساهماد 

نم زا  هک  يدرم  يار  ددرگیم  تیعقاو  زا  رود   ) هتیراذم قح  یف  تککش  ام  ینع  فلخت  ءرما  يار  بزع  مییامنیم !! مادختسا  تایعقاو  اب 
هب ور  تقیقح و  زا  نم  ریـسم  ماهدرکن .) دیدرت  کش و  یقح  چـیه  رد  نم  تسا  هدـش  هداد  ناشن  نمب  قح  هک  ماگنهنآ  زا  دـیامن . فلخت 
رد هک  اهناسنا ، ریاس  دننام  تسا  یناسنا  تعیبط ، ملاع  حطـس  نایرج  رد  مالـسلاهیلع ، بلاطیبا  یب  یلع  دیوشن  ادـج  نم  زا  تسا  تقیقح 

تیدـبا و تیلزا و  دوریم . دـشوپیم و  اـیند  نیا  زا  مشچ  مه  رگید  يزور  هدـمآ  يزور  هتفرگ ، رارق  گرم  یگدـنز و  تـکرح و  ریـسم 
نآ دیشک .) دنهاوخ  رس  هب  ار  گرم  ماج  يرشب  سوفن  همه  . ) توملا هقئاذ  سفن  لک  سب . تسادخ و  نآ  زا  هاگماش  دادماب و  نآ  قوفام 

رم هچنانچ  دهدیم . وا  تسد  هب  ار  گرم  تبرش  هلایپ  رگید  يزور  دنافکشیم ، دوجو  غاب  رد  ار  یمدآ  تایح  يزور  هک  یهلا  نوناق 
ناوراک نامه  وضع  زین  تقیقح  هتفاـی  مسجت  نآ  دوخ  دـندوب ، گرم  هگلزنم  ناـیناوراک  دـندوب ، نینموملاریما  بطاـخم  زور  نآ  هک  یمد 

دیوشن و ادج  تسا ، هریت  كاخ  ریز  هب  ور  نازیخ  نداتفا و  هک  نم  یعیبط  تیدوجوم  نیا  زا  دیوگب : مدرم  هب  دناوتیمن  وا  اذـل  تسا . هدوب 
تاـجایتحا يور  اـهناسنا  یلومعم  یعیبط و  ياهیگتـسویپ  اهیگتـسباو و  قیرغ  عقوت ز  تشاد  ناوتن  يریگتـسد  اریز - دیـشاب …  نم  اـب 
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تـسدب هک  یحور  دشر  تهجب  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تسا  ملـسم  و  ییوجدوس ، يور  رگیدکی  زا  نانآ  یئادـج  تسا و  رذـگ  دوز  يدام 
یمدرم تسا ، تقیقح  هک  شیوخ  دوجو  رد  رادیاپ  يرـصنع  نتـشاد  تهجب  وا  اذل  درکیم . تکرح  جایتحا  دوس و  نیا  قوف  دوب ، هدروآ 

دوخ هک  دنزیم  دایرف  مدرم  نآ  هب  بلاطیبا  نب  یلع  عقاو  رد  سپ  دناوخیم  شیوخ  يوس  هب  دنتـسه ، یبایتقیقح  دادعتـسا  ياراد  هک  ار 
یلع رادرک  راتفگ و  رد  یبوخ  هب  ار  اعدم  نیا  لیلد  دیزرفارب ، تقیقح  رگنـشور  ياههلعـش  اب  ار  دوخ  دینک ، کیدزن  تقیقح  هبذاج  هب  ار 
نیا شناج  قامعا  زا  وا  هک  دننادیم  همه  تسا . هدادن  رارق  انتعا  هجوت و  دروم  زگره  ار  دوخ  یعیبط  تیدوجوم  وا  هک  تفای  ناوتیم  (ع )

هللا و ر یقلا  نا  نم  یلا  بحا  ادفصم  لالغالا  یف  رجا  ادهسم و  نادعسلا  کسح  یلع  تیبا  نئل  هللاو  هک : دروآیم  رب  ار  نخس 
يرثـلا یف  لوطی  اـهلوفق و  یلبلا  یلا  عرـسی  سفنل  ادـحا  ملظا  فیک  ماـطحلا و  نم  یـشل  ابـصاغ  داـبعلا و  ضعبل  اـملاظ  هماـیقلا  موی  هلوس 

ارم هک  ییاهریجنز  رد  منامب و  رادیب  دادماب  ات  نادعـس  يازهجنکـش  ياهراخ  يور  یهاگنابـش  یباوخیب  اب  رگا  ادخ ، هب  دنگوس   ) اهلولح
هک یلاحرد  منک  رادید  شلوسر  ادخ و  اب  تیدبا  زاغآ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتبوبحم  يارب  موش ، هدیـشک  اهكاخ  يور  دراشفب  دوخ  رد 

، منک ملظ  یسکب  مایعیبط  تیدوجوم  دوس  هب  هنوگچ  و  منک . بضغ  ار  ایند  عاتم  زا  يزیچ  ای  مشاب و  هدرک  یمتس  شناگدنب  زا  یضعب  هب 
، بلاطیبا راوگرزب  دـنزرف  يا  دـنامیم .) هریت  ياهکاخ  ریز  رد  ینـالوط  سب  یناـمز  دوریم و  یگدیـسوپ  هب  ور  تعرـس  هب  هکیتروص  رد 
اهینرق و سیوا  اهرتشا و  کلام  اهرامع و  اهرذوبا و  هک  تسا ، هدوب  وت  اب  تقیقح  هک  تسا  نآ  هاوگ  تیگدنز  رساترس  قدص و  تنخس 
دـنتفرگ و رارق  وت  هبذاـج  رد  هک  دـندوب  ینیب  تقیقح  ناـیوجتقیقح  ناـنیا  يدوـمن . مدـقت  تیرـشب  خـیرات  هب  يدرک و  تیبرت  اهدادـقم 
هچ تسنیا  تقیقح  هک  تقیقح  دـننیب  وت  رد  تسا  نیب  تقیقح  هک  تقیقح  لـها  هدـید  يرآ : دـندرک . دوباـن  ار  تاـیح  یچوپ  ياهرادـنپ 

یسوم سجوی  مل  ینامرک  داوف  تسا  نییآ  نینچ  هک  تقیقح  تسار  نآ  هن  رو  نارگن  تقیقح  يوس  نارگد  مشچ  تسین  درک ! ناوتیم 
سرت زا  شلد  هکلب  دوبن ، نتشیوخ  زا  میب  يارب  مالسلاهیلع  یسوم  ساره   ) لالضلا لود  لاهجلا و  هبلغ  نم  قفـشا  لب  هسفن  یلع  هفیخ  (ع )

مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  یناور  ياهتیلاعف  اههدـیدپ و  هرابرد  یلک  يرظن  دوب .) بارطـضا  رد  هارمگ  ياـهتلود  ناـنادان و  يزوریپ 
دننام مه  ار  ترـضح  نآ  ساره ، تشحو و  لـماوع  املـسم  هکنیا  اـب  دـنکیم ، یفن  دوخ  زا  ار  میب  سرت و  هلمج  نیا  رد  ع )  ) نینموملاریما
یلاع شمارآ  زا  هنوگچ  میب  سرت و  لماوع  ربارب  رد  ریظنیب  تیـصخش  نیا  هکنیا  حیـضوت  يارب  ام  دوب . هدرک  هطاـحا  یناـسنا  دارفا  ریاـس 
هدوب نینموملاریما  يداعریغ  فاصوا  همه  رگنـشور  دـناوتیم  يدودـح  اـت  هک  مینکیم  حرطم  ار  یلک  ثحب  کـی  تسا ، هدوب  رادروخرب 
نیعم يانعم  صاخ و  تیفیک  رگنشور  دناوتیم  یلک  ثحب  نیا  ینعی  دوشیم . هدید  وا  ینیع  یگدنز  هغالبلاجهن و  رـساترس  رد  هک  دشاب 

. دشاب هدوب  نینموملاریما  یناگدنز  رد  اهـشمارآ  اهسرت و  اهسای و  اهدیما و  اهنامرآ و  اهتسکـش و  اهيزوریپ و  اههودنا و  اهيداش و 
لیـصفت حرـش و  اب  دـنکیم ، يزیر  یپ  هغالبلاجـهن  و  ع )  ) یلع هرابرد  ار  ام  ياهتفرعم  نیرتیـساسا  زا  یکی  ثحبم  نیا  هک  تهج  نادـب 

هاوخ لاوئس  نیا  هب  خساپ  ندرک  ادیپ  هرابرد  مزال  یسررب  یلک  ثحب  نیا  مینکیم . حرطم  ار  نآ  يرتشیب 
نینموملاریما یگدـنز  نوئـش  اب  يدودـح  ات  هک  تسا  لاوئـس  نیا  هب  خـساپ  ندـش  نشور  اب  مینکیم ؟ ریـسفت  هنوگچ  ار  تایح  هک : دوب  د 

دودـح ات  مینک ، كرد  تسا ، هدومن  دوخ  تایح  هرابرد  ع )  ) یلع هک  ار  يریـسفت  یگنوگچ  رگا  ینعی  تشگ . میهاوخ  انـشآ  مالـسلاهیلع 
ار نآ  نوئش  و  ع )  ) یلع تایح  یعقاو  تخانش  هچ  رگا  میمهفب . ار  ناگرزب  گرزب  نیا  تایح  نوئش  یگنوگچ  لماوع و  میناوتیم  يدایز 

لامک یناد  ار  لقع  یـشاب  لقع  هک : تسا  یـساسا  نوناق  کـی  نیا  اریز  درک ، كرد  ناوتیمن  تسا ، اـهنآ  صوصخم  تیعقاو  هک  روطنآ 
رارق ساسحا  دروم  یگدـنز  ـالوا  یتسیاـب  اـهنآ ، ریـسفت  تاـیح و  نوئـش  كرد  يارب  هک  تسا  ملـسم  لاـمج  ینیب  ار  قشع  يدرگ  قشع 
هدنز ساسحا  یلو  تسا ، هدـنز  هک  یناسنا  زا  اریز  ددرگیم ، وربور  روبزم  لاوئـس  اب  دـنکیم ، ار  ندوب  هدـنز  ساسحا  هک  یناسنا  دریگب .

هک بلطم  نیا  دـیاش  تسا . درومیب  الماک  تسیچ ؟ یگدـنز  رد  امـش  ياههتـساوخ  یتاـیح و  نوئـش  هکنیا  زا  لاوئـس  دـنکیمن ، ار  ندوب 
دیاب دنکن !؟ ساسحا  ار  دوخ  یگدنز  دشاب و  هدنز  یناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دشاب ، هدوب  روآهدنخ  صاخشا  زا  یضعب  يارب  میتفگ 

دنکیم مه  یگدنز  ساسحا  ناسنا  نآ  مییوگب : هک  دیآیمن  مزال  تسا ، هدنز  ناسنا  کی  مییوگیم : یتقو  يرآ  هک  دوش  دزـشوگ  نانیاب 
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رجم هک  لیلد  نیاب 
، دنکیم سفنت  اوه  زا  ناسنا  دیامن . حرطم  نآ  كرد  يارب  ار  دوخ  یتسه  هک  دوشیمن  نآ  بجوم  یتسه  هنحص  رد  ناسنا  نتفرگ  رارق  د 

هتفرگ رارق  نوگانوگ  ياهتکرح  اهلوحت و  رابیوج  رد  ناسنا  تسا . لفاغ  نآ  ندوب  يرورـض  سفنت و  نیا  زا  شرمع  تاقوا  بلغا  یلو 
روبع نامز و  هب  اهنت  هن  لاحنیا  اب  درادن ، دوجو  دـنکیم  یگدـنز  نآ  رد  هک  یناهج  وا و  تیدوجوم  رد  نوکـس  دوکر و  ياهظحل  یتح  و 

نیرتهب دزرویم . تلفغ  مه  لوحت  تکرح و  دوخ  زا  اـبلاغ  یتح  هکلب  درادـن ، یهجوت  دوشیم ، عازتنا  لوحت  تکرح و  زا  هک  نآ  يازجا 
دیآیم شیپ  لاوئس  نیا  اجنیا  رد  دنزیم . رس  وا  زا  هروبزم  روما  هب  هجوت  مدع  تهج  هب  هک  تسا  ییاهاطخ  تاهابتشا و  هلئـسم  نیا  دهاش 

ار ناـمز  هن  تکرح  لوحت و  راـبیوج  رد  نتفرگ  رارق  اـب  ارچ  دـنکیمن و  یتـسه  هب  یهجوت  یتـسه ، رد  ندـش  روهطوغ  اـب  یمدآ  ارچ  هک 
هب ار  یمدآ  هاگآدوخ  نهذ  تاعوضوم  تاسوسحم و  نآ  بلغا  هک  تسا  نیا  شخساپ  ار … ؟ لوحت  تکرح و  دوخ  هن  دنکیم و  كرد 

روبزم روما  تاـیئزج  اـب  ساـمت  لاـح  رد  اـم  یگدـنز  تاـظحل  بلغا  نوچ  و  تسا . اـهنآ  اـب  طاـبترا  لاـح  رد  هک  درادیم  لوغـشم  دوـخ 
زا عافد  ندیباوخ و  نتفر و  هار  نتـسشن و  دوخ  هب  هجوت  ام  ینعی  دندرگیمن . ام  هاگآدوخ  نهذ  دراو  اهنآ  یلـصا  تایعقاو  اذل  درذگیم ،

یتسردنت د
هلحرم هب  هکنیاب  هجوت  تهجب  ار  دوخ  نادـنزرف  ام  دـنکیم . باجیا  ار  روبزم  ياههدـیدپ  ام  تیدوجوم  میدوجوم و  اـم  هکنیا  هب  هن  میرا ،

هدـیناسر هلحرم  نآ  هب  ار  نامدـنزرف  هک  لوحت  نوناق  لصا  هب  یهجوت  چـیه  و  میتسرفیم ، ناتـسبد  هب  دناهدیـسر ، شزومآ  بساـنم  دـشر 
یگدنز صاوخ  اههدیدپ و  دیامنیم ، لاغـشا  ار  ام  هاگآ  نهذ  رمع ، تاقوا  بلغا  هک  هچنآ  یگدنز ، هدیدپ  تسا  نینچمه  میرادن . تسا ،

هدوب حرطم  ام  يارب  تایح  لصا  هکنیا  نودب  جنر ، درد و  لماوع  زا  رارف  تذل و  لماوع  لابند  ندیود  ندیباوخ و  ندروخ و  دـننام  تسا ،
رارق يدوبان  رطخ  رد  يرـشب  تاـیح  تشادـن ، دوجو  ناـسنا  یهاـگآان  یهاـگآ و  زا  رظن  عطق  اـب  یگدـنز  يارب  یتباـث  نیناوق  رگا  دـشاب .

رد ددرگیم . شایهابت  طوقـس و  لماع  تسا ، نآ  یـساسا  رـصنع  نآ  هب  یهاگآ  هک  یتقیقح  اـب  عوضوم  هب  هجوت  مدـع  اریز  تفرگیم ،
( یگناگیبدوخ زا   ) یهابت کی - ددرگیم : تیرشب  بیـصن  تایح  لصا  هب  یهاگآان  زا  هک  میوشیم  رکذتم  ار  زیگنافسا  یهابت  ود  اجنیا 
اب رازراک  رد  ار  تایح  ياقب  هک  تسا  تایح  هدننکهرادا  دوخ  هک  تسا  ملـسم  اریز  دزیرب ، مه  رد  ار  اهوگلا  تایعقاو و  همه  دـناوتیم  هک 

یح ياههدیدپ  اهفک و  رد  نتشگ  روهطوغ  نآ و  هب  یهاگآان  تهج  هب  تایح  لصا  هک  یتقو  تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  محازم  لماوع 
هک یعقوم  هکنیا  رگید  یهابت  ود - دشاب . هتـشاد  تسد  رد  ار  تایح  نآ  تیریدم  دناوتیم  دوخ  هنوگچ  دریگن ، رارق  دوخ  هاگدید  رد  تا 

نوئش هجیتنرد  ددرگیم ، رانکرب  یهاگآ  هقطنم  زا  زین  نآ  ياهشزرا  اهفده و  یـساسا و  نیناوق  دوشیم ، رود  یهاگآ  هقطنم  زا  تایح 
نینچ دوشیم . دامتعا  هیکت و  لباق  لوصا  زا  هتخیـسگ  ياهظحل و  لماوع  شوختـسد  یتاـبن  يداـمج و  ياههدـیدپ  دـننام  یناـسنا  تاـیح 
کی تایح  دیوگیم : هک  مینک  شومارف  دبا  يارب  مه  ار  هلمج  نیا  دومن . هیجوت  ریسفت و  ناوتیمن  ییوگرعش  هفسلف و  چیه  اب  ار  یگدنز 

: مییوگب هک  تسا  هدنبیرف  نامگ  کی  نیا  موهفم  نآ  دوخ  اب  هن  میراد  راک  رـس و  نآ  ياههدیدپ  اهلولعم و  اب  ام  تسا و  يدیرجت  موهفم 
یگتـسویپ نتخاس  نشور  يارب  میراد . راک  رـس و  نآ  ینیع  ياههدـیدپ  اهلولعم و  اب  ام  تسین ، يدـیرجت  موهفم  کـی  زج  يزیچ  تاـیح 

رکذـتم ار  لوـلعم  تـلع و  عوـن  ود  تـسخن  دـشاب ) تـیلع  ود  نآ ، هـطبار  هـکنیا  ضرف  رب  ، ) نآ ینیع  ياههدــیدپ  اـهلولعم و  اـب  تاـیح 
يراک لولعم  يدـعب  ياـهتیعقوم  اـب  دروآیم و  دوجو  هب  ار  لولعم  تسا ، هدرک  ادـیپ  تیلع  ناونع  هک  یعوضوم  مکی - عون  میدرگیم :

وع ات  دیآیم و  دوجوب  لولعم  ناونعب  نامتخاس  نآ  دنکیم و  انب  ار  نامتخاس  هشقن  نآ  قباطم  انب  دشکیم و  هشقن  سدنهم  درادن ،
، دوب هتخاس  ار  نآ  هک  ییانب  دوب و  هدیشک  ار  نآ  يهشقن  هک  یـسدنهم  هچ  دهدیم ، همادا  دوخ  دوجوب  دبوکن ، مه  رد  ار  نآ  بیرخت  لما 

اهر هک  تسا  یتلع  زادناریت  ینالـضع  لمع  يریگهناشن و  نینچمه  دنام . دهاوخ  یقاب  ضورفم  نامتخاس  هن ، ای  دـنهدب  همادا  دوخ  دوجوب 
ینالـضع لمع  يریگهناشن و  زا  درک ، دهاوخ  روبع  اهنآ  زا  هدـش  اهر  ریت  هک  ار  يدـعب  ياهدادـیور  یلو  دروآیم ، دوجوب  ار  ریت  ندـش 

هدـش اهر  ریت  درک . دـهاوخ  داجیا  نآ  رد  يرثا  دـیکچ و  دـهاوخ  هدـش  اهر  ریت  نآ  هب  ناراب  تارطق  ناـهگان  ـالثم  تسا . هدـیرب  زادـناریت 
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تـشونرس نییعت  دنکیم ، ادیپ  تیلع  ناونع  هک  یعوضوم  مود - عون  دومن …  دـهاوخ  دروخرب  ریت  نآ  اب  دوخ  ریـسم  رد  ناهگان  يرگید 
نآ بآ  ترارح  تسا ، هتفرگ  رارق  هدـننکمرگ  يراخب  يور  هک  بآ  هساک  کـی  دـننام  دراد ، تلع  نآ  هب  یگتـسویپ  هظحل  ره  رد  لولعم 
رد يرگید  يامرگ  امرـس و  لماع  هک  تسنیا  رب  ضرف  هتبلا  ددرگیم ، نییعت  دـشابیم ، اراد  ضورفم  يراخب  هک  یترارح  رادـقم  اب  هساک 

، دنکیم زورب  هدنز  ناسنا  زا  هک  ینالضع  یناور و  تیلاعف  هدیدپ و  ره  ینعی  تسا ، مود  عون  زا  تایح  هدیدپ  دنکیمن . تلاخد  بآ ، نآ 
دیدپ نیا  درادن . دوجو  باتفآ  اب  یگتسویپ  نودب  هک  ییانشور  دننام  دراد ، یگتسویپ  تایح  اب  اهنآ ، يازجا  نیرتزیچان  یتح 

دوجو هب  تسا  تایح  ياراد  هک  یناسنا  رد  اهنت  تذـل  هکنانچ  هک  تسا  یهیدـب  دـنکیم . تذـل  ساـسحا  ناـسنا  میریگب : رظن  رد  ار  اـهه 
رد یناسنا  هک  لاح  نامه  رد  رگا  رتنـشور  ترابع  هب  دـشابیم ، تاـیح  دوجو  هب  دنتـسم  هدـیدپ ، نیا  زا  هظحل  ره  همادا  نینچمه  دـیآیم ،

ناسنا هک  لاح  نآ  رد  تشاد . دـهاوخن  دوجو  تذـل  ساسحا  مه  هظحل  کی  یتح  دـبای ، نایاپ  يو  تایح  تسا ، روهطوغ  تذـل  ساسحا 
اههدـیدپ و همه  تسا  بیترت  نـیمهب  دتـسیایم . زاـب  شناـیرج  زا  وا  هشیدـنا  هـظحل  ناـمه  رد  ددرگ ، لـتخم  وا  تاـیح  رگا  دـشیدنایم ،
. دراد تایح  اب  یگتـسویپ  ءاقب ، همادا و  رد  مه  ندـمآ و  دوجوب  رد  مه  میقتـسم  روطب  هک  ناـسنا  ینالـضع  یناور و  يزغم و  ياـهتیلاعف 

تـالاح رد  ناـسنا  هک  تسا  دـیدش  میقتـسم و  يردـقب  نآ  ياـهتیلاعف  اههدـیدپ و  تاـیح و  ناـیم  یگتـسویپ  نیا  تفگ : ناوـتیم  هکلب 
حیـضوت هرابرد  نیـشیپ  ثحبم  رد  نآ  ياهتیلاعف  اههدیدپ و  اب  تایح  هطبار  دـنکیم . هابتـشا  تایح  دوخ  اب  ار  یتایح  تیلاعف  یلومعم و 

: میهاوخیم نونکا  دوب . بلطم  ندرک  هداس  يارب  شور  نیا  میدرک . حرطم  ار  تیلع  هطبار  نآ ، ياـهتیلاعف  اههدـیدپ و  اـب  تاـیح  هطبار 
مسق دندرگیم : میسقت  هدمع  مسق  ود  رب  دنیامنیم ، زورب  تایح  زا  هک  ییاهتیلاعف  اههدیدپ و  مینک . نایب  رتقیقد  ار  روبزم  هطبار 

، ساسحا تکرح ، دننام  میمانیم ، تایح  میقتـسم  تاصتخم  ار  اهنآ  ام  دننکیم و  زورب  تایح  زا  میقتـسم  روطب  هک  دنتـسه  يروما  مکی -
، لثمدـیلوت دـنزیم ، تاـیح  هب  بیـسآ  هک  هچنآ  زا  زیرگ  تسا و  تعیبـط  میـالم  هک  هچنآ  هب  ندـش  بـلج  تاـیح ، هـمادا  يارب  شـشوک 

باختنا دننام : دنیامنیم ، زورب  تایح  زا  لآهدیا ) دوخ   ) بولطم دوخ  ندمآ  دوجو  هب  زا  سپ  هک  دنتسه  يروما  مود - مسق  نتـساوخ … 
اههدیدپ و مسق  نیا  کلذ . ریغ  نیعم و  یعامتجا  نیناوق  قالخا و  شریذپ  صخـشم ، يرکف  ياهراک  هب  لاغتـشا  یگدنز ، رد  نیعم  شور 

نیا هکلب  دـنکیمن ، باجیا  ار  نیعم  تاعوضوم  رد  هشیدـنا  تایح  تعیبط  دوخ  اریز  میمانیم ، تایح  میقتـسمریغ  تاصتخم  ار  اهتیلاعف 
روبزم روما  رد  ار  تایح  اهنآ ، هنیمز  رد  تبثم  تیلاعف  ینورد و  لماوع  یعاـمتجا و  یطیحم و  طیارـش  شریذـپ  اـب  هک  تسا  بولطم  دوخ 
یئزج تقیقح  رد  دنکیم ، زورب  تایح  رمتـسم  نایرج  رد  هک  یتیلاعف  هدیدپ و  ره  مییوگیم : میـسقت ، نیا  هظحالم  اب  دزادـنایم . نایرجب 

ای هدـیدپ  نآ  ندروآ  دوجو  هب  زا  سپ  تاـیح  زا  یـصاخ  تیعقوم  هکنیا  هن  دـباییم ، لوحت  لیدـبت و  تیلاـعف  اـی  هدـیدپ  نآ  هب  تاـیح  زا 
، تایح زا  یـصتخم  ره  زورب  اب  میتفگ : هکنانچ  هکلب  دهدب . همادا  دوخ  دوجو  هب  یـصاخ  ینوگرگد  اب  یلومعم ، تلع  کی  دننام  تیلاعف ،

کی م
ناـسنا نوـچ  یلو  درب  دــنهاوخ  ناـهن  رد  يزیچ  وـت  زا  درپـس  یهاوـخ  لد  هـک  یلیم  ره  هـب  سپ  يرآ - دوریم . نـیب  زا  تاـیح  زا  رادــق 

ره تقیقح  رد  دـیامنیم ، فرـص  نیعم  ییاههتـساوخ  رد  ار  تاـیح  لآهدـیا ) دوخ   ) بولطم دوـخ  هلیـسوب  هک  ناور  ياراد  تسیدوـجوم 
نوناق نامه  نیا  دـنامیم . رادـیاپ  تباث و  دـیامنیم ، زورب  ناور  ورملق  رد  لآهدـیا  دوخ  هطلـس  تراظن و  اب  هک  یتاـیح  تیلاـعف  هدـیدپ و 
هطبار هجیتن  رد  دیدج . زایتما  هفاضاب  تسا ، نیـشیپ  هلحرم  تازایتما  ياراد  ياهتفای  لماکت  هلحرم  ره  دـیوگیم : هک  تسا  یملع  یفـسلف -
روما هلیـسوب  تاـیح  ءازجا  هک  ینعم  نیاـب  تیلع ، هطبار  هن  تسا ، يدیعـصت  هطبار  دـهدیم  زورب  هک  ییاـهتیلاعف  اههدـیدپ و  اـب  تاـیح 

اب یتافانم  بلطم  نیا  و  دـنامیم . رادـیاپ  تباث و  ورملق  نآ  رد  دوشیم و  دیعـصت  ناور  ورملق  هب  لآهدـیا  دوخ  هطلـس  تراظن و  اب  هروبزم 
ندـش ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  دـیوگیم : يولوم  درادـن ، تسا ، تعیبط  رواجم  هک  ناور  يرهاظ  حطـس  یمئاد  نایرج 
قیمع حطـس  يرادیاپ  تابث و  تایح و  یمئاد  نایرج  زورب و  نیا  دسج  رد  دیامنیم  يرمتـسم  دسریم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردنا 

ناسانش تسیز  زا  یهورگ  هلیسو  هب  زورما  تسا ، هدش  هتفگ  شیپ  لاس  دصتفه  ابیرقت  یمالسا  هفسلف  رد  هک  ناور 
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دایز تعرـس  هب  اهنآ  دـننامیمن ، رییغتیب  هدـنز  مسج  داوم  ددرگیم : يرـشب  فراعم  دراو  مهم  یملع  فشک  کی  ناونعب  نیراپوا  دـننام 
دننام ام  ياهندب  دندرگیم . عفد  نوماریپ  طیحم  هب  ناشهیزجت  زا  لصاح  داوم  دـعب ، دوش و  دازآ  ناشهتفهن  يژرنا  ات  دـنوشیم ، هتـسکش 

اب یقیرط  هب  ناوتیم  ار  تاـیح  ناـمزاس  عون  نیا  دـیوگیم : زاـب  دـنوشیم . هزاـت  هتـسویپ  ییوج  بآ  ناـسب  ناـشداوم  دـنناور و  ياـهرهن 
کت کت  نیعم  ياهیگنهامه  اهیلاوت و  هب  نآ  یعقاو  تیدوجوم  هک  درک  هسیاـقم  ینوفمـس ، کـی  دـننام  یقیـسوم ، رثا  کـی  ناـمزاس 

یمظنیب یگنهامهان و  دوش و  بارخ  روکذم  ینوفمـس  نآ ، هجیتن  رد  ات  دروخب  مه  رب  یلاوت  نیا  هک  تسا  یفاک  دراد و  یگتـسب  اهادص 
نیا اب  زج  ياهفـسلف  ملع و  چیه  اب  تایح ، رمتـسم  لوحت  اب  ناور  تایعقاو  ندوب  رادیاپ  تابث و  يارب  یحیحـص  ریـسفت  دریگب . ار  نآ  ياج 

مه لضف  نآ  لضف  تسا و  لدع  نآ  لدع  تسین  بآ  نآ  بآ  تسا  هام  نآ  هام  تسیون  نرق  نیا  تشذـگب  نرق  درادـن : دوجو  ریز  تایبا 
سکع راب  دنچ  وچ  نیا  بآ  لدـبم  دـش  ماود  رب  رارق و  رب  یناعم  نیو  مامه  يا  تفر  اهنرق  رب  اهنرق  مماو  نرق  نیا  دـش  لدبتـسم  هچرگ 

رد م تایح  يولوم  نامسآ  جوا  راطقا  رب  هکلب  ناور  بآ  رب  تسین  شیانب  سپ  خساپ : رارق  رب  رتخا  سکع  هام و 
. دشاب هتشاد  ار  ندوب  هدنز  ساسحا  ناسنا  - 1 یتسیاب : ددرگ ، اهشزرا  هقطنم  دراو  ناسنا  کی  رظن  رد  تایح  هکنیا  يارب  اـهشزرا  هقطن 
ار دوخ  یمدآ  هک  تسا  ندوب  هدنز  ساسحا  اب  دـیامنیم . تابثا  تعیبط  ناهج  داوم  ریاس  رب  ار  وا  تیدوجوم  يرترب  ندوب ، هدـنز  ساسحا 

دوخ تمظع  هک  تسنیا  دراد ، رب  رد  ندوب  هدنز  ساسحا  هک  ار  ياهجیتن  - 2 درک . دهاوخ  یقلت  هدنزاس  هدیدپ  نیا  نتخاس  روراب  لوئسم 
اب تایح  - 3 دـنک . یگدـنز  دوخ  زا  یگناـگیب  اـب  دـهدب و  تسد  زا  ار  نآ  اـب  ییانـشآ  دـناوتیمن  اذـل  ددرگیم ، نشور  ناـسنا  نآ  يارب 

موهفم کی  تایح  هک  ساسایب  ياهرادـنپ  نیا  زا  ار  یمدآ  دـهدیم و  ناشن  ار  دوخ  تیعقاو  هک  دوخ  اب  ییانـشآ  ندوب و  هدـنز  ساسحا 
زج تایح  هک  تالایخ  نیا  اب  تیلست  - 4 دهدیم . تاجن  دربیم ) ورف  تایح  زا  زیگناماهبا  ياهیاس  رد  ار  ناسنا  انمـض  هک   ) تسا يدیرجت 

، تسین تیلع  هطبار  شیاهتیلاعف  اههدیدپ و  اب  تایح  هطبار  - 5 تسا . نتشیوخ  تیدوجوم  اب  هزرابم  نالعا  تسین ، نآ  نارذگ  ياههدیدپ 
بان تایعقاو  نیا  و  دـنامیم ، رادـیاپ  بان  تروصب  ناور  قیمع  حطـس  رد  هک  تسا  تایح  زا  ياهتفاـی  لوحت  ءزج  اـهنآ  زا  کـی  ره  هکلب 

هرابرد ح رصتخم  یسررب  نیا  زا  سپ  دیامنیم . نییعت  ار  وا  تیدبا  تشونرس  دزاسیم و  ار  یمدآ  تیصخش  رصانع  هک  تسا 
يارب ینعی  دراد ، نآ  هراـبرد  لآهدـیا  دوخ  يریگفدـه  هب  یگتـسب  اـهشزرا ، هقطنم  هب  تاـیح  دورو  هک  دوشیم  نشور  یبوـخب  تاـی ،
هدومن روظنم  ار  یفده  هچ  تسا ، یمئاد  كالهتسا  لوحت و  رد  هک  دوخ  تایح  زا  یمدآ  لآهدیا  دوخ  مینیبب  یتسیاب  تایح  شزرا  كرد 
فده نآ  يوس  هب  ناسنا  تکرح  ءدبم  هک  دشاب  یتیعقوم  زا  رتتـسپ  دیابن  یفده  چیه  هک  میاهتفریذـپ  مه  ار  یناسنا  یلاع  لصا  نیا  تسا .

زا رتیلاع  رترب و  ار  دوخ  ياهفده  تسا ، لماکت  رب  شیانبم  هک  تایح  يارجم  رد  هاگآدوخ  ناسنا  دـیوگیم : فدـه  نوناق  اریز  تسا ،
هقطنم هب  دورو  زا  هک  ار  لآهدـیا  دوـخ  نآ  ناوـتیم  نوناـق ، نیا  هب  رظن  اـب  اـیآ  دـهدیم . رارق  دـنکیم ، روـبع  اـهنآ  زا  هک  ییاـهتیعقوم 

يارب يریـسم  چیه  نیاربانب  دیمان . لماکت  يایوج  تسا ، هداد  رارق  فده  ار  یعیبط  تایح  ياهتیلاعف  اههدیدپ و  هدش  فرـصنم  اهشزرا 
. درادن دوجو  تسا ، حور  رادـیاپ  رـصانع  لیـصحت  هک  اهشزرا  هقطنم  هب  دورو  یعیبط و  داوم  نادـیم  زا  تکرح  زج  یمدآ  تایح  لماکت 

زاب یبوبر  هبذاج  هقطنم  هب  ار  هار  یلماـکت ، یناـسنا  ياـهشزرا  نتـشاد  تروص  رد  تسا ، نوکـس  تکرح و  قوف  هک  رادـیاپ  رـصانع  نیا 
هک د دنتسه  ینارذگ  روما  نآ ، ياهتیلاعف  اههدیدپ و  نوئش و  همه  تسا ، هدش  ریسفت  لئاسم  نیا  اب  تایح  هک  یسک  يارب  دننکیم .

بجوـم هکنیا  نودـب  همه  همه و  تسکـش …  يزوریپ و  ملا ، تذـل و  سرت ، شمارآ و  دـندرگیم . تاـیح  ورملق  دراو  باـن  تروـص  ر 
ورملق رد  رادیاپ  تایعقاو  هب  سپـس  هدومن  لاغـشا  ار  ناور  يرهاظ  حطـس  یتاظحل  دنـشاب ، هدوب  لآهدیا  دوخ  رادـفده  تیریدـم  تسکش 

، نآ فدـه  هن  دـنادیم و  تایح  يانبم  هن  ار ، تایح  ياـهتیلاعف  اههدـیدپ و  لاـمک  ریـسم  رد  اـیوپ  ناـسنا  سپ  دـندرگیم . لدـبم  ناور 
اریز نآ ، فدـه  هن  دـنادیم و  دوخ  تیلاعف  یلـصا  يانبم  هن  ار  دیـشروخ  هعـشا  كاخ و  بآ و  صاوخ  اههدـیدپ و  نابغاب  کـی  هکناـنچ 

رـساترس رد  دناوتیم  میتفگ ، تایح  هرابرد  هک  ریـسفت  نیا  كاخ . تشم  کی  هن  تسا ، لگ  ندروآ  دوجوب  لماوع  نآ  میظنت  زا  وا  فده 
هدافتـسا دروم  درادیم ، زاربا  دوخ  تایح  ياهتیلاعف  اههدـیدپ و  نوئـش و  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یتالمج  رد  هغالبلاجـهن 
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میب و دسرتیم ، هچ  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دوشیم  نشور  هتـشذگ  ثحابم  زا  تسا  اهناسنا  هرابرد  نم  ساره  میب و  دریگب . رارق 
هاگرذگ رد  لآهدیا  تیصخش  ریذپانناربج  تسکش  زا  یشان  وا  ساره  میب و  دریگیم . همـشچرس  یلماع  هچ  زا  وا  زیگنابارطـضا  ساره 

نارود رد  هک  بلاطیبا  دـنزرف  تیـصخش  تسا . یعیبطدوخ  تیلاـعف  نادـیم  هک  وا  یـصخش  تیدوجوم  لـخم  لـماوع  زا  هن  تسا ، تاـیح 
دنز شتایح ،

هب مدرم  ندیـسر  رد  ار  دوخ  يزوریپ  تسا ، هدرک  یقلت  دوخ  یـساسا  رـصنع  دراد  هدهعب  ار  نانآ  يربهر  هک  ار  اهناسنا  همه  لآهدیا  یگ 
بیرف ناتفــصهیواعم ، هیواـعم و  ياـهيرگهلیح  دـنادیم . یگدـنز  نآ  زا  اـهناسنا  تـیمورحم  رد  ار  دوـخ  تسکــش  روـبزم و  یگدـنز 
بجوم دشابیم ، لطاب  ندش  راکـشآ  قح و  ندش  ناهنپ  يارب  ییاههمدـقم  هک  رگید  یهورگ  توکـس  اهریبز و  هحلط و  دـننام  ناگدروخ 
هچنانچ اریز  درادن ، یـصخش  هبنج  هجو  چیهب  هک  نینموملاریما  سرت  لماع  تسنیا  دشابیم . اههعماج  رب  ناراکمتـس  طلـست  اهیهارمگ و 

دنناـم ییاهدادـیور  تسکـش  يزوریپ و  ملا ، تذـل و  سرت ، شمارآ و  هـک  دوـب  هدرک  ریـسفت  ياهنوـگ  هـب  ار  تاـیح  وا  مـیداد : حیـضوت 
هزرل و دسرتیم ، قحانب  ینوخ  هرطق  ندش  هتخیر  زا  هک  تسا  يربهر  بلاطیبا  نب  یلع  تشگیم . یقلت  وا  يارب  تایح  رادیاپان  ياهفک 

اریز دهدیمن ، هار  دوخ  هب  یـساره  نیرتمک  ناسنا  زا  تیامح  قح و  هار  رد  ندش  هتـشک  زا  یلو  دریگیم ، ارف  ار  وا  دوجو  همه  بارطـضا 
هکلب تسا . هدشن  یقلت  یعیبط  تایح  ياهيراوگان  زا  رارف  اهیـشوخ و  زا  ندرب  تذل  يرورـض و  سفنت  میتفگ  هکنانچ  وا  يارب  یگدنز 

قحلا و لیبس  یلع  انفقاوت  مویلا  تسا . وا  ياهتیلاعف  اههدـیدپ و  نوئـش و  كالم  تسا ، نآ  زا  یئزج  دوخ  هک  يدـبا  ناسنا  کـی  تاـیح 
لطابلا

قح فیرعت  رگیدکی  زا  ود  نآ  هار  کیکفت  لطاب و  قح و  تخانـش  دندش .) کیکفت  رگیدکی  زا  راکـشآ و  ام  رب  لطاب  قح و  هار  زورما  )
قباطم هک  یتیعقاو  ره  زا  تسا  ترابع  قح  دناهتفگ : یهورگ  دشابیمن . رظن  فالتخا  زا  یلاخ  دنضقانتم ، ای  داضتم  موهفم  ود  هک  لطاب  و 

تسا و يوریپ  هتسیاش  هک  هچنآ  زا  تسا  ترابع  قح  دنیوگیم : رگید  هورگ  دشابیم . نوناق  زا  فارحنا  لطاب  نیاربانب ، دشاب ، هدوب  نوناق 
هک هچ  ره  دشاب و  اهناسنا  لاح  هب  دیفم  هک  تسا  نآ  تقیقح  قح و  دـنیوگیم : رگید  یعمج  تسین ، يوریپ  هتـسیاش  هک  تسا  نآ  لطاب 

قح و هرابرد  هک  ییاهفیرعت  همه  زا  هک  دراد  دوجو  نارظنبحاص  نایم  عیاش  فیرعت  کـی  تسا . لـطاب  دـناسرب ، يررـض  اـهناسنا  لاـحب 
رظنب تسا . تباث  ریغ  ینعی  نآ ، لباقم  رد  لطاب  و  توبث ، ینعی  قح  دـنیوگیم : ناـنیا  تسا  رتلـماش  رتیمومع و  تسا ، هدـش  هتفگ  لـطاب 

هب ار  لطاب  قح و  هبناج  همه  تخانـش  اهنآ  زا  کی  چیه  دنکیم و  حرطم  ار  لطاب  قح و  زا  ياهبنج  روبزم  ياهفیرعت  زا  کیره  دسریم 
اب قباـطت  هک  ار  قح  زا  ياهدـمع  تمـسق  هچ  رگا  يدادرارق ، هچ  یعیبـط و  هچ  نوناـق  اـب  قـح  تقباـطم  هکنیا  حیـضوتب  دریگیمن . هدـهع 

یناوق  ) یلک يایاضق  عازتنا  زا  رظن  عطق  اب  ار  تایعقاو  دوخ  یلو  دریگیم ، رب  رد  تسا ، تایعقاو  زا  عزتنم  یلک  يایاضق 
نآ دناهتفرگ و  هدیدان  دوخ  فیرعت  رد  ار  مهم  صقن  کی  دناهدرک ، فیرعت  يوریپ  یگتسیاش  اب  ار  قح  هک  یناسک  ددرگیمن . لماش  ن )
رد تسا  تقیقح  ناـیرج  نیا  و  دـننایرج ، رد  دوـخ  هب  صوـصخم  طـباور  اـب  هک  دنتـسه  یتاـیعقاو  یتـسه  ملاـع  تادوـجوم  هـک  تـسنیا 
زا رظن  عطق  اب   ) ءایـشا نیناوق و  یعقاو  ققحت  اریز  تسا ، دراو  مه  موس  فیرعت  هب  ضارتعا  نیمه  درادـن . ییانعم  اهنآ  زا  يوریپ  هکیتروص 

ابیرقت هک  ار  توبث  موهفم  هک  تسنیا  رد  مراهچ  فیرعت  صقن  هن . ای  دشاب  هدوب  اهناسنا  لاح  هب  دیفم  هک  تسا  نآ  زا  معا  یمدآ ) تیلاعف 
تقیقح قح و  يانعم  رگنـشور  دناوتیمن  دراد ، هک  یتیمومع  نآ  اب  توبث  هک  یتروص  رد  دـنکیم . حرطم  تسا  دوجو  موهفم  اب  فدارتم 

زا ینرق  ره  رد  هک  ناـگتفایلامک  يانثتـساب   ) همه ریگنماد  هک  تسیاهدـیدپ  یهاوخدوخ  ییوـجدوس و  تسا ، نشور  هکناـنچ  اریز  دـشاب ،
هک تسا  ملسم  یلو  تسا ، تباث  ياهدیدپ  یهاوخدوخ  تفگ : ناوتیم  هک  يروطب  تسا ، يرشب  دارفا  دننکیمن ) زواجت  ناتـشگنا  هرامش 
قح اریز  دنک ، تابثا  ار  نآ  ندوب  قح  دناوتیمن  تیعقاو ، کی  ینامز  يرادیاپ  توبث و  رگید  ترابعب  دیمان . قح  ار  هدـیدپ  نیا  ناوتیمن 

عت نآ  زا  کیره  میدش  رکذتم  هکنانچ  دشاب . هدوب  رادروخرب  یگتسیاش  یگتسیاب و  یعون  زا  هک  تباث  تیعقاو  نآ  زا  تسا  ترابع 
ار لطاب  قح و  مهم ، هلئسم  نیا  ندش  نشور  يارب  ام  دزاسب . نشور  تسا ، نآ  صیقن  ای  دض  لطاب  هک  ار  قح  زا  ياهبنج  دناوتیم  اهفیر 
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ود نآ  يارب  ینوگانوگ  صاوخ  لطاب و  قح و  تیهاـم  دـیجم ، نآرق  رد  نآرق  هاگدـید  زا  لـطاب  قح و  مینکیم : ثحب  نآرق  هاگدـید  زا 
هدمآ نآرق  رد  هک  یتایآ  تسا : دـنوادخ  قح  قح و  دـنوادخ  - 1 میوشیم : رکذـتم  ار  تایآ  نیا  زا  ییاههنومن  ام  هک  تسا  هدـش  حرطم 

(. قح هطلـس و  اب  دـنوادخ  تسا  تمظع  اب  . ) قحلا کلملا  هللا  یلاعتف  فلا - دـنکیم : حرطم  دـنوادخ  ار  قح  قح و  ار  دـنوادخ  هک  تسا 
ندوب قح  اب  یتاـفانم  قح ، اـب  يدـنوادخ  فیـصوت  تسا و  هدرک  یفرعم  يدـنوادخ  فاـصوا  زا  یکی  ار  قح  هیآ  نیا  رد  تفگ : ناوتیم 

وه هللا  نا  نوملعی  و  ب - دنکیم : دزـشوگ  یبوبر  سدقا  تاذ  تاصتخم  زا  ار  تفـص  نیا  رگید  هیآ  دنچ  رد  یلو  درادن . تادوجوم  رگید 
تسا و دنوادخ  قح  هک  تسا  نآ  يارب  نیا ، و  . ) قحلا وه  هللا  ناب  کلذ  و  سب .) تسا و  دنوادخ  قح  هک  دـننادیم  نانآ  و  . ) نیبملا قحلا 
لالج و فاصوا  رگید  یگتـسیاش و  دوجو و  ترورـض  تیلزا و  تیدـبا و  لـماش  هک  تسا  یموهفم  تاـیآ  نیا  رد  قح  حیـضوت - سب .)
رد رـصحنم  ینعم  نیا  هب  قح  اذل  دـشاب . هدوب  اهنآ  ياراد  دـناوتیمن  يدوجوم  چـیه  یبوبر  كاپ  تاذ  زج  دـیدرت  نودـب  هک  تسا  لامج 

نوادخ تاذ 
روظنم ینعم  نیاب  قح  يرماع  هعیبر  نبدـیبل  فورعم  رعـش  رد  دـشابیمن . لامج  لالج و  فاـصوا  نیا  ياراد  يدوجوم  چـیه  تسا و  يد 

ور راچان  اهتمعن  همه  تسا و  لطاب  دنوادخ  زج  يزیچ  ره  دینادب   ) لئاز هلاحمال  میعن  لک  لطاب و  هللا  الخ  ام  ءییـش  لک  الا  تسا : هدـش 
هک تسا  العا  تاذ  نآ  زا  تادوجوم  رگید  یتسه  تیعبت  یتسه و  رد  يدـنوادخ  تلاصا  اـنعم  نیاـب  قح  تقیقح ، رد  سپ  تسا .) اـنف  هب 
هک دوش  هتفگ  لـطابلا ) وـه  هنود  نم  نوعدـی  اـم  نا  و   ) موـس مود و  هیآ  رخآ  هب  رظن  اـب  تسا  نکمم  دنـشابیم و  چـیه  لـطاب و  وا  نودـب 
زا زین  تادوجوم  ریاس  هک  رگید  ياهتیعقاو  هن  تسا ، سدـقا  تاذ  نآ  رد  شتـسرپ  یگتـسیاش  راصحنا  يدـنوادخ  ندوب  قح  زا  دوصقم 

اهنامـسآ نیمز و  تیدوجوم  هکنیاب  دراد  تحارـص  دیجم  نآرق  رد  هیآ  دـنچ  دـناقح : یتسه  ياهتیعقاو  - 2 دنـشابیم . رادروخرب  اهنآ 
هللا نا  رت  ملا  هلمجنآ : زا  دنرادنپیم ) اهتسیلآهدیا  هچنانچ   ) دنتسین يرشب  نهذ  هتخاس  هیاس و  رادنپ و  لایخ و  ینعی  دناقح . ياهتعیقاو 

ام ضرالا و  تاوامسلا و  انقلخ  ام  و  تسا .) هدیرفآ  قح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ  ینیبیمن  ایآ  . ) قحلاب ضرالا  تاوامـسلا و  قلخ 
ضوت قح .) هب  رگم  تسا ، اهنآ  نایم  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  میدیرفاین  ام  و  . ) قحلاب الا  امهنیب 

تداهـش هب  مالـسا  نید  هک  دوـشیم  تاـبثا  ددرگیم و  نشور  یبوـخب  یتـسیلیهن  یتسیلآهدـیا و  ياهرادـنپ  یچوـپ  تاـیآ  نـیا  زا  حـی -
هب ار  نایدا  همه  هک  ییاهبتکم  دـنکیم . حرطم  نحل  نیرتهناـعطاق  اـب  ار  یتسه  تادوجوم  ندوب  قح  تیعقاو و  نآ ، عباـنم  نیرتیـساسا 

ثحب دروم  تایآ  رد  قح  ندرب  راکب  رد  هک  یبلاج  رایـسب  هتکن  دنیامنیم . يزرو  ضرغ  ای  دنرادن و  عالطا  ای  دننکیم ، مهتم  مسیلآهدـیا 
قح موهفم  اـب  ار  تیعقاو  هکلب  دـنکیمن ، تیاـفک  دراد ، تیعقاو  یتسه  ناـهج  هکنیا  ناـیب  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسنیا  دوشیم ، هدـید 
رظن اب  هک  تسا  هتسیاش  یتیعقاو  هکلب  تسا ، دوجوم  یتسه  ناهج  اهنت  هن  هک  تسنیا  یتسه ، هرابرد  قح  ندرب  راکب  تلع  دوشیم ، رکذتم 

: تسا هدومرف  رگید  تاـیآ  رد  هکناـنچ  و  تسا . هداـتفا  ناـیرج  هب  يدـنوادخ  نیرب  تمکح  قـبط  رب  هدـمآ ، دوـجو  هب  یهلا  ماـع  ضیف  هب 
رادروخرب درادـن  نآ  هب  یهار  یگدوهیب  يزاب و  هک  تیعقاو  نیرتيدـج  زا  شعومجم  اـت  هتفرگ  نآ  ءزج  نیرتکچوک  زا  یتسه  هاگتـسد 

نید يدهلاب و  هلوسر  لسرا  يذلاوه  دننام : دـنکیم ، فیـصوت  قح  ناونع  اب  ار  نید  نآرق  رد  يددـعتم  تایآ  تسا : قح  نید  - 3 تسا .
و . ) مهبر نم  قحلا  وه  دمحم و  یلع  لزن  امب  اونمآ  و  تسا .) هداتسرف  قح  نید  تیاده و  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  يدنوادخ  وا  . ) قحلا

میهاوخ نید  یعوضوم  ثحابم  رد  هکنانچ  دناهدروآ .) نامیا  تسا  قح  هدش و  لزان  ص )  ) دـمحم هب  ناشراگدرورپ  زا  هک  هچنآ  هب  نانآ 
رد هک  تسا  تهج  نیمهب  تایعقاو ، يور  هبساحم  اب  یگدنز  ینعی  ینید ، تایح  تایعقاو . هبساحم  زا  تسا  ترابع  نید  یلک  يانعم  دید ،

هجیتـن زین  نآ  مینک ، روظنم  ءازج  ار  نید  یمومع  ياـنعم  رگا  باـسح . زور  کـلام  هک  تسا : هدـش  هتفگ  نیدـلا  موـی  کـلام  هیآ  ریـسفت 
هلداعم ندرک  رارقرب  هجیتن  ازج  تقیقح  رد  تسا ، هدش  ماجنا  هک  دریگیم  رارق  يراک  لباقم  رد  شاداپ  تازاجم و  اریز  دشابیم ، هبساحم 

يدنوادخ نید  يانعمب  قح ، اب  نید  فیصوت  ای  قح  هب  نید  هفاضا  تسا  نکمم  و  ددرگیم ، یشان  فرط  ود  لیدعت  هبـساحم  زا  هک  تسا 
دیاقع و هک  دشاب  انعم  نیا  قح ، هب  نید  فیـصوت  ای  هفاضا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  دیامنیم . دزـشوگ  ار  نید  یقیقح  تیعقاو  هک  دشاب 
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تمظع قح و  يانعم  تعـسو  هب  رظن  اـب  هروبزم  تـالامتحا  همه  تسا . قح  یناـسنا  يوجلاـمک  حور  يارب  ینید  فیلاـکت  همه  ماـکحا و 
يانعمب تسا ، هدمآ  قیقح  ههبشم  تفص  ای  قح  یضام  لعف  اب  قح  هملک  هک  یتایآ  رد  تسا : هتـسیاش  قح  - 4 تسا . یقطنم  نید  يانعمب 

دندرک و بیذکت  ار  ناربمایپ  هک  یناسک  رگم  نانآ ، دنتسین  . ) باقع قحف  لسرلا  بذک  الا  لک  نا  دننام : تسا ، ندوب  درومب  یگتسیاش و 
باذع م

الا هللا  یلع  لوقاال  نا  یلع  قیقح  تسویپ .) ققحت  هب  نانآ  هرابرد  یگتـسیاشب  نم  باذـع  ای  تسا  هدوب  درومب  هتـسیاش و  ناـنآ  هراـبرد  ن 
لزنا امب  اونمآ  مهل  لیق  اذا  و  تسا : قح  ینامسآ  ياهباتک  رگید  نآرق و  - 5 میوگن .) قح  زج  ادخ  هرابرد  هک  نم  رب  تسا  هتسیاش  . ) قحلا
ادـخ هک  هچنآ  هب  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  و  . ) مهعم امل  اقدـصم  قحلا  وه  هئارو و  امب  نورفکی  انیلع و  لزنا  اـمب  نمون  ولاـق  هللا 

هک یلاح  رد  دنزرویم  رفک  نآ  ریغ  هب  میروآیم و  نامیا  تسا ، هدش  لزان  ام  رب  هچنآ  هب  ام  دـنیوگیم : دـیروایب ، نامیا  تسا ، هدرک  لزان 
ننوکتالف کبر  نم  قحلا  تسا : ادخ  زا  تقیقح  قح و  - 6 دنکیم .) قیدصت  تسا  هدش  لزان  نانآ  هب  هک  ار  هچنآ  تسا و  قح  نآرق  نآ 

اههفـسلف اهشناد و  نیداینب  لئاسم  لوصا و  هب  رظن  اب  حیـضوت - ناگدـننکدیدرت .) زا  شابم  سپ  تست ، راگدرورپ  زا  قح  . ) نیرتمملا نم 
هیکت نودب  لطاب ، زا  ار  تقیقح  قح و  هک  تسا  هدوبن  ییاناوت  نیا  نارکفتم  يارب  دناهدمآ ، تسدب  يرـشب  تفرعم  خـیرات  رد  نونکات  هک 

و دومن . دادملق  كوکشم  يدیدرت  كدنا  اب  ار  یـضایر  لوصا  نیرتیهیدب  ناوتیم  هراکناوپ : يرناه  لوقب  دنیامن . تابثا  نیرب  دوجوم  رب 
چنآ همه  ناوتیم  مینادن ، اهتیعقاو  نابیتشپ  ار  نیرب  دوجوم  رگا  تراکد : لوقب 

میسقت هدمع  مسق  ود  رب  یتسه  قیاقح  تایعقاو و  مییوگیم : رتشیب  ییانـشور  يارب  دومن . یقلت  كوکـشم  دنوشیم ، هدید  یعقاو  هک  ار  ه 
ییاضف و تارک  نیمز و  دننام  دـنراد ، دوجو  يرـشب  نهذ  كرد و  زا  رظن  عطق  اب  هک  دـنانیوکت - ملاع  تادوجوم  مکی - مسق  دـنوشیم :
اب ناوتیمن  تسا و  یلوا  يرطف و  تفاـیرد  هب  دنتـسم  تادوـجوم  نیا  تاـیعقاو  هکنیا  تاـبثا  يارب  تسا . اـهنآ  ناـیم  اـهنآ و  رد  هک  هچنآ 

ییانـشور تدـش  تهجب  هچ  رگا  هک  مینکیم ، حرطم  ار  هلئـسم  هس  درک ، تابثا  ار  اـهنآ  نیداـینب  لوصا  ضحم ، یملع  قطنم  لالدتـسا و 
همه اب  یتسه  ناهج  هک  دـنک  اعدا  یـسک  رگا  دـیوگیم : نرق  نیمه  نیمز  برغم  نارکفتم  زا  یکی  - 1 دـنرتکیدزن : یخوش  هب  اهتیعقاو 

!! تسا هدمآ  دوجوب  هقیقد  ود  ریخ ؛ هن  هک  دنک  تابثا  هک  درادن  دوجو  یقطنم  چـیه  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  هقیقد  نیمه  شطباور  ءازجا و 
يرطف و تفاـیرد  کـی  ربارب  رد  هچ ؟ ربارب  رد  یلو  یملع ، تقیقح  کـی  زا  تسا  رتکـیدزن  یخوش  هب  بلطم  نیا  میتـفگ : هکناـنچ  هتبلا 

دوخ ارچ  وـت  هک  تسا  هدـش  ضارتـعا  متـسه  سپ  مشیدـنایم  دـیوگیم : هک  تراـکد  یفـسلف  لخدـم  هب  هک  تسا  تهج  نیمهب  یلوا و 
-2 ياهتفرگ . سامت  نآ  اب  دوخ  نورد  رد  هک  تسا  یتسه  ناهج  ياههدیدپ  زا  یکی  مه  نآ  اریز  ياهدادـن ، رارق  دـیدرت  دروم  ار  هشیدـنا 

زا ح کیره 
باوخ ملاع  رد  ام  - 3 تسین . ریذپناکما  زگره  یتابثا  نینچ  دـینک . تابثا  ار  یتسه  ناهج  تیعقاو  نم  يارب  هاگنآ  دـینک و  اهنم  ارم  ساو 

 … دیشروخ هراتس و  اهدرایلیم  نارکیب ، ياهسونایقا  هدیـشک ، کلفبرـس  ياههوک  مینیبیم ، دوخ  ربارب  رد  ار  یتایعقاو  مه  لایخ  ایور و  و 
اهنآ زا  کی  چیه  لاحنیا  اب  میراد ، اهيرادـیب  زا  رتکانزوس  رتخـلت و  ییاههیرگ  رتهدـننک و  نافوکـش  رتقیمع و  ییاههدـنخ  باوخ  رد  ام 

نآ هک  هجیتن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا ، هدـش  هتفگ  تایعقاو  رد  دـیدرت  يارب  هک  هلئـسم  هسره  دـنرادن . یلومعم  یملع  ياـنعمب  تیعقاو 
، دزاسیم یفتنم  روبزم  هلئـسم  هس  هب  دـیدرت  رد  ار  وا  دانتـسا  دـهدیم و  رارق  دـیدرت  دروم  مه ، ار  اهنآ  هب  دـقتعم  دوخ  دوجو  یتح  لئاسم 

نآ تسا و  هدش  تابثا  حیحص و  الماک  یلمع  یفسلف و  رظن  زا  هک  دراد  دوجو  تیمها  اب  هلئسم  کی  یلو  دنشابیم . يزاب  هطسفس  چوپ و 
، هداـم یلویه ، دـننام  میریگب ، رظن  رد  یتـسه  ملاـع  هدـنوش  نوگرگد  سوسحم و  ياههدـیدپ  باـنط  ناونعب  هک  ار  یقلطم  ره  هک  تسنیا 

طباور اههدـیدپ و  مینامیم و  ام  ددرگیم و  دـیدپان  ام  هاگدـید  زا  یفـسلف  یملع و  تقد  كدـنا  اب  کلذ ، ریغ  نوناق و  تکرح ، تعیبط ،
یب میروآیم ، اهنآ  ندوب  قح  تلاصا و  يارب  هک  ییایاضق  هجیتن  رد  اهنآ . لماح  عوضوم  نودب 

، دوشیم رداص  نیرب  دوجوم  نآ  زا  هک  ار  یتسه  مامت  تیعقاو  میریذپب ، تسا  ادخ  هک  ار  نیرب  دوجوم  یتسه  رگا  اما  و  دوب . دهاوخ  لیلد 
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رد قح  دانتسا  شریذپ  نودب  دنکب ؟ دیاب  هچ  رشب  تسا . یگدنز  ریسم  رد  يرشب  راتفر  تایعقاو  مود - مسق  تفریذپ . میهاوخ  دیدرت  نودب 
هشیدنا و اب  هک  يرـشب  تایح  نوئـش  رد  ار  تقیقح  قح و  كالم  رگا  ینعی  میرادـن . لاوئـس  نیا  يارب  یخـساپ  دـنوادخ ، هب  يرـشب  راتفر 

تسا قح  يرشب  راک  نیا  هکنیا  تابثا  يارب  یکالم  چیه  مینادن ، دنتسم  ادخ  هب  دهدیم ، لکـش  دروآیم و  دوجو  هب  ار  نآ  شدوخ  راتفر 
: دیوگیم دنکیم و  حرطم  لسار  اب  هبحاصم  رد  نوتـسلپاک  هک  تسا  ضارتعا  نامه  نیا  اعدا . رارکت  زج  میرادن  تسا ، لطاب  یکی  نآ  و 

ناوتان خـساپ  زا  هک  لسار  تسیچ ؟ هتفایلامک  ياهناسنا  ناراکتیانج و  نایم  توافت  دـشابن ، ادـخ  لطاب  قح و  كالم  رگا  لسار ، ياـقآ 
خساپ ضارتعا و  نومضم  ام   ) هتبلا ار !!! رگید  گنر  رگید  یضعب  دنراد ، تسود  ار  درز  گنر  صاخـشا  یـضعب  یلب ، دیوگیم : دنامیم ،

قح كالم  نابیتشپ و  ار  ادـخ  هک  یناـسک  ینیبناـهج  یبتکم و  شور  اـب  نوتـسلپاک  ضارتعا  اـم  رظنب  میدرک ) لـقن  ار  تیـصخش  ود  نآ 
یلو مدوب ، هدرک  حرطم  ار  هلئسم  نیمه  متشاد ، لسار  اب  هک  یتالسارم  رد  بناجنیا  دش . دهاوخن  هداد  خساپ  هجو  چیهب  دننادیمن ،

دنوادـخ هک  ار  یـسفن  دیـشکن  و  . ) قحلاب ـالا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  اولتقتـال  و  تسا : قح  نوناـق  - 7 دنتشادن . هلئـسم  يارب  یخـساپ  ناشیا 
يور رد  ارت  ام  دواد ، يا  . ) قحلاب سانلا  نیب  مکحاـف  ضرـالا  یف  هفیلخ  كاـنلعج  اـنا  دواد  اـی  نوناـق .) يور  زا  رگم  تسا ، هدومن  مرتحم 

یفرعم قح  تسا ، تیعقاو  هدـننکوگزاب  هک  نوناق  تایآ  هنوگنیا  رد  حیـضوت - نک .) مکح  نوناق  اـب  مدرم  ناـیم  میداد ، رارق  هفیلخ  نیمز 
قح - 8 دریگب . رارق  تیعبت  دروم  یتسیاـب  هک  تسا  قـح  دـیامنیم ، یعقاو  یگتـسیاب  زا  فـشک  هک  یلک  هیـضق  هک  ینعم  نیاـب  دوـشیم .
هیلح ءاغتبا  رانلا  یف  هیلع  نودقوی  امم  ایبار و  ادبز  لیـسلا  لمتحاف  اهردقب  هیدوا  تلاسف  ءام  ءامـسلا  نم  لزنا  تسا : رذگرد  لطاب  و  تباث ،

هللا برـضی  کلذک  ضرالا  یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  ءافج و  بهذیف  دبزلا  اماف  لطابلا  قحلا و  هللا  برـضی  کلذک  هلثم  دبز  عاتم  وا 
زا و  دروآ ، رب  دوخ  يور  رب  هدمآ  رب  ياهفک  لیس  نآ  دنداتفا ، نایرج  هب  دوخ  شیاجنگب  اههرد  داتسرف ، نامسآ  زا  یبآ  دنوادخ  . ) لاثمالا

، دروآیم رب  لیـس  دننام  ییاهفک  دـیروآیم ، دوجوب  اهنآ  يور  هلعـش  دـیراذگیم و  شتآ  رد  رگید  يالاک  ای  تنیز  يارب  هک  يداوم  نآ 
ما دنوریم و  دنرادیاپان و  اهفک  اما  دنکیم . حرطم  ناسنیدب  ار  لطاب  قح و  دنوادخ 

ار ءاقب  توبث و  هیآ  نیا  رد  دنزیم .) اهلثم  دنوادخ  بیترت  نیدب  دـنامیم ، رادـیاپ  نیمز  يور  رد  تسا ، دـنمدوس  مدرم  يارب  هک  هچنآ  ا 
ینامز لاوز  توبث و  دوصقم  هک  تسا  ملـسم  تسا . هدرک  دزـشوگ  لطاب  صیاصخ  زا  ار  انف  لاوز و  هدومن  یفرعم  قح  تاصتخم  زا  یکی 

دراد رارمتـسا  ماود و  هک  هچنآ  لـطاب و  دوش ، رادروخرب  ناـمز  زا  یکدـنا  یتسه  ورملق  رد  هک  یتـیعقاو  ره  هک  تسین  نینچ  ینعی  تسین ،
تسا و قح  دـشاب ، نآ  یمومع  ياـنعم  هب  لیـصا  عفن  لـماع  اـهناسنا  تاـیح  ریـسم  رد  هک  یتیعقاو  ره  هک  تسنیا  روظنم  هکلب  تسا ، قح 

لاغـشا ار  یمدآ  هاگدـید  یتدـم  يارب  هچ  رگا  درادـن ، اـهناسنا  لاـح  هب  يدوس  هنوگچیه  یلو  دـهدیم ، ناـشن  دوخ  زا  يدومن  هک  هچنآ 
عطق روطب  تفر . لطاب  دـمآ و  قح  وگب : و  . ) اقوهز ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاـج  لـق  و  تسا . نارذـگ  چوپ و  عقاو  رد  دـیامن ،

قح نایماح  يرهاظ  یگراچیب  اهیشکقح و  هدهاشم  زا  الومعم  مدرم  لطاب  لاوز  قح و  تابث  رد  یثحب  تسا .) یندشوحم  ینتفر و  لطاب 
ناتـسود زا  یکی  يزور  دنرگنیم . دیدرت  راکنا و  رظن  اب  تسا  یندـش  دوبان  لطاب  تباث و  قح  هک  لصا  نیا  رد  قح ، زا  فارحنا  عویـش  و 

رشب خیرات  مسر  دییوگیم ! هچ  امش  تفگ : نینچ  ناجیه ، زوس و  زا  رپ  یتلاح  اب  روبزم ، لصا  هب  طوبرم  ثحب  يانثا  رد  ام  لضاف 
نوناق تمظع و  یکین و  تلادع و  قح و  هک  دهدیم  ناشن  نینچ  خیرات  یلک  نایرج  دندنخب ! اههیواعم  دـیرگب و  ع )  ) یلع هک  تسنیا  ي 

رتروآتفگش دنیامن . يرشب  یگدنز  دراو  ار  دوخ  دناهتسناوتن  يرشب ، يارگلطاب  لایما  تردق و  ربارب  رد  يرـشب  ینامرآ  میهافم  رگید  و 
راب فسا  عضو  نیا  هب  ییانتعا  اهنت  هن  تسا ، هدروآ  تسدب  تعنص  شناد و  رد  تیرشب  هک  یجیردت  تفرشیپ  اب  هک  تسنیا  هلئسم ، نیا  زا 

هک تسا  ینایرج  نیا  دـنکیم . یقلت  هدوهیب  دوخ ، یلومعم  تایح  لایما  ياروام  رد  ار  لطاب  قح و  رد  وگتفگ  ثحب و  هکلب  درادـن ، دوخ 
هیجوت ار  یگناگیبدوخ  نیا  هکلب  یتوافتیب ، نیا  هدش ، ادیپ  مه  ینافاب  هفسلف  اهامن و  رکفتم  هنافساتم  تسا ، هدش  عورـش  شیپ  نرق  ود  زا 

هب دـندرونیمرد ، ار  اضف  نانآ  هعماج  هلیـسوب  هک  ییاهتج  میـسیب و  جاوما  ار  نانآ  لـصایب  هیاـپیب و  يادـص  دـنیوگیم : دـناهدومن !!
قح و عوضوم  ود  دسریم  رظنب  دنروآیم !! یهیجوت  دوخ ، زوسناسنا  تاهیجوت  يارب  امنقح  تروص  نیا  اب  دنناسریم و  تیرـشب  ناهج 
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تـسردان هیجوت  يارجم  رد  روبزم  عوضوم  ود  هک  تسنیا  تسا ، هتفرگ  تروص  هک  هچنآ  دناهدشن ، هدـنار  يرـشب  تایح  سوماق  زا  لطاب 
قح ب رگا  تسا . هارمه  یناسنا  تیدوجوم  اب  میریگب ، رظن  رد  ار  نآ  هک  یفیرعت  رهب  قح  اریز  دناهتفرگ ، رارق 

، نوناق زا  رانک  رب  دناوتیمن  هظحل  کی  یتح  ناسنا ، ریغ  هچ  ناسنا و  هچ  یتسه ، ناهج  رد  يدوجوم  چـیه  تسا ، نوناق  اب  تقباطم  يانعم 
هک ار  یناور  یتـسیز و  یعیبـط و  نیناوق  تسد  دـناوتیمن  ددرگ ، روهطوغ  هک  مه  یلطاـب  رادـنپ  فارحنا و  ره  رد  ناـسنا  دـنک . یگدـنز 

اهباتک نتخوس  منزیم ، ماهناخباتکب  شتآ  دوخ  تسد  اب  نم  هک  یتقو  دـیامن . رانک  رب  دوخ  نابیرگ  زا  تسا ، تیلع  نوناـق  اـهنآ  ساـسا 
يراـیبآ ار  نآ  مشاـپیم و  نآ  رد  هناد  منکیم و  مخـش  ار  نیمز  هک  یعقوـم  هکناـنچمه  تسا ، تـیلع  نوناـق  لوـصحم  اریز  تـسا ، قـح 

نوناـق زا  یلوصحم  اریز  تسا ، قح  هعرزم  نآ  زا  لوصحم  نتـشادرب  میاـمنیم ، يریگوـلج  ماهعرزمب  عـناوم  تاـفآ و  دورو  زا  منکیم و 
روبجم مه  عفن  هب  ندیـسر  يارب  یناسنا  تعیبط  هک  تسا  ملـسم  مییامن ، روظنم  يوریپ  هتـسیاش  ياـنعمب  ار  قح  رگا  نینچمه  تسا . تیلع 

توبث و ینعی  قح  دـیوگیم : هک  زین  مراـهچ  فیرعت  رب  اـنب  قح  بیترت  نیدـب  دـیامن . يوریپ  عفن  هب  لوصو  نیناوـق  لـماوع و  زا  هک  تسا 
. تسا قح  سپ  تسا ، تباث  یگدنز  هظحل  نیرخآ  ات  تایح  زا  عافد  موزل  دراد . ذوفن  يرـشب  نوئـش  همه  رد  یناف ، تباثریغ و  ینعی  لطاب 
قح و نتفرگ  رارق  ترورـض  نیاربانب  تسا …  قح  سپ  تباـث ، تسا  یتقیقح  نیا  تسا ، مزـال  بساـنم  راـک  هجیتن ، ندـمآ  تسدـب  يارب 

مه رد  لطاب 
قح و يزورما  عماوج  مدرم  زا  يروآتشحو  تیرثکا  تسا  هدـش  ثعاب  هک  هچنآ  دـشابیمن . دـیدرت  لباق  یناسنا  تاـیح  ياههاگدـید  ه 

هداهن رب  لیباه  ربارب  رد  ار  لیباق  یکاخ  هرک  نیا  رد  يرـشب  تایح  زاغآ  زا  هک  تسا  لماع  نامه  دـننارب ، دوخ  تایح  سوماـق  زا  ار  لـطاب 
يورایور ار  نیکرشم  و  ع )  ) یسیع ربارب  رد  ار  لیئارساینب  رگنایغط  ناراکهبت  و  نایوسوم ، و  ع )  ) یـسوم لباقم  رد  ار  ناینوعرف  نوعرف و 
دناوتیمن يرگید  زیچ  اهناسنا  یهاوخدوخ  هبذاج  زج  يرـشب  خـیرات  هنیرید  لـماع  نیا  تسا . هدومن  ییارآ  فص  هب  راداو  ص )  ) دـمحم

هک ار  هچنآ  هدرک و  یقلت  قح  تسا ، وا  یهاوخدوخ  عابـشا  بجوم  هک  ار  هچ  ره  دنکیم  راداو  ار  ناسنا  هک  تسا  لماع  نیا  ینعی  دـشاب ،
نآ يارب  دنک و  ریسفت  يروحمدوخ  كالم  اب  ار  لطاب  قح و  رتسونام  ترابعب  دیامن . یقلت  لطاب  دشابیم ، شیهاوخدوخ  لالخا  بجوم 

دوبان یناف و  تسا  نآ  دض  هک  لطاب  تسا و  تباث  تسا ، یگماکدوخ  هدننکعابشا  لماع  هنوگره  هک  نانیا  رظن  رد  قح  دفابب . ییاههفسلف 
ره یـصاصتخا  تفـص  رد  مه  لطاب و  قح و  تیعقاو  رد  مه  ناهاوخ ) لامک  ناهاوخدوخ و   ) يرـشب هورگ  ود  ره  نیارباـنب  تسا . یندـش 

رگا ح هک  دننادب  دنهاوخیمن  ای  دننادیمن  هک  تسنیا  رد  ناهاوخدوخ  يراکاطخ  دنراد . رظن  قافتا  انف ) تابث و   ) ود نآ  زا  کی 
. دننک یقلت  شیوخ  لایما  دوخ و  یقطنم  هدننکهیجوت  ریـسفت و  ار  تیعقاو  ود  نآ  دنناوتیم  دـنریذپب ، ناهاوخ  لامک  قباطم  ار  لطاب  ق و 
، هتفرگ دوخ  هب  لوقعم  یقطنم و  عضو  نانآ  لایما  یهاوخدوخ و  دنریذپب ، یناسنا  هدنزاس  یلاع و  نیناوق  لوصا و  قباطم  ار  قح  رگا  ینعی 

روطب هک  هناگتـشه  ياهریـسفت  اـب  تسا ، هدرک  حرطم  ار  قح  دـیجم  نآرق  رد  هک  يرگید  تاـیآ  دـننامیم . ظوـفحم  طوقـس  یهاـبت و  زا 
رب لطاب  قح و  هار  زورما  تسا : نینچ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ریسفت  دروم  هلمج  همجرت  دنشابیم . حیضوت  لباق  میدرک ، یسررب  رصتخم 

دوجو ترـضح  نآ  هلمج  رد  هک  لطاب  قح و  هار  هب  مدرم  نداد  هجوت  هک  دوریم  يوق  لامتحا  دـندش  کیکفت  رگیدـکی  زا  راکـشآ و  ام 
يرشب راتفر  اههشیدنا و  تاظحالم  عومجم  زا  دشابیم  ود  نآ  ياههار  صیخشت  زا  رتناسآ  لطاب  قح و  تخانـش  هک : تسنیا  يارب  دراد ،

ددرگیم و هعماج  درف و  ریگنابیرگ  هک  يوناث  ضراوع  زا  رظن  عطق  اب  هک  میـسرب  هجیتن  نیاـب  میناوتیم  عماوج  همه  رد  خـیرات و  لوط  رد 
هاوـخ دراد ، لیـصا  رایـسب  هشیر  يرـشب  زغم  رد  لـطاب  قـح و  هـب  طـباور  تاـعوضوم و  میـسقت  دزاـسیم ، فرحنم  ار  ناـنآ  یناور  عـضو 

نچمه عامتجا ) تلاصا  هب  نادقتعم  رگید  میکرود و  لوقب  ، ) رشب یعامتجا  تعیبط  هاوخ  مینادب و  ادخ  ار  نآ  هدنروآدوجوب 
ار نآ  عامتجا  طیحم و  هدروآ ، دوجوب  اهلد  رد  ادخ  ار  لطاب  قح و  تخانـش  یـساسا  هشیر  مییوگب : هک  درادـن  ثحبم  نیا  رد  یتوافت  نی 

لباق لطاب ، قح و  رب  اهنآ  نایم  طباور  اهدادیور و  ءایـشا و  میـسقت  ریدقت  ره  هب  و  دزاسیم . روراب  ار  نآ  دوخ  نیناوق  قباطم  دـنایوریم و 
للم و ماوقا و  زا  کیره  هک  تسنیا  تیاهن  دـشابیمن ، راکنا  کش و  لباق  نادـجو  مانب  ینورد  يامن  بطق  دوجو  هکناـنچ  تسین ، دـیدرت 
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ریسفت و ار  لطاب  قح و  دننکیم ، روظنم  دوخ  یعامتجا  يدرف و  تایح  هرابرد  هک  يریگفده  ریـسفت و  هب  رظن  اب  اهناسنا  زا  یهورگ  ره 
، لطاب قح و  هرابرد  نوگاـنوگ  ياهتخانـش  كرتشم  عماـج  دـنریگیم . رظن  رد  ار  یتیلاـعف  تقیقح و  نادـجو  يارب  دـنیامنیم و  هیجوت 
هک دنتـسه  ییاهتیعقاو  و  قح ) ، ) دشابیم عافد  لباق  تسا و  حیحـص  مهاوخن ، هچ  مهاوخب و  نم  هچ  هک  دراد  دوجو  یتیعقاو  هک  تسنیا 
ای اهنآ ، ندوب  عافد  لـباق  تحـص و  لـماع  هکنیا  زا  معا  لـطاب ) ، ) دـشابیمن عاـفد  لـباق  تسین و  حیحـص  مهاوخن ، هچ  مهاوخب و  نم  هچ 

، تسا هداـعلاقوف  تیمها  ياراد  هک  هچنآ  اـهناسنا . دوخ  ینورد  ياـهتیلاعف  اـی  يدادرارق و  اـی  دـشاب ، ضحم  یعیبط  نیناوق  سکعلاـب ،
قح تخانش  هشیر  ندیکشخ  تفگ : ناوتیم  یلک  روطب  تسا . یلمع  یگدنز  رد  ود  نآ  هبساحم  لطاب و  قح و  ياههار  صیخشت 

ياـهیهاوخدوخ مـکی - تـلع  دـشابیم : یـساسا  تـلع  ود  لوـلعم  ود ، نآ  يهراـبرد  اـهناسنا  ریگمـشچ  تیرثـکا  ییاـنتعایب  لـطاب و  و 
صیخـشت رد  ریـصقت  ای  یناوتان  مود - تلع  دشکیم . شتآ  هب  لقعت ) نادجو و  دننام   ) ار یناسنا  دشر  لماوع  يهمه  هک  تسا  هدـننکهابت 

هک تسین  یکـش  تسا ، ناسنا  دوخ  ریـصقت  هب  دنتـسم  لطاب  قح و  ياههار  ندرک  مگ  لماع  هک  دراوم  نآ  رد  تسا . لطاب  قح و  ياههار 
و میدش ، رکذـتم  یهاوخدوخ  لماع  رد  هکنانچ  تسا ، وا  دوخ  تسد  اب  یمدآ  تایح  هدـننکهابت  موهفم ، ود  نآ  دوخ  هب  ییانتعایب  دـننام 
درف و ناـیبرم  نآ  زا  یعقاو  تیلوئـسم  تسا ، اـهنآ  هار  صیخـشت  زا  یناوتاـن  موهفم ، ود  تیلوـهجم  ندرک و  مگ  لـماع  هک  دراوـم  نآ  رد 
ار لطاب  قح و  ياههار  صیخـشت  لوصا  میناوتیم  ام  لاح  رهب  دناهتخاس . مورحم  روبزم  صیخـشت  تردـق  زا  ار  نانآ  هک  دـشابیم  هعماج 

هچرگا هروبزم  روما  تسا . لـطاب  زا  قح  صیخـشت  لوصا  نیتسخن  شیاـمزآ  لـیاسو  یعیبـط و  ساوح  - 1 میریگب : رظن  رد  لاـمجا  روطب 
لوصا زا  يرگید  لـماوع  سدـح  شوه و  لـقعت و  هشیدـنا و  - 2 دـنزاسب . انـشآ  ود  نآ  اب  ار  اـم  دـنناوتیم  دنـشاب ، هدوب  مه  یبسن  روطب 

نیا تسا . روبزم  صیخـشت  لماوع  نیرتیلاع  زا  دراد  هک  ینوگانوگ  ياهتیلاعف  اب  نادـجو  - 3 دنشابیم . لطاب  قح و  ياههار  صیخـشت 
رد ص لماوع 

قح ياههار  اب  ار  ام  دنراد ) هک  یتاناکما  دودحرد   ) لماک تناما  اب  اهیهاوخدوخ  اهيزروضرغ و  ياهرابغودرگ  اب  ندوبن  هدولآ  ترو 
دیفم و طباور  تفایرد  مکی - عون  مییامن : میـسقت  هدمع  عون  ود  رب  ار  لطاب  قح و  ياههار  میناوتیم  یلک  روطب  دـنزاسیم . انـشآ  لطاب  و 
رد دـباییم ، رد  ار  نیگآرهز  هدام  کی  ررـض  ناـسنا  کـی  هک  یتقو  وا . یقطنم  ياههتـساوخ  ناـسنا و  تیدوجوم  اـب  ینیع  ناـهج  رـضم 

کی دـیفم  مزاوـل  صاوـخ و  هک  یماـگنه  تسا . هدرک  ادـیپ  تسا  نیگآرهز  هداـم  نآ  ندروـخ  هک  لـطاب  صیخـشت  يارب  یهار  تقیقح 
نتـشیوخ تخانـش  مود - عون  تسا . هدروآ  تسدب  ار  قح  هب  ندیـسر  يارب  یحیحـص  هار  دباییم ، رد  هشیدنا  سح و  هلیـسوب  ار  تیعقاو 

لطاـب قح و  صیخـشت  يارب  ار  اـههار  نیرتنشور  نیرتمیقتـسم و  دـناوتیم  دوخ ، تاـناکما  اهدادعتـسا و  تخانـش  هلیـسوب  یمدآ  تسا .
هار هکلب  ددرگیم ، لطاب  قح و  هرابرد  درجم  ياهییاسانـش  هب  قفوم  اـهنت  هن  هک  تسنیا  رد  یباـیهار  زا  مود  عون  تیمها  درواـیب . تسدـب 

تیمها هک  تسا  لصا  نیا  هظحالم  اب  دنکیم . تکرح  دوخ  تایح  ياهدـصقم  هبور  هدومن  فشک  زین  ار  موشب  دـیاب  هچ  منک و  هچ  يارب 
زا تیناسنا  خیرات  وج  رـساترس  رد  هک  ار  سانـشب  ار  دوخ  ترورـض  میباییم و  رد  نتـشیوخ  يارب  ناسنا  ندناسانـش  رد  ار  تیبرت  میلعت و 

ناربهر ع فرط 
لیصا تقیقح  کی  نیا  تسین ، رعـش  وت  لزنم  ییوت  هار  ییوت و  ورهر  دیوگیم : هک  عرـصم  نیا  مییامنیم ، كرد  تسا ، زادنانینط  ردقیلا 

عطق و روطب  دـنکیم . تبث  خـیرات  رد  یگناگیبدوخ  زا  نرق  مان  هب  ار  ام  نرق  نآ ، هب  ناگدز  توهـش  ناـهاوخدوخ و  ییاـنتعایب  هک  تسا 
دنهدن و رارق  دوخ  ياههمانرب  يدـج  رـصانع  زا  یکی  ار  سانـشب  ار  دوخ  نوناق  عماوج ، نایبرم  ناربهر و  هک  یمادام  تفگ : دـیاب  هدرپیب 

قثو نم  داد . دنهاوخن  هئارا  لطاب  قح و  تایعقاو و  صیخـشت  يارب  یحیحـص  هار  چـیه  دـننک ، دادـملق  یقالخا  دـنپ  هظعوم و  کی  ار  نآ 
لماع نتـشاد  هب  نانیمطا  لاح  رد  يزاینیب  ساسحا  دنکیمن .) ساسحا  ار  شطع  زوس  دراد ، بآ  هب  نانیمطا  هک  سک  نآ   ) امظی مل  ءامب 

نتـساوخ مکی - تلاح  دروآیم : دوجوب  ناسنا  رد  یناور  تلاح  کی  یعیبط و  كرحت  ساسحا و  کی  یجایتحا  ره  جایتحا  هدـننکعفترم 
نایم تلاح  نیا  دشابیم . هنشت  ناسنا  یعیبط  تلاح  هک  بآ  نتـساوخ  دننام  دزاسیم ، عفترم  ار  یمدآ  جایتحا  هک  تسا  لماع  نآ  يزیرغ 
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ندیـسرن ناکما  جایتحا و  ساسحا  زا  هک  یناور  ناجیه  ینارگن و  مود - تلاح  تسا . كرتشم  ناسنا  ریغ  هچ  ناسنا و  هچ  نارادـناج  همه 
وآیم دوجو  هب  ناسنا  رد  ار  ساسحا  نامه  رثا  اهنت  جایتحا ، ساسحا  یعیبط  تلاح  دوشیم . دیلوت  نآ  هدننکعفترم  لماع  هب 

ره ینعی  دراد ، جایتحا  دوخ  فعـض  تدش و  اب  میقتـسم  هطبار  زاین  نتخاس  عفترم  يارب  وپاکت  فعـض  تدش و  نارادناج . ریاس  دننام  در ،
هب دنکیم ، زورب  ناسنا  رد  اهنت  هک  مود  تلاح  رد  دوب . دهاوخ  رتتخـس  زین  نآ  عفر  يارب  وپاکت  دـشاب ، هدوب  رتدـیدش  جایتحا  هک  هزادـنا 

رطخ هک  تسا  ملسم  ددرگیم . یناور  حوطـس  بارطـضا  بجوم  دوشیم و  نآ  هب  هفاضا  زین  ناجیه  ینارگن و  یعیبط ، تلاح  دوجو  هفاضا 
یگنـشت تسا و  بآ  اـم  جاـیتحا  عوضوم  مینک : ضرف  رگا  هلئـسم  حیـضوت  يارب  تسا . لوا  تلاـح  زا  شیب  مود  تلاـح  یناور  یتاـیح و 

یغامد ياوق  هک  یماگنه  تسا ، هدیسر  هجرد  دص  زا  هجرد  جنپ  هب  دزادنایم ) رطخ  هب  ار  ام  تایح  هجرد ، دص  هب  ندیسر  اب  اضرف  هک  ) ام
هلـصاف دراد ، صلاخ  یناور  هبنج  هک  دـیدشت  نیا  مییامنیم ، دـیدشت  ار  دوخ  یگنـشت  هدـیدپ  مینک ، زکرمتم  بآ  ندرک  ادـیپ  رد  ار  دوخ 

رد میزاـسیم . رترود  دوخ  زا  ار  بآ  هلـصاف  مه  مییازفایم و  دوـخ  یگنـشت  تدـش  هب  مه  هجیتـن  رد  دزاـسیم . رتداـیز  اـم  اـب  مه  ار  بآ 
زیگنابارطضا ناجیه  ینارگن و  تلاح  مه ، هجرد  هب 95  یگنشت  ندیـسر  اب  یتح  دشاب ، هتفرگ  رارق  ام  سرتسد  رد  بآ  رگا  هک  یتروص 

راوگان اهدرد و  رثکا  هک  تسنیا  میریگب  میناوتیم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هلمج  زا  هک  یشخب  تایح  هجیتن  دیآیمن . دوجوب  ام  رد 
، دشاب الثم 1  جایتحا  کیرحت  تردق  رگا  ینعی  دشابیم . تاجایتحا  ورملق  رد  مود  تلاح  زا  یشان  دشابیم ، اهناسنا  ریگنماد  هک  ییاهي 

یبیـشارس رد  میدرگیم و  ینورد  يهیاپیب  ياهمیـسجت  اهنیقلت و  شوختـسد  تایح ، هب  طوبرم  تایعقاو  هب  یهاگآان  تهجب  اـهناسنا  اـم 
ار ام  ياهدادعتـسا  اهتردـق و  هکلب  دـنرادن ، يرثا  اـم  تاـجایتحا  عفر  رد  اـهنت  هن  اـهندز  اـپ  تسد و  نیا  مینزیم . اـپ  تسد و  اهيدـیمون 

نامه اب  اهنت  اهنآ ، هدـننک  فرطرب  تردـق  تاجایتحا و  شجنـس  تایعقاو و  زا  یهاـگآ  اـب  یمدآ  رگا  هک  یتروص  رد  دـنهدیم . شهاـک 
یناور ياههیامرـس  ددرگ  هجاوم  اهيدـنمزاین  اب  نآ ) ندرک  فرطرب  هار  رد  گنهامه  يوپاکت  جایتحا و  یعیبط  ساسحا  هک   ) لوا تلاح 

. درک دهاوخن  فلت  هدوهیب  ار  دوخ 

ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  هبطخ 005-

هحفص 71] ]
نادرونایرد امـش  تایح  هک  ار  اههنتف  ینافوط  جاوما  مدرم ، يا   ) هاـجنلا نفـسب  نتفلا  جاوما  اوقـش  ساـنلا  اـهیا  مجنپ  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

رـساترس رد  یناسنا  نامرآ  تایح  رد  اهبوشآ  اههنتف و  شقن  دیفاکـشب .) تاجن  ياهیتشک  اب  تسا  هتخادـنا  مطالت  هب  ار  یتسه  سونایقا 
يدادـیور زورب  زا  تسا  ترابع  مکی - عون  میراذـگب : قرف  دـنکیم ، زورب  یناسنا  عماوج  رد  هک  هنتف  عون  ود  نایم  یتسیاب  تسخن  خـیرات 

یلاع نیناوق  لوصا و  قباطم  اههار  نآ  زا  یـضعب  هک  دـهدیم ، رارق  یهار  دـنچ  ای  ود  رـس  دراد ، هک  یفلتخم  داعبا  هب  رظن  اـب  ار  یمدآ  هک 
یکی اههنتف  هنوگنیا  ددرگیم . یهتنم  اهیتخبدب  طوقس و  هب  هدوب  لوصا  نآ  تهج  فالخرب  رگید  یضعب  هدش ، هدیشک  دصقم  هب  تایح 

رد دـشابیم . نایمدآ  یبایقح  يوجقح و  ساـسحا  کـیرحت  بجوم  هک  تسا  اهتفرـشیپ  يوس  هب  يرـشب  خـیرات  كرحم  ياهترورـض  زا 
يریگولج شاهدـش  تیبثت  ياـهتیعقوم  رد  یمدآ  دوکر  دومخ و  زا  هک  تسا  يدـنوادخ  هغلاـب  تمکح  ياـههولج  زا  یکی  نیا  تقیقح 

هتساوخ کی  زورما  تسا . وربور  يدیدج  هنتف  اب  یناگدنز ، نارود  همه  رد  رایشه  ناسنا  ره  تفگ : ناوتیم  رتیلک  رظن  کی  اب  دیامنیم .
، ینک عابشا  ار  هزیرغ  نآ  رگا  هک  دروآیم  رد  ناجیه  هب  ارت  یناویح  هزیرغ  دریگیم و  ارت  هار  رس  یناوهش 

یلماکت تایح  زا  يدـنلب  هلپ  کی  هدومیپ  ار  قح  هار  ینک ، رظن  فرـص  رگا  ياهتفرگ و  شیپ  تایح  یلاع  نیناوق  لوصا و  فلاـخم  یهار 
هب هک  يدارفا  ای  درف  زا  يزیچان  هابتشا  ادرف  سپ  تسا ، هدمآ  تغارس  هب  هک  تسا  یتسرپ  ماقم  تذل  ادرف  ياهتفر . رتالاب  هتـشاذگ  اپ  ریز  ار 
ود رس  هتشگ ، امش  ناجیه  بجوم  دناهتفرگ ، رارق  امش  یصاصتخا  یگدنز  هقطنم  زا  رود  ای  دننکیم ، راک  امـش ، تیلاعف  هقطنم  رد  يوحن 

رادـقمب ای  درک ، دـیهاوخ  دوبان  یهاوخدوخ  تجاجل و  يور  زا  زیچان ، هابتـشا  نآ  تهجب  ار  هورگ  اـی  درف  نآ  اـیآ  دـیریگیم ، رارق  یهار 
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؟ دیشخب دیهاوخ  ار  نانآ  درواین ، دوجوب  ار  يرگید  داسف  ضامغا  وفع و  هک  یتروص  رد  ای  درک ، دیهاوخ  تازاجم  ار  نانآ  هابتـشا ، نامه 
ياهناسنا رس  رب  یهاوخدوخ  يورین  اب  هدروآ  رد  نارب  حالس  لکش  هب  ار  زایتما  نیا  ایآ  تشگ ، دهاوخ  امش  بیـصن  يزایتما  يرگید  زور 

تلاخد رـصاعم  هتـشذگ و  یعامتجا  لماوع  ضورفم  زایتما  ندـمآ  دوجوب  رد  هک  نیا  هرابرد  يرایـشه  اـب  اـی  دروآ ، دـیهاوخ  دورف  رگید 
ات مییوـگب : هلمج  کـی  رد  ار  لـصا  نیا  یلک  روـطب  تخاـس ؟ دـیهاوخ  دـنمهرهب  ار  عاـمتجا  هدرک ، یقلت  رادـتناما  ار  دوـخ  تسا ، هتـشاد 

يارب ف یتردق  یناسنا  دوخ  یعیبطدوخ و  داضتم  لماع  ود  ات  دشاب و  لطاب  قح و  رب  میسقت  لباق  یگدنز  ياهدادیور 
شیامزآ هک  اههنتف  عون  نیا  یساسا  رصنع  درادن . دوجو  اههنتف  ریسم  زج  یهار  یمدآ  تایح  يارب  دنـشاب ، هتـشاد  یمدآ  نورد  رد  تیلاع 

رد هک  تسا  هدـش  دزـشوگ  یهلا  ياهتیـشم  زا  یکی  ناونعب  دـیجم  نآرق  رد  تسا ، ناـیمدآ  یباـیقح  ییوجقح و  ساـسحا  کـیرحت  و 
هب اههداوناخ  رد  ای  عماوج  رد  امن  ناسنا  تاناویح  هک  تسا  ییاههنتف  مود - عون  دش . دهاوخ  حرطم  احورـشم  نآرق  هاگدید  زا  هنتف  ثحبم 

نیا رد  یلک  هطباض  دـننکیم . يریگولج  لطاب  قح و  کیکفت  زا  دـنزاسیم و  روهطوغ  اهیکیرات  رد  ار  اهتیعقاو  هک  دـنروآیم  دوجو 
هدوب رتفیعض  ردق  ره  دشکیم ، هنابز  نانآ  نایم  رد  بوشآ  هلعـش  هک  ییاهناسنا  هک  تسنیا  میمانیم ، بوشآ  ار  اهنآ  ام  هک  اههنتف  عون 

زا تسا  ترابع  بوشآ  درک : نایب  نینچ  ناوتیم  ار  يرگبوشآ  بوشآ و  موهفم  فیرعت  دـنریگیم . رارق  رتشیب  تافلت  ضرعم  رد  دنـشاب ،
ثداوح و ثحبم  نیا  رد  ام  دنـشابیم . لطاب  قح و  زا  بکرم  داعبا  ياراد  هک  یتایعقاو  ثداوح و  هرابرد  مگ  رد  رـس  تاناجیه  اهتیلاعف و 
ار اهنآ  عومجم  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  لئاسم  ثحبم  نیا  رد  میمانیم . زیگناهنتف  تیعقوم  دـننکیم ، هدامآ  ار  هنتف  هنیمز  هک  ار  یتایعقاو 

قوم نآ  اب  هک  ییاهناسنا  - 2 زیگناهنتف . تیعقوم  ریسفت  - 1 دندرگیم : میسقت  هدمع  هورگ  ود  هب 
زا تسا  تراـبع  تیعقوم  نیا  میتـفگ : هکناـنچ  زیگناهنتف  تیعقوم  فیرعت  مکی - هلئـسم  زیگناهنتف  تیعقوـم  ریـسفت  - 1 دـنطابترا . رد  تیع 
هک تسا  ملـسم  هتبلا  دنـشابیم . لـطاب  قح و  زا  بکرم  داـعبا  ياراد  هک  یتاـیعقاو  ثداوح و  هراـبرد  هنارگبوـشآ  تاـناجیه  اـهتیلاعف و 

تایعقاو ثداوح و  دوخ  هک  تهجنادـب  یلو  دـناهتخادنا ، هار  هب  ار  بوشآ  هک  تسا  ییاهناسنا  فاصوا  زا  هنارگبوشآ  ناجیه  تیلاـعف و 
، دنورب دوخ  هارب  دننک و  روبع  عامتجا  رابیوج  زا  تاکیرحت  نودب  ادص و  رـسیب و  تسا  نکمم  روما ، ریاس  دننام  لطاب ، قح و  زا  طولخم 

زیمآکیرحت لماع  ناونعب  تایعقاو  ای  ثداوح  نآ  هک  دنکیم  زورب  یعقوم  ياهنتف  هدـیدپ  دـنریگیمن ، دوخب  ياهنتف  تلاح  ضرف  نیا  رد 
ناجیه و میداد . رارق  هنتف  فیرعت  زا  یئزج  ار  تیلاعف ) ناجیه و  ) روبزم هدـیدپ  ود  اذـل  دـنک ، راداو  اهتیلاعف  ناـجیه و  هب  ار  ییاـهناسنا 
. لطاب زا  قح  کیکفت  صیخـشت و  يارب  هن  دنتفیب ، نایرجب  بوشآ  داجیا  يریگفده  اب  هک  دننکیم  ادـیپ  ندوب  هنتف  هبنج  یعقوم  تیلاعف 

قح هک  يروما  نآ  اریز  دنـشابیم ، لطاب  قح و  زا  بکرم  يداعبا  ياراد  دـنروآیم ، دوجو  هب  ار  هنتف  زورب  هنیمز  هک  یتاـیعقاو  ثداوح و 
دراد هبنج  ود  یبوشآ  هنتف و  ره  دنهدیمن . نارگبوشآ  هب  یلاجم  دناضحم ، لطاب  ای  ضحم 

میهاـفم و ریاـس  زا  شیب  هک  درادرب  رد  ار  داـسف  زا  یموـهفم  هراوـمه  یـسراف  تغل  رد  بوـشآ  اـی  هنتف  هملک  هـک  تـسا  هدوـب  تهجنیدـب 
مه ار  نآ  ندوب  ياهبنج  ود  میدروآ ، هنتف  هرابرد  هک  یفیرعت  لیمکت  يارب  ام  ددرگیم . رادومن  هدنناوخ  ای  هدنونـش  نهذ  هب  هنتف  ياههبنج 

ياهشزرا نتخیر  مهرد  کی - دـننام : دـنروآیم ، رابب  اـههنتف  هک  تسا  ییاـهیهابت  لـماش  هبنج  نیا  یفنم - هبنج  - 1 میهدیم : حیضوت 
ناوتب دیاش  دنـشابیم . یعرف  تقوم و  هک  اهـشزرا  نآ  و  اهناسنا ، تایح  شزرا  دـننام  دـنرادیاپ ، لیـصا و  هک  ییاهنآ  زا  معا  هدـش  تباث 

هدوب اههنتف  مطالت  نافوط و  رد  اهناسنا  رامـشیب  تافلت  زا  یـشان  تسا ، یمدآ  تاـیح  هک  اـهشزرا  نیرتلیـصا  ندـش  لزلزتم  هک : تفگ 
لزلزت و رد  اهبش  اهزور و  هک  تسا  یعیبط  رما  کی  ياهدیدپ ، نینچ  عویش  اب  تسا . هتفرگ  ارف  ار  يرشب  خیرات  رساترس  هنافساتم  هک  تسا 
هک ود  نآ  ندـش  اجباج  اههلیـسو و  اهفدـه و  تیعقاو  ندروخ  مه  رب  ود - میـسریمن . ییاـج  هب  مینکیم و  رکف  تاـیح  ندوب  شزرایب 

هتفرگ رارق  اـهیلایکام  بتکم  هاـگهیکت  هک  تسا  نیمه  هنتف  هدـیدپ  نیرتروآجـنر  دـنوش . رادروخرب  قـیقد  یکیکفت  هبـساحم  زا  یتسیاـب 
اهنآ ا لطاب  حیحص و  عون  ود  کیکفت  يارب  یترورض  ساسحا  نودب  هدش  تیبثت  نیناوق  لوصا و  ندش  چوپ  هس - تسا .

زا نیناوق ) لوصا و  هلیـسو ، فدـه و  شزرا ،  ) روبزم رـصنع  هس  نتـشادهاگن  ظوـفحم  اـههنتف و  رد  تاـیعقاو  تاـعارم  عـقوت  رگیدـکی . ز 
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هت رـسیب و  لـگنج  کـی  رد  هک  تسا  میخـض  یباـتک  تاحفـص  يدوـخبدوخ  میظنت  عـقوت  يواـسم  تـسرد  اههدافتـساءوس ، اـهیهابت و 
همه رد  یفاـک  لـیلحت  اـب  تبثم - هبنج  - 2 تسا . هدـمآ  رد  زاورپ  هـب  لـگنج  زا  ياهـطقن  رد  ياهحفـص  ره  هتـشگ و  اـهنافوط  شوختـسد 

، نانآ ساسایب  ياهشیارگ  یلومعم و  مدرم  دودحم  ياهیهاگآ  هب  رظن  اب  هک  تفریذـپ  ناوتیم  ار  تقیقح  نیا  زیگناهنتف ، ياهدادـیور 
يردقب یلومعم  مدرم  يارب  اهدادیور  رد  يزودناهبرجت  يریگتربع و  اریز  تسا ، زیچان  رایسب  اهنآ  یفنم  هبنج  لباقم  رد  اههنتف  تبثم  هبنج 

نیمه و  دـنرادن ، مدرم  نآ  اب  يراک  دـندرگیم و  دوبان  مه  اـضف  رد  دـنیآیم و  دوجو  هب  اـضف  رد  اهدادـیور  نآ  ییوگ  هک  تسا  كدـنا 
لاب رپ و  یلاب  رپ و  یب  اب  موق  نیا  هک  يوج  ددم  هداتفا  مدرم  زا  دنـشابیم . اههنتف  اهمطالت و  رد  نارگبوشآ  زیواتـسد  نیرتهب  هک  دـنامدرم 

زا هلمج  نیا  زونه  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمه  هب  تسا : مدرم  نیا  زا  هدافتـسا  زا  رپ  خـیرات  رـساترس  ناورـشیپ  ياهيریگفدـه  دـننارگد 
سا رارقنیدب  تبثم  ياههبنج  زا  یضعب  ددرگیم . یقلت  یعامتجا  لئاسم  رد  يراعش  ناونع  هب  مدرم  يارب  مدرم  هب  مدرم 

. دنریگیم رارق  شیامزآ  ضرعم  رد  اههنتف  زورب  ماگنه  رد  تاقبط  دارفا و  تسا . شیامزآ  عوضوم  اههنتف ، تبثم  هبنج  نیتسخن  کی - ت :
تردق دنناوتیم  اههنتف  ود - دندرگیم . اهناسنا  ینورد  تایوتحم  زورب  بجوم  ابلاغ  هک  دنتـسه  یناور  تالالتخا  زا  یـضعب  دننام  اههنتف 
نـشور یلاح  ره  رد  اهنآ  یئاناوت  هک  دنراد  دوجو  یـصاخشا  دنناسرب . تیلعف  هب  رگیدـکی  زا  ار  ود  نآ  کیکفت  لطاب و  قح و  صیخـشت 

، هاگآ ياهناسنا  يارب  اههنتف  هس - دنوشیم . رادیب  اههنتف  زورب  ماگنه  رد  و  تسا ، هتفر  باوخ  هب  نانآ  ییاناوت  هک  تسنیا  دننام  و  تسین ،
اهدادیور نآ  رد  لطاب . قح و  هرابرد  رتشیب  یهاگآ  يرایـشه و  ندرک  رادیب  زا  تسترابع  نآ  دـنهدب و  ماجنا  دـنناوتیم  مه  يرگید  راک 

زا ینیعم  الماک  هفایق  دنوشیم ، رادومن  دوخ  یـصاصتخا  ورملق  رد  رگیدکی و  زرم  نوماریپ  رد  تکرح  نودـب  لطاب  قح و  زا  کی  ره  هک 
کیکفت صیخـشت و  مهب ، کیدزن  ياهزرم  رد  ود ، نآ  نتفرگ  رارق  ماگنه  رد  هک  یتروص  رد  دریگیم ، رارق  یناسنا  هاگدید  رد  کی  ره 

رد اهنآ  قیمع  ای  یحطس  ریثات  اههنتف و  تیفیک  تیمک و  راهچ - دشابیم . ود  نآ  زا  يرگید  داعبا  نتـشگ  نشور  بجوم  رگیدکی  زا  اهنآ 
اذگب نارایشه  رایتخا  رد  هدز  بوشآ  هعماج  تخانش  هرابرد  يدیفم  رایسب  تامولعم  دنناوتیم  عامتجا  کی 

روطب هچ  رگا  ار  لـالتخا  نآ  هب  ـالتبم  یناور  تاـیوتحم  هک  دنتـسه  یناور  تـالالتخا  زا  یـضعب  دـننام  اـههنتف  میتـفگ  هچناـنچ  اریز  دـنر 
ار بوشآ  هدـیدپ  تبثم ، ياـههبنج  نیا  هکنیا  یکی  میوش : روآداـی  ار  هتکن  ود  میروبجم  ثحبم  نیا  ناـیاپ  رد  دـنیامنیم . زاربا  هتخیـسگ 

یف هک  تسا  یعامتجا  يرامیب  کی  هب  هیبش  دراد ، هک  يرـضم  دیفم و  تاصتخم  و  نآ ، تیهام  هب  رظن  اب  هکلب  دنکیمن  تیبثت  حیحـصت و 
شـششوگ اب  نینچمه  نآ ، تاصتخم  تیهام و  رد  قیقحت  اب  دـنناوتیم  ییاهناسنا  يرامیب  نیا  بنج  رد  تسا . رابررـض  روآدرد و  هسفن 

دیفم تالوحت  اریز  درک ، هابتـشا  اهبوشآ  اب  دیابن  ار  يرـشب  لاح  رب  دیفم  تالوحت  مود - دنروایب . تسدب  ار  يدـیاوف  نآ  ندرک  ادـیپ  يارب 
تیعقوم زا  هناراـکبان  يرادربهرهب  زا  تسا  تراـبع  بوشآ  هک  یتروص  رد  تسا ، رتیلاـع  تیعقوم  هب  تسپ  یتیعقوم  زا  روبع  تقیقح  رد 

، یهاوخدوخ هزیرغ  تهجب  یناسنا  تعیبط  هچ  رگا  اههنتف  زورب  لماوع  مود - هلئـسم  دوشیم . یـشان  لطاب  قح و  طـالتخا  زا  هک  زیگناهنتف 
عـضو یعاـمتجا  یگدـنز  طورـش  یناـبم و  يارب  هک  یتاررقم  نیناوق و  یلو  دـنارورپیم ، دوخ  نورد  رد  ار  بوشآ  هنتف و  لـماع  هراومه 

بهذم لماع  رگید  فرط  زا  دنروآیم . لمع  هب  يریگولج  بوشآ  نتخادنا  هارب  يارب  روبزم  هزیرغ  تیلاعف  زا  دناهدش ،
دناوتیم ار  شقن  نیرتیساسا  بوشآ  هنتف و  زا  يریگولج  رد  دوشیم ، بوسحم  یهاوخدوخ  لیدعت  يارب  ورین  نیرتیساسا  هک  قالخا  و 

هب میزادرپیم  ثحبم  نیا  رد  اذل  درک  میهاوخ  یسررب  احورـشم  لئاسم  زا  مود  هورگ  رد  ار  اههنتف  یناسنا  لماوع  ام  دنـشاب . هتـشاد  هدهعب 
قح و طالتخا  زا  دوصقم  تیعقاو . کی  ای  هثداح  کی  رد  لطاب  قح و  طالتخا  زا  تسا  تراـبع  اـهنآ  زا  یکی  هک  اـههنتف  عوضوم  لـماوع 
ود نیا  اریز  دنروآیم ، دوجو  هب  کیکفت  لباق  ریغ  دـحاو  هدـیدپ  کی  دـنوریم و  ورف  رگیدـکی  رد  عوضوم  ود  نیا  هک  تسین  نآ  لطاب 

دنناوتیم بوشآ  هنتف و  ناگدـننکهرادا  هکیروطب  دـشابیم ، رگیدـکیب  ود  نآ  ندـش  کیدزن  روظنم  هکلب  دـنوشیمن ، یکی  زگره  داضتم 
ار قح  ـالثم  دـنهدب ، هوـلج  حوـل  هداـس  مدرم  يارب  ار  يرگید  فذـح و  هنارایـشه  ياهيزاسهنحـص  نیقلت و  هلیـسو  هب  ار  ود  نآ  زا  یکی 

یهاوخقح زا  تسد  قح  نایماح  هورگ  نوچ  و  دـنزاسب . مورحم  هثداح  نآ  رد  دوجوم  قح  زا  ار  مدرم  نآ  دـننایامنب و  ار  لطاب  فذـح و 
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بلغا دریگیم . تروص  تاعامتجا  رد  هک  تسا  یلوحت  رگید  لمع  ددرگیم . بوشآ  زورب  بجوم  نیفرط  ياهتیلاعف  دنرادیمن ، رب  دوخ 
یعقوم زا  لاقتنا  نیا  هاوخ  دراد ، هارمهب  ار  یبوشآ  هنتف و  دزاسیم ، لقتنم  رگید  تیعقوم  هب  یتیعقوم  زا  ار  عامتجا  هک  یتالوحت 

هک یحیحص  تیلاعف  زا  هدش  تیبثت  لوصا  دیدج  تیعقوم  زاغآ  تهجب  ای  دشاب و  لطاب  هسفن  یف  شاهدش  تیبثت  لوصا  هک  دشاب  هدوب  یت 
نیـشیپ تیعقوم  رد  هدـش  تیبثت  لوصا  هک  تالوحت  زا  عون  نآ  رد  بوشآ  زورب  لماع  دـندرگ . طقاس  دـناهدادیم ، ماجنا  شیپ  نارود  رد 

يارب نانآ  تفرگ . رارق  لوحت  زا  شیپ  لوصا  نآ  هدنریذپ  نارگبوشآ  زیواتـسد  دروآ  دوجوب  مالـسا  هک  یلوحت  دننام  دناهدوب  لطاب  اعقاو 
ياههتساوخ تسا ، هدمآ  شیپ  هک  لوحت  نیا  رد  هک  دنروآیم  رب  دایرف  هتفرگ . دوخ  هب  هنارکفتم  هفایق  دناهتخادنا ، هارب  هک  یبوشآ  هیجوت 

تازایتما ظفح  يارب  هک  ياهتخاس  لوصا  نآ  لزلزت  دـننام  دوشیم  دراو  تناها  همطل و  مدرم  تیثیح  هب  هتفرگ  رارق  ییانتعایب  دروم  مدرم 
نینموملاریما يرادـمامز  نارود  لوحت  رد  هکنانچ  دوب . هدـش  تیبثت  نیـشیپ  تیعقوم  رد  ییاههورگ  ای  يدارفا  یتیـصخش  یماقم و  ای  یلام 

زا مه  ياهدـش  هتخاس  لوصا  دوب و  هداد  دوخ  نایماح  نادـنواشیوخ و  هب  ار  یتازایتما  هچ  نامثع  هک  مینادیم  دوشیم . هدـید  مالـسلاهیلع 
هنوگ ره  دیامرفیم : دوشیم و  عورش  لوحت  مالسلاهیلع  نینموملاریما  يرادمامز  نارود  ندیسر  اب  درکیم . تیامح  اهششخب  لذب و  نیا 

اب ش منکیم و  وغل  نم  تسا ، هدش  هداد  اههورگ  ای  دارفا  هب  تلع  نودب  هک  ار  یتازایتما 
هحلط و هیواعم و  دننام  نارگبوشآ  ياههتـسدرس  لوحت  نیا  نالعا  اب  مربیم  نیب  زا  ار  هدش  هتخاس  لوصا  نآ  همه  تلادع  لصا  نارب  ریـشم 

بوشآ رد  قح  شیامن  اب  دـنزیمآیم و  مهرد  دوخ  لطاب  ضارغا  اب  دوب ، قح  شاهراـبرد  هک  ار  ناـمثع  ندـش  هتـشک  دـنزیخیم و  رب  ریبز 
دزادنایم راک  زا  ار  نیـشیپ  تیعقوم  هدش  تیبثت  لوصا  دیدج ، طیارـش  هک  تالوحت  عون  نآ  رد  نارگبوشآ  زیواتـسد  دـنتفایم . هارب  دوخ 

نشور - 2 دریگیم . رارق  هدافتـساءوس  دروم  تالوحت  زا  لوا  مسق  رد  هکناـنچ  نیـشیپ  لوصا  هب  مدرم  تاـع  سنا و  - 1 زا : تسا  ترابع 
زیواتـسد هک  عوـضوم  هس  نـیا  لوـحت . ناگدـننادرگ  تیـصخش  رد  داـقتنا  هشقاـنم و  - 3 دـیدج . تیعقوم  لوـصا  ياـههبنج  همه  ندـشن 

باجیا ار  دیدج  تیعقوم  زورب  هک  یقطنم  لماوع  طیارش و  هک  تهجنادب  یلو  دنـشابیم  اراد  ار  قح  زا  ياهبنج  دریگیم  رارق  نارگبوشآ 
. دشابیم لطاب  دهدیم ، ناشن  ار  نآ  لوحت  هک  دیدج  قح  ربارب  رد  نآ ، ندیشک  شیپ  تسا ، هدومن  تابثا  ار  قح  هبنج  نآ  تیبسن  هدومن 

فلتخم ییاههورگ  هب  اهناسنا  تسا ، هداتفا  هارب  زیگناهنتف  تیعقوم  هک  ياهعماج  رد  دـنطابترا  رد  زیگناهنتف  تیعقوم  اـب  هک  ییاـهناسنا  - 2
یبدا یعامتجا و  ياهباتک  رد  رکفنشور  هملک  هک  تسا  یتدم  نارکفنشور  هورگ  مکی - هلئسم  دندرگیم : میسقت 

هتفرگ رارق  یقوذ  ياهسامح و  ياهیفن  تابثا و  دروم  نآ ، هرابرد  قیقد  ریـسفت  نودـب  هدرک ، ادـیپ  یناوارف  عویـش  ام  یفـسلف  یـسایس و  و 
هب نایـصع  یعون  رکفنـشور  هملک  موهفم  رد  هک  تسنیا  تسا ، یناگمه  شریذپ  دروم  اهراجنلک  اههشقانم و  عون  نیا  رد  هک  هچنآ  تسا .

شرامـش هرابرد  ار  دوخ  تقو  هکنیا  يارب  دراد . دوجو  دروآیم ، ار  هزات  قیاقح  هک  هدنیآ  هب  کیرحت  تسا و  هدـش  هنهک  هک  ياهتـشذگ 
اب هکنیا  يارب  مینکن و  فرـص  دـناهدروآ ، ندـمت  تفرـشیپ و  لماکت و  يدازآ و  تلادـع و  دـننام  سدـقم  هملک  نیا  رـس  رب  هک  ییاـهالب 

ثحب و زا  ـالعف  میراذـگیم و  دوـخ  لاـح  هب  ار  نآ  میـشاپن ، هملک  نیا  هفاـیق  يور  يرتـشیب  راـبغ  درگ و  اههفـسلف  ياهفرح  تاحالطـصا 
هب طوـبرم  ياـهتیعقاو  میناوـتیم  اـت  مـینکیم و  يراددوـخ  يرکفنـشور  عـناوم  طیارـش و  لامعتـسا و  دراوـم  رد  ینـالوط  ياهیـسررب 

اهناسنا شیارگ  كرد و  هک  تسا  ملـسم  دنـشابیم . رادروخرب  يرتشیب  دهعت  ساسحا  يرایـشوه و  زا  هک  مینکیم  حرطم  ار  ییاهناسنا 
اهناسنا هرابرد  ار  رـصتخم  يدنبمیـسقت  کـی  يرکفنـشور  ياـنعم  ندـش  نشور  يارب  اذـل  تسا . فلتخم  ءانثتـسا  نودـب  عماوج  همه  رد 

الوحت يارجم  رد  عامتجا و  داعبا  زا  رپ  هنهپ  رد  هک  مینیبیم  دنهدیم ، لیکشت  ار  ریگمشچ  تیرثکا  دیاش  هک  ار  یمدرم  مینیبیم . يرورض 
ياهحفص ياهرطس  نایم  رد  هک  فرح  کی  دننام  هکلب  دنتـسین ، مه  اشامت  كرد و  هب  رـضاح  اهنت  هن  اهناسنا  یتایح  نوئـش  رابیوج  ت و 

نآ رد  هک  ياهملک  زا  هن  دراد و  یعالطا  شیوخ  دوجو  زا  هن  تسا ، هدـش  شقن  هحفـص  نآ  رد  یپاچ  فورح  اب  ای  هدـش  هتـشون  باتک  زا 
هن دراد و  وا  فده  فلوم و  باتک و  تاحفص  روطـس  ریاس  زا  یهاگآ  هن  تسا . هدش  شقن  نآ  فیدر  رد  هک  يرطـس  زا  هن  هتفرگ و  رارق 

ثداوح نارازه  اب  نامز  تشذگ  تسا . چیه  دوخ  يارب  هک  يدوجوم  ینعی  تسا …  هدش  هتشون  نآ  يور  هک  ذغاک  نامه  دوخ  زا  يربخ 
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بآ رد  هتفر  ورف  تخرد  هقاـس  زا  ياهشوگ  هب  هک  تسا  يذـغاک  هعطق  يور  زا  هناـخدور  بآ  ناـیرج  هب  هیبش  مدرم ، نیا  رب  شخبدوس و 
نیب زا  دـهدیم و  تسد  زا  اجیردـت  ار  دوخ  یتسه  دـشاب ، هتـشاد  هناـخدور  بآ  اـب  يراـک  هکنیا  نودـب  ذـغاک  هعطق  نیا  تسا . هدـیبسچ 
بآ هب  ار  دوخ  روت  اروف  هک  دنتـسه  بآ  ندـش  دولآلگ  راظتنا  رد  تسدـب ، يریگیهام  روت  هک  دـنراد  دوجو  رگید  ییاهناسنا  دوریم .

یتیعقاو چیه  دنرادن و  یگدنز  رد  رگید  یفده  تذل  زج  هک  دننکیم  یگدنز  ایند  نیا  رد  نایمدآ  زا  يدارفا  دنریگب . اهیهام  دنزادنایب و 
اهنآ زا  ناروناج  رگید  هک  تسا  عونتم  ذـیاذل  زا  يرادروخرب  رد  اهنت  ناروناج ، ریاس  زا  نانیا  هلـصاف  دـنریذپیمن . تذـل  كالم  اـب  زج  ار 

مورحم
حیجرت یهاـگآ  يرادـیب و  هب  ار  یهاـگآان  یتسم و  هدوب  ناوتاـن  یگدـنز  تاـیعقاو  اـب  نتفرگ  رارق  يوراـیور  زا  رگید  یعمج  دنـشابیم .

تـسه رایتخا و  زا  ملاع  هلمج  دیوگیم : يولوم  هک  دنریز  تایبا  دافم  اهناسنا  زا  عمج  نیا  میهدب ، ماجنا  یفاک  تقد  کی  رگا  دنهدیم .
دنهراو يرایشوه  زا  یمد  ات  يدتهم  يا  لغـش  هب  ای  یتسم  هب  ای  يدوخیب  رد  يدوخ  زا  دنزیرگیم  دوخ  تسمرـس  رـس  رد  دزیرگیم  دوخ 

تلاـح رد  هن  دـنهدیم  حـیجرت  يرادـیب  رب  ار  باوخ  يرایـشه و  رب  ار  یتسم  هک  اـهناسنا  زا  عون  نیا  دـنهنیم  دوخرب  گـنب  رمخ و  گـنن 
ار يرگاشامت  ییاناوت  یتح  نانیا  لوحت . تلاح  رد  هن  دـنراد و  ار  تایعقاو  اب  نتفرگ  رارق  يور  ایور  تردـق  تاعامتجا ، تابث  رارقتـسا و 
ای نآ  لصف  رس  رد  هک  دراد  یلصفم  ناتساد  تسیچ ؟ تیعقاو  زا  اهناسنا  نیا  رارف  لماع  هک  هلئسم  نیا  دنرادن . درذگیم  هک  هچنآ  هب  مه 

لـصا ای  دـننازیرگیم و  تایعقاو  زا  ار  نانآ  هاوخدوخ  دـنمتردق و  ییاهناسنا  هک  دـهدیم  ناشن  هک  تسا  هدـش  هتـشون  اقب  رد  عزانت  لصا 
زا يرگید  هدع  دنـشابیم . یگناگیب  دوخ  زا  نامدیب  درد  ینابرق  نانآ  دهدیم : ناشن  هک  تسا  هدش  هتـشون  لصف  رـس  نآ  رد  یهاوخدوخ 

دنوشیم و خ هدیمان  ناسنا  هک  دنتسه  مه  يرگید  تادوجوم  نانآ  زج  هکنیا  هب  هجوت  نودب  اهناسنا 
نانآ دیایب ، دوجوب  بسانم  ياهتیعقوم  طیارش و  رگا  دشابیم و  حرطم  مه  نانآ  يارب  تسکش  يزوریپ و  ملا و  تذل و  دنراد و  اههتساو 

، هدارا تلاصا  نایب  رد  روهنپوش  هفـسلف  هک  دنرادنپیم  نینچ  دننادیم و  یتسه  يانبم  ار  دوخ  هدارا  دنـشچیم ، ار  لماکت  دشر و  معط  زین 
هرود و ره  رد  میتشگن ، اهنآ  ضرعتم  ثحب ، راصتخا  يارب  هک  رگید  ییاههورگ  اههورگ و  نیا  نایم  رد  درادـن ! ناـنآ  هدارا  زج  يدوصقم 

نودـب هملک  نیا  تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  یموهفم  نیرتسدـقم  هک  یبلاج  هملک  هچ  دـنوشیم . هدـیمان  نارکفنـشور  مانب  یهورگ  ياهعماج 
هک تسا  شخب  دیما  موهفم ، نیا  دننکیم . يرایبآ  تایح  بآ  اب  ار  نایمدآ  تایح  لامک  دشر و  هک  تسا  ییاهناسنا  هدننکوگزاب  هغلابم 

سای یبیـشارس  رد  ناـنآ  طوقـس  زا  هدوب  اـهتیعمج  هار  ارف  یغارچ  یعاـمتجا  یگدـنز  ياـهتیعقوم  نیرتکیراـت  رد  خـیرات  راودا  همه  رد 
دناوتیم اهنت  هک  يدـعتم  هاـگآ و  ناـسنا  درف  کـی  زا  هک  دراد  هدرتسگ  سب  ياهنماد  سدـقم  موهفم  نیا  دـنکیم . يریگولج  هدـننکهابت 

میهاربا و دـننام  ار  یهلا  ناربمایپ  نیرتگرزب  ات  دـهدب ، تاجن  طوقـس  زا  ار  وا  دریگب و  تایح  داعبا  زا  يدـعب  رد  ار  رگید  درف  کـی  تسد 
ناوتب عیسو  موهفم  نیا  رد  رظن  اب  دیاش  دوشیم . لماش  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  دمحم  یسیع و  یسوم و 

زا ارنانآ  نتخاس  اهر  اهناسنا و  رگید  نتخاس  هاگآ  هک  دـهعتم  هاگآ و  یناـسنا  زا  تسا  تراـبع  هک  میباـیرد  مه  ار  رکفنـشور  فیرعت  می 
نایمدآ و ياهناج  دورد  دنکیم . یقلت  نتشیوخ ، تایح  همادا  يارب  اوه  زا  سفنت  ترورض  نانوچ  یترورـض  ارقهق ، هب  تشگرب  دوکر و 

رگا هک  دناهدیـسر  ياهلحرم  هب  نانیا  دـنتیناسنا . ناوراک  نارالاس  هلفاق  هک  داـب  نارکفنـشور  نیا  رب  یتسه  همه  ناگتـشرف و  ادـخ و  دورد 
یخلت زا  رتراوگان  ار  مدرم  یگدرب  اهيدـنمزاین و  رقف و  یخلت  دـننکیم . ساسحا  دـکار  ار  دوخ  یتسه  دـننیبب  دوکر  لاح  رد  ار  ناـیمدآ 

اجک زا  دننادیمن  دنروهطوغ و  هناتـسم  ياهشون  شیع و  رد  هاگآان ، ياهناسنا  رگید  هک  لاحنآ  رد  دـنباییم . دوخ  ماک  رد  کلهم  رهز 
اـهاطخ و نتخاـس  نـشور  ناـنآ و  تـکرح  لـماوع  رد  هاــکناج ، ياهيرادــیب  بـش  رد  نارکفنــشور  دــنوریم ، اــجکب  هدرک  تـکرح 

نآ ناـنآ  دـید  میهاوـخ  مـیرگنب ، نارکفنــشور  راـک  هـب  يرتـالاو  قـفا  کـی  زا  رگا  دنــشیدنایم . تـکرح  نآ  هدـننکهابت  ياـهيورجک 
رد نادـجو  لقعت و  هک  دـشاب  دـنزادنایم ، دوخ  هعماـج  ياـهناسنا  نورد  ياـضف  رب  ار  دوخ  غورف  دـنزوسیم و  هک  دنتـسه  ینارگنـشور 

يدنوادخ ناگدنیامن  هلمج  رد  هک  يرکفنشور  ماقم  تمظع  هب  رظن  اب  مییوگب ، رکفنشور  هرابرد  هچ  ره  دننک . رادیب  ار  نانآ  هتفر  باوخ 
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رد ك
نارکفنـشور هورگ  نیا  دـننکیم  نامگ  دوخ  ییادـتبا  تاعلاطم  رد  ناحولهداس  میاهتفگن . یهجوت  لباق  زیچ  دوشیم ، هصالخ  یکاـخ  هر 

روآدای هتـشذگ  رد  هک  اههورگ  نآ  نوگانوگ  ياهفیدر  لـباقم  رد  مینکیم ، یناوتاـن  زاربا  ناـنآ  تمظع  شزرا و  فیـصوت  رد  اـعقاو  هک 
یعقاو نیا  دض  هورگ  تسا ، لطاب  عطق  روطب  رادنپ  نیا  وج …  ریدخت  ناتـسم  ناتـسرپ ، تذـل  اهتوافتیب  دـننام  دـناهتفرگ ، رارق  میدـش 

رد هک  ییاههورگ  اریز  دـنرادن ، سدـقم  ماقم  نآ  ندرک  لام  نجل  زج  یتیلاـعف  هشیدـنا و  هک  دـناییاهامن  رکفنـشور  یعقاو  نارکفنـشور 
لیاسو اب  ار  دوخ  زیچان  ياهفدـه  و  دـنریگن ، دوخ  هب  نارکفنـشور  لباقم  رد  يدـمع  داضت  هفایق  تسا  نکمم  میدـش ، روآداـی  هتـشذگ 
هصرع هب  ار  دوخ  ياهیکیرات  ییانشور ، نتسب  دوخ  هب  اب  يرکفنشور  نارگشیامن  هک  یتروص  رد  دننک ، لابند  فده  نآ  بسانم  تسپ و 
ياضف ياهرابغ  درگ و  اهربا و  رگنشور  ياهرکفنـشور  یعقاو  هورگ  هک  تسنیا  رد  یعقاو  يرکفنـشور  اب  نانآ  داضت  دنروآیم !! عامتجا 

رابغ درگ و  ای  اهامن  رکفنـشور  هک  یتروص  رد  دـنزاسب  نشور  ار  دوخ  تاـیح  دـننیبب و  ار  دیـشروخ  مدرم  اـت  دـننکیم  راـنک  رب  عاـمتجا 
هنال هب  ناهیک ، تعسو  هب  تیناسنا  ياضف  زا  ار  نانآ  هک  دنشکیم  مدرم  ناگدید  هب  ییاههمرس  ای  دننک و  هریت  ار  اضف  هک  دنشاپیم 

يرکفنـشور ینکـشلصا  هنوگ  ره  مان  هک  تسنیا  مدرم  یعامتجا  تایح  یتخبدـب  لماوع  زا  یکی  دـنهدب !! تیعقوم  رییغت  ناـشافخ  رقحم 
زا تسا ، یناسنا  ياهورین  نیرتهدنزاس  نیرتیلاع و  زا  یکی  ام  هدـیقع  هب  هک  يرـشب  ییارگون  سح  هب  رظن  اب  اصوصخم  دوشیم !! هدـیمان 
ام ینید  تایح  نتم  رد  ییارگون  هک  ار  تقیقح  نیا  تسخن  هلئـسم  نیا  حیـضوت  يارب  دوشیمن ! هک  اههدافتـساءوس  هچ  ییارگون  هملک  نیا 
ون ون  يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردـنا  ندـش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  میوشیم : روآداـی  يولوم  زا  ار  ریز  تیب  دـنچ  تسا 

عنـص يزیت  زا  تقلخ  يزارد  نیا  زارد  سب  دـیامن  شتآ  رظن  رد  زاـس  هب  یناـبنجب  ار  شتآ  خاـش  دـسج  رد  دـیامنیم  يرمتـسم  دـسریم 
ریـسم و هک  تسرپ  هر  يا  دوب  نآ  رفاسم  سپ  میون  ياج  دصاقت  ینیبنیم  میوریم  هتـسشن  ام  رگنب  کین  عنـص  يزیگنا  تعرـس  دـیامنیم 

اهلگ هب  اهلد  زا  هچنآ  دسریم  اهلد  هب  اهناج  زا  هچنآ  يون  امنب  ار  هنهک  ناهج  رم  يونعم  باتفآ  يا  ناشف  ناج  تسا  لبقتـسم  رد  شور 
نیا نتفر  اهلاح  ندـش  ون  رگد  یناهج  تسه  کنآ  یناشن  تسیچ  اهرازلگ  اـت  راـهنالا  اـهتحت  اـهرارکتیب  گـنابیب و  دوریم  دـسریم 

ون یشوخ و  ون  ون  هشیدنا  سفن  ره  ون  ماد  ون و  غاب  ون  ماش  ون  زور  تساههنهک 
هنرگ دوریم  اجک  هنهک  دسریم  اجک  ون ز  تساجک  زا  نیا  ون  ون  دسریم  دوریم و  کیل  دیامن و  هتسب  تسوج  بآ  نوچ  ملاع  تسانع 

خیبوت یمالـسا  هیلوا  عبانم  راپ  هس  زا  تسا  نوزف  تلاسما  ره  هک  راپـسیم  ار  نهک  ریگیم و  هزات  هصـالخ : تساـهتنمیب  ملاـع  رظن  يارو 
ییارگون ینیبون و  هک  هلئـسم  نیا  ندش  نشور  اب  تسین . روصت  لباق  نآ  زا  رتالاب  هک  دـناسریم  يدـح  هب  ار  هدـش  هابت  هتـشذگ  رد  دوکر 

، تسا دـنمزاین  نارکفنـشور  هورگ  هب  عامتجا  هک  هیـضق  نیا  زا  ناوتیمن  رگید  تسا ، ناملـسم  عامتجا  درف و  تاـیح  نتم  رد  هناـیوجعقاو 
راـبیوج رد  اـهنآ  زا  يرادربهرهب  تاـیعقاو و  فشک  نوچ  هک  تسا  نیا  دریگب ، رارق  یفاـک  تقد  دروـم  دـیاب  هک  هچنآ  درک . هدافتـساءوس 

هداد رارق  هدافتـسا  ضرعم  رد  هتفایرد  ار  تایعقاو  زا  یخرب  هک  ياهتـشذگ  رد  ندـش  بوکخیم  اذـل  دریگیم ، تروص  نامز  نایرجلامئاد 
يرـشب دیفم  داعبا  شرتسگ  بجوم  ددرگیم و  فشک  نامز  تشذگ  اب  هک  رگید  قیاقح  اب  ندش  ور  ایور  يارب  ام  تسا و  موکحم  دـشاب ،

هک یگرزب  تعاـس  کـی  هکنیا  هن  میزاـسب . هداـمآ  تیلاـعف  يارب  ار  نآ  هراومه  میوش و  رادروـخرب  ییارگوـن  سح  زا  یتسیاـب  دوـشیم ،
رد ییارگون  يانعم  نداد  ناشن  يارب  میراذگب و  دوخ  نامشچ  ولج  دشاب ، اناوخ  الماک  شرامش  تعاس  ماقرا  ای  اههطقن 

خیرات ناگدنیآ  همه  مینک و  هدنز  ار  نونکات  شیپ  لاس  رازه  اهدص  ناگدرم  زاجعا  کی  اب  دهدیم ، ماجنا  رامـش  تعاس  هک  یتکرح  ره 
زا یـسک  ادابم  هک  مینک  بیاغ  رـضاح و  ار  نانآ  همه  میهدـن ، تسد  زا  ار  طایتحا  همنیا  يارب  یتح  مینیرفایب و  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  ار 

عمج و ار  ناتـساوح  اهناسنا ، ياهک  مینزب  دایرف  هتفرگ  ناهد  هب  گرزب  رایـسب  رایـسب  ییوگدـنلب  هاگنآ  دـنک ، فلخت  یتایح  عاـمتجا  نیا 
هن تعاس  هب  هقیقد  هن  هاجنپ و  تشه و  تعاس  زا  ام  رامـش  تعاس  نونکا  مه  هک  دـینادب  دـیزاسب و  زکرمتم  ار  ناتدوخ  یغاـمد  ياوق  همه 

نالعا میتشاد ، تسد  رد  هقیقد  هن  هاـجنپ  تشه و  تعاـس  اـت  هک  ار  تاـیعقاو  نیناوق و  لوصا و  همه  يدوباـن  اذـل  دـندومرف !؟ ناـکم  لـقن 
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هک دوب  تقامح  نیا  تابثا  يارب  ناگدرم ، ام  زا  رتشوماخ  ياههدنز  يا  هک  دـننک  ضارتعا  ناگدرم  تیرثکا  هک  دوریم  لامتحا  مینکیم .
ام مینیشنب !؟ تکاس  ناگدرم  ضارتعا  نیا  لباقم  رد  نایارگون  ام  هک  دراد  ناکما  رگم  دیدز !!؟ مه  رب  اهكاخ  هوبنا  ریز  رد  ار  ام  شمارآ 

دینک باختنا  دوخ  زا  یناگدنیامن  دیورب ، دـیهاوخیم  هک  الاح  هک  داد  میهاوخ  خـساپ  ناگدرم  هب  تمومیق  هفایق  نتفرگ  اب  اروف  نایارگون 
زاب و مشچ  يولوم : يا  داش  تحور  دندرگن !!! مورحم  ام  یفاب  هفسلف  زا  دننک و  تکرش  ام  عمجم  رد  هک 

ناسنا نآ  رکفنشور  هک  تسنیا  تسا ، لوبق  لباق  يرکفنشور  يارب  هک  یفیرقت  لاح  رهب  ادخ  يدنب  مشچ  زا  متریح  امع ! نیا  زاب و  شوگ 
تفرـشیپ هب  کمک  نیرب  دهعت  ساسحا  اب  دـبایرد و  ار  تایعقاو  اهناسنا ، رگید  زا  رتكاپ  رتشیب و  هچ  ره  يرایـشوه  یهاگآ  اب  هک  تسا 
رکفنـشور دـهدیم ، ناشن  ار  اهناسنا  هتـشذگ  راتفر  لصا و  دـنچ ، ای  کی  یگدیـسوپ  تیعقاو  رگا  دـیامن . تایعقاو  نآ  قباـطم  اـهناسنا 

ترابع هک  ثخبم  لصا  هب  میدرگرب  دـتفیب . وپاکت  هب  حیحـص  راتفر  لصا و  نتخاس  نیـشناج  يارب  درادـب و  نالعا  ار  نآ  طوقـس  یتسیاـب 
رد رکفنـشور  يریگعضوم  میدرک ، رکذ  موهفم  نیا  يارب  هک  یفیرعت  نآ  اـب  اـهبوشآ ، اـههنتف و  رد  نارکفنـشور  يریگعـضوم  زا  تسا 

راومه يارب  وپاکت  تاهابتشا و  زا  مدرم  ندروآ  رد  لطاب و  زا  قح  کیکفت  نانآ  هفیظو  اریز  دیدرگ ، نشور  الماک  زیگناهنتف  ياهتیعقوم 
لیکـشت یناـسک  ار  هورگ  نیا  شیدـنا  كاـپ  نالدـکاپ  هورگ  مود - هلئـسم  دـشابیم . بوشآ  هنتف و  ناـفوط  زا  اـهناسنا  جورخ  هار  ندرک 

يارب ار  یتایح  تیمها  نامه  هدوبن  تواـفتیب  هعماـج  داـسف  حالـص و  هراـبرد  هدرک  ادـیپ  تاـجن  یهاوخدوخ  هرـصاحم  زا  هک  دـنهدیم 
هب ع هک  ياهیضق  دحاو و  ره  دوشیم ، يرایبآ  بلق  تراهط  اب  نانیا  ياههشیدنا  دوخ  زیزع  ناج  يارب  هک  دنلئاق  هعماج  عاضوا 

رد نارکفنـشور  اب  هورگ  نیا  تواـفت  ددرگیم . یلقیـص  كاـپ  ياـهتیلاعف  هلیـسو  هب  دریگیم ، رارق  ناشهشیدـنا  ریجنز  زا  ياهقلح  ناون 
ار هار  دـنربیم و  وپاکت  هب  تسد  هتـسشنن  توافتیب  راکیب و  اههنتف  لباقم  رد  هک  دـنراد ، هک  يدـهعت  ساسحا  اب  نارکفنـشور  هک  تسنیا 

نالدـکاپ هورگ  هک  یتروص  رد  دـنزاسیم ، راومه  تسا ، هتفرگ  ار  هعماج  ياضف  لطاب  قح و  طالتخا  زا  هک  یماهبا  زا  مدرم  جورخ  يارب 
لیکـشت ار  یلقتـسم  هتـسد  دنـشابیم و  نارکفنـشور  هورگ  لخاد  دـننزب ، نیرب  دـهعت  ساسحا  قباطم  تیلاعف  هب  تسد  رگا  شیدـنا  كاپ 

. دنشابیم اههنتف  نجل  زا  نتشیوخ  تاجن  رکف  رد  اهنت  هک  دنتسه  یمدرم  دننک ، تیافک  یـشیدنا  كاپ  یلدکاپ و  نامهب  رگا  و  دنهدیمن .
هاقناخ دـمآ ز  هسردـم  هب  یلدـبحاص  تسا : هدرک  نایب  يدعـس  هک  تسا  ملاع  دـباع و  تواـفت  ناـمه  نارکفنـشور  اـب  هورگ  نیا  تواـفت 
شیوخ میلگ  نآ  تفگ  ار  قیرف  نیا  نآ  زا  يدرک  رایتخا  ات  دوب  قرف  هچ  ملاع  دـباع و  نایم  متفگ  ار  قیرط  لها  تبحـص  دـهع  تسکـشب 

نم ناقشاع  ات  هتفرگ  يدام  دوس  ناگدنیوج  زا  هک  نایوجدوس  هورگ  موس - هلئسم  ار  قیرغ  دریگب  هک  دنکیم  دهج  نیو  جومز  دربیم  ردب 
ناخدور دننام  ار  هعماج  هک  تسا  یگدنز  نامرآ  نیرتیلاع  نایوجدوس  هورگ  يارب  بوشآ  هنتف و  دوشیم  لماش  ار  متسه 

دننادب رگا  یتح  دهدب ، تاجن  اهنآ  رش  زا  ار  يرشب  عماوج  ادخ  هک  هورگ  نیا  دنزادنیب . راکب  ار  دوخ  يریگیهام  روت  دننیبب و  دولآلگ  ه 
نورد حوطـس  مامت  دنرـضاح  دنـسرب ، رهاظ  زیـشپ  دوس  کیب  دنناوتیم  دوش ، دولآلگ  ناشلقعت  نادـجو و  اههشیدـنا و  رابیوج  رگا  هک 
لباقم رد  ریگیهام  يریگعضوم  تسرد  اهبوشآ  اههنتف و  لـباقم  رد  ناـنیا  يریگ  عضوم  سپ  دـنزاسب . وحم  دـننک و  دولآلـگ  ار  دوخ 
عابـشا ار  ناـنآ  یتسرپدوس  سح  عاـمتجا  نوکـس  شمارآ و  رگا  تسا  ییوجدوس  ناـنآ  یـساسا  روحم  نوچ  و  دـشابیم . دولآلـگ  بآ 

يارب دنايروشحلـس  ناروـالد  دـیامن ، نیماـت  ار  ناـنآ  دوس  اـههنتف  ناـفوط  رگا  دنتـسه و  اـههنتف  ندـناباوخ  رد  ریظنیب  ناـنامرهق  دـیامن ،
: يرآ دـنوریم  شیپ  دوخ  یتـسین  اـت  متـسه  نم  زاربا  يارب  صاخـشا  زا  یخرب  هک  تسا  یلک  لـصا  کـی  مه  نیا  اـهبوشآ . نتخیگنارب 

هراومه هورگ  نیا  هک  تهجنادب  نانیبدـب  هورگ  مراهچ - هلئـسم  يولوم  دربیم  لد  زا  مرـش  رـس  زا  لقع  دروآ  یتسم  تخـس  یتسه  هکناز 
هب تسد  هدوـمن ، مادختـسا  دوـخ  هدـیقع  ندرک  مکحم  هار  رد  ار  يزیگناهنتف  هثداـح  كدـنا  دـناهدز ، دوـخ  نامـشچ  هب  ینیب  دـب  کـنیع 

هکنیا رگم  تسا ، هدرواین  رب  تعیبط  زا  رس  رشب  مییوگیم : هک  ام  ياعدم  تحص  لیلد  تسنیا  دیئامرفب  دنیوگیم : هدز  اهیفابهفسلف 
خیرات دید  دـیهاوخ  دـیدرگرب ، رتبقع  بقع و  هب  دـیریگب و  رظن  رد  ار  هثداح  نیمه  دزادـنایب . هارب  اههنتف  دزیرب و  مه  رد  ار  لطاب  قح و 

راک دنک  ریسفت  هیراج  تنس  نیا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ار  يرشب  خیرات  دهاوخب  هک  سک  ره  تسا و  هت  رـسیب و  ياهبوشآ  زا  رپ  يرـشب 
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هدوب يرگناریو  دعب  ياراد  اههنتف  دوخ  مه  رگا  هک  دننک  هجوت  تقیقح  نیاب  دنهاوخیمن  ای  دنتسین  هجوتم  نانیبدب  نیا  دنکیم . ياهدوهیب 
تایح ياهخالگنـس  عناوم و  ندرک  فرطرب  يارب  ار  یمدآ  هدـنزاس  تردـق  لاـحنیا  اـب  دـنزیریم ، مه  رد  ار  لـطاب  قح و  نیناوق  لوصا و 
لدبم يرایـشه  هب  ار  وا  یتسم  يرادیب و  هب  ار  وا  باوخ  دـننکیم و  رادـیب  تدـش  هب  ار  وا  یبلطقح  ساسحا  دـنزادنایم و  راک  هب  يرـشب 

اهشمارآ و همه  يارب  ینیبشوخ ، کنیع  هلیـسوب  نتـسیرگن  اب  نانیبدب ، سکع  رب  هورگ  نیا  نانیب  شوخ  هورگ  مجنپ - هلئـسم  دنزاسیم .
رکف تسرد  دنیامنیم : هیصوت  اهنآ  زا  تیعبت  هب  ار  نارگید  عناق و  اهنآ  اب  ار  دوخ  هک  دناهدرک  هدامآ  ییاههفسلف  يرشب  تایح  ياهمطالت 

زا اریز  میشاب ، هتشاد  دیابن  يدنسرخ  اضر و  زج  رادیاپ  نوناق  نیا  ربارب  رد  ام  دراد و  یتلع  یلولعم  ره  میئوگیم : میئوگیم ، هچ  هک  دینک 
زا ط یتسه ! مظن  تسابیز  هچ  دنکیم و  میظنت  ار  یتسه  دیآیم و  رب  یتسه  نتم 

نیوراد و ناورـشیپ  هب  هک  ار  لزنم  یحو  نآ  رگم  دـناسرب ، تیلعف  هب  ار  دوخ  تردـق  یتسه  تاـنایرج  همه  رد  رـشب  دـیراذگب  رگید  فر 
ایوقا يارب  ار  نادیم  دنوش و  ینابرق  اههنتف  رد  ناناوتان  ات  دنربب ، نیب  زا  ار  ناناوتان  اهدنمتردق  یتسیاب  هک  دیاهدینـشن  تسا ، هدش  وا  ناوریپ 

ییوجقح و هک  دـننکیمن  رکف  رادـقم  نیا  دـناینیبدب ، ناگدـننکدیلوت  دوـخ  هک  ناـنیبشوخ  نیا  دـننک !! زاـب  یعیبـط  باـختنا  هلیـسو  هب 
یناور للع  نیرترادهشیر  زا  ، تسا هداد  رارق  عون  نیا  داهن  رد  ادخ  هک  لیصا  یتلع  هب  هک  تسا  ییاهلولعم  زا  یکی  دوخ  رشب  عون  یبایقح 
تـسد اب  هچ  يرـشب  ياهيدوبان  هک  دنمهفیمن  یتسه ! مظن  تسابیز  هچ  دنیوگیم : هکنیا  و  دـنزیم . تیلاعف  هب  تسد  دـشکیم و  رب  رس 

نیا زین  يرـشب ! قحان  يدوبان  تسا  تشز  هچ  و  تسین ، تیلع  نوناق  زا  جراـخ  نادـنمورین ، هلیـسو  هب  هچ  دریگب و  تروص  یعیبط  لـماوع 
نوئـش رد  نوناـق  نیا  قیبـطت  رد  لاکـشا  یلو  تسا  حیحـص  ـالماک  یئاعدـم  دنـسرب ، تیلعف  هب  يرـشب  ياهتردـق  یتسیاـب  هک  لالدتـسا 

رد یکی  نآ  دـناهدرک : مگ  ار  اعد  خاروس  یلو  دـناهدروآ ، ناـنیبشوخ  نیا  هک  تسا  یبوخ  ياـعد  يولوم : لوقب  تسا  يرـشب  یعومجم 
ياهدرک مگ  اعد  خاروس  کیل  ياهدروآ  درو  بوخ  یخیش  تفگ  تفج  راد  تنج  يوب  اب  ارم  هک  تفگب  ءاجنتسا  تقو 

هدیزخ هچروم  کی  خاش  نیرتفیعـض  رد  یتح  هک  دشاب  يرگید  ياهتردق  ندش  دوبان  بجوم  تردق ، ندیـسر  تیلعف  هب  دشاب  انب  رگا 
هب رظن  اب  هک  تردق  ندیسر  تیلعف  هب  هن  تسا ، یهاوخدوخ  سح  هنایـشحو  عابـشا  ندیـسر  تیلعف  هب  نیا  دوشیم ، رگهولج  دوخ ، هنال  رد 
هب هک  مینک  ضرف  نینچ  رگا  زین  درببراکب . تایح  عومجم  حالـص  رد  هک  اهنآ  زا  یـضعب  تسد  رد  تسا  یتناما  اـهناسنا ، عومجم  تاـیح 

داوم ربارب  رد  ار  ناسنا  ینوبز  یناوتاـن و  اـم  تروصنیا  رد  نارگید ، يدوباـن  لـماع  هب  ندوب  اراد  زا  تسا  تراـبع  تردـق  ندیـسر  تیلعف 
هزادـنا نآ  یتح  نانیا  میاهدـیمان !! تردـق  دـناشکب ، يدوباـن  گرم و  هب  ار  نارگید  وا و  دوخ  دـناوتیم  دراد و  نورد  رد  هک  یناشفـشتآ 
عومجم زا  هک  ناسانـشناسنا  همه  یناسنا و  ياهبتکم  همه  ارچ  هک  دنـشیدنیب  تقیقح  نیا  رد  دننک و  هدامآ  ار  دوخ  هک  دـنرادن  تردـق 

تـسا نیا  زج  يدنمتردق  نیا  ایآ  دننکیم ؟ یفرعم  خیرات  درم  نیرتدنمتردق  ناونعب  ار  وا  دنراد ، یعالطا  ع )  ) نینموملاریما تایح  خیرات 
نداد ياج  دـهدب !؟ ياج  دوخ  نورد  رد  ار  اهناسنا  همه  هدروآ  رد  يروحمدوخ  هرـصاحم  زا  ار  دوخ  تسا  هتـسناوت  ع )  ) نینموملاریما هک 

ردق ریاس  هک  دهدیم  ناشن  ار  یهلا  تردق  زا  ياهنومن  ندرک ، ضرف  دوخ  يارب  یئازجا  ار  اهنآ  همه  نورد و  رد  اهناسنا  همه 
هرابرد یفاک  یهاگآ  دناوتب  یناسنا  رگا  دـننآ . دـقاف  دـناهتفرگ  رارق  رذـگدوز  يروحمدوخ  هرـصاحم  رد  هک  یلومعم  حالطـصاب  نادـنمت 

اهناسناب ینیبشوخ  لماع  دناوتیم  هک  تسا  يروحمدوخ  هرـصاحم  نتفاکـش  تردق  لصا  دید : دـهاوخ  دروایب ، تسد  هب  نایمدآ  تایح 
هک یحالطصا  نانیبش  وخ  هورگ  تسا . يرـشب  ياهیناوتان  نیرتتشز  نیرتتسپ و  هک  يروحمدوخ  هرـصاحم  رد  نتفرگ  رارق  هن  دشاب ،

نداتفا اب  مدرم  هقوذآ  رابنا  نتخوس  هک  دننادیمن  دننکیم و  دادـملق  نوناق  قباطم  ار  بوشآ  هنتف و  هنوگره  میدرک ، حرطم  ثحبم  نیا  رد 
ناـققحم مشـش - هلئـسم  دزادـنایم . ناـیرجب  دوخ  مظن  رد  تعیبـط  هک  تسا  لوـلعم  تلع و  نوناـق  ياـههاگهولج  زا  یکی  نآ ، رد  شتآ 

کی نانیا  يارب  قیقحت  یلو  دنیامن ، قیقحت  اههنتف  هرابرد  دـنهاوخیم  هنارکفتم ، هفایق  اب  تسد و  هب  ملق  هک  میراد  يرگید  هورگ  ياهفرح 
ماجنا یهاوخ  تیبوبحم  سح  عابـشا  یتسرپ و  ترهـش  اـی  يداـم  ياـهزاین  ندروآ  رب  يارب  هک  تسا  يروآدوس  هفرح  اـی  يداـیتعا ، هفرح 
لماوع زیگناهنتف و  تیعقوم  لیلحت  ياجب  دنرادن و  دشاب ، هدوب  مدرم  دنیاشوخ  هک  یتاحیضوت  زج  یفده  هفرح ، نیاب  لاغتشا  رد  دریگیم .
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فده نوچ  دنک و  تابثا  مدرم  يارب  ار  نانآ  يزوسلد  يرایشه و  یهاگآ و  هک  دننکیم  مادختسا  ار  ییایاضق  میهافم و  نآ ،
هرابرد تسا  نکمم  هکلب  دـنیامن ، زاربا  كرد و  تسناوت  دـنهاوخن  ار  اهتیعقاو  اهنت  هن  اذـل  دـینک  هاگن  نمب  زا  تسا  ترابع  ناـنآ  رقحم 
ثداوح صیخـشت  رد  نم  ياهیهاگآ  ملق و  هراـبرد  مدرم  رگا  يرآ ، نآ . لـماوع  زیگناهنتف و  تیعقوم  دوخ  زج  دـنیامن  قیقحت  زیچ  همه 

هکنآ ياوه  رد  میدز  تیهولا  ردنا  عمط  تسد  میدش  ناقلخ  یناریح  بلاط  تسا : سب  نم  يارب  دنور ، ورف  یتفگـش  تریح و  رد  عامتجا 
ناققحم ياهفرح ، نایوج  تصرف  نیا  سکعرب  دـهعتم  هاـگآ و  ناـققحم  متفه - هلئـسم  یهز !! تناـج  ندرگ  رب  ياهتـسب  یهز  تدـنیوگ 

ریگیپ و شـشوک  اب  هکلب  دـننکیمن ، لطاب  ار  ذـغاک  تاحفـص  یهاوخدوخ  ياـضرا  يارب  اـهنت  هن  هک  دـنوشیم  ادـیپ  يدـهعتم  هاـگآ و 
ینعم نیاب  دـنراذگیم . رانک  تسین ) یـسک  ره  راک  اهنآ  زا  ییاهر  هک   ) زین ار  دوخ  ینهذ  هتخاس  شیپ  تایوتحم  اب  يرگیزاـب  هناـمیمص ،

تلاخد زا  دـنیامنیم ، يزیمآگنر  دوخ  صاخ  گنر  اب  ار  ثداوح  هک  ینهذ  هتخاس  شیپ  تاـیوتحم  ياـجبان  يرگیزاـب  هب  هجوت  اـب  هک 
هلیـسو هب  هک  تسا  تایعقاو  فیرحت  لماع  نیرتگرزب  ینهذ  ياهيرگیزاب  هنوگنیا  دـنیامنیم . يراددوخ  هثداح  هیجوت  ریـسفت و  رد  اهنآ 

، درادـن نوبیگ  ياهیهاگآرد  یکـش  هکنیا  اب  دـهتیاو  یتح  دـننکیم . دادـملق  كوکـشم  ار  يرـشب  یخیرات  بتک  دـهعتم  ریغ  ناـهاگآان 
هرابرد

يالتعا طوقس و  هرابرد  ياهتـسیاش  تاقیقحت  نوبیگ  دیوگیم : تسا ، هتـشون  مر  يروتارپما  يالتعا  طوقـس و  رد  هک  وا  شزرا  رپ  خیرات 
طرـش کی  هنادـهعتم ، هناـهاگآ و  قیقحت  يارب  هک  مینکیم  دـیکات  شنامـشچ . هب  مهدزون  نرق  کـنیع  یلو  تسا ، هدومن  مر  يروطارپما 

طرش نآ  تسا و  راوشد  رایسب  نآ  هب  لمع  نتفرگ و  رظن  رد  هک  دراد  دوجو  درک ، تاعارم  ار  اهنآ  دیاب  هک  رگید  طیارـش  هفاضاب  یـساسا 
قوذ و هدیقع و  دننام  فلتخم  لماوع  اب  هک  ياهتخاس  شیپ  تایوتحم  يهلیسوب  شیوخ  ینهذ  ياهرگیزاب  ندادن  تلاخد  زا  تسا  ترابع 
هاگآ و ققحم  کی  اذـل  دـننکیم . قلخ  تایعقاو  ناـیب  صیخـشت و  يارب  ار  ییاـهوگلا  هاـگان  اـی  هناـهاگآ  دـنیآیم و  دوجو  هب  رکفت  عون 
طیحم و فرط  زا  هتخاس  شیپ  يرگیزاب  نیرتمک  يرشب  ياهتیعقوم  ریاس  دننام  زیگناهنتف  تیعقموم  بیکرت  لیلحت و  رد  دناوتیمن  دهعتم ،
رد دـیآیم ، رب  خـیراوت  زا  هچنانچ  دوب  هدـمآ  دوجوب  نینموملاریما  يرادـمامز  نارود  رد  هک  ياهنتف  دـهدب . تلاخد  ار  تاـیقوذ  دـیاقع و 

ایاضق نیا  دندوب . هدروآ  دوجو  هب  عماوج  رد  یمالـسا  يهمانرب  داوم  ناونعب  ییایاضق  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يرادمامز  زا  شیپ  نارود 
یناورشیپ ك دنتفگیم : هدرک  حرطم  ار  رظن  داهتجا و  عوضوم  اهنآ  هیجوت  يارب  دوبن . راگزاس  مالسا  تقیقح  اب 

ینامگ شوخ  نیا  دـندوب . رظن  بحاص  دـهتجم و  دـناهدرک ، دراو  ینادواـج  نید  نیا  نتم  رد  یمالـسا  هماـنرب  داوم  ناونعب  ار  ییاـیاضق  ه 
هتفگ هب  هک  ع )  ) نینموملاریما دـندوب . هتـشگ  یقلت  یمالـسا  ماـکحا  فیلاـکت و  ناونع  هب  اجیردـت  هدـش  اـیاضق  نآ  تیبـثت  يارب  یهیجوت 
ندرک راکـشآ  ایاضق و  نآ  نتخاس  رانک  رب  يارب  دوب ، مالـسا  ظفاحم  هورگ  ربهر  هراومه  تاذلاومـس  یف  ینعملاومـس  باتک  رد  یلیـالع 

اههدافتـسا ایاضق  نآ  زا  هک  یناسک  يارب  تامادـقا  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  ياج  چـیه  دز . يدـج  یتامادـقا  هب  تسد  مالـسا ، یعقاو  نتم 
ناگدـننادرگ یـصخش  تایرظن  اب  هک  ار  ایاضق  نآ  اذـل  دوب ، هدـننکنارگن  تخـس  دـندوب ، هدرک  تیبثت  اهنآ  اـب  ار  دوخ  عضوم  دنتـشاد و 

دادملق لطاب  درکیم ، ارجا  حرطم و  ع )  ) یلع هک  ار  یقح  دـندادیم و  هولج  قح  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  ع ،)  ) یلع نارود  زا  شیپ  یعامتجا 
یلومعم مدرم  يارب  دـناوتیم  ناتـسرپماقم ، ناـیوجدوس و  هلیـسو  هب  تاـیعقاو  ندومن  زیگناماـهبا  هنوـگ  نیا  هک  تسا  ملـسم  دـندرکیم .

تخـس و يرادـفرط  ياهعماـج  ناـنچ  رد  مدرم  شیاـمزآ  یلـصا  لـماع  درواـیب . دوـجو  هـب  يزیگنا  بارطـضا  کـیرات و  رایـسب  ياـههنتف 
ب دادیمن . هار  دوخ  هب  ار  رفنت  يرادفرط و  نآ  رد  یتسس  هجو  چیهب  هک  تسا  هدوب  لطاب  زا  وا  رفنت  قح و  زا  نینموملاریما  هحماسمیب 

رد هک  تسا  ریبز  هحلط و  دوخ  فارتعا  دـندوب ، ناتـسرپماقم ، نایوجدوس و  اهنآ  ناگدـننادرگ  هنتف و  لـماوع  هک  اعدـم  نیا  لـیلد  نیرته 
نینچمه دـندرک . زاربا  نینموملاریما  ربارب  رد  ار  دوخ  یبلط  تسایر  اتحارـص  درم  ود  نیا  هک  میدـید  میدومن و  هظحـالم  هتـشذگ  ثحاـبم 
ناوتیم هک  تسا  نشور  يردقب  دوب ، هتخادنا  هارب  ترضح  نآ  تموکح  رد  هک  ییاههنتف  هلیسوب  وا  ياهيرگلالخا  هیواعم و  تشذگرس 

هب اـههنتف  نیا  رد  اـما  تشادـن ، گـنراگنر  ياـههنتف  ندروآ  دوـجوب  زج  رگید  يراـک  ع )  ) نینوـملاریما سفن  نیرخآ  اـت  هیواـعم  تـفگ :
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هچ و  دشیم ؟ هتخیر  نیمز  هب  هانگیب  ياهنوخ  هچ  و  دربیم ؟ جنر  ردـقچ  ناسنا  نیرتلآهدـیا  و  تشذـگیم ؟ هچ  خـیرات  درم  نیرتلداع 
يزیر یپ  تیرـشب  هعماـج  يارب  هکلب  یمالـسا  عـماوج  يارب  ار  يدـب  تشونرـس  هچ  و  تشگیم ؟ هدـنز  هـک  اـهلطاب  دوباـن و  هـک  اـهقح 

. دوب رـصحنم  تیناسنا  نک  ناینب  یهاوخدوخ  يارب  لاثم  نیرتهب  ندروآ  دوجوب  اهنت  وا  راک  اریز  تشادن ، اهنیا  اب  يراک  هیواعم  درکیم ؟
یئانشور اب  هنتف  یساسا  رصانع  دیجم  نآرق  تایآ  رد  نآرق  هاگدید  زا  هنتف  دید . میهاوخ  اههنتف  یعوضوم  ریسفت  رد  ار  ثحبم  نیا  يهمتت 

: دشابیم نآرق  رظن  زا  هنتف  یساسا  رصانع  زا  ییاههنومن  دوشیم ، هدروآ  ریز  رد  هک  یتایآ  تسا . هدش  دزشوگ  لماک 
ترابع هک  تسا  هنتف  رـصانع  نیرتیـساسا  زا  یکی  تسا ، هدمآ  تایآ  زا  یهورگ  رد  هک  ینعم  نیا  شیامزآ  يارب  یکرحت  لماع  هنتف  - 1

شمارآ و داجیا  يارب  تیـصخش  تیمکاح  یتح  دنتفایم و  مطالت  هب  نیناوق  لوصا و  نآ ، رد  هک  ینورد  ناجیه  كرحت و  لماع  زا  تسا 
ملعاـب هللا  سیلا  اـننیب  نم  مهیلع  هللا  نم  ءـالوها  اولوقیل  ضعبب  مهـضعب  اـنتف  کلذـک  و  ددرگیم : لزلزتـم  حیحـص ، ریـسم  رد  نتفرگ  رارق 

هعماج نایاونیب  هک  نامیااب  مدرم   ) نانیا ایآ  دـنیوگب  ات  میتخاس ، نوتفم  رگید  یـضعب  هلیـسوب  ار  ناـنآ  زا  یـضعب  ناسنیدـب  و  . ) نیرکاـشلاب
نیا لوزن  تسین .) رتاناد  ناراذگـساپس  هب  دنوادخ  ایآ  دناهتفرگ ، رارق  يدنوادخ  ناسحا  دروم  ام  نایم  رد  هک  دنتـسه  دنوشیم ) بوسحم 
دوب نینچ  زایتما  نیا  دنتـشگ . يزایتما  راتـساوخ  هدمآ  ص )  ) مرکا ربمایپ  شیپ  هعماج  ناریگمـشچ  اینغا و  هک  تسا  هدوب  دروم  نآ  رد  هیآ 
نانآ هتـساوخ  لاعتم  دنوادخ  دنک . کیکفت  نایاونیب  زا  ار  نانآ  باسح  هدومن  روظنم  ار  فارـشا  ءاینغا و  نآ  یعامتجا  تیعقوم  ربمایپ  هک 

نم کیلعام  ههجو  نودیری  یـشعلا  هادغلاب و  مهبر  نوعدی  نیذـلا  درطتال  و  دومن : لزان  ار  قوف  هیآ  زا  شیپ  هیآ  هدومرف  نالعا  دورطم  ار 
هک ار  نانآ  . ) نیملاظلا نم  نوکتف  مهدرطتف  ءییش  نم  مهیلع  کباسح  نم  ام  ءییش و  نم  مهباسح 

يزیچ تسین و  وت  رب  نانآ  باسح  زا  يزیچ  نکم ، درط  دـنهاوخیم ، ار  وا  دوخ  اهنت  دـنناوخیم و  ار  دوخ  راگدرورپ  هاگماش  هاگحبص و 
يواست ندرک  رارقرب  دـیوگیم : ثحب  دروم  يهیآ  دوب .) یهاوخ  ناراکمتـس  زا  ینک  درط  ار  نانآ  رگا  دـشابیمن ، ناـنآ  رب  وت  باـسح  زا 

: دنتفگیم هدمآ ، نارگ  فارشا  ءاینغا و  نآ  يارب  دناهدش ، لماکت  دشر و  يرادمچرپ  هتـسیاش  نایاونیب  نآ  هکنیا  هعماج و  دارفا  همه  نایم 
دزـشوگ ار  نانآ  هابتـشا  اطخ و  دنوادخ  دـیامنیم ؟ یفرعم  لامک  هگلزنم  ناورهر  هداد  يرترب  ام  رب  ارنانآ  ادـخ  هک  دـننایاونیب  نیا  اتفگش ،

بـسک دوخ  يارب  یعامتجا  یگدنز  رد  اهناسنا  هک  ینیغورد  ياهتیعقوم  هب  هجوت  نودب  هک  تسا  ام  هیلاع  تمکح  زا  دیوگیم : هدومن 
ناورـشیپ هداد ، رارق  تیانع  دروم  دنـشاب ) هتفرگ  ياج  عمتجم  حوطـس  نیرتنییاپ  رد  هچ  رگا   ) ار تیعقاو  شریذپ  هدامآ  مدرم  دـنیامنیم ،

رارق نآ  رد  نتشیوخ ، رد  یگتسیاش  راصحنا  هب  داقتعا  اب  ناریگمـشچ  هک  تسا  یمهم  رایـسب  شیامزآ  کی  نیا  مییامنیم . اهندمت  هلفاق 
دوشیم و مطالتم  يروحمدوخ ، لوصا  زا  یـشان  ياههدیدپ  اهدـص  اهیگماکدوخ و  یهاوخدوخ و  تایوتحم  اب  نانآ  نورد  دـنریگیم .

بان د میقتسم و  تاعالطا  ناشنادجو  لقع و  زا  دنشیدنیب و  یتاظحل  نانآ  رگا  دننکیم . ادیپ  ینوتفم  تلاح 
هک ار  تقیقح  نیا  زج  دـننادیم  ار  زیچ  همه  هک  دـید  دـنهاوخ  ار  نشور  قـح  نیا  دـنروایب ، تـسد  هـب  دوـخ  یعقاو  تیدوـجوم  يهراـبر 
زا نانآ  هک  يریگمشچ  لاکشا  نانچمه  تسین ، یمدآ  حور  تایح و  تقیقح  يهدننکوگزاب  سابل  مادنا و  وربا و  مشچ و  لاکشا  هکنانچ 

. درادن نانآ  تیعقاو  رب  یتلالد  نیرتمک  دـناهتخاس ، سکعنم  هعماج  رد  نوگانوگ  ياهيرگهلیح  اهیکریز و  اب  دوخ  نیغورد  تیدوجوم 
هیجوت ریـسفت و  رد  دناهدرک ، فرـص  هعماج  رد  نیغورد  دوخ  نتخاس  سکعنم  يارب  هک  ار  ییاهوپاکت  اهشـشوک و  مرازه  کی  شاکیا 

هک نیرب  دهعت  ساسحا  زا  تسترابع  نآ  درادن و  لماع  کی  زا  شیب  یعقاو  تمظع  زایتما و  هک  دنمهفب  ات  دندومنیم  لوذـبم  ناسنا  يانعم 
دقل و  نونتفیال . مه  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  نیذـلا  بسحا  ددرگیم . ءافیا  ندـش  ناسنا  رد  دوشیم و  عورـش  ناسنا  یعقاو  تخانـش  زا 

: دنیوگب هک  دنوش  راذگاو  دوخ  لاح  هب  هک  دننکیم  نامگ  مدرم  ایآ  . ) نیبذاکلا نملعیل  وقدص و  نیذـلا  هللا  نملعیلف  مهلبق  نم  نیذـلا  انتف 
هحفـص  ) رد نایوگغورد  نایوگتـسار و  ات  میدرک ، شیامزآ  نانآ  زا  شیپ  ار  ینامدرم  ام  دنریگن . رارق  شیامزآ  دروم  میدروآ و  نامیا  ام 

ياراد هنتف  هک  دوشیم  نشور  تایآ  نیا  لاثما  هب  رظن  اب  دندرگ .) سکعنم  تسا ، يدنوادخ  ملع  هاگهولج ) هک  یتسه 
امـش نادنزرف  لاوما و  هک  دینادب  و  . ) هنتف مکدالوا  مکلاوما و  امنا  اوملعاو  دهدیم . تبـسن  دوخب  ار  نآ  دنوادخ  هک  دـشابیم  یتبثم  هبنج 
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دنهاوخ ار  گرم  معط  سوفن  همه  . ) نوعجرت اـنیلا  هنتف و  ریخلا  رـشلاب و  مکولبن  توملا و  هقئاذ  سفن  لـک  دنـشیامزآ .) يارب  ییاههلیـسو 
نم يدهت  ءاشت و  نم  اهب  لضت  کتنتف  الا  یه  نا  تشگرب .) دـیهاوخ  ام  يوس  هب  میـشکیم و  شیامزآ  هب  ریخ  رـش و  اب  ار  امـش  دیـشچ و 

هتخاس تلالض  هدامآ  وت  تیشم  يارجم  رد  ار  دوخ  هک   ) ار یسک  هثداح  نیا  اب  وت ، يرگشیامزآ  رگم  تسین  هثداح ) نیا  ادنوادخ ، . ) ءاشت
کینیع ندمتال  و  یئامنیم .) تیادـه  تسا ) هدرک  تیادـه  يهدامآ  وت  تیـشم  يارجم  رد  ار  دوخ  هک   ) ار یـسک  ینکیم و  هارمگ  تسا )

يارب ایند  تایح  هفوکـش  نانوچ  هک  نانآ  نارـسمه  يوس  هب  ار  دوخ  نامـشچ  . ) هیف مهنتفنل  ایندلا  هایحلا  هرهز  مهنم  اجاوزا  هب  انعتم  ام  یلا 
دحا نم  ناملعیام  و  میاهداد .) رارق  نانآ  يارب  هک  تسا  یشیامزآ  هلیسو  يویند  ياههفوکش  نیا  نکم ، زارد  میداد ، رارق  ناشندش  روهرهب 

يدصقم شیامزآ  زج  ام  دنتفگیم : هکنیا  رگم  دندرکیمن  میلعت  یسک  هب  ار  رحس  تورام  توراه و  . ) رفکتالف هنتف  نحن  امنا  الوقی  یتح 
سو ار  نآ  دروآیم و  دوجو  هب  ناسنا  دوخ  هک  ياهنتف  - 2 شابم .) رفاک  میرادن ،

نیا یلـصا  لـماع  تسا و  ناـسنا  دوخ  نآ ، هدـنروآ  دوجوب  هک  دراد  دوجو  ینورد  ياـهبوشآ  زا  یعون  دزاـسیم . دوخ  نداد  بیرف  هلی 
ییاهراکیپ یناور  تالاح  نینچ  رد  دنـشابیم . یبایتقیقح  هشیدـنا  هنوگ  ره  هار  دـس  هک  تسا  ینورد  هدـشن  راهم  تالیامت  اـهبوشآ ،

رد بوشآ  رپ  ياهنحـص  تروص  هب  ار  نآ  دنتفایم و  هار  هب  تقیقح ) تلاصا  تالیامت و   ) دـنمورین ههبج  ود  نایم  یمدآ  نورد  رد  تخس 
رارقب تایآ  نیا  زا  ياهنومن  ددرگیم . رادومن  هنتف  یفنم  هرهچ  دباییم ، نایاپ  هدـشن  راهم  لایما  دوس  هب  راکیپ  نیا  هک  یعقوم  دـنروآیم .

هللااب مکرغ  هللارما و  ءاج  یتح  ینامالا  مکترغ  متبترا و  متصبرت و  مکـسفنا و  متنتف  مکنکل  یلب و  اولاق  مکعم  نکن  ملا  مهنودانی  تسا : ریز 
خـساپ ناـنآ  میدوبن ؟ امـش  اـب  رگم  هک  دـننکیم  ادـص  دـنتفایم ) هارب  یهلا  روـن  اـب  هک  ار  ناـمیااب  مدرم  تماـیق  زور  رد  ناـقفانم  . ) رورغلا

رهاوظ دـمآرد و  يدـنوادخ  رما  اـت  دـیتخادنا  کـش  هب  ار  دوخ  دـیدومن و  ییوج  تصرف  هداد  بیرف  ار  دوخ  امـش  نکلو  یلب ، دـنهدیم :
. الیلخ كوذـختال  اذا  هریغ و  انیلع  يرتفتل  کیلا  انیحوا  يذـلا  نع  کنونتفیل  اوداک  نا  و  داد .) بیرف  ادـخ  لباقم  رد  ار  امـش  ایند  يابیرف 

، میاهدرک وتب  هک  يزیچ  نآ  زا  ارت  دنناروشب و  ارت  نورد  هک  دندمآ  رب  ددص  نیا  رد  نانآ  )
غیز مهبولق  یف  نیذـلا  اماف  دـندرکیم .) ذاختا  تسود  دوخ  يارب  ارت  تروص  نیا  رد  ینزب ، ازتفا  اـم  رب  ار  نآ  زا  ریغ  اـت  دـنیامن ، فرـصنم 

نتخادـنا هارب  نانآ  روظنم  دـنریگیم و  ار  هباشتم  تایآ  لابند  دـنراد ، لد  رد  یـشزغل  هک  یناسک  اما  و  . ) هنتفلا ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف 
ار اهیتخبدـب  طاطحنا و  هنوگره  هک  دـسریم  يزیگناداسف  داسف و  زا  ياهلحرم  هب  هنتف  یهاـگ  هنتف  ياـههبنج  نیرتحـیقو  - 3 تسا .) هنتف 
رد اههلیسو  اهفده و  یشالتم و  اهشزرا  دندرگیم و  لزلزتم  یناسنا  نیناوق  لوصا و  اهنت  هن  هلحرم  نیا  رد  دهدیم . رارق  عاعـشلا  تحت 

ددرگ عفترم  یتسیاب  تسیاهلیسو  رهب  هنتف  عون  نیا  ددرگیم . روهطوغ  درادن ، ياهنارک  هک  يرطخ  رد  اهناسنا  تایح  هکلب  دنزیریم ، مه 
مهومتفقث و ثیح  مهولتقاو  تسا : رارقنیدب  دنکیم  دزـشوگ  ار  هنتف  عون  نیا  هک  یتایآ  زا  ياهنومن  دشاب . هدوب  راتـشک  هلیـسو  هب  هچ  رگا 

تهج نآ  زا  ار  نانآ  دینک  نوریب  ناشدیـشکب و  دیتفای ، تسد  نانآ  هب  هک  اجره  . ) لتقلا نم  دـشا  هنتفلا  مکوجرخا و  ثیح  نم  مهوجرخا 
دوجو هب  هنتف  ات  دـیزیخرب  راتـشکب  نانآ  اب  و  . ) هنتف نوکتال  یتح  مهولتاـق  و  تسا .) راتـشک  زا  رتتخـس  هنتف  دـندرک و  نوریب  ار  امـش  هک 

رتگرزب هنتف  و  . ) لتقلا نم  ربکا  هنتفلا  و  دیاین .)
دزاسیم و هابت  ار  تایح  ياهوگلا  دزادـنایم و  رطخب  ار  اـهناسنا  يونعم  يداـم و  تیدوجوم  هنتف  هک  اـجنآ  حیـضوت - تسا .) راتـشک  زا 

امن ناـسنا  ناگدـنرد  مهاوخیم  شوختـسد  ار  ناـیمدآ  ياـهناج  دربیم و  ورف  يدارفا  اـی  درف  یناویح  لاـیما  تملظ  رد  ار  یتسه  ياـضف 
، هتـشگ راکب  تسد  نآ ، نتخاس  عفترم  رد  یتسیاب  دـشاب ، نکمم  هک  یهار  هلیـسو و  ره  اب  دـناشکیم ، نجل  داسف و  هب  ار  زیچ  همه  هدومن 
، دنزاسیم رات  هریت و  ار  نایمدآ  تایح  فده  لوصا و  اهنت  هن  اههنتف  عون  نیا  ناگدـننادرگ  داد . تاجن  يدوبان  زا  ار  عامتجا  رتدوز  هچره 

تاـیح يارب  یتنیز  رویز و  ار  اـهناسنا  گرم  هدـنخ و  هلیـسو  ار  مدرم  ياـههیرگ  هتفرگ ، دوخ  هب  اـهناسنا  تاـیح  اـب  داـضت  تلاـح  هکلب 
دح زا  نآ ، ناگدـننادرگ  هک  دـنکیم  تاـبثا  دوـخب  دوـخ  دـسریم  هلحرم  نیاـب  هـنتف  هـک  یتـقو  دـننکیم . یقلت  نتـشیوخ  هناـهاوخدوخ 

ناسنا و هب  ملع  اب  نآ و  شزرا  تایح و  يانعم  هب  یهاگآ  اـب  ياهدـنرد  ناویح  چـیه  اریز  دـناهدرک ، زواـجت  ناـسنا  هب  روهلمح  ناگدـنرد 
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روهلمح تیناسنا ، ناسنا و  رادـناج و  ناج و  هرابرد  اهیهاگآ  همه  اـب  نارگ  هنتف  نیا  دـهدیمن . رارق  هلمح  دروم  ار  یناـسنا  نآ ، تمظع 
هلحرم نیا  رد  دنزیخیم . رب  هزرابم  هب  تسا ، نآ  هاگهولج  نایمدآ  ناج  هک  يدنوادخ  تیشم  اب  دندرگیم و 

نانوچ دوشیم ، بوسحم  یهلا  فیاظو  زا  نانآ  ندرب  نیب  زا  رداص و  اـهناسنا  هدـننیرفآ  فرط  زا  هنتف  ناگدـننادرگ  ندرک  دوباـن  روتـسد 
تـسا ییاهناج  نداد  تاجن  نارگ ، هنتف  هنوگنیا  اب  نامایب  هزرابم  يرآ ، دنیبیم . یهلا  يورایور  تلاح  نآ  رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  يزامن 

. دیشک دنهاوخ  شتآ  هب  ار  دب  بوخ و  اههنتف  دشابن ، راک  رد  قیقد  هبساحم  رگا  - 4 دنشابیم . يدنوادخ  تمظع  دیشروخ  زا  ياهعشا  هک 
يانب ور  حطـس  دنـسانشیمن . دایز ، مک و  دـب ، بوخ و  اـبیز ، تشز و  دـننکیم ، تیلاـعف  یتسه  هنحـص  رد  هک  یمومع  رادـیاپ و  ینیناوق 

بادرگ ماک  رد  هک  یتشک  دـشیدنایمن . قاطا  نانکاس  يهرابرد  دـیآیم ، نییاپ  هک  یفقـس  تسا ، نیناوق  هقلطم  تموکح  هاگیاج  یتسه 
نآ رد  نیبناهج  دنمـشناد و  نیرتگرزب  هک  درادـن  هرابنیا  رد  ياهبـساحم  دراذـگیمن و  نانیـشنیتشک  نایم  یتواـفت  دوریم ، ورف  کـلهم 

دوبان يارب  هشقن  ندیشک  لوغشم  يدرف  نیرتدیلپ  ای  دشیدنایم ، اهناسنا  لماکت  لماوع  ندروآ  دوجوب  یتسه و  ملاع  ریسفت  رد  هتـسشن و 
رد هک  یناحور  تردـق  نآ  تیلاعف  درک . دـهاوخ  هدایپ  ار  دوخ  هشقن  دراذـگب  لـحاس  هب  ماـگ  رگا  هک  تسا  نیمز  يور  ياـههراق  ندرک 

یتسه هدنزاس  اب  طابترا  اب  ار  نوناق  تیلاعف  هدرک ، رارقرب  طابترا  یتسه  قامعا  اب  دناوتیم  هتفای  لماکت  دارفا 
رد دزاسب . كرد  لباق  رـشب  يارب  ار  نآ  عقوم  طیارـش و  دناوتیمن  ياهدعاق  هطباض و  چیه  هک  تسا  یهلا  تیـشم  هب  هتـسباو  دیامن ، یثنخ 

نیع رد  دیامن  نوکرگد  ار  ناراکمتـس  تشونرـس  ياهدیدمتـس  گس  کی  هلان  هاگ  هک  درادـن  دوجو  هلئـسم  نیا  زا  رتزیمآرارـسا  ایند  نیا 
لقع و عطقنیال  دایرف  زیمآرارـسا و  يهلئـسم  نیا  زا  دییایب  دـهدب !! ماجنا  دـناوتن  يراک  چـیه  هتـشذگ  ایند  زا  ياسراپ  ینالوط  شیاین  لاح 

ترورـض رگید ، فرط  زا  یتسه  رب  مکاـح  نیناوق  ماکحتـسا  فرطکی و  زا  نادـجو  لـقعت و  هشیدـنا و  هک  میریگب  ار  هجیتن  نیا  نادـجو 
یخوش تالیامت  اب  تسا ، هداتفا  نایرجب  يدـنوادخ  يدـج  تیـشم  اب  هک  هچنآ  دـنکیم . تابثا  ام  يارب  ار  یناگدـنز  رد  هبـساحم  یتاـیح 

نبیـصتال هنتف  اوقتاو  دنکیم : دزـشوگ  ار  هبـساحم  يدج  موزل  هک  تایآ  زا  ياهنومن  تسنیا  داتـسیا . دهاوخن  دوخ  راک  زا  وت  نم و  هنارگ 
راتفر هشیدنا و  رد  قیقد  هبساحم  رگا  درب .) دهاوخن  ورف  دوخ  رد  ار  ناراکمتـس  طقف  هک  ياهنتف  زا  دیزیهرپب  و  . ) هصاخ مکنم  اوملظ  نیذلا 

نع اوجرع  و  دیشچ . دیهاوخ  امـش  ار  شلولعم  تراسخ  هدوب  کیرـش  مه  امـش  دروآیم ، دوجو  هب  ار  هنتف  هک  یتلع  نآ  رد  دییامنن ، دوخ 
تسیچ يزاسان  یتسم و  هدبرع و  همه  نیا  دیدرگ .) رب  رگیدکی  زا  ترفن  توادع و  هار  زا   ) هرفانملا قیرط 

هدـیدپ ود  دـننام  يرـشب  ياههدـیدپ  زا  کی  چـیه  اهتموصخ  داحتا و  داضتم  هدـیدپ  ود  لـماوع  دـندازمه !؟ هلفاـق و  مه  هرمه و  همه  هن 
يرهاظ حوطـس  زا  هک  میروایب  تسدـب  ار  قیفوت  نیا  میناوتب  ام  رگا  تسا . هدوبن  تیمها  اب  جـیاتن  راثآ و  ءاشنم  تموصخ ، داحتا و  داـضتم 

نیرتقیمع زا  ار  روبزم  هدیدپ  ود  دیدرت  نودب  میهدب ، رارق  یـسررب  دروم  ار  اهنآ  قیمع  ياههشیر  هدرک ، رذگ  یناسنا  نوئـش  اهدادیور و 
هدوب ینوگانوگ  ياهيدوبان  زا  نانآ  يریگولج  لماع  رگیدـکی  اب  اهناسنا  داحتا  هک : تسا  یعطق  تفای . میهاوخ  اـههشیر  نیرترادـیاپ  و 
روطب تسا . هدوب  نانآ  ياهدادعتـسا  اهتردق و  زورب  لماع  رگیدـکی  اب  اهناسنا  داحتا  زین  تسا . هتفرگ  ار  نانآ  خـیرات  هار  رـس  هک  تسا 

دارفا و هک  دیفم  تازایتما  همه  هک  تسا  ملـسم  تسا . هتـشگن  تیرـشب  بیـصن  يراکمه  داحتا و  نودب  یهجوت  لباق  تفرـشیپ  چـیه  یلک 
هکنیا هفاضاب  تسا . هدوب  يرگید  هدننک  لیمکت  کی  ره  هدـش ، عیزوت  نوگانوگ  عماوج  اهنارود و  رب  دـناهدروآ ، تسدـب  یناسنا  عماوج 

یلومعم ذیاذل  زا  کی  چیه  اب  هک  دراد  ياهداعلاقوف  یحور  تذل  دنراد ، هک  ییاهداضت  تافالتخا و  اب  یناسنا  عماوج  دارفا و  نایم  داحتا 
ییاهیگناگی فالتئا و  خیرات ، رد  یناسنا  ياههرهچ  نیرتبلاج  زا  یکی  دشابیمن . هسیاقم  لباق 

رفنت و نتخاـس  وـحم  يارب  هـکلب  تـسا ، هـتفرگ  تروـص  ناـناوتان  ندرب  نـیب  زا  يارب  يدنبرگنــس  يزرو و  ضرغ  يور  زا  هـن  هـک  تـسا 
رد تسا . هدمآ  دوجوب  افص ، رهم و  رپ  هداوناخ  کی  رد  تیوضع  سح  عابشا  یقیقح و  ياهمهافت  ندروآ  دوجو  هب  هدنشک و  ياهتباقر 

لوصا و همه  هدیـشک ، نجل  هب  ار  اهناسنا  ام  خـیرات  هک  تسا  هتفرگ  رارق  رفنت  تموصخ و  راجزنا و  یهلا  يامظع  تمعن  نیا  لباقم  هطقن 
زورب اـهناسنا  ناـیم  رد  هک  يرفنت  توادـع و  هک  میریگب  رظن  رد  دـیاب  مه  ار  مهم  هتکن  نیا  تـسا . هـتخیر  مـه  رد  ار  اـهوگلا  اـهنامرآ و 
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غارـس ار  نینوخ  ياهراکیپ  گنج و  تاناویح  ملاع  رد  ام  تسین . تاناویح  رگید  راتـشک  تموصخ و  اب  هسیاقم  لباق  هجو  چیهب  دـنکیم ،
ریز تاعوضوم  ياراد  اهناسنا  راکیپ  گنج و  هک  یتروص  رد  ددرگیم . یـشان  ضحم  تردق  لامعا  ای  اذغ  هب  جایتحا  زا  اهنت  هک  میراد ،

حالـس زاب  دراد ، عالطا  رگید  درف  ناج  تمظع  ینیریـش و  زا  یمدآ  هکنیا  اـب  - 2 شنوگانوگ . ياههفایق  اـب  یهاوخدوخ  - 1 دشابیم : مه 
ار وا  گنن  نیرتمک  ساسحا  درادـن ، تموصخ  فرط  ندرک  دوبان  يارب  یتلع  لیلد و  چـیه  دـنادیم  هکنیا  اب  - 3 دریگیم . تسد  هـب  نارب 

ارفا يرشب  خیرات  یلو  دوشیمن ، هدید  نارادناج  عاونا  زا  کی  چیه  رد  مسیداس )  ) يزیرنوخ يرامیب  - 4 دیامنیم . راتشک  هب  راداو 
يرادناج هک  دیاهدینـش  نونکات  ایآ  - 5 دـهدیم . ناشن  دـناهدروآ ، دوجو  هب  دوخ  ار  يرامیب  نیا  لـماوع  هک  ار  ناراـمیب  نیا  زا  یناوارف  د 

دوخ تایح  زا  عافد  يارب  هنسرگ  رادناج  نآ  رگا  و  دنک ؟ يدعت  يرگید  رادناج  جایتحا  دروم  ياذغ  هب  دوخ ، ياذغ  زا  ندش  ریس  زا  سپ 
زا ياهدمع  تمـسق  هک  یتروص  رد  درادن ، دوجو  تاناویح  نایم  یتسپ  هدیدپ  نینچ  زگره  دوش ؟ هتخیر  شنوخ  دـنزب ، تمواقم  هب  تسد 

ناحلـصم و ناربمایپ و  ياراد  اهناسنا  دـننام  تاناویح  - 6 تسا . هداد  لیکـشت  هدیدپ  نیمه  خیرات  رد  ار  يرـشب  ياهراتـشک  اهرازراک و 
اهيراکادف و  دـنروآ ، رب  اهدایرف  نانآ  داحتا  نادـنمتردق و  تردـق  لیدـعت  موزل  يارب  هک  دنتـسین  هفـسالف ، نادنمـشناد و  ناهاوخریخ و 

تاناویح - 7 دناهدوب . رادروخرب  تسود  ناسنا  ناورـشیپ  نانچ  دوجو  زا  ینورد ، نادـجو  لقع و  هفاضا  هب  اهناسنا  هک  یلاح  رد  دـنیامن .
نیناوق لوصا و  اهشزرا و  همه  دنروآیم و  دوجوب  ار  مطالت  هنوگ  نیا  اهناسنا  هک  یتروص  رد  دننکیمن  اپرب  هدنـشک  ياهبوشآ  هنتف و 

یلو دـنمورحم ، دروایب ، دوجوب  ار  روبزم  تالوحت  هک  ییاهورین  هدـنزاس و  تالوحت  يهرابرد  رکفت  زا  تاـناویح  - 8 دنزاسیم . لتخم  ار 
دوس ه هب  ار  دوخ  نیرفآ  لوحت  تردق  تسا  هتسناوتن  زونه  روبزم ، ياهورین  رکفت و  نتشاد  اب  ناسنا 

شیاهیهاوخدوخ هک  تهجنادب  تسا  هدرک  مادـقا  هک  ینوگرگد  ره  هب  ناسنا  هک  ینعم  نیاب  دزادـنایب . نایرجب  نارگید  دوخ و  هبناج  هم 
رد هک  ترفانم  جـیاتن  تسا  نیا  تسا . هدرک  مامت  نارگید  نایز  هب  تسا  هدروآ  دوجوب  ار  یتـالوحت  بلغا  دـنک ، راـهم  تسا  هتـسناوتن  ار 

. دیئوگب ار  اهدرد  نامرد  دیزادرپن ، اهدرد  نایب  هب  تسا . هتـشاد  رذحرب  نآ  زا  ار  مدرم  هدش  نالعا  عونمم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هلمج 
دوشیمن ادیپ  يدـنمدرخ  درف  مه  زورما  هدوب ، نارایـشه  هجوت  دروم  اهنرق  لوط  رد  هک  تسا  ییاهدرد  اهنیا  دـیئوگب : امـش  تسا  نکمم 

الماک ضارتعا  نیا  دـیهدب . ناشن  اـهتسبنب  نیا  زا  جورخ  يارب  ار  یهار  دیـشیدنیب ، ناـمرد  هراـبرد  دـشاب ، عـالطایب  اـهدرد  نیا  زا  هک 
ام مکی - تلع  دریگیم : رارق  لوا  هجرد  رد  اـهدرد  ناـیب  مهم  تلع  ود  هب  رظن  اـب  یلو  دوـشیم . هـتفگ  دروـم  نـیا  رد  هـک  تـسا  یحیحص 

میقتـسمریغ و ياهدرد  دـننکن ، ساسحا  ار  درد  میقتـسم  روطب  دوخ  اـت  اریز  دـنناوتان ، اـهدرد  لوصا  تخانـش  زا  مدرم  بلغا  هک  مینادیم 
هدـع رکفت  كـالم  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  تیرثـکا  هک  مدرم  نیمه  رگید  فرط  زا  دـننکیمن . كرد  تسا ، نارگید  ریگنماد  هک  ار  هچنآ 

مومع د روطب  اهناسنا  تیاضر  باسح  هب  ار  مدرم  نیا  يرکف  هتوک  یتوافتیب و  اذل  دنشابیم . نارکفتم  زا  یناوارف 
يزابب هک  یکدوک  يدنسرخ  نانوچ  دننکیم . یقلت  نایمدآ  تایح  ندوب  هاربور  لیلد  ار  نانآ  يدنسرخ  شمارآ و  دنروآیم و  یگدنز  ر 

للع تخانش  يارب  حلصم ، نارکفتم  هک  تسا  اهنآ  ندش  نشور  اب  هک  تسنیا  اهدرد  نایب  موزل  يارب  مود - تلع  ددرگیم . دنسرخ  نجل  اب 
لئاسم اب  للع  نآ  طابترا  رادیاپ و  تقوم و  یحطس ، رادهشیر و  ماسقا  هب  للع  نآ  میـسقت  کمک  هب  دنوشیم و  راک  هب  تسد  اهنآ  یلـصا 
ملـسم دـنرادیم . رب  اهنامرد  ندرک  ادـیپ  رد  يرثوم  ياهماگ  هریغ …  یقـالخا و  يداـصتقا و  یناور و  یگنهرف و  یطیحم و  یخیراـت و 

هـس رب  ناوتیم  ار  يرـشب  ياـهدرد  همه  دزاـسب : حرطم  ریز  رارقب  دـناوتیم  ار  يرـشب  ياـهدرد  میتفگ  هک  یبـیترتب  یـسانشدرد  هک  تسا 
نیناوق يارجم  رد  ناـسنا  یعیبـط  تیدوـجوم  تیفیک  تیمک و  هب  رظن  اـب  هک  تسا  ییاـهدرد  مکی - تمـسق  درک : میـسقت  هدـمع  تمـسق 

تهج هب  هک  یعونتم  تالالتخا  و  گرم . هلیـسو  هب  اهوزرآ  اهدیما و  ضارقنا  تایح و  نتفای  نایاپ  درد  دـننام  دـنیآیم ، دوجو  هب  تعیبط 
اـهنامرآ و رد  تسکــش  دـننام  نـینچمه  دـنروآیم . دوـجو  هـب  ار  ییاـهدرد  یعیبـط ، تاـفآ  لـباقم  رد  يوـضع  تمواـقم  تیدودــحم 

دنـشابیم یلماوع  زا  یـشان  هک  ییاهدرد  یلک  روطب  و  تسا . اهنآ  هب  لوصو  يوجتـسج  رد  تایح  دادتما  رد  یمدآ  هک  ییاهيریگفده 
رایتخا تردق و  زا  هک 
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رگا هک  ینعم  نیاب  تسا . اهناسنا  رگید  هلیسوب  یمدآ  رایتخا  تردق و  بلس  زا  یشان  هک  تسا  ییاهدرد  مود - تمسق  دنرانک . رب  یناسنا 
تسا ییاهدرد  موس - تمسق  تشادن . يدرد  تشگیمن و  بلـس  یمدآ  رایتخا  تردق و  دوبن  رگید  ياهناسنا  یهاوخدوخ  ییوگروز و 
روبزم يدنب  میـسقت  دشابیم . وا  دوخ  رایتخا  تردق و  بلـس  بجوم  هک  تسا  ییاهیتسرپيوه  یگماکدوخ و  یهاوخدوخ و  لولعم  هک 

- مکی عون  دراد : یـساسا  عون  ود  يرـشب  ياهدرد  هکنیا : زا  تسا  تراـبع  میـسقت  نیا  دزاـسیم . هاـگآ  رادـیاپ  لیـصا و  میـسقت  کـیب  ار 
ياهناسنا دـسریمن  رظنب  تسا . اهدرد  عون  نیا  هدـننکوگزاب  مکی  تمـسق  دـنکیم . باجیا  ناـسنا  يدوجو  ياهترورـض  هک  ییاـهدرد 

اب اصوصخم  میـشکیم ، درد  ام  ارچ  دنیوگب : هدش  راچد  مه  یحور  تالالتخا  هب  اهنآ ، یخلت  ساسحا  هفاضاب  اهدرد  عون  نیا  زا  دـنمدرخ 
رد یهلا  تمکح  نایرج  رد  اهدرد  هنوگ  نیا  هک  دـننادیم  دـنروآیم و  تسدـب  دوخ  تایح  رد  هک  ییاهتمظع  تازاـیتما و  هب  یهاـگآ 

دوجو هب  ار  ياهدش  يریگفده  گنهآ  یگدییاس  نیع  رد  هک  یقیـسوم  هلیـسو  ياهرات  ندش  هدییاس  دننام  دـناهتفرگ ، رارق  تقلخ  ملاع 
موس مود و  تمسق  ددرگیم . رایتخا  تردق و  بلـس  بجوم  دروآیم و  دوجو  هب  یناسنا  تسد  هک  تسا  ییاهدرد  مود - عون  دنروآیم .

وع زا 
یگماکدوخ و رگید و  ياهناسنا  ییوگروز   ) تمسق ود  ره  یـساسا  تلع  دنـشابیم . اهدرد  عون  نیا  یلـصا  للع  میدش ، رکذتم  هک  لما 

نیناوق لوصا و  اهشزرا و  همه  دروآیم و  رب  نانآ  راگزور  زا  رامد  هک  تسا  ناـیمدآ  هنادرخباـن  یهاوخدوخ  ناـسنا ) دوخ  یتسرپ  يوه 
ياـهتموصخ توادـع و  رفنت و  اـهدرد  نآ  نیرتـمک  هک  دـیازفایم  ناـشیاهدرد  هب  ياهزاـت  ياـهدرد  زور  ره  دزیریم و  مـه  رد  ار  ناـنآ 

دوبان اـهنآ  هشیر  هک  رـشب  ياـهدرد  ناـمرد  نیرتیـساسا  یعقاو  هخـسن  قوف  تاـظحالم  هب  رظن  اـب  تسا . رگیدـکی  اـب  اـهناسنا  هناراـکبان 
زا شیپ  دینک . لیدـعت  ار  یهاوخدوخ  - 3 دینک . لیدـعت  ار  یهاوخدوخ  - 2 دینک . لیدـعت  ار  یهاوخدوخ  - 1 دراد : روتـسد  هس  دزاسیم ،

نوریب دوخ  زغم  زا  تسا  یهاوخدوخ  ياهتیلاعف  نیرترثوم  زا  یکی  هک  ار  یناطیـش  لایخ  نیا  دـینک ، عورـش  ار  هخـسن  نیا  هب  لمع  هکنآ 
داجیا يارب  هن  دروخیم  درد  هب  زردنا  دنپ و  هظعوم و  يارب  تسا و  ییایپوتوا  یقالخا و  یبهذـم و  هخـسن  کی  نیا  دـیوگیم : هک  دـینک 

اهناتـسرامیب و تروص  هب  ار  يرـشب  عماوج  دـیزیرب و  رود  هب  دـینک و  هراـپ  ار  هخـسن  نیا  بوخ ، رایـسب  يرـشب !! تاـیح  رد  ینیع  لوحت 
هار دیزاسب و  اهدرد  اهیتخبدب و  زا  هدنکآ  یخیرات  دوخ  يارب  و  دیروآ !! رد  هدنرد  دد و  زا  رپ  ياهلگنج  ای  اهناتسرامیت 

(. دیراذگب نیمز  رب  هتشادرب  دوخ  كرات  زا  ار  رگیدکیب  راختفا  تاهابم و  يابیرف  ياهجات   ) هرخافملا ناجیت  اوعـضو  دیهدب ! همادا  ار  دوخ 
هتفخ كاخ  رد  ياهناسنا  همه  رگا  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  میراد ، تسد  رد  هک  يدـهاوش  نیارق و  زا  وا  ياهتاهابم  راختفا و  ناسنا و 

هک مینک  شهاوخ  نانآ  کی  ره  زا  میهدـب و  رارق  مه  يولهپ  اجکی  رد  ار  نانآ  همه  هدومن ، يروآعمج  ار  ناگدـنز  همه  مینک و  هدـنز  ار 
زاربا يارب  هک  يزایتما  ره  دنتـسه ، يزیگنافسا  تیلقا  رد  هک  لامک  هگلزنم  ناورهر  يانثتـساب  دیورب ، دـیئوگب و  دوخ  يهرابرد  ياهلمج 

اهتورث هک  منم  نـیا  - 2 مدرک . متـساوخ  هچره  متـشاد ، هک  یتردـق  شوهاب و  هک  منم  نیا  - 1 دوب : دهاوخ  لیبق  نیا  زا  دـنیوگب ، راختفا 
دوبان يارب  رتهاـتوک  ياـههار  هک  منم  نیا  - 4 مدرک . يرورـس  هدومن  دوـخ  تسد  ریز  ار  همه  يداـمتم  ناـیلاس  هک  منم  نیا  - 3 متخودنا .

هک منم  نـیا  - 6 مدـش . لیان  ياهزات  تایفـشک  هب  هدنـشک  ياـهتباقر  لوصا  تخانـش  رد  هک  منم  نیا  - 5 مدرک . فشک  مفلاـخم  ندرک 
نید ینرکذ  زج  هک : يروطب  متخاس  هجوتم  مکش  زا  رتنییاپ  هب  هدرک  فرصنم  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  زا  ار  رشب  هدومن ، اهییوگهزات 

-8 متسه . يدنمورین  هریشع  دنمتردق و  نادنزرف  ياراد  نم  وا 7 - رکف  ار  وا  درب  لفسا  يوس  وا  رکذ  ینوا 
منم نیا  - 9 میامن . میاهیهاوخدوخ  زیواتـسد  ار  نوناق  لدع و  ملع و  بهذم و  دننام  تفرـشیپ  لیاسو  نیرتسدقم  متـسناوت  هک  منم  نیا 
نداد ناشن  اب  ار  مدرم  متسناوت  هک  منم  نیا  - 10 مداد . هولج  قح  ار  لطاب  لطاب و  ار  قح  ات  متخادـنا  هارب  اهيزاسهراچ  اهيرگهلیح و  هک 

رد هدومن  فرـصنم  دـندروآیم ، تسدـب  ریذپانیگتـسخ  ياـهوپاکت  نیبـج و  قرع  اـب  هک  تاـیح  لـالز  ياهراسهمـشچ  زا  اـهرازهروش ،
تفلا و يدام  يرکف و  هلیـسو  اهدـص  اب  ماهتـسناوت  هک  منم  نیا  يرآ  میامن . ناشنادرگرـس  میاهیهاوخدوخ  نازوس  کشخ و  ياهنابایب 

شتآ زا  هک  تسیاهلعـش  راختفا  مییوگب : هک  تسا  حیحـص  اذـل  میامن . لیدـبت  رگیدـکی  زا  رفنت  تموصخ و  هب  ار  مدرم  یگناگی  تبحم و 
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زا مد  لـفاحم  همه  اـهباتک و  همه  دزادرپیم . نارگید  نتخاـس  هاـبت  هب  شیوخ  نتخاـس  رتسکاـخ  زا  سپ  دـشکیم و  هناـبز  یهاوخدوخ 
نآ زا  یعالطا  دوخ  دـننکیم و  یگدـنز  ناگتـشرف  قوف  تادوجوم  يرـشب  خـیرات  رد  هک  دـنکیم  لایخ  ناسنا  هک  دـننزیم  ییاهراختفا 

! دنادیمن یـسک  تسیک ؟ اهناسنا  یگدنکفارـس  یگدنمرـش و  ثعاب  سپ  دنیوگیم ، تسار  تاهابم  راختفا و  نایعدم  همه  رگا  دـنرادن !
هن نم  حلفا  دناهتخادنا !! هار  هب  ار  اهیشکقح  اهيزیرنوخ و  اهگنج و  هدمآ  دورف  نیمز  رب  ییاضف  ياهگنس  هارمه  یتادوجوم  دیاش 

زا دوب و  تردق  دقاف  ای  دمآ ، رد  زاورپ  هب  تشاد و  یلاب  رپ و  هک  تشگ  لیان  نتشیوخ  دوصقم  هب  سک  نآ   ) حاراف ملـستسا  وا  حانجب  ض 
هب اـنب  ار  هبطخ  نیا  درادـن  طوقـس  زج  ياهجیتـن  رپ  لاـبیب و  زاورپ  يارب  تکرح  تشگ .) هدوسآ  درک و  يراددوخ  تارطاـخم  هب  موـجه 
رد هک  یماگنه  هک  تسا  هدوب  نینچ  هبطخ  نیا  ناتـساد  تسا  هدومرف  داریا  رکبیبا  تفالخ  زا  سپ  هغالبلاجهن ، نیحراش  زا  یـضعب  هتفگ 

ناـیم رد  راـکیپ  گـنج و  ندرک  اـپرب  يارب  هک  درک  ادـیپ  یتـصرف  برح  نب  نایفـسوبا  دـش ، هتفرگ  تعیب  رکبوبا  يارب  هدـعاسینب  هفیقس 
بلطملادبع نب  سابع  دزن  هب  اذل  دورب . نیب  زا  مالسا  نید  راکیپ  هلئاغ و  نیا  اب  دنزیخرب و  رگیدکی  راتشک  هب  نانآ  ات  دنک  مادقا  ناناملـسم 

نیا ادرف  دنداد و  رارق  میتینب  رد  بلـس و  مشاهینب  زا  ار  يرادمامز  رما  دـندرک ،) تعیب  رکبوبا  هب  هک  ياهدـع   ) هورگ نیا  تفگ : تفر و 
مینک تعیب  وا  اب  يرادمامز  يارب  میورب و  ع )  ) یلع دزن  هب  مه  اب  زیخرب  درک . دهاوخ  تموکح  ام  رب  باطخ ) نبرمع   ) يدعینب يوخدـنت 

، دننزب رانک  يرادمامز  زا  ار  ام  دنهاوخب  رگا  و  تسا . لوبق  دروم  شیرق  هلیبق  رد  منخـس  هک  متـسه  يدرم  مه  نم  يربمغیپ و  يومع  وت  و 
نایفسوبا دندمآ . مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  ود  ره  هاگنآ  میزادرپیم . راتشک  هب  نانآ  اب 

تین یحور و  عضو  میدوب ؟ هتشگ  میلـست  تسپ  میت  هلیبق  هب  ام  هک  تسا  هدوب  یک  نکم ، تلفغ  يرادمامز  رما  نیا  زا  نسحلابا ، ای  تفگ :
ارنآ هک  تسا  ناناملسم  نایم  داسف  نتخادنا  هارب  شدوصقم  هکلب  دیوگیمن ، نید  زا  تیامح  يارب  ار  نانخس  نیا  هک  دوب  نشور  نایفسوبا 

. روبزم ناتـساد  هب  رظن  اب  مکی - مینک : لیلحت  تهج  ود  زا  میناوتیم  ار  ریـسفت  دروم  هلمج  نیارباـنب ، دوب . هتخاـس  ناـهنپ  شلد  قاـمعا  رد 
هدعاسینب هفیقـس  زیگناتفگـش  نایرج  روبزم و  ناتـساد  هب  رظن  اب  مکی  درادرب . رد  ریـسفت  دروم  هلمج  هک  یلک  نوناق  نآ  هب  رظن  اب  مود -

رکبوبا يرادمامز  يهلئسم  یتدم  نیرتمک  رد  دندوب  هتسناوت  یناوارف  ششوک  اب  هفیقـس  باحـصا  هک  تسنیا  دیآیم ، تسدب  هک  ياهجیتن 
هب هفیقـس  زا  هدیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  بزاع ، نب  ءارب  زا  دیدحلایبا  نبا  لوق  هب  انب  رما ، نیا  تیبثت  يارب  سپـس  دـننالوبقب و  ياهدـع  رب  ار 

نیا لقع  مکحب  نم  دهاوخن ! ای  دهاوخب  دندیشکیم ، رکبیبا  تسد  هب  تعیب  يارب  هتفرگ  ار  وا  تسد  دندیسریم  هک  یسک  رهب  هداتفا  هار 
نینموملاریما تسا . هدـش  نیعم  مومع  يارب  رادـمامز  هفیلخ و  هک  دـندرک  ساسحا  بیترت  نیدـب  مدرم  متـشگ . رکنم  ار  يریگتعیب  هنوگ 

داد رارق  يرهاظ  تیلقا  رد  دید ، میهاوخ  هدنیآ  ياههبطخ  رد  هکنانچ  ار  مالسلاهیلع 
ياهزور  ) مالسا تیعقوم  نیرتساسح  رد  يدایز  راتشک  هکنیا  هفاضاب  دزیم ، راکیپ  هب  تسد  تیلقا  نیا  اب  ترضحنآ  رگا  هک  يروطب  دن ،

نیا اب  ار  مالـسا  ییادتبا  هعماج  ناکریز ! ییامنهار  اب  دـندادیم  لیکـشت  ار  ریگمـشچ  تیرثکا  هک  ناحولهداس  داتفایم ، هارب  ربمایپ ) تافو 
نینموملاریما دندرکیم . دـیدجت  ار  تیلهاج  ياهراکیپ  گنج و  تاشاشتغا و  هدومن  رات  هریت و  دـهاوخیم ! تسایر  یلع  هک  دـیلپ  نامگ 

راکیپ زا  تسد  ترـضح  نآ  مینیبیم ، هغالبلاجـهن  زا  ددـعتم  يدراوم  رد  هکنانچ  اذـل  دوب ، كانمیب  تخـس  دادـترا  بوشآ و  نیا  زا  (ع )
نامه يور  یتیعقوم  نانچ  رد  ع )  ) نینموملاریما توکـس  نیاربانب ، دیامنیم . هفیظو  ماجنا  مالـسا  ظفاحم  هورگ  ربهر  ماقم  رد  دـشکیم و 

: روبزم یلک  لصا  ریـسفت  مود - تسا . هدومرف  زاربا  دراد  رپ  لاـب و  هب  زاـین  دـصقم ، يوسب  زاورپ  يارب  تکرح  يهلمج  رد  هک  هدوب  لـصا 
نیا تسین . یناسنا  لوصا  قطنم  قفاوم  دشاب ، هک  یماقم  ره  زا  تردق  قوفام  هب  ناسنا  ندومن  فیلکت  تسا  فیلکت  یساسا  طرـش  تردق 

هدبعـش تایعقاو و  ندرک  ور  ریز و  هک  دننازاب  هطـسفس  نامه  نوناق  نیا  فلاخم  تسا ، يرـشب  نوئـش  همه  رد  ماوقا  للم و  یمومع  نوناق 
لقع درگنن  تاجن  تخب و  شتسین  يزور  هکنآ  دشابیم . نانآ  ییامندوخ  هلیسو  هفرح و  یهیدب ، فراعم  رد  يزاب 

اـسفن فلکنال  هلمجنآ : زا  تسا ، هداد  رکذت  دروم  دنچ  رد  ار  تباث  نوناق  نیا  مالـسا  ینامـسآ  باتک  نآرق  لاحرهب ، تاردان  رد  رگم  ش 
قوفام هب  ار  یناسنا  چـیه  دـنوادخ  . ) اهعـسو الا  اسفن  هللا  فلکیال  دزاسیمن .) فلکم  شتردـق  قوفام  هب  ار  یناسنا  چـیه  ام  . ) اهعـسو ـالا 
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رارق حورـشم  حیـضوت  تقد و  دروم  یتسیاـب  تردـق ، زا  ع )  ) نینموملاریما دوصقم  ندـیمهف  يارب  هک  هچنآ  دزاـسیمن .) فلکم  شتردـق 
یسررب هبرجت و  زا  رتهب  تردق ، صیخشت  يارب  ياهلیسو  چیه  تردق  صیخشت  هلیسو  مکی - هلئـسم  تسا : مهم  رایـسب  هلئـسم  دنچ  دریگب ،

یسایق ياهشور  درادن . دوجو  دشابیم ، ریذپناکما  تردق  هلیسوب  اهنآ  ندرک  فرط  رب  هک  یتاجایتحا  تخانـش  ناسنا و  دوخ  تیدوجوم 
اب هک  تسا  ملسم  دیسر . دهاوخن  حیحـص  هجیتن  هب  تردق ، يهرابرد  وزرآ  لایخ و  رب  هیکت  دننام  دنـشاب ، هتخاس  شیپ  لوصا  هب  یکتم  هک 
مه تسا و  لوحت  لاح  رد  تاجایتحا  مه  اهناسنا ، رگید  تعیبط و  اب  وا  طـباور  ینوگرگد  یمدآ و  تیدوجوم  رد  رمتـسم  تارییغت  هب  رظن 

صیخـشت رد  هبرجت  هب  ندادن  تیمها  تهجب  دیامن . فرط  رب  ار  تاجایتحا  نآ  شتردق  یبایزرا  صیخـشت و  اب  دـهاوخیم  هک  ناسنا  دوخ 
دنناشکیم يدوبان  هب  ار  دوخ  رودقمریغ ، تایلمع  هب  مادقا  تردق و  نتشادن  اب  ای  یناوارف  عماوج  دارفا و  هک  تسا  تردق 

هب یهاگآ  زا  ام  روظنم  دنوشیم . هدیـشک  يدوبان  هب  دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ياههیامرـس  نآ ، زا  یعالطایب  تردق و  نتـشاد  اب  ای  و 
محازم لماوع  ربارب  رد  لمحت  تمواـقم و  يرکف و  ياهدادعتـسا  دـننام  تردـق  لـماوع  تیفیک  تیمک و  لـماش  ناـسنا ، دوخ  تیدوجوم 

هن اهیهاگآ  نیا  هب  لالخا  اب  دشابیم . مه  تردق  زا  يرادربهرهب  يارب  رتلوقعم  لیاسو  باختنا  حیحص و  يریگفده  رد  تردق  يارجا 
هجیتن دوریم ، راکب  هاگآ  محازم و  لماوع  ندرب  نیب  زا  يارب  تردق  هک  يدراوم  نآ  رد  هکلب  تفر ، دهاوخ  رده  هب  تردـق  هیامرـس  اهنت 
راصعا نورق و  زا  تسا ، تردق  ياههولج  نیرتیلاع  زا  یکی  هک  تعاجـش  نتخادنا  نایرجب  رد  اهیهاگآ  نیا  دروآیم . دوجوب  سوکعم 

هرم سفنل  اعمتجا  اذا  امه  یناـثلا و  لـحملا  یه  لوا و  وه  ناعجـشلا  هعاجـش  لـبق  يارلا  دـیوگیم : یبنتم  تسا  هدوب  هجوت  دروم  هتـشذگ 
زا شیپ  تــیمها  رظن  زا  هشیدــنا  يار و  - ) ناسنالا 1 نم  فرـش  یلا  یندا  مغیـض  یندا  ناـکل  لوقعلا  ـالول  ناـکم  لـک  ءاـیلعلا  نم  تغلب 

تعاجش یهاگآ و  هشیدنا و  هک  یماگنه  - ) 2 تسا .) مود  هلحرم  رد  تعاجش  لوا و  يهبترم  رد  هشیدنا  يار و  تسا . ناعاجش  تعاجش 
پ دوبن ، نایمدآ  رد  لوقع  رگا  - ) 3 تسا .) هتشاذگ  تمظع  زا  یلاع  ياهلحرم  هب  ماگ  يدرف ، نینچ  دنوش  عمج  درف  کی  رد 

رد اهتردـق  عوـنت  تاـجایتحا و  طیارـش و  هب  یئاـناد  یهاـگآ و  ترورـض  يهراـبرد  دوـب .) ناـسنا  زا  رتـکیدزن  تفارـش  هب  ریـش  نیرتتس 
. ممهفیمن تسرد  ارت  روظنم  زونه  سخـال - میناوـخیم : نینچ  سخـال - ساـیکین - ساـیز - هلم  سوخاـمیزیلاب - طارقـس  زا  ياهرواـحم 

نتخاون رد  مه  دراد ، دوجو  ندـیود  رد  مه  هک  تسیچ  تعرـس  مسرپـب  هک  تسا  نیا  لـثم  اـنیع  نم  لاوئـس  نک ، هجوـت  بوـخ  طارقس -
رکف و مهف و  راک  ای  ناهد  ای  دشاب ، تسد  راک  هاوخ  رگید ، ياهزیچ  زا  يرایـسب  رد  نتفرگدای و  رد  مه  ندز و  فرح  رد  مه  یقیـسوم و 
تسه و اـهزیچ  نیا  همه  رد  هک  ار  هچنآ  هک  دـهاوخب  نم  زا  یـسک  رگا  طارقـس - ارچ . سخـال - تسین ؟ نـینچ  مـه  اـتقیقح  رگم  لـقع .

نیا هاوخ  دهدیم ، ماجنا  ار  يرتشیب  لمع  نامز ، نیرتهاتوک  رد  هک  تسا  ياهوق  تعرـس  میوگب : دـیاب  منک ، نایب  دوشیم ، هدـیمان  تعرس 
وحن نیمهب  هک  نک  یعـس  زین  وت  سپ  طارقـس - تسا . یحیحـص  باوج  نیا  هتبلا  سخال - رگید  زیچ  ره  ای  ادص  ای  دـشاب  ندـیود  رد  هوق 

، دـشاب هتفرگ  رارق  يرگید  زیچ  اـی  یـشوخان  اـی  یـشوخ  لـباقم  رد  رگا  هک  تسا  زیچ  هچ  نیا  هـک  ییوـگب  ینک و  فیـصوت  ار  تعاـجش 
تـسا فلتخم  دراوم  نیب  كرتـشم  هجو  دراد و  ماـن  تعاجـش  هک  ار  زیچ  نآ  مهاوخب  رگا  نم  رظنب  سخـال - دوشیم ؟ هدـیمان  تعاـجش 

يرادیاپ عون  کی  نیا  میوگب  دیاب  منک ، فیصوت 
تسا يزیچ  تعاجـش  اریز  تسین ، يرادیاپ  ره  هک  وت  دوصقم  هتبلا  یلو  يداد ، هک  تسا  نیمه  باوج  طارقـس - تسا . حور  تماقتـسا  و 

، دشابیم وت  روظنم  دـشاب ، مهف  يور  زا  هک  يرادـیاپ  نیاربانب  طارقـس - تسه ؟ يدـیدرت  مه  نیا  رد  رگم  سخال - دـیجمت . لباق  یلاع و 
یکی نیا  اـیآ  ییوگیم ؟ هچ  دـشابن  مهف  اـب  ماوت  هک  یتماقتـسا  هراـبرد  طارقـس - دـیجمت . لـباق  دوب  دـهاوخ  يزیچ  تروص  نیا  رد  اریز 
هچنآ هک  ینک  اعدا  یتساوخیمن  هک  وت  منیبب  وگب  طارقـس - تسا . نینچ  ارهاـظ  سخـال - تسین ؟ كاـنرطخ  رـضم و  لوا  عون  فـالخرب 

فارتعا دیاب  نیاربانب  طارقس - متشادن . يرظن  نینچ  هجو  چیهب  سخال - تسا ؟ یلاع  هدیدنـسپ و  دشابیم ، كانرطخ  روآنایز و  هنوگنیا 
یتماقتـسا تعاجـش  وت  يهتفگ  هب  انب  سپ  طارقـس - ییوگیم . هک  تسا  روط  نیمه  سخال - تسین . تعاجـش  يرادـیاپ  هنوگنیا  هک  ینک 

مدـع تسا . نینچ  هک  رما  رهاـظ  سخـال - ینادـیم ؟ تعاجـش  ار  تماقتـسا  عوـن  نیا  وـت  دریگ و  تروـص  مهف  لـقعت و  يور  زا  هک  تسا 
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هک تردق  هدیدپ  دوخ  دراد  لابند  هب  ار  یهلا  ياههیامرـس  نیا  يدوبان  نتفر و  ردـه  اهتردـق  زا  يرادرب  هرهب  يهرابرد  ینامرآ  هبـساحم 
ار یکچوک  گرب  دـناوتیم  اـهنت  هک  زیچاـن  داـب  کـی  تردـق  زا  هاـگآان ، تسا  یتـقیقح  تسا ، هدرتـسگ  تعیبـط  ناـسنا و  ورملق  ود  رد 

رنا ات  هتفرگ ، دروآرد  تکرحب 
دربب هاگنمرخ  هب  هداهن  شـشود  يور  دوردـب و  ار  مدـنگ  هتـسب  ود  دـناوتیم  هک  هچب  اتـسور  کی  يوزاب  روز  زا  و  یمتا ، نالک  ياـهيژ 

هب جایتحا  اهنآ  زا  حیحص  يرادربهرهب  هک  دنتسه  یهاگآان  ياهتردق  همه  همه و  فشتکم  حلـصم و  کی  زاسهعماج  يهشیدنا  ات  هتفرگ 
تمـسق دریگیمن ، رارق  تیمها  دروم  اهتردق  زا  يرادربهرهب  رد  روبزم  طرـش  هک  تهجنادـب  هنافـساتم  دراد . یناسنا  یلاع  يریگفدـه 

ات دزادنایم ، راکب  يرکف  يدام و  يژرنا  هک  ياهعماج  ای  درف  نآ  دتفایم . نایرج  هب  اهتردق  ندرک  یثنخ  يارب  اهتردق  زا  یمهم  رایسب 
يدام و تردـق  نتخوس  نتفر و  ردـه  ثعاب  دزاسیم ، کلهتـسم  ار  یمیظع  تردـق  هکنیا  هفاضاب  دـنک ، لامیاپ  ار  يرگید  هعماج  ای  درف 

ندنازوس يارب  ار  ینیشتآ  ياههروک  ياهرود  ره  رد  يرشب  خیرات  هکنیا  زا  رتالاب  يراسمرـش  هچ  دشابیم . زین  دوخ  مصاخم  فرط  يرکف 
کی هن  هزورما  دندوب ، هدـشن  رتسکاخ  هب  لدـبم  رگا  هک  ییاهتردـق  اهتردـق ؟ نیمادـک  دروآیم !! دوجوب  اهتردـق  ندرک  رتسکاخ  و 

نیرترادیاپ نیرتشزرااب و  اهناسنا . نایم  رد  هنامحریب  ياهراتشک  اهیـشکقح و  هن  ینادان و  لهج و  هن  تشاد و  دوجو  ياهنـسرگ  هنهرب 
یپ يارب  هک  تسا  هدیسر  ارف  نآ  عقوم  نونکا  تسا ؟ مادک  دهاوخیم ، ع )  ) نینموملاریما هک  اهتردق  نیرتزوریپ  و 

ایآ دـییامرف : تـقد  ار  تالاوئـس  نـیا  میـشیدنیب  ع )  ) نینموـملاریما رظن  رد  اهتردـق  نـیرتزوریپ  نیرترادـیاپ و  نیرتشزرااـب و  ندرک  اد 
الثم تسا ؟ ینیع  دوجوم  کی  رد  ینوگرگد  ندروآ  دوجوب  اهنت  اهتردـق ) نیرتزوریپ  نیرترادـیاپ و  نیرتشزرااب و   ) اهتردـق نیرتینامرآ 

لیب و ایآ  تسا !؟ هدش  هتخاس  عونتم  ییاهورین  فرـص  اب  هک  تسا  ینامتخاس  ندرک  ناریو  ایآ  سب !؟ تسا و  گنـس  اب  یخولک  نتـسکش 
یهاگآ زا  ترابع  ینامرآ  تردق  ایآ  تسا !؟ دنوامد  هلق  يور  هب  اجیردـت  زربلا  هوک  نتخاس  لقتنم  تلع  نودـب  نتفرگ و  تسدـب  گنلک 
هبـساحم نیرتمک  نودـب  اـهناسنا  ناـیم  تعیبـط و  رد  يریگعضوم  تیعقوم و  ظـفح  زا  تسا  تراـبع  تردـق  نیا  اـیآ  سب ؟ زیچ و  همهب 

دوجوب ار  يرـشب  يالتعا  شیاسآ و  لماوع  دـناوتب  هک  یتردـق  نآ  تسیچ  سپ  تسین ، ینامرآ  تردـق  اـهنیا  رگا  نآ ؟ يهراـبرد  ینوناـق 
رارق تردـق  ربارب  رد  هک  یتاعوضوم  رد  ینوگرگد  داجیا  زا  تسا  ترابع  تردـق  تاصتخم  نیرتنشور  هکنیا  رد  تسین  یکـش  دروایب ؟

، هاگآدوخان یعیبط  ياهتیدـیفم  يانثتـساب  ، ) دـتفایب نایرجب  یناسنا  یلاع  يریگفدـه  نودـب  صتخم  نیا  هک  دروم  ره  رد  تسا . هتفرگ 
، اهتردق يهدیافیب  ندش  کلهتسم  هفاضاب  دتفایب ) نایرج  هب  دیفم  ياهراسهمشچ  دفاکشب و  ار  اههرخـص  هک  یهوک  یناشف  شتآ  دننام 

يا ياهینوگرگد 
زا یلاخ  تردـق  نآ  تیلاـعف  نادـیم  هک  دراد  نیاـب  یگتـسب  يزوریپ ، يرادـیاپ و  رظن  زا  و  دـشابیمن . اراد  ار  شزرا  نیرتمک  هدـش  داـج 

یهاگآ زا  سپ  هک  یحور  تماقتسا  ورین و  نآ  زا  تسترابع  درادیم ، روظنم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یتردق  دشاب . رتيوق  ياهتردق 
تردـق ندرب  نیب  زا  فدـهیب و  ینوگرگد  داجیا  لماع  هن  دریگب ، رارق  يرادربهرهب  دروم  اهناسنا  دوس  رد  تایح ، یلاع  فدـه  هب  لـماک 

زا ع )  ) نینموملاریما یگدنز  نوئـش و  همه  هک  دـهدیم  ناشن  یعطق  دـهاوش  لیالد و  تسا . يرـشب  ياههیامرـس  زا  یکی  دوخ  هک  لباقتم 
نجا و ءام  اذـه  تسا . هدرب  راکب  یـشکناسنا  هن  يزاسناسنا  يارب  ار  تردـق  هدوب ، رادروخرب  هجرد  نیرتیلاـع  رد  یناـمرآ  تردـق  نیا 
هب شندروخ  اب  هک  تسا  راوگان  همقل  نانوچ  دـنماشایب و  تقـشم  اـب  هک  تسا  فیثک  یبآ  دـننام  يرادـمامز  نیا   ) اـهلکآ اـهب  صغی  همقل 

يولوم عادص  يدنوادخ  دنب و  یگدنب  عامـس  تقو  دنز  نیا  قشع  برطم  تسایر  هرابرد  هیبشت  نیرتیلاع  دـنوش .) راتفرگ  هودـنا  هصغ و 
اهنخس یگدرب  تیعونمم  خیبوت و  هرابرد  یناسنا  عماوج  نارکفنشور  نارظنبحاص و  ارچ  هک  تسا ، هدشن  نشور  هلئسم  نیا  تلع  نونکات 

ناعطاق ینخس  دنتسه ، يرتشیب  يزوسلد  هتسیاش  هک  تسایر  قاشع  هرابرد  یلو  دناهتخادنا ، هارب  اهدایرف  داد و  هتفگ ،
ناوتیم ایآ  ینعی  دشاب ؟ راگزاس  تیـصخش  هب  قشع  اب  دناوتیم  تسایر  هب  قشع  ایآ  یتسارب  دناهدومنن . نالعا  ار  نآ  تیعونمم  هتفگن ، ه 

تاصتخم زا  یکی  ریـسا  تسرپ ، تسایر  ناسنا  هک  میریذـپب  ار  بلطم  نیا  رگا  دوب !؟ تسایر  قشاع  مه  دـیزرو و  قشع  یناسنا  نم  هب  مه 
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قاقحتـسا ناگدرب  زا  رتشیب  يزوسلد  هب  هورگ  نیا  هک  درک  میهاوخ  قیدـصت  درادـن ، مرترب  همه  زا  نم  زج  یموهفم  هک  تسا  یعیبط  دوخ 
ناگنسرگ لاح  هب  هک  یکشا  مدصکی  رگا  هک : تسا  هتفگ  دیدج  نارود  ناسانـشناسنا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  هب  هیبش  تقیقح  نیا  دنراد .

هدیشوپ ناگنهرب  ریس و  ناگنسرگ  همه  دوش ، هتخیر  یناسنا  لوصا  ياهاذغ  زا  یلاخ  هنسرگ و  حاورا  لاح  هب  دوشیم ، هتخیر  ناگنهرب  و 
تـسایر هب  طوبرم  همه  همه و  ثحاـبم  تاـهیبشت و  نیا  دـنباییم . ءاـقترا  تیناـسنا  هجرد  هب  تیناوـیح  زا  مه  هنـسرگ  حاورا  دـنوشیم و 

هدرک یقلت  یتناما  ار  زاـیتما  هک  نیما  یـصخش  ناونعب  اـهناسنا  تیریدـم  هن  دـشابیم ، یعیبط  دوخ  تاـصتخم  زا  یکی  هک  تسا  یلومعم 
، دنهدیم تسد  زا  یلومعم  ناتسرپ  تسایر  هک  ار  ياهیامرس  نیتسخن  دنیبیم . یهلا  تناما  نآ  يادا  هب  فظوم  ار  دوخ  یناسنا  نم  مکحب 

يد شیوخ  سکع  نوچ  ندروخ  بآ  تقو  رد  ناروتس  هدننام  يولوم : لوق  هب  دشابیم و  نتشیوخ  اب  نتفرگ  رارق  يورایور  تردق 
رب هک  هن  هزانج  نوچ  دنمـس  نوچ  ور  نیمز  رب  شاب و  هدنب  دیوگیم : یلومعم  ناتـسرپ  تسایر  ناش  رد  يولوم  میدـیمر  نتـشیوخ  زا  مید 

دوش بصنم  سراف  باوخ  هب  ینیب  ار  هک  ره  هزانج  رب  روبق  لـها  نوچ  هتـشگ  مدرم  راـب  روفک  دـهاوخ  دوخ  لاـمح  ار  هلمج  دـنهن  ندرگ 
بلط مک  ار  يرورـس  هن  شیوخ  رب  هنم  سک  رب  دوخ  راب  رابک  نیا  دـنداهن  ناقلخ  رب  راب  راب  تسا  قلخ  رب  توبات  نآ  هکناز  باـکر  یلاـع 

، دوریم ردب  نادنخ  ناگدرب  نیا  تسد  زا  هک  ياهنیدقن  نیرخآ  ياپ و  ود  ردـنا  تسرقن  دـیاین  ات  ياپم  ار  مدرم  قانعا  بکرم  هب  شیورد 
شوک و شیع  رد  یتسدگنت  ماگنه  دنیامن . الط  هب  لدبم  ناگتشذگ  لوقب  ار  دوخ  دوجو  سم  دنتسناوتیم  هک  تسا  نانآ  دوجو  يایمیک 

ندـیچ هب  تسد  هک  یـسک   ) هضرا ریغب  عرازلاک  اهعانیا  تقو  ریغل  هرمثلا  ینتجم  ظفاح و  ار  ادـگ  دـنک  نوراق  یتسه  يایمیک  نیاک  یتسم 
دنهاوخیم تامدـقم  ندرک  يرپس  زا  شیپ  ار  جـیاتن  ناحول  هداس  دراکب .) دوخ  نیمز  ریغ  رد  هک  تسا  زواشک  ناـنوچ  دربب ، سراـن  هویم 

طوبرم ياهیهاگآ  دوریم  غابب  دیسر ، دهاوخ  الثم  هام  شش  زا  سپ  هک  بیس  هویم  ندیچ  يارب  هتـشادرب  ار  دبـس  راهب  لوا  رد  هک  ینابغاب 
ياهبیس خ اب  ار  دوخ  دبس  ای  و  دنادرگیمرب ، هار  زا  ار  وا  ای  نآ ، ندیسر  لصف  بیس و  هب 

زا ییارگهدوهیب  نیا  هار  رد  ار  دوخ  يهشیدـنا  لقعت و  رگا  و  دزاسیم . راـچد  یناور  يراـمیب  هب  ار  وا  ـالقع  هدـنخ  اـی  و  دـنکیم ، رپ  یلاـی 
ناـیم طـباور  رگید  لوـلعم و  تلع و  نوناـق  دـیچ . دـهاوخن  ياهوـیم  تقو  ندـش  فـلت  نتفر و  تـسد  زا  يارب  فساـت  زج  دـهدن  تـسد 

رد ار  یتسه  نیناوق  ندش  لتخم  عقوت  تلع ، نودب  لولعم  عقوت  تسا . هتخاس  يرورـض  ار  یتامدقم  ای  همدقم  ياهجیتن  ره  يارب  اهدادیور ،
يدیمون تابجوم  بلغا  دزاسیمن ، ریذپناکما  ار  اهنآ  هب  لوصو  هکنیا  هفاضاب  اهفده  جیاتن و  هب  ندیسر  رد  یمدآ  یگدزباتـش  دراد . رب 

یتعرس اب  جیاتن  اهلولعم و  زا  یضعب  یهاگ  دروآیم . مهارف  تایعقاو  اههدیدپ و  یبایزرا  شجنـس و  رد  ار  يرگید  ياهاطخ  یتسـس و  و 
زا ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  یفاـطعنا  ياراد  ياهجیتـن  لولعم و  ره  دـنربیم  ناـمگ  ناـحولهداس  دـیآیم ، دوجو  هب  یلومعم  دـح  زا  رتـشیب 

للع و لباقم  رد  اهناسنا  يریگعضوم  تیبسن  هک  دننادیمن  نانیا  داد ! رارق  هاوخلد  تیعقوم  رد  هدیرب  تامدقم  للع و  يریجنز  ياههقلح 
ییانثتسا دنشابیم ، رثوم  رگید ، فرط  زا  جیاتن  تالولعم و  ندمآ  دوجوب  تعرس  رد  هنایفخم  هک  یللع  دوجو  ناکما  نینچمه  تالولعم و 

ور الماک  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  تیعقوم  هب  قوف  هلمج  قیبطت  اما  دزاسیمن . دراو  تیلع  نوناق  رد 
تاـفو زا  سپ  تاـنایرج  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تیاـضر  نتخاـس  عیاـش  فرطکی و  زا  رگیدـکیب ، مدرم  ینیبشوـخ  اریز  تسا ، نش 

. دوب هتخاس  مورحم  ترـضح  نآ  تموکح  شریذـپ  یگدامآ  زا  ار  مدرم  رگید ، فرط  زا  تشاد ، همادا  نامثع  تفالخ  رخاوا  ات  هک  ربمایپ 
اهنت اریز  تسا ، هدوب  نارگید  نیمز  رد  نتـشاک  سراـن و  هوـیم  ندـیچ  دـننام  تموـکح ، نتفرگ  هب  وا  مادـقا  هک  تسا  هدوـب  تهج  نیمهب 

راـتفر و شرتـسگ  تخاـس . راکـشآ  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  يرادـمامز  هب  مدرم  یعطق  زاـین  هک  دوـب  ناـمثع  نارود  راکـشآ  ياـهاطخ 
نآ رد  تسناوتیمن  ع )  ) یلع تموکح  ياههناد  هک  دوب  يرگید  نیمز  نامه  تموکح ، هرابرد  عامتجا  ياـضف  رد  ناگتـشذگ  يهشیدـنا 

يرادـمامز تقیقح  رد  ینخـس  رگا   ) توملا نم  عزج  اولوقی  تکـسا  نا  کلملا و  یلع  صرح  اولوقی  لقا  ناـف  دـنک . ومن  دوش و  هدیـشاپ 
رد منک  هچ  دـسرتیم .)! گرم  زا  یلع  تفگ ، دـنهاوخ  منک ، توکـس  رگا  و  تخاس ! دـنهاوخ  ممهتم  تساـیر  عمط  صرح و  هب  میوگب ،

هشیدـنا و نخـس و  ره  اب  دـننادیم ، یگدـنز  فدـه  نیرتیلاع  ار  تسایر  ماقم و  هکنانآ  موش !؟ تکاـس  اـی  میوگب  ناـنیبهتوک ، نیا  ربارب 
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فده ار  گرم  زا  رارف  یگدنز و  دوخ  هکنانآ  دننکیم ، هیجوت  ریسفت و  ار  اهنآ  دناهتفرگ ، رظن  رد  هک  یفده  نآ  اب  دنوش ، وربور  يراتفر 
ره م دناهدرک ، یقلت 

ریگنماد هک  ییاهيرواد  ریذپانءانثتـسا  یلک  لصا  تسا  نیا  تسا . گرم  زا  رارف  یگدنز و  همادا  يارب  تفگ : دنهاوخ  دـننیبب  ار  یعوضو 
ثعاب هکلب  دـنرودب ، یعقاو  تایح  زا  دوخ  اهنت  هن  دـنرادن ، ار  تایعقاو  اب  سامت  تردـق  نانآ  نوچ  تسا و  یناسنا  دـشر  زا  مورحم  مدرم 

هانگ دـننام  ار  ثداوح  طبـض  یهاگآ و  راکـشومارف  مدرم  نآ  دنـشابیم . زین  هدـنزاس  ياهتیـصخش  اهشزرا و  هرهچ  نتخاس  رات  هریت و 
يروشحلـس يروـالد و  اـب  هک  راـکیپ  گـنج و  اـههد  رد  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تیـصخش  رـصانع  ییوگ  هدرک ! یقلت  یندوشخباـن 

دورف زا  اورپ  نیرتمک  نودـب  تیبملاهلیل ، رد  ربمایپ  باوختخر  رد  ار  وا  ندـیباوخ  دـندوب !! هدـیدن  دوب ، هدرک  شـالت  فکب  ناـج  ریظنیب ،
یبایشزرا تارکفت و  هک  دندوب  نآ  زا  رتنادان  نانآ  هچ  رگا  رتیلک  ترابعب  دندوب . هدرپس  یشومارف  هب  شندب  رب  نارب  ياهریـشمش  ندمآ 

هب ار  وا  دـننک و  كرد  دوب ، هداد  ناـشن  تعیبط  نادـنز  زا  ییاـهر  لـپ  وا  يارب  ار  گرم  هک  یگدـنز  هراـبرد  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
ماهتا نیرتهناقمحا  لاحنیا  اب  دندوب ، هدید  ار  وا  لیدبیب  ياهتماهش  اهيروالد و  دوخ  مشچ  اب  نانآ  یلو  دنزاسن ، مهتم  گرم  زا  ساره 

يرگتنایخ ا ای  کلهم  ییانیبان  نیمه  دنتخاسیم !! دراو  ع )  ) یلع هب  دوب ، گرم  زا  سرت  ینوبز و  هک  ار 
نآ رظن  باتک  نیا  مود  مکی و  دـلجم  رد  ام  دـنیامن !! مهتم  ییوجماقم  هب  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دـنکیم  راداو  ار  نانآ  هک  تس 

گرم اما  درک . میهاوخ  حرطم  وا  هاگدید  زا  ار  نآ  یبایزرا  زین  هدنیآ  ياههبطخ  رد  میاهدرک و  یسررب  تسایر  ماقم و  هرابرد  ار  ترضح 
مرتـحم ناگدـننکهعلاطم  میاهدروآ ، احورـشم  يوـنثم ، لـیلحت  دـقن و  ریـسفت و  زا  متـشه  دـلجم  رد  هک  تسا  یثـحب  ع )  ) یلع هاگدـید  زا 

دییایب گرم  یگدـنز و  قوف  تاـیح  مینکیم : یـسررب  ار  مهم  هلئـسم  کـی  اـهنت  دروم  نیا  رد  دـنیامرف . هعجارم  باـتک  نآ  هب  دـنناوتیم 
تاـیح هراـبرد  دوخ  ياههشیدـنا  اـهراتفگ و  رد  مدرم  هک  یلومعم  موهفم  نآ  زا  میـشیدنایب و  تاـیح  هدرتسگ  رایـسب  تیعقاو  رد  یکدـنا 

، میزاسب روهطوغ  ياهفرح  ياهیئوگیلک  مخ و  چیپ و  رپ  مهبم و  تاحالطـصا  رد  ار  هلئـسم  نیا  هکنیا  نودـب  ام  میورب . رتالاب  دـنمهفیم 
رب اـت  هتفرگ  يدارا  تکرح  نیرتزیچاـن  زا  هک  تسا  یتقیقح  تاـیح  مینک  اـشامت  نآ  هاگدـید  نیرتکیدزن  زا  ار  تاـیح  هک  مینادیم  مزـال 

تسا و تاـیح  ياراد  هچروم ، زا  رتکچوک  یناویح  ندـب  رد  لولـس  کـی  ددرگیم . لـماش  تسا ، عونتم  دـعب  اهدـص  ياراد  هک  یتـقیقح 
عون نارازه  هفاضاب  دنتیلاعف ، لوغشم  یطابترا  هکبش  نویلیم  دصناپ  اب  هک  یمدآ  زغم  رد  لکشتم  لولس  درایلیم  داتشه 

رظن زا  رگید  رادـناج  زا  رتنییاپ  ياهبترم  رد  هک  يرادـناج  ره  دنـشابیم . تایح  تاـصتخم  زا  زین  یناور  ياـهتیلاعف  اههدـیدپ و  فنـص  و 
رادـناج تفگ : ناوتیم  نیاربانب  دـشابیم ، دـقاف  ار  رتالاب  رادـناج  تایح  زا  یئزج  اـی  صتخم  تقیقح  رد  دریگب ، رارق  یتاـیح  تاـصتخم 

هدرم كاخ  دـننام  تسا ، ـالاب  رادـناج  بیـصن  هک  يدـعب  نآ  ربارب  رد  اریز  تسا ؛ هدرم  تسا ، اراد  ـالاب  رادـناج  هک  هچنآ  ربارب  رد  نییاـپ 
زا ار  وا  هلـصاف  دراد  دوجو  ناسنا  رد  هک  یتایح  ياهدادعتـسا  اهورین و  تیمک  فـالتخا  نیارباـنب ، درادـن . یتکرح  ساـسحا و  هک  تسیا 
هک ياهدنز  ناسنا  هلـصاف  ایآ  دراد . دوجو  زین  یناسنا  دارفا  نایم  هلـصاف  نیمه  دزاسیم ، رود  هدرم  هدنز و  هلـصاف  هزادنا  هب  تاناویح  ریاس 

ار دوخ  وا  رکف  ار  وا  درب  لفسا  يوس  وا  رکذ  ین  وا  نید  ین  رکذ  زج  گنت : بلاق  رد  درادن و  ینامسج  زیارغ  عابـشا  زج  ياهرهب  تایح  زا 
شدوجو ياپ  اـت  رـس  هدـیناسر  تیلعف  هب  ار  دوخ  داـعبا  اهدادعتـسا و  يهمه  هک  ياهتفایدـشر  ناـسنا  نآ  اـب  درادـنپیم ! ناگدـنز  زا  یکی 

رتهاگآ وا  هک  ره  دیوگیم : يولوم  هک  ماگنه  نآ  رد  تسین ؟ یگدنز  گرم و  هلـصاف  تسا  یناسنا  تازایتما  يوس  هب  تکرح  یهاگآ و 
ياهفرح ياهیسانشتسیز  قوف  رد  ار  یناسنا  تایح  تیعقاو  هکلب  دیوگیمن ، رعش  تسا  رتناج  اب 

يرگید هرهچ  درادیم ، رب  یلماکت  ياهندش  هار  رد  ناسنا  هک  یماگ  ره  دنیوگیم : رگنفرژ  ناسانـشناسنا  هک  یتقو  دهدیم . حیـضوت 
تـالیامت يربـج و  تکرح  سفنت و  رد  ار  تاـیح  هک  دـننکیم  یخوـش  هک  یناـسک  هکلب  دـننکیمن . یخوـش  دـباییم ، رد  ار  تاـیح  زا 

رد تسا ، گرم  يواسم  يروحمدوخ  تکرح  ساسحا و  رد  هدش  يریگبلاق  یگدنز  هک  تقیقح  نیا  دـنیامنیم . رـصحنم  هناهاوخدوخ 
ام ءایحا و  ریغ  تاوما  نوقلخی . مه  ائیـش و  نوقلخیال  هللا  نود  نم  نوعدـی  نیذـلا  و  تسا : هدـش  دزـشوگ  لماک  تحارـص  اب  دـیجم  نآرق 
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دنتسه هدنز  ریغ  ناگدرم  نانآ  دنوشیم . هدیرفآ  دوخ  دننیرفآیمن و  ار  يزیچ  دنناوخیم ، ار  ادخ  زج  هک  نانآ  و  . ) نوثعبی نایا  نورعـشی 
نز درم و  زا  یـسکره  . ) هبیط هاـیح  هنییحنلف  نموم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  اـحلاص  لـمع  نم  تشگ .) دـنهاوخ  هتخیگنارب  یک  دـننادیمن  و 

نامیایب و تایح  مود  هیآ  رد  مینکیم .) هدامآ  ياهزیکاپ  تایح  اب  ار  وا  یگدـنز  تسا ، نامیااب  هک  یلاحرد  درواـیب  ياـجب  حـلاص  لـمع 
، دیآیم ام  تسدب  هک  ینـشور  هجیتن  ثحابم  نیا  زا  تسا . گرم  يواسم  تقیقح  رد  هک  دنکیم  یفرعم  دیلپ  یگدنز  ار  حـلاص  لمعیب 

يدوجوم ره  هدنز و  دشکیم  سفن  هک  یناسنا  يرادناج و  هتـشگ  روظنم  هنایماع  هاگدید  زا  دیابن  گرم  یگدنز و  موهفم  ود  هک  تسنیا 
فن هک 

ناـیماع نهذ  هب  الـصا  هک  تسا  ياهدرتـسگ  قـیمع و  رایـسب  موـهفم  ياراد  گرم  یگدـنز و  هـکلب  ددرگ ، یقلت  هدرم  دروآیمن ، رب  یس 
اب نیرفآ  تایح  هب  هتـسباو  تاـیح  میدـش . رکذـتم  هک  تسیاهناـیماع  موهفم  قوف  تیناـسنا  ناوراـک  ناگتفایدـشر  تاـیح  دـنکیمن . روطخ 

ترارح نیرتمک  اب  دزیریم و  ورف  زیچان  يربا  هعطق  کی  زا  هک  ناراب  يهرطق  دنچ  هک  تسا  توافتم  رادقم  نامهب  یلومعم  مدرم  یگدنز 
همـشچ نینچ  بآ  ددرگیم . ریزارـس  نارکیب  سونایقا  زا  هک  يراسهمـشچ  اـی  ددرگیم ، کلهتـسم  كاـخ  یتشم  رد  اـی  دوشیم و  راـخب 

، تسا هتفرگ  رارق  لامک  هلحرم  نیرتیلاع  رد  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تایح  نیاربانب ، تسا . ناراب  هتخیـسگ  ياههرطق  قوفام  يراس 
نآ ندش  یـشالتم  هدام و  رن و  کی  هفطن  يازجا  مروت  اب  ار  نیرفآ ، تایح  هب  هتـسباو  تایح  نایرج  تسا . یلومعم  گرم  یگدنز و  قوف 
دعب تاهیه  دورب . نیب  زا  نآ ، نوکس  اب  هک  تسین  ندب  دبلاک  ندیبنج  هب  هتسباو  تسا ، هتـسویپ  نیرفآ  تایح  هب  هک  یتایح  مینکن . هسیاقم 

رد وپاـکت  تارطاـخم و  هب  نداد  رد  نت  هـمهنآ  زا  سپ  اتفگـش !  ) هـما يدـثب  لـفطلا  نـم  توملاـب  سنآ  بلاـطیبا  نبـال  هللاو  یتـلا  اـیتللا و 
( شردام ناتسپ  هب  تسا  راوخریش  كدوک  سنا  زا  شیب  گرم  اب  بلاطیبا  دنزرف  سنا  ادخ ، هب  دنگوس  مسرتیم ! گرم  زا  نم  اهرازراک ،

گرم اـب  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هک  یتـفلا  سنا و  یقیقح  تاـیح  يارب  تسا  ییاراوـگ  تبرـش  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هاگدـید  زا  گرم  . 
تشهب هب  لوصو  هار  رد  باتـش  يارب  هن  یگناگیبدوخ ، زا  لولعم  هن  تسا و  یعیبط  تایح  ورملق  رد  وا  ندروخ  تسکـش  تهجب  هن  دراد ،

اب یقیقح  يهدـنز  نآ  سنا  هکلب  خزود ، زا  سرت  يارب  هن  منکیم و  تداـبع  تشهب  عـمط  يارب  هن  ار  ادـخ  نم  دوـب : هتفگ  دوـخ  هک  تسا 
هک دـیدیم  یـشخب  تذـل  تبرـش  راوگـشوخ و  ریـش  دـننام  ار  گرم  هک  تـسا  هدوـب  تاـیح  ینینج  نارود  ندرک  يرپـس  لوـلعم  گرم ،
ماخ مین  ياههویم  نوچ  وا  رب  ام  مارک  يا  تسا  تخرد  نوچمه  ناهج  نیا  درکیم : نالعا  ار  تاـیح  يدـبا  يهلحرم  هب  دورو  شندیـشون 
نآ زا  دعب  ار  اههخاش  دریگ  تسس  نازگ  بل  نیریش  تشگ  تخپب و  نوچ  ار  خاک  دیاشن  یماخ  رد  هکناز  ار  خاش  رم  اهماح  دریگ  تخس 

، نآ هب  لماک  یهاگآ  نودـب  یقیقح  تایح  لامک  غولب و  يولوم  ناهج  کلم  یمدآ  رب  دـش  تسـس  ناهد  دـش  نیریـش  لابقا  نآ  زا  نوچ 
. دشاب هدوب  نآ ، نوئـش  رد  ندـش  روهطوغ  لاح  رد  یحطـس  ياهشرگن  لوصحم  دـناوتیمن  تایح  هب  لماک  یهاگآ  تسین . ریذـپناکما 
، نآ صاوخ  تقیقح و  هرابرد  هک  تسا  هتخانـش  نآ ، یلـصا  نتم  نایاپ و  ءدـبم و  اب  ار  تاـیح  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  عطق  روطب  نیارباـنب ،

هناعطاق هنوگنیدب 
زاورپ هک  ار  یقیقح  تایح  شزرا  تمظع و  هدرک ، كرد  یبوخب  ار  يرهاظ  یگدنز  ندوب  بعل  وهل و  وا  دـیوگیم . نخـس  کیدزن  زا  و 

نیرتهب دـشابیم . شردام  ناتـسپ  اب  راوخریـش  كدوک  سنا  زا  شیب  زاورپ  نآ  هب  نم  سنا  دـیوگیم : هتفاـیرد  تسا  تعیبط  يارـسناریو  زا 
بارطـضا دایرف و  داد و  خآ و  ياجب  وا  تسا . هدومرف  شکرابم  كرات  رب  ریـشمش  ندـمآ  دورف  عقوم  رد  هک  تسیاهلمج  اعدـم  نیا  لـیلد 

(. مدیـسر مدش و  اهر  هبعک  يادخب  دـنگوس  . ) هبعکلا بر  تزف و  دـیوگیم : دوش ، هدیـشک  یگدـنز  دـح  رـس  يوسب  رابجا  هب  هک  یـسک 
یلع تجمدـنا  لب  تسا . هدرک  يرپس  هدـنزاس  نانخـس  نیرتیلاع  نتفگ  هدـننکهریخ و  شمارآ  کی  اب  ار  یگدـنز  ياـهتعاس  هیقب  سپس 

هک نارگید  رب  هدیشوپ  تسا  یلمع  يور  زا  نم  توکـس  هکلب   ) هدیعبلا يوطلا  یف  هیـشرالا  بارطـضا  متبرطـضال  هب  تحب  ول  ملع  نونکم 
تسا و لفق  شبل  رب  تفر .) دـیهاوخ  ورف  بارطـضا  رد  هدـیزرل  دوخ  هب  قیمع  ياههاچ  رد  هتخیوآ  بانط  شزرل  دـننام  منک ، شزاربا  رگا 

نانز جوم  دنروشیم و  منورد  سونایقا  رد  اهدایرف  اهزار و  منک ، توکس  رگا  تسین ، میاهینتفگ  همه  میوگب ، ینخـس  رگا  اهزار  لد  رد 
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تـشم کی  نیا  اب  ناوتیم  رگم  یلو  یمتفگ  اـهینتفگ  نم  ین  وچمه  یمتفج  رگ  دوخ  زاـسمد  بل  اـب  دـندرگیم : رارـسا  راـید  راپـسهر 
منناسنا يهراپلگ 

رد ار  اهدایرف  اهزار و  نآ  دننادیمن ، عوفدـم  هاگیاج  روخآ و  زج  یتیعقاو  دـنرادن و  غارـس  دوخ  دودـحم  مهف  كرد و  زج  یتقیقح  هک  ا 
رب تیکلام  يزاسدوخ و  یـسانشدوخ و  تردـق  ات  دیـشوکب  میوگب : نانیا  هب  ایآ  میوگب ؟ هچ  روحمدوخ  ناروناج  نیا  اـب  تشاذـگ . ناـیم 

رارسا زا  ایآ  دننادیم . مزال  ار  دوخ  نتخاس  تخانش و  هن  ار و  دوخ  هن  دننادیم و  ار  تردق  يانعم  هن  نانیا  دیروایب !؟ تسد  هب  ار  نتـشیوخ 
ار یلمعلاسکع  یلمع  ره  میوگب : نانیا  هب  ایآ  دراد !؟ انعم  هچ  یتسه  هچ !؟ ینعی  رس  كرحتم  ناگدرم  يارب  منک ؟ وگتفگ  نانیا  اب  یتسه 

ترشع شیع و  برط و  توهـش و  مشخ و  باوخ و  روخ و  زج  لمع  زا  نانیا  رگم  دمآ ؟ دهاوخ  ناتغارـس  هب  دوز  ای  رید  هک  دراد  یپ  رد 
: تفگ ناوتیم  رگم  دنبایرد . ار  لمعلاسکع  موهفم  ات  دنمهفیمن ، يزیچ  هتخیـسگ  ثداوح  زج  ار  اهلمعلاسکع  نانیا  دـنراد ! یعالطا 
زا نانآ  تسا ؟ امـش  ییاهن  تشونرـس  وا  يدبا  قارف  دیدرگیم و  رترود  دیوشیم و  رود  یهلا  هبذاج  زا  هنالهاج  یگدنز  نیا  اب  امـش  هک 

ناـیاوشیپ نیرتیلاـع  هک  تسا  تهج  نیدـب  ییاـهن !؟ هگلزنم  يدـبا ، قارف  یهلا ، يهبذاـج  لـهج ، یگدـنز ، دـنمهفیم : هچ  تاـملک  نیا 
یح یگدنز  ياهرازهروش  رد  نادرگرس  مدرم  اب  ار  ناشنورد  سونایقا  جوم  نارازه  زا  یکی  یتح  دنناوتیمن  یهلا  يرشب -

هتـسناد و اهزار  دناهدیـشون  قح  ماج  هک  ناـفراع  اـهزاوآ  زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اـهزار  لد  رد  تسا و  لـفق  شبل  رب  دـنیامن : زاربا  یناو 
يولوم دنتخود  شناهد  دندرک و  رهم  دنتخومآ  قح  رارسا  ار  هک  ره  دناهدیشوپ 

دربن هدامآ  هبطخ 006-

هحفص 124] ]
نم ادخ ، هب  دـنگوس   ) اهدـصار اهلتخی  اهبلاط و  اهیلا  لصی  یتح  مدـللا  لوط  یلع  مانت  عبـضلاک  نوکاال  هللا  مشـش و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

! اتفگـش دزادنا .) شمادب  دبیرفب و  ار  وا  شدایـص  دنک و  شیادیپ  شاهدنیوج  ات  دباوخب ، اهرادشه  لوط  رد  هک  دوب  مهاوخن  راتفک  دـننام 
فاطعنا میشیدنیب ، يرشب  ریذپفاطعنا  تعیبط  رد  لماک  تقد  اب  رگید  رابکی  ریدخت !! يارب  ییاههلیسو  ازفایهاگآ ، ياهيرادشه  لماوع 

زا دنکیم ! ضبق  ار  شمکش  ماداب  نغور  دیازفایم ، ار  شیارفص  نیبجنکسا  دوشیم : هدیشک  صقانت  دحرس  ات  زیگناتفگـش  تعیبط  نیا 
یقلت ریدـخت  لیاسو  ار  هدـنهدرادشه  لماوع  دراـگنایم ! شاییاـنیب  محازم  ار  اهییانـشور  درادیم ! لـصاح  ار  ددـع 1  ود  هفاـضا  هب  ود 

! درادـنپیم راـبنارگ  ریجنز  ار  یناـسنا  يدازآ  دـمانیم و  یناـسنا  يدازآ  ار  نوناـق  قح و  هنوگ  ره  زا  ییاـهر  يراـب و  دـنبیب و  دـنکیم !
وا ریدخت  يارب  ییاههلیسو  ازفایهاگآ  ياهيرادشه  لماوع  هک  دنکیم  زورب  یعقوم  يرشب ، تعیبط  ياهفاطعنا  نیرتدوبان  نیرتحیقو و 

تالوحت نآ  اب  ار  دوخ  تایح  هک  دـهدیم  ناـهاگآ  همه  يارب  ییاهرادـشه  دراد ، هک  ینوگاـنوگ  تـالوحت  اـب  یتسه  تعیبط  ددرگیم !
ازون كدوک  هک  یمرن  هراوهگ  نانوچ  تالوحت  نیمه  هک  مینیبیم  اراکشآ  یلو  دننک ، میظنت 

تالوحت اب  تعیبط  دزاسیم . راداو  ییوگنایذـه  هب  ار  نانآ  هدومن ، ریدـخت  ار  یناوارف  ياهناسنا  دربیم ، ورف  باوخ  رد  شتکرح  اب  ار  د 
میوریم هتـسشن  ام  رگنب  کین  دـنهدیم : رادـشه  لماک  حوضو  اب  شیرارمتـسا  ددـجت  تارییغت و  اب  یمدآ  تاـیح  شیاـهینوگرگد و  و 

هب ور  يوپاکت  تکرح و  ياجب  لاحنیا  اب  تسا  لبقتسم  رد  شور  ریسم و  هک  تسرپ  هر  يا  دوب  نآ  رفاسم  سپ  میون  ياج  دصاق  ینیبنیم 
یکی هاگان  شومخ  ایوگ و  هزوک  رازه  ود  مدـید  شود  میتفر  نارگ  هزوک  هگراک  رد  هک : دزادرپیم  هلاـن  نویـش و  هب  دنیـشنیم و  هدـنیآ 

داش دوخ  يداتـسا  هب  دـنچ  کی  میدـش  داتـسا  هب  یکدوک  هب  دـنچ  کی  شورف  هزوک  رخ و  هزوک  رگ و  هزوک  وک  شورخ  دروآ  رب  هزوک 
اجک تفای !! نایاپ  ماهناکدوک  ياهيزاب  دادیب ، داد و  يا  میدش  داب  رب  میدمآ و  رب  كاخ  زا  دیـسر  هچ  ار  ام  هک  ونـش  نخـس  نایاپ  میدـش 

!! یتفر یک  يدمآ و  یک  یتفر ، اجک  ریخب ، تدای  یناوج  مدـیودیم !! وسنآ  وسنیا و  اهرازنمچ  رد  اههناورپ  لابند  رد  هک  اهزور  نآ  تفر 
. دنتسین شیب  ییاهنایذه  یلماکت  تکرح  یتسه و  هیلاع  نیناوق  ربارب  رد  هک  ینانخس  هنوگنیا  زا  و  متشاد !! هک  ییوزاب  تردق  نآ  دش  هچ 
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هدنیآ هتشذگ و  قوف  یمدآ  حور  رهوج  هک  دنونشیمن  ار  گناب  نیا  دوخ  نورد  زا  نانیا  رگم 
تخادرپیم شنورد  يازفاحور  ياههنحص  ياشامت  هب  نارگهزوک  هگراک  ياشامت  ياج  هب  قوف ، تایعابر  مرتحم  رعاش  شاک ، يا  تسا .

ناونعب ار  نآ  داعبا  يالبال  دنرذگیم و  دندرگیم و  یبایـسآ  دننام  حور  يالاو  قفا  ربارب  رد  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ و  هنوگچ  هک  دیدیم  و 
حور یلماکت  تالوحت  يارجم  رد  مرتحم  رعاـش  نیا  رگا  دـننارتسگیم . نیرفآ  یتسه  هب  هتـسباو  یتسه  هنحـص  رب  دوخ  شخرچ  لوصحم 
نامب وت  تسین  كاب  روگ و  تفر  رگ  اهزور  تفگیم : هکلب  میدش  داب  رب  میدمآ و  رب  كاخ  زا  تفگیمن : دوب ، هدیـسر  يداتـسا  هب  اعقاو 

زین منزب  یلاـب  رپ و  شیوـک  رـس  ياوـه  هب  تسود  رب  اـت  مـنک  زاورپ  هـک  زور  نآ  شوـخ  يا  تـفگیم : تـسین و  كاـپ  وـت  زج  هـکنآ  يا 
نیا ابیرف ، ياهییابیز  تردـق و  يداتـسا و  يدرگاش و  یکدوک و  هبوچراچ  رد  ناگدشهرـصاحم  نیا  نوعجار  هیلا  انا  اـنا هللا و  تفگیم :
متخ نایاپ  رد  تسا  هدـش  عورـش  الاب  زا  هک  هچنآ  هک  دـننادیمن  دـناهدینت ، دوخ  رود  تاـمهوت  تـالایخ و  زا  اـههلیپ  هک  زیچاـن  ياـهمرک 

ددرگرب و بقع  هب  هک  دنکیمن  فرحنم  لامک  ریسم  زا  ار  دوخ  هار  تسا  یتسه  یلاع  لوصحم  هک  زیگناتفگـش  تایح  نآ  ددرگیمن و 
ناگدننکهعلاطم دش . حرطم  ریدخت  هلیسو  هب  يرادشه  لماوع  لیدبت  هرابرد  هک  دوب  یمهم  رایسب  لاثم  کی  نیا  دور . داب  رب 

ریسفت دروم  هلمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنیامن . كرد  زاسلامک  لیاسو  زا  ار  يرـشب  سوکعم  ياههدافتـسا  هیقب  دنناوتیم  مرتحم 
ریبز هحلط و  هناراکبان  راتفر  زا  نم  هک  درادیم  نایب  دنتشادیم ، رذح  رب  ریبز  هحلط و  بیقعت  زا  ار  وا  هک  ماگنه  نآ  رد  ار  مهم  هلئسم  نیا 

هک یحیرـص  فارتعا  نانآ و  ینکـشنامیپ  دـننارورپیم . دوخ  نهذ  رد  اهینکـشراک  هچ  كانرطخ و  تالایخ  هچ  نانآ  هک  ماهدـش  هاگآ 
هک دوب  ییاهرادشه  نیرتراکـشآ  دشکیم ، هنابز  ناشداهن  رد  هک  لام  تورث و  هب  قشع  دـناهدومن و  ییوجماقم  یتسرپ و  تسایر  هرابرد 

ربدملا قحلا  یلا  لبقملاب  برضا  ینکلو  منک !! اشامت  یمالسا  هعماج  رد  ار  نانآ  ياهيرگیزاب  منیشنب و  لاحنیا  اب  ماهدینـش . ماهدید و  نم 
قح ناسنا  اب  ار و  قح  زا  ناگدننکضارعا  بلطقح ، درمدار  اب  هکلب  . ) یموی یلع  یتای  یتح  ادـبا  بیرملا  یـصاعلا  عیطملا  عماسلاب  هنع و 

لطاب قح و  نایم  ات  دـسر .) ارف  متایح  زور  نیـسپاو  هک  هاگنآ  اـت  تفوک  مهاوخ  ار  رگبوشآ  راـکهنگ  تسا ، یهلا  فیاـظو  عیطم  هک  ونش 
دنک تابثا  دناوتب  هک  دوش  ینادیـضایر  رگا  دوب . دهاوخ  ریذـپانبانتجا  نایارگلطاب  نابلطقح و  راکیپ  دراد ، دوجو  ریذـپانیتشآ  ضقانت 

ار بلطم  نیا  دناوتب  یفوسلیف  رگا  دشابیم !! يواسم 1 - ود  هفاضا  هب  ود  هک 
!! دناسرب توبث  هب  ار  نیـضیقن  عامتجا  ناکما  تسناوت  هک  دیدید  ار  یناد  قطنم  رگا  دـیآیم !! دوجوب  تلع  زا  شیپ  لولعم  هک  دـنک  تباث 

دنمشناد فوسلیف  کی  یناور  عضو  يواسم  تاهج  همه  زا  ار  يراوخریـش  كدوک  یناور  عضو  هک  دوش  قفوم  واکناور  یـسانشناور  رگا 
هرخالاب و  دروایب !! دوجوب  تخرد  نتشاک  زا  شیپ  ار  هویم  هک  دروایب  تسدب  ار  ناکما  نیا  يزرواشک  رگا  دهد !! رارق  يوقتاب  رادمتسایس 

ار لطاب  قح و  ناوتیم  روآهدنخ  ياهضرف  نینچ  ناکما  اب  دـنیامن !! لدـبم  تسه  هب  ار  تسین  تسین و  هب  ار  تسه  دـنناوتب  اهناسنا  رگا 
، ود نآ  نایم  تبـسن  میریگب  رظن  رد  هک  انعم  ره  هب  ار  لطاب  قح و  تخاس . دـحتم  ریـسم  کی  رد  ار  نایارگلطاب  ناـبلطقح و  هداد  یتشآ 

هدـیدپ نآ  اعطق  تسا ، قح  دوش  روصت  هک  ياهدـیدپ  ره  دـندرگیمن  عفترم  زگره  دنتـسین و  عامتجا  لباق  زگره  هک  تسا  ضقانت  تبـسن 
ار بلطم  نیا  تسا . قح  تسین  لطاب  هک  يزیچ  تسا و  لطاب  تسین  قح  هک  يزیچ  سکعلاب  و  تسین . قح  تسا  لطاب  رگا  تسین و  لطاب 
زا هورگ  ود  زا  کی  ره  هک  یمادام  تسا ، ناـیارگلطاب  ناـبلطقح و  راـکیپ  دروم  نیا  رد  اـم  ثحب  عوضوم  میاهدرک . تاـبثا  هتـشذگ  رد 

تـسین هب  تسه  هک  تسا  هدادن  ناشن  یتسه  نیناوق  تسین . شیب  یلایخ  رگیدکی  اب  ود  نآ  یتشآ  دندرگنرب  دـناهتفرگ ، شیپ  هک  یعـضو 
بم

دنراد ار  ود  نآ  نایم  یقیقح  هحلاصم  عقوت  دوخ  ریسم  زا  هورگ  ود  زا  کی  ره  نتخاس  فرصنم  نودب  هکنانآ  تسه . هب  تسین  دوش و  لد 
هداد رارق  مه  ربارب  رد  ار  هورگ  ود  تسا  ام  ریسفت  دروم  نونکا  هک  ع )  ) نینموملاریما هلمج  رد  دنـسانشیمن . ار  لطاب  قح و  یناینب  تیمها 

ار بلطم  نیا  مه  هیقـشقش  هبطخ  رد  نینموملاریما  دـنکیم . دزـشوگ  دوخ  هناـبلطقح  شور  زا  ار  قح  لـها  هناـعطاق  یناـبیتشپ  تیاـمح و 
نا ءاملعلا  یلع  هللا  ذخا  ام  رصانلا و  دوجوب  هجحلا  مایق  رضاحلا و  روضح  الول  همسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذلاو  اما  هک : تسا  هدومرف  حیرصت 
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ار ناسنا  تفاکش و  ار  هناد  هک  يدنوادخ  هب  دنگوس  دیشاب  رایشه   …  ) اهبراغ یلع  اهلبح  تیقلال  مولظم  بغس  ملاظ و  هظک  یلع  اوراقیال 
مدع رب  يدهعت  نایاناد  زا  دنوادخ  رگا  دوب و  هدشن  مامت  تجح  روای  دوجو  اب  رگا  دـندوبن و  مکمک  هب  رـضاح  وجقح  نادرم  رگا  دـیرفآ 

هدیدپ کی  قح  متخادنایم … ) شـشود  رب  ار  تفالخ  نیا  راهم  دوب ، هتفرگن  هدیدمتـس  یگنـسرگ  راکمتـس و  يروخرپ  هرابرد  توکس 
دوخ دوجوب  هدرکن  دروخرب  رتيوق  محازم  هب  هک  یمادام  دریگ و  شیپ  رد  ار  دوخ  یعقاو  نایرج  یناسنا  هدارا  زا  زاینیب  هک  تسین  یعیبط 

اکت ینادجو و  ياههیجوت  يرکف و  ياهتیلاعف  زا  هک  تسا  یغورفرپ  رون  نآ  قح  هکلب  دهدب . همادا 
تاحفـص رد  تاملک  ای  اهناسنا و  داهن  رد  تسا  ضحم  دادعتـسا  دننام  بلطقح ، نودب  قح  نیاربانب  دزورفایم . رب  اهناسنا  یلمع  ياهوپ 

ذنم یلع  ارثاتـسم  یقح  نع  اعوفدـم  تلزام  هللاوف  دـشابیمن . يرثا  ءاشنم  نآ ، ندـیناسر  تیلعف  هب  يارب  یمدآ  مادـقا  نودـب  هک  اـهباتک 
هاگـشیپ هب  ار  شربمایپ  لاعتم  دنوادخ  هک  ماگنهنآ  زا  ادـخ ، هب  دـنگوس   ) اذـه سانلا  موی  یتح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هیبن  هللا  ضبق 

یصاصتخا ورملق  رد  ار  دوخ  نارگید  ماهدش و  هدنار  دوخ  ینوناق  قح  زا  دناهتفرگ ، رارق  عضو  نیا  رد  مدرم  هک  زورما  ات  تسا ، هدرب  دوخ 
ع)  ) نینموملاریما رارکت  دیکات و  لیلد و  تسا  نکمم  دوخ  قح  هرابرد  ع )  ) نینموملاریما دیکات  رارکت و  لیلد  دناهتـشاد ) نم  رب  مدقم  نم 

نانخـس هک  تسنیا  هلئـسم  میوش : رکذتم  ار  نآ  لیلد  هداد  رارق  یـسررب  تحت  ار  هلئـسم  هک  میروبجم  اذـل  دـشابن  نشور  دوخ  قح  هرابرد 
سپ تفالخ  هک  دنتشادن  نیا  رد  يدیدرت  نیرتمک  یبوقعی  هتفگب  هک  راصنا  نیرجاهم و  یلوا  داقتعا  ناوارف و  دراوم  رد  ع )  ) نینموملاریما

هک درکیم  تاـبثا  عـطق  روـطب  ناـگززب  گرزب  نآ  یناگدـنز  تیفیک  نینچمه  تسا و  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  یعقاو  قـح  مرکا  ربماـیپ  زا 
نیا خ رگید  فرط  زا  تسا . هدش  رانک  رب  ملسم  قح  نیا  زا  وا  یلو  تسا . وا  صتخم  یهلا  تفالخ 

تسا هدرک  هناعطاق  دیکات  هکلب  هتـساوخن ، یهاوخدوخ  سح  عابـشا  يارب  ار  تفالخ  وا  هک  تسا  هدش  تابثا  ناگمه  رب  وا  یحور  تیـصا 
زاربا هوکـش و  نیارباـنب ، دـهاوخیم . یناـسنا  يـالعا  فدـه  هب  لوصو  قح و  قاـقحا  يارب  ار  تاـیح  لـصا  هکلب  ار  تفـالخ  اـهنت  هن  هک 
هبطخ رد  ام  تسا . هدوب  قح  زا  هعماج  تیمورحم  هراـبرد  درد  جـنر و  زاربا  تقیقح  رد  دوخ ، قح  نتفر  تسد  زا  هراـبرد  وا  ياـهیتحاران 

. لالـضلا لود  لاهجلا و  هبلغ  نم  قفـشا  لب  هسفن  یلع  هفیخ  مالـسلاهیلع  یـسوم  سجوی  مل  دـیوگیم : هک  میاهدـید  ار  هلمج  نیا  مراهچ 
ياهتلود طلست  نانادان و  يزوریپ  زا  وا  ساره  يزوسلد و  هکلب  تشگ ، كانمیب  برطضم و  هک  دوبن  نتشیوخ  زا  سرت  يارب  ع )  ) یـسوم )

نامه نیا  ددرگیم . نشور  دوخ  قح  هرابرد  ع )  ) نینموملاریما دـیکات  رارکت و  لیلد  مهم ، هلئـسم  ود  نیا  هظحـالم  اـب  تسا .) هدوب  هارمگ 
یتایآ رارکت  مالسلاهیلع و  یسوم  ترـضح  ناتـساد  دننام  دشابیم ، نآرق  رد  اهناتـساد  زا  یـضعب  دیکات  رارکت و  بجوم  هک  تسا  لیلد 
یمئاد ندرک  دزشوگ  يارب  هک  نمحرلا  هروس  رد  دینکیم ) بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک   ) نابذکت امکبر  ءالا  يابف  دننام 

لطاب ياههدیدپ  قح و  نوگانوگ  ياههرهچ  نتخاس  رادومن  يارب  مالسلاهیلع  یسوم  ترضح  ناتساد  رارکت  دشابیم . بیذکت  تحاقو 
. دوب هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ار  راوگرزب  نآ  تایح  هک  تسا 

نانمشد شهوکن  هبطخ 007-
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یتایح نوئش  هاگهیکت  ار  ناطیش  هک  دنتسه  یمدرم  . ) اکارـشا هل  مهذختا  اکالم و  مهرمال  ناطیـشلا  اوذختا  متفه  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

، دندرک زارد  ناطیش  يوسب  یگدرب  تسد  تسخن  دومن ). دوخ  ياکرش  اهيراکبیرف  اهيدیلپ و  رد  ار  نانآ  مه  ناطیش  دنداد و  رارق  دوخ 
نتـسارآ زا  وا  تیلاـعف  یلو  تسا  مدآ  دـالوا  نداد  بیرف  اوـغا و  ناطیـش  راـک  هک  تسا  تسرد  تفریذـپ  ار  ناـنآ  یگدرب  ناطیـش  سپس 

رد هچنانچ  و  دناشکیمن . طوقس  یتخبدب و  هب  ار  مدرم  يربج  لماع  کی  دننام  زگره  دیلپ  دوجوم  نیا  دنکیمن . زواجت  ناهانگ  اهاطخ و 
لوـقع و هلیـسوب  ار  اـهناسنا  ناـمحر  دـنوادخ  دـشابیم . ساـسایب  ياهـشیارآ  نیغورد و  ياههدـعو  وا  راـک  تـسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق 

اراد ناطیـش  تاکیرحت  زا  شیب  یتردق  روبزم  هلیـسو  هس  تسا . هتـشاد  رذـح  رب  ناطیـش  ياهيراکبیرف  اهاوغا و  زا  ناربمایپ  اهنادـجو و 
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وا رابجا  اب  هتفرگ  ار  یمدآ  تسد  هک  تسین  ناطیش  نیا  نیاربانب ، دنیامن . یثنخ  ار  ناطیش  ياهيراکلغد  دنناوتیم  یبوخب  هک  دنشابیم .
دوخ نورد  رد  ار  اهنآ  تاکیرحت  دزادنایم و  راک  زا  ار  هناگ  هس  لیاسو  همه  تسخن  هک  تسا  ناسنا  دوخ  نیا  هکلب  دزاسیم  دوخ  هدرب  ار 

یگدنز ا کیرش  دیلپ  دوجوم  نآ  سپس  دنکیم و  زارد  ناطیش  يوس  هب  یگدرب  تسد  دیامنیم و  یثنخ 
قحلا و مکدـعو  هللا  نا  رمالا  یـضقامل  ناطیـشلا  لاق  و  - 1 تسا : هدـش  حرطم  نینچ  دـیجم  نآرق  زا  يدراوـم  رد  بلطم  نـیا  ددرگیم . و 
ام مکخ و  رـصمب  انا  ام  مکـسفنا  اومولو  ینومولت  الف  یل  متبجتـساف  مکتوعد  نا  الا  ناطلـس  نم  مکیلع  یل  ناک  ام  مکتفلخاف و  مکتدـعو 

ناهارمگ هرابرد  تمایق  زور  رد   ) یهلا رما  هک  یماگنه  . ) میلا باذع  مهل  نیملاظلا  نا  لبق  نم  نومتکرـشا  امب  ترفک  ینا  یخرـصمب  متنا 
مدرک و فلخت  مداد و  هدعو  امش  هب  نم  دوب و  هداد  قح  هدعو  امش  هب  دنوادخ  دیوگیم : مدآ  دالوا  هب  ناطیش  دش ، ققحم  ناراگتـسر ) و 
، دـییامن تمالم  ار  ناـتدوخ  دـینکن ، تمـالم  ارم  دـیتفریذپ ، ارم  توعد  مدـناوخ ، ار  امـش  هکنیا  زج  متـشادن ، امـش  رب  يربج )  ) هطلـس نم 

نآ رد  ارم  اـیند  رد  نیا  زا  شیپ  امـش  هک  هچنآ  هب  نم  دیـشاب . نم  هاـگهانپ  دـیناوتیم  امـش  هن  مهدـب  هاـنپ  امـشب  مناوـتیم  نم  هـن  زورما ) )
ناونعب ناطیـش  هک  دوشیم  هظحالم  دراد .) دوجو  یکاندرد  باذع  ناراکمتـس  يارب  ماهدـیزرو  رفک  دـیداد  رارق  کیرـش  ادـخ ) تعاطا  )
نیاربانب سب . دـیارآیم و  ار  اهيراکاطخ  دـهدیم و  نیغورد  ياههدـعو  هکلب  دـشکیمن ، یهابت  هب  ار  مدآ  نادـنزرف  يربج  لماع  کـی 

ياب دراد ، دوجو  زین  یمدآ  یناویح ) زیارغ  ریدم   ) سفن هرابرد  هلئسم  نیمه  دوب . دهاوخ  درومیب  ناطیش  ندرک  تمالم 
دوب هداد  سفن  نمب  ادخ  نوچ  دیوگب : دزادنایب و  سفن  ندرگ  هب  ار  دوخ  تافارحنا  ناهانگ و  دـناوتیمن  تمایق  زور  رد  یمدآ  هک  انعم  ن 

ناربمایپ دایرفو  نادـجو  لقع و  ياهورین  ربارب  رد  سفن  تیریدـم  هب  یناویح  زیارغ  ياهتیلاعف  تاکیرحت و  اریز  مدـش ، هاـنگ  بکترم  اذـل 
مهیلع بلجاو  کتوصب  مهنم  تعطتسا  نم  ززفتـسا  و  - 2 دنـسریمن . يربج  لماع  هجرد  هب  زگره  هدوب ، ندرک  راهم  هیجوت و  لـباق  ماـظع 

یفک ناطلـس و  مهیلع  کل  سیل  يدابع  نا  ارورغالا . ناطیـشلا  مهدـعی  ام  مهدـعو و  دالوالا  لاومالا و  یف  مهکراش  کلجر و  کلیخب و 
نانآ يوسب  ار  دوخ  هدایپ  هراوس و  لامع  نک ، کیرحت  توعد و  دوخ  يادـص  اب  یناوتب  هچ  ره  مدآ  دالوا  زا  ناطیـش ، يا  . ) الیکو کبرب 

یعطق دهدیمن . یگدنبیرف  زج  ياهدعو  مدآ  نادنزرف  هب  ناطیش  هدب و  هدعو  نانآ  هب  شاب و  كرتشم  ناشنادنزرف  لاوما و  رد  امن و  جیـسب 
رد ناطیـش  تکرـش  زا  دوصقم  حیـضوت - تسا .) یفاک  وت  راگدرورپ  ینابیتشپ  يرادن و  نم  ناگدـنبرب  ياهطلـس  ناطیـش  يا  وت  هک  تسا 

روظنم هکلب  دـشاب  هدـهاشم  لباق  یکیزیف  هدـیدپ  کی  دـننام  هک  تسین  ینیع  سوسحم و  تکرـش  یگدـنز  نوئـش  ریاس  دـالوا و  لاوما و 
تکرـش دننام  دشابیم  راتفر  راتفگ و  هشیدـنا و  رد  یناسنا  كرحم  لماوع  ریاس  لیاسو و  باختنا  اهيریگفدـه و  رد  وا  ندـش  کیرش 

سفن
. ددرگیم كرحم  لماوع  ریاس  لیاسو و  باـختنا  اهيریگفدـه و  رد  لـخاد  یگدـنز  نوئـش  رد  دراد و  ار  یناویح  زیارغ  تیریدـم  هک 

سوه يوه و  ناطیش و  يراصحنا  تیکلام  دح  ات  یمدآ  یگدنز  نوئش  هک  دنکیم  ادیپ  لیلقت  يردقب  یهاگ  تکرش  نیا  رد  یمدآ  مهس 
ایآ . ) الیکو هیلع  نوکت  تنافا  هاوه  ههلا  ذختا  نم  تیارا  تسا : هدش  دزشوگ  ریز  هیآ  رد  دیجم  نآرق  رد  يراکهبت  زا  دح  نیا  دیآیم . رد 

جرد بد و  مهرودص و  خرف  ضابف و  یـشابیم .) وا  لیکو  وت  ایآ  تسا ، هداد  رارق  دوخ  يادخ  ار  شـسفن  ياوه  هک  ار  سک  نآ  يدـید 
ناـنآ شوغآ  رد  اجیردـت  درک و  تکرح  دروآ و  رد  هجوج  دراذـگ و  مخت  ناـنآ  ياههنیـس  نورد  رد  دـیلپ  دوجوم  نیا  . ) مهروـجح یف 
تسا یهلا  راونا  یلجت  هاگیاج  یمدآ  لد  تسا و  لد  هاگیاج  هک  یمدآ  هنیس  نآ  ددرگیم  ناطیش  هسفق  هب  لدبم  هک  ییاههنیس  تسـشن .)

. ددرگیم ناطیـش  یمئاد  هنایـشآ  هسفق و  هب  لدبم  ناطیـش  زا  يوریپ  اب  دنکیم  عشعـشت  يدـنوادخ  تمظع  دیـشروخ  زا  هک  یهلا  راونا  و 
رما و هب  عورش  دنیـشنیم و  ياهشوگ  رد  هدش  لخاد  یمدآ  هنیـس  رد  یکیزیف  دوجوم  کی  اعقاو  هک  تسین  نآ  ندوب  ناطیـش  هسفق  يانعم 
ار یناور  حوطـس  همه  درادـن ، یکیزیف  دومن  هک  دـیلپ  دوجوم  نیا  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  روطنامه  هکلب  دـنکیم . یهن 

دومن لاغشا 
جرد هملک  ددرگیم . حوطـس  نآ  قلطم  کلام  دنکیم و  دـیلوت  حوطـس  نآ  رد  ار  اهدـیدرت  کش و  اههسوسو و  تامهوت و  تالایخ و  ه 
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ناهگان یمدآ  كاپ  ترطف  لقع و  نادجو و  هک  تسین  نانچ  دریگیم و  ماجنا  جـیردتب  طلـست  نیا  هک  دراد  تقیقح  نیا  هب  یفیطل  هراشا 
گرم و شرز  میـس و  دز  هار  كدنا  كدنا  دیوگیم : يولوم  هک  روطنامه  دریگب . ار  اهنآ  ياج  اروف  ناطیـش  دـنوش و  وحم  يو  نورد  زا 

كدنا دش  درز  شخرـس  يور  كدنا  كدنا  شرـش  روش و  زا  هجاوخ  دزیرگیم  نیتسوپ  وا  اب  دینادرگ  قشع  شرـس  ردنا  داتف  ون  گسج 
کـشخ شگرب  خاش و  كدـنا  كدـنا  شرد  زا  یلاباال  قشع  دـنار  داشگ  رد  يو  رب  هشیدـنا  هسوسو و  شرت  مشچ  دـش  کـشخ  كدـنا 

نیا رب  لد  داد و  قشع  شرپ  لاب و  یقـشاع  رد  دش  تسـس  وگ  لوحال  دش  وید  كدنا  كدـنا  شروآ  خـیب  گر  دـش  هدـیرب  نوچ  تشگ 
رخ مد  تشاذگب و  ار  قشع  شرخ  ندنام  نیزا  دراد  اههدنخ  هلفاق  زا  دنام  هک  دیرگیم  هجاوخ  شربلد  دیاین  سپ  نیز  شرب  رد  داهن  ملاع 

هسوسو نآ  سگم  رخ  شرکشل  رس  سگم  رخ  دش  مرجال  تسـشن  نیگرـس  رب  تشاذگب  ار  کلم  شربنع  دش  رخ  نیگرـس  مرجال  تفرگ 
دق نم  لعف  لطخلا  مهل  نیزو  للزلا  مهب  بکرف  مهتنـسلاب  قطن  مهنیعاـب و  رظنف  شرگ  نوچمه  دـهد  شراـخ  یمه  هک  لاـیخ  نآ  تسا و 

اطلس یف  ناطیشلا  هکرش 
ار نانآ  هک  دش  نیا  هجیتن  دـیوگیم  نخـس  ناشیاهنابز  اب  درگنیم و  نانآ  نامـشچ  اب  دـبا  لزا و  دورطم  نآ  . ) هناسل یلع  لطابلاب  قطن  هن و 
هک دنتفرگ  شیپ  ار  یـسک  راتفر  یگدـنز  رد  تسارایب ، نانآ  ناگدـید  رد  ار  فارحنا  اطخ و  دومن و  اههاگـشزغل  رد  ندـنار  يارب  یبکرم 

زورید دناهتـشگ  نیطایـش  زورما  دندوب و  یئاهناسنا  زورید  دروایب .) نوریب  ناشنابز  زا  ار  لطاب  هدومن  کیرـش  دوخ  هطلـس  رد  ار  وا  ناطیش 
لامک ریسم  رد  كولس  يارب  مه  ار  نارگید  تسد  دنتفریم و  هار  درکیم  تیلاعف  نانآ  دوجو  رد  تیناسنا  تاصتخم  هک  دندوب  ییاهناسنا 

دنتفریم تسار  هار  دناهدش . لامک  نارذگهر  هار  دس  دنوریم و  ارقهق  هب  ور  زورما  دنداد ، تسد  زا  ار  تاصتخم  نآ  اجیردت  دنتفرگیم 
زورما هک  دـندوب  یئاهناسنا  نیاربانب ، درک . دـنهاوخ  شفرحنم  دـننک  رارقرب  طاـبترا  هک  یهورگ  درف و  ره  اـب  نونکا  دـندش و  فرحنم  و 

ام ياهشیدنا  یمه  وت  ردارب  يا  اریز : سنالا  نیطایش  يانعم  تسنیا  دناهتخاس . دوخ  هشیپ  ار  لامک  ناورهر  ینزهر  هدش . نیطایـش  هب  لدبم 
ياههشیدنا اهيریگفده و  هک  یتقو  ینخلگ  يهمیه  وت  يراخ  دوب  رو  ینـشلگ  لگ  تاهشیدـنا  دوب  رگ  ياهشیر  ناوختـسا و  دوخ  یقب 

درگیم ناطیش  هب  لدبم  یمدآ  تروص  نتشاد  اب  وا  دشاب ، هتشاد  یناطیش  هبنج  یمدآ ،
انلعج کلذـک  و  تسا : هدـمآ  نینچ  نآرق  زا  ياهیآ  رد  بلطم  نیا  تسد  داد  دـیابن  یتـسد  رهب  سپ  تسه  هک  ور  مدآ  سیلبا  اـسب  يا  د :

لوحت نیا  هب  رظن  اب  میداد .) رارق  نج  سنا و  نیطایـش  زا  ینمـشد  يربمایپ  ره  يارب  ناسنیدـب  و  . ) نجلا سنلا و  نیطایـش  اودـع  یبن  لـکل 
باسح خـیرات و  دـننکن و  شومارف  ار  لوحت  نیا  یناسنا  مولع  ناـققحم  ریاـس  خـیرات و  ناگدـننک  لـیلحت  هک  تسا  يرورـض  هناراـکبان ،

. دشاب يرتشیب  دامتعا  لباق  وا  نوئش  ناسنا و  هرابرد  نانآ  تارظن  هک  دشاب  دننک  کیکفت  سنالا  نیطایش  زا  ار  اهناسنا 

وا تعیب  ریبز و  هرابرد  هبطخ 008-

هحفص 137] ]
هدرکن تعیب  شبلق  اب  هدومن ، تعیب  شتـسد  اب  دـنکیم  نامگ  ریبز   ) هبلقب عیاـبی  ملو  هدـیب  عیاـب  دـق  هنا  معزی  متـشه  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

هحلط و ررکم  تعیب  نامیپ و  نیـشیپ  ياههبطخ  یمومع  ریـسفت  رد  دوب !؟ هدرک  يزاسرهاظ  يرادـمامز  ناـمیپ  هلئـسم  رد  ریبز  اـیآ  تسا .)
وا میوشیم ، روآدای  دیدحلایبا  نبا  زا  ریبز  هرابرد  ار  يرگید  ناتـساد  دروم  نیا  رد  تسین . ریذـپناکما  يزاسرهاظ  اب  هک  میدـید  ار  ریبز 

ار نم  اـب  تعیب  هدومن  يرگهلیح  نم  اـب  مسرتیم  ریبز  يا  دوـمرف : دوـمن ، تعیب  وا  اـب  ریبز  هک  زور  ناـمه  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دـیوگیم :
لیفک رظان و  ادخ  نم  فرط  زا  دومرف : ع )  ) یلع دید . یهاوخن  نم  زا  ینکشنامیپ  زگره  هدم ، هار  دوخب  یمیب  چیه  تفگ : ریبز  ینکـشب ؟

ار دوخ  تعیب  ظیلغ ، نامیپ  دـهع و  نیا  اـب  ریبز  هک  میدـید  و  دـشاب . نم  لـیفک  رظاـن و  وت  فرط  زا  دـنوادخ  يرآ  تفگ : ریبز  دـشاب ؟ وت 
رماب اهیلع  تایلف  هجیلولا  یعدا  هعیبلاب و  رقا  دـقف  تشگ . تبث  نانکـشنامیپ  نازاتـشیپ  ناشن  اـب  هحلط  شراـکمه  اـب  خـیرات  رد  تسکش و 
رگا دروایب و  ییاسانـش  لباق  لیلد  اعدا  نیا  يارب  دیاب  وا  دیامنیم  یناهنپ  رما  ياعدا  راکنا  نیا  اب  وا  . ) هنم جرخ  امیف  لخدـیلف  الا  فرعی و 
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زا هک  دهعت  نامهب  دیاب  دروایب  یلیلد  دوخ  ياعدا  يارب  دناوتن 
ندوب اراد  اـب  عوـضوم  کـی  هب  رارقا  یقوـقح  یهقف و  ثحاـبم  رد  دوـشیمن  هتفریذـپ  رارقا  زا  سپ  راـکنا  ددرگرب .) تسا  هتفر  نوریب  نآ 

قیدـصت فارتعا و  زا  تسا  ترابع  دـناهدومن ، رارقا  هرابرد  ءاـهقف  هک  یفیرعت  دـنامنیم . تباـث  ار  دوخ  راـثآ  هدوب  تجح  هررقم  طـیارش 
هارکا و لباقمرد   ) رایتخا لـقع و  غولب و  تسا : هدـش  هتفگ  رارقا  ذوفن  يارب  هک  یطیارـش  دراد . هدـهع  هب  هدـننکرارقا  هک  یقح  اـی  فیلکت 

هدوب عمج  ع )  ) نینموملاریما اـب  تعیب  ماـگنه  رد  ریبز  رد  همه  همه و  هریغ ) باوخ و  یتـسم و  لـباقم  رد   ) يرایـشه و  راـبجا ) رارطـضا و 
زا سپ  ریبز  تسا . هتـشادن  يرابجا  رارطـضا و  هارکا و  نیرتمک  تعیب  عقوم  رد  خـیراوت  همه  تداهـش  اـب  و  دوب . لـقاع  غلاـب و  ریبز  تسا .

دهاوخن تنایخ  ع )  ) نینموملاریما هب  هک  داد  رارق  دوخ  لیفک  رظان و  ار  ادخ  هدرک  یتخـس  دـیکات  دـیدحلایبا  نبا  لقن  قباطم  تعیب  داقعنا 
يارب ریبز  تسین . یندینـش  ییاضق  تاررقم  قوقح و  هب  رظن  اب  مبلق ، اب  هن  ماهدرک  تعیب  متـسد  اب  نم  هک  وا  يدـعب  ياـعدا  نیارباـنب ، درک .

ندینـش لباق  تسا ، رارقا  زا  سپ  راکنا  هب  هیبش  هک  تعیب  راکنا  نینچمه  تسا . دـنمزاین  ینوناق  هنیب  لیلد و  هماـقا  هب  يدـعب  ياـعدا  تاـبثا 
قح هب  رارقا  هک  تعیب   ) رارقا ماگنه  رد  هک  دنک  تابثا  ینوناق  هنیب  لیلد و  اب  رگم  تسین 

ندز لوگ  يارب  هیواعم  هک  نینموملاریما ! باطخ  میئوگب : هک  تسا  حیحـص  اـیآ  تسا . هدوبن  طیارـش  دـجاو  تسا ) نینموملاریما  تفـالخ 
؟ تسا هتشگ  يو  یتیصخش  دنچ  زورب  لماع  تسا ، هدومن  حولهداس  نآ  رب  ریبز 

نانکش نامیپ  هرابرد  هبطخ 009-

هحفص 140] ]
نارگیزاب  ) رطمن یتح  لیـسنال  عقون و  یتح  دـعرن  انـسل  لشفلا و  نیرمالا  نیذـه  عم  اوقربا و  اودـعرا و  دـق  مهن و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

اـسآدعر نارگید  دـیدهت  يارب  ام  دـندروخ . تسکـش  شورخ  وهایه و  همهنآ  اب  هرخالاب  دـنتخادنا و  هار  هب  اهقرب  دـعر و  لمج  رازراـک 
هک یسک  میزادنایمن .) هارب  لیس  مینارابن ، روآلیس  ناراب  ات  ددرگ و  نانآ  يارب  یلمع  دیدهت  نمشد  تسکش  هک  هاگنآ  ات  میـشورخیمن 
زج هک  يدروم  رد  اهدایرف ، اهشورخ و  ندروآرب  تاساسحا و  نایلغ  شـشوج و  درادن  ندیـشورخ  وهایه و  هب  يزاین  دراد ، لمع  تردق 

يارب یتسیاب  هک  تسا  ییاهيژرنا  هدوهیب  فرص  لماع  دایرف  داد و  تاساسحا و  نایلغ  دیآ ! راک  هچب  دوشیمن ، هدوشگ  یلکـشم  لمع  اب 
نآ ندرک  شکورف  زا  سپ  هک  ییاهیگدرمژپ  هفاضاب  تاساسحا ، ماخ  كرحت  تاناجیه و  زورب  یناور  نیناوق  رظن  زا  ددرگ . هریخذ  لمع 
هب هک  دـنکیم  نامگ  هدزناجیه  هدیـشورخ و  هورگ  ای  درف  دروآیم و  لابند  رد  ار  تیعقوم  هب  تیاـضر  یعون  دـیآیم ، دوجوب  اههدـیدپ 

تسکـش و هدش ، راچد  یناور  عضو  نیرتدب  هب  شوماخ  ناسنا  دنایامنیم ، ار  دوخ  ترورـض  لمع  هک  یعقوم  تسا ! هدیـسر  دوخ  فده 
اب ار  دوخ  لمع ، ياج  هب  یعیبط  روطب  هورگ  ای  درف  هک  تسا  يدراوم  رد  میتفگ  هکنیا  دباییم . رد  ار  دوخ  طوقس 

هلئـسم میزادرپیم : اهنآ  زا  يرادـقم  هب  ام  هک  دراد  یناوارف  لئاسم  روبزم  يهدـیدپ  دزاسب . عناق  تاساسحا  كرحت  تاساسحا و  شـشوج 
ار اهتصرف  ددنبیم و  ار  یمدآ  ياپ  تسد و  تاساسحا  ریجنز  رد  تراسا  اهنت  هن  تسا ، یگدنز  ياشگراک  لمع  هک  يدراوم  رد  مکی -

مادقا يارب  میمـصت  یتسـس  بجوم  زین  لمع  میقتـسم  ياهفده  لوصا و  زا  جراخ  ياههشیدنا  اهمیـسجت و  یتح  هکلب  دنکیم ، رتسکاخ 
دننکیم و ادیپ  شرتسگ  زین  تالایخ  تالامتحا و  لمع ، عوضوم  يهرابرد  میقتسمریغ  ياههشیدنا  اهمیسجت و  شرتسگ  اب  اریز  ددرگیم ،

یگدـنز نوئـش  رد  مود - هلئـسم  دریگیم . تسین  دـیعب  تسا و  نکمم  رگا و  دـیاش و  اب  يزاب  هب  لمع  نادـیم  هب  دورو  ياـج  هب  ار  یمدآ 
یقطنم دوبمک  هب  تیعقوم  نآ  هک  دوشیم  مولعم  دریگب  ارف  ار  تیعقوم  نادـیم  همه  تاناجیه  تاـساسحا و  هک  اـج  ره  یعاـمتجا  يدرف و 

اهبتکم و دـنیامن . ناربج  ار  دوبمک  نآ  دـح  زا  شیب  تاناجیه  تاساسحا و  زاربا  اب  دـنهاوخیم  تیعقوم  نآ و  ناگدـننادرگ  تسا و  التبم 
رذـگدوز تاـساسحا  اهراعـش و  زا  هتـشگ ، وربور  روبزم  دوـبمک  اـب  اـبلاغ  خـیرات  هاگرذـگ  رد  يرـشب  تاـعامتجا  زیگنالوـحت  ياههدـیا 

لیمکت و ج نانآ  دریگیم و  ار  نانآ  هار  رس  یناوارف  ياهییاسران  صقاون و  يدعب  تیعقوم  هب  لاقتنازا  سپ  دناهدرک و  يرادربهرهب 
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یـساسا دروم  ود  رد  اـهناجیه  كرحت  تاـساسحا و  زا  تبثم  يرادربهرهب  موس - هلئـسم  دـناهدرک ! لوکوم  هدـنیآ  نورق  هب  ار  اـهنآ  نارب 
فطاوع نتخاس  شریذـپ  لباق  دـننام  دوخ  صاـخ  تاـعوضوم  رد  اـهنآ  ندرب  راـکب  ننتخادـنا و  راـکب  مکی - دروم  تسا : یقطنم  ـالماک 

يدازآ نواعت و  تلادع و  نتخاس  شریذـپ  لباق  دـننام  رتیلاع  تاعوضوم  رد  کلذ و  ریغ  تایح و  معط  ندـیناشچ  يرـسمه و  يردام و 
هنوگنیا جایتحا  لیلد  ددرگیم . ياهعماـج  اـی  درف  بیـصن  هک  یتازاـیتما  ندرک  یقلت  تناـما  اهتردـق و  لیدـعت  ناـگمه و  يارب  حـیحص 

حوطـس هک  اقب  رد  عزانت  لصا  یهاوخدوخ و  تسکـش  لباقریغ  تردـق  ربارب  رد  هک  تسنیا  تاساسحا ، تیوقت  کیرحت و  هب  تاعوضوم 
نیا هکنیا  نتخاس  كرد  لباق  يرـشب و  كاـپ  تاـساسحا  نتخادـنا  راـکب  زج  يرگید  هار  تسا . هداد  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  يرـشب  لـقعت 

لوصا يهرابرد  اهتیبرت  میلعت و  داشرا  مود - هلئـسم  درادـن . دوجو  اهنآ  يارب  یتبثم  هجیتن  هکلب  تسا ، یلومعم  لقعت  فالخ  تاـساسحا 
ار نانآ  ضحم  یقطنم  تارکفت  زا  شیب  دنکیم و  زورب  لقعت  زا  شیپ  ییادـتبا  دارفا  یتاساسحا  ياهتیلاعف  هک  تهجنادـب  تسا . یناسنا 

دیاـبن مه  ار  هتکن  نیا  دومن . يرادربهرهب  تاـساسحا  فطاوع و  کـیرحت  زا  یتسیاـب  زین  دروم  نیا  رد  اذـل  دـیامنیم ، قیوشت  کـیرحت و 
نیا هک  درک  شومارف 

ماگنه رد  ار  لقعت  اههشیدنا و  دیابن  هک  ینعم  نیاب  دزادنایب . راک  زا  ار  لقعت  هشیدنا و  هک  دشاب  هتشاد  تیمومع  هزادنا  نآ  دیابن  کیرحت 
تعانق ددرگ  تایعقاو  قیاقح و  شریذـپ  عورـش  بجوم  هک  یتاساسحا  هب  یتسیاب  هکلب  دومن ، تاساسحا  یناـبرق  تیبرت  میلعت و  داـشرا و 

لقعت نتخادنا  راکب  ندرک و  رادیب  يارب  تسا  نکمم  یتح  دیناسر ، تیلعف  هب  اجیردـت  ار  اهدادعتـسا  اهورین و  ریاس  یتسیاب  سپـس  درک و 
همه زا  هک  یقیمع  تاساسحا  زا  رظن  عطق  اب  یـساسا  تالوحت  رد  تاساسحا  كرحت  مهـس  دوب . دـنمزاین  تاـساسحا  هنـالقاع  کـیرحت  هب 

ياههزیگنا لباقم  رد  اهنت  هک  یتاساسحا  تاـناجیه و  دریذـپیم ، ار  اـهنآ  انمـض  مه  لـقعت  هشیدـنا و  دنـشوجیم و  یمدآ  یناور  حوطس 
اهیهاگآان و شیازفا  بجوم  بلغا  هکلب  دنرادن  ار  یساسا  تالوحت  داجیا  تردق  اهنت  هن  دننکیم ، زورب  دنیاشوخ  ياهكرحم  ینیقلت و 

تاساسحا وهایه و  هب  دنتـسم  هک  تسا  هدشن  هدید  یـساسا  لوحت  چیه  يرـشب  خـیرات  لوطرد  دـندرگیم . هدـشان  هبـساحم  ثداوح  زورب 
. دـشابیم تیمهایب  ياههدـیدپ  ریاـس  ییوجماـقتنا و  سح  عابـشا و  تقوم و  ياـهشمارآ  بجوـم  یهاـگ  هچ  رگا  دـشاب ، هدوـب  ضحم 

یتاـساسحا ياـهكرحت  یعیبـط  صاوـخ  تاصخـشم و  تسا ، هدـش  هدـیمان  یـسانشهعماج  ردـپ  نودـلخ  نبا  زا  سپ  هـک  نوبولواتـسوگ 
ار اهتیعمج 

زا لصا  راهچ  ثحبم  نیا  رد  ام  تسا . هتفایرد  لماک  یئانشورب  ار  اهکرحت  هنوگنیا  هجوت  لباق  لوصا  هتخاس  حرطم  یحورـشم  ثحابم  رد 
اب هک  هتفای  كرحت  هوبنا  ياـهتیعمج  - 1 مینکیم . لوکوم  هدـنیآ  ثحابم  هب  ار  لصفم  ياهیـسررب  هدومن  حرطم  رـصتخم  روطب  ار  اهنآ 

ياهندمت ریگنماد  هک  یگرزب  ياهيرگناریو  دیوگیم : لصا  نیا  حیـضوت  رد  دنرادن . یتردـق  يرگناریو  زج  دـناهدومن  لعافت  رگیدـکی 
ياهورین هک  یماگنه  هک  دـنکیم  تابثا  خـیرات  تسا . هدومن  نییعت  اـهیبارخ  نآ  رد  ار  اـهتیعمج  شقن  نیرتراکـشآ  تسا ، هتـشگ  نهک 

نامه تسد  اب  تاعامتجا  نآ  دنهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  تیلاعف  دنتـسه  تاعامتجا  یـساسا  نکر  هک  اهگنهرف ) اههدـیا و  دـننام   ) يونعم
يرگناریو زج  یتردق  اهتیعمج  اریز  اهتیعمج ، هن  دنهاگآ ، ياهتیلقا  هدییاز  اهندمت  ددرگیم . یشالتم  هاگآان  تسپ و  ياهتیعمج 

یماع تیعمج  . ) اورـض اوعمتجا  اذا  اغوغلا  دـید . میهاوخ  هدـنیآ  ياههبطخ  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  ار  لصا  نیا  دـنرادن .
اههدیا و زا  نانآ  یعالطایب  اهفده و  يزیچان  تیعمج و  هدوت  یهاگآان  روبزم  لصا  تحـص  لیلد  دـنناسریم .) ررـض  دـنوش  هوبنا  رگا 

و ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  اب  هرزابم  يارب  هیواعم  دنیامنیم . نییعت  دوخ  يارب  هک  تسا  ییاهقفا  تیدودحم  اهگنهرف و 
هنوگ چیه  هتفای  كرحت  هوبنا  ياهتیعمج  - 2 داد . رارق  دوخ  زات  تخات و  نادیم  ار  یمالسا  عماوج  هدرک  هدافتسا  لصا  نیا  زا  شمالسا ،

زاـتمم نادرم  سلجم  زا  هک  ینیناوـق  دـیوگیم  لـصا  نیا  ریـسفت  رد  دـنهدیمن . ماـجنا  دـشاب ، یلاـع  يرایـشه  هب  دـنمزاین  هک  ار  یتیلاـعف 
هتفای لعافت  تیعمج  هوبنا  اریز  دـشابیم  ندوک  ياـهناسنا  یعمج  رکف  لوصحم  هک  دوب  دـهاوخن  ینیناوق  زا  رتیلاـع  ددرگیم  جارختـسا 

لکـشت تیعمج  مدرم ، همه  زا  دوصقم  تسا  مدرم  همه  زا  رتلقاع  رتلو  هک  دوشیم  هتفگ  اذـل  دـنرادن . تسپ  فاصوا  زج  یکرتشم  عماج 
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-3 دـناهدش . دـحتم  فاصوا  نیرتنییاـپ  زا  تسا  تراـبع  هک  ناـکرتشم  دـح  رد  دـناهتفای و  لـعافت  رگیدـکی  اـب  نآ  دارفا  هک  تسیاهتفاـی 
اهتیعمج يارب  صوصخم  تافص  زورب  بجوم  هک  تسا  اههدیدپ  نیرتعیاش  زا  یکی  یناور  تیارس  هدیدپ  هتفای ، لعافت  ياهتیعمجرد 

رد مزیتونپیه  تلاح  زا  یعون  دنیآیم ، رد  هتفای  لعافت  تیعمج  زا  یئازجا  تروصب  دارفا  هک  یماگنه  دیامنیم . هیجوت  ار  نانآ  دشابیم و 
-4 ددرگیم . ءاغلا  یلکب  تیدرف  هدومن  تیارـس  دارفا  همهب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  تیعمج  رد  هک  روظنم  هدـیدپ  دـیآیم و  دوجو  هب  اهنآ 

رگیم هتفای  لعافت  ياهتیعمج  رد  وا  یصاصتخا  فاصوا  همه  طوقس  بجوم  هک  درف  تیدرف  ءاغلا  لماوع  نیرتتیمهااب 
، هشیدـنا  ) یغامد ياهورین  دـناوتیم  نیقلت  دـشابیم . نیقلت  هجیتن  میتفگ ، موس  هرامـش  رد  هک  تیارـس  هدـیدپ  و  تسا . نیقلت  عوضوم  دد 

راهچ هب  رظن  اب  دتفایم . راک  زا  صیخـشت  تردق  هدارا و  اهورین ، نیا  نداتفا  راک  زا  هجیتن  رد  دزادـنایب و  راک  زا  ار  هریغ ) لقعت و  سدـح ،
نآ تیـصخش  یتسیاب  متح  روطب  نآ ، یبایزرا  و  هتفای ، لعافت  ياـهتیعمج  كرحت  حیحـص  ریـسفت  يارب  هک  تفگ  ناوتیم  روبزم  لـصا 
اهنآ كرحت  تیفیک  اهتیعمج و  تیمک  هن  میهدب  رارق  هجوت  دروم  دناهدومن ، بیوصت  اهتیعمج  يارب  نانآ  هک  ار  ییاههدیا  نازاتشیپ و 

هللادبع نبدمحم  زاتشیپ  نآ  ایآ  تسا ، هدروآ  دوجوب  اهنآ  رد  هدرک  عمج  ار  مدرم  هک  يزاتشیپ  نآ  تسیک  مینیبب  دیاب  رتنـشور  ترابعب  ار .
؟ هیواعم نایفسوبا و  ای  تسا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  و  (ص )

ناطیش بزح  هبطخ 010-

هحفص 146] ]
ار دوخ  ناگدایپ  ناراوس و  ناطیش  هک  دیوش ، هاگآ  . ) هلجر هلیخ و  بلجتسا  هبزح و  عمج  دق  ناطیشلا  نا  الا و  مهد  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
هک تسا  ملسم  دیـشابن  توافتیب  تسا ، هدش  جیـسب  مدآ  دالوا  نداد  بیرف  يارب  هک  ناطیـش  بزح  ربارب  رد  تسا .) هدومن  جیـسب  بلج و 

یبزح ره  اب  ام  تسا . هتشگن  رادومن  يرشب  خیرات  زا  ياهطقن  چیه  رد  صخـشم  سابل  اب  ای  صوصخم  تمالع  اب  ناطیـش  بزح  مانب  یبزح 
بزح دـننام  تسا ، هدرک  صخـشم  ار  دوخ  دراد ، یناـسنا  یناـمرآ  موهفم  هک  بلاـج  تافـص  زا  یکی  اـب  میوشیم ، وربور  خـیرات  رد  هک 
همانرب کی  اب  یمـسر  بزح  کی  ناطیـش  بزح  زا  دوصقم  نیاربانب  هریغ …  ناهاوخیقرت و  بزح  تاـجن ، بزح  يدازآ ، بزح  تلادـع ،
روـظنم دـنبذاج  ار  ناـیرون  رم  ناـیرون  دـنبلاط  ار  ناـیران  رم  ناـیران  یلـصا : هدـعاقب  اـنب  هکلب  تـسین ، یناطیـش  صخـشم  فدـه  نـیعم و 

مروت یتسرپماـقم و  مکـش و  ریز  اـهیگماکدوخ و  اـهسوه و  يوه و  هک  تسا  اـهامنناسنا  زا  ياـههورگ  دارفا و  لکـشت  ییآمهدرگ و 
نینموـملاریما هک  لکـشت  هنوـگنیا  تسا . هدوـمن  هلاـیپ  مه  مزر و  مـه  ناتـسادمه و  هتخاـس ، لکـشتم  رگیدـکی  اـب  ار  ناـنآ  یعیبـط  دوـخ 

نرد اریز  دشابیم ، هدنرد  تاناویح  لکشت  زا  رتحیقو  رت و  تسپ  هجیتن  تیهام و  رظن  زا  دمانیم ، ناطیش  بزح  ار  نآ  مالسلاهیلع 
، دنزادرپب دوخ  نیعم  زیارغ  هدودحم  زا  رتقیمع  رتعیسو و  ياهتیلاعف  هب  دنناوتیمن  دندرگ ، لکـشتم  هک  مه  یتیفیک  ره  هب  هزادنا  ره  ناگد 

دارفا زا  هک  ناطیـش  بزح  هک  یتروص  رد  دروایب ، دوجوب  نارادناج  رگید  ای  اهربب  هورگ  رد  دیلپ  لوحت  دناوتیمن  زگره  اهربب  لکـشت  الثم 
داجیا ییارقهق  تالوحت  دننک ، دوبان  ار  اهشزرا  دنناوتیم  اهنآ  يهلیسوب  هک  تسا  ییاهدادعتسا  اهورین و  ياراد  دباییم ، لیکشت  یناسنا 

تاصتخم ناطیـش  بزح  دننارتسگب . مدرم  ياپ  شیپ  ددرگیم . یهتنم  تایح  یچوپ  هب  هک  ار  ییاههار  دنک ، باجیا  تیعقوم  رگا  دـنیامن ،
کیرحت اب  هدومن ، هدافتـساءوس  يدازآ  نطو ، تلادع ، لماکت ، ملع ، دننام  یناسنا  یلاع  میهافم  زا  دناوتیم  هلمجنآ  زا  دراد ، مه  يرگید 

اب ار  ماییانیب  نم   ) یلع سبلال  یسفن و  یلع  تسبل  ام  یتریصبل  یعم  نا  و  دنارب . اهیهابت  قامعا  ات  ار  نانآ  اهناسنا ، رد  ییوجنامرآ  داعبا 
هک ییاـنیب  ياـنعم  تسنیا  دزاـسب .) هبتـشم  نم  رب  ار  یتیعقاو  تسا  هتـسناوتن  یـسک  ماهتخاـسن و  هبتـشم  دوخ  رب  ار  يرما  زگره  مراد ، دوخ 
رب ماهتخاسن  هبتـشم  دوخ  رب  ار  يرما  نم  نتـشاد  مدـقم  رد  هک  یمهم  رایـسب  هتکن  دـیاش  دروخن  ار  نارگید  بیرف  دـبیرفن و  ار  دوخ  یمدآ 

دوجو د دزاسب  هبتشم  نم  رب  ار  یتیعقاو  تسا  هتسناوتن  یسک  هلمج و 
رارق نارگید  هچیزاـب  یمدآ  هکنیا  یـساسا  تلع  ینعی  دروـخیمن . مه  ار  نارگید  بیرف  دـبیرفن ، ار  دوـخ  یـسک  رگا  هک  دـشاب  نـیا  درا ،
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ار وا  نارگید  دوـلآ  ضرغ  ياههشیدـنا  زگره  دراد ، دوـخ  هراـبرد  يدـج  هشیدـنا  هک  یناـسنا  دریگن . يزاـبب  ار  دوـخ  هک  تـسنیا  دریگن ،
ياهنامرآ يارب  يزاب  هلیسو  درادن  ناکما  دنزن ، لوگ  ار  دوخ  اهنآ  هب  لوصو  يارب  تکرح  اهنامرآ و  تخانـش  رد  یمدآ  رگا  دبیرفیمن .

لحارم یتسیاب  نتـشیوخ  نتفرگ  يدج  ییانیب و  هلحرمب  لوصو  يارب  یمدآ  هک  تسنیا  مهم  رایـسب  ياعدم  نیا  لیلد  دریگب . رارق  نارگید 
سپ - 2 دنک . یبایزرا  كرد و  ار  دوخ  یساسا  ياههیامرس  رصانع و  لقادح  ای  دسانـشب ، الماک  ار  دوخ  - 1 دراذگب : رس  تشپ  رد  ار  ریز 

هدومن عورـش  ار  یلاـع  فدـه  رد  يدـج  قیقحت  - 3 دـیامنیم . كرد  تاـیح  یلاـع  فدـه  هب  ار  دوـخ  یگنـشت  هک  تسا  تخانـش  نیا  زا 
نیا رد  - 4 دشابیمن . یهلا  تمظع  يهبذاج  هب  لوصو  هار  رد  تاناکما  اهدادعتـسا و  همه  ندیـسر  تیلعف  هب  زج  فده  نیا  هک  دـمهفیم 

. دومن اهناسنا  رگید  تعیبط و  هاگآان  نیناوق  میلست  ناوتیمن  ار  دوخ  نیا  درک ، یخوش  ناوتیمن  يدوخ  نینچ  اب  هک  دنکیم  كرد  هلحرم 
دوخ نیا  اریز  تسا ، وا  دوخ  مه  نآ  دراد ، دوجو  يدـج  زیچ  کـی  یتسه  ناـهج  رد  هک  دـمهفیم  یبوخب  یمدآ  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد 

شم هتسباو 
دناوتیم هنوگچ  ددرگ ، یمدآ  بیـصن  ییانیب  نینچ  هک  یماگنه  تسا . اهنآ  هدنروآدوجو  هب  يدـج و  روما  همه  قوف  هک  تسا  یهلا  تی 

تالمج نیا  ع ))  ) یلع تیـصخش  یناسنا و  تلاسر   ) مکی دلجم  رد  تسا : دوخ  نآ  ندرک  وحم  زا  يرگید  ترابع  هک  دنزب  لوگ  ار  دوخ 
. دنک روک  ارت  دناوتیمن  یسک  ینکن  انیبان  ار  دوخ  وت  رگا  دهدب . تسکش  ارت  دناوتیمن  یسک  ینکشن ، ار  دوخ  وت  رگا  میاهدش : رکذتم  ار 

دناوتیمن یلماع  چیه  ینک  تکرح  یهاوخب  رگا  درادن . ارت  نتخاس  دوبان  یناف و  تردق  یلماع  چـیه  يزاسن  دوبان  یناف و  ار  دوخ  وت  رگا 
سک چیه  اذـل  ماهتخاسن ، هبتـشم  دوخ  رب  ار  رما  نوچ  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  نوناق  نیمه  يور  دـیامن . نکاس  ارت 

، درادن یمدآ  تیـصخش  هب  یهار  طوقـس  لماع  تردق و  چیه  هک  تسنیا  نوناق  نیا  تحـص  لیلد  تسا . هدومنن  هبتـشم  نم  رب  ار  یتقیقح 
یمدآ رگا  سب . دراد و  ار  نآ  هب  دورو  هزاجا  ناسنا  دوخ  اهنت  هک  تسا  هداد  رارق  هعونمم  هقطنم  نآ  رد  ار  تیـصخش  لاعتم  دنوادخ  اریز 

تیـصخش يرهاظ  حوطـس  زا  ددرگ  روصت  هک  لـالخا  تسکـش و  بیرف و  هلیـسو  هنوگ  ره  دنکـشن ، ار  هقطنم  نیا  تمرح  دوخ  تسد  اـب 
تابثا یبوخب  ار  ینعم  نیا  خـیرات  ياـمظع  تیـصخش  رد  مزـال  هعلاـطم  کـی  ددرگ . هقطنم  نآ  دراو  دـناوتیمن  یلو  دـنکیم  روبع  یمدآ 

نکیم
اهيرایشه هلیـسو  هب  نانآ  نوچ  و  دوب ، هتفرگ  ار  امظع  نآ  نوماریپ  تایح ، رد  تسکـش  ییانیبان و  يراکبیرف و  داسف و  لماوع  همه  هک  د 
تـسناوتن لماوع  نآ  زا  کیچیه  دـندوب ، هدیـشک  دوخ  تیـصخش  هقطنم  رود  ینیدـالوپ  دـس  یگدـنز ، رد  لوقعم  يریگفدـه  اوقت و  و 

و . ) نجلا سنالا و  نیطایـش  اودـع  یبن  لکل  انلعج  کلذـک  و  میریگب : رظن  رد  ار  ریز  هیآ  هنومن  ناونعب  دزاسب . لـتخم  ار  ناـنآ  تیـصخش 
تیصخش نتخاس  لتخم  يارب  نج  سنا و  نیطایش  هک  تسا  ملسم  میداد .) رارق  نج  سنا و  نیطایش  زا  ینمشد  يربمایپ  ره  يارب  ناسنیدب 

هقطنم ینابهگن  تیـصخش ، تمظع  تخانـش  تهجب  نانآ  دوخ  میتفگ  هکنانچ  یلو  دنتـشگیم ، دراو  دوب  نکمم  هک  یهار  ره  زا  ناربمایپ 
، هحتام انا  اضوح  مهل  نطرفـال  هللا  میا  و  تخاـسیم . ناـشزوریپ  هقطنم  نآ  زا  عاـفد  رد  زین  دـنوادخ  دـندوب و  هتفرگ  هدـهعب  ار  تیـصخش 

ضوح نآ  دراو  رگا  هک  مشاب  مدوخ  نآ  یقاس  هک  درک  مهاوخ  رپ  نانآ  يارب  یـضوح  ادخ ، هب  دنگوس   ) هیلا نودوعیال  هنع و  نوردصیال 
ندز مه  رب  تردق  دروآ ، مهاوخ  دوجو  هب  نم  هک  ار  یتیعقوم  نانآ  دندرگ .) رب  دنناوتن  دنزیرگب  نآ  زا  رگا  دـنور و  نوریب  دـنناوتن  دـنوش 

طخ زاغآ  رد  هک  دشابیم  ناگماکدوخ  راکهبت و  مدرم  نانآ  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  هک  تسا  ملسم  تشاد  دنهاوخن  ارنآ 
ار لـمج  هلئاـغ  هدرک  اـپرب  بوشآ  هنتف و  هک  دـناهدوب  ود  نآ  ناوریپ  ریبز و  هحلط و  ناـنیا  تسا . هدرک  ریبعت  ناطیـش  بزح  هب  ناـنآ  زا  هب 

ینایب دـندرک . راومه  نینموملاریما  ربارب  رد  هیماینب  ناگماکدوخ  ریاس  هیواعم و  ياهيرگیزاب  يارب  ار  هار  دـنتخادنا و  هارب  هنادرمناوجاـن 
نتـسکش زا  هک  دروآ  دهاوخ  دوجوب  ار  یتیعقوم  ترـضحنآ  هک  تسنیا  دـنکیم ، نانآ  اب  نتفرگ  رارق  ورایور  هرابرد  ع )  ) نینموملاریما هک 
نوماریپ هک  يدارفا  تمظع  یگنج و  ياهورین  هبنج  زا  هن  نانآ  اریز  دوب ، هدومرف  وا  هک  دش  نانچ  تیعقاو  دنـشابیم . ناوتان  نآ  هرـصاحم 
ياهناهب لیلد و  نیرتمک  نانآ  یناسنا . یهلا و  قوقح  هبنج  زا  هن  دنتشاد و  ار  نینموملاریما  لباقم  رد  تمواقم  يارای  دندوب ، هتفرگ  ار  نانآ 
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مالسلاهیلع نینموملاریما  هک  روطنامه  اذل  دندوبن ، اراد  ص )  ) مرکا ربمایپ  نز  نداد  رارق  زیواتسد  هنامحریب و  راتشک  نانچ  ندرک  اپرب  يارب 
. دنروایب دوجو  هب  رگید  راب  ار  نآ  ریظن  دننک و  اهر  نآ  زا  ار  دوخ  دنتسناوتن  هک  دمآ  دوجو  هب  یتیعقوم  نانچ  تسا : هدومرف 

هیفنح دمحم  هب  باطخ  هبطخ 011-

هحفص 152] ]
، شاب اجرباپ  وت  دـنوش ، هدـنک  ياج  زا  اـههوک  رگا  مدـنزرف ،  ) كذـجان یلع  ضع  لزتـال  لاـبجلا و  لوزت  مهدزاـی  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
زا ار  ام  یتلع  هچ  هک  شیدنایب  نیا  رد  تسخن  مدنزرف ، شاب  ياجرباپ  وت  دنوش  هدنک  دوخ  ياج  زا  اههوک  رگا  راشفب .) مه  يور  اهنادند 
ام هدومن  گنج  بارطضا  ناجیه و  هب  لدبم  ار  ام  یگدنز  شمارآ  هک  تسیچ  ببـس  نآ  تسا ؟ هدیـشک  رازراک  نادیم  هب  دوخ  ياههناخ 
رب نانیا  اب  ام  گنج  ایآ  میراد ؟ یلام  ثرا  ياوعد  ناراکهبت  نیا  اب  ام  ایآ  تسا ؟ هدومن  راداو  گرم  یگدنز و  زرم  رد  نتشادرب  ماگ  هب  ار 

ناگتخابدوخ نیا  اب  ام  ایآ  میزیخرب ؟ راتـشک  هب  نانیا  اب  هک  تسا  هدرک  راداو  ار  ام  یـصخش  تموصخ  اـیآ  تسا ؟ اـیند  لاـم  تورث و  رس 
ییارآ فص  تسین . روما  نیا  زا  کیچیه  هشیپاطخ ، نانکـشنامیپ  نیا  اب  ام  نتفرگ  رارق  يورایور  تلع  هک  نادـب  میراد ؟ ياهلیبق  گـنج 

ار اهناسنا  دنهاوخیم  دـنروهطوغ و  لطاب  رد  نانآ  مینکیم ، تیامح  قح  زا  ام  تسین . لطاب  قح و  ییارآ  فص  زج  رگیدـکی  ربارب  رد  ام 
دنتسب نم  اب  یهلا  ياهنامیپ  موق ، نیا  تسرپ  تسایر  نازاتشیپ  هک  شیدنایب  مه  تقیقح  نیا  رد  دنزاسب . مورحم  یبایقح  ییارگقح و  زا 

اج دندز و  اهيرگبوشآ  هب  تسد  هاگنآ  دنتسکش . ار  نآ  یهلا ، نامیپ  هب  ییانتعایب  لامک  اب  و 
اهنابایب هتشادرب  دوخ  اب  دزادرپب ، مالسا  ینابهگن  هب  دنیشنب و  دوخ  هناخ  رد  تسیابیم  هک  ار  ربمایپ  نز  دنتخاس و  برطضم  ار  یمالسا  هعم 

، دـیاهتخادنا هار  هب  ار  رازراک  نیا  هچ  يارب  هک  یـسرپب  نانیا  زا  رگا  دـندیناسر . گنج  نادـیمب  ار  دوخ  دـندیدرون و  رد  اـههپت  تشد و  و 
ینخس ره  اذل  تسا ، نم  اب  قح  هک  دننادیم  ناشلد  قامعا  زا  نانآ  دوخ  اریز  میهاوخیم ، ار  قح  ام  دنیوگب : دنناوتیمن  وت  خساپ  رد  نانآ 

هدیکشخ موق  نیا  یحور  تایح  راسهمـشچ  ناسنیدب  درک . دهاوخ  تابثا  ار  ناشدوخ  فارحنا  دنروایب ، يزاب  هطـسفس  هطلاغم و  يارب  هک 
ياوتحم نیرتلاعف  شیدـنایب . زین  نانآ  يزغم  تایوتحم  رد  یتخل  دـننادب . شزرا  لـباق  كرد و  ار  ناـیوجقح  تاـیح  دـنناوتیمن  تسا و 

ناکاپ همهنیا  و  تسا ) یـسوم  اب  نوراه  تبـسن  مالـسا ، ربمایپ  اب  شتبـسن  هک  یـسک  ( ) ع  ) بلاطیبا نب  یلع  دوجو  هک  تسنیا  ناـنآ  يزغم 
هکلب تسا ، هدوهیب  اـهنت  هن  یکاـخ  هرک  نیا  رد  دـناهتخاس ، لزلزتـم  ار  دوخ  یگدـنز  تقیقح  قح و  يهعاـشا  رد  هک  راـصنا  نیرجاـهم و 

ار لد  شندرکوگزاب  هک  دـنزیم  جوم  نانآ  يهمجمج  يوت  رد  مه  يرگید  تالیخت  تسا !! رابررـض  اهناسنا  يارب  شناوریپ  وا و  دوجو 
مضه ن لباق  ناحولهداس  يارب  بلطم  نیا  اریز  دناشکیم ، ینیبدب  هب  ار  ناحولهداس  دزاسیم و  هتفشآ 

ققحت رد  ناـنآ  ياهدادعتـسا  اههشیدـنا و  همه  دـننکیم و  مادختـسا  دوـخ  یـصخش  ضارغا  يارب  ار  تقیقح  مالـسا و  ناـنیا  هـک  تـسی 
معط ندیشچ  نارگید و  رب  يدام  ییوجيرترب  یگماکدوخ و  يارب  ياهلیسو  مالـسا  هک  دوشیم  فورـصم  یناطیـش  نامرآ  نیا  ندیـشخب 
نانیا ام  مدنزرف ، دناهدز . یـشکدوخ  هب  تسد  دناهدش و  لدبم  تایح  دض  تادوجوم  هب  نانیا  ینیع  تابـساحم  نیا  اب  دشابیم . یهن  رما و 

رد ناـنآ  گرم  قح  اـت  میاهدادـن ، مدرم  نیا  هب  یگدـنز  اـم  سب . تسا و  ادـخ  نآ  زا  توم  تاـیح و  قح  اریز  میروآیمن ، رد  ياـپ  زا  ار 
هداتفا راکب  قح  ینابهگن  يارب  هک  تسا  يدنوادخ  هتفای  مسجت  تیشم  دوشیم ، هدیشک  قح  زا  عافد  هار  رد  هک  يریشمش  دشاب . ام  رایتخا 
يادـص هب  شوـگ  هدـش ، روهطوـغ  بارطـضا  شروـش و  رد  اـهلد  مهرب و  مهرد و  اـهزغم  تاـیوتحم  هک  رازراـک  ماـگنه  نیا  رد  تـسا .

هدـید هدیـشک  کلفب  رـس  یهوک  دـننام  هک  اهبکرم  يور  دـنمونت ، ياـهلکیه  زا  هدـم . ارف  هدرک ، رپ  ار  اـضف  هک  اهریـشمش  كاـچاکچ 
هار دوخ  هب  هدوهیب  تسین  يربخ  ناشیرپ  رکف  هسوسو و  زج  تسین  يربخ  ناج  لد و  لـکیه ز  همهنآ  رد  اریز : شاـبم . بوعرم  دـنوشیم ،

هوبنا زا  تسا ، ادـخ  شهاگهیکت  هک  یـسک  شابم ، لزلزتم  نک ، تمواقم  تسین  يربخ  ناسنا  دـنوید ز  دد و  یتشم  یـساره  سرت و  هدـم 
. درادن یساره  میب و  نمشد 
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نیمز يور  ار  تمدق  راپسب  ادخ  هب  ار  تاهمجمج   ) كرصب ضغ  موقلا و  یصقا  كرـصبب  مرا  کم  دق  ضرالا  یف  دت  کتمجمج  هللا  رعا 
يوگ نوچ  هک  ياهمجمج  (. ) شوپب نمـشد  هوبنا  زا  هدـید  زودـب و  نمـشد  فوفـص  نیرخآ  هب  مشچ  رادـب ، تباث  هتفر  ورف  خـیم  ناـنوچ 

، مدـنزرف تفرگ . دـهاوخ  شیپ  ار  يدوبان  هار  هتـشگ ، تعیبط  نیناوق  ياپ  شیپ  يوگ  دوز  ای  رید  دـشابن ، یهلا  ناـگوچ  میلـست  راـیتخایب 
نایرجب یهلا  تیـشم  نادـیم  رد  همه  همه و  اـهینوگرگد  تاـکرح و  اـهورین و  تسا . ادـخ  گرم  یگدـنز و  کـلام  هک  منکیم  دـیکات 
تـشگنا دـنب  کی  زا  تسا . هدرک  ادـیپ  نیرفآ  یتسه  اب  یکیدزن  ییانـشآ  هک  تسا  یـسک  یمئاد  رکذ  هللااب . الا  هوقال  لوحـال و  دـنتفایم .

تیشم زا  یهاگهولج  تسا ، تیلاعف  لوغشم  وت  همجمج  ریز  رد  هک  تاطابترا  هکبش  نویلیم  دصناپ  اب  يزغم  لولس  درایلیم  داتشه  ات  هتفرگ 
یتسیاب لطاب ، اب  راکیپ  ماگنه  رد  تسا ، هدـش  هدرپس  ام  رب  تناما  هب  يزور  دـنچ  هک  اهدادعتـسا  اهورین و  همه  نیا  تست . يادـخ  يهرهاق 

رازاب اجنیا  میاهدـماین . تعیبط  يابیز  رظانم  ياشامت  يارب  اجنیا  تسین ، ابیز  يوج  بل  اجنیا  دوش . میدـقت  وا  هاگـشیپ  هب  صالخا  فک  رد 
کیاکی شابم ، لزلزتم  تسا . ام  یتسه  یگدـنز و  هک  تسا  یهلا  تناما  ندـینادرگرب  هاگیاج  رازراـک  نادـیم  نیا  تسین . مه  يرگادوس 

وفص
يزوریپ نامرهق  نانوچ  زودب  نمشد  فوفص  نیرخآ  رب  هدید  دزاسن . تبوعرم  هریخ و  نانآ  یگنج  لیاسو  اهورین و  رگنم ، ار  نمـشد  ف 

دنوادخ دزن  زا  يزوریپ  هک  نادب  و   ) هناحبـس هللا  دـنع  نم  رـصنلا  نا  ملعا  و  دریگب . ار  مصخ  ههبج  نیرخآ  ددرونرد و  ار  نمـشد  هوبنا  هک 
هتفرگ رارق  امنناسنا  ناگدـنرد  قطنم  قوف  رد  هک  ام  یهلا  ياوشیپ  قطنم  تسنیا  سب  تسادـخ و  يارب  ادـخ و  زا  يزوریپ  تسا .) ناحبس 

اههجنپ و اب  ار  خیرات  رساترس  هک  تسا  یناتفـص  گرگ  نانخـس  مدرب ، نیب  زا  ار  نمـشد  نم  مدش ، زوریپ  نم  متـشک ، نم  مدز ، نم  تسا .
نونکات هک  تسیاهلمج  متـشگ ، زوریپ  مدروآرد و  ياپ  زا  ار  ییاهناسنا  ای  ناسنا  نم  دـناهدومن . نیگنر  اهناسنا  نوخ  اب  دوخ ، ياهنادـند 

همه هک  تسا  یمدآ  هدـنرد  تعیبط  نیا  دوب . دـهاوخ  نینچ  مه  نیا  زا  سپ  هک  دوشیم  ساسحا  تسا و  هتخادـنا  نینط  خـیرات  ياضف  رد 
رتدـیلپ و دـننادیم . دوـخ  تلاـسر  هداـم  نیلوا  ار  هار  نـیا  رد  يراکادـف  دنـشوکیم و  نآ ، فـیطلت  لیدـعت و  يارب  ناربماـیپ  ناحلـصم و 

تـسکش ار  هدـش  هتـشک  زوریپ و  ار  هدنـشک  هک  تسا  ياهناراکتیانج  يراذـگمان  نآ ، زا  رتزادـگناج  یمدآ و  تعیبط  نیا  زا  رتروآترفن 
تعیبط فیطلت  لیدعت و  رد  هک  الاح  دیوگب : ربخیب  تایح  زا  ناراذگمان  نیا  هب  هک  تسین  یسک  رگم  دنمانیم !! هدروخ 

دیربن و راکب  ار  هملک  نیا  امش  رگا  دیزاسن . رتهناوید  رتتسم و  يزوریپ  هملک  اب  ار  ناراکتیانج  القا  دیرادیمنرب  مدق  نآ  تیبرت  يرـشب و 
هب دـنچ  یکـشا  دـنریگب و  رارق  دوـخ  نادـجو  يوراـیور  ناراـکتیانج  نآ  يزور  هـک  دوریم  نآ  لاـمتحا  دـینک ، تیاـفک  لـتاق  هـملک  هـب 
هک دهدیم  ناشن  ار  یهاگراکـش  هرظنم  هک  ار  ییاهولبات  نوخ ، ياههرطق  مارتحا  يارب  دوخ و  يارب  دییایب ، دنزیرب . نتـشیوخ  یـشکدوخ 
رد ار  دوخ  ياهدازون  هک  یناویح  دـینک ، دوبان  دـینازوسب  دروآیم ، رد  ياپ  زا  روصت  قوف  هجنکـش  اب  ار  ییاونیب  ناویح  یتسمرـس  هدـنرد 

تـسدرود ياهقفا  هب  مشچ  یهوک  هنماد  رد  سای ، تلاح  اب  هدـیدرونرد  ار  اـههرد  اـههوک و  اذـغ  ندرک  ادـیپ  يارب  هدرک  یفخم  هنایـشآ 
دـسریم و هار  زا  یتسمرـس  هدـنرد  ناهگان  دورب ، دوخ  يهنایـشآ  هب  ور  دـنک و  ادـیپ  دوخ  نادازون  يارب  ییاون  گرب و  هک  دـشاب  هتخود ،

رادناج نآ  دسرب ! فده  هب  شریت  هکنآ  يارب  هکلب  یگنـسرگ ، عفر  يارب  هن  لگنج ، یـشحو  زا  رتهدـنرد  ناسنا  ای  دـنکیم ، شایـشالتم 
رتتسم ار  ناگدـنرد  نهک  بارـش  دـننام  ياهسامح  اب  دوشیم و  ادـیپ  يدـنمرنه !! شاـقن  دزاـسیم !! مورحم  شذـیذل  تاـیح  زا  ار  اونیب 

راخ مدرم  یگدنز  نایرج  زا  ار  نالک  ییاهلوپ  دروآیم و  رد  ولبات  تروصب  ار  زوسناج  حیقو و  هرظنم  نیا  دیامنیم !
نآ رد  ار  مدرم  تایح  مه  دیامنیم و  دکار  ولبات  نآ  رد  تسا ، هدمآ  دوجوب  مدرم  يداصتقا  نوئـش  نایرج  يارب  هک  ار  لوپ  مه  هدرک ، ج 
ادص دنمزوریپ  ار  تایح  دض  ناگدنرد  هک  یناسک  يرآ ، دنربیم !! تذل  اههرظنم  نیا  ياشامت  زا  دـنیوگیم : دـناشکیم ! یچوپ  هب  ولبات 

دوجو هب  هدش ، هتشک  مولظم  هدنشک و  ملاظ  هرظنم  ياشامت  ماگنه  رد  هک  ار  یحور  زیمآانت  تلاح  دنناوتیم  هک  دنتسه  اهنامه  دننکیم !
تایح تمظع  تفایرد  زا  هک  تسا  حور  زیگنا  ضقانت  مطـالت  زا  یعون  هکلب  تسین ، تذـل  نیا  زور ، هیـس  ياونیب  دـنمانب ! تذـل  دـیآیم ،

ياهضقانت نیا  هک  دنادیم ؟ یسک  هچ  ددرگیم . یشان  تسا ، هدرک  راتفرگ  ار  تایح  هظحل  نآ  رد  هک  ياهناراکبان  یـشزرایب  رادناج و 
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يرگید زا  سپ  یکی  ار  زوسنامناخ  ياهگنج  هنوگچ  و  دراذـگیم ؟ ياجب  یئاهریثات  هچ  اهناسنا  ام  حور  رد  شخب ، تذـل  رهاظب  یحور 
زا دییایب  راک  نایاپ  دوش  رهاظ  وا  دود  راکـشآ  شقوذ  ناهنپ و  شـشتآ  دننک : قوذ  دیراذگب  يرآ  دروآیم . دوجو  هب  خیرات  هاگرذگ  رد 

هراـبرد ار  هدروخ  تسکـش  لـتاق و  هراـبرد  ار  زوریپ  يهملک  زگره  مینک و  رظن  دـیدجت  تاـیح  هب  طوـبرم  تاحالطـصا  رد  زورما  نیمه 
يانعم سب . تسا و  ادخ  يارب  ادخ و  زا  يزوریپ  مییوگب : ع )  ) نینموملاریما اب  ادصمه  دییایب  میربن . راکب  نالوتقم 

زج یهلا ، تیـشم  نودـب  تاـیح  رد  فرـصت  سپ  سب ، تسادـخ و  راـیتخا  رد  توم  تاـیح و  نوچ  هک  تسنیا  رـصتخم  روـطب  هلمج  نیا 
دوخ تایح  دنناکـشخیم ، ار  نآ  دـنزادنایم و  شزرا  زا  ار  نارگید  تایح  ییاهناسنا  ای  ناسنا  هک  هاگنآ  درادـن و  يرگید  ماـن  تیاـنج 

تسا هداد  ماجنا  ار  ياهفیظو  اهتایح  دض  نیا  ندرک  دوبان  يدصتم  ددرگیم . ندش  دوبان  راوازس  هداتفا  شزرا  زا  یهلا  تیشم  قبط  نانآ 
دافم تسادخ . يارب  ادخ و  نآ  زا  يزوریپ  سپ  تسا ، ادـخ  زا  نوناق  ییامنهار و  تردـق و  نوچ  تسا . هتـشاد  ررقم  تایح  هدـننیرفآ  هک 

نم الا  رـصنلا  ام  و  تسا : هدمآ  نینچ  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  رد  تسا ) ناحبـس  دـنوادخ  دزن  زا  يزوریپ  هک  نادـب  ( ) ع  ) نینموملاریما هلمج 
يرای اب  دنوادخ  . ) میحرلا زیزعلا  وه  ءاشی و  نم  رصنی  هللارـصنب  میکح .) زیزع  دنوادخ  دزن  زا  رگم  تسین  يزوریپ  . ) میکحلا زیزعلا  هللا  دنع 

(. میحر زیزع  يادخ  تسوا  دزاسیم و  زوریپ  دهاوخب  ار  هک  ره  دوخ 

لمج باحصا  رب  يزوریپ  زا  سپ  هبطخ 012-
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لاجرلا و بالصا  یف  ماوقا  اذه  انرکسع  یف  اندهش  دقل  و  اندهش ، دقف  لاق : معن . لاقف  انعم ؟ کیخا  يوها  مهدزاود  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
ام اب  تردارب  يرآ ، دومرف : یلب . درک : ضرع  دوب ؟ ام  اب  تردارب  هدارا  لیم و  ایآ   ) نامیالا مهب  يوقی  نامزلا و  مهب  فعریـس  ءاسنلا  ماحرا 

نانز محر  نادرم و  بلص  هاگناهن  رد  زونه  هک  دندرک  تکرش  دنتـشاد و  روضح  ییاههورگ  ام  رازراک  رکـشل و  نیا  رد  تشاد و  روضح 
هلیسوب نامیا  دروآیم و  نوریب  رایتخایب  ناهگان و  ار  نانآ  نامز  هک  دسریم  ارف  يزور  دناهدوشگن و  ایند  نیا  هب  هدید  یتح  هتـشاد ، رارق 

شیپ رگ  ینم  شیپ  ینم  اب  وچ  ینمی  رد  رگ  اهناسنا  زیگناتفگش  داحتا  دندوب  ام  اب  یلو  دندوبن ، ام  نایم  رد  نانآ  ددرگیم .) تیوقت  نانآ 
هدیقع ار  نانیبناهج  نافوسلیف و  زا  یخرب  ینم  وت  ای  ماوت  نم  هک  مبجع  رد  دوخ  ینمی  راگن  يا  منانچ  وت  اب  نم  ینمی  رد  ینم  یب  وچ  ینم 

دارفا رد  یعونتم  ياهداحتا  دراد ، دوجو  ءانثتـسا  نودـب  یناسنا  دارفا  همه  نایم  هک  یناور  ینامـسج و  ياهفالتخا  همه  اـب  هک  تسا  نآ  رب 
تافالتخا یتسیاب  تسخن  تسا . دنمزاین  ناوارف  هنامیمص و  ياههشیدنا  يدرگیپ و  هب  اهنآ  تخانش  كرد و  هک  دوشیم  هدهاشم  عون  نیا 

یم مینک : حرطم  اهناسنا  رد  ار  اهنآ  ءاشنم  و 
یـصخشم ياهزرم  ياراد  ادـج و  رگید  تادوجوم  زا  دوخب ، صوصخم  نیعت  نتـشاد  اب  ناسنا  ریغ  ناسنا و  زا  معا  يدوجوم  ره  هک  میناد 

یناسنا دارفا  همه  نایم  یعیبط  فالتخا  نیا  میروآیمن . دروم  نیا  رد  ار  تادوجوم  یعیبط  فـالتخا  نیا  هب  طوبرم  ثحاـبم  اـم  دـشابیم .
یناوختـسا نوخ و  گر و  تسوپ و  تشوگ و  دوخ  يارب  يدرف  ره  هکنیا  ینعی  دراد . دوجو  دـنراد ، دوخ  هب  صوصخم  نیعت  کی  ره  زین 

یناور ياهتیفیک  رد  تخس  یفالتخا  عونت و  ینامسج ، یعیبط و  فالتخا  نیا  دوجو  اب  هک  تسنیا  مهم  بلطم  تسین . دیدرت  ياج  دراد ،
ریاس ورملق  رد  هک  یتروص  رد  دزاسیم . رود  گنـس  اب  ناسنا  يهلـصاف  دـح  رـس  ات  رگیدـکی  زا  ار  ناـنآ  يهلـصاف  یهاـگ  هک  دـنراد  زین 

. دوشیمن هدید  تخـس  فالتخا  نیا  دنتـسه ، مه  ناور  ياراد  ناسانـشناور  یـضعب  يهدیقعب  تایح و  ياراد  هک  تاناویح  یتح  تادوجوم 
تـسا یتاذ  نورب  ياههزیگنا  هب  طوبرم  اهنت  یحطـس و  رایـسب  اهنآ ، نایم  فالتخا  دودـحم و  تاناویح  ناور  تایح و  تیلاعف  ياـهلاناک 

دننام دندرگیم ، طوبرم  رگیدـکی  اب  اهداحتا  زا  یعاونا  اب  زاب  دـنراد ، هک  یتخـس  یناور  فالتخا  اب  اهناسنا  هریغ . تسیز و  طیحم  دـننام 
ار ناسنا  رازه  اهدص  هک  دنکیم  ادیپ  تدـش  يردـقب  یهاگ  اهداحتا  نیا  هریغ . ندوب و  هدـیقع  مه  راکمه و  داژن و  مه  ندوب و  نطو  مه 

ب
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نینچ دـیدرت  نودـب  دـننکیم . یقلت  دارفا  همهنآ  يارب  گرم  کی  یگدـنز و  کی  نانآ  همه  هک  يروطب  دزاـسیم ، لدـبم  ناـسنا  کـی  ه 
اب هک  اـهداحتا  نیا  رد  دروآ . رامـشب  اـهناسنا  یناور  تاـصتخم  زا  ار  اـهنآ  یتسیاـب  اذـل  درادـن ، دوجو  نارادـناج  ریاـس  ناـیم  ییاـهداحتا 
اب اـهناسنا  تاـطابترا  طـیحم و  زا  یـشان  تاـیقالخا  اـهگنهرف و  هب  طوـبرم  دـیاقع  راـک و  داژن و  نطو و  دـننام  یتاذ  نورب  ياـههزیگنا 
زا رگید  یعون  دـیامنیم . زورب  ياهداحتا  رد  ییاهینوگرگد  لماوع ، اههزیگنا و  نآ  رد  تـالوحت  زورب  اـب  دـنیآیم  دوجو  هب  رگیدـکی ،

لماوع و زا  یـشان  هک  هچنآ  ینامـسج و  تافالتخا  هنوگچیه  هدوب ، ینورد  نآ  لماع  هک  دوشیم  ساسحا  یناـسنا  عون  دارفا  ناـیم  داـحتا 
نیا زاواي  روظنم  هتبلا  میماـنیم . نیرب  داـحتا  ار  عون  نیا  اـم  دزاـسب . دوباـن  وحم و  ار  لـماع  نآ  دـناوتیمن  تسا ، یتاذ  نورب  ياـههزیگنا 
هدوب رادروخرب  نآ  رثوم  لکـشب  يداحتا  نینچ  زا  اهنارود  طیارـش و  همه  رد  عماوج و  همه  رد  اـهناسنا  همه  هک  تسین  نآ  نیرب  داـحتا 

هب رگا  هک  میریذـپیم  ار  یـصاخ  دادعتـسا  دوجو  تسا ، هتفرگ  تروص  ناسنا  يهرابرد  هک  یتاعلاطم  عومجم  هظحالم  اب  اـم  هکلب  دنـشاب 
نیا ا دوجو  دهاش  نیرتهب  دروآیم . دوجو  هب  نایمدآ  نایم  ار  يزیگناتفگش  داحتا  دوش ، روراب  دسرب و  تیلعف 

ناـمگ هک  هچنآ  فـالخرب  تسا . هدرک  رپ  ار  خـیرات  رـساترس  هک  تسا  اـهناسنا  زا  یناوارف  دارفا  ناـیم  قـشع  تـبحم و  هدـیدپ  دادـعتس ،
هک تسا  روبزم  دادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هب  تکرح و  لـماع  هدـیدپ  ود  نیا  هکلب  تسین ، داـحتا  هدـنروآ  دوجوب  قشع  تبحم و  دوریم ،

داحتا هک  یتروصرد  تسا ، یناور  یـصاخ  ياهتیفیک  زا  هک  تسا  هدارا  زا  يدیدش  هبترم  روبزم  هدـیدپ  ود  اریز  ددرگیم ، داحتا  هب  رجنم 
یناوهـش و ياهتیلاعف  اب  ار  دوخ  باسح  زونه  هک  یناـسک  يارب  داـحتا  نیا  مهف  دـشکیم . رب  رـس  ناـیمدآ  ياـهناج  رهوج  زا  ثحب  دروم 
ار قشع  يدرگ  قشع  لامک  یناد  ار  لقع  یـشاب  لقع  اریز : تسا ، ریذپانناکما  دـناهدومنن ، نوگانوگ  هیفـصت  ياهیتسرپدوخ  تالایخ و 

سباه ساموت  وگتفگ  نیا  رد  ام  زاسمد  نینچمه  تسین . مکش  نییاپ  مکش و  يالاب  نایم  ناگدشمگ  نآ  اب  ام  نخس  يور  اذل  لامج  ینیب 
هک میرادن  مه  یلوایکام  اب  يراک  و  تسا . ناسنا  گرگ  ناسنا  دـیوگیم : درگنیم و  اهناسنا  هب  ندوب  گرگ  کنیع  تشپ  زا  هک  تسین 

تسا مدآ  دالوا  كاپ  ياهترطف  اب  ام  نخس  يور  دناهدومرف !!! هزاجا  ار  ناسنا  اهنویلیم  ندرب  نیب  زا  روظنم ، فده  کی  هب  ندیـسر  يارب 
حو لگ  کی  رد  ار  تشهب  نش و  هرذ  کی  رد  ار  ایند  هکنیا  يارب  دهدب : حیضوت  ار  نآ  تسا  هتسناوت  ریز  هعطق  رد  کیلب  مایلیو  هک 

ار نومـضم  نیا  معط  هک  مینکیم  تبحـص  یـسک  اب  اـم  تعاـس . کـی  رد  ار  تیدـبا  راد و  هگن  تتـسد  فک  رد  ار  تیاـهنیب  ینیب ، یش 
هدماج لافـس  یناویح  حور  تسا  هدحاو  سفنک  یناسنا  حور  ناشداب  دشاب  هدروآ  ددع  رد  ناشدادـعا  اهجوم  لاثم  رب  هک : تسا  هدیـشچ 

زا هسنارف  يرازگربـخ  هک  دـنناوخیم  یمـسر  هماـنزور  کـی  رد  یتـقو  هک  میراذـگیم  ناـیم  رد  لد  درد  یناـسک  اـب  اـم  يوـلوم )  ) تسا
هک دوخ  لاس 1978  همانلاس  رد  وتیتسنا  نیا  دـنکیم : لقن  نینچ  تسا  ملهکتـسا  رد  نآ  رقم  هک  حلـص  يارب  شهوژپ  یللملانیب  يوتیتسنا 
رد دوشیم . غلاب  رالد  نویلیم  کی  هب  هقیقد  ره  ناهج  رـسارس  رد  یماظن  هنیزه  هک  تسا  هتـشاد  مالعا  دـش ، رـشتنم  هتـشذگ  هبنـشجنپ  زور 

ندناوخ اب  2537 ص 3 ) هام 1357 : تشهبیدرا  هبنش 9  يهرامش 889  زیخاتسر   ) تسا ناهج  یماظن  هنیزه  رالد  درایلیم  هب 400  غلاب  لاس 
یسور یسیلگنا و  يوسنارف و  یناریا و  برع و  درف  کی  يارب  دروآیمرب  لد  زا  ییاقیرفآ  هایس  کی  يارب  هک  ار  یهآ  نامه  شرازگ  نیا 

شراـسخرب نازوس  ترارح  کـی  اـب  يرـشب  دارفا  نیا  يهمهب  شنازوـس  کـشا  تارطق  دروآیمرب . زین  يدـنه  ییاـکیرمآ و  یناـملآ و  و 
اب تبحـص  ام  رتیلک : ترابع  هب  دنـشابیمن . ناراگزور  ياـهفسوی  نب  جاـجح  اـهنورن و  اـهزیگنچ و  نخـس  نیا  ناگدنونـش  دزیریم .

هناسنا
اب ار  اهناسنا  لک  طابترا  دناهتسناوت  هک  تسا  يرشب  هتفای  لماکت  حاورا  نایم  تسا ، ام  یسررب  دروم  هک  يداحتا  اهناسنا . دض  هن  میراد  ا 
وا سفن  اسفن  لتق  نم  هنا  دهدیم : ربخ  نینچ  دوخ  مالک  رد  نیرفآ  تدحو  دـنوادخ  دـننک . كرد  گرزب  دـنوادخ  زاس  تدـحو  تیـشم 

ناونع نودـب  ار  هک  یناسنا  هک  سک  ره  عطق  روطب  . ) اعیمج سانلا  ایحا  امناکف  اهایحا  نم  اعیمج و  ساـنلا  لـتق  اـمناکف  ضرـالا  یف  داـسف 
هدنز ار  یـسک  رگا  تسا و  هتـشک  ار  اهناسنا  يهمه  هک  تسا  نانچ  دشکب ، دزادـنایب ، هارب  نیمز  يور  رد  يداسف  هکنیا  نودـب  صاصق و 

. درادـن ادـخ  نانخـس  هب  یهار  يزادرپهناسفا  تسین و  رعـش  يدـنوادخ  مـالک  تسا .) هدرک  هدـنز  ار  اـهناسنا  همه  هک  تسا  ناـنچ  دـنک 
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زونه هک  ار  یناسک  داحتا  ریـسفت  دروم  هلمج  رد  ع )  ) نینموملاریما دـنکیم . وگزاب  ام  يارب  ار  اهناسنا  تقلخ  یلـصا  ياـنب  ریز  دـنوادخ 
زا یکی  هک  تسا  اههتـساوخ  هدیقع و  رد  داحتا  راوگرزب  نآ  نخـس  رهاظ  هچ  رگا  درادیم . نایب  ناگدنزاب  دناهدوشگن ، ایند  نیا  هب  هدـید 
هب لوصو  نیرب و  داحتا  كرد  تامدقم  نیرتیساسا  یتدیقع  یگناگی  نیمه  یلو  تسا ، نیرب  داحتا  زا  سپ  یگناگی  لماوع  نیرتیساسا 

. تسا نآ 

هرصب مدرم  شنزرس  هبطخ 013-

هحفص 166] ]
زا دیتشگ .) رتش )  ) اپراهچ هاگآان  ناوریپ  نز و  رکشل  هرـصب  لها  امـش   ) همیهبلا عابتا  هارملا و  دنج  متنک  مهدزیـس  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 
هک تسا  خیرات  نینوخ  ثداوح  زا  یکی  لمج  گنج  دنتـشگ ! ياپراچ  وریپ  نز و  رکـشل  دندرک و  رارف  ع )  ) یلع اب  يزاسمد  تموکح و 

لماع نییعت  يهرابرد  مالسا  خیرات  ناققحم  ریبز . هحلط و  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  ياهنز  زا  یکی  هشیاع  دنرفن : هس  نآ ، يهدننکاپرب  نازاتـشیپ 
هشیاع تباقر  تسا  هدوب  هشیاع  رفن  ود  نآ  یلـصا  يهدننک  کیرحت  دنیوگیم : یـضعب  دنراد ، رظن  فالتخا  رفن  هس  نیا  زا  کی  يهرامش 
تسا فورعم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یگدنز  ياهزور  نیرخآ  ات  وا  زا  دعب  هچ  ربمایپ و  تایح  نامز  رد  هچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اب 

هحلط و تیصخش  زا  رتالاب  یلومعم  مدرم  دزن  رد  ربمایپ  اب  ندوب  رسمه  تهجب  هشیاع  رابتعا  هکنیا  يهفاضاب  درادن . لیـصفت  هب  یجایتحا  و 
، دوـب هچ  ره  هشیاـع  هک  دـندقتعم  یهورگ  دوـب . هدرک  زاربا  رفن  ود  نآ  زا  شگرم  عـقوم  رد  رمع  هـک  داـقتنا  نآ  اـب  اـصوصخم  دوـب ، ریبز 
. دـنتخادنا هارب  ار  لمج  يهلئاغ  هدومن  کیرحت  ار  وا  هک  دـندوب  ریبز  هحلط و  نیا  تشاد ، ار  دوخ  صاخ  شزرا  هک  دوب  نز  کی  هرخـالاب 

حلط يهرابرد  تلیضف  لضف و  بابرا  فرط  زا  اهدعب  هک  ییاهخیبوت  هب  هورگ  نیا 
وا دندیشک و  نوریب  دوخ  هاگیاج  زا  ار  ربمایپ  نز  رفن  ود  نآ  لیلد  نیمادک  هب  هک  دوب  نینچ  نانآ  خیبوت  دننکیم . دانتـسا  دشیم ، ریبز  ه و 
نب هیواعم  رفن  هس  نآ  كرحم  لصا  دـنیوگیم : یمالـسا  خـیرات  نارگ  لیلحت  زا  رگید  یعمج  دـندومن . دوخ  یتسرپ  تسایر  زیواتـسد  ار 
هـس نیا  لاـحرهب  دوب . هدرک  راداو  يرگیزاـب  هب  هدرپ  يور  رد  ار  رفن  هس  نآ  هدز  تاـکیرحت  هب  تسد  هدرپ  تشپ  رد  هک  تسا  نایفـسیبا 

!! دندیشک اهتمحز  هداهن ، دوب ، هدرک  تابثا  ار  ع )  ) نینموملاریما تموکح  هک  یمالـسا  نیناوق  لوصا و  يور  ياپ  ییانتعایب  مامت  اب  رفن 
دنتشگرب و دنداد و  نتشک  هب  ار  ناسنا  رازه  اههد  دندیسر و  هرصب  هب  ماجنارس  هتـشاذگ  رـس  تشپ  اهنابایب  اههوک و  دندیدرونرد و  اههار 

دوخ رایتخا  رد  ار  مدرم  لام  دـناوتب  رطاخ  شمارآ  اب  هک  دـندرک  راومه  هیواعم  ینعی  یلوایکام  بتکم  داتـسا  زات  تخات و  يارب  ار  نادـیم 
ریـسفت هب  میزادرپیم  نونکا  لمج . يهلئاـغ  تسرهف  دوب  نیا  دزاـسب . دـیزی  شدـنزرف  هدرب  ار  نیمز  يور  رد  هللا  هفیلخ  نادـنزرف  دریگب و 

. دیتشگ رتش )  ) اپراچ هاگآان  ناوریپ  نز و  رکشل  هرـصب  لها  امـش  دیامرفیم : هرـصب  لها  هب  باطخ  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تالمج 
یهابت اهیتخبدب و  نیا  زا  یهاوخدوخ  نامردیب  درد  یتسرپ و  تسایر  يرامیب  يرآ ،

طقاس یناسنا  تیعقوم  زا  لتخم و  ار  نتشیوخ  تیدوجوم  همه  اهنت  هن  دزیرگب ، تلادع  قح و  زا  هک  ياهعماج  درف و  دراد . ناوارف  روطب  اه 
دنیشنب و تسیابیم  هک  ار  ینز  دیامنیم . داینبیب  ياههتـساوخ  شوختـسد  دزیریم و  مه  رد  زین  ار  هحلاص  نیناوق  لوصا و  هکلب  دنکیم ،

رازه اههد  دـیامنیم و  اهرهـش  اهنابایب و  یهار  ددرگ ، عامتجا  دارفا  هب  مرکا  ربمایپ  شرـسمه  ياـهتمظع  لاـقتنا  هطـساو  تیبرت و  لـماع 
نم هکنیا  يارب  هچ !؟ يارب  نیناوق  لوصا و  ضقن  همهنیا  ددرگیم . رب  شاهناخ  هب  لتخم  نادـجو  اب  دـناطلغیم و  نوخ  كاخب و  ار  ناسنا 

نایغط و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  اب  تفلاخم  تلع  دنزرویم !! تبحم  رهم و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ناگتفایدـشر  ارچ  ای  مهاوخیم ! تسایر 
دندوب هداد  رارق  زیواتسد  ارنآ  هک  نامثع  یهاوخنوخ  اریز  تسین ، میتفگ ، هکنآ  زج  ریبز  هحلط و  هشیاع و  فرط  زا  وا ، ینوناق  تموکح  رب 
دندوب هدومرف  اهراب  هکناـنچ  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هکنیا  مود  دـندوبن . ناـمثع  مد  یلو  ناـنآ  هکنیا  یکی  دوب : اـنعمیب  نشور  لـیلد  ود  هب 

یبن ره  راختفا  يولوم  لوقب  هک  ع )  ) نینموملاریما زا  لمج  بوشآ  ناگدـننکاپرب  هک  یماگنه  تسا . هدوب  ناـمثع  نوخ  زا  مدرم  نیرتيرب 
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دوخ پ ریگمشچ  تیعقوم  زا  ار  ربمایپ  نز  تسخن  دندش ، نادرگ  يور  دوب ، یلو  ره  و 
هک ياهدـنزاس  لوصا  اب  تفلاخم  دـح  ات  نوگرگد و  یلک  هب  ار  وا  تیـصخش  هک  نینموملاریما  اب  تفلاـخم  دـح  اـت  ار  وا  دـندروآ و  نییا 

تیـصخش هناگی  اب  هزرابم  هلیـسوب  یتسرپ  تسایر  زج  فده  هک  تهجنادـب  و  دـنداد . لزنت  دوب ، هدومرف  ررقم  تموکح  هرابرد  شرـسمه 
وا هب  هشیاع  هک  يرتش  نآ  اپراچ ، ندرک  ملع  هب  هدومنن  تعانق  ربماـیپ  نز  نداد  لزنت  هب  فدـه ، نیا  هب  لوصو  يارب  دوبن ، خـیرات  یناـسنا 

فاوط رتش  رود  دنتخیر ، اهنوخ  دـندومن . یقلت  یمالـسا  هعماج  تشونرـس  يهدـننکنییعت  ار  راوسرتش  رتش و  دـنتخادرپ . دوب ، هدـش  راوس 
نآ هیواعم  هک  دوب  نیا  دنتفرگ ، هک  ياهجیتن  هرخالاب  دـندومن !! راداو  ناویح  نوماریپ  فاوط  رد  یناوخزجر  هب  ار  حولهداس  مدرم  دـندرک !

قافن مکنید  قاقش و  مکدهع  قاقد و  مکقالخا  دندرک . راوس  مدرم  شودرب  ار  یناسنا  لوصا  يهمه  يهدننک  نوگنرس  خیرات و  راوخنوخ 
عضو رد  یعیبط  طیحم  ریثات  تسا .) روش  دیماشآیم  هک  یبآ  قافن و  ناتنید  هتسکش و  تسس و  ناتنامیپ  تسپ ، ناتقالخا   ) قاعز مکءام  و 

ناگدنراد اپرب  یهابت  یتسپ و  رد  یحیضوت  مکی - هلئـسم  تسا : هدش  دزـشوگ  مهم  رایـسب  هلئـسم  دنچ  هبطخ  نیا  عومجم  رد  مدرم  یناور 
سلاهیلع نینموملاریما  ییوگ  بیغ  مود - هلئسم  رتش . ناوریپ  نز ، نایرکشل  تسا : هدش  نایب  هلمج  ود  رد  هک  لمج  گنج 

یتشک هنیس  دننام  امش  دجسم  هک  منیبیم  نینچ  . ) اهتحت نم  اهقوف و  نم  باذعلا  اهیلع  هللا  ثعب  دق  هنیفـس  وجوجک  مکدجـسمب  یناک  مال :
تیاور ود  رد  یئوگ  بیغ  نیا  تسا .) هدومن  قرغ  ار  نآ  نانکاس  همه  هتفرگ ، ارف  ار  شنییاپ  الاب و  يدنوادخ  باذع  هک  تسا  ایرد  يور 

تاصخـشم نیا  تسا . هداتفا  هارب  نآ  رد  لمج  گنج  هک  هرـصب  یعیبط  طیحم  تاصخـشم  نایب  موس - هلئـسم  تسا . هدـش  لـقن  مه  رگید 
نتنا مکدـالب  نیمز . يدوگ  - 4 تسا . بآ  رواجم  هک  نیمز  یئوبدـب  تفاـثک و  - 3 بآ . هـب  یکیدزن  - 2 روش . بآ  - 1 تـسا : ریز  رارقب 

رهش نیرتکیدزن  تسا  يدنوادخ  ياهرهش  رد  نیمز  نیرتفیثک  ياراد  امش  ياهرهش  . ) ءامسلا نم  اهدعبا  ءاملا و  نم  اهبرقا  هبرت ، هللا  دالب 
عضو رد  ار  یعیبط  طیحم  ریثات  هک  تسا  یسانشهعماج  رد  یملع  لئاسم  نیرتبلاج  زا  یکی  هلئسم  نیا  نامسآ .) زا  اهنآ  نیرترود  بآ و  هب 
یعیبط ریـسفت  دنکیم و  تابثا  ار  مالـسا  يرگنعقاو  هک  تسا  نشور  لیالد  زا  یکی  نیا  تسا . هدرک  حرطم  لماک  حوضو  اب  مدرم  یناور 

همدـقم و رد  نودـلخ  نبا  هلیـسوب  يدـعب  نورق  رد  هلئـسم  نیا  دـنکیم . دادـملق  يرورـض  فراعم  زا  یمـسر ، روطب  ار  یناـسنا  تیدوجوم 
مدرم هجوت  دروم  یملع  الماک  لصا  کی  دننام  مه  زورما  هتفرگ ، رارق  شریذپ  یسررب و  دروم  احورشم  نیناوقلا  حور  باتک  رد  ویکستنم 
یعیبط طـیحم  تاریثاـت  هک  تسنیا  دریگب  رارق  تقد  دروم  ثحبم  نیا  رد  یتسیاـب  هک  یبلطم  تسا . هتفرگ  رارق  ناسانـشهعماج  ناـسانش و 

دروآیم دوجو  هب  ار  ینیناوق  موسر و  بادآ و  یلو  دزاسیمن ، نوگرگد  هدارا  هشیدـنا و  دـننام  ار  ناـسنا  تعیبط  نیداـنیب  لوصا  هچ  رگا 
مدرم مالسلاهیلع  نینموملاریما  مییوگیم : هک  تسا  هدعاق  نیا  هب  رظن  اب  دنیامن . هیجوت  يزیمآگنر و  ار  مدرم  تایح  نوئـش  دنناوتیم  هک 

تیموکحم یملع  رظن  زا  و  دـناهدومرف . نایب  یعیبط  طیحم  نانچ  اب  ار  نانآ  طاـبترا  یعیبط  دومن  هکلب  دـناهدومنن ، قلطم  موکحم  ار  هرـصب 
ات دنتـسناوتیم  وپاـکت  شـشوک و  اـب  هک  ینعم  نیاـب  دـشاب ، هدوب  تقوم  دـناوتیم  تسا ، هدوب  ناـشطیحم  عضو  زا  یـشان  هک  هرـصب  لـها 

ياهلمج رد  ینوگرگد  ناکما  نیا  دـننک . داجیا  ینوگرگد  ناشراتفر  تایحور و  قالخا و  رد  دـنیامن و  یثنخ  ار  طیحم  نآ  رثا  يدودـح 
رگنشور دناهتساخرب و  يرصب  مثیه  نب  نسح  دننام  هرصب  نیمزرس  زا  یگرزب  نادرم  تسا . هدش  دزـشوگ  دوشیم ، ریـسفت  نیا  زا  سپ  هک 

کی يهرابرد  ناـنیبناهج  اـمکح و  اـی  یهلا  ناـیاوشیپ  ناـبز  زا  هک  ییاـهتمالم  اهخـیبوت و  یلک  روطب  دناهتـشگ . يرـشب  تفرعم  ملع و 
یصخشم لماع  هزیگنا و  ياراد  هکلب  تسین ، يدبا  قلطم و  خیبوت  دوشیم ، هدید  ینیعم  تلم  موق و  ای  نیمزرس 

شمدرم هدوب  هدـکتب  ینالوط  ياهنارود  رد  هک  همظعم  هکم  دـشابیم . تلم  موق و  نیمزرـس و  نآ  مدرم  یناسنا  تاذ  زا  جراخ  هک  تسا 
میهاربا تسدب  شیانب  زور  نیتسخن  هکنانچ   ) دوشیم مارحلا  هللاتیب  دناهدوب ، تایح  ياهشزرا  زا  ربخیب  بصعتم و  تسپ و  ینارگادوس 

نیرتمظعم و مالـسا ، ربماـیپ  ییاوـشیپ  اـب  دـنزیخیمرب و  ینمزرـس  ناـمه  زا  یتـمظع  اـب  هتـسیاش و  ياـهناسنا  و  دوـب ) مالـسلاهیلع  لـیلخ 
یـسک  ) هبر نم  همحرب  كرادتم  مکنع  صخاشلا  هبنذـب و  نهترم  مکرهظا  نیب  میقملا  و  دـننکیم . هضرع  نایناهجب  ار  ندـمت  نیرتیناسنا 
هتفایرد ار  وا  شراـگدرورپ  تمحر  دور ، نوریب  امـش  ناـیم  زا  هک  یـسک  تسا و  شیوخ  هاـنگ  ورگ  رد  دـنک  یگدـنز  امـش  ناـیم  رد  هک 
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یکی نطو  زا  یگراوآ  بوبحم ، سب  تسا  یهاگیاج  تسا ، یمدآ  یلصا  هنایشآ  هک  نطو  مداز  اجنیا  رد  هک  یتخس  هب  درم  ناوتن  تسا .)
احورـشم نطو  عوضوم  يونثم  لیلحت  دـقن و  ریـسفت و  رد  دـسریم . لمحت  ناکما  مدـع  دـح  رـس  ات  یهاگ  هک  تسا  تخـس  ياهباذـع  زا 

، تسا هدش  یسررب  هک  يدلجم  رد  ار  روبزم  ثحبم  دییامن و  هعجارم  تسا  تاعوضوم  يامنهار  هک  مهدزناپ  دلجم  هب  تسا . هدش  یسررب 
دراد ترورض  رادقم  نامه  یعیبط  راجنهان  لماوع  زا  رارف  موزل  هک  تسنیا  میوش ، رکذتم  یتسیاب  دروم  نیا  رد  هک  هچنآ  دییامرف ، هعلاطم 

يرگ هک 
راـموط تقیقح  رد  دوشیم ، بوکخیم  طـیحم  ناـمه  رد  هدنـشک ، یعیبط  طـیحم  زا  ترجاـهم  ناـکما  اـب  هک  یـسک  گرم . لـماوع  زا  ز 
ییاهر ناکما  اب  هلیذر  فاصوا  ریاس  اهینکشنامیپ و  قافن و  تسپ و  قالخاب  تیاضر  نینچمه  دچیپیم . نتشیوخ  تسد  اب  ار  شیگدنز 

هک ار  يدرد  نامرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  درک . حالطصا  یشکحور  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  یشکدوخ  یعون  نآ ، یطیحم  لماوع  زا 
تعیبط و هک  طیحم  نآ  رد  تسا . هانگ  یطیحم  نینچ  رد  تایح  همادا  دیامرفیم : دـهدیم و  حیـضوت  تسا ، هدرک  لیمحت  نانآ  رب  طیحم 

نیا دـیراذگب  تسا . ینامرفان  تیـصعم و  تیاضر  لـمحت و  دنـشابیم ، یمدآ  حور  ندرک  یـشالتم  لوغـشم  هداد  مهب  تسد  شیاـهناسنا 
شیاـهیتسپ ریجنز  رد  ار  امـش  هک  یطیحم  هب  دـیورب  دـینک و  رارف  دنتـسین و  نتـشیوخ  نداد  تاـجن  رکف  رد  هک  یمدرم  نآ  هب  ار  طـیحم 

. دراشفن

هرصب مدرم  شهوکن  رد  هبطخ 014-
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(، ص  ) مرکا ربمایپ  ياهنز  زا  یکی  هشیاع  دـنرفن : هس  نآ ، يهدـننکاپرب  نازاتـشیپ  هک  تسا  خـیرات  نینوخ  ثداوح  زا  یکی  لـمج  گـنج 

کیرحت دنیوگیم : یـضعب  دنراد ، رظن  فالتخا  رفن  هس  نیا  زا  کی  يهرامـش  لماع  نییعت  يهرابرد  مالـسا  خیرات  ناققحم  ریبز . هحلط و 
ات وا  زا  دـعب  هچ  ربمایپ و  تاـیح  ناـمز  رد  هچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اـب  هشیاـع  تباـقر  تسا  هدوب  هشیاـع  رفن  ود  نآ  یلـصا  يهدـننک 

رسمه تهجب  هشیاع  رابتعا  هکنیا  يهفاضاب  درادن . لیصفت  هب  یجایتحا  تسا و  فورعم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یگدنز  ياهزور  نیرخآ 
رفن ود  نآ  زا  شگرم  عقوم  رد  رمع  هک  داقتنا  نآ  اب  اصوصخم  دوب ، ریبز  هحلط و  تیـصخش  زا  رتالاب  یلومعم  مدرم  دزن  رد  ربمایپ  اب  ندوب 

دندوب ریبز  هحلط و  نیا  تشاد ، ار  دوخ  صاخ  شزرا  هک  دوب  نز  کی  هرخالاب  دوب ، هچ  ره  هشیاع  هک  دـندقتعم  یهورگ  دوب . هدرک  زاربا 
يهرابرد تلیـضف  لضف و  بابرا  فرط  زا  اهدـعب  هک  ییاهخـیبوت  هب  هورگ  نیا  دـنتخادنا . هارب  ار  لمج  يهلئاغ  هدومن  کـیرحت  ار  وا  هک 

دندیشک نوریب  دوخ  هاگیاج  زا  ار  ربمایپ  نز  رفن  ود  نآ  لیلد  نیمادک  هب  هک  دوب  نینچ  نانآ  خیبوت  دننکیم . دانتـسا  دشیم ، ریبز  هحلط و 
خیرات ا نارگ  لیلحت  زا  رگید  یعمج  دندومن . دوخ  یتسرپ  تسایر  زیواتسد  ار  وا  و 

رد ار  رفن  هس  نآ  هدز  تاـکیرحت  هب  تسد  هدرپ  تشپ  رد  هک  تسا  نایفـسیبا  نب  هیواـعم  رفن  هس  نآ  كرحم  لـصا  دـنیوگیم : یمـالس 
تموـکح هک  یمالـسا  نیناوـق  لوـصا و  يور  ياـپ  ییاـنتعایب  ماـمت  اـب  رفن  هس  نیا  لاـح  رهب  دوـب . هدرک  راداو  يرگیزاـب  هـب  هدرپ  يور 

هب ماجنارس  هتـشاذگ  رـس  تشپ  اهنابایب  اههوک و  دندیدرونرد و  اههار  دندیـشک !! اهتمحز  هداهن ، دوب ، هدرک  تابثا  ار  ع )  ) نینموملاریما
راومه هیواعم  ینعی  یلوایکام  بتکم  داتسا  زات  تخات و  يارب  ار  نادیم  دنتشگرب و  دنداد و  نتشک  هب  ار  ناسنا  رازه  اههد  دندیسر و  هرصب 

. دزاسب دیزی  شدنزرف  هدرب  ار  نیمز  يور  رد  هللا  هفیلخ  نادنزرف  دریگب و  دوخ  رایتخا  رد  ار  مدرم  لام  دناوتب  رطاخ  شمارآ  اب  هک  دـندرک 
امش دیامرفیم : هرـصب  لها  هب  باطخ  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تالمج  ریـسفت  هب  میزادرپیم  نونکا  لمج . يهلئاغ  تسرهف  دوب  نیا 

اهیتخبدب نیا  زا  یهاوخدوخ  نامردیب  درد  یتسرپ و  تسایر  يرامیب  يرآ ، دیتشگ . رتش )  ) اپراچ هاگآان  ناوریپ  نز و  رکشل  هرـصب  لها 
تیعقوم زا  لـتخم و  ار  نتـشیوخ  تیدوجوم  همه  اـهنت  هن  دزیرگب ، تلادـع  قح و  زا  هک  ياهعماـج  درف و  دراد . ناوارف  روـطب  اـهیهابت  و 

هتساوخ شوختسد  دزیریم و  مه  رد  زین  ار  هحلاص  نیناوق  لوصا و  هکلب  دنکیم ، طقاس  یناسنا 
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عامتجا دارفا  هب  مرکا  ربمایپ  شرـسمه  ياهتمظع  لاقتنا  هطـساو  تیبرت و  لماع  دنیـشنب و  تسیابیم  هک  ار  ینز  دـیامنیم . داینبیب  ياه 
. ددرگیم رب  شاهناخ  هب  لتخم  نادـجو  اب  دـناطلغیم و  نوخ  كاخب و  ار  ناـسنا  رازه  اـههد  دـیامنیم و  اهرهـش  اـهنابایب و  یهار  ددرگ ،

تبحم رهم و  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هب  ناگتفایدـشر  ارچ  اـی  مهاوخیم ! تساـیر  نم  هکنیا  يارب  هچ !؟ يارب  نیناوق  لوصا و  ضقن  همهنیا 
، میتـفگ هکنآ  زج  ریبز  هحلط و  هشیاـع و  فرط  زا  وا ، ینوناـق  تموـکح  رب  ناـیغط  و  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  اـب  تفلاـخم  تلع  دـنزرویم !!
. دندوبن نامثع  مد  یلو  نانآ  هکنیا  یکی  دوب : انعمیب  نشور  لیلد  ود  هب  دندوب  هداد  رارق  زیواتـسد  ارنآ  هک  نامثع  یهاوخنوخ  اریز  تسین ،

ناگدـننکاپرب هک  یماـگنه  تسا . هدوـب  ناـمثع  نوـخ  زا  مدرم  نیرتيرب  دـندوب  هدوـمرف  اـهراب  هکناـنچ  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هکنیا  مود 
تیعقوم زا  ار  ربمایپ  نز  تسخن  دـندش ، نادرگ  يور  دوب ، یلو  ره  یبن و  ره  راـختفا  يولوم  لوقب  هک  ع )  ) نینموملاریما زا  لـمج  بوشآ 

لوصا اب  تفلاخم  دـح  ات  نوگرگد و  یلک  هب  ار  وا  تیـصخش  هک  نینموملاریما  اب  تفلاخم  دـح  ات  ار  وا  دـندروآ و  نییاپ  دوخ  ریگمـشچ 
سرپ تسایر  زج  فده  هک  تهجنادب  و  دنداد . لزنت  دوب ، هدومرف  ررقم  تموکح  هرابرد  شرسمه  هک  ياهدنزاس 

ندرک ملع  هب  هدومنن  تعانق  ربمایپ  نز  نداد  لزنت  هب  فده ، نیا  هب  لوصو  يارب  دوبن ، خیرات  یناسنا  تیصخش  هناگی  اب  هزرابم  هلیسوب  یت 
. دندومن یقلت  یمالـسا  هعماج  تشونرـس  يهدننکنییعت  ار  راوسرتش  رتش و  دـنتخادرپ . دوب ، هدـش  راوس  وا  هب  هشیاع  هک  يرتش  نآ  اپراچ ،
هک ياهجیتن  هرخالاب  دندومن !! راداو  ناویح  نوماریپ  فاوط  رد  یناوخزجر  هب  ار  حولهداس  مدرم  دندرک ! فاوط  رتش  رود  دـنتخیر ، اهنوخ 

قاقد مکقالخا  دندرک . راوس  مدرم  شودرب  ار  یناسنا  لوصا  يهمه  يهدننک  نوگنرس  خیرات و  راوخنوخ  نآ  هیواعم  هک  دوب  نیا  دنتفرگ ،
روش دـیماشآیم  هک  یبآ  قافن و  ناتنید  هتـسکش و  تسـس و  ناتنامیپ  تسپ ، ناتقالخا   ) قاعز مکءام  قافن و  مکنید  قاقـش و  مکدـهع  و 

یحیضوت مکی - هلئسم  تسا : هدش  دزشوگ  مهم  رایسب  هلئسم  دنچ  هبطخ  نیا  عومجم  رد  مدرم  یناور  عضو  رد  یعیبط  طیحم  ریثات  تسا .)
ییوگ بیغ  مود - هلئـسم  رتش . ناوریپ  نز ، نایرکـشل  تسا : هدـش  نایب  هلمج  ود  رد  هک  لمج  گنج  ناگدـنراد  اـپرب  یهاـبت  یتسپ و  رد 

دجـسم هک  منیبیم  نینچ  . ) اهتحت نم  اهقوف و  نم  باذعلا  اهیلع  هللا  ثعب  دق  هنیفـس  وجوجک  مکدجـسمب  یناک  مالـسلاهیلع : نینموملاریما 
نانکاس همه  هتفرگ ، ارف  ار  شنییاپ  الاب و  يدنوادخ  باذع  هک  تسا  ایرد  يور  یتشک  هنیس  دننام  امش 

هک هرصب  یعیبط  طیحم  تاصخشم  نایب  موس - هلئسم  تسا . هدش  لقن  مه  رگید  تیاور  ود  رد  یئوگ  بیغ  نیا  تسا .) هدومن  قرغ  ار  نآ 
هک نیمز  یئوبدب  تفاثک و  - 3 بآ . هب  یکیدزن  - 2 روش . بآ  - 1 تسا : ریز  رارقب  تاصخـشم  نیا  تسا . هداتفا  هارب  نآ  رد  لمج  گنج 

نیرتفیثک ياراد  امـش  ياهرهـش  . ) ءامـسلا نم  اهدـعبا  ءاملا و  نم  اهبرقا  هبرت ، هللا  دالب  نتنا  مکدـالب  نیمز . يدوگ  - 4 تسا . بآ  رواـجم 
رد یملع  لئاسم  نیرتبلاج  زا  یکی  هلئسم  نیا  نامسآ .) زا  اهنآ  نیرترود  بآ و  هب  رهش  نیرتکیدزن  تسا  يدنوادخ  ياهرهـش  رد  نیمز 

تـسا نشور  لیالد  زا  یکی  نیا  تسا . هدرک  حرطم  لماک  حوضو  اب  مدرم  یناور  عضو  رد  ار  یعیبط  طیحم  ریثات  هک  تسا  یـسانشهعماج 
هلئسم نیا  دنکیم . دادملق  يرورض  فراعم  زا  یمسر ، روطب  ار  یناسنا  تیدوجوم  یعیبط  ریسفت  دنکیم و  تابثا  ار  مالـسا  يرگنعقاو  هک 

مه زورما  هتفرگ ، رارق  شریذپ  یسررب و  دروم  احورشم  نیناوقلا  حور  باتک  رد  ویکستنم  همدقم و  رد  نودلخ  نبا  هلیسوب  يدعب  نورق  رد 
تقد دروم  ثحبم  نیا  رد  یتسیاب  هک  یبلطم  تسا . هتفرگ  رارق  ناسانـشهعماج  ناسانـشمدرم و  هجوت  دروم  یملع  الماک  لصا  کی  دـننام 

، دزاسیمن نوگرگد  هدارا  هشیدنا و  دننام  ار  ناسنا  تعیبط  نیدانیب  لوصا  هچ  رگا  یعیبط  طیحم  تاریثات  هک  تسنیا  دریگب  رارق 
هدعاق نیا  هب  رظن  اب  دنیامن . هیجوت  يزیمآگنر و  ار  مدرم  تایح  نوئش  دنناوتیم  هک  دروآیم  دوجو  هب  ار  ینیناوق  موسر و  بادآ و  یلو 
طیحم نانچ  اب  ار  نانآ  طابترا  یعیبط  دومن  هکلب  دـناهدومنن ، قلطم  موکحم  ار  هرـصب  مدرم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  مییوگیم : هک  تسا 

نیاب دشاب ، هدوب  تقوم  دناوتیم  تسا ، هدوب  ناشطیحم  عضو  زا  یـشان  هک  هرـصب  لها  تیموکحم  یملع  رظن  زا  و  دناهدومرف . نایب  یعیبط 
ینوگرگد ناشراتفر  تایحور و  قالخا و  رد  دـنیامن و  یثنخ  ار  طیحم  نآ  رثا  يدودـح  اـت  دنتـسناوتیم  وپاـکت  شـشوک و  اـب  هک  ینعم 

دننام هرصب  نیمزرس  زا  یگرزب  نادرم  تسا . هدش  دزشوگ  دوشیم ، ریسفت  نیا  زا  سپ  هک  ياهلمج  رد  ینوگرگد  ناکما  نیا  دننک . داجیا 
نایاوشیپ نابز  زا  هک  ییاهتمالم  اهخیبوت و  یلک  روطب  دناهتـشگ . يرـشب  تفرعم  ملع و  رگنـشور  دناهتـساخرب و  يرـصب  مثیه  نب  نسح 
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هزیگنا و ياراد  هکلب  تسین ، يدبا  قلطم و  خیبوت  دوشیم ، هدید  ینیعم  تلم  موق و  ای  نیمزرس  کی  يهرابرد  نانیبناهج  امکح و  ای  یهلا 
هدکتب ینالوط  ياهنارود  رد  هک  همظعم  هکم  دشابیم . تلم  موق و  نیمزرس و  نآ  مدرم  یناسنا  تاذ  زا  جراخ  هک  تسا  یـصخشم  لماع 

مارحلا م هللاتیب  دناهدوب ، تایح  ياهشزرا  زا  ربخیب  بصعتم و  تسپ و  ینارگادوس  شمدرم  هدوب 
ینمزرـس ناـمه  زا  یتـمظع  اـب  هتـسیاش و  ياـهناسنا  و  دوـب ) مالـسلاهیلع  لـیلخ  میهاربا  تسدـب  شیاـنب  زور  نیتـسخن  هکناـنچ   ) دوـشي

هبنذب نهترم  مکرهظا  نیب  میقملا  و  دننکیم . هضرع  نایناهجب  ار  ندمت  نیرتیناسنا  نیرتمظعم و  مالـسا ، ربمایپ  ییاوشیپ  اب  دـنزیخیمرب و 
امـش نایم  زا  هک  یـسک  تسا و  شیوخ  هانگ  ورگ  رد  دنک  یگدنز  امـش  نایم  رد  هک  یـسک   ) هبر نم  همحرب  كرادتم  مکنع  صخاشلا  و 

، تسا یمدآ  یلـصا  هنایـشآ  هک  نطو  مداز  اـجنیا  رد  هک  یتخـس  هب  درم  ناوـتن  تـسا .) هتفاـیرد  ار  وا  شراـگدرورپ  تـمحر  دور ، نوریب 
رد دـسریم . لمحت  ناکما  مدـع  دـح  رـس  ات  یهاگ  هک  تسا  تخـس  ياهباذـع  زا  یکی  نطو  زا  یگراوآ  بوبحم ، سب  تسا  یهاگیاج 

دییامن هعجارم  تسا  تاعوضوم  يامنهار  هک  مهدزناپ  دلجم  هب  تسا . هدش  یسررب  احورـشم  نطو  عوضوم  يونثم  لیلحت  دقن و  ریـسفت و 
رارف موزل  هک  تسنیا  میوش ، رکذتم  یتسیاب  دروم  نیا  رد  هک  هچنآ  دییامرف ، هعلاطم  تسا ، هدش  یسررب  هک  يدلجم  رد  ار  روبزم  ثحبم  و 

، هدنـشک یعیبط  طیحم  زا  ترجاهم  ناکما  اب  هک  یـسک  گرم . لماوع  زا  زیرگ  هک  دراد  ترورـض  رادقم  نامه  یعیبط  راجنهان  لماوع  زا 
قافن تسپ و  قالخاب  تیاضر  نینچمه  دچیپیم . نتـشیوخ  تسد  اب  ار  شیگدنز  راموط  تقیقح  رد  دوشیم ، بوکخیم  طیحم  نامه  رد 

اس اهینکشنامیپ و  و 
. درک حالطـصا  یــشکحور  ار  نآ  ناوـتیم  هـک  تـسا  یــشکدوخ  یعوـن  نآ ، یطیحم  لـماوع  زا  ییاـهر  ناـکما  اـب  هـلیذر  فاـصوا  ری 

نینچ رد  تایح  همادا  دـیامرفیم : دـهدیم و  حیـضوت  تسا ، هدرک  لیمحت  نانآ  رب  طـیحم  هک  ار  يدرد  ناـمرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
لـمحت و دنـشابیم ، یمدآ  حور  ندرک  یـشالتم  لوغـشم  هداد  مهب  تسد  شیاـهناسنا  تعیبـط و  هک  طـیحم  نآ  رد  تسا . هاـنگ  یطیحم 

دیورب دینک و  رارف  دنتـسین و  نتـشیوخ  نداد  تاجن  رکف  رد  هک  یمدرم  نآ  هب  ار  طیحم  نیا  دیراذگب  تسا . ینامرفان  تیـصعم و  تیاضر 
. دراشفن شیاهیتسپ  ریجنز  رد  ار  امش  هک  یطیحم  هب 

لاملاتیب ندنادرگرب  رد  هبطخ 015-

هحفص 174] ]
منک ادیپ  ار  كالما  نآ  رگا  ادخ ، هب  دنگوس   ) هتددرل ءامالا  هب  کلم  ءاسنلا و  هب  جوزت  دق  هتدـجو  ول  هللا  مهدزناپ و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

زا یئزج  تـالمج  نیا  دـشاب .) هدـش  يرادـیرخ  اـهنآ  اـب  اـهزینک  دـشاب و  هتفرگ  رارق  ناـنز  يهیرهم  هچ  رگا  منادرگیمرب  ناناملـسم  هـب 
هنیدـم رد  هک  تعیب  زا  سپ  مود  زور  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـیوگیم : هدرک  لـقن  ع )  ) یلع زا  ساـبع  نبا  زا  یبلک  هک  تسا  ياهبطخ 

قحلا ناف  لاملا  تیب  یف  دودرم  وهف  هللا  لام  نم  هاطعا  لام  لک  نامثع و  اهعطقا  هعیطق  لک  نا  الا  دومرف : دـناوخ و  ياهبطخ  تفرگ ، ماجنا 
قحلا هنع  قاض  نم  هعـس و  لدـعلا  یف  ناف  هلاح  یلا  هتددرل  نادـلبلا  یف  قرف  ءاسنلا و  هب  جوزت  دـق  هتدـجو و  ول  ءییـش و  هلطبیال  میدـقلا 

هب دـیاب  تسا ، هداد  قحاـن  هب  هک  هللا  لاـم  زا  یلاـم  ره  تسا و  هدیـشخب  ناـمثع  هک  ار  نیمز  زا  ياهعطق  ره  دـینادب ، . ) قیـضا هـیلع  روجلاـف 
منادرگیم رب  دوخ  یلـصا  لاح  هب  منک  ادیپ  ار  لاوما  نآ  رگا  دنکیمن و  لطاب  ار  تباث  میدـق و  قح  يزیچ  چـیه  اریز  ددرگرب ، لاملاتیب 

، دشاب گنت  وا  هرابرد  قح  هک  یـسک  تسا و  تلادع  رد  شیاشگ  اریز  تسا ، هدش  هدنکارپ  اهرهـش  رد  هتفرگ  رارق  نانز  يهیرهم  هچ  رگا 
غل ینوناقریغ  ياهتیکلام  نیا  دوب .) دهاوخ  رتانگنت  وا  يارب  متس 

ثحبم نیا  رد  درک . میهاوخ  حرطم  يرافغ  رذوبا  ناتـساد  رد  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هاگدید  زا  تیکلام  عوضوم  ام  تسا  لطاب  و و 
هللادبع مینارذگیم : مرتحم  ناگدننکهعلاطم  رظن  زا  رصتخم  روطب  نامثع  تموکح  نارود  رد  ار  یمالسا  عامتجا  لاملاتیب  تشذگرس  اهنت 

و تشاد . دوجوم  شرادهنازخ  دزن  رد  مهرد  نویلیم  کـی  راـنید و  رازه  هاـجنپ  دـص و  دـش ، هتـشک  ناـمثع  هک  يزور  دـیوگیم : هبتع  نب 
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نیا تشاذـگ . ياج  هب  دوخ  زا  یناوارف  ياـهرتش  اهبـسا و  تسا و  هدوب  راـنید  رازه  دـص  هریغ  نینح و  يرقلايداو و  رد  شکـالما  شزرا 
نآ مدرم  يداصتقا  عضو  رگا  دـناهدوب . مورحم  تشیعم  ياهترورـض  زا  مدرم  رثکا  هک  تسا  هدوب  ناـمثع  كولمم  یعقوم  یـصخش  لاوما 

زیگناتشحو ار  ماقرا  نآ  مالسا ، خیرات  نارگلیلحت  نامثع و  رـصاعم  ناگدننک  ضارتعا  تشاد ، نایرج  یبسانم  یگدنز  حطـس  اب  نارود 
هباحـص زا  یعمج  نامثع  راگزور  رد  دـنکیم : هفاضا  يدوعـسم  سپـس  دـندادیمن . رارق  تخـس  داقتنا  دروم  ار  اـهنآ  دـندرکیمن و  یقلت 

ناناگرزاب تسا . فورعم  یقاب و  332ه )  ) نامز نیا  ات  هک  تخاس  هرصب  رد  ياهناخ  ماوع  نب  ریبز  هلمجنآ : زا  دنتخودنا ، اههناخ  كالما و 
 … دوب هتخاس  هیردنکسا  هفوک و  رصم و  رد  زین  ییاههناخ  ریبز  دنیآیم . دورف  هناخ  نیا  رد  مه ، ریغ  نارادلام و  و 

ياج هب  دوخ  زا  ییاهنیمز  زینک و  هدرب و  رازه  بسا و  رازه  بسا و  رازه  دوب و  غلاب  رانید  رازه  هاجنپ  هب  شتافو  زا  سپ  ریبز  دقن )  ) لام . 
رازه غلبم  هب  زور  ره  دـمآیم ، قارع  زا  وا  يارب  هک  یمدـنگ  تمیق  تخاس و  هفوک  هسانک  رد  ياهناخ  یمیت  هللادـیبع  نب  هحلط  تشاذـگ .
رجآ نآ  حلاصم  هک  تخاس  هنیدم  رد  ياهناخ  هحلط  تسا . هدوب  نیا  زا  شیب  قارع  زا  وا  تالغ  دمآرد  دناهتفگ : یضعب  تسا ، هدوب  رانید 
هدش تبث  خیرات  رد  هک  تسا  هتشاد  ینالک  شزرا  یحلاصم  نینچ  نارود  نآ  رد  هک  تسا  ملـسم  حیـضوت - . ) تسا هدوب  کهآ  چگ و  و 

زا سپ  وا  دقن  تشاد و  دنفسوگ  رازه  هد  رتش و  رازه  بسا و  دص  تخاس و  عیـسو  ياهناخ  يرهز  فوع  نب  نمحرلادبع  نینچمه  تسا .)
رایسب هک  تخاس  قیقع  رد  ياهناخ  صاقویبا  نب  دعس  دوب . مهرد  ای  رانید  رازه  تشه  داتشه و  دصشش و  نویلیم و  ود  دودح  رد  شگرم 
تباث نب  دیز  هک  یتقو  دیوگیم : بیسم  نب  دیعس  تسا . هدوب  اههرگنک  ياراد  شیاهراوید  يالاب  عیـسو و  رایـسب  ییاضف  ياراد  عفترم و 

نب یلعی  تشاد …  شزرا  رانید  رازه  دص  هک  یضارا  اههنیدقن و  هفاضاب  دنتسکشیم ، اهربت  اب  دوب ، هدنام  وا  زا  هک  ییاههرقن  الط و  درم ،
دصیس ه وا  كرتام  ریاس  یضارا و  تشاد و  مدرم  يهمذ  رب  یتابلاطم  رانید و  رازه  دصناپ  درم  هک  یعقوم  هینم 

همالع موحرم  هک  ار  یـشزرااب  رایـسب  تاعالطا  نامثع ، نارود  ینوناقریغ  ياـهتیکلام  رد  رتشیب  حیـضوت  يارب  تشاد . شزرا  راـنید  راز 
رد حرـسیبا  نبدعـس  نب  هللادـبع  دوخ  يریـش  ردارب  هب  نامثع  میهدیم : رارق  هدافتـسا  دروم  تسا ، هدروآ  ربتعم  عبانم  زا  ریدـغلا  رد  ینیما 

هدوب رانید  رازه  دـص  هک  ار  اقیرفا  تمینغ  مجنپ  کی  مجنپ  کی  دـیوگیم : ریثک  نبا  داد . ار  اـقیرفا  ياـهتمینغ  مجنپ  کـی  لوا  گـنج 
نبا هکنانچ  . ) تسا هدوب  رازه  کی  ماظن  هدایپ  رازه و  هس  ماظن  هراوس  زا  کیره  مهس  هک  یتروصرد  ءادفلاوبا ) يهتفگ  هب  رظناب  . ) دیشخب

هغالبلاجهن ج 1 حرش  رد  دیدحلایبا  نبا  دناهدش .) رکذتم  شخیرات ج 7 ص 152  رد  ریثک  نبا  هباغلادسا ج 3 ص 173 و  باتک  رد  ریثا 
ناناملسم زا  یـسک  هکنیا  نودب  داد  حرـسیبا  نب  دعـس  نب  هللادبع  هب  هجنط ) ات  سلبارط  زا   ) ار اقیرفا  میانغ  همه  نامثع  دیوگیم : ص 67 

هدزای ریبز  دیوگیم : هلام ج 5 ص 21  یف  يزاغلاهکرب  باب  داهج  باتک  حیحـص  رد  يراخب  دـیامن . کیرـش  هللادـبع  اب  میانغ  نآ  رد  ار 
کی ره  مهس  هک  هدوب  نز  راهچ  ياراد  ریبز  تسا . هتشاد  رصم  رد  هناخ  کی  هفوک و  رد  هناخ  کی  هرصب و  رد  هناخ  ود  هنیدم و  رد  هناخ 

همه سپ  دیوگیم : يراخب  تسا . هدوب  رازه  تسیود  نویلیم و  کی  اهنآ ، ثلث  رسک  زا  سپ  وا ، نانز  زا 
نویلیم و هن  هاـجنپ و  رتحیحـص  يهبـساحم  اـب  ریبز  لاـم  همه  دـیوگیم : میاـهلا  نبا  تسا . هدوـب  رازه  تسیود  نوـیلیم و  هاـجنپ  ریبز  لاـم 
- حیـضوت دـننادیم . طلغ  ار  يراخب  يهبـساحم  هدومن  قیدـصت  ار  میاهلا  نبا  هیرظن  ضایع  یـضاق  لاطب و  نبا  تسا . هدوب  رازه  دصتـشه 
هب ریثک ج 7 ص 249  نبا  خـیرات  رد  اهنت  دـناهدرک . حرطم  مهرد  ای  تسا  هدوب  رانید  هکنیاب  حیرـصت  نودـب  ار  روبزم  مقر  یخیرات  عباـنم 

نویلیم یـس  مهرد  رانید و  لاوما و  یـضارا و  زا  هحلط  كرتام  شزرا  دیوگیم : هحلط  نب  دـمحم  نب  میهاربا  تسا . هدـش  حیرـصت  مهرد 
هب شراجـشا  یـضارا  مهرد و  رازه  تسیود  نویلیمود و  دـش  هتـشک  هحلط  هک  یعقوم  دـیوگیم : هحلط  نب  ییحی  ما  يدعـس  تسا . هدوـب 

مکارت هنوـگ  نیا  هب  لوا  ردـص  ناناملـسم  همه  ضارتـعا  هب  رظن  اـب  تـسا . هدوـب  دوـجوم  شرادهـنازخ  دزن  رد  مـهرد  نوـیلیم  یـس  شزرا 
، تسا هدروآ  دوجوب  ار  یتاقبط  يهعماج  يرگیلادوئف و  مالـسا  دنیوگیم : هک  یناسک  هیرظن  هک  تسا  لوقنم  ریغ  لوقنم و  زا  معا  اهتورث 

ياهشـشخب زا  يرادقم  تروص  تسنیا  دشابیم . روبزم  هیرظن  فلاخم  الماک  مالـسا  یعامتجا  يداصتقا و  متـسیس  هکلب  هدوب  كردم  یب 
ناورم رانید  هب  غلبم  صاخشا  مان  تسا : هتفرگ  رارق  ناناملسم  مالسا و  ینوناق  ضارتعا  دروم  هک  مهرد . رانید و  هب  نامثع 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


نامثع تشادرب  تباث 100000  نب  دیز  هیما 500000  نب  یلعی  نمحرلادبع 2560000  هحلط 200000  حرسیبا 100000  نبا   500000
ثراحلا 300000 مـکحلا 2020000  لآ  مکحلا 300000  مهرد  هب  غلبم  صاخـشا  ماـن   4310000 ناـمثع 200000 ، تشادرب   150000

هحلط هــحلط 2200000  ناورم 100000  نایفــسوبا 200000  هللادــبع 600000  هللادــبع 300000  دــیلولا 100000  دـیعس 100000 
اب ناـمثع  هطبار  زا  يرادومن  دوب  نیا   126770000 نامثع 30500000 ، تشادرب  صاقویبا 250000  نبا  ریبز 59800000   30000000

تموـکح مطـالت  لـماوع  هـک  دوـشیم  نـشور  یبوـخب  اـهنآ ، لاـثما  ریبز و  هـحلط و  ناورم و  اـب  ناـمثع  راـتفر  نیاـب  رظن  اـب  لاــملاتیب .
مطالت و نآ  ریـسفت  يارب  تسا . هدوب  هچ  ترـضح  نآ  يهنـالداع  يرادـمامز  رب  ریبز  هحلط و  ياـهيرگنایغط  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما 

رضاح ن ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نشور  رصتخم و  ترابع  کی  اب  میرادن . تامسلط  رحس و  نتفرگ  دای  هب  یجایتحا  اهیشکرس 
لاملاتیب همهنآ  رطاخ  شمارآ  ماـمت  اـب  ناـمثع  یلو  دـشخبب ، ناـنآ  هب  شنادـنزرف  لـیقع و  دوخ  قح  زا  رتداـیز  ياهقوذآ  كادـنا  تسی 

لاوما و نآ  رگا  ادـخ ، هب  دـنگوس  دـیوگیم : هک  ریـسفت  دروم  هلمج  دراذـگیم . دوخ  ناراداوه  نادـنواشیوخ و  رایتخا  رد  ار  ناناملـسم 
تآ همه  دـشاب . هدـش  يرادـیرخ  اهنآ  اب  اهزینک  دـشاب و  هتفرگ  رارق  نانز  هیرهم  هچ  رگا  منادرگیم ، رب  ناناملـسم  هب  منک  ادـیپ  ار  كالما 

لاملاتیب هب  لاوما  نآ  ندـنادرگرب  ع )  ) یلع یعامتجا  یهلا و  فیلکت  هک  دـنکیم  نایب  هدومن ، نالعا  ینوناق  ریغ  اهتیکلام  تافرـصت و 
هک یـسک   ) قیـضا هیلع  روجلاف  لدعلا  هیلع  قاض  نم  و  دشاب . هتفرگ  رارق  هک  یـسک  ره  رایتخا  رد  دشاب و  هک  هچ  ره  لاوما  تسا ، عمتجم 

یتقیقح یناسنا ، عون  هاگدید  رد  هک  ماگنهنآ  زا  متـس  تلادـع و  دـشابیم .) رتانگنت  وا  يارب  متـس  دروایب ، دوجو  هب  یگنت  وا  يارب  تلادـع 
فیرعت نیا  نوناق . قلاطم  راتفر  زا  تسا  ترابع  تلادع  اریز  تسا . هتشگ  حرطم  وا  يارب  زین  تلادع  موهفم  تسا ، هدش  رادومن  نوناق  مانب 

نیا حیـضوت  يارب  دـشاب . هدوب  هنالداع  ياههدـیدپ  اهراتفر و  همه  لماش  دـناوتیم  تسا  تلادـع  يارب  تافیرعت  نیرتعماج  اـم  رظن  هب  هک 
: میروایب رظن  رد  ناسنا  یتسه و  ناهج  نوگانوگ  ياهورملق  رد  ار  تلادع  ياههولج  یتسیاب  فیرعت 

هدامآ هب  جایتحا  یمدآ  تایح  هک  تهجنادب  تایح . تعیبط  نیناوق  قباطم  راتفر  دیآیم 1 - دوجو  هب  هدارا  اب  هک  یناسنا  نوئش  رد  تلادع 
هحماـسم و تسا و  نوناـق  قباـطم  راـتفر  اریز  تـسا ، تلادـع  لـماوع ، نآ  ندروآ  تسدـب  يارب  شـشوک  دراد ، نآ  هـمادا  لـماوع  ندرک 
تاـیح و تیـصاخ  نیرتـمهم  - 2 دــشابیم . نآ  فـالخ  راـتفر  نوناـق و  زا  فارحنا  اریز  تـسا ، متــس  لـماوع ، نآ  هراــبرد  یتواــفتیب 

نآ نوناق  هب  لمع  دراد ، دوخ  یگدـنز  هب  یهاگآ  هک  ياهعماج  اـی  درف  تاـیح ، هب  یهاـگآ  زا  تسا  تراـبع  نآ ، ياـهورین  نیرتهدـنزاس 
اب ای  تسا ، روهطوغ  تایح  هب  یهاگآ  دض  لماوع  رد  هک  یـسک  سکعلاب ، و  تسا . لداع  نوناق  نآ  ربارب  رد  هعماج  ای  درف  نیا  دـیامنیم ،

یعونتم فطاوع  تاـساسحا و  ياراد  یمدآ  تعیبـط  - 3 تسا . راگمتـس  فرحنم و  نوناق  زا  دـیامنیم ، تکرح  نآ  يهرابرد  یتواـفتیب 
راتفر و  متس ، نیناوق ، نآ  زا  فلخت  دنتـسه ، ینیعم  نیناوق  لومـشم  دنراد ، هک  یتیهام  جیاتن و  اههزیگنا و  هب  رظن  اب  اههدیدپ  نیا  دشابیم .

اهنآ قباطم  راتفر  دنتـسه ، یتباـث  نیناوق  وریپ  دـنراد ، هک  يداـعبا  هب  رظن  اـب  قـالخا  ياـههبذاج  نادـجو و  - 4 تسا . تلادـع  اهنآ  قباـطم 
اوق ياراد  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  - 5 دشابیم . يراگمتس  متس و  اهنآ  ربارب  رد  یتوافتیب  ای  اهنآ ، زا  فارحنا  تلادع و 

اهنآ زا  فلخت  تلادع و  نیناوق  نآ  قباطم  راتفر  دناهدش ، عضو  نآ ، دوبهب  یگدنز و  نآ  ندوب  ریذپناکما  يارب  هک  تسا  یتاررقم  نین و 
اهنآ هب  هجوت  تسا ، هدش  هتشاک  ییاههتـسه  دننام  نایمدآ  نورد  رد  هک  یقرت  لماکت و  لماوع  - 6 تسا . ملظ  اهنآ  ربارب  رد  یتوافتیب  ای 

ای نآ  دض  رب  راتفر  تلادع و  تسا ، نیداینب  ياههتسه  نآ  هدش  نییعت  نوناق  هک  اهنآ  نتخاس  روراب  ندیناسر و  تیلعف  هب  يارب  شـشوک  و 
یلاع تقیقح  نآ  دـیآیم ،) دوجو  هب  هدارا  اب  هک  یناسنا  نوئـش  رد  تلادـع   ) تلادـع زا  عون  نیا  دـشابیم . روج  ملظ و  شنتفرگ  هدـیدان 

هک یساسا  یتفرعم  لوصا  نآ  زا  یکی  یتسه  ناهج  رد  تلادع  دروآ . تسدب  ارنآ  تسا  نکمم  هک  ياهلیسو  رهب  یتسیاب  هک  تسا  یناسنا 
نیا رد  هک  یسک  تسا . یتسه  ناهج  رب  نوناق  تموکح  درادن ، نآ  رد  دیدرت  ملع ، هب  یکتم  یفـسلف  بتکم  چیه  نیبناهج و  رکفتم  چیه 

ای درادـن ، ناهج  اب  یطابترا  اعقاو  ای  تسین : ریز  تالاح  زا  یلاخ  دـنکیم  زاربا  نآ  رد  دـیدرت  اـی  درگنیم  راـکنا  یفن و  يهدـید  اـب  لـصا 
. دـنکیم يزرو  ضرغ  ای  تسا ، هدز  شمـشچ  هب  تافارخ  تاـموهوم و  زا  ياهتخاـس  شیپ  کـنیع  اـی  دـنکیمن و  كرد  ار  نوناـق  ياـنعم 
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هتسیاش دنک ، تباث  تسا ، دنمزاین  نوناق  هب  فارتعا  هب  هک  ار  دوخ  دوجو  هتسناوتن  زونه  هک  یصخش  نینچ  لاحرهب 
، درادن هدننک  كرد  هب  یجایتحا  دوخ  دوجو  رد  هک  دراد  دوجو  ینیع  یتیعقاو  هک  دریذپب  یسک  رگا  تسین . تفرعم  ملع و  رد  تلاخد  ي 

نوناـق هتفاـی  مسجت  نیعم  لوحت  تکرح و  رد  تیعقاو  تسا . هتفریذـپ  یتـسه  ناـهج  طـباور  ءازجا و  همه  رد  نوناـق  تموکح  عطق  روـطب 
هب يرطق  ياراد  هک  اضف  رکیپلوغ  ياهرازاک  زا  یکی  اب  باتفآ  يزور  ناهگان  هک  میـشاب  هتـشاد  ار  نآ  عقوت  میتسناوتیم  هن ، رگ  و  تسا ،

لدـبم کچوک  نادـلگ  ود  هب  ناهگان  هدـش ، دراو  نوناـق  رکنم  قاـطا  يهرجنپ  زا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  تسا  يرون  لاـس  رازه  دادـتما 
، نآ راکنا  ای  یتسه  ناهج  رب  نوناـق  تموکح  رد  دـیدرت  نیرتمک  مییوگب : رـصتخم  روطب  دـنریگب !! رارق  رکنم  قاـطا  يهچقاـط  رد  هتـشگ 

دروم ای  رکنم  ار  ناشدوجو  نانآ  دوخ  اریز  میرادـن ، وگتفگ  يدارفا  نینچ  اب  ام  اـهنآ !! راـکنا  اـی  مولع و  همه  رد  دـیدرت  اـب  تسا  يواـسم 
لومـشم نآ ، عومجم  ات  هتفرگ  شئزج  نیرتکچوک  زا  یتسه  ناهج  هک  تسنیا  میریگیم  لصا  نیا  زا  هک  ياهجیتن  دـنهدیم . رارق  دـیدرت 
تـسنیا تسا . گرزب  تلادع  هاگهولج  ناهج  نیا  دـهدیمن ، ناشن  ءازجا  ریاس  اب  یئزج  طابترا  تاکرح و  رد  یفلخت  كدـنا  هدوب  نوناق 

میناوتیم ع ار  تلادع  نیا  تسا .) هداتفا  نایرجب  تلادع  قدص و  اب  وت  راگدرورپ  تیشم  و  . ) الدع اقدص و  کبر  هملک  تمت  و  يانعم :
رد هک  تهجنادـب  هک : تسنیا  میوشیم ، رکذـتم  ثحبم  نیا  نایاپ  رد  هک  ار  یمهم  رایـسب  هتکن  میمانب . یفـسلف  تلادـع  اـی  يدوجو  تلاد 

ناهج زا  ام  هک  تسا  ینیناوق  قوف  يدنوادخ  لعف  تیـشم و  هک  مینادـب  تسا  مزال  میدرک ، باختنا  ار  نوناق  قباطم  راتفر  تلادـع  فیرعت 
زا ام  هک  ینیناوق  قباطم  راتفر  يدـنوادخ  تلادـع  رتنشور  ترابعب  مینکیم . عازتنا  دوخ  ياههتـساوخ  تامولعم و  زا  ای  مینکیم و  كرد 

يدـنوادخ تلادـع  هکلب  دـشابیمن ، مینکیم ، عازتنا  كرد و  دوخ ، دودـحم  ياههتـساوخ  تامولعم و  اب  یتسه  ناهج  طباور  اههدـیدپ و 
هورگ هک  ییاـهماهبا  تالاکـشا و  همه  هک  تسا  مهم  رایـسب  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  دوخ . یبوبر  یلاـعتم  تمکح  قباـطم  راـتفر  زا  تراـبع 

نیا بلطم ، ندش  نشور  يارب  دـندرگیم . عفترم  یلکب  تسا ، هتخاس  روهطوغ  دوخ  رد  يدـنوادخ ، تلادـع  يهرابرد  ار  مدرم  زا  يدایز 
ار اـهناسنا  دـنوادخ  یتسیاـب  مییاـمن ، روظنم  دوخ  ياههتـساوخ  نوناـق  قباـطم  ار  یهلا  تلادـع  میهاوخب  اـم  رگا  میریگب : رظنرد  ار  لاـثم 

ترـضح ییابیز  دـنروایب : دوخ  اب  ار  تاصتخم  نیا  دـنیآیم ، نوریب  رداـم  مکـش  زا  هک  ياهظحل  ناـمه  رد  اـهناسنا  هک  دـنیرفایب  يروطب 
یب یلیم  نیرتمک  زورب  اب  هک  يروطب  ریذپاننایاپ  یتورث  دنشاب !!) نز  رگا   ) هرتاپوئلک ییابیز  دنشاب ) درم  رگا   ) فسوی

اب ار  يرگید  ناشکهک  تسدـکی و  اب  ار  ناشکهک  کی  دـنهاوخب  رگا  هک  یتردـق  دریگب !! رارق  نانآ  راـیتخا  رد  اروف  هدـش ، هتـساوخ  ك 
نانآ دریگب و  ار  ناشهار  رـس  دناوتن  يدوجوم  چیه  ینوناق و  چیه  هک  يدازآ  نآ  دنناوتب !! دـننزب ، خرچ  دوخ  رود  دـنرادرب و  رگید  تسد 

نآ و …  دریگن !! ار  ناشغارـس  يرامیب  مه  هظحل  کی  یتح  ناشلد !! زا  ینامداش  دوشن و  عطق  ناشنابل  زا  هدـنخ  درادـب !! زاب  تکرح  زا  ار 
هب هدارا  کیرحت  شـشوک و  راک و  هلیـسوب  لوحت و  تکرح و  يارجم  رد  اهناسنا  هک  دـنکیم  اضتقا  شاهیلاعتم  تمکح  هک  يدـنوادخ 
رد هک  تسا  نیمه  شتلادع  دـنهدب ، یقرت  التعا و  كاپ  تیناسنا  ملاع  هب  كاخ  ملاع  زا  هدومن  هیفـصت  ار  دوخ  یتسه  رهوج  لامک  يوس 

تـسدب اـهنآ  یناـهنپ  داـعبا  نیناوـق و  نآ  اـب  يرتـشیب  ییانـشآ  راـصعا  نورق و  تشذـگ  اـب  مینکیم و  هدـهاشم  یناـسنا  یتـسه و  نیناوـق 
ادیپ لقاع  ناسنا  کی  دوریمن  نامگ  دـننکیم !!! رارف  نآ  زا  اهناسنا  هک  تسا  تیناسنا  قلطم  قوشعم  نآ  تلادـع  دـنیوگیم : میروآیم .

دض زا  ار  تیعقاو  هک  تسا  تلادع  دوشن . تلادع  قشاع  لاحنیا  اب  دنک ، كرد  ار  ود  نآ  یساسا  تیمها  تلادع و  نوناق و  يانعم  دوش و 
. دزاسیم ادج  ناویح  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  تلادع  دناشچیم . امب  ار  نوناق  یتایح  معط  هک  تسا  تلادع  دنکیم . کیکفت  تیعقاو 

یتسه و ناهج  يربج  نیناوق  دریگب ، هرخسم  یخوش و  هب  ار  تلادع  هک  ياهعماج  ای  درف  نآ  يدوبان . گرم و  ملظ  تسا و  تایح  تلادع 
هلیـسو ار  تلادـع  هک  ياهعماج  ای  درف و  تخاس . دـهاوخ  یـشالتم  يدـج  روطب  دوخ  نیدالوپ  ياههجنپ  ریز  ار  هعماج  درف و  نآ  تاـیح ،

فرحنم نوناق  کی  زا  هک  یماگنه  تسا . هداد  رارق  یناویح  یگدنز  تالوضف  هچیزاب  ار  دوخ  یعقاو  تایح  دهدیم ، رارق  اهیگماکدوخ 
يدعب درادن !! روعش  طارقس  سپ  درادن ، روعش  یگنس  چیه  تسا و  گنس  طارقس  مییوگیم : الثم  میراذگیم و  اپ  ریز  ار  نآ  میوشیم و 

لمع هب  نوناق  زا  هک  یفارحنا  ره  اب  ناسنیدب  مینکیم . دوبان  دوخ  تسد  اب  دشابیم ، طارقـس  ندوب  ناسنا  هب  یهاگآ  هک  ار  دوخ  تایح  زا 
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ياراد يدوجوم  ار  دوخ  یئور  رپ  مامت  اب  سپـس  میراپـسیم ، يدوبان  هب  ار  نامتایح  زا  يدـعب  لدـع ، دـض  راـتفر  ره  اـب  ینعی  میروآیم ،
كرد زا  درذگیم ، تلادـع  اب  هزرابم  رد  ام  رمع  هک  یمادام  و  تسیچ !؟ تایح  هک  میاهدـیمهفن  زونه  ام  دوشیم  مولعم  میمانیم ! تایح 

کیکفت تیعقاو  دض  زا  ار  تیعقاو  هک  تسا  تلادع  دـید : میهاوخ  مینک  تقد  تسرد  رگا  هک  میتفگ  دوب . میهاوخ  مورحم  تایح  یعقاو 
يدوبان م گرم و  ینعی  ملظ  تایح و  ینعی  تلادع  یلک  روطب  و  دناشچیم . ام  هب  ار  نوناق  یتایح  معط  هک  تسا  تلادع  دنکیم ،

دننام اـهناسنا ، قلطم  قوشعم  هن  تاـیح ، يرورـض  تسا  یتقیقح  تلادـع  میتفگیم : دوب ، تاـصتخم  نیا  ياراد  اـهنت  تلادـع  رگا  محاز .
ياراد هکلب  يربج ، ترورـض  قوف  تسا  یتقیقح  تلادع  دوشیم : هتفگ  هک  یتروص  رد  ندیماشآ . ندروخ و  ندیباوخ و  اوه و  زا  سفنت 

رد دننکیم !! رارف  قوشعم  نیا  زا  مدرم  همه  لاح  نیع  رد  دشابیم و  زین  نتفرگ  رارق  قوشعم  هتـسیاش  هک  تسا  قلطم  تمظع  شزرا و  نآ 
هک ياهناراکبان  يروحمدوخ  هب  رظن  اب  هکلب  تسین ، اهناسنا  همه  قوشعم  اهنت  هن  تلادع  تقیقح  مییوگیم : بلطم ، نیا  حیضوت  ریسفت و 

تـسا نکمم  هک  ياهلیـسو  ره  اب  رتدوز و  هچره  هک  تسا  روفنم  هدـیدپ  کی  ناـنآ  يارب  تلادـع  تسا ، مدرم  تیرثکا  ریگنماد  هنافـساتم 
: دیوگیم تلادع  هک  یتروص  رد  هلیـسو  نارگید  فدـه و  نم  هک  تسنیا  يروحمدوخ  لصا  نیرتیـساسا  اریز  درک . رارف  نآ  زا  یتسیاب 

داـضت هدـیقع ، ود  نـیا  ناـیم  و  ياهلیـسو . زین  وـت  تـسا ، هلیـسو  نارگید  دوـجو  رگا  دـنفده و  زین  نارگید  تـسا ، فدـه  وـت  دوـجو  رگا 
قـشع هک  دیآیم  دوجو  هب  یناسک  رد  تلادع  هب  قشع  مییوگیم : اذل  درک ، دنهاوخن  یتشآ  رگیدکی  اب  زگره  هک  دراد  دوجو  ياهدنـشک 

هن دـننکیم ، يوریپ  تسیز  نیناوق  زا  دـناهدنز و  هک  دـینیبیم  ار  یتادوجوم  اـیند  نیا  رد  امـش  ددرگ  نافوکـش  ناـنآ  رد  یعقاو  تاـیح  هب 
وجوم

زا لصاح  تذـل  درک . طولخم  تایح  هب  قشع  اب  دـیابن  ار  اههتـساوخ  عابـشا  يربج  ياههدـیدپ  دـنزروب . قشع  دوخ  تایح  هب  هک  ار  یتاد 
يانعم وجماقتنا  صخـش  هک  دهدیمن  ناشن  تذل  نیا  دیآیم . دوجو  هب  ماقتنا  لمع  لابندب  هک  تسا  يربج  هدیدپ  کی  ماقتنا  سح  عابـشا 
ناشن رگیدـکی  لابند  ییوجماقتنا  يهزیگناب  اهلگنج  رد  ناگدـنرد  ندـیود  هکناـنچ  دزرویم ، قشع  نآ  هب  هدومن  كرد  ار  دوخ  تاـیح 

ار تایح  تمظع  هب  تفرعم  نوسگرب و  يرنه  کنیع  زا  ار  ینیب  نورد  نیراپوا و  هاگدید  زا  ار  یـسانشتسیز  ناگدنرد  نآ  هک  دهدیمن 
زا لصاح  تذـل  دـنزاتیم . رگیدـکی  لابند  تمظعاب  تاـیح  نورد و  تسیز و  نآ  هب  قشع  هار  رد  هتفاـیرد و  يولوم  نیدـلالالج  قفا  زا 

هتخادنا هارب  رگیدکی  لابند  لسن  يهمادا  يهناهاگآان  يریگفده  اب  ار  نارادناج  همه  هک  تسا  يربج  يهدیدپ  کی  یسنج  هزیرغ  عابشا 
جایتحا هک  ار  تایح  هب  قشع  هنوگچیه  دروآیم ، رد  زیخ  تسج و  هب  ار  نیتشنیا  کنالپ و  سکام  ات  هتفرگ  یعفا  زا  هک  هدـیدپ  نیا  تسا 
تمظع زا  هلحرم  نآ  هب  یـسنج  تذـل  هکنآ  رگم  دـنکیمن . تابثا  دراد ، یتسه  ملاـع  تمظع  اـب  گـنهآ  كرد  نتـشیوخ و  تخانـش  هب 

تـسد تیدبا  هاگرذگ  رد  تایح  نازورف  لعـشم  دوشیم  هتـشاک  یگدـنز  لاهن  هک  اجنآ  قشع  ياهبـش  رد  هتوگ : لوقب  هک  دوش  دیعـصت 
. ددرگیم تسدب 

تایح دشابیمن . نآ  هب  قشع  تایح و  كرد  لیلد  هک  تازایتما  اهتردق و  ریاس  تورث و  يدازآ و  ماقم و  زا  ندرب  تذـل  تسا  نینچمه 
رتالاب یناویح  یگدنز  تالوضف  اهفک و  زا  هک  دـهدیم  ناشن  ياهعماج  درف و  نآ  هب  تسا  ندـیزرو  قشع  يهتـسیاش  هک  ار  دوخ  لامج 

کی رد  ار  تیدبا  یشحو و  لگ  کی  رد  ار  تشهب  هک  تسا  هدید  تایح  نآ  رد  ياهرهچ  تسا . هدش  لیان  تایح  تقیقح  كرد  هب  هتفر 
وا يارب  يدادیور  چیه  دنیبیم و  ون  ار  دوخ  یگدنز  یتسه و  ثداوح  همه  هک  تسا  هدرک  اشامت  ار  تایح  زا  ياهرهچ  دباییم . رد  هظحل 

تایح نیا  دـنکیم . ریزارـس  تایح  نآ  هب  ار  شلالج  لامج و  زا  ياهولج  هظحل  ره  هک  نیرفآ  تایح  هب  هتـسباو  یتاـیح  دوشیمن . رارکت 
شدوبان اجیردـت  دراشفیم و  دوخ  رد  ءارجـالامزال  رفیک  کـی  دـننام  ار  ناـسنا  هک  یگدـنز  نآ  هن  تسا ، ندـیزرو  قشع  لـباق  هک  تسا 

نیاـک یتسم  شوک و  شیع  رد  یتسدـگنت  ماـگنه  - 1 مینکن : شومارف  میروآیم ، ریز  رد  هک  ار  تاـیح  عوـن  ود  ناـیم  تواـفت  دـنکیم .
هلزلز و لیـس و  برقع و  باتفآ و  هام و  دراد ، دوجو  گنـس  هک  دـینکن  شومارف  مدرم ، يا  ظفاح 2 - ار  ادگ  دـنک  نوراق  یتسه  يایمیک 

دننام دهدیم ؟ انعم  هچ  دراد  دوجو  مه  ام  یگدـنز  مینک : تقد  تسرد  دراد !!! دوجو  مه  ام  یگدـنز  انمـض  دـنراد ، دوجو  نوعاط  ابو و 
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کی هکنیا 
درایلیم راهچ  انمـض  دراد ، دوجو  نیمز  يهرک  هک  دـنک  روطخ  شرکف  رد  ناهگان  اهيراکماک  زا  تغارف  زا  سپ  ياهماـکدوخ  دـنمتردق 

هب قشع  نودب  تلادـع  هب  قشع  هک : میـشیدنایب  هرابنیا  رد  میوریم  بلطم  نیا  كرد  زا  سپ  دـننکیم !! یگدـنز  نآ  يور  رد  مه  ناسنا 
دنک یفرعم  قشع  يهتسیاش  ار  تایح  تسا  هتسناوتن  هک  یسک  یفاب  حالطصا  رعش و  زردنا  دنپ و  هب  زگره  نم  تسین . شیب  یلایخ  تایح ،

زا ياهدیدپ  رگید  زیچ  ره  هب  ای  تلادـع  هب  قشع  اریز  داد ، مهاوخن  ارف  شوگ  دـنک ، دادـملق  اهناسنا  قوشعم  ار  تلادـع  دـهاوخیم  یلو 
يروحمدوخ یهاوخدوخ و  قوف  یعقاو  يانعمب  تایح  هک  یتروصرد  تسا ، يروحمدوخ  يهتـساوخ  نیرتبلاـج  هک  درادربرد  ار  تذـل 

هظحـالم دراد . لاـمک  هب  ور  هک  تسا ، كرتـشم  زین  نارگید  تاـیح  اـب  دـتفایم ، ناـیرجب  درف  کـی  رد  هک  یعقاو  تاـیح  اریز  دـشابیم ،
هب قشع  زا  هک  تلادع  هب  قشع  نیاربانب  دشابیمن . راگزاس  ییوجتذل  اب  دیعصت ، لیدعت و  موزل  نارگید و  تایح  اب  كارتشا  هک  دوشیم 

یهاوختلادع ياعدا  رد  ار  اهناسنا  زا  عون  ود  یملع  قطنم  نیا  دشاب . هدوب  تذـل  لماوع  زا  یکی  دـناوتیمن  ددرگیم ، دـیلوت  یعقاو  تایح 
یگدنز ار  تذلیب  یگدنز  هک  ییاهناسنا  نآ  - 2 دنرادن . یفده  يروحم  دوخ  زج  تایح  زا  هک  ییاههورگ  دارفا و  - 1 دنکیم : بیذکت 

من
ماجنا يراک  دنناوتیمن  نارگید  دوخ و  رمع  يهدوهیب  فرـص  زج  دـنیوگب ، دنـشیدنایب و  تلادـع  يهرابرد  هچره  هورگ  ود  نیا  دـننادي .
اجنیا رد  دـید ، میهاوـخ  هدـنیآ  ياـههبطخ  رد  هـک  ار  ع )  ) نینموـملاریما زا  ياهـلمج  نومــضم  بـلطم ، نـیا  ندـش  نـشور  يارب  دـنهدب .

. دز دـهاوخ  ار  تاهناخ  رد  وت  ررـض  هب  رگید  يزور  دـیآ ، تغارـس  هب  وت  عفن  هب  يزور  رگا  هک  تسا  نیما  کـیپ  نآ  تلادـع  میروآیم :
-1 نیاربانب : دشابیم . دوخ  زج  اب  یمدآ  تاطابترا  عون  رد  اهیگتـسیاش  اهترورـض و  هدننکنایب  نوناق  نوناق . قباطم  راتفر  ینعی  تلادع 

چیه تسا ، ام  یعامتجا  یگدـنز  ياهدرد  نامرد  تلادـع  - 2 دشابیم . اهملا  اهتذل و  اهیـشوخان و  اهیـشوخ و  قوف  تلادـع  عوضوم 
قوف یهلا  فاصوا  تسا ، نیمز  يور  رد  یهلا  فاصوا  هدنیامن  نیرتیلاع  تلادع  - 3 درادن . نامرد  زا  ار  اراوگ  تبرش  معط  عقوت  یلقاع 
یماگ ادخ  هب  قشع  وا و  نایم  هلـصاف  دوش ، هتخورفا  رب  تلادـع  هب  قشع  هک  یناسنا  ره  رد  - 4 تسا . یعیبط  ياهيداش  یـشوخ و  تذل و 

زا ار  يزیچ  دیابن  ام  هک : میریذپب  یناسنا  لصا  کی  ناونعب  ار  هلمج  نیا  دیامنیم  هفاضا  هکلب  دـنکیمن ، اهنم  تلادـع  تسا . هدـنامن  شیب 
امن شحالصا  مینک و  شلیدعت  تسا ، نوناق  دض  طلغ و  یمدآ  حور  زا  ندرک  اهنم  ندیرب و  فذح و  میریگبزاب ، یناسنا  حور 

رد يدادعتـسا  ورین و  کی  رگا  دادیمن . رارق  یمدآ  تیدوجوم  رد  ارنآ  ادـخ  دوب ، ندـش  دوبان  يهتـسیاش  يزیچ  رگا  وگوه  روتکیو  میی .
دوجو هب  ار  دادعتـسا  ورین و  نآ  اـت  دادیمن  مهب  تسد  تعیبط  نیناوق  اـهتیلاعف و  تاـکرح و  اـهنویلیم  دوب ، رـضم  دـئاز و  یمدآ  تعیبط 

زا ار  یحور  نالک  يهیامرـس  هک  دـنک  يزیریپ  ار  یتلادـع  دـهاوخیم  شبلاـج  ياـهیناوخزجر  اـب  هک  دـیدید  ار  يرکفتم  رگا  درواـیب .
هن دسانـشیم و  ار  تلادع  هن  رکفتم  نیا  هک  دینادب  دـنک ! رارقرب  ار  تلادـع  هداد ، رارق  يواسم  ار  وا  رازت  نالف  اب  دـنک و  فذـح  يوتـسلوت 
زا ار  لیـصا  ياهندمت  ناگدنروآ  دوجوب  يزغم  ياهتیلاعف  ورین و  هک  دنکیم  ریـسفت  نینچ  ار  تلادع  هک  دیدید  ار  یبتکم  رگا  ار . ناسنا 
زا لگه و  ات  يولوم و  ات  دـیلکاره  زا  نوسموت و  ژرژ  ات  هتفرگ  تیرکومد  زا  ازونیپسا و  ات  هتفرگ  الوس  زا  لبه  اـت  هتفرگ  يرـصم  ناـمجنم 
هک يدارفا  نآ  اب  ار  نازاتـشیپ  نیا  هدرک ، فذـح  کنالپ  سکام  نیتشنیا و  نتوین و  اـت  هتفرگ  ریپ  يوطـسرا  زا  وگوه و  روتکیو  اـت  رموه 
زا هن  بتکم  نیا  هک  دینادب  دنزاسب ، يواسم  دحتم و  دنرادن ، غارس  عوفدم  عفد  هاگیاج  روخآ و  زج  ییاج  مالسلاهیلع : نینموملاریما  لوقب 

نایمدآ تازایتما  ندرک  فذح  دمهفیم . ار  تلادع  يانعم  هن  دراد و  یعالطا  تیناسنا  ناسنا و 
یگدـنز تسا . هدـش  هدـید  اور  اهناسنا  رب  هک  تسا  یملظ  نیرتهدـننکهابت  اپ ، ود  نارادـناج  اب  نانآ  نداد  رارق  يواسم  ندروآ و  نییاـپ  و 

ناگدـنراد يارب  مه  یتلادـع  یعاـمتجا ، یگدـنز  قوـقح  رد  تلادـع  ياـپ  هب  اـپ  رگید . زیچ  یناـسنا  تاـیح  تسا و  يزیچ  لـسع  روـبنز 
هک تسا  بتکم  نیمادـک  نآ  دـناهتفرگ . هدـهع  هب  ار  اـهناسنا  یلماـکت  تفرـشیپ  هـک  تـسا  مزـال  اـهناسنا  لاـح  هـب  دـنمدوس  تازاـیتما 

اهناسنا خـیرات  ياهگنن  رب  رگید  یگنن  دریگیم و  یکی  یـسارکومد  تلادـع و  ماـنب  عاـمتجا  ناگدـنرب  شیپ  اـب  ار  عاـمتجا  نارگلواـپچ 
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هکلب دـنکیمن ، اهنم  تلادـع  مییوگیم : هک  تسا  تازایتما  یبایزرا  موزل  اهناسنا و  دارفا  رد  تواـفت  ینیع  يهدـهاشم  اـب  اـم  دـیازفایم !!
دوجو میهاوخیم  هک  ماگنه  نآ  رد  نوناق ، قباـطم  راـتفر  زا  تسا  تراـبع  تلادـع  هک  میدـید  تلادـع  فیرعت  رد  اـم  دـیامنیم . هفاـضا 
لماـع هب  لدـبم  اـی  هدومن  یثنخ  ار  ورین  دادعتـسا و  نآ  هک  رگید  یناـسنا  اـب  نتخاـس  ربارب  يارب  ار  ناـسنا  رد  هدـنزاس  ییورین  دادعتـسا و 

نآ دـقاف  میناوتب  هکنیا  نودـب  میزاسیم ، هابت  ار  هعماج  يهیامرـس  تقیقح  رد  میئامن ، اـهنم  فذـح و  تسا ، هتخاـس  يرگناریو  بیرخت و 
هدب حیضوت  ار  دیامنیم  هفاضا  هکلب  دنکیمن ، اهنم  تلادع  يهلمج  نیا  يانعم  میهاوخیم  الاح  میربب . الاب  ار  زایتما 

زا یعامتجا  ورملق  رد  ای  درف  کی  يهراـبرد  تلادـع  نتخاـس  رارقرب  كرد و  يارب  نوناـق ، قباـطم  راـتفر  زا  تستراـبع  تلادـع  نوچ  می :
نآ سپـس  میریذپب . تسا ، اهنآ  رد  نیعم  یتایعقاو  رگـشیامن  هک  ار  عامتجا  درف و  نآ  یطیحم  یناور و  یعیبط و  نیناوق  میروبجم  اهناسنا ،

. میروآ رد  تکرح  هب  ار  اـهنآ  هدوـمن  هیجوـت  میاهتفرگ ، رظن  رد  عاـمتجا  اـی  درف  يارب  هـک  یگدـنزاس  دـعاوق  لوـصا و  قباـطم  ار  نیناوـق 
نیناوق لوصا و  يوسب  تفرـشیپ  يارب  هکلب  دـنوشیمن ، دوبان  تلادـع  يهلیـسوب  عامتجا  درف و  رد  دوجوم  تاـیعقاو  هک  دوشیم  هظحـالم 

تایح ترورض  هک  تسا  یتلادع  یگدنز  قوقح  رد  اهناسنا  يواست  مییوگیم : هک  تسا  تهج  نیمهب  دندرگیم ، هیجوت  راهم و  هدنزاس 
تاوهش زا  یـشوپمشچ  اهیهاوخدوخ و  راهم  اهتشذگ و  زا  یـشان  هک  یناسنا  تازایتما  قوقح  تاعارم  دنکیم و  باجیا  ار  نآ  یعیبط 

هار اهدایرف  داد و  هک  میرادـن  ناسنا  هرابرد  تاناویح  یعیبط  خـیرات  زج  ینخـس  چـیه  نآ ، تاعارم  نودـب  هک  تسا  رگید  یتلادـع  تسا ،
هلمج میقتـسم  يانعم  میناوتیم  لاـح  میبلطب . هزراـبم  هب  ار  ناـیزیگنچ  زیگنچ و  هدرک ، ملع  دـق  اـقب  رد  عزاـنت  لـصا  ربارب  رد  میزادـنایب و 

ار وا  روج  ملظ و  دیامن ، تلادع  زا  راشف  ساسحا  هک  ياهعماج  درف و  نآ  دیامرفیم : هک  میبایرد  ار  ع )  ) نینموملاریما
اهر دوب  دهاوخ  متس  روج و  يهچیزاب  دوشن ، حالصا  تلادع  اب  هک  ياهعماج  درف و  سپ : داد  دهاوخ  رارق  رتتخس  ییانگنت  يهرـصاحم  رد 

شیاسآ هافر و  عاونا  همه  ساسح و  يامن  بطق  هدومزآراک و  نابیتشک  اب  ینافوط و  جاوما  اب  هزرابم  لیاسو  همه  اـب  زهجم  یتشک  ندرک 
هک قیمع  روانهپ و  سونایقا  رد  تکرح  نوگانوگ و  ياهداب  هب  شیوخ  ندرپس  امن و  بطقیب  نابدابیب و  زیچان و  قیاق  کی  رد  نتسشن  و 

ندرک اـهر  تسا . راوشد  رایـسب  لدـتعم  ياـهزغم  يارب  شروصت  هک  تسا  نونج  قوـف  ياهدـیدپ  دوریم  نآ  رد  ناـفوط  میب  ياهظحل  ره 
رارقرب رگیدـکی  اب  طابترا  هناـیوجدوس ، ياـههزیگنا  زا  یعاونا  اـب  هک  ییاـهناسنا  طـیحم و  لـماوع  ياـهداب  هب  ندرپس  ار  دوخ  تلادـع و 

رد تلادـع  رگا  هک  تسین  نینچ  هک  تسنیا  نآ ، زا  رتهدـننک  تحاران  تسین . ینداد  حیـضوت  قیاق  یتشک و  لاثم  ناـمه  اـب  زج  دـناهدرک ،
روخیلیـس یناسنا  تایح  قیاق  زایتما  نیا  نداد  تسد  زا  اـب  هکلب  دـشاب ، هتفر  تسد  زا  زاـیتما  کـی  اـهنت  ددرگن ، رارقرب  یعاـمتجا  طـباور 

دوخ راتفر  اههورگ  دارفا و  و  دهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  تموکح  نوناق  هک  هعماج  نآ  رد  اریز  تفرگ ، دهاوخ  رارق  متس  روج و  ياهنافوط 
تسا ك نآ  زا  رتنشور  اعدم  نیا  لیلد  ددرگیم ، زاغآ  شنوگانوگ  عاونا  اب  متس  تموکح  دننکن ، قیبطت  نآ  اب  ار 

يور مییامنب . یناوتان  تردق و  رظن  زا  تاقبط  دارفا و  فالتخا  هب  یهجوت  هک  تسا  یفاک  رادقم  نیمه  دشاب . هتشاد  لیصفت  هب  یجایتحا  ه 
تخر اروف  روج  ملظ و  ددنب ، رب  تخر  تلادع  هک  ياهعماج  ره  زا  مییوگیم : هک  تسا  فعـض  تردق و  رد  فالتخا  یهیدب  لصا  نیمه 

ار تلادع  تازایتما  ترورـض و  دناوتیمن  یبتکم  رکفتم و  چیه  نآرق  هاگدید  زا  تلادع  دنارتسگیم . ار  دوخ  طاسب  هدومن و  زاب  ار  دوخ 
هملک تمت  و  دـییامرف : هعلاطم  یتایح  تقد  اب  راب و  دـنچ  ار  هیآ  نیا  دـیامن . هیـصوت  یفرعم و  تسا ، هدرک  حرطم  نآرق  هک  تمظع  نآ  اب 

ياهتیشم يارب  ياهدننک  لیدبت  لماع  چیه  تسا  هداتفا  نایرج  هب  قدص  اب  وت  راگدرورپ  تیشم  و  . ) هتاملکل لدبمال  الدع  اقدص و  کبر 
یتح دـیدرون و  رد  ار  اهاضف  اهناشکهک و  همه  دـیور و  الاب  نادـکاخ  نیا  زا  سپـس  دـیوش و  ورف  نیمز  قامعا  رد  رگا  درادـن .) دوجو  وا 

قامعا هاگنآ  دـینک  یـسررب  ناهیک  عومجم  اب  طاـبترا  لاـح  رد  ار  نآ  ءزج  نیرتکچوک  دیفاکـشب و  ار  نورتکلا  هناد  هک  دـسر  ارف  يزور 
مظن کی  يارجا  هک  ینوناق  دید . دیهاوخ  امرفمکح  اج  همه  رد  ار  نوناق  زاب  دییامن  كرد  ار  نآ  حوطـس  همه  دینک و  زاب  ار  یمدآ  ناور 

بج يور  زا  هن  هدوب و  جایتحا  يور  زا  هن  یهلا  تیشم  اب  نیناوق  نآ  يارجا  عضو و  تسا . هتفرگ  هدهع  هب  ار  یلاع 
هرهچ تلادـع ، موهفم  ربارب  رد  تسا ، يدـنوادخ  تلادـع  زا  ياهتفای  مسجت  هک  یتسه  ناهج  ورملق  رد  هک  یناسنا  نیاربانب  رارطـضا . ر و 
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زا یتوافتیب  تلادع  هرابرد  هک  ياهعماج  ای  درف  تسا . هتفرگ  دوخ  تیدوجوم  يارب  ار  حیقو  هرهچ  نآ  تقیقح  رد  دریگیم ، دوخب  داضت 
نآ تسا . نتـشیوخ  هرخـسم  زا  يرگید  ترابع  تلادـع  اـب  یخوش  تسوا . دوخ  تیعقاو  هب  طوبرم  یتواـفتیب  نیا  دـهدیم ، ناـشن  دوخ 

حرطم ار  للع  زا  یعاونا  دـهدیم و  نت  اهوپاکت  اهشـشوک و  همه  هب  هعماج  کی  طوقـس  لماوع  ندرک  ادـیپ  يارب  هک  خـیرات  رگلـیلحت 
لطاـب ذـغاک  زا  رتزیچاـن  تـسا  هداد  ماـجنا  هـک  یلیلحت  شزرا  دـنکیم ، رظن  فرـص  تلادـع  هـب  هعماـج  نآ  ییاـنتعایب  زا  یلو  دـنکیم ،

ملظ لولعم  ار  هتشذگ  تاعامتجا  يدوبان  لماک  تحارـص  اب  دیجم  نارق  زا  ددعتم  تایآ  تسا . هدرک  هایـس  روبزم  لیلحت  اب  هک  تسیاهدش 
نیمهب طوبرم  لئاسم  رد  ار  تایآ  نیا  نآ . هرابرد  ییانتعایب  اـی  تلادـع و  اـب  داـضت  زا  تسا  تراـبع  هک  دـیامنیم  یفرعم  يراگمتـس  و 

ناوتیمن تلادع ، لماع  نتفرگ  رظن  رد  نودب  يرـشب  خیرات  رد  ار  لیـصا  ندمت  التعا و  چـیه  سکعلاب ، و  تشگ . میهاوخ  روآدای  ثحبم 
ضرف ياهعماج  رگا  تسا . يرشب  هدنزاس  نوئش  تایحبآ  تلادع  میاهدرک ، هراشا  هتشذگ  ثحابم  رد  هکنانچ  اریز  دومن ، ریـسفت  لیلحت و 

دوش ك
عـضو نالک ، يدام  تورث  يرادربهرهب ، لباق  گنهرف  لماک ، نارکفتم  غباون و  دـننام  دـشاب  لیـصا  ندـمت  لماوع  ياراد  تاهج  همه  زا  ه 
دنامب كاخ  ریز  رد  هک  یشزرااب  رایسب  ياههتسه  دننام  روبزم  لماوع  دشابن ، امرفمکح  هعماج  نآ  رد  تلادع  لاحنیا  اب  یلاع ، ییایفارغج 

تابجوم اسب  هچ  تشگ و  دـهاوخ  کلهتـسم  دورب ، نیب  زا  دریگب و  رارق  خولک  گنـس و  طوقـس  هاگیاج  داب و  يارجم  رد  ای  و  دـسوپب ، و 
شزرا اب  رایـسب  ياههتـسه  نآ  نتخاس  روراب  ندینایور و  نوناق  هکنآ  يارب  ارچ ؟ دروآ . دـهاوخ  مهارف  ار  يرتشیب  ياهیتخبدـب  اهنابز و 

رجز اب  یگدنز  هعماج  لدکاپ  نارایشه  ددرگن  تاعارم  تایح  تازایتما  نتخاس  روراب  ندنایور  رد  تلادع  هک  یتقو  تسا . هدشن  تاعارم 
هب ار  نآ  دنزیخیم و  رب  دننیشنیم و  هریش  يور  هک  اهسگم  دننام  ناتـسرپ  توهـش  اههماکدوخ و  اهتوافتیب و  و  دنراد ، ياهجنکـش  و 
رد ار  هیآ  نومضم  رگید  راب  دنیامنیم . دوخ  تسپ  ياههتـساوخ  لامیاپ  ار  يدنوادخ  ياهتمعن  تازایتما و  نآ  دنزاسیم ، لدبم  عوفدم 
لق مهئاوها و  عبتتال  ترما و  امک  مقتـسا  وت  عداف  کلذلف  - 2 تسا . هداتفا  نایرج  هب  لدع  قدـص و  اب  وت  راگدرورپ  تیـشم  میریگب : رظن 

جحال مکلامعا  مکل  انلامعا و  انل  مکبر  انبر و  هللا  مکنیب  لدعال  ترما  باتک و  نم  هللا  لزنا  امب  تنمآ 
وریپ امن و  تماقتـسا  ياهدش ، هداد  روتـسد  هکنانچ  نک و  ادـخ  يوسب  توعد  تهجنیدـب  و  . ) ریـصملا هیلا  اننیب و  عمجی  هللا  مکنیب  اننیب و  ه 
امـش نایم  هک  ماهتـشگ  رومام  نم  و  ماهدروآ . نامیا  تسا ، هدرک  لزان  ادـخ  هک  باتک  نآ  هب  نم  وگب : ناـنآ  هب  شاـبم و  ناـنآ  ياـهيوه 

ام و نایم  دیشابیم . نتـشیوخ  ياهرادرک  نوهرم  امـش  دوخ و  لامعا  ورگ  رد  ام  تسا . امـش  ام و  راگدرورپ  ادخ  مراد . ياپ  رب  ار  تلادع 
رایـسب عوضوم  دنچ  تسا .) وا  يوسب  ام  ییاهن  تشگزاب  درک و  دهاوخ  عمج  ار  ام  همه  دنوادخ  دشاب . هدشن  نایب  هک  هدـنامن  یتجح  امش 

توعد و نیا  هب  وت  شاـب ، رادـیاپ  دوخ  توعد  رد  نک و  توعد  کـی - دناهتـسویپ : رگیدـکیب  ییاـنب  ریز  ياـههطبار  اـب  قوف  هیآ  رد  مهم 
وت تلاسر  هک  تهجنادب  هکلب  دشابیمن ، رذگ  دوز  تقوم و  نآ  هزیگنا  تسین و  یمـسوم  یلـصف و  وت  توعد  ياهتـشگ . رومام  يرادـیاپ 
اریز شابم ، كانمیب  یسک  زا  هدم و  هار  دوخب  یتسـس  شاب و  رادیاپ  ادج  نآ  يارجا  رد  اذل  تسا ، یندشن  وحم  تباث و  تایعقاو  هب  یکتم 

ناراکهبت ياـهيوه  وریپ  ود - تسا . یهلا  هنـالداع  تیـشم  هاـگهولج  هک  تسا  ناـیمدآ  تاـیح  یتسه و  نیناوق  هدـننکوگزاب  وت  تلاـسر 
الیامت هلیسوب  اهنت  یهلا  نوناق  دنزاسب . لتخم  ار  تایعقاو  دنناوتیمن  اوه  رد  اپ  لایما  سوه و  يوه و  اریز  شابم ،

هیـس راپـسهر  ار  اهنآ  ناگدرب  دزاسیم و  شاف  مه  ار  تالیامت  نآ  یهابت  دوز  ای  رید  هکلب  درادیمن ، رب  فاکـش  ناـنآ  تسرپ  تعیبط  ت 
هدش لزان  نم  يارب  هک  یباتک  ماهدروآ . نامیا  تسا ، هدش  لزان  ادخ  فرط  زا  هک  یباتک  هب  نم  وگب : نانآ  هب  هس - دیامنیم . طوقس  لاچ 

مهعم انلزنا  تانیبلاب و  انلـسر  انلـسرا  دـقل  - 3 دـینک : هجوـت  ار  هیآ  نیا  لاوئـس  نیا  خـساپ  تفاـیرد  يارب  دـهاوخیم ؟ هچ  تسیچ و  تسا 
اب ار  لطاب  قح و  شجنـس  هلیـسو  باتک و  میداتـسرف و  نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  ام  هتبلا  . ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باـتکلا و 

قوف هیآ  رد  هکنانچ  اریز  منک ، ارجا  ار  تلادـع  امـش  نایم  رد  هک  مرومام  نم  راـهچ - دـنزیخرب .) تلادـع  هب  مدرم  اـت  میدرک  لزاـن  ناـنآ 
یعقاو كالم  چنپ - تسا . اهناسنا  نایمرد  تلادـع  يارجا  هعاشا و  ینامـسآ  ياهباتک  ندرک  لزان  نالوسر و  نداتـسرف  فدـه  میدـید 
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هک تسادـخ  اهنت  تسا . امـش  ام و  راگدرورپ  هک  تسا  هللا  كالم  نیا  تسین ، امـش  ساسایب  ياههتـساوخ  دودـحم و  تاـمولعم  تلادـع 
رگم دهدب  ناشن  یعقاو  یکالم  اهناسنا  نایم  رد  تلادع  موزل  يارب  دناوتیمن  ياهدیقع  بتکم و  چیه  تسا  اهناسنا  نایم  تلادع  كالم 

رلیهتناس یملتراب  سب . تسادخ و  تلادع ، یعقاو  كالم  هک  دنک  فارتعا  تقیقح  نیاب  ییاهن  ياهلیلحت  زا  سپ  هکنیا 
تـسا یناسنا  رکفتم  رگید  نوطالفا و  یـسایس  هفـسلف  نایم  هسیاقم  تقیقح  رد  هک  نوطالفا  وطـسرا و  یـسایس  هفـسلف  نایم  ياهسیاقم  رد 

هتـشادن نآ  زا  یکاب  مینک و  اهر  ار  ناکدوک  هک  دـنکیمن  تیافک  لاحنیا  اب  تسا : نینچ  نوطالفا  تیبرت  یـسایس  هفـسلف  دـیوگیم : نینچ 
دنپ اب  ار  نانآ  میزاسب و  نشور  ملع  رون  اب  اهنت  ار  نامناکدوک  لوقع  ام  هک  دـنکیمن  تیافک  دوش . هدولآ  نانآ  تراهط  ناماد  هک  میـشاب 

هب ناکدوک  همه  ياهلد  رد  تعیبط  هک  نید  یساسا  لوصا  یتسیاب  نیا  زا  رتالاب  هکلب  میهدب ، تداع  اهیکین  هب  لثملابرض  اهزردنا و  و 
، دروآیم دوجوب  دزاسیم ، طوبرم  ادخ  اب  ار  ناسنا  هک  یتاداقتعا  نیرتيوق  هک  تسا  نید  لوصا  نیا  دوش . هدـنایور  تسا ، هداهن  تعیدو 
اب یتسیاب  ام  ءایـشا . همه  رد  تسا  تاقولخم  نایم  تلادـع  سایقم  كالم و  هک  تسا  وا  تانئاک . همه  نایاپ  طسو و  لوا و  تسادـخ  اعطق 
اب یتسیاب  دشاب  میکح  یـصخش  راذگنوناق  رگا  هک  تسا  دـیاقع  نیا  مینک . نشور  ار  نامناکدوک  راکفا  يرورـض  تیمها و  اب  دـیاقع  نیا 

هداس و هک  لاـح  نیع  رد  دـیاقع  نیا  دـنارتسگب . نادنورهـش  نورد  رد  ارنآ  تنوشخ  اـب  هچ  یمرن و  اـب  هچ  تسا  نکمم  هک  ياهلیـسو  ره 
ن - 2 ادخ . دوجو  - 1 تسا : مهم  لصا  هس  دیاقع  نیا  ساسا  تسا . اهناسنا  لاح  هب  دنمدوس  يرورض و  تسا ، ناسآ 

یگدنز رد  هناگ  هس  لوصا  نیا  هب  داقتعا  نودـب  ناسنا  درادـن . نآ  هب  یهار  لیامت  هنوگچیه  هک  وا  تلادـع  - 3 یتسه . همه  رب  وا  تراـظ 
هیرظن نیا  ددرگیم . روهطوغ  شتلاهج  تاوهـش و  ياهیکیرات  رد  دوشیم و  تالیامت  میلـست  اریز  دوشیم ، مگ  ایند  نیا  يامن  فداصت 

زا رتیـساسا  یبلطم  نونکات  هدوب  رادیاپ  تسا ، هدرک  كرد  دهتیاو  هچنانچ  یناسنا ، لئاسم  رد  شرگید  دـیاقع  زا  یـضعب  دـننام  نوطالفا 
ادخ ندوب  كالم  هب  فارتعا  نودـب  اقب ، رد  عزانت  تلاصا  لباقم  رد  هک  دوریمن  نامگ  زگره  تسا . هدـشن  هتفگ  ام  هلئـسم  رد  يو  هیرظن 

تسد هک  دنک  عناق  ار  زایتما  تردق و  بحاص  دناوتیم  لیلد  نیمادک  دشاب . هدرک  شوارت  رشب  زغم  زا  یهجوت  لباق  هشیدنا  تلادع ، يارب 
لیلقت هب  دیدهت  ایآ  رگید !! زایتما  تردق و  نداد  عیمطت و  ایآ  دنوش ؟ دنمهرهب  نآ  زا  مه  رگید  ياهناسنا  ات  درادرب  دوخ  زایتما  تردق و  زا 

هن تسا ، هداد  ناشن  المع  تاعامتجا  خیرات  هک  هچنآ  وا !! تیدوجوم  ندرک  عطق  ریشمش و  نتفرگ  تسدب  اب  ایآ  دراد !! هک  ییایازم  ورین و 
ترابع هب  تسا و  هدروآ  رابب  یقطنمریغ  راوگان و  جـیاتن  هکلب  تسا ، هدوب  یعیبط  ياهتیعقاو  نایرج  فالخ  اهییوجهراچ  هنوگنیا  اـهنت 

ردق لاقتنا  بجوم  المع  اهییوجهراچ  هنوگنیا  اریز  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  اهضرغ  ضقن  رگید 
نیمه يور  تردـق . هنالداع  عیزوت  هن  تسا ، هتـشگ  رگید  هورگ  هب  یهورگ  زا  ای  درف ، هب  یهورگ  زا  ای  رگید  درف  هب  يدرف  زا  زاـیتما  ت و 

: دنیوگیم دنروآیم و  رب  تلادع  دایرف  دنناسنا ، دوخ  هک  یناسانـشناسنا  ناحلـصم و  ناربمایپ و  هک  تسا  یـساسا  ضرغ  فلاخم  جـیاتن 
میلعت و هلیـسو  هب  ار  تلادع  مخت  دیرادرب و  رگید  یمدق  دیناسرب ، تیلعف  هب  دینک و  رادـیب  ار  رـشب  یـسانش  نوناق  دـعب  دـیناوتیم  هک  امش 

يرایبآ ار  نآ  دـیراذگیم ، تلادـع  نوناق و  هب  ناتدوخ  هک  یمارتحا  هنالداع و  راتفر  اب  دیـشاپب و  دارفا  همه  ياهلد  رد  یقطنم  ياهتیبرت 
نیا زج  یهار  چیه  دینک ، تابثا  تیبرت  میلعت و  هلیـسوب  تاعامتجا  دارفا  همه  يارب  ار  تلادع  موزل  دیهاوخب  رگا  هک  تسا  ملـسم  و  دینک .

هک تسا  نینچ  يدنوادخ  هیلاعتم  تمکح  شـش - تسا . اهناسنا  نایم  تلادع  كالم  هک  تسادخ  اهنت  هک : دینک  تابثا  دیاب  هک  دـیرادن 
. یهلا لدع  ياضتقم  تسنیا  میشابیم ، نتشیوخ  ياهرادرک  نوهرم  مه  ام  دوخ  لامعا  ورگ  رد  امش  دنکن . رفیک  يرگید  مرج  هب  ار  یسک 

غارـس اهنآ ، نتفرگ  هدـیدان  اب  هک  دـیامنیم  یلماـکت  ياهندـش  رد  نوناـق  توبث  رب  تلـالد  يوحن  هب  کـی  ره  هناگـشش  تاـعوضوم  نیا 
ادهش هللا و طسقلاب  نیماوق  اونوک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 4 تفرگ . ناوتیمن  يرشب  عماوج  رد  ار  تلادع 

، دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا   ) اولدعت نا  يوهلا  اوعبتتالف  امهب  یلوا  هللااف  اریقف  وا  اینغ  نکی  نا  نیبرقالا  نیدـلاولا و  وا  مکـسفنا  یلع  ول 
نادنواشیوخ ردام و  ردپ و  ای  نتـشیوخ  ررـض  هب  هچ  رگا  دوش ، ادا  ادخ  يارب  امـش  ياهتداهـش  دیـشاب و  تلادع  هب  یمئاد  ناگدـننک  مایق 

دینکن يوریپ  يوه  زا  تسا . رتهتـسیاش  رتاناد و  ود  نآ  يزاینیب  يدنمزاین و  هب  دنوادخ  دنمزاین ، زاینیب و  نایم  توافت  نودـب  دوش ، مامت 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


ای نداتسیا و  تلادع ، يارب  هبناج  همه  یمئاد و  مایق  زا  دوصقم  هک  تسا  ملـسم  تلادع  يارب  هبناج  همه  یمئاد و  مایق  دیزروب .) تلادع  ات 
هک ضحم  ياـهیناوخهسامح  دادیب و  داد و  داـیرف و  ماـیق  زا  يدـنوادخ  روـظنم  نینچمه  تـسین . ینامـسج  ندـمآ  نییاـپ  نـتفر و  ـالاب 

درف و ره  دشابیمن . دنیـشنیم ، ورف  سپـس  دزاسیم و  کلهتـسم  ار  نانآ  يژرنا  دناروشیم و  ار  یلومعم  مدرم  ماخ  تاناجیه  تاساسحا و 
. تسا تلادـع  نیع  يرتسگ ، تلادـع  يارب  یقطنم  يریگ  فدـه  اب  نیتسار  مایق  ره  و  تسا . مایق  لاح  رد  دزرویم  تلادـع  هک  ياهعماج 

هعماج درف و  نآ  تسا . تایح  زا  یلاع  ياهولج  تایح  هرابرد  هشیدـنا  هکنانچ  تسا ، تلادـع  يارب  مایق  زا  یعون  تلادـع  يهراـبرد  رکفت 
حازم عناوم  هدنروآ و  دوجوب  لماوع  يهرابرد  هدومن  یقلت  يدج  یقیقح  ار  تلادع  هک  نیا 

ای درف  نآ  تسا . هدومن  تلادع  هب  مایق  دـنکیم ، هضرع  يرادربهرهب  لباق  روطب  ار  شیاههشیدـنا  جـیاتن  دـشیدنایم و  تلادـع  يرارقرب  م 
نیا تسا . هدرک  تلادع  هب  مایق  دزادنایم ، راکب  نآ  يرارقرب  یگنوگچ  تلادع و  تخانش  هار  رد  ار  دوخ  دنمدوس  ياهورین  هک  ياهعماج 

لزلزتـم زگره  دـنام و  دـهاوخ  ینادواـج  دـمآ ، دوجو  هب  هکنیمه  هک  تسا  رادـیاپ  برـس  دـننام  تلادـع  هک  مینک  رود  دوخ  زا  ار  هابتـشا 
یلومعم نشور و  لاثم  نیاب  یتسیاب  مینک ، كرد  اـهناسنا  زا  لکـشتم  هعماـج  رد  ار  تلادـع  لاوز  ماود و  میهاوخب  رگا  تشگ . دـهاوخن 

هشیدـنا و لـیاسو  هنوگ  همه  هاـگنآ  هدومن ، عمج  ار  ماـقم  یلاـع  سانـشراک  سدـنهم و  اهدـص  میتسناوت  اـم  دـینک : ضرف  مییاـمن : هجوت 
هدامآ ار  هوکـشاب  رـصق  نیرت  تمظع  اب  نییزت  یناـمتخاس و  حـلاصم  سپـس  میراذـگب  ناـشرایتخا  رد  مینک و  مهارف  ار  ناـنآ  یـشکهشقن 

نامتخاس نیا  يارب  هک  ار  ییاج  یلو  دندرگ . هوکش  اب  رـصق  نآ  هشقن  هدایپ  راک و  يهدامآ  نارگراک  ناسانـشراک و  نیـسدنهم و  میئامن .
هب ار  دوخ  نوماریپ  دروآیم و  دوجوب  اهراجفنا  دنکیم و  یناشفـشتآ  هاگیب  هاگ و  هک  تسا  ناشفـستآ  هوک  روانهپ  هلق  میاهتفرگ ، رظن  رد 

شتآ هلق  نانچ  رد  هوکش  اب  رصق  نتخاس  يارب  ام  يرکف  يدام و  ياهورین  فرص  اهششوک و  راک و  همهنآ  ایآ  دشکیم . شتآ 
تـسا هاوخدوخ  دوجوم  نیا  ناسنا  رگا  تسا  هدرک  یفرعم  ام  هب  خیرات  هک  تسنیا  رـشب  رگا  دراد ؟ يرگید  مان  نونج  تقامح و  زج  ناشف 

يهرابرد يولوم  هک  تسا  رادناج  نیمه  یمدآ  رگا  دنزیم . شتآ  ار  اههیرصیق  تسا ، وا  لیامت  دروم  هک  يزیچان  لامتسد  کی  يارب  هک 
سوفنلا میـش  نم  ملظلا  دیوگیم : شاهرابرد  یبنتم  تسرپ و  ملاظ  شک  مولظم  هماع  تسج  دواد  يوس  ناس  گس  نیمک  زا  دیوگیم : وا 

متـس يوناث  تلع  يور  هک  نادـب  يدرک ، ادـیپ  ینمادـکاپ  رگا  تسا ، یناسنا  سوفن  یعیبط  تاداع  زا  ملظ   ) ملظیال هلعلف  هفعاد  دـجت  ناف 
هب فیـصوت  ار  رادـناج  نیا  اـم  زا  رت  تخـس  هک  مینیبیم  ار  ناـنآ  نارکفتم  مـیریگیم ، ار  اـهینیمز  برغم  غارـس  هـک  یتـقو  دزرویمن .)

رگا تسا . ناسنا  گرگ  ناسنا  تفگیم : هک  میروایب  دایب  ار  سباه  ساموت  هلمج  هک  تسا  یفاک  طقف  دننکیم . یگدنرد  یهاوخدوخ و 
شـشوک و ره  دوش و  میظنت  وا  يارب  هک  ياهنـالداع  نیناوق  هماـنرب و  ره  دـهدیم ، ناـشن  تاراـبع  هنوـگنیا  رد  ار  دوـخ  هک  تسنیا  ناـسنا 

دراد هک  يروحم  دوخ  هاوخدوخ و  تعیبط  نآ  هب  رظن  اب  ددرگ ، لوذـبم  عون  نیا  دارفا  نایم  رد  تلادـع  نتخاس  رارقرب  هار  رد  هک  یـشالت 
ئسم نیا  اذل  تسین . شیاقب  ماود و  رب  يدیما  هک  دوشیم  انب  ناشفشتآ  هوک  هلق  يور  هک  تسا  هوکشاب  رصق  نآ  دننامه 

داوـم ندرک  یثـنخ  هار  رد  ریگیپ  شـشوک  اـهناسنا  ناـیم  رد  تلادـع  ناـمتخاس  ياـقب  يارب  هـک  تـفرگ  رظن  رد  دـیاب  ار  یـساسا  يهـل 
تروص دروآیم و  دورف  ار  یلیـس  هک  یتسد  ندش  ضوع  زج  ياهجیتن  نایماع  لوقب  هنرگ  تسا و  يرورـض  مزال و  وا  نورد  یناشفشتآ 

گنچ ناهد و  زا  دـیناهر  یگرزب  ار  يدنفـسوگ  مدینـش  درک : دـیابن  شومارف  ار  يدعـس  لثم  نیا  تشاد . دـهاوخن  تسا ، تروص  ناـمه 
يدوب وت  مگرگ  تبقاع  مدید  وچ  يدوبر  رد  مگرگ  لاگنچ  زا  هک  دـیلانب  يو  زا  دنفـسوگ  ناور  دـیلامب  شقلح  رب  دراک  هگنابـش  یگرگ 
نیماوق اونوک  دـیوگیم : هکلب  ( دیـشاب تلادـع  هب  ناگدـننک  مایق  . ) طسقلاب نیمئاق  اونوک  دـیوگیمن : دـیجم  نآرق  هک  تسا  تهج  نیمهب 

هن دیامنیم ، نآ  ندوب  هبناج  همه  مایق و  ماود  موزل  هب  هراشا  تلادـع ، طسق و  دوخ  موهفم  هب  رظن  اب  تسا ، هغلابم  هغیـص  هک  ماوق  طسقلاب .
هک مینیبیم  ار  یناوارف  ياهمایق  دهدب ، ناشن  ار  وا  مطالتم  تشذگرـس  دـناوتیم  یبوخب  هک  يرـشب  خـیرات  رد  شندوب . هبناجکی  تقوم و 

نانش مکنمرجیال  و  - 5 دناهدیئارگ . یشوماخ  هب  تعرس  هب  هدیـشک  رـس  یلحم  تقوم و  یلو  هدننکهریخ  ادص و  رپ  ياهقرب  دعر و  دننام 
ار امش  یهورگ  توادع  . ) نولمعت امب  ریبخ  هللا  نا  هللا  اوقتا  يوقتلل و  برقا  وه  اولدعا  اولدعت  الا  یلع  موق 
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امـش رادرکب  دنوادخ  اعطق  دیزروب ، يوقت  دنوادخ  يارب  تسا و  يوقت  هب  رتکیدزن  هک  دیزروب ، تلادع  دـییامنن . تلادـع  هک  دـنکن  راداو 
. دـشاب هدوب  نآ  هار  دـس  دـناوتیمن  مه  یـصخش  تموصخ  يزوتهنیک و  یتـح  هک  تلادـع  یلاـع  تاـصتخم  زا  یکی  تسنیا  تسا .) اـناد 
هک هداد  روتـسد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  میدـید  راـهچ  هرامـش  هیآ  رد  تسا  اـهمهاوخیمن  مهاوخیم و  قوف  هک  سدـقم  رهوـج  نآ  تسنیا 

رارق ریسفت  دروم  هک  مه  هیآ  نیا  دوش . مامت  هدنهد  تداهش  دوخ  ررض  هب  هچ  رگا  دشاب  ادخ  يارب  تداهش  دوش و  ياپ  رب  تلادع  یتسیاب 
نع مکاهنیال  - 6 ریز : هیآ  رد  نینچمه  دـنتوادع . هنیک و  دروم  هک  ییاهناسنا  يهرابرد  یتح  دـهدیم  تلادـع  هب  حیرـص  روتـسد  میاهداد ،

تلادـع يراـکوکین و  زا  ار  امـش  دـنوادخ  . ) مهیلا اوطـسقت  مهوربـت و  نا  مکراـید  نم  مکوـجرخی  مل  نیدـلا و  یف  مکولتاـقی  مـل  نیذـلا 
رد هک  صاخـشا  هنوگنیا  اب  دنکیمن .) يریگولج  دناهدرکن ، هراوآ  ناتنطو  زا  ار  امـش  دـنرادن و  ینید  گنج  امـش  اب  هک  یناسک  يهرابرد 

تلادع و یتسیاب  هک  تسنیا  یهلا  روتـسد  زاب  دیراد  اهنآ  زا  ترفن  یئادج و  تلاح  کی  اعبط  هک  دنتـسین ، ماگمه  امـش  اب  نامیا  دـیاقع و 
رق مهاوخیمن  مهاوخیم و  قوف  هک  تسا  یهلا  سدقم  رهوج  نآ  تلادع  هک  دوشیم  تابثا  هیآ ، شش  نیا  هب  رظن  اب  دیزروب . يراکوکین 

هن تسا  تلادـع  نآ  دـشر  لـماع  یمدآ و  حور  یعقاو  تساوخ  هک  میمهفیم  تلادـع  يهراـبرد  دـیجمت  میظعت و  نیا  زا  تسا . هتفرگ  را 
اهناسنا نایم  تلادع  رگنل  رگا  دنشابیم . یعیبط  دوخ  مروت  لماع  ود  هک  ییاهمهاوخیمن  اهمهاوخیم و  هن  یـصخش و  ياهضغب  بح و 

همه قوف  یتشک  نیا  هبـساحمیب ، ياههتـساوخ  لایما و  ینافوط  ياهداب  دـیامنن ، نیمات  تایح  سوناـیقا  رد  ار  ناـنآ  تاـیح  یتشک  لداـعت 
رهوج زا  ناربخیب  دـسریمن . سونایقا  هنارک  هب  نآ  زا  ياهراپ  هتخت  یتح  دربیم و  نیب  زا  اهنافوط  اههرخـص  اـب  دروخرب  رد  ار  اـهشزرا 

ره میئوگیم : هک  تسا  تهج  نیمهب  دـشابیمن . نتـشیوخ  تایح  اب  هزرابم  زج  یهلا  تناما  نیا  اب  هزراـبم  هک  دـننادیمن  تلادـع  یتاـیح 
التبم یگناگیب  دوخ  زا  درد  هب  ار  اهناسنا  هک  تسا  زجاع  تلادع  يارجا  زا  انیقی  دشاب  ناوتان  دوخ  اب  شدارفا  ندرک  انشآ  زا  هک  ياهعماج 

رد سپ  نوناق  قباطم  راتفر  زا  تسا  تراـبع  تلادـع  میدـید  تلادـع  فیرعت  رد  هکناـنچ  اریز  مینکیم  كرد  ار  راذـگنوناق  تسا  هتخاـس 
موزل هک  امنبطق  زا  تسا  ترابع  نادـجو  دوشیم ، صخـشم  راذـگنوناق  براجت  هشیدـنا و  اب  هک  یبطق  زا  تسا  ترابع  نوناـق  تقیقح 

قم يهدننکنییعت  نیاربانب  تلادع . زا  تسا  ترابع  تکرح  نیا  دهدیم و  ناشن  بطق  نآ  يوس  هب  ار  یمدآ  تیصخش  تکرح 
: دیآیم دوجو  هب  ریز  لئاسم  راذگنوناق  راک  هب  رظن  اب  تسا . تیعقاو  هدننکوگزاب  هک  تسا  نوناق  سدقم  رهوج  نیا  تیلاعف  تهج  دص و 

ياپ تسدـب و  نوناق  نآ  هلیـسوب  يریجنز  دوریم و  نیب  زا  دـننک  لمع  نوناق  نآ  اـب  دـنهاوخیم  هک  ياهعماـج  دارفا و  یعیبط  يدازآ  - 1
، ددرگیم نوناق  نآ  رد  زکرمتم  مدرم  مسجت  شوه و  لـقعت و  هشیدـنا و  ياـهورین  - 2 دوشیم . هدز  مدرم  ياـهمهاوخیمن  مهاوخیم و 
ار هدـش  عضو  نوناق  اهناسنا  بلغا  اریز  دریگیم . ماجنا  نآ  هلیـسو  هب  سفنت  هک  ییاوه  یگنوگچ  دـننام  دـشاب ، هدوب  هناـهاگآان  هچ  رگا 
-3 دـنریگیم . رارق  یمدآ  تایح  ياهكالم  هبذاـج  رد  ـالومعم  روبزم  ياـهورین  هک  تسا  ملـسم  و  دـننکیم . یقلت  دوخ  تاـیح  كـالم 

دوشیم یتیعقوم  هب  مدرم  بلغا  تیاضر  بجوم  یعیبط  روطب  نیناوق  - 4 ددرگیم . نییعت  نوناق  اب  اهیتخبدب  اهیتخبشوخ و  كالم  الومعم 
هک هچنآ  سح  يهدـننکعناق  نآ ، هب  لمع  هک  دـشابیم  ینامرآ  هبنج  تسادـق و  یعون  ياراد  نوناق  هملک  اریز  دـناهتفرگ  رارق  نآ  رد  هک 

. درب یپ  ناراذگنوناق  راک  یتایح  تیمها  هب  ناوتیم  درادرب  رد  ار  اهنآ  نوناق  هک  ییایازم  تاصتخم و  نیا  هب  رظن  اب  دشابیم . دوشب  دـیاب 
رد ح سپ  دننکیم . عابشا  ار  رشب  یهاوختلادع  سح  روبزم  روما  هفاضا  هب  دوخ  راک  اب  هک  دنتسه  نانآ  اریز 

اذل دنیامنیم  هیجوت  دننکیم ، عضو  هک  ینیناوق  قباطم  ار  نایمدآ  تایح  ناراذـگنوناق  هک  مینک  یقلت  یعطق  ار  هجیتن  نیا  میناوتیم  تقیق 
یلاوئـس دروم  نیارد  ددرگیم . رجنم  نایمدآ  تایح  ندادرارق  هچیزاب  هب  نوناـق  هقطنم  رد  يزروضرغ  سوه و  يوه و  نیرتمک  تلاـخد 
دنناوتب هتـشاد  لماک  ییانـشآ  نایمدآ  تایح  تایعقاو  اب  هک  ییاهناسنا  اـی  ناـسنا و  نآ  دـنیاجک  هک  تسنیا  نآ  و  دـیآیم ، شیپ  یـساسا 

هب حیحص  خساپ  دناهتـسناوتن  نارکفتم  نوچ  و  دنیامن !؟ راداو  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  نیناوق  تروص  هب  دیامن و  عازتنا  اهنآ  زا  ار  یتایلک 
مامت هک  تسا  مزال  لک  لقع  کی  دروخب ، للم  درد  هب  هک  نیناوق  نیرتهب  فشک  يارب  دیوگیم : وسور  كاژ  ناژ  دننک ، ادیپ  لاوئـس  نیا 

طوبرم وا  تداعس  دسانـشب . الماک  ار  نآ  یلو  دشاب  هتـشادن  ياهطبار  چیه  تعیبط  اب  دنکن . سح  چیه  دوخ  یلو  دنیبب ، ار  یناسنا  تاوهش 
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مدرم يارب  دیاب  دیاش و  هکنانچ  دنناوتیم  نایادخ  طقف  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  دنک …  کمک  ام  تداعـس  هب  دوشب  رـضاح  یلو  دشابن  ام  هب 
هک تسا  هتفریم  راکب  دراد  ادخ  اب  طابترا  هک  یناسنا  ره  هب  هک  تسا  یناتساب  حالطـصا  نآ  نایادخ ، زا  وسور  دوصقم  هتبلا  دنروایب . نوناق 

لعم قوف  تانایب  زا  دیوگیم : رگید  ياج  رد  دنشابیم . ناربمایپ  ام  یمومع  حالطصا  رد 
نودب ار  مدرم  دناوتب  هک  دوش  ثبشتم  يرگید  هلیـسو  هب  دیاب  نیاربانب ، لالدتـسا ، هن  دربب و  دناوتیم  راکب  روز  هن  سیون  نوناق  هک  دش  مو 
نیمهب دیامن . داجیا  ناشیا  رد  يدـبعت  نامیا  مسق  کی  دزاس ، دـعاقتم  قطنم  يور  زا  ار  اهنآ  هکنیا  نودـب  دروایب و  هار  رد  ددـشت  فنع و 
هدناوخ الاب  ملاع  رومام  ار  دوخ  ینعی  دـنوش ، لسوتم  نامـسآ  هلخادـم  هب  دـندش  روبجم  للم  نیدـئاق  موق و  خـیاشم  مایالامیدـق  زا  تهج 
تعاطا یعیبط  نیناوق  دننام  ار  یعامتجا  نیناوق  مدرم  ات  دنهد  تبسن  نایادخ  هب  دوب  ناشدوخ  هنامیکح  رکف  هدییاز  هک  ار  یلاع  تاروتسد 

ار يراب  هدرک  تعاطا  نیناوق  هب  تبغر  عوط و  هب  دننادب و  هعماج  هدنهد  لیکـشت  تسا  ناسنا  يهدننکقلخ  هک  ار  یتردـق  نامه  دـنیامن و 
نوناق تسا  جراخ  ماوع  رکف  دودـح  زا  هک  یلاع  رایـسب  لیلد  نیمهب  دـنیامن . لمحت  ارچ  نوچ و  نودـب  تسا ، مومع  تداعـس  بجوم  هک 

عقاو يرـشب  لوقع  ریثاـت  تحت  هک  ار  یناـسک  ینامـسآ  تاـملک  ذوفن  هکنیا  اـت  دـنکیم  لـقن  نایادـخ  لوق  زا  ار  دوخ  تامیمـصت  سیون 
دناوخب و اهنآ  هدنیامن  مجرتم و  ار  دوخ  هدومن  تبحـص  نایادـخ  مساب  هک  درادـن  ار  تیلباق  نیا  سک  همه  یلو  دـهد ، ناکت  دـنوشیمن ،

ار وا  ینامسآ  تیرومام  قدص  دناوتیم  هک  تسیاهزجعم  اهنت  سیون  نوناق  گرزب  حور  دنیامن . رواب  ار  وا  مدرم 
ای دشکب  مدرم  خر  هب  نایادخ  اب  ار  دوخ  نیغورد  طباور  ای  دنک  رقن  یگنس  حاولا  يور  رب  یبلاطم  دناوتیم  یسک  ره  دیامن . تباث  قلخ  هب 

، دیامن لعج  دوخ  رکف  لیمحت  مدرم و  نداد  بیرف  يارب  يرگید  فرخزم  لیاسو  ای  دیوگ و  نخس  وا  شوگ  رد  هک  دنک  تیبرت  ار  یغرم 
دهاوخن يروطارپما  کی  سیـسات  تقوچیه  یلو  دنک ، عمج  دوخ  رود  ار  هناوید  یهورگ  افداصت  یـصخش  وچمه  کی  تسا  نکمم  یتح 

هداد بیرف  ار  مدرم  تسا  نکمم  يرهاظ  نیوانع  ای  نیغورد  تمظع  درب . دهاوخ  روگب  نتشیوخ  اب  ار  دوخ  هت  رسیب و  تالیکـشت  دومن و 
هب تارابع  نیا  عومجم  زا  درادـهاگن . رارقرب  ار  هطبار  نیا  دـناوتیم  تمکح  لـقع و  طـقف  نکیل  دـیامن ، داـجیا  اـهنآ  نیب  یتقوم  يهطبار 

هدننکنییعت ینعی  راذگنوناق  میداد ، حیـضوت  هکنانچ  اریز  تسا  تیمها  ياراد  يدـح  هچ  رد  راذـگنوناق  هفیظو  هک  دوشیم  نشور  یبوخ 
زا تهج  نیمهب  دـیوگیم : هک  وـسور  هیرظن  نیا  اـب  اـم  دریگیم . دوـخ  راـیتخا  رد  ار  هعماـج  درف و  دوـجو  یتـشک  یئاـمنهار  هـک  یبـطق 

تاروتـسد هدناوخ  الاب  ملاع  رومام  ار  دوخ  ینعی  دنوش ، لسوتم  نامـسآ  هلخادم  هب  دـندش  روبجم  للم  نیدـئاق  موق و  خـیاشم  مایالامیدـق 
دوجو د ینارایشه  ياهعماج ، هرود و  ره  رد  اریز  میتسین ، قفاوم  دنهد  تبسن  نایادخب  دوب  ناشدوخ  هنامیکح  رکف  هدییاز  هک  ار  یلاع 

دوخ وسور  یهگناو  دنهدیم  داب  رب  ار  هدـنهد  دانتـسا  ياعدا  دـننکیم و  كرد  ادـخ  هب  ار  نوناق  نیغورد  دانتـسا  دوز  ای  رید  هک  دناهتـشا 
هکلب ددرگیمن . رداص  ياهنامیکح  حور  زا  دوش  راوتـسا  ادخ  هب  یهاو  دانـسا  دننام  یگرزب  غورد  رب  شـساسا  هک  ینیناوق  هک  دنادیم  رتهب 
هتـشگ مدرم  راـتفر  رد  هناـقداص  تلادـع  بجوم  هک  اـهناسنا  لاـح  هب  دـیفم  نوناـق  ره  هک  تسنیا  تفگ  ناوتیم  دروم  نیا  رد  هک  هچنآ 

قوف ترابع  لـالخ  رد  وسور  هک  ياهلمج  میکح . نادرم  هلیـسوب  هچ  ددرگ و  زاربا  ینامـسآ  ناربماـیپ  هلیـسوب  هچ  دراد  یهلا  هبنج  تسا ،
ار یبلطم  نیمه  دیامن  تباث  قلخ  هب  ار  وا  ینامـسآ  تیرومام  قدص  دـناوتیم  هک  تسیاهزجعم  اهنت  سیون  نوناق  گرزب  حور  دـیوگیم :

دناوتیم هک  دراد  ادخ  اب  ياهطبار  تسا  هدیسر  زاجعا  دح  رس  ات  هک  سیون  نوناق  گرزب  حور  هک  دنکیم  دیکات  نشور  روطب  میتفگ  هک 
کی ياـهناسنا  دـشر  لـیلد  دـناوتب  هک  یعقاو  تلع  هک  تسنیا  میریگیم  ثحبم  نیا  زا  هـک  یلک  هجیتـن  دـهدب . هوـلج  یهلا  ار  وا  نوناـق 
دشاب هدوب  یتایعقاو  هب  دنتـسم  هکلب  دشابن  اهناسنا  یلومعم  ياههتـساوخ  تعیبط و  زا  یـشان  هک  تسا  نوناق  نآ  قباطم  راتفر  دشاب  هعماج 

اذا ح اهلها و  یلا  تانامالا  اودوت  نا  مکرمای  هللا  نا  - 7 تسا . هتسویپ  اهنآ  هدنروآ  دوجو  عبنم  هب  هک 
هب ار  اهتناما  هک  دهدیم  روتـسد  ار  امـش  دـنوادخ  . ) اریـصب اعیمـس  ناک  هللا  نا  هب  مکظعی  امعن  هللا  نا  لدـعلاب  اومکحت  نا  سانلانیب  متمک 

، دنکیم امـش  يارب  ار  هظعوم  نیرتهب  دنوادخ  دییامن . تلادـع  اب  مکح  دـینکیم ، مکح  مدرم  نایم  هک  یماگنه  دـینادرگرب و  شنابحاص 
یهورگ ای  صخش  نآ  لام  هکلب  تسین ، وا  لام  تسا ، هدش  هدرپس  یـصخش  تسد  هب  هک  یتناما  هکنانچ  تسا .) انیب  اونـش و  دنوادخ  اعطق 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


يدنوادخ روتسد  قباطم  دریگن و  رارق  تنایخ  دروم  یتسیاب  هک  تسا  یهلا  تناما  زین  تلادع  اب  مکح  تسا ، هدرپس  وا  هب  ار  لام  هک  تسا 
یف متعزانت  ناف  مکنم  رمالایلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  میریگب : رظن  رد  ار  يدـعب  هیآ  ود  دوش . هداد  مدرم  هب 
امب اونمآ  مهنا  نومعزی  نیذـلا  یلا  رت  ملا  ـالیوات . نسحا  ریخ و  کـلذ  رخـالا  مویلا  هللااـب و  نونموت  متنک  نا  لوسرلا  هللا و  یلا  هودرف  ییش 

. ادیعب الالـض  مهلـضی  نا  ناطیـشلا  دیری  هب و  اورفکی  نا  اورما  دـق  توغاطلا و  یلا  اومکاحتی  نا  نودـیری  کلبق  نم  لزنا  ام  کیلا و  لزنا 
يزیچ رد  رگا  دـینک و  تعاطا  دـنراد  هدـهع  هب  ار  امـش ) یهلا  تایح   ) رما هک  ار  نانآ  لوسر و  ادـخ و  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یمدرم  يا  )

داعم ادخ و  هب  رگا  دینک ، عاجرا  شلوسر  ادخ و  هب  داتفا ، امش  نایم  یعازن 
وت و رب  هک  هچنآ  هب  هک  دـننکیم  نامگ  هک  ار  نانآ  ینیبیمن  تسا  تشونرـس  نییعت  نیرتوکین  تاجن و  هار  نیرتهب  نیا  دـیاهدروآ . نامیا 

هداد روتـسد  نانآ  هب  هک  یتروص  رد  دننک ، راذگاو  توغاط  هب  ار  دوخ  همکاحم  دنهاوخیم  دناهدروآ ، نامیا  تسا  هدش  لزان  وت  زا  شیپ 
ددرگیم نشور  یبوخب  هیآ  ود  نیا  زا  دزادنیب .) یعیـسو  یهارمگ  هب  ار  نانآ  دنهاوخیم  ناطیـش  دنزروب ، رفک  توغاط  هب  هک  تسا  هدش 

هار نیا  زا  هک  نانآ  دنیامن . تلادع  هب  مکح  دنناوتیم  دـنراد ، هدـهع  رد  ار  اهناسنا  تایح  یهلا  رما  هک  نانآ  وا و  لوسر  ادـخ و  اهنت  هک 
زا یمدآ  رگا  رگید  تراـبعب  دـنزروب . نآ  هب  رفک  یتسیاـب  هک  یتروـص  رد  دـننکیم  باـختنا  تیمکح  هب  ار  توغاـط  دـنوشیم  فرحنم 

نیا رد  تشگ . دهاوخ  اهتوغاط  ماد  ریـسا  ددرگ ، فرحنم  شنیتسار  هدـنیامن  هلیـسو  هب  تسا  ادـخ  نآ  هدـننکنییعت  هک  تلادـع  يارجم 
عوضوم کی  رد  ار  یمدآ  تشونرس  رگا  درادن . هطقن  کی  زا  شیب  هریاد  زکرم  دیوگیم : هک  میراد  وطسرا  زا  ینادواج  نخس  کی  دروم 

ردقیال مکبا  امهدحا  نیلجر  الثم  هللا  برض  و  - 8 تشگ . دهاوخ  روهطوغ  متس  ملظ و  رد  وا  عطق  روطب  دنکن ، نییعت  تلادع  يدادیور  و 
. میقتسم طارص  یلع  وه  لدعلاب و  رمای  نم  وه و  يوتسی  له  ریخب  تایال  ههجوی  امنیا  هیلوم  یلع  لک  وه  ءییش و  یلع 

دوخ هدـننادرگ  شود  رب  ینیگنـس  راب  درادـن و  يراک  چـیهب  تردـق  تسا و  لال  ود  نآ  زا  یکی  هک  دـنزیم  ار  يدرم  ود  لـثم  دـنوادخ  )
طارـص رد  دـهدیم و  تلادـع  هب  رما  هک  یـسک  اب  زیچان  دوجوم  نینچ  ایآ  تسین  هتخاس  وا  زا  يریخ  دروآ  يور  هک  فرط  رهب  دـشابیم ،

رارق دوخ  تایح  ياـمرفمکح  ار  تلادـع  هک  ياهعماـج  درف و  تشونرـس  تیهاـم و  تسنیا  يرآ ، تسا .) یکی  دـنکیم  تکرح  میقتـسم 
درف و دشاب . هتـشاد  نآ  يهرابرد  ینخـس  ات  دریذپیمن ، ار  نآ  دنکیم و  كرد  ای  دنکیمن  كرد  ار  یتیعقاو  اریز  تسا ، لال  وا  دـهدیمن .

نتفگ يارب  نخـس  کی  یتح  یلو  دزادـنایب ، هار  یناوارف  ياهیناوخزجر  نیـشنلد و  زغن و  ینانخـس  تسا  رودـب  تلادـع  زا  هک  ياهعماج 
نینچ رگید  فرط  زا  دز  ناوت  نارگ  یلطر  نآ  اب  هک  ناوخب  يرعـش  دز  ناوت  نآ  زاس  رب  یهآ  هک  نزب  یهار  ظـفاح : لوقب  دـشاب ، هتـشادن 

تـشونرس نم و  رگید  ترابعب  تسا . شیوخ  هدننادرگ  شود  رب  ینیگنـس  راب  هک  تسیدـح  رد  وا  یناوتان  تسا و  ناوتان  ياهعماج  ای  درف 
میقتسم طارـص  رد  تکرح  هب  قفوم  زگره  تسا و  رودب  مورحم و  تسا ، تایح  نوناق  هک  تلادع  زا  اریز  تسا ، نارگید  تسد  رد  وا  نم 

رد یتایح  ضقانت ، رد  يرمع  تفای . دـنهاوخن  هار  نآ  رد  يریخ  دـننک ، باختنا  ار  یهار  ره  دـنورب و  اجک  ره  ناـیاونیب  نیا  دوب . دـهاوخن 
يا داضت ،

هک تسیاهعماج  درف و  نآ  تایح ، زا  مورحم  نیا  ربارب  رد  هک : یتروص  رد  تایح . ناگدروخ  تسکش  نیا  تشونرس  تشذگرـس و  تسن 
نیا يرآ ، دـیامنیم . تکرح  میقتـسم  طارـص  رد  تسا و  تایح  رب  تردـق  ياراد  دراد و  اهنآ  يهرابرد  ینخـس  هدوب ، اراد  ار  اـهتیعقاو 

رد يرمع  داضت ، رد  روهطوغ  یتایح  تفای . دـنهاوخن  هار  تهج و  نآ  رد  يریخ  دـننک ، باـختنا  ار  یهار  ره  دـنورب و  اـجک  ره  ناـیاونیب 
هک یتروص  رد  دناهتفریذپن ، تایح  يارب  ار  تلادـع  هک  ياهعماج  ای  درف  نآ  رادـیاپ  تشونرـس  تشذگرـس و  تسنیا  ضقانت ، ياهمطالت 
زور دـیردنا  ضقانت  یتش  مکیعـس  تدـیاشگب  يرد  هر  نیز  رگم  ات  تدـیاب  ضقاـنتیب  لـعف  لوق و  هیجوت : ریـسفت و  لـباق  یگدـنز  يارب 

نآرق زا  هیآ  نیا  رد  دهدیم .) ناسحا  لدع و  هب  روتسد  دنوادخ  . ) ناسحالا لدعلاب و  رمای  هللا  نا  يولوم 9 - دیردیم  رب  بش  دیزودیم و 
هتخاس نشور  هشیمه  يارب  عماوج و  همه  رب  رد  مالـسا  نید  تیعماج  هک  تسا  هتفرگ  رارق  روتـسد  دروم  یـساسا  رایـسب  لصا  کی  دـیجم 

هک تسا  ملـسم  میربیم  راکب  ار  تلادـع  لدـع و  هملک  هک  یعقوم  میوش : روآداـی  ار  ياهمدـقم  میروبجم  لـصا  نیا  حیـضوت  يارب  تسا 
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ناق ششک  تردق  اهتیعقوم  لاوحا و  همه  رد  اهناسنا  همه  هک  مینادیم  رگید  فرط  زا  مینکیم . حرطم  ار  نوناق  اب  قباطم  راتفر 
ای دوشیم ، ادیپ  فطاوع  زا  يرادقم  عابـشا  یتح  ناسحا و  شمرن و  قافرا و  هب  جایتحا  نوناق  يارجا  يارب  القا  هک  اسب  هچ  دنرادن ، ار  نو 

تـسا راوشد  اـهنآ  صیخـشت  کـیکفت و  هک  تسا  يداـعبا  ياراد  تسا ، هتفرگ  رارق  تلادـع  لاـمعا  يارجم  رد  هک  يدادـیور  عوضوم و 
نیا درک ، هدافتـسا  تلادـع  دروم  میظنت  يارب  ناسحا  تبحم و  یعاونا  زا  یتسیاب  تسا و  یعطق  يراکوکین  ناسحا و  هب  زاـین  دراوم  نیارد 

يارجا تسخن  مجلم ، نبا  شلتاـق  يهراـبرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . نآ  تاقتـشم  زا  یکی  ینوناـق  قاـفزا  هک  تسا  لـصا  ناـمه 
وا دینک ، وفع  ار  وا  دیناوتیم  دیشکب و  ار  راکتیانج  نیا  دیناوتیم  دیراد  هک  صاصق  قح  اب  امش  دیامرفیم : دنکیم و  دزـشوگ  ار  تلادع 

ناسحا قافرا و  زا  دادمتسا  دوخ  تفگ : ناوتیم  رتالاب  رظن  کی  اب  دهدب . امش  وفع  يارب  یشاداپ  دنوادخ  دیهاوخیمن  ایآ  دیامن ، وفع  ار 
نآ همه  تسا . هداد  رارق  روتـسد  دروم  ارنآ  دوخ  یلاعتم  تمکح  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  قوقح  قوف  نیرب و  تلادـع  يراـکوکین  و 

تلادـع هب  تیموکحم  اب  هک  تسین  دوجوم  نآ  ناسنا  هک  دـننادیم  دـناهدروآ ، تسدـب  ناـسنا  يهراـبرد  ار  مزـال  تاـمولعم  هک  نارکفتم 
وافتم يانعم  ود  تلادع  هک  دریذپب  ار  لصا  نیا  دیاب  میکح  راذگنوناق  اذل  دهدب ، همادا  دوخ  تایح  هب  دناوتب  یضایر 

ءارجا قیبـطت و  ورملق  رد  هچ  عـضو و  رد  هچ  مود  ياـنعم  اـب  لوا  ياـنعم  نآ  رگا  نـیرب . یناـسنا  ياـنعم  - 2 ینوناق . ياـنعم  - 1 دراد : ت 
ياهفرح تلادع  لولعم  اهيرگدادیب  نآ  اریز  دنـشابن ، ناربج  لباق  تسا  نکمم  هک  تشگ  دهاوخ  ییاهیتلادعیب  بجوم  دوشن ، يرایبآ 

تسا هدیرب  يدنوادخ  یبوبر  تمحر  زا  راگمتس  اریز  دیـشابن ، راگمتـس  دیوش و  رود  متـس  زا  دناهدمآ . دوجوب  يرگداد  ناونع  اب  ای  هدوب 
ار ییاهتیعقاو  زین  يراکمتـس  متـس و  يهرابرد  لامجا  روطب  میتفایرد  ار  نآ  ترورـض  تاصتخم و  تلادع و  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  ام 

تاـیآ دـیکات  يارب  نونکا  میاهدـناوخ . دوخ  نورد  هحوـل  رد  تسا  يرگمتـس  زا  رفنت  موزل  هب  طوـبرم  هک  ار  یهلا  تاـیآ  اـم  میاهتفاـیرد .
رفک هک  یناـسک  . ) مهلرفغیل هللا  نکی  مل  اوملظ  اورفک و  نیذـلا  نا  - 1 میناوخیم : يرگمتـس  عوضوم  رد  ار  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ  ینورد ،
متـس هک  ناـنآ  . ) نوبلقنی بلقنم  يا  اوـملظ  نیذـلا  ملعیـس  و  - 2 دـشخبب .) ار  نانآ  هک  تسین  يدـنوادخ  ناـش  دـندرک ، ملظ  دـندیزرو و 

رب ياو  . ) میلا موی  باذـع  نم  اوـملظ  نیذـلل  لـیوف  - 3 تشگ .) دـنهاوخ  راـچد  یتشونرـس  هچ  هب  هک  تسناد  دـنهاوخ  يدوزب  دـندیزرو 
نهاوخن راگتسر  ناراکمتس  اعطق ، . ) نوملاظلا حلفیال  هنا  - 4 كاندرد .) يزور  باذع  زا  دناهدیزرو ، ملظ  هک  یناسک 

نیمه رد  دـنکیم . یفرعم  يدـنوادخ  شیاشخب  زا  مورحم  رود و  ار  ناراکمتـس  هک  تسا  یتایآ  هورگ  زا  ياهنومن  تاـیآ  نیا  تشگ .) د 
باذع رد  رودب و  یهلا  تمحر  زا  دنیامنن ، ناربج  ار  دوخ  ياهمتـس  دننکن و  هبوت  ناراکمتـس  رگا  دیامرفیم : هک  مینیبیمار  یتایآ  هورگ 

هورگ نآ  میداد  رکذت  هتشذگ  ثحابم  زا  یکی  رد  تاعامتجا  ندش  یشالتم  اهندمت و  طوقس  لماع  متس  تشگ . دنهاوخ  روهطوغ  يدبا 
اهندمت طوقس  رد  دنادیمن و  عامتجا  تفرشیپ  التعا و  یساسا  لماع  ار  تلادع  هک  نآ  يهفسلف  رد  نادنمـشیدنا  خیرات و  نارگ  لیلحت  زا 

هک یفیرعت  اـب  اریز  درادـن ، یعقاو  یملع  شزرا  ناـنآ  يرکف  جـیاتن  دروآیمن ، باـسح  هـب  ار  متـس  مـلظ و  تاـعامتجا  ندـش  یـشالتم  و 
لماکت التعا و  تایح  یـساسا  تیـصاخ  نوچ  و  تسا . نایمدآ  تایح  یلـصا  هنودرگ  تلادع  هک  میدرک  تابثا  میتفگ ، تلادـع  يهرابرد 

زا تلادـع  هک  یماگنه  سکعلاب ، و  دـیامن . دـیدهت  ار  وا  طوقـس  ارقهق و  هک  تسا  لاحم  دزروب ، تلادـع  هک  ياهعماج  اـی  درف  ره  تسا ،
يهنودرگ اریز  تشگ ، دـهاوخ  وربور  یهابت  طوقـس و  اب  دـیدرت  نودـب  وا  لماکت  التعا و  ددـنبیم ، رب  تخر  هعماج  ای  درف  تاـیح  ورملق 

تکرح هک  اجنامه  رد  هک  تسین  یکیزیف  مسج  کی  نوکس  دننام  تایح  دروکر  تسا . هتخاس  دکار  ار  تایح  هتخادنا  راک  زا  ار  تلادع 
ار ا

رگا دناشوجیم ، یمدآ  نورد  رد  ار  التعا  لماکت و  يورین  هک  تایح  تقیقح  هب  رظن  اب  هکلب  دـنامب ، فقوتم  و  دوش ، نکاس  هداد  تسد  ز 
نودـب ياهظحل  تایح  يورین  اریز  درب ، دـهاوخ  طوقـس  هب  ور  ار  ناسنا  هداد  تهج  رییغت  ورین  نآ  تیلاـعف  دـبایب ، هار  نآ ، رد  متـس  ملظ و 
حرطم دـنکیم ، یفرعم  تاعامتجا  ندـش  یـشالتم  اهندـمت و  طوقـس  لماع  ار  متـس  هک  ار  یتاـیآ  زا  ياهنومن  نونکا  دـنامیمن . تیلاـعف 
يادخ رم  شیاتـس  دندیزرو و  متـس  هک  یهورگ  هلابند  دش  هدیرب  . ) نیملاعلا بر  هللادمحلا  اوملظ و  نیذلا  موقلا  رباد  عطقف  - 1 مییامنیم :
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دوخ تسد  اـب  ار  دوخ  روگ  دـنزاسیم ، دوخ  هشیپ  ار  يراکمتـس  دوـخ  یناگدـنز  رد  هک  یهورگ  تسا .) ناـیملاع  راـگدرورپ  هک  تسار 
دروم يهیآ  رد  هک  یـشزرااب  رایـسب  هتکن  درادن ، دوجو  دـننکیم ، هزرابم  اهناسنا  تایح  اب  هک  موق  نآ  ياقب  ماود و  رب  يدـیما  دـننکیم ،

نیا زا  تسا . هداد  رارق  نانآ  ندش  یشالتم  ناراکمتـس و  تایح  نتفای  نایاپ  ار  نآ  لماع  هک  تسا  يدنوادخ  شیاتـس  دوشیم : هدید  ثحب 
نیب زا  ار  ناراکمتس  دوخ  یبوبر  تفص  اب  دنوادخ  و  تسا ، يدنوادخ  تیبوبر  اب  هزرابم  یعون  يراکمتس  متس و  هک  دوشیم  مولعم  هتکن 

ار یعماوج  امش  زا  شیپ  ام  . ) اوملظ امل  مکلبق  نم  نورقلا  انکلها  دقل  و  - 2 دزاسیم . یشالتم  ار  نانآ  دربیم و 
. ادـعوم مکلهمل  انلعج  اوملظ و  امل  مهانکلها  يرقلا  کلت  و  - 3 میتخاس .) كاله  دـندرک ، هک  يراکمتـس  تلعب  راصعا  نورق و  لوط  رد 

طوقـس دیابن  ام  میدومن .) ررقم  ار  ینیعم  نامز  اهنآ  تکاله  يارب  میتخاس و  كاله  دـندرک ، هک  یمتـس  ملظ و  تهجب  ار  اهیدابآ  نآ  (و 
، لکـشتم يهعماج  تیندـم و  نتفر  نیب  زا  هک  مینک  نامگ  هدرک  یقلت  ینیع  يهدـیدپ  کی  ار  عامتجا  کی  ندـش  یـشالتم  ندـمت و  کی 

طوقـس هکلب  هریغ …  هلزلز و  يهلیـسوب  رهـش  کی  نتـشگ  ناریو  دـننام  اهنامتخاس  ندـش  بارخ  اهناسنا و  ندـش  دوبان  زا  تسا  ترابع 
ياههتـساوخ دیامن . دوخ  ياههشیر  ندرتسگ  هب  عورـش  ملظ ، يرایتخا  يرامیب  هک  دوشیم  زاغآ  یعقوم  زا  عامتجا  کی  یناریو  ندـمت و 

چیه دـنک . ادـیپ  عویـش  دروآیم ، نییاپ  زیچ  هب  سک  زا  ار  اهناسنا  هک  یـشکهرهب  رامثتـسا و  دریگب . رارق  ییاـنتعایب  دروم  مدرم  یتاـیح 
قح مانب  صخشم  یتیعقاو  دوش و  تام  لطاب  قح و  یتایح  گنر  دشاب . هتشاد  دوخ  لابند  رد  هبساحم  لباق  ییادرف  هک  دیاین  دوجوب  يزور 
رارق اهناسنا  زا  يدودـعم  ياههدارا  وریپ  اـهشزرا  هدروخ ، مهب  هلیـسو  اهفدـه و  دـشاب . هتـشادن  دوجو  لـطاب  ماـنب  نیعم  یتیعقاو  دـض  و 

امیب هک  یعامتجا  ندمت و  نآ  دنریگب . رارق  ایوقا  تسد  تلآ  هکلب  دندرگ ، یثنخ  تیلاعف  زا  اهنت  هن  هدنزاس  نیناوق  دریگب .
یکاخ و هرک  يور  زا  شیاهناسنا  لسن  ضارقنا  هب  یجایتحا  و  تسا ، هدـش  طـقاس  دزاـسب ، ـالتبم  ار  شیاـههورگ  دارفا و  روبزم ، ياـهير 
هک عماوج  نآ  رد  یتـح  تفگ : اتحارـص  ناوـتیم  هک  تسا  تهج  نیمهب  درادـن . شیگدـنز  رازبا  اـههداج و  اـهنامتخاس و  ندـش  ناریو 

نیا اب  دنروآیم ، تسدب  یناوارف  ياهتردـق  دـننکیم و  هرادا  ار  دوخ  ياههورگ  دارفا و  بلاج ، شـشخرد  اب  یگدـنز  رهاوظ  اهدومن و 
تـسا یحالطـصا  یفنم  ندمت  دنـشابیم . یفنم  ندـمت  ياراد  یـشالتم و  دـنروهطوغ ، یگناگیبدوخ  زا  يهدـیدپ  رد  نآ  ياهناسنا  لاح 

یلو دنـشاب ، بلاج  اـبیز و  يرنه  ياـهدومن  هناـبلط و  يرترب  ياهتردـق  يداـم و  یگدـنز  لـیاسو  هنوگ  ره  ياراد  هک  یعماوج  يهراـبرد 
ملظ لماع  دنوادخ  دنیامن . تکرح  هناگیبدوخ  زا  یگدنز  رد  تایح ، فده  اب  ییانـشآان  تهجب  دننکیم ، یگدـنز  نآ  رد  هک  ییاهناسنا 

یـضعب زا  ییاـهیئاورپیب  یهاـگ  یلو  دـنکیم ، ملظ  ادـخ  دـیوگب : هک  میرادـن  غارـس  ار  ینیبناـهج  رکفتم و  چـیه  نونکاـت  هتبلا  تسین 
تبـسن ادـخ  هب  ار  یعامتجا  ای  يدرف  ياهیهابت  اهیتخبدـب و  میقتـسمریغ ، روطب  هک  دوشیم  هدـید  اـهناسنا  تاـیح  ریـسفت  رد  صاخـشا 

نیا ایآ  مشخبیمن !!! ادـخ  زا  ار  تقلخ  رما  نم  دوب : هتفگ  هک  درکیم  لـقن  یحولهداـس  کـی  زا  اـم  دنمـشناد  ناتـسود  زا  یکی  دـهدیم !!
يانعم صخش 

تشاد تقلخ  هب  یجایتحا  هچ  دوجوم ، نیرتزاینیب  هک  دوب  هدیشیدنا  نیا  رد  ياهظحل  ایآ  دوب !؟ هدیمهف  ار  ششخب  ادخ و  تقلخ و  نم و 
رما نیا  منیبب : دییامرفب  بوخ ، هک  دهدب  رارق  حولهداس  نیا  زتین و  بیال  تواضق  ضرعم  رد  دزادنایب و  نایرجب  دروایب و  دوجوب  ار  نآ  هک 

. تسا نیمه  دوش  روصت  هک  یتقلخ  نیرتهب  اریز  مقفاوم ، نم  یلب ، دیوگب : زتین  بیال  ات  هن ؟ ای  دیدنـسپیم  ماهتخادنا  نایرجب  هک  ار  تقلخ 
رد هک  یناگچروم  اهیفن  تابثا و  نیا  رد  مشخبیمن !!! ار  نآ  نم  تسین و  تسرد  تقلخ  نیا  زگره ، هن  دـیوگب : مه  حولهداس  ياـقآ  نآ 

ناتـساد دـننادیم . رتهب  ناـشدوخ  دـنراد ، یقطنم  هچ  دـنطلغیم  وسنآ  وسنیا و  هب  یتسه  نیناوق  ياـپ  ریز  تاـیح  نادـیم  لاـبتوف  پوت  يوت 
هتـسشن انالوم  یبش  دیوگیم : میروآیم : اجنیا  رد  ار  نآ  نومـضم  ام  هک  تسا  هدـش  لقن  يولوم  دـمحم  نیدـلالالج  دـنزرف  زا  یهاتوک 

یعوضوم هچ  يهراـبرد  دوـمرف : اـنالوم  مدیـشیدنا . یـسب  بشید  تفگ : اـنالومب  تسـشن و  درک و  مالـس  دـمآرد و  رد  زا  یـصخش  دوـب ،
انالوم مدومن . تابثا  هزات  لیلد  دـنچ  اب  ار  ادـخ  دوجو  تفگ : دیـسر ؟ اجکب  ترکف  هجیتن  دومرف : انالوم  ادـخ . هرابرد  تفگ : يدیـشیدنا ؟

شید دومرف : انالوم  دوب . هتشذگ  بش  زا  یساپ  تفگ : يدش ؟ غراف  تارکفت  نیا  زا  یتعاس  هچ  رد  بشید  دومرف :
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هک صخـش  نآ  زا  نم  فرط  زا  دیوگیم : دـناسریم و  مالـس  وت  رب  ادـخ  تفگ : دـش و  لزان  نم  رب  لیئربج  دوب ، هتـشذگ  بش  زا  یـساپ  ب 
رد مه  ناـیاقآ  نیا  تسا !!! هدرک  تاـبثا  ارم  هک  منوـنمم  رایـسب  وا  تـبحم  فـطل و  زا  نـم  نـک و  رکـشت  تـسا ، هدرک  تاـبثا  ارم  دوـجو 
هک دنـشیدنایمن  ياهظحل  رخآ  دـنزاسیم !! التبم  يرادـیب  بش  هب  هدومن  تحاران  ار  وا  ای  دـننکیم و  نونمم  ار  ادـخ  دوخ ، ياـهتواضق 

نیرتمک هک  ار  یتیعقاو  دنوادخ  هک  دوشیم  روصت  هنوگچ  تایعقاو . نتشاذگ  اپ  ریز  ینعی  نوناق  زا  فارحنا  نوناق ، زا  فارحنا  ینعی  ملظ 
ياراد تسا  نکمم  ناـحولهداس  نیا  دریگب !؟ هدـیدان  ار  تیعقاو  نآ  هاـگنآ  دـنیرفایب و  ار  نآ  درواـیب  دوـجوب  هـک  تشادـن  نآ  هـب  يزاـین 

دیآ ام  يوس  ادن  ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  هک : دنریگیمن  رظن  رد  ار  لصا  نیا  یلو  دنشاب ، هدوب  یناوارف  دیفم  تاعالطا  تامولعم و 
اب هک  تسا  ینیناوق  تاـیعقاو و  زا  ییاـههولج  نآ ، یجوم  صاوخ  توص و  نآ و  یـسدنه  عضو  هوـک و  هک  تسا  تسرد  ادـص  ار  اهادـن 

میاهتسب تسد  اههولج  نآ  لباقم  رد  روبزم ، طیارش  نتخاس  نوگرگد  نودب  وت  نم و  و  تسا ، هدش  رگهولج  تعیبط  رد  يدنوادخ  تیشم 
نآ زا  سپ  رگید  ترابعب  ماهدروآ . دوجوب  ار  توص  ساکعنا  لماع  دیدرت  نودب  مروآیم  رب  یگناب  اههوک  نایم  رد  نم  هک  یعقوم  یلو 
اهدص زورب  بجوم  گناب  نامه  تسا  نکمم  هکلب  تسا ، ینوناق  تقیقح  کی  گناب ، نآ  تاساکعنا  زورب  اهنت  هن  مروآرب  یگناب  نم  هک 

يریجنز ثداوح  نآ  یلـصا  لماع  ماگنه  نیا  رد  هک  تسا  ملـسم  دنتفیب . نایرجب  دوخب  صوصخم  نیناوق  قباطم  دوش و  يریجنز  ثداوح 
نم دروآرد ! خاش  ایلامیه  هوک  منک ، ملظ  نم  دوش !! تسم  تخرد  نالف  مماشایب ، نم  ار  بارش  هک  تسا  یقطنم  رادنپ  نیا  ایآ  متسه . نم 

يریجنز جـیاتن  ینوناق ، زا  فارحنا  ره  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  دـننک !! ضوع  ار  دوخ  ریـسم  اهناشکهک  منک ، لامیاپ  ار  اهناسنا  قوقح 
دزـشوگ امئاد  نارکفتم  ناحلـصم و  ناربمایپ و  نادجو و  لقع و  هلیـسوب  تالولعم  للع و  نایم  طابترا  نیا  دروآ ، دهاوخ  لابندـب  ار  دوخ 

، دوـمث موـق  ندـش  دوباـن  ناـیب  زا  سپ  تسا : ریز  رارقب  دـنکیم ، یفرعم  ملظ  زا  يرب  هزنم و  ار  ادـخ  هک  تاـیآ  نآ  زا  ياهنوـمن  دوـشیم .
متـس نانآ  هب  ام  و  . ) مهـسفنا اوملظ  نکل  مهانملظ و  اـم  و  - 1 دیامرفیم : سپـس  هدش  رکذتم  ار  وا  تکوش  ندـش  دوبان  نوعرف و  ناتـساد 

مهانملظ و ام  لبق و  نم  کیلع  انـصصق  ام  اـنمرح  اوداـه  نیذـلا  یلع  و  - 2 دـندرکیم .) ملظ  ناشدوخ  هب  هک  دـندوب  نانآ  هکلب  میدرکن ،
رک مارح  میتفگ ، وت  هب  ار  شناتساد  نیا  زا  شیپ  هک  ار  هچنآ  دندیورگ ، تیدوهی  هب  هک  نانآ  هب  و  . ) نوملظی مهسفنا  اوناک  نکل 

اهيرسدوخ تعیرش ، هب  لمع  رد  دوهی  موق  حیـضوت - دندرکیم .) متـس  ناشدوخب  هک  دندوب  نانآ  هکلب  میاهدرکن ، ملظ  نانآ  هب  ام  مید و 
هن دـناهدوب ، ناشدوخ  اهیتخـس  اهتقـشم و  لماع  دـندش . راـتفرگ  اهیتخـس  هب  هجیتن  رد  دـندرواین ، ياـجب  ار  یهلا  نوناـق  مارتحا  دـندرک و 

هللا و مهملظ  ام  هتکلهاف و  مهسفنا  اوملظ  موق  ثرح  تباصا  رص  اهیف  حیر  لثمک  ایندلا  هویحلا  هذه  یف  نوقفنی  ام  لثم  - 3 لاعتم . دنوادخ 
تـسا ینیگآرهز  داب  دننام  دننکیم  قافنا  دوخ  ياهسوه  يوه و  هار  رد  يویند  یگدـنز  نیا  رد  هک  هچنآ  لثم  . ) نوملظی مهـسفنا  نکل 

ناشدوخ هکلب  تسا ، هدرکن  ملظ  ناـنآ  هب  دـنوادخ  دزاـسب . دوباـن  ار  نآ  دزوب و  دـناهدیزرو  متـس  نتـشیوخ  هب  هک  یمدرم  تعارز  هب  هک 
ام مهلبق و  نم  نیذلا  لعف  کلذک  کبر  رما  یتای  وا  هکئالملا  مهیتءات  نا  الا  نورظنی  له  - 4 دندیزرویم .) نتشیوخ  هب  متس  هک  دناهدوب 

تراگدرورپ رما  ای  دنیایب ، ناشغارس  هب  ناگتـشرف  هک  دنـشکیم  ار  نآ  راظتنا  دنرگنیم و  ایآ  . ) نوملظی مهـسفنا  وناک  نکل  هللا و  مهملظ 
هب هک  دـندوب  نانآ  هکلب  درکن ، ملظ  ناـنآ  رب  دـنوادخ  و  دنتـشاد . يراـظتنا  عقوت و  نینچ  دـندوب ، ناراـکهبت  نیا  زا  شیپ  هک  ناـنآ  دـیایب ،

تبسن راکهبت  مدرم  دوخ  هب  احیرص  ملظ  لماوع  قوف  هیآ  راهچ  رد  دندیزرویم .) ملظ  نتشیوخ 
مامت هعماج  نایاونیب  يزور  هریت  هب  هک  يذـیاذل  رد  ناـنآ  ندـش  روهطوغ  ناـینوعرف و  نوعرف و  یگماـکدوخ  ربک و  - 1 تسا : هدـش  هداد 

رد تسا ، هعماج  تشیعم  نکر  هک  يداصتقا  داوم  ندرک  فرصم  - 3 فیلکت . ماجنا  رد  يرسدوخ  نوناق و  نتخادنا  شزرا  زا  - 2 دشیم .
-4 دـندرکیم . راـک  هعماـج  حالـص  هب  هک  ییاـهناسنا  ندرب  نیب  زا  هیاـپیب و  ياـهيرترب  ماـقم و  ندروآ  تسدـب  اـهسوه و  يوه و  هار 

یهابت یتخبدـب و  تابجوم  هک  هناگراهچ  روما  نیا  ییارگ . تیعقاو  یتسرپقح و  ياجب  تاموهوم ، رد  ندـش  روهطوغ  یتسرپ و  تاـفارخ 
ولج هک  دـنناگماکدوخ  نآ  ناراکمتـس  يدـنوادخ . تیـشم  هب  هن  تسا ، ناراـکهبت  دوخ  راـیتخا  هدارا و  هب  طوبرم  دروآیم ، راـبب  ار  لـلم 

. نیفرتم - 1 تسا : هتفر  راکب  راکمتس  ناگماکدوخ  يهرابرد  دیجم  نآرق  رد  صخشم  حالطصا  ود  دنریگیم  ار  تفرـشیپ  ءالتعا و  هنوگره 
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يانعم و  لاوما . رد  فارـسا  يراکماک و  شیع و  رد  ناروهطوغ  زا  تسا  ترابع  تسا ، فرت  يهدام  زا  هک  نیفرتم  يوغل  ياـنعم  ـالم . - 2
دوخ ریـسم  رد  هراومه  هورگ  ود  ره  خـیرات  دادـتما  رد  هعماج . کی  يوجماک  ياینغا  فارـشا و  ناریگمـشچ و  زا  تسا  ترابع  الم  يوغل 

زج هدومن ، هدولآ  ار  نایمدآ  كاپ  ياهترطف  هک  دندوب  نانیا  دـناهدرک . یقلت  هلیـسو  ار  نارگید  تیاغ و  ار  دوخ  هدومن  تکرح  يروحم 
ماک

عـضو ینوگرگد  بجوم  هک  ار  تفرـشیپ  ءـالتعا و  هنوگ  ره  وـلج  هک  دـندوب  یناراکمتـس  ناـنیا  و  دناهتـشادن . یفدـه  اـیند  نیا  رد  یباـی 
. دـبوکیم یناـیب  نیرتنشخ  نـحل و  نیرتدـیدش  اـب  ار  ناراکمتـس  نـیا  ینآرق  تاـیآ  نیفرتـم  - 1 دـنتفرگیم . تشگیم ، ناشدـنیاشوخ 

انساب اوسحا  املف  نیرخآ . اموق  اهدعب  اناشنا  هملاظ و  تناک  هیرق  نم  انمصق  مک  و  - 1 تسا : رارقنیا  زا  نیفرتم  هب  طوبرم  تایآ  زا  ياهنومن 
یتاعامتجا اسب  هچ  . ) نیملاظ انک  انا  انلیو  ای  اولاق  نولئست . مکلعل  مکنکاسم  هیف و  متفرتا  ام  یلا  اوعجرا  اوضکرتال و  نوضکری . اهنم  مهاذا 

ار ام  باذع  هک  یماگنه  ناگدش  كاله  نآ  میدروآ . دوجوب  ار  يرگید  ياههورگ  نانآ  زا  سپ  دندوب و  راکمتـس  هک  میدرک  كاله  ار 
روهطوغ يراکماک  رد  اجنآ  رد  هک  یهاگیاج  نامهب  دیدرگرب  دیزیرگن و  دینکیم )! رارف  اجک  . ) دنتشاذگ رارفب  اپ  اروف  دندرک ، ساسحا 

ام و  - 2 میاهدوب .) ناراکمتس  ام  ام ، رب  ياو  دنتفگ : نانآ  تفرگ . دیهاوخ  رارق  لوئسم  هک  دیاش  شیوخ ، ياهنکـسم  هب  دیدرگرب  دیدوب ،
هکنیا رگم  میداتـسرفن ، ياهعماج  هب  غیلبت  يارب  ار  یلوسر  چـیه  ام  . ) نورفاک هب  متلـسرا  امب  انا  اهوفرتم  لاـق  ـالا  ریذـن  نم  هیرق  یف  انلـسرا 

هدش هداتسرف  نآ  يارب  امش  هک  یتلاسر  نآ  هب  ام  دنتفگ : هعماج  نآ  روماک  ناگماکدوخ 
میهاوخب هک  یماگنه  و  . ) اریمدت اهانرمدف  لوقلا  اهیلع  قحف  اهیف  اوقـسفف  اهیفرتم  انرما  هیرق  کلهن  نا  اندرا  اذا  و  - 3 میزرویم .) رفک  دیا ،

دـنوشیم و فرحنم  ام  تاروتـسد  زا  نانآ  مینکیم ، رداص  ار  دوخ  تاروتـسد  هعماج  نآ  ناروماک  هب  میزادـنایب ، تکاله  هب  ار  یعامتجا 
نیا زا  هک  یعطق  هجیتن  میزاسیم .) ناشدوبان  وحم و  ددرگیم و  تیبثت  نانآ  يهرابرد  ام  دـیدهت  هجیتن  رد  دـنزرویم ، قسف  هعماـج  نآ  رد 

نداد و ناـشن  کـی - تسا : هتفرگ  دوخ  يهدـهع  رب  ار  یـساسا  راـک  ود  خـیرات  لوـط  رد  لیـصا  نید  هک  تسنیا  میریگیم ، تاـیآ  هورگ 
ییاهسوه يوه و  لایما و  ندرک  راهم  ود - یناسنا . یلاع  لوصا  اب  ریـسفت  لباق  هزیکاپ و  یگدـنز  يوسب  تفرـشیپ  ياههار  ندرک  راومه 

اب یناسنا  لماوع  هچ  یعیبط و  لماوع  هچ  تفرـشیپ ، عناوم  نتـشادرب  هک  تسا  ملـسم  دنـشابیم . روبزم  یگدـنز  يوسب  تفرـشیپ  عناـم  هک 
هاگآ ار  نانآ  هدومن  هظعوم  داشرا و  غیلبت و  ار  ناروماک  دنتـسناوتیم  هک  هزادـنا  ره  یهلا  ناربمایپ  اذـل  تسین ، ریذـپناکما  لایخ  وزرآ و 

ناشتافارحنا ولج  المع  دنتشاد ، تردق  هک  اجنآ  ات  دنتشادیم و  رذح  رب  يراکمتس  یتسرپ و  يوه  بقاوع  زا  ار  نانآ  سپس  دنتخاسیم و 
درک جیاتن  ات  دنتشاذگیم ، دوخ  لاحب  ار  نانآ  دنتشگیم ، ناوتان  هک  یماگنه  و  دنتفرگیم . ار 

يازس دنیب  دتفیب و  ات  راذگب  هک : درادن  دوجو  نیا  زج  یخساپ  دوریم  ههاریب  دراد و  غارچ  نیدنچ  هک : یـسک  يارب  يرآ  . دننیبب ار  ناشرا 
نید و اب  ناگدننکهزرابم  هک  میریگیم  مه  ار  یساسا  هجیتن  نیا  ثحبم  نیا  زا  تسا ؟ هدمآ  دوجوب  نایاونیب  ریدخت  يارب  نید  ایآ  شیوخ 
ار نانآ  ات  دنتخاسیم ، نایاونیب  ریدخت  يارب  ار  نید  ناراکهبت  نیا  هکنیا  هن  دناهدوب ، تسرپ  تذـل  هماکدوخ و  مدرم  هراومه  نآ  نافلاخم 
زا ناراکهبت  دـناهداد ، رارق  تلادـع  ار  دوخ  یـساسا  فدـه  راک و  نتم  دـنایهلا ، عباـنم  هب  دنتـسم  هک  ياهقح  ناـیدا  اریز  دـننک . رامثتـسا 
هچ رگا  دندرکیم ، مادقا  يراک  رهب  شیوخ  تشحو  لماع  زا  يریگولج  يارب  و  دنتـشاد . تشحو  تازایتما  اهتردق و  لیدعت  تلادـع و 
زا تراـبع  میتـفگ ، نآ  فیرعت  رد  هکناـنچ  ءـالم - - 2 دـشاب . هدوب  هزیکاپ  یگدـنز  یقرت و  لیاسو  ریاـس  قـالخا و  بهذـم و  اـب  هزراـبم 

حیـضوت يارب  دـناهدرک . تیبـثت  عمتجم  رد  یهاوـخدوخ  عابـشا  يارجم  رد  ار  دوـخ  تیعقوـم  هک  تسا  یناـسک  فارـشا و  ناریگمـشچ و 
زا هک  میوشیم  روآدای  ار  بلطم  نیا  تفرشیپ ، لماع  هنوگ  ره  نایدا و  ربارب  رد  نانآ  ییارآفص  يرـشب و  عماوج  رد  الم  هلئـسم  تیمها 

هک دندرکیم  دیکات  بلطم  نیا  هب  نرق  نآ  رد  نارکفتم  زا  یضعب  تسا . يدالیم  مهدزون  نرق  ياهراگدای 
ار نانآ  ات  دنتخاسیم  عناق  يورخا  ياهتمعن  تشهب و  ياههدعو  اب  ار  نانآ  دـنتخاسیم و  نایاونیب  ریدـخت  يارب  ار  نید  نادـنمتورث  اینغا و 
! تسا اههدوت  نویفا  بهذـم  سپ  تسا ، نینچ  بهذـم  عوضوم  هک  ـالاح  دـنربب . اـمغی  هب  ار  ناـشجنرتسد  دـننک و  لواـپچ  تمحز  نودـب 
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هدـنزاس لوصا  يهمه  هک  مینکن  شومارف  یلو  مینیبیم ، بهاذـم  يهراـبرد  ار  ياهناراـکبان  تشونرـس  نینچ  هک  تسا  تسرد  میئوگیم :
ءاـینغا و تـسد  رد  زین  یگدـنز  يرورــض  قیاـقح  ریاـس  يربارب و  يدازآ و  میهاـفم  هلداـع و  تسایــس  قـالخا و  مـلع و  دــننام  یناـسنا 

هنانیبعقاو قطنم  کی  ایآ  دناهتفرگ ، رارق  اههدافتـساءوس  ریدـخت و  يارب  هناعطاق  لیاسو  هدـش  راچد  موش  تشونرـس  نینچ  هب  ناریگمـشچ 
قطنم هک  هچنآ  دـنارب !؟ نوریب  يرـشب  سوماق  زا  ار  اهنآ  دـیامن و  موکحم  هدافتـساءوس  اهریدـخت و  نآ  تهجب  ار  روبزم  قیاقح  دـناوتیم 
تیبثت ار  دوخ  هاوخلد  تیعقوم  هعماج  کی  رد  ینیعم  طیارـش  رد  هک  ییاههورگ  دارفا و  هک  تسنیا  دزومآیم ، اـم  هب  یبرجت  هناـنیبعقاو و 

يهمادا فدـه و  نیاب  لوصو  يارب  هک  تسا  یعیبط  دـنزاسیم . رـصحنم  تیعقوم  نآ  تیبثت  يهمادا  رد  ار  دوخ  تایح  فدـه  دـناهدرک ،
اهنت هن  هداد  رارق  روبزم  فده  يهلیسو  ار  یتیعقاو  تقیقح و  ره  هکلب  تشاذگ ، دنهاوخن  دوخ  لاحب  ار  یتیعقاو  چیه  نآ ،

ار اهنآ  دنربب ، نیب  زا  ار  اهتیعقاو  قیاقح و  نآ  هک  دنک  اضتقا  ناشفدـه  رگا  هکلب  درک ، دـنهاوخ  اههدافتـساءوس  لیاسو  نآ  تاصتخم  زا 
ای دـننک ، داـیز  اـی  مک  ار  اـهتیعقاو  قیاـقح و  نآ ، همادا  ناشفدـه و  هـب  لوـصو  هار  رد  دـنهاوخب  رگا  تخاـس و  دـنهاوخ  دوباـن  وـحم و 

قـالخا و تفرعم و  ملع و  هاوخ  دـشاب ، بهذـم  هاوخ  درک ، دـنهاوخن  يراذـگ  ورف  دـنروایب ، دوجوب  اـهنآ  تیفیک  رد  ار  ییاـهینوگرگد 
ياهناعطاق ياههبرجت  ناسنا و  يهرابرد  ام  ینیع  ياهتخانش  هک  ياهنانیبعقاو  قطنم  تسنیا  هریغ . يربارب و  تلادع و  يدازآ و  تسایس و 

چیه اـب  يراـک  روحم ، دوخ  ناروماـک  ناریگمـشچ و  ءاـینغا و  تقیقح ، رد  سپ  تسا . هدرک  تاـبثا  وا  خـیرات  تشذگرـس  يهراـبرد  هک 
رامثتـسا و نایغط و  يراکمتـس و  اب  هراومه  هقح  بهاذم  نوچ  و  دناهتفرگ . شیپ  رد  دوخ  يارب  هک  یفده  زج  دنرادن ، یتیعقاو  تقیقح و 

ساسحا دوخ  يارب  يزایتما  تردـق و  ءاحنا  زا  يوحنب  هک  دـناهدوب  یتاقبط  بهاذـم ، يدـج  نافلاخم  اذـل  دناهتـشاد ، هزرابم  یگماکدوخ 
يربع ناربمایپ  دـشاب . هدوب  ناـیاونیب  ریدـخت  يارب  تاـقبط  نیا  يهتخاـس  بهذـم  هکنیا  هن  دناهتـشاد ، ترفن  هدـنزاس  ياـهلوحت  زا  هدرک 

ار يدازآ  مخت  رگلیلحت  نانادخیرات  فارتعا  هب  هتشاد ، دوخ  نامز  ناینوعرف  هنعارف و  اب  ار  تازرابم  نیرتگرزب 
هک تسا  يدنتسم  باتک  عالطا  اب  ياهناسنا  مومع  يهدیقعب  لقادح  تسا و  ینامسآ  باتک  ناناملسم  ام  يهدیقع  هب  هک  نآرق  دناهتشاک .

، تسا هدرک  نایب  ار  نیتسار  تایعقاو  شخیرات  ناسنا و  يهرابرد  و  تسا ، هتسویپ  روهظب  نیا ، زا  شیپ  لاس  تشه  دون و  دصیـس و  رازه و 
نالوسر ياهتلاسر  غالبا  رد  هک  دـناهدوب  عماوج ، رد  صوصخم  طیارـش  ناگدـش  تیبثت  ناروماـک و  ناریگمـشچ و  دـیوگیم : اـحیرص 

نم الملا  لاـق  - 1 مینیبیم : یبوـخب  تسا ، هدروآ  ار  ـالم  هملک  هک  یتاـیآ  رد  ار  تقیقح  نیا  دـناهتخادنایم . هارب  اـههزرابم  ینکـشراک و 
ملعا مکل و  حصنا  یبر و  تالاسر  مکغلبا  نیملاعلا . بر  نم  لوسر  ینکل  هلالـض و  یب  سیل  موق  ای  لاق  نیبم . لالـض  یف  كارنل  انا  هموق 
لوسر هکلب  متـسین ، هارمگ  نم  تفگ : حوـن  مینیبیم . راکـشآ  تلالـض  رد  ارت  اـم  دـنتفگ : حوـن  موـق  ناریگمـشچ  . ) نوملعتـال اـم  هللا  نم 

امـش هک  منادیم  ادـخ  زا  ار  یقیاـقح  مهدیم و  زردـنا  ار  امـش  منکیم و  غیلبت  امـشب  ار  مراـگدرورپ  ياـهتلاسر  مناـیناهج . راـگدرورپ 
هعماج ریدـخت  يهلیـسو  دـناوتیم  دـهدیم ، زردـنا  ار  دوخ  موق  دـنکیم و  یفرعم  نیملاعلابر  لوسر  ار  دوخ  هک  یـسک  اـیآ  دـینادیمن .)

سد وا  ربارب  رد  مه  الم  دزیخرب و  هزرابم  هب  نانآ  اب  ددرگرب ، دناوتیم  تسا  الم  يهتخاس  هک  یسک  ایآ  دشاب !؟
. نیبذاکلا نم  کنظنل  انا  ههافـس و  یف  كارنل  انا  هموق  نم  اورفک  نیذـلا  الملا  لاق  - 2 دننزب !؟ اههزرابم  اهتمهت و  اهینکـشراک و  هب  ت 

مینکیم نامگ  ام  مینیبیم و  تقامح  رد  ارت  ام  دنتفگ : دوه  موق  ناریگمشچ  . ) نیملاعلا بر  نم  لوسر  ینکلو  ههافس  یب  سیل  موق  ای  لاق 
داـع دـعب  نم  ءاـفلخ  مکلعج  ذا  اورکذاو  - 3 مناـیناهج .) راـگدرورپ  لوسر  هکلب  مرادـن ، یتقاـمح  نم  تفگ : دوـه  یناـیوگغورد . زا  وـت 

دیروایب دایب  و  . ) نیدـسفم ضرالا  یف  اوثعتال  هللا و  ءالا  اورکذاف  اتویب  لابجلا  نوتحنت  اروصق و  اهلوهـس  نم  نوذـختت  ضرـالا  یف  مکاوبو 
رد امش  تخادنا ) هارب  ار  امش  شیاسآ  اب  یگدنز   ) هدومن رقتسم  نیمز  يور  رد  ار  امش  داد و  رارق  ینانیشناج  داع  زا  سپ  ار  امـش  ادخ  هک 

هارب داسف  نیمز  يور  رد  دیوش و  رکذتم  ار  يدنوادخ  ياهتمعن  دیـشارتیم . يزاسهناخ  يارب  ار  اههوک  دـیزاسیم و  اهرـصق  راومه  نیمز 
يداسف ایآ  دـنکیم . يریگولج  نیمز  يور  رد  داسف  زا  ار  نانآ  هک  دومث  موق  ناـشلامیظع  ربمغیپ  حـلاص  يهتـساوخ  تسا  نیا  دـیزادنین .)

نیا ربارب  رد  نادـنمتردق  قطنم  مینیبـب  نوـنکا  تسا . روـصت  لـباق  رامثتـسا  يهلیـسوب  یناـسنا  سوـفن  ندرب  نیب  زا  يراکمتـس و  زا  رتـالاب 
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مل اوفعضتسا  نیذلل  هموق  نم  اوربکتسا  نیذلا  ءالملا  لاق  تسا : هدوب  هچ  حلاص  یگدنزاس 
. نورفاـک هب  متنما  يذـلاب  اـنا  اوربکتـسا  نیذـلا  لاـق  نوـنموم . هب  لـسرا  اـمب  اـنا  اولاـق  هبر  نـم  لـسرم  اـحلاص  نا  نوـملعتا  مـهنم  نـمآ  ن 

شراگدرورپ فرط  زا  حلاص  هک  دینادیم  ایآ  دنتفگ : دـندوب ، هدروآ  نامیا  موق  نآ  زا  هک  نایاونیب  نآ  هب  حـلاص  موق  ربکتم  ناریگمـشچ  )
دیاهدروآ نامیا  امش  هک  هچنآ  هب  ام  دنتفگ : ناربکتم  نآ  میاهدروآ . نامیا  حلاص  تلاسر  هب  ام  دنداد : خساپ  نایاونیب  تسا ؟ هدش  هداتسرف 

یهلا بهاذـم  اب  هک  دـناهدوب  نادـنمتردق  هک  دوشیم  مولعم  سپ  تسا ؟ ریذـپناکما  تردـق  نودـب  ربکت  ایآ  حیـضوت - میزرویم ). رفک 
موق ای  لاق  ابیعـش  مهاخا  نیدـم  یلا  و  - 4 دـناهدوب . ییاونیب  مدرم  ناگدـنروآنامیا  هکنیا  هب  حیرـصت  اب  اصوصخم  دـناهدرکیم . اههزرابم 
دعب ضرالا  یف  اودسفتال  مهئایـشا و  سانلا  اوسخبتال  نازیملا و  لیکلا و  اوفواف  مکبر  نم  هنیب  مکتئاج  دـق  هریغ  هلا  نم  مکل  ام  هللا  اودـبعا 

اـجوع و اـهنوغبت  هب و  نما  نم  هللا  لـیبس  نع  نودـصت  نودـعوت و  طارـص  لـکب  اودـعقتال  و  نینموم . متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ  اهحالـصا 
هب میداتسرف . هعماج  نآ  هب  ار  نیدم ) لها  يهعماج  مه   ) بیعش ام  و  . ) نیدسفملا هبقاع  ناک  فیک  اورظنا  مکرثکف و  الیلق  متنک  ذا  اورکذا 

رپ زا  ینشور  لیلد  تسین . وا  زج  ییادخ  امش  يارب  دیتسرپب ، ار  ادخ  تفگ : نانآ 
داسفا تسا  هدش  حالـصا  هک  نیمز  يور  رد  دیزادناین و  شزرا  زا  ار  مدرم  ءایـشا  دـینک و  افیا  ار  نازیم  هنامیپ و  تسا . هدـمآ  ناتراگدرو 

دـیناسرتب و حالـصا  ناـمیا و  زا  ار  ناـنآ  هـک  دـیریگن  ار  مدرم  هار  رـس  و  تـسا . رتـهب  دیـشاب  ناـمیااب  رگا  امــش  يارب  شور  نـیا  دـینکن ،
ار امش  دنوادخ  دیدوب ، زیچان  كدنا و  امـش  هک  دیروآ  دایب  دیزادنین و  هارب  اهيورجک  دیرادب و  زاب  يدنوادخ  هار  زا  ار  ناگدنروآنامیا 

يهزیرغ نیا  دیشاب ، تسرپادخ  - 1 ربمایپ : قطنم  تسنیا  دیسر .) اجکب  نارگداسفا  راک  نایاپ  هک  دیرگنب  تخاس و  لکـشتم  دومن و  ریثکت 
صیخشت دیاب  نیعم  رادقم  اب  هک  ییاهالاک  اهتمیق و  نایم  ار  تلادع  - 2 دیزاسن . کلهتسم  تسیاشان  تاعوضوم  شتسرپ  رد  ار  وجلامک 

ریـسم رد  هک  ار  یمدرم  دـینکن . اـپ  رب  نـیمز  يور  رد  داـسف  - 4 دـیزادنین .) شزرا  زا  ار  مدرم  ایــشا  - 3 دینک . تاعارم  ادـج  دـنوش ، هداد 
يهدام رد  یحیضوت  هدنزاس ، داوم  نیا  نایم  رد  دینادب . ار  دوخ  لکشت  عامتجا و  شزرا  ردق و  - 5 دینکن . دیدهت  دناهتفرگ ، رارق  تفرشیپ 

زا سپ  ای  دوجو  دننام  ءییش  هملک  دینکن  لامیاپ  ار  مدرم  يهشیدنا  الاک و  راک و  شزرا  مینکیم : نایب  تسا  تیمهااب  هداعلاقوف  هک  موس 
قوف هیآ  رد  دنک . كرد  ار  نآ  دناوتیم  يرشب  نهذ  هک  تسا  یموهفم  نیرتیمومع  نآ 

و . ) دیهدن شهاک  ار  ناسنا  هب  بوسنم  ءییـش  چیه  شزرا  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  نینچ  حرطم و  تسا  ییـش  عمج  هک  ایـشا  يهملک 
. دینک تیافک  دزروب ، تعانق  راک  يهدـنهدماجنا  هک  هچنآ  هب  هکنیا  هن  دوش ، هدروآ  ياجب  راک  شزرا  یتسیاب  مهئایـشا .) سانلا  اوسخبتال 

ناربمایپ رظن  زا  قطنم  نیا  درادـن ! دوخ  راک  یقیقح  شزرااب  يراک  دـنک و  یگدـنز  دـهاوخیم  رگراک  دـناهتفگ : نانادداصتقا  زا  یـضعب 
يراک ره  دننادیم : دنسانشیم و  ار  نآ  شزرا  اهناسنا و  تایح  ناربمایپ  اریز  تسا . موکحم  دوشیم ، هدید  قوف  يهیآ  رد  هکنانچ  یلها 

نداد تسد  زا  لباقم  رد  وا  یعقاو  تیاضر  یتسیاب  اذـل  تسا . هدـش  لدـبم  راک  نآ  هب  وا  تایح  زا  يرادـقم  دوشیم ، رداص  ناـسنا  زا  هک 
، دوشیم هتفرگ  هک  يدزم  راک و  يهیلوا  لماوع  رب  نآ  لیلحت  هب  رظن  اـب  هیآ  ياـنعم  تقیقح  رد  دوش ، هدروآ  تسدـب  تاـیح  زا  يرادـقم 
زا سپ  نیمز  يور  رد   ) اهحالـصا دعب  ضرالا  یف  اودسفتال  يدعب و  يهلمج  يانعم  دیاش  دـیهاکن . مدرم  تایح  شزرا  زا  هک  تسا  نینچ 

. تسا یعطق  نیمز  يور  داسف  دوش  هتـساک  اهشزرا  رگا  ینعی  تسا ، اهشزرا  طاقـسا  هجیتن  رد  داـسف  هک  تسنیا  دـینکن ) داـسفا  حالـصا 
اوربکتسا نیذلا  الملا  لاق  دیوگیم ؟ هچ  الم  دنکیم . يزیریپ  ار  ملظ  اب  هزرابم  نیرتیساسا  هک  ناربمایپ  قطنم  تسنیا 

هک بیعـش  موق  ناریگمـشچ  . ) نیهراک انک  ول  وا  لاق  انتلم  یف  ندوعتل  وا  انتیرق  نم  کعم  اونمآ  نیذـلا  بیعـش و  اـی  کـنجرخنل  هموق  نم 
، مینکیم نوریب  دوخ  عامتجا  زا  وت  هارمهب  دـناهدروآ  نامیا  وتب  هک  ار  ناـنآ  ارت و  بیعـش ، يا  دـنتفگ : یهلا  ربماـیپ  نآ  هب  دـندیزرو  ربکت 
رد يدج  ناگدننکهزرابم  بیترت  نیمهب  میشاب .) هتشاد  تهارک  امش  دیاقع  زا  ام  هچ  رگا  دومرف : بیعش  دیدرگرب ، ام  دیاقع  هب  هکنیا  رگم 

يولوم نیدلالالج  ار  هتکن  نیا  دشابیم . نانآ  هتخاس  هقح  بهاذم  هکنیا  هن  دـناهدوب ، ناروماک  نادـنمتردق و  یهلا  ناربمایپ  نید و  ربارب 
حرطم امـش  هک  ار  یبهذـم  لئاسم  نیا  هک  دـنتفگیم : نینچ  ناربماـیپ  هب  نویابـس  ناروماـک  دـیوگیم : هدـش  هجوتم  يرجه  متفه  نرق  رد 
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ماقم و تردـق و  زا  هک  دـینکیم  ریدـخت  ار  ام  ناربمایپ  امـش  دـنکیم  نویفا  هب  وراد  ار  لقع  دـنکیم  نوزفا  وت و  دـص  ار  جـنر  دـینکیم :
نیا ملظ  ندرک  نک  هشیر  يارب  ناربماـیپ  داـیرف  داد و  يدـج و و  يهزراـبم  میرادرب . تسد  میاهدروآ ، تسدـب  هـک  يریگمـشچ  تیعقوـم 

هعجارم تسا ، نآرق  هک  اـیند  یبهذـم  باـتک  نیرتهدـنز  هب  میراد ، اـضاقت  مرتـحم  ناگدـننکهعلاطم  زا  اـهنت  میهدیمن ، لیـصفت  ار  ثحبم 
ومع تاعالطا  هب  رثحنم  دودحم و  نید  يهرابرد  ناشتاعالطا  هک  دارفا  نآ  اصوصخم  دنیامرف ،

ار تلادع  هب  طوبرم  تایآ  يدودح  ات  ام  تسا . مادک  تلادع  تسیچ و  نید  رظن  زا  ملظ  دننیبب  و  دننزب ، قرو  ار  یهلا  باتک  نیا  تسایم 
دودح رد  دید  میهاوخ  مینزب  قرو  ار  نآرق  هک  یتقو  میدروآ . يراکمتـس  متـس و  يهرابرد  دنچ  یتایآ  میدش و  رکذـتم  ثحبم  نیمه  رد 
تابثا يارب  هیآ  ایآ 290  تسا . هدومرف  نایب  هناعطاق  تحارـص  اب  یگدیدمتـس  زا  عافد  يراکمتـس و  متـس و  اب  راـکیپ  يهراـبرد  هیآ   290
لدـعلا هیلع  قاض  نم  و  ریـسفت : دروم  يهلمج  هب  میدرگیم  رب  تسین !!! یفاـک  تسا ، نید  يراکمتـس  متـس و  يدـج  زراـبم  هناـگی  هکنیا 

(. دوب دهاوخ  رتانگنت  هعماج  درف و  نآ  يارب  متس  ملظ و  دنک ، داجیا  یگنت  وا  يارب  تلادع  هک  ياهعماج  درف و  يارب  . ) قیـضا هیلع  روجلاف 
فیرعت هک  مینادیم  مینکیم . عوجر  تلادـع  فیرعت  هب  رگید  راب  تسا ، هدرک  ناـیب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  لـصا  نیا  كرد  يارب 

، نیاربانب دـنکیم . فشک  یتیعقاو  کـی  زا  یحیحـص  نوناـق  ره  هک  مینادیم  مه  ار  تقیقح  نیا  نوناـق  قباـطم  راـتفر  زا  تراـبع  تلادـع 
طباور رد  ناسنا  نوچ  و  تسا . تیعقاو  زا  فارحنا  يواسم  ینوناـق  ره  زا  فارحنا  تسا و  نوناـق  زا  فارحنا  يواـسم  تلادـع  زا  فارحنا 

هطبار تیعقاو  زا  ضارعا  اب  عطق  روطب  سپ  تسین ، ریذپءالخ  تعیبط ، ملاع  اب  شطباور  دننام  اهناسنا  ریاس  اب  دوخ 
دهاوخ روبجم  هجیتن  رد  تخاس ، دهاوخ  لتخم  ار  وا  تیعقوم  ياهدحاو  عومجم  تیعقاو  دض  نیا  درک . دهاوخ  رارقرب  تیعقاو  دض  اب  يا 

يراذگنوناق يهتسیاش  ار  دوخ  ياهتـسیاشان  درف  کی  لاثم  ناونعب  دیامن . ینابرق  ار  یعفانم  اهتقو و  اهيژرنا و  لتخم  دحاو  ره  يارب  دش 
-1 دوش : بکترم  ار  اهتیعقاو  دـض  نیا  یتسیاب  تسا ، هدـش  فرحنم  تلادـع  زا  هک  درف  نیا  دـیامنیم . یفرعم  نوناـق  رد  رظن  راـهظا  اـی 

دهدب نوناق  هب  طوبرم  ياهینتـسناد  يانعم  رد  یتارییغت  دوب ، دهاوخ  روبجم  منادیم  نیا  تابثا  يارب  - 2 منادیم ! دیوگیم  یلو  دنادیمن ،
ینیبدب تلاح  زا  یعون  - 4 تشگ . دهاوخ  هابت  زادرپ  غورد  یعدم  نیا  دوخ  تیصخش  - 3 دزاسب . روهطوغ  یتخبدب  لهج و  رد  ار  مدرم  و 

هک دنک  اضتقا  هعماج  صاخ  تیعقوم  ای  يراذگنوناق ، بصنم  هب  يدصت  رد  وا  تراهم  تردق و  رگا  - 5 دروآ . دهاوخ  دوجوب  عامتجا  رد 
نیا هک  اسب  هچ  دیچیپ ، دـهاوخ  مدرم  ندرگ  رود  داسف  يریجنز  ياههقلح  دـنک ، عضو  ار  ینوناق  و  دـنک ، یلمع  ار  دوخ  ياعدا  دـناوتب  وا 

، دـنروهطوغ هجنکـش  رد  هک  ییاهناسنا  نایم  رد  يدرف  هک  درادـن  ناکما  رگید  فرط  زا  دـهدب . هجنکـش  ار  مدرم  ینـالوط  ناـیلاس  ریجنز 
یگنت ا وا  يارب  تلادع  هک  ياهعماج  درف و  هکنیا  يانعم  تسنیا  دنامب . یتخبدب  تقشم و  زا  رود  هتشاد  شیاسآ 

. دوب دهاوخ  رتانگنت  هعماج  درف و  نآ  يارب  متس  ملظ و  دنک ، داجی 

هنیدم رد  تعیب  ماگنه  هب  هبطخ 016-

هحفص 229] ]
هب ار  نآ  تنامض  هداد  رارق  میوگیم ، هک  ینخس  ورگ  رد  ار  مدهعت   ) میعز هب  انا  هنیهر و  لوقا  امب  یتمذ  مهدزناش  يهبطخ  یمومع  ریسفت 

اهنت میارآیمن . نیـشنلد  زغن و  نانخـس  اـب  ار  متاـیح  يرهاـظ  حطـس  اـهنت  نـم  مراذـگیم  منخـس  ورگ  رد  ار  متیـصخش  مریگیم .) هدـهع 
مدرم رظن  رد  تیعقوم  ندرک  زاب  يارب  ياهفرح  ار  یجنـسهتکن  ینادهتکن و  ماهدادن . رارق  دوخ  فدـه  ار  يرونخـس  رد  تغالب  تحاصف و 

نیحایر اهلگ و  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  نانآ  هدومن  بلج  مدوخ  هب  ار  اهناسنا  مهد و  رـس  اههنارت  اسآلبلب  مهاوخیمن  و  ماهدـیزگن . رارق 
تایح نآ  دـشابیم . متایح  سونایقا  زا  یجاوما  منانخـس  هک  مداشلد - دوخ  هتفگ  زا  میوگیم و  شاف  نم - : مرادـب . زاب  تاـیح  تاـیعقاو 
يدایز ياهدرد  خیرات  نارایشه  تسا . هتخادنا  شیوپاکت  تکرح و  هب  ایند  نیا  رد  هداد ، تسدب  نآ  زا  يرغاس  ار  یسک  ره  ادخ  هک  الاو 

یگدنـسیون و رنه  هب  نتخادرپ  اب  رـشب  هک  ار  کـلهم  درد  نیا  یلو  دـنیآیم ، رب  نآ  ناـمرد  ددـص  رد  هداد  صیخـشت  يرـشب  ناور  رد  ار 
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تاملک باختنا  هک  هلئسم  نیا  دناهدرکن ! یهجوت  تسا ، هتفرگ  فده  ياجب  ار  هلیسو  هدروآ  نییاپ  ار  تایعقاو  یناعم و  شزرا  يرونخس ،
تسا یتیمهااب  رایسب  لصا  دشاب ، دوصقم  ینعم و  يهدننکنایب  اسر و  یتسیاب  تالمج  میظنت  و 

رایـشه هدنیوگ . تیـصخش  يارب  یـشیارآ  هن  دنکیم ، یفرعم  ینعم  هب  لوصو  یـساسا  هلیـسو  ناونع  هب  ار  نتفگ  نخـس  رنه  ییابیز و  هک 
يور هگ ز  فازگ  مهرب  نزم  ار  نهآ  گنس و  تسا  شتآ  نوچ  نابز  زا  دهجب  هچناو  تسا  شو  نهآ  مف  گنس و  نوچ  نابز  نیا  دیشاب :

زو دـنتخود  نامـشچ  هک  یموق  نآ  ملاـظ  رارـش  دـشاب  نوچ  هبنپ  ناـیم  رد  راز  هبنپ  وـس  ره  تسکیراـت و  هکناز  فـال  يور  زا  هگ  لـقن و 
نامز کی  دنمد  یـسیع  دوخ  لصا  رد  اهناج  دـنک  ناریـش  ار  هدرم  ناهبور  دـنک  ناریو  نخـس  کی  ار  یملاع  دـنتخوس  ار  یملاع  اهنخس 

یگدـنز رـساترس  رد  قـطنم  نـیا  يوـلوم  یتساـسآ  حیـسم  یناـج  ره  تـفگ  یتساـخرب  اـهناج  زا  باـجح  رگ  دـنمهرم  رگید  دـنمخز و 
رد اـیوپ  یتقیقح  ار  تیـصخش  تیـصخش و  يارب  ار  ناـج  ناـج و  يارب  ار  تاـیح  وا  هک  دوشیم  هدـید  لـماک  حوضوب  ع )  ) نینموملاریما

تیمها زا  فشک  دیوگیم ، ع )  ) یلع هک  ینخس  هب  تیصخش  ندومن  هتـسباو  دهاوخیم . یبوبر  يهبذاج  هب  لوصو  يارب  یتسه  هاگرذگ 
ع)  ) نینموملاریما هک  تسا  تقیقح  نیمه  مینیبیم ، الاب  تاـیبا  رد  هک  یبلاـج  رایـسب  هتکن  درادیم  زاربا  هک  دـنکیم  ینخـس  یتاـیح  قوف 

تیصخش هک  تسا  یناور  تیلاعف  نآ  دهعت  هک  تسا  ملـسم  میوگیم . هک  تسا  ینخـس  ورگ  رد  مدهعت  هک  دنکیم  هراشا  نآ  هب  احیرص 
رد ار  دهعتم 

دـنمخز و نامز  کی  دـنمد  یـسیع  دوخ  لصا  رد  اهناج  هک : میناوخیم  ار  تقیقح  نیا  الاب  تاـیبا  رد  دـهدیم . رارق  دـهعت  عوضوم  ورگ 
منخـس ورگ  رد  ار  مدـهعت  يهلمج  زا  رتحیرـص  یتساـسآ  حیـسم  یناـج  ره  تـفگ  یتساـخرب  اـهناج  زا  باـجح  رگ  یلو : دـنمحرم  رگید 
یتشم دیامرفیم ، نینموملاریما  هک  نم  نآ  مریگیم  هدهع  هب  ار  منخس  تنامض  نم  و  دیامرفیم : نآ  رد  هک  تسا  يدعب  هلمج  مراذگیم 

يهقطنم هب  لوصو  يارب  یتـسه  هاگرذـگ  رد  اـیوپ  یتـقیقح  هک  تسا  یتیـصخش  ناـمه  هکلب  تسین ، اـهیهاوخدوخ  لاـیما و  تاوـهش و 
هک تسا  تلع  نیمه  هب  تسا . هدروآ  دوخ  تیب  رد  ار  نآ  نیدلالالج  هک  تسا  یئاسآحیسم  تیـصخش  نامه  نیا  تسا . یبوبر  يهبذاج 

تایح مد  دـننام  ار  اهنآ  هتفرگ ، رارق  نینموملاریما  نانخـس  يهبذاج  رد  مالـسا  روهظ  زا  سپ  راـصعا  نورق و  ياـمکح  نارایـشه و  يهمه 
اعقاو مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  تیـصخش  هک  تسنیا  نآ  تسا و  حـضاو  شخـساپ  تسا ؟ هدـش  نـینچ  ارچ  دـننادیم . ع )  ) یـسیع شخب 
يرتف باتکلا  عضو  و  هک : تسا  هتفریذپ  شدوجو  قامعا  مامت  اب  وا  دـشاب . نآرق  زا  ياهتفای  مسجت  تقیقح  لماکت ، هار  رد  تسا  هتـسناوت 

لظیال ارضاح و  اولمع  ام  اودجو  اهاصحا و  الا  هریبک  هریغص و ال  رداغیال  باتکلا  اذهل  ام  انتلیو  ای  نولوقی  هیف و  امم  نیقفشم  نیمرجملا 
نآ رد  هک  یعضو  زا  هک  دید  یهاوخ  ار  ناراکهنگ  دوشیم ، هداهنرب  تشذگرـس ) يهدننکنایب   ) باتک زیخاتـسر  زور  رد  . ) ادحا کبر  م 

ار نآ  هکنیا  رگم  هدرکن  اهر  ار  یگرزب  کچوک و  چـیه  هک  دراد  هچ  باتک  نیا  ام ، رب  ياو  دـنیوگیم : ناـنآ  دـنکانمیب . دـناهتفرگ ، رارق 
لوق نم  ظفلی  ام  دزرویمن .) متـس  یـسک  رب  وت  راگدرورپ  تفای و  دنهاوخ  رـضاح  زور  نآ  رد  ار  دوخ  ياهرادرک  نانآ  تسا  هدومن  تبث 

ره دننکیم ). تبث  ار  نآ  دنتـسه و  وا  دزن  دـیتع  بیقر و  يهتـشرف  ود  هکنیا  رگم  دروآیمن  رب  ناهد  زا  ار  ینخـس  . ) دـیتع بیقر  هیدـل  الا 
قح دروآ  شبیغ  نزخم  زا  دوش  زاـب  ددرگب و  کـلف  عضو  نوچ  نوزخم  دـنام  راـگزور  نزخم  رد  نونک  وـحم  دـش  هک  شقن  ره  تئیه و 

، هبرجت لـیاسو  اهزردـنا و  هک  یـسک   ) تاهبـشلا محقت  نع  يوـقتلا  هتزجح  تـالثملا  نم  هیدـی  نیب  اـمع  ربـعلا  هل  تحرـص  نم  نا  نوریب 
يارب دریگیم .) ولج  اهنآ  باکترا  تاهبـش و  هب  زواجت  زا  ار  وا  يوقت  يرادنتـشیوخ و  دزاسب ، راکـشآ  يو  رب  ار  شیور  شیپ  ياهرفیک 

تلع و نوناق  بانط  رد  هک  اـیند  ياهدادـیور  ثداوح و  تسا  يزاـسدوخ  لـیاسو  نیرتيدـج  ناراـگزور  براـجت  اهزردـنا و  نارایـشه 
شیدنا اهرادرک و  هکنیا  تابثا  يارب  تسا  لیلد  نیرتهناعطاق  دریگیم ، شیپ  ار  دوخ  هار  دزیخیم و  رب  يرگید  لابندب  یکی  لولعم 

تـشذگرس هب  هجوت  اب  دنهدیم . رارق  دوخ  يهرـصاحم  رد  ار  ام  دشکیم و  دوخ  لابند  هب  انثتـسا  نودب  ار  دوخ  جیاتن  ام  ياهراتفگ  اهه و 
ای درواین و  دوخ  لابندـب  ار  یلولعم  هک  دوشیمن  ادـیپ  ياهثداـح  نیرتزیچاـن  یتح  تسا ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  هک  ینـالوط  خـیرات  رد  رـشب 
هک تسا  اهناسنا  رگید  تایح  قوقح و  هب  زواجت  ملظ و  ياـههقلح  اهدادـیور ، ریجنز  عاونا  نیرتزراـب  زا  یکی  دـشاب . هدوبن  یتلع  لولعم 
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مه رس  تشپ  ریجنز  نیا  ياههقلح  هاگآان  ای  هناهاگآ  دوز ، ای  رید  دشکیم . دوخ  لابندب  تسا  اهرفیک  عونتم  ياههقلح  هک  ار  دوخ  لولعم 
نیا دنت  گنر  زا  هدید  هک  تسیاهعماج  درف و  نآ  انیبان  دیامنیم . طوقـس  لاچ  هیـس  یهار  ار  نانآ  دچیپیم و  ناراکزواجت  ياپ  تسد و  هب 

یعوضوم درادن ، تیصخش  هک  یـسک  دشاب . رک  نآ  يادص  رپ  تکرح  ندینـش  زا  شـشوگ  هک  ياهعماج  ای  درف  نآ  اونـشان  ددنبب ، ریجنز 
رد ندش  یشالتم  زا  ار  دوخ  تیصخش  هک  دنیبیمن  يرادنتـشیوخ  يوقت و  هب  يزاین  یـصخش  نینچ  درادن ، نآ  یگدنزاس  هیکزت و  يارب 

ار شنابیرگ  ات  دـنکیم  تکرح  وا  ياپب  اپ  زواجت  داـسف و  يربج  ياـهرفیک  هکنآ  زا  لـفاغ  درادـب . ظوفحم  يرگمتـس  داـسف و  بـالجنم 
دب دریگب ، وا  زا  ماقتنا  دناوتن  یگدنز  نیا  ياهرفیک  هک  دشاب  تحاقو  تلاذر و  زا  يدح  رد  شیاهيراکهبت  رگا  دریگب و 

. دزیریم وا  ماک  هب  ار  يرتازگناج  گنرـش  دریگیم و  تسدب  نت  دـبلاک  زا  یئادـج  زا  سپ  ار  شحور  نابیرگ  دـنک ، اهر  ار  وا  هکنیا  نو 
رد ار  يراکمتس  زواجت و  یعقاو  رفیک  ناوتب  هک  تسج  یگدنز  نیا  يایازم  ذیاذل و  رد  ناوتیم  ار  تلادع  تلیضف و  شاداپ  رگم  یتسارب 

زیچان ماقم  كاروخ و  نکسم و  سابل و  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  شاداپ  هکنانچ  تفرگ  غارس  نآ  دودحم  زیچان و  ياههجنکش  اهیخلت و 
دناوتیمن اـیند  نیا  رذـگدوز  دودـحم و  ياههجنکـش  اـهیخلت و  زین  مجلم  نبا  تازاـجم  رفیک و  ناـنچمه  دـنک ، ادا  دـناوتیمن  اـیند  نیا 

ياههجنکـش حور و  رادیاپ  ذیاذل  كرد  یئاناوت  نآ  رذگدوز  ياهیخلت  اب  انـشآ  ایند و  دودحم  ذـیاذل  رد  روهطوغ  ناحولهداس  دزادرپب .
هب متـس  رفیک  زا  نانآ  دنـشاب !! سمل  لـباق  سوسحم و  هک  دـننکیم  بلج  ارناـنآ  هجوت  یئاـهرفیک  اـهشاداپ و  نآ  دـنرادن . ار  نآ  يدـبا 

رفیک ناونع  هب  ار  نآ  ات  دـننکیمن ، ساسحا  ياهجنکـش  یخلت و  نتخاب  دوخ  درد  زا  نانآ  دـنرادن . یعالطا  یگناـگیب  دوخ  زا  نتـشیوخ و 
اهرادرک و يریجنز  ياههقلح  يهدننکوگزاب  هک  دزادرپیم  ییاهناتـساد  نایب  هب  دیجم  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  دنیامن . یقلت  هدـننکدوبان 

اهرفیک م نیرتدب  زا  ار  یگناگیب  دوخ  زا  نتشیوخ و  هب  ملظ  تایآ  نیا  زا  یضعب  رد  دشابیم . اهنآ  جیاتن 
دیـشابن و  . ) مهـسفنا مهاسناف  هللا  وسن  نیذلاک  اونوکتال  و  هلمجنآ : زا  تسا . هدمآ  دوجوب  مدرم  ياهيراکهبت  لابند  هب  هک  دـنکیم  یفرع 

دروم هلمج  رد  ع )  ) نینموملاریما تخاس .) التبم  یـشومارف  دوخ  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هجیتن  رد  دـندرک و  شومارف  ار  ادـخ  هکنانآ  نوچمه 
ياهدادیور ناهاوخریخ و  ياهزردنا  زا  ياهعماج  ای  درف  رگا  دیامرفیم : هک  دنکیم  دادملق  تیمها  اب  ار  اهرفیک  عوضوم  يردـقب  ریـسفت 

بانتجا زین  كوکـشم  ياهراک  زا  هکلب  دوشیمن ، یعطق  تافارحنا  هانگ و  بکترم  اـهنت  دوش ، دـنمهرهب  دریگب و  تربع  یگدـنز  يریجنز 
دهدب ماجنا  ار  يراک  ره  هک  تسا  نآ  زا  رتقیقد  رایسب  یمدآ  تایح  یضایر  تالداعم  اریز  ددرگیمن ، زین  تاهبتـشم  نوماریپ  دزرویم و 

هیبن هللا  ثعب  موی  اهتئیهک  تداع  دق  مکتیلب  نا  الا و  دهدب . نتشیوخ  هب  یتیلست  هدومن  سحیب  ار  دوخ  تهج  ره  هب  يراب  نویفا  اب  سپس  و 
ار شربماـیپ  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  شیاـمزآ  دـننامه  هتفرگ  رب  رد  ار  امـش  زورما  هـک  یـشیامزآ  دیـشاب ، هاـگآ   ) هـلآ هـیلع و  هللا  یلص 

تکرح ءدـبم  هک  دیاهتـشگرب  هطقن  ناـمهب  هتـشگ  فرحنم  دوب ، هدروآ  دوجوب  مالـسا  ربماـیپ  هک  یلماـکت  لوحت  نآ  زا  دوـب .) هتخیگنارب 
هق هب  ارچ  يرهوگ ! زا  يوریم  یگنس  يوس  يور  رتسپاو  زور  ره  وت  وچ  هن  دوب !! امش  یلماکت 

اجکب زورما  دـیدوب و  اجک  تخاسن ! راومه  امـش  ياـپ  شیپ  ار  هار  رگم  دیـشکن ! نوریب  بـالجنم  زا  ار  امـش  ربماـیپ  رگم  دیاهتـشگرب ، ارق 
یهارمگ دـشر و  تسین ، نید  رد  يرابجا  هارکا و  . ) یغلا نم  دـشرلا  نیبت  دـق  نیدـلا  یف  هارکاال  دزیم : دایرف  هک  يربمایپ  رگم  دیدیـسر !

دوخ یلوا  لاح  هب  ایند  نیا  زا  وا  نتفر  اب  زورما  هک  دوب  هدرک  یلماکت  تکرح  هب  روبجم  ار  امش  دناهتشگ ) کیکفت  رگیدکی  زا  راکـشآ و 
تـسدب ربمایپ  تایح  رد  هک  یناسنا  ياهتمظع  نآ  تفر  اـجک  تسیچ ؟ يارب  یهاوخدوخ  لـهج و  يور  يراـشفاپ  همهنیا  دیاهتـشگرب !؟

نامه امـش  یتسارب  دوب !؟ هدومن  امرفمکح  امـش  نورد  رد  ربماـیپ  هک  ياهدـنزاس  صولخ  افـص و  اهتیمیمـص و  نآ  وک  دـیدوب !؟ هدروآ 
روطب ار  امـش  ربمایپ ، یبلطقح  تلادع و  هک  دییامـش  ایآ  دـیدوب !؟ هدـید  ربمایپ  نامـشچ  غورف  رد  ار  تیدـبا  هک  دییامـش  ایآ  دیـصاخشا ؟
لوحت تکرح و  شبنج و  هن  تسا ، هدوب  امش  نیمزرس  رد  ص )  ) يدمحم هن  هک  دییامنیم  نینچ  دوب !؟ هدرک  اهناسنا  خیرات  دراو  یمـسر 

رارق تیعقوـم  نیا  رد  امـش  هک  زورما  میوـگیم : امـشب  تـقیقح  يور  زا  هدوـب !! هدـش  زاـغآ  ینورد  ینورب و  ياـهراکیپ  اـب  هـک  یلماـکت 
يورایور م ربمایپ  زورنآ  رد  دومن . زاغآ  ار  دوخ  تلاسر  غیلبت  هتشگ ، ثوعبم  نآ  رد  ربمایپ  هک  تسیزور  نامهب  هیبش  دیاهتفرگ ،
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روگ هب  هدـنز  عیاش ، ادـخ  هب  كرـش  دـشیمن ، هداد  صیخـشت  هاـچ  زا  هار  دـندوب . روهطوغ  یناداـن  لـهج و  رد  هک  دوب  هتفرگ  رارق  یمدر 
چیهب نانآ  گنج  حلـص و  دشیمن . هدید  رانید  مهرد و  زج  یفده  دوب . جیار  نارتخد  يهرابرد  هناروک  بصعت  تهج  هب  نادـنزرف  ندرک 
لقعت راک  سوه  يوه و  قطنم و  ياجب  ریشمش  دوب و  مهرب  مهرد و  يونعم  يدام و  یگدنز  نیناوق  لوصا و  دوبن . راوتـسا  حیحـص  يانبم 

. داد رارق  شیامزآ  يهتوب  رد  ار  نانآ  غیلبت  نیا  اـب  و  دومن . تلاـسر  غیلبت  هب  مادـقا  مالـسا  ربماـیپ  یمدرم  نینچ  ناـیم  رد  دادیم . ماـجنا  ار 
عـضو يدامتم  نایلاس  تشذـگ  زا  سپ  مدرم  امـش  عضو  زورما  تشاذـگ . نانآ  رایتخا  رد  ار  تایعقاو  درک ، هضرع  نانآ  هب  ار  یهلا  تایآ 

افص صولخ و  يور  زا  نم  تسا . هداد  رارق  امـش  شیامزآ  يهلیـسو  نارود ، نآ  رد  مرکا  ربمایپ  دننام  ارم  دنوادخ  هک  تسا  نارود  نامه 
نایم نیا  رد  امـش  منکیم . هضرع  دومرفیم ، غالبا  امـش  هب  ناشلامیظع  ربمایپ  هک  ار  یمالـسا  مهاوخیم و  ار  امـش  ترخآ  ایند و  تداعس 

زور و نآ  رفک  دناهیبش : رگیدکیب  ردقچ  دیاهتـشگ . روهطوغ  ربمایپ  زا  سپ  راگزور  ياهيزومآدـب  هت و  رـسیب و  ياهسوه  اهتعدـب و 
مکلفسا دوعی  یتح  ردقلا  طوس  نطاستل  هلبرغ و  نلبرغتل  هلبلب و  نلبلبتل  قحلاب  هثعب  يذلا  و  زورما . فارحنا 

قح هب  ار  ربمایپ  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس   ) اوقبـس اوناک  نوقابـس  نرـصقیل  اورـصق و  اوناک  نوقباس  نقبـسیل  مکلفـسا و  مکـالعا  مکـالعا و 
ناـنوچ دروخ و  میهاوخ  مهب  هیفـصت  يارب  ثداوح  نزیورپ  رد  هتـشگ ، یتدـیقع  يرکف و  ياـهبوشآ  راـتفرگ  امـش  تسا ، هدومرف  ثوعبم 

. دـننک طوقـس  اهیتسپ  هب  ناتنانیـشنالاب  دـنیامن و  الاب  هب  دوعـص  ناتنانیـشننییاپ  ات  تشگ  دـیهاوخ  مهرب  مهرد و  ناشوج  کـید  ياوتحم 
هک دیشاب  رایشه  دندرگ .) راکاطخ  دندوب ، هعماج  نازاتشیپ  هک  یعمج  دنزاتب و  شیپ  دندوب ، راک  ریصقت  هتـشذگ  رد  هک  امـش  زا  یهورگ 

درف و يرشب ، خیرات  ياهنارود  زا  کی  چیه  رد  دیاهتفرگ  رارق  اهشیامزآ  يارجم  رد  امـش  تسا و  هداتفا  تیلاعف  هب  اهینوگرگد  لماوع 
تیعقوم چیه  اریز  دشابن ، رییغت  لاوز و  لباق  تسا ، هتفرگ  رب  رد  ار  نانآ  هک  ياهدمآ  دوجو  هب  ياهتیعقوم  هک  میرادن  غارس  ار  ياهعماج 

دنک ینادنز  ددنبب و  دوخ  يربج  يهبوچراچ  رد  ار  یناسنا  ياپ  تسد و  هک  درادـن  دوجو  یملع  ینید و  یقالخا و  يداصتقا و  یگنهرف و 
رصانع مه  دنکیم و  دییات  ار  نآ  یخیرات  تادهاشم  مه  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دیامن . بلس  وا  زا  ار  ندش  نوگرگد  تردق  هک  يوحن  هب 

هک یمئاد  تارییغت  يهفاضاب  هک  دنکیم  تابثا  یبوخب  ام  یخیرات  تادهاشم  - 1 دیامنیم : تابثا  ناسنا  یناور 
رد نیمز  يهرک  رد  ندمت  کی  تسیب و  یب  نیوت  لوقب  هتشذگ  لاس  رازه  تفه  ای  شـش  رد  تسا ، هدوب  يرـشب  عماوج  دارفا و  ریگنابیرگ 

ار اهتیعقوم  نیرتیلاع  ناوارف  روطب  خـیرات  رد  ام  تسا . هدومن  بورغ  عولط و  دنـشابیم  ندـمتم  مدرم  ناـمه  لـسن  زا  هک  عماوج  نیمه 
. سکعلاب تسا و  هدرک  یلاـخ  اـهتیعقوم  نیرتدـب  هب  ار  دوخ  ياـج  سپـس  هدـمآ ، دوجوب  یعماوج  رد  شیب  مک  دـنچ  کـی  هک  مینیبیم 

نوریب نانچ  خـیرات  رابیوج  زا  دـهدیم و  نوگانوگ  ياهیکیراتب  ار  دوخ  ياج  نانوی  یـسارکومد  ینیبناـهج و  یفـسلف و  یگدنـشخرد 
یناتساب رصم  ندمت  يالتعا  شاهدننکهریخ . یگدنشخرد  نآ  هن  تسا و  هتـشاد  دوجو  ینانوی  هن  یکاخ  يهرک  نیا  رد  ییوگ : هک  دوریم 

نیا دنتفرگ . شیپ  ار  یتسین  هار  سپـس  دندیـشخرد و  خـیرات  ياضف  رد  هک  دـندوب  ییاههراتـس  هریغ  سنازیب و  اهیقینف و  نیرهنلانیب و  و 
. دناهدوبن مک  دناهدینازرل ، دوخ  ياپ  ریز  ار  نیمز  يهرک  هک  ییاهيروطارپما  تسا . هتفرگ  ارف  ار  خـیرات  رـساترس  اهینوگرگد  تارییغت و 

تیلاعف طوبرم  عماوج  رد  نامز  زا  ياههرب  هدرک ، زورب  عماوج  نادنمـشیدنا  راکفا  رد  رگناریو  ای  هدـنزاس  یفـسلف  یعامتجا و  ياهبتکم 
اح رد  دننک ، نوریب  هب  شوارت  نارکفتم  ياهزغم  زا  هکنآ  زا  شیپ  رگید  هاگ  دناهتفر . یشومارف  داب  هب  سپس  هدومن ،

ینیب هب  وت  رگ  هک : يروطب  دـناهداد  همادا  دوخ  دوجوب  ياهدـش  خـسم  لکـشب  عماوج  اهنارود و  زا  یـضعب  رد  دـناهدش . هفخ  یگهفطن  ل 
اهيراکادف و نیرتيدج  اب  اهيریگفدـه و  نیرتهب  اب  هک  مینیبیم  ار  ياهداعلا  قوف  تالوحت  يرـشب  خـیرات  نیمه  رد  ام  زاب  شیـسانشن 

هلیسوب ياهدنزرا  رایسب  ياهینوگرگد  دناهدمآ . رد  اهناسنا  یگدرب  يارب  ياهلیسو  تروصب  یعضو  نیرتدب  اب  هدش ، عورش  تین  صولخ 
ار قطنم  بناج  مه  رگا  دندروآ . رابب  رگید  ياهتیصخش  تسد  اب  ار  ياهرظتنمریغ  جیاتن  هچ  هک  میدید  دندمآ و  دوجوب  تمظعاب  نادرم 

فاـطعنا تهجب  هک  مییوـگب : میناوـتیم  دروآ ، دوـجوب  ار  هدـشن  ینیب  شیپ  جـیاتن  هک  دوـبن  لوـحت  نآ  دوـخ  مییوـگب : مـینک و  تاـعارم 
لوحت ریـسم  دـننزیم و  تیلاعف  هب  تسد  میزاـسب ، ار  دوخ  میهاوخیم  اـم  هکنیا  يهناـهب  هب  بلغا  هدـیباوخ  اـهناسنا  تاذ  رد  هکیرادـیاپ 
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تیلباق فاطعنا و  يهرابرد  هک  یثحب  رد  کشزپناور  ناسانشناور  زا  یکی  هک  مراد  دایب  - 2 دنهدیم . رارق  ینوگرگد  شوختسد  ار  هدنزاس 
نیا دـنکیم . عورـش  رفـص  زا  دوش ، دـلوتم  هک  مه  یطیارـش  هعماـج و  ره  هرود و  ره  رد  رـشب  هک : تفگ  نینچ  میتشاد ، لوحت  يارب  رـشب 

یغ تسا  یتقیقح  نیا  دومن . رجنم  ینیع  تبثم و  الماک  يهجیتن  هب  ار  ام  ثحابم  هک  دوب  ییانعمرپ  رایسب  يهلمج 
هنارصنی هنادوهی و  هاوبا  مث  هرطفلا  یلع  دلوی  دولوم  لک  هک : تسا  هدش  لقن  مالسا  ربمایپ  زا  ریز  ریبعت  اب  یمالسا  عبانم  رد  هک  راکنا  لباقر 

ای يدوهی  ار  يو  وا ، ردام  ردـپ و  سپـس  ددرگیم ، دـلوتم  كاپ  فاص و  ترطف  اب  دـیاشگیم ، ایندـب  هدـید  هک  يدولوم  ره  . ) هناـسجمی و 
یگدنز نایاپ  ات  ار  كدوک  یعطق  تشونرـس  دناوتیمن  تثارو  لماوع  زا  کی  چیه  هک  تسا  مولعم  و  دنیامنیم .) یـسوجم  ای  ینارـصن و 

يهدهاشم اب  يولوم  هک  تسا  لیلد  نیمهب  دروآیم . دوجوب  كدوک  رد  ار  ندـش  نوگرگد  لباق  یلو  یـضتقم  يهنیمز  هکلب  دـنک ، نییعت 
يوج نوچمه  رمع  اقب  ردنا  ندش  ون  زا  ربخ  یب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  دـیوگیم : هنارعاش  يایور  اب  هن  مزج  روطب  ینورد ، ینیع و 
عنـص يزیت  زا  تقلخ  يزارد  نیا  زارد  سب  دـیامنیم  وا  رظن  رد  زاسب  ینابنجب  ار  شتآ  خاش  دـسج  رد  دـیامنیم  يرمتـسم  دـسریم  ون  ون 

. شاب هزات  هراومه  مه  وت  دوشیم ، هزات  زور  ره  وت  ناگدید  ربارب  رد  ایند  ناسنا ، يا  تفگیم : مه  نوسرما  عنص  يزیگنا  تعرـس  دیامنیم 

. دنک عورش  رفص  زا  دناوتیم  یلاح  ره  رد  ناسنا  میوگب : هک  تسا  حیحص  بلطم  نیا  یمدآ ، یناور  تاصتخم  یخیرات و  تادهاشم  ربانب 
هطقن ب نیا  زا  دسرب و  رفص  هب  دنک  لزنت  رفص  قوف  زا  دناوتیم  ناسنا  رگید  ترابعب  ای 

ار ییاهبتکم  دیامن . دیدج  ریسم  نییعت  هب  عورش  هطقن  نیا  زا  دناسرب و  رفص  هب  ار  دوخ  رفـص  ریز  زا  ای  دیامن ، لوحت  هب  عورـش  رگید  را 
تعیبـط زا  بتکم  نیا  نیناوق  لوـصا و  هک  دـشیم  دادـملق  نینچ  نآ ، يهعاـشا  جـیورت و  يارب  تسخن  هک  میاهدرک  یـسررب  هتـشذگ  رد 

نآ بسچرب  اـب  يدرف  چـیه  هک  ددرگیم  مولعم  نآ  يارجا  بتکم و  ینیع  قـقحت  زا  یتدـم  تشذـگ  زا  سپ  دریگیم . همـشچرس  يرـشب 
هدـش هتخاس  رـشب  تسد  اب  هک  یبتکم  يژولوئدـیا و  ره  ماود  هک  تسا  تهج  نیمهب  ددرگیمن . دـلوتم  رداـم  زا  دوخ  یناـشیپ  رد  بتکم 

زا سپ  ناناملـسم  يهعماج  تشگرب  زا  دیابن  تاظحالم ، نیا  اب  تسا . ورین  هب  دنتـسم  نآ  يارجا  کیرحت و  غیلبت و  ماود  هب  دنتـسم  تسا ،
یناـبر و هوـق  اـب  ناـشلامیظع  ربماـیپ  هک  تسا  تسرد  درک . بجعت  تشاد ، رارق  تلاـسر  عورـش  ناـمز  رد  هـک  ياهـطقن  ناـمه  هـب  ربماـیپ 

یـسررب زا  یـضعب  هک  ینوگرگد  زا  هجرد  نآ  ات  درک ، نوگرگد  اعقاو  ار  ناـنآ  تیـصخش  داد ، ماـجنا  هک  يریظنیب  شـالت  يراکادـف و 
خـیرات و درف  نیرتهدـنزاس  هک  دناهدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  دوـخ  ياـهيریگرامآ  رد  دنتـسین ، مالـسا  هب  دـقتعم  هـکنیا  اـب  رـصاعم  ناگدـننک 

یتیصخش رییغت  ینوگرگد و  نیا  لاحنیا  اب  تسا . هدوب  ص )  ) هللادبع نبدمحم  درک : داجیا  رییغت  يرشب  خیرات  رد  هک  یناسنا  نیرتدنمورین 
رد هک 

هک يراـک  دـیامن . یثنخ  یلکب  ار  ناـنآ  یتاذ  فاـطعنا  هک  تسا  هدوبن  ضحم  یعیبط  ربج  کـی  دـننام  دوب ، هدـش  داـجیا  نارود  نآ  مدرم 
ار نانآ  هتخاس ، راکـشآ  دندوب ، روهطوغ  نآ  رد  نارود  نآ  مدرم  هک  ار  یعطق  طوقـس  یتسپ و  یتخبدب و  هک  دوب  نیا  درک ، مالـسا  ربمایپ 
تیندـم و هار  دوشیمن ، روصت  نآ  قوف  هک  یتوـکلم  یحور و  تردـق  نآ  اـب  سپـس  تخاـس . فرتـعم  طوقـس  هبور  هنایـشحو  یگدـنزب 

وپاکت زا  ياهظحل  دومن و  تابثا  نانآ  يارب  ار  هناروک  دیلاقت  تاداع و  یچوپ  دـینارتسگب . نانآ  ياپ  شیپ  ار  لیـصا  ياهشزرا  تیناسنا و 
راکفا و هک  دوب  نیا  دمآ ، تسدب  ینابر  دییات  اب  اههشیدنا  اهيراکادف و  اهیگدنیوپ و  همهنیا  زا  هک  ياهجیتن  درکن ، يراذـگورف  شالت  و 
رایتخا و هدارا و  یناویح و  زیارغ  نیداینب  تقلخ  هکنیا  نودـب  دومن  راومه  اعقاو  لامک  ریـسم  رد  تکرح  يارب  ار  مدرم  تایحور  دـیاقع و 

ناشرایتخا هب  دنتـسم  یهار  دنچ  ای  ود  رـس  رد  ریـسم  باختنا  لامک و  ریـسم  رد  مدرم  نآ  تکرح  اذل  دزاسب . نوگرگد  ار  نانآ  يهشیدنا 
ارکاش و اما  لیبسلا  هانیده  انا  - 1 هلمجنآ : زا  تسا . هدومرف  دزـشوگ  دیجم  نآرق  زا  ددعتم  یتایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  ار  تقیقح  نیا  دوب .

ای دریگیم و  شیپ  ار  هار  نآ  دوشیم و  راذگرکش  ای  میدومن  تیاده  لامک  هار  هب  ار  ناسنا  ام  . ) اروفک اما 
دـشر و هار  تسین ، نید  رد  یهارکا  . ) یغلا نم  دـشرلا  نیبت  دـق  نیدـلا  یف  هارکاـال  - 2 ددرگیم .) فرحنم  هار  نآ  زا  دزرویم و  نارفک 

هداتـسرف نداد  رکذـت  يارب  وت  زاسب ، رکذـتم  ار  ناـنآ  . ) رطیـصمب مهیلع  تسل  رکذـم  تنا  اـمنا  رکذـف  - 3 تسا .) هدـش  راکـشآ  یهارمگ 
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نم مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نئافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و  - 4 يرادن .) نآ  هب  يربج )  ) طلست ياهدش و 
. دناهتشذگ ینالوسر  وا  زا  شیپ  تسین ، يدنوادخ  لوسر  زج  (ص ) دمحم . ) نیرکاشلا هللا  يزجیس  ائیش و  هللا  رضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی 
دـناسریمن و ادـخ  هب  يررـض  زگره  ددرگرب  بقع  هب  سک  ره  دـیدرگیم و  رب  بقع  هب  دـیوشیم و  نوـگرگد  دورب ، اـیند  زا  وا  رگا  اـیآ 

نوگانوگ نوئش  رد  هک  ییاهـشیامزآ  تمکح  فده و  لصا  اهشیامزآ  تمکح  فده و  داد .) دهاوخ  شاداپ  ار  ناراذگرکـش  دنوادخ 
رارق شیامزآ  دروم  هک  یصاخشا  ای  صخش  تیعقوم  زا  عالطا  ندروآ  تسدب  زا  تسا  ترابع  دننکیم ، ادیپ  تیدیفم  ای  ترورض  يرشب 

نیناوق تایعقاو و  اب  ار  نانآ  همه  دـنریگیم ، رارق  مدرم  سرتسد  رد  هک  یتایعقاو  هب  لوصو  لـیاسو  تاـناکما و  هک  تهجنادـب  دـنریگیم .
. دشابیمن تخاونکی  لیاسو  تاناکما و  نتشاد  تسد  رد  اب  تایعقاو  اب  اهناسنا  طابترا  تیفیک  تیمک و  هکنانچ  دنزاسیمن ، طوبرم 

ره دراد . هدـهعب  ار  یمهم  شقن  دـیفم  اـی  يرورـض  رما  کـی  ناوـنعب  تاـیح  فـلتخم  نوئـش  رد  شیاـمزآ  يهدـیدپ  هک  دوـشیم  نشور 
زآ ژتالاو  یماقم  ای  صخـش  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا  هدـننک  شیاـمزآ  مکی - رـصنع  تسا : یـساسا  رـصنع  راـهچ  زا  بکرم  یـشیامزآ 

طرـش هس  دروآ . تسدـب  نوناـق  اـی  تیعقاو و  ربارب  رد  شیاـمزآ  دروم  تیعقوم  زا  لـماک  عـالطا  دـهاوخیم  هک  شیاـمزآ  دروم  صخش 
هدـنوش شیامزآ  صخـش  تیعقوم  اب  شجنـس  دروم  هک  یتیعقاو  نامه  زا  لماک  عالطا  کی - تسا : مزال  هدـننک  شیاـمزآ  يارب  یـساسا 

عوـضوم هک  تیعقاو  ياـهفاطعنا  شیوـخ و  ياـهيرگیزاب  بادرگ  رد  ار  هدـش  شیاـمزآ  صخـش  هـک  لـماک  یـضرغ  یب  ود - تـسا .
. تیعقاو ربارب  رد  وا  یفنم  تبثم و  تالاح  صیخـشت  و  دوشیم ، شیامزآ  هک  یـصخش  قیقد  تاعارم  هس - دـنکن . هفـالک  تسا  شیاـمزآ 

ندوب هداـمآ  کـی - دوش : روـظنم  یتسیاـب  رـصنع  نیا  يارب  یـساسا  طرـش  ود  دریگیم . رارق  شیاـمزآ  دروـم  هک  یـصخش  مود - رـصنع 
هظفاح زا  دناوتب  هک  یناور  لدتعم  تلاح  نتشاد  ود - تیعقاو . اب  هدنوش  شیامزآ  صخـش  سامت  يارب  يرورـض  لیاسو  یفاک و  تاناکما 

هک تسا  یتیعقاو  ای  نوناق  موس - رـصنع  دـیامنب . ار  هدافتـسا  رثکادـح  نآ ، زاربا  تیعقاو و  اب  ساـمت  رد  دوخ  راـیتخا  میـسجت و  رکفت و  و 
هدننک شیامزآ  بولطم  نآ ، اب  هدنوش  شیامزآ  صخش  يهطبار  زا  نتفای  عالطا 

نوناق اب  هدنوش  شیامزآ  تیعقوم  هطبار و  زا  یهاگآ  ندروآ  تسدب  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  شیامزآ  فده  مراهچ - رـصنع  دشابیم .
یگنوگچ زا  رظن  عطق  اـب  نیناوق  تاـیعقاو و  هراومه  هک  تسنیا  میروآیم ، تسدـب  هک  یتقیقح  شیاـمزآ ، رـصانع  هب  رظن  اـب  تیعقاو . اـی 

رد يرورـض  يهدیدپ  کی  ناونعب  شیامزآ  اهنآ ، اب  مدرم  يهطبار  تیعقوم و  ندروآ  تسدب  يارب  و  دـنراد . دوجو  اهنآ  اب  اهناسنا  طباور 
اب هک  اهناسنا  ياهشیامزآ  رـصانع  زا  رگید  یخرب  فده و  رظن  زا  هک  دراد  دوجو  رگید  شیامزآ  عون  ود  دـنکیم . تلاخد  تایح  ورملق 

نیا دنریگیم . ماجنا  هاگآان  یشیامزآ  ياههاگتسد  يهلیـسوب  هک  ییاهشیامزآ  مکی - عون  دنـشابیم : توافتم  دنهدیم ، ماجنا  رگیدکی 
نآ زا  تاـیعقاو  فـشک  فدـه  هکلب  تسین ، اـهتیعقاو  ربارب  رد  رگید  ياـهناسنا  تیعقوـم  هـب  یهاـگآ  لیـصحت  يارب  اـهشیامزآ  عوـن 

هکلب تسین ، قیقد  یفـسلف  يانعمب  تایعقاو  فشک  زا  ام  دوصقم  هتبلا  دـیامنیم . يرـشب  یتفرعم  تفرـشیپ  هب  کـمک  هک  تسا  اههاگتـسد 
شیامزآ مود - عون  دـندرگیم . رادومن  شیامزآ  هاگتـسد  دوخ  تاصتخم  اب  هک  تسا  اهتیعقاو  ياـههرهچ  داـعبا و  نداـهن  رب  اـم  روظنم 

يرادربهرهب داـعبا و  ندـش  زاـب  روظنم  هکلب  دـشابیمن ، تاـیعقاو  زا  یهاـگآ  ندروآ  تسدـب  فدـه  شیاـمزآ  نیا  رد  تسا . يدـنوادخ 
سا اهناسنا 

داـعبا و هک  تسا  یهاگـشیامزآ  اـیند  نیا  هک  دـندقتعم  نوـیهلا  نارکفتم  بلغا  دـنراد . هـک  يراـیتخا  تردـق و  زا  تاـیعقاو  ورملق  رد  ت 
نآ جیاتن  هک  تسا  ندـب  زا  حور  تقرافم  زا  سپ  دـنارتسگیم و  یتسه  ثداوح  ریجنز  رد  ار  اهنآ  هدـیناسر  تیلعف  هب  ار  نایمدآ  ياهورین 

يهراـبرد يرگید  ثحاـبم  دـندرگیم . تیدـبا  راپـسهر  جـیاتن  نآ  زا  هتفاـی  لکـشت  یتیـصخش  اـب  اـهناسنا  ددرگیم و  رادومن  اـهتیلعف 
ات 428 مهن ص 410  دلجم  رد  ات 425 و  زا ص 410  يونثم  لیلحت  دقن و  ریسفت و  زا  مشش  دلجم  رد  هک  دراد  دوجو  يدنوادخ  شیامزآ 
هب دنگوس   ) مویلا اذه  ماقملااذهب و  تئبن  دقل  هبذک و  تبذکال  همـشو و  تمتک  ام  هللاو  تسا . هدـش  حرطم  مهدزیس ص 144  دلجم  رد  و 
ارف ار  هعماج  زورما  هک  یعـضو  ینونک و  تیعقوم  هب  شیپ ، زا  و  ماهدرکن . زاب  غورد  هب  ناـهد  زگره  ماهتـشادن و  یفخم  ار  ياهملک  ادـخ ،
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هک ار  هچنآ  و  ماهتـشادن ، ناهنپ  ار  یتقیقح  نم  تسا . تقیقح  تمالع  زمر و  هنوگ  ره  همـشو  زا  دوصقم  ماهدـش .) هداد  ربخ  تسا ، هتفرگ 
ار تقیقح  معط  هک  یـسک  تسا  تایح  يرورـض  هک  تسا  سفنت  دننام  ناهاوخ  تقیقح  يارب  تقیقح  زاربا  تسا  ضحم  قدـص  ماهتفگ 
هچ ددنبن  کشم  زا  ملع  دنک  هچ  ددنخن  هک  نادنخ  لگ  دیامن : مورحم  نآ  زا  ار  نارگید  دـنک و  یفخم  ار  نآ  دـناوتیمن  دـشاب ، هدیـشچ 

ك
لـصا نیا  دنک  هچ  دبنگ  هردان  نیدب  سپ  رون  شبات و  دهدن  را  باتفآ  دنک  هچ  ددنـسپ  هچ  دـیامن  هچ  زان  یبوخ و  زا  زج  هب  نابات  هام  دـن 

یلاع لئاسم  لاـثم : ناونعب  داـهن . ناـیم  رد  ناوتیم  طیارـش  يهمه  رد  سک و  ره  اـب  تسا  تقیقح  هچ  ره  هک  تسین  ینعم  نادـب  یـساسا 
ار نانآ  ناور  زغم و  تسا  نکمم  هکلب  تسین ، دـیفم  اـهنت  هن  ناـیماع  ناـکدوک و  يارب  اـهنآ  زاربا  یلو  دنتـسه ، یقیاـقح  یفـسلف  یملع و 
هک یـسک  دوـمن . حرطم  تسا ، هدـنریگ  هک  یفرط  تیعقاو و  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ار  تقیقح  یتسیاـب  هک  تسا  تهج  نیدـب  دزاـسب ، لـتخم 

ددصرد روبزم ، لومرف  يریگدای  يهدامآ  زغم  هک  ماگنه  نآ  رد  دراد . رایتخا  رد  ار  یتقیقح  تسا ، راهچ  يواسم  ود  هفاضا  هب  ود  دنادیم 
يهفیظو دنادب ، ار  نآ  هک  دیآیم  رب  ددصرد  صخش  نآ  دنک ، تابثا  روبزم  شزومآ  هب  ار  شزاین  وا  نهذ  رگا  ای  دیآیم ، رب  نآ  شزومآ 

قباطم تسا  یتقیقح  هک  تسنیا  ضرف  اریز  دوش ، ماجنا  تقیقح  کی  ناونع  هب  لومرف  نآ  میلعت  یتسیاب  هک  تسا  یهلا  ینوناق  ینادجو و 
اهمتس هچ  قیاقح  نتشاد  یفخم  اب  هتشگ و  یندوشخبان  هانگ  هچ  بکترم  نوناق  هفیظو و  نیا  ربارب  رد  رشب  هک  مینادیم  همه  یلو  تیعقاو .

ار م ییاهفده  قیاقح ، نتشاد  ناهنپ  زا  تسرپ  تردق  نارظن  هتوک  تسا . هتشادن  اور  یناسنا  عون  دوخ و  رب  هک 
ار يرشب  خیرات  رگا  تسا . هدوب  تقیقح  زاربا  رد  نانآ  یعقاو  دوس  هک  دناهتسنادن  و  دنکیم . عابشا  ار  نانآ  ییوجدوس  هک  دناهتـشاد  روظن 
. تسا ییوگ  تقیقح  ییوجدوس و  نایم  ینادواج  يهزرابم  خـیرات ، سدـقم  ياـهراکیپ  ياـنبریز  میئوگب : میناوتیم  مینزب ، قرو  تقد  اـب 

ینعی ییوجدوس  مییوگب : هداس  ترابع  کی  اب  دیاب  مینک ، كرد  تسرد  ار  ییوگتقیقح  یـصخش و  ییوجدوس  نایم  قرف  میهاوخب  رگا 
نیا میتکرح . رد  لامکب  ور  هاگرذگ  کی  رد  ام  اب  ناسنا  ناهج و  میتسه و  ام  ینعی  ییوگ  تقیقح  نم ، يارب  ناسنا  ناهج و  متـسه و  نم 

تسا و تیمها  اب  هداعلاقوف  هک  دراد  دوجو  ود  نآ  نایم  يرگید  قرف  تسا . ثحب  دروم  يهدـیدپ  ود  نایم  مهف  همه  هداس و  توافت  کی 
لماـع ینعی  یئوگ  تقیقح  دسانـشیمن . عوفدـم  هاـگیاج  روخآ و  زج  هک  یعیبـط  دوـخ  تیوـقت  لـماع  ینعی  یئوـجدوس  هک : تسنیا  نآ 
راکیپ چـیه  دـندیزرویم ، عانتما  تقیقح  نتفگ  زا  ناناد  تقیقح  رگا  تسا . یبوبر  يهبذاج  يهقطنم  یهار  هک  یناسنا  تیـصخش  تیوقت 

دوـجوب ینادـجو  ینـالقع و  یملع و  تفرعم  ورملق  رد  یتفرـشیپ  چـیه  هجیتـن  رد  دـشیمن و  هدـید  يرـشب  خـیرات  رد  هدـنزاس  سدـقم و 
زا قرو  کی  یتح  رکفتم  نیا  تسا ، هدوب  یئوجدوس  يارب  اـهنت  خـیرات  ياـهراکیپ  دـیوگب : هداد  تراـسج  دوخب  يرکفتم  رگا  دـمآیمن .

ور زا  ار  خیرات 
ظافلا اب  يزاب  یعون  میمعت  نیا  یلو  دشاب ، هدوب  تقیقح  لماش  هک  دهدب  میمعت  ردـقنآ  ار  دوس  يانعم  هکنیا  رگم  تسا . هدـناوخن  مهف  ي 

لماع یلومعم  یعیبط  ذیاذل  یصخش و  دوخ  زج  هک  میاهداد  رارق  یئوگ  تقیقح  ربارب  رد  ار  یئوجدوس  فراعتم  موهفم  نآ  ام  اریز  تسا ،
هکنانچ دـهدیمن . رارق  دوخ  كالما  ار  نایمدآ  یـصخش  ياههتـساوخ  زگره  تیعقاو  نوناـق و  تلادـع و  دـننام  تقیقح  درادـن . يرگید 

مکح هب   ) مرج راهچ  لباقم  رد  رفیک  راهچ  خلت  معط  ندیشچ  زا  ینالف  نوچ  هک : درادن  یـصخش  ياههتـساوخ  هب  ییانتعا  یـضایر  لوصا 
کی قحتـسم  ینالف  سپ  مرج !! کی  اب  تسا  يواسم  مرج  ود  يهفاضاب  مرج  ود  اذـل  ددرگیم ، تحاران  راهچ ) يواـسم  ود  هفاـضا  هب  ود 
دشاب يواسم  مرج  ود  يهفاضاب  مرج  ود  هک  تسنیا  نم  يهتساوخ  دریگب ، رارق  یضایر  لصا  كالم  نم  يهتـساوخ  رگا  هکلب  تسا . رفیک 

سپ دنرادن ، دوخ  زج  يروحم  نانآ  نوچ  هک  تفگ : ناوتیم  مه  نیا  زا  رتالاب  ناتسرپدوس  يهرابرد  دریگن . ارم  غارس  يرفیک  ات  رفص !! اب 
هب مرج  ود  دـیوگب : هک  دـنیبیم  دوخ  رد  ار  تئرج  نیا  يروحمدوخ  قطنم  دـشابیم . دوخ  مادختـسا  رد  نانآ  ینالقع  ياهتیلاعف  يهمه 
زا یـضعب  يارب  دـیاش  میتفگ ، هک  نیا  دـیامنیم !! مه  شاداپ  قحتـسم  ار  یمدآ  هک  تلیـضف  کی  اـب  تسا  يواـسم  رگید  مرج  ود  هفاـضا 

هعلاطم
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دروم تسرد  ار  يرـشب  تشذگرـس  امـش  دراد  رایـسب  اههچیزاب  نیا  زا  دوخ  هک : مینادب  دیاب  یلو  دشاب ، هدوب  روآهدنخ  مرتحم  ناگدـننک 
یگدنز رایتخا  سپـس  دناهداد ، رارق  دوخ  يهدرب  فلتخم  لاکـشا  رد  ار  نایاونیب  هدش  ادیپ  ینادنمورین  هک  دید  دیهاوخ  دیهدب ، رارق  تقد 

هب کی  دیوگیم : یـضایر  لصا  دناهدومن ! نییعت  مه  ار  نانآ  ملا  تذل و  لماوع  هدـیزرون  تعانق  نیمهب  هتفرگ ، تسدـب  ار  نانآ  گرم  و 
هـس اب  تسا  يواسم  رگید  تیانج  کی  يهفاضاب  تیانج  کی  يهفاضاب  تیانج  کی  ینعی  هس  اب  تسا  يواسم  کی  هفاضا  هب  کی  هفاـضا 

هب تیانج  کـی  تسا : نینچ  یعیبط  دوخ  هتـساوخ  یـضایر ، لـصا  نیا  لـباقم  رد  دنتـسه . تخـس  رفیک  هس  قحتـسم  ناـنیا  سپ  تیاـنج .
يرایـشه و زا  تسا  بکرم  زایتما  نیا  مراد ، نم  هک  تسا  يزایتما  کی  اب  يواـسم  رگید  تیاـنج  کـی  يهفاـضاب  تیاـنج  کـی  يهفاـضا 

هکلب تسین ، ریسفت  لباق  یئوجدوس  اب  اهنت  هن  ییوگ  تقیقح  نیاربانب ، مشاداپ ! قحتسم  نم  سپ  نم !!! تایح  ششوج  تیلاعف و  یکریز و 
ناینوعرف و نوعرف و  گنج  هب  ار  ع )  ) یسوم و  دناشکیم . نتآ  ناراکهبت  راکیپ  هب  ار  طارقس  هک  دراد  دوجو  یحیرص  صقانت  ود  نآ  نایم 
هک دـهدیم  رارق  يوراـیور  یناتـسرپ  تب  اـب  ار  ص )  ) دـمحم درادیم . او  لیئارـساینب  نارگناـیغط  ربارب  رد  ییارآفص  هب  ار  ع )  ) یـسیع

یلغش
هک دروآیم  رد  تکرح  هب  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  لباقم  رد  ار  ع )  ) یلع دنتخانشیمن . نانآ  نداد  رارق  الاک  اهناسنا و  يرگادوس  زج 

محازم ار  ع )  ) یلع یتــسه  دــنریگب ، ارف  وا  زا  ار  یتــسه  باــتک  ناراــکهبت  نآ  هـکنآ  ياــجب  دــهدیم و  تـسد  زا  ار  دوـخ  شیاــسآ 
یئوجدوس ییوگتقیقح و  زج  یعبنم  اهراکیپ  همه  نیا  ایآ  دنیآیم . رب  شندرگ  ياهگر  عطق  ددـص  رد  هدـید  نتـشیوخ  ياهیهاوخدوخ 

يولوم روص  خفن  ات  دوریم  قیالخ  رد  روش  بآ  نیریـش و  بآ  نیا  تسا  گر  گر  دوب : دهاوخ  تسا و  هدوب  نینچ  يرآ  تسا ؟ هتـشاد 
یتح هک  یتقیقح  نتفگ  زا  دنراذگب و  عامتجا  رد  يراج  قیاقح  نایرج  رد  ار  وا  هراومه  مدرم  هک  تشاد  يدایز  رارصا  ع )  ) نینموملاریما

يدوبان هک  تقیقح  نتشک  اب  یتوافت  سانـشناسنا  نارایـشه  رظن  رد  تقیقح  نامتک  دنزرون . عانتما  تخادنا  دهاوخ  ارجا  تمحز  هب  ار  وا 
رذگدوز یصخش و  تالیامت  هن  تسا ، قیاقح  تایعقاو و  هب  هتـسباو  اهناسنا  تایح  لوصا  اریز  درادن . تشاد ، دهاوخ  لابند  رد  ار  اهناسنا 

هچ يرـشب  تاـیح  حطـس  تشگیم  وگزاـب  تاـیعقاو  قیاـقح و  ياهعماـج  هرود و  ره  رد  رگا  لاوئـس : نیا  يارب  هکیماداـم  ناـهاوخدوخ .
ای میناوتن  رگا  و  میاهدادن . ماجنا  اهناسنا  یگدنزاس  تخانش و  رد  يدیفم  راک  چیه  مینکن ، ادیپ  یحیحص  خساپ  درکیم ؟ ادیپ  یتمظع 

یـسانشناسنا لئاسم  دراو  یهاوخدوخ  نادـنز  رد  يرـشب  تاـیح  دوکر  لـماع  نیرتیـساسا  ناونعب  ار  قیاـقح  ندرک  ناـهنپ  هک  میهاوخن 
هب نیا ، زا  شیپ  نم   ) مویلا اذه  ماقملا و  اذهب  تئبن  دقل  و  میاهتشادن . رب  یعقاو  ندمت  داجیا  رشب و  یناور  دوبهب  هار  رد  یماگ  چیه  مییامن ،

دینکیم نامگ  امش  متـسنادیم  ار  زورما  تشونرـس  ماهدش .) هداد  ربخ  تسا ، هتفرگ  رب  رد  ار  هعماج  زورما  هک  یعـضو  ینونک و  تیعقوم 
تاظحل تشذـگ  هک  دـیرادنپیم  امـش  مروانـش ؟ قباس  یهاگآ  نودـب  یناهگان و  روطب  ینافوط  جوم و  ره  اب  تاـیح  سوناـیقا  رد  نم  هک 

رد هک  يرجآ  يور  يرجآ  دـننام  ناـمز  زا  ياهظحل  ره  دـنزاسیم و  ارم  تیـصخش  ناـمتخاس  دـنروآیم ، دوخ  اـب  هک  یثداوح  اـب  ناـمز 
انا هللا و ریـسم  رد  ماهدروآ ، نابزب  ار  هللا ) الا  هلا  ال   ) دیحوت يهملک  هک  ماگنه  نآ  زا  نم  دوشیم ! هداهن  تسا ، هتفر  راکب  هتـشذگ  يهظحل 

ثداوح ناـمز و  قوف  رد  هک  تسا  یطخ  ریـسم  نیا  ماهتفرگ . رارق  تسا ) وا  يوـس  هب  اـم  تشگرب  میئادـخ و  نآ  زا  اـم   ) نوـعجار هیلا  اـنا 
يولوم تساجک  شلاح  لبقتـسم و  یـضام و  تسادخ  رون  رد و  هک  یناکمال  دنراد . رارق  نآ  ریز  لاح  هدنیآ و  هتـشذگ و  هدـش  هدیـشک 

یتایح ب نینچ  منک ، كرد  ار  متایح  تشونرس  لوادتم  ياهيرایشه  یلومعم و  ياهشیدنا  اب  متساوخیم  نم  رگا 
دوجوب متایح  يهدیدپ  رد  دنوادخ  هک  ار  یتاصتخم  اهورین و  ینعی  مزاسب ، ار  متایح  دـیاب  هک  منم  نیا  هک  یتروص  رد  دوبن ، دنتـسم  نم  ه 

ود رهب  نزردنا  شتآ  ادخ  يهدرپ  تلبقتسم  یضام و  یـضمام  دایز  يرایـشه  تسه  هک : یلاحرد  میامن  هیجوت  لامک  هار  رد  تسا  هدروآ 
تایح هک  نامز  تاظحل  ریـشمش  زیت  يهبل  زا  ماهتـسناوت  هللاانا  اب  نیتسار  داقتعا  اـب  نم  يولوم  ین  وچ  ود  ره  نیزا  یـشاب  هرگ  رپ  یک  هب  اـت 

هدوسرف و نارگید  دننام  مهارم  رمع ، نایلاس  تشذگ  هکنیا  اب  منک . ادیپ  تاجن  دوریم ، دوخ  هارب  دـنکیم و  هعطق  هعطق  ار  یلومعم  مدرم 
هک نم  تیصخش  قیمع  حطس  هب  هدومن  زواجت  نم  تایح  تعیبط  رواجم  حطس  زا  دناوتیمن  يریپ  یگدوسرف و  یلو  دزاسیم ، یشالتم  ریپ و 
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ار حور  مناوتب  نم  هک  یتقو  تسا . تایعقاو  زا  یهاگآ  یمدآ  حور  یساسا  تیصاخ  رگید  فرط  زا  دنک . ادیپ  هار  تسا  تیدبا  هب  هتـسباو 
تـشونرس ییاسانـش  كرد و  مراذـگب ، ناـمز  قوف  هب  مدـق  مناوتب  هکیماـگنه  و  مرادـب ، ظوفحم  اـهیهاوخدوخ  نجل  راـگنز و  مکارت  زا 
ساسایب ياهيزاب  سایق  رد  ار  تیعقاو  هراومه  رـشب  هک  درک  دـیاب  هچ  تسین . يراوشد  راک  اـهناسنا  رگید  عضو  دوخ و  تاـیح  يهمه 

ردنا ب تسا  ریش  یکی  نآ  ریش  ریش  نتشون  رد  دشاب  هچرگ  ریگم  دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راک  دزابیم :
امشب  ) رانلا یف  مهب  تمحقتف  اهمجل  تعلخ  اهلها و  اهیلع  لمح  سمش  لیخ  ایاطخلا  نا  الا و  يولوم  هیداب  ردنا  تسا  ریـش  یکی  نیو  هیدا 
تسد زا  ییاهراسفا  اب  هتشگ ، اهنآ  رب  راوس  ناراکاطخ  هک  دنشومچ  ياهبسا  نانوچ  دنوشیم ، بکترم  مدرم  هک  ییاهاطخ  مهدیم ، رادشه 

زا یکی  نانآ  تشونرـس  نایاپ  ناراکهنگ و  تسا .) شتآ  هنارگنایغط  ياهزات  تخات و  نیا  نایاپ  دـنزاتیم . اهخالگنـس  اهههاریب و  رد  هتفر 
تیصعم هب  ییانتعایب  تسا ، هدومن  زیمآنونج  ياهیگتفشآ  راچد  ار  ام  نرق  هک  ییاهيراب  دنبیب و  اهيرگنایغط و  جاور  یساسا  لماوع 

رد مدآ  دالوا  هک  ماگنهنآ  زا  اریز  تسا ، ام  نرق  يهدش  هدـییاز  یـصاعم  رد  ندروخ  هطوغ  هانگ و  باکترا  هک  میئوگیمن  ام  تسا . هانگ  و 
، تسا هتشاد  دوجو  یحور  لماکت  نیناوق  زا  يرادربنامرف  ینامرفان و  يانعمب  تعاطا  هانگ و  دناهدرک ، زاغآ  ار  یگدنز  یکاخ  يهرک  نیا 
زا فارحنا  كرد  فسات و  ینامیـشپ و  مرـش و  لیبق  زا  ییاههدـیدپ  ناراـکهنگ  يارب  هتـشذگ  ياـهنارود  رد  هک  تسنیا  اـم  روظنم  هکلب 
نآ زا  کی  چـیه  اهنت  هن  ار  ناراکهنگ  ام  نارود  رد  تسا . هدوب  اههدـیدپ  نآ  زا  یـضعب  اـب  ماوت  اـبیرقت  یتیـصعم  ره  هدوب ، حرطم  لادـتعا 

رپ یب  نیا  یساسا  تلع  دنریگیم . هرخسم  هب  ار  اهنآ  هکلب  دزاسیمن ، رادیب  اههدیدپ 
يارب هک  تسا  اهامنرکفتم  زا  یضعب  یتسرپ  ترهش  یخاتسگ و  مکی - عوضوم  تفرگ : غارـس  ناوتیم  مهم  عوضوم  ود  زا  ار  کلهم  ییاو 
تهب تلاح  نیناوق ، لوصا و  نتسکش  يادص  زا  مدرم  دننزیم ، یشکنوناق  ینکشلصا و  هب  تسد  دنروایب ، تسدب  یناهج  یترهش  هکنیا 

توهبم ینکـش  لصا  اب  ار  یعماوج  ای  هعماج  دناهتـسناوت  هک  دـنوشیم  روهطوغ  تذـل  زا  ییایرد  رد  نایاقآ  نیا  دـننکیم و  ادـیپ  جنـشت  و 
نیفرط تیاضر  اب  انز  دیوگیم : يرگید  درادن ! یملع  يهبنج  ییوگغورد  ییوگتسار و  یبایزرا  دیوگیم : دوشیم و  ادیپ  یکی  دنزاسب !!

تاراـصحنا و تسا . تراـجت  راـک  زا  يرادربهرهب  رثکادـح  يرگادوـس  تراـجت و  یـساسا  فدـه  دـیوگیم : یموـس  درادـن !!! یلاکـشا 
زا دـندرگیم . یـشان  يریگفدـه  نیمه  زا  دـنریگیم ، رارق  دودـعم  يدارفا  رایتخا  رد  دنتـسه و  ياهداس  لیاسو  هک  اهراکتحا  تازایتما و 

یعاـمتجا يداـصتقا و  ياـهيراجنهان  همهنیا  دـنزیم . مه  رب  ار  داـصتقا  یعیبـط  تاـنایرج  یعونـصم  ياـهاضاقت  هـضرع و  رگید : فرط 
، دراشفیم دوخ  رد  تیلوئسم  ساسحا  نودب  نوگانوگ  لاکـشا  اب  ار  رـشب  هزورما  هک  یناوارف  تایانج  زا  هچ !؟ ینعی  هانگ  درادن !! یلاکـشا 
، مدرم نیرتتلیضفاب  ياهفرح و  راکتیانج  کی  نایم  قرف  رد  نوتسلپاک  لاوس  خساپ  رد  لسار  ياقآ  رگم  هچ !؟ ینعی  هانگ  دینکن . تبحص 

هتفگن
هرخـسم ار  ناـتدوخ  رگم  هچ !؟ ینعی  هاـنگ  درز !!! گـنر  زا  رگید  یـضعب  دـیآیم ، ناشـشوخ  یبآ  گـنر  زا  اهیـضعب  بوخ ، هک : تسا 
ثحابم رد  تسب ، رب  ایند  نیا  زا  هدید  شیپ  يدنچ  هک  ام  يهعماج  نانادیضایر  زا  یکی  دینکیم !؟ دیدجت  ار  یناتساب  تافارخ  هک  دیاهدرک 
حیضوت مانب  بناجنیا )  ) امش زا  یباتک  تفگ : نم  هب  قیقحت  ثحب و  زاغآ  زا  شیپ  يزور  میتشاد . مه  اب  ناشدوخ  داهنشیپ  هب  هک  يرمتـسم 

باتک نیا  رد  هک  ار  یفعـض  تاکن  هک  مراودیما  متفگ : مدرک . هعلاطم  ار  نآ  دیـسر ، متـسدب  تیاو  لسار - دنارترب  يهبحاصم  یـسررب  و 
نم دنتفگ : ناشیا  منک . كرادت  ار  اهنآ  يدعب  ياهپاچ  رد  حیحـصت  تاقیقحت و  زا  سپ  ات  دیوش ، رکذتم  بناجنیا  هب  دیاهدومرف ، هظحالم 

، رتکد ياقآ  مدیسرپ : سپس  دیدرک . راودیما  ارم  امـش  تسا ، بوخ  متفگ : یخوش  هب  نم  اروف  مدید . امـش  باتک  رد  فعـض  يهتکن  کی 
بکترم رشب  هک  دینک  تابثا  دیهاوخیم  دیزرویم و  رارصا  تیـصعم  دوجو  هب  امـش  دنتفگ : ناشیا  تسیچ ؟ فعـض  يهتکن  نآ  دییامرفب 
ینیناوق دوخ  یعامتجا  یگدنز  يارب  تسا  روبجم  رشب  هک  تسنیا  تسه  هک  هچنآ  اریز  منادیمن ، حیحص  ار  بلطم  نیا  نم  دوشیم . هانگ 

زج نم  ددرگیم ، هررقم  ياهرفیک  قحتـسم  دزاسیم  لتخم ، ار  یعامتجا  یگدـنز  هک  نیناوق  نآ  اـب  تفلاـخم  تروص  رد  دـنک و  عضو  ار 
رفیک نیمه 
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يرکف شور  هب  رظن  اب  امـش  ار  بلطم  نیا  ایآ  متفگ : مرادـن . غارـس  هانگ  باذـع و  ناونع  هب  ار  يزیچ  یعامتجا  نیناوق  قباطم  شور  اـه و 
هک مداد  خـساپ  نم  میوگیم : لسار  يرکف  يانبم  هب  رظن  اب  دـنتفگ : یلطعم  نودـب  ناشیا  تسا ؟ نینچ  ناتدوخ  رظن  ای  دـییوگیم ، لـسار 

لامتحا هکلب  منکیمن ، راکنا  ار  ادخ  دوجو  نم  دنیوگیم : اتحارـص  ناشیا  اریز  دنوش ، رکنم  ار  رفیک  هانگ و  دوجو  دـنناوتیمن  زگره  ناشیا 
یصاخشا دنوادخ  هک  دوریم  مه  يرگید  لامتحا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ادخ  دوریم  لامتحا  هک  نیاربانب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ادخ  مهدیم 

هدومن بوسحم  راکهنگ  دـننکیم ، لمع  اهنآ  فالخ  رب  هکنانآ  عیطم و  دـننک ، راتفر  لقادـح )  ) یقالخا یعامتجا و  نیناوق  قباـطم  هک  ار 
نیا یقطنم  يهدـننک  فرطرب  هک  مدرک  دـیکات  سپـس  درادـب . ررقم  ناـنآ  يهراـبرد  تسین  ناـشدوخ  لاـمعا  يهجیتـن  زج  هـک  ار  يرفیک 

: دنتفگ تشاد ، عوضوم  زا  یفاک  عالطا  هب  تلالد  هک  ینحل  ادص و  اب  دـنهدب ، ار  لاوئـس  نیا  خـساپ  هکنیا  نودـب  ناشیا  تسیچ ؟ لامتحا 
رگا تشادن !! دوجو  ینوناق  جاودزا  يهدیدپ  یسوم  زا  شیپ  تسا و  هدرک  ادیپ  تیمسر  فرطنیاب  یـسوم  تاروت  زا  جاودزا  عوضوم  الثم 

لامکاب شناد  ماقم  هب  مارتحا  تهجب  یلو  دوب ، هدرک  تحاران  ار  منورد  هناهاگآان ، ياهرظن  راهظا  هنوگنیا  زا  نم  فسات  هچ 
يهرابرد ياهدام  چیه  ماهدید و  ار  نوناق  نآ  نم  یلب ، یلب ، داد : خـساپ  دـیاهدناوخ ؟ ار  یبارومح  نوناق  امـش  رتکد ، ياقآ  متفگ : شمارآ 

نوناق هب  قیبطت  هعلاطم و  اقیقد  ار  یبارومح  نوناق  یقوقح ، یهقف و  تافیلات  اهسیردـت و  ماگنه  رد  بناـجنیا  نوچ  تسا ! هتـشونن  اود  زا 
جاودزا لئاسم  هب  ار  يهدام 167  ات  يهدام 127  زا  یبارومح  نوناق  متفگ : ناشیاب  متـشاد  عالطا  نآ  داوم  يهمه  زا  مدوب و  هدومن  مالـسا 
منادیمن لدتـسم ، خساپ  نیا  زا  سپ  تسا . هداد  صاصتخا  نآ  رفیک  میرحت و  انز و  لئاسم  هب  اهنآ و  ماکحا  يرـسمه و  هب  طوبرم  ثراو 

وا زا  انیـسنبا  ارچ  تسا ، هتفگ  نودلخ  نبا  هک  ار  یقطنم  طباور  نآ  منادیمن  نم  دنتفگ : ناشیا  هک  دوب  یناعم  یعادت  يهطبار  نیمادـک  اب 
ام ثحب  عوضوم  اب  یطابترا  هچ  و  تسا . هدرم  نودـلخ  نبا  زا  شیپ  لاـس  دصیـس  دودـح  رد  انیـس  نبا  رتکد ، ياـقآ  متفگ : تسا ؟ هتفرگن 
ام نارود  یخاتسگ  عویش  يهلئسم  رد  مکی  عوضوم  هک  دوب  ینعم  نیا  حیـضوت  ناتـساد  نیا  زا  روظنم  میتفر . میتساخرب و  لاحرهب  دراد !!؟

ساـسحا ربارب  رد  ار  دوـخ  دـنهاوخیم  هک  دریگیم  همـشچرس  اـهامنرکفتم  ریـصقت  اـی  روـصق  زا  هک  تـسا  یـصاعم  هـب  باـکترا  يهراـبرد 
تایهلا حور و  هب  طوبرم  فراعم  هک  تسا  ینارکفتم  تاهابتشا  هب  طوبرم  ای  دنیامن و  لافغا  تیلوئسم 

ياهيریگفده هلیـسو  ار  بهذـم  هک  عماوج  ناتـسرپماقم  نایوجدوس و  هدافتـساءوس  مود - عوضوم  تسا . نوریب  نانآ  تیلاعف  ورملق  زا 
مادختـسا دوخ  موش  دـصاقم  هار  رد  تسا ، يرگمتـس  یهاوخدوخ و  فلاـخم  هفاـیق  نیرتيدـج  اـب  بهذـم  هکنیا  اـب  دـناهداد . رارق  دوـخ 

ود هب  ار  مدرم  دزاسب و  لامیاپ  ار  اـهناسنا  قوقح  هک  تسا  نینچ  بهذـم  تعیبط  هک  دـندرک  ناـمگ  مه  ناـحولهداس  هجیتن  رد  دـندومن :
باتک ود  تسا  ام  ریسفت  همجرت و  دروم  هک  هغالبلاجهن  نیمه  نآرق و  هکیتروص  رد  دنک !!! میسقت  هدنوش  رامثتسا  هدننک و  رامثتسا  هورگ 

تلادع و هب  لمع  تسا : هدـش  حرطم  اهناسنا  يارب  باتک  ود  نیا  رد  هک  یتاعوضوم  نیرتیـساسا  تفگ : ناوتیم  هک  دـنایبهذم  یـساسا 
يارب هک  بهذـم  نتخادـنا  راک  زا  هک  دـننادب  دـیاب  نایوجدوس  اهامنرکفتم و  دـشابیم . عماوج  زا  داـسف  فارحنا و  ملظ و  ندرک  نکهشیر 

ار یطوقس  یتیصعم  ره  تسا . هتشگ  یگدنز  هفـسلف  رد  سوفن  اهدرایلیم  ندش  هفالک  یناریح و  بجوم  تسا ، هدرک  هولج  دنیاشوخ  نانآ 
يهدنوش بکترم  دوخ  فارحنا  بجوم  اهنت  هک  یناهانگ  مکی - عون  دندرگیم : میسقت  هدمع  عون  ود  رب  ناهانگ  اهتیصعم و  دراد  لابندب 

زور زامن و   ) تادابع دننام  یصخش  يهررقم  فیاظو  هب  ییانتعایب  هار  زا  ادخ  اب  هطبار  عطق  يراسگیم و  دننام  دندرگیم . هانگ 
تاروتسد اب  تفلاخم  يهجیتن  رد  راکهنگ  صخـش  هک  تسا  یفارحنا  لولعم  دنراد ، دوخ  لابندب  ناهانگ  عون  نیا  هک  یطوقـس  هریغ . و  ه )

ندش هدوسرف  بجوم  وا  يراسگیم  الثم  تسا . هتشگ  نتـشیوخ  لماکت  هار  دس  هدرک  نتـشیوخ  هب  ملظ  تقیقح  رد  تسا . هدش  التبم  یهلا 
هک دزاسیم  مورحم  ییاهيرایـشه  تاعالطا و  يهدننک  هریخذ  يهظفاح  دیفم و  مهف  یلاع و  كرد  زا  ار  دوخ  هتـشگ ، شیزغم  ياهلولس 

ار یمدآ  تیدوجوم  يهمه  هک  ددرگیم  رضم  يهدیدپ  کی  هب  لیدبت  هکلب  دنکیمن ، یتوافت  تادامج  اب  اهنت  هن  اهنآ ، نودب  یناسنا  تایح 
دـصقمیب خالگنـس و  ار  یـصخش  تایح  ریـسم  هدومن ، نوگرگد  تایعقاو  اب  ار  ناسنا  يهطبار  یـصخش  ناهانگ  هنوگنیا  دریگیم . يزاـبب 

دننام دشابیم . زین  نارگیدب  ملظو  يدعت  تایح ، ریسم  زا  دصقم  یفن  یـصخش و  فارحنا  يهفاضاب  هک  تسا  یناهانگ  مود - عون  دنیامنیم .
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هجیتن رد  هک  یطوقس  دیدرت  نودب  نارگید : نداد  رارق  هلیسو  نتـشیوخ و  ندید  فده  اهناسنا ، تایح  اب  يزاب  اهناسنا ، قوقح  هب  يدعت 
ادیکا یمالسا  عبانم  رد  اذل  دیآیم . دوجوب  یصخش  ناهانگ  لابندب  هک  تسا  یطوقـس  زا  رتحیقو  رتتخـس و  دیآیم  دوجوب  ناهانگ  نیا 

اربج يدعت  نآ  هکنیا  رگم  تسین ، وفع  ضامغا و  لباق  نانآ ، قوقح  رب  يدعت  نارگیدب و  ملظ  هک  تسا  هدش  هداد  رکذت  هلئسم  نیاب 
داینب هکلب  دـنیامنیم ، يریگولج  اهناسنا  یلماکت  تفرـشیپ  زا  اـهنت  هن  دـنریگیمن ، يدـج  ار  هاـنگ  عوضوم  هک  ینارگن  یحطـس  ددرگ . ن 

مه یعامتجا  تایح  نیناوق  يارب  یـشزرا  میوش ، رکنم  ار  هانگ  ناونعب  ياهدـیدپ  هک  یتقو  اریز  دـننازوسیم ، مه  ار  یعامتجا  تایح  نیناوق 
نیناوق و نآ  هب  مارتحا  ترورـض  يارب  يرگید  هار  اذل  دنوش . کیرحت  دوخ  هب  دوخ  اهنآ  رب  دوخ  راتفر  قیبطت  يارب  اهناسنا  هک  دـنامیمن 
اب دریگیم و  تردق  اقب  رد  عزانت  لصا  هک  تسا  عضو  نیا  اب  دنامیمن . یلسع  روبنز  یگدنز  ای  رفیک  عفد  شاداپ و  بلج  زج  اهنآ  هب  لمع 
ره شیر  هب  دنزیم و  تیلاعف  هب  تسد  دنوشیم  راتفرگ  نآ  رد  سگم  دننام  ناناوتان  اهنت  هک  دنتوبکنع  ياهرات  نیناوق  هک  راعـش  نیا  نداد 

. ددنخیم تسا ، تیناسنا  قاشع  ءامکح و  ریاس  هستوفنک و  يوتسلوت و  يولوم و  طارقـس و  تراکد و  تناک و  هئوسوب و  نوطالفا و  هچ 
زا نآ  يادص  هک  ار  تیناسنا  لوصا  اهناسنا و  یگدنز  فده  دناوتب  هانگ ، نتخاس  یفتنم  دننام  يرگناریو  لماع  چیه  هک  دوریمن  نامگ 

راعـش يرتيدـج  ناونع  هب  نونکا  مه  دیاهدینـشن ، نونکات  رگا  دـناشکب . یهابت  هب  تسا ، دـنلب  خـیرات  لوط  رد  برغ  قرـش و  راوید  رد و 
زور د نیا  هن  رگ  یتسیزاب  رسب  رس  مجنا  خرچ و  راگزور و  دیونشب - : تیناسنا  لوصا  یگدنز و  فده 

هک دیشاب ، هاگآ   ) هنجلا مهتدرواف  اهتمزا  اوطعا  اهلها و  اهیلع  لمح  للذ  ای  اطم  يوقتلا  نا  الا و  ینایدابق  ورسخ  رصان  یتسادرف  ار  رهد  زار 
زیارغ راسفا  ناـهانگ  دـنایهلا .) تشهب  یهار  تسدـب ، ماـمز  هتـشگ ، اـهنآ  رب  راوس  یقتم  ياـهناسنا  هک  دـنمار  ییاـهبکرم  ناـنوچ  يوقت 

ثداوح کیرات  هت و  رـسیب و  يهیداب  رد  یکی  نآ  دریگیم . تسدـب  ار  زیارغ  نآ  نامز  يوقت  دـنریگیم و  ناراکهنگ  تسد  زا  ار  یناویح 
فدـه هب  ور  تایح  مظنم  ياهدادـیور  رد  دوخ ، هب  تیکلام  رایتخا و  يرایـشه و  اب  یکی  نیا  دزاتیم ، طوقـس  لاچ  هیـس  هب  ور  یگدـنز 

يزاب هب  اهناسنا ، زا  یـضعب  يوجدوس  یحطـس و  راکفا  يرگیزاب  يهنحـص  رد  هک  یتاملک  زا  رگید  یکی  درادـیم . رب  ماگ  تایح  يالعا 
یعالطا يوقت  موهفم  زا  مدرم  بلغا  هدوب ، جیار  ایند  ياهنابز  ریاس  رد  نآ  فدارتم  هملک و  نیا  تسا . يوقت  يهملک  تسا ، هدـش  هتفرگ 

يوقت هک  یتقو  تسا . نتـشاد  ظوفحم  يرادهگن و  يانعمب  اقو  دشابیم  هیاقو  تسا ، یبرع  هک  هملک  نیا  یلـصا  ءدـبم  دـنراد . شیب  مک و 
. تسا هداهنن  فارحنا  داسف و  لـماوع  زا  رثاـت  ضرعم  رد  ار  دوخ  تیـصخش  ناـسنا  نآ  هک  تسنیا  شیاـنعم  دوشیم ، هداد  تبـسن  یناـسناب 

مطالت ه رد  تیصخش  ندرک  اهر  زا  میهافم  نیا  دندرگیم . یفرعم  يوقت  دادضا  ناونعب  تیصعم  قسف و  لیبق  زا  یمیهافم 
ییارگهزره و زا  يرادنتـشیوخ  زا  تسا  ترابع  هک  يوقت  يهملک  يانعم  هب  قیقد  هجوت  اب  ددرگیم . یـشان  اهیهاوخدوخ  سوه و  يو و 

فدـه نیرت  تیمهااـب  زا  یکی  مالـسا  نید  رد  اـصوصخم  تیـصخش  شرورپ  عوضوم  هک  میمهفیم  مه  ار  تقیقح  نیا  اـهیتسرپسوه ،
هک تسین  ياهفرح  ناشورف  شناد  حالطـصا  اب  یئوبات  راتفر  نآ ، لیـصحت  يارب  شـشوک  يوقت و  قباـطم  راـتفر  سپ  تسا . ینید  تاـیح 

، دـینک روصت  هک  ار  یتیکلام  ره  يرـشب  تایح  نوئـش  رد  لقع . فلاخم  ای  لیلدیب  دـیلاقت  تاداع و  موسر و  هدـع  کـی  زا  تسا  تراـبع 
رب تیکلام  زج  دـناهدیزرو ، تفلاخم  تیکلام  نآ  اب  هدـش  ادـیپ  ییاهبتکم  لقادـح  ای  دـشاب ، تیعقاو  دـض  اطخ و  اعقاو  اـی  تسا  نکمم 

ظفح ندـش و  ناـسنا  زج  ییاـنعم  سفن  رب  تیکلاـم  اریز  تسا ، بوـبحم  بوـلطم و  لـلم  نارظنبحاـص  يهـمه  هاگدـید  زا  هـک  نتـشیوخ 
هک ینانخـس  نیا  دیوگب : هک  دوش  ادـیپ  یـسک  رگا  تسین . يرگید  زیچ  تایح  يهیامرـس  ندرک  فلت  ییارگهزره و  دـنزگ  زا  تیـصخش 

يارب ام  مینکیم . مه  تیاضر  ساسحا  دوخ  یگدـنز  زا  مینکیم و  یگدـنز  لئاسم  نیا  تاعارم  نودـب  ام  اریز  دراد !؟ انعم  هچ  دـییوگیم ،
ایند ياهروشک  نیرتندـمتم  رد  یتح  ار  تاعامتجا  تیرثکا  هک  یماع  مدرم  هکنیا  مکی - خـساپ  میاهدرک : هدامآ  خـساپ  ود  صاخـشا  نیا 

عالطا یملع  لئاسم  زا  هن  دنهدیم ، لیکشت 
هب لماک  تیاضر  اب  دنراد و  یـشوخ  یگدنز  کلذـعم  یقوقح و  یقالخا و  یبهذـم و  یـسایس و  يداصتقا و  یلاع  لئاسم  زا  هن  دـنراد و 

ار یلالم  نیرتمک  هداد  همادا  دوخ  یگدنزب  نیعم  دعب  کی  اب  هک  مینیبیم  ار  ناروناج  اهناسنا  زا  هتشذگ  دنـشکیم . سفن  نتـشیوخ  عضو 
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فرح کی  دننام  هک  ناسنا  کی  یگدنز  نایم  تسا  دایز  رایسب  توافت  میتفگ  هتـشذگ  رد  هکنانچ  مود - خساپ  دنهدیمن . هار  دوخ  رطاخب 
ياهفده يارب  تسا و  تایوتحم  نارازه  زا  رپ  هک  تسا  ددعتم  تاحفـص  زا  لکـشتم  هک  تسا  هتفرگ  رارق  باتک  زا  يرطـس  رد  الثم ب 

فلوم یتسه و  باتک  هب  یهاگآاب  زین  دوخ و  یناسنا  یعیبط و  خیرات  روطـس  زا  عالطا  اب  هک  یناسنا  و  تسا . هدش  فیلات  یتایح  يرورض 
يهرابرد رایتخا  یهاگآ و  هنوگ  چـیه  تسا ، هتـسب  شقن  باـتک  رد  زلف  يهعطق  کـی  هلیـسوب  هک  یفرح  دـیامنیم . یگدـنز  نآ ، فدـه  و 

، دـنهاوخیم یـسانشناسنا  یعدـم  ناسانـشنناسنا  نیا  ياهفرح و  ناشورف  شناد  نیا  رگا  درادـن . باـتک  نآ  فدـه  تاـیوتحم و  روطس و 
ناشنانخـس يانعم  مه  ناشدوخ  اریز  میرادن . نانیا  اب  ینخـس  ام  دریگب ، رارق  یتسه  باتک  رد  خیرات  روطـس  رد  فرح ب  نآ  دننام  ناسنا 

يوقت يارب  نآرق  رد  یناسنا  يالعا  فده  زا  یعاونا  نآرق  هاگدید  زا  ندیزرو  يوقت  يالعا  ياهفده  دـنیوگیم . هچ  هک  دـنمهفیمن  ار 
هدش ا رکذ 

يا . ) اناقرف مکل  لعجی  هللا  اوقتت  نا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی  - 1 هلمجنآ : زا  دـنکیم . تابثا  یبوخب  ار  يوقت  یگدـنزاس  اهنآ  يهمه  هک  تس 
دوجوب لـطاب  زا  قـح  يهدـننک  کـیکفت  زییمت و  يورین  امـش  رد  دـنوادخ  دـیزروب ، يوـقت  ادـخ  يارب  رگا  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یمدرم 

يارب ادخ  دیزروب ، يوقت  ادخ  يارب  و  . ) هللا مکملعی  هللا و  اوقتا  و  - 2 دننام : تسا ، هدش  دراو  نومضم  نیمه  رد  يرگید  تایآ  دروآیم )
یـسک رایتخا  رد  نیرب  مهف  نودـب  هک  دـیامنیم  یتسه  ملاع  یلاع  فراعم  شریذـپ  هدامآ  ار  مدرم  تایآ  زا  هورگ  نیا  دـهدیم ) میلعت  امش 

اههاگـشیامزآ ساوح و  تطاسو  هب  دنتـسم  هک  ام  ياهمسجت  سدـح و  شوه و  اههشیدـنا و  تارکفت و  هک  تسا  تسرد  دریگیمن . رارق 
یتسه ناهج  رد  ام  دودحم  ياهيریگعضوم  يهطیح  زا  اهدادعتسا  اهورین و  نیا  جیاتن  هرمث و  یلو  دنـشابیم  يرورـض  لیاسو  دنـشابیم ،

. ددرگیم نشور  الماک  دوجو  يهمانـشیامن  رد  اـم  يرگاـشامت  يرگیزاـب و  نتـشگ  طولخم  هب  رظن  اـب  تیدودـحم  نیا  دـننکیمن . زواـجت 
زییمت زا  ار  ام  دروآیم ، دوجوب  هدننک  كرد  ناسنا  اب  هدنوش  كرد  نوگانوگ  طیارـش  هک  ياهلـصاف  زا  یـشان  تیدودـحم  رگید  ترابعب 

هکیتروصرد ت دزاسیم . مورحم  ینهذ ، یسح و  يرگیزاب  تلاخد  نودب  یتسه ، يهدننکریسفت  ياهتفرعم  لطاب و  قح و  یعقاو 
ار نیرب  مهف  نآ  ام  يارب  عونتم ، ياهیهاوخدوخ  یگدنرد و  یناویح و  ياهیگدولآ  زا  نآ  يرادهگن  تیصخش و  يهیفصت  هار  رد  وپاک 
هک ار  يرـشب  یلاع  فراعم  زا  یناوارف  رادـقم  یتسیاب  اهیهاگآ  هنوگ  نیا  رکنم  دراد . لابندـب  ار  یلاع  ياـهیهاگآ  هک  دروآیم  دوجوب 

ققحت هار  رد  یتایح  ياهيراکادـف  یناسنا و  یلاـع  ياـهشزرا  هب  طوبرم  ياـهیهاگآ  دریگب . هدـیدان  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  برغ  قرش و 
هکنانچ درک . طابنتسا  تسا ، ینیع  تاسوسحم  هب  دنتـسم  هک  ینهذ  روما  نآ  زا  ینیع و  ناهج  تاسوسحم  زا  ناوتیمن  ار  اهنآ  هب  ندیـشخب 

ياههاگدید طیحم و  رد  هدش  هتخاس  تیصخش  نامرف  اب  امئاد  تسا و  یلومعم  يرکف  ياهتیلاعف  يهلیسو  هک  يرظن  لقع  ياهتیلاعف  زا 
كرتشم دوخ ، ياهورین  تازایتما و  رد  ار  اهناسنا  هک  دـنک  تابثا  ناسنا  کی  هب  هک  تشاد  عقوت  ناوتیمن  ددرگیم ، راک  هب  تسد  دودـحم ،

قطنم نتـشیوخ  يارب  حلـصا  باـختنا  ییوجدوس و  زج  تسا ، هاوخدوخ  نیبدوخ و  ياهتیـصخش  عباـت  هک  يرظن  لـقع  نآ  اریز  دـنادب ،
يهنیمز رد  يرظن  لقع  تسرد  نت  تسهدـش و  ناریو  لد  هکنآز  تسـس  ياـپ  نکیل  تسا  زیت  رـس  لـقع  رگید : فرط  زا  درادـن ، يرگید 

رکفتم يور  شیپ  هتخاس  نتسبآ  رگید  لاوئس  دنچ  اب  ار  هلئـسم  نآ  هدرکن  لح  ار  ياهلئـسم  دواکیم و  دشارخیم و  دشارتیم و  يروحمدوخ 
یم

رد هدام  يازجا  لماکت  زا  تایح  ینیبیم !! هک  تسنیا  مرادـن ، اهارچ  نوچ و  اب  يراک  نم  دـیوگیم : مه  یظفاحادـخ  ماگنه  رد  دراذـگ و 
لـصف لـح و  ار  تاـیح  هب  طوبرم  لاوئـس  نوـیلیم  تفه  خـساپ  نیا  دوریم . رتیلاـع  لـماکت  هب  ور  هدـمآ  دوـجوب  تعیبـط  نیناوـق  يارجم 

فورعم سانش  تسیز  دنمشناد  نیراپا  ياقآ  زا  دراد ، دوجو  ارچ  نوچ و  نویلیم  تفه  تایح  يهدیدپ  نوماریپ  هک  بلطم  نیا  . ) دیامنیم
ار ام  دوجو  یتسه و  ناهج  هک  یلاع  ياهیهاگآ  يارب  ار  نیرب  مهف  ترورـض  میناوتیم  تاضحالم  نیا  اب  تسا ) يوروش  ریهاـمج  داـحتا 

کیکفت دـننام  لـطاب  زا  قح  کـیکفت  نینچمه  مییاـمن . تاـبثا  تسا ، هتفرگ  رب  رد  دوخ  رواـنهپ  ینـالوط و  ریجنز  زا  ياهقلح  ناوـنعب  هک 
. دـشابیمن نکمم  يوقت ، زا  لصاح  ياهییانـشور  نودـب  هتفای  لماکت  تایح  نوئـش  نیرتساسح  رد  يربج  ياهراک  زا  يرایتخا  ياهراک 
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هچنآ زور و  بش و  مه  رس  تشپ  نایرج  رد  . ) نوقتی موقل  تایال  ضرالا  تاوامـسلا و  یف  هللا  قلخ  ام  راهنلا و  لیللا و  فالتخا  یف  نا  - 3
نم کـلذ  ناـف  اوقتت  اوربصت و  نا  و  - 4 دـنزرویم ). يوقت  هک  یمدرم  يارب  تسا  یتایآ  تسا ، هدـیرفآ  نیمز  اهنامـسآ و  رد  دـنوادخ  هک 

گید یضعب  تسا .) یشان  روما  رد  هنالقاع  میمصت  زا  حیحص و  امش  شور  نیا  دیزروب ، يوقت  دینک و  یئابیکش  رگا  و  . ) رومالا مزع 
برغملا و قرـشملا و  لبق  مکهوجو  اولوت  نا  ربلا  سیل  - 5 دهدیم : تبـسن  يوقتاب  مدرم  هب  ار  لامک  دـشر و  فاصوا  يهمه  تایآ  زا  ر 

نبا نیکاـسملا و  یماـتیلا و  یبرقلا و  يوذ  هبح  یلع  لاـملا  یتا  نییبـنلا و  باـتکلا و  هکئـالملا و  رخـالا و  مویلا  هللااـب و  نما  نم  ربـلا  نکل 
سابلا نیح  ءارضلا و  ءاسابلا و  یف  نیرباصلا  اودهاع و  اذا  مهدهعب  نوفوملا  هاکزلا و  یتآ  هولصلا و  ماقا  باقرلا و  یف  نیلئاسلا و  لیبسلا و 

هکلب دـینادرگرب ، برغم  قرـشم و  فرطب  ار  ناـتیاهتروص  هـک  تـسین  نآ  يراـکوکین  . ) نوـقتملا مـه  کـئلوا  اوقدـص و  نیذـلا  کـئلوا 
هب يدـنوادخ  تبحم  هار  رد  دروایب و  ناـمیا  ناربماـیپ  باـتک و  ناگتـشرف و  تماـیق و  زور  ادـخ و  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  يراـکوکین 

دهدیم و لام  ناگدرب  ندرک  دازآ  دننکیم و  راکـشآ  ار  دوخ  زاین  هک  ینادنمزاین  ناگدنام و  هار  رد  نایاونیب و  نامیتی و  نادنواشیوخ و 
اهتقـشم و اهیراوگان و  رد  هکنانآ  دـنیامنیم و  دـهعت  هب  افو  دـندنبیم  يدـهعت  هک  یماگنه  و  دـهدیم . تاـکز  درادیم و  اـپ  رب  ار  زاـمن 
. يوقتلل برقا  وه  اولدـعا  - 6 دنزرویم .) يوقت  هک  دنتـسه  نانآ  دـننارادرک و  تسار  نایوگتـسار و  نانآ  دـنیامنیم . یئابیکـش  اهتـشحو 

نم ءاشی  نم  اهثروی  ضرالا هللا  نا  -7 تسا .) رتکیدزن  يوقت  هب  تلادع  اریز  دیزروب  تلادع  )
رادلا کلت  - 8 تسا .) نایقتم  نآ  زا  روما  نایاپ  دراذگیم و  دهاوخیم  هک  یناگدنب  رایتخا  رد  ار  نیمز  دنوادخ  . ) نیقتملل هبقاعلا  هدابع و 

رد هک  میهدیم  رارق  یناسک  يارب  ار  ترخآ  يارـس  نآ  . ) نیقتملل هبقاعلا  اداسفال و  ضرـالا و  یف  اولع  نودـیریال  نیذـلل  اـهلعجن  هرخـالا 
هک يوقتاـب  مدرم  تاـیآ ، نـیا  داـفم  رباـنب  تـسا .) ناـیقتم  نآ  زا  روـما  ناـیاپ  دـنزادنایمن و  هارب  داـسف  دــنبلطیمن و  يرترب  نـیمز  يور 
ریز فاـصوا  ياراد  دـنهدب ، تاـجن  دـنرادب و  ظوـفحم  اهيدـیلپ  فارحنا و  لـماوع  دربتـسد  زا  ار  دوـخ  یناـسنا  تیـصخش  دناهتــسناوت 

رد یلاع  شرگن  - 2 دـشابیم . یتسه  یلاع  فراعم  لیـصحت  لطاب و  زا  قح  زییمت  لماع  هک  یلاع  ياهیهاگآ  نیرب و  مهف  - 1 دنشابیم :
شرگن نیا  دهدیم و  ناشن  ار  اهنآ  ندوب  یهلا  تایآ  هک  تادوجوم  نآ  يهراب  رد  نیرب  تخانش  ینیمز و  ینامـسآ و  تانئاک  تالوحت و 

اب يوقت  تفـص  نیا  هچرگا  يونعم ، يدام و  یگدنز  ياهدادیور  ربارب  رد  یقطنم  میمـصت  هدارا و  - 3 تسین . هتخاس  یمسر  تامولعم  زا 
وا میمـصت  هدارا و  هب  یمدآ  یگدـنز  يانبم  لصا  هک  ددرگیم  نشور  يدـج  لمات  تقد و  كدـنا  اب  یلو  دـیامنیم ، زیچاـن  یحطـس  رظن 

هيریگعضوم ینوگرگد  هب  رظن  اب  هدوب  عونتم  ددعتم و  تاقوا  بلغا  یگدنز  رد  صاخشا  ياههدارا  اریز  دراد . یگتسب 
، دنراد هدهع  هب  ار  شقن  نیرتیتایح  نیرتساسح و  میمصت  هدارا و  یگنوگچ  دنلوحت ، لاح  رد  امئاد  هک  یتایعقاو  اهدادیور و  ربارب  رد  ا 

یبوخب وا  ياهمیمـصت  هدارا و  یگنوگچ  زا  ناوتیم  ار  ناـسنا  کـی  ياهدادعتـسا  یگنوگچ  اهيریگفدـه و  یناور و  عضو  هکیروـطب 
نیا ناربمایپ . و  تسا ) يرـشب  ياهدرد  نامرد  يهخـسن  نیرتهناعطاق  هک   ) ینامـسآ باتک  ناگتـشرف و  ادـخ و  هب  ناـمیا  - 4 درک . فشک 

يهدـنهد شرورپ  تسین ، ریذـپناکما  اـهنآ  نودـب  تاـیح  یعقاو  مظن  تلادـع و  هـکنیا  يهفاـضاب  تـسا ، نـیقتم  فاـصوا  زا  هـک  دـیاقع 
نکهشیر هار  رد  اههتخودنا  زا  هدافتسا  - 5 دشابیم . یگدنز  رد  ییارگچوپ  زا  ییاهر  رـصحنم  لماع  یحور و  ياهتمظع  اهدادعتـسا و 
دناوتیمن نآ  نودـب  ياهعماج  درف و  چـیه  هک  تسا  يداـصتقا  لـئاسم  میظنت  نیقتم  تفـص  نیا  يهصـالخ  ناـگدرب . يدازآ  رقف و  ندـش 

اب ناسنا )  ) کچوک تیاهنیب  نداهن  سامت  رد  رصتخم : ترابع  کی  اب  وگوه  لوق  هب  هک  زامن ، نتشاد  اپرب  - 6 دشاب . هتشاد  تایح  ياعدا 
يهیآ رد  هک  یتیمها  اـب  رایـسب  يهتکن  هرـصبت - هاـکز . ناونعب  تاـیلام  تخادرپ  - 7 دـشابیم . تفرعم  لاح  رد  ادـخ )  ) گرزب تیاـهنیب 
، دزاسیم نکهشیر  شفلتخم  لاکشا  رد  ار  رقف  هک  ییاهتخادرپ  موزل  نایب  يهفاضاب  هک  تسنیا  دراد ، دوجو  هیآ 177 ) هرقبلا   ) هطوبرم

تاکز و مانب  هناعطاق  نیعم  تیمک  کی  دوش ، تخادرپ  دیاب  هک  یقوقح  دوشیم  مولعم  دهدیم . رارق  نیقتم  فاصوا  زا  القتسم  ار  تاکز 
-9 ناـمیپ . دـهعت و  هب  لـمع  - 8 دـشاب . یفاک  هعماج  يداـم  تاـجایتحا  نتخاـس  عفترم  يارب  یتسیاـب  تخادرپ  رادـقم  هکلب  درادـن ، هریغ 
-11 تلادع . - 10 تسا . هتفرگ  ارف  ار  يرـشب  یگدـنز  نوماریپ  هک  سرت  تشحو و  لماوع  اهتقـشم و  اهيراوگان و  ربارب  رد  یئاـبیکش 
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. نیمز يور  رد  ندرک  داـسف  یبلطيرترب و  زا  يرود  - 12 دوب . دهاوخ  نیقتم  اب  نیمز  يهرک  رد  اهناسنا  یگدنز  ییاهن  تشونرـس  يربهر 
اهغورد و اهيرگلواپچ و  اهيرگهلیح و  اهيزابرکم و  نیمادک  دننک ، داجیا  نیمز  يور  رد  ار  هلـضاف  يهنیدم  دنناوتن  فاصوا  نیا  رگا 

امبرلف قحلا  لق  نئل  لعف و  امیدقل  لطابلا  رما  نئلف  لها  لکل  لطاب و  قح و  دروآ !!!؟ دنهاوخ  دوجوب  ار  ینامرآ  يهنیدـم  نیا  اهيرگمتس 
رد قح  رگا  و  درادن ، یگزات  دشاب ، شیازفا  رد  لطاب  رگا  دراد . صوصخم  یلها  دوخ  يارب  کیره  و  یلطاب ، دراد و  دوجو  یقح   ) لعل و 

تیلقا نایارگلطاب و  لطاب و  تیرثکا  تسا .) ریذپناکما  شیارجا  هدوب  ققحت  لباق  قح  لاحنیا  اب  تسین ) قح  يارب  یـصقن   ) دـشاب تیلقا 
بوسنم دنچ  ياهناورپ  رطاخ  رهب  ار ز  نتشیوخ  ایند  عمش  دزوسب  دیاهدینشن : رگم  نایارگقح  قح و 

ناـگمه مه  ار  سوسحم  تقیقح  نیا  درادـن !؟ هطقن  کـی  زا  شیب  هریاد  یقیقح  زکرم  وطـسرا : لوـقب  دـینادیمن  رگم  ینادـمه  ماـمغ  هب 
رادـقم يهبـساحم  هک  تسا  نشور  مه  تیعقاو  نیا  تسا . مداتفه  کی  دودـح  رد  ام  ندـب  يهمه  نزو  ربارب  رد  اـم  زغم  نزو  هک  مینادیم 

لباق ود  نیا  الصا  هکلب  تسا ، زیچان  رایسب  رایـسب  اهنت  هن  زغم  يهمه  لباقم  رد  دنک ، دابآ  ار  یناهج  تسا  نکمم  هک  ياهشیدنا  جوم  کی 
قوف اهشزرا  اهتمظع و  عوضوم  هک  مینادیم  نیقی  روطب  میراد ، تعیبط  ملاع  رد  ام  هک  ینیع  تادهاشم  نیا  اب  دنتسین . یمک  يهسیاقم 

ياهدومن تیلقا  هکنانچ  دـشاب ، ود  نآ  شزرا  ای  تیعقاو و  لیلد  دـناوتیمن  نایارگلطاب  لطاب و  ياهدومن  تیرثکا  نیارباـنب  تسا  تیمک 
قوف هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  یتسه  تمظع  اب  ناـهج  ددرگ . یقلت  ود  نآ  یـشزرایب  تیعقاو و  مدـع  يارب  یلیلد  دـیابن  ناـیارگقح  قح و 

یگرزب هب  هک  یمجح  اب  اهرازاک  میریگب : رظن  رد  شتارک  زا  یـضعب  اب  ار  اضف  زا  ياهطقن  حیـضوت ، يارب  تسا . ام  یباـیزرا  تابـساحم و 
زا رتدایز  ربارب  دـص  هک  يرون  اب  ار  نامـسآ  يهنهپ  اهنآ  دنتـسه . يزتناف  زیگنامهو و  ياهزیچ  دنـشابیم ، اـم  دیـشروخ  ربارب  نویلیم  دـص 

یم رظنب  زیچان  دروخ و  اهرازاک  رما  يداب  رد  دناشوپیم . دشابیم ، شاهراتس  درایلیم  دص  اب  ام  ناشکهک 
درایلیم هد  يهلصاف  رد  ابیرقت  دنراد ، رارق  اهیباحس  نیرترود  ياروام  رد  یتح  هک  تسا  اهنآ  رود  رایسب  يهلصاف  زا  یشان  رما  نیا  دنیآ و 

ینیعم نیناوق  اـب  دـناوتیم  هدـننکهریخ  تمظع  همهنیا  راـمولاپ .) هوک  گرزب  پوکـسلت  اـیلارتسا - كراـپ  ییویدار  يهناخدـصر  . ) يرون
نودب روآماسرـس ، تیرثکا  نآ  ربارب  رد  تیلقا  نیا  اب  تایح  يهدیدپ  یلو  دـنک ، ادـیپ  ییانـشآ  تمظع  نآ  اب  ناسنا  دوش و  هداد  حیـضوت 
لماکت حور  لباقم  رد  ناور  ناور و  لباقم  رد  هک  تاـیح  زاـب  دـشابیمن . كرد  لـباق  نیراـپوا  لوقب  ارچ  نوچ و  نویلیم  تفه  هب  خـساپ 

يارب هزادـنا  ره  هک  میراپـسب . رطاخب  دـیاب  ار  مهم  نوناق  نیا  دـشابیمن . هتفای  لـماکت  حور  تمظعاـب  هسیاـقم  لـباق  دراد ، تیرثکا  هتفاـی ،
هک ددرگیم  مولعم  دشاب ، هتشاد  دوجو  یعونتم  ياهتیفیک  اب  يرتشیب  لماوع  تلاخد  هب  جایتحا  ءییـش  کی  رارمتـسا  ای  ندمآ و  دوجوب 

یناسنا هتفای  لماکت  حور  ود ، ره  زا  رتالاب  ناور و  نآ  زا  رتالاب  تایح و  يهدیدپ  دننام  تسا  تمظعاب  انعمرپ و  یتیعقاو  ياراد  ءییـش  نآ 
کی ات  هک  دـیاب  اهلاس  هک : مینادیم  دـیازب و  دـنزرف  وت  وچ  یتیگ  ردام  زا  هک  ات  ار  کـلف  ریپ  ردـپ  دـیابب  رایـسب  ربص  هک : مینادـیم  تسا .

دیاب ك اهرمع  نمی  ردنا  قیقع  ای  ناشخدب  رد  ددرگ  لعل  باتفآ  یلصا ز  گنس 
ای ددرگ  درک  يافولاوب  ياهفطن  مدآ  تشپ  زا  ات  هک  دیاب  اهنرق  نخس  نیریـش  يرعاش  ای  وکن  ددرگ  یملاع  عبط  يور  زا  یکدوک  کی  ات  ه 

مانب درف  کی  دـنوریم ، دـندنبیم و  ورف  نآ  زا  هدـید  دـنیآیم و  یکاـخ  يهرک  نیا  رد  ناـسنا  اـهدرایلیم  هکلب  اـهنویلیم  نرق  سیو  دوش 
كاخ يور  دـنیآیم و  شیب  مک و  ای  لاس  داتـشه  ای  داتفه  کـی  ره  ناـسنا  اـهدرایلیم  دـسریم . یلماـکت  تاـیح  باـصن  دـح  هب  طارقس 
ناسنا اهنویلیم  ددرگیم . لامک  يوک  راپـسهر  كاپ  ناج  زا  یهاگآ  اب  دزیخیم و  رب  كاخ  زا  لیلخ  میهاربا  ماـن  هب  درف  کـی  دـنطلغیم ،

ار تعیبـط  ناـهج  داوم  دوشیم و  ادـیپ  یکدـنا  ياـهناسنا  دـنزاسیم . کلهتـسم  دوخ  یگدـنز  يارب  ار  تعیبـط  ناـهج  داوم  دـنیآیم و 
ار تعیبط  ناـهج  داوم  دوشیم و  ادـیپ  یکدـنا  ياـهناسنا  دوریم . دـهدیم و  میلعت  اـهناسنا  هب  ار  حیحـص  يرادربهرهب  هار  دسانـشیم و 
رمع و لاس  داتفه  تشذگ  قوف  صاخـشا  هنوگنیا  یعقاو  رد  دوریم . دهدیم و  میلعت  اهناسنا  هب  ار  حیحـص  يرادربهرهب  هار  دسانـشیم و 
اب رایـشه  ناسنا  کـی  دوریمن  ناـمگ  هصـالخ  یلعلادـبع  نآ  تسا  نرق  دـص  هکلب  دـننوخ -، ناوختـسا و  گر و  یتشم  نزو و  ولیک   70

اب تیرثکا  بیرف  زاب  دشابیم ، تیرثکا  تیلقا و  قوف  ود ، نآ  زا  کیره  ناهاوخاوه  شزرا  لطاب و  قح و  كالم  هکنیا  نتسناد 
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يور هچنآ  تشگزاـب  تسا  كدـنا  هچ   ) لـبقاف ءییـش  ربدا  اـملقل  و  درادرب . ییارگقـح  قـح و  زا  تـسد  هدروـخ  ار  ناـیارگلطاب  لـط و 
نیا درادن . تشگرب  هدشن  هبساحم  ياهدادیور  يهلیسوب  زج  دش ، هدینادرگ  یگدنز  باتک  زا  هک  یقرو  تسا .) هدیزخ  هتشذگب  هدینادرگ 

يارجم رد  هک  یتـیعقاو  چـیه  هاگدـید  نیا  زا  رظن  اـب  ضحم . یفـسلف  مکی - هاگدـید  درک : حرطم  ناوـتیم  هاگدـید  ود  زا  ار  مهم  هلئـسم 
جنـسنامز رد  ثداوح  ریجنز  زا  تسا  يدادـتما  هک  ناـمز  يهتـشذگ  تاـظحل  هک  تهجنآ  زا  هن  تسین ، رارکت  لـباق  دریگب ، رارق  تکرح 

ششک میناوتیم  ام  ینعی  دشابیم ، روصت  رد  رارکت  لباق  يرشب  زغم  زیگناتفگش  يورین  تهجب  ینهذ  دادتما  اریز   ) ددرگیمن رب  ام  نهذ 
تیعقاو تسین ، تشگرب  لباق  هک  یعوضوم  زا  ام  روظنم  هکلب  مینک ) رارکت  مسجم و  نهذ  رد  ار  هتـشذگ  هام  کی  ای  تعاـس  کـی  درجم 

ینوگرگد نیا  دـنوشیم  نوگرگد  تعیبط  داوم  دـنرذگرد . يرگید  زا  سپ  یکی  نامز  نایرجلامئاد  راـبیوج  رد  هک  تسا  ثداوح  دوخ 
لیدـبت هریغ  ترارح و  راک و  هب  و  دـندرگیم ، کلهتـسم  اـهيژرنا  دـشابیم . اـم  ناـهیک  يازجا  يهمه  ینورب  ینورد و  تارییغت  هب  دنتـسم 

، دنوریم رگید  يهدام  ای  برس  هب  ور  اتب  افلآ ، يهعشا  نتخاس  رشتنم  اب  ویتکاویدار  رصانع  دنتسین ، یلوا  لاحب  تشگزاب  لباق  دنوشیم و 
رظنب هک  دنتسه  دنک  رایـسب  لیدبت  لاح  رد  دنـسریم ، رظنب  رادیاپ  هک  مه  رگید  يهدام  برـس و  نآ  دنرادن ، یلوا  تلاحب  تشگرب  رگید 
روطب ای  میقتـسم  روطب  میرگنب ، هچ  ره  هب  يژرنا  ياهمتناوک  اـت  هتفرگ  اـهرازراک  اـهناشکهک و  زا  هصـالخ  دـنیآیم . ریغتم  ریغ  دـکار و 
نایمدآ یگدنز  ياهدادیور  ثداوح و  سوسحم - ینیع و  مود - هاگدید  مینیبیم . تشگرب  لباقریغ  تکرح  تلاح  رد  ار  نآ  میقتسمریغ 

ع)  ) نینموملاریما يهلمج  اقب  ردـنا  ندـش  ون  زا  ربخ  یب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  يولوم : لوقب  دـنکیم و  تیعبت  نوناـق  نیمه  زا  زین 
ورملق رد  هچ  يدرف و  ورملق  رد  هچ  يدرف و  ورملق  رد  هچ  یمدآ  يور  شیپ  زا  هچنآ  هک  دوـشیم  ریـسفت  نینچ  یموـمع ، نوناـق  نیارباـنب 

ای هتـشذگ ، هباشم  يدادیور  تسا ، هتـشگرب  هک  هچنآ  تفگ : ناوتیم  هک  تردن  هب  رگم  تسین ، تشگرب  لباق  دیزخ ، هتـشذگب  یعامتجا 
. تسا كدنا  رایسب  تباث  ياههیاپ  رب  یکتم  دادیور  دراد و  تباث  ياههیاپ  رب  هیکت  هک  تسناد  دادیور  نامه  نیع 

هحفص 8] ]
اـههچیزاب و زا   ) دراد ور  شیپ  ار  خزود  تشهب و  هک  سک  نآ   ) هماـما راـنلا  هنجلا و  نم  لغـش  مهدزناـش  يهبطخ  يهـیقب  یموـمع  ریـسفت 

ریسفت رد  خزرب  خزود و  تشهب و  يهرابرد  ار  حورشم  ثحابم  خزود  تشهب و  تسا .) نادرگیور  اهیتوافتیب ) زارد و  رود و  ياهوزرآ 
. میاهدرک حرطم  يهحفـص 462  مهن  دلجم  يهحفـص 705 و  مراهچ  دلجم  ات 659 و  يهحفـص 650  زا  مود  دلجم  يونثم  لیلحت  دـقن و  و 

تقیقح نیا  یمالـسا  ربتعم  عباـنم  عومجم  زا  میوشیم : رکذـتم  رـصتخم  روطب  ار  مهم  بلطم  دـنچ  قوف  يهلمج  ریـسفت  رد  دوش . هعجارم 
یلاع ذئاذل  نآ  - 2 تسا . هدومن  هدامآ  يوقت  تلیـضف و  اب  ياهناسنا  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یهاـگیاج  تشهب  - 1 هک : دوشیم  هدافتسا 

تمظع یتح  تسین . هسیاقم  لباق  يدام  يایند  نیا  ذئاذل  اهیـشوخ و  اب  تشگ  دهاوخ  تلیـضف  يوقت و  اب  ياهناسنا  بیـصن  تشهب  رد  هک 
نینچ ربتعم  یتیاور  رد  هتکن  نیا  درادن . یتهابـش  میمانیم ، یحور  ذئاذل  یناگدنز  نیا  رد  ام  هک  هچنآ  اب  هک  تسا  ياهجرد  رد  ذئاذل  نآ 

نیا رهاظ  هچ  رگا  هرـصبت : تسا .) هدید  ار  اهنآ  یمـشچ  هن  تسا و  هدینـش  ار  اهنآ  یـشوگ  هن   ) تار نیع  تعمـس و ال  نذا  ال  تسا : هدمآ 
یلو چ دنکیم ، نایب  تسا ، هدش  هدینش  هدید و  ایند  نیا  رد  هک  هچنآ  زا  ار  یتشهب  ذئاذل  ندوب  رتالاب  تیاور 

زا مشچ  یناوتاـن  تفگ : ناوتیم  تساـیند ، نیا  رد  یمدآ  تیدوجوم  شیاـجنگ  زا  رتـالاب  یتـشهب  ذـئاذل  هک  تسنیا  یقیقح  دوـصقم  نو 
هک تساهناسنا  رثکا  يارب  نتخاس  مهف  لباق  روظنم  هب  لاثم و  ناونعب  تسا ، هدـمآ  تیاور  رد  هک  یتشهب  ذـئاذل  ندینـش  زا  شوگ  ندـید و 

ار دوخ  ياهوزرآ  لایما و  يهمه  تلادع ، هب  لمع  هار  رد  ناسنا  کی  هک  یتقو  هکنیا - حیـضوت  دـنراد . راک  رـس و  تاسوسحم  اب  هراومه 
رد دوخ  نورد  رد  يدام  ذـئاذل  يهمه  قوف  یتذـل  هک  تسا  تسرد  درذـگیم ، اهیهاوخدوخ  کلهم  ياههندرگ  زا  دراذـگیم و  اپ  ریز 

زورب دریگیم ، ماجنا  نآ  رد  حور  تیلاـعف  هک  یگنت  نادـیم  رد  يداـم و  دودـحم  دـبلاک  رد  یلاـع  تذـل  نیا  هک  مینادیم  یلو  دـباییم ،
، دیآیم دوجو  هب  تسا  ندب  هک  حور ، تیلاعف  نادیم  رد  تلادـع  رثا  ناونع  هب  هک  تسا  نامه  هنالداع  راتفر  یعیبط  تذـل  ینعی  دـنکیم .

شاداپ ناونع  هب  هک  یتوکلم  يهجیتن  نیا  دـجنگب . دودـحم  گنت و  نادـیم  نآ  رد  دـناوتیمن  تلادـع  هب  لمع  یعیبط  يارواـم  رثا  نکلو 
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اهتقـشم و اـب  هـک  یخزود  ياـهرفیک  تـسا  نـینچمه  دـشابیمن . تاـیدام  هداـم و  ورملق  رد  قـقحت  لـباق  تـسا ، هدـمآ  نآرق  رد  یتـشهب 
، شزرا اب  فورظ  روهط ، بارش  دننام  يدام  تذل  لماوع  زا  يرادقم  دیجم  نآرق  رد  - 3 دشابیمن . هسیاقم  لباق  یگدنز  نیا  ياههجنکش 

روح اههویم ،
تذـل لماوع  نیا  یناعم  هک  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  تشگ . دـهاوخ  يوقت  اـب  مدرم  بیـصن  تشهب  رد  هک  تسا  هدـش  هدرب  ماـن  روصق …  و 

ریاس نوکس و  تکرح و  رارکت و  عفد و  مضه و  قوف  هک  دنتـسه  یقیاقح  هکلب  میـسانشیم ، ایند  نیا  رد  ام  هک  تسین  میهافم  نآ  يدام ،
عوضوم نیا  مهف  يارب  دنشابیم . اهنآ  رب  قیبطت  لباق  روصق  روح و  هویم و  فرظ و  بارش و  ظافلا  هچ  رگا  دنـشابیم ، ینامـسج  ضراوع 

هداد تبـسن  یناور  ياههدیدپ  هب  هک  ار  یباریـس  یگنـشت و  یمرگ و  یکنخ و  یکیرات و  ینـشور و  دـننام  یظافلا  ندرب  راک  هب  میناوتیم 
تلاـح نآ  هکلب  تسین ، یکیزیف  یئانـشور  دوصقم  هک  تسا  ملـسم  تسا  نشور  هیـضق  نیا  رد  ملد  میئوگیم : میریگب . رظن  رد  دـنوشیم ،
کنخ راکتیانج  لتاق  نآ  زا  ماقتنا  يهرظنم  ندـید  اب  نم  لد  دـیمان . ینورد  یئانـشور  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  یناور  یهاـگآ  طاـسبنا و 

امـش هک  ار  صخـش  نآ  تسا ، رادروخرب  ابیز  ناور  کی  زا  ام  زیزع  تسود  تسا ، هدـش  ریـس  امـش  يرارکت  بلاطم  ندینـش  زا  ملد  دـش ،
شرکـشلرس سگمرخ  دـش  تبقاـع  تفرگ  رخ  مد  تشاذـگب  ار  قـشع  دراـخیم : ار  وا  ناور  هسوـسو ، ياهـسگمرخ  دـینکیم ، فیـصوت 

رد تبحم  میـسن  دـشکیم ، رب  رـس  وا  لد  رد  هنیک  جوم  شرگ  نوچمه  دـهد  شراـخ  یمه  هک  لاـیخ  نآ  تسا و  هسوـسو  نآ  سگمرخ 
وا حور  تسا ، هتفرگ  ندیزو  وا  نورد 

لیلد تسا ، هتفر  راک  هب  یتشهب  شاداپ  ناونع  هب  زیچان  يدام  یناعم  اـب  نآرق  رد  هک  یظاـفلا  نیارباـنب ، تسا …  یناـسنا  ياـهتمظع  تسم 
يویند دودحم  رقحم و  داوم  یتشهب  ياهـشاداپ  هک  بلطم  نیا  نتفریذـپ  يارب  دنـشابیم . رقحم  ياهزیچ  یتشهب  ياهـشاداپ  هک  تسین  نآ 
يرشب يامظع  ریاس  هللا و  ءایلوا  ءایصوا و  ناربمایپ و  هک  دنکیمن  رواب  یلقع  قطنم و  چیه  هک  مینک  حرطم  ار  هلئسم  نیا  میناوتیم  تسین ،

یلع الثم  ینعی  دنروایب !! تسد  هب  ار  يویند  راب  تذل  داوم  نیمه  تیدبا ، ناهج  رد  هکنآ  يارب  دنرادرب ، ایند  نیا  راب  تذـل  داوم  زا  تسد 
لایما و يهمه  زا  تشذگ  یهلا و  تبحم  يوقت و  يراکادف و  شـشوک و  همهنآ  دراذـگب و  رانک  ار  یهاوخدوخ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب 
هب ترخآ  رد  ار  روبزم  داوم  یهاوخدوخ و  ات  دنک  رظن  فرص  ایند  نیا  ياهراسهمشچ  خاک و  رانا و  بیس و  زا  و  دهدب ، ماجنا  ار  اهوزرآ 

هللاناوضر و  یلاعت ) يادخ  رادید   ) هللاءاقل ار  لماکت  دشر و  نایاپ  هک  تسا  هدـش  دراو  دـیجم  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  - 4 دروایب !! تسد 
هکنیا تسین . هسیاقم  لباق  یتذـل  زایتما و  چـیه  اـب  شاداـپ  هجیتن و  نیا  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  دـنکیم . یفرعم  یلاـعت ) يادـخ  ياـضر  )

هللاناوضر ع هللاءاقل و  هک  تسنیا  يارب  تسین  هسیاقم  لباق  یتذل  زایتما و  چیه  اب  میئوگیم :
دیشروخ ربارب  رد  هک  دنتـسه  یئاههیاس  دننام  یتسه  ملاع  ذئاذل  تازایتما و  يهمه  هک  ینابر  توکلم  ناهج  هب  حور  دورو  زا  تسا  تراب 

رد تسا  شیوخ  عبنم  هب  هتـسباو  هک  شیاهتمظع  يهمه  اب  ار  دوخ  الاو  ماقم  نآ  رد  حور  تقیقح  رد  دـندرگیم . دوبان  وحم و  ناـهج  نآ 
نیمادک زا  ایند  نیا  رد  دننیبیم ، ار  تیدـبا  یگدـنز ، نایاپ  رد  هکنانآ  درب !!؟ راکب  اجنآ  رد  ار  يویند  تذـل  موهفم  ناوتیم  ایآ  دـباییم ،

زا  ) دراد ور  شیپ  ار  خزود  تشهب و  هک  سکنآ  دیوگیم : ریسفت  دروم  يهلمج  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دنشوپب ؟ مشچ  دیاب  اههدیدپ 
دوجو هب  يارب  هکنانچ  میئوگیم : هلمج  نیا  حیـضوت  يارب  تسا . نادرگیور  اهیتوافتیب ) زارد و  رود و  ياـهوزرآ  لاـیما و  اـههچیزاب و 

هدرک و روبع  دوخ  ینوناق  هار  زا  دناوتب  روبزم  يهدیدپ  ات  تسا  مزال  یصوصخم  طباور  طئارـش و  داوم و  تعیبط ، ورملق  رد  تایح  ندمآ 
، دراد ترورـض  یمدآ  ینورد  تایح  رد  نیعم  طباور  طئارـش و  ناور ، ندمآ  دوجو  هب  يارب  هکنانچ  و  دـیامن ، زورب  تعیبط  يهنحـص  رد 
اب دناوتب  هک  دراد  نآ  شـشوک  راک و  نادـیم  يزاس  كاپ  حور و  هاگرذـگ  میظت  هب  جایتحا  زین  تیدـبا  يارب  حور  یگتـسیاش  یگدامآ و 

يهدامآ و درذگب و  یناویح  تسپ  ياهسوه  يوه و  تعیبط و  ياهناتسراخ  اهخالگنس و  زا  دوخ  تیدوجوم  ظفح 
نآ اب  هزرابم  یـشوپمشچ و  تسا . ناوارف  یلماکت ، ریـسم  رد  حور  شخب  هجیتن  شالت  يارب  محازم  لـماوت  عناوم و  ددرگ . تیدـبا  هب  دور 
لیس رد  تیصخش  تایح و  نتخاس  اهر  هک  دنک  راکنا  ار  تقیقح  نیا  دناوتب  هک  تسیک  تسا . تیدبا  هب  دورو  طرش  نیرتیـساسا  عناوم ،
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زا لیـصا  يهدـیدپ  ود  نیا  نتـشادهگن  ایآ  تسا ؟ تیـصخش  تایح و  نتخاس  دوبان  يواسم  فلاخم ، مهبم و  ياهدادـیور  لـماوع و  هاـگ 
تسا تسرد  تسین ؟ ینافوط  ياوه  رد  ياهلیتف  غارچ  يهلعش  نتشادهگن  هب  هیبش  سانـشن ، ناسنا  نایمدآ  تعیبط و  محازم  لماوع  عناوم و 

تردق و نیرتمک  شتیـصخش  یلـصا  يهفطن  تایح و  نتخاس  رد  یناسنا  چیه  تسا و  يدنوادخ  يهتخاس  یمدآ  تیـصخش  تایح و  هک 
اب ود  نآ  يزیمآگنر  تیـصخش و  تایح و  همادا  ظفح و  هکنیا  رد  درادـن  دـیدرت  دـنمدرخ ، هاـگآ و  ناـسنا  چـیه  یلو  درادـن ، يراـیتخا 

تروص فرطیب  فلاخم و  مهبم و  لـماوع  نارازه  يارجم  رد  میتفگ  هکناـنچ  همادا  طـفح و  نیا  تسا . یمدآ  راـیتخا  رد  بولطم  تیفیک 
قفاوم لماوع  دوس  هب  ار  فرطیب  تاعوضوم  باختنا و  ار  قفاوم  لماوع  فذـح و  وپاکت  نیا  رد  ار  فلاخم  لماوع  یتسیاـب  اذـل  دریگیم .

نینموملاریما يهلمج  ياـنعم  تسنیا  درک . يریگوـلج  قـفاوم  لـماوع  اـب  تفلاـخم  ضرعم  رد  اـهنآ  نتفرگ  رارق  ناـکما  زا  هدوـمن  هیجوـت 
: دیوگیم هک  مالسلاهیلع 

اریز تسا . نادرگیور  اـهیتوافتیب  زارد و  رود و  ياـهوزرآ  لاـیما و  اـههچیزاب و  زا  دراد ، ور  شیپ  رد  ار  خزود  تشهب و  هک  سک  نآ 
، میدـش رکذـتم  هک  یباختنا  فذـح و  اب  دـشاب . هتـشاد  دـناوتیمن  نادرگرـس  نم  زج  یتیـصخش  یعیبط ، دوخ  نانع  نتخاس  اهر  اـب  یمدآ 

نیا اب  دـنکیم و  تیلاعف  تیدـبا ، يراذـگناینب  رد  یتایح  ياهوپاکت  اهفدـه و  نیرتیـساسا  ات  تکرح  نیرتزیچاـن  زا  یناـسنا  تیـصخش 
یشوپمشچ دروم  فذح و  دیاب  هک  لماوع  نآ  یلک  لوصا  دیآیم . رد  تکرح  هب  دوخ  يالعا  فده  ریـسم  رد  یگدنز  هک  تسا  نایرج 

سوه و يوه و  ندرکن  راهم  تسا ، ریذپناکما  هک  یسابل  ره  رد  يرگمتس  شنوگانوگ ، لاکشا  رد  یهاوخدوخ  زا : دنترابع  دنریگب  رارق 
:( مدرم هورگ  هس   ) يوه رانلا  یف  رـصقم  اجر و  ءیطب  بلاط  اجن و  عیرـس  عاس  دنـشابیم . حور  لامک  تکرح  محازم  هک  یناویح  ياهتذل 

رگا تسا .) شتآ  رد  شطوقـس  هک  تسیرـصقم  تسه و  يدیما  وا  يارب  هک  وردنک  يهدنیوج  دـنکیم و  ادـیپ  تاجن  هک  ایوپ  رگوپاکت  )
تیـصخش ندـیناسر  رمث  هب  يارب  یهار  چـیه  میراد ، یئانـشآ  شتیدوجوم  اب  هک  تسا  نیمه  ناـسنا  رگا  مینیبیم و  اـم  هک  تسنیا  ناـهج 
یگتفـشآ نیا  رای  دراد  تسود  شابم  غراف  یمد  رخآ  مد  ات  شارخیم  شارتیم و  هر  نیردنا  درادـن . دوجو  وپاکت  شـشوک و  زج  یمدآ 

هب ا هدوهیب  ششوک 
یگدنز و رد  شـشوک  راک و  یفـسلف  شزرا  ود  يونثم )  ) دـیود دـیابیم  راو  فسوی  هریخ  دـیدپ  ملاع  رد  تسین  هنخر  هچرگ  یگتفخ  ز 

شـشوک راک و  هجیتن ، لوصحم و  ندروآ  تسد  هب  يهلیـسو  اهنت  هک  تسا  ملـسم  مکی - شزرا  قافتا  تخب و  سناش و  ياـنعم  رد  یثحب 
نآ درادـن . یئانثتـسا  یناسنا ، نوئـش  زا  کی  چـیه  رد  تاـیح و  خـیرات  زا  ياهطقن  چـیه  رد  رادـیاپ  نوناـق  نیا  داد . ماـجنا  دـیاب  هک  تسا 

یقلت روبزم  نوناـق  ضقن  اـی  ءانثتـسا و  شـشوک ، راـک و  نودـب  تاـعوضوم  زا  یخرب  هب  ار  مدرم  زا  یـضعب  نتفاـی  تسد  هک  ناـحولهداس 
ار یعفانم  تازایتما و  هکنیا - یکی  دنزرویم : تلفغ  مهم  يهتکن  ود  زا  دـنریذپیم ، تیعقاو  دـننام  ار  قافتا  تخب و  سناش و  دـننکیم و 

رارق نانآ  رایتخا  رد  تلع  نودب  هک  دنشاب  یئاهلولعم  هک  تسین  نینچ  دنروآیم ، تسد  هب  شالت  نودب  اهناسنا  زا  یـضعب  یهاگهاگ  هک 
ياـهیریگ عضوم  تهج  هب  هک  تسنیا  تیاـهن  دـیآیمن ، دوجو  هب  تلع  نودـب  ناـهج  نیا  رد  یتیعقاو  چـیه  هکنیا  حیـضوت  دنـشاب . هتفرگ 

اهنآ تسا و  نوریب  ام  يریگ  عضوم  يهطیح  زا  لماوع  نآ  یهاگ  مینکیم و  كرد  ار  اهدادیور  نآ  لماوع  یهاگ  میراد ، هک  یصوصخم 
رد بیـس  کی  الثم  دراد . تیلاعف  راک و  هب  جایتحا  دوخ ، تلع  زا  يدادیور  ره  ندمآ  دوجو  هب  هک  تسا  ملـسم  یلو  مینکیمن ، كرد  ار 

يهخاش
هب تسا ، هتفرگ  رارق  نم  راـیتخا  رد  هک  ناکتـسا  ددـع  کـی  تسا ، هتفرگ  تروص  تخرد  رد  هک  تسا  یتیلاـعف  راـک و  لوصحم  تخرد 

نیا زا  هک  ياهجیتن  میامن . يرادربهرهب  نآ  زا  مناوتیم  نم  زورما  هک  تسا  هدمآ  رد  یلعف  تروص  هب  نیشام  ناسنا و  تیلاعف  راک و  هلیسو 
رد دوخ  یلعف  تروص  هب  هدرک  روبع  تیلاعف  راک و  هاگرذگ  زا  هکنیا  رگم  تسین  ملاع  نیا  رد  يدوجوم  چیه  هک  تسنیا  میریگیم  لصا 
نم - 1 دراد : ینوگانوگ  عاونا  ماهدادن ، ماجنا  نآ  يهرابرد  یـششوک  راک و  چیه  هک  نم  اب  عوضوم  نآ  طابترا  هکنیا - مود  تسا . هدـمآ 

ای متـسنادیمن  ار  نآ  ياـههبنج  رگید  هدومن ، روـظنم  ار  اـهنآ  زا  یخرب  نم  تسا و  هدوـب  ددـعتم  ياـهتلع  ياراد  هک  ماهداد  ماـجنا  يراـک 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


لاـثم ناونع  هب  دـنکیم . هوـلج  قاـفتا  تخب و  سناـش و  نم  يارب  راـک  يهلوـفغم  جـیاتن  زورب  دروـم  نیا  رد  مدوـب . هدرکن  يریگ  فدـه 
دوجو هب  رگید  بولطم  يهجیتن  هس  راـک  نیا  تسا . اـهنآ  ياـههویم  زا  هدافتـسا  اـم  روظنم  میراـکیم و  طاـیح  يهچغاـب  رد  ار  یناـتخرد 

هب يارب  نم  هک  دیوگیمن  یلقاع  ناسنا  چـیه  اهراک  هنوگنیا  رد  تسا . زاین  دروم  هک  ياهیاس  و  اوه ، تفاطل  زادـنامشچ ، یئابیز  دروآیم :
دوجو آ هب  ابیز  يهرظنم  اوه و  تفاطل  هیاس و  نم ، تخب  سناش و  يور  زا  ای  اقافتا  مدرک و  راک  هویم  ندروآ  تسد 

دنتـسم تسا  هتفرگ  تروص  تخرد  ندـینایور  رد  هک  يراـک  ناـمه  هب  ار  روظنم  ریغ  يهجیتن  هس  ره  یعیبـط  روعـش  يور  زا  هکلب  دـندم ،
يریگ فده  ار  روبزم  راک  دعب  راهچ  ره  میتسناوتیم  ام  هک  میمهفیم  مینکیم و  كرد  ار  راک  ندوب  يدعب  راهچ  تقیقح  رد  میزاسیم .

هن یتسدوب  وت  مقوشعم  تفگ  دـیوگیم : يولوم  هک  تیب  نآ  يانعم  تسنیا  میزاسب . بوسنم  اهنآ  صخـشم  للع  هب  ار  اـهنآ  جـیاتن  هدومن 
رب دـمآ و  هتـسپ  يوب  رب  تبل  یپ  معبط  یطوط  هک  رگن  متخب  رگید : رعاش  زا  ریز  تیب  نومـضم  ناـهج و  رد  دزیخ  راـک  زا  راـک  کـیل  نآ 

تسیراک ددعتم  ياهدادعتسا  داعبا و  زا  ام  یعالطایب  لهج و  زا  یشان  سناش ، تخب و  هب  دراوم  نیا  يراذگ  مان  تقیقح  رد  داتفوا  رکش 
نوناق يارجم  رد  دوخ  هک  هدشن  ینیب  شیپ  ياهدادیور  - 2 میاهتفرگ . رارق  نآ  رد  هک  تسا  ام  يریگعضوم  زا  یـشان  میاهداد و  ماجنا  هک 

یلو دنوشیم ، ریـستفت  قافتا  تخب و  سناش و  اب  دنریگیم ، رارق  ناسنا  صاصتخا  تیکلام و  يهقطنم  رد  و  دننکیم ، ادـیپ  ققحت  تیلع ،
هک تسا  اـم  یعـالطایب  لـهج و  نیا  دـیآیمن ، دوجو  هب  نوناـق  نودـب  يدادـیور  هدـیدپ و  چـیه  یتسه  ناـهج  نیا  رد  میتـفگ : هکناـنچ 

ار ناراب  رپ  هایس  ربا  نآ  تکرح  یماع  ناسیونخیرات  میهدیم . تبسن  تخب  فداصت و  هب  ار  هدشن  ینیب  شیپ  ياهدادیور 
، دناهداد تبسن  نوئلپان  یتخبدب  فداصت و  هب  دروآ ، مهارف  ار  نوئلپان  تسکـش  لماوع  نیرتیـساسا  زا  یکی  دیراب و  ولرتاو  رد  هنابـش  هک 
زا همه  همه و  ههبج ، نآ  رد  ناراب  نتخیر  ولرتاو و  ياضف  هب  شندیسر  نیعم و  ریسم  رد  نآ  تکرح  ربا و  يازجا  لکـشت  هک  یتروص  رد 

، دوب دادـیور  نآ  رد  نوئلپان  يراتفرگ  لماع  هک  هچنآ  دوب . هتخاس  یمتح  ار  دادـیور  نآ  ندـمآ  شیپ  هدرک ، يوریپ  تعیبط  يربج  نیناوق 
تشادن دوجو  ولرتاو  هب  نوئلپان  یـشکرکشل  رگا  هک  تسا  بلاج  هتکن  نیا  دوب . ههبج  نآ  ربا  اضف و  يهرابرد  وا  يهبـساحم  مدع  لهج و 

نایلاس اهزور و  دننام  زور  نآ  ولرتاو  رگا  رتهداس  ترابع  هب  دنتـشادیمن و  تکرـش  دادـیور  نآ  رد  نالک  نایهاپـس  اب  نوتگنیلو  رخولب و 
تئرج سکچیه  دـیرابیم ، دـمآیم و  یهایـس  ربا  يهعطق  دوب و  ناشنایهاپـس  نوتگنیلو و  رخولب و  نوئلپان و  زا  یلاـخ  هدـنیآ ، هتـشذگ و 

دیاب هک  تسا  تهج  نیمهب  تفرگ . ندیراب  دـش و  ادـیپ  ولرتاو  ياضف  رد  یهایـس  ربا  يهعطق  افداصت  بش  نالف  رد  هک : دـیوگب  درکیمن 
نایم هب  ینادان  ناسنا  ياپ  امتح  دوشیم ، حرطم  اهنآ  ياـنعم  هب  یهاـگآ  اـب  هک  یعقوم  سناـش  تخب و  فداـصت و  عوضوم  هک  درک  لوبق 

تخب و سناش و  فداصت و  دننام  یتاملک  تفگ : ناوتیم  اذل  دیامن . فارتعا  دوخ  لهج  هب  دهاوخیمن  هک  تسا  هدمآ 
رظن رد  اب  ار  يراک  اهناسنا  زا  یعامتجا  ای  درف  یهاـگ  - 3 دنشابیم . يرشب  ياهتلاهج  هب  یـشوپور  هدوب  نادان  مدرم  ربکت  يهتخاس  قافتا ،
ینیب شیپ  تیعقوم  نامز و  رد  دنـشابیم ، نآ  زورب  محازم  هک  یلماوع  تهج  هب  ضورفم  يهجیتن  دـنهدیم ، ماجنا  ینیعم  يهجیتن  نتـشاد 

زا سپ  دـهدیم و  همادا  دوخ  تیوقت  دوجو و  هب  اهدادـیور ، تاـیعقاو و  نیریز  حوطـس  رد  لاـح  نیع  رد  یلو  دـیآیمن ، دوـجو  هب  هدـش 
زا عالطایب  نایماع  دـنکیم و  زاربا  يرگید  جـیاتن  اـب  طولخم  اـی  یئاـهنت  هب  ار  ضورفم  يهجیتن  يرگید  تیعقوم  رد  اـی  یناـمز  تشذـگ 
هب یتهابش  هچ  رگا  میدرک ، حرطم  نونکا  هک  موس  بلطم  دنهدیم . تبـسن  قافتا  تخب و  سناش و  هب  ار  روبزم  يهجیتن  راک ، نآ  تقیقح 

هلوفغم جیاتن  مکی ، بلطم  رد  هک  تسنیا  توافت  نآ  دوش . هتفرگ  رظن  رد  دیاب  هک  دراد  دوجو  ود  نآ  نایم  یتوافت  یلو  دراد ، مکی  بلطم 
رد هک  یتروص  رد  دننکیم ، زورب  تیعقوم ، ینوگرگد  ای  نامز  تشذگ  هب  جایتحا  نودب  هدوب ، طوبرم  هدـش  ماجنا  راک  اب  میقتـسم ، روطب 

نامز و تشذـگ  هب  هکلب  دـنیآیمن ، دوجو  هب  تیعقوم  ینوگرگد  ینامز و  يهلـصاف  نودـب  میقتـسم و  روط  هب  هلوفغم  جـیاتن  موس  بلطم 
داصت میهافم  جاور  عویش و  رد  دنتسین ، سوسحم  هک  یعیبط  ياهدومن  ياروام  لماوع  - 4 دنراد . زاین  تالوحت  ندش  يرپس 

نینچ الومعم  دنریگیم . همـشچرس  نایمدآ  یناور  ياهتیلاعف  اهورین و  زا  لماوع  هنوگنیا  دـنراد . یهجوت  لباق  شقن  تخب ، سناش و  ف و 
نامگ دـنوشیم و  رهاظ  اهنآ  لابند  رد  هک  مینکیم  رـصحنم  یئاـهدومن  رد  ار  یناور  ياـهلاعفنا  اـهتیلاعف و  صاوخ  جـیاتن و  اـم  هک  تسا 
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ام ناور  رد  یلاعفنا  ای  یتیلاـعف  تسا  نکمم  هکیتروص  رد  دروآیم ، دوجو  هب  اروف  ار  دوخ  هباـشم  ياهجیتن  یتیلاـعف  هنوگ  ره  هک  مینکیم 
رد اهدـعب  صاوخ  راثآ و  نیا  دـنک . دـیلوت  ناور  قیمع  حوطـس  رد  ار  لاعف  یـصاوخ  راثآ و  یحطـس  جـیاتن  يهفاضا  هب  دـتفیب و  ناـیرجب 

اهدومن و نیا  نایم  طابترا  زا  ام  نوچ  دـنروآیم و  دوجو  هب  ار  يرگید  یناور  ياـهدومن  دـنوشیم و  راـک  هب  تسد  بساـنم  ياـهتیعقوم 
. دنـشابیم سناش  تخب و  هب  طوبرم  یقافتا و  یفداصت و  يروما  اهدومن  نآ  مینکیم  لایخ  میرادـن ، یهاگآ  هتـشذگ  تالاعفنا  اهتیلاعف و 

تالالتخا زورب  نامز و  تشذگ  اب  سپـس  دنهدیم و  ناشن  زیچان  یئاهدومن  ندمآ ، دوجو  هب  زاغآ  رد  هک  یناور  قیمع  ياههدـقع  دـننام 
یفطاـع شور  حیحـص و  ینـالقع  راـتفر  کـی  تسا  نکمم  سکعلاـب  و  دـنهدیم . زورب  ار  دوخ  رادهشیر  صاوخ  جـیاتن و  عونتم ، یناور 

طا هک  یماع  مدرم  دروایب و  دوخ  لابند  رد  ار  ياهدشن  هبساحم  صاوخ  جیاتن و  هک  دنک  داجیا  ناور  رد  صوصخم  يدشر  تسرد ،
لماوع زا  هک  دندراد  دوجو  رگید  ياهدادـیور  - 5 دـنمانب . فداصت  تخب و  سناش و  ار  صاوخ  جـیاتن و  نآ  دـنرادن ، تلع  نیا  زا  یعال 

. دنشابیم یقافتا  یسناش و  یفداصت و  هدوب  تلع  نودب  اهدادیور  نآ  هک  دنربیم  نامگ  هاگآان  مدرم  دنریگیم و  همـشچرس  یعیبط  قوف 
لاثم ناونع  هب  دنهدیم . تبسن  ینهذ  يهتخاس  شیپ  لوصا  هب  ای  لوهجم  یللع  هب  ار  اهدادیور  عون  نیا  هک  دنتسه  مه  ناهاگآ  زا  یـضعب 
هورگ نآ  نایماع و  تسا . هتفرگ  رارق  رظن  فالتخا  دروم  تسا ، هدـمآ  رد  اهناشکهک  تروص  هب  اجیردـت  هک  تقلخ  يهدام  نیلوا  راجفنا 

فداصت ددرگیم ، لتخم  نانآ  يهتخاس  شیپ  لوصا  دنهدب ، تبسن  تعیبط  قوف  تلع  هب  ار  نیداینب  يهثداح  نیا  رگا  هک  ینادنمـشناد  زا 
ار نآ  يهدنرب  راکب  دورب ، راک  هب  هدیدپ  نیرتزیچان  يهرابرد  یملع  ياههاگشیامزآ  رد  رگا  هک  یناونع  نامه  دنشکیم ، شیپ  ار  قافتا  و 

هدیمان يدنوادخ  تیشم  هک  نیرب  تلع  زج  روبزم  راجفنا  يارب  یتلع  چیه  نوچ  دنزاسیم . لقتنم  یناور  ناتسرامیب  هب  هاگشیامزآ  زا  اروف 
هب يرـشب  نهذ  ياهلاقتنا  تاـفاشتکا و  سب . تسا و  نوچ  یب  قلاـخ  نآ  راـک  گرزب  دادـیور  نیا  میئوگیم : اذـل  درادـن ، دوجو  دوشیم 

فشتکم و دیاب  هک  یعیبط  نایرج  نیا  نتفریذپ  اب  ینعی  تسا ، لیبق  نیا  زا  زین  تامولعم  يهدرپ  تشپ  تالوهجم 
هک تساـناوت  قلاـخ  تیـشم  لاـقتنا ، لـماع  نیرخآ  دـیامن ، تکرح  دـشوکب و  یبرجت  یقطنم و  هار  زا  لوهجم ، هب  یباـیهار  يارب  عرتـخم 

تلاخد هنوگنیا  دـهدب و  تئرج  دوخ  هب  یـسک  رگا  دـهدیم . ناشن  وا  هب  ار  لوهجم  دزاسیم و  نشور  فشتکم  نهذ  ياـضف  رد  یغارچ 
لـلع و  ) اهدادـیور ياـههقلح  ناـیم  ترورـض  طـباور  ندوبن  ینیع  هب  رظن  اـب  یـصخش  نینچ  دوش ، رکنم  اـهناسنا  نهذ  رد  ار  یعیبط  قوف 
هب میدرگیم  رب  نونکا  دـنادب !! قاـفتا  فداـصت و  دروم ، ره  رد  هظحل و  ره  رد  ار  تعیبـط  عیاـقو  ثداوـح و  يهمه  یتسیاـب  تـالولعم ،)
هک ار  لمع ) راک و  مکی  شزرا   ) عوضوم نیا  ام  ثحابم  راک ، ياهلیسو  شزرا  زا  تسا  ترابع  نآ  میاهدرک و  حرطم  هک  یثحابم  يهجیتن 

اهنت تسا ، هدش  راوتـسا  اهنآ  رب  ام  يونعم  يدام و  یناگدنز  هک  یتالوصحم  جیاتن و  هک  میتسناد  تخاس و  نشور  تسا ، ياهلیـسو  شزرا 
، تسا یعوضوم  شزرا  مود - شزرا  دوشیمن . زبس  ام  تایح  ریـسم  رد  ناهگان  روط  هب  یتیعقاو  چـیه  تسا و  دنتـسم  شـشوک  راـک و  هب 
، تسین نارظن  بحاص  رظن  دروم  مکی  مسق  دننام  شزرا  زا  مسق  نیا  تسا . شزرا  ياراد  هسفن  یف  اتاذ و  شـشوک  راک و  هک  ینعم  نیدـب 
و نوکـس ، دـننام  تکرح  دـنیوگیم : دـننکیم ، رـصحنم  هجیتـن  ندروآ  تسد  هـب  يارب  نآ  ندوـب  هلیـسو  رد  ار  راـک  شزرا  هکناـنآ  اریز 

هدیدپ دوکر ، دننام  ششوک 
يربج لماوع  هب  رظن  اب  دوکر  شـشوک و  نوکـس و  تکرح و  اریز  دنـشابیم ، شزرایب  هن  دنتـسه و  شزرا  ياراد  هن  هک  دنفرطیب  یئاه 

زا رگم  دنـشابیمن ، شزرا  يهقطنم  دراو  ود  نآ  جیاتن  راثآ و  هب  رظن  نودب  ندوبن ، ندوب و  هک  تسا  مولعم  دنتـسین و  ای  دنتـسه و  ای  دوخ 
ناوتیم ار  یتقیقح  ضحم ، یملع  رظن  زا  اما  و  دـهدیم . ناشن  شزرا  زا  ار  یتسه  و  یتسه ، زا  ار  شزرا  هک  یفـسلف  یلاع  هاگدـید  کـی 
يهرابرد حیحـص  تفایرد  يارب  هک  دسریم  رظنب  دـشاب . هتـشاد  ناسنا  يارب  دـیفم  ياهجیتن  تیـصاخ و  هک  داد  رارق  اهـشزرا  يهقطنم  رد 

اب دراد ، تعیبط  يارجم  رد  يربج  للع  هب  راک  هک  تسا  یتبـسن  مکی - هطبار  میریگب : رظن  رد  ار  هطبار  ود  یتسیاب  راـک ، یعوضوم  شزرا 
زین اهـشزرا  یب  هقطنم  زا  یئزج  هکناـنچ  ددرگیمن ، اهـشزرا  يهقطنم  دراو  دـش ، هتفگ  هک  روطناـمه  هـسفن  یف  راـک  هـطبار ، نـیا  هـب  رظن 

دوکر هک  تسا  هدرک  ساسحا  تایح ، رد  یلاع  يریگ  فده  یهاگآ و  اب  ناسنا  ینعی  تسا ، ناسنا  هب  راک  تبـسن  مود - هطبار  دشابیمن .
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نوکـس دوکر و  زا  يریگ  فدـه  یهاگآ و  نیا  اـب  وا  تسا و  یمدآ  ناور  تبثم  تلاـح  راـک  تکرح و  و  یفنم ، تلاـح  کـی  نوکـس  و 
. درادـن نآ  دوس  هجیتن و  هب  يرظن  دوشیم و  راکب  تسد  دراد ، دوجو  راـک  يارب  ياهنیمز  دـنکیم  ساـسحا  هک  دروم  ره  رد  دزیرگیم و 

ك
: میئاـمنیم یـسررب  ار  نآ  اـم  هک  دوشیم  حرطم  ياهلئـسم  دروم  نیا  رد  دـشاب ، هدوـب  یعوـضوم  شزرا  ياراد  دـناوتیم  هطبار  نیا  اـب  را 

وگزاب دـهدیمن ، ماجنا  ياهجیتن  عقوت  نودـب  ار  يراـک  سکچیه  هک  هلئـسم  نیا  دـهدیمن  ماـجنا  هجیتن  عقوت  نودـب  ار  يراـک  سکچیه 
کی زا  ار  ام  دیابن  یلومعم  نایرج  نیا  یلو  دـنیآیم . دوجو  هب  يرـشب  يهشیدـنا  تسد و  اب  هک  تسا  یئاهراک  یلومعم  نایرج  يهدـننک 

یعوضوم شزرا  ياراد  ناـنآ  يارب  راـک  هک  یعماوـج  دارفا و  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  هتکن  نیا  دـیامن . لـفاغ  یـساسا  مهم و  رایـسب  هتکن 
شزرا هکنانآ  هک  یتروص  رد  دنزادنایم . هار  هب  ششوک  راک و  دننزیم و  تیلاعف  هب  تسد  هجیتن ، لامتحا  نیرتزیچان  یگزیگنا  هب  تسا ،

دوجو یمهم  يهجیتن  راک  نیا  رد  هکنیا  يهناـهب  هب  ار  هدـنزرا  رایـسب  ياهتـصرف  هراومه  دـننادیم ، نآ  ياهلیـسو  يهبنج  رد  اـهنت  ار  راـک 
: تفگ ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیمهب  دنهدیم . تسد  زا  دهاوخیم ، یناوارف  شالت  راک و  هضورفم ، يهجیتن  هب  ندیسر  هکنیا  ای  درادن ،

اهتـصرف نیرتـمک  زا  هک  دوشیم  ثعاـب  هکلب  تسا ، عاـمتجا  درف و  کـی  ندوـب  هدـنز  تمـالع  اـهنت  هن  راـک  یعوـضوم  شزرا  هب  داـقتعا 
اطم نایرج  تسا ، یتسه  ملاع  نوناق  قباطم  تکرح  راک و  نوچ  هکنیا  يهفاضا  هب  دنروایب ، تسد  هب  ار  جیاتن  نیرتیلاع 

مینکیمن شومارف  هتبلا  تسیا . هدـش  هیبعت  ینوناق  يهدـیدپ  کی  دوخ  دـشابن ، مه  هجیتن  نیرتزیچان  لامتحا  هب  هچ  رگا  یلک  نوناق  نآ  قب 
رظن زا  راـک  شزرا  یـسررب  يارب  ثحاـبم  نیا  تسا . تاـیح  رد  يراد  فدـه  یهاـگآ و  عباـت  شزرا  يهقطنم  هب  تکرح  نـیا  دورو  هـک 

، ریـسفت دروم  تالمج  رد  داد . میهاوخ  حیـضوت  میناوتب  هک  اجنآ  اـت  ار  شزرا  نیا  هدـنیآ  ثحاـبم  رد  تسین و  یفاـک  یعاـمتجا ، داـصتقا 
( اههچیزاب زا   ) دراد ور  شیپ  ار  خزود  تشهب و  هک  سکنآ  : ) دـیوگیم هک  رادـفده  مدرم  فصو  ناـیب  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

دوشیم نشور  روبزم  بیترت  هب  رظن  اب  تسا . هدومرف  میـسقت  هدـننک ، ریـصقت  وردـنک و  اشوک ، هورگ : هس  هب  ار  اهناسنا  تسا .) نادرگیور 
راک دنشاب . هتشاد  دوخ  تایح  يارب  یئالاو  فده  هک  دنـسریم  بولطم  لامک  دشر و  هب  دننکیم و  ادیپ  تاجن  ناگدنـشوک  عون  نآ  هک 

تحارص لامک  اب  هک  تسا  عونتم  ناوارف و  يردق  هب  تایح  ورملق  رد  ششوک  راک و  يهرابرد  نآرق  تایآ  نآرق  هاگهدید  زا  شـشوک  و 
هورگ مینکیم : حرطم  ار  شـشوک  راک و  هب  طوبرم  تایآ  هورگ  دـنچ  زا  ياهنومن  ام  تسا . شـشوک  راـک و  نید  مالـسا  تفگ : ناوتیم 
فوس هیعس  نا  یعـس و  ام  الا  ناسنالل  سیل  نا  و  دننام : دیامنیم . دزـشوگ  یمدآ  تایح  يهجیتن  ناونع  هب  ار  راک  هک  تسا  یتایآ  مکی -

ي
اهیفخا داکا  هیتآ  هعاسلا  نا  دش ). دهاوخ  هدید  وا  شـشوک  اعطق  دنامیمن و  تسا  هداد  ماجنا  هک  یـششوک  راک و  زج  ناسنا  يارب  و   ) ير

، تسا هدرک  هک  یـششوک  ربارب  رد  یـسک  ره  ات  مرادیم ، یفخم  ار  نآ  نم  دمآ و  دهاوخ  تمایق  زور  اعطق   ) یعـست امب  سفن  لک  يزجتل 
دروم امش  شـشوک  تسا و  یـشاداپ  امـش  يارب  يدبا  ياهتمعن  نیا   ) اروکـشم مکیعـس  ناک  ءازج و  مکل  ناک  اذه  نا  دوش .) هداد  شاداپ 
هورگ نیا  زا  حیضوت : دروآیم .) دای  هب  ار  دوخ  ياهششوک  ناسنا  هک  تسا  يزور  تمایق  زور   ) یعـس ام  ناسنالا  رکذتی  موی  تسا .) رکش 

هب تسا . دنتسم  وا  دوخ  هب  هک  تسا  یـششوک  راک و  يور  یمدآ  تیـصخش  يهرابرد  يدبا  يهبـساحم  هک  دوشیم  نشور  یبوخب  تایآ 
هار رد  یلمع  یعـس و  رگا  تسا . هداد  ماـجنا  هک  تسا  یلمع  ءاـقب  ملاـع  رد  تیـصخش  یگتـسیاشان  یگتـسیاش و  كـالم  رگید ، تراـبع 

يوه و هار  رد  وا  لمع  یعـس و  رگا  تسا و  هللاناوضر  هللاءاقل و  يهتـسیاش  تیـصخش  نیا  تسا ، هداد  ماجنا  یعاـمتجا  يدرف و  تداـعس 
یف مهیعـس  لض  هک : دنایناسک  نانیا  درادن . یهلا  قارف  باذـع و  رد  طوقـس  زج  یماجنارـس  تسا ، هدوب  عامتجا  دوخ و  بیرخت  سوه و 

يریگ فده  موزل  هک  یتایآ  تسا  هورگ  نیمه  زا  ددرگیم ). دوبان  هارمگ و  تسپ ، یناگدنز  نیا  رد  نانآ  لمع  ششوک و   ) ایندلا هایحلا 
یعس رد  ار  یناسنا 

رد دهدب ، ماجنا  هحلاص  لامعا  هک  سک  ره   ) هیعـسل نارفک  الف  نموم  وه  تاحلاصلا و  نم  لمعی  نمف  دننام : دـیامنیم . دزـشوگ  لمع ، و 
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رد دیجم  نآرق  رد  تسا  ششوک  راک و  يانعم  هب  هک  لمع  هرـصبت - تشگ .) دهاوخن  هدیـشوپ  وا  شـشوک  تسا . نامیا  ياراد  هک  یلاح 
- مود هورگ  تسا . هدـش  یفرعم  لمع  اهیتسپ ، رد  طوقـس  لامک و  دـشر و  كالم  نوگاـنوگ ، تاـنایب  اـب  هدـش و  دراو  دروم  دودح 300 

نم دـننام : تسا . هداد  رارق  نامیا  هب  طورـشم  ار  لمع  ندوب  شخب  هجیتن  لمع و  هب  طورـشم  ار  نامیا  ندوب  شخب  هجیتن  هک  تسا  یتاـیآ 
ماجنا حـلاص  لمع  هدروآ و  تمایق  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  یناـسک   ) مهبر دـنع  مهرجا  مهلف  اـحلاص ، لـمع  رخـالا و  مویلا  هللااـب و  نمآ 

درم زا  هک  ره   ) هبیط هایح  هنییحنلف  نموم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم  دـشابیم .) ناشراگدرورپ  دزن  رد  نانآ  شاداپ  دـنهدیم ،
زا شیب  دیجم  نآرق  رد  میـشخبیم .) یگدنز  ياهزیکاپ  تایح  اب  ار  وا  تسا ، نامیا  ياراد  هک  یلاح  رد  دهدب  ماجنا  حـلاص  لمع  نز  ای  و 

یفرعم يرگید  هب  طورـشم  ار  کی  ره  تازایتما  هب  لوصو  هدومن ، حرطم  ار  لـمع  اـب  نورقم  ناـمیا  هک  تسا  هدـمآ  باـب  نیا  رد  هیآ   60
، تسا یناسنا  دـشر  لماع  هک  نید  يهراـبرد  تبثم  یناور  تـالاح  رگید  ناـمیا و  هک  دوشیم  نشور  تاـیآ  نیا  زا  حیـضوت - دـیامنیم .

مع نودب 
هب یناور ، ياهطاسبنا  ریاس  دوشیم و  ادخ  هب  هجوت  زا  یـشان  هک  یحور  ذئاذل  ضحم و  تفرعم  دیـسر . دهاوخن  بولطم  هجیتن  چـیه  هب  ل 

فرط زا  ار . اولح  نیع  معط  هن  دهدیم  هجیتن  ار  ینهذ  شوخ  تلاح  رکذـت و  تذـل  اهنت  هک  تسا  نتفگ  اولح  اولح  نامه  هنایماع  ترابع 
ماجنا اب  هک  تساهناسنا  رگید  تعیبط و  يهبـساحمیب  لماوع  دولوم  هک  تسا  یـساسا  یب  هدیدپ  کی  نامیا ، تفرعم و  نودب  لمع  رگید 
رادـقم نامه  نامیا ، تفرعم و  نودـب  لمع  مالـسا : نید  رد  میئوگب : هک  تسا  حیحـص  نیاربانب ، دـننکیم . رارقرب  طابترا  لـمع  يهدـنهد 

ياهبتکم خیرات و  هاگدید  زا  لمع  تفرعم و  يهرابرد  لیـصفت  هب  يزاین  ثحبم  نیا  رد  ام  لمع . نودب  نامیا  تفرعم و  هک  تسا  هجیتنیب 
یلـصا میهدیم ، رارق  هعلاـطم  دروـم  هـک  ار  یناـسنا  يهعماـج  ره  مـیرگنیم و  هـک  خـیرات  زا  ياهرود  ره  هـب  اریز  میرادـن ، یـسانشناسنا 
هکنانچ دشاب . هدوب  اهناسنا  ياقب  دشر و  لماع  تسا  هتـسناوتن  فدـه ، نامرآ و  کی  هب  درجم  نامیا  تفرعم  هک  مینیبیمن  نیا  زا  رتنشور 
اهناسنا دربشیپ  رد  ياهجیتن  هدش ، يریگ  فده  ینامرآ و  تاعوضوم  هب  نامیا  تفرعم و  نودب  یمدآ  ياهـششوک  لامعا و  زا  یعون  چـیه 

یفاک اهناسنا  یلماکت  تایح  يارب  ار  لمع ) ای  نامیا  تفرعم و   ) تقیقح ود  نیا  زا  یکی  هک  یبتکم  ره  و  تسا . هتشادن 
تفرعم و هک  یـسک  دیوگیم : فورعم  لثم  هکنانچ  ای  دیآ !! رد  زاورپ  هب  لاب  کی  اب  دناوتیم  هدنرپ  هک  تسا  دـقتعم  تقیقح  رد  دـنادب ،

یفاک ار  ضحم  لمع  رگا  و  دورب ! هار  دـناوتیم  مشچ  نتـشاد  اـب  اـپ  یب  یناـسنا  دوش  دـقتعم  هک  تسنیا  دـننام  دـنادیم ، یفاـک  ار  ناـمیا 
اب دنک ! تکرح  هدرک  باختنا  خالگنـس  مخ و  چیپ و  رپ  هار  اهدص  زا  ار  دوخ  هار  دـناوتیم  انیبان  ناسنا  دـیوگب : هک  تسنیا  ریظن  دـنادیم 

تفرعم و یتاذ  رهوج  رد  لمع  هک  دوشیم  تابثا  یبوخب  تسا ، هداد  ناشن  دوخ  زا  نونکات  هک  يراثآ  اهدومن و  ناـسنا و  تیهاـم  هب  رظن 
میاهدرک لوبق  خـیرات ، رد  یناسنا  داعبا  ندـش  زاب  همهنآ  زا  سپ  ام  لمع . یتاذ  رهوج  رد  نامیا  تفرعم و  هک  دراد  ار  تلاخد  نآ  ناـمیا ،

هتـشاد لابند  رد  یلمع  هکنآ  نودب  يدج و  مهاوخیم  نودب  هک  دنتـسه  یناور  ياهتیلاعف  اهدومن و  زا  یعون  ضحم ، نامیا  تفرعم و  هک 
هب کـیرحت  زا  رگا  ناـمیا  تفرعم و  رگید  تراـبع  هب  دـنریگیم . رارق  اـهینوگرگد  اـنف و  لاوز و  ضرعم  رد  زغم و  یب  کـشخ و  دنـشاب ،
اب ار  بلطم  نیا  رگا  دـنرادن . رب  رد  ياهجیتن  ساسایب  شیارگ  یئانـشور و  زج  هک  دنتـسین  شیب  ياهفطاع  لایخ و  دنـشاب ، ناوتاـن  لـمع ،

یمدآ هک  دنوشیم  رادروخرب  تیعقاو  زا  یعقوم  نامیا ، تفرعم و  میئوگب : میناوتیم  مینک ، نایب  یفسلف  تقد 
، تسا نامیا  دروم  هتخانـش و  هک  ار  یعوضوم  دنناشک و  هب  لمع  يوس  هب  دننک و  راداو  تسا  وا  يهدهع  هب  هک  یفیلاکت  نداد  ماجنا  هب  ار 
لایخ و زج  میتفگ  هک  هنوگنامه  دندرگن ، یمدآ  تیـصخش  ءزج  روبزم  يهدـیدپ  ود  هک  یماگنه  اریز  دنـشاب ، هتـشاد  دوخ  تیـصخش  رد 
اب اهفدـه  اـهنامرآ و  يوس  هب  شیارگ  تکرح و  نوـچ  دـنوش ، یمدآ  تیـصخش  ءزج  هک  یماـگنه  و  دنـشابیمن . ماـخ  يهفطاـع  هیاـس و 

تفرعم و نودـب  لمع  هکنیا  اما  دنـشابیم . كرحم  لماع  نامیا ، تفرعم و  يرورـض  روطب  اذـل  دریگیم ، ماجنا  تیـصخش  مامت  کیرحت 
ياهباتزاب دـننام  هک  تسا  یلامعا  اهراک و  مکی - عون  دوشیم : نشور  هلئـسم  نیا  لمع  عون  ود  هب  رظن  اـب  دـشابیمن ، شخب  هجیتن  ناـمیا 

ياج زا  یناهگان  شهج  یگدنمرـش ، ساسحا  عقوم  رد  هرهچ  گنر  یخرـس  دـننام  دـنیآیم ، دوجو  هب  يرورـض  لماوع  للع و  زا  یعیبط 
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ءاضتقا نآ  يهمادا  یعیبط و  تایح  زا  عافد  ياهترورـض  هک  یلامعا  تسا  عون  نیا  زا  هریغ . كانتـشحو و  يادـص  ندینـش  عقوم  رد  دوخ ،
دوریم نآ  شزیر  میب  هک  هتسکش  فقس  ریز  زا  رارف  یگنسرگ و  عقوم  رد  ندروخ  و  يرامیب ، عقوم  رد  کشزپ  هب  هعجارم  دننام  دنکیم .

هب دوخ  يربج  للع  اب  هک  دنتـسه  یئاهلولعم  اهنآ  اریز  اهـشزرا ، يهقطنم  رد  هن  دریگیم ، رارق  اهترورـض  يهقطنم  رد  لامعا  هنوگ  نیا  … 
آیم دوجو 

يارب هک  یتقو  ینعی  دنشابیم . يربج  ياهتیلاعف  دنریگیم ، تروص  لامعا  نآ  هب  ندیشخب  ققحت  رد  هک  مه  یئاهیریگ  فده  یتح  دنی و 
اذغ هب  جایتحا  ربج  زا  یـشان  هک  تسا  صلاخ  يربج  لمع  کی  يریگ  فده  نیا  مینکیم ، يریگ  فده  ار  ندش  ریـس  اذـغ ، ندرک  ادـیپ 

وا يارب  نآ  كرت  ای  راک  ماـجنا  دراد ، هک  یتیعقوم  هب  رظن  اـب  ناـسنا  ینعی  دـنریگیم ، ماـجنا  هنادازآ  هک  تسا  یئاـهلمع  مود - عون  تسا .
ياهراک دننام  تسوا ، نامیا  تفرعم و  هب  طوبرم  يریگ  فدـه  زا  یـشان  دـنکیم ، ادـیپ  يدازآ  لاح  رد  راک  هک  یحیجرت  تسا ، يواسم 

دوخ يریگ  فدـه  اب  يربج ، لماوع  زا  كرحت  نودـب  دازآ ، صخـش  دراوم  نیا  رد  اـهراک . نآ  زا  فلخت  هب  تردـق  نتـشاد  اـب  هنـالداع 
تفرعم و هب  دنتسم  اریز  تساهـشزرا ، هقطنم  رد  دراو  لمع  عون  نیا  دهدیم . ماجنا  ار  لمع  تسوا ، نامیا  تفرعم و  زا  یـشان  هک  تلادع 

يهمه و  دـنریگب ، هدـیدان  ار  میـسقت  نیا  دنـشوکیم  هک  یئاهبتکم  دنـشابیم . لامک  هب  ور  تیـصخش  كرحم  رـصنع  ود  هک  تسا  نامیا 
دوجو نآرق  رد  یتایآ  موس - هورگ  دنـشابیم . یناـسنا  تیـصخش  رکنم  دـنهدب ، رارق  هعلاـطم  دروم  ضحم  یکیزیف  هاگدـید  زا  ار  لاـمعا 
ماجنا هک  يراـک  هب  وا  و   ) نولعفی اـمب  ملعا  وه  و  دـننام : دـننکیم ، یفرعم  یهلا  يهراـظن  دروم  ار  نآ  لـمع ، تیمها  تهج  هب  هک  دـنراد 

اناد دنهدیم ،
هاوگ دنوادخ  و   ) نولمعت ام  یلع  دیهـش  هللا  و  تسانیب .) دـیهدیم ، ماجنا  هک  يراک  هب  دـنوادخ  اعطق   ) ریـصب نولمعت  امب  هللا  نا  تسا .) رت 

و  ) ادوهـش مکیلع  انک  الا  لمع  نم  نولمعتال  و  دـنیبیم ) ادـخ  هک  دـنادیمن  ایآ   ) يری هللا  ناب  ملعی  ملا  دـیهدیم ) ماـجنا  هک  تسا  يراـک 
هک دـنکیم  دـیکات  ار  عوضوم  نیا  هیآ  دودح 80  رد  دـیجم  نآرق  رد  میـشابیم ) دـهاش  امـش  رب  ام  هکنیا  رگم  دـیهدیمن  ماجنا  ار  یلمع 

يهمه دـنادب  هک  تسین  نآ  زا  رتدـنمورین  یناسنا  دـشر  يارب  یلماع  چـیه  دـنادیم . دـنیبیم و  ار  یناـسنا  لاـمعا  يهمه  لاـعتم  دـنوادخ 
، دتفایم نایرج  هب  شنهذ  رد  هک  ياهشیدنا  دیوگیم و  هک  ینخـس  دنکیم و  هک  يراک  ره  تسا و  يدنوادخ  يهراظن  تحت  وا  تاکرح 

قوقح هب  يدعت  نیرتمک  تسا ، دقتعم  یلصا  نینچ  هب  هک  یـسک  دنهدیم . لیکـشت  ار  وا  يدبا  يهدنیآ  تشونرـس  هتـشگ ، طبـض  تبث و 
شیارگ زا  مه  ار  دوخ  ياههشیدنا  یتح  دیوگیمن ، نارگید  ررض  رب  ینخس  ددرگیمن ، يراج  شنابز  رب  غورد  زگره  دنکیمن ، نارگید 

اـصوصخم هقح ، نایدا  اهنت  دنکیمن . هیـصوت  ار  دنمورین  لماع  نیا  يرـشب  یحالـصا  ياهبتکم  زا  کی  چیه  درادیم . ظوفحم  اهیدـیلپ  هب 
همه لاعتم  دنوادخ  هکنیا  هب  یهاگآ  دیامنیم . دیکات  تخس  ار  نآ  شریذپ  لماع و  نیا  هب  هجوت  هک  تسا  مالسا  نید 

، دنادیم ادخ  نآ  زا  ار  یناسنا  تیدوجوم  همه  هک  تسا ، دنوادخ  يهرابرد  الاو  یتفرعم  يهمزال  دنادیم ، ار  یناسنا  نوئـش  تاکرح و  ي 
زامن نانآ : هب  وگب   ) نیملاعلا بر  یتامم هللا  يایحم و  یکـسن و  یتولـص و  نا  لق  دوشیم : رادومن  نینچ  نآرق  زا  ياهیآ  رد  لماع  نیا  اذل 

شخب لامک  لصا  نیدب  دقتعم  هک  نم  نآ  تسا .) نایملاع  يهدـنرورپ  هک  تسا  يدـنوادخ  نآ  زا  نم  تامم  تایح و  نم و  لامعا  نم و 
هب هک  ناسنا  نآ  دناشکیم ؟ يرگنایغط  هب  ار  وا  تردق ، نیمادک  ساسحا  دنادیم ، نیرب  ادبم  هب  هتسباو  تاهج  يهمه  زا  ار  دوخ  و  تسا ،

شیاهیهاوخدوخ ماد  رد  ار  نارگید  دوخ و  دناوتیم  هنوگچ  دشابن و  یمیمـص  ناسنا  دـناوتیم  هنوگچ  تسا ، هتـشگ  دـقتعم  روبزم  لصا 
هکنانآ ددرگیمن . التبم  مه  ینیب  گرزب  دوخ  يرامیب  هب  دـنکیمن و  تراقح  ساسحا  زگره  شخب ، تایح  لـصا  نیدـب  دـقتعم  دـبیرفب ؟

هب ار  ناسنا  ياهـشزرا  همه  یناسنا و  ياهتلاسر  همه  هک  ءاقب  رد  عزانت  لصا  اـب  هزراـبم  داـقتنا و  يارب  دـنورب و  دـنریذپیمن ، ار  لـصا  نیا 
دنهاوخن تسد  یخـساپ  نینچ  هب  زگره  هک  دننادیم  مه  ناشدوخ  دننک و  ادیپ  هدننک  عناق  یخـساپ  درگنیم ، تاموهوم  تافارخ و  ناونع 

ثا هاگدید  نیرتیقطنم  نیرتهب و  اب  نآ ، يارب  یلاع  يریگ  فده  موزل  ششوک و  راک و  تمظع  ثحبم  نیا  رد  تفای .
لکل و  هلمجنآ : زا  دـیامنیم . یفرعم  شـشوک  راک و  ار  دـشر  تاـجرد  لـحارم و  كـالم  هک  تسا  یتاـیآ  مراـهچ - هورگ  تشگ . تاـب 
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العا دـح  رد  ار  شـشوک  راک و  تمظع  مه  هورگ  نیا  تسا ) یتاجرد  دـنهدیم ، ماجنا  هک  یلمع  اب  سک  ره  يارب  و   ) اولمع امم  تاجرد 
لحارم كالم  مه  ار  تفرعم  نامیا و  هک  رگید  تاـیآ  هب  رظن  اـب  و  دـنکیمن . ناـیب  تفرعم  درجم  ار  یمدآ  دـشر  كـالم  دـهدیم و  رارق 

نامیا هک  ار  امـش  زا  یناـسک  تاـجرد  دـنوادخ   ) تاـجرد ملعلاوتوا  نیذـلاو  مکنم  اونمآ  نیذـلا  هللا  عفری  دـننام : دـیامنیم ، یفرعم  یقرت 
هلاسم نیا  لمع . نامیا ، تفرعم ، دراد : رـصنع  هس  ءالتعا  كالم  هک  دوشیم  نشور  دربیم .) الاب  تسا  هدش  هداد  نانآ  هب  شناد  هدروآ و 

حلاص لمع  نامیا و  دیوگیم : دیجم  نآرق  رد  تایآ  زا  یضعب  مجنپ - هورگ  تسا . هدش  یسررب  احورـشم  تایآ  زا  مود  هورگ  ریـسفت  رد 
نامیا هکنانآ   ) مهنامیاب مهبر  مهیدـهی  تاـحلاصلاولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  هلمجنآ : زا  دنـشابیم . ناـسنا  یئانـشور  ملع و  شیازفا  بجوم 

اوـنمآ و نیذــلا  جرخیل  دــیامنیم .) تیادــه  دــنراد  هـک  یناـمیا  اـب  ار  ناـنآ  ناـشراگدرورپ  دــنهدیم ، ماـجنا  حــلاص  لـمع  هدروآ و 
رون يوس  هب  هدروآ  نوریب  یکیرات  زا  دـناهداد  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  ات   ) رونلا یلا  تاملـضلا  نم  تاحلاصلاولمع 

اپسهر
همه هب  دنوادخ  دهدیم و  میلعت  ار  امـش  دنوادخ  دیزروب و  يوقت  ادخ  يارب  و   ) میلع ءیـش  لکب  هللا  مکملعی و  هللا و  اوقتاو  دزاس .) ناشر 

. تسا هدـش  حرطم  راک  ناسنا و  هب  طوبرم  لئاسم  نیرتیـساسا  زا  یکی  تایآ  زا  هورگ  نیا  رد  تفرعم  شیازفا  لماع  لمع  تساناد .) زیچ 
، تسا هدش  هلئـسم  نیا  تابثا  يارب  هک  یلالدتـسا  تسا . تفرعم  شیازفا  لماع  رادفده  حیحـص و  لمع  هکنیا ، زا  تسا  ترابع  هلاسم  نیا 

اهتیعقاو يراج  یلوا و  ياهدومن  تایفیک و  اب  طاـبترا  هب  میناوتیمن  هبناـج  همه  عونتم و  ياهتخانـش  هب  نتفاـی  تسد  يارب  اـم  هک ، تسنیا 
يراج یلوا و  ياهتیفیک  اهدومن و  تیدودحم  و  فرط ، کی  زا  تخانـش  رد  ام  ياهیریگ  عضوم  تیدودحم  هب  رظن  اب  اریز  مینک ، تیافک 

فرصت هب  تسد  دوخ  ياهتخانـش  يهعـسوت  يارب  میروبجم  ام  اذل  میریگیم . رارق  زیچان  الماک  ياهتخانـش  بوچراچ  رد  رگید ، فرط  زا 
نژردیه نژیـسکا و  زا  تسا  بکرم  بآ  هک  تسناد  میهاوخن  زگره  بآ  یلمع  يهیزجت  نودـب  ام  میربب ، اهنآ  طباور  تعیبط و  ءازجا  رد 
ياهشناد روصت  قوف  شرتسگ  بجوم  هک  نآ ، يازجا  طباور  صاوخ و  تعیبط و  حوطس  يالبال  هب  ام  ياهیهاگآ  شیازفا  نیعم . تبسن  اب 

رب يدروم  هک  تسا  نشور  يردق  هب  هلئسم  نیا  تسا . هدوب  ینیع  ناهج  رد  اهینوگرگد  داجیا  تافرصت و  زا  یشان  تسا ، هدش  ام 
قباطم ینیع  ناهج  ءازجا  رد  اهینوگرگد  داـجیا  تافرـصت و  هک  مینکیمن  شومارف  مه  ار  هتکن  نیا  هتبلا  مینیبیمن . نآ  رد  رتشیب  ثحب  يا 

هب نیـشیپ  يریگ  فدـه  نودـب  طئارـش و  ره  رد  رییغت  ینوگرگد و  داجیا  ره  هک  تسین  ناـنچ  و  دوریم ، شیپ  یحیحـص  قطنم  نوناـق و 
ام یقطنم  فرـصت  هن ، ای  ددرگیم  روراب  صوصخم ، نیمز  نیا  رد  تخرد  عون  نیا  ایآ  هکنیا  تخانـش  يارب  الثم  دسرب . حیحـص  يهجیتن 

لیکشت رصانع  تخانش  يارب  و  ضورفم . لاهن  ندنازوس  هن  نیمز ، نآ  رد  نآ  يهتـسه  ندرک  كاخ  ریز  ای  لاهن  نتـشاک  زا  تسا  ترابع 
طرـش نیا  زا  هک  ياهجیتـن  نآ . نتخیر  كاـخ  هب  اـی  ندـیماشآ  هـن  تـسا  نآ  هـیزجت  دراد ، ترورـض  هـک  یقطنم  يرییغت  بآ ، يهدـنهد 
دشاب هدش  هتخانش  لوصا  زا  يرادقم  هب  قوبسم  یتسیاب  تخانش ، شیازفا  يارب  اهینوگرگد  داجیا  تافرـصت و  دوخ  هک ، تسنیا  میریگیم 

هدـع کی  هب  ءاـمکح  هفـسالف و  زا  یناوارف  هورگ  هک  تساـج  نیمه  زا  دریگب . هدـهع  هب  تارییغت  داـجیا  لـمع و  رد  ار  اـم  یئاـمنهار  هک 
نورد ياهدومن  اهدادعتـسا و  يهراـبرد  تفرعم  شیازفا  يارب  رییغت  داـجیا  لـصا  نیا  دـناهدش . دـقتعم  لـمع  هبرجت و  زا  شیپ  ياـهتفرعم 

. دباییم شرتسگ  رگید  ياهناسنا  تعیبط و  اب  وا  طابترا  تالوحت  هجیتن  رد  زین  ناسنا  يهرابرد  ام  ياهتخانش  اذل  دراد . نایرج  زین  یناسنا 
هتفایرد ار  تقیقح  نیا  زین  هتـشذگ  ياهنارود  ناهاگآ  هک  تسنیا  زا  فشاک  دوشیم  هتخانـش  رید  ناسنا  دـیوگیم : هک  فورعم  لثم  نیا 

دروم ار  وا  نوگانوگ ، ياهتیعقوم  رییغت  يارجم  رد  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  وا  یلوا  ياهتیلاعف  اهدومن و  ناسنا ، یئاسانـش  يارب  هک  دـندوب 
اوـنمآ و نیذـلا  نا  دـننام : دـنکیم ، دزـشوگ  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  هدـیئاز  ار  تبحم  هک  تسا  یتاـیآ  مشـش - هورگ  داد . رارق  یئاـسانش 

نیا داد .) دهاوخ  رارق  یتبحم  دنوادخ  دنهد ، ماجنا  هحلاص  لامعا  دنروآ و  نامیا  هکنانآ  يارب   ) ادو نمحرلا  مهل  لعجیس  تاحلاصلاولمع 
رشب هک  مینادیم  تسا . حلاص  لمع  نامیا و  رگیدکی ، هب  اهناسنا  لیصا  تبحم  لماع  دراد . دوجو  زین  رگید  تایآ  زا  یـضعب  رد  نومـضم 

دینک و زاب  ار  یقالخا  بتک  يهمه  رگا  تسا . هدیزرون  رارـصا  رگیدکی ، هب  اهناسنا  تبحم  رهم و  دـننام  یتقیقح  چـیه  موزل  يارب  نونکات 
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دروم ار  مسیناموا  ياهبتکم  يهمه  رگا  دـید . دـیهاوخن  یلوصحم  دـیزروب  تبحم  رگیدـکی  هب  اهناسنا  يا  هک  راعـش  نیا  زج  دـینزب ، قرو 
هب اهناسنا  تبحم  رهم و  زا  ترابع  دـنراد ، هک  یهجوت  لباق  یـساسا  يهشیر  کی  اـهبتکم  نیا  يهمه  دـید  دـیهاوخ  دـیهدب ، رارق  هعلاـطم 

وگانوگ مولع  یتح  يواکناور و  یکشزپناور و  یسانشناور و  دننام  ار  یناسنا  مولع  زا  تمسق  نآ  تسا . رگیدکی 
رد ار  تبحم  يهدیدپ  دیدرت  نودـب  دـینارذگب ، رظن  زا  دـننکیم  حرطم  رگیدـکی  اب  ار  اهناسنا  يهطبار  هک  ار  یعقاو  یـسایس  یقوقح و  ن 

هجوت تسرد  ار  ریز  ياهراعـش  نیا  تفای . دـیهاوخ  گنـسلاغز  هوبنا  نایم  رد  ساملا  ياههگر  دـننام  مولع  نآ  نوگاـنوگ  لـئاسم  ناـیم 
تاناویح یتشم  ای  هعماج  نژ  ءاضعا  درادـن ، دوجو  تبحم  هک  ياهعماج  نآ  رد  - 2 تسا . کیرات  ینادنز  تبحم  نودـب  ایند  - 1 دیئامرف :

ره - 4 دوشن . زاب  تبحم  دیلک  اب  هک  درادن  دوجو  یناسنا  لکـشم  چیه  - 3 یهاگآدوخان . گرزب و  نیشام  ياههرهم  چیپ و  ای  دنایـشحو 
عفترم اهدرد  نآ  يهمه  دـینک ، لمع  دیـسیونب و  ار  تبحم  يهخـسن  دـیتشگ ، وربور  یناسنا  تاطابترا  ریذـپان  نامرد  ياهدرد  اـب  هک  اـج 
نیریـش اهخلت  تبحم  زا  دـیریگب : رظن  رد  مه  ار  يولوم  نیدـلالالج  تایبا  نیا  دـنکیم . هوک  ار  هاک  هاـک و  ار  هوک  تبحم  - 5 ددرگیم .
تبحم زو  دوش  یفاص  اهدرد  تبحم  زا  دوشیم  لم  اههکرـس  تبحم  زو  دوشیم  لگ  اهراخ  تبحم  زا  دوش  نیرز  اـهسم  تبحم  زا  دوش 

نخلگ هضور  تبحمیب  دوشیم  نشلگ  نجـس  تبحم  زا  دوشیم  یتـخب  راـب  تبحم  زو  دوشیم  یتـخت  راد  تبحم  زا  دوش  یفاـش  اـهدرد 
يداه لوغ  تبحم  زو  دوشیم  يداش  نزح  تبحم  زا  دوشیم  يروح  وید  تبحم  زو  دوشیم  يرون  ران  تبحم  زا  دوشیم 

زا دوشیم  یـشوم  ریـش  تبحم  زو  دوشیم  یـشون  شین  تبحم  زا  دوـشیم  هدـنب  هاـش  تبحم  زو  دوـشیم  هدـنز  هدرم  تبحم  زا  دوـشیم 
یئوگرعش تایقوذ و  درادیم ، زاربا  تبحم  يارب  يولوم  هک  یصاوخ  همهنیا  دوشیم  تمحر  رهق  تبحم  زو  دوشیم  تحص  مقس  تبحم 

رـشب هک  تسنیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  دناهدینـش . ای  هدـید  ار  اهنآ  لـلم  ماوقا و  يهمه  هک  تسا  ياهدـش  هبرجت  صاوخ  نیا  تسین ، هیاـپیب 
ام یحور  ناربهر  دسریم  رظن  هب  دنزیم !؟ اپ  تسد و  اهناسنا  زا  یگناگیب  درد  رد  یشخب  تایح  يهیامرس  نینچ  نتشاد  اب  تلع  هچ  يور 

ياهدرد يارب  ياهراچ  چـیه  دـندرگنرب  هابتـشا  نآ  زا  ات  هک  دـناهدومن  یگرزب  هابتـشا  تبحم  ریـسفت  يهرابرد  راصعا ، نورق و  دادـتما  رد 
ره هب  دـننک و  تابثا  رگیدـکی  هب  نایمدآ  نورد  رد  ار  تبحم  تلاصا  یتسیاب  نانیا  تشاد . دـهاوخن  دوجو  اهناسنا  زا  یگناگیب  زوسناـسنا 

همه قوف  هک  یمظع  تیقفوم  نیا  اب  دننک . هاگآ  شخب  تایح  يهیامرس  نینچ  نتـشاد  هب  ار  اهناسنا  تسا  نکمم  هک  ياهنایوج  عقاو  قیرط 
اعدا دـنناوتیم  تسا ،) هتـشگ  شبیـصن  تفرـشیپ  شناد و  تفرعم و  عون  نارازه  تعیبط و  رارـسا  فشک  رد  هک   ) تسا یناسنا  ياهتیقفوم 

زاغآ ن ار  نیمز  يور  رد  یناسنا  یگدنز  هکلب  دناهدرک ، ادیپ  يرشب  کلهم  ياهدرد  يارب  ینامرد  اهنت  هن  هک  دننک 
زا هک  تسا  یبـلطم  دناهتـشگن ، یقیقح  یگدـنز  دراو  زوـنه  دـناهتفرگ ، شیپ  هک  دوـخ  یعیبـط  ریـس  اـب  مدرم  هک  تـقیقح  نـیا  دـناهدوم .
نز تعیبط  زاهک  تسیرتخد  دـننام  تایح ، یقیقح  تحاس  رد  هرود  نیا  نامدرم  دورو  لایخ  دـیوگیم : وا  میراد . رطاخ  هب  مه  يوتـسلوت 

تاـبجاو و هب  ار  وا  هک  یتلاـح  دـسریم ، شناـمگ  هب  دروآیم ، رظن  رد  ار  ندـیئاز  درد  ینتـسبآ و  ضراوع  روصت  یتـقو  تسا و  ربـخیب 
هدیـسر اجنیا  هب  ثحب  هک  نونکا  دوشیم . سویام  دیماان و  دوخ  یگدنز  زا  تسوا ، یعیبط  تلاح  زا  ریغ  دنکیم ، توعد  يردام  فیلاکت 

یقوذ تاناجیه  لئاسم و  زا  دیراذگب  مینک ، یـسررب  دیآیم ، رب  ام  یئاناوت  زا  هک  دودـح  نآ  ات  ار  تبحم  يهدـیدپ  میهاوخیم  ام  تسا و 
تبحم موهفم  كرد  يارب  ام  میهدب . رارق  هعلاطم  دروم  ار  نآ  تیعقاو  هدیشوپ ، مشچ  نایمدآ ، تایحرد  یقطنم  لیصا  لماع  نیا  يهرابرد 

اب ار  تبحم  ینعی  میزروب ، تعانق  دـناهتفایرد ، نتـشیوخ ، یعیبط  روعـش  اب  نارگید  و  دوخ ، زا  فلتخم  لاکـشا  رد  مدرم  هک  هنوگناـمه  هب 
راهچ تسخن  میزادرپیمن . یناور  قیقد  ثحابم  هب  نخـس  زاغآ  رد  مینکیم و  حرطم  دناهتفایرد ، ار  نآ  ناگمه  هک  ینـشور  موهفم  نامه 

هرابرد ام  ثحب  نوچ  دزرویم . تبحم  هک  یسک  مکی - رصنع  تبحم  یساسا  رصنع  راهچ  مینکیم : حرطم  ار  تبحم  یساسا  رصنع 
يزیرغ فـطاوع  زا  هک  نارادـناج  ریاـس  هن  تسا ، ناـسنا  دزرویم  تبحم  هک  یـسک  زا  اـم  دوـصقم  هک  تسا  ملـسم  اذـل  تساـهناسنا ، ي 

- موس رصنع  ددرگیم . نایب  بوبحم  يهملک  اب  هک  دریگیم ، رارق  تبحم  دروم  هک  تسا  یعوضوم  ای  صخش  مود - رـصنع  دنرادروخرب .
یناور عضو  بوبحم و  عوضوم  هب  رظن  اب  هچ  رگا  دناهدیـشچ . ار  نآ  معط  شیب  مک و  دـننادیم و  ار  نآ  موهفم  ناـگمه  هک  تسا  تبحم 
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هک يراک  زا  یشان  تبحم  ات  یفراعتم  مالس  کی  لباقم  رد  تبحم  دشابیم . فلتخم  صاوخ  لحارم و  ياراد  دزرویم ، تبحم  هک  یسک 
ناوتیم یلو  دـشابیم ، هدـیدپ  نیا  زا  كرتشم  موهفم  ياراد  تسا  هتفرگ  ماـجنا  عضو  نیرتعیجف  رد  گرم  زا  یئاـهناسنا  تاـجن  بجوم 
رگیدکی اب  يدایز  يهلـصاف  مه  تیفیک  رظن  زا  نینچمه  دنتوافتم ، ندوب  تقوم  يرادـیاپ و  فعـض و  تدـش و  رد  ود  نآ  هکنانچ  تفگ :

رصنع نیا  تسا . تبحم  يهزیگنا  مراهچ - رـصنع  دریگیمرب . رد  ار  تبحم  ماسقا  ریاس  ود و  نآ  عماج  عیـسو  موهفم  کی  هچ  رگا  دنراد ،
هب هتـسباو  تبحم  ياههزیگنا  زا  يرادقم  - 1 تسا : ریز  رارق  هب  تبحم  ياـههزیگنا  عاونا  لوـصا  تسا . شزرا  یگنوـگچ  يهدـننک  نییعت 

، دراد يرگید  هب  یصاخ  تبحم  نیفرط  زا  کی  ره  یکدوک . يردام و  نوناق  دننام  دراد ، دوجو  اهناسنا  تعیبط  رد  هک  تسا  يربج  نیناوق 
هب یجایتحا  هکنیا  نودب 

یعیبط ياههزیگنا  نایم  رد  - 2 دشاب . هتشاد  دوجو  يدنزرف ، يردام و  فصو  نامه  زج  يرگید  ياهـشناد  كرد و  و  یلاع ، ياهیهاگآ 
ياهعماج هورگ و  ای  درف  هلیـسو  هب  شجایتحا  هک  یـسک  مینکیم . ریبعت  جایتحا ، لماوع  ار  اهنآ  هک  دـنراد  دوجو  لماوع  زا  یعون  تبحم ،

جایتحا ندش  فرطرب  دراوم ، نیا  رد  تبحم  يهزیگنا  هک  تهج  نادب  دنکیم . ادیپ  اهنآ  يهرابرد  یتبحم  دیدرت  نودب  ددرگیم ، فرطرب 
تمظع و تبحم ، ياههزیگنا  زا  مکی  عون  رد  هکنانچ  درادن . دزرویم ، تبحم  هک  یـصخش  یناور  عضو  ندوب  یعیبط  زج  یـشزرا  تسا ،

دشاب هدوب  یعیبط  تایح  تلاح  ياراد  مه  یعفا  رگا  اریز  درادن ، دوجو  يزیچ  دنزرف ، ردام و  یناور  عضو  ندوب  یعیبط  نامه  زج  یشزرا 
ملسم دشابیم . نارگید  زا  دوس  بلج  هک  دراد  دوجو  تبحم  ياههزیگنا  زا  رگید  یعون  - 3 تشاد . دهاوخ  شناکدوک  اب  ار  هقالع  نیمه 

مسق - 4 دناهدیـشخب . يدوس  ضورفم  صخـش  هب  هک  دوشیم  یناسک  هب  تبحم  بجوم  دشاب ، هک  انعم  رهب  دوس  هب  نتفای  تسد  هک  تسا 
ام ياههتـساوخ  زا  یکی  یلک  روط  هب  هک  یئابیز  دننام  دروآیمرب . ار  ام  یناور  ياههتـساوخ  زا  یعون  هک  میراد  تبحم  لماوع  زا  يرگید 

وط هب  هچ  رگا  اههزیگنا  عون  نیا  هک  میئوگب  دیاب  دروآیم . دوجو  هب  تبحم  ام  رد  لباقتم  روط  هب  هک  تسا  تبحم  دننام  و  تسا .
هک دنتـسه  اههزیگنا  زا  مود  عون  دـننام  دنـشابیم ، ام  یناور  ياـهزاین  هدـنروآرب  هک  تهجنادـب  دنتـسین ، ضحم  يداـم  روما  زا  میقتـسم  ر 

يرگهلماعم زج  ار  یشزرا  چیه  اههزیگنا  زا  موس  مود و  عون  تاظحالم ، نیاربانب  دنرادن . یناسنا  ناور  ندوب  یعیبط  زا  فشک  زج  یشزرا 
سپ تسا . يربج  ياههشیر  ياراد  هک  تسا  یمدآ  ناور  یعیبط  عضو  يهدـنهد  ناشن  مه  مراـهچ  مکی و  عون  و  دـنهدیمن . ناـشن  یمدآ 

دوشیم ادیپ  یناسنا  مادک  رد  تبحم  نیا  دراد ؟ یمدآ  یناور  ربج  اهیئوجدوس و  زا  لقتـسم  یتاذ و  یـشزرا  هک  یتبحم  نآ  تسا  مادـک 
ایآ تسا ؟ هدـش  هتفگ  نآ  يهراـبرد  يرـشب  ياهراعـش  نیرتکرحم  نیرتیلاـع و  هک  یتبحم  نآ  تساـجک  تسا ؟ ناگتـشرف  زا  رتـالاو  هک 

؟ درک دنهاوخ  شوخ  نادب  لد  دید و  دنهاوخ  ار  نآ  ظفل  یقوذ ، یبدا و  ياهباتک  رد  اهنت  هدـنام ، مورحم  تبحم  نیا  زا  دـبا  يارب  اهناسنا 
. میاهداد رارق  ثحبم  ناونع  ار  تسا  حلاص  لمع  نامیا و  اهناسنا  لیصا  تبحم  لماع  يهلمج : نیا  ام  هک  تسا  تالاوس  نیا  هب  خساپ  يارب 
اب ار  نآ  ياههزیگنا  صاوخ و  و  لیـصا ، تبحم  يهرابرد  ار  دوخ  یناور  لیـصا  ياهتفایرد  ام  هک  تسنآ  هار  نیرتهب  اعدم  نیا  تابثا  يارب 

نشور - 1 میهدب : رارق  جاتنتسا  دروم  میظنت و  هتخاس ) شیپ  کشخ و  دیرجت  هن   ) هنانیب عقاو  یقطنم  بیکرت  لیلحت و 
یئانشور نیمهب  يرگید  هیضق  - 2 میـشابیم . اراد  ار  ندیزرو  تبحم  دادعتـسا  اهناسنا  ام  هک  تسنیا  میراد  هک  ياهیـضق  نیتسخن  نیرت و 

رد تسین ، ریذپ  ناکما  تبحم  نودب  یعقاو  شیارگ  نوچ  و  میـشابیم . لامک  هب  شیارگ  دادعتـسا  ياراد  اهناسنا  ام  دـیوگیم : هک  میراد 
زورب اهیئوجدوس  تاجایتحا و  اـی  یناور  ربج  یگزیگنا  هب  هک  یئاـهتبحم  - 3 تسا . ام  بوبحم  لامک  میراد و  لاـمک  هب  تبحم  اـم  هجیتن 

رد تبحم  نداد  رارق  تهج  هب  هکلب  دنتـسین و  شزرا  ياراد  هک  دنـسریم  یهاوـخدوخ  ياـههشیر  هـب  یئاـهن  لـیلحت  عـقوم  رد  دـننکیم ،
نآ هک : دمهفیم  همه  زا  رتهب  رگادوس  دوخ  اریز  دنـشابیم ، نتـشیوخ  رب  تبحم  بحاص  دوخ  زا  ترفن  زورب  بجوم  يرگادوس ، يارجم 

، دشکیم رب  رـس  یناور  ربج  زا  هک  یتبحم  نآ  و  تسا . هداد  رارق  شورف  دیرخ و  ضرعم  رد  دراد ، یتاذ  تیبوبحم  هک  ار  سدقم  يهدیدپ 
شزرا ياراد  هک  یلیـصا  تبحم  نآ  دـنکیم : تاـبثا  روبزم  يهیـضق  هس  تسین . يزیچ  تکرح  بآ و  اوه و  زا  یـشان  يربج ، باـبح  زج 

زا یکی  نآ  هب  شیارگ  هک  لاـمک  نـیا  - 4 تسا . یناسنا  تاذ  رد  تیلعف  هب  لاـمک  هب  شیارگ  دادعتـسا  ندیـسر  رد  رـصحنم  تسا ، یتاذ 
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. رگناریو تالیخت  اب  هدـنزاس  ياههشیدـنا  هک  دراد  اهیهاوخدوخ  اـب  ار  یـضقانت  نآ  تساـهنآ ، نیرتیـساسا  هکلب  اـم ، یتاذ  ياهدادعتـسا 
يهجیتن

تبحم رد  هک  تهجنادـب  - 5 تسا . يروحم  دوخ  راـگزاسان  دـض  تسا ، شزرا  ياراد  هک  لیـصا  تبحم  هک  تسنیا  هیـضق  نیا  هب  داـقتعا 
هب یهاگآ  ددرگیم ، رادروخرب  تبحم  نآ  زا  هک  تسا  یمدآ  يوجلامک  تیـصخش  ینعی  تسا ، راـک  رد  یمدآ  تیـصخش  ياـپ  لیـصا 

گرب يوس  هب  داب  هلیسو  هب  درز  گرب  کی  تکرح  اب  یتوافت  هناروک  تبحم  اریز  تسا ، تبحم  یساسا  طرش  نیتسخن  بوبحم ، عوضوم 
دیاز قـشع  داز  قـشع  نیا  اـجک  صقاـن  شناد  تسـشن  یتـخت  نینچ  رب  هفازگ  یک  تسا  شناد  هجیتـن  مه  تبحم  نیا  يرآ : درادـن . رگید 
دناد دیشروخ  مرجال  ار  قرف  دنادن  صقان  شناد  دینـش  یبوبحم  گناب  يریفـص  زا  دید  وچ  یبولطم  گنر  يدامج  رب  دامج  رب  اما  صقان ،

نآ يوتسلوت ، هک  تسا  یتالمج  تسا ، هدش  هتفگ  تبحم  تلاصا  رد  لقعت  یهاگآ و  طرش  يهرابرد  هک  یتارابع  نیرتهب  زا  یکی  ار  قرب 
زادـئاز تداعـس  ناسنا  هب  دـنکیم و  تالکـشم  لح  هک  ار  ياهفطاع  نآ  دنـسانشیم  مدرم  مامت  تسا : هدرک  ناـیب  گرزب  سانـش  ناـسنا 

لقع رادربنامرف  هک  یماداـم  یناویح ، تیـصخش  طاـشن  رورـس و  زا  تسا  تراـبع  تاـیح  تسا . تبحم  هفطاـع ، نآ  و  دـناسریم ، فصو 
اب هک  تسا  یناسنا  يهناگی  تریـس  تبحم  تسوا . عیطم  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  یناویح  تیـصخش  هک  تسا  یـسومان  نآ  لقع  دـشاب .

یناویح تیصخش  هک  یلاح  رد  دشاب ، قفاوم  لقع 
رد ریـس  تسا و  اطخ  طبخ و  یناویح  تداعـس  لیـصحت  رد  یعـس  هک  دنکیم  تباث  ناسنا  هب  لقع  تسا . یناویح  یتاذ  تداعـس  هب  بغار 

مامت لقع  اریخا  دیـسر و  دـهاوخن  نآ  هب  تقوچیه  دـهدیم و  بیرف  ار  ناسنا  هک  تسا  یبارـس  یـصخش  تداعـس  تسا و  يداع  یکیرات 
ار ناسنا  هک  تبحم  يهفطاع  تسابیز  گنـشق و  ردقچ  دیامیپب . ار  نآ  دناوتیم  تبحم  طقف  هک  هار  کی  رگم  ددـنبیم  ناسنا  رب  ار  اههار 

درد نیا  فیفخت  و  تساجنآ . شردصم  یناویح و  تیـصخش  زا  یـشان  مدرم  درد  نارگید . هدئاف  يارب  دوخ  تایح  يانب  هب  دنکیم  راداو 
ار وا  درادیمرب  یـصخش  تداعـس  يارب  ناسنا  هک  یمدـق  ره  دـیامن . رهاب  تازجعم  وا  رد  ات  دـهدب  تبحم  هب  نت  هکنآ  رگم  تسین  نکمم 

راـت هریت و  شرظن  رد  یـصخش  تارـسم  ینـشور و  افـص و  شندـیدب  درجمب  هـک  گرم  ینعی  اهتبیـصم ، نیرتـگرزب  هـب  دـنکیم  کـیدزن 
دوخ دسج  هک  دنکیم  فیلکت  ناسنا  هب  هکلب  دنکیمن ، رهاظ  ار  گرم  زا  سرت  طقف  هن  هک  تبحم  هار  رد  ندراذـگ  مدـق  رگم  ددرگیم ،

زا ار  وا  دـنکیم و  تنامـض  دوریم ، ولج  هب  ور  هک  ار  یناسنا  تعیبط  يدونـشخ  یناـبرهم  نینچ  سپ  دـیامن . نارگید  تداعـس  یناـبرق  ار 
رون یئانشور و  فرط  هب  دباتب و  وا  رب  لقع  باتفآ  هک  ینامز  رگم  دنکیمن  ومن  یقرت و  تبحم  دهدیم . شطبر  ادخ  هب  هدرک  ادج  ناویح 

دب تبحم  دناشکب . ار  دوخ 
رد لقعت  نودـب  هناـهاگآان و  تموصخ  هنیک و  دـننام  تسا  یماـخ  شیارگ  نآ ، ياـههزیگنا  بوبحم و  عوضوم  رد  لـقعت  یهاـگآ و  نو 

. دورب شیپ  زوتهنیک  صخش  تایح  يدوبان  ات  تسا  نکمم  هک  تسا  ساسایب  ماخ و  ترفن  یئادج و  کی  هک  تموصخ ، هنیک و  عوضوم 
یهاگآ و نآ  زا  تسا  ترابع  هکلب  تسین ، بوبحم  يهرابرد  ضحم  لـقعت  تخانـش و  اـهنت  تسا ، تبحم  یـساسا  طرـش  هک  یتفرعم  - 6
شیارگ و عوضوم  هک  تساج  نیمه  زا  دیامن . تیـصخش  زا  یئزج  ار  نآ  هداد ، رارق  بوبحم  يهبذج  رد  ار  تیـصخش  دـناوتب  هک  یلقعت 

دوشیم هدیمان  نامیا  هک  بوبحم  هب  دص  رد  دص  شیارگ  نودب  اذـل  ددرگیم ، حرطم  نآ  هب  تفرعم  لوصحم  ناونع  هب  بوبحم  هب  نامیا 
ثحبم نیا  لئاوا  رد  - 7 ددرگیمن . روصت  بوبحم  تبحم و  يارب  یتلاصا  دـهدیم ، رارق  دوخ  يدـج  ریثات  تحت  ار  تیـصخش  يهمه  و 

رت تسپ  یعوضوم  هب  یلقاع  رـشب  چیه  اریز  دشاب ، لامک  هب  فوصوم  هک  تسا  یتقیقح  دریگب ، رارق  ام  بوبحم  دناوتیم  هک  هچنآ  میتفگ 
ام تسخن  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نآ  رد  یلامک  تهج  هک  تسا  یتقیقح  ام  تبحم  عوضوم  سپ  دزرویمن . تبحم  دراد  هک  یتیعقوم  زا 

نیا هک  دهدب  رارق  دوخ  زا  یئزج  دننام  هدومن  بذج  دوخ  هب  ار  نآ  ام  تیصخش  اجیردت  دیامن و  بذج  دوخ  فرط  هب  تهج  نامه  زا  ار 
. دشاب تیصخش  يهدننک  هیجوت  لاعف و  لماع  ءزج 

هچ رگا  درادـن ، دوجو  يرـشب  تسد  ياههتخاس  تاناویح و  تاتابن و  تادامج و  رد  لامک  نیا  عوضوم ) کی  هب  نامیا  ياـنعم  تسنیا  (و 
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نآ تمظع  دوخ و  تیـصخش  زا  هک  یناسنا  ره  اریز  تسا ، نشور  الماک  اعدـم  نیا  لیلد  دنـشاب . هدوب  یلومعم  قوف  يداـم  شزرا  ياراد 
دوخ تیصخش  لاعف  ءزج  تسا ، تمیق  نیرتنارگ  ياراد  هچ  رگا  ار  ساملا  هعطق  کی  الثم  دامج ، هک  دوش  رضاح  دناوتیمن  تسا ، هاگآ 
اعطق هک  تاناویح  تاتابن و  دننام  تاعوضوم  ریاس  تسا  نینچمه  دهدب . رارق  دماج  ياهعطق  ریثات  تحت  ار  تیصخش  حوطـس  هدومن  یقلت 

هچ رگا  دشاب ، وا  تیـصخش  زا  لاعف  یئزج  گس ، هک  دهاوخیمن  یلقاع  چـیه  دنـشابیم . یناسنا  تیـصخش  زا  رتنیئاپ  یتیدوجوم  ياراد 
هب یتح  زیچان و  نیـشام  کی  هب  یتح  هکلب  روبزم ، تادوجوم  هب  اهنت  هن  ناـسنا  تسا  نکمم  یلب  دـشاب . هتـشاد  شزرا  اـهنویلیم  گـس  نآ 
هک تسا  یلیصا  تبحم  نآ  زا  ریغ  هقالع  نیا  یلو  دیامن ، ساسحا  دوخ  رد  ياهقالع  تسا ، هتشاد  نآ  اب  هک  یـسنا  تهج  هب  بوراج  کی 

بوبحم ناسنا ، نیاربانب : دشاب ، هتشاد  ار  تیـصخش  زا  لاعف  یئزج  ناونع  هب  نتفرگ  رارق  یگتـسیاش  هک  دوشیم  قلعتم  یتاعوضوم  هب  اهنت 
ناسنا تیصخش  زا  لاعف  یئزج  ناونع  هب  نتفرگ  رارق  يهتسیاش  هک  دشاب  یلامک  ياراد  دناوتیم  هک  تسا  ناسنا  اهنت  اریز  تسا  ام  لیصا 
دناوتیم هک  یلاـمک  نآ  مینیبب : نونکا  دـیامن . یقلت  دوخ  لیـصا  بوبحم  ار  نآ  يهدـنراد  لاـمک ، نآ  هب  ناـمیا  تفرعم و  اـب  هدوب ، رگید 

داژن بسن و  يرترب  اریز  زگره ، هن ، رترب ؟ داژن  بسن و  نتشاد  زا  تسا  ترابع  لامک  ایآ  تسیچ ؟ دهدب  رارق  لیصا  بوبحم  ار  شاهدنراد 
کی رد  یـصاخشا  ياهمان  يهرابرد  قرو  رپ  باتک  دـلجم  اههد  ناوت  هب  دـیاش  درادـن ، ار  نآ  هب  بوسنم  لامک  تمظع و  هب  یتلالد  چـیه 
نیرت تسپ  نیرتدـیلپ و  یلو  هدوب ، لیـصا  بوخ و  ياهداژن  ناـکاین و  باـقعا و  نادـنزرف  هک  دومن  يروآعمج  خـیرات  زا  هاـتوک  يهرود 

یئاناوت دودح  زا  جراخ  هک  رترب  داژن  اب  شزرا و  اب  ردام  ردپ و  هب  ناسنا  کی  يربج  دانتسا  باستنا و  هکنیا  يهفاضا  هب  دنـشابیم . اهناسنا 
صقن و لیلد  داژن ، درف و  نیرت  تسپ  هب  صخـش  کی  يرابجا  باستنا  سکعلاب ، هکنانچ  درادرب !؟ رد  یلاـمک  هچ  تسا ، ناـسنا  راـیتخا  و 

يهقطنم رد  هبساحم  لباق  داژن  بسن و  يهدیدپ  دننام  مه  هدیدپ  نیا  مادنا ؟ لکش و  یئابیز  زا  تسا  ترابع  لامک  ایآ  دشابیمن . وا  یتسپ 
بوـسحم یلاـمک  نیرتـمک  تسنآ ، زا  یئزج  زین  مادـنا  تروـص و  یئاـبیز  هـک  يربـج  يهدـیدپ  چـیه  ـالوا  اریز  تـسین ، شزرا  لاـمک و 

ابیز عوضوم  مه  اریز  دیامن ، بلج  دوخ  يوس  هب  یئابیز ، هب  ششک  یناور  تیصاخ  بسح  رب  ار  مدرم  هچ  رگا  ددرگیمن 
هب رامیب  اذغ و  هب  هنـسرگ  ناسنا  بآ و  هب  هنـشت  ناسنا  دیدش  لیامت  دـننام  اهیئابیز ، هب  شـشک  دادعتـسا  مه  تسا و  يربج  يهدـیدپ  کی 

يدیلپ ياهناسنا  اسب  هچ  درادـن . ابیز  عوضوم  یحور  شزرا  یئابیز و  يارب  یلیلد  نیرتمک  تروص  یئابیز  هک  مینادیم  ایناث . هریغ . وراد و 
رضاح یمدآ  تیصخش  ياهتمظع  اهـشزرا و  هب  هاگآ  ناسنا  چیه  یهگناو  دناهدیـشک . یهابت  هب  ار  یعماوج  دارفا و  ابیز ، ياهتروص  اب  هک 

نآ هب  تبحم  هقالع و  هک  دـنادب  رگا  اصوصخم  دـشاب  هدوب  وا  تیـصخش  يهدـننادرگ  لاـعف و  ءزج  اـبیز ، مادـنا  وربا و  مشچ و  هک  تسین 
يروص ياهیئابیز  يهچیرد  زا  ار  لامک  هک  یـسک  دـنزیم .، تقیقح  تلاصا  يهشیر  هب  شتآ  هک  دراد  يدـیورف  يهشیر  ءابیز  لاکـشا 

يهلیسو اب  يربج  عوضوم  يهلیسو  هب  يربج  يهزیرغ  کی  عابـشا  رد  تسا ، یلماکت  دعب  نارازه  ياراد  هک  ار  تایح  تقیقح  رد  دنیبیم ،
نیا یلب ، لاـعف ؟ يوق و  يهدارا  مسجت و  تفاـیرد و  لـقعت و  دادعتـسا و  شوه و  زا  تسا  تراـبع  لاـمک  اـیآ  دـیامنیم . هصـالخ  يربج 

ياهیرگناریو نیرتزیگنا  تشحو  مینادیم  هکنانچ  اریز  لامک ، دوخ  هن  دنـشاب ، هدوب  لاـمک  لـئاسو  نیرتهب  دـنناوتیم  اـهورین  اههدـیدپ و 
ههدیدپ نآ  زا  یتسپ  بتارم  ياراد  هک  یصاخشا  اریز  تسا ، هدوب  اهورین  اههدیدپ و  نیمه  يهلیسو  هب  يرشب  خیرات 

نتـشاد اب  زگره  هک  دننادیم  یبوخ  هب  روبزم ، ياهورین  اههدیدپ و  ناگدنراد  هکنیا  يهفاضا  هب  دـنرادن . یمهم  دربراک  دنـشاب ، اهورین  ا و 
لماوع اهنآ  يهیلوا  ياههشیر  هک  دنوش  هاگآ  تقیقح  نیا  هب  رگا  اصوصخم  دـناهدرکن ، ادـیپ  دوخ  یئوجلامک  سح  يارب  یخـساپ  اهنآ 

رد ینوگرگد  فرـصت و  رب  تردق  نتـشاد  زا  تسا  ترابع  لامک  ایآ  دشاب . هدوب  دنتـسم  نانآ  دوخ  هب  دـناوتیمن  هک  تسا  یعیبط  يربج 
دانتسا رظن  زا  نینچمه  تسا ، عونتم  ددعتم و  رایسب  تردق  عاونا  هکنانچ  اریز  دریگب ، رارق  تقد  دروم  دیاب  هدیدپ  نیا  اهناسنا ؟ ای  تعیبط و 
دیآیم تسد  هب  شـشوک  رایتخا و  نودب  هک  تسا  یعیبط  يربج  تردق  مکی - عون  دـندرگیم : میـسقت  یـساسا  عون  ود  هب  دـنمتردق ، هب 

ار هعماـج  نآ  دارفا  یتـح  نازاتـشیپ و  یعیبـط  روط  هب  هک  عماوج  زا  یـضعب  تمیق  رپ  نداـعم  نتـشاد  نوئلپاـن و  باذـج  ياـهمشچ  دـننام 
زا یـضعب  دـننام  دـیآیم ، تسد  هب  شـشوک  هبـساحم و  زا  جراـخ  ياهدادـیور  هلیـسو  هب  هک  یئاهتردـق  نـینچمه  دـیامنیم و  دـنمتردق 
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نیب زا  ندرم و  یتح  دراذـگیم . رثا  اهنآ  هب  طوبرم  عماوج  اهناسنا و  ياهتردـق  دـم  رزج و  رد  هک  عماوج  ریاـس  ياهدادـیور  تاـباختنا و 
. ددرگیم عقاو  رثوم  عامتجا  رد  مود  يهجرد  نادنمشناد  تفرشیپ  رد  گرزب  يدنمشناد  گرم  دننام  دنمتردق  صاخشا  نتفر 

اهنآ ناگدـنراد  شـشوک  راک و  تیـصخش و  هب  دانتـسا  تسا ، نشور  هکنانچ  اریز  دـشابم ، هدوب  تبحم  لماع  دـناوتیمن  اهتردـق  هنوگنیا 
اب اهتردق  عون  نیا  تسوا . ششوک  راک و  یمدآ و  تیصخش  هب  دنتسم  اهنآ  ندرب  راک  هب  لیصحت و  هک  تسا  یئاهتردق  مود - عون  درادن .

تـسا ملـسم  یناسنا ، ینامرآ  ياهیریگ  فده  مکی - مسق  دندرگیم : میـسقت  یـساسا  مسق  ود  هب  اهندرب  راک  هب  رد  يریگ  فده  هب  رظن 
تبحم نامیا و  تفرعم و  دناوتیم  هدوب و  يرـشب  تالامک  نیرتیلاع  زا  اهیریگ  فدـه  نیا  يارب  نآ  ندرب  راک  هب  تردـق و  لیـصحت  هک 

راک هب  تردـق و  لیـصحت  مه  رگا  تسا . هناهاوخدوخ  ياـهیریگ  فدـه  مود - مسق  دـنک . بلج  دوخ  يوس  هب  يدـج  روط  هب  ار  اـهناسنا 
، ددرگیم هدوهیب  وغل و  اهنت  هن  روبزم  يریگ  فده  اب  زایتما  نیا  یلو  دـشاب ، هدوب  نآ  بحاص  زایتما  رب  لیلد  هسفن ، یف  نآ  يرایتخا  ندرب 
هب تردق و  هک  دوشیم  نشور  لیلحت  نیا  اب  تسا . یناویح  تاجرد  نیرت  تسپ  هک  دوشیم  هنایشحو  یهاوخدوخ  ششوج  هب  رجنم  هکلب 

. دـشاب هدوب  یناسنا  نامرآ  يریگ  فدـه  اب  یمدآ  شـشوک  راـک و  هب  دنتـسم  هک  دوش  بوسحم  لاـمک  دـناوتیم  یعقوم  نآ ، ندرب  راـک 
كدنا یلو  دشابیم ، لیصا  دننکیم ، یقلت  اهناسنا  لامک  ندیسر و  تردق  هب  يهلیـسو  ار  دوخ  تقیقح  رد  هک  نادنمتردق  نیا  هب  تبحم 

نیا دارفا  تسا 
یعقاو قاشع  میئوگیم ، هچ  دینک  تقد  بوخ  دنهدب . زیمت  ار  نانآ  دنناوت  هب  هک  دنتـسه  یـصاخشا  نآ  نانآ ، زا  رت  كدنا  و  نادنمتردق ،

. دنکدنا رایسب  تسا ، هتخادنا  هار  هب  رشب  هک  یئیتسود  لامک  ياعدا  هب  رظن  اب  اهطارقس  یعقاو  نارادتسود  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع 
یلومعم یگدنز  ياههتساوخ  زا  ياهتساوخ  دناوتیم  دیآیم و  شیپ  هک  یتیعقوم  ره  يوس  هب  فاطعنا  تعرـس  زا  تسا  ترابع  لامک  ایآ 

هناتخبدـب هک  درک  دوـشیم  هچ  یلو  مـینیبیم . يراسمرـش  بجوـم  لاـمک ، یـسررب  يارب  ار  عوـضوم  نـیا  حرط  دـیامن ؟ نیماـت  ار  یمدآ 
ام هک  یتروص  رد  دننادیم !! لامک  دـنک ، نیمات  ار  یمدآ  یـصخش  دوس  هک  یعـضو  ره  هب  ار  فاطعنا  تعرـس  نیا  شنم  ناویح  یهورگ 

عیام تیصخش  ياراد  هک  یئاهامن  ناسنا  نیا  میرادن . غارس  یتیصخشیب  ینکش و  لصا  زا  رتدب  يرشب  سوماق  رد  ار  یتسپ  تلاذر و  چیه 
دوخ هک  یتروص  رد  دـننکیم ، دانتـسا  دـیدج ، ياهتیعقوم  اب  یگدـنز  قیبطت  موزل  لوحت و  عوضوم  هب  دنـشاب  شوهاب  یمک  رگا  دنتـسه ،

رامـش هقیقد  کبرقع  اب  یقطنم ، حیحـص و  لوحت  نیمادـک  هکنیا  يهفاـضا  هب  دـشابیم ، ناـعیم  لـباق  ریغ  تباـث و  لوصا  هب  یکتم  لوحت 
ریاـس میدرک ، یـسررب  لاـمک  نییعت  رد  هک  یتـالامتحا  هب  رظن  اـب  دـهدیم !!؟ رگید  لوحت  هب  ار  دوـخ  ياـج  هتـشگ و  نوـگرگد  تعاـس 

یتاعوضوم
يهتـسیاش لاـمک  نییعت  نآ  روظنم  هک  ار  ثحبم  نیا  يهجیتـن  نونکا  دـندرگیم . نشور  دـنوش  حرطم  تسا  نکمم  لاـمک  ناوـنع  هب  هک 

كالم - 2 تسا . ناسنا  دراد ، لیـصا  تبحم  يارب  یگتـسیاش  هک  هچنآ  - 1 تسا : نینچ  يهجیتن  نیا  میروآیم ، تسدـب  تسا ، تیبوبحم 
تقد تسرد  رگا  دهدیم . ماجنا  یناسنا  ینامرآ  يریگ  فده  اب  هک  تسا  يراک  نامیا و  تفرعم و  لیصا ، تبحم  يارب  ناسنا  یگتسیاش 

زا يرادربهرهب  نودـب  يربج ) ياـهباتزاب  شیارگ و  نتـسناد و  هن   ) لـمع ناـمیا و  تفرعم و  ینعی  عوضوم  هس  ره  هک  دـید  میهاوخ  مینک ،
دح هب  روبزم  عوضوم  هس  اب  نانآ  تیـصخش  هک  دنتـسه  یئاهناسنا  ام ، لوقعم  لیـصا و  بوبحم  نیارباـنب  دنـشابیمن . ریذـپناکما  يدازآ ،

نمحرلا مهل  لعجیـس  تاحلاصلاولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  ثحب : دروم  هیآ  يانعم  تسنیا  تسا . هدیـسر  هندازآ  لامک  یئابیز و  زا  یئـالعا 
يهمه رب  تبحم  هتبلا  دـهدیم .) رارق  يدادو  رهم و  ناـنآ  يارب  دـنوادخ  دـنروایب ، اـجب  هحلاـص  لاـمعا  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک   ) ادو
شالت ار  ناسنا  شنیرفآ  يهنیمز  ینآرق  تایآ  زا  یضعب  متفه -  هورگ  درک . میهاوخ  حرطم  اهدعب  هک  تسا  ياهلئسم  رـضم  ریغ  ياهناسنا 

راک رد  يزیوالگ  شالت و  يهنیمز  رد  ار  ناسنا  ام  عطق  روط  هب   ) دبک یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  دننام : دنیامنیم . یفرعم  یئاهن  يدج و 
راپـسهر يدـنوادخ  رادـید  هب  یتایح  شـشوک  لاح  رد  وت  ناسنا  يا   ) هیقالمف احدـک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای  میاهدـیرفآ .)

. لاعتم دنوادخ  يوس  هب  هار  هلیسو و  مه  دوشیم و  یفرعم  یمدآ  شنیرفآ  يهنیمز  مه  شـشوک ، راک و  تایآ ، زا  عون  نیا  رد  يوشیم .)
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اریز درک ، ادیپ  ناوتیمن  يرـشب  ياهبتکم  زا  کی  چـیه  رد  تایآ  هورگ  نیا  زا  رت  تیمها  اب  یلیلد  یناگدـنز ، نیا  رد  شالت  تیمها  يارب 
هک یـششوک  راک و  هب  ار  وا  یئاهن  تشونرـس  مه  دـنکیم و  یفرعم  ناـسنا  تعیبط  رد  یـساسا  يرـصنع  ار  راـک  تکرح و  مه  هورگ  نیا 

هاگرذـگ رد  ار  یمدآ  تیـصخش  یچوپ  طوقـس و  هک  تسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  یتاـیآ  متـشه - هورگ  دزاـسیم . طوبرم  تسا ، هدرک 
دامرک مهلامعا  مهبرب  اورفک  نیذلا  لثم  هلمج : نآ  زا  دزاسیم ، ماوت  وا ، ياهراک  يدیلپ  یچوپ و  طوقـس و  اب  تیدبا ، ریـسم  رد  خـیرات و 

رفک ناشراگدرورپ  هب  هک  یناسک  لثم   ) دـیعبلا لالـضلا  وه  کلذ  ءییـش  یلع  اوبـسک  امم  نوردـقیال  فصاع  موی  یف  حـیرلا  هب  تدتـشا 
تردق دوخ  ياههتخودنا  زا  يزیچ  زا  نانآ  دزوب ، نآ  رب  ینافوط  زور  رد  يدنت  داب  هک  تسا  يرتسکاخ  دـننام  نانآ  ياهراک  دـناهدیزرو ،

مدرم يارب  هک  ار  تبیـصم  باذع و  نیرتراوگان  لاعتم  دنوادخ  حیـضوت - تیاده ). دشر و  زا  رود  یهارمگ  تسنیا  دنرادن ؟ يرادربهرهب 
یب رفاک 

یهابت يدوبان و  هب  نتـشیوخ  مشچ  اب  یمدآ  هک  یکاندرد  باذـع  هچ  تسنانآ و  ياـه  شـشوک  اـهراک و  يدوباـن  یچوپ و  دـنکیم ، نا 
مل هئاج  اذا  یتح  ءام  نامظلا  هبـسحی  هعیقب  بارـسک  مهلامعا  اورفک  نیذـلا  و  تسا . هدومن  اـهنآ  يادـف  ار  شتاـیح  هک  درگنب  شیاـهراک 

شـشخرد دننام  دـناهداد ، ماجنا  هک  یئاهراک  دـندیزرو ، رفک  هکنانآ  . ) باسحلا عیرـس  هللا  هباسح و  هافوف  هدـنع  هللا  دـجو  ائیـش و  هدـجی 
نآ رد  ار  یتیعقاو  دیایب ، امن  بآ  بارس  نآ  يوس  هب  هک  یعقوم  ات  دنکیم ، لایخ  بآ  ار  نآ  هنـشت  ناسنا  هک  تسراومه  نیمز  رد  بارس 

هدومن ار  لمع  نآ  يهبـساحم  ادخ  هک  تسا  هداد  ماجنا  ار  راک  نآ  هک  يرفاک  نآ  دوخ  هب  ای  لمع ، نآ  هب  دباییم  رظان  ار  ادخ  دنیبیمن و 
دوشیم دزشوگ  یهلا  یناسنا - لوصا  نیرت  تمظع  اب  زا  یکی  هفیرش  يهیآ  نیا  رد  حیضوت - تسا .) عیرس  يدنوادخ  يهبـساحم  تسا و 

یکی دـنکیم : دزـشوگ  ار  مهم  هداعلاقوف  يهیـضق  ود  لصا  نیا  ار . راک  یناسنا  شزرا  مه  درادیم و  نایب  ار  نامیا  یئاـهن  شزرا  مه  هک 
ریگمـشچ مه  هزادـنا  ره  اهناسنا  تایح  رد  داسفا  رفک و  یگزیگنا  اب  نامیا و  تفرعم و  زا  یلاخ  یلاع و  يریگ  فدـه  نودـب  لمع  هکنیا :

وا لامعا  يامن  بآ  بارس  زا  دنناوتیم  اهناسنا  رگید  هن  دراد و  یعقاو  عفن  وا  دوخ  يارب  هن  تسین ، شیب  یبارس  دشاب ،
لماوع اهراک  نآ  هکلب  اهناسنا ، رگید  اهنآ و  يهدنهد  ماجنا  يارب  تسا  عفن  دقاف  اهنت  هن  دـساف  ياهراک  نیا  هکنیا : مود  دـنوش . رادروخرب 

دـساف و ياهراک  نآ  اـهناسنا  رگید  هک  یتقو  اذـل  ددرگیم . اـهیهابت  بجوم  دـنکیم و  زورب  تاـعامتجا  ورملق  رد  هک  تسا  زیگناداـسف 
یهابت اهراک و  نآ  یچوپ  یبیغ  تسد  هنوگچ  هک  دزادنایم  ادخ  دای  هب  ار  اهناسنا  نآ  اهنآ ، یچوپ  یهابت و  دـندید ، کیدزن  زا  ار  دـسفم 
حرطم خـیرات  ساسح  نادـجو  ناونع  هب  یهاگ  لصا  نیا  درادیم . زاب  ندـش  هتفیرف  لهج و  زا  ار  مدرم  دـنکیم و  راکـشآ  ار  اهنآ  جـیاتن 

مهف مهلاـمعا  مهل  اـنیز  هرخـالاب  نونمویـال  نیذـلا  نا  دـیامنیم : صخـشم  کـیکفت و  یفاـص  زا  ار  هدولآ  لـطاب و  زا  ار  قح  هک  دوشیم 
روهطوغ هدننک  جـیگ  یتریح  رد  نانآ  میاهتـسارآ ، ناشناگدـید  ربارب  رد  ار  نانآ  ياهراک  دـنروآیمن ، نامیا  ترخآ  هب  هکنانآ   ) نوهمعی

، اهناسنا دیوگیم : لماک  تحارـص  اب  هک  تسا  یتایآ  مهن - هورگ  تیدبا  رد  ینورد  ياهتیلاعف  یتح  شـشوک و  راک و  مسجت  دنوشیم .)
ام ارـضحم و  ریخ  نم  تلمع  ام  سفن  لک  دجت  موی  هلمجنآ : زا  درک . دنهاوخ  هدـهاشم  تیدـبا  رد  ار  دوخ  ياهراک  يهمه  يهتفای  مسجت 

تمایق ر زور   ) دابعلاب فوئر  هللا  هسفن و  هللا  مکرذحی  ادیعب و  ادما  هنیب  اهنیب و  ناول  دوت  ءوس  نم  تلمع 
.( تسا هداد  ماـجنا  دـب  ياـهراک  هک  یـسک  . ) دـنیبیم رـضاح  تسا ، هداد  ماـجنا  دـب  بوـخ و  زا  هک  ار  يراـک  یـسک  ره  هک  تـسا  يزو 
هب دنوادخ  درادیم و  رذح  رب  دوخ  يهرابرد  ار  امـش  ادخ  دنیب و  هن  ار  اهنآ  هک  دشاب  يدایز  يهلـصاف  دـب ، ياهراک  وا و  نایم  دـهاوخیم 

هداد ماجنا  هک  یـششوک  راک و  زج  ناسنا  يارب  و   ) يری فوس  هیعـس  نا  یعـس و  ام  الا  ناـسنالل  سیل  نا  و  تسا .) ناـبرهم  دوخ  ناگدـنب 
، تساناوت ناسنا  ندینادرگرب  هب  دنوادخ   ) رئارـسلا یلبت  موی  رداقل  هعجر  یلع  هنا  دش .) دـهاوخ  هدـید  وا  شـشوک  اعطق  دـنامیمن و  تسا 

هرذ لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  دریگیم .) رارق  هبـساحم  دروم  راکـشآ و  نورد ، رد  اههدش  یفخم  همه  هک  يزور 
ار نآ  دهد ، ماجنا  رـش  ياهرذ  يهزادنا  هب  هک  یـسک  دید و  دهاوخ  ار  نآ  دهد ، ماجنا  بوخ  راک  ياهرذ  يهزادـنا  هب  هک  یـسک   ) هری ارش 

تایاور زا  رگید  یعون  دیامنیم . ریـسفت  ار  قوف  تایآ  نومـضم  هک  تسا  هدش  دراو  لامعا  مسجت  يهرابرد  ربتعم  یتایاور  دید ) دـهاوخ 
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اوریل اتاتشا  سانلا  ردصی  ذئموی  تسا . هداد  حیضوت  تاناویح  دننام  تمایق  زور  رد  ار  راکدب  صاخـشا  لکـش  تیفیک  هک  تسا  هدش  دراو 
نیا ایآ  دننیبب .) ار  دوخ  ياهراک  ات  دنیآیم  نوریب  اهروگ  زا  هدنکارپ  لاح  رد  نامدرم  تمایق  زور  رد   ) مهلامعا

تایح رد  راک  تلاصا  رد  حیرـص  تایآ  نیا  ندید  اب  ایآ  دنکیمن !؟ تیافک  يرـشب  تایح  رد  راک  تلاصا  تابثا  يارب  ینآرق  تایآ  همه 
ردق و اضق و  هب  ار  دوخ  تایح  دشک و  هب  راک  زا  تسد  ناملـسم ، يهعماج  ای  درف  کی  هک  دراد  ناکما  زاب  یناسنا ، يدبا  تایح  يویند و 
هک یئالعا  دح  رد  شالت  وپاکت و  ششوک و  راک و  هک  دوشیمن  تباث  ینآرق  حیرص  تایآ  همه  نآ  زا  رگم  دراپس !!!؟ هب  سناش  تخب و 
رد ادـخ  ینعی  دـشابیم . ردـق  اضق و  ءاشنم  هک  تسا  یهلا  تیـشم  تمکح و  نیا  تسا . یهلا  تیـشم  تمکح و  رد  لـخاد  تسا ، نکمم 

تکرح و هک  تسا  هدومن  تبث  يونعم  يدام و  دیفم  ياهفده  ندروآ  تسدـب  هار  رد  ار  یناسنا  شـشوک  راک و  هنوگنامه  یتسه  يهشقن 
تیعقاو رد  کش  يواسم  اهناسنا ، يونعم  يدام و  تایح  نوئـش  رد  راک  تلاصا  رد  دیدرت  کش و  ایآ  تعیبط . ملاع  رد  ار  نوناق  لوحت و 

دراوم رد  هچ  نوگانوگ  لاکـشا  اـب  هک  دـیجم  نآرق  زا  هیآ  دودـح 700  رد  ایآ  دـماجنایم ؟ رفک  فارحنا و  هب  هک  تسین ؟ ینآرق  تاـیآ 
كالم هک  تسین  یفاک  دنکیم ، دزشوگ  نآ  جیاتن  هب  ار  ششوک  راک و  تیلع  تلاصا و  تیمها و  یلک ، نوناق  تروص  هب  هچ  یصخش و 
هدـیرفآ تکرح  راک و  يارجم  رد  ار  یتسه  دوخ ، هک  يدـنوادخ  هب  دـنگوس  یلب ، دـهدب ؟ رارق  راک  ار  نآ  شزرا  یعقاو و  یقطنم  تایح 

یح كالم  هک  تسا  نینچ  تسا ،
يرشب تشذگرـس  یتایح  لماوع  یناسنا و  یگدنز  رد  یبرجت  لئالد  زا  ام  هک  ار  هچنآ  سب . تسا و  راک  نآ ، شزرا  یعقاو و  یقطنم  تا 

تایح محازم  یلیفط  دـیامنیم ، نیماـت  نارگید  شـشوک  راـک و  زا  ار  شتاـیح  هک  یناـسنا  هک  تسنیا  مینیبیم ، یمالـسا  يهیلوا  عباـنم  و 
وا تایح  هکلب  تسا ، یناودـع  بصغ و  دوشیم ، هیهت  نارگید  شالت  اب  هک  یگدـنز  داوم  زا  وا  يرادربهرهب  اهنت  هن  هک  تساهناسنا  رگید 

عبنم يرـشب و  تشذگرـس  یتایح  لماوع  اهناسنا و  یگدـنز  رد  یبرجت  لئالد  هب  رظن  اـب  تسین . شیب  ياهدرم  دوخ  تسا و  نارگید  نآ  زا 
بتکم رد  راک  یناسنا  شزرا  میوش : دقتعم  نوگانوگ  داعبا  فلتخم و  تاهج  زا  ار  راک  دیاب  راک ، يهرابرد  دـیجم ) نآرق   ) مالـسا یلـصا 

هک ییانعم  ره  هب  يرشب  تایح  يهدیدپ  یلک  روط  هب  میوشیم : رکذتم  راک  یتایح  تیمها  يهرابرد  ار  يرصتخم  يهمدقم  تسخن  مالسا 
بیکرت لـالتخا  اـب  و  دـنکیم ، ادـیپ  همادا  یعیبط  نیناوق  يارجم  رد  یناـسنا  راـک  اـب  دوشیم و  زاـغآ  تعیبـط  تیلاـعف  زا  میریگب  رظن  رد 

تایح يهدـیدپ  یمومع  نایرج  نیا  ددـنبیمرب . تعیبط  حطـس  زا  تخر  ددرگیم ، وا  يهرابرد  راـک  ندـش  یثنخ  بجوم  هک  وا  يدوجو 
دوجوم هک  دوشیم  یشان  رادیاپ  نوناق  نآ  زا  یعمج ، ورملق  رد  هچ  يدارفنا و  لاح  رد  هچ  نیمز  يور  رد  وا  تکرح  ودب  زا  یمدآ 

یتایح ترورـض  هب  هجوت  هکنانچ  تسین . هزات  يهدـیدپ  کی  راک ، يهرابرد  تیمها  نیا  ساسحا  تسا . هدومن  تیبثت  عضو و  ار  نآ  نیرب 
اـهیهاگآ و حورـشم و  تاـهجوت  تسا . یکاـخ  يهرک  نیا  رد  یمدآ  رمع  يواـسم  دیـشروخ ، يهعـشا  زا  يرادروـخرب  اوـه و  قاشنتـسا 

عیانـص زاغآ  زا  نآ  یعامتجا  ياهتیمها  فشک  یبایزرا و  نینچمه  نآ و  يهرابرد  ناوارف  نیناوق  عضو  راک و  يهرابرد  لصفم  تاـعالطا 
كرد ار  تایح  يانعم  هک  یناسنا  دزاسب . مهتم  راک  يهرابرد  یشوپمشچ  یئانتعایب و  هب  ار  يرشب  هتشذگ  خیرات  دناوتیمن  یعمجهتسد ،

هتخانـش مه  ار  راک  تیمها  دـنک ، تفایرد  اههوک  روبعلابعـص  ياههلق  اهلگنج و  رد  اهیکـشخ ، اهایرد و  رد  ار  شالت  ترورـض  دـنک و 
يرـشب تایح  يارب  راک  تیمها  كرد  يایوگ  دـهاش  همه  همه و  یناتـساب  تافیلات  اـههبیتک و  يرـشب و  راـک  زا  هتفاـی  مسجت  راـثآ  تسا .

يهدـیدپ دـشاب ، هدوـب  هتـشذگ  رد  راـک  ندوـمن  شزرایب  تلع  رگنـشور  دـناوتیم  اـم  رظن  هب  تسا و  هجوـت  لـباق  هک  ياهتکن  دـشابیم .
رد یتـح  يرـشب  يهعماـج  چـیه  تسا . هدرک  یقلت  دوـخ  دـننام  اـی  كوـلمم  ار  راـک  يهدـنهد  ماـجنا  راـک و  هک  تـسا  عوـنتم  ياهتردـق 
ریغ هک  یئاهتردق  هک  تسنیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  دشاب . هدوبن  اهنآ  یگدنز  نتم  رد  راک  هک  دوشیمن  هدید  خیرات  ياهنارود  نیرتیمیدق 

وب راهم  لباق 
هدارا کی  اذل  دندیدیم ، دوخ  رایتخا  رد  مه  ار  نانآ  یتسه  یتح  هکلب  ار  نانآ  راک  اهنت  هن  دناهتشاد ، ناناوتان  رب  هک  یقلطم  طلست  اب  دند ،
ندرک اجباج  يارب  یئزج  يهدارا  کی  هکنانچ  دیایب . دوجو  هب  دشاب  هتـشاد  ناکما  دنهاوخب و  هک  يراک  ره  هک  تسا  هدوب  یفاک  نانآ  زا 
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رارق یمدآ  یعیبـط  دوخ  يهقلطم  يهطلـس  تحت  هک  یعوـضوم  ره  هک  تسا  یلک  يهدـعاق  نیا  و  دـیامنیم . تیاـفک  زیچاـن  گرب  کـی 
ات یعاـمتجا  تاـقبط  هک  رتهتفرـشیپ  عماوج  زا  یـضعب  رد  اـی  طـسوتم  ياـهنارود  رد  دـهدیم . تسد  زا  ار  دوـخ  شزرا  تیمها و  تفرگ ،
زا ار  راک  عاونا  ریاس  دـیامن ، تعانق  دوخ  شزرا  تیمها و  هب  هکنآ  ياجب  تیریدـم  يرنه و  يرکف ، راک  دـندرگیم ، صخـشم  يدودـح 
راک یتایح  ترورـض  هتـشذگ  ياهنارود  مدرم  هک  تسین  نآ  لـیلد  مه  راـتفر  نیا  دـندرگیمن . یقلت  تیمها  اـب  ینعی  دزادـنایم ، تیمها 

ناونع هب  اهـشالت  ریاس  ینالـضع و  راک  هک  دـنتخاسیم  نانچ  ار  مدرم  گنهرف  مینیبیم  هکناـنچ  هکلب  دـندرکیمن ، كرد  ار  مومع  روطب 
مه هدـنز  انمـض  دـنریذپب و  ار  يربج  نایرج  نیا  نانآ  تسیاـبیم  تشگیم و  یقلت  دـنهدب ، ماـجنا  دـیاب  مدرم  هک  يربج  يهدـیدپ  کـی 

حیضوت هب  میزادرپیم  همدقم ، نیا  زا  سپ  یناسنا . راک  ياهشزرا  لوصا و  مهف  زا  عماوج  یگدنام  بقع  لماع  تسا  هدوب  نیا  دننامب !!
رد ششوک  راک و  هک : دزاسیم  نشور  الماک  ار  هیضق  نیا  مالسا  نیئآ  رد  یفاک  مزال و  یـسررب  مالـسا . رد  راک  یناسنا  شزرا  ریـسفت  و 

هداد راک  هب  مالـسا  هک  ار  یـشزرا  قوف  تسناوت  دهاوخن  يرکفتم  بتکم و  چـیه  هدیـسر ، باصن  دـح  هب  یبایزرا  رظن  زا  یناسنا  نید  نیا 
نیرتیساسا هک  نآرق  هک  میدید  ثحبم  نآ  رد  نآرق ) هاگدید  زا  شـشوک  راک و   ) هتـشذگ ثحبم  هب  دیئامرف  عوجر  دیامن . حرطم  تسا ،

ترورض و راک و  هلئسم  رد  هدراو  تایاور  تسا . هداد  رارق  راک  نامیا و  تفرعم و  يور  ار  اهشزرا  يهمه  روحم  تسا ، مالـسا  نید  عبانم 
ياهنومن ناونع  هب  ار  تیاور  دنچ  اهنت  تسا . مزال  ياهحفص  زا 1000  شیب  دلجم  اهنآ  ندرک  عمج  يارب  هک  تسا  رتاوت  قوفام  نآ  شزرا 

نینموملاریما لاقف  لئسی ، فوفکم  خیش  رم  لاق  دمحا …  نب  دمحم  نع  هدانساب  نسحلا  نب  دمحم  میروآیم . اجنیا  رد  تایاور  اهدص  زا 
نم هیلع  اوقفنا  هومتعنم ! زجع  ربک و  اذاف  هومتلمعتـسا  مالـسلاهیلع : نینموملاریما  لاقف  ینارـصن ، نینموملاریما  ای  اولاق  اذـه ؟ ام  مالـسلاهیلع 

، درکیم لاوئـس  مدرم  زا  تشذـگیم و  اـنیبان  يدرمریپ  هک  دـنکیم  لـقن  دوـخ  دانـسا  اـب  یـسوط ) خیـش   ) نسحلا نب  دـمحم   ) لاـملاتیب
ضح نآ  یحیسم . تسا  يدرم  نینموملاریما  ای  دنتفگ : هچ )! ینعی  یئادگ  ( ؟ تسیچ نیا  دومرف . نینموملاریما 

هتشگ ناوتان  هدش  ریپ  هک  نونکا  تسا ، هدرک  يرپس  راک  رد  ار  شایناوج  ینعی  دیاهدرک ، راداو  راک  هب  یناوج  رد  ار  درم  نیا  دومرف : تر 
ار تاکن  نیا  دوش ، لمات  لماک  تقد  اب  تیاور  نیا  رد  رگا  دـیزادرپب .) لاملاتیب  زا  ار  وا  شاـعم  دـیاهتخاس !! شمورحم  شاـعم  زا  تسا ،
هب درادن ، یئانعم  یئادگ  لاوئـس و  دراد ، تسد  هب  ار  نآ  يرادمامز  نینموملاریما  هک  ياهنالداع  عامتجا  نآ  رد  مکی - هتکن  دید : میهاوخ 

لاوئس و ینعی  تسا ، سک  يانعم  هب  هک  نم  اب  هن  تسا ، زیچ  يانعم  هب  هک  دندومرف  ماهفتسا  ام  يهملک  اب  ترـضح  هک  تسا  تهج  نیمه 
يدرم هک  دنداد  ار  خساپ  نیا  یئادگ ، هدیدپ  زا  ع )  ) نینموملاریما لاوئـس  ربارب  رد  مود - هتکن  تسیا !! هدـیدپ  هچ  عامتجا  نیا  رد  یئادـگ 

راک امش  يارب  شیناوج  رد  وا  : ) دومرف تشاد ، تخس  شنزرس  يهبنج  هک  ار  يدعب  لاوئس  يهلمج  بجعت  اب  ترضح  نآ  ینارـصن ! تسا 
زا یناوتان  اب  هک  تسا  نارگراک  يهرابرد  یمالـسا  مکح  موس - هتکن  دیاهتخاس .)!! شمورحم  شاعم  زا  تسا ، هدـش  ریپ  هک  نونکا  هدرک ،

هدـش رداص  ینارود  رد  یمالـسا  مکح  نیا  دوش . تخادرپ  نانآ  یلومعم  شاعم  یتسیاب  هکلب  دـنوش ، طـقاس  دوخ  تشیعم  زا  دـیابن  راـک ،
رد راک  تمظع  شزرا و  يهرابرد  مکح  نیا  يرثا . نآ  شزرا  زا  هن  دوب و  يربخ  راک  یناسنا  تمظع  زا  هن  هک  تسا 

راک یتایح  یبایزرا  نیمه  يور  تسا . هدش  رداص  نانآ  ناوریپ  نوا و  تربور  نودرپ و  نالب و  یئول  نومیـس و  نس  زا  شیپ  اهنرق  مالـسا 
، دـنکیم حرطم  يدـج  روـط  هب  ار  راـک  شزرا  ریخا  نارکفتم  زا  شیپ  نرق  دـنچ  نودـلخ  نب  نمحرلادـبع  هک  تـسا  هدوـب  مالـسا  رظن  زا 

نارکفتم میدروآ ، تسد  هب  هتـشذگ  ثحاـبم  عومجم  زا  هک  یقیاـقح  رباـنب  درک . میهاوـخ  یـسررب  احورـشم  ثحبم  نیا  زا  سپ  هکناـنچ 
هک ياهحماسم  دنیامن . حرطم  يدج  روط  هب  دوخ  یسایس  يداصتقا و  یقوقح و  راثآ  رد  امسر و  ار  راک  شزرا  تیمها و  یتسیاب  یمالـسا 

هرادا ییوـجدوس  اـهیهاوخدوخ و  تهج  هب  هکلب  تسا ، بتکم  دوـخ  ياـضتقم  تهج  هب  هن  دروـخیم ، مشچ  هب  یتاـیح  يهدـیدپ  نیا  رد 
هدنـسب راک  یقالخا  یثحب و  يهبنج  هب  اهنت  هک  درکیم  راداو  ار  نارکفتم  ناققحم و  زا  یـضعب  هک  تسا  هدوب  یمالـسا  عماوج  ناگدـننک 

سح عابشا  يهلیـسو  ار  مالـسا  هک  یئاههلـسلس  ریاس  سابعینب و  يارما  هیماینب و  يافلخ  دنزاسن . راکـشآ  ار  نآ  یتایح  يهرهچ  هدومن ،
نانآ رظن  رد  داهج  هک  اـجنآ  اـت  دنتـشاذگیمن  دازآ  مالـسا  قیاـقح  حیـضوت  يارب  ار  نارکفتم  دـندوب ، هدومن  دوخ  یتسرپ  تورث  ماـقم و 
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يدایتعا و یصخش و  تادابع  هب  تسا ، هدمآ  ینآرق  تایآ  رد  هک  راک  یعس و  حلاص و  لمع  اههنازخ و  ندرک  رپ  يارب  رگید  للم  لواپچ 
ياهفرح ت

راک و هدیدپ  دـندوب ، مالـسا  بتکم  یقیقح  نتم  نیظفاحم  اهنت  هک  نیتسار  ناققحم  ءاهقف و  نیموصعم و  همئا  لاح ، نیا  اب  دوشیم . ریـسف 
قطنم رد  هکنیا  دـندرکیم . دزـشوگ  ناشدوخ  ینیع  راتفر  لـمع و  قـالخا و  هقف و  ثیدـح و  لاکـشا  رد  ار  نآ  یتاـیح  شزرا  تیمها و 
تسا یلـصا  تسا ، هدش  یفرعم  ادخ  هار  رد  داهج  یهاگ  یتح  هدش  یقلت  یتایح  تیمها  اب  شاعم ، میظنت  يارب  راک  عیـشت ، ملاع  نایاوشیپ 
یـسک  ) هللا لیبس  یف  دهاجملاک  هلایعل  داکلا  هک : تسا  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هنومن  ناونع  هب  درادن . يدـیدرت  هنوگ  چـیه  هک 

هب فکی  ام  لج  زع و  هللا  لضف  نم  بلطی  يذلا  دنکیم .) داهج  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دشوکیم ، دوخ  هلئاع  شاعم  يارب  هک 
زا رتگرزب  یـشاداپ  ياراد  دیوجیم ، یهلا  لضف  زا  شاهلئاع ، شاعم  فافک  يارب  هک  یـسک   ) هللا لیبس  یف  دـهاجملا  نم  ارجا  مظعا  هلایع 

مکدحا لکا  ام  تسا : هدومرف  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  لقن  ررکم  یمالسا  ربتعم  عبانم  رد  تیاور  نیا  تسادخ .) هار  رد  دهاجم  شاداپ 
نع هزمح  نب  یلع  نب  نسحلا  تسا .) هدروخن  شیوخ  تسد  راک  زا  رتهب  یماعط  زگره  امـش  زا  سکچیه   ) هدـی لمع  نم  اریخ  طق  اـماعط 

كادف تلعج  هل  تلقف  قرعلا ، یف  هام  دق  تعقنتسا  دق  هل  ضرا  یف  لمعی  مالسلاهیلع ) رفعج  نب  یسوم   ) نسحلاابا تیار  هیبا 
هلآ و هیلع و  هللایلـص  هللالوسر  لاقف : وه ؟ نم  هل : تلقف  یبا  نم  هضرا و  یف  ینم  ریخ  وه  نم  دـیلاب  لمع  دـق  یلع  ای  لاـقف  لاـجرلا ؟ نیا 

نیحلاـصلا ءایـصوالا و  نیلـسرملا و  نییبنلا و  لـمع  نم  وه  مهیدـیاب و  ولمع  دـق  اوناـک  مهلک  مالـسلامهیلع  یئاـبآ  نینموملاریما و  ملس و 
راـک تشاد  هک  ینیمز  رد  هک  مدـید  ار  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوـبا  هک  دـنکیم  لـقن  شردـپ  زا  هزمح  نب  یلع  نـب  نـسح  )
دوب یلع ، يا  دومرف : دننک ؟ کمک  امـش  هب  هک  ینادرم  دنتـسه  اجک  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  وا  هب  دوب . هدرک  قرع  شیاهاپ  درکیم و 

نینموملاریما و و  ص )  ) ادـخ لوسر  دومرف : دوب ؟ یـسک  هچ  مدرک : ضرع  درکیم . راـک  دوـخ  تسد  اـب  هک  مردـپ ، نم و  زا  رتـهب  یـسک 
ورمعوبا تسا .) هدوب  ناراکوکین  ءایصوا و  نیلسرم و  ناربمایپ و  تریس  راک  دناهدرک . راک  ناشتسد  اب  نانآ  يهمه  مالـسلامهیلع ، مناردپ 

ینطعا كادـف  تلعج  تلقف  هرهظ  نع  باصتی  قرعلا  طیاح و  یف  لمعی  ظیلغ  رازا  هیلع  هاحـسم و  هدـیب  هللادـبعابا و  تیار  لاق  ینابیـشلا :
رد مدـید  ار  ع )  ) قداص ماما  دـیوگیم : ینابیـش  ورمعوبا  . ) هشیعملا بلط  یف  سمـشلا  رحب  لجرلا  يذاتی  نا  بحا  ینا  یل : لاقف  کـفکا 

تشپ زا  قرع  درکیم و  راک  تشاد ، هک  یغاب  رد  رمک ، هب  یمیخض  گنل  تسد و  هب  نیمز  يهدننک  فاص  يهلیسو  هکیلاح 
رد درم  مراد  تسود  نم  دومرف : نم  هب  مهدب . ماجنا  ار  امـش  راک  ات  دـیهد  هب  نم  هب  ار  هلیـسو  موش ، تیادـف  مدرک : ضرع  تخیریم ، ش 

هللادـبعابا تعمـس  لاـق  ریـصبوبا : میهدـب : رارق  تقد  دروـم  مه  ار  تیاور  نـیا  دـتفایب .) تقـشم  هـب  شاـعم ، لیـصحت  رد  باـتفآ  ياـمرگ 
ریـصبوبا  ) لالحلا قزرلا  بلطا  ینا  لج  زع و  هللا  ملعیل  ینیفکی  نم  یل  نا  قرعا و  یتح  یعایـض  ضعب  یف  لمعال  ینا  لوقی : مالـسلاهیلع 

هکنیا اب  منکیم  قرع  هک  منکیم  راک  يدح  ات  دوخ  ياهنیمز  زا  یضعب  رد  نم  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم :
(. منکیم وجتـسج  لالح  يزور  نم  هک  دنادب  لج  زع و  دنوادخ  ات  دـنک ، تیافک  نم  يارب  دریگب و  هدـهع  هب  ارم  راک  هک  مراد  ار  یـسک 

ربمایپ زا  هک  تسا  فورعم  رایـسب  تیاور  نآ  شـشوک ، راک و  ناگدـننک  ریقحت  يهرابرد  اهنآ  نیرتزیمآ  دـیدهت  تاـیاور و  نیرتهناـعطاق 
دوب نیا  دـهنب .) مدرم  شود  رب  ار  دوخ  شاعم  راب  هک  یـسک  تسا ، نوعلم   ) سانلا یلع  هلک  یقلا  نم  نوعلم  تسا : هدـش  لـقن  ص )  ) مرکا

رکفتم دراذـگیمن . یقاب  راک  یتایح  تیمها  رد  يدـیدرت  هک  نانآ  ینیع  لمع  عیـشت و  ملاع  ناـیاوشیپ  مالـسا و  ربمغیپ  قطنم  زا  ياهنومن 
زرا یعامتجا  يداصتقا و  مولع  خیرات  رد  راب  نیلوا  يارب  یمالسا  عبانم  وترپ  رد  نودلخ  نب  نمحرلادبع  یمالسا  گرزب 

هک یحیرص  صوصن  یمالسا و  عبانم  هب  رظن  اب  هک  میدرک  هراشا  رـصتخم  روط  هب  هتـشذگ  رد  دنکیم  حرطم  یملع  هاگدید  زا  ار  راک  ش 
تاعامتجا و رگید  زا  شیپ  ار  راک  شزرا  یمالـسا  عماوج  تسیابیم  تسا ، هدـمآ  عباـنم  نآ  رد  راـک  یتاـیح  شزرا  تیمها و  يهراـبرد 

یمالـسا عبانم  لوصا و  زا  عالطایب  ناـحولهداس  زا  یـضعب  تسا . هتفرگن  تروص  یمادـقا  نینچ  هک  مینیبیم  یلو  دـننک ، حرطم  نارکفتم 
هب ار  هبناج  همه  يدج و  يهعلاطم  تمحز  نانآ  رگا  هک  یتروص  رد  دناهداد ، تبسن  مالـسا  بتکم  دوخ  هب  ار  راک  هب  یئانتعایب  نیا  لیلد 
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دندیمهفیم و  دندرکیم ، يراددوخ  تسا ، تسردان  اعطق  هک  روبزم  تواضق  زا  دندرکیم  یـسررب  ار  یمالـسا  عبانم  لوصا و  هداد ، دوخ 
یتسرپهاج و شـشوک ، راک و  هب  یئاـنتعایب  یـساسا  ملاـع  هک  میدرک  هراـشا  نینچمه  لـمع . ناـمیا و  تفرعم و  بتکم  ینعی  مالـسا  هک 

راک يهرابرد  ار  نودلخ  نبا  تاقیقحت  نونکا  دندوب . هداد  رارق  ناناوتان  رامثتسا  يهلیسو  ار  مالـسا  هک  تسا  هدوب  ینارادمامز  یئوجدوس 
شاعملا یف  لوالا  باتکلا  نم  سماخلا  بابلا  دنکیم : عورـش  تارابع  نیا  اب  ار  دوخ  تاقیقحت  نودلخ  نبا  مینکیم : حرطم  نآ  شزرا  و 

قزرلا و ا هقیقح  یف  لوالالصفلا  لئاسم : هیف  لاوحالا و  نم  هلک  کلذ  یف  ضرعی  ام  عیانصلا و  بسکلا و  نم  هبوجو  و 
بسک و زا  نآ  لیـصحت  بوجو  شاعم و  يهرابرد  لوا  باتک  زا  مجنپ  باب   ) هیرـشبلا لامعالا  همیق  وه  بسکلا  نا  امهحرـش و  بسکل و 
بسک و و  يزور )  ) قزر تقیقح  رد  مکی - لصف  تسا : یلئاسم  باب  نیا  رد  دهدیم . يور  تاعوضوم  نیا  رد  هک  یلاوحا  نآ  اهتعنص و 

روـط هب  ناـسنا  هکنادـب  تسا : نینچ  لـصف  نیا  تاراـبع  يهمجرت  يرـشب . ياـهراک  شزرا  زا  تسا  تراـبع  بسک  هـکنیا  ود و  نآ  حرش 
عفترم ار  وا  يداـم  تاـجایتحا  ریاـس  هشوت و  هک  يداوم  هب  یلاـسنهک ، دـشر و  نارود  اـت  هتفرگ  ومن  زاـغآ  زا  شتـالاح  يهمه  رد  یعیبط 

هچنآ يهمه  ناحبس  دنوادخ  و  دیدنمزاین ) امـش  يهمه  تسا و  زاینیب  هک  تسادخ  اهنت   ) ءارقفلا متنا  ینغلا و  هللا  و  تسا . دنمزاین  دزاسب ،
هتشگ رکذتم  هدومرف  ناسنا  هب  هک  ار  ناسحا  نیا  نآرق  رد  يددعتم  دراوم  رد  هداد ، رارق  ناسنا  يارب  تسا ، هدیرفآ  یتسه  ناهج  رد  هک  ار 
نیمز اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  يهمه  دـنوادخ   ) اعیمج ضرـالا  یف  اـم  تاومـسلا و  یف  اـم  مکل  رخـس  تسا : هدومرف  هلمجنآ  زا  تسا .

امش يهطلس  رد  ار  یتشک   ) کلفلا مکل  رخس  و  داد .) رارق  امش  يهطلس  رد  ار  ایرد   ) رحبلا مکل  رخس  تسا .) هدرک  رخسم  امش  يارب  تسا 
نیا زا  رگید  دهاوش  و  داد .) رارق  امش  يارب  ار  نایاپراچ  هک  يدنوادخ   ) ماعنالا مکل  لعج  يذلا  هللا  داد .) رارق 

و تسا . هداد  یهللا  هفیلخ  ماـقم  ناـسنا  هب  دـنوادخ  اریز  تسا ، زاـب  تسا  نآ  رد  هک  هچنآ  ناـهج و  يهمه  رب  ناـسنا  تسد  تاـیآ . لـیبق 
يریگولج يرگید  طلست  زا  تفرگ ، رارق  شاهطلس  تحت  هک  ار  هچنآ  درف  تسا و  هدرتسگ  كرتشم  روط  هب  ملاع  نیا  رد  يرـشب  ياهتـسد 

، هتـشذگ یناوتان  يهلحرم  زا  ناـسنا  هک  یماـگنه  دـنک . اـهر  دراد  هطلـس  تحت  هک  ار  هچنآ  اـت  دریگب  هک  یـضوع  ربارب  رد  رگم  دـنکیم 
رد دـهدیم  وا  هب  دـنوادخ  هک  هچنآ  زا  ات  دـتفایم ، وپاکت  هب  عافتنا  بسک و  ندروآ  تسدـب  هار  رد  دـباییم ، رد  نتـشیوخ  رد  ار  تردـق 

هللادـنع اوغتباف  دـیامرفیم : دـنوادخ  دـیامن . فرـص  ضوع  نداد  اب  ای  راک  يهلیـسو  هب  شیوخ  ياهترورـض  تاـجایتحا و  ندرک  فرطرب 
تعارز و يارب  هک  یناراب  دننام  دـیآیم ، تسد  هب  شـشوک  رامک و  نودـب  يزور  نیا  یهاگ  دـینک ) بلط  ادـخ  دزن  زا  ار  يزور   ) قزرلا

ماجنا يراک  دـیاب  راچان  دـشابیم و  راک  ندوب  شخب  هجیتن  يارب  ياهلیـسو  کمک و  اهنت  تیدـیفم  هنوگ  نیا  یلو  تسا ، دـیفم  نآ  لاثما 
شاعم دـشاب ، یمدآ  جایتحا  ترورـض و  رادـقم  هب  رگا  هتخودـنا  بسک و  نیا  تفگ . میهاوخ  هکنانچ  دـسرب  هجیتن  هب  ناراب  نآ  ات  دریگب 

باستکا راک و  زا  لصاح  عفن  رگا  سپس  دوشیم . هدیمان  تالمجت  تورث و  دشاب ، تاجایتحا  اهترورض و  رب  هفاضا  رگا  دوشیم و  هدیمان 
امنا تسا : هدومرف  مرکا  ربمایپ  دوشیم . هتفگ  يزور )  ) قزر دیامن  فرـصم  شتاجایتحا  حلاصم و  هار  رد  ار  نآ  ددرگرب و  یمدآ  دوخ  هب 

زا يدروخ و  هک  تست  نآ  زا  يزیچ  وت  لام  زا  تسین : نیا  زج   ) تیـضماف تقدـصت  وا  تیلباف  تسبل  وا  تینفاف  تلکا  ام  مکلاـم  نم  کـل 
هک یعفانم  نآ  زا  رگا  و  یتخادـنا .) ناـیرج  هب  دوخ  ياـج  رد  ار  نآ  يدرک و  فرـصم  ادـخ  هار  رد  اـی  دیـسوپ ، يدیـشوپ و  اـی  تفر  نیب 

هکلب دوـشیمن ، هدــیمان  يزور  شکلاـم  يارب  لاوـما  عفاــنم و  نآ  دوـمنن ، يرادربهرهب  شتاــجایتحا  عـفر  هار  رد  تـسا ، هدروآ  تسدــب 
اریز دشابیم ، وا  يهتخودـنا  یلو  تسین  يزور  یفوتم  يارب  هدـنام ، ثرا  هب  هک  یلام  دـننام  تسا . هدروآ  تسد  هب  هک  تسا  ياهتخودـنا 
قزر تقیقح  تسنیا  دوشیم . هدیمان  قزر  دـنوش  رادروخرب  لام  نآ  زا  ثارو  هک  یماگنه  و  دوش . دـنمهرهب  لام  نآ  زا  دـناوتیمن  یفوتم 

هدـیمان قزر  تسین  کـلمت  لـباق  هک  يزیچ  دـشاب و  کـلمت  لـباق  دـیاب  هک  دـناهدرک  طرـش  قزر  يارب  هلزتعم  تنـس . لـها  يهدـیقع  رد 
ملاظ بصاغ و  دوخ  تیاده  تمحر و  اب  دنوادخ  دننادیمن و  قزر  ار  عورشمان  لام  هنوگ  ره  یبصغ و  لاوما  تهج  نیمه  هب  دوشیمن و 

. تسین اهنآ  لیـصفت  ياج  ثحبم  نیا  رد  هک  دـنراد  یلئالد  هلئـسم  نیا  رد  هلزتعم  دـهدیم . قزر  دـهاوخ  هب  ار  هک  ره  رفاـک و  نموم و  و 
نادب سپس 
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هب يرورـض  جاـیتحا  قزر  ندـمآ  تسد  هب  سپ  ددرگیم . قـقحم  شـشوک ، اـب  لیـصحت  دـصق  لاـم و  ندروآ  تسد  هب  يارب  بسک  هـک 
بلط ادخ  دزن  زا  ار  يزور  تسا : هدومرف  دنوادخ  دـشاب . هدوب  نآ  ياههار  زا  وجتـسج  يرادربهرهب و  يارب  هچ  رگا  دراد  راک  شـشوک و 

. تسا دنوادخ  دزن  زا  قزر  بابـسا  لئاسو و  يهمه  و  دریذپیم ، ناکما  يدنوادخ  ماهلا  یـشخب و  تردـق  اب  يزور  يارب  شـشوک  دـینک 
دننام دـشاب  هدوب  راک  زا  ياهتفای  مسجت  هدـش  بسک  نآ  رگا  اریز  تسا ، مزال  یناسنا  راک  راچان  لام ، هدـش و  بسک  عوضوم  ره  رد  سپ 

زاب دشاب ، ندعم  تابن و  ناویح و  دننام  نتخودنا  لباق  لام  رگا  تسا و  هدومن  شزرا  ياراد  ار  نآ  هک  تسا  راک  هک  تسا  نشور  عیانص ،
هدافتـسا لباق  دریگن ، ماجنا  اهنآ  يهرابرد  يراک  رگا  و  تسا . نشور  هکنانچ  دـیامن ، يرادربهرهب  لباق  ار  اهنآ  هک  تسا  مزال  یمدآ  راـک 

لباـق یئیـش  تروص  هب  اـی  دوش و  عـقاو  دـیفم  ناـسنا  يارب  هک  يزیچ  ره  هکنادـب  دـش ، تاـبثا  بلاـطم  نیا  هک  نوـنکا  دوـب …  دـنهاوخن 
- مکی تسین : لاـح  ود  زا  یلاـخ  دراد ، موزل  اـهنآ  رد  راـک  ماـجنا  هـک  دـشاب  یعیانـص  عوـن  زا  رگا  دـیآرد ، يرادربهرهب  يارب  صاـصتخا 
هک یتشخ  شزرا  دراوم  نیا  رد  درادن . یتمیق  تسا و  ناوارف  یلیخ  هک  یلحم  رد  كاخ  دننام   ) دباییم مسجت  اهنآ  رد  راک  هک  یشزرایب 

كاخ س نآ  زا 
مسجت اهنآ  رد  راک  هک  يداوم  مود - درادن . یتاذ  تسبولطم  هدام  دوخ  هک  تسنیا  ضرف  اریز  سب ،) تسا و  راک  زا  یـشان  دوشیم ، هتخا 

یگدنفاب يرگدورد و  راک  دـننام  دـنکیم ، دایز  ار  اهنآ  شزرا  ددـنبیم و  شقن  اهنآ  يور  راک  تسا و  شزرا  ياراد  هسفن  یف  دـباییم ،
نآ يور  راک  هزادـنا  ره  دـیازفایم و  ار  داوم  نآ  شزرا  راک  شزرا  مود ، تلاح  نیا  رد  دـباییم . مسجت  مشپ  اـی  خـن و  بوچ و  يور  هک 

يارب دیاب  زاب  دشابن ، عیانـص  عون  زا  تسا ، هدـیاف  ياراد  هک  هچنآ  رگا  و  ددرگیم . رتشیب  هلـصاح  ياهالاک  شزرا  دوش ، ماجنا  رتشیب  داوم 
يراک شزرا  هب  طوبرم  ددرگیم  اراد  هک  یشزرا  دراد و  راک  هب  جایتحا  دشاب  يرادربهرهب  يارب  صاصتخا  لباق  ددرگ و  عقاو  دیفم  هکنیا 

راک مهس  ناوتیم  تسا و  راکشآ  دیفم ، ءایشا  رد  دراوم  بلغا  رد  راک  لکش  یهاگ  تسا . هتفرگ  تروص  دیفم  یئیش  نآ  رد  هک  دوشیم 
زیمت صیخـشت و  اذـل  تسا ، یفخم  دـیفم  ءایـشا  رد  راک  مهـس  یهاگ  دومن و  نییعت  ءایـشا  نآ  رد  دایز ، اـی  دـشاب  مک  هچ  ار  نآ  شزرا  و 
هتفرگ تروص  داوم  نآ  يهرابرد  هک  یجراخم  اهراک و  یبایزرا  اریز  مدرم ، نایم  رابراوخ  داوم  تمیق  دننام  دشابیم ، لکـشم  نآ  شزرا 

، دشابیم یسررب  لباق  تسا ، جراخم  اهراک و  نآ  لوصحم  هک  تابوبح  دننام  میدرک ) هراشا  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  ، ) تسا
لها زا  يدودـحم  صاخـشا  ریغ  يارب  دریگیم ، تروـص  نآ  ياـهزاین  تعارز و  راـک  هک  یئاـههاگیاج  رد  یـسررب  هظحـالم و  نیا  یلو 
تسا یناسنا  راک  ياهشزرا  اهنآ ، رثکا  ای  دیفم  ياههتخودنا  دیاوف و  يهمه  شزرا  هک  دش  نشور  تانایب  نیا  اب  دشابیم . لکـشم  تعارز 

زا یلک  هب  یناسنا  ياهراک  هاگره  هکنادـب  دـش . نشور  دـیامن ، يرادربهرهب  نآ  زا  شبحاص  هک  هچنآ  زا  تسترابع  هک  مه  قزر  يانعم  و 
ررقم دنوادخ  شـشوک ) راک و  رد  مدرم  ریـصقت  تهج  هب   ) هک ددرگیم  مولعم  دنک ، ادیپ  ناصقن  يدابآ ، شهاک  تهج  هب  ای  دورب و  نیب 
تـسا كدـنا  اهنآ  سوفن  هک  اهرهـش  نآ  رد  هک  ینیبیمن  رگم  دوش . مودـعم  نانآ  تیـشعم  زا  يرادربهرهب  لـباق  بسک  هک  تسا  هتـشاد 
دباییم لیلقت  ای  هتـشگ  مودعم  راک  سوفن ، تلق  ای  نادقف  اب  اریز  دوریم ، نیب  زا  یلک  هب  ای  دباییم ، لیلقت  اهنآ  رد  بسک  قزر و  هنوگچ 

- فلا یـساسا : تمـسق  ود  هب  عفانم  هتخودـنا و  داوم  میـسقت  نآ  شزرا  راک و  يهرابرد  نودـلخ  نبا  تاـیرظن  هب  طوبرم  یتاحیـضوت  … 
تورث و ب - دوـشیم . يرادربهرهب  یگدــنز  يرورــض  تاـجایتحا  ندرک  فرطرب  رد  هـک  یعفاــنم  داوـم و  نآ  زا  تستراــبع  شاــعم -

اهنآ يهدنراد  هب  زاین  زا  یشان  یصاصتخا  و  تسا ، یمومع  يانعم  هب  یگدنز  تاجایتحا  رب  هفاضا  هک  تسا  یعفانم  داوم و  نآ  تالمجت -
انب درادن .

رد هچ  درف ، ورملق  رد  هچ  دوشیم  هدیمان  ناسنا  شاعم  تسا ، يدام  یگدنز  يرورـض  ياهزاین  عفر  صوصخم  هک  عفانم  داوم و  نآ  نیارب 
هدادن رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  نودـلخ  نبا  دـیآیم و  شیپ  میـسقت  نیا  رد  هک  یمهم  رایـسب  هلئـسم  مدرم . يهمه  يارب  عامتجا و  يهنحص 

هب ور  تـالوحت  اـب  اـصوصخم  عماوج ، یگدـنز  نوگاـنوگ  ياـهتیفیک  اـب  تسا و  یبسن  لـمجت  ترورـض و  موهفم  ود  هک : تسنیا  تسا ،
هدرمـش لمجت  زورید  هک  يزیچ  دـیآیم . دوجو  هب  یگدـنز . تازایتما  زا  يرادربهرهب  رد  ناسنا  ياههتـساوخ  عیانـص و  رد  هک  یـشرتسگ 
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كالم نییعت  ددص  رد  ققحم  نیا  هک  تسنیا  نودلخ  نبا  هب  روبزم  ضارتعا  خساپ  ددرگیم . بوسحم  یگدـنز  ترورـض  زورما  دـشیم .
هدـیزرو تعانق  نآ  عون  هس  يرـشب و  یگدـنز  اب  دـیفم  داوم  يهطبار  نایب  هب  اهنت  وا  تسا . هدوبن  هتخودـنا  تورث  تـالمجت و  ترورض و 

ام رگا  هک  دـسریم  رظن  هب  دـنوش . حرطم  اقیقد  دـیاب  اـهنآ ) ندوب  یبسن   ) و دـیفم ) عون  ود  كـالم   ) مهم رایـسب  هلئـسم  ود  نیا  هتبلا  تسا .
ترورض و كالم   ) مکی هلئسم  یسررب  هب  میزادرپیم  نونکا  ددرگیم . نشور  مه  مود  هلئسم  هب  ام  فیلکت  مینک . یسررب  ار  مکی  هلئـسم 

تعانق نآ  يراصتخا  فیرعت  هب  العف  درک ، میهاوخ  حرطم  يدعب  ثحابم  رد  ار  هتخودنا  تورث  موهفم  نوچ  و  هتخودـنا ) تورث  لمجت و 
ثحب ا هب  هدومن 

تـشیعم رب  هفاضا  هک  يدـیفم  قح  ای  هداـم  ره  تسا : نینچ  هتخودـنا  تورث  فیرعت  یلک  روط  هب  میزادرپیم . روبزم  موهفم  ود  كـالم  ز 
نامز رادقم و  رظن  زا  شاعم  تیفیک  تیمک و  هتبلا  دوشن . كالهتـسا  تشیعم  هار  رد  نایرج  لاح  رد  هچ  تباث و  لاح  رد  هچ  هدوب ، یمدآ 

هدش و رکذتم  نودلخ  نبا  هک  تسا  قزر  نامه  نآ ، كالم  تسا و  نوگانوگ  رایـسب  تشیعم  يارب  مزال  ياههدـیدپ  داوم و  یگنوگچ  و 
دیفم هک  هچنآ  ای  لام و  زا  تسا  ترابع  هتخودـنا  تورث  تفگ : ناوتیم  هجیتن  رد  درک ، میهاوخ  حرطم  ار  نآ  يدـعب  ثحاـبم  رد  مه  اـم 

ار یگدنز  دیاب  ثحبم ، نیا  یملع  قطنم  هب  رظن  اب  تسا  لوقعم  تایح  لمجت ، ترورض و  كالم  دشابیم . قزر  رب  هفاضا  و  تسا ، تیلام 
ثحابم هنوگنیا  رد  تایح  ماع  موهفم  هک  مینادب  دـیاب  تسخن  مینک . جاتنتـسا  نآ  زا  ار  لمجت  ترورـض و  كالم  هداد  رارق  یلـصا  روحم 

شاهنال زا  ياهشوگ  رد  هدـیزخ  يهچروم  کی  زیچان  تکرح  ساسحا و  زا  عیـسو  موهفم  نیا  اریز  درک ، دـهاوخن  لـح  ار  یلکـشم  یملع 
نیا یملع  شور  رد  ام  ددرگیم . لماش  تسا ، هدرتسگ  دوخ  عون  مه  تعیبط و  يهنهپ  رد  عونتم  دعب  اهدص  هک  ناسنا  نآ  تایح  ات  هتفرگ 

لوقعم تایح  - 3 هدشن . راهم  ياههتساوخ  رد  کلهتسم  تایح  - 2 ضحم . یعیبط  تایح  - 1 مینکیم : میسقت  عون  هس  رب  ار  تایح  ثحبم 
یضوت

یئایرد یکـشخ و  نارادـناج  يهمه  رد  تایح  عون  نیا  ضحم - یعیبط  تاـیح  - 1 تسا : ریز  رارق  هب  تاـیح  عوـن  هس  نیا  يراـصتخا  ح 
دودـحم تفگ : ناوتیم  اذـل  دـشابیمن . تسا ، تاـناکما  دادعتـسا و  ورین  اهدـص  ياراد  هک  یناـسنا  تساوخ  دروم  زگره  دراد و  دوـجو 

تایح - 2 تسوا . ندرک  دوبان  يواسم  تایح  نآ  اب  تورث  لمجت و  ترورـض و  شجنـس  ضحم و  یعیبط  تاـیح  رد  یناـسنا  عون  ندرک 
هب اریز  دشاب ، لمجت  ترورـض و  یعقاو  يوگلا  شجنـس و  كالم  دناوتیمن  زین  تایح  عون  نیا  هدـشن - راهم  ياههتـساوخ  رد  کلهتـسم 

نینچ نتـساوخ  روصت و  تسین ، ریذپناکما  یعمج  یگدنز  رد  هچ  يدارفنا و  لاح  رد  هچ  یناسنا  چـیه  يارب  یتایح  نینچ  هکنیا  يهفاضا 
اهنت هن  دـناوتیم  هک  یتاـیح  نیارباـنب  تسا . یعاـمتجا  یگدـنز  طـباور  لوصا  تعیبـط و  ملاـع  نیناوق  يهمه  نتخیـسگ  يواـسم  یتاـیح 
تایح ار  نآ  ام  هک  تسا  موس  عون  دزاس ، هب  راومه  اهناسنا  يارب  ار  لماکت  ریـسم  دناوتیم  هکلب  دـشاب ، هدوب  لمجت  ترورـض و  روصحم 

يهشیدـنا رد  هک  تسین  یئایور  یئایپوتوا و  یلایخ و  یگدـنز  نآ  لوقعم ، تایح  زا  اـم  دوصقم  هک  تسا  حـضاو  هتبلا  میاهدـیمان . لوقعم 
زا ياهظحل  دنچ  تذل  زج  دنیشنیم و  ورف  یگدنز  نشخ  تایعقاو  يهرابرد  ینیع  يهدهاشم  کی  ابو  دنزیم  جوم  ناحولهداس  زا  یـضعب 

مه دراذگیمن . ياجب  دوخ 
ینیع ناهج  رد  هک  دنکیم  نامگ  دناشنیم و  یعقاو  تایح  ياج  هب  ار  ینالقع  يدیرجت  ياهتیلاعف  هک  تسین  یگدنز  نآ  ام  روظنم  نینچ 

ام دوصقم  هکلب  تسا . هدومن  فذح  شهاگدید  زا  ار  ینورب  ناهج  هدرک  تیوقت  ار  ینورد  تایمـسجت  هک  دنادیمن  و  دنکیم ، یگدـنز 
نیمات یگدنز  نآ  رد  اهنآ  نتـشگ  روراب  لامک و  ریـسم  رد  تایح  لیـصا  داعبا  ندیـسر  تیلعف  هب  هک  تسا  یگدـنز  نآ  لوقعم  تایح  زا 

یهلا و نرابمایپ  تثعب  فده  تسا و  هدش  هداد  رکذـت  هزیکاپ ) تایح   ) هیبط هایح  ناونع  اب  نآرق  رد  هک  تسا  لوقعم  تایح  نیا  ددرگیم 
هبیط تایح  نیمه  زورما  هب  ات  خیرات  ياهنارود  نیرتیناتساب  زا  نیمز  يهرک  ياههراق  يهمه  رد  تیرشب  يامظع  يهمه  یناسنا  ياهوزرآ 
نیا رد  میاهدیمان ؟ لوقعم  تایح  ار  نآ  ام  هک  تسا  هبیط  تایح  نیمه  زج  تناک  انیـسنبا و  یباراف و  نوطالفا و  ياهایور  ایآ  تسا . هدوب 
داعبا نآ  ینوناق  ذـئاذل  زا  ریغ  يذـیاذل  ناهاوخ  هک  نایمدآ  یـصخش  ياههتـساوخ  تسنآ ، رادـیاپ  رـصانع  یناسنا  لیـصا  داعبا  هک  تایح 
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یئوجهطلـس و ینوناق و  ریغ  تورث  دـننام  دوشیم ، هتخانـش  دودرم  فذـح و  دراد ، ینوناق  ذـئاذل  اب  هک  یمداـصت  تهج  هب  تسا ، لیـصا 
نیا تسا  نکمم  دشابیم . نارگید  دوخ و  لیصا  داعبا  محازم  هک  اههتساوخ  هنوگنیا  لاثما  یسنج و  لئاسم  نداد  رارق  فده 

هب تسود  ناسنا  ناسانـش  ناـسنا  نهذ  زا  زگره  هک  تسا  یئاـیور  یئاـیپوتوا و  یگدـنز  ناـمه  لوقعم  تاـیح  نیا  هک : دـیایب  شیپ  مهوت 
داعبا دـناوتب  هک  تسا  گرزب  رکفتم  نیمادـک  اریز  درک ، دـهاوخن  زواجت  دـهدیم  ناشن  ام  هب  خـیرات  هک  یگدـنز  تایعقاو  ینیع و  ناهج 

هک یماقم  تیریدم و  هاگدید  زا  ار  اهناسنا  هک  دنراد  ار  یئاناوت  نیا  یعامتجا  روما  نایدصتم  نیمادـک  و  دـیامن !؟ نییعت  ار  تایح  لیـصا 
هدیناسر تیلعف  هب  ار  اهناسنا  لیـصا  داعبا  دنناوت  هب  ات  دـننادب  نانآ  زا  یئزج  ار  دوخ  اعقاو  دـننکن و  یقلت  كرحتم  ياهرجآ  دـننام  دـنراد ،

يانبم رب  ار  اهناسنا  ات  ددرگ  زوریپ  یناسنا  روما  نایدصتم  یلوایکام  ياهـشور  رب  هک  هنالداع  نیناوق  نآ  تساجک  دـنزاسب !؟ روراب  ار  اهنآ 
میرادن نیا  زج  یبلطم  دریگیم ، همشچرس  خیرات  يراج  تایعقاو  زا  هنافساتم  هک  هنیرید  مهوت  نیا  خساپ  رد  دنک !؟ هرادا  لیـصا  داعبا  نآ 

رد دنک . زاب  میلـست  مچرپ  یمدآ  لیـصا  داعبا  محازم  لماوع  نیرتيوق  ربارب  رد  هک  مینادیم  نآ  زا  رتدنمورین  یلیخ  ار  یناسنا  هدارا  ام  هک 
لـصف لـح و  یمدآ  يهدارا  ربارب  رد  هک  تسا  لکـشم  نیمادـک  نآ  مینک : حرطم  میناوـتیم  اـم  مه  ار  لـئاسم  نیا  قوـف ، تالاوئـس  ربارب 

تشپ ار  نآ  نیتسار  يهدارا  اب  رشب  هک  تسا  تایح  روبعلابعص  هندرگ  نیمادک  نآ  ددرگن ؟
چیپ رپ  تشذگرـس  نیا  امـش و  نیا  دنزن ؟ شزارفرب  مچرپ  شنیتسار  دنمورین و  يهدارا  اب  ناسنا  هک  تسا  يدنلب  نیمادک  نآ  دراذگن ؟ رس 

فراـعم و همهنآ  هدارا و  نیا  اـب  تسا . هدرک  روـبع  اـهنآ  يهمه  زا  هدارا  بکرم  اـب  هـک  يرـشب  هاـگترپ  ریـسم  زا  رپ  خالگنـس و  مـخ و  و 
رشب و   ) هداهن وا  داهن  رد  دنوادخ  هک  یتفرعم  يرشب و  يهدنزاس  هدارا  دودحمان و  تردق  هب  ام  تسا ، هدمآ  تسد  هب  هک  يرـشب  ياهـشناد 
طرـش کی  اهنت  دبای . تسد  لوقعم  تایح  نیا  هب  دـناوتیم  وا  هک  مینادیم  میراد و  يدایز  دـیما  نانیمطا و  دروآیم ) رد  تیلعف  هب  ار  نآ 

رد اهناسنا  امـش  تاـیح  دراد و  دوجو  مه  يرگید  ناـسنا  وت ، زج  هک  مینـالوبق  هب  ناـسنا  هب  ار  تیعقاو  نیا  هک  تسنیا  نآ  دراد و  یـساسا 
يارب یناسنا  ياههدارا  رگا  دشوپب و  لمع  يهماج  طرش  نیا  رگا  دیکرتشم . تسا ، یهلا  یلاع  مظن  کی  هب  هتـسباو  هک  یلاع  تقیقح  کی 

ددرگیم مولعم  اج  نیمه  زا  دوشیم . زاب  اهناسنا  ام  يور  هب  لوقعم  تایح  يدورو  رد  دوش ، کـیرحت  يدـج  روط  هب  طرـش  نیا  هب  لـمع 
اعدا دـناوتیمن  ینارود  چـیه  رد  ياهعماج  چـیه  هک  يروط  هب  تسا . ریذـپناکما  ياهعماج  هرود و  ره  يارب  تایح ، نینچ  هب  ندیـسر  هک 

كارتشا ساسحا  زا  هک  تسا  زاب  یمتسیس  ياراد  تایح  نیا  اریز  مرادن ، ار  تایح  نینچ  هب  لوصو  تردق  نم  هک  دنک 
نیا رد  دنـشاب ، مه  یناور  يدام و  یتایح  داعبا  اهنویلیم  ياراد  اهناسنا  رگا  دـیآیم و  دوجو  هب  یهلا  یلاع  مظن  کی  هب  هتـسباو  تاـیح  رد 

لمجت و ترورـض و  كالم  ندرک  ادـیپ  زا  رتناسآ  يزیچ  ایآ  سب . ددرگیم و  رتعیـسو  هریاد  نیمه  اهنت  دـنریگیم و  ياج  زاـب  متـسیس 
ره ای  عامتجا  تلاصا  ای  درف  تلاصا  يامعم  لح  يارب  لوقعم  تایح  نیا  زج  يرگید  هار  اـیآ  دوشیم ؟ ادـیپ  لوقعم  تاـیح  نیا  رد  تورث 

ار هزجعم  تردـق و  تفرعم و  نیمادـک  راظتنا  دـناهدمآرد ؟ وناز  هب  نارکفتم  نیرتگرزب  اـمعم  نیا  لـح  يهراـبرد  ارچ  دـیراد ؟ رظن  رد  ود 
لح تسنآ  تورث و  لمجت و  ترورـض و  يامعم  لـح  تسنیا  دـیوگب : ددرگ و  اـم  ياـهزغم  اـی  اههاگـشناد  دراو  ناـهگان  هک  دیـشکیم 
ادیپ نآ  رد  فرـصت  ینیع و  ناهج  یئاسانـش  رد  عونتم  ياهتردـق  همه  نآ  هک  امـش  ایآ  ود !!؟ ره  تلاصا  ای  عامتجا  ای  درف  تلاصا  يامعم 

یقوقح و یخیرات و  یناور و  مولع  عونتم  ددعتم و  رایـسب  ياههتـشر  اب  هک  امـش  دیاهتخاس ، دوخ  تسد  اب  ار  تعیبط  هکنیا  دننام  دیاهدرک 
داعبا میناوتیمن  ام  دیئوگب : دیناوتیم  دیاهدش ، انـشآ  ناسنا  اب  رگید  یناسنا  مولع  زا  عون  اههد  یـسانشمدرم و  یـسانشهعماج و  یـسایس و 

نخس نینچ  میئآرب !؟ عامتجا  درف و  يامعم  لح  يهدهع  زا  میناوتیمن  ام  مینک !؟ كرد  ار  یمدآ  تایح  لیصا 
نتفرگ تسدب  دـننام  لوقعم  تایح  شریذـپ  اب  دـیناوتیم  اعطق  دـیناوتیم و  امـش  یملع . نخـس  کی  زا  تسا  رتهیبش  هزمیب  یخوش  هب  ي 

رگم ایآ  دـینک . لح  ار  يرـشب  ياهامعم  تالکـشم و  يهمه  هکلب  ار  امعم  ود  نآ  اهنت  هن  نیمز  رب  نآ  نداـهن  یندروخ و  بآ  ناویل  کـی 
یلاـع و مظن  کـی  هب  اـم  كرتشم  تاـیح  نیا  تسا و  تاـیح  ياراد  نم  دـننام  مه  يرگید  ناـسنا  هک  هلئـسم  نیا  شریذـپ  كرد و  يارب 

دیاب ایآ  تسا !؟ مزال  نآ  ماجنا  ات  خیرات  زاغآ  زا  يرشب  ياهرنه  اههفـسلف و  اهـشناد و  يهمه  نتفرگ  ارف  تسا  هتـسویپ  یتسه  رد  هناهاگآ 
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اهنیا زا  کی  چیه  دنزاسب !؟ لتخم  ار  دوخ  نیناوق  دـننک و  ضوع  ار  دوخ  ریـسم  اهرازاک  اهناشکهک و  قوف  هلئـسم  شریذـپ  كرد و  يارب 
هب دورو  رگید  ترابع  هب  دزاسب . عفترم  ار  يرـشب  ياهدرد  يهمه  هک  تسا  مزال  یهاوخدوخ  لیدـعت  صرق  کی  اـهنت  تسین ، زاـین  دروم 

اهتایح يهمه  یگتسباو  تهج  هب  ار  اهناسنا  رگید  تایح  هک  یهاوخدوخ  لیدعت  زا  تسا  ترابع  مه  نآ  دراد و  دیلک  کی  لوقعم  تایح 
اهوگلا و ياهعماج  هرود و  ره  رد  تایح  نیا  لیـصا  داـعبا  تخانـش  يارب  دسانـشب . تیمـسر  هب  یتسه  رد  هناـهاگآ  یلاـع و  مظن  کـی  هب 

تکرح زا  هنارایشه  تکرح  کیکفت  يارب  هک  روطنامه  دنوشیم . هتخانش  نوگانوگ  مولع  يهلیسو  هب  هک  دراد ، دوجو  ینشور  ياهکالم 
گلا هناتسم 

میناوتیم زین  ار  تورث  لمجت و  ترورـض و  كالم  میتخانـش ، ار  لوقعم  تایح  يدودـح  ات  هک  نونکا  دراد . دوجو  یحـضاو  كالم  و و 
ياهمهاوخیم يهدـننک  عابـشا  هک  هچنآ  ترورـض و  دزروب ، تبثم  تلاـخد  لوقعم  تاـیح  يهمادا  رد  هک  یتقیقح  ره  میرواـیب . تسدـب 

زا جراخ  ياهمهاوخیم  عابـشا  يهلیـسو  زا  تسا  ترابع  هک  لمجت  هتبلا  دوشیم . هدـیمان  تورث  لمجت و  تسا  تایح  نیا  نتم  زا  جراخ 
هاگدید زا  هدوب  عورشم  ینوناق و  دشابن ، عامتجا  درف و  تایح  لیصا  داعبا  نتم و  محازم  هک  یتروص  رد  لوقعم ، تایح  لیصا  داعبا  نتم و 

، نآ داعبا  زا  یکی  هب  لالخا  يهلیـسو  هب  ار  لوقعم  تاـیح  هک  تسا  موکحم  یعقوم  تـالمجت  هکلب  دوب ، دـهاوخن  موکحم  لوقعم  تاـیح 
راکفا يهمه  هک  هنیرید  يامعم  نیا  حرط  هک  مینکیم  فارتعا  ود  ره  ای  عامتجا  ای  درف  تلاصا  يامعم  لح  يارب  ياهمدـقم  دزاسب . لـتخم 

يارب نوچ  یلو  درادن . تسا  لمجت  ترورض و  كالم  نییعت  هک  ام  ینونک  ثحب  اب  میقتسم  يهطبار  تسا ، هتشاد  لوغـشم  دوخب  ار  یلاع 
ترورض هک  میدید  مزال  میدرک ، حرطم  ار  نآ  رـصتخم  روط  هب  میدوب و  دنمزاین  لوقعم  تایح  حیـضوت  فیرعت و  هب  روبزم  كالم  نییعت 
اصا يهنیرید  يامعم  هک  میئامن  حرطم  ار  هلئسم  نیا  هک : میدش  روبجم  اذل  میوش . روآدای  ار  تایح  نیا  تیمها  اب  هداعلاقوف  شزرا  و 

تایح هب  اهناسنا  دورو  اب  اهنت  تسا ، هدیـسرن  یئاهن  لصف  لح و  هب  زگره  يرـشب  یلومعم  ياـهبتکم  رد  هک  ود  ره  اـی  عاـمتجا  اـی  درف  تل 
تاـیح هن  دسانـشب و  ار  يرگید  رادـناج  دوخ ، زج  دـناوتیم  ضحم  یعیبط  تاـیح  هن  تسا  نشور  هکناـنچ  اریز  دوشیم ، هدوشگ  لوقعم 
یتسه رد  هناهاگآ  یلاع و  مظن  کی  هب  هتسوپ  هک  رگیدکی  هب  ناسنا  تایح  یگتسویپ  ساسحا  اهنت  هدشن  راهم  ياههتساوخ  رد  کلهتـسم 
یقلت روبزم  یلک  تایح  هب  هتـسباو  ار  دوخ  زاتمم  تیدوجوم  يهمه  هک  دـنک  راداو  ار  یلاع  دادعتـسا  زایتما و  ياراد  درف  دـناوتیم  تسا ،

هب اهناسنا  تایح  یگتـسویپ  كارتشا و  ساسحا  ام  روظنم  دـهدب . رارق  اهیرگادوس  قوف  یعمج ، تایح  رد  ار  اـهنآ  ندرب  راـک  هب  دـیامن و 
رتالاب یـساسحا  هکلب  دیآیم . دوجو  هب  ساسحا  نآ  ماگنه  رد  هک  دشاب  یتذل  نامه  شـشزرا  هک  تسین  یفطاع  ساسحا  کی  رگیدکی ،

يرادـقم رگا  هک  تسا  یـسک  رتمک  ام  رظن  هب  دـنکیم . زورب  اهناسنا  نورد  رد  نادـجو  يامن  بطق  یئامنهار  لقع و  تیلاعف  اـب  هک  تسا 
رد ساسحا  نیا  يهشیر  دوجو  دهاوش  لیالد و  نیرتنشور  زا  یکی  ددرگن . رادـیب  وا  رد  روبزم  ساسحا  دوش ، هداد  وا  هب  بسانم  یهاگآ 

كارتشا ساسحا  هطوبرم ، تالمج  نایب  اب  هک  تسا  برغ  قرش و  رد  یناسنا  یبدا و  باتک  اهرازه  ندمآ  دوجو  هب  اهناسنا ، يهمه  نورد 
ح

رذگدوز شخب و  تذل  یفطاع  ساسحا  هک  تسا  نشور  دناهدومن . کیرحت  رادـیب و  یتسه  یلاع  مظن  کی  هب  ار  اهنآ  یگتـسویپ  اهتای و 
. تسا هدروآ  مهارف  ار  يرـشب  تالوحت  تاکرح  نیرترثوم  تابجوم  هدوب  قیمع  داقتعا  نامیا و  ءاشنم  هک  تسا  نیرب  ساـسحا  نیا  زا  ریغ 

هار رد  ار  نآ  ددرگرب و  یمدآ  دوخ  هب  باستکا  راـک و  زا  لـصاح  دوس  رگا  دـیوگیم : قزر  فیرعت  رد  نودـلخ  نبا  اههتخودـنا  قزر و 
تیاور تسا . هدومن  لالدتـسا  فورعم  تیاور  کی  هب  فیرعت  نیا  تابثا  يارب  دوشیم  هتفگ  قزر  دیامن ، فرـصم  شتاجایتحا  حلاصم و 

ار نآ  يدیـشوپ و  اـی  تفر ، نیب  زا  يدروخ و  هک  تست  نآ  زا  يزیچ  وـت  لاـم  زا  هک : تسین  نیا  زج  دـیامرفیم : هک  تسا  مرکا  ربماـیپ  زا 
لماوع زا  رگا  و  دـیوگیم : نودـلخ  نبا  سپـس  یتخادـنا . ناـیرج  هب  دوخ  ياـج  رد  ار  نآ  يدرک و  فرـصم  ادـخ  هار  رد  اـی  يدـناسوپ ،

، دوشیمن هدـیمان  يزور  شکلام  يارب  لاوما  عفاـنم و  نآ  دومنن ، يرادربهرهب  شتاـجایتحا  عفر  هار  رد  تسا ، هدروآ  تسد  هب  هک  تعفنم 
اوغتبا و  يهیآ : هب  رظن  اب  هدومن و  مرکا  ربمایپ  هک  یتیاور  يهفاضا  هب  فیرعت  نیا  زا  تسا . هدروآ  تسد  هب  هک  تسیااههتخودنا  اهنآ  هکلب 
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بنج درک ، لیصحت  دیاب  لوقعم  تایح  رد  هک  یشاعم  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  دیئوجب ) ادخ  دزن  زا  ار  يزور   ) قزرلا هللا  دنع 
هچنآ نودـلخ ، نبا  نایب  روبزم و  تیاور  هب  رظن  اب  نینچمه  دراد و  دوجو  روبزم  يهیآ  رد  هک  قزر  يهملک  هب  رظن  اب  اریز  دراد ، یهلا  يه 
تـسا یهیدب  تسا و  دنتـسم  قازر  دنوادخ  هب  هک  تسا  قزر  تسا ، هدومن  ردقم  مدرم  يارب  یعقاو  شاعم  ناونع  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  ار 

ایآ دزاسیمن . لتخم  تسا ) اهناسنا  شنیرفآ  فده  هک   ) ار لوقعم  تایح  هک  هتخودـنا  ياهتورث  تالمجت و  زیوجت  اب  میکح  دـنوادخ  هک 
ای رـضم  داوم  يهضرع  دـیلوت و  اهناسنا و  رگید  يهناملاظ  رامثتـسا  يرگهلیح و  تردـق و  اب  هک  ار  یعفانم  لاوما و  ناوتیم  فصو  نیا  اب 

تورث - 1 دـیمان !!؟ يدادادـخ  قزر  دوشیم ، فرـصم  لوقعم  تاـیح  لیـصا  داـعبا  رگناریو  تـالمجت  رد  اـی  دوشیم  هتخودـنا  هدوـهیب ،
ره لوپ و  تشیعم و  داوم  ندرک  دـکار  نتخاـس و  مکارتـم  ندومن و  عـمج  زا  تسا  تراـبع  هتخودـنا  تورث  مالـسا  هاگدـید  زا  هتخودـنا 

مالـسا هاگدـید  زا  اصوصخم  تکیلام  هکنیا  اب  تسا ، یگدـنز  رد  تکیلام  نداد  رارق  فدـه  لولعم  هک  اـهناسنا  تاـیح  رد  رثوم  عوضوم 
ای درف  هب  عوضوم  کی  رد  قلطم  فرـصت  صاـصتخا  زا  تسا  تراـبع  اـبیرقت  هک  تیکلاـم  تسا . یگدـنز  لوقعم  يهرادا  يارب  ياهلیـسو 

ياربانب دیامنیم ، ناسنا  کلام  ار  كولمم  كولمم و  ار  ناسنا  دریگیم  دوخ  هب  یفده  يهبنج  هک  یماگنه  نآ ، ناگدننادرگ  ای  عامتجا 
يداصتقا داشرا  اب  هتخودـنا  تورث  رگا  دـنراد  هعماج  سوفن  لاوما و  رب  تیکلام  ياعدا  هک  دنتـسه  یناـگدرب  هتخودـنا ، تورث  قاـشع  ن 

يارب لیلدیب  یماـقم  یعاـمتجا و  قوقح  دزاـسن و  دراو  اـهناسنا  لوقعم  تاـیح  هب  بیـسآ  هک  يروط  هب  دـتفایب  ناـیرج  هب  همکاـح  تئیه 
راک لوصحم  تورث ، نآ  هکنیا  هب  طورـشم  دوشیمن ، هدید  نآ  يارب  یلومعم  یقطنم  رظن  زا  یتیعونمم  درواین ، دوجو  هب  تورث  يهدنراد 

يهتخودـنا تورث  هک  بلطم  نیا  يارب  لـیلد  نیرتهب  دـشاب . هدوب  تسا ، هتخانـش  ینوناـق  ار  نآ  عاـمتجا  هک  یطباور  ریاـس  اـی  شـشوک  و 
، تسا شاعم  نیداینب  لوصا  نتخودـنا )  ) زنک تیعونمم  مکی - عون  تسا : ینآرق  تایآ  زا  عون  دـنچ  تسا  عونمم  نارگید ، تاـیح  محازم 
( تسا راک  راک و  الاک ، راک و  اهالاک ، لدابت  يهلیـسو  هک   ) ار لوپ  عاونا  يهمه  كالم  تدـحو  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هک  هرقن  ـالط و  دـننام 
رد دنزودنایم و  ار  هرقن  الط و  هکنانآ   ) میلا باذعب  مهرـشبف  هللا  لیبس  یف  اهنوقفنیال  هضفلا و  بهذلا و  نوزنکی  نیذـلا  ددرگیم . لماش 

یبرقلا و يذل  لوسرلل و  هللف و  يرقلا  لها  نم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  ام  و  نک ) دیدهت  یکاندرد  باذع  هب  ارنانآ  دننکیمن ، فرص  ادخ  هار 
نیکرشم زا  دنوادخ  هک  ار  یلاوما  نآ  مکنم  ءاینغالا  نیب  هلود  نوکیال  یک  لیبسلا  نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و 

هار رد  نایاونیب  ماتیا و  وا و  دـنمزاین  يابرقا  ربمایپ و  ادـخ و  نآ  زا  تسا ، هدـینادرگرب  مالـسا  ربماـیپ  هب  اـهیدابآ  لـها  زا  محازم )  ) راـفک و 
ءاینغا نایم  لاوما  نایرج  حیـضوت - دتفین .) نایرج  هب  امـش  نادـنمتورث  تسد  رد  ات  ددرگ ، میـسقت  هنوگنیدـب  لاوما  نآ  ، ) تسا ناگدـنام 

هب ناناملـسم  لاوما  رگا  نیاربانب  دراد . ضقانت  يرورـض  شاعم  هب  جایتحا  اب  يزاینیب  ینغ و  ضرف  اریز  دشابیمن ، شاعم  ترورـض  يارب 
لیو دـباییم . صاصتخا  مدرم  تیـشعم  داوم  ندرک  هابت  رد  یگماکدوخ  شیازفا و  يارب  هک  تسا  ياهتخودـنا  تورث  دـتفیب ، نانآ  تسد 
یتلا هدقوملا . هللا  ران  همطحلام . كاردا  ام  و  همطحلا . یف  نذـبنیل  الک  هدـلخا . هلام  نا  بسحی  هددـعو . الام  عمج  يذـلا  هزمل . هزمه  لکل 

. هدننک تبیغ  یناسنا ) تیـصخش  يهدننک  رادهحیرج   ) يهدننز هنعط  ره  رب  ياو   ) هدمم هدمع  یف  هدصوم . مهیلع  اهنآ  هدـئفالا . یلع  علطت 
همطح رد  ناـسنا  نیا  زگره ، هن  دـنام . دـهاوخ  یگـشیمه  وا  يارب  وا  لاـم  دربیم  ناـمگ  درامـشیم و  ار  نآ  هدومن  عمج  لاـم  هک  یـسک 

رد ار  نانآ  خزود  شتآ  دنکیم . ذوفن  اهلد  هب  هک  تسا  يدـنوادخ  روهلعـش  شتآ  تسیچ . همطح  هک  ینادیم  هچ  وت  دوشیم و  هتخادـنا 
هیآ نیا  تشگ ). دنهاوخ  هتشب  هتخورفارب  نینهآ  ياهرامسم  اب  هتسب و  نانآ  يور  هب  شیاهرد  هتفرگ ، دوخ 

داوم - 2 دیامنیم . مالعا  عونمم  دنکیم ، يریگولج  هعماج  ندـش  دـنمهرهب  زا  هک  ار  هتخودـنا  تورث  شتآ ، هدـعو  لماک و  دـیکات  اب  مه 
مکل هللا  لعج  یتلا  مکلاوما  ءاهفسلا  اوتوت  و ال  دریگب . رارق  هماکدوخ  ناقمحا  رایتخا  رد  دیابن  اهناسنا  تایح  هب  دیفم  هدیدپ  ره  تیـشعم و 

نیا رد  بطاخم  دـیهدم .) قمحا  مدرم  هب  تسا ، هداد  رارق  امـش  یگدـنز  يهدـنراد  اپ  رب  نکر  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  ار  دوخ  لاوما  و   ) امایق
یلومعم قمحا  مدرم  هب  ار  دوخ  لاوما  رایتخا  لقاع  مدرم  هک  تشاد  دوجو  ناکما  نیا  ایآ  دنـشابیم . لقاع  ناملـسم و  مدرم  هکرابم  يهیآ 

امـش هک  تسین  روآهدنخ  ایآ  دنرادن !؟ یموهفم  تمحز  راک و  تشیعم و  يهدام  تایح و  نانآ  يارب  دنمهفیمن و  زیچ  چـیه  هک  دنراپـسب 
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هلبا قمحا و  صخش  هب  ياهدروآ  تسد  هب  دوخ  تایح  يهمادا  يارب  شـشوک  تمحز و  اب  هک  ار  یلام  هک  دیئوگب  يدنمدرخ  درف  کی  هب 
: دیئوگب لقاع  ناسنا  کی  هب  هک  تسنیا  هب  هیبش  امش  شرافس  نیا  دیراپسن ! درادن )، یعامتجا  يدرف و  تایح  قطنم  زا  یعالطا  هک  یسک  )

تـسنیا تسا ، هدمآ  ثحب  دروم  يهیآ  رد  هک  یهلا  روتـسد  كالم  سپ  دوریمن ، یلامتحا  نینچ  نوچ  و  زادـنیم ! شتآ  هب  ار  دوخ  لاوما 
مدرم رایتخا  رد  تسامش ، تایح  يهدنراد  اپ  رب  نکر  هک  دیفم  هدیدپ  يهنوگ  ره  لاوما و  دیراذگم  هک 

يداصتقا ياهشـشوک  راک و  لاوما و  هدوب ، مورحم  دـنادیم ، طوبرم  رگیدـکی  اب  ار  اهناسنا  تاـیح  هک  میلـس  لـقع  زا  هک  دریگب  رارق  ي 
ریاـس بآ و  دیـشروخ و  يهعـشا  اوه و  هک  دـیراد  غارـس  نیا  زا  رتدـب  یقمحا  اـیآ  دـنیامن . فرحنم  یعاـمتجا  تاـیح  يارجم  زا  ار  اـمش 
دروم يهیآ  رد  دـنوادخ  رگم  دزاسب ؟ مورحم  دوخ  تاـیح  زا  ار  مدرم  هداد ، رارق  دوخ  راـکتحا  رد  ار  تاـیح  يهدـنراد  اـپ  رب  ياههدـیدپ 

يدیدرت نیرتمک  یمالـسا  یلـصا  عبانم  هب  رظن  اب  ءاهقف  تسا  عونمم  راکتحا  - 3 تسا ؟ هدومن  یفرعم  عامتجا  تاـیح  ماوق  ار  لاوما  ثحب 
- يداـصتقا مکح  نیا  هک  تسنیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  درادـن . دوـجو  ناـنآ  لووـق  لـقن  هب  یجاـیتحا  اذـل  دـنرادن ، راـکتحا  تیعوـنمم  رد 
، نیاربانب تسا . هدرک  رکذ  مدرم  تشیعم  رب  يرگلالخا  تیعونمم  ار  مکح  تلع  ینعی  تسا ، هلعلا  صوصنم  یهقف  حالطصا  هب  یعامتجا 

راصحنا تهج  هب  هن  نوتیز  زیوم و  نغور و  امرخ ، وج ، مدنگ ، دننام  دـنکیم ، مالعا  عونمم  ار  ینیعم  داوم  راکتحا  هک  یتایاور  زا  یـضعب 
تیعونمم لیلد  هکنیا  هب  رظن  اب  سپ  دـشابیم . نارود  نآ  يرورـض  داوم  قیداـصم  ناـیب  يارب  هکلب  تسا ، داوم  نآ  رد  راـکتحا  تیعونمم 

اشوپ ماعط و  زا  يرورض  داوم  همه  هب  روبزم  تیعونمم  تلع ، تیمومع  لیلد  هب  تسا ، مدرم  تشیعم  تاجایتحا  ترورض و  تلع  راکتحا 
اشحاف و اقیض  مهنم  ریثک  یف  نا  تسا : هدمآ  نینچ  رتشاکلام  نامرف  رد  تحارص  لامک  اب  تلع  نیا  ددرگیم . لماش  اود  نکسم و  ك و 
ناناگرزاب و زا  يریثک  يهدـع   ) هالولا یلع  بیع  هماـعلل و  هرـضم  باـب  کـلذ  تاـعایبلا و  یف  اـمکحت  عفاـنمللا و  راـکتحا  اـحیبق و  اـحش 
دنشابیم و تالدابم  رد  یئوگروز  یمومع و  عفانم  راکتحا  یئوجدوس و  حیبق و  لخب  ياراد  ریگ و  تخـس  تالماعم  رد  عیانـص  نابحاص 

عفانم ظفح  يارب  تارابع  نیا  رد  تسا .) نارادـمامز  يارب  یندوشخبان )  ) بیع دوشیم و  ماـمت  هعماـج  مومع  ررـض  هب  حـیقو  تافـص  نیا 
هدومرف رداص  یئوگروز  راکتحا و  ياهلدابم و  شزرا  ندرب  الاب  هنارگادوس و  ياهیرگیزاب  زا  دـیدش  يریگولج  هب  روتـسد  هعماج  یمومع 
اهناسنا يدام  تاـیح  يهراـبرد  رتیلاـع  رظن  کـی  زا  دـشابیم . هعماـج  عفاـنم  هنوگ  ره  راـکتحا  تیعونمم  لـماش  مکح  تلع  سپ  تسا .

ار مهم  مها و  تاـجایتحا  دراوم  رد  یتح  هک  تسا  هدرک  تاـعارم  یئاـج  اـت  ار  يرورـض  شاـعم  رد  كارتشا  مالـسا  نید  تفگ : ناوتیم 
هن دـنکیم ، تیافک  هداوناـخ  کـی  يارب  هاـم  دـنچ  هک  یئاذـغ  نتـشاد  راـیتخا  رد  هک  تسا  ملـسم  دریگیم . ار  مها  بناـج  هدومن  روظنم 

ياذغ نامه  یعامتجا  یگدنز  ياهترورـض  تروص  رد  لاح  نیا  اب  دایز .) يدقن  يهتخودنا   ) زنک هن  هتخودنا و  تورث  هن  تسا و  راکتحا 
يههام دنچ 

ماما دـیوگیم : بعتم  دریگیم . رارق  يرادربهرهب  دروم  اهناسنا  تایح  يرورـض  جایتحا  ساسحا  اب  هتـشگ و  راـکتحا  هب  هیبش  هلئاـع  کـی 
ياههام تیافک  رادـقم  هب  ام  مدرک : ضرع  میراد ؟ مدـنگ  رادـقم  هچ  ام  دوریم ، الاب  یهاگ  هنیدـم  رد  تـالغ  تمیق  دومرف : ع )  ) قداـص

شورفب و ربب و  داد  روتـسد  دوشیمن ، ادـیپ  هنیدـم  رد  تالغ  مدرک : ضرع  شورفب . روایب و  نوریب  ار  اهنآ  دومرف : میراد ، تـالغ  يداـیز 
نم هک  دنادیم  دنوادخ  اریز  وج ، زا  ار  رگید  یمین  نک و  هدامآ  مدنگ  زا  ار  ماهداوناخ  ماعط  زا  یمین  نک و  يرادـیرخ  هنازور  ار  ام  ماعط 

هک ياهتکن  نیرتمهم  مراد . ار  تشیعم  باسح  هک  دنادب  ياهدـنب  ارم  ادـخ  مهاوخیم  یلو  مناروخب ، مدـنگ  مدوخ  يهداوناخ  هب  مناوتیم 
عاـمتجا راـیتخا  رد  تسا ، هدوـبن  لاـس  کـی  رادـقم  هب  یتـح  هک  ار  دوـخ  هداوناـخ  تشیعم  يهداـم  ماـما  هک  تسنیا  تسا  تیاور  نیا  رد 

داوم رد  مالـسا  هاگدـید  زا  عامتجا  هک  دزاسیم  نشور  یبوخ  هب  تلع  نیا  درادیم ، ناـیب  تشیعم  رد  هبـساحم  ار  نآ  تلع  دراذـگیم و 
- یهقف لـئاسم  زا  يداـیز  دراوم  رد  لاوـما  رد  یقطنم  ریغ  ناـیرج  تیعوـنمم  - 4 تسا . يدرف  تاـصاصتخا  رب  مدـقم  تـشیعم ، يرورض 

هلدابم د دروم  تاعوضوم  هک  دراوم  نآ  يهمه  رد  دریگیم . رارق  دانتسا  دروم  لطاب  هب  لام  لکا  تیعونمم  نوناق  يداصتقا 
، يراوخابر هدننک ، تسم  داوم  رامق ، دننام  تسا . هدش  مالعا  عونمم  مارح و  روبزم  نوناق  هب  دانتـسا  اب  دنـشابن ، ینالقع  دـیفم  شزرا  يارا 
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ترابع نوناق  نیا  ذـخام  کلذ . ریغ  تیـشعم و  رب  رـضم  یلمجت  داوم  ملاظ و  تیوقت  يارب  تیلاعف  راک و  انغ ، یـصاقر و  يراوختوشر ،
بابـسا و اـب  دوخ  ناـیم  رد  ار  دوخ  لاوـما   ) لـطابلااب مکنیب  مکلاوـما  اولکاـتال  و  تسا : هدـمآ  نآرق  زا  دروـم  ود  رد  هک  هیآ  نیا  زا  تسا 

مومع تسا ، ندروخ  نآ  يانعم  هک  لکا  زا  دوصقم  لاوما : رد  یقطنم  ریغ  نایرج  تیعونمم  نوناق  رد  یلیلحت  دـیروخم ) لـطاب  تاـنایرج 
تیلام يهبنج  هک  يرادربهرهب  لباق  داوم  ریاس  هدـش و  دـیلوت  ياهالاک  راـک و  اـهناسنا و  ناـیم  هک  تسا  یتاـطابترا  هلداـبم و  تافرـصت و 
هدومن یفرعم  لطاب  ار  تیعونمم  تلع  دـنوادخ  هک  دوشیم  تباث  هلئـسم  نیا  هیآ  يانعم  رد  تقد  یمک  اب  اریز  دریگیم . تروص  دـنراد ،

رد دـیابن  دـهدیم ، رارق  اـهناسنا  راـیتخا  رد  تعیبط  نیناوق  ینالـضع و  يرکف و  راـک  يورین  يهلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  یلاوما  ینعی  تسا ،
شزرایب تسا . عونمم  هدوب و  لاوما  لطاب  نایرج  ددرگیم ، یناور  ای  یمـسج  ررـض  بجوم  هک  يداوم  دـیلوت  دریگب . رارق  لطاب  نایارج 

شزرا و زا  رتمک  یئاهشاداپ  دزم و  هب  نانآ  نتخاس  عناق  مدرم و  ینالضع  يرکف و  ياهتیلاعف  راک و  نتخاس 
داوم دـیلوت  يارب  یعونـصم ، ياـهاضاقت  ندروآ  دوجو  هب  تسا . عونمم  هدوـب و  لـطاب  ناـیرج  هب  راـک  نتخادـنا  ناـشتیلاعف ، راـک و  یعقا 

عونمم لطاب و  يداوم ، نینچ  دوس  رب  تیکلام  دـیلوت و  نینچمه  دزاسیم و  لتخم  ار  عاـمتجا  تشیعم  يرورـض  ياهیدـنمزاین  هک  یلمجت 
هللا نا  هلمجنآ : زا  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  ددعتم  یتایآ  يرگفارـسا  تیعونمم  يهرابرد  یگدـنز  دـیفم  داوم  لاوما و  رد  فارـسا  - 5 تسا .

اوفرستال اوبرشا و  اولک و  دنکیمن ) تیاده  تسا  وگغورد  هدننک و  فارسا  هک  ار  یـسک  دنوادخ  اعطق ،  ) باذک فرـسم  وه  نم  يدهیال 
تسود ار  ناگدننک  فارسا  دنوادخ  اعطق  اریز  دینکن ، فارسا  و   ) نیفرسملا بحیال  هنا  اوفرستال  و  دینکن ) فارسا  دیماشایب و  دیروخب و  )

فارـسا اـعطق  و   ) راـنلا باحـصا  مـه  نیفرـسملا  نا  و  دـینکم ) تعاـطا  ار  ناگدـننک  فارـسا  رما  و   ) نیفرــسملارما اوعیطتـال  و  درادیمن )
رگلالخا لماع  فارـسا  دنتـسه ) نیطایـش  ناردارب  ناگدننک  فارـسا  اعطق ،  ) نیطایـشلا ناوخا  اوناک  نیرذبملا  نا  دنـشتآ ) رد  ناگدـننک 

يهناهب هب  تسرپدوس  ناگماکدوخ  دنکیم ، ادـیپ  جاور  ياهعماج  رد  يرگفارـسا  هک  یماگنه  نآ  رد  یعامتجا  يداصتقا و  نوئـش  يهمه 
ياهاضاقت داجیا  اب  دروخیم ، درد  هب  اهینارسوه  عابشا  يارب  اهنت  هک  یلمجت  ياهالاک  داجیا  يارب  يدازآ 

. دنروآیم دوجو  هب  نوگانوگ  ياهشخب  نآ  لابند  هب  دننزیم و  اهالاک  عون  نآ  يهضرع  تاغیلبت و  زا  نوگانوگ  عاونا  هب  تسد  یعونصم 
اهالاک نآ  دیلوت  ياهـشخب  ندوزفا  هب  تسد  دنـسانشیمن ، دوخ  یتسرپدوس  يارب  يزرم  دـح و  چـیه  نارگادوس  وطـسرا : لوق  هب  نوچ  و 

مه دـنزاسیم و  هاـبت  دـنریگب ، لکـش  اـهناسنا  يرورـض  لیـصا  داـعبا  تمدـخ  رد  دـنناوتیم  هوقلاـب  هک  ار  يداوم  مه  هجیتن  رد  دـنربیم ،
دوس اهب و  راک و  عضو  رد  رثوم  ياهینوگرگد  اهمطالت و  مه  و  دـنزاسیم . دراو  مدرم  تایح  هب  ار  هدـننک  فرحنم  تالالتخا  اهتراسخ و 

هعماج رد  يرگفارـسا  جاور  دینادیم  چیه  دنروآیم  دوجو  هب  تساهناسنا ، یتایح  ياهیدـنمزاین  هب  طوبرم  هک  یئاهالاک  دـیلوت  رد  دزم  و 
کلهتـسم ار  دوخ  تایح  اـهناسنا  زا  یهورگ  هک  تسنیا  ءانثتـسا  نودـب  عطق و  روط  هب  يرگفارـسا  هجیتن  دروآیم ؟ راـب  هب  ار  ياهجیتن  هچ 

هورگ ات  دننکیم ، فرـص  دیامن ، نیمات  ار  نانآ  يرورـض  یگدـنز  هک  يدزم  لباقم  رد  ار  دوخ  ینالـضع  يزغم و  ياهیژرنا  دـنزاسیم و 
لکـش ود  رد  هک  تسیاهدـیدپ  فارـسا  دـنیامن !! فرـصم  ناشیناویح  ياهـسوه  يوه و  ياـضرا  رد  ار  ناـنآ  تاـیح  لوصحم  رگفارـسا 

تسا ا ترابع  مود  لکش  تورث ) هلیسو  هب  يرگنایغط   ) رطب زا  تسا  ترابع  لکش  ود  نیا  زا  یکی  دناشکب  یهابت  هب  ار  هعماج  دناوتیم 
و  ) اهتشیعم ترطب  هیرق  نم  انکلها  مک  و  تسا : هدمآ  نینچ  دیجم  نآرق  رد  مکی - لکش  لام ) نتخاس  کلهتسم  رد  یگماکدوخ   ) فرت ز 
هک تسنیا  زا  یشان  تورث ، يهلیسو  هب  نایغط  ءاشنم  میتخاس .) كاله  دندرکیم ، يرگنایغط  تورث ، هلیـسو  هب  هک  ار  یعماوج  رایـسب  هچ 

ار دوخ  تاـیح  دـنهاوخیم  دـنروآیم و  دوـجو  هب  هک  تسا  یئـالاک  راـک و  اـهناسنا  يداـم  تاـیح  نکر  هک  دـنادیمن  تورث  يهدـنراد 
، دیامن لمع  مدرم  تایح  لئاسو  يهرابرد  دوخ  كرد  قباطم  دراذگیمن ، وا  یبلط  تردـق  یلو  دـنادیم  ای  دـنیامن . نیمات  اهنآ  يهلیـسوب 
، دوشیم رگفارـسا  تسخن  یـصخش  نینچ  تقیقح  رد  سپ  دزادـنایم . راک  هب  یعامتجا  تلادـع  هب  لـالخا  رد  ار  تورث  لاـم و  هجیتن  رد 

يدوبان نآرق ، زا  يددـعتم  تایآ  رد  لام ،) نتخاس  کلهتـسم  رد  یگماـکدوخ   ) فرت مود - لکـش  دـنکیم . زاـغآ  يرگناـیغط  هب  سپس 
مهاذا انـساب  اوسحا  املف  نیرخآ . اموق  اهدـعب  اناشنا  هملاـظ و  تناـک  هیرق  نم  انمـصق  مک  و  هلمجنآ : زا  درادیم  دنتـسم  فرت  هب  ار  عماوج 
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مهیوعد کلت  تلاز  امف  نیملاظ . انک  انا  انلیو  ای  اولاق  نولئـست . مکلعل  مکنکاسم  هیف و  متفرتا  ام  یلا  اوعجرا  اوضکرتـال و  نوضکری . اـهنم 
اکمتس ناشنامدرم  هک  ار  یعماوج  رایسب  هچ   ) نیبعال امهنیب  اما  ضرالا و  ءامسلا و  انقلخ  ام  و  نیدماخ . ادیصح  مه  انلعج  یتح 

نانآ يارب  ام  هک  ار  هدننکش  يالب  راکمتس  مدرم  هک  یماگنه  میدروآ و  دوجو  هب  رگید  یهورگ  نانآ  زا  سپ  میتسکش و  مهرد  دندوب ، ر 
، لام ندرک  هابت  رد  هک  اجنامه  هب  دـیدرگرب  دـینکم و  رارف  میتفگ ): ناـنآ  هب  . ) دنتـشاذگ رارف  هب  ياـپ  دـندرک ، ساـسحا  میدوب ، هداتـسرف 
زا عطق  روط  هب  ام  ام ، رب  ياو  دـنتفگ : ناـنآ  دـیریگب . رارق  لوئـسم  هک  دـشاب  شیوخ ، ياهنکـسم  هب  يدرگرب  دـیاهدرک ، اـهیگماکدوخ 

و میدومن . شوماخ  گرم  لاگنچ  رد  هدرک و  ورد  ار  نانآ  ام  هک  دندوب ، لوغشم  نتفگ  ياو  ياو  ینامیشپ و  هب  نانآ  میاهدوب . ناراکمتس 
قحف اهیف  اوقسفف  اهیفرتم  انرما  هیرق  کلهن  نا  اندرا  اذا  و  میاهدیرفاین .) يزاب  لاح  رد  تساهنآ ، نایم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  ام 

ناربمایپ و يهلیـسوب  ار  شخب  تاجن   ) تاروتـسد رماوا و  مینک  كاله  ار  ياهعماج  میهاوخب  هک  یماگنه  و   ) اریمدت اهانرمدف  لوقلا  اهیلع 
رماوا نآ  رد  ای   ) دـنوشیم فرحنم  ام  رماوا  زا  هعماج  نآ  رد  ناـنآ  مینکیم ، غـالبا  يداـبآ  نآ  يهماـکدوخ  ياـینغا  هب  نادـجو ) لـقع و 

(. میزاسیم ناـشدوبان  دـنکیم و  ادـیپ  ققحت  هعماـج  نآ  رب  ناـگماکدوخ  فارحنا  تلع  هب  ناـنآ  ندرک  دوباـن  لوق  دـنزرویم .) فارحنا 
درک هابت  رد  یگماکدوخ  تیلع  ریسم  میدرک ، حرطم  قوف  يهیآ  زا  شیپ  هک  هرامش 7  يهیآ  حیضوت -

دـض اریز  دناشکیم ، يدوبان  هب  ار  هعماج  لام ، ندرک  هابت  يراکمتـس و  دهدیم : حیـضوت  یهلا  تیـشم  یمئاد  نوناق  يارجم  رب  ار  لام  ن 
نیناوق نتفرگ  يزاب  هب  تقیقح  رد  لام ، نتخاس  هابت  رد  یگماکدوخ  يراکمتـس و  يانعم  سپ  تساهناسنا . تایح  یتسه و  ناـهج  نیناوق 

يارب تساهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  هک  یتروص  رد  دنـشابیم ، يدـنوادخ  تیـشم  هاگهولج  هک  تساهناسنا  تایح  یتسه و  ناهج 
دیفم و داوم  تایح و  رد  مظن  هبـساحم و  موزل  يهرابرد  يرـشب  ياهبتکم  زا  کی  چیه  رد  یلالدتـسا  نایب و  چیه  دـناهدشن . هدـیرفآ  يزاب 
ره رد  دننکیم  تابثا  یبوخ  هب  ینیع  تادهاشم  یخیرات و  براجت  تسا . هتـشگن  حرطم  تمظع  تیدـج و  نیا  هب  نآ ، يارب  هدـنزرا  راک 

يرکف و ياهورین  يهلیـسو  اب  هک  یهلا  ياـهتمعن  نتخاـس  هاـبت  يداـم و  یئوجماـک  شیاـههورگ  دارفا و  ياـهیریگ  فدـه  هک  ياهعماـج 
یکتم یعامتجا  يهدیدپ  نیا  دریگیم . رارق  يدوبان  ضرعم  رد  دوز  ای  رید  دشاب ، هدوب  دـنیآیم ، دوجو  هب  تایح  كالهتـسا  ینالـضع و 

ياهتیلاعف ياههزیگنا  دنکیم ، بلج  نتـشیوخ  هب  فدـه  ناونع  هب  ار  یمدآ  هک  ياهدـیدپ  ره  هک  تسنیا  نآ  تسا و  نشور  لیلد  کی  هب 
ای ملع  هک  ار  یسک  لاثم : ناونع  هب  دنکیم . ادیپ  وا  يارب  يربهر  ماقم  دریگیم و  دوخ  رایتخا  رد  ار  ناسنا  نآ  ینالضع  يزغم و  یناور و 

ياهتیلاعف يهمه  ياورنامرف  دوخ  هک  تیـصخش  هدنامرف  يهباثم  هب  فده  نآ  دـیدرت  نودـب  دـنکیم ، بلج  فدـه  ناونع  هب  ماقم  ای  لوپ 
هب رظن  اب  ددرگیم . زکرمتم  فده  نآ  رد  صخـش  ینالـضع  يزغم و  یناور و  ياوق  يهمه  یعیبط  روط  هب  اذـل  دـیآیمرب ، تسا ، یناسنا 

. تسا يرورـض  رایـسب  اهنآ  ياهیریگ  فدـه  یئاسانـش  هعماج ، کـی  اـی  ناـسنا  کـی  تخانـش  يارب  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  لـصا  نیا 
هک تسا  ياهدیدپ  یئوجماک  اریز  دیآیمرب ، نآ  نورد  زا  یگماکدوخ  دریگیم ، رارق  فده  يدام  یئوجماک  هک  یماگنه  لیلد ، نیاربانب 

یگماکدوخ هک  یماگنه  و  درادن . یتسرپ  تذـل  یئوجدوس و  زج  یئانعم  یگماکدوخ  دـهاوخیم و  دوخ  يارب  ار  تذـل  دوس و  رثکادـح 
تردـق زا  دـشاب  هدوب  هک  لکـش  ره  رد  ناسنا  ناهج و  نیناوق  نیرتيرورـض  یتح  ددرگیم ، یمدآ  تیـصخش  تاـیح و  يهدـننک  هیجوت 

ياهیناماسبان اب  ار  ام  رـصاعم  نارود  هک  تسا  يدرد  نامه  نیا  دنکیم . ادیپ  ياهرخـسم  يهبنج  هماکدوخ  ناسنا  يارب  دتفایم و  کیرحت 
ینالـضع و يرکف و  ياهتیلاعف  دـهدیم ، هک  یئینابرق  نیتسخن  یگماکدوخ  يریگ  فدـه  تسا . هتخاـس  وربور  لـصف  لـح و  لـباق  ریغ 
هک ناـنآ  ياـعدا  رد  یثـحب  دروآیم . دوخ  لاـبند  هب  ار  اـهناسنا  تاـیح  نوئـش  هیقب  ندـش  یناـبرق  هک  تسا ، يداـصتقا  تاـیح  ياـهیژرنا 

وئش میظنت  رد  مالسا  دنیوگیم :
نیناوق مالـسا و  يداصتقا  نوئـش  رد  هک  اهینیمز  برغم  زا  هدـع  نآ  شاک ، يا  تسا !! هدـیزرو  تعانق  یقالخا  تحیـصن  هب  يداـصتقا  ن 

هن لاس و  جـنپ  هن  لاس و  هد  هن  ینالوط  ياهتدـم  هن  هک  دـنوش  لئاق  دوخ  رظن  راهظا  هب  ار  تیمها  نیا  دـننکیم ، رظن  راهظا  نآ ، یعاـمتجا 
زا عالطا  اب  هداد  صاصتخا  یمالـسا  لیـصا  عبانم  هب  هعجارم  هب  ار  دوخ  يهنایوج  تفرعم  یگدنز  زا  زور  هد  لقادح  هکلب  لاس ، کی  یتح 
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تعانق زردنا  تحیصن و  هب  یتایح  نوئش  نیا  میظنت  رد  مالسا  هک  اعدا  نیا  دنیامن . رظن  راهظا  مالسا ، یعامتجا  يداصتقا و  نیداینب  لوصا 
ار اهناسنا  یتایح  نوئش  یمازلا ، یقوقح  یهقف و  نیناوق  نیرتيدج  اب  مالسا  هکنیا  تابثا  يارب  تسا . تیعقاو  زا  رود  الماک  تسا ، هدیزرو 
-1 مینکیم : طابنتـسا  ار  لـصا  هن  هتـشذگ  ثحاـبم  زا  تسا ، هدوـمن  مـیظنت  یگدـنز  ياـهورملق  ریاـس  رد  هـچ  دـیاصتقا و  ورملق  رد  هـچ 

ریاس نابیتشپ  لوپ و  ندرک  دـکار  نتخودـنا و  هک  زنک  - 2 دشابیم . عونمم  تسا  هعماج  يداصتقا  یگدـنز  هب  رـضم  هک  تورث  نتخودـنا 
-4 تسا . عونمم  دـنکیم ، ادـیپ  تلود  يهبنج  نانآ  نایم  هک  نادـنمتورث  راـیتخا  رد  لاوما  نتفرگ  رارق  - 3 تسا . عونمم  تسه ، اهـشزرا 

راکتحا ك - 5 دشابیم . عونمم  هماکدوخ  ناقمحا  رایتخا  هب  اهناسنا  یگدنز  هب  دیفم  داوم  ریاس  لاوما و  ندرپس 
يهلیسو هب  يرگنایغط  - 7 تسا . عونمم  دیفم  داوم  لاوما و  رد  فارـسا  - 6 تسا . عونمم  دهدیم ، هجیتن  ار  مدرم  يدام  یگدـنز  ررـض  ه 

عونمم لطاب ) هب  لاـم  لـکا   ) لاوما یقطنم  ریغ  ناـیرج  - 8 تسا . عونمم  فرت )  ) لاـم نتخاـس  کلهتـسم  رد  یگماـکدوخ  و  رطب )  ) تورث
نوئـش رد  مالـسا  هک  ار  اعدا  نیا  يدـج ، ياهتیعونمم  نیا  اب  ایآ  تسا . عونمم  مدرم ) يالاک  راـک و  نتخادـنا  شزرا  زا   ) سخب - 9 تسا .

هللا لیبس  یف  اوقفنا  و  دیوگیم : هک  نآرق  يهیآ  نیا  ایآ  دزاسیمن ؟ لطاب  تسا ، هدرک  تعانق  زردـنا  تحیـصن و  هب  یعامتجا  يداصتقا و 
یقالخا زردـنا  دـنپ و  ایآ  دـینکفیم ) تکاله  هب  نتـشیوخ  تسد  اب  ار  دوخ  دـینک و  قافنا  ادـخ  هار  رد  و   ) هکلهتلا یلا  مکیدـیاب  اوقلتال  و 

يرکف و ياـهورین  لوصحم  هک  تورث  ناگدـننک  هاـبت  رگناـیغط و  نارادـلام  فطاوع  تاـساسحا و  اـهنت  دـهاوخیم  هیآ  نیا  اـیآ  تسا !؟
!!؟ دیامن میظنت  ار  اهناسنا  یعامتجا  تایح  دیـشاب  یبوخ  ياهمدآ  منکیم ، شهاوخ  لیبق  زا  یتالمج  اب  دزیگنارب و  تسا ، مدرم  ینالـضع 

يدوبان لماع  تسوا ، تیـشم  هاگهولج  عامتجا  هک  ادخ  هار  رد  نآ  ندرکن  فرـص  لام و  نتخودنا  دیوگیم : لماک  تحارـص  اب  هیآ  نیا 
تکاله دنکیم و  رداص  نآ  درب  شیپ  میظنت و  رد  دیکا  یتاروتسد  دهاوخیم و  ار  اهناسنا  تایح  ناحبس  دنوادخ  دوب . دهاوخ  امش 

يهملک دروم  رد 66  دـیجم  نآرق  رد  دـیامنیم . يریگولج  تخـس  اهناسنا  تکاله  لـماوع  ندـمآ  دوجو  هب  زا  دـهاوخیمن و  ار  اـهناسنا 
نوگانوگ تانایب  اب  ار  قافنا  مدـع  يهدـننک  هابت  کلهم و  جـیاتن  قافنا و  دـیفم  يرورـض و  جـیاتن  هدـش  دراو  شفلتخم  تاقتـشم  اب  قافنا 

نامگ نارکفتم  زا  یضعب  دشاب !؟ هدوب  یفطاع  یقالخا  زردنا  دنپ و  کی  دناوتیم  قافنا  هب  مازلا  دیکات و  همهنیا  ایآ  تسا . هدومن  دزشوگ 
ریسفت نیا  تسا . هدیدرگ  نییعت  یمالـسا  عبانم  رد  هک  تسا  هریغ  تاکز و  دننام  هبجاو  قوقح  نامه  قافنا  تایآ  زا  دوصقم  هک  دناهدرک 

ار قوقح  نآ  يادا  موزل  یفاک  دـح  هب  هبجاو  یقوقح  لئالد  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  تسا ، هدـمآ  هیآ  رد 66  هک  قافنا  يهملک  يهراـبرد 
تهج نیمه  هب  و  دـنکیم . يریگولج  تورث  دومج  مکارت و  زا  هک  زنک  يهیآ  هب  هجوت  اب  اصوصخم  تسین ، یقطنم  تسا ، هدرک  دزـشوگ 

، دوبن اههتخودـنا  نآ  تاکز  ندرکن  تخادرپ  تلع  هب  فوع  هب  نمحرلادـبع  يهتخودـنا  يهرقن  الط و  هب  يرافغ  رذوبا  ضارتعا  هک  تسا 
دوکر و زا  هک  مالسا  بتکم  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  بلاطم  نیا  زا  دوب . هرقن  الط و  نتخاس  مکارتم  نتخودنا و  هب  رذوبا  ضارتعا  هکلب 

یگولج تسا ، فرت  رطب و  يهلیسو  هک  یلام  تورث و  نآ  زا  دنکیم ، يریگولج  هعماج  جایتحا  دوجو  اب  تورث  مکارت 
، میراد غارـس  ناهاگآان  زا  هک  مالـسا  يهرابرد  رگید  لطاب  ياعدا  کی  قزر  زا  يرادربهرهب  رد  مدرم  فالتخا  دیامنیم . يرتدـیدش  ير 

فالتخا دنکیم و  هلاوح  ردـق  اضق و  هب  ار  مدرم  يزور  شاعم و  تسا ، مالـسا  بتکم  عبانم  نیرتلیـصا  هک  نآرق  دـنیوگیم : هک  تسنیا 
تقیقح زا  رود  رایـسب  هتـشذگ  ياعدا  دننام  مه  اعدا  نیا  دـنکیم ! یقلت  يرورـض  نوناق  کی  تشیعم ، داوم  زا  يرادربهرهب  رد  ار  اهناسنا 

ینعی ردـق  يدـنوادخ ، مکح  ینعی  اضق  مینکیم : هراشا  مدرم  شاعم  اب  نآ  طابترا  ردـق و  اـضق و  موهفم  هب  اـهنت  ثحبم  نیا  رد  اـم  تسا .
راک ترورـض  هکنانچ  یثیدح ، یلقع و  ینآرق و  لیلد  اهدص  هب  رظن  اب  ددنبیم . شقن  یتسه  نایرج  رد  اضق  نآ  زا  هک  یمظنم  يهسدـنه 

هب طوبرم  همه  همه و  ینالضع  يزغم و  ياوق  يهلیـسو  هب  تعیبط ، زا  تایح  يداصتقا  داوم  جارختـسا  شاعم و  لیـصحت  يارب  شـشوک  و 
ياهتیلاعف راک و  یعقاو  ياهشزرا  تفایرد  قح و  نتفرگ  موزل  نینچمه  دندنبب ، شقن  یتسه  ملاع  يهسدنه  رد  دیاب  هک  تسا  یهلا  ياضق 

یتسه ملاع  تایح و  يهسدنه  رد  یمدآ  تردق  یهاگآ و  تفرعم و  هلیسو  هب  دریگیم و  همشچرس  یهلا  ياضق  زا  زین  ینالـضع  يرکف و 
يارب ت ششوک  راک و  هکنیا  تابثا  يارب  دنتفرگ ، رارق  یسررب  دروم  احورشم  لبق  ثحبم  رد  هک  یئاهتیعونمم  ایآ  ددنبیم . شقن 
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ردـق اضق و  رد  يدـنوادخ  تیـشم  دروم  ینالـضع ، يرکف و  ياـهتیلاعف  راـک و  یعقاو  ياهـشزرا  تفاـیرد  قح و  نتفرگ  شاـعم و  يهیه 
راکنا لباق  هک  تسین  يزیچ  نیا  دراد و  دوجو  قزر  زا  يرادربهرهب  رد  مدرم  فالتخا  مان  هب  ياهلئسم  یلب ، دنکیمن !!؟ تیافک  دنشابیم ،

تیمک و رد  فالتخا  اریز  دزاسب ، یفتنم  ار  هدیدپ  نیا  دـناوتیمن  مه  یملع  نیناوق  يژولوئهدـیا و  بتکم و  چـیه  دـشاب و  هدوب  دـیدرت  و 
ياهیدـنمتورث رقف و  اب  ناوتیمن  دراد ، دوجو  يداصتقا  تاـعوضوم  رد  اـیند  عماوج  نیرتیکارتشا  رد  یتح  یعیبط  روطب  هک  قزر  تیفیک 

. درک طولخم  تساهنآ ، ینالـضع  يرکف و  ياهراک  اشنم  هک  مدرم  یتایح  ياهورین  نتخادنا  شزرا  زا  رامثتـسا و  يرگلواپچ و  زا  یـشان 
قزرلا یف  ضعب  یلع  مکضعب  لضف  هللا  و  دننام : تسا ، هدمآ  ینآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد  تشیعم  داوم  زا  يرادربهرهب  رد  اهناسنا  فالتخا 

تـشیعم ام   ) ایندلا هایحلا  یف  مهتـشیعم  مهنیب  انمـسق  نحن  تسا ). هداد  يرترب  رگید  ضعب  هب  يزور  يهرابرد  ار  امـش  زا  یـضعب  دنوادخ  )
زا تسا  ترابع  تشیعم  داوم  قزر و  زا  يرادربهرهب  رد  اهناسنا  فالتخا  اشنم  میدرک ). میسقت  نانآ  نایم  يویند  یناگدنز  نیا  رد  ار  نانآ 

اجنیا رد  ار  فالتخا  لماوع  زا  یضعب  ام  دنراد . دوخ  یگدنز  تیعقوم  رد  اهناسنا  هک  یناوارف  تافالتخا 
ینیمز و ياـهبآ  یناوارف  اـی  یمک  لوصحم ، یهدزاـب  رظن  زا  اـهنیمز  یگنوگچ  دـننام  یعیبط ، ياـهطیحم  فـالتخا  - 1 میوشیم : رکذـتم 
-3 تسامرفمکح . اهنآ  رد  هک  یموسر  نیناوق و  رظن  زا  یعامتجا  ياهطیحم  فالتخا  - 2 هریغ . نداعم و  رظن  زا  اهطیحم  توافت  اهنآراب و 
دادعتـسا و شوه و  رد  فالتخا  - 4 ینامـسج . ياهیتسردـنت  اهیرامیب و  رمع و  يزارد  یهاتوک و  تهج  زا  اهناسنا  زا  کـی  ره  فـالتخا 

هتخاس یناسنا  ره  تسد  زا  يراک  ره  دوشیم  ثعاـب  هک  جـنرغب  راـک  يریگارف  يارب  یگداـمآ  یناور و  ینامـسج و  ياـهورین  تارکفت و 
زا يرادربهرهب  دزم و  رد  فـالتخا  هجیتن  رد  هک  دنـشابیم ، ینوگاـنوگ  ياهـشزرا  ياراد  ندوب  دـیفم  رظن  زا  اـهراک  هکیتروص  رد  دوشن ،
یط رد  رگا  تسا : هدـش  هداد  حیـضوت  نینچ  داصتقا  ملع  لوصا  باتک  رد  فالتخا  نیا  دـنکیم . زورب  تلادـع  لصا  قباطم  تشیعم  داوم 

نامز هب  ار  راـک  ناـمز  نیا  رگا  یتح  میجنـسب و  مه  اـب  دـناهدرک ، فرـصم  فلتخم  ناروهشیپ  هک  ار  يراـک  ناـمز  اـهالاک ، شزرا  نییعت 
اب ار  تسدرو  کی  راک  تعاس  کی  میناوتیم  ام  ایآ  هک  تسنیا  نآ  و  میروخیمرب ، گرزب  لاکـشا  کی  هب  میهد ، فیفخت  مزال  اعامتجا 

لیمحت دوخب  ار  تمحز  نیا  سکچیه  دوب  نینچ  رگا  اریز  ریخ ، هتبلا  میهد ؟ رارق  فیدر  کی  رد  شارت  صـصختم  کی  راک  تعاس  کی 
ارت رد  هک  درکیمن 

ششوک رایسب و  تقو  دیاب  ددرگ  صـصختم  يرگراک  هکنیا  يارب  تفاییم . لیلقت  شارت  نیـصصختم  يهرامـش  دبای و  صـصخت  زلف  ش 
فرـصم ار  دوخ  تقو  درگاش  نآ  شزومآ  يارب  زین  داتـسا  هکلب  درگاش ، هن  یتح  درب ، راک  هب  زلف  شارت  نتخومآ  يدرگاش و  يارب  ناوارف 

کی دزم  يهزادـنا  هب  شدزم  هزاـت  دـیامن و  فرـصم  ار  دوـخ  تقو  رادـقم  نآ  يرگراـک  هک  دزرایم  نآ  تمحز  هب  اـیآ  سپ  دـیامنیم .
هک ییاهراک  شزرا  رگا  کـش  نودـب  نیارباـنب  تسا ؟ هدربن  راـک  هب  تقو  يژرنا و  ادـبا  دوخ  يهشیپ  يدرگاـش  يارب  هک  دـشاب  تسدرو 

نارگراک زا  یمک  رایـسب  يهرامـش  طقف  دیاش  دروخ و  دهاوخ  مه  هب  یعامتجا  لداعت  دشاب ، يواسم  دنراد ، فالتخا  رگیدـکی  اب  ردـقنیا 
یقرت هجیتنلاب  يراکـشارت و  یقرت  شارت ، صـصختم  يهرامـش  لیلقت  اب  سپ ، دنزومایب . ار  زلف  شارت  يهشیپ  دنـشاب  لیام  هک  دـنوش  تفای 

دنهاوخن یطایخ  نیـشام  رگید  اهطایخ  ـالثم  دـیآیم . دراو  همطل  زین  رگید  عیانـص  هب  تهج  نیا  زا  ددرگیم ، فقوتم  يراـکزلف  تعاـنص 
هکینامز رگم  دنام ، دـهاوخن  رارقرب  یعامتجا  لداعت  نامگیب  سپ  دوب  دـنهاوخ  مورحم  هریغ  ینزمخـش و  ياهنیـشام  زا  ناناقهد  تشاد و 

نارود ینامز  تیمک  رد  فـالتخا  - 5 دـشاب . صـصختم  رگراک  راک  لصاح  شزرا  زا  رتنییاپ  صـصختم  ریغ  رگراک  راک  لصاح  شزرا 
ای يرکف  راک  شزومآ  یکدوک و 

 … تشیعم عون  باختنا  راک و  يهرابرد  یناور  ياههدـیدپ  فـالتخا  - 6 یهدزاب . نودب  تسا  تشیعم  داوم  فرـص  نارود  هک  ینالـضع 
یتیعقوم رد  هک  ار  ناسنا  زا  درف  کی  تشیعم  قزر و  تشونرس  ناوتیمن  یتح  درادن . ار  تافالتخا  نیا  نتخاس  عفترم  تردق  یبتکم  چیه 

یطیحم و ياـهینوگرگد  رد  نتفرگ  رارق  ضرف  اـب  رمع  يهمه  يارب  تسا ، هتفرگ  رارق  تـشیعم  زا  يرادروـخرب  قازترا و  زا  صوـصخم 
هب هک  تساـهناسنا  رگید  تشیعم  رامثتـسا  لواـپچ و  زا  ریغ  فـالتخا  نیا  یلو  دومن . صخـشم  نییعت و  یناور ، ینامـسج و  تایـصوصخ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 234 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دـننکیم  یفرعم  نینچ  ار  مالـسا  بتکم  هک  ناـنآ  دراد . دوجو  مه  زونه  هتـشاد و  دوجو  ياهعماـج  هرود و  ره  رد  نادـنمتردق  هلیـسو 
يزاین نآ ، لوصا  طابنتسا  مالسا و  لیصا  عبانم  رد  هعلاطم  يارب  میتفگ ، هکنانچ  ددنبیم ، ردق  اضق و  ربارب  رد  ار  مدرم  ياپ  تسد و  مالسا 

، دـنهد صاصتخا  لوصا  نآ  یـسررب  يارب  ار  دوخ  هناهاگآ  یگدـنز  زا  يزور  دـنچ  هک  تسا  یفاک  اـهنت  دـنرادن ، داـیز  تقو  فرـص  هب 
یمدآ ششوک  راک و  زا  عافد  هب  تعیبط و  خالگنس  زا  لالح  تشیعم  جارختـسا  هب  ار  اهناسنا  مالـسا ، هزادنا  هب  یبتکم  چیه  دید : دنهاوخ 

اهالاک و دـیفم و  تاـعوضوم  يهمه  شزرا  موس - هلئـسم  تسین ؟ مالـسا  ياهراعـش  نیرتیـساسا  زا  تلادـع  اـیآ  تسا . هدومن  کـیرحت 
ای اههتخودنا ،

هک تسا  تهج  نیمه  هب  دـیامنیم ، ناوارف  دـیکات  راـک  شزرا  هب  ثحبم  نیا  رد  نودـلخ  نبا  تسا  یمدآ  راـک  لولعم  اـهنآ  رثـکا  شزرا 
داصتقا زا  شیب  راک ، هب  ار  اهالاک  رثکا  شزرا  یگتـسباو  عوضوم  هک  دـننکیم  حیرـصت  ام  رـصاعم  نارود  يداـصتقا  نارکفتم  زا  يرایـسب 
حیحـص الماک  طابنتـسا  نیا  تسا . هدرک  عافد  نآ  زا  هدومن و  حرطم  يدج  روط  هب  نودلخ  نبا  راب  نیتسخن  متـسیب ، مهدزون و  نرق  ناناد 

هک هدـش  راـچد  يرگ  طارفا  هب  دـیابن  مه  دروم  نیا  رد  هتبلا  تسا . حیرـص  نشور و  ـالماک  هلئـسم  نیا  رد  روبزم  قـقحم  تاراـبع  تسا و 
اریز تسا ، هدومن  قیقد  یملع  یـسررب  اهنآ  نوگانوگ  ياههبنج  زا  ار  ـالاک  شزرا  راـک و  هب  طوبرم  بلاـطم  يهمه  نودـلخ  نبا  میئوگب :

رتقیمع رتعیـسو و  فرطنیا  هب  مهدزون  نرق  نارکفتم  هاگدید  زا  اهنآ  یعامتجا  يداصتقا و  صاوخ  داعبا و  الاک و  راک و  هک  تسا  یهیدب 
اب سپـس  هدـمآ  دوجو  هب  هتـشذگ  راصعا  نورق و  رد  یفـسلف ، یملع و  تاـعوضوم  زا  يرایـسب  يهیلوا  يهفطن  هکناـنچ  دناهتـشگ ، حرطم 
زا داـضت  تکرح و  تیرکوـمد ، زا  یمتا  تارظن  تسا . هدیـسر  ینوـنک  ياـهتیلاعف  هب  هدـیئور  اـههفطن  ناـمه  تارکفت  یلماـکت  تفرـشیپ 

خیش زا  هلباقم  ربج و  دینمراپ و  زا  یئارگ  تدحو  سدیلقا ، زا  هسدنه  لوصا  يولوم ، دمحم  نیدلالالج  زا  يواکناور  هبذاج و  دیلکاره ،
ریـسم اجیردت  يدعب  نورق  رد  هدومن  زورب  هریغ  يرـصب و  میـشه  نب  نسح  زا  نآ  دـید  رون و  تخانـش  رد  یملع  شور  یمزراوخ  یـسوم 

ياهینیب شوخ  اب  هارمه  ابلاغ  دراد ، هک  یتازایتما  اب  ینیبناهج  یملع و  تفرشیپ  ره  هک  مینادیم  مه  ار  نیا  هتبلا  دناهتفرگ . شیپ  ار  لماکت 
. دشاب هتشاد  یناسنا  یتفرعم  متسیس  نتسب  رد  یگرزب  شقن  دناوتیم  هناقشاع  ینیب  شوخ  نیا  دشابیم . هتفرـشیپ  لئاسم  هب  قشع  زا  یـشان 
رب نتفاـی  تسد  اـب  نارکفتم  زا  یـضعب  هک  مینیبیم  میریگیم ، رظن  رد  ار  یطـسو  نورق  رد  یلقعت  تفرـشیپ  هک  یماـگنه  لاـثم ، ناونع  هب 

تـسد هب  یـسایق  ياههشیدـنا  ینـالقع و  يدـیرجت  ياـهتیلاعف  شرتسگ  يرکف و  هعـسوت  دـننام  ار  یتازاـیتما  هچ  رگا  یلقعت ، شور  نینچ 
، هتخادنا ینیع  تادهاشم  هبرجت و  زا  رود  ياهلقعت  هرصاحم  رد  ار  نانآ  يرکف ، شور  نینچ  هب  قشع  زا  یشان  ینیب  شوخ  یلو  دناهدروآ ،

دیاب زیچ  همه  زا  شیب  ام  تخادنا . یـشومارف  يهتوب  هب  ار  ناسنا  تعیبط و  رد  ینیع  تادهاشم  هبرجت و  ترورـض  هکلب  شزرا ، تمظع و 
يهلیـسو هب  هک  یئاهمتـسیس  رد  دیابن  ناسنا ، ورملق  رد  هچ  تعیبط و  ورملق  رد  هچ  دوخ  زج  اب  ار  ناسنا  يهطبار  هک  میریذـپب  ار  نوناق  نیا 

ابرد مه  ام  زورما  ياهیسررب  تاقیقحت و  هک  تسا  ملسم  میدنبب . دیآیم ، دوجو  هب  نادنمشناد  نارکفتم و 
، مینک فیرعت  ار  نآ  یمومع  يانعم  هب  راک  میهاوخب  رگا  یناـسنا  راـک  تیهاـم  دـشابیمن . ینثتـسم  نوناـق  نیا  زا  نآ  شزرا  راـک و  يهر 
اب ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  یمومع  یفـسلف  فیرعت  کی  نیا  یلو  تسا  ریثات  ياراد  هک  یتکرح  زا  تسا  تراـبع  راـک  میئوگب : میناوتیم 
زا یعاوـنا  هک  یناـسنا  ورملق  رد  هچ  هاـگآدوخان و  تعیبـط  يهنهپ  رد  هچ  تـکرح  یلک  موـهفم  تـسناد . يواـسم  تـکرح  یلک  موـهفم 

تکرح صتخم  نیرتیـساسا  اریز  دـشابیم ، رثات  ریثات و  ياراد  دراد ، هنادازآ  يدارا  يرابجا و  يداع و  يرارطـضا و  یباتزاب و  تاـکرح 
نیاربانب ءازجا . زا  ياهعومجم  ای  ءزج  کی  رد  یفنم  تبثم و  ياـههطقن  روبع  رییغت و  زا  تسا  تراـبع  دراد  دوجو  اـهورملق  يهمه  رد  هک 

معا دروآیم ، دوجو  هب  ار  رثات  ریثات و  يهدیدپ  ود  دنراد  رگیدکی  اب  اهنآ  هک  یطابترا  تهج  هب  یتسه  ءازجا  نیرتزیچان  رد  یتح  تکرح 
رد تکرح  ياـج  هب  ار  راـک )  ) لـعف هک  تسا  تـهج  نـیمه  هـب  و  رـضم . اـی  دـشاب  دـیفم  رگناریو ، اـی  دـشاب  هدـنزاس  روـبزم  رثا  هـکنیا  زا 

ریثات و لاح  رد  ءییـش  تکرح  زا  تسا  ترابع  لعفی )  ) ای لعف  هک  دناهدرک  فیرعت  نینچ  ار  نآ  هدروآ و  هناگ ) هد  تالوقم   ) اهیروگتاک
حص یمومع  موهفم  نآ  اب  تکرح  یناسنا ، راک  فیرعت  يارب  اذل  رثات . لاح  رد  ءییش  زا  تسا  ترابع  لعفنی ) نا   ) ای لاعفنا 
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اب هراومه  یناسنا  راک  هک  تسنیا  دسریم ، رظن  هب  ریثات  ياراد  تکرح  اب  یناسنا  راک  فیرعت  رد  هک  يرگید  لاکشا  دسریمن . رظن  هب  حی 
یهاگآ عبات  اـی  دـشاب ، هدوب  میقتـسم  روط  هب  یهاـگآ  ياراد  راـک  هدـنهد  ماـجنا  هکنیا  زا  معا  دریگیم ، تروص  هناـهاگآ  يریگ  فدـه 

ندوب دیفم  یهاگآ و  هب  دیقم  مومع  روط  هب  ریثات  ياراد  تکرح  هک  یتروص  رد  دراد ، دوجو  راک  یعومجم  متسیس  رد  هک  دشاب  يرگید 
يریگ فده  اب  هک  دیفم  ریثات  ياراد  تکرح  زا  تسا  ترابع  یناسنا  راک  دومن : فیرعت  نینچ  ار  یناسنا  راک  ناوتیم  نیاربانب  دشابیمن .
صخش يریگ  فده  عبات  ای  دشاب ، دنتـسم  راک  يهدنهد  ماجنا  هب  میقتـسم  روط  هب  روبزم  یهاگآ  هکنیا  زا  معا  دیآیم ، دوجو  هب  هناهاگآ 
یتکرح راک  دـید : میهاوخ  میریگب ، رظن  رد  يداصتقا  هاگدـید  زا  ار  راـک  رگا  ـالثم  تسا . قیبطت  لـباق  اـهراک  همه  رب  فیرعت  نیا  رگید .

نآ تیبرت  میلعت و  رد  راک  دزاسیم . نوگرگد  یمدآ  تشیعم  رد  ندوب  دیفم  يارب  ار  اهنآ  هک  هیلوا  داوم  رد  ریثات  ياراد  هناهاگآ و  تسا 
. دروآیم دوـجو  هب  دـیفم  ریثاـت  تیبرت  مـیلعت و  دروـم  ياـهناسنا  یناور  يزغم و  عـضو  رد  هـک  تـسا  هناـهاگآ  یناـیب  يرکف و  تاـکرح 

نورق تسا : مزال  اهراک  شزرا  سایقم  یسررب  زا  شیپ  همدقم  کی  هب  هجوت  اهراک  شزرا  نییعت  سایقم  رب  ياهمدقم 
اهشالت نیا  يهدمع  تسا . هدوب  نآ  تفایرد  راک و  قح  شزرا و  تابثا  هار  رد  رامشیب  یئاهیراکادف  اهوپاکت و  دهاش  هتشذگ  راصعا  و 

کلهتـسم ار  دوخ  ینالـضع  يرکف و  ياهیژرنا  هک  رگراک  لاعف و  مدرم  دوخ  مکی - لماع  دـنکیم : هیکت  یـساسا  لماع  ود  رب  اـهالقت  و 
ياهیراکادـف اهوپاکت و  هک  تسا  ملـسم  مه  هتکن  نیا  هتبلا  دـنروآیم . دوجوب  ار  یلمجت  ای  يرورـض  شزرا  اب  تالوصحم  دـنتخاسیم و 

هنوگنیا اریز  تسا ، هتفرگ  تروص  ریخا  نرق  ود  رد  نآ ، تفایرد  راک و  قح  شزرا و  تابثا  يارب  یمـسر  يهتفاـی  لکـشت  یعمجهتـسد و 
زا یبای  تیعقوم  يهدـیدپ  نیا  دـشاب و  هتفایرد  ار  دوخ  تیعقوم  هک  لاعف  رگراک و  ناونع  هب  ياهقبط  ندـش  حرطم  هب  دراد  جایتحا  وپاـکت 

راصعا رد  هک  تسا  تسرد  دناهدش . راک  لوغشم  لکـشتم  روط  هب  دارفا  زا  ياهدع  هک  دوشیم  زاغآ  یئاههاگراک  ندمآ  دوجو  هب  نارود 
تخت رـصم و  يهنعارف  مارها  دننام  و  نادـنمتردق ، ياهنامتخاس  دـننام  تسا ، هتفرگ  تروص  یعمجهتـسد  ياهتیلاعف  اهراک و  زین  یناتـساب 

هب ياهقبط  يارب  تیعقوم  زارحا  نوگانوگ ، لـلع  هب  اـهنارود  نآ  رد  یلو  هریغ ، لـحم و  جاـت  اـپورا و  ياههاگـشناد  زا  یـضعب  دیـشمج و 
کت تیمومع و  نیا  نآ  ندوب  یئزج  راک و  لوصحم  تیمومع  مدع  - 1 هلمجنآ : زا  تسا . هتشادن  دوجو  لاعف  مدرم  رگراک و  ناونع 

ندمآ دوجو  هب  دناهدش . اراد  ار  دایز  تیمک  اب  هباشتم  لوصحم  ندروآ  دوجو  هب  تردق  هک  تسا  هدش  عورش  یعیانـص  روهظ  نامز  زا  رث 
يرشب تایح  يدج  یبایزرا  مدع  - 2 دهدیم . رارق  تاعامتجا  یهاگآ  دروم  امسر  ار  راک  یـساسا  شقن  دایز ، تیمک  اب  هباشتم  لوصحم 

ار رـشب  هدـمآ  دوجو  هب  مالـسا  نید  روهظ  نامز  زا  نآ ، نتخاس  عفترم  تلع و  نیا  اـب  هزراـبم  ددرگیم . کهتـسم  تیلاـعف  راـک و  رد  هک 
روصت هک  يدـح  نیرتیلاع  رد  مالـسا  نید  يهلیـسو  هب  راک  ندـش  یقلت  تیمها  اب  هتـشذگ  ثحابم  رد  دومن . تیلاعف  راک و  شزرا  هجوتم 

زا ار  راک  تیلاعف و  یب  تایح  ناشدوخ  ینیع  راتفر  تانایب و  اب  مالـسا  کی  هرامـش  نایاوشیپ  هنوگچ  هک  میدـید  تشگ و  حرطم  دوریم ،
نیا يهفاـضا  هب  مالـسا  ددرگیم . يرپس  شـشوک  راـک و  اـب  هک  دـناهدرک  یفرعم  یتاـیح  ار  تاـیح  نیرتـشزرا  اـب  هدومن و  طـقاس  شزرا 

هک تسنیا  روتـسد  نآ  تسا و  هدـش  تیبثت  راک  یتایح  تمظع  دـبا  يارب  هک  هدومن  رداص  راک  يهرابرد  يرگید  روتـسد  يدـج ، یبایزرا 
نییعت لاعف  مدرم  رگراک و  رارطـضا  زا  يرادربهرهب  اب  ای  راک  یعنـصت  ياضاقت  هضرع و  رد  یئاـهلومرف  اـب  ناوتیمن  ار  راـک  قح  شزرا و 

لاغتـشا تهج  هب  لاعف  رگراک و  دارفا  ارثکا  نوچ  يرارطـضا . يروص و  تیاضر  هن  ددرگ ، لیـصحت  وا  یعقاو  تیاـضر  دـیاب  هکلب  دومن ،
مت يرکف و 

دیکا روتسد  دیجم  نآرق  زا  دروم  هس  رد  مالسا  اذل  دننادیمن ، ار  دوخ  راک  شزرا  یگدنز ، يهمادا  لئاسو  لیـصحت  هب  یغامد  ياوق  زکر 
هب داسف  نیمز  يور  رد  دینکن و  شزرایب  ار  مدرم  ءایـشا  و   ) نیدسفم ضرالا  یف  اوثعتال  مهئایـشا و  سانلاوسخبت  و ال  هک : دـنکیم  رداص 

دزـشوگ ار  نیمز  يور  رد  داسفا  تیعونمم  مدرم ، يـالاک  راـک و  ندرک  شزرایب  تیعونمم  ناـیب  زا  سپ  هیآ  ود  ره  رد  و  دـیزادنین ) هار 
یـسررب احورـشم  ار  ثحبم  نیا  دروآ . دـهاوخ  دوـخ  لاـبند  رد  ار  نیمز  يور  رد  داـسفا  مدرم ، راـک  نتخادـنا  شزرا  زا  ینعی  دـیامنیم .

- مود لماع  ریخا . نرق  ود  رد  رگم  دوخ ، تیعقوم  تیبثت  زارحا و  يارب  لاعف  رگراک و  دارفا  نایم  مهاـفت  شرتسگ  مدـع  - 3 درک . میهاوخ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 236 

http://www.ghaemiyeh.com


، نانآ رد  هتفهن  ياهورین  اهدادعتسا و  اهناسنا و  تایح  شزرا  تخانش  تهج  هب  یهلا  يامکح  يهمه  حلـصم و  ناسانـش  ناسنا  ناربمایپ و 
رد بلغا  قوف  نازاتـشیپ  هک  هدـیقع  نیا  دـناهدز . تیلاعف  هب  تسد  اههاگدـید  يهمه  زا  راک  شزرا  تمظع و  هب  عماوج  نتخاس  هاـگآ  رد 

تیلاعف راک و  هب  ریگمـشچ  تیمها  هدرک و  راک  ناسنا  ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  نآ و  رب  مکاح  یناوق  یتسه و  ناهج  تمکح  حیـضوت 
بیم نازاتشیپ  نآ  يهدنزاس  ياههاگدید  زا  یفاک  عالطا  مدع  زا  یشان  هدوب ، عقاو  فالخ  اعطق  دناهدشن ، لئاق  یناسنا 

ناسنا تیکلام  هب  حیرصت  نینچمه  دشابیم ، حیحص  یعامتجا  تایح  یساسا  داینب  تلادع  هکنیا  هب  نانآ  دیکا  ياهروتسد  هیـصوت و  دشا .
شزرا و هب  نازاتـشیپ  هک  تسا  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  لـیلد  نیرتهب  دـشابیم ، دوخ  ناـمه  ياههدـیدپ  زا  هک  یتیلاـعف  راـک و  دوخ و  رب 
، تسا هدوب  راک  شزرا  تیمها و  هب  نازاتـشیپ  نآ  عماوج  یهاگآ  مدـع  ثعاب  هک  هچنآ  دـناهدرک . زاربا  ار  تیمها  نیرتـالاب  راـک  تمظع 
رد تفرگیم . ماجنا  ماع  یعامتجا  هدـیدپ  کی  زا  هتخیـسگ  يدرف و  تروص  نآ  یتایح  شقن  راک و  ریخا  نرق  ود  زا  شیپ  اـت  هک  تسنیا 
رد ار  ناسنا  رگا  میتفگ : میدرک و  تابثا  یناسنا ، دـعب  زا  تسا  ترابع  شزرا  یـساسا  دـعب  کـی  هک  ار  هلئـسم  نیا  شزرا  فیرعت  ثحبم 

دیفم ناسنا  يارب  هک  يزیچ  ره  نیاربانب  تسین . یفاک  نآ  ندناسانـش  يارب  یئاهنت  هب  تیدـیفم  موهفم  مینک ، اـهنم  شزرا  ياـنعم  تخاـنش 
یهورگ ای  يدرف  لاح  رد  ناسنا  هب  شزرا  اـب  ءییـش  هک  یـصاصتخا  زا  نتـشادرب  تسد  اـی  راـک ، هب  جاـیتحا  نآ  ندروآ  تسد  هب  تسا و 
شزرا یتایح  تیمها  هب  یهجوت  میتفگ ، ثحبم  نیا  زاغآ  رد  هک  تلع  هس  هب  رظن  اب  هتـشذگ  ياهنارود  رد  دـشابیم . شزرا  ياراد  دراد ،

اهتیعقوم ب بلغا  رد  درکیم و  تعانق  راک  يهلیسو  هب  دوخ  تایح  لئاسو  نیمات  هب  راک  يهدنهد  ماجنا  هکلب  تسا ، هتشادن  دوجو  راک 
تیعقوم رد  رگا  دندادیم ، ماجنا  ناگدرب  هک  يراک  لباقم  رد  یگدرب  ماظن  رد  الثم  دندادیم . تیاضر  راک  يهلیسو  هب  یگدنز  لقادح  ه 

راک و يهلدابم  عون  ود  یتیعر ) بابرا و   ) یلادوئف ماظن  رد  دندرکیم . تفایرد  ار  مزال  نکسم  كاشوپ و  كاروخ و  دنتشاد ، رارق  یبوخ 
رایسب یعامتجا  تایـضتقم  یطیحم و  ياهتیعقوم  بسح  رب  هک  کلام  اب  لوصحم  زا  یتمـسق  رد  تیعر  كارتشا  - 1 دوشیم : هدید  شزرا 

اهنت هن  هک  دوشیم  هدـید  راـک  زا  رگید  یعون  یلادوئف  متـسیس  رد  دزمتـسد . ناوـنع  هب  تشیعم  لـئاسو  تفاـیرد  - 2 تسا . هدوب  تواـفتم 
بابرا تردـق  هب  ناتـسدریز  زا  رداص  راک  الـصا  هکلب  دوشیمن ، هدـید  دزادرپب ، تسیابیم  بابرا  هک  یتمیق  تیعر و  راک  نایم  ياهلدابم 

، نارگراـک هنوگنیا  راـک  تشگیمن . قفوم  زین  دوخ  تشیعم  لقادـح  هب  دادیم ، ماـجنا  هک  يراـک  هلیـسو  هب  رگراـک  یتـح  هدوـب ، دنتـسم 
تسا و ناسنا  زین  وا  فرط  هکنیا  هب  یهجوت  نیرتمک  نودـب  ار  دوخ  عونمه  تایح  ناسنا  مینیبیم  بیترت  نیدـب  دـشیم . هدـیمان  يراـگیب 

يدقن شزرا  یهاگ  دادیم و  ار  رگراک  زومآراک و  شاعم  لئاسو  راک  داتسا  یفنص  ماظن  رد  تسا . هتخاس  کلهتـسم  تسا  رادناج  لقاال 
رک ادیپ  یناوارف  تیمها  زین  دزم  ترجا و  يهدیدپ  اصوصخم ، یتعنص  يداصتقا و  تالوحت  زورب  زا  سپ  درکیم . تخادرپ  وا  هب  مه 

ثحب لوا  رد  هکنانچ  نآ و  ياهب  شزرا و  راک و  ساـیقم  نییعت  رد  یثحب  هب  میزادرپیم  نونکا  تفرگ . رارق  يدـج  ثحاـبم  عوضوم  د و 
نییعت يانعم  دشاب : هدوب  ریز  هناگهس  ياههدیدپ  سایقم  يهرابرد  یئاهن  ثحابم  يارب  ياهمدقم  زج  دـناوتیمن  ثحب  نیا  لوصحم  میتفگ 

دننام دـشاب ، هدوب  ندیجنـس  لباق  دـحاو  نآ  اب  دوشیم ، حرطم  شجنـس  يارب  هک  یعوضوم  هک  ددرگ  نییعت  يدـحاو  هک  تسنیا  ساـیقم 
رگیدکی زا  ادج  ار  سایقم  دحاو  هس  میروبجم  راک  شزرا  سایقم  نییعت  ندرک  ادـیپ  يارب  ام  کلذ . ریغ  رتیل و  کی  مرگ ، کی  رتم ، کی 

اهنت ریز ، هناگهس  ياههدیدپ  سایقم  نییعت  هب  طوبرم  ثحابم  هک  دنامن  هدیشوپ  انمض  میئامن . یسررب  ار  اهنآ  يهطبار  سپس  هدومن  حرطم 
سایقم دحاو  - 3 راک . شزرا  سایقم  دحاو  - 2 راک . سایقم  دحاو  - 1 دشابیمن . هدنسیون  ییاهن  تایرظن  هتـشاد و  یلیلحت  همدقم  يهبنج 

راک سایقم  دحاو  زا  روظنم  هک  تسا  یهیدب  یضایر - سایقم  دحاو  - 1 دوشیم . تخادرپ  شزرا  اب  راک  دحاو  لباقم  رد  هک  اهب )  ) تمیق
زغم تالوصحم  زا  هک  تسین  هدش  دـیرجت  یـضایر  يهدـیدپ  کی  تمیق ) سایقم  دـحاو  راک و  شزرا  سایقم  دـحاو   ) رگید دـحاو  ود  و 

ئوگب ات  تسین ، دننام 2 و 4 و 10  هدش  دیرجت  ددع  دوخ  هناگهس ، ياهسایقم  دحاو  زا  کی  چیه  ینعی  درادن . یتینیع  زگره  هدوب  يرشب 
ام عوضوم  هکلب  دشابیم . ددع 10  دص  ياراد  ددع 1000  ددع 4 و  جـنپ  تسیب و  ياراد  ددع 100  ای  ددع 2  جـنپ  ياراد  ددع 10  می :

ياراد الماک  ای  هناگهس  تاعوضوم  زا  کـی  ره  هک  تسا  ملـسم  دوشیم و  تخادرپ  راـک  لـباقم  رد  هک  تسا  یتمیق  نآ و  شزرا  راـک و 
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دومن يراددوخ  مه  رگا  اـی  ددرگیم و  تخادرپ  نآ  لـباقم  رد  هک  یتـمیق  و  داوم ، رد  نآ  ینیع  شقن  راـک و  دـننام  دنتـسه ، ینیع  دوـمن 
لوصحم و الاک و  دیفم  تیصاخ  هب  رظن  اب  هک  تسا  شزرا  عوضوم  نامه  نیا  دراد . تینیع  الماک  نآ ، عازتنا  ءاشنم  یلو  دشابیمن ، ینیع 

دومن زا  ینیعم  رادقم  هک  تسنیا  ینیع  سایقم  دحاو  زا  دوصقم  ینیع - سایقم  دحاو  - 2 دشابیم . تینیع  ياراد  یناسنا  يهتساوخ  راک و 
رتم هد  شجنـس  يارب  هچراپ  رتم  کی  دننام  دوش . روظنم  تسا ، یهباشم  ياهرادقم  هب  میـسقت  لباق  هک  ینیع  عوضوم  شجنـس  يارب  ینیع 

نینچ میهاوخب  قیقد  یملع  رظن  اـب  رگا  میـشاب ؟ هتـشاد  هسفن  یف  راـک  دوخ  يهراـبرد  ار  يدـحاو  نینچ  میناوتیم  اـیآ  مینیبب  لاـح  نآ . زا 
یناور یتاـیح و  ياـهتیلاعف  زا  هک  تسا  ياهدـیدپ  یناـسنا  راـک  اریز  دیـسر ، میهاوخن  حیحـص  ياهجیتن  هب  زگره  مینک ، نییعت  ار  يدـحاو 

هب ع ار  نآ  میناوتب  هک  راک  يارب  يدحاو  نیرتکچوک  هک  ینعم  نیا  هب  دیآیم . دوجو  هب  رارکت  لباق  ریغ  لاح  نیع  رد  رمتسم و 
، دوشیم باختنا  هک  يدـحاو  نیاربانب  تسا ، ود  نآ  عونتم  ياهتیلاعف  ناور و  تایح و  زا  یتاجومت  لولعم  مینک . روصت  دـحاو  کـی  ناون 
یعرف و دحاو  کی  هب  تقیقح  رد  مینک  تعانق  لولعم  دحاو  نیمه  هب  رگا  اذل  دشابیم ، شیلـصا  للع  يازجا  زا  هتخیـسگ  لولعم و  دحاو 

للع يازجا  هک  تهجنادـب  میریگب ، رظن  رد  راک  دـحاو  باختنا  يارب  ار  راک  یلـصا  للع  يازجا  میهاوخ  هب  رگا  میاهدرک و  تعانق  يوریپ 
میهاوخن یملع  حیحص  يهجیتن  هب  زاب  دنشابیمن ، یـضایر  يریگهزادنا  لباق  هجو  چیه  هب  هک  تسا  ناور  تایح و  ياههدیدپ  زا  ضورفم 

کی سدح  دناوتب  هک  یملع  سایقم  دحاو  نآ  تسیچ  اریز  تسا ، ینالـضع  ياهراک  زا  رتهدیچیپ  يرکف  ياهراک  رد  هلئـسم  نیا  دیـسر .
دیاب هک  يریـسم  یملع  سایقم  دحاو  تساجک  دیامن !؟ نییعت  دشابیم ، هعومجم  نآ  تفرـشیپ  بجوم  هک  ار  یمتـسیس  يهعومجم  ریدـم 

ام هک  دسر  ارف  يزور  هک  دوریم  دیما  ایآ  دیامن ؟ نییعت  ار  نآ  دوخ ، فده  هب  ندیسر  يارب  یعامتجا  زاتـشیپ  ای  دنمرنه  ای  فشتکم  کی 
لئاسو نیمادک  میئامن ؟ نییعت  دهدیم ، ماجنا  دوخ  یلاع  ياهفدـه  دربشیپ  رد  رـشب  هک  ار  یتاساسحا  تیلاعف  یملع  سایقم  دـحاو  میناوتب 

کنالپ و ا سکام  دننام  يدارفا  مه  سالک ، کی  زا  هک  دنک  نییعت  ار  یتیبرت  میلعت و  یملع  سایقم  دحاو  تسناوت  دهاوخ  قیقد  یملع 
هک تشاد  عقوت  ناوتیم  اـیآ  ار !؟ ناگدـنرد  زا  رتدـب  ناـهاوخدوخ  شوحو و  ناگدـنرد و  مه  درواـیب و  دوجو  هب  ار  فیلدـنم  نیتـشین و 

کی تیلاعف  شجنـس  يارب  یملع  ساـیقم  دـحاو  هداد ، مه  هب  تسد  کیژولوکیـسپ  کـیژولویزیف و  کـیزیف و  یـضایر و  لوصا  يزور 
ریسفت یعامتجا و  يالعا  يریگ  فده  تیصخش و  یهدنامرف  وزرآ و  دیما و  زا  یطولخم  هک  ار  ینالضع  ای  يرکف  راک  هب  نامیا  اب  ناور 
یملع سایقم  دحاو  میهاوخب  رگا  و  تسا . یفنم  تالاوس  نیا  يهمه  خساپ  هک  تسین  دـیدرت  ياج  دـیامن ؟ نییعت  تسا ، یگدـنز  فدـه 

اپ و تسد و  زغم و  باصعا  اهلولـس و  دـننام  راک  لماح  لوصحم و  هزیگنا و  زا  ار  نآ  میریگب و  رظن  رد  راـک  دوخ  دـعب  هب  رظن  اـب  ار  راـک 
رد یـشقن  رثا و  هن  تسا و  دـیفم  هن  ینعم  نیا  هب  تیلاعف  راک و  یلو  دـنامیمن ، هدـش  دـیرجت  تیلاعف  زج  يزیچ  مینک ، دـیرجت  دوخ  مشچ 

نیا دحاو  ندرک  ادیپ  هب  هکنیا  ضرف  هب  و  میهدب . ماجنا  نآ  یملع  سایقم  دحاو  ندرک  ادیپ  يارب  یـششوک  ات  دـنکیم  داجیا  ینیع  ناهج 
راک و ثحابم  میـسقت  میرادب . روظنم  سایقم  دحاو  ناونع  هب  صلاخ  يدادرارق  روط  هب  ار  نامز  دحاو  دیاب  راچان  میـشاب ، دنمزاین  راک  دعب 
زا یـضعب  دـننام  نآ ، شزرا  راک و  هب  طوبرم  ثحابم  دـننکیم  نامگ  هک  نارکفتم  زا  یـضعب  فالخ  هب  هناگهس  ياههقطنم  هب  نآ  شزرا 

حابم
راک و هب  طوبرم  ثحابم  هک  میدـقتعم  ام  دـشابیم ، ضحم  يداصتقا  دـعب  ياراد  تسا و  یناگمه  كرد  لباق  ناسآ و  هفـسلف  مولع و  ث 

هقطنم یناسنا 1 - يداـصتقا - یعامتجا 3 - يداـصتقا - ضحم 2 - يداـصتقا  - 1 درک : یــسررب  دـیاب  مـهم  هـقطنم  هـس  رد  ار  نآ  شزرا 
راک ینیع  ياهدومن  اب  يداصتقا  نارکفتم  راک  رـس و  دریگیم ، تروص  نآ  شزرا  عاونا و  راک و  يهرابرد  هک  یثحابم  ضحم : يداـصتقا 

تهابـشیب لئاسم  هنوگ  نیا  رد  قیقحت  تسا و  هریغ  تیریدم و  ياهمتـسیس  دیلوت و  رازبا  الاک و  راک و  ياضاقت  هضرع و  ندوب و  دیفم  و 
دوخ جـیاتن  هب  دـنوشیم و  یـسررب  اـهدومن  ياـنب  ریز  يارچ  نوـچ و  اهدـص  زا  رظن  عـطق  اـب  هک  تسین  یکیزیف  ياـهدومن  رد  قـیقحت  هب 

هاگآ و تعیبط  مان  هب  ار  يروحم  کیزیف ، هکنانچ  دنسانشیمن  نآ ، ياهشزرا  لوصا و  ناسنا و  مان  هب  ار  يروحم  تاقیقحت  نیا  دنسریم .
، دنتـشادن ود  نآ  شزرا  الاک و  راک و  هدیچیپ  هداعلاقوف  لئاسم  هب  یهجوت  چیه  هک  اهتارکویزیف  دیامنیمن . حرطم  شزرا  رایتخا و  ياراد 
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. دـندیدیمن تسالاک ، يهدـنروآ  دوجوب  راک و  يهدـنهد  ماجنا  هک  ار  یناـسنا  ناـنآ  یئوگ  دـندوب ، ینادـنز  ضحم  يداـصتقا  هقطنم  رد 
یم نینچ  مسیلاربیل  يداش و  راداصتقا  باتک  رد  ار  يوسنارف  لاربیل  بتکم  کیسالک و  تارکویزیف و  ناناد  داصتقا  نیا  تارظن 

يداصتقا ياهنایرج  هچنانچ  دیامن و  لخادم  يداصتقا  روما  رد  یعامتجا  تاررقم  نیودت  عضو  اب  دـیابن  رـشب  هک  دـنایعدم  نانآ  میناوخ :
تـسا ترابع  اهتارکویزیف  رظن  زا  داصتقا  ملع  فده  دـنیآیم و  رد  یگنهامه  مظن و  تحت  دوخ  هب  دوخ  اعبط  دـننک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار 

ریخ و راتـساوخ  لاـح  ره  رد  وا  نوچ  هدـیدرگ و  رارقرب  دـنوادخ  يهدارا  رباـنب  تعیبط  مظن  اریز  يرطف ، یعیبط و  نوناـق  نیمه  فشک  زا 
هب رـشب و  تسد  هب  هک  یمیلاعت  تاررقم و  يورین  زا  بتارم  هب  نآ  زا  تعاطا  تسا و  تعیبط  نوناق  نیناوق ، نیرتهب  سپ  تساـم ، تداـعس 

مازلا ای  ملـسم و  نیناوق  جـیورت  مان  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دـشابیم و  رتکیدزن  ام  حالـص  هفرـص و  هب  هتفای  نیودـت  یعونـصم  روط 
، دـشابیم دوجوم  نوناق  نیرتهب  مظن  نیا  نوچ  دراد و  دوجو  ایند  رد  یعیبط  مظن  کی  هک  لاح  سپ  دوشیم . هدـیمان  داصتقا  ملع  یکیزیف 
زا دـننک و  لصاح  بیترت  دوخ  هب  دوخ  ات  میئامن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  روما  میئامن و  يراددوخ  داـصتقا  مزیناـکم  رد  هلخادـم  زا  تسا  رتهب 

يراج ياهدومن  هب  هک  یـسک  ره  ناناد و  داصتقا  نیا  يارب  دـیآیم …  تسدـب  درذـگب  دـیراذگب  دوشب ، دـیراذگب  فورعم  لومرف  اجنیا 
یگدیچیپ و هنوگ  چیه  ود ، نآ  شزرا  الاک و  راک و  زا  ثحب  دنرگنیم ، یکیزیف  لئاسم  ریاس  دننام  يداصتقا  لئاسم 

رد بجعت  دنشاب ! مدرم  گرم  یگدنز و  يامرفمکح  هک  دننک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ایوقا  تحار  لایخ  اب  دنناوتیم  نانآ  درادن ، يرـسدرد 
ناـیم رد  تلادـع  نتخاـس  رارقرب  موزل  يهراـبرد  يدـنوادخ  يهدارا  هب  هک  دـناهداد  هزاـجا  دوخ  هب  هنوگچ  ناـناد  داـصتقا  نیا  هک  تسنیا 

دوخ ياج  هب  ار  وگروز  نایوجدوس  دـندرکیم و  مایق  تعیبط  مظن  فالخ  ناحلـصم ، ناربماـیپ و  همه  نآ  اـیوگ  دـننزب ! اـپ  تشپ  اـهناسنا 
تامولعم ددرگیم و  راکشآ  اجیردت  اههدرپ  ریز  زا  اهنامز  تشذگ  اب  نادنمـشناد  غباون و  يهلیـسو  هب  تعیبط  مظن  یهگناو  دندناشنیم !!

همادا هشیمه  يارب  نآ  رارمتـسا  هک  دـسریم  رظن  هب  دراد و  همادا  مه  زونه  ناـیرج  نیا  ددرگیم و  دودرم  هدـنیآ  ياهتفرـشیپ  رد  هتـشذگ 
زا دیئامنیم !؟ میظنت  تعیبط ، مظن  نیناوق و  يهرابرد  ناتتامولعم  نیمادک  اب  ار  يداصتقا  نیناوق  ناناد  داصتقا  امش  نیاربانب  تشاد . دهاوخ 

، دراد دوجو  مه  ناگدـنرد  زا  رتدـب  یئاهامن  ناسنا  ابو و  هلزلز و  هدنـشک و  ياهبرکیم  یعفا و  برقع و  تعیبط  ياـنب  ور  رد  رگید  فرط 
- یعامتجا يداصتقا - هقطنم  - 2 دوش !!؟ هزرابم  اـهناسنا  یگدـنز  محازم  لـماوع  نیا  اـب  هک  تسنآ  نآ  رـشب  تعیبط  نیناوق  زا  یکی  رگم 

لماوع اریز  ددرگیم ، رتشیب  هقطنم  نیا  رد  نآ ، شزرا  راک و  هب  طوبرم  ثحابم  تیمها  يراوشد و 
يراکیب و مروت و  زا  يریگولج  يارب  يداصتقا  ياـهداشرا  يهبـساحم  راـک و  قوقح  ـالاک و  یعاـمتجا  عیزوت  دـیلوت و  راـک و  یعاـمتجا 

هقطنم نیا  رد  دـنراذگیم . ناوارف  ریثات  الاک  شزرا  رگراک و  راک و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  کلذ  ریغ  افعـض و  يهدـننک  لاـمیاپ  ياـهتباقر 
طابترا لاح  رد  ار  اهورین  نتخادـنا  نایرج  هب  تارکفت و  عیزوت و  دـیلوت و  دـنراد و  یعمجهتـسد  یگدـنز  هک  دـنوشیم  حرطم  یئاهناسنا 

دارفا یـصخش  يهنایوجدوس  تالیامت  هدوب  رتیناسنا  هقطنم ، نیا  رد  نآ  شزرا  راک و  یـسررب  هک  تسا  ملـسم  دنهدیم . ماجنا  یعامتجا 
هدیدپ نآ  زا  ناسنا  تیعقاو  هک  دننکیم  ریسفت  یمیهافم  اب  ار  عامتجا  يهدیدپ  هک  دنتـسه  ینارکفتم  اهبتکم و  لاحنیا  اب  و  دباییم ، لیلقت 

ار عاـمتجا  مکی - هیرظن  مینکیم : میـسقت  هدـمع  يهیرظن  ود  هب  ار  ناگدـننک  ریـسفت  نیا  تاـیرظن  رتشیب  حیـضوت  يارب  ددرگیم . فذـح 
یتمحازم دارفا  عامتجا و  يارب  هک  يدراوم  رد  زج  دـندازآ . اههتـساوخ  يهمه  زا  یناسنا و  داـعبا  تاـهج و  يهمه  زا  هک  دـنادیم  يدارفا 

. ددرگیم قیبطت  قیقحت و  اهیسرداد  يهلیسو  هب  هدش و  نالعا  نوناق  يهلیسو  هب  نآ ، يریگولج  قرط  مداصت و  محازت و  نیا  دیامن . داجیا 
هب يدعت  زا  رانک  رب  یتسیزمه  کی  هب  هدش  نالعا  نوناق  ینابم  دوشیم . هدرپس  ارجا  تسد  هب  سپس 

نانآ تسپ  ياههتساوخ  یلماکت و  ياههتساوخ  هب  یئانشآ  اب  اهناسنا و  تایح  تیعقاو  رب  هن  دنکیم ، هیکت  دارفا  تیصخش  یمسر  يهزوح 
ششوک اب  هک  دنکیم  يزیر  یپ  ار  یعامتجا  مود - هیرظن  شنوگانوگ . ياهگنر  اب  یئوجدوس  شفلتخم و  لاکـشا  رد  یهاوخدوخ  دننام 

ار هلئسم  نارازه  هتـشادرب و  يدج  ياهماگ  یئوجدوس ، یتسرپ و  لوپ  هار  رد  عزانت  محازت و  نتخاس  عفترم  هار  رد  هناریگیپ  ياهشالت  و 
هن يرـشب  يوجدوس  هاوخدوخ و  تعیبط  دزاسیم . یفتنم  دـمآیم ، دوجو  هب  مدرم  يور  شیپ  هناتـسرپدوس  يداصتقا  تاـیح  شور  زا  هک 
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یگدـنز اـب  محازت  مدـع  دودـح  رد  تعیبـط  نآ  زا  مه  نوناـق  مکی  هیرظن  رد  هکلب  دوـشیمن ، حالـصا  مکی  هیرظن  رد  هن  هیرظن و  نـیا  رد 
ار نآ  لصا  هکنیا  نودب  دنکیم ، یثنخ  یئارجا  ياهورین  يهلیسوب  ار  تعیبط  نآ  نوناق  مود ، يهیرظن  رد  دیامنیم . عافد  مدرم ، یعامتجا 
لوقعم و ياههتـساوخ  داعبا و  مکی  يهیرظن  رد  عامتجا  تلاصا  دـنکیم . یقلت  دوخ  ءازجا  ار  عامتجا  يهمه  يدرف  ره  دزاسب و  نوگرگد 

لیلحت هب  عامتجا  یقوقح  یسایس و  لکشت  يهنیمز  رد  ار  اهنآ  همه  هکلب  درگنیمن  مزال  یشزرا  ياهتیعقاو  هاگدید  زا  ار  نایمدآ  لوقعمان 
نیرتمک یقوقح  یسایس و  ياهلکشت  نینچ  رد  تایح  يدام  قوف  ياهشزرا  یلاع و  لوصا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دربیم ،

رد نوناق  میوشیم : روآدای  ار  هدحتمم  کلامم  روشک  ناوید  ناتسداد  نوسکاج  توگوه  تربور  ترابع  اجنیا  رد  دنکیمن . هجوت  بلج 
تسا نکمم  هک  لاح  نامه  رد  یئاکیرمآ  صخـش  کی  تقیقح  رد  دراد ، یقالخا  فئاظو  يارجا  اب  يدودحم  سامت  کی  طقف  اکیرمآ ،

کی زا  نوسکاج  دوصقم  هک  تسا  ملـسم  دشاب . قالخا  ثیح  زا  مه  يدـساف  تسپ و  درف  کی  تسا  نکمم  دـشاب ، نوناق  عیطم  درف  کی 
ره اکیرمآ  رد  درف  کی  دیوگب : دهاوخیم  وا  هکلب  تسین ، قالخا  یلومعم  یحطـس و  ياههدیدپ  اهنت  قالخا  ثیح  زا  دـساف  تسپ و  درف 

هنوگ همه  زا  یتیعونمم  كدـنا  نودـب  دـناوتیم  تسین  یـسایس  یقوقح و  نوناـق  لـخم  هک  یماداـم  دـشاب ، هتـشاد  هک  یناور  عضو  هنوگ 
زا فارحنا  مدـع  ضرف  اب  یناور ، رظن  زا  دارفا  نیرت  تسپ  اب  نلکنیل  ماهاربآ  طارقـس و  اـب  نورن  تیـصخش  ینعی  دـشاب . رادروخرب  يدازآ 
زرط دیوگیم : هک  نوتـسلپاک  خساپ  رد  هتفر  رتالاب  مه  يواست  نیا  زا  لسار  دنارترب  دـنرادن ، یتوافت  هنوگچیه  یقوقح ، یـسایس و  نوناق 

تـسا هدوب  بولطم  بوخ و  راتفر  نیا  ارهاظ  رلتیه  فلدآ  رظن  رد  دـیآیم و  بولطمان  امـش  نم و  رظن  زا  نزلب  هاگتـشادزاب  هدـنامرف  راتفر 
، نآ کمک  اب  ام  هک  درادن  دوجو  یکحم  ساسحا ، زا  جراخ  هک  دیئوگیم  امش  سپ  دیوگیم : نوتـسلپاک  سپـس  دیوگیم ، ار  یتالمج 

امرف راتفر  نیب  زیامت 
شیب دروم  نیا  رد  نم  تسا : نینچ  لسار  خساپ  میهدب ؟ زیمت  مه  زا  ار  يروب  رتناک  فقسا  ای  سبیوک  دروفاتساریس  الثم  راتفر  نزلب و  هدن 

نم دنراد و  ناقری  مدرم  یضعب  تسا . درز  زیچ  همه  دننکیم  لایخ  هک  دنتسه  مدرم  یضعب  مرادن . لیلد  هب  جایتحا  گنر  كاردا  دروم  زا 
تسین و درز  زیچ  همه  هک  دـنقفاوم  نم  اـب  مدرم  رتشیب  یلو  تسین  درز  زیچ  همه  هک  منک  تباـث  مناوتیمن  نم  متـسین ، قفاوم  مدرم  نیا  اـب 
هک یئوجدوس  یتـسرپ و  لوپ  نتخاـس  عفترم  يارب  مود - هیرظن  رد  تسا . هدرک  هابتـشا  نزلب  هدـنامرف  هک  دـنقفاوم  نم  اـب  مه  مدرم  رتـشیب 

حرطم ار  هتفاـی  دـیرجت  عاـمتجا  زا  یموهفم  دزاـس ، نافوکـش  ار  تاـیح  يداـم  قوف  ياهـشزرا  یلاـع و  لوـصا  یعیبـط  روـطب  تسیاـبیم 
هداد یخـساپ  شتالاوس  هب  هکنیا  نودـب  زیگناماهبا و  روطب  یعامتجا  يداصتقا - متـسیس  ود  ره  رد  ناسنا  تیعقاو  بیترت  نیا  اب  دـیامنیم .

زا ام  دوصقم  مینکیم : نایب  راصتخا  روط  هب  ار  هقطنم  نیا  يانب  ریز  يهفسلف  تسخن  یناسنا : يداصتقا - موس - هقطنم  دربیم . رس  هب  دوش ،
نیا زا  ام  روظنم  هکلب  تسین ، يزغم  ياهورین  ندرک  فلت  يرکف و  شزرو  يارب  هتخاس  شیپ  کـشخ و  لوصا  میهاـفم و  یفـسلف  يهملک 

نونکات يرشب  دامتعا  لباق  یمسر و  خیرات  زاغآ  زا  هک  تسا  لوقعم  تایح  نیداینب  ياهفده  لماوع و  تفایرد  هملک 
هنوگ ره  رد  خیرات  دادتما  رد  تبثم  لوحت  هدنزاس و  دایرف  رثوم و  هاگره  دنزیم و  جوم  تسود  ناسنا  ناسانـش  ناسنا  ياهلد  اهزغم و  رد 

زا لوقعم  تایح  نیا  يدج  تیبولطم  هب  یفاک  مزال و  يهعلاطم  اب  دیناوتیم  امـش  تسا . نیداینب  ياهفدـه  لماوع و  نآ  هب  دنتـسم  عماوج ،
يهفـسالف هن   ) ءاـمکح يهمه  ياـهنامرآ  تارکفت و  هقح و  بهاذـم  يهمه  یناـسنا  تاروتـسد  اـت  هـتفرگ  یناتـساب  ياـقیرفآ  ياهناتـساد 

زا یخیرات  هاگرذگ  رد  رشب  هک  یلومعم  ياهتیاضر  ششوپ  ریز  هک  دینادب  هدرب  یپ  ام  نارود  تسود  ناسنا  ناسانش  ناسنا  ات  و  ياهفرح )
نآ دارفا  تیرثـکا  یعقاو  تاـیح  تسا . هدوب  روآجـنر  وا  يارب  لوقعم  تاـیح  ماـن  هب  ياهدـشمگ  هب  نتفاـین  تسد  تسا ، هداد  ناـشن  دوخ 

نوگانوگ لاکشا  اههشقن و  اب  دنریگیم و  رارق  وجدوس  هاوخدوخ و  تیلقا  هیجوت  رایتخا و  رد  نانآ  ینالـضع  يرکف و  ياهورین  عماوج و 
هب مدرم  نایم  رد  هدـننک  ریدـخت  تالمجت  ناور و  زغم و  مسج و  هدـننک  هابت  ياـهالاک  يارب  یعونـصم  ياـهاضاقت  هنارهاـم  ياهریبدـت  و 

تایح اب  يزاب  هنوگنیا  يارب  دـنیازفایم . دوخ  میقتـسم  ریغ  ياهتردـق  تورث و  رب  اهالاک  هنوگنیا  يهضرع  اب  هاـگ  نآ  دـنروآیم و  دوجو 
دراد لابند  رد  ار  اهناسنا  رگید  يدازآ  ندیشک  ریجنز  هب  هک  يدازآ ، هملک  کی  يزاب ، نآ  ياهورین  اهناسنا و 
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يرکف ياهتیلاعف  اهراک و  يزاب  نیا  دنیبیمن . ار  شوپرس  نآ  ریز  یناسنا  نوئش  رد  ذفان  رایسب  ياهمشچ  زج  هک  تسا  یمیخض  شوپرس  ، 
ياهتیریدـم لوپ و  ياـهیزاب  هضرع و  رد  تباـقر  ورملق  رد  نآ و  رازبا  میظنت  دـیلوت و  لـحارم  رد  تاـعامتجا  نینچ  رد  مدرم  ینالـضع  و 

لاعف و هورگ  ود  ره  یعقاو  تایح  دنزاسیم ، لتخم  ار  زاین  دروم  ياهالاک  اهراک و  رد  لوقعم  يداصتقا  نایرج  هکنیا  هفاضا  هب  نوگانوگ 
تـسنیا دـنزاسیم . یعیبط  خـیرات  یناسنا ، خـیرات  ياج  هب  اهناسنا  مومع  يارب  هدومن  لتخم  مه  ار  یعامتجا  يداصتقا و  روما  ناـیاورنامرف 

رد اهناسنا  زا  یناوارف  ياههورگ  میداد : حیـضوت  هک  یعامتجا  داصتقا  اب  تسا ، هدروآ  راـب  هب  مکی  يهیرظن  هک  یگدـنز  نآ  یئاـهن  هجیتن 
ونـش نخـس  نایاپ  هتخیـسگ : تارکفت  تسبنب  رد  موس  هورگ  رومخم و  تسم و  يرگید  ياههورگ  هاگآان و  ياهنیـشام  اهراک و  ریجنز 
عضو یتلود و  ياهداشرا  اب  هچ  رگا  عماوج ، هنوگنیا  یعامتجا  يداصتقا - ماظن  میدش  كاخ  رب  میدمآ و  رب  كاخ  زا  دیـسر  هچ  ار  ام  هک 

نیا رگا  یلو  دـنایامنیم ، شخب  تیاضر  ار  نآ  ياهورین  تایح و  كالهتـسا  هک  یلماوع  ریاـس  اـههمیب و  راـک و  قوقح  میظنت  تاـیلام و 
زاب يهعسوت  رد  راک  تقو و  فرص  همهنیا  تشگیم ، یشان  لوقعم  تایح  داعبا  يهمه  ندش  عابشا  زا  یحطس  تیاضر 

ياهناسنا هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تفرگیمن . تروص  دوشیم ، هتـشون  یگدـنز  یچوپ  رد  هک  یئاهباتک  يهعلاطم  ءاضعا و  لفاسا  اـب  ي 
يهمه ایآ  میاهتفرگ ،؟ رارق  خـیرات  زا  هطقن  نیمادـک  رد  ام  لیبق : زا  یتالاوس  اب  نتفرگ  رارق  يورایور  زا  تیاضر ، نامه  دوجو  اب  رایـشوه 

يارب ام  ناوج  لسن  ایآ  دوب ،؟ دهاوخ  تروص  هچ  هب  میراد ، ياهدنیآ  رگا  و  میراد ؟ مه  ياهدنیآ  ام  ایآ  دنوشیم ،؟ عابـشا  ام  تایح  داعبا 
هک یناشوج  قشع  اب  تایح و  شزرا  تابثا  يارب  هک  ینالـضع  يرکف و  شـالت  همه  نآ  اـب  اـیآ  دـنوشیم ،؟ تیبرت  بوخ  يهدـنیآ  کـی 
هب هراب  نیا  رد  ماوقا  ياـمعز  رگا  و  دریگیم ؟ تروص  نیمز  يهرک  ندـش  دوباـن  زا  يریگولج  يارب  يرکف  دـنراد ، دوخ  تاـیح  هب  اـهناسنا 
،؟ هن ای  دنرادرب  تسد  یئوجدوس  یهاوخدوخ و  زا  دیاب  هشیدنا  نیا  ندیـسر  رمث  هب  يارب  هک  دـننادیم  دنـشیدنایم ، يدـج  لماک و  روط 

يادـخ زا  ناـهج  ناـسنا و  نتخیـسگ  یناـسنا و  یلاـع  نادـجو  ندوـب  چوـپ  يارب  اـهامن  دنمـشناد  اـهیئوگ  هواـی  يهـمه  نآ  زا  سپ  اـیآ 
اهنت ای  میراد ؟ یناسنا  تاـیح  شزرا  تاـبثا  يارب  يرگید  قیرط  تسا  هدروآ  رد  تکرح  هب  لـماکت  يارجم  رد  ار  یتسه  هک  شخبلاـمک 

شه زا  یضعب  دنزرویم و  بانتجا  تالاوس  هنوگنیا  اب  نتفرگ  رارق  يورایور  زا  يرآ  مینک .؟ یگدنز  ءاقب  رد  عزانت  کیرحت  هب  دیاب 
عاونا ياههناخراک  ياهتیلاعف  تامحز و  همه  نیا  سپ  دنیوگیم : دننکیم  كرد  ار  اهنآ  دـنهدیم و  شوگ  تالاوس  نیا  هب  هک  ناشنارای 

تقیقح نیا  مینک !! یقلت  یفاب  رادنپ  ار  امـش  تالاوس  نیا  هک  تسنیا  يارب  اهنت  يرآ  دریگیم ، تروص  هچ  يارب  هدننک  ریدـخت  ياهبارش 
: تسا هدش  سکعنم  ریز  رد  يولوم  تایبا  رد  دـنهدب ، ار  ناسنا  هب  طوبرم  تالاوئـس  نیرتيدـج  خـساپ  هک  دنتـسه  یکدـنا  صاخـشا  هک 

يدتهم يا  لغـش  هب  ای  یتسم  هب  ای  يدوخیب  رد  يدوخ  زا  دنزیرگیم  دوخ  تسمرـس  رـس  رد  دزیرگیم  دوخ  تسه  رایتخا و  ملاع ز  هلمج 
عاونا هب  رظن  اب  یناسنا  راک  داعبا  عاونا و  مکی - عوضوم  يولوم ) يونثم   ) دنهنیم دوخ  رب  گنب  رمخ و  گنن  دنهراو  يرایـشوه  زا  یمد  ات 

ام اذـل  داد  رارق  یبایزرا  قیقحت و  دروم  دراد ، هک  یعیـسو  رایـسب  موهفم  اب  ار  راک  ناوتیمن  دـندرگیم ، رداص  اـهناسنا  زا  هک  یئاـهراک 
تبثم ياهتیلاعف  يرکف و  ياهراک  میهدـب : رارق  هجوت  دروم  دـشاب ، مه  راصتخا  اب  هچ  رگا  ار  راـک  یـساسا  داـعبا  عاونا و  لوصا  میروبجم 

تروـص مـلع  ود  نآ  يهعـسوت  قـیقحت و  مـیظنت و  يارب  هـک  یقطنم  تارکفت  یــضایر ، تارکفت  دـننام  ضحم - يرکف  راـک  یناور 1 -
تسا ك تسرد  کیژولوئهدیا . فراعم  مولع و  ياهشور  تخانش  یفسلف و  تارکفت  تسا  عون  نیا  زا  دنریگیم .

ینالقع تارکفت  نآ  نایم  هلـصاف  یلو  درک ، هدایپ  ینیع  لمع  رد  ناوتیم  طیاسو  زا  يرادقم  اب  ار  يرکف  ياهراک  عون  نیا  ییاهن  جیاتن  ه 
هب ضحم  يرکف  ياهراک  تبسن  یهاگ  تسا و  رایسب  دشاب  هبساحم  لباق  هک  اهنآ  يهجیتن  ینیع  لمع  تاقیقحت و  تاعلاطم و  يروئت و  و 

دروم يزغم  تیلاعف  رازه  دراذـگب ، ینیع  ناهج  هب  ماگ  ضحم  رکفت  کی  هکنیا  يارب  ینعی  تسا . نایم 1000 و 1  تبسن  نآ  ینیع  جیاتن 
هدومن کلهتـسم  ار  يزغم  ناوارف  ياـهیژرنا  هتفرگ و  تروص  هک  تسا  هدوب  یـششوک  راـک و  رگید  يرکف  تیلاـعف  دـشابیم و 999  زاین 

عون نیا  رد  هتبلا  ارجا . رب  حرط  یقیبطت  تارکفت  یحارط و  یـسدنهم و  عونتم  ياهراک  دننام  ینیع - راک  رب  همدقم  يرکف ، راک  - 2 تسا .
يربـج ینیع ، ياـهراک  اـهنآ و  ناـیم  هطبار  لاـحنیا  اـب  دریگیم ، ماـجنا  ینیع  ياـهراک  يارب  همدـقم  ناوـنع  هب  هچ  رگا  يرکف ، ياـهراک 
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دورو عقوم  رد  اصوصخم  دریگیم و  رارق  حیحـصت  داقتنا و  قیقحت و  ضرعم  رد  روبزم  ياهراک  زا  ناوارف  يرادـقم  اریز  تسین ، يرورض 
تروص يرکف  راک  لاحنیا  اب  ددرگ و  رجنم  حرط  هشقن و  درط  هب  یتح  دوش و  وربور  دایز  یتالکـشم  اـب  تسا  نکمم  ارجا  ورملق  هب  حرط 

نام عوضوم - یعیبط  نایرج  يهمادا  يارب  يرکف  راک  - 3 تسا . هتشگ  کلهتسم  شیب ، مک و  ینامز  هدش و  فرصم  یئاهیژرنا  هتفرگ و 
یعیبـط ناـیرج  يهـمادا  تارکفت  هنوـگ  نـیا  يهجیتـن  راـمیب ، يهجلاـعم  هـب  مادـقا  يارب  اـهیرامیب  صیخـشت  يارب  یکــشزپ  تارکفت  دـن 

ریـسم بآ و  عباـنم  ظـفح  دـننام  و  نارادـناج . ریاـس  اـهناسنا و  يهقطنم  رد  هـچ  هداـم و  ناـهج  يازجا  ورملق  رد  هـچ  تـسا ، تاـعوضوم 
رد يدـعت  ملظ و  نتخاس  وحم  قح و  قاقحا  اریز  یئاضق ، يرکف  ياـهتیلاعف  تسا  عون  نیا  زا  هدـننک  لـالخا  لـماوع  دورو  زا  هتیـسیرتکلا 

يدرف و تایح  يارب  اـهناسنا  یگدـنزاس  هار  رد  يرکف  راـک  - 4 تسا . یعامتجا  یگدـنز  یعیبط  ناـیرج  يهمادا  يارب  شـشوک  تقیقح 
عونتم ياهدادعتـسا  ندـناسر  تیلعف  هب  اـهراک  نیا  هجیتن  دـنراد . هک  ینوگاـنوگ  عاونا  اـب  یتـیبرت  میلعت و  ياـهتیلاعف  بولطم - یعاـمتجا 

ياهراک نامه  زج  ياهجیتن  دـشابن ، اهناسنا  شیازفا  هب  ور  لماکت  یقطنم  ياهیبایهار  يرکف و  ياهتیلاعف  نیا  يهزیگنا  رگا  تسا . یناسنا 
رد اب  اصوصخم  ینیع ، لامعا  يزغم و  ياهراک  هنوگنیا  نایم  يهلصاف  تشاد . دنهاوخن  تسا  عوضوم  یعیبط  نایرج  يهمادا  هک  هرامش 3 
هک دوـش  باـختنا  یعوـن  تیبرت  میلعت و  تیفیک  هکنیا  رگم  تسا ، داـیز  هداـعلاقوف  دنـشابیم ، اراد  اـهناسنا  هک  دازآ  يهدارا  نتـشاد  رظن 

عاونا تفگ : ناوتب  دیاش  يرنه - يرکف  راک  - 5 دنریگب . شیپ  ربج  روط  هب  ار  هدش  نییعت  ریسم  يربج ، ياهبلاق  رد  اهناسنا 
زا دوخ  هک  ار  يدـیلقت  يرنه  ياـهراک  اـم  رگا  دنـشابن ، شرامـش  لـباق  دـننکیم ، هوـلج  عوـنتم  ياـهدومن  رد  هک  يرنه  يرکف  ياـهراک 

صخـشم دید ، میهاوخ  یفاشتکا  يرکف  ياهتیلاعف  رد  هکنانچ  يرنه  عادبا  تیهام  دوخ  میراذگ ، رانک  دوریم ، رامـش  هب  اههفرح  يهلمج 
یعادـت ینهذ و  مسجت  اهدـص  تسا ، دـنمزاین  ار  یناوارف  يرکف  ياهتیلاف  هک  يرنه  يهقراب  کـی  زورب  يارب  تسا  نکمم  اریز  دـشابیمن 

ریمض هب  روبع  ماگنه  رد  اهنآ  ینوگرگد  هاگآدوخان و  ریمـض  رد  دوجوم  ياهدحاو  شروش  هظفاح و  تایوتحم  ندش  ور  ریز و  یناعم و 
يرکف ياهراک  دشاب . هدوب  جایتحا  دروم  یناوارف  یقطنم  تارکفت  طوبرم و  ینیع  ياهدادیور  لماوع و  رد  باختنا  فذح و  هاگآدوخ و 

دباییم و مسجت  دـیفم  داوم  يور  هک  يرنه  ياهراک  فلا - درک : میـسقت  یـساسا  عون  هس  هب  ناوتیم  دـنراد ، هک  یجیاتن  هب  رظن  اب  اریرنه 
ار وا  یئوجابیز  سح  مه  دزاسب و  عفترم  ار  ناسنا  يرورـض  جایتحا  دناوتیم  مه  دـیفم  هدام  هجیتن  رد  دـیامنیم  بلاج  ابیز و  ار  داوم  نآ 

يرنه ياهراک  عون  نیا  کلذ . ریغ  باتک و  پاچ  هیلقن و  لئاسو  نامتخاس و  يراخب و  زیم و  يور  يرنه  یعادبا  راک  دننام  دـیامن  عابـشا 
هکلب ب ددرگیمن ، وربور  یلکشم  اب  اهنت  هن  تایح  قطنم  رظن  زا  درواین . دراو  لوقعم  تایح  لئاسو  رگید  هب  یبیسآ  هکیمادام 

راک و هب  کـیرحت  تردـق  ياراد  اـتاذ  هک  يرنه  ياـهراک  ب - دوشیم . عقاو  دـیفم  بولطم و  يرـشب  یئوجاـبیز  سح  تلاـصا  تهج  ه 
بولطم و تایح ، يرورـض  ياهتیلاعف  ریاس  دننام  اهراک  عون  نیا  تفگ : ناوتیم  دشابیم ، لوقعم  تایح  هب  ندیـشخب  ققحت  رد  شـشوک 

تاساسحا کیرحت  بجوم  دوشیم و  هتخاس  ینعم  رپ  فیطل و  هداعلاقوف  يرعـش  ای  بلاج  رایـسب  یئولباـت  لاـثم  ناونع  هب  دراد . تیمتح 
هب ار  يدومن  دهدیم و  هجیتن  ار  دنمرنه  يهقراب  زاربا  اهنت  هک  يرنه  ياهراک  ج - ددرگیم . یگدنز  رد  شـشوک  شالت و  يارب  رادهشیر 

يهجیتن هنوگ  چـیه  تسا و  دـنمرنه  يزادرپلایخ  جوا  يهدـنهد  ناشن  ای  تسا و  بلاـج  شلاـثما  تردـن  تهج  هب  اـی  هک  دروآیم  دوجو 
هجو چیه  هب  هک  يدـیرجت  يرنه  ياهتیلاعف  تسا  عون  نیا  زا  درادـن . اهناسنا  يارب  دـشاب ،) ددـعتم  ياههطـساو  اب  هچ  رگا   ) يدـیفم ینیع 

، دراد رب  رد  ار  نآ  هب  يدـمع  تناها  تایح و  يهقطنم  نتـسکش  اهدومن  نیرتبلاج  رد  هک  اهتیلاعف  عون  نآ  و  درادـن . اـهتیعقاو  اـب  یطاـبترا 
تردـق زا  يرادربهرهب  نداد  ناشن  يارب  دـنمرنه  ياقآ  دروآیم و  رد  ياپ  زا  ار  یناوتان  رادـناج  يراوخنوخ  يهدـنرد  هک  یئولباـت  دـننام 

تیلاعف زا  رگید  یضعب  دیامنیم !! رداص  روتسد  هاگآدوخان ) هچ  رگا  ، ) تسا هدروآ  دوجوب  دوخ  رثا  رد  هک  یتاکن  اب  هدشن  راهم 
نایلاس يژرنا  فرـص  هب  جایتحا  هدوب و  يرـشب  یگدـنز  ياهتیدـیفم  هار  رد  هدـش  فشک  نیناوق  اههد  ندرب  راک  هب  لوصحم  يرنه ، ياـه 

رمع لوط  رد  اهناسنا  يهمه  هک  دهد  ناشن  ار  یئولبات  ای  همـسجم  نیکمن  يهدنخ  کی  ات  هتـشاد  دیفم  داوم  كالهتـسا  یگدنز و  زا  زارد 
، دشیم فرـص  يرـشب  لوقعم  تایح  میظنت  رد  هدـنزاس  ياهورین  همهنآ  رگا  دـننیبیم ، ار  هدـنخ  نآ  دوخ  ینیع  تیعقاو  راب  اهدـص  دوخ 
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ینورب یتاـیح  ياـهدومن  ینورد و  ياهدادعتـسا  تاـظحالم  رب  هک  اـم  يهدـیقع  هب  تشگیم . عفترم  تیرـشب  ورملق  زا  يداـیز  ياـهدرد 
نورد رد  سدـح  شوه و  فاشتکا و  لقعت و  ياـهورین  ریاـس  دـننام  يرنه  تاـساسحا  يورین  هک  تسنیا  تقیقح  دـنکیم ، هیکت  اـهناسنا 

میلعت و اب  ار  اهنآ  دـیاب  هک  تسا  یعامتجا  ياهتیریدـم  یتاـیح  يهفیظو  نیا  و  دراد ، دوجو  دـیفم  يرادربهرهب  لـباق  باـن  روط  هب  اـهناسنا 
یعادبا ياههشیدنا  یقطنم و  رکفت  زا  تسا  ترابع  هک  یـسایس - يرکف  تیلاعف  - 6 دنزاسب . يرادربهرهب  لباق  هیجوت و  حیحـص  ياهتیبرت 

موس يهرامـش  رد  لقعت  هشیدـنا و  هک  تسنیا  رد  موس  هرامـش  عون  اب  يرکف  ياهراک  هنوگنیا  توافت  عامتجا  لوقعم  تایح  يهمادا  يارب 
ياهتیلاعف رد  هکیتروص  رد  تسا ، اهنآ  رب  لالتخا  دورو  زا  يریگولج  عوضوم و  یعیبط  ناـیرج  يهمادا  دـیامنیم  روظنم  هک  یفدـه  اـهنت 

ف
يرکف راـک  - 7 دراد . ترورـض  زین  عاـمتجا  يهیلاـع  فادـها  دربـشیپ  يارب  يرکف  شـشوک  روـبزم ، شـشوک  يهفاـضا  هب  یـسایس  يرک 

زا هاگآدوخان  روط  هب  هچ  هناهاگآ  هچ  رنه ، یعادـبا  یفاشتکا و  عون  زج  هب  میدرک ، حرطم  هک  يرکف  ياهراک  هناگـشش  عاونا  یفاـشتکا -
هب دـشابیم . هدـش  تیبثت  یقطنم  تارکفت  قوف  دوشیم ، هدـیمان  یفاـشتکا  يرکف  راـک  هک  متفه  عون  اـما  دـننکیم . يوریپ  یقطنم  نیناوق 
زا یعالطا  دیاش  هکلب  هدوبن ، ياهفرح  ناناد  قطنم  دناهدمآ ، لئان  یتایفشک  هب  هک  یئاهزغم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تسا  تهج  نیمه 
هب هک  یناسنا  هک  تسا  تسرد  دـنوریمن . رامـش  هب  ناـناد  قطنم  زا  نگتنور  فیلدـنم و  نوسیدا و  دناهتـشادن . مه  قطنم  باوبا  لوصف و 
هک اسب  هچ  دوش و  لمحتم  ار  یناوارف  ینالـضع  ياهراک  یتح  يرکف ، شـشوک  دـیاب  دوشیم ، قفوم  یعارتخا  اـی  لوهجم و  کـی  فشک 

ینالضع ياهراک  تارکفت و  يهجیتن  یفاشتکا  بولطم  کی  هب  ندیـسر  تسا  نکمم  هکلب  دماجنا ، لوط  هب  يدامتم  نایلاس  شـشوک  نیا 
لباـق ارثـکا  دـماجنایم ، عارتـخا  فاـشتکا و  هب  هک  اـهراک  اهـششوک و  ریخا  يهلحرم  هک  تسین  يدرت  ياـج  یلو  دـشاب ، اـهناسنا  رگید 
نیمه يهدـننک  تاـبثا  اهـشناد ) ندوب  یبیدنرـس   ) تسا هدـش  فیلاـت  هلئـسم  نیمه  يهراـبرد  هک  یباـتک  دـشابیمن . هبـساحم  ینیبشیپ و 

هک ع تسا  عوضوم 
يروتـسد هدـعاق و  چـیه  دـیوگیم : دراـنرب  دولک  تسین . هناـهاگآ  یقطنم  يهشیدـنا  يهجیتن  هزاـت ، تقیقح  کـی  هب  لاـقتنا  یئاـهن  لـما 

قیقحت هب  نهذ  یلبق  یباـیهار  عونکی  هک  رمثم  تسرد و  يرکف  ققحم ، رـس  رد  نیعم  يرما  يهدـهاشم  ماـگنه  هک  داد  تسد  هب  ناوـتیمن 
دعاوق نیعم  ياهروتـسد  عبات  ار  نآ  دیاب  هنوگچ  تفگ  ناوتیم  دمآ  روهظ  دوجو و  هب  رکف  هکنآ  زا  سپ  اهنت  دوش . داجیا  دشاب ، حـیحص 

يزیچ یـصخش و  الماک  نآ  تعیبط  مولعمان و  نآ  روهظ  تلع  نکلو  داد ، رارق  تسین  زئاـج  نآ  زا  فارحنا  ققحم  چـیه  يارب  هک  یقطنم 
غارـس سکیا  يهعـشا  دـننام  ار  تافاشتکا  زا  یـضعب  هکلب  دوشیم . هدرمـش  سک  ره  غوبن  عارتخا و  راکتبا و  ءاـشنم  هک  صوصخم  تسا 

نیدـلالالج لوق  هب  و  تسا . هدوب  يرگید  يهعـشا  رد  یـسررب  لوغـشم  هکلب  هدوبن ، نآ  فشک  ددـص  رد  نگتنور  نآ  فشاک  هک  میراد 
وت مقوشعم  تفگ  دوـشیمن : يریگ  فدـه  ناـشتکرح  وراـک  ریـسم  رد  الـصا  هک  دنـسریم  یتاـعوضوم  هب  ناگدـنیوج  یهاـگ  يوـلوم :

اهشـشوک و زا  یفدـه  عوضوم  کـی  يهدـننک  فشک  تسا  نکمم  رگید  فرط  زا  ناـهج  رد  دزیخ  راـک  زا  راـک  کـیل  نآ  هن  یتسهدوب 
یتایح نوئش  ریاس  يداصتقا و  شزرا  هکیتروص  رد  دشاب ، هتشادن  بولطم  هب  لوصو  تذل  ای  يواکجنک  سح  ياضرا  زج  دوخ ، ياهراک 

فیصوت و ت هب  هک  دشاب  تمظع  اب  يردق  هب  نآ 
يرکف يژرنا  هک  دوش  ثعاب  عوضوم  کی  یبایزرا  يهراـبرد  یعمجهتـسد  اـی  يدرف  هابتـشا  کـی  تسا  نکمم  سکعلاـب  و  دـیاین . فیرع 

دوخ روظنم  هک  نونکا  دشاب . هدش ، يریگ  فده  عوضوم  زا  رت  تمظع  اب  رتشزرا و  اب  یلیخ  ینالوط  ياهشـشوک  نامز  هدش و  فرـصم 
کی رد  میرادن و  یناسنا  يداصتقا و  يهملک  ود  لقتسم  حیـضوت  هب  یجایتحا  رگید  میداد ، حیـضوت  موس  يهقطنم  نیداینب  يهفـسلف  زا  ار 
مینک یـسررب  لوقعم  تایح  يهنیمز  رد  ار  نآ  شزرا  راک و  هک  تسنیا  یناسنا  يداـصتقا - هقطنم  زا  اـم  دوصقم  میئوگیم : یلک  تراـبع 

اهیزابدنب هنوگچیه  و  تسوا ، لوقعم  تایح  ناسنا و  یلـصا  روحم  هقطنم  نیا  رد  تسا . نارکفتم  اهبتکم و  يهمه  نامرآ  اعدا و  دروم  هک 
دنک خسم  يروط  هب  ار  نآ  ای  دهدب ، رارق  یعرف  ار  لیصا  روحم  نیا  دناوتیمن  یقوقح  يرنه و  یـسایس و  يداصتقا و  ياهیزاب  جنرطـش  و 
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یفـسلف ياهبتکم  زا  کی  چیه  هک  تسا  قلطم  تقیقح  کی  هقطنم  نیا  رد  یناسنا  لوقعم  تایح  دـنامن . یقاب  نآ  زا  یئانعمیب  مان  زج  هک 
هک یئاهیتسرپ  ملع  اهیفاب و  هفسلف  نآ . زا  رتالاو  یقلطم  نداد  اب  رگم  درادن ، هلدابم  هلماعم و  يارجم  رد  ار  نآ  نداد  رارق  تردق  یملع  و 

تروص رد  هک  هرضم  تالایخ  زج  دهدب ، رارق  دوخ  هچیزاب  تایح ، ینیع  يهنحص  رد  هچ  نهذ و  ورملق  رد  هچ  ار  یلصا  روحم  نیا 
ار یقوقح  يرنه و  یسایس و  يداصتقا و  تیلاعف  شالت و  هنوگ  ره  مالسا  بتکم  دوب . دهاوخن  رگید  يزیچ  ددرگیم ، زاربا  ملع  هفـسلف و 

روـبزم روـحم  زا  هتخیـسگ  هناگادـج و  روـط  هب  ار  روـما  نآ  زا  کـی  چـیه  دـهدیم و  رارق  یناـسنا ) لوـقعم  تاـیح   ) روـحم نـیمه  يور 
ندرک زیت  يارب  هن  دنکیم ، يزیر  یپ  اهناسنا  لوقعم  تایح  يارب  تقیقح  رد  دنکیم  حرطم  ار  يداصتقا  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دریذپیمن ،

. ناتفص ناویح  یناویح  تالیامت  نادنمتردق و  تردق  زا  عافد  يارب  هن  دنکیم  داهنشیپ  یعامتجا  طباور  يارب  ار  یقوقح  رگا  ایوقا . حالس 
حرطم لوقعم  تایح  روحم  يور  یناـسنا  يداـصتقا - يهقطنم  رد  مالـسا ، رد  نآ  شزرا  راـک و  هک  دوشیم  نشور  یـساسا  لـصا  نیا  زا 
لئاسم تافیرعت و  اب  ثحبم  نیا  رد  ام  دراد  ینعم  هچ  لوقعم  تایح  ناسنا . ياـهتیعقاو  زا  رود  لقتـسم و  ياههدـیدپ  ناونعب  هن  ددرگیم ،

، میرادـن يراک  دراد  دوجو  نیراپا  لوق  هب  تاـیح  رهوج  تخانـش  رد  هک  یئارچ  نوچ و  نویلیم  تفه  تاـیح و  يژولوکیـسپ  يژولویب و 
تایح ناونع  هب  هدومن ، حرطم  دراد  هک  تبثم  ياهدادعتـسا  همه  نآ  ندیـسر  تیلعف  هب  موزل  هب  رظن  اب  ار  یناـسنا  تاـیح  میهاوخیم  هکلب 

هتخیسگ ياهدیدپ  هکنانچ  تسین ، تعیبط  نیناوق  يارجم  زا  هتخیسگ  يهدیدپ  کی  تایح  نیا  میهدب . رارق  یسررب  دروم  لوقعم 
یلوقعم يهبنج  تایح  هکنیا  يارب  دشابیمن . زین  يرنه  یقالخا و  یبهذم و  یـسایس و  يداصتقا و  یقوقح و  ياههدیدپ  زا  هدش  دیرجت  و 

و دشاب . هدوب  عامتجا  ورملق  رد  دارفنا و  لاح  رد  یمدآ  تبثم  ياهدادعتسا  یعقاو  يوگخساپ  روبزم  ياههدیدپ  تسا  مزال  دریگب ، دوخ  هب 
دناوتب هک  دشاب ، هدش  تابثا  هقلطم  یعقاو  شزرا  تایح  يارب  هک  دندرگیم  اهدادعتـسا  نآ  یعقاو  يوگخـساپ  روبزم  ياههدیدپ  یماگنه 
سانش ناسنا  نیرکفتم  زا  يرـشب و  تایح  نوگانوگ  ناگدننادرگ  زا  ناوتیمن  تروصنیا  ریغ  رد  دریگب و  رارق  اههدیدپ  نآ  یلـصا  روحم 

زا رگیدـکی و  زا  اـهناسنا  یگناـگیب  هیجوـت  ریـسفت و  يارب  دـنهدب . رارق  اـهتیلاعف  همه  یلـصا  روـحم  ار  یناـسنا  تاـیح  هـک  تـشاد  عـقوت 
ياهتیلاعف اهراک و  روحم  اهنت  هن  لوقعم  تایح  هک  میرادـن  نیا  زج  يزیچ  تسا  هدرب  ورف  یلک  ماهبا  رد  ار  زورما  ناسنا  هک  یگناگیبدوخ 

نآ لوقعم  تاـیح  زا  اـم  روظنم  دـشابیمن . هجوت  دروم  مه  یـساسا  رـصنع  کـی  ناونع  هب  یتـح  هکلب  دریگیمن ، رارق  ینالـضع  يرکف و 
تایح هکنیا  يارب  اـم  ددرگیم . شوماـخ  نورد  ياـضق  رد  دـنزیم و  جوم  هفـسالف  نهذ  رد  اـهنت  هک  تسین  یتسیلآ  هدـیا  ینهذ  تاـیح 

تکم چیه  يرشب  ياهبتکم  سوماق  رد  ام  مینک : هجوت  هاتوک  همدقم  نیا  هب  تسخن  میروبجم  مینک ، كرد  حیحص  روط  هب  ار  لوقعم 
هک میرادن  غارـس  دننکیمن ، كرد  يرـشب  یگدنز  يارب  یفدـه  یـصخش ، ذـیاذل  زج  هک  اهتـسینوده  رگچوپ و  نایارگچوپ  زج  هب  ار  یب 

يرادقم كالهتسا  اوه و  زا  سفنت  رد  تسا ، بلط  لماکت  هدنزاس و  دادعتسا  دعب و  اهدص  ياراد  لماکت و  لصف  رس  هک  ار  یمدآ  تایح 
ای تسرپ و  تذل  هاوخدوخ و  ناویح  کی  دح  رـس  ات  ار  لماکت  قشاع  هدنیوج و  رذـگهر  نیا  هدومن ، هصالخ  لثم  دـیلوت  تشیعم و  داوم 

بهاذم و يامعز  نایناب و  همه  يدـج  رایـسب  ياهیراکادـف  شـشوک و  دـهدب . لزنت  عامتجا  هاگآدوخان  نیـشام  هاگآدوخان  يهرهم  کی 
هک یناویح  تسپ  یگدنز  هب  عماوج  اهنارود و  همه  رد  اهناسنا  تیاضر  مدـع  تابثا  يارب  تسا  ياهناعطاق  الماک  لئالد  يرـشب ، ياهبتکم 

تابثا یبوخ  هب  لئالد  نامه  نینچمه  درادـن . يدازآ ) مان  هب   ) یهاوخدوخ یئوجدوس و  عابـشا  رد  يراب  دـنب و  یب  زج  یناشن  تیناـسنا  زا 
شیپ لوصا  یگدـنز و  نیـشام  هب  يربج  هتـسباو  ياههرهم  دـح  ات  ار  اـهناسنا  یگدـنز  دـهاوخب  هک  يرکفتم  بتکم و  ره  هک  تسا  هدرک 
بتکم دـنکیم . رانک  رب  شتارکفت  بتکم و  هاگدـید  زا  ار  ناسنا  دوز  ای  رید  دـیامن ، بلـس  ار  وا  لوقعم  يدازآ  هک  دـهد  لزنت  ياهتخاس 

هداد رارق  دوخ  یلـصا  روحم  ار  ناسنا  لوقعم ، يدازآ  هناهاگآ و  يوپاکت  يارب  هک  زاب  یمتـسیس  اـب  اـهبتکم ، همه  زاتـشیپ  مالـسا  یناـسنا 
یه تسا ،

ياهبنج ود  دوجوم  نیا  رگید  فرط  زا  دنکیمن ، لیمحت  ناسنا  رب  نآ  لیـصا  داعبا  ناسنا و  تاذ  زا  جراخ  زا  ار  یقح  مکح و  هدیقع و  چ 
یعومجم لکـشت  زا  یـشان  هک  هدـنزاس  ياهتیبرت  میلعت و  داشرا و  ماـکحا و  اـب  ار  بلط ) لـماکت  هاوخ  تقیقح  يارگتسپ و  هاوخدوخ  )
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. دراپسیم هنایوج  لماکت  یهاوخ  تقیقح  يهبذاج  هب  هدومن و  اهر  هنایارگ  یتسپ  یهاوخدوخ  لاگنچ  زا  تسا ، قوقح  ماکحا و  دیاقع و 
لـصا لوقعم : تاـیح  یـساسا  لوصا  هب  میزادرپیم  نونکا  هاـتوک ، همدـقم  نیا  هب  هجوت  زا  سپ  لوـقعم . تاـیح  یلاـمجا  تسرهف  تسنیا 

هچ رگا  دریذپب ، ار  نآ  دوش و  هاگآ  نتشیوخ  تایح  تیدوجوم و  زا  ناسنا  هکنیا  نودب  نآ : شریذپ  نتـشیوخ و  تایح  زا  یهاگآ  مکی -
یتح اریز  تسا ، روآبجعت  رایـسب  یهاگآ  لصا  نایب  یحطـس  رظن  رد  درادـن . لوقعم  تایح  زا  ياهرهب  دوش ، رادروخرب  ذـیاذل  يهمه  زا 

هک دوشیم  نشور  دنکیم  عافد  دوخ  یگدنز  زا  هک  نوچ  تسا و  هدنز  هک  دـنادیم  تسا ، هدـش  اراد  ار  یـصیخشت  كدـنا  هک  یکدوک 
الماک بجعت  نیا  دنـشابیم . یناور  يزغم و  لدتعم  ياهتیلاعف  ياراد  هک  یعیبط  يهتفای  دشر  ياهناسنا  هب  دسر  هچ  تسا ، هتفریذـپ  ار  نآ 

یگدـنز نیا  یلو  دـننکیم  عاـفد  نآ  زا  هدوب و  هاـگآ  دوخ ، یگدـنز  زا  يزیرغ  روطب  مه  كوخ  هناـیروم و  یعفا و  اریز  تسا ، دروـمیب 
يزیرغ غ

وپاکت شالت و  هب  ياهرود  ره  رد  اـهناسنا  يارب  نآ  ندروآ  دوجو  هب  هار  رد  بتکم  اهدـص  رـشب و  اـهنویلیم  هک  تسا  لوقعم  تاـیح  زا  ری 
نم متسه و  نم  دیوگب : دناوتیمن  یگدنز  نیشام  يریجنز  ياهتیلاعف  هب  هتـسباو  ای  یناویح و  ماخ  تالیامت  هب  هتـسباو  ناسنا  دناهتـساخرب .

. تسین شیب  یلایخ  لماکت ، ریـسم  رد  كرحتم  دازآ و  تیـصخش  نودـب  ناسنا  يارب  یگدـنز  یتسه و  شریذـپ  ساـسحا و  اریز  ماهدـنز ،
مناوتیم منک و  ضارتعا  ماهتفرگ ، رارق  نآ  رد  هک  یتسپ  تیعقوم  هب  مناوتیم  مشیدنیب و  مناوتیم  هک  تسنیا  ماهدـنز  متـسه و  نم  يانعم 

: مود لصا  دزاسب . نشور  ارم  دیاب  عامتجا  متسه ، یئانشور  بلاط  نم  مبایرد . مزاسیم ، کلهتـسم  عامتجا  رد  هک  ار  متایح  یعقاو  شزرا 
رقف راچد  دهدیم ، هزاجا  طیحم  هعماج و  تاناکما  هک  اجنآ  ات  یناسنا  چیه  هکیروطب  یعمجهتـسد ، يدرف و  يدام  یگدنز  میظنت  نیمات و 

ریذـپناکما لداع  يهمکاح  تئیه  فرط  زا  يداصتقا  لئاسم  یقطنم  تیریدـم  نودـب  لصا  نیا  ددرگنراب . تناـها  يداـصتقا  یگتـسباو  و 
يهلحرم - 2 یکدوک . يهلحرم  - 1 زا : دنترابع  دننکیم ، روبع  نآ  زا  اهناسنا  هک  یگدنز  یساسا  يهلحرم  راهچ  موس : لصا  دوب . دهاوخن 

حرم - 4 ینالضع . يرکف و  ياهتیلاعف  اهراک و  يهلیسوب  یهدزاب  يهلحرم  - 3 یمومع . يانعم  هب  تیبرت  میلعت و 
، تسا يدام  تشیعم  هب  طوبرم  تالوصحم  داوم و  فرصم  هب  روبجم  هناگراهچ  لحارم  يهمه  رد  ناسنا  یهدزاب . زا  یناوتان  يریپ و  يهل 
ار دوخ  مود  مکی و  هلحرم  رد  یلومعم  عماوج  رد  اـهناسنا  تسا . موس  يهلحرم  صوصخم  یعیبـط  روـطب  ـالومعم  وا  یهدزاـب  نارود  یلو 
هک مه  مراهچ  يهلحرم  رد  دناهدادن . هعماج  هب  يزیچ  روبزم  يهلحرم  ود  رد  اریز  دـننکیمن ، یقلت  نآ  تاررقم  لوصا و  هعماج و  راکبلط 
رب دـناهداد ، ماجنا  موس  يهلحرم  رد  هک  هعماج  اـب  دوخ  یهدزاـب  قیقد  يهبـساحم  ددـص  رد  زگره  دـنکیم ، یط  ار  یلوزن  سوق  یگدـنز 
رد اـمنرود  یحبـش  زج  هتـشذگ  لـحارم  رد  یگدـنز  زا  دوریم و  یتسـس  لـیلحت و  هب  ور  ناـنآ  یناور  ینامـسج و  ياوق  اریز  دـنیآیمن ،

هدوب یعامتجا  یطیحم و  یناور و  يربج  نیناوق  هب  دنتسم  دناهتفرگ ، هداد و  هعماج  رد  هک  ار  هچ  ره  دننکیم  نامگ  دنامیمن و  ناشرطاخ 
نتـشیوخ يارب  شخب  تیاضر  ضوع  دناهداد ، هک  هچنآ  لباقم  رد  هک  دننک  ساسحا  رگا  دنرادن ، لوبق  ار  ربج  نیا  هکنانآ  سب و  تسا و 

اب دوخ  رکف  نتخاـس  لوغـشم  يارب  ار  رمع  يهیقب  يرمتـسم ، جـنر  کـی  اـب  دـناهتفرگن ، دوـش  یقلت  لآهدـیا  ناـنآ  يارب  هک  ياهعماـج  اـی 
يهمه غ دنهاوخیمن . ار  يزیچ  یبسن  شیاسآ  زج  دننکیم و  يرپس  یمرگرس  لئاسو  ریاس  اههناخ و  هزوم  ياشامت  يراسگیم و 

ریـسفت يارب  ام  تسا . ینالـضع  يرکف و  یهدزاب  يهلحرم  هک  تسا  موس  يهلحرم  يهرابرد  عماوج  یقوقح  یبتکم و  ياهلاجنج  اهاغو و 
نودـب ناسنا  يارب  ار  تیلاعف  نادـیم  مکی : عون  میریگب : رظن  رد  ار  متـسیس  ای  بتکم  عون  راـهچ  زا  یکی  میناوتیم  موس  يهلحرم  هیجوت  و 

هعماج ياههورگ  دارفا و  رگید  یگدنز  هب  یحطـس  تمحازم  مدـع  دروآیم ، دوجوب  هک  یتیدودـحم  اهنت  دراذـگیم و  زاب  طرـش  دـیق و 
هب ار  یعاـمتجا  یگدـنز  ياـنب  ریز  هـک  دروآیم  دوـجوب  دارفا  رد  ار  نوگاـنوگ  ياهتردـق  تیلاـعف ، نادـیم  نتـشاذگ  زاـب  نـیا  دـشابیم .

- مود عون  دزاسیم . هناگیب  دوخ  زا  هتـسباو و  ار  اهناسنا  رگید  تایح  يدازآ ! يابیز  رایـسب  شوپور  اب  و  دروآیمرب ، اهتردق  نآ  تیمکاح 
تایح نامرآ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  هدومن ، ینالـضع  يرکف و  راک  يهدامآ  هتخاس  شیپ  ورـشیپ و  نیناوق  لوصا و  اب  ار  تیلاعف  نادـیم 

متـسیس اـی  بتکم  ود  نیا  دوـشیم . یقلت  یعرف  تسا ، عاـمتجا  ناگدـنهد  لیکـشت  زا  یعقاو  یئزج  هک  درف  دوـخ  تیدوـجوم  یعاـمتجا ،
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زاب اههورگ  دارفا  يهمه  يارب  تیلاعف  نادیم  موس - عون  دـنریگیم . رارق  داضتم  يهطقن  ود  رد  موس  يهلحرم  یقطنم  لح  يارب  یعامتجا ،
کم نیا  دهدیم . رارق  دوخ  فده  ار  هعماج  تیرثکا  تیاضر  هک  یعامتجا  يداصتقا و  لوصا  هیجوت  ریسفت و  رد  داشرا  کی  اب  تسا ،
یگدنز زا  هکنیا  یلو  دنراد ، تیاضر  شیوخ  یگدنز  زا  اههورگ  دارفا و  تیرثکا  هک  دراد  ار  زایتما  نیا  هچ  رگا  یعامتجا  متسیس  ای  بت 

ار ساسحا  نامه  نیع  لسعروبنز  ناگچروم و  اـههنایروم و  اریز  ماهدـنز ، متـسه و  نم  سپ  هک  درادـن  رب  رد  ار  هجیتن  نیا  مراد  تیاـضر 
دوجو مه  نم  زج  یئاهناسنا  ، ) اهنآ زا  یکی  هک  رگید  داعبا  زا  هاگآان  يدعب و  کی  یگدنز  زا  تیاضر  مراد .) تیاضر  یگدنز  زا   ) دنراد

هدمآ اجک  زا  دنادیمن  هک  یگدنز  نآ  زا  تیاضر  دروخیم . اهـشافخ  اههنایروم و  درد  هب  هک  تسا  ماخ  ساسحا  کی  دشابیم ، دـنراد )
یناسنا فده  نیمادک  يارب  ار  دوخ  تایح  دریگیم و  هچ  دهدیم و  هچ  هک  دنادیمن  و  دوب ؟ هدمآ  هچ  يارب  زا  دوریم و  اجک  هب  تسا ؟

هودنا هب  نآ  ندش  هراپ  اب  دیآیم و  دوجوب  ناویح  سکع  کی  ندروآ  تسدب  اب  هک  تسا  ياهناکدوک  تیاضر  کی  دزاسیم ، کلهتسم 
يرکف و ياهتیلاعف  راک و  شزرا  اهنت  هن  هک  دنیبیم  ینادیم  رد  یهدزاب  يهلحرم  رد  ار  دوخ  ناسنا  مراهچ - عون  ددرگیم . لیدبت  هیرگ  و 

اهنت هن  دـنکیمن و  یقلت  هاـگآدوخان  نیـشام  يهرهم  تلآ و  ار  دوخ  دوجو  اـهنت  هن  دـنیبیمن و  نادـنمتردق  راـیتخا  رد  ار  دوخ  ینالـضع 
تیلاعف راک و  يهلیسوب  ار  دوخ  دودحم  یصخش و  تایح  هکلب  دشورفیمن ، یگدنز  زا  ماخ  تیاضر  هب  ار  روبزم  شزرا 

لماکت هاگرذگ  رد  هتفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  دوجو  هک  دراذگیم  ياهعماج  رایتخا  رد  تیـصخش  يدازآ  مامت  اب  ینالـضع  ای  يرکف  ياه 
نیا هک  دراد  مه  ار  ساسحا  نیا  ددرگیم ، کلهتسم  ششوک  راک و  يهلیـسوب  شتایح  هک  دنکیم  ساسحا  وا  رگا  دوریم . لامک  هب  ور 

تـسنیا دریگیم . تروص  لآهدیا  هعماج  دوخ و  تایح  گنهآ  ندروآ  دوجو  هب  رد  هک  تسا  رات  ياهمیـس  كالهتـسا  دـننام  كالهتـسا 
تسا ترابع  لوقعم  تایح  تیریدم  مراهچ - لصا  درادن . اهناسنا  يارب  نآ  ندروآ  دوجوب  زج  یفده  مالسا  هک  لوقعم  تایح  موس  لصا 
يهمه يهرابرد  دـشاب ، هک  یـسایس  نیوانع  زا  یناونع  ره  اـب  تیریدـم  نیا  يونعم . يداـم و  فدـه  نیرتهب  هب  عاـمتجا  هیجوت  ریبدـت و  زا 

نیا دـهدیم ؟ انعم  هچ  یلوایکام  بتکم  تسا . یلوایکام  بتکم  دـض   … ءیطخا )  نا  قوف  تسلو   ) تسا لوئـسم  شیاهرادرک  اهراتفگ 
رد عزانت  یسایس  يهینایب  هک  بتکم  نیا  سک . هن  دنادیم  زیچ  نتشیوخ ، فده  هب  رادمتسایس  ندیسر  هار  رد  ار  وا  نوئش  ناسنا و  بتکم 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  دریذپیمن ، دیامن ، دوخ  فده  هب  رادمتـسایس  لوصو  هب  کمک  هک  هچنآ  زج  ار  ینوناق  لصا و  چیه  تسا ، ءاقب 

تایح رد  دشاب . هتـشادن  اههدیدپ  نامه  ندرک  نک  هشیر  زج  يدوصقم  دزادنایب و  هار  هب  تیناسنا  يدازآ و  تلادـع و  دایرف  تسا  نکمم 
یفده چیه  لوقعم 

هک امنناسنا  نارادناج  نآ  رگم  درادن ، دوجو  دنتکرح  رد  لامک  هاگرذگ  رد  هک  نایمدآ  ياهناج  زا  رتالاب  رادمتـسایس  تسایـس و  يارب 
شیازفا مجنپ - لصا  دننکیم . یقلت  دوخ  هناهاوخدوخ  ياهتساوخ  يهلیـسو  ار  نانآ  فده و  ار  دوخ  دنهنیمن و  جرا  ار  نایمدآ  ياهناج 

هچ ره  میوگیم و  مهاوخب  هچ  ره  يهلحرم  زا  هک  تسا  يدازآ  نیا  شیاهدادعتسا . ندیسر  تیلعف  هب  شیازفا  اب  یناسنا  تیصخش  يدازآ 
راتفگ و ندومن  هیجوت  زا  تسا  ترابع  هک  دـسریم  رایتخا  يالاو  يهلحرم  هب  هتفر ، رتـالاب  مشیدـنایم  مهاوخب  هچ  ره  منکیم و  مهاوخب 

ساسحا اـب  هار  باـختنا  هک  تسا  نیا  رد  راـیتخا  يدازآ و  تواـفت  یعاـمتجا . يدرف و  لاـمک  ریخ و  ياهفدـه  يوس  هب  رادرک  هشیدـنا و 
ناسنا هیجوت  يارب  تیصخش  تراظن  هطلس و  زا  تسا  ترابع  رایتخا  هکیتروص  رد  دنکیمن ، نیمات  ار  فده  حالـص  ترورـض و  يدازآ ،
دباییم شیازفا  امک  وا  رایتخا  دسریم ، تیلعف  هب  رتشیب  یمدآ  ياهدادعتسا  هزادنا  ره  هک  تساجنیا  زا  لامک . حلاص و  ریخ و  ياهفده  هب 

يدازآ محازم  اهنت  هن  هک  تسا  يدازآ  عون  نیا  رتشیب  هچ  ره  تیوقت  لوقعم  تاـیح  تیریدـم  یمتح  يهفیظو  ددرگیم . رتیلاـع  اـفیک  و 
تایح رد  اهناسنا  كارتشا  و  هدادن ، ار  دوخ  یعقاو  معط  یمدآ  تایح  يدازآ  نیا  نودب  هلکب  دشابیمن ، اهناسنا  رگید 

هدام دنچ  ياراد  لصا  نیا  یناسنا . یعیبط و  ورملق  ود  ره  رد  اهناسنا  یتفرعم  متـسیس  نتـشاذگ  زاب  مشـش : لصا  دوب . دهاوخن  ریـسفت  لباق 
روطخ يرـشب  نهذ  هب  هک  هچ  ره  نتـشاگنا  تیعقاو  اذـل  درادـن ، يزرم  دـح و  چـیه  يرـشب  يهشیدـنا  هک  تهج  نادـب  مکی - هدام  تسا :

، نیاربانب دماجنایم ، يرشب  تفرعم  ياهتیعقاو  يدوبان  هب  لاح  همه  رد  تیعقوم و  ره  رد  اهنآ  يهمه  قیدصت  هدوب ، تقیقح  دض  دنکیم ،
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دیئات ار  اهنآ  هدش  تباث  نیناوق  قطنم  ای  هدوب  هبرجت  سح و  هب  دنتـسم  هک  دنوش  دراو  يرـشب  تفرعم  ورملق  هب  دنناوتیم  یئاههشیدـنا  نآ 
رارق فدـه  ار  تاـیعقاو  هب  ندیـسر  هکنآ  طرـش  هب  دـندرگیم . رادوـمن  نارکفتم  نهذ  رد  هک  یئاـهیروئت  اههشیدـنا و  مود - هداـم  دـنک .
یتح هک  تسا  ریگارف  يروط  هب  تارظن  يروئت و  زاربا  هشیدنا و  رد  يدازآ  نیا  دیامن . دیدهت  ار  اهنآ  دیابن  یتیدودحم  هنوگ  چیه  دنهدب ،

هک تسین  نآ  مزلتـسم  هشیدـنا ، رد  قلطم  يدازآ  موس - هدام  ددرگیم . زین  تعیبط  ناسنا و  هب  طوبرم  نیناوق  نیرتیهیدـب  رد  رکفت  لماش 
یگدـنز كالم  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب  دـشیدنایم و  یـصخش  مینک  ضرف  دـشاب . هدوب  ریذـپناکما  زین  ملق  نایب و  يارب  يدازآ  نامه 

متردق رایتخا  رد  دیاب  ار  ناناوتان  یگدنز  قح  تسوا و  نآ  زا  یگدنز  تسا ، رتدنمتردق  سک  ره  ینعی  تسا ، تردق 
، هشیدـنا يدازآ  قح  هب  دانتـسا  اب  ناوتیم  ایآ  تخادـنا . هار  هب  مه  بلاج  یئاـههطلاغم  اعدـم  نیا  يارب  هک  مینک  ضرف  تشاذـگ و  نادـن 

هضرع دهدیم ، لیکـشت  یلومعم  ياهزغم  ار  نآ  دارفا  تیرثکا  هک  عامتجا  وج  رد  اههطلاغم  نآ  اب  ار  نک  ناینب  ياعدم  نیا  هک  داد  هزاجا 
ایآ دـننک !؟ مضه  ار  تارظن  ياهداضت  یبتکم و  ياـهضقانت  دـنناوتیم  هدـیزرو  ياـهنهذ  يانثتـسا  هب  هعماـج  یمومع  راـکفا  اـیآ  درک !؟

نینچ اعطق  يرآ ، تسین !؟ اهبتکم  تارظن و  ضیقن  دض و  زا  رپ  ياضف  هب  دنتسم  ام  نارود  رگناریو  يدیمون  یئارگچوپ و  لماع  نیرتگرزب 
يامعم کـی  تروص  هب  دروآیم  راـب  هب  ار  روبزم  یفنم  جـیاتن  هک  ناـیب  ملق و  يدازآ  هب  رظن  اـب  هشیدـنا  يدازآ  عوضوم  نیارباـنب ، تسا .

لح بیترت  نیدب  لوقعم  تایح  رد  امعم  نیا  دناهتـشادنرب . یماگ  نآ  لوقعم  لح  يارب  يزورما  عماوج  هک  تسا  هدمآ  رد  هدـیچیپ  رایـسب 
يارب اما  درادـن . یتیدودـحم  هنوگچیه  دـنهدب ، رارق  دوخ  فدـه  ار  یبایعقاو  هکنیا  طرـش  هب  شواک  ققحت و  هشیدـنا و  يدازآ  دوشیم :

یب ناصـصختم  رظن  زا  ار  یفاک  مزال و  یبرجت  یـشیامزآ و  نارود  دـیاب  دنـشابن ، رـضم  اهناسنا  لاح  هب  تاـقیقحت  اههشیدـنا و  نیا  هکنیا 
رگا دوش . هتشاذگ  راکفا  ضرعم  رد  دش ، تباث  یعقاو  یملع  نوناق  کی  دننام  اهنآ  تحص  هکنآ  زا  سپ  دنارذگب و  ضرغ 

شـشوک تراظن و  نیا  دیامن . لطاب  دوب ، هتـشگ  یقلت  حیحـص  زور  نآ  ات  هک  ار  ینیناوق  لوصا و  يهمه  هدـش  تباث  یملع  نوناق  نیا  هچ 
ششوک تراظن و  هب  جاتیحا  هک  ینامسج  ياهیرامیب  عفر  يارب  اود  کی  ياهلومرف  بیوصت  هک  دراد  ترورـض  هزادنا  نامه  ناصـصختم 
تاعارم ناصـصختم  بیوصت  قیدصت و  طرـش  دـیاب  دردرـس ، صرق  زیوجت  يارب  هک  دـنکیم  رکف  ناسنا  هک  یتقو  دراد . نف  ناصـصختم 

یئانتعایب هب  فسات  زا  یئایرد  رد  درادـن ، یطرـش  دـیق و  هنوگ  چـیه  ملق  نایب و  يدازآ  يهناهب  هب  نایمدآ  ياـهناج  اـب  يزاـب  یلو  دوش ،
یعوضوم و ره  رد  قـیقحت  هشیدـنا و  رد  اـهناسنا  هک  تسا  نینچ  هداـم  نیا  يهصـالخ  ددرگیم . روهطوـغ  ناـیوجدوس  ناـهاوخدوخ و 

هجنکـش ار  اهناسنا  رگید  ناور  زغم و  دیابن  يدازآ  نیا  یلو  دنتـسه ، اراد  ار  دوخ  ناور  زغم و  يدازآ  اریز  دـنراد ، قلطم  يدازآ  ياهلئـسم 
طوبرم ياههبرجت  اهـشیامزآ و  هب  کسمت  اب  رایـشه  ذـفان و  ياـهزغم  يهلیـسوب  اجیردـت و  تاـیعقاو  قیاـقح و  هک  تهج  نادـب  و  دـهدب .

نارود ضرغ  یب  صـصختم و  ناسانـشراک  يهلیـسوب  اههشیدنا  نالطب  تحـص و  صیخـشت  يارب  هک  تسا  مزال  دـنکیم ، ادـیپ  شرتسگ 
رد يرـشب  تفرعم  ناونع  هب  دـش ، تابثا  اههشیدـنا  نآ  تحـص  هکنآ  زا  سپ  دوش و  روظنم  یئاـهن  ياـههبرجت  تاـقیقحت و  يارب  یبساـنم 

رارق يرادربهرهب  ضرعم 
ینورب دعب  ینورد 2 - دعب  - 1 درک : لیلحت  یساسا  دعب  هس  هب  ار  نآ  یتسیاب  ینالـضع ، راک  حیـضوت  يارب  ینالـضع  ياهراک  دوش . هداد 

کی اب  یعیبط  روطب  الومعم و  ینالـضع  راک  ره  ینالـضع - راک  ینورد  دعب  داوم 1 - يور  رد  ینالـضع  راک  رثا  شقن و  مسجت  دـعب  - 3
راک رودص  اب  نامزمه  رگید  یـضعب  دنریگیم و  رارق  اهتلع  ریجنز  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هارمه  ینورد  ياههدیدپ  لماوع و  يهدع 

زا شیپ  هتفرگ و  رارق  اهتلع  ریجنز  رد  هک  یئاههدـیدپ  لماوع و  هلمج  نآ  زا  دـننکیم . زورب  راک  یئاهن  يهلحرم  زا  سپ  اـهنآ  زا  یخرب  و 
هدارا و قایتشا و  ب - راک . يدـعب  يازجا  ای  عومجم  هب  مزـال  یهاـگآ  فلا - دـتفایم : ناـیرج  هب  راـک  يدـعب  يازجا  اـی  عومجم  رودـص 
هب : ) دـیآیم دوجوب  دازآ  يهدارا  اب  ینعم  مامت  هب  راک  هک  دراوم  نآ  رد  د - راک . تمیق  تفاـیرد  هدارا  ج - راـک . نداد  ماـجنا  هب  میمـصت 
نآ ناوتیم  هک   ) راک تایـصوصخ  تیفیک و  یفنم و  تبثم و  بطق  ود  هب  تیـصخش  يهطلـس  میدش ) رکذتم  الاب  رد  هک  یهاگآ  يهفاضا 
نیا زا  کی  ره  دریگیم . هدهعب  ار  راک  هب  طوبرم  ینورد  ياههدیدپ  لماوع و  يهمه  تیریدم  دیمان ،) زین  تیـصخش  قلطم  یهدـنامرف  ار 
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تردق و مکی - عوضوم  دشابیم : فلتخم  راک  ناگدنهد  ماجنا  رد  مهم ، عوضوم  راهچ  هب  رظن  اب  اههدیدپ  لماوع و 
رابجا و هارکا و  ای  هقـالع  قاـیتشا و  مود - عوضوم  دـنراد . طاـبترا  راـک  اـب  میقتـسم  ریغ  اـی  میقتـسم و  روطب  هک  ییاـههبرجت  تاـعالطا و 
هک تسا  ملـسم  اریز  راک ، هب  طوبرم  ینورد  ياههدـیدپ  لماوع و  يهراـبرد  تیریدـم  تیفیک  تیمک و  موس - عوضوم  راـک . هب  رارطـضا 
هک ییاهراک  يهرابرد  يرادربهرهب  یقطنم و  ياههشیدـنا  تاساسحا و  اههتـساوخ و  ینورد و  ياهداضت  نتخاس  گـنهامه  رد  صاخـشا 
هک تسا  یهیدب  راک . يهرابرد  کیژولوئهدیا  یتدیقع و  ياهتیلاعف  لماوع و  مراهچ - عوضوم  دنشابیم . توافتم  رایـسب  دنهدیم ، ماجنا 

دـشابیم اراد  ینالـضع  ياهراک  یناور و  يرکف و  ياـهتیلاعف  زا  معا  یناـسنا  ياـهراک  داـعبا  يهمه  رد  یمهم  رایـسب  شقن  عوضوم  نیا 
هلکب دـیامنیمن  يژرنا  فرـص  یگدوسرف و  یگتـسخ و  ساسحا  اهنت  هن  دـهدیم ، ماجنا  ار  يژولوئهدـیا  هدـیقع  قفاوم  يراک  هک  یـسک 

رد درگنیم . ار  نآ  یعرف  ـالماک  رظن  اـب  اـی  دـنکیمن ، روـظنم  الــصا  اـی  دـیامنیم ، نیماـت  ار  وا  یعیبـط  تاـیح  هـک  ار  راـک  ینیع  شزرا 
تایح نیمات  هک  اهنآ  ینیع  شزرا  هدمآ و  دوجوب  هدیقع  یگزیگنا  اب  ینالـضع  يرکف و  یلک ، یئزج و  راک  اهدرایلیم  يرـشب  تشذگرس 
فرـص زا  دنترابع  دنتفایم ، نایرج  هب  راک  رودص  اب  نامزمه  هک  ینورد  لماوع  زا  رگید  یـضعب  تسا . هدش  هتفرگ  هدـیدان  تسا ، یعیبط 

ژرنا
رد اصوصخم  راک  محازم  لماوع  عناوم و  زا  يریگولج  يارب  یگدامآ  راک و  يارجا  يهرابرد  رمتسم  ياهیهاگآ  ینالـضع و  يزغم و  ي 
ای جتنم  راک  رودص  زا  سپ  هک  یناور  ای  يزغم  ياههدیدپ  زا  یخرب  دریگیم . ماجنا  رضم  ياهدادیور  اهرطخ و  ضرعم  رد  هک  اهراک  نآ 
هب دنتسم  هدش  رداص  راک  هکیتروص  رد  راک  ماجنا  لولعم  يداش  رتهزات و  ياهیهاگآ  دیدج ، براجت  زا : دنترابع  دنیآیم ، دوجوب  یثنخ 
راک هب  کیرحت  رابجا  رارطـضا و  هارکا و  اب  هکیتروص  رد  یتحاران  یگدوسرف و  ساسحا  دـشاب و  هدوب  نآ  هدـنهد  ماجنا  دازآ  تیـصخش 

هک يراک  زا  یئزج  یلک و  ياهفده  هب  ندیسر  رد  تالضع  دیفم  تاکرح  زا  تسترابع  دعب  نیا  ینالضع  راک  ینورب  دعب  - 2 دشاب . هدش 
دیفم راک  ندـمآ  دوجوب  رد  دـناوتیم  هک  ندـب  زا  يوضع  ره  شوگ و  مشچ و  اپ و  تسد و  زا  معا  تالـضع  زا  دوصقم  دریگیم . ماـجنا 

راک شقن  مسجت  زا  تسا  ترابع  هک  ار  موس  دعب  دوشیم و  مامت  دعب  نیمه  رد  ینالضع  ياهراک  زا  ناوارف  يرادقم  دشاب . هتشاد  يریثات 
راک دـننام  دریگیم ، تروص  هعماـج  تاـیح  دـض  لـماوع  زا  يریگولج  يارب  اـهنت  هک  ییاـهراک  عاونا  دـننام  دـشابیمن . اراد  هداـم  يور 

هالاک لاقتنا  لقن و  نایدصتم  دننام  نینچمه  دشابیم . بناجا  دربتسد  زا  هعماج  لالقتسا  تایح و  ظفح  نانآ  یمسر  تیلاعف  هک  نازابرس 
رثا و الومعم  یلو  دزادرپیم ، نوگانوگ  ياهتیلاعف  هب  یناسنا  تالـضع  اهراک  زا  عون  نیا  رد  هک  تسا  ملـسم  کلذ . ریغ  هدش و  دیلوت  يا 

هدرب راک  هب  حالطصا  ود  دعب  نیا  يهرابرد  داوم - يور  رد  ینالـضع  راک  رثا  شقن و  مسجت  دعب  - 3 دروآیمن . دوجوب  داوم  يور  یشقن 
، دشابیمن قیقد  الماک  دوریم ، راک  هب  دروم  نیا  رد  هک  روبزم  حالطـصا  ود  دسریم  رظن  هب  راک . رولبت  مود - راک . مسجت  لوا - دوشیم :

اریز دـباییم ، رولبت  اهنآ  رد  هن  ددرگیم و  مسجم  هن  داوم ، يور  رد  فلتخم  ياضعا  تاکرح  زا  تستراـبع  هک  ینالـضع  راـک  دوخ  اریز 
ار نایمدآ  لامعا  يهمه  هک  یبهذم  یفـسلف و  یلاع  هاگدید  کی  زا  رگم  درادن ، ینالـضع  تاکرح  زا  ادج  يدومن  هنوگ  چـیه  راک  دوخ 

داوـم يور  رد  ینالـضع  راـک  رثا  شقن و  مسجت  ار  دـعب  نیا  اـم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنادیم . مـسجت  لـباق  تعیبـط  هدرپ  تـشپ  رد 
داوم يور  راک  لولعم  هجیتن و  ناونع  هب  هک  ینوگانوگ  لاکـشا  اهتیفیک و  زا  تسا  ترابع  روبزم  مسجت  دـعب  لاح  رهب  میدومن . حالطـصا 

یهدـنامرف میمـصت و  هدارا و  اهیریگ و  فدـه  یهاگآ و  براـجت و  تاـعالطا و  دوخ  زا  کـیچیه  هکنیا  حیـضوت  دـندنبیم ، شقن  هیلوا 
کی زا  ددع  نارازه  تسیابیم  هنرگ ، و  دندنبب ، شقن  داوم  يور  رد  هک  دنشابیمن  یتینیع  یکیزیف و  دومن  ياراد  هدیقع ، تیصخش و 

!! دنشاب داضتم  فلتخم و  ياهتیفیک  عونت و  ياراد  دنشابیم ، یکی  لکش  هدام و  رظن  زا  هک  قاجنـس  ای  ناکتـسا  دننام  صخـش  يالاک  عون 
هک یتیفیک  شقن و  ندرب  نیب  زا  ای  لیلحت  زج  دوخ ، هیلوا  يهدام  هب  نآ  ندـینادرگرب  اـب  هدـش  هتخاـس  يـالاک  کـی  لـیلحت  يارب  یهگناو 

نیب زا  هدـمآ  دوجوب  راک  رثا  رد  هک  ناکتـسا  صاخ  یـسدنه  لکـش  ـالثم  تسین ، ریذـپناکما  يزیچ  تسا ، هدـمآ  دوجوب  راـک  يهلیـسوب 
يهدیدپ هن  دراد و  ناکتـسا  نآ  رد  ینیع  دومن  نامز  هن  اریز  تسا ، هدروآ  دوجوب  ار  لکـش  نآ  هک  ینالـضع  تکرح  نامز و  هن  دوریم ،
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زا ینوگانوگ  يازجا  خرچ ، کی  ندـینادرگ  اب  هاگراک ، کی  رد  هک  میریگب  رظن  رد  میناوتیم  مه  ار  لاثم  نیا  رتشیب  حیـضوت  يارب  راـک .
شدرگ اب  هجیتن  رد  هک  دروآیم  دوجوب  لوصحم  کی  رد  نیعم  یـشقن  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دـننکیم  داجیا  ار  یفلتخم  تاـکرح  نیـشام ،

ياهلوصحم ای  ددرگیم ، رادومن  لوصحم  رد  نیـشام  يازجا  فلتخم  ياهتمـسق  يهلیـسوب  توافتم  ینوگرگد  شقن و  اههد  خرچ  کـی 
اههشقن و راثآ و  هکیتروص  رد  تسا ، خرچ  ندـنادرگ  اهنت  تسا ، هتفرگ  ماجنا  لاثم  نیا  رد  هک  ینالـضع  راک  دـنیآیم . دوجوب  یتواـفتم 

یتینیع هدـمآ ، دوجوب  ياهدومن  رد  تسا  خرچ  شدرگ  هک  هتفرگ  ماجنا  راک  دنـشابیم . توافتم  دـناهدمآ  دوجوب  هدام  رد  هک  ینوگرگد 
ب درادن ،

دعب رد  ار  لاثم  نیا  تسا . هدرک  رادومن  خرچ  شدرگ  يهلیسوب  ینیـشام  يازجا  تاصتخم  هک  تسا  ییاهـشقن  راثآ و  میتفگ  هکنانچ  هکل 
ندز اب  اهتیلاعف  نیا  و  تسا ، نوگاـنوگ  تیلاـعف  اهدـص  ياراد  هک  میریگیم  رظن  رد  ار  یهاـگراک  دومن : روصت  ناوتیم  مه  راـک  ینورد 

دتفا و نایرج  هب  تیلاعف  اهدص  هک  دنکیم  تیافک  قرب  دـیلک  ندز  يارب  ینورد  يهدارا  کی  تروص  نیا  رد  دوشیم  عورـش  قرب  دـیلک 
هتشذگ لوصحم  رودص  اهتیلاعف و  نآ  دادتما  رد  هک  ینامز  رادقم  دننام  درادن ، لوصحم  تالآنیشام و  رد  یمـسجت  هنوگ  چیه  هدارا  نآ 

کی تاعارم  نودـب  یملع  ینیب  ناهج  تفرعم و  ورملق  رد  نآ  ياههدـیدپ  تایح و  نایرج  رد  راک  یملع  حیـضوت  يارب  ياهمدـقم  تسا .
لـصا نیا  دوشیمن . هتفرگ  ياهجیتن  دنـشابیم ، مزال  ياهیئاسانـش  تفرـشیپ  عنام  مه  یهاگ  هک  صقاـن  ياهتخانـش  زج  يرورـض ، لـصا 

رد ار  نآ  یتسیاب  عوضوم  کی  یفاک  مزال و  تخانش  يارب  هک  تسنیا  نشور  روطب  نآ  يانعم  تخانـش ، رد  طابترا  لصا  زا  تسا  ترابع 
ادـج کیکفت و  اریز  داد ، رارق  تخانـش  یـسررب و  دروم  دراد ، اهنآ  اب  یقطنم  يهطبار  هک  اههدـیدپ  تاعوضوم و  رگید  اب  طاـبترا  لاـح 
لاثم کی  دـهدیم . رارق  ام  هاگدـید  رد  ار  نآ  زا  صقان  ياهرهچ  نآ ، هب  طوبرم  ياههدـیدپ  تاـعوضوم و  رگید  زا  عوضوم  کـی  ندرک 

رد ار  ینشور 
يارب هاگــشیامزآ  نیرتـقیقد  نـیرتزهجم و  رد  ار  گرب  نآ  هاـگ  نآ  مـینیچیم و  تـخرد  زا  ار  توارط  اــب  زبـس و  گرب  مـیریگیم : رظن 

ار گرب  زا  یناوارف  ياـهتیفیک  صاوـخ و  ءازجا و  تسا  نکمم  یهاگـشیامزآ  تاـقیقحت  نیا  رد  میهدیم . رارق  یـسررب  دروـم  یئاـسانش 
ینیمز و يهیذـغت  داوم  تخرد و  هقاـس  هخاـش و  هب  لـصتم  يهفوکـش  زا  هک  تسا  یگرب  میاهتخانـش  اـم  هک  ار  یعوضوم  یلو  میـسانشب ،

لاح رد  ار  گرب  تیدوجوم  يهمه  ام  هک  تسا  یعطق  ضرف ، نیا  اـب  تسادـج . هدـیرب و  باـتفآ  يهعـشا  اوه و  اـب  ساـمت  بآ و  ناـیرج 
، میهنیم رب  یبایزرا  تخانش و  يارب  ار  يرنه  دومن  کی  تخانش : رد  طابترا  لصا  حیضوت  يارب  رگید  لاثم  میاهتخانشن . روبزم  تاطابترا 
زا ادج  هدیرب و  نینچمه  دنمرنه و  صخـش  ياهیهاگآ  اههزیگنا و  زا  ادج  هدـیرب و  ار  يرنه  دومن  نآ  رگا  هک  تسین  دـیدرت  ياج  چـیه 

دودح زا  ام  یئاسانش  عطق  روطب  میهنرب ، تخانـش  يارب  تسا ، هدمآ  دوجوب  نآ  رد  روبزم ، يرنه  دومن  هک  ياهعماج  یناور  ینهذ و  عضو 
تاـطابترا نتفرگ  هدـیدان  اـب  يرنه  رثا  نآ  تسا  نکمم  هکلب  درک  دـهاوخن  زواـجت  تسا ، هدرک  ادـیپ  تـینیع  هـک  يرنه  دوـمن  نآ  كرد 

همدـقم و نیا  زا  سپ  دروآیم . دوجو  هب  وساکیپ  هک  مسیبوک  ياهیـشاقن  زا  یـضعب  دـننام  دـشاب ، هدوب  اـنعمیب  موهفماـن و  یلکب  روبزم ،
هب قیدصت 

تیاعر ادـکوم  نآ ، شزرا  راک و  داعبا  تقیقح و  هب  طوبرم  ثحابم  رد  ار  لصا  نیمه  یتسیاب  تخانـش  رد  طاـبترا  لـصا  ندوب  يرورض 
راک ینعی  تسا ، ناسنا  دوخ  تایح  دراد ، یعطق  یقطنم  میقتـسم و  طابترا  یناـسنا  تیلاـعف  راـک و  اـب  هک  یعوضوم  نیرتیـساسا  میئاـمن .
راک هک  تسا  نآ  تایح  نیرتهدنزرا  نیرتهب و  تفگ : ناوتیم  هکیروطب  تسا ، تایح  ياههدیدپ  نیرت  تمظع  اب  نیرتیـساسا و  زا  یکی 
نآ زا  تسا  ترابع  راـک  تفگ : ناوتیم  رگید  يرظن  اـب  نینچمه  و  ددرگ . یناـسنا  تیـصخش  ندیـسر  رمث  هب  بجوم  نآ  رد  شـشوک  و 

دننام يرورـض  یعیبط  تاصتخم  هدـع  کی  رد  رگم  درادـن  تاتابن  تاداـمج و  اـب  یتواـفت  نآ  نودـب  یمدآ  هک  تاـیح  تیلاـعف  جومت و 
حرطم رگیدـکی  اـب  ار  ود  نآ  طاـبترا  یناـسنا و  تاـیح  ناـیرج  راـک و  هک  میوشیم  روبجم  نیارباـنب ، هریغ . يدارا و  تکرح  ساـسحا و 

هچ دزاسیم ، کلهتـسم  راک  يهلیـسوب  ار  دوخ  یگدـنز  ایند  نیا  رد  هک  هدـنز  ناـسنا  هک  مینک  ادـیپ  هلئـسم  نیا  لـح  يارب  یهار  هدومن ،
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تاـیح ریـسم  تسخن  میریگب . رظن  رد  ار  یمدآ  تاـیح  ياـهنارود  عاونا  یتسیاـب  لـح  هار  نیا  ندرک  ادـیپ  يارب  دریگیم ؟ هچ  دـهدیم و 
ام يدنبمیـسقت  رد  هکنانچ  تاـیح  نارود  نیلوا  رـصاعم  نارود  رد  تاـیح  ریـسم  رب  يرظن  مینکیم : یـسررب  ار  رـصاعم  نارود  ياـهناسنا 

دوک نارود  زا  دمآ ، دهاوخ 
داقعنا زا  شیپ  لحارم  لولعم  هک  ناکدوک  يزغم  ای  يوضع  صقاون  زا  رظن  عطق  اب  تیـصخش ، داقعنا  تیبرت و  میلعت و  نارود  زاغآ  ات  یک 

ام نارود  تاـیح  رد  یگرزب  تبیـصم  دوـخ  هک  تسا  نارداـم  ناردـپ و  یناور  ینامـسج و  یتشادـهب  لوـصا  تاـعارم  مدـع  دـننام  هـفطن 
یهاوخدوخ و لولعم  ياهدـیدپ  دوخ  هک  دـنربیم  جـنر  تشیعم  رقف  زا  هزورما  هک  یعماوج  يدام  رقف  زا  رظن  عطق  اب  ددرگیم و  بوسحم 
میلعت و هداـمآ  ار  كدوک  يهدـنیآ  یناور  يهنیمز  هک  یلوصا  تاـعارم  زا  اـم  رـصع  یکدوک  نارود  تسا ، دـنمتورث  عـماوج  ییوـجدوس 

لئاـسو ناوتیم  لقادـح  اـی  تسا و  مهارف  یبوخب  كدوک  یگدـنز  يداـم  لـیاسو  هک  یعماوج  رد  تسا . مورحم  دـیامن ، حیحـص  تیبرت 
ماـجنا كدوک  یناور  يهنیمز  رد  ار  یفاـک  مزـال و  تیلاـعف  ناـکدوک  زا  تیاـمح  تاسـسوم  اـی  نارداـم  ناردـپ و  درک ، مهارف  ار  روـبزم 
ترارح رپ  یتح  دیوگیم : نودنره  تسا : هتفرشیپ  ياهروشک  رد  یکدوک  نارود  ناماسبان  عضو  يهدننک  وگزاب  ریز  تالمج  دنهدیمن .

دنراد هسردم  هب  جایتحا  الوصا  لافطا  ناناوج و  ایآ  هک  دنوریم  ورف  دیدرت  رد  مک  مک  ياهبرجت  ای  دازآ  سرادـم  تضهن  ناعفادـم  نیرت 
رتشیب هک  دـسریم  رظن  هب  اما  دـنهد . رارق  درذـگیم  ناشهعماج  رد  اـعقاو  هک  هچنآ  ناـیرج  رد  ار  اـهنآ  دـنناوتیمن  سرادـم  هچ  ریخ ؟ اـی 

ناهذا يور  سرادم 
اذل دوشیم و  یقلت  ربارب  ندرک  ظفح  اب  يریگدای  دنکیم . بوکرـس  ار  اهنآ  تیقالخ  يواکجنک و  هک  دنهدیم  رارق  یـشوپرس  ناکدوک 

رد هرابود  اهدعب  ار  يریگدای  يزاب و  راک و  هک  دنوشیم  رداق  یلیلق  يهدع  طقف  تستوافتم . يزاب  زا  هک  دنکیم  يراک  هب  لیدـبت  ار  نآ 
ار لمع  نیا  دـنیآیم ، رد  بآ  زا  بوخ  هسردـم  رد  هک  لافطا  رتشیب  میهدـب : رارق  تقد  دروم  مه  ار  ریز  تـالمج  دـنهد . قیفلت  یگدـنز 

اهنآ يارب  ار  يرتدایز  شالت  تروص ، نیا  ریغ  هب  ندرک  لمع  هکنیا  ای  دنهدیم و  ماجنا  دوخ  نیدلاو  يدونشخ  ای  متـسیس  نتـسشک  يارب 
، يدازآ هب  ات  دنک  روبع  نآ  نایم  زا  دیاب  درف  هک  تسا  یمخ  چیپ و  رپ  يهکبـش  مکح  رد  هسردم  يدایز ، يهدع  رظن  رد  دـنکیم . باجیا 

نایرج دریگیم ، دوخ  هب  يرتيدج  عضو  تیصخش  داقعنا  تیبرت و  میلعت و  هک  یگدنز  مود  نارود  رد  دسرب . يریگدای  يدازآ  هلمج  زا 
ياههاگـشناد ییوجـشناد  نارود  نوگاـنوگ  عاـضوا  هک  تسا  یفاـک  بلطم  نیا  تاـبثا  يارب  تسین . لوا  نارود  زا  رتیقطنم  رتهب و  راـک 

نوگانوگ ياههدکـشناد  زا  ینایوجـشناد  هک  تسا  هداتفا  قاـفتا  اـهراب  نونکاـت  هک  منکیمن  شومارف  میریگب . رظن  رد  ار  اـهروشک  بلغا 
امت ام  یهاگشناد  تالیصحت  دناهتفگ : تیمیمص  مامت  اب  هدمآ  نم  شیپ  یهاگشناد ، تالیصحت  زا  تغارف  زا  سپ  یقوقح  یبدا و 

ام الاح  دـینک !؟ سیردـت  یقوقح  یبدا و  مولع  اـم  يارب  يرادـقم  هک  دـیراد  تقو  اـیآ  میریگب ، ارف  ملع  میهاوخیم  نونکا  تسا ، هدـش  م 
اههاگشناد اهجلاک و  میهدب : رارق  تقد  دروم  ییوجشناد  روما  ناسانشراک  نابز  زا  ار  تایح  مود  يهرود  یناماسبان  زا  يرادقم  میناوتیم 

اهمداخ یتحار  هدافتسا و  رطاخ  هب  اهناتسرامیب  لثم  یلاع ، شزومآ  تاسسوم  دنرادن ، رتنیئاپ  حطـس  سرادم  هب  تبـسن  يرتهب  عضو  زین 
حرط هناخراک  کی  تروص  هب  زورما  هسردـم  یلک - : روطب  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناـشیارب  روبزم  تامدـخ  هک  ییاـهنآ  هن  دـنوشیم  هرادا 
هدش مامت  لوصحم  کی  هب  لیدبت  هدیدرگ ، دیلوت  طخ  کی  لخاد  هک  دنکیم  یقلت  یماهس  لثم  ار  دراو  هزات  زومآشناد  هک  هدش  يزیر 

هب قوف  بیترت  هب  هک  هدام  هبـش  نیا  يارب  اذغ  سفنت و  تاعاس  هلمج  زا  ددرگیم ، يدنب  نامز  يزیر و  حرط  دنیارف ، نیا  لحارم  دوشیم .
اهنآ اب  هک  یتقو  ات  دـنرادیمرب ، مدـق  ماگ  هب  ماگ  دـنریگیم ، رارق  طخ  رد  یئاـبفلا  بیترت  هب  دـنلئاق . يدودـعم  تازاـیتما  دـیآیم ، لـمع 

اما هریغ … و  دـنریگیم و  رارق  ناحتما  یـسرزاب و  دروم  رابکی  تقو  دـنچ  ره  ، دننیـشنیم فیدر  هب  دوب ، دـنهاوخ  تکاـس  دوشن  تبحص 
: دزاسیم یساسا  للع  ود  دننیبیمن ، شزومآ  یمسر  تاسسوم  رد  هک  ار  ناناوج  ناکدوک و  نآ  یناور  ینامسج و  عضو 

طیحم و يهدشن  هبـساحم  ياهدادیور  مود - دنرادن . دارفا  لماکت  دشر و  اب  يراک  زگره  هک  یعامتجا  یگدـنز  تاررقم  لوصا و  یکی -
ینیع هدـهاشم  تسنآ : ياهیژرنا  داعبا و  تاـیح و  زا  يرادربهرهب  يهرود  هک  اـهناسنا  تاـیح  موس  يهرود  هتـسباو . اـی  لقتـسم و  عاـمتجا 
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هک تسا  یفاک  اهنت  درادن . دایز  ششوک  هعلاطم و  هب  جایتحا  نارود ، نیا  یلومعم  تایح  ریـسم  زا  وج  لماکت  هاگآ و  ناسنا  ندش  فذح 
لولا كاژ  میهدـب : رارق  تقد  دروم  ار  ریز  يهلمج  دـنچ  نیا  میرگنب . یناسنا  داـعبا  قاـمعا و  يهمه  رد  يژولونکت  ذوفن  شرتسگ  رد  اـم 
رییغت يراکدوخ  قیرط  هب  يژولونکت  هکنیا  دوشیم و  نییعت  نآ  ینف ) شناد   ) يژولونکت يهلیـسوب  یئاپورا )  ) ام يهعماج  مظن  دـیوگیم :

رد ام  رثکا  هدرک …  نایب  مولع  رد  يدـنله  گرزب  خروم  سبروف  هکنانچ  دوشیمن . لرتنک  ناسنا  يهلیـسوب  هعماج  رگید  اذـل ، دـباییم و 
تاررقم نییعت  زا  زجاع  الماک  تسین و  یتاذ  مسیماـنید  ياراد  يژولونکت  ینعی  میراد ، ار  سبروف  لـمعلاسکع  نیمه  لولا  هیرظن  لـباقم 

اب قیبطت  لباق  زونه  يژولونکت  هک  مینک  تباث  رگا  یتح  نکل  تسا . هتسب  الماک  هرئاد  کی  يهدودحم  رد  شاهریش  قطنم و  يانبم  رب  دوخ 
هدنناوخ رپ  رایسب  باتک  رد  رلفات  نیولآ  مینکیم . لرتنک  ار  نآ  ام  هک  دوشیمن  هجیتن  دشابیم ، ام  تراظن 

تسین لوئسم  سکچیه  تسا ، نایم  رد  يژولونکت  ياپ  هک  اجنآ  ات  هک  تسنیا  كانفوخ  تقیقح  هداد : رظن  نینچ  هدنیآ  يهبرـض  مانب  شا 
نینچ هزورما  یگدـنز  عضو  مکی - هلئـسم  تسا : ناوارف  تیمها  زئاح  ام  ثحبم  رد  هک  دراد  دوجو  بلاـطم  نیا  رد  مهم  رایـسب  هلئـسم  ود 
اههد يدازآ و  يریگ و  فده  یهاگآ و  ياراد  هک  دنکیم  نییعت  ار  يایگدنز  يهنیمز  يژولونکت ، مانب  هاگآان  يهدـیدپ  کی  هک  تسا 

لرتـنک تراـظن  دوـجو  اـب  اـی  تسا و  كدـنا  رایـسب  اـی  هاـگآان  يهنیمز  نآ  هب  یناـسنا  تراـظن  هکیلاـح  رد  دـشابیم ، یتاـیح  تاـصتخم 
تسین لوئسم  سکچیه  تسا ، نایم  رد  يژولونکت  ياپ  هک  اجنآ  ات  هک  تسنیا  تسا ، مکی  يهلئـسم  يهجیتن  هک  مود - هلئـسم  ددرگیمن .

نیا اب  دهدیم . تسد  زا  تسا ، تیلوئسم  ساسحا  یهاگآ و  هک  ار  دوخ  ياهدومن  نیرتیلاع  ام  نارود  رد  دوخ  ریسم  رد  تایح  نیاربانب ،
ددرگیم و نییعت  هریغ  تعاـس و  دـننام 8  یئاهتیمک  اب  دوشیم ، تخادرپ  اـهنآ  ربارب  رد  هک  ییاـهتمیق  اهـشزرا و  ساـیقم  هک  تسا  عضو 
ار دوخ  تایح  اهتیمک  يارجم  رد  یفیک ، ياـهتیلاعف  داـعبا و  زا  رپ  تسا  يدوجوم  سانـش ، ناـسنا  نارکفتم  يهمه  يهدـیقع  هب  هک  ناـسنا 

یقیمع یناور  راثآ  لماک  يدوبان  دوخ  ناکما  مینارذگیم : رظن  زا  هدنیآ ص 5  يانب  دیدجت  باتک  رد  ار  رگید  یتالمج  دنکیم . يرپس 
رد

روضح اهنآ  دیلوت  رد  هک  دناهتفای  دشر  هدش و  دـلوتم  نامز  زا  ياهعطق  رد  هک  تسا  ییاهناوج  يور  نآ  صاخ  ریثات  یلو  دراد ، ام  يهمه 
هک درادـن  یبجعت  اذـل  دـشابیم ، نآ  اب  يزرو  تموصخ  یگناگیب و  هعماـج و  هب  تبـسن  هدرتسگ  یتواـفتیب  لـماش  ریثاـت  نیا  دناهتـشاد .

تسنیا تسا  نایوجشناد  یتحاران  ثعاب  هک  هچنآ  دشاب ، دقتعم  لبون  يهزیاج  يهدنرب  دراوراه و  هاگشناد  يژولویب  روسفورپ  دلاو  جروج 
راک عون  ود  رد  نآ  ياهیژرنا  تایح و  كالهتـسا  یگدـنز و  هناگراهچ  ياهنارود  دـنراد . ياهدـنیآ  هک  دنتـسین  نئمطم  هجو  چـیه  هب  هک 

نایاپ هب  ار  نآ  زاغآ و  ار  یگدـنز  رمع  ياهتدـم  فالتخا  اـب  هک  دنتـسه  ینیعم  دودـحم و  یگدـنز  ياراد  اـهناسنا  ینالـضع ) يرکف و  )
كالهتـسا یگدـنریگ و  يدوجو و  یهدزاب  هب  رظن  اب  نآ و  عونتم  ياهیژرنا  تایح و  كالهتـسا  هب  رظن  اب  ناسنا  ره  یگدـنز  دـنناسریم .

دـیفم و داوم  كالهتـسا  نامز  مکی - هرود  ددرگیم : میـسقت  مهم  يهرود  راهچ  هب  یناـسنا  يهتخاـس  یعیبط و  تـالوصحم  ریاـس  داوم و 
رد و  دـنرادن ، یهدزاب  تردـق  هرود  نیا  رد  یناسنا  دارفا  يرکف . ینامـسج و  دـشر  نارود  زاغآ  ات  عاـمتجا  راـک  لوصحم  زا  يرادربهرهب 

. دندرگیم رادروخرب  تایح  يایازم  زا  کلهتسم و  ار  يداوم  تسا ، فلتخم  یعامتجا  ياهمتسیس  لولعم  هک  نوگانوگ  لاکشا 
تیلعف هب  يریگارف و   ) تیبرت میلعت و  هک  تـسا  هرود  نـیا  رد  ـالومعم  ددرگیم . عورـش  يرکف  ینامـسج و  دـشر  زاـغآ  زا  مود - يهرود 

تاصتخم زا  زین  تیصخش  داقعنا  تایح و  يریگلکش  دنکیم . ادیپ  ترورض  یگدنز  موس  يهرود  هب  یگدامآ  يارب  اهدادعتسا ) ندیسر 
زا تدـم  نیا  میناوتیم  اـم  تسا . ینالـضع ) يرکف و   ) راـک عوـن  ود  يهلیـسوب  یمدآ  یهدزاـب  هرود  موـس - يهرود  دـشابیم . هرود  نیا 
رد ینالـضع  یناور و  يزغم و  ياهتیلاعف  اهیژرنا و  اـب  ار  دوخ  تاـیح  نارود ، نیا  رد  اـهناسنا  اریز  میماـنب ، زین  لداـبت  يهرود  ار  یگدـنز 

كارتشا رد  يژرنا  فرـص  یهدزاب و  زا  یناوتان  نارود  مراهچ - يهرود  دـنروآیم . عامتجا  رد  دوخ  تایح  همادا  لماوع  اب  لدابت  ضرعم 
کی ره  يارب  هک  تسا  نشور  هتبلا  ددرگیم . ریبعت  یعقاو  یگتـسشنزاب  حالطـصا  اب  هک  تسا  تایح  يهمادا  لماوع  ندروآ  دوجوب  يارب 

یناور و يزغم و  ياهدادعتـسا  ینالـضع و  تردق  رظن  زا  اهناسنا  فالتخا  اریز  درادـن ، دوجو  یـضایر  قیقد  زرم  هناگراهچ  ياهنارود  زا 
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یبسن و میئامن  نییعت  هناگراهچ  ياههرود  کیکفت  يارب  ار  يزرم  ره  هک  تسا  دایز  يردقب  هدشن  هبساحم  یعامتجا  يدرف و  ياهدادیور 
تسا و كرتشم  هناگراهچ  ياههرود  يهمه  رد  هک  هچنآ  هناگراهچ  ياههرود  تاصتخم  تاکرتشم و  دوب . دهاوخ  طورشم  ینیمخت و 

يهمادا لماوع  زا  يرادربهرهب  مود - عوضوم  یگدنز . تدم  كالهتـسا  مکی - عوضوم  تسا : عوضوم  ود  دریذـپیمن ، ار  ییانثتـسا  چـیه 
ریغ هدش  يرپس  هک  وا  یگدنز  زا  هظحل  ره  دنکیم و  روبع  تعرـس  هب  هک  تسا  نامز  زا  يزیچان  عطقم  كدوک ، دلوت  يهظحل  نیلوا  نآ .

اب هجیتـن  رد  دـنزخیم و  هتـشذگ  هب  دنـسریم و  هدـنیآ  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ناـمز  تاـظحل  بیترت  نیمهب  دـشابیم . تشگزاـب  لـباق 
رگم درذگیمن ، یگدنز  نامز  زا  ياهعطق  چیه  نینچمه  ددرگیم . کیدزن  یگدنز  نایاپ  هب  رادقم  نامه  هب  نامز  زا  یتیمک  ره  تشذگ 

ياههرود زا  کی  ره  تاصتخم  اما  دـیامنیم . يرادربهرهب  تایح  همادا  لـماوع  زا  دـشاب ، هدوب  هک  مه  ياهرود  ره  رد  هدـنز  ناـسنا  هکنیا 
تکرح اب  ییانـشآان  یگدنز و  یلاع  میهافم  يهرابرد  رکفت  زا  یناوتان  تهج  هب  تسا ، یکدوک  راگزور  هک  مکی  يهرود  رد  هناگراهچ :

زا اهتیعقاو  اهترورـض و  هن  تسا و  كرد  لـباق  تاـیح  يارب  شزرا  هن  ماـخ ، هیلوا و  ياـهیدازآ  اههتـساوخ و  ندـش  راـهم  موزل  لوحت و  و 
هن دشیدنایم و  یگدنز  تاظحل  ندش  يرپس  يهرابرد  هن  كدوک  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا ، کیکفت  لباق  اهتیعقاو  دـض  تالایخ و 

ياهالاک زا  رپ  يرابنا  نتخوس  یئانـشور  ياـشامت  زا  كدوک  اـهنآ . لوصا  اهـشزرا و  تاـیح و  يهمادا  لـماوع  زا  يرادروخرب  يهراـبرد 
يرورض

نتخوس و زج  هک  دـساف  داوم  ياههلعـش  زا  هک  دـنکیم  ادـیپ  ار  صوـصخم  یناور  تلاـح  نآ  اـی  دربیم  ار  تذـل  ناـمه  مدرم ، یگدـنز 
، تسا هدمآ  دوجوب  يرکف  ینامـسج و  دـشر  هک  مود  يهرود  رد  درادـن . دوجو  اهنآ  داسف  زا  يریگولج  يارب  يرگید  هار  ندـش  رتسکاخ 

يارب یناور  يهنیمز  دـندرگیم و  هدامآ  ندـمآ ، رد  تیلعف  هب  يریگلکـش و  يارب  اهدادعتـسا  و  ندـش ، هیجوت  يارب  ینالـضع  ياـهورین 
اب هک  تسا  یعامتجا  یگدـنز  لماوع  تسد  هب  دارفا  تشونرـس  نییعت  الومعم  هرود ، نیا  یتایح  صتخم  دوشیم . مهارف  تیـصخش  داقعنا 

اهبلاق و هزادـنا  ره  دـیامنیم . صخـشم  وا  يارب  ار  تشونرـس  تسا ، هدومن  هدامآ  دارفا  زا  کـی  ره  نتخاـس  يارب  هک  ییاـهوگلا  اـهبلاق و 
تبثم داعبا  هب  یقطنم  خساپ  دناوتب  هزادنا  ره  ینعی  دـشاب ، هدوب  یناسنا  تبثم  داعبا  يهمه  هب  کیدزن  تشونرـس  يهدـننک  نییعت  ياهوگلا 

هدیدان ای  هدومن  فذح  ار  یمدآ  تبثم  داعبا  روبزم ، ياهوگلا  اهبلاق و  هک  رادقم  ره  دوب و  دـهاوخ  رتهتفای  دـشر  رتقفوم و  دـهدب ، یناسنا 
نداتفا نایرج  هب  موس : يهرود  صتخم  تفرگ . دهاوخ  رارق  یلزنت  یلوحت  ضرعم  رد  هدوب و  صقان  عامتجا  نآ  ياهناسنا  یگدـنز  دریگب ،

ابیم یعامتجا  یگدنز  رد  تایح  يهمادا  لماوع  اب  ینالضع  یناور و  يزغم و  ياهتیلاعف  اهیژرنا و  تایح و  يهلدابم  تیعقوم 
ربارب رد  دنهدیم  تسد  زا  هک  هچنآ  نایم  هلدابم  ساسحا  هرود  نیا  رد  دنلدتعم . یناور  رظن  زا  هک  ییاهناسنا  تیرثکا  هک  تهجنادـب  دـش .

رد تسا . موس  يهرود  تاـیح ، ياـههرود  نیرت  تیمها  اـب  تفگ : ناوتیم  اذـل  دنـشچیم ، ار  یگدـنز  معط  هدوـمن ، دـنریگیم  هک  هچنآ 
جنر کی  اوق ، نتفر  لیلحت  هب  یلاسنایم و  یناوج و  نارود  ضارقنا  زا  ریثات  اب  هارمه  یگدـنز  دادـتما  شهاک  هب  یهاـگآ  مراـهچ ، يهرود 

تاـیح و زا  هک  ار  هچنآ  دـنک  ساـسحا  رگا  اـصوصخم  دروآیم . دوجو  هب  تسا ، ناوارف  دـنت و  یهاـگ  فیعـض و  یهاـگ  هک  ار  رمتـسم 
زا يرادـقم  ای  تسا . هدومنن  تفایرد  عامتجا  زا  ار  اـهنآ  یعقاو  شزرا  تسا ، هداد  تسد  زا  موس  يهرود  رد  ینالـضع  يرکف و  ياـهورین 

لئاسم نیا  هب  هجوت  اب  تسا ، هتفرگ  هدـیدان  ای  هدومن  فذـح  عامتجا  يهتخاس  شیپ  ياهوگلا  اهیریگ و  بلاق  ار  وا  ياهورین  اهدادعتـسا و 
ياهتیلاعف رد  هک  یناسک  یتح  ینایاپ  هب  هدیـسر  ياهناسفا  یناماس  هدـش  هبت  متـسیک ؟ نم  دـنیبیم : نینچ  ار  دوخ  رمع  ناـیرج  وا  هک  تسا 

جنر زاب  دـناهتخاب ، نآ  رد  هک  دـننک  ساسحا  يرامق  ار  یناگدـنز  موس  يهرود  رگا  دـناهدرک ، يرپس  ار  دوخ  رمع  ینیب  ناـهج  یتفرعم و 
هب یکدوک  هب  دنچ  کی  درک : دنهاوخ  ساسحا  نینچ  ار  شیوخ  تیدوجوم  هدومن ، ساسحا  میتفگ  الاب  رد  هک  ار  يرمتسم 

قطنم تسنیا  میدش  داب  رب  میدمآرب و  كاخ  زا  دیسر  هچ  ار  ام  هک  ونـش  نخـس  نایاپ  میدش  داش  دوخ  يداتـسا  هب  دنچ  کی  میدش  داتـسا 
ضرف اـب  اریز  دـشابیمن ، ناربج  لـباق  تازاـیتما ، نداد  یتح  تیلـست و  شزاون و  چـیه  اـب  هک  یگدـنز  موس  يهرود  ناـگدروخ  تسکش 

. دـینبیم زیگناتشحو  یتـسین  رد  هراومه  ار  دوخ  هک  تسا  هدـمآ  دوجوب  یگدـنز  رد  قلطم  تسکـش  موـس ، يهرود  رد  تاـیح  لـالتخا 
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قوف رد  هک  یناور  عضو  اب  عماوج ، بلغا  رد  دنـسریم ، مراهچ  يهرود  هب  هک  ییاـهناسنا  ریگمـشچ  تیرثکا  قیقد  رظن  کـی  اـب  هنافـساتم 
زا یـشان  ترـسح  جنر و  نیمه  برغ  قرـش و  یبدا  تالمج  راعـشا و  نیرتیلاع  رد  یلومعم  يهعلاطم  کی  دندرگیم . وربور  دـش  هتفگ 

، میدیمان هلدابم  نارود  هک  موس  يهرود  رد  اهناسنا  رگا  دنکیم . نایب  ار  گرم  يدرس  هب  ندش  کیدزن  نآ و  ياهورین  تایح و  ندش  هابت 
هدوسرف ترسح ، جنر و  نآ  زا  هن  دنتـسه و  جاتحم  تایح  تسکـش  زا  یهاگآان  ریدخت و  لئاسو  هب  هن  دنوش ، رادروخرب  لوقعم  تایح  زا 

يریگارف و دـیدرت ، نودـب  دـنک ، روطخ  مود  يهرود  ياهناسنا  زغم  هب  موس ، يهرود  يهلدابم  رد  تسکـش  لاـمتحا  رگا  یتح  دـندرگیم .
رد نآ  ياهـشزرا  نوئـش و  تایح و  تلاصا  یلک  روطب  ددرگیم . لـتخم  زین  هدـنیآ  يارب  تیـصخش  داـقعنا  و  تیبرت ) میلعت و   ) ندـیدرگ

فت موس  يهرود 
دادـیور ای  لولعم و  مراهچ  يهرود  دراد و  موس  يهرود  يارب  ياهمدـقم  تلع و  يهبنج  مود  مکی و  يهرود  اریز  ددرگیم ، هیجوت  ریس و 

هچ یـسایس و  یعامتجا و  یقوقح و  يداصتقا و  رظن  زا  هچ  مینک ، حرطم  ار  ناسنا  هک  يرظن  ره  زا  اذـل  تسا . موس  يهرود  زا  سپ  یمتح 
مکی و يهرود  رد  ناسنا  اریز  مینک . یقلت  تیمها  زا  کـی  هجرد  رد  ار  ناـسنا  تاـیح  موس  يهرود  میروبجم  یقـالخا ، یتدـیقع و  رظن  زا 
رد هدید  نازخ  نازرل و  یگرب  ار  دوخ  موس ، يهرود  یلومعم  ندرک  يرپس  اب  مراهچ  يهرود  رد  دوشیم و  هتخاس  موس  يهرود  يارب  مود 

تـسا هدومن  مهارف  ار  نآ  لـئاسو  عاـمتجا  هک  یتـیقفوم  اـب  ار  موس  هرود  رگا  دـنیبیم و  عاـمتجا  طـیحم و  يراـهب  تخرد  زا  يراـسخاش 
يراهب یئابیز  توارط و  هکلب  دـیامنیمن ، هدـید  نازخ  نازرل  گرب  یلیفط و  ار  وا  مراهچ  يهرود  يدرـس  یگدوسرف و  اهنت  هن  دـنارذگب ،

میوشیم روبجم  تاظحالم  نیاربانب  دنکیم . ساسحا  نتـشیوخ  رد  تسا ، هدـینارذگ  نآ  ندـینایور  رد  يراگزور  هک  ار  عامتجا  تخرد 
هب طوبرم  ثحابم  میهدـب : رارق  يدـج  یـسررب  قیقحت و  دروم  هلداـبم ، يارجم  رد  نآ  نتفرگ  رارق  رظن  زا  ار  اـهناسنا  تاـیح  موس  يهرود 

عون ود  مکی - ثحب  میزادرپیم : موس  يهرود  هب  طوبرم  لئاسم  یساسا  لوصا  يهرابرد  یتاحیضوت  هب  اجنیا  رد  موس  يهرود 
هک ار  نایرج  نیا  یتاصتخم ، دراد و  یناکرتشم  هناگراهچ  ياههرود  زا  کی  ره  هک  ار  هلئـسم  نیا  هتـشذگ  ثحبم  رد  تاـیح : كالهتـسا 

دهاکیم یمدآ  رمع  زا  درذـگیم  هک  ياهظحل  ره  دـباییم و  نایاپ  رگید  هطقن  رد  دوشیم و  زاغآ  نامز  زا  ياهطقن  رد  یناسنا  ره  تایح 
عون ود  رب  تایح ، ندش  يرپس  نیا  تسا . هناگراهچ  ياههرود  يهمه  كرتشم  ياههدیدپ  زا  یکی  تسین ، تشگزاب  لباق  هجو  چـیه  هب  و 

تسدب رایتخا  اب  ار  تایح  ناسنا  نوچ  هک  تسا  ملسم  نآ : یقوقح  شزرا  تایح و  تخانش  اب  یگدنز  مکی - عون  ددرگیم : میسقت  هدمع 
بجوم نآ ، ینوناق  نایرج  تایح و  نتـشاد  اذـل  درادـن ، نآ  نتفای  ناـیاپ  ندـش و  يرپس  زا  يریگولج  يارب  یتردـق  هنوگچیه  هدرواـین و 

یمدآ هک  دوشیم  عورش  یماگنه  زا  نآ ، كالهتسا  تایح و  يهرابرد  هبساحم  تیساسح و  هکلب  دوب . دهاوخن  یجنر  جنکش و  هنوگچیه 
، دیآیم دوجوب  موس  يهرود  رد  الومعم  دـشابن ، راک  رد  یعناوم  رگا  یئانـشآ  نیا  ددرگیم ، انـشآ  نآ  قوقح  شزرا و  تایح و  يانعم  اب 
زا یعون  روبزم  یئانـشآ  دوشیم ، تفایرد  نآ  ربارب  رد  هک  یـشزرا  ینالـضع و  يزغم و  ياـهورین  فرـص  اـب  هک  تسا  هرود  نیا  رد  اریز 

: تفگ ناوتیم  هنافـساتم  نآ : قوقح  شزرا و  تایح و  تخانـش  نودب  یگدنز  مود - عون  دـهدیم . هجیتن  تایح  يهرابرد  ار  تیـساسح 
ارف دارفا 

نآ قوقح  شزرا و  تاـیح و  يهراـبرد  یتخانـش  كرد و  چـیه  ینعی  دـننکیم ، یگدـنز  تاـیح  زا  عون  نیا  اـب  عـماوج ، يهمه  رد  یناو 
ود نیا  زا  رت  كانفـسا  تسا . هتخاس  مورحم  یتخانـش  كرد و  نینچ  زا  ار  نانآ  عامتجا  هدش  هتخاس  ياهوگلا  اهیریگ و  بلاق  ای  دـنرادن ،

هزرابم هب  ریدـخت ، نوگانوگ  لئاسو  اب  نآ ، قوقح  شزرا و  تایح و  هب  يرایـشه  ربارب  رد  هک  دنتـسه  ییاهناسنا  تاـیح ، اـب  انـشآان  هورگ 
دوخ رب  گنب  رمخ و  گنن  دنهراو  يرایشوه  زا  یمد  ات  دوخ  تسمرـس  رـس  رد  دزیرگیم  دوخ  تسه  رایتخاز و  ملاع  هلمج  دنزیخیمرب !!

تایح و هب  ییانتعایب  همه  نیا  تفگ : ناوتیم  تئرج  هب  يدتهم  يا  لغـش  هب  ای  یتسم  هب  ای  يدوخیب  رد  يدوخ  زا  دنزیرگیم  دـنهنیم 
يور ار  دوخ  يرکف  ینابم  شیدـناهداس ، يرکف  ناربهر  هک  تسا  هدـش  بجوم  دوشیم ، هدـید  اـهناسنا  تیرثکا  زا  هک  نآ  قوقح  شزرا 

هب دوخ  نامگ  هب  دننکیم ، هدافتـسا  تیرثکا  شور  زا  هک  یلیالد  اب  ار  دوخ  ياعدـم  هدومن ، راوتـسا  تیرثکا  قوقحیب  شزرایب و  تایح 
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تاـیح و هب  یئانـشآ  اـب  دـنهاوخیم  هک  مه  ار  یناـسک  رکفت  تردـق  هک  تسنیا  هیاـپیب ، تارکفت  هنوگنیا  کـلهم  رطخ  دـنناسر !! توبث 
ننیبیم ار  دارفا  تیرثکا  رگنیحطس ، ناربهر  زا  یضعب  رتهداس : ترابع  هب  دنیامنیم . بلس  دننک ، یگدنز  نآ  قوقح  شزرا 

داـجیا اـهتیبرت و  میلعت و  اـب  هکنآ  ياـجب  درذـگیم ، نآ  قوـقح  شزرا و  تاـیح و  تقیقح  كرد  زا  یگناـگیب  اـب  ناـنآ  یگدـنز  هـک  د 
ناونع هب  ار  یگناگیب  نایرج  دنربب ، الاب  ار  اهناسنا  یناور  يرکف و  حطـس  دنزاسب و  لدبم  یئانـشآ  هب  ار  روبزم  یگناگیب  یقطنم ، تاهجوت 

هب ار  اهناسنا  تایح  هک  هیاـپیب  تارکفت  نیا  اـب  دـنهدیم !! رارق  اـنبم  دوخ  یتاـیح  دـض  تارکفت  يارب  هدرک  یقلت  حیحـص  تیعقاو  کـی 
نارود نیرتساسح  هک  تایح  موس  يهرود  و  دـیآیم ، دوجو  هب  تایح  زا  یگناگیب  يارب  يدـعاسم  يهنیمز  دـنزاسیم ، لدـبم  رتسکاـخ 

يزیر یپ  ار  یعاـمتجا  دادرارق  ياـنبم  وا  لاـثما  وـسور و  كاژ  ناژ  هـک  اـهزور  نآ  رد  شاـک  يا  ددرگیم . يرپـس  تـسا ، ناـیمدآ  رمع 
عامتجا رد  اهناسنا  تایح  يهلدابم  يهرود  هک  دندرکیم  حرطم  مه  ار  لاوس  نیا  دـندشیم و  ادـیپ  نارکفتم  زا  يرگید  هدـع  دـندرکیم ،

رد ار  دوخ  ینالـضغ  يزغم و  ياـهیژرنا  تاـیح و  تیبرت ، میلعت و  یکدوک و  نارود  زا  سپ  هک  اـهناسنا  ینعی  دوش ؟ يرپـس  دـیاب  هنوگچ 
عامتجا رد  یگدـنز  هدامآ  ار  اـم  هتـشذگ  نارکفتم  هنافـساتم  دـنیامن ؟ تفاـیرد  دـیاب  هنوگچ  ار  اـهنآ  شزرا  دـنراذگیم ، هعماـج  راـیتخا 

. دندادن هلئسم  نآ  هب  ياهدننک  عناق  یقطنم و  خساپ  دندرک ، حرطم  مه  رگا  ای  دندرکن ، حرطم  ای  ار  روبزم  یتایح  هلئسم  یلو  دندومن ،
هک ییاهتیعقوم  اریز  داد ، دـنهاوخن  ناـشن  قفاوم  يور  روبزم  هلئـسم  ییاـهن  لـح  اـب  يداـصتقا  یعاـمتجا و  نادـنمتردق  هک  دـسریم  رظنب 

تیبثت اهناسنا  ینالـضع  يزغم و  ياهیژرنا  تایح و  لدابت  يارب  ار  ینیعم  ياهوگلا  دـنروآیم ، تسدـب  شیوخ  يهعماـج  رد  نادـنمتردق 
اهناسنا هکنیا  يهرابرد  زگره  دیاش  دننکیم و  ارجا  دـشابیم ، نانآ  نامرآ  قفاوم  تسا و  هدـش  تیبثت  شیپ  زا  هک  ار  هچنآ  ای  و  دـننکیم ،

دنوشیم و کلهتسم  هک  ود  نآ  ياهورین  راک و  تایح و  شزرا  مود - ثحب  دنشیدنایمن . دنریگیم  هچ  دنهدیم و  هچ  دوخ  یگدنز  رد 
يددـعتم تافیرعت  اهب  شزرا و  يانعم  ندناسانـش  يارب  نونکاـت  اـهب  شزرا و  فیرعت  ددرگیم . تفاـیرد  اـهنآ  ربارب  رد  هک  اـهب )  ) یتمیق

دنروآیم و دوجوب  ار  يدیفم  تاعوضوم  اهناسنا  ینعی  تیدـیفم ، زا  تسا  ترابع  تافیرعت  نآ  یلوا  كرتشم و  عماج  تسا . هدـش  هتفگ 
راک و یعامتجا  یگدنز  تانایرج  بسحب  اهناسنا  رتراکـشآ ، ترابع  هب  هک  دننکیم . يراذگاو  رگید  دیفم  تادوجوم  لباقم  رد  ار  اهنآ 

دناوتیمن تیدیفم )  ) كرتشم عماج  نیا  هک  مینادیم  هتبلا  دنرادیم . تفایرد  ار  دیفم  ياهب  اهنآ  ربارب  رد  دنهدیم و  ار  دوخ  دیفم  يالاک 
وم يهرابرد  تافیرعت  هنوگنیا  هب  ندرک  تعانق  دشاب ، هدوب  اهب  شزرا و  يهرابرد  شخب  تیاضر  حیحص و  فیرعت 

تقیقح تخانـش  هک  تسا  تسرد  دـشابیم . هجیتنیب  چوپ و  الماک  دـنریگیم ، رارق  يدـعب  دـنچ  ياهیـسررب  ناـیرج  رد  هک  یتاـعوض 
اب میناوتیم  ام  لاحنیا  اب  دراد  یئامعم  عضو  یتح  هکلب  راوشد ، اههفـسلف  مولع و  یـساسا  تاعوضوم  زا  يداـیز  هدـع  دـننام  شزرا  یعقاو 

اهنآ يهرابرد  شخب  تیاضر  اتبـسن  ییاهفیرعت  تسا  اهتخانـش  رد  مهم  لصا  هک  نوگانوگ ، ياههاگدید  رد  روبزم  تاعوضوم  نداد  رارق 
- مکی عون  میوریم : شیپ  دوخ  یـساسا  عاونا  هب  شزرا  میـسقت  اب  هدومن ، هدافتـسا  روبزم  لصا  زا  شزرا  تخانـش  رد  ام  میروایب . تسدـب 

یشان هک  يداوم  تیدیفم  زا  تسا  ترابع  دروآیم ، رد  الاک  تروص  هب  راک  يهلیـسو  هب  ار  ینیعم  داوم  هک  شزرا  نیا  لامعتـسا - شزرا 
عابشا ار  یناسنا  ياههتساوخ  تاجایتحا و  صاوخ ، نیمه  يهلیـسوب  شزرا  ياراد  عوضوم  و  دشابیم . اهنآ  یئایمیـش  یعیبط و  صاوخ  زا 

نایم رد  اهتباقر  اضاقت و  هضرع و  تانایرج  عومجم  هب  رظن  اـب  هک  یـشزرا  زا  تستراـبع  ياهلداـبم - شزرا  مود - عون  دزاـسیم . عفترم  و 
و دشابیم . الاک  راک و  شزرا  تاناسون  بجوم  هک  دیآیم  دوجوب  یعامتجا  ياههدیدپ  ریاس  لوپ و  هب  طوبرم  لئاسم  ناگدننک و  دـیلوت 

یم شزرا  عون  نیا  زا  ار  تمیق )  ) اهب یلک  فیرعت  ددرگیم . نایب  یگدنز  دیفم  داوم  ریاس  اب  یهاگ  لوپ و  اب  الومعم  شزرا  نیا 
- موس عون  ددرگیم . تخادرپ  هدش  هضرع  يالاک  ای  راک  ربارب  رد  هک  یـشزرا  زا  تسترابع  اهب  هک  بیترت  نیا  هب  میروایب ، تسدـب  میناوت 

یعامتجا يدرف و  یگدـنز  ياهفدـه  ریـسم  رد  دوخ  هیجوت  هار  رد  اهناسنا  هک  تسا  ییاـهراک  صوصخم  شزرا  نیا  یتاذ - هیجوت  شزرا 
يرنه یفسلف و  یملع و  زا  معا  يرکف  ياهشزرا  مکی - تمسق  ددرگیم : میسقت  مهم  تمـسق  ود  هب  شزرا  عون  نیا  دنهدیم . ماجنا  دوخ 
هعماج یلماکت  ياهتکرح  لماع  لقادح  ای  دـنراد و  ترورـض  هعماج  یناور  يزغم و  ياهنامرآ  هیجوت  میظنت و  يارب  هک  کیژولوئدـیا  و 
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داعبا اب  ار  ناسنا  دـشاب ، هدوب  زین  يدام  هافر  شیاسآ و  يـالعا  دـح  رد  هچ  رگا  درادـن ، اهـشزرا  نیا  هب  ییاـنتعا  هک  ياهعماـج  دنـشابیم .
يهلیـسوب دوز ، ای  رید  دنکیم و  تکرح  هناروکروک  خیرات  زا  يریـسم  رد  هعماج  نیا  تسا . هدومن  فذح  تساراد  هک  ورـشیپ  هدنزاس و 
ياهشزرا مود - تمـسق  تشگ . دهاوخ  دوخ  ریـسم  زا  نتـشگرب  هب  روبجم  دنکن ، طوقـس  رگا  رگید  عماوج  ای  دوخ  نورد  كرحم  لماوع 

لامعتسا شزرا  حالطصا  یعامتجا . یهورگ و  ياهتیریدم  ياهتیلاعف  تارکفت و  نوگانوگ و  ياهتیبرت  میلعت و  دننام  يربج - یتاذ  هیجوت 
هک یعیبط  هداـم  چـیه  يور  اـهتیلاعف  اـهراک و  هنوگنیا  لوصحم  اریز  تسین ، حیحـص  هجو  چـیهب  یتاذ  هیجوت  شزرا  زا  تمـسق  ود  ره  رد 

تیصاخ
رضاح و لاح  رد  ای  هعماج  رد  بولطم  یگدنز  يارب  ار  هعماج  دارفا  هکلب  دندنبیمن . شقن  دنراد ، يداصتقا  تاجایتحا  هار  رد  كالهتـسا 
هک ینالـضع  یناور و  يزغم و  ياهتیلاعف  اهراک و  شزرا  دننام  ياهلدابم - قوف  ياهـشزرا  مراهچ - عون  دـنزاسیم . هدامآ  هدـنیآ  يارب  ای 

تلادـع و يوسب  هعماج  تایح  هیجوت  تلادـع و  ریـسفت  يارب  یفـسلف  یبهذـم و  یملع و  ياهفدـه  اهلآهدـیا و  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب 
هب یعیبط  خـیرات  هب  ور  یناـسنا  خـیرات  رییغت  هب  اهـشزرا  نیا  نتفرگ  هدـیدان  نآ . یلاـع  ياهـشزرا  ناـسنا و  زا  عاـفد  يدازآ و  تیمیمص و 

شزرا مکی - عون  شزرا  عون  راهچ  يهرابرد  یحیـضوت  دـماجنایم . عیـسو  رایـسب  داعبا  رد  اـقب  رد  عزاـنت  زا  یـشان  ياـهتنوشخ  يهفاـضا 
صاوخ دراد : دوجو  ینیع  داوـم  رد  هک  تسا  يدـیفم  ینیع  صاوـخ  نآ  مکی ، دـعب  تسا : یـساسا  دـعب  هس  ياراد  شزرا  نیا  لامعتـسا -

تهج نیمه  هب  تسا ، دـیفم  صاوخ  ياراد  هک  یعوـضوم  تیدودـحم  زا  تسا  تراـبع  مود ، دـعب  هریغ . یکیزیف و  یئایمیـش و  یعیبـط و 
شزرا ياراد  دـیفم و  اـهنآ  يهمه  هکنیا  اـب  تسا ، ناوارف  تعیبـط  رد  هک  یموـمع  داوـم  رگید  بآ و  باـتفآ و  يهعـشا  اوـه و  هک  تـسا 
رـصانع زا  یکی  هک  تیدیفم  تسا ، شزرا  یناسنا  دـعب  موس - دـعب  دـندرگیمن . تمیق )  ) اهب هب  لیدـبت  یناوارف ، تهج  هب  یلو  دنـشابیم 

زرا یساسا 
ياههدـیدپ صاوخ و  زج  نآ ، یعیبـط  ینیع و  يهبنج  میریگن ، رظن  رد  ار  شزرا  یناـسنا  دـعب  رگا  دـیآیم . دوجوب  دـعب  نیا  زا  تسا ، ش 

کی نینچمه  تسین . رگید  يزیچ  دنریگیم ، رارق  بیکرت  لیلحت و  يارجم  رد  یعیبط  ياههدیدپ  صاوخ و  ریاس  دننام  هک  عوضوم  ینیع 
ییاههراپ نهآ  ناسنا ، اب  نآ  لوصحم  دیفم  يهطبار  زا  رظن  عطق  اب  دشابیم ، ینیشام  ياههاگتسد  نارازه  ياراد  هک  مظعم  رایـسب  هاگراک 

اب تسا . هدروآرد  بولطم  عضو  هب  ار  اهنآ  يرشب  شـشوک  راک و  هک  دنـشابیم  یکیناکم  تاصتخم  طباور و  ءازجا و  ياراد  هک  دنتـسه 
نیا ینعی  دنکیم . ادیپ  یتایح  ترورض  اهشزرا  حیحص  هیجوت  مهف و  يارب  هعماج  دارفا  میلعت  داشرا و  هک  تسا  شزرا  یناسنا  دعب  هب  رظن 

تسپ تالیامت  سوه و  يوه و  ياهتیدیفم  زا  ار  یعقاو  ياهتیدیفم  هک  تسا  هعماج  يربهر  نایدصتم  یعامتجا و  ناریدم  يهدهعب  هفیظو 
ياهالاک دیلوت  هب  تسد  نایوجدوس  ات  دنیامن ، تیوقت  دراد ، اهناسنا  لوقعم  تایح  داعبا  هب  یعقاو  تیدیفم  هک  ار  هچنآ  دنیامن و  کیکفت 

هنوگ ره  مالـسا  بتکم  رد  هک  تسا  تهج  نیدب  دنربن . تسپ  تالیامت  سوه و  يوه و  يهدـننک  عابـشا  فارـسا و  يهلیـسو  یتالمجت و 
. دشابیم عونمم  دنک ، کمک  رضم  تالمجت  یتسرپ و  يوه  ياضرا  يارب  اهنت  ای  یناور  ای  ینامسج  ررض  هب  هک  ییالاک  راک و 

رد يرگـشیارآ  هدوهیب و  ینارذـگ  تقو  شتـسرپ و  يارب  اههمـسجم  رامق ، لیاسو  ریدـخت ، يهلیـسو  هنوگ  ره  تارکـسم و  دـیلوت  دـننام 
راک و هنوگ  ره  لیاسو و  یـصاقر و  اهیزاب و  هدبعـش  وداج و  رحـس و  دـنهدیم ، ناشن  ار  تیعقاو  فالخ  هک  تشیعم ، داوم  رد  اهناسنا و 

تـسا ترابع  يداصتقا  حالطـصا  رد  شزرا  نیا  ياهلدابم - شزرا  مود - عون  هریغ . راکتحا و  يراوخابر و  ملاظ و  ملظ  تیوقت  يارب  الاک 
عیزوت دیلوت و  رادقم  هب  دراد  یگتسب  شزرا  نیا  ینعی  دیآیم ، دوجوب  اهالاک  اهراک و  ریاس  اب  طابترا  لاح  رد  الاک  ای  راک  هک  یشزرا  زا 

يداصتقا و ياهزغم  يهمه  تیلاعف  تفگ  ناوتیم  دنـشابیم . اراد  الاک  راـک و  دوخ  هک  یعیبط  تیـصاخ  هن  اـضاقت ، هضرع و  اـهتباقر و  و 
ناتـسرپدوس و یئوجدوس  ناـمرآ  هک  تسا  شزرا  نیا  اریز  ددرگ ، شزرا  عون  نیا  لیدـعت  میظنت و  زکرمتم  یتسیاـب  یناـسنا  یعاـمتجا و 
هب اضاقت  هضرع و  اهتباقر و  عیزوت و  دـیلوت و  زا  معا  يداصتقا  لئاسم  رد  داشرا  موزل  ترورـض  دـشابیم . مدرم  تشیعم  داوم  نارگلواپچ 

دراوم رد  مالـسا  بتکم  رد  دـشاب . هتـشاد  تالیـصفت  ثحب و  هب  یجایتحا  هک  تسنآ  زا  رتنشور  ياهلدابم  شزرا  میظنت  لیدـعت و  تهج 
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مالسلاهیلع قداص  ماما  يزور  دیوگیم : يرازف  رفعجوبا  هلمج  نآ  زا  تسا . هدش  دزشوگ  شزرا  نیا  لیدعت  موزل  ددعتم 
هب ترفاسم  يهدامآ  رخب و  یـسنج  ریگب و  ار  رانید  رازه  نیا  تسا ، هدـش  هدایز  نم  يهلئاـع  دومرف : تساوخ و  ار  فداـصم  شراکتمدـخ 
اب دـندش ، کیدزن  رـصم  هب  هک  یتقو  تشگ  رـصم  راپـسهر  ناناگرزاب  هارمه  هب  دـیرخ و  یلام  فداصم  شورفب . اـجنآ  رد  شاـب و  رـصم 

يهلفاق زا  دوب ، نانآ  اب  مه  ع )  ) قداص ماما  لیکو  فداصم  هک  هنیدم  ناناگرزاب  دنتـشگ ، وربور  دـندوب  هدـمآ  نوریب  رـصم  زا  هک  ياهلفاق 
مومع جایتحا  دروم  هک  دوب  یئالاک  هراجتلالام  نیا  دندیـسرپ ، رـصم ) رازاب  رد  ، ) دـندوب هدروآ  دوخ  اب  هک  ياهراجتلالام  يهراـبرد  رـصم 

هک دنتـسب  نامیپ  دـنردوخ و  دـنگوس  رگیدـکی  اب  هنیدـم  ناناگرزاب  تسا ، بایان  رـصم  رد  الاک  نیا  هک  دـنداد  خـساپ  رـصم  يهلفاق  دوب .
هتـسب هک  ینامیپ  دنگوس و  قباطم  ار  لام  هدش  رـصم  دراو  سپـس  دنـشورفن . رانید  کی  دوس  هب  رانید  کی  زا  رتمک  هب  ار  دوخ  هراجتلالام 

رانید رازه  کی  ره  رد  هک  تشاد  هسیک  ود  تفر و  ع )  ) قداص ماما  دزن  فداصم  دنتـشگرب . هنیدم  هب  دنتفرگ و  ار  تمیق  هتخورف ، دندوب ،
هب هک  تسا  يدوس  مود  هسیک  نیا  یلـصا و  يهیامرـس  هسیک  کی  نیا  مدرکگ  تیادـف  تفگ : تشاذـگ و  ماما  ربارب  رد  ار  اـههسیک  دوب .

ار نامیپ  دنگوس و  نایرج  فداصم  یتخورف )؟ هنوگچ  ار  هراجتلالام  تسا ، دایز  دوس  نیا   ) دومرف ماما  ماهدروآ . تسد 
زج ار  الاک  یمالسا  يهعماج  رد  هک  دیروخیم  دنگوس  دوشیم ) هتفگ  یتفگـش  ماقم  رد  هلمج  نیا   ) هللا ناحبـس  دومرف : ماما  درک . وگزاب 

يدوس نینچ  هب  یجایتحا  تسا و  نم  يهیامرس  نیا  : ) دومرف تشادرب و  ار  هسیک  ود  زا  یکی  ماما  سپس  دیـشورفن !!؟ دص  رد  دص  دوس  هب 
رد ياهلدابم  ياهـشزرا  هک  تسا  تسرد  لالح ) يزور  بلط  زا  تسا  رتناـسآ  اهریـشمش  اـب  شـالت  فداـصم  يا   ) دومرف سپـس  میرادـن )

ياهلداـبم شزرا  هک  تسنیا  نآ  تسا و  یکی  دروم  ود  ره  رد  كـالم  یلو  تسا ، ع )  ) قداـص ماـما  نارود  زا  رتهدـیچیپ  یلیخ  اـم  نارود 
هلـصاف زا  يریگولج  موزل  يهرابرد  رتشاکلام  نامرف  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنک . ادیپ  لوقعمان  يهلـصاف  لامعتـسا  شزرا  زا  دـیابن 

تالمعم رد  عیانـص  نابحاص  ناناگرزاب و  رثکا  هک  نادب  و  : ) دیامرفیم رداص  ار  روتـسد  نیا  لامعتـسا ، شزرا  زا  ياهلدابم  شزرا  نتفرگ 
ررـض هب  حـیقو  تافـص  نیا  دنـشابیم و  تالدابم  رد  یئوگروز  یمومع و  عفانم  راکتحا  یئوجدوس و  حـیبق و  لـخب  ياراد  ریگ و  تخس 

عونمم ار  راکتحا  ادـخ  ربمایپ  اریز  نک ، يریگولج  راکتحا  زا  تسا . نارادـمامز  يارب  یندوشخباـن )  ) بیع دوشیم و  ماـمت  هعماـج  مومع 
. دریگب ماجنا  دوشن ، يدعت  هلدابم  نیفرط  هب  هک  ییاهتمیق  تلادع و  نیزاوم  اب  هداس و  لهس و  تالماعم  یتسیاب  تسا . هدومرف 

نودـب ناـسرب ، دوخ  رفیک  هب  هدومن  تازاـجم  ار  وا  دوش ، راـکتحا  بکترم  یـسک  يداد ، راـکتحا  تیعونمم  هب  روتـسد  هکنآ  زا  سپ  رگا 
اـهراک و شزرا  زا  تسا  تراـبع  هـک  میتـفگ  شزرا  نـیا  فـیرعت  رد  یتاذ - هیجوـت  شزرا  موـس - عوـن  دریگب ) تروـص  یفارـسا  هـکنیا 

نیا هک  میدید  ثحبم  نامه  رد  و  دنهدیم . ماجنا  دوخ  یعامتجا  يدرف و  ياهیگدنز  ریسم  رد  دوخ  هیجوت  هار  رد  اهناسنا  هک  یئاهتیلاعف 
يارب هک  کیژولوئدـیا  يرنه و  یفـسلف و  یملع و  زا  معا  يرکف  ياهـشزرا  مکی - تمـسق  ددرگیم : میـسقت  مـهم  تمـسق  ود  هـب  شزرا 

ياهشزرا مود - تمسق  دنشابیم . یلماکت  ياهتکرح  لماع  لقادح  ای  دنراد و  ترورض  هعماج  یناور  يزغم و  ياهنامرآ  هیجوت  میظنت و 
یعاـمتجا و یهورگ و  ياهتیریدـم  هـب  طوـبرم  ياـهتیلاعف  تارکفت و  نوگاـنوگ و  ياـهتیبرت  مـیلعت و  دـننام  تـسا ، يربـج  یتاذ  هیجوـت 

هیجوت شزرا  زا  تمـسق  ود  ره  ندروآ  دوجو  هب  يارب  دـکوم  رایـسب  تاروتـسد  يدـج و  کیرحت  مالـسا  بتکم  رد  هریغ ، اهیـسرداد و 
یگدـنز کی  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  ناـسنا و  مالـسا ، بتکم  رد  هک  تسا  نآ  يارب  دـکوم  تاروتـسد  کـیرحت و  نیا  دراد . دوجو  یتاذ 

ملـسم تسا . یملع  يرنه و  یـسایس و  یفـسلف و  یقوقح و  يداصتقا و  یبهذـم و  لئاسم  يهمه  یـساسا  روحم  لوقعم ) تاـیح   ) حـیحص
نز کی  تایح  ماظن  لصا  زا  مالسا  دوصقم  هک  تسا 

یتسیاب هک  یلوقعم  تایح  ماظن  رد  ناسنا  یگدنز  زا  تسا  ترابع  نآ  دوصقم  هکلب  تسین ، هعماج  يایوقا  ای  دارفا و  ریاس  هب  هتسباو  یگد 
یفاک مینک ، تابثا  کیژولوئدـیا ، ساسا  رظن  زا  مالـسا  رد  ار  ماظن  نینچ  ترورـض  میهاوخب  رگا  دریگب . رارق  ریذـپانانف  لماکت  ریـسم  رد 

تروص رد  هدوب و  بجاو  دراد ، موزل  تایح  مظن  يارب  هک  یتیلاعف  راـک و  ره  دـیوگیم : هک  مینک  هجوت  یهقف  ملـسم  نوناـق  نیا  هب  تسا 
اـهراک و هنوگنیا  ناگدـنهد  ماـجنا  یگدـنز  و  دوـمن . نییعت  نآ  يارب  تمیق  هداد ، رارق  هلداـبم  يارجم  رد  ار  اـهنآ  ناوـتیمن  یتـح  نییعت 
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، اهتیلاعف اهراک و  هنوگنیا  هب  جایتحا  تروص  رد  رگید  فرط  زا  دوش . هرادا  لاملاتیب  زا  یفاک  مزال و  دـح  هب  یتسیاب  یهیجوت  ياـهتیلاعف 
اهنآ دادعتسا  هک  یناسک  يارب  ار  اهنآ  شزومآ  لماوع  تامدقم و  تسا ، ریذپناکما  هک  عورشم  يهلیـسو  ره  هب  یتسیاب  عامتجا  نایدصتم 

یگدنز یلاع  ياهفده  اهلآهدیا و  رد  قیقحت  يارب  تیلاعف  راک و  دننام  ياهلدابم - قوف  ياهشزرا  مراهچ - عون  دنروایب . مهارف  دنراد ، ار 
اهراک و هنوگ  نیا  ندروآ  نیئاـپ  هروبزم . روما  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  شـشوک  یناـسنا و  ياهـشزرا  زا  عاـفد  تیمیمـص و  تلادـع و  و 

زج ا اهب )  ) يدام تمیق  هنوگ  ره  اب  هلدابم  يارجم  رد  اهنآ  نداد  رارق  يارب  یتلاسر  ياهتیلاعف 
تـشذگرس هدـینادرگرب  بقع  هب  رـس  میاهتفرگ ، رارق  نآ  رد  هک  خـیرات  زا  زور  نیمه  رد  رگا  تسین . يرگید  زیچ  ناـسنا  يدوباـن  نـالع 

ای يرکف  ياهتیلاعف  اهراک و  ار ، اهنآ  قافتا  هب  بیرق  رثکا  ای  رـصانع  نآ  يهمه  ای  دید  میهاوخ  میئامن ، هعلاطم  ار  اهندـمت  لیـصا  رـصانع 
رد ینالقع  یبرجت و  ياهتیلاعف  تارکفت و  ات  هتفرگ  یناسنا  يریگ  فدـه  تین و  کـی  زا  دـنهدیم . لیکـشت  تـالدابم  قوفاـم  ینالـضع 

ضیعبت و نودب  یناگدنز  يارب  نوگانوگ  للم  ماوقا و  نتخاس  دحتم  ات  اهناسنا  هار  رس  زا  گنس  کی  نتشادرب  زا  یناگدنز و  لوط  يهمه 
نودـب هک  تسا  هدوب  یناسنا  تایح  داعبا  اهیژرنا و  اهتیلاعف  اهراک و  نیا  يهمه  همه و  ناج ، ياپ  اـت  نادـنمتردق  یئوگروز  زا  يریگولج 

دنرادن و راک  رس و  اهشزرا  نیا  اب  هک  ضحم  یناناد  داصتقا  دناهتشگ . تیناسنا  تایح  يهمادا  بجوم  هدش و  کلهتـسم  اهب )  ) تمیق عقوت 
يداصتقا لئاسم  تیریدـم  اضاقت و  هضرع و  دـیلوت و  الاک و  راـک و  اـهلتراک و  لوصا  تخانـش  يهراـبرد  ناـشتارکفت  تاـعلاطم و  اـهنت 

تـسا یلـسعروبنز  یگدنز  نانآ  ثحب  عوضوم  دـننک ، حرطم  ناسنا  يارب  یتسیاب  ار  لئاسم  نیا  هک  دـننادیمن  دوشیم و  هصالخ  ضحم 
اتکلا یقاب  اهیلع  هداجلا  یه  یطسولا  قیرطلا  هلضم و  لامشلا  نیمیلا و  دننکیم . يزیر  یپ  اهناسنا  يارب  ءایوقا  هک 

راثآ یهلا و  رادـیاپ  باتک  تسا ، طسو  هار  یقیقح  يهداج  یهارمگ و  پچ  تسار و  هب  فارحنا   ) هبقاعلا ریـصم  اـهیلا  هوبنلا و  راـثآ  ب و 
ور طسو  يهداج  ریسم  رد  ار  ناسنا  یعقاو  تعیبط  یمالـسا  يژولوئهدیا  تسا . طسوتم  يهداج  نآ  يور  اهناسنا  تشونرـس  نایاپ  توبن و 

قباطم ار  ناـسنا  تعیبط  دـنهاوخیم  هک  تسا  ناوارف  یئاـهبتکم  دـیاقع و  زورب  دـهاش  يرـشب  خـیرات  دروآیم . رد  تکرح  هب  لـماکت  هب 
رکف و لوـصحم  اـهبتکم  دــیاقع و  نـیا  هـک  تـهج  نادــب  دــنهد . مـیلعت  ار  وا  یلماـکت  یگدــنز  هدوـمن و  ریــسفت  دوـخ  ینهذ  طــئارش 
هب ندیسر  يارب  هک  ار  ياهداج  ناسنا و  یعقاو  تعیبط  تخانـش  یئاناوت  اهنآ  زا  کی  چیه  هدوب و  اهنآ  ناراذگناینب  صاخ  ياهیریگعضوم 

دناهداتفا و طیرفت  طارفا و  هب  ناسنا  یعقاو  تعیبط  صیخـشت  تخانـش و  رد  مه  اذل  دنـشابیمن . اراد  دنک  تکرح  نآ  يور  دـیاب  لماکت ،
ود رد  طـیرفت  طارفا و  سپ  دـسریم . شیوخ  یلماـکت  هدـنزاس و  دـصاقم  هب  نآ  ندومیپ  اـب  یناـسنا  ناوراـک  هک  ياهداـج  نییعت  رد  مه 

ياهنومن يهبنج  هک  ریز  ياـهطیرفت  طارفا و  اـب  عوضوم  نیا  يهراـبرد  اـم  ناـسنا : تخانـش  مکی - عوضوم  تسا : هتفرگ  تروص  عوضوم 
دنامن ناسنا  يهرابرد  یلوهجم  يهطقن  چیه  هدوب  لماک  میاهدروآ ، تسد  هب  ناسنا  یئاسانش  يهرابرد  هک  ار  هچنآ  میتسه : وربور  دنراد 
یگدـنز يارب  نونکات  هک  یئاهفدـه  یـسانشناور و  اهرنه و  خـیرات و  ورملق  رد  لوهجم  اهدـص  دوجو  هک  تسا  طارفا  کی  نیا  تسا . ه 

تابثا ار  نآ  يداـصتقا ، لـئاسم  اـهنآ و  طوقـس  اهندـمت و  اهتیـصخش و  زورب  لـماوع  یقوقح و  ياـهانب  ریز  تسا و  هدـش  هضرع  ناـسنا 
کی دوجوم  نیا  و  تسا ، هدشن  هتخانـش  ناسنا  زا  يزیچ  چیه  دـیوگیم ، هک  میتسه  وربور  یطیرفت  نینچ  اب  طارفا ، نیا  ربارب  رد  دـنکیم .

نیا طسو  دـح  دـشکیم . نآ  یعقاو  يهرهچ  رب  رگید  ياهدرپ  دوشیم ، هتفگ  نآ  تخانـش  يهراـبرد  ياهیرظن  ره  هک  تسا  قلطم  لوهجم 
تــسا هـتفرگ  رارق  اـم  راـیتخا  رد  هـک  یئاهینتــسناد  نـیا  زا  مـینادیم و  اـهزیچ  یلیخ  ناـسنا  يهراـبرد  اـم  هـک  تـسنیا  طـیرفت  طارفا و 

لباق دودح  ات  میزاسیم و  رارقرب  دوخ  نایم  ینوگانوگ  تاطابترا  مینکیم ، مهافت  رگیدـکی  اب  اهناسنا  ام  میاهدومن . عونتم  ياهیرادربهرهب 
كرد ار  اهنآ  يهدـنروآ  دوجوب  طئارـش  للع و  وا ، یگدـنز  ياـهتیفیک  هيدـهاشم  اـب  و  مینکیم ، ینیبشیپ  ار  ناـسنا  يهدـنیآ  یهجوت ،
نورب تعیبط  یمومع  نیناوق  زا  مهبم  يهدافتسا  اب  زج  یمدآ  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  اههدیدپ و  يهرابرد  ام  رگید  فرط  زا  مینکیم … 

تذل ام  مینادیمن ، يزیچ  اهتیلاعف  اههدیدپ و  نآ  يژولویزیف  یکیزیف و  راثآ  كرد  و  تیلع ، نوناق  دننام  یتاذ 
هدهاشم لباق  هک  اههاگـشیامزآ  رد  ای  ساوح  يهلیـسو  هب  میقتـسم  روطب  هک  یکیزیف  ياهدومن  دـننام  دـنراد ، هک  یناورف  عاونا  اب  ار  ملا  و 
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اههدـیدپ و بیکرت  هیزجت و  زا  اهناسنا  يهدـنیآ  تشذگرـس و  تخانـش  يهرابرد  ام  میباییمرد . ار  اـهنآ  طـقف  هکلب  مینیبیمن ، دنـشابیم 
نییعت لـباق  اـهنآ  ندروآ  دوجو  هب  رد  كارتشا  تهج  هب  هک  دنـشاب  یلماوع  لولعم  دـنناوتیم  ـالومعم  هک  مینکیم  هدافتـسا  یئاهدادـیور 

مینادیم نوچ  تسا ، هدوب  راکیپ  گنج و  نامز  نالف  رد  رگیدکی  اب  موق  ود  نایم  دیوگیم : ام  يارب  خیرات  لاثم  ناونع  هب  دنتـسین ، یعطق 
اذل یهاوخدوخ ، یئوج و  يرترب  کیژولوئهدیا ، لئاسم  يداصتقا ، روما  دننام  دـشاب ، دنتـسم  نوگانوگ  لماوع  هب  تسا  نکمم  گنج  هک 

تلاخد هک  مه  دراوم  نآ  رد  هکلب  میئامن . فرعم  گنج  نآ  صخـشم  لماع  عطق  روط  هب  ار  هناگهس  لماوع  نآ  زا  یکی  هک  درادن  ناکما 
لماع نآ  راصحنا  رد  ياهناعطاق  مکح  ناوتیمن  زاب  دشاب ، هدوب  رتریگمـشچ  ققحم  صخـش  يارب  ضورفم  گنج  رد  لماوع  نآ  زا  یکی 

ای يوناث ، يهبنج  ریگمـشچ  لماع  لاح  نیع  رد  دشاب ، یهاوخ  يدازآ  ای  یبلط  يرترب  گنج  یقیقح  لماع  تسا  نکمم  اریز  درک ، رداص 
ینیبیم مالسا  بتکم  رد  هک  تسا  نامه  ناسنا  تخانش  رد  طسو  دح  نیاربانب ، دشاب . هتشاد  یقیقح  لماع  يارب  ياهجیتن 

انتایآ مهیرنـس  دـنکیم : یفرعم  یئاسانـش  لباق  ار  ناهج  ناسنا و  هبرجت ، لقع و  ساوح و  نتخادـنا  راک  هب  يارب  اهناسنا  کیرحت  اب  هک  م 
هکنیا يهفاضا  هب  هیآ  نیا  رد  میهدیم ) ناشن  نانآ  دوخ  سوفن  ناهج و  يهنهپ  رد  ار  دوخ  تایآ  نانآ  يارب  ام   ) مهـسفنا یف  قاـفالا و  یف 
دهاوخ تروص  جیردتب  ناهج  ناسنا و  تخانـش  هک  دوشیم  رکذتم  مه  ار  هتکن  نیا  دنکیم ، حیرـصت  ار  ناهج  ناسنا و  یئاسانـش  ناکما 

لق و  دوب : دهاوخ  زاب  هشیمه  يارب  ناهج  ناسنا و  يهرابرد  یتفرعم  متـسیس  هک  دوشیم  رکذتم  فلتخم  تانایب  اب  لاح  نیع  رد  و  تفرگ ،
تیـصوصخ ود  نآ  زا  کی  چـیه  ياراد  ای  ریخ ، ای  تسا  رـش  یناـسنا  تعیبط  اـیآ  ازفیب ) نم  ملع  رب  اراـگدرورپ ، وگب  و   ) اـملع یندز  بر 

رـش ناـسنا  تعیبـط  هک  دـننآرب  نارکفتم  زا  یهورگ  دروـخیم  مشچ  هب  یناوارف  ياـهطیرفت  طارفا و  زین  تیمها  اـب  هلئـسم  نیا  رد  تسین ؟
زا دوـخ  فدـه  هب  ندیـسر  هار  رد  تسوـگغورد ، تسا ، ریگنیمک  بلط و  تـصرف  تسوـجدوس ، تـسا ، هاوـخدوخ  اریز  تـسا ، ضحم 

، رـصتخم ترابع  کی  رد  دـشابیم ، دوخ  ياههتـساوخ  عابـشا  يارب  نوناق  زا  شتعاطا  دـنکیمن ، يراذـگ  ورف  یقح  چـیه  ندرک  لاـمیاپ 
 … دزادنیب هارب  دوخ  دصاقم  هب  ندیسر  يارب  ار  اهگنج  نیرتنینوخ  هک  دهدیم  ناشن  حلص  يهرهچ  تسا ، يدعب  دنچ  يهدنرد  ناسنا 

، تسا تادوجوم  فارشا  ناسنا  هلمجنآ : زا  تسا ، هتفرگ  تروص  یناسنا  تعیبط  یفرعم  رد  یئاهطیرفت  هناراکبان ، يرگطارفا  نیا  ربارب  رد 
یگدنزاس هار  دوخ  هب  دوخ  هک  تسا  ناسنا  تسا . یهلا  تافص  يهنومن  ناسنا  دوریم ، یحور  لماکت  هب  ور  هک  تسا  یناویح  اهنت  ناسنا 
ياهطارفا هک  تسا  رودـب  یناسنا  تعیبط  ندناسانـش  زا  هزادـنا  نآ  هنارعاش  ياهطیرفت  نیا  دزاـسیم . ار  دوخ  ددرونیم و  رد  ار  نتـشیوخ 

ناسنا تیعقاو  دریگیم و  ار  طسو  دح  مالسا  زین ، تیمها  اب  هلئـسم  نیا  رد  وج . تفرعم  ناگدنرد  هاگدید  رد  ناسنا  نتفرگ  رارق  زا  یـشان 
ضرف رب  دریگیم ، تروص  بلط  لامک  كاپ و  ترطف  کی  اـب  یمدآ  تقلخ  مالـسا ، يژولوئدـیا  رد  درادیم . ناـیب  تسه ، هکناـنچنآ  ار 

، بلط لامک  كاپ و  ترطف  نتخاس  نافوکـش  و  حیحـص ، تیبرت  میلعت و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تثارو  ریـسم  زا  اهنژ  رد  یتالالتخا  هکنیا 
نارگطارفا هک  دـیلپ  ياههدـیدپ  نآ  يهمه  دزاسب . هدامآ  لوقعم  یگدـنز  کی  يارب  ار  یمدآ  هتخاـس ، عفترم  ار  تـالالتخا  نآ  دـناوتیم 

هک تاذ  بح  زا  تسترابع  هک  تسا  یمدآ  يهزیرغ  نیرتلیصا  هب  نآ  ناگدننادرگ  هعماج و  یئانتعایب  لولعم  دنرامـشیم ، اهناسنا  يارب 
رت میلعت و  يهلیسوب  بسانم و  طیحم  رد  یگدنز  زاغآ  زا  تاذ  بح  نیا  رگا  دشابیم . نایمدآ  یگدنز  كرحم  نیرتدنمورین 

حالـصا و رد  دـناوتیم  یتح  هلکب  دـیآیم ، رد  درف  کـی  لوقعم  یگدـنز  كرحم  يورین  تروصب  اـهنت  هن  دوش ، هیجوت  هدـنزاس  ياـهتیب 
، دـنهدیم غارـس  ناسنا  يهرابرد  نارگطارفا  هک  یلاع  هزیکاپ و  ياههدـیدپ  نآ  نینچمه  ددرگ . عقاو  رثوم  زین  هعماج  کـی  یقطنم  هیجوت 

یلومعم تعیبط  هن  دـشابیم . یحور  يالتعا  هیفـصت و  هار  رد  دایز  شـشوک  راک و  یمدآ و  ياهدادعتـسا  زا  یخرب  نداتفا  راـک  هب  لولعم 
یمدآ سفن  هب  دنگوس   ) اهاوقت اهروجف و  اهمهلاف  اهاوسام  سفن و  و  دنکیم : نایب  ناسنا  تعیبط  رد  ار  یلوقعم  طسو  دـح  مالـسا  یمدآ .

زا يرادقم  هچ  رگا  تسا ) هدروآ  دوجو  هب  يو  رد  ار  يوقت  فارحنا و  دادعتـسا  ود  هدومن و  لیدعت  هدروآ و  دوجوب  ارنآ  هک  هچنآ  هب  و 
دیامن هدامآ  ناسنا  يدـب  ای  یبوخ  يارب  ياهنیمز  تسا  نکمم  هک  دوشیم  لقتنم  نادـنزرف  هب  تثارو  لماوع  يهلیـسو  هب  یناسنا  فاـصوا 

نوـگرگد رد  یتـیبرت  میلعت و  یطیحم و  لـماوع  دـشابیمن و  ناـیمدآ  تشونرـس  یعطق  يهدـنزاس  يهنیمز  لـماوع  نیا  هک  مینادیم  یلو 
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رتوبک یناویح  چیه  : ) دـیوگیم هک  تسا  تیعقاو  کی  يهدـننک  نایب  وگوه  روتکیو  زا  هلمج  نیا  دـنراد . یعطق  رثا  تثارو  هنیزم  نتخاس 
لخ روطب  ددرگیم ). سکرک  اجیردت  دوشیم و  هدیئاز  رتوبک  هک  ناسنا  رگم  دوش ، سکرک  هب  لدبم  اهدعب  هک  دیآیمن  ایند  هب 

مدآ و ینب  اـنمرک  دـقل  و  دـیوگیم : دـیامنیم و  یفرعم  عوـنتم  رایـسب  ياهدادعتـسا  ياراد  گرزب و  ار  یناـسنا  تیدوـجوم  مالـسا  هصا ،
، هداد رارق  تمارک  دروم  ار  مدآ  نادنزرف  ام   ) الیضقت انقلخ  ننمم  ریثک  یلع  مه  انلـضف  تابیطلا و  نم  مهانقزر  رحبلا و  ربلا و  یف  مهانلمح 
.( میداد يرترب  تاقولخم  زا  يرایـسب  رب  ار  نانآ  میداد و  يزور  نانآ  هب  هزیکاپ  داوم  زا  هدروآ و  رد  تکرحب  ایرد  یکـشخ و  رد  ار  ناـنآ 

شتاقولخم زا  يرایسب  رب  ار  نانآ  يرترب  نایمدآ و  تقلخ  يهرابرد  ار  دوخ  صاخ  تیانع  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دوشیم  هظحالم 
نـشور یبوخ  هب  دـنزاسیم ، حـلاص  لـمع  ملع و  ناـمیا و  هب  طوـبرم  ار  یناـسنا  شزرا  هک  رگید  تاـیآ  هب  رظن  اـب  و  دـیامنیم . دزـشوگ 

شزرا و یلو  دـیفم . ياهدادعتـسا  اـهورین و  ياراد  تمظع و  اـب  تسا  یتیعقاو  هکلب  دـب ، هن  تسا و  بوخ  هن  یمدآ  تعیبط  هک  ددرگیم 
دیاقع دـشابیم . فدـه  هب  ندیـسر  هار  رد  وا  ینالـضع  یناور و  تیلاـعف  يریگ و  فدـه  هب  طوبرم  وا  ندوب  رـش  ریخ و  يدـب و  یبوخ و 

راـنک رب  طـیرفت  طارفا و  هنوـگ  ره  زا  طـسوتم و  هداـس و  ـالماک  دـهاوخیم ، مدرم  زا  مالـسا  هک  ار  يدـیاقع  تـسا  طـسو  دـح  یمالـسا 
هاوخن راچد  یلکشم  هب  اهنآ  شریذپ  يارب  دشاب ، لدتعم  لقعت  ياراد  یسک  ره  دنتسین  يرشب  تقاط  قوف  دیاقع  نیا  دنشابیم .

رد یطیحم  تایـصوصخ  فلتخم و  لاکـشا  اب  ار  دـیاقع  نیا  نونکات ، هدـیقع  تفرعم و  خـیرات  زاـغآ  زا  هک  تسا  تهج  نیمهب  تشگ . د 
رد دـیاقع  نیا  زورب  لماع  مینکیم  هدـهاشم  تسا ، هتخاـسن  فرحنم  هیجوت و  ار  ناـنآ  يهشیدـنا  يربج ، لـماوع  هک  لـلم  ماوقا و  يهمه 

سانلا رطف  یتلا  هللا  هرطف  تسا . هدروآ  دوجو  هب  نایمدآ  داهن  رد  توافت  نودب  دنوادخ  هک  تسا  كاپ  یلوا و  ترطف  نامه  اهناسنا  نورد 
هک ار  مالسا  لوصا  نیرتیـساسا  ندوب  طسوتم  یگداس و  میناوتیم  ام  تسا ) هدیرفآ  نآ  يانبم  رب  ار  اهناسنا  هک  يدنوادخ  ترطف   ) اهیلع

نوطالفا یـسایس  یعامتجا و  يهفـسلف  نایب  رد  رلیهتناس  یملتراب  میونـشب . زین  نوطالفا  نابز  زا  دراد ، دوجو  لـلم  ماوقا و  يهمه  داـهن  رد 
ار نانآ  یگزیکاپ  تراهط و  نماد  دیلپ  لماوع  هک  میزاسب  اهر  یگدنز  نادـیم  رد  ار  دوخ  ناکدوک  دـیابن  ام  لاحنیا ، اب  : ) دـیوگیم نینچ 

برـض اهزردـنا و  يهلیـسوب  تلیـضف  نیقلت  ملع و  یئانـشور  اب  نامناکدوک  لقع  ندرک  نشور  هب  دـیابن  ام  دـیالایب  اهیدـیلپ  اـهتفاثک و  هب 
لوصا مینایورب . تسا ، هداهن  تعیدو  هب  نانآ  يهمه  اهلد  رد  تعیبط  هک  ار  نید  لوصا  دـیاب  نیا  زا  رتـالاب  هکلب  میزروب ، تعاـنق  اـهلثملا 

همه نایاپ  طسو و  زاغآ و  تسادخ  دنزاسیم . طوبرم  ادخ  اب  ار  ناسنا  هک  دندنمورین  يدیاقع  نید 
تـسنیا تسا  نیناوق  ساسا  دنوادخ  دوجو  هب  نامیا  تساهناسنا . نایم  رد  زیچ  همه  يارب  تلادـع  یعقاو  سایقم  هک  تسوا  اهنت  روما . ي 
يرورـض تمظع و  اب  دیاقع  نآ  تسنیا  تسا . مزال  اهنآ  اب  نادـنزرف  نتخاس  نشور  ندرک و  تیبرت  هک  يرورـض  تمظع و  اب  دـیاقع  نآ 

هزادنا نامهب  دیاقع  نیا  دراذگب . ارجا  هب  غالبا و  ار  اهنآ  تسا  نکمم  هک  ياهلیـسو  ره  اب  دیاب  دشاب ، دنمدرخ  میکح و  رگا  راذگنوناق  هک 
هب هار  یلیامت  چیه  هک  وا  لدع  یتسه و  ناهج  رب  وا  تراظن  هللا و  زا  تسترابع  دیاقع  نیا  لوصا  دنشابیم . زین  يرورض  دنتـسه ، هداس  هک 

لوصا هب  داـقتعا  نودـب  ناـسنا  : ) دـهدیم حیـضوت  نینچ  ار  روبزم  يهناـگهس  لوصا  هب  یئاـنتعایب  يهجیتن  نوطـالفا  سپـس  درادـن ). نآ 
یمدآ دوب . دهاوخ  ناوتان  الاو  یقطنم  ياهفده  لماوع و  اب  یگدنز  ریسفت  زا  هتـشگ ، مگ  رد  رـس  ایند  نیا  ياهفداصت  رد  روبزم  يهناگهس 

هدمآ اجک  زا  دنادیمن  هک  یصخش  ددرگیم . دوخ  ياهینادان  یناوهـش و  ياهیکیرات  تالیامت و  میلـست  روبزم  يهناگهس  دیاقع  نودب 
تلود يارب  تسا . نتـشیوخ  رکنم  دـیامن ، تیبرت  نـیرمت و  ار  دوـخ  نآ ، زا  يوریپ  يارب  دـیاب  هـک  سدـقم  لآهدـیا  نآ  تـسیچ  تـسا و 

راد اپ  رب  یساسا و  نکر  هک  تلادع  اریز  دشابن ، یکتم  روبزم  يهناگهس  لوصا  هب  رگا  درادن ، دوجو  ياهدعاق 
صقان و دشابن ، ینید  هک  یتیبرت  ره  دراد …  داحتا  وا  يدبا  رهوج  اب  هک  یتلادع  درادن - دنوادخ  زج  یئاشنم  تسا ، تلود  تایح  يهدـن 
رد دیدرت  نودب  هک  تسا  یتلود  تسانیبان ، اهنآ  ندید  زا  ای  نادرگیور  تمظع  اب  لوصا  نیا  زا  شنادنورهـش  هک  یتلود  ره  تسا و  لطاب 

. دـنهدیم رارق  دوخ  تموکح  يهلیـسو  ار  نید  هک  دـنرادنپیم  ماوع  نارادمتـسایس  یهاگ  هک  تسین  نآ  تیعقاو  تسا . تکاله  ضرعم 
تاـیح مظن  شداـعبا  زا  یکی  هچ  رگا  دوـش ، مادختـسا  عاـمتجا  مـظن  يارب  اـهنت  هـک  دراد  هناـیماع  ياهرادـنپ  نـیا  زا  رتـالاو  یفدـه  نـید 
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تاروتـسد و عضو  لماش  تراظن  نیا  یتسه ، ناهج  رب  يدنوادخ  تراظن  زا  تسترابع  دوشیم ، رکذتم  نوطالفا  هک  مود  لصا  دشابیم ).
یناسنا حور  نوچ  و  دهدیم . رارق  حور  ای  تیصخش  لماکت  مادختـسا  رد  لماک  یگنهامه  اب  ار  یمدآ  نادجو  لقع و  هک  تسا  یفیلاکت 

نآ ندرک  روراب  يهدـهع  زا  ناسنا  یلومعم  ياههتـساوخ  لقع و  ساوح و  و  دـهدیم ، ناـشن  دوخ  زا  هک  یئـالاو  رایـسب  ياهدادعتـسا  اـب 
نایم رد  اهنآ ، نتخاس  روراب  ياههار  نداد  ناشن  يارب  ار  یناربمایپ  هک  دـنکیم  اـضتقا  یهلا  فطل  تلادـع و  اذـل  دـیآیمنرب ، اهدادعتـسا 

يا دنشابیم . مدرم  ادخ و  نایم  یئاههطساو  یحو  يهطبار  اب  دنراد ، هک  یصاخ  یگدنریگ  يهلیسو  هب  ناربمایپ  نیا  دزیگنارب ، مدرم 
مدرم يارب  هک  دنتسه  لدتعم  مخ و  چیپیب و  هداس و  دنراد ، ترورـض  هک  ردقنامه  تسا  هدش  رکذتم  نوطالفا  هکنانچ  هناگهس  دیاقع  ن 

زاب زا  تسترابع  داعم  داعم . زا  تسا  ترابع  یمالسا  دیاقع  زا  رگید  لصا  دنراد . یتایح  تیمها  یطیرفت  یطارفا و  راکفا  زا  رود  لدتعم و 
عورـش تیدبا  هاگ  نآ  دناهدوب . اراد  ایند  نیا  رد  اهناسنا  هک  اهیریگ  فده  راتفگ و  هشیدنا و  راک و  جـیاتن  يهدـهاشم  يارب  تایح  نتفای 

راتفگ و هشیدنا و  راک و  ینیع  مسجت  زج  يزیچ  میسقت  نیا  دیآیم . نایم  هب  طسوتم  ایقشا و  ءادعس و  هب  اهناسنا  میـسقت  هلئـسم  دوشیم و 
یئاوشیپ نیا  تسا . يونعم  يدام و  یئاوشیپ  يهدننک  نایب  هک  تسا  حرطم  مالـسا  رد  تماما  لصا  هرخالاب  تسین . یمدآ  ياهیریگ  فده 

و دـشابیم . اراد  راـصع  نورق و  دادـتما  رد  ار  یمالـسا  يهدـیا  قیبطت  یناـبهگن و  يرـسفم و  بصنم  هک  تسا  ربماـیپ  يهنماد  تقیقح  رد 
یئاوقت و یملع و  طیارش  عماج  هک  ددرگیم  لقتنم  یئاهتیصخش  هب  ماما  زا  تباین  ناونع  اب  اوشیپ ، صخـش  توف  تروص  رد  تماما  نیمه 

دزاسیم نشور  ار  اهنآ  ندوب  یهیدب  هک  لدتعم  كرد  هجوت و  هب  زج  هناگهس ، لوصا  نیا  هب  داقتعا  دنـشاب . هدوب  یناسنا  یلاع  ياهتلیـضف 
فیلاکت ا ماکحا و  دنرادن . يزاین  لصف ، لح و  لباق  ریغ  ياهخالگنس  مخ و  چیپ و  هنوگ  چیه  هب 

هک یطیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  تسا ، لوقعم ) تایح   ) یمالـسا فیلاکت  ماکحا و  یلـصا  يانبم  هکنیا  هب  رظن  اب  تسا  طسو  دـح  یمالس 
ره و  دییات ، روتـسد و  دروم  تسا  روبزم  تایح  دوس  هب  هک  ياهدیدپ  عوضوم و  ره  دشابیم . اربم  رود و  دناسرب ، لوقعم  تایح  هب  بیـسآ 
اراد دوخب  دوخ  ار  طسو  دح  لوقعم ) تایح   ) میئوگیم هکیتقو  تقیقح  رد  تسا . هتـشگ  دادملق  عونمم  تسا  تایح  نآ  ررـض  هب  هک  هچ 

. دنـشاب هتـشاد  يدـیدرت  لوقعم  تایح  ندوب  بولطم  رد  تیناسنا  ناسنا و  يهرابرد  نارکفتم  نیرتانتعایب  یتح  دوریمن  نامگ  دـشابیم .
نکر دشاب . هدوب  لوقعم  دناوتیمن  اهیهاوخدوخ  توهش و  مشخ و  باوخ و  روخ و  زا  رتالاو  یفده  نتـشاد  رظن  رد  نودب  یناسنا  تایح 
نایم لوقعم  طابترا  نودب  یناسنا  تایح  دیامن . عابـشا  ار  یمدآ  یئوجلامک  سح  دناوتب  هک  تسالاو  فدـه  نآ  لوقعم ، تایح  یـساسا 

هک یتایح  دـشاب . هدوب  رادروخرب  مه  ندوب  لوقعم  ناونع  زا  هکنیا  هب  دـسر  هچ  یناویح ، صقان و  تسا  یتایح  یناسنا ، ياـههورگ  دارفا و 
فاصتا یگتسیاش  هکنیا  هب  دسر  هچ  نارگید ، دوخ و  تایح  دض  تسیاهدیدپ  دزاسب ، راوتسا  یهاوخدوخ  يور  رب  ار  دوخ  تکرح  يانبم 

عونصم و هب  ای  دوخ و  لثم  يدوجوم  ای  ینیع  ناهج  زا  یئزج  شتسرپ  قشع و  هب  تایح  هکیماگنه  دشاب . هتشاد  مه  ار  ندوب  لوقعم  هب 
دوجوم العا و  لاـمک  يوسب  تکرح  زا  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  یعیبط  ناـیرج  دزادرپیم ، نتـشیوخ  تسد  اـی  رکف  يهتخاـس 
رادفده تایح  زا  تسا  ترابع  لوقعم  تایح  هجیتن : رد  دنامیم . زاب  تسوا ، شتـسرپ  يزرو و  قشع  سح  يهدـننک  عابـشا  اهنت  هک  نیرب 

. دـشخبیم التعا  ار  نآ  هدرب و  یحور  داحتا  یلاع  يهلحرم  هب  یئوجدوس  جایتحا و  تسپ  يهلحرم  زا  رگیدـکی  اـب  ار  اـهناسنا  طاـبترا  هک 
ددرگیم و لیدـبت  اهناسنا  يهمه  رب  دوخ  ندوب  ریگارف  یبایزرا و  دوخ و  رب  تیکلام  هب  یهاوخدوخ  هک  تسا  لوقعم  تایح  نیا  رد  اـهنت 

يارب هک  یئاهتیلاعف  تسا . تایح  لـماکت  ـالتعا و  لـماع  هناـگی  هک  دریگیم  ار  نیرب  دوجوم  ـالعا و  لاـمک  غارـس  شتـسرپ  قشع و  يارب 
نآرق زا  ياهیآ  رد  تساهتیلاعف . يهمه  طسو  دح  تسا ، مالسا  نید  کیرحت  روتـسد و  دروم  دراد و  ترورـض  لوقعم  تایح  هب  ندیـسر 

امش بیترت  نیدب  و   ) ادیهـش مکیلع  لوسرلا  نوکی  سانلا و  یلع  ءادهـش  اونوکتل  اطـسو  هما  مک  انلعج  کلذک  و  تسا : هدمآ  نینچ  دیجم 
ینبم كالم و  نازیم و  قوف  يهیآ  رد  دهاش  زا  دوصقم  دشاب ). امـش  دـهاش  ربمایپ  دیـشاب و  هدوب  مدرم  دـهاش  ات  میداد  رارق  طسو  تما  ار 

عقاو ریاس  مالآ و  ذئاذل و  شیاسآ و  شالت و  ینعم و  هدام و  هب  رظن  اب  میاهداد ، یمالسا  تما  هب  هک  ار  یبتکم  ینعی  دشابیم ،
ار طـسو  دـح  مالـسا  بتکم  ، دـناشکیم طـیرفت  طارفا و  هب  رگید  فرط  نتفرگ  هدـیدان  فرط و  ود  زا  یکی  هب  لـیامت  هک  داـضتم  ياـهتی 
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رد رشب  هک  تسا  یئاهتایح  طسو  دح  لوقعم  تایح  دناسریم ، لوقعم  تایح  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  طسو  ریـسم  نامه  دنکیم و  داهنـشیپ 
جراخ ياهتایح  تسا  هتسناوتن  هبناج ، همه  تیاضر  اب  خیرات  ياهنارود  زا  کی  چیه  رد  دیامن و  باختنا  دناوتیم  دوخ  يارب  خیرات  دادتما 
نیمهب یعیبط ، الماک  تسا  يرما  یلیمحت  ای  هبـساحم و  نودـب  ياهتایح  باختنا  رد  اـهطیرفت  اـهطارفا و  اریز  دریذـپب . ار  لوقعم  تاـیح  زا 

تیدوجوم داعبا  زا  یکی  هکیماگنه  دـشاب . هدوب  یناسنا  داعبا  يهمه  يوگخـساپ  تسا  هتـسناوتن  اهتایح  نآ  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  تهج 
ربتعم عبانم  ریاس  نآرق و  هکیتروص  رد  دنیبیم ، بیسآ  تایح  ددرگیم و  زاغآ  تایح  زا  فارحنا  دوشیم ، هداد  حیجرت  يرگید  رب  یمدآ 

: دیوگیم نآرق  تسا . هتخاس  عونمم  ار  یناسنا  تیدوجوم  رب  بیسآ  ررض و  هنوگ  ره  نتخاس  دراو  عامجا ، لقع و  تنس و  دننام  یمالسا 
نم نیدلا  یف  نکیلع  لعج  ام  و  دنک ). عضو  ررض  تقشم و  جرح و  امـش  يارب  دهاوخیمن  دنوادخ   ) جرح نم  نکیلع  لعجیل  هللا  دیری  ام 

اوق نیرتیساسا  زا  هک  رارضال  ررضال و  يهدعاق  نینچمه  تسا .) هدادن  رارق  یتقشم  نید  رد  امش  يارب  دنوادخ  و   ) جرح
ره هکلب  تسین ، یصوصخم  جرح  ررض و  هب  دودحم  جرح  ررض و  تیعونمم  هک  منینکن  شومارف  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  تسا . یمالسا  دع 

تکاله هب   ) يرتفا نم  باخ  یعدا و  نم  کله  دـشابیم . عونمم  دـیامن ، لتخم  ار  یمدآ  تایح  داعبا  زا  يدـعب  هک  یجرح  ررـض و  هنوگ 
مینازیرگ طوقـس  سای و  زا  رگا  مینکن و  اعدا  میرادـن  هک  ار  هچنآ  دز ) ارتفا  هک  یـسک  تشگ  طقاس  سویام و  و  درک ، اعدا  هکیـسک  داتفا 

، دـتفایم هارب  يانرک  روپیـش و  اب  هک  لوقعمان  ياـهدایرف  داد و  نآ  رد  ار  ساـسایب  ياـعدا  هک  تسیاهناـیماع  لـیخت  کـی  نیا  مینزن  ارتفا 
يا ناه  هک  میشاب  هتشاد  نداد  رادشه  هب  یجایتحا  ات  درادن ، عماوج  نادنمدرخ  القع و  شوگ  هب  یهار  جاوما  نینچ  الصا  میئامن ، رـصحنم 

. دنشاب هدوب  قارطمط  رپ  ياهناونع  اهمان و  ياراد  اهنآ  نابحاص  هچ  رگا  دیشاب ، رذحرب  ساسایب  ياهاعدا  ندینـش  زا  نادنمدرخ ، القع و 
رترهام رایسب  دنزاسیم ، مورحم  لوقعم  تایح  زا  ار  اهناسنا  هدومن ، فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  ار  عامتجا  درف و  تایح  هک  اهاعدا  نآ  نایعدم 
تسایس داصتقا و  قوقح و  قالخا و  رنه و  ملع و  ندروآ  دوجو  هب  مدرم ، يا  هک  دنروآرب  دایرف  هتفرگ ، دوخ  نابل  رب  يروپیش  هک  دننآ  زا 

هک ص دنادیم  یلقاع  ره  اریز  سب !! تسا و  نم  رایتخا  رد  لوقعم ) تایح   ) ندروآ دوجوب  يارب  نید  و 
رد یباوـختخت  ناـهاوخ  لـقاال  اـی  ناتـسرامیت ، رد  ياهـسفق  ياـیوج  یکــشزپناور ، ياـههنیاعم  هـب  جاـیتحا  نودـب  یئاعدـم  نـینچ  بـحا 

دروم ات  دنهدب ، هئارا  اعدا  تروص  هب  ار  دوخ  رادرک  مادقا و  راتفگ و  هک  دننآ  زا  رترهام  یتح  نایعدم  نیا  دشابیم . یناور  ياهناتسرامیب 
يرآ  ) دـنیامن زاربا  تایعقاو  ناـیب  لکـش  رد  ار  دوخ  ياـهاعدا  - 1 دـنناوتیم : نانآ  دـنریگب . رارق  نآ  تلع  لیلد و  يهراـبرد  تساوخزاـب 

نم هک  دینیبیم  . ) دنسرب رادیاپ  دودحمان و  ذئاذل  هب  ات  دنرادیمرب ، تقوم  دودحم و  ذئاذل  زا  تسد  - 2 تداعس )!! هار  تسا  نینچ  مدرم ،
همه و هدـمآ  دوجوب  ياهشناد  دـنازوسب ، اهناسنا  هب  لد  هک  تسین  سکچیه  - 3 مهاوخیمن .)!! ار  ماـقم  نم  ماهتـشادرب ، تورث  زا  تسد 
ار ناسنا  نم  . ) دـناهدرک زاب  یـشورفدوخ  يارب  اـهبتکم  نآ  ناـبابرا  هک  تسا  یئاـهناکد  ینیبناـهج  ياـهبتکم  تساـهناسنا . ررـض  هب  همه 

نیا دنشابیمن )!! شزرا  ياراد  تسا ، هتفرگ  تروص  اهنآ  ندروآ  تسدب  هار  رد  هک  یئاهشالت  قوف و  تازایتما  زا  کی  چیه  مسانشیم و 
هب یتازایتما  ندنابـسچ  اب  تسا ، رگناریو  یهاوخدوخ  ینیب و  گرزب  دوخ  لولعم  هک  ار  دوخ  تایح  تراسخ  دـنهاوخیم  راکبان  نایعدـم 

هنارت نآ  ساسایب  ياهاعدا  نیا  دنیامن . ناربج  دنکیمن ، روطخ  ناشرطاخ  رد  اهنآ  تمظع  یتح  هک  دوخ  یناشیپ 
( لوقعم تایح   ) تایعقاو هب  لوصو  زا  ار  مدرم  دنرادیم و  لوشم  دوخ  هب  ار  تایح  یعقاو  ناتـسلگ  ناگدـنیوج  هک  تسا  یعونـصم  ياه 

نیا هجیتن : رد  دنزاسیم . روهطوغ  دـنیامنیم ، نیقلت  هدروآ و  دوجوب  بلاج  لکـش  نایب و  اب  هک  یتالیخت  رد  ار  مدرم  دـنیامنیم . مورحم 
ساسایب ياهاعدا  زا  هک  يررـض  دنزادرپیم . شیوخ  ندرک  دوبان  هب  سپـس  دننکیم و  مادقا  نارگید  نتخاس  كاله  هب  تسخن  نایعدم 

ناوتیم هکلب  هدوبن ، تسا ، هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  نایمدآ  هک  نارب  يهحلسا  ررض  زا  رتمک  اهنت  هن  تسا ، هدمآ  دراو  يرشب  خیرات  رب 
اهزیگنچ و اریز  هدوب ، رتقیمع  رتشیب و  تسا ، هدومن  ریثات  عماوج  لوقعم  تایح  فیرحت  رد  هک  هاگ  نآ  ساـسایب  ياـهاعدا  ررـض  تفگ 

نیا هکیتروص  رد  دناهداتـسرف ، تعیبـط  هدرپ  تشپ  هب  تبون  زا  جراـخ  ار  ناـنآ  حاورا  هتـسکش و  ار  ناـیمدآ  يداـم  دـبلاک  سفق  اـهنورن 
هک ساسایب  ياعدا  ره  دینزن - ءارتفا  دناهتخاس . دوبان  ار  اهنآ  یلکب  هدیـشک و  نجل  هب  نادکاخ  نیمه  رد  ار  اهناسنا  حاورا  راکبان  نایعدم 
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، دنزیم دوخب  ءارتفا  دـنزیم ، نارگید  دوخ و  هب  یعدـم  هک  تسا  یئارتفا  دریگیم  تروص  اعدـم ، ندوب  عقاو  فالخ  هب  یهاگآ  يور  زا 
اریز دنزیم ، نارگید  هب  ءارتفا  ددنبیم . نتشیوخ  هب  هک  تسین  زایتما  نآ  ياراد  هک  دنادیم  دوخ  اریز 

ءارتفا دیجم  نآرق  تایآ  زا  یضعب  رد  دیامنیم . یقلت  دوخ  رایتخا  رد  ار  نآ  ناربج  هک  دنیبیم  یصقن  ياراد  ای  زایتما  نآ  دقاف  ار  نارگید 
لـضیل ابذـک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نمف  هلمجنآ : زا  هدومن ، یفرعم  ملظ  نیرتدـب  تسا  ساـسایب  ياـعدا  ناـمه  تهج  کـی  زا  هک  ار 

نمم ملظا  نمف  دـیامن .) هارمگ  لهج  يور  زا  ار  مدرم  ات  دـنزب ، ادـخ  رب  نیغورد  يارتفا  هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  تسیک   ) ملع ریغب  سانلا 
نم هب  دیوگب  ای  دنزب  ادخ  هب  نیغورد  يارتفا  هک  یسک  زا  رتراکمتـس  تسیک   ) یئیـش هیلا  حوی  مل  یلا و  یحوا  لاق  وا  ابذک  هللا  یلع  يرتفا 
نم و  دز .) ارتفا  هک  یـسک  تشگ  طقاس  سویام و   ) يرتفا نم  باخ  دق  و  تسا .) هدشن  یحو  وا  هب  يزیچ  هکیتروص  رد  تسا ، هدش  یحو 

ار تقیقح  ای  دنزب ، ادـخ  هب  نیغورد  يارتفا  هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  تسیک  و   ) هئاجامل قحلاب  بذـک  وا  ابذـک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا 
لهج يور  زا  ار  مدرم  هدننز  ارتفا   ) هک دراد  دوجو  نومضم  نیا  لوا  يهیآ  رد  - 1 حیضوت : دیامن .) بیذکت  دروآ ، واب  يور  هکنآ  زا  سپ 

فالخ يرتفم ، صخش  دوخ  ینعی  دشاب ، هدوب  مدرم  لهج  زا  هدننز  ارتفا  يهدافتـسا  نومـضم  نیا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دنکیم ) هارمگ 
قم تسا  نکمم  و  دنتسین . هاگآ  وا  يزاب  لغد  زا  مدرم  یلو  دنادیم ، دنزیم ، هک  ار  یئارتفا  ندوب  عقاو 

هک میتفگ  هتشذگ  ثحب  رد  - 2 دنادن . تسا ، لهج  يور  زا  هک  ار  ءارتفا  دساف  يهجیتن  هک  ینعم  نیاب  دشاب ، يرتفم  صخـش  ینادان  دوص 
تسا یئاهراتـشک  ررـض  زا  رتشیب  دشاب ، هدوب  لوقعم  تایح  زا  اهناسنا  نتخاس  فرحنم  بجوم  هک  ماگنه  نآ  رد  ساسایب  ياهاعدا  ررض 
لوقعم تایح  زا  ناسنا  نتخاس  فرحنم  اریز  ددرگیم ، نانآ  حاورا  تبون  زا  جراـخ  زاورپ  ناـیمدآ و  دـبلاک  يهسفق  نتـسکش  بجوم  هک 

دییاـت زین  قوـف  تاـیآ  دـنکیم ، تاـبثا  روـبزم  یلقع  لـیلد  هکنیا  يهفاـضا  هب  ار  هسیاـقم  نیا  تیعقاو  تسوا . حور  ندرک  دوباـن  يواـسم 
يرتفم صخش  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  ساسایب  ياعدا  ءارتفا و  حبق  يهرابرد  هک  رگید  یتایآ  رد  مه  قوف و  تایآ  رد  مه  اریز  دنیامنیم ،

عقاو فالخ  ياعدا  هیآ  دودح 20  رد  تسا ، هدـمآ  ارتفا  يهرابرد  هک  یتایآ  عومجم  رد  - 3 تسا . هدش  یفرعم  ناگدننک  ملظ  نیرتملاظ 
ورملق رد  هچ  تعیبط و  ورملق  رد  هچ  یتسه  ناهج  ياـهتیعقاو  هک  تسا  نینچ  بلطم  نیا  حیـضوت  تسا . هدومن  ریبعت  ادـخ  هب  ندز  ارتفا  ار 

، دناهدرک ادیپ  ققحت  هررقم  نیناوق  قباطم  هک  تسا  يدنوادخ  تیـشم  هاگهولج  همه  همه و  تعیبط ، يهدرپ  تشپ  ناهج  رد  هچ  اهناسنا و 
عدا هک  یناسک  نیاربانب  دتفیم . نایرج  هب  یهلا  تیشم  اب  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  تسا . ناربمایپ  صوصخم  یحو ، یگدنریگ  الثم 

رد دـیامنیم  یعوضوم  يهراـبرد  ملع  ياـعدا  هک  یـسک  دـننزیم . ادـخ  هب  ءارتفا  دـنیامنیم ، یحو  يهلیـسو  هب  تاـیعقاو  هب  ندیـسر  يا 
نم دزاـسیم . فرحنم  دـشابیم ، اراد  یهلا  تیـشم  رد  هک  یلـصا  تیعقاو  زا  ار  عوـضوم  نآ  تقیقح  رد  تسا ، نآ  هب  لـهاج  هکیتروـص 

نتشیوخ اب  هزیتس  تقیقح ، وقح  اب  هزیتس  تسا .) یعطق  وا  تکاله  دیامن ، مادنا  ضرع  قح  ربارب  رد  هک  یسک   ) کله قحلل  هتحفص  يدبا 
زا فساـت  ترـسح و  جاوما  یهوبنا  هکنآ  ياـجب  مینک و  يزاـب  تاحالطـصا  تاـملک و  اـب  قح  موـهفم  حیـضوت  يارب  هکنآ  ياـجب  تسا 

يارب هکنآ  ياجب  مینک ، اـپ  رب  قح  هار  ناگدـش  هتـشک  رب  یمتاـم  هکنآ  ياـجب  میروآ ، رد  تکرح  هب  اـهلد  رد  ار  قح  زا  تیرثکا  ضارعا 
هزیتس هب  قح  يور  ایور  هک  ار  نانآ  تیصخش  تایح و  هک  تسا  نآ  رتهب  میزیرب ، هجیتنیب  ياهکـشا  نادنمورین ، زا  ناناوتان  قح  يهبلاطم 
ربارب رد  نارگهزیتس  تاصتخم  زا  يرادقم  میناسانشب . نادنفـسوگ  رب  ار  وا  طلـست  ياههار  گرگ و  هک  دشاب  میئامن ، ریـسفت  دنزیخیمرب ،

چیه و  دنکیم ) هیجوت  ار  هلیـسو  فده  : ) دیوگیم هدش و  ادـیپ  یناسنا  کی  دـیدید  رگا  - 1 مینارذـگیم : رظن  زا  هنومن  ناونع  هب  ار  قح 
فن زا  ناسنا  کی  هکیماگنه  - 2 دراد . تقیقح  قح و  اب  هزیتس  ناسنا  نیا  هک  دینادب  دنادیمن ، مزال  هیضق  نیا  يارب  ار  یطرش  دیق و 

هب دریگیم و  وا  زا  ار  نارگید  قح  تلادـع  هکیعقوم  یلو  دوـشیم ، لاحـشوخ  دروآیم ، ياـجب  ار  وا  قـح  هک  تلادـع  ياهیـشوخ  ع و 
ار دوخ  هک  یناـسنا  ره  - 3 دراد . تقیقح  قح و  اب  هزیتس  یـصخش  نینچ  دـیامنیم ، یگنتلد  یـشوخان و  ساسحا  دـناسریم ، شناـبحاص 

يهمه رد  لاوحا و  يهمه  رد  ار  دوخ  هک  یسک  - 4 تسا . هتفرگ  شیپ  تقیقح  دض  شور  وا  دیامنیم ، یقلت  هلیـسو  ار  نارگید  فده و 
هتشادنپ و زیچ  ار  اهناسنا  رگید  هک  سک  ره  - 5 تسا . هتـساخرب  راکیپ  هب  قح  يورایور  وا  دنادیم ، قح  تارکفت ، اهرادرک و  اهراتفگ و 
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تردق ندروآ  تسدب  يوزرآ  هک  سک  ره  - 6 تسا . هتساخرب  راکیپ  هب  قح  ربارب  رد  دنادب ، دوخ  رایتخا  رد  ار  نانآ  تشونرس  نییعت  قح 
تیلاعف نودب  هک  یعامتجا  درف و  ره  - 7 تسا . هدمآرب  قح  ندرک  لامیاپ  ددص  رد  دشاب ، نتشیوخ  کلام  هکنیا  نودب  دنارورپب ، رـس  رد 

يدازآ ساسحا  - 8 دنارورپیم . دوخ  زغم  رد  تقیقح  دض  عقوت  دشاب ، هتـشاد  دیفم  يهجیتن  عقوت  يرکف ، ینالـضع و  ياهورین  فرـص  و 
ینایعدم - 9 تسا . قح  لباقم  رد  هزیتس  تعیبط ، ناسنا و  ورملق  ود  رد  رادهشیر  نیناوق  تیمکاـح  يهدـهاشم  اـب  یتسه ، ناـهج  رد  قلطم 

دوخ دنهاوخیم  هدنار ، نوریب  نایمدآ  تایح  يهنحص  زا  ار  قح  دنشابیم ، ریگمشچ  تیعقوم  يایوج  نتشیوخ ، ساسایب  ياهاعدا  اب  هک 
شناج ار 

یئاـمندوخ نیرتیو  لکـش  هب  تسا ، قح  يهدـنهد  ناـشن  هک  ار  یمدرم  فافـش  نورد  دـهاوخب  هک  یناـسنا  ره  - 10 دـنهدب . رارق  نآ  نی 
تـسا یتذل  دنکیم ، ساسحا  هناراکبان  نتخاس  نیـشناج  نیا  زا  هک  یتذل  دـناشنیم و  قح  ياجب  ار  اهلطاب  نیرتلطاب  دروآ ، رد  شیوخ 
دهاوخ شیاههنابز  يهمعط  مه  ار  وا  دوز  اـی  رید  هداـتفا  وا  هاـگباوخ  هب  هک  دـنکیم  ساـسحا  یـشتآ  ياههلعـش  زا  لاـسدرخ  كدوک  هک 

زج یناـیاپ  دـشاب ، هدوب  هدـنبیرف  ياـهیفاب  حالطـصا  اهرادـنپ و  يهلیـسو  هب  رگا  نآ ، لـباقم  موـهفم  قـح و  هب  یئاـنتعایب  - 11 تخاس .
هب یگناگیب  دوخ  زا  نتـشیوخ و  اب  هزرابم  زج  ياهجیتن  دـشاب ، یهاوخدوخ  سوه و  يوه و  هب  شیارگ  تهج  هب  رگا  درادـن و  یئارگچوپ 

دوبان قح و  اب  راکیپ  زا  رگید  یعون  نتـشیوخ  ذـئاذل  عفاـنم و  ظـفح  تهج  هب  اهـسانشان ، قح  ربارب  رد  قلمت  میلـست و  - 12 دروآیمن . راب 
هک یـسک   ) هک تسا  هدومرف  قح  ربارب  رد  مادـنا  ضرع  يهجیتن  يهرابرد  ع )  ) نینموملاریما هک  ياهلمج  يانعم  تسنیا  تسا . نآ  نتخاـس 

، تسا هدرکن  یبایزرا  ار  دوخ  هک  یـسک   ) هردق فرعی  الا  الهج  ءرملاب  یفک  و  تسا .) یعطق  وا  تکاله  دیامن ، مادنا  ضرع  قح  ربارب  رد 
هب هک  نافوسلیف  زا  هتسد  نآ  ياهفرح و  ناسانشناور  نتشیوخ  یبایزرا  یسانشدوخ و  تسا ) روهطوغ  ياهدنریگارف  لهج  رد 

هراظن نورد و  ياهایرد  اههراق و  ناحایس  سکعلاب  هکلب  دنتسین ، یمک  دارفا  دناهتـشگ ، قفوم  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  اهدومن و  تخانش 
يدارفا نانیا  زا  رتناوارف  دـنناوارف  رایـسب  اهایرد ، نآ  یئایرد  ریز  نداعم  نارادـناج و  جاوما و  اههراق و  نآ  رد  نوگانوگ  ءایـشا  ناگدـننک 

اب دننادیم و  دوخ  يهرابرد  اهزیچ  یلیخ  یلومعم ، یفـسلف  یملع و  تایبرجت  تاعلاطم و  تارکفت و  اهـشزومآ و  نودـب  یتح  هک  دنتـسه 
اب ار  یگدـنز  نوگانوگ  ياههنحـص  نارگیزاب  نیا  امـش  دـنراد  یئانـشآ  دوخ  نورد  رد  يدایز  قیاقح  اـب  ماـخ  تاـکاردا  یعیبط و  روعش 

ياهتخانـش دیآرب ، یگدنز  عونتم  ياههنحـص  رد  هنارهام  يرگیزاب  يهدهع  زا  دناوتب  ناسنا  کی  هکنآ  يارب  اریز  دیرگنم ، زیچان  يهدـید 
دنمتردق و تیصخش و  اب  يرهوش  طلـست  هک  تسا  نز  هب  هیبش  عامتجا  : ) دیوگیم رلته  هک  یتقو  دراد . مزال  ار  یناور  لئاسم  رد  یناوارف 

نآ زا  رتانعم  رپ  یلیخ  هلمج  نیا  دهدیم ). حیجرت  دشاب ، شتـسد  يهچیزاب  هک  ناوتان  تیـصخشیب و  رهوش  نآ  هب  نتـشیوخ ، رب  ار  ریدم 
لئاسو اـههار و  اـب  دـنناوتیم  هک  اـمندوخ  ناـهاوخدوخ  دوش . رداـص  نارگید  دوخ و  یناور  عضو  زا  عـالطایب  ناـسنا  کـی  زا  هک  تسا 

یسانش ناور  ياهسالک  رد  روضح  نودب  هک  دنتسه  یناسانش  ناور  دنیامن ، حرطم  هعماج  رد  ار  دوخ  نوگانوگ 
برغ قرش و  تسدربز  ناگدنسیون  دناهدرک . ادیپ  نارگید  دوخ و  ناور  اب  یناورف  یئانـشآ  یناور ، ياههاگـشیامزآ  بتک و  رد  هعلاطم  و 
یناور تاقیقحت  رد  ار  دوخ  رمع  هک  دناهدوبن  صصختم  ناسانشناور  وگوه  روتکیو  یکسویاتساد ، يوتـسلوت ، يولوم ، نیدلالالج  دننام 
نورد ياهایرد  اههراق و  رد  ناگدنسیون  هنوگنیا  هک  روآتریح  رادقم  نآ  هب  زیگناتفگش و  تیفیک  نآ  اب  لاحنیا  اب  دنشاب ، هدرک  يرپس 

تخانـش و نیاربانب  دناهدروآ . تسدب  ياهفرح  نافوسلیف  ناسانـشناور و  زا  شیب  یلیخ  یتامولعم  دناهتخادرپ ، تحایـس  هب  نارگید  دوخ و 
هرـصاحم یلوـمعم  ياههفـسلف  ياهـفرح و  یـسانشناور  یـصاصتخا  يهزوـح  رد  درذـگیم ، نورد  رد  هـک  هـچنآ  اـب  نورد و  اـب  یئانـشآ 

رتیلاع و شنایب  اعطق  دـنکیم ، تبحـص  قشع  رد  تسکـش  لاصو و  قشع و  تاصتخم  يهرابرد  ساسح  رعاش  کی  هکیماگنه  دوشیمن .
ریز رد  ار  دوخ  یناور  عضو  رادمتسایس  کی  دنزادرپیم . قشع  هدش  دیرجت  کشخ و  موهفمب  هک  ياهفسالف  ناسانشناور و  نآ  زا  رتقیقد 

، نآ زا  يراددوخ  اـی  راـک  هب  مادـقا  عقوم  رد  عاـمتجا  هتباـث  لوصا  دـعاوق و  اـب  نتـشگ  وربور  عقوم  رد  و  اههلیـسو ، اهفدـه و  ندرک  ور  و 
اساسحا ششوج  ياههزیگنا  لماوع و  دهاوخب  رگا  دنمرنه  کی  نینچمه  دنکیم . كرد  یلومعم  سانشناور  کی  زا  رتعیسو  رتقیمع و 
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هدید و داتـسا  یهاگـشیامزآ و  ناسانـشناور  زا  رتاسر  رتهب و  یلیخ  دیامن ، فیـصوت  ار  اهنآ  نایرج  جومت  يزغم و  ياههقراب  عورـش  ت و 
بیـصن دـناوتیم  هک  تسا  ياهدـیدپ  درذـگیم ، نورد  رد  هک  هچنآ  اب  یئانـشآ  یـسانشدوخ و  لاـح  رهب  دـنکیم . ناـیب  هدـناوخ  باـتک 

ایآ تسا . یـسانشدوخ  زا  رتراوشد  رایـسب  هدـیدپ  نیا  هب  لوـصو  هک  تسا  ملـسم  نتـشیوخ ، یباـیزرا  اـما  دـشاب . هدوـب  یناورف  ياـهناسنا 
هب تسا  نانادکیزیف  تبـسن  یـسانشدوخ  هب  نآ  تبـسن  هک  دتفایم  قافتا  تردن  هب  یئانثتـسا و  يردقب  نتـشیوخ  یبایزرا  تفگ  ناوتیمن 

ناتناتشگنا هرامش  دیدید  رگا  : ) دنیوگیم ناسانش  ناسنا  زا  یضعب  هکنیا  دناهدرک . ادیپ  یئانشآ  یتسه  ناهج  يالعا  فده  اب  هک  یناسک 
اب اریز  دنکیمن ، یخوش  دیتسه ) التبم  هرـصاب  فعـض  هب  انیقی  دیرامـشیم  ناسنا  دیراد  زاب  هدش و  مامت  ینرق  ره  رد  ناسنا  ندرمـش  يارب 
زا نتـشیوخ  یبایزرا  يراوشد  تسا . هدـمآ  روبزم  يهلمج  رد  هک  تسا  ناـمه  تقیقح  نآ ، يراوشد  نتـشوخ و  یباـیزرا  تمظع  هب  رظن 

نیا يهفاضا  هب  دشاب ، هتشاد  کیدزن  یئانـشآ  دوخ  ناور  يهدنهد  لیکـشت  يازجا  عومجم  اب  یمدآ  یتسیاب  الوا  هک : دوشیم  یـشان  اجنآ 
تلاح ر هب  یمدآ  نورد  رد  ار  یتایعقاو  هک  دبایرد  ياهتشاذگ  نایم  رد  ار  دوخ  یلعف  تیعقوم  نتفرگ  رارق  دناوتب  مهم ، یئانشآ 

تـشگ دهاوخ  روهطوغ  نا  رد  هدنیآ  رد  هک  یتالوحت  نآ  رد  و  دوب ، دـهاوخ  رثوم  وا  هدـنیآ  یلعف و  تیعقوم  رد  اعطق  هدروآ و  رد  یبوس 
، دـنروآیم شیپ  یناسنا  طباور  تعیبط و  تایعقاو  هک  ار  یئاهرودـقم  ریغ  تاناکما و  اـیناث - ددرگن . دراو  هبـساحم  لـباق  ریغ  یناـهگان و 

یتردق تیمک  تیفیک و  تخانـش  نتـشیوخ ، یبایزرا  رـصنع  نیمود  رگید  ترابع  هب  دیامن . کیکفت  رگیدکی  زا  ار  اهنآ  دسانـشب و  اقیقد 
وا یلماـکت  دربـشیپ  رد  هک  ینیناوق  لوصا و  اـب  شیوخ  يهطبار  يهراـبرد  قیقد  يهبـساحم  اـثلاث - دـشابیم . اراد  وا  تیدوـجوم  هک  تسا 

اهتخانش نیا  اب  دهاوخب  هتشاد و  راک  رس و  نتشیوخ  اب  یمدآ  هک  دیسر  دهاوخ  هدنزاس  يهجیتن  هب  یتروص  رد  اهتخانش  نیا  دنراد . یـشقن 
، مدرک حرطم  یـسانشدوخ  رد  هک  یئاهیئاسانـش  دننام  مه  اهتخانـش  نیا  الا  و  دـهدب ، رارق  یلماکت  يوپاکت  يارجم  رد  ار  دوخ  تیدوجوم 
رد هدنرب  یتردـق  تروص  هب  اهیئاسانـش  نیمه  یهاگ  هکلب  دروخیم ، دردـب  یئامندوخ  شیارآ  يارب  هک  تسا  يزغم  تاجومت  زا  یعون 

رگا دریگب ، ماجنا  نتشیوخ  يهرابرد  هک  یبایزرا  هنوگ  ره  نتـشیوخ  یبایزرا  رد  قلطم  لالقتـسا  ساسحا  دیآیمرد . ءاقب  رد  عزانت  نادیم 
زرابم یعون  هکلب  دوب ، دهاوخ  طلغ  اجبان و  یبایزرا  نآ  اهنت  هن  ددرگ ، یهتنم  نتشیوخ  قلطم  لالقتسا  ساسحا  هب 

دراو لالتخا  یبایزرا  رد  هک  نتـشیوخ  لالقتـسا  داد . دـهاوخ  هجیتن  ار  اهناسنا  رگید  اب  هزراـبم  دـیدرت  نودـب  هک  دـشابیم  نتـشیوخ  اـب  ه 
اب هزرابم  یعون  يراکنا  نینچ  اریز  دوش ، رکنم  ار  دوخ  تازایتما  اهتردـق و  راـیتخا و  تیدوجوم و  یمدآ  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  دـنکیم ،

نامگ الثم  دیامن . یقلت  اهـشزرا  لوصا و  قوف  ار  دوخ  تیدوجوم  هک  تسا  لالقتـسا  عون  نآ  ساسحا  دوصقم  هکلب  دـشابیم ، نتـشیوخ 
هدیدان ار  نارگید  مالآ  ذـیاذل و  دـناوتیم  هک  دراد  لالقتـسا  ردـق  نآ  وا  تسا !! وگم ) غورد   ) روتـسد زا  لقتـسم  وا  تیدوجوم  هک  دـنک 
يامظع دایرف  هب  دـناوتیم  دراد و  لالقتـسا  و  دوشن ! لئاق  اهناسنا  رگید  تاـیح  هب  یتیمها  دـناوتیم  هک  تسا  يدـحب  وا  لالقتـسا  دریگب !

یلالقتـسا و  دنکن ! ییانتعا  دهدن و  ارف  شوگ  یفدهیب ، ساسحا  زا  ندوب  رذـحرب  يارب  نادـجو  يادـن  لماکت و  موزل  رد  خـیرات  زاتـشیپ 
اهلالقتسا ساسحا  هنوگنیا  دنکن ! هیفصت  تسا ، نایرج  رد  هک  یقیقد  مظن  اب  یتسه  ناهج  رد  ار  دوخ  تیعقوم  فیلکت  دناوتیم  هک  دراد 

ای تسا و  رتکلهم  رتشیب و  اهیگتـسباو  يهمه  زا  شررـض  هک  تسا  یئاـهیهاوخدوخ  لولعم  اـب  دـیآیم ، دوجو  هب  ماـخ  تفاـیرد  اـب  هک 
: هک تسا  هدمآ  ع )  ) نینموملاریما زا  رگید  ياهلمج  رد  تسا  هدشن  فشک  نآ  ياود  نونکات  هک  تسا  قلطم  لهج  نآ  لولعم 

نیا دومنن ). زواجت  دوخ  دح  زا  تخانـش و  ار  دوخ  شزرا  هک  ار  يدرم  دنک  تمحر  ادـخ   ) هروط زواجتی  مل  هردـق و  فرع  ءرما  هللا  محر 
نودب هک  تسا  یئاهگنهرف  لولعم  يدایز  رادقمب  نتـشیوخ ، دودح  تخانـش  یبایزرا و  رد  اهناسنا  ياطخ  هک  مینکن  شومارف  مه  ار  هتکن 

هب دنتسین . اهناسنا ، يارب  نتشیوخ  یبایزرا  قرط  میلعت  رکف  هب  زگره  اهگنهرف  نیا  دننکیم . یئامرفمکح  عماوج  ياضف  رد  حیقنت  هیفصت و 
هکلب دنـشیدنیب ، دوخ  داعبا  يهمه  یبایزرا  يهرابرد  ياهقیقد  یتح  مدرم  هک  دنهدیمن  یتایح  يهلئـسم  نیا  هب  یتیمها  چیه  هک  ینعم  نیا 

رد ددرگیم ، لوذبم  لصا  دیق و  ره  زا  یئاهر  نداد  طسب  هار  رد  ام ، نارود  ياهگنهرف  سوملمان  سوملم و  ياهدومن  ششوک  سکعلاب ،
موق عرز  اهیلع  امظیال  لصا و  خنـس  يوقتلا  یلع  کلهیال  دنیامن . یبایزرا  ار  نآ  هک  دـنامیمن  ياهبـساحم  لباق  دوخ  اهناسنا  يارب  هجیتن 
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لماوع ریثات  تحت  هک  دنتـسه  یئاهنافوط  جاوما و  روبزم  ياههدیدپ  دشابن ، يوقت  هب  دنتـسم  صخـش  رادرک  راتفگ و  تارکفت و  هکیمادام 
رگا دنوریم . نیب  زا  دننیشنیم و  ورف  رتدنمورین  یلماوع  ربارب  رد  ای  لماوع ، نامه  ندش  یثنخ  اب  دنشکیمرب و  رـس  یناسنا  تاذ  زا  نوریب 

وشیم هدیمان  يوقت  هک  یناسفن  تالیامت  رد  ندش  روهطوغ  زا  يراددوخ  نتشیوخ و  رب  تیکلام 
راـجفنا و ضرعم  رد  هـظحل  ره  هـک  تـسا  ناشفـشتآ  هوـک  نآ  دـننام  یمدآ  نورد  درواـین  دوـجو  هـب  یمدآ  تیـصخش  يارب  یتلاـصا  د ،

دشر تیوقت و  نودب  ینف ، ياهتیبرت  میلعت و  یگنهرف و  بلاج  ياهدومن  یگدنز و  لوصا  میظنت  هتسیاش و  نیناوق  عضو  تسا . یناشفشتآ 
قح همهنیا  دوشیم . انب  ناشفـشتآ  هوک  ياههلق  رد  هک  تسا  ياهتـسارآ  للجم و  رایـسب  نامتخاس  نآ  دـننام  یناسنا ، تیـصخش  رد  يوقت 

اهیدیمون و نوگانوگ و  لاکـشا  رد  اهناسنا  رب  تناها  یناور و  ياهناتـسرامیب  اهنادنز و  زوس و  ملاع  ياهگنج  اهیئوگغورد و  اهیـشک و 
همهنآ دایرف  داد و  زا  سپ  هک  تسین  یتفگـش  ياج  دنتـسین . رگید  يزیچ  نایمدآ  نورد  ياهناشفـشتآ  هتخادـگ  داوم  زج  یچوپ ، ساسحا 
میلعت اهناسنا و  عضو  حالصا  يهرابرد  هک  یگدنز  ذئاذل  زا  تشذگ  يزغم و  ياهیژرنا  فرـص  نادرمدار و  ياهیراکادف  خیرات و  يامظع 

کی ناونعب  هکلب  دـندرگیم ، یقلت  دـیفم  اـهنت  هن  اـهتیعقاو  فـالخ  باـکترا  غورد و  زونه  تسا ، هتفرگ  تروص  عماوج  تیریدـم  لوصا 
باکترا زا  يراددوخ  زا  تسا  ترابع  هک  يوقت  هب  هیصوت  دنوشیم ! یقلت  اهناسنا  یعامتجا  تایح  رد  تیلاعف  لوغشم  يرورض ، يهدیدپ 

ربارب رد  ار  ناناوتان  تسد  يوقت  رب  هیـصوت  هکنآ  يهناـهب  هب  دـهدیم و  تسد  زا  مه  ار  هتـسیاش  تحیـصن  زردـنا و  شزرا  یتح  اهیدـیلپ ،
ادنمورین

لیلد یگدنز ، نوئـش  رد  یئابیز  مظن و  هک  دـنربیم  نامگ  ناحولهداس  هک  تسین  نانچ  تیعقاو  ددرگیم !! بوسحم  یتنایخ  ددـنبیم ، ن 
رد هک  يریـشمش  ياههقراب  زا  رگیدـکی ، يور  رب  نایمدآ  دـنخبل  شـشخرد  کیکفت  زورما  تسا . تایح  ورملق  رد  یناسنا  لامک  دـشر و 

، نآ ياهیدـیلپ  يوه و  زا  تیـصخش  ظـفح  دوخ و  رب  تبحم  زا  یمدآ  هک  یتقو  تسا . ریذـپان  ناـکما  دنـشکیم ، رگیدـمه  ندرگ  تشپ 
هن و  تـسا ، هیجوـت  ریــسفت و  لـباق  وا  ياهتــسکش  هـن  شیاـههیرگ ، رب  هـن  دراد و  دوـجو  یکـالم  وا  ياههدــنخ  يارب  هـن  تـسا ، مورحم 

یـصاخشا نینچ  تیـصخش  يارب  دـیامرفیم ، ع )  ) نینموملاریما هک  روطنامه  اریز  ربج . هن  دراد و  یئانعم  وا  يارب  يدازآ  هن  شیاـهیزوریپ 
یتشهب تسا و  ناتـسم  نایم  رد  نارایـشه  يارب  ياهدـکمتام  تسا ، هدـش  لیکـشت  يدارفا  نینچ  زا  هک  ياهعماج  و  درادـن ، دوجو  ياهشیر 

، دوشیم مامت  هعماج  ررـض  هب  دایرف  داد و  هک  یماگنه  دینیـشنب ) دوخ  ياههناخ  رد   ) مکتویب یف  اورتتـساف  اهتـسیلوایکام . رظن  رد  لآهدـیا 
لوصا يهمه  هدرک و  يرپس  اهناسنا  فعـض  طاقن  نتخانـش  رد  ار  يرمع  هک  ربخیب  ناـسنا  زا  ناتـسرپ  يوه  تساـهتکرح  نیرتهب  نوکس 

نآ مه  بسانم  یعقوم  رد  دننک و  دایرف  داد و  هب  راداو  ار  حولهداس  مدرم  هنوگچ  هک  دننادیم  یبوخ  هب  دناهتخانش و  ار  نانآ  ریدخت 
نآ مرازه  کی  رگا  هک  دنشکب  دنناوتیم  ار  یئاههشقن  اههدارا  کیرحت  راکفا و  هیجوت  قرط  تاملک و  باختنا  رد  دنربب ، باوخ  هب  ار  نا 

شریذپ ندش و  وربور  يارب  نانآ  ندرک  هدامآ  مدرم و  لاح  حالـصا  رد  دننکیم ، فرـص  اهیرگیزاب  نیا  رد  هک  ار  یئاههجدوب  اهیژرنا و 
يهرک رد  ندیـشک  سفن  يارب  لحنیال  یئامعم  هن  دشیم و  هتـشون  یگدنز  یچوپ  رد  یئاهباتک  هن  هزورما  دـنتخادنایم ، راک  هب  تایعقاو ،

میناوتیم هنومن  ناونع  هب  ام  تسین و  صخـشم  تلع  کی  ياراد  دـتفایم ، هار  هب  ياهعماج  رد  هک  یئاهدایرف  داد و  تشاد . دوجو  یکاـخ 
هن دننزیم ، دایرف  قوقح  نیا  قاقحا  يارب  هک  یعمج  لوقعم ،) تایح  قوقح   ) ندـش هابت  - 1 میوش : رکذتم  ار  نآ  یساسا  للع  زا  یـضعب 

، نوگانوگ تاضارتعا  يهلیسو  هب  هچ  ملق و  نایب و  هلیسو  هب  هچ  دایرف  نیا  موزل  تفگ : ناوتیم  هکلب  دنهدیم ، ماجنا  ياهتـسیاش  راک  اهنت 
دوخ تیمها  هزادنا  هب  یفنم  ياهتمواقم  يهلیـسو  هب  هچ  و  تسا ، دایرف  هنوگ  ره  زا  رتدـنلب  شیادـص  یهاگ  هک  توکـس  هب  لسوت  اب  یتح 
یلاع ياهفده  ندرک  لام  نجل  و  لوقعم ) تایح   ) ریسم نتخاس  نوگرگد  يارب  دایرف  - 2 دشابیم . تیمها  ترورض و  ياراد  تایح ، نآ 

دنا رایسب  ياهعماج  ره  رد  دننکیم ، كرد  ار  زیمآضارتعا  دایرف  نیا  تمظع  شزرا و  هک  يدارفا  هتبلا  نآ .
ماجنا ناحلـصم  ناربمایپ و  يهلیـسوب  لوقعم  تایح  شزرا  ناـیب  حیـضوت و  رد  هک  اهتـشذگ  تارکفت و  نآ  يهمه  اـب  نونکاـت  اریز  دـنک ،

داد نآ ، نداتفا  رطخ  هب  لاح  رد  هک  تسا  هدرکن  ادـیپ  یتیمها  تلاصا و  نانچنآ  مدرم  ياهلد  اهزغم و  رد  تایح  نآ  تیمها  تسا ، هتفرگ 
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نیب زا  يارب  هک  میرادـن  یئاهدایرف  نینط  زا  یعالطا  زونه  لاثم  ناونع  هب  دـتفیب . نایرج  هب  لـماک  تیمـسر  اـب  رثوم  يدـج و  ياـهدایرف  و 
اهیئوگغورد اب  هلباقم  يارب  دشاب . هدمآ  دوجو  هب  تسا ، هعماج  لوقعم ) تایح   ) عنام نیرتگرزب  هک  یهاوخدوخ  يهدنـشک  يرامیب  ندرب 

تبثم ياهادص  رس و  تاضارتعا و  يهمه  تسا . هدش  هدینش  یعمجهتـسد  دایرف  داد و  هن  هتفرگ و  تروص  یباصتعا  هن  زونه  اهیراکبیرف  و 
رکفتم نآ  يهلمج  دای  هب  اجنیا  رد  تسا . هدوب  یعیبط  یلومعم  تایح  لـئاسو  رگید  ناـن و  بآ و  هب  رـصحنم  هتفرگ ، تروص  نونکاـت  هک 

هب تسا ، هدـش  هتخیر  هنهرب ، ياهندـب  هنـسرگ و  ياهمکـش  يارب  هک  یئاهکـشا  نآ  مدـصکی  رگا  : ) دـیوگیم هک  میتفایم  یـسانشناسنا 
هن ياهنهرب و  ندـب  هن  دـشیم و  ادـیپ  ياهنـسرگ  مکـش  هن  دـشیم ، هتخیر  ندـش  ناسنا  یلاع  لوصا  زا  هنهرب  تیناسنا و  يهنـسرگ  حاورا 

زا ا يرادساپ  یگزیگنا  هب  هک  یئاهدایرف  داد و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دشکب ). هنابز  یهاوخدوخ  لهج و  شتآ  رد  هک  یحور 
هب رابگرم  توکـس  رد  اههناخباتک  زا  ياهشوگ  رد  هک  تسا  هدنام  یئاهباتک  تاحفـص  رد  تسا ، هدش  هدز  اهناسنا ، لوقعم  تایح  فارحن 
زا میمانب ، یفنم  لماک  تحارـص  اب  میناوتیم  دنتفایم ، هار  هب  دنـشابیم ، تبثم  هک  قوف  تلع  ود  لباقم  رد  هک  ار  یئاهدایرف  دـنربیم . رس 

دایرف نیا  منک )!؟ هراظن  نم  نافیرح و  دـنروخیم  هک  : ) دوشیم هصـالخ  هلمج  نیا  رد  هک  تسا  یتاـضارتعا  - 3 یفنم : عوـن  نیا  يهلمج 
نادرمدار و فرط  زا  تمظع  لامک  رد  صولخ و  ماـمت  اـب  كاـپ و  ياـهتین  اـب  هک  ار  یعاـمتجا  ياـهتیلاعف  اـهدومن و  هنوگ  ره  ناگدـننز 

نآ نودب  ار  دوخ  یگدـنز  دـنناوتیمن  هک  دـننکیم  یقلت  هدـننک  تسم  بارـش  نآ  دـننام  دـیآیم ، دوجو  هب  هعماج  رد  گرزب  ياهناسنا 
زابرس نانوچ  دننیبیم . ناشدوخ  يورـشیپ  يهنیآ  رد  ار  نانآ  تروص  هک  دنتـسه  ناشدوخ  لاثما  نافیرح ، زا  ناشروظنم  و  دنیامن . ریـسفت 

اب یئانـشآان  يور  زا  هک  تـسا  یئاـهدایرف  داد و  - 4 دـنکیم . یقلت  دوخ  دـننام  یناویح  کی  مه  ار  يروباـشین  راـطع  خیـش  هک  يزیگنچ 
دنلب ع )  ) رـضخ ياهراک  ربارب  رد  هک  ع )  ) یـسوم ترـضح  ياهدایرف  دـننامه  دـنتفایم . هار  هب  دنتـسه  وربور  اهنآ  اب  نایاناد  هک  یتایعقاو 

، تسین تین  ءوس  يدیلپ و  رب  یلیلد  دنوشیم ، هدروآرب  تایعقاو  اب  یئانشآان  يور  زا  هک  اهدایرف  هنوگنیا  دوب . هدش 
مدرم ياهدایرف  - 5 دنهدب . رارق  یئانتعایب  دروم  ار  هار  نآ  تیعقاو  اب  انشآان  هورگ  ای  صخش  دشاب و  زاب  تایعقاو  اب  سامت  هار  هکنآ  رگم 

نارگید زاورپ  يارب  يرپ  لاب و  دنـشاب ، هتـشاد  زاورپ  تردـق  دوخ  هکنیا  نودـب  دـنوشیم و  اههعماج  نادـنمورین  رپ  لاب و  هک  رپ  لاب و  یب 
. دنهاوخیم هچ  نانآ  دید  دیاب  تسا و  ایوقا  ياهیریگ  فده  هب  هتـسباو  اهنآ  شزرا  و  دنتـسین ، یتاذ  شزرا  ياراد  اهدایرف  نیا  دنـشابیم .
میراد و ار  يزع  تب  هک  میئام  نیا   ) مکل يزعال  يزعلا و  انل  نحن  دـندزیم : دایرف  هک  یناسنا  دـض  ناتـسرپ  تب  نآ  ربارب  رد  مالـسا  ربمایپ 
( دیرادن الوم  امش  تسام و  قلطم  يالوم  هللا   ) مکل یلوم  انالوم و ال  هللا  دننزب : دایرف  نینچ  هک  داد  روتسد  ناناملـسم  هب  دیرادن ) يزع  امش 
هب هدنهد  روتـسد  یناسنا  دـض  يریگ  فدـه  اب  یلوا  دایرف  هک  توافت  نیا  اب  دنـشابیم ، زاتـشیپ  ياهتیـصخش  هب  هتـسباو  قوف  دایرف  ود  ره 
زا ریـسفت  دروم  يهلمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . هدش  زادنا  نینط  یلماکت  یناسنا - يریگ  فدـه  اب  یمود  تسا . هدـمآ  دوجو 

تاذ اوحلـصاو  درادیم . رذحرب  نادنمورین ، یناسنا  دض  ياههتـساوخ  هار  رد  ندـش  هابت  زا  ار  مدرم  دـنکیم و  يریگولج  یفنم  ياهدایرف 
ا دیئامن ) رارق  رب  ار  افص  حلص و  دوخ  نایم  و   ) مکنیب

دیراذگب هک  تسین  نآ  دیئامن ، رارق  رب  ار  افـص  حلـص و  دوخ  نایم  رد  هک  هلمج  نیا  يانعم  تساهتدابع  نیرتگرزب  زا  اهناسنا  نایم  حالص 
نادیم دراو  امش  سپس  دروآ ، رد  ناتراگزور  زا  رامد  يارب  يهحلـسا  دشورخب و  دشوجب و  اههنیـس  رد  اهتوادع  دوش و  هتخورفارب  اهگنج 
اهناسنا يهفیظو  نیرتیساسا  مالسا ، شخب  تایح  ینابم  هب  رظن  اب  هکلب  دیئامن . رارق  رب  ار  افص  حلـص و  نیمـصاختم  نیبام  هتـشگ ، رابنوخ 
يهلمج نینچمه  دسرن ، گنج  زا  دعب  حلـص  هب  تبون  دوش و  نک  هشیر  يزوتهنیک  توادع و  لماوع  دـیاب  هک  تسنیا  رگیدـکی  لباقم  رد 

ریز رد  هک  یـشتآ  دـننام  دـنارورپیم ، دوخ  يرهاظ  حطـس  ریز  رد  ار  گنج  هک  دـیوگیمن  ار  هنایوجدوس  یلایخ و  ياهحلـص  نآ  روبزم 
ساسایب ياهیتسود  اهینمـشد و  یـساسا  للع  هب  رظن  اب  گنج  حلـص و  يهدیدپ  ود  ره  هکنیا  اب  دـهدیم . همادا  دوخ  دوجو  هب  رتسکاخ 

شیب یلایخ  دـنرادن ، لوبق  ار  ینوناق  لصا و  دوخ  یتایح  نوئـش  زا  کی  چـیه  يارب  یحور ، دـشر  نتـشادن  تهج  هب  هک  یئاـهناسنا  يارب 
ناوراک ناگدنام  بقع  نیا  يارب  اهگنج  زا  دعب  ياهحلص  یهاگ  ناشگنن  ناشمان و  یلایخ  رب  ناشگنج  ناشحلص و  یلایخ  رب  دنـشابیمن :
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. رمتسم يهنازوتهنیک  ياهتیلاعف  گنج و  هب  ندش  هدامآ  هار  رد  اوق  دیدجت  يارب  تسا  یتحارتسا  دننام  تیناسنا 
هب عماوج  دارفا و  نتخاس  انشآ  حلـص ، زا  دوصقم  اهناسنا ، لوقعم  داحتا  كرد  هب  مالـسا  کیرحت  قیوشت و  هب  رظن  اب  تاظحالم و  نیاربانب 

داحتا كرد  هکیمادام  دریذپیم و  ققحت  تایح  یلاع  ياهلآهدیا  شریذپ  يهجیتن  رد  هک  تسا  لوقعم  تایح  رد  كارتشا  داحتا و  لصا 
یقلت یناـیوگ  زردـنا  روبزم  كرد  موزل  هب  ناگدـننک  توعد  هکیماداـم  دوـشیم و  یقلت  هنابـش  ياـیور  عـماوج ، ياـهناسنا  يارب  لوـقعم 
هکلب تشگ ، دـهاوخن  رادـیاپ  یعقاو و  حلـص  هب  قـفوم  رـشب  اـهنت  هن  دـنیوگیم ، نخـس  عـماوج  رد  يراـج  تاـیعقاو  قوـف  هـک  دـنوشیم 

ار گنج  هتفرگ ، دوخ  رب  ار  هفسلف  ملع و  یگتخاس  يهفایق  هک  درک  دنهاوخ  تیبرت  ار  ینافاب  هفـسلف  بسانم  عقوم  رد  وج  جنگ  نارواگنج 
يارب نتشیوخ  هب  تشگزاب  رکف  رد  تسامش ) لابند  رد  هراومه  هبوت   ) مکئارو نم  هبوتلا  و  درک !! دنهاوخ  دادملق  یناسنا  تعیبط  زا  یئزج 

رد ار  يزاسون  لماع  دـشر ، ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  عقوم  زا  هک  تسا  زیگناتفگـش  ناـمتخاس  نآ  یمدآ  تیـصخش  دیـشاب  دوخ  يزاـسون 
مزال تیاهنیب  ياهیدـیلپ  اهیراکهبت و  نآ ، نتفر  نیب  زا  يارب  هک  تسا  یناسنا  تیـصخش  نیرتیتوکلم  لماع  نیا  دـنارورپیم ، نتـشیوخ 

مادا دوخ  تیلاعف  دوجو و  هب  دنامب ، یقاب  یمدآ  تیصخش  نامتخاس  زا  یتشخ  هک  اجنآ  ات  يزاسون  لماع  نیا  تفگ : ناوتیم  تسا و 
هک  ) حور زج  دراد  راـک  رـس و  زیچ  همه  اـب  مورف  کـیرا  لوقب  هک  ياهفرح  یـسانشناور  دـننام  زورما  ياهیکـشزپ  ناور  داد . دـهاوخ  ه 

هدارا تیوقت  نتخاس  نیـشناج  اب  دربیم  نامگ  دنک و  فارتعا  اسآ  هزجعم  لماع  نیا  دوجو  هب  دهاوخیمن  تسا ) ملع  نیا  یلـصا  عوضوم 
نآ ناوتیم  هدننار  نودب  نیشام ، نیزنب  هاگیاج  ندرک  رپ  اب  رگم  تسا ! هدرک  داجیا  يرـشب  رکف  رد  یبالقنا  تیـصخش ، يزاسون  ياج  هب 
رد نیشام . نآ  هدننار  تیصخش  تسا و  یمدآ  ندب  ینیشام  هاگراک  يارب  یئورین  دننام  هدارا  دومن ؟ راپسهر  دوخ  دصقم  هب  ور  ار  نیـشام 

لالتخا ضرف  اب  دشاب ، دایز  هک  هزادنا  ره  يرکف  ینالـضع و  ياهتیلاعف  يورین  تسا ، لتخم  یمدآ  نورد  یهدـنامرف  لماع  هک  ماگنه  نآ 
ماـگنهبان و تاـکیرحت  هکلب  دوب ، دـهاوخن  رادروـخرب  حیحـص  قـطنم  زا  دریگیم ، تروـص  هک  یئاـهتیلاعف  اـهنت  هن  تیـصخش ، تیریدـم 

عماوج زا  یلیخ  رد  هزورما  تشگ . دهاوخ  یناور  لامعا  ینیع و  راتفر  رد  يرگید  تالالتخا  تافارحنا و  بجوم  هدارا ، يورین  يهجیتنیب 
هبوت يهرابرد  دیهاوخب  امش  رگا  درادن و  یموهفم  دوخ ، يزاسون  يارب  نتـشیوخ  هب  تشگزاب  زا  تسترابع  هک  هبوت  ندمتم ، حالطـصا  هب 

ياهدیسوپ ا موهفم  کی  هبوت  هک  داد  دهاوخ  نینچ  ار  امش  خساپ  دشاب ، هتشاد  بدا  زا  ياهرهب  رگا  هدنونش  دینک ، تبحص  یسک  اب 
زا دشابیم ) ناگداتفا  بقع  تایقالخا  زا  یئزج  هک  قطنمیب  تاکرح   ) هتـشذگ ياهوبات  ناونع  هب  رـصاعم ، نارود  ندمت  زورب  اب  هک  تس 
ای تسا و  لفاغ  دوخ  يزاسون  يارب  نتـشیوخ  هب  تشگزاب  زا  تسا  ترابع  هک  هبوت  يانعم  زا  ای  هدنیوگ  خساپ  نیا  املـسم  تسا . هتفر  نیب 

نکمم هک  تیصخش  دوخ و  مان  هب  ار  یتیعقاو  ای  دسانشیمن و  تسا  تیـصخش  يهدننک  لتخم  هک  ار  نوناق  زا  فارحنا  تیـصعم و  الـصا 
بیرف دـید  میهاوـخ  مینک ، تقد  تسرد  رگا  دریذـپیمن . دورب ، طوقـس  یتـسپ و  هب  ور  تسا  نکمم  دورب و  لاـمک  دـشر و  هـب  ور  تـسا 

هک مکی  هلئسم  اما  دناهدش . اطخ  بکترم  روبزم  هلئسم  هس  ره  رد  ندمت ، يابیز  يهملک  يهلیسو  هب  تیلست  اب  ینیـشام  یگدنز  ناگدروخ 
. يرایـشه یهاگآ و  هب  يرایـشهان  یتسم و  زا  تشگزاب  هک  دراد  ترورـض  ردق  نآ  دـشابیم ، دوخ  يزاسون  يارب  نتـشیوخ  هب  تشگزاب 

يارب یئانـشآدوخ  هب  تشگرب  موزل  یگناـگیبدوخ و  زا  یئانـشآدوخ و  ياـنعم  دـناوتیمن  یتـح  هک  تـسا  ترورـض  نـیا  رکنم  هکیـسک 
راکنا تلع  رگا  سب . تسا و  کشزپناور  دشاب ، هتـشاد  ینخـس  صاخـشا  هکنیا  اب  دناوتیم  هک  یـسک  اهنت  دـنک  كرد  مه  ار  يزاسدوخ 

زا يوریپ  تعاطا و  هک  يراد  لوبق  ایآ  دیسرپ  وا  زا  دیاب  تسخن  دسانـشیمن ، تیـصعم  مان  هب  ار  ياهدیدپ  رکنم ، صخـش  هک  تسنیا  هبوت 
نودب تاررقم  نیناوق و 

اهتحاقو و زا  یکی  یقطنم  رذـع  نودـب  تاررقم  نوناـق و  زا  فلخت  تسا و  ناـسنا  ياهتیلیـضف  زا  یکی  راوگاـن ، رفیک  روآدوس و  شاداـپ 
نیا تبحص  مه  نیرتبسانم  تشاد ، میهاوخن  یصخش  نینچ  اب  ینخس  ام  زاب  دریذپن ، ار  هلئـسم  ود  نیا  هدنهد  خساپ  رگا  تسا ؟ اهیمرـشیب 

، تسا یلوایکام  رایرهـش  باتک  دناوخب  دیاب  وا  هک  یباتک  و  زاس ، ناسنا  نازاتـشیپ  هن  ماظع و  ناربمایپ  هن  تسا ، نورن  یلوایکام و  صخش 
، نآ زا  فلخت  تحاقو  نوناق و  زا  تعاـطا  شزرا  هک  تسنیا  نآ  دـسرب و  رظن  هب  یـضارتعا  دروم  نیا  رد  تسا  نکمم  تناـک . قـالخا  هن 
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دـض هقطنم  رد  نآ ، زا  فلخت  اهـشزرا و  يهقطنم  رد  نوناـق  زا  تعاـطا  نداد  رارق  ینعی  دـنراد ، تلع  هب  جاـیتحا  هک  دنتـسه  یئاههدـیدپ 
نودب دهاوخیم ، ار  نوناق  اب  لمع  ینیع  تقفاوم  اهنت  يزورما ، قوقح  نیناوق و  و  دنوش ، دنتسم  یحیحص  كالم  تلع و  هب  دیاب  اهـشزرا 

هاوخ درادیم ، ررقم  دنکیم ، فلخت  نوناق  زا  هکیـسک  يارب  ار  رفیک  نینچمه  و  دـشاب . هتـشاد  تعاطا  گنر  روبزم  لمع  هکنیا  هب  جایتحا 
نودب هن ، ای  دشاب  هدوب  نآ  هب  لمع  عنام  تسا ، هدشن  دیق  نوناق  رد  هک  يرذع  هاوخ  دشاب و  ربخیب  نآ  زا  ای  دشاب  هتشاد  نوناق  زا  یعالطا 

تم تاررقم  قوقح و  نایرج  هب  رظن  اب  ضارتعا  نیا  میئوگیم : ددرگ . تیصعم  ناونع  بجوم  رذع  نودب  فلخت  هکنیا 
يهقطنم زا  نوناـق  هب  لـمع  ياـههزیگنا  ندرک  ادـج  هک  میریگب  رظن  رد  دـیاب  مه  ار  هتکن  نیا  یلو  تسا ، حیحـص  ـالماک  اـم  نارود  لواد 

وحم تسا ، هدروآ  راب  هب  يزورما  رـشب  يارب  هک  ار  ياهجیتن  اهـشزرا ، دـض  يهقطنم  زا  نوناـق ، زا  فارحنا  لـماوع  ندرک  ادـج  اهـشزرا و 
ریـسفت لباق  یگدنز  سونایقا  رد  یمدآ  دوجو  یتشک  يارب  یئامن  بطق  هک  ینادجو  دـشابیم ، نآ  يهدـنزاس  ياهتیلاعف  نادـجو و  لماک 
کلهم مس  اب  هک  یئاهزغم  زا  زج  دناوتیمن  درادـن ، دوجو  تیـصخش  مان  هب  یتیعقاو  هک  لیلد  نیا  هب  هبوت ، یگتـسیاش  راکنا  اما  دـشابیم .

دوخ هکنیا  رگم  درادـن ، دوجو  يرـشب  سوماـق  رد  يزغم ، تیمومـسم  نیا  يارب  یئاود  چـیه  دـیامن . زورب  تسا ، هدـش  مومـسم  یتسیلیهین 
راـب هب  ار  تیـصخش  یناریو  هک  تیـصعم  دـنیوگیم : صاخـشا  زا  یهورگ  دزاـسب . زیاـمتم  یتسین  زا  ار  یتسه  دـیایب و  دوخ  هب  تسیلیهین 

تسین و رگید  يزیچ  دوشیم  غالبا  مدرم  يارب  ناربمایپ ، يهلیسو  هب  دنوادخ  فرط  زا  هک  یعیبط  قوف  تاروتـسد  تفلاخم  زج  دروآیم ،
زا هک  دننادب  دیاب  مه  نانیا  دشاب . هتـشاد  یموهفم  تیـصعم  نآ  زا  هبوت  ات  درادن ، دوجو  یتیـصعم  دـشابن ، حرطم  ادـخ )  ) یـسک يارب  رگا 

هک دنک  تابثا  یفسلف  ای  یملع و  لئالد  يور  زا  هک  تسا  هدشن  ادیپ  يرکفتم  کی  نونکات  یکاخ  يهرک  نیا  رد  رشب  یگدنز  زاغآ 
ادخ درک  اعدا  ناوتیم  هنوگچ  دناهدرک . هشقانم  ناسانـشادخ  لئالد  رد  هک  تسنیا  تسا  هدش  ماجنا  هک  يراک  اهنت  درادن ، دوجو  یئادخ 

ای صخـش  هک  مینک  ضرف  مه  رگا  دوب و  دـهاوخن  ریذـپناکما  یتـسه  ملاـع  يهمه  تخانـش  نودـب  اـعدا  نیا  هکیلاـح  رد  درادـن ، دوجو 
هدهاشم نیا  اب  دنناوتیم  ایآ  دنـسانشب ، دننیبب و  ار  اهنآ  طباور  ءازجا و  يهمه  دندرگب و  ار  یتسه  ملاع  يهمه  هک  دـنوش  ادـیپ  یـصاخشا 

طباور ءازجا و  يهمه  ضرف  روطب  حیرشت  مولع  رگا  هکنانچ  دنناوتیمن . زگره  دنیامنب !؟ یتسه  ملاع  يهدرپ  تشپ  رد  ار  یتقیقح  ره  یفن 
، لامتحا نیاربانب  دننک . هدهاشم  دـناوتیمن  ار  تیـصخش  هدارا و  دـنزاسب ، تخانـش  لباق  ار  اهنآ  يهمه  دـنهدب و  حیـضوت  ار  یمدآ  ندـب 

يهراـبرد دـنوادخ  هک  تسنیا  نآ  دروآیم و  لابندـب  ار  يرگید  لاـمتحا  لاـمتحا ، نیا  تسا . یملع  قطنم  هب  دنتـسم  ـالماک  ادـخ  دوجو 
تیـصعم دنزرویم ، تفلاخم  هکنانآ  عیطم و  دنتـسه ، وا  تاروتـسد  نیناوق و  هب  لماع  هک  نانآ  دراد ، ياهبـساحم  نایمدآ  راتفگ  رادرک و 
يهرابرد هاوخ  دشاب و  هدوب  یعامتجا  یلومعم  یناگدنز  هب  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  يهرابرد  تیـصعم ، تعاطا و  نیا  هاوخ  دـنیامنیم ،

یتیعقاو زا  فشک  هک  یقطنم  لامتحا  اب  لقاال  هدش و  غالبا  ناربمایپ  يهلیسوب  هک  یهلا  تاروتسد  نیناوق و 
. دراد ترورـض  دوخ  يزاسون  نتـشیوخ و  هب  تشگزاب  يارب  دروم  ود  ره  رد  هک  تسا  تیـصخش  يزاسون  نآ  هبوت  دشاب . هدوب  دننکیم ،
اب مدرم  يا  و   ) نوحلفت مکلعل  نونموملا  اهیا  اعیمج  هللا  یلا  اوبوت  و  - 1 هلمجنآ : زا  دهدیم  هبوت  هب  روتسد  یناوارف  دراوم  رد  ینآرق  تایآ 
هک دناهتـسنادن  اـیآ   ) هداـبع نع  هبوتلا  لـبقی  هللا  نا  اوملعی  ملا  - 2 دیوش ) راگتـسر  هک  دـشاب  دـینک ، تشگزاب  ادـخ  يوسب  ناگمه  نامیا 

ار ناگدننک  سفن  ریهطت  ناگدننک و  هبوت  دنوادخ   ) نیرهطتملا بحی  نیباوتلا و  بحی  هللا  نا  - 3 دریذپیم ) شناگدنب  زا  ار  هبوت  دنوادخ 
هک میریگب  رظن  رد  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  دریذـپب ) ار  امـش  هبوت  دـهاوخیم  دـنوادخ  و   ) مکیلع بوتی  نا  دـیری  هللا  و  - 4 درادیم ) تسود 

نیا سپس  ددرگیم و  دوخ  يزاسون  نتـشیوخ و  هب  تشگزاب  بجوم  تشگزاب ، نیا  دوشیم و  زاغآ  ادخ  يوسب  تشگزاب  زا  یهاگ  هبوت 
يزاسون هیفصت و  نتشیوخ و  هب  تشگزاب  زا  هبوت  یهاگ  و  تسادخ . هب  عوجر  شنایاپ  هک  دتفایم  لماکت  دشر و  ریـسم  هب  هتخاسون  دوخ 

الا مئال  ملیال  هبر و  الا  دماح  دمحی  و ال  تسادخ . هب  عوجر  شنایاپ  هک  دماجنایم  لامک  دشر و  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  هب  عورـش و  دوخ 
سفن زج  ياهدننک  تمالم  چیه  دنکن و  شیاتس  ار  شراگدرورپ  زج  ياهدننک  شیاتس  چیه  و   ) هسفن

نوچ تسار و  ادخ  رم  دمح  سپ  تسین ، دنتـسم  ادخ  هب  يداسف  رـش و  چیه  تسادخ و  زا  تاریخ  يهمه  نوچ  دـنکن ). شنزرـس  ار  دوخ 
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يوـس هب  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  هک  هچنآ  تسا  ار  یمدآ  سفن  رم  تمـالم  سپ  تـسا ، دنتـسم  اـهناسنا  دوـخ  هـب  يراـیتخا  داـسف  رش و 
یتسه ناهج  يهرادا  يارب  هک  تسا  نآ  زا  رتزاینیب  رتاناوت و  یهلا  كاپ  تاذ  اریز  تسین ، ریخ  حالـص و  زج  دوشیم ، ریزارـس  شناگدـب 

ار رش  داسف و  دشاب ، هتـشاد  نآ  ندیرفآ  هب  يزاین  دنوادخ  هکنیا  نودب  و  تسا ، هدیرفآ  ار  نآ  ناهج ، دوخ  فرط  زا  یتساوخرد  نودب  هک 
زج سکچیه  دشاب و  هدوب  وا  شیاتس  دمح و  زج  يزیچ  دیابن  دروآرد ، تکرحب  ادخ  يهرابرد  نخس  هب  نابز  یمدآ  رگا  اذل  دربب ، راک  هب 

نوچ و  تسین . یقیقح  شیاتـس  ساپـس و  هتـسیاش  دشابیم ، تالامک  تاریخ و  اهیئوکین و  يهمه  يهدنروآ  دوجوب  هک  ناحبـس  دـنوادخ 
هدـیرفآ نانچ  ار  یناسنا  یعیبط و  للع  اهبابـسا و  كاپ  تاذ  نآ  دوشیمن و  دراو  اـهناسنا  رب  دـنوادخ  فرط  زا  يدـب  یگتـسیاشان و  چـیه 

رد للع  بابـسا و  نیا  زا  نایمدآ  يرادربهرهب  اذـل  دنـشابیم ، فرطیب  لقاال  ای  دـنرادن و  ناسنا  يارب  ضحم  ریخ  زج  ياهجیتن  ای  هک  تسا 
سا للع و  رب  هن  تسا و  هجوتم  ادخ  رب  هن  یتمالم  ضارتعا و  چیه  هجیتن  رد  دشابیم . نانآ  دوخ  هب  طوبرم  اهیگتسیاشان  داسف و  هار 

همه نیا  ایآ  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  تسا . تمالم  ضارتعا و  راوازـس  هک  تسا  رگنایغط  شکرـس و  سفن  نیا  هکلب  تعیبط ، ناهج  باب 
اما میئوگیم : دنتـسین ؟ داسف  رـش و  دندرگیم ، اهناسنا  هجوتم  وخهدنرد  نادنمورین  فرط  زا  هک  یئاهیراوگان  یعیبط و  ياهالب  بئاصم و 
زا هک  ینمهب  لاثم  ناونع  هب  دـندرگیم ، اهناسنا  تایح  محازم  هک  دـنوشیم  یقلت  تبیـصم  تهج  نادـب  یعیبط ، لماوع  زا  یـشان  بئاصم 

لیس نینچمه  و  دوشیمن ، هدیمان  تبیصم  دنکن ، ادیپ  مداصت  يرادناج  چیه  اب  هک  دوش  ریزارـس  ياهرد  کیب  رگا  ددرگیم ، ریزارـس  هوک 
بوـسحم تبیـصم  دـنکیمن ، فـلت  ار  يرادـناج  چـیه  ددرگیم و  اـهایرد  یهار  دوـش و  ریزارــس  اـههرد  هـب  اهیدـنلب  زا  هـک  یناـشورخ 

نینچمه دنیامن . داجیا  ناگدـنز  یگدـنز  يارب  یتمحازم  هک  دـنوشیم  یقلت  داسف  رـش و  ناونع  هب  یعقوم  لیـس  نمهب و  سپ  ددرگیمن .
ورین و هکلب  دـشابیمن ، داسف  رـش و  اتاذ  ددرگیم  یناـسنا  عماوج  اـب  دارفا  زا  یـضعب  بیـصن  تاـیح  یقطنم  يارجم  زا  هک  یتردـق  ورین و 

لماوع هن  هک  دوشیم  هظحالم  دورب . راکب  نارگید  تایح  نتخاس  لتخم  هار  رد  هک  دـیآیم  رد  داـسف  رـش و  تروص  هب  یعقوم  زا  تردـق 
يروحم تایح  هاگدـید  زا  تبیـصم  رـش و  ددرگیم . نایمدآ  زا  یـضعب  بیـصن  هک  یئاهتردـق  هن  دنـشابیم و  تبیـصم  الب و  اتاذ  تعیبط 

عازتنا م
ضرع رتنشور  ترابعب  دهدیم . هولج  ریذپان  شهاک  یتح  یندشن ، شوماخ  يهلعـش  قلطم و  بولطم  یمدآ  يارب  ار  تایح  هک  ددرگي 

ریز بلاطم  ناوتیم  هلئسم  نیا  لح  يارب  دنکیم . یقلت  داسف  رش و  ار  يدوجوم  ای  هثداح و  هک  تسا  تقیقح  لباقم  رد  رـشب  یلایخ  مادنا 
يهمه نوچ  دنشابیم و  اهنآ  صاوخ  نوئـش و  تیعقاو و  دنتـسه ، دنتـسم  ادخ  هب  اهنآ  روما  تانئاک و  زا  هک  هچنآ  - 1 تفرگ . رظن  رد  ار 

رش روصت  دناهداتفا ، نایرج  هب  اهتیعقاو  نآ  دوخ  یلبق  تساوخرد  نودب  قلطم و  زاینیب  دنوادخ  تیـشم  اب  یتسه ، هاگراک  رد  اهتیعقاو  نیا 
لامتحا نیرتمک  ایآ  دنـشابیم ، دـنوادخ  تیـشم  هب  هتـسباو  یتادوجوم  دـنراد ، هک  ینیناوق  اب  تانئاک  تسا . یطلغ  روصت  اهنآ  رد  داسف  و 
تموصخ وا  اب  هک  ار  هچنآ  تانئاک  زا  رگید  یـضعب  يهلیـسو  هب  و  دـشاب ، هتـشاد  تموصخ  تانئاک  نآ  زا  یـضعب  اب  دـنوادخ  هک  دوریم 

هغلاب و تیشم  اب  تفلاخم  ضرعم  رد  دنناوتیم  نآ ، ربارب  اهدرایلیم  یتسه و  ناهج  يهمه  ایآ  دزاسب !؟ داسف  رش و  هب  التبم  دبوکب و  دراد ،
-2 دشاب . هدوب  ادخ  هب  دنتـسم  دناوتیمن  هجو  چیه  هب  داسف  رـش و  نیاربانب  دزروب !!؟ تموصخ  اهنآ  اب  دنوادخ  ات  دنیآرب ، يدـنوادخ  رهاق 

زا ن میتفگ : هکنانچ  ینعی  تسا ، يروحم  تایح  عازتنا  یضتقم  دشاب  هک  يرادناج  ره  رد  تایح  تعیبط 
هب تیاضر  یتح  هدرک ، یقلت  قلطم  بولطم  ار  تایح  دنتـسه ، اراد  هک  یتایح  ياضتقم  هب  اهناسنا ، نیرتهتفای  لماکت  اـت  رادـناج  نیرتزیچا 

نیرتیساسا دیآیمرب ، نآ  ینورد  ششوج  زا  هک  تایح  ندرک  یقلت  قلطم  هقالع و  تدش  نیا  دنهدیمن . تایح  يهلعـش  كدنا  شهاک 
کی ناونع  هب  ندـش  یقلت  قلطم  هقـالع و  نیا  هکنیا  هن  دـشابیم ، محازم  لـماوع  رگید  یعیبط و  تاـفآ  زا  نآ  يرادـهگن  ظـفح و  لـماع 
ياقبا ظفح و  يارب  ندش  یقلت  قلطم  هقالع و  نیا  يهفسلف  تمکح و  رتنشور  ترابع  هب  تسا ، هدش  طبـض  زین  یتسه  ناهج  رد  تیعقاو 

تهج هب  تسا ، تاـیح  نتفاـی  ناـیاپ  ضارقنا و  اـهنآ  زا  یکی  هک  یتسه  نیداـینب  نیناوق  رب  یـشکرس  ناـیغط و  هن  تسا ، تاـیح  يراـیتخا 
. درادن اهنآ  ندرک  فرطرب  رد  يرایتخا  تسا و  ناوتان  اهنآ  يریگولج  زا  یمدآ  هک  يدنمورین  محازت  ای  و  نآ ، ياهورین  شهاک 
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تسیاشان نارواد  هبطخ 017-

هحفص 184] ]
: تسا فنص  ود  دنوادخ  دزن  رد  مدرم  نیرتضوغبم   ) هسفن یلا  هللا  هلک  لجر و  نالجر : هللا  یلا  قئالخلا  ضغبا  نا  مهدفه  يهبطخ  ریسفت 

دوخ رودب  مدرم 1 - لام  ناج و  زا  تیامح  هتـسیاشان  نایدصتم  فاصوا  تسا .) هتـشاذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یفنـص  - 1
دروم ار  وا  شینابر  رهم  تمکح و  يور  زا  هدیناشوپ و  ناسنا  نت  رب  یتسه  هماج  يزاینیب ، لامک  رد  هک  ضایف  كاپ  تاذ  نآ  دـنچیپیم 
بلـس وا  زا  ار  شایهلا  رهم  تیاـنع و  تلع  نودـب  هن  و  دروآیمرد ، وا  نت  زا  لـیلدیب  ار  یتـسه  هماـج  نآ  هن  تـسا ، هداد  رارق  شتیاـنع 

اب ار  یمدآ  نت  ات  تسا ، هتخادـنا  وپاکت  هب  فیرـشت  میرکت و  اب  یتسه  يهنهپ  رد  ار  ناسنا  هک  قلطم  زاینیب  نوچ و  یب  دـنوادخ  دـنکیم .
رد شنت  زا  ار  وا  نیـشیپ  يهماج  دـیاراین ، تسا ، هتخود  دوجو  هاگراک  یلاع  یناـبم  طاـیخ  هک  يرت  تمظع  اـب  رترخاـف و  یتسه  يهماـج 
ایآ  ) دیدج قلخ  نم  سبل  یف  مه  لب  لوالا  قلخلاب  انییعفا  میدومن ) داجیا  يرگید  تقلخ  رد  ار  وا  سپس   ) رخآ اقلخ  هاناشنا  مث  دروآیمن .

خـسنن ام  تشاذگ .) دنهاوخ  هزات  شنیرفآ  هب  ماگ  هک  دننادب  دیاب  دـننک ، هابتـشا  دـیابن  نانآ  ! ) میتشگ ناوتان  ناسنا  نیتسخن  شنیرفآ  اب  ام 
ار یتمالع  تیآ و  چیه  ام   ) اهلثم وا  اهنم  ریخب  تان  اهسنن  وا  هیآ  نم 

زا هچنآ  هک  درک  دـیاب  نیقی  سپ  میزاسیم .) شنیـشناج  ار  نآ  لثم  ای  نآ  زا  رتهب  هکنیا  رگم  میربیمن ، اهدای  زا  ار  وا  اـی  میربیمن  نیب  زا 
هب دوخ  هک  یمادام  دریگیم ، رارق  یگدنز  رابیوج  رد  یمدآ  هک  هظحل  نآ  زا  تسین . یندش  کشخ  دتفایم ، نایرج  هب  یهلا  ضیف  يایرد 

دادعتـسا تسا و  هدش  عورـش  الاب  زا  هک  هچنآ  اریز  ددرگیم ، تیدبا  يایرد  یهار  دیاین ، نوریب  رابیوج  نآ  زا  اهیراکبان  اهیدـیلپ و  تهج 
نوگانوگ ياهورین  اب  نادـجو و  لقع و  لاب  ود  يهلیـسوب  هک  یمدآ  نانچمه  دریذـپیمن . نایاپ  نیئاـپ  رد  دراد ، ار  ـالاب  يوس  هب  تشگرب 

زا هن  تسا ، هداد  رارق  شتیانع  دروم  لوقعم ، تاـیح  هب  لوصو  یگدـنز و  معط  ندیـشچ  يارب  هداد و  رارق  وا  راـیتخا  رد  ادـخ  هک  تعیبط 
هک لوقعم  تایح  هب  لوصو  يارب  وپاکت  رد  یمدآ  هک  هزادنا  ره  هکلب  ینامیشپ ، يور  زا  هن  دنکیم و  بلس  وا  زا  ار  شتیانع  جایتحا  يور 

رتشیب و ار  ینابر  تیانع  یگتـسیاش  دشوکیم ، نآ ، هب  لمع  رد  هدومن و  دـهعت  ساسحا  رتهب  رتشیب و  تسا ، هتـسویپ  يدـبا  تایح  هب  اعطق 
نیب زا  يارب  یتلع  چیه  هک  یهلا . تمظع  عاعش  هب  نتسویپ  یگتسیاش  ینعی  ندوب ، يدنوادخ  تیانع  دروم  نیاربانب ، دروآیم . تسدب  رتهب 

الابب ص هتفرگ و  هک  یبانط  نامه  زا  رگید  راب  دوخ  هکنآ  زج  درادن ، دوجو  یگتسویپ  نیا  نتفر 
هار كدنا  كدنا  دنوش : هتشاذگاو  دوخ  هب  دنـشاب و  لامک  يوس  هب  دوخ  هار  نزهار  رگید  ترابع  هب  دیایب . نیئاپ  هب  ور  تسا ، هدرک  دوع 

يور كدنا  كدنا  شرش  روش و  زا  هجاوخ  دزیرگیم  نیتسوپ  وا  اب  دینادرگ  قشع  شرـس  ردنا  داتف  ون  کسج  گرم و  شرز  میـس و  دز 
خاش كدنا  كدنا  شرد  زا  یلاباال  قشع  دنار  داشگرد  يو  رب  هشیدنا  هسوسو و  شرت  مشچ  دش  کشخ  كدنا  كدنا  دش  درز  شخرس 

داد قشع  شرد  هقرخ  تلاح  دجو  تفر  زود  هقرخ  فراع  تشگ  كدنا  كدنا  شروآ  خیب  گر  دش  هدـیرب  نوچ  دـش  کشخ  شگرب  و 
ار قشع  شرخآ  ردـنا  رخ  ددـنخیم  کـیل  هلفاـق  زا  دـنام  هک  دـیرگیم  هجاوـخ  شربـلد  دـیابن  سپ  نیز  شرب  رد  داـهن  ملاـع  نیرب  لد  و 

شرگـشلرس سگمرخ  دـش  تبقاع  تسـشن  نیگرـس  رب  تشاذـگب  ار  کلم  شربنع  دـش  رخ  نیگرـس  مرجـال  تفرگ  رخ  مد  تشاذـگب و 
شرگید ياهخاش  میامن  او  نیا  زا  دـیان  او  مرـش و  مرادـن  رگ  شرگ  نوچمه  دـهد  شراخ  یمه  هک  لایخنآ  تسا و  هسوسونآ  سگمرخ 

( میربیم راکب  ارگ  تسپ  یناسنا  سفن  موهفم  يارب  ار  یعیبط  دوخ  ثحبم  نیا  رد   ) نتـشیوخ سفن  هب  یمدآ  ندش  راذـگاو  يانعم  تسنیا 
ره رد  ار  لوپ  یعیبط  دوخ  اریز  ددرگیم ، ورهار  ناسنا  نزهار  تسا ، یگدـنز  يهرادا  يارب  دودـحم  یلیاسو  اهنت  هک  اـیند  رز  میـس و  - 1

دشاب هک  یلکش 
ياهـشزرا بیترت ، نیدب  دوش . مادختـسا  دیاب  يزیچ  هچ  رد  تسا و  هدمآ  تسدب  اجک  زا  هک  درادـن  نآ  اب  يراک  دـهدیم و  رارق  قوشعم 

یتاذ ياهشزرا  همه  دناوتیم  ناروحمدوخ  يدرخبان  تلع  هب  تسا و  يرابتعا  شزرا  ياراد  هک  ياهدیدپ  رب  دوشیم و  هدیرب  قلطم  لامک 
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هتشاذگاو ناشیعیبط  دوخ  هب  هکنانآ  - 2 تسا . یعیبط  دوخ  هب  ندـش  هتـشاذگاو  تاصتخم  زا  یکی  نیا  دزرویم . قشع  دزیرب ، مه  رد  ار 
نادـجو میلـس و  لقع  هب  یکتم  قشع  زا  تسترابع  یـساسا  نکر  نیا  دـناهرهبیب ، لوقعم  تایح  ناکرا  نیرتیـساسا  زا  یکی  زا  دـناهدش ،

ورف یقیقح  قوشعم  نآ  هب  قاع  ندیـسر  ات  دـیآیم و  دوجو  هب  قلطم  لالج  لاـمج و  يوراـیور  یمدآ  نتفرگ  رارق  اـب  هک  ترطف  لاـعف و 
ناهج راک  يزور  هن  را  وش  قشاـع  تشگ : دـهاوخن  هدـناوخ  یتسه  هاـگراک  زا  یـسرد  نآ  نودـب  هک  تسا  قشع  ناـمه  نیا  دنیـشنیمن ،
یعیبط دوخ  هب  یمدآ  ياهندش  هتشاذگاو  زا  رگید  یکی  قشع  نیا  زا  تیمورحم  ظفاح  یتسه  هاگراک  زا  دوصقم  سرد  هدناوخان  دیآرس 

ناور زغم و  يهدننک  کلهتـسم  ساسایب و  ياههشیدـنا  اههسوسو و  هب  ار  دوخ  ياج  یمدآ  داهن  زا  نتـسبرب  تخر  اب  هک  تسا  نتـشیوخ 
يرگید زورب  اب  کی  ره  هک  ضقانتم  ياهنیقی  عطق و  اهدیدرت و  نخان  اب  حور  رـس  ندیراخ  زج  هسوسو  تسیچ ؟ هسوسو  دنکیم . یلاخ 

یتسین هار 
درادیم شوخلد  شاهیاپیب  تقوم و  رایـسب  تذل  هب  دراخیم و  ار  دوخ  هک  رگناسنا  نانوچ  تسین ، يرگید  زیچ  دـنریگیم ، شیپ  رد  ار 

هاگ اهمسبت و  نیرتینعم  رپ  اب  هارمه  یهاگ  هک  هدـش  دیعـصت  تاناجیه  تاساسحا و  - 3 دروآیم . لابند  هب  ار  شناج  مسج و  یهاـبت  هک 
یلاـخ ماـخ  تاـساسحا  فطاوع و  ناـمه  هب  ار  دوخ  ياـج  دـنوریم و  نیب  زا  دنـشکیم و  رب  رـس  قوـش ، کـشا  یتارطق  اـب  هارمه  رگید 

-4 دناهدروآرب . مخت  زا  رس  یگزات  هب  هک  شیاههچب  رود  هب  ندش  هقلح  دوخ و  هب  بسانم  ذیاذل  ندیـشچ  عقوم  رد  مه  یعفا  هک  دننکیم 
هدـش هتـشاذگاو  دوخ  هب  هک  ناسنا  نآ  رد  دـشاب ، هدوب  هدراب  ياههخاش  دـلوم  ياهنب  خـیب و  دـناوتیم  کی  ره  هک  یناور  ياههشیر  نآ 

هک یناسنا  نآ  رد  - 5 شلابندب . هدنزاس  تازایتما  اهغوبن و  دریمیم و  شیاهدادعتسا  هک  ینعم  نیا  هب  ددرگیم . هابت  دکـشخیم و  تسا ،
شاهجنکـش هک  تسا  ناـیرج  رد  یمئاد  ینرود  داـضت  کـی  دـشاب ، رادروخرب  يرایـشوه  كدـنا  زا  رگا  تسا ، هدـش  هتـشاذگاو  دوخ  هب 

کیل هلفاق  زا  دـنام  هک  دـیرگیم  هجاوخ  اهلاگنچ  نیمز  ردـنا  هدز  نت  اهلاب  الاب  حور  هداشگرب  زا : تسترابع  نامایب  داـضت  نیا  دـهدیم .
رتش قوشعم )  ) يوه دروم   ) نافلتخمل اهایا  ینا و  يوهلا و  یمادق  یفلخ و  یتقان  يوه  شرخآ  ردنا  رخ  ددنخیم 

ای داضت ، نیا  یئاـهن  يهراـچ  تسا ) فلتخم  رگیدـکی  اـب  اـم  تکرح  تهج  دـصقم و  تسا . میور  شیپ  نم  قوشعم  نم و  رـس  تشپ  نم 
يهفـسلف ندرک . تکرح  الاب  هب  ور  ندـمآرد و  يروحم  دوخ  زا  ای  تسا و  يرایـشه  يهدـننک  دوباـن  ياـهیتسم  ریدـخت و  هب  ندز  تسد 

تسین دیدرت  ياج  و  دسانـشیمن . العا  لامک  زج  یفده  هک  تسا  لوقعم  تایح  تیبذاج  زا  ندش  هدیرب  هناگجنپ ، ياهتراسخ  نیا  نشور 
نوگرگد تخادرپ و  وپاکت  هب  دـیاب  نآ ، هب  لوصو  يارب  هک  تسا  یئـالعا  يهجرد  رد  هدوب و  یعیبط  دوخ  زا  نوریب  ـالعا  لاـمک  نیا  هک 
کلهتسم یعیبط  دوخ  يهرـصاحم  رد  دشابن ، نآ  يارب  زاورپ  يهدامآ  دنکن و  كرد  ار  لماکت  جارعم  هک  یـسک  رگید  ترابع  هب  تشگ .

جارعم نوـچ  هکلب  رمق  اـت  ینیمز  جارعم  وـچ  هن  يرآ : تسین . یئاـضف  رگید  تارک  هب  نیمز  يهرک  زا  نتفر  جارعم ، نـیا  تـشگ . دـهاوخ 
ار لادتعا  وردوخ  روحم  دوخ  - 2 ددرگیم ) فرحنم  لادتعا  هار  زا  يدنوادخ  ضوغبم  نآ   ) لیبسلا دـصق  نع  رئاج  وهف  رکـش  ات  یلکلک 

ياپ شیپ  ار  یلوصا  نیناوق و  هراومه  لوقعم ، فدـه  هب  هتـسباو  تاـیح  دـنکیمن  تکرح  ریـسم  نآ  رد  دسانـشب ، مه  رگا  دسانـشیمن و 
ناوتیم هن  دـیامنیم ، لاغـشا  ار  یمدآ  دوجو  رـساترس  يروحم  دوخ  هک  ماگنه  نآ  زا  تساـههداج . نیرتلدـتعم  هک  دـنارتسگیم  یمدآ 

یصخش نینچ  تاساسحا  يور 
نیا دریگیم ، عاـمتجا  يهنهپ  شیوخ و  يدرف  يهزوح  رد  هک  یئاهمیمـصت  اـههدارا و  يور  هن  شیاههشیدـنا و  يور  هن  دومن و  هبـساحم 

يریذپان هبساحم  نیا  يهدننک  عناق  لیلد  دریذپیمن . یباسح  چیه  شیاهتیلاعف  یعیبط و  دوخ  هک  تسا  نآ  يارب  تابـساحم  زا  زواجت  همه 
نانچنآ يروحمدوخ  تسا . نشور  الماک  تسا ، نآ  يهدـییاز  نوناق  لصا و  هب  یئانتعایب  هک  تاـیح  يارب  راـیعم  وگلا و  ندوبن  هب  رظن  اـب 

دوخ تقیقح  رد  سپ  دشخبب . مروت  دیامن و  هرادا  هبـساحم  يور  زا  دناوتیمن  مه  ار  یعیبط  دوخ  یتح  هک  تسا  سانـشان  دـح  نیعت و  یب 
مینک ضرف  مه  رگا  دروب . شیپ  زین  دوخ  يدوبان  یفن و  ات  دـناوتیم  تسا ، نتـشیوخ  هب  ندـش  هتـشاذگاو  تاصتخم  زا  یکی  هک  يروحم 

فرطب ار  وا  هک  درادن  ینرود  يهدـننک  میظنت  لماع  دـهدب ، صیخـشت  ار  نآ  زا  زواجت  لادـتعا و  دـشاب  هتـسناوت  روحم  دوخ  صخـش  هک 
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هک درادـن  رگید  يزیچ  تفـص  موم  عیام و  دوخ  زج  تسا ، هدـش  هتـشغآ  نتـشیوخ  هب  هک  يروحم  دوخ  رگید ، ناـیب  هب  دـناشکب . لادـتعا 
لصا دض  نانخس  اب   ) هلالض ءاعد  هعدب و  مالکب  فوعشم  دورگب . نآ  لدتعم  دودح  هب  هدومن و  هبـساحم  زیچ  نآ  اب  ار  دوخ  يریگعضوم 

دعتـسم صاخـشا  ندرک  ادیپ  لصا و  زا  نتخیرگ  ینعی  يراذـگ ، تعدـب  زا  ناروحمدوخ  - 3 درادیم ) شوـخ  لد  یهارمگ  هب  توـعد  و 
اش یهارمگ  يارب 

رد هک  نید  زا  يزیچ  ندومن  نوریب  ای  تسین و  نید  زا  هک  نید  رد  يزیچ  ندرک  دراو  زا  تسترابع  تعدـب  صاخ  يانعم  دـنوشیم  ناـمد 
لئاسم دـننام  هک  تسین  نانچ  تسین و  یهیدـب  نشور و  مدرم  يهمه  يارب  ینید  فیلاکت  دـیاقع و  يهمه  رگا  هکنیا  هب  رظن  اب  تسا . نید 

، يرظن ياهمتـسیس  رگید  دـننام  نید  رد  يراذـگ  تعدـب  ناـکما  اذـل  دـشابن ، فیرحت  نداد و  رییغت  لـباق  یناـگمه  سوملم  سوسحم و 
نایدا و رد  يوق ، يهدارا  ياراد  نارایـشه  غباون و  يهلیـسو  هب  هک  تسا  یئاهیگدـنزاس  راـکتبا و  زا  ریغ  يراذـگ  تعدـب  تسا . دوجوم 

ینعی دوشیم ، هدرب  راکب  میوش  رکذـتم  هک  ینعم  نیمه  رد  یهاگ  تعدـب  يهملک  دـیآیم . دوجو  هب  یلمع  یتفرعم و  ياهمتـسیس  ریاـس 
یلماکت و تفرـشیپ  يارب  ناشدوجو  هک  تسا  هدارالا  يوق  ناگدنزاس  نیرکتبم و  دوصقم  و  راصعا ، نورق و  ناراذگ  تعدـب  دـنیوگیم :

لوصا نآ  ياراد  مالسا  نید  هک  تهجنادب  دراد . ترورض  دیدج ، دیفم  يرورض و  ياهینوگرگد  اب  متـسیس  رد  هدش  تیبثت  لوصا  قیبطت 
اهنم يارب  یئاج  دـنک ، هرادا  ار  مدرم  لوقعم  تایح  دـناوتیم  راصعا ، نورق و  ياهینوگرگد  طیارـش و  يهمه  رد  هک  تسا  یلک  نیناوق  و 

. تسا لوقعمان  نید  نیا  رد  میتفگ ، ثحبم  زاغآ  رد  هک  صاخ  يانعمب  تعدب  ینعی  درادـن ، دوجو  مالـسا  نید  رد  ندومن  هفاضا  ای  ندرک 
مب تعدب  یلو 

رـضم اهنت  هن  دننکیم ، زورب  رمتـسم  روط  هب  هک  یتایعقاو  اب  مالـسا ، نیناوق  لوصا و  يهنارایـشوه  ياهقیبطت  یگدـنزاس و  راکتبا و  يانع 
هدرب راکب  صاخ  يانعم  نامهب  یمالـسا  گنهرف  رد  الومعم  هک  ار  تعدـب  حالطـصا  دـیاب  رما  تیاهن  دراد . یعطق  ترورـض  هکلب  تسین ،

، دنـشابیم تعدـب  هدام  نامه  زا  عیدـب  عدـبم و  عادـبا و  يهملک  هکنیا  اـب  دوش ، هتـشاذگ  راـنک  مهاـفت  ءوس  زا  يریگولج  يارب  دوشیم ،
، تفرگ رظن  رد  ناوتیم  ار  یلماوع  تسا ، عونمم  هک  صاخ  يانعمب  مالسا ، نید  رد  يراذگ  تعدب  يارب  دندرگیمن . مهافت  ءوس  بجوم 

ملـسم یمالـسا . لوصا  يهرابرد  راذـگ  تعدـب  صخـش  یعالطایب  لهج و  مکی - لـماع  مینکیم : حرطم  ار  مهم  لـماع  ود  هلمج  نآ  زا 
هک وا  دوخ  لثم  زج  یـسک  اریز  دـنک ، تیبثت  راهظا و  ار  دوخ  تعدـب  یمالـسا  هعماـج  رد  دـناوتیمن  عـالطایب  یلومعم  درف  ره  هک  تسا 

يراک نینچب  تردق ، عضوم  ای  الاب  ماقم  زا  دیاب  لهاج  راذگ  تعدب  نیاربانب ، درک . دـهاوخن  وا  تعدـب  زا  يوریپ  تسا ، مالـسا  هب  لهاج 
هک تـسا  يروآمرــش  ياههدـیدپ  زا  یکی  نـیا  دـنریذپب . ار  وا  تعدــب  تردــق ، ماـقم و  نآ  هـب  رظن  اـب  یلوـمعم  مدرم  هـک  دربـب  تـسد 

لیلد و چیه  و  دننادرگ ، دوخ  ياهتلاهج  شوختـسد  ار  مدرم  لوقعم  تایح  تشونرـس  دـنناوتیم  تردـق ، ماقم و  هب  هیکت  اب  یئاهتیـصخش 
مه زج  یتلع 

ار ضحم  خروم  کی  و  دنریذپب !! ار  یقوقح  لئاسم  رد  تعدـب  ریگمـشچ  نادیـضایر  کی  زا  الثم  دنـشاب !! هتـشادن  مه  تردـق  ماقم و  نا 
ناسنا کی  هک  ار  یتردق  ماقم و  رگا  دننکیم !! لوبق  يرکف  ربهر  ناونع  هب  ار  تسدربز  یهاپس  کی  و  دننکیم ! یقلت  هتسیاش  سانشناور 

يور زا  هک  درادـن  ناکما  دـنکن ، شومارف  ار  دوخ  ندوب  ناسنا  دـشاب و  هدوب  تسا ، ناسنا  وا  هکنیا  هب  یهاگآ  اـب  هارمه  دروآیم  تسدـب 
لماع نیا  هناروحم ، دوخ  تالیامت  سوه و  يوه و  مود - لماع  دراذگب . یتعدـب  دـنک و  رظن  راهظا  دـنادیمن  هک  هچنآ  يهرابرد  تلاهج 
طقاـس روحم  دوخ  صخـش  ربارب  رد  یبـتکم  متـسیس  نیناوق  لوصا و  ندوب  یتاـیح  تمظع و  هک  دـنزیم  رثوـم  تیلاـعف  هب  تسد  یماـگنه 

ناروحم دوخ  یهاوخدوخ  ربارب  رد  هک  تسا  یترورـض  تیعقاو و  نیمادک  یتسار  دوشیم . تام  اهنآ  هدـنزو  ناشخرد  گنر  ددرگیم و 
هکنیا يانعم  اریز  دوش  راذـگرب  يرگن  یحطـس  اب  دـیابن  تشذـگ  هک  هلمج  نیا  دزابن !؟ ار  دوخ  گـنر  دـهدن و  تسد  زا  ار  دوخ  تمظع 

دوـخ یهاوـخدوخ و  هکلب  دـنوشیم ، نوـگرگد  عـقاو  رد  اـهتیعقاو  هک  تسین  نآ  دـنهدیم ، تسد  زا  ار  دوـخ  تـمظع  نیناوـق  لوـصا و 
دوخ هب  هدـش  هتـشاذگاو  صاخـشا  نیا  درادـن . لوبق  دوخ  زج  ورملق  رد  ار  یتمظع  چـیه  شایعقاو  دوخ  تیهام  نتخاس  دوبان  اـب  يروحم 
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شر دوخ  هاگدید  زا  هک   ) یعیبط
اب مه  دنروخیم و  اهیهاوخدوخ  يهربوت  زا  مه  ینعی  دندرگیم  نامداش  هربوت  هب  روخآ  ندرک  هفاضا  زا  دشابیم ) يزاجم  دوخ  هتفای ، د 

لوقب هک  تسا  تهج  نیمهب  دننکیم ، يرادربهرهب  عامتجا  روخآ  زا  قطنم ، لصا و  یب  ياهتعدب  لیمحت  يارب  یناحولهداس  ندرک  ادـیپ 
يهلئـسم دنوریم . ورف  اهیداش  رد  نارگید  دوخ و  يهناراذـگ  تعدـب  نانخاس  نتخاس  لوبق  لباق  ندـنکارپ و  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

دازب لوا  هش  زک  دب  تنـس  تساهنآ : راثآ  رارمتـسا  دراد ، دوجو  شخب  تایح  دیفم  ياهتنـس  قطنم و  دض  ياهتعدـب  يهرابرد  هک  يرگید 
نیلوا متس ز  نوگناز  دنک  نیا  هچ  ره  هکناز  یتعاس  ره  دور  نیرفن  وا  يوس  یتنـس  شوخان  داهنب  وا  هک  ره  داهن  يو  رب  مدق  رگید  هش  نیا 

دوب دیآ  دوجو  رد  نادب  نآ  سنج  هک  ره  تمایق  ات  دنامب  اهتنعل  ملظ و  نامیئل  زو  دنامب  اهتنـس  دنتفر و  ناوکین  مک  شیب و  یب  ادخ  دیوج 
هدامآ يارب  ياهنیمز  وکین  ياهتنـس  هکنانچ  هتبلا  روص  خفن  ات  دوریم  قیالخ  رد  روش  بآ  نیریـش و  بآ  نیا  تسگر  گر  نادـب  شیور 
يربج لماع  هن  دنشابیم ، لوقعم  تایح  لالتخا  يارب  ياهنیمز  اهتعدب  نینچمه  نآ ، يربج  لماع  هن  دنشابیم  لوقعم  تایح  لئاسو  ندش 

اوتان تایعقاو  اب  سامت  زا  هک  یناسک  يارب  نامز  ياهکبرقع  روبع  گرم و  نآ .
اـهتمظع و هک  دراد  دوجو  مه  یخیراـت  رادـیاپ  نوناـق  نیا  رگید  فرط  زا  دروآیم . دوجو  هب  ناـگدرم  يارب  یجیردـت  زاـیتما  کـی  دـنن ،

يهیاس زیگناترفن  ای  هدنزاس  كرحم و  لماوع  لکش  هب  دنوشیم و  تبث  خیرات  قرورپ  باتک  رد  دنـشاب ، یلومعم  قوف  هک  یئاهیراکهبت 
هدافتسا راکهبت  ناهارمگ  يهدیسوپ  ياهناوختسا  زا  دنناوتیم  هک  هدنز  ناروحم  دوخ  ياهیزرو  ضرغ  موس - لماع  دننارتسگیم . ار  دوخ 

ياـطخ ناـگورگ  دوـخ  دنـشکیم و  شود  رب  ار  نارگید  ياـهاطخ   ) هتئیطخب نهر  هریغ ، اـیاطخ  لاـمح  دنـسرب . دوـخ  ياهفدـه  هب  هدرک 
هدوب رتریگمـشچ  هعماج  کی  رد  یمدآ  تیـصخش  هک  هزادـنا  ره  نارگید  مرج  لـماع  مه  دـنمرجم و  مه  ناروحم  دوخ  - 4 دنانتشیوخ )
نتفرگ رارق  یلومعم  ياهناسنا  تاصتخم  زا  یکی  اریز  دشابیم ، رثوم  هعماج  نوئش  ود  ارفا  رد  وا  ياهیتسپ  تمظع و  هزادنا  نامهب  دشاب ،

، یلومعم مدرم  يارب  یگدـنز  تشونرـس  نییعت  مهم  لماوع  زا  یکی  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیمهب  تساهتیـصخش ، تیبذاـج  رد 
یعطق و صیخشت  یگدنز و  تالکشم  كرد  زا  مدرم  نیا  یناوتان  دنیامن . حرطم  هعماج  رد  ار  دوخ  دناهتـسناوت  هک  دنتـسه  یئاهتیـصخش 
دـنروآیم و تسدـب  ریگمـشچ  ياهتیـصخش  هک  یتازایتما  نشتاد  هب  يدـج  يهقـالع  و  فرطکی ، زا  نآ  دـسافم  حـلاصم و  يهبناـج  همه 

هب د ناوارف  قایتشا 
دنناوتیم هک  دنتسه  یلماوع  رگید  فرط  زا  یهاوخدوخ ، سح  ياضرا  يارب  ای  لامک و  دشر و  هب  ندیسر  يارب  ای  هتسجرب  تافص  نتـشا 

مدرم يارب  یمرج  اـهنت  هن  یهاوـخدوخ  لـماع  ياـهنم  تسا و  یعیبـط  رما  کـی  اـبیرقت  هدـیدپ  نیا  دنـشکب . اهتیـصخش  لاـبند  هب  ار  مدرم 
رارق يرادربهرهب  دروـم  یقطنم  روـطب  رگا  هک  دوـمن  یقلت  كرحم  يورین  ناوـنع  هب  ار  هدـیدپ  نـیا  ناوـتیم  هـکلب  ددرگیمن ، بوـسحم 

تـشذگ تردق  نآ  مه  دنناوتان و  لماکت  نیناوق  لوصا و  اهتیعقاو و  كرد  زا  مه  یلومعم  مدرم  بلغا  اریز  دشابیم  دـیفم  الماک  دریگب ،
نانآ هک  یجیاتن  اهتیصخش و  هکیتروص  رد  دنوش ، هدیـشک  تایعقاو  يوس  هب  دوخ  هب  دوخ  هک  دنرادن  ار  یـصخش  ذئاذل  یهاوخدوخ و  زا 

رد نیاربانب ، دـشابیم . رتشیب  ناشکیرحت  تردـق  هدوب  رتسوملم  یلومعم  مدرم  يارب  دـنریگیم ، یعامتجا  یگدـنز  رد  دوخ  تازاـیتما  زا 
یقایتشا يهلیسو  هب  مدرم  داسف  زا  هدومن  حالصا  ار  دوخ  عضو  هک  تسنیا  اهتیصخش  فیلکت  اهتیـصخش ، زا  مدرم  تیعبت  يهدیدپ  حالـصا 

رایسب رادقم  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  يوریپ  يهدیدپ  نیا  رد  قیقد  يهظحالم  اب  دنـسارهب . دنـشاب و  رذحرب  دنراد ، نانآ  زا  يوریپ  هب  هک 
مشچ ياهتیصخش  تیبذاج  رد  نانآ  نتفرگ  رارق  لولعم  خیرات ، لوط  رد  یلومعم  مدرم  يونعم  يدام و  یگدنز  ياهیهابت  زا  یناوارف 

هدش حرطم  عماوج  مدرم  يارب  یتازایتما  ای  زایتما  نتـشاد  تهجب  هک  ناسنا  کی  نادجو  لقع و  هک  تفگ  دـیاب  هناعطاق  اذـل  دـشابیم  ریگ 
نایبرم ناملعم و  دننام  هدوب  سوملم  سوسحم و  تسا  نکمم  هیجوت  نیا  دشابیم . مدرم  نامه  ياهنادجو  لوقع و  يهدننک  هیجوت  تسا ،

ریغ سوسحم و  ریغ  یلکـش  هب  تسا  نکمم  و  دـهدب . رارق  ندـیدرگ  ریـسم  رد  ار  تیبرت  دروم  ملعتم و  نادـجو  لـقع و  میقتـسم  طـخ  اـب 
هجیتن نیا  میناوتیم  ننونکا  دنـشاب . هتـشاد  یهاگآ  ذوفن  نآ  هب  مدرم  هکنآ  نودب  یتح  دیامن ، ذوفن  مدرم  ياهنادجو  لوقع و  رد  سوملم 
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زا هعماج  نآ  مدرم  ددرگیم ، دنمهرهب  دوخ  يهعماج  ياههتخودنا  تایبرجت و  زا  هچنانچ  هدنزاس  دنمدرخ و  تیـصخش  کی  هک  میریگب  ار 
و ددرگیم . روهرهب  دریذـپیم و  فاطعنا  ضورفم ، تیـصخش  هب  دوخ  نداد  قیبطت  يارب  هدـش  رثاتم  هدـنزاس  دـنمدرخ  نآ  نادـجو  لقع و 

هعماج کی  مدرم  ینالضع  يرکف و  ياههتخودنا  تایبرجت و  زا  هکنیا  اب  دساف ، ریگمشچ  تیـصخش  کی  هک  تسا  حیحـص  زین  سکعلاب ،
هب نانآ  ندرک  راداو  مدرم و  نآ  ياهنادـجو  لوقع و  ندرک  دـساف  دزادرپیم  هک  یـضوع  تلاذر ، تحاقو و  لامک  اـب  ددرگیم ، دـنمهرهب 

دنوشیم و مه  راکبلط  هناراکهبت  يهلماعم  نیا  رد  دسفم  دساف و  ياهتیصخش  نیا  هک  تسا  یتفگـش  ياج  دشابیم . فارحنا  اطخ و  مرج 
یعضو

ریگمـشچ نادرخباـن  نیا  دـنیامن !! فارتـعا  دوـخ  روـصق  یگدنمرـش و  هب  ناـنآ  زا  لـیلجت  مارتـحا و  يهراـبرد  مدرم  هک  دـنروآیم  شیپ 
شزوـپ و لـماع  یتـح  هک  درک  دـنهاوخ  كرد  یبوـخب  دوـخ  ساـسح  نادـجو  اـب  هدـنیآ  اـی  لاـح  رد  مدرم ، نآ  هرخـالاب  هک  دـننادیمن 
. تسا هدوب  نادجو  لقع و  دض  ناریگمـشچ  نآ  يهنارهام  يراکبان  لولعم  دوخ  دناهدرک ، ساسحا  هناراکهبت  يهلماعم  رد  هک  یگدنمرش 

میردقیب تفگ : دـنهاوخ  دـنوش ، اهر  یتخبدـب  مرج و  لماوع  نآ  نیغورد  تیبذاج  زا  دنتـسناوت  مدرم  هک  ماگنه  نآ  رد  هک  تسا  یعطق 
زا یکی  یـشزرایب  يردـقیب و  نیا  دوخ  هک  درک  دـنهاوخ  كرد  ار و  شیوخ  رادـیرخ  زوـنه  ماهدنمرـش  نم  دـیرخ و  مچیه  هب  هک  رگن 

تـسا نکمم  تسا . هدوب  تفـص  سگم  ناوتان  راکـش  يارب  یتوبکنع  ياهرات  ناگدنفاب  نآ  نیغورد  تیبذاج  رد  نانآ  نتفرگ  رارق  جیاتن 
تحت هک  ار  یناسک  دودحمان  ياهاطخ  تسا  نکمم  روطچ  لاحنیا  اب  تسا ، یناگدنز  زا  دودحم  یتدـم  ياراد  تیـصخش  کی  دـیئوگب ،

رارق اهیهاوخدوخ و  زا  هک  دودحمان  ذیاذل  نآ  اریز  تسا ، نشور  ضارتعا  نیا  خساپ  دشکب ؟ شود  رب  دـناهدش ، اهاطخ  بکترم  وا  ریثات 
وا تیـصخش  ریثات  تحت  رد  مدرم  هک  دـشاب  هدوب  اهاطخ  نآ  رفیک  لداـعم  دـناوتیم  تسا ، هدرب  دوخ  تیـصخش  تیبذاـج  رد  مدرم  نداد 

خش داعبا  رد  یلیلحت  دناهدش . بکترم 
خـیرات و كرحم  لماع  دـیوگیم : هک  میریذـپیمن  ار  یطارفا  يهرظن  نیا  ام  دـنوشیم  رثاتم  اهتیـصخش  زا  هک  خـیرات  هعماـج و  اـهتیص و 

شقن یناسنا  ياهندـیدرگ  هیجوت  تعیبط و  حوطـس  يالبال  ندرک  زاب  رد  هک  دنتـسه  یئاهتیـصخش  عماوج ، تـالوحت  يهدـنروآ  دوجوب 
دوجو هب  خـیرات  هعماج و  رد  يریثاـت  هنوگچیه  اهتیـصخش  دـیوگیم : هک  میراذـگیم  راـنک  مه  ار  یطیرفت  يهدـیقع  نآ  دـنراد . يرثوم 

دوخ عونتم  داعبا  لوا : عون  میریگب : رظن  رد  ار  یساسا  داعبا  عون  هس  دیاب  اهتیصخش ، ریثات  یگنوگچ  رادقم و  حیـضوت  يارب  ام  دنروآیمن .
اهنآ رد  تیصخش  هک  خیرات  داعبا  موس : عون  دندرگیم . حرطم  دننکیم و  زورب  نآ  رد  اهتیصخش  هک  ياهعماج  داعبا  مود : عون  تیـصخش 

دـنیآیم و دوجوب  تعیبط  نیناوق  يارجم  رد  مدرم  ریاس  دـننام  اهتیـصخش  مکی - دـعب  تیـصخش  عونتم  داعبا  لوا - عون  دوشیم . سکعنم 
اـشنم هک  تساهتیـصخش  یعیبط  یناور  ای  يزغم  تاصتخم  مود : دعب  دـنرادن . رگید  نامدرم  اب  یتوافت  دـعب  نیا  هب  رظن  اب  دـننکیم . دـشر 

نونکات هک  دـشاب  یلماوع  رگید  اـی  تثارو ، لـماوع  هب  طوبرم  تسا  نکمم  تاـصتخم  نیا  دـشابیم . ناـنآ  رد  صوصخم  تازاـیتما  زورب 
دنناسریم و ق تیلعف  هب  ار  یناور  ای  يزغم  تاصتخم  نآ  هک  تسا  يرایتخا  ياهشالت  اهششوک و  موس - دعب  دناهدنام . لوهجم  ام  يارب 

ندـیناسر تیلعف  هب  رد  هک  گرزب  نایبرم  ناملعم و  اهتیـصخش و  نآ  نایم  طابترا  ندـش  رارقرب  مراـهچ  دـعب  دـنزاسیم . يرادربهرهب  لـبا 
دنیآیم و دوجوب  اهنآ  رد  اهتیصخش  هک  یعامتجا  ای  یئایفارغج  طیحم  مجنپ - دعب  دشخبیم . قیمع  ریثات  نانآ  یناور  ای  يزغم و  ياهورین 

روآزایتما رـصنع  دنچ  ای  کی  دننکیم و  زورب  اهتیـصخش  نیا  یگدنز  هار  رـس  رد  هک  هدشن  هبـساحم  ثداوح  مشـش - دعب  دننکیم . دشر 
تیصخش ریگمشچ  تیعقوم  هک  نآ  یصاصتخا  لوصحم  زایتما و  متفه - دعب  دنرادیماو . تیلاعف  هب  ار  اهنآ  هدومن  کیرحت  ار  تیـصخش 
تیـصخش ندش  حرطم  بجوم  هک  یـصاصتخا  لوصحم  نآ  رثات  تیفیک  تیمک و  متـشه - دعب  دنکیم . نییعت  خـیرات  رد  هعماج و  رد  ار 

هب لوصو  هار  رد  ار  دوخ  یگدنز  دشابیم و  هتـسباو  اهنآ  هب  تیـصخش  هک  يدیاقع  نامرآ و  مهن - دعب  تسا . هتـشگ  خیرات  ای  هعماج  رد 
دهعت و ساسحا  مهدزای - دعب  اهناسنا  صوصخ  يهرابرد  تیصخش  یبایزرا  تخانـش و  مهد - دعب  دیامنیم . هیجوت  دیاقع  اهنامرآ و  نآ 

دعب تسا . هدروآ  تسدـب  هک  يزایتما  نآ  صوصخ  رد  تیلئـسم  دـهعت و  ساـسحا  مهدزاود - دـعب  یمومع  روطب  یگدـنز  رد  تیلوئـسم 
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رییغت ضرعم  رد  ار  تیـصخش  هک  یتالوحت  اهینوگرگد و  مهدراهچ - دعب  نتـشیوخ . تیـصخش  يهرابرد  یبایزرا  یگنوگچ  مهدزیس -
دعب پ دنهدیم . رارق  داعبا 

زورب نآ  رد  اهتیـصخش  هک  ياهعماج  داعبا  مود - عون  دراد . راـیتخا  رد  هک  یتازاـیتما  اـی  زاـیتما و  يهراـبرد  تیـصخش  تیریدـم  مهدزنا -
يداژن و تاصتخم  مود - دعب  دننکیم  یگدنز  دحتم  تیریدم  اب  هک  ییاههورگ  دارفا و  لکـشت  مکی - دعب  دـندرگیم  حرطم  دـننکیم و 

رگید ربارب  رد  هعماج  تیعقوم  مراهچ - دعب  هعماج . یقالخا  ینید و  یقوقح و  يداصتقا و  ياهتیمک  موس - دعب  هعماج . یطیحم  یخیرات و 
نایرج طوقـس و  هب  ور  لماکتب و  ور  رظن  زا  هعماج  تیعقوم  مجنپ - دـعب  دنـشاب . هتـشاد  رثات  ریثاـت و  رگیدـکی  رد  دـنناوتیم  هک  یعماوج 
هعماج رد  هک  یئاهتیـصخش  تیفیک  تیمک و  متفه - دـعب  اهتیـصخش . زورب  عقوم  رد  هعماج  یگدامآ  لمعلاسکع و  مشـش - دـعب  طسوتم 

دعب کلذ . ریغ  یعیبط و  تافآ  گنج و  دـننام  رثوم  ياهدادـیور  اب  هعماج  نتفرگ  رارق  يورایور  یگنوگچ  متـشه - دـعب  دـننکیم . زورب 
طاـبترا یگنوـگچ  مهدزاـی - دـعب  هعماـج . رد  درف  يدازآ  یگنوـگچ  رادـقم  مـهد - دــعب  رگیدــکی . اـب  هعماـج  رد  دارفا  طاـبترا  مـهن -

طابترا یگنوگچ  مهدزیس - دعب  هعماج . اب  هعماج  يرکف  ناربهر  طابترا  یگنوگچ  مهدزاود - دعب  هعماج . اب  هعماج  یسایس  ناگدننادرگ 
تیـصخش هک  خیرات  داعبا  موس - عون  نآ . ماع  يانعم  هب  یگنهرف  ياهتیلاعف  اهدومن و  مهدراهچ - دعب  اهتیـصخش . اب  هعماج  ناگدـننادرگ 

نآ م رد 
هتـشذگ هب  ناـمزمه ، اهدادـیور و  بقاـعت  یلولعم و  تلع و  تواـفتم  عون  هس  اـب  هک  یئاهدادـیور  ثداوح و  مکی - دـعب  دوشیم  سکعن 

ریـسفت و يارب  هدش  هتخانـش  لوصا  نیناوق و  موس - دعب  دنکیم . تکرح  اهنآ  يانبم  رب  خیرات  هک  یلوصا  نیناوق و  مود - دعب  دـناهدیزخ .
دعب اهدادـیور . شیامن  رد  نامز  تشذـگ  ریثات  تیفیک  تیمک و  مجنپ - دـعب  هعماج . خـیرات  صاخ  عونت  مراـهچ - دـعب  خـیرات . حیـضوت 

طابترا متـشه - دـعب  خـیرات . كرحم  لماوع  ای  لماع  متفه - دـعب  اهتیـصخش . شیاـمن  رد  ناـمز  تشذـگ  ریثاـت  تیفیک  تیمک و  مشش -
- مهد دـعب  دوخ . خـیرات  رد  عماوج  یئایفارغج  ياهطیحم  ریثاـت  یگنوگچ  رادـقم و  مهن - دـعب  رگیدـکی . اـب  طوبرم  ياـههعماج  خـیراوت 

خیرات لک  ایآ  یچیپرام ؟ ای  تسا  میقتـسم  ندوب ، یلماکت  ضرف  رب  و  تسا ؟ یلماکت  هعماج  ره  خـیرات  ایآ  خـیرات ، رد  تکرح  یگنوگچ 
عاونا داـعبا  زا  کـی  ره  هک  تسا  ملـسم  یچیپراـم ؟ اـی  تسا  میقتـسم  دراد ، یلماـکت  تکرح  رگا  و  هن ؟ اـی  دراد  یلماـکت  تکرح  يرـشب 
خیرات نارگـشواک  یـسانشهعماج و  رد  ناققحم  ناسانـش و  ناسنا  ثحب  دروم  اهنآ  زا  يرادـقم  نونکات  هک  دراد  یناوارف  ثحابم  هناگهس 

تیـصخش و هناگتفه  یـس و  داعبا  زا  کـی  ره  اـب  اهتیـصخش  تیعقوم  هبـساحم  هک  تسین  يدـیدرت  هنوگچیه  ياـج  زین  تسا . هتفرگ  رارق 
ار م یصاخ  لئاسم  خیرات  هعماج و 

ریثاـت تیعقوم و  یباـیزرا  نییعت و  يارب  هناـگهس  عاونا  زا  دـعب  دـنچ  هظحـالم  تسا ، اـم  ینونک  ثحب  هب  طوـبرم  هک  هچنآ  دـنکیم . حرط 
اهتیـصخش متفه  دعب  مکی - ثحبم  مینکیم : یـسررب  ریز  ثحبم  دنچ  رد  ار  یبایزرا  نییعت و  نیا  دشابیم . خیرات  هعماج و  رد  اهتیـصخش 

زا زایتما  نیا  رگا  دنکیم . نییعت  خیرات  رد  هعماج و  رد  ار  تیصخش  ریگمشچ  تیعقوم  هک  نآ  یـصاصتخا  لوصحم  زایتما و  زا  تسترابع 
دننام اهناسنا  يدام  روما  رد  تالوهجم  فشک  سکیا و  يهعـشا  تیبذاج و  هتیـسیرتکلا و  فشک  دـننام  تعیبط ، رد  فاشتکا  ياههدـیدپ 
يارب بسانم  یگدامآ  لمعلاسکع و  هعماج  رگا  دـشاب ، هدوب  کلذ  ریغ  نوگانوگ و  ياهنیـشام  عارتخا  اـهنآ و  يهجلاـعم  اـهيرامیب و 

راک نادیم  ندرک  زاب  هب  زین  هعماج  ناگدننادرگ  و  هعماج ) مشش  دعب   ) دشاب هتشاد  اهتیـصخش  هنوگنیا  زا  یقطنم  يرادربهرهب  ندینارورپ و 
دنناوتیم هدوب و  هعماج  تفرـشیپ  لماوع  نیرتیلاع  زا  یکی  اهتیـصخش  هنوگنیا  هعماج ) مهدزیـس  دعب   ) دنهدب ناشن  هقالع  غباون  نیا  يارب 

هک نآ  یـصاصتخا  لوصحم  زایتما و  رگا  مود - ثحبم  خیرات ) متفه  دـعب   ) دنـشاب هدوب  خـیرات  كرحم  لماوع  ای  لماع  يارب  ماخ  يهدام 
قوقح و ا دننام  دشاب ، یناسنا  لئاسم  هب  طوبرم  دنکیم ، نییعت  خیرات  رد  هعماج و  رد  ار  تیصخش  ریگمشچ  تیعقوم 

ینوگرگد هعماج ) مشـش  دـعب   ) هب رظن  اب  هعماج  رد  میقتـسم  روطب  دـنناوتب  رگا  اهتیـصخش  هنوگنیا  کـلذ ، ریغ  قـالخا و  نید و  داـصتق و 
تبث خیرات ) متفه  دعب   ) خـیرات كرحم  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  دـنناوتیم  دـشاب ، هدوب  قیمع  هدرتسگ و  ینوگرگد  نیا  دـنیامن و  داجیا 
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ریثات هک  دنتـسه  خـیرات  هعماج و  رد  ینوگرگد  يارب  یماخ  هدام  دنـشاب ، هتـشادن  میقتـسم  روطب  ینوگرگد  داـجیا  تردـق  رگا  و  دـنوش .
قمع هب  طوبرم  خیرات  رد  شساکعناو  هدوب  نآ  ناگدننادرگ  هعماج و  یگدامآ  لمعلاسکع و  هب  هتسباو  تیصخش ، نآ  زایتما  ریکگمشچ 
هدوب هعماج  یگدـننادرگ  تیریدـم و  هب  طوبرم  نآ ، یـصاصتخا  لوصحم  زاـیتما و  رگا  موس - ثحبم  دوب . دـهاوخ  ریثاـت  نآ  شرتسگ  و 

ندروآرب هب  هقالع  هدوب و  رتیلاع  تیصخش ) مهن  دعب   ) دهعت ساسحا  تخانش و  رظن  زا  هک  هزادنا  ره  گرزب ، نارادمتـسایس  دننام  دشاب ،
روبزم تازایتما  هک  هزادنا  ره  دوب و  دهاوخ  رشیب  هعماج  رد  تیـصخش  رثا  يهمادا  ذوفن و  داشب ، هتـشاد  مهدراهچ ) دعب   ) یناسنا ياهنامرآ 

، دراذـگب ریثاـت  تسا ، هدرک  زورب  نآ  رد  تیـصخش  هک  هعماـج ) مراـهچ  دـعب   ) هعماـج نآ  هب  طوـبرم  عـماوج  رد  دـناوتب  دـشاب و  رتيوـق 
رد هک  هچنآ  مراهچ - ثحبم  دـیامن . دوعـص  خـیرات  كرحم  لـماوع  زا  یکی  دـح  اـت  تسا  نکمم  هدوب و  رتیلاـع  خـیرات  رد  شـساکعنا 

خش نتخاس 
ناگدننادرگ ششوک  هب  طوبرم  هک  تادهعت  ساسحا  دادعتسا  ندش  روراب  نانآ و  يریگارف  نارود  دراد ، یتایح  تیمها  هدنزاس  ياهتیص 

لقتسم تیلاعف  نارود  يانثتسا  هب  مینک  تقد  تسرد  رگا  اریز  دشابیم ، نانآ  تیلوئسم  دیدش  ساسحا  هعماج و  يرکف  ناربهر  یـسایس و 
هک ماگنه  نآ  رد  هچ  هعماج و  ياضعا  رد  یلومعم  تیوضع  يریگارف و  نارود  رد  هچ  اهتیـصخش ، غباون و  يهمه  یـسایس ، ياهتیـصخش 

لماوع تروصب  تسا  نکمم  نانآ  يهرابرد  حیحـص  تیریدم  نودب  هک  دنتـسه  یماخ  داوم  دـننام  تسا ، هدیـسر  تیلعف  هب  نانآ  يروراب 
هعماج داسفا  رد  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  غوبن و  هک  ار  اهتیـصخش  نآ  دـیلپ  ریثات  میناوتیم  هناگراهچ ، ثحابم  يهظحالم  اـب  دـنیآرد . رـضم 

ياهتیصخش عون  ود  نیاربانب ، مینک . كرد  دنزاسیم ، لتخم  ار  اهناسنا  تایح  یقطنم  لوصا  نیناوق و  شزرا  تمظع و  دنزادنایم و  راکب 
نارود رد  ودنآ  زا  یکی  هک  دنریگب  ارف  ار  يرادمچرپ  نیناوق  لوصا و  یکدوک  نارود  زا  دنهاوخیم  هک  دناكدوک  ود  دـننام  ریگمـشچ 

شرورپ هعماج  داعبا  ناماد  رد  كدوک  ود  نیا  دوشیم . اهناسنا  طوقـس  رـش و  رادمچرپ  يرگید  ددرگیم و  لامک  ریخ و  رادـمچرپ  دـشر 
هک مینکن  شومارف  ار  هتکن  نیا  هتبلا  داد . رارق  تیصخش  عون  ود  نآ  هاگهیکت  لوئسم و  ناوتیم  ار  روبزم  داعبا  هجیتن  رد  دنباییم .

ساسحا یفن  هب  یـضرف  نینچ  اریز  دنرادن ، ار  روبزم  تیـصخش  عون  ود  یعطق  تشونرـس  نییعت  تردق  خیرات  هعماج و  داعبا  زا  کی  چیه 
لدتعم اهناسنا  يهمه  يهرابرد  سوملم  تیعقاو  فالخ  روبزم  ساسحا  یفن  هکنیا  هفاضا  هب  و  دماجنایم .. اهتیـصخش  یـصخش  تیلوئـسم 

ساسحا دـنکیم و  تیافک  امـش  ندوب  ناسنا  يارب  امـش ، تازایتما  هک  مینک  یقلت  نینچ  اهتیـصخش  هب  ام  هک  تسا  راکـشآ  یتنایخ  تسا ،
( تسا هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  اـهینادان  زا  یهوبنا  هک  تسا  یـسک  - 2  ) الهج شمق  لجر  و  درادن . یموزل  امش  يارب  یصخش  تیلوئـسم 

نانادان نایم  رد   ) همالا لاهج  یف  عضوم  دـنریگیم  هدـهع  رب  ار  مدرم  لام  ناج و  تیـصخش و  زا  تیامح  هک  ناداـن ، نایدـصتم  فاـصوا 
لام ناج و  تیـصخش و  زا  تیامح  هک  نادان  نایدـصتم  فاصوا  نیتسخن  اهنادان  ناـیم  رد  ملع  رگـشیامن  - 1 دباتـشیم ) وس  ره  هب  تما 
نایم رد  دنریگیم و  ار  نادرخیب  نانادان و  غارس  هراومه  مدرم ، هجوت  بلج  زا  يرادروخرب  يارب  هک  تسنیا  دنریگیم ، هدهع  رب  ار  مدرم 

تیرثـکا هنافـساتم  هک  ار  یماـع  مدرم  تیاـمح  هجوت و  هکنیا  لوا : دـنریگیم : مهم  يهجیتـن  ود  ندز  هسرپ  نیا  اـب  دـندزیم . هسرپ  ناـنآ 
یم ارم  مدرم  هکنیا  يهناهب  هب  امن  قح  يهدیدپ  نیا  زا  دننکیم و  بلج  دوخ  هب  دنهدیم ، لیکشت  عماوج  يهمه  رد  ار  ریگمشچ 

دوجوب مود : تسا . شیوخ  ياهینادان  ندناشوپ  اهنآ  نیرتمهم  هک  دـننکیم  اهیرادربهرهب  تسین ، تلع  نودـب  مدرم  نتـساوخ  دـنهاوخ و 
يهملک دـشابیم . ناـشیاهینادان  شـشوپ  يهمادا  يارب  یبساـنم  رایـسب  يهنیمز  هک  یماـع  مدرم  ياـهیربخ  یب  رب  ندوزفا  دوـکر و  ندروآ 

یقلت موهفم  نیرتبـسانم  دروم  نیا  رد  ناوتیم  هک  تسا  تکرح  رد  باتـش  ياـنعم  هب  تسا ، هدـمآ  ریـسفت  دروم  يهلمج  رد  هک  عضوم ) )
ندرمش تمینغ  وپاکت و  رد  تعرس  اهیتسدرت و  هب  مدرم ، نایم  ندش  راکـشآ  زا  تیـصخش  یچوپ  ظفح  تلاهج و  ندیناشوپ  اریز  دومن ،

مدرم مومع  یتح  هک  دـننادیم  همه  زا  رتهب  دـنزرویم ، قشع  هعماج  رد  دوخ  ياقبا  يارب  هک  ناداـن  یئاهتیـصخش  تسا . دـنمزاین  اهتـصرف 
، دوش هتـشادرب  نانآ  ياـهتلاهج  يور  زا  هدرپ  دوش و  زاـب  ناشتـشم  يزور  هکنیا  لاـمتحا  داد و  بیرف  ناوتیمن  هشیمه  يارب  مه  ار  یماـع 

راداو نوگانوگ  ياهندز  هسرپ  زات و  تخات و  زیخ و  تسج و  هب  ار  نادان  ياهتیـصخش  نآ  لاح  نیع  رد  هک  تسا  ياهدـنهد  جـنر  لماع 
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، تسا هتشگ  يزورما  عماوج  بیصن  اهتیـصخش  تخانـش  رد  هک  يدایز  تفرـشیپ  دنربیم : نامگ  یطارفا  نانیبشوخ  زا  یـضعب  دیامنیم .
هک تسا  یطارفا  يهنانیب  شوخ  روصت  کی  نیا  هک  تسا  ملسم  تسا . هتشاذگن  امن  ملاع  ياهنادان  زات  تخات و  زیخ و  تسج و  هب  یلاجم 

یشان
نایب رد  دنناوتیم  نانیا  - 1 هنومن : ناونع  هب  دنشابیم . اراد  كریز  رایـشه و  رایـسب  ياهنادان  هک  تسا  یئاهتراهم  عاونا  زا  یعالطایب  زا 
نانآ دوخ  اهنت  دـشابیم . یفاک  مزال و  تارکفت  تاعالطا و  ناگدـنراد  صوصخم  هک  دـنریگب  دوخ  هب  ار  ياهفایق  دوخ ، صقان  تاعالطا 

سولاس و مدرم  غارس  دنک ، دیدرت  اهیریگهفایق  نیا  ریثات  رد  یـسک  رگا  درذگیم . هچ  یگتخاس  يهفایق  نآ  يهدرپ  تشپ  رد  هک  دننادیم 
. دشابیم اراد  تسوا  یعقاو  تیوه  دض  هک  ياهفایق  شیامن  رد  یتردق  هچ  رـشب  هک  دنیبب  دریگب و  عماوج  روانهپ  يهنحـص  رد  ار  راکبیرف 

دوجوم کی  رگا  ینعی  دزاسب . لتخم  ار  نیناوق  اهورین و  يهمه  دناوتیم  دشاب ، هتـشاد  دوجو  تعیبط  ملاع  ياههدیدپ  رد  تردـق  نیا  رگا 
يهمه دزروب ، عانتما  لولعم  ندرک  رداص  زا  تسا ، هدرک  لاغـشا  ار  تلع  تیعقوم  هک  لاح  نیع  رد  هک  دشاب  هتـشاد  ار  تردق  نیا  یعیبط 

کی یعقاو  تیوه  اب  یعنـصت  يهفایق  داضت  مینیبیم  هکنیا  دزادـنایم . راک  زا  ار  تعیبط  ملاع  تـالولعم  لـلع و  يهتـسویپ  مهب  ياـههقلح 
شیامن داضت و  یگناـگ و  ود  زا  رـشب  هک  تسنیا  يارب  دـنکن ، داـجیا  نارگید  رد  هفاـیق و  يهدـنریگ  دوخ  رد  یعیبط  ریثاـت  دـناوتیم  درف ،

يرادربهرهب م - 2 تسا . هاگآ  علطم و  دراد ، نایرج  عماوج  دارفا  نایم  رد  هک  عقاو  فالخ 
یکی هدیدپ  نیا  دـنادیمن . يزیچ  اهنآ  يهرابرد  هک  یلئاسم  رد  لوبق  لباق  تارکفت  تاعالطا و  تابثا  هار  رد  دراد ، هک  يزایتما  زا  هنارها 
تـسا یـصخش  لاثم  ناونع  هب  دنکیم . يزاب  ار  یناوارف  شقن  عماوج  یتخبدب  رد  هک  تسا  رهام  ياهنادان  ياهیدیلپ  نیرتراب  تراسخ  زا 

دیدج و میدق و  ياهرنه  نادیم  زاتهکی  تسا ، يزایتما  دوخ  هک  تردق  نیا  اب  دراد و  ار  هعماج  کی  ضحم  يزرواشک  لیلحت  تردق  هک 
ار زات  تخات و  نادیم  رگا  دوشیم !! مه  رایع  مامت  فوسلیف  کی  دشاب ، هدوب  رترهام  رگا  ددرگیم . يرنه  زیمآغوبن  راثآ  نوگانوگ  عاونا 

ناـیرج هب  عـماوج  رد  هک  یئاهیگتفـشآ  - 3 درادیم !! راـهظا  مه  تواـضق  يراذـگنوناق و  بصنم  هب  ار  دوـخ  یگتـسیاش  دـید ، بساـنم 
، دـنروایب دوجو  هب  رهام  ياهنادان  زات  تخات و  يارب  یبسانم  الماک  تصرف  دـنناوتیم  دـنزیریم ، مه  رد  ار  اـهرایعم  اـهوگلا و  دـنتفایم و 

زاب سانـش  تصرف  ياهنادان  يارب  ینادـیم  دـنوریم و  نیب  زا  اهیگتفـشآ  عقوم  رد  اـهاعدا ، يریگهشیر  لـیلحت و  قیقد و  يهبـساحم  اریز 
رابجا هب  شنیب  شناد و  يهتسیاش  ياهتیـصخش  هک  ماگنه  نآ  رد  - 4 دنیامن . اهیرادربهرهب  دوخ  هاوخلد  قباطم  دـنناوتیم  نانآ  دوشیم و 

مورحم دنوش و  رانک  رب  هعماج  يهنحص  زا  اهتیریدم  رد  لالتخا  يهلیسوب  ای  هعماج ، ناگدننادرگ 
رهام ياهنادان  هک  تسا  ملـسم  دـنیامن ، یثنخ  ار  نانآ  ياهتیلاعف  دوشیم ، داجیا  نانآ  هار  رـس  هک  یمحازم  لماوع  ای  دـندرگ ، تیلاـعف  زا 

ار دوخ  یعالطایب  دـنناوتیم  هک  دـنراد  دوجو  يرهام  ياهنادان  - 5 دندرگیم . دوخ  ياهرگیزاب  لوغـشم  دنوشیم و  لمع  نادـیم  دراو 
شیامن تقیقح  تیعقاو و  ياجب  ار  اهتیعقاو  فالخ  ابیز  نایب  اناوت و  ملق  اب  الثم  ینعی  دـنناشوپب ، يرنه  ياـهتیلاعف  اـب  تاـیعقاو ، يهراـبرد 
ياهنامز رد  هکلب  رهام ، نادان  یگدنز  لوط  رد  اهنت  هن  دـناوتیم  هک  تسا  بلاج  دـنمورین و  يردـقب  يرنه  ياهتیلاعف  نیا  یهاگ  دـنهدب ،

دنتسه اهیئانشور  دض  نانادان  نیا  - 2 دزاتیم ) اههنتف  اهبوشآ و  یکیرات  رد   ) هنتفلا شابغا  یف  داع  دـبیرفب . ار  مدرم  زا  یهورگ  ینالوط ،
راچد یئانیب  لالتخا  هب  ای  دزیرگیم ، یئانشور  زا  هکیسک  دنیبیم . ار  اهگنر  لاکشا و  ماسجا و  ملاس  حیحص و  مشچ  دشاب ، یئانشور  رگا 

. دراد دوجو  امندوخ  نانادان  رد  هدـننک  یفنم  لماع  ود  ره  نیا  دراد . تشحو  دـنوشیم ، هدـید  مشچ  اب  هک  اهدومن  نآ  ندـید  زا  ای  تسا ،
ناشدوخ يارب  ار  ناـنآ  یعیبط  دوخ  مروت  ياـههار  زج  هک  یئانـشور  چـیه  نآ ، ظـفح  ریگمـشچ و  تیعقوم  ندروآ  دوجو  هب  يارب  ناـنیا 

ریاس تایح  محازم  یئانشور  نیا  ندروآ  تسدب  يارب  هکلب  دنرادن ، غارس  دزاسب ، نشور 
ياپ ریز  ار  تایعقاو  قیاقح و  نارازه  هچ  رگا  دنباتـشیم ، نآ  يوس  هب  هبـسا  ود  دنهدب ، ياهنزور  دوجو  لامتحا  هک  یئاج  ره  رد  اهناسنا ،

دنـسانشیمن و ناشیعیبط  دوخ  کیرات  يهنایـشآ  زا  رتنشور  ار  یئاضف  تیناسنا ، یلاـع  لوصا  باـتفآ  ناـشافخ  نیا  دـنزاسب . وحم  دوخ 
یکاخ و يهرک  سوفن  مین  دراـیلیم و  راـهچ  هب  ناـشلد  هک  شاـفخ  ناـنوچ  دـننکیم ، يزوسلد  اـهناسنا ، ياـنیب  ناگدـید  هب  یهاـگ  یتح 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 277 

http://www.ghaemiyeh.com


، نآ نتخاس  مروتم  یعیبط و  دوخ  هب  قشع  هار  رد  تسرپدوخ  ياهنادان  نیا  دنراد !! هک  یباتفآ  نیا  اب  دزوسیم  تاتابن  رادناج و  اهدرایلیم 
اب دناوتیم  هک  هچنآ  اریز  تایعقاو ، زا  تشحو  زا  تسا  ترابع  هدـننک  یفنم  مود  ملاع  دـنهدیم . رد  نت  زین  مود  يهدـننک  یفنم  لماع  هب 

. دوشیم هدـیمان  يزاجم  دوخ  رگید  حالطـصا  هب  هک  هتفاـی  مروت  یعیبط  دوخ  هن  تسا  یمدآ  یقیقح  دوخ  دـنک ، رارقرب  طاـبترا  تاـیعقاو 
يور زا  هناـهاگآ و  یبـسآ  هن  دروآیم و  دراو  یمدآ  یقیقح  دوخ  رب  يررـض  هن  نتـسناد ، طئارـش  نادـقف  تروص  رد  تاـیعقاو  نتـسنادن 
یلماع هک  تسا  تایعقاو  زا  رایتخا و  يور  زا  هناهاگآ و  زیرگ  دناشکیم ، یهابت  هب  ار  هعماج  درف و  هک  هچنآ  دـناسریم ، هعماج  هب  رایتخا 

دنیوجیم ار  اهیکیرات  هراومه  روحم  دوخ  ياهنادان  هک  تسا  تهج  نیمهب  درادن . هنالهاج  يروحم  دوخ  زج 
تام هعماج  رد  ار  اهنامرآ  اهرایعم و  اهوگلا و  گنر  هک  یئاههنتف  اهبوشآ و  دنریمیم . اهیکیرات  رد  دننکیم و  یگدـنز  اهیکیرات  رد  و 

، دناهدیباوخ داوم  نیرتنفعتم  يور  رد  هک  یهاگنابش  يایور  رد  ار  نآ  رگا  هک  تسا  ینامرآ  يهدیدپ  کی  ناراکهبت  نیا  يارب  دزاسیم ،
حلص نامیپ  رد  هچنآ  هب  و   ) هندهلا دقع  یف  امب  مع  درک . دنهاوخ  یقلت  گرم  نیرتازهجنکـش  يواسم  ار  باوخ  نآ  زا  ندش  رادیب  دننیبب ،

يهمه شیاـههنابز  هک  نازوس  تسا  یخزود  مدرم ، ناـیم  رد  افـص  حلـص و  يرارقرب  تسرپدوخ  ناـنادان  نیا  يارب  - 3 تسانیبان ) تسا ،
هدننک یفنم  لماع  هب  نآ ، نتخاس  مروتم  یعیبط و  دوخ  هب  قشع  هار  رد  تسرپدوخ  ياهنادان  نیا  دریگیم . ارف  ار  نانآ  تیدوجوم  حوطس 
رارقرب طابترا  تایعقاو  اب  دـناوتیم  هک  هچنآ  اریز  تایعقاو . زا  تشحو  زا  تسا  ترابع  هدـننک  یفنم  مود  لماع  دـنهدیم . رد  نت  زین  مود 

رد تاـیعقاو  نتـسنادن  دوشیم . هدـیمان  يزاـجم  دوخ  رگید  حالطـصا  هب  هک  هتفاـی  مروت  یعیبـط  دوخ  هن  تسا ، یمدآ  یقیقح  دوخ  دـنک ،
هعماـج هـب  يراـیتخا  رازآ  هناـهاگآ و  یبیـسآ  هـن  دروآیم و  دراو  یمدآ  یقیقح  دوـخ  رب  يررـض  هـن  نتـسناد ، طیارــش  نادـقف  تروـص 

سا تایعقاو  زا  رایتخا  يور  زا  هناهاگآ و  زیرگ  دناشکیم ، یهابت  هب  ار  هعماج  درف و  هک  هچنآ  دناسریم ،
رد دـنیوجیم و  ار  اـهیکیرات  هراوـمه  روـحم  دوـخ  ياـهنادان  هک  تسا  تهج  نیمهب  درادـن . هنـالهاج  يروـحم  دوـخ  زج  یلماـع  هک  ت 

تام هعماج  رد  ار  اهنامرآ  اهرایعم و  اـهوگلا و  گـنر  هک  ییاـههنتف  اـهبوشآ و  دـنریمیم . اـهیکیرات  رد  دـننکیم و  یگدـنز  اـهیکیرات 
هدـیباوخ داوم  نیرتنفعتم  يور  رد  هک  یهاگنابـش  يایور  رد  ار  نآ  رگا  هک  تسا  ینامرآ  يهدـیدپ  کی  ناراـکهبت  نیا  يارب  دزاـسیم ،

ار زیچ  همه  هعماـج  رد  حلـص  يرارقرب  درک . دـنهاوخ  یقلت  گرم  نیرتازهجنکـش  يواـسم  ار  باوـخ  نآ  زا  ندـش  رادـیب  دـننیبب ، دنـشاب ،
یئانشور دننکیم . یلاخ  یقطنم  طباور  اهتیلاعف و  هب  ار  دوخ  ياج  اهیرگیزاب  دندرگیم ، صخشم  اهتیعقوم  دنایامنیم ، دنتـسه  هکنانچنآ 

تاـیح  ) نیناوق لوصا و  تردـق  دـنهدیم . ناـشن  یبوخب  ار  دوخ  تیمها  تاـیعقاو  قیاـقح و  دزاوـنیم و  ار  مدرم  يهمه  ناگدـید  شناد 
تایح يافـص  حلـص و  رد  هک  ياهعماج  مدرم  ياهلد  لوقع و  زا  یجوم  هنوگ  ره  ددرگیم . زوریپ  یتسیلواـیکام  ياـهیرگیزاب  رب  لوقعم ،)

حیجرت هنابز  نآ  زا  ندروخ  بیـسآ  رب  ار  گرم  هک  تسا  یخزود  ياهشتآ  زا  ياهناـبز  روحم  دوخ  ناـنادان  يارب  دـنربیم ، رـسب  لوقعم 
لوصا و نانآ و  یعیبط  دوخ  نایم  هک  تسا  یگنج  نیرترابگرم  کلهم ، ینادان  رد  ناروهطوغ  نیا  يارب  هعماج  رد  رقتسم  حلص  دنهدیم .

وق
یعیبط دوخ  رب  هدراو  تاحارج  دشاب ، رتقیمع  رتهدرتسگ و  افص  حلـص و  هچ  ره  تسا . هتـشگ  روهلعـش  تیناسنا ، يالعا  ياهنامرآ  نینا و 

ای دـنطلغب ، نوخ  كاخ و  هب  اهندـب  گـنج  نآ  رد  هکنآ  زا  معا  تسا ، راـکیپ  گـنج و  رد  ناـنیا  شمارآ  تشگ . دـهاوخ  رتکلهم  ناـنآ 
زاب ازفاراک  ناراکبان  نیا  یگدنز  يارب  ینادیم  ات  دنوش ، هابت  یموق ، يداژن و  ياهبصعت  یبتکم و  ياهضقانت  رابغ  درگ و  رد  نایمدآ  حاورا 

اهامنناسنا - 4 تسا ) هدربن  ملع  زا  ياهرهب  هکیلاـح  رد  دـناهدیمان ، شملاـع  اـهامنناسنا   ) هب سیل  اـملاع و  ساـنلا  هابـشا  هامـس  دـق  دوش .
اهنت ار  روحم  دوخ  ياهنادان  نیا  دـنهدب . هولج  یئاناد  دـننادب و  یئاـناد  ار  ناـنآ  یناداـن  هک  دـنروحم ، دوخ  ناـنادان  مادختـسا  رد  هراومه 

هب یهاگآ  يور  زا  رگا  یهاگآان . يور  زا  ای  تسا و  یهاگآ  يور  زا  ای  دننکیم  ار  يراذگمان  نیا  هک  یناسک  دنمانیم . ملاع  اهامنناسنا 
دجاو رـشب ، اب  ینامـسج  تهابـش  زج  دنمورحم و  تیناسنا  زا  ناراذگمان  نیا  دـنراذگیم ، نانآ  هب  ملاع  مان  لاحنیا  اب  دـننادان ، نانآ  هکنیا 

تیناسنا یعقاو  فاصوا  زا  هک  دـنکیم  نیا  زا  فشک  زاب  دـشاب . هدوب  لهج  يور  زا  نانآ  يراذـگمان  رگا  دنتـسین و  یناسنا  صتخم  چـیه 
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گآ عالطا و  نودب  هک  تسنآ  یناسنا  فصو  نیرتيرورض  نیتسخن و  اریز  دناهرهبیب ،
، لهاج ملاع و  يانعم  زا  عالطایب  نادان و  یهورگ  ای  صخـش  هک  تسین  عامتجا  هب  تناـیخ  کـی  نیا  اـیآ  دـنکن . یباـیزرا  ار  یـسک  یها 

درف نآ  دنکیم ، هولج  عامتجا  رد  ملع  يالاو  ماقم  اب  درف  کی  هک  یتقو  تسین ؟ نآ  يهتـسیاش  هک  دـشخبب  یـسک  هب  ار  ملع  یلاع  بصنم 
نآ شزرا  ملع و  ماـقم  يهتـسیاش  درف  نآ  هک  یتقو  دریگیم . رارق  ذـخام  دنتـسم  وا  رادرک  راـتفگ و  ددرگیم و  شزرا  ياراد  مدرم  رظن  رد 
مان هک  یمدرم  رگا  و  تشگ . دـهاوخن  عامتجا  ریگنماد  هک  يونعم  يداـم و  ياهررـض  هچ  دریگب ، رارق  مدرم  ذـخام  هاـگهیکت و  و  دـشابن ،
نیا تروص  نیا  رد  وا ، يروحم  دوخ  دیلپ  تفص  هب  مه  دنشاب و  وا  ینادان  هب  هاگآ  مه  دنراذگیم ، روحم  دوخ  نادان و  صاخشا  هب  ملاع 

يهمه يرابتعایب  اهشزرا و  يدوبان  دنس  تقیقح  رد  هدومن ، تیناسنا  دض  رب  مایق  دمع  یهاگآ و  يور  زا  هک  دنتسه  یئاهامنناسنا  مدرم 
ياههشیر هب  راصعا  نورق و  لوط  رد  ار  یعامتجا  ياـهالب  اـهیراتفرگ و  رگا  دـناهدومن . ءاـضما  ار  هعماـج  لاـمک  دـشر و  نیناوق  لوصا و 

، تسا یعامتجا  یگدـنز  عونتم  ياهراخ  يهدـنیاز  هک  اهیراتفرگ  نآ  دـنمورین  ياههشیر  زا  یکی  دـید  میهاوخ  مینک ، لیلحت  اهنآ  يهیلوا 
دنزاسیم و ب نامرهق  دنشارتیم و  ملاع  دوخ ، يهزور  دنچ  ياهیزابسوه  يارب  هک  تساهامنناسنا  یشارت  ملاع  نیمه 

هک ار  اهـشتآ  نیا  هک  دـننادیمن  دـندنبیم و  عماوج  یلماـکت  ياـهتکرح  يارجم  رد  ذوفن  لـباق  ریغ  ياهدـس  دـنروآیم و  دوـجو  هب  اـهت 
دشابیم نانادان  نآ  تقامح  اهامنناسنا ، نیا  راک  زا  رتروآتفگش  تفرگ . دهاوخ  زین  ار  نانآ  دوخ  ناماد  دوز  ای  رید  دنیامنیم ، روهلعش 

. ار نارگید  مه  دـنبیرفیم و  ار  دوـخ  مه  بیترت  نیدـب  دـنریگیم و  دوـخ  هـب  دـننکیم و  رواـب  ار  يزاـس  ناـمرهق  یـشارت و  تـب  نـیا  هـک 
دوخ ياهیروحم  دوخ  اـهتلاهج و  يور  یـشوپهدرپ  رد  يرایـشه  یکریز و  زا  ناـنادان  نیا  میدومن ، ثحب  هرامـش 1  رد  هکنانچ  اصوصخم 
يارب ياهلیـسو  ناروحم  دوـخ  - 4 ناـیوج ) هنتف  شیوـشت  بوـشآ و  يارب  ياهلیـسو   ) هب نتتفا  نمل  هنتف  وـهف  دنـشاب . هدوـب  مه  رادروـخرب 
ندرک حرطم  هب  رابجا  ساسحا  هعماـج ، رد  دوخ  تیعقوم  ندرب  ـالاب  ظـفح و  يارب  هک  وردوخ  ناروحم  دوخ  نیا  اـههنتف  ندـش  هتخیگنارب 

تازایتما و هچ  نتـشیوخ ، زج  یتقیقح  ره  یفن  ینورد و  ياهیدیلپ  نتـشاد  اب  هک  دنربیم  رـسب  هشیدـنا  نیا  رد  هراومه  دـننکیم ، شیوخ 
تازاـیتما و نیا  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  دـنیامن . میکحت  ار  دوـخ  تیعقوـم  اـهنآ  يهلیـسوب  هک  تـسا  مزـال  نارگید  بـلج  يارب  لـماوع ،

هجیتن هدش  فرصم  ياهیژرنا  نآ  يهمه  هک  تسا  ملسم  دنزاسیم . کلهتسم  ار  ینالضع  يرکف و  ياهیژرنا  نیرتیتایح  لماوع ،
هدمآ هنایماع  لثم  رد  هکنانچ  هراومه  يروحم  دوخ  یعرف  یلـصا و  ياههدیدپ  اریز  تشاد ، دـهاوخن  اهتیـصخش  نیا  ماهبا  شیازفا  زج  يا 

يهفایق چـیه  هک  تسا  لصتم  يروحم  دوخ  ناشوج  عبنم  هب  اههدـیدپ  نآ  اریز  ددرگیم ، راکـشآ  ناـنآ  نیتسآ  زا  سورخ  مد  دـننام  تسا ،
نیا هک  تسنیا  ضرف  رگید  فرط  زا  درادـب . هدیـشوپ  ناـشوج ، عـبنم  هـب  ار  اـهنآ  لاـصتا  نتـشگ و  رادوـمن  ناـیرج و  دـناوتیمن  یعنـصت 
لماع روتـسد  هب  اعطق  هک  ار  اهتیعقاو  زا  یئاهبـسچرب  دنروبجم  اذل  دنروایب ، تسدب  هعماج  رد  بناج  هب  قح  یتیعقوم  دنهاوخیم  صاخـشا 

یتیراع ياهبـسچرب  يروحم و  دوخ  سورخ  مد  داضت  نیا  دننابـسچب . دوخ  یناشیپ  هب  دناهدش ، هتفرگ  تیراع  هب  نارگید  زا  يروحم  دوخ 
سورخ مد  نتـشاد  ناـهنپ  رد  يروحم  دوخ  ناورف  تراـهم  هنافـساتم  دـندرگیم و  حولهداـس  مدرم  شیوشت  بوـشآ و  بجوـم  هک  تسا 

رگید اهصاع و  ورمع  اههیواعم و  زات  تخات و  يارب  ینادـیم  تروصب  هعماج  دـنکیم و  يریگولج  یبوخب  نآ ، ندـش  رادومن  زا  یهاـگ 
هار  ) هتافو دعب  هتایح و  یف  هب  يدتقا  نمل  لضم  هلبق  ناک  نم  يده  نع  لاض  دـیآیمرد . نیطـساق  نیقرام و  نیثکان و  يهدـننادرگ  خویش 

یهابت یهارمگ و  لماع  دوخ  یگدنز  نارود  رد  مه  راکبان  درخبان  نیا  تسا  نیشیپ  ناربهر  تیاده  داشرا و  زا  فرحنم  هک  ياهدرک  مگ 
ناوریپ و

نازاتشیپ یگدنز ، نارود  رد  هک  ناروحم  دوخ  يزاس  هابت  - 5 ددنبرب .) ناهج  نیا  زا  هدید  هکنآ  زا  سپ  مه  دشابیم و  دوخ  ناگدرپسرس 
ع)  ) یلع دباییم  همادا  دـناهدرک ، داجیا  حولهداس  ناوریپ  ياهلد  اهزغم و  رد  دوخ  زا  هک  یئاههیاس  اب  گرم  زا  سپ  دنتـسه ، اهیهارمگ 

شتسرپ هب  ردق  نآ  اههناگیب ، ناسنا  زا  نیا  هکنیا  یکی  دنکیم : دزـشوگ  ناروحم  دوخ  يارب  ار  مهم  صتخم  ود  ریـسفت  دروم  يهلمج  رد 
ییوگ دننکیمن . یئانتعا  دنـشابیم ، بان  قیاقح  رگنایامن  هک  نیتسار  نازاتـشیپ  ياهتمظع  براجت و  هب  یتح  هک  دنزرویم  لاغتـشا  دوخ 
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يرـشب عماوج  يارب  هدـمآ  دورف  نامـسآ  زا  لغب  ریز  رد  ینادـمچ  رد  ار  تایعقاو  يهمه  یناـهگان  روط  هب  هک  دـننادیم  يدوجوم  ار  دوخ 
يدوجوم تسا  هتشذگ  هک  يدتمم  خیرات  رد  مه  رگا  ای  تسا ، هدرکن  یگدنز  دتمم  خیرات  نیا  رد  يرشب  الـصا  یئوگ  دناهدروآ . ناغمرا 

ناسنا دناهتفر ، دناهدیشک و  سفن  ایند  نیا  رد  شیب  مک و  يدنچ  هک  دناهدوب  تایعقاو  زا  ربخیب  ینارادناج  تسا ، هدرک  یگدنز  رشب  مانب 
هنوگ ره  زا  دـنیایب ، دوجوب  وا  زا  سپ  یئاهناسنا  رگا  و  تسوا ! راصحنا  رد  اهنآ  هب  لمع  تایعقاو و  كرد  هک  تسا  روحم  دوخ  نیا  طـقف 

زاب شوگ  زاب و  مشچ  دوب !! دهاوخ  وا  ياهیبای  عقاو  يهجیتن  رد  دنوش ، رادروخرب  هک  تایعقاو 
هاگرذگ رد  هک  لیصا  قیاقح  هب  یئانتعایب  ناگتـشذگ و  ياهیبای  عقاو  اهـششوک و  نتخاس  هابت  ادخ ! يدنب  مشچ  زا  متریح  امع !؟ نیا  و 

نیا مود - تسا . ناروحم  دوخ  يهدننک  هارمگ  تاصتخم  زا  یکی  دـناهتفرگ ، رارق  اهناسنا  سرتسد  رد  هاگآ  نادرمدار  يهلیـسو  هب  خـیرات 
ناوریپ نآ  هریت ، كاخ  ریز  زا  دنناوتیم  هک  دننکیم  ذوفن  دوخ  حولهداس  ناوریپ  ناور  قیمع  حوطس  رد  نانچ  یهاگ  اهیهارمگ ، نازاتشیپ 

هکنیا اب  دننکیم ، دومناو  يدبا  قلطم و  نانچ  ار  دوخ  تیصخش  هک  تسا  نازاتشیپ  نآ  رابررض  ياهتیصاخ  زا  یکی  نیا  دنیامن . هیجوت  ار 
ای حولهداـس  ناوریپ  ناـبیرگ  زا  تسد  دـسوپیم ، روگ  كاـخ  ریز  رد  ناشیاهناوختـسا  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  نتـشیوخ  دوخ  یگدـنز و 

ياهنوگ ادخ  ماقم  ات  ار  دوخ  هک  دننکیم  يرادربهرهب  نانچ  حولهداس ، مدرم  ییارگقلطم  كاپ  ساسحا  زا  نانیا  دنرادیمن . رب  دوخ  قمحا 
يهیاس هک  میریگب  رظن  رد  مه  ار  هتکن  نیا  دننکیم . ریخـست  هشیمه  يارب  ار  مدرم  نادجو  هشیدـنا و  لقع و  دـنربیم و  الاب  دریمیمن ، هک 

زا نامز  تشذـگ  مکی - لماع  دنـشخبیم : اهنآ  هب  اـمنعقاو  یگدـنز  دـنوشیم و  تیوقت  مهم  لـماع  ود  فرط  زا  ناراـکهبت  نیا  نیغورد 
قاو زا  هیذغت  تردق  هک  ار  یئاهلد  ای  اهزغم  تسا  هتسناوت  شتایح  لاح  رد  هک  یتیصخش  ره  یگدنز 

نتـشاد تاـیعقاو و  كرد  زا  عـماوج  مدرم  ریگمـشچ  تیرثـکا  تیمورحم  مود - لـماع  درادـب . لوغـشم  دوـخ  هب  دـنرادن  ار  هدـنز  تاـیع 
مهیور زج  يراک  دزیخیمرب ، باوخ  زا  هک  نادادـماب   ) رثک اـمم  ریخ  هنم  لـق  اـم  عمج  نم  رثکتـساف  رکب  نیتسار . هدـنزاس و  ياهتیـصخش 

شکدنا هک  دنزرویم  قشع  یئاهزیچ  نتخودـنا  هب  تسرپدوخ  نانادان  - 5 درادن ). تسا ، شرایسب  زا  رتهب  شکدنا  هک  یئاهزیچ  نتـشابنا 
نیع رد  اهینادان و  هب  یـشوپهدرپ  یعیبط و  دوخ  مروت  زج  درادـن  یناـمرآ  اـیند  نیا  رد  هک  تسرپدوخ  لـهاج  نآ  تسا  شرایـسب  زا  رتهب 
نیا تسین . يرگید  زیچ  تایح  ندرگ  رب  لابو  زج  هک  ددنبیم  لد  يروما  شیازفا  نتخودـنا و  هب  یـسوواط ، شیامن  هب  قشع  ندوب  غالک 

عناوم دوـخ  هک  دـنکیم  عابـشا  یئایـشا  شیازفا  رد  دریگیم ، همـشچرس  ـالتعا  ياـههلق  هب  دوعـص  یئوجلاـمک و  زا  هک  ار  ندوزفا  نسح 
ریزارـس ناـیمدآ  ياـهلد  هب  یهلا  ضیف  عـبنم  زا  ياهظحل  ره  رد  هک  ار  هدـنزاس  سح  نیرتفیرـش  نـیا  دنـشابیم . لاـمک  ریـسم  رد  یگرزب 

رب دناتـسیم  شرع  زا  دـناد  هچ  نیا  هنامیپ  ناج  نیا  تسیاهنامیپ  دزاـسیم . هاـبت  نارگید  شـشوک  راـک و  لوصحم  نتخودـنا  رد  ددرگیم ،
ار يزیچ  ماـقم ، مروت  مدرم و  هجوت  شیازفا  لاـم و  نتخودـنا  زج  یگدـنز ، زا  روحم ، دوخ  ناـنادان  نیا  تخانـش  يولوم  دـناشفیم  شرف 

شیمن
قشع ینیع  ياههدش  هدوزفا  اههدش و  هتخودنا  رد  دوخ  مسجت  هب  نانادان ، نیا  هک  تسا  نآ  لیلد  نیرتهب  اهندوزفا  نتخودنا و  نیا  دنـسان .
رارق هقـالع  دروم  هتخودـنا  ناونع  هب  هکلب  نکـسم ، ناونع  هب  هن  هک  ار  یناـمتخاس  روحم  دوخ  ناداـن  هک  یتـقو  ـالثم  دـنزرویم . هقـالع  و 

، دزودنایم یگدنز  لئاسو  رب  هفاضا  هک  ار  یگنس  يهمسجم  کی  دنکیم ! یقلت  نتـشیوخ  زا  یمـسجت  ار  نامتخاس  تقیقح ، رد  دهدیم ،
نادان هکلب  تسین ، نادجو  لقع و  تایح و  ياراد  ناسنا  کی  نادان  صخش  بیترت  نیدب  دنکیم . هدهاشم  نآ  رد  ار  نتشیوخ  زا  یمسجت 

دـنبولگ و تسا ، نیمز  تسا ، همـسجم  تسا ، سانکـسا  تسا ، نامتخاس  نادان  ـالثم  دوشیم . مسجم  شیاههتخودـنا  رد  هک  تسیدوجوم 
ناداـن لوقعم  تاـیح  هجیتـن : رد  تسا !! مدرم  هجوت  مارتـحا و  تسا ، یهن  رما و   … تسا !!  نیرمرم  ياـههلپ  تسا . نیـشام  تسا ، شاـمق 

هک مه  هزادـنا  ره  ینورب  يهدـیدپ  چـیه  ددرگیم . کلهتـسم  شایعیبط  دوخ  تیمکاـح  تحت  هک  تسوا  یناویح  تاـیح  لـیاسو  یناـبرق 
يهلیـسو لوپ  دشاب . هدوب  اهنآ  نیرتزیچان  هچ  رگا  درادن ، ار  یمدآ  ینورد  ياهدادعتـسا  اهورین و  مسجت  یگتـسیاش  دشاب ، تمظع  ياراد 

هک تسا  یئاهناسنا  تیریدم  يارب  ياهلیسو  ماقم  دنتسین . تایح  يهلیـسو  زج  يزیچ  یتقیقح  زین  اهنآ  دوخ  هک  تساهالاک  اهراک و  لدابت 
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ارب
يور زا  رگا  مدرم  هجوت  یعامتجا و  ترهـش  دـنزادرپیم . تیلاعف  هب  دـنریگیم و  رارق  یمتـسیس  رد  یعامتجا  يدرف و  تاـیح  يهمادا  ي 

دوخ يونعم  يداـم و  تاـجایتحا  ندروآرب  يهراـبرد  روهـشم  تیـصخش  زا  مدرم  هک  تسا  یئاـضاقت  تقیقح  رد  دـشاب ، هدوـب  قاقحتـسا 
اهنت يرورـض و  يرادقمب  دیاب  هک  دنتـسه  یلیاسو  دننکیم ، مسجم  نآ  رد  ار  دوخ  اهنادان  هک  روبزم  ياههدـیدپ  يهمه  نیاربانب ، دـنراد .
دوخ قطنم  فـالخ  اـهنآ  نتخودـنا  ریثـکت و  هک  تسا  لـیاسو )  ) تاـصتخم زا  یکی  نیا  دـنریگب . رارق  هقـالع  هجوت و  دروم  فدـه  يارب 

هک نیمه   ) هریغ یلع  سبتلا  ام  صیخلتل  انماض  ایـضاق  سانلا  نیب  سلج  لـئاط  ریغ  نم  رثکا  نجا و  ءاـم  نم  يوترا  اذا  یتح  تسا . لـیاسو 
رب ار  یقیاقح  نتخاس  نشور  دنیـشنیم و  تواضق  هب  مدرم  ناـیم  رد  تشاـبنا ، مهیور  ار  اـههدوهیب  تشگ و  باریـس  اههدـیدنگ  زا  ناداـن 

مکش دنیـشنیم  تواضق  هب  هدرک ، رپ  اههدیدنگ  زا  ار  شمکـش  اتقوم  تسرپدوخ  نادان  - 6 تسا ). هبتـشم  نارگید  رب  هک  دریگیم  هدهع 
!! تسا هدومرف  سولج  تواـضق  دنـسم  رب  نونکا  مدرم . جـنرتسد  تـالوصحم  زا  هچ ؟ زا  تسا . هدـش  ریـس  تقوم  روط  هب  هاوخدوخ  ناداـن 

دنمزاین ود  نآ  داعبا  يهمه  یئاسانش  هب  لطاب  زا  قح  کیکفت  هک  تسا  ملـسم  لطاب ، زا  قح  کیکفت  يارب  تسیچ ؟ يارب  تواضق  دنـسم 
نیا ایآ  تسا ،

نیناوق روما و  هب  هاگآ  نادنمدرخ  زا  ار  لاوس  نیا  رگا  دسانـشیم ؟ ار  ود  نآ  داعبا  لطاب و  قح و  كالم  ندوزفا ، نتخودنا و  قشاع  نادان 
يارب يرتشیب  حیضوت  رگا  تسا . يرآ ) هتبلا  ، ) دیـسرپب تسرپدوخ  نادان  نآ  دوخ  زا  رگا  و  تسا . زگره ) هن   ) شخـساپ دیـسرپب ، تواضق 
هدیشک رس  شمکش  تایوتحم  زا  هک  تسا  یماهوا  تالیخت و  جاوما  لوصحم  هک  دینش  دیهاوخ  ار  ییاهخساپ  دیهاوخب ، يرآ ) هتبلا   ) نآ

نانچ هدام  نآ  تسا ، نینچ  هدام  نیا  دنکیم : زورب  هدنبیرف  ياهحالطصا  تاملک و  بلاق  رد  هدرک  روبع  وا  يزغم  ياهتلاهج  بادرگ  زا  و 
ام دنتـسین ! دلب  يزیچ  یـسرداد  نیناوق  ناصـصختم  الـصا  میدادیم ! رظن  روط  نیا  میدوب ، یئاضق  یلاع  تالیـصحت  رد  هک  یتقو  ام  تسا ،

قوقح ياههفـسلف  یئاضق و  مامـشتسا  قوذ و  زا  دیاب  هکلب  مینکن ، تعانق  ناجیب  کشخ و  داوم  مهف  هب  یئاضق  ياهتیلاعف  رد  دیاب  هراومه 
اهنت هن  هنادـلقم ، یتاساکعنا  تاحالطـصا  ظافلا و  نیا  اب  مناوخب !!! ار  وا  نورد  مناوتیم  مهتم ، يهفایق  هب  هاگن  کی  اب  نم  مینک . دادمتـسا 
اهنیا زا  رتالاب  مه  یهاگ  دـناسریم !!! توبث  هب  ار  دوخ  ندوب  رظنبحاص  هکلب  دـنکیم ، یفرعم  تواـضق  بصنم  لاغـشا  يهتـسیاش  ار  دوخ 

، دنناوتان اهنآ  لح  زا  نارگید  هک  ار  تالکشم  نآ  دنمهفیمن و  نارگید  هک  ار  هچنآ  هک  دنکیم  اعدا 
چوپ و ياهاعدا  نیا  يهمه  لیلد  دراد . رایـسب  اههچیزاب  نیا  زا  هنـالهاج  ياـهیروحم  دوخ  يرآ  میاـمنیم !! لـصف  لـح و  ممهفیم و  نم 
. ناشقوقح ندش  لامیاپ  يهجیتن  رد  نایرگ  دبا  ات  تسا  یئاهمـشچ  نازوس ، هشیمه  يارب  تسا  یئاهلد  نادان ، نارگدادـیب  نیا  يهنادرخبان 
، ددرگیم يورایور  زیمآماهبا  لئاسم  زا  یکی  اب  هک  ماـگنه  نآ  رد   ) هب یطق  مث  هیار  نم  اـثر  اوشح  اـهلایق  تاـمهبملا  يدـحا  هب  تلزن  ناـف 
هب تالکشم  لح  - 7 دروآیم ) نوریب  اهنآ  زا  ار  هناعطاق  مکح  دـشکیم و  نایمب  ار  شاهدیـسوپ  هدوهیب و  راکفا  نآ ، نتخاس  نشور  يارب 

هدیدپ دوخ  رد  ماهبا  هب  رظن  اب  یسایس ، یعامتجا و  یملع و  تالکشم  رگید  دننام  یئاضق  تالکشم  هدوسرف  هدوهیب و  ياهرادنپ  يهلیسو 
دنراد یناوارف  عاونا  کلذ  ریغ  بناوج … و  ددعت  اهدادیور و  رگید  اب  اهنآ  صاوخ  كارتشا  نامزمه و  ياهدادـیور  لماوع و  هثداح و  و 

ار لکشم  یساسا  ياههشیر  دیاب  تسخن  هک  دنکیم  ءاضتقا  یعقاو  قطنم  دنریگیم . رارق  لصف  لح و  دروم  عونتم  ياهشنیب  اهشناد و  اب  هک 
ياههدـیدپ تایعقاو و  نایم  رد  تسا  نکمم  اههشیر  نیا  دومن . صخـشم  هدیـشک و  نوریب  تالامتحا  یعطق و  ياههدـش  هتخانـش  نایم  زا 

ره اب  هک  تسا  روبجم  عقاو  يهدنیوج  دشاب . هدرتسگ  دراد ، دوجو  اهنآ  اب  طالتخا  ناکما  هک  يرگید 
ياهعطقم اههشیر و  نآ  ندـییور  زاغآ  هدومن ، صخـشم  ادـج و  طلتخم  روما  ناـیم  زا  ار  اـههشیر  نآ  تسا ، هدافتـسا  لـباق  هک  ياهلیـسو 

هک لکـشم  کی  یعقاو  فشک  يارب  تسا  نکمم  و  دروایب . تسدـب  اـقیقد  دـناهدش ، فیعـضت  اـی  تیوقت  اـهنآ  رد  اـههشیر  هک  ار  یناـمز 
لح رظان  هک  ياهظحل  ات  لکشم  يهفطن  رصانع  ندش  هتـسب  تیعقوم  نیتسخن  یـسررب  هب  تسا ، تالولعم  للع و  زا  ياهتفای  زکرمت  يهطقن 

هب میتفگ  هک  یلکـشب  ینیع  ناهج  ياههدیدپ  رد  تالکـشم  لح  شور  دشاب . هتـشاد  یعطق  جایتحا  تسا ، سامت  رد  لکـشم  نآ  اب  هدننک 
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لکـشم و دوخ  تیهام  تخانـش  هک  میراد  رظن  رد  مه  ار  هتکن  نیا  هتبلا  دـسریم . شخبتیاضر  يهجیتن  هب  الومعم  لوادـتم  مولع  يهلیـسو 
رارق لکشم  نوماریپ  ای  نتم  رد  هک  بناوج  ددعت  اهدادیور و  رگید  اب  كرتشم  صاوخ  نامزمه و  ياهدادیور  لولعم و  تلع و  ياهدحاو 

اصوصخم دشابیمن . تباث  صخـشم و  لوصا  ياراد  هدوبن و  تخاونکیب  ضورفم ، لکـشم  يهدنروآ  دوجوب  ياههشیر  نینچمه  دنراد و 
هتـشاد لکـشم  اب  رمتـسم  دیدج و  ياهـسامت  هب  جایتحا  متـسیس ، نآ  ندوب  زاب  هک  دشاب  زاب  یمتـسیس  يهعومجم  رد  یتیعقاو  لکـشم  رگا 

حیحـص و دیدج ، تیعقوم  رد  متـسیس  ءازجا  دورو  زا  شیپ  هک  دشاب  هتـشاد  ینیناوق  لوصا و  رد  رظن  دیدجت  یبایزرا و  هب  زاین  زین  دشاب و 
یقلت تباث 

يهدیدپ ماهبا  تدش  رد  تسا  نکمم  مه  رگید  لماع  دنچ  دنیآیم ، رد  لکشم  تروص  هب  اهناسنا  يهلیسو  هب  هک  یثداوح  تسا . هتشگیم 
تیبثت یگزیگنا  هب  لمع  دوخ  ماجنا  دح  ات  لمع  هب  مادقا  تجاجل و  دـح  ات  يراددوخ  نتـساوخ ،)  ) هدارا دـننام  دـنزروب . تلاخد  لکـشم 
هکنیا يارب  هن  دنکیم ، یط  ار  ینالوط  رایـسب  هار  لاثم : ناونع  هب  روبزم . ياههدیدپ  تاذ  زا  جراخ  یقطنم  للع  تهجب  هن  طقف  تیـصخش 

رد هجوت  بلاج  يرصنع  هک  دوخ  يهدارا  تردق  تابثا  يارب  اهنت  هکلب  دنکیم ، باجیا  ار  ینالوط  هار  نانچ  رد  نتفر  دصقم ، هب  ندیـسر 
ار دوخ  تمواقم  تدش  هکنیا  زج  درادـن ، دوجو  يراددوخ  نیا  يارب  یتلع  دـنکیم و  يراددوخ  تیعقاو  زاربا  زا  تسا . یمدآ  تیـصخش 

يارب طقف  هکلب  تسا ، یتحلـصم  ياراد  لمع  نآ  هکنآ  يارب  هن  دنک ، مادقا  یلمع  نداد  ماجنا  هب  یمدآ  تسا  نکمم  نینچمه  دنک . تابثا 
رگید فرط  زا  تسین . كدنا  دیازفایم ، یناسنا  تالکشم  ماهبا  رب  هک  اههدیدپ  هنوگنیا  دراد . تردق  لمع  نآ  ماجنا  يارب  وا  هکنیا  تابثا 

يهلیـسو هب  اـهنآ  ندـش  يریگ  بلاـق  تهج  زا  ـالوا  دوشیم ، میظنت  یناـسنا  یتاـیح  یقوقح و  تالکـشم  لـح  يارب  هک  یلوصا  نیناوق و 
نیناوق نآ  لومش  يهنماد  اهنآ ، زا  رظن  عطق  اب  هک  دنراد  یناوارف  قوذ  لامعا  حیضوت و  ریسفت و  هب  جایتحا  الومعم  ظافلا ،

لماع دننکیم . زورب  رگیدـکی  اب  اهناسنا  طباور  یگدـنز و  ياههدـیدپ  رد  هک  ییاهینوگرگد  ایناث - دـشابیم . اسران  دودـحم و  لوصا  و 
يارب تسا  نکمم  هکیدح  ات  دنشابیم ، طباور  اههدیدپ و  نآ  رب  لوصا  نیناوق و  قیبطت  رد  يرظنبحاص  داهتجا و  موزل  يارب  یمهم  رایـسب 

اهیگدیچیپ و زا  هعومجم  ود  نایم  رد  نادان  صخـش  دنکن . هابتـشا  روبزم  قیبطت  رد  هک  دـشاب  مزال  يراذـگنوناق  یگتـسیاش  یـضاق  کی 
یفاک مزال و  تاعالطا  تیارد و  هب  دـیدش  جایتحا  هک  اهنآ  عباـنم  ذـخام و  لوصا و  نیناوق و  مکی - يهعومجم  دریگیم : رارق  تالکـشم 

يرکف و يرگیزاب  زا  ترابع  اهیشک  قح  لماع  نیرتکانرطخ  تسا . هدش  حرطم  صخـش  يارب  هک  مهبم  يهدیدپ  مود - يهعومجم  دراد .
، هعومجم ود  ره  رد  كانرطخ  يریگزاب  نیا  تسا . هتـشگ  اهیگدیچیپ  زا  هعومجم  ود  لح  يدصتم  هک  تسا  نادان  صخـش  يروحم  دوخ 

تالئاطال ساسایب و  ياههشیدنا  نادان  صخش  هک  تساهیرگیزاب  نیا  رد  دشابیم . ریذپناکما  اههلیـسو  باختنا  اهیریگ و  فده  رظن  زا 
اههشیدـنا و نینچ  لوـصحم  هـب  ندرک  عـطق  اـهنآ  هـمه  زا  رتدـب  داد . دـهاوخ  رارق  يرادربهرهب  ضرعم  رد  ار  دوـخ  يهدوـهیب  تـالایخ  و 

لا جسن  لثم  یف  تاهبشلا  سبل  نم  وهف  دهدب !! ار  دوخ  يار  مکح و  یئوررپ  مامت  اب  دنکیم  راداو  ار  وا  هک  تسا  تالایخ  تالئاطال و 
نادان نیا  كرد  مهف و   ) باصا دـق  نوکی  نا  اجر  اطخا  نا  اطخا و  دـق  نوکی  نا  فاـخ  باـصا  ناـف  اـطخا  ما  باـصا  يردـیال  توبکنع 

. درادن یـصالخ  هار  دوشیم و  راتفرگ  اهرات  نآ  رد  راوسگم  هک  توبکنع  ياهرات  نانوچ  تالکـشم  تسا و  ناوتان  سگم  نآ  دـننامه 
هک دراد  دـیما  تسا ، هتفر  اـطخ  هب  رگا  تسا و  هتـشگ  عـقاو  فـالخ  بـکترم  هـک  دـسرتیم  نآ  زا  دـشاب  هدوـب  عـقاو  قباـطم  شمکح  رگا 

راتفرگ تالکشم  توبکنع  ياهرات  رد  هک  تسا  یناوتان  سگم  تواضق  هب  هیبش  نادان  كرد  مهف و  - 8 دشاب . هدوب  عقاو  قباطم  شمکح 
دراو هک  نانادان  يهمه  رد  دـنکیم ، نایب  نادان  تاضق  كرد  مهف و  يهراـبرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ار  عیدـب  هیبشت  نیا  ددرگیم 

: میوشیم رکذتم  دراد  دوجو  روبزم  هیبشت  رد  هک  ار  یمهم  يهتکن  هلئسم  نیا  حیضوت  زا  شیپ  دنکیم . قدص  دنوشیم ، تالکشم  نادیم 
هک تسا  یناسنا  تایعقاو  قیاقح و  ربارب  رد  تالکـشم  ندوب  ساسایب  دوصقم  هک  دـسریم  رظنب  توبکنع ) ياهرات  هب  تالکـشم  هیبشت  )
هب لهج  زا  دنترابع  دنروآیمرد ، لکشم  تروص  هب  ار  یتیعقاو  هک  یلماوع  دنشابیم . رادروخرب  نوناق  هب  دنتـسم  يرادیاپ  ماکحتـسا و  زا 

نیا هکیتروص  رد  دیآیم . دوجو  هب  اهنآ  يهلیـسوب  لکـشم  هک  اهناسنا  زا  یـضعب  ياهیزابـسوه  اهیهاوخدوخ و  ای  ماکحا و  تاعوضوم و 
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لکشم
دوخ ریز  هک  دنتـسه  یفافـش  ياههدرپ  یفاک  مزال و  تاعالطا  ساسح و  نادجو  دنمورین و  يهشیدنا  ناگدنراد  انیب و  ياهناسنا  يارب  تا 

تالکشم یتوبکنع  ياهرات  هک  دنـشخبیم  ناسنا  رب  ار  یتردق  تاعالطا  نادجو  هشیدنا و  تردق  شنیب و  نیا  دنهدیم . ناشن  یبوخب  ار 
دوخ تمواقم  تسین ، راوتـسا  ياهیاپ  ساسا و  چیهب  هک  نادان  صخـش  مهف  كرادا و  یلو  دنرادن ، ار  یئاناوت  نآ  ربارب  رد  تمواقم  يارای 

طــالتخا و دراد ، دوــجو  توــبکنع  ياــهرات  هـب  تالکــشم  هیبــشت  رد  هـک  يرگید  يهـتکن  دــهدیم  تـسد  زا  اــهرات  نآ  ربارب  رد  ار 
رگیدکی اب  هتخیمآ  طلتخم و  داعبا  ياراد  دنیآیم ، دوجوب  هک  یتالکشم  نینچمه  تسا  هتسویپ  مهب  ار  اهرات  نآ  هک  تسا  ییاهیگتسویپ 

رداص هک  ییاهمکح  نادان  یـضاق  تسین . ریذـپناکما  تالکـشم  یـساسا  لح  داعبا ، نآ  حیحـص  لیلحت  کیکفت و  نودـب  هک  دنـشابیم 
رداص هک  ماکحا  نآ  يهرابرد  شخبشمارآ  نیقی  زا  زگره  اذـل  تسوا ، زیچان  تاعالطا  صقان و  مهف  كرد و  هب  دنتـسم  نوچ  دـنکیم ،

نآ دـنادیمن  هک  تساـهیکیرات  رد  كدوک  نتخادـنا  گنـس  دـننام  ناراـکهبت  نیا  زا  مکح  رودـص  دـشابیمن . رادروـخرب  تسا ، هدرک 
ناداـن یـضاق  ینعی  هب  عطق  مث  تسا : هدومرف  نیـشیپ  يهلمج  رد  ع )  ) نینموـملاریما داـتفا . دـهاوخ  اـجک  رد  دروـخ و  دـهاوخ  هچب  گـنس 

الیاطال هب  دانتساب 
ار یمکح  دنادیمن   ) تسا هدومرف  ریسفت  دروم  يهلمج  رد  هک  یبلطم  تسا  نکمم  اذل  دیامنیم . مکح  هب  عطق  دوخ ، يهدوسرف  ءارآ  ت و 

ضارتعا نیا  خـساپ  رد  دوش . ساسحا  داضت  یعون  دـیامنیم ) مکح  هب  عطق   ) يهلمج اـب  هن ) اـی  تسا  عقاو  قباـطم  تسا ، هدرک  رداـص  هک 
هک ار  یمکح  دـنکیم  نیقی  چوپ  تالیخت  تامدـقم و  نآ  اب  ناداـن  یـضاق  هک  تسین  نآ  دـیامنیم ) مکح  هب  عطق   ) زا دوصقم  میئوگیم :

اهنآ زج  یتیعقاو  وا  يارب  هک  تسا  چوپ  تالیخت  تامدـقم و  نامه  لوصحم  يهرابرد  وا  عطق  هکلب  تسا ، عقاو  قباطم  تسا ، هدرک  رداص 
ینوناق هن  دـهدیم و  ناشن  یلایخ  يایاضق  تارکفت و  نامه  زج  یتیعقاو  هن  وا  يارب  نادان  یـضاق  یتسرپدوخ  لهج و  ینعی  تسین . حرطم 
هباشتم تالکـشم و  نامه  لح  رد  هاگآ  انیب و  ییاهناسنا  هک  دنادیم  همه  زا  رتهب  دوخ  وا  لاحنیا  اب  وا . يهناتـسرپدوخ  ياهرادـنپ  زا  نوریب 
ماکحا لکـش  هب  ار  نآ  هک  تسوا  يرکف  لوصحم  فلاخم  هک  دـنروآیم  تسدـب  ار  یجیاـتن  دـنریگیم و  شیپ  ار  يرگید  ياـههار  اـهنآ 

ياراد رگا  هک  دراد  دوجو  تسا ، هدرک  رداص  هک  یماـکحا  يهراـبرد  وا  نورد  رد  یلدود  دـیدرت و  کـی  هراومه  اذـل  دـیامنیم . رداـص 
ملعلا ملع  ضعی  مل  تاوشع  باکر  شاع  تالاهج ، طابخ  لهاج  دزاسب . لالتخا  راچد  ار  وا  ناور  دناوتیم  دشاب . هدوب  یـساسح  نادـجو 

رضب
دوریم و ورف  زیمآماهبا  لکشم و  لئاسم  یکیرات  رد  هک  تسا  روکبش  نآ  دننامه  دوخ و  ياهتلاهج  رد  هتـشگمگ  تسا  ینادان   ) عطاق س 

ياهربا اب  هراومه  شنورد  ياضف  اهتلاهج  رد  قرغ  هناملاع  ياهفایق  اـب  - 9 دنکیمن ) لصف  لح و  هناعطاق  یملع  يانبم  اب  ار  ياهلئـسم  چیه 
یتـشم اـب  شنورد  زورما  دریگیم . ار  نآ  ياـج  رگید  يربا  هـتفرن  يربا  تـسا ، هتـسویپ  مـهب  ریجنز  ياـههقلح  ناـنوچ  تـالوهجم  يهریت 

یعالطا هن  دراد و  عوضوم  صیخشت  كرد و  يارب  یشنیب  هن  تسا ، لوغشم  تسا ، هتـسویپ  عوقوب  هک  یتیانج  يهرابرد  ساسایب  تالایخ 
، دهدب حیـضوت  دیامن و  ریـسفت  ار  نآ  دیاب  هک  دریگیم  رارق  ینوناق  ربارب  رد  ادرف  دیامن . جارختـسا  اهنآ  زا  ار  مکح  دـیاب  هک  عبانم  نآ  زا 
. تسا زجاع  نوناق  ظافلا  یبدا  تاروتسد  دعاوق و  زا  و  ناوتان ، شظافلا  حیحـص  تئارق  زا  دوخ ، لهج  زا  ربخیب  تسرپدوخ و  لهاج  نیا 

نیا نورد  رد  هک  دـنادیم  ادـخ  تلاح  نیا  رد  دـنکیم ، ساسحا  یـضقانت  مکح ، رد  يرادربهرهب  دروم  نوناق  زا  هدام  ود  ناـیم  ادرف  سپ 
نوناق زا  ياهدام  نایم  رگید  زور  دز . دـهاوخ  جوم  ییاهتلاهج  هچ  نونظم ، ای  موهوم  ضقانت  نآ  نتخاس  فرطرب  يهراـبرد  كاـپان  ناداـن 

ضقانت د نآ  یفن  ای  تابثا  يارب  هدومن ، ضقانت  ساسحا  رگید ، نوناق  زا  ياهدام  اب  يرادربهرهب  دروم 
دوخ و تلاـهج  رب  ددرگیم ، يرپس  شیگدـنز  زا  هک  يزور  ره  بیترت  نیدـب  دـنام . دـهاوخ  رد  دوخ ، ياـهتلاهج  زا  هایـس  ییاـهربا  ریز  ر 

دوخ هب  یـضار  دوخ  زا  هناملاع و  ياهفایق  هک  تسا  شوخلد  دوخ  ياـهتلاهج  هب  ناـنچ  هکنآ  رتروآتفگـش  دـیازفایم . نارگید  یتخبدـب 
دنلفاغ و وا  تمظع  زا  هک  تایعقاو  نیناوق و  هعماج و  يامظع  یـسانشان  قح  زج  دنیبیم ، دوخ  دارم  هب  ایند  نیا  رد  ار  زیچ  همه  دریگیم و 
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ندینـش اـب  رگید  يزور  ادـخ  يدـنب  مشچ  زا  متریح  اـمع ؟ نیا  زاـب و  شوگ  زاـب و  مشچ  تفگ : دـیاب  رگید  راـب  دـنروآیمن !!! اـجب  ار  وا 
هظحل دـنچ  زا  سپ  دریگیم و  ارف  ار  شنورد  ياضف  یحطـس  یهودـنا  تسخن  درادـن ، اهنآ  زا  یعالطا  هک  یملع  بلاطم  تاحالطـصا و 

ای تسا و  هدرک  لاغشا  قحانب  مدرم  نایم  رد  هک  یماقم  يروآدای  يهلیسو  هب  ار  هودنا  نآ  دشکیم و  رب  رس  شیاهیهاوخدوخ  زا  یجاوما 
لوزن شباوختخر  رد  رطاخ  نانیمطا  اب  سپـس  دـیامنیم ، يداش  هب  لدـبم  تسا  هدرک  رپ  ار  شنورد  هک  ساـسایب  ياهرادـنپ  يهلیـسو  هب 

! تسا هدومرف  نتخاب  لالج  تمـشح و  لامک  اب  ار  شیگدنز  ياههنیدقن  يهمه  مکارتم  ياهتلاهج  نیا  اب  هک  دنادیمن  و  دیامرفیم !! لالجا 
نیبب یضتقم  هک  اج  ره  رد  ناشنورد  ياهیکیرات  نتشاد  یفخم  يارب  دوخ و  ياهتقامح  ندیناشوپ  يارب  هک  دنتسه  یصاخشا  نانیا 

يهلیـسو هب  دهاوخب  یـسک  رگا  دنوشیم و  فوسلیف  اروف  دنربیم و  یلک  رایـسب  ظافلا  مادختـسا  اهندز و  لثم  ییوگهفیطل و  هب  تسد  دن 
تداع فرع و  يهخاش  زا  هنانیبزیت  یکالاچ  کی  اب  هدمآ  نوریب  هکرعم  زا  یلطعم  نودب  دنک ، زاب  ار  نانآ  تشم  یفـسلف  میهافم  لوصا و 

دوخ هک  تسا  یملع  ینابم  زا  عالطایب  یعدـم  ره  تاصتخم  زا  اهیکالاچ  اهیتسدرت و  نیا  دـنوشیم !! نازیوآ  یقوقح  میهاـفم  رگید  و 
هک فداـصت  قاـفتا و  تخب و  سناـش و  اـیآ  هک : دوش  حرطم  هلئـسم  نیا  رگا  هنوـمن : ناوـنعب  تسا . هدرک  یقلت  رظنبحاـص  ملع  نآ  رد  ار 

مایناگدنز لوط  رد  مدوخ  نم  يرآ ، تفگ : دهاوخ  لاوئـس  نیا  خـساپ  رد  هن ؟ ای  دراد  دوجو  دـنکرتشم ، تیلع  نوناق  در  رد  اهنآ  يهمه 
سناش ياراد  ینالف  تسا . هدرک  هایس  ارم  راگزور  يدایز  ياهفداصت  ای  ماهدرک ، اههدافتـسا  هتفرگ  رارق  یفداصت  ثداوح  يورایور  اهراب 

، يدرک داهشتسا  هک  ار  دراوم  نیا  یئوگب : رگا  دتفایم . وا  يارب  راوگان  تاقافتا  هراومه  تسا و  سناشدب  یلیخ  نامهب  تسا ، یبوخ  رایسب 
اهیراوگان هب  التبم  ناتخبدب ، نآ  دننام  نانآ  ارچ  تشاد ، دوجو  مه  نارگید  يارب  یهباشم  ياهتیعقوم  تفگ : دـهاوخ  نک . لیلحت  هیزجت و 

یم دراد . دوجو  تخب  سناش و  سپ  دنتشگن ؟ اهبیسآ  اهتسکش و  راچد  سناششوخ  صاخشا  نآ  دننام  ارچ  ای  دندشن ،
دهاوخ تسا .) بولطم  هب  هرداصم   ) دنک تابثا  دناوتیمن  ار  ياهیـضق  چیه  هک  تساعدا  رارکت  هکلب  تسین ، لیلحت  هیزجت و  هکنیا  یئوگ :

شرامش اب  امـش  یئوگیم : دوشیم . بوسحم  اههار  نیرتشخب  نانیمطا  یملع  رظن  زا  هک  تسا  تادهاشم  هب  لالدتـسا  نم  دوصقم  تفگ :
اریز دینک ، تابثا  ار  فداصت  سناش و  دیناوتیمن  دناهتـشاد ، رب  رد  فلتخم  صاخـشا  يارب  یفلتخم  جیاتن  هباشم  تیعقوم  رد  هک  يدراوم 

، اهتیعقوم رد  فالتخا  كدـنا  نینچمه  یناور و  عضو  اهدادعتـسا و  اهیهاگآ و  رد  فالتخا  رظن  زا  هباشم  ياهتیعقوم  اب  صاخـشا  طباور 
رد امـش  گنچ  زا  ار  دوخ  نابیرگ  ناهگان  دـهدب ، صاخـشا  اهتیعقوم و  نامه  ریـسفت  اـب  ار  امـش  خـساپ  هکنیا  ياـجب  دنـشابیم . تواـفتم 

نخس ملع  فلاخم  امش  تفگ : دهاوخ  هدرک  رارکت  ار  یلوا  ياعدا  نامه  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  هک  یئامنملاع  يهفایق  اب  رگید  راب  هدروآ .
هدوب هک  مه  یئاـمنملع  يارب  تـالئاطال  نیا  زا  سپ  تسا . تاـیعقاو  تاـبثا  دنـس  نیرتهب  هبرجت  هدـهاشم و  دـیوگیم : ملع  اریز  دـیئوگیم ،

نآ يهمه  امش  دیئوگیم : هدومن  نتفگ  نخس  هب  عورش  تناتم  مامت  اب  مه  امـش  دیئوگب . دیراد  ینخـس  دیئامرفب ، یلب  تفگ : دهاوخ  دشاب :
تیلع نوناق  زا  هک  دراد  دوجو  دروم  کی  ایآ  مینیبب  دینک ، حرطم  دیشکیم ، شیپ  فداصت  سناش و  ناونعب  هک  ار  دراوم 

نودـب مه  دروم  کی  ءزج  نیرتزیچان  یتح  هک  تسا  یهیدـب  دومن ؟ ریـسفت  روبزم  نوناق  اب  ار  دروم  نآ  ءازجا  کـی  کـی  ناوتن  دزیرگب و 
ضورفم تیعقوم  هک  صخش  نآ  دوخ  ای  رگاشامت و  صخش  قیقد  تابساحم  رد  تلع  نآ  هک  تسنیا  تیاهن  تسا ، هدماین  دوجو  هب  تلع 

لصایب و ار  مولع  يهمه  لئاسم  جـیاتن و  وا  درادـن ، لوبق  ار  تیلع  نوناق  هک  یـسک  مینادیم  و  تسا . هدـشن  هدـناجنگ  تسوا ، هب  طوبرم 
جوا رد  یگدنز و  راهب  رد  گرم  زا  رتخلت  وا  يارب  لهج  هب  فارتعا  هک  روحم  دوخ  نادان  دیئوگیم . ملع  دض  امش  سپ  درادنپیم . ساسا 

هفسلف ناونعب  رگید  ياهخاش  زا  درپیم و  یکالاچ  یتسدرت و  کی  اب  ناشیرپ ، راکفا  هدیروش و  زغم  اب  امش  لاوئس  ربارب  رد  تسا ، يزوریپ 
، دیرکنم ار  ردق  اضق و  امش  زیزع ، ياقآ  دیوگیم : هتفرگ  یئادص  اب  دنکیم ، تکرح  فرط  نآ  فرط و  نیا  هکیلاح  رد  ددرگیم و  نازیوآ 

يهسدنه رگم  ریظن ، مک  نادان  دیئوگیم : امش  تسین . راگزاس  تیلع  نوناق  اب  هک  دراد  دوخ  هب  صوصخم  تشونرس  تاردقم و  یـسک  ره 
تلع نودب  لولعم  رودص  ناکما  هک  دینادیمن  ایآ  تسا !؟ یهلا  ردق  اضق و  زا  یمـسجت  زج  دنکیم  يوریپ  نیناوق  زا  اقیقد  هک  یتسه  یلک 

امگ امش  دراد ؟ یخساپ  هچ  یهاوخدوخ  نجل  رد  هتفر  ورف  نادان  نیا  الاح  دشاپیم ؟ مه  زا  ار  یتسه  ملاع  ریجنز  ياههقلح  يهمه 
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تبحـص و ام  میئوگیمن ! هفـسلف  ام  زیزع ، ياقآ  تفگ : دـهاوخ  اروف  تسا ؟ ریذـپنایاپ  لهج  سونایقا  تاـجومت  تـالئاطال و  دـینکیم  ن 
هتـشگ نازیوآ  نآ  زا  هتفرگ  ار  هفـسلف  يهخاش  امـش  لاوئـس  زا  رارف  يارب  هناهاگآان  ای  هناـهاگآ  هکیتروص  رد  میئاـمنیم !! یملع  یـسررب 

، دـنتواضق مکح و  ذـخام  هک  ار  یتاـیاور  بـکرم ) لـهج  رد  روهطوـغ   ) نآ لـقع  كرد و   ) میـشهلا حـیرلا  ورذ  تاـیاورلا  ورذـی  تـسا .
ماکحا عبانم  زا  یکی  هک  یتایاور  - 9 دوریم ) دوخ  هار  هب  دنکارپیم و  ار  هدیکـشخ  ناهایگ  هک  هاگآان  داب  دننامه  درذگیم ، دـنکارپیم و 

يهمه ینافوط  ياهداب  ربارب  رد  هدیکـشخ  هاـیگ  هک  تسا  یئاـنتعایب  دروم  شزرایب و  ناـنچ  وا  يهبـساحمیب  ياهرادـنپ  ربارب  رد  تسا ،
یتایاور رد  یعامتجا  يدرف و  فیلاکت  یـسرداد و  لوصا  دـیاقع و  تایقالتخا و  مومع و  روط  هب  یمالـسا  ماکحا  تاـیئزج  تالیـصفت و 

لوصا تسا ، هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هچنآ  هک  مینادیم  تسا . هدش  رداص  مالسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  سپس  مالسا و  ربمایپ  زا  هک  تسا 
ار نآ  یلک  لوصا  هک  تسا  نید  نیا  یـساسا  نوناق  دننام  مالـسا و  یئاضق  یقالخا و  یهقف و  یتدـیقع و  ینابم  هب  طوبرم  تسا  یتایلک  و 

وقعم تایح   ) رد يرشب  لامعا  يهمه  رب  یلک  لوصا  نآ  يهدننک  قیبطت  ریسفت و  هک  دراد  دوجو  رگید  عبنم  هس  دنکیم ، نایب 
ربمایپ راتفگ  لوق  ریرقت . لعف و  لوق و  ددرگیم : میسقت  هدمع  مسق  هس  رب  تنس  لقع . عامجا و  تنس و  زا  دنترابع  عبنم  هس  نیا  تسا . ل )

نآ لـمع  ینعی  دوشیم ، رداـص  ناـیاوشیپ  نآ  زا  هک  تسا  یلمع  لـعف  دوـشیم . هدـیمان  ثیدـح  تیاور و  هک  تسا  نیموـصعم  يهمئا  و 
زا سپ  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدـش  هدـید  الثم  دـشاب . هدوب  لمع  نامه  دروم  رد  یناسنا  فیلکت  يهدـننک  نییعت  دـناوتیم  نایاوشیپ 

ار نیمزرس  نآ  لها  دناوتیم  ینیمزرـس  حتف  زا  سپ  یمالـسا  مکاح  هک  دنکیم  تابثا  لمع  نیا  تسا . هدرک  دازآ  ار  نآ  مدرم  هکم ، حتف 
رظن هب  هتـسب  هحوتفم ، ياهنیمزرـس  اب  ناناملـسم  راتفر  یگنوگچ  هک  دـیمهف  ناوتیم  ار  مکح  نیا  لـمع  نیا  زا  دـنک و  دازآ  هدومنن  ریـسا 
کی زا  اوشیپ  عالطا  هدهاشم و  اب  هک  یلمع  راتفگ و  ياضما  زا  تسا  ترابع  ریرقت  درادن . یعطق  بوجو  الثم  نتفرگ  ریـسا  تسا و  مکاح 

اب رادرک  راتفگ و  نآ  ندوب  فالخ  تروص  رد  تسا  هتـسناوتیم  هکنیا  اب  تسا ، هدومنن  یـضارتعا  اوشیپ  هدـش و  رداص  ناملـسم  دـنچ  اـی 
زا قافتا  نیا  هکیروطب  ماکحا ، زا  یمکح  رد  مالسا  بتکم  نارظنبحاص  رظن  قافتا  زا  تسترابع  عامجا  دیامن . يریگولج  یمالسا ، نیناوق 

اوشیپ دوخ  مه  رگا  ای  دشاب ، هدوب  ناگدننک  قافتا  نآ  زا  يدرف  اوشیپ  دوخ  هکنیا  دننام  دنک ، فشک  یعطق  ذخام  دوجو 
یملع و تیحالـص  رظن  زا  نارظنبحاص  نآ  تیـصخش  هماقم  هللا  یلعا  يراصنا  یـضترم  خیـش  گرزب  ققحم  لوقب  دـشابن ، نانآ  ناـیم  رد 

تقباطم ای  يار و  نآ  اب  اوشیپ  تقفاوم  زا  فشک  هلئـسم  کی  رد  ناشقافتا  هک  دشاب  يدـح  رد  مالـسا  عورف  لوصا و  اب  یئانـشآ  یئاوقت و 
زا هدـش  تاباث  حیحـص و  نیناوق  زا  هک  تسا  یمدآ  يزغم  تیلاعف  نآ  لقع  دـشاب . هدوب  یمالـسا  عبنم  اب  نانآ  رظن  شخبنانیمطا  ای  یعطق 

تسا طرـش  نیا  هب  تیلاعف  نیا  ندوب  ذخام  دیامن . تابثا  ار  تیلاعف  نآ  یعطق  جیاتن  هدومن ، يرادربهرهب  تایهیدب ، هبرجت و  سح و  يور 
دوصقم تفگ : ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـشاب . هدوب  هزنم  كاپ و  ساسایب  ياهرادـنپ  اهیئوجدوس و  تالایخ و  اب  اهیگدولآ  زا  هک 

. درادـن دـهدیم ) رارق  جاتنتـسا  يرادربهرهب و  دروم  هک  یئایاضق   ) ماخ داوم  نالطب  تحـص و  اب  يراک  هک  تسین  يرظن  لقع  نآ  لقع  زا 
یعقاو تحص  نیمضت  نودب  ایاضق  نامه  يور  يریگهجیتن  يارب  ایاضق  یقطنم  نداد  لکـش  زا  تسترابع  يرظن  لقع  راک  هکنیا  حیـضوتب 

یئوطسرا قطنم  لوا  لکـش  هک  ار  اریز  یهیدب  لکـش  يرظن ، لقع  شور  اب  تسا ، گنـس  ناسنا  هک  مینک  ضرف  نینچ  رگا  الثم  تامدقم .
لقع تیلاعف  رظن  زا  لکـش  نیا  دنکیمن  دلاوت  ناسنا  سپ  دنکیمن  دلاوت  یگنـس  چیه  تسا  گنـس  ناسنا  مینک : یقلت  حیحـص  دیاب  تسا 

ظن
تحص و ندوب  رانک  رب  تهجب  تسا . طلغ  لکش  نیا  ماخ  يهدام  ینعی  تسین ، گنـس  ناسنا  هک  مینادیم  یلو  تسا ، حیحـص  الماک  ير 

يرظن لقع  ناقشاع  زا  یتخس  ياهداقتنا  افرع  امکح و  رگنهبناج و  همه  يهفـسالف  هک  تسا  هدوب  يرظن  لقع  تیلاعف  زا  ماخ  داوم  نالطب 
ناریو لد  هکناز  تسـس  ياپ  نکیلو  تسا  زیت  رـس  لقع  رـسپ  يا  تسا  نایع  هر  نک  اهر  نآ  رـسپ  يا  تسا  ناورهر  دـنب  لـقع  دـناهدومن :

مزاس هناوید  نیا  زا  دـعب  ار  شیدـنارود  لقع  مدومزآ  دـش  هناوید  نالقاع  گننز  وا  دـش  هناخ  ردـنا  هماـع  رـشز  وا  تسرد  نت  تسدـش و 
هجوتم يرظن  لقع  یلـصا  يهفیظو  هب  زیمآداقتنا  تارظن  نیا  ام و  ربهار  دوب  هار  زا  رتهدیچیپ  میدیـسرن  یئاج  هب  لقع  يربهر  زا  ار  شیوخ 
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هکنیا یلـصا  تلع  تسا . يرظن  لقع  راک  ینابم  دودح و  نییعت  روظنم  هکلب  دوش ، رکنم  ار  یلاع  رایـسب  تردـق  نیا  دـهاوخیمن  تسین و 
حرطم رصتخم  روطب  هک  تسا  يرظن  لقع  يهلئـسم  نیمه  دناهتخانـش ، دودرم  ار  سایق  ناسحتـسا و  يار و  عیـشت  ملاع  ياهقف  نایاوشیپ و 
ثحابم تایاور و  ظافلا  یمازتلا  ینیمـضت و  یقباطم و  میهافم  يدنـس و  ياهیـسررب  تایاور . يهراـبرد  یحیـضوت  هب  میدرگرب  میدرک .

اب هک  تسا  يدج  تیمها و  اب  يردق  هب  تسا ، هدش  رداص  نآ  رد  تیاور  هک  یتیعقوم  تاحیجرت و  ضراعت و  هب  طوبرم 
ثیدح و ملع  نمانب  صوصخم  یملع  یمالـسا  ناققحم  هک  تسا  تلع  نیمهب  ددرگیم . شوشم  یمالـسا  قیاقح  اهنآ  رد  هحماسم  كدـنا 
، دیوگیم نانچ  نینچ و  یتیاور  هک  دونـشب  ای  دـنیبب  هکنیمه  درادـن ، لئاسم  نیا  اب  يراک  نادان  یـضاق  دـناهدروآ . دوجو  هب  ار  هیارد  ملع 

نوماریپ تسا  نکمم  هک  لئاسم  اههد  هب  یئانتعا  دبسچیم و  رهاظ  نامهب  یتسد  ود  دشاب ، هدوب  شساسایب  ياهرادنپ  قفاوم  شرهاظ  رگا 
هک روطناـمه  دـشاب ، وا  يرکف  ياـههتفاب  فلاـخم  اـی  هاـتوک و  مـهف  زا  رود  یتـیاور  رگا  و  دـیامنیمن . دـشاب ، هتـشاد  دوـجو  تـیاور  نآ 

نینموملاریما يهدومرف  نیا  قادـصم  نیرتنشور  دریگیم . شیپ  ار  دوخ  هار  دـنکارپیم و  ار  اهنآ  تسا ، هدومرف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
زا ثیدح  لهچ  زا  شیب  هب  نم  تفگیم : وا  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  تنس  لها  ناردارب  زا  روهـشم  ياهقف  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  نامه 

دوشیم دراو  اهنآ  رب  هک  یلئاسم  لح  يارب  نادان  نیا  ادـخ ، هب  دـنگوس   ) هیلع درو  ام  رادـصاب  هللا  یئیلمـال و  ماهدرکن . لـمع  مرکا  ربماـیپ 
يروـحم و دوـخ  يارب  نوـچ  درادـن  ار  اـهنآ  زا  ندـمآ  نوریب  یئاـناوت  هک  دوریم  ورف  یلئاـسم  رد  ناداـن  نیا  - 10 تسین ). ناـنیمطا  دروم 

وا ا اذل  درادن ، دوجو  یتیاهن  تسا ، هدومن  لاغشا  ار  تواضق  ملع و  بصنم  قحان  هب  هک  ینادان  یتسرپدوخ 
مه ار  نآ  تردـق  یتح  دـیامن ، لصف  لح و  ار  لـئاسم  نآ  دـناوتن  اـهنت  هن  دوش و  دراو  لـئاسم  يهمه  رد  هک  دـهدیم  دوخ  هب  ار  قح  نی 

ینیب عقاو  رظن  زا  دیازفیب . دوخ  يهزات  ياهنتفیرف  دوخ  اههجیگرـس و  هب  هکنیا  نودب  دیایب ، نوریب  ملاس  اهیگدیچیپ  نآ  زا  دوخ  هک  درادن 
يور هب  هقطنم  نآ  ياهرد  دوش ، هقطنم  نآ  دراو  یتسرپدوخ  روز  اـب  رگا  هک  تسیاهعونمم  يهقطنم  روحم  دوخ  ناداـن  يارب  ياهلئـسم  ره 

هب مهتم  نیعم  یـصخش  هداد و  يور  یتیانج  کی  لاثم  ناونعب  دهدیم . تسد  زا  ار  نآ  زا  ندـمآ  نوریب  تردـق  هک  دوشیم  هتـسب  نانچ  وا 
رما هس  زا  یکی  لتاق  يهرابرد  مالسا  مکح  هک  تسا  هدید  یحطـس  ياهباتک  رد  ای  هدینـش  طقف  نادان  یـضاق  تسا . هدش  ضورفم  تیانج 

مهتم هک  مینک  ضرف  تسا . لـتاق  زا  اـیلوا  تیاـضر  وفع و  اـی  ناـنآ ، تیاـضر  تروص  رد  هیلع ، ینجم  ياـیلوا  هب  هید  تخادرپ  صاـصق ،
یئاطخ لتق  مکح  يهرابرد  هک  مینادیم  ماهدز . لتق  هب  تسد  يربج  لماوع  راشف  ریز  ای  ماهدشن . لتق  بکترم  دـمع  ملع و  اب  نم  دـیوگیم :

نامز و تیانج و  يهدیدپ  تیعقوم  لوتقم و  اب  مهتم  طابترا  رظن  زا  اهنآ  صیخـشت  يهرابرد  نینچمه  یعطق و  رابجا  يور  زا  رداص  لتق  و 
یکی ا رد  ینادان  هک  دوش  حرطم  تسا  نکمم  لئاسم  اهدص  هریغ  رارقا … و  طیارش  ای  دوهش ، تداهش  زرط  لتق و  ناکم 

رارقا زا  هک  تسرپدوخ  نادان  یضاق  ددرگیم . وا  تیصخش  هب  تناها  مهتم و  ای  هیلع  ینجم  نوخ  نتفر  رده  هب  یشک و  قح  بجوم  اهنآ  ز 
نایم رد  ددرگیم ، روبزم  تیانج  يهلئـسم  دراو  دـسرتیم ، اههجنکـش ) نیرتدـیدش  اب  ماگنهبان  گرم  زا  شیب   ) دوخ يرکف  هتوک  لهجب و 

. ددرگ روهطوغ  لگ  نآ  رد  رتشیب  دنزب  اپ  تسد و  هچ  ره  دور و  ورف  لگ  رد  رخ  دننام  هکنآ  زج  درک ، دـهاوخ  هچ  هدـیچیپ  لئاسم  همهنآ 
ریش رس  لثم  يرس  ام  یـضاق  نیا  - 11 دنهدیم ) رـس  نادان  نآ  يهرابرد  ناحادم  هک  تسا  یحدـم  يهتـسیاش  هن  و   ) هب ظرق  امل  لها  و ال 

تواضق يهرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ار  صتخم  نیا  بارـش !! يهساک  دننام  ینامـشچ  نامیرن ، ماس  نامک  دننام  یناهوربا  دراد !
، ناحادـم حدـم  زا  رت  تسپ  دریگیم . تروص  لها  ان  تسپ و  مدرم  تشادـگرزب  رد  هک  تساهیحادـم  يهمه  لـماش  تسا ، هدومرف  ناـیب 

ياراد هک  دننکیم  رواب  اجیردـت  دـنریگیم و  دوخ  هب  اهیحادـم  نآ  لباقم  رد  هتخوس  نمرخ  ياهنادان  هک  تسیاهناقمحا  شریذـپ  يهفایق 
زا یئالاو  ماقم  رد  ام  فوسلیف  ای  دنمشناد  ای  یضاق  نیا  دناهداد . رس  نانآ  يهرابرد  سولپاچ  قلمتم و  ناحادم  هک  دنتلیـضف  لضف و  نامه 

یم سپس  دننکیم ! كرد  ار  نآ  تواضق  هفسلف و  ملع و  نانیب  نشور  رایشه و  ياهناسنا  اهنت  هک  تسا  تلیضف  لضف و 
لام نجل  هب  تبون  راب  نیا   ) دـننزیم دایرف  دـندرواین ، ياجب  ار  تسرپدوخ  یلیفط  نآ  قح  و  دـشن ، کنخ  اهییوگهوای  نیا  اب  ناشلد  دـننیب 

قرـشم رد  رگا  حودمم  اجیردت  درادن ! تیرـشب  خیرات  رد  يریظن  حودمم  تیـصخش  هک  دنهدیم ! رظن  نینچ  و  دسریم ) تیرـشب  ندرک 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


تداسح دروم  هک  دسیم  یئاجب  دشاب  برغ  رد  رگا  و  دوریم ! الاب  يدنوادخ  تیـشم  هاگهولج  دـح  ات  دریگب ، رارق  شیاتـس  دروم  نیمز 
تداـسح نتوـین  هب  یتـسار  نتوـین ، يادـخ  يا  هک  : ) دوـب هتفگ  نتوـین  يهراـبرد  رتـلو  هک  تـسا  هدوـب  یحدـم  نـیا  دریگیم !! رارق  ادـخ 

رتلو ینیب  هتوک  زا  یشان  دشاب ، هتفگ  رتلو  اعقاو  رگا  وا  يارب  روبزم  حدم  یلو  تسا  یگرزب  رایسب  تیصخش  نتوین  هچ  رگا  يزرویمن )!!؟
داسف و تسا . هتـشاد  لماک  جاور  اهنارود  يهمه  رد  ایند و  برغ  قرـش و  يهمه  رد  یحادـم  يرامیب  لاح  رهب  دـشابیم . ادـخ  يهراـبرد 
ار اهنآ  زا  ياهنومن  اجنیا  رد  ام  تسا  ناوارف  یلیخ  تسا ، هتـشگ  تیرـشب  بیـصن  قلمت  ینادان و  زا  یـشان  ياهیحادـم  زا  هک  یئاهیهابت 

هتـشگ يرـشب  نوئـش  يهمه  نایم  رد  جیار  يهدـیدپ  کی  هدرک ، زواجت  اهتیـصخش  رد  یحادـم  زا  هک  ضحم  ییوگغورد  - 1 میروآیم :
، دنشاب هچ  ره  اهتیصخش  نیا  اریز  دنریگیم ، رارق  حدم  دروم  هک  ییاهتیصخش  تیلاعف  اهورین و  اهدادعتسا و  نتخادنا  راک  زا  - 2 تسا .

دنکدـنا رایـسب  هچ  دریگیم ، تروص  اـهنآ  يهراـبرد  هک  دـنوشیم  عقاو  یئاـهیبایزرا  ریثاـت  تحت  هک  دنتـسه  اـهناسنا  زا  يدارفا  هرخـالاب 
-3 دزادـنین . راک  زا  ار  نانآ  ياهورین  اهدادعتـسا و  ددـنبن و  ار  نانآ  ياپ  تسد و  نایوجبیع  یئوجبیع  ناحادـم و  حدـم  هک  یئاهتیـصخش 

رارق اهنآ  روحم  كالم و  هکنیا  هن  دنهد ، قیبطت  اهنآ  اب  ار  دوخ  دـیاب  اهتیـصخش  هک  یلوصا  اهـشزرا و  ندروخ  مه  رب  تایعقاو و  فیرحت 
رارق حدم  دروم  هک  اهتیصخش  یعیبط  دوخ  مروت  - 5 قوقح . نآ  ياجب  اهلطاب  نتشگ  نیشناج  اهناسنا و  قوقح  ندش  لامیاپ  - 4 دنریگب .

هرکنا و امم  یئیـش  یف  ملعلا  بسحیال  دننکآیم  وا  ناج  رد  اهرهز  دننکیم  يدوجـس  مدرم  ار  هک  ره  دـننکیم : رواب  ار  نآ  دـنریگیم و 
چیه درادن و  غارس  دشاب  وا  راکنا  فالخ  رب  هک  ار  یـشناد  تسا ، هدرک  راکنا  هک  هچنآ  يهرابرد  وا   ) هریغل ابهذم  غلب  ام  ارو  نم  نا  يریال 

تسا هدرک  شراکنا  ینادان  يور  زا  هک  يزیچ  يهرابرد  - 12 دینبیمن .) دوخ  يهدـش  كرد  زج  نارظنبحاص  رگید  يارب  ار  يرظن  يار و 
ناوتیمن الـصا  تسین ! ریذپناکما  دوشیمن ! تسین ! متفگ ! هک  تسا  نیمه  نارظنبحاص  رگید  زا  يرظن  هن  دراد و  غارـس  رگید  یـشناد  هن 

چ دوشیم . رکنم  ار  یمومع  لوصا  یلک و  نوناق  ای  مکح  ای  عوضوم  تاملک  نیا  اب  درک ..! شروصت 
زا ناـنچ  الـصا  تسا ، هتفاـین  هار  وا  دودـحم  زغم  هب  تسا  هدومنن  سمل  تسا ، هدینـشن  تسا . هدـیدن  ار  تیعقاو  ناداـن  نیا  هکنیا  يارب  ار ؟

ياههدیدپ نامه  نارگن  دودحم  نیا  يارب  اهتیعقاو  دهدیمن . هار  دوخ  نهذ  رد  ار  شلامتحا  یتح  هک  تسا  عالطایب  هدـش  راکنا  تقیقح 
نآ رب  رگید  ياهتیعقاو  دورو  زا  لهج  یندشن  زاب  لفق  هتفرگ و  ياج  ناشزغم  کچوک  قودنص  رد  هک  تسیرـشب  نارکیب  نوئـش  زا  زیچان 

ساسایب روصت  دـنهدیم ، نتـشیوخ  هب  هدـیچیپ  دوخ  رد  ياـهناسنا  نیا  هک  ياهدـننک  شوخلد  ياهتیلـست  دـنکیم . يریگولج  قودـنص 
اب تسیزغم  ياهدـیرجت  لوصحم  هک  ار  میهافم  تاـیلک و  نآ  تیمومع  تیلک و  تعـسو و  هک  تسا  هدرتسگ  میهاـفم  تاـیلک و  زا  یتشم 

کی نیا  تسا !! ینهذ  يهتخاس  میهافم  تایلک و  نامه  يهزادنا  هب  دننادیم  هک  ار  یتایعقاو  دـننکیم  نامگ  هدومن  هابتـشا  ینیع  تایعقاو 
نآ هب  ـالتبم  دنتـسه ، ینیبناـهج  یملع و  مارتحا  هتـسیاش  هک  نارکفتم  زا  يدارفا  یتـح  هک  تسا  تفرعم  ملع و  يارب  كاـنرطخ  يراـمیب 

مدرم رظن  رد  ار  نانآ  هتـسیاش ، ياهتیـصخش  رقف  هعماـج و  يهدـشن  هبـساحم  ياهدادـیور  هک  تسرپدوخ  ناـنادان  هب  دـسر  هچ  دنـشابیم ،
تایعقاو كرد  يارب  نادان  ناسنا  دراد  يرـشب  خیرات  يواسم  یخیرات  دنادیمن  هک  هچنآ  هب  لهاج  ناسنا  تموصخ  تسا  هتخاس  رگهولج 

کی
وا يهتخادرپ  هتخاس و  شیپ  دـیاقع  اب  يداضت  ساوح  نآ  لوصحم  هکنآ  طرـش  هب  یتح  تسوا ، یلومعم  ساوح  نآ  درادـن و  رتشیب  دـعب 

، دنوشیم بکترم  هک  یئاهاطخ  تهجب  ام  ساوح  يرآ   ) تفگ دهاوخ  هدز  یفاب  یلک  هب  تسد  اروف  داضت ، تروص  رد  و  دـشاب ، هتـشادن 
ساوح و ياهتیعقوم  يهمه  نتفرگ  رظن  رد  اب  ینیع  ایـشا  اب  طابترا  رد  ساوح  هک  تسا  هدـش  تباث  هک  یتروص  رد  دنتـسین !! نانیمطا  لباق 

همـشچرس يزاـس  هیـضق  زا  اـطخ  تحـص و  هکلب  دـنکیمن ، اـطخ  سوسحم ، یئیـش  ساوح و  هب  طوـبرم  ياهتیـصوصخ  ریاـس  لـصاوف و 
نم يارب   ) يهلمج ود  نیا  رگندودـحم  نانادان  يارب  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـشابیم . نهذ  يزاس  هیـضق  يورین  هب  طوبرم  هک  دـنریگیم 

ربارب رد  دیایب  دشکب و  تمحز  هک  تسنآ  رد  رصحنم  تیعقاو  هک  تسنیا  نآ  درادن و  انعم  کی  زا  شیب  درادن ) یتیعقاو   ) و تسین ) حرطم 
ای يراد  وت  هکنآ  زج  رگید  شنیب  شناد و  هکنیا  ندینـش  نانیا  يارب  مریذپب ! ار  نآ  نم  ات  دنتـساب  هنیـسب  تسد  نم  ياههتـساوخ  ساوح و 
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دوجو رگید  یتاضق  ای  نانیبناهج و  نایاناد و  هکنیا  ندینـش  نانیا  يارب  دراد . نانآ  یتسه  یفن  زا  رتچوپ  ییانعم  دراد ، دوجو  ینکیم  اعدا 
قـشاع شوگ  هب  هک  تسا  قوشعم  نیرتبوبحم  گرم  ربخ  ندینـش  زا  رتخلت  دـنراد ، لئاسم  نیا  يهراـبرد  يرگید  تارظن  ارآ و  هک  دـنراد 

دسرب هتخابلد 
زا رتریذپان  بیـسآ  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  اهگرب  هداد و  هخاش  هدییور و  لوقعم ) تایح   ) ناگدروخ تسکـش  نیا  نورد  رد  هک  یقلطم  . 

قلطم نآ  رد  یلزلزت  نیرتمک  رگنعقاو  نارکفتم  يهمه  هارمهب  هداد  رگیدـمه  تسد  هب  تسد  یتسه  ناهج  تاـیعقاو  يهمه  هک  تسا  نآ 
تفر ورف  ياهلئـسم  ماهبا  یکیرات و  رد  هک  ماگنه  نآ  رد   ) هسفن لهج  نم  ملعی  امل  هب  متتکا  رما  هیلع  ملظا  نا  و  دنیامن . دراو  هدـش  هتخاس 

هلحرم نیرتهدننک  هابت  هب  یعقوم  يرـشب  ینادان  - 13 دـناشوپیم ) نارگید  زا  ار  دوخ  يهدـش  هتخانـش  لهج  تفایرد ، ار  شیوخ  ینادان  و 
رد نآ  زورب  زا  سرت  تهجب  ینادان  نتـشاد  یفخم  مکی - عون  تسا : عون  ود  رب  ینادان  ندیناشوپ  دناشوپب  ار  نآ  نادان  ناسنا  هک  دـسریم 
هک تسا  مکی  عون  زا  شیب  یلیخ  مود  عون  رطخ  ررـض و  دـیدرت  نودـب  ییاناد . ملع و  لکـش  هب  ینادان  نداد  هولج  مود - عون  مدرم  ناـیم 

مدرم يارب  یمومع  ررض  کی  نادان و  صخش  يارب  ررض  ود  مود  عون  رد  دوب . دهاوخ  شرطخ  ررـض و  لمحتم  هک  تسا  نادان  دوخ  اهنت 
تسا نتشیوخ  هب  ملع  نیقلت  مود  ررض  تسا . تیعقاو  هب  ملع  زا  ندش  رود  دوشیم ، هجوتم  نادان  صخـش  هب  هک  لوا  ررـض  دیآیم : دراو 

وپ زا  هک  موس  ررض  لهج . رطخ  ررض و  ربارب  رد  یکابیب  بجوم  مه  ددرگیم و  وا  رظن  رد  ملع  نداتفا  تیمها  زا  ثعاب  مه  هک 
هدرتسگ نانآ  تایح  هب  لالخا  دـح  رـس  ات  هک  تسا  تاـیعقاو  هب  ندیـسر  زا  ناـنآ  تیمورحم  دوشیم ، دراو  مدرم  رگید  هب  لـهج  ندـناش 

ار هعماج  درف و  رب  رـضم  كاندرد و  يرامیب  نیا  عماوج  داـسف  حالـص و  لـماوع  نارگباـسح  هک  تسا  فساـت  یتفگـش و  ياـج  دوشیم ،
ياههمانرب رد  ار  يرامیب  نیا  زا  يریگـشیپ  ياههار  هداد  حیـضوت  ار  اهنآ  هدـننک  هابت  جـیاتن  تیهام و  هک  دـننادیمن  تیمها  لـباق  نادـنچ 

رب وا  تراظن  يرگداد و  هللا و   ) حور يهدـنزاس  لوصا  نیرتیلاع  يهرابرد  هک  نوطالفا  لوق  هب  هکلب  دـنیامن . ناـیب  تیبرت  میلعت و  يدـج 
يریگشیپ ياههار  روبزم و  يرامیب  لماوع  حیـضوت  موزل  یتسیاب  دنـشاب . يدنمدرخ  نادرم  ناراذـگنوناق  رگا  تسا : هتفگ  یتسه ) ناهج 

يدام و ياهنامرآ  نیرتهب  يوس  هب  ار  هعماج  يربهر  دنهاوخب  اتقیقح  نارادمتـسایس  رگا  و  دنناجنگب . روآمازلا ، یقوقح  داوم  رد  ار  نآ  زا 
عماوج هک  مینادیم  هنافـساتم  یلو  دنوش . لئاق  یتایح  تیمها  یـشوپلهج  ینعی  روبزم  يرامیب  زا  يریگولج  يارب  دیاب  دننک  لمع  يونعم 

هب دـننک و  یقلت  یتایح  ار  لئاسم  هنوگنیا  لاثما  هک  تسا  هدیـسرن  لماکت  زا  هلحرم  نآ  هب  دراد ، هک  ییاهاعدا  نآ  يهمه  اـب  زونه  يرـشب 
هتخانش ياهضرم  نیا  ندش  فرطرب  نودب  دسریم  رظنب  هکنیا  اب  دنزادرپب . شک  ناسنا  ياهیرامیب  نیا  يریگشیپ 

: دـنیوگیم ام  نارود  نارکفتم  لاح ، رهب  تسین . يرگید  زیچ  يرـشب  یحور  ياهتـسکش  ربارب  رد  تیلـست  زج  يزیچ  لـماکت  ياـعدا  هدـش 
رظن راهظا  هنوگنیا  ایآ  یملع !! لئاسم  ناونع  هب  هن  دینک ، حرطم  تحیصن  زردنا و  يارب  دینک و  یسررب  قالخا  ورملق  رد  ار  لئاسم  هنوگنیا 

، ددـنخیم شناد  ملع و  زا  نارکفتم  نـیا  ياهتـشادرب  هـب  شاینیع  ياهررـض  هـک  اهیـشوپ  لـهج  عاوـنا  زا  یکی  یتاـیح  بـلطم  نـیا  رد 
ياهنوخ هک  تسا  تواضق  بصنم  قحان  نارگلاغـشا  نیا  متـس  روج و  زا   ) ثیراوملا هنم  جعت  امدلا و  هئاضق  روج  نم  خرـصت  دـشابیمن ؟

هتخیر نادان ، تاضق  يرگدادیب  جیاتن  - 14 دنیامنیم ) نویش  لطاب  هب  هدش  میسقت  ياهثرا  دنیآیمرد و  هلان  دایرف و  هب  هدش  هتخیر  قحانب 
شزرا ندش  طقاس  قحانب ، تسا  یئاهتیصخش  ندش  راد  هحیرج  تناها و  قحانب ، تسا  یئاهثرا  ندش  ندوبر  قحانب ، تسا  یئاهنوخ  ندش 

نادان هک  قحان  یگتـسیاش  لیخت  زا  تسترابع  هک  تسا  قحان  رادرک  لیخت و  کی  لومعم  اهنآ  لاثما  قحان و  جیاتن  نیا  قحانب  تساهراک 
نادان یـضاق  قحان  تواضق  اب  هک  ینوخ  دریگیم . هدـهع  هب  ار  اـهناسنا  گرم  یگدـنز و  نوئـش  رد  تواـضق  دـنارورپیم و  دوخ  زغم  رد 

امناکف ضرالا  یف  داسفوا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم   ) يهیآ قبط  هداد و  همتاخ  ناسنا  کی  تایح  هب  هکنیا  يهفاضا  هب  دوشیم ، هتخیر 
هک تسنانچ  دـشکب ، نیمز  يور  زا  وا  داسف  ندرک  نک  هشیر  يارب  هن  صاصق و  يارب  هن  ار  ناسنا  زا  يدرف  سک  ره  ( ) اعیمج ساـنلا  لـتق 
هار تسا ، هدرب  نیب  زا  ار  نوخ  مارتحا  هتساخرب و  داضت  هب  یهلا  تیشم  اب  هدش و  هتخانش  اهناسنا  يهمه  لتاق  دننام  دشکب ) ار  مدرم  يهمه 

رارق تناها  دروم  ار  مدرم  تیـصخش  هناروحم  دوخ  تلاـهج  يور  زا  هک  یـسک  تسا . هدومن  راومه  ناـیمدآ  ياـهناج  میرح  هب  ار  زواـجت 
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هب یهاگ  لالتخا  نیا  تسا ، هتخاس  لتخم  دشابیم ، بولطم  تیـصخش ، تیریدم  اب  هک  ار  وا  یعقاو  تایح  دزاسب ، رادهحیرج  ار  نآ  هداد 
نتفرگ دیامنیم . یقلت  ازهجنکش  یجیردت  گرم  ار  یگدنز  هتشگ و  ریس  دوخ  یگدنز  زا  هدش  نیهوت  تیـصخش  هک  تسا  دیدش  يردق 

دروآیمن دراو  هعماج  هب  یبسآ  هنوگچیه  لام  نآ  تسا و  هدیـسر  واب  ثرا  هار  زا  عورـشم  روطب  ای  شیوخ  جنرتسد  اب  هک  یـسک  نآ  لام 
. دشابیم صخش  نآ  تایح  دورولاعونمم  يهقطنم  نتـسکش  تقیقح  رد  یقطنم ، ریغ  یعامتجا  ياهتیریدم  ای  قحان  ياهتواضق  يهلیـسوب 
، تسوا کلهتسم  تایح  زا  یمـسجت  يرکف و  ینالـضع و  يژرنا  زا  يرگید  تروص  تقیقح  رد  هک  ناسنا  کی  راک  شزرا  ندرک  طقاس 
رد اهتلم  یـسایس  نوئـش  هتـسیاشان  نایدصتم  تسرپدوخ و  نادان و  تاضق  بیترت  نیدـب  تسین . ناسنا  نآ  تایح  نتخاس  دوبان  زج  يزیچ 

هپس ناگراتس  ریز 
اهرازه و ای  اهدـص  هک  نینوخ  ياهگنج  يهنحـص  سب . تسا و  نایمدآ  ياهناج  نانآ  يزاب  يهلیـسو  هک  دنتـسه  ینارگیزاب  نیدروجال  ر 

ياهناج دض  نایدصتم  نیا  زج  ینارگیزاب  دنطلغیم ، دوخ  كاخ  رد  ناسنا  اهنویلیم  دسریم !! دوخ  جوا  هب  لماکت  هک  ریخا  ياهنارود  رد 
قح مدرم  هک  يرقحم  ياههناخ  یناور و  ياهناتسرامیب  هدنشک و  ياهلاچ  هیـس  اهنادنز و  ینامتخاس  حلاصم  تسا . هدیدن  دوخ  هب  نایمدآ 
قح يدوبان  يارب  هئطوت  هک  یئاههاگیاج  دنوریم و  انف  دابب  اهنآ  رد  اهتیـصخش  اهـسومان و  هک  يزکارم  دریگیمرب و  رد  ار  هتفر  تسد  زا 
رد یتسرپدوخ  اب  ینادان  هک  یتقو  دوشیم . هدـیچ  مهیور  نارگیزاب  نیمه  تسد  اب  دوشیم ، انب  نادـکاخ  نیا  يور  رد  اهیـشک  ناـسنا  و 

بیع ار  اهنآ  اهنت  هن  دوشیمن و  هجوتم  ار  دوخ  ياهینادان  اهنت  هک  دنروآیم  دوجوب  بکرم  لهج  مانب  يدنزرف  دنوشیم ، عمج  درف  کی 
ار اهگنریب  يهمه  موهوم  یئاناد  نیا  دـهدیم . هولج  یئاناد  وا  رظن  رد  ار  اهینادان  نآ  يهمه  یتسرپدوخ  هکلب  دـنکیمن ، ساـسحا  صقن  و 

گنر صاخـشا  نینچ  يارب  سلجم  ردـص  یلدنـص  يور  رد  نتـسشن  لاثم  ناونعب  دزاـسیم . گـنریب  ار  گـنر  ياراد  ره  گـنر و  ياراد 
مان زا  یعمج  رد  وا  مان  هک  یعقوم  الثم  درادن . یگنر  نانآ  يارب  هدش  هتخیر  قحانب  ياهنوخ  هکیلاح  رد  دراد ، یتایح 

يارب نارگید  يدازآ  هکیلاح  رد  وا ، نامرآ  دص  رد  دـص  تایح  هک  دراد  بلاج  ناشخرد و  گنر  نانچ  لوا  فیدر  رد  دوشیم ، رکذ  اه 
. نآ تسار  تسد  زا  نتفر  ناکما  اب  هچوک  پچ  تسد  زا  نتفر  هک  تسا  تیمهایب  گنریب و  ناـنچ  بکرم  لـهج  رد  روهطوغ  ناداـن  نیا 
، دوش راکب  تسد  مادختـسا و  اهناسنا ، دـض  نیا  یعیبط  دوخ  ياههتـساوخ  ندروآرب  رد  دـناوتب  هک  یـشزرا  تقیقح و  ره  رتیلک  ترابعب 
هب ار  صاخـشا  نیا  هجوت  ات  درادن  یگنر  دشاب ، هتـشاد  تبثم  يرثا  قوف  روظنم  رد  دـناوتن  هک  یـشزرا  تقیقح و  ره  تسا و  گنر  ياراد 

ناربمایپ و هک  یئاـهدایرف  داد و  هک  تسا  تسرپدوخ  ناـنادان  رظن  رد  اهـشزرا  قیاـقح و  یگنریب  جـیاتن  زا  یکی  مه  نیا  دـنک . بلج  دوخ 
یلا دنوشیم !! هدیمان  زردنا  دنپ و  هک  دناهداد  هولج  گنریب  ردـقنآ  دـناهتخادنا ، هارب  ماوقا  للم و  نیتسار  ناربهر  نایاوشیپ و  اهنآ و  ایـصا 

(. دنریمیم هارمگ  دننکیم و  یگدنز  نادان  هک  یهورگ  زا  مربیم  ادخ  هب  تیاکش   ) الالض نوتومی  الاهج و  نوشیعی  رشعم  نم  وکـشا  هللا 
تاضق فاصوا  ندرمـش  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نورد  حوطـس  دراد  لاـبند  هب  ار  تلالـض  رد  گرم  تلاـهج  رد  یگدـنز  - 15

ههشیدنا رادرک و  راتفگ و  زا  دیآیمرب ، شلد  قامعا  زا  هک  ياهلان  اب  دروشیم و  یتسرپدوخ ، يرامیب  هب  التبم  نادان و 
نادجو لع و  مشچ و  شوگ و  وت  يهغلاب  تیـشم  رگم  دنتـسین ، ناسنا  نانیا  رگم  اراگدرورپ ، دربیم ؟ ادخ  هب  تیاکـش  ناراکهبت  نیا  يا 
هدادـن تکرح  لامک  لصف  رـس  دـح  ات  ار  تادوجوم  نیا  یتسه  ملاع  شخب  لامک  ینابم  نیناوق و  رگم  تسا ؟ هدرواین  دوجو  هب  نانیا  رد 

! تسا هدش  یشان  اجک  زا  نتشیوخ  اب  هناراکبان  تموصخ  همهنیا  تسیچ ! يارب  هدنزاس  تایآ  اهتمظع و  همهنیا  نتفرگ  هدیدان  رخآ  تسا ؟
يارب هک  دراد  یتلع  هچ  دنرادنپیم ! فده  ار  دوخ  هلیـسو و  ار  نارگید  دنیوجیم و  نارگید  رب  يرترب  زایتما  نیمادـک  اب  نانیا  ادـنوادخ ،

ملع اب  تموصخ  هنالهاج و  ندیشک  سفن  هب  هک  دناهدید  هچ  هنادننمدرخ  یگدنز  رد  تسین ! حرطم  ینوناق  لصا و  چیه  ناتفص  نود  نیا 
سیل دریگیمن !! ار  ناشغارـس  نادجو  لقع و  زا  یتیلاعف  كدـنا  هک  دـناهدرک  طوقـس  تیناسنا  زا  ردـق  هچ  نانیا  دـناهدروآ ! يور  درخ  و 

نیا دزن  رد   ) هعـضاوم نع  فرح  اذا  باـتکلا  نم  اـنمث  یلغا  ـال  اـعیب و  قـفنا  هعلـسال  هتوـالت و  قـح  یلت  اذا  باـتکلا  نم  روـبا  هعلـس  مهیف 
باتک زا  رتاهبنارگ  رتجیار و  یئالاک  درادن و  دوجو  ددرگ ) ریـسفت  و   ) دوش هدناوخ  هتـسیاش  هک  یهلا  باتک  زا  رتداسک  یئالاک  نادرخبان 
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تایآ هکنآ  طرشب  تسا ، شزرا  اب  رایسب  نآرق  - 16 تسین ) حرطم  دوش  فیرحت  دوخ  یناعم  زا  هکنآ  طرش  هب  یهلا 
نتخودنا ریز  يهیآ  یئوگب : هرقن  الط و  قاشع  نیا  هب  رگا  دشاب !! هدوب  نادرخبان  نآ  یعیبط  دوخ  هتساوخ  دودحم و  ياههتسناد  قفاوم  ش 

ار هرقن  الط و  هکنانآ   ) میلا باذعب  مهرـشبف  هللا  لیبس  یف  اهنوقفنیال  هضفلا و  بهذـلا و  نوزنکی  نیذـلا  دـنکیم - عونمم  ار  روبزم  زلف  ود 
قح رد  هیآ  نیا  یلو  يرا  تفگ : دنهاوخ  هدب ) تراشب  كاندرد  یباذع  هب  ار  نانآ  دـننکیمن ، قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  ود  نآ  دـنزودنایم و 
ریغ اـهنت  نآرق  يهیآ  یلب ، دـیئوگب : دـیریذپب و  ار  ریـسفت  نیا  رگا  تسین ! طوـبرم  ناناملـسم  اـم  هب  تـسا و  يراـصن  دوـهی و  نادـنمتورث 

زا هدید  هک  یهاگحبص  ره  دیاب  تسا ، يدبا  ینامـسآ  باتک  نآرق  تسرپلوپ  نآ  رظن  رد  تروصنیا  رد  تسا . هدرک  روظنم  ار  ناناملـسم 
يهمه لماش  دراد و  تیمومع  روبزم  يهیآ  یئوگب : رگا  میناوخب و  ار  نآ  بلاج  رایـسب  گـنهآ  اـب  میـسوبب و  ار  نآ  دوشیم ، زاـب  باوخ 
كربت هچقاط و  تنیز  يارب  هک  دوب  دهاوخ  یباتک  نآرق  تروصنیا  رد  دـنکیمن ، انثتـسا  ار  یهورگ  تلم و  چـیه  ددرگیم و  للم  ماوقا و 

دوکر هرقن ، الط و  نتخاس  مکارتم  نتخودنا و  تیعونمم  كالم  دـیئوگب  رگا  دروخیم . درد  هب  تاوما  هب  تئارق  یـسورع و  ياهنـشج  رد 
هلیسو هنوگ  ره  دوکر  تیعونمم  لماش  قوف  يهیآ  نیاربانب  تسا ، تکالف  رقف و  عویش  يداصتقا و  تانایرج 

: تفگ دهاوخ  امش  يهنادنسپادخ  ریـسفت  نیا  ربارب  رد  ددرگیم . رجنم  هعماج  ررـض  هب  هک  تسا  يداصتقا  تانایرج  ناکرا  تالدابم و  ي 
يهدیدپ کی  یگدنز  ورملق  رد  مدرم  تاجایتحا  هک  تسا  نیا  امـش  خساپ  دینکیم ؟ طابنتـسا  قوف  يهیآ  ظافلا  نیمادک  زا  ار  میمعت  نیا 

قافنا تسا ، مدرم  تاجایتحا  يهدننک  فرطرب  هک  يداصتقا  نکر  هنوگ  ره  نتخادـنا  نایرج  هب  هرقن و  الط و  ندرک  فرـصم  تسا ، عیاش 
فرطرب لـماوع  لـیاسو و  مومع  قاـفنا  اـهنآ ، يهدـننک  عفترم  لـماوع  عونت  تاـجایتحا و  عونت  هب  رظن  اـب  دوـشیم و  هدـیمان  هللالـیبس  یف 

درخبان نآ  هفایق  دیدرت  نودب  ددرگیم . عونمم  لماوع  لیاسو و  نآ  نتخاس  مکارتم  نتخودنا و  دوشیم و  بجاو  تاجایتحا  نآ  يهدننک 
ار ماکحا  يهمه  نآرق  رگم  هک : تفگ  دـهاوخ  ار  زیمآتقامح  خـساپ  نیا  دـنکیم  یظفاحادـخ  امـش  اـب  هکیماـگنه  هتفرگ و  تسرپدوخ 

لاس دص  راهچ  رازه و  نآرق  زیزع ، ياقآ  تفگ : دهاوخ  دشاب ، هتـشاد  نابام  رکفنـشور  ياهیکیرات  زا  ياهرهب  رگا  و  تسا !! هدش  رکذتم 
نم رکنا  مهدـنعال  و  دوش . میظنت  تیمـسا  مادآ  زنیک و  هنک و  تارظن  قباـطم  یتسیاـب  يداـصتقا  لـئاسم  زورما  تسا و  هدرک  روـهظ  شیپ 

اهیئوکین و ش زا  رتدب  رتهتخانشان و  يزیچ  دب ، بوخ و  زا  هناگیب  ناتسرپدوخ  نیا  رظن  رد   ) رکنملا نم  فرعاال  فورعملا و 
اب زیچ  نآ  تیمک  تیفیک و  تقباـطم  زیچ  ره  یبوخ  كـالم  روحم  دوـخ  ناتـسرپدوخ  يارب  - 17 درادـن ) دوجو  اهیدـب  زا  رتهب  رتهتخان و 

يدب یبوخ و  فیرعت  يهرابرد  نونکات  دشابیم  نانآ  يریگ  فده  اب  زیچ  ره  تقفاوم  مدع  اهیدـب  كالم  تسا و  نانآ  ياهیریگ  فدـه 
یـشوخان لماع  هک  تسا  يزیچ  دب  یـشوخ و  لماع  هک  تسا  زیچ  نآ  ره  بوخ  - 1 هلمجنآ : زا  تسا . هدش  هدیـشک  شیپ  يدایز  لئاسم 

زج دوخ ، یگدـنز  تابـساحم  یتـسه و  ناـهج  اـب  طاـبترا  رد  هک  تسناد  هناـکدوک  ياـهزغم  زا  یلوصحم  ناوتیم  ار  فیرعت  نیا  تسا .
یبوخ موهفم  زا  رتنشور  یـشوخ  موهفم  هکنیا  هفاضا  هب  - 2 دننکیمن . كرد  ار  يزیچ  نانآ ، يارب  ایـشا  ندمآ  شوخان  ندـمآ و  شوخ 

درد تذل و  ناگدننک ، فیرعت  نیا  روظنم  رگا  تسا . دـب  تسا ، كاندرد  هک  هچ  ره  تسا و  بوخ  تسا  راب  تذـل  هک  يزیچ  ره  تسین ،
ناسنا کی  مانب  فیرعت  نیا  يهدنیوگ  اریز  دزرایمن ، شداقتنا  حیضوت و  هب  هک  تسا  هیاپیب  ردق  نآ  دشاب ، هدوب  ضحم  یعیبط  یـصخش 

زا تسترابع  هک  یتسرپ  تذـل  تسا ؟ ناروناج  فدـه  راـک و  تذـل  دـننادیمن  اـهناسنا  رگم  دـیوگیم ، نخـس  تسپ  تیناویح  عضوم  زا 
یلامک دشر و  هن  دراد و  غارس  رگید  یناسنا  هن  دسانـشیمن ، ماخ  یعیبط  دوخ  نامه  زج  يروحم  ماخ  یعیبط  دوخ  زیارغ و  نتـشاد  شوخ 

گا یتسرپدوخ و  ياهیتسپ  زا  نتشذگ  رد 
تـسا تسرد  ددرگ ، لماش  مه  ار  يونعم  یحور و  ذیاذل  یتح  هک  دشاب  هدوب  نآ  یمومع  يانعمب  تذل  ناگدـننک  فیرعت  نیا  دوصقم  ر 
دـشاب هک  یموهفم  رهب  تذـل  يریگ  فدـه  اـب  شیـالعا  دـح  رد  بوـخ  یلو  تسا ، بوـخ )  ) یعقاو ياـنعمب  کـیدزن  یفیرعت  نینچ  هک 
تذـل هکنیا  نیب  دراد  دوجو  یناوارف  تواـفت  دسانـشیم . دوخ  یمـسر  روحم  ار  ماـخ  یعیبط  دوخ  عطق  روطب  تذـل  اریز  تسین ، راـگزاس 
يورین هک  هدارا  دـننام  دـشاب ، لاـمک  يوس  هب  كرحم  یئورین  ناونعب  اـی  دـتفیب ، هار  یلماـکت  نم  لاـبند  هب  راوهیاـس  اـی  دوش  عـقاو  فدـه 
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دب تسا  قطنم  فـالخ  هک  هچنآ  ره  تسا و  بوـخ  تسا ، قـطنم  قباـطم  هک  يزیچ  ره  - 3 هیاس . هن  فدـه و  هن  تسا  تالـضع  كرحم 
ندیشیدنا تسرد  شور  هک  مینادیم  ام  دنکیم و  راذگاو  ندیشیدنا  تسرد  شور  يهدهع  هب  ار  دب  بوخ و  تخانش  فیرعت  نیا  تسا .

يدب و یبوخ و  دـیامنیمن ، نیمـضت  دـنکیم ، میظنت  يریگهجیتن  يارب  هک  ار  يداوم  یگنوگچ  زگره  دـهدیم ، میلعت  امب  ار  نآ  قطنم  هک 
یقطنم شور  زا  ار  اهنآ  ناوتیمن  دنریگن ، رارق  یقطنم  لکش  ماخ  داوم  ناونع  تحت  لقتـسم  روطب  رگا  یتسیابن  یتسیاب و  یئابیز  یتشز و 

زا اذل  دنتسین ، رادروخرب  بسانم  تقد  زا  هک  تسا  هدش  حرطم  دب  بوخ و  داضتم  موهفم  ود  يارب  رگید  یتافیرعت  درک . جارختسا  ضحم 
ظنب مینکیم . رظن  فرص  اهنآ  رارکت 

هلئـسم نیرتتیمها  اب  مکی - يهلئـسم  مینک : حرطم  همدقم  ناونعب  ار  هلئـسم  دـنچ  دـیاب  ام  هجوت ، لباق  یفیرعت  ندرک  ادـیپ  يارب  دـسریم  ر 
رد وا  زج  يهدیدپ  ناسنا و  تاذ  نایم  هطبار  یعون  يهدننک  نایب  ناونعب  ار  بوخ  موهفم  دیاب  ام  هک  تسنیا  دب  بوخ و  تخانش  يهرابرد 

نایم هک  دنتـسه  یطباور  عون  زا  هکلب  دنـشابیمن ، سمل  هدهاشم و  لباق  ینیع  تایعقاو  يهلمج  زا  دـب  بوخ و  هک  انعم  نیاب  میریگب ، رظن 
میالم و يرثا  هک  هچنآ  دنیآیم . دوجو  هب  ناسنا  تاذ  هب  رظن  اب  يدب  یبوخ و  و  دـندرگیم . رارقرب  وا  تاذ  زا  جراخ  ياههدـیدپ  ناسنا و 
. تسا دـب  دـیامن ، داجیا  یناـسنا  تاذ  رد  گـنهامهان  میـالمان و  يرثا  هک  هچنآ  تسا و  بوخ  دـشاب ، هتـشاد  یناـسنا  تاذ  اـب  گـنهامه 
یـشوخ و ندوب و  میـالمان  تمیـالم و  یئاـبیز و  یتـشز و  ناـیز و  دوس و  هک  درک  تاـبثا  ناوتیم  یعطق  لـیالد  اـب  نوچ  هکنیا  حیـضوت 

اهنم یتسه  يهنحـص  زا  ناسنا  رگا  اذل  درادـن ، نآ  نوئـش  یناسنا و  تاذ  زج  یکالم  اهنیا  يهمه  همه و  شزرا ، اب  شزرایب و  یـشوخان ،
تـشز هن  دب ، هن  تسا ، بوخ  هن  ناسنا  زا  رظن  عطق  اب  تایعقاو  ینعی  دراد ، دوجو  داضتم  میهافم  زا  یکی  هب  فاصتا  نودـب  یتایعقاو  دوش ،

ربانب دناهداتفا . نایرج  هب  هدمآ  دوجو  هب  یهلا  تیشم  قبط  هک  دنتسه  یتایعقاو  هکلب  ابیز . هن  تسا و 
يرورپدوخ تذـل و  زج  یناسنا  تاذ  رد  هکیناسک  یناسنا . تاذ  یگنهامه  تمیـالم و  اـب  هدـیدپ  کـی  فاـصتا  زا  تستراـبع  بوخ  نیا 

تذل قوف  ار  یناسنا  تاذ  هک  ام  یلو  تفگ . دنهاوخ  بوخ  تسا ، يرورپدوخ  تذل و  اب  گنهامه  میالم و  هک  ار  هچ  ره  دـنرادن ، غارس 
، میرادیم نایب  میریذـپیم ، ناـسنا  رد  ار  لاـمک  لـحارم  نیرتیلاـع  هب  لوصو  دادعتـسا  تحارـص  ماـمت  اـب  هکلب  مینادیم ، يرورپدوخ  و 
یگدـنیوج و هک  دـشاب  هتـشاد  یمدآ  لوقعم  تایح  رد  تبثم  يریثات  هک  میریگیم  رظن  رد  دادعتـسا  نآ  كالم  هب  ار  دـب  بوخ و  موهفم 

. دراد دوخ  نتم  رد  ار  لامک  يوسب  تکرح 

ناملاع فالتخا  شهوکن  هبطخ 018-

هحفص 246] ]
هریغ یلع  اهنیعب  هیضقلا  کلت  درت  مث  هیارب ، اهیف  مکحیف  ماکحالا  نم  مکح  یف  هیضقلا  مهدحا  یلع  درت  مهدجیه  يهبطخ  یمومع  ریسفت 

هیـضق نآ  رد  دوخ  يار  اب  ددرگیم ، حرطم  تاـضق  زا  یکی  يارب  ياهیـضق  ماـکحا ، زا  یمکح  رد  هکیماـگنه   ) هلوق فـالخب  اـهیف  مکحیف 
( دیامنیم تواضق  یلوا  صخـش  مکح  فالخ  رب  یـضاق  نیا  دروآیم ، يور  يرگید  یـضاق  هب  هیـضق  نامه  نیع  سپـس  دنکیم . مکح 

فالتخا - 1 دشاب : هدوب  دننکیم ، رداص  هک  یماکحا  رد  تاضق  فالتخا  اشنم  تسا  نکمم  هک  یللع  اهاوتف  اهتواضق و  رد  فالتخا  تلع 
لمحت یـسررب و  هعلاـطم و  هب  قشع  يداـیز  مک و  هب  رظن  اـب  فـالتخا  نیا  ذـخام . زا  نادـهتجم  تاـضق و  عـالطا  یگنوگچ  رادـقم و  رد 

نوناق رگید  دـیاقع  ارآ و  یـسررب  رد  شـشوک  دوشیم و  جارختـسا  اهنآ  زا  نوناق  هک  یعبانم  يوجتـسج  ذـخام و  دافم  رد  رکفت  تمحز 
قیمع هدرتسگ و  يریگیپ  تسا ، یـضاق  یناسنا  یمالـسا و  دـهعت  ياضتقم  هک  هچنآ  تسا . یلومعم  الماک  يهدـیدپ  کی  تاضق ، ناناد و 

لامتحا دهتجم  ای  یضاق  رگا  دوب . دهاوخ  رثوم  وا  مکح  رد  هک  تسا ، يذخام  دوجو  لامتحا  هب  نداد  تیمها  یتح  ذخام و  یسررب  يارب 
رتلماک نآ  حیضوت  دییقت و  اهانثتسا و  نوناق و  يهرابرد  ار  وا  تفرعم  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  رگید  يذخام  هک  دهدب  یئانتعا  لباق 

هتـشاد طابنتـسا  هجیتن  مکح و  رد  يریثات  تسا  نکمم  هک  هچنآ  يهمه  زا  يدرگیپ  زا  شیپ  ذـخام  هب  لمع  تیعونمم  كـالم  هب  ، ) دـیامن

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 291 

http://www.ghaemiyeh.com


تاضق و يهمه  هک  تسین  دیدرت  ياج  دیامن . بیقعت  هدننک ، عناق  ینانیمطا  ای  نیقی  دـح  رـس  ات  ار  روبزم  لامتحا  هک  تسا  بجاو  دـشاب )
. ذـخام زا  يرادربهرهب  یگنوگچ  رد  فالتخا  - 2 دنهدیمن . ماجنا  ار  مزال  لمع  نیا  دنـشابیم ، تاعالطا  دـنمزاین  هک  نارظنبحاص  رگید 
تاضق و یـسانشناسنا  یبدا و  قوذ  هحیرق و  نینچمه  تسا ، هدـش  نیودـت  نابز  نآ  اـب  نوناـق  ذـخام  هک  یناـبز  یبدا  نیناوق  زا  یهاـگآ 

دیاب یتفم  یضاق و  هک  تسا  نشور  رایسب  هلئسم  نیا  رد  مزال  طرش  دشابیم . يوتف  مکح و  رد  فالتخا  زورب  رد  رگید  یلماع  نادهتجم ،
هک روط  نامه  دندنبب و  راکب  ذخام  رب  اهنآ  قیبطت  مهف و  رد  قوذ  لامعا  یبدا و  نیناوق  يریگارف  رد  ار  دوخ  دادعتـسا  تردـق و  رثکادـح 

، هدوب يوتف  بصنم  یئاـضق و  دـهعت  فـالخ  رب  عوضوم  نتفرگن  يدـج  زا  یـشان  روصق  ریـصقت و  كدـنا  میتفگ ، فـالتخا  لوا  تلع  رد 
تاضق و هک  تسا  نینچ  الومعم  تسا . هدش  حرطم  اوتف  مکح و  يارب  یـضاق  يارب  هک  یعوضوم  صیخـشت  - 3 دنوشیم . هدرمش  لوئسم 

یـصاصتخا لغـش  زا  رود  اریز  دنناوتان ، تشگ ، دهاوخ  رداص  نآ  يهرابرد  اوتف  مکح و  هک  عوضوم  يهبناج  همه  صیخـشت  زا  نادهتجم 
یم نانآ 

درف کی  ناونعب  دنـشاب ، هدوب  دادـیور  عوضوم و  نآ  يهربخ  لها  زا  رگا  دـنهدب ، عوضوم  صیخـشت  رد  يرظن  دـنهاوخب  مه  رگا  دـشاب و 
ناگربخ يهدـهع  هب  عوضوم  صیخـشت  عیـشت ، هقف  رد  اصوصخم  یمالـسا  هقف  رد  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـننک ، تلاخد  دـنناوتیم  هربخ 

تسا و یضاق  يهدهع  رب  تواضق  دروم  رب  نوناق  قیبطت  هک  تسنیا  دراد ، تاضق  لغش  هک  یتیـصوصخ  تسا . هدش  لوکوم  القع  فرع و 
هب ددرگیم . رداص  هیلک  يایاضق  لکـش  هب  هراومه  يوتف  یحالطـصا : ترابعب  دراد  عوضوم  تخانـش  كرد و  رب  دیدش  جایتحا  قیبطت  نیا 

کی رد  يوتف و  نامز  رد  هچ  تسا ، رکـسم  داوم  يهمه  لماش  يوتف  نیا  تسا . مارح  تارکـسم  ندیماشآ  دیوگیم : دهتجم  هک  ینعم  نیا 
، دوشیم رداص  دوجوم  دادیور  عوضوم و  يهرابرد  هراومه  مکح  هکیتروص  رد  دنشاب . هتـشادن  ای  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  صخـشم  دادیور 

مه تاضق  مکح  درک . رداص  يزاریـش  نسحدـمحم  دیـس  هللاهیآ  موحرم  هک  وکابنت  میرحت  دـننام  يداهتجا  مکح  هچ  یئاضق و  مکح  هچ 
نیارباـنب ددرگیم . لـصف  لـح و  یـضاق  مکح  اـب  دوشیم و  رداـص  تسا  دوـجوم  هک  ییاهدادـیور  اـیاضق و  يهراـبرد  دراوـم ، يهمه  رد 

بجاو ایاضق  عاونا  زا  کی  ره  ناصصختم  ناگربخ و  يهلیسو  هب  اهدادیور  ایاضق و  صیخشت  تخانش و  يهرابرد  ناوارف  رایـسب  شـشوک 
ناصصختم ن ناگربخ و  هک  تسا  ملسم  تسا .

مکح رد  فالتخا  موس  تلع  تسنیا  دنشابیم . فلتخم  رایسب  یلغـش  دهعت  ساسحا  قوذ و  مهف و  راک و  هب  هقالع  رد  فالتخا  تهجب  زی 
کنیع کی  الومعم  دیاقع  لوصا و  نیا  دناهتفریذپ  ار  اهنآ  دـهتجم  یـضاق و  هک  صاخ  دـیاقع  لوصا و  هب  دـیقت  - 4 نادهتجم . تاضق و 

مکح هک  مه  هزادنا  ره  دراذگیم . ریثات  هدش  رداص  مکح  رد  دهاوخن  هچ  دهاوخب و  هچ  هک  دننزیم  هدـننک  مکح  ناگدـید  هب  سوملمان 
هناعطاق تحارـص  مکح  لیالد  ذـخام و  هک  يدراوم  رد  لقادـح  ار  کـنیع  نآ  دـناوتیمن  دـشاب ، رادروخرب  تیـصخش  تردـق  زا  هدـننک 

لوصا و ياراد  هعماـج  نآ  یئاوتف  اـی  یئاـضق  مکح  نایدـصتم  هک  ياهعماـج  نآ  تسا  دنمتداعـس  دـنزب . راـنک  دوخ  نامـشچ  زا  دـنرادن ،
نآ نادهتجم  تاضق و  هک  تسا  نآ  رد  یمالسا  هعماج  کی  یتخبشوخ  الثم  دنـشاب ، هدوب  اهنآ  ذخام  نیناوق و  قفاوم  هک  دنـشاب  يدیاقع 

نکمم زین  مهم  هلئسم  نیا  رد  دنشابیم . گنهامه  هعماج  نآ  یقوقح  یهقف و  ذخام  نیناوق و  اب  هک  دنشاب  يدیاقع  لوصا و  ياراد  هعماج 
رد نانآ  فالتخا  هب  رظن  اب  نینچمه  شریذپ و  دروم  دیاقع  لوصا  هب  هبـسنلاب  نآ  فعـض  نامیا و  تردق  هب  رظن  اب  ناگدـننک  مکح  تسا 

ریصقت و هب  هکیمادام  تافالتخا  نیا  دنشاب . هدوب  فلتخم  هدش  هتفریذپ  دیاقع  لوصا و  اب  قیبطت  يارب  نوناق  عبانم  ذخام و  هیجوت  ریـسفت و 
هاتوک

یهاتوک ریـصقت و  نیرتمک  نودب  یئاوتف و  یئاضق و  ياوقت  مامت  اب  هدننک  مکح  ینعی  دشابن ، دنتـسم  مکح  ینوناق  یلقع و  طیارـش  رد  ي 
رد دنناوتیم  نیدهتجم  تاضق و  طیارـش  نیا  يهظحالم  اب  تسا . هدمآرب  دوخ  تیلوئـسم  هدـهع  زا  دـیامن ، اوتف  مکح و  رودـص  هب  مادـقا 

یعامتجا يدرف و  یگدنز  هب  یلالخا  دیایب ، دوجوب  مه  یفالتخا  رگا  دنـشاب و  هتـشادن  رظن  فالتخا  دـننکیم  رداص  هک  یئاواتف  ماکحا و 
يار هب  دانتـسا  اب  تاضق  هک  تسا  یماکحا  تسا ، هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  خـیبوت  تمـالم و  دروم  هک  هچنآ  درواـین . دراو 
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باتک و هناگراهچ  عبانم  هب  دنتـسم  دیاب  مالـسا  رد  نیناوق  عاونا  ریاس  یئازج و  یندـم و  نیناوق  ماکحا و  هکنآ  حیـضوت  دـنیامنیم . رداص 
رد میدومن  نایب  هناگراهچ  عبانم  يهرابرد  ار  يرصتخم  ریسفت  هتشذگ  يهبطخ  ریسفت  رد  دشاب . هدوب  لقع  حیرـص  مکح  عامجا و  تنس و 

یلقع لالدتـسا  لاکـشا  میئامن . یـسررب  تسا ، لقع  مکح  هک  مراهچ  عبنم  رد  يرادقم  میروبجم  يار )  ) يانعم حیـضوت  يارب  ثحبم  نیا 
میمعت و زا  تستراـبع  ساـیق - - 1 تسا : ریز  رارقب  دـننکیم  لـمع  یقوـقح  یهقف و  فیلاـکت  ماـکحا و  طابنتـسا  رد  اـهقف ، زا  یخرب  هک 

ظن رد  مکح  نآ  يارب  هک  یتلع  تهجب  لیلد ، رد  هدش  رکذ  عوضوم  زا  تسا ، هدمآ  هناگراهچ  عبانم  زا  یکی  رد  هک  مکح  صیصخت 
شرظن هب  هک  تسا  تلع  نآ  هب  دنتـسم  ضورفم  مکح  هک  تسا  هدرب  نظ  هیقف  اـی  یـضاق  ینعی  تسا ، هدـش  رگهوـلج  دـهتجم  یـضاق و  ر 

تیمومـسم ار  مکح  نیا  تلع  هیقف  ای  یـضاق  تسا ، مارح  تارکـسم  هک  دشاب  هدوب  نینچ  مکح  لیلد  نتم  رگا  لاثم : ناونعب  تسا  هدیـسر 
نیمهب دـهدب ، صیـصخت  دوشیم ، تیمومـسم  ثعاب  هک  هچنآ  هب  ار  تارکـسم  ندـیماشآ  تیعونمم  هجیتن  رد  دریگب و  رظن  رد  دـبک  هیر و 

زاوج هب  موکحم  دنامب ، یقاب  رکسم  يهدام  رد  رکـس  تیـصاخ  یلو  دوش ، فرطرب  ضورفم  تیمومـسم  یئایمیـش  ياهتیلاعف  اب  رگا  تهج 
تیجح رب  یلیلد  هک  قلطم  نظ  اریز  درادن  یهقف  رابتعا  تسا ، دنتـسم  دهتجم  ای  یـضاق  نیمخت  نظ و  هب  هک  طابنتـسا  هنوگ  نیا  دـشابیم .

نینموملاریما هاگدید  زا  اهیریگسایق  هنوگ  نیا  زا  یـشان  تافالتخا  دشاب . هدوب  مکح  يارب  حیحـص  يذخام  دـناوتیمن  درادـن ، دوجو  نآ 
هتشاد یعاونا  تسا  نکمم  ناسحتسا  - 2 درادن . ینوناق  هدش  تباث  اشنم  هک  تسا  يرظن  يار و  هب  دنتـسم  اریز  تسا ، موکحم  مالـسلاهیلع 
یقلت یعوضوم  بسانم  ار  یمکح  دـهتجم  ای  یـضاق  عوضوم . مکح و  نیب  اـم  تبـسانم  سدـح  زا  تستراـبع  اـهنآ  يهدـمع  یلو  دـشاب ،
مکش يور  ای  هنیس  هب  اهنآ  نداهن  مهیور و  اهتـسد  نتـشاذگ  هکنیا  دننام  دیامنیم . ناسحتـسا  عوضوم  نآ  رب  ار  ضورفم  مکح  دنکیم و 

ن زامن ، تئارق  لاح  رد 
، مکش يور  ای  هنیس  هب  اهنآ  نداهن  مهیور و  اهتسد  نتشاذگ  بوجو  زا  تسترابع  مکح  دوش . یقلت  ادخ  ربارب  رد  میلـست  عوضخ و  یعو 

دهاوخ تافالتخا  زورب  بجوم  املسم  دشاب ، یصخش  سدح  هب  دنتسم  مکح  نیا  رگا  يدنوادخ . میظعت  مارتحا و  زا  تسترابع  عوضوم  و 
هک دنکیم  ادیپ  عطق  لیلد  نیا  اب  دهتجم  ای  یـضاق  یعطق - طانم  حیقنت  - 3 تسا . هدش  هتخانش  دودرم  ریـسفت  دروم  يهلمج  رد  هک  تشگ 

تامدـقم و هب  دنتـسم  رگا  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  ود  نآ  يارب  هک  یعطق  دراوـم ، نیا  لاـثما  رد  هتبلا  تسا . زیچ  نـالف  مکح  كـالم  تلع 
تامدقم تحص  رد  دیدرت  كدنا  یلو  دشابیم  دهتجم  ياوتف  یـضاق و  مکح  يارب  دانتـسا  لباق  هدوب و  تجح  دشاب  هدوب  ینالقع  لماوع 

زورب لماوع  زا  یکی  دـناوتیم  یـصخش  ياـهتفایرد  سدـح و  تلاـخد  تهجب  مه  موس  ذـخام  نیا  دزادـنایم . تیجح  زا  ار  يوتف  مکح و 
تیعونمم هک  فا )  ) يهملک نتفگ  اب  ردام  ردـپ و  هب  یئاـنتعایب  زا  یهن  دـننام  تیولوا  ساـیق  - 4 دـشاب . هدوب  يوتف  مکح و  رد  فـالتخا 

هنوگنیا اذـل  درادرب ، رد  یهیدـب  روطب  ار  رثکادـح  زا  یهن  لقادـح ، زا  یهن  هک  تهجنادـب  دـیامنیم . تابثا  یلوا  قیرطب  ار  ندز  مانـشد و 
تالمج رد  نآ  ریاظن  روبزم و  یلقع  لالدتـسا  لاکـشا  زا  یـشان  تافالتخا  یلک  روطب  دـشاب . هدوب  فـالتخا  زورب  اـشنم  دـناوتیمن  دراوم 

لاریما
تالایخ و زا  كاپ  میلـس و  لقع  زا  هک  یماکحا  میتفگ : نیـشیپ  ثحبم  رد  هکناـنچ  هتبلا  تسا . هدـش  دزـشوگ  دودرم  مالـسلاهیلع  نینموم 

لوقع يهمه  كارتشا  تهجب  ماکحا  نیا  تسا و  يوتف  تواضق و  راـک  عباـنم  زا  یکی  دوشیم ، رداـص  نادـجو ، اـب  گـنهامه  اهـسوه و 
اعیمج مهئارآ  بوصیف  مهاضقتـسا  يذلا  مامالا  دنع  کلذب  هاضقلا  عمتجی  مث  دشابیمن . فالتخا  زورب  اشنم  نادجو ، اب  گنهامه  میلس و 
يهمه ءارآ  ربهر  نآ  دنوشیم و  عمج  تسا  هدرک  بصن  تواضق  رب  ار  نانآ  هک  ربهر  نآ  دزن  دوخ  رظن  تابثا  يارب  روبزم  تاضق  سپس  )

يارب ار  يربـهر  لغـش  هک  ناداـن  ربـهر  نآ  دـیامن  بیوصت  ار  تاـضق  فلتخم  ءارآ  دـناوتیم  هنوگچ  ربـهر  دـیامنیم ) بیوصت  ار  ناـنآ 
وا ياهدرک ، مکح  تسرد  وت  دـنکیم ! بیوصت  قیدـصت و  ار  تواضق  داضتم  ءارآ  يهمه  تسا ، هدروآ  تعدـب  یتسرپدوخ  سح  ياضرا 

ادـج یناسنا ، نوئـش  یتسه و  ناهج  ياههدـیدپ  رگید  زا  تواضق  ورملق  رد  دـض  ود  نایم  عمج  مکح  ایآ  تسا !! هدرک  مکح  تسرد  مه 
هک یعوضوم  تسا و  یکی  مکح  ذـخام  عبانم و  هک  تسنیا  ضرف  هک  یتقو  درادـن !! دوجو  تواـضق  ورملق  رد  یهیدـب  لاـحم  نیا  تسا ؟
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تلاخد ای  یـصخش  تفایرد  سدـح و  رب  هیکت  زج  تسا ؟ هدـش  یـشان  اجک  زا  فالتخا  نیا  تسا ، یکی  تسا  هتفرگ  رارق  تواـضق  دروم 
فالتخا رب  رگید  یلماع  هنایوجدوس ، ياهضرغ 

یکی زا  شیب  عوضوم  کی  هرابرد  یهلا  مکح  هک  دننادیم  ود  ره  انیقی  دـنرظنبحاص ، اعقاو  یـضاق  ود  هک  مینکیم  ضرف  دوشیمن  هدـید 
سوه و زا  يرب  نانآ  رگا  دنیامنیمن ! یصخش  تفایرد  اهسدح و  فذح  هناقیمع و  ياهیسررب  هب  مادقا  فالتخا  عفر  يارب  ارچ  تسین ،

عفر يهلیـسو  هنوـگ  ره  هک  تسا  ناربـهر  اـی  ربـهر و  هفیظو  نیا  دنـشوکیمن  فـالتخا  لـماوع  ندرک  نک  هشیر  رد  لـیلد  هـچب  دنـسوه ،
دحاو و مهیبن  دـحاو و  مههلا  دـنیامن و  بیوصت  ار  ناشتافالتخا  نانآ  يهمه  لد  ندروآ  تسدـب  يارب  هکنیا  هن  دـننک  هدامآ  ار  تافالتخا 
یکی و يدـنوادخ  هغلاب  تیـشم  تسا ) یکی  ناـشباتک  تسا ، یکی  ناـنآ  ربماـیپ  تسا ، یکی  ناـنآ  يادـخ  هکیتروص  رد   ) دـحاو مهباـتک 
، تسا هدـش  غالبا  يرـشب  عماوج  هب  ماظع  ناربمایپ  يهلیـسو  هب  هک  یفیلاکت  ماکحا و  تسا  یکی  زین  نوناق  عبنم  یکی و  نوناـق  يهدـنروآ 

تسا يدنوادخ  تیشم  ياضتقم  هک  اهناسنا  لوقعم  تایح  ینعی  تساهناسنا  داسف  حالص و  يهرابرد  يدنوادخ  تیـشم  يهدننک  سکعنم 
ار لماوع  نآ  میظنت  هار  ناربمایپ  يهلیسوب  لاعتم  دنوادخ  اذل  تسین ، ققحت  لباق  تایح  نیا  لماوع  میظنت  هار  رد  اهناسنا  شـشوک  نودب  و 

دنوادخ تاروتسد  غالبا  نانآ و  ياهیراکادف  ناربمایپ و  نداتسرف  یلصا  فده  تسا . هتخاس  نشور  فیلاکت  ماکحا و  نییعت  يهلیسو  هب 
کی ناسنا  سپ  دراد . دوجو  اهناسنا  يهمه  رد  هک  تسا  یکرتشم  تایعقاو  تایح ، نیا  نیداینب  لوصا  تساهناسنا و  لوقعم ) تاـیح   ) ي

لوقعم تایح  يهرابرد  يدنوادخ  تیـشم  يهدننک  وگزاب  هک  ناشربمایپ  تسا و  یکی  اهناسنا  نیا  يادخ  تسا و  هیزجت  لباق  ریغ  تقیقح 
يهمه عماـج  هک  تسا  یهلا  باـتک  تسا ، روـبزم  تاـیح  يهدـننک  میظنت  هک  یفیلاـکت  ماـکحا و  یلـصا  عـبنم  تسا و  یکی  تساـهناسنا 
كرد رگناریو - بالتخا  هدـنزاس و  فالتخا  ددرگیم . زاربا  كاپ  ترطف  میلـس و  لقع  هتـشذگ و  ناربماـیپ  يهلیـسوب  هک  تسا  یتاـیعقاو 

. رگناریو فالتخا  هدنزاس و  فالتخا  دروایب . دوجوب  فالتخا  عون  ود  تسا  نکمم  يرشب ، لوقعم  تایح  نوئـش  رب  اهنآ  قیبطت  تایعقاو و 
صاـخ يریگعضوم  مهف و  فـالتخا  هب  طوبرم  اـی  اـهینوگرگد  يارجم  رد  يرـشب  نوئـش  اـهتیعقوم و  عوـنت  هب  طوـبرم  هک  یفـالتخا  ره 

هنوگنیا در  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  دوشیم و  هدـیمان  هدـنزاس  فالتخا  دـنکن ، تلاـخد  نآ  رد  یهاوخدوخ  هدوب و  نارظنبحاـص 
راهظا یگتـسیاشان  مهف و  روصق  يار و  رد  ساسایب  ياهرادـنپ  نداد  تلاخد  یعالطایب و  زا  یـشان  هک  یفـالتخا  ره  و  تسین . فـالتخا 

فالتخا عون  نیا  هجوتم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  خیبوت  دوشیم ، هدـیمان  رگناریو  فالتخا  دـشاب  هدوب  اهیهاوخدوخ  تایعقاو و  رد  رظن 
تسا

هللا مهرماـفا  تسا . فـالتخا  نیا  زا  یـشان  ددرگیم ، نشور  یبوخب  هبطخ  نیا  تـالمج  ياوـتحم  زا  هک  یهلا  ياوـشیپ  نیا  ینورد  جـنر  و 
شتعاطا نانآ  تسا و  هداد  روتسد  فالتخا  هب  ار  نانآ  هک  تسا  ناحبـس  دنوادخ  ایآ   ) هوصعف هنع  مهاهن  ما  هوعاطاف !! فالتخالاب  هناحبس 

دیدـهت تدـحو و  هب  روتـسد  نآرق  رـساترس  دـناهدرک )؟ تیـصعم  ار  ادـخ  ناـنآ  تسا و  هدومرف  یهن  فـالتخا  زا  ار  ناـنآ  اـی  دـناهدرک !!
ار امـش  اهنت  نم  وگب : نانآ  هب  ( ) يادارف ینثم و  اوموقت هللا  نا  هدحاوب  مکظعا  امنا  لق  : ) دیامرفیمن دـنوادخ  رگم  تسا  فالتخا  يهرابرد 

اهیا ای  : ) دیامرفیمن ادخ  رگم  دـینک ) مایق  ادـخ  يارب  يدرف )  ) کی کی  و  یعمج )  ) اتود اتود  امـش  يهمه  مهدیم : دـنپ  تقیقح  کی  هب 
ینز يدرم و  زا  ار  امـش  ام  مدرم ، يا  ( ) مکاقتا هللا  دنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعـش و  مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا 
دزن رد  امش  نیرتتلیـضف  اب  دیـشاب ) هتـشاد  گنهامه  یگدنز  و   ) دینک كرد  ار  رگیدمه  ات  میداد  رارق  یلیابق  اههریت و  ار  امـش  میدیرفآ و 

يهلیـسو هب  گنچ  یگمه   ) اوقرفتال اعیمج و  هللا  لبحب  اومـصتعا  و  دیوگیم : هک  تسا  نآرق  يهیآ  نیا  تسا . امـش  نیرتيوقت  اب  دنوادخ 
يوب دیوشیم و  وربور  تسکش  اب  دیدرگیم و  یشالتم  اریز  ، ) دیوشن هدنکارپ  دینزب و  یهلا 

تدـحو كالم  هب  لمع  زج  رگناریو  تافالتخا  ندرک  نکهشیر  يارب  يرگید  هار  چـیه  ددرگیم ). دوبان  امـش  یگدـنز ) ناینب  ای   ) تیناسنا
مکمرکا نا  - 2 دـینک ) مایق  ادـخ  يارب   ) هللا وموقت  نا  - 1 زا : تسا  ترابع  كـالم  نیا  درادـن . دوجو  تسا ، هدـمآ  قوف  يهیآ  هس  رد  هک 

دننادب و دیاب  اهناسنا  يهمه  ینعی  دنوادخ ) يهلیـسو   ) هللا لبح  - 3 تسامش ) نیرتاوقت  اب  ادخ ، دزن  رد  امش  نیرتتلیـضف  اب   ) مکاقتا هللادنع 
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دهاوخن ریذپناکما  یهلا  یگزیگنا  نودب  تسا ، اهناسنا  لوقعم  تایح  یـساسا  نکر  هک  بولطم  تدحو  هک  تسناد  دنهاوخ  مه  هرخالاب 
تقد تسرد  رگا  یلو  تفگ ، دـهاوخ  مه  نیا  زا  سپ  تسا و  هتفگ  اهناسنا  تدـحو  يهرابرد  یناوارف  رعـش  هسامح و  فرح و  رـشب  دوب .

رذگدوز ساسایب و  یحطس و  رایسب  تاکیرحت  کی  زج  اهندورس  رهش  اهیزاب و  هسامح  اهندز و  فرح  همه  نآ  رثا  دید  دنهاوخ  دنیامن ،
نآرق رد  هک  تسنامه  تسا ، راوتـسا  یتسه  ملاـع  داـینب  نیرتمکحم  رب  هک  تدـحو  داـجیا  كرد و  كـالم  دوب . دـهاوخن  هدوبن و  يزیچ 

دراو افـص  حلـص و  رد  امومع  یگمه و  نامیا ، اب  مدرم  يا   ) هفاک ملـسلا  یف  ولخدا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  میدـش . رکذـتم  ار  نآ  ام  هدـمآ و 
يارب دنتخادرپ ، عامتجا  درف و  حالصا  هب  دندروآ و  نامیا  هکیناسک   ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  الف  حلصا  نمآ و  نمف  دیوش .)

ار حلـص  مدرم  نایم  رد  دـیزروب و  يوقت  دـینک و  يراکوکین   ) سانلا نیب  اوحلـصت  اوقت و  اوربت و  نا  یهودـنا . هن  تسه و  یـسرت  هن  نانآ 
هوخا نونموملا  اـمنا  دـینک ). رارقرب  افـص  حلـص و  دوخ  ناـیم  رد  دـیزروب و  يوقت  ادـخ  هب   ) مکنیب تاذ  اوحلـصاو  هللاوقتاـف  دـینک ) رارقرب 

داحتا و داجیا  رد  هک  تایآ  نیا  ایآ  دـینک ) رارقرب  ار  حلـص  ناتناردارب  نایم  دـنرگدیکی ، ناردارب  ناـمیا  اـب  مدرم   ) مکیوخا نیب  اوحلـصاف 
هک دراد  ناکما  ایآ  دننکیمن !! يریگولج  يواتف  اهتواضق و  رگناریو  تافالتخا  زا  دـنهدیم ، روتـسد  لماک  تحارـص  اب  مدرم  نایم  حـلص 

تتـشت و بجوم  هک  ار  يوتف  تواضق و  رد  فالتخا  دیامنیم ، دیکات  اهیگدنکارپ  نتـشادرب  افـص و  حلـص و  داجیا  يارب  لاعتم  دنوادخ 
تسا نیمه  مدهتجم ، نم  متـسه ، یـضاق  نم  هک  تسا  حیحـص  هناهب  نیا  ایآ  دیامن !!؟ زیوجت  دشابیم ، هعماج  دارفا  تاطابترا  یگدنکارپ 

نتفر نیب  زا  تمیق  هب  هک  تسا  كاـنرطخ  یهاوـخدوخ  زا  یعوـن  نیا  دـننک !؟ تـیعبت  نـم  زا  یتسیاـب  نارظنبحاـص  رگید  میوـگیم و  هـک 
اب هک  تایآ  همه  نیا  یلقع و  لیالد  همه  نآ  اب  ایآ  ددرگیم . مامت  اهتیـصخش  ندـش  دوبان  راک و  قوقح  ندـش  لامیاپ  ناـیمدآ و  ياـهناج 

رگناریو تافالتخا  دنناوتیم  دننکیم  حرطم  يدنوادخ  تیشم  تمظع و  هاگهولج  ار  نآ  نوئش  تایح و  نوگانوگ ، تانایب 
. درادـن دوجو  يرگید  هار  یئاوتف  ياروش  یئاضق و  ياروش  زج  یناسنا ، طـباور  رد  حلـص  تدـحو و  هب  ندیـسر  يارب  دـنیامن !؟ زیوجت  ار 
زا ار  هدـشن  تابثا  يهتخاس  هشیپ  لوصا  ساسایب و  تایقوذ  اـب  طولخم  یـصخش  يار  رب  هیکت  یهاوخدوخ و  تسخن  دـناوتب  هک  یئاروش 

نانآ زا  هداتـسرفقان و  ینید  ناحبـس  دـنوادخ  ای   ) همامتا یلع  مهب  ناعتـساف  اصقان  انید  هناحبـس  هللا  لزنا  ما  دـیادزب . يروش  ياضعا  ياهلد 
زا یـضعب  دـننک !؟ ناربـج  ار  یهلا  نید  صقن  هتخادرپ  هتخاـس و  ارآ  نآ  اـب  دـنهاوخیم  رگم  تسا )! هتـساوخ  کـمک  نید  لـیمکت  يارب 

هدرک روهظ  ناتـسبرع  رد  لاس  دـصراهچ  رازه و  زا  شیپ  نید  نیا  دـنیوگیم : یمالـسا ، يژولوئهدـیا  داعبا  يهمه  زا  عالطایب  صاخـشا 
نیا دـشاب . هدوب  هعماج  زورما  تاـجایتحا  يوگخـساپ  یـسانشناسنا  ینیبناـهج و  یملع و  ياهتفرـشیپ  همهنیا  زا  سپ  دـناوتیمن  و  تسا .

هک تسا  هدـشن  ادـیپ  رفن  کی  نونکات  نایعدـم  نیا  نایم  رد  دوشیم . نایب  نوگانوگ  ياههزیگنا  اب  فلتخم و  لاکـشا  اـب  هک  تسا  یبلطم 
. دیامن تابثا  ار  دوخ  ياعدا  هدومن و  یسررب  هنافرطیب  تسا ، قیمع  عیـسو و  رایـسب  هک  ار  یمالـسا  يژولوئهدیا  داعبا  يهمه  ذخام  عبانم و 

دع دنیوگیم . نخس  دنرگنیم ، مالسا  هب  هتخاس  شیپ  کنیع  اب  هک  یناسک  زا  دیلقت  هب  نایعدم  نیا  زا  یناوارف  رادقم 
رگید هورگ  دنـسارهیم . تسا ، دـیدش  دـیکات  دروم  مالـسا  نید  رد  هک  یهاوخدوخ  یناویح و  ياهسوه  يوه و  تفلاـخم  زا  رگید  ياه 

، دنزادرپب لئاسم  نآ  رد  یفاک  مزال و  قیقحت  هب  هکنآ  ياجب  دنونشیم ، اهناهد  زا  ای  دننیبیم و  مالسا  نید  رد  ار  امنلکشم  يهلئـسم  دنچ 
، تسا هدش  نایب  نآ  ندوب  زاجم  يارب  هک  یتخس  رایـسب  طیارـش  هب  رظن  اب  هک  تاجوز  ددعت  دننام  دنیامنیم ! رداص  مالـسا  صقن  هب  مکح 
رد هک  یگدرب  دـننام  دـیامنیمن و  نآ  هب  مادـقا  لدـتعم  یعیبط و  ياهتیعقوم  رد  یلقاع  چـیه  هک  تسا  يرارطـضا  مکح  کی  تقیقح  رد 

ار یگدرب  ياههشیر  اههار  نیرتیقطنم  اب  مالـسا  تسا . هدوب  هتـشذگ  یعامتجا  رادهشیر  لماوع  هب  دنتـسم  هتـشاد و  عویـش  مالـسا  ردـص 
زا یضعب  رفیک  ناونعب  نآ ، نتشاد  ررقم  اههدرب و  ندرک  دازآ  يارب  تاکز  زا  یمهـس  ندرک  فرـصم  دننام  نوگانوگ  قرط  اب  دینازوس و 

، یمالسا لئاسم  زا  یخرب  رد  ياهفرح  دودحم و  يهعلاطم  اب  رگید  یهورگ  تساخرب . هزرابم  هب  یگدرب  نایرج  اب  کلذ …  ریغ  اهمرج و 
نیا اب  ینخـس  میناوتیمن  ام  دننکیم . ییاسرفملق  مالـسا  صقن  تیدودحم و  يهرابرد  دنک ، زاربا  مالـسا  زا  یعالطا  هک  فدـه  نیاب  اهنت 

هنومن ناونعب  دراد ) دوجو  مه  نادجو  هک  دینکن  شومارف  نایاقآ ، : ) میئوگب هکنیا  رگم  میشاب ، هتشاد  نایعدم  هنوگ 
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يهفاضاب ار  نآ  یقودـص  رهچونم  ياقآ  دـنمجرا  لضاف  و  مدرک ، سیردـت  مالـسا  رد  ار  تقرـس  تازاجم  نوناق  سرد  بناجنیا  هک  یتقو 
هعلاطم و هب  توعد  دنتـشادن ، یبهذم  شیارگ  هک  ار  نانادـقوقح  زا  رفن  تسیب  دودـح  رد  یجیردـت  روط  هب  دنتـشون ، ناشدوخ  تاقیقحت 
اب هکلب  دنتفرگن و  نوناق  لصا  هب  یضارتعا  نانادقوقح ، نآ  زا  رفن  کی  یتح  روبزم ، نوناق  دافم  یسررب  زا  سپ  مدومن ، نوناق  نیا  یسررب 

متفگ نانآ  زا  یـضعب  هب  ار  بلطم  نیا  هک  مراد  دایب  دـنتفر . ورف  دوخ  رد  یمالـسا ، هقف  زا  ناشدوخ  یعالطایب  زا  فسات  بجعت و  تلاح 
عالطا داوم  طیارـش و  نیا  زا  تسا ، هدرک  ررقم  تسد  ندـیرب  ار  قراـس  تازاـجم  یمالـسا  هقف  دـیدوب  هدینـش  هک  امـش  زیزع ، ناـیاقآ  هک 

ياههدکشناد نیرتمظعم  رد  ناوتیم  ار  نوناق  نیا  : ) دنتفگ نینچ  نانآ  زا  رگید  یخرب  زگره ! هن  دنتفگ : تحارـص  لامک  اب  نانآ  دیتشاد ،
هب ار  تلیضف  اب  نانادقوقح  نآ ، یناسنا  يهبنج  هکلب  دش ، دهاوخن  هدینش  نآ  يهرابرد  یقطنم  ضارتعا  اهنت  هن  هدومن ، هضرع  ایند  قوقح 

اهناسنا هب  هک  یتبحم  تدش  تهجب  ادخ   ) تفگ نانآ  زا  یکی  مه  ار  هفیطل  نیا  درک ، دهاوخ  قیوشت  یمالسا  قوقح  سیردت  نتفرگ و  ارف 
هقف ا رد  هک  يداوم  طیارش و  نیا  اب  مدوب ، راذگنوناق  نم  رگا  تسا ، هداد  روتسد  قراس  تشگنا  راهچ  ندیرب  هب  دراد ،

جارختـسا یمالـسا  هقف  زا  ار  ناویح  قوقح  داوم  هک  یتقو  مدرکیم .) قراس  نتـشک  هب  مکح  تسا ، هدـمآ  تقرـس  تازاجم  يارب  یمالس 
، هتفرگ رظن  رد  هتفای  دشر  ياهناسنا  ات  هتفرگ  زیچان  نارادناج  زا  ار  تایح  نوئش  يهمه  مالسا  هک  تشگ  نشور  یبوخب  هلئسم  نیا  میدرک 

ربارب رد  یفیلکتـالب  هنوـگ  ره  نتخاـس  عـفترم  یمالـسا و  نیناوـق  رد  ناوارف  تاـیلک  دوـجو  تـسا  هدوـمن  نیماـت  ار  اـهنآ  يهـمه  قوـقح 
يهمه مالـسا  بتکم  يریگارف  لومـشم و  هدننک  تابثا  رارـضال  ررـضال و  لاثما  يدعاوق  اب  هقباسیب ، تالکـشم  خیرات و  ياهینوگرگد 

يدنوادخ ياکرش  تاضق  نیا  ای   ) یضری نا  هیلع  اوقوقی و  نا  مهلف  هل  اکرـش  اوناک  ما  طیارـش . هنوگ  ره  نامز و  ره  رد  تسا  یناسنا  داعبا 
رد تکرـش  دـنوادخ  اب  تاضق  نیا  دـهدب ) نانآ  مکح  هب  تیاضر  دـنوادخ  دـنیوگب و  دوخ  يار  قباطم  دـنناوتیم  ناـنآ  هک  دـنمکح  رد 
اب ناوتیمن  ار  اهنآ  يهمه  هک  دنتـسه  یعقاو  يدسافم  حلاصم و  عبات  یمالـسا  فیلاکت  ماکحا و  يهمه  هک  اجنآ  زا  دنرادن  يراذـگنوناق 

تردق و روز و  طلست  هاوخ  درادن ، يرگید  رب  طلـست  قح  دشاب  هک  مه  یماقم  ره  رد  سکچیه  هک  اجنآ  زا  درک و  كرد  یلومعم  لوقع 
هک تسین  نآ  تسادـخب ، صوصخم  نوناق  عضو  هکنیا  يانعم  تسا . يدـنوادخ  راصحنا  رد  نوناـق  عضو  اذـل  يراذـگنوناق ، طلـست  هاوخ 

ارگن یحطس 
مدرم يارب  شیاهیهاوخدوخ  ياضتقم  هب  ار  یفیلاکت  ماکحا و  هتـسشن و  راصحنا  زا  ياهشوگ  رد  گرزب  دوجوم  کی  هک  دـنرادنپیم  ن 

دوس و لماوع  يهمه  تسا ، زاـینیب  شدوخ  هب  ندـیناسر  دوس  زا  یتح  هک  قلطم  زاـینیب  دـنوادخ  هک  تسنیا  روظنم  هکلب  دـنکیم ، عضو 
دوس و هب  نایز ، صقن و  زا  ار  نانآ  دـنکیم ، غالبا  مدرم  هب  هک  یفیلاکت  ماکحا و  يهلیـسوب  دـنادیم و  ار  اـهناسنا  لاـمک  صقن و  ناـیز و 

زیچ چیه  هدیدپ  نیا  زا  یقطنم  يرادربهرهب  زا  هچ  رگا  دسانـشیمن ، تذل  مانب  یفده  فیلاکت  ماکحا و  نیا  دشخبیم . التعا  یعقاو  لامک 
داعبا و يهمه  ندـش  روراـب  ندیـسر و  تیلعف  هب  تسا ، مالـسا  نید  رد  فیلاـکت  ماـکحا و  یئاـهن  فدـه  هک  هچنآ  دزاـسیمن . عونمم  ار 
داعبا و نآ  يهمه  یئاسانش  زا  نایمدآ  تاکاردا  لوقع و  هک  تهجنادب  و  دنراد . دوجو  وا  ترطف  رد  هک  تسا  یناسنا  تبثم  ياهدادعتـسا 

قیمع رارـسا  يهمه  شیوخ  زغم  دودحم  ياهتیلاعف  اب  دنتناوتیمن  اذل  تسا ، ناوتان  اهنآ  ندیناسر  تیلعف  هب  قرط  نینچمه  ياهدادعتـسا و 
رـصقف امات  انید  هللا  لزنا  ما  دـندرگ . نومنهر  راظتنا  دروم  لامکب  ار  رـشب  هحلاص  نیناوق  عضو  اـب  هدومن ، كرد  ار  اهدادعتـسا  داـعبا و  نآ 

ایپ یلو  تسا ، هداتسرف  لماک  ینید  دنوادخ  ای   ) هئادا هغیلبت و  نع  ملس  هلا و  هیلع و  هللایلص  لوسرلا 
تناما يادا  موزل  ندوب  يدـج  تمظع و  مرکا  ربمایپ  دـننام  یناسنا  چـیه  تسا )!؟ هدومن  ریـصقت  نید  نآ  يادا  غیلبت و  رد  ص )  ) مرکا ربم 

رب لمع  الاو و  دـهعت  ساسحا  نودـب  یناسنا ، یلاع  ياهدادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هب  هلـضاف و  قالخا  دـشر  تسا  هدرکن  كرد  ار  تلاسر 
يربمایپ طرـش  نیتسخن  نارگید ، نتخاس  ناسنا  ندـش و  ناسنا  يارب  كاـپ  نادزی  ربارب  رد  دـهعت  تسین  ریذـپناکما  هجو  چـیهب  نآ ، قبط 

دهعت وا  دشاب . هتشاد  نایرج  نایرـش  رد  نوخ  دننام  ربمایپ  یناور  حوطـس  يهمه  رد  یتسیاب  نآ ، قبط  رب  لمع  الاو و  دهعت  ساسحا  تسا .
اب طابترا  رد  دوخ و  یـصخش  لوقعم  تاـیح  رد  ار  سوه  يوه و  دوشن . يراـج  شناـبز  رب  عقاو  فلاـخم  ياهملک  هک  تسا  هدرک  يدـج 
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ندرک لمع  زا  تسا  هدرک  دهعت  وا  دشاب . رانک  رب  یهاوخدوخ  نوئـش  عاونا و  يهمه  زا  تسا  هدرک  دهعت  وا  دهدن . یتلاخد  اهناسنا  رگید 
يهرطیس لالج و  لامج و  اب  کیدزن  یئانـشآ  تهجب  وا  دیامنن . يروصق  ریـصقت و  نیرتمک  نارگید  دوخ و  يهرابرد  یهلا  تاروتـسد  هب 

دهعت ياهنم  ناسنا  هک  دنادیم  یبوخب  وا  دـنکیمن . روطخ  شنهذ  رب  دـهعت  فالخ  لایخ  یتح  نایمدآ  لوقع  اهلد و  رب  يدـنوادخ  قلطم 
ب تسا ، نایمدآ  لامک  دشر و  لیاسو  غالبا  هک  ار  تناما  نیرتیتایح  هک  تسنیا  ص )  ) مرکا ربمایپ  دهعت  نیرتیساسا  چوپ . چیه و  ینعی 
( ربمایپ  ) ار يراتفگ  رگا  . ) نیمیلاب هنم  انذـخ  لیواقالا ال  ضعب  انیلع  لوقت  ول  دـهدب و  ماجنا  یمک  يدایز و  كدـنا  نودـب  تقد و  لامک  ا 

اذا هریغ و  اـنیلع  يرتـفتل  کـیلا  اـنیحوا  يذـلا  نع  کـنونتفیل  اوداـک  نا  و  مـیریگیم ) وا  تـسد  زا  درادـن  ساـسا  هـک  دـهدب  تبـسن  اـمب 
انیلع کلدجتال  مث  تامملا  فعـض  هایحلا و  فعـض  كانقذال  اذا  الیلق  ائیـش  مهیلا  نکرت  تدک  دقل  كانتبث  نا  الول  الیلخ و  كوذـختال 
ارتفا ام  رب  میاهدرک  یحو  وت  رب  هک  ار  هچنآ  زا  ریغ  ات  دـنزاسب  شوشم  میاهدرک  یحو  وت  رب  هک  هچنآ  رد  ارت  نانآ  هک  دوب  کـیدزن   ) اریـصن

رب یکدنا  دوب  کیدزن  میدرکیمن  مدق  تباث  ارت  رگا  و  دندرکیم . ذاختا  تسود  دوخ  يارب  ارت  يدادیم ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  رگا  ینزب 
ام فرط  زا  سپس  میدنانشچیم ، وت  رب  ار  ناراکهنگ )  ) گرم باذع  ربارب  ود  یگدنز و  باذع  ربارب  ود  تروص  نیا  رد  ینک . هیکت  نانآ 

تلیـضف و هب  تلاسر  غالبا  يهداعلاقوف  تیمها  تهجب  لاعتم  دنوادخ  هک  دوشیم  نشور  قوف  هیآ  ود  هب  رظن  اب  يدیدیمن ) يرای  دوخ  رب 
تهجب ربمایپ  رگا  هک  دـیامنیم . تراظن  شربمایپ  رادرک  راتفگ و  یمامت  رب  تالاح  يهمه  رد  هدومنن  تیافک  ربمایپ  دوخ  دـشر  لاـمک و 

يرگید هار  یعقاو  تحلصم  هکیلاح  رد  دریگب  شیپ  رد  ار  هار  نامه  دصقم  هب  هار  نیرتکیدزن  صیخشت 
رکذ یئیش و  لکل  نایبت  هیف  یئیـش و  نم  باتکلا  یف  انطرف  ام   ) لوقی هناحبـس  هللا  و  دهدیم . رادشه  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  دیامن ، باجیا  ار 

ناحبس دنوادخ  و   ) اریثک افالتخا  هیف  اودجول  هللا  هریغ  دنع  نم  ناک  ول  هناحبس و  لاقف  هیف  فالتخاال  هنا  اضعب و  هضعب  قدصی  باتکلا  نا  )
باتک تایآ  زا  یـضعب  و  تسا . یناـیب  نآرق  رد  يزیچ  ره  يارب  میدومنن و  طـیرفت  يزیچ  چـیه  يهراـبرد  باـتک  نیا  رد  اـم  : ) دـیامرفیم

ریغ دزن  زا  نآرق  نیا  رگا  : ) تسا هدومرف  ناحبـس  دنوادخ  اذل  درادن ، دوجو  باتک  نیا  رد  یفالتخا  دـیامنیم و  قیدـصت  ار  رگید  یـضعب 
رد رـصتخم  یثحب  دـننک و  شلیدـعت  ات  تسین  نآرق  رد  یطیرفت  طارفا و  دـندرکیم ) ادـیپ  نآ  رد  يدایز  فالتخا  دوب ، هدـش  لزاـن  ادـخ 

هکنیا رگم  تسا ، هدرکن  شوارت  ناهج  تقیقح  ناسنا و  ياهیگتـسیاب  ریـسفت و  يهرابرد  يرـشب  زغم  زا  يرثا  باتک و  چـیه  نآرق  زاجعا 
ناسنا و تقیقح  یئاهن  حیـضوت  يهدـهع  زا  هک  یباـتک  نآ  تساـجک  دراد . دوجو  رثا  باـتک و  نآ  تاـیوتحم  رد  اهتیدودـحم  زا  یعاونا 
هک یباـتک  نآ  تساـجک  دـشاب ؟ هتـشادن  دوجو  نآ  رد  یتیبسن  طـیرفت و  طارفا و  چـیه  دـیآرب و  وا  ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  نوئش و 

اسم نیرتهدیچیپ  هک  دیاهتفرگ  غارس  لاح  ات  ار  یباتک  ایآ  دریگب ؟ رارق  وا  ياهبطاخم  زا  یئزج  زین  شاهدنروآ 
ار یهلا  باتک  نیا  نآرق  رگا  دـیامن ؟ لصف  لح و  ار  اهنآ  یـضقانت  فالتخا و  كدـنا  نودـب  هدومن  حرطم  ار  ناـسنا  یتسه و  ناـهج  لـئ 

رارق هجوت  دروم  ار  ریز  لئاسم  میناوتیم  تسین ، يرشب  زغم  هتخادرپ  هتخاس و  هکنیا  نآ و  ندوب  یهلا  تابثا  يارب  میهدب ، رارق  تقد  دروم 
دوجو هب  يرـشب  باتک  چیه  رد  هک  ساسحا  نیا  دـنکیم . ساسحا  ینآرق  تایآ  رد  هاگآ  يهدـنناوخ  هک  ياهطلـس  فارـشا و  - 1 میهدب :

وت راگدرورپ  و   ) هایا الا  ودبعت  الا  کبر  یضق  و  دییامرف : تقد  تایآ  نیا  رد  تسا . نآرق  تاصتخم  نیرتزیگناتفگـش  زا  یکی  دیآیمن ،
تسین یحالطصا  يانعمب  مکح  هیآ  نیا  رد  یضق )  ) يهملک زا  دوصقم  هک  تسین  هدیشوپ  هتبلا  ار .) وا  رگم  دیتسرپن  هک  تسا  هدرک  مکح 
يهغلاب تیشم  نایرج  دوصقم  هکلب  دننکن ، لمع  دنناوتیم  دننک و  لمع  مکح  نآ  هب  دنناوتیم  مه  مدرم  دنکیم و  رداص  مکاح  کی  هک 

هار رد  هلیـسو  نیرتهب  هک  تسا  هدرک  هیبعت  يروط  هب  ار  اهناسنا  ترطف  لقع و  ینعی  تساهناسنا ، یتسه  ماـظن  رد  نآ  ندـش  تیبثت  یهلا و 
زج يروـحم  يرـشب  ییاـهن  تشونرـس  دنـشابیم و  تسا ، یتسرپادـخ  یبایادـخ و  یـسانشادخ و  هک  یگدـنز  يـالعا  فدـه  هب  لوـصو 

كدنا اب  هک  تسا  نشور  يردق  هب  ناسنا  یتسه و  رب  هطلـس  فارـشا و  تلاح  هیآ  نیا  رد  درادـن . یبایادـخ  یتسرپادـخ و  یـسانشادخ و 
عالطا ا

هدش هرصاحم  ناور  دودحم و  زغم  زا  یـشوارت  دناوتیمن  میتفگ  هک  یـصوصخم  تلاح  اب  هلمج  نیا  درک . كرد  ناوتیم  یبرع  تایبدا  ز 
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یتـسه و ناـهج  همه  هب  نآ  يهدـنیوگ  هک  دـنکیم  تاـبثا  هلمج  نیا  ياوتحم  دـشاب . هدوب  یلومعم  تـالیامت  تعیبـط و  زا  ياهشوـگ  رد 
ششوک و نیدیدش  تلاح  رد  وت  ناسنا  يا   ) هیقالمف احدک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای  دراد . لماک  يهطلـس  فارـشا و  اهناسنا 

ناسنا تیهام  هب  مامت  فارشا  اب  دراد ، هک  یصاخ  يدنب  هلمج  زرط  اب  هیآ  نیا  ياوتحم  تشگ ) یهاوخ  لئان  تراگدرورپ  رادید  هب  شالت 
نیا درادن  ناکما  دنکیم . نییعت  ار  وا  یـساسا  تشونرـس  دنک ، يرپس  فده  نآ  هب  ندیـسر  رد  دـیاب  هک  ار  يریـسم  وا و  یئاهن  فدـه  و 

هبر میهاربا  یلتباذا  و  تسا . دودـحم  ياههتـساوخ  لامآ و  تعیبط و  رد  روهطوغ  ياهناسنا  زا  یئزج  دوخ  هک  دوش  رداـص  یـسک  زا  هلمج 
اب ار  يو  میهاربا ، يادـخ  هک  تهجنادـب  و   ) نیملاظلا يدـهع  لانیال  لاق  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  لاق  نهمتاف  تاـملکب 

رارق اوشیپ  مدرم  يارب  ارت  نم  دومرف : دـمآرب ، تاشیامزآ  نآ  يهدـهع  زا  میهاربا  درک و  شیاـمزآ  تساوخیم ، ادـخ  تیـشم  هک  یلئاـسم 
یسک دسریمن .) ناراکمتس  هب  ییاوشیپ  دهع  دومرف : ادخ  دنسرب ؟ یئاوشیپ  هب  دنناوتیم  زین  نم  لسن  زا  ایآ  تفگ : میهاربا  مداد ،

کلذـک و  دـنک . نایب  لـماک  فارـشا  اـب  ار  ياهلمج  نینچ  دـناوتیمن  اـهناسنا  يهمه  وا و  تشونرـس  رب  مکاـح  میهاربا و  يهدـننیرفآ  زج 
و  ) كالم ات  میداد  رارق  لدتعم  یتما  ار  امش  بیترت  نیدب  و   ) ادیهش مکیلع  لوسرلا  نوکی  سانلا و  یلع  ادهش  اونوکتل  اطسو  هما  مکانلعج 

هقلطم يهطلـس  فارـشا و  نودب  هک  تسا  ملـسم  دـشاب ) امـش  لوقعم ) تایح   ) نازیم كالم و  ربمایپ  دیـشاب و  مدرم  لوقعم ) تایح  نازیم 
هفطن نم  هانقلخ  انا  ناسنالا  ری  ملوا  ددرگیمن . رداص  یـسک  زا  ياهلمج  نینچ  يرـشب  دسافم  حلاصم و  دیاقع و  اهنامرآ و  اههدیا و  همهب 

قلخ لکب  وه  هرم و  لوا  اهاشنا  يذـلا  اهییحی  لق  میمر . یه  ماظعلا و  ییحی  نم  لاق  هقلخ  یـسن  الثم و  انل  برـض  و  نیبم . میـصخ  وه  اذاف 
ام اب  راکشآ  تموصخ  هب  ناهگان  دشاب ) هتشاد  یتلع  هکنآ  نودب   ) ناسنا نیا  میدیرفآ ، ياهفطن  زا  ار  وا  ام  هک  دنیبیمن  ناسنا  رگم  . ) میلع

نیاب درک . دهاوخ  هدـنز  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  هک  تسیک  دـیوگیم : درک ، شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  دز و  یلثم  ام  يارب  و  تساخرب ،
نآ رگید  زاـب  دروآ ، دوـجو  هب  ار  اهناوختـسا  نیتـسخن  شنیرفآ  هک  یئادـخ  ناـمه  وـگب : تسا ) هدـیزرو  تـلفغ  شتقلخ  زا  هـک   ) ناـسنا

ملاعلل رکذ  الا  وه  نا  نوبهذت  نیاف  تساناد .) تاقولخم  يهمه  رب  وا  درک و  دهاوخ  ایحا  ار  اهناوختسا 
تسا يرکذت  نآرق  نآ  هک  تسین  نیا  زج  دیوریم ، اجک  هب  سپ  . ) نیملاعلا بر  هللا  ءاشی  نا  الا  نواشت  ام  میقتسی و  نا  مکنم  اش  نمل  نی 

امـش و  تشگ ) دنهاوخ  روهرهب  رکذت  نیا  زا   ) دنریگب شیپ  ار  لامک  يوس  هب  میقتـسم  هار  دـنهاوخیم  هک  امـش  زا  یناسک  نایملاع ، يارب 
یماقم زا  دیوریم ؟ اجک  هب  يهلمج  دشاب .) هدوب  نایملاع  دنوادخ  تیـشم  دروم  هکنیا  رگم  دـیهدیمن ، رارق  دوخ  تیـشم  دروم  ار  يزیچ 

رب مکاح  هک  ینوناق  دـشاب . هتـشاد  فارـشا  تسا )؟ هدـمآ  هچ  يارب  و  دوریم ؟ اـجکب  تسا ؟ هدـمآ  اـجک  زا  رـشب   ) هب هک  دوشیم  رداـص 
رگا تسا . يدنوادخ  تیـشم  هاگهولج  هک  تسا  یتسه  نیناوق  نایرج  يارب  ياهنیمز  ندـش  هدامآ  تسا ، نایمدآ  دـب  کین و  ياههتـساوخ 

تبثم و نیناوق  نامه  قبط  يدـنوادخ  تیـشم  دزاسب ، هدامآ  هدـنزاس  تبثم و  نیناوق  ناـیرج  يارب  ار  هنیمز  دوخ  رادرک  هشیدـنا و  اـب  رـشب 
يهجیتن رد  امش  نتـساوخ  هک  تسنیا  دهاوخب ، ادخ  هکنیا  رگم  دیهاوخب ، دیناوتیمن  امـش  هکنیا  يانعم  سپ  داتفا . دهاوخ  نایرجب  هدنزاس 

رد يرـشب  تایح  يهناعطاق  مکح  تسنیا  دـیروآیم . دوجو  هب  ار  نآ  تامدـقم  دوخ  هک  تسا  یهلا  تیـشم  نایرج  يهنیمز  ندـش  هداـمآ 
اب دیوریم  اجک  هب  هک  زیمآخیبوت  لاوئس  نیا  اذل  درادن ، يدصقم  نوناق  نیا  نتفرگ  هدیدان  اب  تکرح  اهندیدرگ . يارجم 

ياهدادـیور زا  رپ  مطالت و  رپ  نارود  رد  هکنیا  اب  ینآرق ، تایآ  رد  ضقاـنت  مدـع  - 2 ددرگیم . رشب  هجوتم  هقلطم  يهطلس  مات و  فارـشا 
رـسب كاـندرد  تیلقا  رد  ناناملـسم  هک  یعقوـم  تلاـسر  ناـیاپ  و  تلاـسر ، زاـغآ  تـسا : هدـش  لزاـن  مرکا  ربماـیپ  یگدـنز  ضیقن  دـض و 

اهیزوریپ و اهتـسکش و  رد  اههودنا ، اهیداش و  رد  دوب ، هتفرگ  رارق  مالـسا  يهرطیـس  تحت  ناتـسبرع  نیمزرـس  هک  ماگنه  نآ  رد  دندربیم ،
ینیبناهج و نوگانوگ  لئاسم  دـیجم  نآرق  رد  نینچمه  و  دـشابیمن . داضتم  فلتخم و  هجو  چـیهب  اهنآ  کبـس  تایآ و  نحل  کلذ ، ریغ 
ادـخ و اـب  ناـهج  يهطبار  ادـخ و  اـب  ناـسنا  يهطبار  هب  طوبرم  بلاـطم  نینچمه  شنوگاـنوگ و  داـعبا  رد  ناـسنا  ریـسفت  هب  طوبرم  لوصا 

هتـشاد دوجو  اهنآ  نایم  يداضت  ضقانت و  هکنیا  نودـب  تسا ، هدـش  دراو  عونتم  روط  هب  ناسنا  اب  ناسنا  يهطبار  و  ناهج ، اب  ناسنا  يهطبار 
هن دوش و  لوذبم  تاعوضوم  لوصف  باوبا و  جیاتن و  تامدقم و  رد  یصاخ  تقد  هک  تسا  یلومعم  یملع  باتک  هن  نآرق  هکنیا  اب  دشاب ،
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تـسیابیم دـیقت  مدـع  نیا  دـیامنیم . میظنت  لماک  تقد  اب  ار  ینیبناهج  نیداینب  لـئاسم  بیکرت  هیزجت و  هک  تسا  یفـسلف  باـتک  کـی 
رکا ربمایپ  هک  ياهعماج  ندوب  نوناقیب  مطالت و  هب  رظن  اب  اصوصخم  دروایب ، دوجوب  نآرق  رد  ار  ییاهیئوگ  ضقانت  تافالتخا و 

نآرق رد  ضقانت  فالتخا و  ندرک  ادـیپ  ددـص  رد  هک  مالـسا  زا  جراخ  صاخـشا  رگید  نایحیـسم و  زا  یخرب  درکیم . یگدـنز  نآ  رد  م 
-3 دـناهدیناسر . توبث  هب  ینیبناهج  یـسانشناسنا و  لئاسم  رگید  برع و  تایبدا  نیناوق  زا  ار  دوخ  یعـالطا  یب  تقیقح  رد  دـناهدمآرب ،

رارق هیآ  کـی  رد  هـک  یتاـبیکرت  تادرفم و  هـک  ینعم  نیاـب  یمدآ - یناور  حوطـس  يهـمه  رد  ینآرق  تاـیآ  یناـعم  زیگناتفگـش  ذوـفن 
رازه و شـش  دودح  رد  دندرگیم . رعـش  قوفام  یناور  يهبذج  زورب  بجوم  هک  دنـشابیم  یئابیز  تحاصف و  زا  ياهجرد  رد  دـناهتفرگ ،

تایآ نیا  تایوتحم  زا  کی  چیه  لاحنیا  اب  دنتسه . رادروخرب  روبزم  زایتما  زا  دنهدیم  لیکشت  ار  نآرق  هک  هیآ  شش  تصش و  دصشش و 
دوخ هارمه  اهنآ  لیلد  میلـس ، لقع  كاپ و  ترطف  نادجو و  اب  تایآ  دـیدش  قفاوت  تهجب  هکلب  دنـشابیمن ، قطنم  لقع و  فلاخم  اهنت  هن 
سیل نا  و  دـیوگیم : ینآرق  يهیآ  هک  یتـقو  تسا . یفاـک  اـهنآ  كرد  اـهنت  تاـیوتحم ، نآ  ندوب  قـح  تاـبثا  يارب  تساـیاضق و  ناـمه 

كدـنا اب  دـش .) دـهاوخ  هدـید  يدوزب  وا  یعـس  اعطق  وا و  یعـس  رگم  ناسنا  يارب  تسین  و   ) يری فوس  هیعـس  نا  و  یعـس . ام  الا  ناسنالل 
نودـب یتسه  ناهج  رد  یـشنک  چـیه  هکنیا  رب  هجوت  نیرتمک  اب  تسا و  راک  تایح  مسیمانید  هک  ینرود  قیمع  ساسحا  يهرابرد  هشیدـنا 

دوب دهاوخن  شنکاو 
نیا هتبلا  ددرگیم . رادومن  یمدآ  نورد  زا  یئوطسرا  یقطنم  لاکـشا  یـضایر و  ياهلومرف  میظنت  هب  جایتحا  نودب  روبزم  يهیآ  ياوتحم  ، 

كرد هب  قشع  شیـالآیب ، یبلق  اـب  هک  تسا  یئاـهناسنا  نآ  صوصخم  نآرق  زا  یلاـع  يرادربهرهب  هنوگنیا  هک  میریگیم  رظن  رد  ار  هتکن 
تمالس و صتخم  نیرتمهم  هک  تسنیا  تقیقح  دناهدرکن . هفخ  ناشنورد  رد  ار  لطاب  زا  قح  زیمت  يورین  دنراد و  نآ  هب  شیارگ  لامک و 

تیعقوم قشع  نامه  دوخ  دـشاب ، هتخاسن  وحم  ار  نآ  یناویح  تسپ  ياهیگدولآ  ات  هک  تسا  یبای  تقیقح  هب  قشع  یمدآ ، ترطف  یکاـپ 
قوفام دیآیم ، دوجو  هب  هدنزاس  قشع  نینچ  داهن  زا  هک  یقطنم  نیا  دنکیم ، تابثا  صخـشم و  لامک  يوس  هب  يوپاکت  رد  ار  وا  ریـسم  و 
هدروآ لیلد  دص  وا  ياهرطق  ام  مزلق و  وا  ياهعبر  ام  لک  رمآ  قشع  درادن : يراک  دوخ  ماخ  داوم  نالطب  تحص و  اب  هک  ییاهقطنم  يهمه 
هرهاظ نآرقلا  نا  و  هبطخ : نیا  نایاپ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج  يانعم  تسنیا  مکی و  لزغ  سمـش  ناوید  اهلالدتـسا  هدرک  ام  و 
قیمع نآرق  نطاب  و   ) قیمع هنطاب  و  تسا : هدمآ  دعب  يهلمج  رد  هک  نآرق  یناعم  قمع  - 4 تسا .) زیگناتفگش  ابیز و  نآرق  رهاظ  و   ) قینا

هک ه تسا  یئامعم  تلاح  ندوب و  راوشد  یناعم ، قمع  زا  دوصقم  هک  دوش  روصت  نینچ  دیابن  تسا .)
نآ تالمج  تاملک و  هک  یتایآ  رد  ار  ناهج  ناسنا و  هب  طوبرم  یئاهن  لئاسم  يهمه  نآرق  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  دـمهفیمن ، سکچی 

اوسحا املف  نیرخآ . اموق  اهدـعب  اناشنا  هملاظ و  تناک  هیرق  نم  انمـصق  مک  و  هنومن : ناونعب  تسا . هدومن  حرطم  تساـبیز ، هداـس و  رایـسب 
تلاز امف  نیملاظ . انک  انا  انلیو  ای  اولاق  نولئـست . مکلعل  مکنکاـسم  هیف و  متفرتا  اـم  یلا  اوعجرا  اوضکرتـال و  نوضکری . اـهنم  مه  اذا  انـساب 

، دـندوب راگمتـس  هک  ار  اهيدابآ  اسب  ام  . ) نیبعال امهنیب  ام  ضرالا و  امـسلا و  انقلخ  ام  و  نیدـماخ . ادیـصح  مهانلعج  یتح  مهاوعد  کلت 
ساسحا ار  ام  بضغ  ناراگمتـس  نآ  هک  ماـگنه  نآ  رد  میدروآ ، دوجوب  ار  يرگید  هورگ  اـهنآ  زا  سپ  میتخاـس و  ناـشدوبان  میتسکش و 

رد فارسا  یگماکدوخ و  هک  دوخ  نیـشیپ  عضو  نآ  هب  دیدرگرب  دینکن و  رارف  دش ): هتفگ  نانآ  هب  . ) دنتـشاذگ رارف  هب  اپ  ناهگان  دندرک ،
، ام رب  ياو  دنتفگ : نانآ  تفرگ . دیهاوخ  رارق  لوئسم  امش  ناتدوخ ، یلبق  ياههاگیاج  هب  دیدرگرب  دیدوب و  هتخادنا  هارب  نآ  رد  ار  تشیعم 

هچنآ نیمز و  نامسآ و  ام  میتخادنا . نیمز  يور  دومخ  هدش و  ورد  ار  نانآ  هک  هاگنآ  ات  دوب  رمتسم  ناشراتفگ  نیا  میاهدوب . ناراگمتس  ام 
اس تاملک  اب  قوف  تایآ  میاهدیرفاین .) يزاب  يارب  يزاب و  لاح  رد  تساهنآ  نایم  هک  ار 

یگدنز يدنوادخ و  تیـشم  یتسه و  ملاع  نیناوق  نیرتلیـصا  نیرت و  تمظع  اب  تالمج ، موهفم  رد  ماهب  یگدیچیپ و  كدنا  نودب  هد و 
هدافتـسا قوف  تایآ  زا  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  یئانـشآ  یبرع  تایبدا  زا  يرادـقم  اب  هک  یناسنا  ره  هکیتروص  رد  دـنکیم . نایب  ار  یمدآ 

نیناوق يهرابرد  هک  یعالطا  یگنوگچ  رادـقم و  قوف و  تایآ  تاملک  یناعم  اب  یئانـشآ  يهزادـنا  هب  یناـسنا  ره  رتیلک  تراـبعب  دـیامن .
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ار ریز  لیلحت  رتشیب  حیضوت  يارب  دومن و  دهاوخ  يرادربهرهب  قوف  تایآ  زا  دراد ، یمدآ  یگدنز  داعبا  يدنوادخ و  تیشم  یتسه و  ملاع 
بـضغ دروم  يردقب  فارحنا  نیا  تسا و  لوقعم ) تایح   ) زا فارحنا  يراکمتـس  متـس و  - 1 میهدـب : رارق  هجوت  دروم  هروبزم  تایآ  رد 

بضغ و نیا  درک ، میهاوخ  لیلحت  يدـعب  ياههرامـش  رد  هکناـنچ  دـناشچیم و  ناراکمتـس  هب  اـیند  نیمه  رد  ار  نآ  رفیک  هک  تسا  یهلا 
دـب و ياهراک  زا  اهناسنا  دـننام  ادـخ  هک  تسین  نانچ  ینعی  تسین ، راگدرورپ  تاذ  رب  يراکمتـس  متـس و  ندوب  دـنیاشوخان  تباب  زا  رفیک 
هک تسا  نیعم  رفیک  يراکمتـس  متـس و  دوخ  يهجیتن  هکلب  دـیامن ، يراوگان  ساسحا  دـنیبب و  یبیـسآ  دوش و  رثاتم  میـالمان  ياهدادـیور 

تسین نیا  زج  ینآرق  تایآ  رد  اهنآ  دننام  رهق و  بضغ و  يهملک  زا  دوصقم  دتفایم و  نایرج  هب  دوخ  تلع  لابند  هب  لولعم  دننام 
ناهج رد  يدـنوادخ  یعیرـشت  يهدارا  فالخ  هک  تسا  هدرک  دراو  یناسنا  تاـیح  یتسه و  ملاـع  ریجنز  رد  ار  ياهقلح  بضغ ، دروم  هک 
طقاـس هتفر و  نوریب  یلماـکت  تاـیح  يهقطنم  زا  يراکمتـس  متـس و  تهجب  هک  یهورگ  هک  تسا  نینچ  تـقلخ  نوناـق  - 2 تسا . یتـسه 

ار تقلخ  رارمتـسا  نوناق  یلماکت ، تایح  يهقطنم  زا  یهورگ  فارحنا  هک  تسین  ناـنچ  دریگیم و  ار  نآ  ياـج  رگید  یهورگ  دـنوشیم 
نودـب ار ، الب  زا  ندرک  رارف  ـالب  لوزن  ساـسحا  - 3 ددرگ . نامیـشپ  نیگمغ و  دوخ  رادرک  زا  ادـخ  تاروت  حالطـصا  هب  دزاـسب و  لـتخم 

رـس رب  دوخ  هک  یئـالب  زا  رارف  رگم  - 4 دـشابیم . نآ  مسیمانید  هب  طوبرم  تایح و  نتم  رد  تاـیح  زا  عاـفد  اریز  دروآیم  لابندـب  یلطعم 
رود ود  ره  هک  دنکیم  باجیا  انثتسا  نودب  دوخ ، تلع  هب  لولعم  یگتـسباو  هک  تسا  یلک  نوناق  نیا  تسین !؟ ریذپناکما  دناهدروآ  دوخ 

یمدآ حور  تفگ  ناوتیم  دریگب . ار  امـش  نابیرگ  شلولعم  هک  درادـن  ناـکما  ماهدرک  داـجیا  نم  هک  ار  یتلع  دـنریگب . رارق  يرجم  کـی 
هشیدنا و راک و  هنوگ  ره  تسا ، هدرک  رپ  ار  ناهیک  يهمه  هک  تسا  رتا  يهیضرف  دننام  ای  یتسه  ملاع  تعـسو  هب  عیـسو  يایرد  کی  دننام 
تسا و هوک  ناهج  نیا  تسا : یتسه  ملاع  تعـسو  هب  هک  دروآیم  دـیدپ  یمدآ  حور  دوخ  رد  یجوم  دـنزیم ، رـس  یمدآ  زا  هک  يراتفگ 

ادن ام  لعف 
نادـجو و لقع و  زا  لدـتعم و  یتقلخ  ياراد  هک  ایند  نیا  رد  یناـسنا  چـیه  تسا ، یلک  تیلوئـسم  نوناـق  ادص 5 - ار  اهادـن  دـیآ  ام  يوس 

یتیلوئـسم دشاب ، هدوب  یناسنا  لاح  لماش  هک  یعامتجا  يدرف و  نوناق  ره  دشاب ، رانکرب  تیلوئـسم  زا  دـناوتیمن  تسا ، رادروخرب  تردـق 
زا رتخلت  یهاـگ  هک  يراـیتخا  یتخبهریت  يراـکهبت و  هب  فارتعا  ینامیـشپ و  نوناـق  - 6 دـیامنیم . باجیا  ناسنا  نآ  رد  دوخ  اـب  بساـنم 
زا دهدیمن ، تسد  زا  ار  دوخ  یئانیب  طبـض و  تلاصا و  زگره  دوشیم ، هدیمان  نادجو  هک  یتوکلم  يهدیدپ  نآ  تساهرفیک . نیرتدیدش 

تایح یتح  دناوتیم  هک  ياهثداح  نیرتگرزب  ات  دـنکیم ، زورب  دوخ ) تیرومام  يهقطنم   ) یمدآ تیدوجوم  رد  هک  يدادـیور  نیرتزیچان 
لیوحت تسا ، تیدبا  راپـسهر  هاوخان  هاوخ  هک  یمدآ  حور  رد  طبـض  يارب  دریگیم و  رارق  نادـجو  هاگدـید  رد  دـیامن ، ریـسفت  ار  یمدآ 

یـشکرس نوناق  زا  دناوتیمن  نولیـسپا  مدرایلیم  درایلیم  کی  دناخرچیم و  نوناق  ار  نآ  طباور  ازجا و  يهمه  هک  یناهج  نیا  - 7 دهدیم .
هک فرت  - 8 تسین !؟ تاـیعقاو  رد  یتـسیلهین  نیرتحـیقو  نیا  دـشاب !؟ هدوب  یفدـهیب  يهچیزاـب  يزاـب و  هک  دوریم  لاـمتحا  اـیآ  دـنک ،

ناهج يدج  نوناق  اب  هزرابم  يارب  نتساخرب  تساهناسنا ، رگید  دوخ و  تایح  نتفرگ  يزابب  تشیعم و  داوم  فرص  رد  یگماکدوخ 
یفرعم ناهج  نتسناد  يزاب  لولعم  ار  فرت  يهکرابم  تایآ  نیا  رد  دنوادخ  لوقعم .) تایح   ) لیـصحت موزل  زا  تسترابع  هک  تسا  یتسه 
میهاوخ يرتقیمع  یناعم  هب  میـشیدنیب ، رتقیمع  میدش ، رکذتم  قوف  تایآ  لیلحت  رد  هک  هناگتـشه  لئاسم  رد  هزادـنا  ره  ام  تسا . هدومرف 

تامولعم و زا  مه  یحطس  ره  رد  لاح  نیع  رد  دننک ، كرد  تایآ  نآ  حیصف  هداس و  ظافلا  زا  ار  اهنآ  دنناوتیمن  نارگن  حطس  هک  دیـسر 
-5 دید . دهاوخ  تایعقاو  يورایور  ار  دوخ  روبزم  تایآ  تایوتحم  هب  هناضرغیب  هجوت  اب  دشاب ، یتسه  ناهج  یگدنز و  تایعقاو  اب  طابترا 
ال تسا : هدومرف  ریـسفت  دروم  يهبطخ  نایاپ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسیزایتما  نامه  نیا  نآرق - تاـیوتحم  ینادواـج  رارمتـسا 
تسین و ینایاپ  ار  شریظنیب  یناعم  تسا و  ریذـپان  انف  نآرق  ياهیتفگـش   ) هبالا تاـملظلا  فشکتـال  هبئارغ و  یـضقنتال  هبئاـجع و  ینفت 

مجنپ زایتما  تسا  هام  دیـشروخ و  نایرج  دـننام  خـیرات  ياضف  رد  نآرق  نایرج  تشگ .) دـهاوخن  عفترم  نآ  زا  دادمتـسا  نودـب  اـهیکیرات 
. دـنکیم زورب  یناـسنا  عـماوج  رد  هک  تساـهینوگرگد  تارییغت و  قوـف  نآرق  نتفرگ  رارق  اـنامه  تسنآ  زاـجعا  لـیلد  نیرتـهب  هـک  نآرق 
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ناسنا ورملق  ود  ره  دنریذپن  هچ  دنریذپب و  هچ  دنهاوخن ، هچ  دنهاوخب و  هچ  نازاس  بتکم  نادنمشناد و  هفسالف و 
اهنرق انالوم : لوقب  و  داد . دـنهاوخ  رارق  هداد و  رارق  اـم  هاگدـید  رد  ار  یئاـهتباث  تساـمرفمکح ، اـهنآ  رد  هک  ینیناوق  يهلیـسوب  ناـهج ، و 

نرق و نیا  دش  لدبتسم  هچ  رگ  مه  لدع  نآ  لدع  تسلـضف ، نآ  لضف  تسین  بآ  نآ  بآ  تسا و  هام  نآ  هام  تسیون  نرق  نیا  تشذگب 
سپ رارقرب  رتخا  سکع  هام و  سکع  راـب  دـنچ  وج  نیا  بآ  لدـبم  دـش  ماود  رب  رارقرب و  یناـعم  نیو  ماـمه  يا  تفر  اـهنرق  رب  اـهنرق  مما 

زا یخرب  لوـقب  اـی   ) دراد دوـجو  یتـسه  ملاـع  رد  یئاـهتباث  هـکنیا  تاـبثا  يارب  نامــسآ  جوا  راـطقا  رب  هـکلب  ناور  بآ  رب  تـسین  شیاـنب 
طالتخا زا  هک  ار  یهابتـشا  دیاب  تسخن  تسا ) راک  ردنا  تسد  ناسنا ، ناهج و  ياهدومن  يهدرپ  تشپ  رد  ییاهتباث  رظنبحاص  نانادکیزیف 

یئیش کی  ياقب  هک  تکرح  لباقم  رد  تسا  یموهفم  اتـسیا  دکار و  نکاس و  زا  دوصقم  مینک ، فرطرب  تسا  هدمآ  دوجوب  نکاس  تباث و 
ای دـشاب  كرحتم  هکنیا  زا  معا  هتفای  ررقت  یتقیقح  زا  تسترابع  تباث  زا  روظنم  هکیتروص  رد  تسا ، نامز  زا  هظحل  ود  رد  تلاح  کـی  هب 

تقلخ عورـش  تسا . اهتباث  زا  یکی  تسامرفمکح ، ناسنا  ناهج و  رد  هک  اهینوگرگد  تکرح و  دوخ  نیاربانب  اتـسیا ، ای  دشاب  ایوپ  نکاس ،
اهج زا  ام  هک  ینیناوق  تادهاشم و  ینعی  تسا ، تباث  لامک  دشر و  يوسب  نآ  كرحت  تسپ و  يهلحرم  کی  زا  رادناج 

ناکما نیناوق ، تایبرجت و  تادهاشم و  نآ  هب  رظن  اب  و  تسا . ریذپان  انثتسا  هتـشاد و  تیلک  روبزم  يهدیدپ  میاهدرک ، يرادربهرهب  ینیع  ن 
تکرح نیا  دنک . تکرح  شندوب  هفطن  لاح  هب  دوش و  عورـش  نآ  یگلاس  هدزناپ  تیدوجوم  زا  لیف  تقلخ  هک  دسر  ارف  يزور  هک  درادن 

عافد دوخ  تایح  زا  دراد ، هک  یتاناکما  تردـق و  دـح  نیرخآ  ات  يرادـناج  ره  نینچمه  تسا . اهتباث  زا  یکی  نارادـناج  ملاع  رد  صاـخ 
ینعی تشاد ، دهاوخن  ینوگرگد  هنوگچیه  نامز  تشذگ  رادناج و  عون  یطیحم و  تایـصوصخ  رظن  زا  هک  تسا  تباث  کی  نیا  دنکیم .

هک دیایب  شیپ  یتارییغت  رگم  دنکن ، عافد  دوخ  تایح  زا  ناکما  تردق و  نتشاد  اب  دراد  هک  یتیهام  اب  رادناج  هک  دیسر  دهاوخن  ارف  يزور 
يهمه راکنا  يواسم  یناسنا  یتسه و  ناهج  ورملق  رد  اهتباث  راـکنا  دوش . نوگرگد  یلکب  تسا  هتـشاد  همادا  نونکاـت  هک  یناویح  تیهاـم 
ورملق یتسه و  ناهج  يهنحـص  رد  اهتباث  يهدننک  نایب  دـیجم  نآرق  تایآ  دـناهدش . راوتـسا  تباث  تایلک  رب  هک  تسا  یعطق  یملع  نیناوق 

، لوجع دوخ ، ياههتـساوخ  زا  هدننک  عافد  یئوجدوس و  دـننام  تسا ، هدرک  حرطم  ناسنا  یئاسانـش  يارب  هک  ار  یئاههدـیدپ  تسا . یناسنا 
ناسنا طباور  رد  هک  یئاههدیدپ  نینچمه  دنشابیمن . ریذپ  رییغت  زگره  لامک . دشر و  لباق  اهیراوگان ، ربارب  رد  فیعض 

ریـسفت دننک  ریـسفت  دنناوتیم  ار  اهتلم  تشذگرـس  خـیرات  هک  ینیناوق  عماوج و  ناگدـننادرگ  ناربهر و  اب  نانآ  يهطبار  رگیدـکی و  اب  اه 
ناسنا يهرابرد  يرشب  هاگدید  هک  هزادنا  ره  تسا . هدش  هتفگ  نآرق  رد  لیصا  ياهتباث  لکـش  رد  ادخ  اب  ناسنا  يهطبار  یگنوگچ  دننک و 

اب امـش  هک  یتقو  دـید . دـهاوخ  ورملق  ود  نآ  يهرابرد  نآرق  رد  ار  يرتقیمع  رتعیـسو و  یئاهتباث  ددرگیم ، رتقیمع  رتعیـسو و  ناـهج  و 
تایآ رد  هک  ییاهتباث  نآ  يهرجنپ  زا  انالوم  دینیبیم : دیوشیم  انـشآ  يونثم  رد  نیدلالالج  انالوم  قیمع  عیـسو و  رایـسب  رایـسب  هاگدـید 
تسا تیمها  اب  هداعلاقوف  يهلئسم  کی  نیا  تسا . هدرک  ادیپ  ار  عیـسو  قیمع و  ياههاگدید  نآ  رب  اشامت  یگتـسیاش  تسا ، هدمآ  ینآرق 
نآرق ریـسفت  زا  یعون  يراوزبس  يداه  الم  جاح  موحرم  لوقب  تسا ، يرـشب  ینادواج  دودحم و  ياهباتک  زا  هک  انالوم  يونثم  مینیبیم  هک 
روبنز فشک  دـننام  تسا ، هدـمآ  لیان  اهنآ  هب  ناسنا  یتسه و  ناهج  ياهتباث  يهرابرد  دـیجم  نآرق  رد  انالوم  هک  یتافاشتکا  تسا . دـیجم 

. دنرادن ار  نآ  یئاناوت  نارادناج  رگید  هکیتروص  رد  دروآیم ، نوریب  ار  لسع  ناهایگ ، اهلگ و  عاونا  زا  هک  تسا  لسع 

سیق نب  ثعشا  هب  هبطخ 019-

هحفص 278] ]
تـسپ هک  اجنآ  نم ) عفن  رب  ای  تسا  نم  ررـض  رب  هک  ار  هچنآ  ینادیم  هچ  وت   ) یلامم یلع  ام  کیردـی  ام  مهدزون  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 
هدـمع عون  ود  رب  دـننکیم ، یگدـنز  یناویح  ياهیتسپ  رد  هک  يدارفا  دـنکیم !! فیلکت  نییعت  ناـسنا  نیرتهتفاـی  لـماکت  هب  يدرف  نیرت 

زا تقیقح  رد  دـننکیم و  یگدـنز  اـهناسنا  ناـیم  رد  یناـسنا  ساـبل  لکـش و  اـب  هک  دنتـسه  تسپ  يدارفا  مـکی - عوـن  دـنوشیم : میـسقت 
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نوریب تردق  دننارورپیم و  ار  دوخ  دـننیبیم و  ار  دوخ  اهنت  نانیا  دنـشابیم . اراد  ار  سابل  لکـش و  دـبلاک و  نامه  اهنت  یناسنا  تاصتخم 
رب ناشررـض  عاعـش  دنرادیمرب و  ماگ  دوخ  یهابت  هار  رد  اهنت  دـشابیم و  ناشدوخ  هجوتم  هدـمع  نانیا  ررـض  دـنرادن . ار  دوخ  زا  ندـمآ 

هچنآ زج  يرگید  تیـصخش  دـنناوتب  هک  دـنرادن  تردـق  یهاگآ و  هزادـنا  نآ  هک  تسنیا  ضرف  اریز  تسا ، دودـحم  رایـسب  اهناسنا  رگید 
زا هک  دنتـسه  يدارفا  مود - عوـن  دـنبیرفب . دوـخ  یناوـیح  تسپ  ضارغا  هار  رد  ار  مدرم  دـنهدب و  لـیوحت  نارگید  هـب  هتـسارآ و  دنتـسه ،

اهنت ناـنیا  دنـشابیم . رادروـخرب  دـنهدب ، لـیوحت  هعماـج  هب  هتـسارآ  يوناـث و  تیـصخش  کـی  دـنناوتب  هک  یئاـناوت  یهاـگآ و  يرادـقم 
اب عون  نیا  دارفا  میرادن . یتوافت  چیه  امش  اب  میتسه و  ناسنا  مه  ام  هک  دنننک  تابثا  ار  هلئسم  نیا  دنهاوخیم 

فدـه زا  تفگ : ناوتیم  هک  يروط  هب  دنـشابیم  نوگاـنوگ  رایـسب  دـنراد ، نیغورد  تیـصخش  نتخاـس  زا  هک  ییاـهیریگ  فدـه  هب  رظن 
رادمتـسایس و ربهر و  زاتـشیپ و  يهفایق  اـب  نیغورد  تیـصخش  نتخاـس  اـب  هعماـج  کـی  نداد  بیرف  اـت  هداوناـخ  کـی  نداد  بیرف  يریگ 
رد ار  عفن  ررـض و  طـلغ و  حیحـص و  تشز و  اـبیز و  دـب و  بوـخ و  اـهنت  هن  ناـنیا  دنـشابیم . ناتفـص  تسپ  عوـن  نیا  دارفا  زا  فوـسلیف ،
رب نـیغورد ، تیـصخش  مروـت  يارب  هـک  یمئاد  تاـنیقلت  اـب  هـکلب  دـناهدرک ، فرحنم  دوـخ  یقطنم  یلـصا و  يارجم  زا  دوـخ ، یناگدـنز 

حیحـص و تشز و  ابیز و  دـب و  بوخ و  اب  طابترا  رد  ار  اهناسنا  تایح  تشونرـس  نییعت  قح  اجیردـت  دـنریذپیم ، دـنیامنیم و  ناشدوخ 
روبزم روما  يهرابرد  دـنناوتب  رگا  هتفرگ  دوخ  رب  تیمکاح  يهفایق  تحاـقو  ماـمت  اـب  و  دـننکیم !! ساـسحا  دوخ  رد  عفن ، ررـض و  طـلغ و 

زا سیق  نب  ثعشا  دننکیم . رداص  داهنشیپ  هیصوت و  روما  نآ  يهرابرد  یهاوخریخ  يهفایق  اب  دنتـسناوتن  رگا  و  دنیامرفیم ! رداص  روتـسد 
بلاـطیبا نب  یلع  دـهاوخیم  هک  شوشم  زغم  نیا  تسا . هدوب  اـهیهاوخدوخ  نجل  رد  روهطوغ  تفـص و  نوملقوب  ناتفـص  تسپ  عون  نیا 

. تسا هتفگ  شیابیز  یملق  راثآ  زا  یکی  رد  كازلاب  هرونوا  هک  دروآیم  دایب  ار  تیاهنیب  تردق  ساسحا  نآ  دیامن ! داشرا  ار  مالسلاهیلع 
شون نومضم 

هیاپیب و رایـسب  ینخـس  نابلط  تنطلـس  زا  یکی  ناهاوخيروهمج ، نابلط و  تنطلـس  هورگ  نایم  یئوگتفگ  رد  تسا : نینچ  کلازلاب  يهت 
! ابجع ـالثم  درب ، راـکب  ار  بجعت  يهملک  راـب  دـنچ  هتفرگ ، دوخب  يزیمآبجعت  رایـسب  يهفاـیق  هاوخيروهمج  دروآ . ناـبز  هب  ار  هناـقمحا 

ادـخ تردـق  مدوب  هدینـش  نم  دـیوگیم : تسیچ ؟ دـیدش  بجعت  نیا  تلع  دنـسرپیم  وا  زا  هللا !) ناحبـس   ) اهیقرـش اـم  لوـقب  و  اـتفگش !
تردق هک  مدرک  ادیپ  نیقی  بلط  تنطلـس  نیا  يهلمج  ندینـش  اب  زورما  مدوب ، هدرک  رکف  اهراب  تیاهنیب  تردـق  نیا  رد  تسا ، تیاهنیب 

اقآ نیا  دودـحم  يهمجمج  ریز  رد  ار  تقاـمح  تیاـهنیب  تسناوتیمن  دوـبن  تیاـهنیب  قوـف  رگا  اریز  تسا ، تیاـهنیب  قوـف  يدـنوادخ 
دنوادـخ اریز  دراد ، تیعقاو  هلمج  ياوـتحم  هکنیا  هن  تسوا ، یـسیونزنط  رنه  هب  یکتم  کـلازلاب  بلطم  نیا  هک  مینادیم  هـتبلا  دـناجنگب !!

، دناجنگب درف  کی  يهمجمج  ریز  رد  ار  تقامح  تیاهنیب  هکنیا  هب  دسر  هچ  دنکیمن ، تقامح  یتسپ و  كدنا  هب  راداو  ار  یناسنا  زگره 
تحاـقو تقاـمح و  يروـک و  تیاـهنیب  هب  لدـبم  ار  دوـخ  تبثم  هدـنزاس و  تیاـهنیب  ياهدادعتـسا  اـهورین و  هک  تسا  ناـسنا  نیا  هکلب 

ابیز گ یبلطم  خیرات ، ناتفص  ثعشا  رگید  سیق و  نب  ثعشا  يهرابرد  هبنج  نیا  اب  تسا و  یبدا  كازلاب  يهلمج  لاح  رهب  دزاسیم .
تیاهنیب تقامح  یتسپ و  نامه  نیا  دیامرفیم !!! میلعت  ار  عفن  ررض و  صیخشت  هار  نینموملاریما  رب  ثعـشا  دینک ، رکف  تسرد  تسا . هتف 
تیاهنیب بلاطیبا  نب  یلع  رب  رفـص ، ریز  تیاـهنیب  ثعـشا  تسا . هتخودـنا  دوخ  يهمجمج  ریز  رد  هدـش ، هاـبت  دوخ  ناویح  نآ  هک  تسا 

و دـنراد !! هک  یباتفآ  اب  یـسمش  يهموظنم  تارک  تادوجوم  ناـنکاس و  يهمه  رب  شاـفخ  يزوسلد  دـننام  دـنکیم ، يزوسلد  رفـص  قوف 
ناهج نیا  اهنت  هن  هک  ناسنا  نیرتهتفای  لماکت  رب  تسا ، هدش  هصالخ  نیگرـس  نامه  رد  شتیدوجوم  هک  نادرگ  نیگرـس  ناویح  نآ  دننام 

هنعل هللا و  هنعل  کـیلع  تسا . هتخادـنا  وا  لد  رب  ار  شلـالج  لاـمج و  وـترپ  ادـخ  هـکلب  تـسا ، هـتفرگ  رارق  وا  لد  زا  ياهشوـگ  رد  یتـسه 
يدنوادخ تنعل  قحتـسم  دزیخنرب  هزرابم  هب  ادخ  تمحر  لماوع  اب  رایتخا  هب  یـسک  ات  داب ) وت  رب  ناگدـننک  تنعل  ادـخ و  تنعل   ) نینعاللا

اریعـس مهلدـعا  نیرفاکلا و  نعل  هللا  نا  رفک : - 1 تسا : ریز  رارقب  دـناهدش ، اهنآ  ناگدـنراد  نعل  بجوم  نآرق  رد  هک  یفاـصوا  ددرگیمن 
انلعج مه و  انعل  مهقاثیم  مهـضقن  اـمبف  ینکـشنامیپ : - 2 تسا .) هدرک  هداـمآ  ار  خزود  ناـنآ  يارب  هدوـمن و  تـنعل  نیرفاـک  رب  دـنوادخ  )
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يداد رارق  تواسق  نانآ  ياهلد  رد  میدومن و  تنعل  نانآ  رب  دنتسکش ، ار  دوخ  ياهنامیپ  هک  تهجنادب   ) هیساق مهبولق 
دوجو هب  نانآ  ياهلد  رد  ارابجا  ار  تواسق  ادخ  هک  درک  طابتسا  نینچ  میداد ) رارق  تواسق  نانآ  ياهلد  رد   ) يهلمج زا  دیابن  هرصبت - م .)

ار ناراکهبت  رادرک  يهجیتن  تسا ) هدز  رهم  نانآ  ياـهلد  رب  دـنوادخ   …  ) مهبولق یلع  هللا  متخ  يهیآ  دـننام  هلمج  نیا  هکلب  تسا . هدروآ 
نایمدآ يهشیدـنا  رادرک و  رد  نانچمه  تسامرفمکح  ینیع  ناهج  يهنهپ  رد  هکنانچ  لولعم  تلع و  نوناق  هکنیا  حیـضوتب  دـنکیم . نایب 
دوجوب ار  لـطاب  يهجیتن  لـطاب  رادرک  هشیدـنا و  دراد و  لاـبند  هب  ار  حیحـص  يهجیتن  حیحـص  يهشیدـنا  رادرک و  دـنکیم ، تموکح  زین 

، ناهج ناسنا و  ورملق  ود  ره  رد  هک  یهلا  تسا  ینوناق  ار ، دوخ  لولعم  تلع  ندیـشک  لابندب  تامدـقم و  زا  هجیتن  تیعبت  نیا  و  دروآیم ،
، دنک یقلت  یئانتعایب  اب  دهدیم ، ماجنا  نادجو  هک  ار  ياهدنزاس  تاکیرحت  اهادن و  هک  یسک  لاثم : ناونعب  تسا . نایرج  رد  انثتسا  نودب 
زا نادـجو  طوقـس  تلع و  یئاـنتعایب  تسا . روبزم  تیلاـعف  زا  نادـجو  طوقـس  دـمآ ، دـهاوخ  دوجو  هب  هک  یئاـنتعایب  نیا  یعطق  لولعم 

هکلب دنکیمن ، رابجا  نادجو  هب  یئانتعایب  هب  ار  یـسک  اهنت  هن  دنوادخ  یلو  یهلا ، تسا  ینوناق  نیا  دـشابیم . نآ  ینوناق  لولعم  تیلاعف ،
قعم تایح   ) رد هک  نادجو  اب  مدرم  تازایتما  نادجو و  شزرا  تمظع و  نداد  ناشن  يهلیسو  هب 

زا يوریپ  توغاط و  تبج و  هب  نامیا  - 3 دیامنیم . قیوشت  کیرحت و  نادجو  تیلاعف  هب  نداد  تیمها  رب  ار  اهناسنا  دنشابیم ، اراد  لو )
اونمآ نیذـلا  نم  يدـها  الوه  اورفک  نیذـلل  نولوقی  توغاطلا و  تبجلاب و  نونموی  باتکلا  نم  ابیـصن  اوتوا  نیذـلا  یلا  رت  ملا  نارگنایغط :

هب تسا ، هدش  هداد  نانآ  هب  باتک  زا  ياهرهب  هک  ار  یناسک  ینیبیمن  ایآ   ) اریصن هلدجت  نلف  هللا  نعلی  نم  هللا و  مهنعل  نیذلا  کئلوا  الیبس .
تیاده تایعقاو )  ) هار رظن  زا  دناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  زا  دـنزرویم  رفک  هک  یناسک  دـنیوگیم : دـنروآیم و  نامیا  توغاط  تبج و 
دهاوخن ادیپ  دوخ  يارب  يروای  چیه  دنک ، تنعل  وا  رب  ادخ  هک  یسک  تسا و  هدومن  تنعل  نانآ  رب  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دنرتهتفای .

اب هک  یلومعم  ياهتب  حالطصا  فلا - دشاب : هدوب  دناوتیم  حالطصا  ود  ثحب  دروم  يهیآ  رد  توغاط  تبج و  زا  دوصقم  حیضوت - درک .)
رارق ناراـکهبت  شتـسرپ  دروم  هک  نارگناـیغط  ناـبابرا و  حالطـصا  ب - دـنریگیم . رارق  تداـبع  دروم  دـنوشیم و  هتخاـس  يرـشب  تسد 
میقم باذـع  مهل  هللا و  مهنعل  مهبـسح و  یه  اهیف و  نیدـلاخ  منهج  ران  راـفکلا  تاـقفانملاو و  نیقفاـنملا  هللا  دـعو  : ) قاـفن - 4 دنریگیم .

دبا هاگیاج  هک  تسا  هداد  هدعو  ار  یخزود  شتآ  رافک  قفانم و  نانز  نادرم و  هب  دنوادخ  )
نانآ يارب  تسا و  هدومن  تنعل  نانآ  رب  ادـخ  تسا و  یفاک  ناـنآ  دـیلپ  تیدوجوم  يارب  كاـندرد  شتآ  نیا  دوب . دـهاوخ  ناـنآ  يارب  ي 

هک ار  یناسک   ) هرخالا ایندلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذوی  نیذلا  نا  ادخ : لوسر  تیذا  ادخ و  اب  تفلاخم  - 5 رادیاپ .) تسا  یباذع 
نیمز و يور  رد  داسف  - 6 تسا .) هدومن  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  دـنیامنیم ، تیذا  رازآ و  ار  وا  لوسر  دـننکیم و  ادـخ  اب  تفلاخم 

یمعا مهمـساف و  هللا  مهنعل  نیذـلا  کئلوا  مکماحرا . اوعطقت  ضرـالا و  یف  اودـسفت  نا  متیلوت  نا  متیـسع  لـهف  نادـنواشیوخ : زا  ندـیرب 
یناسک مدرم  نیا  دیربب . دوخ  نادنواشیوخ  زا  دینک و  اپرب  داسف  نیمز  يور  رد  دیتشگرب  یتقو  هک  دیاهدمآرب  ددص  نیا  رد  ایآ   ) مهراصبا

ام نومتکی  نیذلا  نا  تقیقح : نامتک  - 7 تسا .) هتخاس  انیبان  ار  ناشنامشچ  رک و  ار  ناششوگ  هدومن و  تنعل  نانآ  رب  دنوادخ  هک  دنتسه 
تیاده راکـشآ و  قیاقح  هک  یناسک   ) نونعاللا مهنعلی  هللا و  مهنعلی  کئلوا  باتکلا  یف  سانلل  هانیب  ام  دعب  نم  يدهلا  تانیبلا و  نم  انلزنا 

رب ناگدننک  تنعل  يهمه  دنوادخ و  هک  دنتـسه  یناسک  دـنناشوپیم ، میاهتخاس ، راکـشآ  نانآ  رب  باتک  رد  هداتـسرف و  مدرم  يارب  هک  ار 
تلغ ا هلولغم  هللادی  دوهیلا  تلاق  و  ادخب : یناوتان  دانسا  - 8 دنیامنیم .) تنعل  نانآ 

ارتفا نیا  يهجیتن  رد  نانآ  تسا ، هتـسب  نانآ  تسد  تسا ، هدش  هتـسب  تیلاعف  زا  يدنوادخ  تسد  دنتفگ : دوهی  و   ) اولاق امب  اونعل  مهیدـی و 
هلهابم رگیدـکی  اب  سپـس   ) نیبذاکلا یلع  هللا  هنعل  لعجنف  لـهتبن  مث  یئوگغورد : - 9 دناهتفرگ .) رارق  يدـنوادخ  تنعل  دروم  دـناهدز ، هک 

هاگآ  ) نیملاظلا یلع  هللا  هنعل  ـالا  يراگمتـس : - 10 میهدـب .) رارق  ناـیوگغورد  رب  ار  يدـنوادخ  تنعل  و  مینک ) نیرفن  ار  وـگغورد   ) مینک
رابج لک  رما  اوعبتا  هلـسر و  اوصع  مهبر و  تایاب  اودحج  داع  کلت  و  يدـنوادخ : تایآ  راکنا  - 11 ناراگمتس .) رب  داب  ادخ  تنعل  دیشاب 
رکنم ار  ناشراگدرورپ  تایآ  داع  موق  و   ) دوه موق  داعل  ادـعبالا  مهبر  اورفک  اداع  نا  الا  همایقلا  موی  هنعل و  ایندـلا  هذـه  یف  اوعبتا  و  دـینع .
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، دنتخودنا دوخ  رب  تنعل  تمایق ، زور  رد  ایند و  نیا  رد  دندومن ، يوریپ  دونع  راگمتس  ره  رما  زا  دندرک و  ینامرفان  ار  وا  ناربمایپ  دندش و 
جرخاف لاـق  توخن : ربک و  - 12 داع ). موق  داب  ادـخ  تمحر  زا  رود  دیـشاب ، هاگآ  دـندیزرو . رفک  ناشراگدرورپ  هب  داع  موق  دیـشاب  هاگآ 

زا دومرف : ادـخ  ( ) درکن هدجـس  مدآ  رب  توخن  ربک و  يور  زا  ناطیـش  هکنآ  زا  سپ   ) نیدـلا موی  یلا  هنعللا  کیلع  نا  و  میجر . کناف  اهنم 
بت چیه  تمایق ). زور  ات  داب  وت  رب  تنعل  يدورطم و  وت  ورب ، نوریب  تشهب 

یمدرم هک  دوشیم  نشور  یبوخب  تایآ  زا  دروم  هدزاود  يهعلاطم  رد  و  تسین . يدـنوادخ  تنعل  زا  رتدـب  رـشب  يارب  یطوقـس  يراکه و 
. دنریگیم رارق  تنعل  دروم  دنزیخیمرب و  هزرابم  هب  یهلا  تمحر  لماوع  اب  رایتخا ، یهاگآ و  اب  دندرگیم ، يدنوادخ  تنعل  قحتـسم  هک 

يدایز رادقم  دناهدش ، یفرعم  تنعل  بجوم  لماع  ناونع  هب  هک  یفاصوا  نیا  زا  سیق  نب  ثعـشا  دیآیمرب ، یمالـسا  خـیراوت  زا  هکیروطب 
و دنکیم ، تنعل  وا  رب  نینموملاریما  هک  تسا  یـسک  ثعـشا  تسا . نیقفانم  نارـس  زا  دیدحلایبا  نبا  لقنب  انب  دـیلپ  نیا  تسا . هدوب  اراد  ار 

شاب زاب  ياهدوب  وزارت  ره  يهنابز  لب  ياهدوب  وخ  دحا  يوزارت  وت  دیوگیم : وا  يهرابرد  نیدلالالج  انالوم  هک  تسا  یـسک  نینموملاریما 
نایب تسین  مانشد  رفاک ) دنزرف  قفانم  هدنفاب ، رـسپ  هدنفاب   ) رفاک نب  قفانم  کئاح  نب  کئاح  دحا  اوفک  هل  ام  هاگراب  دبا  ات  تمحر  باب  يا 

رد هک  یتارکفت  ناـیب و  رد  یگدـنفاب  مکی - ياـنعم  دـشاب : هتـشادرب  رد  ار  ینعم  ود  زا  یکی  تسا  نکمم  هدـنفاب  حالطـصا  تسا  تیعقاو 
هتفگ الثم  دوریم ، راـک  هب  لـلم  ماوقا و  زا  ياهدـع  رد  هک  تسا  یجیار  ياـنعم  نیا  دریگیم . ماـجنا  ناـهج  اـهناسنا و  ورملق  رد  یگدـنز 

زا هک  یتیاور  دنکیم . یفابلایخ  دفابیم ، تفرعم  دفابیم ، هفسلف  دوشیم :
رکذ تسا : هعیشلا  لئاسو  رد  تیاور  نیا  تسا . هدومرف  ریسفت  ینعم  نیمه  هب  ار  مومذم  یگدنفاب  تسا ، هدش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
ماما روضح  رد  هدـنفاب )  ) کئاح  ) هلوسر هللا و  یلع  بذـکلا  كوحی  يذـلا  کـلذ  اـمنا  لاـقف : نوعلم . هنا  ع )  ) هللادـبعیبا دـنع  کـئاحلا 

و دفابب ). غورد  شربمغیپ  ادخ و  هب  هک  تسا  یسک  دوصقم  هک  دومرف  ماما  تسا . نوعلم  هدنفاب  هک  دنتفگ  دش و  حرطم  مالسلاهیلع  قداص 
هب یگدنفاب  مود - يانعم  دوب ). دنهاوخ  جراوخ  نارای  ناگدنفاب  : ) دومرف نینموملاریما  هک  تسا  هدمآ  هعاربلاجاهنم  زا  دلج 3 ص 287  رد 

یتقو تسا  هدوب  دارفا  نیرت  تسپ  صوصخم  نمی  رد  تیلهاج  نامز  رد  لغـش  نیا  کلذ . ریغ  لاقدـم و  شامق و  دـننام  نآ ، يوغل  موهفم 
ساسحا هعماج  رد  یعیبط  روطب  دنتفرگیم ، هدهعب  ار  لغش  نآ  هک  يدارفا  دیدرت  نودب  دشیم ، هدرمش  رقحم  ياهعماج  رد  لغش  کی  هک 

لغـش نیا  هک  تسین  نیا  شاهمزـال  و  تسا ، هتـشاد  دوجو  نمی  یناتـساب  يهعماـج  رد  هک  تسا  هدوـب  یناـیرج  نیا  دـندومنیم . تراـقح 
هتفرگیم ماجنا  تسد  اب  نتفاب  راک  هتشادن و  دوجو  یگدنفاب  ینیـشام  ياههاگتـسد  هک  نارود  نآ  رد  هکلب  دشاب . هدوب  تسپ  اتاذ  یگدنفاب 

زنت رفص  دح  ات  عوضوم  عونت  هشیدنا و  رظن  زا  هک  يراک  رد  ینالضع  یغامد و  ياوق  يهمه  زکرمت  تخاونکی و  راک  تسا ،
ندوبن یگدـنفاب و  راک و  راصحنا  هب  رظن  اب  دومخ  دوکر و  نیا  ددرگیم و  یناور  دومخ  هشیدـنا و  دوکر  بجوم  دـیدرت  نودـب  دراد ، ل 
یتیاور دشابیم . شزرا  دـض  شزرا و  يهقطنم  ود  زا  جراخ  هک  تسا  یناور  يزغم و  تلاح  کی  هکلب  تسین . دـیلپ  تشز و  اتاذ  هلیـسو ،

تروشم ناگدنفاب  یبتکم و  ناملعم  اب  تسا : هدومرف  هک  تسا  هدش  لقن  ناگدـنفاب  یبتکم و  ناملعم  يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا 
راکب اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ص 285 ) یئوخیمـشاه ج 3  بیبح  ازریم  جاح  هعاربلاجاهنم  ( ) تسا دـکار  ناـنآ  لوقع  اریز  دـینکن ،

هک یعضو  نیا  اب  وت  هک  تسا  هدومن  وا  ینهذ  دومخ  دوکر و  هب  هراشا  هدومرف و  ار  یتیعقاو  نایب  ثعشا  يهرابرد  هدنفاب  رـسپ  هدنفاب  ندرب 
نایم رد  نمی  لها  : ) دیوگیم هغالبلاجهن  حرش  رد  دیدحلایبا  نبا  تسا !؟ مادک  نم  عفن  تسیچ و  رد  نم  ررـض  هک  یمهفیم  هچ  يراد ،

ای هک  یموق  يهرابرد  میوگب  هچ  : ) تسا هدمآ  نینچ  ناوفص  نب  دلاخ  زا  ینخس  رد  دنوشیم و  حیبقت  ینامی  درب  یگدنفاب  تهج  هب  مدرم 
هار دهده  دومن و  قرغ  ار  نانآ  شوم  کی  درکیم و  هرادا  ار  ناشتکلمم  روما  ینز  دننومیم . يهدنرورپ  ای  تسوپ و  غابد  ای  درب  يهدـنفاب 

دتسا هب  جایتحا  دشیم ، هدیمان  سیق  هک  ثعشا  ردپ  رفک  اما  درک ) زاب  نانآ  هب  ار  ع )  ) نامیلس ترضح 
زا یکی  ثعـشا  دـیوگیم : دـیدحلایبا  نبا  دـشاب . هتـشاد  تابثا  هب  يزاین  هک  تسنآ  زا  رتنشور  ثعـشا  دوخ  ندوب  قفانم  و  درادـن . لـال 

هللالوسر باحـصا  رد  لولـس  نب  یبا  نیب  هللادـبع  لثم  نینموملاریما  باحـصا  نایم  رد  وا  لثم  دوب و  ع )  ) نینموملاریما تفالخ  رد  ناقفانم 
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هک یماگنه  : ) تسنیا دوب ، هدومرف  نینموملاریما  هک  ياهلمج  لصا  دندوب ) دوخ  نامز  ناقفانم  نارس  زا  ثیبخ )  ) دوجوم ود  ره  دوب . (ص )
: تفگ تساخرب و  نینموملاریما  باحصا  زا  يدرم  تفگیم ، نخس  صاعورمع ) يرعشا و  یسوموبا   ) نیمکح رما  يهرابرد  راوگرزب  نآ 

روتـسد نیمادـکب  مینادیمن  ام  میریذـپب و  ار  نآ  هک  يدومرف  رما  سپـس  يدومرف ، یهن  تیمکح  هلئـسم  زا  ار  ام  تسخن  نینموملاریما  اـی  )
ثعـشا دـنک ). كرت  ار  طایتحا  يار و  هک  یـسک  يازج  تسنیا  : ) دـندومرف درم  نآ  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  مینک ، لمع  امش 
روتـسد هب  هک  ار  یمدرم  راوگرزب  نآ  هک  یتروص  رد  دـناهدومرف . دوخ  يهراـبرد  ار  روـبزم  يهلمج  نینموـملاریما  هک  درک  لاـیخ  قـمحا 

هک دـیدوب  امـش  دوخ  بارطـضا  نیا  تلع  ینعی  تسا ، هداد  رارق  خـیبوت  باطخ و  دروم  دـندرکن ، اـنتعا  تیمکح  زا  یهن  رد  نینموملاریما 
نم كادف  امف  يرخا  مالسالا  هرم و  رفکلا  كرسا  دقل  هللا  و  مدرکیم . یهن  نآ  زا  نم  هکیتروص  رد  دیتفریذپ  ار  تیمکح 

گنن تسا ، هدومن  ریـسا  ارت  مالـسا  رگید  راب  درک و  ریـسا  ارت  رفک  تیلهاج  رد  رابکی  ادخ ، هب  دنگوس   ) کبـسحال کلام و  امهنم  هدحاو 
تسنیا یتیصخشیب  صتخم  نیرتیمومع  وت ) یناسنا  یشزرا  ياراد  تیصخش  هن  تخاس و  عفترم  تلام  هن  ار  تراسا  ود  نیا  زا  کیچیه 

يهمه رب  نایغط  يواسم  یتیـصخشیب  هک  هدیدپ  نیا  يروحم  دوخ  هب  طوبرم  ثحابم  رد  دنکیم  نایغط  تادقتعم  لوصا و  يهمه  رب  هک 
هدیدپ نیا  دنتـسه . التبم  یتیـصخشیب  نک  ناینب  يرامیب  هب  هک  تسا  یناسک  یناور  تاصتخم  نیرتیمومع  زا  تسا ، تادـقتعم  لوصا و 
دنتسه هدوب و  نابیرگ  هب  تسد  روبزم  يرامیب  اب  یناوارف  دارفا  اهنارود  يهمه  رد  ياهعماج و  ره  رد  هکنیا  تسین و  دیدرت  ياج  هنوگچیه 

هچ رگا  دننکیمن  ساسحا  يدرد  جـنر و  دوشیمن و  عطق  ناشنابل  زا  هدـنخ  هک  نارامیب  نیا  زا  يدایز  دارفا  نینچمه  تسین ، دـیدرت  ياج 
نارامیب نیا  رب  هک  یترورـض  اهنت  دننک . روبع  هدیطلغ  نوخ  كاخ و  رد  ياهدسج  يور  زا  هراومه  ددرگ و  لامیاپ  اهناسنا  يهمه  قوقح 

کلهم بادرگ  هک  یعیبـط  دوخ  نآ  دـشابیم . ناـشیعیبط  دوخ  اـب  شزاـس  تسا ، حرطم  ادـخ  ناـسنا و  زا  هناـگیب  ربـخیب و  زیچ  همه  زا 
- مکی عون  ددرگیم : میسقت  مهم  عون  ود  رب  یتیصخشیب  يرامیب  دشابیم . یناسنا  يهدنزاس  تادقتعم  نیناوق و  لوصا و  يهمه 

دننام خیرات  هاگرذـگ  رد  نانیا  دزاسیمن . دراو  هعماج  دارفا  رگید  هب  هناهاگآ  میقتـسم و  يررـض  نانآ  يرامیب  هک  دنتـسه  یلومعم  مدرم 
، میهدـب ماجنا  اههلافت  نیا  يهراـبرد  یقیقد  لـیلحت  رگا  و  دـنوشیم . كاـخ  دـنتفایم و  تسا ، هدـش  هاـبت  ناشدـیفم  رهوج  هک  ییاـههلافت 

يربـهر بصنم  زا  یهلا  لغـش  نیا  لیدـبت  تسایـس و  طـلغ  ریـسفت  تیبرت و  میلعت و  هب  یئاـنتعایب  ياـهینابرق  ناـنآ  رثـکا  دـید : میهاوخ 
ناکما اب  هک  ییاههلافت  نآ  يهدع  اما  و  دنشابیم . یلوایکام ، ياهیراکهبت  هب  يونعم ، يدام و  ياهنامرآ  نیرتیلاع  هب  هعماج ، يهنامیمص 

میلعت و ءوس  رایتخایب  ناینابرق  زا  رتمک  یلیخ  دناهتـشگ  خیرات  نادهلابز  یهار  حیحـص ، تیـصخش  نتـشاد  هب  رایتخا  تردـق و  یهاگآ و 
نایمدآ نورد  رد  دـنمورین  لیـصا و  رایـسب  ییاههشیر  زا  ییارگ  فدـه  نادـجو و  لـقع و  اریز  دـشابیم  تسایـس  طـلغ  ریـسفت  تیبرت و 
نامـسآ لزنت  ردقب  یلزنت  رایتخا ، تردق و  یهاگآ و  ناکما  نتـشاد  اب  ییارگ  فده  نادجو و  لقع و  یلک  طوقـس  يارب  دـنرادروخرب و 
يراـمیب هب  مدرم  زا  عون  نیا  هک  یماـگنه  دنـشابیم  هتـسجرب  ياهتیـصخش  حالطـصا  هب  ریگمـشچ و  مدرم  مود - عوـن  تسا . مزـال  نیمزب 

لومعم مدرم  مدرم  اذل  دنکیم ، داجیا  وج  رد  ییاوه  اهتیصخش  ندوب  ریگمشچ  هک  تهج  نادب  دنوشیم ، راچد  یتیصخشیب 
، دـشاب هدوب  رتشیب  هعماـج  رد  اهتیـصخش  نیا  شیاـمن  شرتسگ  هچ  ره  بیترت  نیدـب  دـننکیم و  قاشنتـسا  هدولآ  ياوه  نینچ  زا  بلغا  ي 

ناریگمـشچ هنوـگ  نیا  تفگ : ناوـتیم  هک  اـجنآ  اـت  تخاـس . دـهاوخ  ـالتبم  ار  يرتـشیب  ياـههورگ  دارفا و  ناـنآ  یتیـصخشیب  يراـمیب 
يدوبهب یتسردـنت و  يرامیب ، نیا  ندوب  ریگ  همه  تهجب  دـنیآیم و  هعماج  رد  یتیـصخشیب  دـیلوت  يهناـخراک  تروص  هب  تیـصخشیب 

هجوتم اـم  رب  ار  ضارتـعا  نیا  مرتـحم  ناگدـننک  هعلاـطم  زا  یخرب  هک  تسا  نکمم  ددرگیم ! یقلت  يراـمیب  یعون  دوخ  یئانثتـسا و  يرما 
، تسین ریذـپناکما  زاتمم  يرـصنع  نتـشاد  نودـب  دوش ، حرطم  هعماج  رد  وا  تیـصخش  هک  ياهلحرم  هب  ناـسنا  کـی  لوصو  هک  دـنزاسب 
زا ضارتعا  نیا  دسریم  رظنب  دشابیم . ندرک  حرطم  لباق  ای  حرطم  ناشتیـصخش  هک  دراد  دوجو  ناریگمـشچ  يارب  يزایتما  امتح  نیاربانب 

رظن زا  يرـشب  یئوج  تذـل  ینارـسوه و  يدام و  دـعب  هک  میریگب  رظن  رد  ار  تقیقح  نیا  ام  رگا  دوشیم . یـشان  يرگن  حطـس  دـید  کـی 
حیـضوت تشگ . دـهاوخ  نشور  روبزم  ضارتعا  خـساپ  تسین ، وا  یناسنا  يونعم - دـعب  اب  هسیاقم  لـباق  ندوب ، ریگ  همه  عونت و  تعـسو و 
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مادـب یئوـج  تذـل  ینارـسوه و  يداـم و  دـعب  زا  ار  مدرم  دـنناوتیم  دنـشاب ، هک  يورملق  هورگ و  ره  رد  تیـصخشیب  ناریگمـشچ  هکنیا 
نیا یلومعم  حالطصا  هب  دنزادنیب و 

هک یماگنه  دنیامن  لاغشا  ار  نانآ  یناور  حوطـس  يهمه  هتـسب ، راک  هب  مدرم  فیعـض  گر  نتفای  رد  ار  دوخ  غوبن  دنناوتیم  ناریگمـشچ 
دوجوب ار  یتیـصخش  نانآ  رد  سوملمان  میقتـسم و  ریغ  ای  میقتـسم  روطب  دنناوتیم  دنتـشگ ، یلومعم  مدرم  یناور  حوطـس  لاغـشا  هب  قفوم 

رلتیه مود  يهخـسن  وا  یـشترا  نارادهجرد  نازابرـس و  اـصوصخم  رلتیه  نارود  ياـهیناملآ  تیرثکا  دـنهاوخیم . ناـشدوخ  هک  دـنروایب 
بلاج رایـسب  یلو  ریبعت  لـباق  ریغ  ياهراعـش  اـب  ار  رلتیه  ياـهدایرف  داد و  خـساپ  دننیـشنیم و  وا  ياهینارنخـس  رد  هک  یتقو  دـندرگیم ،

نب ثعـشا  دهدیم . ار  دوخ  هب  تبثم  خـساپ  كرحم  ياهراعـش  اب  مه  دـنکیم و  ینارنخـس  مه  هک  تسا  رلتیه  نیا  تقیقح  رد  دـنهدیم .
هن درکیم ، رتکیدزن  خیرات  نادهلابز  هب  ار  شهار  تشادیمرب ، یگدـنز  رد  ماگ  هچ  ره  هک  دوب  كرحتم  ياههلافت  نآ  زا  مه  قمحا  سیق 

یناببذ و يهغبان  نزی و  يذ  نب  فیـس  يدایا و  يهدعاس  نب  سق  يرماع و  يهعیبر  نب  دـیبل  دـننام  القا  هک  تشاد  تیلهاج  رد  یتیـصخش 
نآ اب  ار  شتیدوجوم  هک  تشادرب  ندـش  ناسنا  هار  رد  یماگ  مالـسا  عولط  زا  سپ  هن  دـشاب و  هدوب  رادروخرب  يزایتما  زا  اهتیـصخش  ریاس 

نینموملاریما هب  هدرکن  دنلب  نجل  زا  رس  اهتملظ  رد  روهطوغ  روک  نیا  تیلهاج و  يهلافت  نیا  دیامن . هیجوت  ریسفت و  ماگ 
مه هزادـنا  نیا  القا  داـسف  رـش و  يهمـشچرس  نیا  دـیامرفیم !!! میلعت  ررـض  عفن و  تیناـسنا ، راـیع  ماـمت  يهنومن  یهلا و  رون  رد  روهطوغ 

هلمج نیا  زا  دوصقم  هک  دهاوخب  حیـضوت  ترـضح  نآ  زا  دیاب  دسرب ، رظنب  زیگناماهبا  دومرف ، نیموملاریما  هک  ياهلمج  رگا  هک  دمهفیمن 
ترـضح نآ  ضارتـعا  ناتـساد  یهگناو  دـنیامن  فـیلکت  نییعت  نینموـملاریما  يارب  هتفرگ و  دوـخ  هب  ضارتـعا  يهفاـیق  هکنیا  هن  تـسیچ ؟

، دـید میهاوخ  هدـنیآ  ياههبطخ  ریـسفت  رد  هکنانچ  دنتـشاد و  نآ  زا  عالطا  دنتـسنادیم و  همه  هک  دوب  عیاـش  يردـقب  تیمکح  يهراـبرد 
لاـخح نیع  رد  دریذـپب و  ار  تیمکح  هک  تشگ  روبجم  درکیم ، دراو  نینموملاریما  يرادـمامز  تیعقوم  رد  هاـگآان  لـماوع  هک  یلـالخا 

: دیدحلایبا نبا  لقنب  انب  تیلهاج - رد  ثعشا  تراسا  ناتـساد  تشگ . دیهاوخ  نامیـشپ  اعطق  دینکیم و  ار  راک  نیا  امـش  هک  دومرف  ادیکا 
ثعـشا اب  تکرح  يهدامآ  مچرپ  هس  اب  هدـنک  يهلیبق  تشگ ، هدامآ  ماقتنا  يارب  ثعـشا  دنتـشک . ار  جـشا  سیق  دارم ، يهلیبق  هک  یماگنه  )

دارم يهلیبق  دنتسناوتن  یلو  دنتفرگ ، هدهع  رب  ثعشا  ار  یموس  ربجوبا و  معـشق  ار  یمود  یناه  نب  سبک  ار  مچرپ  هس  نآ  زا  یکی  دنتـشگ .
نانآ ج اب  هتشگ  يورایور  بعک  نب  ثراحلاینب  يهلیبق  اب  اهابتشا  دنریگب و  ماقتنا  نانآ  زا  هدرک  ادیپ  ار 

ثعشا تراسا  ناتساد  تخاس . اهر  ار  دوخ  رتش  رازه  هس  اب  تشگ و  ریسا  ثعـشا  دندش و  هتـشک  معـشق  سبک و  راکیپ  نیا  رد  دندیگن و 
تاقالم نانآ  اب  مرکا  ربمایپ  دندمآ ، هکم  ترایز  يارب  هنیدم  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  ترجه  زا  شیپ  هدـنک  يهلیبق  هک  یماگنه  مالـسا - رد 
ترضح نآ  هیواعم  نب  ورمع  دالوا  زا  هعیلوونب  دومنیم . هضرع  برع  لیابق  رگید  رب  ار  دوخ  هک  روطنامه  درک ، هضرع  ار  دوخ  تلاسر  و 

، تشگ هدامآ  راوگرزب  نآ  يارب  مالـسا  هب  توعد  يهنیمز  دـندومرف و  ترجاهم  هنیدـم  هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هکنآ  زا  سپ  دـنتفریذپن . ار 
ربمایپ روضح  هب  دـندوب ، نانآ  نایم  رد  مه  هعیلوونب  ثعـشا و  هک  هدـنک  ناگدـنیامن  هلمجنآ  زا  دـندمآ ، وا  شیپ  برع  لـیابق  ناگدـنیامن 

دیبل نب  دایز  مرکا  ربمایپ  دومرف . ماعطا  ار  هعیلوونب  تومرضح  يدقن ) یسنج و  تایلام   ) تاقدص زا  ربمایپ  دنتفریذپ . ار  مالـسا  دندیـسر و 
دایز دهدب . هعیلوونب  هب  ار  تومرضح  تایلام  هک  داد  روتـسد  دایز  هب  ترـضح  نآ  دوب . هدومرف  بصن  تومرـضح  تموکح  هب  ار  یـضایب 
نیا زا  دایز  تسرفب ! ام  ياهرهش  هب  ار  اهنآ  دوخ  وت  میربب ، ار  تاقدص  ات  میرادن  هیلقن  يهلیـسو  ام  دنتفگ : دایز  هب  نانآ  یلو  درک . تعاطا 

. دشکب راکیپ  گنج و  هب  دوب  کیدزن  هک  دمآ  دوجوب  يرش  تنوشخ و  نانآ  نایم  دیزرو و  عانتما  داهنشیپ 
هعیلوونب هب  ربماـیپ  هک  دوب  هثداـح  نیا  رد  و  تشون . ربماـیپ  هب  هعیلووـنب  زا  ياهماـن  مه  داـیز  دـندرک و  هعجارم  ربماـیپ  هب  ناـنآ  زا  یهورگ 

: دیوگیم باطخ  نب  رمع  دشابیم  مدوخ  لداعم  هک  متسرفیم  امش  اب  گنج  يارب  ار  یسک  دیرادنرب  اهیراکهبت  نیا  زا  تسد  رگا  دومرف :
ارم ربمایپ  هکنآ  دیما  هب  مدیـشکیم  شیپ  ار  ماهنیـس  ربمایپ  مالک  ندینـش  زا  سپ  مدوب ، هدرکن  يریما  يوزرآ  زور  نآ  دننام  یتقو  چیه  نم 

یعقوم همان  تشون و  دایز  هب  ياهمان  ربمایپ  سپس  تسنیا . صخش  نآ  تفگ : تفرگ و  ار  بلاطیبا  نب  یلع  تسد  ربمایپ  یلو  دیامن ، نییعت 
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دندش و دترم  مالسا  زا  ربخ  نیا  ندینش  اب  هعیلوونب  دوب . هدیسر  برع  لیابق  هب  شتلحر  ربخ  هدومرف و  تلحر  ایند  زا  ربمایپ  هک  دیسر  وا  هب 
دیوگیم يربط  رفعجوبا  دندرک …  باضخ  ار  ناشیاهتـسد  يداش  راهظا  يارب  دنتخادرپ و  رورـس  زاوآ و  انغ و  هب  نانآ  يهراکدب  ياهنز 

دندرک تعیب  نانآ  يهمه  دریگب ، تعیب  تومرـضح  مدرم  زا  هک  داد  روتـسد  دایز  هب  درک و  بصن  تومرـضح  تموکح  رب  ار  دایز  رکبوبا 
تمیق و نارگ  دایز و  ریـش  ياراد  هک  ياهدام  رتش  تفر ، نوریب  هیواـعم  نب  ورمعونب  زا  تاقدـص  ذـخا  يارب  داـیز  هک  یتقو  هعیلوونب . رگم 

يرتش تفگ : درک و  تمواقم  رسپ  نآ  تفرگ ، رجح  نب  ناطیش  مانب  يرسپ  زا  دوب ، هرذش  شمان 
، نک اهر  ار  رتش  نیا  تفگ  دایز  هب  ادع  دیبلط . کمک  هب  ار  رجح  نب  ادـع  شردارب  ناطیـش  درک . تجاجل  یگداتـسیا و  دایز  ریگب . رگید 

ریـش هک  تسین  يرتش  دننام  دراد ) دایز  ریـش  هک  يرتش   ) هرذـش رتش  تفگ : دایز  دـندرک . تجاجل  دایز  ار  ردارب  ود  ریگب . ار  رگید  يرتش 
لیلذ میوش !؟ بولغم  ام  ایآ  ورمع ! يهلیبق  يا  دندز : دایرف  ردارب  ود  ماگنه  نیا  رد  دشاب . هتشاد  یئوجهراچ  تفطالم و  هب  جایتحا  شنداد 
هرذش رتش  تفگ : دایز  هب  قورسم  دنتساوخ . کمک  هب  ار  برک  يدعم  نب  قورسم  سپـس  دوش . هدروخ  دوخ  يهناخ  رد  هک  تسا  یـسک 

زین هعیلوونب  دـندش و  عمج  شرود  هب  دـیبل  نب  دایز  نارای  درک . اهر  تفرگ و  دایز  تسد  زا  ار  رتش  قورـسم  تفریذـپن . دایز  نک و  اهر  ار 
ار هعیلوونب  زا  يدایز  هدع  سپس  دندیباوخ ، بش  ات  درک  اهر  ار  نانآ  دایز  دنتخاس . راکـشآ  دوب  دادترا  هک  ار  ناشدوخ  فده  هدش  عمج 

منکیمن يرای  امش  هب  نم  تفگ : ثعشا  تساوخ . کمک  وا  زا  هدیسر و  سیق  نب  ثعشا  هب  ناگدروخ  تسکش  دارفا  زا  یـضعب  تشک و 
اب ثعـشا  دنتـشاذگ . شرـس  رب  جات  ناـطحق  يهلیبق  مسر  هب  دـنتفریذپ و  ار  ثعـشا  داهنـشیپ  هعیلوونب  دـیریذپب . ارم  يرادـمامز  هکنیا  رگم 

رد تشون و  دوب ، اعنص  رهش  رد  هک  هیمایبا  نب  رجاهم  هب  ياهمان  رکبوبا  داتفا . هار  هب  دایز  اب  گنج  يارب  هوبنا  یهاپس 
دایز فرط  هب  درک و  نییعت  دوخ  يارب  اعنـص  رد  ینیـشناج  رجاهم  دورب . دایز  يرای  هب  دوخ  نایهاپـس  اب  هک  داد  روتـسد  رجاهم  هب  همان  نیا 

ثعشا و دش . هتشک  قورسم  دنداد . تسکش  ار  نانآ  هدومن  هلمح  شنایرگـشل  ثعـشا و  هب  ناشنایهاپـس  اب  رجاهم  دایز و  تشگ . راپـسهر 
شاهتـسد راد و  ثعـشا و  هکیروطب  دندرک ، هرـصاحم  تخـس  ار  هعلق  ناناملـسم  دـندش . هدـنهانپ  ریجن  مانب  ياهعلق  هب  ناگدـنامیقاب  رگید 

قبط وا  دنربب و  رکبوبا  دزن  ار  وا  هک  درک  داهنشیپ  دیبلط و  ناما  نانآ  زا  دوخ  يارب  تفر و  دایز  رجاهم و  دزن  هنابش  ثعـشا  دنتـشگ . ناوتان 
نانآ هب  ار  شنایرگـشل  دـنک و  زاب  ار  هعلق  هک  دـنتفریذپ  طرـش  نیا  هب  ار  ثعـشا  داهنـشیپ  دایز  رجاهم و  دـیامن . راتفر  ثعـشا  اب  دوخ  رظن 

دـنداد و ناما  ثعـشا  هب  داـیز  رجاـهم و  تفرگ . ناـما  شناـشیوخ  زا  رفن  هد  يارب  ثعـشا  دـنیوگیم : ناـخروم  زا  یخرب  دـهدب . لـیوحت 
ار نانآ  يهحلـسا  هدروآ و  نوریب  ار  ناگدش  هرـصاحم  يهمه  هدش  لخاد  هعلق  هب  دایز  رجاهم و  نایهاپـس  سپـس  دنتفریذپ . ار  شداهنـشیپ 
هک ار  هیقب  دـندرک و  اهر  ار  رفن  هد  نآ  دایز  رجاهم و  نک ، ادـج  ياهتفرگ  ناما  نانآ  يارب  هک  ار  رفن  هد  نآ  دـنتفگ : ثعـشا  هب  دـنتفرگ و 

فن هد  اب  ار  ثعشا  سپس  دنریرب . دندوب ، هدرک  باضخ  هک  ار  ینانز  تسد  دنتشک و  دندوب ، رفن  دصتشه 
دوب روک  هک  ار  هفاحقوبا  رتخد  هورف  ما  شرهاوخ  درک و  وفع  ار  نانآ  رکبوبا  دندرب . رکبوبا  دزن  دـندوب  هتـسب  نینهآ  ریجنز  اب  هکیلاح  رد  ر 
رازاب هب  رکبوبا  رتخد  اب  یسورع  زور  رد  و  دییاز . ثعشا  يرسمه  رد  ار  قاحسا  لیعامـسا و  دمحم و  هورف  ما  دروآرد !! ثعـشا  جاودزا  هب 

مهدیم و مدوخ  لام  زا  ار  اهینابرق  نیا  يهمه  لوپ  تسا ، یـسورع  يهمیلو  نیا  تفگ : درک و  حبذ  دید  هک  ار  یئاپراهچ  ره  هتفر  هنیدم 
ناراـی هک  هعیلوونب  یتح  راـفک و  ناناملـسم و  دـیوگیم : دوخ  خـیرات  رد  ریرج  نب  دـمحم  رفعجوبا  درک . در  شناـبحاص  هب  ار  اـهنآ  لوپ 

رما نا  و  مالسلاهیلع : نینموملاریما  يهلمج  ریسفت  نیرتحیحص  و  دندرکیم . تنعل  ثعشا  هب  دندوب ، هدرک  دوخ  رادمامز  ار  وا  هدوب  ثعـشا 
.( میدش رکذتم  هک  تسا  ناتساد  نیمه  دنک ) یئامنهار  دوخ  موق  فرطب  ار  ریشمش  هکیدرم   ) فیسلا هموق  یلع  لد 

تلفغ زا  عنم  رد  هبطخ 020-

هحفص 298] ]
امش عون  دارفا  هک  ار  هچنآ  دیدیم  امش  رگا   ) متلهو متعزجل و  مکنم  تام  نم  نیاع  دق  ام  متنیاع  دقول  مکناف  متسیب  يهبطخ  یمومع  ریسفت 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 307 

http://www.ghaemiyeh.com


اب گرم  زا  سپ  زیمآرارـسا  ناهج  ربارب  رد  دیداتفایم .) بارطـضا  هب  دیدرکیم و  نویـش  دـندید ، گرم  زیمآرارـسا  نالاد  زا  روبع  زا  سپ 
تایح یعطق  نایاپ  گرم  (، ) دش دوبان  تفر و  درم و  : ) میهدب رارق  تقد  دروم  ار  تالمج  نیا  میهدن  تیلـست  ار  دوخ  ساسایب  ياهرادنپ 

زا روبع  زا  سپ  یـسک  (. ) دـهدب همادا  دوخ  یتسه  هب  ندـب  ندـش  یـشالتم  زا  سپ  هک  درادـن  دوجو  حور  ماـن  هب  یتقیقح  (، ) تسا یمدآ 
سپ مینیبیمن ، ار  حور  نوچ  دیهدب و  ناشن  امب  دراد  دوجو  حور  رگا  (، ) هن ای  دنام  دهاوخ  رادیاپ  شحور  مینیبب  ات  تسا  هتـشگنرب  گرم 
تسا هدش  هتفگ  دایز  بلاطم  دریگیم . همشچرس  درادن ) دوجو  سپ  منیبیمن   ) زا اهنآ  يهمه  هک  تالمج  نیا  ربارب  رد  درادن … ) دوجو 

هک تسنیا  شاهمزـال  درادـن ) دوـجو  سپ  منیبیمن  : ) هک دـشاب  حیحـص  هلئـسم  نیا  رگا  هک  تسنیا  بلاـطم  نآ  نیرتیـساسا  زا  یکی  هـک 
هب هک  صخـشم  ياههدـیدپ  زج  یناـسنا  ورملق  تعیبط و  ملاـع  رد  اـم  اریز  مینکن ، یقلت  يزیچ  تاـفرخزم  زج  ار  مولع  یلک  نیناوق  يهمه 

اق هجیتن  رد  مینیبیمن ، رگید  يزیچ  مینکیم  عازتنا  یلک  اهنآ  زا  ام  دنوشیم و  رارکت  هباشم  روط 
هدییاز هک  دنک  تابثا  تسناوت  دهاوخن  يرکفتم  چـیه  ضرف  نیا  اب  تسا !! صلاخ  ینهذ  يهتخاس  هدوبن و  دنتـسم  ینیع  اشنم  هب  یلک  نون 
هباشم رارکت  اهنت  مینکیم  هدـهاشم  ار  نآ  اـم  درذـگیم و  ینیع  ناـهج  رد  هک  هچنآ  اریز  تسا ، ریذـپانناکما  اـیبول  يهتوب  زا  رتش  ندـش 
شناد اـیند  رد  ار  يزیچ  لاـمتحا ، ناـکما و  نیا  زا  رتفرخزم  اـیآ  رتوبک . يهفطن  زا  هن  اـیبول و  يهتوب  زا  هن  تسا  رتش  زا  رتش  ندـش  هدـییاز 

، منیبیمن  ) هک درادـن  نیا  زج  یلماع  چـیه  تسا ، یـشکدوخ  زا  رتراوشد  دنمـشناد  يارب  شندینـش  هک  یئوگ  فرخزم  نیا  دـیراد ؟ غارس 
تسا یلک  يهیـضق  نآ  نوناق  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  درادن !! دوجو  سپ  منیبیمن ، ینیع  ناهج  رد  ار  یلک  نوناق  نم  ینعی  تسین )! سپ 
ضرف رگا  اریز  تسا ، نشور  ضارتعا  نیا  خـساپ  دـنکیم . عازتـنا  لومحم  عوضوم و  ناـیم  یمئاد  يهطبار  يهدـهاشم  زا  یمدآ  نهذ  هک 

نیا هب  دـنک و  بوذ  ار  ایند  ياهنهآ  يهمه  الثم  دـنک ، ءارقتـسا  ار  نوناـق  لومحم  عوضوم و  دراوم  يهمه  دـناوتب  ققحم  کـی  هک  مینک 
نیرتلماـک لوـصحم  هیـضق  نیا  ددرگیم ) بوذ  ترارح  زا  نیعم  يهجرد  نـالف  رد  هک  تسا  يزلف  نهآ  یلک  روـط  هب   ) هک دـسرب  هجیتـن 

رح زا  نیعم  يهجرد  نالف  نهآ و  بوذ  نایم  يرورض  يهطبار  یلک  تابثا  لاحنیا  اب  تسا . نهآ  زلف  يهرابرد  شیامزآ  ارقتسا و 
ینعم نیا  لوبق  یهگناو  تسا . هدـهاشم  لباق  ینیع  اشنم  ياراد  روبزم  نوناق  دوش : هتفگ  اـت  تسین ، یکیزیف  دومن  ياراد  هجو  چـیهب  ترا ،

رد ینیع  ياهدومن  ریاس  دـننام  هطبار  نیا  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  دراد ، تینیع  روبزم  نوناق  لومحم  عوضوم و  ناـیم  يرورـض  يهطبار  هک 
دادضا اب  ای  دوخ  ینورد  دض  اب  ندش  زیوالگ  زا  دناوتیمن  ینیع  دوجوم  چـیه  هک  تسنیا  هن  رگم  تسا ، هتفرگ  رارق  اهینوگرگد  ضرعم 
نکمم ترارح ، زا  هجرد  نالف  اب  نهآ  بوذ  نایم  يرورـض  يهطبار  میئوگب : دـیاب  نیاربانب ، دـشاب ؟ رانک  رب  فلاخم  ایـشا  ریاـس  ینورب و 

زا تسا  ترابع  تسین ) سپ  منیبیمن   ) هک مهوت  نیا  یناـبرق  نیلوا  هصـالخ  دریگب !! تروص  ضورفم  يهجرد  زا  رتمک  ياهجرد  اـب  تسا 
نآ تسا و  هملک  کی  تفر ) درم و   ) خساپ اما  دراد . دوجو  نیناوق  نآ  تالومحم  تاعوضوم و  طباور  رد  هک  ییاهترورض  یلک و  نیناوق 

توص : ) دـنتفگیم درکیم  روبع  ناشـشوگ  ولج  زا  ظافلا  توص و  دـننام  یجوم  ياهدومن  هک  ماگنه  نآ  رد  مه  ناگتـشذگ  هک  تسنیا 
نخـس زا  تخاسب  تروص  وا  زاوآ  نخـس و  زا  تخاتب  هشیدـنا  جوم  شنادز  نوچ  هکیتروص : رد  دـنتفر !) دـندرم و  ظاـفلا  (، ) تفر درم و 
رد هب  جاوما  نتشگرب  دنراد ، ندرم  مه  ظافلا  تروص و  رگم  هچ !؟ ینعی  ندرم  درب  رحب  ردنا  زاب  ار  دوخ  جوم  درم  زاب  دازب و  تروص 

نیا هیبش  تسا ) یمدآ  تایح  یعطق  نایاپ  گرم   ) هک هلمج  نیا  تسین . ندـش  مودـعم  دوشیمن ، هدـید  اـیرد  رد  جوم  هک  تهج  نادـب  اـی 
، یلاع ینوگرگد  کی  اب  داوم  هکیتروص  رد  تسا ! داوم  نآ  یعطق  نایاپ  دهدیم  هجیتن  ار  تایح  هک  يدام  رـصانع  لعافت  هک  تسا  هلمج 

چیهب دـناهتخاس ، رادومن  ار  نآ  هک  يداوم  اب  هدـیدپ ، نآ  هب  طوبرم  نیناوق  تاـصتخم و  رظن  زا  هک  دـنزاسیم  رادومن  ار  تاـیح  يهدـیدپ 
ناوتیم یکی  دشابیم  اراد  تایح  هک  ینامز  تیمک  اب  دننکیم ، لاغشا  يدام  رصانع  هک  ار  ینامز  تیمک  هن  دنـشابیمن ، هسیاقم  لباق  هجو 

زا سپ  هک  درادـن  دوج  حور و  ماـن  هب  یتـقیقح  : ) دـیوگیم هک  تیلـست  نیا  اـما  دـنرگیدکی . هباـشم  ود  نآ  یفیک  اههدـیدپ  هن  و  تفرگ ،
همـشچرس تسین ) سپ  منیبیمن   ) يهناـیماع يهلمج  زا  میدرک . هراـشا  ـالاب  رد  هکناـنچ  دـهدب ) هـمادا  دوـخ  یتـسه  ندـب  ندـش  یـشالتم 

نآ زا  ار  نم  رگا  دـنوشیم ، حرطم  يواکناور  یکـشزپناور و  یـسانشناور و  ملع  هس  رد  هک  یناور  ياهدومن  تیلاـعف و  اهدـص  دریگیم .
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تالکـشم دوجو  هکنیا  و  يژولویزیف . يژولویب و  زا  دوب  دهاوخ  ترابع  دـنامیم  هک  یلئاسم  دـینک ، اهنم  مولع  نآ  زا  اهدومن و  اهتیلاعف و 
بلطم دیامن ، لح  فشک و  ار  اهنآ  هدنیآ  رد  طوبرم  ياهشناد  ات  میشاب  رظتنم  دیاب  تسین و  حور  دوجو  رب  لیلد  یناور  مولع  رد 

ندـش لح  زا  هک   ) یناور ياهامعم  هدـنیآ  رد  هک  یتقو  هک  تسنیا  نآ  میراد و  مزـال  مه  رگید  هجوت  کـی  انمـض  هجوت و  لـباق  تسا  ي 
دعاوق نیداینب و  لوصا  تافیرعت و  درادن  ناکما  یملع  رظن  زا  دوش ، فشک  دننزیم .) زاب  رـس  ینونک  يژولویب  نیناوق  لوصا و  يهلیـسوب 

هک یتافیرعت  ینوگرگد  رد  رـصتخم  یـسررب  کی  دننامب . دوخ  لاح  هب  نهذ ، زا  جراخ  ناهج  تینیع  تکرح و  هدام و  يهرابرد  يزورما 
روبع زا  سپ  یـسک   ) هک بلطم  نیا  دیامن . تباث  ار  ام  يهتفگ  هک  تسا  یفاک  دیآیم ، دوجوب  رتدـیدج  لئاسم  فشک  اب  ینیع  ناهج  رد 

اب لعافت  زا  سپ  يدام  رـصنع  چـیه  هک  تسا  نیا  هب  هیبش  تسرد  هن ) ای  دـنام  دـهاوخ  رادـیاپ  شحور  مینیبب  هک  تسا  هتـشگنرب  گرم  زا 
ای دنهدیم  همادا  دوخ  دوجوب  يدام  ياهرصنع  ایآ  مینیبب  ات  تسا  هدومنن  تشگزاب  تایح  ورملق  زا  تایح ، نتخاس  رادومن  رگید و  رصانع 
هک ياهلئـسم  نیا  زا  میرذـگب  دـیوگب . ینخـس  نم  اب  دوخ  دوجو  ياقب  يهرابرد  هک  ددرگیمن  رب  ندـش  روگنا  زا  سپ  هروغ  هکناـنچ  هن .
هک یلومعم  رـشب  هچ  رگا  دـنکیم . تابثا  دوشیم ، هدـیمان  حور  هک  ار  یتقیقح  يریذـپان  نایاپ  رارـصا  نیرتدـیدش  اب  يرـشب  بان  ترطف 

میریذپیم ام  ار  ضارتعا  نیا  دشاب . هتـشاد  تلاصا  ترطف  مکح  نیا  هک  درادن  لوبق  دروآرب ، یعیبط  تایح  قودنـص  زا  رـس  دـهاوخیمن 
رشب

فرعم يرورـض  رـشب  يارب  ار  تلادـع  اـقب ) رد  عزاـنت   ) ربارب رد  هک  ار  ترطف  مکح  نآ  یعیبـط  تاـیح  قودنـص  ناـنکاس  نـیا  هـکنیا  ط 
نویش دیدیدیم  ار  گرم  زا  سپ  يایند  رگا  : ) دیامرفیم هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دنـشکن . خیرات  نادنمورین  خر  هب  دنکیم ،

بان و يرایشه  نیتسخن  - 1 دشاب : هدوب  ریز  روما  زا  یشان  روبزم  بارطضا  نویـش و  دسریم  رظنب  دیداتفایم ). بارطـضا  هب  دیدادیم و  رس 
لطاع دزودنیب ، ار  اهتمظع  نیرتشزرا  اب  یمدآ  يارب  تسناوتیم  ار  رمع  رساترس  حور  مانب  هک  یکاپ  رهوج  هک  تسنآ  زا  یـشان  روآجنر 

وا دـنردیم  ار  وا  جـنر  زا  گرم  تقو  تسا : نینچ  اـنالوم  يونثم  زا  یتیب  رد  نومـضم  نیا  تسا . هتفر  نوریب  نت  سفق  زا  هدـنام و  لـطاب  و 
دوخ هب  ار  ناسنا  هک  تاظحل  نآ  سونامان  جنر  يزغم و  ياهتیلاعف  متـسیس  ندروخ  مهب  توم و  تارکـس  دنربیم  ناج  دش  لوغـشم  نادب 

تمظع ساسحا  - 2 دوریم . وا  تسد  زا  ناج  مانب  یئاهبنارگ  قالخ و  رهوج  هچ  هک  دوشن  هجوتم  هک  تسنیا  يارب  تسا ، هتـشاد  لوغـشم 
لیالد زا  - 3 دشاب . هتـشاد  ار  ناهج  نآ  بسانم  لامک  یگتـسیاش  یعقاو  ندش  ناسنا  اب  تسناوتیم  یمدآ  هک  تعیبط  يهدرپ  تشپ  ناهج 

یتح هک  دیورف  لاثما  يواکناور  يوقاچ  میلست  هجو  چیهب  هک  یئاهایور  دننام  يدهاوش  نیارق و  یمالسا و  عبانم  ربتعم و 
، ندب زا  یئادج  زا  سپ  حور  ياههجنکش  اهفـسات و  نیرتدیدش  زا  یکی  هک  دیآیم  رب  نینچ  دناهدرکن ، ریـسفت  مه  ار  ناور  ینیـشام  داعبا 
زا تعیبط  يهدرپ  تشپ  رد  نآ ، شزرا  راک و  مسجت  تسا . هداد  ماجنا  كدنا  یتیلاعف  راک و  يویند  یناگدـنز  يهرود  رد  ارچ  هک  تسنیا 

هتخادرپ نارگید  جـنرتسد  لوصحم  نتخاس  کلهتـسم  هب  اهنت  ندرک ، راک  نودـب  ایند  نیا  رد  هک  یـسک  دزیخیمرب . یمدآ  تاـیح  رهوج 
؟ ددرگیمن بارطـضا  نویـش و  بجوم  گرم  زا  شیپ  هناگهس  رظانم  نیا  ندـید  ایآ  درک . دـهاوخ  هدـهاشم  ار  دوخ  تایح  یهاـبت  تسا ،

حیحـص تیلاعف  راک و  اب  رـس و  هب  دز  یهاوخ  راک  زا  یتف  نوچ  رگراک  وش  دوخ  هب  تتـسد  دـسر  اـت  هک : دـنک  كرد  اـتقیقح  هکنیا  رگم 
ناراپـسهر هک  هچنآ  یلو   ) باجحلا حرطی  ام  بیرق  اونیاع و  دـق  ام  مکنع  بوجحم  نکلو  دـشخبب . لماکت  التعا و  ار  دوخ  تاـیح  رهوج 

يرید دوـشیم .) هتـشادرب  امـش  نامـشچ  وـلج  زا  باـجح  نیا  يدوزب  تسا و  هدـش  هدیـشوپ  امـش  ناگدـید  زا  دـناهدید  ناـشوماخ  راـید 
نیا زا  هک  تشذگ  دهاوخن  يرید  دنیوگب : ردام  نینج  رد  هتـسشن  لفط  هب  رگا  دوشیم  رانک  رب  امـش  ناگدید  ولج  زا  هدرپ  هک  درذگیمن 

 … دوشیم هدناوخ  شوگ  هک  يراد  رگید  يوضع  دوشیم ، هدـیمان  مشچ  هک  يراد  يوضع  نونکا  مه  وت  تشگ و  یهاوخ  اهر  یکیرات 
هشیدنا هک  يراد  یئاهورین 

کیرات گنت و  هاگیاج  نیا  زا  رت  تمظع  اب  رتعیـسو و  درایلیم  اهدرایلیم  یناهج  اب  تسخن  اهنآ  يهلیـسو  هب  هک  دـنوشیم  هدـیمان  لـقع  و 
ناـمه یتسه  دراد ، دوجو  وت  نورد  رد  نونکا  مه  نآ  يهشیر  هک  نادـجو  كرد و  لـماکت  يهلیـسوب  سپـس  درک ، یهاوخ  رارقرب  هطبار 
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ناشن وت  نانخـس  نیا  زا  يرثات  لمعلا و  سکع  چـیه  ینینج  لفط  نیا  درک . دـهاوخ  هولج  وت  يارب  زیچان  روصت  کی  دـننام  گرزب  ناهج 
نیا هک  تسنیا  داد ، دهاوخ  امش  هب  هک  یخساپ  دشاب ، هتشاد  امـش  ياههتفگ  مهف  يارب  یکرد  كدنا  لاحم  ضرفب  مه  رگا  داد و  دهاوخن 

ساـسحا یلوـمعم  تیرثـکا  هنافـساتم  یلو  تسا ، رداـم  مکـش  زا  رتـگرزب  ینینج  اـیند  نـیا  ياهدروآ !؟ اـجک  زا  ار  تاـفرخزم  تاـفارخ و 
، دینکیمن یگدنز  دودحم  يایند  رد  زج  هک  امـش  دییوگب : نانآ  هب  رگا  تسا . ینینج  یگدنز  کی  نانآ  يزورما  یگدـنز  هک  دـننکیمن 

یلک ماکحا  یتسه  ناهج  لک  هرابرد  قطنم  نیمادـک  اب  دـینکیم ، رارقرب  طابترا  تایعقاو  اب  دودـحم  ینهذ  ياهورین  ساوح و  اب  هک  اـمش 
تاـفارخ و نیا  هک  تفگ : دـنهاوخن  نیا  زج  دـیاش  ار  امـش  خـساپ  دـینکیم !؟ هـضرع  تیرـشب  رب  یفـسلف  ياهمتـسیس  دـینکیم و  رداـص 
هدـنوش و نوگرگد  ینیع  ياهدومن  رد  دایز  رارـصا  اب  یتح  هک  ار  ییارگقلطم  سح  نیا  دـیئوگب : رگا  ياهدروآ ؟ اـجک  زا  ار  تاـفرخزم 

شا دودحم  یبسن و 
یملع سامت  ياج  هب  هک  دیهدیم  هزاجا  دوخ  هب  دیناوتیم و  هنوگچ  دـیزاسیم !؟ عونمم  دوخ  یعیبط  تیلاعف  زا  تلع  هچب  دـینکیم ، عاب 

!؟ دـییامن رتهدرتـسگ  مه  تیاـهنیب  زا  ار  نآ  دـیزاسب و  قلطم  نیـشناج  ار  یبـسن  دودـحم و  هب  قشع  يهطبار  قلطم ، يهلئـسم  اـب  یعقاو  و 
: وگوه روتکیو  لوقب  لاحنیا ، اب  میاهداد !! امـش  نیتسخن  لاوئـس  هب  هک  تسا  نامه  خساپ  میتسه ، رازیب  نخـس  رارکت  زا  ام  تفگ : دنهاوخ 

ابیرقت دنکیم . شواک  لیلحت و  ار  نتشیوخ  تریح  کلاهم ، اهرطخ و  هب  دوخ  ندنکفا  اب  وا  درادن ، يزرم  دح و  هجو  چیهب  يرـشب  رکفت  )
هطاحا ار  ام  هک  يزیمآرارـسا  ملاـع  دزاـسیم . هریخ  دوخ  تریح  زا  زین  ار  تعیبط  كاـنبات  شنکاو  عون  کـی  يهلیـسو  هب  تفگ : ناوتیم 

هک دندرم ؟ اعقاو  ایآ  دنتـسه ، ینادرم  نیمز  يور  لاح  رهب  دنریـس . دروم  دوخ  ناگدننکریـس  دیاش  دهدیم و  سپ  دریگب  هچ  ره  دنکیم ،
دینادیم اـیآ  دـنیآیمرب ) یهاـنتیال  ناتـسهوک  زیگناتشهد  دوهـش  هب  دـننیبیم و  ار  قلطم  دوجو  تاـعافترا  ریحت  قاـفآ  رعق  رد  اراکـشآ 

ینادرم نیا  هب  نانیـشن  نینج  نآ  هک  یعقوم  دهدیم ؟ تسد  یعقوم  هچ  دزیریم ، ورف  ار  یمدآ  ناگدید  زا  کشا  هک  ياهدنخ  نیرتقیمع 
هک دنهدیم  روتسد  و  دنیامرفیم !! فیلکت  نییعت  دیاتسیم ، ار  نانآ  دهدیم و  ربخ  نانآ  دوجو  زا  وگوه  هک 

تسا یماشآ  نوخ  راک  ینینج  ات  تسا  یماخ  بصعت  يریگتخس و  درک :؟ دیاب  هچ  يرآ  دیزابرتوبک !!؟ امش  رگم  دینکیم  هاگن  الابب  ارچ 
ام و تایح  هاگرذـگ  هک  يدـنوادخ  تسا ، هداهن  رب  ام  تخانـش  كرد و  يارب  ار  یتسه  ملاـع  هک  يدـنوادخ  میهاوخب ، ار  شتقیقح  رگا 

شدوپ راـت و  داوم  هک  تسیاهدرپ  نیا  تسا ، هتخادـنین  ود  نآ  يور  ياهدرپ  تسا ، هدرتسگ  گرم  زا  سپ  گرم و  زا  شیپ  ار  نآ  لـحارم 
ینادان لهج و  هایـس  گنر  نیرتدـنت  اـب  دوشیم و  هتفاـب  يروحم  دوخ  ساـسایب  تـالایخ  نیـشام  رد  دـیآیم و  دوجو  هب  یهاوخدوخ  زا 

نا متیده  متعمس و  نا  متعمسا  مترـصبا و  نا  مترـصب  دقل  و  دوشیم . هدز  شنامـشچ  هب  یمدآ  دوخ  رایتخا  تسد  اب  ددرگیم و  يزرگنر 
شوگ دیهاوخب  رگا  تسا و  هدش  هتـشاذگ  امـش  رایتخا  رد  یئانیب  لیاسو  دینیبب ، ار  تایعقاو  دیئاشگب و  هدید  دیهاوخب  امـش  رگا   ) متیدتها

هار دیونشب و  دینبب و  تسا .) هتشگ  زادنا  نینط  دزاسب ، انـشآ  امـش  شوگ  اب  ار  تایعقاو  هک  یئاهیندینـش  دیونـشب ، ار  تایعقاو  دینک و  زاب 
، دریگب رارق  ام  هاگدید  رد  تسا و  ندید  لباق  هک  هچ  ره  میرادن ! مشچ  ام  رگم  مینیبب ؟ ار  زیچ  هچ  دـینیبب ، دـیریگ  شیپ  ار  لامک  دـشر و 

وخ ماقم ، تورث و  ظفح  يارب  هک  یعقوم  امش  بوخ ، رایسب  دید . میهاوخ  ار  نآ  امش  روتسد  هیصوت و  هب  جایتحا  نودب 
مهب تسد  تعیبط  ياروام  تعیبط و  نیناوق  نارازه  هک  دینیبیم  ار  ینوخ  هب  هتـشغآ  ناسنا  ایآ  دـینیبیم ؟ هچ  دـیزیریم ، ار  ناسنا  کی  ن 

ار ياهدیطلغ  نوخ  هب  ناسنا  امش  ایآ  دشابیم ؟ فطاوع  تاساسحا و  دادعتسا و  دعب و  اهدص  ياراد  هک  تسا  هتخاس  ار  يدوجوم  هداد و 
؟ تسا هتـشاد  اهناسنا  یتسه و  ناهج  اب  ار  هطبار  تیاهنیب  نداد  تسد  زا  درد  يواسم  يدرد  وا  يارب  تاـیح  نداد  تسد  زا  هک  دـینیبیم 

تورث یتسرپ و  ماقم  نافوط  يهلیـسوب  ار  شاهدـنزاس  نامرآ  دـیما و  وزرآ و  اهدـص  هک  دـینیبیم  ار  ياهدـش  هعطق  هعطق  ناسنا  امـش  اـیآ 
ناگدـید ربارب  رد  الـصا  دـینیبیمن  ار  اهنیا  زا  کیچیه  امـش  زگره ، هن  تسا ؟ هداتفا  كاخ  نینوخ  رتسب  رد  هداد و  تسد  زا  امـش  یهاوخ 

نوگلگ بارـش  زا  لامالام  نیرز  يهلایپ  هکلب  تسین ، دـسج  دـینیبیم  امـش  هچنآ  دـینبب  ار  اهنآ  امـش  ات  تسین  حرطم  یئاهزیچ  نینچ  امش 
ناگدید رب  هدرپ  شلاکـشا  يهمه  رد  یهاوخدوخ  هک  دش  نشور  لاثم  نیا  اب  ایآ  درادب . تسم  ار  امـش  رمع  يهمه  رد  دناوتیم  هک  تسا 
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هب شجاوما  تسا و  ندینـش  لباق  هک  هچ  ره  میرادـن ! شوگ  ام  رگم  میونـشب ؟ ار  زیچ  هچ  دیونـشب ، دزاسیم ؟ انیبان  ار  وا  دـنزیم و  یمدآ 
امش ایآ  بوخ ، رایسب  درادن . دوجو  امش  روتسد  هیصوت و  هب  يزاین  و  دینش ، میهاوخ  ار  نآ  دسرب ، ام  شوگ 

تسا هتخادنا  نینط  امش  شوگب  نوریب  نورد و  زا  هلمج  نیا  ایآ  تسا )؟ تیـصخش  یهابت  لماع  غرود   ) دیاهدینـش دوخ  نوریب  نورد و  زا 
نارگید هب  هک  ار  هچنآ  دنـسپ  هب  دوخ  هب   ) هک دیاهدینـش  ار  ادـن  نیا  ایآ  تسا )؟ یمدآ  حور  کـلهم  مس  دـهعت  ضقن  ینکـشنامیپ و   ) هک

اهسوه و يوه و  ندرکن  راهم   ) هک تسا  هدیـسر  امـش  شوگ  هب  ایآ  يدنـسپیمن )؟ دوخ  رب  هک  ار  هچنآ  دنـسپم  نارگید  رب  يدنـسپیم و 
يامظع يدـج  رایـسب  و  لوقعم ) تایح   ) هب رظن  اب  هک  تسا  هداتفا  قافتا  ایآ  درادیم ؟ زاـب  تیلاـعف  زا  ار  نادـجو  هاـبت و  ار  لـقع  تاوهش 

نیا ایآ  دزاونب )؟ ار  امش  شوگ  دشاب ، هدوب  فیعض  هچ  رگا  گنهآ  نیا  زا  یجاوما  تسا ، یتسه  یلاع  گنهآ  ندینش  زا  یشان  هک  خیرات 
ار اهنیا  يهمه  ام  ادـخ ، هب  دـنگوس  يرآ ، تسا )؟ انـشآ  ام  شوگب  دـنکیمن ) زیوجت  ار  ياهلیـسو  ره  یفدـه  ره   ) هک شخب  تایح  گناب 
حیـصف و زغن و  ظافلا  ام  يرآ  میئوگب : هتـشاذگ ، رانک  ار  هنادرخبان  یهاوخدوخ  زا  تیامح  زا  یـشان  يراسمرـش  دـیاب  اما  میاهداد ، شوگ 

اههفسلف تایوتحم  نآ  يهرابرد  اهنیا  زا  رتالاب  میاهداد ، هار  دوخ  نهذ  هب  ار  اهنآ  تایوتحم  یتح  میاهدینـش ، ار  لئاسم  نیا  يابیز  تالمج 
بطت ندینش ، زا  دوصقم  رگا  یلو  میاهتخادرپ . ار  یناسنا  مولع  زا  نوگانوگ  یئاهمتسیس  هتخاس و  اهبتکم  هتفاب و 

طقف ام  میاهدینشن . ار  يزیچ  ام  دنگوس ، قح  تقیقح  هب  زگره ، هن  دشاب ، هدوب  اههدش  كرد  اههدش و  هدینش  نآ  هب  ندیدرگ  تایح و  قی 
نیا میتفگ و  اهیندـید  رد  هک  ار  قیاقح  نآ  رگا  میاهتـشگ  تیاـکح  اـم  تیاـکح  زا  میاهتـشغآ  نخـس  رد  ار  دوخ  وچ  اـم  مینزیم  فرح 

لسوت اهیئوگروز و  تشگیم  عفترم  يرشب  نادناخ  زا  متس  ملظ و  میدوب ، هدینـش  میدوب و  هدید  میدش ، رکذتم  نونکا  هک  ار  اهیندینش 
یـسک يارب  دادیم . یبلطقح  یئوگقح و  تلادع و  هب  ار  دوخ  ياج  فذح و  يرـشب  سوماق  زا  ناناوتان  ندرک  بوکرـس  يارب  اهتردق  هب 
يارب میتفگ  هکنانچ  یلب  تسا ، یفاک  ینورب  ینورد و  تایآ  رگید  لـقع و  نادـجو و  دریگب ، شیپ  ار  لاـمک  دـشر و  ریـسم  دـهاوخب  هک 
قیاقح ثداوح و  میوگیم : امـشب  تقیقح  يور  زا   ) رجدزم هیفامب  مترجز  ربعلا و  مکترهاـج  دـقل  مکل  لوقا  قحب  و  دـهاوخب . هک  یـسک 
نوناق ناراگزور و  براجت  تسیابیم  دیاهدش ) يریگولج  دینک ، يراددوخ  دیاب  هک  هچنآ  زا  امش  تسا و  راکشآ  امـش  يارب  زیگناتربع 

چیه هن  ام و  هن  میرادرب . مدنگ  لوصحم  میراکب و  وج  هک  میاهدیدن  زگره  ام  یلو …  تخاسیم ، رادروخرب  لوقعم  تایح  زا  ار  ام  تیلع 
ادیم دناهدید و  للم  يهمه  دروآرب . رس  رتش  يهچب  نآ  يهویم  میراکب و  بیس  لاهن  هک  دید  دهاوخ  هن  تسا و  هدیدن  یسک 

يهمه رد  تیلع  نوناق  يهدهاشم  رمتـسم و  براجت  نیا  لاحنیا  اب  تسا . هدیـسرن  يزوریپ  هب  متـس  ملظ و  اب  ياهعماج  درف و  چیه  هک  دـنن 
یناگدنز زا  ياهظحل  ره  رد  اهناسنا  یئوگ  دروایب . دوجوب  اهناسنا  داهن  رد  هتـسیاش  يریثات  تسا  هتـسناوتن  اهرادرک  اههشیدنا و  اهراتفگ و 

راثآ و و  دناهتفرگ ، رارق  نانآ  نوماریپ  رد  هک  یتادوجوم  دـنیوریم و  نیمز  زا  یناهگان  روط  هب  یتفرعم  ياههتخودـنا  يهمه  زا  هتخیـسگ 
زا نانآ  یناهگان  ندیئور  اب  نامزمه  هظحل  نامه  رد  یگمه  دناهتفرگ ، رارق  نانآ  سرتسد  رد  هاگدـید و  رد  هک  ینالـضع  يرکف و  جـیاتن 

، تسین ناگدشمگ  زا  بجع  دشابیم ! دنمزاین  ددجم  تیلاعف  هب  اهنآ  زا  يرادربهرهب  اهنآ و  اب  طابترا  يرارقرب  يارب  اذل  دناهدییور . نیمز ،
دناهدرک هبرجت  دناهدید و  ار  طوقس  التعا و  لماوع  نوگانوگ  لاکشا  اب  ایند  للم  ماوقا و  زا  کی  ره  تسا  نتخانشن  ندید و  ار  وید  بجع 
يهرابرد هدش و  ریزارـس  نانآ  نهذ  هب  رگید  یملاع  زا  اهتفرعم  نآ  ییوگ  اما  دناهدروآ ، تسدب  یفاک  مزال و  ییاهتفرعم  اهنآ  يهرابرد  و 
دنوادـخ فرط  زا  و   ) رـشبلا الا  امـسلا  لسر  دـعب  هللا  نع  غلبی  ام  دـنرادن و  یطابترا  للم  ماوقا و  ملاع و  نیا  هب  الـصا  هک  تسا  یتادوجوم 

م درادن ، غیلبت  قح  ینامسآ  ناگتشرف  زا  ریغ  یسک  لاعتم 
یلیخ تسا  هدـش  هدـید  رـشب  زا  هک  ییاهیئوررپ  تسا  ناربمایپ  هتـسیاش  اهنت  یهلا  تلاسر  غیلبت  تساراد ) ار  یهلا  تلاسر  هک  یناسنا  رگ 
نییعت ادـخ  هب  تسا ! هدرک  یئادـخ  ياـعدا  تحاـقو  ماـمت  اـب  هک  تسا  دوجوم  ناـمه  نیا  دومن . روصت  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتهنامرـشیب 

هدش و رکنم  یلکب  ار  ناهج  تیعقاو  تسا ، هدرک  راکنا  ار  نادـجو  لقع و  تسا ! هتـسناد  زاینیب  ناربمایپ  زا  ار  دوخ  تسا ! هدومن  فیلکت 
تـسا هتفگ  هک  تسوا  مه  دراد ، اـهنیا  زا  رتدـیلپ  ییاـهییوررپ  دوجوم  نیمه  درادـن ! تیعقاو  يزیچ  نم  نهذ  ساوـح و  زج  تسا : هتفگ 
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وزرآ هک  تسا  نورن  تادوجوم  نیا  زا  یکی  نک . کسمت  تسا  نکمم  هک  ياهلیـسو  ره  هب  دوخ  یـصخش  فده  تذـلب و  ندیـسر  يارب 
اب رشب  ایآ  درکیم .! ادج  ناشندب  زا  ریشمش  هبرض  کی  اب  ار  نآ  وا  هک  دنتـشاد  ندرگ  رـس و  کی  طقف  اهناسنا  يهمه  شاکیا  هک  درکیم 

کی رد  یهاوخدوخ  رگا  هک  تسا  تسا  تقیقح  کی  نیا  درک ؟ دـهاوخن  نیغورد  تلاسر  ياـعدا  اهیمرـشیب  تحاـقو و  همهنیا  نتـشاد 
تسنیا يارب  دنک ، اعدا  تسا  هتـسناوتن  یئادخ  زا  رتالاب  دینیبیم  هکنیا  دنک ، اعدا  میتفگ  هک  ار  هچنآ  قوفام  دناوتیم  دسرب ، تیلعف  هب  درف 

هج رد  هک  ياهعماج  رد  روحم  دوخ  ناتسرپدوخ  نیا  يارب  ادخ  فرط  زا  تلاسر  ياعدا  نیاربانب  تسا . هتشادن  ار  نآ  روصت  تردق  هک 
ارتفا نایعدـم  نیا  ساسایب  مهف  كرد و  ضقانت و  رپ  یگدـنز  هب  هجوت  اـهنت  درادـن . رب  رد  یلکـشم  چـیه  تسا ، روهطوغ  اـهیناوتان  ل و 
عماوج رد  هراومه  هک  ینارایـشه  تهجب  یهلا  تیانع  فطل و  زا  دزاسب . نشور  ار  نانآ  ياهیراکلغد  اهیزابهقح و  هک  تسا  یفاـک  هدـننز 

فیثک و دیاب  هزادنا  هچ  یمدآ  هک  تسنیا  دراد ، تیمها  هداعلاقوف  هک  هچنآ  تسا . هدش  زاب  ناراکبیرف  نیا  تشم  دناهتشاد ، دوجو  يرشب 
یشوخ اب  ار  نیگنس  راب  نیا  لاح  نیع  رد  دهدب و  ياج  دوخ  دودحم  يهمجمج  ریز  رد  ار  یتسه  ناهج  زا  رتگرزب  یغورد  هک  دوش  دیلپ 

ار اههدیدپ  نیا  لاثما  یـسانشناور  رگا  ام  يهدـیقعب  دـیامنن . دوخ  زا  يراسمرـش  یناور و  یگتـسخ  ساسحا  دـشکب و  شود  هب  تیاضر  و 
حیضوت ام  يارب  هک  تسا  نیمه  دهدب ، ماجنا  دیاب  یسانشناور  هک  يرورض  رایسب  فیلکت  تسا . هدادن  ماجنا  یـساسا  راک  دهدن ، حیـضوت 

-2 دنادیم !! همه  زا  رتهب  هک  دنکیم  اعدا  لاح  نیع  رد  دنادیمن ، هک  دنادیم  مه  دوخ  دـنادیمن و  هک  ار  یـسک  یناور  عضو  - 1 دهدب :
یئاهناسنا هک  دـنادیم  درادـن و  یعمجهتـسد  يدرف و  تلاـح  رد  وا  ياهدادعتـسا  داـعبا و  ناـسنا و  يهراـبرد  یعـالطا  چـیه  هک  دـنادیم 

دوخ رایتخا  رد  ار  یعماوج  ای  هعماج  يهرادا  تسایس و  لاحنیا  اب  دنراد ، دوجو  وا  زا  رت  تلیضف  اب  رتدنمتفارش و 
وا دوخ  رب  تمواقم  نیا  جوم  هک  دنادیم  زین  تایعقاو و  ربارب  رد  ینورد  يهناحیقو  تمواقم  زا  تسترابع  غورد  هک  دنادیم  - 3 دریگیم !!

هفایق وا  يارب  تایعقاو  زا  کیچیه  دیاسیم و  ار  شزغم  ریگ  لصا  ياههدند  اجیردـت  غورد  رارکت  هک  دـنادیم  درک و  دـهاوخ  تباصا  زین 
لامک دشر و  هب  قایتشا  شتآ  هک  دنکیم  دومناو  نینچ  یلو  درادن ، لامک  دشر و  هب  یقایتشا  چیه  هک  دنادیم  - 4 دهدیمن . ناشن  يدج 
عالطا كرد و  زا  ادخ  يهرابرد  وا  تاعالطا  كرد و  هکلب  درادن ، ادـخ  اب  ياهطبار  اهنت  هن  هک  دـنادیم  - 5 دشکیم !! هنابز  وا  نورد  رد 

نامگ زیچ  همه  زا  ربخیب  ناحولهداس  هک  دـنکیم  زاربا  نانچ  ار  ادـخ  اب  طابترا  یئانـشآ و  ياعدا  لاـحنیا  اـب  دـنکیمن ، زواـجت  كدوک 
: دـیوگیم هک  یـسک  ياعدا  ایآ  تسا !! هدـش  مسجم  اـقآ  نآ  دـبلاک  رد  نیمز  يور  رد  هک  تسا  هدـش  ادـخ  بیـصن  يراـختفا  دـننکیم ،
هک یناور  تذل  رد  روهطوغ  نآ  تسین !؟ لیبق  نیا  زا  تسا !! هدرک  حشرت  نم  ییادـخ  زا  نایادـخ  يهمه  درادـن و  دوجو  نم  زج  ییادـخ 

: دـنزیم دایرف  ناهگان  دربب ، یناسنا  حور  تمظع  هب  یپ  هکنآ  ياجب  دـنیبیم و  یتسه  ملاع  يهمه  رد  ار  دوخ  حور  شرتسگ  زا  یتاـظحل 
درک شرامش  عون  اهدص  ناوتیم  یناور  ياهتیلاعف  اهدومن و  هنوگنیا  زا  تسین ! اعدا  لیبق  نیا  زا  میادخ )! نم  )

نینموملاریما يهلمج  نتم  ریسفت  هب  میدرگرب  یهلا  نالوسر  تاصتخم  تسا . هدربن  یپ  اهنآ  تیمها  هب  زونه  یکشزپناور  یسانشناور و  هک 
همجرت و  ) باتک نیا  زا  لوا  دـلجم  تامدـقم  رد  دنـشابیم ) ناربماـیپ  یهلا  تلاـسر  ناگدـننک  غیلبت  اـهنت  : ) تسا هدومرف  هک  مالـسلاهیلع 

يارب دهعت  ساسحا  زا  تسترابع  تلاسر  نیا  یئزج ، تلاسر  مکی - عون  میاهدرک : میسقت  هدمع  عون  ود  رب  ار  تلاسر  هغالبلاجهن ) ریـسفت 
ياراد نآ ، دسافم  حلاصم و  هعماج و  نوئـش  زا  علطم  كاپ و  نورد  ياراد  دهعتم و  ناسنا  ره  هک  لوقعم ) تایح   ) رـصانع اهفدـه و  غیلبت 

لوئـسم مکلک  عار و  مکلک  : ) تسا هدومرف  نینچ  راصق  تاملک  زا  یکی  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ار  هلئـسم  نیا  دشابیم . تلاسر  نیا 
اذل دیتسه ) لوئسم  دناهتفرگ  رارق  رتنیئاپ  امـش  زا  هکنانآ  يهرابرد  دیـشابیم و  حالـصا  رب  هطلـس  ياراد  رظان و  امـش  يهمه  ( ) هتیعر نع 

تیعقوم يهدنهد  صیخـشت  شیوخ و  يهعماج  ياهناسنا  عضو  زا  علطم  يروحم و  دوخ  زا  هدش  اهر  نارکفنـشور  يهمه  تفگ : ناوتیم 
تلاسر نیا  يارجا  رد  رگا  دنشابیم و  تلاسر  عون  نیا  ياراد  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  نوگانوگ  داعبا  هب  هاگآ  هعماج و  هدنیآ  یلعف و 

اهدش یندوشخبان  تنایخ  بکترم  هعماج ، ياهناسنا  رگید  دوخ و  دوجو  رب  تقیقح  رد  دنزروب ، یهاتوک 
نقتم لیالد  اب  ادـخ  اب  نانآ  طاـبترا  رد  هک  تسا  یهلا  ناـیاوشیپ  ماـظع و  ناربماـیپ  صوصخم  تلاـسر  نیا  یلک : تلاـسر  مود - عون  دـن .
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نانآ یعیبط  ياهیریگعضوم  لولعم  هک  یتیبسن  هن  تسا و  دـیدرت  کش و  اب  هتخیمآ  هن  هورگ  نیا  ياهـشنیب  یهاـگآ و  تسا . هدـش  تاـبثا 
هدهع هب  هک  یتلاسر  هب  دص  رد  دص  نامیا  - 1 میوشیم : رکذتم  ار  ریز  تاصتخم  یلک  تلاسر  يهرابرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  دشاب . هدوب 

ریاس دننام  ربمایپ  رگید  ترابعب  تسا . هدش  نآ  هب  تلاسر  غیلبت  رومام  هک  دـنادیم  ياهعماج  زا  یئزج  ار  دوخ  هک  يروط  هب  تسا ، هتفرگ 
دوخ بتکمب  ار  ناـمیا  نآ  يرـشب ، یلومعم  ياـهبتکم  يهدـنروآ  دوجوب  هکیتروص  رد  دـنکیم . ریـسفت  تلاـسر  نآ  اـب  ار  دوـخ  اـهناسنا 

دودحم تاعلاطم  لقعت و  هشیدنا و  ناشبتکم  يهدـنروآ  دوجوب  لماع  هک  دـننادیم  همه  زا  رتهب  ناشدوخ  اریز  دنـشاب ، هتـشاد  دـنناوتیمن 
نیمهب دراد . یئانـشآ  دوخ  ياههاگدـید  تیدودـحم  اب  همه  زا  شیپ  هکنیا  رگم  درادـن ، دوجو  یهاگآ  ناسنا  چـیه  دـشابیم . اهنآ  یبسن 

دنناوتیم يرشب  یلومعم  ياهبتکم  ناوریپ  یلب ، دشاب . هتـشاد  دص  رد  دص  نامیا  دوخ  لقعت  هشیدنا و  لوصحم  هب  هک  درادن  ناکما  تهج 
من ریسفت  بتکم  نآ  اب  ار  دوخ  تایح  نوئش  يهمه  هک  اجنآ  ات  دنشاب . هتشاد  لماک  نامیا  دننکیم ، يوریپ  هک  یبتکم  نآ  هب 

اب ریسفت  لباق  دودحم و  تادهاشم  لوصحم  ياهیئانـشور  يرادقم  اب  اهبتکم  ناوریپ  اریز  دنیامن ، يراکادف  نآ  هار  رد  ناج  ياپ  ات  هدو و 
تیـصخش ندوب  ریگمـشچ  تهج  هب  زین  ار  دوخ  ییارگقـلطم  سح  يرـشب  ياـهبتکم  يهراـبرد  لـقعت  هشیدـنا و  رگید  لـماوع  اهفدـه و 

همه زا  رتـهب  بتکم  يهدـنروآ  دوجوب  هک  یتروص  رد  دـنیامنیم ، عابـشا  بتکم  ناـمه  اـب  نآ ، تاـیوتحم  زا  یـضعب  اـی  بتکم  بحاـص 
یلک تلاسر  - 2 دیامن . عابـشا  ار  ییارگقلطم  سح  دـناوتیمن  وا  یلومعم  یمـسر و  ياهلقعت  هشیدـنا و  ساوح و  لوصحم  هک  دـنادیم 
مزال طرـش  یناسنا ، قالخا  یلاع  داعبا  يهمه  نتخاس  افوکـش  دادعتـسا و  ندناسر  تیلعف  هب  یگدامآ و  دـشاب - هدوب  یباستکا  دـناوتیمن 

اهدادعتـسا و قوفاـم  یتیـصوصخ  ياراد  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاـک  تلاـسر  يارب  یلو  تـسا ، یحو  یگدـنریگ  شریذـپ  یگتـسیاش  يارب 
رد صتخم و  تسا  يدادعتـسا  هک  يرـشب  ياهغوبن  ریظن  دوش ، لمحتم  ار  یهلا  تلاسر  تناما  دناوتب  هک  دـشاب ، یلومعم  یناسنا  ياهورین 

نامگ ماهبا - ساسحا  دیدرت و  مدـع  - 3 دـشابیمن . اهورین  اهدادعتـسا و  رگید  اب  شجنـس  هسیاقم و  لباق  درادـن و  دوجو  اـهناسنا  يهمه 
دوخ ینیبناهج  هفـسلف و  رد  و  دـیایب ، دوجوب  هدـنیآ  نونکا و  هتـشذگ و  رد  برغ  قرـش و  رد  ینیبناهج  فوسلیف و  کـی  یتح  دوریمن 

دیدرت و ا کش و  چیه 
شیپ ساوح و  تلاـخد  فرط و  کـی  زا  یناـسنا  داـعبا  یتـسه و  ناـهج  متـسیس  ندوـب  زاـب  ضرف  اـب  هلئـسم  نیا  دـنکن . ساـسحا  یماـهب 

یهیدـب نشور و  الماک  رگید ، فرط  زا  نیبناهج  صخـش  يریگعضوم  تیـصوصخ  نهذ و  دوخ  یعیبط  تاـصتخم  ینهذ و  ياـههتخاس 
لخاد دـنزاسب و  ار  ینامتخاس  هک  دنتـسه  ناـیانب  نآ  دـننام  ناـنیبناهج  ناـفوسلیف و  نیا  : ) قوذ شوخ  ناـنیبناهج  زا  یکی  لوق  هب  تسا .

صتخم رد  هکنانچ  اریز  دنزروب ) عانتما  نامتخاس  نآ  هب  ندـش  لخاد  زا  دوخ  یلو  دـنیامن  زیوجت  نامتخاس  نآ  هب  ار  مدرم  يهمه  نتـشگ 
هدوب قلطم  دـناوتیمن  دودـحم ، ساوح  لقعت و  هشیدـنا و  لوصحم  هک  دـنادیم  همه  زا  رتهب  فوسلیف  نیبناهج و  میدـش ، رکذـتم  ناـمیا 
لاقتنا لباق  یلک  تلاـسر  - 4 تشاد . راظتنا  لوصحم  نآ  زا  ار  اهناسنا  تایح  ناـهج و  يهاـبرد  لـماک  ریـسفت  ناوتیمن  هجیتن  رد  دـشاب و 

یهلا لوسر  چـیه  دـشابیمن . رگید  یـسک  هب  لاـقتنا  لـباق  هسفن  یف  هک  تسا  صاـخ  غوـبن  هب  هیبـش  یلک  تلاـسر  تهج  کـی  زا  تسین :
زا تسا  نکمم  غباون  هکیتروص  رد  تسین ، مه  دیلقت  لباق  و  دراپـسب ، سکچیه  هب  تسوا ، دزن  رد  صاخ  تناما  هک  ار  شتلاسر  دناوتیمن 

کی رد  تسا  نکمم  هک  یتعنـص  يرنه و  غوبن  دـننام  دـشاب . هدوب  رگیدـکی  هباشم  ناـنآ  غوبن  تیلاـعف  لوصحم  دـننک و  دـیلقت  رگیدـکی 
رد هعماج  کی  رد  یتح  نارود ،

رد هچ  رنه و  رد  هچ  اـهغوبن  لوصحم  تسا - عاـمتجا  طـیحم و  ياـهیزیمآگنر  قوف  یلک  تلاـسر  - 5 دشاب . هتـشاد  دوجو  یناورف  دارفا 
يزیمآگنر یبسن و  دودـحم و  میدرک  هراشا  هتـشذگ  يهرامـش  ود  رد  هکنانچ  ینیبناـهج  داـصتقا و  تسایـس و  ملع و  رد  هچ  تعنص و 

یطیحم و ياهیزیمآگنر  قوفام  یلک  تلاسر  هکیتروص  رد  دنـشابیم . لماوع  نآ  اب  ریـسفت  لباق  ای  یعاـمتجا  طـیحم و  لـماوع  اـب  هدـش 
دناهتـشادرب و هک  یماـگ  يارب  دـنناوتیم  نازاـس  بتکم  ناـنیبناهج و  غـباون و  تسا : هلداـبم  قوـف  یلک  تلاـسر  - 6 دـشابیم . یعامتجا 

هتـشادن ار  ضوع  عقوت  مه  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  ار  نآ  عقوت  دـننکن ، هبلاطم  مه  رگا  ای  و  دـننک . هبلاطم  ار  یـضوع  دـناهدرک ، هک  یتمدـخ 
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قوف یلکب  ناربمایپ  تلاسر  هکیتروص  رد  دـنهدب ، رارق  هلماعم  يارجم  رد  دـنیامن و  یبایزرا  ار  نانآ  تامدـخ  راک و  هعماج  مدرم  دنـشاب ،
نامه هب  مدرم  لمع  یهلا و  يهفیظو  ماجنا  نامه  زج  دـنهاوخب  یترجا  ضوع و  دوخ  راک  يارب  رگا  تسا و  هتفرگ  رارق  ضیوعت  هلداـبم و 

نا ءاش  نم  الا  رجا  نم  هیلع  مکلئـسا  ام  لق  کی - تسا : هدـش  دراو  ینآرق  تایآ  رد  نومـضم  ود  نیا  دـشابیمن . يرگید  يزیچ  تلاـسر 
هار دهاوخیم  هک  ار  یسک  تیاده  دشر و  رگم  مهاوخیمن ، امش  زا  متلاسر  نیا  رب  يدزم  چیه  نم  نانآ : هب  وگب   ) الیبس هبر  یلا  ذختی 

هک یتلاسر  لباقم  رد  نم  و   ) نیملاـعلا بر  یلع  ـالا  يرجا  نا  رجا  نم  هیلع  مکلاـسا  اـم  و  ود -  … دـنک )  ذاـختا  شراـگدرورپ  يوسب  ي 
( تسین یسک  يهدهع  هب  نایملاع  راگدرورپ  فطل  هب  زج  نم  تلاسر  شاداپ  ترجا و  مهاوخیمن ، امش  زا  یترجا  چیه  مراد ،

تمایق هب  هجوت  رد  هبطخ 021-

هحفص 4] ]
هچ میهاوخن ، هچ  میهاوخب و  هچ  تسا ) امـش  يور  شیپ  تایح  ییاهن  فدـه   ) مکماما هتیاـغلا  ناـف  مکی  تسیب و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

يادوب نآ  رفاسم  سپ  میون  ياج  دـصاق  ینیبنیم  میوریم  هتـسشن  ام  رگنب  کین  میوریم  شیپ  یئاهن  فدـه  هب  ور  مینادـن ، هچ  مینادـب و 
نارکیب ناهیک  قوف  ام  هب  ماگ  هتسشن  لایخ  لاب  رب  نوکس ، ندرک  ادیپ  دیما  هب  رگا  يولوم  تسا  لبقتـسم  رد  شور  ریـسم و  هک  تسرپهر 

ناردام نینج  زا  تفای . یهاوخ  امرفمکح  اج  همه  رد  ار  تکرح  يور ، ورف  نش  هناد  کی  زا  ياهرذ  نیرتزیچان  نورد  هب  سپـس  يراذگب ،
تـشد نا  ياـضف  رد  ار  دوـخ  ياهـسفن  نـیرخآ  شرمع  ناـیلاس  ندرک  يرپـس  زا  سپ  لاـسنهک  یناـسنا  هـک  يرواـنهپ  تـشد  اـت  هـتفرگ 

دوخ زا  تباث  یعـضو  هدیـشک  کلف  هب  رـس  ياههلق  رد  لاس  اهنویلیم  هک  رکیپهوک  ياههرخـص  ات  هتفرگ  اهـسونایقا  قاـمعا  زا  دروآیمرب ،
دراو هناخدور  کی  هب  رابود  تسناوت  یهاوخن  حولهداس  رگـشامت  وت  هدوب و  لوحت  تکرح و  نوناق  موکحم  همه  همه و  دـنهدیم ، ناـشن 

تقیقح رد  دندرگیم ، يراج  اهناسنا  ام  نابز  رب  تعیبط  ورملق  رد  ریذـپانف ، اقب ، تباث ، نادواج ، رادـیاپ ، دـننام  یتاملک  هک  هاگنآ  يوش .
م دنشابیم . تعیبط  يهنهپ  رد  ام  ياهیرگن  یحطس  ام و  یگدنز  یهاتوک  اهشرگن و  تیدودحم  يهدننک  وگزاب 

يهشپ نآ  لثم  ام  لثم  رگم  مینکیم ؟ یقلت  نکاس  يهریاد  ار  تکرح  لاح  رد  یقرب  يهکنپ  يهخاش  هس  هک  میتسین  اـهناسنا  ناـمه  اـم  رگ 
نیناوق تکرح و  نابغاب و  غاب و  يهرابرد  لاـح  نیع  رد  و  درذـگیمن ، زییاـپ  راـهب و  زرم  زا  شیگدـنز  لوط  یماـمت  هک  تسین  رادـقمیب 

ایآ تسا  یک  زا  غاب  نیا  هک  دناد  یک  هشپ  تسا  يدرد  شگرم  داز و  ناراهب  رد  اونیب ، دـیامنیم !؟ تواضق  رظن و  راهظا  ود  نآ  رب  مکاح 
لاکـشا اب  هظحل  نیا  ات  يرـشب  يرکف  تایح  زاغآ  زا  هک  تسا )؟ اجک  اـت  اـجک  زا  شوج  بنج و  لوحت و  تکرح و  نیا   ) هکنیا زا  لاوئس 

ارچ تسا ، یناور  يرامیب  کی  رگا  یناور ؟ يرامیب  کی  ای  تسا  یقطنم  لاوئس  کی  تسا  هدرک  روطخ  هاگآ  ناسنا  ره  نهذ  زا  فلتخم ،
اهناـسنا نورد  رد  ار  يراـمیب  نـیا  يهـشیر  یقطنم  خـساپ  اـب  دـنناوتیمن  دـیدج  میدـق و  یبرغ و  یقرــش و  تـسدربز  نارکفتم  هـمه  نآ 

یگدرشف مهرد  زا  لوحت  تکرح و  نیا  تفگ : ناوتیم  ایآ  تسیچ ؟ نآ  يهدننکعناق  خساپ  تسا ، یقطنم  لاوئـس  نیا  رگا  دنناکـشخب !؟
یلماع هچ  دوب ، هتفرگ  رارق  هدرشف  دوجوم  يهعطق  کی  رد  یتسه  ناهج  يهمه  رگا  دباییم ؟ نایاپ  تیاهنیب  طاسبنا  رد  دوشیم و  عورش 

دیآیم شیپ  لاوئس  نیا  تسا ، هتشگ  نآ  طاسبنا  ندش و  زاب  بجوم  ینورد  لماع  میئوگب  رگا  تسا ؟ هدش  نآ  طاسبنا  ندش و  زاب  ثعاب 
، لماع نآ  نورد  رد  يرگید  لماع  هک  میهدـب  خـساپ  رگا  تسا ؟ هدوب  هچ  نیعم  یعقوم  رد  ینورد  لماع  نآ  نداتفا  تیلاـعف  هب  لـماع  هک 

یمئاد نایرج  کی  رد  یتسه  ناهج  میئوگب : رگا  تشگ . دهاوخ  حرطم  قوف  لاوئس  زاب  تسا ، هتـشگ  روبزم  لماع  نداتفا  تیلاعف  هب  تلع 
نیرتمک هک  تسا  یلامتحا  زا  یـشان  نخـس  کی  نیا  هک  نیا  يهفاضا  هب  دـنکیم . تکرح  ضابقنا  هب  طاسبنا  زا  طاـسبنا و  هب  ضاـبقنا  زا 

ار یتـکرح  نینچ  ناـهج  ارچ  هک  لاوئـس  نیا  ینعی  دربیمن ، نیب  زا  ار  روـبزم  تکرح  لـماع  زا  لاوئـس  درادـن ، هبرجت  هدـهاشم و  رب  هیکت 
اهناسنا ام  تسا و  هداتفا  باتک  نیا  رخآ  لوا و  میربخیب  ناهج  ماجنا  زاغآ و ز  ام ز  میئوگب : رگا  دـنامیم . خـساپیب  تسا ؟ هدرک  باختنا 

تـشذگرس مینادیمن  مینیبیم و  داـسف  نوـک و  تکرح و  لاـح  رد  ار  يرامـشیب  تادوـجوم  هک  میریگیم  رارق  اـهنامز  زا  ییاـهعطقم  رد 
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هرخسم هب  ار  ام  یلک  ياهتفرعم  ینیبناهج و  لوصا  هنوگ  ره  رکفت ، زرط  نیا  دوب . دهاوخ  هچ  نآ  یئاهن  تشونرس  تسا و  هدوب  هچ  ناهج 
تیدوجوم یتسه و  ناهج  يهرابرد  یتسیاب  هکنیا  رگم  دـنک ، شوارت  رکفتم  زغم  کـی  زا  دـناوتیمن  ینیبناـهج  عون  چـیه  اریز  دریگیم ،
اوخ یتیمومع  نآ  ياراد  دیدرت  نودب  دنشاب ، هتشاد  تیلک  یتسیاب  لوصا  نیا  نوچ  دنک و  يزیریپ  ار  یلک  لوصا  هدع  کی  نآ ،

رد نشور  یکرد  هب  جایتحا  نودب  میهدـب ، یتسه  ناهج  يهرابرد  هک  حیـضوت  ره  اب  ام  دـنهدب . حیـضوت  ار  یتسه  ناهج  لک  هک  دوب  دـه 
ياههناد لک  تروص  هب  ام  تامولعم  اههدش و  هتخانـش  هچ  رگا  دروآ ، میهاوخن  تسد  هب  ناهج  يهرابرد  یلک  یتفرعم  نآ ، ماجنا  زاغآ و 

بلطم نـیا  زا  يرگید . زا  سپ  یکی  هـن  دریگب ، رارق  يرگید  راـنک  رد  یکی  اـههناد  نآ  دنـشاب و  هدیـشک  ار  نآ  خـن  هـک  دـیآ  رد  حـیبست 
چیه دریگب ، هدـیدان  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  يرـشب  خـیرات  رـساترس  هـک  ار  يوـتحمرپ  رمتـسم و  ياـهتفایرد  زا  ياهدـع  یمدآ  رگا  میرذـگب ،
مظن تفایرد  - 2 درادن ! یساسا  نآ ، موزل  تلادع و  تفایرد  - 1 دیئامرف : تقد  تسرد  دنامیمن . یقاب  وا  يارب  ییارگچوپ  زج  یهاگدید 

تیلوئسم و تفایرد  - 4 تسین ! شیب  یلایخ  ییارگلطاب  زا  زیرگ  یـسانشقح و  تفایرد  - 3 تسا ! هیاپیب  یتسه  ناهج  لک  رد  نوناـق  و 
موزل تفایرد  - 6 دشابیمن ! راوتسا  یفطنم  داینب  رب  نآ  لوصا  تیناسنا و  زا  مرـش  تفایرد  - 5 ساسایب ! تسا  یمهوت  یناگدنز  رد  دهعت 

تفایرد - 8 تسا ! ینعمیب  یـساسحا  ناناوتان ، تایح  لیاسو  يهیهت  یگدـنز و  رد  نواعت  موزل  تفایرد  - 7 تسا ! چوپ  صالخا  قدـص و 
یتسه ج ملاع  رد  یئابیز  تفایرد  - 9 تسین ! شیب  یئایور  اهناسنا ، داعبا  ندیناسر  تیلعف  هب  رد  نآ  زا  يرادربهرهب  يدازآ و  تمظع 

اهیهاوخدوخ لیدعت  موزل  تفایرد  - 11 تسا ! ینادان  لهج و  زا  ناهج ، ندوب  زیمآرارـسا  تفاـیرد  - 10 تسین ! يرگید  زیچ  یخوـش  ز 
ینوبز فعـض و  زا  یقالخا  ياهتلیـضف  موزل  تفایرد  - 12 تسا ! نتـشیوخ  ندرک  هرخـسم  دوخ  یتایح  قوقح  هب  مدرم  ندـیناسر  هار  رد 

کی تفایرد  - 14 تسا ! تقامح  نایمدآ ، ياهناج  يایحا  هار  رد  ناج  زا  تسد  نتسش  یـصخش و  ذیاذل  زا  تشذگ  تفایرد  - 13 تسا !
میرامشب لایخ  چوپ و  ار  لیصا  ياهتفایرد  نیا  ام  رگا  هک  تسین  نینچ  ایآ  تسا ! ینهذ  يرگیزاب  یتسه  ناهج  يارب  یلماکت  یلک  گنهآ 
یگتـسیاش هک  ار  يدوجوم  ایآ  دینک ، اهنم  ناسنا  زا  ار  اهتفایرد  نیا  رگا  امـش  میاهدش ؟ ناسنا  رکنم  مینک ، یقلت  لایخ  باوخ و  ار  اهنآ  و 

اهینیبناهج فلتخم و  ياههتشر  رد  اهیسانشناسنا  جیاتن  هب  رظن  اب  اهتفایرد  نیا  دینک ؟ تابثا  دیناوتیم  دشاب  هتشاد  ار  ناسنا  يراذگمان 
تفایرد میتفگ ، هک  نانچ  اهتفایرد  نیا  زا  یکی  ناسنا . یعیبط  تیدوجوم  هک  دـنراد  تلاصا  تیعقاو و  رادـقم  نامه  نوگاـنوگ ، قرط  اـب 

اب یتوافت  چـیه  منیبیمن ، ار  نآ  نم  هک  لیلد  نیا  اب  تفایرد  نیا  تلاصا  رد  دـیدرت  تسا . یتسه  ناهج  يارب  یلماکت  یلک  گـنهآ  کـی 
ز درادن ، منیبیمن ، ار  ناهج  يهمه  نم  هک  نیا  هب  دانتسا  اب  یتسه  ناهج  لک  رد  نوناق  مظن و  تفایرد  نیا  تلاصا  رد  دیدرت 

امرفمکح نآ  رد  ار  نوناق  مظن و  هدومن ، یـسررب  ار  یتسه  ناهج  لک  نم  هک  دنک  اعدا  تسا  هتـسناوتن  ياهغبان  رکفتم و  چیه  نونک  ات  اری 
میتفگ هک  نانچ  لاح  نیا  اب  دشابیمن ، ینیع  يهدهاشم  هب  دنتـسم  قوف  ياهتفایرد  زا  کی  چیه  تفگ : ناوتیم  رتیلک  ترابع  هب  ماهدید .

تیاغ و يهدننک  تابثا  میدرک ، حرطم  مهدراهچ  يهرامش  رد  هک  ار  یتفایرد  دشابیم . ناسنا  راکنا  يواسم  اهنآ  تلاصا  تیعقاو و  راکنا 
فدـه تیاـغ و  نآ  هب  یماـگ  درذـگیم ، هک  اـم  یگدـنز  زا  هظحل  ره  تسا و  اـم  يور  شیپ  رد  هک  تسا  یتسه  ناـهج  يـالعا  فدـه 
دهدیم هزاجا  دوخ  هب  وا  دـهدب ، هار  دوخ  هب  يدـیدرت  روبزم  تفایرد  تلاصا  رد  هک  دـهدب  هزاجا  دوخ  هب  یـسک  رگا  میوشیم . کیدزن 

لماکت دربشیپ  هار  رد  ار  خیرات  رـساترس  ناسنا  اهنویلیم  هک  ار  اهدوخ  زا  تشذگ  اهیراکادف و  يهمه  هچیزاب و  ار  یتسه  ملاع  يهمه  هک 
هنرگ یتسیزاب  رـسب  رـس  مجنا  خرچ و  راگزور و  دـنکن !! یقلت  يرگید  زیچ  لهج  تقامح و  زج  تسا  هتفرگ  ارف  اهناسنا  تایح  زا  عاـفد  و 

ار امش  تسا ، اهتعاس  نایاپ  یتعاس  هک  تیدبا  زاغآ   ) مکودحت هعاسلا  مکئارو  نا  ینایدابق و  ورسخ  رـصان  یتسادرف  ار  رهد  زارد  زور  نیا 
دننام ع یئوگ  هک  تسا ، یمتح  ققحم و  نانچ  تایح ، جیاتن  يهدهاشم  زور  تیعقاو  دناریم ) رس  تشپ  زا 

یگدنز قاروا  هک  تایح  جیاتن  يهدهاشم  زور  هک  دیربم  نامگ  دـناریم  هنحـص  نآ  رد  دورو  هب  ار  امـش  هداتفا و  امـش  لابند  دوجوم  لما 
ار هچنآ  یسک  ره  دیسر و  دهاوخ  ارق  بش  زور و  اهدرایلیم  درایلیم  زا  سپ  هک  تسیزور  درک ، دهاوخ  زاب  ناشناگدید  ربارب  رد  ار  اهناسنا 
بقاعت و اریز  دییامن ، فیـصوت  ادرف  ناونع  اب  ار  داعم  زور  دـیناوتیمن  يرتالاو  رظن  کی  اب  امـش  الـصا  دومن . دـهاوخ  ورد  تسا  هشک  هک 
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ریت بش و  زور و  تکرح و  طاقن  هتفرگ ، رارق  یناهیک  ياههموظنم  يهرـصاحم  رد  هک  تسا  نانیـشن  كاخ  ام  يارب  اهبـش  اهزور و  یلاوت 
دوخ هار  هب  دـنزخیم و  زورید  هب  زورما  زا  زورما و  هب  ادرف  زا  دـننکیم و  روبع  اـم  ناگدـید  وـلج  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  هاـم  يد  هاـم و 

دوجو هب  یتلع  هک  یتقو  دـنوریم . دوخ  هار  هب  دـنتفایم و  نایرج  رد  مه  لابند  ینوناق  طباور  اـب  هک  تـالولعم  لـلع و  ناـنوچ  دـنوریم ،
رد ار  دوخ  تالولعم  هک  تسا  یللع  گرزب  ناهیک  نیا  رد  اهناسنا  تایح  ياهتیلاعف  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  مه  شلولعم  تقیقح  رد  دـمآ ،
لک هب  رظن  اب  یلو  تسا ، هتفرگ  رارق  اهتلع  لابند  رد  میتکرح ، رد  نامز  دـتمم  يهناخدور  رد  هک  اهناسنا  ام  يارب  تـالولعم  نیا  دـنراد ، رب 

باییم شرتسگ  اجیردت  ام  يارب  هتفای و  ققحت  عقاو  رد  تالولعم  للع و  نآ  همه  یتسه ، عومجم 
هیلع نینموملاریما  مالک  رد  مکودحت  ریبعت  ملاع  ود  ماجنا  زاغآ و  دنک  مدکیب  واک  یمیدق  هللا  یلاعت  دیوگیم : يرتسبـش  دومحم  خیـش  د :
دوـخ نارتـش  يارب  ناـبراس  هک  تسیزاوآ  ياـنعم  هب  يدـح  دـهدیم . حیـضوت  ار  قوـف  بلطم  هک  تسیا  هـتکن  نیرتیلاـع  ياراد  مالـسا ،

ناوراک يدج ، كرحم و  ياوآ  دننام  تایح  جیاتن  يهدهاشم  زور  تفایرد  دـیامنیم . قیوشت  بولطم  تکرح  يارب  ار  نانآ  دـناوخیم و 
تـسا یئالاو  رایـسب  دصقم  هب  ور  زیمآرارـسا  انعمرپ و  شالترپ و  تکرح  نیا  هک  دهدیم  رادشه  دنراد ، هدنیآ  ورملق  هب  ور  هک  ار  يرـشب 

ياهناوختـسا دیدج  بیکرت  داعبتـسا  تشهب و  دمآ ز  هک  خزود و  هب  تفر  هک  منیبیمن و  يهدنبیرف  تاحالطـصا  اب  ار  نآ  دـیناوتیمن  هک 
اب هارمه  هک  تسا  ام  ینورد  ياهتفایرد  نیرتلیـصا  زا  میتفگ  هکنانچ  يزارد !؟ نیا  هب  يزاب  هکنیا  تفایرد  اریز  دیریگب ، هدـیدان  هدیـسوپ 

ورـسخ رـصان  یتسادرف  ار  رهد  زارد  زور  نیا  هنرگ  یتسیزاب  رـسب  رـس  مجنا  خرچ و  راـگزور و  دـشابیم  زین  یفـسلف  یملع و  لـیلد  کـی 
هتشذگ و رد  هچ  برغ  قرـش و  هک  تسا  یتقیقح  هکلب  تسین ، یقوذ  هنارعاش  نونـضم  کی  دروآیم ، يوجنگ  یماظن  هک  ار  لیذ  بلطم 

هاوخن دناهدادن و  هئارا  نآ ، نودب  یتسه  يهعومجم  لک  رد  اهناسنا  یگدنز  يارب  یلوقعم  ریسفت  چیه  هدنیآ ، رد  هچ 
هب هدرپ  نیو  ناوتن  تخاس  هنارت  هدرپ  نیز  لاح  نیا  اب  ندیـشک  مقر  ناوتن  نیز  هب  ندیرفآ  ملاع  ملاع  رد  دـیوگیم : نینچ  یماظن  داد . دـن 

یماظن دنتـشون  رگد  یقرو  ار  ام  دنتـشرس  اهعبط  يهیام  اـت  يزاـب  تسین  هک  منک  هاـتوک  يزارد  نیدـب  وت  نم و  راـک  ناوتن  تخانـش  دوخ 
یتسه ملاع  یلک  گنهآ  زا  یئزج  دوشیم ، هدرتسگ  اهناسنا  ناگدید  ربارب  رد  تایح  جـیاتن  هک  الاو  زور  نآ  يدـج  رایـسب  كرحم  ياوآ 

رد ام . یئاتـسیا  نوکـس و  يارب  هن  درک و  روصت  ناوتیم  لوقعم  ییانعم  یناگدـنز  رد  اـم  شـالت  تکرح و  يارب  هن  نآ ، نودـب  هک  تسا 
گنر مک  ییاـمنرود  اـم  يارب  یتسه  ماـجنا  هک  لاـح  نیع  رد  هک  تسا  شخب  لاـمک  ياوآ  نآ  نتفرگ  يدـج  ندینـش و  اـب  هک  یتروص 

اجک رد  منادن  دوخ  دابدنت  فاصم  رد  مهاک  رپ  هک  تسا  تسرد  میناوخیم : یگدنشخرد  یمامت  اب  ار  نآ  يهتـسجرب  طوطخ  دیامنیمن ،
رگ ملاله  رگ  ناکمال  ناکم و  ردـنا  میودیم  ناـکف  نک  مکح  ياـهناگوچ  شیپ  هکلب : تسین  هت  رـسیب و  تکرح  نیا  یلو  داـتف  مهاوخ 
هک نانآ  دیـسرب  دـصقم  هب  دـیوش ، لابکبـس   ) مکرخا مکلواب  رظتنی  امناف  اوقحلت  اوففخت  يولوم  موشیم  تباتفآ  رب  يدـتقم  مودیم  ملالب 

رح رد  تیرشب  ناوراک  فص  نیرخآ  رد  هک  نانآ  راظتنا  هب  دناهتسبرب ، تخر  ایند  نیا  زا  امش  زا  شیپ 
نآ دیدنبن  ار  زاورپ  دبا  غرم  نیا  لاب  رپ و  تسا  یگدـنز  يالعا  فدـه  هب  عیرـس  زاورپ  یمدآ ، ناور  یـساسا  تیـصاخ  دناهتـسشن ) دـنتک 
رد تسا ، یناهیک  ياهتفاسم  زا  رترود  یسب  هک  رادناج  ورملق  ات  ار  ناجیب  ورملق  يهلصاف  هتسج ، نوریب  هاگآان  تعیبط  نتم  زا  هک  یتقیقح 

هتـشگ یتاصتخم  ياراد  هدرک  تکرح  ناور  دودحمان  ورلق  هب  هداس  الماک  تایح  يهدودـحم  زا  هک  تقیقح  نیمه  و  تسا ، هدـیدرون  مه 
تعیبط رگا  دشابیم . تایح  يهدیدپ  اب  هاگآان  تعیبط  نتم  يهلـصاف  زا  شیب  هداس  تایح  هدودحم  اب  اهنآ  زا  کی  ره  يهلـصاف  هک  تسا 

ياـهناور تمظع  ریـسفت  كرد و  زا  یمدآ  یناوتاـن  اتفگـش ، داد . دـهاوخ  همادا  دوـخ  زاورپ  تکرح و  هب  دـهدن ، تـسد  زا  ار  دوـخ  دازآ 
رتیلاع تالامک  اهدشر و  هب  زاورپ  تکرح و  ندوب  ینوناق  كرد  عنام  تایح ، تسپ  لحارم  ياههتـساوخ  عابـشا  هب  وا  قشع  هتفایدـشر و 

زاغآ رد  تایح  رگا  دـننک !! تکرح  ندـش  روگنا  يوس  هب  رابجا  هب  یتسیاـب  هک  دنتـسه  یئاـههروغ  حولهداـس ، ناـیمدآ  نیا  یئوگ  تسا .
ساـسحا و ورملق  دراو  تسناوتیم  هنوـگچ  درکیمن  زاـب  دوـخ  ياـپ  تسد و  زا  ار  تعیبـط  راـب  نیگنـس  رـصانع  ریجنز  شندـمآ  دوـجوب 

ناکما هنوگچ  درکیمن ، زاب  دوخ  ياپ  تسد و  زا  ار  دوخ  رابنارگ  ریجنز  ياههقلح  تایح  يهدیدپ  رگا  ددرگ و  لثمدیلوت  ینادرگدوخ و 
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د
شدنیوگ تسج  ناج  نت  نوچ ز  ناور  ندرک  ار  همشچ  ناعما ؟ تسیچ  دیآ ؟ رد  زاورپ  هب  ناور  ورملق  هب  دنارورپب و  دوخ  رد  ار  نم  تشا 

هتفرگ رارق  نآ  رد  هک  یـصاخ  تیعقوم  ریجنز  زا  دوجوم  یئاـهر  زج  تکرح  ياـنعم  هک  مینکن  شومارف  ار  یلک  نوناـق  نیا  يوـلوم  ناور 
نوناق تسنیا  رگید ، تیعقوم  هب  یتیعقوم  زا  زاورپ  يارب  دوجوم  ندـش  لابکبـس  ینعی  تکرح  تقیقح  رد  سپ  تسین . يرگید  زیچ  تسا ،
رتشیب ياهدـنزاس  داعبا  ياراد  رتفیرظ و  رتلماک و  هک  دـعب  تیعقوم  هب  شهج  نیـشیپ و  تیعقوم  زا  ییاهر  ندـش و  کبـس  لماکت : یلازیال 
يارب هتـشذگ  دویق  زا  ییاهر  ندـش و  کبـس  هب  روتـسد  زا  تستراـبع  نآ  دوریم و  ریـسفت  دروم  يهلمج  رد  يرگید  لاـمتحا  دـشابیم .

لامتحا نیا  زا  دوصقم  هتبلا  دناهتـشگ . تیدبا  زیلهد  دراو  هتـشذگرد و  نادکاخ  نیا  زا  ام  زا  شیپ  هک  نایناوراک  زا  هتـسد  نآ  هب  ندیـسر 
هب ور  ناـیناوراک  عمجم  رد  دورو  زا  تستراـبع  یگدـنز  تیاـغ  فدـه و  هب  هجوت  موزل  اـب  روـظنم  هکلب  تسین ، گرم  هب  مدرم  کـیرحت 

قوفام یئوگ  هک  تسا  عیرـس  نانچنآ  تایدام ، قیالع  زا  اهر  کبـس و  رایـسب  نآ ، يالعا  فدـه  هب  یهاگآ  اـب  یگدـنز  تکرح  لاـمک .
تکرح هک  تسا  نآ  لیلد  هکلب  تسین ، تاـیح  نوناـق  فـالخ  یگدـنز ، ناـیاپ  هب  ور  تکرح  رد  تعرـس  نیا  و  تسا . هتفرگ  رارق  ناـمز 

رشب و دارفا  يهمه 
ناـهج هاگتـسد  گـنهآ  ناـیاپ  هک  یهلا  هاگـشیپ  رد  نتفرگ  رارق  يارب  تسا  یلکـشتم  تقیقح  کـی  تیدـبا ، يهناتـسآ  رد  ناـنآ  روضح 

. دومن ریسفت  زین  رگید  روط  ار  قوف  يهلمج  تسا  نکمم  دشابیم . شالت  كرحت و 

نانکش تعیب  شهوکن  رد  هبطخ 022-

هحفص 17] ]
دوخ بزح  کیرحت  هب  تسد  ناطیش  دیشاب ، هاگآ   ) هبلج بلجتسا  هبزح و  رمذ  دق  ناطیشلا  نا  الا و  مود  تسیب و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

، میدش رکذتم  مهد  يهبطخ  ریسفت  رد  هک  نانچ  وا  بزح  ناطیش و  تسا ) هدومن  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  تیصخشیب  ناگتخابدوخ  هدز و 
، صاخ رتفد  هرادا و  بزح و  یلومعم  ياهیدـنبهورگ  صخـشم و  سابل  صوصخم و  تمالع  اـب  ناطیـش  بزح  ماـن  هب  یبزح  اـیند  نیا  رد 

نداد بیرف  لوغـشم  ینورب  يهراما  سفن  دننام  دنراد و  قحت  دنتـسین ، یکیریف  ياهدومن  ياراد  هک  نیطایـش  ناطیـش و  هتبلا  درادن . دوجو 
ياهیدیلپ هدوب و  سنالانیطایش  هک  دراد  دوجو  يرگید  نیطایش  دننجلا . نیطایش  نانیا  دنشابیم ، نانآ  يارب  تافارحنا  نتـسارآ  نایمدآ و 

تسنیا دنراد ، سنا  نیطایـش  هک  یفاضا  رطخ  تسین . نانآ  زا  رتمک  دنـشابن ، نج  نیطایـش  زا  رتشیب  رگا  نانآ  ياهیزابلغد  اهیراکبیرف و  و 
زا ار  مدرم  دنهدب و  ناشن  ادخ  هب  برقت  دنهدب . ماجنا  ار  دوخ  رگناریو  ياهراک  یناسنا ، يهفایق  شیامن  اب  دنناوتیم  دنناسنا و  عونمه  هک 
اب ار  اهناسنا  ياپ  تسد و  ات  دنهدرـس  يدازآ  دایرف  دـننایورب . ار  نوگانوگ  ياهمتـس  ياههشیر  ات  دـننزب ، مد  تلادـع  زا  دـننک . رود  ادـخ 

لست ار  مدرم  دننزب و  تیناسنا  ناسنا و  زا  داد  دندنبب . یگدرب  ریجنز  نیرترابنارگ 
وگروز نادنمتردق  میدقت  یتسد  ود  دنروآرد و  ییاههلیسو  تروص  هب  ار  نانآ  ای  هدومن ، نتـشیوخ  ياهیهاوخدوخ  سوه و  يوه و  می 

دنلـصایب و ینازغم  کبـس  دـنوشیم  عـمج  نیطایـش  نیا  رود  هک  ناـنآ  دـنراد . اـهیهابت  ملظ و  یلـالد  رد  ناوارف  یتراـهم  ناـنیا  دـنیامن ،
جاوـما زا  یحبـش  زج  دـنرادن ، ياهشیدـنا  زاـس . توغاـط  یناـشارت  تب  هتفر و  تـسد  زا  لـصاح  یناـگتخوسنمرخ  اـصعیب و  یناـیانیبان 

یتسه نانآ  روظنم  هک  دـننادیم  همه  زا  رتهب  دوخ  میتسه ، ام  دـنیوگب : دـنهدب و  تبـسن  دوخ  هب  ار  یتسه  رگا  دوخ . نازاتـشیپ  يهشیدـنا 
هدیـشک یئوس  هب  یئوس  زا  دـنبلج ، ناـنیا  دـنربیم . راـک  هب  ار  میتـسه  اـم  تسه ، زاتـشیپ  ياـج  هب  ناـنآ  و  دوخ ، یتـسه  هن  تسا ، زاتـشیپ 

هچ دننادب و  هچ  نانآ  يهرابرد  سنا  نیطایش  ات  هکلب ، تسین ، ناشدوخ  هب  دنتسم  دننکیم ، لاغـشا  یناگدنز  رد  هک  ار  یتیعقوم  دنوشیم .
دوخ ياههنایـشآ  هب  متـس  ات   ) هباصن یلا  لـطابلا  عجری  هناـطوا و  یلا  روجلا  دوعیل  دـننارگد . لاـب  رپ و  یلاـب  رپیب و  اـب  موق  نیا  دـنهاوخب .

داضتم تکرح  ود  هک  یـسک  تسا  هعماج  هب  تافارحنا  متـس و  ندـنادرگرب  يارب  ناـنیا  شـالت  دـسرب ) شباـصن  دـح  هب  لـطاب  ددرگرب و 
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ذگرس رد  رظن  راهظا  قح  دریگب ، یخوش  هب  ار  ود  نآ  دهدن و  رارق  هجوت  دروم  ار  خیرات  رد  هنارگدادیب  هنارگداد و 
ات يولوم  روص  خـفن  ات  دوریم  قیالخ  رد  روش  بآ  نیریـش و  بآ  نیا  تسگر  گر  هک : تسا  تقیقح  کی  نیا  درادـن ، ار  يرـشب  تش 

. تشاد دـهاوخ  هـمادا  داـضتم  تـکرح  ود  دراد ، دوـجو  يروحمناـسنا  كرد  ییارگقـح و  اـت  دراد ، دوـجو  یهاوـخدوخ  یتـسرپاوه و 
یتسه يالعا  گنهآ  زا  یئازجا  ار  نارگید  دوخ و  هک  لوقعم  تایح  ندروآ  دوجوب  رد  تایح  كالهتـسا  وپاکت و  شالت و  رد  ینارمدار 

. دنوریم ورف  اههودنا  رد  دنیرگیم و  نارگید  طوقس  یکیرات و  رب  دنشاب ، هتشادن  هودنا  هیرگ و  يارب  ياهلیـسو  جیه  رگا  دننکیم ، یقلت 
تشذگ رب  دنروخب ، یفسات  غیرد و  رگا  داد . لدع و  ياهرذب  نتشاک  يارب  رگید  یتسد  دنراد و  يرگدادیب  ياههشیر  ندنک  يارب  یتسد 

، تسا لوقعم  تایح  هک  یمدآ  یعقاو  قوشعم  رگا  نانآ  يهدیقع  رد  تسا . ناناوتان  زا  یقح  ندـش  لامیاپ  يارب  هکلب  تسین ، رمع  نایلاس 
دـش هارمه  اهزوس  اب  اهزور  دـش  هاگیب  اهزور  ام  مغ  رد  اهبـش - اهزور و  ندـش  يرپس  زا  كاب  هچ  تفاـی  دـهاوخ  همادا  هدرک  ادـیپ  ققحت 

یگدـنز و يالعا  فدـه  هک  نادرمدار  نیا  لباقم  رد  يولوم  تسین  كاپ  وت  زج  هکنآ  يا  نامب  وت  تسین  كاـب  ور  وگ  تفر  رگ  اـهزور 
نانوچ هک  دـناهدومن  لاغـشا  ار  یگدـنز  زین  درخبان  یناراکهبت  دـنراد ، ناشزیچان  ياهدـبلاک  نورد  رد  ار  یتسه  كرحت  ییاـهن  تمکح 

شافخ
نآ هب  یهاگ  یتح  نامرـشیب  نیا  دـنرادن . متـس  روج و  تاملظ  شرتسگ  زج  یئوزرآ  فدـه و  هدوب  اههنوگ  باـتفآ  باـتفآ و  نمـشد  نا 
ریز هک  شوم  نآ  دـننامه  دـنزیرگیم ، نایرون  رون و  زا  ازفاراک  ناراکبان  نیا  ناشباتفآ !! اب  ینادرمدار  دنهدیمرـس - اهیزوسلد  نادرمدار 

یناملظ يالبال  هب  گرم ، زا  زیرگ  تدش  تعرـس و  هب  دباتیم ، نآ  زا  یئانـشور  هک  دسرب  ياهنزور  هب  هک  یهاگ  ره  دنکیم و  ار  اهکاخ 
يارب ناتـسرپ  تملظ  نیا  دزاس ، نشور  كاپ و  ار  دوخ  ياضف  شناربهر  يراکادـف  يهلیـسو  هب  ياهعماج  رگا  دـنزیرگیم . اهکاخ  ناـمه 

هراومه هک  مینکن  شومارف  مه  ار  لصا  نیا  دـنتفایم . ندـنکناج  هب  دـنچیپیم و  دوخ  رد  هعماج  ياضف  ندومن  کیرات  نتخاـس و  هدولآ 
نییعت دـناهتفرگ ، رارق  ناـشیورایور  هـک  ینادرمدار  تراـهط  تـمظع و  اـب  تـسرپ ، تـب  رگناریو و  ياـهناسنا  يدـیلپ  طوقـس و  يهـجرد 

رد یلع  يـالاو  ماـقم  تخانـش  زج  ع ،)  ) بلاـطیبا نب  یلع  تموکح  نانکـشنامیپ  يدـیلپ  تحاـقو و  يهجرد  تخانـش  يارب  ددرگیم .
يارب دـیرادنرب ، دوخ  ياهیناشفارون  زا  تسد  اههنوگیلع ، يا  امـش  اهرذوبا و  يا  امـش  تسین . زاین  دروم  تراهط ، تینارون و  تمظع و 

دناشف هم  ناوراک ؟ یهار  ددرگ ز  او  چیه  ناگس  يالالع  گناب و  زا  هکناز  كاب - هچ  نکشنامیپ  ناتفص  گس  وعوع  زا  امش  یناشفارون 
يولوم دنک  ینوزفا  بجاو  ار  رکـش  سپ  دـنک  نوزفا  یگکرـس  هکرـس  هکنوچ  دـنتیم  دوخ  تنیط  رب  یـسک  ره  دـنک  وعوع  گس  رون و 
قوفاـم هب  ماـگ  دوـخ ، ياهیراکادـف  وپاـکت و  رد  هک  امـش  تـسا ، امـش  ياـهيرتسگداد  اـهیناشفا و  روـن  دـنمزاین  تخـس  يرـشب  عـماوج 

رد هک  اش  دـیدنمهرهب ، رایتخا  یهلا  تفـص  زا  دازآ و  یهاوخدوخ  یتسرپ و  تذـل  کیرات  نادـنز  زا  هک  امـش  دیاهتـشاذگ ، اـهیرگهلماعم 
يهنحـص نارگیزاب  يزاب  زا  یمیب  هچ  دینکیمن ، يراذـگورف  یـشالت  شـشوک و  چـیه  زا  لامک ، يهنـشت  ياهناسنا  ناوراک  ندـنار  شیپ 

لقعت و ياهگر  ندـیرب  لوغـشم  دـیآ ، دورف  ناشکرات  رب  امـش  يهدـننکایحا  ریمـش  هکنآ  زا  شیپ  نانآ  دـیراد ، ناروحمدوخ  تسپ  تایح 
هک امـش  تشاد ، دـنهاوخن  رب  دـیراد ، تسد  رد  امـش  هک  لـماکت  نیبجنکـس  هشیـش  رب  نتخیر  هکرـس  زا  تـسد  ناـنآ  دنـشیوخ . نادـجو 

نیریش و بآ  نیا  تسگر  گر  يرآ : دیزیرب ، هشیش  نآ  رد  يرتشیب  رکش  لسع و  دینکشب ، ار  نآ  هدز و  نیمز  رب  ار  هشیش  نآ  دیناوتیمن 
دوخ یئامزآروز  يزاب و  نادیم  مرشیب  ناتفص  تسپ  نآ  هک  ار  نایمدآ  ياهناج  ات  دیشوکب  امش  روص  خفن  ات  دوریم  قیالخ  رد  روش  بآ 
امـش زا  رتشیب  لذر  ناتفـص  تسپ  تردق  هک  مه  هزادنا  ره  دبای و  همادا  هک  اجک  ره  ات  شکاشک  نیا  دیریگب . نانآ  تسد  زا  دـناهداد  رارق 

قیقح قح و  دشاب ،
يدـنچ هک  دنتـسه  يرادـیاپان  ياهفک  نوچ  اهزات ، تخات و  رازبا  اهتردـق و  يهمه  تسا و  امـش  روای  تسا  یتسه  نیداـینب  لـصا  هک  ت 
ياهلد رد  هک  فیعـض  جوم  کی  اهنت  يرآ  جوم ، کی  دنناوتان . نآ  ندرب  نیب  زا  رد  یلو  دنناشوپب ، ار  تقیقح  قح و  نآ  يور  دـنناوتیم 

و دیامن . یتسین  یهار  دزادنارب و  تقیقح  يور  زا  ار  ساسایب  رادیاپان و  ياهفک  نآ  دناوتیم  دشکیمرـس ، خیرات  هاگآ  ياهناسنا  يهمه 
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نم نایم  هن  دنریگب و  نم  رب  ار  نآ  هک  دناهدید  نم  زا  یفارحنا  هن  ادخ ، هب  دنگوس   ) افصن مهنیب  ینیب و  اولعجال  ارکنم و  یلع  اورکنا  ام  هللا 
رد دوب . هدرک  باـختنا  دوخ  يارب  ناـمثع  هثداـح  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یتیعقوم  دـناهداد ) رارق  مکاـح  ار  تلادـع  ناـشدوخ  و 

هتـشگ حرطم  نامثع  يهثداح  هتـشون ، هیواعم  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ییاههمان  رد  اصوصخم  دروم ، دـنچ  رد  هغالبلاجـهن  باـتک 
هن هداد و  روتـسد  نآ  هب  هن  تسا و  هدوـمن  تکرـش  ناـمثع  لـتق  رد  هن  نینموـملاریما  هک  دـیآیمرب  نینچ  دراوـم  يهمه  عوـمجم  زا  تسا .

ار نینموملاریما  تیعقوم  هک  دراوم  نآ  زا  یکی  دشاب . هتشاد  ترضح  نآ  هب  يدانـسا  نیرتمک  هک  تسا  هتـشاد  روبزم  يهثداح  هب  یتیاضر 
تشک هب  رگا  : ) تسا هدمآ  نینچ  هبطخ  نآ  رد  هک  تسا  مایس  هبطخ  درادیم ، نشور  تحارص  لامک  اب 

دـشاب هدرک  يرای  ار  وا  هک  یـسک  رگا  اما  مدوب . شروای  مدرکیم ، يریگولج  وا  لـتق  زا  رگا  مدوب ، شلتاـق  مدوب ، هداد  روتـسد  ناـمثع  ن 
تشاذـگ و اـهنت  ار  وا  هک  یـسک  و  مرتهتـسیاش . رتـهب و  تفاتـشن ، شکمک  هب  تشاذـگ و  اـهنت  ار  وا  هک  یـسک  زا  نم  دـیوگب  دـناوتیمن 

امش يارب  يرصتخم  تالمج  رد  ار  نامثع  عضو  نم  تسا . هدوب  نم  زا  رتهب  درک  يرای  ار  وا  هک  یـسک  دیوگب : دناوتیمن  درکن ، شکمک 
. دوب ياهتسیاشان  راک  نیا  تشاد و  مدقم  ناناملسم  رگید  رب  ار  دوخ  ماوقا  دیزرو و  دادبتـسا  ناناملـسم  یعامتجا  روما  رد  وا  منکیم : نایب 

ادخ يارب  دـیدرک و  امـش  هک  دوب  ياهتـسیاشان  راک  مه  نیا  دـیتخادنا و  هار  هب  دایرف  داد و  دـیدرک  یگدزباتـش  وا  يهرابرد  مه  مدرم  امش 
یمکح ادخ  يارب  نینچمه  داد و  حیجرت  ناناملسم  رگید  هب  ار  صوصخم  ياهقبط  دیزرو و  دادبتسا  هک  یسک  نآ  يهرابرد  تسا  یمکح 

نامثع لتق  رد  ار  نینموملاریما  صخـشم  تیعقوم  هناعطاق  تحارـص  اـب  قوف  تـالمج  ناروآربداـیرف ) ناگدزباتـش و  امـش  يهراـبرد  تسا 
ترـضح نآ  هب  ناوتیمن  نامثع  لتق  يارب  ار  يدییات  کمک و  نیرتمک  یتح  تسا ، هدادن  لتق  هب  روتـسد  نینموملاریما  دـهدیم . حیـضوت 

هتفر و نامثع  يهناخ  هب  راب  دنچ  مالسا ، خیرات  نارظنبحاص  رگید  دیدحلایبا و  نبا  ياههتفگ  قباطم  هکلب  داد . تبسن 
هراومه ناورم  هک  نیا  اب  تسا و  هدرک  داهنشیپ  نامثع  هب  ار  تالکـشم  يهراچ  هار و  ترـضح  نآ  هدمآ و  نینموملاریما  هناخ  هب  نامثع  ای 

نامثع راک  حالصا  رد  ماگ  یهاوخریخ  تیاهن  رد  ترضح  نآ  زاب  درکیم ، یثنخ  نامثع  يهرابرد  ار  نینموملاریما  ياهییوجهراچ  يهمه 
قرفتم دادیم ، نامثع  هک  یحالـصا  يهدـعو  اب  ار  اـهنآ  هدرک و  اـهوگتفگ  ناـمثع  ناگدننکهرـصاحم  اـب  نینموملاریما  نینچمه  دومنیم 

هک یناسنا  لـماوع  کـیرحت  اـب  زاـب  درکیم ، ساـسحا  ناـمثع  هب  ار  دوخ  حـیاصن  ریثاـت  مدـع  نینموملاریما  هک  لاـح  نیا  اـب  تسا . هدومن 
رد هک  هغالبلاجـهن  تـالمج  زا  یـضعب  رد  تشادیمنرب . هناـهاوخریخ  تیلاـعف  زا  تـسد  درکیم ، يربـهر  ار  ع )  ) نینموـملاریما یگدـنز 

حیـضوت تسا . هدومرف  دزـشوگ  ناـمثع  نوخ  زا  اهتـسد  نیرتکاـپ  ار  دوخ  ياهتـسد  نینموملاریما  درک ، میهاوخ  ریـسفت  هدـنیآ  ياـههبطخ 
نینموـملاریما ریـسفت : دروـم  يهلمج  ود  ریـسفت  هب  میزادرپیم  نوـنکا  درک . میهاوـخ  حرطم  مایـس  يهـبطخ  ریـسفت  رد  ار  قوـف  تـالمج 

( دناهداد رارق  مکاح  ار  تلادع  ناشدوخ  نم و  نایم  هن  دنریگب و  نم  رب  ار  نآ  هک  دناهدید  نم  زا  یفارحنا  هن  ادخ ، هب  دنگوس  : ) دیامرفیم
دناهتخادنا هار  هب  ریوزت  روز و  رز و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ياهناهب  ار  نامثع  ندش  هتشک  هک  نانکشنامیپ  نیا 

اهریبدت و تاکرح و  نیا  رد  هک  ناشناوریپ  نانکشنامیپ و  نیا  دنریگب . نامثع  يهثداح  رد  نم  زا  ياهتسیاشان  راک  نیرتمک  دناهتـسناوتن  ، 
نداد هولج  هجوم  يارب  اـهیراکهزیر  یجنـسهتکن و  چـیه  زا  دـنزادنایم و  راـک  هب  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  شوه و  یمدرمدـض  ياـهکیرحت 
نامثع يهثداح  رد  نینموملاریما  زا  میقتـسم  ریغ  هچ  رگا  یتلاـخد  كدـنا  رگا  دـننکیمن ، يراذـگورف  دـنزرویمن و  تلفغ  دوخ  ياـعدا 

ماقم و قاشع  رگید  هیواعم و  هک  ساسایب  کسمتـسم  اهنت  دـنتخادنایم . هار  هب  دنتـسم  دایرف  داد و  هداد  رارق  كردـم  ار  نآ  دـندیدیم ،
نینموماریما نوماریپ  دـناهدرک ، تکرـش  نامثع  لتق  رد  هک  ناـنآ  هک  دوب  نیا  دـندوب ، هتفرگ  تسد  هب  ربخیب  ادـخ  زا  ناتـسرپدوخ  هاـج و 

مالسلاهیلع نینموملاریما  نوماریپ  هک  یناسک  دراد . دوجو  رایسب  توافت  نایضاران  ناگدننک و  تکرـش  نایم  الوا  دناهتفرگ ! ار  مالـسلاهیلع 
رایـسب تیرثکا  ناـمثع  يرادـمامز  شور  زا  نایـضاران  هتبلا  وا . لـتق  رد  ناگدـننک  تکرـش  هن  دـندوب ، ناـمثع  زا  نایـضاران  هورگ  دـندوب ،
یقطنم هدننکعناق و  خساپ  اهراب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ایناث  ع )  ) نینموملاریما ناراداوه  اهنت  هن  دوب ، یمالسا  عماوج  يهمه  زا  ریگمشچ 

اق قطنم و  هب  یئاونش  شوگ  ناورجک  نانکشنامیپ و  یلو  دوب ، هداد  کسمتسم  نآ  هب 
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نیا يهرابرد  يرواد  لصف و  لح و  تسا ، یئانج  ياهدیدپ  هب  طوبرم  ییاضق و  يهلئـسم  کی  نیا  دومرفیم : نینموملاریما  دنتـشادن . نون 
هب بجوم  دـیاهدرک ، هناهب  ار  نامثع  نوخ  هک  امـش  دوخ  ینعی  دـیزادنایم . ریخات  هب  شاشتغا  داجیا  يرگلالخا و  اب  امـش  دوخ  ار  هدـیدپ 

ار یمالـسا  عماوج  رگید  فرط  زا  میهاوخیم ، ار  نامثع  نالتاق  تازاـجم  اـم  دـیئوگیم  فرط  کـی  زا  اریز  دـیتسه ، وا  نوخ  نتفر  ردـه 
هب رظن  اـب  تـفگ : ناوـتیم  دـیناشنیم . هایـس  زور  هـب  ار  یمالـسا  عـماوج  دـیزادنایم و  هار  هـب  اـهیزاب  بزح  اهیدنبهتـسد و  دـیناروشیم ،

ار نانآ  دریگب و  ار  نامثع  یقیقح  نـالتاق  نینموملاریما  هک  دـندوبن  رـضاح  زگره  دنتـشاد ، رظن  رد  هیواـعم  نانکـشنامیپ و  هک  يدوصقم 
لقادح ای  دوب ، هتـشگ  نامثع  نوخ  هب  هدولآ  میقتـسمریغ  هچ  میقتـسم و  روط  هب  هچ  هک  ییاهتـسد  اریز  دـناسرب ، دوخ  يازج  هب  همکاحم و 
هکنیا يهفاضا  هب  دندوب . هدرک  اپرب  ار  نافرحنم  نانکـش و  تعیب  يهلئاغ  هک  دندوب  یناسک  نامه  دنتـشاد ، نامثع  ندش  هتـشک  هب  تیاضر 

رد نینموملاریما  يراکشزاسان  يرگداد و  زا  نانآ  هک  دنکیم  تابثا  یبوخ  هب  نافرحنم  نانکـشنامیپ و  قباوس  رادرک و  راتفگ و  عومجم 
هک نامثع  نالتاق  یعطق  صیخشت  ددص  رد  نانآ  دندوب و  هداتفا  تشحو  هب  لطاب  نتخاس  وحم  قح و  يارجا 

هیبشت زارد  شیر  يدوهی  درم  کـی  هب  ار  ناـمثع   ) ار لـثعن  نیا  دیـشکب  ( ) ـالثعن هللا  لـتق  ـالثعن  اولتقا  : ) دـنتفگیم هثداـح  زا  شیپ  اـت  دوخ 
لح و یعقاو  یمالسا  یقطنم و  روط  هب  ار  نامثع  ناتساد  دنتساوخیم  نکشنامیپ  نایعدم  رگا  دناهدوبن . دشکب ) ار  لثعن  ادخ  دندرکیم )

نینچ هب  زگره ، نانآ  دـندرکیم . لیلحت  هیزجت و  هنالداع  هثداـح ، نآ  ربارب  رد  ار  نینموملاریما  یقیقح  تیعقوم  تسیاـبیم  دـنیامن  لـصف 
تالمج رد  هبطخ  نیمه  رد  درک . میهاوخ  حرطم  هدـنیآ  ياههمان  اههبطخ و  رد  ار  نامثع  ناتـساد  رد  يرتشیب  حیـضوت  دـنتخادرپن . يراک 

ریز رارق  هب  هک  تسا  هدمآ  نانکشنامیپ  اب  ناتساد  نآ  يهطبار  نامثع و  ناتساد  ربارب  رد  نینموملاریما  تیعقوم  هب  يرتشیب  تحارص  يدعب 
زا ار  نآ  دوخ ، هک  دـننکیم  هبلاطم  نم  زا  ار  یقح  نادرخبان ) نآ   ) هوکفـس مه  امد  هوکرت و  مه  اقح  نوبلطیل  مهنا  ناـمثع و  نوخ  تسا :
اربم ناسنا  ندرگ  هب  یمرج  نتخادنا  نانکـشنامیپ  هک  اجنآ  دناهتخیر  نیمز  رب  ار  نآ  دوخ  هک  دنهاوخیم  نم  زا  ار  ینوخ  دـناهدرب و  نیب 

نیرتوگتسار هک  یسک  تداهش  تسا  نیا  خیرات ، درم  نیرتوگتسار  تداهش  تسنیا  دنهدیم  رارق  رگید  یمرج  باکترا  يارب  ياهلیسو  ار 
ا يرآ ، دوریم . رامش  هب  وا  بتکم  نادرگاش  زا  یکی  يرافغ  رذوبا  ینعی  اهناسنا 

ورف اههلئاغ  اهبوشآ و  رد  ار  شیگدـنز  نارود  يهمه  شـصولخ  قدـص و  تلادـع و  هک  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  تداهـش  تسنی 
نم زا  ار  ینوـخ  دـناهدرب و  نیب  زا  ار  نآ  دوـخ  هک  دـننکیم  هبلاـطم  نم  زا  ار  یقح  نادرخباـن  نآ  دـهدیم : تداهـش  نینچ  وا  دوـب . هدرب 

ار یـسک  ایآ  هک  میـسرپب  نانآ  زا  هدومن ، عمج  اج  کی  رد  ار  عماوج  ياهناسنا  يهمه  دیاب  دناهتخیر . نیمز  رب  ار  نآ  دوخ  هک  دنهاوخیم 
ماقم هاج و  زا  نینموملاریما  زا  رتنازیرگ  ار  یسک  ایآ  دیراد ؟ غارـس  تسا ، هعیبطلاقوف  نایاوشیپ  فیدر  رد  هک  نینموملاریما  زا  رتوگتـسار 

زا رتنازیرگ  نینموملاریما و  زا  رتوگتسار  تقیقح  قح و  هب  دنگوس  زگره ، هن  دیاهدید ؟ ای  هدینـش  يرگتـسایس  مان  هب  يزابلغد  تورث و  و 
زراـب يهنوـمن  نیا  راـتفگ  تداهـش و  رگا  تسا ، نینچ  هک  لاـح  تـسا . هدـشن  هدـید  خـیرات  رد  يزاـبلغد  تورث و  ماـقم و  هاـج و  زا  وا 

نادنمدرخ نارایشه و  زا  کی  چیه  دسریم  رظن  هب  دوب ! دهاوخن  دیدرت  لباق  یسک  هچ  راتفگ  تداهـش و  دوش ، یقلت  كوکـشم  تیناسنا ،
نوخ هب  نینموملاریما  تسد  ندـش  هدولآ  لامتحا  یتح  تسا ، هتـشاد  یعالطا  نامثع  يرادـمامز  تشذگرـس  ناتـساد و  زا  هک  نارود  نآ 

عم نانکشنامیپ و  ياهتیلاعف  اعدا و  رد  هداس  لیلحت  هیزجت و  کی  اب  تسا . هدادن  روطخ  دوخ  نهذ  رد  مه  ار  نامثع 
تساـیر و دنتـساوخیم  نادرخباـن  هک  دوب  یئاـنبم  نینموـملاریما  ندرک  دادـملق  رـصقم  هک  دوـشیم  تاـبثا  یبوـخ  هب  هدرپ ، تشپ  زا  هیوا 

یتسرپ تسایر  ياهتیانج  مرج و  بکترم  ات  دزادنیب  اربم  ناسنا  کی  ندرگ  هب  ار  یمرج  ینعی  دننک . راوتـسا  نآ  يور  ار  دوخ  يرادـمامز 
رگا  ) مهـسفنا یلعل  مهتجح  مظعا  نا  مهدنع و  الا  هعبتلا  امف  ینود  هولو  اوناک  نئل  هنم و  مهبیـصن  مهل  ناف  هیف  مهکیرـش  تنک  نئلف  دنوش .

نتـشک يدـصتم  دوخ  رگا  تسا و  نادرخبان  نآ  ریگنابیرگ  وا  نوخ  زا  یمهـس  ماهدـیزرو ، تکرـش  ناـنآ  اـب  ناـمثع  نوخ  نتخیر  رد  نم 
ار هلئـسم  نیا  امـش  دشابیم .) ناشدوخ  ررـض  هب  دـنروآیم ، هک  لیلد  نیرتگرزب  و  تسا . نانآ  دوخ  ریگیاپ  لتق  صاصق  دـناهدوب ، نامثع 

شریشمش متفرگیم و  ار  وا  ولج  درکیم  هلمح  هک  سک  ره  متـسشنیم  نامثع  يهناخ  رد  زور  بش و  نم  تسیابیم  هک  دیـشکیم  شیپ 
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، هیواعم يا  قح ، زا  نیفرحنم  يهتسدرس  يا  نانکشنامیپ و  يا  متـسه ! وا  نوخ  کیرـش  سپ  مدرکن ، ار  راک  نیا  نوچ  و  متـسکشیم ، ار 
میلـست امـش  رگم  دیتخانـشیمن ؟ ار  نامثع  امـش  رگم  دـیدوب ؟ هتفر  باوخ  هب  دوب ، هرـصاحم  رد  نامثع  هک  اهبـش  اـهزور و  نآ  امـش  رگم 

سد ار  وا  یهاوخنوخ  زورما  هک  امش  درذگیم ؟ هچ  نامثع  يهناخ  نوماریپ  رد  هک  دیتشاد  عالطا  ایآ  دیدوب . هتشگن  وا  يرادمامز 
وگتفگ هب  ناگدننکهرـصاحم  اب  تلع  هچ  هب  دـینکیم ، یفرعم  یمالـسا  عامتجا  رد  ذوفن  ياراد  رظنبحاص و  ار  دوخ  دـیاهداد و  رارق  زیوات 

ذوفن و نیا  هثداح  نیمادـک  رد  دـیدرکن ، هدافتـسا  گرزب  يهثداـح  نآ  رد  دوخ  ذوفن  زا  هک  امـش  دـیتخاسن !؟ قرفتم  ار  ناـنآ  دیتسـشنن و 
!؟ متفرن ناگدننکهرصاحم  نتخاس  قرفتم  لکـشم و  لح  يارب  نامثع  يهناخ  هب  راب  دنچ  نم  رگم  تفر !؟ دهاوخ  راک  هب  امـش  یهاوخریخ 
نآ رد  ناگدننکهلمح  ریشمش  نتسکشن  رگا  دادن ؟ انف  داب  هب  ناورم  امش  ناتسدمه  تسدمه و  ارم  ياهییوجهراچ  اهششوک و  يهمه  رگم 

، دـشابن نم  مهـس  زا  رتدایز  رگا  نامثع  لتق  رد  امـش  مهـس  تسا ، هدوب  نامثع  لتق  رد  نم  تلاخد  لیلد  دوب ، هتـشذگ  راک  زا  راک  هک  زور 
سپ دیتسه ، نامثع  يهثداح  نانامرهق  امـش  دوخ  هک  دینک  لوبق  دیریذپب و  ار  تیدـبا  تیلوئـسم  دـیزروب و  فاصنا  مه  رگا  تسین . رتمک 

ناـشدوخ ررـض  رب  دـنروآیم  هک  یلیلد  نیرتـگرزب  و   ) دـیامرفیم هک  هلمج  نآ  ياـنعم  تسنیا  دـیریگب . هدـهع  هب  دوخ  مه  ار  نآ  جـیاتن 
ار یتعدب  تسا و  هدیرب  دوخ  ریـش  زا  ار  نانآ  هک  دنکمیم  یناتـسپ  زا  نانآ   ) تتیما دق  هعدب  نویحی  تمطف و  دق  اما  نوعـضتری  دشابیم )

رد ت هغالبلاجهن  نیحراش  زا  یضعب  تسا ؟ هتشاد  ییاههشیر  هچ  نانکشنامیپ  ناتساد  تسا ) هدرم  هک  دننکیم  هدنز 
نامثع لتق  ناتساد  رد  ار  یئایاضق  نانکشنامیپ  هک  تسنیا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  هک  دناهدرک  نامگ  نینچ  قوف  هلمج  ود  ریـسف 
حیحص رظن  هب  ریسفت  نیا  دناهتفر . نیب  زا  هدش و  هنهک  دنهدیم ، رارق  دوخ  چوپ  ياعدم  تابثا  يارب  يزیواتـسد  ار  اهنآ  دنـشکیم و  شیپ 
قطنم رظن  زا  دـندروآیم ، شیپ  هک  ار  یئایاضق  لیالد و  دوب و  حیحـص  دـندادیم  تبـسن  نینموملاریما  هب  هک  یمرج  رگا  اریز  دـسریمن ،

دیدجت رکذت و  يهرابرد  تعدب  حالطصا  نینچمه  تشادن و  ترـضح  نآ  ندوب  مرجم  رد  يرثا  نامز  تشذگ  تشاد ، تیعقاو  یمالـسا 
هک تفگ  ناوتیم  نانیمطا  اب  تهج  نیمه  هب  دـسریمن . رظن  هب  حیحـص  نامثع ، ناتـساد  رد  هتفایققحت  ياهدادـیور  ثداوح و  یئوگزاـب 

تابصعت راکنا و  اعدا و  گنج و  حلص و  رد  تیلهاج  نارود  زیمآتقامح  قالخا  اهتنس و  ردام ) ( ) ما  ) زا مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم 
هک تـسا  یلهاـج  ماـکحا  یقطنمریغ و  تابــصعت  روـما و  ناـمه  تعدـب  زا  دوـصقم  نـینچمه  دـشابیم و  کـلذ  ریغ  یلیماـف و  يداژن و 

دننام مالـسا  ردص  ياهتیـصخش  زا  يدارفا  تیدودحم  هب  رظن  اب  طابنتـسا  نیا  دندوب . هتخادنا  هار  هب  نیفـص  لمج و  يهلئاغ  ناگدـننکاپرب 
رک ذوفن  نانآ  یناور  حوطس  يهمه  رد  یمالسا  دیاقع  ینابم  هک  دادقم ، رسای و  نب  رامع  يرافغ و  رذوبا  یسراف و  ناملس 

دنتـساوخیمن ای  دـندوب ، هتـسناوتن  ناـمز  نآ  مدرم  ریگمـشچ  تیرثکا  دودـحم ، دارفا  نیا  زا  رظن  عطق  اـب  و  تسا . حیحـص  ـالماک  دوب ، هد 
هک تسنیا  هلئـسم  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تیلهاج  هب  مالـسا  زا  لوحت  دـنروایب . نوریب  ناشناور  قامعا  زا  ار  تیلهاج  ياههشیر 

بلقنی نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و  تسا : هدومن  هراشا  نآ  هب  دـیجم  نآرق 
یناربماـیپ وا  زا  شیپ  هـک  ادـخ  فرط  زا  ياهداتـسرف  زج  ص )  ) دـمحم تـسین   ) نیرکاـشلا هللا  يزجیـس  ائیـش و  هللا  رـضی  نـلف  هیبـقع  یلع 

دز و دهاوخن  ادخ  رب  يررض  ددرگرب ، بقع  هب  هک  سک  ره  دیدرگیمرب و  بقع  هب  دوش  هتشک  ای  دورب  ایند  زا  وا  رگا  ایآ  دناهتـشذگرد ،
ادـخ میدروآ ، نامیا  ام  : ) دـنیوگیم هک  بارعا  ياعدا  ربارب  رد  رگید  ياهیآ  رد  نینچمه  داد ) دـهاوخ  شاداپ  ناراذگرکـش  هب  دـنوادخ 
تلاق ( ) تسا هدـشن  لخاد  امـش  ياـهلد  رد  ناـمیا  زونه  دـیاهدیورگ و  مالـسا  هب  هکلب  دـیاهدرواین ، ناـمیا  امـش  وگب : ناـنآاب  دـیامرفیم :

يهرابرد ثیدح  دودح 9  رد  يراخب  حیحص  باتک  رد  مکبولق ). یف  نامیالا  لخدی  امل  انملسا و  اولوق  نکل  اونموت و  مل  لق  انما  بارعالا 
! بیجا یلا م  و  اعد ! نم  یعادلا ! هبیخ  ای  تسا . هدش  لقن  بقع  هب  مالسا  ردص  مدرم  زا  ياهدع  تشگزاب 

هتفریذپ وا  زا  هک  یحیقو  توعد  هچ  و  تسیک !؟ هدننک  توعد  اتفگـش ، مرـشیب . يهدننک  توعد  نیا  غارـس  هب  يدـیمون  یئاوسر و  يا  ایب  )
یئاوسر و زج  یبیـصن  هچ  عاـمتجا  رد  داـسف  رـش و  هب  ناگدـننک  توعد  يارب  دـنکیم !؟ هچ  هب  توعد  و  تسیک ؟ هدـننک  توـعد  دـش )!
اههسوسو و اب  ار  نآ  هک  ناشدوخ  شیپ  یئاوسر  تشاد ؟ عقوت  ناوتیم  نادـنمدرخ  نارایـشه و  ياهلد  رد  ناـنآ  توعد  ذوفن  زا  يدـیمون 
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ياراد هک  يرـشب  خیرات  رد  یئاوسر  هعماج ، نادجواب  كاپ و  ياهناسنا  دزن  رد  یئاوسر  ددـنبیم ، اهنآ  اب  ار  دوخ  مشچ  هک  یئاهیرگهلیح 
یناور عضو  رد  دیشیدنیب ، رتشیب  ناگدننک  توعد  يهرابرد  مدرم  يا  اناوت . اناد و  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  یئاوسر  تسا ، نادجو  نیرتساسح 

ایآ دینیبب  و  دینارذگب ، رظن  زا  ار  ناشتـشذگرس  قباوس و  دیهدب ، رارق  یـسررب  دروم  ار  ناشناهاوخاوه  دـییامن . یـسررب  نانآ  ياهنامرآ  و 
ار هعماج  ياهناسنا  توعد  یگتـسیاش  ات  دناهدرک ، توعد  تلادع  لامک و  دشر و  هب  ار  ناشدوخ  رابکی  يارب  یتح  ناگدننک  توعد  نیا 

يانعم نانآ  ایآ  دینیبب  دیـشیدنیب و  تسرد  ناگدننک  توعد  نیا  تیـصخش  يهرابرد  ام !؟ لابند  دیئایب  اهناسنا ، يا  دـنیوگب : هدرک و  ادـیپ 
ساسحا هب  دننکیم ، توعد  هچ  هب  ار  امش  اهریبز  هحلط و  نیا  دننادیم ؟ ار  اهنآ  یتایح  تیمها  دهعت و  تیلوئسم و 

یتیلوئـسم نیرتمک  دندرک و  ضقن  دندوب ، هتـسب  نم  اب  هک  ار  يرادمامز  نامیپ  هک  دنتـسین  نانیا  رگم  دهعت !؟ هب  ندوب  دـنبیاپ  تیلوئـسم و 
يهرابرد هک  تفرگ  دیهاوخ  ار  هجیتن  نیا  دیـشیدنیب  هنارایـشه  ناگدننک  توعد  نیا  يهرابرد  رگا  دـندرکن . ساسحا  دـهعت  نآ  يهرابرد 

هک دراد  ار  شزرا  نامه  ناسنا  ناـنآ ، يروحمدوخ  ربارب  رد  و  دنـسانشیمن ، تیمـسر  هب  دوخ  زج  ار  يزیچ  ار و  یـسک  ناروحمدوخ  نیا 
الاب يارب  یئاهنابدرن  ای  ریدـخت و  يهلیـسو  ای  تسا و  ضحم  تالایخ  ای  نانآ  يارب  لوصا  نیا  هکنانچ  کلذ . ریغ  لامک و  نوناـق و  قح و 

هک تسا  یسک  ای  هدشریدخت و  ازفالایخ و  یلایخ و  دوجوم  نانآ  يارب  تسا ، لوصا  نآ  زا  ياهتفای  مسجت  هک  یناسنا  نینچمه  نم ، ندرب 
نم و   ) مهیف هملع  مهیلع و  هللا  هجحب  ضارل  ینا  و  دـننینچ . دوخ  نوچ  تسا ! هداد  رارق  نتـشیوخ  نم  ندرب  الاب  يارب  ینابدرن  ار  لوصا  نآ 

هک یـشمارآ  نیرخآ  نیلوا و  مهدیم ) تیاضر  دـنراد ، هک  یعـضو  رد  يدـنوادخ  ملع  هب  ناراکبان و  نآ  يهرابرد  يدـنوادخ  تجح  هب 
تاغیلبت و زا  ار  هعماج  ياضف  اهیزادرپرکم  اهیرگهلیح و  اب  وگروز  نایارگلطاب  هک  هاگنآ  دـنراد  وگروز  نایارگلطاب  ربارب  رد  نابلطقح 

نیامنیم ریخست  ار  ناحولهداس  ياهنادجو  لوقع و  دنزاسیم و  مومسم  امنقح  ياهلطاب  تاکیرحت و 
تلادـع و هک  روحمناسنا  نابلطقح  دـنریگیم و  دوخ  رایتخا  رد  ار  هعماج  ناوراک  نوئـش  يهمه  امنربهر  ناـنزهار  هک  ماـگنه  نآ  رد  د ،

ناشدوخ زج  ار  روحمناسنا  نابلطقح  يهلاـن  هک  یتقو  دـننیبیم ، دوباـن  وحم و  مدرم  ياهنادـجو  لوقع و  ندـش  هریت  لاـبند  رد  ار  نوناـق 
شمارآ ثعاب  دناوتیم  یلماع  هچ  دشاب ، هتشادن  دوجو  ناشهدیدجنر  نورد  زج  نانآ ، سفنت  يارب  اضف  نیرتهب  دونشیمن و  رگید  یـسک 
رـساترس هک  دـشاب  ینوگانوگ  ياهمتـس  جاوما  يوگخـساپ  دـناوتیم  زیمآرارـسا  یلماع  هچ  رتیلک ، روطب  دـشاب ؟ هدوب  ناگدـیدجنر  نیا 

یباداش و یشوخرس و  یگدنز ، قوقح  زا  تیناسنا  ناسنا و  هار  يراکادف  تلیـضفاب و  مدرم  تیمورحم  تسا ؟ هتفرگ  ارف  ار  يرـشب  خیرات 
جیاتن نتفر  ردـه  تفـص ، یلوایکام  ناـیوگروز  راـشف  رد  اهدادعتـسا  اـهدرایلیم  نتـشگ  یثنخ  تریـس ، لذر  ناتفـص  تسپ  زیخ  تسج و 

یهآ دوش و  هتخیر  نانآ  هرابرد  یکشا  هک  دنهدب  یلاجم  هک  نیا  نودب  ینالضع ، يرکف و  ياهراک  تروص  رد  اهناسنا  تایح  كالهتسا 
اهیـشکقح و همه  نیا  نتفر  رده  هک  دهدب  هزاجا  دوخ  هب  هک  مرادـن  غارـس  ار  يرادـیب  نادـجو  چـیه  نم  دوش . هدیـشک  ناشرازم  رب  رثوم 

هداد ام  هب  هک  یناوارف  ياهـسرد  اب  یتسه  ناهج  مظن  هک  تسا  ینوناق  لمعلاسکع  لمع و  دریذـپب . ار  نکناینب  ياهمتـس  اـهیئوگروز و 
، تسا

يارب زیچاـن  ياهمدـقم  دوشن  عیاـض  هدـکیم  نیا  رد  كاـخ  فک  کـی  دـننک  هداـب  حدـق  اـییم  مخ  اـی  وبـس  اـی  تسا : هدوـمن  میلعت  اـم  رب 
. دـنرادن مه  هظحل  کی  يارب  ولو  ار  نتـشیوخ  اب  ندـش  يورایور  تردـق  نانآ  هک  تسا  نامه  ناگهشیپمتـس ، ياهیراکبان  لـمعلاسکع 

نانآ يارب  ار  يدبا  باذـع  هک  تسا  ياهظحل  نیا  دـنریگب . رارق  يورایور  نتـشیوخ  اب  هظحل  کی  هک  تسا  یفاک  ناراگمتـس  رفیک  يارب 
رب هک  تسا  يدـنوادخ  ملع  روحمناسنا  وجلامک و  ياـهناسنا  هاوختلادـع و  ناگتفایدـشر  یحور  شمارآ  لـماع  نیرتیلاـع  دـناشچیم .

هـشیدنا نایرج  کی  زا  اهناشکهک و  طاسبنا  ات  هتفرگ  تخرد  زا  زیچان  گرب  کی  طوقـس  تکرح و  زا  یتسه  ناهج  ياهدادـیور  يهمه 
میناوتیم تاظحالم  نیا  زا  تسا : نازورف  ناراوخناهج ، نارکیب  تارکفت  ات  هتفرگ  درذگیم ، ینادنز  کی  نهذ  زا  هک  يزیچان  یحالـصا 

تبث داـیز  اـی  مک  نودـب  اـهنآ  رد  هک  تسا  یثداوح  اهدادـیور و  يهمه  يهرامـش  هب  یتسه  ماـیا  رتفد  تاحفـص  هک  میریگب  هجیتـن  نینچ 
هچ دننادب  هچ  ناگدننکریس  داد . دهاوخ  سپ  دریگب  هچ  ره  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  ام  هک  يزیمآرارـسا  ناهج  وگوه : لوق  هب  ای  ددرگیم .
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ار یلمعلاسکع  یلمع  ره  دراد و  لابند  ار  دوخ  لولعم  یتلع  ره  مینکن ، شوخ  لد  تاملک  اب  يزاب  اـب  دـیئایب  دنریـس . دروم  دوخ  دـننادن ،
وخ یپ  رد 

هب يزاین  تشاد ، دهاوخ  اهناشکهک  رد  یـساکعنا  جوم  نآ  دنکیم و  داجیا  اضف  رد  یجوم  زاورپ  لاح  رد  سگم  کی  هکنیا  دروآیم . د 
قحلل و ارصان  لطابلا و  نم  ایفاش  هب  یفک  فیسلا و  دح  مهتیطعا  اوبا  ناف  گنج  هب  دیدهت  درادن . سگم  زیچان  یگدنز  شریذپ  نتسناد و 
، درک مهاوخ  هضرع  نانآ  رب  ریـشمش  يهبل  دـنزروب ، عانتما  داد  لدـع و  زا  رگا  ! ) دالجلل ربصا  نا  ناـعطلل و  زربا  نا  یلا  مهثعب  بجعلا  نم 
( انمض و  . ) دناهدناوخ دربن  نادیم  هب  ارم  هداتسرف و  نم  رب  مایپ  اتفگش ، قح . روای  تسا و  نایارگلطاب  يرامیب  شخبافش  ياود  ریشمش  نیا 

توـعد گرم  یگدـنز و  زرم  هب  ار  رگیدـکی  هک  داـضتم  هورگ  ود  دـناهدرک )!! مـه  هیـصوت  رازراـک  ربارب  رد  یئابیکـش  لـمحت و  هـب  ارم 
هورگ نیا  يارب  هک  یتروص  رد  دنکیم . تکرح  گرم  یگدنز و  زرم  هب  لوقعم ) تایح   ) ورملق زا  داضتم  هورگ  ود  نیا  زا  یکی  دننکیم 

ات گرم  ياروام  هب  هتـشذگ و  گرم  زا  نآ  يهنماد  هک  تسا  لوقعم  تایح  تسه ، هک  هچنآ  درادن ، دوجو  گرم  یگدـنز و  نایم  يزرم 
نیا دـناهدینایور . لوقعم  تایح  راـگزور  رد  ار  شرپ  لاـب و  هک  تسیزاورپ  اههدـنز  هشیمه  نیا  يارب  گرم  تسا . هدـش  هدرتسگ  تیدـبا 

بسحتال و  هک : دناهتخومآ  ار  تقیقح  نیا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يزاتشیپ  اب  هک  دنتسه  وجلامک  ناروحمناسنا  هورگ 
نیب زا  دنتـسه  یناگدرم  دناهدش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  نانآ  ربم  نامگ   ) نوقزری مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـلا  ن 

هک یگدنز  نآ  دیوگیمن : ام  هب  تایح  نتم  ایآ  دنایهلا .) ياهتمعن  هب  معنتم  هک  ناشراگدرورپ  دزن  رد  دنتـسه  یناگدنز  نانآ  هکلب  هتفر ،
مدومزآ درادـن . یپ  رد  یئانف  گرم و  تسا ، هدـش  لیدـبت  لوقعم ) تایح   ) هب هک  یگدـنز  نآ  تسین و  یگدـنز  تسا ، ساسا  لـصایب و 

يزرم يوـس  هب  ساـسا  لـصایب و  یگدـنز  ورملق  زا  مود  هورگ  تسایگدـنیاپ  یگدـنز  نیا  زا  سپ  نوـچ  تسا  یگدـنز  رد  نـم  گرم 
رگید راب  دوب و  یگدنز  نایاپ  زرم  لبق  ام  هنحـص  نیمه  شاک ، يا  هک  دـننکیم  وزرآ  زرم ، فرط  نآ  يهدـهاشم  اب  هک  دـننکیم  تکرح 
نمرخ هک  ار  مود  هورگ  لوقعم ، تایح  ناـیناوراک  هورگ  تقیقح  رد  سپ  دـندیدیمن . ار  دوخ  یگدـنز  ياهیدـیلپ  يهتفاـی  رولبت  يهرهچ 
تایح ندومن  زاغآ  هب  ار  لوا  هورگ  مود  هورگ  دننکیم و  توعد  ناشلـصایب  یگدـنز  ضارقنا  هب  دناهدیـشک ، شتآ  هب  ار  دوخ  یگدـنز 

بلاطیبا نب  یلع  تسد  رد  ریشمش  روحمناسنا  سانـشناسنا  تسد  رد  ریـشمش  دنناوخیم . تسا ، نانآ  لوقعم ) تایح   ) يهنماد هک  يدبا 
هک یبیبط  تسد  رد  تسا  یحارج  لـمع  يوقاـچ  دـننکیم . تکرح  يروحمناـسنا  یـسانشناسنا و  ياـنبم  رب  هک  وا  بتکم  ناوریپ  و  (ع )

درگاش
نادرگاش مینابیبط  ام  يرآ ، دنیبیم . دوخ  لمع  دروم  ناسنا  رد  ار  هدننک  تیارس  دساف  ناج  و  ریشمش ، نآ  رد  ار  قح  تیـشم  تسا و  قح 

. دشاب وا  ینابر  يهعـشا  زا  یعاعـش  یهلا و  تمظع  هاگهولج  هک  دـیآ  رب  یناج  ندروآرد  ياپ  زا  ددـص  رد  هک  تسین  يریـشمش  نیا  قح .
هدومن كاپ  نیگآرهز  ياهراخ  زا  دنایهلا ، يهدرتسگ  ناوخ  يهزور  دنچ  نانامهم  هک  ار  نایمدآ  ياهناج  نشلگ  هک  تسا  يریشمش  نیا 

هن مقح  يهدنب  منزیم  قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ  دیامن : فیصوت  ام  يارب  ار  ریـشمش  نیا  تیهام  يولوم  دیراذگب  دیامنیم . يرایبآ  ار  نآ 
تخر بارح  رد  تیمر  ذا  تیمر  ام  باتفآ  هدـننز  ناو  مغیت  وچ  نم  اوگ  دـشاب  نم  نید  رب  نم  لعف  اوه  ریـش  متـسین  مقح  ریـش  منت  روماـم 

يهدیراگن وت  لوتقم :، يا  ارم  غیم  درب  یک  اج  زا  داب  ارم  غیت  رهوگ  دـشوپن  نوخ  متـشاگنا  مدـع  نم  ار  قح  ریغ  متـشادرب  هرز  نم  ار  دوخ 
تـسد رد  ریـشمش  نز  تسود  گنـس  تسود  يهجاجز  رب  نکـشقح  رما  هب  مه  ار  قح  شقن  یتسین  نم  يهدرک  یقح  نآ  یتسیلوم  فک 

دورف نایمدآ  رس  رب  هتفرگ  تسد  هب  ریشمش  خیرات  دادتما  رد  زین  يرگید  هورگ  قح ، درگاش  نابیبط  نآ  ربارب  رد  روحمدوخ  ناسانشنناسنا 
ناور زا  يرادقم  رگا  تسا ؟ یتیوه  هچ  ياراد  ناشریشمش  دنتسه و  یناسک  هچ  نانیا  دنروآیم .

نیا نامـشچ  رد  دنچ  یتاظحل  دینزب و  دوخ  ناگدید  هب  ینورد  فیرظ  ياهیهاگآ  زا  ینیبزیت  کنیع  رگا  و  دیـشاب ، هدوب  دنمهرهب  یـسانش 
هک ار  کیراب  بآ  ياههگر  نجل و  نوخ و  هب  قشع  زا  رپ  نورد  ندش ، هریخ  نیا  اب  هکنآ  طرش  هب  دیوش ، هریخ  رـشب  دض  ناتـسرپریشمش 

اـهنجل و نآ  اـب  کـیراب  بآ  ياـههگر  نآ  هک  دـیناروشن  دـناهتخیر ، دوـخ  نورد  هب  هتفرگ و  نارگید  زا  ناـشندوب ، ناـسنا  شیاـمن  يارب 
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شرگن هک  دید  دیهاوخ  دینک ، اشامت  ار  نانآ  نامـشچ  یعیبط  الماک  لاح  رد  و  دزادنیب ، هابتـشا  هب  ار  امـش  دوش و  طولخم  نوخ  ياههتخل 
یهاوخدوخ يهزیرغ  عابشا  لاح  رد  ار  نانآ  ناگدید  رگا  درادن . یتوافت  چیه  دنزادنایم ، نابایب  ياهنش  رب  هک  یهاگن  اب  اهناسنا ، هب  نانآ 

دیهاوخ یـسک  يهدید  کمدرم  نالوج  هب  هیبش  ینالوج  ناگدید  نآ  رد  دینک ، اشامت  دناهدرب ، زیرنوخ  ریـشمش  هب  تسد  لاح  نآ  رد  هک 
هدوب اقب  رد  وا  عزانت  يهلیـسو  هک  يرـشب  کی  زا  عافد  ای  تسا  هدـش  بکترم  هک  یطلغ  کی  زا  عافد  يارب  تسا . لازنا  لاـح  رد  هک  دـید 

هک هچنآ  میوشن ، نیبدب  تیرـشب  يهمه  رب  هزادنا  نیا  میرذگن و  فاصنا  زا  اما  دـشکب . نوخ  شتآ و  هب  ار  یناهج  دوشیم  رـضاح  تسا ،
هکلب دننکیمن ، طوقس  تیرشب  اب  تیدض  يدیلپ و  زا  هجرد  نیا  هب  اهتسد  هب  ریشمش  تیرثکا  هک  تسنیا  دراد ، تیعقاو 

میلعت و زا  يدودـح  ات  دـنراذگب و  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  رگا  دـنربب . یپ  ود  نآ  تیمها  هب  ات  دنـسانشیمن . ار  تایح  ناج و  الومعم  ناـنآ 
نآ هب  نانآ  رظن  رد  تیعونمم  نیا  یلو  دـننکیم . ساسحا  دورولاعونمم  ياهقطنم  رد  ار  نایمدآ  ياـهناج  دـنزاسب ، ناـشرادروخرب  تیبرت 

محازت و ساسحا  ساسایب و  تالیخت  دـناهتفریذپ . ناـیمدآ  ياـهناج  يهقطنم  يهراـبرد  روحمناـسنا  ناسانـشناسنا  هک  تسین  ماکحتـسا 
تسا لماوع  نیا  لاثما  طلغ و  ياههدیا  هعماج و  رد  ریگمشچ  تیعقوم  ندرک  زاب  ناشن و  مان و  هب  هقالع  دوخ و  يهنماد  شرتسگ  هب  قشع 
یتشآ حلـص و  یـضتقم  لماوع  نیمه  رگا  هک  نانچ  دـنیامنیم . هیجوت  زیوجت و  ناتـسد  هب  ریـشمش  تیرثکا  يارب  ار  ندیـشک  ریـشمش  هک 
ناقلخ گنج  ناشگنن  ناشمان و  یلایخ  اب  ناشگنج  ناشحلـص و  یلاـیخ  اـب  يرآ  دـنیآیم !! رد  افـص  حلـص و  ناـنامرهق  تروصب  دنـشاب ،
يونثم لیلحت  دـقن و  ریـسفت و  رد  هک  ار  وگوه  زا  ابیز  یبدا  يهعطق  کی  يولوم  ناـهم  زغمیب و  ینعمیب و  هلمج  ناـکدوک  گـنج  وچمه 

تسا لاس  رازهشش  : ) دهدیم تسد  هب  ناگرابریشمش  يهرابرد  بسانم  یفیصوت  هعطق  نیا  میروآیم ، اجنیا  رد  میاهدروآ ، مه  مود  دلجم 
ياهنایشآ قبنز و  ياهلگ  تروص  هب  یناربمایپ  هلاس  ره  روانهپ  نامسآ  دنلوغشم …  یشکمدآ  هب  ناهج  مدرم  هک 

مدرم كانساره  ياهلد  زا  ار  نونج  رثا  رهم  مایپ  نیا  اما  دناوخب . تبحم  حلص و  هب  ار  نانآ  ات  دتـسرفیم  ناهج  مدرم  يارب  ناگدنرپ  نیرز 
نیرتشخبحرف هک  تسا  يرید  تسیزیرنوخ . يراوخمدآ و  نیمز ، يور  مدرم  قشع  نیرتگرزب  هک  تسا  يرید  اریز  دربیمن ، نوریب  ناـهج 

دوخ رکیپهوک  يهبارا  رب  راوس  هک  تسا  هدمآ  رد  شحوم  یـسوباک  تروص  هب  راختفا  تسیرید  تسا . گنج  روپیـش  للم  یقیـسوم  ياون 
دنسپ لکشم  رایسب  ام  یتخبشوخ  زورما  دنکیم . دروخ  دوخ  نیگنـس  ياهخرچ  ریز  ار  ناشلاسدروخ  نادنزرف  اونیب و  ناردام  درذگیم و 

دیاب اهنت  یتخبـشوخ  بلج  يارب  رگید  الاح  میریمب ) میورب و  : ) دـنیوگب نامدرم  هک  دـیآیم  تسد  هب  یتقو  نآ  تیاـضر  اریز  تسا  هدـش 
راتشک یپ  زا  هتسد  هتسد  هک  ینامدرم  رگید  دزیخیمرب . شتآ  دود و  اج  همه  دشخردیم و  دالوپ  قرب  اج  همه  داهن . گنج  روپیش  رب  بل 

ار گنج  ياهپوت  يهلعـش  هک  دنرادن  نآ  زج  ياهلیـسو  حور  يهدکتملظ  ندرک  نشور  يارب  دنوشیم ، یـشکمدآ  ياهنادـیم  يهناور  مه 
دیدـجت نامروگ  رـس  رب  هدرکن  كاخ  رد  ار  ام  زونه  اهنآ  هک  دریگیم  تروص  موق  ناگرزب  یبلطهاج  رطاخ  هب  اـهنت  همه  نیا  دـنزورفارب .

غارـس ناروخـشال  نالاغـش و  گنج  ياهنادیم  رد  دوشیم و  كاخ  هریت  روگ  لد  رد  ام  دبلاک  هک  ماگنه  نآ  رد  دـننکیم و  تدوم  دـهع 
شوگ

یئایند تسا ، ام  يزورما  يایند  عضو  نیا  دنیوگیم . مالس  مه  هب  نایاقآ  نیا  دشاب ، هدنام  یقاب  اهناوختسا  اب  دیاش  هک  دنریگیم  ار  ییاهت 
ام تقامح  يهمادا  هب  هتسب  ناشتموکح  ياقب  هک  اهنآ  اریز  دنیبب ، شیوخ  يهیاسمه  ار  رگید  تلم  دهاوخیمن  یتلم  چیه  نآ  رد  هک  تسا 

رفن کی  نیا  دننزیم  نماد  دناهتخورفا ، دوخ  هک  یـشتآ  هب  دـنمدیم و  ام  حور  رد  ار  نیک  مشخ و  سح  شیپ  زور  زا  شیب  زور  ره  تسا 
شسابل هک  نیا  يارب  هچ ؟ يارب  نک ! شتآ  یلطعم ؟ ارچ  تسا ، تآورک  يرگید  نیا  بوکب ! ار  شزغم  شکب و  ار  وا  دوز  تسا ، یـسور 

هک تسنیا  شتیانج  تسا و  یناج  درم  نیا  اریز  مدرگیمرب ، هناـخ  هب  هدوسآ  یلد  اـب  مشکیم و  مدوخ  تسد  هب  ار  مدآ  نیا  تسا . دـیفس 
زج يروعش  تسا . گنج  يزیرنوخ و  يهداب  تسم  ناسنا  رگید  زورما  ماقتنا ! ولرتاو ، خابـسور ، تسا ! هدمآ  ایند  هب  نر  دور  يوس  نآ  رد 

زبسرـس یتخرد  ریز  ندیـشون و  اراوگ  ياهمـشچ  بآ  زا  نتـسشن و  ینابیاس  رانک  دیاش  درادـن . غارـس  شیوخ  رد  یناریو  ماع و  لتق  يارب 
تذل تسا ، هلمج  نیا  زا  رتشخب  تذل  هچنآ  هزورما  رـشب  يارب  اما  دشاب ، شخبتذل  همه  ندرپس  قشع  دنب  رد  لد  ای  ندـش و  ایور  لوغـشم 
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رونیمرد ار  اهروهام  اههپت و  مه  لابند  هب  دناهداهن و  رگیدکی  ناج  يهشیر  رد  ربت  نامدرم  اج  همه  تسا . یشکردارب 
تشد زارف  زا  مدهدیپس  ماگنه  نیا  رد  دنزات …  تخات و  رد  هدز  اهبـسا  لای  رد  گنچ  هک  ساره  تشحو و  ناراوس  هارمه  اج  همه  دند و 
همغن رحس  غرم  هک  مد  نآ  رد  ناسنا  عون  هک  تسا  نیسحت  نایاش  ردقچ  یتسار  هوا ! دهدیم . یئانشور  دیما و  مایپ  دنزیمرب و  رس  نمد  و 

هک ياهیـصوت  دیدهت و  نآ  هب  میدنخب  میدنخب ، مه  یمک  نونکا  دـشاب )! شیوخ  رابگرم  يهنیک  مرگرـس  نانچمه  دـنکیم ، زاغآ  یئارس 
ار یناسنا  يهفایق  نیرتیدج  هک  مه  ار  ترضح  نآ  دوخ  هیصوت ، دیدهت و  نیا  مینادیمن ، ام  دندوب ، هداتسرف  نینموملاریما  هب  نانکـشنامیپ 
هناهاوخدوخ و ياههتـساوخ  میلـست  اروف  شاب و  دوز  یلع ، يا  هک  تسا  هدوب  نینچ  نانکـشنامیپ  دیدهت  هن ؟ ای  تسا  هدنادنخ  هدوب ، اراد 

ربارب رد  هک  تسنیا  نآ  میتسرفیم و  امـش  يارب  ياهناهاوخریخ  يهیـصوت  انمـض  شاب !! دربن  راکیپ و  يهدامآ  هنرگو  شاـب  اـم  يهناـقمحا 
، لوبهلا مهتلبه  تسیک !؟ هب  و  تسیک !؟ زا  و  تسیچ ؟ هب  هیصوت  دیدهت و  نیا  شاب !! رابدرب  ابیکش و  گنج  رابنوخ  ياهدادیور  ثداوح و 
هب دیدهت  مایگدنز  رد  نونک  ات  نم   ) ینید نم  ههبـش  ریغ  یبر و  نم  نیقی  یلعل  ینا  برـضلاب و  بهراال  برحلل و  ددـها  ام  تنک و  دـقل 

دب مراگدرورپ و  زا  نیقی  يانبم  رب  نم  مدادیمن . هار  دوخ  هب  یمیب  دروخ  دز و  زا  مدشیمن و  گنج 
نآ يارب  گرم ! زا  سرت  و  ع )  ) یلع دسرتیم  گرم  زا  هک  دسارهیم  گنج  هب  دیدهت  زا  سک  نآ  منکیم ). تکرح  منید  رد  هابتشا  نو 
هک دناسرتیم  ار  سک  نآ  گنج  هب  دیدهت  گرم !؟ زا  كاب  هچ  تسا  هدیـشچ  ار  لوقعم ) تایح   ) معط هدش و  ریـسفت  یگدنز  هک  ناسنا 

یناگدنز نیا  توهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  هب  ای  هک  دزرلیم ، گرم  تشحو  زا  سک  نآ  و  دتفایم . شمادنا  رب  هزرل  گرم  روصت  زا 
وا یناگدـنز  ای  درادـنپب . ضحم  یتسین  ار  گرم  زا  سپ  ورملق  ای  دـشاب ، روآدرد  خـلت و  وا  يارب  گرم  دادـیور  ای  دزروب ، قشع  یلومعم 

روما نیا  زا  کـی  چـیه  هک  دـننادیم  همه  دـشاب . هدوب  شنهذ  رد  يدـبا  ياـقب  تیلوئـسم و  لاـمتحا  هدوب و  فارحنا  تیـصعم و  هب  هدولآ 
يهرهچ اب  یگدنز  زاغآ  زا  یهلا  تیصخش  نیا  دید  میهاوخ  يدعب  ياههبطخ  رد  هکنانچ  دنکیمن . قدص  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يهرابرد 

يهدنزاس ياهتضایر  هلـضاف و  قالخا  كاشوپ و  اذغ و  تسا . هدومن  راهظا  ار  نآ  هب  لوصو  يوزرآ  اهراب  هتـشاد ، یئانـشآ  گرم  مارالد 
دـهز و يانبم  رب  یقالخا  رادهلـصو  یکاشوپ  یلومعم ، زا  رتنیئاـپ  ییاذـغ  تسا . هدوبن  یفخم  يو  تیـصخش  زا  هاـگآ  یخروم  چـیه  رب  وا 

اما دـناجنرب !؟ ار  وا  گرم  یخلت  ات  دوب ، هداد  رارق  فدـه  ار  اهینیریـش  نیمادـک  دوخ  یگدـنز  زا  رگید  فرط  زا  تبثم . یمالـسا  ناـفرع 
زا سپ  ورملق 

تایح  ) ناویحلا یهل  هرخالا  رادلا  نا  يهفیرـش و  يهیآ  قباطم  ار  یقیقح  تایح  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  تسین  دیدرت  ياج  چیه  گرم ،
شیعامتجا یگدنز  رساترس  رد  ع )  ) نینموملاریما هک  نیا  اب  تسا . هدرکیم  شبیقعت  هتسنادیم و  سب ) تسا و  ترخآ  ورملق  اهنت  یقیقح 

يهمه اب  یلک  روط  هب  تورث و  قشاع  تسودهاج و  تسرپماقم و  ناتفـصناویح  اب  يریگیپ  يهزرابم  شیرادـمامز ، نارود  رد  اـصوصخم 
نیرتمک یلو  دندوب ، هدمآ  رب  وا  یگدـنز  نوئـش  يهمه  رب  یـشارتلاکشا  داقتنا و  ددـص  رد  یناوارف  نانمـشد  تسا ، هتـشاد  ناگماکدوخ 

دوخ یگدنز  تاظحل  يهمه  رد  ار  تیدـبا  وا  دوب . رادروخرب  لماک  تیموصعم  زا  رایتخا  لامک  اب  وا  دـناهدیدن . وا  زا  یئاطخ  تیـصعم و 
رد يرگید  لامتحا  تسا !؟ هدوب  ریذپناکما  گرم  زا  ع )  ) نینموملاریما ندناسرت  هک  تفگ : ناوتیم  فاصوا  نیا  اب  ایآ  درکیم . هدهاشم 

و دنتـشاد ، غارـس  ع )  ) نینموـملاریما زا  مدرم  يهمه  هک  ياهداـعلاقوف  تعاجـش  تـهج  هـب  هـک  تـسنیا  نآ  دراد و  دوـجو  قوـف  يهـلمج 
یقلت ياهرخـسم  هدوهیب و  رما  کی  گنج  هب  ار  وا  دیدهت  اذل  دهدیمن ، هار  دوخ  هب  گرم  زا  یمیب  نیرتمک  وا  دنتـسنادیم  هک  تهجنادـب 

رب نم   ) هلمج ود  ریسفت  اما  دشاب . هدوب  ریسفت  ود  ره  تلع  دناوتیم  ریسفت  دروم  تالمج  رد  يرخآ  هلمج  ود  دندرکیم .
ود ياوتحم  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  یناگدـنز  يهمه  هب  رظن  اـب  منکیم ) تکرح  منید  رد  هابتـشا  نودـب  مراـگدرورپ و  زا  نیقی  ياـنبم 

يهرابرد دشاب . هتشاد  نآ  رد  يدیدرت  دناوتیمن  سک  چیه  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تیـصخش  رـصانع  زا  یکی  روبزم  يهلمج 
هدرک باختنا  دوخ  يارب  وا  هک  ار  یهار  هک  نیا  تسا و  هتشادن  قح  رد  يدیدرت  زگره  هک  نیا  و  ع )  ) نینموملاریما یهلا  یئانیب  تریصب و 

انیسنبا تارابع  دلجم  نیمه  رد  و  تسا . هدش  ثحب  ات ص 232  زا ص 226  باتک  نیا  زا  لوا  دلجم  رد  تسا ، هدوب  میقتسم  طارص  دوب ،
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دوجو تالمج  نیا  انیـسنبا  تارابع  رد  میاهداد ، رارق  لیلحت  دروم  هدومن  حرطم  نینموملاریما  یئانیب  يهرابرد  ات ص 183  زا ص 181  ار 
: تفگ هک  دوب  نیا  يارب  داد و  مکح  ندید  تفایرد و  ار  قیاقح  يهمه  تشگ ، رارسا  كردم  لقع  تریصب  يهدیداب  نوچ  مرجال  : ) دراد

بلاطیبا نب  یلع  رگا  دوشیمن .) هدوزفا  نم  نیقی  رب  دوش ، هتـشادرب  یتسه  ناهج  يور  زا  هدرپ  رگا  ( ) انیقی تددزا  ام  ءاـطغلا  فشک  ول  )
يهراـبرد نیقی  يـالاو  يهلحرم  هب  رگا  دوب و  هدینـشن  ار  نآ  یلک  گـنهآ  رگا  دوب و  هدـیدن  هدرپیب  ار  یتـسه  ملاـع  قیاـقح  مالـسلاهیلع 

تیدج نآ  زا  شیاهتیلاعف ، نیرتگرزب  ات  شدادیور  نیرتزیچان  زا  وا  یگدنز  دوب ، هتشاذگن  شراگدرورپ 
دـشر و يهلیـسو  هک  يدـبلاک  يهرابرد  هاگآ  حور  کـی  هک  دیـشیدنایم  ناـنچ  یتسه  ناـهج  يهراـبرد  وا  دوبن . رادروخرب  زیگناتریح 

قوف یهاگدـید  زا  ار  اهناسنا  وا  دـیدیم . فدـه  نیرتیدـج  رد  دوجو  ملاع  يهنهپ  رد  ار  اهنآ  طـباور  تارذ و  يهمه  وا  تسا . وا  لـماکت 
يهولج یگنوگچ  درکیم . هراظن  ساسح  دـنمرنه  رعاش و  بیدا و  کی  ای  نیبناـهج و  فوسلیف  کـی  اـی  سانـشناسنا و  دنمـشناد  کـی 

ياهدـید قوفام  هک  تسا  نشور  الماک  اهناسنا  اب  وا  يهطبار  زرط  ینیع و  رادرک  هغالبلاجـهن و  رـساترس  رد  ع )  ) نینموملاریما يارب  ناسنا 
امـش ینعی  دیهاوخیم . دوخ  يارب  ارم  امـش  ادخ و  يارب  ار  امـش  نم  دیئامرف : تقد  ریز  يهلمج  رد  تسا . هدوب  ياهفرح  نارکفتم  یلومعم 

ار هاج  ماقم و  دـنکیم ، رارف  اهیراوگان  مالآ و  زا  دـهاوخیم ، ار  تذـل  هدـمآ ، دوجوب  تعیبط  ورملق  رد  هک  دـینیبیم  يرادـناج  ار  ناسنا 
سح عابـشا  رد  دروآیم  تسد  هب  هک  ار  يزایتما  هنوگره  شنیب و  شناد و  دنکیم . یقلت  هلیـسو  ار  نارگید  فده و  ار  دوخ  دتـسرپیم .
ناونع هب  ار  وا  نم  منیبیم . ینابر  تمکح  زا  یمـسجت  یهلا و  تیـشم  زا  یهاـگهولج  ار  ناـسنا  نم  ددـنبیم . راـک  هب  شیاـهیهاوخدوخ 

سفن ات  مربیم و  جنر  گرتس  دوجوم  نیا  رب  یناویح  تسپ  نوئش  يهبلغ  زا  اذل  مسانشیم ، نیمز  يور  رد  هللاهفیلخ 
یلومعم یفـسلف  یملع و  یـشرگن  کی  ناسنا  يهرابرد  شرگن  نیا  درک . مهاوخ  يریگولج  تایدام  تسپ  رازفلع  رد  وا  ندیطلغ  زا  مراد 

رادروخرب یشرگن  نینچ  زا  دناوتیمن  ددرگن ، لئان  نیقی  يهلحرم  نیرخآ  هب  یسک  ات  هک  تسا  ناسنا  تیوه  رد  یهلا  دوهش  هکلب  تسین ،
. ددرگ

نایاونیب باب  رد  هبطخ 023-

هحفص 45] ]
وا هدایز  نم  اهل  مسق  اـمب  سفن  لـک  یلا  رطملا  تارطقک  ضرـالا  یلا  ءامـسلا  نم  لزنی  رمـالا  ناـف  موس  تسیب و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

يور رب  نامـسآ  زا  ناراب  ندمآ  دورف  دـننام  دوشیم ، لزان  مک  ای  دایز  یهلا  تمـسق  قباطم  یـسک  ره  يارب  ینیوکت  روما  يهمه   ) ناصقن
یلومعم و مدرم  نهذ  هراومه  هک  تسا  یمهم  رایسب  يهلئـسم  کی  نیا  تازایتما  تشیعم و  داوم  زا  يرادربهرهب  رد  مدرم  فالتخا  نیمز )
يدرف و لاـح  ره  رد  رـشب  نوئـش  جـیاتن و  اـهراک و  يهمه  دـنربیم  ناـمگ  مدرم  زا  یهورگ  تـسا . هتـشاد  لوغـشم  دوـخ  رب  ار  نارکفتم 
تثارو و هب  طوبرم  ای  تسا و  یهلا  ردق  اضق و  هب  دنتـسم  ای  صاصتخا  نییعت و  نیا  دـشابیم ، شیپ  زا  هدـش  نییعت  صوصخم و  یعامتجا 
ار اهناسنا  نوماریپ  هک  عونتم  یناور  لماوع  هدارا و  زا  نوریب  تالوحت  هدـشن و  هبـساحم  ياهدادـیور  ثداوح و  تیبرت و  میلعت و  طیحم و 
روبزم و لماوع  هک  تهجنادب  و  دنیامنیم . نییعت  ار  نانآ  ياهیهاوخدوخ  لاکشا  تالیامت و  هشیدنا و  راتفگ و  راک و  هنوگ  ره  هتفرگ و 

يهمه تاهج و  همه  زا  هک  درک  ادـیپ  ناوتیمن  ار  ناسنا  زا  درف  ود  اذـل  دـنکیم ، داجیا  یـصاخ  تیعقوم  یـصخش  ره  يارب  اهنآ  دربراک 
هطلس تحت  اهناسنا  مه  رگا  دنیوگیم : رگید  یهورگ  دنشاب . هدوب  مه  يواسم  یفنم  تبثم و  نوئش 

نیرتهب دـشابیمن و  یناگدـنز  رد  نانآ  ینوناق  یقوقح و  يواست  عنام  اـهنیعت  نیا  یلو  دـننکیم ، ادـیپ  ياهژیو  ياـهنیعت  روبزم  لـماوع  ي 
: دـیوگیم موس  هورگ  دزاسب . رارقرب  دوخ  دارفا  نایم  رد  يرایتخا  يواست  يربج ، تانیعت  نآ  نتفرگ  هدـیدان  اب  هک  تسا  هعماج  نآ  هعماج 

ددص رد  یسک  ره  هک  تسا  مهم  یساسا و  يردق  هب  دنکیم ، ادج  رگیدکی  زا  ار  دارفا  يربج  لماوع  اب  هک  يدرف  ياهنیعت  تاصاصتخا و 
اذـل دـیامن ! فذـح  دارفا  زا  ار  تانیعت  نآ  يهمه  هک  دـنک  نییعت  ار  ییاهبلاق  تسا  مزال  دـیآرب ، عماوج  دارفا  نایم  يواست  نتخاـس  رارقرب 
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رارقرب دارفا  نایم  فرطیب  دیفم و  تاصتخم  نتفرگ  رظن  رد  اب  رگناریو و  ياهنیعت  فذح  اب  تلادـع  هک  تسنیا  تسا  هجوت  لباق  هک  هچنآ 
رد مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ار  ياهلمج  مکی  يهلئـسم  میوشیم : رکذتم  ثحبم  نیا  رد  ار  مهم  يهلئـسم  دنچ  ضحم . يواست  هن  دوش ،
یف مهتـشیعم  مهنیب  انمـسق  نحن  دـیوگیم : هک  تسا  هیآ  نآ  دافم  تسا  هدومرف  شاعم  تمـسق  رد  اـهناسنا  فـالتخا  يهراـبرد  هبطخ  نیا 

تلادـع و يور  زا  اعطق  هک  یهلا  تمـسق  نیا  میدرک ) میـسقت  نانآ  ناـیم  يویند  یناگدـنز  رد  ار  ناـنآ  تشیعم  هک  میئاـم   ) ایندـلا هاـیحلا 
لواپچ يانبم  رب  هجوت  لباق  تازایتما  تشیعم و  داوم  زا  يرادربهرهب  رد  فالتخا  زا  ریغ  تسا ، تمکح 

اب هزرابم  ردق و  اضق و  دض  دشابیم ، نانآ  ینالـضع  يرکف و  ياهتیلاعف  لولعم  هک  نانآ  تمـسق  رب  يدعت  نارگید و  جـنرتسد  رامثتـسا  و 
دیکاـت دوخ  نانخـس  رد  مه  ار  هلمج  نیا  تسا ، هدومرف  ار  قوف  يهلمج  هک  ع )  ) نینموملاریما نیمه  تسا . يدـنوادخ  تمکح  تلادـع و 

یقح نآ  بنج  رد  هکنیا  رگم  مدیدن  یناوارف  تمعن  اج  چیه  رد  نم  ( ) عیـضم قح  اهبناج  یلا  الا و  هروفوم  همعن  تیار  ام   ) هک تسا  هدرک 
مل هما  سدقت  نل  دومرفیم : هک  مدینـش  ص )  ) مرکا لوسر  زا  اهراب  نم  دیامرفیم  هک  تسا  راوگرزب  نیا  مه  و  تشاد ) دوجو  هدش  عیاض 

( دوشن هتفرگ  صقن  نودب  شدنمورین  زا  نآ  ناوتان  قح  هک  یتما  دوب  دـهاوخن  كرابم  هزیکاپ و   ) عتعتم ریغ  اهیوق  نم  اهفیعـض  قح  ذـخوی 
هللا لیبس  یف  اهنوقفنیال  هضفلا و  بهذلا و  نوزنکی  نیذـلا  دـیامرفیم و  رگید  ياهیآ  رد  تسا  هدومرف  ار  تشیعم  میـسقت  هک  نآرق  نیمه 

یباذـع هب  ار  نانآ  دـننکیمن ، قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  دـنزاسیم و  دـکار  مکارتم و  ار  هرقن  ـالط و  هک  یناـسک   ) میلا باذـعب  مهرـشبف 
یماتیلا و یبرقلا و  يذل  لوسرلل و  هللف و  يرقلا  لها  نم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  ام  : ) دیوگیم هک  تسا  نآرق  نیمه  و  نک ) دیدهت  كاندرد 

اهیدابآ ب لها  زا  دنوادخ  هک  ار  هچنآ   …  ( ) مکنم ءاینغالا  نیب  هلود  نوکی  الیک  لیبسلانبا  نیکاسملا و 
رد روبزم  لام  ات  دوش ، فرـص  ناگدـنام  هار  رد  نایاونیب و  ماتیا و  ترتع و  شلوسر و  ادـخ و  هار  رد  دـیاب  تسا ، هدـنادرگرب  شربماـیپ  ه 

تـسا يردقب  میدرک ، هراشا  هکنانچ  اهناسنا  نایم  رد  نوگانوگ  تافالتخا  یعیبط  لماوع  مود  هلئـسم  دـتفین ). نایرج  هب  امـش  ياینغا  نایم 
دوخ و یگدـنز  زا  ناشتـشادرب  زرط  ینیع و  ناهج  اب  ناـنآ  تاـطابترا  یگنوگچ  يوضع و  یناور و  تیوه  رد  ناـنآ  یقیقح  يواـست  هک 

عورـش راک و  تدم  یهدزاب و  ياهتیلاعف  هب  زاغآ  نامز  اهیتسردنت و  اهیرامیب و  عاونا  رد  فالتخا  دننام  تسا . ریذپناکما  ابیرقت  نارگید ،
تیریدم ات  هتفرگ  مظعم  رایـسب  هعماج  کی  یـسایس  تیریدم  زا  عونتم  رایـسب  ياهتیریدم  يرنه و  يرکف و  غوبن  دادعتـسا و  تسـشنزاب و 

ریغ یعامتجا و  یطیحم و  ياهتیدودحمان  اهتیدودحم و  يوناث و  یناور  لئاسم  زا  یـشان  هک  یفالتخا  اهدـص  هداوناخ و  ياضعا  يهرابرد 
يهلئـسم دـشابیم . تازایتما  رگید  يدام و  ياههدـیدپ  زا  يرادربهرهب  تشادرب و  رد  اهناسنا  نایم  یعقاو  يواست  زا  عنام  روما  نیا  کلذ .

ره رد  دـیدرت  نودـب  دـشابیم  كالهتـسا  یمومع و  يانعم  هب  دـیلوت  رد  اهناسنا  يواست  مدـع  بجوم  هک  قوف  تاـفالتخا  هب  رظن  اـب  موس 
جنرتسد و زا  مدرم  زا  ياهدع  هراومه  ددنبب ، راک  هب  ار  نیناوق  لوصا و  نیرتیضایر  هچ  رگا  ياهعماج 

ره رد  مـیظنت  نـیا  دـنزادرپب . اـهنآ  لـباقم  رد  یــضوع  دـنناوتب  هـکنیا  نودـب  درک ، دـنهاوخ  يرادربهرهب  رگید  هورگ  يرکف  تـالوصحم 
کی رد  دـیاش  دـنیامن ، نییعت  وا  یهدزاب  تیفیک  تیمک و  كالم  اب  ار  صخـش  ره  یعقاو  تایح  كـالم  رگا  دراد ، ترورـض  ياهعماـج 

تیمک و رظن  زا  تسا ، هتخاس  کلهتـسم  دوخ  یگدـنز  ياهلمجت  اهترورـض و  رد  هک  ار  هچنآ  هک  دوشن  ادـیپ  رفن  کـی  تیعمج  نویلیم 
تشیعم و داوم  رد  هعماج  کی  دارفا  تایح  میظنت  نیاربانب ، دـشاب . هدوب  هعماـج  رد  وا  یهدزاـب  اـب  لداـعم  یـضایر  قیقد و  روط  هب  تیفیک 

قح رد  یلاع  تدـحو  کی  رد  ناـنآ  يهمه  هکنیا  هب  مدرم  نتخاـس  هاـگآ  مکی  هار  دریگب : ماـجنا  هار  ود  اـب  یتسیاـب  بولطم ، روما  ریاـس 
هک نارگید  تاـیح  قـح  يادا  رد  دازآ  ینادـجو  اـب  یتسیاـب  دـنراد ، كالهتــسا  زا  شیب  یهدزاـب  ياراد  هـک  ناـنآ  و  دـنکرتشم ، تاـیح 

لاکـشا اب  عماوج  رد  هک  یقرط  اـب  ینوناـق  مازلا  مود  هار  دـنزروب . تکرـش  دـشابیم ، ناـشجایتحا  دروم  كالهتـسا  زا  رتمک  ناـشیهدزاب 
نامدود رد  یشیازفا  امـش  زا  یـسک  رگا   ) هنتف هل  ننوکتالف  سفن  وا  لام  وا  لها  یف  هریفغ  هیخال  مکدحا  يار  ناف  دوشیم . لمع  فلتخم 

ینوناـق و تازاـیتما  ربارب  رد  اـهناسنا  تیعقوـم  دـشابن ) وا  قـیوشت  هنتف و  يهلیـسو  اـهزایتما  نآ  دـید ، دوـخ  ناملـسم  ردارب  سفن  لاـم و  و 
ینوناقریغ
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اهنآ زا  نارگید  هک  دنـسریم  یتازاـیتما  هب  اـهناسنا  زا  يدارفا  اـیند  نیا  رد  هک  تسین  وـگتفگ  ياـج  ددرگیم  دارفا  زا  یـضعب  بیـصن  هک 
ثداوح و هک  ییاهریسم  رد  نتفرگ  رارق  عونتم ، ياهدادعتسا  نوگانوگ ، ياهدومن  اب  اهتردق  فلتخم ، لاکـشا  اب  اهیئابیز  دننام  دنمورحم .
یعیبـط و اـشنم  هب  رظن  اـب  ناوتیم  ار  تازاـیتما  نیا  دـشابیم . اهریـسم  نآ  رد  ناگدـنریگرارق  عـضو  رییغت  بجوـم  رـضم  اـی  دـیفم  عیاـقو 
راـک و اـب  هک  میئوگیم  ار  تازاـیتما  زا  هتـسد  نآ  يراـیتخا : تازاـیتما  مکی  عون  دومن : میـسقت  هدـمع  عوـن  ود  هب  یعاـمتجا  ياـهدادرارق 
يداـصتقا و روـما  رد  غوـبن  ندـیناسر  رمث  هب  اهتیریدـم و  رنه و  شناد و  نتفرگارف  يارب  شـشوک  دـننام  تسا . هدـمآ  تسد  هـب  شـشوک 

نابحاص يرادربهرهب  رد  یعامتجا  ياهدادرارق  رگا  کلذ . ریغ  اهتیبرت و  میلعت و  ینیب و  ناهج  یبهذم و  یقالخا و  یـسایس و  یعامتجا و 
دیدرت نودـب  دزاسن ، مهارف  ار  نارگید  قوقح  هب  زواجت  يدـعت و  تابجوم  هدوب و  هنالداع  دـناهدروآ ، تسد  هب  هک  یتازایتما  زا  تازاـیتما 

ماد رد  ار  ناـنآ  شخبدوـس  ياـهزایتما  تردـق و  هـک  یئاـهناسنا  دـنکدنا  هـچ  اـما  دروآیمن . دراو  هعماـج  لوـقعم ) تاـیح   ) هـب یلـالخا 
اهناسنا يهمه  اب  لوقعم ) تایح   ) رد كارتشا  رظن  زا  نانآ  يارب  زایتما  تردق و  نآ  دوجو  دنکفین و  یهاوخدوخ 

کلهتـسم شـشوک و  هار  زا  ار  زایتما  تردق و  ضورفم  صخـش  هکنیا  هب  ملع  اب  هک  اهناسنا  نآ  دنرتکدنا  هچ  و  دنک . هولج  شمدع  دننام 
بولطم زایتما ، تردق و  اریز  دـنوشن ؟ التبم  کشر  ترـسح و  رب  يرترب ، نآ  ندـید  زا  تسا ، هدروآ  تسد  هب  شتایح  يهیامرـس  نتخاس 

نآ دعب  ود  هک  درادن  دوجو  نیا  زج  تسا ، يرترب  دـقاف  هک  یـصخش  یناور  تشادـهب  يارب  یهار  چـیه  دروم  نیا  رد  تسا . مدرم  يهمه 
يهدـنراد هک  یعامتجا  یطیحم و  ياهترورـض  یعیبط و  للع  زا  تسترابع  هک  يرابجا  دـعب  مکی  دـیامن : کـیکفت  رگیدـکی  زا  ار  يرترب 

ترـسح و تداـسح و  هنوـگ  چـیه  بجوـم  یقطنم  رظن  زا  دـعب  نیا  تسا . هتـشادن  اـهنآ  ندروآ  تسد  هـب  رد  يراـیتخا  نیرتـمک  يرترب ،
دانتـسا یقیقح  لماع  هدرک و  وا  هک  يراک  مود  دعب  دـنرادن . نآ  يهدـنراد  يارب  یـشزرا  نیرتمک  هک  اریز  تسین ، شیوشت  يروخدوخ و 

نا و  تشگ . دهاوخ  هابت  تیناسنا  ناسنا و  يهمه  دوشن ، هتفریذپ  دعب  نیا  اب  یمدآ  ینوناق  شزرا  رگا  تسا . هتشگ  نآ  يهدنراد  هب  يرترب 
هدـید يدوز  هب  وا  شـشوک  اعطق  تسین و  وا  شـشوک  زج  ناسنا  يارب  يزیچ  چـیه   ) يری فوس  هیعـس  نا  و  یعـس . اـم  ـالا  ناـسنالل  سیل 
ردقچ هک  دسرب  هجیتن  نیا  هب  دـشیدنیب و  دوخ  عضو  يهرابرد  يرایتخا ، زایتما  تردـق و  يهدـنراد  یتسیاب  رگید  فرط  زا  دـش ). دـهاوخ 

جو هب  رد  يربج  لماوع 
رایتخا نودب  عناوم  نیا  دنریگب و  يرترب  نآ  هب  لوصو  زا  ار  وا  ولج  دنتـسناوتیم  هک  یعناوم  ردقچ  هتـشاد و  تلاخد  يرترب  نآ  ندمآ  دو 
لماوع هک  تسا  هدوب  هناخدور  کی  دننام  وا  هک  دیسر  دهاوخ  هجیتن  نیا  هب  يرایتخا  يرترب  يهدنراد  لیلحت  نیا  اب  دناهتـشگ . فرطرب  وا 

يارب شنیب  ود  نیا  هک  مینادیم  اما  تسا . هتخادـنا  نایرج  هب  وا  دوجو  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  هدوب  یعبنم  دـننام  زاـیتما  تردـق و  نآ  یلـصا 
دننام يرایتخاریغ ، تردق  زایتما و  مود  عون  دوب . دهاوخن  ریذپناکما  یهاوخدوخ  قوف  هاگدید  زا  شرگن  نودب  نآ ، دقاف  يرترب و  دـجاو 

تبثم و ياهتثارو  یعیبط و  طیحم  یگتـسیاش  هنارعاش ، تاساسحا  يرنه و  مسجت  هظفاـح و  يرکف و  ياهدادعتـسا  ینالـضع و  ياهتردـق 
هاگدــید زا  اـبلاغ  هـک  یئاـهیریگ  تبوـن  اــهیئابیز و  دنــشابیم و  هدــنزاس  يزغم  ياــههقراب  بجوـم  هـک  یثداوـح  اــب  نتــشگ  وربور 

تـسایر هب  دناوتیمن  دریمن  رگا  دنکیم و  لاغـشا  ار  شیاج  وا  نواعم  دریمیم و  يروهمج  سیئر  الثم  دـنامیم . یفخم  ناگدننکیـسررب 
ار تردـق  نامه  هک  هتـسیاش  زغم  اهدـص  لاح  نامه  رد  دراد ، تسد  رد  ار  یتردـق  یمومع  يانعم  هب  رادمتـسایس  کی  دـسرب . يروهمج 

یگ تبون  نیا  دورب . رانک  رادمتسایس  نآ  دیایب و  دوجوب  يرایتخاریغ  هثداح  کی  ات  دنناوتان ، نآ  ندروآ  تسد  هب  زا  دنراد .
عامتجا رد  هغبان  دنمرنه  اهدص  هک  لاح  نآ  رد  دراد . دوجو  اهتردق  تازایتما و  زا  ناوارف  یعاونا  رد  یعامتجا  ياهترورـض  تهج  هب  ير 

رارق يربج  عاعـشلاتحت  ار  ناـنآ  يهمه  يراـج ، تسایـس  اـب  یگنهاـمه  اـی  هقباـس  ندوب  ینـالوط  تهج  هب  دـنمرنه  کـی  دـنراد ، دوجو 
چیه اب  ناگدیشک  فص  هکنیا  رد  یلو  دریگیم ، همشچرس  یعامتجا  ننس  اهدادرارق و  زا  بلغا  اهیریگ ، تبون  هک  تسا  تسرد  دهدیم .
فـص رگید  تبثم و  ار  دوخ  دادرارق ، ناـمه  هب  هیکت  اـب  نازاتـشیپ  نآ  دـننزب و  مه  رب  ار  یعاـمتجا  ياـهدادرارق  دـناوتیمن  يدازآ  هنوـگ 
یعقاو ياهترورض  زا  وا  يریگ  تبون  تنس  رگا  دشابیم . رادوخرب  یعیبط  ترورض  دننام  یترورض  زا  دننکیم ، یقلت  یفنم  ار  ناگدیشک 
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اریز دشاب . هدوب  زایتما  تردق و  زا  يرادربهرهب  زا  نامورحم  ای  نادـقاف  تداسح  ترـسح و  بجوم  دـیابن  دوش ، یـشان  یعامتجا  یقطنم  و 
هک تهج  نادـب  ضحم ، يراـیتخاریغ  تازاـیتما  اهتردـق و  يهراـبرد  اـما  تسا . مدـقم  زیچ  همه  رب  نآ  یقطنم  نیناوق  یعاـمتجا و  تاـیح 

اهنآ دـقاف  هک  یناسک  يارب  دـیابن  زگره  دـناهدرواین ، تسد  هب  ار  اـهنآ  هناـهاگآ  يریگ  فدـه  اـب  هنادازآ و  شـشوک  ود ، نآ  ناگدـنراد 
ردق درادن : اهنآ  ناگدنراد  يارب  یشزرا  نیرتمک  تازایتما  اهتردق و  عون  نیا  اریز  دشاب ، هدوب  هودنا  گشر و  ترسح و  بجوم  دنتسه ،
یقرف چیه  تروص ، کی  يربج  یئابیز  درادن . هیلقن  نیشام  کی  یبسا  رازه  هد  تردق  اب  یتوافت  چیه  درف ، کی  رایتخایب  ینامـسج و  ت 

اب ددرگیم ، ناسنا  کی  يزغم  ياههقراب  زورب  بجوم  رایتخا  نودـب  هک  ياهدـشن  هبـساحم  ثداوح  درادـن . ابیز  لگ  هخاش  کی  یئابیز  اب 
اب نایمدآ  هک  دیهدیمن  لامتحا  ایآ  درادن . یتوافت  نآ  دیفم  داوم  نتخادـنا  نوریب  ندـعم و  ياراد  هوک  نورد  هب  راجفنا  لماع  کی  دورو 

اهدادعتـسا و نازورف  ياههلعـش  نتخاس  شوماخ  يارب  اهدادعتـسا  تیوقت  هدـنزاس و  ياهتباقر  ياج  هب  زونه  لـماکت ، قارطمطرپ  ياـعدا 
نمرخ تخبدب  ره  هکناز  اههتخوس ! نمرخ  يا  دـنزاسیم !؟ کلهتـسم  ار  ینالک  يدام  يرکف و  ياهیژرنا  اهناسنا ، يهدیـسر  رمث  هب  داعبا 

دوخ قح  اب  نآ ، يهرابرد  یتاـیح  مارتحا  نارگید و  قح  هک  میریذـپب  دـیاب  ار  راوتـسا  لـصا  نیا  هتخورفا  سک  عمـش  دـهاوخنیم  هتخوس 
ملسملا ءرملا  ناف  دنریگیم . همشچرس  عبنم  کی  زا  ددرگ ، لامیاپ  نادنمتردق  ياپ  ریز  دراذگن  دروآ و  تسد  هب  ار  نآ  یتسیاب  هک  ناسنا 

هل بجوت  هحادـق  نم  هزوف  لوا  رظتنی  يذـلا  رـسایلا  جـلافلاک  ناک  سانلا ، مائل  اهب  يرغی  ترکذ و  اذا  اـهل  عشخیف  رهظت  هلاـند  شغی  ملاـم 
نخس رگا  هک  دهدن  رد  نت  راکشآ  یتسپ  هب  هک  یمادام  ناملسم  ناسنا  اریز   ) مرغملا هنع  اهب  عفری  منغملا و 

تسیاهدنرب زابرامق  نآ  دننام  دنوشهارمگ ، ءاوغا و  نآ  يهلیـسو  هب  لذر  مدرم  دیامن و  ساسحا  يراوخ  تلذ و  دیآ ، نایم  هب  یتسپ  نآ  زا 
دیهدـن اهیتسپ  هب  نت  رگا  دزاسیم ). عفترم  وا  زا  ار  ررـض  دروآیم و  وا  يارب  دوس  هک  تسا  شیوخ  رامق  رازبا  زا  درب  نیلوا  راظتنا  رد  هک 

رد يراوخ  تلذ و  ساسحا  مکی  عوضوم  تسا : هدـش  نییعت  عوضوم  ود  قوف  تالمج  رد  یتسپ  كـالم  دوب  دـیهاوخ  هدـنرب  لاـح  ره  هب 
زا معا  يراوخ  تلذ و  ساسحا  لـماع  سانـشن . لـصا  لذر و  مدرم  بیرف  یهارمگ و  يارب  ندوب  هزیگنا  مود  عوضوم  نآ . هب  رکذـت  عقوم 
نآ دـیابیم ، رد  دوخ  نورد  رد  هک  یناـسنا  یلاـع  لوصا  كاـپ و  ترطف  هب  هجوت  اـب  هک  دـشاب  هدوـب  صخـش  دوـخ  تفرعم  هک  تسا  نآ 

یگزیگنا اما  و  دیامنیم . یفرعم  تسپ  ار  راک  ای  تفـص  نآ  عامتجا ، رد  هدـش  تیبثت  نیناوق  لوصا و  ای  دـنیبیم و  تسپ  ار  راک  ای  تفص 
راـتفر و هب  دارفا ، رگید  رد  اـهیتسپ  اـهتلاذر و  ندـید  اـب  ناـنآ  هک  تسا  تهج  نادـب  سانـشنلصا ، لذر و  مدرم  بـیرف  یهارمگ و  يارب 

لیلد مدرم ، نایم  رد  ار  دوخ  تفص  راتفر و  جاور  عویـش و  دوخ ، ياهیهابت  هیجوت  يارب  دننکیم و  هیکت  رتشیب  دوخ  يهناراکهبت  تافص 
رایتخا ياهراک  لولعم  تیمورحم  نیا  رگا  ینامب ، مورحم  یگدنز  تازایتما  يهمه  زا  هک  تسین  نآ  تلاذر  یتسپ و  دنروآیم .

مه تنامدود  یتح  دیامن و  رانک  رب  دوخ  یقیقح  تیعقوم  زا  ار  وت  دساف  يهعماج  هک  تسین  یمانمگ  نآ  رد  تلاذر  یتسپ و  دشابن . وت  ي 
دنیامن و لامیاپ  ار  وت  یگدنز  قوقح  يهمه  تفـص  ناویح  نادنمتردق  هک  تسین  نآ  تلاذر  یتسپ و  دـنرواین . ياج  هب  دنـسانشن و  ار  وت 

باوـخ رد  يراذـگ و  تشخ  يور  رـس  كاـشوپ  یب  نت  هنـسرگ و  مکـش  اـب  بـش  شیوـخ ، قـح  ندروآ  تـسد  هـب  يارب  شـالت  زا  سپ 
ياهلیـسو ای  دننک  یثنخ  ار  وت  رنه  شنیب و  شناد و  دنهاوخیم  وگروز  ناهاوخدوخ  يهبلغ  رهق و  هک  ماگنه  نآ  رد  يور . ورف  شیوشترپ 

لمحت ار  اهیراوگان  نیرتدیدش  یناسنا ، ياهـشزرا  تیـصخش و  ظفح  هار  رد  يزروب و  تمواقم  وت  دنهد و  رارق  دوخ  تردق  يارجا  يارب 
جوا رد  تالاح  نیا  رد  وت  سکعلاب ، هکلب  یتسین ، هیامورف  لذر و  يدرگ ، طقاس  دوخ  تایح  قوقح  يهمه  زا  یناوتاـن  تهج  هب  یئاـمن و 

يهقطنم زا  تیـصخش ، يهدـننکدوبان  لـماوع  نارگاـمغی و  موجه  ربارب  رد  هک  یئوت  نیا  اریز  ياهدـمآرد . زاورپب  تاـیح  يـالعا  لآهدـیا 
دوخ رد  ار  یهلا  لالج  لامج و  زا  ياهولج  هک  تتیـصخش  هاگـشیپ  رد  راختفا  يدنلبرـس و  یمامت  اـب  هدومن و  يرادـساپ  دوخ  تیـصخش 

اب یطابترا  هجو  چـیه  هب  هک  ییاهیناوتان  ریاـس  ینوبز و  يوضع و  ياـهیئاسران  اهدادعتـسا و  رد  تیدودـحم  نینچمه  ياهتفرگ . رارق  دراد 
خا يدازآ و 

یتسپ و یگیامورف و  لیلد  دزاسیم ، دودـحم  ار  یمدآ  طیحم ، يرابجا  لماوع  تعیبط و  يربج  نیناوق  ریـسم  رد  هکلب  درادـن ، یمدآ  رایت 
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ناتریـسدب هن  دـنکیم و  تلاذر  یتسپ و  ساسحا  اهتیدودـحم ، هنوگ  نیا  هب  نارگید  شیوخ و  هجوت  اب  هاگآ  ناسنا  هن  اریز  تسین ، تلاذر 
كاپ ترطف  اب  يویند  یناگدنز  نیا  رد  هک  یناسک  سپ  دنهدب . رارق  دوخ  ياهیراکبان  هاگهیکت  ار  اهتیدودحم  هنوگنیا  دـنناوتیم  راکهبت 

يراـیتخا ياـهیهابت  بکترم  هتفرگ و  رارق  دوـخ  تیدوـجوم  بساـنتم  شـشوک  راـک و  يارجم  رد  دـنراد ، هـک  یناور  يوـضع و  رازبا  اـب 
، دنروآیم تسد  هب  ییاهیرترب  اهنآ  يهجیتن  رد  هک  دوشیم  ادیپ  ییاهینوگرگد  نانآ  عضو  رد  ای  تسین : یلاخ  لاح  ود  زا  دـندرگیمن ،
زا تخر  هتشاذگ و  یگدنز  نایاپ  هب  ماگ  دنراد ، هک  یعضو  نامه  اب  ای  و  دنزادرپیم ، تیلاعف  هب  تیمیمص  صولخ و  ترطف و  نامه  اب  و 
نم يربلا  ملـسملا  ءرملا  کلذـک  و  دـناهدیدن . یتراسخ  دـناهدرب و  یگدـنز  رامق  رد  لاح ، ود  ره  رد  ددـنبیم ، كاـخ  ریزب  كاـخ  يور 

هبـسح هنید و  هعم  لاـم و  لـها و  وذ  وـه  اذاـف  هللا  قزر  اـما  و  هل ، ریخ  هللادـنع  اـمف  هللا  یعاد  اـما  نیینـسحلا : يدـحا  هللا  نـم  رظتنی  هناـیخلا 
شن يدنوادخ  تایانع  زا  وکین  يهجیتن  ود  زا  یکی  راظتنا  هب  تسا ، تنایخ  زا  يرب  هک  ناملسم  ناسنا  نینچمه  )

قزر ای  تسا و  زیچ  همه  زا  رتهب  تسا  هدرک  هدامآ  وا  يارب  ادـخ  هچنآ  دـناوخب و  شیبوبر  هاگـشیپ  هب  ار  وا  هک  یهلا  توعد  ای  تسا : هتس 
شایتیـصخش نوئـش  نید و  لاح  نیا  اب  دزاسیم و  شبیـصن  هداوناخ  یلام و  شیاسآ  هافر و  دـباییم و  دوبهب  شراگزور  هک  يدـنوادخ 

رد نیینـسحلا ) يدحا   ) یهلا ياهناسنا  تشونرـس  يهدننک  نییعت  يهملک  نیا  مالـسا  یهلا  راعـش  نیینـسحلا  يدحا  تسا .) هدنام  ظوفحم 
هدنع نم  باذع  هب  هللا  مکبیـصی  نا  مکب  صبرتن  نحن  نیینـسحلا و  يدحا  الا  انب  نوصبرت  له  لق  تسا : هدمآ  نینچ  دیجم  نآرق  زا  ياهیآ 

ام هک  یتروص  رد  دـیراد ؟ راظتنا  ار  تداعـس  ود  زا  یکی  زج  ام  يهرابرد  امـش  ایآ  نانآ ، هب  وگب   ) نوصبرتم مکعم  اـنا  اوصبرتف  انیدـیاب  وا 
امش سپ  دیـشچ . دیهاوخ  ار  باذع  نآ  ام  ياهتـسد  اب  ای  دیـسر ، دهاوخ  امـشب  ادخ  فرط  زا  ای  هک  میراد  راظتنا  ار  یباذع  امـش  يهرابرد 

شخب تداعـس  لوصا  هب  یکتم  قیقد و  يهبـساحم  اب  ار  دوخ  یگدنز  هک  یناسنا  میراظتنا .) لاح  رد  امـش  يهرابرد  مه  ام  دیـشکب  راظتنا 
هب زگره  میاهدرک ، هراشا  اـهراب  هک  ناـنچ  لوقعم  تاـیح  نیا  تسا . هتفاـی  قیفوت  لوقعم ) تاـیح   ) رد دورو  هب  دـیامنیم ، يرپس  تیناـسنا 

یصخش دشر  زا  لوقعم  تایح  زاغآ  اریز  درادن . نآ  هب  یهار  طوقس  تخاب و  زگره  ددرگیمن و  یهتنم  یتسین 
تداعـس دوشیم ، هدیمان  گرم  یمومع  ناهذا  رد  هک  يدـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دورو  تسا . يدـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دورو  نآ ، نایاپ  ات  ت 

هب یعیبط  يور  زا  تایح  بالقنا  هب  هقالع  راظتنا و  نیا  تسا . راظتنا  دروم  هراومه  یگدـنز  رد  رگباسح  ياهناسنا  يارب  هک  تسا  ینامظع 
ءایلوا مکنا  متمعز  نا  اوداه  نیذلا  اهیا  ای  لق  تسا : هدمآ  نینچ  دوهی  موق  هب  باطخ  دیجم  نآرق  زا  رگید  ياهیآ  رد  یعیبط  ياروام  يور 

ایلوا امـش  اهنت  هک  دینکیم  نامگ  رگا  دـیاهدیورگ  دوهی  نید  هب  هک  یمدرم  نیا  وگب   ) نیقداص متنک  نا  توملا  اونمتف  سانلا  نود  نم  هللا 
: وکین تداعس  ود  زا  تسترابع  نیینسحلايدحا  يانعم  دینایوگتسار ). امـش  رگا  دینک  وزرآ  ار  گرم  نامدرم ، رگید  هن  دیتسه ، يدنوادخ 
رب رگیدکی  اب  اهناسنا  طابترا  تلادع و  يرارقرب  یگدنز و  فدـه  رد  روهطوغ  لامک و  هب  ور  يدازآ  تفارـش و  اب  یگدـنز  مکی  تداعس 
اقب رد  عزانت  يهنحـص  زج  ینادـیم  هک  ییامنناسنا  ناگدـنرد  اب  ریذپانیگتـسخ  يهزرابم  لاح  رد  اقب  رد  نواـعت  نیتسار و  تبحم  ياـنبم 

تاـیح  ) یلاـع ياهفدـه  اـهنامرآ و  نشلگ  غاـب و  هک  دـشاب  نادـنز  زا  ياهشوگ  رد  هاوخ  تسا ، تداعـس  نیع  یگدـنز  نیا  دنـسانشیمن .
زا حور  یئاهر  مود  تداعس  دوش . يرپس  شیاسآ  هافر و  نیرتیلاع  اب  رظانم  نیرتهب  رد  هاوخ  دشابیم و  لوقعم )

هنومن ناونع  هب  ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  هک  دراد  یجیاـتن  شخبدـیما  راعـش  نیا  یهلا . يهبذاـج  هب  ور  لاـمک  ياـضف  رد  زاورپ  دـبلاک و  سفق 
نانخـس ام  رگا  دراشفیم . یتخـس  هب  ار  يدـنمدرخ  رایـشه و  ناـسنا  ره  يولگ  هک  يدـیمون  ساـی و  ندـش  نکهشیر   1 میوشیم : رکذـتم 

تقد دوش . زواجتم  دلجم  دنچ  زا  دیاش  مینک ، يروآعمج  تسا  هدش  زاربا  خیرات  رساترس  رد  هک  ار  يرشب  نارایـشه  يهنانیبدب  روآسای و 
مراذگن مریگ  یتسه  يهزاورد  رد  ناگنل  گنل  نوریب  دیآ  مخ  چیپ و  نیا  زا  میاپ  رگا  هک  عمج  هدـمآ  ملد  هب  ترودـک  راب  ردـقنآ  دـینک :

نیز میرذگیم  مقر  هدرک  دوخ  مغ  فرح  میرذگیم  ملق  وچ  یتسه  يهحفص  رب  یناشاک  حیسم  هب  بوسنم  نوریب  دیآ  مدع  زا  یسک  هک 
اقب يهتفیش  ای  ندش  قرز  رپ  راگزور  يهتسب  لد  یناسارخ  يرکف  میرذگیم  مه  یپ  زا  جوم  وچ  هتـسویپ  تسنایاپ  یب  هک  بوشآ  رپ  رحب 

رد یئارس  متام  تسیچ  ناهج  يدنقرمس  فرشا  ندش  قرغ  تبقاع  تسندز و  یتسد  بادرگ  رد  انشآ  كدنا  مدرم  نوچ  ندش  قرب  نوچ 
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مجنا خرچ و  راـگزور و  يدـنه  يرداـق  وا  ناـمهم  دـنچ  ياهراوخ  رگج  وا  ناوخ  رب  دـنچ  ياهراـپ  رگج  وربور  یمتاـم  هس  ود  هتـسشن  وا 
بابح وچ  ایند  ینایدابق  ورسخ  رصان  یتسادرف  ار  رهد  زارد  زور  نیا  هنرگ  یتسیزاب  رسبرس 

تسمدب باوخ  یباوخ ؟ هچ  باوخ  نآ  باوخ  هب  دننیبب  هک  یبارس  هچ  مهنآ  بارـس  يور  رب  هکلب  بآ  رـس  رب  هن  بابح  هچ  نکیل  تسا و 
زا رپ  اهیبرغ ، یبدا  تاحفـص  يرعم و  ـالعلاوبا  ياـههتفگ  ماـیخ و  هب  بوسنم  تاـیعابر  داـفم  زا  رپ  اهیقرـش ، اـم  یبدا  تاحفـص  بارخ 

کی زا  هراومه  هدوب ، فلاخم  تارکفت  زرط  هنوگ  نیا  اب  نیینـسحلادحا  راعـش  هک  یتروص  رد  تسا . وا  ریاظن  وماکربلآ و  ياـهییارگچوپ 
و دـهدیم ، یگدـنز  رد  شـالت  شـشوک و  رثکادـح  هب  روتـسد  راعـش  نیا   2 درگنیم . یگدـنز  يوپاـکترپ  تشذـگ  هب  لوقعم  تیاـضر 
ای نآ . قامعا  رد  ای  ددرگیم  رادومن  لوقعم ) تایح   ) حطـس رد  ای  هجیتن  نیا  دنادیمن ، هجیتنیب  ار  فدـه  اب  نوکـس  تکرح و  هنوگچیه 
نا و  تشگ ) یهاوخ  لئان  تراگدرورپ  رادـید  هب  القت  شالت و  لاح  رد  وت  ناسنا  يا   ) هیقالمف احدـک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا 

لمعی نمف  دش ) دهاوخ  هدید  وا  ششوک  اعطق  و  وا . ششوک  زج  ناسنا  يارب  تسین  و   ) يری فوس  هیعـس  نا  یعـس و  ام  الا  ناسنالل  سیل 
سک ره  دید و  دهاوخ  ار  نآ  دهدب  ماجنا  ریخ  لمع  ياهرذ  يهزادنا  هب  هک  سک  ره   ) هری ارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم 

تسود شابم  غراف  یمد  رخآ  مد  ات  شارخیم  شارتیم و  هر  نیردنا  دید ). دهاوخ  ار  نآ  دهدب  ماجنا  دب  لمع  ياهرذ  هزادنا  هب 
شیپ مهاک  رپ  دیود  دیابیم  راو  فسوی  هریخ  دـیدپ  ملاع  رد  تسین  هنخر  هچ  رگ  یگتفخ  زا  هب  هدوهیب  شـشوک  یگتفـشآ  نیا  رای  دراد 
ملالب رگ  ملاله  رگ  ناکمال  ناـکم و  ردـنا  میودیم  ناـکف  نک  مکح  ياـهناگوچ  شیپ  داـتف  مهاوخ  اـجک  رد  منادـن  دوخ  دابدـنت  يا  وت 
هجیتن ود  لوقعم  يریگفده  اب  شـشوک  راک و  نیینـسحلايدحا ، راعـش  ياوتحم  هب  رظن  اب  سپ  يولوم  موشیم  تباتفآ  رب  يدـتقم  مودیم 
تاـیح  ) یـصاصتخا تیوـه  قـقحت  زا  تستراـبع  نآ  درادـن و  یئانثتـسا  چـیه  تسا و  یعطق  هجیتـن ، ود  نآ  زا  یکی  هب  لوـصو  هـک  دراد 

يارب راک  ترورض  تبثم . يریگفده  اب  تسا  شـشوک  راک و  لوقعم ) تایح   ) یـصاصتخا تیوه  تسا . یهلا  تساوخ  دروم  هک  لوقعم )
ات رجف  نامه . شالت  تکرح و  نامه و  یئاناوت  ساسحا  هکلب  زور ، هن  دسانـشیم  بش  هن  تسا ، رادروخرب  لوقعم ) تاـیح   ) زا هک  یـسک 

دعب ندش  زاب  زا  تسترابع  هک  تسا  هتفهن  راک  دوخ  رد  تقیقح  رد  هجیتن  نیا  رایرهش  تفاین  هتفخ  یلع  رادیب  مشچ  تفاکش  قافآ  يهنیس 
ياـهلولعم مود  يهجیتن  تسا . دوجو  ملاـع  یلک  گـنهآ  نتخاون  لوغـشم  هک  یتسه  هاـگراک  حوطـس  رد  نآ  شرتـسگ  یمدآ و  تکرح 

لـصاح ملع  يریگارف  تامحز  لـمحت  زا  هک  یـشناد  دـیآیم ، تسد  هب  يزرواـشک  تیلاـعف  زا  هک  یلوصحم  دـننام  تسا ، راـک  بساـنم 
یجیاتن ددرگیم .

راظتنا دوخ  شـشوک  راک و  زا  هک  ار  هچنآ  يرـشب  دارفا  يهمه  ینعی  تسا . مود  عون  نیا  تسا  يرـشب  ینوناق  ياـهتیلاعف  راـظتنا  دروم  هک 
یقطنم و الماک  راظتنا  نیا  دـنزاسیم . عفترم  ار  نانآ  يونعم  ای  يدام  تاجایتحا  دـنوشیم و  دـیلوت  راک  زا  هک  دـنجیاتن  مسق  نیا  دـنراد ،

راعـش تروص  نیا  رد  دنـسریمن . راـظتنا  دروـم  يهجیتـن  هب  هک  یئاهـششوک  راـک و  تسا  ناوارف  هچ  هک  مینادیم  اـم  یلو  تسا ، ینوناـق 
يارب نم  هک  دشاب  نیا  امـش  خساپ  رگا  دیاهداد ؟ ماجنا  يریگفده  نیمادـک  اب  ار  شـشوک  راک و  نیا  دـسرپیم : امـش  زا  نیینـسحلايدحا 

. ماهداد ماجنا  اهیدیلپ  تفاثک و  زا  نآ  يرادهگن  ای  مایناسنا ، تیصخش  تیوقت  دشر و  يارب  اهناسنا و  دوخ و  يارب  دیفم  فده  هب  لوصو 
ماجنا يریگفده  تیـصوصخ  نآ  اب  هک  يراک  اریز  دـیورب ، دـیریگب و  شیپ  ار  ناتهار  دـیلماکت ، هار  رد  امـش  دـیوگیم : نیینـسحلايدحا 

اعد و هک  تسا  هتفگ  شیاین  اعد و  يهرابرد  يولوم  نیدلالالج  ار  بلطم  نیا  ریظن  تسا . لوقعم ) تایح   ) رد امـش  دورو  لیلد  دـیاهداد ،
هدننکاعد هک  تسیزیچ  ندروآ  تسد  هب  مود  تباجا  ادخ . ناسنا و  نیب  ام  يهطبار  يرارقرب  دوخ  مکی  تباجا  دراد : تباجا  ود  زین  شیاین 

نیا ا زا  دشاب ، هک  یطیارش  ره  رد  اهناسنا  زا  يدرف  چیه  تسا و  یعطق  مکی  تباجا  دهاوخیم . ادخ  زا 
یئوگ دنچ  ور  تخـس  يا  شمخ  شناطیـش  تفگ  یبل  شرکذ  زا  ددرگ  نیریـش  هک  ات  یبش  یتفگیم  هللا  یکی  نآ  تسین : مورحم  تباج 

يور اب  ینزیم  هللا  دـنچ  تخت  شیپ  زا  باوج  کی  دـیاینیم  وک ؟ کیبل  ار  هللا  یکی  دوخ  وتع  يا  یتفگ  هللا  همه  نیا  وگرایـسب  يا  رخآ 
شک نآ  زا  ینامیشپ  هچ  ياهدناماو  نوچ  رکذ  زا  نیه  تفگ  رضخ  رد  ار  رضخ  وا  باوخ  رد  دید  رس  داهنب  دش و  لد  هتـسکش  وا  تخس !
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يا وگب  وا  اب  ورب  هک  نمب  تفگ  نیا  ادخ  هک  شرضخ  تفگ  باب  در  مشاب  هک  مسرت  یمه  ناز  باوج  دیآیمن  مکیبل  تفگ  ياهدناوخ ؟
ترکذ لوغـشم  نم  هک  هن  ماهدروآ  نم  راک  رد  ارت  ین  تسا  اـم  کـیپ  تزوس  درد و  زاـین و  ناو  تسا  اـم  کـیبل  وت  هللا  نآ  هکلب  نحتمم 
تـسا اهکیبل  وت  بر  اـی  ره  ریز  تسا  اـم  فطل  دـنمک  وت  قشع  درد  وت  ياـپ  هداـشگ  هدوب  اـم  کـیپ  وت  ياـهییوجهراچ  اـههلیح و  ماهدرک 

ياهفده هب  لوصو  يارب  یگماکدوخ  یهاوخدوخ و  یگزیگنا  اب  دریگن و  ماجنا  تبثم  يریگفدـه  اب  راک  هک  یتقو  رگید  فرط  زا  يولوم 
نیذـللا الامعا . نیرـسخالاب  مکئبنن  له  لق  دـماجنایم . تیـصخش  یهابت  هب  چوپ و  شجیاتن  اب  اهراک  نآ  يهمه  دریگب ، تروص  لوقعمان 

يهرابرد ایآ  نانآ ، هب  وگب   ) اعنص نونسحی  مهنا  نوبسحی  مه  ایندلا و  هایحلا  یف  مهیعس  لض 
یناگدـنز نیا  رد  ناشیاهـششوک  هک  دنتـسه  یمدرم  نانآ  مهدـب ؟ ربخ  امـش  هب  دنتـسه ، اهراک  رظن  زا  مدرم  نیرتراب  تراسخ  هک  یناسک 

بـش دیزودیم و  زور  دیردنا  ضقانت  یتش  مکیعـس  دنهدیم ) ماجنا  وکین  راک  هک  دـنربیم  نامگ  تسا و  هتـشگ  چوپ  فرحنم و  يویند 
ناهج یگدنز و  ندش  یقلت  يدج  زا  تسترابع  دراد ، هک  رگید  ياهدنزاس  مهم و  هداعلاقوف  يهجیتن  نیینسحلايدحا  راعش  دیردیمرب 3 

رد هک  ياهشیدـنا  جوم  نیرتزیچاـن  یتح  شتانکـس و  تاـکرح و  يهمه  دریذـپیم ، هک  یتقو  یمدآ  شتـالوحت . ازجا و  يهمه  اـب  یتسه 
زا یهلا  يهنامیکح  تیـشم  رد  هک  دیآیم  رد  یئاههقلح  لکـش  هب  یتسه  ياهدادـیور  ریجنز  رد  دنیـشنیم ، ورف  دشکیمربرـس و  شزغم 

یقلت یخوش  هرخـسم و  تسا  نآ  زا  یئزج  دوخ  هک  ار  یتـسه  ناـهج  یگدـنز و  زگره  دریگیم ، رارق  هبـساحم  دروم  ماـجنا  هب  اـت  زاـغآ 
ایندلا و ثرح  نینبلا  لاملا و  نا  یماصتعا و  نیورپ  دوریم  يراک  ماجنا  یپ  زا  دوریم  يرابیوج  زک  ياهرطق  هک : دـنیبیم  اریز  دـنکیمن ،

ایند هاگتشک  زا  یلوصحم  حلاص  لمع  تسا و  ایند  هاگتـشک  نادنزرف  لام و   ) ماوقال یلاعت  هللا  امهعمجی  دق  هرخالا و  ثرح  حلاصلا  لمعلا 
حلاص م لمع  نادنزرف و  لام و  یساسا  صتخم  دروآیم ) مهارف  یماوقا  يارب  ار  ود  ره  دنوادخ  یهاگ  و  تسترخآ . يارب 

مکی دعب  دنشابیم : یساسا  دعب  ود  ياراد  دندرگیم ، نایمدآ  بیصن  تازایتما  هنوگ  نیا  روحم  رد  هک  یتیعقوم  هنوگ  ره  نادنزرف و  لا و 
هب دـیفم  يهدام  هنوگ  ره  لاـم و  دـیآیم . دوجو  هب  اـهنآ  ناـیم  هک  یطباور  يداـم و  تاـصتخم  زا  تسا  تراـبع  هک  اـهنآ  یعیبط  تیعقاو 

لام و دنهدیم . هجیتن  دنیوریم و  دنوشیم و  هتـشاک  ایند  نیمه  رد  هک  تسا  يویند  یگدنز  نیا  يهدـننک  هرادا  لماوع  نایمدآ ، تشیعم 
زا دنناوتیمن  هک  ینعم  نیاب  دنریگیم ، رارق  اهـشزرا  يهقطنم  زا  جراخ  اهنآ  يهدننکهیهت  يریگفده  زا  رظن  عطق  اب  دـیفم  يهدام  هنوگ  ره 

يهعـشا بآ و  دننام  دـندوجوم  تعیبط  ای  هک  دنتـسه  ییاهتیعقاو  اهنآ  دـنوش . فوصوم  یبوخ  يدـب و  هب  دـنراد ، هک  ضحم  یتیعقاو  رظن 
، تروص ود  ره  رد  دناهتفرگ . دوخ  هب  یصاخ  لکش  مدرم  شـشوک  راک و  يهلیـسو  هب  ای  کلذ و  ریغ  ناتخرد و  نداعم و  اوه و  باتفآ و 

ترابع هب  دب . هن  دنبوخ و  هن  دوشیم ، رثوم  اهنآ  يهرابرد  هک  یناسنا  ياههزیگنا  اههتـساوخ و  زا  رظن  عطق  اب  دیفم  يهدام  هنوگ  ره  لام و 
ياراد رادـناج و  دنتـسه  یتادوجوم  هک  تهجنادـب  نارداـم  ناردـپ و  اـب  ناـنآ  يهطبار  دـندرگیم ، ناـیمدآ  بیـصن  هک  ینادـنزرف  رگید 

نیا هب  دراد  یگتسب  نانآ  يدب  یبوخ و  هکلب  دب  هن  دنبوخ و  هن  یناور ، ینامسج و  ناوارف  تاصتخم 
هچ دنهاوخیم  یلومعم  حالطـصا  هب  دنهدب و  رارق  دشر  ریـسم  رد  ار  نانآ  دنهاوخیم  تیفیک  هچ  هب  هزادنا و  هچ  ات  ناردام ، ناردپ و  هک 

يردپ و فطاوع  عابـشا  بجوم  ناردپ ، رب  نانآ  تدـعاسم  ندوب و  عیطم  نادـنزرف و  یئابیز  رگا  دـنهدب . لیوحت  هعماج  رب  ار  یتادوجوم 
زا تذـل  ساـسحا  هکناـنچ  دوشیم . یـشان  تذـل  ساـسحا  زا  هک  تسا  يوـیند  یعیبـط  يرادربهرهب  کـی  ددرگیم ، يدـنزرف  يرداـم و 
هک تسا  يویند  یعیبط  يهدـیدپ  کی  اـهیئابیز ، تفاـیرد  زا  یلماـکت  تاـیعقاو  ندروآ  تسد  هب  زا  رظن  عطق  اـب  اـبیز  رظاـنم  ناـیورابیز و 

قزر هیف و  مهنتفنل  ایندلا  هایحلا  هرهز  مهنم  اجاوزا  هبانعتم  ام  یلا  کینیع  ندمتال  و  داد . رارق  یلاع  ياهشزرا  يهقطنم  رد  ار  نآ  ناوتیمن 
يهلیـسو نانآ  يارب  هک  دنتـسه  يویند  تایح  يهفوکـش  دننام  هک  ياشگم  نانآ  زا  ییاهنز  ياشامت  هب  ار  تنامـشچ  و   ) یقبا ریخ و  کبر 

ره نادـنزرف و  لام و  هصالخ  تسا .) رترادـیاپ  رتهب و  تراگدرورپ  قزر  مینک . ناشـشیامزآ  هلیـسو  ناـمه  اـب  اـت  میداد  رارق  يرادربهرهب 
دنناوتیم دوخ  تبون  هب  هک  دنتسه  ایند  نیا  هاگتـشک  زا  یتالوصحم  میدرک  حرطم  هک  دعب  نیا  اب  روانهپ  يایند  نیا  يدام  ياهدومن  هنوگ 

دنیآرد و ياهیذغت  داوم  بآ و  اوه و  دننام  ای  دنوش ، هدیشاپ  گرزب  هاگتعارز  نیا  رد  ییاهرذب  ناونع  هب 
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نتخاس ریذپناکما  يارب  اهتردق  تازایتما و  ریاس  نادنزرف و  لام و  ندوب  هلیـسو  زا  تسترابع  مود  دعب  دننایورب . ار  رگید  ياههدشهتـشاک 
یگدـنز و لیاسو  ریاس  تشیعم و  داوم  میظنت  دـیلوت و  هار  رد  اهتیلاعف  لاغتـشا و  هک  تسا  دـعب  نیا  اب  یکاخ . يهرک  رد  لوقعم ) تاـیح  )

نآ درادـن و  دـعب  کـی  زا  شیب  حـلاص  لـمع  اـما  دریگیم . دوخ  هب  تداـبع  يهبنج  ناـنآ ، تیبرت  میلعت و  نادـنزرف و  هب  هقـالع  نینچمه 
ار ناسنا  يراگتـسر  لماع  هدمع  دروم ، هدزناپ  زا  شیب  رد  ینآرق  تایآ  یناگدنز . نیا  رد  یمدآ  تیـصخش  هدـنناسر  رمث  هب  زا  تسترابع 

نینموـملاریما تفرگ . دـهاوخ  رارق  حورـشم  ثحب  دروـم  هدـنیآ  ياـههبطخ  رد  حـلاص  لـمع  تسا . هدوـمن  یفرعم  حـلاص  لـمع  ناـمیا و 
. دزاسیم رادروخرب  حلاص  لمع  يدام و  زایتما  ود  ره  زا  ار  یماوقا  لاعتم  دنوادخ  یهاگ  دیامرفیم : ریسفت  دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع 

نیرتمک هعماج  کی  رد  لوقعم ) تایح   ) يارب يدام  ياههدـیدپ  داوم و  میظنت  ندروآ و  تسد  هب  هک  دـنکیم  تاـبثا  یبوخ  هب  هلمج  نیا 
تمکح هطلـس و  زا   ) ریذـعتب تسیل  هیـشخ  هوشخا  هسفن و  نم  مکرذـح  ام  هللا  ورذـحاف  درادـن . هعماج  نآ  دارفا  ندـش  ناـسنا  اـب  یتاـفانم 

ان شزوپ  هک  دیشاب  هتشاد  وا  زا  دیما  اب  هتخیمآ  یمیب  تسا و  هداد  روتسد  وا  دوخ  هک  دیشاب  رذحرب  نانچنآ  يدنوادخ 
تاروصت و دـنوادخ  اـب  دوخ  يهطبار  يهیفـصت  يهراـبرد  مدرم  هچ ؟ ینعی  ادـخ  زا  ندوب  رذـحرب  ساره و  سرت و  يوقت و  دـشابن ). اـجب 

مود دـنراد . يدـنوادخ  تیوه  يهرابرد  هک  يروصت  مکی  تسا : عوضوم  ود  زا  یـشان  تالیخت  تاروصت و  نیا  دـنراد . یناوارف  تالیخت 
لکـش نوچ  ناوتان  فیعـض و  روم  هک : تسا  نشور  ـالماک  مکی  عوضوم  دـنلئاق . يدـج  یتیمها  اـهنآ  يارب  هک  ییاـهنامرآ  اههتـساوخ و 

وا دتف  رگ  ینام  نهذ  رد  دـشک  ینارمع  نب  یـسوم  يهشقن  مه  نابـش  زغم  دـشک  یناویح  خاش  اب  هچروم  لکـش  هب  کشیب  دـشک  ینادزی 
مکماهواب هومت  زیم  املک  تسا : هدـمآ  نینچ  یتیاور  رد  نومـضم  نیا  یتساراد  ار  شیوخ  شقن  هدـنبنج  ره  كاردا  دـشک  یناـم  تروص 

، دـیدومن صخـشم  دوـخ  يارب  يدـنوادخ  تیوـه  ناوـنع  هب  دوـخ ، تاـمهوت  اـب  هک  ار  يزیچ  ره   …  ) مکیلا دودرم  مکل و  قوـلخم  وـهف 
، دیامن سکعنم  دوخ  زغم  رد  ار  ادـخ  زا  یتروص  دـهاوخب  هک  اهناسنا  زا  يدرف  ره  نیاربانب ، ددرگیمرب .) امـش  هب  تسا و  امـش  يهدـیرفآ 
هک ار  هچ  ره  هک  مینادیم  تسا . هدـش  یقلت  تمظعاب  ابیز و  گرزب و  وا  يارب  هک  درک  دـهاوخ  يرادربهرهب  یقیاقح  اهدومن و  زا  املـسم 

يالعا تاذ  اب  هسیاقم  لباق  هک  داد  دـهاوخ  ماجنا  طباور  اهتیفیک و  اهتیمک و  زا  یعاونا  اـب  دـیامن ، سکعنم  دوخ  رد  دـهاوخب  یمدآ  نهذ 
یبوبر

هک دوب  دهاوخ  یگتخاس  تروص  نآ  نوئـش  قباطم  دنوادخ ، زا  یـسک  ره  ندوب  رذحرب  ساره و  سرت و  يوقت و  لاح  ره  هب  دنـشابیمن .
، دنک شتفلاخم  هک  سک  ره  رـس  رب  هتفرگ  تسد  هب  یقامچ  هک  زیگناتشحو  ییادـخ  زا  سرت  دـننام  تسا . هدومن  سکعنم  دوخ  زغم  رد 
رد هنیـس  هب  تسد  مه  هتـشرف  دنچ  هتـسشن و  دنمتردق  نارگنایغط  دننام  نامـسآ  يالاب  رد  هک  یئادخ  زا  ساره  دـننام  و  دـیبوک !! دـهاوخ 

یخرب يارب  دنزادنایب !! تشهب  هب  ار  رگید  ياهتـسد  منهج و  هب  ار  ياهدع  دـهدب  روتـسد  وا  هک  دنتـسه  وا  نامرف  رظتنم  هداتـسیا و  شربارب 
دنوشیم رامیب  الا  دننکن و  اطخ  اپ  زا  تسد  كانلوه  يادخ  کی  لباقم  رد  هک  ساوح  ندرک  عمج  زا  تسا  ترابع  يوقت ، مدرم  زا  رگید 

بیجع و نایادخ  تسنیا  ددرگیم !! فلت  دتفایم و  ماب  تشپ  زا  شدـنزرف  ای  دـسریمن  شورف  هب  ناشلوصحم  ای  دریمیم و  ناشواگ  ای  و 
نیا هب  ارچ ؟ دنیآیمرب . وا  دوجو  راکنا  یفن و  ددصرد  اروف  دنوشیم و  مسجم  زین  ياهفرح  نارکفتم  راکفا  رد  یهاگ  هنافساتم  هک  بیرغ 

يرتیلاع تفایرد  نانآ  دوخ  هک  تسین  نآ  لیلد ، یفن  راکنا و  نیا  دوخ  ایآ  دنشابیم !!! يرشب  راکفا  يهدشهتخاس  نایادخ  نیا  هک  لیلد 
ياهیرگتروص قوفام  هک  ادخ  نآ  يهرابرد  ارچ  دنزاسیم ؟ دورطم  ار  ینهذ  ياههدشهتخاس  نآ  هک  دنراد  ادخ  يهرابرد 

انیـسنبا و فیدر  رد  ینادرم  هللا و  ءایلوا  ماظع و  ناربمایپ  لد  رد  هک  العا  تقیقح  نآ  هب  ارچ  دنـشیدنایمن !؟ دـندرگیم ، مسجم  هناـیماع 
يوقت و يانعم  دنرگنیمن !؟ تسا ، هدرک  هولج  تناک  تراکد و  راطع و  نیدـلادیرف  يولوم و  دـمحم  نیدـلالالج  يدورهـس و  یباراف و 

رایسب يهبساحم  کی  رد  وت  تیـصخش  تایح و  ناسنا ، يا  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  العا ، تقیقح  نیا  زا  ندوب  رذحرب  و  ساره ، سرت و 
تابثا يارب  یتح  ظفاح  ار  ادـگ  دـنک  نوراق  یتسه  ياـیمیک  نیاـک  یتسم  شوک و  شیع  رد  یتسدـگنت  ماـگنه  تسا . هتفرگ  رارق  يدـج 

نیا زا  روبع  عقوم  رد  رگا  و  یئامن . يرادربهرهب  یعقاو  يایاضق  يدج و  تامدقم  هدـع  کی  زا  یتسه  روبجم  تیـصخش ، تایح و  یچوپ 
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( یچوپ تابثا   ) يریگفده هب  هدش  بوکخیم  اجنامه  رد  يوش ، هاگآ  اهنآ  تیعقاو  زا  ياهدرک ، مادختسا  یچوپ  يارب  ار  اهنآ  هک  تامدقم 
، ییامن مادختـسا  یچوپ  تابثا  يارب  ار  ایـشا  يهمه  یمئاد  لوحت  ینوگرگد و  رگا  لاثم  ناونع  هب  دـیدنخ . یهاوخ  تاـیعقاو  نآ  زا  دوخ 

یلـصا يهشیر  یهاوخب  رگا  ياهتفریذـپ . ار  كرحتم  تکرح و  تیعقاو  عطق  روطب  دـندادیم ، ماجنا  ناتـساب  نانوی  نازابهطـسفس  هکناـنچ 
لاع همه  دبای  للخ  ياج  زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  امرف - هجوت  ار  ریز  تیب  نومضم  یبایرد  ار  ندوب  رذحرب  يوقت و  ترورض 

دوجوم نآ  ناـسنا  وت  هک  یـشاب  هجوـتم  هک  تسنیا  ادـخ  زا  سرت  يوـقت و  يارب  رگید  ياـنعم  کـی  يرتسبـش  دوـمحم  خیـش  ياـپ  ارـس  م 
تالوحت هب  نداد  نت  یتسه و  ناهج  قوف  دادعتـسا  نیا  هب  یهاـگآ  اـب  وت  تسا . هدـش  هدـیمد  وت  رد  یهلا  تمظع  زا  یحور  هک  یتمظعاـب 

یبوبر ماقم  زا  هک  ياهنامیپ  نتخیر  كاخ  يور  دادعتـسا و  نیا  ندرک  یثنخ  ایآ  تفر ، یهاوخ  شیپ  یبوبر  يهبذاج  هب  دورو  ات  یلماـکت 
نادیهش رورس  يولوم  دناشفیم  شرف  رب  دناتـسیم  شرع  زا  دناد !؟ هچ  نیا  هنامیپ  ناج  نیا  تسیاهنامیپ  درادن ؟ ساره  میب و  دوشیم ، رپ 

هلع هل  نوکت  نا  كاضر  سدـقت  یهلا  دزادرپیم : شیاین  هب  نینچ  شیادـخ  اب  هفرع  ياعد  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تقیقح  قح و  هار 
يدونـشخ نم ، يادخ  يا   ) ینع اینغ  نوکتال  فیکف  کنم  عفنلا  کیلا  لصی  نا  کتاذب  ینغلا  تنا  یهلا  ینم . هلع  هل  نوکت  فیکف  کنم 

يا مرواـیب . دوجو  هب  نم  ار  وت  يدونـشخ  تلع  تسا  نکمم  هنوگچ  درواـیب ، دوـجو  هب  ار  نآ  وـت  دوـخ  زا  یتـلع  هک  تسنآ  زا  رتکاـپ  وـت 
هک قوف  تالمج  حیـضوت  یـشابیمن ) زاینیب  نم  زا  هنوگچ  دسریمن ، وت  يارب  وت  دوخ  زا  يدوس  هک  تسنانچ  وت  تاذ  يانغ  نم ، يادخ 
وا دوخ  هک  تسا  تانیعت  دودـح و  قوفام  ردـقنآ  يدـنوادخ  تینادمـص  يزاینیب و  هک  تسا  نینچ  تسا ، یهلا  تمکح  جوا  تیاـهن  رد 

يارب یتلع 
سدقا تاذ  نآ  دنروایب . دوجو  هب  دوخ  لامعا  اب  اهناسنا  ار  تیاضر  نیا  تلع  هکنیا  هب  دسر  هچ  درادـن  شـسدقم  تاذ  تیاضر  لیـصحت 
يانعم اریز  دـسرب . سدـقا  تاذ  نآ  هب  اـهناسنا  لاـمعا  زا  يدوس  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دـناسرب ، شدوخ  هب  يدوس  هک  تسا  نآ  زا  رتزاـینیب 

رذـحرب ساره و  سرت و  هکنیا  روصت  نیاربانب ، دـنکیم !! تابثا  ار  وا  جایتحا  یعون  يدـنوادخ ، تاذ  رد  دوس  تیاضر و  شریذـپ  ناکما 
لهج و زا  یشان  هک  تسا  زیمآتقامح  روصت  کی  تسیدنوادخ ، تاذ  یهاوخدوخ  یصخش و  یئوجماقتنا  سح  تهج  هب  ادخ ، زا  ندوب 

ریسفت دروم  مود  يهلمج  رد  هک  شزوپ  ناونع  هب  دنوادخ  زا  تیشخ  يانعم  تسا . سدقا  تاذ  نآ  يزاینیب  تمظع و  يهرابرد  یهاگآان 
لد رد  ادخ  هب  هتـسباو  یتسه  ناهج  رد  دوخ  تیعقوم  يدنوادخ و  تمظع  هب  هجوت  اب  ار  دـیما  اب  هتخیمآ  میب  هک  تسنیا  تسا ، هتفرگ  رارق 

هبوت و کی  شزوپ  يارب  دوخ . ياهیراکهبت  یهاتوک و  زا  یبلط  شزوپ  يارب  هن  دشاب ، هدوب  لامک  يوس  هب  كرحم  دوخ  هک  یشاب ، هتشاد 
يهلیـسو هب  هک  مدرم  قوقح  ناربج  هب  هجیتن  رد  دهدیم و  تروص  يدج  يزاسزاب  یمدآ  تیـصخش  رد  هک  تسا  مزال  یقیقح  تشگزاب 

نم هناف  هعمـسال  ءاـیر و  ریغ  یف  اولمعا  و  دزادرپیم . تسا  هتـشگ  یمدآ  دوخ  تراـسخ  بجوم  هک  یهلا  قوقح  تسا و  هدـش  لاـمیاپ  وا 
هلکی هللا  ریغل  لمعی 

نامه هب  ار  وا  دنک ، لمع  ادخ  ریغ  يارب  هک  یـسک  اریز  دـیروایب ، ياجب  یتسرپ  ترهـشیب  ایریب و  هناصلاخ )  ) ار لمع   ) هل لمع  نمل  هللا 
تسپ زا  یکی  میزاسن  هابت  ار  دوخ  لامعا  یتسرپ  ترهش  يراکایر و  اب  دنکیم ). راذگاو  تسا ، هتـشاد  روظنم  شیوخ  لمع  زا  هک  یـسک 

نیا دهدیم . رارق  فده  دوخ  يهرابرد  ار  نارگید  تشادگرزب  هجوت و  هک  تسا  تدابع  زا  هناراکبان  يریگفده  یمدآ ، ياهرادرک  نیرت 
هکنآ يارب  راک  مدرم و  نایم  رد  يرادرک  کین  تداـبع و  هب  ترهـش  تداـبع  زا  دوصقم  رگا  و  دوشیم . هدـیمان  يراـکایر  اـهرادرک  عون 
یشان يریگفده  عون  ود  ره  دوشیم . هدیمان  هعمس  مه  تلاذر  نیا  دسرب ، وا  دوخ  شوگ  هب  دنونشب و  نارگید  ار  وا  حدم  وکین و  فیصوت 

وا زج  هن  دسانشب ، ار  ادخ  اعقاو  تدابع  يهدنهدماجنا  رگا  اریز  تسا . تیـصخش  فعـض  ای  تدابع و  تمظع  هب  ینادان  یـسانشنادخ و  زا 
ایر و تسا ، شتسرپ  حور  صالخا  تسا ، وا  تاذ  هب  رـصحنم  شتـسرپ  دشکیم . نارگید  خر  هب  ار  وا  شتـسرپ  هن  دتـسرپیم و  ار  یـسک 

هجوت بلج  اب  ار  نآ  هک  درکیمن  یقلت  ریقح  نانچ  ار  سدـقا  تاذ  نآ  تخانـشیم ، ار  ادـخ  راـکایر  رگا  شتـسرپ . يهدـننکدوبان  هعمس 
، تسا تدابع  هک  ار  دوخ  یحور  تلاح  نیرتیلاع  نیرتشزرارپ و  تشاد ، ادخ  يهرابرد  یتفرعم  اعقاو  وا  رگا  دیامن . هلماعم  نارگید 
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يرقحم دوجوم  کی  دهاوخیم  هک  یماگنه  دهدیم ، ناشن  ار  دوخ  يهرهچ  نیمادک  یمدآ  یتسار  تخاسیمن . هابت  نارگید  ياپ  ریز  رد 
هجوت بلج  يادـف  ار  نآ  تخانـشیم ، ار  تدابع  تمظع  راـکایر  رگا  دـیاسیم !! كاـخ  هب  یناـشیپ  وا  ربارب  رد  هدومن  هلبق  ار  دوخ  دـننام 

رارق تتدابع  فدـه  ار  نآ  هجوت  بلج  هک  یهورگ  اـی  درف  نآ  رگا  راـکایر ، يا  درکیمن . دـناسرب ، وا  هب  يدوس  تسا  نکمم  هک  یـسک 
هب دـنک ، كرد  حور ، رهوج  كالهتـسا  زا  تستراـبع  هک  ار  وت  راـک  تمظع  دسانـشب و  ار  ادـخ  دـشاب و  هتـشاد  درخ  زا  ياهرهب  ياهداد ،

رارق دوـخ  يهلبق  ار  ییاـهناسنا  اـی  ناـسنا  زا  يدرف  هک  هظحل  نآ  رد  رگا  تسیرگ . دـهاوخ  وـت  طوقـس  هب  دـیدنخ و  دـهاوخ  وـت  تقاـمح 
دوخ تحاقو  طوقـس و  زا  دزاسب ، لدبم  ییانـشور  هب  تهاگدـید  زا  ار  یکیرات  دریگب و  ندـیبات  وت  نورد  رد  یهلا  يهقراب  کی  ياهداد ،

هک يرواـیب  تسد  هب  ار  زاـیتما  تردـق و  نآ  رگا  داد . یهاوخ  حـیجرت  دوخ  یگدـنز  رب  ار  گرم  هک  تشگ ، یهاوخ  هدنمرـش  ناـنچ  نآ 
ار یکاخ  يهرک  رگا  رگید  ترابع  هب  یناسرب ، دشر  يهلحرم  نیرتیلاع  هب  ار  خیرات  ياهناسنا  يهمه  يزاسب و  مظن  نیرتهب  رد  ار  یناهج 
زج ياهجیتن  دـننابنجب ، وت  يانث  هب  بل  دـننک و  نیـسحت  ار  وت  مدرم  هک  دـشاب  نآ  وت  فدـه  دوصقم و  رگا  يزاسب ، لدـبم  نیرب  تشهب  هب 

حت نامه 
زا اـهناسنا  دربشیپ  اـیحا و  هار  رد  ار  دوخ  ناـج  راـب  رازه  اهدـص  رگا  درب . یهاوخن  ياهرهب  درادـن ، يرثاوت  یعیبط  دوخ  مروت  زج  هک  نیس 
وت دنیایب و  مدرم  هک  دشاب  نیا  وت  فده  رگا  یهدـب ، هاکناج  ياهیتحاران  رجز و  هب  نت  اههجنکـش  ریز  رد  لاس  اهنویلیم  و  یهدـب ، تسد 

هرطق دـنچ  و  تقوم ، هآ  نامه  زج  ياهجیتن  دـننک : تراثن  یکـشا  دـننیبب و  راد  يالاب  رد  ار  وت  ای  دنـشکب و  هآ  هدـید و  هجنکـش  ریز  رد  ار 
نآ رد  يزیچان  يژرنا  دشکن و  لوط  هب  شیب  هقیقد  دنچ  هک  يرادرب  اهناسنا  هار  رس  زا  زیچان  یگنس  رگا  یلو  درب ، یهاوخن  عبنمیب  کشا 

: هک ینک  دوخ  تین  يهمیمـض  مه  ار  هجوت  نیا  رگا  اصوصخم  دـشاب ، اـهناسنا  هب  تمدـخ  رقحم  راـک  نیا  زا  وت  روظنم  دوش و  کلهتـسم 
رب وچمه  راخ ، کسخ و  رب  تسا  زارد  قلخ  غاب  دـنوادخ  تسد  نکرب  هن  لاهن و  نیا  زا  نکـشب  هن  چـیه  دـنیادخ  لاهن  هرـسکی  همه  قلخ 
ورف یهلا  يهعـشا  رد  عورـش و  وت  نورد  غورف  زا  هک  ياهتـشادرب  لامک  هار  رد  یماگ  دـیدرت  نودـب  یناـیدابق  ورـسخرصان  نسوس  لـگ و 

هک ینآرق  تایآ  رد  لاـمجا  روط  هب  هک  تسا  یقیاـقح  هکلب  تسین ، یفاـبلایخ  يزادرپقوذ و  میدـش  رکذـتم  هک  ار  بلاـطم  نیا  دوریم .
هتخاس و دودرم  تدش  هب  موکحم و  ار  يراکایر  دروم  دنچ  رد  ینآرق  تایآ  دنوشیم . هدید  مینکیم ، حرطم  الیذ 

یلا اوماق  اذا  مهعداـخ و  وه  هللا و  نوعداـخی  نیقفاـنملا  نا  هلمج : نآ  زا  تسا . هدومن  یفرعم  یمدآ  تافـص  نیرتحـیقو  زا  یکی  ناونع  هب 
هب ار  نانآ  بیرف  دنوادخ  دنیآیمرب ، ادخ  نداد  بیرف  ددص  رد  قفانم  مدرم   ) الیلق الا  هللا  نورکذـیال  سانلا و  نواری  یلاسک  اوماق  هولـصلا 
زج ار  ادـخ  دـننکیم و  يراکایر  مدرم  هب  و  دنتـسیایم ، رطاخ  تلالم  تلاـسک و  اـب  دنتـسیاب ، زاـمن  هب  هک  یتقو  دـنادرگیمرب . ناـشدوخ 

بیرف ددص  رد  نانآ  فاصوا  زا  یکی  هک  تسا  هدش  هدرمش  نیقفانم  فاصوا  زا  احیرـص  يراکایر  هیآ  نیا  رد  دروآیمن ). دای  هب  یکدنا 
نآ رب  ياو  . ) نوعاـملا نوـعنمی  و  نواری . مـه  نیذـلا  و  نوهاـس . مهتولـص  نـع  مـه  نیذـلا  نیلـصملل . لـیوف  تـسا . ندـمآرب  ادـخ  نداد 

هنوگ ره  ای  تاکز  زا  ار  مدرم  دـننکیم و  ایر  هک  ناـنآ  و  دـنزرویم ) هحماـسم   ) دـنوشیم راـچد  وهـس  هب  ناـشزامن  رد  هک  ناراذـگزامن 
ناراکایر راظتنا  رد  هک  یهلا  باذع  زا  هک  دراد  رب  رد  ار  یتخـس  دیدهت  لیو  يهملک  دنزاسیم ) عونمم  تشیعم  تاجایتحا  عفر  يهلیـسو 

هلثمف رخالا  مویلا  هللااب و  نمویال  سانلا و  ائر  هلام  قفنی  يذلاک  يذالا  نملاب و  مکتاقدص  اولطبتال  ونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  دـهدیم . ربخ  تسا ،
هیال هللا  اوبسک و  امم  یئیش  یلع  نوردقیال  ادلص  هکرتف  لباو  هباصاف  بارت  هیلع  ناوفص  لثمک 

، دـیزاسن لطاب  نادـنمزاین ، ندرک  تیذا  تنم و  اـب  ار  دوخ  ياـهناسحا  اهـششخب و  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  مدرم  يا  . ) نیرفاـکلا موقلا  يد 
نیا لثم  دنروآیمن . نامیا  ترخآ  زور  ادخ و  هب  دننکیم و  فرـص  مدرم  هب  نداد  ناشن  يراکایر و  يارب  ار  دوخ  لام  هک  یمدرم  نانوچ 

كاخیب ار  نآ  و  دربب ) ار  كاخ  و   ) دزیر ورف  گنس  نآ  يور  رب  یناراب  دشاب ، هدوب  نآ  يور  یکاخ  هک  تسا  فاص  گنـس  لثم  راکایر 
( دنکیمن داشرا  دنزروب ، رفک  هک  ار  یموق  دنوادخ  دنشاب . هتـشادن  ییاناوت  دناهتخودنا ، هک  هچنآ  زا  يرادربهرهب  يارب  هجیتن ) رد  ، ) دیامن

ناراکایر زا  ار  داعم  ادـخ و  هب  ناـمیا  قوف ، يهیآ  رد  هلمج  ود  میوشیم : رکذـتم  دراد  دوجو  هیآ  نیا  رد  هک  ار  تیمهااـب  رایـسب  ياهتکن 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 335 

http://www.ghaemiyeh.com


و  ) نیرفاـکلا موقلا  يدـهیال  هللا  2 و  دـنروآیمن ) ناـمیا  نیـسپاو  زور  ادـخ و  هب  و   ) رخـالا مویلا  هللااـب و  نمویـال  1 و  تسا : هدوـمن  بلس 
لثم راکایر  نیا  لثم  : ) تسا هدـمآ  قوف  يهیآ  رد  هک  یهیبشت  يهرابرد  یحیـضوت  دـنکیمن ) داـشرا  دـنزروب ، رفک  هک  ار  یموق  دـنوادخ 

كاخیب گنـس  دربب و  گنـس  يور  زا  ار  كاخ  دزیر و  ورف  گنـس  نآ  يور  یناراب  دشاب ، هدوب  نآ  يور  یکاخ  هک  تسا  یفاص  گنس 
ناسحا زا  شیپ  هک  تسا  هدننکناسحا  نورد  یفاص  گنس  زا  دوصقم  هک  دسریم  رظن  هب  دنک ). اهر  دوخ  لاح  هب  ار 

شزرا اب  يالاک  راک و  زا  ندنک  لد  تسا ، هتفرگ  رارق  گنـس  يور  هک  یکاخ  تسا ، بسانم  یـشقن  مسج و  ره  هدنریذپ  فاص و  ندرک 
هب هک  تسا  یـسک  اذیا  تنم و  يراکایر و  دربیم ، نیب  زا  ار  كاخ  نآ  دزیریم و  ورف  هک  یناراب  دـهدیم ، ماجنا  هدـننکناسحا  هک  تسا 

و  ) طیحم نوملعی  امب  هللا  هللا و  لیبس  نع  نودـصی  سانلا و  ءاـئر  ارطب و  مهراـید  نم  اوجرخ  نیذـلاک  اونوکتـال  و  تسا . هدرک  ناـسحا  وا 
دننکیم يریگولج  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  هدمآ و  نوریب  مدرم  يارب  يراکایر  یگماکدوخ و  يارب  دوخ  ياهنطو  زا  هک  یناسک  دننام  دیشابن 

، رگید روظنم  هب  هچ  دشاب و  داهج  ناونع  هب  هچ  اهنطو  زا  ترجاهم  ای  ندـمآ و  نوریب  رگا  دراد ) هطاحا  دـننکیم  هک  يراک  هب  دـنوادخ  و 
هک یتایاور  زا  ياهنومن  دـشابیم . ادـخ  هار  زا  مدرم  يریگولج  یعون  هدوب و  عونمم  دـشاب ، مدرم  يارب  يراکایر  یگماکدوخ و  روظنم  هب 
ای رجاف ، ای  رفاک ، ای  ءامـسا : هعبراب  همایقلا  موی  یئارملا  يدانی  ص ))  ) یبنلا  ) اضیا لاق  و  تسا : هدش  دراو  يراکایر  جیاتن  یتسپ و  يهرابرد 

: تسا هدومرف  مرکا  ربمایپ   ) عداخم ای  هل  لمعت  تنک  نمم  رجالا  سمتلا  کل ، قالخال  کلمع و  لطب  و  کیعـس ، لـض  رـساخ ، اـی  رداـغ ،
يا رگهلیح ، يا  فرحنم ،)  ) رجاف يا  رفاک ، يا  دوشیم : هدناوخ  مان  راهچ  اب  تمایق  زور  راکایر  مدآ 

ماجنا وا  يارب  ار  لمع  هک  نک  هبلاطم  یسک  زا  ار  شاداپ  تسا . هدنامن  وت  يارب  ياهجیتن  هتشگ ، لطاب  وت  لمع  هابت و  وت  ششوک  راکنایز ،
لوقیف لاملا  ریثک  لجر  هللالیبس و  یف  لتاق  لجر  نآرقلا و  عمج  لجر  همایقلا  موی  یعدـی  ام  لوا  نا  اـضیا : لاـق  و  راـکبیرف ). يا  ياهداد ،

یف هب  تمق  بر  ای  لوقیف  تملع ؟ امیف  هب  تلمع  اما  لوقیف  بر ، ای  یلب  لوقیف : یلوسر ؟ یلع  تلزنا  ام  کملعا  ملا  يراقلل  لـج  زع و  هللا 
لیق دـقف  يراق ، نالف  لاقی  نا  تدرا  امنا  یلاعت : هللا  لوقی  و  تبذـک ، هکئالملا  لوقت  تبذـک و  یلاعت : هللا  لوقیف  راهنلا  فارطا  لیللا و  انا 

تلمع امف  لوقیف : بر ، ای  یلب  لوقیف : دحا ، یلا  جاتحت  کعدا  مل  یتح  کیلع  عسوا  ملا  یلاعت : هللا  لوقیف  لاملا . بحاصب  یتوی  و  کلذ .
لاقی نا  تدرا  لب  یلاعت : هللا  لوقی  و  تبذـک ، هکئالملا  لوقت  و  تبذـک ، یلاعت  هللا  لوقیف  قدـصتا  محرلا و  لصا  تنک  لاق  کتیتا ؟ امیف 

یتح تلتاقف  هللالیبس  یف  داهجلاب  ترما  لوقیف : تلعف ؟ ام  هللا  لوقیف  یلاعت : هللالیبس  یف  لتق  يذلاب  یتوی  و  کلذ . لیق  دـق  و  داوج ، نالف 
مث کلذ . لیق  دقف  عاجـش ، يرج  نالف  لاقی : نا  تدرا  لب  یلاعت : هللا  لوقی  و  تبذـک ، هکئالملا  لوقت  و  تبذـک ، یلاعت : هللا  لوقیف  تلتق ،

عست هللا  قلخ  کئلوا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
نآرق هک  یناسنا   1 ددرگیم : حرطم  لاوئـس  يارب  تمایق  زور  رد  هک  يزیچ  نیلوا  تسا : هدومرف  ص )  ) مرکا ربمایپ  زین  و   ) منهج راـن  مهر 

ارف ار  نآرق  هک  یـسک  هب  گرزب  دـنوادخ  تسا . هتـشاد  یناوارف  لاـم  هک  یناـسنا  هدومن و  داـهج  ادـخ  هار  رد  هک  یناـسنا  هتفرگ و  ارف  ار 
: دیامرفیم ادخ  نم ، راگدرورپ  يا  یلب  دیوگیم : مدرکن ؟ میلعت  وت  هب  مدوب ، هداتـسرف  مربمایپ  هب  هک  ار  هچنآ  ایآ  دیامرفیم : تسا ، هتفرگ 
، دـیامرفیم ادـخ  مدومن . نآرق  هب  مایق  زور  بش و  تاقوا  رد  نم ، راگدورپ  يا  دـیوگیم : يدرکن ؟ لـمع  یتسناد  نآرق  رد  هچنآ  هب  ارچ 

نیا و   ) تسا يراق  ینـالف  دوش : هتفگ  هک  دوب  نیا  وت  دـصق  دـیامرفیم : دـنوادخ  یتفگ ، غورد  دـنیوگیم : زین  ناگتـشرف  و  یتفگ ، غورد 
وت هب  لام  تعـسو  ایآ  دـیامرفیم : وا  هب  دـنوادخ  دـنروآیم ، ار  لام  بحاص  تسا . هدـش  هتفگ  يراق  وت  رب  و  ياهدرک ) تفاـیرد  ار  هجیتن 

مداد وت  هب  هک  لام  نآ  رد  دیامرفیم : ادخ  نم ، راگدرورپ  يا  یلب ، دیوگیم : یشاب ؟ یسک  هب  جاتحم  متـشاذگن  ار  وت  هک  اجنآ  ات  مدادن ،
غورد دنیوگیم : زین  ناگتشرف  یتفگ و  غورد  دیامرفیم : دنوادخ  مدومن . ناسحا  مدرک و  منادنواشیوخ  هب  کمک  دیوگیم : يدرک ؟ هچ 

ار هجیتن  نیا  و   ) تسا یخس  ینالف  دنیوگب : هک  دوب  نیا  وت  دصق  هکلب  دیامرفیم : دنوادخ  یتفگ و 
هچ دیامرفیم : دـنوادخ  و  دـنروآیم . تسا ، هدـش  هتـشک  داهج  رد  هک  ار  یـسک  هاگنآ  تسا . هدـش  هتفگ  یخـس  وت  رب  و  هدرک ) تفایرد 

غورد دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  مدش . هتـشک  ات  متـساخرب  راتـشک  هب  مه  نم  يداد ، ادخ  هار  رد  داهج  هب  روتـسد  وت  دیوگیم : ياهدرک ؟
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روالد تئرجاـب و  ینـالف  دوش  هتفگ  هک  دوب  نیا  وت  دوصقم  هکلب  دـیامرفیم : دـنوادخ  و  یتفگ . غورد  دـنیوگیم : زین  ناگتـشرف  یتفگ و 
ناگدـیرفآ نآ  ناـنیا  دومرف : ادـخ  لوسر  سپـس  تسا . هدـش  هتفگ  تعاجـش  تئرجاـب و  وـت  رب  و  ياهدیـسر ) هجیتـن  نیا  هب  وـت  و  . ) تسا

نیا يارب  خـساپ  نیرتیقطنم  تسا  نیمه  خـساپ  نیرتیقطنم  تسنیا  درک ) دـهاوخ  روهلعـش  ار  ناـنآ  خزود  شتآ  هک  دنتـسه  يدـنوادخ 
؟ دش دهاوخ  هچ  دنهدیم ، ماجنا  یمالـسا  لوصا  رگید  داعم و  ادبم و  هب  یگتـسباو  نودب  مدرم  هک  ییوکین  لامعا  هک  هناحولهداس  لاوئس 

یـسک ره  تسا ؟ هتفرگ  ماجنا  یفده  روظنم و  هچ  هب  لمع  نآ  دید  دـیاب  هک  تسنیا  نآ  درادـن و  یقطنم  خـساپ  کی  زا  شیب  لاوئـس  نیا 
، ترهـش تورث ، لام و  یهاوخدوخ ، عابـشا  دننام  تسا ، هداد  رارق  دوخ  راک  فده  ار  نآ  هک  تفرگ  دـهاوخ  دوخ  راک  زا  ار  هجیتن  نامه 
زا سرت  ای  شاداپ و  عقوت  نیرتمک  نودب  فیلکت  ساسحا  نآ ، ياهـشزرا  تیناسنا و  ای  زیارغ ، عابـشا  هدارا ، تیوقت  مدرم ، نایم  تیبوبحم 

رفیک
هب هتـسباو  نادـجو  تیاضر  دازآ ، نادـجو  تیاضر  تسا ، هتخاس  هجوتم  وا  هب  دـنوادخ  هک  فیلکت  ماجنا  تمظع  شزرا و  هب  داـقتعا  و  ، 
اب تایح  و  ادهـش ، یلاع  تاماقم  لاعتم  دـنوادخ  زا   ) ءاـیبنلا هقفارم  ءادعـسلا و  هشیاـعم  ءادهـشلا و  لزاـنم  هللا  لئـسن  هریغ . یهلا و  تیـشم 

یهارمه نادنمتداعس و  نادیهـش و  هگلزنم  هب  ور  تقیقح  قح و  ناوراک  ریـسم  میئامنیم ). تلئـسم  ار  ناربمایپ  اب  یهارمه  نادنمتداعس و 
ياهدصقم عونتم ، ياهریـسم  نوگانوگ ، ياهادبم  دنتکرح . رد  اهناسنا ، زا  ییاهناوراک  يرـشب  خیرات  زاغآ  زا  تسا  یهلا  ناربمایپ  يدبا و 

یئدبم میرذگیم  مه  یپ  زا  جوم  وچ  هتـسویپ  تسنایاپیب  هک  بوشآرپ  رحب  نیز  درادن . دوجو  یفقوت  دراد و  رارمتـسا  تکرح  فلتخم .
محر هاگناهن  ادـبم  نیا  تسا ، ینیع  دوجوم  کـی  ناونع  هب  تعیبط  يهنحـص  رد  وا  زورب  زاـغآ  هک  تسا  يرـشب  ناوراـک  تکرح  يهطقن 

، نازیخ ناتفا و  مدآ  دالوا  يهمه  هک  تسا  تعیبط  ملاع  يدام  رـصانع  كاخ و  بآ و  نیمه  دـبم  نیا  زا  تکرح  ریـسم  دـشابیم . ناردام 
توکس اب  ای  ناشک  هدبرع  يرـشب  ناوراک  هک  تسا  هریت  كاخ  زا  یهوبنا  ریز  نآ ، یئاهن  دصقم  دننکیم و  روبع  نآ  زا  نادنخ ، نایرگ و 

كیم دوخ  يور  هب  ار  هریت  كاخ  نآ  دنوریم و  نآ  ریز  هدروخ  تسکش  ای  دنمزوریپ  نیگهودنا ، ای  نامداش  راب ، تقر 
لک کی  زا  وجلامک  یئزج  وا  هک  نیا  ساسحا  یمدآ و  يرایـشوه  زاغآ  هک  دراد  دوجو  ناوراـک  نیا  تکرح  يارب  رگید  یئدـبم  دـنش .

ار لماکت  زا  ياهلحرم  شاهظحل  ره  هک  تسا  تبثم  يوپاکت  اب  شخبهجیتن  لقعت  هشیدـنا و  ادـبم  نیا  ریـسم  تسا ، ـالاو  فدـه  هب  ناـباتش 
ناربمایپ و ناـهارمه  ریـسم  نیا  ناـیناوراک  تسا . هللا  ماـیا  رد  هللا  ناوضر  هللا و  ءاـقل  تکرح  نیا  یئاـهن  دـصقم  دزاـسیم . یمدآ  بیـصن 

اهناسنا يهمه  لماش  اهنت  هن  تسا  هدش  عورش  یعیبط  ادبم  زا  هک  یتکرح  دنشابیم . تقیقح  قح و  هار  يادهش  نادنمتداعـس و  نانیـشنمه 
نیرتنادان  ) لقاب انیـسنبا و  نوعرف و  یـسوم و  طارقـس و  نورن و  ات  هتفرگ  یعفا  شاـفخ و  روک و  شوم  زا  نارادـناج  يهمه  هکلب  تسا ،

دننکیم و تکرح  تسا ، هدرتسگ  اهنآ  يارب  تعیبط  هک  يریـسم  نامه  رد  و  دننکیم ، عورـش  یعیبط  ادـبم  نآ  زا  همه  همه و  برع ) درم 
ار يرـشب  ناوراک  تیرثکا  دیاش  هک  تکرح  نیا  رد  یهورگ  دنـسریم . تسا ، كاخ  یهوبنا  اب  ندـش  هتخیمآ  رد  هک  یعیبط  نایاپ  نآ  هب 

یقیقح ادبم  دـننکیم و  تکرح  یعیبط  نایاپ  يهطقن  يوس  هب  یعیبط  ریـسم  ادـبم و  زا  یعیبط  تکرح  نامه  اب  اهنت  هن  دـنهدیم ، لیکـشت 
عونمه گرم  داز و  زا  رگا  هن و  ای  دننکیم  تکرح  هک  دننادیمن  الصا  هکلب  دننکیمن ، كرد  ار  نآ  يالاو  دصقم  ریسم و  تکرح و 

تکرح زا  ياهیاس  یلاسنهک ، یلاسنایم و  یناوج و  یکدوک و  نارود  ندـش  يرپس  هناـگراهچ و  لوصف  بش و  زور و  یلاوت  زا  دوخ و  نا 
اوه اهزورما  دـیئاز . یکدوک  يرگید  نآ  درم ، دوب و  هدـنز  یکی  نآ  بجع ! هک  تسین  نیا  زا  شیب  نانآ  كرد  دـننک ، كرد  ار  لوحت  و 

کیرات اوه  رگید  مین  تعاس و  ود  هدـنام  بورغ  هب  تعاس  ود  الاح  دـش . دـهاوخ  کنخ  اوه  رگید  زور  دـنچ  درادـن ، یعنام  تسا ، مرگ 
دـصقم ریـسم و  ادبم و  هک  دنوشیم  ادیپ  رامـش  تشگنا  ناسنا  دنچ  ینرق  ره  رد  زیگنافسا ، تیرثکا  نیا  لباقم  فیدر  رد  دـش . دـهاوخ 

نآ تسا  اجک  دوشیم و  عورـش  اجنآ  زا  تکرح  هک  یئدبم  نآ  تسیچ  دننکیم و  تکرح  هک  دنادیم  هدومن ، كرد  ار  تکرح  یقیقح 
زا هن  دـناهتفایرد ، ار  نآ  دـصقم  ریـسم و  ادـبم و  تکرح و  يانعم  هک  نانیا  دـبای . همادا  نآ  هب  لوصو  ات  وپاکت  یتسیاب  هک  یئـالاو  دـصقم 

نامز زیمهم  ریز  زا  نانیا  دـنرادیم . شوخ  لد  هدـنیآ  هب  یلایخ  ياهدـیما  اهوزرآ و  اب  هن  دـنهدیم و  هار  دوخ  هب  یفـسات  ناـمز  تشذـگ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 337 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هن  دنزاتیم  یلماکت  ياهندیدرگ  يوس  هب  بکرم  نانآ  دناهتفرگ . تسد  هب  ار  نآ  ماگل  و  هتسشن ، نامز  بکرم  رب  هنادنمزوریپ  هتسج و 
دنمزوریپ نیا  اذل  دیزخ . دهاوخ  هتشذگ  هب  هدیسرارف  هار  زا  دوز  ای  رید  هک  هتشذگ  دادتما  دننام  تسا  يدادتما  هک  ضحم  يهدنیآ  يوس 

يهعماج یلعف  داسف  هن  دنهدیم و  هار  لد  هب  یهودـنا  یناوج  راهب  تشذـگ  زا  هن  دـناهتفرگ ، تسد  هب  ار  نآ  ماگل  هک  بکرم  رب  راوس  نا 
یهورگ دـنهدب . تسد  زا  ار  ینونک  تایعقاو  هک  دنراپـسیم  لد  نانچ  هدـنیآ  دـیما  هب  هن  درادیمزاب و  وپاکت  زا  سویام و  ار  ناـنآ  دوخ ،

يارب هک  درادن  نیا  زج  ییانعم  تکرح  دصقم و  ریـسم و  ادبم و  نانیا  يارب  دناهداتفا ، هار  هب  خیرات  روانهپ  ینالوط و  يهیداب  رد  مه  رگید 
نآ زج  نایناوراک  نامـشچ  ات  دـننک  دـنلب  كاخ  درگ و  هداتفا  يرـشب  ياـهناوراک  ولج  ناـشدوخ  ياـهیگماکدوخ  یهاوخدوخ و  عابـشا 

، ابیز رظانم  لـالز و  ياهراسهمـشچ  يهدـعو  اـب  دـننک و  فرحنم  ار  ریـسم  دـنناوتب  اـی  و  دـننیبن . ار  يزیچ  چـیه  هماـکدوخ ، ناـهاوخدوخ 
تکرح زا  دـنوریمن ، شیپ  یقیقح  دـصقم  هـب  ور  تـکرح  یقیقح  ریــسم  رد  هـک  ناـنیا  دـنناشکب . نازوـس  ياـهریوک  هـب  ار  ناـیناوراک 

نایناوراک نتخاس  فرحنم  اب  هک  دسریم  يدح  هب  یهاگ  نانآ  یمرـشیب  تحاقو و  دـننکیم . يریگولج  یقیقح  دـصقم  هب  ور  نایناوراک 
قمحا تادوجوم  هچ  نانیا  هک  دنیامرفیم !! فسات  زاربا  لامک  ناگنشت  یتخبدب  تقامح و  رب  دننادیم و  مه  راکبلط  ار  دوخ  لامک ، ریسم 

رعشیال نکل  نودسفملا و  مه  مهنا  الا  نوحلصم . نحن  امنا  اولاق  ضرالا  یف  اودسفتال  مهل  لیق  اذا  و  دنتسه !! یتخبدب  و 
اولاق اونمآ  نیذـلا  اوقل  اذا  و  نوملعیال . نکل  اهفـسلا و  مه  مهنا  الا  اهفـسلا  نمآ  امک  نمونا  اولاق  سانلا  نمآ  امک  اونمآ  مهل  لیق  اذا  و  نو .

اورتشا نیذلا  کئلوا  نوهمعی . مهنایغط  یف  مهدمی  مهب و  يزهتـسی  هللا  نوزهتـسم . نحن  امنا  مکعم  انا  اولاق  مهنیطایـش  یلا  اولخ  اذا  انمآ و 
مهکرت مهرونب و  هللا  بهذ  هلوح  ام  تئاضا  املف  اران  دقوتسا  يذلا  لثمک  مهلثم  نیدتهم . اوناک  ام  مهتراجت و  تحبر  امف  يدهلاب  هلالضلا 

هار هب  داـسف  نیمز  يور  رد  هک  دوـشیم  هتفگ  ناراـکهبت  نآ  هب  هک  یماـگنه  . ) نوعجریـال مـهف  یمع  مـکب  مـص  نورـصبیال  تاـملظ  یف 
یلو دننکیم  داسف  نیمز  يور  رد  هک  دنتسه  نانآ  دوخ  اعطق  دیشاب ، رایـشه  میتسه . نیحلـصم  ام  هک  تسین  نیا  زج  دنیوگیم : دیزادنین ،
مدرم دـننام  مه  ام  ایآ  دـنیوگیم  دـناهدروآ ، نامیا  مدرم  هک  نانچ  دـیروایب  نامیا  مه  امـش  دوشیم : هتفگ  ناـنآ  هب  یتقو  دـنرادن . روعش 
نامیا هک  ار  یناـسک  ناراـکهبت  نیا  هک  یتقو  دـنرادن . كرد  یلو  دنتـسه ، ناـنآ  دوخ  اـهنت  قمحا  دیـشاب ، رایـشه  میرواـیب . ناـمیا  قمحا 

و مییامـش ، اب  ام  دنیوگیم  دندش  نیـشنمه  دوخ  نیطایـش  اب  هک  یماگنه  میاهدروآ و  نامیا  ام  دـنیوگیم : دـننکیم ، تاقالم  دـناهدروآ ،
نانآ ر هداد و  رارق  ازهتسا  دروم  ار  نانآ  ادخ  میاهتفرگ . هرخسم  هب  ار  نانآ 

زا دوس  هدـیرخ و  تیادـه  ياـج  هب  ار  یهارمگ  هک  یناراـکهبت  نآ  دنتـسه  ناـنآ  دـنوش . هارمگ  هک  دـنکیم  اـهر  دوـخ  يرگناـیغط  رد  ا 
ار وا  نوماریپ  شتآ  نآ  هک  یماگنه  دزورفیب و  یـشتآ  هک  تسا  یـسک  لثم  نانآ  لثم  دـناهدشن . تیادـه  نانآ  دـناهدربن و  دوخ  يهلداـبم 
زا  ) نانآ دزاسب . اهر  دـننیبیمن ، ار  زیچ  چـیه  هک  ییاهیکیرات  رد  ار  نانآ  دریگب و  ناشتـسد  زا  ار  ناشرون  ادـخ  ناهگان ) . ) دـیامن نشور 

قوف تایآ  رد  یلیلحت  دندرگیمنرب .) دناهتفرگ ، شیپ  هک  هار  نیا  زا  نانآ  روک . قح  ندید  زا  دنلال و  قح  نتفگ  زا  دنرک و  قح ) ندـینش 
يهنـشت نایناوراک  نانزهار  يا  دنیوگیم : كاپ  نادـجو  يهلیـسو  هب  یهلا  تیـشم  هب  دـنویپ  اب  هتفایدـشر ، غلاب و  ياهناسنا  هک  یماگنه   1

زیچ همه  زا  ناحولهداس  ناوراک ، یعقاو  ریـسم  ندرک  فرحنم  يارب  دـیزاسن ، فرحنم  ار  هار  دـینکن ، دـنلب  كاـخ  درگ و  يرـشب ، لاـمک 
زا هناهاوخدوخ  ياههدافتـسا  ءوس  اب  تسا ، ناوراک  نیا  كرحم  ياهورین  هک  ار  یناـسنا  یلاـع  لوصا  دـیهدن . رارق  تسد  تلآ  ار  ربخیب 

تـسد هب  هنادازآ  هچ  ربج و  روط  هب  هچ  هک  ار  یتازایتما  اهتردـق و  دـنک . یط  ار  دوخ  هار  ناوراک  نیا  دـیراذگب  دـیزاسن . هابت  لوصا ، نآ 
نانزهار چ نیا  خساپ  دیهدب . رارق  يرادربهرهب  دروم  ناوراک  نیا  شیاسآ  هافر و  تیوقت و  رد  دیاهدروآ ،

دوخ ناج  زا  یتح  ذیاذل و  زا  امش ! حالصا  هار  رد  ام  میحلـصم ، ام  میتسه ، ناوراک  نازاتـشیپ  نایامنهار و  ام  دیمهفیمن ، امـش  تسا : نین 
ار نانزهار  يهناراکبان  ياهیزادرپ  هسامح  اهیناوخ و  زجر  نیا  بیرف  اهناسنا ، يا  مییوگیم . ام  هک  تسا  نیمه  حالـصا  هار  میاهتـشذگ !!

تام تسا ، وپاکت  لقعت و  هشیدنا و  هک  ار  امـش  یلماکت  تکرح  ادبم  گنر  ناراکهبت  نیا  دنتـسین ، نازاتـشیپ  نایامنهار و  نانیا  دیروخن .
هک تقیقح  نیا  هب  مه  امـش  دـنیوگیم : هماکدوخ  نارگداسفا  نیا  هب  هک  یتقو   2 دننانزهار . نانیا  دنزاسیم . لتخم  ار  امش  ریـسم  هدومن ،
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هب داقتعا  نامیا و  نودب  تیـصخش  دینادب و  لوئـسم  دهعتم و  ار  دوخ  یتسیاب  فده  نیا  هب  لوصو  يارب  دراد و  الاو  یفده  نایمدآ  تایح 
عفترم ياههلق  هب  دوعـص  رد  میریگب و  ار  رگیدکی  تسد  دیئایب  مینک ، تکرح  مه  اب  دیئایب  درادن ، یـشزرا  چیه  العا  نامرآ  فدـه و  نآ 

هورگ نیا  خساپ  دندازمه ؟ هلفاقمه و  هرمه و  همه  هن  تسیچ ! يزاسان  یتسم و  هدبرع و  همه  نیا  رخآ  میـشاب . رگیدمه  روای  رای و  لامک 
زا یلت  يور  رب  زادرپلایخ  نارادناج  امش  دیفیعض ! امش  ناتراک ! لابند  دیورب  دیورب ، تسا : نینچ  لامک  يهنشت  ياهناسنا  رب  تیرـشب  دض 

شوخرس تذل و  دض  امش  دیرگنیم ! ار  رود  سب  ياهدنیآ  هتسشن و  ساسایب  تامهوت 
یتشم ار  يدازآ  قح و  تلادـع و  يرادرک و  تسار  یئوگ و  تسار  یهاوخدوخ ، لیدـعت  یتسودناسنا ، دـننام  یتاملک  ام  دـیتردق . ي و 

ام هب  یتـقو  ناـهلبا  اهفـس و  امـش  هک  دـینادیم  چـیه  دـیاهدروآ . دوـجو  هب  نادـنمتردق  اـم  ریدـخت  يارب  هک  مینادیم  شیـشح  كاـیرت و 
هنوگچ امـش  يهرابرد  ام  دنـشاب ، هدوب  رگیدکی  کیرـش  یتسیاب  مالآ  اهیـشوخ و  رد  هک  دنرکیپ  کی  ياضعا  نانوچ  اهناسنا  دیئوگیم :

ار دوخ  یناوتان  دیهاوخیم  اهفرح  نیا  اب  هک  مینکیم  یقلت  قمحا  یناناوتان  ار  امش  ام  مینکیم ؟ یتواضق  هچ  امش  يهرابرد  میشیدنایم و 
هب هاگماش  اههندرگ و  رد  ناوراک  ندرک  تخل  هب  دادـماب  نوطـالفا ، دـننام  یئاـهناسنا  تیبرت  میلعت و  ياـج  هب  طارقـس  رگا  دـینک . ناربج 

ماـن هب  اههاگراتـشک  هب  اـهناسنا  ندیـشک  هب  دوب  یبوـخ  شکهشقن  راد و  اـپ  تسد و  مدآ  رگا  اـی  تخادرپیم و  يزاـبرامق  يراـسگیم و 
درمربا ار  وا  دـیامن ، عابـشا  ار  دوـخ  یگماـکدوخ  سح  هکنیا  يارب  طـقف  هـکلب  تاـیح ، زا  عاـفد  يارب  هـن  تـخادرپیم  هناروـالد ! گـنج 

هک دروآ  دوجوب  ار  ینوطالفا  هک  وا  یهلبا  تقامح و  هب  تسا  زونه  هک  زونه  یلو  میدرکیم ، اپرب  وا  دوبدای  يارب  اههمسجم  میدیمانیم و 
رد آ  3 مینکیم ! يزوسلد  میدنخیم و  درک ، داجیا  يدج  يرثا  وا  دوخ  دننام  اهناسنا  یلماکت  تفرشیپ  رد  شراکفا 

رگوپاکت رایشه و  رادفده و  ياهناسنا  اب  دوخ ، ياهیراکماک  تیوقت  میظنت و  يارب  يرـشب  يوج  لامک  ناوراک  نانزهار  نیا  هک  ماگنه  ن 
، يرآ دننزیم ، لامک  يدازآ و  هدـیقع و  نامیا و  وپاکت و  يرایـشه و  فدـه و  زا  مد  دـنریگب ، رارق  يورایور  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد 

اعقاو هماکدوخ ، ناـهاوخدوخ  نیا  دـننکیم  ناـمگ  دـنبیرفیم و  مه  ار  اـهناسنا  نیرترایـشه  یهاـگ  هک  دـننزیم  مد  اـهفرح  نیا  زا  ناـنچ 
نانچ دننیشنب ، تفرعم  ملع و  نایناوراک  اب  هک  یتقو  روحمدوخ  نایوگروز  نیا  دنـسانشیم . دراد  تایح  قح  هک  ناسنا  مان  هب  ار  يدوجوم 

هک میئاـم  نیا  دـیاش  بجع ! هک  دـنزادنایم  هابتـشا  هب  ار  تفرعم  ملع و  هار  رد  اـهناسنا  نیرتراکادـف  هک  دـننکیم  عاـفد  شنیب  شناد و  زا 
ناعونمه اب  تفرعم ، ملع و  بابرا  نارگاوغا  نیمه  هک  هاگنآ  تسرپریشمش ، ناگرابریشمش  نیا  هن  میاهدش  تفرعم  ملع و  طوقـس  بجوم 

، دـنیوگیم رگیدـکی  هب  هدـیدنخ و  تسا ، فراـع  تـفرعم و  دنمـشناد و  شناد و  هـچ  ره  شیر  هـب  دننیـشنیم ، زیم  رـس  دوـخ  راوـخنوخ 
، دـنزاسیمن دراو  ام  ياهیگماکدوخ  هاج و  ماقم و  هب  یلـالخا  هک  یماداـم  دـنوش ، مرگرـس  دوخ ! ياـهتقامح  هب  اـهقمحا  نآ  دـیراذگب 

نانآ هب  ياهدید  هچ  زا  هاوختلادع  سانشناسنا و  هاگآ و  ياهناسنا  هک  دنتسنادیم  نانیا  شاک  يا  میرادن . اهنآ  اب  يراک 
. دننیبیم هنوگچ  ار  نانآ  دنرگنیم و 

هحفص 79] ]
هئار هطیح و  سانلا  مظعا  مه  و  مهتنسلا ، مهیدیاب و  هنع  مهعافد  هترتع و  نع  لام  اذ  ناکنا  لجرلا و  ینغتسیال  هنا  سانلا  اهیا  ءاینغا  بیدات 

ناشنابز تسد و  اب  نانآ  عافد  دوخ و  نامدود  اب  طاـبترا  زا  سک  چـیه  مدرم ، يا   ) هب تلزن  اذا  هلزاـن  دـنع  هیلع  مهفطعا  هثعـشل و  مهملا  و 
نامدود نوچ  یـسک  چـیه  دنتـسه . وا  لابند  رد  ناگدـننک  تیامح  نیرتگرزب  یمدآ  نامدود  دـشاب . هدوب  رادـلام  هچ  رگا  تسین ، زاـینیب 

(. دنراوگان تخـس و  ثداوح  ندمآ  دورف  ماگنه  رد  مدرم  نیرتنابرهم  یمدآ  نامدود  دنکیمن ، شیاسآ  هب  لدبم  ار  وا  ياهیناشیرپ  یمدآ 
نادنواشیوخ نامدود و  مکی  هاگدید  دومن : حرطم  هاگدید  دـنچ  زا  ناوتیم  ار  نادـنواشیوخ  نامدود و  عوضوم  نادـنواشیوخ  نامدود و 

، یمـالآ دـنراد و  يذـیاذل  دـنراد . تشادـهب  نکـسم و  كاـشوپ و  كاروـخ و  هب  جاـیتحا  هـک  وا  دوـخ  دـننام  دنتـسه  یئاـهناسنا  یمدآ ،
هاگدید ددرگیم . لماش  هعماج ، دارفا  رگید  دننام  زین  ار  نانآ  یعامتجا ، يدرف و  فئاظو  اهتیلوئـسم و  ییاهتـسکش . دـنراد و  یئاهیزوریپ 

نیا دـیامنیم . تخرد  کـی  ياههفوکـش  اـههخاش و  دـننام  ار  ناـمدود  کـی  دارفا  هک  جاودزا  دـننام  يدادرارق  یعیبط و  یگتـسباو  مود 
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نامدود ا تخرد  يهدننکریسفت  یعون  یلومعم  مدرم  رظن  رد  هک  لاح  نیع  رد  یعیبط  یگتسباو 
دوجو يرگنـشور  نینچ  مه  ریـسفت  دروم  يهلمج  رد  دـشابیمن . نامدود  نآ  دارفا  زا  کـی  ره  یقطنم  رگنـشور  هجو  چـیه  هب  یلو  تس ،

هب ناردام  ناردپ و  زا  نادنزرف  یناور  تایصوصخ  رگید  اههتساوخ و  شنیب و  تیصخش و  تیوه و  تخانـش  يارب  ناوتیمن  ینعی  درادن ،
دوخ يومعرتخد  ومعرـسپ و  تاصتخم  تیوه  رگنـشور  ییومعرـسپ  چیه  تسا . نینچ  زین  سکعلاب  دومن و  يرادربهرهب  دصرددص  روط 

یعون تسا ، هدش  رارقرب  ناسنا  زا  هدـع  کی  نایم  یعیبط  یگتـسباو  هک  تسنیا  تسا ، ریـسفت  دروم  يهلمج  ياوتحم  هک  هچنآ  دـشابیمن .
، دنک ادج  رگیدـکی  زا  ار  نانآ  هک  یـضراوع  دـیاین و  دوجو  هب  یعناوم  رگا  هک  دراد  دوجو  یعیبط  روط  هب  نانآ  نایم  رثات  ریثات و  يهنیمز 

نایم يزوریپ  تسکـش و  نایز و  دوس و  ملا و  تذل و  رد  یلاصتا  هدـش ، تیبثت  یعامتجا  يدادرارق  یعیبط و  لاصتا  ساسحا  دـنکن ، زورب 
. دزاسیم هجوتم  هطبار  نیا  تاعارم  هب  ار  مدرم  دهدیم و  رارق  رکذـت  دروم  ار  تقیقح  نیا  ریـسفت  دروم  يهلمج  دروآیم . دوجو  هب  نانآ 
ار دوخ  هک   ) یتعنـص ياهروشک  ریگنماد  هک  یگدـنز  رد  تبرغ  ساسحا  رگیدـکی و  زا  اهناسنا  یگناگیب  لماوع  زا  یکی  تفگ : ناوتیم 
رد یگتخیسگ  نیا  ياهررـض  تسا . اهناسنا  نایم  یعامتجا  لیـصا  ياهدادرارق  یعیبط و  يهطبار  نتفرگ  هدیدان  هتـشگ  دنمانیم )، ندمتم 

خاش
هتـشاد وگتفگ  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتنـشور  ناردارب  نارهاوخ و  نادنزرف و  ناردام و  ناردـپ و  دـننام  نامدود ، تخرد  یلـصا  ياهه 

اب دنراد ، دوخ  نادنزرف  فطاوع  هب  دیدش  جایتحا  دنسریم و  یلاسنهک  یگتسشنزاب و  نارود  هب  ناردام  ناردپ و  هک  ماگنه  نآ  رد  دشاب .
يارب مه  تالجم  اهنویزیولت و  دـنریگیم . سنا  دـناهدش ، ریـس  هدـید و  ار  نآ  راب  دـنچ  هک  یغاب  رثکادـح  هناخ و  راوید  رد و  تاناویح و 

يهفـسلف هک  دـسریم  رظن  هب  دـننکیم . هدـنز  یکاندرد  روط  هب  ار  نانآ  یناوج  تارطاخ  یهاگ  هکلب  دروخیمن ، درد  هب  ناـنآ  یمرگرس 
روط هب  ناگتـسباو  هک  تسا  یعیبط  دـنویپ  نیمه  میکحت  تسا ، هدـش  عضو  یئاـطخ  لـتق  يارب  یمالـسا  هقف  رد  هک  هلقاـع ) رب  هید   ) نوناـق

یگتـسباو نیا  هتبلا  دنـشاب . اشوک  رگیدـمه  تیبرت  میلعت و  يهنیمز  ندرک  هدامآ  یگدـنز و  میظنت  رد  هدومن  تاعارم  ار  رگیدـکی  یعیبط 
نب دـمحم  مشاه  نامدود  زا  ياهخاش  دـشابیمن . ناـمدود  کـی  دارفا  زا  کـی  چـیه  تمظع  یتسپ و  رب  یلیلد  لیـصا ، يدادرارق  یعیبط و 

دنوادخ هک  یعقوم   ) هریغ هثری  لام  نم  هل  ریخ  سانلا  یف  ءرملل  هللا  هلعجی  قدصلا  ناسل  و  بهلوبا . شرگید  يهخاش  تسا و  ص )  ) هللادبع
هاوخ ثرا  وا  زا  نارگید  هک  تسا  یلام  زا  رتهب  وا  يارب  دنکیم ، سکعنم  مدرم  نایم  رد  نیتسار  نابز  ناسنا  کی  هب 

داـفم دریگیم  رارق  ثارو  تسد  رد  راـیتخایب  هک  تسا  یلاـم  زا  رتهب  ددرگیم ، سکعنم  هعماـج  رد  هک  نیتسار  ناـبز  يهدـیاف  درب ) دـن 
ای درف  رایتخا  رد  تقفـشم  جنر و  لمحت  نودـب  هک  یلام  تسا . عامتجا  درف و  يهدننکحالـصا  هدـنزاس و  هداعلاقوف  ریـسفت  دروم  يهلمج 

نتخودنا رد  يدصق  یتین و  چیه  دوریم ، دراذگیم و  ثرا  هب  دوخ  زا  یلام  هک  یصخش  مکی  عون  تسعون : ود  رب  دریگیم ، رارق  يدارفا 
دماج يزیچ  شبحاص  اب  نآ  طابترا  ندـش  هتخیـسگ  زا  سپ  روبزم  لام  هک  تسا  ملـسم  تسا ، هتـشادن  لام  نآ  دوخ  کلمت  زج  لاـم  نآ 

زا هتخودنا و  ار  نآ  هک  تسا  یسک  يهدهع  رب  نآ  تیلوئسم  دوریم و  نیب  زا  ددرگیم و  کلهتـسم  ءایـشا  رگید  دننام  هرخالاب  هک  تسا 
هچ رد  دـنهاوخیم و  هچ  لام  نآ  زا  هک  تسا  صخـش  نآ  ناگدـنامزاب  يهدـهع  رب  رگید  یتیلوئـسم  و  هتـشاذگ ، كرتاـم  ناونع  هب  دوخ 

يهلیـسو هب  هدـش و  هبـساحم  عورـشم و  الماک  هار  زا  تسا ، هتخودـنا  ار  لاـم  هک  یـصخش  مود  عون  درک . دـنهاوخ  فرـصم  ار  نآ  یهار 
رب ندوب  یفاـضا  تروص  رد  نیماـت و  لاـم  نآ  يهلیـسو  هب  ار  دوـخ  یگدـنز  ترورـض  هک  تین  نیا  اـب  هدوـب  تقـشم  لـمحت  جـنرتسد و 

یلام ینالضع  يوضع و  ياهتیلاعف  اب  نینچمه  دزادنیب . راک  هب  هعماج  دارفا و  رگید  یگدنز  نیمات  رد  ار  دازام  نآ  شیگدنز ، ياهترورض 
وجو هب  ار 

دومن رد  يرییغت  هکنیا  اب  یناسنا ، دصق  تین و  نینچ  هک  تسا  ملسم  دشاب ، هتـشاد  هعماج  يارب  دیفم  لوصحم  دناوتیم  هک  تسا  هدروآ  د 
نیتسار نابز  اما  دشابیم . لام  بحاص  تیـصخش  يالتعا  تمظع و  شیازفا  بجوم  تاحلاص  تایقاب  ناونع  اب  دروآیمن ، دراو  لام  ینیع 

ياهشزرا دربشیپ  رد  هک  دروآیم  دوجو  هب  هعماج  وج  رد  یتینارون  افـص و  لاح  ره  هب  تسا ، یناسنا  يهیلاع  لوصا  زا  ینیع  یمـسجت  هک 
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ياهفرح تفرعم  شناد و  تمعن  زا  هکنیا  اـب  هـک  میدـید  ار  ینایوگتـسار  دوـخ  نارود  رد  اـم  دـیامنیم . ناـیاش  کـمک  یناـسنا  یلماـکت 
اب یطابترا  هک  یگناگیب  یتح  نادنواشیوخ و  ناگتسباو و  رد  ار  هدنزاس  تیبرت  يهعشا  یبرم  کی  ناونع  هب  ناشدوجو  دندوبن ، رادروخرب 

شالت و رد  يرمع  دوب و  اونان  رگراک  هک  يرفعج  میرک  جاح  مان  هب  يردپ  نازورف  غارچ  زا  ام  نامدود  دـندرکیم . رـشتنم  دنتـشاد ، نانآ 
ندش و دب  يارب  یلیلد  هناهب و  چیه  صخش ، نیا  زا  یئوگتسار  رمع  کی  يهدهاشم  اب  هک  دوب  هتـشگ  نشور  نانچ  درک ، یگدنز  تقـشم 

طوقـس بجوم  اـعقاو  غورد  کـی  ندینـش  هک  دوب  هدـش  نشور  ناـنچ  اـم  ناـمدود  هاـگآ  دارفا  يارب  غورد  تحاـقو  و  تشادـن . یتساراـن 
رد تسا . اهنارود  يهمه  نیملـسم  يارب  ریذـپانانف  یهاگهیکت  يرادرک  تسار  یئوگتـسار و  اب  يرافغ  رذوبا  تشگیم . غورد  يهدـنیوگ 

کی
خساپ رذوبا  میامن ؟ دیعبت  اجک  هب  ار  وت  هک  دیسرپ  رذوبا  زا  دیامن ، دیعبت  ار  رذوبا  تساوخیم  نامثع  یتقو  هک  ماهدید  یخیرات  عبانم  زا  ي 
مـسوم رد  مه  اجنآ  رد  تفگ : نامثع  هکم ، هب  تفگ : رذوبا  درک . دـهاوخ  داجیا  بوشآ  هرـصب  هب  وت  نتفر  تفگ : ناـمثع  هرـصب ، هب  داد :

هنیدم هب  ار  وت  اجنآ  زا  یتخادنا و  هار  هب  بوشآ  ماش  رد  تفگ : نامثع  نک ، دیعبت  ماش  هب  تفگ : رذوبا  تخادنا . یهاوخ  هار  هب  هلئاغ  جح 
زا مورحم  اجنآ  رد  هک  هذـبر  زا  تفگ  رذوبا  ینکیم ؟ یتحاراـن  ساـسحا  ياهطقن  هچ  رد  تنوکـس  زا  تفگ : ناـمثع  هاـگنآ  دناهداتـسرف .

يارب يدیما  لماع  دناوتیم  دسریم و  دوخ  جوا  هب  رذوبا  یئوگتسار  تمظع  ناتساد  نیا  رد  داتسرف . هذبر  هب  ار  رذوبا  نامثع  مدوب . مالسا 
تحاقو یئوگتـسار و  شزرا  هزورما  دشاب . هدوب  دناهتـشگ ، راچد  يدیمون  سای و  هب  امنناسنا  ناتفـصناویح  يزادرپغورد  زا  هک  یناسک 

هیضق عماوج ، بلغا  رد  اهناسنا  زا  یگناگیب  هتسبرب ، تخر  دناهدش ، راتفرگ  نیـشام  ياههراپنهآ  يالبال  رد  هک  یئاهناسنا  زا  یئوگغورد 
ياهشزرا كرد  هب  دسر  هچ  ات  دشاب ، هدوب  غورد  تفلاخم ، تروص  رد  تسار و  عقاو  اب  تقباطم  تروص  رد  هک  تسا  هتشاذگن  يربخ  و 

دوجو عماوج  يالاب  تاقبط  رد  اهغورد  زا  یعاونا  هتبلا  غورد . یناور  تحاقو  یئوگتسار و  یناور 
!! تسا هدومرف  زیوجت  یلوایکام  سدقم ! باتک  مه  ار  اهنآ  هک  دراد 

هحفص 83] ]
نع هدـی  ضبقی  نم  و  هکلها ، نا  هضقنیال  هکـسما و  نا  هدـیزیال  يذـلاب  اهدـسی  نا  هصاصخلا  اـهب  يری  هبارقلا  نع  مکدـحا  نلدـعیال  ـالا 

کی چیه  دیشاب ، هاگآ  . ) هدوملا هموق  نم  مدتسی  هتبشاح  نلت  نم  هریثک و  دیاهنع  مهنم  ضبقت  هدحاو و  دی  مهنع  هنم  ضبقت  امناف  هتریـشع 
عفترم يزیچ  اب  ار  دوخ  یناـشیرپ  رقف و  هکنیا  زا  دوش  فرـصنم  دنربیمرـسب ، یناـشیرپ  رقف و  رد  هک  دوخ  نادـنواشیوخ  زا  دـیابن  امـش  زا 

شنامدود زا  ار  دوخ  تمارک  تسد  هک  یـسک  تساک . دهاوخن  دنک ، شقافنا  رگا  دوزفا و  دهاوخن  دنک ، يرادهگن  ار  نآ  رگا  هک  دزاسب 
زا دراد ، مرن  قالخا  هک  ره  تشگ . دهاوخ  هتشادرب  وا  زا  یناوارف  ياهتسد  لباقم  رد  دوشیم و  هتشادرب  نانآ  زا  وا  تسد  کی  درادیمرب ،

. میدرک ثحب  ناگتـسباو  نادنواشیوخ و  يهرابرد  يرادقم  هتـشذگ  تالمج  ریـسفت  رد  دوب .) دهاوخ  رادروخرب  شنامدود  یمئاد  تبحم 
نع و  - 1 تسا : هدش  دراو  عوضوم  نیا  يهرابرد  هک  یتایاور  زا  ياهنومن  رد  یسررب  هب  میزادرپیم  اذل  تسا ، نشور  قوف  تارابع  يانعم 

لجالا یف  یـسنت  باـسحلا و  رـسیت  يولبلا و  عفرت  لاومـالا و  یمنت  لاـمعالا و  یکزت  ماـحرالا  هلـص  مالـسلاهیلع : رفعجوبا  لاـق  هزمحیبا 
عفترم نادنواشیوخ و  هب  یگدیسر  هک : تسا  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  ترضح  زا  هزمحوبا  )

ار لجا  ناسآ و  ار  هبساحم  هتشگ و  تبیصم  الب و  عافترا  لاوما و  ندییور  بجوم  هدومن ، هزیکاپ  ار  ناسنا  لامعا  اهنآ ، تاجایتحا  نتخاس 
یف نادیزی  رایدـلا و  نارمعی  راوجلا  نسح  محرلا و  هلـص  مالـسلاهیلع : هللادـبعوبا  لاق  لاق : طانحلا  مکحلا  نع  و  - 2 دزادنایم .) ریخات  هب 

اب وکین  راتفر  اهنآ و  تاجایتحا  عفر  نادنواشیوخ و  هب  یگدیـسر  دنکیم : لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  طانح  مکح   ) رامعالا
عوضوم نیا  رد  هک  یتایاور  رد  تسا . رتاوتم  ماحرا  يهلص  هب  قیوشت  رد  تایاور  دیازفایم ). اهرمع  رب  دنکیم و  دابآ  ار  رهش  ناگیاسمه 

رظن هب  دـیاش  رادرک  يهـیکزت  هیفـصت و  نادـنواشیوخ 1 - رب  یکین  صاوـخ  هلمج : نآ  زا  تسا ، هدـش  رکذ  هجیتـن  دـنچ  تسا  هدـش  دراو 
رادوـمن ییاـهزغم  رد  لاوـس  نیا  دراد ؟ یمدآ  رادرک  اـب  یطاـبترا  هچ  نادـنواشیوخ  هب  ناـسحا  ندرک و  یکین  هک  دـسرب  نینچ  اهیـضعب 
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ناـیم هطبار  ناـنیا  تـسا  نـکمم  دـنرادن . یعـالطا  دـنراد ، رگیدـکی  اـب  هـک  يرـشب  ياـهراک  قـیمع  حوطـس  تاـطابترا  زا  هـک  ددرگیم 
ناتـسرامیت يهناور  یئوگغورد  چیه  نونک  ات  دنیوگب : دننکن و  كرد  مه  ار  یمدآ  زغم  ریگنوناق  ياههدند  ندـش  هدـیئاس  یئوگغورد و 

نیا هب  ملع  اب  نارگید  يارب  نآ  زاربا  الوا و  نهذ  رد  عقاو  فالخ  نتخاس  سکعنم  هک  مینادیم  یلو  تسا ! هتشگن 
یلومعم حالطـصا  هب  دـیامنیم و  طقاس  یعیبط  تیلاعف  زا  و  دزاسیم . سحیب  تاـیعقاو  لـباقم  رد  ار  زغم  اجیردـت  اـیناث  تسا ، غورد  هک 

صخش هک  دیـسر  میهاوخ  تقیقح  نیا  هب  مینک ، تقد  محر  يهلـص  عوضوم  رد  یناور  رظن  زا  رگا  دنکیم . زره  ار  زغم  يهرهم  ینیـشام ،
دـنادیم و دوخ  هب  طوبرم  ار  ناـنآ  یتحار  یتحاراـن و  دراد و  هجوت  یناگدـنز  نیا  رد  دوخ  یعیبط  ياـههخاش  اـههشیر و  هب  هدـننکیکین 

زین هدنزاس  ياهتیبرت  میلعت و  موزل  لماش  نادـنواشیوخ ، زا  یقلت  زرط  نیا  دـهدیم ، تیمها  اههخاش  اههشیر و  نآ  رد  توارط  داجیا  يارب 
الماک شزرا  لصا و  هب  دـیقم  كاپ و  ناور  کی  زا  یـصخش  نینچ  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  یناور  عضو  نینچ  رد  هعلاطم  اب  دـشابیم .

-2 دنشابیم . كاپ  فاص و  دندرگیم ، رداص  شزرا  هب  داقتعا  یناسنا و  لوصا  هب  هیکت  اب  هک  یلامعا  هک  تسا  ملـسم  تسا و  رادروخرب 
هار رد  هک  یـسک  تسین  دـیدرت  ياج  لاـم ، یباـیزرا  رظن  زا  اـما  نآ . ینیع  يهبنج  زا  هچ  لاـم و  یباـیزرا  رظن  زا  هچ  لاـم ، شیازفا  ومن و 
هک دـنکیم  هولج  تیمها  اب  يردـق  هب  وا  يارب  نایمدآ  ياهناج  شزرا  تمظع و  درادیمرب ، مدـق  ناـنآ  ياـهدرد  لـیلقت  مدرم و  تداـعس 

ااب ناوارف و  رایسب  دراد ، رایتخا  رد  هک  ار  هچنآ  و  دنیبیم . دایز  ار ، یگدنز  ياهترورض  رب  هفاضا  لایر  کی  یتح 
تیدوجوم رظن  زا  لام  شیازفا  اما  و  دزاـسب . فرطرب  ار  یگرزب  تاـجایتحا  تسا  نکمم  شکدـنا ، رادـقم  ناـمه  اـب  اریز  دـنیبیم ، شزر 
ياهیرامیب دوشیم ، یقلت  یتایح  ناسنا  کـی  يارب  اـهنآ  نتخاـس  عفترم  هب  مادـقا  مدرم و  ياـهدرد  هب  هجوت  یتقو  هک  تسا  نشور  ینیع ،

رد یصخش  نینچ  يهشیدنا  رگا  ددرگیم . فرطرب  وا  ياهیئوجدوس  اهیهاوخدوخ و  زا  یشان  يزغم  ياهشیوشت  تابارطضا و  یناور و 
-3 دوب . دهاوخ  شخبهجیتن  شیاههشیدـنا  دـشیدنیب ، تیریدـم  رد  رگا  تشگ و  دـهاوخ  قفوم  یعیبط  روط  هب  دـنک ، تیلاعف  یلام  لئاسم 
ندیرب و یعیبط  روط  هب  تسا . هدـش  دزـشوگ  ماحرا  هب  یکین  يارب  یقطنم  يهجیتن  کی  دـننام  مه  تیـصاخ  نیا  يراتفرگ  ندـش  فرطرب 

رگا ار  محازم  هریت و  یناور  نایرج  کی  دنهدیم ، لیکـشت  ار  تخرد  کی  ياههفوکـش  اههخاش و  هک  اهناسنا  زا  يدارفا  ندـش  هتخیـسگ 
ار دوخ  هکنیا  نودـب  یناور  ياههدـقع  دـننام  یفخم  نایرج  نیا  دروآیم . دوجو  هب  دارفا  نآ  ناور  قیمع  حوطـس  رد  یهاـگآ  نودـب  هچ 

تلع نودـب  ار  نایمدآ  نورد  ياضف  هک  یبوانتم  ياهمغ  اههودـنا و  هک  دوریمن  لامتحا  اـیآ  دنـشابیم . تیلاـعف  لوغـشم  دـنهدب ، ناـشن 
یئاهنت ساسحا  روبزم و  یناور  نایرج  لاح  ره  هب  دنشاب ؟ رگیدکی  زا  نامدود  تخرد  ياههخاش  یگناگیب  زا  یشان  دنریگیم ، ارف  نشور 

یگناگیب و 
دهاوخ رارق  اهیراتفرگ  ضرعم  رد  ار  یمدآ  دنراد ، میقتسمریغ  ای  میقتسم  تکرـش  هیذغت  يرایبآ و  هقاس و  هشیر و  رد  هک  يدارفا  رگید  زا 
دنهاوخ مهرب  مهرد و  شوشم و  هشیر ، نآ  رد  دحتم  ياههخاش  هشیر و  زا  هناگیب  درف  نیا  هاگدـید  رد  دنتـسه ، هک  نانچنآ  تایعقاو  داد .
ناشدوخ هک  يدام ، شیاسآ  رظن  زا  هتفرشیپ  ياهروشک  زا  یخرب  رد  اهیشکدوخ  یناور  ياههشیر  زا  یـضعب  دیهدیمن  لامتحا  ایآ  دوب .

ربتعم عبانم  تمایق  زور  رد  باسح  ندش  ناسآ  - 4 دشاب ؟ هدوب  هنامحریب  یگناگیب  عون  نیا  هب  دنتسم  دناهدیمان ، ندمت  ار  یگتفرشیپ  نآ 
اهنآ زا  یکی  هک  تسا  هدرک  دزـشوگ  ار  یتیمهااب  هداعلاقوف  بلاطم  اهناسنا ، هب  ندوب  دنمدوس  يورخا  يویند و  جـیاتن  يهرابرد  یمالـسا 

هب همه  قـلخ  . ) مهل مهعفنا  هیلا  مهبحا  هللا و  لاـیع  مهلک  قـلخلا  تسا : هدـش  لـقن  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  هک  تـسا  یفورعم  رایـسب  تـیاور 
رگا هک  تسا  یعطق  تقیقح  کی  نیا  دشابیم ) قلخ  هب  مدرم  نیرتدنمدوس  دنوادخ  دزن  رد  مدرم  نیرت  بوبحم  دنیادخ ، نادناخ  يهلزنم 

دانتسا اب  هکلب  یعامتجا ، ترهـش  اهیهاوخدوخ و  هب  ندیـسر  يور  زا  هن  ماخ و  فطاوع  تاساسحا و  يور  زا  هن  مدرم ، هب  ندیناسر  دوس 
مدآ بیصن  ار  لامک  دشر و  نآ  تسا ، یهلا  تایانع  دیشروخ  زا  یعاعش  هک  ناسنا  یعقاو  تیوه  تخانش  هب 

يدـنوادخ و تمظع  اـب  دـنکیم ، يرپـس  ار  دوـخ  رمع  هک  يزور  ره  دزرویم و  باـنتجا  مدرم  رب  ررـض  ندرک  دراو  زا  هک  دـیامنیم  ي 
ماجنا تیلوئـسم و  ساسحا  نودـب  ار  شرمع  تاظحل  هجیتن  رد  دوشیم ، انـشآ  رتشیب  وا  يهقلطم  يهطاحا  هطلـس و  اـهناسنا و  رب  وا  تبحم 
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-5 دروآیم . دوخ  لماک  تلع  لابند  هب  لولعم  کی  دننام  ار  تمایق  زور  هبساحم  یناسآ  لوقعم ) تایح   ) نینچ دهدیمن : تسد  زا  هفیظو 
، دنیآیم دوجو  هب  ام  ناور  رد  هک  تسا  یتالالتخا  تابارطضا و  زا  یشان  ام  یتایح  تالالتخا  زا  ناوارف  يرادقم  گرم  نتخادنا  ریخات  هب 

تدـش نیا  دنلوغـشم و  ام  تایح  ياههشیر  ندـیرب  هب  یفخم  ياههشیت  دـننامه  اههودـنا  اـههصغ و  دـنروآیم . رد  اـم  تاـیح  زا  راـمد  و 
اههصغ و ندرب  نیب  زا  يارب  یلماع  چیه  میوش . یشالتم  میئآرد و  اپ  زا  تعرس  هب  ام  دراذگیمن  هک  تستایح  ینورد  ششوج  تمواقم و 

نونکا مه  درادن . دوجو  نانآ  شیاسآ  هافر  زا  ندرب  تذـل  اهیراوگان و  تامیالمان و  رد  اهناسنا  رگید  اب  كارتشا  ساسحا  دـننام  اههودـنا 
مغ و هنوگ  چیه  نانآ  هک  دـید  دـیهاوخ  دـیهدب ، رارق  تقد  دروم  ار  للم  عماوج و  نیتسار  يامظع  تشذگرـس  دـینادرگرب و  بقع  هب  رس 

هودنا م مغ و  جاوما  يهچیزاب  نانآ  تایح  ینعی  دناهتشادن ، دشاب ، هدوب  نانآ  یحور  بارطضا  ثعاب  هک  یلومعم  هودنا 
زا یـشان  ینارگن  نیا  دـناهدوب ، رادروخرب  سدـقم  رایـسب  رایـسب  ینارگن  یحور  تلاح  کـی  زا  ناـنآ  يهمه  هچ  رگا  تسا . هدوبن  یلومع 

لامک يوس  هب  اهناسنا  دربشیپ  هار  رد  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  يهمه  اهناسنا  ایآ  تسا : هتـشاد  دوجو  نانآ  نورد  رد  هراومه  هک  دوب  یلاوئس 
، دناهتـسناوتن يرـشب  يامظع  تیوه  زا  ربخیب  ناحولهداس  هن ؟ ای  دناهدیناسر  تیلعف  هب  یگدنز  يالعا  فده  هب  نارگید  دوخ و  لوصو  و 

يهدننکیـشالتم میمانیم  یفنم  هودـنا  ار  نآ  ام  هک  راب  تبکن  هودـنا  دـنراذگب . توافت  سدـقم  هودـنا  راـب و  تبکن  هودـنا  عون  ود  ناـیم 
نآ يهدـننک  انعمرپ  تایح و  يهدـنزاس  میمانیم  تبثم  هودـنا  ار  نآ  اـم  هک  سدـقم  هودـنا  هک  یتروص  رد  تسا ، نارگید  دوخ و  تاـیح 
زا شرگ  ینیبب  نایع  شرگم  نکفیب  ناهن  يرظن  یـشاب  هدیزگ  یمغ  هچ  وا  مغ  را  ینیزگن  یـشاب  هدیمرآ  هچ  هب  لد  وا  هب  رگا  یهدن  تسا 

ام و تسیمرخ  ناهج  ود  رگ  تسود  يوک  رـس  كاخ  تسنم  تایح  بآ  یناشاک  ضیف  نسحمالم  یـشاب  هدـید  هچ  ناهج  ینیبن ز  ناـهج 
. تسین یلومعم  ياههودـنا  مغ و  اب  هسیاقم  لباق  یناور  رظن  زا  سدـقم  هودـنا  مغ و  يانعم  هک  دوشیم  هظحالم  يدعـس  تسود  يور  مغ 

رادن للم  ماوقا و  تاغل  زا  کی  چیه  رد  بسانم  الماک  ياهملک  سدقم  هودنا  يانعم  نداد  ناشن  يارب  ام  تفگ : دیاب 
لامتحا لامک و  تفایرد  ساسحا  طاشن و  ترـسح و  سای و  دیما و  دننام  داضتم  ياههدیدپ  زا  زیگناتفگـش  یبیکرت  هودنا  نیا  اریز  می ،

زا یهورگ  هک  ماگنه  نآ  رد  تسیز  طیحم  يدابآ  - 5 دشابیم . دنکیرحت ، لماع  داضت  نیع  رد  هک  رگید  داضتم  يهدیدپ  دـنچ  طوقس و 
هخاش و ناـنآ  يهمه  هکنیا  هب  هیکت  اـب  اـهنت  هکلب  هناـیوجدوس ، ياـهیریگ  فدـه  اـب  هن  یعاـمتجا و  طـیحم و  يربج  لـماع  اـب  هن  اـهناسنا 

تسیز طیحم  دننک ، ادیپ  لکـشت  تسا ، لوقعم ) تایح   ) هک لکـشتم  ياهتیمک  نیا  یلاع  لوصحم  داجیا  رد  دناهشیر و  کی  ياههفوکش 
تـسیز هاگیاج  تسا ، هتـسویپ  مه  هب  ياهناج  زا  يدومن  شیاهنامتخاس  هک  ینادواـج  تشهب  کـی  دـننام  هتـشاذگ و  يداـبآ  هب  ور  ناـنآ 

تـسا نآ  يهدنراذگ  تایح  زا  یئزج  دوشیم ، هتـشاذگ  تسیز  طیحم  نینچ  يدابآ  رد  هک  يرجآ  تشگ . دـهاوخ  نانآ  يهنادـنمتداعس 
هب رگا  يداـبآ  نیا  دوـشیم . هداـهن  تسا ، نیـشیپ  يهدـنراذگ  تاـیح  زا  یئزج  مـه  نآ  هـک  رگید  يرجآ  يور  رب  دازآ  ینادـجو  اـب  هـک 
هب رـس  ياهخاک  نآ  فالخ  رب  دـناشفایم ، اضف  رب  تایح  يوب  رقحم  خوک  نیا  دـهدیم ، یمدآ  ناج  يوب  دـیآرد ، رقحم  یخوک  تروص 

ار اهناسنا  تایح  رهوج  هدروآ و  رد  گنراگنر  ياههشقن  اهنامیـس و  اهلگ و  تروص  رب  ار  نایمدآ  تایح  يهنیدـقن  هک  ياهدیـشک  کلف 
هخاک نآ  فقس  اهراوید و  رد 

ياهیژرنا هتـشگ و  روبجم  اـی  رطـضم و  دوخ ، تاـیح  يهمادا  يارب  هک  دـهدیم  ار  ناـناوتان  گرم  يوب  اـهخاک  نیا  تسا . هدومن  دـماج  ا 
هب یکین  يارب  هک  درک  يریگوـلج  زوسناـمناخ  هابتـشا  نـیا  زا  دـیاب  هرـصبت  دـناهتخاس . روـلبتم  اهفقـس  اـهراوید و  نآ  رد  ار  دوـخ  تاـیح 

تـسا يدـنوادخ  تیـشم  اب  ینلع  يهزرابم  هک  اهناسنا  قوقح  نتخاس  هابت  دوش . عیاـض  نارگید  قوقح  دـیابن  نادـنواشیوخ ، ناگتـسباو و 
. دشاب هدوب  يدنوادخ  تعاطا  ناسحا و  یئوکین و  يهمدقم  دناوتیمن  هک  تسا  یهانگ  نیرتهنامرشیب 

راکیپ هب  مدرم  نتخیگنارب  هبطخ 024-
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، دنگوس متایح  هب   ) ناهیا ناهدا و ال  نم  یغلا  طباخ  قحلا و  فلاخ  نم  لاتق  نم  یلع  ام  يرمعل  مراهچ و  تسیب و  يهبطخ  یمومع  ریسفت 
اب ادخ  هار  رد  داهج  منیبیم .) ناوتان  ار  دوخ  هن  مراد و  یعنـصت  راتفر  هن  دـنایهارمگ ، رد  روهطوغ  قح و  فلاخم  هک  یناسک  اب  داهج  رد 
هک داسف  ياههموثرج  اب  گنج  زا  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما  رـصنع ، تسـس  ناسانـشنمالسا  زا  یهورگ  تسا  راگزاسان  یتسـس  عنـصت و 
اب دروآرب و  ار  ناراکهبت  نآ  ياههتـساوخ  هک  دندرکیم  هیـصوت  دنتـشادن ، رگید  يراک  یهارمگ  رد  ندش  روهطوغ  قح و  اب  تیدض  زج 
نب یلع  دوب ، نانآ  بطاخم  هک  یـسک  دندرکیم !! وا  هب  يداهنـشیپ  هچ  هداد و  رارق  بطاخم  ار  یـسک  هچ  هورگ  نیا  دـیامن . شزاس  نانآ 

يدـعب یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  یلع  ای  تسا : هدومرف  شاهرابرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دوب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا 
رادقم نیا  هک  دندوب  ینادان  ناراکهبت  هچ  تسین ) يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  تسا ، یسوم  اب  نوراه  تبسن  نم  اب  وت  تبـسن  یلع ، يا  )

صیخـشت یکیرات  زا  ار  ییانـشور  هک  یناشافخ  تسا . ناینوعرف  نوعرف و  فیدر  زا  ریغ  ناـیمیهاربا  میهاربا و  فیدر  هک  دنتـشادن  كرد 
ومرفیم فیلکت  نییعت  زورفاناهج  دیشروخ  يارب  دوخ  کیرات  يهنابش  رد 2 دندادیمن ،

ناشن خـیرات  يالقع  نازاتـشیپ  رب  ار  لقعت  هشیدـنا و  هار  هک  ییاههقنبه  دـنتخومآیم ! تمارک  یئاط  متاـح  هب  هک  یناتفـص  رد  اـم  دـند !!!
! امع نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  ایادخ ، دندومرفیم !! میلعت  يرادـمامز  سرد  ار  یهلا  تمکح  هاگیلجت  اهیلوایکام  هجوج  دـندادیم !

تربع اب  ار  يرشب  تشذگرس  خیرات  ارچ  دنرگنیمن ؟ قح  دض  ياهیراکشزاس  اهعنـصت و  جیاتن  هب  ارچ  رخآ ، ادخ ! يدنب  مشچ  زا  متریح 
ياهـسفن يهرامـش  هب  دنتـشادرب و  نیمز  يور  ربک  توخن و  اب  ماگ  يزور  دنچ  هک  اهیلوایکام  نآ  دنتفر  اجک  دننکیمن ؟ یـسررب  يریگ 

اهناـسنا نوخ  نارگادوس  نآ  دنتـشاذگ ؟ ياـج  هب  دوخ  زا  هایـس  تاحفـص  زا  رپ  یخیراـت  هتخودـنا و  دوـخ  رب  تنعل  ناـیاونیب  ناـمولظم و 
خیرات هاگرذگ  رد  ار  دوخ  یناطیـش  دـیلپ و  ياههمـسجم  دنتـشگ و  یـشالتم  دوخ ، زا  رتهدـنرد  یناگرگ  لاگنچ  رد  هک  دـندوب  یناگرگ 
تبـسن دوخ  بطاخم  هب  ار  اهازـسان  نیرتدـب  هیواعم ، يا  زیگنچ ، يا  نورن ، يا  یلوایکام ، يا  دـننام : ییاهمانـشد  اب  مدرم  دـندومن . بصن 

نیا ایآ  تسا ؟ هدومن  هراچ  ار  يرشب  ياهدرد  زا  يدرد  دناهتـشاذگ ، یملاظ  ملظ و  يور  رب  هک  اهـشوپور  همه  نیا  نونک  ات  ایآ  دنهدیم .
پور همه  نیا  اب  ایآ  دچیپب ؟ مه  رد  ار  اهتفارش  اهتحاقو و  هدومن و  تام  ار  ملظ  لدع و  گنر  تسا  هتسناوت  اهشوپور 

نادـنمتردق یهاوخدوخ  رگا  هک  تسا  تفـصموم  نانچنآ  رـشب  تیهام  هک  دـننالوبقب  يرـشب  يامظع  يارب  دناهتـسناوت  اهعنـصت  اهـشو و 
یقلت یلوصا  يهدـیدپ  کی  ار  نیا  تخاس و  ماشآنوخ  دالج  کی  تعاـس ، راـهچ  تسیب و  رد  لداـع  ناـسنا  کـی  زا  یتسیاـب  دـهاوخب ،

هب ادخ  زا  دیزیرگب ). ادـخ  يوس  هب  ادـخ  زا  و  دـیزروب ، اوقت  ادـخ  يارب  ادـخ ، ناگدـنب  يا   ) هللا نم  هللا  یلا  اورف  هللادابع و  هللاوقتاف  دومن !!
هناهاگآ و میدرگیمرب ،) وا  يوس  هب  اـم  يهمه  ادـخ و  نآ  زا  اـم  يهمه   ) نوعجار هیلا  اـنا  اـنا هللا و  ریـسم  رد  یمدآ  ریـس  رگا  ادـخ  يوس 

هنارایشهان هناهاگآان و  ریسم  نیا  رد  ریس  رگا  دیامیپیم . ار  دشر  زا  ياهلحرم  درادیمرب ، هک  یمدق  ره  دشاب ، هدوب  هناریگفده  هنارایشه و 
، دوب دهاوخ  وا  ریگنابیرگ  تکرح  ریس و  نیا  رد  هک  یتراسخ  هابت و  یتسه  يهیامرس  مورحم و  لامک  يایازم  زا  دریگب ، ماجنا  فدهیب  و 
ود ره  رد  تسا و  هدیرخ  دوخ  رب  ار  يدبا  تواقش  تبکن و  دشاب ، یهابت  طوقس و  هب  ور  ریس  تکرح و  نیا  رگا  تفریذپ . دهاوخن  ناربج 

راچد یتواقـش  هب  دننک ، یلوزن  ریـس  دنهاوخب  رگا  تسا . ریذپانناکما  یهلا  يهطلـس  يهطیح  زا  رارف  هک  دـننادب  دـیاب  ناگدننکریـس  لاح 
هک نانیا  سپ  دشابیم . نایمدآ  يهناراکهبت  تکرح  لولعم  یهلا ، تیشم  قباطم  هک  دش  دنهاوخ 

تکرح رگا  و  دوب . دـهاوخن  رگید  يزیچ  یهلا  تیـشم  نوناق و  زج  نانآ ، تکرح  يارب  ینایاپ  دـناهتخیرگ ، یهلا  تایانع  تاروتـسد و  زا 
رد ادخ و  تیشم  ورملق  رد  ادخ و  يوس  هب  ادخ  زا  تکرح  نیا  دریگب ، ماجنا  یئوجلامک  يرایـشه و  اب  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  ریـسم  رد 

نیبم ریذن  هنم  مکل  ینا  هللا  یلا  اورفف  دیامرفیم : هک  تسا  هفیرش  يهیآ  زا  یسابتقا  ریـسفت ، دروم  يهلمج  دریذپیم . ققحت  يدنوادخ  مایا 
هک تسا  انعم  نیا  هب  ادخ  يوس  هب  ادخ  زا  زیرگ  نیا  مراکـشآ ) ياهدننکغالبا  امـش  يارب  نم  دیوش ،) هدـنهانپ   ) دـیزیرگب ادـخ  يوس  هب  )

ناربج يارب  دـننکیم ، طوقـس  ساسحا  یناسنا  فیلاکت  زا  یـشان  ياهتیلوئـسم  نتفرگ  هدـیدان  یهلا و  دـهعت  اب  تفلاخم  تهج  هب  هکنانآ 
هب طوبرم  هک  هچنآ  ره  هک  تسنیا  رگید  لاـمتحا  کـی  دـنوش . هدـنهانپ  وا  هب  دـیاب  دـنرادن و  ادـخ  زج  یهاـگهانپ  دوخ ، یهاـبت  طوقس و 
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هب نآ ، يهراـبرد  نیماـت  ندروآ  تسد  هب  لـح و  يارب  دـیتشحو ، اـی  ماـهبا و  رد  نآ  يهراـبرد  امـش  تسا و  يدـنوادخ  يهدارا  تیـشم و 
هار نآ  و   ) الجاع هوحنمت  مل  نا  الجآ  مکجلفل  نماض  یلعف  مکب  هبصع  امب  اوموق  مکل و  هجهن  يذلا  یف  اوضما  و  دیوش . هدنهانپ  دنوادخ 

امش هب  طوبرم  هک  دینک  مایق  تایعقاو  نآ  اب  تسا و  هتخاس  راومه  نشور و  امش  يارب  هک  دیریگب  شیپ  ار 
یهار دیامنیم . نیمـضت  امـش  يارب  تیدبا  رد  ددرگن ، رادومن  یناگدنز  نیا  رد  رگا  ار  الاو  فده  هب  لوصو  یلع  تروص  نیا  رد  تسا ،
یلطر وا  رب  هک  ناوـخب  يرعـش  دز  ناوـت  نآ  زاـس  رب  یهآ  هک  نزب  یهار  تسا  هدرک  نیعم  دـصقم  هار و  يهدـننیرفآ  هک  مـیریگب  شیپ  ار 

، میتفگ هتشذگ  ثحابم  رد  هک  نانچمه  ظفاح  دز  ناوت  نامسآ  رب  يدنلبرس  گنابلگ  نداهن  ناوت  رس  رگ  ناناج  ناتـسآ  رب  دز  ناوت  نارگ 
رظن زا  هن  مینیبیم ، نامهار  رـس  رد  هک  ار  ییاهدصقم  هکنیا  زا  میتکرح و  لاح  رد  ام  میهاوخن  هچ  میهاوخب و  هچ  مینادن ، هچ  مینادب و  هچ 

يرتالاو دـصقم  هب  ور  مدآ  عون  ینب  ام  تکرح  هک  ددرگیم  نشور  یبوخ  هب  ینادـجو ، ياهتفایرد  رظن  زا  دـیامنیم و  عابـشا  ار  ام  قطنم 
تـسا لبقتـسم  رد  شور  ریـسم و  هک  تسرپهر  يا  دوب  نآ  رفاسم  سپ  میون  ياـج  دـصاق  ینیبنیم  میوریم  هتـسشن  اـم  رگنب  کـین  تسا :

دنادیمن الـصا  هک  تسا  روهطوغ  یهاوخدوخ  ینادان و  رد  ردقنآ  رـشب  دارفا  زا  یـضعب  میدش ، رکذتم  ثحابم  نآ  رد  هکنانچ  زین  يولوم 
هب ور  دـیامنیم و  یط  ار  یهار  تکرح  نیا  اب  ایآ  هک  دـنادیمن  یلو  دـنکیم ، تکرح  هک  دـنادیم  رگید  یخرب  هن ، اـی  دـنکیم  تکرح 

اونع هب  ار  وا  يهدشن  یلمع  ياههتساوخ  یتح  هشیدنا و  رادرک و  راتفگ و  يهمه  هک  تسیاهدنیآ 
ناوراک ار  دوخ  هک  یئاهناسنا  هب  وا  هک  لاح  نآ  رد  هک  دـنادیمن  تخاس و  دـهاوخ  مسجم  وا  ناگدـید  ولج  رد  شیناگدـنز  لوصحم  ن 

زا رگید  یهورگ  ددنخیم . وا  رب  زین  یتسه  ناهج  تیعقاو  مظن و  ددنخیم ، دـنوریم ، شیپ  هتـسناد و  دـصقم  هب  ور  يهدـش  نییعت  یهار 
تـسین هک  منک  هاتوک  يزارد  نیدب  وت  نم و  راک  دوشیمن . يزارد ) نیا  هب  يزاب   ) هک دننادیم  لامجا  روط  هب  هک  دنوشیم  هدـید  اهناسنا 

دننک و هعجارم  هار  نیا  یعقاو  ناورهر  هب  دصقم ، هار و  صیخـشت  رد  هک  دراذـگیمن  ناشتوخن  رورغ و  ربک و  یلو  يوجنگ  یماظن  يزاب 
یئزج يرظن  لقع  یئزج . يرظن  لقع  لقع ؟ مادک  دننکیم . هیکت  دوخ  لقع  هب  یهاگ  نانیا  دـنبایرد . نانآ  زا  ار  هار  نیا  نیتسار  ياهناشن 
يهمه تعیبط ، يرهاـظ  حوطـس  اـب  ساوح  يهطبار  زا  هدـش  ذاـختا  میهاـفم  يرادـقم  اـب  هک  تسا  ناـمه  یئزج  يرظن  لـقع  تسمادـک ؟

اریز تسا . هدادن  هئارا  دوخ  قلطم  تیمکاح  تابثا  يارب  یحیحص  دنس  زونه  دنیبیم  هکنیا  اب  دیامن ، لصف  لح و  دهاوخیم  ار  تالکـشم 
ای دراد . رب  رد  حیرـص  ضقاـنت  هک  تسا  رود  نیا  مدوـخ ! نم  دـیوگب : رگا  وـت ؟ قـلطم  تیمکاـح  دنـس  تسیچ  دیـسرپب  لـقع  نیا  زا  رگا 

رگید ا فرط  زا  دنادیم . ریذپانناکما  ار  نآ  لقع  دوخ  هک  اعدا ! تابثا  يارب  اعدا  رارکت  زا  تسترابع  هک  تسا  بولطم  هب  هرداصم 
هدـش یـشان  اجک  زا  تسا ، هدرک  هفالک  ار  رـشب  هک  ضیقن  دـض و  تادـقتعم  اهینیبناهج و  اـهبتکم و  همه  نیا  دیـسرپ  دـیاب  لـقع  نیا  ز 
لقع قلطم  تیمکاح  اهنت  هن  يرشب  تفرعم  يامظع  هکنیا  هفاضا  هب  دنهدیم ؟ رارق  دوخ  نابیتشپ  ار  وت  اهنآ  همه  هک  تسنیا  هن  رگم  تسا ؟

يربهر زا  دنیوگیم : امظع  نیا  زا  ریگمـشچ  یهورگ  هکلب  دنیامنیم ، صخـشم  ار  ینیعم  دودح  نآ  تیلاعف  يارب  دنریذپیمن و  ار  يرظن 
مدومزآ تسرد  نت  تسدش و  ناریو  لد  هکناز  تسس  ياپ  نکیل  تسا  زیت  رس  لقع  ام  ربهار  دوب  هار  زا  رتهدیچیپ  میدیسرن  یئاج  هب  لقع 

نوچ نامز  نآ  رـسپ  يا  تسنایع  هر  نک  اهر  نآ  رـسپ  يا  تسا  ناورهر  دنب  لقع  ار  شیوخ  مزاس  هناوید  نیا  زا  دعب  ار  شیدـنارود  لقع 
رد رگید  یهورگ  يولوم  رمع  یقاب  درخ  زا  دنتـشگ  ریـس  رمع  یقاس  دتـس  مدکی  ناشلقع  دـنتخات  فسوی  قشع  قاور  رب  دـنتخابرد  اهلقع 

تـسا يدـصقم  هب  ور  انعماب و  یهار  رد  نانآ  تکرح  دـننادیم : ـالامجا  هکنیا  اـب  هک  دـنروهطوغ  ناـنچ  تاوهـش  اهـسوه و  يوه و  نجل 
، میوریم ناشلابند  هب  مه  ام  دنوریم ، نازاتشیپ  دنیوگیم : هک  دنتـسه  یـضحم  نادلقم  هداد ، تسد  زا  ار  دصقم  هار و  صیخـشت  یئاناوت 

رگ نیا  هنافساتم  میرادن . رگید  یفیلکت  دصقم ، هار و  صیخشت  رد  ام  دننادیم و  ام  زا  رتهب  نانآ 
. دیامنیم یفرعم  عاعرلاجمه  حالطصا  هب  ار  هورگ  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنزیگنا . تشحو  هک  دنناوارف  يردق  هب  تیمک  رظن  زا  هو 

یماطـسب یغورف  ایوگ  داب و  دـیلقت  نیا  رب  تنعل  دـص  ود  يا  داد  داب  رب  ناشدـیلقت  ار  قلخ  تسا : هداتـسرف  ناـنیا  رب  تنعل  دـص  ود  يولوم 
ناوت یک  دلقم  ار  ققحم  دراد  قرف  ناسنا  هب  ات  ناویح  هک  دراد  قرف  نادادخ  ات  ناوخادخ  دـمانیم : نادان  ناویح و  ار  هورگ  نیا  هک  تسا 
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زا کی  ره  هک  یئاهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  نیمه  زج  يدـصقم  هار و  ام  دـنیوگیم : رگید  یعمج  دراد  قرف  ناداـن  هب  اـت  اـناد  هک  تفگ 
ارجا يهلحرم  هب  طابنتسا و  موسر  بادآ و  نیناوق و  تروص  هب  ار  اهنآ  هداد و  صیخـشت  هزور  دنچ  نیا  یناگدنز  میظنت  يارب  للم  ماوقا و 

زو تسیرگد  ناهج  هک  منادب  رگ  تسا : هدش  رکذتم  تیب  دنچ  رد  رـصاعم  رعاش  کی  ار  عمج  نیا  ياعدـم  میـسانشیمن . دـنروآیم ، رد 
ناهج ماجنارس  زو  تسا  رک  روک و  رشب  هک  اغیرد  يا  یـسفن  منامن  هئـشن  نیردنا  یـسوه و  يوه و  هب  لد  مهنن  تسیربخ  انامه  هدرپ  سپ 

ایبنا تسکانتهبش  همه  ياههتفگ  تسکاسما  لیلد  ار ز  ناربخم  يزیخاتسر  يرشن و  يرـشح و  يزیچ  ندرم  سپ  يدوب  شاک  تسا  ربخیب 
تسا ك قطنم  کی  مه  نیا  دندز  هناچ  ناهج  مظن  یپ  زا  دندز  هنامیکح  فرح 

یبوخ ياهنابایخ  اههنایروم ، زا  دـیلقت  هب  دـنیابرن و  ار  رگیدـکی  هـالک  شفک و  دنـشاب و  یبوخ  ياـههچب  يرـشب  دارفا  رگا  دـیوگیم : ه 
تالآرویز رگید  دنبتـسد و  دـنبولگ و  ار  اهنآ  زا  يرادـقم  دـنواکب و  ار  نداعم  دـننک و  مامت  ار  یـسمش  يهموظنم  يژرنا  عباـنم  دـنزاسب ،

هک دـنروآرد  نارب  يهحلـسا  تروص  هب  ار  نداعم  نآ  زا  رگید  يرادـقم  دـنروایب و  دوجوب  شزرا  دوخ  يارب  اهنآ ، ندرب  راک  هب  اب  هدومن ،
دوخ باصن  دح  هب  ناسنا  دـنناطلغب . نوخ  كاخ و  هب  ار  ناسنا  اهنویلیم  هکلب  اهرازه  دـنتفیب ، مه  ناج  هب  تفر  رـس  ناشهلـصوح  تقو  ره 

نتشک تبحص  دوخ ، یمرگرس  يارب  هعفد  نیا  الا  و  دیایب ، دوجو  هب  رشب  يارب  تدمزارد  بوخ و  یمرگرس  کی  دنک  ادخ  تسا ! هدیـسر 
اهنت هورگ  نیا  هابتشا  دراد . مزال  متح  روط  هب  ار  عوف  یمرگرـس  روبزم  قطنم  هک  تسا  ملـسم  تسا ! راک  رد  ناسنا  درایلیم  کی  دودح  رد 
مزلم میوریم )؟ اجک  هب  میاهدمآ ؟ هچ  يارب  میاهدـمآ ؟ اجک  زا   ) لاوس نیا  زا  نداد  خـساپ  هب  ار  دوخ  هک  تسنیا  نآ  تسا و  زیچ  کی  رد 
اهنآ زا  هملک  هس  يور  هک  تسا ، هدومن  حرطم  ار  نآ  نوگانوگ  یتاـملک  اـب  هک  تسا  هار  عوضوم  نآرق  ياهیتفگـش  زا  یکی  دـنادیمن .

هظحالم اب  هیآ  دودح 138  رد  لیبس  هیآ 1 -  3 قیرط ، هیآ 3 -  42 طارص ، هیآ 2 -  138 لیبس ، - 1 تسا : هدش  هیکت  تخس 
هک یلاح  ره  رد  یناسنا  ره  هک  ددرگیم  نشور  یـساسا  هداعلاقوف  بلطم  نیا  تسا ، هدـمآ  اهنآ  رد  لیبس  يهملک  هک  یتاـیآ  عومجم  ي 

یتسه و ناهج  تیعقاو  هب  رظن  اب  بلطم  نیا  دهاوخن . هچ  دهاوخب و  هچ  دـنادن ، هچ  دـنادب و  هچ  تسا ، یهار  رد  تکرح  لاح  رد  تسه ،
ینیبناهج هنوگچیه  نآ ، شریذـپ  نودـب  هک  ناهج  نیا  يارب  ـالعا  فدـه  کـی  هب  رظن  اـب  و  تسا ، اـمرفمکح  نآ  رد  هک  ینوناـق  مظن و 

ار نآ  دناوتیمن  ياهفـسلف  چـیه  هک  تسا  یبلطم  نیرتیعقاو  لمعلاسکع ، لمع و  نوناق  هب  رظن  اب  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  ياهبناجهمه 
هب میزادرپیم  همدقم ، نیا  زا  سپ  دنشابیم . يدصقم  هب  ور  تکرح  لوغشم  هار و  رد  اهناسنا  يهمه  نآرق ، قطنم  نیا  ربانب  دریگب . هدیدان 

ياپ شیپ  كاپ ، ياهنادجو  میلس و  لوقع  ناربمایپ و  يهلیـسو  هب  ادخ  هک  یهار  دیوگیم : مکی  هورگ  لیبس . هب  طوبرم  تایآ  يدنبهورگ 
موق هب   ) دوب هدروآ  نامیا  هک  یـصخش  نآ  و   ) داشرلا لیبس  مکدـها  نوعبتا  موق  ای  نمآ  يذـلا  لاق  و  تسا : دـشر  هار  تسا ، هدرتسگ  رـشب 

ره  ) ادشر اورحت  کئلواف  ملـسا  نمف  منکیم ). تیاده  دشر  هار  هب  ار  امـش  نم  دـینک ، يوریپ  نم  زا  نم ، موق  نیا  تفگ : رـصم ) رد  دوخ 
امک ریسم  زا  فارحنا  رفک و  مود  هورگ  دناهتفایرد ) ار  دشر  وپاکت  ششوک و  اب  نانآ  تسا ، هتفریذپ  ار  مالسا  هک  سک 

لدـتعم هار  زا  دزاسب ، لدـبم  رفک  هب  ار  ناـمیا  هک  سک  ره   ) لـیبسلا ءاوس  لـض  دـقف  ناـمیالاب  رفکلا  لدـبتی  نم  و  تسا : تلالـض  هار  ل ،
هار زا  دزروب  رفک  نیا  زا  سپ  امـش  زا  یـسک  ره  سپ   ) لیبسلا ءاوس  لض  دـقف  مکنم  کلذ  دـعب  رفک  نمف  تسا ) هتـشگ  فرحنم  هارمگ و 

هدرقلا و مهنم  لـعج  هیلع و  بضغ  هللا و  هنعل  نم  هللادـنع  هبوثم  کـلذ  نم  رـشب  مکئبـنا  لـه  لـق  تسا ). هتـشگ  فرحنم  هارمگ و  لدـتعم 
شاداپ رظن  زا  فرحنم  باتک  لها  نیا  زا  رتدب  هب  ایآ  وگب : نانآ  هب   ) لیبسلا ءاوس  نع  لضا  اناکم و  رـش  کئلوا  توغاطلا  دـبع  ریزانخلا و 

هداد رارق  كوخ  نومیم و  ار  نانآ  زا  یناسک  هدومن و  بضغ  تنعل و  نانآ  هب  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  مهدـب ؟ ربخ  امـش  هب  ادـخ  دزن  رد 
هک ار  یهار  موـس  هورگ  دـنلدتعم ) هار  زا  مدرم  نیرتهارمگ  تیعقوـم و  نیرتدـب  ياراد  ناـنآ  دتـسرپیم . ار  توغاـط  هـک  یـسک  تـسا و 

همکحلاب و کبر  لیبس  یلا  عدا  تسا : تمکح  اب  تاـبثا  لـباق  هک  تسا  هغلاـب  تمکح  يور  زا  تسا ، هدرتسگ  رـشب  ياـپ  شیپ  دـنوادخ 
هب یجاـیتحا  رگا   ) نک توعد  وکین  يهظعوم  تمکح و  اـب  تراـگدرورپ  هار  هب  ار  مدرم   ) نسحا یه  یتلاـب  مهلداـج  هنـسحلا و  هظعوملا 
رد دـناهدش و  بکترم  هک  یتافارحنا  اهیراکهبت و  تهج  هب  هک  یناسک  مراهچ  هورگ  امن ) هلداجم  هجو  نیرتهب  اب  نانآ  اـب  دـشاب ) هلداـجم 
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هجیتن
هارمگ ادـخ  هک  ار  یـسک  و   ) الیبس هل  دـجت  نلف  هللا  للـضی  نم  و  درک : دـنهاوخن  ادـیپ  یهار  تسا . هتخاس  هارمگ  ار  نانآ  لاعتم  دـنوادخ 

دنتکرح و رد  هک  دننادیمن  عماوج  مدرم  زا  یناوارف  هورگ  هک  میتفگ  هتشذگ  ثحابم  رد  حیـضوت  درک ) یهاوخن  ادیپ  وا  يارب  یهار  دنک ،
لاح ره  رد  دنوریم ، دنیرگب  دنوریم ، دندنخب  دنوریم ، دنوش  تیناویح  رد  بوکخیم  دنوریم ، دـنباوخب  دـنوریم ، دننیـشنب  دـنوریم ،

هار اریز . درادن ، مه  هار  درادن ، يدصقم  یناگدنز  رد  هک  یـسک  يرآ ، دنتـسین ، لئاق  هار  ناونع  نتفر  نیا  يارب  یلو  دنوریم ، دنـشاب  هک 
عویـش و يهرابرد  امـش  يولوم  درب  یئوک  بناج  ار  وا  يوب  درب  یئوب  وا  هک  دشاب  نآ  ینیب  هکنانچ  يولوم  یهـش  دیآ  شیپ  هک  دـشاب  نآ 

لادتعا لاح  رد  يرشب  يرایشه  هاگره  هک  دیهدیمن  لامتحا  ایآ  دیـشیدنایم ؟ هنوگچ  عماوج  يهمه  رد  خیرات  رـساترس  رد  ریدخت  جاور 
هچ الـصا  دیماجنا ؟ دهاوخ  اجک  هب  ياهتفرگ  شیپ  هک  ار  هار  نیا  يوریم )؟ اجک   ) هک درک  دهاوخ  حرطم  ار  لاوئـس  نیا  دتفیب ، نایرج  هب 
زا ناـیمدآ  شهار . زا  هن  مروآیمرد و  رـس  دـصقم  زا  هن  یلو  متکرح ، رد  مبنجیم و  نم  ییوگب : هدز و  یمهفن  هب  ار  دوخ  هک  دراد  ینعم 

ان حیحص  خساپ  زا  هک  یتقو  دنراد . نتشیوخ  اب  ناوارف  روط  هب  زیمآرارسا  ياهوگتفگ  نیا 
رـس رد  دزیرگیم  دوخ  تسه  راـیتخا و  ملاـع ز  هلمج  ماـیخ  هب  بوسنم  تسین  هتوک  اـههناسف  نیزا  هک  روخیم  دـنیوگیم : دـننامب ، ناوت 

رب گنب  رمخ و  گنن  دنهراو  يرایـشوه  زا  یمد  ات  يدتهم  يا  لغـش  هب  ای  یتسه  هب  ای  يدوخیب  رد  يدوخ  زا  دـنزیرگیم  دوخ  تسمرس 
رتشیب هار  کی  مه  لوقعم ) تایح   ) يالاو دصقم  درادن ، هطقن  کی  زا  شیب  هرئاد  یقیقح  زکرم  هکنانچ  مجنپ  هورگ  يولوم  دـنهنیم  دوخ 

زا دـینک و  يوریپ  نآ  زا  نم ، میقتـسم  هار  تسنیا  و   ) هلیبس نع  مکب  قرفتف  لبـسلا  اوعبتتال  هوعبتاف و  امیقتـسم  یطارـص  اذـه  نا  و  درادـن :
يوس دراد  هار  نارازه  نازوس  لد  ره  هک : تسا  تسرد  دننکیم ). هدنکارپ  يدنوادخ  هار  زا  ار  امـش  هک  دـیئامنن  تیعبت  فلتخم  ياههار 

هک یسدنه  ياههار  دننام  هار  نارازه  نیا  زا  کی  ره  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  یلو  یبئاص  یلع  یتسیک  منادن  ینایاپ  وت  ار  هر  همهنیا  وت 
انا ریسم  رد  تکرح  تمس  هک  تسنیا  روظنم  هکلب  دنسریم ، تقیقح  کی  هب  يداضتم  ياهدصقم  اب  تسا ، هدش  هدیشک  یـسدنه  دعب  رد 

قح و اـب  قح  يوس  هب  قح  زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  یکی  میدرگیمرب ) وا  يوـس  هب  میئادـخ و  نآ  زا  همه  اـم   ) نوـعجار هیلا  اـنا  هللا و 
هژیو ياهیریگعضوم  روعش و  كرد و  اهطیحم و  اهنامز و  فالتخا  زا  یشان  اههار  رد  فالتخا 

، دنک هولج  مه  داضتم  اههار  هچ  رگا  دـیوگیم : هتـشاذگ  رتارف  مه  نیا  زا  ار  ماگ  يولوم  تسا . يرـشب  دارفا  يهمه  ریگنماد  هک  تسا  يا 
تـسوا يوس  شتـشپ  هک  ناریح  نانچ  هن  نید  راک  دشابن  یناریح  هک  زج  نیا  دض  هگ  دیامنب و  نینچ  هگ  تسا : یکی  دصقم  تمـس و  زاب 

هب ددرگیم  رکذتم  فیلاکت  نیناوق و  عونت  رد  ار  یهلا  تیـشم  هک  ینآرق  تایآ  زا  هتـسد  نآ  تسود و  تسم  وحم و  هک  تریح  نینچ  لب 
اب دنروآیم ) ياجب  ار  نآ  میاهداد ، رارق  یفیلکت  یتما  ره  يارب   ) هوکـسان مهاکـسنم  انلعج  هما  لکل  میدومن : حرطم  هک  تسا  ینعم  نیمه 

، نانآ هب  وگب   ) نیملاعلا بر  یتامم هللا  يایحم و  یکـسن و  یتولـص و  نا  لق  زا : تستراـبع  تکرح  دـصقم  ادـبم و  تاـفالتخا  نیا  يهمه 
دروم تسا 45  هتفر  راک  هب  طارص  يهملک  هک  ینآرق  تایآ  نآ  رد  تسا .) ادخ  نآ  زا  همه  نم  گرم  یگدنز و  نم و  تدابع  نم و  زامن 

و لوقعم ) تایح   ) لامک و دـشر و  هار  دراوم  نیا  يهمه  رد  و  میقتـسم ) طارـص   ) تسا هدـمآ  میقتـسم  تفـص  اـب  دروم  رد 33  هک  تـسا 
طارـص تسا : نینچ  تسا ، هدش  میقتـسم  طارـص  يهرابرد  هک  يریـسفت  هحتافلا  يهروس  رد  تسا . هدش  یفرعم  میقتـسم  طارـص  يرگداد 

دروم هن  نانآ  ياهدومرف ، ماعنا  نانآ  هب  هک  تسا  یناسک  هار  میقتسم  طارص   ) نیلاضلا مهیلع و ال  بوضغملا  ریغ  مهیلع  تمعنا  نیذلا 
میرم يهروس  رد  تسا ؟ هدومرف  تیانع  ناسحا و  نانآ  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  هچ  مینیبب  دیاب  لاح  ناهارمگ .) هن  دنایهلا و  بضغ 

اب ار  نانآ  زا  کی  ره  و  سیردا ) لیعامـسا ، نوراه ، یـسوم ، بوقعی ، قحـسا ، میهاربا ،  ) دوشیم روآداـی  ار  یناربماـیپ  هک  یتاـیآ  زا  سپ 
یناـسک ناـنآ   …  ) مدآ هیرذ  نم  نییبـنلا  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذـلا  کـئلوا  هک  دراد  دوجو  هیآ  نیا  دـیامنیم . فیـصوت  یلاـع  فاـصوا 

نآ اـب  و  : ) دـیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما   … مدآ )  لـسن  زا  ناربماـیپ  زا  تسا  هدوـمرف  تیاـنع  ناـسحا و  ناـنآ  رب  ادـخ  هک  دنتـسه 
درف و نآ  هب  طوبرم  هک  دشاب  لماوع  نآ  اب  فده و  نآ  هب  ور  دیاب  ياهعماج  درف و  ره  مایق  تسا ) طوبرم  امـش  هب  هک  دـینک  مایق  تایعقاو 
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صیخـشت ار  نآ  ترورـض  هک  ییاهفده  هب  لوصو  يارب  تسا ، وا  مایق  یناسنا  عون  یتایح  یـساسا و  ياههدـیدپ  نآ  زا  یکی  تسا  هعماج 
تیـصوصخ يهفاضا  هب  هک  هچنآ  دوشیم . هتفگ  یعمجهتـسد  رادـفده  ییاهتکرح  هب  یـسایس  ثحابم  رد  مایق  حالطـصا  ابلاغ  تسا . هداد 

لباق زین  يدرف  مایق  رد  صتخم  نیا  تسا . هدـنیآ  يارب  یگدـنز  میظنت  هتـشذگ و  زا  ندـش  هتخیـسگ  دراد ، دوجو  اـهمایق  رد  یعمجهتـسد 
اوموقت هللا م نا  هدحاوب  مکظعا  امنا  لق  تسا : هدش  رکذتم  مه  ار  يدرف  مایق  دیجم ، نآرق  زا  ياهیآ  رد  تسا . ققحت 

يدرف مایق  دـینک ) مایق  ادـخ  يارب  کی  کی  اتود و  اـتود  هکنیا  مهدیم ، دـنپ  زیچ  کـی  هب  اـهنت  ار  امـش  نم  ناـنآ : هب  وگب   ) يدارف ینث و 
تراسخ ناربج  و  لوقعم ) تایح   ) ندوآ تسد  هب  هار  رد  وپاکت  هناراکهبت و  یگدنز  هنادرخبان و  يهتشذگ  زا  نتخیـسگ  زا  تسا  ترابع 

نازاتـشیپ زا  ياهدع  ای  کی  يربهر  هب  هعماج  کی  یماگنه  ینعی  دراد ، دوجو  مه  یعامتجا  مایق  موهفم  رد  انعم  نیمه  هتـشذگ . یگدـنز 
هدومن مایق  ياهعماج  نینچ  دنیآیمرب ، یلاع ، ياهفده  اهنامرآ و  نتـشاد  تسد  رد  اب  هتـشذگ ، یعامتجا  ماظن  ياههشیر  ندنکرب  ددصرد 

. دییامن مایق  تسا ، طوبرم  امش  هب  هک  یتایعقاو  نآ  اب  دیامرفیم : هدومن  دزشوگ  ار  مایق  شور  نیرتیساسا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تسا .
هب طوبرم  لماوع  عومجم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دیاب  تسا ، هدش  روظنم  مایق  يارب  هک  ییاهفده  - 1 زا : تسا  ترابع  یقطنم  مایق  کی  نیاربانب 

فیدر رد  ناگدـننکمایق ، ياهفـص  رد  هکنانآ  - 2 ددرگ . یبایزرا  الماک  عناوم  دوش ، صخـشم  اقیقد  ماـیق  تایـضتقم  دـشاب . هدوب  هعماـج 
ندرک حرطم  زا  - 3 دـنهدن . بیرف  ار  ناگدـننکمایق  ریذـپانناکما  ققحت و  لباق  ریغ  ياهفدـه  ياعدا  هئارا و  اب  دـناهتفرگ ، رارق  نازاتـشیپ 

یکفت رگیدکی  زا  اهفده  اههلیسو و  - 4 دنزیهرپب . درادن ، عامتجا  نآ  نوئش  اب  یطابترا  هک  هچنآ 
ییاههدعو اب  - 5 دندرگن . مهرب  مهرد و  نآ  ناگدننادرگ  مایق و  تیوه  فدـه و  هب  طابترا  رظن  زا  عونتم  ياهـشزرا  داعبا و  دـنوش و  ك 

لاح رد  هعماج  هکنیا  يهناهب  هب  - 6 دنبیرفن . ار  نانآ  دناهدرک ، مایق  ناربهر ، صولخ  قدص و  هب  نانیمطا  اب  طقف  هک  ییاهناسنا  هب  نیغورد 
دوشیم رادروخرب  یقطنم  يهجیتن  زا  نانآ  مایق  یعقوم  هک  دننادب  دـیاب  مایق  ناربهر  - 7 دنزادنین . شزرا  زا  ار  نایمدآ  ياهناج  تسا ، مایق 
یماقتنا يهبنج  مایق  یلو  دـشاب ، هدـش  عمج  مایق  کی  رد  طیارـش  نیا  يهمه  رگا  دـشاب . هدوب  ياهعماـج  ره  ماـیق  يارب  یئوگلا  دـناوتب  هک 

زج ياهجیتن  دشاب ، هدوب  ياهناهاگآان  يرگنایصع  ییامندوخ و  ای  ددرگ و  روهلعش  ماقم  هطلـس و  نردوآ  تسد  هب  يارب  ای  هتـشاد ، ضحم 
مظن نتخاس  رارقرب  دریگب ، فده  جتنم  مایق  کی  يارب  دیاب  هک  هچنآ  داد . دهاوخن  هدنیآ  متـسیس  ندوب  شزرایب  هتـشذگ و  ندرک  ناریو 

ای ندوب  رثایب  هک  دـیهدیمن  لامتحا  اـیآ  تسا . هتـساوخ  یهلا  تیـشم  تمکح و  هک  تسا  لوقعم ) تاـیح   ) يارجم رد  یگدـنز  یقیقح 
ياهفدـه هک  یماـگنه  تسا ؟ هدوب  ریخا  طرـش  نادـقف  لوـلعم  خـیرات  لوـط  رد  یعمجهتـسد  ياـهمایق  نارازه  هکلب  اهدـص  ندوـب  رثامک 

نانآ زا  ناوارف  ياهدع  هک  دسرب  هجیتن  نیا  هب  یسک  رگا  میهدب ، رارق  تقد  دروم  ار  اهمایق  نازاتشیپ 
هتخیر نیمز  رب  ناگدننکمایق  زا  هک  ییاهنوخ  واهیراکادف  هب  دناهتشادن ، ماقم  هطلس و  ندروآ  تسد  هب  ای  یـصخش  ییوجماقتنا  زج  یفده 

یلو دناهدوبن ، كدنا  مایق  نتخادـنا  هار  هب  رد  تمظعاب  لدـکاپ و  یناربهر  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  هتبلا  دروخیم . لد  نوخ  تسا ، هدـش 
یـصخش ماقتنا  ناگدنیوج  ناهاوخدوخ و  نابلطهطلـس و  مایق  رد  مه  رگا  دناهدوبن . كدنا  مه  ناهاوخدوخ  نابلطهطلـس و  نایوجماقتنا و 

هنامیمص يریگفده  كاپ و  تین  اب  هک  تسا  هدوب  یئادهـش  تداهـش  اهیزابناج و  اهوپاکت و  لولعم  تسا ، هدش  هدید  تبثم  ياهجیتن  رثا و 
هوحنمت مل  نا  الجآ  مکجلفل  نماض  یلعف  دیئامن . تاعارم  ار  قوف  طیارش  دینکیم  هک  یمایق  رد  رگا  تسا . هتفرگ  ماجنا  هناتـسودناسنا  و 

مایق دیامنیم ) نیمـضت  امـش  يارب  تیدبا  رد  ددرگن ، رادومن  یناگدنز  نیا  رد  رگا  ار  الاو  فده  هب  لوصو  یلع  تروص  نیا  رد   ) الجاع
کی تسا ، زوریپ  لاح  ره  هب  قوف  طیارـش  اب  ادخ  يارب  مایق  هک  ینعم  نیا  حیـضوت  يارب  تسا  زوریپ  لاح  ره  هب  قوف  طیارـش  اب  ادخ  يارب 

يهلول ود  هب  نیمز  رد  عبنم  نآ  زا  هلول  کی  تسا ، هتفرگ  رارق  یعاـفترا  رد  بآ  عبنم  کـی  مینک  ضرف  مینکیم : حرطم  ار  ياهداـس  لاـثم 
هدش بصن  ضوح  رد  هک  تسیاهراوف  هب  لصو  یعرف  يهلول  ود  نیا  زا  یکی  تسا . هدش  لصو  یعرف 

هب ای  سپـس  دریگیم ، رارق  هدافتـسا  دروم  دیآیم و  نوریب  ضوح  يهراوف  زا  دوشیم ، یعرف  يهلول  نیا  دراو  عبنم  زا  بآ  هک  یتقو  تسا 
يرگید بولطم  فده  هب  بآ  دوش ، کلهتسم  هدافتـسا  لاح  رد  رگا  ای  ددرگیم ، فده  سونایقا  دراو  دتفایم و  نایرج  هب  میقتـسم  روط 
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هدش هدیشک  یسونایقا  هب  میقتسم  روط  هب  مود  یعرف  يهلول  تسا . هدش  یسونایقا  دراو  میقتسمریغ  روط  هب  هک  تسنیا  دننام  تسا و  هدیسر 
سونایقا یهار  امیقتـسم  هلول  نیمه  يهلیـسو  هب  دوشیم  ریزارـس  عبنم  زا  هک  بآ  دـشاب ، هدوب  لوا  یعرف  يهلول  هار  رد  یعناـم  رگا  تسا .

يرـشب يزغم  یناور و  ياـهتیلاعف  رادرک و  راـتفگ و  هنوـگ  ره  داد : حیـضوت  لاـثم  نیا  اـب  ناوـتیم  ار  يرـشب  نوئـش  همه  لاـح  ددرگیم .
طیارـش و رگا  تسا ، هدیـسر  فدـه  هب  هتـشگ و  تیدـبا  سونایقا  راپـسهر  دـمآ ، دوجو  هب  یهلا  يریگفدـه  اب  هاگآ  حور  عبنم  زا  هکنیمه 
هدـهاشم و لباق  ددرگ ، رادومن  عامتجا  ضوح  رد  دوخ  هار  رـسارس  رد  بآ  دـهدب و  ار  اهنآ  روهظ  زورب و  هزاـجا  لـماوع  رگید  طـیحم و 
ار مکی  یعرف  يهلول  هار  اهیناوتان  ریاس  یعامتجا و  یطیحم و  عناوم  رگا  دـنکیم و  ادـیپ  ینیع  يهبنج  ایند  نیمه  رد  هدوب و  يرادربهرهب 

يدبا سونایقا  هب  امیقتسم  تبثم  روصت  هشیدنا و  نیرتزیچان  یتح  دریگب ، تسا ، هدش  لصو  ضوح  يهراوف  هب  هک 
. ددرگیم ریزارس  ت 

تسس نارای  زا  شجنر  هبطخ 025-

هحفص 111] ]
اهضبقا و هفوکلا  الا  یه  ام  تسا . هدومرف  نیمکح  ناتساد  نیفـص و  ياهگنج  زا  سپ  ار  هبطخ  نیا  مجنپ  تسیب و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 
ار نآ  طسب  ضبق و  هتفرگ  رارق  نم  يهطلس  رد  هک  تسین  هفوک  زج  نم  يارب   ) هللا کحبقف  كریصاعا  بهت  تنا  الا  ینوکت  مل  نا  اهطسبا 
هچ دانک ). تتـشز  ادـخ  دزویم ، وت  رد  هدـننز  مهرب  ياهداب  هک  یلاح  رد  وت ، زج  دـشابن  يزیچ  نم  يارب  هفوک ، يا  رگا  مراد . راـیتخا  رد 

چیه هک  تسنیا  رما  تقیقح  دریگیم ؟ ندـیزو  نآ  وج  رد  نوگاـنوگ  داـضتم و  دـیاقع  ءارآ و  ياـهداب  هراومه  هک  ياهعماـج  ربهر  دـنک 
دعب زا  یگدرب  لماع  نیا  درادـن . دوجو  نتـشیوخ ، يهرابرد  وا  ياهیرگنقلطم  اهیهاوخدوخ و  زج  رـشب  عون  يارب  یحور  یگدرب  لـماع 

، دـنکیم تابثا  دوخ  يارب  هک  ار  یـصتخم  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یناسنا  تاصتخم  یفنم  دـعب  دوشیم . هدـییور  یناسنا  تاـصتخم  یفنم 
( یـشیدنایمن وت  سپ   ) هک دروآیم  نوریب  يروف  مزـال و  يهجیتـن  کـی  مشیدـنایم ،) نم  هکنیا   ) زا دـنکیم . یفن  يرگید  زا  ار  نآ  اروف 
( متـسه نم   ) رد هک  ییاهتبثم  نیا  یهاوخب ) دیابن  ای  یهاوخیمن  ار  عوضوم  نآ  وت  سپ  (، ) مهاوخیم ار  عوضوم  نآ  نم  . ) دوشیم هدیمان 

يرشب د یناور  عضو  رد  ار  یفنم  تبثم و  مزالت  نیا  رگا  دهدیم . هجیتن  ار  یتسین ) وت  سپ   ) دوشیم هصالخ 
ره نوـچ  هک  میراد  تسد  رد  ار  هجیتـن  نیا  لاـح  میاهتفاـیرد . ار  هعماـج  دارفا  رـس  يـالاب  رد  ریـشمش  ترورـض  تلع  مـینک ، كرد  اـقیق 

صتخم نامه  تابثا  يارب  اذـل  ددرگیم ، یقلت  رگید  ناسنا  زا  صتخم  نامه  یفن  بجوم  دوشیم ، تابثا  ناـسنا  کـی  يارب  هک  یـصتخم 
، تسا نم  تساوخ  دروم  هک  یگدرب  ساسحا  زا  وت  موشیم ، تحاران  یگدرب  ساسحا  زا  نم  میراد . ریـشمش  هب  جایتحا  رگید  ناسنا  يارب 

نم هک  تروـص  نآ  رد  مریذـپیمن ، متیـصخش  يهراـبرد  ار  یتناـها  چـیه  متیـصخش و  ياراد  نم  شاـبم !!! تحاراـن  اـی  یتـسین  تحاراـن 
راصعا نورق و  تشذگ  اب  هک  یناسنا  لماکت  تسنیا  یلب  دیوش !!! ریگلد  دـیابن  تناها  زا  ای  دـیتسین و  تیـصخش  ياراد  ای  امـش  مهاوخیم 

زاب و مشچ  مهاوخب !!! نم  هکنیا  هب  دراد  یگتسب  ار  صتخم  نیا  امـش  ندوب  اراد  اما  متـسه ، صتخم  نیا  ياراد  نم  تسا : هتـشگ  شبیـصن 
ار یتسین ) وت  سپ  ( ) متسه نم   ) نکناینب درد  نیا  ياهیهابت  اهررـض و  یناسنا  عون  رگا  ادخ !! يدنبمشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ 
هب هدـنیآ  رد  میراودـیما  میئوگب : مینیـشنب و  هک  دوب  عون  نیا  يهدـنیآ  رب  يدـیما  دوب . ندـنکناج  لوغـشم  يراـمیب  نیا  رد  دوـب و  هدـیدن 

درف چیه  عقوم  نآ  رد  ددرگرب . دوب ، هتفرگ  شیپ  نونک  ات  هک  هار  نیا  زا  اهیهابت ، اهررض و  يهدهاشم  ینیع و  ياههبرجت  يهلیسو 
لدـبم اهمیهاوخیم  اـم  هب  اـهمهاوخیم  نم  يهمه  تفرگ و  دـهاوخن  هجیتن  ار  یهاوخب ) دـیابن  وت  سپ  ( ) مهاوخیم نم   ) زا ياهعماـج  و 

هب ار  دوخ  ياج  اهامیپاوه  اـهکنات و  اـهپوت و  هاـکناج  ردـنت  دـش . دـهاوخ  ناراـبلگ  اـم  یـسمش  يهموظنم  نارود  نآ  رد  تشگ . دـهاوخ 
نانچ رد  داد . دـهاوخ  تسا ، هتخاس  لکـشتم  هداوناـخ  کـی  رد  ار  تیرـشب  يهمه  هک  يرهاوخ  يردارب و  تبحم و  يازفاحور  ياـههنارت 
رگا دنک و  اطخ  اپ  زا  تسد  سک  ره  تشگ ، دهاوخ  لدـبم  اهمیهاوخیم  ام  هب  اهمهاوخیم  نم  اهمیتسه و  ام  هب  اهمتـسه  نم  هک  يزور 
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هب ار  وا  ای  تشگ و  دـهاوخ  ناتـسرامیت  يهناور  زهجم  سنالوبمآ  کی  اب  اروف  مهاوخیم ، نم  اـی  متـسه  نم  دـیوگب : باوخ  لاـح  رد  هچ 
هیلع رب  هتسشن و  يدرگ  زیم  رـس  یلوایکام  تسایر  هب  اجنآ  رد  رلتیه  گنل و  رومیت  الیتآ و  نورن و  زیگنچ و  هک  داتـسرف  دنهاوخ  یخزود 

هچ رـشب ! نیا  تاهیه ، دـنیامنیم . ینیچهئطوت  دنـشابیم ، میهاوخیم ) ام   ) و میتسه ) ام   ) بزح ياضعا  هک  اهناسنا  تفـصهتشرف  ياـمظع 
میلعت مه  ار  تقیقح  نیا  ام  هب  یمالسا  لوصا  نامه  یلو  میشاب ، نیبدب  میناوتیمن  یمالسا  لوصا  قباطم  ام  هک  تسا  ملـسم  منک !؟ ضرع 

م تسا ، تراسخ  رد  اعطق  یناسنا  یلومعم  تعیبط   ) تاحلاصلا ولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  رسخ . یفل  ناسنالا  نا  هک  تسا  هداد 
نارادـمامز هک  میدرکیم  حرطم  ار  ییاهناسنا  ياهیتخبدـب  تافارحنا و  ام  رگا  دـنروآیم ) اجب  حـلاص  لمع  هدروآ و  ناـمیا  هکناـنآ  رگ 

خساپ دنتسناوتیم  دوب و  یقطنم  یطارفا  نانیب  شوخ  ضارتعا  دنتشاد ، تسد  رد  ار  نانآ  یگدنز  يهرادا  روحمدوخ  نازاتـشیپ  ياهفرح و 
اهیتخبدب رد  هدناشک  فارحنا  هب  ار  مدرم  هک  تسا  هدوب  روحمدوخ  نازاتـشیپ  ياهفرح و  نارادمامز  ریـصقت  هک  دـنهدب  وحن  نیا  هب  ار  ام 

لاوئـس دروم  دندرکیم ، یگدنز  وا  يرادـمامز  رد  هک  ار  یمدرم  نآ  مینکیم و  تبحـص  بلاطیبا  نب  یلع  زا  ام  دـناهتخاس . ناشروهطوغ 
هار رد  وا  ياهیراکادـف  ایند و  ذـیاذل  زا  وا  تشذـگ  اریز  زگره ، هن  تسا ؟ هاوخدوخ  يدرم  بلاطیبا  نب  یلع  اـیآ  مدرم ، يا  میهدیم . رارق 

نفک زگره . هن  دوب ؟ زودناتورث  تسرپلام و  بلاطیبا  نب  یلع  ایآ  دـشاب . هتـشاد  وگتفگ  هب  يزاین  هک  تسنآ  زا  رتنـشور  اهناسنا  تداعس 
هب رظن  اب  اریز  زگره ، هن  دوب ؟ بلطهاج  تسرپماقم و  بلاطیبا  نب  یلع  ایآ  رایرهـش  لـجخ  لاـصو  خر  زا  نهریپ  لـجخ  لاـسغ  يهیرگ  زا 

، يرادمامز نارود  رد  هچ  يرادـمامز و  زا  شیپ  هچ  وا  یگدـنز  نوئـش  يهمه  هب  هجوت  اب  تسا و  ضحم  قدـص  هک  وا  ياهراتفگ  يهمه 
تابثا ب یئوگتسار و  شزرا  هار  رد  هک  تسا  وا  مه  تسا . هتشادن  تسایر  ماقم و  رد  یعمط  صرح و  نیرتمک 

لوسر و تنـس  هللا و  باتک  هب  لمع  طرـش  اب  ار  نیملـسم  عماوج  يرادـمامز  فوع  نب  نامحرلادـبع  هک  یعقوم  ماقم ، هاج و  هب  یئانتعاي 
تسد هب  ار  نیملـسم  عماوج  يرادمامز  يرآ )  ) يهملک کی  اب  تسناوتیم  هکنیا  اب  وا  دنکیم ، داهنـشیپ  وا  هب  هتـشذگ  رادمامز  ود  شور 
روانهپ ورملق  يرادـمامز  زا  تسد  هن )  ) نیا اـب  دروآیم و  ناـبز  هب  ار  نیتسار  هن ) ، ) دـیوگیمن ار  نیغورد  يرآ )  ) موس طرـش  رد  دریگب ،

ایآ تسنادیم ، الماک  يرآ ، تسنادیمن ؟ ار  هعماـج  يونعم  يداـم و  تداعـس  ياـههار  بلاـطیبا  نب  یلع  اـیآ  درادیمرب  نیملـسم  عماوج 
مدرم سپ  رتشا ؟ کلام  نامرف  زا  رتنـشور  رتنقتم و  يدـهاش  تسا ؟ زاین  دروم  میئامنیم  ریـسفت  ار  نآ  ام  هک  باتک  نیمه  زا  رتالاب  یلیلد 

ياههتساوخ دیاقع و  ءارآ و  رگناریو  ياهدابدرگ  اب  ار  هعماج  نآ  وج  لیلد  هچ  هب  و  دنتساوخیم ؟ هچ  دندیشیدنایم و  هنوگچ  هعماج  نآ 
دننام هغالبلاجهن  نارـسفم  ناققحم و  زا  یـضعب  ار ؟ یفقث  فسوی  نب  جاجح  ای  دنتـساوخیم  ار  هیواعم  ایآ  دـندوب ؟ هدرک  رات  هریت و  دوخ 
نینچ دیدحلایبا  نبا  دننادیم . یقارع  داژن  تاصتخم  زا  ار  اههتـساوخ  اههشیدنا و  رد  یگدنکارپ  نیا  دـیدحلایبا  نبا  ظحاج و  نامثعوبا 

تعاطا دوخ و  نارادمامز  رب  قارع  لها  يرگنایصع  تلع  تسا : هتفگ  ظحاج  نامثعوبا  : ) دیوگیم
و تسا . یئوجارجام  شواک و  بجوم  نانآ  رد  تفص  ود  نیا  دنرایشه و  رظن و  بحاص  قارع  لها  هک  تسنیا  ناشنارادمامز  زا  ماش  لها 

ادـج صیخـشت و  و  رگید ، یخرب  هب  نانآ  زا  یـضعب  نداد  يرترب  لاجر و  نایم  هسیاقم  یئوجبیع و  نعط و  ثعاـب  شواـک  یئوجارجاـم و 
يار کی  رد  يرکف  دومج  هب  التبم  دـلقم و  نهذدـنک و  ماش  لها  دـشابیم . نانآ  بویع  نتخاـس  شاـف  رگیدـکی و  زا  نارادـمامز  ندرک 

تعاطا مک  هب  فورعم  هراومه  قارع  لها  دـنیامنیمن ). قیقحت  لاوئـس و  هدرپ  تشپ  لـئاسم  زا  دـنریگیمن و  تاـیرظن  زا  یعـالطا  هدوب ،
، دـناهتفگ قارع  لها  فیـصوت  رد  ظحاج  دـیدحلایبا و  نبا  هک  بلطم  نیا  دنـشابیم . دوخ  ياـسور  اـب  فـالتخا  يهدـننکداجیا  ندوب و 
ام دشابیم . دنمزاین  عقوم ، نآ  ات  دناهتشاذگ  رس  تشپ  رد  هک  یخیرات  نیرتمیدق  زا  قارع  نیمزرس  يهبناجهمه  یـسررب  لمات و  هب  جایتحا 

هتبلا مینیبیم . قارع  هعماـج  رد  طاـبظنا  مظن و  لـباب  هاـشداپ  نیمـشش  یباروـمح  يرادـمامز  نارود  رد  اـصوصخم  نـیرهنلانیب  ندـمت  رد 
يرایشه و ياراد  نآ  مدرم  هک  ياهعماج  دشابیمن . قارع  يزورما  يهعماج  عضو  هدنهدحیـضوت  مینکیم ، حرطم  اجنیا  رد  هک  ار  یبلاطم 
، دشاب هدوب  هعماج  نآ  یعامتجا  تایح  رد  یگتخیـسگ  یناریو و  یگدنز و  لالتخا  بجوم  فاصوا  نیا  رگا  یلو  هدوب ، ییوجیع  داقتنا و 

عم
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يهرـصاحم زا  نتفاـی  تاـجن  تردـق  هک  تسا  زیت  دـنت و  يردـق  هب  ناـنآ  یهاوخدوخ  اـی  دـنمورحم و  هعماـج  نآ  مدرم  هک  دوشیم  موـل 
ياههشیدنا عویـش  تسا . موکحم  دورطم و  یناسنا  ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  رظن  زا  لامتحا  ود  ره  عوضوم  دـنرادن . ار  يروحمدوخ 

يروحمناسنا هدـنزاس و  لیـصا و  ياههشیدـنا  زورب  زا  دوشیم ، بوسحم  زاـیتما  ياهعماـج  ناـنچ  رد  هک  يروحمدوخ  اـب  ماوت  ساـسایب 
یکریز و شوـه و  نآ  تفگ : ناوـتیم  اـیآ  درادـن . وـگتفگ  هب  یجاـیتحا  چـیه  هک  تـسا  هناـعطاق  لـصا  کـی  نـیا  دـنکیم . يریگوـلج 

لماع هچ  نآ  تسا !؟ لماکت  لماع  هتـسجرب و  فاصوا  زا  ددـنبب ، ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دـننام  يرادـمامز  ياپ  تسد و  هک  يواـکجنک 
بلاطیبا نب  یلع  يهناروحمناسنا  داشرا  يرادمامز و  زا  ار  دوخ  مدرم  هتخاس و  مهارف  ار  هعماج  کی  یتخبدب  طوقـس و  هک  تسا  لماکت 

یتسیاب دـناهتخاس ، مهتم  يرکف  دومج  نهذ و  يدـنک  هب  ار  ماش  لها  هکنیا  دراپـسب ؟ اهفسوی  نب  جاجح  اههیواعم و  لاگنچ  هب  هتفرگ و 
اـهیواکجنک و هک  دـنک  هجوـت  تقیقح  نیا  هب  هعماـج  کـی  مدرم  رگا  اریز  تسین ، اـهیگداس  نیا  هب  بلطم  و  دریگب ، رارق  لـیلحت  دروـم 
،؟ درادن هعماج  لها  مومع  یگدرب  زج  ياهجیتن  اهنآ ، هب  لهج  ای  یعامتجا ، یگدـنز  لوصا  نادـقف  تهج  هب  هک  نانآ  ياهیرایـشه  لامعا 

جارجام داقتنا و 
هک دننادب  هدـنزومآ ، ياههبرجت  زا  سپ  هعماج  کی  دارفا  هک  یتقو  دـنکیم . راذـگاو  هعماج  يهبناجهمه  ناگربخ  نارایـشه و  هب  ار  یئو 

یعامتجا یگدنز  هجیتن  رد  هتشگ  رجنم  یمئاد  مداصت  محازت و  هب  هک  تسا  یهاوخدوخ  يرامیب  اب  هارمه  نانآ  ياهیرایـشه  يواکجنک و 
یقلت یبسن  ار  اهنآ  هدـش و  لـئاق  يدودـح  دوخ  ياهیرایـشه  اههشیدـنا و  هب  هک  دنـسرب  هجیتن  نیا  هب  یتسیاـب  تخاـس ، دـهاوخ  لـتخم  ار 
دارفا رگید  زا  ار  ناـنآ  ربـج  روط  هب  هک  مشیدـنایم ) نینچ  نم   ) زا تسد  يروـحمدوخ ، شور  يهدـننکناریو  جـیاتن  ندـید  اـب  و  دـنیامن .

عنام نیرتگرزب  نانآ  صقان  ياهیرایـشه  هک  دـننک  ادـیپ  نیقی  دـناریمیم و  نانآ  نورد  رد  ار  مهافت  موزل  سح  دـنکیم و  رانک  رب  هعماـج 
يرادمامز نارود  رد  قارع  لها  لثم  دوب . دهاوخ  ریذپناکما  نارگید  اب  يراکمه  مهافت و  اب  طقف  هک  تسا  یلاع  ياهیرایشه  هب  ندیـسر 

زا کی  ره  هک  تسا  یناسک  لثم  دندشیم ، نینموملاریما  هار  دس  دوخ ، يهجیتنیب  ياهیواکجنک  اهیرایـشه و  هب  هیکت  اب  هک  نینموملاریما 
زاینیب دیشروخ  رون  زا  ار  دوخ  هتفرگ  ناشنامشچ  ولج  هب  ار  زیچان  رون  نآ  هتفرگ و  تسد  رد  زیچان  رایـسب  رون  اب  یـشوم  غارچ  کی  نانآ 

کی عامتجا  نودب  درف  هکنیااب  یعامتجا  روعش  نودب  یعامتجا  یگدنز  رد  يدرف  روعش  یلک  روط  هب  دننادب !!!
. یشزرا هن  دراد و  یتیوه  هن  تسیاهدیرب ، دوجوم 

هحفص 117] ]
مکتیصعمب مکقح و  نع  مکقرفت  مهلطاب و  یلع  مهعامتجاب  مکنم  نولادیس  موقلا  ءالوه  نا  نظال  هللا  ینا و  و  نمیلا ، علطا  دق  ارـسب  تئبنا 

مکداسف مهدالب و  یف  مهحالـصب  مکبحاصل و  مکتنایخ  مهبحاص و  یلا  هنامالا  مهئاداب  لطابلا و  یف  مهماما  مهتعاـط  قحلا و  یف  مکماـما 
يدوز نیمه  هب  نانآ  هک  مراد  نانیمطا  نم  ادخ ، هب  دـنگوس  تسا ، هتـشگ  نمی  هب  فرـشم  هاطرا  نب  رـسب  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  يربخ  )
طلست نیا  دشابیم . ناتقح  زا  امش  یگدنکارپ  ناشلطاب و  رد  نانآ  لکشت  عامتجا و  تهج  هب  طلست  نیا  تفرگ . دنهاوخ  امش  زا  ار  تلود 
بحاص هب  هک  یتناما  يادا  دـنراد و  لطاب  رد  نایاوشیپ  زا  نانآ  تعاطا  و  قح ، رد  ناتیاوشیپ  يهراـبرد  امـش  هک  تسا  یناـمرفان  تهج  هب 

دوجو هب  دوخ  ياهرهـش  رد  ناـنآ  هک  روـما  میظنت  حالـصا و  تهج  هب  دـیرادیم و  اور  ناـتبحاص  هب  امـش  هک  یتناـیخ  دـیامنیم و  دوـخ 
یئانبور جیاتن  هدنزاب  یگتخیسگ  یئادج و  تسا و  هدنرب  لکشت  عامتجا و  دیزادنایم ) هار  هب  ناتیاهرهش  رد  امش  هک  يداسف  دنروآیم و 

رایـسب لاثم  نیا  درب . نیب  زا  ناوتیمن  میرادروخرب ، اوشیپ  نیرت  تمظعاب  يربهر  زا  اـم  هکنیا  هب  هیکت  اـب  ار  تعیبط  یلومعم  ریـس  نیناوق  و 
تسا زیم  يور  هک  ار  ياهشیش  دربیم و  تسد  رامیب  یصخش  دییامرف : هجوت  ار  هداس 

یلو دروخیم ، درادیمرب و  دروخب ، ار  تبرـش  نآ  دوخ  ناج  ظفح  يارب  تسا  بجاو  تسا و  وا  يرامیب  ياود  تبرـش  هکنیا  ناـنیمطا  هب 
تشگ و دـهاوخ  تسم  صخـش  نیا  هکنیا  تسین  يدـیدرت  چـیه  ياـج  تسا ، هدوب  روآیتـسم  یتبرـش  هکلب  هدوـبن ، تبرـش  يهشیـش  نیا 

هدوب لداع  رگا  ملاس و  تسا  یمدآ  صخـش  نیمه  لاـح  نیع  رد  دریگب ، ار  دوخ  یتسم  ولج  دادیب  داد و  ینامیـشپ و  چـیه  اـب  دـناوتیمن 
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دنرادروخرب و اوشیپ  نیرتیهلا  زا  هعماج  کی  دارفا  يهمه  مینک  ضرف  تسا . تسم  وا  اما  دیآیمن . دوجو  هب  شتلادع  رد  یلالتخا  تسا ،
هتفایدشر رـشب  کی  يارب  هک  نادجو  نیرتیلاع  تسا و  نکمم  ناسنا  کی  يارب  هک  هشیدنا  نیرتیلاع  ياراد  هعماج  نآ  دارفا  زا  کی  ره 

زا ناـشدوخ ، يدرف  نادـجو  هشیدـنا و  هب  هیکت  اـب  دـنرادن و  رگیدـکی  اـب  مهاـفت  لکـشت و  دارفا  نـیا  یلو  دـنرادروخرب ، دراد ، ترورض 
و درادن . مه  ياهراچ  چـیه  تسا و  نتخاب  عطق  روط  هب  یگتخیـسگ  یئادـج و  نیا  رثا  دـننکیم ، درمت  دـننزیم و  زاب  رـس  اوشیپ  تیریدـم 

رادروخرب میدومن ، روصت  ـالاب  رد  هک  ياهعماـج  دارفا  يدرف  ياهـشزرا  اـهتمظع و  مدـصکی  زا  هعماـج  کـی  دارفا  مینک  ضرف  سکعلاـب ،
ار نآ  نوئش  قفوم و  یعامتجا  یگدنزب  هعماج  نیا  دندنمهرهب ، بوخ  تیریدم  ترورض  كرد  لکشت و  روعـش  زا  لاح  نیا  اب  و  دنتـسین ،

مات دوخ  يارب 
یگدنز رد  ریگمشچ  جیاتن  هچ  نانآ  یعامتجا  روعـش  هک  مینیبیم  يزورما  نیمز  برغم  زا  یئاهروشک  رد  ار  هدیدپ  نیا  درک . دهاوخ  نی 

کی اب  میهدب ، رارق  یسررب  دروم  عامتجا  زا  هدیرب  ار  عماوج  نآ  دارفا  زا  کی  ره  رگا  هک  یتروص  رد  تسا . هدروآ  دوجو  هب  یعمجهتسد 
مییوـگیم هکلب  تسین ، عـماوج  نآ  دارفا  ریقحت  تناـها و  روـظنم  هتبلا  تشگ . میهاوـخ  وربور  تاـهج  همه  زا  دودـحم  رایـسب  يدوـجوم 

یلومعم ریـس  نیناوق  یئانبور و  جیاتن  تسنیا  دسریمن . تیلعف  هب  یعامتجا  یگدنز  عاعـشلاتحت  نانآ  ناوارف  داعبا  عونتم و  ياهدادعتـسا 
هبطخ نـیا  رد  دراد . هناـعطاق  ترورـض  تیریدـم  مهاـفت و  لکـشت و  حیحــص ، یعاـمتجا  تاـیح  ندروآ  تـسد  هـب  يارب  ینعی  تعیبـط ،

رد نانآ  - 1 دـنکیم : ینیب  شیپ  قیقد  روط  هب  ار  دوخ  نمـشد  يزوریپ  یعاـمتجا  لکـشت  تاـصتخم  هب  رظن  اـب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
دیراد شیپ  رد  ار  قح  قطنم و  فده  هکنیا  اب  امـش  هک  یتروص  رد  دـنراد . لکـشت  عامتجا و  دـناهداتفا ، شلابند  هب  هک  یلطاب  يریگفدـه 

نیا اب  دـننکیم و  تعاطا  دراد ، قح  دـض  لـطاب و  یفدـه  هکنیا  اـب  ار  دوخ  ناـیاوشیپ  ناـنآ  - 2 دیتسه . رگیدکی  زا  هتخیـسگ  هدـنکارپ و 
ینامرفان دنکیم ، لابند  ار  قح  قطنم و  فده  هکنیا  اب  ار  دوخ  ياوشیپ  امش  دنروآیم ، مهارف  ار  وا  یلکشت  تیریدم  يهنیمز  تعاطا 

شفده رـشب و  دض  ناشیاوشیپ  هچ  رگا   ) دنیامنیم دـهعت  هب  لمع  دوخ  ياوشیپ  ربارب  رد  نانآ  - 3 دینکیم . درمت  وا  تیریدـم  زا  هدومن و 
هک ناتیاوشیپ  ربارب  رد  امـش  یلو  دشابیم ). قح  دض  یفده  هب  ندیـسر  هار  رد  رـشب  دض  تیوقت  يارب  دهعت  وا  اب  دـهعت  تسا و  قح  دـض 
اب نانآ  - 4 دیزرویم . تنایخ  دینکـشیم و  ار  دهعت  تسا ، تیناسنا  یلاع  لوصا  تیوقت  وا و  اب  دـهعت  قح و  شفدـه  تسا و  یلعا  ناسنا 

فده نآ  اب  امـش  دننکیم ، وپاکت  هدرب و  ناشیگدنز  طیحم  اهرهـش و  حالـصا  میظنت و  هب  تسد  مرـشیب  ياوشیپ  نآ  اب  حیقو و  فده  نآ 
هار هب  يرگلالخا  ینکـشراک و  هدرب و  ناتیگدـنز  طـیحم  رهـش و  يرگناریو  داـسفا و  هب  تسد  تسرپقح ، قح و  ياوشیپ  نیا  اـب  یلاـع و 
هب ار  نآ  منادب و  نیما  نیبوچ  ياهساک  هب  ار  امش  زا  یکی  نم  رگا  ! ) هتقالعب بهذی  نا  تیشخل  بعق  یلع  مکدحا  تنمئا  ولف  دیزادنایم !!

کی اب  شدارفا  تیصخش  هک  ياهعماج  رد  ناسنا  نیرتگرزب  يربهر  دربب ) شتاقلعتم  اب  ار  نیبوچ  يهساک  نآ  هک  مراد  نآ  میب  مراپسب ، وا 
هعماج نآ  رد  اریز  میزاسب . مهتم  زیگنافسا  یتیصخشیب  هب  ار  هعماج  نآ  دارفا  يهمه  میهاوخیمن  هتبلا  دوشیم !! هلماعم  نیبوچ  يهساک 

، دناهتشاد دوجو  یعازخ  قمحلا  نب  ورمع  يرجه و  دیشر  رسای و  نب  رامع  رتشا و  کلام  دننام  ییاهتیصخش 
هک هعماـج  نآ  دارفا  ریگمـشچ  تیرثکا  هک  دـیآیمرب  نینچ  هغالبلاجـهن  ياـههبطخ  رگید  هبطخ و  نیا  رد  نینموملاریما  تـالمج  زا  یلو 
هک دـندوب  تسپ  رقحم و  یهاوخدوخ  یگماکدوخ و  زا  یلاح  رد  دـننکیم ، باسح  نانآ  يور  هعماـج  کـی  ریـسفت  يارب  ناسانـشهعماج 

هودـنا درد و  میناوتیم  ام  هک  تسا  فصو  نیا  اب  دـنروآ . رد  هلماعم  ضرعم  هب  نیبوچ  ياهساک  کـی  اـب  دنتـسناوتیم  ار  دوخ  تیـصخش 
کی نیا  مینک . كرد  يدودـح  ات  دوب ، یناسنا  دـشر  زا  هعماج  نآ  مدرم  ضارعا  زا  یـشان  طـقف  هک  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سدـقم 

نیرتهتفرشیپ رد  تسیلایرتام  کی  هک  یئاج  ات  هدوب ، یهلا  تیناسنا  جوا  رد  ربهر  تمظع  هک  تسا  روآمرـش  زیگنافسا و  رایـسب  يهدیدپ 
مامالا دـیوگیم : شاهرابرد  یخیرات  ياهتیـصخش  تشذگرـس  يهرابرد  مزال  تاعالطا  اب  ایند  عماوج  نیرتهتفرـشیپ  رد  يرـشب  ياهنارود 

نب یلع  اوشیپ ،  ) امیدـق ـال  اثیدـحال و  لـصالا  قبط  هروص  برغلا  ـال  قرـشلا و  اـهل  ری  مل  هدرفم  هخـسن  ءاـمظعلا  میظع  بلاـطیبا  نب  یلع 
دیدج و نارود  رد  هن  تسا  هدیدن  هخـسن  نآ  لصا  قباطم  یتروص  برغ  هن  قرـش و  هن  هک  تسیاهخـسن  هناگی  ناگرزب ، گرزب  بلاطیبا 
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رقحم و يالاک  کی  اب  هلدابم  لباق  یتیـصخش  ياراد  تسا ، هداتفا  شلاـبند  رد  هک  يدوجوم  یتسپ  لاـح  نیمه  رد  و  میدـق ) نارود  رد  هن 
یب

رتمهم يهلئـسم  یئامرف ) میلعت  ام  هب  هکنآ  زج  میرادـن  یملع  ام  اراگدرورپ ، زیکاپ   ) انتملع ام  الا  انل  ملع  ـال  کناحبـس  دـشاب !! هدوب  شزرا 
یب مهلدبا  مهنم و  اریخ  مهب  ینلدباف  ینومئـس  مهتمئـس و  ینولم و  مهتللم و  ینا  مهللا  دننادیم !! مه  راکبلط  ار  دوخ  دارفا  نیا  هک  تسنیا 

تلالم راتفرگ  ارم  زین  نانآ  ماهدرک  تلـالم  راـچد  ار  مدرم  نیا  نم  ایادـخراب ،  ) ءاـملا یف  حـلملا  ثاـمی  اـمک  مهبولق  ثم  مهللا  ینم . ارش 
ار نم  زا  رتدب  و  امرف ، تیانع  نم  رب  نانآ  ياج  هب  ار  نانآ  زا  رتهب  دناهدومن . هدرمژپ  ارم  مه  نانیا  ماهتخاس ، هدرـسفا  ار  نانیا  نم  دناهدومن .

یناور حوطـس  همه  دوشیم ). لحنم  بآ  رد  کمن  هکنانچ  نک ، بآ  زادـگب و  ار  نآ  ياهلد  ایادـخراب ، اـمنب . ناـنآ  بیـصن  نم  ياـج  هب 
وربور مدرم  ياههرهچ  زا  یکی  اب  یناور  حطس  کی  اب  هراومه  يرشب  ياهفرح  نارادمتـسایس  یلومعم و  نازاتـشیپ  دروشیم  ناربهر  ربهر 
یناور حطس  نآ  يهطلـس  ریز  هک  مدرم  زا  هرهچ  نآ  روک و  تردق  هطلـس و  هب  یکتم  تیریدم  زا  تسترابع  یناور  حطـس  نیا  دندرگیم .

هک یلغش  رد  ینارادمتسایس ، نازاتـشیپ و  نینچ  رگا  تسا . یلـسع  روبنز  ای  ياهنایروم  یعمجهتـسد  یناگدنز  زا  یتروص  دنریگیم ، رارق 
ودحم ياهرهچ  اب  هک  يدودحم  یناور  حطس  نامه  دنوشن ، قفوم  دناهتفرگ ، شیپ 

هک ار  رادـناج  هدـع  کـی  متـساوخیم  نم  چـیه ، تسا ؟ هدـش  هچ  دوشیم . مهرب  مهرد و  تسا ، هدوـب  طاـبترا  ساـمت و  رد  اـهناسنا  زا  د 
مظنم يروط  دننزیم ، یناسنا  ياهـشزرا  یگدنز و  يالعا  نامرآ  فده و  مان  هب  بیرغ  بیجع و  ياهفرح  دناهدیمان و  ناسنا  ار  ناشدوخ 

ضرغ و نآ  زا  رتبوبحم  نم  يارب  هک  رگید  یفدـه  دـننکن و  ترپ  اههرد  هت  هب  ار  رگیدـکی  دـنیابرن و  ار  رگیدـکی  هالک  هک  منک  بترم  و 
رظتنم موریم و  رانک  دـنریذپیمن ، ارم  هک  الاح  بوخ ، رایـسب  تسا ، هدوب  نارادـناج  نآ  رب  يرورـس  ییاقآ و  هطلـس و  تسا ، هدوب  تیاغ 

هاوخدوخ روناج  لسـسن  نم ، نتفر  رانک  اب  دشن . هک  مه  دشن  هرخالاب  مسرب ، دوخ  بوبحم  فده  نیا  هب  مناوتب  هک  موشیم  رگید  یتصرف 
!! درذگیم بش  هک  دیروایب  ار  هلایپ  تشگ ! دنهاوخن  ضوع  دنراد ، نارچواگ !! کی  هب  جایتحا  هک  مه  یناروناج  و  دریذپیمن ، نایاپ  هک 
نم مسرپب : دوخ  زا  هک  مقمحا  اهردقنآ  نم  دـیئوگیم : امـش  تسا ، هتفگ  هراب  نیا  رد  ار  نخـس  نیرخآ  نیلوا و  یلوایکام  ریخ ! هب  شدای 

مایناسنا دهعت  قباطم  نم  ایآ  دـندوب ؟ ناسنا  دـندوبن ، روناج  مدرکیم  يرادـمامز  نانآ  رب  نم  هک  نانیا  ماهدرک ؟ هچ  اهناسنا  نیا  يهرابرد 
يدمتس يهلان  نم  شوگ  ایآ  مداد ؟ تکرح  دنسرب ، تیلعف  هب  دوب  نکمم  هک  ار  نانآ  ياهدادعتسا  يهمه  متسناوت 

نونک ات  ياهفرح  رادمتسایس  کی  یلومعم و  زاتشیپ  کی  دیهدیم  لامتحا  امش  ایآ  مدرک ؟ هزرابم  ناراکمتـس  اب  نم  ایآ  دینـش ؟ ار  ناگد 
يهمه اب  دوخ ، یناور  حوطس  يهمه  اب  هک  تیناسنا  ناوراک  ناربهر  ربهر  نآ  بلاطیبا  نب  یلع  اما  تسا ؟ هدرک  دوخ  زا  یتالاوئـس  نینچ 

نتشیوخ يورایور  ار  دوخ  هراومه  دهدب ، رارق  لوئسم  ار  مدرم  هکنآ  زا  شیپ  و  تسا ، هدوب  طابترا  سامت و  رد  یناسنا  ياههرهچ  داعبا و 
رد نینموملاریما  یناور  حوطـس  يهمه  دنکیم . نافوط  دروشیم و  رگید  يروط  تسا . هتخادرپ  باوج  لاوئـس و  وگتفگ و  هب  هداد و  رارق 

يدصقم هچ  دیوریم )؟ اجک  سپ   ) نوبهذت نیاف  دنزیم : داد  دروآیمرب ، دایرف  هتفرگ ، ندیروش  هعماج  رد  تیناسنا  لاوز  طوقس و  ربارب 
، مهاوخیم تیدبا  تداعـس  ایند و  ریخ  نانیا  يارب  نم  دـناهدرک ، ماهتـسخ  اراگدرورپ ، تسا ؟ مادـک  نات  بیبط  تسیچ ، ناتدرد  دـیراد ؟

راـکفا اـب  بلاـطیبا  نب  یلع  نم  يارب  ناـنیا  دـنهاوخیم . ناشتـسپ  رقحم و  ياـهیهاوخدوخ  عابـشا  يارب  ياهلیـسو  ناوـنع  هـب  ارم  ناـنیا 
هک مه  نم  دنزاسب ! دوخ  هاوخلد  قباطم  دنزادنیب و  بلاق  نآ  رد  ارم  هک  دناهتخاس  بلاق  ناشیناویح  هناکدوک و  ياههتـساوخ  ساسایب و 

دناهدش هتسخ  نم  زا  مه  نانیا  اذل  موریمن ، دوخ  زا  هناگیب  نانیبهتوک  نیا  يهتخاس  بلاق  رد 
شلاب رپ و  دننکیم  متسا  زاب  رب  اهدغج  نیا  دننادیم !! راکبلط  ار  دوخ  نانیا  دوب ، ناسآ  لهس و  دندرکیم ، تعانق  یگتسخ  زاربا  هب  رگا  . 
هناریو ار  دغج  سپ  تسیچ  فسوی  مرج  یبوخ  ریغ  سب  تسا و  زاب  واک  تسنیا  وا  مرج  تسیچ ؟ نم  مرج  اراگدرورپ  دننکیم  یهانگیب 

يا نک : اهر  ار  نانخس  نیا  ناتسلگ  رابیوج و  رازهلال و  نآ  زا  وت  يرآ  داییم  ارچ  هک  دوهج  مشخ  نآ  زا  زاب  رب  ناشتسه  دوب  داز و  دشاب 
تایح  ) ورملق دراو  ياهنایروم  یگدنز  ياج  هب  دیناوتیم  امـش  دینکن ، هابت  ار  رگیدکی  راک  شزرا  دـینکن ، متـس  دـیزروب ، تلادـع  مدرم ،

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 353 

http://www.ghaemiyeh.com


هرذ کی  رگا  هک  تمظع  نیا  هب  یتسه  ناهج  دراد ، توهش  مشخ و  باوخ و  روخ و  زا  رتالاو  سب  یفده  یمدآ  یگدنز  دیوش ، لوقعم )
، دیآیمرب ناهج  مظن  رب  مکاح  نیناوق  زا  يدج  رایـسب  گنهآ  تسین ، هچیزاب  یخوش و  ياپارـس  ملاع  همه  دبای  للخ  ياج  زا  يریگرب  ار 

یلوضف نادـغج  هد  رد  رایرهـش  نآ  دـعاس  تسد و  ای ز  راید  نآ  زا  دوب  تدای  ارچ  ای  وگب ، رگید  نخـس  نک و  اـهر  ار  اـهفرح  نیا  يرآ ،
هعلاطم زا  یضعب  يارب  دیاش  يولوم  ریقح ! یناوخ  یناد و  هبارخ  وت  ریثا  کشر  دش  هک  ار  ام  نکسم  ینکفایم  رد  شیوشت  هنتف و  ینکیم 

هعماج مدرم  ع )  ) نینموملاریما ارچ  هک  دوش  حرطم  لاوس  نیا  ناگدننک ،
تمحر عبنم  نآ  زا  ییاضاقت  نیرفن و  نینچ  ددرگ ؟ طلـسم  نانآ  رب  يدب  رادمامز  هک  دهاوخیم  ادخ  زا  ارچ  دـنکیم و  نیرفن  ار  دوخ  ي 

ياهلد ادخ  ندرک  رهم  نتـسب و  زا  رتالاب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نیرفن  نیا  تسا . نشور  الماک  لاوس  نیا  خـساپ  تسا ؟ دـیعب  تبحم  و 
هدز رهم  نانآ  ياهلد  رب  يدنوادخ   ) مهبولق یلع  هللا  متخ  دشابیمن : تسا ، هدرک  هابت  ار  دوخ  نادـجو  لقع و  یلک  هب  هک  ار  راکهبت  مدرم 
ینا هللا  مهلتاق  لبق  نم  اورفک  نیذـلا  لوق  نوئهاضی  دـیامرفیم : هک  تسین  يدـنوادخ  ترفن  زا  رتالاب  و  تسا ). هتخادـنا  راک  زا  ار  اهنآ  و 
ارتفا اجک  هب  دشکب ، ار  نانآ  ادـخ  دـناهدیزرو ، رفک  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یناسک  راتفگ  هب  هیبش  نایحیـسم  نآ  زیمآرفک  راتفگ   ) نوکفوی

وپاکت غیلبت و  همه  نآ  زا  سپ  حون  ترضح  رگم  دراد ) دوجو  وا  رفک  هب  یتلع  هچ  ناسنا . نیا  دوش  هتشک   ) هرفکا ام  ناسنالا  لتق  دننزیم )
مهل رفغتل  مهتوعد  املک  ینا  و  ارارف . الا  یئاعد  مهدزی  ملف  اراهن . الیل و  یموق  توعد  ینا  بر  لاـق  دـنزیمن  نیرفن  هب  تسد  يراکادـف  و 

اورفغتسا تلقف  ارارـسا . مهل  تررـسا  مهل و  تنلعا  ینا  مث  ارابکتـسا . اوربکتـسا  اورـصا و  مهبایث و  اوشغتـسا  مهناذآ و  یف  مهعباصا  اولعج 
ینب لاوماب و  مکددمی  و  اراردم . مکیلع  ءامسلا  لسری  ارافغ . ناک  هنا  مکبر 

نم اوعبتا  ینوصع و  مهنا  بر  حون  لاق  اراوطا …  مکقلخ  دـق  و  اراق . نوجرتال هللا و  مکلام  اراهنا . مکل  لـعجی  تاـنج و  مکل  لـعجی  ن و 
دق و  ارـسن . قوعی و  ثوغیال و  اعاوسال و  ادو و  نرذـتال  مکتهلا و  نرذـتال  ولاق  و  ارابک . ارکم  اورکم  و  اراسخ . ـالا  هدـلو  هلاـم و  هدزی  مل 

رذـتال بر  حون  لاق  و  اراصنا . هللا  نود  نم  مهل  اودـجی  ملف  اران  اولخداف  اوقرغا  مهتائیطخ  امم  الالـض . الا  نیملاظلا  دزتال  اریثک و  اولـضا 
یتیب لخد  نمل  يدلاول و  یلرفغا و  بر  ارافک . وا  ارجاف  الا  اودـلیال  كدابع و  اولـضی  مهرذـت  نا  کنا  اراید . نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع 

. مدومن وت ) يوس  هب   ) توعد زور  بش و  ار  دوخ  موق  نم  اراگدرورپ ، تفگ :  ) اراـبتالا نیملاـظلا  دزتـال  تاـنموملا و  نینموملل و  اـنموم و 
ورف اهـشوگ  رد  ار  دوخ  ناتـشگنا  مدرک : توعد  وت  شیاشخب  يارب  ار  ناـنآ  هک  عقوم  ره  نم  و  ار . زیرگ  رگم  ناـنآ  رب  دوزفین  نم  توعد 

اب یهاگ  متخاس و  راکشآ  نانآ  يارب  ار  متوعد  سپس  دندیزرو . ربکت  دندرک و  رارصا  دوخ  تجاجل  رد  دندیشوپ و  نت  رب  اهسابل  دندرب و 
امش يارب  نامسآ  زا  ار  دوخ  ياهتمعن  تسا ، هدنیاشخب  وا  دیئامن . ششخب  بلط  ناتراگدرورپ  زا  متفگ  و  مدناوخ . ار  نانآ  یناهنپ  توعد 

امش يارب  دیامنیم ، کمک  نادنزرف  لاوما و  هب  ار  امش  و  دتسرفیم . ناوارف 
ياراد عونتم و  ار  امـش  ادخ  نآ  هک  یلاح  رد  دیرادن . تمظع  دیما  ادخ  زا  تلع  هچ  هب  ارچ و  دزادـنایم . نایرج  هب  اهراسهمـشچ  اهغاب و 

رد نانآ  دوزفین . تراسخ  زج  شدنزرف  لام و  هک  دندومن  يوریپ  یـسک  زا  دـندرک و  درمت  نم  زا  نانآ  اراگدرورپ ، تفگ  دـیرفآ . بتارم 
هارمگ ار  یناوارف  عمج  ناراکهبت  نآ  ار . رـسن  قوعی و  ثوغی و  عاوس و  دو و  دـینکن  اهر  و  دـینکن . اهر  ار  ناتنایادـخ  دـنتفگ : دوخ  ناـیم 
ینارای ادخ  ربارب  رد  دنتشگ و  شتآ  لخاد  دندش و  قرغ  ناشناهانگ  يهجیتن  رد  نانآ  دیازفایمن . یهارمگ  زج  ناراکمتس  يارب  دندرک و 

ار تناگدـنب  يزاسب ، اهر  ار  نانآ  رگا  امرفم . اـهر  ار  راـفک  زا  يدـحا  نیمز  يور  رد  اراـگدرورپ ، تفگ : حون  دـندرکن . ادـیپ  دوخ  يارب 
نادرم و يهمه  دوش و  دراو  نم  يهطیح  هب  هک  ار  سک  ره  مناردپ و  نم و  اراگدرورپ ، دـییاز . دـنهاوخن  رفاک  رجاف و  زج  هدومن و  هارمگ 

خر مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  رب  قوـف  تاـنایرج  يهـمه  هباـشم  دوزفا ) دـهاوخن  يدوباـن  زج  ناراکمتـس  يارب  شخبب و  ار  ناـمیااب  ناـنز 
فقو ار  دوخ  زور  بش و  دیامنیم ، شالت  نانآ  يهمه  ياپ  شیپ  تلادع  ندرتسگ  يارب  دزرویم ، یئابیکـش  دـنکیم ، ربص  وا  دـهدیم ،

رب ار  یهلا  تمکح  نیرتیلاع  دوشیم . هراپ  رگید  فرط  زا  دنکیم ، هلصو  فرط  ره  زا  دنکیم . نانآ  شیاسآ 
ار عرازم  دزادـنایم ، ناـیرج  هب  اههمـشچ  دوخ  يوزاـب  روز  اـب  دنیـشنیم . نیمز  يور  رب  دارفا  نیرتفیعـض  دـننام  دـناوخیم ، ناـنآ  شوگ 
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ار نآ  هدـشن  کشخ  لماک  یهاـگ  دـیوشیم و  ار  نآ  دوخ  دراد و  نت  رد  هک  یـسابل  زج  ناـنآ  ياـیند  زا  ياهتخودـنا  دزاـسیم . باداـش 
دننادیم و دننیبیم و  شعامتجا  مدرم  ار  اهوپاکت  اهشالت و  نیا  يهمه  دوریم . شیپ  يربک  تیالو  ماقم  هب  اتدوبعم  تدابع  رد  دشوپیم .

راذـگب میهاوخیم ! دوس  ام  میئوجیم ! تذـل  ام  میهاوخیم ! ماقم  اـم  دـنیوگیم : لاـح  نیا  اـب  دـنراد . رظن  قاـفتا  اـهتمظع  نآ  رب  یگمه 
! دیامن فرصم  دوخ  ییوگروز  هار  رد  ار  ناناملـسم  یتایح  ياوق  يهمه  هیواعم  راذگب  دهدب ! ماجنا  دهاوخیم  شلد  ار  يراک  ره  هیواعم 

نب یلع  ایآ  دزاسب . اهنآ  ناـگدرب  ار  مدرم  دربب و  ـالاب  هب  تیدوبعم  دـح  اـت  ار  تسرپماـقم  تسرپداژن و  تسرپ و  توهـش  هیماینب  راذـگب 
يوزرآ تریـس  تـسپ  ناتفـصلذر  نآ  يارب  نینموـملاریما  هـکنیا  درواـینرب . داـیرف  دـلانن و  تحاـقو  يراـکهبت و  هـمه  نـیا  زا  بلاـطیبا 

تیبرت لباق  ياهناسنا  يارب  هکنیا  هن  دنکیم ، وزرآ  ار  ناشلامعا  يربج  جیاتن  زورب  تعرـس  تقیقح  رد  دیامنیم ، راکهبت  دب و  يرادمامز 
ول کلانه  منغ  نب  سارفینب  نم  سراف  فلا  مکب  یل  نا  تددول  هللا  اما و  دهاوخیم . دب  یبرم  میلعت ، و 

يهلیبق زا  راوس  درم  رازه  امـش ، ياج  هب  هک  مراد  تسود  ادخ ، هب  دـنگوس  دیـشاب ، رایـشه   ) میمحلا هیمرا  لثم  سراوف  مهنم  كاتا  توعد 
هب یناتـسبات  وردـنت  ياهربا  دـننام  نانآ  زا  یناراوس  يدـناوخیم  ار  ناـنآ  رگا  مراد  نم  هک  یتیعقوم  نینچ  رد  ( ) متـشاد منغ  نب  سارفینب 

ییاردوخ رد  شدارفا  زا  کـی  ره  هک  یهاپـس  رازه  اهدـص  زا  تسا  رتـهب  تسا ، ربـهر  عیطم  هک  راوس  رازه  کـی  دنتفاتـشیم ) وت  کـمک 
زا رتهدامآ  یگنج  گرب  زاس و  رظن  زا  ناوارف و  لیابق  بازحا و  نایهاپـس و  رب  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  زا  كدـنا  یهورگ  تسا  روهطوغ 
لاق و  دـندوب . نیینـسحلا  يدـحا  راعـش  وریپ  فدـه و  کی  ياراد  ناجکی و  لدـکی و  همه  هورگ  نآ  دارفا  اریز  دنتـشگ . زوریپ  ناناملـسم 

رادـید هب  هک  دنتـشاد  ناـنیمطا  هکناـنآ  و   ) نیرباـصلا عـم  هللا  هللا و  نذاـب  هریثـک  هئف  تبلغ  هلیلق  هئف  نم  مک  هللا  اوقـالم  مهنا  نوـنظی  نیذـلا 
.( تسا نارابدرب  اب  دنوادخ  دنتـشگ و  زوریپ  يدنوادخ  نذا  اب  دایز ، هورگ  هب  هک  كدنا  یهورگ  اسب  هچ  تشگ : دنهاوخ  لئان  يدـنوادخ 
هن دوش ، امرفمکح  یهورگ  رد  دازآ ، نادـجو  اـب  يو  زا  تعاـطا  نیتسار و  ربهر  هب  ناـنیمطا  اـب  هارمه  فدـه  تدـحو  هک  ماـگنه  نآ  رد 

يربهر ر هب  نانیمطا  فده و  تدحو  تهج  هب  یهورگ  نینچ  دارفا  اریز  دیامنیم ، تسکش  ساسحا  هن  دروخیم و  تسکش 
رد اعقاو  روبزم  تاصتخم  هک  یماگنه  درادن . نآ  هب  یبایهار  طوقـس  تسکـش و  هک  دـنرادروخرب  یتیـصخش  زا  دازآ ، ینادـجو  اب  نیتسا 

هدیشک دارفا  تیصخش  رود  رادیاپ  رـصنع  ره  زا  رتمکحم  ياهقطنم  ریذپان و  تسکـش  يدس  دمآ ، دوجو  هب  لکـشتم  یهورگ  دارفا  نورد 
گرم یعیبط  هاگدـید  زا  تسکـش  يهدـیدپ  نیرتزراب  اریز  دزاسیم ، یلماـع  ره  ربارب  رد  دورولا  عونمم  ار  تیـصخش  يهقطنم  دوشیم و 

هر هکنانآ  دنزوریپ  دحتم  هاپس  نیا  هراومه  اذل  دوش ، دراو  تیـصخش  يهعونمم  يهقطنم  هب  دناوتیمن  زگره  گرم  هک  یتروص  رد  تسا ،
هب بوسنم  همه  دندیهـش  وا  هاپـس  دنچ  ره  تسا  قشع  زا  حـتف  نوک  ود  يهکرعم  رد  همه  دـندیمرآ  تقیقح  يوک  رد  همه  دـندیزگ  قشع 

کی ره  هک  یماگنه  دنیامن ، بیقعت  ار  نآ  هداد و  صیخـشت  یتایح  ار  فده  کی  نانآ  يهمه  هک  دحتم  رفن  هد  يزاریـش  نیهلاتملاردـص 
دوخ ناگدـید  ربارب  رد  ار  ریذـپان  تسکـش  یهاپـس  تقیقح ، رد  دـهدیم  رارق  هجوت  دروم  دـحتم  دارفا  رگید  اب  ار  دوخ  يهطبار  ناـنآ  زا 

اهنویلیم هب  هیبش  رگیدکی  اب  نانآ  طابترا  لکشت و  دنرادن ، دنویپ  رگیدکی  اب  نانآ  ياهلد  هک  یهاپـس  رازه  اهدص  هک  یتروص  رد  دنیبیم ،
داژن يهیواعم  میخژد  رومام  هاطرا  نب  رسب  حیضوت  دنکیم . تیافک  اهنآ  نتخاس  یشالتم  يارب  هبرگ  کی  يهلمح  هک  تسا  شوم 

یلع ناوریپ  زا  ار  یسک  ره  هک  دوب  هداد  روتسد  هداتسرف و  نمی  فرط  هب  هوبنا  هاپـس  کی  اب  ار  وا  هیواعم  هک  تسا  یـسک  وجماقم ، تسرپ 
نب ساـبع  نب  هللادـیبع  دـنزرف  ود  ناگدشهتـشک  نیا  ناـیم  رد  تشک ، ار  يرایـسب  مدرم  ناـمرف  نیا  اـب  رـسب  دـنک . شدوباـن  دـنیبب ، ار  (ع )

زا ار  یـسک  ره   ) تسا نینچ  هاطرا  نب  رـسب  هب  هیواعم  نامرف  دینک ، تقد  تسرد  دندش  هتـشک  دندوب ، هدیـسرن  غولب  هب  هک  زین  بلطملادبع 
مه اعدا  نیا  هب  تسا و  هدرک  زین  مالـسا  ياعدا  دوب ، هدرکن  تعانق  مناسنا ) نم  : ) دیوگب هکنیا  هب  هیواعم  نیا  شکب !!) يدـید  یلع  ناوریپ 

!!! ممالسا ربمایپ  يهفیلخ  نم  تسا : هتفگ  هدومنن  تعانق 

تثعب زا  شیپ  بارعا  هبطخ 026-
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هحفص 147] ]
رـشعم متنا  و  لیزنتلا ، یلع  انیما  نیملاعلل و  اریذن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  ثعب  هللا  نا  مشـش  تسیب و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

مکئامد و نوکفـست  و  بشجلا ، نولکات  ردـکلا و  نوبرـشت  مص ، تایح  نشخ و  هراجح  نیب  نوخینم  راد . رـش  یف  نید و  رـش  یلع  برعلا 
نایملاع و رب  هدننکغیلبت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لاعتم  دـنوادخ   ) هبوصعم مکب  ماثالا  هبوصنم و  مکیف  مانـصالا  مکماحرا ، نوعطقت 

یگدنز هعماج  نیرتدب  رد  هعماج  نید  نیرتدـب  ياراد  برع  هورگ  امـش  لاح  نآ  رد  دومن و  ثوعبم  تلاسر  نآرق و  نداتـسرف  يارب  نیما 
ياهنوخ دیدروخیم و  نشخ  ياذغ  دیدیماشآیم و  هریت  اهنآ  دوب . اونشان  ياهرام  تخـس و  ياهگنـس  نایم  رد  امـش  يانکـس  دیدرکیم .

تافارحنا ناهانگ و  هدش و  بصن  شتسرپ  يارب  امش  نایم  رد  اهتب  دیدومنیم . هطبار  عطق  دوخ  نادنواشیوخ  زا  و  دیتخیریم . ار  رگیدکی 
تایح ناربمایپ ، متاخ  ص )  ) دـمحم تناما  لامک  اـب  یهلا  تلاـسر  يهدـننکغیلبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دوب ). هتـسب  امـش  هب  تخس 
عماوج دارفا و  يهمه  كاپ  نادـجو  يهلزنم  هب  لوقعم ) تایح   ) رب اهناسنا  دورو  هار  رگنـشور  یناـسنا و  يهدـنزاس  نیناوق  لوصا و  شخب 

رب وا  تلاسر  غیلبت  يهنماد  تهج  نیمه  هب  دشابیم . هشیمه  يارب  خیرات  هاگرذگ  رد  يرشب 
زا هدع  نآ  تسین . نیعم ، ینارود  رد  دوخ  طیحم  يهبوچراچ  هب  دودـحم  يژولوئدـیا  دـیاقع و  يهرابرد  ناققحم  زا  یخرب  روصت  فالخ 

بوسحم راصعا  نورق و  یمامت  يهتفایدـشر  ياـهناسنا  دـناهدش ، تیبرت  ص )  ) مرکا ربماـیپ  يربهر  هب  مالـسا و  بتکم  رد  هک  ییاـهناسنا 
رد دناوتن  ربمایپ  يهدش  تیبرت  مالـسا و  بتکم  يهدرورپ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  دینکیم  روصت  ار  یندمت  هعماج و  نیمادک  دـنوشیم .

رگا دوشن !؟ یقلت  یناسنا  ياهـشزرا  اـهتمظع و  يهمه  هب  ندوب  اراد  یگتـسیاش و  رظن  زا  کـی  هرامـش  درم  ناونع  هب  ندـمت  هعماـج و  نیا 
دهاوخ ادـیپ  یکاخ  يهرک  رد  هعماج  کی  لقادـح  ای  نیمز  يور  عماوج  هک  دیـسر  دـهاوخارف  ینارود  مییوگب : هداد و  دوخ  هب  یتراـسج 

رد ییاههتـشرف  تروص  هب  یتـسه ، ناـهج  رب  طلـست  اهیریگفدـه و  اههتـساوخ و  تمظع  شناد و  شرتـسگ  رظن  زا  ناـنآ  يهمه  هک  دـش ،
يهتـساوخ چـیه  تسب ، دـهاوخرب  تخر  ناـنآ  ناـیم  زا  یناداـن  تشگ ، دـنهاوخن  بـکترم  ار  یهابتـشا  كدـنا  یتـح  هـک  دـمآ  دـنهاوخ 

نینچ رد  ص )  ) دـمحم يهدرورپ  بلاطیبا  نب  یلع  ایآ  داد . دـهاوخن  رجز  ار  تیرـشب  راوگان  يدرد  چـیه  تشاد . دـنهاوخن  ینـالقعریغ 
زا هک  درک  روصت  ار  ياهعماج  ناوتیم  ایآ  تشگ !؟ دـهاوخن  یقلت  یناسنا  تمظع  رظن  زا  کـی  هرامـش  درم  ناونع  هب  ياهلـضاف  يهنیدـم 

قطنم تیندم و  رظن 
دورب و اطخ  هب  ياهعماج  نانچ  رد  يراـفغ  رذوبا  لاـثما  دریگب و  رارق  لـماکت  دـشر و  زا  هلحرم  نیرتیلاـع  رد  یعاـمتجا و  طـباور  یلاـع 
هک یتشذگرـس  یناسنا و  یـساسا  تاصتخم  تیوه و  يهرابرد  هعلاطم  عومجم  زا  یلک ، روط  هب  دهدب . قیبطت  هعماج  نآ  اب  ار  دوخ  دناوتن 

، دـشاب هتـسناوت  یطیارـش  تیعقوم و  ره  رد  یناـسنا  رگا  هک  میاهدروآ  تسد  هب  ار  هجیتن  نیا  تسا ، هداد  ناـشن  دوخ  زا  خـیرات  دادـتما  رد 
یناـسنا نینچ  دـیآرب ، اـهنآ  ندـناسر  تیلعف  هب  ددـص  رد  اـی  دـناسرب و  تیلعف  هب  ار  اـهنآ  هدرک  كرد  ار  دوـخ  تبثم  داـعبا  اهدادعتـسا و 

نینچ تفگ : ناوتیم  رتقیقد  هاگدـید  کی  زا  هکلب  دـنک ، تکرـش  اهنآ  لوقعم ) تایح   ) نیرتهب رد  اهنارود  عماوج و  يهمه  رد  دـناوتیم 
رد هچ  مالسا  هک  تسین  دیدرت  ياج  دشاب . هدوب  ینارود  ياهعماج و  ره  رد  لوقعم ) تایح   ) ياهرایعم اهوگلا و  رگنشور  دناوتیم  یناسنا 

یلاع يهنومن  هک  ار  ییاهناسنا  فلتخم  ياهطیحم  نوگانوگ و  ياهنارود  رد  نآ ، زا  دـعب  هچ  مرکا و  ربمایپ  دوخ  يربهر  هب  مالـسا  ردـص 
یئایفارغج ياهناملـسم  ریگمـشچ  تیرثکا  رثات  مدع  ام  هک  تسا  یحولهداس  نیا  تسا . هدرک  میدقت  خیرات  هب  تیبرت و  دـناهدوب ، تیناسنا 

زا يدازآ  تلادع و  مینادب . مالسا  یئاسران  يارب  ياهناهب  رتهب  یحالطصا  اب  ای  لیلد  ار ، مالسا  زا 
ناگدـننکعافد نارازه  هدوباهناسنا ، كرد  دروم  طیارـش  يهمه  اب  عماوج و  يهمه  رد  هک  تسا  يدامتم  ياهنرق  هک  دنتـسه  یقیاـقح  نآ 

دلجم نارازه  و  دـناهداد . ناـیاپ  دوخ  تاـیح  هب  هتـسش و  یـصخش  دوس  ذـیاذل و  يهمه  زا  تسد  اـهنآ  هب  ندیـشخب  ققحت  هار  رد  نیتسار 
زا هک  يدارفا  يهرامـش  تسا  كدـنا  هچ  لاـح  نیا  اـب  تسا . هتفرگ  تروص  اـهنآ  يهراـبرد  بیغرت  کـیرحت و  رامـشیب  عاونا  باـتک و 

تیدودحم دشاب ، هدوب  روبزم  تقیقح  ود  ییاسران  لیلد  شنمدازآ ، لداع و  دارفا  یمک  رگا  دناهدوب ، رادروخرب  یعقاو  يدازآ  تلادـع و 
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نید ندوب  یناگمه  تابثا  يارب  زین  يرگید  لیالد  دشاب . هدوب  مالـسا  دوخ  یئاسران  لیلد  دـناوتیم  زین  مالـسا  یعقاو  يهدـش  تیبرت  دارفا 
ياـههبطخ زا  یـضعب  ریـسفت  رد  هک  دراد  دوجو  نآ  يهنادـنمدرخ  هداـس و  ماـکحا  لوصا و  هب  رظن  اـب  راـصعا  نورق و  یماـمت  رد  مالـسا 

یمومع يهرابرد  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ  تشاد . میهاوخ  ییاهیـسررب  لـیالد  نیا  رد  زین  هدـنیآ  ياـههبطخ  رد  دـناهدش ، حرطم  هتـشذگ ،
رب مالـسا  ربمایپ  تلاسر  تیمومع  رب  تلالد  هک  یتایآ  تسا  میهاربا  تلاـسر  ناـمه  نیا  ناـیناهج ، يهمه  رب  مالـسا  ربماـیپ  تلاـسر  ندوب 

مهنم ا لجر  یلا  انیحوا  نا  ابجع  سانلل  ناکا  - 1 میوشیم : رکذتم  ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  دنناوارف ، دنراد ، نایناهج  يهمه 
( سان  ) يهملک حیـضوت  امن ) غیلبت  ار  مدرم  هک  میدرک  یحو  نانآ  زا  يدرم  هب  هک  تسا  یتفگـش  بجوم  مدرم  يارب  اـیآ   ) ساـنلا رذـنا  ن 
. اریذن نیملاعلل  نوکیل  هدبع  یلع  ناقرفلا  لزن  يذلا  كرابت  - 2 دراد . مومع  رب  تلالد  دوش ، هدروآ  مال  فلا و  اب  رگا  هک  تسا  عمج  مسا 
اریـشب و سانلل  هفاک  الا  كانلـسرا  ام  و  - 3 دشاب ) هدوب  نایناهج  يهدـننکغیلبت  هک  دومن  لزان  شاهدـنب  رب  ار  نآرق  هک  يدـنوادخ  هزیکاپ  )
رب ار  وت  و   ) ادیهـش هللااب  یفک  الوسر و  ساـنلل  كانلـسرا  و  - 4 اهناسنا .) يهمه  دـیدهت  تراشب و  يارب  رگم  میداتـسرفن  ار  وت  ام  و   ) اریذـن

ار وت  اـم  و   ) نیملاـعلل همحر  ـالا  كانلـسرا  اـم  و  - 5 دـنکیم .) تیاـفک  رما  نیا  رب  يدـنوادخ  تداهـش  میداتـسرف و  لوـسر  مدرم  يهمه 
و  ) ادیهش مکیلع  لوسرلا  نوکی  سانلا و  یلع  ءادهش ، اونوکتل  اطسو  هما  مکانلعج  کلذک  و  - 6 نایناهج .) يارب  یتمحر  رگم  میداتسرفن 

دهاش زا  دوصقم  حیـضوت 1 - دشاب ). امـش  رب  دهاش  زین  ربمایپ  دیـشاب و  مدرم  لامعا  رب  دهاش  ات  میداد ، رارق  لدتعم  یتما  ار  امـش  ناسنیدب 
( ریشب  ) يانعم دیدهت و  راذنا )  ) يانعم یلومعم 2 - يانعم  هب  تداهش  هن  دشابیم ، لوقعم ) تایح   ) لوصا كالم و  يرگنشور  تما ، ندوب 

ثحابم رد  هکنانچ  هتبلا  دشابیم . موهفم  ود  ره  لماش  غیلبت  و  تسا . نداد  هدژم  تراشب و 
يهناهاوخدوخ یئوجماـقتنا  تهج  هب  اههدـیدپ  نیا  موزل  دـنوادخ ، ربارب  رد  تشحو ، ساره و  میب و  دـیدهت و  زا  روظنم  میتفگ : هتـشذگ 

نیا زا  هک  ياهجیتن  دیآرب . وا  زا  یئوجماقتنا  ددص  رد  دنوادخ  ات  دناسرب ، يررض  وا  رب  دناوتیم  یتردق  هچ  یسک و  هچ  اریز  تسین ، ادخ 
تلاسر ناسانشنمالسا  زا  ياهدع  هکنیا  تسا . عماوج  يهمه  رب  مالسا  ربمایپ  تلاسر  تیمومع  مالسا و  نید  تیدبا  دوشیم ، هتفرگ  تایآ 

رگا دـنروآیم ، لیلد  ینآرق  تایآ  دوخ  زا  اعدـم  نیا  تابثا  يارب  دـنزاسیم و  دودـحم  رـصحنم و  اـهنارود  زا  ینیعم  تدـم  هب  ار  ربماـیپ 
امتح مینک ، تقد  تسرد  ینآرق  تایآ  رد  رگا  دروخ . فسات  برع  تایبدا  نآرق و  زا  نانآ  یعالطایب  هب  یتسیاب  دنـشاب  هتـشادن  یـضرغ 
یهلا ناربمایپ  يهمه  هک  لوقعم ) تایح   ) رد یلک  فیاظو  لوصا و  نآ  زا  تسترابع  یهلا  نید  نتم  لصا  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب 

، دـناهدمآ وا  زا  سپ  هک  یناربماـیپ  يهمه  تسا . هدـش  میظنت  هللالـیلخ  میهاربا  نید  رد  یلک  فیاـظو  لوصا و  نیا  دـناهدوب . اـهنآ  نیغلبم 
اب دیجم  نآرق  رد  بلطم  نیا  دناهدوب . اهنآ  زا  فارحنا  فیرحت و  يهدننک  فرطرب  هدوب و  فیاظو  لوصا و  نامه  رگنـشور  هدننکغالبا و 

لد بلطم  نیا  هب  هک  ار  یتایآ  زا  ياهنومن  رتشیب ، حیضوت  يارب  ام  تسا . هدش  حرطم  تحارص  مامت 
ار دوخ  هکنیا  رگم  دـنک  ضارعا  میهاربا  نییآ  زا  هک  تسیک  و   ) هسفن هفـس  نمـالا  میهاربا  هلم  نع  بغری  نم  و  - 1 میروآیم : دراد ، تلا 
یسیع و یسوم و  یتوا  ام  طابسالا و  بوقعی و  قحـسا و  لیعمـسا و  میهاربا و  یلا  لزنا  ام  انیلا و  لزنا  ام  هللااب و  انمآ  اولوق  - 2 دزاسب ) هلبا 

هچنآ هب  میاهدروآ  نامیا  زین )  ) میاهدروآ و نامیا  ادخ  هب  ام  دییوگب   ) نوملـسم هل  نحن  مهنم و  دـحا  نیب  قرفنال  مهبر  نم  نویبنلا  یتوا  ام 
یسیع و یـسوم و  هب  هک  هچنآ  هب  میاهدروآ  نامیا  زین )  ) و تسا . هدش  لزان  طابـسا  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  ام و  رب  هک 

اونوک اولاق  و  - 3 میاهدش ) ناملـسم  وا  يارب  میراذـگیمن و  یتوافت  ار  نانآ  زا  کی  چـیه  ام  تسا ، هدـش  لزان  ناشراگدرورپ  زا  ناربمایپ 
دیهاوخ تیادـه  يراصن ، ای  دیـشاب  دوهی  ای  دـنتفگ : نانآ  و   ) نیکرـشملا نم  ناک  ام  افینح و  میهاربا  هلم  لب  لـق  اودـتهت  يراـصن  وا  ادوه 

ناک نکل  اینارـصن و  ایدوهی و ال  میهاربا  ناک  ام  - 4 دوبن ) نیکرـشم  زا  میهاربا  و  دیـشاب ، میهاربا  فینح  تلم  هکلب  وگب ، نانآ  هب  تشگ ،
ياـنعم هب  تسا  ءاـفنح  شعمج  هک  فینح  حیـضوت  دوب ). فـینح  ناملـسم  وا  هکلب  ینارـصن ، هن  دوـب و  يدوـهی  هن  میهاربا   ) املـسم اـفینح 

ار یمیهاربا  نید  لحن  للم و  ثحابم  رد  تسا و  دحوم  میقتسم و  حیحص و 
یناسک میهاربا  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش   ) نینموملا یلو  هللا  اونمآ و  نیذـلا  یبنلا و  اذـه  هوعبتا و  نیذـلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا  - 5 دنیوگ .
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انما لق  - 6 تسا ) نامیااب  مدرم  یلو  ادخ  و  دناهدروآ . نامیا  هک  یناسک  و  ص ))  ) دـمحم  ) ربمایپ نیا  دـننکیم و  يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه 
قرفنال مهبر  نم  نویبنلا  یسیع و  یسوم و  یتوا  ام  طابسالا و  بوقعی و  قحـسا و  لیعمـسا و  میهاربا و  یلع  لزنا  ام  انیلع و  لزنا  ام  هللااب و 

هچنآ هب  ادخ و  هب  ام  وگب : . ) نیرساخلا نمل  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالسالا  ریغ  غتبی  نم  و  نوملـسم . هل  نحن  مهنم و  دحا  نیب 
لزان طابسا  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  رب  هک  هچنآ  هب  میاهدروآ  نامیا  زین )  ) میاهدروآ و نامیا  تسا ، هدش  لزان  ام  رب  هک 

ام میاهدروآ . نامیا  تسا ، هدش  هداد  ناشراگدرورپ  زا  ناربمایپ  یسیع و  یـسوم و  هب  هک  هچنآ  هب  و  تسا . هدروآ  نامیا  زین ) ، ) تسا هدش 
تشگ دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دهاوخب  ار  مالسا  نید  زج  سک  ره  و  میاهدروآ . مالسا  وا  هب  ام  میراذگیمن و  یقرف  نانآ  زا  کی  چیه  نایم 

هتفرگ و یکی  ار  یهلا  نایدا  يهمه  نتم  لصا  هرقبلا  يهروس  زا  يهیآ 136  دننام  هیآ  نیا  رد  حیضوت  تسا ) ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  و 
هیآ نیا  رد  تسا . هداهن  مالسا  ار  نتم  نآ  مان 

يهجیتن نیاربانب ، دوب . دهاوخ  ناراکنایز  زا  تیدـبا  رد  هابت و  شلمع  دـهاوخب ، ار  مالـسا  زا  ریغ  سک  ره  هک  تسا  هدرک  دـیدهت  احیرص 
عماوج اهنارود و  رد  ددـعتم و  ناربمایپ  يهلیـسو  هب  هچ  رگا  سب ، تسا و  مالـسا  ناـمه  یهلا  نید  هک  تسنیا  دـیآیم ، تسد  هب  هک  یلک 

نمم اـنید  نسحا  نم  و  - 7 تسا . هدـش  حرطم  ناربمایپ  زا  اهتنـس  ناونع  هب  هک  تسا  یتایئزج  رد  توافت  اـهنت  تسا . هدـش  غـالبا  فلتخم 
هک دـشاب  هتـشاد  یـسک  زا  رتهتـسیاش  ینید  هک  تسیک  و   ) الیلخ میهاربا  هللا  ذـختا  افینح و  میهاربا  هلم  عبتا  نسحم و  وه  ههجو هللا و  ملـسا 

دوخ تسود  ار  میهاربا  دنوادخ  دـنکیم . يوریپ  میهاربا  فینح  نییآ  زا  تسا و  رگناسحا  هک  یلاح  رد  هدومن  ادـخ  میلـست  ار  دوخ  راتفر 
: تسا هدمآ  دروم  ود  رد  هک  نآرق  رد  تسیاهیآ  دـنکیم ، تباث  ار  یهلا  نایدا  یلـصا  نتم  تدـحو  هک  يرگید  لیلد  تسا ). هدرک  ذاختا 

نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  الف  اـحلاص  لـمع  رخـالا و  مویلا  هللااـب و  نمآ  نم  نیئباـصلا  يراـصنلا و  اوداـه و  نیذـلا  اونمآ و  نیذـلا  نا 
زور ادـخ و  هب  هک  تسا  یـسک  نانآ ) راگتـسر  ، ) دـناهدیورگ تیئباص  تینارـصن و  تیدوهی و  هب  هکنانآ  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  )

دنهاوخن نیگهودنا  نانآ  تسین و  یساره  میب و  نانآ  يارب  تسا ، هداد  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  تمایق 
یتمعن اورکذا  لیئارـساینب  ای  دـیامرفیم : دـهدیم و  نایناهج  هب  لیئارـساینب  يرترب  زا  ربخ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دوب )
نایناهج رب  ار  امـش  مدیـشخب و  امـش  هب  هک  ار  یتمعن  دـیروایب  داـی  هب  لیئارـساینب  يا   ) نیملاـعلا یلع  مکتلـضف  ینا  مکیلع و  تمعنا  یتلا 

ینامـسج و تاـصتخم  هب  هن  تسا و  هدوـب  ناـنآ  داژن  هب  دنتـسم  هن  ناـیناهج  رب  لیئارـساینب  يرترب  هک  تـسا  یعطق  حیـضوت  مداد ) يرترب 
تشذگ زا  سپ  هک  تسا  هدوب  میهاربا  نید  یلصا  نتم  نامه  ع )  ) یـسوم نید  هک  تسا  تهج  نادب  يرترب  نیا  هکلب  نانآ ، یعیبط  یناور 

نامه تشگیمن ، فرحنم  نوگرگد و  دوب ، هدروآ  ع )  ) یسوم هک  نید  نیمه  رگا  و  دوب . هتفای  فیرحت  هدش و  نوگرگد  راصعا  نورق و 
يارب مالـسا  نید  تیمومع  دندرکیم . تفلاخم  مالـسا  اب  نانآ  تسیابیمن  درکیم و  غیلبت  مالـسا  ربمایپ  هک  دوب  میهاربا  نید  یقیقح  نتم 

هللالوـسر و نکل  مکلاـجر و  نم  دـحا  اـبا  دـمحم  ناـک  اـم  دوـشیم : هدافتـسا  احیرـص  زین  رگید  يهیآ  کـی  زا  هدـنیآ  ياـهنامز  يهـمه 
تسا و ناربمایپ  متاـخ  ادـخ و  لوسر  هکلب  تسین ، امـش  نادرم  زا  یکی  دـننام  ص )  ) دـمحم  ) اـمیلع ءیـش  لـکب  هللا  ناـک  نییبنلامتاـخ و 

کیکشت رخآ  نایاپ و  يانعم  هب  متاخ  يهملک  رد  هک  یبرع  تغل  زا  ناربخیب  زا  یضعب  تسا ) اناد  زیچ  همه  رب  دنوادخ 
، دـننک عوجر  برع  تغل  ياهباتک  يهمه  رد  شتاقتـشم  يهمه  اب  متخ  تغل  يهداـم  هب  دـنناوتیم  دـهدب ، هزاـجا  ناـشتقو  رگا  دـناهدرک ،
زا تسا ، رخآ  نایاپ و  هک  ار  شیلـصا  موهفم  دوریم ، راک  هب  هک  یقادـصم  تایـصوصخ  ره  اب  دروم و  ره  رد  هدام  نیا  هک  دـید  دـنهاوخ 

لسر مکنیتای  اما  مدآینب  ای  تسنیا : تسا ، هتفرگ  رارق  ص )  ) مرکا ربمایپ  تیمتاخ  مدع  هب  لالدتـسا  دروم  هک  ياهیآ  نآ  دهدیمن . تسد 
ادـخ يوس  هب  امـش  زا  یناربماـیپ  مدآ ، دـالوا  يا   ) نوـنزحی مه  ـال  مهیلع و  فوـخ  ـالف  حلـصا  یقتا و  نمف  یتاـیآ  مکیلع  نوـصقی  مکنم 

تسین و نانآ  يارب  یـسرت  دنزب ، حالـصا  هب  تسد  دزروب و  يوقت  هک  سک  ره  سپ  دندرکیم ، وگزاب  امـش  يارب  ارم  تایآ  دـندمآیم و 
هدرتسگ ناـهج  ناـیاپ  اـت  هک  مدآ  دـالوا  يهمه  رب  ار  ناربماـیپ  ندـمآ  رارمتـسا  هیآ  نیا  هک  دـناهتفگ  تشگ ) دـنهاوخن  نیگهودـنا  ناـنآ 

یعراضم لعف  چیه  اریز ، تسا ، نشور  ضارتعا  نیا  خساپ  دزاسیمن !! مالـسا  ربمایپ  تیمتاخ  اب  رارمتـسا  نیا  دـنکیم و  تابثا  دـنوشیم ،
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هغیـص دوـخ  زا  جراـخ  لـیالد  نیارق و  زا  تیدودـحم  رارمتـسا و  هکلب  تسین ، هدـیدپ  کـی  يرارمتـسا  عوـقو  ياـنعم  هـب  یبرع  تـغل  رد 
ات خـیرات  هاگرذـگ  رد  اهناسنا  يهمه  لماش  مدآینب  تسا و  مدآینب  هیآ  نیا  رد  بطاـخم  هک  تسا  تسرد  دوشیم . هدـیمهف  تعراـضم 

ضارقنا
نید نآ  زا  تاـفیرحت  نتخاـس  عـفترم  میهاربا و  یهلا  نید  یلـصا  نتم  نتخاـس  نشور  هک  تلاـسر  تلع  هب  رظن  اـب  یلو ، دـشابیم ، ناـنآ 

میهاربا هب  بوسنم  نایدا  يهمه  دـنکیم و  نایب  ار  میهاربا  نید  لماک  لوصا  نآرق  اریز  ددرگیم ، متخ  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  اب  دـشابیم ،
ياـنعم دـنامیمن . رگید  تلاـسر  يارب  يدروم  مالـسا  ربماـیپ  تلاـسر  زا  سپ  نیارباـنب ، دـیامنیم . نید  نآ  رب  مالـسا  قیبطت  هب  توعد  ار 

هب ار  خیرات  يهدنیآ  هدرک و  حرطم  ار  دوخ  عماوج  نارود و  صتخم  نیناوق  يدبعت و  فیلاکت  يرادقم  هک  تسین  نآ  مرکا  ربمایپ  تلاسر 
چیه هب  نداد  رارق  نید  ربارب  رد  ار  لقع  مالسا  بتکم  رد  الصا  تسا . هدومن  راذگاو  يرشب  ضحم  يرظن  لقع  ای  رگید ، ناربمایپ  يهدهع 

روتسد هکلب  هیصوت و  ار  نآ  ماکحا  زا  تیعبت  لقع و  زا  يوریپ  هب  روتـسد  هراومه  یثیدح  عبانم  ینآرق و  تایآ  اریز  تسین ، حیحـص  هجو 
نآرق و تشاد  ناکما  هنوگچ  دوبن ، یلقع  ماکحا  اب  حیـضوت  لباق  مالـسا  نید  رگا  دیامنیم . لقع  ياهیرگنـشور  زا  يرادربهرهب  هب  دـیکا 
. دیامن یفرعم  شناگدـنب  رب  يدـنوادخ  تجح  ار  نآ  هک  یئاج  ات  دـهدب  رارق  دـیکا  روتـسد  هیـصوت و  دروم  ار  لقع  یمالـسا  عبانم  رگید 

اهنارود يهمه  ياهناسنا  يهمه  هکلب  دنکیمن ، یفرعم  عابتالا  بجاو  میظعت و  ار  نارود  نآ  لقع  اهنت  مالسا 
هلئسم دنوش : هتفرگ  هدیدان  دیابن  هک  دراد  دوج  دروم و  نیا  رد  مهم  رایسب  يهلئـسم  ود  رما  تیاهن  دیامنیم . لقع  زا  تیعبت  هب  کیرحت  ار 

ياههتساوخ اب  طولخم  ياهرادنپ  تاحالطصا و  اب  يزاب  یهاوخدوخ و  یئوجدوس و  ورملق  رد  ياهشیدنا  ياهتیلاعف  لقع  زا  دوصقم  مکی 
رادـفده يروحمناسنا  يانبم  رب  یناسنا و  يهدـنزاس  نیناوق  لوصا و  وترپ  رد  هک  تسا  میلـس  لقع  نآ  روظنم  هکلب  تسین ، یناویح  تسپ 

ینالقع ياهتیلاعف  شرتسگ  مود  هلئسم  دنرادن . یتفلاخم  ینالقع  تیلاعف  نینچ  اب  مالـسا  فیلاکت  لوصا و  زا  کی  چیه  دیامنیم . تیلاعف 
نیمه اب  ود  رد  برـض  ود  هک  تشگ  دـهاوخ  نوگرگد  نانچ  یناـسنا  لوقع  هک  دیـسر  دـهاوخارف  يزور  هک  تسین  نآ  شیاـنعم  يرـشب 

ار اهلولعم  نایمدآ  لوقع  هک  دیـسر  دهاوخارف  يزور  هک  تسین  نیا  شیانعم  و  تشگ ! دـهاوخ  يواسم 100001/503  دراد  هک  یئاوتحم 
!! درک دهاوخ  تیافک  بآ  نآ  رد  ندرک  هاگن  هب  بآ ، رد  هجرد  دـص  ترارح  ندروآ  دوجو  هب  يارب  درک و  دـنهاوخ  كرد  تلع  نودـب 

تالآ رازبا و  ساوح و  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  تسا . ناتساب  نانوی  رد  دالیم  لبقام  ياهیئاطسفوس  شکزغم  تالایخ  نامه  اهرادنپ  نیا 
اب گ لاثم  ناونع  هب  تشاذگ . دهاوخ  یمدآ  لوقع  رایتخا  رد  ار  يرتعیسو  عیسو و  راک  نادیم  یتسه  ناهج  تایعقاو  اب  یناسنا  طابترا 

يرتدایز نیناوق  اهنآ ، ياهدومن  ماسجا و  رد  رگنـشور  تافرـصت  رگید  اههاگـشیامزآ و  ساوح و  يهلیـسو  هب  یکیزیف  ياـهتفرعم  شرتس 
رون نوتوف  کی  زا  هک  تشگ  دـهاوخ  نوگرگد  نانچ  یمدآ  لـقع  هکنیا  هن  تشگ ، دـهاوخ  حرطم  لـقع  يارب  یکیزیف  ناـهج  يهراـبرد 

مالـسا هاگدید  زا  دبا  يارب  نایمدآ  میلـس  لقع  هصالخ  دروآ !! دـهاوخ  نوریب  لگه  زغم  کی  ولابلآ و  تخرد  کی  يربراب و  راطق  تفه 
یمدآ ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  هدنزومآ  یتسه و  ناهج  رد  وا  تیعقوم  يهدـننکنییعت  هدوب و  تجح  ینیع ، نالوسر  لداعم  تسرد 
شیپ برع  تشذگرس  حورشم  حیضوت  يارب  دیدوب  هعماج  نیرتدب  رد  نید  نیرتدب  ياراد  برع  يهفئاط  امـش  و  دوب . دهاوخ  ایند  نیا  رد 

هب هغالبلاجهن  رد  هک  اهندمت  یساسا  كرد  يارب  زین  دروآ و  دوجوب  برع  رد  مالسا  هک  يزیگناتفگـش  لوحت  ینوگرگد و  مالـسا و  زا 
تازایتما ناوتیم  همدـقم  نیا  رد  مینکیم : حرطم  اهندـمت  لوصا  يهرابرد  حورـشم  ياهمدـقم  تسا ، هدـش  هراشا  اهنآ  یـساسا  ياههشیر 

تخانـش زا  رظنبحاص  ناققحم  روظنم  هک  تسا  ملـسم  اهندمت  لوصا  دومن . كرد  تسا  نآ  راذگناینب  مالـسا  هک  ار  يروحمناسنا  ندـمت 
، نآ فلتخم  لاکشا  رد  تردق  لیـصحت  هافر و  یتسیزهب و  يارب  هک  هجوت  بلاج  ياهدومن  اهدادیور و  يهعلاطم  يروآ و  عمج  اهندمت ،

هعماج ب کی  رد  هک 
هک ناـنآ  یـصخش  یگدـنز  تشذگرـس  غـباون و  اهتیـصخش و  اـب  یئانـشآ  اهندـمت  تخانـش  زا  دوـصقم  نینچمه  تـسین . دـننکیم ، زور 

، خـیرات زا  ياههرب  رد  هک  هعماج  کی  یکیزیف  تخانـش  زا  ییاسانـش  زرط  نیا  اریز  دـشابیمن ، دنتـسه ، ندـمت  رـصانع  يهدـنروآدوجوب 
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ناونع هب  ینیع  ناـهج  زا  ریگمـشچ  ياـهتیلاعف  اـهدومن و  یتـشم  نتخاـس  سکعنم  دـنکیمن . زواـجت  تسا ، هدروآ  تسد  هب  ار  یتازاـیتما 
يهدوهیب نتخاس  فلت  شزرا  هک  تسین  يراک  اـهباتک  تاحفـص  نهذ و  يهحفـص  رد  يرـشب  یگنهرف  یندـمت و  تیلاـعف  ياـههاگرولبت 

اهگنـس و کی  هب  کی  یـسررب  هعلاطم و  ياـج  هب  ارچ  هک  لاوس  نیا  هب  نداد  خـساپ  اـب  اـم  دـشاب . هتـشاد  ار  ینالـضع  يرکف و  ياـهورین 
يرسک و قاط  دیشمج و  تخت  رصم و  مارها  رد  تقد  هعلاطم و  هب  اهلگنج ، ياهبیشن  زارف و  نابایب و  نالف  ياهنش  هوک و  نالف  ياههرخص 

يهراـبرد ار  ناـمدوخ  فیلکت  میناوتیم  میزادرپیم ؟ لاـپیناب  روشآ  یگنج  يهبارا  نیچ و  راوید  براـم و  دـس  یبارومح و  قوقح  داوـم 
دوجوب اهناسنا  يریگفده  ششوک و  راک و  اب  اهگنهرف  اهندمت و  هک  تسنیا  قوف  لاوس  خساپ  مینک . نییعت  نآ  يهفسلف  اهندمت و  تخانش 
تیفیک تیمک و  ناسنا و  یعرف  یلـصا و  ياههتـساوخ  يهرابرد  ام  تفرعم  هب  ینایاش  کمک  دـناوتیم  اهنآ  يهرابرد  قیقحت  دـناهدمآ و 

ام ياهنامرآ  تردق و 
رتـقیمع و وا  يوـنعم  يداـم و  تاـصتخم  ناـسنا و  يهراـبرد  اـم  تاـمولعم  يهـنماد  هزادـنا  ره  رگید  فرط  زا  دـیامنب . يو  يوـنعم  يد و 
اهگنهرف و هک  تسا  ناسنا  نیا  میتفگ ، هکنانچ  اریز  دوب ، دهاوخ  رتشخبهجیتن  اهندـمت  تخانـش  رد  ام  ياهـششوک  دـشاب ، هدوب  رتهدرتسگ 
ار اهندـمت  يهدـنروآدوجوب  لماوع  تباث و  لوصا  یقطنم  لقعت  یبرجت و  ياهتیلاعف  اب  هک  تسا  ناـسنا  نیا  دروآیم و  دوجوب  ار  اهندـمت 

گنهرف يهرابرد  میناوتیمن  ام  هکنانچ  هک  دننکیم  نامگ  نارگنیحطس  زا  یـضعب  ندمت  فیرعت  تسب . دهاوخ  راک  هب  هدومن و  هیفـصت 
گنهرف ندناسانش  رد  هک  ییاهفیرعت  يهرامش  دناهتفگ : نارگـشهوژپ  زا  یـضعب  یتح  ، ) مینک ادیپ  رظن  قافتا  دروم  لماک و  فیرعت  کی 

تـسد هب  رظن  قافتا  دروم  لماک و  فیرعت  کی  ندـمت  يهرابرد  میناوتیمن  نینچمه  دـنکیم ) زواجت  هاجنپ  دـص و  زا  تسا ، هدـش  هتفگ 
نینچ کیکفت  نیا  حیضوت  تسا . هدش  یـشان  ندمت  گنهرف و  يهدیدپ  ود  کیکفت  زا  یناوتان  زا  هک  تسا  ساسایب  نامگ  نیا  میروایب .

يهدننکنایب اهندمت  هک  یتروص  رد  تسا ، هعماج  کی  یـصاصتخا  ياهنامرآ  اههتـساوخ و  تامولعم و  يهدـننکنایب  اهگنهرف  - 1 تسا :
وناق فلتخم ، عماوج  رد  يواسم  ياهندمت  نتفای  میمعت  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  تسا . یعامتجا  يدرف و  تایح  لیصا  لماوع  تیلاعف 

دراد هدـننکلقتنم  يهعماج  تردـق  هب  جایتحا  هدوبن ، یعیبط  ینوناق  رگید  يهعماج  هب  ياهعماج  زا  اهگنهرف  لاقتنا  یلو  تسا  یعیبط  ین و 
زا تهج  هب  اهگنهرف  تسا  نکمم  - 2 دریذپب . ار  هناگیب  گنهرف  يهرطیس  هک  دوشیم  بجوم  هعماج  کی  گنهرف  یگنریب  یناوتان و  ای  و 
رد گنهرف  ناونع  هب  اهنآ  يهدیکـشخ  ياهدومن  لاح  نیا  اب  دـنتفیب و  یئایوپ  زا  اـهنآ ، يهدـنهدهمادا  هدـنروآدوجوب و  لـماوع  نتفر  نیب 

لیـصا لماوع  اب  هک  یگتـسباو  تهج  هب  اهندـمت  هک  یتروص  رد  دـنهدن  تسد  زا  ار  کیرحت  تیلاـعف و  دوخ ، يهعماـج  ياـهناسنا  نورد 
يواسم ندمت  کی  دروکر  یئاتـسیا و  دوش : هتفگ  هک  تسا  حیحـص  اذـل  دنـشابیمن . راگزاس  دروکر  یئاتـسیا و  اب  زگره  دـنراد ، تایح 

، دـناهدرک یگدـنز  یکاـخ  يهرک  نیا  رد  نونک  اـت  خـیرات  زاـغآ  زا  هک  یللم  ماوقا و  يهرامـش  هب  تفگ : ناوتیم  - 3 تسا . نآ  طوـقس 
یلو دـناهداد ، همادا  دوخ  دوجو  هب  نوگانوگ ، تالوحت  تاـبث و  اـب  رگید  يرادـقم  هتفر و  اـهنآ  زا  يرادـقم  هدـمآ و  دوجوب  ییاـهگنهرف 

تسیب و دناهداد ، تسد  هب  اهندمت  يهرامـش  رد  هک  یمقر  نیرتشیب  هدوب و  دودحم  رایـسب  دناهدومن ، زورب  خیرات  دادتما  رد  هک  ییاهندـمت 
ابیم هدجیه  رگید  یضعب  رظن  رد  هد و  ناققحم  زا  یخرب  رظن  رد  ندمت  يهرامش  تسا . هتفگ  یب  نیوت  هک  تسا  ندمت  کی 

داوم هتـشر  کی  يارجا  فشک و  - 1 میریگیم : رظن  رد  ار  ریز  ياهلاثم  نیا  ندـمت  رـصانع  تیمومع  يهرابرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  دـش .
گنهامه میظنت و  نآ  لکش  نیرتهتسیاش  رد  ار  هعماج  ياهناسنا  یعامتجا  یگدنز  دناوتیم  تسا و  راوتـسا  تلادع  يانبم  رب  هک  یقوقح 

نیرتهب ندرک  ادـیپ  - 2 دـشابیم . عماوج  يهمه  رب  میمعت  لباق  اهناسنا و  تایح  لیـصا  ناـمرآ  هک  تسا  یندـمت  رـصنع  کـی  نیا  دـیامن .
يهمه بولطم  هک  تسا  ندـمت  رـصانع  زا  یکی  مه  نیا  رگناـیغط . دـنمورین و  ياـهناسنا  تعیبط و  محازم  لـماوع  اـب  هزراـبم  يارب  اـههار 
افوکـش تردق  زا  هدروآ و  دوجوب  ار  یعامتجا  ياههورگ  دارفا و  لکـشت  نیرتهب  هک  یقطنم  یـسایس  تیریدـم  - 3 تسا . یناـسنا  عماوج 

عماوج يهمه  یلاع  لآهدیا  هک  تسا  ندمت  رـصانع  نیرتلیـصا  زا  یکی  مه  نیا  دیامن . يرادربهرهب  نانآ  يهدـنزاس  تبثم و  داعبا  نتخاس 
زا رتشیب  يرادربهرهب  یگدـنز و  تاـجایتحا  نتخاـس  عفترم  هار  رد  عونتم  ياـهیژولونکت  لـیاسو  نتخادـنا  راـک  هب  فشک و  - 4 دشابیم .
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زا یکی  مه  نیا  هک  دوشیم  هظحالم  يروحمناسنا .)  ) ریسم رد  تایح  شیاسآ  هافر و  ندرک  مهارف  هار  رد  یعیبط  داوم  یناسنا و  ياهزغم 
يرکف و ع ياهراک  یقطنم  هیجوت  ریسفت و  - 5 دزرویمن . عانتما  نآ  هب  ندیسر  زا  هاگآ  رشب  چیه  هک  تسا  ندمت  رصانع  نیرتیلاع 
هاگدـید زا  اهنت  هن  هنافـساتم  هک  ندـمت  رـصنع  نیا  دـشابیم . نانآ  يهدـش  کلهتـسم  تایح  ياهیژرنا  زا  ییاهدومن  هک  اـهناسنا  ینـالض 

میمعت دراد و  تایح  دوخ  تیمها  يواسم  یتیمها  دزاسیم ، لتخم  ار  ندمت  رصانع  رگید  هاگدید  نیا  اب  دوشیم و  حرطم  ضحم  یهدزاب 
یئاهتیلاعف اهدومن و  يرادـقم  زا  تسا  ترابع  گنهرف  هک  یتروص  رد  دـشابیم . تایح  دوخ  تیمومع  يواـسم  عماوج ، يهمه  يارب  نآ 

دنتسم هعماج  کی  گنهرف  رگا  دیامنیم و  يزیمآگنر  ار  هعماج  نآ  مدرم  یگدنز  هدومن ، زورب  ياهعماج  ره  یـصاصتخا  لماوع  زا  هک 
نیا دـشاب ، هتـشاد  تیلاعف  گنهرف ، نآ  نتم  رد  ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  رد  تایح  يایوپ  رـصنع  هدوب و  یناسنا  تاـیح  لیـصا  لـماوع  هب 

رد اهناسنا  گنهامه  لکـشت   ) زا تسترابع  ندمت  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  ثحابم  نیا  زا  دـیمان . ازندـمت  گنهرف  ناوتیم  ار  گنهرف 
داعبا يهمه  رد  اهناسنا  يونعم  يدام و  فادـها  دربشیپ  رد  هعماج  ياههورگ  دارفا و  يهمه  كارتشا  هنالداع و  طباور  اـب  لوقعم ) تاـیح  )

زا دنـشابیم ، یناـسنا  زاـتمم  میهاـفم  رادراـب  هک  یتاـملک  رگید  دـننام  مه  ندـمت  يهملک  فلتخم  هاگدـید  ود  زا  ندـمت  فـیرعت  تبثم )
ياقع هک  تسا  یئاههاگدید  رد  فالتخا  لولعم  روبزم  فالتخا  هک  تسین  دیدرت  ياج  تسا . هدنامن  رانک  رب  نارکفتم  ياهرظن  فالتخا 
هاگدید ود  زا  هک  تسا  یساسا  يهیرظن  ود  ندمت ، فیرعت  رد  تارظن  نیرتمهم  دیامنیم . ادج  رگیدکی  زا  ندمت  يهرابرد  ار  نارکفتم  د 

یلاع و طباور  اب  اهناسنا  لکـشت  : ) دوشیم فیرعت  نینچ  هاگدـید  نیا  زا  ندـمت  تسا . يروحمناسنا )  ) مکی هاگدـید  تسا : هدـش  حرطم 
ندیـسر تیلعف  هب  هک  لوقعم ) تاـیح   ) هب ندیـسر  يارب  يونعم  يداـم و  فادـها  دربـشیپ  رد  هعماـج  ياـههورگ  دارفا و  يهمه  كارتـشا 

هکنیا یکی  دراد : دوجو  فیرعت  نیا  رد  مهم  يهلئـسم  ود  دـنوشیم . راک  هب  تسد  تایح  نآ  رد  یناـسنا  يهدـنزاس  ياهدادعتـسا  يهمه 
زین ندـمت  ندـمآ  دوجو  هب  زا  عماوج  ياهنامرآ  اهفدـه و  رگنـشور  دـهدیم ، حیـضوت  ار  ندـمت  تیهام  هکنیا  يهفاـضا  هب  روبزم  فیرعت 

تبثم داعبا  شرتسگ  یناسنا و  ياهنامرآ  عیانص و  مولع و  یجیردت  شرتسگ  هیرظن  اب  تیبسن  نیا  تسا . اهندمت  ندوب  یبسن  مود  دشابیم .
فلتخم لاکـشا  رد  يروحم ) تردـق   ) يانبم رب  مود  هاگدـید  تسا . نشور  الماک  نانآ ، نایم  یقطنم  تاطابترا  زورب  يهجیتن  رد  اـهناسنا 
ياهفده دربشیپ  رد  تردق ، لاکشا  يهمه  مادختسا  اهدادعتـسا و  يهمه  ندیـسر  تیلعف  هب  زا  تسترابع  هاگدید  نیا  زا  ندمت  تسا . نآ 

ندمت نیا  ناگدننادرگ  دسانشیمن . تیناسنا  تدحو  یلاع و  لماکت  ریسم  رد  ناسنا  مان  هب  یقیقح  ندمت  نیا  یلومعم . یعیبط  تایح 
اب هک  دنکیم  هیکت  يروحمدوخ )  ) يانبم رب  دریگب ، ماجنا  نآ  يهرابرد  قیقد  لیلحت  رگا  هک  دنهدیم ، رارق  روحم  ار  دوخ  يهعماج  داژن و 
نآ يارب  فـیرعت  نیا  هـمه .) قوـف  هـسنارف  داژن  ( ) هـمه زا  رترب  ناـملآ  داژن   ) دـننام ددرگیم  زاربا  عاـمتجا  ناـمه  نـتفیرف  يارب  یتاـملک 

ار نآ  قیقد  هجوت  کی  اب  هکلب  تسین ، شخب  تیاضر  اهنت  هن  دـننکیم ، تیاـمح  يروحمناـسنا )  ) زا هک  ناسانـشندمت  ناسانـشهعماج و 
یناوارف ياهباتک  دـهاش  هزورما  ام  دـماجنایم . زین  ندـمت  نآ  دوخ  لاوز  هب  هرخالاب  هک  دـنیامنیم  یقلت  ءاقب  رد  عزانت  ياههولج  زا  یعون 

زا دـنوشیم و  رـشتنم  ندـمتم  حالطـصا  هب  عماوج  رد  هک  میتـسه  ندـمت  ياود  يوجتـسج  ناـسنا و  ندوب  لوهجم  یگدـنز و  یچوـپ  رد 
الماک داقتنا  کی  دـناوتیم  ندـمتم ) ناسنا  گرزب  هانگ  تشه   ) ماـن هب  یباـتک  دنـشابیم . رادروخرب  مه  یناوارف  رایـسب  ناگدـننکهعلاطم 

ياهدروخرب اهینارنخـس و  اهباتک و  رد  فلتخم  لاکـشا  رد  هک  ار  اهدایرف  داد و  نیا  و  دشاب . هدوب  مود  هاگدید  زا  ندمت  يهرابرد  یملع ،
یلمع يهراـبرد  شـشوک  ندـمت و  فیرعت  يهراـبرد  یتارکفت  زورب  لصفرـس  ناوتیم  دـنکیم ، هیجوت  یبوخ  هب  فیعـض  يوق و  داـح و 

کت روحم  ار  ناسنا  هک  ندمت  يارب  مکی  فیرعت  هباشم  دیدرت  نودب  دشاب ، هچ  ره  فیرعت  نیا  دومن . یقلت  نآ ، نتخاس 
هک ندمت  مود  فیرعت  هک  تسنیا  نآ  دراد و  ترورض  رایـسب  مهم  يهلئـسم  کی  هب  هجوت  اجنیا  رد  دوب . دهاوخ  دنادیم ، یندمت  ياهوپا 

نیا تسا . هدرک  شومارف  ار  مود  رـصنع  هدش ، رکذتم  ار  ندمت  مکی  رـصنع  تسا ، هداد  رارق  ساسا  ار  هعماج  کی  زایتما  تردق و  ضحم 
رامش هب  ندمت  یساسا  ياههیاپ  زا  یکی  عونتم  ياهزایتما  تردق و  لیصحت  هک  تسین  يدیدرت  اریز  ناسنا ، دوخ  زا  تسترابع  مود  رـصنع 

. دیامنیم رانکرب  ندمت  ياهیگتسیاب  زا  ار  ناسنا  تسا ، ناسنا  هب  دنتـسم  هک  لاح  نیع  رد  تازایتما  تردق و  دوخ  هب  قشع  یلو  دوریم ،
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. تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  دوخ ) اب  یمدآ  تباقر  - 4  ) ناونع تحت  ندمتم ص 47 ) ناسنا  گرزب  هانگ  تشه   ) باتک رد  هلئسم  نیا 
، تسا دوخ  عون  يدـعب  لـماکت  يهدـننکنیعت  هک  یباـختنا  لـماع  اـهنت  ناونع  هب  یمدآ  : ) مینکیم لـقن  روـبزم  ناوـنع  زا  ار  تـالمج  نیا 

روط هب  تعیبط ، لماوع  يهمه  فالخرب  ناسنا  اب  ناسنا  تباقر  دروآیم . راب  هب  نایز  دایص ، تاناویح  نیرتکانرطخ  زا  شیپ  یتح  هنافساتم 
رب ارـصحنم  هک  دوخ  حوریب  يهبـساحم  اب  بیترت  نیدـب  دـنکیم و  ملع  دـق  تعیبط  شخبناـمرد ) لاـعف و  هراومه  يورین   ) هیلع میقتـسم 

یچ همه  دربیم . نیب  زا  ار  ورین  نیا  يهداز  ياهشزرا  يهمه  ابیرقت  تسا ، راوتسا  اهشزرا  هب  هجوتیب  يراجت و  تاطحالم 
. دناهدش هتشاذگ  رانک  هب  هرـسکی  ناسنا  اب  ناسنا  تباقر  راشف  ریز  دندنمدوس ، نایمدآ  درف  درف  يارب  یتح  تیرـشب و  لک  يارب  هک  ییاهز 

نارگید رب  نتفاـی  يرترب  راـک  رب  هناـمحریب ، یتباـقر  يهیاـپ  رب  هک  دراذـگیم  جرا  يزیچ  رب  اـهنت  رگید  زورما ، مدرم  روآسرت  تیرثـکا 
ار یبلاج  لاثم  کی  سپس  دوشیم ). یقلت  شزرا  ارچ ، نوچ و  یب  اما  طلغ  هب  دناسرب . دوصقم  نیا  هب  ار  صخش  هک  ياهلیسو  ره  دیآیم .
هک یناسک  رظن  رد  تسالط ) تقو   ) لثملابرـض : ) مینکیم لقن  اجنیا  رد  ار  نآ  ام  دروآیم و  يزورما  ندمتم  ياهناسنا  هابتـشا  يهرابرد 

هدوزفا ناـشتورث  رب  دـننکیم ، یئوجهفرـص  دوـخ  تقو  زا  هک  ياهیناـث  ره  اـب  هک  تـسا  ینعم  نـیا  هـب  دـنرادنپیم ، قـلطم  شزرا  ار  لوـپ 
چیه درذـگب ، سلطا  سونایقا  زا  امیپاوه  رگید  زا  رتهاتوک  یتدـم  رد  دـناوتب  هک  دـیایب  نایم  هب  یئاـمیپاوه  نتخاـس  ناـکما  رگا  ددرگیم .

نآ هارمه  ياهرطخ  يهمه  امیپاوه و  نیا  رتعیرس  تساخرب  دورف و  دناب  یمازلا  ندرک  زارد  يارب  دسرپب  هک  دتفایمن  تفارص  نیا  هب  سک 
ارچ نوچ و  یب  نانچ  یشزرا  همه ، رظن  رد  تقو ، رد  یئوجهفرـص  تعاس  مین  میاهتخادرپ . یئاهب  هچ  نآ  زا  لصاح  رتشیب  يادص  رـس و  و 

تسنآ ك ددص  رد  يزاس  لیبموتا  يهناخراک  ره  دننادیم . زیچان  ار  ینابرق  ره  نآ  لباقم  رد  دراد ك 
: درک حالـصا  دیاب  مه  ار  یچیپ  ره  درک و  ضیرعت  دیاب  مه  ار  ياهداج  ره  و  دشاب ، یلبق  لدم  زا  رتعیرـس  یکدنا  شلیبموتا  دیدج  لدم  ه 
زا کی  مادـک  هک  میـسرپیم  دوخ  زا  مینارب . رتهرطاخمرپ  هجیتن  رد  رتعیرـس و  میناوتب  هکنآ  يارب  عقاو  رد  اما  رتشیب ، ینمیا  رطاخ  هب  ارهاـظ 

باصعا هک  یگدزباتش  ای  دنکیم  بلس  ناسنا  زا  ار  تریصب  هک  یئوجلوپ  دناسریم ، يرتشیب  نایز  يزورما  ناسنا  حور  هب  لماع  ود  نیا 
تیوقت ار  ود  ره  هک  دنیبیم  نیا  رد  ار  دوخ  راک  حالص  یـسایس  ياهـشبنج  يهمه  تردق  نابحاص  دشاب ، هک  مادک  ره  دنکیم ؟ درخ  ار 

هک مود  فیرعت  رب  انب  ندمت  رگید  فرط  زا  دننزب ). نماد  ددرگیم ، مدرم  نایم  رتشیب  تباقر  بجوم  يوحن  هب  هک  ار  ياهزیگنا  ره  دننک و 
دوشیم روبجم  دوخ ، تاـیح  يهمادا  يارب  تسا ، ناـسنا  هک  مود  رـصنع  هب  هجوـت  نودـب  زاـیتما  تردـق و  ضحم  لیـصحت  زا  تستراـبع 

نیمات یناسک  هچ  ياهیراوگان  مالآ و  ار  تذل  نیا  لماوع  لاح  دربب . الاب  یناسنا  یگدنز  فده  دـح  ات  ار  یتسرپ  تذـل  ینعی  یتسینودـه 
ناوارف یلیخ  تیمها  ام ، نارود  رد  هتشذگ  تارابع  يهدنسیون  لاثما  دسریم  رظن  هب  تسین . حرطم  مود  يانعم  هب  ندمت  رد  درک ، دنهاوخ 

فتم نیا  رتدوز ، هچ  ره  یملع  قطنم  رظن  زا  دناهتفرگ . رارق  نانآ  هاگدید  رد  هک  دنهدیم  ییاهلولعم  هب 
لقن هب  انب  ناسنا ) دایـص  ار  ناسنا   ) دـنادیم و سباه  ساـموت  ناـسنا ) گرگ  ار  ناـسنا   ) هک دـنریگب  ار  اههفـسلف  نآ  غارـس  یتسیاـب  نارک 
دروم لیدـعت و  اهناسنا  عفن  هب  یتسیاـب  تازاـیتما  اهتردـق و   ) هک تقیقح  نیا  ندرک  تاـبثا  نداد و  ناـشن  اـب  دـنکیم و  یفرعم  تورنیاـه 

ياهعماج تفرـشیپ  یتسه و  تابثا  هار  رد  هک  یتازایتما  تردـق و  دـنناسرب . توبث  هب  ار  یناـسنا  یعقاو  تردـق  دـنریگب ) رارق  يرادربهرهب 
. دشابیم اراد  ار  یعمجهتسد  یگدنز  ییاناوت  هک  تسا  لسع  روبنز  نآ  زا  رتناوتان  دناشکیم ، يدوبان  هب  ار  عماوج  ياهناسنا  رگید  نیعم 
وا تسا ، تردق  لاکشا  زا  یلکش  ياراد  هک  دینک  ضرف  ار  يدرف  میریگب : رظن  رد  میناوتیم  مه  ار  يدرف  لاثم  بلطم ، نیا  حیـضوت  يارب 
وا تیدوـجوم  يهرئاد  هک  دـنکیم  روـصت  نینچ  رگید ، يدرف  ندرک  دوباـن  اـب  وا  دزاـسب . دوباـن  ار  رگید  يدرف  تردـق ، نآ  اـب  دـناوتیم 

نامه ياراد  هک  میریگیم  رظن  رد  ار  رگید  يدرف  دـناشوپیم . لمع  يهماـج  ار  دوخ  ياههتـساوخ  محازم  لـماع  نودـب  هتـشگ ، رتعیـسو 
يارب تایح  معط  هک  تقیقح  نیا  كرد  اب  درف  نیا  یلو  دربب ، نیب  زا  دنیبیم ، دوخ  محازم  رهاظ  هب  هک  ار  يدرف  دـناوتیم  تسا و  تردـق 

درف دوجو  اب  انمض  هک  نیا  كرد  اب  و  دشچیم . نتشیوخ  تایح  زا  دوخ  هک  دراد  ار  معط  نامه  شلباقم  فرط 
دوخ تیدوجوم  دـننام  ار  وا  تیدوجوم  يهجیتن  رد  دروآ ، دـهاوخ  تسد  هب  يرتشیب  قمعت  یگدرتسگ و  مه  نم  تیدوجوم  داعبا  لباقم ،
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، لاح دنکیم . یگدنز  يدرف  ود  تیدوجوم  اب  هتفر ، رتارف  دوخ  دودحم  یـصخش  یگدـنز  زا  روبزم ، درف  ضرف ، نیاربانب  اریز  دریذـپیم ،
اب هک  مود  درف  ای  تسا ، ناوتان  رگید  درف  تدوجوم  شریذپ  زا  هک  تسا  رتشیب  تردـق  ياراد  لوا  درف  دوشیم : حرطم  يدـج  لاوئـس  نیا 
زا یعیبط ، تردق  يهفاضا  هب  هک  تسا  يرتشیب  تردق  ياراد  مود  درف  اعطق  دنکیم ؟ یگدـنز  نآ ، دوجو  لمحت  لباقم و  فرط  شریذـپ 

نیاربانب دـناهتفر . نیب  زا  هدـمآ و  دوجو  هب  هتـشذگ  رد  هک  ییاهندـمت  لاح  تسا  روط  نیمه  تسا . رادروخرب  زین  یناـسنا  لاـمک  دـشر و 
يانعم هب  ندمت  هتـشادن ، ار  رگید  عماوج  یگدنز  لمحت  تردق  رگا  هتـشذگ  هناگ  کی  تسیب و  ياهندمت  زا  یندـمت  ره  تفگ : ناوتیم 

يدام و فادـها  دربشیپ  رد  هعماـج  ياـههورگ  دارفا و  يهمه  كارتشا  یلاـع و  طـباور  اـب  اـهناسنا  لکـشت   ) زا تستراـبع  هک  نآ  یقیقح 
ياهناسنا زا  يدودـحم  داعبا  نامز ، زا  یتدـم  هک  تسا  هدوب  يزایتما  تردـق و  لیـصحت  هکلب  هدوبن ، نکمم ) داعبا  يهمه  رد  نآ ، يونعم 

داعبا يهمه  رد  هعماج  يونعم  يدام و  فادـها   ) ندـمت حیحـص  فیرعت  زا  یئزج  هب  رظن  اب  اهنت  ام  تسا . هدومن  افوکـش  ار  دوخ  يهعماج 
سا نکمم )

زا هک  ار  یلماکت  لاـمک و  هداد  رییغت  يروحمناـسنا )  ) هب يروحمدوخ )  ) و یفدـهدوخ )  ) زا ار  ندـمت  رهاـظم  لـماوع و  میناوتیم  هک  ت 
ار تقیقح  نیا  اهندمت ، طوقـس  لاوز و  للع  يهرابرد  قیقد  رظن  اهندمت  طوقـس  یـساسا  تلع  میزاسب . لوصو  لباق  میراد ، راظتنا  اهندمت 
ای یتسین ) وت   ) سپ متـسه ) نم   ) یفنم لصا  نیمه  زا  طوقـس  لاوز و  للع  يهمه  نایم  رد  یـساسا  تلع  هک  تسا  هتخاـس  نشور  اـم  يارب 

یتـسه و  ) هک درادـن  دوجو  نیا  زج  ییاـنعم  چـیه  ملظ  يارب  و  تسا . هدـش  یـشان  مهاوخب ) ار  نآ  نم  هک  تسنیا  رب  طورـشم  وت  یتـسه  )
عماوج و يدوبان  انف و  تلع  نیرتیـساسا  دیجم  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  مهاوخیم )!! نم  هک  دـنک  ادـیپ  تیمـسر  یعقوم  وت  ياههتـساوخ 
ذا مهاوعد  ناک  امف  نولئاق . مه  وا  اتایب  انـساب  اهئاجف  اهانکلها  هیرق  نم  مک  و  هنومن : ناونع  هب  تسا . هدرک  یفرعم  يدعت  ملظ و  ار  اهندمت 
لاح رد  هک  یعقوم  ای  هاگنابـش  میداتـسرف . هک  یئالب  میتخاس ، دوبان  ار  اهنآ  هک  یعماوج  اسب  و   ) نیملاظ انک  انا  اولاـق  نا  ـالا  انـساب  مهئاـج 

ناراکمتـس ام  هک  دنتـشادن  نیا  زج  ینخـس  تفرگارف ، ار  نانآ  ام  يالب  هک  ماگنه  نآ  رد  تشگ ، دراو  نانآ  رب  دندوب  رگیدـکی  اب  وگتفگ 
رقلا یکلهم  انک  ام  و  دیامنیم : رصحنم  ملظ  رد  ار  اهندمت  عماوج و  يدوبان  تلع  ریز  يهیآ  رد  میدوب )

نم نورقلا  انکلها  دـقل  و  دـندوب ) ناراکمتـس  عماوج  نآ  مدرم  هکنیا  رگم  میدوبن  عماوج  يهدـننک  كاله  اـم  و   ) نوملاـظ اـهلها  ـالا و  ي 
هیرق نم  نیاکف  میدومن ) دوبان  دندرک ، متس  هکنآ  تهج  هب  امـش  زا  شیپ  نورق  هاگرذگ  رد  ار  یعماوج  عطق  روط  هب  ام   ) اوملظ امل  مکلبق 

ترابع ملظ  يانعم  هک  دننکیم  نامگ  ناحولهداس  زا  یـضعب  میتخاس ) كاله  دـندوب  راکمتـس  هک  ار  یعماوج  اسب   ) هملاظ یهف  اهانکلها 
زا تسا  ترابع  ملظ  هکنیا  ای  دـشابیم . مولظم  هدـش  هتـشک  ملاظ و  يهدنـشک  تروص  نیا  رد  ناسنا . دـنچ  ای  کـی  يدـمع  لـتق  زا  تسا 

يدـعت کی  ملظ  هک  دـننکیم  لایخ  نانیا  یلک  روط  هب  و  دوخ . جـنرتسد  لوصحم  زا  شاعم و  زا  هعماج  کی  ای  درف  کی  نتخاـس  مورحم 
یتروص رد  دشاب . هدوب  مدرم  يهمه  ترفن  دروم  يدعت  نآ  هک  يروط  هب  تسا ، هعماج  کی  ای  درف  کی  تیثیح  ناج و  لام و  هب  راکـشآ 

تسترابع دنیوگیم ، متـس  ار  نآ  یـسراف  هب  هک  ملظ  يانعم  تسا . روبزم  ياههدیدپ  زا  رتهدرتسگ  رتساسح و  هداعلاقوف  ملظ  عوضوم  هک 
يدعت نیرتمک  هزاجا  - 2 تسا . نتـشیوخ  رب  ملظ  نادجو  يادن  رب  يدعت  نیرتمک  - 1 نیاربانب : لوقعم ) تایح   ) یعقاو نوناق  هب  يدـعت  زا 

هب - 4 تسا . ملظ  اهناسنا  شالت  لوصحم  تیلاعف و  راـک و  شزرا  زا  نتـساک  - 3 تسا . نتـشیوخ  رب  ملظ  دوخ ، قـح  رب  نارگید  فرط  زا 
وجو

تیاضر و لامک  رد  مولظم  هچ  رگا  تسا ، ملظ  دـیامنب ، دوخ  تیلاعف  راک و  قح  زا  رظن  فرـص  هب  راداو  ار  ناـسنا  هک  یطیارـش  ندروآ  د 
هچ رگا  نارگید  يدازآ  اب  تمحازم  - 6 تسا . ملظ  نارگید  رد  يرکف  دوکر  لماوع  ناقفخ و  داجیا  - 5 درگنب . طیارش  نآ  هب  یلاحشوخ 
هب فیرحت  ای  هتفرگ  رارق  تمحازم  دروم  شیدازآ  هک  دـشاب  هارمه  یـسک  نامه  تیاـضر  لیـصحت  يدازآ و  ياـنعم  نتخاـس  فرحنم  اـب 

یلیمحت و تارکفت  اـی  اـهالاک و  يهضرع  يارب  مدرم  رد  یعونـصم  ياـهاضاقت  داـجیا  - 7 تسا . ملظ  تسا ، هدش  دـنیاشوخ  ياههدـیدپ 
نداد رارق  نیرتیو  - 9 تسا . مللظ  هناهاوخدوخ  ياههتـساوخ  لیمحت  يارب  مدرم  تاساسحا  تارکفت و  اب  يزاب  - 8 تسا . ملظ  شزرایب ،
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تیریدم يارب  دوخ  ندرک  هضرع  - 10 تسا . ملظ  تسا و  اهناسنا  تیـصخش  رب  يدـعت  دوخ ، بناجبقح  يهفایق  شیامن  يارب  مدرم  نهذ 
تردق و ندرک  لامیاپ  - 11 تسا . هعماج  رب  ملظ  يدعت و  یهاوخدوخ  یتسرپ و  تذـل  سوه و  يوه و  هب  طلـست  نودـب  هعماج  یـسایس 

ناشهار رـس  زا  یگنـس  دهدب و  لیلقت  ار  نانآ  ياهیراوگان  مالآ و  دنک و  نامرد  ار  مدرم  ياهدرد  دناوتیم  هدـمآ و  تسد  هب  هک  يزایتما 
تردق و نآ  هکنیا  هب  دسر  هچ  تسا ، اهناسنا  رب  ملظ  نیرتدـب  دروآ ، دوجو  هب  ار  مدرم  يونعم  ای  يدام  یگدـنز  يدوبهب  لماع  و  درادرب ،

تروص س هب  ار  زایتما 
تسا نوناق  قباطم  راتفر  تلادع  يانعم  تسا . ملظ  تلادع ، دض  موهفم  یلک  روط  هب  ددرگ . اقب  رد  عزانت  نادیم  زاتهکی  دروآ و  رد  یحال 

ملظ دشاب ، هک  یلکش  ره  هب  نوناق  نآ  زا  فارحنا  تسا ، یمومع  يانعم  هب  نوناق  لومشم  اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  نوئـش  يهمه  نوچ  و 
رکذـتم ار  اهنآ  زا  ییاههنومن  اهنت  ام  هک  ملظ  عاونا  زا  کی  ره  ندـمت  کی  ای  هعماـج  کـی  نتخاـس  دوباـن  يارب  تسا . زواـجت  يدـعت و  و 

رفک اب  هعماج  يهرادا   ) ملظلا عم  مودیال  رفکلا و  عم  مودی  کلملا  دیوگیم : هک  تسا  هدش  لقن  نایاوشیپ  زا  یتیاور  تسا . یفاک  میدـش ،
دهاوخ دزـشوگ  ار  ملظ  جیاتن  هدنیآ  ياههبطخ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسین .) ریذپناکما  ملظ  اب  یلو  دشاب ، هتـشاد  ماود  دـناوتیم 
تخانش يهرابرد  رگاشامت  مه  میرگیزاب  مه  اهندمت ، لیلحت  ریسفت و  تخانش و  رد  ام  یسانشندمت  یفسلف  لوصا  تخانش  ینابم  دومرف .

، تسا هدوب  رثوم  الماک  هتخاس  شیپ  یتدیقع  یبتکم و  ياههاگدید  تاصتخم  اهگنهرف ، اهندمت و  رگید  تخانـش  دـننام  یمالـسا ، ندـمت 
یتاذنورد و لماوع  هب  دنتـسم  هک  اهندـمت  لیلحت  ریـسفت و  كرد و  رد  ار  دـیاقع  اههشیدـنا و  يزیمآگـنر  اـم  رگا  دـسریم  رظن  هب  اذـل 

خیرات يرگنخیرات و  زا  تیمهااب  عوضوم  نیا  يهرابرد  ام  تاقیقحت  میریگب ، هدیدان  تسا ، یتاذنورب 
خیرات رد  نوبیگ  تاقیقحت  هرابرد  دـهتیاو  ثرون  درفلآ  هک  ار  هلمج  نیا  درک . دـهاوخن  زواجت  دوخ  یـصخش  ياـهنامرآ  زاربا  يراـگن و 

رب مهدزون  نرق  کـنیع  یلو  تسا ، هداد  ماـجنا  یهجوت  لـباق  تاـقیقحت  مر  يروطارپـما  يـالتعا  طوقـس و  يهراـبرد  نوبیگ  : ) دـیوگیم
و دوخ ) يارب  دادـیور  یئیـش و   ) کـیکفت ناـیب  رد  داد . میمعت  یـسانشناسنا  یـسانشناهج و  رد  تاـقیقحت  بلغا  رب  ناوتیم  شنامـشچ )
هک ياهلمج  نیرتاسر  نیرتابیز و  زا  یکی  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  وا  زا  شیپ  دیاش  یباراف و  نامز  زا  هک  ام ) يارب  دادیور  یئیش و  )
مه میرگیزاب  مه  دوجو ، گرزب  همانشیامن  رد  ام  : ) تسا هدرک  لقن  هستوئال  زا  یکرامناد  نادکیزیف  رهوی  زلین  هک  تسنامه  میراد ، غارس 
زا هک  ار  لصا  نیا  دیاب  تسا ، تیمها  ياراد  هداعلاقوف  ام  ياهتفرعم  یتایزرا  يارب  تفگ : ناوتیم  هک  لصا  نیا  حیضوت  يارب  رگاشامت .)

ار ریز  ینابم  تسخن  لـصا  نیا  ندـش  نشور  يارب  اـم  میهدـب . رارق  حورـشم  ثحب  دروم  دراد ، تیمها  هداـعلاقوف  یـسانش ) تفرعم   ) رظن
ءایـشا و تیعقاو  هک  اهتـسیلآهدیا  فالخ  هب  دراد ، دوجو  ام  لقعت  كرد و  زا  رظن  عطق  اب  اهدادـیور  ءایـشا و  تیعقاو  - 1 مینکیم : حرطم 

ئسم نیا  دننکیم . یقلت  لقعت  كرد و  ار  تیعقاو  دوجو  كالم  ای  دننادیم و  لقعت  كرد و  لولعم  ای  ار  اهدادیور 
اب اهدادیور  ءایشا و  تیعقاو  هک  ار  هلئسم  نیا  اهنت  میرادن ، ثحابم  نآ  اب  يراک  ثحب  نیا  رد  ام  تسا . هدش  حرطم  هفـسلف  رد  احورـشم  هل 
هک دراد  دوجو  يریگعضوم  يرگیزاب و  زا  یعون  - 2 میریذپیم . لصا  نیرتیـساسا  ناونع  هب  دراد ، دوجو  ام  لقعت  كرد و  زا  رظن  عطق 

تفرعم رد  اـم  یلـصا  يهتـساوخ  یتـسه 3 - ناـهج  رد  اـم  يریگفدــه  كرد و  لـماوع  زا  تستراـبع  نآ  تـسین و  باـنتجا  لـباق  زگره 
زا یتلاخد  نیرتمک  و  میروایب ، تسد  هب  دنتـسه  هک  نانچنآ  ار  ءایـشا  تفرعم  میهاوخیم  يدج  روط  هب  اهناسنا  ام  ینعی  تسا ، يرگاشامت 
ای ناتساب  ناریا  ندمت  الثم  میهاوخیم  ام  ینعی  دریگن . تروص  دنکیم  اهنم  نآ  زا  ای  هفاضا  تیعقاو  رب  هک  یتاذنورد  یتاذنورب و  لماوع 

، میـسانشب ضحم  یکیزیف  رظن  زا  ار  رون  میهاوخب  هکنیا  دـننام  تسرد  دناهتـشاد ، تیعقاو  هک  ناـنچنآ  ار  سنازیب  ندـمت  اـی  رـصم ، ندـمت 
يهرابرد هک  يدـیاقع  ناهنامرآ  نداد  تلاخد  اب  هن  دـنکیم و  ءاضتقا  نارود  نیا  رد  ام  صاـخ  يریگعضوم  هک  ناـنچنآ  هن  مینک ، كرد 

يارب هدومن  کیکفت  رگیدکی  زا  ار  تقوم  ياهدادیور  تباث و  لوصا  هنانیبعقاو  تفایرد  نیا  زا  سپ  و  میراد ، نآ  یگدنز  زرط  عامتجا و 
يهیحان زا  ام  يهتساوخ  نیا  - 4 میئامن . يرادربهرهب  هدنزاس  هتباث و  لوصا  زا  هعماج  یلماکت  تایح  دربشیپ 

يرـشب تعیبط  يهرابرد  هک  ققحم  نآ  یتاذنورد ، لاثم  ناونع  هب  دریگیم . رارق  تیدودـحم  ضرعم  رد  ینورب  ینورد و  لـماوع  عون  ود 
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، دراذگب رانک  اهندمت  تخانـش  لیلحت و  ریـسفت و  رد  دوخ  ناگدید  زا  ار  کنیع  نیا  دناوتیمن  دیدرت  نودب  یلوایکام  دننام  تسا ، نیبدب 
، تفرگ دـهاوخ  دوخ  لـیالد  زا  هک  ار  یجیاـتن  تسا ، يرـشب  تعیبط  هب  نیبشوخ  دـنادیم و  وکین  ار  يرـشب  تعیبـط  هک  یـسک  سکعلاـب 

یگدنز نآ  رد  اهندمت  يهدننکیـسررب  هک  یعامتجا  یگنوگچ  دننام  یتاذنورب ، لماع  لاثم  و  دوب . دهاوخ  نیبدـب  ققحم  جـیاتن  فلاخم 
هناهاگآان ای  هناهاگآ  دهاوخن ، هچ  دـهاوخب و  هچ  يرـشب  تفرعم  هک  تسا  نینچ  تسا ، قوف  لصا  هس  يهجیتن  هک  لصا  نیا  - 5 دنکیم .

ءایـشا و تخانـش  رد  ینورب  ینورد و  لـماوع  تلاـخد  زا  تسا  تراـبع  هـک  يرگیزاـب  - 6 دـشابیم . يرگاـشامت  يرگیزاـب و  زا  یبیکرت 
ماسجا ندید  کچوک  دننام  ددرگیم ، یشان  تعیبط  ربج  زا  هک  ییاهیرگیزاب  مکی  تمسق  ددرگیم : میسقت  مهم  تمسق  ود  هب  اهدادیور 

عیرس تکرح  لاح  رد  ياهخاش  هس  دراد  تیعقاو  هک  هچنآ  هکنیا  اب  عیرـس ، تکرح  لاح  رد  یقرب  يهکنپ  ندومن  هریاد  و  رود ، تفاسم  زا 
فالتخا و نآ  نارظان ، نوگانوگ  ياهتیعقوم  هب  هجوت  اب  اما  دـنهدیم ، هجیتن  ار  داضتم  فلتخم و  ياهتفرعم  هچ  رگا  اـهیرگیزاب  نیا  تسا .

ضت
زا تیعقاو  نوگانوگ  ياههرهچ  تخانش  يارب  هلیسو  نیرتهب  هکلب  دنشابیمن ، اهناسنا  تایح  تفرعم و  رب  رضم  محازت  هدنـشک و  اهنت  هن  دا 

هتفریذپ ار  اهنآ  رظان  هک  ياهتخاس  شیپ  لوصا  اهنامرآ و  اههتساوخ و  زا  هک  تسا  ییاهیرگیزاب  مود  تمسق  دشابیم . عونتم  ياههاگدید 
نیا زا  يرادـقم  اب  ام  هک  تسا  مزـال  تسا . نوگاـنوگ  لـماوع  هب  دنتـسم  اـهیریگعضوم  اـهیرگیزاب و  عون  نیا  دریگیم . همـشچرس  تسا ،
ینیع تایعقاو  اب  ساـمت  نودـب  یمدآ  تاذ  هک  تسین  نآ  یتاذنورد  زا  دوصقم  یتاذنورد : تاـهیجوت  مکی  لـماع  میوش : انـشآ  لـماوع 

دوـصقم هکلب  تـسین  هناـعطاق  ياهژیو  يریگعـضوم  هنوـگ  چـیه  ياراد  یمدآ  تاذ  تـیعقاو  اریز  دریگیم ، دوـخ  رب  یـصوصخم  عـضوم 
تیوقت نامز و  تشذـگ  اب  هتـشاد و  نورد  رد  ار  نآ  شریذـپ  دادعتـسا  هک  تسا  نورد  رد  ینیع  ناهج  زا  ییاههدـیدپ  یجیردـت  بوسر 

هب دـنکیم  هیجوت  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  ار  رظان  صخـش  هدـمآ ، رد  لاعف  لماع  تروص  هب  رگید ، تایـضتقم  طیارـش و  يهلیـسو  هب  نتفای 
ياهدادـیور ناـیرج و  رد  دـنکیم ، هولج  تیمهااـب  وا  يارب  تذـل  يهدـیدپ  یناوج  نارود  رد  هک  مینک  ضرف  ار  یـصخش  لاـثم : ناوـنع 

لوصا باتک  تامدـقم  دوشیم ، انـشآ  روکیپا  يهفـسلف  اب  دـنکیم  هک  یتاعلاطم  رد  دریگیمارف ، ار  وا  نوماریپ  تذـل  لماوع  نوگاـنوگ ،
یناوق

نورد رد  یئوج  تذل  يهدیدپ  اجیردت  دیامنیم . لاغـشا  ار  وا  یناور  حوطـس  دراد  یحورـشم  ثحب  ملا  تذل و  يهرابرد  هک  مه  ماتنب  ن 
هب و  دریگیم . تسد  هب  یلمع  یتفرعم و  دعب  ود  ره  رد  ار  تیـصخش  یهدنامرف  هک  دنکیم  ادیپ  تدش  يردق  هب  یهاگ  ضورفم  صخش 
هب ار  یئوج  تذل  ياههدیدپ  اهندمت  ریسفت  رد  اهنت  هن  یـصخش  نینچ  هک  تسا  ملـسم  دوشیم . راک  هب  تسد  سوملمریغ  ای  سوملم  روط 

یئوـجدوس و تسا  نینچمه  دوـمن . دـهاوخ  ریـسفت  هدـیدپ  نیمه  اـب  ار  یمدآ  تعیبـط  هـکلب  درک ، دـهاوخ  یفرعم  یـساسا  لـماع  ناوـنع 
ار نآ  زگره  هک  تسا  هدز  ود  نآ  نامـشچ  هب  ار  یـصاخ  کنیع  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  یلوایکام  سباه و  ساموت  لاثما  هک  یهاوخدوخ 

دننام دنکیم ، ضوع  ار  ناشریسم  دریگیم و  ار  نارکفتم  هار  رـس  یهاگ  هک  ياهدشن  هبـساحم  ياهدماشیپ  رگم  تشاذگ ، دنهاوخن  رانک 
یفسلف ياهشنیب  رد  یصوصخم  تفارظ  شمرن و  درک و  ادیپ  ووود  دتولک  هب  هک  یقشع  تهج  هب  تنک  تسوگوا  هک  یفـسلف  ریـسم  رییغت 
يدیاقع اههدیا و  عامتجا  طیحم و  زا  شریذپ  مود  لماع  نانیا . لاثما  اههد  يونزغ و  یئانس  میکح  ریسم  رییغت  نینچمه  دروآ . دوجو  هب  وا 

دوخ يهطلس  تحت  ار  هعماج  دارفا  الومعم  تسا ، تاذ  نورد  ياهدومن  زا  هک  دیاقع  اههدیا و  نیا  تسا ، هتفرگارف  ار  ياهعماج  ياضف  هک 
دریگیم و

رگا هکلب  تسین ، موکحم  قلطم  روط  هب  لماع  نیا  هتبلا  دراذـگیم . ریثات  دارفا  لـمع  تفرعم و  رد  سوملمریغ  سوملم و  لکـش  ود  ره  رد 
یئوـجعقاو و هب  يررـض  اـهنت  هن  هرخـالاب  دریگن ، رظاـن  زا  ار  ندیـشیدنا  تـسرد  تردـق  و  دوـشن ، دـیدشت  يراذـگهیام و  رظاـن  فرط  زا 

دوجو لقادـح  ات  يریگعضوم  يرگیزاب و  لیلقت  ای  ندرب  نیب  زا  يارب  یهار  ایآ  - 6 دشابیم . مه  هدنزاس  دیفم و  هکلب  دنزیمن ، یبایعقاو 
تمسق ود  هب  ار  اهیرگیزاب  هک  یعقوم  نیشیپ  ثحبم  رد  تخاس ؟ راومه  همه  ياپ  شیپ  ناوتیم  ار  هار  نآ  دراد  دوجو  رگا  و  هن ؟ ای  دراد ،
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وا ياـهیریگعضوم  ناـسنا و  تعیبط  ربج  زا  یـشان  هک  ییاـهیرگیزاب  زا  تستراـبع  لوا  تمـسق  هک  میدرک  هظحـالم  میدرک ، میـسقت  مهم 
ار اهنآ  ینیع  ناهج  رد  رظاـن  هک  ياهتخاـس  شیپ  لوصا  اـهنامرآ و  اههتـساوخ و  زا  یـشان  ياـهیرگیزاب  زا  تستراـبع  مود  تمـسق  تسا .

میریگب رظن  رد  ار  یهار  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  تمـسق  ود  زا  کی  ره  يارب  میناوتیم  ایآ  میـسقت ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا . هتفریذـپ 
لقادـح ای  دـشاب و  هدوب  تایعقاو  دوخ  تفایرد  يرگاشامت و  ضحم  لوصحم  اـم  تفرعم  دربب و  نیب  زا  ار  اـم  ياـهیرگیزاب  اـی  دـناوتب  هک 

نیا هتبلا  تعیبط  ربج  زا  یشان  يرگیزاب  لیلقت  ای  ندرب  نیب  زا  هار  دهدب ؟ لیلقت  لقادح  ات  ار  ام  ياهیرگیزاب 
یحالطصا يربج  يریگعضوم  يرگیزاب و  میناوتیمن  ار  تیعقاو  کی  يهرابرد  ینادان  هک  میرادب  رود  رظن  زا  دیابن  ار  يرورض  يهمدقم 

اب یـسامت  لهاج  ناسنا  اریز  دـشاب ، هدوب  دنتـسم  يربج  تامدـقم  هب  تسا  نکمم  لهج  عقوم  رد  تایعقاو  ندـش  هدیـشوپ  هچ  رگا  میمانب .
ای ندرب  نیب  زا  هار  اما  دـشاب . هدوب  رادروخرب  تیعقاو  يهرابرد  يرگیزاب  يرگاـشامت و  يهطبار  زا  دـناوتب  اـت  تسا ، هدرکن  رارقرب  تیعقاو 

ساوح میظنت  ندیشیدنا و  تسرد  لوصا  تاعارم  ینهذ و  لماوع  نتخادنا  راک  هب  هک  تسا  ملـسم  تعیبط ، ربج  زا  یـشان  يرگیزاب  لیلقت 
هب اب  الثم  تشاد . دـهاوخ  یناوارف  رثا  يرگیزاب  لیلقت  رد  نوگانوگ ، ياهیریگعضوم  زا  ءایـشا  اب  سامت  زا  يرادربهرهب  حیحـصت  یعیبط و 

، هدومن دیرجت  تامهوت  نداد  تلاخد  نودب  رتشیب و  تقد  اب  ار  تایلک  دادـعا و  ناوتیم  زغم  رد  حیحـص  يدـیرجت  تیلاعف  نتخادـنا  راک 
صیخـشت اهرنه و  يهدـنروآدوجو  هب  لماوع  يهرابرد  تامولعم  شیازفا  اب  میناوتیم  اـم  میهدـب . رارق  هدافتـسا  دروم  یملع  ياـهراک  رد 

تـسد هب  رگید  فرط  زا  میهاکب . هجوت  لباق  دـح  ات  روبزم  عوضوم  ود  يهرابرد  دوخ  ياهیرگیزاب  زا  یئابیز ، يرنه و  یقیقح  ياـهدومن 
تاصتخم دنزاسب و  كرد  لباق  ام  يارب  ار  تایعقاو  زا  يرتشیب  داعبا  دنناوتیم  هک  یلئاسو  میظنت  ندروآ و 

پوکسورکیم و دننام  میروایب . تسد  هب  صاخ  يریگعضوم  زا  یشان  يرگیزاب  لیلقت  رد  يرتشیب  تیقفوم  دننک ، ءاغلا  ار  ام  يریگعضوم 
دهاوخ ام  بیصن  تایعقاو  داعبا  اب  يرتحیحص  یئانـشآ  نوگانوگ  ياهتیعقوم  رد  ءایـشا  ینیع  بطق  میظنت  هلمج  نآ  زا  هریغ . پوکـسلت و 

کلذ و ریغ  بآ و  اب  سامت  رد  كاخ ، ریز  ندـنام  رد  بوذ ، لاـح  رد  نوگاـنوگ ، ياـهترارح  رد  امرـس  رد  نهآ  يهعلاـطم  دـننام  درک .
ياهفرـصت نینچمه  نوگانوگ . طاقن  رگید  زا  ماسجا  ياشامت  اهنآ و  ندـید  رود  زا  ماـسجا و  ندـید  کـیدزن  زا  دـننام  رظاـن  بطق  میظنت 

اب ام  مینک . ادـیپ  يرتشیب  یئانـشآ  اهتیعقاو  رد  هدوجوم  تاناکما  اهدادعتـسا و  اب  میناوتیم  اهنآ  يهجیتن  رد  هک  ینیع  ياـهتیعقاو  رد  عونتم 
یملع و شور  چـیه  میهاکب و  تایعقاو  تخانـش  رد  دوخ  ياهیرگیزاب  يریگعضوم و  تلاخد  زا  يدایز  دودـح  ات  میناوتیم  اـهتیلاعف  نیا 

دیآیم شیپ  هلئـسم  نیا  نونکا  دوش . رکنم  دـناوتیمن  ار  تفرعم  رد  يریگعضوم  تاصتخم  لیلقت  رد  ار  اـهتیلاعف  نیا  ریثاـت  یبتکم  شنیب 
تیاـفک اـم  ياـهیریگعضوم  زا  یتلاـخد  نیرتمک  نودـب  اـهتیعقاو  داـعبا  يهمه  تخانـش  ندروآ  تسد  هب  يارب  اـهتیلاعف  همه  نیا  اـیآ  هک 

من ددرم  میروآیم ، تسد  هب  هک  ییاهتفرعم  يهرابرد  ار  ام  هکنیا  نودب  تسا  یفنم  هلئسم  نیا  خساپ  هن ؟ ای  دنکیم ،
تایــصوصخ ساوـح و  ناـمتخاس  میناوـتیمن  اــم  هـچ  رگا  هـکنیا  حیــضوت  درواــیب . دوـجو  هـب  اــهتفرعم ، ندوـب  یقطنم  رد  یلزلزت  هدو 

اهتیعقاو يهمه  هدننک ، كرد  بطق  زا  یتلاخد  نیرتمک  نودب  هک  میروایب  تسد  هب  یتردـق  هتـشاذگ و  رانک  یلک  هب  ار  زغم  کیژولویزیف 
هتخاس ام  تفرعم  شرتسگ  کمک و  يارب  هک  ار  یلئاسو  يهژیو  تاـصتخم  میناوتیمن  هچ  رگا  نینچمه  میـسانشب و  طیارـش  يهمه  رد  ار 

سکعنم شریذـپ و  رد  هویج  نوگاـنوگ و  تازلف  مشپ و  هوـیج و  بآ و  بوـچ و  نهآ و  صتخم  دـننام  مینک ، بلـس  اـهنآ  زا  دـنوشیم ،
دعب ود  رد  ار  ام  یگدـنز  دوخ ، یقطنم  تامدـقم  لماوع و  اب  اـم  ینیبناـهج  ياـهتفرعم  یملع و  شور  لاـح  نیا  اـب  ترارح ، رثا  نتخاـس 

يهراـبرد اـم  ياـهتفرعم  هک  ار  یلک  لـصا  نیا  هراومه  رظنبحاـص  نارکفتم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنریگیم . هدـهع  هب  یلمع  یملع و 
تـسد هب  ياهناهب  اهتـسیلآهدیا  دیابن  دروم  نیا  رد  اذـل  دـناهتفریذپ ، یلک  لصا  کی  ناونع  هب  دنـشاب ، هدوب  قلطم  دـنناوتیمن  ینیع  ناهج 

ناهج  ) كرد مدع  زا  هک  تسا  هناحولهداس  فرح  کی  نیا  اریز  دنشابیم ، هدننک  كرد  بطق  عبات  اهتیعقاو  نیاربانب ، هک  دنیوگب  هدروآ ،
دوجو اهتیعقاو  كرد  يارب  اهناسنا  يهمه  داهن  رد  هک  نازوس  یگنشت  نآ  هکنیا  يهفاضا  هب  ددرگیم . یشان  دراد ) قرف  ناهج  یئاسانش  اب 

اد
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میوشیم یمظعم  هاگراک  دراو  هک  یتقو  الثم  ددرگ . عابـشا  دناوتیم  اهناسنا ، يهمه  نایم  كرتشم  الماک  نیناوق  لوصا و  هب  هجوت  اب  در ،
نآ زا  کی  ره  راک  يهجیتن  راک و  زرط  زا  هکنیا  اب  دـننکیم ، راک  مظنم  لاح  نیع  رد  نوگانوگ ، ياهتیلاعف  اب  نیـشام  اههد  هک  مینیبیم  و 

ياهعومجم رد  رگیدـکی  اب  اهنآ  طباور  نیـشام و  يازجا  يهمه  هک  میاهدرک  كرد  ار  یلک  لـصا  نیا  میرادـن ، حورـشم  عـالطا  اهنیـشام 
یلک لصا  نیا  شریذپ  رگا  دنروآیم . دوجو  هب  ار  یئاهلوصحم  ای  لوصحم  دناهداتفا ، راک  هب  لقاع  یئاهناسنا  يهلیسو  هب  هک  هتفای  لکشت 

. تسا ضحم  يرگاـشامت  لوـلعم  نآ  شریذـپ  رگا  دـنکرتشم و  يریگعـضوم  نیا  رد  اـهناسنا  يهمه  تسا ، صاـخ  يریگعـضوم  لوـلعم 
اهندـمت يزیریپ  تخانـش  رد  لوصا  یـساسا  ياههیاپ  ناونع  هب  كرتشم  لوصا  عون  ود  دـنرادروخرب . يرگاـشامت  نیا  زا  اـهناسنا  يهمه 

، یناسنا مولع  نارظنبحاص  ناسانـش و  تسیز  يهمه  رظن  قافتا  هب  تایح  یهاوخدوخ  طورـشم ) ریغ   ) مکی لـصا  لوا  عون  دـنراد : ناـیرج 
هک تسیاهدـیدپ  تایح  تسا . ریذـپان  ءانثتـسا  یلک و  لصا  کی  یعمج  لکـشت  لاح  رد  هچ  يدرف و  تروص  رد  هچ  تاـیح  یهاوخدوخ 
یتارابع گ اب  لصا  نیا  تسا . نآ  تاصتخم  نیرتزراب  دوخ  ياقب  محازم  لماع  هنوگ  ره  عفد  دوخ و  يهمادا  لماوع  بلج  يارب  وپاکت 

ام تایح .) ياقب  تسارح و  هار  رد  وپاکت  (، ) نتشاد دوخ  (، ) یعیبط یهاوخدوخ  (، ) تاذ بح  (، ) تاذ تنایص  : ) ددرگیم حرطم  نوگانو 
لماـع هک   ) یفنم یهاوخدوخ  - 2 لوقعم ) یهاوخدوخ   ) تبثم یهاوـخدوخ  - 1 مینکیم : میـسقت  مهم  تمـسق  ود  رب  ار  یهاوـخدوخ  نیا 

تیمکاح تشگ . دـهاوخ  نشور  اجیردـت  ثحبم  نیا  رد  یهاوخدوخ  عون  ود  نیا  لـماوع  صاوخ و  دـنارورپیم ) دوخ  رد  ار  دوخ  لاوز 
رد زونه  دـیآیم ، دوجو  هب  یلماع  هچ  زا  هنوگچ و  تسا ، یمومع  الماک  يهبرجت  لوصحم  هدـهاشم و  دروم  هک  یهاوخدوخ  لصا  قلطم 

یفـسلف و ياـهبتکم  ناـیم  يزرم  رد  اـبلاغ  روبزم  يهدـیدپ  نیا  يهراـبرد  ضحم  یملع  ریـسفت  تسا ، روهطوغ  يداـیز  ياههیـضرف  ناـیم 
، نوگانوگ ياهدادعتـسا  تیدودحم  تهج  هب  ناسنا ، ریغ  نارادـناج  رد  لیـصا  الماک  يهدـیدپ  نیا  دریگیم . تروص  یملع  ياههیـضرف 

اهنت یلماکت . تاصتخم  ریاس  هن  یندمت و  هن  دراد و  یگنهرف  هن  تاناویح  يایند  اذـل  تسا . یکدـنا  داعبا  رد  نآ  تیلاعف  دودـحم و  رایـسب 
دوـخ عوـنمه  دارفا  اـب  هطبار  تعیبـط و  رد  شواـک  هب  حور ، ناور و  هب  یعیبـط  دوـخ  دـشر  ناـکما  زغم  نتـشاد  تهج  هب  هک  تسا  ناـسنا 

نیا هجیتن  رد  دروآیم . دوجو  هب  ار  اهگنهرف  زا  یعاونا  اهندـمت و  هجیتن  رد  دـنارتسگیم و  ار  دوخ  ناور  زغم و  زا  یعونتم  داعبا  هتخادرپ ،
تاطابترا اهشواک و 

یهاوخدوخ اهتیلاعف ، نآ  وریپ  رد  الومعم  هکلب  دهدیمن ، تسد  زا  اهنت  هن  تسا ، یهاوخدوخ )  ) هک ار  تایح  یساسا  تیـصاخ  هنازاتـشیپ ،
ياهنامرآ یعامتجا و  یطیحم و  لماوع  یهاوخرادتقا ، عونت و  هعسوت و  هاگرذگ  رد  دنکیم . ادیپ  يرتدایز  عونت  تردق و  تعسو و  زین  و 

يارب دـنریگیم . هدـهع  هب  ار  یـساسا  شقن  یهاوخدوخ  يهدـیدپ  هیجوت  رد  اهناسنا ، یناور  يزغم و  ياههقراب  عامتجا و  رد  هدـش  تیبثت 
يارب ـالاو  ياهفدـه  دناهتـسناوت  هدومن و  حرطم  ناـنآ  يارب  ار  دوـخ  زج  ياـهناسنا  هدـمآ و  دوـجوب  یئاهیرایـشه  اـهیهاگآ و  هک  یناـسک 

هب ار  اهناسنا  یلک  تایح  معط  دریگیم و  شیپ  ار  تبثم  ریـسم  دـشر ، لحارم  یجیردـت  یطاب  ناـنآ  یهاوخدوخ  دـنیامن ، روصت  یگدـنز 
هب الاو  ياهفدـه  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  نانآ  هتخاس و  شریذـپ  لباق  نانآ  يارب  ار  رتالاو  ياهفدـه  يارب  وپاکت  شزرا  دـناشچیم و  نانآ 

دهعت ار  دوخ  تفرشیپ  يانبم  تبثم  یهاوخدوخ  نیا  دوشیم . هدیمان  زین  لوقعم  یهاوخدوخ  تبثم ، یهاوخدوخ  نیا  دنکیم . راداو  وپاکت 
رـصانع نارگید ، رد  هچ  دوخ و  رد  هچ  ار  رمثم  تفرعم  روراب و  يدازآ  تلادع و  هتخاس ، راوتـسا  دهعت  نآ  ربارب  رد  تیلوئـسم  ساسحا  و 

لیکشت ار  ریگمشچ  تیرثکا  هنافساتم  هک  ار  رگید  یعون  اهناسنا ، عون  نیا  لباقم  رد  دنکیم . یقلت  دوخ  تایح  یساسا 
و دـننکیم . مادختـسا  یعیبط  دوخ  مروت  هار  رد  ار  نآ  لاـعف  كرحترپ و  ياهدادعتـسا  يهمه  تاـیح و  دوخ  هک  دـید  ناوتیم  دـهدیم ،
تاـیح و دوـخ  هدـش ، راـک  هب  تسد  دـناهدومنن ، نآ  لوـقعم  هیجوـت  ریـسفت و  يارب  یـششوک  هک  مدرم  نیا  یعیبـطدوخ  تفگ : ناوـتیم 

يدصقم ریسم و  ادبم و  هدشن  هیجوت  یعیبط  دوخ  نیا  دنزاسیم . کلهتسم  یعیبط  دوخ  مروت  ریـسم  رد  ار  نآ  عونتم  لاعف و  ياهدادعتـسا 
يهمه دوخ  مروت  شیازفا  يارب  دـنریگب ، رارق  نآ  رادـتقا  يهطلـس  تحت  یتسه  ناهج  ربارب  اـهدرایلیم  رگا  دسانـشیمن ، يروحمدوخ  زج 

رد موس ، داتفه و  ناشکهک  الثم  ارچ  هک  دـنادیم  مه  راکبلط  ار  دوخ  اعطق  هکلب  دـشکیمن ، مه  یهآ  اهنت  هن  دـیامنیم و  ینابرق  ار  اـهنآ 
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هب ندـمآ  رد  روبزم  ناشکهک  ریخاـت  رد  وا  تسا !!! هتـشاد  اور  ریخاـت  مین  هیناـث و  هن  هاـجنپ و  هقیقد و  کـی  وا  يهتـساوخ  قباـطم  تکرح 
رایـسب دروآیمن ، رد  رـس  وا  يهنارگیزاب  باسح  زا  ناـشکهک  نآ  هکنیا  زا  مین ) هیناـث و  هن  هاـجنپ و  هقیقد و  کـی  رادـقم  هب   ) شهاگـشیپ

شزرااـب قیاـقح  زا  يرادربهرهب  نیمک  رد  هراوـمه  هک  تسا  یهاوـخدوخ  يهدـیدپ  تاـصتخم  زا  یکی  مه  نیا  دوـب ! دـهاوخ  نیگمـشخ 
لکش ج رد  هک  اهدایرف  داد و  نیا  دزادنایم ، هار  هب  يدج  ياهدایرف  داد و  هتسشن ، ندمت  گنهرف و  يدازآ و  تلادع و  دننام  یناسنا ،

هک ماگنه  نآ  زا  سپـس  دروآیم ، رد  تکرح  هب  ار  نانآ  لاغـشا و  ار  هعماج  ياهناسنا  نورد  ياضف  دـتفایم  هار  هب  هنارهاـم  رایـسب  يد و 
یب نابایب  هب  ینهذ  ياهیرگیزاب  يارب  ار  تلادع  نامه  دنیامن ، یلاخ  دوخ  ياههتساوخ  يارب  ار  هعماج  نادیم  دنتسناوت  هاوخدوخ  نازاتشیپ 

. دنرامـشیم مرتحم  ددرگن ، نانآ  ياههتـساوخ  يهعونمم  يهقطنم  هب  دراو  هک  يدودـح  رد  ار  يدازآ  دـیامنیم و  دـیعبت  هفـسلف  هت  رس و 
لیدبت لوقعم ) یهاوخدوخ   ) هب دوخ  ریسم  رد  یعیبط ) یهاوخدوخ   ) رگا و  دنوشیم !! مادختـسا  تردق  زکرمت  يارب  زین  ندمت  گنهرف و 

، دیامنیم نیمـضت  شیوخ  تاذ  رد  ار  دوخ  يالتعا  ءاقب و  لماع  تسا ، لامک  دشر و  هب  تکرح  ای  يزیریپ  لاح  رد  هک  یندـمت  ددرگ ،
دوجو هب  بجوم  تایح ، تفرشیپ  يارب  هار  ندرک  زاب  نتفرگ و  رارق  هلیسو  اب  تایح  يهدننکدیلوت  هدنهد و  لیکشت  یعیبط  رصانع  هکنانچ 

هک تسا  تاـظحالم  نیا  يهجیتـن  رد  دـیامنیم . نیمـضت  نآ  محازم  لـماع  ربارب  رد  ار  تاـیح  يهرادا  هتـشگ و  رادـناج  رد  دوـخ  ندـمآ 
ياهتفرـشیپ هن  تیعمج و  شیازفا  هن  تسا و  هدیـشک  کلف  هب  رـس  ياهنامتخاس  هن  اهندـمت  كالم  هک  تفگ  هناعطاق  تحارـص  اب  ناوتیم 

هن تسا و  تالاقتنا  لقن و  تاکرح و  رد  تعرس  هن  یعقاو  ندمت  کی  تمالع  نینچمه  نازودناشناد ، یناوارف  هن  کیژولونکت و 
رانکرب بجوم  هک  هناهاوخدوخ  ياهتیلاعف  نوگاـنوگ و  ذـیاذل  عابـشا  هن  یلاـع و  تـالوصحم  يهدـنروآدوجوب  قیقد و  رایـسب  ياهنیـشام 

یقلت شزرااب  یعقاو و  ندـمت  ناونع  هب  دـنناوتیم  یماگنه  روبزم  ياههدـیدپ  دنـشابیم . اـهوپاکت  تارکفت و  ياهفدـه  زا  ناـسنا  ندـنام 
كالم نوچ  هک  تسنیا  دیآیم ، تسد  هب  تاظحالم  نیا  زا  هک  يرگید  يهجیتن  دـنراد . یـساسحا  یکرد و  تیناسنا  يهرابرد  هک  دـنوش 

اذـل تسا ، لوقعم ) تایح   ) هب ندیـشخب  ققحت  هار  رد  دوخ  ياراد  ياهناسنا  ندروآ  رد  تکرح  هب  یهاوخدوخ و  لیدـعت  یناسنا ، ندـمت 
ام رظن  هب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنریگب . رارق  رظن  دیدجت  دروم  دـیاب  دـنوشیم ، حرطم  ندـمت  ناونع  هب  نونک  ات  هک  یئاهندـمت  هرامش 
هک یتاناکما  اب  هدیـسر و  نآ  هب  ندیـشخب  ققحت  هار  رد  هنامیمـص  شـشوک  و  لوقعم ) تایح   ) كرد يهلحرم  هب  هک  اهناسنا  زا  یعامتجا 

یقیقح ندــمت  زا  دــنرادیم ، رب  ماـگ  عاـمتجا  درف و  ورملق  ود  رد  دوـخ  يوـنعم  يداـم و  داــعبا  ندــیناسر  تـیلعف  هـب  رد  دنتــسه ، اراد 
رد ناسنا  زا  درف  هد  رگا  تفگ : ناوتیم  تئرج  مامت  اب  دنشاب . هدوب  مورحم  یحالطصا  ندمت  یلومعم  ياهدومن  زا  هچ  رگا  دنرادروخرب ،

اب رگیدکی  کیرش  اهتیمورحم  اهتیقفوم و  مالآ و  ذیاذل و  رد  نانآ  يهمه  دننک و  یگدنز  رگیدکی  اب  یناسنا  قطنم  طابترا  اب  ریوک  کی 
تایح هک  دـننک  یقلت  یئاـهنت  اـما  دـنروآیم ، تسد  هب  هک  ار  یتازاـیتما  هدوب  ناـنآ  یگدـنز  ياـمنهار  دازآ  نادـجو  يرایـشه و  دـنش و 
نویلیم دص  یگدنز  هک  یتروص  رد  دننکیم ، یگدـنز  ندـمت  نیرتملاس  رد  درف  هد  نیا  دـشاب ، هدوب  اهتناما  نآ  کلام  نانآ  یعمجهتـسد 
نیداینب تارذ  ورملق  اهـسونایقا و  قامعا  یناهیک و  تارک  يهمه  هب  يهرطیـس  اب  یگدنز و  داعبا  يهمه  هب  طلـست  اب  هعماج  کی  رد  ناسنا 

. دـنمورحم یعقاو  ندـمت  زا  لوقعم ) تایح   ) رد دازآ  نادـجو  اب  كارتشا  نودـب  یلومعم ، یگدـنز  تازاـیتما  يهمه  نتـشاد  اـب  ناـهج و 
نیمز برغم  يهعماج  کی  هب  مدق  هک  یتقو  هزورما  تسین  یعقاو  ندمت  رصانع  زا  هاگآان  يژولونکت  ربج  ساسا  رب  اهیهاوخدوخ  لیدعت 

، اههاگراک دـینیبیم . امرفمکح  اج  همه  رد  ار  بیترت  مظن و  تسا ، یحالطـصا  ندـمت  ياهدومن  ياراد  هک  دـیراذگیم  نیمز  قرـشم  اـی 
ره رد  اج و  همه  اههاگـشورف ، دـباعم ، یـشترا ، زکارم  اههرادا ، ینیمزریز ، ياهورهار  اههناخهزوم ، لاـقتنا ، لـقن و  زکارم  اههاگـشزومآ ،

نودب درادـن . دوجو  یـصخش ) مهاوخیم   ) اب یناسنا  اههاگیاج  زکارم و  نآ  رد  یئوگ  هک  يروط  هب  تسا ، نایرج  رد  قیقد  مظن  یطیارش 
؟ لماع نیمادک  اب  و  لیدعت ؟ نیمادک  نکیلو  تسا ، یهاوخدوخ  لیدعت  زا  یشان  یصخش ) مهاوخیم   ) ندش یفنم  مظن و  نیا  دیدرت 
يانعم هب  يژولونکت  لیدـعت  نیا  لماع  ددرگیم . نشور  دوخبدوخ  لیدـعت  یگنوگچ  سپـس  میوشیم ، رکذـتم  ار  لیدـعت  لماع  تسخن 

زا تسترابع  هداـس  روط  هب  يژولونکت  تسیچ ؟ يژولونکت  دراد . قلطم  تیمکاـح  يزورما  ياـهناسنا  نوئـش  همه  رد  هک  تسا  نآ  عیـسو 
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نیا تسا . رانکرب  يرـشب  ملا  تذل و  خیرات و  تلادع و  اهـشزرا و  يدازآ و  یهاگآ و  زا  هک  ینیـشام  عیانـص  لاکـشا  اههدـیدپ و  داوم و 
یناور حوطـس  يالبال  رد  یناـمرآ  ناونع  هب  راـصعا  نورق و  هاگرذـگ  رد  تسا ، ملع  سدـقم  يهتـشرف  زا  هدـش  هدـیئاز  هک  هاـگآان  لوغ 

مه نونکا  ام  يهدیقع  هب  تسا . هدـشیم  زاربا  یتسه  ناهج  رد  لماکت  یقرت و  شیاسآ و  هافر و  دـننام  یتاملک  اب  هتـشاد و  دوجو  اهناسنا 
يهلیـسو هب  دـناودخ  هک  تسا  یهلا  تمعن  نیرتـگرزب  تسا و  هدادـن  تسد  زا  ار  روبزم  زاـیتما  تسا ، ملع  عورـشم  دـنزرف  هک  يژولونکت 

ملع هن  تسا ، هتـشگ  يزورما  ياهناسنا  یتخبدـب  فسات و  ترـسح و  ثعاب  هک  هچنآ  تسا . هدومرف  تیانع  اهناسنا  يارب  يرـشب  ياـهزغم 
يهمه مود ، لوا و  یناـهج  گـنج  رد  هک  تسا  اـهیهاوخدوخ  يراـمیب  دـح  زا  شیب  يهمادا  هکلب  يژولونکت ، هن  تسا و  رنه  هن  تسا و 

هب زور  هب  زور  دندماین و  دوخ  هب  دناهدیمان ، ندمت  ناگدـننادرگ  ار  دوخ  هک  ناهاوخدوخ  لاح  نیا  اب  دـیناسر ، گرم  هاگترپ  ات  ار  عماوج 
تسد و پ نتسب 

رد شناگدـننادرگ  زا  ياهدـع  يهدارا  لاـقتنا  يهلیـسو  زا  یلکـش  هب  ار  يژولونکت  دـندوزفا و  يژولونکت  نیدـالوپ  ریجنز  اـب  اـهناسنا  يا 
نآ تسنیا  تسا . هدش  راک  هب  تسد  نانآ  ياهـشزرا  اهیهاگآ و  اهناسنا و  تایح  تیمک  تیفیک و  تشونرـس و  نییعت  دح  ات  هک  دـندروآ 
زا یگناـگیبدوخ )  ) زا یعقاو  موهفم  ار . دوخ  نآ  نتـساوخ  هن  تسا و  هتـشاذگ  یقاـب  اـهناسنا  يارب  ار  يدوخ  هن  هک  یهاوـخدوخ  لیدـعت 

يانبریز اـی  يژولونکت  ربج  ساـسا  رب  یهاوخدوخ  لیدـعت  اـی  ینکـشدوخ  دریگیم . همـشچرس  یهاوخدوخ  دوخ و  يربج  لیدـعت  نیمه 
، یلوایکام یتسرپ  تردق  يانبریز  اب  يژولونکت  ربج  ساسا  رب  ار  ینکشدوخ  يزورما  رشب  هک  تسین  نیا  هلئـسم  یلوایکام ! یتسرپ  تردق 
هک ندـمت  يهملک  اب  ار  یتسرپ  تردـق  ینکـشدوخ و  نیا  يهعومجم  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسا  هدـیمان  تفرـشیپ  یهاوخدوخ و  لیدـعت 

هتخاس التبم  نارگید  دوخ و  زا  یگناگیب  هب  ار  ناسنا  دوخ  یناسنا ، يهملک  نیا  اب  هدیـشک و  تیرـشب  خر  هب  تسا ، یناـمرآ  موهفم  ياراد 
نتخاس کلهتسم  اب  ار  نادنمتردق  يهقباسم  یعیبط و  الماک  يرما  ار  ناوتان  ماوقا  عماوج و  ندش  لامیاپ  هک  تسا  ندمت  نامه  نیا  تسا .
امتح دنکیم . یقلت  يرورض  ینوناق و  دنوشیم ، هبساحم  یموجن  ماقرا  هب  هیبش  یماقرا  اب  هک  نالک  ياههجدوب  اهزغم و  یتایح و  داوم 

یتعنص ياهروشک  رد  ام  دیداد ؟ رییغت  ینکشدوخ  هب  ار  یهاوخدوخ )  ) لیدعت مان  تلع  هچ  هب  امـش  هک  درک  دیهاوخ  حرطم  ار  لاوس  نیا 
وا دوخ )  ) هک دنک  ساسحا  هک  مینیبیمن  ار  يدرف  چیه  میوشیم و  وربور  اهیـشوخ  عانقا و  تیاضر و  اب  اهناسنا  یگدنز  نوئـش  يهمه  رد 

( دوخ  ) ربارب رد  هک  دنهدیمن  یلامتحا  چیه  مه ، اههنایروم  لسع و  روبنز  الوا  تسا . نشور  یلیخ  امـش  لاوئـس  نیا  خساپ  تسا . هتـسکش 
زا ناوتیمن  ار  یناسنا  يهعماج  کـی  یـساسا  ياـهتیعقاو  تخانـش  اـیناث  دـنراد . ياهتـسکش  دودـحم و  رایـسب  رایـسب  دوخ  اـهناسنا ، ياـه 

ناگدـننادرگ یمومع و  يهیلقن  لئاسو  ناگدـننار  اهدرگهرود و  تسیابیم  الا  دومن و  طابنتـسا  هعماج  نآ  مدرم  ینیع  یئانبور  ياهدومن 
عماوج اهناسنا و  يهرابرد  هتـسجرب  ینارظنبحاص  نافوسلیف و  ناسانـشهعماج و  اههاگـشزرو ، اهامنیـس و  ياهطیلب  ناگدنـشورف  اـههفاک و 

رظن و بحاص  ناققحم  دیاقع  تارظن و  دشاب ، يزورما  مدرم  یگدنز  نوئـش  یعقاو  يهدننکوگزاب  دـناوتیم  هک  هچنآ  دنـشاب !! هدوب  نانآ 
دوجو زا  ام  نارود  هک  تسا  یتقوشوخ  یـسب  ياـج  دزاـسیم . فرحنم  اـهتیعقاو  ندـید  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  عونتم  ياـهیگدولآ  زا  رود 

اهنت د هک  ینیشام  یگدنز  تازایتما  اهیئابیز و  يهعلاطم  اب  نامزمه  امش  تسا . رادروخرب  نیتسار  ناققحم  هنوگنیا 
هک دـینک  هعلاطم  مه  ار  یملع  هدـنزرا و  رایـسب  تالاقم  باـتک و  اهدـص  دـیناوتیم  دـنوشیم ، هدـید  ناـیمدآ  تاـیح  يرهاـظ  حوطـس  ر 

هدـنیآ و زا  ناناوج  دـیدش  ینارگن  دوخ و  زا  یگناـگیب  یتح  رگیدـکی و  زا  ناـنآ  یگناـگیب  اـهناسنا و  دوخ  نتـسکش  زا  اـهنآ  تاـیوتحم 
هار هب  دایرف  داد و  کلذ ، ریغ  یگدـنز و  یـشنک  لالتخا  یتخاس و  تاصخـشم  يهدـننکنوگرگد  تالوحت  يزورما و  تایح  يرایتخایب 

ناسنا گرزب  هانگ  تشه   ) مان هب  یباـتک  دوخ ، بولطم  تعیبط  يارجم  زا  ناـسنا  فارحنا  عون  تشه  يارب  هنومن  ناونع  هب  تسا . هتخادـنا 
ياهمتسیس یشنک  ياهلالتخا  یتخاس و  تاصخشم  - 1 زا : دنترابع  گرزب  هانگ  تشه  نیا  ددرگیم  رـشتنم  نیمز  برغم  دوخ  زا  ندمتم )

تنس - 7 تثارو . یهابت  - 6 ساسحا . یتسس  - 5 دوخ . اب  یمدآ  تباقر  - 4 یگدنز . طیحم  نتخاس  ناریو  - 3 تیعمج . مکارت  - 2 هدنز .
هانگ جـنپ  تسا ، نیمز  برغم  يهدـشن  هبـساحم  ندـمت  دروآهر  هک  رگید  یئاهیهابت  زا  هجوت  لـباق  يرادـقم  يریذـپ . هیرظن  - 8 ینکش .
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ستنروـل هک  تسا  هناـگ  تشه  ناـهانگ  نیمه  جـیاتن  تاقتـشم و  زا  اـهنآ  زا  یخرب  هک  دوزفا  هناگتـشه  ناـهانگ  نآ  هب  ناوـتیم  ار  رگید 
یتسرپ تردق  یفسلف  هیجوت  - 12 هدنیآ . هب  یئانتعایب  - 11 تاضقانت . نتفرگ  هدیدان  ضامغا و  - 10 یئارگ . ریدخت  - 9 دنکیم . یسررب 

هب ا نآ  ياههشیر  هک 
ای یصخش . دوس  تهج  هب  رگیدکی  زا  ود  نآ  نتخیسگ  جایتحا و  عفر  يارب  ناسنا  هب  ناسنا  نتسویپ  - 13 دوشیم . هدیشک  یلوایکام  راکف 

یهاوخدوخ ای  : ) دیوگیم هک  تسا  زیگناتفگش  قطنم  کی  مه  نیا  دریذپب ! ار  یلوایکام  يهفـسلف  ای  دینک ، درط  یلک  هب  ار  یهاوخدوخ 
موس هار  دنهدیم ، رارق  قوف  يهرصاحم  رد  ار  وج  تقیقح  راکفا  هک  یناحولهداس  دریذپب ) ار  یلوایکام  يهفـسلف  ای  دینک ، درط  یلک  هب  ار 

هار نیا  ققحت  يریذپناکما و  یـسک  رگا  دازآ ) نادجو  يهلیـسو  هب  هتفای  لیدـعت  یهاوخدوخ   ) زا تسا  ترابع  هک  دـننکیم  شومارف  ار 
هدـیدان ار  خـیرات  نادرمدار  یناـسنا  ـالماک  ياـهتیلاعف  اـهدومن و  تقیقح و  قـح و  ناـینابرق  اـهنویلیم  تـقیقح  رد  دـیامن ، راـکنا  ار  موـس 

اهنت هن  ناـنآ  اریز  دـنکیم ! یقلت  دـسفم  رـضم و  هکلب  هناوید  قـمحا و  ار  یناـسنا  ياهـشزرا  لیـصا  ناراذـگناینب  نآ  اـمتح  و  دـیریگیم .
ار یهاوخدوخ  سپ  دـناهدوب . زین  نارگنایغط  يرگنایغط  يارب  یمحازم  لـماوع  هکلب  دـناهتخاس ، یفتنم  نتـشیوخ  نورد  زا  ار  یهاوخدوخ 

یگدـنز هب  اهناسنا  لوقعم ) تایح   ) هار رد  یتح  يروحمناسنا  لماع  اـب  هدومن  لیدـعت  ینیع  ربج  لـماوع  اـب  هن  دازآ ، نادـجو  اـب  ناوتیم 
ان لماع  یلوایکام  يهفسلف  رگید  فرط  زا  تخاس . رتمکحم  ار  یناسنا  تلاسر  ياههیاپ  داد و  نایاپ  دوخ 

لماع هک  یـصوصخم  يهفـسلف  دیئوگیم : تقیقح  رد  یلوایکام ، هفـسلف  دـیئوگیم  هک  یتقو  دـنارورپیم . دوخ  نورد  رد  ار  دوخ  يدوب 
یـسایس دـیاقع  زا  ياهصالخ  : ) میوشیم روآدای  ار  هفـسلف  نیا  یـساسا  لوصا  تسخن  اعدا  نیا  تابثا  يارب  تسه . مه  نتـشیوخ  يدوبان 

اـسیلک عبات  هک  یلاتیا  زکرمتم  لقتـسم و  يوق و  هدـحتم و  ياـهتلود  سیـسات  شیوخ : يهعوضوم  يهفـسلف  زا  يو  فدـه  - 1 یلوایکام )
يهقلطم تموکح  دادبتـسا و  ملظ و  زا  يرادفرط  و  مسیمیـسپ )  ) ینیبدـب یلک : مارم  - 2 ددرگ . یـسایس  قوفت  بحاص  اپورا  رد  دـشابن و 

رورـش عفد  جالع  اذل  تسا ، هدش  قلخ  هاوخدوخ  رـش و  دـساف و  اعبط  تسا و  یـسایس  دوجوم  ناسنا  دـیوگ  ناسنا : تعیبط  - 3 دودحمان .
دب و اعبط  مدرم  نوچ  يرادمامز  نف  رادمامز و  - 4 تسا . ردتقم  هقلطم و  تموکح  لیکشت  انامه  هعماج  رد  مظن  يرارقرب  طرش  یناسنا و 

ینیبدـب ساـسا  رب  ار  دوخ  شور  اـیناث  دـشاب و  مسیئوگا )  ) یتسرپدوخ تعیبـط  ـالوا  دـیاب  رادـمامز  كرحم  اذـل  دـناهدش ، قلخ  هاوخدوخ 
تعفنم زواجتم و  ناسنا  تعیبط  نوچ  و  دشاب . هتشادن  يدح  دشاب و  هناملاظ  تخس و  دیدش و  شلاعفا  لامعا و  دهد و  رارق  مسیمیـسپ ) )

تردق و نوچ  دـیازفیب و  دوخ  تیعقوم  ماقم و  لام و  يدوجوم  رب  دـهاوخیم  مادـم  تسین و  يدحرـس  يدـح و  ار  يو  عمط  تسا و  وج 
طساو هب  لاوما  کلمت 

هکنآ رگم  دنکیم ، دیدهت  مسیـشرانآ )  ) جرم جره و  هب  ار  هعماج  دارفا  نیب  تباقر  شکمـشک و  اذـل  تسا ، دودـحم  یعیبط ، یبایمک  يه 
قالخا و رامعم  هکلب  تسا ، تلود  روشک و  رامعم  اهنت  هن  رادـمامز  دـنک . راهم  ار  اهنآ  عماطم  دریگب و  ار  ناشولج  ناشیا  قوفاـم  یتردـق 

زارتحا ترارـش  زا  ادابم  دسارهب و  ندرک  يدب  زا  دـیابن  دـشاب ، قفوم  دـنامب و  دـهاوخب  رادـمامز  رگا  تسا . زیچ  همه  داصتقا و  بهذـم و 
ثعاب اهترارش  یضعب  تسا و  يدابرب  یبارخ و  بجوم  اهیوقت  یـضعب  تسا . لاحم  تلود  ظفح  يدب  ترارـش و  ماجنا  نودب  اریز  دیوج ،

زج هب  تسین ، تسد  رد  رادمامز  لمع  تواضق  يارب  یـسایقم  وزارت و  چیه  سب . تسا و  قفوم  روز  هب  یکتم  تلود  اهنت  یتمالـس . ءاقب و 
تـسا رادـمامز  تسد  تلآ  همه  یعامتجا ، تاروصت  ریاس  بهذـم و  قالخا و  بهذـم : قالخا و  - 5 تردق . دایدزا  یـسایس و  تیقفوم 
يهدارا زا  یـشان  نوناق ، قوقح و  - 6 دیامن . تیاعر  دـهد و  تلاخد  تموکح  يهرادا  تسایـس و  رد  دـیابن  ار  نآ  تردـق و  هب  لین  يارب 
قالخا نوناـق و  تیاـعر  زا  شدوخ  یلو  هعاـطالابجاو . يو  يهعوضوم  نوناـق  تسا و  نوناـق  يهلزنم  هب  دوخ  رادـمامز  تسا : رادـمامز 

. دنکب دناوتیم  دهاوخب  هک  هچ  ره  تسا و  نوناق  قوفام  رادمامز  تسا . رییغت  خسن و  لباق  رادمامز  يهدارا  بسح  رب  نوناق  تسا . ینثتسم 
لخا

رطخ زا  نتشیوخ  ظفح  يارب  دارفا  هدش و  انب  دارفا  فعـض  يهیاپ  رب  تموکح  تموکح : - 7 تسا . رادمامز  يهعوضوم  نوناق  قولخم  قا 
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ره هب  تسا  زاجم  نآ  ظفح  تردـق و  دایدزا  تردـق و  هب  لـین  يارب  رادـمامز  تموکح : شور  - 8 دـنتلود . کمک  هب  جاتحم  رگید  دارفا 
چیه دوش و  لسوتم  یقالخا  تاررقم  ضقن  ینکـشنامیپ و  لوق و  ضقن  بلقت و  تیانج و  لتق و  ردـغ و  ریوزت و  هلیح و  روز و  زا  یلمع 

هنامرحم و موزل  تروص  رد  یکریز و  تراهم و  اب  هکنآ  طرش  هب  تسین ، عونمم  رادمامز  يارب  نآ  ظفح  تردق و  هب  لین  يارب  یلمع  عون 
تیقفوم هک  لمع  يهجیتن  ضوع  رد  دـنکیم ، مهتم  ار  رادـمامز  تیانج  ملظ و  لمع  رگا  دـهدب . ار  روظنم  يهجیتن  ات  دریگب  ماـجنا  يرس 

تایوتحم هک  توافت  نیا  اب  دـید ، ناوتیم  یلوایکام  تـالاقم )  ) و رایرهـش )  ) باـتک ود  رد  ار  داوم  نیا  رثکا  دـیامنیم  هئربت  ار  يو  تسا 
نادـب یلوایکام  یـسایس  تارکفت  زا  داقتنا  لیلحت و  دـهدیم . تیمها  رتشیب  یعامتجا  تایعقاو  هب  و  هدوب ، رتلدـتعم  رایـسب  تالاقم ، باتک 

زورب هیلوا  ياهنارود  زا  هک  تهج  نادـب  و  میوشیم ، وربور  یلوایکام  تارکفت  فلاخم  یتاـیعقاو  قیاـقح و  اـب  هغالبلاجـهن  رد  هک  تهج 
وایکام شور  فلتخم ، ياهتیفیک  اهتیمک و  اب  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  ياهفرح  یلومعم و  نارادمتسایس  نونک ، ات  اهتلود 

، دنهدیم هعسوت  ار  شور  نیا  نادنمتردق ، يرگهطلس  رامثتسا و  عویـش  عماوج و  نایم  یعامتجا ، طباور  يهعـسوت  اب  هتفرگ و  شیپ  ار  یل 
مکی هلئـسم  میئامن : حرطم  تسا ، دراو  اهنآ  رب  هک  ار  یتاداقتنا  هداد و  رارق  لیلحت  دروم  ار  یلواـیکام  یـسایس  تارکفت  هک  میروبجم  اذـل 

رد دشابن و  اسیلک  عبات  هک  تسا  یلاتیا  زکرمتم  لقتسم و  يوق و  هدحتم و  ياهتلود  سیسات  شیوخ ) يهعوضوم  يهفـسلف  زا  يو  فده  )
تردق و زکارم  ددـعت  زا  هک  یئاهیناریو  هعماج و  رد  جرم  جره و  زا  يریگولج  هک  هیـضق  نیا  لصا  ددرگ . یـسایس  قوفت  بحاص  اپورا 
دارفا و هک  تسا  یسایس  یهیدب  لصا  کی  نیا  اریز  تسین ، دیدرت  ياج  دراد ، زکرمتم  تردق  هب  جایتحا  دیآیم ، دوجو  هب  يریگمیمصت ،

درف کی  یتح  دوریمن  نامگ  و  اهیهاوخدوخ . دنراد و  یئوجدوس  دنتـسین ، ناگتـشرف  دـننکیم ، یگدـنز  هعماج  کی  رد  هک  ییاههورگ 
هک هاگ  نآ  ات  دـشاب ، هدوب  يریگمیمـصت  تردـق و  زکرمت  لصا  فلاخم  دـشاب ، هتـشاد  اهناسنا  يروحمدوخ  زا  یعالطا  كدـنا  هک  لقاع 
ام هک  یطیاری  اـب ، ـالعف  هک  دوش  لدـبم  يروحمناـسنا  هب  اـهناسنا  يروـحمدوخ  ددرگ و  اـهناسنا  بیـصن  یعقاو  یلماـکت  ياـهینوگرگد 

مکی عوضوم  دریگب : هجیتن  زکرمت  لصا  زا  دهاوخیم  یلوایکام  هک  تسا  عوضوم  ود  تسا  مهم  هک  هچنآ  تسین . شیب  ییایور  مینیبیم ،
دنکن و تعانق  نآ ، يهرادا  دوخ و  يهعماج  حالصا  هب  ایلاتیا  ارچ  هک  دیآیم  شیپ  لاوئس  نیا  اپورا ) رد  یـسایس  قوفت  ندروآ  تسد  هب  )

نامه دشاب !؟ یئاپورا  عماوج  میق  دیاب  ایلاتیا  هک  تسا  هدرک  تابثا  لیلد  نیمادک  دنارورپب ؟ رس  رد  ار  اپورا  رب  يرگهطلـس  کلمت و  ياوه 
رد دـیاب  اپورا  تمومیق  دـیوگیم : مه  ایراواب  نمرژ و  داژن  هب  دریگب ، دوخ  رایتخا  رد  ار  اـپورا  تمومیق  اـیلاتیا  دـیاب  دـیوگیم : هک  لـیلد 

قوف هسنارف   ) هک دروآیمرد  ندز  دایرف  تکرح و  هب  ار  تراپانب  نوئلپاـن  دوخ  تبون  هب  هک  تسا  لـیلد  نیمه  دـشاب و  هدوب  ناـملآ  تسد 
هکلب تسین ، هفـسلف  دـهدب ، رارق  دوخ  يهطلـس  تحت  ار  اپورا  هک  دـشاب  زکرمتم  دـنمتردق و  نانچ  دـیاب  اـیلاتیا  تلود  هکنیا  زیوجت  همه .)
اپورا رد  یـسایس  قوفت  یلاتیا  دـنمتردق  تلود  دـیاب   ) هک هلمج  نیا  اب  یلوایکام  هکنیا  لیلد  نیرتهب  تسا . اپورا  هب  یئالیتآ  موجه  ناـمرف 

: دـیوگیم ایلاتیا  ياهاسیلک  زا  داقتنا  ماـگنه  رد  هک  تسنیا  دـنکیم ، رداـص  ار  اـپورا  هب  هلمح  ناـمرف  هکلب  هدوبن ، هفـسلف  درواـیب ) دوجوب 
رگم دشاب  داش  دسرب و  تدحو  يهلحرم  هب  زگره  دناوتیمن  يروشک  چیه  املسم  هتـشادهاگن و  هیزجت  لاح  رد  ار  ام  روشک  زونه  اسیلک  )

نطلس هاوخ  دشاب و  يروهمج  تموکح  نآ  هاوخ  ددرگ ، تموکح  کی  عیطم  الماک  هکنیا 
یعاـمتجا و تدـحو  زا  نارود  نآ  رد  هسنارف  ایناپـسا و  یلواـیکام ، فارتـعا  هب  سپ  دوشیم ) هظحـالم  هسنارف  ایناپـسا و  رد  هکناـنچ  یت ،
، دـشاب اـپورا  نتفرگ  هطلـس  ریز  دوصقم  رگا  اـپورا ، رب  یـسایس  قوفت  هب  هیـصوت  فارتـعا  نیا  اـب  تسا ، هدوب  رادروخرب  زکرمتم  تموکح 
، دهاوخیم ار  ایلاتیا  یسایس  يالتعا  وا  هک  دوش  ریسفت  نینچ  یلوایکام  راتفگ  هکنیا  رگم  یسایس . يهفـسلف  هن  تسا ، اپورا  هب  هلمح  نامرف 

يهمه رب  هکلب  اپورا ، رب  ار  اـیلاتیا  يهطلـس  يوزرآ  اـهنت  هن  ناوتیم  يو ، تارکفت  ياـنبریز  هب  رظن  اـب  یلو  اـپورا . رب  ار  اـیلاتیا  يهطلـس  هن 
دض ار  دودحم  ياهزوح  هب  تعانق  هک  دنادیم  رگهطلـس  نانچ  ار  يرـشب  تعیبط  وا  اریز  تفرگ ، غارـس  یلوایکام  زغم  رد  ار  ایند  ياههراق 
يو هتفگ  قباطم  لاح  نیا  اب  تسا ، هدوبن  یلوایکام  دوخ  زا  رتیلوایکام  تراپانب  نوئلپان  هک  تسا  ملسم  هتبلا  دنکیم . یقلت  يرشب  تعیبط 

یناسنا يالعا  نامرآ  کی  نیا  هتبلا  تساوخیم . تراپانب  هک  دوب  ياهمقل  يهدـننک  لیمکت  اـیند  يهمه  هک  دوب  یناـسنا  تعیبط  يهراـبرد 
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دنهدب و لیکشت  یناهج  تلود  کی  يروحمناسنا  مچرپ  تحت  دنرادرب و  ار  تادح  رس  و  دنزیخرب ، عماوج  زا  یگرزب  ياهناسنا  هک  تسا 
شیپ دراد ، يرتشیب  يرگهلیح  هحلسا و  تردق و  سک  ره   ) ضرف اب  ینامرآ  تلود  نیا 

دنکیم هیصوت  یلوایکام  مود  عوضوم  ددرگیمن . رادیدپ  لوقعم  ياههشیدنا  زا  مورحم  ياهزغم  رد  زج  هک  تسا  راکشآ  یضقانت  دزاتب )
نهذ هک  تسا  يزادرپقلطم  کی  مه  نیا  دنکن . تیعبت  نآ  زا  دوش و  ادج  اسیلک  زا  یتسیاب  یئایلاتیا ، زکرمتم  لقتسم و  يوق و  تلود  هک 

اب دـیابن  دـشاب ، هدوب  ینیع  تاـیبرجت  تاـیعقاو و  رب  یکتم  هک  قیقد  یفـسلف  يهشیدـنا  کـی  تسا . هدوـمن  لوغـشم  دوـخ  هب  ار  یلواـیکام 
ياهلیسو هک  تهج  نادب  مالسا  ردص  رد  رارض  دجسم  دنک . تواضق  اهناسنا  رادهشیر  ياهداهن  يهرابرد  یـصاخ  تموصخ  تیـساسح و 

دجاسم نینچمه  تشگ ، ناریو  موکحم و  ناناملسم  تسد  اب  ربمایپ و  روتسد  اب  دوب ، هتشگ  هعماج  لماکت  هب  ور  راکفا  نتخاس  لتخم  يارب 
يهدـید اب  نانآ  هدوب و  بلطقح  ناناملـسم  ترفن  دروم  دوب ، هتـشگ  رگهطلـس  ناگماکدوخ  غیلبت  هاگیاج  هک  ساـبعینب  هیماینب و  نارود 

ار دوخ  یعقاو  فیاظو  اهدعب  تشگن و  موکحم  قلطم  روط  هب  دجاسم  لاح  نیا  اب  دنتسیرگنیمن . دجاسم  نآ  هب  ناسنا  یگدنزاس  هاگیاج 
يارب ییاههاگدـصر  ناونع  هب  هک  تسا  يدـباعم  رگید  ناناملـسم و  دـجاسم  دـننام  اهنآ  نیتسار  نادـقتعم  هب  رظن  اب  مه  اسیلک  داد . ماجنا 

عم ره  دناهدمآ ، دوجوب  یناسنا  ياهتلاصا  هب  هجوت  اهیهاوخدوخ و  زا  یکاپ  تسا و  ادخ  هک  تیاهنیب  لامک  هب  هراظن 
اهنت هن  دسرب ، رارض  دجـسم  دح  ات  رگا  دبعم  نآ  ددرگ ، روحمدوخ  نایوجدوس  تسد  تلآ  هتـشگ ، فرحنم  هفیظو  نیا  ماجنا  زا  هک  يدب 
دبعم نآ  هک  تسنآ  روحمناسنا  تلود  يهفیظو  هکلب  دیامنن ، نآ  زا  تیعبت  هدرک و  ادج  دبعم  نآ  زا  ار  دوخ  هار  دـیاب  روحمناسنا  تلود 
لغد اب  هدیـسرن و  رارـض  دجـسم  دـح  ات  رگا  دربب و  راک  هب  اـهناسنا  يارب  هنایـشآ  نتخاـس  رد  ار  شایناـمتخاس  حـلاصم  هدومن ، ناریو  ار 

، هدومن طقاس  تیمـسر  زا  ار  ناگدـننادرگ  نآ  دـننکیم ، يرادربهرهب  هعماج  ررـض  رب  نآ ، يهلیـسو  هب  دـبعم  ناگدـننادرگ  هک  یئاـهیزاب 
يارب نایمدآ  هاگـشیالاپ  يهفیظو  اهنآ ، هفیظو  و  نیمز ، يور  رد  دباعم  فده  هک  ضرف  نیا  اب  یلو  دنیامن . یعامتجا  راک  نادـیم  يهناور 

اهناسنا يهلیـسو  هب  هکنیا  ضرف  اب  دباعم  قلطم  ندومن  مکاح  ای  قلطم  ندومن  موکحم  تسا ، دشر  ریـسم  رد  تیـصخش  يهیکزت  هیفـصت و 
اب هک  تقیقح  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  قلطم  روط  هب  هاگـشناد  ندومن  مکاح  ای  موکحم  هکنانچ  تسا . یقطنم  رکفت  زا  رود  دـنوشیم ، هرادا 

، تسا یعامتجا  ياهداهن  نیرتزاتمم  زا  هکنیا  اب  هاگـشناد  اریز  تسین ، راگزاس  یقطنم  رکفت  هنوگ  چـیه  اب  دـنوشیم ، هرادا  اهناسنا  تسد 
ای اهناسنا  يدوبان  رد  ار  تردق  هوق و  نیا  ددرگیم ، تیوقت  یملع  رظن  زا  داهن  نآ  رد  هک  یناسنا  تسا  نکمم 

داهن هک  یجیاتن  نارود و  نآ  ياـهاسیلک  يهراـبرد  ار  یلواـیکام  تواـضق  میناوتیمن  عوضوم  نیا  رد  اـم  هتبلا  دربب . راـک  هب  ناـنآ  يدازآ 
نآ رد  ایلاتیا  ياهاسیلک  ناققحم ، زا  یخرب  ياههتـشون  هب  انب  اریز  میهدب ، ماجنا  هناعطاق  حیرـص و  روط  هب  دوب ، هدرک  ایلاتیا  بیـصن  اسیلک 

ام : ) تسا هداد  حیضوت  نینچ  ار  نارود  نآ  ياسیلک  عضو  دوخ ، یلوایکام  دوب . هدش  رارض  دجسم  دننام  رارض  ياهاسیلک  الومعم  نارود ،
بجوم هک  گرزب  ینید  میراد ، زین  رتگرزب  ینید  یلو  میتسه ، شناشیـشک  مر و  ياسیلک  نویدم  ار  دوخ  ياهیدـب  یبهذـمال و  اهیئایلاتیا 

هب زگره  دـناوتیمن  يروشک  چـیه  املـسم  هتـشادهاگن و  هیزجت  لاح  رد  زونه  ار  ام  روشک  اسیلک  هک  تسنیا  نآ  و  دـش . دـهاوخ  ام  ياـنف 
هکنانچ یتنطلس ، ای  دشاب  يروهمج  تموکح  نآ  هاوخ  ددرگ ، تموکح  کی  عیطم  الماک  هکنآ  رگم  دشاب  داش  دسرب و  تدحو  يهلحرم 

، تسین یتنطلس  ای  يروهمج  تموکح  کی  عبات  هتشگن و  تلاح  نآ  دجاو  یئایلاتیا  هک  یببس  اهنت  و  دوشیم . هظحالم  هسنارف  ایناپسا و  رد 
ار مهم  نیا  يهزاجا  يرگید  تردـق  هب  هن  دـنک و  تموکح  ایلاتیا  مامت  رب  دـناوتب  هک  تسا  يوق  ردـق  نآ  هن  اسیلک  تسا …  اسیلک  اـنامه 

رادمامز کی  تدایق  تحت  رد  تدحو  داجیا  هب  رداق  هاگچیه  یئایلاتیا  هک  تسا  نآ  بجوم  هتکن  نیمه  دهدیم و 
دناهتشگ نآ  فیعضت  لزنت و  طاطحنا و  بجوم  ردق  نآ  هک  هدنام  یقاب  فارـشا  ناگدازهاش و  زا  ياهدع  ریجنز  دیق  رد  هشیمه  هتـشگن و 

زواجت هلمح و  ایلاتیا  هب  دیامن  لیم  هک  تسا  یـسک  ره  زواجت  ضرعم  رد  هکلب  هتفرگ ، رارق  دـنمورین  ياهربرب  ربارب  رد  يدیـص  اهنت  هن  هک 
مود يهلئسم  دناهدوب . رارـض  دجـسم  دننام  اهاسیلک  نآ  دهدیم ، زور  نآ  ياهاسیلک  يهرابرد  یلوایکام  هک  یتاحیـضوت  نیاربانب  دیامن .)

عوضوم ددرگیم : لیلحت  مهم  عوضوم  هس  هب  هلئـسم  نیا  دودحمان  يهقلطم  تموکح  دادبتـسا و  ملظ و  زا  يرادفرط  ینیبدب و  یلک : مارم 
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هدـش یـشان  اجک  زا  یطارفا  ینیبدـب  نیا  تسا . نیبدـب  يرـشب  تعیبط  هب  یلوایکام  دـید : میهاوخ  يدـعب  لئاسم  رد  هکنانچ  ینیبدـب ، مکی 
تـسا تیـصخش  داقعنا  نامز  هک  یلاسنایم  لبقام  اـت  وا  یناوج  یکدوک و  نارود  یگنوگچ  یلواـیکام و  یگداوناـخ  عضو  زا  اـیآ  تسا ؟

ریثات ای  و  یناسنا ، یلاع  تبثم و  رایـسب  فاصوا  هب  هجوت  للم و  ماوقا و  ریاس  خیرات  رد  وا  تاعلاطم  تیدودـحم  زا  ای  تسا و  هدـش  یـشان 
رد اهنت  ار  وا  یطارفا  ینیبدب  تلع  میناوتیمن  ام  و  تسا . لمتحم  لئاسم  نیا  همه  تسا ؟ هدروآ  دوجو  هب  وا  رد  ایژروب  رـصیق  هک  يدیدش 

دوجو د یناوارف  عماوج  يرشب  خیرات  هاگرذگ  رد  اریز  مینک ، وجتسج  نارود  نآ  رد  ایلاتیا  لتخم  عاضوا 
رامد یهاوخدوخ ، يرگهطلس و  رب  دنتسم  ياهیگدنکارپ  تالالتخا و  تسا ، هدوب  مه  ینالوط  هچ  رگا  نامز ، زا  ياههرب  رد  هک  دناهتـشا 

راتفرگ تیرشب  يهرابرد  یطارفا  ینیبدب  يرامیب  هب  عماوج  نآ  نارکفتم  هک  تسا  هدشن  هدید  لاح  نیا  اب  تسا ، هدروآرد  اهنآ  راگزور  زا 
هلصوح و لماک و  تقد  اب  یلوایکام ، تارکفت  تخانش  كرد و  زا  سپ  هک  تسا  مزال  ققحم  کی  يارب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنوش .

رظن اب  نم  تفگیم : نینچ  یلوایکام  رگا  دهدب . رارق  یسررب  دروم  بناوج  يهمه  زا  ار  یلوایکام  تیـصخش  تیعقوم و  ناوارف ، يرابدرب 
فارشا و نایعا و  یگماکدوخ  یتسرپهطلس و  اسیلک و  نابابرا  يرگلالخا  هب  رظن  اب  نآ و  یلصا  ياههشیر  رد  تقد  اپورا و  یلعف  عضو  هب 

یئاج هب  ار  یمرـشیب  تحاقو و  دنـشاب و  دب  رورـش و  دنناوتیم  یناسنا  عون  زا  یناوارف  دارفا  هک  ماهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ایلاتیا ، ناگدازهاش 
هب رظن  اب  رگا  یلواـیکام  یتح  دوب ، یقطنم  هداـعلاقوف  دومن ، نیماـت  ار  هعماـج  نآ  مدرم  تاـیح  ناوتن  تردـق  لاـمعا  نودـب  هک  دـنناسرب 

یگماکدوخ یهاوخدوخ و  عماوج  مدرم  تیرثکا  ینیع  لمع  هک  درکیم  تیافک  هیضق  نیا  ندرک  وگزاب  هب  للم  ماوقا و  رثکا  تشذگرس 
ودحم رد  نتفرگ  رارق  اب  یلو  تشگیم ، دیفم  نارادمتسایس  ناسانشناسنا و  يهمه  يارب  تسا ، یبلط  تردق  و 

، دتفیب تیلاعف  هب  هعماج ، نآ  ياهناسنا  یگناریو  دعب  هک  تسا  هدش  ثعاب  ياهدش  هتخانـش  لماوع  هک  نیعم  ياهعماج  رد  نامز و  زا  ياهد 
هناـیماع يریگهجیتـن  هنوگ  نیا  دروآیمن . دوـجو  هب  ار  یلک  روـط  هب  يرـشب  تعیبـط  هب  ینیبدـب  يهجیتـن  یفـسلف ، یقطنم و  رظن  زا  زگره 

ددرگ و التبم  رشب  يهرابرد  یطارفا  ینیب  شوخ  هب  بلاطیبا  نب  یلع  ندید  اب  رکفتم  کی  هک  تسا  هناحولهداس  يریگهجیتن  نامه  يواسم 
عـضو ار  نآ  ياههشیـش  هک  یکنیع  اب  هتخاس و  شیپ  یلوصا  اب  میهاوخب  رگا  ام  دزادـنیب . هار  هب  اههسامح  دیارـسب و  اهرعـش  وا  يهراـبرد 
لیصا رصانع  يرـشب و  تشذگرـس  رد  یفاک  مزال و  يهعلاطم  اب  هکلب  مینکن ، تواضق  دشاب ، هتخاس  طیحم  ار  نآ  باق  ام و  یناور  صاخ 

هک تسا  مزال  نینچمه  میهدب ، رارق  هجوت  دروم  اقیقد  ار  یلوایکام  نارود  يایلاتیا  يهدودـحم  یتسیاب  هکنانچ  مینک ، مکح  وا  تیدوجوم 
رد الماک  دناهدمآ ، دوجو  هب  مالسا  ربمایپ  هلیسو  هب  اهناملس  اهرذوبا و  بلاطیبا و  نب  یلع  هک  ار  ناتسبرع  يهریزجهبـش  لاس  هس  تسیب و 
هک دیـسر  میهاوخ  یبرجت  يهجیتن  نیا  هب  دـهدیم ، زورب  دوخ  زا  رـشب  هک  ییاهتیلاعف  اهدومن و  رد  هبناجهمه  عبتت  نیا  اـب  اـم  میریگب . رظن 

تشاد دوجو  یکین  ای  يدب  هب  صاخ  لیامت  نودب  دناوتیم  هک  تسا  یتعیبط  ياراد  رشب 
يرگهطلـس و هب  طیحم ، یکاپ  هدـنزاس و  ناربهر  تیـصخش  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  اـب  حیحـص و  تیبرت  میلعت و  اـب  دـناوتیم  دـشاب و  ه 

طقف نانآ  يهعماج  هک  دـنوش  لیدـبت  یماشآنوخ  ناروناج  هب  قوف  روما  ندوب  سوکعم  اـب  ددرگن و  هدولآ  یگماـکدوخ  یبلط و  تردـق 
نآ وا  تشذگرـس  ناسنا و  يهرابرد  ام  تخانـش  هک  تسا  نامه  مکح  هعلاطم و  نیا  يهجیتن  دشاب . هدوب  اقب  رد  عزانت  يارب  يدربن  نادیم 
ود زا  دـناهدرک  يوریپ  وا  تایرظن  زا  هک  نانآ  یلوایکام و  هک  میراودـیما  دادبتـسا : ملظ و  زا  يرادـفرط  مکی  عوضوم  دـنکیم . تاـبثا  ار 

ندروآ دوجوب  جرم و  جره و  نتخاس  عفترم  يارب  هک  دـشاب  نیا  ناشروظنم  ـالثم  دنـشاب ، هتـشاد  يرگید  روظنم  دادبتـسا ، ملظ و  يهملک 
ایند نیا  رد  لقاع  يدرف  دوریمن  نامگ  هک  تسا  یقطنم  لصا  کی  نیا  هتبلا  تسا . جایتحا  دروم  طلـست  تردـق و  یگدـنز  لباق  عاـمتجا 

ریبعت دادبتـسا  ملظ و  لیبق  زا  یتاملک  هب  هناهاگآان  ار  لصا  نیا  هک  یناـسک  یلواـیکام و  دـنک . راـکنا  ار  لـصا  نیا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو 
يارب تسا ، یهلا  گرزب  تمعن  کی  اتاذ  هک  تردق  زا  هدافتـسا  اریز  دـنمورحم ، یفـسلف  یملع و  دـید  نتـشاد  زا  نیقی  روط  هب  دـننکیم ،

نیع هکلب  تسین ، دادبتسا  ملظ و  اهنت  هن  نارگنایغط  ناگماکدوخ و  ییوجهطلس  جرم و  جره و  زا  مدرم  یگدنز  نداد  تاجن 
یئاـنعم قح  تیعقاو و  زا  فارحنا  زج  هک  دادبتـسا  ملظ و  هن  ددرگیم . بوسحم  تداـبع  نیرتیلاـع  مالـسا  رد  هک  تسا  ضحم  تلادـع 
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یگدـنز يهدـننکهرادا  هنوگ  ره  ای  رادـمامز  هک  یماـگنه  تیعقاو . قح و  قباـطم  راـتفر  زا  تسا  تراـبع  هک  تلادـع  لـباقم ، رد  درادـن ،
یگدـنز تیعقاو  قح و  قباطم  تسرد  دـیامنیم  بوکرـس  ار  اهنآ  هدومن  راتفر  وجهطلـس  ناگماکدوخ  تالیامت  فالخ  مدرم ، یعامتجا 
يهرابرد دادبتـسا  ملظ و  هن  تسا ، ضحم  تلادع  نیا  و  دنکیم ، راتفر  تسا  هعماج  مدرم  ياهـشزرا  تیثیح و  ناج و  ظفح  هک  یعامتجا 

رد دادبتـسا  ملظ و  دراد و  ترورـض  تسا و  تلادـع  دـبا ، يارب  اج و  همه  رد  تلادـع  وجهطلـس . ناگماکدوخ  تالیامت  ندرک  بوکرس 
ياهناج قوقح  هب  رظن  اب  هکلب  تسین ، بوخ  ملظ  يدمع  لتاق  رفیک  نایمدآ . ياهناج  رگناریو  تسا و  دادبتـسا  ملظ و  دبا  يارب  اج و  همه 

. تسا ناوتان  نادنفـسوگ  رب  يراگمتـس  نیع  هکلب  تسین ، دـب  تلادـع  نادـندزیت  گنلپ  رب  محرت  هکناـنچ  تسا ، ضحم  تلادـع  ناـیمدآ 
هتـشادن لماک  یعالطا  رـشب  تعیبط  زا  اعقاو  ای  دـشاب ، هتفگ  ار  میهافم  نیا  نیع  یلوایکام  رگا  دودـحمان  يهقلطم  تموکح  موس  عوضوم 

درم نیا  ناتـسودرشب ! رـشب و  يا  دـیلانب  هچ ؟ ینعی  دودـحمان ، يهقلطم  تموکح  تسا . هدرکن  كرد  ار  میهافم  نیا  دافم  هکنیا  اـی  تسا ،
وگیم هچ  دینادیم 

هاگآان و لماوع  تعیبط و  نایم  يهطبار  زا  رتطلـسم  رتیربج و  رتنـشخ و  ياهطبار  هعماج ، اب  رادمامز  يهطبار  دیاب  دیوگیم : درم  نیا  دـی ؟
شاب رود  نالعا  نودب  شاهنماد و  رد  ناگدننک  یگدنز  زا  عالطا  نودب  یناشفـشتآ  ماگنه  رد  هوک  اریز  دشاب ، هدوب  اهناسنا  اب  نآ ، يربج 

لئاسم میظنت  موزل  هب  هجوت  نودـب  اهناسنا و  ندـش  نافوکـش  لباق  تارایتخا  اـهنامرآ و  هب  هجوت  نودـب  شاهدـش و  بوذ  داوم  سر  ریت  زا 
رد دمعت  یهاگآ و  نیرتمک  هوک  نیا  و  درابیم ، ورف  نانآ  رـس  رب  ار  گرم  لماع  نانآ ، یعامتجا  یقوقح و  یقالخا و  ینید و  يداصتقا و 

دوخ يهعماج  اب  دـمعت  یهاگآ و  اب  ار  هطبار  نیمه  دـناوتیم  تسا ، اهناسنا  نیمه  زا  يدرف  هک  رادـمامز  یلو  درادـن  دـنکیم ، هک  يراک 
داعبا و نتخاس  افوکـش  هب  ار  مدرم  نارادـمامز و  هماکدوخ ، نادـنمتردق  ریـشمش  ندرک  زیت  ياـج  هب  ارچ  یلواـیکام  ياـقآ  دـیامن ! رارقرب 

ناسنا کی  هاگدید  زا  رگا  دـینکیمن !؟ هیـصوت  دـنراد ، دوجو  اهناسنا  داهن  رد  اعطق  هک  لروا  كرام  يرذوبا و  یطارقـس و  ياهدادعتـسا 
هک دـینکیم  هیـصوت  ار  مدرم  لـیلد  هچ  هب  دـیهدیم !؟ تسم  یگنز  تسد  هب  غیت  ارچ  دـینکیم !؟ رظن  راـهظا  تاـیعقاو ، ربارب  رد  فرطیب 

ادیم رد  ار  تعیبط  مدرم  يا  هک  دیئوگیمن  دینک و  میظنت  نآ  نیناوق  تعیبط و  اب  ار  دوخ  طباور 
رد زاسب ! دوخ  يهدرب  ریـسا و  ار  نانآ  زاتب و  اهناسنا  رـس  رب  يراد ، وت  هک  ینیناوق  اهورین و  اب  تعیبط ، يا  ای  دـینک و  دوبان  اقب  رد  عزاـنت  ن 

تعیبط هکنانچ  دننک ، راهم  دوخ  یناگدنز  دوس  هب  دیاب  ار  نآ  محازم  لماوع  هکلب  دنربب ، نیب  زا  ار  تعیبط  دنناوتیمن  اهناسنا  هک  یتروص 
موس يهلئـسم  دزاسب . شدوبان  ای  دنارب  دوخ  زا  ار  ناسنا  تسا  هتـسناوتن  تسا ، هتـشاد  ناسنا  هک  یئوپاکت  هدارا و  یملع و  تردـق  ربارب  رد 
عفد جالع  اذل  تسا ، هدش  قلخ  هاوخدوخ  رورـش و  دـساف و  اعبط  یـسایس و  تسا  يدوجوم  ناسنا  دـیوگ   ) یـسایس تسا  يدوجوم  ناسنا 

نیشیپ ثحابم  رد  هلئسم  نیا  خساپ  لیلحت و  تسا ) ردتقم  هقلطم و  تموکح  لیکشت  انامه  هعماج  رد  مظن  يرارقرب  طرـش  یناسنا و  رورش 
دعب الوا  یـسایس ) تسا  يدوجوم  ناـسنا   ) مکی عوضوم  مینک : حرطم  دـیاب  ار  مهم  عوضوم  ود  هلئـسم  نیا  لـیلحت  رد  تسا . هدـش  نشور 

هب رظن  اب  ناسنا   ) ناسنا یـساسا  تیعقوم  هس  هب  رظن  اب  ام  و  وا . داـعبا  يهمه  هن  تسا ، وا  یعاـمتجا  یگدـنز  داـعبا  زا  یکی  ناـسنا  یـسایس 
زا عون  نیا  رد  صتخم  زا 900  شیب  دراد ) یتسه  ناهج  رد  هک  یعـضوم  هب  رظن  اب  ناسنا  وا ، یعامتجا  یگدنز  هب  رظن  اب  ناسنا  وا ، تیوه 

يرتیساسا یسایس  دعب  هکنیا  ایناث  میاهتفرگ . غارس  دوشیم . هدیمان  ناسنا  هک  نارادناج 
هدع کی  هک  تسنیا  دوصقم  رگا  تسیچ ؟ یـسایس  دعب  زا  دوصقم  دراد . ریـسفت  حیـضوت و  هب  جایتحا  تسا ، وا  یعامتجا  یگدنز  دـعب  ن 

یئوجهطلس تردق و  دربن  نادیم  هب  ار  هعماج  دنزادنیب و  راک  هب  ینالضع  يرکف و  رظن  زا  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  اهناسنا  مان  هب  نارادناج 
دادبتسا يرگهلیح و  تردق و  زا  هک  اهناتایول  زا  يدارفا  ای  سباه  ساموت  ناتایول )  ) دننام درف  کی  ات  دنروآ ، رد  دوخ  ياهیگماکدوخ  و 

نیا رد  يرـشب  یگدـنز  نیرتییادـتبا  رد  یتح  لگنج ، زا  رتدـب  نادـیم  نیا  دـنریگب . تسد  هب  ار  هعماج  ماـمز  دنتـسه ، رادروخرب  يرتشیب 
، لاحم ضرف  رب  دیسریمن . یلوایکام  تارکفت  هب  تبون  تفریم و  ضارقنا  هب  ور  عقوم  نامه  رد  اریز  تسا ، هتشادن  دوجو  یکاخ  يهرک 

هدیمان یناسنا  يهعماج  نآ ، يهدرپ  يور  دادبتسا و  هطلس و  تردق و  نآ ، یئانبریز  یلـصا و  رـصانع  هک  ار  لگنج  نینچ  ندمآ  دوجوب  ام 
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هک ياهعماـج  نینچ  يهماـکدوخ  نایوجهطلـس  نادـنمتردق و  هب  هک  دـیراد  غارـس  یلیلد  لـماع و  اـیآ  مینکیم ، یقلت  ریذـپناکما  تـسا ،
دهدب روتسد  دنک و  هیصوت  دنلوغشم ، مارآ  نتفر  هار  هب  اهنابایخ  رد  سرت ، تهج  هب  دوخ ، زا  رتدبتسم  رتدنمتردق و  رگهطلس  عاعشلاتحت 

دنمتردق م رگهطلس و  نآ  دیراذگب  دینیشنب و  مارآ  دینکن و  هدافتسا  دوخ  یگماکدوخ  يورین  تردق و  زا  هک 
ناـسنا  ) هـکنیا زا  لـیلحت  دروـم  يهـلمج  رد  دوریم : لاـمتحا  مود  عوـضوم  دــهدب !!؟ ماـجنا  دــهاوخیم  شلد  هـک  ار  يراــک  ره  قـلط 

زا ار  هجیتن  همدقم و  نیا  هتبلا  تسا ) هدش  قلخ  هاوخدوخ  رورـش و  دساف و  اعبط  و   ) هک تسا  هدش  هتفرگ  هجیتن  نیا  یـسایس ) تسیدوجوم 
. تسا هدش  قلخ  هاوخدوخ  رورش و  دساف و  اعبط  ناسنا  نوچ  بیترت : نیا  هب  درک ، ناوتیم  مه  سوکعم  تردق ، بارـش  ناگنـشت  هاگدید 

هتفگ قوف  يهلمج  رد  هک  یتعیبط  نانچ  اب  ار  ناسنا  اتقیقح  دـشاب و  هدرک  لوبق  یلواـیکام  ار  عوضوم  نیا  رگا  یـسایس . تسیدوجوم  اذـل 
هدوهیب دـشاب ، هدرک  لاغـشا  ار  باتک  دـلجم  اهدـص  تارکفت  نیا  هچ  رگا  يو  تارکفت  زا  داقتنا  لـیلحت و  ثحب و  دسانـشب ، تسا ، هدـش 

. تسا هدش  قلخ  دـساف  هاوخدوخ و  رورـش و  اعبط  ناسنا  هک  تسنیا  نآ  دراد و  نخـس  کی  باتک ، دـلجم  دـص  نآ  تایوتحم  اریز  تسا ،
یـسررب اب  خیرات و  هاگرذگ  رد  ناوارف  رایـسب  تادـهاشم  اب  ناسنا  تعیبط  هک  تسنیا  نآ  درادـن و  شیب  خـساپ  کی  مه  نخـس  کی  نیا 

دوجو هب  تسا ، دادعتـسا  ود  ره  ياراد  هک  یتعیبط  اب  ای  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  رـش  ریخ و  زا  فرطیب  تعیبط  اب  اـی  وا  تیوه  رد  هناـفرطیب 
شمیظنت هدیرفآ و  هک  یناسنا  سفن  هب  دنگوس   ) اهاوقت اهروجف و  اهمهلاف  اهاوس  ام  سفن و  و  تسا : هدروآ  ار  مود  رظن  نآرق  تسا . هدمآ 

سا هدومن و 
هاوخدوخ دـب و  اعبط  مدرم  نوچ   ) يرادـمامز نف  رادـمامز و  مراهچ  هلئـسم  تسا ). هداهن  تعیدو  هب  وا  رد  ار  تماقتـسا  فارحنا و  دادـعت 

رارق مسیمیسپ )  ) ینیبدب ساسا  رب  ار  دوخ  شور  ایناث  دشاب و  مسیئوگا )  ) یتسرپدوخ تعیبط  الوا  دیاب  رادمامز  كرحم  اذل  دناهدش ، قلخ 
عمط تسا و  وج  تعفنم  زواجتم و  ناسنا  تعیبط  نوچ  و  دشاب . هتـشادن  يدح  دشاب و  هناملاظ  تخـس و  دیدش و  شلاعفا  لامعا و  دهد و 

هب لاوما  کلمت  تردـق و  نوچ  دـیازفیب و  دوخ  تیعقوم  ماقم و  لام و  يدوجوم  رب  دـهاوخیم  مادـم  تسین و  يدحرـس  يدـح و  ار  يو 
رگم دنکیم ، دیدهت  مسیـشرانآ )  ) جرم جره و  هب  ار  هعماج  دارفا ، نیب  تباقر  شکمـشک و  اذـل  تسا ، دودـحم  یعیبط  یبایمک  يهطـساو 

رورـش و ار  يرـشب  تعیبط  هک  لوا  يهلمج  زا  رگا  اجنیا  ات  دـنک ). راهم  ار  اهنآ  عماطم  دریگب و  ار  ناـشولج  ناـشیا  قوفاـم  یتردـق  هکنآ 
هب رظن  اـب  هک  یئوـج  تعفنم  هب  مدرم  شیارگ  عوـضوم  مـینک ، رظن  فرـص  هتـشذگ ،) ياـهداقتنا  هـب  رظن  اـب  ، ) دـنکیم یفرعم  هاوـخدوخ 

حیحص الماک  دوشیم ، رجنم  شکمـشک  تباقر و  هب  هک  اهنآ  ندروآ  دوجو  هب  يارب  يژرنا  فرـص  موزل  تعیبط و  دیفم  داوم  تیدودحم 
تلود و هب  جاـیتحا  هعماـج ، رد  تلادـع  مظن و  داـجیا  ناـیرج و  نـیا  زا  يریگوـلج  يارب  تـسا و  يداـع  ناـیرج  کـی  يهدـننکوگزاب  و 

دننکهرادا
رد ار  تلادـع  مظن و  دـیاب  هنوگچ  و  تسیچ ؟ تلود  هک  تسنیا  مهم  بلطم  یلو  تسا ، يرورـض  اـهورین  عاوـنا  يهلیـسو  هب  عاـمتجا  يه 

فده ایآ  و  دنراد ؟ تیبرت  میلعت و  تکرب  هب  نادجو  زا  يوریپ  اهیبوخ و  هب  فاطعنا  تیلباق  رادقم  هچ  هعماج  مدرم  دزاسب و  رارقرب  هعماج 
رد هک  یخساپ  تسا ؟ رادمامز  دادبتسا  يرگهطلس و  فده  ای  تسا ، هتفای  لیکـشت  اهناسنا  زا  هک  تسیاهعماج  رد  تلادع  مظن و  يرارقرب 

یهاگ دریگیم و  هعماج  رد  مظن  يرارقرب  ار  فدـه  یهاگ  ینعی  دـشابیم ، ولهپود  تسا ، هدـش  هداد  مهم  لاوئـس  نیا  هب  یلوایکام  راـثآ 
! اهـشکمشک اهتباقر و  جرم و  جره و  نتخاس  عفترم  يارب  یلوایکام  یئوجهراچ  تخانـش  يارب  نونکا  ار . رادـمامز  دادبتـسا  يرگهطلس و 

زیچ همه  داصتقا و  بهذـم و  قـالخا و  راـمعم  هکلب  تسا ، تلود  روشک و  راـمعم  اـهنت  هن  رادـمامز  : ) مینکیم حرطم  ار  يدـعب  تاراـبع 
ریاس بهذـم و  قالخا و  مجنپ  يهلئـسم  میریگب : رظن  رد  مه  ار  مشـش  مجنپ و  يهلئـسم  ات  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  رد  ار  تراـبع  نیا  تسا ).

دهد و تلاخد  تموکح  يهرادا  تسایـس و  رد  دـیابن  ار  نآ  و  تردـق ، هب  لین  يارب  تسا  رادـمامز  تسد  تلآ  همه  یعامتجا ، تاروصت 
وم نوناق  تسا و  نوناق  يهلزنم  هب  دوخ  رادمامز  تسا ، رادمامز  يهدارا  زا  یشان  نوناق  قوقح و  مشش  يهلئسم  دیامن . تیاعر 

رییغت خـسن و  لباق  رادـمامز  يهدارا  بسح  رب  نوناق  تسا . ینثتـسم  قالخا  نوناق و  تیاعر  زا  شیوخ  یلو  هعاـطالابجاو ، يو  يهعوض 
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اعقاو رگا  تسا . رادـمامز  عوـضوم  نوناـق  قوـلخم  قـالخا  دـنکب . دـناوتیم  دـهاوخب  هک  هچ  ره  تـسا و  نوناـق  قوفاـم  رادـمامز  تـسا ،
هتفر رتالاب  یئادخ  ماقم  ات  هک  رـشب  زا  يدرف  يهابرد  وا  یطارفا  ینیب  شوخ  عامتجا  دـشاب ، هدوب  یلوایکام  دوصقم  تارابع ، نیا  تایوتحم 

رد وا  یطارفا  ینیبدـب  اب  دوشیم !! ادـخ  زا  رتالاب  مه  هجرد  کی  تسا ، هدوب  نارگید  ریـشمش  زا  رتزیت  شریـشمش  هک  تهج  نادـب  طقف  و 
نیا هب  ضقاـنت  تسا . یناوارف  لـمات  ياـج  تسا !؟ هتخاـسن  یـشالتم  ار  نآ  هتفرگ و  ياـج  صخـش  نـیا  زغم  رد  هنوـگچ  يرـشب ، تعیبـط 

نابابرا نارود  نآ  رد  دـسریم  رظن  هب  دـیامن !؟ لـصف  لـح و  دـناوتیم  نادقطنم  نیمادـک  دریگیم ، ياـج  زغم  کـی  رد  هک  ار  تحارص 
، هداد مه  هب  تسد  رگهطلـس . نادنمتردق  يرابودنبیب  و  تسا ) هداد  رکذت  یلوایکام  دوخ  قباس  ثحبم  رد  هکنانچ   ) فرط کی  زا  اسیلک 

يارب ار  ادخ  زا  رتالاب  يرادمامز  دوخ ، یئوجادخ  سح  عابـشا  يارب  یلوایکام  تسا . هدنار  نوریب  یلوایکام  نورد  زا  ار  يدـیلقت  يادـخ 
هدومرف داهنـشیپ  تسا ، وا  ندوب  تعیبط  دب  لیالد  زا  یکی  مه  شندـش  هدـیمان  ناسنا  هک  تعیبط  دـب  يهدـنرد  ناروناج  نیمه  زا  تیرـشب 

!! تسا
ره ددـنبب و  رادـمامز  رمک  رب  ار  دادبتـسا  ریـشمش  نینچ  دوش و  ادـیپ  يرـشب  تارکفت  خـیرات  رد  يدرف  رگا  هک  مینکیم  رارکت  رگید  راب  ! 

هگن ار  نارادـمامز  ریـشمش  شیپ  هتـسب  تسد  ار  نانآ  دـنک و  لامنجل  ار  اهناسنا  یحور  ياهالتعا  هدـنزاس و  تبثم و  ياهدادعتـسا  هنوگ 
( دنشاب هدرک  هابتـشا  یلوایکام  راثآ  ناگدننکریـسفت  همجرت و  هک  میراودیما  رکفتم و  ناسنا  کی  هن  تسا ، هدوب  رـشب  دض  درف  نیا  درادب ،

يهئربت هب  دیاش  هک  تسا  هتفرگ  شیپ  ار  یهار  یلوایکام ، تارکفت  ریسفت  رد  وگوه  روتکیو  یلوایکام  بتکم  ناگدننکهیجوت  زا  يداقتنا 
، زیچ نیرتیرورـض  رهاظ  هب  هک  دنچ  ره  لمع  دنامب و  صلاخ  ابیز و  دبا  ات  هک  تسا  نآ  قح  تیـصاخ  : ) دیوگیم وا  دـماجنایب . یلوایکام 

نآ رد  قح  چـیه  اـی  دراد و  قـح  زا  رثا  رتـمک  رگا  تسا و  ضحم  لـمع  رگا  دور ، رامـش  هب  نارـصاعم  يارب  زیچ  نیرتـلوبقم  هک  دـنچ  ره 
یـسک رگا  دوـش . از  تشحو  یتـح  زیگناترفن و  نیکرچ ، لکـشدب ، ناـمز  لوـط  اـب  هک  تسا  نینچ  شتـشونرس  ارچ  نوـچ و  یب  تسین ،

نمیرها کی  لوایکام  درگنب . لوایکام  هب  دیاب  دـسرب ، دـناوتیم  یتشز  زا  ياهیاپ  هب  نورق  یط  لمع  هک  دزاس  ققحم  رظن  کی  اب  دـهاوخب 
لمع طقف  نیا  تسین و  لمع  کی  زج  يزیچ  تسین ، مه  اونیب  تسپ و  تریغیب و  يهدنسیون  کی  تسین  مه  دد  وید و  تسین و  راکدب 

نیا تسه . مه  تشز  مهدزون  نرق  هاگـشیپ  رد  دـسریم و  رظن  هب  تشز  تسا ، مهدزناش  نرق  لمع  تسا ، یئاپورا  لمع  تسین ، یئاـیلاتیا 
اب ار  ضحم  روصت  نداد ، ناـیاپ  ار  نت  هب  نت  گـنج  نیا  تسا . هدوـب  يرـشب  تاـعامتجا  شیادـیپ  زاـغآ  زا  لـمع  قـح و  نیب  شکمـشک 

ماگنه رد  مینادیمن  ام  هتبلا  تسا ) نادنمدرخ  راک  نداد  ذوفن  قح  رد  ار  لمع  لمع و  رد  تمیالم  اب  ار  قح  نتخیمآرد ، تیناسنا  تیعقاو 
رس و تسا ، هدش  همجرت  هسنارف  زا  هک  یسراف  ترابع  نیا  تایوتحم  اب  ام  تشذگیم ، هچ  وگوه  يهتفایدشر  زغم  رد  بلاطم  نیا  نتـشون 

تارکفت زرط  وگوه و  هک  میوشیم  روآدای  تسخن  ار  هتکن  نیا  هتبلا  مینکیم : حرطم  قوف  تارابع  يهرابرد  ار  هلئـسم  دـنچ  میراد . راـک 
یناسنا ياهـشزرا  تلاصا و  زج  يزیچ  نایاونیب ، اصوصخم  وا  راثآ  رـساترس  هدوب  یلوایکام  دـض  الماک  دـیآیمرب  شراثآ  زا  هکناـنچ  وا ،

، تسا هدـش  نشور  یبوخ  هب  یلوایکام  يرکف  شور  اب  وا  تارکفت  داـضت  میهدیم ، رارق  داـقتنا  دروم  هک  یتاراـبع  نیمه  رد  یتح  تسین .
ابیز و دـبا  ات  هک  تسا  نآ  قح  تیـصاخ  دـیوگیم :  ) مکی هلئـسم  تسا : رارق  نیدـب  مینکیم  حرطم  قوف  تارابع  يهرابرد  هک  ار  یلئاسم 

نانآ هک  هچنآ  اریز  دننک ، يدونشخان  رازبا  بلطم  نیا  زا  خیرات ، هاوخدوخ  نایوگروز  ناراکمتس و  هک  دوریمن  نامگ  دنامب ) صلاخ 
نانآ زا  دنقح ، یـساسا  دومن  هس  هک  مه  ار  قدـص  تلادـع و  قح و  اهناسنا  دوش و  لمع  نادـیم  دراو  قح  هک  تسنیا  دـنکیم  تحاران  ار 

دمحم ترضح  یـسیع و  ترـضح  زا  ابیز  يولبات  اهدص  دننام  اهباتک ، قاروا  رد  ای  بلطدیرجت  ياهنهذ  رد  درجم  قح  الا  دنیامن و  هبلاطم 
هک ینارگمتـس  يهرامـش  خیرات ، يهمه  رد  دیاش  دـشاب ، هدوب  نامدرم  نیرترگمتـس  ترفن  دروم  هک  تسین  يزیچ  اههناخ ، رد  ع )  ) یلع و 

. دیامنن زواجت  ناتشگنا  يهرامـش  زا  دننک ، یتحاران  راهظا  دشاب ، هتـشادن  نانآ  ياهراک  اب  یطابترا  نیرتمک  هک  لمع  زا  رود  قح  زا  یتح 
دیامن نیمـضت  ار  نایمدآ  لامک  دشر  و  دوش ، دراو  لمع  رد  هک  تسنآ  قح  تیـصاخ  میئوگب : میناوتیم  وگوه  ربارب  رد  تئرج  مامت  اب  ام 

. دـیامن يریگولج  میاهدومن ، بصن  نامهناخ  رد  ار  قح  يابیز  يولبات  ام  هکنیا  هب  تیلـست  زا  اهیراکهبت و  بـالجنم  رد  مدرم  طوقـس  زا  و 
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. دوخ يارب  یعقاو  بطق  یناـسنا  بطق  تسا : بطق  ود  ياراد  دـمآ ، دـهاوخ  متفه ، تسیب و  يهبطخ  هب  طوبرم  ثحاـبم  رد  هکناـنچ  قـح 
: مود هلئـسم  درادـن . ناسنا  هب  یقلعت  دزاسن ، طوبرم  قح  اب  ار  ناسنا  ددرگن و  دراو  لمع  رد  ات  هک  تسا  یتایعقاو  دوخ ، يارب  یعقاو  بطق 

حم لمع  رگا  دوریم ، رامش  هب  نارصاعم  يارب  زیچ  نیرتلوبقم  هک  دنچ  ره  زیچ ، نیرتیرورض  رهاظ  هب  هک  دنچ  ره  لمع  )
، لکـشدب نامز ، لوط  اب  هک  تسا  نینچ  شتـشونرس  ارچ  نوچ و  یب  تسین  نآ  رد  قح  چـیه  اـی  دراد و  قح  زا  رثا  رتمک  رگا  تسا و  ض 

نودـب نآ  فرط  ود  هک  دراد  رب  رد  یـضقانت  میدرک ، ناـیب  هک  هلمج  نیا  اـب  لوا  يهلمج  دوـش ). از  تشحو  یتـح  زیگناترفن و  نیکرچ ،
هک دشاب  نیا  دنامب ) صلاخ  ابیز و  دـبا  ات  هک  تسا  نآ  قح  تیـصاخ  هکنیا  زا  دوصقم   ) رگا اریز  دـناهتفرگ . رارق  قوف  تارابع  رد  هلـصاف 

زیگنا ترفن  نیکرچ ، لکـشدب ، نامز ، لوط  اـب  اجیردـت و  ضحم  لـمع  هکنیا  زا  هوکـش  هلگ و  ددرگن ، مدرم  یگدـنز  نتم  لـمع و  دراو 
یناسنا يارب  دیفم  يرورـض و  تسا  یتیعقاو  قح  تقیقح  هک  تشگیم  هجوتم  هتکن  نیا  هب  وگوه  رگا  دشابیمن . یقطنم  تشگ ، دـهاوخ 

رد دـیامنیم ، ردابت  نهذ  هب  هک  نآ  یلومعم  موهفم  اب  یئاـبیز  يهملک  زا  زگره  دوریم ، یعاـمتجا  يدرف و  لاـمک  دـشر و  ریـسم  رد  هک 
يارب هک  ینادنمدرخ  يارب  میدرک ، ام  هک  فیرعت  نآ  اب  قح  تیصاخ  هک  دروآیم  ار  دیق  نیا  ای  درکیمن ، هدافتـسا  قح  تیـصاخ  ریـسفت 

رد مه  ار  یهاوخدوخ  لاوما و  لیدـعت  هک  تسا  یئاـبیز  زا  ـالاو  یموهفم  نیا  تسا و  اـبیز  دـهاوخیم  ار  لوقعم ) تاـیح   ) تیرـشب ملاـع 
، یمدآ تایح  لمع و  نآ  نودـب  هک  تسا  یمدآ  تاـیح  لـمع و  حور  قح  هک  دیـسریم  هجیتن  نیا  هب  وگوه  تروص  نیا  رد  دریگیمرب .

رفن نیکرچ و  لکشدب و 
یتشز زا  هیاپ  هچ  هب  نورق  یط  رد  لمع  هک  دزاس  ققحم  رظن  کی  اـب  دـهاوخب  یـسک  رگا   ) موس يهلئـسم  دـشابیم . ساـسایب  زیگنات و 

مه اونیب  تریغیب و  يهدنـسیون  کی  تسین ، مه  دد  وید و  تسین و  راکدـب  نمیرها  کی  یلوایکام  درگنب . یلوایکام  هب  دـسرب ، دـناوتیم 
رظن هب  تشز  تسا ، مهدزناـش  نرق  لـمع  تسا ، یئاـپورا  لـمع  تسین ، یئاـیلاتیا  لـمع  طـقف  نیا  تسین و  لـمع  کـی  زج  يزیچ  تسین .

لیدعت و یئاناوت  دراد ، هک  یلاع  رایـسب  ابیز و  یبدا  شیامن  اب  وگوه  يهلمج  نیا  تسه ). مه  تشز  مهدزون  نرف  هاگـشیپ  رد  دـسریم و 
ندـش رام  رات و  زیوجت  رد  عورـش و  يرـشب  تعیبط  هب  ینیبدـب  زا  هک  یلوایکام  قطنم  لـباقم  رد  درادـن . ار  یلواـیکام  تارکفت  ندرک  مرن 

يهعماـج رد  هک  ینادـنمدرخ  نآ  زا  اـنمت  شهاوـخ و  اـب  ناوـتیمن  دـباییم ، ناـیاپ  نادـنمتردق  لاـگنچ  رد  وا  ياهـشزرا  همه  اـهناسنا و 
تارکفت رابگرم  تنوشخ  هدرک  ملع  دق  لمع ، رد  قح  یجیردت  ندرک  دراو  اب  دنشاب ، دیاب  نادنمتردق  زا  تعاطا  موکحم  دوخ  یلوایکام 

اهنت اریز  دیرادن ، ار  اهناسنا  تیوه  ریسفت  رد  رظن  راهظا  یگتـسیاش  امـش  تفگ : نایلوایکام  یلوایکام و  هب  دیاب  دنربب . نیب  زا  ار  یلوایکام 
یبط لوصحم  يراج  لمع  کی  امش  دیامنیم . گنت  مدرم  هب  ار  هصرع  نانآ  یگماکدوخ  یهاوخدوخ و  هک  دیراد  هجوت  هورگ  نآ  هب 

بلط و يدازآ  هاوختلادـع و  هک  اهناسنا  رگید  هورگ  زا  یعـالطا  یلو  دـیهدیم ، رارق  دوخ  تواـضق  مکح و  كـالم  ار  يرـشب  ماـخ  تع 
. دـیریگیم هدـیدان  ار  تیبرت  میلعت و  يهدـنزاس  رثا  امـش  دـیرادن . دـنراد ، دوجو  ناوارف  روط  هب  عماوج  يهمه  رد  هراوـمه  دنتـسرپقح و 

تیناسنا هار  نازابناج  هدنزاس و  تالوحت  نارادمچرپ  اهنویلیم  زا  تفارش و  تلیضفاب و  ناسنا  اهنویلم  ياشامت  زا  امش  نامشچ  دید  فعض 
تشذگرس رد  هک  ینیع  يهدهاشم  نیا  اب  دینیبیمن . رگید  يزیچ  وزاب  روز  ریـشمش و  زج  هک  تسا  هدش  ثعاب  تقیقح  قح و  يادهـش  و 

تارکفت ناوتیم  روطچ  تشگ ، رکنم  ار  طارقـس  تیعقاو  ناوتیمن  نورن  هب  ندـش  هریخ  اـب  هک  دـنکیم  تاـبثا  هتفرگ و  تروـص  يرـشب 
لمع يهدننکوگزاب  ناونع  هب  تسا ، هدادن  ماجنا  ءاقب  رد  عزانت  نادیم  نازاتهکی  ریـشمش  ندرک  زیت  زج  يراک  هک  ار  یلوایکام  يهنانیبدـب 

نیب هزرابم  يرـشب  خـیرات  هک : دوشیم  هتفریذـپ  لصا  کی  ناونع  هب  رظنبحاص  ناسانـشهعماج  رظن  زا  هلمج  نیا  مینک !؟ یقلت  اهناسنا  لـک 
ار عامتجا  يهنهپ  رد  رشب  یگدنز  ینیع  نایرج  یلوایکام  هک  مینکیم  ضرف  یهگناو  تسا . یئوگروز  لطاب و  ناهاوخاوه  قح و  نایماح 

هب روتسد  ارچ  یلوایکام  تسا ؟ نایرج  نامه  دیدشت  دیکات و  هب  روتسد  مزلتسم  ینیع  نایرج  فیصوت  ایآ  تسا . هداد  حیضوت 
تارکفت زرط  اب  یلوایکام  تسا !؟ يرامیب  يهجلاعم  يراـمیب  هب  روتـسد  رگم  دـهدیم !؟ اهدـهعت  ضقن  هلیح و  غورد و  دادبتـسا و  ملظ و 

امـش يارب  دنتـسه  یناشفـشتآ  ياههوک  هک  ار  یناسنا  عماوج  نم  دیئایب  دیوگیم : وا  دـیوگیم . ار  لاثم  نیا  هب  هیبش  يزیچ  دوخ  یـسایس 
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ياهناسنا دناوتیم  شاهرجفنم  داوم  زا  يرادقم  ره  دـنک  یناشفـشتآ  رگا  تسا و  تایـصوصخ  نیا  ياراد  ناشفـشتآ  هوک  منک ، فیـصوت 
ياهرضم داوم  هک  دنتسه  یئاههوک  هکلب  دنتـسین ، ناشفـشتآ  هوک  یناسنا  عماوج  الوا  یلوایکام  ياقآ  بوخ ، رایـسب  دنک . دوبان  ار  یناوارف 

هوـک تارطخ  زا  ناوـتیم  هنوـگچ  تسیچ و  رطخ  نیا  يهراـچ  اـیناث  دـنروایب ، راـب  هب  ار  یتارطخ  تسا  نـکمم  هـک  دـنراد ، رب  رد  مـه  ار 
تـساوخ هوـک  یتـقو  هک  دـیراذگب  هوـک  نآ  يهلق  يور  یمتا  بمب  ددـع  کـی  هـک  تـسنیا  یلواـیکام  خـساپ  دوـب ؟ ناـما  رد  ناشفـشتآ 

یمتا بمب  نآ  دوخ  يهدـننکراهم  یلواـیکام  ياـقآ  دتـسرفب !!؟ اوـه  هب  ار  شدرگ  هدـنک و  نیمز  زا  ار  هوـک  نآ  دوـخ  دـنک ، یناشفـشتآ 
يراج لمع  هک  ار  هتکن  نیا  یلوایکام  هصالخ ، تسا !! هدننکراهم  راهم و  قوفام  یمتا  بمب  اریز  سک ، چـیه  هک  تسنیا  خـساپ  تسیچ ؟
يراـج لـمع  نیا  هک  تسنیا  اـم  ضارتـعا  یلو  تسا ، هتفاـیرد  تـسرد  تـسا ، یتـسرپ  تردـق  یئوـجدوس و  ياـنبم  رب  يرـشب  ریگمـشچ 

اعبا يهمه  يهدننکوگزاب 
ياوتف زا  شیپ  یلوایکام  شاک  يا  دشاب . هدوب  هئربت  عافد و  لباق  يراج  لمع  يهدننکوگزاب  ناونع  هب  یلوایکام  ات  تسین  يرشب  تعیبط  د 
تشاد نابلط  تلیضف  ناتسرپقح و  ناهاوختلادع و  للجم  هوکش و  اب  ناوراک  هب  یهجوت  دادبتسا ، ملظ و  يهمکچ  ریز  رد  يرـشب  يدوبان 

تلادع و رب  نازوس  قایتشا  و  دناهداتفا ، هار  هب  برغ  رد  هچ  قرش و  رد  هچ  ناشمچرپ  يالاب  رد  نادیهـش  دولآنوخ  نهاریپ  اهنویلیم  اب  هک 
نیا يور  رد  يرشب  تایح  يهمادا  اهنت  للجم  ناوراک  نیا  راک  يهجیتن  دناهتشادهاگن . روهلعـش  مدآ  دالوا  ناکاپ  ياههنیـس  رد  ار  لماکت 

هک تسا  هدوب  تیناسنا  للجم  ناوراک  نیمه  يوپاکت  نارگهطلـس ، نایوگروز و  يهلیـسو  هب  يدوبان  لـماوع  اهدـص  دوجو  اـب  نادـکاخ ،
دناوتیم روطچ  وـگوه  داد . دـهاوخ  همادا  دوـخ  تکرح  دوـجو و  هب  مه  نیا  زا  سپ  هدوـب و  هراوـمه  یلواـیکام  لـیم  كرد و  فـالخرب 

يارب تسا ، نایاونیب  باتک  هک  ار  شرمع  نارود  نیرتشزرااب  نیرتفیرـش و  يهراصع  وگوه  رگا  هک  یتروص  رد  دـنک ، هئربت  ار  یلواـیکام 
وگوه يارب  باتک  نآ  رد  رظن  راهظا  ناونع  هب  هک  ياهمان  رد  یلوایکام  دـینکیم  ناـمگ  دتـسرفب ، یلواـیکام  هب  نآ  يهراـبرد  رظن  راـهظا 

، زیزع يوگوه  ياقآ  تشون  دهاوخ  تیناسنا  رگناریو  نیا  هک  تسا  ادیپ  هتفگان  دوب ؟ دهاوخ  هچ  تشون ، دهاوخ 
نایاونیب هک  باتک  مان  ندید  اب  هک  منک  ضرع  مروبجم  هنافـساتم  مرکـشتم ، امـش  فطل  زا  دیـسر ، یلاعبانج  یئادها  باتک  مالـس ، زا  سپ 

ار دوخ  یگدنز  زا  لاس  هد  دودح  رد  رایز  تخوس ، امـش  يارب  ملد  تخوس  هماکدوخ  دنمتردق و  نارگهطلـس  امـش و  لاح  هب  ملد  تسا ،
دیاب دادبتسا  تردق و  هب  ندیـسر  يارب  نارادمامز  يریگفده  اب  هک  تادوجوم  نیا  تیدوجوم  يارب  يدرک و  فرـص  نایاونیب  زا  عافد  رد 
عافد نانیا  زا  هدیـشک  تمحز  اهلاس  نم  اریز  تخوس ، زین  هماکدوخ  دـنمتردق و  نارگهطلـس  لاـح  هب  ملد  يدرک و  فرـص  دـنوش ، دوباـن 
ياقآ امش  و  تسا . اهنآ  هناهاوخدوخ  تالیامت  هب  طوبرم  همه  همه و  تیناسنا  افص و  قدص و  نادجو و  تلادع و  قح و  هک  مدوب  هدومن 

قح نایم  شکمشک  نیا   ) مراهچ يهلئسم  يزاس . دودحم  دنتـسه  ادخ  قوف  نم  رظن  رد  هک  ار  تادوجوم  نیا  تارایتخا  یهاوخیم  وگوه 
تموصخ نایب  هب  دریذپیم  ار  شکمشک  نیا  رارمتسا  ماود و  وگوه  هکنآ  زا  سپ  تسا ) هدوب  يرـشب  تاعامتجا  شیادیپ  زاغآ  زا  لمع  و 

ار قح  نتخیمآرد ، تیناسنا  اب  ار  ضحم  روصت  نداد ، نایاپ  ار  نت  هب  نت  گنج  نیا  : ) دـیوگیم نینچ  هتخادرپ  یلوایکام  اب  دوخ  داـضت  و 
هک یلاـع  تارکفت  نآ  اـب  وگوه  هک  تسا  یتفگـش  ياـج  تسا ). نادـنمدرخ  راـک  نداد  ذوفن  قـح  رد  ار  لـمع  لـمع و  رد  تمیـالم  اـب 

ناسنا و يهرابرد 
ینیع لـمع  تردـق و  لـطاب و  اـب  اـت  ددرگیمن ، رازراـک  نادـیم  دراو  زگره  قح  هک  تسا  هدـیزرو  تلفغ  تقیقح  نیا  زا  دراد  تیناـسنا 
یتشک لدـج و  گنج و  لها  قح  ددرگ . هجاوم  تسکـش  اب  رگید  یهاـگ  دوش و  زوریپ  یهاـگ  اـت  دزادرپب ، نت  هب  نت  گـنج  هب  اـهناسنا ،
هـضرع نآ  هب  ار  دوخ  هک  ار  يدوجوم  ره  باتفآ  تسین ، دـباتیم  وا  رب  هک  هچنآ  اب  یئارآمزر  دربن و  راکیپ و  لها  باتفآ ، هکنانچ  تسین 

دراد تیعقاو  نوناق  درادن ، عازن  گنج و  رس  يدوجوم  چیه  اب  یتسه  ناهج  رد  نوناق  دشخبیم . ترارح  نآ  هب  دزاسیم و  نشور  دیامن ،
تـشگ دهاوخ  وربور  یعطق  تسکـش  اب  دریگب ، هدیدان  ار  یتسه  ناهج  رد  نوناق  نایرج  رگا  هک  تسا  ناسنا  نیا  دنکیم ، ار  دوخ  راک  و 

زا رتالاب  قح  نیا  تسا . قح  تسا ) چوپ  شالت  نودب  یگدنز   ) هک هیـضق  نیا  دش . دهاوخ  زوریپ  دیامن ، قیبطت  نوناق  نآ  اب  ار  دوخ  رگا  و 
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جنرتـسد زا  ار  یگدـنز  دوـخ  يارب  هک  عـماوج  تفـصولاز  مدرم  اـب  هتفرگ و  تسد  هب  يریـشمش  هدرک  ادـیپ  یکیزیف  مسجت  هک  تسا  نآ 
مامت اـب  ددرگ . دوباـن  وحم و  تاـیعقاو  يهحفـص  زا  دروخب و  تسکـش  رگید  یهاـگ  دوش و  زوریپ  یهاـگ  اـت  دـگنجب  دـنیابریم  نارگید 

. تسا نایمدآ  ینیع  لمع  حور  يهباثم  هب  هک  تسا  اهناسنا  لوقعم ) تایح   ) رد دـیفم  يرورـض و  ياـهتیعقاو  نآ  قح  میئوگیم : ناـنیمطا 
هتکن ر نیا 

، دـنروآرد لوقعم ) تایح   ) تروص هب  هدومن ، عابـشا  قح  اب  ار  اهنآ  دناهتـسناوت  هک  یئاهناسنا  يراج  ياـهلمع  هک  میریگب  رظن  رد  اـقیقد  ا 
رـس هب  هزیتس  دربن و  لاح  رد  امئاد  دنرادن ، تقیقح  قح و  هب  یئانتعا  هک  یمدرم  يراج  لامعا  هک  یتروص  رد  دگنجب ، رگیدـمه  اب  زگره 
درف ره  تالیامت  اریز  دنـسانشیمن ، قح  مان  هب  یئوگلا  هک  تسا  یمدرم  لامعا  راـکفا و  يهمه  یلـصا  تعیبط  هزیتس  دربن و  نیا  دـنربیم .

ود ره  نایم  زرم  دـح و  يهدـننکنییعت  هراومه  درادـن ، يزرم  دـح و  رگید  عماوج  لباقم  رد  ياهعماج  ره  تالیامت  رگید و  دارفا  ربارب  رد 
یمدرم نآ  اب  دنهدیم ، قیبطت  قح  اب  ار  دوخ  لامعا  هک  یناسک  نایم  نینچمه  دوب . دهاوخ  هدوب و  ریشمش  زین  نآ  نابهگن  ریشمش و  فرط 

رـس هب  یمئاد  گنج  رد  دـنزرویم ، تعانق  يرکف  تغارف  تاقوا  رد  قح  ياهیئابیز  ياـشامت  هب  اـی  دنـسانشیمن و  تیمـسر  هب  ار  قح  هک 
هک هلئـسم  نیا  شریذپ  اب  هکنیا  یلک  يهجیتن  دوب  دهاوخ  ریذپانانف  نآ  نایماح  دوجو  ماود  قح و  تیدـبا  هب  رظن  اب  گنج  نیا  و  دـنربیم ،

دوش و دراو  لمع  رد  تمیالم  اب  قح  هکنیا  هب  يدـنمدرخ  چـیه  يهیـصوت  دـگنجیم ، مدرم  يراج  لاـمعا  اـب  دوشیم و  نادـیم  دراو  قح 
تناس یملتراب  تواضق  دیشخب . دهاوخن  يرثا  دشاب ،) هدوب  روصت  لباق  نینچ  رگا   ) دنک ذوفن  قح  رد  لمع 

مان تسا . هدـش  هتتفگ  زیچ  همه  یلوایکام ، روفنم  یـسایس  تارکفت  يهراـبرد  - ) 1 دـیوگیم : رلیهتناس  یلوایکام  تارکفت  يهراـبرد  رلیه 
نیا زا  هک  دنتـسین  نویقالخا  اـهنت  تسا . یئاوسر  یعون  اـب  هارمه  ناـنآ  نیرتدـساف  رظن  رد  یتح  نادرمتلود  رظن  رد  یـسایس  تارکفت  نیا 

باتک تسا ، هدومن  فیلات  نانآ  يارب  ار  رایرهـش )  ) باتک یلوایکام  دوشیم : هتفگ  هک  زین  ناهاشداپ  نآ  یتح  دـننکیم ، داـقتنا  تارکفت 
تـسایس نیا  دزاسب . دورطم  موکحم و  نارگید  زا  شیپ  ار  باتک  نآ  دـش  ثعاب  هک  دوب  مود  کـیردرف  تفارـش  دـناهدرک . درط  ار  روبزم 

اب ار  رایرهـش  باتک  ناسنا  کی  هک  تسا  لاحم  دناهتـشاد . رازبا  هملک  قافتا  اب  نارظنبحاص  هک  تسا  ترفن  تموصخ و  ناـمه  يهتـسیاش 
نآ يهراـبرد  ینوگاـنوگ  ياهریـسفت  هچ  رگا  تسا ، نـشور  ـالماک  باـتک  نـیا  رد  فـلوم  تارکفت  دریذـپب . ار  نآ  دـناوخب و  يرایـشه 

يهبرجت زا  هک  ار  يرادـمامز  دـعاوق  هداد و  یـسیدمودزنرول  هب  یلواـیکام  هک  تـسا  یئاهدـنپ  تارکفت  نـیا  تـسا . هدـش  رازبا  تارکفت 
يهدننکوگزاب هک  یتالمج  رد  یلوایکام  دوخ  دـهدیم . میلعت  وا  هب  تسا ، هدرک  جارختـسا  نارادـمامز  نیرتروهـشم  شور  یـصوصخ و 

.( دنشاب میدقت  نیا  رکنم  دنناوتیمن  دناهدمآ ، وا  زا  سپ  هک  یناسک  و  تسا ، هدرک  حیرـصت  ار  بلطم  نیمه  تسا ، زنرول  هب  باتک  میدقت 
-2

اب شلاکـشا  يهمه  رد  تیانج  باکترا  هب  وا  تسا . هداد  تسد  زا  ار  رـش  ریخ و  نیبام  زایتما  هنوگ  ره  كرد  یلوایکام  هک  تسا  راکـشآ 
نآ زا  مدرم  مومع  يار  هک  دنکیم  باختنا  دوخ ، تارکفت  تابثا  يارب  ار  ییاههنومن  الومعم  یلوایکام  دنکیم . هیصوت  يدرسنوخ  لامک 

یهاگ مه  رگا  - ) 3 مشش ). ردنکسا  شقساف  ردپ  ایژروب و  رازس  دننام  تسا ، رازیب  رفنتم و  دنکانتشحو ، یئاهلوغ  هک  تهج  نادب  اههنومن 
راـتفر رد  هـک  تـسا  ییاهـشزغل  يارب  هـکلب  تـسین ، ناـنآ  ياـهیراکتیانج  يارب  دـنکیم ، خـیبوت  ار  خـیرات  راوـخنوخ  يایقـشا  یلواـیکام 

نینچ حیرـص  ترابع  اب  دیوگیم ، نخـس  ونتنلو  كود  يهرابرد  یلوایکام  هک  ماگنه  نآ  رد  دنتـشگیم …  بکترم  دوخ  يهناراوخنوخ 
دشاب یصاخشا  يارب  ياهنومن  دناوتیم  ماهدرک ، شحرطم  نم  هکنانچ  وا  هکلب  منک ، ادیپ  وا  رد  یصقن  نیرتمک  مناوتیمن  نم  : ) دیوگیم

يرادـمامز تخت  هب  رتـگرزب ، یئاـههمانرب  گرزب و  رورغ  یـشکرس و  اـب  نارگید  يهحلـسا  کـمک  هب  اـی  یـسناش  شوـخ  تهج  هـب  هـک 
شیناگدنز رد  كود  نیا  یلو  دنادیم ! میظعت  يهتسیاش  ار  اهنآ  یلوایکام  هک  دوب  ایژروب  رازس  ياهتیانج  نامه  اههمانرب  نیا  دناهدیـسر .

نتخاس مورحم  يارب  يروتسد  دنیشنب و  پاپ  تخت  هب  ات  درک  اهر  ار  مود  لوژ  هک  تسنیا  نآ  تسا و  هدش  بکترم  اطخ  کی  اهنت 
تـشحو اـب  هتخیمآ  تریح  راـچد  ار  ناـسنا  هـک  یلواـیکام  تارکفت  زرط  رد  عوـضوم  ود  عاـمتجا  - ) 4 درکن ). رداـص  ماــقم  نآ  زا  لوژ 
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دروم ار  دوخ  چوپ  تالایخ  تسا  هتسناوت  دنکیم ، لمع  هنایارگ  ینیع  دربیم  نامگ  هک  یلقع  نهذ و  اب  فرط  کی  زا  درم  نیا  دیامنیم :
هدربن ینانزهار  تشونرـس  زا  یتربع  درم  نیا  تسا . هدومنن  میلعت  وا  يارب  ار  يزیچ  چیه  شنادجو  خـیرات و  یئوگ  دـهدب ، رارق  لالدتـسا 
يانبم رب  هک  یتداعـس  هک  دنیبیمن  وا  دننیبیمن . تفرگ ، دـهاوخ  ار  ناشغارـس  اعطق  هک  ار  تلادـع  رفیک  دنلاحـشوخ و  یتاظحل  هک  تسا 

تلیـضف و تیناسنا و  ینابرق  اب  دیاب  دربیم  نامگ  وا  هک  یتیقفوم  نآ  و  دیـشک . دهاوخن  یلوط  نآ ، يدوبان  لاوز و  دشاب ، راوتـسا  تنایخ 
نانآ يارب  يو  یـسایس  تاـمیلعت  هک  یئاـهزغم  نآ  تسیچ  هک  دـنادیمن  یلواـیکام  . ) تسین يواـسم  تمیق  نیا  اـب  دروآ ، تسد  هب  نید ،
ییوج تصرف  رگنایغط و  تاوهـش  اریز  دنرادن ، تامیلعت  نیا  شزومآ  هب  یجایتحا  راوخنوخ  يایقـشا  رارـشا و  اریز  دوب ؟ دهاوخ  دنمدوس 

یلک هیرظن  نیا  دنشابیم ). رارشا  نآ  یئامنهار  يهدامآ  طیارش  هنوگ  ره  لاح و  همه  رد  هک  دنتسه  نانآ  يارب  يریظنیب  ناگزومآ  نانآ ،
عبت ررکم  هکنآ  اب  و  : ) میهدیم همتاخ  ار  یلوایکام  تارکفت  رد  تواضق  ثحب  هدومن ، لقن  داگرازاپ  رتکد  ياقآ  زا  مه  ار 

راـک تبقاـع  يدوباـن و  هب  ناـشراک  تبقاـع  هدـیدرگ و  شحاـف  ياهتـسکش  راـچد  یلواـیکام  يرادـمامز  ياهروتـسد  زا  ناگدـننک  تـی 
هـشیمه هک  یناسک  هتفرگن ، تربع  اهنآ  تشونرـس  زا  ناشیا  زا  دعب  نادبتـسم  مه  زاب  تسا ، هدـش  هدیـشک  يدابرب  یناریو و  هب  ناشروشک 

رکفت و نودب  ار  یلوایکام  ياههتفگ  دناهدوب ، تردق  هب  لین  فرـش  رد  ای  هدوب و  ناشلامآ  رظن و  حـمطم  تردـق  دایدزا  ای  تردـق  هب  لین 
یسایس نیرسفم  يهیلک  یلوایکام و  زا  دعب  یـسایس  يهفـسالف  مومع  قیدصت  هب  دناهدرک . يوریپ  نآ  زا  هتفریذپ و  بلق  میمـص  زا  هشیدنا 
رادمامز يرارط  تراهم و  یکریز و  ریوزت و  يهجیتن  زیچ  ره  زا  رتشیب  ای  افرص  ار  یسایس  تیقفوم  هک  ياهفـسلف  هک  هدش  ملـسم  هتکن  نیا 

مهم لماوع  ناوتیمن  هاگچیه  تسین و  یقمع  تسا و  یحطـس  الماک  دسانـشب ، رادمامز  لامها  يهجیتن  اهنت  ار  یـسایس  تسکـش  دنادب و 
ای تیقفوم  للم و  تشونرـس  نییعت  رد  رـصاعم  نامز  ات  خـیرات  زاغآ  زا  هک  تایداصتقا  تایعامتجا و  بهذـم ، تاـیقالخا ، دـننام  ار  رگید 

لماوع یلوایکام  دـننام  هجرد  نیا  ات  تفرگ و  هدـیدان  تسا ، هدوب  رادهدـهع  ار  مهم  شقن  تموکح  میژر  متـسیس و  ای  رادـمامز  تسکش 
يهنادرخبان يریگفده  تسناد ). تردق  هب  لین  يارب  يرازبا  تالآ و  اهنت  ار  لماوع  نآ  تشادنپ و  تیمهایب  رثومریغ و  ار  روبزم 

دض تارکفت  تابثا  يارب  یلوایکام  لالدتسا  تسا  هتخاس  لتخم  وا  نهذ  رد  ار  دنکیم ) هیجوت  ار  هلیسو  فده   ) یقطنم نوناق  یلوایکام ،
ار وا  ياهیریگفدـه  ررـض  زا  شیب  شررـض  هک  تسیاهطـسفس  هطلاـغم و  دـنکیم ) هیجوـت  ار  هلیـسو  فدـه   ) یقطنم نوناـق  هـب  شیناـسنا 

نـشور یخیرات ، تادـهاشم  نادـجو و  میلـس و  لقع  اب  یئورایور  نیلوا  اب  یلواـیکام  ياهیریگفدـه  تحاـقو  اریز  تسا ، هدوب  شتارکفت 
هب یلوایکام ، يریگفدـه  جـیاتن  تیهام و  رد  تقد  زا  شیپ  هک  یتقو  یلو  دـنامیمن ، یماـهبا  اهفدـه  نآ  يهدننکیـسررب  يارب  دوشیم و 

دینک هفاضا  مه  ار  هلمج  نیا  و  یقطنم ، الماک  تسا  ینوناق  دنکیم  هیجوت  ار  هلیـسو  فده  هک  دینادیم  امـش  هتبلا  دیئوگب : هدننکیـسررب 
ود شریذپ  اب  دوش ، یلوایکام  تارکفت  هعلاطم  دراو  فرطیب  نهذ  اب  تساوخیم  هک  هدننکیـسررب  تسین ، یماع  درف  کی  یلوایکام  هک 
هب دسریم . تبثم  يهجیتن  هب  لصا  ود  نآ  يهلیـسو  هب  یلوایکام  تارکفت  یبایزرا  رد  اسب  هچ  دنکیم و  راک  هب  عورـش  هتخاس  شیپ  لصا 
هب یکتم  یقطنم  يرادربهرهب  داد ، میهاوخ  حیـضوت  يدودـح  اـت  نیا ، زا  سپ  هک  هلیـسو  فدـه و  یقطنم  نوناـق  زا  یلواـیکام  یلک  روط 

تسد هب  يارب  ریوزت  غورد و  اهدهعت و  ضقن  تنایخ و  دادبتسا و  ملظ و  ترورض  هک  ار  دوخ  يهتساوخ  تسخن  هکلب  دنکیمن ، تایعقاو 
تابثا يارب  مه  ار  دنکیم ) هیجوت  ار  هلیـسو  فدـه   ) یقطنم نوناق  سپـس  دـیامنیم ، نییعت  فدـه  ناونع  هب  دـشابیم ، تردـق  نتفرگ و 

دسریم رظن  هب  دهدیم . رارق  يرادربهرهب  دروم  تقیقح  قح و  فالخ  عون  ره  باکترا  زیوجت  يارب  مه  دوخ و  ياههتساوخ  ندوب  فده 
موزل لماع  اب  مه  ار  روبزم  نوناق  زا  هدافتـسا  ءوس  هک  تسا  هدرک  باجیا  نینچ  ایژروب  رازـس  رادافو  قشاع  یلوایکام  صاـخ  یناور  عضو 
يارب هک  تسا  هدرک  باجیا  یلوایکام  يریگفده  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، هداد  تروص  دوخ ، فده  يارب  هلیـسو  هنوگ  ره  زا  يرادربهرهب 

شایقیقح دروم  ریغ  رب  روبزم  نوناق  يهنادرخبان  قیبطت  زا  تسا ، هدوب  شایـسایس  تارکفت  نداد  ناشن  یملع  هک  دوخ  فده  هب  ندیـسر 
حرطم اریز  ثحبم  روبزم  نوناق  يهرابرد  یلواـیکام  يهنادرخباـن  قیبطت  حیـضوت  يارب  تسا . یلواـیکام  وا  يرآ  تسا . هدرک  هدافتـسا  زین 

ول ار و  هلیسو  فده و  يانعم  میروبجم  نآ ، خساپ  هلئسم و  نیا  حیضوت  يارب  دنکیم ؟ هیجوت  ار  هلیـسو  نیمادک  فده  نیمادک  مینکیم :
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دشاب هتشاد  تلاخد  یمدآ  یگدنز  رد  اهتیدیفم  اهترورض و  عاونا  زا  یعون  هب  هک  بولطم  نآ  زا  تسترابع  فده  مینادب : راصتخا  روط  هب 
هک تسنیا  فده  رگید  تیصاخ  دروآ : تسد  هب  ار  نآ  هدارا ، درجم  هب  ناسنا  هک  دشابن  سرتسد  رد  نانچ  بولطم  نیا  و 

ندروآ تسد  هب  يارب  ار  یمدآ  سپـس  دروآیم ، دوجو  هب  ناـسنا  رد  ار  میمـصت  قاـیتشا و  هدارا و  تسخن  دراد ، هک  یتـیبولطم  تهج  هب 
نکمم و ار  فده  هب  لوصو  هک  يزیچ  ره  زا  تسا  ترابع  هلیـسو  دیامنیم . کیرحت  دزاسیم ، ریذـپناکما  ار  نآ  هب  لوصو  هک  یلئاسو 

ياهتیعقوم اهیریگعضوم و  هب  رظن  اب  ءایـشا  تیبولطم  هک  تهج  نادب  هرصبت 1 - دزاسیم . عفترم  نآ  هب  ندیـسر  زا  ار  یناسنا  ياهیناوتان 
یتاذنورد ینیع و  ناـهج  رد  یتیعقاو  چـیه  دـشابیم 2 - یبسن  الماک  رما  کی  ءایـشا  ندوب  فدـه  اذـل  تسا ، فلتخم  رایـسب  نوگانوگ 

رد ءایـشا  ریثات  تیبولطم و  يانبم  رب  يریذپمیـسقت  نیا  ددرگ . صخـشم  ندوب  هلیـسو  ای  ندوب  فدـه  صاخ  تمالع  اـب  هک  درادـن  دوجو 
هلیسو ار  يرگید  زیچ  فده و  ار  يزیچ  شیاههتساوخ ، اههتسناد و  هب  رظن  اب  هک  تسا  ناسنا  نیا  اذل  تسا ، راوتسا  بولطم  نآ  هب  لوصو 

وا يارب  ادرف  ضحم ، نتـسناد  دـننام  تسا ، هدرک  هولج  فدـه  ناـسنا  کـی  يارب  زورما  هک  یتـیعقاو  تسا  نکمم  هکناـنچ  دـهدیم ، رارق 
اب یلو  نتـسناد ، دـننام  ددرگیم ، یقلت  ياهلیـسو  ناسنا  کی  يارب  یتیعقاو  زورما  سکعلاـب  و  ددرگ . یقلت  حیحـص  لـمع  يارب  ياهلیـسو 

هفم ود  يهرابرد  مدرم  مومع  دسریم  رظن  هب  دنکیم . هولج  فده  وا  يارب  نتسناد  نامه  رگید  تاعالطا  ای  اههتساوخ  ندش  نوگرگد 
ود نآ  زا  کی  ره  شزرا  هدومن  میسقت  ود  نآ  رب  ار  اهتیعقاو  هاگآان ، ای  هناهاگآ  هدروآ  تسد  هب  یحیحـص  ياهتفایرد  هلیـسو  فده و  مو 
زا دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یتاذ  تیبولطم  ءاقب و  ترورـض  دریگیم ، رارق  هلیـسو  تیعقاو  کی  هک  یماـگنه  - 3 دنروآیم . ياجب  ار 
هک يداوم  نآ  الثم  ددرگیم . عقاو  فده  هب  لوصو  هار  رد  ندش  دوبان  یتح  نتفای و  رییغت  فرصت و  ضرعم  رد  ریگفده  صخش  هاگدید 

ندیماشآ ناتخرد و  يرایبآ  يارب  بآ  تیدوجوم  دندرگیم . نوگرگد  دهاوخیم ، ار  نامیس  هک  یسک  تسد  رد  نامیس ، هب  لیدبت  يارب 
اب هک  ینیعم  عضو  نآ ، زا  يرادربهرهب  يارب  هکلب  دوـشیم ، مودـعم  بآ  هکنیا  هن  دریگیم ، رارق  رظن  فرـص  دروـم  اـهناسنا ، نارادـناج و 

یملع و هاگدـید  ره  زا  هناگهس ، ياههرـصبت  هب  هجوت  اب  هلیـسو و  فدـه و  یلاـمجا  فیرعت  هب  رظن  اـب  دوریم . نیب  زا  دراد  صاـخ  دومن 
الـصا دشاب . هدوب  هلیـسو  زا  رتشیب  یتیبولطم  شزرا و  ياراد  دزاسیم ، دوبان  ای  نوگرگد  ار  هلیـسو  هک  یفده  یتسیاب  میرگنب ، هک  یفـسلف 
ندوب رتنییاـپ  تسا و  هتفرگ  رارق  فدـه  هک  تسا  یعوـضوم  تاذ  ءزج  هلیـسو  زا  فدـه  تیبوـلطم  شزرا و  يرترب  میئوـگب : میناوـتیم 

سرپ شنادلقم  یلوایکام و  زا  دیاب  نونکا  تسا . هدش  باختنا  هلیسو  ناونع  هب  هک  تسا  یعوضوم  تاذ  ءزج  هلیسو  تیبولطم  شزرا و 
کی رد  ار  اهنآ  ياهـشزرا  يهمه  نایمدآ و  ياهناج  هک  دوش  یقلت  یفده  دـناوتیم  درف  کی  قلطم  دادبتـسا  هقلطم و  تردـق  ایآ  هک  دـی 

يدازآ تفرـشیپ و  ولج  ای  دزاسب و  لتخم  ار  اهناج  نآ  تیدوجوم  هک  يرییغت  دـهدب  رییغت  دوخ  دوس  هب  اـی  دوباـن  هلیـسو  ناونع  هب  هعماـج 
فدـه  ) یقطنم نوناق  زا  يرادربهرهب  رد  هک  یئاـطخ  رظن  زا  یلواـیکام  یـسایس  تارکفت  شور  رب  داـقتنا  نوچ  و  دریگب !!؟ ار  اـهنآ  تبثم 
لئاسم يهیقب  هدومن ، تعانق  رادقم  نیمه  هب  ثحبم  نیا  رد  اذل  دوشیم ، هصالخ  میتفگ ، هک  یتالمج  نیمه  رد  دنکیم ) هیجوت  ار  هلیسو 
ياـنبم هک  یندـمت  مینکیم . لوکوم  متفه  تسیب و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت  رد  تداهـش  ثحبم  هب  ار  هلیـسو  فدـه و  عوضوم  هب  طوبرم 

هک تسا  هفـسلف  نیمه  جـیاتن  زا  یکی  دـیاش  دوشیم . هدـیمان  کیتامتـسیس  يرگیـشحو  دزاسب ، راوتـسا  یلواـیکام  هفـسلف  نیا  رب  ار  دوخ 
يادف شگرم  دشاب و  هدوب  هدام  رن و  کی  يهبـساحمیب  تذل  عابـشا  لوصحم  ناسنا  یگدـنز   ) هک دـنک  لزنت  دـح  نیا  ات  زورما  تیناسنا 

تردـق و و  یهاوخدوخ )  ) طورـشمریغ لصا  يهرابرد  هک  یثحاـبم  هدـنزاس  لـماع  ناونع  هب  تردـق  نادـنمتردق .) يهبـساحمیب  تردـق 
تردق یهاوخدوخ و  هک  مینکیم  عافد  بتکم  نآ  زا  ام  هک  دروایب  دوجو  هب  ار  هابتـشا  نیا  دیابن  میدرک ، حرطم  ندـمت  اب  ود  نآ  يهطبار 

ر
زا يرادروخرب  ربارب  رد  هک  ناهج  ياهـشزرا  اهتمظع و  ناگدننک  كرت  ربخیب و  یتسه  زا  ناضاترم  دننام  دـنادیم ، رـضم  يهدـیدپ  ود  ا 
هب ار  یهاوخدوخ )  ) میدرک هراشا  هکنانچ  ام  دـنوشیم . رکنم  ار  نآ  يهدـنراداپرب  لـماوع  یناـسنا و  تیدوجوم  يهمه  یناور  دـعب  کـی 

، دـباییم رد  یناـسنا  یلاـع  تدـحو  کـی  رد  ار  دوـخ  یعقاو  كارتـشا  هـک  لـماکت  ریـسم  رد  نآ  نداد  تـکرح  دوـخ و  نتــشاد  ياـنعم 
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راب نیگنـس  ریجنز  زا  ياهقلح  هظحل  ره  دـتفایم ، وپاکت  نایرج و  هب  ریـسم  نیا  رد  ار  دوخ  هک  یتقو  مینادیم ، یگدـنز  لصا  نیرتیتاـیح 
ددرگیم و يرتهدشیلقیص  ساسح و  دوخ  ياراد  یشهج ، یجیردت و  ياهیدازآ  ندروآ  تسد  هب  اب  هتخاس ، رود  دوخ  زا  ار  یعیبط  دوخ 
هتـشذگدوخزا و ياـمظع  نآ  زا  اـه  ( یهاوخدوخ  ) نیرتیعقاو نیرتینـالقع و  میئوـگب : دـیاب  مینک ، وگزاـب  ار  رما  تقیقح  میهاوـخب  رگا 

ناهاوخدوخ نآ  اما  و  دـناهدرب . الاب  یگدـنز  فدـه  يالعا  دـح  ات  ار  نآ  هدروآ و  اج  هب  ار  دوخ  تیعقاو  هک  تسا  تیناـسنا  هار  يادـهش 
هب دوخ  اب  هزرابم  لاح  رد  هراومه  دوخ و  رکنم  تقیقح  رد  دننکیم ، تیعبت  هلیـسو ) نارگید  فدـه و  نم   ) قطنم زا  هراومه  هک  یلومعم 

يرتمهم هک  اهناسنا  تیصخش  دشر  لماوع  داجیا  مکی  دنهدب : ماجنا  یساسا  راک  ود  دیاب  زاسناسنا  ياهتیبرت  میلعت و  دنربیم . رس 
تـسا یناسنا  نوناق  نیا  میهفت  لولعم  دشر  نیا  دوخ  هک  دشابیم ، نآ  زا  يرادربهرهب  یگنوگچ  تردـق و  رهوج  هیجوت  ریـسفت و  اهنآ  ن 

يارب يدج  يرگیجنایم  مود  يدنسپیمن ) دوخ  رب  هک  ار  هچنآ  دنسپم  نارگید  رب  و  يدنـسپیم ، نارگید  رب  هک  ار  هچنآ  دنـسپب  دوخ  رب  )
دوخ ینادجو  ياهادن  نتخاس  شوماخ  اب  یناسنا  عماوج  رد  مدرم  ریگمشچ  رایسب  تیرثکا  هکنیا  حیضوت  نتشیوخ . اب  اهناسنا  نداد  یتشآ 

نادجو و ندرک  هعطق  هعطق  لوغـشم  تسد  هب  ریـشمش  دوخ  یناسنا  یلاع  تاساسحا  ندرک  لتخم  لقعت و  هشیدـنا و  نتخاس  فرحنم  اب  و 
تاساسحا لقعت و  نادـجو و  ددرگ و  نتـشیوخ  اب  ناسنا  دربن  رازراک  دراو  تیبرت  میلعت و  دـیاب  دنـشابیم . نتـشیوخ  تاساسحا  لـقعت و 

، دـسرن رمث  هب  نتـشیوخ  اب  ناسنا  نایم  یتشآ  داـجیا  يرگیجناـیم و  نیا  رگا  دـهدب . تاـجن  ناـنآ  یعیبط  دوخ  نارب  ریـشمش  زا  ار  یلاـع 
لکـش ره  رد  یمومع و  يانعم  هب  تردق  اما  تخاس . دهاوخ  يرـشب  نوئـش  يهمه  قلطم  مکاح  دوخ  تسد  اب  ار  وا  يهفـسلف  یلوایکام و 

هک میریگب  دیاب  ار  هجیتن  نیا  اروف  تردق ، ياهنم  ناسنا  ناهج و  میئوگب : رگا  تسا . اهینوگرگد  اهتکرح و  لماع  نیرتیـساسا  دـشاب ، هک 
يا تلع  هچ  هب  مینیبب  لاح  تسا . یتسه  ناهج  رد  تیلاعف  كرحت و  هنوگ  ره  لماع  تردق  سپ  ناسنا ! ناهج و  ياهنم  ناسنا  ناهج و 
ناسنا تسد  هب  ناسنا  طوقـس  رامـشیب و  ياهراتـشک  اهیـشکقح و  اهیئوگروز و  بجوم  ناهج ، ناسنا و  ندـیدرگ  لـماع  نیرتگرزب  ن 

همشچرس هاوخدوخ  وجدوس و  تیاهنیب  راهم و  یب  یصخش  نم  هب  تردق  نداد  تبسن  زا  تلع  نیا  ددرگیم ؟ هدنـشک  ياهداضت  رگید و 
لاغتـشا ار  وا  یناور  حوطـس  يهمه  يهلیـسو ) نارگید  فدـه و  نم   ) تردـق کلمت  اب  هک  ناسنا  يهرهچ  نیرتکانرطخ  تسنیا  دریگیم .

دوخ لابند  هب  ار  قح  فیلکت و  نوناق و  زا  يزاینیب  مان  هب  یساسحا  یناسنا ، یعیبط و  طباور  يهمه  زا  قلطم  يزاینیب  ساسحا  دیامنیم .
لماع ار  دوخ  یمدآ  دـنک و  ادـیپ  تاجن  راهم  یب  صخـش  نم  کلمت  زا  تردـق  رگا  و  ددرگیم . زاغآ  دـنمتردق  يرگناـیغط  دـشکیم و 

ياهمطالت شوختـسد  دوخ  و  دیامن ، یقلت  ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  رد  هدنزاس  ياهینوگرگد  تکرح و  يهدننکداجیا  تردق و  لیدـعت 
ارچ مینادیمن  تسا . هدـش  زاـغآ  دراد ، یئاـیور  تلاـح  مدرم  زغم  رد  زونه  هک  یناـسنا  لـماکت  تفگ  ناوتیم  ددرگن . تردـق  يازناـفوط 
هب هک  تسنآ  رب  هدـیقع  ار  نارظنبحاص  زا  یخرب  دـناهداهن ؟ مان  تردـق ، رب  تیکلام  تردـق ، هب  ار  دوخ  یگدرب  اهناسنا  زا  ناوارف  یهورگ 

ناسنالا نا  يانعم : تسنیا  دـشابیمن و  کـیکفت  لـباق  اـهناسنا  رگید  نیناوق و  لوصا و  رب  ناـیغط  زا  مدـنمتردق ) نم   ) ساـسحا یلک  روط 
نا ر یغطیل 

يدنمتردق ساسحا  زا  ریغ  يزاینیب  ساسحا  دـسریم  رظن  هب  دـنکیم ) نایغط  دـنیبب ، زاینیب  ار  دوخ  هک  یماگنه  ناسنا  اعطق   ) ینغتـسا ها 
دشر يهمه  زا  نم  (، ) مرادن جایتحا  یگتسباو و  هنوگ  چیه  یتسه  ملاع  رد  نم  (، ) متسه قلطم  نم   ) هک تسنیا  لوا  ساسحا  يانعم  تسا .

رب رد  ار  اهناسنا  يهمه  لوصا و  يهمه  رب  يرگیغای  يرگنایغط و  هنوگ  ره  كانرطخ  تالایخ  نیا  دـیدرت  نودـب  مرادروخرب ) تـالامک  و 
قحیذ و ار  دوخ  دـنکیم ، یگدـنز  اهناسنا  نایم  رد  تعیبط و  ناهج  نیمه  رد  هکنیا  ضرف  اب  اـعدا و  ساـسحا و  نیا  اـب  یمدآ  اریز  دراد ،
هب داقتعا  يانبم  رب  یمادقا  چیه  اعدا  ساسحا و  ضرف و  نیا  اب  و  دنادیم . سک  همه  زیچ و  همه  رد  فرـصت  رب  تردق  ياراد  رظنبحاص و 

نیا دوب . دـهاوخ  تاـیعقاو  قیاـقح و  يهمه  رب  درمت  يرگناـیغط و  شتاـیح  يهمه  اـت  يو  تاـکرح  نیرتـمک  زا  هدوـمنن ، نوناـق  لـصا و 
مشچ نتشاد  ساسحا  هکنانچ  تسین ، يرگنایغط  تردق ، نتشاد  ساسحا  يهمزال  تسا . تردق  نتـشاد  ساسحا  زا  ریغ  يزاینیب  ساسحا 
ندید يارب  ار  مشچ  یمدآ  يهتفایدشر  تیـصخش  هچنانچ  اریز  تسین ، يرگنایغط  یعطق  مزالم  زگره  لقع  ساسحا و  نابز و  شوگ و  و 
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دوخ دربیم و  راک  هب  حیحص  جاتنتـسا  يارب  ار  لقع  تفایرد و  يارب  ار  ساسحا  نتفگ و  نخـس  يارب  ار  نابز  ندینـش و  يارب  ار  شوگ  و 
نآ

لوقعم ياهفده  يارب  ياهلیـسو  زج  شنوگانوگ  لاکـشا  عاونا و  رد  ار  تردـق  نینچمه  دـهدیمن ، رارق  شتـسرپ  قشع و  دروم  ار  لیاسو 
صخـشم نییعت و  تردق  يهرابرد  ار  وا  رکفت  زرط  تردـق و  اب  ار  وا  يهطبار  هک  تسا  یناگدـنز  نیا  رد  یمدآ  فدـه  دـیامنیمن . یقلت 

يانعم کـی  دزاـسیم . صخـشم  ار  نآ  دربراـک  عون  لـقع و  اـب  ار  وا  يهطبار  رکفت و  زرط  یمدآ  ياهیریگفدـه  هک  ناـنچمه  دـیامنیم .
اهیگتـسباو زا  رامـشیب  یعاونا  هب  رظن  اب  یمدآ  هک  تقیقح  نیا  شریذپ  زا  تسترابع  هک  دراد  دوجو  تردق  اب  تاطابترا  عاونا  زا  رتیلاع 

، تسا هتفرگ  رارق  يو  رایتخا  رد  هزورما  هک  نیعم  تردق  ندمآ  دوجو  هب  بجوم  هک  یتامدقم  اهدص  هب  هعماج ، هب  خـیرات ، هب  تعیبط ، هب 
لازیال ادبم  زا  هک  شخب  تایح  لالز و  یبآ  یئایفارغج ، صاخ  تیعقوم  رد  نتفرگ  رارق  تهج  هب  هک  دنک  یقلت  ياهناخدور  دننام  ار  دوخ 

یمـسر و ياهندـمت  دـشخبیم . تاـیح  اـهنآ  يارب  هدوـمن  باریـس  ار  نارادـناج  تاـتابن و  دوریم و  تسا  هداـتفا  ناـیرج  هب  نآ  رد  یهلا 
، هدومنن نآ  هب  یئانتعا  دنرادنپیم و  هظعوم  زردنا و  دنپ و  ار  نآ  هب  دیکات  هیصوت و  تردق و  زا  یقلت  زرط  نیا  اهنآ ، هاگآان  ناگدننادرگ 

رطم ناضاترم  لفاحم  یئادوب و  دباعم  هسینک و  اسیلک و  دجسم و  دننام  اهدبعم  رد  ار  بلاطم  نیا  دیورب  دنیوگیم 
شیازفا و  اهناتــسرامیت ، شیازفا  نداد  ناـشن  زج  میرادـن ، ناـنیا  يارب  یخــساپ  چــیه  اـم  دروـخیمن . اـم  درد  هـب  اـهفرح  نـیا  دــینک ، ح 

عماوج يهلیـسو  هب  ناوتان  عماوج  ندـیدرگ  لامیاپ  زوسنامناخ و  رمتـسم  ياهگنج  اـهیرگیلوایکام و  جاور  اهیـشکقح و  اـهیئوگروز و 
نادنمتردق و يهنوگرامیب  یهاوخدوخ  عابـشا  يارب  کلذ  ریغ  نادجو و  يدازآ و  ملع و  دننام  لیاسو  نیرتسدـقم  مادختـسا  دـنمتردق و 

زرط تردـق و  اب  یمدآ  يهطبار  رگا  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  دـیاب  اههحلـسا . نیرتنکناینب  رد  نایمدآ  یتاـیح  ياـهیژرنا  لوصحم  فرص 
لباق يرـشب ، عماوج  زا  اهنآ  لاوز  اهندـمت و  طوقـس  يارب  یلماع  چـیه  میتفگ  الاب  رد  ام  هک  دوب  روط  نامه  هب  تردـق  يهراـبرد  وا  رکفت 

، دیازفیب نآ  رب  دیاب  ای  دروآیم ، تسد  هب  رـشب  هک  ار  يزایتما  هک  دنکیم  اضتقا  ءارقهق  هب  عوجر  مدع  نوناق  هک  ینعم  نیا  هب  دوبن ، تابثا 
زا هدشن  هبـساحم  ياهدادیور  موجه  تهج  هب  هک  یتروص  رد  ای  دنک و  يرادـهگن  تسا ، هدروآ  تسد  هب  هک  یعـضو  نامه  رد  ار  نآ  ای 
هب ار  زایتما  نآ  ریذـپناکما  بسانم و  يوحن  هب  ددرگ ، ناوتان  زایتما  نآ  يرادـهگن  زا  وخهدـنرد  یـشحو و  ياـهناسنا  اـی  تعیبط و  فرط 

یگدنز یچوپ  ساسحا  شوختسد  نیمز ، برغم  يزورما  حالطصاب )  ) ندمت تسا  نکمم  و  دزاسب ، لقتنم  رگید  عماوج  ياهناسنا 
تردق و يهرابرد  ام  ریـسفت  ندمت  نآ  ناگدننادرگ  يارب  رگا  دورب . ضارقنا  هب  ور  مهبم ، يهدنیآ  زا  نیمزرـس  نآ  ناناوج  ندش  دیماان  و 
، دنراذگب ماگ  يروحمناسنا )  ) هب هدومن  روبع  یهاوخدوخ )  ) زا دنناوتب  ناگدننادرگ  و  دوشن ، یقلت  هظعوم  نآ ، اب  اهناسنا  يهطبار  ریـسفت 

ناگتفر باوخ  هب  نیا  هک  دوریم  نآ  میب  تاهیه ، اما  دنهدب ، تاجن  یمتح  طوقـس  زا  دناهدیمان ، ندمت  هک  ار  یتازایتما  دنناوتیم  املـسم 
. دیامنن رادیب  درک . دهاوخ  مالعا  ار  ندمت  طاسب  ندش  هدیچرب  اب  يرـشب  خـیرات  متخ  هک  اهمتا  اهکـشوم و  شرغ  زج  ار ، تردـق  رتسب  رد 

میهاوخ حرطم  متفه  تسیب و  يهبطخ  ریـسفت  رد  ار  اهنآ  ام  هک  دراد  دوجو  تردـق )؟ ای  تسا  زوریپ  قح  ایآ   ) يهلئـسم رد  رگید  یثحاـبم 
اهندمت یـسررب  هب  دنهاوخب  هک  یـصوصخم  يریگعضوم  هنوگره  زا  ياهعماج  هرود و  ره  ناققحم  داصتقا  طورـشمریغ - مود  لصا  درک .

زا یئزج  ناونع  هب  هچ  يدرف و  لاح  رد  هچ  ار  ناسنا  تیعقاو  ام  دـنریگب . هدـیدان  ار  يداصتقا  لـئاسم  قلطم  تیمها  دـنناوتیمن  دـنزادرپب ،
تـالالتخا اـی  یهاـبت  درک : میهاوـخ  ینیع  يهدـهاشم  یمدآ  تعیبـط  نتم  رد  ار  تقیقح  نیا  مینک ، ریـسفت  هک  مـه  یکنیع  ره  اـب  هعماـج 

ریس ك یئافوکش  جوا  رد  ندمت  نآ  هچ  رگا  دشاب ، هدوب  یندمت  هنوگ  ره  يدوبان  لماع  دناوتیم  يداصتقا 
نادیم يرشب و  تایح  ماوق  هک  تسا  یهیدب  هکلب  دوریم ، رامـش  هب  ندمت  تاصتخم  زا  یکی  ناونع  هب  هن  طورـشمریغ  یلک  لصا  نیا  دن .

، نآ لاکشا  نیرتیلاع  رد  هچ  دشاب و  هدوب  تایح  لکش  نیرتیئادتبا  رد  هچ  ناسنا  اریز  دهدیم ، لیکشت  يداصتقا  لئاسم  ار  نآ  كرحت 
دوجوب هک  مینکیم  کیکفت  رگیدـکی  زا  اموزل  ار  هلئـسم  ود  نیا  هتبلا  درادـن . تایح  يهمادا  ناکما  تعیبط ، زا  يداوم  كالهتـسا  نودـب 

مظن و نودب  دناوتیمن  یندمت  چیه  هک  ینعم  نیا  هب  نآ . یلـصا  تلع  هن  تسا ، ندمت  کی  مهم  رایـسب  تاصتخم  زا  يداصتقا  هافر  ندمآ 
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هرورـضلاب امتح و  دشاب ، هدش  لیمکت  هعماج  کی  يداصتقا  هافر  مظن و  رگا  هک  تسین  نینچ  یلو  دـیایب ، دوجو  هب  حیحـص  يداصتقا  هافر 
زا هک  مینیبیم  اکیرمآ  رد  ار  یعماوج  اپورا و  رد  ار  یئاهروشک  هزورما  اـم  دـشاب . هدوب  رادروخرب  هملک  نیا  ياـنعم  هب  ندـمت  زا  یتسیاـب 
رقف رد  یگدـنز  يالعا  فدـه  كرد  زا  هکلب  یقالخا و  یناسنا و  يالعا  ياهنامرآ  زا  یلو  دـنرادروخرب ، العا  دـح  رد  يداـصتقا  ظاـحل 

، دـشاب هدوب  ندـمت  کـی  یفاـک  مزـال و  طرـش  تسناوـتیم  نآ  داـعبا  يهمه  ندـش  روراـب  داـصتقا و  رگا  دـنربیم . رـس  هب  يزیگنافـسا 
وخ لیدعت  دننام  یناسنا  یلاع  تازایتما  زا  تسا ، هتشگ  روراب  نانآ  يداصتقا  لئاسم  هک  ار  ياهعماج  دارفا  يهمه  تسناوتیم 

نینچ المع  مینیبیم  ام  یلو  دیامن . رادروخرب  ینیبناهج  تفرعم و  شیازفا  هب  قایتشا  تلادع و  قح و  هب  قشع  اهیئوجتذـل و  اهیهاوخد و 
يداصتقا و داوم  روفو  قلطم و  شیاسآ  هاـفر و  هعماـج ، يداـصتقا  داـعبا  ندـش  روراـب  زا  دوصقم  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  تسین . هدوبن و 

یمدآ داعبا  رگید  لالتخا  بجوم  هک  تسا  يداصتقا  طابـضنا  مظن و  نآ  ندروآ  دوجو  هب  دوصقم  هکلب  تسین ، طقف  رقف  ندـش  نکهشیر 
. دزاـسب افوکـش  ار  مدرم  یئوج  تفرعم  یهاوختلادـع و  يونعم و  یتـسودعون و  یقـالخا و  يرنه و  داـعبا  دـناوتب  هک  ینعم  نیا  هب  دـشابن .
، تسا اهنآ  نیتسار  ناربهر  عماوج و  يهمه  بولطم  داعبا  نیا  نتشگ  افوکـش  هک  تسین  نیا  رد  ثحب  اریز  تسا ، نشور  هلئـسم  نیا  خساپ 

يارب یمعط  دشاب ، هدوب  رارقرب  اهناسنا  تایح  رد  هک  مه  یطابـضنا  مظن و  ره  نآ ، نودب  هک  تسا  یمدآ  یگدنز  ترورـض  کی  نیا  اریز 
هلیـسو همدـقم و  نیرتهب  یعامتجا ، يداصتقا  لوصا  نیرتیلاع  نداـتفا  ناـیرج  هب  اـیآ  هک  تسنیا  رد  ثحب  هکلب  دـشخبیمن ، تاـیح  دوخ 

يداصتقا لوصا  یلاـع  ناـیرج  دوخ  هکنیا  اـی  تسا ، اـهنآ  عونتم  داـعبا  رد  یناور  يزغم و  لـماکت  دـشر و  هب  هعماـج  دارفا  یگداـمآ  يارب 
دوخ لماک  لولعم  لماک  تلع  کی  هکنانچ  دروآیم ، دوجو  هب  ربج  روط  هب  ار  هعماج  دارفا  یناور  يزغم و  لماکت  دشر و  یعامتجا ،
يداصتقا دعب  ندش  افوکش  هک  دننکیم  تابثا  دنهدیم و  ناشن  ار  لوا  قش  یسانشناسنا  دعاوق  یخیرات و  براجت  دروآیم ؟ دوجو  هب  ار 

دـشر و هب  هعماج  دارفا  یگداـمآ  يارب  هلیـسو  همدـقم و  نیرتیرورـض  یتح  نیرتهب ، يداـصتقا  لوصا  یقطنم  نداـتفا  ناـیرج  هب  اـهناسنا و 
اب میناوتیم  طقف  نونک  ات  هتـشذگ  ياهندمت  یـسررب  رد  ام  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دشابیم . اهنآ  عونتم  داعبا  رد  یناور  يزغم و  لماکت 

. دوب هتخاس  نافوکـش  ار  مدرم  يداصتقا  دعب  ندمت  نآ  هک  مینک  تواضق  هنوگ  نیا  ندمت ، کی  رد  نافوکـش  ار  مدرم  داصتقا  يهدـهاشم 
ینیبناـهج و تفرعم و  رنه و  بلاـط  سانـشقح و  بلط و  يدازآ  هاوختلادـع و  هـمه  ندـمت ، نآ  عـماوج  دارفا  میئوـگب : میناوـتیمن  یلو 

میوشیم ورایور  هلئسم  نیمه  اب  زیزعلادبع  نب  رمع  نارود  رد  ام  دناهدوب . نازیرگ  يرکف  دوکر  لهج و  متـس و  يدعت و  زا  هدوب و  قالخا 
فرـصم يارب  يدروم  لاملاتیب  هجدوب  هک  دوب  رادروخرب  یئافکدوخ  طابـضنا و  مظن و  زا  يدـح  هب  یمالـسا  عماوج  يداصتقا  عضو  هک 

زا معا  دـش ، هداتـسرف  اقیرفآ  هب  اههدرب  ندرک  دازآ  يارب  هجدوب  نیا  زیزعلادـبع  نب  رمع  روتـسد  هب  اذـل  تشادـن ، یمالـسا  ياهروشک  رد 
رود رگید  زا  رتیلاع  تاصتخم  ياراد  نارود  نآ  مدرم  یناور  يزغم و  دشر  لاح  نیا  اب  ناملسمریغ . ناملسم و  ياههدرب 

ریزارـس دوـخ  نوـماریپ  مدرم  رب  زیزعلادـبع ، نب  رمع  یناور  تاـصاصتخا  زا  هـک  هـچنآ  رگم  دوـبن ، ساـبعینب  هـیماینب و  تفـالخ  ياـهنا 
هک دندیشیدنایم  هلئسم  نیا  رد  زور  بش و  دنتـسشنیم و  يرـشب  خیرات  يامظع  رگا  رایتخا  يدازآ و  طورـشمریغ  موس  لصا  تشگیم .

تانایرج ندـش  طولخم  تاحالطـصا و  يراکبیرف  قیبطت و  رد  هابتـشا  هطلاغم و  زا  هلئـسم  نیا  يهیفـصت  يارب  روبجم ؟ اـی  میدازآ  اـم  اـیآ 
يونعم يدام و  تفرـشیپ  هار  رد  یماگ  نیرتکچوک  هب  دندرکیم ، يرپس  ار  دوخ  رمع  یناور ، ياهتیلاعف  تانایرج و  اب  تعیبط  ياههدـیدپ 

دوخ بولطم  یگدـنز  دربـشیپ  يارب  هک  يراـک  ره  يهمدـقم  رد  دنتـسشنیم و  هیلوا  ياـهناسنا  رگا  نینچمه  دنتـشگیمن . قـفوم  اـهناسنا 
میروبجم راک  نیا  نداد  ماجنا  رد  ام  ایآ  مینیبب  ات  دینزن  يراک  چیه  هب  تسد  دینک و  ربص  هک  دنتفگیم  رگیدکی  هب  تسخن  دنتـشادیمرب ،

فرط ود  زا  یکی  مه ، الاب  هب  کی  هفاضا  هب  فصن  زا  تیرثکا  رگا  و  رتهب . هچ  میتفریذـپ ، ار  فرط  ود  زا  یکی  ارآ  قافتا  هب  رگا  دازآ ؟ ای 
یحو ام  زا  کی  ره  يارب  ای  هک  میوشیم  رظتنم  مینیـشنیم و  ارآ  يواست  تروص  رد  مینکیم و  لمع  تیرثکا  نیا  قباطم  زاب  تفریذپ ، ار 

ام اهنت  هن  امن  تفرعم  تقامح  نیا  رد  ندش  روهطوغ  يهمادا  اب  یلوا  رشب  هک  تسا  ملسم   … ای !!  دوش و  لزان 
نیا دومیپیم . ار  ضارقنا  هار  خیرات  لبقام  تاناویح  زا  یخرب  لسن  دننام  دادیم و  انف  دابب  ار  دوخ  تایح  هکلب  تشگیم  اهندمت  زورب  عن 
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لماع نیرتیـساسا  تاـیح و  يهدـیدپ  نیرت  بوبحم  هک  يدازآ  یکیزیف  تاـبثا  فیرعت و  زا  ناـسنا  هک  تسا  گرزب  رایـسب  هابتـشا  کـی 
: دنزب دایرف  هک  دوشیمن  ادیپ  یسک  رـشب  عماوج  رد  هکنیا  لثم  دهدیم ! رارق  شراکنا  دیدرت و  دروم  دوشیم و  ناوتان  تسا ، وا  تفرـشیپ 

تردق نیا  زا  دینکیم ، ساسحا  دوخ  رد  ار  رتیلاع  تیعقوم  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسپ  تیعقوم  نداد  رییغت  تردق  هک  امش  اهناسنا ، يا 
هکنانچ دـسریم  رظنب  دیـشاب . هتـشادن  ناناد  تغل  زا  مه  یکاب  چـیه  دـیراذگب و  متح  ترورـض و  ربج و  ار  نآ  ماـن  دـینک و  يرادربهرهب 

همادا دوخ  دوجو  هب  دنناوتیمن  یندمت  چیه  رایتخا  يدازآ و  نودب  نینچمه  دراد  ترورض  ندمت  ندروآ  دوجو  هب  يارب  رایتخا  يدازآ و 
نادجو دنناوتن  دننادب و  دوخ  تیـصخش  هب  دنتـسم  ار  ینالـضع  يزغم و  ياهتیلاعف  دنناوتن  هعماج  کی  ياهناسنا  هک  یماگنه  اریز  دـهدب ،

هرادا ار  ناـنآ  ینورب  ینورد و  يربـج  لـماوع  هک  دـننکیم  یقلت  نیـشام  زا  یعون  ار  دوخ  دـننک ، ساـسحا  دازآ  اـهتیلاعف  نآ  رد  ار  دوخ 
منکب ار  راک  نیا  مناوتیم   ) معط ندیشچ  زا  تیمورحم  تایح و  یکشخ  ساسحا  يهفاضاب  ضرف  نیا  رد  دنکیم ،

جنر يرایشه ، ياقب  تروص  رد  نتشیوخ  تیـصخش  زا  یگناگیب  مهدیم ) ماجنا  ار  نآ  دهعت  ساسحا  عابـشا  يارب  یلو  منکن ، مناوتیم  و 
يهمه دناهدروآ ، دوجوب  دوخ  ياهناسنا  رد  هک  یعـضو  نینچ  اب  دنناوتب  يرـشب  عماوج  رگا  درک . دـهاوخ  داجیا  نانآ  نورد  رد  يرمتـسم 

هدید يربخ  يرثا و  يرامیب  هنوگ  چیه  زا  دوشن و  ادیپ  ياهنهرب  هنـسرگ و  چـیه  هک  يروطب  دـننک  لیدـبت  ابیز  تشهب  هب  ار  یکاخ  يهرک 
لیاسو دـشاب و  هتـشادن  یـضارتعا  رگید  درف  هب  يدرف  چـیه  دـنریگبارف و  تمحز  نودـب  ار  ناهج  ياهـشناد  يهمه  اـهزغم  يهمه  دوشن و 

اب دوخ  لزنم  رد  ار  شراهان  ددرگرب و  دـنک و  ریـس  ار  یئاضف  تارک  يهمه  زور  مین  رد  دـهاوخب  سک  ره  هک  دوش  هدامآ  ناـنچ  تکرح 
، تسین دنتـسم  اهناسنا  دازآ  نادجو  تیـصخش و  هب  اهراک  اههدیدپ و  نیا  زا  کی  چیه  هک  تهج  نادب  دنک ، فرـص  شنادنزرف  رـسمه و 

لیـصفت ثحب و  هب  نیا  زا  شیب  اهندـمت  يهرابرد  یئاـنبریز  لـصا  نیا  دوب . دـهاوخن  تسا ، يروحم ) ناـسنا   ) ساـسا رب  هک  یعقاو  ندـمت 
کی شزرا  تقیقح و  تخانـش  يارب  ایآ  هک  تسنیا  تسا ، دـنمزاین  یفاـک  تاـبثا  ثحب و  هب  مهم و  هداـعلاقوف  هک  هچنآ  درادـن . جاـیتحا 

نارگـشهوژپ ناسانـشهعماج و  زا  هزورما  رگا  دوـشیم ؟ هدـیمان  راـیتخا  هـک  هدیــسر  رمثب  يدازآ  اـی  دراد  تـیمها  ضحم  يدازآ  ندـمت ،
ندمت يهرابرد 

هب ار  يدازآ  ام  رگا  درک . دنهاوخ  دزشوگ  ار  يدازآ  طقف  عطق ، روطب  تسیچ ؟ دراد ، ترورض  یعقاو  ندمت  کی  يارب  هچنآ  هک  دیـسرپب 
اهنت هن  مینک ، داهنـشیپ  ندـمت  يارب  یـساسا  يهیاپ  کی  ناونع  هب  مهدـن  ماجنا  مهاوخب  ار  هچ  ره  مهد و  ماـجنا  مهاوخب  ار  هچ  ره  ياـنعم 

یناسنا تیدوجوم  نورب  نورد و  ورملق  ود  رد  هک  ار  نیناوق  لوصا و  يهمه  هکلب  میاهتفرگ ، هرخـسم  هب  ار  دوخ  ساوح  نادـجو و  لقع و 
ار يرورـض  ياهـشالت  ینالـضع و  ياهتیلاعف  عون  نارازه  موزل  دناوتب  هک  تسا  قطنم  نیمادک  نآ  میاهتـشاذگ . اپ  ریز  دننکیم ، تموکح 

راهچ اب  تسا  يواسم  ود  رد  برض  ود  هک  دوشیم  رگم  دزاسب . رابودنبیب  مدرم  نتساوخن  نتـساوخ و  هب  طوبرم  ندمت ، يانب  نتخاس  رد 
نایم توافت  يهرابرد  رتشیب  حیضوت  يارب  لامک  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسیاهلیسو  يدازآ  دیامن !؟ يوریپ  ناسنا  نتساوخن  نتساوخ و  زا 

يدازآ 3- یئاهر 2 - - 1 زا : دـنترابع  عوضوم  هس  نیا  مینک . کیکفت  رگیدـکی  زا  دـیاب  ار  عوضوم  هس  لوقعم ، يدازآ  ضحم و  يدازآ 
عنام هاوخلد  تیلاعف  تکرح و  زا  هدیچیپ و  یمدآ  ياپ  تسد و  هب  هک  يدنب  دیق و  ریجنز و  ندـش  هتـشادرب  زا  تسا  ترابع  یئاهر  رایتخا .

ضو يهدننکهیجوت  هک  یفلتخم  لماوع  زا  یئاهر  تسا و  هدرک  هک  يدهعت  زا  هتسبرد ، قاطا  زا  نادنز ، زا  یئاهر  تسا .
تقیقح رد  دهدیم . ناشن  ار  دنب  دیق و  ریجنز و  زا  یعاونا  ندش  فرطرب  هک  تسا  اهییاهر  زا  یعاونا  تسا ، یسایس  یقوقح و  یناور و  ع 

؟ تسیچ یئاهر  زا  سپ  هدـشاهر  ناـسنا  عضو  هکنیا  اـما  و  دراـشفیم . دوخ  رد  ار  یمدآ  هک  تسا  یتیدودـحم  ندـش  یفتنم  اـهنت  یئاـهر 
باختنا تردق  يهدننکنایب  هک  تسا  یناور  عضو  نآ  يدازآ  دروآ . دهاوخ  شیپ  هچ  وا  ینورب  ینورد و  لماوع  هک  دراد  نیا  هب  یگتسب 
باختنا قح  هک  تسا  تبثم  يهدیدپ  کی  يدازآ  تقیقح  رد  تسا ، هدش  هدرتسگ  دازآ  صخش  ياپ  شیپ  رد  هک  تسا  ییاههار  زا  یکی 

ار یگدـنز  نامرآ  هک  نانآ  طسوتم و  مدرم  یلومعم و  نارکفتم  دریگیم . شیپ  رد  دازآ ، صخـش  هک  دراد  ار  یهار  ندـیزگرب  تردـق  و 
یفدـه هاگدـید  زا  نآ ، يهراـبرد  هدوـمن ، یقلت  یگدـنز  رد  تیقفوـم  نیرتـگرزب  ار  يدازآ  دـننادیم ، یمدآ  ياـهمهاوخیم  عابــشا  رد 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 385 

http://www.ghaemiyeh.com


هچ دناهتـشونن و  نآ  جـیاتن  لـماوع و  عاوـنا و  هدـیدپ و  نیا  تشادـگرزب  رد  هـک  اـهباتک  هـچ  فرط  نـیا  هـب  مهدزوـن  نرق  زا  دـنرگنیم .
نارکفتم راکفا  رد  يدـح  هب  يدازآ  يهدـیدپ  نیا  تفگ : ناوتیم  دـناهدادن و  ماجنا  شاهرابرد  هک  نیـشتآ  ياهینارنخـس  اهیئاسرفملق و 

رارق دیجمت  دروم  يرشب  تاسدقم  نیرتسدقم  یتشهب و  يایور  کی  دح  ات  هک  تسا  هدرک  هولج  شزرااب  گرزب و  متسیب ، مهدزون و  نرق 
و تسا . هتفرگ 

، تسا هتـسب  شقن  اهذـغاک  يور  هاوـخیدازآ  نارکفتم  زغم  زا  راـصق  تاـملک  لکـش  هب  هـک  ياهتـسجرب  تـالمج  یتـح  تـفگ : ناوـتیم 
مک میـسیونب ، مییوگب و  هچ  ره  تسا ، هدش  هتفگ  يدازآ  میظعت  رد  هک  هچنآ  يهرابرد  دـیآ . رد  باتک  دـلجم  دـنچ  تروص  هب  دـناوتیم 

رایـسب هک  دندیـسرپیم  دوخ  زا  هتفرگن و  رارق  اهلاجنج  راـج و  وهاـیه و  نآ  ریثاـت  تحت  هک  دـندوب  ینارکفتم  كدـنا  لاـح  نیا  اـب  تسا .
هک تسا  تیدیفم  تذل و  یکبـس  نامه  ياراد  هدـیدپ  نیا  دـنیوگیم و  نآ  يهرابرد  نایارـسهسامح  نیا  هک  تسا  نامه  يدازآ  بوخ ،
زا تسترابع  هک  تسا  ییاهر  یکی  تسا ، لماع  ود  يهجیتن  تیدیفم ، یکبـس و  ساسحا  تذل و  نیا  لاح  نیا  اب  دناهداد ، صیخـشت  نانآ 

، نیاربانب تفرگ . دهاوخ  ماجنا  يدازآ  يهدیدپ  يهلیسو  هب  هک  یهار  باختنا  قح  تردق و  ساسحا  مود  دنب ، دیق و  ریجنز و  ندش  یفتنم 
نیا يور  رد  يدنمدرخ  لقاع و  درف  چـیه  تسا . يدـعب  هار  باختنا  هتـشذگ و  ریجنز  زا  یئاهر  تیعقوم  ود  نایم  هک  تسیاهلحرم  يدازآ 

یندروخ هن  يدازآ  اریز  دیزرو ، دهاوخن  تعانق  تسا ، دازآ  وا  هکنیا  ساسحا  هب  اهنت  هاگآ  ناسنا  چـیه  تسـشن و  دـهاوخن  هتـسشنن و  لپ 
مه هدیـسر  رمث  هب  تردق  ییابیز و  ملع و  ماقم و  تسین ، مه  سابل  دـشاب ، تنوکـس  لباق  هک  تسا  ینامتخاس  هن  یندـیماشآ و  هن  تسا و 

هکلب ا تسین ،
نیا دوخ  هک  دـنادیم  همه  زا  رتهب  وا  دوخ  و  دـیامنیم . تیـصخش  یـشوخ و  ساسحا  نآ ، يهدـنراد  هک  تسا  یناور  يهدـیدپ  کـی  نی 

هار باختنا  تیـصخش و  رب  هیکت  تذـل  لماع  اـهنت  دـشاب ، هدوب  یعیبط  رثا  ياراد  ینیع و  دومن  ياراد  زاـیتما  کـی  هکنیا  نودـب  ساـسحا 
هک یناسنا  يارب  تسا  شزرااب  بسانم و  رایـسب  يهلیـسو  لپ و  تیعقوم  ساسحا و  نیا  میئوگب : دیاب  هجیتن  رد  تسیدعب . يهلحرم  هاوخلد 
رد ار  درف  ود  میریگب : رظن  رد  ار  یلاثم  هلئـسم  نیا  ندش  نشور  يارب  دشاب . هدوب  نتـشیوخ  هب  دنتـسم  یناگدنز  رد  وا  تیعقوم  دهاوخیم 

هدش يرپس  يدازآ  ساسحا  لاح  رد  هراومه  شرمع  نایلاس  يهمه  يرکف  ینامـسج و  دـشر  هب  ندیـسر  زا  سپ  مکی  درف  میریگیم : رظن 
لباق دـنمتردق  دارفا  رد  هکنانچ  تسا ، هدوبن  وا  يهنادازآ  لمع  عنام  مه  یعاـمتجا  یعیبط و  طـیحم  لـماوع  هک  مینک  ضرف  نینچ  تسا و 

هب ای  تسا و  هدوبن  یعیبط ، دوخ  هب  ندیـشخب  مروت  یناویح و  تسپ  ياههتـساوخ  عابـشا  هار  رد  زج  وا  راـتفگ  لاـمعا و  یلو  تسا ، روصت 
تعیبط و ياههدیدپ  نیناوق و  يوپاکت  تاکرح و  يهمه  هدیزرو ، تعانق  باختنا  رب  تردق  يدازآ و  ساسحا  نامه  هب  دیعب  رایسب  ضرف 

ياههقلح ز نایم  رد  نآ ، نایاپ  ات  یگدنز  زاغآ  زا  مود  درف  تسا . هدیباوخ  اهنآ  يور  هدومن  یقلت  ياهراوهگ  ار  اهناسنا  شالت 
يریجنز ياههقلح  نآ  زا  یتعاس  اهزور  زا  یکی  رد  شرمع و  نایلاس  زا  یکی  رد  اهنت  تسا ، هدش  هتـسب  نورب  نورد و  يربج  لماوع  ریجن 

ریجنز رگید  راب  هداد ، ماجنا  نارگید  عفن  هب  ای  دوخ  تیدوجوم  دشر  هار  رد  تبثم  يراک  يدازآ  ساسحا  لاح  رد  هدش  اهر  يربج  لماوع 
یتسین یتسه و  نایم  تواـفت  یناـسنا ، شزرا  رظن  زا  درف ، ود  نیا  ناـیم  تواـفت  تسا . هدرـشف  دوخ  رد  ار  وا  رمع  ناـیاپ  اـت  يربج  لـماوع 

يارب اـهنت  هک  تسا  یتـقیقح  هکلب  تسین ، یفاـبلایخ  یخوش و  یئوگزنط و  تسا ، یتـسین  یتـسه و  ناـیم  تواـفت  میتـفگ : هک  نیا  تسا .
باختنا قح  تردـق و  يانعم  هب  يدازآ  هک  میاهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  نونکا  تسا . شریذـپ  كرد و  لباق  يدازآ  ربج و  يانعم  اب  نایانـشآ 

ار یمدآ  هک  يربج  راشف  هب  رظن  اب  هچ  رگا  نآ ، كرت  راک و  ماـجنا  باـختنا  اـی  تسا ، هدرتسگ  یمدآ  ياـپ  شیپ  هک  یهار  دـنچ  زا  یکی 
يارب اـهنت  هک  دراد  ياهلیـسو  شزرا  ـالماک  ددرگیم ، ناـسنا  بیـصن  يدازآ  هـک  هـظحل  ناـمه  زا  یلو  دراد ، یفدـه  شیاـمن  دـبوکیم ،
ندرب راک  هب  زا  تسا  ترابع  رایتخا  تسا . نونج  زا  ياهخاش  فدـه ، ناونع  هب  قلطم  يدازآ  ساسحا  تسا . كرد  لباق  رایـشه  ياهناسنا 

لوـقعم يهجیتـن  هب  ار  يدازآ  هک  تسیاهدـیدپ  راـیتخا  تفگ : ناوـتیم  تسا و  لاـمک  ریخ و  هک  هـچنآ  ندروآ  تـسد  هـب  هار  رد  يدازآ 
دیناسر
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ندرک  ) راک یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  تیصخش  يهطلس  تراظن و  زا  تسا  ترابع  رایتخا  فیرعت  هکنیا  حیضوت  تسا . هدیسر  رمث  هب  ه و 
ناـیم قرف  ناوتیم  هک  تسا  راـیتخا  يارب  فیرعت  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  رتـالاو  یتیعقوم  هب  لوصو  هار  رد  هطلـس  نآ  لاـمعا  و  ندرکن ) و 
یفدـه ياهلیـسو و  شزرا  ود  ره  ياراد  هک  تسنیا  رد  رایتخا  یلاـع  هداـعلاقوف  زاـیتما  درک . كرد  ار  راـیتخا  ضحم و  يدازآ  ییاـهر و 
رایتخا یلاـع  يهلحرم  هب  هک  یـسک  اریز  تسا ، یلاـع  یفدـه  شزرا  ياراد  دوشیم ، روظنم  هلیـسو  راـیتخا  هک  لاـح  نیع  رد  ینعی  تسا ،

رب هطلس  تراظن و  يهدامآ  دراد و  لامک  ریخ و  هب  لیامت  وا  تیصخش  هک  تهجنادب  تسا ، هدادن  ماجنا  مه  يراک  هچ  رگا  تسا ، هدیـسر 
دراد دوخ  نورد  رد  رمتسم  یمئاد و  تیلاعف  کی  اذل  تسا ، رتالاب  یتیعقوم  هب  لوصو  هار  رد  هطلـس  لامعا  اب  راک  یفنم  تبثم و  بطق  ود 

تیـصخش یلاع  رایـسب  ياهتیلاعف  زا  هک  رایتخا  تسیاهلیـسو ، شزرا  مود  شزرا  درک . يراذـگمان  زین  لاعف  ریخ و  تین  ار  نآ  ناوتیم  هک 
دناوتیم دراد و  یناسنا  تیـصخش  هب  لماک  دانتـسا  ددرگیم ، لوصو  لباق  نآ  وترپ  رد  هک  یفدـه  دـنکیم  ادـیپ  ياهلیـسو  يهبنج  تسا ،

یئاهناسنا مداد . ماجنا  تیصخش  لامک  ریخ و  هب  ور  لماع  اب  مدومن ، كرت  هک  ار  راک  نآ  ای  مدرک  هک  ار  راک  نیا  دیوگب :
ار ياهنیمز  مه  دنشاب و  هدوب  دنمهرهب  رایتخا  نیا  زا  دیاب  نانآ  دوخ  مه  دندرگیم ، تیلاعف  يهصرع  دراو  ندمت  ناراذگناینب  ناونع  هب  هک 
رد نینچمه  دروایب . دوجو  هب  ار  الاو  يهدـیدپ  نیا  تیوقت  لماوع  دـناوتب  دـیاب  دـنروآیم ، دوجو  هب  يروحمناسنا  ندـمت  کـی  يارب  هک 

رایتخا زا  رادقم  هچ  دناهدرک ، یگدنز  نآ  ورملق  رد  هک  یئاهناسنا  ندـمت و  کی  ناراذـگناینب  هکنیا  یئاسانـش  لیـصا ، ياهندـمت  تخانش 
هک درک  حرطم  نینچ  ناوتیم  ار  لصا  نیا  تسا  ارقهق  هب  عوجر  زاغآ  ندمت ، کی  یئاتـسیا  طورـشمریغ  مراهچ  لصا  دناهدوب . رادروخرب 

تقیقح رد  دتفیب ، ناروف  ششوج و  زا  ندمت  کی  یلـصا  عبانم  هک  نیمه  تسا . نآ  یلـصا  عبانم  شـشوج  هب  هتـسباو  ندمت  کی  تیلاعف 
هب ور  نآ  ياـهتیلاعف  لوصحم  ددرگیم ، زاـغآ  ندـمت  کـی  یئاتـسیا  دوکر و  هک  یماـگنه  دـیارگیم ، دوـکر  هب  ندـمت  نآ  یعقاو  تلع 

نودب دـنورب ، نیب  زا  اجیردـت  ای  ناهگان  ندـمت  يهدـننکهرادا  ای  فشتکم  غباون  رگا  لاثم  ناونع  هب  دوریم . یجیردـت  لاوز  كالهتـسا و 
ندـمت عوجر  اذـل  ددرگیمن ، ناربـج  غباون  نآ  هب  طوبرم  تیلاـعف  لاوز  كالهتـسا و  نوـچ  دوـشیم و  عورـش  دوـکر  یئاتـسیا و  دـیدرت 

ندمت کی  رارمتسا  رد  بوانتم  تاناسون  ناکما  زا  ریغ  لصا  نیا  هتبلا  دوب . دهاوخ  يرورض  یعیبط و  يرما  ارقهق  هب  ضورفم 
رد هکنانچ  دـشاب ، هدوب  عونتم  ياهنتفر  نیئاپ  الاب و  اهناسون و  راچد  ندـمت  کی  يرارمتـسا  ناـیرج  تسا  نکمم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ،
لاس زا 850  ندمت  نیا  دسریم . دوخ  جوا  هب  لاپیناب  روشآ  ییاورنامرف  نامز  رد  هک  مینیبیم  دالیم  زا  شیپ  متفه  نرق  رد  اهیروسآ  ندمت 

تکرح سپس  هدیسر و  دوخ  يالتعا  هب  626 ق م )  - 668  ) لاپیناب روشآ  ییاورنامرف  نارود  رد  یئاهدم  رزج و  اب  عورـش و  دالیم  زا  شیپ 
زا شیپ  زا 590  هک  مر  نانوی  یبیکرت  ندـمت  رد  نینچمه  دوریم . نیب  زا  دالیم  زا  شیپ  لاـس  دـصناپ  دودـح  رد  عورـش و  ار  دوخ  یلوزن 

اهنینوتنآ نرق  هک  دالیم  زا  سپ  مود  نرق  رد  دوشیم  هدید  یمهم  تاناسون  دباییم  همادا  دالیم  زا  سپ  لاس  ات 180  ابیرقت  عورش و  دالیم 
نرق دنچ  رد  دباییم . ءالتعا  مر  یناسنا  ندمت  لرا  كرام  نینوتنآ ، نیردآ ، ناژارت ، مان  هب  روطارپما  راهچ  ییاورنامرف  رد  دوشیم ، هدیمان 

ره رد  مینیبیم ، دوش ، تقد  هک  اـهلوزن  بیـشن و  زا  کـی  ره  رد  دوشیم . هدـید  ییاهبیـشن  زارف و  دـنکیم ، ادـیپ  رارمتـسا  مر  ندـمت  ك 
ییاهن طوقس  تسا . هدومن  زورب  نآ  لابند  هب  يزارف  دوعص و  تسا ، هتشگن  دوکر  راچد  ندمت  گنهرف و  لیصا  لماوع  هک  یلوزن  يهرود 

زا ا يدرف  دشر  هب  هیبش  عماوج  رد  ندمت  تسا . نآ  هدنروآدوجوب  لماوع  دوکر  لولعم  یندمت  ره 
یلوزن ریس  هب  عورـش  هکلب  ددرگیمن ، فقوتم  تیعقوم  نامه  رد  درف  دش ، طقاس  تیلاعف  زا  درف  کی  دشر  لماع  هک  یماگنه  تسا ، ناسن 

، تشگ یثنخ  لماع  نآ  هکنیا  درجم  هب  تسا و  هدنرادهگن  لماع  دنمزاین  هراومه  ناسنا  کی  دـشر  دـننام  ندـمت  یلک  روط  هب  دـیامنیم .
حیـضوت يارب  هک  یبسانم  لاثم  هعماج ، کی  رد  ندمت  نینچمه  دوریم ، نیب  زا  اجیردت  دنکیم و  ادـیپ  لزنت  هدـمآ  دوجوب  دـشر  هکنانچ 

هک نیمه  هبلمت و  دـننام  دراد ، رمتـسم  لماع  هب  جایتحا  هاچ  هت  زا  نآ  ندروآ  الاب  هک  تسا  هاچ  بآ  تفرگ ، رظن  رد  ناوتیم  مراهچ  لصا 
دوخ يرادیاپ  دناوتیم  یندمت  هک  تفرگ  ار  هجیتن  نیا  ناوتیم  بلاطم  نیا  زا  دـیآیمن . الاب  هاچ  هت  زا  بآ  دتـسیاب ، تیلاعف  زا  لماع  نآ 

يهلئـسم ود  تیلع  نوناق  طورـشمریغ  مجنپ  لـصا  دـشاب . هدوب  ناـشوج  اـیوپ و  هشیمه  لـماوع  هب  دنتـسم  هک  دـنک  نیمـضت  خـیرات  رد  ار 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 387 

http://www.ghaemiyeh.com


انف داب  هب  ار  لامک  دشر و  يهتفیش  ياهناسنا  ياهیراکادف  اهشالت و  يهمه  هک  دراد  دوجو  ینونک  هتشذگ و  عماوج  نایم  رد  زیگناتفگش 
ياقب بولطم و  يهدیدپ  کی  ثودح  يهنادرخبان  کیکفت  زا  تسترابع  هشیر  نیا  دنروآیمربرس ، هشیر  کی  زا  هلئسم  ود  نیا  دنهدیم ،

لت هنوگ  ره  دنتفیم و  هار  هب  اهناسنا  زا  ياهدع  ینارود  هعماج و  ره  رد  - 1 زا : دنترابع  هلئسم  ود  نیا  نآ .
يهـمه عـماوج  مدرم  دـنیامنیم و  یفرعم  اـهناسنا  ورملق  رد  تلادـع  ار  دوـخ  يـالعا  فدـه  دـنهدیم و  ماـجنا  ار  يرکف  يوـضع و  شا 

ینوگرگد لوحت و  هک  نیمه  دنرادیم ، هضرع  صالخا  قبط  رد  تلادع  هب  ندیـسر  يارب  مه  ار  دوخ  ناج  یتح  اههتـساوخ و  تازایتما و 
ییاسانش یسررب و  يارب  ار  تلادع  دنتفرگ ، تسد  هب  ار  عماوج  تیریدم  تلادع  قح و  عفادم  مان  هب  نازاتشیپ  ناربهر و  تفرگ و  تروص 
نازاتشیپ نیتسار و  یهلا  ناربهر  ام  روظنم  هتبلا  !! ) دوعوم تشهب  هب  ار  یتسودناسنا  قالخا و  دننکیم و  دیعبت  هفسلف  هت  رسیب و  نابایب  هب 

ندروآ دوـجوب  يهراـبرد  ار  تلادـع  تیلع  ياـعدا  ناـنیا  اـیوگ  دـشابیمن ) دـنتیلقا ، رد  هنافـساتم  هک  یعقاو  تسودناـسنا  سانـشناسنا و 
خیرات هاگرذگ  رد  دشابیم !! ناشدوخ  نادنمتردق  يهطلس  دنراد ، رظن  رد  هک  یلولعم  و  دنشکیم ، شیپ  نیتسار ، ندمت  ملاس و  يهعماج 
ندمت لامک و  دشر و  هب  ار  هعماج  ياهناسنا  لوصو  راک ، زاغآ  رد  دایز  ینادنمتردق  هک  دش  وربور  هدـیدپ  نیا  اب  ناوارف  روط  هب  ناوتیم 

اـعدا و تردـق ، هب  ندیـسر  زا  سپ  هدرک  یفرعم  فدـه  نآ  هب  هعماـج  نتفاـی  تسد  يارب  ياهلیـسو  ار  دوخ  تیدوجوم  يهمه  و  فدـه ،
مدرم م کیرحت  ییاهن  تلع  هک  ار  یفده  نآ  دوخ  هکلب  ار ، مدرم  اهنت  هن  فده و  ار  دوخ  هتشگ ، سوکعم  یلک  هب  یفرعم 

ره هب  لوحت  تکرح و  هک  تسنیا  تفرشیپ  هار  رد  عماوج  لوحت  تکرح و  قطنم  مود  يهلئسم  دننکیم !! یقلت  هلیـسو  دندوب ، هدرک  روظن 
ریاـخذ زا  يرادربهرهب  اـهیراوگان و  لـمحت  یـصخش و  يهناـیوجدوس  تـالیامت  زا  تشذـگ  تـئرج و  يوـضع و  يرکف و  شـالت  هنوـگ 

نامه هب  دـیدرت  نودـب  طیارـش  للع و  نآ  زا  یکی  رد  ریـصقت  هحماسم و  كدـنا  هک  يروطب  دراد ، جایتحا  متح  روط  هب  یناسنا  نوگانوگ 
نازاتـشیپ اهیرگنیحطـس ، هک  دوشیم  هدـید  ناوارف  روط  هب  مه  دروم  نیا  رد  دوب ، دـهاوخ  لوـحت  تکرح و  رد  لـالتخا  بجوـم  هزادـنا 

اهـشالت تکرح و  يهجیتـن  ماوـق  رارمتـسا و  هدوـمن  شوـمارف  لوـحت  رد  يزوریپ  طاـقن  نیرتییادـتبا  هب  لوـصو  زا  سپ  ار  تـیلع  نوناـق 
. دنراد یگتخادرپ  یگتخاس و  يهبنج  هک  دنهدیم  تبسن  یللع  هب  ای  دنرادیم و  دنتـسم  ناشدوخ  دوجو  هب  ای  ار  ندمت ) ملاس و  گنهرف  )

ناـنآ دـنوشیم  یقلت  یناـسنا  لـئاسم  رد  تیلع  نوناـق  تسکـش  اـی  یتسـس  بجوـم  ناـحولهداس  رظن  رد  زیگناتفگـش  يهلئـسم  ود  نـیا 
اهناسناریغ ورملق  زا  ار  اهناسنا  ورملق  یتسیاب  دناهدش و  یگرزب  هابتشا  راچد  تیلع  نوناق  میمعت  يهرابرد  نادنمشناد  هفـسالف و  دنیوگیم :

هریسفت زا  کی  چیه  دننکن ، رود  اهناسنا  ورملق  زا  ار  تیلع  نوناق  هک  یمادام  و  دنیامنن ، اهناسنا  ورملق  دراو  ار  تیلع  هدومن ، کیکفت 
: دنیوگیم نانیا  دوب . دهاوخن  فارحنا  اطخ و  زا  یلاخ  یناسنا  مولع  بلغا  یسانشندمت و  یـسانشهعماج و  يهرابرد  نانآ  ياههیجوت  ا و 

کی ندروآ  دوجوب  يارب  لماک  دـصرددص  تلع  کی  ناونع  هب  ار  نآ  میناوتیمن  میریگب ، رظن  رد  ار  یناسنا  رـصانع  لماوع و  هچ  ره  اـم 
اهتیعقاو هب  يرایـشه  یهاگآ و  يهدـنروآ  دوجو  هب  ملع  - 1 هنومن : ناونع  هب  مینک . یقلت  ریذـپان  باـنتجا  متح و  روط  هب  صخـشم  لولعم 

دهاوخ لمع  ضورفم  تیعقاو  يهرابرد  یهاـگآ  ناـمه  قباـطم  متح  روط  هب  دراد ، یهاـگآ  تیعقاو  کـی  يهراـبرد  هک  یناـسنا  و  تسا ،
تحاقو عماوج  يهمه  رد  یناوارف  دارفا  هک  دوشیم  هدید  ناوارف  روطب  اریز  درادن ، دوجو  یتیمتح  ترورـض و  نینچ  ریخ ، هن  خـساپ  درک .
دربـشیپ يارب  هـکلب  دـننکیم ، زیوـجت  ار  غورد  اـهنت  هـن  دــنیوگیم ، ار  غورد  ییاورپ  نیرتـمک  نودــب  لاـح  نـیا  اـب  دــننادیم ، ار  غورد 

ار متس  هک  درادن  دوجو  یلدتعم  ناسنا  چیه  ياهفرح . نارادمتـسایس  دننام  دنرامـشیم . يرورـض  بجاو و  ار  غورد  ناشیاهیهاوخدوخ ،
يارب لماک  دصرددص  تلع  دناوتیمن  تلادع ، ییوکین  ترورض و  متـس و  تحاقو  هب  ملع  نیا  دنادن . بجاو  مزال و  ار  تلادع  زیوجت و 
متح ا روط  هب  یتسیاب و  نآ ، قلطم  تیبولطم  تمظع و  تایح و  معط  تفایرد  - 2 دشاب . هدوب  يرشب  عماوج  رد  تلادع  ندمآ  دوجوب 
نیباـم یتـیمتح  ترورـض و  نینچ  ریخ ، هن  خـساپ  دـنک . يریگوـلج  اهراتـشک  گـنج و  زورب  نارگید و  تاـیح  هـب  بیـسآ  ندرک  دراو  ز 

زور و نیا  ات  رشب  تشذگرـس  نیا  دییامرفب  درادن . دوجو  نارگید  هب  بیـسآ  نتخاس  دراو  زا  هدننک  تفایرد  عانتما  تایح و  معط  تفایرد 
ار یقوقح  نیناوق  لوصا و  شناد و  رشب  - 3 دیراد . هک  یتارکفت  كرد و  اب  امش  مه  نیا  متاملک و  نیا  نتشون  لوغـشم  نم  هک  هظحل  نیا 
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يرگید قوقح  رب  زواجت  يدعت و  يرـشب  دارفا  زا  کی  چیه  هورگ و  چیه  ات  تسا ، هدومن  لیمکت  هداد و  هعـسوت  ار  نآ  هدروآ و  دوجو  هب 
یفنم لماک  تلع  هعماج  کی  رد  یقوقح  نیناوق  لوصا و  شناد و  لیمکت  هعـسوت و  هک  تسا  هدشن  هدید  نونک  ات  ریخ ، هن  خساپ  دـیامنن .

لداع و رادمتـسایس  رگا  دوش و  هاگآ  یلاع  یـسایس  شنیب  شناد و  هب  رـشب  رگا  - 4 دشاب . هدوب  نارگید  قوقح  رب  زواجت  يدـعت و  ندـش 
زا ياهرود  ره  رد  اریز  ریخ ، هن  خساپ - دتفایم . نایرج  هب  تلادع  يور  زا  یقطنم و  هعماج  روما  دشاب . هتـشاد  دوجو  هعماج  رد  يدنمدرخ 

ناوتیم هکلب  دوشیم ، ادـیپ  يروشک  مک  لاح  نیا  اـب  دراد ، دوجو  ـالعا  دـح  هب  یـسایس  شنیب  شناد و  اـم  نارود  رد  اـصوصخم  خـیرات 
. دشاب هتشاد  لماک  تیاضر  شروشک  رد  يراج  تسایس  زا  روشک  نآ  لداع  دنمدرخ و  نارایشه  يهمه  هک  درادن  دوجو  يروشک  تفگ :

نینچمه د
رگا - 5 دنـشاب . هتـشاد  رظنقافتا  هعماج  کی  تاماقم  دارفا و  يهمه  دنمدرخ  لداع و  رادمتـسایس  کی  باختنا  يارب  هک  تسا  هدشن  هدـی 

درد و يراوگان و  هنوگ  ره  هعماج  نآ  ددرگ ، عفترم  یلک  هب  زاین  رقف و  دـشاب و  هدـش  هدامآ  ـالماک  هعماـج  کـی  يداـم  شیاـسآ  هاـفر و 
. دنزادنایم رود  هب  ار  یـصخش  ییوجدوس  ییوگروز و  یهاوخدوخ و  دـنوشیم و  ضوع  اتاذ  نآ  دارفا  هدرک و  رود  دوخ  زا  ار  یتخبدـب 

لاح نیا  اب  دـننکیم ، یگدـنز  زاین  رقف و  نودـب  شیاسآ و  هافر و  لاـمک  رد  نیمز  يور  رد  يددـعتم  ياـهروشک  هزورما  ریخ ، هن  خـساپ 
غارـس نیمزرـس  نآ  رد  ار  یناوارف  ياهیـشکدوخ  هتفرگن و  تروص  ناـنآ  یـصخش  یئوـجدوس  یئوـگروز و  یهاوـخدوخ و  رد  یلیدـعت 

زا ضورفم  يهعماج  هزادـنا  نامه  هب  دـشاب ، رتدایز  نآ  رد  نادنمـشناد  ناروشناد و  اهداوساب و  يهرامـش  هک  ياهعماـج  ره  - 6 دنهدیم .
دـصقم هکنیا  اما  تسین ، دوریم  هار  هک  یناسنا  هار  ارف  یغارچ  زج  شناد  ملع و  داوس و  ریخ ، هن  خـساپ  دوب . دـهاوخ  رادروخرب  اـهتداعس 

یشکناسنا و یتشز  دشاب ، اهنآ  يایحا  ای  اهناسنا  نتشک  دصقم  رگا  لاثم  ناونع  هب  درادن . يراک  ابیز ؟ ای  تسا  تشز  دصقم  نآ  تسیچ ؟
تداعس تسا ، هدروآ  تسد  هب  هک  یتردق  يهزادنا  هب  ياهعماج  ره  - 7 تسین . طوبرم  ملع  داوس و  غارچ  ییانشور  هب  وا ، يایحا  یئوکین 

رایتخا رد  ار  اهتردق  زا  یعاونا  هک  تسا  هدش  هدهاشم  رـصاعم  نارود  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  یناوارف  عماوج  ریخ ، هن  خـساپ  تسا . دـنم 
، ساسایب ییاههدنخ  زیچان ، ياهنامرآ  ياراد  نانیا  دناهدرک . یگدنز  یناور  تالاح  نیرت  فیعـض  رد  هعماج  نآ  دارفا  یلو  هتـشاد ، دوخ 

يانعم هب  هجوتیب  تیـصخش . لالقتـسا  هب  انتعایب  هدنیآ  زا  ربخیب  ناشهاگدید . رد  دودـحم  گنت و  رایـسب  ییاهقفا  هیاپیب ، ییاههودـنا 
؟ موریم اجک  هب  و  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  ماهدمآ ؟ اجک  زا  هک  نیا  هب  زیگناتفگـش  یئانتعایب  اهنیا  يهمه  زا  رتالاب  یقیقح . رایتخا  يدازآ و 
هک يزاـیتما  ره  یلک  روط  هب  و  مهدـب ؟ ماـجنا  مناوتیم  یتسرپ  تذـل  ییوجدوس و  یهاوخدوخ و  زا  رتـالاب  ياهلحرم  رد  ار  يراـک  هچ  و 

. دشابیمن هعماج  نآ  ياهناسنا  داعبا  يهمه  عابـشا  تداعـس و  لماک  تلع  زایتما  نآ  ندمآ  دوجوب  دوش ، روصت  هعماج  کی  یگدنز  يارب 
هعماج کی  يارب  شناد  نتـشاد  نیاربانب  دـشابیم . زایتما  نآ  یعیبط  لولعم  رثا و  نادـقف  لماک  تلع  تازایتما  نآ  زا  کی  ره  نادـقف  یلب 

هار رد  ياهعماـج  رگا  هک  تسا  یلولعم  رثا و  نآ  نادـقف  بجوم  شناد  نادـقف  هچ  رگا  تسین ، هعماـج  نآ  تداعـس  لـماک  تلع  لـیلد و 
دوجو زا  هک  ياهعماج  نینچمه  دراد . لولعم  رثا و  نآ  هب  یعطق  زاین  درادرب ، مدق  زیمآتداعس  ندمت 

نینچ ینعی  تسین ، حیحـص  شـسکعرب  یلو  داد ، دهاوخ  تسد  زا  تسا ، دنمزاین  نآ  هب  هعماج  هک  ار  یتیریدـم  دـشاب ، یلاخ  رادمتـسایس 
لکـشت هب  یتسیاب  ندـمت ، کی  شزرا  فشک  يارب  اذـل  تسا . دنمتداعـس  هعماج  نآ  دـشاب ، یـسایس  ياهزغم  زا  رپ  هعماج  رگا  هک  تسین 

نتـشگ ناـجیب  بجوم  دوخ  هک  ناـجیب  تازاـیتما  دوجو  هب  هن  مینک ، هجوت  لاـمک  يوس  هب  یئاـیوپ  لاـح  رد  هعماـج  تازاـیتما  گـنهامه 
اب دیروایب ؟ باسح  هب  دراوم  يهمه  رد  اهندمت  عماوج و  رد  ار  تیلع  نوناق  دیناوتیم  قوف  تاظحالم  اب  ایآ  دشابیم . هعماج  نآ  ياهناسنا 

یمومع و لـصا  کـی  ناونع  هب  اهندـمت  يرـشب و  عـماوج  نوئـش  رد  دـیابن  ار  تیلع  نوناـق  هک  دوـشیم  طابنتـسا  نینچ  قوـف  تاـظحالم 
فلتخم عاونا  نایم  دیهاوخیمن  ای  دـیناوتیمن  امـش  هک  تسنیا  هنایارگیفنم  يهیرظن  نیا  خـساپ  داد . رارق  يرادربهرهب  دروم  طورـشمریغ 

رظن زا  تاروصت  نیا  تسین …  رتشیب  عون  کی  مه  رودص  دوشیم و  رداص  زیچ  همه  زا  يزیچ  ره  دینکیم  نامگ  دـیراذگب و  قرف  اهتلع 
تیلع نوناق  تیمومع  حیـضوت  يارب  اـم  تسا . لـئاسم  قاـمعا  رد  تقد  تاـعالطا و  صقن  زا  یـشان  هک  تسا  یتاـمهوت  هناـنیبعقاو  یملع 
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تلعیب دناوتیمن  دیآیم ، دوجوب  نامز  زا  ياهطقن  رد  هک  یناسنا  یعیبط و  ناهج  رد  ياهدیدپ  چیه  - 1 مینکیم : حرطم  الیذ  ار  یلئاسم 
ای میربیم و  راک  هب  دوخ  ياهتلاهج  شوپور  يارب  ای  هک  تسا  یتاملک  یناهگان ، سناـش و  تخب و  قاـفتا و  فداـصت و  اذـل  دـشاب ، هدوب 

تسا یتنس  حالطـصا  کی  نیا  ای  میرادیم و  اور  تلع  نودب  لولعم  زا  تسترابع  هک  دوخ  یقیقح  يانعم  رد  اهنآ  دربراک  رد  ياهحماسم 
هک تسنیا  هلئسم  نیا  لیلد  مینکیم . هدافتسا  سناش  قافتا و  تخب و  فداصت و  دننام  یتاملک  زا  هدشن  هبساحم  ياهدادیور  يهرابرد  هک 

قیاقح و نایم  رد  نامز و  ناکم و  اـی  اـضف و  زا  ياهطقن  رد  یتقیقح  هک  تسنیا  شیاـنعم  تلع ، نودـب  تقیقح  کـی  ندـمآ  دوجوب  ـالوا 
رد تسا ، هدمآ  دوجو  هب  دـشاب ، هدوب  طوبرم  قیاقح  اههدـیدپ و  نامز و  اضف و  نآ  هب  هکنیا  نودـب  رگیدـکی  اب  طوبرم  ینیع  ياههدـیدپ 

ینادیم هتخیسگ و  مه  زا  تسا ، هدمآ  دوجوب  تلع  نودب  یتقیقح  هک  هطقن  نآ  رد  یتسه  ناهج  طباور  ءازجا و  ریجنز  ياههقلح  تقیقح 
یتقیقح هکنیا  ضرف  رتنشور  رگید  ترابع  هب  دنکـشیم . مهرد  ار  یتسه  ناهج  نیناوق  يهمه  لامتحا  نیا  دناهدرک ! زاب  تقیقح  نآ  يارب 

تلع نودب  هوک  نیا  میئوگیم : یتقو  ینعی  دـینامنیم ، تابثا  ار  ندـش  تکرح و  عطق  روطب  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  تلع  نودـب  افداصت و 
دن دوجو  هک  میهدیم  ربخ  تعیبط  ملاع  رد  ياهثداح  تکرح و  زا  تقیقح  رد  تسا ، هدمآ  دوجوب  نامز  ناکم و  زا  هطقن  نیا  رد 

يدصقم ریظن  هک  تسا  ققحت  يهطقن  ریسم و  ادبم و  ياراد  هثداح  تکرح و  هک  نیا  رد  تسین  يدیدرت  تسا . هدمآ  دوجوب  العف  تشا و 
ادبم رد  هک  ار  یطباور  ءازجا و  ندمآ ، دوجوب  لاح  رد  یتقیقح  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  فصو  نیا  اب  دـشابیم . هثداح  تکرح و  نآ  رب 

!؟ دوش دوجوم  ات  دزادنیب ، راک  زا  ار  لولعم  تلع و  اهنویلیم  دفاکشب و  ار  اهنآ  ای  هدومن  یثنخ  لمع  زا  دراد ، ققحت  يهطقن  ات  دوخ  ریسم  و 
نآ صاخ  نیعت  بجوم  هک  دشابیم  ياهژیو  تایـصوصخ  تیوه و  ياراد  اعطق  ددرگیم ، رادـیدپ  ینیع  ناهج  رد  هک  يدوجوم  ره  ایناث 

تقیقح کی  تسا و  هتـشگ  رادـیدپ  یکیزیف  ياهدومن  نایم  رد  ینیع و  ناهج  رد  یفداـصت  دوجوم  هک  تسنیا  ضرف  اریز  تسا ، دوجوم 
ارچ تسا ؟ هدمآ  اجک  زا  ياهژیو  تایصوصخ  تیوه و  نآ  هک  دوشیم  حرطم  خساپیب  لاوئـس  نیا  لاح  تسین ، تروص  هدام و  زا  درجم 

الماک ضقانت  تلع  نودـب  لولعم  رودـص  فداصت و  ناـکما  هب  داـقتعا  اـی  لاـمتحا  اـثلاث  تسین !؟ راـک  رد  يرگید  تایـصوصخ  تیوه و 
هک تسنیا  مزلتـسم  تشادـن ، دوجو  هقیقد  نیا  زا  شیپ  هک  فداصت  روط  هب  هوک  کی  ندـمآ  دوجوب  ناـکما  اریز  دراد ، رب  رد  ار  یحیرص 
هک تسا  حیرـص  ضقاـنت  نیا  تـسا و  ناـسکی  تـالولعم ، لـلع و  يریجنز  ياـههقلح  رد  رییغت  كدـنا  نودـب  هوـک  نآ  یتـسه  یتـسین و 

سا یفاک  شنالطب  يارب  شروصت 
هکنیا اـی  تسا و  هدوب  لاـحم  اـتاذ  شندـمآ  دوجوب  هک  تسا  هدوب  تهجنادـب  اـی  شیپ ، هقیقد  کـی  رد  هوک  ندوـبن  هکنیا  حیـضوت  هب  ت ،

کی رد  هوک  ندمآ  دوجوب  هکنیا  لامتحا  تسا ، هدوب  مودـعم  عنام ، دوجو  ای  تلع و  ندوبن  تهج  هب  یلو  هدوب  نکمم  نآ  ندـمآ  دوجوب 
هوک ندـمآ  دوجوب  ندوب و  ریذـپناکما  بجوم  هک  يرییغت  چـیه  هک  تسنیا  ضرف  اریز  تسین  حیحـص  تسا ، هدوب  لاحم  اتاذ  شیپ  هقیقد 

دوجو هب  تهج  هب  هن  تسا و  ریذـپناکما  یفدـصت  روط  هب  هن  هوک  ندـمآ  دوجوب  نیاربانب ، تسا ، هتفرگن  تروص  یتسه  ملاـع  رد  دـشاب ،
، هرئاد رگا  هرئاد ، ندوب  یعلـض  راهچ  دننام  تسا ، لاحم  زین  دروآ  دوجو  هب  ار  نآ  هک  یتلع  تسا ، لاحم  اتاذ  هک  يزیچ  اریز  تلع ، ندمآ 

دوجو هکلب  تسا ، لاحم  روبزم  لکـش  ود  ندـش  نامه  نیا  اهنت  هن  تسا ، هدـش  ضرف  یعلـض  راهچ  مه  یعلـضراهچ  تسا و  هدـش  ضرف 
لاحم یموهفم  هک  لامتحا  نینچ  تسا . ریذپانناکما  زین  دنک ، یکی  فلتخم ، تایصوصخ  تیوه و  ود  ضرف  اب  ار  لکش  ود  نآ  هک  یتلع 

رد تقیقح  کـی  ندوبن  رگا  و  نشور . ـالماک  تسا  یـضقانت  موهفم  نآ  تیوه  رد  يرییغت  نیرتـمک  نودـب  دوـش ، دوـجوم  ریذـپناکما و 
هدـش فرطرب  یعنام  هن  تسا و  هدـمآ  دوجوب  یتلع  هن  هک  نیا  ضرف  اـب  تسا ، هدوب  عناـم  دوجو  اـی  تلع و  ندوبن  تهج  هب  شیپ  ياهقیقد 

م تسا ، هدمآ  دوجوب  یتقیقح  تسا ،
فداصت ناکما  هب  نادقتعم  هک  تسنیا  رد  بجعت  تسا !! ناسکی  یتسه  ملاع  رد  تقیقح  کی  یتسین  یتسه و  هک  تسا  ضرف  نیا  يواس 

ایلامیه هوک  ای  نورتکلا و  کی  هکنیا  ناکما  يهرابرد  ناـنآ  ینعی  دـنیوگیمن ! ینخـس  تقیقح ، کـی  یفداـصت  ندـش  مودـعم  يهراـبرد 
رد ضقانت  زا  رتنـشور  ضرف  نیا  رد  ضقاـنت  هک  دـسریم  رظن  هب  دنـشیدنایمن . دوش ، مودـعم  یتسه  يهحفـص  زا  تلع  نودـب  ناـهگان و 
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لباق الماک  دروم ، ود  ره  رد  ضقاـنت  هک  تفاـیرد  ناوتیم  يرکفت  كدـنا  اـب  هک  یتروص  رد  دـشابیم . تلعیب ، یتقیقح  ندـش  دوجوم 
یتسیلیهین یفخم  يهشیر  کی  زا  ینیبناهج ، لوصا  يهدننکش  ملع و  دض  يهطلاغم  نیا  حیحـصت  يارب  يراشفاپ  تمواقم و  تسا . كرد 

يهتکن کی  هب  رکذـت  زا  هلئـسم  نیا  نایاپ  رد  درادـن . ار  تقو  يهدوهیب  ندرک  فلت  شزرا  نآ ، زا  داـقتنا  هک  دشکیمربرـس  یئارگچوپ ) )
ندـمآ دوـجوب  زا  هناـهاگآ  اـی  هاـگآان  دـننادیم ، ریذـپناکما  ار  فداـصت  هک  یناـسک  دوریم  لاـمتحا  هک  تسنیا  نآ  میراـچان و  یمهم 
یلعاف تلع  نودب  هن  تسا ، هدمآ  دوجوب  يدام  يهقباسیب  یتسه  ملاع  هک  یتروص  رد  دننکیم ، هدافتـسا  یتسه  ملاع  يهدام  يهقباسیب 
نوریب يهزیگنا  یلعاف و  تلع  انیقی  یلو  درادن  نیـشیپ  يهدام  هک  یناسنا  نهذ  رد  هقباسیب  تاروصت  ندمآ  دوجوب  دننام  تسا ، ادـخ  هک 

ار دوخ  زا 
قافتا سناش و  فداصت و  هب  طوبرم  و  هدـمآ ، دوجوب  دوخ  هب  دوخ  ندـمت  هب  طوبرم  يهدـیدپ  کی  هکنیا  روصت  نیاربانب ، دـشابیم . اراد 

دازآ يهدارا  تطاسو  تلاخد و  - 2 دشابیمن . یهاوخدوخ  يرورپنت و  هیجوت  اهتلاهج و  يور  نتـشاذگ  شوپور  زج  يزیچ  تسا ، هدوب 
ینیب شیپ  هکلب  دوشیمن . تلع  نودـب  لولعم  رودـص  فداصت و  ناکما  بجوم  تسا ، اـهنآ  زا  یکی  زین  ندـمت  هک  يرـشب  ياـهتیلاعف  رد 

لماوع زا  تسا  نکمم  هک  تسا  ببس  نیا  هب  تیعطق  زا  لولعم  ینیب  شیپ  طوقس  دزاسیم . طقاس  تیعطق  زا  ار  نآ  یگنوگچ  ای  لولعم و 
هک یـسک  هک  دـنکیم  ءاضتقا  شنکاو  شنک و  يهدـعاق  یتاذنورد  لاثم  دوش . دراو  تلع  يازجا  رد  یلـالتخا  یتاذنورب  اـی  یتاذنورد 

لماع یعون  صخش  نورد  رد  تسا  نکمم  لاح  نیا  اب  دیامن . یتحاران  ساسحا  ددرگ و  رثاتم  تخس  دنکیم ، هدهاشم  یشارخلد  تیانج 
يهدهاشم دایز  رارکت  دننام  ددرگ ، رثاتم  شارخلد  تیانج  يهدهاشم  زا  ضورفم  صخـش  دراذـگن  دـیایب و  دوجوب  رثات  ربارب  رد  تمواقم 

تابثا دـییات و  ار  راکتیانج  زا  مرج  رودـص  دـهاوش ، لیالد و  هنوگ  همه  تسا  نکمم  گنج . يههبج  رد  ناسنا  نتفرگ  رارق  اـی  تیاـنج و 
: میئوگیم دوشیم . هدـیمان  تجاجل  هک  تسا  ینورد  عانتما  نیا  لماع  دزروب ، عانتما  تیاـنج  هب  ندرک  رارقا  زا  مرجم  لاـح  نیا  اـب  دـنک ،

نالف ش
هب هقالع  دشاب و  راکعمط  رگا  یلب  دنکیمن ، نارگید  تایدام  هب  زواجت  يدـعت و  سپ  درادـن ، يدام  رقف  هنوگ  چـیه  هعماج  نالف  ای  صخ 

، دنزب جوم  شزغم  رد  نارگید  رب  طلست  ياوه  ای  دوش و  لدبم  شتـسرپ  قشع و  هب  هعماج ، ای  درف و  نآ  رد  تشیعم  يرورـض  داوم  نتـشاد 
تـسد هب  هعماج  کی  رد  ار  ماقم  نیرتیلاع  دـسرب و  دوخ  نامرآ  هب  تسرپماقم  کی  رگا  میئوگیم : درک . دـهاوخ  زواجت  يدـعت و  امتح 

رد ار  دوـخ  ماـقم  يهمادا  تسا  نکمم  اـما  یلب ، دزادرپیم . يرادرکقـح  ییوـگقح و  تلادـع و  هـب  ددرگیم و  مارآ  شرطاـخ  درواـیب ،
يرشب یعامتجا  يدرف و  نوئـش  يهمه  ناسنیدب  دوش . نادرگیور  تلادع  قح و  زا  دیامن و  یقلت  يرادرکلطاب  ییوگلطاب و  يرگمتس و 

، تسا جراخ  یبرجت  یملع  ياهیـسررب  يهدهع  زا  ینورد  لماوع  قیقد  يهبـساحم  نوچ  دراد و  رارق  یتاذ  نورد  لماع  دیدهت  ضرعم  رد 
. دیامنیم رانکرب  تیلع  نوناق  لومش  زا  ار  هعماج  درف و  ياهتیلاعف  هک  تسا  يرشب  دازآ  يهدارا  تطاسو  تلاخد و  هک  دوریم  نامگ  اذل 

بیترت نیدب  دنکیم . هطاحا  ار  اهنآ  نوماریپ  يرشب  ياهتیلاعف  زورب  زاغآ  زا  هک  تسیا  هدشانهبساحم  لماوع  يهمه  لماش  یتاذنورب  لاثم 
رارق یسررب  تحت  مه  ار  ینورب  ینورد و  لماوع  رگید  یتسیاب  يرشب ، ياهتیلاعف  رد  تیلع  نوناق  يهبساحم  رد  تفگ : ناوتیم 

ناوتیم ار  لولعم  نآ  للع  ازجا  يهمه  لولعم  رودص  زا  سپ  یلو  دوب  دهاوخ  راوشد  رایسب  لقاال  ای  لاحم  لولعم  ینیب  شیپ  هچ  رگا  داد ،
هیجوت يربهر و  - 3 دش . دهاوخ  هداد  حیـضوت  مراهچ  هرامـش  رد  بلطم  نیا  یـصخش . هن  دشاب  یعون  تلع  لولعم  هکنیا  رگم  درک ، ادیپ 

یلکـشتم متـسیس  رد  هدارا  نتفرگ  رارق  يارب  يربج  هیجوت  يربهر و  مکی  عون  تسا : ریذـپناکما  عون  ود  زا  یکی  هب  اـهناسنا  دازآ  يهدارا 
رگیدکی هب  تمحازم  ندب  یتسیزمه  هار  رد  اهنت  هک  يزورما  عماوج  دارفا  ياههدارا  دـننام  دـناهتفرگ ، هدـهع  هب  ار  نآ  يهرادا  ناربهر  هک 

رتشیپ و ياهینیب  شیپ  ناکما  بجوم  هدـش ، يریگ  بلاـق  هتفاـی و  نیعت  یگدـنز  يارب  بیترت و  نیا  هب  اـههدارا  لیدـعت  دـنوشیم . هیجوت 
نوچ و  تسا . لاـمک  ریخ و  هب  لوصو  هراوـمه  شفدـه  هک  راـیتخا  ریـسم  رد  دازآ  يهدارا  هیجوـت  يربـهر و  مود  عوـن  ددرگیم . رتـقیقد 

ياهییوگ شیپ  ناوتیم  مه  هیجوت  يربهر و  عون  نیا  رد  اذل  دشابیم ، هبـساحم  لباق  ابلاغ  زیگنادشر  ياهنامرآ  لامک و  ریخ و  ياهفده 
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تالولعم للع و  يهبـساحم  هیجوت ، يربهر و  زا  عون  ود  نیا  ریغ  رد  داد . ماجنا  یناسنا  تاصتخم  اهتیلاعف و  لولعم  يهراـبرد  رتشیب  قیقد و 
ذپناکما ابیرقت  تالولعم  يهرابرد  قیقد  ینیب  شیپ  یناسنا و  تاصتخم  اهتیلاعف و  يهرابرد 

ناوتان اهنآ  يارب  صخشم  یقیقح و  للع  نایب  زا  تهج  کی  زا  دزاسیم ، رادومن  دوخ  زا  رشب  هک  ییاهتیلاعف  اهدومن و  - 4 دوب . دهاوخ  ری 
، تـالولعم لـلع و  هنوگنیا  حیـضوت  يارب  هداـس  لاـثم  تسا . ناوارف  رایـسب  لـلع  زا  یعاونا  زا  لولعم  زا  یعوـن  رودـص  ناـکما  اریز  تسا ،

نکمم اریز  میئامن ، صخـشم  ار  نآ  یقیقح  تلع  ندب  زا  یئزج  ترارح  يهدـهاشم  درجم  هب  میناوتیمن  ام  تسا . ندـب  زا  یئزج  ترارح 
نکمم دـشاب . هدوب  مرگ  بآ  رد  تسد  ندرب  ورف  لولعم  تسا  نکمم  دـشاب ، هتفرگ  رارق  شتآ  یکیدزن  تسد  ـالثم  ندـب ، ءزج  نآ  تسا 
ضرف لاح  دـشاب . هدوب  کلذ  ریغ  ای  ترارح و  دـلوم  ماسجا  هب  كاکطـصا  ای  باتفآ  ریز  رد  نتفرگ  رارق  ای  بت  يهجیتن  یمرگ  نآ  تسا 

نیا تلع  ایآ  میدرک . هدـهاشم  ندـمت  نآ  يهعماج  ياـهناسنا  ناـیم  ار  یناوارف  يهنـالداع  ياـهراتفر  ندـمت ، کـی  یـسررب  رد  اـم  دـینک 
، هدوبن اهنیا  زا  کی  چـیه  ای  تسا ؟ هدوب  نوناق  يارجا  یبوخ  هب  دنتـسم  اهراتفر  نآ  ای  تسا ، هدوب  بوخ  نیناوق  دوجو  هنـالداع  ياـهراتفر 

دیاقع هتـشر  کی  هب  دنتـسم  روبزم  ياهراتفر  تلع  ایآ  تسا ؟ هتـشگ  راتفر  لیدـعت  بجوم  هعماج  نآ  هب  جراخ  للم  زا  يربج  راـشف  هکلب 
متحا نیا  يهمه  تسا ؟ هدوب  اهنآ  يهدنروآ  دوجوب  تلادع  هب  قشع  ای  هتشاد ، ریثات  اهراتفر  نآ  رد  تشحو  سرت و  ایآ  تسا ؟ هدوب  یلاع 

رد هک  میدومن  حرطم  ار  ياهلئـسم  ثحبم  نیا  زاغآ  رد  - 5 تسا . زاین  دروم  یفاک  لیلد  اهنآ  زا  کـی  ره  نییعت  يارب  دراد و  دوجو  تـالا 
رد نارکفتم  زا  ياهدع  هک  تسنیا  هلئسم  نآ  تسا . رثوم  رایسب  یلک ، روط  هب  یـسانشهعماج  رد  اهندمت و  تخانـش  رد  تیلع  نوناق  ریـسفت 

تلع هثدـحم و  تلع  حالطـصا  رد  هک  هدـنرادهگن ) تلع  هدـنروآدوجو و  هب  تلع   ) تلع عون  ود  يهراـبرد  مومع ، روط  هب  یناـسنا  مولع 
تلع - 1 مینکیم : فـیرعت  رـصتخم  روـط  هب  ار  تلع  عوـن  ود  نیا  تسخن  اـم  دـنیامنیمن . یفاـک  مزـال و  تقد  دـنوشیم ، هدـیمان  هـیقبم 

يهفطن يهدنروآ  دوجو  هب  هک  ردام  ردپ و  تیلع  دننام  عوضوم ، کی  يهدنروآ  دوجو  هب  زا  تسترابع  هثدـحم ) تلع  ای   ) هدـنروآدوجوب
تلع و یمومع  یحالطـصا  زا  هلئـسم  حیـضوت  يارب  هکلب  میرادـن ، تلع  ییاهن  قیقد و  لیلحت  اب  يراـک  دروم  نیا  رد  هتبلا   ) دنتـسه نینج 
، تسا هدـمآ  دوجوب  هک  ار  هچنآ  ياـقب  همادا و  هک  یتـلع  زا  تستراـبع  هیقبم ) تلع  اـی   ) هدـنرادهگن تلع  - 2 مینکیم ). هدافتـسا  لولعم 

دریگیم رارق  كاخ  ریز  هک  ياهناد  دننام  نینچمه  دنکیم . هیذغت  دوخ  تیدوجوم  يهمادا  رد  نینج  هک  يداوم  دننام  دیامنیم ، نیمـضت 
تلع تسا ، رثوم  هناد  تکرح  رد  هک  يرصانع  اب  سامت  اب  كاخ  ریز  رد  هتفرگ  رارق  يهناد  نیا  دروآیم . دوجو  هب  ار  هشیر  و 

تلاصا و یئادـتبا ، ماخ و  روعـش  اـب  مدرم  دوشیم . هدـیمان  هیقبم ) تلع  اـی   ) هدـنرادهگن تلع  هخاـش ، هقاـس و  هشیر و  يهدـنروآ  دوجوب 
ردپ و اروف  دنریگب ، رظن  رد  ار  هلاسداتـشه  ناسنا  کی  تلع  دنهاوخیم  هک  یتقو  دنوشیم ، لئاق  هدـنروآدوجوب  تلع  نامه  هب  ار  تیمها 

تلاـح زا  ناـسنا  نآ  دوجو  يهمادا  لوحت و  يارب  هک  یتروص  رد  دـیامنیم ، روظنم  دـناهدروآ ، دوـجوب  ار  وا  هیلوا  يهفطن  هک  ار  يرداـم 
، دـننک نایب  ار  نامتخاس  کی  تلع  دـنهاوخیم  هک  یماگنه  نینچمه  دـناهدوب . راکردـناتسد  تلع  نارازه  یگلاسداتـشه  ات  ندوب  هقطن 

شیپ اهلاس  الثم  هک  یلعف  نامتخاس  تلع  ناونع  هب  ار  ینامتخاس  حـلاصم  مه  يرادـقم  رگراـک و  دـنچ  اـنب و  دـنچ  سدـنهم و  کـی  اروف 
زا ياهطقن  رد  ینامتخاس  حلاصم  انب و  سدنهم و  دـید  میهاوخ  قیقد  هجوت  کی  اب  هک  یتروص  رد  دـنریگیم ! رظن  رد  تسا ، هدـش  هتخاس 

هدوب ریذـپناکما  رگید  یللع  ریثاـت  تحت  زورما  اـت  ناـمتخاس  نآ  دوجو  يهمادا  یلو  دـناهدروآ ، دوـجو  هب  ار  ضورفم  ناـمتخاس  ناـمز ،
ماکحتـسا ینورب و  برخم  لماوع  ربارب  رد  حلاصم  تمواقم  تسا ، هتفر  ورف  نآ  رد  نامتخاس  داینب  یپ و  هک  ینیمز  تمواقم  دـننام  تسا ،

ندمت رد  تیلع  نوناق  هب  هک  ار  يداریا  نیرتلکشم  زا  یکی  میناوتیم  حیضوت  نیا  زا  سپ  کلذ . ریغ  حلاصم و  نآ  دوخ  یتاذ 
هتسیاش قوقح  یقطنم و  دیاقع  هتشر  کی  ندمآ  دوجوب  هک  یماگنه  الثم  میئامن . لصف  لح و  تسا ، هدش  دراو  یـسانشهعماج  یـسانش و 

ادیپ ققحت  یقوقح  دیاقع و  نانچ  ندمآ  دوجو  هب  تلع  نوچ  هک  میسرب  هجیتن  نیا  هب  اروف  دیابن  میریگیم ، غارـس  ندمتم  ياهعماج  رد  ار 
دوخ دوجو  هب  ینالوط  تدـم  هب  اهنآ  مینیبیم  هک  یتقو  دـنهدب . همادا  دوخ  دوجوب  دـبا  يارب  قوقح  دـیاقع و  نآ  یتسیاب  سپ  دوب ، هدرک 

هک یمیـسقت  اب  تسین !! امرفمکح  یـسانشهعماج  یندـمت و  ياهدومن  رد  تیلع  نوناق  هک  میریگیم  ار  هجیتن  نیا  اروف  تسا ، هدادـن  همادا 
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یقطنم و دـیاقع  ياقب  يارب  ددرگیم . عفترم  هناحولهداس  مهوت  نیا  میدومن ، هدـنرادهگن  تلع  هدـنروآدوجوب و  تلع  رب  تلع  يهراـبرد 
همادا و هک  دنتـسه  یللع  قوقح ، دـیاقع و  نآ  دوخ  تیوه  تمواقم  یعامتجا و  یطیحم و  لماوع  مدرم و  یگدامآ  ماود  هتـسیاش ، قوقح 

يانعم یـسانشندمت  رد  طورـشم  یفـسلف  لوصا  رد  یثحب  اهنآ . يهدنروآدوجوب  تلع  هن  دننکیم ، نیمـضت  ار  قوقح  دیاقع و  نآ  ياقب 
. دنـشابیم نیعم  یلماوع  ای  لماع  هب  دیقم  طورـشمریغ ، لوصا  فالخ  هب  لوصا  نیا  هک  تسنیا  یـسانشندمت  رد  طورـشم  یفـسلف  لوصا 

رد نیعم  لماع  دنچ  ای  کی  هب  ندوب  طورشم  دیلقت و  اب  دنناوتیم  میاهدرک ، حرطم  نونک  ات  هک  طورشمریغ  یفسلف  لوصا  يهمه 
يهیحان زا  تیدودحم  نودب  طورـشمریغ  یفـسلف  لوصا  زا  کی  چـیه  تفگ  ناوتیم  رظن  کی  زا  هکلب  دـنراذگب . ریثات  ندـمت  یگنوگچ 

نیرتیمومع زا  هک  یهاوخدوخ  طورشمریغ  لصا  رتشیب ، حیـضوت  يارب  دشاب . هتـشاد  ندمت  رد  يریثات  دناوتیمن  ینورد  ینوریب و  لماوع 
فرط و کـی  زا  ینورد  ینورب و  یعیبـط  لـماوع  دـتفایمن ، ناـیرج  هـب  تیدودـحم  نودــب  یندــمت ، هعماـج و  چــیه  رد  تـسا ، لوـصا 

ندــمت کـی  شــشوک  ددرگیم . یهتنم  یهاوـخدوخ  تیدودــحم  هـب  دــیدرت  نودــب  رگید  فرط  زا  عاـمتجا  دارفا  رگید  یهاوـخدوخ 
لـصا هک  تایح  یهاوخدوخ  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب . هدوب  طورـشمریغ  یمومع  لوصا  دیقت  نتخاس  یقطنم  فرـص  یتسیاب  يروحمناسنا 

يداـصتقا و تاـناکما  یـسایس و  ياهتیریدـم  اـهتیبرت و  میلعت و  ینعی  ددرگ . طورـشم  يروحمناـسنا  دوس  هب  تسا ، طورـشمریغ  یمومع 
نودـب يرفیک و  یقوقح  لماوع  ربج  نودـب  یهاوخدوخ  يهدـیدپ  هک  دـنوش  هداد  بیترت  يروط  دوخ ، جـنرتسد  زا  اهناسنا  ندـش  روهرهب 
یمومع لوصا  تیطورـشم  نیا  دریگب . دوخ  هب  تبثم  يهبنج  دازآ  ینادجو  اب  و  لیدعت ، هدش ، يریگ  بلاق  یگدـنز  ریجنز  اب  ندـش  هتـسب 
یقطنم لوصا  اب  ناوتیم  ار  داصتقا  طورـشمریغ  لـصا  نینچمه  دوب . دـهاوخ  تبثم  یهاوخدوخ  هب  یفنم  یهاوخدوخ  لیدـبت  تقیقح  رد 

يهلحرم م هب  رقف )  ) یفنم يهبنج  زا  ار  يداصتقا  لیاسم  هک 
اهناسنا لوقعم  يدام  داعبا  اهترورـض و  يهدـنروآرب  هک  تبثم  يهلحرم  هب  تسا  یفنم  جـیاتن  يهدـننک  دـیلوت  زاب  هک  يرگنایغط  زا  تبث و 

لـصا تروص  هب  قوف  لیدـعت  لیدـبت و  اـب  ناوتیم  ار  طورـشمریغ  یمومع  لـصا  ناونع  هب  داـصتقا  قلطم  تیمکاـح  دوـمن . لیدـبت  تسا 
یندمت چیه  نآ ، زا  رظن  عطق  اب  هک  تسا  یبلاج  هداعلاقوف  يهدیدپ  کی  يدازآ  دروآرد . دیامنیم . نیمـضت  ار  ندمت  ياقب  هک  طورـشم 
اهندمت رد  طورـشمریغ  لصا  ناونع  هب  لیدعت  دیق و  نودب  ار  يدازآ  نیا  رگا  رگید  فرط  زا  تسین . روصت  لباق  يروحمناسنا  يانبریز  اب 

دهاوخ ندمت  يدوبان  لالحمـضا و  هب  دوز  ای  رید  هک  دروآ  دهاوخ  راب  هب  ار  هدـشن  لیدـعت  یهاوخدوخ  نامردیب  درد  نامه  مینک ، یقلت 
لـصا کـی  یهاوخیدازآ  سپ  میدومن . حرطم  ار  راـیتخا  يهلحرم  هب  يدازآ  نداد  یقرت  ترورـض  اـم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیماجنا .

زا دوب  تراـبع  طورـشمریغ  مراـهچ  لـصا  ددرگ  طورـشم  دـیقم و  یئوجلاـمک  یهاوخریخ و  اـب  یتسیاـب  هک  تسا  طورـشم  ریغ  یمومع 
دارفا و یئوجلاـمک  دوـکر  هـب  طورـشم  اهندـمت  یققحت  ناـیرج  رد  یلک  لـصا  نـیا  تـسارقهق  هـب  عوـجر  زاـغآ  ندـمت  کـی  ییاتــسیا 

ندمت یئافوکـش  نایرج و  رد  یفقوت  هعماج ، ینورب  ای  ینورد  لماوع  زا  يرادـقم  راشف  يهجیتن  رد  رگا  دـشابیم . هعماج  ناگدـننکهرادا 
نیا ع دیایب ، دوجوب 

هب ار  ندمت  نآ  هک  یلوصا  ینابم و  هک  تسنیا  هب  هتـسباو  ندمت  ياقب  طوقـس و  هکلب  دوب ، دـهاوخن  ندـمت  طوقـس  لیلد  یئاهنت  هب  هضرا 
فقوتم رهاظ  هب  نیمزرـس  نآ  دوخ  رد  نانوی  ندمت  دـشابیم . رادروخرب  ینورد  شـشوج  ماکحتـسا و  زا  هزادـنا  هچ  تسا ، هدروآ  دوجو 

، هیماینب نامز  رد  مالـسا ، روهظ  زا  دودحم  ینارود  زا  سپ  دهدیم . همادا  دوخ  تاکیرحت  دوجو و  هب  مر  ندمت  نایرج  رد  یلو  دوشیم ،
رد دنکیم . زورب  مالـسا  يروحمناسنا  يدودح  ات  رگید  راب  زیزعلادبع  نب  رمع  نارود  رد  دنکیم ، ادـیپ  دوکر  نآ  يروحمناسنا  يهبنج 

يدعب ياهنرق  رد  دریگیم . جوا  نآ  یئارگ  شناد  دعب  يرجه  مراهچ  موس و  نرق  رد  یمالـسا و  ندمت  زا  يرگید  داعبا  سابعینب  نارود 
زا يدـعب  رد  ای  نامز  زا  ياههرب  رد  ندـمت  کی  یئاتـسیا  تاظحالم  نیا  اب  ددرگیم . افوکـش  ندـمت  نیا  نافرع  سفنلاهفرعم و  ياههبنج 

. دومن هجوت  ندمت  نآ  لوصا  شـشک  ماکحتـسا و  تیفیک  تیمک و  هب  یتسیاب  هکلب  دـشابیمن . ندـمت  نآ  یمتح  طوقـس  لیلد  نآ ، داعبا 
هک تسا  ندـمت  نآ  زا  هعماج  ياهناسنا  یقلت  زرط  هب  طورـشم  تسخن  نآ ، يهمادا  اقب و  رد  ندـمت  کی  ینابم  ماکحتـسا  ریثات  تلاخد و 
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تسا يروحمناسنا  يهیاپ  رب  مکحتسم و  ندمت  کی  ینابم  رگا  دنهاوخیم . هچ  نآ  يرادهگن  زا  دنشیدنایم و  هنوگچ  نآ  يهرابرد 
قطنم دنهاوخب ، ار  نآ  دننادب و  لوقعم  تایح  يهتسیاش  یتایح و  ار  نآ  دننکیم ، یگدنز  یندمت  نینچ  وج  رد  هک  ییاهناسنا  دشاب و  راو 

یئاتسیا زج  یجراخ  يربج  لماوع  راشف  و  دهدب . همادا  دوخ  دوجو  هب  ایوپ  هشیمه  دنامب و  رادیاپ  یندمت  نینچ  هک  دنکیم  اضتقا  یگدنز 
اههتـسناد و يهیحاـن  زا  هراوـمه  تیلع ، نوناـق  زا  تستراـبع  هک  طورـشمریغ  مـجنپ  لـصا  دـشخبیمن . ياهجیتـن  ندـمت  نآ  يارب  تقوـم 

داصتقا میظنت  یهاوخدوخ و  لیدعت  دـییقت و  هب  هیبش  تیلع  نوناق  هیجوت  یلو  ددرگیم ، هیجوت  ندـمت  ناگدـنزاس  اهناسنا و  ياههتـساوخ 
لاثم کی  اب  تسا . اهنآ  طباور  اههدیدپ و  تاعوضوم و  يهرابرد  نانآ  ياههتـساوخ  اهناسنا و  تردـق  هب  رظن  اب  تیلع  هیجوت  هکلب  تسین 

اب تیلع  نوناق  دشابیم  هنهرب  ناسنا  کی  يرامیب  تلع  یناتسمز ، دح  زا  شیب  يامرـس  دیدرت  نودب  میهدیم  حیـضوت  ار  هیجوت  نیا  هداس 
ناسنا ندیـشوپ  بسانم  سابل  هک  عوضوم  ندومن  نوگرگد  رییغت و  اب  هکلب  دروخیمن ، تسکـش  دشوپیم ، هنهرب  ناسنا  هک  بسانم  سابل 

زا مالـسا  هک  یندـمت  هب  میزادرپیم  راصتخا  روط  هب  همدـقم ، نیا  زا  سپ  ددرگیم . رگید  یتیلع  لومـشم  صخـش  نآ  نودـب  تسا  هنهرب 
ناطحق زا  برع  داژن  هک  نمی  میدق ، رایسب  ياهنارود  رد  هک  تسا  تسرد  درک . میدقت  يرشب  عماوج  هب  ناتسبرع  نیمزرس 

، دـنروآیم مه  نیرق  رـصم  يهنعارف  اب  هک  ار  هقلامع  ایوگ  دوشیم و  هدـیمان  نویابـس  هک  تسا  هتـشاد  یندـمت  درکیم  یگدـنز  اجنآ  رد 
اهندمت شرامش  رد  هجوت و  لباق  هک  افوکش  یندمت  ناتسبرع ، يهریزجهبـش  رد  یلو  دناهدرک  اپرب  نیمزرـس  نآ  رد  شیب  مک و  ییاهندمت 

هدرکیم یگدنز  نآ ، رد  ناندع  زا  برع  داژن  هک  ناتسبرع  يهریزج  مالـسا  لبقام  نارود  رد  تسا . هدشن  تباث  هجو  چیه  هب  دوش ، هدروآ 
دننک و روبع  نیمزرس  نآ  طاقن  یضعب  زا  نیعم  لوصف  رد  هک  دندوب  ناناگرزاب  روبع  رظتنم  هدوب و  یتسرپ  تب  كرش و  هعماج  وج  تسا ،

هیـضرف نیا  رگا  مییوگب : دـیاب  مینک  تبحـص  نیمزرـس  نآ  يدابآ  نارمع و  يهراـبرد  میهاوخب  رگا  دـنناسرب . هریزجهبـش  مدرم  هب  يدوس 
لباق هدش و  کنخ  اجیردت  سپـس  هدوب ، دیدش  ترارح  نابوذ و  لاح  رد  یتدم  هدش و  ادج  دیـشروخ  يهرک  زا  نیمز  هک  دـشاب  حـیحص 

زا ناتـسبرع  يهریزجهبـش  میئوگب  دیاب  دناهتـشگ ، قفوم  یعامتجا  یگدنز  هب  اهناسنا  مک  مک  تسا و  هتـشگ  نارادـناج  هایگ و  ندـنارورپ 
زا هک  مه  زا  هتخیـسگ  هقرفتم و  ءاـفنح  ناینارـصن و  زا  زا  یهورگ  نادوهی و  زا  یعمج  رگم  دوب . هتفرن  رتشیپ  نیمز  یکدوک  نارود  ناـمه 

یگدنز يرکشل  یسایس و  یئاضق و  یملع و  تالیکشت  نیرتمک  نودب  اهرادنپ  لایخ و  رد  روهطوغ  لاح  نیع  رد  یبسن  يرکف  غولب 
نیهوت یلایخ  رما  کی  رد  یتح  ياهلیبق ، زا  يدرف  هب  رفن  کـی  هک  دوب  یفاـک  نیمزرـس ، نآ  ناـنکاس  تیربرب  تیـشحو و  اـما  دـندرکیم .

اهدـص ندـش  هتـشک  هب  دوب  نکمم  رتش  کی  هب  تناها  دـنزادنایب . هار  هب  رابنوخ  ياهگنج  هداتفا ، مه  ناج  هب  زارد  نایلاس  یلیابق  ات  دـنک ،
، تایح كرد  لباقریغ  ياهعماج  نینچ  رد  هت و  رسیب و  رازگیر  نیا  رد  و  دنکیم . روهظ  نیمزرـس  نینچ  رد  مالـسا  ربمایپ  دماجنایب ! ناج 

رقحم یهاوخدوخ  رد  روهطوغ  برع  نآ  درادن . دیدرت  نآ  تلاصا  رد  یفاصنا  اب  ققحم  چـیه  هک  دراذـگیم  انب  ار  يروحمناسنا  یندـمت 
يانعم تسنادیم ، یتشهب  ياذغ  ار  ناتـسبرع  يازهلعـش  ياهنابایب  تسپ  تاناویح  تشوگ  هک  اهرام  اب  نیـشنمه  نازوس و  ياهگنـس  نایم 
شناد دنکیم . ریسفت  موهفم  نیرتیلاع  رد  ار  ناسنا  دسانشیم . تیمسر  هب  مه  ار  رگید  ياهناسنا  یگدنز  دوخ  زج  دمهفیم ، ار  یگدنز 

هب ناـنآ  زا  کـی  ره  هک  دـنکیم  تیبرت  ار  ییاهتیـصخش  دـنکیم . هضرع  عماوج  يهمه  رب  لومـش  ناـهج  گـنهرف  تمکح و  شنیب و  و 
راک هب  اههبرجت  دنزیم ، جوم  اهزغم  رد  اهـشناد  زا  ناوارف  یعاونا  دنـشاب . هدوب  هتفای  دـشر  ناسنا  کی  ره  يارب  یئوگلا  دـنناوتیم  یئاهنت 

اجنآ رد  باتک  دلجم  رازه ) دصشش   ) دادعت 600000 هک  دوشیم  ياهناخباتک  ياراد  سلدنا  يرجه  موس  نرق  رد  دتفایم 
ریسم رد  ار  برغ  قرش و  دیآیم ، دوجو  هب  تسا  ام  يزورما  ياههدکـشناد  هلزنم  هب  ابیرقت  هک  یمومع  يهسردم  داتـشه  ددرگیم . عمج 

هب ندـمت  نیمه  يهلیـسو  هب  برع  دوشیم و  هداهن  انب  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  اب  ندـمت  نیا  دروآیمرد . وپاکت  هب  ینیبناهج  یملع و  دـشر 
ندـمت و هک  دـنکیم  نامگ  و  دـنکیم ، شومارف  دوب  مالـسا  هک  ار  دوخ  یندـمت  تفرـشیپ  لماع  اجیردـت  داژن  نیا  دـسریم . راـختفا  جوا 
برع و هدومن ، ندوب  برع  هب  هیکت  ردـقنآ  تسا ، هدوب  وا  داژن  صوصخم  تمظع  هب  طوـبرم  دوـب ، هتـشگ  شبیـصن  هک  یمیظع  تفرـشیپ 

گنرف ای  كرت  كرت  ای  لوغم  لوغم  هک  يرگید  ناتسرپداژن  ياپ  ریز  هک  دنکیم  شومارف  ار  دوخ  یلـصا  تردق  عبانم  دیوگیم و  هبورع 
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رماس هکمب  رمـسی  مل  سینا و  افـصلا  یلا  نوجحلا  نیب  نکی  مل  ناک  هک : دـنهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  تیدوجوم  نانچ  دـنتفگیم ، گـنرف 
اهندمت و طابترا  تسا ) هتفگن  یناتساد  هکم  رد  یئوگناتساد  چیه  هتـشادن و  دوجو  یـسونام  مدآ  افـص  ات  نوجح  نایم  رد  الـصا  یئوگ  )

دوجو رگیدـکی  اب  اهنآ  تاطابترا  فشک  يارب  اهندـمت  رد  ناگدننکیـسررب  زغم  رد  قایتشا  یعون  الومعم  رگیدـکی  زا  اهنآ  ریثات  ریثاـت و 
هلئسم رد  ار  مهم  يهیرظن  هس  مر . نانوی و  دننام  تسا ، هتشاد  دوجو  یطباور  اهندمت  زا  یضعب  نایم  خیرات  لوط  رد  هتبلا  دراد .

رگیدکی اب  ياهشیر  طابترا  هتشگ و  رثاتم  رگیدکی  زا  اهندمت  يهمه  هکنیا  مکی  هیرظن  دومن : روصت  ناوتیم  رگیدکی  اب  اهندمت  طابترا  ي 
عماوـج رد  و  هتفرگن ، رارق  يرگید  ریثاـت  تحت  اهندـمت  زا  کـی  چـیه  دـیوگیم : هک  تسا  مکی  يهیرظن  لـباقم  رد  مود  هیرظن  دناهتـشاد .
ندـمت لبقام  رد  هیلقن  لئاسو  ندوبن  هب  رظن  اب  اصوصخم  دـناهدمآ ، دوجو  هب  دناهتـشاد ، هلـصاف  رگیدـکی  اـب  هک  ییاـهنارود  رد  فلتخم و 

یفن یلک  هب  هب  ار  اهندـمت  نایم  رد  رثات  ریثات و  طاـبترا و  موس  يهیرظن  دـنراد . رگیدـکی  اـب  هک  یئاـهتیلاعف  اـهدومن و  فـالتخا  ینونک و 
يهیرظن ود  زا  یکی  هک  درادن  دوجو  یقطنم  ترورـض  چیه  دیوگیم : دـنکیم و  تابثا  اهندـمت  يهمه  يارب  مومع  روط  هب  هن  دـنکیم و 

زا یکی  هکنیا  لیلد  هباشت  نیا  تسا و  هتـشاد  دوجو  اهندـمت  نایم  هک  تسا  یهباشت  تسا ، هدـش  هدـید  هک  هچنآ  میریذـپب . ار  مود  مکی و 
يهمه كارتشا  هک  تسنیا  مکی  عوضوم  دراد : عوضوم  دنچ  یسررب  هب  جایتحا  هلئـسم  نیا  قیقحت  دشابیمن . تسا ، هدمآ  دوجوب  يرگید 

هک یلـصا  ياههتـساوخ  رد  اـهناسنا  يهمه  كارتشا  نینچمه  لـیخت و  هشیدـنا و  لـقعت و  ساوح و  دـننام  كرد  هیلوا  لـئاسو  رد  عماوج 
جو هب  تردق  عماوج ، ياهناسنا  يهمه  هک  تسا  یضتقم  دنشابیم ، نآ  بولطم  ياهتیفیک  یگدنز و  هب  طوبرم 

يهفاضا هب  دشابیم ، صاخ  نارود  رد  هعماج و  کی  رد  ندمت  زورب  بجوم  هک  هچنآ  دنـشاب . هدوب  اراد  ار  كرتشم  ياهندـمت  ندروآ  دو 
اههشیدـنا و ياراد  هک  یغباون  روهظ  دزاـسب ، هداـمآ  ندـمت  ندـمآ  دوـجو  هب  يارب  دـناوتیم  ار  هنیمز  طـقف  هک  تسیز  طـیحم  تدـعاسم 

ياهناسنا تعیبط و  اب  طباور  يهعـسوت  تامولعم و  شرتسگ  بجوم  هک  یتاـیح  تاـجایتحا  زورب  يهلئـسم  دنـشاب و  هدوب  تبثم  ياهـشالت 
اهنآ میراذگب و  توافت  یطاقتلا  يدیلقت و  ياهندمت  لیـصا و  ياهندمت  نایم  یتسیاب  ام  مود  عوضوم  دراد . تیمها  رایـسب  زین  تسا  رگید 

ناققحم هکنانچ  مالـسا ، سنازیب و  ندـمت  دـننام  لوا  عون  یطاقتلا . يدـیلقت و  لیـصا و  ياهگنهرف  دـننام  میزاسن ، طولخم  رگیدـکی  اب  ار 
ار اهنآ  عماوج  دوخ  دناهتـشگن و  رثاتم  یندمت  چیه  زا  ندمت  ود  نیا  دـنیوگیم : دـندقتعم  اهنآ  ياههشیر  اهندـمت و  تشذگرـس  زا  هاگآ 

دننام ندمت ، ینیع  ياهدومن  نایم  کیکفت  موس  عوضوم  دناهدومن . يزیریپ  ار  ندمت  يانب  دناهدرک و  تکرح  دناهدیشوج و  هک  دناهدوب 
ریغ تبثم و  ياهرنه  تایح و  شزرا  یقوقح و  تینما  ندروآ  دوجو  هب  اهیرامیب ، لیلقت  تعیبط ، رب  يزوریپ  لئاسو  یلاـع و  ياـهنامتخاس 

یم رظنب  دیامن . دراو  لوقعم  تایح  رب  هداد  یقرت  یلومعم  یگدنز  زا  ار  نانآ  هک  اهناسنا  یحور  تمظع  دشر و  کلذ و 
ندمت نآ  ددرگن ، حرطم  فدـه  ناونع  هب  ندـمت  کی  رد  لوقعم  تایح  ندروآ  دوجو  هب  يارب  اهناسنا  یحور  تمظع  دـشر و  رگا  دـسر 

زاغآ رد  هکنانچ  رگید  تراـبع  هب  تسین . رادروخرب  یناـسنا  تلاـصا  زا  دـشاب ، هدوب  مه  بلاـج  ینیع  ياـهدومن  هنوگ  ره  ياراد  هچ  رگا 
اب هک  درک  دـهاوخ  یلئاسو  يادـف  ار  ناسنا  ددرگن ، يزیریپ  يروحمناسنا  يانبم  رب  هک  یندـمت  میدرک  هراشا  ندـمت  هب  طوبرم  ثحاـبم 

هزورما تسا . هتفر  ورف  لیاسو  نآ  ندوب  ریگمـشچ  يهرابرد  ساسایب  ياـیور  زا  یئاـیرد  رد  هتخادرپ و  هتخاـس و  ار  اـهنآ  شدوخ  تسد 
درایلیم راهچ  دودـح  رد  دـناهدمآ ، دوجوب  زورما  ایند  ياهروشک  رد  هک  یئاههناخباتک  میناوخیم : قیقد  اتبـسن  رامآ  کی  رد  هک  یماگنه 

يزغم و ياهتیلاعف  ياههدننک  سکعنم  رگید  اهدیالـسا و  اهملیف و  زا  ریغ  باتک  درایلیم  راهچ  تسا . هدش  عمج  اههناخباتک  نآ  رد  باتک 
زا رگا  دشابیم . فلتخم  داعبا  زا  یناسنا  مولع  يهرابرد  راثآ  اهباتک و  نیا  زا  یمین  هک  مینزب  نیمخت  رگا  دشابیم . هجوت  بلاج  ینالـضع 

، يداصتقا یقوقح ، یبدا ، نینچمه  دـنراد ، هک  یناوارف  ياههتـشر  اـب  یکـشزپ  ياـهباتک  زا  معا  یناـسنا ، مولع  رد  باـتک  دراـیلیم  ود  مقر 
طوبرم هک  ار  هچنآ  دنوشیم ، بعشنم  یناسنا  مولع  لوصا  زا  هک  رگید  تاعوضوم  اهدص  و  یگنج ، یخیرات ، یناور ، يرنه ،

. دوب دهاوخن  نویلیم  هد  زا  رتمک  دیدرت  نودب  میراذـگب ، رانک  دنـشابیم ، نانآ  يالتعا  دـشر و  ياههار  ندرک  راومه  اهناسنا و  نتخاس  هب 
میراذگیم رانک  ار  دلجم  نویلیم  هن  دادعت  میئوگب ، طایتحا  اب  رتقیقد و  میهاوخب  رگا  باتک و  دـلجم  نویلیم  هد  دودـح  رد  هزورما  ام  ینعی 
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یقطنم تاکرتشم  میناوتیم  هک  میراد  يزاسناسنا  هب  طوبرم  یفـسلف  یبدا و  یبهذـم و  یقالخا و  باـتک  نویلیم  کـی  طـقف  میئوگیم  و 
هک تسا  يراوگان  یتخبدـب  هچ  نیا  میناشچب . عماوج  يهمه  رب  ار  ندـش  ناسنا  معط  هدومن ، هضرع  نایناهج  يهمه  رب  ار  اـهنآ  تاـیوتحم 

ناسنا طورش  يارب  رگید  يهدام  یس  یلو  درک ، جارختـسا  ناوتیم  اهباتک  نآ  زا  رـشب  قوقح  یناهج  يهیمالعا  ناونع  هب  هدام  یـس  دادعت 
ياهیژرنا فرـص  اب  ندـمتم ، ياهروشک  ياههناخباتک  هک  باتک  اـهنویلیم  زا  اـیآ  دومن . جارختـسا  ناوتیمن  لوقعم  تاـیح  داوم  ندـش و 

ندمت ینیع  ياهدومن  رد  يرثا  دنروآیمرب ، هناشوماخ  دایرف  يزیرنوخ  گنج و  دض  رب  اهنآ  يهمه  دـنکیم و  يرادـهگن  يزغم  يدام و 
گنج و زا  راجزنا  رفنت و  يهراـبرد  میلاـبیم ، اـهنآ  رب  هزورما  هک  باـتک  دراـیلیم  راـهچ  يهمه  هکلب  اـهباتک  نآ  رگا  دوشیم !؟ هدـید  اـم 

وز گنج و  هب  کیرحت  لماع  نیا ، زا  شیب  دنتسناوتیم  ایآ  دندوب ، هدش  هتشون  نآ  یعطق  میرحت  یشکمدآ 
میـسریم هجیتن  نیا  هب  میهدب ، لیـصفت  نیا ، زا  شیب  رگا  اریز  میرذگب  میراذـگب و  رانک  ار  ثحب  نیا  دنـشاب !؟ هدوب  يزیرنوخ  یئوگر و 

هچ اب  یک و  هک  دنادیم  ادخ  تسا ، هتفرگ  رارق  نایرج  رد  هدمآ و  دوجو  هب  اهناسنا  نتشک  يارب  اهناسنا  تسد  اب  یندمت  ام  نارود  رد  هک 
داعبا ندش  زاب  تعیبط و  اب  ناسنا  طابترا  رد  تفرـشیپ  ینیع  ياهدومن  دـش  تباث  هک  نونکا  دومن . هجلاعم  ار  ندـمت  نیا  ناوتیم  یطیارش 

دوجوب رد  مه  رگا  يرـشب  عماوج  هک  میریگب  ار  هجیتن  نیا  میناوتیم  تسا ، يروحمناسنا  ندمت  زا  ریغ  ضحم ، تعیبط  ياضف  رد  یناسنا 
زا اهندـمت  رثات  طابترا و  ندـمت ، یناسنا  دـعب  رد  ای  يروحمناـسنا  ندـمت  رد  یلو  دـنریگیم ، رارق  رگیدـکی  ریثاـت  تحت  اهندـمت  ندروآ 

نودب يروحمناسنا  دیامن . رداص  ار  يروحمناسنا  هب  روتـسد  رگید  ياهعماج  هب  دـناوتیمن  یندـمت  چـیه  اریز  تسین ، حیحـص  رگیدـکی 
ود لثم  رگیدکی ، زا  اهندمت  رثات  ریثات و  طابترا و  لثم  تسین . ریذپناکما  لوقعم  تایح  ندروآ  دوجوب  يارب  يریگفده  يدازآ و  لقعت و 

ناسنا رگا  تسا  ملـسم  تسا ، مورحم  لامک  دشر و  نآ  زا  يرگید  تسا و  یناسنا  لامک  دـشر و  جوا  رد  ود  نآ  زا  یکی  هک  تسا  ناسنا 
ماجنا طابترا  ضحم  اب  ار  راک  نیا  دناوتیمن  دراذگب ، مورحم  ناسنا  نآ  يور  تبثم  ریثات  دهاوخب  هتفایدشر 

لـصا نیا  دتفیب . هار  هب  دشوجب و  دشیدنایب و  يدازآ  يریگفده و  لقعت و  ترورـض  يهرابرد  دوخ  مورحم ، درف  نیا  یتسیاب  هکلب  دـهدب ،
کلت دیئامرف : هجوت  تسا  لصا  نیا  هب  طوبرم  هک  یتایآ  زا  ياهنومن  تسا . هدش  دزشوگ  هناعطاق  تحارص  اب  دیجم ، نآرق  رد  مهم  رایـسب 

امـش دنـشیوخ و  ياههتخودنا  لوئـسم  نانآ  دنتـشذگ ، هک  دـندوب  یتما  ناگتـشذگ )  ) نآ  ) متبـسک ام  مکل  تبـسک و  ام  اهل  تلخ  دـق  هما 
یگدنزاس يهبنج  شریذپ و  لباق  هک  هچنآ  تسین . طاقتلا  دیلقت و  لباق  اهندـمت  يروحمناسنا  دـعب  نیاربانب ، دوخ ) ياههتخودـنا  لوئـسم 

ناونع هب  دـنراد . ساـسا  شقن  اهندـمت  ندروآ  دوجو  هب  رد  هک  تسا  تبثم  نیناوق  لوصا و  ندروآ  تسد  هب  اـههبرجت و  نتخودـنا  دراد ،
دعب رد  ای  يروحمناسنا ، ندـمت  ندروآ  دوجو  هب  رد  هک  تسا  یلـصا  لوقعم ، يدازآ  زا  هعماج  مدرم  ندوب  روهرهب  هنالداع و  راتفر  لاـثم 

نتخودنا نینچمه  تسا . روبزم  ندمت  عنام  نیرتیساسا  تایح  نوئـش  رد  رابجا  ملظ و  سکعرب  و  دراد ، نیداینب  رثا  اهندمت  يروحمناسنا 
اهندـمت يهعلاطم  زا  میدرک ، حرطم  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  یهاوخدوخ  يهدـیدپ  يداصتقا و  لئاسم  تیلع و  نوناق  ناـیرج  رد  یبراـجت 

اج نتخاس  سکعنم  يدیلقت و  يانعم  هب  هن  یلو  دراد ، هناعطاق  ترورض  دوشیم ، يراذگانب  هک  یندمت  رد  يرادربهرهب  يارب 
. تسا يروحم  ناسنا  ياهندمت  يانبم  هک  یتقیقح  ندروآ  تسد  هب  تیعقاو و  تفایرد  كرد و  يانعم  هب  هکلب  هناله ،
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يذقلا و یلع  تیـضغا  توملا و  نع  مهب  تننـضف  یتیب  لها  الا  نیعم  یل  سیل  اذاف  ترظنف  تعیب  زا  شیپ  نینموملاریما  لاح  رد  یفیـصوت 
زا متـشادن ، یکمک  دوخ  ناـمدود  زج  متـسیرگن  عقوم  نآ  رد   ) مقلعلا معط  نم  رما  یلع  مظکلاذـخا و  یلع  تربـص  اجـشلا و  یلع  تبرش 

مشخ ندربورف  رب  مدیماشآ و  ار  هودنا  بارهز  متـسب و  مناگدید  رد  یکاشاخ  يور  رب  مشچ  مدرک . يراددوخ  گرم  ماک  هب  نانآ  ندرپس 
اب دـندوب  نم  قح  زا  عافد  يهدامآ  منامدود  اـهنت  مدومن ). لـمحت  مقلع  نیگآرهز  معط  زا  رتخلت  ياهدادـیور  مضه  رب  مدرک و  اـهیرابدرب 
رد ربمایپ  تلاسر  يارب  یشاداپ  ناونع  هب  نآ  رب  تبحم  هدوب و  مالسا  ربمایپ  نامز  رد  هک  نینموملاریما  نامدود  یناسنا  ماقم  تمظع  هب  رظن 
هب دنتـسم  يو ، زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نامدود )  ) تیبلا لها  عافد  تبحم و  هک  دوشیم  نشور  تسا ، هدـش  هداد  رکذـت  دـیجم  نآرق 
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. دشابیم دنتسم  لیالد  نیرتمکحم  هب  هک  نینموملاریما  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  عافد  دننام  تسا ، هدوبن  یلومعم  یفطاع  يهدیدپ 
لباق دروم  نیا  رد  هک  یبلطم  دوش . هعجارم  میاهدومن  حرطم  تمـصع  تراـهط و  تیب  لـها  يهراـبرد  یثحب  ریـسفت  نیا  زا  مود  دـلجم  رد 

سپ ا يرادمامز  يهلئسم  رد  نینموملاریما  ناعفادم  ناگدننک و  تیامح  هک  تسنیا  تسا  هجوت 
بویاوبا يدنک و  دوسا  نب  دادقم  رـسای ، نب  رامع  يرافغ ، رذوبا  یـسراف ، ناملـس  دـننام  دـناهدوب ، زین  رگید  ییاهتیـصخش  مرکا ، ربمایپ  ز 

هب ار  دوخ  زا  ناگدـننکعافد  نینموملاریما  ارچ  لاح  نیا  اب  یمالـسا . نازاتـشیپ  يامظع  زا  رگید  ياهباحـص  دـنچ  رتشا و  کلام  يراـصنا ،
ع)  ) نینموملاریما خماش  ماقم  هب  يردق  هب  رامش  تشگنا  يهدع  نیا  هک  تسنیا  لاوئس  نیا  خساپ  تسا ؟ هدومرف  رصحنم  تمـصع  نامدود 
طابترا و نیا  هب  ناملـس  يهرابرد  ربتعم  یتایاور  رد  هک  نانچ  دـندوب . تراهط  نامدود  تیب و  لها  دـننام  هک  دـندیزرویم  قشع  تدارا و 

( تسا تیب  لها  ام  زا  ناملس   ) تیبلا لها  انم  ناملس  تسا : هدش  هراشا  تلزنم 
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هدرک هیواعم  اب  هک  یتعیب  رد   ) صاعلا نب  ورمع   ) عاتبملا هناما  تیزخ  عئابلادی و  ترفظ  الف  انمث  هعیبلا  یلع  هیتوی  نا  طرش  یتح  عیابی  مل  و 
داب چوپ  ياوسر و  شورفدوخ و  يهدـننک  تعیب  نیا  تسد  داـبم  زوریپ  دزادرپب ، تعیب  نآ  هب  یتمیق  هیواـعم  هک  تسا  هدومن  طرـش  تسا )

یعیبط دوخ  مروت  ربارب  رد  تیـصخش  راب : تراسخ  يهلماعم  کی  تسا . هتفرگ  تعیب  شورفدوخ  درم  ناـنچ  زا  هک  ییوگروز  نآ  تناـما 
یمدآ تایح  هک  لصا  نیا  يهرابرد  میزادنیب ، هار  هب  يزاب  هطلاغم  يراک و  هطـسفس  اهـشزرا  نایک  لوصا و  رد  میناوتب  هک  مه  هزادـنا  ره 

شالت و رثکادح  یمدآ  دهدیم ، ناشن  یمومع  تایبرجت  تادهاشم و  هکنانچ  اریز  مینک ، کیکشت  میناوتیمن  تسا ، وا  قلطم  يهتـساوخ 
اب محازت  عقوم  رد  هکنیا  رگم  درادـن  دوجو  يررقم  بادآ و  نوناق و  چـیه  دزادـنایم . راک  هب  دوخ  تایح  زا  عاـفد  يارب  ار  دوخ  يوپاـکت 
زا القت  شالت و  شـشوک و  ره  زا  سپ  تسا  نکمم  هک  ار  يزیچ  نیرخآ  یمدآ  دروخیم . صیـصخت  دریذـپیم و  ءانثتـسا  یمدآ  تاـیح 

اهـشزرا و دروآیم ، دوـجو  هب  یمدآ  رد  ار  تیـصخش  شیوـخ ، لـماکت  ریـسم  رد  تاـیح  نیا  هک  یتـقو  تسا . وا  تاـیح  دـهدب ، تـسد 
خش ینابرق  شیاهشزرا  نوئش و  يهمه  اب  تایح  تسا  نکمم  هک  یئاج  ات  ددرگیم ، تیصخش  هب  لقتنم  اجیردت  تایح  ياهترورض 

هک یـسک  يارب  تسا ، تیـصخش  دوخ  یبایزرا  یگنوگچ  تیـصخش  هب  تایح  ياهترورـض  اهـشزرا و  لاقتنا  كالم  ددرگ . یمدآ  تیص 
تسد نوچمه  اهتراقح ، اهیتسپ و  زا  تیـصخش  ظفح  هار  رد  تایح  هب  نداد  نایاپ  دهدیم ، لیکـشت  ار  وا  تیدوجوم  يهمه  تیـصخش 

، تسا تیـصخش  دشر  ندمآ و  دوجوب  يهمدقم  تایح  تقیقح  رد  ددرگیم . یقلت  تایح  ظفح  هار  رد  هرظنم  کی  ياشامت  زا  نتـشادرب 
نیا اب  یتسیاب  ار  تیصخش  کی  تمظع  شزرا و  هبساحم ، نیا  يور  دشابیم . تایح  ندمآ  دوجوب  يارب  ياهمدقم  يدام  رـصانع  هکنانچ 

. دـنکیم هلماعم  یتمیق  هچ  هب  ار  نآ  درادیمرب و  تیـصخش  زا  تسد  یتقیقح  هچ  لـباقم  رد  تیـصخش  نآ  بحاـص  هک  دیجنـس  كـالم 
رگید یناسنا  و  دهدیم . تسد  زا  ار  شتیـصخش  درادن ، نآ  هب  يرورـض  زاین  یتح  هک  يدام  دوس  كدنا  ربارب  رد  هک  دراد  دوجو  یناسنا 
یقلت هناقمحا  تسیاشان و  ار  هلماـعم  نیا  دـنزادرپب ، شتیـصخش  ندـیرخ  يارب  یتمیق  تمظع  نآ  اـب  ار  یتسه  ناـهج  رگا  هک  دراد  دوجو 
هلمن یف  هللا  یـصعا  نا  یلع  اهکالفا  تحت  اـمب  هعبـسلا  میلاـقالا  تیطعا  ول  هللا  و  دـیوگیم : مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  درک . دـهاوخ 

ندیـشک اب  دـنوادخ  هب  تیـصعم  ربارب  رد  تسا  اهنامـسآ  ریز  رد  هک  هچنآ  اب  ار  هناگتفه  میلاقا  يهمه  رگا   ) تلعف ام  هریعـش  بلج  اهبلـسا 
، ياهچروم ناهد  زا  يوج  تسوپ 

، دوبن اـیند  يهمه  زا  رتـالاب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزن  رد  تیـصخش  شزرا  رگا  تشگ .) مهاوـخن  بکترم  ار  متـس  نیا  دـنهدب ، نم  هب 
بزح هب  وا  هک  ار  ياهلماـعم  صاـعلا و  نب  ورمع  تیـصخش  دـیناوتیم  ناـیب  نیا  اـب  امـش  درکیمن . میرحت  دوـخ  يارب  ار  ياهلماـعم  نینچ 

ایب رـصم  تیالو  تمیق : صاعلا  نب  ورمع  تیـصخش  الاک : صاعلا ، نب  ورمع  هدنـشورف : هیواعم . رادیرخ : دینک : كرد  ددـنویپیم ، هیواعم 
يهزور دـنچ  يرادـمامز  هدـب : رارق  تقد  دروم  تسا  هتخادرپ  هیواعم  هک  مه  ار  یتمیق  و  یتوهال ) ! ) رگنب يرتشم  نک  هگن  عیاب  نیبب  ـالاک 

دوخ و يهدرب  ار  رـصم  يهعماج  مدرم  هک  دـنیبیمن  یعنام  دـشورفب ، نازرا  نینچ  ار  دوخ  تیـصخش  هک  یـسک  هک  تسا  نشور  و  رـصم !
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ار بلاطیبا  نب  یلع  تیصخش  دیناوتیم  نایب  نیمه  اب  و  دهدب . صاصتخا  دوخ  هب  ار  رصم  مدرم  جنرتسد  رـصم و  تایلام  و  دزاسب . هیمالآ 
هتبلا رگنب  يرتشم  نک  هگن  عیاب  نیبب  الاک  ایب  بلاطیبا  نب  یلع  یتسه  الاک : ادخ ، رادیرخ : بلاطیبا ، نب  یلع  هدنشورف : دینک : كرد  زین 

رد ود  نآ  نداد  رارق  اـب  هکلب  دـشابیمن ، هلماـعم  لـباق  تیـصخش  تسین و  شورف  لـباق  یتسه  ـالا  و  تسا ، یئاـنبور  يهسیاـقم  کـی  نیا 
اهتدع ف اهل  اودعا  اهتبها و  برحلل  اوذخف  دندرگیم . یهلا  تیبذاج  يهقطنم  راپسهر  دشر ، لامک و  يارجم 

گنج لئاسو  دییامن و  هیهت  ار  نمشد  اب  راکیپ  ياهیدنمزاین  هنوگ  ره   ) رصنلا یلا  یعدا  هناف  ربصلا  اورعشتسا  اهانس و  الع  اهاظل و  بش  دق 
ربص گنج  ياهدادیور  لابقتسا  يارب  تسا ، هدیشکرب  رس  شیاههلعش  یئانشور  دشکیم و  هنابز  گنج  ياههلعـش  اریز  دیزاسب ، هدامآ  ار 

متفه تسیب و  يهبطخ  ریـسفت  رد  تالمج  نیا  ریـسفت  تسا  يزوریپ  يارب  هزیگنا  نیرتهب  لمحت  یئابیکـش و  اریز  دـیبایرد ، ار  يراـبدرب  و 
. دمآ دهاوخ 

داهج تلیضف  رد  هبطخ 027-

هحفص 261] ]
، يدنوادخ يانث  دمح و  زا  سپ   ) هئایلوا هصاخل  هللا  هحتف  هنجلا  باوبا  نم  باب  داهجلا  ناف  دـعب  اما  متفه  تسیب و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

داـهج تسا .) هدرک  زاـب  دوخ  ياـیلوا  صاوخ  يور  رب  ار ) رد  نیا   ) دـنوادخ هک  تسا  تشهب  ياـهرد  زا  يرد  ادـخ ) نانمـشد  اـب   ) داـهج
وپاکت يانعم  هب  کلذ  ریغ  دهجی و  دهج ، دهتجم ، داهتجا ، دننام  شتاقتـشم  باوبا و  يهمه  رد  دهج  يهدام  دراد ؟ یـشزرا  هچ  تسیچ و 

رد ار  يزابناج  زا  یموهفم  ددرگیم ، لامعتـسا  دربن  نادیم  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  رگـشالت و  رگوپاکت و  ینعی  دهاجم  سپ  تسا . شالت  و 
هار رد  وپاکت  دوش ، هدرب  راـک  هب  مه  قلطم  رگا  مالـسا  بتکم  حالطـصا  رد  داـهج  يهملک  هک  تسنیا  رد  لاـتق  اـب  داـهج  تواـفت  درادرب .

ماقم و ا لاـم و  یگزیگنا  هب  يزاـبناج  شـالت و  روبزم ، فیرعت  رد  یهلا  فدـه  دراد . رب  رد  زین  تاـیح  نداد  تسد  زا  اـت  ار  یهلا  فدـه 
لاتق و یلو  دنزیم . رانک  ندوب  دهاجم  زا  ار  روبزم  ياهفدـه  اب  رگـشالت  داهج و  زا  ار  یهاوخدوخ  عاونا  رگید  یئوجماقتنا و  سح  عابش 

رـصتخم فیرعت  رب  انب  دوشیم . هدیمان  داهج  دشاب ، هدوب  یهلا  فده  اب  رگا  هک  تسا  گرم  یگدـنز و  زرم  رد  يزیوالگ  شالت و  هلتاقم 
هار رد  ندش  هتشک  ات  هتفرگ ، يدام  ضوع  عقوت  نودب  رادفده و  تکرح  كدنا  زا  میدروآ ، داهج  يارب  هک 

هک تسا  ادـخ  هکنیا  هب  هیکت  اب  عامتجا ، دوخ و  لاح  هب  دـیفم  يهجیتن  کی  هب  ندیـسر  يارب  هشیدـنا  دوشیم . هدـیمان  داهج  یهلا  فدـه 
لام زا  تشذگ  تسا . داهج  روبزم  يهزیگنا  فده و  اب  نیمز  ندرک  روراب  ندز و  لیب  دشابیم . داهج  تسا ، هداد  هشیدنا  نینچ  هب  روتسد 
ررض عفد  یگزیگنا  هب  ای  و  نآ ، ندوب  يرورـض  ای  دیفم  هب  داقتعا  اب  یتکرح  ره  یلک  روط  هب  راتفگ و  تیـصخش و  ندرب  راک  هب  ماقم و  و 

، ربـتعم یتـیاور  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دوشیم . هدـیمان  داـهج  تسا ، يدـنوادخ  تساوـخ  دروـم  هک  رگید  ياـهناسنا  اـی  دوـخ و  زا 
لیـصحت هار  رد  رگـشالت   ) هللا لیبس  یف  دـهاجملاک  هلایعل  داکلا  تسا : هدـش  هدـیمان  دـهاجم  دوخ  نادـناخ  شاعم  نیمات  هار  رد  رگوپاکت 

ناوارف روط  هب  ار  هللالیبس  یف  لاتق  شعاونا و  يهمه  اب  ار  داهج  يهدیدپ  ینآرق  تایآ  تسا ) ادخ  هار  رد  دهاجم  دننام  شاهلئاع ، یگدنز 
حرطم هنومن  ناونع  هب  داـهج  يهراـبرد  ار  هیآ  کـی  اـم  تسا . هدومن  نآ  هب  دـیدش  کـیرحت  قـیوشت و  ار  مدرم  هداد و  رارق  میظعت  دروـم 

یف اـقح  هیلع  ادـعو  نولتقی  نولتقیف و  هللا  لـیبس  یف  نولتاـقی  هنجلا  مهل  ناـب  مهلاوما  مهـسفنا و  نینموملا  نم  يرتـشا  هللا  نا  - 1 مینکیم :
کلذ هب و  متعیاب  يذلا  مکعیبب  اورشبتساف  هللا  نم  هدهعب  یف  وا  نم  نآرقلا و  لیجنالا و  تاروتلا و 

نوظفاحلا رکنملا و  نع  نوهانلا  فورعملاـب و  نورمـالا  نودـجاسلا  نوعکارلا  نوحئاـسلا  نودـماحلا  نودـباعلا  نوبئاـتلا  میظعلا . زوفلا  وه 
نیا تسا . هدیرخ  دومن ، دهاوخ  نانآ  بیـصن  هک  یتشهب  لباقم  رد  ار  نامیااب  مدرم  لاوما  سوفن و  دنوادخ   ) نینموملا رـشب  هللا و  دودـحل 

تاروت و ینامـسآ  باتک  هس  ره  رد  ادخ  هک  تسا  یقح  يهدعو  نیا  دنوشیم . هتـشک  دنـشکیم و  دنگنجیم ، ادخ  هار  رد  نامیااب  مدرم 
تیقفوم تسنیا  داب ، تراشب  دیاهداد ، ماجنا  هک  ياهلماعم  هب  ار  امـش  ادـخ ؟ زا  رترادافو  دوخ  دـهع  هب  تسیک  و  تسا . هداد  نآرق  لیجنا و 
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عوکر و ناگدـنیوپ ، ناراذگـساپس ، ناگدـننک ، شتـسرپ  ادـخ ، يوس  هب  ناگدـننک  تشگزاب  نانیا  دنتـسیک )؟ نامیا  اب  مدرم  نیا  . ) میظع
یهلا نیناوق  نارادساپ  هدـنرادهگن و  نانیا  دـیامنیم . يریگولج  یتشز  زا  دـننکیم و  یکین  هب  رما  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدـننکدوجس و 

حوضو اب  نیدـهاجم  فاصوا  هللالیبس و  یف  لاتق  داهج و  تیهام  قوف  يهیآ  ود  رد  حیـضوت  هدـب ) تراشب  ناـمیااب  ياـهناسنا  هب  دنتـسه .
. تسا گرم  یگدنز و  يهدـننیرفآ  اب  هلماعم  هللالیبس  یف  لاتق  داهج و  تیهام  - 1 تسا : رارق  نیدب  فاصوا  نیا  تسا  هدـش  حرطم  لماک 

روآ نینچ  ار  روبزم  نومضم  هتفگ ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  يهرابرد  هک  یتیب  رد  یتوهال  مساقلاوبا 
هار رد  ندش  هتشک  داهج و  یتسار  هب  ایآ  رگنب  يرتشم  نک  هگن  عیاب  نیبب  الاک  ایب  نادزی  يرتشم  الاک  شیتسه  نیـسح  هدنـشورف  تسا : هد 
نیا رد  هملک  ود  نیا  ندرب  راک  هب  تسا ، شورف  دیرخ و  زا  رتالاو  یتقیقح  نیا  زگره ، هن  تسا ؟ دنمزاین  نآ  هب  ادخ  هک  تسیاهلماعم  ادخ 

ار داهج  يهدیدپ  نیا  رگا  دشابیم . داشگ  دیاب  یکدوک  نابز  سپ  داتف  تراک  رس و  كدوک  اب  هکنوچ  لصا  قباطم  هلماعم  قوف  يهدیدپ 
زرم هب  هنادازآ  نتشاذگ  ماگ  و  یهلا ، رادفده  رازراک  نادیم  هب  دورو  اب  یمدآ  ناج  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  مینک ، لیلحت  تسرد 

لوقب هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  دباییم . رد  ار  دوخ  تعیبط  دوریم و  رتالاب  اهیرگادوس  اهیزاب و  هلماعم  يارجم  زا  هک  تسا  گرم  یگدنز و 
ناوتیم ایآ  نامب ) نادـیواج  يهدـنز  یتسه  یعقاو  تعیبط  اـب  رادرب ، یگدـنز  زا  تسد  هنادازآ   ) هعیبطلااـب ییحت  هدارـالااب  تم  نوطـالفا 

!؟ تسا يرگادوس  تسا ، تیدبا  هک  یلـصا  هاگیاج  هب  تعیبط  يریجنز  نیناوق  يارجم  زا  روبع  لوقعم و  تایح  ندـیناسر  هجیتن  هب  تفگ :
چیه شیوخ 2 - لـصو  راـگزور  دـیوج  زاـب  شیوخ  لـصا  زا  دـنام  رود  واـک  یـسک  ره  هک : تسا  یمدآ  حور  یعیبط  قاـیتشا  کـی  نیا 

هتشک م دنشکیم و  دننکیم و  داهج  ادخ  هار  رد   ) نولتقی نولتقیف و  هللالیبس  یف  نولتاقی  دینادیم 
یئوجتسایر یتسرپماقم و  زا  تسین ، ایند  لاـم  يارب  ناـشدربن  دـناهداهناپ . ریز  ار  اـیند  لاـم  یعقاو  نادـهاجم  ینعی  هچ ؟ ینعی  دـنوشي )

دوخ و ندـمآ  يارب  ییاههزیگنا  دـنناوتیمن  ییامندوخ  ییوجماـقتنا و  داژن و  تسین ، تساـیر  ماـقم و  يارب  ناـشگنج  دـناهدرک ، ضارعا 
ار نارگید  ناج  دنرذگیم و  دوخ  ناج  زا  دربن  نادیم  رد  هک  دننادیم  بوخ  نانآ  دنـشاب . هدوب  گرم  یگدـنز و  زرم  هب  نمـشد  ندروآ 

یئامندوخ يهلیسو  هکنیا  هب  دسر  هچ  تسین ، هلدابم  لباق  یعوضوم  چیه  اب  قلطم و  تسا  یتقیقح  ناج  دنهدیم . رارق  يدوبان  ضرعم  رد 
یتقیقح تسا ، ناج  نیا  دریگب . رارق  دروآیم ، دوجو  هب  ار  هفایق  نیرت  يدـج  ناگدـنرد ، يارب  هک  رگید  ياـهیزاب  نیمزرـس و  شرتسگ  و 

لزلزتم و یهلا  ناسنا  قطنم  رد  هک  یناج  دـنک . لزلزتم  ار  نآ  دـناوتیمن  یمدآ  ناج  زا  رترب  یقطنم  تلع  نودـب  ینوناق  چـیه  قلطم  تسا 
داضت تیعقوم  هب  ندوب  ناج  ماقم  زا  هک ، تسا  نیمز  يور  رد  داسفا  نارگید و  ياهناج  نتفرگ  يزاب  هب  تهج  هب  تسا ، يدوبان  يهتسیاش 
موزل هب  مکح  نایمدآ  ياهناج  نانمشد  نیا  اب  داهج ، روتسد  زیوجت و  اب  نایمدآ ، ياهناج  يهدننیرفآ  دنوادخ  تسا ، هدرک  طوقس  اهناج  اب 

قطنم کی  طقف  يرآ  دراد ، دوجو  قطنم  کی  تسا . هدومن  رداص  تسا ، لامک  هب  ور  هک  تیرشب  يهلفاق  يزاسکاپ 
هولج ناـیمدآ  ياـهناج  رد  هک  یهلا  تیـشم  رب  يرگناـیغط  زج  تسین  يزیچ  زوجم  نیا  دـنکیم ، زیوجت  ار  لاـتق  داـهج و  هک  دراد  دوجو 

رد نانیا  ادخ  يوس  هب  ناگدننک  تشگزاب  - 3 دنتسه ؟ یناسک  هچ  دهاجم  ياهناسنا  نیا  هللالیبس . یف  نولتاقی  يانعم  تسنیا  تسا . هدرک 
لایخ جوم  نیرتزیچان  اب  هکلب  دـشر ، ریـسم  زا  فارحنا  كدـنا  ساـسحا  اـب  و  دنتـسین ، رود  يدـنوادخ  هاگـشیپ  زا  زگره  دوخ ، یناگدـنز 

یگدنز تاظحل  - 4 دوشیم . هدـیمان  هبوت  هدـنزاس  تشگرب  نیا  دـندرگیمرب ، ادـخ  هاگـشیپ  هب  اروف  دشکبرـس ، ناشزغم  رد  هک  فارحنا 
، تعارز ياههقاس  اههشیر و  يرایبآ  نآ و  رد  مخت  ندیـشاپ  نیمز و  ندرک  ور  ریز و  اب  هک  هاگنآ  ددرگیم . يرپس  ادـخ  تدابع  رد  نانآ 

ندرک هدامآ  يارب  محریب  يدالوپ  لیاسو  اب  نهآ و  نشخ  تاعطق  اب  هک  یتقو  دناهتخادرپ . تدابع  هب  دنزاونیم ، ار  نیمز  یلـصا  گنهآ 
شنیب شناد و  نتخادناهار  رد  ار  زغم  ساوح و  هک  ماگنه  نآ  رد  دنربیم . رـس  هب  تدابع  رد  دندرگیم ، زیوالگ  نایمدآ  یگدـنز  لیاسو 

، يرآ دنلوغـشم . وا  تدابع  هب  دـنراذگیم ، كاخ  هب  یناشیپ  یتسه  دـنوادخ  ربارب  رد  هک  یعقوم  دـننکیم ، تداـبع  دـنزادنایم ، راـک  هب 
حل هک  دنتسه  ییاهتدابع  دنریگیم ، ماجنا  ادخ  رادید  هب  ور  يریسم  رد  تکرح  هب  داقتعا  یهاگآ و  اب  هک  اهوپاکت  نیا  يهمه 

تکرح هب  يدنوادخ ، ساپـس  يارب  قح  هار  نادهاجم  دننارازگـساپس  - 5 دـنزاسیم . رتکیدزن  یهلا  هاگـشیپ  هب  ار  نادـهاجم  هظحل  هب  هظ 
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یتح تانکـس و  تاکرح و  يهمه  دـنکیمن . یتلاخد  ادـخ  اب  نانآ  يهطبار  رد  هفرح  تداع و  دـننکیمن . تعانق  ناشیاهبل  ناـبز و  نداد 
كدنا نانچمه  ار  ام  ياهناج  سفن  نیا  تسیدـنوادخ  ساپـس  دنـشکیم ، یتسه  ملاع  يالاو  فدـه  هب  یهاگآ  يهنیمز  رد  هک  ییاهـسفن 

انیتات مث  اقبلا  راد  یلا  انم  افحتم  اقترالاب  انـسافنا  یقترت  ملع  ثیح  یلا  انم  ادعاص  ملکلا  بایطا  دعـصی  هیلا  ات  ناهج  سبح  زا  دزد  كدـنا 
شـشچ نیا  ینعی  میئوگ  یـسراپ  اهلان  امم  دـبعلا  لانی  یک  اهلاثما  یلا  اـنیجلت  مث  لـالجلا  يذ  نم  همحر  کـلذ  فعـض  لاـقملا  تاـفاکم 

دوعص ماقم  نآ  هب  هزیکاپ  نانخس  تروص  هب  ام  یتسه  نوئش  تارذ و  یبرع 1 - تایبا  يهمجرت  يولوم  ششک  وا  دراد  هک  دیآ  فرطناز 
دوعص ام  زا  هک  هچنآ  ربارب  ود  سپس  - 3 دننکیم . دوعص  تیدبا  هب  ساپس  هفحت و  ناونع  هب  ام  ياهسفن  نیا  - 2 دنادیم . ادخ  هک  دنکیم 

نیا ات  دـیامنیم  راداو  ام  یتسه  نوئـش  تارذ و  نداد  دوعـص  هب  ار  اـم  رگید  راـب  - 4 ددرگیم . زاـب  اـم  يوس  هب  یهلا  تمحر  زا  هدوـمن ،
نیا ن زج  نانآ  یمئاد  راعش  دنناگدنیوپ  نادهاجم  - 5 دندرگ ! لئان  دوخ  لامک  هب  ناگدنب 

رادـید هب  ور  یتاـیح  يوپاـکت  یگدـنیوپ و  لاـح  رد  وت  ناـسنا ، يا   ) هیقـالمف احدـک  کـبر  یلا  حداـک  کـنا  ناـسنالا  اـهیا  اـی  هک  تسی 
رب شور  ریـسم و  هک  تسرپهر  يا  دوب  نآ  رفاسم  سپ  میون  ياج  دـصاق  ینیبنیم  میوریم  هتـسشن  ام  رگنب  کین  يوریم ). تراـگدرورپ 
زا یگدنز  هک  دننازیرگ  نانچ  دوکر ، يرورپنت و  زا  هدـید و  يدـنوادخ  لاعف  تیـشم  رد  ار  دوخ  یگدـنیوپ  نانیا  يولوم  تسا  لبقتـسم 

نادـم یلعف  یب  راکیب و  ار  رم و  ناوخب  ناش  یف  وه  موی  لک  دـهدیم ؟ ماجنا  راک  زین  ناـنآ  يهدـننیرفآ  هک  دـننادیمن  ناـنآ  رگم  گرم ،
تابن دـیور  محر  رد  ات  نآ  ره  هب  تاهما  يوس  بالـصا  يرکـشل ز  دـنکیم  هناور  ار  رکـشل  هس  واک  دوب  نآ  زور  ره  هب  شراـک  نیرتمک 

کشیب زاب  لمعلاسکع  یسک  ره  دنیبب  ات  لجا  يوس  نادکاخ  زا  يرکشل  ناهج  ددرگ  رپ  هدام  رن و  ات ز  نادکاخ  يوس  ماحرا  يرکشل ز 
ياهرکـشل تنیا  دسریم  اهلگ  هب  اهلد  زا  هچنآ  دـسریم  اهلد  هب  اهناج  زا  هچنآ  دـسریم  اهناج  يوس  قح  زا  هچنآ  دـسریم  اهنآ  زا  شیب 

یناشیپ دننکیم و  مخ  تماق  یهلا  تمظع  ربارب  رد  دننکشیم و  ار  یعیبط  دوخ  نادهاجم  رشبلل 7 - يرکذ  دومرف  نیا  رهب  رم  دحیب و  قح 
یعیبط ر دوخ  دنهنیم . كاخ  رب  رس  دنوشیم و  مخ  عوکر  هب  نانآ  دنراذگیم  كاخ  هب 

یناسنا نم  دـنکن ، مخ  تماق  یناویح  یعیبط  دوخ  ات  هک  دـننادیم  نانیا  دـنیآیم . رد  زاورپ  هب  یتوکلم  نم  اب  دـنناشنیم و  دوخ  ياج  هب  ا 
یناویح یعیبط  دوخ  یناشیپ  ات  دریگ . رارق  یتسه  يالعا  گنهآ  زا  یئزج  دنک و  هراظن  ار  یتسه  دزارفارب و  دق  دـناوتیمن  یتوکلم  العا و 

ناـنیا يارب  دجـسم  یلک  روط  هب  داـهن . دـهاوخن  یهلا  یناـسنا  كاـپ  ملاـع  هب  ماـگ  یتوکلم  ـالعا و  یناـسنا  نم  دوشن ، هدـییاس  كاـخ  هب 
اهیدب زا  یهن  دـننکیم و  اهیکین  هب  رما  نیدـهاجم  - 8 نآ . يهبذاج  عاعـش  رد  نتفرگ  رارق  تیاـهنیب و  رب  هراـظن  يارب  تسا  یهاگدـصر 
ققحت دناهتشگ ، راپـسهر  دصقم  کی  هب  ور  ریـسم  کی  رد  مدآ  دالوا  يهمه  هک  تسا  هدش  تابثا  تقیقح  قح و  هار  ناگدنیوپ  نیا  يارب 

رگناریو جـیاتن  تسا . نایناوراک  يهمه  هب  طوبرم  اههداج  نیا  زا  اهیدـب  ياهراخ  ندـنک  تکرح و  نیا  ياههداج  ندرک  راومه  رد  اهیکین 
هب هعماج  کی  رد  داسف  کی  دـشاب . هدوب  داـسف  يهنیمز  داـجیا  ياـنعم  هب  هچ  رگا  دوب ، دـهاوخ  هعماـج  دارفا  يهمه  ریگنماد  داـسف ، کـی 

دـشاب و هدوب  وا  دوخ  رد  دودـحم  درف  کی  داـسف  رگا  یتح  تسا . یقطنم  ناـکما  شریثکت  ناـکما  هک  تسا  رـضم  برکیم  کـی  يهلزنم 
تاجن داسف  زا  تسا ، گرزب  یملاع  دوخ  هک  ار  درف  نآ  دیاب  زاب  دنکن ، داجیا  هعماج  دارفا  رگید  داسف  يارب  ياهنیمز 

رد یکچوک !؟ يهثج  کی  وت  يربیم  نامگ  ایآ  ( ) ع  ) نینموملاریما هب  بوسنم  ربکالا  ملاعلا  يوطنا  کیف  ریغـص و  مرج  کـنا  معزتا  داد :
لوصا و نآ  يدنوادخ  دودح  دنتـسه  يدنوادخ  دودـح  نارادـساپ  نادـهاجم  - 9 تسا ). هدـش  هدـیچیپ  وت  رد  رتگرزب  ناـهج  هک  یلاـح 

ياهنادجو میلـس و  لوقع  تنـس و  نآرق و  رد  دودـح  نیا  تسین . ریذـپناکما  اهنآ  هب  لمع  نودـب  ندـشر  ناسنا  هک  دنتـسه  یهلا  نیناوق 
يدعت هک  تسا . یهلا  نوناق  نیا  یئوگتسار ، کی  تسا : ریز  رارق  هب  دودح  نیا  زا  ياهنومن  دنشخردیم . یلازیال  غورف  اب  مدآ  دالوا  كاپ 

رگم طیارـش ، هنوگره  طیحم و  ره  رد  ناـیمدآ  تاـیح  مارتحا  ود  دراد . لاـبند  رد  ار  يدـبا  باذـع  هک  تسا  يراکمتـس  باـکترا  نآ ، زا 
یعیبط تایح  ماوق  هک  يداصتقا  لئاسم  رد  قیقد  يهبساحم  هس  دزاسب . هابت  نارگید  تایح  هب  تمحازم  اب  ار  دوخ  تایح  یمدآ  دوخ  هکنیا 

هذه یف  ناک  نم  و  تسا : هتخاس  هابت  زین  ار  دوخ  يونعم  تایح  درادرب ، مدـق  هناروکروک  دوخ  یعیبط  تایح  يهرادا  رد  هک  یـسک  تسا .
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(. تسا رتهارمگ  رتاـنیبان و  ترخآ  ملاـع  رد  وا  تسا ، روک  اـیند  یناگدـنز  نیا  رد  سک  ره   ) ـالیبس لـضا  یمعا و  هرخـالا  یف  وـهف  یمعا 
خبتال و  درادن . یصیصخت  ءانثتسا و  چیه  یمومع  نوناق  نیا  اهناسنا . يزغم  ینالضع و  ياهراک  شزرا  یمتح  تاعارم  راهچ 

یئیش و يهملک  ود  تسا . یئیش  عمج  ءایشا  - 1 حیضوت : دیهدن ) رارق  يدعت  دروم  دیزادنین و  شزرا  زا  ار  مدرم  ءایشا   ) مهئایشا سانلا  وس 
، تسا هدـمآ  روبزم  يهیآ  رد  هک  یمکح  نیاربانب  دـنراد ، رب  رد  قلطم  روط  هب  ار  موهفم  نیرتیمومع  دنتـسه . فدارتم  اـبیرقت  هک  دوجوم 

مدـع شزرا و  تاـعارم  هب  موکحم  روـبزم  يهیآ  رد  هک  یئیـش  نآ  - 2 دـشاب . طوبرم  ناسنا  کی  هب  دـناوتیم  هک  تسا  يزیچ  ره  لـماش 
نیرتزیچان زا  دـیفم ، يزغم  ینالـضع و  ياـهراک  عاونا  يهمه  زا  معا  دـیفم  ياـهراک  دـننام  دـشاب ، هدوب  شزرا  ياراد  دـیاب  تسا  يدـعت 

سانلا يهملک  - 3 دشاب . هدوب  یناهج  نتخاس  يواسم  هک  یگدنزاس ، نیرت  تمظع  اب  ات  تشخ  کی  ندرک  اجباج  دننام  ینامسج  تکرح 
يهمه ینعی  سانلا  نیاربانب  دـنکیم ، لومـش  مومع و  يهدافا  تیـصوصخ  نیا  اب  هملک  نیا  دراد . رـس  رب  مال  فلا و  هک  تسا  یعمج  مسا 

ریغ طیحم و  گنر و  داژن و  چـیه  زایتما  نودـب  نز و  درم و  فنـص  ود  زا  یکی  هب  صاصتخا  نودـب  نیعم ، نس  هب  صاصتخا  نودـب  مدرم 
انعم هس  نیا  كرتـشم  عماـج  هتبلا  نداد ، بیرف  ملظ ، صقن ، دراد : مه  هب  کـیدزن  ياـنعم  دـنچ  سخب  يهـملک  - 4 اهتیـصوصخ . زا  کلذ 

ار شزرا  دیزاسن ، فرحنم  یـسک  چیه  زا  ار  شزرا  اب  زیچ  چیه  تسا  نینچ  یهلا  نوناق  نیا  لیلحت ، نیاربانب  نشور . الماک  تسا  یموهفم 
کن صقان 

یهلا دودـح  زا  یکی  نیا  دـینکن . شزرایب  ار  نانآ  شزرااب  ءایـشا  مدرم ، نداد  بیرف  اب  دـینکن ، ملظ  یئیـش ، شزرا  نداد  شهاک  اب  دـین ،
يهیآ رد  یفاک  مزال و  ریـسفت  اب  درادن . یهلا  باذع  زج  یتشونرـس  تسا و  راکمتـس  دیامن ، زواجت  نوناق  دودـح  نیا  زا  یـسک  ره  تسا ،

ماقم لیصحت  هدارا و  تیوقت  ییوجماقتنا و  عابشا  تسین ، يزیرنوخ  تسین ، یشکمدآ  ادخ ، هار  رد  داهج  هک  دوشیم  نشور  ریسفت  دروم 
يهداج عناوم  ریاس  اهراخ و  ندـنکرب  زا  تسا  ترابع  داهج  تسین ، یهاوخدوخ  یگماـکدوخ و  يهنیمز  ندرک  هداـمآ  تورث و  لاـم و  و 
هاگرذگ رد  بالقنا  لوحت و  يهملک  موهفم  تالوحت  یبایزرا  تخانش و  رب  ياهمدقم  لماکت . دصقم  هب  تکرح  يارب  تیرـشب  نایناوراک 

نیا دـشابیم . یتایح  تیمها  ياراد  هک  تسا  هدـش  رادراب  یئانعم  زا  تسا ، اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  نوئـش  رد  اـهینوگرگد  هک  خـیرات 
زا مدرم  تشادرب  هک  تسا  ملـسم  دشابیم . ینارود  ره  رد  عماوج و  رد  نایمدآ  يهرهچ  نیرت  يدج  يهدننکنایب  هک  تسا  یموهفم  کی 

ار نآ  يالعا  دح  ات  تشادرب  لقادح  زا  میناوتیم  ام  دراد . نآ  ياهفدـه  یگدـنز و  يهرابرد  نانآ  ینهذ  طیارـش  هب  یگتـسب  موهفم ، نیا 
ماقم و تورث و  زج  ینامرآ  یناگدنز  رد  هک  یسک  بالقنا  لوحت و  مینک . كرد  دح ، ود  نییعت  اب  ار  طسوتم  بتارم  هدومن  حرطم 

، تیمهااب هداعلاقوف  دادـیور  نیا  يهرابرد  يو  یبایزرا  بـالقنا و  لوحت و  زا  وا  تشادرب  درادـن ، يریگماـقتنا  یئوجتذـل و  سح  عابـشا 
روـما زج  ار  نآ  فدـه  یگدـنز و  ياـنعم  هک  تسا  یناـسنا  ینهذ  طیارـش  لوـلعم  تشادرب  نیا  تسا . هروـبزم  روـما  زا  یکی  هـب  لوـصو 

اهینوگرگد ندمآ  دوجو  هب  بجوم  هک  تسا  فلتخم  لاکشا  رد  اهیهاوخدوخ  نیمه  دوخ  هک  دنتـسین  هجوتم  نانیا  دنادیمن . رکذلاقوف 
. دنزاسیم تابالقنا  لوحت و  رد  لسلـست  ندـمآ  دوجوب  يارب  رگید  یتلع  ار  بالقنا  يهجیتن  نانیا  رگید  ترابع  هب  ددرگیم . تالوحت  و 

نتخاس ياج  هب  یـسمش ، يهموظنم  يدوبان  ات  يرـشب  عماوج  یتسیاـب  دـشاب ، هدوب  حیحـص  بـالقنا  زا  ناـهاوخدوخ  نیا  ياهتـشادرب  رگا 
رد دربـن  نادـیم  تروص  هب  رگیدـکی  ندرک  دوباـن  يارب  ار  اـهنزرب  يوک و  اهرهـش و  يهمه  اهتفرـشیپ ، رگید  عماوج و  يداـبآ  یگدـنز و 

العا و دح  اما  دیآیم . دوجو  هب  هک  یتابالقنا  زا  تشادرب  نیرت  تسپ  ای  لقادح  تسا  نیا  دنـشاب . هدوب  یناوتان  روهقم  هکنیا  رگم  دنروآ ،
نیا هعماج . رد  لوقعم  تایح  ندـمآ  دوجو  هب  زا  تستراـبع  دومن ، روصت  تاـبالقنا  اـهینوگرگد و  زا  ناوتیم  هک  یتشادرب  نیرتشزرااـب 
نیا تسین ، مه  تعیبط  يهدرپ  تشپ  ناگتـشرف  یگدـنز  يهدـننک  وگزاب  نینچمه  تسین و  ضحم  ینوطالفا  موهفم  کـی  لوقعم  تاـیح 

تایح م
يرگید زیچ  دنکیم  نیمات  ار  یمدآ  ياهدادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هب  هک  تبثم  يدازآ  تلادع و  نتفرگ  رارق  رب  زج  یفده  روحم و  لوقع 

ناسنا اـهنویلیم  گرم  دحرـس  اـت  يدـج  قاـیتشا  همه  نآ  دـهاش  يرـشب  خـیرات  دوب ، ضحم  یلاـیخ  یئاـیپوت و  وا  تاـیح  نیا  رگا  تسین ،
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، گرم یگدنز و  زرم  هب  دورو  ماگنه  رد  يرـشب  تابالقنا  يادهـش  نازابناج و  دوبیمن . لوقعم ، تایح  نیا  ندروآ  دوجوب  رد  تفارـشاب 
دنتفریم دربن  ياهنادـیم  هب  نانآ  دـندوب . هدرک  تفایرد  الماک  ار  ناج  ندوب  قلطم  بولطم  ناـنآ  دـندوب ، هدیـشچ  ار  تاـیح  معط  ینیریش 

هن ار و  ناسنا  دنچ  هن  ار ، ناسنا  کی  هن  هک  دراد  تردق  نآ  رادنپ  لایخ و  ایآ  یـشکدوخ . يارب  اهنیمزریز  اههلوغیب و  هب  هن  تداهـش  يارب 
هدـیمان ناج  هک  شیاهناسنا  قلطم  بولطم  نداد  تسد  زا  هب  فلتخم  ياـهنارود  رد  ار  یناوارف  عماوج  هکلب  ار ، روشک  رهـش و  کـی  مدرم 

نت هدیـشک و  ذیاذل  يهمه  زا  تسد  هک  تسا  اهناسنا  لوقعم  تایح  يریگفده  اب  نیتسار  تالوحت  نارگوپاکت  دیامن !؟ کیرحت  دوشیم ،
یگدنز يهنماد  ار  ناگدنیآ  لوقعم  تایح  نانآ  دنتفایم . هار  هب  دوخ ، یـصخش  تایح  هب  نداد  نایاپ  اهتیمورحم و  اهیراوگان و  يهمه  هب 

ناکما د ایآ  دننادیم . ناگتشذگ  لوقعم  تایح  يهنماد  ار  دوخ  يهناهاگآ  یگدنز  نیمه  هکنانچ ، هدومن ، یقلت  دوخ  یصخش 
يزورما رگوپاکت  دشاب و  یناسنا  ياهتلاسر  ناراکادف  تلادع و  قح و  ناگدننکریسفت  نیتسار و  ناربهر  دقاف  يرشب  تشذگرس  هک  تشا 

همتاخ دوخ  یگدنز  هب  يدازآ  يرایـشه و  مامت  اب  دورب و  شیپ  گرم  یگدنز و  زرم  ات  اهناسنا  تایح  حالـصا  رد  تلع  نودـب  ناهگان و 
يهمه لوقعم  تایح  هب  قایتشا  تهج  هب  ار  رمع  ناـیلاس  هک  دـنوشیم  هدـید  خـیرات  هاگرذـگ  رد  نارگوپاـکت  زا  رگید  یهورگ  دـهدب !؟

، دننزیم يرگهطلس  ماقم و  هب  اپ  تشپ  دنرادیمرب ، تسد  یگدنز  ذیاذل  زا  دنربیم ، رس  هب  گرم  یگدنز و  زرم  رد  ار  ناشرمع  تاظحل 
دناوتیم يرگید  زیچ  اهناسنا  عامتجا  رد  لوقعم  تایح  ندروآ  دوجو  هب  زج  اـیآ  دـنرادیمرب ، تسد  دوخ  یتاـیح  قوقح  نیرتیهیدـب  زا 

فدـه و هک  تسنیا  دـیآیم ، اـم  تسد  هب  هک  یعطق  يهجیتـن  کـی  بلاـطم  نیا  زا  دـشاب !؟ هدوب  اهیراکادـف  اهتـشذگ و  همه  نیا  فدـه 
يارب امـش  هک  میـسرپب : تالوحت  نارگوپاکت  هتـسد  ود  ره  زا  رگا  تسا . اهناسنا  لوقعم  تایح  طقف  نیتسار  تابالقنا  تالوحت و  يهزیگنا 

هب ار  گرم  یگدـنز و  رد  ددرت  دـیربیم و  رـس  هب  اـهیراوگان  رجز و  رد  اـمئاد  هتـشادرب و  یگدـنز  ياهیـشوخ  زا  تسد  فدـه  نیمادـک 
بلـس دوـخ  زا  ار  شیاـسآ  دـیراذگیم و  نیمز  رب  رـس  ناـینرپ  ياهـشلاب  هـب  نداـهن  رـس  ياـج  هـب  هداد  حـیجرت  مرن  مرگ و  ياـهباوختخر 

هب دیئامنیم ؟
اب ار  كاخ  ریز  میهدیم و  نت  اهیراوگان  يهمه  هب  ام  تفگ : دنهاوخ  ایآ  تسیچ ؟ داد ، دنهاوخ  نارگوپاکت  نیا  هک  ار  یخـساپ  امـش  رظن 

هدوسآ يرطاخ  اب  دـنناوتب  و  دنـشاب ! دازآ  نتفگ  غورد  رد  مدرم  هکنیا  يارب  میهدیم ، حـیجرت  كاخ  يور  رب  يدازآ  يرایـشوه و  يهمه 
زا یبایماک  رد  دشاب ! دازآ  اهناسنا  رامثتسا  رد  يرشبدض  نارگرامثتـسا  تسد  هدومن  طقاس  ار  اهناسنا  ینالـضع  يرکف و  ياهتیلاعف  شزرا 

ذـیاذل و يهمه  يدازآ  يرایـشوه و  لامک  اب  ام  و  دـنور ! ـالاب  هلپ  هب  هلپ  یهاوخدوخ  ناـبدرن  زا  دـننکن ! دروخرب  یعناـم  چـیه  اـب  تاوهش 
قباـطم ار  مدرم  ياـهیدازآ  اهیرایــشه و  دــنیایب و  اـقب  رد  عزاـنت  نادــیم  نازاـتهکی  اـت  مـینکیم  مـیرحت  دوـخ  رب  ار  یگدــنز  تازاــیتما 

ار یخـساپ  نینچ  خیرات ، یلماکت  تالوحت  يادهـش  نایناوراک  زا  رفن  کی  یتح  دوریمن  نامگ  دـننک !؟ يریگ  بلاق  ناشیاهیهاوخدوخ 
تیـصخش يهبذاج  رد  تیدوجوم  مامت  اب  هتفرگ و  ار  دوخ  نیتسار  ناربهر  لابند  هب  خیرات  لوط  رد  هک  اهناسنا  نآ  زا  رگا  دـهدب . امـش  هب 

نیا زج  یخـساپ  هچ  تسیچ ؟ دیاهدومن ، وا  یتسه  يهتـسباو  ار  دوخ  یتسه  هک  ربهر  نیا  اب  امـش  يهطبار  دیـسرپب : دناهتفرگ ، رارق  ناربهر 
نیا لیلحت  زا  هدنهدخساپ  تسا  نکمم  تسا . اهناسنا  لوقعم  تایح  ققحت  لماع  زاتشیپ  ربهر  نیا  هک  داد  دهاوخ 

، دشاب هدوب  ناوتان  تیصخش  نآ  رـصانع  هب  طوبرم  ياهـشناد  تاعالطا و  زا  و  دنامب ، زجاع  نآ  يهیلوا  ياههشیر  قیقد و  يازجا  هب  خساپ 
رون و زا  دـننیبیم و  ار  باتفآ  نایانیب  بلغا  دـشاب . هدـنزاس  لماک و  كرد  ربهر ، دوجو  رد  لوقعم  تایح  مسجت  يهراـبرد  وا  كرد  یلو 

لثم دنشاب . هتـشاد  یحورـشم  كرد  نآ  عونتم  ياهتیلاعف  هدنهد و  لیکـشت  رـصانع  يهرابرد  هکنیا  نودب  دندرگیم ، روهرهب  نآ  ترارح 
شیپ داـتف  مهاوخ  اـجک  رد  منادـن  دوـخ  دابدـنت  فداـصم  رد  مهاـک  رپ  تسا : هدـش  هداد  حیـضوت  نیدـلالالج  زا  ریز  تیب  هس  رد  ناـنیا 
نیقی ار  نیا  هرخالاب  دربب  هک  تمـس  ره  زا  ارم  تکرح  نیا  تسه و  هچ  ره  ناکمال  ناـکم و  ردـنا  میودیم  ناـکف  نک  مکح  ياـهناگوچ 
تـسا هدش  تبث  خیرات  رد  تقیقح  نیا  هزورما  موشیم  تباتفآ  رب  يدـتقم  مودیم  ملالب  رگ  ملاله  رگ  موریم . باتفآ  لابند  هک  منادیم 

صوصخم و تاصخـشم  اب  ناسنا  زا  درف  کی  هب  لد  نانیا  ام ، لد  نیا  ایب  دـنیوگیم : دـنهدیم و  ناشگرزب  ربهر  هب  لد  یناوارف  مدرم  هک 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


اههنابز مسجت  نیا  ندش  رادومن  رد  يدامتم  نایلاس  هک  دنهدیم  تیناسنا  مسجت  تایح  يهمادا  هب  لد  نانیا  دنهدیمن ، هژیو  سابل  هفایق و 
ياه تسینوده   ) ناشوخرس نایارگچوپ و  یلمع  خساپ  تایح ، زا  نتسش  تسد  نداد و  لد  نیا  تسا . هدیشک 

یلاخ تایح  ساسحا  زا  دسریم ) ارف  گرم  هدب ، ماجنا  يراد ، هک  يراک  ره   ) لومرف اب  ار  عماوج  مدرم  ياهزغم  اهلد و  هک  تسا  ام  نرق  ( 
نیا ام  يهمه  دیاش  تسا  هتفر  شیپ  ریـشمش  اب  مالـسا  نید  ایآ  دناهداد . رارق  دـنمتردق  ناهاوخدوخ  رایتخا  رد  یلیاسو  تروص  هب  هدومن ،
نامه رد  مالسا  دوبن  راک  رد  ریـشمش  رگا  تسا و  هتفای  شرتسگ  ریـشمش  روز  هب  مالـسا  هک  میاهدینـش  مالـسا  تفرـشیپ  يهرابرد  ار  ماهتا 

ناگهشیپ تمهت  نیا  يارب  یتالاوس  ام  تفریم . رانک  دیاقع  اهبتکم و  خـیرات  زا  تفریم و  یجیردـت  دومج  هب  ور  ناتـسبرع  يهریزجهبش 
ریسفت ام  يارب  دیناوتیم  تیفیک  تیمک و  رظن  زا  ایآ  دیاهدرک ، فشک  ناتسبرع  يهریزجهبش  رد  هک  ار  يریشمش  نیا  - 1 مینکیم : حرطم 

خر هب  هـک  دـشاب  تردـق  نآ  ياراد  هـک  دـهدب  غارـس  ار  يریـشمش  ناتـسبرع  رد  تـسا  هتـسناوتن  یـسانشناتساب  خروـم و  چـیه  دـییامن ؟
ناریا ناروطارپما  زاتمم  يهحلسا  ربارب  رد  تمواقم  يارای  ار  نامک  ریت و  هزین و  ریشمش و  ددع  دنچ  دوش . هدیـشک  نامز  نآ  ياهروطارپما 

ناملسم زابرس  رفن  کی  ياپ  ایآ  - 2 تسا . هدادن  ناتسبرع  رد  ار  يرگیهاپس  يهحلسا  نونف و  غارس  یهاگآ  خروم  چیه  تسا . هدوبن  مر  و 
، هدییور چراق  دننام  نیمز  زا  يزنودنا  رد  ناملسم  نویلیم  دص  ای  دون  نیا  تسا ، هدیسر  يزنودنا  هب 

ای یس  نیا  دیامن ؟ نیچ  مدرم  لیمحت  روز  هب  ار  مالسا  هک  تسا  هدش  دراو  نیچ  هب  یمالـسا  ریـشمش  کی  ایآ  تسا ؟ هدیراب  نامـسآ  زا  ای 
رد هک  يدودحم  رایـسب  طاقن  زج  هب  دنه ، يهراقهبـش  رد  مالـسا  شرتسگ  ایآ  دناهدییور ؟ اجک  زا  نیچ  رد  ناملـسم  نویلیم  جـنپ  تسیب و 

همه نآ  اقیرفا  رد  كدـنا  رایـسب  ياهرهـش  يانثتـسا  هب  نینچمه  تسا ؟ هدوب  ریـشمش  هب  دنتـسم  تسا ، هدـش  حـتف  گنج  اب  نایونزغ  نامز 
رارق زات  تخات و  دروم  ار  زور  نآ  يایند  لوغم  هک  یماـگنه  - 3 تسا ؟ هدوب  ناناملسم  نامک  ریت و  هب  دنتسم  مالـسا  نوزفا  زور  شرتسگ 

ار مالـسا  اجیردـت  لـیلد  هچ  هب  دزاـسیم ، راـمورات  ار  یمالـسا  عـماوج  دـشکیم و  نوـخ  كاـخ و  هب  ار  لـلم  ماوـقا و  يهمه  دـهدیم و 
هدشن رامورات  لوغم  ياپ  ریز  ناناملـسم  رگم  دوبن ؟ لوغم  تسد  ریـشمش  رگم  دروآیم ؟ دوجوب  ار  یمالـسا  ندمت  زا  يداعبا  دریذـپیم و 
یمدآ يدام  دبلاک  هب  زج  ریـشمش  تسا ، نآ  یگدنرب  وزاب و  روز  يهمادا  هب  دودحم  هک  تسا  یتقوم  طلـست  ریـشمش ، دربراک  - 4 دندوب ؟

ار نآ  دناوتب  نژوردیه  متا  ریـشمش و  هزین و  ریت و  هک  تسنآ  زا  رتمکحم  اهناسنا  يهتفایدشر  ياهتیـصخش  هعونمم  يهقطنم  درادن . یهار 
حت نایمدآ  ناور  قیمع  حوطس  هب  ریشمش  يهبل  اب  ناوتیمن  ار  ياهدیا  هدیقع و  چیه  دبایب . هار  نآ  نورد  هب  دنک و  زاب 

کیرحت ار  یمدآ  داـعبا  يهمه  هک  دـیاقع  یعاونا  زا  لکـشتم  یبتکم  هب  ناـمیا  يارب  اـصوصخم  هدـیقع ، کـی  شریذـپ  يارب  دومن . لـیم 
رب للم  ماوقا و  نارازه  خیرات  دادتما  رد  رگم  تسا . مزال  تیـصخش  يارب  لماک  يدازآ  یهاگآ و  دناسریم ، تیلعف  هب  ار  اهنآ  دـنکیم و 

تـسکش رب  ار  دوخ  دیاقع  دنناوتب  نادنمزوریپ  هک  تسا  هدشن  هدید  ياهعماج  چیه  نارود و  چیه  رد  دناهدیـشکن ، ریـشمش  رگیدمه  يور 
هکناـنچ هک  مینادیم  مه  ار  تقیقح  نیا  دـنزاسب و  دراو  تسکـش  ناـنآ  ياهتیـصخش  رب  تسخن  هـکنیا  رگم  دـنیامن ، لـیمحت  ناـگدروخ 

رد یتسس  داجیا  یلوایکام و  ياهیرگهلیح  یناوهش و  ياهیراکبیرف  اب  نانچمه  دنیآیم ، رد  ياپ  زا  ریشمش  يهلیسو  هب  ناوتان  ياهتیصخش 
هاگآ یققحم  چیه  داتفا . قافتا  ایناپسا  رد  هکنانچ  تخاس ، هجاوم  تسکش  اب  ناوتیم  ار  اهتیصخش  زین  دیاقع  گنر  ندرک  تام  اههدارا و 
يزاب هب  ینکش و  تیصخش  تابثا  يارب  يدهاش  لیلد و  نیرتمک  دناوتیمن  مالـسا ، ربمایپ  راتفر  هشیدنا و  مالـسا و  یلـصا  عبانم  هب  رظن  اب 

هنا دراد : دوجو  هیآ  نیا  دوشیم ، هدیمان  نآرق  هک  مالسا  ینامسآ  باتک  رد  - 5 دروایب . ربمایپ ، يهلیسو  هب  یناسنا  لیصا  ياهشزرا  نتفرگ 
سانلا ایحا  امناکف  اهایحا  نم  اعیمج و  سانلا  لتق  امنامکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم 

ار مدرم  يهمه  هک  تسا  نآ  دننام  دـشکب ، نیمز  رد  داسف  نودـب  صاصق و  ناونع  نودـب  ار  یناسنا  سک  ره  هک  تسا  نینچ  اعطق   ) اعیمج
ار نارود  نآ  ماوقا  للم و  ناوتیم  ایآ  تسا ) هدرک  ایحا  ار  مدرم  يهمه  هک  تسا  نآ  دننام  دیامن ، ایحا  ار  یناسنا  سک  ره  تسا و  هتـشک 
اب دندیدیم و  ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  تسد  رد  مالـسا  نوناق  رد  ار  هدام  نیا  نانآ  هکنیا  اب  میئوگب : هدومن و  تیاهنیب  تقامح  هب  مهتم 
هیآ نیا  دنیوگب : دنزاسب و  موکحم  هیآ  نیمه  اب  ار  ربمایپ  دنتسناوتیم  یناسآ  هب  نانآ  دنروآیم !؟ دورف  يو  ریشمش  ربارب  رد  رس  لاح  نیا 
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لمحتم نارگ  تمهت  یتسیاـب  هناـگجنپ ، لـئاسم  نیارباـنب  ینکیم !؟ هچ  وت  تسا ، هدوـمن  عوـنمم  اـهناسنا  ياـضعا  رد  ار  ریـشمش  تیلاـعف 
نینچ دـننک . كرد  يرـشب  عـماوج  رد  ار  مالـسا  شرتـسگ  ذوـفن و  یلـصا  ياـههشیر  دـنهدب و  یعقاو  یـسانشمالسا  هب  نت  هدـش  تمحز 

تازایتما يهمه  زا  تیمیمـص ، صولخ و  لاـمک  اـب  نآ  يهدـنروآ  ـالوا  هک  تشاد  دـهاوخ  رب  رد  ار  هجیتن  نیا  عطق  روط  هب  یـسانشمالسا 
داقتعا و لامک  اب  تسا و  هدرک  رظن  فرـص  دنتـشاذگیم  شراـیتخا  رد  ناتـسبرع  يهریزجههبـش  ناـیعا  فارـشا و  زور  نآ  رد  هک  يویند 

ایناث م تسا . هدیشک  گرم  یگدنز و  زرم  هب  عافد  گنج و  رد  راب  داتشه  دودح  رد  ار  شناکیدزن  دوخ و  ناج  یمزج  نامیا 
هداـس و یفیلاـکت  يرطف ، یلوـصا  ياراد  بتکم  نیا  تسا . اـمعم  یب  مخ و  چـیپ و  یب  هنادـنمدرخ و  هداـس و  هدروآ ، هک  یبـتکم  ياوـتح 

ناگدننادرگ هک  یمادام  هک  تسا  هدوب  عوضوم  ود  نیا  اب  تسا . ناسنا  يونعم  يدام و  دعب  ود  يهدننکافوکش  یمدآ و  تردق  اب  راگزاس 
لاتق داهج و  زا  یلک  فده  دندوب . مالسا  نداد  شرتسگ  هب  قفوم  دنتفرگیم ، رارق  يورایور  يرشب  عماوج  اب  نآ ، نتم  يهضرع  اب  مالـسا 

شرتسگ لام و  ندروآ  تسد  هب  يارب  مالـسا  رد  داـهج  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه  دـیجم ، نآرق  رد  ناوارف  یتاـیآ  هب  رظن  اـب  هللالـیبس  یف 
دوجو هللالیبس  یف  يهملک  لاتق  داهج و  تایآ  بلغا  رد  تسین . یگماکدوخ  لیاسو  لیصحت  یئوجهطلـس و  داژن  يرترب  تابثا  نیمزرس و 

، شتـشوگ ندروخ  يارب  وا  مان  نودب  ار  زیچان  رادناج  کی  حبذ  یتح  هک  يدنوادخ  تسا . ادخ  هار  يانعم  هب  یـسراف  رد  هملک  نیا  دراد .
هک ار  ناسنا  کی  تلع  نودب  نتشک  هک  يدنوادخ  دنادیم  تیصعم  ار  بعل  وهل و  حیرفت و  ناونع  هب  راکش  يارب  رفـس  دنکیم و  میرحت 

يارب ار  یلامتحا  رطخ  هک  يدنوادخ  دنکیم . دزـشوگ  اهناسنا  يهمه  نتـشک  دـننام  تسا ، نیمز  يور  رد  داسفا  سفن و  لتق  رد  رـصحنم 
رابکتسا و ار  اهناسنا  قوقح  رب  يدعت  نیرتمک  هک  يدنوادخ  درادیم ، ررقم  دوخ  فیلاکت  نیناوق و  يهمه  يهدنهد  صیصخت  یگدنز ،
هدع کی  يزوریپ  يارب  نتشک  يانعم  هب  ار  داهج  اهتیعونمم  همه  نیا  اب  ایآ  دیامنیم ، موکحم  ادیدش  ار  نآ  هدیمان و  العتسا  یبلطهطلس و 

نیمزرـس و شرتسگ  يارب  گنج  ایآ  تسا ! هللالیبس  یف  یهاوخدوخ  عابـشا  يارب  گنج  ایآ  دیامنیم !؟ زیوجت  رگید  ياهناسنا  هب  اهناسنا 
تیشم اب  هزرابم  هنامرشیب  یتفص  ناویح  زا  یشان  ياههزیگنا  نیا  تسا ؟ هللالیبس  یف  یبلطهطلس  یئوجماقتنا و  سح  عابـشا  داژن و  زا  عافد 

کلت دنکیم : تیافک  میریگب ، رظن  رد  ار  ریز  هیآ  اهنت  داهج  يهزیگنا  ریسفت  يارب  رگا  ادخ . هار  رد  داهج  هن  تسا ، ادخ  اب  هبراحم  ادخ و 
هک میهدیم  رارق  یناسک  يارب  ار  ترخآ  يهناخ  نآ   ) نیقتملل هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودیریال  نیذلل  اهلعجن  هرخالا  رادـلا 

ینازاتـشیپ يدوبان  لماع  رگید  یتایآ  تسا ) اوقتاب  مدرم  نآ  زا  هنادنمتداعـس )  ) تبقاـع دـنهاوخیمن . داـسف  یبلطهطلـس و  نیمز  يور  رد 
ناوتیم ار  داهج  لاح  نیا  اـب  اـیآ  تسا ، هدرک  یفرعم  ندوب  ربکتـسم  ملظ و  یئوجهطلـس و  ار ، عماوج  رگید  نارادمدرـس  نوعرف و  دـننام 

نوعرف و یلا  نیبم . ناطلـس  انتایاب و  نوراه  هاخا  یـسوم و  انلـسرا  مث  دومن !؟ یقلت  رابکتـسا  ملظ و  هطلـس و  ندروآ  تسد  هب  يارب  شالت 
ار ب نوراه  شردارب  یسوم و  سپس   ) نیلاع اموق  اوناک  اوربکتساف و  هئالم 

ربکت نانآ  میداتـسرف ، دندوب ، فارـشا  نایعا و  هک  شنایفارطا  نوعرف و  يوس  هب  میدوب ، هداد  ود  نآ  هب  ام  هک  يراکـشآ  تردق  تایآ و  ا 
نیمز يور  رد  هک  ار  مدرم  نآ  يدوز  هب   ) ضرالا یف  نوربکتی  نیذـلا  یتایآ  نع  فرـصاس  دـندوب ) بلطالتعا  یهورگ  نانآ  دـندیزرو و 

هب ار  ربکتــسم  رابکتــسا و  ربـکت و  دـیجم  نآرق  رد  هـیآ  دودـح 56  رد  مزاـسیم ) فرــصنم  متاـیآ  زا  يرادربهرهب  زا  دـنزرویم ، ربـکت 
اب تسا . هدومن  دزشوگ  تیدبا  يارـس  رد  ار  ناشندوب  بذعم  ایند و  رد  ار  نانآ  یعطق  يدوبان  یهابت و  هدومن ، موکحم  یهجو  نیرتدیدش 

يهملک ریـسفت  هب  میدرگیمرب  لاح  دوش . یفرعم  رابکتـسا  هطلـس و  ندروآ  تسد  هب  يارب  مالـسا  رد  داهج  دراد  ناکما  هنوگچ  لاح  نیا 
یلا مکیدـیاب  اوقلتال  هللالیبس و  یف  اوقفنا  و  تسا : هللالیبس  یف  هعماج ، زا  رقف  ندرک  نکهشیر  يداصتقا و  لـئاسم  میظنت  - 1 هللالیبس : یف 

مدرم و لواپچ  يارب  ناوتیم  فصو  نیا  اب  ایآ  دـینکفین ) تکاله  هب  ناتدوخ  تسد  اب  ار  ناتدوخ  دـینک و  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  و   ) هکلهتلا
هللالیبس یف  داهج  نامدود ، حالـصا  يارب  هزرابم  تسا و  یگدـنز  يهنایـشآ  هک  نطو  زا  عاـفد  - 2 داد !؟ داهج  هب  روتسد  اهناسنا  رامثتـسا 

یف لتاقن  اکلم  انل  ثعبا  مهل  یبنل  اولاق  اذا  یسوم  دعب  نم  لیئارساینب  نم  الملا  یلا  رت  ملا  تسا .
ایآ  …  ) انئانبا انراید و  نم  انجرخا  دـق  هللا و  لیبس  یف  لتاقن  الا  انلام  اولاق و  اولتاقت  ـالا  لاـتقلا  مکیلع  بتک  نا  متیـسع  لـه  لاـق  هللالـیبس 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 404 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ات  نک  بصن  یهدنامرف  ام  يارب  دنتفگ : يربمایپ  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  یسوم ، زا  سپ  لیئارـساینب  زا  ریگمـشچ  یهورگ  رب  يرگنیمن 
ادخ هار  رد  ارچ  دنتفگ : دیهدن ، گنج  هب  نت  دوش ، هتـشون  امـش  رب  گنج  رگا  دـیهدیمن  لامتحا  ایآ  تفگ : ربمایپ  نآ  میگنجب ، ادـخ  هار 
نطو رب  نارگهطلس  يزوریپ  زا  یـشان  یئاونیب  هیآ  نیا   … میاهدش )  ادج  نامنادنزرف  زا  هراوآ و  نامیاهنطو  زا  ام  هک  یتروص  رد  میگنجن 

فرطرب رد  دربن  شالت و  هدرک و  یفرعم  داهج  يارب  یقطنم  ياهزیگنا  نامدود ، ندـش  لتخم  تهج  هب  ار  یعامتجا  عضو  نتـشگ  لتخم  و 
یف داـهج  لـباقم  فرط  رد  هللالـیبس  یف  داـهج  - 3 دـنکیم . یفرعم  هللالـیبس  یف  ار  ناـمدود  مـظن  لـالتخا  نـطو و  زا  یگراوآ  نتخاـس 

 … ناطیـشلائایلوا اولتاـقف  توغاـطلالیبس  یف  نولتاـقی  اورفک  نیذـلا  هللالـیبس و  یف  نولتاـقی  اونمآ  نیذـلا  دریگیم . رارق  توغاـطلالیبس 
(. دـیگنجب ناطیـش  ناروای  اب  دـننکیم . دربن  توغاط  هار  رد  دـناهدیزرو  رفک  هکنانآ  دـگنجیم و  ادـخ  هار  رد  دـناهدروآ ، نامیا  هکناـنآ  )

نب يهرابرد  وا  تیشم  هللا و  زج  ياهزیگنا  ادخ  هار  رد  داهج  هک  دوشیم  هظحالم 
نارگید فده و  ار  دوخ  هک  یهاوخدوخ  عابـشا  زج  خیرات  ياهتوغاط  اریز  درادـن ، تسا ، يدازآ  يونعم و  يدام و  تداعـس  هک  شناگد 

اـهتوغاط و يارب  اـهناسنا  يدازآ  يدازآ . هن  تـسا و  حرطم  ناـنآ  يارب  نارگید  تداعـس  هـن  دـننادیمن . يزیچ  دـننکیم ، یقلت  هلیـسو  ار 
هوذختی یغلا  هللالیبس  اوری  نا  و  الیبس . هوذختیال  دشرلالیبس  اوری  نا  و  تسا : هللالیبس  دشر  ریـسم  - 4 هدنشک . تسیرهز  دننام  نایتوغاط 

( دنیامنیم یقلت  هار  دوخ  يارب  ار  نآ  دندید  ار  یهارمگ  هار  رگا  دننکیمن و  ذاختا  هار  دوخ  يارب  ار  نآ  دـننیبب ، ار  دـشر  هار  رگا   ) الیبس
تابثا ار  يدنوادخ  هار  یناسنا ، يهدنزاس  دـنپ  تمکح و  - 5 دنک . تکرح  هار  نآ  رد  دـیاب  هک  تسا  هللالیبس  یمدآ  دـشر  هار  نیاربانب ،
توعد تراگدرورپ  هار  هب  وکین  دنپ  تمکح و  اب   ) نسحا یه  یتلاب  مهلداج  هنسحلا و  هظعوملا  همکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا  دنکیم :

، دـهدیم ناشن  تمکح  هک  ار  یهار  هک  تسا  ملـسم  حیـضوت  نک ) هلداجم  نانآ  اب  اههار  نیرتهب  اب  دـشاب ) هلداجم  هب  جایتحا  رگا   ) نک و
دیفم داوم  هنوگ  ره  لام و  نتخاس  هوبنا  ابیرف و  ياهرویز  رز و  رد  نتفر  ورف  - 6 تسا . ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  ره  رد  لمع  تفرعم و  هار 

هئالم ز نوعرف و  تیتآ  انبر  یسوم  لاق  و  تسا : هللالیبس  دض  هرقن  الط و  نتخاس  مکارتم  و 
رد یلاوـما  تنیز و  شناـیفارطا  نوـعرف و  هب  اـم ، راـگدرورپ  يا  تفگ  یـسوم   ) کـلیبس نع  اولـضیل  اـنبر  ایندـلا ، هاـیحلا  یف  ـالاوما  هنی و 

نوعرف نتفر  ورف  یسوم  ترـضح  هکنیا  حیـضوت  دننکیم ) هارمگ  وت  هار  زا  ار  مدرم  هجیتن  رد  نانآ  ام ، يادخ  يا  يداد ، يویند  یناگدنز 
ار نآ  تردـق  زگره  ایند  لانم  لاـم و  هک  تسا  یعیبط  يهلئـسم  کـی  دـهدیم ، تبـسن  ادـخ  هب  مکارتم  لاوما  تنیز و  رد  ار  ناـینوعرف  و 

هدروآ تسد  هب  ار  نآ  ملظ  يدعت و  اب  هک  ار  یـسک  تسد  دناوتیمن  یلایردص  کی  دشکب . رانک  نایوگروز  طلـست  زا  ار  دوخ  هک  درادن 
دنوادـخ رگید  فرط  زا  دوشیم . بوصنم  ادـخ  هب  تعیبط  مظن  رد  هک  ینیع  ءایـشا  رد  یمدآ  فرـصت  ناکما  يهدـعاق  تسنیا  دـنازوسب ،

رثکادح دـیاب  دوخ ، قوقح  يهمه  جـنرتسد و  ناج و  زا  عافد  يارب  تردـق  لیـصحت  رد  مدرم  هک  تسا  هدرک  رداص  دـیکا  روتـسد  یتسه 
ار هرقن  الط و  هکنانآ   ) میلا باذـعب  مهرـشبف  هللالیبس  یف  اهنوقفنیال  هضفلا و  بهذـلا و  نوزنکی  نیذـلا  دنـشاب . هتـشاد  ار  وپاکت  شـالت و 
ندرک و فرـص  ینعی  هللالیبس  یف  قاقنا  امن ) دیدهت  كاندرد  یباذع  هب  ار  نانآ  دننکیمن ، فرـصم  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  هدومن و  مکارتم 

لام یگماکدوخ و  یبلطهطلس و  اههار  نیا  رد  ندرک  قافنا  ایآ  هعماج . ياهیدنمزاین  عفر  رد  دیفم  داوم  نتخادنا  نایرج  هب 
ره رد  مدرم  لاح  حالصا  زج  ياهزیگنا  مالـسا  رد  داهج  هک  دش  نشور  میدومن ، حرطم  هک  یتایآ  نیماضم  رد  قیقد  رظن  اب  تسا !؟ یتسرپ 
زا رابنارگ  ياهدنب  ریجنز و  نتـشادرب  يارب  ناربمایپ  دنیوگیم : اتحارـص  هک  ینآرق  تایآ  نآ  تسین . يرگید  زیچ  يونعم  يدام و  دعب  ود 

هدرب يارب  هن  تسا  يدازآ  يارب  راکیپ  نیا  هک  دنهدیم  حیـضوت  الماک  ار  هللالیبس  یف  داهج  يانعم  دناهدش ، ثوعبم  اهناسنا  ياپ  تسد و 
مهرمای لیجنالا  تاروتلا و  یف  مهدـنع  ابوتکم  هنودـجی  يذـلا  یمـالا  یبنلا  لوسرلا  نوعبتی  نیذـلا  شنوگاـنوگ : لاکـشا  رد  مدرم  ندرک 

 … مهیلع تناـک  یتلا  لـالغالا  مهرـصا و  مهنع  عضی  ثئاـبخلا و  مهیلع  مرحی  تاـبیطلا و  مهل  لـحی  رکنملا و  نع  مهاـهنی  فورعملاـب و 
رما ار  نانآ  ربمایپ  نیا  دننکیم . يوریپ  تسا ، هدش  هتـشون  لیجنا  تاروت و  رد  نانآ  دزن  رد  هک  هدناوخان  سرد  يربمایپ  زا  نامیا  اب  مدرم  )

هک ار  ییاهریجنز  نیگنـس و  ياهراب  هدومن و  مارح  نانآ  يارب  ار  اهیدیلپ  لالح و  نانآ  يارب  ار  اههزیکاپ  هدومن  يدیلپ  زا  یهن  یکین و  هب 
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ای اهریجنز  ندومن  مکحم  راب و  ندرک  رتنیگنـس  يارب  یلومعم  ياـهراکیپ  اـهگنج و  هک  یتروص  رد  درادیم ). رب  دوب ، هدـیچیپ  ناـنآ  رب 
ازآ ندروآ  تسد  هب  هار  رد  راکیپ  دشابیم . رگید  ياهریجنز  اهراب و  هب  اهنآ  ندرک  ضوع 

مدرم يدازآ  لیـصحت  يارب  ناربمایپ  هک  ار  هتکن  نیا  دوشیم . هدـیمان  هللالیبس  یف  داهج  لاـمک ، ریـسم  رد  اـهناسنا  نداد  رارق  تبثم و  يد 
تـسیک داهن  الوم  یلع  ناو  دوخ  مان  داهتجا  اب  ربمغیپ  ببـس  نیز  دنکیم : هدافتـسا  الوم  يهملک  زا  يولوم  نیدلالالج  دننکیم ، تکرح 

تساخرب دوخ ، نارای  نایم  رد  مسح  يذ  هاگلزنم  رد  هفوک  هار  رد  ع )  ) نیـسح ماما  دنک 2 - او  تیاپ  تیقر ز  دنب  دنک  تدازآ  هکنآ  الوم 
دوشیمن قح  هب  لمع  دینیبیمن  رگم  دومرف : دندوب ، هتفرگ  رارق  هک  یتیعقوم  يهرابرد  یحیضوت  يدنوادخ و  ساپـس  شیاتـس و  زا  سپ  و 
يدـنوادخ رادـید  هب  لیم  دـنیبیم ، قح  رب  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  نامیااب  ناسنا  هک  تسا  یعـضو  نینچ  رد  ددرگیمن ، بانتجا  لـطاب  زا  و 

نب رح  هک  ماـگنه  نآ  رد  - 3 منیبیمن . يزورهریت  تلالم و  زج  ار  ناراکمتـس  اب  یگدـنز  تداعـس و  زج  ار  گرم  عطق  روط  هب  نم  دراد .
يهرابرد تفگ : نیسح  ماما  هب  درکیم ، تکرح  وا  اب  یمک  يهلصاف  اب  زین  دوخ  هدومن ، نییعت  ار  نیسح  ماما  تکرح  تمـس  یحایر  دیزی 

ارم گرم  اب  وت  دهدیم : خساپ  نینچ  ع )  ) نیـسح دش . یهاوخ  هتـشک  اعطق  ینک  گنج  رگا  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  شیدـنیب ، دوخ  ناج 
میوگیم ار  نخس  نآ  نونکا  مه  نم  تشگ !؟ دهاوخ  لح  امش  تالکشم  نم  گرم  اب  هک  ینکیم  نامگ  یناسرتیم و 

یلع راع  توملاب  اـم  یـضماس و  تسا : هتفگ  دـیناسرتیم ، گرم  زا  ار  وا  شردارب  تفاتـشیم و  ربماـیپ  يراـی  هب  هک  یتقو  سوا  ردارب  هک 
داـهج مالـسا  يارب  تسا و  قح  وا  تین  رگا  تسین ، یگنن  درمناوـج  يارب  گرم  موریم و  نم   ) املـسم دـهاج  اـقح و  يوـن  اـم  اذا  یتـفلا 

نب ریهز  داد ، حیـضوت  دوب ، هدـمآ  شیپ  شنارای  وا و  يارب  هک  ار  یتیعقوم  مسح  يذ  هاگلزنم  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هکنآ  زا  سپ  دـنکیم )
يدنوادخ يانث  دمح و  زا  سپ  ریهز  وگب . وت  دنتفگ : نانآ  میوگب ؟ نم  ای  دـیئوگیم  نخـس  امـش  تفگ : دوخ  نارای  هب  تساخرب و  نیقلا 

هار نیا  تداهش  وت و  يرای  يارب  ام  دوب ، ینادواج  ایند  رگا  ادخ  هب  دنگوس  میدینش ، ار  امش  شیامرف  ام  تفگ : هدرک و  نیـسح  ماما  هب  ور 
تلفغ تسا  رتزیگناتفگـش  هچ  وت و  تمظع  تسا  زیگناتفگـش  هچ  یناسنا  حور  يا  یتسار ، میدیـشوپیم  مشچ  ینادواج  يایند  نیا  زا 

هن نآ ، هب  لوصو  هار  رد  دباییمرد ، ار  تقیقح  یتقو  هک  تست  ياهیئافوکش  زا  یکی  نیا  حور ، يا  وت !! ياهتمظع  رارـسا و  زا  مدرم  نیا 
دنک و ریـس  شدارم  هب  هچ  رگا  ایند  نیا  رد  ینادواج  تایح  کی  زا  هکلب  درذگیم ، تسا ، تعیبط  نتم  رد  قلطم  بولطم  هک  ناج  زا  اهنت 

درادن ناهج  لیم  ناناج  لامج  یب  ناج  یلب : درخیمن . يزیشپ  هب  ار  نآ  دیوشیم و  تسد  ددرگ ، راوس  شبولطم  بکرم  رب 
هک ادرد  تسا  نیـشتآ  رحب  دص  هر  نیا  رد  ياهرطق  ره  دنکیم : ریـس  هتفای  دشر  حور  هک  یهار  درادن  نآ  هک  اقح  درادن  نیا  هک  سک  ره 
هب رـس  حور  یئافوکـش  زا  ییاههظحل  دید : دیهاوخ  دیبایرد ، ار  حور  تمظع  اب  زار  دـیئایب و  دوخ  هب  ظفاح  درادـن  نایب  حرـش و  امعم  نیا 
دز ناوت  ناج  دقن  رب  لوا  واد  تسا و  قشع  دـنزابب  رظن  کی  رد  ملاع  ود  رظن  لها  دـنکیم  ادـیپ  یگنادواج  رب  هطاحا  دـشکیم و  تیدـبا 

لـاله نب  عفاـن  يولوم  تسین  وت  تاذ  ياـقب  نوـچمه  هک  ریگ  شاـنف  دراد  اـقب  رگ  ملاـع و  درادـن  اـقب  تسا  هدـیمهف  بوـخ  ریهز  ظـفاح 
بآ مینک و  یهاگن  میشک و  يرس  رای  خر  ترایز  يارب  راو  بابح  میرادن  تهارک  نامراگدرورپ  رادید  زا  ام  ربمایپ ، دنزرف  يا  دیوگیم :

وا هب  رگا  یهدن  میـشوکیم . میئامن ، هدامآ  يدنوادخ  رادید  يارب  ار  لد  يهدید  هکنآ  دیما  هب  یناگدـنز  نیا  رد  ام  يزیربت  بئاص  میوش 
ناهج هب  ینیبن  ناهج  زا  شرگ  ینیبب  نایع  شرگم  نکفیب  ناهن  يرظن  یـشاب  هدیزگ  یمغ  هچ  وا  مغ  را  ینیزگن  یـشاب  هدـیمرآ  هچ  هب  لد 

اب ماـگمه  نم  یـسرپیم ؟ گرم  یگدـنز و  زرم  نیا  رد  نم  يهشیدـنا  تین و  يهراـبرد  نیـسح ، يا  ضیف  نسحم  ـالم  یـشاب  هدـید  هـچ 
ات ماهدومیپ  اههار  وت  يوب  مدینش  مدآ  لگ  زا  هللاائاقل  هگلزنم  نایناوراک 

دنزرف يا  دـیوگیم : هتـساخرب و  ریـضخ  نب  ریرب  رین  مالـسالاهجح  دـهدیم  منابرهم  رای  يوب  دـهدیم  مناج  يوب  وک  نیا  كاخ  وت  يوک 
قطنم یچوپ  ماگنه  نیا  رد  دوش . هعطق  هعطق  ام  ياضعا  مینک و  داهج  وت  هار  رد  ات  تسا  هدومرف  ناسحا  ام  هب  وت  دوجو  اب  دنوادخ  ربمغیپ ،

قح و دربن  نادیم  نیا  رب  ار  ام  حور  هک  میراذگساپس  نونمم و  دبلاک  بکرم  نیا  زا  رادقم  نیمه  تسا . هدش  تابثا  ام  يارب  یتسرپ  دبلاک 
هب ار  یمدآ  تایح  تیدـبا  ای  یچوپ و  هک  تسا  یهار  ود  رـس  نامه  عطقم  نیا  تسا . هدیـشک  تسا ، قشع  هاگنابرق  شرگید  مان  هک  لطاب 
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کلهتـسم ار  يو  ياهورین  یگدـنز  ياههدـیدپ  ثداوح و  رارکت  دـنک ، باختنا  ار  یتسرپ  دـبلاک  هار  یمدآ  رگا  دـنهدیم ، ناشن  وا  دوخ 
ریز یهار  راک  نایاپ  رد  دچیپیم و  مه  رد  یلاس  دـنچ  دوشیم و  عورـش  كاخ  زا  شمالآ  ذـیاذل و  يهمه  اب  وا  یگدـنز  عومجم  هدومن ،

تایح یلاع  لوصحم  هب  دفاکـشیم و  يدازآ  مامت  اب  ار  دـبلاک  سفق  دـنیزگرب ، ار  تایح  يـالاو  فدـه  هار  یمدآ  رگا  ددرگیم  كاـخ 
، هدومن نالعا  تداهـش ، یگدـنز و  باختنا  رد  ار  دوخ  نارای  يدازآ  رگید  راب  ع )  ) نیـسح ماما  اروشاـع  بش  رد  دـباییم . تسد  لوقعم 

رپاوه اهیگماکدوخ و  هار  دس  ارم  اهنت  موق  نیا  ناربهر  تسا ، نم  ندش  هتشک  خیرات ، ناراکهبت  نیا  یلصا  دوصقم  تفگ : نینچ 
رود يازگرم  تشد  نیا  زا  دـیزیخرب و  تسا ، هدرتـسگ  ناـبایب  نیا  رب  ار  دوـخ  ياـهیکیرات  بش  نوـنکا  مه  دـننادیم ، شیوـخ  ياـهیتس 

هچ زا  تسد  و  میورب ؟ اـجک  دـنیبن . هدـنز  وـت  زا  سپ  ار  اـم  ادـخ  نیـسح ، يا  تـفگ : تساـخرب و  مالـسلاامهیلع  یلع  نـب  ساـبع  دـیوش .
ار وت  دوجو  یب  یناهج  هک  دـهدیم  هزاجا  ام  نورد  یـضاق  نیرتلداـع  كاـپ و  نادـجو  وت ، ندرک  اـهر  زا  سپ  رگم  میرادرب ؟ یتیـصخش 

يامنبطق هک  نادجو  نیا  رگم  میاهدرک ؟ نفد  هتـشک و  وت ، زا  ندش  ادج  ماگنه  رد  ار  یگدنز  يالعا  فدـه  هک  یتروص  رد  مینک ، اشامت 
رازآ و باـت  اـیند  نیا  رد  تسیک  داد ؟ دـهاوخ  ناـشن  اـم  هب  ار  یتداعـس  لـحاس  وت  زا  سپ  تسا ، یتـسه  سوناـیقا  رد  اـم  دوـجو  یتـشک 

هجسوع نب  ملـسم  میتسین . وت  یب  میتسه و  وت  اب  ام  دیامن . لمحت  یگدنز ، رد  قلطم  يزوریپ  نداد  تسد  زا  تهج  هب  ار  نادجو  يهجنکش 
تعانق تالمج  نیا  نتفگ  هب  وا  تشادن ، ینالوط  نخس  شیاههلفاقمه  رگید  دننام  مه  وا  تفرگ . تسد  هب  ار  نخـس  يهتـشر  تساخرب و 

اب گنس  اب  مشاب ، هتـشادن  مه  یحالـس  رگا  نم  میـشاب !؟ هتـشادن  ادخ  دزن  رد  يرذع  وت ، قح  نتفرگ  هدیدان  اب  مینک و  اهر  ار  وت  ایآ  درک :
موشیم و هدنازوس  هتشک و  زاب  موشیم و  هدنز  سپس  موشیم و  هتشک  هک  منادب  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  دیگنج . مهاوخ  مرـشیب  نادیلپ  نیا 

اتفه گرم  نیا 
هتفای و بوسر  رصانع  يهمه  هک  تسا  تداهش  لحارم  نیرتساسح  مود  يهلحرم  تشادرب . مهاوخن  وت  زا  تسد  دچیپب ، دوخ  رد  ارم  راب  د 

رادومن دناروشیم و  درادیمرب ، تداهـش  فرط  هب  ماگ  هک  ار  یتیـصخش  یئزج  یلک و  ياهنامرآ  هاگآدوخان و  ریمـض  تایوتحم  يهمه 
تاساسحا و يهمه  جیـسب  اب  تسا  هارمه  هک  هلیـسو  باختنا  يریگ و  فدـه  يرکف و  تانایرج  ندـش  روراب  زاغآ  موس  هلحرم  دزاسیم .

دناشکب گرم  یگدنز و  زرم  هب  ار  یمدآ  تایح  لوصو  نیا  هچ  رگا  فده ، هب  لوصو  يارب  میمصت  يرادمچرپ  اب  اههتـساوخ  تارکفت و 
فده ار  دوخ  بولطم  تایح  یگدنز ، یلومعم  تالاح  رد  یمدآ  دیامنب . یگدنز  زا  روبع  يارب  راداو  ار  وا  يدازآ  يرایشه و  لامک  اب  و 
یفده هک  دنکیم  یقلت  نینچ  دزادنایم و  هار  هب  بولطم  تایح  نآ  يهمادا  يارب  ار  ینالضع  يرکف و  شالت  تکرح و  هداد ، رارق  یلصا 

، دنکیم القت  دـشوکیم و  يدازآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  الثم  تشگ . دـهاوخ  وا  بولطم  تایح  زا  یئزج  دروآ ، دـهاوخ  تسد  هب  هک  ار 
تایح دوخ  موس  يهلحرم  نیا  رد  هک  یتروص  رد  دـنکیم ، یقلت  دوخ  بولطم  تایح  زا  یئزج  ار  نآ  دروآ ، تسد  هب  ار  يدازآ  نیا  رگا 

هب دیهـش  یهاگآ  هک  ياهزادـنا  ره  دـشورخیم . دـشوجیم و  هلیـسو  کی  ناونع  هب  نونکا  دوب ، یفدـه  بولطم  دیهـش  رمع  لوط  رد  هک 
تایح و آ يهدیدپ 

نیا يهظحالم  اب  دوب . دهاوخ  رتیلاع  املسم  ضورفم  تداهـش  شزرا  دشاب ، هدوب  رتیلاع  نآ ، نداد  نایاپ  تایح و  يهمادا  رد  يو  يداز 
نآ زا  دشاب . هتشاد  ددعتم  یعاونا  دناوتیم  روبزم  يدازآ  یهاگآ و  نودب  ندش  هتشک  هب  مادقا  هک  میـسرب  هجیتن  نیا  هب  میناوتیم  ثحابم 

يدـیدرت ددرگیم . رازراک  یهار  نآ ، يهمادا  زا  یناوتان  تسکـش و  ساـسحا  تهج  هب  تاـیح ، تمظع  شزرا و  هب  لـهج  اـب  - 1 هلمج :
رد تسا . مورحم  دـنکیم ، یقلت  رتیلاع  فدـه  ققحت  يهلیـسو  ار  تایح  هک  نآ ، یلاع  ياـنعم  هب  تداهـش  زا  یـصخش  نینچ  هک  تسین 

ادابم هک  تیصخش  زا  عافد  تهج  هب  یلو  دنادیم ، ار  تایح  تمظع  شزرا و  هدازماما 2 - رذن  هتخیر  نغور  دنیوگیم : هنایماع  لثم  کی 
لوا عون  ربارب  رد  مادقا  هنوگنیا  هچ  رگا  تفگ : دیاب  دراذگیم . گرم  یگدـنز و  زرم  هب  ماگ  دوش ، روهـشم  ینوبز  یلدزب و  هب  هعماج  رد 

زا یکاح  تیصخش ، زا  عافد  نیا  الومعم  اریز  دیمان ، تداهش  هب  ندش  لئان  ار  مادقا  نیا  ناوتیمن  یلو  تسا ، یـشزرا  ياراد  هجوت و  لباق 
حیجرت هدروـخ  تسکـش  اـی  رادهحیرج  تیـصخش  کـی  نتـشاد  هب  ار  تاـیح  لـصا  نداد  تسد  زا  هک  تـسا  دـیدش  رایـسب  یهاوـخدوخ 
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رد دشاب . هدوب  گنهآ  نیا  قلاخ  هب  هتسباو  یتسه  يالعا  گنهآ  هب  تیـصخش  یگتـسباو  ساسحا  عافد  نیا  يهزیگنا  هکنیا  رگم  دهدیم ،
تقیقح

يدازآ هک  يروطب  كرحم ، ياهتیـصخش  ریثاـت  تحت  نتفرگ  رارق  - 3 دنادب . يدنوادخ  تیـشم  دض  ار  دوخ  تیـصخش  رب  تناها  تلذ و 
تیصخش صولخ  قدص و  تمظع و  هب  یهاگآ  اب  هارمه  یهاگ  اهتیصخش ، ریثات  تحت  نتفرگ  رارق  دراپسب . كرحم  تیصخش  هب  ار  دوخ 

یگدنز زرم  هب  ار  وا  تایح ، تمظع  شزرا و  زا  اهیهاگآ  يهمه  اب  يو ، عوبتم  تیصخش  هک  دراد  نیقی  هک  انعم  نیا  هب  دشابیم . كرحم 
تسا ملسم  دراد ، تیعقوم  نیا  رد  یمدآ  تایح  ندوب  هلیسو  طیارش  صیخشت  رب  لماک  تیحالص  تیـصخش  نآ  تسا و  هدیـشک  گرم  و 
نایاپ عون  ود  قوفام  شزرا  ياراد  یلو  تسا ، هتفرگن  ماجنا  لماک  يدازآ  اب  هچ  رگا  روبزم ، يهزیگنا  تین و  اب  ناسنا  نیا  ندش  هتـشک  هک 

يداعریغ و الماک  يهدـیدپ  تسا ، قلطم  بولطم  هک  تاـیح  زا  نتـسش  تسد  لاـح  ره  رد  یلو  میدـش . رکذـتم  هک  تسا  تاـیح  هب  نداد 
هب لدبم  موس  يهلحرم  رد  دنکیم و  روبع  دسافم  حلاصم و  صیخشت  هدارا و  اههتـساوخ و  ریـسم  زا  مود  يهلحرم  رد  هک  تسا  یعیبطریغ 

نیرتمک نودـب  هک  دراد  دوجو  اهنارود  يهمه  رد  عماوج  مدرم  يهمه  راـکفا  رد  تباـث  يهدـعاق  کـی  فدـه  رـصنع  ددرگیم . میمـصت 
میلـس لقع  لدتعم و  ناور  هلیـسو  رب  فده  يرترب  زا  تسا  ترابع  هدعاق  نآ  تسا و  اهناسنا  مومع  یلمع  یملع و  شریذـپ  دروم  دـیدرت 

دریذپیم ك نانچنآ  ار  هدعاق  نیا 
تایح راوطا  لـحارم و  يهمه  رد  هک  تسا  نآ  ندوب  ریذپانئانثتـسا  هدـعاق ، نیا  ماکحتـسا  لـیالد  زا  یکی  ندـنام . هدـنز  يارب  ار  سفنت  ه 

زین يرگید  ندوب  فده  تقیقح و  کی  ندوب  هلیسو  رب  حورـشم  یهاگآ  هب  يزاین  یتح  روبزم  يهدعاق  هب  لمع  تسا . نایرج  رد  نایمدآ ،
اب هارمه  دش ، زاغآ  هلیـسو  ناونع  هب  یتاعوضوم  يدرگیپ  و  تفرگ ، رارق  فده  نیعم  عوضوم  کی  هکنآ  زا  سپ  دـسریم  رظن  هب  درادـن .
ود نایم  هسیاقم  زا  هک  یجیاتن  ییانشور  رد  و  ددرگیم ، زاغآ  زین  هلیسو  فده و  شزرا  نایم  هدننکعناق  یشجنس  هسیاقم و  يدرگیپ ، نیا 

يارب عوضوم  نیعت  زا  شیپ  هچ  یتاـیزرا  نیا  لاـح  ره  هب  و  ددرگیم . نشور  ندوب  هلیـسو  يارب  هلیـسو  فیلکت  دـیآیم ، تسد  هب  شزرا 
هدوب لحارم  نیا  يهمه  زا  سپ  هاوخ  لیاسو و  زا  يدرگیپ  ناـیرج  رد  هاوخ  و  نیعت ، ماـگنه  ناـمه  رد  هچ  دریگب و  تروص  ندوب  فدـه 
رترب لیاسو  زا  دـیاب  متح  روط  هب  دومن ، باختنا  لیاسو  ناونع  هب  ار  یتاعوضوم  یتسیاب  نآ ، هب  لوصو  هار  رد  هک  یفدـه  هرخـالاب  دـشاب ،

ءانثتـسا و لباق  هلیـسو ) زا  فده  يرترب   ) هدعاق نیا  دیوگب : دوش و  ادیپ  يرـشب  خیرات  رد  يدنمدرخ  چیه  منکیمن  نامگ  نم  دشاب . هدوب 
هذ رد  وا  هکلب  تسین ، روبزم  يهدعاق  دوخ  يهرابرد  تسا ، هدش  بکترم  یلوایکام  هک  یطلغ  تفگ : ناوتیم  یتح  تسا . صیصخت 

يارب ياهلیـسو  مه  ار  ناـیمدآ  ياـهناج  یتح  ناـمرآ و  لوصا و  هنوگ  ره  هک  تسا  هدـیناسر  شزرا  زا  ياهبترم  هب  ار  رادمتـسایس  دوخ  ن 
، تسا فده  دوخ  ریسفت  يهرابرد  تسا ، هدش  بکترم  یلوایکام  هک  یطلغ  نیاربانب ، تسا . هدومن  یقلت  رادمتسایس  يهتـساوخ  هب  لوصو 

یتح دناوتیمن  يدنمدرخ  لقاع و  چیه  دشاب ، هدوب  شیاهیهاوخدوخ  عابـشا  هب  طوبرم  رگا  رادمتـسایس  يهتـساوخ  هروبزم ، يهدـعاق  هن 
رگا و  دـیامنب . دـنارورپیم ، شاهمجمج  ریز  رد  رادمتـسایس  هک  دـیلپ  فدـه  نیا  ینابرق  ار  هعماج  دارفا  ياههتـساوخ  اهـشزرا و  نیرتمک 
نوئش زا  تمسق  نآ  هک  تسا  مزال  دشاب ، هدوب  رگید  ضعب  ینابرق  اهنآ  زا  یضعب  یتسیاب  هدوب و  هعماج  یناسنا  نوئـش  تیریدم  هب  طوبرم 

اب تسا ، هداد  تسد  زا  هک  ار  هچنآ  تسا ، یفده  تیمها  ياراد  هک  رگید  نوئش  هب  هعماج  لوصو  اب  هک  دوش  یقلت  ینابرق  هلیسو و  یناسنا 
يهفاضا هب  تسا ، هتفر  تسد  زا  هک  دـشاب  ياهلیـسو  يهدـننکناربج  دـناوتب  دـیاب  امتح  فدـه  ینعی  دـیامن ، یقلت  هتفایزاب  يرتالاب  شزرا 

هک تسا  ملـسم  دشاب . هدوب  هعماج  لوقعم  يهتـساوخ  عابـشا  هلیـسو و  نداد  تسد  زا  هب  تئرج  مادقا و  وپاکت و  تمیق  دناوتب  هک  يزایتما 
رب بوخ  دادعتسا  شوه و  زا  هچ  رگا  تسین  یناسنا  ره  راک  هلیسو ، زا  اهفده  کیکفت  يارب  الاب  ياهشزرا  صیخشت 

. دنشاب هدوب  دنمهرهب  یلاع  تفرعم  تمکح و  زا  یتسیاب  نارادمتسایس  هک  دزیم  داد  نوطالفا  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  دشاب . هدوب  رادروخ 
عون نیا  هب  لوصو  يارب  دـنک و  راتفر  يرـشب  یتایح  ياهـشزرا  اـهنامرآ و  لوصا و  فلاـخم  هک  دـنک  اـضتقا  رادمتـسایس  يریگفدـه  رگا 

هب تسد  تایح  یعنـصت  ياههیاس  يهرادا  يارب  تقیقح  رد  دـنک ، يرادربهرهب  تسا ، اهناسنا  تایح  ماوق  هک  يروما  مادختـسا  زا  اهفدـه ،

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 408 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  ار  یبئاصم  اهالب و  يهمه  رگا  تفگ : ناوتیم  نانیمطا  اب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . هدز  اـهناسنا  تاـیح  دوخ  نتخاـس  دوباـن 
اهناسنا حاورا  ماسجا و  رب  یلوایکام  هک  ار  یتبیصم  میراذگب و  وزارت  يهفک  کی  هب  تسا ، هدش  دراو  نایمدآ  ناج  مسج و  رب  خیرات  لوط 

زا رتنیگنس  دشکیم ، یلوایکام  هناراکبان  ياطخ  زا  رشب  هک  یتبیـصم  يهفک  عطق  روط  هب  میهنب ، وزارت  يهفک  رگید  هب  تسا  هتخاس  دراو 
یهاوـخدوخ و تحاـقو ، لاـمک  اـب  درم  نیا  اریز  تسا ، هدـش  هداـهن  نآ  رد  يرـشب  ياهتبیـصم  اـهالب و  يهمه  هک  دوـب  دـهاوخ  هـفک  نآ 

ینابرق ار  اهشزرا  يهمه  درم  نیا  تسا . هداد  تسم  یگنز  تسد  هب  ار  نارب  يریشمش  يولوم  لوق  هب  هدومن ، هیجوت  ار  ناسنا  یئوخهدنرد 
هب ج درم  نیا  دیامن . لیمحت  نایمدآ  ياهناج  رب  ار  دوخ  يهتساوخ  دهاوخیم  هک  تسا  هدومن  يرادمتسایس  هتساوخ 

نیا و  تسا . هدومن  تردق  شتـسرپ  رب  مدرم  کیرحت  فرـص  دزادـنایب  راک  هب  تردـق  لیدـعت  قرط  ندناسانـش  رد  ار  دوخ  زغم  هکنآ  يا 
نارادمتـسایس هب  ار  قلطم  تارایتخا  هدومن و  زکرمتم  ار  تردـق  تسا  هدوب  روبجم  دوخ  يهعماج  رد  نارود  نآ  رد  یلواـیکام  هک  ریـسفت 

نآ هک  تشاد  تیعقاو  هلئـسم  نیا  رگا  اریز  تسین ، یحیحـص  ریـسفت  دیامن ، يریگولج  هعماج  ندش  یـشالتم  زا  ات  دـهدب ، دوخ  يهعماج 
انب یلاتیا  ياهنیمزرـس  داحتا  يارب  ار  دوخ  یـسایس  تایرظن  یلوایکام  تسا و  هدوب  ندـش  یـشالتم  یگتخیـسگ و  ضرعم  رد  ایلاتیا  زور 

یلوایکام راکفا  زورب  يهنیمز  هک  مینکیم  ضرف  ام  دنک . دزشوگ  دوخ  یسایس  ياههتشون  رد  ار  تلع  نیا  هراومه  تسیابیم  تسا ، هداهن 
رگم تسا ؟ هدرک  رـصحنم  اـیلاتیا  هب  طـقف  ار  هنیمز  نیا  عـماوج  خـیرات  اـیآ  تسا ، هدوـب  نارود  نآ  رد  یلاـتیا  صاـخ  طیارـش  تیعقوـم و 

نارکفتم زا  کیچیه  لاح  نیا  اب  تسا ، هدوبن  یگتخیـسگ  راچد  ناـشخیرات  دادـتما  رد  برغ  رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  يرگید  ياـهروشک 
نوناق یمومع و  روتـسد  ناشروشک  ندـش  فرطرب  لباق  یناماسبان  نتخاس  عفترم  يارب  هک  دـناهدادن  هزاجا  دوخ  هب  عماوج  نآ  يهتـسجرب 
روتـسد هکلب  درادن ، راک  صوصخلاب  ایلاتیا  اب  یلوایکام  دنیامن . رداص  ایند  للم  ماوقا و  يهمه  نارادمتـسایس  یگدنرد  جـیورت  يارب  یلک 

مومع
( رایرهش  ) رادمامز باتک  هب  رظن  اب  دنکیم . رداص  نارادمتـسایس  یهاوخدوخ  تیوقت  تردق و  قلطم  تیمکاح  يهرابرد  یلک  نوناق  ي و 

ثحبم رد  ام  هک  تسا  هدومن  زاربا  ار  يدیاقع  یلوایکام  یسایس  يهفسلف  ناگدننکیسررب  يهمه  طابنتسا  ربانب  و  اهوگتفگ )  ) تالواقم و 
طوبرم لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  . ) میاهداد رارق  داقتنا  دروم  حورـشم  روط  هب  لقن و  ار  اهنآ  اهندمت ، رد  یهاوخدوخ 
تقیقح يوک  رد  همه  دـندیزگ  قشع  هر  هک  ناـنآ  نادیهـش  تداهـش و  متفه  تسیب و  يهبطخ  یموـمع  ریـسفت  هیقب  دـشابیم ) دلج 6  هب 
تقیقح هب  یهاـگن  نیهلاتملاردـص  هب  بوسنم  همه  دندیهـش  وا  هاپـس  دـنچ  ره  تسا  قـشع  زا  حـتف  نوـک  ود  يهکرعم  رد  همه  دـندیمرآ 

تبث نآ  ناشخرد  ياهرطس  رد  دننکیم و  زورب  خیرات  رد  رشب  دارفا  يهلیـسوب  ار  یگرزب  ياهدادیور  زا  یعاونا  میهاوخب  ام  رگا  تداهش 
زا کیره  ام  دـنک . يربارب  تداهـش  تمظع  تیمها و  اب  دـناوتیمن  اهنآ  زا  کیچیه  میئامن ، یبایزرا  ار  اـهنآ  هدومن  صخـشم  دـنوشیم ،

نایاپ زا  تسترابع  تداهش - - 1 دنکیمن : تداهـش  يهدـیدپ  شزرا  تیمها و  رد  یتوافت  مینک ، باختنا  تداهـش  يارب  ار  ریز  ياهفیرعت 
درخ لقع و  یلومعم  هاگدید  زا  هک  تایح  تیهام  اب  ییانشآ  يدازآ و  يرایشه و  لامک  رد  تایح  ناشخرد  غورف  هب  نداد 

، تسا ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) تسا یعیبط  تاـیح  زا  رتـالاو  هک  یفدـه  هب  لوصو  هار  رد  دـشابیم ، قلطم  بولطم  تعیبط ، نتم  رد 
یناسنا تایح  اهـشزرا و  زا  عافد  يارب  یعیبط  تایح  هب  نداد  نایاپ  زا  تسترابع  تداهـش - - 2 دشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص 

رد یناـبر  تینم  هب  لوـصو  هار  رد  یهلا  دوهـش  ماـقم  هب  تکرح  يداـم و  دـبلاک  سفق  نتفاکـش  زا  تستراـبع  تداهـش  - 3 هعماـج . دارفا 
ناگدـنز هکنیا  نایب  و  ایند . نیا  رد  یگدـنز  يارب  وگلا  نازیم و  كـالم و  نییعت  زا  تستراـبع  تداهـش - - 4 اهناسنا . تایح  تشادـگرزب 

ار تداهـش  زا  يدـعب  اـهفیرعت  نیا  زا  کـیره  دـننک . یقلت  یعقاو  تاـیح  ياراد  ار  دوخ  دـنناوتیمن  وـگلا ، نازیم و  كـالم و  نآ  نودـب 
تایح زا  نم  هک  دهدیم  خساپ  امـش  هب  وا  دینکیم ؟ هچ  امـش  هک  دیـسرپب  تقیقح  قح و  هار  هاگآ  دیهـش  کی  زا  رگا  دـهدیم . حیـضوت 
یمامت اب  مشوپیم و  مشچ  دنک ، دوعص  ناهج  رب  طلـست  ياههلق  نیرتعفترم  هب  دناوتیم  هدوب و  اراد  هک  اهدادعتـسا  داعبا و  همهنآ  اب  دوخ 

نداد نایاپ  زا  یفدـه  هچ  و  هچ ؟ يارب  هک : دـینکیم  حرطم  ار  يرگید  لاوس  اروف  امـش  مهدیم . همتاـخ  نآ ، ناـیرجب  يدازآ  يرایـشه و 
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يارب ار  سابل  نآ  دیروخیم و  هچ  يارب  ار  یندروخ  نیا  میدیسرپیم  امش  زا  هک  یتقو  یگدنز  نارود  رد  هکنیا  اب  دیراد ؟ دوخ  تایحب 
؟ دینکیم شالت  همهنیا  اهیئابیز  هب  نتفای  تسد  يدازآ و  ملع و  لیصحت  هار  رد  ارچ  دیزاسیم ؟ هچ  يارب  ار  نکسم  نیا  و  دیشوپیم ؟ هچ 

هدومن بولطم  نم  يارب  ار  روما  نیا  هک  تسا  تایح  و  ماهدـنز ، نم  هک  دوب  راوتـسا  لـصا  نیا  هب  هرخـالاب  دـشاب ، هدوب  هچره  امـش  خـساپ 
ار امـش  ياهزیگنا  هچ  نونکا  دیدرکیم ؟ یفرعم  اهـشالت  اهیگدنیوج و  اههتـساوخ و  يهمه  یـساسا  ءاشنم  ار  تایح  بیترت  نیدـب  تسا ؟

يارجم رد  هک  یـصخش  عطق  روطب  دیهدیم ؟ نایاپ  نآ  هب  دیئوشیم و  تسا ، قلطم  بولطم  هک  تایح  نیا  زا  تسد  هک  تسا  هدرک  راداو 
رد ار  اوتحم  نیا  درادب ، زاربا  ارنآ  هک  يدنبهلمج  ره  اب  دشاب و  هک  یتغل  ره  لکـش و  رهب  دـهدیم  هک  یخـساپ  تسا ، هتفرگ  رارق  تداهش 

تمـسق نیا  حرـش   ) تایح نیا  هک  تسا  هداد  ار  تردـق  نیا  نم  هب  هک  مراد  یعیبط  تایح  نیا  زا  رتالاو  یفدـه  نم  هک  تشاد  دـهاوخ  رب 
قح و هار  هاگآ  دیهـش  يرآ ، مسرب . فدـه  نآ  هب  هتـشاذگ و  اـپریز  ار  یعیبط  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط 

حرطم اـم  يارب  تیمها  اـب  يهلئـسم  ود  میتخانـش ، لاـمجا  روـطب  ار  تداهـش  ياـنعم  هکنآ  زا  سپ  داد . دـهاوخن  نیا  زج  یخـساپ  تقیقح 
هار و رد  يدازآ  يرایشه و  لاح  رد  یگدنز  زا  نتسش  تسد  زا  تسترابع  تداهش  عاونا  يهمه  كرتشم  عماج  مکی - يهلئسم  ددرگیم :

ياج هتبلا  دنـشابیم . نآ  ياراد  ءادهـش  يهمه  هک  تسیاهدـیدپ  لقادـح  كرتشم  عماج  نیا  یعیبط . یگدـنز  زا  رتیلاع  یفدـه  هب  لوص 
تسا نکمم  دیهش  تیـصخش  هک  یفده  عون  اهتمظع و  اهیدازآ و  تاناکما و  نوگانوگ و  ياهیرایـشه  بسحب  تداهـش  هک  تسین  دیدرت 

و نامدود ، یتیصخش ، یلاع  هداعلاقوف  داعبا  هب  رظن  اب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  تداهـش  دوب . دهاوخ  توافتم  رایـسب  دشاب ، اهنآ  ياراد 
تـسناوتن هک  نایمدآ ، يهدـننک  نوگرگد  بیـشن  زارفرپ و  يهنحـص  اهدـص  زا  روبع  عامتجا و  رد  يو  تیـصخش  زاـتمم  رایـسب  ساـکعنا 

، اونین تشد  نینوخ  يهثداح  طباور  ءازجا و  يهمهب  رظن  اب  نینچمه  دزاس و  فرحنم  دوب ، هتفرگ  شیپ  هک  یهار  زا  ار  ع )  ) یلع نب  نیسح 
زا هک  رابنوخ  يهثداح  نانچ  رد  یناـسنا  نیناوق  لوصا و  تاـعارم  اهدادـیور و  نآ  يهمه  رد  دیهـش  نیـسح  يدازآ  يرایـشه و  دوجو  اـب 

ار وا  فدـه  تیـصخش و  یعیبط  قوف  تمظع  هک  تسا  لماک  ناسنا  کی  تداهـش  يهولج  نیرتیلاع  تسا  هدـش  تبث  شنارای  نیـسح و 
یناهگان ینورد  بالقنا  زا  تسترابع  هک  تفرگرظن  رد  زین  ارنآ  لقادـح  ناوتیم  تداهـش ، يالاو  يهبترم  نیا  لباقم  رد  دـنکیم . تاـبثا 

تفگ دـیاب  نیاربانب  دریگیم . تروص  یگدـنز  نایاپ  زا  یناـمز  نیرتمک  رد  هک  یگدـنز  هب  نداد  ناـیاپ  رد  يدازآ  يرایـشه و  اـب  هارمه 
رظن زا  تداهش 

هک یتدـم  لوط  هدومن و  روظنم  هک  یفادـها  دیهـش و  یتیـصخش  ياهتیلاعف  رـصانع و  هب  رظناب  هدوب و  یبسن  ـالماک  يهدـیدپ  کـی  شزرا 
زا یعون  تداهـش  دنکیم ، هولج  یئادتبا  رظن  رد  هک  هچنآ  فالخرب  مود  يهلئـسم  تستوافتم . درادیمرب ، گرم  یگدنز و  زرم  رد  دیهش 

دلج 6 هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) یهیدب اریز  تسا ، لوقعم  تایح  زا  یتفص  تداهـش  هکلب  تسین ، گرم 
رگم دهاوخیم ، ار  دوخ  نایاپ  یب  يهمادا  دوخ و  هراومه  دنکیم ، هرادا  ار  اهناسنا  تیرثکا  هنافـساتم  هک  یلومعم  تایح  تسا ، دشابیم )
نایاپ دشاب ، هدوب  یلاوتم  ياهگرم  دننام  نآ ، يهمادا  لمحت و  هک  دوش  دراو  تایح  رب  ياهبرض  نانچ  یچوپ ، تسکش و  ساسحا  زا  هکنیا 

تردـق تقیقح  رد  دـیامنیم ، تداهـش  يوزرآ  هک  یـسک  سپ  تداهـش . هن  دوشیم ، هدـیمان  یـشکدوخ  تروـصنیا  رد  تاـیح  هب  نداد 
يارب ياهلیـسو  ار  یلومعم  یعیبط و  تایح  دناوتیم  هک  تسا  لوقعم  تایح  اهنت  ینعی  تسا . هتـشگ  اراد  ار  لوقعم  تایح  ندروآ  تسدب 

دوخ هک  اهیگدولآ  زا  كاپ  یگدنز  نآ  زا  تسا  ترابع  لوقعم  تایح  دهدب . نایاپ  نآ  نایرج  هب  هدومن و  یقلت  رتیلاع  یفده  هب  لوصو 
نیا نتـشاد  اب  یمدآ  تسا . یهلا  يهبذاج  يهقطنم  شنایاپ  هک  دـنیبیم  یلماکت  رـسم  رد  یتسه  ناهج  مانب  یگرزب  يهعومجم  کی  رد  ار 

تایح م
رگا دوریم و  العا  فده  هبور  ددرگ ، رادومن  یتسه  سونایقا  رد  دشکبرس و  رگا  هک  دنادیم  يدنوادخ  تیشم  زا  یجوم  ار  دوخ  لوقع 
یهلا تیـشم  زا  ییاـههولج  زیناـهنآ  هک  دوـب  دـهاوخ  يرگید  جاوـما  كرحت  لـماع  فاکـش  نـیا  يادـص  دفاکـشب ، دـبلاک  دـیایب و  دورف 
تایح نتم  زا  نآ  یلـصا  تلع  هک  تهجنادـب  دناهتـشگ ، لوقعم  تایح  هب  قفوم  هک  یناسک  يارب  یگدـنز  هب  نداد  ناـیاپ  سپ  دنـشابیم .
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حیـضوت يارب  تسا . گرم  زا  یعون  یگدـنز  هب  نداد  ناـیاپ  هنوگ  نیا  هکنیا  هن  تاـیح ، دوخ  يارب  تسا  یتفـص  تسا ، هتـساخرب  لوقعم 
. لامک هبور  یتقیقح  زا  یلاع  رایسب  يهولج  کی  ناونعب  تایح  تخانـش  - 1 تسا : ریز  تاصتخم  ياراد  لوقعم  تاـیح  میئوگیم : رتشیب 

یتدحو تفایرد  - 3 دروآیم . تسدـب  لامک  يوس  هب  كرحت  رد  تایح  هک  یلاع  تازایتما  اهـشزرا و  يهرابرد  هبناج  همه  يرایـشه  - 2
رتدـیدش و یگدـنز ، يالعا  تفدـه  هار  رد  نایمدآ  یلماـکت  تفرـشیپ  اـب  تدـحو  نیا  اـهناسنا . يهمه  تاـیح  نیداـینب  لوصا  رد  لوقعم 

طوبرم لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) هک دنوشیم  يرکیپ  کی  ياضعا  یگمه  هک  اجنآ  ات  ددرگیم . رتهیزجت  لباقریغ 
قوفام هب  ماگ  لوقعم  تایح  ندروآ  تسد  هب  اب  اهناسنا  - 4 دیامنیم . لصتم  یهلا  يهبذاج  عاعش  هب  ارنانآ  حور  کی  دشابیم ) دلج 6  هب 

تشاذگ نآ  تاعطق  نامز و 
تایح زا  لاقتنا  ای  رگید ، یعون  هب  تایح  یعون  زا  لاقتنا  هکلب  تسین ، انف  يانعمب  نانآ  يارب  گرم  دندرگیم . تیدبا  يهناتـسآ  دراو  ه و 

یف اولتق  نیذلا  نبسحت  و ال  دیوگیم : هک  هفیرـش  يهیآ  نآ  يانعم  تسنیا  دشابیم . نآ  يهدرپ  تشپ  تایح  هب  تعیبط ، حطـس  رد  يراج 
رد هدنز و  نانآ  هکلب  دنتـسه ، یناگدرم  دناهدش ، هتـشک  ادخ  هار  رد  هکنانآ  هک  ربم  نامگ  و   ) نوقزری مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس 

ناویح مدرم ز  امن  زو  مدـش  یمان  مدرم و  يدامج  زا  تسا : هدـمآ  نینچ  يولوم  تایبا  رد  نایرج  نیا  دـندنمهرهب ) ناشراگدرورپ  هاـگراب 
زا رپ  لاب و  کئالم  زا  مرآ  رباـت  رـشب  زا  مریمب  رگید  يهلمج  مدـش  مک  ندرمز  یک  مسرت  هچ  سپ  مدـش  مدآ  یناویح و  زا  مدرم  مدز  رس 

مدرگ مدع  سپ  موش  نآ  دیدان  مهورد  نآ  هچنآ  موش  نارپ  کلم  زا  رگید  راب  ههجو  الا  کلاه  یئیـش  لک  وج  نتـسج ز  مدیاب  مه  کلم 
تایح هناتسآ  هب  دورو  ماگنه  زا  ینعی  مدش  مک  ندرمز  یک  دیوگیم : هک  دوشیم  هظحالم  نوعجار  هیلا  انا  مدیوگ  نونغرا  زا  نوچ  مدع 
ندرم يانعم  هب  زین  یگتـشرف  يهلحرم  ندرک  يرپس  ینعی  وجز  نتـسج  دیاب  مه  کلم  زا  دـیوگیم : و  تسین ، راک  رد  یلاوز  انف و  لوقعم 

دیوگیم و  دریگیم . تروص  لوقعم  تایح  يورین  اب  هک  تسا  وجز  نتسج  هکلب  تسین ،
ینعی نونغرا  نوچ  مدع  مدرگ  مدع  سپ  دیوگیم : ندرم . انف و  هن  نتفرگ  جوا  زاورپ و  زا  تسترابع  ندیرپ  موش  نارپ  کلم  زا  رگیدراب  : 

نونغرا نتخاون  زا  هک  تسا  یگنهآ  یتسین  نم  یئاهن  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) یتسین
ای لاوحا و  راوطا و  زا  یکی  تداهـش  هک  دوشیم  تباـث  مراـهچ  صتخم  هب  هجوـت  اـب  تسا . اـمن  تسین  یتـسه  ياراد  و  دـیآیم ، دوـجوب 

تیصخش تداهش  یبایشزرا  رد  تیصخش  رـصنع  تداهـش  زا  فده  دیهـش و  تیـصخش  گرمزا . یعون  هن  تسا ، لوقعم  تایح  فاصوا 
رد ارچ ؟ نویلیم  تفه  نیراپوا )  ) ناسانش تسیز  زا  یـضعب  لوقب  هک  تسا  یتایح  ياراد  تسا ، رادناج  دوجوم  کی  هک  تهجنادب  دیهش 

فرط زا  دوش . هداد  خـساپ  حرطم و  دـیاب  هلئـسم  نویلیم  تفه  نآ  یقیقح  تخانـش  يارب  هک  تسیاهدـیدپ  تاـیح  ینعی  دراد ، دوـجو  نآ 
یقالخا و یبهذم و  يداصتقا و  یقوقح و  داعبا  زا  یشان  هک  تسا  يرامـشیب  لئاسم  هاگ  رولبت  اهناسنا  ریاس  دننام  دیهـش  تیـصخش  رگید 

یکیرتکلا يهطبار  درایلیم   15 ات زا 12  رگید  مدرم  ياهزغم  دـننام  دیهـش  کی  زغم  دـشابیم . وا  ینیبناهج  یملع و  یخیرات و  یـسایس و 
صتخم رازهرب  غلاب  ناسنا ، زا  يدرف  ره  یناور  تاصتخم  رگید  فرط  زا  دنـشابیم . تیلاعف  لوغـشم  یطابترا  يهکبـش  اهنویلیماب  هک  دراد 

كرت اب  هک  تسا 
داعبا و لئاسم و  نیا  زا  کی  چـیه  دـنیامن . حرطم  نایمدآ  ياـهناور  يارب  يدـج  يهلئـسم  رازه  اهدـص  تسا  نکمم  اـهنآ  یلعاـفت  تاـبی 
: میتفگ نیـشیپ  ثحب  رد  هکنانچ  اریز  دـسریمن . دریذـپیم  ارنآ  تیـصخش  کی  هک  تداهـش  يهدـیدپ  تیمها  هب  تاـصتخم  تاـبیکرت و 

یلومعم هاگدیدزا  هک  تایح  تیهام  اب  یئانشآ  يدازآ و  يرایشه و  لامک  رد  تایح  ناشخرد  غورف  هب  نداد  نایاپ  زا  تسترابع  تداهش 
هک تسا  یهیدـب  تسا . یعیبـط  تاـیح  زا  رتـالاو  هک  یفدـه  هب  لوـصو  هار  رد  دـشابیم ، قـلطم  بوـلطم  تعیبـط ، نـتم  رد  درخ  لـقع و 

دروم اهبیکرت ، تازایتما و  تاصتخم و  داعبا و  لـئاسم و  همهنآ  اـب  ار  یعیبط  تاـیح  ندرک  دوباـن  تداهـش ، هب  مادـقا  اـب  دیهـش  تیـصخش 
لباقم هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  ، ) نیاربانب دهجیم . يرایـشه  يدازآ و  مامتاب  تایح  رابیوج  زا  هداد ، رارق  یعطق  میمـصت 
نیـسح میئوگیم : هک  یتقو  تسا . ضحم  یتسین  ربارب  رد  هنادازآ  یتسه  تیمها  يهزادنا  هب  تداهـش  تیمها  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم 
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دیشکرس تفرگ و  تایح  يهمادا  رد  لماک  يدازآ  اب  نابنادنز  تسد  زا  ار  نارکوش  مس  يهلایپ  طارقس  ای  دش  دیهـش  مالـسلاهیلع  یلع  نب 
هب مادـقا  نآ ، تازایتما  ذـیاذل و  یعیبط و  تایح  ناـیم  رد  ندوب  روهطوغ  اـب  یحاـیر  دـیزی  نبرح  میئوگیم : هک  یعقوم  و  میئوگیم ؟ هچ 

خاس شوماخ 
نایم رد  هکیماگنه  يداع  درف  کـی  زورید  میئوگیم : هک  یتقو  نینچمه  و  میئوگیم ؟ هچ  تشگ  دیهـش  دومن و  دوخ  تاـیح  يهلعـش  نت 

دمآرد و ناجیه  هب  وا  یناور  حوطس  ناهگان  تفرگ ، رارق  تیناسنا  یلاع  ياهنامرآ  هب  ندیـشخب  ققحت  هار  رد  ناگتـشذگ  دوخ  زا  یعمج 
هچرگا دناهتـشگ . لئان  تداهـش  هب  اهتیـصخش  نیا  يهمه  تشگ  دیهـش  دـیزرو و  تمواقم  دوش ، رانکرب  رازراـک  زا  تسناوتیم  هکنیا  اـب 

تایح يهدیدپ  نیرت  تیمها  اب  نانآ  يهمه  تهجنیا  زا  دـنک و  رتشم  تسا ، قلطم  بولطم  هک  دوخ  ناج  زا  نتـسش  تسد  رد  نانآ  يهمه 
ینامز لوط  دناهدومن و  روظنم  تداهـش  زا  هک  یفده  هتخاس و  دوخ  يارب  هک  يرایتخا  تیـصخش  بتارم  لاحنیا  اب  دـناهتفایرد ، ار  لوقعم 

، تداهش يوس  هب  دوخ  ریسم  رد  هک  یئاهبیشن  زارف و  تیفیک  تیمک و  هب  رظن  اب  دناهدرک و  يرپس  تداهـش  یگدنز و  زرم  تکرح  رد  هک 
تداهـش يهدـیدپ  رگا  هک  میریگب  رظن  رد  مه  ار  مهم  هتکن  نیا  دزاسیم . تواـفتم  رایـسب  ارناـنآ  تداهـش  شزرا  دناهتـشاذگ ، رـس  تشپ 

قوف تداهـش  تیمها  زاب  تشاد ، دیهـش  درف  کی  اهنت  رـشب  خـیرات  ینعی  داـتفایم ، قاـفتا  راـبکی  يرـشب  خـیرات  يهمه  رد  هک  دوب  يزیچ 
ناکاپ اهنویلیم  زا  زواجتم  تداهش  هگلزنم  نایناوراک  راصعا ، نورق و  هاگرذگ  رد  هکنیا  هب  دسر  هچ  دوب . يرشب  تایح  ياههدیدپ  يهمه 

وا
. دناهتشاد تکرش  یهلا  يوک  ناوراک  نیا  رد  میظع  ياهتیصخش  اب  یئاضعا  و  ع )  ) یلع نب  نیسح  نوچ  ياهتسجرب  زاتـشیپ  هدوب ، مدآ  دال 

ینالوط تمـسق  نیا  حرـش  : ) مینکیم حرطم  ار  تداهـش  يهناگ  هس  لحارم  قح  هار  يادهـش  ياهتیـصخش  يهراـبرد  رتشیب  حیـضوت  يارب 
يهلحرم دومن : روصت  ار  هلحرم  هس  ناوتیم  يدیهش  ره  يارب  تداهش  يهناگود  لحارم  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ،

هب لوصو  هار  رد  باختنا و  دوخ  يارب  ار  ییاهفده  رگید ، یناسناره  دننام  دیهش  تیصخش  هلحرم  نیا  رد  یلومعم . یگدنز  نارود  مکی -
يهمادا هار  رد  هدـنز و  تسا  یناسنا  هصـالخ  روطب  و  ییاهتـسکش ، دراد و  ییاـهیزوریپ  یمـالآ ، دراد و  يذـیاذل  دـیامنیم . شـالت  اـهنآ 

هک يدرف  ره  میئوگیمن  هتبلا  دیامنیم . هزرابم  یگدنز  يهمادا  محازم  لماع  هنوگره  اب  دـیوجیم و  ار  بسانم  طیارـش  هنوگره  یگدـنز 
ییاهتیصخش رد  حیحـص  لیلحت  اب  ناوتیم  یلو  دنکیم . باختنا  هلحرم  نیمه  زا  ار  تداهـش  هار  دماجنایم ، تداهـش  هب  شیگدنز  نایاپ 

رساترس داد . صیخشت  گرم  یگدنز و  یبایزرا  رد  ار  نانآ  ریسم  يدودح  ات  دنناسریم ، نایاپ  هب  تداهـش  اب  ار  دوخ  یگدنز  هک  گرزب 
هب ییاهناسنا  تفگ : دیاب  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا . هدوب  یهلا  هاگراب  رد  روضح  تعیبط و  رد  روضح  رصنع  ود  زا  بکرم  وا  یگدنز 

نیرتدـیدش لاح  رد  یتح  دنـشابیم ، نآ  ناوریپ  اتقیقح ، هکنانآ  مالـسلامهیلع و  یلع  نب  نیـسح  یلع و  نب  نسح  بلاطیبا و  نب  یلع  مان 
هدادن ناشن  دشاب  راوگان  هک  ار  ياهزات  زیچ  نم  يارب  گرم  دیوگیم : ع )  ) نینموملاریما دنربیم . رسب  تداهش  لاح  رد  تعیبط ، اب  طابترا 

دنوادـخ هب  مسق  دوش ، دراو  نم  رب  گرم  ای  منک  تکرح  گرم  فرط  هب  نم  هک  مرادـن  ییاورپ  هنوگچیه  كاـپ  نادزی  هب  دـنگوس  تسا .
ع)  ) نسح ماما  نینموملاریما و  هک  تسا  تسرد  اذل  ردام  ناتسپ  هب  راوخریش  كدوک  زا  تسا  رت  سونام  گرم  هب  بلاطیبا  دنزرف  گرزب ،
رد راوگرزب  ود  نآ  يراتفرگ  تامئالمان و  تدش  هب  رظناب  یلو  دندشن ، دیهـش  نیفرط  ياهیئارآ  فص  نایم  رد  یمـسر  رازراک  نادـیم  رد 

نازاتشیپ دشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) ناگدروخ بیرف  هاوخدوخ و  ناگماکدوخ  ناـیم 
تداهـش هک  ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  معط  راوگرزب  ود  نآ  یگدـنز  زا  هظحلره  ماقم ، لام و  یناویح و  توهـش  قاشع  و  اقب ، رد  عزاـنت 

هار رد  یگدنز  نتفای  نایاپ  زا  یکاب  هداد ، تداهش  هب  نت  هکیلاح  رد  رازراک ، هب  دورو  مود - يهلحرم  تسا . هتشگ  يرپس  دوشیم ، هدیمان 
یناور ا عضو  رد  ینافوط  تسا  نکمم  دوریم ، تداهش  هب  ور  هک  یناسنا  هلحرم  نیا  رد  درادن . تسا ، هدرک  باختنا  هک  یئالعا  فده 

، یگدوسرف ياهظحل  دـنورب ، هژر  وا  زغم  رد  یگدـنز  تاـصتخم  گرم و  یگدـنز و  زا  نوگاـنوگ  میهاـفم  زا  یهاپـس  دـیایب ، دوجو  هب  و 
هشیدنا يهتـشر  سکعلاب ، دهدیم و  یقطنم  يهشیدنا  هب  ار  دوخ  ياج  نامز  كدنا  رد  یناعم  یعادت  یگتخورفارب ، طاشن و  دعب  يهظحل 
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. دنکیم روبع  دیهش  نامشچ  ولج  زا  اهیبایزرا  زا  یناسون  رد  شرویز  رز و  ایند و  دلـسگیم . مه  زا  ارنآ  ینانعم  یعادت  عورـش و  ار  یقطنم 
هک داد  رارق  فده  نآ  يهرابرد  یغامد  ياوق  زکرمت  فعـض  تدـش و  مود  يهلحرم  رد  ار  دیهـش  یناور  عضو  كالم  ناوتیم  لاحنیا  اب 

شاهدـش باـختنا  فدـه  يهراـبرد  دیهـش  يزغم  ياوـق  هک  هزادـنا  ره  تسا . هداـهن  گرم  یگدـنز و  زرم  هب  ماـگ  نآ ، هـب  لوـصو  يارب 
نیا خـیرات ، گرزب  يادهـش  راـتفر  راـتفگ و  هب  رظناـب  هلحرم ، نیا  رد  دوشیم . هتـساک  وا  یناور  تاـناسون  ناـفوط و  زا  دـشاب ، رتزکرمتم 

هک دنکیم  بذج  نانچ  ارنانآ  دنروایب ، تسد  هب  ناج  ياهب  هب  ارنآ  دنهاوخیم  نانآ  هک  فدـه  تمظع  هک  دوشیم  تباث  یبوخب  كالم 
مدرم دسرپیم : رعاش  قدزرف  زا  هیلع  نیسح  ماما  - 1 مینارذگیم : رظن  زا  دنربیم . رس  هب  لاح  نیرت  لدتعم  رد  یئوگ  یناور  عضو  رظن  زا 

ررض هب  ناشیاهریـشمش  وتاب و  مدرم  ياهلد  داد : خساپ  قدزرف  دوب )؟ هنوگچ  هفوک  رد  مدرم  عضو  ( ؟ یتشاذگ هنوگچ  ترـس  تشپ  رد  ار 
وت ك

تمـسق نیا  حرـش  : ) دومرف نیـسح  ماما  دنکیم . لمع  دوخ  تیـشم  اب  دنوادخ  دیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  یهلا  ياضق  تسا و  هدش  هدیش 
راگدرورپ تیلاعف  تسیدـنوادخ و  تیـشم  هب  هتـسب  روما  يهمه  یتفگ  تسار  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط 

ام يراذگساپس  هب  هک  تسوا  دوب و  میهاوخ  شیاهتمعن  راذگساپس  دیایب ، دورف  میهاوخیم ، ام  هکنانچنآ  یهلا  ياضق  رگا  تسا ، یمئادام 
تسا هدرک  تین  ار  تقیقح  قح و  هک  یسک  ددرگ ، عنام  دزادنیب و  هلصاف  ام  يهتـساوخ  ام و  نایم  یهلا  ياضق  رگا  درک و  دهاوخ  کمک 

دعب ود  ع )  ) یلع نب  نیـسح  فده  هک  دوشیم  هظحالم  تسا . هدرکن  يدعت  زواجت و  تسا ، هتخاس  مکحتـسم  دوخ  نورد  رد  ار  يوقت  و 
هدـش روهطوغ  دوخ  فدـه  رد  داهج ، نادـیم  هب  تکرح  تاظحل  نیلوا  اب  وا  یعیبط . يارواـم  یگدـنز  دـعب  یعیبط و  یگدـنز  دـعب  دراد ،

نیا دـید . دـهاوخ  تداهـش  زیلهد  زا  روبع  زا  سپ  هک  لوقعم  تایح  جـیاتن  هبور  ای  ایند و  نیا  لوقعم  تایح  يهنیمز  رد  یگدـنز  ای  تسا :
یفده نآ  حیـضوت  هب  میدرگیم  رب  لاح  یگدنز  هب  نداد  نایاپ  يارب  اهفده  عاونا  درادن . تبثم  كرحت  ناجیه و  زج  ینافوط  چیه  هیحور 

، ادهش ناوراک  زاتشیپ  تیصخش  عونتم و  ياههزیگنا  یسررب  هب  ثحبم  نیا  رد  ام  دشابیم . نآ  هب  لوصو  يارب  ياهلیسو  دیهـش  تایح  هک 
سح ینعی 

درخ لـقع و  قطنم  رد  هک  دوـخ  ناـج  زا  نتـشادرب  تسد  زا  تستراـبع  تداهـش  ياـنعم  هک  میتـفگ  میزادرپیم . مالـسلاهیلع  یلع  نب  نی 
ع)  ) نیـسح ایآ  - 1 دریگیم . تروص  دازآ  ینادـجو  يرایـشه و  اـب  نتـشادرب  تسد  نیا  تسا ، قـلطم  بوـلطم  تعیبـط ، نتم  رد  یمـسر 
هک یلکش  رهب  تساوخیم  هک  دوب  كانتـشحو  یلگنج  دننام  وا  يارب  یگدنز  هجیتن  رد  تسنادیمن و  ارنآ  تابـساحم  یگدنز و  تقیقح 

، اقیقد گرزب  دیهـش  نیا  یگدـنز  هک  مینادیم  ام  اریز  تسا ، هدوبن  روطنیا  اعطق ، دـنک ؟ تحار  ار  دوخ  دورب و  نوریب  لگنج  نآ  زا  دـشاب 
ینالوط تمـسق  نیا  حرـش   ) دوخ یقیقح  ياههرهچ  یگدـنز  تازایتما  اهتمظع و  مالآ و  ذـیاذل و  اهنامرآ و  هدرک  تکرح  هبـساحم  يور 

اب هک  تسا ، هتـشاد  کیدزن  ییانـشآ  تایح  تیهام  اب  وا  دناهداد . ناشن  دیهـش  نیا  هب  ار  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ،
. دناهدش کیکفت  رگیدکی  زا  وا  يارب  یگدنز  یفده  ياهلیسو و  ياهتیلاعف  اهدومن و  تسا . هتشاذگ  نایم  رد  هفرع  ياعد  رد  تایح  قلاخ 
هب قاتشم  ناج  ندرک  دوبان  وا  يارب  یشکدوخ  اریز  زگره ، هن  تسا ؟ هدرک  راداو  یشکدوخ  هب  ار  وا  یگدنز  رد  تسکش  ساسحا  ایآ  - 2

یگدنز و قلاخ  اب  هزرابم  دیهـش  نیا  يارب  یـشکدوخ  اهنت  هن  تسا . يدـنوادخ  تیـشم  اب  ینلع  يهزرابم  کی  نیا  تسا و  تیاهنیب  لامک 
لب تسا ، گرم 

هک تسا  يدنوادخ  خماش  ماقم  رب  تئرج  یناور ، ياهتیلاعف  رـصانع و  يدام و  دبلاک  سفق  هب  بیـسآ  نیرتمک  نتخاس  دراو  هب  تئرج  هک 
اریز هن ، اعطق ، تسا ؟ هتـشاد  عقوت  تداهـش  زا  ار  یـصخش  دوس  یعون  نیـسح  اـیآ  - 3 تسین . روصت  لباق  ع )  ) نیـسح دـننام  یـصخش  زا 

گس و كوخ و  یعفا و  برقع و  دـننام  نارادـناج  يهمه  نایم  هک  یعیبط  دوخ  مروت  زج  دوشیم ، مامت  نارگید  ررـض  هب  هک  یئوجدوس 
یئوجدوس زا  اهنت  هن  دهدیم ، تداهـش  هب  نت  هک  ع )  ) نیـسح دننام  یتیـصخش  درادن ، يرگید  يهجیتن  تسا . كرتشم  یهام  دنفـسوگ و 

یناسنا يالعا  نم  دشر  هار  دس  دراگنایم ، هلیـسو  ار  نارگید  فدـه و  ار  دوخ  هراومه  هک  مه  ار  یعیبط  دوخ  هکلب  تسا ، نازیرگ  روبزم 
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نورد رد  هک  تسا  سوسحمان  شتآ  نآ  یتسرپماقم  زگره ، هن  تسا ؟ ماقم  ندروآ  تسدـب  تداهـش ، زا  فدـه  اـیآ  - 4 دیامنیم . یقلت 
هچ دـنکیم ، رتسکاخ  هب  لیدـبت  ار  وا  دوخ  سپـس  دزاسیم ، هابت  ار  وا  يوراـیور  ياـهناسنا  تسخن  دـشکیم ، هناـبز  تسرپ  ماـقم  ناـسنا 

مدرم ار  هکره  دیاهدینشن : رگم  تسا . وا  ربارب  رد  اهناسنا  يهدجس  میلست و  عوضخ و  حدم و  شیاذغ  هک  یمدآ  نآ  ناج  تسا  نیگآرهز 
ایآ - 5 دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) يولوم دننکآیم  وا  ناج  رد  اهرهز  دننکیم  يدوجس 

تداهش زا  فده 
یتذل و هچ  دباییم ، نایاپ  یگدنز ) دوخ  ، ) دشچیم ار  تذل  هک  هچنآ  و  ناسنا )  ) تذل يهدنرب  هک  یتقو  تسا ؟ تذـل  ندروآ  تسدـب  ، 

یفتنم تسا  یگدنز  دوخ  هک  عوضوم  تسا ، نداد  حیجرت  یگدنز  رب  ار  گرم  هک  تداهش  هکیتروص  رد  تسا ؟ روصت  لباق  یـشوخ  هچ 
هب تایح ، يونعم  يدام و  يایازم  يهمهب  لماک  يرایـشه  دازآ و  نادجو  اب  ناج  زا  تسد  نتـسش  تداهـش و  زا  فده  ایآ  - 6 ددرگیم .
هک تسا  ایلوخیلام  يرامیب  زا  یعون  مه  نیا  دریگب ؟ رارق  ناگدـنیآ  ياـشامت  ضرعم  رد  هک  تسا  دوخ  سکع  زا  ياهیاـس  ندروآ  دوجو 

زورما نم  هک  تسا  نینچ  اـیلوخیلام  نـیا  ریـسفت  دروآیم . دوـجو  هـب  یمدآ  زغم  رد  ار  زیگناترفن  تـسپ و  یـشکدوخ  يهزیگنا  نیرتدـب 
هک ار  تایح  يهدیدپ  نیا  مرادیم و  رب  تسد  میاهیگدنزاس  اهیـشوخ و  ذیاذل و  يهمهزا  منزیم و  مه  رب  ار  متایح  مسیمانید  مسیناکم و 

! مشخبیم نایاپ  دـناهدروآ  رد  يزورما  لکـش  هبارنآ  هداد و  مهب  تسد  راجفنا  زاغآ  زا  یناهیک  دادـیور  اهدرایلیم  درایلیم  نوناق و  اهدـص 
ره هک  ار  يدازآ  لقعت و  هشیدنا و  مریگب و  يزاب  هب  تسا  یتسه  يهدیدپ  نیرتيدج  هک  ار  تایح  شزرا  هک  ماهتفرگ  میمـصت  زورما  نم 

تمظع يواسم  اهنآ  زا  ياهظحل  ره  هک  ار  يدازآ  لقعت و  هشیدـنا و  مریگب و  يزاب  هب  تسا  یتسه  ملاع  تمظع  يواسم  اـهنآ  زا  ياهظحل 
ع

. درادـن ناربج  هک  تسا ، یتسکـشاریز  درادـن ، يدوس  هجو  چـیهب  نآ  زا  ینامیـشپ  هک  ماهتفرگ  یمیمـصت  و  مزاسب ! هاـبت  تسا ، یتسه  ملا 
زا لفاغ  دننک ! اشامت  ناگدنیآ  ار  مسکع  زا  ياهیاس  نم  زا  سپ  ات  مهدب ، ماجنا  زورما  ار  اهراک  نیا  يهمه  هک  ماهتفرگ  میمصت  نم  يرآ ،

بحاص تسا  هدوب  یقمحا  بجع  تفگ : دنهاوخ  دنـشاب ، دنمدرخ  یمدرم  رگا  درک ، دـنهاوخ  اشامت  هیاس  نآ  هب  هک  ناگدـنیآ  رگا  هکنآ 
ار يرـشب  ياهدرد  هدـش  هتخاس  تیـصخش  نیا  اب  دزاسب و  ار  وا  تیـصخش  تسناوتیم  هک  ار  ییاهـشزرا  اهتلاصا و  يهمه  هک  هیاـس ، نیا 

شوخ یمدرم  ياهعماج ، ره  نادـنمدرخ  ناـیم  رد  هراومه  هتبلا  تسا . هدومن  هیهت  ياهیاـس  اـم  يارب  هدرک و  فلت  ار  يرمع  دـهدب ، لـیلقت 
لباقم هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) نیا شزرا  ردق و  یتسیاب  ام  هتبلا  تفگ : دـنهاوخ  هک  دـنوشیم  ادـیپ  زین  وگزنط  قوذ و 

يدوجوم هک  تسا  نیـسحت  نایاش  یتمدخ  دوخ  نیا  اریز  مینادب ، تسیرـشب  ياهتقامح  رگـشیامن  هک  ار  هیاس  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم 
يهکبش نویلیم  دصناپ  هک  ار  دوخ  زغم  یکیرتکلا  يهطبار  درایلیم  ات 15  زا 12  دیامن و  کلهتسم  ار  دوخ  رمع  تمیقرپ  نایلاس  ناسنا  مانب 

، دننک تیلاعف  ملاس  ییاهناسنا  دابآ و  یناهج  نتخاس  رد  دنناوتیم  دنیامنیم و  لصو  رگیدکی  هب  ار  اهنآ  یتاطابترا 
ياهیچوپ يهرابرد  يزودـنا  هبرجت  ام و  ندـیدنخ  يارب  ار  ياهلیـسو  دـیاش  هک  درادرب  تسد  دوخ  تیدوجوم  يهمه  زا  هدرک و  فرـصم 

، میربب تذل  شرتسکاخ  ياشامت  زا  ام  ات  تسا ، هدز  شتآ  ار  دوخ  نمرخ  هک  صخـش  نآ  يارب  هزورما  ام  يرآ  دـیامن . هدامآ  يرـشب  زغم 
هتخاس شدوبان  هتخیر و  نیمز  رب  نارگیدـب  شاهیاس  يهدـنبیرف  بارـس  نداد  ناـشن  يارب  ار  نتـشیوخ  تاـیح  بآ  هنوگچ  هک  میدـنخیم 

تیارـس اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  یناوارف  یناور  ياهیرامیب  یمدآ  يرآ ، هک  میزودـنایم  اـههبرجت  تسرپ  هیاـس  قمحا  نینچ  زا  زین  تسا !!
اهیـسانش ناسنا  رب  یتح  سپـس  دزاسب و  التبم  ار  ياهعماج  دناوتیم  اهیرامیب  زا  رگید  یخرب  دربیم ، نیب  زا  ار  وا  دوخ  اهنت  تسین و  هدننک 

ياههتساوخ زا  یکی  گرم ، زا  سپ  یتح  نآ  يهمادا  یتسرپ و  ترهـش  دیوگیم : یـسانش  ناسنا  یعدم  کی  هک  اجنآ  دنک . تیارـس  مه 
تیصخش ساکعنا  دیاب  هکلب  دیناوتیم ، امش  هک  دهدیم  میلعت  اهناسنا  هب  هتسنادن  وا  دنکیم . جیورت  ار  روبزم  يرامیب  تسا ، يرشب  لیصا 
هتـسناوتن امـش  یگدنز  راگزور  رگا  بیترت  نیدـب  دـیهدب و  رارق  دوخ  زورما  تارکفت  رادرک و  راتفگ و  يهزیگنا  ناگدـنیآ ، يارب  ار  نات 

بشا امش  سح  نیا  دشاب ، هتفر  دابرب  امش  دبلاک  يهدیسوپ  تارذ  هکنآ  زا  سپ  دیامن ، عابشا  ار  امش  یهاوخدوخ  سح  دشاب 
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هک تسنیا  تداهش  زا  فده  ایآ  - 7 دنکیم ! تیارس  مه  اههفسلف  هب  یتح  هک  یتسرپدوخ  يرامیب  نیا  تسا  حیقو  هچ  تشگ !! دهاوخ  عا 
قوقح دنیامن و  عابـشا  ار  دوخ  یئوج  تذل  سح  دنماشایب و  بوخ  دـنروخب و  بوخ  دـنناوتب  دـنیآیم ، ایند  هب  هک  ییاهناسنا  نم  زا  سپ 

و دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) يدازآ تلادع و  شیر  رب  دـنزاسب و  لامیاپ  ار  رگیدـکی 
نیمات يارب  ار  دوخ  ینالضع  يزغم و  ياوق  زا  یمین  دنیامن و  یقلت  هلیسو  ار  نارگید  فده و  ار  دوخ  دندنخب و  نآ  ياهتلاسر  تیناسنا و 
هاگنآ ناگدنز . یگدـنز  هب  نداد  نایاپ  يارب  هحلـسا  نتخاس  رد  ار  رگید  یمین  دـنیامن ، فرـصم  نآ  ياهـشیارآ  یعیبط و  یگدـنز  نوئش 

نیا هب  دنیامن و  میظنت  لماکت  یقرت و  نیا  زا  ندروآ  ردرـس  يارب  مخ  چیپرپ و  یتالداعم  دنرگنب و  نایرج  نیا  هب  مه  نارایـشه  زا  ياهدـع 
رد تداهش  يهزیگنا  ار  نایرج  نینچ  يهمادا  ناوتیم  ایآ  دریذپیم !! نایاپ  یچوپ  رد  دوشیم و  عورـش  چیه  زا  یگدنز  هک  دنـسرب  هجیتن 

نیا يهظحالم  اب  ادخ !! يدنب  مشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگو  زاب  مشچ  يولوم  نیدلالالج  دهدب  تشاداپ  ادخ  دیمان !؟ اهناسنا  هار 
هدنیآ رد  نارگید  هک  مراد  رب  میاهیهاوخدوخ  زا  تسد  نم  ارچ  دنیوگیم : زورما  نایروکیپا  هک  تسا  بلاطم 

هدنیآ رد  هکنیا  يارب  مرادرب  مذـیاذل  زا  تسد  تسا ، نم  تبون  هک  هزورما  نم  ارچ  دـنیامن !؟ عابـشا  ار  دوخ  ياهیهاوخدوخ  سح  دـنناوتب 
ات مهدرد  نت  اهدرد  اـهیراوگان و  يهمهب  دـیاب  زورما  نم  دـیوگیم : قطنم  نیمادـک  تشگ !؟ دـنهاوخ  رادروخرب  یناویح  ذـیاذل  زا  مدرم 

بیجع و هدـننز و  یمک  دـنروآیم ، ملق  ناـبز و  هب  زورما  ناـیروکیپا  هک  ار  یفرح  نیا  دـنوش !؟ فلت  اـهدرد  اـهیراوگان و  رد  ناگدـنیآ 
هک بولطم ) هب  هرداصم   ) اعدا رارکت  زج  میراد ؟ هچ  بیرغ  بیجع و  هدننز و  فرح  نیا  در  يارب  ام  مینامدوخ ، اما  دسریم ، رظنب  بیرغ 

هکلب دیراد !؟ راکورس  لقنم  یلدنـص و  زیم و  اب  امـش  میئوگیم : ام  رگم  دنیوگیم : نایروکیپا  میراد  راکورـس  ناسنا  اب  ام  زیزع ، ياقآ  هن 
ياهناسنا هک  لیلد  نیاب  رادرب ؟ تیاهیهاوخدوخ  ذیاذل و  زا  تسد  هک  دیهدیم  روتـسد  نمب  لیلد  نیمادک  اب  امـش  هک  تسنیا  رد  ام  ثحب 

هدیسر نم  تسد  هب  زورما  مناسنا و  مه  نم  متسه !؟ یلدنص  زیم و  نم  رگم  بوخ ، رایسب  دنـسرب ! نتـشیوخ  یهاوخدوخ  ذیاذل و  هب  رگید 
يدوس اریز  درب ، مهاوخن  كاخ  ریز  هب  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) مدوخ اب  نوچ  تسا ،

هک م ینک  وگزاب  ار  هلمج  نیا  رگا  موریم . مراپسیم و  امش  هب  ار  اهنآ  يهمه  نتفر  عقوم  رد  دنرادن ، نم  يارب 
نیا یئادـتبا  رظن  زا  مرادـن . بولطم ) هب  هرداصم   ) اعدا رارکت  نیا  هب  یخـساپ  نم  میرذـگب ، دوخ  تیدوجوم  يهمه  زا  دـیاب  اهناسنا  ياربا 

اهبتکم و هک  دـنکیم  حرطم  ار  یبلطم  ناـمه  روآهدـنخ  یحطـس و  يوگتفگ  نیمه  اـما  دـسرب ، رظنب  روآهدـنخ  دـیاش  یحطـس و  وگتفگ 
هک دوریم  لامتحا  دنامیم . یثنخ  هجیتنیب و  تسب  نیا  ندرک  زاب  يارب  اهنآ  ياهششوک  دنسریم و  اهنآ  هب  ییاهن  ياهلیلحت  رد  اههفسلف 

تسنیا تداهش  زا  فده  - 8 دیئامرف : تقد  دشاب ، هدوب  نایروکیپا  يوگخساپ  دناوتب  منکیم ، حرطم  ریز  رد  هک  تداهش  زا  متـشه  فده 
یـضار و دنکیم ، مکح  نانآ ، یتسیزهب  شیاسآ و  هافر و  يارب  تاناکما  داجیا  اهناسنا و  هب  تمدخ  ترورـض  رب  هک  ار  دوخ  نادجو  هک 

تروصب ارنانآ  اهتیبرت  میلعت و  تیریدم و  ایآ  درک ، دنهاوخ  یگدنز  هنوگچ  نم  زا  سپ  مدرم  هک  مرادن  نآ  اب  يراک  نم  مزاسب و  دونشخ 
لکـش هب  ای  تخیمآ و  دهاوخ  رد  ناشنوخ  تارذ  تسوپ و  تشوگ و  گر و  اب  یناسنا  فئاظو  ساسحا  هک  دروآ  دنهاوخ  رد  ناگتـشرف 

یلوایکام رایرهـش  باتک  زا  نانآ  یهاگنابـش  ياعد  تخانـش ، دـنهاوخن  تیمـسر  هب  ار  يزیچ  دوخ  زج  هک  دروآ  دـنهاوخ  رد  ییاهناطیش 
ناسنا يارب  هک  دـنکیم  مکح  نم  هب  نادـجو  هکنیا  هصالخ  یهاوخدوخ . یئوجدوس و  ناـنآ  يهنازور  ياـهراک  دـش و  دـهاوخ  هدـناوخ 

مه زا  تسد 
رتلوقعم و املسم ، متـشه  يهزیگنا  نیا  رگید . سک  ای  تسا  يرافغ  رذوبا  ناسنا  نآ  هک  مرادن  نآ  اب  يراک  مرادرب و  دوخ  تیدوجوم  يه 
هک نیمز  برغم  ناگدنسیون  زا  یخرب  يهلیسوب  نادجو  يهملک  یلو  تسا . راکرد  نادجو  ياپ  اریز  تسا ، رگید  ياههزیگنا  زا  رتیناسنا 
رد یمسرریغ  یـضراع و  ساسایب و  لماع  کی  ناونع  هب  هداد و  تسد  زا  تیمکاح  رد  ار  دوخ  لالقتـسا  دناهتـشگ ، روهـشم  یفوسلیف  هب 

. تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تواضق  زیم  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  ، ) نایمدآ نورد 
زا یتح  ار  اهناسنا  تشذگ  دناوتیمن  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تلاصا  هک  روبزم  ناگدنـسیون  يهلیـسوب  یبوکرـس  نیا  اب  نادجو  اذـل 
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دوجو هبام  ياهتفرعم  رد  حیرـص  ضقانت  کی  تلاصا ، زا  نآ  نتخادـنا  نادـجو و  یبوکرـس  نیا  يهجیتن  رد  دـیامن . هیجوت  دوخ  یگدـنز 
هب رظناـب  تسنیا : ضقاـنت  نآ  دـناشوپیم . یبوـخ  هب  ار  نآ  كانتـشحو  يهرهچ  يزورما  ناگدنـسیون  ياـههظفاح  یلبنت  هک  تـسا  هدـمآ 

عافد يرـشب  ناگدیدمتـس  زا  هک  دنکیم  مکح  هناعطاق  ام  نادجو  درادـن . دوجو  رواد  رگهراظن و  نادـجو  مانب  یتقیقح  یناور ، ياهلیلحت 
دیهدب و ن رارق  مه  يولهپ  ار  هیضق  ود  نیا  رگا  مینکن !! هقیاضم  غیرد و  یتشذگ  شالت و  چیه  زا  اهناسنا  هب  تمدخ  هار  رد  مینک و 
يادجو تیمکاح  دراد و  تلاصا  يرـشب  يادـجو  تیمکاح  هک  تسنیا  دـمآ ، دـهاوخ  تسدـب  هک  ياهجیتن  دـیدرت  نودـب  دـیریگب ، هجیت 
دوجوم کی  ناونعب  ار  نادجو  ام  هک  تسنیا  دـهدب ، تاجن  ذوفن  لباقریغ  تسب  نب  نیازا  ار  ام  دـناوتیم  هک  هچنآ  درادـن ! تلاصا  يرـشب 
تایعقاو نآ  هک  دـنکیم  هیکت  تایعقاو  هب  دوخ ، ياهتیلاعف  رد  لقعت  هکناـنچ  هک  میریذـپب  ار  تقیقح  نیا  هکلب  میاهدومنن . یقلت  میژویزیف 

. تسا نآ  تیدوجوم  زا  جراخ  هک  دزاسیم  دنتـسم  ییاهتیعقاو  هب  ار  دوخ  تیمکاح  تفایرد و  نادـجو  نانچمه  تسا ، نآ  تاذزا  نوریب 
، دـنوشیم روصت  هک  یطیارـش  يهمه  اب  عماوج و  واهنآرود  يهمه  رد  دـهدیم . ناشن  ار  اهنآ  هک  تساامن  بطق  نآ  دـننامه  اهتیعقاو  نیا 

تیعقاو نیا  هنومن : ناونعب  تسا . اهنآ  اب  نادـجو  راکورـس  هک  دراد  دوجو  یناسنا  يونعم  يدام و  یگدـنز  يهرادا  يارب  تباث  ییاهتیعقاو 
هب طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) یگدنز هکنیا  يهفاضاب  تلادع  تباث . تسا  یلصا  تسا ، رشب  بولطم  ملع  هک 

. تباث تسا  یلـصا  ددرگیمزین ، تیـصخش  يدازآ  رطاخ و  نیمات  بجوم  دـنکیم ، میظنت  هجو  نیرتهب  هب  ار  یعاـمتجا  دـشابیم ) دلج 6 
او نیا  نادجو  راک  رازبا  تباث …  تسا  یلصا  دنکیم ، یتحاران  ساسحا  نارگید  ياهیراوگان  درد و  زا  لادتعا  لاح  رد  یمدآ  ناور 
ندوب رادفده  تباث ، لوصا  نیا  زا  رگید  یکی  دنربب . نیب  زا  اراهنآ  دنناوتیمن  يرـشب  تایح  نوئـش  ياهینوگرگد  هک  تسا  تباث  ياهتیعق 

ياهنادجو يهلیـسوب  لصا  نیا  كرد  دزاسیم . دحتم  ار  اهناسنا  دشابیم ، اراد  فده  نآ  هک  یتدحو  اب  هک  تسا  اهناسنا  يهمه  یگدنز 
نآ هام  تسیون  نرق  نیا  تشذـگب و  اهنرق  دـیامنیم . هراشا  ریز  تایبا  رد  لوصا  نیا  تابث  واقب  هب  يولوم  تسا . ریذـپ  ناکما  هتفاـی  دـشر 

مامه يا  تفر  اهنرق  رب  اهنرق  مما  نرق و  نیا  دـش  لدبتـسم  هچرگ  مه  لضف  نآ  لضفو  تسلدـع  نآ  لدـع  تسین  بآ  نآ  بآ  تسهام و 
رب هکلب  ناور  بآ  رب  تسین  شیانب  سپ  رارقرب  رتخا  سکع  هاـم و  سکع  راـب  دـنچ  وج  نیا  بآ  لدـبم  دـش  ماود  رب  راـقرب و  یناـعم  نیو 

یهاوخدوخ و ياههدـیدپ  لوصا و  يهمه  هک  تبثم  قشع  ناـفوط  زا  یمدآ  رگا  هکنیا  تاـبثا  يارب  تداهـش  قـشع و  نامـسآ  جوا  راـطقا 
روآمرـش زیگنامغ و  تشذگرـس  رد  ار  يرطـس  دـنچ  دـسریمن ، تداهـش  يـالاو  ماـقمب  دـیامنن ، روبع  دزیریم ، مه  رد  ار  یتسرپ  تذـل 

زا تسیاـبیم ، هک  لـماکت  قـح و  يدازآ و  تلادـع و  يهملک  دـننام  مه  قـشع  يهـملک  مسیوـنیم : قـشع  يهدـش  تسکـشرو  يهـملک 
، دنراذگیم رات  هریت و  ياهروگ  يور  هک  ابیز  رطعم و  ياهلگ  دننام  دنشاب ، دنمهرهب  اهناسنا  ضامغا  لباقریغ  لوصا  نیرتیمسر 

زا اقب  رد  عزانت  نادیم  رد  ناشنمزیگنچ  زیگنچ و  هک  یتقو  يرآ ، دنوریم . راکب  ام  ياهینارنخس  اهینیبناهج و  هفـسلف و  شیارآ  يارب  اهنت 
ینالوط تمـسق  نیا  حرـش   ) دـنچیپیم اهناسنا  ياپ  تسدـب و  هک  يریجنز  ياـههقلح  يور  ریگهدرب  ياـهیلوایکام  و  دـننزب ، مد  تلادـع 

تقیقح و قح و  يهدننک  هرخسم  نایارگ  چوپ  دنسیونب و  یلج  طخ  اب  ار  يدازآ  يهملک  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ،
ار اهناسنا  ناهج و  يهمه  فدـهار و  دوخ  هک  تفـص  ناویح  ناتـسرپدوخ  دـنزادنیب و  ار  قح  يهرابرد  هسامح  هدیـصق و  قوقح ، قاقحا 

وربا ود  مشچ و  ود  ياشامت  زا  شنامدود ، ياـضعا  ناـمه  دـننام  مه  قشع  يهدـیدپ  دـننک ، یقلت  نتـشیوخ  یهاوخدوخ  عابـشا  يهلیـسو 
ياههکـشرد ینعی  ام ، سیراپ  رد  قشع  هزورما  تفگیم : كازلاب  ریخب ، شدای  دباییم . نایاپ  عیام  يهرطق  دـنچ  عفد  رد  دوشیم و  عورش 

هب يرشب  سوماق  رد  قشع  يهملک  هکنیا  رد  دباییم !! همتاخ  یتولخ  مین  هاگیاج  رد  دوشیم و  عورـش  ینابایخ  نایم  زا  قشع  نیا  ياهیارک 
، تسین يدیدرت  تسا ، هدـمآ  دراو  اهناسنا  ناور  زغم و  رب  هک  تسا  یگرزب  تراسخ  کی  نیا  و  تسا ، هدـش  راچد  یتخبدـب  تبکن و  نیا 

لوقب ن ای  وجماک  نانارتوهش  هک  تسنیا  تسا ، هملک  نیا  يهرابرد  نایمدآ  ياهیرگیزاب  يهمه  زا  رتروآ  جنر  هک  هچنآ  یلو 
نآ يهقـالخ  تاـصتخم  نیرب و  قشع  تیهاـم  يهراـبرد  هک  ار  ینانخـس  نیرت  تمظع  اـب  ياهیارک  نانیـشن  هکـسلاک  نیا  قوف  يهدنـسیو 

تیب نیا  دناهدومن . مورحم  یناور  يهدیدپ  نیرتهدنزاس  نیرتیلاع و  زا  ار  تیرـشب  هدومن ، ریـسفت  يدیورف  لذتبم  يانعم  نامهب  دناهتفگ ،
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درخ لقع و  ایآ  یتسه  هاگراک  زا  دوصقم  سرد  هدـناوخان  دیآرـس  ناـهج  راـک  يزور  هناروش  قشاـع  دـیهدب : رارق  تقد  دروم  ار  ظـفاح 
ناهج فده  دنزاسب و  هفـسلف  بتکمام و  يارب  هاگنآ  دنریگب و  یـسنج  شیارگ  يانعمب  ار  تیب  نیا  نانیـشن  هکـسلاک  هک  دـهدیم  هزاجا 

یئانبریز رارـسا  تسا ، رپسا  يهیلخت  يارب  ياهمدـقم  هک  ناجیه  ياـنعم  هب  قشع  اـیآ  دـنیامن !؟ نییعت  شیارگ  نآ  اـب  ار  یگدـنز  یتسه و 
تکرح و هدام و  تقیقح  ایآ  دزاسیم ؟ ندـناوخ  لباق  ام  يارب  ار  اـهمتآ  ورملق  رد  کیـسالک  تیلع  نوناـق  تسکـش  فیلدـنم و  لودـج 

تاـیح يهدـیدپ  رد  هک  یلاوئـس  نویلیم  تفه  یناور و  لـئاسم  نارازه  راـیتخا و  ربـج و  ناـمز و  تقیقح  تیعقاو و  ود و  نآ  ناـیم  هطبار 
ینالوط تمـسق  نیا  حرـش   ) فلز وربا و  ود  مشچود و  یئابیز  كرد  اب  کلذ ، ریغ  ناـهیک و  ندوب  یهاـنتم  ریغ  یهاـنتم و  تسا و  حرطم 

ورد زوس  يرکف و  جوا  نآ  اب  يولوم  نیدلالالج  ایآ  دش !! دهاوخ  ندناوخ  لباق  بل ، و  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ،
هب دیریمب و  تیناویح  زا  هکنیا  هب  هیصوت  همهنآ  اب  زیگناتریح و  ياهیارگدنلب  نآ  اب  يرـشب و  یناور  ياههدیدپ  لوصا و  اب  یئانـشآ  ین و 

دراو ینونغرا  مدـع  هب  هدومنن و  فـقوت  مه  ورملق  نآ  رد  دـیراذگب و  ناگتـشرف  ورملق  هب  ماـگ  دـیریمب و  تیناـسنا  زا  دیـسرب و  تیناـسنا 
لمع هب  شیارگ  هدام و  رن و  یئابیز  كرد  نیمه  دـنزیم ، قشع  زا  مد  هک  یتقو  دیـشاب ، هدومیپ  ار  نوعجار  هیلا  انا  هللاانا و  ریـسم  اـت  دـیوش ،

زا هک  نآ  هب  لیم  ییابیز و  كرد  تسین  هتفهن  هداس  رایـسب  رـصنع  ود  نیا  زج  شیارگ  كرد و  نیا  رد  يزار  چیه  دیوگیم !؟ ار  یـسنج 
باذجنا هکنانچ  دشاب ، ابیز  درک ، دهاوخ  دیلوت  یـسنج  لمع  اب  هک  ار  یلثم  دـهاوخیم  دزخیمرب و  تیـصخش  یعیبط  هاگآان و  مسیناکم 

، روالد دنزرف  هب  هقالع  تهجب  هک  دنوشیم  هدید  مه  ییاهرن  و  دراد ، دوجو  يوق  دـنمورب و  ياهرن  اب  يریگتفج  يارب  اههدام  رد  یـصاخ 
همهنآ يولوم  نیدـلالالج  اـیآ  دریگیم . تروـص  هناـهاگآ  باـختنا  هنوـگنیا  هک  تواـفت  نیا  اـب  اـهنت  دریگیم  ار  روـالد  يهداـم  لاـبند 

يهدـیدپ هب  هک  ار  اهـشزرا  اهتمظع و  همه  نیا  تسا و  هدرب  راکب  یعیبط  يهداس  لمع  نیا  فیـصوت  رد  ار  دوخ  ياـهینتفایرد  اهینتـسناد و 
نچ رد  ار  نآ  تاصتخم  قشع و  تسا !؟ هتفگیم  ار  سیراپ  نانیشن  هکسلاک  نامه  تسا ، هداد  صاصتخا  قشع 

ياود يا  ام  ياهتلع  هلمج  بیبط  يا  ام  يادوس  شوخ  قشع  يا  شابداش  میهدب : رارق  تقد  دروم  تسا ، هتفگ  نیدلالالج  هک  ریز  تیب  د 
نیا ریغ  دـش  كالاچ  دـمآ و  صقر  رد  هوک  دـش  كـالفا  رب  قشع  زا  كاـخ  مسج  اـم  سونیلاـج  نوطـالفا و  وت  يا  اـم  سوماـن  توخن و 

يولوم اهلالدتسا  هدرک  ام  هدروآ و  لیلد  دص  وا  ياهرطق  ام  مزلق و  وا  ياهعقر  ام  لک  رما  قشع  اهبورف  رپ  قشع  ردنا  یبای  اهلوقعم  اهلوقعم 
ياهیراتفرگ ایآ  تسا . ام  ياـهیرامیب  يهمه  بیبط  قشع  - 1 دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  )

ام ياهیرامیب  بیبط  دناوتیم  دوخ  دیآیم ، رد  يرامیب  تروصب  دنک ، ادیپ  يرتشیب  لوط  تدش و  رگا  هک  یسنج  يهقالع  زا  یشان  یناور 
ار اهعقاو  ریغ  عقاو و  ریغ  ار  اهتیعقاو  هتخاس و  لتخم  ار  ياهشیدـنا  ینالقع و  ياهتیلاعف  زیگناتوهـش ، ياـهیئابیز  مسجت  رد  طارفا  ددرگ !؟
ود وربا و  ود  يهبذاجاب  يرشب  داعبا  اهدادعتسا و  تخانش  یتسه و  ناهج  تیهام  تشونرس و  تشذگرـس و  نییعت  ایآ  دیامنیم . تیعقاو ،
زا یکی  دمآ ، رد  دهاوخ  مسیبوک  روتاکیراک  لکـشب  هلبآ  يرامیب  هب  التبا  اب  ای  نامز  رورم  اب  هک  هژم  راهچ  بل و  ود  ینیب و  کی  مشچ و 

نامیپ ج نیاایآ  تسا . ام  ياهتوخن  ربک و  ياود  قشع  - 2 تسین !؟ يرشب  ياهتقامح 
نایک ینعی  سومان  تسا ، ام  سومان  قشع  - 3 تسا !؟ نآ  يهزیگنا  یئوج  تذل  نآ و  یلصا  يهشیر  یهاوخدوخ  هک  تسا  یسنج  يهبذا 

!؟ تسا یتسه  ناهج  یلک  زار  نایک و  دیامنب ، ! 15 يواسم 709 /  ار   x 2 2 نایلغ ماگنه  رد  دناوتیم  هک  یـسنج  يهبذاج  ایآ  یلک ، زار  و 
يارجم زا  ار  تاقیدـصت  تاروصت و  هشیدـنا و  لقعت و  عاونا  يهمه  دـندرگیم ، رادـیدپ  يزاـجم  قشع  ماـگنه  رد  هک  یناور  تـالالتخا 

هکیتروـص رد  تسا ، زار  نوناـق و  تقیقح و  تسین ، حرطم  قشاـع  نیا  يارب  هک  يزیچ  عـقاوم  نـیا  رد  دـنزاسیم ، فرحنم  دوـخ  یقطنم 
ار ینورد  ياهتیلاعف  اهدومن و  یـسنج ، ياهیگدزاو  زا  یـشان  یناور  تـالالتخا  ام 4 - سومان  توخن و  ياود  يا  دـیوگیم : نیدـلالالج 

یناور لالتخا  نیرتمک  بجوماهنت  هن  تبثمو  یقیقح  قشع  هکیتروص  رد  دزاسیم . لتخم  تاذ  نورب  اب  ار  ناـسنا  يهطبار  مهربو و  مهرد 
فاص و نورد  رد  اهدادعتـسا  شـشوج  یناور و  ياهتیلاعف  يهمه  یلاع  یگنهاـمه  بجوم  یقیقح  قشع  هک  تهجنادـب  هکلب  ددرگیمن ،

یتاصتخم اب  ماقمالاو  يارعـش  ناسانـش و  ناسنا  نانخـس  رد  لماکت  نیا  دـشابیم . الاو  رایـسب  یحور  لماکت  لماع  اذـل  تسا ، قشاع  بان 
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هب طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) ریغ ياهـشزرا  تمظع و  رکنم  دناوتیمن  يدنمدرخ  چـیه  هک  دوشیم  حرطم 
یسنج دشابیم ) دلج 6 

یناسنا یگتـسراو  نآ  لماع  دنهدیم ، تبـسن  قشع  هب  ارنآ  زورب  ناسانـش  ناسنا  هک  هدنزاس  زیگناتفگـش و  يدازآ  - 5 دـشاب . هدوب  اهنآ 
زا هک  يزاجم  قشع  هکیتروص  رد  تسا . هدـش  یفرعم  يرـشب  رمثم  ياهوپاکت  ریاس  قالخا و  قوقح و  بهذـم و  ییاهن  ناـمرآ  هک  تسا 

رگید هن  قالخا و  هن  بهذم و  هن  دسانـشیم و  قوقح  هن  دنکیم ، یط  هک  ینایرج  هب  فده و  هب  رظن  اب  تسا ، یـسنج  يهبذاج  ياههولج 
زا هک  یناوارف  نیناوق  اهشزرا و  اهتیصخش و  عماوج  يهمه  رد  يرشب  خیرات  رساترس  رد  هک  تسا  هدوب  تهجنیدب  يرـشب . رمثم  ياهوپاکت 

دـسریم رظنب  دناهتفر . داب  رب  ای  هدش  هتفرگ  هدیدان  امن  قشع  یـسنج  هبذاج  نیمه  يهلیـسوب  تسا ، هدوب  هعماج  دوس  هب  اههاگدـید  يهمه 
تیاـفک همدـقم  کـی  ناونعب  میدرک ، حرطم  هک  رادـقم  نیمه  یقیقح ، قـشع  یـسنج و  يهبذاـج  یناور  ياـهدومن  ناـیم  کـیکفت  يارب 

رد نتفرگ  رارق  دـیدش و  شیارگ  زا  تسترابع  درک ، حرطم  یقیقح  ياهقـشع  يارب  كرتشم  عماـج  ناونعب  ناوتیم  هک  ار  هچنآ  دـنکیم .
زا رتالاو  یتیعقوم  هب  ار  یمدآ  دناوتیمن  یعیبط  فده  چیه  و  دیامن . هلیـسو  هب  لدـبم  ار  قشاع  ناج  دـناوتب  هک  یفدـه  نیرتالاو  يهبذاج 

وتیم لصا ، نیاربانب  دشاب . هتشاد  ياهلیسو  شزرا  هب  یفده  شزرا  زا  ار  ناج  نتخاس  لدبم  یگتسیاش  ات  دزاسب  لیاندوخ  یعیبط  عضوم 
دیاب هک  تسنیا  رما  تیاهن  تسا ، تقیقح  کی  یقیقح  هچ  يزاجم و  هچ  قشع  يهدیدپ  هک  مینک  حرطم  وحن  نیدب  ار  قشع  يهدیدپ  مینا 

اب یتسرپ  تذل  یهاوخدوخ و  ياههتـساوخ  يهدنروآ  رب  ای  یعیبط ، ترورـض  هب  طوبرم  عوضوم  کی  قوشعم  رگا  تسیچ ؟ قوشعم  دید 
رگا تسا و  یناسنا  نوناـق  لـصا و  هنوگره  ضقاـن  اهـشزرا و  يهدـننز  مهرب  ساـسایب و  يزاـجم و  قشع  نیا  دـشاب ، شنوگاـنوگ  عاونا 

یقیقح قشع  تسا ، یناسنا  لامک  دشر و  لماع  هدوب و  یتسرپ  تذل  یهاوخدوخ و  لماوع  یعیبط و  ياهترورـض  زا  رتالاو  یفده  قوشعم 
نیا حرـش   ) لامک هب  قشع  زا  اهنآ  يهمه  هک  اهتیعقاو ، فشک  شناد و  هب  قشع  تبثم ، يدازآ  هب  قشع  هعماج ، حالـصا  هب  قشع  دشابیم .

رد مه  لامک  هب  قشع  نیا  دنـشابیم . یتقیقح  قشع  دـنوشیم ، یـشان  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق 
هک ددرگیم  نیرب  دوجوم  رب  قشع  هب  یهتنم  دشکیمرـس ، تیاهن  یب  اـت  هک  نآ ، یئاـغ  هزیگنا  فدـه و  هیلوا و  يداـبم  هب  ییاـهن  لـیلحت 

ددرگیم و رادروخرب  نیرب  قشع  نیا  زا  عطاق  روطب  هاگآ  دیهـش  نیاربانب ، تسا . وا  لالج  لامج و  فاصوا  زا  یئاههولج  تالامک  يهمه 
انعم نیمه  ریز  یعابر  زا  نیهلاتملا  ردص  روظنم  دزاسیم . هلیـسو  هب  لدـبم  تسا  یتکرح  ره  قلطم  لماع  قلطم و  فدـه  هک  ار  دوخ  ناج 

هکنانآ تسا :
يریـسفت همه  دندیهـش  وا  هاپـس  دـنچره  تسا  قشع  زا  حـتف  نوکود  يهکرعمرد  همه  دـندیمرآ  تقیقح  يوکرد  همه  دـندیزگ  قـشع  هر 

رد ار  هدیـسر  يدازآ  هب  ناـنامرهق  نیا  هتـشذگ و  ناـج  زا  ناگدـنیوپ  نیا  ینآرق  تاـیآ  نآرق  هاگدـید  زا  نادیهـش  تداهـش و  يهراـبرد 
نآ هب  طوبرم  تایآ  زا  ياهنومن  تسا . هدومن  یفرعم  ناربمایپ  فیدر  رد  دیواج و  ياههدنز  ارنانآ  هدومن ، دیجمت  میظعت و  دح  نیرتیلاع 

نانآ  ) نیحلاـصلا ءادهـشلا و  نیقیدـصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذـلا  عم  کـئلواف  - 1 میوشیم : رکذتم  ار  نیرب  دـهعت  ناقـشاع 
-2 ناراکوکین ) ادهش و  و  نارادرک ) تسار  نایوگتسار و   ) نیقیدص ناربمایپ و  زا  تسا - هدرک  تیانع  نانآ  رب  ادخ  هک  دنتـسه  یناسکاب 

نانآ نایم  دـندش و  هدروآ  رـشحم  يهنحـص  هب  ءادهـش  ناربماـیپ و  و   ) نوملظیـال مه  قحلاـب و  مهنیب  یـضق  ءادهـشلا و  نییبنلااـب و  ییجو 
دهاوـخن دراو  یمتـس  ناـنآ  هب  تفرگ و  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) قح هب  تواـضق 

شناربمایپ ادخ و  هب  هکنانآ  و   ) مهرون مهرجا و  مهل  مهبر  دنع  ءادهـشلا  نوقیدصلا و  مه  کئلوا  هلـسر  هللااب و  اونمآ  نیذـلاو  - 3 تشگ )
دوخ د يارب  يرون  شاداپ و  نانآ  دنشابیم ، ناشراگدورپ  دزن  رد  ءادهش  نیقیدص و  هک  دنتسه  نانآ  دناهدروآ ، نامیا 

ار ینعم  نیا  دنتسه . ادهش  رادرک و  تسار  نایوگتـسار  شناربمایپ  ادخب و  ناگدنروآ  نامیا  هک  تسنیا  موس  يهیآ  رهاظ  حیـضوت - دنرا )
. دنکیم دـییات  تسا ، هدروآ  هناگادـج  ار  نآ  یلومعم  يانعمب  ءادهـش  سپـس  هدـش  رکذـتم  ار  رادرک  تسار  نایوگتـسار  هک  مکی  يهیآ 

كالم يویند  یگدنز  رد  هک  تسیاهتفای  لماکت  ياهتیصخش  يانعمب  ءادهش  زا  دوصقم  هک  تسنیا  نآ  دراد و  دوجو  مه  يرگید  لامتحا 
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لیلجت و يالعا  دح  ءادهـش  خماش  ماقمزا  هناگهس  تایآ  سانلا . یلع  ءادهـش  اونوکیل  يهیآ  دننام  دندوب . اهناسنا  لامک  دـشر و  يوگلا  و 
هلضف و نم  هللا  مهاتا  امب  نیحرف  نوقزری . مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  الو  - 4 تسا . هدش  رکذتم  ار  دیجمت 

رجا عیـضیال  هللا  نا  لضف و  هللا و  نم  همعنب  نورـشبتسی  نونزحی . مه  ـالو  مهیلع  فوخ  ـالا  مهفلخ  نم  مهب  اوقحلی  مل  نیذـلاب  نورـشبتسی 
تمسق نیا  حرـش   ) ربم نامگ  و   ) میظع رجا  اوقتاو  مهنم  اونـسحا  نیذلل  حرقلا  مهباصا  ام  دعب  نم  لوسرلا  اوباجتـسا هللا و  نیذلا  نینموملا .

دنتسه یناگدنز  نانآ  هکلب  دنتسه ، یناگدرم  دناهدش ، هتشک  ادخ  هار  رد  هکنانآ  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط 
رد نانآ  لابند  رد  هک  ار  نانآ  قح  هار  نادیهش  دندرگیم . دنمهرهب  ناشراگدرورپ  دزن  رد  هک 

دـنهدیم و تراشب  نانآ  هب  ار  یهلا  لضف  تمعن و  تسین . ناـنآ  رب  یهودـنا  سرت و  هک  دـنهدیم  تراـشب  دناهدیـسرن ، زونه  دـنتکرح و 
نانآ رب  یمخز  دـناهدیزرو و  اوقت  هدرک و  وکین  راک  هک  نامیا  اب  مدرم  زا  یناسک  دزاسیمن . هابت  ار  نامیا  اب  مدرم  شاداـپ  دـنوادخ  هکنیا 

ام رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودـهاع  ام  اوقدـص  لاـجر  نینموملا  نم  دـنراد ). یگرزب  شاداـپ  تسا ، هدـش  دراو 
ياهتـسد تفرگ و  شیپ  ار  تیدـبا  هار  نانآ  زا  یهورگ  دـندومن ، ءافیا  ار  یهلا  دـهعت  هک  دنتـسه  ینادرم  نامیا  اب  مدرم  زا   ) الیدـبت اولدـب 

تکرح هک  هبحن  یضق  يهلمج  نیـشیپ و  تایآ  هب  رظناب  دندادن ) رییغت  لیدبت و  ار  یتقیقح  چیه  نانآ  دنهار ، نیا  رد  تکرح  رظتنم  رگید 
يالاو ماقم  دناوتیم  ییاهنتب  نآ  هب  هجوت  هک  دوشیم  هدافتـسا  مهم  رایـسب  يهلئـسم  کی  تسا ، دهعت  يافیا  يارب  يدج  تکرح  عیرس و 
دهعت نیا  تسا . هتـسب  ادـخ  اـب  مدآ  دـالوا  هک  تسا  يدـهعت  ياـفیا  ادـخ  هار  رد  تداهـش  هک  تسنیا  هلئـسم  دـهدب . حیـضوت  ار  تداـهش 

یتسرپ و ماقم  هار  رد  ار  ناج  نیا  يزاسب . هاـبت  یناویح  ياهـسوه  يوه و  تاوهـش و  هار  رد  دـیابن  ماهداد ، وتب  نم  هک  ار  ناـج  دـیوگیم :
زا دیابن  یگماکدوخ  یتسرپ و  ماقم  هار  رد  ار  ناج  يهلماعم  قح  وت  يزادنیب . شزرا  زا  دیابن  یگماکدوخ 

بابـسا دـیابن  تست ، دزن  رد  نم  زا  یتناما  هک  ناج  نیا  يرادـن . دوخ  هاوخلد  عوضوم  چـیه  اب  ار  ناـج  يهلماـعم  قح  وت  يزادـنیب . شزرا 
زا شاهدنیآ  زورره  یتسیاب  هکلب  دورب ، انف  هب  ور  يدومخ  دوکر و  لاح  رد  دـیابن  ناج  نیا  دـنک . مهارف  ار  اهناسنا  رگید  ياهناج  نتخوس 

تمـسق نیا  حرـش   ) زواجت يدعت و  ددرگ . رب  نم  يوس  هب  یتسیاب  تسا و  نم  نآ  زا  ناج  نیا  دشاب . هدوب  رتهتفای  دـشر  شاهتـشذگ ، زور 
هکلب دـنزیمن ، نم  رب  یبیـسآ  نم  رب  يدـعت  تسا . نم  رب  يدـعت  ناج ، نیا  هب  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط 

راپـسهر هدرک و  افو  هتـشاذگ و  مارتحا  دـهعت  نیا  هب  هک  تسا  یناسنا  دیهـش  تسین . ناربج  لباق  هک  دزاسیم  دراو  نتـشیوخ  هب  یتراسخ 
اب رپس  یهلا و  محم  هرز  يوقت و  سابل  داـهج   ) هقیثولا هتنج  هنیـصحلا و  هللا  عرد  يوقتلا و  ساـبل  وه  و  تسا . هتـشذگ  دوخ  یئاـهن  هگلزنم 

تایح ندومن  لتخم  ندز و  بیـسآ  نیمک  رد  هراومه  یـساسا  لماع  ود  تسا  يوقت  ظفاح  لوقعم  تاـیح  هار  رد  دربن  تسا ) وا  ناـنیمطا 
رد یمدآ  تادوجوم  جایتحا  يهفاضاب  تسا ، تعیبط  ملاع  ياهورین  ولماوع  تانایرج  مکی - لماع  دـنا : تصرف  راظتنا  رد  هتـسشن ، نایمدآ 

ياهورین لماوع و  لباقم  رد  تمواقم  يارب  نآ . يازجا  یجیردت  كالهتسا  یندب و  ياههعیاض  ناربج  هب  یگدنز  يهمادا 
رمتـسم داهج  کی  نکـسم ، كاشوپ و  كاروخ و  لئاسو  يهیهت  ندش و  عیاض  زا  يدام  دبلاک  يرادهگن  يارب  نینچمه  تعیبط و  محازم 

تایح تسا . تایح  يهدـیدپ  لیـصا  ياهترورـض  زا  یکی  شالت  تدـهاجم و  نیا  دـشاب ، هدوب  ریذـپناکما  یگدـنز  همادا  هک  تسا  مزال 
هب لاح  رد  امئاد ، هک  تسا  نآ  یقیقح  تایح  دنـشکبرس . ار  نآ  دـننک و  رپ  يراـس  همـشچ  کـی  زا  هک  تسین  تبرـش  ناویل  کـی  یمدآ 

ار ینشور  لاثم  کی  هلئسم  نیا  حیضوت  يارب  ناسنا . شود  رب  تسا  ینیگنـسراب  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب . ندروآ  دوجو  هب  ندمآ و  دوجو 
ار دوخ  نوماریپ  يهمه  یندـیماشآ  بآ  ندروآ  تسدـب  يارب  اـهیدابآ ، زا  رود  یناـبایب  رد  هنـشت  ناـسنا  کـی  دـیئامرف  روـصت  میروآیم .
هب شمشچ  اهنآ  يالاب  زا  هکلب  اههپت ، يور  دوریم  دنیبیمن ، يزیچ  زاب  درگنیم ، نابایب  يهنهپ  هب  یفرط  ره  زا  دنیبیمن ، يزیچ  درگنیم ،

يهلق زا  هدمآ  نییاپ  هپت  زا  دنیبیمن ، يزیچ  زاب  دـتفیب ، دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) بآ
هطقن نآ  رد  اـمتح ، هـک  دــنکیم  ادــیپ  ناـنیمطا  دــنیبیم ، ار  یناـتخرد  رود  زا  داـیز  شواـک  تـقد و  زا  سپ  دوریم و  ـالاب  هوـک  دــنلب 

اهناتسراخ زا  درذگیم ، اهخالگنس  زا  دیامیپیم . باتـش  اب  ار  يدایز  تفاسم  شودب  هزوک  هدمآ ، نییاپ  هلق  زا  دراد ، دوجو  يراسهمـشچ 
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ع
، اروف دـنیبیم ، اجنآ  رد  ار  يراسهمـشچ  دـسریم و  ناتخرد  نآ  هب  ییاـهتعاس  زا  سپ  ددرونیم و  رد  ار  اهیدـنلب  اـهیتسپ و  دـنکیم ، روب 

نآ دراد و  یـصخش  نینچ  هب  بآ  نیا  هک  یمعط  دـماشآیم . هدرک و  رپ  راسهمـشچ  نآ  بآ  زا  ار  هزوـک  هتـسش و  ار  دوـخ  تروـصورس 
دنناـم دوریم ، نییاـپ  شیولگ  زا  هک  بآ  نآ  تارطق  هتـشاد و  تاـیح  معط  اـتقیقح ، دـباییم ، رد  بآ  زا  ضورفم  صخـش  هک  یئاراوـگ 

هتـسشن و یللجم  هوکـشاب و  خاک  رد  هک  دـینک  ضرف  ار  يرگید  صخـش  لاح  دزاسیم . باداش  ار  وا  دوجو  هک  تسا  یگدـنز  ياـهورین 
اب مینک ، دادرارق  هجرد  دص  یعقاو  يهتشن  يارب  ار  بآ  ندیماشآ  هب  قایتشا  رگا  تسا و  هدامآ  العا  دحرد  وا  يارب  یگدنز  لیاسو  يهمه 
زا یعاونا  هدش ، يراکالط  عصرم و  ییاههلایپ  رد  اروف ، ناراکتمدخ  روماک ، صخش  نیا  رد  بآ  ندیماشآ  هب  قایتشا  يهجرد  نیلوا  زورب 

معط هک  تسا  لاحم  هکلب  درب ، دهاوخن  تذل  بآ  ندیماشآ  زا  اهنت  هن  روماک  نیا  درک . دنهاوخ  میدقت  وا  يارب  یتسد  ود  ار  زاتمم  ياهبآ 
. دـشاب هدومن  لیـصحت  ار  بآ  وا  هکنیا  هن  دـناهدرک ، هیهت  وا  يارب  ار  بآ  هکنیا  يارب  ارچ ؟ دـشاب ، هدوب  كرد  لـباق  وا  يارب  بآ  یقیقح 

فا هار  هدروآ و  رب  رس  تعیبط  يالبال  زا  هدومرف  هجنر  مدق  تایح  هک  دشاب  هتشاد  عقوت  هک  سکره  ینعی  تسا ، نینچ  زین  یمدآ  تایح 
لصا نیلوا  دیشچ . دهاوخن  ارنآ  معط  زگره  هکلب  درب ، دهاوخن  تذل  تایح  زا  اهنت  هن  یـصخش  نینچ  دوش ، هتخیر  یمدآ  يولگ  هب  هدات و 

زا وا  تایح  لماوع  ساسا و  هک  یـسک  دـیامن . جارختـسا  وپاکت  شـالت و  اـب  تعیبط  زا  ار  دوخ  یگدـنز  یمدآ  هک  تسنیا  يوقت  یـساسا 
، تسا ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) دنک و روبع  تیناویح  زا  دورب و  الاب  تسا  يوقت  هک  لماکت  نابدرن  زا  ات  درادن ، یگدنز  تسا ، نارگید 

ورملق نآ  زا  هاگنآ  دراذگب و  ناگتـشرف  ورملق  هب  ماگ  درذگب و  تیناسنا  زا  دسرب و  تیناسنا  هب  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص 
نیا نتشیوخ و  رب  دنتـسم  تایح  يهمادا  زا  تسترابع  ادخ  هار  رد  داهج  عون  نیلوا  سپ  دوش  نآ  دیان  مه  رد و  نآ  هچنآ  دور و  رتالاب  مه 
هدنز مدب  هدرم  دـیامنیم : لصاح  قیفوت  يرایتخا  یگدـنز  هب  تعیبط  رد  ندـش  هدرم  زا  ناسنا  هک  تسا  اهاوقت  عاونا  يهمه  ساسا  شالت 

نآ تمحازم  عفر  هار  رد  هراومه  یتسیاب  هک  مود - لماع  يولوم  مدش  هدنیاپ  تلود  نم  دمآ و  قشع  تلود  مدش  هدـنخ  مدـب  هیرگ  مدـش 
یشالت داهج و  و  هنافساتم . یلب  تسا ؟ رگید  یناسنا  تایح  محازم  مه  ناسنا  رگم  ناسنا . یلب  ناسنا !؟ زیچ ؟ هچ  تسا . ناسنا  درک ، داهج 

شرتسگ قیمع و  تسا . دنمزاین  يرتشیب  يرکف  ینالضع و  تردق  هب  تسا  مزال  دوجوم  نیارش  عفد  عفر و  يارب  هک 
عبات رـشب  تسد  رد  موم  دـننام  تعیبط  هک  دـسر  ارف  يزور  رگا  هک  تسا  دایز  يردـقب  رگید ، ناـسنا  اـب  ناـسنا  ینمـشد  بابـسا  دادـعت  و 

اهناسنا تموصخ  زاب  دنتفیب ، تیلاعف  هب  اهناسنا  دوس  هب  شالت  راک و  نودب  یتح  تعیبط  يازجا  نیناوق و  يهمه  دـشاب و  هدوب  يو  يهدارا 
تمحازم يهسیاقم  الصا  تسا . هاوخدوخ  اتعیبط ، دوجوم  نیا  اریز  تفای ، دهاوخن  لیلقت  لقادح  دنکن ، ادیپ  يرتشیب  شرتسگ  قمع و  رگا 

درد هب  التبم  ار  ناسنا  کی  دمعت  اب  هناهاگآ و  اوه  يدرـس  نیمادک  اریز  تسین ، یقطنم  هجو  چیهب  رگیدکی  اب  اهناسنا  تموصخ  اب  تعیبط 
هوک نیمادـک  تسا !؟ هدـنازوس  ار  یـسک  دـشکیم ، ار  وا  كاـندرد و  یمدآ  وضع  نتخوس  هکنیاـب  ملع  اـب  شتآ  نیمادـک  تسا !؟ هدومن 

اب تموصخ  رد  ناسنا  یلو  تسا !؟ هدیـشک  شتآ  هب  هتخاس و  ناریو  ار  مدرم  ياههناخ  عرز و  تشک و  دـمع ، یهاگآ و  اب  ناشف  شتآ 
زا رتحیقو  ددرگیم . هابت  دزوسیم و  دشکیم و  درد  بیـسآ  ندید  اب  تسا و  ریذـپ  بیـسآ  یمدآ  ناج  مسج و  هک  دـنادیم  رگید  ناسنا 
هار رد  هک  تسا  ییاهقطنم  اههشیدنا و  تموصخ ، نیا  دوخ  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  )

نم اههشیدنا و  نیا  دزادنایم و  راک  هب  اهیئوجمان  اهیتسرپ و  تذل  اهیهاوخدوخ و  عابشا  يارب  اهناسنا  يدوبان  نتخاس  ینوناق 
هنابز راوید  رد و  زا  هک  يرـشب  مالآ  لیلقت  عماوج و  ندرک  دابآ  يارب  اـهنآ  مدـص  کـی  هک  دـهدیم  رارق  تیمها  دروم  يردـقب  ار  اـهقط 

يریگولج ینعی  تعیبط ، نک  ناینب  لماوع  زا  رتدب  ياهامن  ناسنا  رـش  زا  يریگولج  ینعی  داهج ، مود  لماع  تسنیا  تسا . یفاک  دشکیم ،
دورف دناهدمآ ، دوجوب  یهلا  تیشم  اب  هک  ییاهناسنا  رس  رب  تسا  نم  نتـساوخ  رب  طورـشم  وت  یتسه  متـسه و  نم  ناشناب  هک  يریـشمش  زا 
دوبان بوشآ و  هنتف و  باتفآ . رون  زا  ناشافخ  هک  دـنراد  ار  افـص  حلـص و  زا  رفنت  تموصخ و  نآ  نادـند  زیت  ياهامن  ناسنا  نیا  دـیآیم .

عامتجا مدرم  دـیدرت  نودـب  دـشاب ، لالز  فاص و  یعاـمتجا  یگدـنز  راـبیوج  رگا  تسا . اـهامن  ناـسنا  نیا  یناور  ياذـغ  اهـشزرا  ندرک 
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یهام لالز  رابیوج  نیا  زا  دنناوتیمن  اهتـسرپ  هنتف  نیا  تهج  نیدب  دنرادیم ، هگن  ملاس  رگیدکی  اب  ار  دوخ  طباور  تانکـس و  تاکرح و 
زا یخرب  رد  هدش و  حرطم  دروم  دنچ  رد  هنتف  عوضوم  ینآرق  تایآ  رد  دنهاوخیم . ردک  هریت و  ار  هعماج  راسهمشچ  هراومه  اذل  دنریگب ،

عفترم هنتف  اـت  دـینک  دربن  اـهنآ  اـب   ) هنتف نوکتـال  یتـح  مهولتاـق  و  هلمجنآ : زا  تسا . هداد  داـهج  هب  روتـسد  هنتف ، ندرب  نیب  زا  يارب  دراوم 
اس مورحم  ار  دوخ  یهلا  یعیبط  تایح  زا  نانیا  تسا ) نتشک  زا  رتگرزب  هنتف  و   ) لتقلا نم  ربکا  هنتفلا  و  ددرگ )

حرـش  ) يولوم هتخورفا  سک  عمـش  دهاوخنیم  هتخوس  نمرخ  تخبدب  ره  هکناز  دنیامن : مضه  ار  نارگید  تایح  دنناوتیمن  اذل  دـناهتخ ،
دینک و ادیپ  هار  يرـشب  دض  ياهامن  ناسنا  نیا  نورد  هب  دیناوتب  رگا  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا 
هک ینورد  نآ  تسین  زیگنا  بارطضا  كانتـشحو و  ایآ  درب . دیهاوخن  ياهجیتن  بارطـضا  تشحو و  زج  دیزادرپب ، نانآ  نورد  ياشامت  هب 
هک ینورد  تسین  زیگناتشحو  ایآ  تشک ؟ ار  اهنآ  يهمه  دـیاب  هک  تسا  هدرک  مسجم  یبرقع  تروص  رد  ار  نیمز  يور  ياهناسنا  يهمه 

. دنتـسین يرگید  زیچ  تخاـس ، مروتم  ار  یعیبط  دوخ  دروخ و  ار  نآ  دـیاب  هک  ذـیذل  ياهمقل  زج  ناشیاهـشزرا ، يهمه  اـب  نآ  رد  ناـیمدآ 
یعطق ترورـض  اهامن  ناسنا  تعیبط و  محازم  لماع  ود  يهلیـسوب  يدوبان  لالتخا و  زا  اهناسنا  لوقعم  تایح  ظفح  يانعمب  داهج  هصالخ 

هنم قحلا  لیدا  باهـسالاب و  هبلق  یلع  برـض  هئامقلا و  راغـصلاب و  ثیدو  ءـالبلا  هلمـش  لذـلا و  بوث  هللا  هسبلا  هنع  هبغر  هکرت  نمف  دراد .
الب و دناشوپب و  وا  رب  تلذ  سابل  دنوادخ  دنک ، كرت  ار  داهج  ضارعا  يور  زا  هک  یسک   ) فصنلا عنم  فسخلا و  میـس  داهجلا و  عییـضتب 

هک قح  دهد و  رس  اهنایذه  ددرگ و  شوشم  شلد  دوش و  روهطوغ  تلذ  رد  یتسپ  تراقح و  اب  دریگ و  ارف  ار  وا  تبیصم 
.( ددرگ عونمم  تلادع  فاصنا و  زا  دیامن و  لیمحت  يو  رب  ار  دوخ  تلذ  دوش و  زوریپ  وا  رب  تسا ، هدـش  كرت  داهج ، ندوب  عیاض  تهجب 

دـض ياهامن  ناـسنا  زا  تاـیح  قح  نتفرگ  تعیبط و  زا  تاـیح  جارختـسا  يارب  يدـج  يوپاـکت  هک  تهج  نادـب  داـهج  زا  ضارعا  جـیاتن 
، دوشیم هدیمان  داهج  هک  وپاکت  نیا  يهرابرد  یئانتعایب  هحماسم و  دراد ، ترورـض  یگدـنز  يهمادا  يارب  اوه  زا  سفنت  دـننام  تیرـشب ،

تایح نآ  رگید  فرط  زا  و  دنکیمن ، شالت  دوخ  تایح  يارب  هک  یسک  اریز  تلذ - سابل  ندیـشوپ  مکی - هجیتن  درادرب : رد  ار  ریز  جیاتن 
ییادگ و اب  ار  دوخ  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) تایح هک  تسا  روبجم  دهاوخیم ، ار 
هب دنتسم  نتسیز  یئاناوت  نم  مرادن ، تکرح  تردق  نم  دینک ، محر  نم  هب  مهاوخیم  ار  تایح  مه  نم  دیوگب : و  دریگب . نارگید  زا  تلذ 

ياهعرج دیاهدروآ ، تسد  هب  تایح  محازم  ناگدنرد  اب  هزرابم  تعیبط و  ملاع  عبنم  زا  شالت  اب  هک  ییاههعرج  نآ  زا  دیئایب  مرادـن ، دوخ 
ار ناهد  هب  نآ  ندرب  هلایپ و  نتفرگ  لاح  نم  اریز  دیزیرب ، نم  يولگ  هب  ار  هعرج  نآ  دیـشاب ، هتـشاد  يرتشیب  محر  رگا  دیهدب و  نم  هب  مه 

گا دشابیم . رتاراوگ  رتناسآ و  سابل  نآ  ندیشوپ  زا  هاگآ ، ناسنا  يارب  گرم  هک  یتسپ  تلذ و  سابل  تسنیا  مرادن !!! مه 
رب ار  كاخ  ریز  هتـسش و  یگدـنز  زا  تسد  تراقح ، تلذ و  زا  زیرگ  يارب  هک  ییاهناسنا  رامآ  يهرابرد  مینزب و  قرو  ار  يرـشب  خـیرات  ر 

دارفا دـید  میهاوخ  دـهدیم . ناشن  ار  یگرزب  رایـسب  رایـسب  مقر  رامآ  نیا  دـید  میهاوخ  مینک  تقد  تسرد  دـناهداد ، حـیجرت  كاخ  يور 
دارفا و دـید  میهاوخ  دـناهداد . همتاخ  دوخ  یگدـنز  هب  هدـش و  اـهرازراک  نادـیم  راپـسهر  هدادـن  تلذ  هب  نت  یعمج  هتـسد  روطب  یناوارف 

تلذ اب  نارگید  زا  تسیابیم  هک  ییاهیشوخ  ایازم و  زا  نتشیوخ ، هب  دنتسم  لوقعم و  تایح  ظفح  يارب  اهناسنا  زا  یعماوج  هکلب  اههورگ ،
ساسحا تهجب  ناوارف  ییاهناسنا  دید  میهاوخ  دناهداد . رد  نت  ایازم  ذیاذل و  يهمه  دقاف  یگدـنز  هب  هتـشادرب ، تسد  دـنریگب ، تراقح  و 

ار دوخ  تیصخش  هدومن ، فرصنم  قشع  نآ  زا  ار  دوخ  تسا ، هتفرگ  ارف  ارنانآ  یناور  حوطس  يهمه  یتح  هک  یقـشع  رد  تلذ  تراقح و 
نیا ربارب  رد  میبیرفب  ار  نارگید  دوخ و  میناوتب  يزاب  هطسفس  يراک و  هطلغم  اهدص  اب  هک  مینک  ضرف  رگا  دهاوخیمن . دوخ  تاقولخم  رب 

ار دوخ  یحور  نم  هیف  تخفن  تسا و  یهلا  خـماش  ماقم  هب  هتـسباو  زیگنا  تفگـش  هدـیدپ  نیا  تسین و  نم  راـیتخا  رد  تاـیح  هک  تقیقح 
ریز يهیآ  مینک . هفالک  ار  نارگید  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) مینزب و لوگ 

هللا ضرا  نکت  ملا  اولاق  ضرالا  یف  نیفعـضتسم  انک  اولاق  متنک  میف  اولاـق  مهـسفنا  یملاـظ  هکئـالملا  مهاـفوت  نیذـلا  نا  دـیئامرف : تقد  ار 
زا روبع  لاح  رد  ارنانآ  ناگتـشرف  هکیماگنه  دناهدرک ، متـس  دوخ  هب  هکنانآ   ) اریـصم تئاس  منهج و  مهاوام  کئلواف  اهیف  اورجاهتف  هعـساو 
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فعـضتسم اونیب و  نیمز  يور  رد  ام  دـنیوگیم : دـیدرکیم ؟ یگدـنز  یعـضو  هچ  رد  ایند  رد  امـش  دـنیوگیم : دـنباییم ، رد  گرم  لـپ 
يدب تشونرـس  خزود  تسا و  خزود  نانآ  هاگیاج  دـیئامن . ترجه  نآ  رد  ات  دوبن ، روانهپ  ادـخ  نیمز  رگم  دـنیوگیم : ناگتـشرف  میدوب ،

یگدنز هک  دهدب  خساپ  نینچ  دناوتیمن  هجو  چیهب  وا  دریگیم . رارق  لوئسم  دوخ  یگدنز  تیفیک  زا  یمدآ  هیآ ، نیا  رد  حیضوت - تسا )
یگدـنز تیفیک  يارب  لوقعم  یخـساپ  یتسیاب  یـسک  ره  نیاربانب ، ماهدرک . یگدـنز  دوخ  لیم  قباطم  نم  و  تسا ، هدوب  مدوخ  راـیتخا  رد 

. تسین وا  رایتخا  یهاگآ و  هب  طوبرم  هجو  چیه  هب  هک  نآ  لصا  هن  یگدنز  ياهیگنوگچ  اههار و  باختنا  هب  خساپ  ینعی  دیامن . هیهت  دوخ 
یمدآ راـیتخا  تحت  نآ  زا  يرادوخرب  هرادا و  یگنوگچ  هک  دـلوم  تسا  یتـقیقح  یگدـنز  يهدـیدپ  هک  دـنکیم  فـشک  تیلوئـسم  نیا 

. تسین زاجم  وا  يارب  تقیقح  نیا  نتخاس  دوبان  نینچمه  تسین ، ناسنا  تساوخ  لـیم و  هب  طوبرم  نآ  ندروآ  دوجوب  هکناـنچ  یلو  تسا ،
ان

تلذ یتسپ و  ینکشدوخ و  مود  لکش  یشکدوخ . مکی - لکش  دراد : لکش  ود  تسا  يدنوادخ  تیشم  اب  هزرابم  هک  یگدنز  نتخاس  دوب 
فاعـضتسا تلذ و  نیا  زا  لاوئـس  لـباقم  رد  هک  درادـن  قح  یناـسنا  هک  یتـسپ  تلذ و  نیا  هجیتـن  درادیم . اور  دوـخ  تاـیحرب  یمدآ  هک 

هدوب مدوخ  نآ  زا  یگدنز  هک  دهدب  خـساپ  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) نینچ يرایتخا 
تاـیآ هک  تسیا  هجرد  رد  لالقتـسا  تفارـش و  تزع و  اـب  یگدـنز  تیمها  مدوـب !! هدرک  باـختنا  ار  تلذ  هار  نآ  همادا  رد  نم  و  تـسا ،

هب نت  دیزادرپب و  داهج  هب  هک  دنکیم  رداص  روتـسد  هکلب  دـیامنیم ، هیـصوت  ار  راتـشک  داهج و  نآ  ظفح  ندروآ و  تسدـب  يارب  ینآرق 
ای هدش  هداد  هزاجا   …  ) قح ریغب  مهراید  نم  اوجرخا  نیذلا  ریدـقل . مهرـصن  یلع  هللا  نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذـلل  نذا  دـیهدن : تلذ 

یناسک ناگدیدمتـس  نیا  تسا . اناوت  نانآ  نتخاس  زوریپ  رب  دـنوادخ  اـعطق ، دـننک و  دربن  دناهدیمتـس ، هکیناـسک  يارب  تسا  هدـش  نـالعا 
يارب وپاکت  شالت و  زا  ضارعا  اهتبیـصم - اـهالب و  هب  ندـش  راـچد  مود - يهجیتن  دناهتـشگ .) هراوآ  دوخ  ياـهنطو  زا  قحاـنب  هک  دنتـسه 
یمدآ هک  دوشیم  ياهلیتف  غارچ  دننام  یگدنز  تروصنیا  رد  دنکیم ، بلـس  هدنز  ناسنا  هب  دانتـسا  زا  ار  یگدـنز  میتفگ : هکنانچ  تایح ،

سد رد 
رگید یـسک  هکلب  تسین  وا  دزیریم ، غارچ  نآ  نادـتفن  رد  تفن  هک  یـسک  یلو  دـنکیم ، كرد  ار  نآ  ییانـشور  تسا و  هتفرگ  دوخ  ت 

ياهلیتف غارچ  نآ  رگید  فرط  زا  دهدب . رییغت  ار  تفن  نآ  تیفیک  تیمک و  دوخ ، ياههتساوخ  تالیامت و  عابـشا  يارب  دناوتیم  هک  تسا 
ضرف اب  غارچ  نیا  يرادهگن  تسا . هتفرگ  رارق  یـشوماخ  ضرعم  رد  اهامن  ناسنا  ناگدنرد  تعیبط و  ینافوط  ياهداب  يارجم  رد  هراومه 

، نارگید تالیامت  تعیبط و  لماوع  ینافوط  ياهداب  شزو  مدع  هب  شیئانـشور  يهمادا  جایتحا  نارگید و  تساوخ  هب  شتفن  ندوب  هتـسباو 
ینالوط تمـسق  نیا  حرـش  . ) تفرگ دـهاوخ  ار  یگدـنز  نینچ  غارـس  ياهظحل  ره  رد  ناما  یب  هک  تسا  ییاهیراوگان  بئاـصم و  اـهالب و 

هاـبت جـیاتن  زا  یکی  نیا  نورد - یمئاد  شیوشت  بارطـضا و  هرهلد و  موـس - يهجیتـن  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ،
لماوع يهلیـسو  هب  عبنم  زا  نآ  ندیکـشخ  لامتحا  زا  فرط و  کی  زا  تایح  فیعـض  نایرج  ساسحا  زا  هک  تسا  هتـسباو  تایح  يهدننک 

ياههتــساوخ ياـهنجل  كاـشاخ و  سخ و  لـگ و  اـب  تاـیح  بآ  نـتخیمآ  رد  رگید و  فرط  زا  راوـخنوخ  ناگدـنرد  تعیبـط و  مـحازم 
نم ادرف  ایآ  ددرگیم . یـشان  تاـیح  یمئاد  لزلزت  زا  هک  تسا  ییاـههسوسو  اـب  هارمه  بارطـضا  هرهلد و  نیا  ددرگیم . یـشان  نارگید ،

خیم هک  ار  يراک  نآ  مناوتیم 
نآ هب  لوصو  يارب  مهدـب و  رارق  فدـه  ار  عوـضوم  نآ  مناوـتیم  نم  اـیآ  دـنهاوخب ! هچ  نارگید  اـت  تسین ، موـلعم  مهدـب ؟ ماـجنا  مهاو 

ات تسین ، مولعم  منک ؟ یقلت  اـبیز  ار  عوضوم  نـالف  مناوتیم  نم  اـیآ  دـنهاوخب ! هچ  نارگید  اـت  تسین ، موـلعم  منک ؟ باـختنا  ار  یلیاـسو 
امش نیاربانب ، اتفگش ، دنهاوخب ! هچ  نارگید  ات  تسین  مولعم  یگدنز ! تاصتخم  وک  سپ  متسه ، هدنز  نم  ایآ  الصا  دنهاوخب ! هچ  نارگید 

تساوخ ات  تسا ، نارگید  تساوخ  هب  هتسباو  امش  یتسه  میئوگیم  دیتسین ، امش  میئوگیمن  ام  یلب ، متـسین ؟ هدنز  نم  دیئوگیم : نارگید 
هک نارگید  يهتـساوخ  تـالامتحا  يهرامـش  هب  یمدآ  هک  تـسنیا  یگدـنز  نـینچ  يهجیتـن  دـشاب . هـچ  امـش  یگدـنز  يهراـبرد  نارگید 
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يدازآ يرایـشوه و  اب  یگدنز  نآ  یلو  دشاب . هتـشاد  بارطـضاو  هرهلدو  هسوسو  يارب  یلماوع  تسا ، نآ  هب  طوبرم  شیگدنز  یگنوگچ 
وپاکت هب  جایتحا  یگدنز  نیا  دریگیمن ، رارق  داضتم  تالامتحا  شیوشت و  بارطـضا و  هرهلد و  ضرعم  رد  دنکیم  ادیپ  همادا  یمدآ  دوخ 

- مراهچ هجیتن  ددرگیم . کلهتسم  اهیئوگ  ماسرس  اهنایذه و  اب  دوشیم و  عابشا  اهوزرآ  زا  هتـسباو  لزلزتم و  یگدنز  نیا  دراد . داهج  و 
داهج وپاکت و  زا  ضارعا  هک  تسا  یهیدـب  الماک  يهجیتن  کی  مه  نیا  داهج - زا  هدـننک  ضارعا  رب  قح  يزوریپ  قح و  ربارب  رد  تسکش 

د
رد تسکـش  زا  تسترابع  هجیتن  نیا  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) دروآیم دوخ  لابند  ر 

ياهتـسکش هک  تسا  نیداینب  تسکـش  کی  نیا  تسا !؟ هتـشاذگ  وا  يهدهع  هب  دـنوادخ  هک  تایح  قح  زا  رتالاب  یقح  هچاریز  قح ، ربارب 
تایح قح  رب  ینتبم  هک  ار  رگید  قوقح  نآ  دیامنیمن ، ءافیا  ار  دوخ  تایح  قح  یمدآ  هک  یتقو  هکنیا  حیضوت  دراد . یپ  رد  ار  يرامـشیب 

تجح و وا  ددرگیم ، زوریپ  وا  رب  تسا ، هدشن  افیا  هک  قح  نیا  دـنکیم ، بلـس  دوخ  زا  ار  دـشر  لماکت و  قح  دـهدیم . تسد  زا  تسا ،
رد تسا . هدروخ  تسکش  یعامتجا  یگدنز  ياهیتسیاب  ربارب  رد  تایح ، يهدروخ  تسکـش  نیا  درادن . روبزم  قح  نوناق و  ربارب  رد  یلیلد 

ونازب هدروخ و  تسکـش  دنتـسه ، یملـسم  قوقح  هک  اـهناسنا  رگید  تاـیح  معط  ندیـشچ  یگداوناـخ و  فطاوع  یقـالخا و  نیناوـق  ربارب 
رد وپاکت  زا  تسترابع  هک  نتـشیوخ  رب  تلادع  زا  هکیاهعماج  درف و  نآ  فاصنا - تلادـع و  زا  تیعونمم  مجنپ - يهجیتن  تسا . هدـمآرد 

تـشاد عقوت  ناوتیم  هنوگچ  دزرویم ، عانتما  امن ، ناسنا  ناگدـنرد  تعیبط و  محازم  لماوع  دربتـسد  زا  دوخ  لوقعم  تایح  نداد  تاـجن 
يارجم رد  هک  دریگیم  ار  یـسک  غارـس  يرـشب  عماوج  رد  تلادـع  قح و  هراومه  ددرگ !؟ وا  لاح  لماش  نارگید  فاـصنا  تلادـع و  هک 

تسیاش اهیگتسیاب و 
ار دوخ  ياهعماج  ای  درف  هک  یتقو  دنک ، يزاب  ار  دوخ  تیدوجوم  شقن  عامتجا ، يهنحـص  رد  هدـنز  ناسنا  کی  ناونعب  دریگب و  رارق  اهیگ 
زا اب  یهورگ  درف و  نینچ  دشاب ، هتفرگ  رارق  نوگانوگ  ياهیگتسباو  شوختسد  يو  یتایح  نوئش  يهمه  هدیشک و  نوریب  روبزم  يارجم  زا 

نارگید فاصنا  تلادع و  هک  دشاب  هتشاد  ار  نآ  عقوت  دناوتیمن  و  تسا ، نتشیوخ  يهدیدمتـس  هراومه  تایح ، قح  يرایتخا  نداد  تسد 
. مریگب نارگید  زا  ارت  قح  ات  زیخرب  دیوگب : دیآ و  شنیلاب  هب  دوخ  ياپ  اب  دریگب و  ار  وا  غارس 

هحفص 36] ]
يارب اراکـشآ  یفخم و  زور ، بش و  ار  امـش  نم  دیـشاب ، هاگآ   ) انالعا و  ارـس ، و  اراهن ، الیل و  موقلا  ءالاوه  لاتق  یلا  مکتوع  ددق  ینا  الا و 
ناجیه تاظحل  رد  اهنت  ایآ  مدرک ؟ یهاتوک  متوعد  رد  نم  ایآ  مدز  دایرف  راکـشآ  ناهنپ و  زور ، بش و  مدومن ) توعد  موق  نیا  اب  راـکیپ 

ار امش  اهیئاورماک  هافر و  رد  روهطوغ  هتسشن و  للحم  هوکـش و  اب  ياهخاک  رد  مدوخ  ایآ  مدومن ؟ کیرحت  داهج  يارب  ار  امـش  تاساسحا 
یناهنپ و زور ، بش و  نم  رگم  مداد ؟ رارق  دوخ  یئوجهطلس  ماقم و  یئوجماک و  يهلیـسو  ار  امـش  ياهناج  ایآ  مداتـسرف ؟ گنج  نادیم  هب 

زور بش و  مدیدیمن ، تیناسنا  ناسنا و  نانمـشد  اب  داهج  رد  یتایح  ترورـض  نم  رگا  مدرکن ؟ توعد  داهج  هب  لاح  همه  رد  راکـشآ و 
ام هللاوف  مکوزغی ، نا  لبق  مهوزغا  متفگ : امـشب  امئاد ، نم  دیوشن . دوبان  ات  دیزیخرب  دـیزیخرب و  هک  مدروآیمن  رب  دایرف  اراکـشآ  یناهنپ و 

دوخ يهناخ  يوت  رد  یموق  چیه  ادخ ، هب  دنگوس  دیربب ، موجه  ناراکهبت  نآ  هب  دینک و  یتسدشیپ  امـش   ) اولذالا مهراد  رقع  یف  موق  يزغ 
ياو دیاهتخانشن ، رگیدکی  اب  ار  اهناسنا  يهناراکبان  تموصخ  يانعم  امـش  رگا  تشگ ) راوخ  لیلذ و  هکنیا  رگم  تفرگن ، رارق  هلمح  دروم 

. دیاهدوزفا دوخ  ینادان  رب  مه  ار  تقامح  هک  یئاهنادان  امش  لاح  رب 
نادایـص اهناسنا  دنرگیدکی ، گرگ  اهناسنا  دریگن : ماجنا  یگدنزاس  نایمدآ  ناور  رد  رگا  هک  دینیبیمن  دوخ  یگدنز  دـشر  زاغآ  زا  رگم 

هک دنرگیدکی  ياضعا  مدآ  ینب  میدرکیم  نامگ  میتسنادیمن و  ام  هک  دیرواین  رذـع  دـینادب و  نیا  زا  سپ  دـیتسنادیمن  رگا  دـنرگیدکی 
فده هب  نامیا  اب  هتفای و  تیبرت  ياهناسنا  دنتـسین ، رگیدـکی  ياضعا  مدآ  ینب  دـینادب : نونکا  مه  زا  يدعـس  دـنرهوگ  کیز  شنیرفآ  رد 

رد ع )  ) حون ترـضح  اب  ع )  ) نینموملاریما یبلاج  تهابـش  هچ  دـننوناک . کی  زا  یئاههعـشا  هک  دنتـسه  گرزب ، ناهج  یگدـنز و  يـالعا 
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الیل یموق  توعد  ینا  بر  لاق  دنکیم : لقن  بیترت  نیدب  ار  ترضح  توعد  ینآرق  تایآ  تسا . توعد  نآ  زا  نآ  ضارعا  قح و  توعد 
اوربکتـسا اورـصا و  مهبایث و  اوشغتـسا  مهناذا و  یف  مهعباـصا  اولعج  مهلرفغتل  مهتوعد  اـملک  ینا  و  ارارف . ـالا  یئاـعد  مهدزی  ملف  اراـهن . و 

زور بش و  ار  دوخ  موق  نم  نم ، راگدرورپ  يا  تفگ : حون   ) ارارـسا مهل  تررـسا  مهل و  تنلعا  ینا  مث  اراهج . مهتوعد  ینا  مث  ارابکتـسا .
رد ار  ناشناتـشگنا  یئاـشخبب ، ارناـنآ  اـت  مدرک  توعد  ارناـنآ  هک  یعقوم  ره  نم  و  دوزفین . رارف  زج  ناـنآ  يارب  نم  توعد  مدرک . توـعد 

عد اراکشآ  ار  نانآ  سپس  دندیزرو . ربکت  دندرک و  فارحنا  رد  رارصا  هدیچیپ و  دوخ  سابل  رب  هدومن و  ناشیاهشوگ 
موجه یمدرم  يهناـخ  نطو و  هب  نمـشد  هکیماـگنه  مدرک ) غیلبت  ناـنآ  رب  یناـهنپ  زین  مدومن ، نـالعا  ناـنآ  رب  ار  متوـعد  زاـب  مدرک ، تو 

نتخاـس وـحم  اـهورین و  ندرک  راـمورات  زا  تستراـبع  لوا  تسکــش  تخاـس : دـهاوخ  مدرم  نآ  بیــصن  ار  یعطق  تسکــش  ود  درواـیب ،
دنراد رگیدـکی  اب  تسکـش  ود  نیا  هک  یتوافت  تشاذـگ . دـهاوخ  ياجب  نانآ  رد  هک  یتسپ  تلذ و  مود - تسکـش  مدرم . نآ  تیدوجوم 
نتخاس وحم  اهورین و  ندـش  رام  رات و  زا  دـشاب و  راـک  يهداـمآ  شیپ ، زا  اـی  عقوم  ناـمه  رد  مدرم  عاـفد  تردـق  تسا  نکمم  هک  تسنیا 

هب هلمح  رظان  نتـسشن و  اریز  دشابیم ، یلوا  زا  رتهدننکـش  رتریذپان و  بانتجا  مود  تسکـش  یلو  دـیامن . يریگولج  مدرم  نآ  تیدوجوم 
تسیابیم هک  زین  ار  مدرم  تیصخش  هعونمم  يهقطنم  هکلب  دنکیمن ، تعانق  مدرم  راتشک  اهورین و  ندرک  یشالتم  هب  ندوب ، هناخ  نطو و 

چیه ار  تسکـش  نیا  دروخیم . تسکـش  تیـصخش  دوشیم و  حـتف  دزاسب  فرطرب  ار  محازم  لـماوع  هدومن  یتسدـشیپ  نآ ، ظـفح  يارب 
هک تسنیا  يرـشب  ياهتموصخ  حیقو  تاصتخم  زا  یکی  هک  دینادب  نیا  زا  سپ  دیتسنادیمن ، نونکات  رگا  دیامن . ياربج  دناوتیمن  يزوریپ 

رتشیب ملظ  يدعت و  زا  ار  وا  اهنت  هن  نمـشد  تسکـش  ساسحا  و  ددرگیم ، رتروهلعـش  شایگنرد  صرح و  شتآ  اهیزوریپ  رد  تفرـشیپ  اب 
وخ ریشمش  هکلب  درادیمن ، زاب 

همادا دوخ  يهلمح  هب  تسا ، هدروخ  یعطق  تسکـش  فرط  هک  دنک  ادـیپ  نیقی  دـبایب و  هار  هناخ  یکیدزن  ات  رگا  دـنکیم . رتزیت  ار  شرابن 
ياج ددرگن . شوماخ  شیزوت  هنیک  ياههلعـش  دشکن  نوریب  ار  فرط  رگج  ات  و  دوش . هناخ  دراو  ات  دزاسیم  رتزیت  دنت و  ار  نآ  دهدیم و 
دنلب دق  تسا  هدـش  دراو  وا  رب  هک  یتسکـش  زا  نمـشد  هک  دـنادب  یتح  رگا  هک  تسا  حـیقو  يردـقب  یمدآ  يراوخنوخ  هک  تسا  یتفگش 

متلکاوتق دزادنارب . یتسه  يهحفص  زا  یلکب  ار  نمشد  هک  دهدیم  همادا  ردقنآ  دوخ  یگراوخنوخ  یگدنرد و  هب  لاحنیا  اب  درک ، دهاوخن 
زا دیتخادنا و  رگیدکی  ندرگ  هب  ار  داهج  فیلکت  نم ، ياهدایرف  ربارب  رد   ) ناطوالا مکیلع  تکلم  تارغلا و  مکیلع  تنش  یتح  متلذاخت  و 
نم ات  دزیخرب  وا  دنتشگ ). طلسم  امش  ياهنطو  رب  تخاس و  یشالتم  ار  امش  اهیرگتراغ  هجیتن ، رد  ات  دیتشگ  روای  یب  دیتخیسگ و  رگیدکی 

هک یعمجهتـسد  ياهوپاکت  اهتیلاعف و  رد  هک  تسا  تسرد  میامن ! ماهفیظو  هب  لمع  مه  نم  اـت  دـهدب ، ماـجنا  ار  دوخ  يهفیظو  وا  مزیخرب ،
رفن ود  يورین  هب  شنتـشادرب  هک  یگنـس  دـهدیمن . ياهجیتـن  وا  ياـهتیلاعف  درف و  تیدوـجوم  تسا ، نآ  یـساسا  رـصنع  لکـشت  مـکارت و 

دزیخرب ت وا  چوپ  قطنم  هک  مینکن  شومارف  مه  ار  لصا  نیا  یلو  دوشیمن ، هتشادرب  رفن  کی  يورین  اب  دراد ، جایتحا 
يهفیظو هب  دیاب  میزیخرب و  دیاب  حیحـص  قطنم  زا  ریغ  میامن  لمع  دوخ  يهفیظو  هب  نم  ات  دـهدب ، ماجنا  ار  دوخ  يهفیظو  وا  مزیخرب ، نم  ا 

دوخ یناوتان  هکنیا  يهفاضا  هب  مزیخرب  نم  ات  دزیخرب  رگید  هورگ  درف  دیوگیم : یهورگ  درف  هک  ماگنهنآ  رد  دـشابیم . میئامن  لمع  دوخ 
نتـشیوخ تردـق  زارحا  ساـسحا و  زا  زین  ار  لـباقم  فرط  دـیامنیم ، نیقلت  دوخ  رب  ار  یناوتاـن  رتحیحـص  تراـبعب  اـی  دـنکیم و  زاربا  ار 

دریگیم و ارف  ار  هعماج  وج  تعرـس  هب  هک  تسیاهدـننک  تیارـس  يرامیب  نارگید  نتخاـس  ناوتاـن  دوخ و  هب  نیقلت  نیا  دزاـسیم . مورحم 
ناوارف روطب  هدیدپ  نیا  خیرات  رساترس  رد  دزاسیم . طلسم  هعماج  نآ  رب  ار  نمـشد  هدرک ، بوکخیم  دنراد  هک  یعـضو  نامه  رد  ار  همه 

نادنز زا  ار  هعماج  هنامیمـص ، يدج و  نتـساخرب  نیا  تسا ، هتـساخرب  صولخ  قدص و  یهاگآ و  يور  زا  رفن  کی  هک  تسا  هدـش  هدـید 
زیگنا تفگـش  دوجوم  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . هداد  رارق  هعماج  نآ  يهتـساخاپرب  مدرم  رایتخا  رد  ار  یناهج  هداد ، تاـجن  هچ ؟ نمب 
هکلب دربـب ، نیب  زا  ارنآ  هدومن ، هزراـبم  دوـخ  یناوتاـناب  دـناوتیم  اـهنت  هن  هک  تسا ، هدروآ  دوـجو  هب  یتردـق  دوـشیم ، هدـیمان  ناـسنا  هک 

زا دیوریمن و  نیمز  زا  ناهگان  تردق  نیا  دزاسب . دنمتردق  ار  هعماج  دارفا  يهمه  ییاهنت  هب  دناوتیم 
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هعماج دارفا  تردق  عبنم  يور  هک  ار  یگنس  ناگتساخرب ، ینمز  زا  صولخ  تیدج و  نامیا و  هکلب  درابیمن ، نیمز  رب  مه  ینامـسآ  تارک 
و دـنیامنیم . دابآ  ار  ییایند  دـنتفیم و  نایرج  هب  اهورین  درادیمرب و  تسا ، مدرم  نآ  تالـضع  هشیدـنارب و  اهورین  نایرج  زا  عنام  هداتفا و 

ناک خنم  لجرلا  نا  ینغلب  دقل  اهحلاسم و  نع  مکلیخ  لازا  يرکبلا و  ناسح  نب  ناسح  لتق  دق  رابنالا و  هلیخ  تدرودق  دـماغ و  وخا  اذـه 
مث ماحرتسالا  عاجرتسالاب و  الا  هنم  عنتمت  اماهثعر  اهدـئالق و  اـهبلق و  اـهلجح و  عزتنیف  هدـهاعملا  يرخـالا  هملـسملا و  هئرملا  یلع  لخدـی 

يدـنع هب  ناک  لب  امولم  هب  ناک  امافـسا  اذـه  دـعب  نم  تاماملـسم  ارما  نا  ولف  مد . مهل  قیرا  ملک و ال  مهنم  الجر  لانام  نیرفا ، اوفرـصنا و 
اهناگداپ زا  ار  امـش  ناراوس  دنتـشک و  ار  يرکب  ناسح  نب  ناسح  دـنتخات و  رابنا  رهـش  رب  شناراوس  هک  تسا  يدـماغ  يدرم  نیا  اریدـج ،

، یمالسا حماوج  رد  یگدنز  هدهاعم  هک  ناملسم  ریغ  ای  ناملسم  نز  رب  نایهاپـس  نآ  زا  ینادرم  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نمب  دندنار . نوریب 
هب ار  نانآ  ياههراوشوگ  اهدـنبندرگ و  دـناهدروآ . رد  نانآ  تسد  زا  دنبتـسد  اپ و  زا  لاخلخ  هدرب  موجه  تسا ، هدومن  نیمات  ار  وا  تاـیح 

هیلااناو هللاانا  نتفگ  زج  نارگتراغ  نآ  رقارب  رد  نایاونیب  نیا  دناهدرب . امغی 
رپ و تسد  اب  راوخنوخ  نایهاپـس  هاگنآ  دناهتـشادن . ياهراـچ  ناـنآ  يزوسلد  کـیرحت  محر و  بلط  اـی  محر  هب  نداد  دـنگوس  نوعجار و 

يهثداـح نینچ  زا  سپ  رگا  تسا . هدـش  هتخیر  ناـنآ  زا  ینوـخ  هن  تـسا و  هدـش  دراو  ناـنآ  زا  یکی  رب  یمخز  هـن  دناهتـشگرب ، باـیماک 
نیا زا  رثات  تهجب  ناملسم  ناسنا  يارب  گرم  نم  رظن  رد  هکلب  دوب ، دهاوخن  تمالم  دروم  دریمب ، فسات  تدش  زا  ناملـسم  درم  شارخلد 

گرم قوف  تالمج  رد  ع )  ) نینموملاریما رگیدـکیب  هعماج  دارفا  تاـیح  یگتـسباو  ياـنعم  تسنیا  دروماـب . هتـسیاش و  تسا  يرما  هعجاـف 
؟ دوش ریـسفت  دیاب  هنوگچ  بلطم  نیا  دنادیم ، هتـسیاش  يرما  تسا ، هتـشگ  علطم  عامتجا  ورملق  رد  یناسنا  کیب  متـس  زا  هک  ار  یناملـسم 

يهمه دراد ، غارـس  یناسنا  دارفا  يهمه  رد  هک  یئالاو  تدحو  اب  مالـسا  میئوگب : هکنیا  زج  میرادن ، بلطم  نیا  يارب  یلوقعم  ریـسفت  چیه 
اهوضع رگد  راگزور  دروآ  درد  هب  يوضع  وچ  دیوگیم : هک  ار  يدعـس  تیب  نیا  دنادیم و  رگیدکی  کیرـش  مالآ  ذـیاذل و  رد  ار  مدرم 

ار هعماج  مدرم ، زا  ییاههورگ  دارفا و  هکیماگنه  دومن ، یقلت  یقوذ  يرعـش  نومـضم  کی  ناونعب  مالـسا  هاگدـید  زا  دـیابن  رارق  دـنامن  ار 
شاب هدوب  حیحص  ملاس و  یقوقح  هاگدید  زا  اهنآ  يهمه  نایم  طباور  دیاب  هکنانچ  دنتخادرپ ، كرتشم  یگدنز  هب  دنداد و  لیکشت 

ياهبتکم رگید  ياـهاعدا  رد  بلطم  نیا  دـیامن . یقلت  يرگید  تاـیح  يهتـسباو  ار  دوخ  تاـیح  هعماـج  ياـضعا  يهمه  دـیاب  نینچمه  د ،
نیا یمالـسا  يهعماج  رد  هکیتروص  رد  دـنکیمن ، زواجت  بتکم  یبدا  يهبنج  نداد  ناشن  هجوم  ای  یناور و  تذـل  عابـشا  لماع  زا  يرـشب 

فـسات تدـش  زا  ناملـسم  درم  شارخلد ، يهثداـح  نینچ  زا  سپ  رگا  هک  هلمج  نـیا  ددرگیم . یقلت  يدـج  یتـقیقح  تاـیح ، یگتـسباو 
. دروماب هتـسیاش و  تسا  يرما  هعجاف ، نیا  زا  رثات  تهجب  ناملـسم  ناسنا  يارب  گرم  نم  رظن  رد  هکلب  دوب ، دـهاوخن  تمالم  دروم  دریمب ،

قوذ اب  هک  دـنادیم  نآ  زا  رتيدـج  ار  تایح  وا  تسین ، رعاش  بلاطیبا  نب  یلع  تسا . هتـشگ  رداص  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  زا 
يارب هعماج  رد  یتیعقوم  بلاج  نانخـس  اب  دهاوخیمن  هک  تسا  یـسک  بلاطیبا  نب  یلع  دـیامن . ریـسفت  ار  تایح  یبدا  فیاطل  هنارعاش و 

یگدنز فده  ار  مدرم  نایم  رد  تیبوبحم  یعامتجا و  ترهش  هک  دراد  هعماج  رد  تیعقوم  ندرک  زاب  هب  جایتحا  یسک  اریز  دنک ، زاب  دوخ 
تیـصخش هک  دنـشابیم  نآ  زا  رتتسپ  هنانیبهتوک ، هناکدوک و  تارکفت  اهیریگ و  فدـه  هنوگنیا  هک  مینادیم  اـم  تسا و  هداد  رارق  دوخ 
سا یلومعم  یسایس  ياهیرگیزاب  اهیراکزاس و  دنمزاین  هعماج  رد  تیعقوم  ندرک  زاب  هار  یهگناو  دنیامن ، لاغشا  ار  بلاطیبا  نب  یلع 

يزاـب هب  ناراکمتـس و  یتـح  هک  لذـتبم  ياـهیئوگ  هـفیطلو  يزادرپ  رعـش  زا  هکناـنچ  تـسا  رازیب  اـهنآ  زا  بلاـطیبا  نـب  یلع  حور  هـک  ت 
بلاطیبا نب  یلع  ناج  قامعا  زا  قوف  تالمج  هک  میراد  نیقی  ام  تسا . رازیب  دـنروآیم ، نابزب  یهاگهاگ  زین  اـهناسنا  تاـیح  ناگدـنریگ 

رد هک  يدرف  تایح  لـالتخا  اـب  اریز  تسا ، هدرک  میـسجت  ار  گرم  دوب  هدروآ  دوجوب  يدـماغ  نایفـس  هک  ياهعجاـف  ندینـش  اـب  هدـمآرب ،
يهلمج تیعقاو  تمظع و  هک  تسین  دـیدرت  ياج  هتبلا  تسا . هدـیدیم  لتخم  ار  دوخ  یعیبط  تاـیح  تسا ، هدرکیم  یگدـنز  وا  يهعماـج 

اهنت هن  دننادیم ، ماهوا  تالایخ و  ارنآ  هدوبن و  حرطم  نانآ  يارب  اهناسنا  كرتشم  تایح  ناونعب  یتقیقح  هک  ینازاتـشیپ  مدرم و  يارب  قوف 
عاعـش رد  هکنانآ  بلاطیبا و  نب  یلع  دندنخب ، تالمج  هنوگنیا  هب  نانآ  دیراذگب  دشاب ، هدوب  مه  روآهدنخ  دـیاش  هکلب  تسین ، مضه  لباق 
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، تایح قح  دنـشابن . نیگهودنا  دننکن و  هیرگ  نانآ  يهدش  هابت  حاورا  ياهیکیرات  اههدنخ و  رب  هک  دـننآ  زا  رتناسنا  دـننکیم ، تکرح  وا 
تقد دروم  دیاب  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  هک  ياهتکن  تسین  ياهدیا  بتکم و  شریذـپ  هب  طورـشم  قح  نیا  زا  يرادروخرب  تسا و  قلطم 

هب طورشم  قح  نیا  زا  يرادروخرب  تسا و  قلطم  تایح ، قح  میدومن : باختنا  یسررب  يارب  هک  تسا  یناونع  دریگب ، رارق 
، دـشاب هدوب  مه  اعدا  ماقم  رد  هچرگا  لصا  نیا  قلخلا  یف  کل  ریظن  اما  و  دومرف : ع )  ) یلع اریز  تسین . ياهدـیقع  بتکم و  چـیه  شریذـپ 

مه بتکم و  مه  هک  درف  کی  تایح  هب  لالخا  ندرک  دراو  اذل  دـشابیم . عماوج  يهمه  رد  ناسنا ، هب  طوبرم  ياهبتکم  يهمه  لوبق  دروم 
دوخ یگدـنز  هب  ار  گرم  هک  دـیامن  شیوشت  بارطـضا و  راـچد  ناـنچ  ار  رگید  درف  هکیروـطب  تسین ، رگید  یعمج  اـی  يدرف  اـب  هدـیقع 

يهرهچ نیرتیلاـع  نیتسار و  مالـسا  زا  ياهتفاـی  مسجت  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روبزم . لـصا  قوفاـم  تسا  یتقیقح  دـهدب ، حـیجرت 
نییعت يهرابرد  نینموملاریما  هک  ار  هار  نیا  رگا  درادیم . زاربا  ارنآ  هتفایرد و  ار  تایح  قح  لصا  قوف  نیا  تسا ، خیرات  رد  يرـشب  يدـج 

. دوشیمن هدید  يرگید  هار  يرـشب  راکفا  زا  يزادـنامشچ  چـیه  رد  دـسرن ، بولطم  يدـصقم  هب  تسا ، هتفرگ  شیپ  اهناسنا  تایح  شزرا 
خیراـت هک  هچنآ  زا  رتشیب  تاـفلت  رظتنم  میریگب . شیپ  لوقعم  تاـیح  يوس  هب  تکرح  يارب  ار  هار  نیا  رتدوز  هچره  مینکن ، ریخاـت  دـیئایب 

ار اهناسنا  تایح  قح  ات  مینادب  میئامن و  لدـبم  ناسنا  خـیرات  هب  ار  نامیعیبط  خـیرات  دـیئایب  میـشابن . دـهدیم  ناشن  اهناسنا  ام  تشذـگرس 
چیه مینادب ، طرش  ار  یصوصخم  يهدیقع  بتکم و  نآ ، تاصتخم  تایح و  زا  يرادروخرب  يارب  ات  مینکن و  یقلت  قلطم 

دوصقم میئامن . لدبم  یناسنا  خیرات  هب  ار  نامیعیبط  خیرات  دیئایب  میتفگ : هکنیا  میاهتـشادنرب . لوقعم  تایح  ندروآ  دوجوب  رد  یتبثم  ماگ 
هداد ماجنا  یشهج  ناهگان  اهزور  نیمه  رد  تسا و  هدرکیم  یگدنز  تاناویح  ناهایگ و  ملاع  رد  نونکات  یناسنا  عون  ینب  هک  تسین  نیا 

شنک و یناویح و  زیارغ  مسیناـکم  اـم  تشونرـس  يهدـننک  نییعت  دـیابن  هک  تسنیا  روـبزم  يهلمج  زا  اـم  روـظنم  هکلب  دـناهدش ، ناـسنا  و 
هک میروایب  دوجو  هب  ار  خـیرات  دـیاب  ام  هکلب  دـشاب . هدوب  دوخ  یـصخش  تایح  یعیبط  لماوع  طـیحم و  یهاوخدوخ و  يربج  ياهـشنکاو 

دهدـب ماجنا  ار  دوخ  راک  یعیبط  تایح  راذـگب  اب  هک  تسا  یئـالاو  فدـه  کـی  نیا  دـشاب . هدوب  دوخ  تشونرـس  يهدـننک  نییعت  ناـسنا 
اب ار  یعیبط  تایح  دیاب  ام  دهدب ، ماجنا  دهاوخب  هک  ار  يراک  ره  دهاوخیمن ، ار  زج  هک  یعیبط  تایح  میراذـگب  دـیابن  ام  تسین ، راگزاس 

دوخ زج  ار  یطرـش  چیه  تسا و  قلطم  تایح  قح  هب  يرورـض  فارتعا  يارب  ام  كردم  لماع و  اهنت  هک  مینک  هرادا  حور  یلاع  تیریدـم 
، دوش هدـهاشم  تیریدـم  نیا  اـم ، يهدـنیآ  تشونرـس  يهتـشذگ و  خـیرات  زا  ياهطقن  ره  رد  درادـن . لوبق  قح  نیا  شریذـپ  يارب  تاـیح 

ظحالم نیا  اب  میهدب . رارق  هعلاطم  دروم  یناسنا  خیرات  ناونعب  هدرک ، ادج  یعیبط  خیرات  زا  ار  خیرات  زا  هطقن  نآ  میناوتیم 
تراسا هک  ماگنهنآ  رد  یمدآ  تسا . هدوب  یناسنا  خـیرات  ناونعب  میناوتیمن  زگره  میاهتـشاذگ ، رـس  تشپ  هک  ار  یخیرات  ام  هک  تسا  تا 

ءاقب رد  عزانت  نادیم  لاغشا  يارب  اهدربن  اهیهاوخدوخ و  اهیگماکدوخ و  ریجنز  يهدش  یلقیص  گنرـشوخ و  ياههقلح  نایم  رد  ار  اهناسنا 
ددرگیم و وربور  ناگماکدوخ  نایوجدوس و  يهلیـسو  هب  هدش  خسم  عیبط  هکلب  ضحم ، بان و  یعیبط  هن  مهنآ  یعیبط  خـیرات  اب  دـنیبیم ،
زا ییاهرطـس  ددرگیم ، وربور  اهرتشا  کلام  يراـفغ ، رذوبا  ینرق ، سیوا  بلاـطیبا ، نب  یلع  دـننام  روحم  ناـسنا  ياـمظع  اـب  هکیماـگنه 

، تسا ساملا  زیچان  ياههگر  راب  گنـس ، لاغذ  نارکیب  ندـعم  تبـسن  اهناسنا ، يهدـش  خـسم  یعیبط  خـیرات  هب  شتبـسن  هک  ناسنا  خـیرات 
چیه هدـیقع ، بتکم و  زایتما و  تردـق و  رب  نآ ، ندوبن  طورـشم  قلطم و  تایح  قح  ندـنالوبق  يارب  ام  دـنکیم . هولج  شنامـشچ  لـباقم 
يارب لقتسم  باسح  ود  مینک و  ادج  نارگید  زا  ار  اهطارقس  دننام  یناسنا ، خیرات  نازاتـشیپ  ناگدننک و  تیامح  هک  میرادن  نیا  زج  یهار 

يزیچان ییاههگر  هک  دوب  دهاوخ  گنس  لاغذ  زا  ییاهندعم  میتفگ  هکنانچ  هتـشذگ ، نوچمه  ام ، يهدنیآ  هنرگو  مینک ، زاب  هورگ  ود  نیا 
. درک دهاوخ  بلج  دوخ  يارب  ار  دودحم  ياهدع  اهنآ ، رد  ساملا  زا 

هحفص 45] ]
عامتجا ادـخ ، هب  دـنگوس  اتفگـش ،  ) مکقح نع  مکقرفت  مهلطاب و  یلع  موقلا  ءالوه  عامتجا  نم  مهلا  بلجی  بلقلا و  تیمی  هللا  ابجع و  اـیف 

قیبطت تسیزیچ و  قح  نتـشاد  دناشکیم ) ناسنا  نورد  رب  ار  هودنا  دناریمیم و  ار  بلق  ناتقح  زا  امـش  یگدـنکارپ  ناشلطاب و  رب  موق  نیا 
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کی اب  شلاـب  نآ  دـنک و  هیکت  نآ  رب  دنیـشنب و  یمدآ  هک  تسین  ناـینرپ  شلاـب  نآ  تقیقح  قح و  رگید  يزیچ  قح  اـب  یمدآ  تیدوجوم 
عصرم نیرز و  يهلایپ  کی  رد  ار  لوقعم  تایح  هدمآ ، رد  ياهتـشرف  تروصب  هداد و  لکـش  تیهام و  رییغت  زیمآزاجعا  یناهگان و  شهج 
بصن راوید  هب  هک  تسین  مه  ابیز  يولبات  نآ  قح  درادرب ، لوقعم  تایح  نآ ، هار  رس  زا  ار  دوخ  محازم  هنوگ  ره  دزیرب و  یمدآ  يولگ  رد 

ار ییاهتخانـش  يرنه ، یبـیکرت  یلیلحت و  کـنیع  اـب  مه  یهاـگ  دـنربب و  تذـل  شیاـشامت  زا  هک  دـشابن  نـیا  زج  نآ ، قـح  يادا  ددرگ و 
یمدآ زغم  ریگقح  ياههدند  هدومن ، طقاس  کیرحت  زا  ار  نآ  هک  قحرب  هیکت  نیا  زا  رتلطاب  یلطاب  هچ  دنروایب . تسدب  ولبات  نآ  يهرابرد 

کی قح  هک  مینادب  دیاب  تسخن  میـشیدنیب . يدج  روطب  دیاب  نآ ، يهدنزاس  تاصتخم  قح و  تخانـش  يارب  دیامنیم . زره  دیاسیم و  ار 
رد اشامت  اب  ای  نآ ، رب  هیکت  اب  ام  دریگب و  رارق  یهاگیاج  رد  هک  تسین  ینیع  تاصخشم  اب  یکیزیف  دوجوم 

، نآ یساسا  بطق  ود  قح و  یـسررب  زا  شیپ  ام  میزاسب . لدبم  لوقعم  تایح  هب  ار  شرامـشیب  ياهدرد  ربج و  صقن و  زا  رپ  یگدنز  نآ ،
هنـشت تخـس  یگدـنزب ، طوبرم  روما  رد  داـیز  تیلاـعف  زا  سپ  نازوس  یناـبایب  رد  میروآیم : همدـقم  ناونعب  ار  هداـس  ـالماک ، لاـثم  کـی 

رد ار  هلـصاف  میریگیم و  شیپ  ار  همـشچ  هار  هتـسخ  ندـب  اـب  اـم  دراد ، دوجو  ياهلـصاف  یندـیماشآ  بآ  يهمـشچ  اـم و  ناـیم  میوشیم ،
یگنشت نامه  نیا  میرادن . بآ  ندیماشآ  زج  یگنشت  نیا  عفر  يارب  ياهراچ  چیه  و  میاهنشت ، ام  میسریم ، راسهمشچ  نآ  هب  میدرونیم و 

افص و هب  و  مینیشنب ، راسهمـشچ  نیا  بل  رد  ام  دروآ . دهاوخ  رد  ام  تایح  زا  رامد  دنک ، ادیپ  همادا  رگید  تعاس  دنچ  رگا  دیاش  هک  تسا 
اـهگنر و یـسررب  هب  میهدـب ، رارق  تقد  دروم  دـنوشیم  هدـید  لـالز  بآ  ریز  رد  هک  ار  ییاههزیرگنـس  مینک و  اـشامت  شبآ  ندوـب  لـالز 
زا يرادـقم  لقادـح  هکنیا  روصت  زا  زین  میماشایب ، لالز  بآ  نیا  زا  میراد  قح  ام  هکنیا  روصت  زا  انمـض ، میزادرپب و  اهنآ  دادـعا  شراـمش 

اهشرامش اهیسررب و  تاروصت و  اهاشامت و  نیا  اب  ناوتیم  ایآ  میربب ، تذل  تسا ، نم  رایتخا  رد  ندیماشآ  يارب  لالز  راسهمشچ  نیا  بآ 
قح دیاهنشت ، تخس  امش  هکنیا  تسا و  قح  نابایب  نآ  رد  راسهمشچ  دوجو  یلب ، میهدب !؟ بآ  هب  ار  ندب  جایتحا  خساپ 

زا ندیماشآ  قح  امـش  هکنیا  و  تسا ، يرگید  قح  دماشایب  بآ  دیاب  دـهدب ، همادا  دوخ  یگدـنزب  دـهاوخب  رگا  هنـشت  ناسنا  هکنیا  تسا و 
ار امش  یگدنز ، همادا  يارب  اهقح  همهنیا  نتخاس  گنهامه  هک  مینادب  دیاب  مه  ار  نیا  نمض  رد  تسا ، حیحـص  دیراد ، ار  همـشچ  نآ  بآ 

راسهمشچ نآ  بآ  زا  هزوک  ای  ناویل  ندرک  رپ  راسهمشچ و  نآ  هب  ندیسر  يارب  وپاکت  زا  تسترابع  هک  دنکیم  یقح  نداد  ماجنا  هب  مازلا 
ياهجیتن چـیهب  بآ ، ندـیماشآ  ندروآ و  تسدـب  يارب  وپاکت  قح  ندروآ  اـجب  نودـب  اـهقح  همهنآ  هنـشت ، ناـسنا  يارب  نآ . ندـیماشآ  و 

نآ زا  دوـصقم  هکلب  تسین ، یقوـقح  صاـخ  ياـنعمب  ثحبم  نیا  رد  قـح  يهملک  نآ  یـساسا  بطق  ود  قـح و  فـیرعت  دیـسر . دـهاوخن 
قوف موهفم  هب  قح  يهملک  هکناـنچ  اذـل  دنـشابیم . یتاذ  ینیع و  بطق  ود  ياراد  هک  دـیفم  اـی  يرورـض  ياـهتیعقاو  موـمع  زا  تستراـبع 

لباـقم رد  دوخ  يارب  یئیـش  ياـنعم  هب  رـصاعم  يهفـسلف  رد  هک  اـنعم  نآ  هب  تیعقاو  يهملک  نینچمه  تسا . حرطم  ثحبم  نیا  رد  یقوقح 
يهمه لـماش  قح  نیارباـنب ، تسا . هدـش  روـظنم  ندوـب  دـیفم  اـی  ترورـض  دـیق  اـب  تیعقاو  هکلب  تسین ، دوـشیم ، حرطم  نم  يارب  یئیش 

دیفم ياهـشزرا  يهمه  لـماش  نینچمه  هدوب ، دـناهتفرگ ، رارق  اهترورـض  يارجم  رد  هک  اـهنآ  رد  يراـج  نیناوـق  ینیع و  ناـهج  تاـیعقاو 
ادع دننام  دشابیم ،

زا یعامتجا  یگدـنز  میظنت  يارب  هک  ار  اهقوقح  تاررقم و  يهمه  نینچمه  نآ ، هب  يدـنب  ياپ  دـهعت و  ساسحا  لماکت و  يدازآ و  تل و 
کی دننام  دـنراد و  تیعقاو  هک  یلوایکام  زیگنچ و  نورن و  الیتآ و  هاگدـید  نیا  زا  دریگیم ، رب  رد  دـنوشیم ، جارختـسا  نوگانوگ  عبانم 

اب ياسم  ردبرض 720  لیخت 3  دنرادن ، ینعم  نیا  هب  تیعقاو  اذل  دنتسین ، قح  نوچ  یلو  دنشاب ، عقاو  ریغ  هک  دنتسین  اپرازه  دنفـسوگ  سار 
قح اریز  درادـن ، تیعقاو  هاگدـید  نیا  زا  یلو  دراد ، یحالطـصا  یفـسلف  تیعقاو  يزغم  يرامیب  هب  التبم  اـی  زادرپ  لاـیخ  کـی  نهذ  رد   7

دیفم ای  ترورـض و  روحم  رب  تایعقاو  زا  تسترابع  قح - ینیع  بطق  - 1 تسا : هدـش  لیکـشت  یتاذ  ینیع و  بطق  ود  زا  یقح  ره  تسین .
اب فلتخم و  لاکـشا  رد  هک  یتسه  ناهج  تایعقاو  دـننام  دنـشابیم ، ققحت  ياراد  تباث و  اهنآ ، اب  ناسنا  طاـبترا  زا  رظن  عطق  اـب  هک  ندوب 

يرورـض يهطبار  زا  فشک  هک  ینیناوق  يارجم  رد  میدرک  هراشا  هکنانچ  تایعقاو  نیا  دـنلوحت . تکرح و  رد  نوگاـنوگ  طـباور  ءازجا و 
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هچ دنادن ، هچ  دنادب و  هچ  هک  تسا  یناسنا  ياهیگتسیاب  نیناوق و  نآ  لماش  قح  ینیع  بطق  نینچمه  دناهتفرگ . رارق  دیامنیم ، اهنآ  نایم 
یب شناد و  دننام  تسا ، دیفم  ای  يرورض  لوقعم  تایح  رد  وا  تیعقوم  میظنت  حالصا و  يارب  دهاوخن ، هچ  دهاوخب و 

ینیع بطق  نیا  کلذ . ریغ  اهناسنا و  يهمه  اب  یگدـنز  يالعا  ياهفدـه  رد  كارتشا  ساسحا  اهدـهعت و  هب  اـفیا  يدازآ و  تلادـع و  شن 
یتاذ بطق  يهدننک  میظنت  دوخب  دوخ  دنراد ، ققحت  هکنیا  اب  و  دنراد ، دوجو  نایمدآ  تالیامت  اههتـسناد و  زا  زاینیب  یتایعقاو  دـننام  قح ،

تایعقاو ربارب  رد  ناسنا  تیدوجوم  روظنم  هکلب  تسین ، نآ  یفـسلف  یناور و  يانعم  یتاذ  زا  دوصقم  قح - یتاذ  بطق  - 2 دنشابیمن . قح 
، دـیامنن رارقرب  طابترا  قح  یناسنا  بطق  ینعی  یتاذ  بطق  اب  هکیماداـم  قح ، ینیع  بطق  زا  تستراـبع  هک  مکی  بطق  دـشابیم . ناـسناریغ 

دیفم لالز و  رایـسب  بآ  نایرج  ابیز و  راسهمـشچ  دوجو  هک  میدومن  هظحالم  هنـشت  لاثم  نآ  رد  هکنانچ  دشخبیمن ، ياهجیتن  رمث و  چیه 
دراد دوجو  ضورفم  راسهمشچ  وا و  نایم  هک  ار  ياهلـصاف  دناوتیم  دراد و  ار  بآ  نآ  زا  ندیماشآ  قح  هک  یناسنا  يارب  همـشچ ، نآ  رد 
رطخ هب  وا  یگدـنز  دـنکن ، یط  ار  هلـصاف  نآ  دـنکن و  تکرح  وا  یتاذ  بطق  لـمع  هکیماداـم  ددرگ ، رادروخرب  دوخ  قح  زا  دـیامیپ و  هب 

یمدآ يارب  قح  ناونعب  هک  یتایعقاو  نآ  رگید  ترابعب  دشاب . هتفرگرب  رد  ار  وا  تاذ ، نوریب  زا  قح  ناونعب  تیعقاو  نارازه  هچرگا  دـتفیم ،
یتایعقاو ام  دیئامرفب : هک  تفرگ  دنهاوخن  ار  ناسنا  ینعی  یتاذ  بطق  غارس  دوخ  ياپ  اب  زگره  دنراد ، دوجو 

دنویپ دوخ  یتاذ  بطق  هب  ار  اـم  دـیئامرفب ، فطل  رگا  اذـل  میدـمآ ، امـش  غارـس  هب  اذـل  میتسین ، یـضار  امـش  تمحزب  مینتورف و  عضاوتم و 
هرخـسم ار  اهقح  مهوارام  مه  هک  اقب  رد  عزانت  نادیم  نازات  هکیاب  میئایب ، امـش  تمدخ  هب  میدـشیم  هدامآ  هک  یتقو  اصوصخم ، دـیهدب !!

امـش ربارب  رد  هنیـس  هب  تسد  نونکا  میدش و  زوریپ  نانآ  هب  میدرک و  اهدربن  دندنخیم ، قح  هنـشت  ياهناسنا  امـش  شیر  هب  مه  دننادیم و 
میناوتیم لماک  حوضوب  عماوج  رگید  نامدوخ و  یخیرات  تشذگرـس  رد  ار  نآ  تیعقاو  هک  تسا  یتقیقح  امنزنط  لاثم  نیا  میاهداتـسیا !!

، میراد هغالبلاجهن  نآرق و  رد  یناسنا  یلاع  لوصا  زا  ییایرد  ام  میراد ، بلاطیبا  نب  یلع  دـننام  يربهر  هک  میتسه  اهناسنا  نامه  ام  مینیبب .
تایح يارجم  رد  تکرح  ناهج و  ناسنا و  تخانـش  هار  رد  كرحت  يارب  یلماوع  ندـش و  ناسنا  یناـبم  ناـیب  رد  باـتک  رازه  اهدـص  اـم 

مه ار  نآ  ای  میرادـن و  زیچ  کی  ام  یلو  درادـن ، دوجو  اـهنآ  رد  يدـیدرت  تسا و  حیحـص  اـهمیراد  میراد  نیا  يهمه  یلب  میراد . لوقعم 
میراد نآ  رب  هیکت  اـب  هک  وـج  لاـمک  تیدوـجوم  زا  تستراـبع  هـک  قـح  یتاذ  بـطق  نآ  زا  تراـبع  زیچ  نآ  تـسا و  لـتخم  یلو  مـیراد 

رایسب یساسا  نیناوق  يزورما  عماوج  رد  تسا . هدش  راچد  زیگنا  فسا  لالتخا  هب  ای  تسا و  هتفر  نیب  زا  ای  اهمیراد ،
ایند ياههناخباتک  رد  باتک  دلجم  نویلیم  جنپ  لقادح  دراد . دوجو  رـشب  قوقح  یناهج  يهیمالعا  دراد ، دوجو  یگدنز  میظنت  يارب  بوخ 
اهنآ يهمه  دـناهدیمرآ ، راـصا  نورق و  یناـسنا  ياـهایور  تمـشح  لـالج و  رپ  باوخ  رد  اـهنآ  رد  باـتک  دراـیلیم  راـهچ  زا  زواـجتم  هک 
لقع زا  نم  هک  دیوگب : دـشاب ، هک  اجره  رد  یـسک  رگا  هکیروطب  رگید ، فرط  کی  رد  میراد  نادـجو  میلـس و  لقع  ام  هکنیا  فرطکی و 

هب ار  وا  میهدب ، شدایرف  داد و  هب  شوگ  هکنیا  نودب  مینکیم و  رـضاح  سنالوبمآ  هاگتـسد  کی  اروف ، متـسین ، رادروخرب  نادجو  میلس و 
نیا ممورحم . قـح  ینیع  بطق  نتـشاد  زا  نم  دـیوگیم : هکنیا  يارب  ارچ  میزاـسیم . لـقتنم  یناور  ناتـسرامیب  هـب  لقادـح  اـی  ناتـسرامیت 

ای هک  تسا  قح  یتاذ  بطق  مه  نآ  میرادن و  دنرادن و  زیچ  کی  طقف  دنتـسه ، حیحـص  دـنراد و  تیعقاو  همه  همه و  اهمیراد  اهدـنراد و 
لتخم ارنآ  دنـشکیم ، هناـبز  اـم  دوخ  نورد  رد  هک  ییاـهیهاوخدوخ  ینوریب و  نادـنمتردق  يهنامیمـص  يراـکمه  اـب  اـی  میرادـن و  الـصا 

رد تیناسنا  ناسنا و  ناربهر  ياهدایرف  داد و  همهنیا  دـیوگیم : هک  دراد  دوجو  رگید  ياهلئـسم  تسا . نشور  هلئـسم  اـجنیا  اـت  میاهتخاـس .
رف داد و  هوکش و  اههلان و  همهنیا  ياجب  هک  تسبوخ  دنهدب ، ماجنا  دنناوتیمار  يراک  هچ  تسا  زوریپ  تردق  هک  لصا  نیا  ربارب 

و دیشاب . هنشاد  ار  ءاقب  رد  عزانت  هاگشیامن  هب  دورو  قح  ات  دیروایب  تسدب  ار  تردق  یمسر  تراک  دیورب و  هک  دننک  هیصوت  مدرمب  اهدای 
رگاشامت ياهناسنا  يهیقب  دنوشیم و  هاگشیامن  نیا  نیمز  رب  شقن  ناسنا  اهنویلیم  ینرق  مین  ره  رد  رثکادح  هک  دیشاب  هتشادن  نآ  اب  يراک 

ناهگان ای  اجیردت ، ات  دندرگیم ، یچوپ  ياههفسلف  يهعلاطم  لوغشم  ای  دنوشیم و  يدعب  هاگراتشک  هب  دورو  يهدامآ  ای  ءایوقا  يهلیـسوب 
تمحز عفر  تسا ، هدروآ  رد  اهیزیرنوخ  اهیـشک و  قح  تروص  هب  ارنآ  تسا  لاس  رازه  هاجنپ  دودـح  رد  هک  یکاـخ  يهرک  زا  رـشب  لـسن 
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ار لماکت  تلادع ، يدازآ ، دننام  نیداینب ، ياهـشزرا  تیعقاو  يانعم  هب  قح  مینک : تقد  ریز  تالمج  رد  رگید  راب  ددرگ . ضرقنم  دـنک و 
هکلب دوش . فوضوم  تسکـش  اـی  يزوریپ  اـب  هک  داد  رارق  ییارجم  رد  ناوـتیمن  تسا ، یناـسنا  لیـصا  تاـیعقاو  رب  دنتـسم  هک  تهجنادـب 
یناور تاصتخم  رظن  زا  ناسنا  هکیمادام  اریز  تسا ، تسکش  يزوریپ و  قوفام  رد  قح  تفگ : میهاوخ  احورشم ، هدنیآ  ثحبم  رد  هکنانچ 

فیصوت ام  يارب  یناسنا  نوگانوگ  مولع  هک  تسا  نیمه  ناسنا  رگا  تسا و  هدوب  اراد  فرطنیا  هب  لاس  رازه  هاجنپ  زا  هک  دشاب  روط  نیمه 
قم موسر و  بادآ و  رد  رمتسم  ياهینوگرگد  تارییغت و  تسا و  قح  وا  يارب  تلادع  تیبوبحم  دیامنیم ، فیرعت  و 

لباق ياهانب  ور  مینک و  رظن  فرـص  تسا ، يرـشب  عون  هب  ینیبدـب  يارب  تلادـع  تیبوبحم  ندوب  تباث  رد  يریثات  نیرتمک  نیناوق  تارر و 
يرورـض یعامتجا  یگدـنز  مظن  يارب  نوناق  قباطم  راتفر  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  میرادـب ، روظنم  ارناـنآ  راـکفا  شریذـپ  حرط و 

اریز دـشورخیم ، دـشوجیم و  تاـیح  نتم  زا  هک  تسیاهدـیدپ  يدازآ  دـنتفیم . تشحو  هب  تلادـع  يهملک  ندرب  راـکب  زا  هچرگا  تسا ،
يدازآ نیا  دنکیم . ساسحا  هدروخ  تسکـش  ار  دوخ  يربج ، لماوع  يهلیـسوب  ندـش  هدرـشف  ساسحا  زا  هک  دراد  ار  صتخم  نیا  تایح 

نانآ زاب  دنوش ، نوگرگد  مه  راب  نارازه  دـنوریم ، اهنآ  هب  ور  يدازآ  ساسحا  اب  نایمدآ  هک  ییاهفدـه  يدازآ و  ياههار  رگا  تسا . قح 
تسکش يزوریپ و  قوفام  رد  قح  میئوگیم : هک  ياهلمج  يانعم  تسنیا  دنیامن . باختنا  يدازآ  اب  ار  دیدج  ياهفده  اههار و  دنهاوخیم 

رد ار  وا  دنریگب و  شتسد  زا  ار  وا  يونعم  يدام و  تفرشیپ  يهلیسو  هنوگره  و  دننک ، اهر  هت  ورـس  یب  ياهنابایب  رد  ار  رـشب  عون  رگا  تسا 
اهدادعتسا شرتسگ  لماع  ششوج  زاب  دشاب ، هتفرگن  تروص  شزغم  رد  یئوشتـسش  هکیمادام  دننک ، اهر  تایح  ياههنحـص  نیرت  ییادتبا 

رد ینوگرگرد  هنوگ  چـیه  تسا و  قح  نیا  تشگ . دـهاوخن  شوماخ  شنورد  رد  دوخ ، ناعونمه  تعیبط و  اـب  ساـمت  رد  وا  تفرـشیپ  و 
تایح نوئش 

، احورـشم ار  یبلاطم  تیمها ، اـب  يهلئـسم  نیا  يهراـبرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  دوب . دـهاوخن  قح  نیا  لاوز  بجوم  تعیبط ، اـب  وا  ساـمت  و 
اب اروف ، دنربیم و  نامگ  نارکفتم  زا  یضعب  هک  تسین  یناسآ  نآ  هب  لاوئـس  نیا  هب  خساپ  تردق ؟ ای  تسا  زوریپ  قح  ایآ  مینکیم : حرطم 

: دندرگیم میسقت  هورگ  ود  هب  لاوئـس  نیا  هب  خساپ  رد  نارکفتم  الومعم  دننکیم . تحار  ار  دوخ  لایخ  ریز  هورگ  ود  زا  یکی  هب  نتـسویپ 
قح و دـناوتیمن  یلو  دراد ، يزوریپ  شیامن  اهنت  تردـق ، ياهزات  تخات و  اـهتیلاعف و  تسا و  زوریپ  هشیمه  قح  دـنیوگیم : مکی : هورگ 

ربارب رد  هک  تسا  ینهذ  نامرآ  کـی  قح  دـنیوگیم : هدوب  دـقتعم  تردـق  يزوریپ  هب  مود - هورگ  دربب . نیب  زا  هتخاـس و  هاـبت  ار  تقیقح 
زوریپ دهاوخب  قح  رگا  و  تسا . خیرات  یلومعم  نایرج  ياهدادیور  عیاقو و  تردق  يزوریپ  دهاش  دیامن . تمواقم  دناوتیمن  ینیع  تردق 

دنهدیم لیکشت  ینادنمـشناد  هفـسالف و  ءامکح و  نویقالخا و  نایدا و  بابرا  ار  مکی  هورگ  دیامن . دادمتـسا  تردق  زا  دیاب  امتح ، دوش ،
دنرودب اهینوگرگد  تاریغت و  دربتـسد  زا  هک  دندقتعم  تباث  ینیناوق  تعیبط  ملاع  ورملق  دـننام  يو ، لوقعم  تایح  یناسنا و  عون  يارب  هک 

نک وگزاب  یملع  نیناوق  هک  دهدیم  ربخ  ییاهتباث  دوجو  زا  تعیبط  ملاع  يدج  مظن  هکنانچ  دنیوگیم : و 
يدازآ و دهعت و  تلادـع و  تیبولطم  هک  دراد  دوجو  اهناسنا  لوقعم  تایح  يارب  ییاهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  نینچمه  تسا ، اهنآ  يهدـن 
ات كدوک  دشر  يارب  دراد و  دوجو  نوناق  مسج  کی  ءازجا  طاسبنا  يارب  هکنانچ  رتنشور  ترابعب  دشابیم . اهنآ  يهدـننک  وگزاب  لماکت 

نتـشگ رادروخرب  ندش و  ناسنا  يارب  نینچمه  تسا ، یقح  يهدـننک  وگزاب  نیناوق  زا  کیره  تسا و  نایرج  رد  ینوناق  یناوج  يهلحرم 
، دوشیم ریبعت  لماکت  يهملک  اـب  یهاـگ  هک  لوقعم  تاـیح  نوچ  تسا و  قح  يهدـننک  وگزاـب  هک  دراد  دوجو  ینوناـق  لوقعم  تاـیح  زا 
( لماکت  ) لوقعم تایح  نیا  هب  طوبرم  قح  نوناق و  اذل  تسا ، هدش  تابثا  نایمدآ  یگدنز  يارب  فده  نیرتدـیفم  نیرتيرورـض و  ناونعب 

يرشب تشذگرـس  ياهدومن  ضحم  نارگاشامت  يانعمب  خیرات  کیزیف  ناگدننک  یـسررب  ار  مود  هورگ  تسا . اهینوگرگد  قوفام  تباث و 
نیا دنهدیم . لیکـشت  یناسنا  تعیبط  هب  نانیبدب  هورگ  يروحم و  تردق  يهتخاس  شیپ  لوصا  اب  اهندـمت  اهگنهرف و  ناگدـننک  هعلاطم  و 
رگن تملظ  ناشافخ  نیا  يارب  ناـنآ . یناـسنا  خـیرات  اـب  هن  دـنراد ، راکورـس  اـهناسنا  یعیبط  خـیرات  اـب  هک  دنتـسه  ینارکفتم  ناـمه  هورگ 

هن دنـشخردیم ، نیدروجال  رهپـس  رد  نازورف  ناگراتـس  دننام  خیرات  رـساترس  رد  هک  ملع  تلادع و  قح و  يدازآ و  هار  رامـشیب  ناینابرق 
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اهنت
نارمع و نب  یـسوم  یتح  هک  دنراد  ینازوس  قشع  نانیا  دنهدیم . رازآ  ارنانآ  ناگدـید  لامک  دیـشروخ  يهعـشا  نیا  هکلب  دـنرادن ، هولج 

ناـگماکدوخ نوعرف و  دـننام  ینادـنمتردق  مه  ار  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هللادـبع و  نب  دـمحم  میرم و  نب  یـسیع  يربع و  ناربماـیپ  رگید 
هک نتآ  گابویرآ  رگدادیب  تاضق  ياههرهچ  هب  نانیا  دننادب  یـشیرق  ياهتوغاط  نیکرـشم و  ياهیلوایکام  یـسیع و  نارود  لیئارـساینب 

دیئایب دـنهدیم . شیامن  نتآ  سگمرخ  نانآ  يارب  ار  طارقـس  هک  دـنوشیم  هریخ  نانچ  دـناهدرک ، رداص  قحاـنب  ار  طارقـس  مادـعا  مکح 
نانیا دنسیونیمن ، خیرات  نانیا  دننک . میظنت  عونتم  ياههاگراتشک  خیرات  ناسنا ، يارب  دوخ  تالایخ  رد  نادرخبان  نیا  میراذگب  میرذگب و 

، لاحرهب دنیامنیم ! تیرشب  هب  یگرزب  تمدخ  هار  نیا  زا  دننکیم و  نایب  ار  دوخ  لاح  حرش  هدومن ، ریـسفت  لیلحت و  ار  دوخ  ناور  زغم و 
یسررب دروم  حرطم و  تردق ؟ ای  تسا  زوریپ  قح  ایآ  هک  ار  هلئـسم  نیا  دوخ  میزادرپب ، هورگ  ود  دهاوش  لیحت و  لقن و  هب  هکنآ  ياجب  ام 
تاـیعقاو مومع  زا  تستراـبع  قـح  مینک : فـیرعت  نینچ  ار  قـح  میناوـتیم  هطوـبرم  تاـظحالم  عوـمجم  هب  رظن  اـب  میتـفگ  میهدیم ، رارق 

ناهج ع يرورض  تایعقاو  يهمه  لماش  هکنانچ  قح  اذل  دشابیم ، ینیع  یناسنا و  بطق  ود  ياراد  هک  دیفم  يرورض و 
دهعت و تلادع و  يدازآ و  دـننام  یناسنا  لماکت  نیناوق  يهمه  نانچمه  یفـسلف ) هاگدـید  زا  قح   ) دـشابیم اهنآ  رد  يراج  نیناوق  ینی و 
یمدآ و نهذ  زا  رثات  نودب  اهنآ ، رد  يراج  نیناوق  ناهج و  يرورض  تایعقاو  هکنانچ  فیرعت ، نیاربانب  دریگیم . رب  رد  ار  شنیب  شناد و 

يدازآ دهعت و  دننام  دنراد ، ترورض  لماکت  ققحت  يارب  هک  یتایعقاو  ناسنا و  لماکت  نانچمه  دنقح ، دنراد و  تیعقاو  نآ ، ياهیرگیزاب 
اـهینوگرگد و يارجم  رد  قح  تیعقاو و  عون  ود  زا  کـی  چـیه  دـنقح ، هدوب و  تیعقاو  ياراد  تلادـع ، یهاوخدوخ و  لیدـعت  لـقعت و  و 
هب میناوتیم  نونکا  دنهدیم . همادا  دوخ  تابث  هب  تسکـش  يزوریپ و  قوفام  تباث و  قح ، تیعقاو و  ود  نیا  دنوریمن . نیب  زا  زا  تالوحت 
اب رگید  هاگ  زوریپ و  یهاگ  اـت  ددرگیمن  زیوـالگ  تردـق  اـب  دربن ، يهنحـص  رد  زگره  قح  هک  میورب  هلمج  نیا  ریـسفت  حیـضوت و  غارس 

، میهدـب رارق  يورایور  دربن  رد  تردـق  اب  ار  قح  میهاوخب  رگا  ام  درادـن  نت  هب  نت  گنج  تردـق  اب  زگره  قح  اریز : دوش  هجاوم  تسکش 
. دوشیم روصت  قح  هب  هدـننک  لمع  صخـش  دوخ  تردـق  يارب  هک  تسا  ینادـیم  لوا - نادـیم  تسا : روصت  لباق  نادـیم  ود  رد  دربن  نیا 

ار ب قح  نیا  لوا  نادیم  حیضوت  يارب  دناهتساخرب . راکیپ  هب  قح  رادفرط  اب  هک  اهناسنا  رگید  تردق  نادیم  مود - نادیم 
دهعت رب  لمع  ياهعماج  ای  درف  هک  ماـگنهنآ  رد  تسا  تیـصخش  ضقن  يواـسم  لـیلد  نودـب  دـهعت  ضقن  میریگیم : رظن  رد  لاـثم  ناونع 

تالیامت اب  دربن  نادـیم  دراو  هک  تسین  تسا ) تیـصخش  ضقن  يواـسم  لـیلد  نودـب  دـهعت  ضقن   ) قح نیا  دـنکیمن ، ضقن  ارنآ  هدومن 
تـسکش ار  اهنآ  هدش و  زوریپ  شاهنایوج  دوس  تالیامت  رب  قح ، هب  لمع  اب  هک  تسناسنا  نیا  هکلب  تسا  هدش  زوریپ  هتـشگ و  هنایوجدوس 

هک تسین  قح  نیا  ددرگیم ، هعماـج  رد  دـهعتم  تیـصخش  تیثـیح  شیازفا و  ثعاـب  دـهعت  هب  لـمع  هک  عقومنآ  رد  نینچمه  تسا . هداد 
رب هیکت  اب  هک  تسا  یمدآ  تیـصخش  نیا  هکلب  تسا ، هدروآ  تسدـب  تالیامت  نادـیم  رد  يزوریپ  اب  ار  رابتعا  نآ  هتفرگ  تسد  هب  حـالس 

، تسا هتفای  تسد  تسا  هعماـج  رد  تیـصخش  راـبتعا  هک  یلوقعم  عفن  هب  هداد و  تسکـش  ار  تـالیامت  هدـش و  زوریپ  نآ  یگزیگنا  قح و 
. تقیقح قح و  هن  تسا ، هدروخ  تسکـش  وا  تیـصخش  دروخب ، تسکـش  شاهناـیوج  دوس  تـالیامت  ربارب  رد  قح  رادـفرط  رگا  نینچمه 

تـسین قح  دوخ  نیا  دوش ، زوریپ  رگا  تسا . هتـساخرب  راکیپ  هب  نآ  رد  اهناسنا ، رگید  تردق  اب  قح  رادفرط  هک  مود  نادیم  حیـضوت  يارب 
زا یقطنم  يرادربهرهب  قح و  زا  يرادـفرط  اـب  هک  تسا  ناـسنا  نیا  هکلب  تسا ، هدوـمن  هبلغ  هتخادرپ و  نت  هب  نت  گـنج  هب  تردـق  اـب  هک 

تسا هتخاس  زوریپ  ار  وا  هک  یتردق 
، تسا هدروخن  تسکش  قحاهنت  هن  دوش ، هجاوم  تسکش  اب  نادیم  نیا  رد  قح  رادفرط  رگا  و  تسا . هدش  بلاغ  هداد و  تسکـش  ار  فرط 

اهنت هک  تسا  امن  یفنم  تبثم  نآ  هتفای ، دـشر  ياـهناسنا  لوقعم  تاـیح  رد  قح ، زا  يرادـفرط  اـب  ینامـسج  تمواـقم  نداد  تسد  زا  اریز 
يهجیتن ياجب  ود  رد  برـض  ود  لمع  رد  نهذ  یناوتان  رگا  یلک  روطب  و  دـنیامنیم . یقلت  یفنم  يدوباـن و  ار  نآ  رگنحطـس  ناـحولهداس 
تمواقم نداد  تسد  زا  دشاب ، هدوب  راهچ  دوشیم  ود  ردبرـض  ود  لصا  تسکـش  بجوم  دروایب  تسدب  ار   011 ار 712 /  ددع  نیا  راهچ 
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ندروآ تسدب  یـضایر و  لمع  رد  نهذ  کی  یئاناوت  رگا  و  دـشابیم . قح  تسکـش  بجوم  زین  تردـق  ربارب  رد  قح  رادـفرط  ینامـسج 
تیثیح شیازفا  ثعاب  مه  ناسنا  کی  ییوگتسار  دشاب ، هدوب  راهچ  دوشیم  ود  رد  برـض  ود  تردق  تیثیح و  شیازفا  ثعاب  راهچ  هجیتن 
روآدای تسا ، اـم  يهلئـسم  رب  قیبطت  لـباق  ـالماک ، هک  ار  اـنالوم  تاـیبا  رگید  راـب  دـشابیم . تسا ) قح  هک   ) ییوگتـسار لـصا  تردـق  و 
لدبتـسم کیل  مه  لضف  نآ  لضف  تسلدع و  نآ  لدع  تسین  بآ  نآ  بآ  تسا و  هام  نآ  هام  تسیون  نرق  نیا  تشذگب  اهنرق  میوشیم :

رتخا سکع  هام و  سکع  رابدـنچ  وج  نیا  بآ  لدـبم  دـش  ماود  رب  رارقرب و  یناعم  نیو  مامه  يا  تفر  اهنرق  رب  اـهنرق  مما  نرق و  نیا  دـش 
انب سپ  رارقرب 

مرج رد  مکاح  تارییغت  اریز  تسا ، مهافت  رظن  زا  هام ، هب  تباث  يارب  انالوم  لیثمت  هتبلا  نامسآ  جوا  راطقا  رب  هکلب  ناور  بآ  رب  تسین  شی 
تـسکش ناکما  ای  دروخیمن ، تسکـش  هک  هچنآ  تفگ : ناوتیم  رتیلک  ترابع  کی  اب  دـشابیم ، نآ  سکع  رد  تارییغت  ثعاب  زین  هاـم 
يزوریپ لاحنیا  اب  درادن . ملع  دادعتـسا  راوید  اریز  تسا ، لهاج  راوید  تفگ : ناوتیمن  هچنانچ  ددرگیمن  مه  زوریپ  درادـن  دوجو  نآ  رد 
ياهزات تخات و  مادـنا  ضرع  یناوتان  زا  تسترابع  ینعم  نیا  تسا ، قح  هب  دانـسا  لباق  درک  حرطم  ناوتیم  هک  يرگید  يانعم  اـب  هبلغ  و 

: دـنیوگب یلماوع  ریثات  تحت  نیمز  يهرک  يور  مدرم  يهمه  رگا  دـیعب  رایـسب  ضرف  رب  دـشابیم . قح  تیعقاو و  ربارب  رد  لـطاب  تردـق و 
يارب درادـن و  دوجو  اهناسنا  يهمه  رب  ملظ  زج  لوقعم  تایح  ندروآ  دوجو  هب  يارب  یلماع  چـیه  يرـشب و  ياـهدرد  يارب  یناـمرد  چـیه 

ار يرـشب  ياهدرد  زا  يدرد  اعقاو ، هدرک  تمواقم  تلادـع ، رادـیاپ  نوناق  ربارب  رد  دـنناوتیمن  دـنیامنب  زین  مادـقا  راتفگ  نیا  ندرک  هداـیپ 
دـسریم و رظنب  حیحـص  یقطنم و  ـالماک  تسا  زوریپ  قح  يهلمج  اـنعم  نیا  هب  دـنزاسب . قفوم  لوقعم  تاـیح  هب  ار  مدرم  دـنیامن و  اوادـم 

هللا بتک  مکی - هورگ  تسا : هورگ  دنچ  دنکیم . دزشوگ  نآرق  رد  ار  قح  يزوریپ  هبلغ و  يهملک  هک  یتایآ 
( تسا زوریپ  دوخ  رما  رب  دنوادخ  ) هرما یلع  بلاغ  هللاو  دندرگیم ) زوریپ  وا  نالوسر  ادخ و  هک  تسا  هتشاد  ررقم  ادخ   ) یلسرو انا  نبلغال 

ادخ نالوسر  يزوریپ  دراد و  هیکت  وا  رب  قح  هک  ار  ادخ  ییاهن  يزوریپ  هکلب  دـنکیمن ، حرطم  ار  یلومعم  يانعمب  قح  يزوریپ  هورگ  نیا 
قحی و  دننام : دهدیم  حیـضوت  قح  يهرابرد  ار  ادخ  راک  تیـشم و  هک  تسا  یتایآ  مود - هورگ  دیامنیم . دزـشوگ  دنقح ، نایماح  هک  ار 

یلع قحلاب  فذقن  لب  دنشاب ) هتـشاد  تهارک  ناراکهنگ  هچرگا  دنکیم  قاقحا  ار  قح  دنوادخ  و   ) نومرجملا هرک  ول  هتاملکب و  قحلا  هللا 
لطابلا هللا  حمی  و  دسریم ) ارف  لطاب  لاوز  هجیتن  رد  دنکشیم و  ار  لطاب  قح  مینزیم ، لطاب  رب  ار  قح  هکلب   ) قهاز وه  اذاف  هغمذیف  لطابلا 

هک تسا  یتاـیآ  موس - هورگ  دـیامنیم .) قاـمحا  دوخ  ياهتیـشم  اـب  ار  قح  دـنکیم و  وحم  ار  لـطاب  دـنوادخ  و   ) هتاـملکب قحلا  قـحی  و 
رانلا یف  هیلع  نودقوی  امم  ایبار و  ادـبز  لیـسلا  لمتحاف  اهردـقب  هیدوا  تلاسف  ءام  ءامـسلا  نم  لزنا  دـننام : دـنکیم ، نایب  ار  قح  يرادـیاپ 

کلذک ضرالا  یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  ءافج و  بهذیف  دبزلا  اماف  لطابلا  قحلا و  هللا  برـضی  کلذـک  هلثم  دـبز  عاتموا  هیلح  ءاغتبا 
اجنگ رادقمب  اههرد  رد  داتسرف و  ورف  نامسآ  زا  ار  بآ  دنوادخ   ) لاثمالا هللا  برضی 

يالاک تنیز و  يارب  هک  يداوم  نآ  زا  زین  درک ، لمح  دوخ  رب  هدـمآ  رب  ییاهفک  اههرد  رد  يراـج  لیـس  داـتفا ، ناـیرجب  دـنراد  هک  یـشی 
( دنلطاب دننام  هک   ) اهفک دنزیم ، نینچ  ار  لطاب  قح و  لثم  دنوادخ  دیآیم ، الاب  اهفک  نانچمه  دـیزاسیم ، نشور  اهنآ  رب  ار  شتآ  رگید 

بیترت نیدب  ار  اهلثم  دنوادخ  دنامیم ، رادـیاپ  نیمز  يور  رد  تسا  قح  تسا  دـنمدوس  مدرم  يارب  هک  هچنآ  اما  دـنوریم و  نیبزا  چوپ و 
یهلا و تایآ  يهئارا  ناربمایپ و  تثعب  دـننام  درادیم ، نایب  ناـمز  زا  یئاـهههرب  رد  ار  قح  زورب  هک  تسا  یتاـیآ  مراـهچ - هورگ  دـنزیم 

رگیدـکی هب  قح  يهیـصوت  هب  قیوشت  ار  مدرم  هک  دنتـسه  یتاـیآ  مجنپ - هورگ  دـنناوارف . تاـیآ  نیا  هریغ  يدـنوادخ و  ياههدـعو  ققحت 
قح يارجا  رد  دیوگیم : هک  تسا  تایآ  زا  ینیماضم  مشش - هورگ  ربصلاب  اوصاوت  و  دنشابیم : ددعتم  مه  تایآ  زا  هورگ  نیا  دنیامنیم ،
ربص هب  ار  رگیدمه  دییامن و  هیـصوت  قح  هب  ار  رگیدمه   ) ربصلاب اوعـصاوت  قحلاب و  اوصاوت  و  دننام : دیـشاب ، ابیکـش  نآ ، زا  يرادربهرهب  و 

يهیآ سنوی  يهروس  رد  تایآ  نیا  دنکیم . یفرعم  قح  يانبم  رب  ار  یتسه  ملاع  مظن  میاق و  هک  تسا  یتایآ  متفه - هورگ  دینک ) هیـصوت 
هیآ رمزلا  يهیآ 44 و  توبکنعلا  يهیآ 3 و  لحنلا  يهیآ 85 و  رجحلا  يهیآ 19 و  میهاربا  5 و 
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يرادیاپ ماود و  تایآ  نیا  زا  یـضعب  تسا . هدمآ  يهیآ 3  نباغتلا  يهیآ 3 و  فاقحالا  يهیآ 22 و  هیثاجلا  يهیآ 39 و  ناخدلا  ي 5 و 
تاوامـسلا و تدـسفل  مهئاوها  قحلا  عبتاول  دـننام و  درادیم ، یتـسه  ناـهج  تیوه  مظن و  ندوب  قح  هب  دنتـسم  یتـسه  ناـهج  رد  ار  قح 

لاوز متشه - هورگ  دنوشیم .) هابت  تسا ، اهنآ  رد  هچره  نیمز و  اهنامـسآ و  دیامن ، تیعبت  نانآ  ياهاوه  زا  قح  رگا   ) نهیف نم  ضرالا و 
قحلا و ءاج  لق  و  دـننام : دـنکیم ، تیافک  نآ  زورب  ندـمآ و  هب  قح  يهرابرد  هکیتروص  رد  دـنکیم ، دزـشوگ  ار  لطاب  یمتح  يدوبان  و 

يهرابرد یحیـضوت  تسا .) یندـش  دوبان  ینتفر و  امتح ، لطاب  تفر و  لطاب  دـمآ و  قح  وگب  نانآ  هب  اقوهز  ناک  لـطابلا  نا  لـطابلا  قهز 
- مود هورگ  درادـن . لطاب  رب  قح  یلومعم  يزوریپ  رب  میقتـسم  تلالد  میدرک  هراشا  هکنانچ  مکی - هورگ  قح  هب  طوبرم  تایآ  ياـههورگ 

راکیپ رد  قح  يزوریپ  يارجا  تیامح و  نیا  زا  دوصقم  درادیم . نایب  نآ  يارجا  قح و  زا  تیامح  يهرابرد  ار  يدنوادخ  تیـشم  هدارا و 
میلـس لوقع  واهنآدـجو  دـشابیم . یهلا  تیـشم  تحت  هک  تسا  یتسه  ملاع  ماظن  رد  تباـث  قح  تیعقاو  هکلب  تسین ، لـطاب  اـب  نت  هب  نت 

يهرک مدرم  يهمه  رگا  دنشابیم . اهناسنا  تایح  نایرج  رد  نآ  موزل  قح و  يهدننک  وگزاب  هدننک و  كرد  هراومه  نایمدآ 
يانعم یناور  لادتعا  اب  نانآ  دوش و  هداد  حیضوت  يارب  قح  هکیتروص  رد  زاب  دنرادب ، مدقم  قح  رب  ار  لطاب  دننک و  لمع  لطاب  هب  یکاخ ،

يهرابرد نارکفتم  نیرتگرزب  زا  یکی  هکنانچ  دـنیامنیم و  نآ  لباقم  رد  مارتحا  ساسحا  تکاـس و  قح  هاگـشیپ  رد  دـننک ، كرد  ار  قح 
رد اهناسنا  یناور  عضو  دـنتکاس  فیلکت  هاگـشیپ  رد  دـننکیم ، راتفر  شفالخرب  یناهن  رد  هکنآاب  تـالیامت  يهمه  و  تسا : هتفگ  فیلکت 

هوبنا نایم  رد  هک  نآ ، هاگـشیپ  رد  مارتحا  قح و  ساسحا  تسا . نینچ  تسا ، نآ  قیداصم  زا  یکی  مه  فیلکت  تقیقح  رد  هک  قح  لـباقم 
نایم رد  رایـشوه  ییاهناسنا  يهلیـسوب  دـشخردیم ، هرخـص  رپ  کشخ و  هوک  کی  رد  لالز  بآ  دـننام  یعیبط ، ياههتـساوخ  تـالیامت و 

ناراداوه هک  مه  هزادـنا  ره  دـشخردیم و  يرـشب  ناوراک  هار  رـس  رد  نازورف  یلعـشم  دـننامه  اهنآرد  يهمه  رد  هعماج و  ره  رد  ناتـسم 
. تشاد دنهاوخن  ار  قح  ندرک  دوبان  تردق  تسا ، ادخ  تیـشم  هب  هتـسباو  قح  نوچ  دنیآرب ، اهلعـشم  نآ  نتخاس  شوماخ  ددـصرد  لطاب 

یفرعم یتـسه  ملاـع  شدرگ  یـساسا  لـصا  ار  قح  يرادـیاپ  تاـیآ  نیا  دـنکیم . حرطم  ار  قـح  تاـبث  يرادـیاپ و  تاـیآ  زا  موـس  هورگ 
یفرعم دروآیم  رب  رـس  ناشناعونمه  تعیبط و  ناـهج  اـب  اـهناسنا  يداـم  داـعبا  كاکطـصا  زا  هک  رادـیاپان  ییاـهفک  ار  لـطاب  دـیامنیم و 

هورگ چ دنکیم .
ناربمایپ و يهلیـسوب  اهنامز  زا  یئاهههرب  رد  یگدـنز  نادـیم  رد  ار  اهناسنا  لماکت  لماع  ناونعب  قح  زورب  هک  تسا  یناوارف  تایآ  مراـه -
تعیبط و اب  نایمدآ  طابترا  رد  يراج  یکیزیف  يهدیدپ  کی  قح  هک  دـنکیم  تابثا  تایآ  نیا  دافم  دـنکیم . دزـشوگ  یهلا  تایآ  روهظ 
هب نآ ، زا  يرادربهرهب  هک  یتـسه  ياـنبریز  رد  یـساسا  لـصا  نآ  زا  تستراـبع  یناـسنا  لـماکت  هب  طوبرم  قح  هکلب  تسین ، ناـشناعونمه 

ناربمایپ و نایمدآ و  ياهنادجو  میلـس و  لوقع  يهلیـسوب  ار  لماکت  لماع  نیا  لاعتم  دنوادخ  و  تسا . دـنمزاین  اهناسنا  یتاذ  بطق  تیلاعف 
روتـسد رگیدـکی  هب  قح  يهیـصوت  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یتایآ  مجنپ - هورگ  دزاسیم . راکـشآ  لماکت ، ریـسم  نازاتـشیپ  رگید  ءاـمکح و 

دراد و تیبرت  میلعت و  کیرحت و  هب  جایتحا  نآ ، يارجا  قح و  رب  شیارگ  هک  دراد  نیا  رب  نشور  تلالد  مه  تایآ  زا  هورگ  نیا  دهدیم .
نیا ردرگا  دزاسب . راداو  ناشتایح  رد  قح  نداد  رولبت  هب  ارنانآ  راـبجا  هب  دریگب و  ار  مدرم  تسد  دـیایب و  دوخب  دوخ  هک  تسین  يزیچ  قح 

هب جایتحا  تسین . ریذپناکما  باختنا ، رد  رایتخا  يدازآ و  نودب  لماکت ، يریگ  فده  اب  قح  زا  تیعبت  هک  مینک  تقد  تیمها  اب  يهدعاق 
ارب یهاوخدوخ  اب  هزرابم  متس و  يدعت و  زا  بانتجا  سوه و  يوه و  ياهنافوط  زا  نتشذگ  تیبرت و  میلعت و 

لوصو يارب  دیوگیم : لماک  تحارص  اب  تایآ  زا  مشش - هورگ  دشاب . هدوب  لیلد  دنمزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتنـشور  يدازآ ، هب  ندیـسر  ي 
. دشابیم ارجا  لوصو و  لباقتایح  ياهناسون  يهمه  رد  طیارش و  يهمه  رد  قح  هک  دیربم  نامگ  دیـشابن و  هدزباتـش  نآ ، يارجا  قح و  هب 

بوـسحم قـح  زا  یئزج  قـح ، يارجا  زورب و  يارب  دـعاسم  يهـنیمز  ندرک  مـهارف  هار  رد  شـالت  شـشوک و  هـک  مـینک  ناـمگ  دـیابن  زین 
يهزوح هب  دورو  دوشیم ، عورـش  نآ ، تامدـقم  ندرک  مهارف  هب  مادـقا  هلـصاف  نودـب  هک  قح  هب  یهاـگآ  يهظحل  نیلوا  هکلب  دوـشیمن ،

- متفه هورگ  دوشیم . هتـشادرب  قح  ورملق  رد  ماگ  ددرگیم ، لصاح  تفرـشیپ  قح  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  هزادـنا  ره  تسا  قح  يـالاو 
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هک دـنکیم  نایب  تسا و  ناوارف  دـیجم  نآرق  رد  تاـیآ  نیا  دـیامنیم . یفرعم  قح  ياـنبم  رب  ار  یتسه  ملاـع  مظن  ماـیق و  هک  تسا  یتاـیآ 
دوجوب تسین  قح  زج  هک  هیلاع  تمکح  کـی  يهزیگنا  زا  تسین و  لـطاب  يزاـب و  تسا ، اـهنآ  رد  هک  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ 

هک تسا  نوناق  نیا  هب  اهناسنا  نتخاس  هاگآ  يارب  دوشیم ، یساسا  لصا  نیا  هب  ینآرق  تایآ  رد  هک  يرارصا  تفگ : ناوتیم  تسا . هدمآ 
تقلخ ناـهج  هکنیا  ضرف  اـب  اریز  دـشاب ، هدوب  لـطاب  یخوش و  دـناوتیمن  تسا ، قح  يدـج و  ملاـع  نیا  زا  مهم  یئزج  هک  یناـسنا  عوـن 

مان ا هب  يدوجوم 
ار قح  نیناوق  لوصا و  زا  تیعبت  نآ ، یلماـکت  تفرـشیپ  يارب  تسا ، هدروآ  دوجوب  تسنآ ، ياـنبریز  هک  قح  نیناوق  لوصا و  اـب  ار  ناـسن 
اب یگتسویپ  يالعا  دح  رد  ار  قح  تابث  ترورض و  تلاصا و  هک  دراد  دوجو  تایآ  زا  یـضعب  متفه  هورگ  نیا  رد  تسا . هتخاس  يرورض 

اهاوه زا  قح  رگا   ) نهیف نم  ضرالا و  تاوامـسلا و  تدسفل  مهئاوها  قحلا  عبتا  ولو  دننام  دـیامنیم ، نشور  نآ  مظن  یتسه و  ناهج  داینب 
هک دوشیم  هدافتسا  تایآ  هنوگ  نیا  زا  ددرگیم ) دساف  دراد  دوجو  اهنآ  رد  هک  هچره  نیمز و  اهنامسآ و  دیامن ، يوریپ  نانآ  تالیامت  و 

ار هاگراک  نیا  شدرگ  هک  تسرپاوه  نادرخبان  نآ  تسا . هدش  راوتسا  نآ  يور  شنیرفآ  هاگراک  یـساسا  داینب  هک  تسا  یتیعقاو  نآ  قح 
ياهقمحا نیا  دننکیم !! وزرآ  تقلخ  مظنم  هاگراک  لالتخا  نمض  رد  ار  دوخ  يدوبان  هاگآ  دوخان  دنهاوخیم ، دوخ  ياههتـساوخ  قبطرب 

يوه هاگآان  ناریسا  نآ  يرتسبش ) دومحم  خیـش   ) ياپارـس ملاع  همه  دبای  للخ  ياج  زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  هک : دننادیمن  امن  لقاع 
يزکرم يهطقن  هب  ناهگان  هک  دنـسرتیم  نآ  زا  اریز  دنراد ، ساره  تشحو و  یناگدـنز  رد  يدـج  لقعت  رکفت و  زا  ناینب ، یب  تالیامت  و 

وب دهاوخ  زکرم  زا  نوریب  دوش ، هدز  هریاد  يوت  رد  ياهطقن  ره  هطقن  کی  نیا  زج  هک  دننک  نیقی  دنسرب و  هریاد 
ناشیگدنز رد  یغامد  ینالضع و  ياوق  يژرنا  فرص  يارب  یتیلست  يهلیـسو  طقف  هریاد ، يوت  رد  اهنآ  ندش  عقاو  هک  دیمهف  دنهاوخ  و  د ،

. درادـن يزکرم  هطقن  کـی  زا  شیب  هریاد  هک  دـنادیم  مرتحم  يهدـننک  هعلاـطم  اـمتح ، میهدیم : يرتشیب  حیـضوت  ار  هلمج  نیا  دـشابیم ،
تـسا قح  طابترا  کی  طقف ، يرآ  طقف ، دـشاب ، هتـشاد  لکـش  نارازه  تسا  نکمم  هک  شناعونمه  ناهج و  اب  ناسنا  طابترا  رد  ناـنچمه 

قح هلدـهعتم  دـهعتم و  ام  نیبام  طابترا  کی  طقف  میدـنبیم  یناسنا  ياههورگ  ای  دارفا  اب  هک  ییاهنامیپ  رد  لاثم  ناونعب  تسین . قح  هیقبو 
فرطود ناـیم  دـهعت  طاـبترا  مینک : ضرف  رگا  دـهعت . نیفرط  تیاـضر  اـب  نآ  نتخاـس  لـحنم  اـی  دـهعت  هب  اـفو  زا  تستراـبع  نآ  و  تسا ،

تـسا نکمم  هرئاد  نیا  نیفرط . تیاضر  اب  نآ  نتخاس  لحنم  ای  دهعت  يافیا  ای  میتفگ : هک  تسنامه  هرئاد  نیا  يزکرم  يهطقن  تسیاهرئاد ،
، رابجا ياعدا  دهعت ، ذوفن  نتخادنا  راک  زا  يارب  تردـق  هب  لسوت  دـننام  درک ، شقن  ناوتب  نآ  رد  یناوارف  ياههطقن  دـشاب و  عیـسو  رایـسب 

نیبام يدـهعت  طابترا  يهرئاد  يزکرم  يهطقن  تسا و  یخوش  اهنیا  يهمه  کلذ . ریغ  هلدـهعتم و  نتفیرف  رارطـضا ، ياعدا  هارکا ، ياـعدا 
تسه ناهج  ینیع  تایعقاو  اب  طابترا  يهرئاد  تسا  نینچمه  تیاضر . اب  لالحنا  ای  دافیا  ای  میتفگ : هک  تسنامه  فرطود ،

یقیقح زکرم  دراو  ینهذ ، ياهیرگیزاب  یئایور و  یلیخت و  یفیـصوت و  ياههار  زا  تسا  نکمم  ماسجا  گنر  ندید  يارب  لاثم  ناونعب  ي ،
قح هب  ندیسر  يارب  هک  تسنیا  ثحبم  نیا  يهجیتن  سب . تسا و  مشچ  اب  ندید  طابترا  نیا  يهرئاد  یقیقح  زکرم  یلو  میوش ، طابترا  نیا 

تایعقاو اب  نامطابترا  يهرئاد  رد  هک  ياهطقن  ره  هار  نیا  رد  يدج  يوپاکت  زا  ریغ  تسا و  مزال  یتایح  تیدج  نآ ، هب  لمع  تخانـش و  و 
: دیامرفیم ( 29  ) يهبطخ رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ياهلمج  يانعم  تسنیا  دوب . دهاوخن  يزکرم  يهطقن  میروایب ، دوجوب  قیاقح  و 

وریپ دناوتیمن  یتسه  ملاع  ياهتیعقاو  هک  تقیقح  نیا  حیـضوت  يارب  دـج ) اب  رگم  دوشیمن  تفایرد  قح  و   ) دـجلاب الا  قحلا  كردـی  الو 
روصت لباق  عون  هس  رب  دوخ  تالیامت  اهيوه و  اب  ناـیمدآ  يرگیزاـب  هک  میهدیم  رارق  تقد  دروم  ار  هلئـسم  نیا  دـشاب ، هدوباـم  ياـهاوه 

تسامرفمکح و نآ  رد  ینیناوق  هچ  درذـگیم و  هچ  یتسه  هاگراک  رد  هکنیا  هب  هجوت  نودـب  دوخ  ياهاوه  اب  يرگیزاب  مکی - عون  تسا :
قبط رب  نآ  رد  مکاح  نیناوق  یتسه و  هاگراک  ریـسفت  هیجوت و  ددـصرد  نارگیزاب  نیا  تسا . هدـش  روظنم  یهاـگراک  نینچ  زا  یفدـه  هچ 

درذگیم و هچ  یتسه  هاگراک  رد  هک  دنرادن  نآ  اب  يراک  الصا ، میدش  رکذتم  هکنانچ  دنتسین و  دوخ  یناسفن  ياهاوه 
نوناق تیعقاو و  هک  دنروهطوغ  نانچ  دوخ  ياهاوه  جاوما  نایم  رد  هک  دنتسه  ینارگیزاب  مود - عون  دوب . دهاوخ  هچ  ناشراک  یئاهن  جیاتن 
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اهاوه و زا  یجاوما  زین  یتسه  ناهج  هک  دـنربیم  نامگ  دـنرادن و  غارـس  دـننیبیم  ناشدـنیآ  شوخ  ياههتـساوخ  يوه و  رد  هچنآ  زج  ار 
زا ار  نانآ  یگدنز  نوماریپ  هک  تسا  ینیناوق  ربج  راشف  هورگ ، نیا  یلمع  خساپ  دشابیم . هدـشن  باسح  طباور  ءازجا و  رادـقم  زا  یبیکرت 

دننام يدـج  نیناوق  نآ  اب  یئورایور  ماگنه  رد  دنـشوخرس و  دوخ  ياهاوه  هب  نیناوق  نآ  هب  انتعا  نودـب  ناـنآ  هدرک و  هطاـحا  فرط  همه 
ياهگرب دننام  یناوتان  تروص  رد  دـنوشیم و  وربور  نیناوق  نآ  اب  دـنراد  هک  یتردـق  اب  دـننیبب  ياهدـش  ماجنا  راک  ربارب  رد  ار  دوخ  هکنیا 

تیدوجوم دننکیم و  میلـست  تعیبط  رد  همکاح  نیناوق  تردق  ربارب  رد  ار  دوخ  دنوشیم ، میلـست  ینافوط  ياهداب  ربارب  هک  ياهدید  نازخ 
دوخ لاـیما  ياـهایور  لاـیخ و  ملاـع  رد  هدرکن  تعاـنق  يوه  رد  ندـش  روهطوغ  هب  هک  دنتـسه  ینارگیزاـب  موس - عون  دـنزابیم . ار  دوـخ 

نایرج هب  نانآ  ياههتـساوخ  فلاخم  هک  یتقیقح  نوناق و  ره  هک  دـنرادنپیم  نینچ  دـننک و  نیعم  ار  یتسه  ملاع  فیلکت  هک  دـنهاوخیم 
ار یتسه  ناهج  دنتشاد  یئاناوت  رگا  تسا و  هدمآ  دورف  نانآ  رس  رب  هک  تعیبط  زا  تسا  یئاطخ  دتفایم ،

رد تیبذاج  هک  دنتساوخیم  نانآ  رگ  لاثم  ناونعب  دندرکیم ، لصو  دوخ  ياهاوه  بانط  اب  ار  حیبست  نیا  نوگانوگ  ياههناد  هدز و  مهرب 
ییاهسانکسا اهناشکهک  دنهاوخب  رگا  و  دشاب ! هتشادن  عنام  دیامن ، عابـشا  ار  نانآ  یـسنج  يهزیرغ  هدش  مسجم  یئورابیز  لکـش  هب  تارک 

يابیز يهرظنم  کـی  هکنیا  يارب  دوش و  یلمع  ناـنآ  يهتـساوخ  نیا  راـک ، تمحز و  نیرتمک  نودـب  دـنور ، ورف  ناـنآ  بیج  رد  دـنوش و 
دنشاب هتشاد  لیم  رگا  و  دنربب ! تذل  اهنآ  ياشامت  زا  نانآ  دنوش و  رادیدپ  ناشهناخ  فقـس  رد  هیلوا  ياهیباحـس  دننیبب  اضف  رد  ار  يرگید 

کی رد  ار  نیرخآ  نیلوا و  ياهشناد  دهاوخب ، ناشلیم  رگا  و  دنشکب ! ار  ناسنا  کی  اراوگ ، بآ  ندروخ  ياج  هب  نازوس  یگنشت  عقوم  رد 
متـشه هورگ  دنوش !! هدروآ  رب  اهيوه  لایما و  نیا  يهمه  دنهاوخیم  نارگیزاب  نیا  يرآ . دنیامن ! ریزارـس  ناشزغم  هب  ندروخ  بآ  ناویل 

ینتفر و لطاب  اعطق ،  ) اقوهز ناک  لطابلا  نا  دـیامنیم : دزـشوگ  یهلا  یمئاد  تیـشم  ياضتقم  ناونعب  ارنآ  يانف  لـطاب و  يدوباـن  تاـیآ  زا 
رد هکنانچ  تسا ، هدـشن  یفرعم  یمئاد  ینیع  يهدـیدپ  کـی  ناونعب  تاـیح  يهصرع  رد  نآ  ققحت  قح و  روهظ  یلو  تسا ) یندـش  دوباـن 

ماکت لماع  ناونعب  قح  میداد . رکذت  ثحابم  نیا  رد  هک  تسا  یمومع  لصا  نامه  نیا  دوشیم . هدید  مراهچ  هورگ  تایآ 
يوه نیارباـنب ، دزاـسب . رولبتم  قح  اـب  ار  دوخ  تیدوجوم  دـنک و  تکرح  هک  تسا  ناـسنا  دوخ  يوپاـکت  كرحت و  هب  طوـبرم  یناـسنا  ل 
ریـسم زا  رـشب  هک  تسا  یفارحنا  نامه  اهیتسرپ  دوخ  نیا  دـنرادن ، ار  قح  نتخاس  لحمـضم  تردـق  ناتـسرپ  يوه  يهنارگیزاب  ياـهیتسرپ 
هکنیا نودـب  دوشیم ، بکترم  دوخ  یحور  لماکت  تیعقاو  قح و  رب  یتسکـش  دـناوتب  هکنیا  نودـب  دوشیم ، بکترم  دوخ  یحور  لماکت 

قح هکنیا  مکی - هجیتن  میـسریم : هجیتن  ود  هب  ینآرق  تایآ  هب  طوبرم  ثحاـبم  عومجم  زا  دروآ . دراو  تیعقاو  قح و  رب  یتسکـش  دـناوتب 
هکنانچ تردـقو  دـهدیم ، ناشن  ار  لطاب  یگتـسیاشان  نـالطب و  هک  تسا  یتیعقاو  نآ  قح  هکلب  دریگیمن ، رارق  تردـق  لـباقم  رد  زگره 

ای تسا  زوریپ  قح  ایآ  هک  هلمج  نیا  و  تساهناسنا . تعیبط و  ملاع  يهنودرگ  كرحم  هک  تسا  اهقح  زا  یکی  هسفن  یف  درک  میهاوخ  نایب 
نت هب  نت  گنج  لـطاب  اـب  زگره  قح  هکنیا  مود - هجیتن  دوشیمن . حرطم  تاـیعقاو  قطنم  قبط  رب  هک  تسیاهناـیماع  لاوئـس  کـی  تردـق ؟

تـسدب هحلـسا  دنزادنایم ، راکب  دوخ  ياههتـساوخ  هار  رد  اهناسنا  هک  يرازراک  رد  دـنک و  لزنت  تسا ك  نآ  زا  رتالاب  قح  اریز  درادـن .
تـسکش تردـق  لـباقم  رد  قـح  دـنیوگیم : هـک  نارگن  یحطـس  نآ  دروـخب . تسکـش  رگید  یهاـگو  زوریپ  یهاـگ  دـگنجب و  دریگب و 

بکترم ار  اطخ  نامه  دروخیم ،
ادیپ یـسک  هکنیا  لثم  وسور ) ریپ  مولع  خیرات   ) دوشیم نالعا  ملع  یگتـسکشرو  دـنیوگیم  هدـش و  بکترم  ملع  يهرابرد  هک  دـنوشیم 

هتخاـس و شیپ  لوصا  ياـهبلاق  رد  دومج  اـم و  ياـهیریگ  فدـه  هکلب  تسین ، ملع  دروخیم ، تسکـش  هچنآ  دـیوگب : ناـنیا  هب  دوـشیمن 
تسخن دیاب  ام  هک  تسا  نینچ  مکی  هجیتن  حیـضوت  دروخیم . تسکـش  دنکیم و  دکار  ار  نهذ  ییایوپ  هک  تسا  یطلغ  ياهیریگ  عضوم 

رد ار  یتارابع  تسخن  هچ ؟ ینعی  تردـق  تردـق ؟ رب  قح  ای  تسا  زوریپ  قح  رب  تردـق  مینیب  هب  سپـس  میمهفب  تسرد  ار  تردـق  ياـنعم 
نینچ شناـمدرم  زا  يرادـقم  زغم  رد  هک  ینیمز  برغم  ، ) تسا ینیمز  برغم  هدنـسیون  کـی  زا  هک  مـینکیم  لـقن  ثـحب  ناوـنع  حیـضوت 

ناشدرگ هب  زونه  یتح  نانآ  لابند  رد  عماوج  رگید  مدرم  هدیـسر و  لماکت  يهلق  نیرتیلاع  هب  خـیرات  يوپاکت  رد  هک  تسا  هدرک  بوسر 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 434 

http://www.ghaemiyeh.com


اب هک  ار  یکوخ  هک  یتقو  دوشیم ، هداد  شیامن  نایرع  هداس و  رایسب  اهتردق  لامعا  تاناویح ، اب  دروخرب  لئاسم  رد  هتبلا  دناهدیـسرن ): مه 
نیا يور  امیقتـسم ، یکیزیف  تردق  کی  اجنیا  رد  دنهدیم  رارق  یتشک  رد  هدرک  دنلب  مرها  اب  تسا  نالان  دنزیم و  هرعن  هدش  هتـسب  بانط 

نازیر قرع  ناـنز و  سفن  اهگنـسرف ، جـیوه  هعطق  کـی  لابندـب  فورعم  لثملابرـض  رخ  نآ  هک  یماـگنه  اـی  تسا و  هدـمآ  دراو  ناویح 
ناوتیم دودیم ،

رارق یشیامن  تاناویح  تلاح  ود  نیا  لصاف  دح  تسوا . يارب  یعفانم  نمـضتم  روبزم  لمع  تسا  هدش  دعاقتم  ناویح  نیا  هک  تفگ  نینچ 
، یتشک نایرج  رگید  تلاح  رد  نینچمه  تسا . هدیدرگ  داجیا  تازاجم  شاداپ و  لباقم  رد  فلتخم  تاداع  راوطا و  اهنآ  رد  هک  دناهتفرگ 

لماک شمارآ  اب  اـهنآ  يهیقب  دـش  هداد  روبع  هزاورد  زا  روز  اـب  ورـشیپ  دنفـسوگ  یتقو  دز  لاـثم  ناوتیم  ار  دنفـسوگ  يهلگ  ندرک  راوس 
لداعم كوخ  اب  هلماعم  يهوحن  تسا . لوادـتم  مه  يرـشب  يهعماج  رد  روکذـم  ياهیئامن  تردـق  عاونا  هیلک  دـندرگیم ، ناور  وا  لابندـب 
ناـشن ار  تاـغیلبت  تردـق  هلئـسم  تسا ، ناود  جـیوه  عمط  هب  هک  يرخ  ناتـساد  تسا . یـسیلپ  یماـظن و  زیمآ  تنوـشخ  ياهتردـق  لاـمعا 

زا نادنفـسوگ  يور  هلابند  عوضوم  دـشابیم . سایق  لباق  تیبرت  میلعت و  تردـق  یگنوگچ  اب  زومآ ، تسد  تاناویح  تاـشیامن  دـهدیم .
: - مینک هسیاقم  رلتیه  نایرج  اـب  ار  اـهلاثم  نیا  دـیهدب  هزاـجا  تسا ، بازحا  رد  لومعم  يربهر  شقن  یبزح و  ياهتردـق  اـنامه  همر ، شیپ 

، دـندومنیم ءافیا  ناملآ  يهعماج  طسوتم  مورحم و  تاـقبط  ار  لثملابرـض  رخ  شقن  جـیوه و  ناـمه  تقیقح  رد  يزاـن  بزح  يهماـنرب 
دندوب یناینابرق  هوبنا  هتسب  بانط  كوخ  دناهداد . ماجنا  ار  همر  شیپ  دنفسوگ  يهفیظو  نامه  تقیقح  رد  گربندنیه  اهتارکمد و  لایسوس 

رد هک 
مالـس لیبق  زا  یتاشیامن  هب  هک  دـندوب  يدارفا  مه  زومآ  تسد  تاناویح  دـنوش ، ادـف  يزوس  مدآ  ياههروک  يرابجا و  راک  ياـههاگودرا 
نیمه درادن ، حیـضوت  هب  یجایتحا  میدرک ، لقن  هک  یتالمج  موهفم  دـندرکیم  ییامنرنه  نزرب  يوک و  رداهیزان  صاخ  يهویـش  هب  نداد 

همه داینب  هک  تردـق ، زا  يادربهرهب  رد  ار  اـهناسنا  تاراـبع  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  روبجم  لـسار  دـننام  يرکفتم  هک  تسا  یفاـک  رادـقم 
میلـست ناشک  هزوز  راـبجا و  اـب  هک  یکوخ  - 1 دـیامن : میـسقت  تمـسق  راهچ  هب  تسا ، ناـهج  ناـسنا و  ورملق  ود  رد  اـهدومن  تاـکرح و 

لابند هب  هک  ینادنفسوگ  - 3 دودیم . اهگنسرف  نازیر  قرع  نانز و  سفن  جیوه  هعطقکی  يارب  هک  اونیب  رخ  - 2 دوشیم . تردق  يهتساوخ 
تاـنیقلت و یهیجوت و  ياـهتیبرت  میلعت و  اـب  زومآ  تسد  تاـناویح  - 4 دنودیم . دـنوریم ، اجک  دـننادب  هکنیا  نودـب  همر  شیپ  دنفـسوگ 
رد تردق  يهفـسلف  هک  یتقو  اریز  دینکن ، یقلت  تیرـشب  ملاع  هب  تناها  ار  يدـنب  میـسقت  نیا  دـننکیم ، تکرح  موسر  بادآ و  یگزیگنا 

جنپ هاجنپ و  ابیرقت ، ندرک  دوبان  يارب  تسرپ  تردق  کی  هک  یتقو  درب ! هب  الاب  ییادخ  دـح  ات  ار  دـنمتردق  یلوایکام  لاثما  تارکفت  زرط 
رب ندوب  رتیوق  مکح  هب  ار  دوخ  يهدارا  میراذگن و  مارتحا  تعیبط  نوناق  هب  ام  رگا  دیوگیم و  دوشیم و  فوسلیف  ناسنا  نویلیم 

يادجو لسار ، ياقآ  لاثما  قطنم  هک  یتقو  دیرد . دنهاوخ  هرابود  ار  ام  یـشحو  تاناویح  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور  مینکن  لیمحت  نارگید 
هب دورو  هک  یتسه  يالعا  فدـه  يهرابرد  ار  نادـجو  ياهدایرف  تلاصا  دـنکیم و  یقلت  تاـعامتجا  يهتخاـس  ار  ناـیمدآ  يوج  لاـمک 

اهـشزرا و يهدـننک  وگزاب  مه  تاناویح  عون  راـهچ  هب  اـهناسنا  میـسقت  هک  تسا  یعیبط  دـهدیم ، هولج  كوکـشم  تسا  یبوبر  يهبذاـج 
ناربخیب ناسنا  زا  تسد  رد  ار  تردـق  یعیبط  نایرج  هک  امـش  دیـسرپ  لسار  ياقآ  زا  تسیابیم  تشگ . دـهاوخ  یقلت  ناـیمدآ  تیـصخش 

نیا القا  دوخ  یفرطیب  ظفح  يارب  انمـض ، دـینکیم ، ریـسفت  یگداس  نیا  اـب  دـنوشیم ، هدـیمان  دـنمتردق  یناوتاـن  نیع  رد  هک  يرـشب  دـض 
دشر ناسنا  اهنویلیم  كرحت  لماع  هک  تسا  تیلاعف  لوغشم  يرشب  یگدنز  خیرات  رد  مه  يرگید  تردق  هک  دینک  دزشوگ  مه  ار  تقیقح 
نیرب دهعت  ساسحا  اب  ار  دوخ  یگدنز  هک  دهدیم  ناشن  ار  اهناسنا  زا  يرگید  مسق  تردق ، نیا  نایرج  دـشابیم . تیناسنا  ریـسم  رد  هتفای 

تلآ ناونعب  امئاد ، هک  ار  هاگآان  تردـق  نآ  میناوتبات  ام  دـننکیم و  يرپس  ناشهعماج  دوخ و  لوقعم  تایح  لـماوع  ربارب  رد  تیلوئـسم  و 
شیپ نادنفـسوگ  ورهلابند و  نادنفـسوگ  زومآ و  تسد  تاناویح  رخ و  كوخ و  ناویح  عون  راهچ  هب  اهناسنا  میـسقت  نادنمتردق و  تسد 

یم راکب  همر 
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یعیسو رایسب  موهفم  هک  ار  تردق  میهدب . رارق  يرادربهرهب  دروم  هیفصت و  لوقعم  تایح  ندروآ  دوجوب  رد  ناگتفای  دشر  تردق  اب  دور ،
نیا رد  يدیدرت  چـیه  نآ ، فلتخم  لاکـشا  رد  ینوگرگد  تکرح و  لماع  زا  تسا  ترابع  تردـق  هک  درک  فیرعت  نینچ  ناوتیم  دراد ،

یعیبط يهدـننادرگ  تفگ : ناوتیم  عیـسو  هاگدـید  زا  تسا و  ناسنا  ناهج و  ورملق  رد  یتسه  ناهج  تاـیعقاو  زا  یکی  تردـق  هک  تسین 
، ترورض يالعا  دح  رد  تسا  یتیعقاو  نآ ، تیوه  هب  رظناب  و  اتاذ .، تردق  نیاربانب ، تسنآ . نوگانوگ  لاکشا  رد  تردق  ناهج ، ناسنا و 

هکلب دـنکیمن ، یئارآ  فص  قح  ربارب  رد  اهنت  هن  اـنعم  نیا  هب  تردـق  ناـسنا ، یتسه و  ناـهج  ياـهینوگرگد  لوحت و  نتخادـنا  هارب  يارب 
رظن رد  ناسنا  اب  طابترا  لاح  رد  دوشیم  هدـیمان  تردـق  هک  ار  قح  تمظع  اب  قادـصم  نیمه  رگا  تسا . قح  زا  یتمظع  اب  قادـصم  دوخ 

رب هدـنزاس  لماع  تروصب  ای  تردـق  هک  تسا  تروص  نیا  رد  میئاـمن ، روظنم  تسا ، هدروآ  تسدـب  یتردـق  هک  ار  ناـسنا  ینعی  میریگب ،
تروص نیا  رد  و  دـیآیم ، رد  رگناریو  لـماع  تروصب  اـی  دزاـسیم و  مسجم  يرـشب  یگدـنز  زا  ینیعم  ياـهدومن  رد  ار  قـح  دـیآیم و 

ار نآ  ناوریپ  تیـصخش  قح و  دوخ  هکنیا  هن  دیامن ، رانکرب  یتسه  ناهج  یکیزیف  ياهدومن  ورملق  زا  ارنآ  ناوریپ  قح و  نایماح  دـناوتیم 
ان تسکش و  اب 

ءوس دروم  تسا ، اهیگدـنزاس  لـماع  نیرتیلاـع  هک  ار  تردـق  یتـح  قح ، زا  اـهناسنا  فارحنا  هک  ماـگنه  نآ  رد  و  دزاـسب . هجاوم  يدوـب 
. دهدیم رارق  قح  يورایور  ارنآ  دیامنیم و  تشز  دیلپ و  تایح ، هصرع  رد  ارنآ  ترورض  تردق و  یعقاو  تیوه  دهدیم ، رارق  هدافتـسا 

یب زا  یـشان  رگا  دزاسیم ، دراو  اهناسنا  تایح  رب  بیـسآ  یناـسنا ، فعـض  تیعقوم  تعیبط و  لـماوع  يهلیـسوب  تردـق  هک  عقوم  نآ  رد 
تاـیح هچرگا  تسا ، هتفرگ  تروص  تعیبط  ملاـع  رد  هک  تسا  یعیبط  ناـیرج  کـی  دـشابن ، اـهناسنا  دوخ  ياـهیراک  هحماـسم  یتواـفت و 
تعیبط رد  ینوناق  نایرج  تایح  رب  هاگآان  دـنکیم ، یقلت  دـیلپ  تشز و  ار  تردـق  روبزم ، لـمع  يهراـبرد  تواـضق  رد  اـهناسنا  يروحم 

هک یناشفـشتآ  هوک  کی  لاثم : ناونعب  تسا . هداد  ماجنا  ار  شدوخ  راک  تواضق  رد  اهناسنا  يروحم  تاـیح  هب : یهاـگآ  نودـب  هک  تسا 
هب یعیبط  ربج  روطب  هک  هاگآان  تسا  یتردق  هکلب  بوخ ، هن  تسا و  دـب  هن  دـنرادن ، ار  شندرک  راهم  ییاناوت  نآ  يهنماد  رد  نکاس  مدرم 

تاـکرح و يهمه  ندوـب  یـساسا  لـماع  هاگدـید  زا  هک  تسا  هاـگآان  تیعقاو  نآ  تردـق  تسا . هدروآ  راـب  هب  يرگناریو  هداـتفا  تیلاـعف 
تمواقم هاگآان  روطب  تردـق  هک  ماگنه  نآ  رد  اریز  دروخیم . تسکـش  هن  دوشیم و  زوریپ  هن  اذـل  تسا ، قح  زا  یقادـصم  اهینوگرگد ،

کشیم مهرد  ار  يدوجوم 
هب ار  تردـق  هک  تسا  ناسنا  نیا  هکلب  دـیامن . یقلت  يزوریپ  ارنآ  ات  دزاسیمن ، نادـنخ  داش و  ارنآ  لباقم  دوجوم  نتـسکش  ساـسحا  دـن ،
زا تیمورحم  يزوریپ و  ار  دوخ  ياههتـساوخ  هب  ندیـسر  دریگیم و  يزاب  هب  مه  ار  دوخ  تیدوجوم  ناسنا  نیمه  هکنانچ  دریگیم ، يزاب 

تـسرپ تردـق  کی  تارابع  رد  تردـق  زا  يرادربهرهب  رد  ار  ناسنا  تقامح  ندرک  دودـحمان  دـیناوتیم  امـش  دـنادیم . تسکـش  ار  نآ 
هـشبح گنج  رد  نالخ  ناونعب  هک  نامز  نآ  رد  ار  ینیلوسوم  راتفگ  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  لاثم  ناونعب  دـیوگیم : لسار  دـیئامرف . هعلاطم 

عرازم و میدـناشک ، قیرح  هب  دوب ، هدـش  هدـناشوپ  زبسرـس  ياهلگنج  زا  هک  ار  اههپت  ام  دینـش : گـنج  يهراـبرد  هدومن ، تکرـش  اـصخش ،
رجفنم نیمز  اب  تباصا  درجم  هب  اهبمب  درکیم …  مرگرـس  رایـسب  ار  ام  دوب ، هدـننک  هارمگ  هک  لاح  نیع  رد  نتخوس  ماگنه  هب  اههدـکهد 

مراد دای  هب  ایادخ  دندرکیم …  نتخوس  هب  عورش  کشخ  ياهفلع  هلصافالب  دشیم و  دنلب  اهنآ  زا  یمیظع  ياههلعـش  دیفـس و  دود  هدش ،
روبجم هک  دوب  تهجنآ  زا  نم  یلاحـشوخ  دـش ، یلاخ  بمب  نزاخم  هک  یتقو  دـندرکیم …  رارف  یـساره  باتـش و  هچ  هب  نایاپراهچ  هک 

هک ار  نایموب  زا  ياهبلک  یلاشوپ  فقس  متسناوت  هک  یتقو  دوب  دنیآ  شوخ  یلیخ  دینادیم  منک …  يزادناریت  دوخ  ياهتسد  اب  مدش 
لمع يهدـهاشم  زا  دـعب  هبلک  نینکاس  مهد . رارق  فدـه  دـشیمن ، يریگفدـه  تلوهـس  هب  هدـش و  هطاحا  دـنلب  دـنمونت و  ناتخرد  هوبنا  اب 

هدش هرـصاحم  شتآ  زا  ياهریاد  يهلیـسوب  هکیلاح  رد  یـشبح  رفن  رازهجنپ  دنداد …  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  ناگناوید  دننام  نم ، ینامرهق 
رد مرتحم  يهدـننک  هعلاطم  منکیم  اـضاقت  دوب  هدـش  اـپرب  ینازوس  منهج  هک  اـجنآ  دـندش : هدـنار  شتآ  طـخ  ياـهتنا  هب  اراـبجا ، دـندوب ،

دیناوتیم دروم  نیا  رد  رـصتخم  لیلحت  اب  الاح  دـیامرف . تئارق  رابود  لقادـح  ار  ینیلوسوم  تارابع  نیا  دـشاب ، هک  ینهذ  طیارـش  هنوگره 
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ياهناج نارابمب  اضف و  رد  زاورپ  يارب  ناتـسرامیت  زا  رارف  يارب  دوخ  تردق  زا  یتح  هک  یناور  نارامیب  نیا  زغم  رد  ار  تردق  ندش  خـسم 
مرگرـس ار  اـم  دوـب  هدـننک  هارمگ  هک  لاـح  نیع  رد  نتخوـس  ماـگنه  هـب  اههدـکهد  عرازم و  - 1 دـیامن : تفایرد  دـنکیم  هدافتـسا  نایمدآ 

نیدـب درکیم و  یفخم  ام  زا  ار  هانپیب  رـشب  ءاضعا  رگید  اهبلق و  اههمجمج و  هچرگا  ظیلغ  يداـع و  ياـهدود  اههلعـش و  ینعی  درکیم -
هابت بلاج  لاکشا  زا  هک  تشاد  مه  ار  تیزم  نیا  انمض ، یلو  تخاسیم  مورحم  نامیگدنز !! يهفسلف  فده و  هب  ندیـسر  زا  ار  ام  تهج 

مرگرس و تسا ، هداهن  تعیدوب  نارادناج  ریاس  اهناسنا و  تایح  داوم  اهلگ و  عرازم و  رد  تعیبط  هک  یتردق  ندش 
رظن رد  ار  هتکن  نیا  الوا  دـندرکیم  رارف  یـساره  باتـش و  هچ  هب  نایاپراهچ  هک  مروآیم  داـیب  ایادـخ  - 2 میتـشگیم !! تسم  شوخرس و 

هکنیا دننام  تسا ، هدش  هتفگ  تذل  تدـش  یلاحـشوخ و  يور  زا  سپ  شیپ و  تالمج  هب  رظن  اب  هلمج  نیا  رد  ایادـخ  يهملک  هک  میریگب 
يور زا  رایتخا  یب  ناهگان و  تسا ، هداد  تاـجن  یمتح  گرم  زا  ار  راـمیب  هداد و  ماـجنا  هک  یـششوک  شـالت و  يهجیتن  رد  راتـسرپ  کـی 

، هدرک هولج  یناور  رامیب  نیا  زغم  رد  هک  تسا  هدوب  ییادخ  مادک  نیا  ادـنوادخ ، دـیامن ! يراج  نابز  رب  ار  ایادـخ  هملک  دایز  یلاحـشوخ 
زا عافد  يارب  نارادناج  ساره  تشحو و  هک  تسا  هدومن  میلعت  راصعا  نورق و  راکبان  نیا  رب  ار  ییادخ  دض  یناسنا و  دـض  روتـسد  نینچ 

ار وا  دزاسب و  زیربل  طاشن  تذل و  اب  ار  وا  یناور  حوطس  رـساترس  تسا ، یکاخ  يهرک  رد  یهلا  تیـشم  تایلجت  زا  ياهنومن  هک  دوخ  ناج 
دوجوب لماکت  يارب  ار  تقلخ  هک  ار  گرزب  دنوادخ  نورق  درخبان  نیا  هک  دـیراد  غارـس  نیا  زا  رتالاب  یتیانج  ایآ  دزادـنایب ؟ ادـخ  نآ  دایب 
بیترت نیا  هب  دروایب و  دایب  اهناسنا  ندنازوس  تیعقوم  رد  تسا ، هتخاس  باریس  تبحم  تایح  بآ  اب  ار  اهناسنا  یناور  حوطس  مه  هدروآ و 

اگیب موزل  يارب  دزاسب و  هناگیب  ادخ  زا  ار  نانآ  دیادزب و  اهناسنا  حور  زا  ار  تایح  يهدننیرفآ  يادخ  تبحم 
اب مدـش  روبجم  هک  دوب  تهج  نآ  زا  نم  یلاحـشوخ  دـش ، یلاـخ  بمب  نزاـخم  هک  یتقو  - 3 دروایب !؟ دوجوب  یبتکم  لـیلد  ادـخ  زا  یگن 
هچ نانآ  ياهناج  يدوبان  يارب  نایمدآ  يهنیس  يهسفق  همجمج و  اب  میقتسم  یئورایور  دینادیمن  امش  يرآ  منک  يزادناریت  دوخ  ياهتـسد 
ناج زیرگ  دبلاک و  صاخ  بیکرت  ندـش  لتخم  هک  تسا  نیا  دوشیم ، بکترم  رازراک  نیا  رد  تعیبط  هک  یهابتـشا  طبخ و  دراد ! یتذـل 

رایسب شالت  ناج و  ندیچیپ  مهب  ياشامت  زا  یتدم  ینیلوسوم  لاثما  دراذگیمن  دبلاک ، نآ  زا  رون  تعرس  زا  شیب  یباتش  اب  و  اروف ، یمدآ 
رد حالـس  ندرب  راکب  ترورـض  زا  هک  دهدیم  ناشن  ترابع  نیا  رد  ینیلوسوم  یناور  عضو  دربب !! تذل  ندب  زا  ناج  زاورپ  تاظحل  خـلت 

شتآ جاوما  اب  میقتسم  روطب  ار  نایمدآ  دبلاک  سفق  هک  تسا  هدوب  نیا  وا  يدج  يوزرآ  تسا ، هدرکیم  یتحاران  ساسحا  نایمدآ  راتشک 
اب هک  ار  نایموب  زا  ياهبلک  یلاشوپ  متـسناوت  هک  یتقو  دوب  دنیآشوخ  یلیخ  دینادیم  - 4 گنفت !؟ بمب و  اب  هن  دنک  یـشالتم  شزغم  ياز 

لمع يهدهاشم  زا  دـعب  هبلک  نینکاس  مهد . رارق  فدـه  دـشیمن ، يریگ  فدـه  تلوهـس  هب  هدـش و  هطاحا  دـنلب  دـنمونت و  ناتخرد  هوبنا 
اب ینیلوسوم  هک  نیمزرس  نآ  رد  تعیبط  هک  تسنادیم  ینیلوسوم  رگا  دنداد  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  ناگناوید  دننام  نم  ینامرهق 

يور زا  دوخ  شخب  تایح  نیناوق  اـب  ار  ناـتخرد  نآ  دوب ، هدیـسر  ناـنامرهق !! ناـمرهق  ماـقم  هب  ناـیمدآ  ياـهلد  اـهزغم و  ندرک  یـشالتم 
نآ نوخ  تارطق  نیرخآ  نتخیر  زا  تغارف  زا  سپ  اعطق ، دوب ، هدومن  یفخم  ار  نایمدآ  ياههبلک  هتخاس و  دنمورب  دـنلب و  دـمع  یهاگآ و 

هکیلاح رد  یشبح  رفن  رازه  جنپ  - 5 دادیم . شتـسدب  مه  ارنآ  باسح  دینادرگیم و  رب  تعیبط  دوخ  فرطبار  شاهحلـسا  ياههلول  مدرم ،
اجنیا رد  دوب . هدش  اپرب  ینازوس  منهج  هکیئاجنآ  دندش ، هدنار  شتآ  طخ  ياهتنا  هب  ارابجا ، دندوب  هدش  هرصاحم  شتآ  زا  ياهریاد  هلیـسوب 

تکرح هنادازآ  تایح  ورملق  رد  زورید  هک  ییاـهناج  هک  تسا  هدـیدیم  اریز  تسا ! هدـش  یلبق  رظاـنم  زا  رتاـبیز  سپ  ینیلوسوم  هاگدـید 
یمنهج ياههلعــش  ناـیم  هـب  ینامــسج ، شتآ  زا  یهاـگهانپ  ندرک  ادـیپ  يارب  ناـج  رازه  جـنپ  نآ  هاگدـید  نـیا  رد  زورما  دــندرکیم ،

!؟ دـندرکیم رارف  اـجکب  دـندیدیم  ینیلوـسوم  نورد  رد  ار  حور  هدـننک  هاـبت  ياههلعــش  رفن  رازه  جـنپ  نآ  رگا  ادـنوادخ ، دــنزیرگیم .
لقتسم و تردق  ياراد  دنناوتیم  اهناسنا  زا  یهورگ  ای  درف  کی  هکنیا  روصت  قلطم  لقتسم و  تردق  ساسحا  يرامیب  يهرابرد  یحیضوت 

عماج تردق  ای  نم  تردق  هک  ساسحا  نیا  یلب ، دشابیمن ، دنتسم  یحیحص  قطنم  چیه  هب  هک  تسا  هنایماع  روصت  دنشاب ، هدوب  قلطم 
هکلب تسین ، مه  ضحم  ساـسحا  کـی  نیا  تفگ : ناوتیم  یتـح  دـیآیم . دوـجوب  نادـنمتردق  بلغا  رد  تسا ، لقتـسم  قـلطم و  اـم  يه 
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ساـسحا و نینچ  هکنیا  اـب  یلو  تسا . شیوخ  هب  ندوب  قلطم  نیقلت  شراـثآ  زا  یکی  هک  دـشابیم ، یناور  مسجت  ساـسحا و  زا  یطوـلخم 
زا یکی  دوـخ  نـیقلت  میـسجت و  ساـسحا و  نـیا  هـک  دـهدیم  ناـشن  یناوارف  دـهاوش  خـیرات  رـساترس  تـسا ، ساـسایب  ـالماک  یمیـسجت 

یـسررب شیوخ و  تردـق  یبایزرا  قیقد و  يهبـساحم  تردـق  روبزم  ساسحا  هب  هیکت  اریز  تسا ، هدوب  اهتردـق  لاوز  لماوع  نیرتیـساسا 
هکنیا يهفاـضا  هـب  دروآیم . رد  ياـپ  زا  ار  وا  دریگیم و  دـنمتردق  تـسد  زا  ار  لـباقم  فرط  تردـق  نآ و  يراـبجا  يراـیتخا و  لـماوع 
تهج نیمهب  دـشابیم . تایعقاو  ربارب  رد  يو  يرگنایغط  درف و  مروت  مزلتـسم  ءانثتـسا  نودـب  هراومه و  روبزم  نیقلت  میـسجتو و  ساـسحا 

هک تسا  هدومن  ریقحت  خیبوت و  ار  ییاهناسنا  هکلب  تسا  هدومنن  خیبوت  ار  دنمتردق  ریقحت و  ار  تردق  دوخ  زگره  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا 
نا الک  تسا : هتشاذگ  ار  يرگنایغط  يانب  نآ . میسجتو  نیقلت  نتـشیوخ و  رد  قلطم  تردق  ساسحا  اب  ای  هدومن و  هدافتـسا  ءوس  تردق  زا 

هظحالم دنکیم ) يرگنایغط  دنیبب ، زاینیب  ار  دوخ  ناسنا  هکیماگنه  هک  تسا  یعطق  ( ) تسین دـیدرت  لباق   ) ینغتـسا هار  نا  یغطیل  ناسنالا 
وخ هک  دوشیم 

ساسحا و هکنیا  اما  دروآیم . رابب  ار  يرگنایغط  هک  تسا  قلطم  يانغ  تردق و  نتـشاد  ساسحا  هکلب  تسا ، هدشن  ریقحت  تردق  ینغ و  د 
یمدآ دبلاک  ساسح  ءازجا  تسا ، یمدآ  يدام  تیدوجوم  هلمجنآ : زا  دراد ، ینشور  لیالد  تسا ، ساسایب  قلطم  تردق  میسجت  نیقلت و 
مومع زا  ناسنا  یهاگآان  هب  رظناب  تالالتخا  نیا  زورب  لامتحا  تسا ، يرکف  ینامـسج و  يهدـننک  نوگرگد  تالالتخا  ضرعم  رد  اـمئاد ،

ای بسانمان ، ياذغ  کی  ندروخ  اب  هکنانچ  تسا . یقطنم  الماک  ینامـسج ، ياهتیعقوم  فالتخا  شقن  رـضم و  دـیفم و  ياههدـیدپ  داوم و 
، يزغم ياهتیلاعف  رد  تارییغت  نیرتمک  اـب  نینچمه  تسا ، رطخ  ضرعم  رد  ینامـسج  دـبلاک  ندـب ، يداـم  بیکرت  يهدننکـش  ياـهفداصت 

طباور ياهدادـیور  ثداوح و  متـسیس  ندوب  زاب  رگید  فرط  زا  دـنتفایم ، هدـننک  نوگرگد  تارطاخم  رد  یمدآ  لـقعت  هدارا و  تارکفت و 
. دـشابیمن راگزاس  هجو  چـیهب  هعماج  کی  درف و  کی  يارب  صاخ  تیعقوم  يهمادا  ظفح و  اب  رگیدـکی ، اب  اهناسنا  يهمه  للم و  ماوقا و 
ود نیا  هب  رگا  دـشابیم . رتشیب  رثات  ریثات و  عوقو  لامتحا  دـشاب ، رتدـیدش  رتشیپ و  رگیدـکی  اب  اـهناسنا  طـباور  هک  هزادـنا  ره  اـصوصخم ،

دزیریم و مهرد  ار  نوئلپان  تابـساحم  يهمه  نئوژ  بش 17  ناراب  رپ  ربا  هعطق  کی  یتح  هک  مینک ، هفاـضا  مه  ار  تعیبط  لـماع  لـماع ،
سکش

لباقریغ يدرخبان  زا  دـنمتردق ، رد  قلطم  تردـق  میـسجت  نیقلت و  ساـسحا و  هک  دوشیم  تباـث  دـیامنیم ، يزیر  یپ  ولرتاو  رد  ار  وا  ت 
ساسایب لایخ  زج  قلطم  لقتـسم و  تردق  نیاربانب ، درادیم . مالعا  ار  شتردق  لاوز  طوقـس و  زاغآ  هک  دوشیم  یـشان  دـنمتردق  هیجوت 

لماـع نیرتیـساسا  هک  تردـق  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  ثحاـبم  عومجم  هب  رظن  اـب  مالـسا  رد  نآ  ناـیرج  تردـق و  تسین . رگید  يزیچ 
زا ياهنومن  دریگب . رارق  ریقحت  خیبوت و  دروم  دشاب و  دب  دناوتیمن  هجو  چیهب  تسیدنوادخ ، بولطم  هدـنزاس و  ياهینوگرگد  تاکرح و 

اورفغتـسا موق  ای  و  تسا : رارقنیدـب  دوشیم ، رکذـتم  تمعن  لضف و  هوق و  دـننام  فلتخم ، یتاـملک  اـب  ار  تردـق  شزرا  هک  ینآرق  تاـیآ 
زا نم ، موق  يا  تفگ : نینچ  دوه  ترـضح  نیمرجم  اولوتتال  مکتوق و  یلا  هوق  مکدزی  اراردـم و  مکیلع  ءامـسلا  لسری  هیلا  اوبوت  مث  مکبر 

دتـسرفب و ناوارف  امـش  يارب  نامـسآ  زا  ار  دوخ  ياهتمعن  دـنوادخ  دـینک ، تشگزاب  وا  فرطب  سپ  دـییامن ، ترفغم  بلط  ناـتراگدرورپ 
انمرک دقل  و  دیوگیم : نینچ  یناسنا  عون  تشادگرزب  دـیجمت و  رد  دـینادرگن ) رب  وا  زا  يور  هناراکهنگ  و  دـیازفیب ، امـش  يهوق  رب  ياهوق 

كا ار  مدآ  دالوا  ام  ، ) الیضفت انقلخ  نمم  ریثک  یلع  مهانلضف  تابیطلا و  نم  مهانقزر  رحبلا و  ربلا و  یف  مه  انلمح  مدآ و  ینب 
تاقولخم زا  يرایـسب  يهدـع  هب  میداد و  نانآ  هب  يزور  هزیکاپ  ياهاذـغ  زا  میدروآ و  رد  تکرحب  ایرد  یکـشخ و  رد  ار  اهنآ  هدومن  مار 

داوم ندروآ  تسدـب  ییاناوت  اهایرد و  اهیکـشخ و  رد  شـالت  تکرح و  هک  ار  تردـق  يهولج  ود  شزرا  هیآ  نیا  رد  میداد ) يرترب  دوخ 
رگید رب  یمدآ  يرترب  تادوـجوم  رگید  هب  ار  ناـسنا  هک  تلیـضف  ناوـنعب  ار  یموـمع  روـطب  تردـق  سپـس  هدـش  رکذـتم  تـسا  تـشیعم 

هاوخ ینالـضع و  تردق  هاوخ  تسا ، تردـق  یقطنم  نتخادـنا  راکب  يهجیتن  ای  تسیدادادـخ و  تردـق  زا  یلوصحم  ای  تسا ، تادوجوم 
یلع انمعنا  اذا  و  هلمجنآ : زا  تسا  هدـمآ  نآرق  زا  ددـعتم  دراوم  رد  تمعن  يهملک  اـب  تردـق  هب  طوبرم  تاـیآ  یناور . يزغم و  ياهتردـق 
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رود قح  زا  ار  دوخ  هدومن و  ضارعا  قـح ) زا  ، ) میداد یتـمعن  ناـسنا  رب  هکیماـگنه  و   ) اـسوی رـشلا  هسم  اذا  هبناـجب و  اـنو  ضرعا  ناـسنالا 
راـکب ناـیمدآ  يارب  اهتیدـیفمو  ترورـض  هار  رد  هک  ییاـهتمعن  يهمه  دوـشیم ) سویاـم  دـسر ، وا  هب  يراوگاـن  هکیماـگنه  و  دزاـسیم ،
نکلو هنتف  یه  لب  ملع  یلع  هتیتوا  امنا  لاق  انم  همعن  هانلوخ  اذا  مث  اناعد  رـض  ناسنالا  سم  اذاف  دنـشابیم . تردق  زا  ییاهدومن  دـنوریم ،
معن نیا  دیوگیم : میداد ، وا  هب  دوخ  زا  یتمعن  هکیماگنه  سپس  دناوخیم ، ار  ام  دیسر  ناسنا  رب  يررض  هکیماگنه  و   ) نوملعیال مهرثکا 
ناـنآ رثـکا  یلو  تسا ، شیاـمزآ  يهلیـسو  تمعن  نـیا  هـکلب  دـنادیمن ) ناـسنا  نـیا  ، ) تـسا هدـش  هداد  نـم  هـب  مراد  هـک  یملع  يور  ت 

ياههولج يهمه  رد  تردق  هک  تسنیا  يدنوادخ  روتسد  دیمهف ، ناوتیم  قوف  تایآ  نیماضمب  هجوت  اب  ار  تردق  نایرج  زرط  دننادیمن )
لوصا و يهلیـسوب  هک  تسیاهدولآ  تیعقاو  کی  تردق  هک  ینعم  نیا  هب  هن  دوش ، هیفـصت  یمالـسا  يهیلاع  نیناوق  لوصا و  يهلیـسوب  نآ ،
دنوش و هیفصت  دیاب  تردق ، ياهرطخ  هب  رظن  اب  دنریگیم ، تسدب  ار  تردق  ياهدومن  عاونا و  هک  یئاهناسنا  هکلب  دوشیم ، هیفصت  نیناوق 

دمحب حبـسف  اجاوفا  هللا  نید  یف  نولخدی  سانلا  تیار  حتفلا و  هللارـصن و  ءاج  اذا  دـیوگیم : هک  یتایآ  دـنیامن . هدافتـسا  تردـق  زا  هاگنآ 
مالـسا نید  هب  جوف  جوف  اـهناسنا  هک  يدـید  يدـش و  لـئان  يزوریپ  يدـنوادخ و  يراـی  هب  هکیماـگنه   ) اـناوت ناـک  هنا  هرفغتـسا  کـبر و 

اب تسا .) وا  يوسب  تشگزاب  هبوت و  يهدنریذپ  وا  اعطق ، امن ، ترفغم  بلط  وا  زا  شابوگ و  حیبست  تراگدورپ  شیاتس  هب  سپ  دنورگیم ،
حـیبست و یناور  تیلاـعف  رارمتـسا  تسا ، هدیـسر  يزوریپ  تردـق و  هب  هک  دـهدیم  یناـسنا  یحور  يهیفـصت  هب  روتـسد  لـماک  تـحارص 

نیا ریغ  رد  دشابیم و  يزوریپ  تردق و  زا  يرادربهرهب  يارب  حور  يهیفصت  رصحنم  لماع  هک  تسا  وا  يوسب  تشگزاب  موزل  ساسحا 
دهاوخ هارب  شزرا ، اب  تایعقاو  هنوگره  نتخادنا  شزرا  زا  نوناق و  ندرک  لامیاپ  نتخابدوخ و  يرگنایغط و  هب  تردـق  يهلیـسوب  تروص 

هللا و ندرت  نتنک  نا  و  الیمج :، احارـس ، نکحرـسا  نکعتما و  نیلاعتف  اهتنیزو  ایندلا  هایحلا  ندرت  نتنک  نا  کجاوزال  لق  یبنلا  اهیا  ای  داتفا .
ار نآ  تنیز  يویند و  یناگدـنز  رگا  وگب ، دوخ  نانز  هب  ربمایپ ، يا  امیظع و  ارجا  نکنم  تانـسحملل  دـعا  هللا  ناـف  هرخـالا  رادـلا  هلوسر و 

دنوادخ دیهاوخیم ، ار  ترخآ  يارس  وا و  لوسر  ادخ و  رگا  مزاسب و  اهر  ار  امش  وکین  بیترت  اب  مهدب و  ار  امـش  قح  دیئایب  دیهاوخیم ،
حرطم تمعن  ناونعب  ار  تازایتما  اهتردق و  هک  یتایآ  روبزم و  يهیآ  ود  هب  رظن  اب  تسا ) هدرک  هدامآ  یگرزب  شاداپ  امش  زا  ناراکوکین  هب 
دیجم نآرق  رد  هک  یتایآ  دهدیم . رارق  روتسد  دروم  تردق ، زا  يرادربهرهب  هب  یگدامآ  يارب  زا  ار  اهناسنا  نورد  يهیفصت  موزل  دنکیم ،

هنع ناک  کئلوا  لک  دايوفلا  رصبلا و  عمسلا و  نا  دننام : تسا ، ددعتم  دسانشیم ، لوئـسم  تردق  يهیلوا  لیاسو  يهرابرد  ار  ناسنا  یتح 
لیاسو و يهمه  زا  تیلوئـسم  تاـبثا  يارب  لـیلد  نیرتهب  دنـشابیم ) تیلوئـسم  دروم  اـهنیا  يهمه  بلق ، مشچ و  شوگ و  اـعطق ،  ) الوئـسم

هدمآ ءابس  يهروس  رد  هکنانچ  دشابیم  ءابس  موق  ناتساد  تردق  ياهدومن 
هاـبت هک  دراد  دوجو  تاـیآ  زا  رگید  یهورگ  دـندرکن ، هنادـنمدرخ  يهدافتـسا  دـنوادخ  ياـهتمعن  تردـق و  زا  هک  دوب  نیمه  يارب  تسا ،

فرت و لولعم  ار  یعماوج  يدوبان  كاله و  هک  تسا  یتایآ  هلمجنآ  زا  دننکیم . موکحم  تدشب  ار  یماقم  تردق  یلام و  تردق  نتخاس 
و  ) سانلا ءائر  ارطب و  مهراید  نم  اوجرخ  نیذـلاک  اونوکتالو  دـننام : دـیامنیم . دزـشوگ  یماقم ) یلام و  ياهتردـق  رد  یگماکدوخ   ) رطب

انکلها مک  و  دنتفر ) نوریب  دوخ  ياهنطو  زا  مدرم ، يارب  یئامندوخ  یگماکدوخ و  یتسرپ و  ماقم  يارب  دوخ  ياهنطو  زا  هکنانآ  زا  دیـشابن 
هکیماـگنه هعقاو  يهروس  رد  میتخاـس ) ناـشدوبان  دـندرک ، یگماـکدوخ  تشیعم  رد  هک  ار  یعماوج  اـسب  هچ  و   ) اهتـشیعم ترطب  هیرق  نم 

مهنا دیوگیم : دنکیم و  دزشوگ  فرت  ار  كاندرد  باذع  نآ  قاقحتسا  تلع  دوشیم ، رکذتم  شلاکشا  نیرتدیدش  رد  ار  خزود  باذع 
اب هک  یتایآ  دـناهدوب  یلام ) تردـق  زا  هدافتـسا  رد  ناگماکدوخ   ) نیفرتم يویند  یگدـنز  رد  نیا  زا  شیپ  نانآ   ) نیفرتم کلذ  لبق  اوناـک 

یهاگآ نودب  تردق  ندرک  مار  هک  تسا  ملـسم  تسا و  ناوارف  دهدیم  یلام  یماقم و  ياهتردـق  ندرک  مار  هب  روتـسد  نوگانوگ  تانایب 
نانآ رایتخا  رد  تردق  يارجا  لیاسو  هک  یناسک  یقالخا  یناور و  يهیفـصت  نودب  نینچ  مه  تردق و  دربراک  شزرا و  تیوه و  هب  مدرم 

رارق
هب قشع  اـب  ناـیمدآ ، ياـهناج  رب  طلـست  قـشع  هک  درک  تاـبثا  رگهطلـس  ناتـسرپ  تردـق  يارب  ناوـتیم  اـیآ  تسا  ریذـپانناکما  دریگیم 
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اهرهز دننکیم  يدوجس  مدرم  ار  هکره  دیوگیم : هک  دیاهدینش  نیدلالالج  انالوم  ار  تیب  نیا  ایآ  تسا ؟ يواسم  رهز  يهلایپ  ندیشکرس 
ندمت زا  ار  رگراعتـسا  دوخ  روطچ  رامعتـسا  هک  دید  دـیاب  تسخن  دـیاهدناوخ  رز  هس  هما  زا  ار  ریز  تارابع  نیا  ایآ  دـننکآیم  وا  ناج  رد 

کی ریـسفت  يداژن و  ترفن  تنوـشخ و  عـمط ، یناـهن : زیارغ  يهمه  دربیم . سپاو  دـنکیم و  ناوـیح  هملک  قـیقد  ياـنعم  هب  ار  وا  يرب و 
رد ددرگیم و  خاروس  یمـشچ  ای  دوشیم ، دیرب  يرـس  مانتیو  رد  هک  تقو  ره  هک  داد  ناشن  دیاب  دنکیم . رادیب  وا  رد  ار  یقالخا  يهبناج 

کی هـک  تـقو  ره  دــنیوگیمن ، يزیچ  هـسنارف  رد  دــننکیم و  سوماــنیب  ار  ياهـچب  رتــخد  تـقو  ره  دــننکیم ، لــمحت  ارنآ  هــسنارف 
کی دـنکیم ، ییامندوخ  دـق  مامت  ندـمت  يهبرجت  کی  دـننکیم ، در  یلیبس  ریز  ارنآ  هسنارف  رد  دـنهدیم و  هجنکـش  ار  يراکـساگادام 

لمحت ياهیـشکرگشل  مامت  هدـش و  هتفگ  ياهغورد  مامت  هتـسکش و  ياهنامیپ  نیا  مامت  رخآ  رد  و  دوشیم . ماـجنا  یناـهج  ییارگ  سپاو 
دمآ شوج  هب  يداژن  رورغ  نیا  ياهتنا  رد  هدید ، هجنکش  ناتسرپ  نهیم  مامت  هدش ، یسرپزاب  هدش و  ریجنز  ناریسا  مامت  هدش و 

يوس هب  نیقی ، روطب  اما  هتسهآ ، يوحن  هب  ار  اپورا  يهراق  دوشیم و  هتخیر  اپورا  ياهگر  هب  هک  تسا  رهز  هدننز ، قوذ  وت  ییاتسدوخ  ه و 
یتیعقاو تسین . یلایخ  یقوذ و  يرعـش  نیدلالالج  انالوم  تیب  هکنانچ  تسین ، يرعـش  میهافم  هدع  کی  تالمج  هنوگنیا  دناریم . شحوت 

کیرحت اب  هک  ياهعماج  داژن و  نآ  مدرم  هک  تسا  ملسم  اریز  دنکیم ، تابثا  ارنآ  هبرجت  لباق  قیاقح  هب  دنتـسم  یلقع  لالدتـسا  هک  تسا 
دوخ تردق  يهعـسوت  يارب  مه  ار  داژن  هب  هقالع  یتح  هک  ناهاوخدوخ  نآ  يهنارهام  تانیقلت  اب  دنتفایم و  هارب  رگهطلـس  ناتـسرپ  تردـق 

ار دوخ  دـح  نآ  ات  دـنناوتیمن  مدرم  نآ  يهمه  دـنزاتیم ، فیعـض  عماوج  ناناوتان و  رب  هدـش  تسد  تلآ  دـنهدیم ، رارق  هدافتـسا  دروم 
دننام هک  دنزاسیم  ناشدوبان  دنروآیم و  رد  ياپ  زا  ار  ییاهناسنا  هک  دنمهفن  دنهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  روعش  كرد و  يهمه  هک  دنزابب 

هس رب  مدرم  نیا  یلک  روطب  دنشچیم . ار  یگدنز  یهابت  ینامـسج و  دازآ  يداصتقا و  راشف  یگدرب و  ربج  یخلت  دنراد و  ناج  نانآ  دوخ 
يارب یلاجم  هک  دـندرگیم  يرگهطلـس  یهاوخدوخ و  يهداب  تسم  ناـنچ  ناشزاتـشیپ  دوخ  دـننام  مکی - هورگ  دـنوشیم : میـسقت  هورگ 

دننام پ هورگ  نیا  دسریم  رظنب  دننکیمن . ادیپ  وا ، هب  هیبش  یناسنا  یناونع  هب  دوخ  زج  يهرابرد  رکفت 
ام رگا  دنکیم و  ءاضتقا  نینچ  طیارـش  دننام  یتالمج  اب  دننارذگیم و  توکـس  اب  ار  نایرج  مود - هورگ  دنـشابیم . تیلقا  رد  ناشزاتـشی 

ياضر دنوشیم و  عناق  دنهدیم و  بیرف  ار  دوخ  دنروآیم  رد  ياپ  زا  ار  ام  نانآ  هک  دیـسریم  ارف  يزور  میدروآیمن  رد  ياپ  زا  ار  اهنآ 
هک ییاهناسنا  ندرک  طقاس  راتـشک و  ندیـشک و  ریجنزب  همهنآ  ریـسفت  زا  موس - هورگ  دـننکیم . یگدـنز  دـنهدیم و  نایرج  هب  هنامحریب 

مکی و هورگ  ود  زا  رتهتفای  دشر  رتفیرـش و  هورگ  نیا  دنبیرفب . ار  دوخ  لقع  نادـجو و  دـنناوتیمن  هدـنام و  زجاع  دنـشابیم ، نانآ  عونمه 
یلو دنیامن . ینلع  ار  دوخ  ضارتعا  هدومن و  دنلبرس  رگهطلـس  نازاتـشیپ  تردق  شهاک  دعاسم و  یطیارـش  رد  دنناوتیم  دنـشابیم و  مود 
عون ره  ناکما  ددرگیم و  فرحنم  اهناسنا  يهرابرد  نازاتشیپ ، يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  ریثات  تحت  تهجب  مود  مکی و  هورگ  ود  تارکفت 
یلک نوناق  ناونعب  دناوتیم  نانآ  نهذ  رد  روبزم  فرصت  هطلس و  زیوجت  دیامنیم . زیوجت  رگید  ناسنا  يهرابرد  ار  ناسنا  فرصت  هطلس و 

زا نازاتشیپ  دوخ  هک  تسا  رهز  هلایپ  نامه  نیا  مهدزناش . یئولرس  رب  هک  دنزاتیم  ینیلوسوم  رسرب  هنوگنامه  مدرم  دوخ  دوشیم . هتفریذپ 
یم روبحم  هتخاس و  دوخ ، ربارب  رد  اهناسنا  ندروآ  رد  ونازب  تردق و  هب  قشع  يهدام 

دوخ مروت  لکش  رد  دنزیریم ، دوخ  يولگ  رد  ءانثتسا  نودب  تسرپ  تردق  نازانشیپ  هک  رهز  زا  يرگید  هلایپ  دنشکبرس . ار  نآ  هک  دنوش 
تسین و باـنتجا  لـباق  هجو  چـیهب  رهز  نیا  ندـیماشآ  دوـشیم . رهاـظ  ددرگیم ، یهتنم  ناـشیناور  ندـش  خـسم  هـب  هـک  ناـنآ  یناوـیح 

اهناسنا رگید  يدوبان  ياهب  هب  هک  دوخ  يهعماج  رب  شیاسآ  هافر و  داجیا  يداژن و  تامدخ  اب  هن  رگهطلس  نادنمتردق  نیا  ناج  تیمومسم 
نیا تسخن  اهتحاقو  قوف  یتحاقو  اهیرگمتـس ، قوف  یمتـس  يرلتیه . یلوایکام و  ياهیفاب  هفـسلف  اب  هن  دباییم و  فیفخت  دـیآیم ، تسدـب 

، دنـشابیم یتلادع  یب  ناینابرق  هک  ار  یناسک  هک  تسنآ  يرگمتـس  ياهدامن  نیرتهدنهد  ناکت  زا  یکی  دـیئامرف : هعلاطم  اقیقد ، ار  ترابع 
رظن زا  مه  ار  ریز  تیب  ود  نیا  دـنهد !! رارق  شتـسرپ  دروم  نامرهق  ناونعب  دـننکیم  يراتفردـب  نانآ  اب  هک  یناسک  اب  اـت  دـنزاسیم  روبجم 

نم دـیرخ و  مچیه  هب  هک  رگن  میردـقیب  يوـلوم  تسرپ  ملاـظ  شک  موـلظم  يهماـع  تـسج  دواد  يوـس  ناـسگس  نـیمک  زا  دـینارذگب :
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اهباـتک رد  میونــشیم و  مـینیبیم و  هـک  تـسا  نآ  زا  رتكاـندرد  یلیخ  يرــشب  ياـهیناوتان  يرآ  ار ! شیوـخ  رادـیرخ  زوـنه  ماهدـنمرش 
هعماج ره  رد  خیرات  هاگرذگ  رد  هک  تسا  یکاندرد  نایرج  نادنمتردق ، ربارب  رد  تایح  قوقح  نداد  تسد  زا  میناوخیم .

تیـشم هاگهولج  هک  نایمدآ  ياهناج  ندرک  ورد  زا  یـشان  هک  درد  نیا  ساسحا  تسا . هتـشاد  دوجو  نوگانوگ  لاکـشا  اب  شیب  مک و  يا 
هتشادرب و تسد  دوخ  تیدوجوم  زا  درد  نیا  نتخاس  یفتنم  هار  رد  هدیشک  هنابز  مدآ  دالوا  ناکاپ  نورد  رد  هراومه  دنشابیم ، يدنوادخ 

ناربمایپ يهمه  هک  تسا  تردـق  کی  نیا  دـناهتخاس . نشور  ار  اهناسنا  تاـیح  ریـسم  بوذ و  ار  دوخ  یعیبط  یتسه  نازورف ، عمـش  دـننام 
تشذگ و چیه  زا  نآ  نتخاس  عفترم  هار  رد  لوقعم  تایح  رد  یگدنز  يارب  دـیما  ناگدـنروآ  دوجوب  تسرپ و  تقیقح  نازاتـشیپ  یهلا و 

نیرتدب شندوب  كاندرد  هفاضاب  هک  دوشیم  هدید  يرـشب  خیرات  رد  تردق  نیا  لباقم  رد  یناوتان  کی  اما  دناهدومنن . هقیاضم  يراکادـف 
یهابت و نآ  زا  تسترابع  یناوتان  نآ  دوشیمن و  هدید  ناراوناج  نیرتيذوم  نیرتهدنرد و  ورملق  رد  هک  دراد  رب  رد  ار  ییاوسر  تحاقو و 

شزرا دـننام  زین  ار  نارگید  تایح  شزرا  یمرـشیب  نآ  هک  دـنروآیم  دوجوب  دوخ  ناگدروخ  تسکـش  رد  نادـنمتردق  هک  یحور  داـسف 
یهلا غورف  زا  رپ  نآ  يهدهاشم  تلادع و  دای  اب  ناشنورد  قامعا  هک  ار  ییاهناسنا  انالوم : لوقب  بیترت  نیدـب  و  دـنربب !! نیب  زا  دوخ  تایح 

هب مادقا  دوخ  هکیمادام  یناسنا  چیه  هک  میاهدرک  دزشوگ  اهراب  ار  تقیقح  نیا  دنیامن !! ارگ  تملظ  تسرپ و  ملاظ  دوشیم ،
تسیاهعونمم يهقطنم  نآ  یناسنا  تیـصخش  يهقطنم  اریز  دزاسب ، هجاوم  تسکـش  اب  ار  وا  دناوتیمن  یتردق  چیه  دیامنن ، دوخ  نتـسکش 

، ددرگ هدـنز  دوش و  هتـشک  راب  نارازه  ناـسنا  زا  درف  کـی  رگا  دنکـشب . دـنک و  زاـب  ار  هقطنم  نآ  دـناوتیمن  ناـسنا  دوخ  ادـخ و  زج  هک 
سفق ءازجا  راـب  نارازه  هک  تسا  هدوبن  نیا  زج  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  وا  يهراـبرد  هک  يراـک  تسا ، هدـشن  هتـشک  وا  تیـصخش  هکیماداـم 
ربخیب ادـخ  زا  نادـنمتردق  هک  ماگنه  نآ  رد  یلو  دـناهدرک . شکوک  هدـش و  بیکرت  رگید  راب  دـناهدرک و  زاب  تعاس  دـننام  ار  شدـبلاک 

نانامرهق و نانآ  ناگدندروآ  رد  ياپ  زا  نارگمتـس و  هک  دـننکیم  هدنـشک  رهز  نیا  شریذـپ  هدامآ  ار  ناگدیدمتـس  نورد  ناسنا ، دـضو 
يارب ار  ناگدیدمتـس  دوخ  نارگمتـس  نیا  لاحنیا  رد  دنـشاب . رازگـساپس  دـننک و  ءافیا  ار  نانآ  ینامرهق  قح  دـیاب  هک  دنتـسه  یناراکبلط 

. دنیامنیم دوخ  تیصخش  يهعونمم  يهقطنم  دراو  تسدب  ریشمش  ار  نانآ  دوخ  دننکیم و  مادختـسا  ناشتیـصخش  يهقطنم  ندرک  ناریو 
يوق ره  شراعـش  هک  اهناسنا  یعیبط  خیرات  رد  دیناوتیم  مه  ار  یمرـشیب  تحاقو و  نیا  ایآ  دنزاسیم ! دوخ  لتاق  ار  نانآ  رگید  ترابعب  ای 

یعیبط خیرات  دیهدیم  هزاجا  ایآ  دوخ ، ياجب  هک  اهناسنا  یناسنا  خیرات  زگره : هن  دیناجنگب !؟ تسا  درم  سپس  تشگ و  فیعض  لوا 
یعیبط خـیرات  رد  هکیتروص  رد  دریذـپب ! دـنک و  ءاضما  ار  يراکهبت  نیا  دـناهتفرگ ، رارق  لـماکت  ریـسم  رد  ناـنآ  هک  اـعدا  نیا  اـب  اـهناسنا 

هفـسلف و مانب  هک  دـنهدب  دـیاب  اهیلوایکام  اهسباه و  ساموت  ار  لـئاسم  نیا  خـساپ  دوشیمن !!؟ هدـهاشم  یتحاـقو  نینچ  رگید  تاـناویح 
ار ناـنآ  خـیرات  هـک  دنتـشاد  مـه  يرازگـساپس  ینادردـق و  ياـضاقت  مدرم  نـیا  زا  دـنتخیر و  مدرم  ياـهزغم  رد  اـهرهز  یـسانش ، ناـسنا 
ربخیب و ادخ  زا  ناروناج  نآ  هک  دیراد  ییاناوت  رادقم  نیا  ناناوتان ، يا  امش  اما  دنتشگ ! كاخ  ریز  یهار  سپـس  هدومن  لدبم  هاگراتـشکب 

يهرابرد هک  یعقاو  یـشکدوخ  يهفاضا  هب  نارگمتـس  ندیمان  نامرهق  اب  هک  دینادیم  ایآ  دیتسرپن . ار  نانآ  دیمانن و  نامرهق  ار  ناسنا  دـض 
نتخاس ناریو  هب  هزاجا  اب  هک  امـش  دیزاسیم ؟ رتهدنرب  ار  ناشریـشمش  دـیهدیم و  تئرج  اهناسنا  تایح  نانمـشد  هب  دـیرادیم ، اور  دوخ 

. دیـشابیم زین  نارگید  ياهناج  کلام  هک  دـیربم  نامگ  زگره  دـینادیم ، نتـشیوخ  قلطم  کلام  ار  دوخ  تیـصخش ، دورولاعونمم  هقطنم 
لدبم هعجاف  هب  ار  یناسنا  خیرات  اهنانر  اهیلوایکام و  هفـسلف  دنکیم  تبث  كاندرد  ار  یناسنا  خـیرات  اهنورن ، اهالیتآ و  ینیع  لمع  رگا 

همه ن یهاوخدوخ ، ياهیتسمدب  يهجیتن  رد  هماکدوخ  نارگهطلس  هک  تسین  يدرت  ياج  نیا  دزاسیم 
همه هک  اریز  دنشاب . هتشادن  غارس  ار  دوخ  زج  يدوجوم  یتسه  يهنهپ  رد  دنراذگب و  اپ  ریز  دنناوتیم  ار  هتـسیاشان  هتـسیاش و  دب و  کی و 
هکنآ زا  سپ  ددرگیم ، هدنرد  ریـشمش  ای  باقع  سپـس  دوشیم ، هدـییاز  رتوبک  هک  تسیدوجوم  ناسنا  دـننادیم ، یبوخب  ار  تقیقح  نیا 

دنـشوکیم دش ، راد  تردق  هک  اجنآ  ات  هکلب  دندرگیمن ، وربور  لاحم  يهدیدپ  کی  اب  مدرم  دوشیم ، هدـنرد  ریـش  ای  باقع  کی  رتوبک 
ناراوخنوخ نیا  لیدعت  رد  يراکادف  شالت و  هنوگچیه  زا  دنزاسب و  رثا  یب  هدنک و  ار  ریـش  ياهلاگنچ  واهنآدـند  باقع و  ياهلاگنچ  هک 
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رد ییاهنانر  اهیلوایکام و  هک  تسنیا  ددرگیم  سانش  ناسنا  فیرش و  ياهناسنا  یحور  رجز  تریح و  ثعاب  هک  هچنآ  دننکیمن . غیرد 
یلوایکام ياهنایذه  تارکفت و  يهرابرد  ام  دنیامن . هیجوت  اهیفاب  هفسلف  اب  ار  يرـشب  دض  ياهیراوخنوخ  نیا  دننک و  ملع  ردق  رـشب  عماوج 

ياـیحا دـنکیم : لـقن  نینچ  رز  هس  هما  ار  تـالمج  نیا  میزادرپیم . ناـنر  زا  هلمج  دـنچ  هب  ثحبم  نیا  رد  مـیاهدرک و  حرطم  ار  یبلاـطم 
بیجن هشیمه  ابیرقت ، ام  نیمزرـس  رد  يداع  مدآ  تسا . يرـشب  تاردـقم  مظن  رد  یلاع  ياـهداژن  طـسوت  هدـش ، دـساف  اـی  تسپ  ياـهداژن 

هب ب وا  باب . رکون  دارفا  اب  راک  ات  دروخ  بتارم  هب  شنیگنس ، تسد  تسا . هدمآ  نوریب  دوخ  طیحم  زا  هک  تسیاهداز 
دادعتـسا تسا  نینچ  ددرگیم . رب  دوخ  يهیلوا  تلاـح  هب  ینعی  دـنیزگیم . رب  ار  ندـیگنج  ندرک ، راـک  ياـج  ندز  ریـشمش  درد  هب  رتشی 

مظن هک  ار  ینایوجهثداح  دـینک . لقتنم  دـنبلطیم ، ار  یجراخ  طلـست  هک  نیچ  نوچ  ییاهنیمزرـس  هب  ار  داح  رایـسب  تیلاعف  نیا  اـم . يرطف 
. تفای دهاوخ  زاب  ار  دوخ  شقن  سکره  دنورب . تارمعتسم  هب  دیراذگب  اهنامرن  اهرابمل ، اهکنارف ، لثم  دننزیم  مه  هب  ار  ییاپورا  يهعماج 
وا رب  یگرزب . ساسحا  چیهیب  ابیرقت ، تسد و  راک  رد  رایسب  تراهم  اب  تسا ، ینیچ  داژن  داژن  نیا  تسا . هدیرفآ  رگراک  داژن  کی  تعیبط 

رگراک داژن  دوب . دهاوخ  یضار  وا  دیریگب . حتاف  داژن  يارب  وا  زا  رایسب  یلاوما  یتموکح  نینچ  هب  تمدخ  يارب  دینک و  تموکح  هنارگداد 
داژن نینچ  تسا . ییاپورا  داژن  زابرـس  اقآ و  داژن  دوب . دـهاوخ  مظنم  زیچ  همه  دـینک ، راتفر  یناسنا  بوخ و  وا  اب  تسا . تسوپ  هایـس  نیمز 

مک و هک  تسیزابرـس  نیمزرـس  رد  یـضاران  ره  درک . دهاوخ  مایق  اروف  دـینک ، اههمخد  رد  راک  هب  راداو  اهینیچ  ناهایـس و  لثم  ار  یفیرش 
هک ییاهیلامح  رخ  هب  ار  وا  امش  تسا و  هدش  هدیرفآ  ینامرهق  یگدنز  يارب  هک  تسیدوجوم  تسا . هدیسرن  رمث  هب  شیرطف  دادعتسا  شیب 

نارگراک هک  یگدنز  نآ  اما  بوخ . رایسب  زابرس  دب ، رگراک  دیرامگیم ، تسا  راگزاسان  شداژن  اب 
ار يراک  سکره  دـیاب  دـنکیم . تخبـشوخ  دنتـسین  یماظن  هجو  چـیه  هب  هک  ار  برع  حالف  کی  ای  ار  ینیچ  کی  دـنکیم ، یـصاع  ار  ام 

هما رز .) هس  هما  رامعتسا ص 19 و 20  باب  رد  يراتفگ  . ) دش دهاوخ  بوخ  عاضوا  بیترت  نیا  هب  تسا و  هدش  هتخاس  نآ  يارب  هک  دنکب 
، الیتآ كربن ، زور  رلتیه ، قوف  تالمج  يهدـنیوگ  ینعی  نانر . هن ، كربن ؟ زور  رلتیه ؟ دـسیونیم : نینچ  تارابع  نیا  لـقن  زا  سپ  رز  هس 
زا ار  هلمج  دنچ  نیا  تسخن  تسا !! هدش  هدـیمان  مه  فوسلیف  تسا و  دنمـشناد  تسا ، نانر  هدـنیوگ  ریخ ، هن  تسا ؟ زیگنچ  ایژروب ، رازس 
وا رب  - 2 تسا . رـشب  تاردقم  مظن  رد  یلاع  ياهداژن  طسوت  هدـش  دـساف  ای  تسپ  ياهداژن  يایحا  - 1 دـیروایب : نوریب  قوف  تالمج  نایم 

، يرآ دش . دهاوخ  بوخ  عاضوا  بیترت  نیدب  تسا و  هدش  هتخاس  نآ  يارب  هک  دنکب  ار  يراک  سکره  دیاب  دینک 3 - تموکح  هنارگداد 
کی يایحا  هار  رد  هک  یششوک  زا  رتشزرا  اب  یششوک  هچ  و  دناهداتفا . بقع  یگدنز  يوپاکت  رد  هک  ییاهداژن  يایحا  زا  رتالاب  یفده  هچ 

يرشب تاردقم  مظن  زا  یئزج  ار  روبزم  ششوک  دهعت و  ساسحا  هتفر و  رتالاب  مه  نیا  زا  نانر  دریگیم . ماجنا  هدش  دساف  يهعماج  داژن و 
لآهدیا هچ  و  یلاع ، یناسنا  لصا  هچ  دینک . تموکح  هنارگداد  دساف  تسپ و  ياهداژن  نآ  رب  دنکیم : هیصوت  نانر  دیامنیم . فیصوت 

هک دنکب  ار  يراک  سکره  دـیاب  هک  تسنیا  نآ  دوشیم و  رکذـتم  ار  رتیلک  یفـسلف  لومرف  کی  نانر  موس  يهلمج  رد  هرخالاب  سدـقم .
، دیزادرپب تالمج  نیا  يهعلاطم  هب  سپس  دیریگب و  رظن  رد  قوف  تالمج  رد  ار  یلاع  نیناوق  اههیـصوت و  نیا  تسا  هدش  هتخاس  نآ  يارب 

لـسن قیقد  خـیرات  نانر  شاکیا  تسا  هدـمآ  نوریب  دوخ  طیحم  زا  هک  تسا  ياهداز  بیجن  هشیمه  اـبیرقت  اـم  نیمزرـس  رد  يداـع  مدآ  - 1
زاغآ زا  ای  تسا ، هدمآ  دوجوب  اقب ، رد  عزانت  نادـیم  لاغـشا  تهجب  فرطنیا  هب  مهدـجیه  نرق  زا  لسن  نیا  ایآ  هک  دومنیم  نیعم  ار  بیجن 

. دندرک اپرب  ناگداز  بیجن  نیا  دیشک ، نوخ  كاخب و  ار  ناسنا  نویلیم  اههد  هک  ار  مود  لوا و  یناهج  گنج  ایآ  اهداژن ؟ باعـشنا  خیرات 
رامعتـسا و يهطلـس  ریز  رد  ای  دنتـشگ ؟ حالـصا  ءایحا و  ناگداز  بیجن  نیا  تسد  اب  هداتفا  بقع  ياهداژن  ایآ  هداـتفا ؟ بقع  ياـهداژن  اـی 
، یلاع ياهداژن  يهلیـسوب  ار  هداتفا  بقع  دـساف و  تسپ و  ياهداژن  يایحا  ناـنر  - 2 دـنداد ؟ تسد  زا  ار  دوخ  تادوجوم  يهمه  رامثتـسا 

نیچ نوچ  ییاهنیمزرس  هب  ار  داح  رایـسب  تیلاعف  نیا  هلمج  نیا  اب  هک  ار  يروتـسد  ایآ  دیامنیم . فیـصوت  يرـشب  تاردقم  مظن  زا  یئزج 
ورا يهعماج  مظن  هک  ار  ینایوج  هثداح  هک : دیوگیم  نینچ  دنکیم و  رداص  دینک  لقتنم  دنبلطیم  ار  یجراخ  طلست  هک 

رب روتـسد  تفای  دهاوخ  زاب  ار  دوخ  شقن  سکره  دنورب . تارمعتـسم  هب  دیراذگب  اهنامرن  اهدرابمل ، اهکنارف ، لثم  دـننزیم  مه  هب  ار  ییاپ 
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هب دنتـسرفب  ارنانآ  دـننک ، حالـصا  ار  هعماج  نارگلالخا  هکنآ  ياجب  هک  يرـشب  تاردـقم  مظن  تسنیا  ایآ  تسا !؟ ناـگداتفا  بقع  ياـیحا 
عماوج رب  ار  هنالداع  تموکح  روتـسد  مود  يهلمج  رد  هک  نانر  ایآ  دـنربب !؟ نیب  زا  دـنزاسب و  دوباـن  ارناـنآ  یلکب  هک  هداـتفا  بقع  عماوج 

هک دروآ  دـنهاوخ  دوجوب  نارگلالخا  نآ  ار  هنالداع  تموکح  نیا  دـینک  تموکح  هنارگداد  وا  رب  دـیوگیم : هدرک و  رداص  هداـتفا  بقع 
کی تعیبط  دـیوگیم : دوشیم و  بکترم  ار  ناتـساب  نانوی  يرکف  ناربهر  ياطخ  طبخ و  رگید  راب  ناـنر  - 3 دـندزیم !؟ مه  رب  ار  اپورا 
دراو تسا ، هتخادـنا  هارب  هک  یتسرپ  تردـق  يهفـسلف  رد  یـصقن  هکنیا  يارب  ناـنر  تسا  ینیچ  داژن  داژن  نیا  تسا ، هدـیرفآ  رگراـک  داژن 

تقلخ رما  رد  نانر  ایوگ  تسا !! هدـش  هدـیرفآ  رگراک  نیچ  داژن  دـیوگیم : هتخادـنا و  هارب  نیچ  يهرابرد  یـسانش  هعماج  ياـعدا  دوشن ،
دروایب نابزب  دهاوخیمن  دمهفیم و  ای  دـمهفیمن  و  تسا ! هتفرگ  رارق  تقلخ  رما  رد  ادـخ  تروشم  فرط  یتح  هدوب و  ادـخ  شیپ  اهداژن 

لاع ياهداژن  نآ  زا  رتتفارش  اب  رتشزرا و  اب  دوخ ، یگدنز  يهرادا  شاعم و  لیصحت  يارب  اهینیچ  شالت  راک و  هک 
یناسنا رهوج  يرکف  ینالـضع و  لکـش  ود  ره  رد  راک  و  دندرکیم . هیذغت  اهناسنا  رگید  تیدوجوم  زا  تسدب  ریـشمش  هک  تسا  هدوب  ي 

هدادن هزاجا  نانر  ياقآ  یهیجوت  يهفـسلف  یگرزب  ساسحا  چیهیب  ابیرقت  دـیوگیم : - 4 ندومن . دوبان  ار  ناسنا  ندز و  ریـشمش  هن  تسا ،
میقتسم طابترا  يرکف  تیلاعف  شهاک  اب  اهراک  نآ  رد  يژرنا  كالهتسا  ینالضع و  راک  شیازفا  هک  دنک  كرد  ار  تقیقح  نیا  هک  تسا 

هک دید  ناوتیم  یبوخب  ار  لصا  نیا  برغ  قرـش و  عماوج  مامت  رد  هزورما  دشاب . هتـشاد  ياهعماج  داژن و  هب  صاصتخا  هکنیا  نودب  دراد ،
ینعی دـنادرگرب . يوضع  رگراک  يارب  رگید  راب  ار  ینالـضع  ياـهراک  رد  هدـش  کلهتـسم  يژرنا  تسا ، هتـسناوتن  ياهعماـج  داژن و  چـیه 

نامردیب درد  نیا  ینالضع . راک  رد  مه  دوش و  فرص  يرکف  راک  رد  مه  دناوتیمن  دوشیم ، دیدجت  زور  هنابـش  رد  هک  يدودحم  يژرنا 
یبرغ و یقرـش و  عماوج  يهمه  ریگنماد  دـنمورحم ، هدـش  دیعـصت  تاساسحا  یملع و  یقطنم و  تارکفت  نتـشاد  زا  یتسد  نراـگراک  هک 

رتهب تسا ؟ رتیناسنا  ییایـسآ  یتسد  رگراک  کی  زا  ییاپورا  یتسد  رگراک  کی  ایآ  تسا . هدوب  زورما  ات  ءانثتـسا  نودب  یبونج  یلامش و 
دینک تموکح  هنارگداد  وا  رب  دـیهدب : رارق  تقد  دروم  مه  ار  ضقانت  نیا  - 5 تسا ؟ يرتشیب  يهدش  دیعـصت  تاساسحا  ياراد  دمهفیم ؟

يارب خ و 
رگراک داژن  - 6 حـتاف !! داژن  يارب  رایـسب  لاوما  نتخادـنا  و  هنارگداد ، تموکح  دـیریگب  حـتاف  داژن  يارب  وا  زا  رایـسب  لاوما  نینچ  هب  تمد 
تـسوپ هایـس  داژن  اب  دـیوگیم : هک  رگید  زیگنا  ترفن  ضقانت  کی  مه  نیا  دـینک  راـتفر  یناـسنا  بوخ و  وا  اـب  تسا  تسوپ  هایـس  نیمز ،

رگراک زا  نانر  دوصقم  هتبلا  تسا ! نیمز  يور  رگراک  داژن  تسوپ ، هایـس  داژن  نیا  دـیوگیم : لاح  نیع  رد  دـینک ، راتفر  یناـسنا  بوخ و 
هکنیا اما  تسا . مزال  يراک  نغور  نیـشام  ياهخرچ  يارب  هک  هزادنا  نامهب  دروایب ، تسدب  یقمر  دنک و  راک  زور  هنابـش  هک  تسا  مولعم 

دوخ یعیبط  تیلاعف  هب  ناشزغم  هک  مینک  حالـصا  میظنت و  يروط  ار  ناگداتفا  بقع  عماوج  عضو  هک  دـنکیم  ءاضتقا  تیناـسنا  تلادـع و 
نآ اما  - 7 درادن . تیناسنا  تلادع و  نینچ  اب  ار  يراک  نانر  دریگب ، دوخ  تسدـب  ار  دوخ  لالقتـسا  يدازآ و  تایح و  تشونرـس  دـتفیب و 
نیا اب  نانر  ایآ  دنکیم  تخبشوخ  دنتسین ، یماظن  هجو  چیهب  هک  ار  برع  حالف  ای  ینیچ  کی  دنکیم ، یصاع  ار  ام  نارگراک  هک  یگدنز 

يرگیماظن اب  ار  اپورا  داژن  راب  دـنچ  میاهداد ، رارق  داقتنا  لیلحت و  دروم  هک  تارابع  نیا  رد  نانر  دـنکیمن ؟ تناها  اپورا  داژن  هب  شتالمج 
اپورا داژن  هک  دیسر  دیهاوخ  هجیتن  نیا  هب  دینک ، لیلحت  تسرد  ار  يرگیماظن  رگا  تسا ، هدومن  فیصوت 

مدرم ياهنوخ  اب  ار  دوخ  یگدـنز  یلماک  لوقعم  تایح  رب  تردـق  ياج  هب  هک  تسا  نیمز  يور  داژن  نیرتناوتان  نانر  ياقآ  يهدـیقع  رد 
تناـیخو هاـنگ  نیا  دـننیبیم ! نارگید  يدوباـن  طوقـس و  رد  ار  دوخ  تمظع  هک  یناـنامرهق  مظنم و  یناگدـنرد  ینعی  دـیامنیم : يراـیبآ 

مه سباه و  ساموت  یلوایکام و  نانر و  هک  دیـشاب  رایـشه  دوشیم . بکترم  اپورا  داژن  يهراـبرد  دوخ  يرواد  رد  ناـنر  هک  تسا  یگرزب 
فیـصوت ناسنا  يهرابرد  نانیا  دـنهدیمن ، یناسنا  تیوه  اهتیعقاو و  زا  ربخ  نانیا  دنتـسین ، سانـش  ناسنا  سانـش و  هعماـج  ناـنآ ، ناـبتکم 

رپ نیوانع  اهمان و  بیرف  دـشابیم . اهامن  ناسنا  تسد  اب  ناسنا  يرگناریو  هب  رما  روتـسد و  ندرک  رداص  نانیا  راک  هکلب  دـننکیمن ، یملع 
یشک ناسنا  یتسرپ و  تردق  هب  روتسد  ندرک  رداص  تسیزیچ و  یـسانش  ناسنا  یـسانش و  هعماج  دیروخم . ار  اهامن  رکفتم  نیا  قارطمط 
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يرـشب یمومع  گـنهرف  رد  داـضتم  روـطب  هک  تسکـش  يزوریپ و  موـهفم  ود  هک  تهجنادـب  دـهدیم  اـنعم  هچ  يزوریپ  تسیرگید . زیچ 
رد یفنم  تبثم و  ینوگرگد  تکرح  هکیمادام  هک  دنتـسه  میهافم  نآ  زا  دـنرادروخرب و  یتایح  تیمها  زا  دـنریگیم ، رارق  مه  يوراـیور 

یساسا رصنع  تردق ؟ ای  تسا  زوریپ  قح  ایآ  ثحبم  نیا  رد  اصوصخم  دنام ، دنهاوخ  رادیاپ  مه  داضتم  موهفم  ود  نیا  دراد ، دوجو  ایند 
. تسا يزوریپ  لباقم  موهفم  تسکـش  نوچ  هتبلا  میروایب . موهفم  ود  نیا  يهرابرد  يرـصتخم  حیـضوت  میروبجم  اذل  دشابیم ، ام  یـسررب 

موهفم مدرم ، نهذ  رد  هچرگ  مینک . كرد  میناوتیم  تسا ، تسکـش  هک  زین  ار  نآ  دـض  موـهفم  تقیقح  رد  مینک  ریـسفت  ار  يزوریپ  رگا 
رب كرتـشم  عماـج  کـی  هب  تسا  مدرم  رظن  رد  يزوریپ  يهدـننک  وگزاـب  هک  یمیهاـفم  نآ  یلو  تسین ، صخـشم  تـقیقح  کـی  يزوریپ 
ارنآ هدـنهد ، رییغت  ربـج  اـب  هتـشاد و  تیعقوم  نآ  ظـفح  يارب  یتمواـقم  هک  دوجوم  کـی  تیعقوـم  نداد  رییغت  زا  تستراـبع  هک  ددرگیم 

حیـضوت يارب  ام  تسا . هدروخ  تسکـش  بولغم و  تسا  هتفای  رییغت  هک  هچنآ  زوریپ و  هدـنهد  رییغت  لـماع  ناـیرج  نیا  رد  تسا . هتفریذـپ 
رد يدازآ  زا  يرادروخرب  اـب  یمدآ  تبثم  ياهدادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هب  مکی -  عوـن  میریگیم : رظن  رد  ارنآ  يهدـمع  عوـن  ود  يزوریپ 

هکلب دزاسیمن ، وربور  تسکش  اب  ار  يدوجوم  چیه  ددرگیم ، هعماج  کی  ای  ناسنا  کی  بیـصن  نایرج  نیا  رد  هک  یتردق  لامک . ریـسم 
ریـسم رد  یگدـنزاس  يهطبار  رگید  تادوجوم  يهمه  اب  درادیم و  رب  دوخ  هار  رـس  زا  ار  دوخ  یلـصا  تیوه  زا  طقاس  دـیلپ و  دوجوم  ره 

نآ ربارب  رد  صقاـن  تادوـجوم  هچ  رگا  تسا ، یلماـکت  تارییغت  دروآیم ، دوـجوب  هک  ار  یتارییغت  يزوریپ  نـیا  دـیامنیم . رارقرب  لاـمک 
نتسکش دنیامن ، تمواقم 

نیا ربارب  رد  نتـسکش  زا  اهنآ  تهارک  دـشابیم و  لماکت  تردـق ، دادعتـسا و  زا  ناـنآ  نتخاـس  روهرهب  يارب  صقاـن  تادوجوم  تمواـقم 
دوخ زا  دوشیم ، مامت  نارگید  دوخ و  ررـض  هب  نآ  اب  يزاب  هک  ییوقاچ  نداد  تسد  زا  عقوم  رد  روهظون  لـفط  هک  تسا  یتهارک  يزوریپ 

ییاناد و هب  لیدبت  ار  نانآ  لهج  ای  هیفصت  ارنانآ  يهدولآ  تایح  هکلب  دننکشیمن ، ار  اهناسنا  یعقاو  یتسه  نادنمزوریپ  نیا  دهدیم . ناشن 
يزوریپ زا  مود -  عوـن  دنـشاب . هتـشاد  تهارک  تاـنایرج  نـیا  رد  ناگدـش  بوـلغم  هـچ  رگا  دـنیامنیم ، تردـق  هـب  لدـبم  ار  ناـشیناوتان 

رگید رب  ای  بولغم  دوخب  هک  ییالاو  فدـه  هکنیا  نودـب  بولغم ، نآ  هتـساوخ  فالخرب  بولغم  یعیبط  تیعقوم  نداد  رییغت  زا  تستراـبع 
وا یلماکت  هار  رد  هن  تسا ، هدش  مادختـسا  دنمزوریپ  یعیبط  دوخ  مروت  يارب  تردـق  يزوریپ  نیا  رد  دـشاب ، هدـش  روظنم  ددرگ  رب  اهناسنا 
مدآ دـنزاسیم  هراوآ  ناـشیاهنطو  زا  ار  يرگید  ياـهناسنا  دـننکیم ، هلمح  ییاـهامن  ناـسنا  دـنکیم . حالـصا  ار  بولغم  تیدوـجوم  هک 

قلطم يدازآ  دازآ و  هک  دنتسه  یناسک  دنهدیم . رارق  دوخ  يهطلس  تحت  ارنآ  طلسم و  ار  دوخ  هدومن  رامثتسا  ار  نایمدآ  تایح  ییاهامن 
بشا يارب  ییاههلیسو  ناونعب  طقف  هک  دننکیم  یقلت  ییاهزیچ  ار  رگید  ياهناسنا  دننیبیم و  دوخ  صاصتخا  رد  طقف  ار 

تردق يهدنـشک  يهیـضق  هدومن و  یقلت  يزوریپ  ار  اهیگدـنرد  نیا  مان  هاگنآ  دـناهدمآ و  دوجوب  نانآ  ياهیگماکدوخ  اهیهاوخدوخ و  عا 
يهلایپ سمادآ و  ای  تسدـب  یقرـش  قپچ  هتـسشن  نایرج  نیا  رانک  رد  مه  ییاهامن  رکفتم  و  دـنیامنیم !! یقلت  يدـبا  نوناق  ار  تسا  زوریپ 

رکف مه  هظحل  کـی  یتـح  ناـنیا  دـنفابیم . اههفـسلف  نآ ، هیجوت  يارب  هدرب  تذـل  حـیقو  ناـیرج  نیا  ياـشامت  زا  ناـهد ، رد  یبرغ  بارش 
ناگدننک ریـسفت  نیا  دمآ . دهاوخ  شلابند  هب  مه  متـسین  نم  ادرف  دوش ، يریگهجیتن  یتسین  وت  متـسه  نم  زا  زورما  هک  یتقو  هک  دننکیمن 

نادهاجم و رازه  اهدص  هک  ار  تیناسنا  ناوراک  مچرپ  ندروآ  نییاپ  تردق  دنهاوخن  هچ  دنهاوخب و  هچ  دننادن ، هچ  دننادب و  هچ  يزوریپ 
ناشرمع رد  یحیحص  بلطم  راب  کی  لقادح  هکنآ  يارب  نانیا  دنرادن . دنهدیم ، وربآ  ار  يرشب  خیرات  و  دنشکیم ، شود  ار  نآ  نادیهش 

ام نیاربانب ، نتخاس ، دوبان  ندـنایرگ ، ندرک ، رامورات  نتـشک ، تراغ ، دـنرب : راکب  ار  تاملک  نیا  يزوریپ ، يهملک  ياـجب  دـیاب  دـنیوگب ،
هدـیمان قـح  هک  ییاـهتیعقاو  يارجم  رد  ار  دوـخ  رادرک  تفرعم و  دـناوتب  هک  یناـسنا  ره  میئاـمن ، فیـصوت  بیترت  نیدـب  ار  يزوریپ  دـیاب 

يهدنیامن هاوخ  رمع ، يهمه  هچ  هظحل و  کی  هچ  تسا ، زوریپ  یناگدنز  رد  صخش  نیا  دزادنیب ، نایرجب  دنوشیم ،
هب قوف  تاظحالم  عومجم  هب  رظن  اب  یتسه . ناـهج  تمظع  هب  يدومن  هاوخ  تسا و  هدوب  لـمع  رکف و  زا  يزیچاـن  دومن  کـی  ناـیرج  نیا 
هک تسا  یتسه  ناهج  رد  یساسا  تیعقاو  کی  تردق  تسا و  تباث  تسکـش ، يزوریپ و  قوفام  رد  هراومه  قح  هک  میـسریم  هجیتن  نیا 
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مـسجم ینیع  ناهج  رد  ار  قح  هدش و  زوریپ  ییاهناسنا  تقیقح  رد  دنوش  زوریپ  نانآ  دریگب و  رارق  قح  ناگدـننک  تیامح  رایتخا  رد  رگا 
رارق نایارگ  لـطاب  راـیتخا  رد  تردـق  رگا  دورب و  لاوزب  ور  رگید  يزور  شیاـمن  مسجت و  نیا  تسا  نکمم  هک  دـناهدروآ  رد  شیاـمن  هب 

يارجم رد  سپــس  دـهدب و  رارق  راـشف  ریز  دـنک و  هارمگ  دـبیرفب و  ار  مدرم  یتدـم  دـناسرب و  يزوریپ  هـب  ارناـنآ  ینیع  ناـهج  رد  دریگب ،
لاوئـس نیا  نارکفتم  زا  یـضعب  تسا . رتالاب  لطاب  تردـق و  سرتسد  زا  قح  تالاح ، يهمه  دورب و  نیب  زا  نابلط  قح  دایرف  اهینوگرگد و 

زا ناگدننک  تیامح  زا  روظنم  دید  دیاب  دنرادروخرب ؟ ملاس  درخ  لقع و  زا  ءاقب  رد  عزانت و  زا  ناگدننک  تیامح  ایآ  دـننکیم : حرطم  ار 
بلغا هک  دـننکیم  وگزاب  ار  يرـشب  خـیرات  زیگنا  فسات  نایرج  طقف  هک  دنتـسه  یناسک  روظنم  رگا  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  ءاـقب  رد  عزاـنت 
نودب دنیامنیم ، يرشب  كاندرد  تشذگرـس  نایرج  زا  تیاکح  نانیا  هتبلا  تسا ، هتـشگ  دنمتردق  نایوگروز  نارب  يهحلـسا  شوختـسد 

هکنیا ت
نوخ نآ  ربارب  رد  هدومن و  زورب  اهناسنا  زا  ییاهتمظع  هچ  راـبنوخ  تشذگرـس  نیا  هاگرذـگ  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  تقیقح  نیا  هب  یهجو 

ادخ يالاو  ماقم  رد  ار  ناسنا  یناسنا  يهرهچ  هدش و  رادومن  یگدنز  يهصرع  رد  وخ  هتشرف  یتوکلم و  ياهناسنا  هچ  وخ  هدنرد  ندیماشآ 
یناسنا خیراتزا  شیب  یناویح  خیرات  هب  يرـشب ، كاندرد  نایرج  ناگدننک  تیاکح  نیا  هک  تسا  فسات  ياج  دناهتخاس . رادومن  ياهنوگ 

هک دنتـسه  یناسک  ءاقب  رد  عزانت  زا  ناگدننک  تیامحزا  دوصقم  رگا  دناهدومن . یقلت  یناویح  شکاشک  ار  خیرات  رـساترس  هداد و  تیمها 
ءایوقا يزوریپ  گنج و  نادیم  زج  یگدنز  دنیوگیم : دـننکیم و  یقلت  حیحـص  نوناق  ارنآ  هدـش و  لئاق  تلاصا  یناویح  شکاشک  نیا  هب 
ناسنا نیا  اب  دـننکیم و  رتزیت  دـنزاسیم و  هدامآ  نانآ  دوس  هب  ءایاوقا و  يارب  ار  دربن  نادـیم  هاگآان  ای  هناهاگآ  نانیا  تسین ، رگید  يزیچ 
ندرب نیب  زا  اب  نادنمتردق  امـش  هک  دنهدیم  نانیمطا  نانآ  هب  دـننکیم و  رتزیت  ار  نادـنمتردق  ریـشمش  هنوگ  رامیب  ینیب  ناهج  یـسانش و 
ناسنا زا  تاناویح  نیا  دـیاب  تسخن  دـیئامنیم !! نآ  هب  لـمع  هدومن و  كرد  ار  تاـیح  یعقاو  قطنم  يروحم ، دوخ  تاـیح  اـب  ناـناوتان و 

خلت تخس  ار  یمدآ  هقئاذ  تایح ، هب  بیسآ  زا  هک  ییاهیراوگان  تایح و  یعقاو  معط  تمظع و  زا  ار  ربخیب 
تذــل عابــشا  ارناـنآ  سپــس  میئاـمن و  كرد  لـباق  ناـنآ  هـب  ار  یناـسنا  زیگنا  تریح  داـعبا  اهدادعتــسا و  میزاـسب و  ربـخ  اــب  دــنکیم ،

لاح نیا  رد  ایآ  مینیبب  ات  دیزاونب ، دوخ  نارب  يهحلسا  تابرض  ریز  ار ، ءاقب  رد  عزانت  تردق و  زا  ناگدننک  تیامح  نیا  ناتیاهیهاوخدوخ ،
درک و لمع  ناوتیم  ناسنا  دض  تاناویح  نیا  يهرابرد  مه  رگید  شیامزآ  کی  هنای ؟ دننکیم  عافد  يروحم  تردق  ءاقب  رد  عزانت  زا  مه 
رد اهلاس  هدرک و  هولج  یناـهج  ناـج  وا  يارب  هک  ار  ءاـقب  رد  عزاـنت  يهدـننک  تیاـمح  نیا  يهقوشعم  دـیایب و  يدـنمتردق  هک  تسنیا  نآ 

دنمتردق یبایماک  يهلیـسو  درگنیم ، وا  هب  رامخ  ياههاگن  اب  هقوشعم  هکیلاح  رد  دیابرب و  شتـسد  زا  هتخورفا ، هتخوس و  شقـشع  نایرج 
ینوناق تلاصا و  زا  قمحا  ناویح  نیا  زاب  ایآ  دسرب ، نایاپ  هب  شتایح  دـنزب و  اپ  تسد و  دـنمتردق  نآ  حالـس  تابرـض  ریز  سپـس  دوش و 
یناسک نانیا  زا  عون  کی  دنعون : ود  رب  ءاقب  رد  عزانت  ناگدننک  تیامح  نیا  هک  تسنیا  دسریم ، رظنب  هک  هچنآ  دنکیم !!؟ تیامح  ندوب 

هتم خیم و  نآ  يهدـنبوک  دـنمتردق  ياهدـنخبل  هارمه  هک  ار  ناشهمجمج  رد  هنیـس و  رد  نینهآ  گرزب و  خـیم  نتفر  ورف  معط  هک  دنتـسه 
نادنمتردق يهمکچ  ریز  رد  ار  ناشراوخ  ریش  كدوک  نادنزرف و  رسمه و  ياههلان  هآ و  دناهدیشچن و  دشابیم ،

هدرکن روطخ  نانآ  نهذ  هب  ءاقب  رد  عزانت  تردـق و  زج  یتقیقح  هدیـشک ، هناتـسم  يهدـبرع  يزوریپ  يهلق  يـالاب  رد  هراومه  دناهدینـشن و 
يهفاـیق هتـسشن ، قاـتا  زا  ياهشوگ  رد  دربن ، راـبنوخ  ياهنادـیم  زا  رود  تردـق و  يرگناریو  زا  ربـخیب  هک  دنتـسه  یناـسک  مود  عون  تسا .

هک تسا  ینادـیم  يرـشب  خـیرات  يهنحـص  رد  نانیا  هاگدـید  دـنزادرپیم ! رظن  راهظا  هب  نایمدآ  ياهناج  يهرابرد  هتفرگ ، دوخب  هنافوسلیف 
! ییابیز يهرظنم  هچ  بوخ ، دنناباوخیم ، نیمز  يور  ارنانآ  هتخاس  نیگنر  زمرق  یعیام  اب  ار  رگیدـکی  هداتفا  وپاکت  هب  كرحتم  یتادوجوم 

نیمز رب  هک  دـندوب  هاگآ  نانآ  دوخ  رگا  تفرگ ، دـنهاوخن  درد  رـس  درک و  دـنهاوخن  بت  نیا  زا  سپ  دـناهداتفا ، نیمز  يور  هک  نانآ  اـیآ 
دوخ تسد  اب  ار  نانآ  ياهریشمش  دندرکیم و  هدامآ  رتدوز  نادنمتردق  يارب  ار  دربن  نادیم  دراد ، لابند  رد  یشوخ  شیاسآ و  هچ  نداتفا 
سپ نادنمتردق  هک  دنتسنادیم  اههتـشغآ  نوخ  كاخب و  نیا  رگا  اصوصخم  دندرکیم !! میدقت  نادنمتردق  نآ  هب  یتسد  ود  هدومن و  زیت 
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اهنویلیم ياضعا  ندش  یـشالتم  ياشامت  زا  هتـسشن و  تردق  تخت  يور  رد  هنوگچ  درک و  دنهاوخ  ادیپ  یمروت  هچ  نانآ ، نتخاس  دوبانزا 
يدبا هتشغآ  نوخ  كاخب و  ناناوتان  نآ  يارب  زیمآرورغ  راختفا  نیا  درب و  دنهاوخ  اهتذل  رگید  ناوتان 

قرغ رارف و  لاح  رد  اهنابایب  رد  ناگدـنامیقاب  ندـمآ  رد  ياپ  زا  ناوتان و  دـبلاک  ندـش  یـشالتم  يهرظنم  هک  دـندوب  نانآ  هک  دوب  دـهاوخ 
يدنمتردق تردق و  نیا  زا  ناگدننک  تیامح  دناهدرک !!! هدامآ  رگهطلـس  نادنمتردق  يارب  ار  ناگدننک  یـشکدوخ  اهایرد و  رد  ناگدش 

هدش هیزجت  تمسق  ود  رب  زورفا  شتآ  ناگدننک  تیامح  نیا  تیصخش  اریز  دنتـسین . رادروخرب  ملاس  درخ  لقع و  زا  انیقی  ءاقب  رد  عزانت  و 
تمسق ندرک  روهلعش  يارب  تسا  هدش  یمزیه  ای  هتفر و  نیب  زا  هدش و  هابت  ای  تسا  یناسنا  تاساسحا  فطاوع و  هک  نآ  زا  یتمـسق  تسا :

تردق و ناگدننک  تیامح  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  رگناریو  تیصخش  نیا  اب  مدنمتردق . نوچ  متـسه  نم  زا  تسترابع  هک  تیـصخش  مود 
میریگب و ار  ناکـشزپناور  یـضعب  غارـس  هک  تسبوخ  ثحب  ساسح  تیعقوم  نیا  رد  دـنرادروخرب ؟ ملاس  درخ  لـقع و  زا  ءاـقب  رد  عزاـنت 
ار ياهفرح  دیق  مینکن ، یئوگ  فازگ  هکنیا  يارب   ) ناکشزپناور نیا  دشابیم . نانآ  یمسر  راک  هب  طوبرم  هک  مینک  حرطم  نانآ  اب  ار  هلئسم 
ندرک و رامورات  نتشک و  تراغ و  رامثتـسا و  نایرج  يهدهاشم  اب  ياهفرح  ناکـشزپناور  نیا  میئوگیم ) هدومن  همیمـض  هملک  نیا  رب  مه 

ناسنا تیدوجوم  يهمه  هک  دننکیم  یقلت  یلومعم  نانچ  ار  اههدیدپ  نیا  يرآ ، خیرات ، رساترس  رد  ندرک  دوبان  ندنایرگ و 
يهنیاعم يارب  ار  كرامسیب  غارـس  هک  دننیبیمن  یموزل  دنربیم و  دایزا  تسنآ  یـساسا  رـصانع  زا  یناسنا  تاساسحا  فطاوع و  هک  ار  ي 

مارتحا تعیبط  نوناق  هب  ام  رگا  دـیوگیم : هک  دـننک  یئوجهراـچ  هدومن و  ادـیپ  ار  وا  نورد  رد  هدـش  بوسر  يراـمیب  نیا  هتفرگ و  یناور 
هراـبود ار  اـم  یـشحو  تاـناویح  هک  دیـسر  دـهاوخ  يزور  مینکن ، لـیمحت  نارگید  رب  ندوب  رتـیوق  مکح  هب  ار  دوـخ  يهدارا  میراذـگن و 
ریـشمش نتفرگ  هب  رلتیه  رگا  اهبرکیم  رگم  دنام  دهاوخن  نیمز  رب  يزیچ  دروخ و  دنهاوخ  ار  تاناویح  زین  تارـشح  هاگنآ  دیرد و  دنهاوخ 

حیقو ياهخالـس  فیدر  رد  ار  دوخ  دوب ، هدرک  هک  يراک  اهنت  دیزرویم . تعانق  یمدآ  نوخ  نویلیم  هاجنپ  دودـح  رد  نتخیر  تسد و  هب 
اب هکلب  دنزرویمن ، تعانق  راک  نیا  هب  نانآ  ای  وا و  اما  شناماد . هب  تسد  يدبا  یخیرات و  رفیک  دادیم و  رارق  نورن  زیگنچ و  دننام  خـیرات 

نیدب دـننکیم . مه  یقاب  هفـسلف  خـیرات ، ساسح  نادـجو  دوخ و  نادـجو  دایرف  نتخاس  مارآ  راک و  هیجوت  يارب  یمرـشیب  تحاقو و  مامت 
ناراکتیانج و دـیلپ  نورد  ناشامت  يارب  دـیناوتیم  امـش  دـنیامنیم . هفاضا  ینامـسج  یخالـس  هب  ار  اـهناسنا  حاورا  رب  يراـکتیانج  بیترت 

حالابجاو تعیبط  نوناق  دیوگیم : دینک ، تقد  دینک . اشامت  نانآ  یفاب  هفسلف  هب  ءاقب  رد  عزانت  نازاتهکی 
ای عافد  يهلیسو  رهب  تسد  شیوخ  ناج  تاجن  يارب  وت ، رابگرم  حالس  تابرض  ریز  رد  هک  ياهتشغآ  نوخ  كاخ و  رد  نآ  تسین !؟ مارت 

نیا اب  تسین !؟ مارتحالابجاو  ارچ  تسا ، تعیبط  نوناق  نیع  رگا  دـنکیم !؟ لمع  تعیبط  نوناق  فـالخ  رب  دربیم )  ) وت تابرـض  زا  زیرگ 
تـسد زین  هدـیدپ  نیا  نایب  رد  اهناسنا ، رگید  دوجو  لمحتم  زا  ناوتان  نوبز و  ناهاوخدوخ  نیا  هک  دوشیم  نشور  الماک  هناـفرطیب  قیقحت 

تسا مارتحالابجاو  تعیبط  نوناق  يهلمج  تسا  مارتحالابجاو  نم  يهناهاوخدوخ  تردق  يهلمج  ياجب  هدز  یلوایکام  يراک  هطلغم  هب 
هجوم یـسانش  خـیرات  هنانیب و  ناهج  يهفـسلف  کی  اب  ار  يزب  هک  راوخنوخ  گرگ  نآ  يهفـسلف  دـننام  دـنهدیم . هناحول  هداس  لـیوحت  ار 

. دیدینـشن امـش  مدرک  ضرع  مالـس  نم  تفگ : هدرک  دنلب  بآ  زا  رـس  زب  يدرکن ؟ مالـس  ارچ  دز : دایرف  زب  هب  باطخ  تسخن  دـهد ، هولج 
سپ تفگ  تسا . هتفر  ادـخ  تمحرب  هک  تسا  لاس  ود  نم  ردـپ  تفگ : هلاغزب  درکن ، مالـس  دـید و  ارم  زورید  مه  تردـپ  تفگ : گرگ 

بآ داتفا و  ياهناخدور  هب  بارطـضا  تدش  زا  تشاذگ و  رارفب  اپ  یگنلپ  ندید  اب  شیپ  لاسکی  مردام  درکن ، مالـس  نمب  هک  دوب  تردام 
همـشچ نیئاپ  زا  نم  تفگ : هلاـغزب  ینکیم ؟ دولآ  لـگ  ار  بآ  ارچ  مروخب ، بآ  همـشچ  نیا  زا  مهاوخیم  نم  ینیبیمن  تفگ : درب . ار  وا 

وخیم بآ 
هفسلف یئوگیم و  خیرات  نم  يارب  ارچ  يرادن ، نم  تشوگ  ندروخ  زج  يروظنم  هک  وت  تفگ : زب  دوریمن . الاب  هب  نیئاپ  زا  هک  بآ  مدر ،

رارق طوقـس  یبیـشارس  رد  دربن  نادیم  رد  دنمتردق  هک  ماگنهنآ  رد  طوقـس  یبیـشارس  رد  شزغل  عقوم  رد  نادنمتردق  يهفـسلف  یفابیم !؟
يانبم رب  هتفایرییغت ، تسا  مارتحالابجاو  تردق  يانبریز  زا  وا  يهفسلف  هک  تسا  مولعم  دیآیم ؟ رد  تروص  هچ  هب  وا  يهفـسلف  دریگیم ،
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مارتحالابجاو تردق  هک  هفـسلف  نیا  اب  شتردق  ندش  مامت  زا  شیپ  زگره  ددرگیم و  راوتـسا  تسا  مارتحالابجاو  یمدآ  ناج  تایح و 
يراکتبا يهفـسلف  ناگدروخ  تسکـش  هک  رلتیه  لاثما  یـشکدوخ  رگا  ددرگیمن . دروآیم . رد  ياپ  زا  ار  وا  هک  يدنمتردق  میلـست  تسا 

مـصخ تردـق  يارجا  زا  زیرگ  يارب  هکلب  دوبن ، شیوخ  هدـننک  دوباـن  يهفـسلف  هب  مارتحا  يارب  دـشاب ، هتـشاد  تیعقاو  دنـشابیم ، پدوخ 
زیرگ یشکدوخ و  نیا  و  تسا . هدوب  هداد  نآ  زا  بانتجا  هب  روتسد  وا  تیصخش  هک  تسا  هدوب  شیناشیپ  رب  تراسا  گنن  غاد  وا  يهرابرد 
ربارب رد  دـنمتردق  ود  رگا  تسا !! تعیبط  نوناق  هب  نیهوت  دـناهتخاس ، دوخ  هک  ياهفـسلف  قباـطم  دوخ ، زا  رتدـنمتردق  رب  ندـشن  میلـست  و 

دیما یتح  تسا و  ناوتان  فیرح  ربارب  رد  هک  دنک  ساسحا  ودنآ  زا  یکی  دنزادرپب و  دوخ ، تردق  شیامزآ  هب  رگیدکی 
زگره دومن و  دهاوخن  رتدنمتردق  فیرح  اب  یئورایور  هب  مادـقا  زاب  دروآ ، دـهاوخ  تسدـب  یتردـق  هدـنیآ  رد  هک  دـشاب  هتـشادن  مه  ارنآ 
فعـض زورب  ساسحا  اب  هک  يدنمتردق  تسا . مارتحالابجاو  تعیبط  نوناق  دیوگیم : هک  داد  دهاوخن  تردق  نارامیب  يهفـسلف  هب  شوگ 

نآ زا  یگدنز  دیوگیم : هک  تعیبط  نوناق  هب  مارتحا  يارب  هن  دزیرگیم ، دوخ  تایح  ياقبا  يارب  دراذگیم ، رارف  هب  اپ  رازراک ، نادیم  رد 
يرایشه لقادح  زا  هک  نانآ  زا  یناسک  اصوصخم  نادنمتردق  دوخ  رب  یفاب  هفسلف  نیا  نالطب  هک  دسریم  رظنب  دیعب  اذل  تسا . نادنمتردق 

زاربا ثعاـب  هک  تسا  یهاوـخدوخ  يراـمیب  دـیدش  رایـسب  راـشف  نیا  تفگ : دـیاب  هک  تسا  تهج  نـیمهب  دـنامب . هدیـشوپ  دـنرادروخرب ،
کی نیا  ایآ  ددرگیم . مینک  لیمحت  نارگید  هب  ار  دوخ  ندوب  رتیوق  يهدرا  دـیاب  ام  تسا و  مارتحالابجاو  تعیبط  نوناق  دـننام  یتـالمج 

نیرتیلاع یلو  میرامـشب ، مرتحم  ار  دوش  ماجنا  حلـصا  باـختنا  اـت  دربب ، نیب  زا  ار  فیعـض  دـیاب  يوق  نوناـق  هک  تسین  هنامرـشیب  تحاـقو 
رد اعقاو  مارتحا  يهملک  رگا  میئاـمنب !؟ نادـنمتردق  هاـگآان  تعیبط  یناـبرق  تسا ، یمدآ  ناـج  تاـیح و  هک  ار  تعیبط  هاـگراک  لوصحم 

رب ياو  دنرادروخرب ، ملاس  درخ  لقع و  زا  ناتسم  نیا  میئوگب : لاحنیا  اب  دشاب و  هتشاد  دوجو  ناتسرپ  تردق  نیا  تالمج 
!!! مینکیم مادختسا  یناسنا  تاساسحا  فطاوع و  يهمه  ندرک  دوبان  يارب  ار  یفطاع  رادراب  يهملک  نیا  هک  ام ، ینالقع  لماکت  ییاوسر 

، دوخ تردق  زا  هدافتسا  اب  هک  یبورکیم  دنیوگیم : نانیا  دنیوگیم ؟ هچ  ناشرگناریو  يهفسلف  نیا  اب  نانیا  هک  دیاهدرک  رکف  لاح  ات  چیه 
تردـق تسا و  نادـنمتردق  تردـق  اـب  قـح  نوناـق  قباـطم  اریز  تسا ، مارتحـالابجاو  تسا ، یمدآ  يهـیر  اـی  بـلق  ندرک  هاـبت  لوغـشم 

ياهتردـق نیرتیتایح  نتخادـنا  راکب  اب  هک  تیرـشب  ملاع  زاتـشیپ  رازه  اهدـص  یلو  دـهدیم ، ماجنا  ياهتـسیاش  راک  تسا  مارتحالابجاو 
نوناق دض  دنهدیم ، نت  تشذـگ  يراکادـف و  هنوگرهب  هار  نیا  رد  دـنیآیم و  رب  هاوخدوخ  نادـنمتردق  تردـق  لیدـعت  ددـص  رد  دوخ ،

لیلد هب  نونکا  ادخ ! يدنب  مشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  دـنهدیم !!! ماجنا  هناقمحا  تسیاشان و  راک  دـننکیم و  راتفر 
دروآ دهاوخ  رد  ياپ  زا  ارم  وا  مرواین  رد  ياپ  زا  ار  وا  نم  رگا  دینک : هجوت  دننکیم ، تابثا  نآ  يهلیسوب  ار  دوخ  يهفسلف  هک  نادنمتردق 

رد دـص  تسا و  تسرد  یلب  دروآ  دـهاوخ  رد  ياپ  زا  ارم  وا  مرواین  رد  ياپ  زا  ار  وا  نم  رگا  دـینک : تقد  الماک  میتفگ ، هک  هلمج  نیا  رد 
دق هک  تسا  هتفگ  اهناسنا  امشب  نوناق  نیمادک  یسک و  هچ  وجهطلس ، نادنمتردق  يا  اما  تسا . دص 

يهلیـسوب دربن ، رابنوخ  نادـیم  رد  دورو  هب  اهناسنا  يریگولج  رد  تسا ، هتـشاذگ  امـش  رایتخا  رد  یعامتجا  ياهدادرارق  ای  تعیبط  ار  یتر 
زا تموصخ  يهفایق  رد  اهناسنا  زا  ياهدـع  ات  دـینک  هریخذ  ارنآ  دـیربن و  راکب  هنالداع  ياهراتفگ  اهراتفر و  اههشیدـنا و  اـهتیبرت و  میلعت و 

هاگنآ دننک ، ییارآ  فص  مه  ربارب  رد  دنوش و  دراو  تسا ، گرم  یگدنز و  زرم  هک  دربن  نادیم  هب  دراو  هدرک  تکرح  دوخ  تایح  ورملق 
نیا رگا  اـغیرد ، اتفگـش و  دروآ ! دـهاوخ  رد  ياـپ  زا  ارم  وا  مرواـین ، رد  ياـپ  زا  ار  وا  نم  رگا  هـک  دـنزادنیب  راـکب  ار  یلاـشوپ  قـطنم  نـیا 

رب اروف  تسا ، هدـننک  دوبان  ياهلیـس  ناـیرج  ضرعم  رد  هک  دـناهتفرگ  رارق  یهوک  يهنماد  رد  هک  دـننک  ساـسحا  روحم  دوخ  نارگهطلس 
ياههلق زا  یناشورخ  لیس  هک  دننیـشنیمن  دنزاسیم و  فرحنم  دوخ  ناماس  هناخ و  زا  ار  لیـس  ریـسم  دنزاسیم و  اههناخدور  دنزیخیم و 

رگا دنیوگب  دنزیخرب و  هزرابم  لیـس  اب  طایح  هناخ و  نایم  رد  نادنمتردق  نیا  هاگنآ  ددرگ ، اهنآ  ناماس  هناخ و  دراو  دوش و  ریزارـس  هوک 
هجدوب و اهدرایلیم  هک  تسا  هدرک  مکح  نینچ  ام  ینالقع  لماکت  زورما  يرآ ، تخاس . دهاوخ  دوبان  ارم  لیس  نآ  مزاسن  فرحنم  ارنآ  نم 

نیا هب  میزاسب ، کلهتسم  هدننک  دوبان  ياهحالس  ندروآ  دوجوب  يارب  ار  هتفای  دشر  ياهزغم 
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همه نیا  نادـنمتردق  هک  تسین  نکمم  زورما  نیمه  رگم  دروآ ! دـهاوخ  رد  ياپ  زا  ارم  وا  مرواین  رد  ياـپ  زا  ار  نمـشد  نم  رگا  هک  لـیلد 
زرم رد  عماوج  یئورایور  زا  هک  دـنزادنیب  راکب  شخب  تایح  مهافت  اـهتیبرت و  میلعت و  تلادـع و  يرارقرب  هار  رد  ار  يدادادـخ  ياهتردـق 
ریگ شاهیفاق  رد  هتخاس و  يرعـش  هک  تشک  دهاوخ  ارم  وا  مشکن  ار  وا  نم  رگا  قطنم  نیا  هب  يزاین  دنیامن و  يریگولج  گرم  یگدـنز و 
نانچ ینالقع ، لماکت  نایعدـم  نایاقآ  هک  تسا  هداد  روتـسد  امـشب  نوناـق  نیمادـک  تسا و  هتفگ  یـسک  هچ  دـشاب . هتـشادن  تسا ، هدرک 

نآ تالمج  زا  رگید  ياهلمج  هاوخدوخ ، نادـنمتردق  هفـسلف  رد  یـسررب  لیمکت  يارب  دـنک !؟ ریگ  ياهیفاق  نینچ  رد  دـیزاسب و  ار  يرعش 
رد میئامنیم . حرطم  تسا  ءاقب  رد  عزانت  نازاتهکی  همانعطق  نیرخآ  نیلوا و  یلوایکام ، رایرهش  باتک  زا  یخاسنتـسا  هک  ار  تسرپ  تردق 
رما تیاهن  رد  دش . دهاوخ  دیدجت  هراومه  هتـسیاش  يهقبط  ءاقب  رد  عزانت  يهلیـسوب  دـیوگیم : نینچ  وا  هک  تسا  هدـش  لقن  ذـخام  نامه 

رد تردق  دننام  مه  حلصا  يهملک  نیا  دید : میهاوخ  دوش  تقد  تسرد  رگا  الوا  ذخام  نامه  تیرشب . تسکش  گنهرف  زج  تسین  يزیچ 
یلماکت و ياهتمظع  اب  ناسنا  نانیا ، تغل  رد  حلصا  زا  دوصقم  اریز  تسا ، هدش  تسکشرو  یلکب  تیناسنا ، دض  ناگماکدوخ  نیا  نابز 

دنتشاد و ندرگ  رـس و  کی  رـشب  دارفا  عومجم  شاکیا  تسا  هتفگ  وا  دنیوگیم : هک  تسا  نورن  دوصقم  هکلب  تسین ، شیالاو  ياهـشزرا 
رکف حلـصا  قشاع  نیا  رگا  هک  دوریمن  نامگ  مدرکیم  ادـج  ار  رـس  نآ  هبرـض  کی  اب  داـیز  يژرناو  تقو  فرـص  هب  جاـیتحا  نودـب  نم 

هوقلاب ای  لعفلاب  ناهج  هدنزاس  دنمدرخ و  هتفای و  دشر  ناسنا  نارازه  مود  یناهج  گنج  ناگدش  هتشک  نویلیم  هاجنپ  نایم  رد  هک  درکیم 
هک تسا  هدوب  گنل  رومیت  الیتآ و  دننام  هدنیوگ  دوخ  نابتکم  مه  حلصا  نیا  زا  روظنم  سپ  دادیم . نارابمب  لیلقت  هب  روتسد  دراد ، دوجو 

تردـق حالطـصا  هب  حلـصا  دـیدجت  رمتـسم  نایرج  ام  رگا  دـینادیم  ایآ  ایناث  دـنروآ . رد  ار  نم  زج  نامدود  زا  رامد  دـنیوگب و  نم  طـقف 
خیرات زیمآ  هعجاف  تشذگرس  هک  ار  هچنآ  درک ؟ میهاوخ  تشادرب  ار  ياهجیتن  هچ  میهدب ، رارق  هعلاطم  دروم  خیرات  رساترس  رد  ار  ناتسرپ 

اب هک  تسا  لاـس  ابیرقت 10000  دادـتما  رد  ءاقب  رد  عزاـنت  نازورفا  شتآ  هک  تسنیا  دـهدیم ، ناـشن  اـم  يارب  ءاـقب  رد  عزاـنت  ناـیرج  رد 
ياهلاپیناب روشآ  رـصم و  يهنعارف  اهینودقم و  ردنکـسا  هتـشاذگ ، نادیمب  ياپ  نایمدآ  تایح  ندـیرد  لوغـشم  يزاس  حلـصا  يریگفدـه 

اهحلصا ب نیا  سپس  هدروآ  دوجوب  دنشابیم ، ءاقب  رد  عزانت  لوصحم  هک  یئاهحلصا  ناونعب  ار  اهایژروبرازس  نیرهنلانیب 
زاس ناسنا  نیب و  ناهج  دنمشناد و  نارازه  يزاس  حلسا  نیا  رمتسم  نایرج  رد  دناهدش . هدیشک  نوخ  كاخب و  يرگید  ياهحلـصا  هلیـسو 

ار هار  هدمآ و  رد  ياپ  زا  لوغم  تسدب  هتفای  دشر  ياهناسنا  رگید  راطع و  نیدلادیرف  خیش  نتآ و  راکبان  تاضق  تسدب  طارقـس  دننام  زین 
ناتسلگنا دراذگیم  مدق  اپورا  يهصرع  رب  حلصا  ناونعب  تراپانب  نوئلپان  هک  عقوم  نامه  رد  الثم  دننکیم ! راومه  رتالاب  ياهحلـصا  يارب 

رگیدکی ولرتاو  هرد  رد  ات  دشابیم ، رخولب  مانب  رگید  یحلصا  نتخاس  لوغشم  مه  سورپ  نوتگنیلو و  كود  مانب  یحلصا  نتخاس  لوغـشم 
رد نمرژ  داژن  حلـصا  کی  ناونعب  یتسرپ  تردـق  تبون  هاگنآ  دـنیامن . نله  تنـس  هناور  تسا ، هسنارف  حلـصا  هک  ار  نوئلپان  تاقالم و  ار 

كاخ و هب  یعیبط  باختنا  مارتحالابجاو  نوناق  هب  تمدخ  يارب  ار  نویلیم  هاجنپ  دودح  رد  حلـصا  نیا  دشکیم ، رـس  اقب  رد  عزانت  نادیم 
تالامعتسا رد  هک  دنکیم  يریت  جامآ  ار  شزغم  دروآیم و  رب  رس  يو  نورد  زا  یجوم  لکشب  حلصا  کی  ماگنه  نیا  رد  دشکیم ، نوخ 

ياهنومن دیهاوخب  رگا  دشابیم . حلصا  دوخ  تسد  اب  اهناسنا  ناج  تایح و  ماقتنا  شایقیقح  مان  یلو  دوشیم ، هدیمان  یـشکدوخ  یمومع 
لوصحم ن هک  یتسرپ  تردق  يالاو !! تمظع  لامج و  هب  دینیبب ، ار  نامدوخ  متسیب  نرق  ياهحلصا  زا  رایع  مامت 

، میدوب هدرک  لقن  هتـشذگ  ثحابم  رد  ار  ترابع  نیا  دینک . اشامت  مینکیم  لقن  ریز  رد  يو  تارابع  رد  تسا ، ءاقب  رد  عزانت  هناخراک  با 
تارابع میدش  روبجم  اذل  میهدب !!! ماجنا  يزاس  حلـصا  هناخراک  نتخادنا  هارب  رد  لباقان  تمدخ  دوخ  تبونب  دـیاب  مه  ام  هک  اجنآ  زا  یلو 

ياهلگنج زا  هک  ار  ییاههپت  ام  دیوگیم ، هتفرـشیپ  لوصحم  نیا  مینک ، هعلاطم  رگید  راب  ار  ءاقب  رد  عزانت  هناخراک  لوصحم  نیرتهتفرـشیپ 
رایـسب ار  اـم  دوب ، هدـننک  هارمگ  هک  لاـح  نیع  رد  نتخوس  ماـگنهب  اههدـکهد  عرازم و  میدـناشک ، قیرح  هب  دوب ، هدـش  هدـناشوپ  زبـسرس 
ياهفلع هلـصافالب  دـشیم و  دـنلب  اهنآ  زا  یمیظع  ياههلعـش  دیفـس و  دود  هدـش  رجفم  نیمز  هب  تباـصا  درجمب  اـهبمب  درکیم …  مرگرس 
نزاخم یتقو  دـندرکیم …  رارف  یـساره  باتـش و  هچ  هب  نایاپراهچ  هک  مروآیم  دایب  ایادـخ ، دـندرکیم …  نتخوس  هب  عورـش  کشخ 
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یتقو دوب  دنیاشوخ  یلیخ  دینادیم  منک …  يزادناریت  دوخ  ياهتـسد  اب  مدـش  روبجم  هک  دوب  تهجنآ  زا  نم  یلاحـشوخ  دـش  یلاخ  بمب 
رارق فده  دشیمن  يریگفده  تلوهس  هب  هدش و  هطاحا  دنلب  دنمونت و  ناتخرد  هوبنا  اب  هک  ار  نایموب  زا  ياهبلک  یلاشوپ  فقس  متسناوت  هک 

جنپ دنداد …  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  ناگناوید  دننام  نم  ینامرهق  لمع  يهدهاشم  زا  دعب  هبلک  نینکاس  مهد ،
منهج هک  اجنآ  دندش ، هدـنار  شتآ  طخ  ياهتنا  هب  ارابجا  دـندوب  هدـش  هرـصاحم  شتآ  زا  ياهریاد  هلیـسوب  هک  یلاح  رد  یـشبح  رفن  رازه 

هناخراک یلاع  لوصحم  ار  دوخ  هک  نورق  راکبان  نیا  تسا  هدـش  نییعت  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  تاراـبع  نیا  ذـخام  دوب . هدـش  اـپرب  ینازوس 
تشاد دوجو  یکـشزپناور  تامولعم  رد  هن  نآ  یعقاو  نامرد  هک  دوب  هدش  راچد  یناور  يرامیب  عون  نآ  هب  دوب ، هدرک  یقلت  يزاس  حلـصا 

رفن دـنچ  رایتخا  رد  يرامیب  نیا  نامرد  هکلب  دـنیامنیم ، نیودـت  ارنآ  هعماج  يالقع  هک  یقوقح  دراوم  رد  هن  ناشیـشک و  ياـهلد  رد  هن  و 
دعب زور  ود  ریگتسد و  دننک ، رارف  سیوس  زرم  يوسنآ  هب  وموک  زا  دنتساوخیم  هکیماگنه  ار  یچاتپارالک  شتسود  وا و  هک  دوب  نازیتراپ 
ودره دعب  زور  دش . هدنکفا  نوریب  هدروآ و  نالیم  رهش  نادیم  هب  نویماک  کی  اب  ناشداسجا  لیروآ  بش 28  هبنش  دندومن . مادعا  ار  ودره 
مانـشد ضرعم  رد  هدـش و  هدـنکارپ  ناـبایخ  ور  بآ  رد  حلـصا  نیا  ياـضعا  مـه  ادـعب  دـندش و  هـتخیوآ  قرب  غارچ  ریت  زا  هـنوراو  دـسج 
هدـیزگ رب  تشذـگ  دـهاوخن  یلوط  هکنیا  لاـمتحا  هب  متـسیب ، نرق  ياهحلـصا  نیا  يهلئاـغ  ندـیباوخ  زا  سپ  دوب . هتفرگ  رارق  اـهییایلاتیا 

اهحلصا ییارآ  فص  نیا  تسا  نکمم  راب  نیا  داتفا و  دنهاوخ  مه  ناجب  لاگنچ  نادند و  اب  رگید  راب  ءاقب  رد  عزانت  ناگدش 
لوصحم زا  يریگولج  رکف  هب  اذل  دنروایب ، مهارف  مه  ار  ندمت  گنهرف و  مادهنا  تابجوم  يرـشب  قوفن  زا  نویلیم  اهدـص  نتخاس  دوبان  اب 

! تاهیه دندش ! راکب  تسد  ایرالام  ياههشپ  زا  يریگولج  يارب  و  دنتشاذگ ، دوخ  لاحب  ار  قالتاب  ینعی  دنداتفا ! ءاقب  رد  عزانت  يهناخراک 
عزانت تیوقت  میظنت و  يارب  ییاهرتویپماک  نانآ  ياهزغم  هک  يدارفا  ندـش  عمج  مه  رود  يدادرارق و  رطـس  دـنچ  رب  هیکت  اب  ناوتیم  رگم 

دـیفم و داوـم  نادـنمتردق  هک  دـیامنیم  نینچ  نوـنکا  مه  تفرگ !؟ ار  ینیلوـسوم  رلتیه و  دـننام  ییاهحلـصا  دـیلوت  وـلج  تسا ، ءاـقب  رد 
هک قطنم  نآ  رد  يرآ ، دنیامنیم . هحلـسا  هب  لیدبت  اهحلـصا  رازراک  يارب  كانبات ، ياهزغم  يهلیـسوب  ار  اهناسنا  تایح  يهمادا  يرورض 

تاجناخراک هب  شخب  تایح  ياهورین  اهیئابیز و  همهنآ  اب  مه  یکاخ  يهرک  دوشیم ، يزاـس  حلـصا  لوغـشم  ءاـقب  رد  عزاـنت  يهناـخراک 
یلیخ اههزجعم  نیا  دـناهدروآ  دوجوب  ءاـقب  رد  عزاـنت  نادـیم  رد  نازاـس  حلـصا  هک  ییاـههزجعم  زا  یخرب  ددرگیم . لدـبم  يزاسهحلـسا 

زا - 1 میوشیم : رکذـتم  ار  ییاههنومن  اهنت  ام  دیـسیونب . اههزجعم  نیا  يهراـبرد  هحفـص  دودح 1000  رد  یباتک  دیناوتیم  امـش  دـندایز .
جم نیرتکچوک  زا  هنامرشیب  ياهیهاوخدوخ  تسا ، هتخادرپ  يزاس  حلصا  راک  هب  اقب  رد  عزانت  هک  یعقوم 

نیا یگتـسیاش  هب  ياهمانـسانش  چـیه  هک  اجنآ  ات  تسا ، هتـشگ  مدرم  ياههورگ  دارفا و  يهمه  ریگنابیرگ  اهنآ  نیرتگرزب  ات  هتفرگ  اـهعمت 
يدام و جایتحا  يور  زا  رگید  یناسنا  هب  ناسنا  نتسویپ  - 2 تسا . هدشن  حرطم  مدرم  يارب  تسا  ناسنا  دایص  ای  گرگ و  ناسنا  هک  یفرعم 
، تسا هدمآ  دوجوب  ءاقب  رد  عزانت  يهناخراک  زا  هک  زاجعا  قوف  حلـصا  کی  - 3 يدام . یـصخش  دوس  يارب  رگیدکی  زا  ناسنا  ود  یئادج 

هدش یقلت  ءاقب  رد  عزانت  يهناخراک  ناریدـم  يارب  ایند  نیا  رد  ندـنام  هدـنز  يارب  سفنت  دـننام  هک  اهراتـشک  گنج و  نایرج  هک  تسنیا 
اهنت هکلب  اهناسنا ، يهمه  يارب  تردـق  عیزوت  يارب  هن  و  تسا ، هدوب  اـهرذوبا  اهطارقـس و  نتخاـس  رادومن  ندروآ و  دوجوب  يارب  هن  تسا ،

هک تاـهیه ! یلو  دنـشوکب . تسا  دوخ  زج  هچ  ره  يدوباـن  هب  دوخ ، يزاـتهکی  يارب  هک  تسا  هدوب  یناـهاوخدوخ  ندروآ  دوـجوب  هار  رد 
يهدنـسیون هک  اجنآ  ات  دنمارایب . نئمطم  یبلق  هدوسآ و  رکف  اب  هسوسو و  نودـب  دوخ  دـننک و  هابت  ار  نایمدآ  ياهناج  دـنناوتب  نادـنمتردق 

تـشحو زا  هک  دومن  مسجم  نینچ  ار  ینف  یملع و  ياهتموکح  تیعـضو  ناوتیم  یبوخب  نونکا  دـیوگیم : يزاس  حلـصا  عماوج  زا  یکی 
گدورف رد  تبقارم  جرب  ياهکمک  اب  هشیمه  ار  يرابجا  دورف  دنتسه و  رقتسم  اهامیپاوه  رد  هراومه  هئطوت  میب  مادهنا و 

تیاضر يارب  دناهتـشاگنا ، اهنیـشام  تاودا  دـننامه  ار  مدرم  هک  اـهتموکح  عون  نیا  تفگ : ناوتیم  اـیآ  دـنهدیم . ماـجنا  نئمطم  ياـهها 
يزغم ياههسوسو  ندش  راخب  يهجیتن  رد  هک  ندروخ  تسکـش  تاظحل  ياهکـشا  يهفاضا  هب  دنیامن ؟ ساسحا  یتلاسر  دوخ ، ناتـسدریز 

ایآ هک  دیـسرپ  رـسنپس  تربره  لاثما  زا  ار  يرـشب  ینالقع  ياهلماکت  هنوگنیا  خـساپ  دـیاب  هتبلا  دزیریم . ورف  ناشیاههنوگ  هب  اهحلـصا  نیا 
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ار اهناسنا  يهمه  دنشکیم ، رب  رس  دوخ  يهعماج  ياهحلصا  ناونعب  هک  دنمتردق  نازاتـشیپ  هک  تسا  نیمه  ینالقع  لماکت  زا  امـش  روظنم 
هدنز ياهمتسیس  یشنک  ياهلالتخا  تسا ، هدش  هدییاز  ءاقب  رد  عزانت  يهناخراک  زا  هک  رگید  یحلصا  - 4 دننیبیم !! نیشام  رازبا  تاودا و 

شیازفا - 5 ندـمتم ) ناسنا  گرزب  هانگ  تشه  باتک  هب  دوش  عوجر   ) دـناهتخادرپ حلـصا  نیا  حیـضوت  هب  اریخا  اهتـسیژولویزیف  دـشابیم ،
هب نیمز  يهرک  شخب  تاـیح  ياـضف  تعیبط و  ياـبیز  رظاـنم  لیدـبت  یگدـنز و  طـیحم  نتخاـس  ناریو  - 6 یناور . یبـصع و  ياـهیرامیب 

شدود دزیرب و  نارگادوس  بیج  هب  نالک  دوس  یعونصم  ياهاضاقت  داجیا  اب  هک  ییاهالاک  ریدخت و  لیاسو  يزاس و  هحلسا  ياههاگراک 
داضت آ تباقر و  - 7 دیامنیم . نیمات  ار  نارادناج  تایح  داوم  هک  ییاهبآ  هب  ار  شاهدننک  هابت  ياههلافت  اضف و  هب  ار 

یتسس - 8 نتشیوخ . نادجو  لقع و  یبوکرـس  هب  یمئاد  لاغتـشا  تایح و  ریـسم  رد  تدحو  هنوگره  ساسحا  ندش  یفتنم  دوخ و  اب  یمد 
تایح ياههیاپ  ندش  لزلزتم  تلعیب و  ینکش  تنـس  - 10 یتثارو . یهابت  - 9 دیامنیم . لیدبت  اهزیچ  هب  ار  اهسک  اجیردـت  هک  ساسحا 
تسد زا  - 13 هدـنیآ . زا  ینارگن  یناـنیمطایب و  - 12 یچوپ . هب  شیارگ  یگدـنز و  يهفـسلف  فدـه و  ندرک  مگ  - 11 اهگنهرف . شخب 
حلصا نیا  هب  ءاقب  رد  عزانت  يهناخراک  رگا  هک  تسا  ملـسم  یگناگیب . دوخ  زا  رابگرم  يرامیب  - 14 اهینیب . ناهج  هب  قایتشا  رابتعا و  نتفر 
هدیمان نیشن  هبارخ  موب  تاناویح  سوماق  رد  هک  تسا  هدنرپ  دش ، دهاوخ  هدیئاز  هناخراک  نیا  زا  هک  یحلـصا  نیرخآ  دهدب ، همادا  اهیزاس 
رایتخا رد  تردق  داد . دهاوخ  رس  ياو  گناب  هتـسشن ، ندمت  عماوج و  ياههناریو  اهلت و  يور  هدمآ  رد  زاورپب  هناخراک  نآ  زا  هک  دوشیم 

روعش یهاگآ و  ناتـسرپ ، تردق  لیامت  ینابرق  نیلوا  دـناهداد 1 - تسد  زا  یهاوخدوخ  اب  دربن  رد  ار  دوخ  یناسنا  تیـصخش  هک  یناسک 
ار دنمتردق  تیصخش  دوخ ، تیبذاج  اب  هک  فدهیب  هاگآان و  تسا  یتقیقح  تردق ، تیهام  اریز  تسا ، تسرپ  تردق  دوخ  يهنانیب  عقاو 

زا تردق ، يهتخابلد  ناگتفیش  هک  ار  يزایتما  نیرتشزرا  اب  نیرتگرزب و  - 2 دشکیم . دوخ  لابند  هب  يدوبان  يهلحرم  ات 
رـصانع يهمه  قـلطم ، يدازآ  نیغورد  يهدـعو  اـب  هـک  تـسا  كرحت  لـماع  نآ  تردـق  اریز  تـسا ، راـیتخا  يدازآ و  دـنهدیم . تـسد 
دوـجوب يو  ياـهتیعقوم  ناـیرج  رد  هـک  ار  ییاـهینوگرگد  يهـمه  دراـشفیم و  شفدـهیب  هاـگآان و  تعیبـط  رد  ار  دـنمتردق  تیـصخش 
تردـق نیمز  يور  ناروناج  نیرتناوتاـن  - 3 دنـشابیمن . رگید  يربـج  تیعقوم  هب  يربـج  تیعقوـم  کـی  زا  لاـقتنا  زج  يزیچ  دروآیم ،
تـسرپ تردق  دنمتردق  رگا  - 4 دنـسانشیمن . نارگید  تیدوجوم  نتخاـس  یقتنم  زج  یهار  دوخ ، تیدوـجوم  تاـبثا  يارب  هک  دنناتـسرپ 

دورف میلـست  رـس  وا  ربارب  رد  هک  دزاسب  هک  ار  یناـسک  هک  دیـشوک  دـهاوخ  دـنکن ، ادـیپ  دوخ  یتسرپ  تردـق  سح  عابـشا  يارب  ار  یـسک 
هک تسا  ناوتان  نآ  شالت  سای و  زا  رتخلت  دراشفیم ، ار  وا  نابیرگ  تردق  يارجا  يارب  يدروم  ندوبن  زا  هک  يرجز  فسات و  دـنروایب و 

شوماخ لیدـعت و  يارب  محازت  دـض  تاررقم  رگید  یقوقح و  یقالخا و  نیناوق  دـنیبیم . لاوزب  ور  دـنمتردق  لاـگنچ  رد  ار  دوخ  تاـیح 
-5 ناشف . شتآ  هوک  ندرک  هفخ  يارب  زیچان  خولک  گنـس و  ددع  دـنچ  هک  تسا  رثوم  هزادـنا  نآ  نادـنمتردق ، شورخ  شوج و  نتخاس 

هاگآ ناشداهن  رد  هتفهن  ياهادعتـسا  رب  ار  نایمدآ  دروآیم و  دوجوب  اهیئانـشور  رگیدکی  اب  نادـجو  ود  ای  لقع  ود  نتفرگ  رارق  يورایور 
قعم تایح  ریسم  هب  ار  نانآ  دزاسیم و 

یثـنخ و ار  تبثم  ياهدادعتـسا  دـیازفایم و  اـهیکیرات  رب  هدـشن و  راـهم  تردـق  ناـگدرب  یئوراـیور  هکیتروص  رد  دوشیم . نوـمنهر  لو 
دنزاسیم دوخ  يارب  یقطنم  هک  تسنیا  نادـنمتردق  لوقع  ياهیئاسران  زا  یکی  - 6 دزادنایم . راک  هب  هدومن و  رادـیب  ار  رگناریو  ياهورین 

لباقریغ ای  هدشن  هبـساحم  ياهدادیور  ندمآ  دورف  زا  سپ  نانیا  دـنروآیمن . باسح  هب  هجو  چـیهب  ار  ینیب  شیپ  لباقریغ  ياهدادـیور  هک 
ورف اهیکیرات  زا  میخـض  ياههدرپ  يالبال  رد  ای  دننکیم  تعانق  نازوس  کشا  هب  طقف  دننک ، ادـیپ  یتصرف  رگا  ناشتیدوجوم  رب  ینیب  شیپ 

ياضف رد  هایـس  يربا  هعطق  کی  ینابرق  هک  دناهدش  نیمز  رب  شقن  یئاهنوئلپان  دینزب ، قرو  ار  يرـشب  خـیرات  تاحفـص  دـیورب  دـنوریم ،
اهنز نیرتابیز  وا  نز  هک  دننک  فارتعا  دیاب  مدرم  يهمه  هکنیا  هب  هقالع  تهجب  هک  دید  دیهاوخ  ار  یئاهلودـناک  دناهتـشگ . ولرتاو  يهرد 

ندروآ يور  معط  ینیریـش  - 7 ددرگیم . یـشالتم  شیارـسمرح ، نادوجآ  زگیگ  تابرـض  ریز  دـهدیم و  تسد  زا  ار  يرادـمامز  تسا ،
تیبذاج رد  ار  يدنمتردق  کی  تیـصخش  تردق  هک  یعقوم  تسا  یهیدب  اریز  دیامن ، ناربج  ارنآ  لاوز  یخلت  هک  تسین  نانچنآ  تردـق 
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مروت معط  هدمآ ، تسدب  تردق  معط  هجیتن  رد  دزاسیم و  لتخم  شزغم  رد  ار  وا  یئالقع  ییقطنم و  تابساحم  دربیم ، ورف  دوخ 
لتخم يهقئاذ  رد  ینیریـش  کی  نیا  دنکیم و  اضتقا  یناسنا  تعیبط و  ورملق  رد  تایعقاو  هک  هچنآ  هب  یهاگآ  نودب  دشابیم  یعیبط  دوخ 
يهدرب هب  هک  یئاهدنخـشین  اب  یجیردـت  لاوز  عقوم  رد  اصوصخم  تردـق ، هکیتروص  رد  و  تسین ، صلاخ  باـن و  شیاهیـشوخ  هک  تسا 

هک دروآیم  دوجوب  تسرپ  تردق  ناج  يهقئاذ  رد  ار  یئازگناج  یخلت  دـیامن ، رادـیب  ار  وا  لقعت  هشیدـنا و  دـناوتب  رگا  دـنزیم ، تردـق 
هب ار  هیاپیب  تامهوت  تالیخت و  ندروآ ، يور  ماگنه  رد  تردق  تفگ : ناوتیم  رگید  ترابعب  دشچب . ار  شمعط  دـناوتیم  وا  دوخ  طقف 

رادیب قیمع  باوخ  زا  ار  تیصخش  رصانع  يهمه  لاوز  عقوم  رد  و  دزاسیم ، مروتم  ارنآ  دیامنیم و  ریزارـس  دنمتردق  تیـصخش  يهقطنم 
یطوقـس چـیه  اـیند  رد  تفگ  ناوـتیم  هک  تسا  تهج  نیمهب  دریگیم . شیپ  ار  دوـخ  هار  دـهدیم و  ناـشن  ار  اـهنآ  یهاـبت  دزاـسیم و 

غارـس دودحم  تاظحل  اهتعاس و  رد  هک  ار  تیاهنیب  يزغم  باذع  میناوتیمن  هجوچیهب  ام  و  تسین ، ناتـسرپ  تردـق  طوقـس  زا  رتکاندرد 
؟ دـشیدنیب یتاظحل  تردـق ، كانتـشحو  ضقانت  يهرابرد  هک  تسا  هداتفا  قافتا  چـیه  اـیآ  - 8 مـینک . كرد  دریگیم ، ار  تـسرپ  تردـق 

نیع نادنمتردق ، هاگدید  زا  تسا ، هاگآدوخان  ییاهتیعقاو  اههدـیدپ و  زا  هاگآدوخان  یمـسجت  هک  تردـق  تسیچ ؟ ضقانت  نیا  دـینادیم 
یهاگآ مسجت 

اهیرایـشه و اهیئابیز و  تشز و  اهدـب و  کـین و  يهمه  كـالم  هک  تسا  تردـق  طـقف  ناتـسرپ : تردـق  رظن  رد  تسا . نوناـق  يدازآ و  و 
يرشب خیرات  مه  نآ  ناگدننک  تیامح  دراد و  ناتسرپ  تردق  هاگدید  رد  تردق  تیوه  هک  روآ  تریح  ضقانت  نیا  اب  تسا !! اهیرایشهان 
صخش يارب  هک  هچنآ  - 9 دنازرلیم !! ار  متـسیب  نرق  راوید  رد و  یئالقع  لماکت  ياعدا  زاب  دـننکیم ، هیجوت  ریـسفت و  تیوه  نیمه  اب  ار 

يهدنیاسرف هک  نامز  تشذگ  دیدهتزا  ار  دوخ  وا  اذل  تسا . هدروآ  تسدب  هک  تسا  یتردق  یگتـسباو  تیبسن و  تسین ، حرطم  دـنمتردق 
متـسیس ياهدـحاو  ندـش  نوگرگد  تهجب  هلیـسو  باختنا  يریگ و  فدـه  رد  اهینوگرگد  ینیب و  شیپ  لباقریغ  ثداوح  زورب  تردـق و 

راهچ یلومعم  حالطـصا  هب  هک  ینابیقر  اـی  وا و  دوخ  یناور  يزغم و  ياـهتیلاعف  رد  تارییغت  زورب  تسا و  زاـب  هشیمه  هک  تعیبط  ناـسنا و 
ار دوخ  يهدیدپ  کی  يهدرب  هک  تسین  نآ  زا  رتحـیقو  ياوتان  چـیه  - 10 دنیبیم !! ناما  رد  کلذ  ریغ  دناهتـسشن و  وا  نیمک  رد  یمـشچ 

اهدص هب  هتسباو  هک  دنتسه  یتردق  رایـشهان  ناگدرب  هک  دنهدیمن  روطخ  دوخ  نهذ  هب  زگره  تردق  ناگدرب  نیا  دیامن . یقلت  نآ  کلام 
خا رد  دنکیم و  روبع  مولعمان  يرایتخا و  ریغ  اهیفنم  اهتبثم و  نارازه  زا  هک  دنتسرپیم  ار  یتردق  نانیا  دشابیم . یعیبط  یناسنا و  لماع 

هدروآ و تسدـب  ار  تردـق  رایتخا  يدازآ و  يهمه  اب  هک  دـنربیم  نامگ  هناتـسم  یحولهداس  مامت  اب  مه  نانآ  دریگیم و  رارق  ناـنآ  راـیت 
کی ندروخ  اب  دوب ، هدمآ  شغارـسب  یناوج  ای  یکدوک  رد  هک  يرامیب  نآ  الثم  دنیامن ! ظفح  يدازآ  يرایـشه و  لامک  اب  ارنآ  دنناوتیم 

شبیقعت ندرب  نیب  زا  يارب  ار  وا  هک  ینانمـشد  تسا . هتـشگ  یفنم  دـشاب ، هتـشادن  نآ  یبط  صاوخ  زا  یعـالطا  نیرتمک  هک  دـیفم  ياذـغ 
زا روبع  رد  هظحل  دـنچ  رگا  هک  تسا  هدـش  ریزارـس  ینمهب  یهوـک  يهنماد  زا  روـبع  زا  سپ  دـناهدیدن . ار  وا  هدرک  مگ  ار  هار  دـندرکیم 
هب ار  وا  هدرک و  زاب  کیراب  رایـسب  یلاناک  دـنمتردق ، يارب  هک  اهیفنم  نیا  تشگیم . یـشالتم  نمهب  نآ  ریز  درکیم ، ریخاـت  هوک  يهنماد 

يابیز سابل  شاهقوشعم  هکنیا  دننام  مولعمان ، يرایتخا و  ریغ  ياهتبثم  نینچمه  دنریگیمن ، رارق  هجوت  دروم  دـناهدیناسر ، شیلعف  تیعقوم 
هجو چـیهب  هک  رهام  یماظن  داتـسا  کی  تیبرت  میلعت و  تحت  دوشیم و  ماظن  هدکـشناد  دراو  وا  رظن  بلج  يارب  دراد و  تسود  ار  یماـظن 

اهایور رد  دـنیبیم و  اـهباوخ  تردـق ، زا  یلحارم  نتفرگ  تسدـب  يارب  هاـگنآ  دـنکیم ، يرپس  ار  يرگیماـظن  بتارم  تسین  شراـیتخا  رد 
هتشک م گنج  کی  رد  شیاهفیدرمه  دشاب ، هتشاد  تیریدم  يارب  یعقاو  یگتسیاش  هکنآ  نودب  ددرگیم و  روهطوغ 

حرطم يرشب  یمسر  خیرات  هک  عقومنآ  زا  - 11 دوشیم . زاب  هار  تردق  هب  وا  ندیسر  يارب  دندرگیم و  جارخا  ای  تسشنزاب و  ای  دنوشي ،
هجوتم تیرـشب  نارایـشه  لقادح  هک  عقومنآ  زا  تسا و  هدرک  زورب  دروآیم . لابند  هب  ار  يدردمه  ساسحا  هک  یعونمه  ساسحا  هدش و 

يارب كاـنزوس  کـشا  زا  ییاـیرد  ینارود  ره  رد  ياهعماـج  ره  رد  دراد ، دوـخ  تاـقولخم  هـب  تـبحم  یتـسه ، يهدـننیرفآ  هـک  دــناهدش 
هب يزوسلد  هار  رد  مه  یتارطق  سدقم ، ياهکشا  نیا  لیس  نایرج  شود  اشود  رگا  تسا . هدش  هتخیر  هنهرب ، ياهندب  هنـسرگ و  ياهمکش 
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منامرهق نم  حالـس  اب  یـشکدوخ  هب  تسد  هتـشگ و  مورحم  تیناسنا  زا  تردـق  ناـمه  يهلیـسوب  هک  تسرپ  تردـق  نادـنمتردق  يدوباـن 
تشگیم و هیفصت  تردق  اب  ياهناسنا  باسح  نژوردیه ، متا  ییایمیش و  مومـس  توراب و  فاشتکا  زا  شیپ  اهنرق  دشیم ، هتخیر  دناهدز ،

رگا دنک . یگدنز  نارگید ، دوجو  لمحت  اب  تسناوتیم  یناسنا  عون  ینب  دـشیمن و  ادـیپ  يرـشب  سوماق  رد  یتسرپ  تردـق  مانب  یـشتسرپ 
هنـشت و حاورا  رب  مه  یتارطق  نکـسمیب ، هـنهرب و  ياهندـب  هنـسرگ و  ياهمکـش  يارب  نازوـس  ياهکـشا  زا  یئاـیرد  نـتخیر  اـب  ناـمزمه 

مان هب  یگنر  زمرق  عیام  لابندب  ناشحور  یگنشت  ندرک  باریس  يارب  ناتـسرپ  تردق  دیدرت  نودب  دشیم ، هتخیر  رون  تفرعم و  يهنـسرگ 
يارب دنتفریمن و  نوخ 

رون ياجب  ناـشنورد  ياـهیکیرات  نتخاـس  نشور  يارب  دـنتفریمن و  دوخ  عونمه  ناوختـسا  تشوگ و  لاـبند  ناـشحور  یگنـسرگ  عابـشا 
قلطم ینادان  اب  هک  دروآیم  دوجو  هب  زین  يرگید  یناوتان  کی  تردـق  شتـسرپ  قشع و  - 12 دنتفرگیمن . ار  ریشمش  قرب  غارـس  تفرعم ،

رب دوخ  تیکلام  يهدید  زا  ار  ناهج  ناسنا و  وا  دزاسیم . راداو  شاهدش  یشالتم  تیصخش  يور  یبوکیاپ  هب  ار  دنمتردق  هداد  مهب  تسد 
ناسنا و هک  درادنپیم  نینچ  دنیبیم و  رولبتم  دوخ  دوجو  رد  ار  یناسنا  حیحـص  نیناوق  تعیبط و  يهسدـنه  مظن و  دـنکیم . اشامت  ودـنآ 

ناناوتان نیا  هک  تسا  یکیرات  قیمع و  هاچ  هچ  ادـنوادخ ، تشاد !! دـهاوخ  وا  زا  سپ  هن  تسا و  هتـشاد  نوناق  مظن و  وا  زا  شیپ  هن  ناـهج 
يدـیمون سای و  راهظا  هراب  نیا  رد  انالوم  دروایب !؟ نوریب  ار  تعیبط  نانیـشن  هاچ  نیا  دـناوتب  هک  یبانط  نآ  تسا  اجک  و  دـناهداتفا ! نآ  رد 

ربج و تسا  وا  هانگ  نآ  تسینروغ  ار  ناک  هداتفا  یهچ  رد  نسر  مباییمن  شرعق  روخ  رد  نم  هک  ار  دوخ  وا  هدنکفا  یهچ  رد  تسا : هدرک 
هک يزاـیتما  نیلوا  تسا 1 - هتـشگ  زوریپ  یهاوـخدوخ  اـب  دربـن  رد  ناـنآ  یناـسنا  تیـصخش  هک  یناـسک  راـیتخا  رد  تردـق  تسین  روـج 

نانآ م يرایشه  یهاگآ و  شیازفا  دندرگیم ، اراد  تردق  ندروآ  تسدب  زا  یهاوخدوخ ، رازراک  رد  زوریپ  ياهناسنا 
یناسنا تیصخش  دراذگیم ، تردق  يهدنراد  رایتخا  رد  ار  اهناسنا  تعیبط  رد  ینوگرگد  داجیا  فرصت و  ناکما  هک  تردق  اریز  دشابي ،

فالخ بکترم  دتفین و  اطخ  هب  تردق  دربراک  رد  دناوتب  هک  اجنآ  ات  دنیبیم ، مزلم  یهاگآ  ندوزفا  رب  ار  دوخ  تیلوئـسم ، ماجنا  يارب  يو 
. دراد هارمه  ار  تمظع  تیاهن  رد  فیرظ و  رایـسب  یناوتان  ساسحا  کی  هراومه  هتفای  دشر  تیـصخش  تسد  رد  تردق  - 2 ددرگن . دهعت 

لامتحا درایلیم  رد  کی  سب و  تسا و  ادـخ  توم  تاـیح و  قلطم  کـلام  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هجوت  زا  یـشان  یناوتاـن  ساـسحا  نیا 
لوا فـیدر  رد  ار  وا  هـک  ع )  ) بلاـطیبا نـب  یلع  دـنمتردق  يوزاـب  دراد  رب  رد  ار  ادــخ  اـب  هزراـبم  لاـمتحا  يواـسم  يزیرنوـخ ، رد  اـطخ 
زرم هک  دربن  ياهنادیم  رد  هراومه  دزاسیم و  شکانساره  تخس  ریشمش  اب  يزاب  زا  ار  يو  تسا ، هداد  رارق  راصعا  نورق و  ناروشحلـسزا 

، زور نیـسپاو  ياهتعاس  اریز  دزادـنیب ، ریخات  هب  یکیرات  یکیدزن  رـصع و  اـت  ار  گـنج  هک  دزاـسیم  راداو  ار  وا  تسا ، گرم  یگدـنز و 
هدافتسا یکیرات  زا  دناهدش ، حورجم  هک  یناسک  و  دنکیم ، ادیپ  لیلقت  يزیرنوخ  هجیتن  رد  تسا و  رهظ  زا  شیپ  یتسس  یگتسخ و  تلاح 

یگدنز و زرم  هب  نانآ  ندیـسر  عنام  بش  یکیرات  دنوریم ، گنج  نادـیم  هب  ور  هکنانآ  دـننک و  كرت  ار  گنج  نادـیم  دـنناوتیم  هدرک 
گرم ش

هجوتم رتساسح  ياهلد  اب  دـنناوتیم  نازابرـس  دوشیم و  زاب  نانیـشن  كاخ  يوررب  یهلا  تمحر  زا  یگید  ياهرد  باتفآ  بورغ  اب  دو و 
تردـق زا  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  فیدر  تسا ، یناـسنا  ياـهییاناوت  نیرتسدـقم  هک  یناوتاـن  ساـسحا  نیا  دـندرگ . يدـنوادخ  هاـگراب 
تیکلام ياههخاش  هک  هزادـنا  ره  - 3 تردق . يهدرب  موکحم و  هن  دـهدیم  ناشن  تردـق  رب  مکاح  ار  وا  دـنکیم و  ادـج  ناوتان  ناتـسرپ 

کلام دنمتردق  هک  ياهجنکش  فسات و  - 4 دوشیم . هتـساک  تردق  یبج  راشف  زا  دنکیم  ادـیپ  شیازفا  تیفیک  تیمک و  رظن  زا  دوخرب ،
رتراوگان رایسب  دربیم ، ورف  اهیکیرات  رد  ار  وا  یتسه  دریگیم و  ارف  ار  وا  یناور  حوطس  مامت  شتردق  ياطخ  عقوم  رد  دوخ ، تیصخش  رب 

کلام يارب  تردـق  زا  يراداـبلرهب  هک  تهج  نادـب  - 5 تسا . هتفرگ  ار  وا  ناـبیرگ  دـنمتردق  ياـطخ  هک  تـسا  یـسک  زادـگ  زوـس و  زا 
هب هتفرگ  نیمک  نانمـشد  هدشن و  هبـساحم  ياهدادیور  زا  یـساره  دریگیم ، تروص  نادجو  لقع و  يهبـساحم  يور  زا  دوخ ، تیـصخش 

عورشم و تردق  لیصحت  رد  هحماسم  تسا  رودقم  هک  اجنآ  ات  دراد ، هک  یئالاو  يریگفده  اب  سانـش  تردق  نیا  اریز  دهدیمن ، هار  دوخ 
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ياهدادـیور ربارب  رد  اذـل  دـنکیمن ، هاگآان  تردـق  يهچیزاب  ار  دوخ  تیـصخش  زگره  وا  هک  تهجنادـب  و  درادیمن ، اور  نآ  ندرب  راکب 
ضرع یناهگان و 

تسین مهم  هک  دنادیم  یبوخب  وا  اریز  تشاد ، دهاوخن  يرهاظ  تسکش  ناکما  ساسحا  زا  هرهلد  ینارگن و  نیرتمک  رتیوق ، نانمشد  مادنا 
اـهناسنا و لوـقعم  تاـیح  مظن  يارب  ياهلیـسو  ار  تردـق  وا  هک  تسا  نآ  مهم  تـسیچ ؟ تردـق  نـیا  دربراـک  دراد و  یتردـق  هـچ  وا  هـک 
هن هک  دـنادیم  یبوخب  وا  دوشن . اطخ  بکترم  رایتخا  یهاگآ و  يور  زا  هدومن و  یقلت  تایح  نآ  هب  لوصو  هار  رد  تعیبط  زا  يرادربهرهب 

لزلزت زا  هک  تسا  قلطم  نانچنآ  دراد ، رایتخا  رد  هک  یتردق  هن  ددنبب و  ار  یناسنا  یعیبط و  ياهدادیور  متـسیس  دناوتیم  وا  تارکفت  زرط 
يهدننک نییعت  ار  تردق  اهنت  هن  دناهتخاس ، زوریپ  اهیهاوخدوخ  تالیامت و  اب  دربن  رد  ار  دوخ  تیـصخش  هک  یناسک  دـنامب . ناما  رد  انف  و 

هک دـننادیم  ياهناـخدور  بآ  دـننام  ارنآ  دـنروآیم ، تسدـب  هک  يزاـیتما  ره  هکلب  دـننکیمن ، یقلت  اـهناسنا  رگید  شیوخ و  تشوـنرس 
باریـس ار  اـهنآ  دـسریم و  اـهناسنا  تاـیح  عرازم  هب  دـنکیم و  ادـیپ  ناـیرج  نآ  رد  هـک  تـسا  بآ  نآ  يارب  یئارجم  ناـنآ  تیدوـجوم 

، دوریم لاوز  هب  ور  دریگیم و  شیپ  یلوزن  ریـس  تسا ، شیوخ  تیـصخش  کلام  هک  یناسنا  نآ  تردـق  هک  ماـگنهنآ  رد  - 6 دیامنیم .
، رگید فرط  زا  تردق  راگزور  رد  دیفم  لوصحم  تشادرب  هب  نانیمطا  فرطکی و  زا  لاوز  هب  ور  تردق  نآ  زا  حور  يزاین  یب  ساسحا 

فیلکت جمر ، تقشم و  لمحت  اب  هک  دنیبیم  دوخ  رد  ار  یسک  راب  تذل  تلاح  هکلب  دروآیمن ، دوجوب  وا  يارب  يراوگان  نیرتمک  اهنت  هن 
دیئایب رگیدکی !! تسدب  تسا  اهناسنا  تایح  يهیام  هک  اهتردق  ندش  دوبان  ای  لماکت  تسا . هدرک  ءافیا  ار  دوخ  دهعت  هداد و  ماجنا  ار  دوخ 
عماوج يهمه  يارب  یناهج  يازع  کی  مینک و  یناگیاب  یتدم  يارب  ار  یـسایس  يهفـسلف  بلاج  تاحالطـصا  میراذگب و  رانک  ار  اهیخوش 
يازع یئوگنخـس  هب  ار  اهتردـق  شکاشک  رد  هدـش  دوبان  ناسنا  کی  و  مینیـشنب ، یمومع  يازع  نیا  رد  یتعاـس  هک  میئاـمن  نـالعا  يرـشب 
لباق ینخس  هچ  دشاب ، هدوب  هاگآ  رگیدکی  تسد  اب  اهتردق  ندش  یشالتم  جیاتن  زا  هکنآ  طرـشب  ناسنا  نیا  مینیبب  مینک و  باختنا  یمومع 
رظن زا  اهنآ  زا  کی  چیه  یلو  تشاد ، دهاوخ  نتفگ  يارب  يدایز  ياهنخـس  صخـش  نیا  هک  تسین  دیدرت  ياج  تفگ ؟ دـهاوخ  امب  هجوت 

يراک نم  زورما ، ناگدز  تردق  ات  هتفرگ  رصم  يهنعارف  زا  نارادم  تردق  نایاقآ  دیوگب : هک  درک  دهاوخن  يربارب  شـسرپ  نیا  اب  تیمها 
يهرابرد هک  مرادن  مه  نآ  اب  يراک  تسا ، هتـشذگ  هچ  خـیرات  هاگراتـشک  رد  هک  مرادـن  نآ  اب  يراک  نم  مرادـن ، نایمدآ  ناج  زا  عافد  اب 

اب ه امش  رگا  سب : مراد و  لاوئس  کی  نم  تسا . هتشذگ  هچ  تیرشب  رب  امش ، ياهلاگنچ  ریز  اهناسنا  تایح  ندش  یشالتم  یخلت 
رد ار  یشسرپ  چیه  قح  نم  زاب  دیدرکیمن ، ینالقع  لماکت  ياعدا  دیدوب و  اهناسنا  ندیرد  لوغـشم  اهیماشآ  نوخ  اهیراکهبت و  نیا  يهم 

ياعدا امش  یلو  مهدیمن ، دوخب  ریـش  گنلپ و  يهجنپ  ریز  رد  ار  یناوتان  شوگرخ  يدوبان  شـسرپ  قح  هکنانچ  مدادیمن  دوخب  هراب  نیا 
هک دنکیم  مکح  امـش  ینالقع  لماکت  نیا  ایآ  دینکیم . یفرعم  تقلخ  لوصحم  دبـس  رـس  ار  دوخ  هک  تسا  اهنرق  هدومن  ینالقع  لماکت 
ایآ تسا !؟ یـشکدوخ  ینالقع  لماکت  تاصتخم  زا  یکی  ایآ  دـنتفیب !؟ راکب  دوخ  يدوبان  هار  رد  تسا  اهناسنا  تایح  يهیاـم  هک  اهتردـق 

تایح يهمادا  هک  تسا  يرـشب  ینالـضع  يزغم و  ياهیژرنا  تعیبط و  شخب  تایح  داوم  رب  ندز  شتآ  ینالقع  لماکت  يهولج  نیرتیلاـع 
مینیبب ات  دیورب  دیورب ، شیپ  یئالقع  لماکت  نیا  اب  تسا !؟ نم  نم ، نم ، ینالقع : لماکت  يانعم  ایآ  دزاسب !؟ نکمم  ریغ  ار  هدنیآ  ياهلـسن 

نیح احرت ، مکل و  احبقف  درب !! دـهاوخ  اهناشکهک  ات  ار  ناتداسجا  رتسکاخ  امـش ، راختفا  رورغ و  یناـمرهق و  نینط  دیـسر ، دـهاوخ  اـجکب 
رب ییاههناشن  امـش  هک  اریز  داب ، امـش  رب  هودـنا  یتشز و   ) نوضرت هللا و  یـصعی  نوزغت و  نوریغتـال و  مکیلع و  راـغی  یمری : اـضرغ  مترص 

. دینکیمن هلمح  دیریگیم ، رارق  راتشک  هلمح و  دروم  دیربیمن ، موجه  و  دیوشیم ، تراغ  دیاهتشگ . نمشد  ياهریت 
 - هکنیا مکی  تیصعم  دیوشیم  بکترم  گرزب  تیصعم  ود  اهرصنع  تسـسامش  دیهدیم . تیاضر  امـش  دوشیم و  تیـصعم  ادخ  رما  رب 

ياههتـساوخ اهریـشمش و  يهدـننک  دوبان  ياهنافوط  ياپ  ریز  زیچاـن  كاـشاخ  سخ و  دـننام  ار  دوخ  يهعماـج  ناـمدود و  دوخ و  تاـیح 
تسپ و ناویح  ره  زا  رتتسپ  امـش  دـیزیریم  تسا  تعیبـط  نتم  رد  قلطم  بوـلطم  هک  ار  ناـج  يوربآ  امـش  دـینکیم . لاـمیاپ  ناتنمـشد 
اب شزرا  هکنیا  زا  رتگرزب  یتیـصعم  هچ  دیامن . میدـقت  دوخ  نمـشد  هب  یتسد  ود  ار  دوخ  ناج  هک  دوشیمن  ادـیپ  یناویح  چـیه  دـیرقحم ،
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نوبز و نآ ، يرادـهگن  ظفح و  زا  دیـسانشیم ، مه  رگا  ای  دیـسانشیمن و  ای  تایح ، ناج و  زا  تسترابع  هک  ار  ناهج  تایعقاو  نیرتشزرا 
وحم و تسا  یهلا  تمعن  هک  ار  تردق  نتـشیوخ ، رب  ياوتان  نیقلت  اب  هک  دیئامـش  دوخ  امـش ، محریب  نامایب و  نمـشد  نیتسخن  دیناوتان .

تروص امش  عماوج  رد  هک  یموجه  تراغ و  ره  رد  دینیبیمن  رگم  تسا . يدنوادخ  تاروتسد  ینامرفان  مود -  تیصعم  دیزاسیم . دوبان 
ياهدایرف اههلان و  رگم  دنطلغیم ! نوخ  كاخ و  رد  تسا ، هتفرگ  ندیبات  اهنآ  رب  یهلا  دیشروخ  زا  یعاعـش  هب  نایمدآ  ياهناج  دریگیم ،

دایرف مولظم  کی  ياهعماج  رد  رگا  هک  تسین  نیا  امش  بتک  ملـسم  لوصا  زا  رگم  دیونـشیمن ! ار  ناوتان  نالاسنهک  لاسدرخ و  ناکدوک 
دنزب و

: میوگب رگا  دوب !؟ دنهاوخ  مولظم  نآ  ناج  لوئـسم  هعماج  نآ  مدرم  يهمه  دنکن ، يرای  ار  وا  یـسک  و  دبلطب ، کمک  شناج  تاجن  يارب 
دیهاوخ مه  رد  وربا  تشگ ، دیهاوخ  تحاران  یلیخ  دیتسه ، کیرـش  دنروآیم ، دراو  امـش  عماوجب  هک  یتیانج  رد  ناراکتیانج  نآ  اب  امش 

، زگره هن  میاهداتفا !؟ نامدوخ  يهعماج  مدرم  ناجب  هتفرگ ، تسدب  ریـشمش  ام  رگم  دیوگیم !؟ هچ  نینموملاریما  تفگ : دیهاوخ  دیـشک و 
دوخ تایح  ندرک  هضرع  یناوتان ، نیقلت  نتفر و  فرطنآ  زا  فرطنیا و  زا  ندروآ و  رد  هناهب  میوگیم : هکلب  میوگیمن ، يزیچ  نینچ  نم 

ملسم ءرما  لتق  یلع  ناع  نم  و  دینکیم . نمشد  رب  کمک  ندرک ، هضرع  نیا  اب  امـش  تسا ، يرـشب  ياهناج  دض  نمـشد  ریـشمش  يهبل  رب 
هـصرع هب  تمایق  زور  دـنک ، کمک  ناملـسم  ناسنا  کی  نتـشک  هب  یـسک  رگا   ) هللا همحر  نم  سیآ  هینیع : نیب  اـبوتکم  هماـیقلا  موی  ءاـج 
دیماان سویام و  ای  تسا  دیماان  سویام و  يدنوادخ  تمحر  زا  صخش  نیا  تسا : هدش  هتـشون  شمـشچ  ود  نیب  ام  ددرگیم  دراو  رـشحم 
هدرکن وا  گرم  هب  کمک  ایآ  دوش ، قرغ  بآ  رد  ناـسنا  کـی  دـنیبیم  هتـسشن و  هک  یـسک  اـیآ  يدـنوادخ  تمحر  زا  صخـش  نیا  داـب 

ذه متلق  ءاتشلا  یف  مهیلا  ریسلاب  مکترما  اذا  و  رحلا . انع  خلسنی  انلهما  ظیقلا  هرامح  هذه  متلق  رحلا  مایا  یف  مهیلا  ریسلاب  مکترما  اذاف  تسا !؟
. رفا فیـسلا  نـم  هللاو  متناـف  نورفت ، رقلا  رحلا و  نـم  مـتنک  اذاـف  رقلا  رحلا و  نـم  ارارف  اذـه  لـک  دربـلا : اـنع  خلـسنی  اـنلهما  رقلا . هرابـص  ه 
ات هدب  تلهم  امب  تسا ، نازوس  مرگ و  اوه  اهزور  نیا  دیئوگیم : مهدیم ، نمـشد  يوس  هب  تکرح  روتـسد  مرگ  ياهزور  رد  هکیماگنه  )
ات هدب  تلهم  امب  تسا ، دیدش  يامرـس  عقوم  نیا  دـیئوگیم  مهدیم ، تکرح  روتـسد  درـس  ياهزور  رد  هکیماگنه  دوش و  هتـسکش  امرگ 

دنگوس ادخ  هب  دیشاب ، نازیرگ  امرس  امرگ و  زا  امش  رگا  تسا . امرـس  امرگ و  زا  رارف  يارب  اهیئوج  هناهب  نیا  يهمه  دوش ، رود  ام  زا  امرس 
وحم و ار  دوخ  یعقاو  تردـق  نتـشیوخ ، رب  اهیناوتان  نیقلت  اب  یکات  قح ، هب  یکتم  نادـنمتردق  يا  دوب ). دـیهاوخ  رتنازیرگ  ریـشمش  زا  هک 
تیاکش و رپ  قلخ  نیز  تسوزرآ  مناتسد  متـسر  ادخ و  ریـش  تفرگ  ملد  رـصانع  تسـس  ناهرمه  نیز  ادنوادخ . تخاس !؟ دیهاوخ  دوبان 

ياـهناج يهدـنهد  تاـجن  رتـشا ، دـنزرف  نآ  کـلام ، تسا  اـجک  يولوم  تسوزرآ  مناتـسم  يهرعن  يوه  ياـه و  نآ  لوـلم  مدـش  ناـیرگ 
شراهب هشیمه  حور  درکن و  شناوتان  رمع ، نایلاس  تشذـگ  هک  رـسای ؟ نب  رامع  تفر  اجک  اـهناسنا ؟ دـض  نارب  ریـشمش  زا  ناگدـیدمتس 

اهنت هک  ار  هذبر  نازوس  تشد  هک  میوجیم  ارت  رذوبا ، يا  دادن ؟ هار  شنورد  هب  ار  یکاخ  يهرک  نیا  لوصف  يامرگ  امرس و 
، رصنع تسس  مدرم  يا  يداد ؟ حیجرت  نیشن  هیواعم  ماش  للجم  ياهخاک  یتشهب و  ياوه  رب  دروآیم ، دایب  ار  تایح  نآ ، ینیمز  تارـشح 

رــس تـشپ  دربـن  يارب  هـک  ییاـهنابایب  يریرهمز  ياـضف  رگم  دوـب ؟ درــس  میــسن  تـقیقح  قـح و  هار  نادرم  نآ  رب  نازوـس  باــتفآ  رگم 
اهنآ رد  يریثات  امرگ  امرـس و  هک  دوب  هتفای  لیکـشت  يرـصانع  زا  نانآ  دـبلاک  ایآ  داتـسرفیم ؟ شتآ  ياههلعـش  ناـنآ  يارب  دنتـشاذگیم ،

نیداینب لئاسم  ناونعب  اهنآ ، يهدرپ  تشپ  رد  ای  دوشیم و  قتـشم  تالاوئـس  نیا  زا  هک  رگید  لاوئـس  اهدص  تالاوئـس و  هنوگنیا  تشادن ؟
امـش دنروآیم و  دوجوب  تردق  دوخ  يهدارا  اب  لامک  دشر و  ریـسم  نارذگهر  نآ  هک  تسنیا  نآ  درادن و  رتشیب  خساپ  کی  دراد ، دوجو 

ناوارف و رایـسب  تادهاشم  يرـشب و  خیرات  رـساترس  دیزاسیم . دوبان  وحم و  ار  اهنآ  دیبوکیم و  مه  اب  ار  هدارا  تردق و  یناوتان ، نیقلت  اب 
اهاوه و اب  نآ  ياههدیدپ  ندب و  یعیبط  شزاس  تیـصاخ  يهفاضا  هب  هک  تسا  هدرک  تابثا  ار  تقیقح  نیا  شخب ، نانیمطا  الماک  براجت 

هکلب دنهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  تمواقم  یمدآ  ياپ  شیپ  رد  اهنت  هن  عناوم  دوشیم ، راک  هب  تسد  هدارا  هکیماگنه  نوگانوگ ، ياهطیحم 
اب ح ار  دوخ  یماگمه  قفاوت و  ياههبنج  داعبا و  عناوم  نامه  اهدادعتسا ، ندش  زاب  یناور و  ياهتیلاعف  نتفرگ  جوا  تهج 
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اعقاو دهاوخیمن  وا  زا  ام  یندش  تسه  ام  زا  بلاق  وا  زا  ام  یندش  تسم  ام  زا  هداب  دیوگیم : يولوم  هکنیا  دـنهدیم . زورب  بولطم  تکر 
هب اهنآ  رد  ار  یتسم  تیـصاخ  دوشیم و  دراو  هدـننک  تسم  تاعیام  لخاد  دـیآیم و  نوریب  اـم  تاذ  نورد  زا  ياهدـیدپ  هک  دـنک  تاـبثا 
هک تسا  ییانعم  هب  هراشا  شدوصقم  هکلب  دروآیم . رد  یتسه  هب  یتسین  زا  ار  ام  ندـب  بلاق  دزیمآیم و  مهرد  ار  اـهنآ  دروآیم و  دوجو 
هک تسا  رادروخرب  ریثات  يورین  زا  يردـقب  یمدآ  ياهدادعتـسا  ریاس  هدارا و  تردـق و  هک  تسنیا  نآ  میدـش و  رکذـتم  رـصتخم  روطب  ام 

صخـشم و دودحم و  اهدادعتـسا  هدارا و  تردق و  نیا  نوچ  و  دیامن . هیجوت  دوخ  ياهفدـه  يوس  هب  ار  دوجوم  یتسه  تایعقاو  دـناوتیم 
زا عطاق و  روطب  یناوتان  ناکما و  مدع  هک  هاگنآ  ات  تسا ، هدش  انب  ناکما  لصا  رب  ایند  نیا  رد  یمدآ  تکرح  اذل  دنتسین ، يریگبلاق  لباق 

دننام دوش ، تابثا  ینیقی  ناهرب  سح و  يور  زا  عطق و  روطب  یناوتان  ناکما و  مدـع  هک  هاگنآ  ات  دوش ، تاـبثا  ینیقی  ناـهرب  سح و  يور 
مولح لاجرال ، لاجرلا و  هابـشا  ای  رتم . دـص  ضرع  هب  رابیوج  کی  زا  شهج  بساـنم و  يهلیـسو  نودـب  اوه ، زا  عفترم  ياهطقن  هب  ندـیرپ 

دس تبقعا  امدن و  ترج  هللا -  و  هفرعم -  مکفرعا  مل  مکرا و  مل  ینا  تددول  لاجحلا  تابر  لوقع  لافطالا و 
رد ناکدوک  ياهایور  امندرم ، نادرمان  يا   ) اسافنا مامهتلا  بغن  ینومتعرج  اضیغ و  يردص  متنحش  احیق و  یبلق  متالم  دقل  هللا  مکلتاق  ام ،
نم يارب  تخانـش ، نیا  ادـخ ، هب  دـنگوس  متخانـشیمن ، مدـیدیمن و  ار  امـش  شاک  يا  ناتزغم ،) رد   ) نیـشن هلجح  ياـهنز  لوقع  ناـتلد ،

مغ و دیدومن و  لامالام  مشخ  زا  ار  ماهنیـس  دیدرک و  رپ  هبانوخ  زا  ار  مبلق  دانک ، ناتدوبان  ادخ  تشاد . لابندـب  اههودـنا  دروآ و  ینامیـشپ 
ياهتسایس لغش  زا  تیناسنا و  وا  دنزیم  دایرف  دلانیم و  تیناسنا  ناربهر  ربهر  دیدناروخ . نم  هب  هعرج  زا  سپ  هعرج  ار  یلاتم  ياههودنا 

هب هک  ار  هچنآ  وا  تسا . رفنتم  دروآیمن ، باسح  هب  شراک  تاـعوضوم  زا  مدـص  ءزج  ناونعب  یتح  ار  شیاـهنامرآ  ناـسنا و  هک  ياهفرح 
رـس شیرادمامز  ورملق  مدرم  نورد  زا  یهآ  هلان و  چـیه  تسا و  ناسنا  دـهدیم ، رارق  دوخ  راک  یلـصا  روحم  ارنآ  دسانـشیم و  تیمـسر 

شیربهر يو  هک  ياهعماج  رد  ناملسم  نز  کی  ندش  رازآ  هک  میدیدن  رگم  دزادنایم . نینط  وا  یناور  حوطـس  رد  هکنیا  رگم  دشکیمن ،
یسفن نم  عنقاا  دسیونیم : فینح  نب  نامثع  هب  دوخ  يهمان  رد  هک  تسا  ربهر  نامه  نیا  دوب ؟ گرم  يواسم  وا  رظن  زا  دراد ، رایتخا  رد  ار 

تعانق نیمهب  متیصخش  يهرابرد  ایآ   ) رهدلا هراکم  یف  مهک  راشاال  نینموملاریما و  یل  لاقی  نا 
رادناج دوجوب  یتشم  ار  هعماج  مدرم  وا  مشاب )!؟ هتـشادن  تکرـش  مدرم  اب  راگزور  ياهیراوگان  رد  دنیوگب و  نینموملاریما  نم  هب  هک  منک 

، دنکیمن یقلت  رادمامز  تالیامت  نافوط  ربارب  رد  ینازخ  ياهگرب  دننام  ار  مدرم  وا  دنادیمن . دشاب ، ردتقم  رادـمامز  يهتـسباو  شناج  هک 
هک تسا  وا  دنراد و  لوقعم  ياههتـساوخ  دـنراد ، تیـصخش  دـنراد ، نم  دـنراد ، ناج  هک  درگنیم  مدرم  نآ  هب  الاو  رایـسب  قفا  کی  زا  وا 

هکنانآ  ) اوماقتـسا مث  هللاانبر  اولاق  نیذـلا  نازاتـشیپ  زا  هک  ربهر  نیا  هک  تسین  دـیدرت  ياج  چـیه  تسا . اهنآ  يهمه  نتخاس  روراب  لوئـسم 
نیذـلا هللا  تبثی  نایناوراک  ناربهر  زا  و  دـندیزرو ) تماقتـسا  یتایح  نوئـش  يهمه  راتفگ  نیا  رب  سپـس  تسا و  هللا  ام  راـگدرورپ  دـنتفگ 

يویند و یگدـنز  رد  تباث  دـهعت  راتفگ و  اب  دـناهدروآ ، نامیا  هک  ارنانآ  دـنوادخ   ) هرخـالا یف  ایندـلا و  هاـیحلا  یف  تباـثلا  لوقلاـب  اونمآ 
اب هک  نیرب  دهعت  زا  یفلخت  نیرتکچوک  تسا و  هتـشادن  اور  فیلکت  ماجنا  رد  ياهحماسم  نیرتمک  دـشابیم ، درادیم ) هگن  تباث  يورخا 

نانآ رب  ار  ینیب  ناهج  یـسانش و  ناسنا  فلتخم  قرط  تسا . هدادـن  ماجنا  دنتـسه ) يدـنوادخ  لایع  يهلزنمب  هک   ) اـهناسنا يهراـبرد  ادـخ 
تشادن اور  مدرم  مومع  يارب  تلادع  ندرتسگ  يهرابرد  یهاتوک  چیه  تسا . هدومن  راومه 

تشپ هب  هک  تسا  نانچمه  تعیبط  يهدرپ  يور  هب  وا  شنیب  شناد و  تسا . هتسب  هاج  ماقم و  هب  لد  هن  هتخودنا و  ایند  زا  یتورث  هن  تسا . ه 
وا دیازفین ) نم  نیقی  رب  دوش ، هتشادرب  تایعقاو  يور  زا  هدرپ  رگا   ) انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  دیوگیم : هک  اجنآ  ات  تعیبط ، يهدرپ 
ربا نیا  درادـن . یعانتما  یناگدـنز  رد  درف  نیرتیلومعم  زا  يزاسمداب  تایعقاو ، هدـهاشم  تیناسنا و  ياههلق  نیرتـالاب  رد  تکرح  نیع  رد 
زا وگاو  ياهمـش  ياهدید  لقع و  هلمج  هک  یلع  يا  اضقلا  نسح  ءاضقلا  ءوس  زا  سپ  يا  یـضترم  یلع  يا  اشگب  زار  تسا ؟ هدید  هچ  درم 

تنـس هب  تسناوتیم  وا  هکنیا  اب  دنکیم . نیرفن  ار  مدرم  دروآیم و  رب  دایرف  دـلانیم و  ناربهر  ربهر  نیا  لاحنیا  اب  يولوم  ياهدـید  هچنآ 
یلمخم و ياهـشمرن  اـب  یعنـصت و  ياهدـیدهت  اههدـعو و  اـی  یگتخاـس و  ياـهراتفگ  اـب  هدرک ، لـمع  یلوـمعم  نارادمتـسایس  يهـنیرید 
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وا یلو  دزاسب  راومه  دوخ  يارب  ار  مدرم  نآ  رب  هطلس  هار  ربخیب ، ناسنا  زا  ادخ و  زا  نادنمتردق  اب  يراکـشزاس  اب  يریـشمش و  ياهتنوشخ 
ياهیزادرپ رکم  هب  تسد  یلو  دـنکیم ، وزرآ  ارنانآ  ندروآرد  ياپ  زا  دـنکیم و  نیرفن  ارنانآ  حون  دـننام  دروآیم و  رب  داـیرف  دـلانیم و 

دش وحم  هکنآ  يارب  ارچ ؟ دربیمن . نانآ  تیصخش  تارکفت و  يزاب  یسایس و 
يزادرپ و رکم  یلو  تسا ، قلطم  يهدـننیرفآ  نآ  تیـشم  هب  دنتـسم  تسا ، یهلا  نوناق  هک  دوخ  ياهتلاذر  اهیراکهبت و  يهجیتن  رد  نانآ  ن 

نونکات خیرات  زاغآ  زا  هکنانچ  ، ) دیازفایم مدرم  نامه  یناور  ياهدرد  رب  هکنیا  يهفاضاب  نایمدآ  ياهتیصخش  تارکفت و  نتفرگ  يزاب  هب 
تسا و اهنآ  يهدش  هتخاس  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  دزاسیم  هابتار  اهفده  لوصا و  نامه  میاهدوب ) ياهفرح  ياهتسایس  یئازفا  درد  دهاش 

یلومعم یگدنز  ندش  شوماخ  دوخ ، ياهتلاذر  اهیهابت و  جیاتن  رثا  رد  مدرم  ندش  دوبان  وحم و  رگید  ترابعب  دنکیم . یگدنز  اهنآ  يارب 
اهدادعتـسا و نتفرگ  يزاـب  اـب  يزادرپ و  رکم  اـب  اـهناسنا  تاـیح  يهرادا  هکیتروـص  رد  تسا ، هدرک  طوقـس  اـهیتسپ  هب  هک  تسا  یناوـیح 

يهدننک ریسفت  درف ، کی  رد  ولو  نآ  مسجت  هک  تسا  لوقعم  تایح  نآ  ندرک  هابت  نتخاس و  روهلعـش  نایمدآ ، يوج  لامک  ياهتیـصخش 
ياهیگماکدوخ اهتلاذر و  زا  نینموملاریما  هودـنا  درد و  هک  تقیقح  نیا  حیـضوت  يارب  دـشابیم . یتسه  ناـهج  یگدـنز و  يـالاو  فدـه 

ار یثحب  دـیدیم ، هجنکـش  رجز و  شاهدـش ، دیعـصت  تاساسحا  مامت  اـب  هکلب  هدوبن ، یئادـتبا  ماـخ و  تاـساسحا  لولعم  هعماـج  نآ  مدرم 
یگدنز تاساسحا  اب  هک  یسک  يارب  یگدنز  دنیوگیم : مینکیم : حرطم  هدش ) دیعصت  ماخ و  : ) تاساسحا عون  ود  يهرابرد 

تسا و هرخـسم  یهاکف و  دنکیم ، یگدنز  ضحم  لقعت  اب  هک  یـسک  يارب  تسا و  طولخم  یخوش  یمک  اب  هک  تسا  رابهودنا  دـنکیم ،
هچ قرش و  رد  هچ  ناوارف  روطب  نانخـس  نیا  زا  تسا . كاندرد  ياهعجاف  دنکیم  یگدنز  لقعت  اب  مه  تاساسحا و  اب  مه  هک  یـسک  يارب 
زا یخرب  تالمج  هنوگ  نیا  هک  تسا  ملسم  هتبلا  تسا . هدش  تبث  اهذغاک  يور  هدرک و  شوارت  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  نهذ  زا  برغ  رد 
هک هغالبلاجـهن  زا  يدراوم  هک  ار  یتالمج  تسا  نکمم  و  دـنرادنپیم . ملـسم  تقیقح  کـی  ار  اـهنآ  دـیامنیم و  بلج  دوخ  هب  ار  راـکفا 

نینموملاریما نوچ  دنیوگب : دنهدب و  رارق  داهـشتسا  دروم  تسا ، قوف  نیماضم  دییات  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تارثات  يهدـننک  وگزاب 
دـسریم رظنب  تسا . هدوب  كاـندرد ) يهعجاـف   ) يدژارت کـی  وا  يارب  یگدـنز  اذـل  لـقعت ، اـب  مه  درکیم و  یگدـنز  تاـساسحا  اـب  مه 

زا یشان  نینموملاریما  یگدنز  رب  اهنآ  قیبطت  و  تسا . هدش  هتفگ  یفـسلف  یناور -  ياهزرم  هب  کیدزن  یبدا  هاگدید  کی  زا  قوف  نیماضم 
ات مینکیم  حرطم  راـصتخا  روطب  ار  لـقعت  تاـساسحا و  بلطم ، نیا  حیـضوت  يارب  اـم  تسا . هدوب  راوگرزب  نآ  تیـصخش  زا  یعـالطایب 

اههدـیدپ و اب  طابترا  ماگنه  رد  ناجیه  یناور و  جومت  زا  تسترابع  تاساسحا  یلک  روطب  هن ؟ اـی  تسا  حیحـص  قوف  نیماـضم  اـیآ  مینیبب 
تایعقاو

رگا دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  تمواقم  اهنآ  ربارب  رد  هدننک  تفایرد  دنهدیم و  رارق  ریثات  تحت  ار  هدـننک  تفایرد  عاونا ، زا  یعون  هب  هک 
لماوع زا  هک  یئاهضقانت  هک  تسین  دـیدرت  ياج  ددرگ ، وربور  كرحم  لماوع  اب  ریذـپ  ریثات  ناور  اب  هراومه  هدـننک  تفاـیرد  تیـصخش 
یگدنز شور  نیا  یلو  دروآ . دنهاوخن  رابب  رمتسم  هودنا  زج  ياهجیتن  دنهدیم ، رارق  دوخ  هاگنالوج  ار  یتیـصخش  نینچ  نورد  كرحم ،

اب یگدنز  دهدب . رارق  لقعت  لباقم  مومع  روطب  ار  تاساسحا  دناوتیم  هن  دنک و  موکحم  قلطم  روطب  ار  یتاساسحا  تاکرحت  دـناوتیم  هن 
هتفاین دـشر  دارفا  ناکدوک و  رد  هکنانچ  ماخ  یئادـتبا و  مکی - تلاح  دراد : یـساسا  تلاح  ود  تاساسحا  هکنیا  حیـضوت  ماخ  تاـساسحا 

يزیریپ ار  نانآ  تیـصخش  یناور ، دـنمورین  رـصانع  هک  تسا  ییاهناسنا  رد  الومعم  تاساسحا  زا  تلاـح  نیا  اـی  عون  نیا  دوشیم . هدـید 
هب ار  تاساسحا  هک  ییاههزیگنا  لماوع و  یبایزرا  یسررب و  زا  هجیتن  رد  تسا . هدیناسرن  تیلاعف  يهلحرم  هب  یباتزاب  يهلحرم  زا  هدرکن و 

تیـصخش حوطـس  هک  دنراد  عقوت  دهدیم ، خر  یناسنا  ورملق  رد  ای  تعیبط  ناهج  رد  هک  ياهدیدپ  ره  زا  دنناوتان . دنروآیم ، رد  تکرح 
ناسنا هن  تعیبط و  ناهج  هن  یلو  دهدب . رگید  رگشزاون  يهدیدپ  کیب  ار  دوخ  ياج  اروف  دزاونب و  ارنانآ 

اب رتابیز و  ایآ  دـنریگب . ار  یتاساسحا  ناـسنا  نیا  غارـس  ریذـپلد  یتیوه  مارـالد و  ياهرهچ  اـب  هراومه  هک  دـناهدرکن  ار  يدـهعت  نینچ  اـه 
نارگید هک  ار  وا  قح  دنیـشنب و  یمدآ  نیلاب  رد  شنیرز  ياهلاب  اب  تلادـع  يزور  رگا  لاحنیا  اب  دراد ؟ دوجو  يزیچ  تلادـع  زا  رتتمظع 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 456 

http://www.ghaemiyeh.com


بلط قح  ریـشمش  اب  نارگید ، قح  نتفرگ  يارب  رگید  يزور  دیامن ، وا  میدـقت  ار  نآ  رگـشزاون  تسد  ود  اب  دریگب و  دـندوب ، هدرب  امغی  هب 
هک دـنالوبقب  دوخ  تیـصخش  هب  دـنیبب و  شیتوکلم  يهفاـیق  نآ  اـب  شزاون  ماـگنه  رد  ار  تلادـع  یـسک  رگا  تفرگ . دـهاوخ  ار  شغارس 

ددنخب و دنک و  ریـسفت  ار  تلادع  ماخ  ساسحا  نینچ  ریثات  تحت  و  ناگتـشرف ، ياهلاب  اب  یتوکلم  يهفایق  نیمه  اب  و  نیمه ، ینعی  تلادـع 
درک و دهاوخ  زاغآ  نتـسیرگ  دیآ ، شغارـسب  تسد ، هب  بلط  قح  ریـشمش  نوناق و  ياهلاب  اب  هک  زورنآ  رد  دبوکب ، ياپ  دناشفیب و  تسد 

دهاوخ ریگنیمز  دشابن ، ریگ  نادـنز  رگا  دـنام و  دـهاوخ  زاب  نتفر  هار  زا  ار  شیاهاپ  تفوک و  دـهاوخ  ورف  شزغم  هب  هدرک  هرگ  ار  اهتـسد 
ناسنا زا  هک  دریگب  رارق  ریثاـت  تحت  ناـنچ  یناـسنا ، ياهـشزرا  اـهتمظع و  اـهیئابیز و  زا  یـضعب  ندـید  اـب  یمدآ  هک  ماـگنهنآ  رد  تشگ .

زا تیعقوم  رییغت  دوش  وربور  نورن  زیگنچ و  دننام  ییاههرهچ  اب  هک  زورنآ  رد  دراذگب ، ماگ  یتسرپ  ناسنا  هب  یسانش 
نیا تخاس . دـهاوخ  شهابت  یناور  لالتخا  هک  تسا  لهـس  هودـنا  يرآ ، دروآیم ، رد  وا  ناور  زا  رامد  ینمـشد  ناـسنا  هب  یتسرپ  ناـسنا 

شومارف هک  دنهدیم  رارق  ناشریثات  تحت  نانچ  اهراظتنا  تاعقوت و  دنکیم ، هفالک  ار  يرشب  رکفتم  ياهزغم  یهاگ  یتح  ماخ  تاساسحا 
هنیـس هک : دننزیم  دایرف  ناهگان  دناهدرک ، زاب  تخانـش  كرد و  لماوع  رگید  لقعت و  اب  ار  یگدنز  تالکـشم  هرگ و  اهدص  هک  دننکیم 

رابهودنا نانچ  اهزغم  نیا  يارب  ناهج  ناسنا و  هکیئاج  ات  یمدمه  ایادـخ  دـمآ  بل  هب  ییاهنت  ناج ز  یمهرم  اغیرد  يا  تسا  درد  لامالام 
ام درادـن و  ناکما  هک  مه  نیا  یمدآ  ون  زو  تخاس  دـیابب  رگید  یملاع  تسدـب  دـیآیمن  یکاـخ  ملاـع  رد  یمدآ  دـیوگیم : هک  دـیآیم 

ضحم لـقعت  هب  تاـساسحا  زا  شهج  زا  هک  لاوئـس  نیا  درک ؟ دـیاب  راـکچ  سپ  میرواـیب ، دوجوب  رتون  یناـسنا  وـن و  یناـهج  میناوـتیمن 
: دیوگیم اذل  میاهدرک . حرطم  ثحب  ناونع  رد  هک  دوشیم  رجنم  نیگاد  رد  هعجاف  نامه  هب  تسا ، هدـمآ  دوجوب  ناهج  ناسنا و  يهرابرد 

دیآ نایلوم  يوج  يوب  شمیسن  زک  میهد  يدنقرمـس  كرت  نادب  رطاخ  ات  زیخ  زیخرب  رادرب و  ضحم  لقعت  نیا  تاساسحا و  نیا  زا  تسد 
تقامح رد  هک  یمدرم  اب  دننکیم ، تساخرب  تسشن و  صاخشا  هنوگ  همه  اب  دنوشیم و  ادیپ  مه  يرگید  ياهزغم  ظفاح  یمه 

تیـصخش دنوشیم و  زاسمد  دناهدش ، نیققحملا  ناهرب  هدش  دیعـصت  تاساسحا  ینالقع و  تردـق  رد  هکنانآ  ات  دناهدیـسر ، باصن  دـحب 
تفج مدـش  نـالان  یتـیعمج  رهب  نم  دـنوریم : دوـخ  تفرعم  لـماکت  هارب  دریگیمن و  رارق  اـههورگ  نآ  زا  کـی  چـیه  ریثاـت  تحت  ناـنآ 

اب یگدنز  نم  رارـسا  تسجن  نم  نود  زو  نم  رای  دش  دوخ  نظ  زا  یـسک  ره  نانآ : اما  متخانـش  ار  نانآ  نم  مدش  نالاحدب  نالاحـشوخ و 
کی زا  ینیشام  لولعم  کی  دننام  تاساسحا  يهزیگنا  زا  ناور  رثات  هک  تسنیا  هدش  دیعصت  تاساسحا  زا  دوصقم  هدش  دیعصت  تاساسحا 

هتخانش تیصخش  رصانع  اهورین و  عومجم  دنک ، داجیا  ریثات  یمدآ  ناور  رد  تاساسحا  يهزیگنا  هکنآ  زا  شیپ  هکلب  هدوبن ، ینیـشام  تلع 
اهنآ زا  رثات  دـشاب  هدوب  رتشیب  اـهنآ  هب  طوبرم  نوئـش  اـههزیگنا و  نآ  يهراـبرد  یمدآ  تفرعم  هک  هزادـنا  ره  دـشاب . هدـش  یباـیزرا  هدـش ،

نآ ياشامت  اب  هک  تسین  دـیدرت  ياج  ددرگیم ، رابتذـل  ابیز و  يهرظنم  کی  دراو  يداع  درف  کـی  لاـثم  ناونعب  دوب . دـهاوخ  رتلوقعم 
هرظنم نآ  دراو  رگید  يدرف  مینک  ضرف  رگا  اما  دوش . دوخیب  دوخ  زا  یلومعم  حالطـصاب  رگاشامت  هک  دشاب  یلاع  يردقب  ضورفم  هرظنم 

عومجم یبسن و  ياههعومجم  يهرابرد  نینچمه  نآ و  هدنهد  لیکشت  ياهدحاو  يهرابرد  هدید و  ار  يدایز  رظانم  هک  دوشیم 
درف هک  ار  يریثات  ضورفم ، يهرظنم  زا  درف  نیا  هک  تسین  کـش  ياـج  چـیه  دراد ، یناوارف  ياـهتفایرد  تاـمولعم و  رظاـنم ، نآ  یلک  يه 

ریسفت و نیـشیپ  ناوارف  ياهتفایرد  تامولعم و  يهلیـسوب  هرظانم  نآ  یئابیز  کیرحت  یگزیگنا و  اریز  تشاد  دهاوخن  دنکیم ، ادیپ  يداع 
تـسد یـصخش  نینچب  هک  یتاساسحا  دوب . دـهاوخ  وا  یناور  داعبا  رگید  ياـهتیلاعف  اـب  طولخم  رتیلاـع و  شرثاـت  تیفیک  هدـش و  هیجوت 

: میریگیم رظن  رد  هدش  دیعصت  تاساسحا  حیـضوت  يارب  رگید  لاثم  کی  ماخ . تاساسحا  هن  هدش ، دیعـصت  تسا  یتاساسحا  داد ، دهاوخ 
تواقـش یمحریب و  ضورفم ، رکیپ  رب  دراو  ياهتحارج  هدـیطلغ و  نوخ  كاخ و  يور  ناـجیب  يدـسج  هدـش ، عقاو  یتیاـنج  ياهچوک  رد 

تاساسحا دـشابیم . راکتیانج  لتاق  يهنامحریب  تابرـض  ربارب  رد  هیلع  ینجم  ندـش  ناوتان  رگناـیامن  هدومن و  مسجم  ار  لـتاق  يهناـحیقو 
تحت يردقب  ار  نارگاشامت  زا  یضعب  تیانج  يدیلپ  تحاقو و  دیاش  دشابیم . نوگانوگ  رایسب  ضورفم  تیانج  ندید  اب  رگاشامت  مدرم 
یئانج لئاسم  سانـشراک  لاح  نآ  رد  دنوش . راچد  یناور  لالتخا  یعون  هب  هک  اسب  هچ  دـنوش و  دوخیب  دوخ  زا  اعقاو  هک  دـهدب  رارق  ریثات 
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نآ زا  تسا  ناـسنا  هک  تهجنادـب  مه  سانـشراک  نیا  هـک  تـسا  ینیقی  دزادرپیم . تیاـنج  یـسررب  اـشامت و  هـب  دوـشیم و  هنحـص  دراو 
يهرظنم د

هب هطوبرم  نیناوق  تامولعم و  يهلیسوب  هک  ار  تیانج  ياهیسررب  تابساحم و  يورین  دناوتب  ریثات  نیا  هکنیا  نودب  یلو  دوش ، رثاتم  كاندر 
کی دراد ، تتیانج  ربارب  رد  صخش  نیا  هک  یساسحا  دزادرپیم . دوخ  تابـساحم  یـسررب و  هب  سانـشراک  دیامن ، یثنخ  دتفایم ، تیلاعف 

هک دوشیم  نشور  یبوخب  لاثم  ود  نیا  زا  دزاسیمن . لتخم  ار  وا  زغم  لاعف  ياهورین  یناور و  حوطـس  هک  تسا  ياهدش  هدیعـصت  ساسحا 
هتفای دشر  ياهتیصخش  هک  تسا  یناور  ياههدیدپ  نآ  هکلب  تسین . ناسنا  رد  یعیبطریغ  تالاح  زورب  هدش  دیعـصت  تاساسحا  زا  دوصقم 

دیعـصت تاساسحا  يانعم  نیاربانب ، دنهدیم . زورب  دوخ  زا  اههزیگنا  ربارب  رد  یبرجت  یقطنم و  ياههدـش  تفایرد  تامولعم و  يراکمه  اب 
نوگانوگ داعبا  رد  تیـصخش  دشر  يهدـنهد  ناشن  هکلب  تسین ، تاساسحا  كرحم  ياههزیگنا  زا  ناسنا  يریذـپرثات  تیـصاخ  یفن  هدـش 

دـننکیم و حرطم  رـصاعم  نارود  ناواکناور  زا  یـضعب  هک  تسا  يریـسفت  زا  ریغ  هدـش  دیعـصت  تاساسحا  يهراـبرد  ریـسفت  نیا  و  تسا .
تاساسحا زا  هدش  دیعصت  يرنه ، تاساسحا  الثم  تسا ، یعیبط  یئادتبا  ساسحا  زا  رگید  یعون  دوشیم ، دیعصت  هک  یساسحا  دنیوگیم :

اشم فالخ  هکلب  دنکیمن ، لح  ار  یلکشم  چیه  اهنت  هن  یناور ، داعبا  اهورین و  رد  اهریسفت  هنوگنیا  تسا . هدش  بوکرس  هک  تسا  یسنج 
اهناسنا ناور  رد  رگیدکی  شوداشود  دوشیم ، ضرف  هدش  دیعـصت  تاساسحا  ماخ  يهدام  هک  ار  هچنآ  مینیبیم  هک  تسا  ام  ینیع  تادـه 
هفاضاب تسا . العا  دح  رد  ناسنا  نامه  رد  مه  يرنه  ياهتیلاعف  یـسنج ، يهزیرغ  يهنادازآ  لماک و  عابـشا  اب  الثم  دـنزادرپیم ، تیلاعف  هب 

مزاول رگید  تیهام و  اب  دـیآیم ، دوجوب  هزیرغ  نیا  ناجیه  عقوم  رد  هک  یتاـساسحا  نآ و  صاوخ  راـثآ و  یـسنج و  تذـل  تیهاـم  هکنیا 
يواکناور و رد  هدـش  دیعـصت  تاساسحا  ریـسفت  رد  هک  دـسریم  رظنب  درادـن . یتهابـش  هنوگچیه  نآ  تیقالخ  ياـههشیر  يرنه و  تذـل 
هک هلمج  نیا  لاـح  رهب  تسا . هدرک  ار  دوـخ  راـک  هتخاـس  شیپ  لوـصا  هـب  يراـشفاپ  يهجیتـن  رد  يزادرپ  قوذ  زین ، رـصاعم  یـسانشناور 

ار مدرم  لاح  نیع  رد  دیوگیم و  نخـس  يداع  نایرج  کی  زا  تسا  مارد  وا  یگدنز  دنکیم ، یگدنز  تاساسحا  اب  هک  یـسک  دیوگیم :
هک ماقم  یلاع  یبدا  ناگدنسیون  ارعـش و  درادیم . هگن  لفاغ  يهدش  دیعـصت  تاساسحا  هب  یگدامآ  يارب  تیـصخش  نداد  دشر  ناکما  زا 

نخـس مدرم  اب  هدش  دیعـصت  تاساسحا  اب  هدوبن  ماخ  تاساسحا  شوختـسد  دناهدروآ ، دوجوب  يرـشب  خـیرات  رد  هدـنزاس  هتـسجرب و  راثآ 
نایاونیب دناهتـشادن . نانآ  تاساسحا  دیعـصت  هار  نتخاس  نشور  ای  اهناسنا ، يهدـش  دیعـصت  تاساسحا  کیرحت  زج  يدوصقم  دـناهتفگ و 

ج وگوه ، روتکیو 
ار يرثوم  ياهماگ  يرشب  لماکت  دربشیپ  رد  راثآ  نیا  ریپسکش ، تیاکح  جنپ  یکسویاتساد ، ینیمزریز  ياهتشاددای  يوتسلوت  حلص  گن و 
رد هبرجت  زا  هن  ضحم و  یققحت  مولع  يهفسلف  اب  هن  تسا و  هدش  تابثا  یضایر  قطنم  اب  هن  نانیا  ياهباتک  تایوتحم  هکنیا  اب  دناهتـشادرب .

تـسا ياهدش  دیعـصت  تاساسحا  زا  يرـصانع  اب  هدنزاس  راثآ  نیا  يدنب  ناوختـسا  هکلب  اهناسنا ، یکیژولویزیف  یکیزیف و  ياهدومن  يور 
ریز تاساسحا  اب  هک  یسک  ایآ  دینک : هجوت  لاوئـس  نیا  هب  لاح  تسا . نایرج  رد  نانآ  یناور  حوطـس  يالبال  اهناسنا و  تایح  نتم  رد  هک 
بش - 1 دروآیم !؟ ناغمرا  هب  ار  يرامیب  وا  ناور  يارب  یجیردت  تدـش  اب  هک  تسا  رابهودـنا  كاندرد و  وا  یگدـنز  دـنکیم ، یگدـنز 

، میـسرتب نامدوخ  زا  دنکچوک ، تارطخ  دـناینوریب ، تارطخ  اهنیا  ناشکمدآ  زا  هن  میـسرتب ، نادزد  زا  هن  زگره  تفگ : زاب  نتفخ  زا  شیپ 
خیم هکیماگنه  تسا 2 - ام  نورد  رد  گرزب  کلاهم  دنتسه ، ام  ياهیتسردان  یعقاو  ناشکمدآ  دنتـسه ، ام  لیلدیب  ياهاوتف  یعقاو  نادزد 
فرح زا  درکیم ، شاهفخ  شیاهکشا  تسیرگیم ، دندرکیم ، نیچ  رپ  شکچ  دیدش  تابرض  اب  شندرگ  تشپ  رب  ار  ناژلاوناژ )  ) شلغ

ار شتـسار  تسد  نانک  قهقه  سپـس  مدوب  نک  شارت  تخرد  لورواف  رد  نم  دـیوگب : دـشیم  قفوم  هاگهاگ  وا  تشادیم و  شزاب  ندز 
ب

هدز سدـح  تکرح  نیا  زا  دروآیم و  دورف  درکیم ، سپ  یپاـیپ  ار  يواـسمان  رـس  تفه  هکنآ  لـثم  هعفد  تـفه  اجردـتم  درکیم و  دـنل 
تـسنآ رد  یـسارکومد  تمظع  تسا  هدوب  کچوک  لفط  تفه  نداد  اذغ  ندـناشوپ و  يارب  تسا  هدوب  هچره  هدرک و  يراک  هک  دـشیم 
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، ناسنا قوقح  هب  کیدزن  لـقاال  اـی  ناـسنا  قوقح  يولهپ  هب  ولهپ  دـنکن ، در  تیناـسنا  زا  ار  يزیچ  دـنکن ، راـکنا  تیناـسنا  زا  ار  يزیچ  هک 
شنرک هب  دـنک ، لمع  شتیمدآ  يهفیظو  هب  دـیاب  یمدآ  تسا . یعقاو  نوناق  نیا  اهانتیال ، لـیلجت  بصعت ، وحم  تسا . یمدآ  ناـج  قوقح 

هار رد  ندرک  راک  میراد : هفیظو  کی  ام  مینکن . ءافتکا  نآ  يهراتس  رپ  ياهگرب  خاش و  رد  تحایس  ریـس و  هب  تقلخ و  تخرد  ریز  ندرک 
، تسا يرورـض  هک  ار  هچنآ  زج  اهیتفگـش  زا  نتخادنارود ، ار  لوقعمان  ندیتسرپ و  ار  كردیال  زاجعا ، لابق  رد  زار  زا  عافد  یناسنا ، ناج 

هتسب نان  هب  هکنآ  زا  شیپ  یمدآ  یگدنز  ندناهر 3 - دویق  زا  ار  ادخ  نتـشادرب ، نید  يور  زا  ار  تافارخ  ندرک ، ملاس  ار  نامیا  نتفریذپن ،
دوبهب راکب  شرثا  شلمع و  دیاب  دشاب ، يژرنا  کی  يهلزنمب  دیاب  هفـسلف  تسین . یفاک  نداد  ناشن  ندـید و  تسا ، هتـسب  باجیا  هب  دـشاب ،

درک لصاح  لقع  درم  تداعـس  درم  زا  رگید  ترابعب  دروآ . دوجو  هب  ار  لروا  كرام  دوش و  دراو  مدآ  رد  دـیاب  طارقـس  دـیآ . رـشب  ناج 
لدبم

ناروناج راک  ذذلت  تسیرادقمیب ! یبلط  هاج  هچ  زیچان و  فده  هچ  ذذلت !؟ دشاب . يوقم  ریـسکا  کی  دیاب  ملع  هدکـشناد . هب  ندع  ندرک 
همه هب  ریـسکا  نوچمه  ار  ادخ  تفرعم  ندرب . راکب  نایمدآ  شطع  عفر  يارب  ار  رکف  تسا و  ندرک  رکف  یمدآ  ناج  یعقاو  يزوریپ  تسا .

تـسا نینچ  نتخاس . ناشراگتـسرد  زیمآرارـسا  يههجاوم  نیا  اب  ندرک و  شوغآ  رد  تسد  ار  ملع  نادـجو و  سک  همه  دوجو  رد  نداد ،
. دـشاب یلمع  دـیاب  قلطم  لامک  دوشیم ، یهتنم  لمع  هب  كولـس  ریـس و  تسا . قیاقح  یگتفکـش  کی  قـالخا  یعقاو . يهفـسلف  يهفیظو 

تـشوگ نیا  دیوگب : دراد  قح  هک  تسا  لآهدیا  نیمه  دشاب . ندروخ  لباق  كاردا و  لباق  قاشنتـسا  لباق  یمدآ  حور  يارب  دـیاب  لآهدـیا 
يونعم و دشر  ترورـض  دشاب . هتـشاد  مان  تریـصب  دیاب  عامتجا  دوشیم ، هدـیمان  تیـشم  تعیبط  رگا  تسا 4 - نم  نوـخ  نیا  تسا ، نـم 

دننام تقیقح  تسا . ترورـض  نیتسخن  ياراد  ندرک  رکف  تسا ، یتایح  يهشوت  کی  نتـسناد  تسین . يدام  دوبهب  موزل  زا  رتمک  یقـالخا 
محر هنـسرگ  ياهمکـش  هب  هک  هزادـنا  ناـمهب  دوـشیم . رغـال  دـشاب ، هتـشاد  هزور  درخ  شناد و  زا  هک  یغاـمد  تسا . یمدآ  ياذـغ  درآ 
تقر نتـشادن  نان  رثا  رب  مسج  کی  راضتحا  زا  هک  تفای  ناوتب  يزیچ  رگا  مینازوسب . لد  زین  دـنروخیمن  اذـغ  هک  ییاـهحور  هب  مینکیم ،

دآ ناج  انامه  دشاب ، رتزیگنا 
هک تسا  ماـخ  تاـساسحا  میدرک ، لـقن  وگوه  زا  هعطق  راـهچ  رد  هک  تـالمج  نیا  تاـیوتحم  اـیآ  دریمیم . نتـشادن  رون  زا  هک  تسایم 
رب شناـیرج  رد  هک  یمـسر  یقطنم  يرظن و  لـقع  ياهلالدتـسا  اـب  ناوتیمن  ار  تاـیوتحم  نیا  هکنیا  اـب  دـیامنیم !؟ زیگنا  مغ  ار  یگدـنز 

يهمه ناوتیمن  هجو  چیه  هب  هکنیا  اب  دومن و  تابثا  دـنکیم ، هیکت  ساوح  تالوصحم  يرورـض و  طباور  تیفیک و  تیمک و  ياهدـحاو 
يهدـننک تفاـیرد  هکنیا  اـب  داد و  یمـسر  یقطنم  خـساپ  دـیآیم ، شیپ  روـبزم  تاـیوتحم  بیکرت  لـیلحت و  رد  هک  ار  ییاـهارچ  نوـچ و 

یناور عضو  فاصوا  نیا  يهمه  اب  تسا ، هتـشاد  لوغـشم  اهناسنا  ياهیراوگان  اهدرد و  هب  ار  اـهنآ  يهدـنیوگ  لد  زغم و  روبزم  تاـیوتحم 
مـشچ عقوم  ار  یناور  عضو  نآ  وگوه  شاکیا  هک  دـنهدیم  ناشن  طاـسبنا  ییافوکـش و  لـحارم  نیرتیلاـع  زا  یکی  رد  ار  وگوه  روتکیو 

میلعت و يهمه  یتسیاب  هک  هدـش  دیعـصت  تاساسحا  ياـنعم  تسنیا  تفریم . درکیم و  میـسقت  اـپورا  نارکفتم  رثکا  اـیند ، نیا  زا  نتـسبرب 
خیرات ندروآ  دوجوب  يارب  یناسنا  رگا  دنهدب ، رارق  دوخ  فدـه  اهناسنا  رد  ار  اهنآ  تیوقت  يدـج  تیمها  اب  هتـشگ و  اهنآ  هجوتم  اهتیبرت 

عطق روطب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هکنیا  هب  هجوت  قوف و  بلاطم  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  دـشاب ، هدوب  جاـیتحا  دروم  یعیبط  خـیرات  ياـجب  ناـسنا 
سا

نب یلع  هک  میـسریم  هجیتـن  نیاـب  تسا ، هتفرگن  رارق  تسا ، تیـصخش  فعـض  لـیلد  نیرتنشور  هک  ماـخ  تاـساسحا  ریثاـت  تـحت  ری و 
. تسا هدرک  یگدـنز  دناهتـشاد ، تکرـش  اهنآ  ندـمآ  دوجوب  رد  نیب  ناـهج  میلـس و  لـقع  هک  ياهدـش  هدیعـصت  تاـساسحا  اـب  بلاـطیبا 

نایرج رد  يدنوادخ  تیـشم  يهرابرد  یمئاد  تیاضر  ساسحا  يراذگرکـش و  تلاح  دیامنیم ، تباث  ار  اعدـم  نیا  هک  یلیالد  نیرتمهم 
همه نآ  ربارب  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  دـهدیمن  ناشن  دـشاب ، هتـشادن  مه  یعطق  دنـس  هچ  رگا  یخیراـت  چـیه  تسا . هدوب  شیگدـنز 

هوکـش هیالگ و  ادـخ و  اب  شیگدـنز  يهرابرد  هدـش و  تاـساسحا  راـچد  دوب ، هتفرگ  ار  وا  نوماریپ  هک  رامـشیب  نوگاـنوگ و  تاـمئالمان 
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یناور و حوطس  مامت  اب  ار  ندیزرو  تلادع  هک  نم  متسه ، وت  نیناوق  میلست  هدنب و  هک  بلاطیبا  نب  یلع  نم  اهلاراب ، هک : دیوگب  و  دزادرپب ،
شناهد زا  يوج  تسوپ  ندیـشک  اب  ياهچروم  هب  یتح  ماهتفگن ، غورد  کی  یتح  مایگدنز  يهمه  رد  هک  نم  ماهتخیمآ ، رد  منوخ  تارذ 

نت تداهـش  يزابناج و  هب  نانآ  عافد  هار  رد  هکلب  هدرکن ، عطق  هعماج  نافعـضتسم  نایاونیب و  اب  ار  دوخ  طابترا  زگره  ماهتـشادن ، اور  متس 
نیا گ يهمه  اب  اراگدرورپ ، ماهدش …  لمحتم  ار  اهصاع  رمع و  اههیواعم و  زا  زا  اهتناها  ملظ ، ندرک  نک  هشیر  يارب  ماهداد و  رد 
هراومه سکعلاب  هکلب  ياهتخاس ؟ مروهطوغ  اهیراوگان  اهتبیـصم و  زا  ییایرد  رد  ارم  ارچ  اهناسنا ، لوقعم  تایح  هار  رد  اهـششوک  تشذ و 

ددرگیم ام  تریح  بجوم  هک  میوشیم ، ورایور  یهلا  لدع  ربارب  رد  بلاطیبا  نب  یلع  یحور  طاسبنا  زا  یعون  اب  هغالبلاجهن  رـساترس  رد 
رد یتـسه ، ناـهج  يهنهپ  رد  یهلا  تلادـع  یمومع  شرتـسگ  يدـنوادخ و  ياـهتمعن  يرازگرکـش  يهراـبرد  نینموملاریما  هک  یتـالمج 

هدـمآ هغالبلاجـهن  رد  دروم  دـنچ  رد  هک  ییاـهیراوگان  اـهیتحاران و  زاربا  هک  تسا  نآ  لـیلد  نیرتهب  دوخ  تسا ، هدومن  ناـیب  هغالبلاجـهن 
اهدیما و اهوزرآ و  نتشگ  یثنخ  زا  یـشان  هک  نآ  زاربا  شجنر و  درد و  ساسحا  هکلب  تسا ، هدوبن  ماخ  تاساسحا  كرحت  لولعم  تسا ،
رد یلومعم  تسکـش  هب  طوبرم  ساـسحا  کـی  نیا  هدوـب  هعماـج  مدرم  يارب  هدوـب  لوـقعم  تاـیح  داـجیا  هار  رد  نینموـملاریما  ياهـشالت 

نینموملاریما نتفرگ  رارق  ریثات  تحت  ماخ و  تاـساسحا  ندرک  وگزاـب  هدوب و  ماـخ  ساـسحا  دوش  هتفگ  اـت  تسا  هدوبن  یـصخش  یگدـنز 
هاوخدوخ بلط و  تورث  وج و  ماقم  تسرپ و  تذل  وا  رگم  تسا ، هدوبن  ترضح  نآ  يالاو  ماقم  يهتسیاش  تاساسحا ، نآ  زا  مالـسلاهیلع 

نیا ضحم ، تلادع  نیا  دشکب . مدرم  خر  هب  ار  اهنآ  دیآ و  رد  تکرحب  وا  يهدشن  دیعـصت  تاساسحا  اهنآ ، زا  یکی  رد  لالتخا  اب  هک  دوب 
قح ط

هنابز شناـبز  زا  یتـالمج  تاـملک و  تروصب  شیاههلعـش  تخوسیم و  نارگید  یکیراـت  رب  یندـشن ، شوماـخ  رون  نیا  يوخ ، قح  بل 
ناسنا و اعقاو  هک  ار  یگرزب  ناسنا  چیه  مییامن ، صحف  عبتت و  ار  يرشب  خیرات  قاروا  رس  ات  رس  رگا  تفگ : ناوتیم  یلک  روطب  دیـشکیم ،

هتسب شقن  شنابل  رب  شخب  دیما  یمسبت  و  هتـشگ ، ریزارـس  شاهراسخر  رب  شزرا  قوف  کشا  زا  ینارطق  هتخادنا ، هیاس  شاهرهچ  رب  شزرا 
وگره لوقب  ناشناور  هکنانآ  ياهیـشوخ  اههدنخ و  هب  دناوتیم  ناسنا  اعقاو  ربهر  کی  هک  دینکیم  لایخ  دینکیم ؟ نامگ  هچ  امـش  تسا .

هیرگ نیا  دنزن ؟ دایرف  دلانن و  دیرگن و  هدومن ، شوخلد  دنربیم ، رسب  ندنک  ناج  لاح  رد  رکف  نتشادن  زا  ناشزغم  ییانشور و  نتشادن  زا 
ار اهناسنا  یگدنز  فده  هک  تسا  ییاهناسنا  زغم  لد و  رد  یهلا  تیشم  شـشوج  نیا  تسین ، ماخ  تاساسحا  زا  ییاهدومن  دایرف  هلان و  و 

وپاکت هب  دـننکیم و  شالت  ناشیگدـنز  فدـه  هب  ناـنآ  نتخاـس  کـیدزن  رد  اوق  ماـمت  اـب  هدرک و  كرد  یتسه  گـنهآ  یلک  فدـه  رد 
ایآ تسا !؟ ماخ  تاساسحا  عون  زا  دـنکیم ، ساسحا  هعماـج  رد  غورد  جاور  زا  گرزب  ناـسنا  کـی  هک  ینورد  شزوس  اـیآ  دـنزادرپیم .
هک ماگنهنآ  رد  تسا !؟ ماخ  تاساسحا  زا  یعون  دلانیم ، هعماج  نافعضتسم  ياههلان  اهادص و  ندش  هفخ  زا  گرزب  ناسنا  کی  هک  یتقو 

زب ناسنا 
نازوـس ياههلعــش  رد  ار  شناور  ناـج و  دـنیبیم و  رگهطلــس  نادـنمتردق  تـالیامت  ربارب  رد  ار  ناـیمدآ  ياـهناج  شزرا  طوقــس  گر 

دـشر ياهناسنا  يارب  درواین !؟ رب  یهآ  دلانن و  دـنیبیم ، تسا ، هدـش  هدیـشک  شتآ  هب  نارگهطلـس  يهلیـسوب  هک  یناسنا  يالعا  ياهنامرآ 
ساسحا لصا  زا  تسا  تسا  ترابع  لصا  نیا  دننک . كرد  ارنآ  دنناوتیمن  اهیگماکدوخ  نجل  رد  ناروهطوغ  هک  دراد  دوجو  یلصا  هتفای 

نینچ ساسحا  نیا  دنـشابیم . هتفای  دـشر  ياهناسنا  تکرح  نیا  يامنهار  لماع و  هک  لاـمک  يوس  هب  تکرح  رد  اـهناسنا  يهمه  تدـحو 
يهقئاذ درازایب ، ار  درف  نآ  يهقئاذ  هکنآ  زا  شیب  لاـمک  زا  شیب  لـماک  ریـسم  يهدـنیوپ  ناوراـک  نیا  زا  يدرف  ندـنامرد  یخلت  هک  تسا 

زا ار  وا  یهاوخدوخ  سح  عابـشا  يارب  هدـش و  زیوالگ  رگید  درف  اب  ریـسم  نیا  ناوراک  زا  درف  کی  هک  هاگره  دـهدیم . هجنکـش  ار  ربهر 
زا هچرگا  دـنیبیم ، دوخ  ندـمآ  رد  ياپ  زا  ار  هدیدمتـس  درف  ندـمآ  رد  ياپ  زا  ربهر ، نورد  رد  روبزم  تدـحو  ساسحا  دروآیم  رد  ياپ 

کی نیا  دـیامن . رامثتـسا  ار  شدرخ  لقع و  لاغـشا و  رمع  يهمه  رد  ار  وا  يهرهچ  اههدـنخ  دوش و  روهطوغ  اهیداش  رد  هدـنروآ  رد  ياپ 
لوایکام هک  یگدنز  ینیع  تایعقاو  نتفرگ  هدیدان  زا  یشان  ینیقلت و  ساسحا  کی  نیا  تسین . یئایپوتوا  یلایخ و  زیمآ و  رارسا  ساسحا 
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تدحو ساسحا  زا  دنناوتیم  ناگمه  دشابیمن . تسا ، هداد  رارق  یناسنا  یلاع  لوصا  اهـشزرا و  يهمه  يور  رد  ور  تسدب  ریـشمش  ار  ي 
ار اهناسنا  نایم  لوقعم  الاو و  تدـحو  هک  ار  یلاع  ساسح  نآ  ناشدرف ، هب  رـصحنم  كدوک  فوطع و  ردام  دـنمدرخ و  ردـپ  کـی  ناـیم 
، ار هدنرب  دراک  اب  يزاب  لاح  رد  كدوک  يداش  هدنخ و  هک  یفطاع  تدـحو  ساسحا  لصا  هکنانچ  دـنیامن . كرد  دـنکیم  تابثا  یبوخب 

لوقعم تدـحو  ساـسحا  ناـنچمه  دـیامنیم ، رداـم  ردـپ و  نورد  رد  كدوک  تسد  زا  دراـک  نتفرگ  عقوم  رد  لاـعف  یتحاراـن  هب  لدـبم 
درد هب  دنهدیم  ماجنا  یلاحـشوخ  تیاضر و  اب  ماوت  هک  مدرم  ياهیـشکدوخ  اهیگماکدوخ و  تافارحنا و  ندید  اب  ار  هتفای  دشر  ياهناسنا 

ضحم لقعت  اب  یگدنز  دـندوب : هتفگ  هک  میدـید  ثحبم  نیا  یلک  ناونع  رد  ضحم  لقعت  اب  یگدـنز  دـنوشیم . راچد  هجنکـش  رجز و  و 
یتسرد و يواسم  مه  بلطم  نیا  تیعقاو  یتسرد و  تفگ  دـیاب  تسا ؟ تسرد  بلطم  نیا  اـیآ  تسا . هدـنخ  بجوم  يهرخـسم  یهاـکف و 
هک دـشاب  نیا  ضحم  لقعت  زا  روظنم  رگا  تسا . نیگآ  درد  روآ و  جـنر  تاساسحا  اب  یگدـنز  تفگیم : هک  تسا  بلطم  ناـمه  تیعقاو 
هک يدادرارق  لوصا  اـب  لقادـح  و  اهمویـسکآ )  ) یهیدـب لوصا  رب  یکتم  ياهلالدتـسا  اـب  شداـعبا  يهمه  اـب  یگدـنز  تاـیعقاو  رد  یمدآ 

یبرجت اب  و  اهالوتسوپ )  ) دناهدش یقلت  حیحص 
ياهلومرف نیرتقیقد  اب  یگدـنز  يهمه  هکیروطب  دـشاب ، هتـشادن  اهنآ  رد  يدـیدرت  نیرتمک  یـسک  چـیه  هک  هیلوا  ياههداد  هناـعطاق و  تا 

يرپس اریز  تسا . ریذـپانناکما  دـشاب . هدوب  هرخـسم  یهاـکف و  هکنآ  زا  شیب  یگدـنز  نینچ  دـتفیب ، ناـیرج  هب  ضحم  یقطنم  یـضایر و 
موزل يارب  میهاوـخب  رگا  درک و  دـهاوخن  تیاـفک  مینکیم ؟ رکف  ارچ  هک  لاوئـس  نـیا  يارب  طـقف  ییاـهن  خـساپ  يارب  رمع  يهـمه  ندرک 
نینچ ندرک  ادیپ  هب  قفوم  تایح  يهدیدپ  یعقاو  تخانش  نودب  هک  تسا  ملـسم  مینک ، هماقا  یئالقع  یقطنم و  الماک  لیلد  تایح  يهمادا 

تخانـش يارب  هکیلاـح  رد  دوب ، میهاوخن  یلیلد  نینچ  ندرک  ادـیپ  هب  اـنب  تاـیح  تقیقح  تخانـش  يارب  هکیلاـح  رد  دوب ، میهاوـخن  یلیلد 
تفه هب  ینعی  میرذـگب ، ارچ  نوـچ و  نوـیلیم  تفه  يهندرگ  زا  یتسیاـب  فورعم  سانـش  تسیز  نیراـپوا  يهتفگ  هب  اـنب  تاـیح  تـقیقح 

یخـساپ اب  ار  تالاوئـس  نآ  يهمه  صاخ  دید  کی  اب  یقوذ و  ساسحا  کی  اب  ناوتیم  هتبلا  مینک . ادیپ  هدننک  عناق  خـساپ  لاوئـس  نویلیم 
ار قحال  تیعقوم  قباس  تیعقوم  ره  تکرح  ریـسم  رد  تسا ، هدـمآ  دوجوب  تلع  زا  یلولعم  ره  دـنکیم . ءاـضتقا  نینچ  تعیبط  ربج  دـننام 
زا ریغ  نآ ، عوضوم  یفن  اب  لاوئـس  نتخاس  عفترم  هک  مینادیم  همه  یلو  تخاـس ، عفترم  تسا  نینچ  لـماکت  لـصا  دـنکیم ، ینیچ  هنیمز 

یملع خساپ 
رگا هک  تسین  نآ  روـبزم  يهلمج  يهدـنیوگ  دوـصقم  هک  دـسر  رظنب  ضارعا  نیا  تـسا  نـکمم  دـشابیم . ضورفم  لاوئـس  يارب  ضحم 
شیب ياهرخسم  نانآ  یگدنز  دنهدب ، رارق  ضحم  یئالقع  یفسلف  یملع و  لوصا  لئاسم و  يانبم  رب  ار  دوخ  یگدنز  دنوش و  ادیپ  یمدرم 
یـسک رگا  دیوگیم : هکلب  دشابیمن ، ریذپ  ناکما  یگدنز  نینچ  اریز  دـید ، دـنهاوخن  هرخـسم  یهاکف و  زج  ار  یگدـنز  ای  دوب . دـهاوخن 
يهمه تاعارم  يانبم  رب  نینچ  مه  اهنآ و  بسانم  لئاسو  یئالقع و  ياهفدـه  صیخـشت  يانبم  رب  ار  دوخ  ینیع  یگدـنز  ناـیرج  دـهاوخب 

هک ییاههودنا  اهیداش و  يزوریپ و  تسکـش و  اهیدیمون و  کش و  اهـضیقن و  دـض و  زا  یئایرد  رد  دـهدب ، رارق  رـضم  دـیفم و  تالامتحا 
هک تسا  بلطم  ناـمه  ریظن  هب  میراد  هلئـسم  نیا  رد  اـم  هک  یبلطم  تشگ . دـنهاوخ  روهطوغ  دنـشابیمن ، یئـالقع  قیقد  يهبـساحم  لـباق 

هلئسم لح  میدرک و  کیکفت  هدش  دیعصت  تاساسحا  زا  ار  ماخ  تاساسحا  ثحبم  نآ  رد  ام  میتفگ . تاساسحا  رب  ینبم  یگدنز  يهرابرد 
لقعت زا  هدنیوگ  نیا  دوصقم  میئوگب : میناوتیم  ثحبم  نیا  رد  میدومن . داهنـشیپ  تاساسحا  عون  ود  يهرابرد  حیـضوت  میـسقت و  نآ  اب  ار 

رب یگدنز  يراذگانب  نتخاس و  دنتسم  دوصقم  رگا  تسا ؟ مادک  دتفیم  نایرجب  لقع  تیمکاح  يهرطیس  تحت  هک  یگدنز  نآ  و  تسیچ ؟
رب ا یکتم  ياهلالدتسا 

هتشادن اهنآ  تحص  رد  يدیدرت  یـسک  چیه  هک  تسا  هیلوا  ياههداد  هناعطاق و  تایبرجت  رب  یعوضوم و  لوصا  رب  لقادح  یهیدب و  لوص 
مدـع ناـسنا و  ندرگ  هب  ار  یناوتاـن  هکنیا  هب  دـسر  هچ  تسین ، تیعقاو  هب  اـهتیلاعف  نـیا  لوـصو  لـفکتم  ضحم  لـقع  دوـخ  یتـح  دـشاب ،

ار لقعت  شاهتفای  دشر  تیـصخش  اب  هک  تسا  ناسنا  نآ  لقعت  اب  یگدنز  هدنیوگ ، روظنم  رگا  و  میزادـنیب . نآ  مدـع  یگدـنز و  شیاجنگ 
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میمـصت هدارا و  یناعم و  یعادت  مسجت و  زا  کیره  هطوبرم و  ياههزیگنا  اههدیدپ و  رد  ار  تاساسحا  دوخ و  ياهتیلاعف  صاخ  نادیم  رد 
ینامرآ الماک  یگدنز  ناسنا  نیا  دیدرت  نودـب  دزادـنیب ، راک  هب  دوخ  هب  صوصخم  نادـیم  رد  ار  یناور  لاعف  ياهورین  رگید  هشیدـنا و  و 

( نیرب ساسحا   ) هدـش دیعـصت  ساسحا  میهدـب : رارق  هجوت  دروم  ار  ریز  لصا  دـیاب  هلئـسم  نیا  يهبناـج  همه  كرد  يارب  تشاد . دـهاوخ 
. دیمان ناوتیم  زین  نیرب  مهف  نیرب و  ساسحا  ار  هدش  دیعصت  ساسحا  تسا  یگدنز  رد  يرـشب  ینالقع  شور  يهدننک  نییعت  یعقاو  لماع 

تفایرد يهفاضا  هب  اهنآ  تخانـش  موزل  نآ و  رد  مکاح  نیناوق  ترورـض  یتسه و  ناـهج  تیعقاو  كرد  مهف ، ساـسحا و  نیا  زا  دوصقم 
هب هک  هشیدـنا  لقع و  ساوح و  یئزج  ياهتیلاعف  اب  يراک  نیرب  ساسحا  نیا  دـشابیم . اهنآ  تخانـش  طوبرم و  لوصا  یگدـنز و  تیعقاو 

هیریگ عضوم 
یتسه ناهج  تایعقاو  تسا  فظوم  ناسنا  هک  تسنیا  دنکیم ، رداص  هک  يروتسد  ساسحا  نیا  درادن . دیآیم ، دوجوب  نایمدآ  صاخ  يا 

لمع يارب  اهنآ  تخانش  هطوبرم و  لوصا  یگدنز و  تیعقاو  تفایرد  يهفاضا  هب  اراهنآ  تخانش  موزل  نآ و  رد  مکاح  نیناوق  ترورـض  و 
يهناخهوهق هب  هک  هار  نآ  زج  یهار  ساسحا ، نیا  دوجو  رد  دیدرت  نیرتمک  دریذـپب . عطق  روطب  لوقعم  تایح  يوس  هب  یگدـنز  دربشیپ  و 

هتشادن حورـشم  لالدتـسا  ثحب و  ساسحا  نیا  يهرابرد  ییامکح  هفـسالف و  رگا  درادن . شیپ  رد  دوشیم ، یهتنم  یئارگ  چوپ  یتیـسیلهن 
نیرب ساسحا  نیا  دـشاب . هدوب  دـیدرت  دروم  نانا  يارب  ساـسحا  نیا  هکنیا  هن  تسا ، هدوب  نآ  ییانـشور  تهادـب و  تدـش  تهجب  دنـشاب ،

عـضوم عونت  مکی -  يهیـضق  دـیامنیم : حرطم  قوف  ياهتیعقاو  ناسنا و  ناـیم  حیحـص  طاـبترا  یگنوگچ  يهراـبرد  ار  ریز  یلک  ياـیاضق 
هکنیا دننام  ددرگیم ، یـشان  ساوح  اب  طابترا  زا  هک  تسا  یلوصحم  رد  فالتخا  بجوم  تعیبط ، ناهج  ياهدومن  نایم  رد  ناسنا  يریگ 

هـس دـنام  ددرگیم ، مسج  كرحتم  ءازجا  يهعومجم  لاصتا  شیامن  بجوم  تکرح  تعرـس  دـنوشیم . هدـید  کـچوک  رود  زا  ماـسجا 
دومن هک  ییاهتیمک  اهتیفیک و  بلغا  شیامن  نینچمه  ددرگیم . رادومن  یقیقح  يهریاد  هک  تکرح  تعرـس  لاح  رد  یقرب  هکنپ  يهخاـش 

نوگچ هب  یگتسب  دنراد ، ینیع 
رداص ار  هیلک  هیـضق  نیا  تاسوسحم ، اب  ساوح  طابترا  لوصحم  عونت  يهدـهاشم  اـب  نیرب  ساـسحا  دـنراد . اـهنآ  اـب  ساوح  طاـبترا  یگ 
یلک روطب  ار  هیـضق  نیا  ام  سپ  دـنزرویم . تلاخد  یمدآ  صاـخ  ياـهیریگ  عضوم  روبزم  لوصحم  یباـیزرا  تخانـش و  رد  هک  دـنکیم 

یمدآ لقعت  مود -  يهیضق  رگاشامت . مه  میرگیزاب  مه  دوجو ، گرزب  يهمانشیامن  رد  ام  هک  میریذپیم  تفرعم  رد  حیحـص  لصا  ناونعب 
دوخ راک  يانبم  دریگیم ، ینیع  ناهج  اب  طابترا  لیاسو  رازبا و  رگید  تاسوسحم و  اب  ساوح  طابترا  زا  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  ماـخ  داوم  هک 

نودب هک  يرظن  لقع  ورملق  تسنیا  دـناهدش . یقلت  هدـش  تیبثت  یطیحم  ینامز و  تیعقوم  نآ  رد  هک  دـهدیم  رارق  ینیناوق  لوصا و  رب  ار 
اهناسنا ینیع  یگدـنز  ناـیرج  مولع و  لـئاسم  میظنت  يهلیـسو  نیرتساـسا  زا  یکی  تیلاـعف  نیا  درادـن . تیلاـعف  تردـق  روبزم  ماـخ  داوم 

کی ناونعب  یلک  روطب  مه  ار  هیـضق  نیا  سپ  دـشابیمن . یتیلاعف  نینچ  ماجنا  هب  رداـق  يرظن  لـقع  ناـمه  زج  ییورین  چـیه  هک  دنـشابیم 
ینیع يهبنج  هک  میراد  یتایعقاو  يهرابرد  كرد  زا  یعون  ام  موس -  هیـضق  میریذـپیم . يرظن  لقع  ياهتیلاعف  شزرا  تقیقح و  رد  لـصا 

هار رد  شـشوک  قایتشا و  دـهعت و  ساسحا  يدازآ و  تلادـع و  دـننام  یناسنا ، يالاو  ياهنامرآ  فادـها و  يهمه  دـننام  دـنرادن  یکیزیف 
دشر

كرد و يارب  يرگید  لماع  دـنناوتن  یـصاخشا  رگا  دراد ، دوجو  اـم  رد  حوضو  لاـمک  اـب  اهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  نیا  كرد  لاـمک . و 
ياهتیلاعف زا  یکی  ارنآ  هک  درادن  دوجو  یقطنم  عنام  چیه  دـناهدرک ، لوبق  ار  نآ  تلاصا  دوجو و  لاح  نیع  رد  دـنریذپب و  روبزم  تفایرد 

ياهیگتـسیاش اهیگتـسیاب و  كرد  هک  دنهدب  هعـسوت  ردقنآ  ار  يرظن  لقع  لمع  نادـیم  نانآ  هک  درادـن  دوجو  یعنام  یتح  دـنمانب ، یلقع 
رد اهنآ  دادرارق  رابتعا و  شقن  ظافلا و  هن  تسا  تیعقاو  رد  ام  ثحب  هک  تسین  وگتفگ  ياج  اریز  دـنیامن ، دنتـسم  يرظن  لقع  هب  ار  روبزم 

نیرب مهف  ساسحا و  ای  هدش  دیعـصت  ساسحا  لیـصا  ياههدش  تفایرد  ناونعب  میناوتیم  هک  یلک  يهیـضق  کی  مه  نیا  سپ  یناعم ، زاربا 
زا یکی  دــنک ، مـیظنت  لـقع  ياـنبم  رب  ار  دوـخ  یگدــنز  راـتفر  هـک  یــسک  میئوـگب . میناوـتیم  یلک  لـصا  هـس  نـیا  يور  میئاـمن . یقلت 
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زا یناوتاـن  زا  هکلب  دوشیمن ، یـشان  لـقع  زا  یگدـنز  یگرخـسم  یخوـش و  دوریم . رامـشب  اـهناسنا  نیرت  تلیـضف  اـب  نیرتدـنمتداعس و 
عاجش لجر  بلاطیبا  نبا  نا  شیرق : لاق  دقل  یتح  نالذخلا ، نایصعلاب و  ییار  یلع  متدسفا  و  دیآیم . دوجوب  لقع  ندرب  راکب  تخانش و 

نیرشعلا و تغلب  ام  اهیف و  تضهن  دقل  ینم ؟ اماقم  اهیف  مدقا  اسارم و  اهل  دشا  مهنم  دحا  له  و  مهوبا ! هللا  برحلاب . هل  ملعال  نکلو 
هک اجنآ  ات  دـیتخاس ، لتخم  نم  نتـشاذگ  اهنت  یناـمرفان و  اـب  ار  مرظن  يار و   ) عاـطیال نمل  يار  ـال  نکلو  نیتسلا  یلع  تفرذ  دـق  اذاـنااه 
رد یـسک  نانآ  نایم  رد  ایآ  دانک ، ظفح  ار  ناشردپ  ادخ  دـنادیمن ! ار  گنج  نونف  یلو  روالد ، تسیدرم  بلاطیبا  دـنزرف  دـنتفگ : شیرق 

گنج رد  وپاـکت  هب  ماـیق  مدوـب ، هدیـسرن  یگلاـس  تسیب  هب  زوـنه  نم  دراد !؟ دوـجو  نم  زا  رتهقباـس  اـب  نم و  زا  رتتراـهم  اـب  یگنج  روـما 
زا ربخیب  نارگاشامت  درادن ) ییار  دوشیمن ، تعاطا  هک  یـسک  منکچ )!؟ یلو  . ) دـنکیم زواجت  تصـش  زا  مرمع  نایلاس  نونکا  ماهدومن ،

ربخیب ادخ  ناسنا و  زا  ناگناگیب  نیا  ازفا و  راک  نارگاشامت  نیا  دـناهتخادرپ !! تواضق  هب  ع )  ) یلع يهرابرد  هتـسشن و  تواضق  هب  اهتیعقاو 
اب ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  تواضق  نیا  اب  تسا . هدومن  نوخ  ياقستسا  يرامیب  هب  التبم  ارنانآ  هک  یئوجماک  ماقم و  لام و  ناگنشت  نیا  و 

ناـشدوخ اریز  دراد . یگنج  ياهـشزومآ  هب  جاـیتحا  یلع  دـنیوگب : دـنهاوخیمن  دـنراد و  يرگید  دوصقم  درادـن ، ییانـشآ  یگنج  نوـنف 
دناوتیمن دشاب ، هدوب  زرو  ضرغ  مه  ردق  ره  درف  چیه  هدوب ، زوریپ  یمالـسا  عافد  داهج و  اههد  رد  یلع  هک  دنهدیم  تداهـش  دناهدید و 

رد رمع  يهمه  رد  يزوریپ  ایآ  تسا . هدروخ  تسکش  دربن  نالف  رد  یلع  هک  دنک  لقن  یسک  زا  ای  دیوگب 
يدرم یلع  هک  دـننکیم  فارتعا  نانیا  هکنیا  هفاضا  هب  دـیامن ؟ تابثا  ار  ناسنا  کـی  یگنج  شناد  دـناوتیمن  اـهعافد  گـنج و  زا  یعاونا 
تارطخ هب  ندـش  دراو  زا  تستراـبع  روهت  دوشیم ، هدـیمان  روـهت  هک  تسا  یکاـبیب  زا  ریغ  دـنیوگیم ، هک  تعاجـش  نیا  عاجـش . تسا 

هرم سفنل  اعمتجا  اذا  امه  یناثلا و  لحملا  یه  وه و  لوا  وه  ناعجـشلا  هعاجـش  لبق  يارلا  دـیوگیم : ینبتم  هشیدـنا . يار و  نودـب  یگنج 
تعاجـش زا  شیپ  ياهلحرم  رد  هشیدـنا  يار و   ) ناسنالا نم  فرـش  یلا  یندا  مغیـض  یندا  ناکل  لوقعلا  الول  ناکم  لـک  ءاـیلعلا  نم  تغلب 

رد يروالد  هشیدـنا و  يار و  هک  ماـگنه  نآ  رد  ( ) تسا مود  يهلحرم  رد  يروـالد  لوا و  يهبتر  رد  هشیدـنا  يار و  تسا ، روـالد  ناـسنا 
نیرتزیچان تشادـن ، دوجو  یناسنا  لقع  رگا  تسا  هدیـسر  دوش ، روصت  هک  تمظع  زا  ياهلحرم  رهب  ناسنا  نیا  دـنوش ، عمج  ناـسنا  کـی 

نادیم رد  وا  طلست  تسیک و  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دنتسنادیم  نارگید  زا  رتهب  نادرخبان ، نیا  دوب ، تفارش  هب  ناسنا  زا  رتکیدزن  هدنرد  ریش 
كولمم هن  محور  کلام  منزیم  قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ  وا  هک  دنتخانـشیمن  ار  وا  داعبا  رگید  نانیا  هک  تسنیا  هلئـسم  درادـن . ریظن  دربن 

دندرکیم نامگ  نانآ  يولوم )  ) ارم غیم  دنک  یک  اج  زا  داب  ارم  غیت  رهوج  دشوپن  نوخ  منت 
رگا دوشیم و  هدـیمان  یگنج  مولع  نمـشد ، ندرک  دوبان  يارب  يرـشب  دـض  فاـصوا  يرگهلیح و  يزادرپرکم و  هنوگره  ندرب  راـکب  هک 

میهاربا اب  ار  یلوایکام  دنریگیم و  یکی  تلمظ  اب  ار  رون  نانیا  تسا !! نادان  یگنج  مولع  هب  دربن ، راکب  گنج  رد  ار  اهتحاقو  نیا  سکره 
زا یـضعب  رد  دزادنایم  ریخات  هب  بش  یکیرات  یکیدزن  ات  ار  گنج  هراومه  بلاطیبا  نب  یلع  دننکیم !! یقلت  ناوراک  کی  ناورهر  لیلخ 

ریخات بش  یکیرات  یکیدزن  رـصع و  فرط  ات  راـکیپ  گـنج و  تشاد  شـشوک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  هدـمآ  ربتعم  تاـیاور 
فرط اریز  میزادـنیب ، هارب  رهظ  زا  شیپ  حبـص و  فرط  ار  گنج  دـیهدب  هزاجا  نینموملاریما ، ای  هک  دـننکیم  داهنـشیپ  ناهدـنامرف  دـتفیب .

نانآ یئوخ  هدنرد  زا  هجیتن  رد  دنلاحیب و  هتسخ و  زور  رخآ  نازابرـس  - 1 مراد : روظنم  دنچ  ریخات  نیا  زا  دنلاحیب . هتسخ و  نازابرس  رـصع 
نتفر رانک  رارف و  يارب  تسا  یبوخ  يهلیـسو  یکیرات  نیا  ددرگیم و  کیدزن  یکیرات  - 2 دوشیم . هتخیر  رتمک  نوخ  دوشیم و  هتساک 

یناسک - 3 دنورب . نوریب  گنج  نادیم  زا  هدرک  هدافتسا  اوه  یکیرات  زا  دنناوتیم  ناحورجم  دناهدش و  هدز  تشحو  گنج  زا  هک  یناسک 
حور دوشیم و  کیدزن  بورغ  - 4 ددرگ . نادیم  هب  نانآ  ندیسر  عنام  یکیرات  دنیآیم ، گنج  نادیم  هب  ور  هار  رد  هک 

زاب دوخ  يوررب  تاهجوت  نآ  اب  ار  يدـنوادخ  تمحر  ياـهرد  دـننکیم و  ادـیپ  ار  ادـخ  هب  هجوت  تردـق  دوشیم و  رتساـسح  نازاـبرس 
یلوایکام يزیگنچ و  يهیحور  ای  هیحور  نیا  اهیزیرنوخ ، اهگنج و  رد  نینموملاریما  ندـمآ  هاتوک  هب  ناگدـننک  ضارتعا  نایاقآ  دـننکیم .

دـیراذگب و راـنک  ار  يرگهلیح  تسا ، لـئاق  ناـیمدآ  ياـهنوخ  يارب  نینموـملاریما  هک  یمارتـحا  شزرا و  نیا  اـب  رگا  تـسا !؟ یکی  يرگ 
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هک تـسنیا  تمـالع  دـنیامن ، يزوریپ  روـصت  دـناهدرکن ، باـختنا  دوـخ  یگدـنز  يارب  یفدــه  اـهناسنا  اـب  تیدــض  زج  هـک  وا  نانمــشد 
نوخ ناتـسم  يا  و  اهناسنا ، اب  تیدـض  نارادـمچرپ  يا  و  راوخنوخ ، نارواـگنج  يا  تسین !؟ رظنبحاـص  راـکیپ  گـنج و  رد  نینموملاریما 

. دیاهدرک روصت  امـش  هک  تسین  ماشآ  نوخ  دالج  نآ  درم ، نیا  دینک ، ضوع  نینموملاریما  يهرابرد  ار  دوخ  تارظن  تاروصت و  نایمدآ ،
تیاهنیب هک  ییادـخ  اب  دـنیبیم ، کچوک  تیاهنیب  هک  ار  دوخ  دریگیم و  سامت  دوخ  يادـخ  اب  اـهگنج  عورـش  زا  شیپ  هشیمه  ع )  ) یلع

: دـنکیم شیاـین  نینچ  ناـیمدآ ، ياـهناج  اـب  يزاـب  يزیرنوخ و  زا  تیاـهنیب  ساره  تشحو و  اـب  دـهدیم ، رارق  طاـبترا  رد  تسا  گرزب 
زرم ات  اهمدق  دنهنیمن ، مه  يور  کلپ  زاب و  اهمـشچ  هدـش و  هدیـشک  اهندرگ  دناهدیـسر ، وت  هاگـشیپ  هب  هدرک و  تکرح  اهلد  ادـنوادخ ،

ادرب گرم  یگدنز و 
. تسا هتفرگ  ندیـشوج  توادـع  ياهکید  هتـشگ و  راکـشآ  هدیـشوپ  ياههنیک  ادـنوادخ ، دناهتـشگ . رغـال  فیحن و  اهندـب  دـناهدش ، هتش 
هک یموق  ام و  لکشم  ام ، راگدرورپ  يا  میراد . اهتیاکش  وتب  لایما ، یگدنکارپ  نانمـشد و  یناوارف  ام و  نایم  رد  ربمایپ  ندوبن  زا  ادنوادخ ،

بلاطیبا نب  یلع  تالکشم . يهدننک  لح  نیرتهب  ییوت  امرف ، لصف  لح و  قح ، يانبم  رب  تتیانع و  تسد  اب  دناهتفرگ ، رارق  يورایور  ام  اب 
-1 دناهدش : هدیشک  گنج  نادیم  هب  اههزیگنا  زا  یعاونا  اب  هک  دهدیم  حیضوت  ار  یمدرم  یحور  عضو  تسخن  شیاین  نیا  رد  مالسلاهیلع 

هدیـسر گرم  یگدـنز و  زرم  هب  هدرک و  روبع  تاـیح  ورملق  زا  دـنهاوخن  هچ  دـنهاوخب و  هچ  دـننادن ، هچ  دـننادب و  هچ  مدرم  نیا  ياـهلد 
وـسنآ وس و  نیاب  هداهن  تسد  فک  رد  تسا و  یهلا  تناما  هک  یناج  هب  یهاگن  دـنراد و  یگدـنز  گرم و  هب  یهاـگن  زرم  نیا  رد  تسا .

زا تشذگ  اب  دنراد و  یناسنا  يریگفده  گرم  یگدنز و  شکاشک  نیا  رد  هکنانآ  یهلا ؟ تناما  ندـنادرگرب  نامز  تسنیا  ایآ  دـنزاتیم ،
گنر هک  تسرپاوه  نادرخباـن  نآ  تسا و  هتفرگ  ندـیبات  ناـنآ  ياـهلد  رب  یلازیـال  غورف  دـناهدومن ، روظنم  ار  اـهناسنا  ياـیحا  دوخ  ناـج 

تشپ تملظ  زا  زبسرس ، ياهنمد  تشد و  یناوغرا  ياهلگ  هک  دروآیم  ار  یتسم  نامه  نانآ  يارب  نایمدآ  نوخ  یناوغرا 
ماگرقحم ياهیریگفده  ماخ و  تاساسحا  اب  هک  ناحول  هداس  زا  هتسد  نآ  دناهتفر . ورف  روصت  قوفام  یکیرات  تشهد و  رد  گرم ، يهدرپ 

نیا وسنآ ، وس و  نیا  هب  دربن  نادیم  رد  راو  كدوک  دنرادن ، گرم  یگدنز و  تقیقح  زا  یعالطا  چیه  دناهداهن و  گرم  یگدنز و  زرم  هب 
دوخ ناج  شزرا  هکنیا  نودب  دنـشاب ، هک  یلاح  ره  رد  دننکیم و  هچ  دنتـسه و  اجک  رد  هکنیا  هب  هجوت  نودب  دـنودیم و  هپت  نآ  تشد و 

رد ناگمه  ياهلد  لاحرهب  سپ  دناهدومن . نییعت  نانآ  يارب  نازاتـشیپ  ناگرزب و  هک  دننکیم  یقلت  هطقن  نامه  ار  ناج  هگلزنم  دـننادب ، ار 
، تسا هدش  هدیشک  اهندرگ  - 2 تسا . یبوبر  يهقطنم  شفرط  نآ  یعیبط و  تایح  شفرط  نیا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  يزرم  رد  دربن ، نادیم 

نتـشک طقف  هکنانآ  يهدـنخ  ياشامت  يارب  دنبارطـضا . تکرح و  رد  رازراک  نادـیم  رد  هک  اهناج  ینافوط  جاوما  ياشامت  يارب  هچ ؟ يارب 
. تسا هداتفا  شرامـش  هب  نانآ  ياهـسفن  نیرخآ  هک  یناگدروخ  تسکـش  يهلان  هیرگ و  ياشامت  يارب  دـننکیم ، یقلت  يزوریپ  ار  اهناسنا 

دـشکیم الاب  تمـس  هب  ار  دوخ  یمدآ  ندرگ  دوشیم ، مخ  شیوخ  روگ  يور  هب  تایح  هک  اـجنآ  نیفرط . زیرگ  هلمح و  يهبـساحم  يارب 
دنوشیم هریخ  دنرگن ، هک  وس  رهب  گنج  نادیم  رد  اهمشچ  دتفایمن . مه  يور  اهکلپ  زاب و  اهمشچ  - 3 تسا . روگ  داضتم  تمس  هک 

هدومن میـسرت  ار  دینکن  نایغط  دیـشکن ، دینزن ، هن ، يهملک ، نادیم  ياضف  يهحفـص  رـساترس  رد  یگدنز  گرم و  کلام  دنوادخ  ییوگ  ، 
زادـنا نینط  نادـیم  نآ  ياضف  رد  یهلا  گنهآ  اب  دـیآیم ، رب  نایمدآ  ياهناج  قامعا  زا  هک  ار  تاملک  نیا  كانزوس  گرا  کـی  تسا و 

روبع اهناتسراخ  اهناتسلگ و  زا  هتشذگ  یگدنز  بیشن  زارف و  زا  هدومن  يرپس  ار  دوخ  رمع  زا  ییاهنارود  وجمزر  نارواگنج  - 4 دیامنیم .
سوه و يوه و  لایما و  ياهداب  ای  و  دـناهدیناسر ، یگدـنز  يایرد  لـحاس  هب  ار  دوخ  لـقع  نادـجو و  ساـسح  ياـمن  بطق  اـب  اـی  هدرک ،

یگدنز يایرد  رد  یمدق  هورگ  ودره  لاحرهب  تسا ، هدیناسر  لحارم  نیا  هب  یناسنا  يریگفده  نودـب  ار  نانآ  دوجو  قروز  یهاوخدوخ ،
تشونرس يهدننک  نییعت  اهنت  هن  تشونرس ، يهدننک  نییعت  شتاظحل  تسا و  ساسح  رایسب  تیعقوم  دنهنیم . ایرد  نیا  نوریب  رد  یمدق  و 
ندیشوج تموصخ  هنیک و  ياهگید  راکـشآ و  یناهنپ  ياهتوادع  - 5 ياهعماج . یتلم و  یموق و  تشونرـس  يهدننک  نییعت  هکلب  شیوخ ،

هظفاح و یناور و  حوطـس  يهمه  هک  یهاـگیاج  ینعی  گـنج  نادـیم  هچ ؟ ینعی  گـنج  نادـیم  تسا . گـنج  نادـیم  اـجنیا  تسا . هتفرگ 
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قیمع حوطـس  رد  هک  يزیچ  نافوط  شروش و  نیا  رد  دـنناروشیم و  دـنروشیم و  دـنتفایم و  تیلاعف  هب  شتاـیوتحم  يهمه  اـب  تارطاـخ 
یبرس تلاح  هب  یناور 

هچره تسا . یناسنا  یلاع  لوصا  تمیق  نایمدآ و  ياهناج  تمظع  شزرا و  زا  یهاگآ  دننکیمن ، ترـش  تایوتحم  شروش  رد  هدمآرد و 
قح ایآ  تسا . ییوج  ماقتنا  تجاجل و  توادـع و  يزوت و  هنیک  دـیآیم  نوریب  دـشوجیم و  هاـگآدوخان  يـالبال  یناور و  حوطـس  زا  هک 
هک تسا  هتـسناوتن  رـشب  زونه  مینیبیم  هکنیا  اب  تسا !؟ هدوب  یناسنا  لماکت  هب  ور  دوخ  خیرات  هاگرذـگ  رد  رـشب  عون  مینک  اعدا  هک  میراد 

، دوشیم هدید  خیرات  رساترس  رد  هچنآ  دنریگن . رارق  مه  ربارب  رد  یگدنرد  دعب  اب  طقف  هداد و  تکرش  گنج  تالاح  رد  ار  دوخ  تیناسنا 
تـسرپ گنج  نادرخبان  نیا  تسا . ناسنا  نم  لباقم  فرط  هک  دـهدیمن  روطخ  شنهذ  زا  یتح  رازراـک  نیفرط  زا  کـی  چـیه  هک  تسنیا 

دباع و کی  هک  دنیامنیم  میظعت  دنیاتـسیم و  نانچ  دننکیم ، یفرعم  یناسنا  تعیبط  زا  ییزج  ار  بیرخت  گنج و  هک  ار  ییاهامن  رکفتم 
تـسا یمدآ  تعیبـط  رد  هـک  هـچنآ  هـک  دـننکیمن  كرد  تـسرپ  ترهـش  هاوـخدوخ و  ياـهامن  رکفتم  نآ  ار !! شدوـبعم  یهلا  ياـسراپ 

هیجوـت و لـباق  لـماکت  دـشر و  ریــسم  رد  یهاوـخدوخ  نـیا  سب . تـسا و  یهاوـخدوخ  هزیرغ  هـکلب  تـسین ، يراوـخنوخ  ییوـجگنج و 
فرطب تسا  نکمم  دوش و  هدیـشک  يرنه  یگدـنزاس  يوـسب  دوـخ  تسا  نکمم  لاـثم  ناوـنعب  تسا . اـهدوخ  زا  یعاوـنا  رد  يرادربهرهب 

نانچ دنک . ادیپ  لیامت  یملع  ياهیریگارف 
همه سک و  همه  هک  شایعیبط  تلاح  زا  دشر  ریسم  رد  دوخ  یلک  روطب  دوش . هدیـشک  یتسود  ناسنا  يدازآ و  تلادع و  هب  دناوتیم  هک 

لوحت بالقنا و  نیا  راکنا  دـباییم . لوحت  یتوکلم  یلاـع  دوخ  هب  یناـسنا  دوخ  زا  یناـسنا و  دوخ  هب  دـهاوخیم ، نتـشیوخ  يارب  ار  زیچ 
زگره و اهناسنا  هک  يرشب  خیرات  رد  یتواضق  نینچ  تسا . یعیبط  خیرات  رد  يرـشب  خیرات  نتخاس  رـصحنم  یناسنا و  خیرات  راکنا  يواسم 

حیقو تسا : يرـشب  تعیبط  رد  دوخ  زج  یفن  گنج و  هکنیا  تهجب  هدومن و  لیدعت  ار  یعیبط  یهاوخدوخ  دناهتـسناوتن  ياهعماج  چیه  رد 
زا ییزج  دوخ  زج  یفن  گنج و  رگا  دوشیم . هدـهاشم  ناوارف  راکـشآ  روطب  خـیرات  رـساترس  رد  هک  تسا  تیناسنا  ماقم  هب  تناـها  نیرت 

دـسریم رظنب  تسویپیم . عوقوب  میدش ، رکذتم  قوف  رد  هک  یتالوحت  هن  دشیم و  هدـید  یناسنا  خـیرات  رـساترس  رد  هن  دوب ، یمدآ  تعیبط 
دوخ يهدش  خسم  تعیبط  زا  تقیقح  رد  دننکیم ، یفرعم  یمدآ  تعیبط  ءزج  ار  دوخ  زج  یفن  بیرخت و  گنج و  هک  ییاهامن  رکفتم  نآ 

تعاـطا هک  یـسک   ) عاـطیال نمل  يارـال  نکلو  دـیامرفیم : ریـسفت  دروـم  يهـبطخ  رخآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  دـنیوگیم ، نـخس 
هب قیمع  ینارگن  ینیبدب و  لماوع  زا  یکی  دوخ ، ناج  قوقح  يهرابرد  مدرم  تیرثکا  یتوافتیب  يرصنع و  تسس  درادن ). يار  دوشیمن ،

عون
یحیبـست دـیورب  تفگیم : ناـنآ  هب  اـیآ  تساوخیم ؟ هچ  ناـنآ  زا  تفگیم و  هچ  مدرم  نآ  هب  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  تسا  هدوب  یناـسنا 

: تفگیم نانآ  هب  بلاطیبا  نب  یلع  زگره ، هن  دینک !؟ فاکتعا  دجاسم  رد  دادماب ، ات  هاگماش  زا  هاگماش و  ات  دادماب  زا  دـیریگب و  تسدـب 
هک دنتـسه  يدجاسم  دیتسه ، لامک  دشر و  ریـسم  رد  هک  یهاگآ  نیا  نتـشاد  اب  یگدـنز  ياههنحـص  يهمه  میوگیم ، مدرم  امـش  هب  نم 
نآ مدع  دننام  يار  نیا  دوجو  دینکن ، تعاطا  دیریگب و  هدیدان  ارم  يار  نیا  امـش  رگا  دـنهدیم . رارق  میقتـسم  يهطبار  رد  ادـخ  اب  ار  امش 
نم زگره . هن  دـینک !؟ ورد  ار  وا  اروف  دـیتفرگ ، رارق  يورایور  هک  سک  ره  اب  دـیریگب و  تسدـب  ریـشمش  میوگیم : امـش  هب  نم  ایآ  تسا .

عاجـش و نم  دـننام  هک  دـیراد  غارـس  ار  یـسک  ایآ  دـیراد . عالطا  نم  یگدـنز  نوئـش  همه  زا  امـش  ماهدـنارذگ . امـش  اب  ار  مرمع  ناـیلاس 
نم شیوخ !؟ قلطم  يدوباـن  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  تشحو  سرت و  ناـنچ  يزیرنوخ  زا  لاـحنیا  اـب  دـشاب و  دربن  نادـیم  ناـمرهق  روشحلس و 

هدنرد نانچ  نمـشد  هک  دیدرک  ادیپ  نیقی  دربب و  ار  امـش  ندرگ  ياهگر  دهاوخیم  نمـشد  هک  دش  یعطق  امـش  يارب  هک  یتقو  میوگیم :
ات هدیسر  ون  ناکدوک  ات  هتفرگ  نینج  زا  ار  امش  تایح  دوش ، طلسم  امش  رب  رگا  هک  تسا  هتفرگ  دوخب  یناسنا  دض  تلاح  هدش و  دوخ 

دیزیخرب و داد ، دهاوخ  رارق  راختفا  يهلیسو  دوخ  يارب  ار  امش  تایح  يهعرزم  ندنازوس  سپـس  دیـشک و  دهاوخ  شتآ  هب  لاسنهک  ناریپ 
دیاب طقف  طقف و  هک  تسا  یحارج  يوقاچ  دـننام  ریـشمش  دـینادب  انمـض  دـینک و  عافد  نارگید  دوخ و  تاـیح  زا  هتفرگ  تسد  هب  ریـشمش 
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دورف یـسک  هچ  رـس  رب  هک  ریـشمش  نآ  هب  یئانتعایب  ریـشمش و  ندـیناخرچ  رد  یتوافتیب  نیرتمک  دربب و  نیب  زا  ار  دـسفم  دـساف و  وضع 
راب میوگیم . امـشب  هک  تسا  نم  يار  نیا  دـیآیم . دورف  زین  دوخ  رـس  رب  دوز  اـی  رید  ددرگیم و  رب  ریـشمش  ناـمه  عطاـق  روطب  دـیآیم ،
نآ هآ  دوریم ، ورف  مولظم  کیرات  رب  هک  تاـظحل  ناـمه  رد  دـیآ ، دورف  یناـسنا  رـس  رب  قح  اـنب  هک  يریـشمش  ره  میوگیم : امـشب  رگید 

دورف لتاق  دوخ  رـس  رب  یهلا  ماـقتنا  تسد  اـب  دـنکیم و  زیت  ار  ریـشمش  ناـمه  رگید  يهبل  دوشیم ، لیدـبت  زیمآ  زاـجعا  یناـهوسب  مولظم 
امـشب نم  تسا . نآ  مدـع  دـننام  يار  نیا  دوجو  دـینکن ، تعاطا  ارنآ  دـیریگب و  هدـیدان  ارم  يار  نیا  امـش  رگا  نم ، يار  تسنیا  دـیآیم .
نوریب اهنآ  زا  ار  تایح  هدروآ و  رد  تکرح  هب  ار  ینیمز  دماج  داوم  هکیدـنوادخ  هک  دـینادب  ار  تقیقح  نیا  مهاوخیم  امـش  زا  میوگیم 

نوادخ نامه  تسا ، هدروآ  دوجوب  ناج  نآ  زا  ار  ناور  هتخاس و  رادیدپ  ار  ناج  تایح  يهدیدپ  زا  هکیدنوادخ  نآ  تسا و  هدروآ 
دیاهتساخرب و كاخ  زا  هک  امش  سپ  تسا . هتـشاذگ  امـش  رایتخا  رد  هدومن و  هیهت  امـش  يارب  زین  ار  نآ  هب  ندیـسر  لیاسو  لامک و  هار  د 

ندـش مخ  نیا  اب  دـیهاوخیم  امـش  اـیآ  دـیدرگیم . مخ  كاـخ  ناـمه  يورب  ارچ  دـیوش ، تیاـهنیب  لاـمک  هاگرذـگ  رذـگهر  دـیناوتیم 
نوریب كاـخ  زا  ار  امـش  دوـب ، كاـخ  رد  امـش  يهدـشمگ  نـیا  رگا  یلو  دـیراد ، ياهدـشمگ  امـش  یلب  دـینک ؟ ادـیپ  ار  دوـخ  يهدـشمگ 

امـش نم و  يار  تسنیا  كاخ . رد  هن  تسا ، رتالاب  قفا  رد  تسا ، الاب  هب  هتـسباو  هک  یناسنا  يهدشمگ  دندیـشکیمن  الاب  هب  دندروآیمن و 
هک دیشیدنایب  یتایح  تقیقح  نیا  رد  هک  تسا  هداتفا  قافتا  نونکات  ایآ  تسا . ناسکی  امش  يارب  يار  مدع  دوجو و  دینکیمن ، تعاطا  هک 

یفاـک مزـال و  دـحب  ییاهیفاکـشوم  هب  یعیبـط  یگدـنز  نوئـش  يهـمه  رد  دـیزادرپیم و  رکفت  هـب  زیچ  هـمه  رد  امـش  هـک  تـسیچ  تـلع 
فرص ددصرد  لاحنیا  اب  دسریم ، يرگ  طارفا  هب  درذگیم و  يداع  دح  زا  امـش  ياهیفاکـشوم  تارکفت و  نیا  یهاگ  هکلب  دیزادرپیم ،
يارب تسا  نکمم  هنوگچ  هکنیا  رد  دینکیمن  رکف  ارچ  رخآ ، دـییآیمن !؟ رب  نتـشیوخ  ياهناج  قوقح  تخانـش  رد  دوخ  رمع  زا  یتاظحل 
دوجو یقوقح  قح و  چـیه  ناتدوخ  ياهناج  يارب  یلو  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یقوقح  قح و  هعماـج  رد  یعیبط  یگدـنز  تاـکرح  نیرتمک 

رد میوگب  هچ  نم  دشاب ! هتشادن 
رمتسم نایرج  نیا  يرآ ، دینیبیم !؟ دوخ  محازم  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دیهاوخیم و  اههیواعم  زا  ار  دوخ  ناج  سردآ  هک  امش  امـش ، يهراب 

ناـج سردآ  هک  یمدرم  رگید  تراـبعب  تسا . هدرک  زاـب  هاوخدوخ  نارگهطلـس  يارب  نادـیم  هک  تسا  هدوب  عماوج  رد  خـیرات و  راودا  رد 
ار اـهتراپانب  هتخاـس و  اـهزیگنچ  دوخ  تسد  اـب  دـناهدوب ، اـنتعایب  قوقح  نآ  هب  اـی  عـالطایب  دوـخ  ناـج  قوـقح  زا  هدرک و  مگ  ار  دوـخ 

. دیامنیم نییعت  ار  هعماج  نآ  ياهناج  سردآ  هیواعم  ریشمش  دوشیمن ، تعاطا  بلاطیبا  نب  یلع  يار  هعماج  نآ  رد  دناهتخادرپ .

رادشه زردنا و  هبطخ 028-

هحفص 151] ]
تـشپ ایند   ) عالطاب تقرـشا )  ) تفرـشا تلبقا و  دـق  هرخالا  نا  عادوب و  تنذا  تربدا و  ایندـلا  ناف  متـشه  تسیب و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

دـسریم و هدـنیآ  زا  هک  نامز  زا  ياهظحل  ره  دـباتیم  دراد ) هناهاگآ  فرـشا  هدروآ و  يور  ترخآ  دـیامنیم و  عادو  مالعا  هدـنادرگ و 
، نآ هب  نآ  هظحل ، هب  هظحل  هک  نامز  نایرج  دیوگیم  عادو  ار  نایمدآ  هظحل  نآ  رادقمب  دوشیم و  رود  ام  زا  یهاگ  ایند  دزخیم  هتشذگب 
، دروآیم دوجوب  دوخ  زج  اب  ام  طابترا  رد  نامز  نایرج  هک  هچنآ  دزاسیم . ریغتم  نامدوخ  تیدوجوم  یجراخ و  ناهج  اـب  ار  اـم  يهطبار 
رد هک  ییاهناسنا  يهمه  دـنهدب و  مهب  تسد  یتسه  ناهج  ياهورین  يهمه  رگا  سب  تسا و  نتـشذگ  هکلب  یتشگرب  هن  تسا و  یفقوت  هن 

دعب هکنانآ  یتح  دنرادیم و  رب  مدق  نیمز  يور  رد  نونکا  مه  هکنانآ  دناهتـشگ و  كاخ  ریز  راپـسهر  هدرک و  یگدنز  یکاخ  يهرک  نیا 
. دوب دهاوخن  ریذپناکما  دنیامن ، فقوتم  تدم  نیرتمک  يارب  ار  هظحل  کی  هک  دنهاوخب  هدارا  نیرتيدج  اب  دمآ ، دـنهاوخ  ایند  هب  نیا  زا 

تکرح نیرتعیرـس  هک  تسا  هدرب  راـکب  تعیبـط  ناـهج  لکـش  نهذ و  ساوـح و  ناـمتخاس  رد  ياهیلاـعتم  تمکح  هـچ  مـیکح  دـنوادخ 
نیم اههراتس  هب  هک  تسا ، هدیشخب  مسجت  ام  ناگدید  ام و  سمل  ربارب  رد  یئاهتباث  تروصب  ار  عطقنیال 
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یناتخرد نامه  هک  میرادـنپیم  نینچ  میرگنیم و  ناتخرد  هب  میدوب . هدـید  بشید  هک  دنتـسه  یناگراتـس  نامه  اهنیا  میئوگیم  میرگ و 
نامه نیا  میتسه . طابترا  لاح  رد  نانآ  اب  يداـمتم  ناـیلاس  هک  دنتـسه  یتادوجوم  اـهناسنا  نیا  میاهدـیچ . هویم  اـهنآ  زا  زورید  هک  دنتـسه 

ییاهدادیور قیاقح و  رد  تباث  شیامن  رگا  میامنیم ! يرادربهرهب  نآ  زا  نم  هتفرگ و  رارق  نم  قاتا  رد  تسا  هام  دـنچ  هک  تسا  یلدـنص 
نیا اب  میتسناوتیمن  مه  هظحل  کی  یتح  میراد  ام  هک  نهذ  ساوح و  نیا  اب  تشادـن  دوجو  دـناهتفرگ ، ار  ام  نوماریپ  تعیبط  ملاـع  رد  هک 

زا تقلخ  يزارد  نیا  زارد  سب  دـیامن  شتآ  رظن  رد  زاسب  ینابنجب  ار  شتآ  خاش  انالوم : لوقب  میئامن  رارقرب  ياهطبار  اهدادـیور  قیاقح و 
نامه دیوگیم ، مالـس  دسریم و  هدـنیآ  زا  هک  هظحل  نامه  رد  تعیبط  ناهج  تایعقاو  سپ  عنـص  يزیگنا  تعرـس  دـیامنیم  عنـص  يزیت 

تاظحل تشذـگ  كرد  يارب  تشگ . دـهاوخن  يورایور  ام  اب  رگید  راب  زگره  هتـشاد  رب  رد  مه  ار  نیرخآ  عادو  تسا ، هدرک  هک  یمـالس 
رظانم مسجت  دریگ و  ربرد  ياهریت  يهیاس  نوچ  ارت  حور  نیرخآ ، خـلت  عاس  سرت  هک  یتقو  دـیرگنب : اـبیز  تـالمج  نیا  رب  تسخن  ناـمز ،

تلد دروآرد و  تاهرزل  هب  کیرات  گنت و  روگ  ینادواج و  تملظ  توبات و  گرم و  نفک  راضتحا و  جنر  ياز  تشهد 
دنچ يزور  دنیوگیم : هک  نک  شوگ  هد ، روانهپ  ياضف  هب  اهبآ ، هب  نیمزب ، شوگ  ور ، نامسآ  ریزب  دراپـسب ، بارطـضا  مغ و  گنچ  هب  ار 

كاخ لد  رد  هن  تفای  دهاوخ  تنیمز  يور  رد  هن  تفای ، دهاوخن  وت  زا  يرثا  تسیرگن و  دـهاوخ  اج  همهب  دوخ  ریـسم  رد  دیـشروخ  رگید 
تیاذغ يرید  هک  نیمز  تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  اهیکـشخ  هک  سونایقا  لد  رد  هن  دندوب ، هداهن  نآ  رد  نازیرکـشا  ار  تناجیب  دبلاک  هک  درس 

رثا هنوگره  یهد : اذغ  ار  اهیندیئور  ات  دروآ ، دهاوخ  رد  كاخ  تارذ  تروصب  هرابود  ارت  درک و  دهاوخ  هبلاطم  وت  زا  ار  شبلط  دوب ، هداد 
راوتـسا و ياهرخـص  تروصب  دزیمآ و  رد  تاهعبرا  رـصانع  اب  هشیمه  يارب  ات  درب ، دـهاوخ  نایم  زا  ارت  يدرف  دوجو  رثا  ار ، یناـسنا  تاـیح 

هاگنآ ددرون و  شمه  رد  دوخ  نهآ  واگ  اب  شکتمحز  ناوج و  ییاتسور  هک  دنک  تتکرحیب  نیگنـس و  كاخ  ای  دروآ ، رد  تساسحایب 
نادواج يهناخ  نیدب  يور  اهنت  هکی و  هک  ربم  نامگ  اما  درب . ورف  تدـبلاک  رد  دـنارتسگب و  تنورد  رد  ار  دوخ  ياههشیر  یطولب  تخرد 

رانک رد  یتسه  هک  اجنآ  تفای  یهاوخن  نیا  زا  رتهب  یهاگباوخ  مه  وزرآ  ملاـع  رد  وت  اریز  یناـمیم ، اـمنهار  راـییب و  اـجنآ  رد  يربیم و 
کی رد  یگلمج  هک  تفخ  یهاوخ  نهک ، ناراگزور  نارظنبحاص  نانیب و  نشور  نایوم و  دیپس  رانک  موق ، ناگرزب  ناربهر و 

ياهلگنج نیا  دـناهتفر ، ورف  قیمع  ياههشیدـنا  هب  هتـسویپ  ییوگ  هک  روانهپ  ياههرد  نیا  و  دـناهتفرگ ، هناخ  لالج  رپ  گرزب و  هاـگباوخ 
نایم زا  زیمآهوکـش  يهمزمز  اب  هک  اهرابیوج  نیا  دـنوریم و  دوخ  هار  هب  هوکـش  لالج و  همه  نیا  اب  هک  ییاههناخدور  نیا  هوبنا ، نهک و 

رز و یگلمج  هتفرگ ، دوخ  نایم  رد  ار  اهنیا  يهمه  هک  نیدروجـال  نارکیب  سوناـیقا  نیا  و  دـننکیم ، ناشباریـس  دـنرذگیم و  اـهرازنمچ 
راصعا و تشذگ  لالخ  زا  نامسآ  نارک  دحیب و  ناوخ  نانامهیم  يهلمج  ناگرایس و  نیرز و  دیـشروخ  دننایمدآ . گرزب  روگ  نیا  رویز 

رگا دناهدش . زارد  هتفر  باوخ  رد  نانیشن  كاخ  نیا  يوس  هب  هک  دنتـسه  یتسد  اهنیا  يهمه  دنباتیم ، گرم  يهریت  هاگمارآ  نیا  رب  نورق 
هب ناشیاهرد  درذگیم و  ناشنایم  زا  نوگرا  دور  هک  يور  یهوبنا  ياهلگنج  نایمبای  يرذگب ، نارکیب  يارحص  زا  ای  ینیـشن  حبـص  لاب  رب 
دید یهاوخ  تفای ، یهاوخ  امرفنامرف  ار  گرم  اج  همه  زاب  دنهد ، ارف  شوگ  دوخ  يادص  هب  اهنت  ات  تسا ، هتسب  ناهج  زا  ییادص  ره  يور 
سک چیه  گرم  زج  هک  دید  یهاوخ  دناهدرتسگ ، ار  شیوخ  نادواج  باوخ  رتسب  اجنیا  رد  ناگدنز  نیا  زا  اهنویلیم  اهلاس ، تشذگ  اب  هک 

نامب اهنت  اجنیا  رد  وت  تسا  نکمم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  تسا . هدنامن  نادواج  يهدنز  نیمزرس  نیا  رد 
رب مد  هک  ناـنآ  يهمه  دوـشن ، هاـگآ  تزارد  رود و  رفـس  نیا  زا  یتـسود  چـیه  یئوـگ و  كرت  ار  ناگدـنز  ياـیند  شوماـخ  هـکی و  ي و 

دـیدنخ و دـهاوخ  درگنیم ، دـنخبل  اب  زیچ  همهب  هک  سکنآ  یـشاب ، هتفر  رفـس  نیدـب  هک  یتقو  وت  دـناوت ، تشونرـس  کیرـش  دنـشکیم ،
، تفرگ دنهاوخ  ار  شیوخ  ياهوزرآ  مالحا و  لابند  همه  لاح  ود  ره  رد  تشگ و  دهاوخ  هدرـسفا  دنیبیم ، يدج  ار  زیچهمه  هک  سکنآ 
هک يرتسب  نا  غارـس  هب  نادواج  باوخ  يارب  تفگ و  دنهاوخ  كرت  ار  دوخ  ياهیراتفرگ  اهیداش و  نانآ  يهلمج  هک  درذگیمن  يرید  اما 

یطخ زبس  ناناوجون  زا  ار  مدآ  نادنزرف  دوخ  هراومه  دوریم و  شیوخ  هار  هب  هتـسویپ  هنامز  دـنلب  راطق  تفر . دـنهاوخ  ياهتفخ  نآ  رد  وت 
نابز ناکدوک  زا  هدیـسر ، ون  نارتخد  ات  هدوسرف  ناردام  زا  دناهدرک ، مخ  تشپ  اهلاس  نیگنـس  راب  ریز  رد  هک  نانآ  ات  دنرمع ، راهب  رد  هک 
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یتح هک  دـسر  رارف  یئاهنآ  تبون  نانآ  لابند  رد  ات  دـهدیم ، ياج  ترانک  رد  دروآیم و  وت  دزنب  کیاکی  وم ، دـیپس  ناریپ  اـت  هدوشگاـن 
هک دسر  ینایناوراک  رامـش  زا  نوزف  عمج  رد  تکرـش  يارب  تندناوخ  ارف  ماگنه  نوچ  هک  يز  نانچ  دناهدوشگن . ناهج  نیا  يوررب  هدید 
وت دـنریگ ، هناخ  دـنزادنا و  راب  گرم  شوماخ  هگلزنم  رد  دوخ  صاخ  قاطا  رد  کیره  اجنآ  رد  ات  دـنراد  زومرم  ورملق  نیا  بناجب  يور 

مه
هاگتماقا بناجب  لد  توق  اب  راوتـسا و  یئاهمدـق  اب  هک  شاب  سکنآ  دـننکیم . شلاـچ  هیـس  يهناور  هناـیزات  اـب  هک  یـشابن  هدـنب  نآ  نوچ 

اـیور و رپ  یباوخ  يارب  هدـید  دور و  نآ  ریزب  هاـگنآ  دـنارتسگب و  گرم  رتـسب  رب  ار  دوخ  شوپور  اـجنآ  رد  اـت  دوریم ، شیوخ  نادواـج 
هک تسا  ینشور  تقیقح  کی  مه  نیا  و  تسا ، حیحـص  اهنیا  يهمه  یلب  يونثم ج 8 ) لیلحت  دقن و  ریـسفت و  . ) تنایرب دهن  مهرب  ریذپلد 

ناتـسمز زیئاپ و  ناتـسبات و  راهب و  يهناگراهچ  لوصف  ندـمآ  نتفر و  هب  مینیـشنب و  هوک  کی  زا  راوتـسا  ياهرخـص  يور  رد  میهاوخب  رگا 
يهمه رمتـسم  ددـجت  واهتوارط  يهمه  ندـش  هدوسرف  اهتردـقو و  اـهیئابیز  لاوز  روهظ و  باـتفآ و  بورغ  عولط و  ياـشامت  هب  میرگنب و 

ام يرآ ، میاهتفر ، اطخب  میاهتخادرپ ، اهنآ  ياشامتب  میاهتـسشن و  ام  دـنوریم و  یگمه  اهنآ  مینک  نامگ  و  مینک ، اشامت  لاکـشا  اـهدومن و 
هک تسرپ  هر  يا  دوب  نآ  رفاسم  سپ  میون ؟ ياج  دـصاق  ینیبنیم  میوریم  هتـسشن  ام  رگنب  کین  اطخ : طلغ و  رکفت  اب  یلو  میاهتفر ، دوخ 

یئاتـسیا دوکر و  ساسحا  اـیوپ  هدـنور و  دوجوم  هک  تسین  نآ  زا  راـبگرم  دوکر  نوکـس و  چـیه  يولوم )  ) تسلبقتـسم رب  شور  ریـسم و 
ذگ هتسشن و  نامز  لحاس  رد  هکنآ  لایخب  یگدنز  زا  ياهطقن  رد  یمدآ  هکنآ  زا  رترابنایز  یتراسخ  هچ  دیامن .

هک دمهفن  رادقم  نیا  و  دزروب ، تعانق  نامز  تشذـگ  ياشامتب  درادـن ، وا  اب  يراک  دـنکیم و  روبع  وا  رانک  زا  يرابیوج  نوچ  نامز  تش 
رادومن وا  يدوجوم  عضو  تعیبط و  ياههدـیدپ  لاکـشا و  ینوگرگد  رد  هک  نامز  تشذـگ  هب  اشامت  نامز و  یلاـیخ  لـحاس  رد  نتـسشن 

، دزخیم هتـشذگب  نامز  رابیوج  رد  هک  هچنآ  هب  نآ ، زا  یئزج  ره  ندرپس  وا و  تیـصخش  تدـحو  ندرک  هراپ  هراپ  زج  يراـک  ددرگیم ،
تسا و نامز  رابیوج  رد  هدرتسگ  تایعقاو  هب  شرگن  تایعقاو ، اب  وا  طابترا  يهدـننک  میظنت  یمدآ و  تیدوجوم  يهدـنزاس  لـماع  درادـن .

هدـنیآ زا  هک  ياهظحل  ره  تشگ . دـهاوخ  ریذـپناکما  دـعب  هب  رـضاح  لاح  زا  هک  یتایعقاو  زا  يرادربهرهب  یگدامآ  لیـصحت  يارب  شالت 
اب دروآیم ، تیدبا  زاغآ  رمع و  نایاپ  زا  یمایپ  دنکیم ، یگدـنز  نآ ، رب  فارـشا  هراظن و  اب  نامز و  رب  زوریپ  هکیـسک  نآ  يارب  دـسریم 

ینوگرگد منادیمن  نم  هکیمادام  دیآ ، راک  هچب  نآ ، يهدنوش  نوگرگد  گرب  خاش و  رد  اشامت  تقلخ و  تخرد  ریز  رد  نتسشن  لاحنیا 
تـسدب ار  نآ  يهویم  ندیچ  یگتـسیاش  شـشوک  شالت و  اب  دـیاب  نم  هک  تسا  هویم  ندـینایور  يارب  تقلخ  گرب  خاش و  رپ  تخرد  نیا 

رمتـسم تکرح  نایب  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تشاد . دـهاوخ  نم  يارب  يرثا  هچ  ینوگرگد  تکرح و  تخانـش  كرد و  مروایب ،
رگ تشپ  ایند و 

رانلا هیاغلا  هنجلا و  هقبـسلا  قابـسلا و  ادغ  رامـضملا و  مویلا  ناو  الا  دیوگیم : دهدیم و  اهناسنا  هب  يدج  رادشه  ناگدـنز ، هب  نآ  ندـناد 
هک یعیبط  تسا  یتکرح  یمدآ  یگدنز  خزود .) یگدنام ) بقع   ) نایاپ تشهب و  رب  تقبس  تسا ، تقبـس  زور  ادرف  وپاکت و  نامز  زورما  )

ناوتب دـیاش  لامک . ریخ و  رد  هقباسم  ددرگیم -  هقباسم  نادـیم  وا  يارب  ایند  دـباییم و  لوحت  یناسنا  تکرح  هب  يرایـشه  زاغآ  زا  طـقف 
ياهنم رادـناج  تقیقح  رد  تسا . شبنج  تکرح و  تسا ، نارادـناج  يهمه  ریگارف  یکاـخ  يهرک  رد  هک  ياهدـیدپ  نیرتیمومع  تفگ :

هب يزاین  شتابثا  يارب  هک  تسا  ینـشور  يهلئـسم  کی  نیا  تیناسنا . ياهنم  ناـسنا  اـب  تسیواـسم  هشیدـنا  ياـهنم  ناـسنا  هکناـنچ  ناـج .
ضحم یعیبط  يانعمب  تکرح  یناسنا  عون  ینب  زیگنا  فسا  تیرثکا  هک  تسنیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  درادن . دوجو  ثحب  رج و  لالدتـسا و 

ار دوخ  ناکم  دنورب ، هار  دنناوتیم  هک  تسنیا  دـنروآیم ، متـسه  نم  هب  هک  یلالدتـسا  نانآ  دـننکیم . یقلت  دوخ  تیدوجوم  لیلد  ار  نآ 
ام نارود  رد  دنیامن !! نوگرگد  اهناسنا  تعیبط و  اب  ار  دوخ  طباور  دنوش ، لقتنم  رگید  يریگعضوم  هب  يریگعضوم  کی  زا  دنهدب ، رییغت 

نیا دناهدش !! تیوقت  نردم ، ياهامیپاوه  اب  تعاس  کی  رد  رتمولیک  رازه  الثم  رتعیرس  ياهتکرح  اب  لیالد  هنوگنیا 
کی یعفا و  برقع و  تکرح  اهنورتکلا و  تکرح  اهناشکهک و  اهرازاک و  تکرح  هک  تسا  ناسنا  تیدوجوم  لیلد  رادقم  مامه  تکرح 
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هـسیاقم لباق  رون  تکرح  تعرـس  اب  دناوتیم  هنوگچ  ناسنا  تکرح  تعرـس  دشابیم . تادوجوم  نیا  تیدوجوم  لیلد  رازنجل  رد  سگم 
تبرـش هعرج  کی  ندیناروخ  يارب  هک  درادـن  ناسنا  کی  تسد  تکرح  ربارب  رد  یـشزرا  نیرتمک  رون  تکرح  هک  مینادیم  یلو  دـشاب ؟

زا يو  ینورد  یبالقنا  لوحت  کی  اب  هاـم  يهرک  هب  نیمز  يهرک  زا  ناـسنا  کـی  تکرح  دـتفیم . راـکب  دراد  نآ  هب  زاـین  هک  يراـمیب  يارب 
ار اهناشکهک  يهمه  دشاب ) روصت  لباق  رگا   ) رون تعرس  قوف  یتعرس  اب  ناسنا  کی  رگا  دشابیم !؟ هسیاقم  لباق  هنوگچ  تلاذر ، هب  یتسپ 

ماجنا يراک  هچ  دـنکن ، تکرح  دوشیم  قرغ  بآ  رد  اـی  دزوسیم و  شتآ  رد  هک  یناـسنا  يارب  مدـق  ود  یلو  ددرگ ، رب  ددرون و  مه  رد 
جارعم وچ  هن  دوشیم  هدیمان  جارعم  تقیقح  يوک  ناورهر  حالطصا  رد  هک  یتکرح  نآ  اما  تسا ، اهناسنا  ام  بولطم  تکرح  تسا ؟ هداد 

اهنت هقباسم  نیا  تسنایرج ، رد  تدشب  تاکرح  تعرس  رد  هقباسم  ام  نارود  رد  يولوم )  ) رکش ات  یکلک  جارعم  نوچ  هکلب  رمق  ات  ینیمز 
ریخـست زا  دـنکن ، ناشتیافک  ءاقب  رد  عزانت  نادـیم  رد  نتفرگ  تقبـس  يارب  ینیمز  ياـهوپاکت  رگا  هک  تسا  یئاـضف  تارک  هب  هطلـس  يارب 

هب یئاضف  تارک 
ياهاضف تارک و  رد  اهتحایـس  ریـس و  اهتکرح و  نیا  رگا  تخادرپ . دنهاوخ  رگیدـکی  بیقعت  هب  اهتـسدرود  نامه  رد  هدومن و  يرادربهر 

، دادیم هک  ياهجیتن  نیلوا  تفرگیم ، ماجنا  لوقعم  تایح  يارب  يرادربهرهب  یهلا و  ینیوکت  باتک  ندناوخ  رد  هقباسم  يارب  رود  رایـسب 
ایآ هک  تسا  هتفاین  هار  نانآ  نامـشچ  هب  تارک ، اهاضف و  هب  تکرح  زاغآ  زا  هک  دوب  نیمز  يهرک  قوفن  مین  دراـیلیم و  راـهچ  مارآ  باوخ 
هک تسا  یعیبط  یتکرح  یمدآ  یگدـنز  میتفگ : ثحب  ناونع  رد  ادرف . ای  دـنروآیم  رد  ادـص  هب  زورما  یـشکمدآ  يارب  ار  هقباـسم  روپیش 

هقباسم يانعم  لامک . ریخ و  رد  هقباسم  ددرگیم -  هقباسم  نادیم  وا  يارب  ایند  دباییم و  لوحت  یناسنا  تکرح  هب  يرایـشه  زاغآ  زا  طقف 
هدـنز و نارایـشه  هک  تسنیا  روظنم  هکلب  دریگیم ، تروص  تباقر  سح  كرحت  اب  هک  تسین  مدرم  نایم  رد  جـیار  یلومعم و  موهفم  نآ 

یقلت ناوراک  نآ  زا  یئاضعا  ار  دوخ  دنوشیم و  راداو  وپاکت  ناجیه و  هب  تقیقح ، هگلزنم  ناورهر  لامک  تمظع و  يهدهاشم  اب  رادفده 
رد دـننادیم . تکرح  رد  تعرـس  لماع  هفیظو و  ارنانآ  تسد  زا  نتفرگ  دـندرگیم و  رب  دـنریگب  ناـنآ  رب  تقبـس  رگا  یتح  هک  دـننکیم 

هکلب يزیرنوخ ، اقب و  رد  عزانت  نادیم  رد  هقباسم  هن  تسا ، هدش  هداد  هقباسم  هب  روتسد  دروم  دنچ  رد  ینآرق  تایآ 
شیاشخب هب  دـینک  تقبـس   ) مکبر نم  هرفغم  یلا  اوقباـس  دـنوادخ :) رادـید   ) هللااـئاقل يهبذاـج  رب  دورو  اـهیگدولآ و  زا  ندـش  كاـپ  يارب 

کئلوا یناسنا . ياوقت  تفارـش و  تلیـضف و  رد  هقباسم  طاسب  ندـیچ  رب  يرگهطلـس و  هار  رد  تردـق  راـصحنا  يارب  هن  و  ناـتراگدرورپ )
باتـش تاریخ  هب  لوـصو  هار  رد  دـناهدروآ ، ناـمیا  یهلا  تاـیآ  هب  هک  دنتـسه  یمدرم  ناـنآ   ) نوقباـس اـهل  مه  تاریخلا و  یف  نوعراـسی 

الا هتینم  لبق  هتئیطخ  نم  بئات  الفا  ناشرگناریو . ياهیهاوخدوخ  عابـشا  يارب  تقبـس  هن  دنیوجیم ) تقبـس  تاریخ  يارب  نانآ  دـننکیم و 
تخس زور  زا  شیپ  هک  تسین  یـسک  ایآ  تسین ، شگرم  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  هانگ  زا  ياهدننک  تشگزاب  ایآ   ) هسوب موی  لبق  هسفنل  لماع 

هب صقن  نودب  ار  یهلا  تناما  نیا  هدومن و  كاپ  ار  یگدنز  گرم ، ندیـسر  ارف  زا  شیپ  میناوتیم  ایآ  دنک ). يراک  دوخ  رب  شکاندرد  و 
زا ار  دوخ  ناج  میشیدنیب و  ياهراچ  دوخ ، ياهتحاقو  اهیتسپ و  روآمرش  جیاتن  يهدهاشم  زا  شیپ  میناوتیم  ایآ  میربب ؟ يدنوادخ  هاگـشیپ 

ار دوخ  ناج  سردآ  هک  میرادن  ار  تردق  نآ  ام  رگم  میتسین ؟ ناسنا  ام  رگم  میناوتیم . يرآ ، میهدـب ؟ تاجن  تشونرـس  کلهم  بادرگ 
ار ص اهادن  دیآ  ام  يوس  ادنام  لعف  تسهوک و  ناهجنیا  هک  مینادیمن  ام  رگم  میراد . مه  ار  تردق  نیا  يرآ  مینک ؟ ادیپ 

كرد نیناوق  يارجم  رد  ار  ناهج  ياغوغ  رپ  توکـس  یتسه و  ناـهج  ندوب  زیمآ  رارـسا  اـم  رگم  مینادیم . مه  ار  نیا  يرآ ، يولوم )  ) اد
هچ نکاس و  هچ  یـسدنه و  هچ  ینامز و  هچ  يدـعب  ره  يارب  هک  ام  اـهنیا ، زا  رتـالاب  مینکیم . كرد  مه  ار  تقیقح  نیا  يرآ ، مینکیمن ؟

یقلت یعطق  دوخ  تیـصخش  اـی  حور  يارب  ار  ناـیاپ  لـحاس و  نیا  هک  تسا  هدـش  هچ  مینک ، كرد  یلحاـس  ناـیاپ و  میناوتیمن  كرحتم ،
رد رگا  مینکیم . روبع  گرم  مانب  یلپ  زا  ام  میوشیمن ، دوبان  ام  دوشیمن ، هصالخ  هزور  دـنچ  نیا  رد  ام  یحور  تاـیح  يرآ ، مینکیم !؟
هب هک  یتقو  لیلد  نیمادک  اب  ددرگیمن  دوجوم  یمودعم  چیه  دوشیمن و  مولعم  يدوجوم  چیه  هک  میریذـپیم  ار  ینوناق  نینچ  هدام  ملاع 
زا ارنآ  میـسریم ، تسا  هدروآ  دوجوب  تایح  مانب  ارنآ  یعیبط  یئاـنبور  یئاـنبریز و  لوصا  اهدـص  هک  تقلخ  هاـگراک  لوصحم  نیرتیلاـع 
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طقف دوشن  عیاض  هدـکیم  نیا  رد  كاخ  فک  کی  دـننک  هداب  حدـق  اـییم  مخ  اـی  وبـس  اـی  میئوگیم : و  مینادیم !؟ ینثتـسم  روبزم  نوناـق 
نایرج هب  ناسنا  دوجو  لاـناک  رد  هک  ماـگنهنآ  رد  تاـیح  مینیبیم  اـم  درادـن !؟ تاـیح  هب  یهار  تسا و  تعیبط  ملاـع  داوم  هب  صوصخم 

ور يهملک  زا  رگا  دراد ، دوجو  یفاک  یلیالد  اب  حور  نیا  ددرگیم . نم ) تیصخش ، حور ، ای   ) ناور ندمآ  دوجو  هب  بجوم  دتفیم ،
اب رگا  و  دراد . دوـجو  تسا ، يواـکناور  یکـشزپناور و  یـسانشناور و  زا  یناوارف  لـئاسم  ياـنبم  هک  یـصخش  دـیئوگب : دـیاهدرک ، رهق  ح 

دراد دوجو  دوخ  کی  دیئوگب : دیدرک ، یقلت  قاچاق  مه  ار  وا  رگا  دراد . دوجو  نم  دـیئوگب : دـیرادن ، یبوخ  هنایم  مه  تیـصخش  يهملک 
ءازجا و يهمه  ایآ  تسا ، هدـش  دوجوم  دوخ  نیا  دراد . هدـهعب  ار  ینورد  ینهذ و  ياهورین  ندـب و  یجراخ  یلخاد و  ءازجا  تیریدـم  هک 
ای حور  اـی  دوخ  هدوب و  دوشیمن  دوجوم  یمودـعم  چـیه  دوشیمن و  مودـعم  يدوـجوم  چـیه  نوناـق  لومـشم  تعیبـط  ناـهج  ياههدـیدپ 

تایح و نیا  ددرگیم !!؟ مودـعم  تسا ، هدـمآ  دوجوب  هکنیا  اب  ینعی  تسا ، هدـش  ءانثتـسا  روبزم  نوناق  زا  طقف  هک  تسا  نم  ای  تیـصخش 
هللاائاقل يهبذاج  شناـیاپ  هک  لاـمک  يهبذاـج  رد  دورو  یگتـسیاش  زا  دوشیم و  هدولآ  ناـهانگ  باـکترا  تهجب  هدـمآ  دوجوب  تیـصخش 

هک تیصخش  تایح و  نتخاس  كاپ  رگم  درادن  دوجو  طوقـس  نیا  زا  يریگولج  يارب  ياهراچ  چیه  ددرگیم . طقاس  تسا ، ادخ ) رادید  )
. دـشابیمن ریذـپناکما  تسا ، نورد  يزاـسکاپ  هک  هبوت  يهلیـسوب  زج  تسا و  هدروآ  دراو  مدرم  تاـیح  رب  هک  اـهیهابت  نآ  ناربج  اـب  زج 
زا درک  میـسقت  عونتم  یئاـههورگ  هب  ناوتیم  ار  تاـیآ  نیا  تسا . هدـمآ  يددـعتم  دراوـم  رد  دـهدیم  هبوـت  هب  روتـسد  هک  ینآرق  تاـیآ 

 - مکی هورگ  هلمجنآ :
فیـصوت باوت  يهملک  اب  ار  دوخ  دنوادخ  دروم  دنچ  رد  ادخ ، ناسنا و  نایم  هطبار  دیدجت  زا  تسترابع  هک  هبوت  يهدیدپ  تیمها  تهجب 

میحرلا باوتلا  تنا  کـنا  تسا . ناـبرهم  هبوت و  يهدـنریذپ  اـمتح  هک  تسا  ادـخ  اـعطق   ) میحرلا باوتلا  وـه  هنا  هلمجنآ : زا  تسا  هدوـمرف 
اعطق و   ) میکح باوت  هللا  نا  و  نابرهم ) هبوت و  يهدـنریذپ  منم  و   ) میحرلا باوتلا  انا  و  نابرهم ) هبوت و  يهدـنریذپ  یئوت  اعطق   ) اراـگدرورپ
هبوت طابترا  رب  هک  تسا  هدمآ  میحر  هملک  باوت ، يهملک  زا  سپ  دراوم  بلغا  رد  تایآ  نیا  رد  تسا ) میکح  هبوت و  يهدنریذپ  دـنوادخ 
میکح يهملک  باوت ، يهملک  زا  سپ  تایآ  زا  یکی  رد  و  دـنکیم . تلالد  شناگدـنب  رب  وا  ینابرهم  تبحم و  اب  لاـعتم  دـنوادخ  يریذـپ 
هکلب تسا ، يوناث  فصو  کی  هبوت  شریذـپ  يارب  يدـنوادخ  یناـبرهم  تبحم و  هک  دورن  ناـمگ  هک  تسنآ  يارب  عونت  نیا  تسا . هدـمآ 

تقیقح زا  دیاشگب  هک  يرد  ددنبن  رد  هدنیوج  يو  رب  نادزی  فطل  هک  میدنـش  نینچ  هک : تسا  یهلا  هیلاع  تمکح  يانبم  رب  شریذـپ  نیا 
زا ار  دوخ  ددـنبیم و  دوخ  يورب  یمدآ  هک  تسا  يرد  ندـش  زاب  یهلا  تمکح  نیا  یناهفـصا ) افـص  میکح   ) ددـنبن رگد  ناـفرع  لـها  رب 

رد نآ  دنکیم و  زارد  تسد  رگید  راب  دزاسیم ، مورحم  متنک  امنیا  مکعم  وه  وه  تسا  وا  اب  هراومه  هک  يدنوادخ  رادید 
: هک تسا  هدومن  نایب  نینچ  ارنآ  ریـسم  شنیرفآ و  زا  ار  دوخ  دوصقم  هکیدنوادخ  دوشیم . هدـیمان  هبوت  ندرک  زاب  رد  نیا  دـنکیم ، زاب  ار 

شلوق هدعو و  فالخ  دـنک و  فلخت  دوخ  دوصقم  زا  هک  تسا  لاحم  میدرگیم ) رب  وا  يوس  هب  ادـخ و  نآ  زا  ام   ) نوعجار هیلا  انا  هللاانا و 
سپ دنکیمن ) هدعو  فالخ  زگره  دنوادخ   ) هدعو هللا  فلخی  نل  و  ادخ ) زا  رتوگتـسار  تسیک  و   ) الیق هللا  نم  قدـصا  نم  و  دـنک : لمع 

دشکیم و رانک  یبوبر  راوج  زا  ار  دوخ  هک  تسا  هاوخدوخ  نادان و  رـشب  نیا  تسا . وا  اب  هراومه  هداد و  رارق  دوخ  نآ  زا  ار  رـشب  دنوادخ 
یـشان یهلا  رهم  تبحم و  زا  هک  تسا  یتمکح  ار  تشگزاب  نیا  یهلا  شریذپ  و  تسا . هرابود  نتـشگرب  ندـش ، رود  نتفر و  رانک  يهراچ 

هکنآ زا  شیپ  دـناشنب ، هایـس  زورب  ار  اـم  تشز ، لاـمعا  جـیاتن  هکنآ  زا  شیپ  ددرگیمن . رود  رـشب  زا  وا  وا ، زا  رـشب  يرود  اـب  هک  دوشیم 
تایح قاروا  يزاسکاپ  رد  دـندرگ ، مسجم  ام  ناگدـید  ربارب  رد  دـنوش و  زاـب  اـم  یگدـنز  حوطـس  يـالبال  زا  اـم  ياهیمرـشیب  اـهتحاقو و 

زا شیپ  میدرگرب . یهلا  رهم  تفوطع و  ناماد  هب  رگید  راب  تسا ، هدرک  رارف  نابرهم  ردام  ناماد  زا  هک  یـصاع  كدوک  دـننام  میـشوکب و 
، هدروآ سوه  يوه و  رازابب  هکس  هب  هکس  ار  یگدنز  يهیامرس  دوش و  یلاخ  اهدادعتسا  اهورین و  زا  ام  دوجو  هکنآ 

ياوتحم هکنآ  زا  شیپ  يولوم  درب  دـنهاوخ  ناهن  رد  يزیچ  وت  زا  درپس  یهاوخ  لد  هک  یلیم  ره  هب  سپ  يرآ : میزاسب ، کلهتـسم  ار  اهنآ 
يوج رانکب  هنـشت  تشذگب  ینادواج  رمع  يهیامرـس  تشذـگب  یناوج  مایا  هک  سوسفا  دـیامن : فیـصوت  ار  ام  تشذگرـس  زین  یعابر  ود 
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نایاپ میدش  داش  دوخ  يداتـسا  هب  دنچ  کی  میدش  داتـسا  هب  یکدوک  هب  دـنچ  کی  تشذـگب  یناگدـنز  بآ  نم  يوج  زک  متفخ  نادـنچ 
 - زا مسجت  زور  اریز  میشوکب ، میتفیب ، هار  مینک . لمع  یلب  مینک ، لمع  میدش  داب  رب  میدمآ و  رب  كاخ  زا  دیـسر  هچ  ار  ام  هک  ونـش  نخس 
ات دیـشخب . دهاوخن  ياهجیتن  چیه  ندز  وناز  رـس و  رب  تسد  هک  تسا  يزور  تسا . كانتـشحو  سب و  يزور  حور  يهیامرـس  نداد  تسد 

خیـش اقآ  موحرم  ینابر  فراع  هلاـتم و  میکح  مداتـسا  ار  تیب  نیا  رـس  هب  دز  یهاوخراـک  زا  یتف  نوچ  رگراـک  وش  دوخ  هب  تتـسد  دـسر 
( فرشا فجن   ) مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  سدقا  يهناتسآ  رد  شسرد  رـضحم  هب  لاس  ود  دودح  رد  هک  یناقلاط  یـضترم 

نم يارب  یئاـهن  يهیـصوت  ناونعب  ار  تیب  نیا  هک  یتـقو  دـناوخ . تیدـبا  يوسب  زاورپ  اـیند و  زا  نتـسب  مشچ  زا  شیپ  زورکی  مدوب . قـفوم 
رو نم  لما  مایا  یف  مکنا  الا و  مزرلیم . متفیم ، شدایب  یتقو  زونه  هک  تفگ  هللا  الا  هلا  نانچ ال  شلد  قامعا  زا  دناوخ .

رـسخ دقف  هلجا  روضح  لبق  هلما  مایا  یف  رـصق  نم  هلجا و  هررـضی  مل  هلمع و  هعفن  دـقف  هلجا  روضح  لبق  هلما  مایا  یف  لمع  نمف  لجا ، هئا 
راگزور رد  هک  یـسک  دراد . لابند  هب  ار  لجا  هک  دینارذگیم  وزرآ  راگزور  یناگدنز ، نیا  رد  امـش  دیـشاب ، رایـشه   ) هلجا هرـض  هلمع و 

وا رب  يررض  تسا ، هدمآ  شغارـس  هب  هک  یگرم  دوب و  دهاوخ  دنمدوس  وا  يارب  لمع  دایمن ، لمع  دسر  ارف  شلجا  هکنآ  زا  شیپ  وزرآ و 
هک یگرم  راب و  تراسخ  شلمع  دیامن ، ریصقت  دسر ، ارف  شلجا  هکنآ  زا  شیپ  شیوزرآ  راگزور  رد  هک  سکنآ  تخاس و  دهاوخن  دراو 

يهرابرد دشاب  روهلعش  بآ  يور  هک  تسا  تفن  زا  یکیراب  رشق  نانوچ  ام  ياهوزرآ  تشگ ). دهاوخ  مامت  شررضب  دیآیم ، شغارس  هب 
مالـسلاهیلع نینموملاریما  تالمج  تایوتحم  هب  هک  هچنآ  دناهتفگ . یناوارف  هجوت  لباق  بلاطم  نویقالخا  ناسانـش و  ناسنا  وزرآ ، يهدیدپ 

ایرد نآ  دننام  تسا ، رادروخرب  نآ  زا  شیب  مک و  يزور  دنچ  یـسکره  هک  یعیبط  یناگدـنز  نیا  هک  تسنیا  تسا . طوبرم  هبطخ  نیا  رد 
هب هچ  جاوما  نیا  ندمآ  دوجوب  يارب  هک  تسین  دیدرت  ياج  تسا و  اهقایتشا  اههدرا و  اههتساوخ و  اهدیما و  اهوزرآ و  شجاوما  هک  تسا 

گرم اهنآ  يهمه  نایاپ  لاح  ره  رد  ددرگیم و  کلهتسم  یگدنز  دوشیم و  فرص  اهورین  دنسرن ، هجیتن  هب  هچ  دنسرب و  هجیتن 
ساسایب رگا  دوب و  دنهاوخ  تبثم  لمع  يارب  ياهمدقم  دنـشاب  هدوب  يونعم  يدام و  یگدنز  لاحب  دیفم  اهوزرآ  اهدیما و  نیا  رگا  تسا .

لمع زا  یلاخ  یمدآ  تسد  مه  تسا و  هدش  کلهتـسم  یناور  يزغم و  ياهورین  مه  دنـشاب ، اوه  رد  اپ  تالایخ  لولعم  هدوب و  هدـیافیب  و 
هحلاص لامعا  اب  ار  اهنآ  هک  دـنکیم  مکح  درخ  تسا ، اهوزرآ  اهدـیما و  نآ ، كرحم  لماع  هدـمع  هک  یناگدـنز  نیا  رد  سپ  دـشابیم .

یسک سکعلاب ، و  دناسریمن . وا  هب  يررض  دمآ  دهاوخ  شغارـس  هب  یگرم  هداد و  ماجنا  دیفم  لامعا  ماگنه  نیا  رد  دشخبب . ققحت  ینیع 
يادربهرهب اهنآ  زا  لمع  رد  هدومن و  میظنت  نادـجو  درخ  ساـسا  رب  ار  اـهنآ  دـناوتن  و  دـنک ، یهاـتوک  اـهوزرآ  اهدـیما و  راـگزور  رد  هک 

ماگنه رد  دیـشاب ، رایـشه   ) هبهرلا یف  نولمعت  اـمک  هبغرلا  یف  اولمعاـف  ـالا  دوب . دـهاوخ  رابررـض  شگرم  راـب و  تراـسخ  شلمع  دـیامن ،
یـشوخان راگزور  رد  لمع  یـشوخ و  راگزور  رد  لمع  دینکیم ). لمع  تشحو  سرت و  عقوم  رد  هک  دینک  لمع  نانچ  تبغر  یـشوخ و 

یلامعا يهبـساحم  ادخ و  هب  یگتـسباو  فیلکت و  دهعت و  تمظع  هب  یهجوت  تسا ، روهطوغ  ذـیاذل  اهیـشوخ و  رد  یمدآ  هک  ماگنهنآ  رد 
دربیم نامگ  دتفیم و  راک  زا  لقعت  رکفت و  ذیاذل ، اهیـشوخ و  اب  یمدآ  ناور  حوطـس  لاغتـشا  عقوم  رد  یئوگ  درادـن . دـهدیم ، ماجنا  هک 

نآ
برطـضم و دـسریم ، یـشوخان  درد و  راـگزور  هک  ماـگنه  نآ  رد  یلو  تسا . روهطوغ  نآ  رد  يو  هک  تسا  ناـمه  دوـشب  دـیاب  هک  هچ 
زا یـضعب  هک  تسا  هدش  ثعاب  هناقمحا  يهدیدپ  نیا  دنیبیم . هتـسباو  فیلکت  دهعت و  هب  ار  دوخ  دربیم و  ادخ  هب  ور  ددرگیم و  شوشم 
رد هکنیا  تلع  دنسرپیم : لسار  زا  هک  یتقو  تسا ! یگدنامرد  ساسحا  یناوتان و  سرت و  لولعم  ینید  ياهـشیارگ  هک : دناهتفگ  نارکفتم 

نیا تلع  هک  منکیم  رکف  الوصا  نم  دهدیم  خـساپ  نینچ  تسیچ ؟ تسا ، هدوب  بهذـم  راتـساوخ  تسا ، ادـیپ  هکنانچنآ  رـشب  نورق ، یط 
یکی دروآیم : مهارف  ار  وا  سرت  تابجوم  هک  تسا  لماع  هس  دنیبیم و  ناوتان  يدح  ات  ار  دوخ  رـشب  نوچ  تسا ، هدوب  سرت  يراتـساوخ 

دوخ لماع  سرت ، لماوع  رگید  دربیم . ورف  دوخ  ماک  رد  ار  وا  هلزلز  يهلیـسوب  ای  دـنزیم  هبرـض  وا  هب  هقعاص  يهلیـسوب  هک  تسا  تعیبط 
وا دـیدش  تاوهـش  دراد ، بهذـم  اب  يدایز  طابترا  هک  موس  لماع  دـنک . فلت  گنج  يهلیـسوب  ار  دوخ  ناعونمه  دـناوتیم  هک  تسناـسنا 
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دنوشیم و نامیـشپ  دناهداد ، تسد  زا  هچنآ  زا  یگدنز  شمارآ  تاظحل  رد  اهنآ  دـننک و  دراو  یتامدـص  ناسنا  هب  دـنناوتیم  هک  دنتـسه 
حیـضوت و باتک  رد  درادیم  زاربا  لسار  هک  بلاطم  نیا  خساپ  دیآ  لمع  هب  اهنآ  تشحو  سرت و  رد  یلیدعت  هک  دوشیم  بجوم  بهذم 

صم یسررب 
: مینکیم لقن  باتک  نامه  زا  ار  یتالمج  حرطم و  ثحبم  نیا  رد  ار  یلئاـسم  لاـحنیا  اـب  تسا . هدـش  هداد  تیاو  لـسار -  دـنارترب  يهبحا 

رگیدکی زا  ار  هدیاف  تلع و  تسا ، هتـساوخن  دراد ، بهذـم  هب  هک  یتیـساسح  تهجب  ای  تسا ، هتـسناوتن  بهذـم  يهدـیدپ  رد  لسار  ياقآ 
تامئالمان و دـناوتیم  بهذـم  هب  دـقتعم  ناسنا  هک  ینعم  نیدـب  نآ . يهزیگنا  تلع و  ناونعب  ـالاب  رد  هک  ار  هچنآ  يهمه  دـنک ، کـیکفت 
هداد و تبـسن  تسا ، رگهولج  یتسه  ناهج  مظن  رد  هک  یهلا  تیـشم  هب  دنروآیم ، موجه  وا  هب  رایتخا  نودـب  هک  ار  یگدـنز  ياههجنکش 
یتسه و هاگتـسد  رد  تمظع  ساسحا  - 1 لیبق : زا  تسا ، يرگید  لئاسم  بهذـم  هب  شیارگ  يهزیگنا  تلع و  یلو  دـیامن ، لمحت  ار  اهنآ 
-2 دریذپیمن . نیرب  دوجوم  هب  یگتـسباو  زج  ار  یهیجوت  ریـسفت و  چیه  دیایب و  دوجوب  دوخب  دوخ  دـناوتیمن  گرزب  هاگتـسد  نیا  هکنیا 

يهمه هکیتروص  رد  دـشاب ، دنتـسم  یمدآ  يوجدوس  تعیبط  هب  دـناوتیمن  هک  تسا  یـساسحا  نیرتزیگنا  تفگـش  دوخ  فیلکت  ساسحا 
یهار نامه  نیا  دـنبایم . رد  دوخ  نورد  رد  نایز  دوس و  يهزیگنا  نودـب  ار  هوکـش  تمظع و  اب  ساسحا  نیا  لوقعم  تایح  ناگتفای  دـشر 
يانبم هک  دـح  نیرتیلاع  رد  لامک  موهفم  تفاـیرد  - 3 دـیامنیم . دـنوادخ  هب  داقتعا  هب  راداو  ار  تناک  دـننام  يدایز  نارکفتم  هک  تسا 

فوسلیف
یناپمک هب  فورعم  یناهفصا  نیسح  دمحم  خیـش  موحرم  ققحم  نیدلالالج و  انالوم  اهیقرـش  زا  تداکد و  ملـسنا و  دننام  ياهتـسجرب  نا 

زا كاپ  ترطف  - 5 دشابیم . گرزب  باتک  نیا  ناگدنناوخ  ياهزغم  رد  نیناوق  زورب  ءاشنم  هک  یتسه  زیگنا  تفگـش  مظن  - 4 تسا . هدوب 
نیرتراکــشآ و دوـشیم ، هدیــشوپ  یفــسلف  تاحالطــصا  راـبغ  درگ و  رد  هـک  ترطف  نـیا  هـن  هدـننک ، کـیرات  ياـهتفاثک  اـهیگدولآ و 

یقلت قاچاق  دـنیآیم ، دوجوب  ینهذ  ياهیزاب  جنرطـش  يارب  هک  یئاههفـسلف  رد  هک  تسا  یبهذـم  لماکت  هب  شیارگ  لـماع  نیرتدـنمورین 
نب یح  ریطلاهلاسر و  ات  هتفرگ  رموه  ياهدایلیا  زا  هدـنزاس  یبدا  راـثآ  اـهباتک و  يهمه  رد  كاـپ  نادـجو  اـی  ترطف  هکیلاـح  رد  دوشیم ،

هدنزاس یناسنا  رثا  اهدص  نیدلالالج و  انالوم  يونثم  يوتـسلوت و  حلـص  گنج و  وگوه و  روتکیو  نایاونیب  ات  لاسبا  نامالـس و  ناظقی و 
زا رگا  تفگ : ناوتیم  عطق  روطب  تسا . هتفرگ  هدـهعب  ار  شقن  نیرتیـساسا  دـنهدیم ، یمدآ  نورد  قامعا  زا  یلاع  رایـسب  تاـعالطا  هک 

رگم دـنامیمن ، یقاـب  راـثآ  اـهباتک و  نآ  رد  ندـناوخ  يارب  هلمج  کـی  مـینک ، فذـح  ار  نادـجو  ترطف و  یناـسنا  گرزب  راـثآ  يهـمه 
، تسا اهنآ  دوخب  صوصخم  هک  یئاهباتک  رد  اهنآ  ریسفت  حیـضوت و  تسا و  نشور  ناگمه  يارب  لقع  سح و  ترورـض  هب  هک  یئاهزیچ 

یسررب قیقحت و  دروم 
یخوش هطلاغم و  قطنم و  چیه  اب  تسبوخ ؟ ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تسا و  دـب  يدارم  مجلم  نبا  ارچ  هک  ار  لاوئـس  نیا  - 6 دنریگیم . رارق 

نبا تسنآ و  رادفرط  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  دراد  دوجو  ادخ  هب  دنتسم  تباث و  یتقیقح  قح و  میئوگب : هکنیا  رگم  داد ، خساپ  ناوتیمن 
شیارگ یئوجادخ و  دـنیوگیم : وا ، زا  دـعب  هچ  وا و  زا  شیپ  هچ  وا  لاثما  لسار و  هکنیا  سپ  تسا . فرحنم  تقیقح  قح و  نآ  زا  مجلم 

-7 دشابیم . نآ  دیاوف  ای  ضراوع  هب  رظن  اب  هکلب  هدوبن ، بهذم  تیعقاو  دوخ  هب  رظن  اب  تسا ، یتخبدب  یناوتان و  سرت و  لولعم  بهذم  هب 
، دـهدیم میلعت  ار  راک  بقاوع  دوجو و  تلع  یمدآ  هب  هک  تسا  نایدا  يراکوکین  تردـق و  دـیئامرف : تقد  ار  سنارف  لوتانآ  ترابع  نیا 

هلیـسو مینکیم ، نینچ  رکف ، يدازآ  ملع و  رـصع  نیا  رد  همه  ام  ابیرقت  هکناـنچ  میئاـمن ، درط  ار  یهلا  یفـسلف  دـیاقع  لوصا  اـم  هک  یتقو 
لاوئـس نیا  دوخ  هک  دوشیم  هظحالم  میاهتـشاذگ …  مدق  ناهج  نیدب  راک  هچب  میاهدمآ و  ایندب  ارچ  مینادـب  هک  دـنامیمن  یقاب  يرگید 

رد قلطم  میکح  زا  هک  یلاع  تمکح  کیب  داقتعا  زج  یخـساپ  چیه  میاهتـشاذگ ؟ مدق  ناهج  نیدب  راک  هچب  میاهدمآ و  ایند  نیاب  ارچ  هک 
باتک ت رد  هکنانچ  بهذم  اب  نآ  يهطبار  سرت و  هب  قیقد  هاگن  کی  درادن . تسا ، هدمآ  دوجوب  ناهج  نیا 

راـثآ مئـالع و  هک  تسا  یـصخشم  یناور  يهدـیدپ  کـی  سرت  تسا : هدـش  هتفگ  تـیاو  لساردـنا -  رترب  يهبحاـصم  یـسررب  حیـضو و 
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حیضوت وحن  نیا  هب  ناوتیم  ار  سرت  دنوشیم و  یسررب  حرطم و  یناور  ثحابم  رد  هک  دزاسیم  رادومن  ندب  رد  ار  یصاخ  کیژولویزیف 
نیا هک  مینادیم  هتبلا  ددرگیم . رادومن  سرت  يهدیدپ  یناور ، ای  یعیبط  لداعت  نزاوت و  صقن  ای  نادقف  لامتحا  ای  نیقی  ماگنه  رد  هک  داد 

اههدیدپ و يهمه  رد  هکلب  تسین ، سرت  يهدیدپ  هب  صوصخم  فیرعت  صقن  نیا  یلو  دزاسیمن ، نشور  الماک  ار  سرت  يهدیدپ  فیرعت 
رگید تیمک و  لکش  گنر و  ياراد  یکیزیف  ياهدومن  اب  اهتیلاعف  اههدیدپ و  نآ  یسررب  ماگنه  رد  ام  اریز  دراد ، دوجو  یناور  ياهتیلاعف 

ینادان دولوم  هک  سرت  میئوگیم ، هن ؟ ای  تسا  تسرد  ینخـس  تسا ، سرت  دولوم  بهذم  هکنیا  ایآ  دید  دـیاب  الاح  میتسین ، وربور  اهدومن 
هرابرد تسا ، ینادان  دولوم  هک  سرت  هنوگنیا  هب  بهذـم  نتخاس  دنتـسم  ددرگ . عفترم  زین  سرت  یناداـن ، ندـش  فرطرب  اـب  یتسیاـب  تسا ،
یئانشآ یلک  نیناوق  هدع  کی  كرد  يهلیسوب  ول  یتسه و  ناهج  تایعقاو  اب  هک  يارگ  بهذم  سانشادخ و  دنمـشناد  فوسلیف و  نارازه 

هکلب دناهتشگن ، زاینیب  بهذم  ادخ و  زا  ناشینادان  لهج و  لیلقت  اب  اهنت  هن  نانیا  اریز  تسا ، عقاو  فالخ  الماک  دنراد ،
تراـکد اـیآ  دـناهدید . رتلـیامتم  بهذـم  هب  رتانـشآ و  ادـخ  اـب  ار  دوـخ  دناهتـشاد ، هک  ینیب  ناـهج  ملع و  رد  تفرـشیپ  اـب  ناـنآ ، بـلغا 

تهجب هتخانش و  دوخ  هاگدید  زا  ار  ناهج  لقادح  رکفتم  نیا  مزاسب  امـش  يارب  ار  ناهج  نم  دیهدب ، نم  هب  ار  تکرح  هدام و  تفگیمن :
يدـنوادخ دوجو  تابثا  لیالد  هب  هزات  لـیلد  ود  یئاـعدا  نینچ  اـب  رکفتم  نیا  تسا . هدوبن  ساره  میب و  هب  ـالتبم  ناـهج  يهراـبرد  یناداـن 

المع هکنیا  اب  دوش ، یفتنم  عماوج  زا  یلکب  بهذم  ادخ و  يهلئسم  اهینیب  ناهج  ملع و  تفرـشیپ  اب  تسیابیم  رگید  فرط  زا  تسا . هدروآ 
دننام يریدخت  تالاغتشا  دوریم . شیپ  نوزفا  زور  روطب  عماوج  يهمه  رد  ینافرع  یبهذم و  ياهـشیارگ  هکلب  درادن ، دوجو  يزیچ  نینچ 
هزادنا ره  دوشیم : هتفگ  هکنیا  دریگب . ار  اهشیارگ  نیا  تفرشیپ  ولج  تسا  هتسناوتن  یتسیناموا  يواعد  یلکلا و  تاعیام  اهرنه و  زا  یضعب 

چیه دزیخرب و  راکیپ  هب  بهذم  اب  هک  تسین  ملع  تفرـشیپ  اریز  دنوشیم ، ساسحا  رتشیب  بهذم  ادـخ و  زا  يزاینیب  دـنک ، تفرـشیپ  ملع 
ینادنمشناد هک  تسنیا  دوشیم  هدید  هک  هچنآ  هکلب  تسا ، هدومنن  دانتسا  یملع  ياهلومرف  هب  نونکات  بهذم  درط  يارب  یهاگآ  دنمشناد 

ار ملع  زا  یبهذمال  ياوران  جاتنتسا  هک  ینانیدتم  دنرفنتم و  دناهتسب ، نید  ياپب  هک  یئاههلوگنز  زا 
یلو دـناهتخادنا ، مه  ناجب  ار  ملع  نید و  هک  تسا  ینالوط  ياهنرق  اتفگـش ، دـنیامنیم . دنمـشناد  زا  راجزنا  یتحاراـن و  راـهظا  دـننیبیم ،

هفیظو ماجنا  تکرح و  لوغـشم  دوخب ، صوصخم  ورملق و  ود  ره  هکلب  تسا ، هدزن  نیمز  رب  ار  يرگید  ودنآ ، زا  کی  چیه  اهنت  هن  نونکات 
يانبریز دـنمدرخ  نانیب  ناـهج  نادنمـشناد و  زا  یناوارف  دارفا  لوقب  هکلب  دنباتـشیم . رگیدـمه  نواـعت  کـمک و  هب  مه  یهاـگهاگ  هدوب ،

ياهناسنا تشم  کی  هک  دوشیم  ثعاب  سرت  رگا  هک …  دوشیم  ثعاب  سرت  رگا  تسا . هدـش  عابـشا  نید  یلاع  لوصا  اـب  یملع  لـئاسم 
هک دوشیم  ثعاب  سرت  رگا  دنهدب . میلعت  عماوج  رب  ار  یگدنز  يهدنزاس  لوصا  دنزیخرب و  نایدا  ناگدنروآ  زا  تیامح  اب  ناوتان  اونیب و 

مالسا هب  شیارگ  اب  ياهدع  هک  دوشیم  ثعاب  سرت  رگا  دیاتسب . ار  هدیدمتـس ) مدرم   ) ناناملـسم گنهرف  ندمت و  لسار  ياقآ  دوخ  یتح 
اهایحا نم  اعیمج و  سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اصقن  لتق  نم  هنا  دنناسرب : دوخ  یئاهن  شزرا  هب  ار  ناسنا  دـنزیخرب و 
يهمه هک  تسنانچ  دـشکب ، نیمز  يور  رد  داسفا  ای  صاصق  ناونع  نودـب  ار  یناسنا  هک  سک  ره  عطق ، روطب   ) اعیمج سانلا  اـیحا  اـمناکف 

دومن ءایحا  ار  اهناسنا  يهمه  هک  تسنانچ  دیامن ، ءایحا  ار  ناسنا  کی  هک  سکره  تسا و  هتشک  ار  اهناسنا 
ياهناخباتک هدکشناد و  داتشه  يرجه  مود  نرق  رخاوا  رد  ناناملسم )  ) هدیسرت ياهناسنا  تشم  کپ  هک  دوشیم  ثعاب  سرت  رگا  تسا .) ه 

رگا دنهدب . تاجن  یمتح  طوقس  زا  ار  ملع  مولع ، خیرات  ناسانشراک  لوقب  دنروایب و  دوجوب  ایناپسا  رد  باتک  دلجم  رازه  دصـشش  ياراد 
ثعاب سرت  رگا  دروایب . دوجوب  ار  قوقح  نیرتیلاـع  مه  تاـناویح  يارب  یتح  هکلب  اـهناسنا ، يارب  اـهنت  هن  مالـسا  هک  دوشیم  ثعاـب  سرت 

هک دوشیم  ثعاب  سرت  رگا  دـنوش . هتخاس  اهرذوبا  بلاطیبا و  نب  یلع  دـنکیم ، یفرعم  سباه  ساموت  هک  یئاهناسنا  نایم  زا  هک  دوشیم 
تیوه نانآ  دوخ  اجیردت  یلو  دننک ، لامیاپ  ار  نانآ  دنزیرب و  ناناملـسم )  ) هدیـسرت مدرم  نیمزرـس  هب  لوغم  مانب  خـیرات  ماوقا  نیرتیـشحو 

دننام یطـسو  نورق  رد  ایند  ياهناتـسرامیب  نیرتمظعم  هک  دوشیم  ثعاب  سرت  رگا  دنروایب . دوجوب  ندمت  هتفریذـپ و  مالـسا  زا  ار  یناسنا 
رد ار  ناسانش  شزرا  هک  دبایرد  ار  دوخ  شزرا  نانچ  راک  هک  دوشیم  ثعاب  سرت  رگا  دیایب . دوجوب  هرهاق  رد  نووالق  ناطلس  ناتسرامیب 
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نیا زا  عماوج  يهمه  دنسرتب و  اهناسنا  يهمه  شاکیا  تسا ، ناسنا  هرابرد  یگدنزاس  تفرـشیپ و  همهنآ  لماع  سرت  رگا  درب …  ورف  تهب 
خیبوت بارطضا  سرت و  یگزیگنا  ار  ادخ  هب  شیارگ  نآرق  دنشاب . رادروخرب  زاس  ناهج  زاس و  ناسنا  سرت 

-1 هنومن : ناونعب  دیامنیم . موکحم  خیبوت و  بارطضا ، سرت و  یگزیگنا  هب  ار  ادخ  هب  شیارگ  نوگانوگ  تانایب  اب  ینآرق  تایآ  دنکیم 
ناسنا رب  يررض  هکیماگنه  و   ) هسم رض  یلا  انعدی  مل  ناک  رم  هرض  هنع  انفشک  املف  امئاق  وا  ادعاق  وا  هبنجل  اناعد  رـضلا  ناسنالا  سم  اذا  و 

، دوریم دوخ  هارب  میتخاس ، عفترم  يو  زا  ار  ررـض  هکیماـگنه  و  دـناوخیم ، نداتـسیا  نتـسشن و  لاـح  رد  ولهپ و  هب  ار  اـم  ددرگیم ، دراو 
هک یبلاطم  رد  قیقحت  یـسررب و  زا  سپ  دناوخیم ) دوب ، هدـش  دراو  وا  هب  هک  يررـض  نتخاس  فرطرب  يارب  ار  ام  هک  تسین  نامه  یئوگ 

، ثحبم نیا  رد  ار  نیمز  برغم  رومان  نارکفتم  زا  یـضعب  یئوگ  ضقانت  دـناوتیم  لاـح  میدـش . رکذـتم  بهذـم ) سرت و   ) ثحبم نیا  رد 
نیا تلع  هک  منکیم  رکف  الوصا  نم  دیوگیم : مهدزون  نرق  نارکفتم  یـضعب  زا  يوریپ  هب  لساردنارترب  دـیور . ورف  یتفگـش  رد  دـینیبب و 

ناوتان يدـح  اـت  ار  دوخ  رـشب  نوچ  تسا ، هدوب  سرت  تسا ) هداد  ناـشن  دوخ  زا  نورق  یط  رد  رـشب  هک  بهذـم  يراتـساوخ   ) يراتـساوخ
ای دـنزیم ، هبرـض  وا  هب  هقعاـص  يهلیـسوب  هک  تسا  تعیبـط  یکی  دروآیم : مهارف  ار  وا  سرت  تاـبجوم  هک  تـسا  لـماع  هـس  دـنیبیم و 

دوخ ر ناعونمه  دناوتیم  هک  تسا  ناسنا  دوخ  لماع  سرت  لماوع  زا  رگید  دربیم و  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  وا  هلزلز  يهلیسوب 
یتامدص ناسنا  هب  دنناوتیم  هک  دنتـسه  وا  دـیدش  تاوهـش  دراد ، بهذـم  اب  يدایز  طابترا  هک  موس  لماع  دـنک . فلت  گنج  يهلیـسوب  ا 

رد یلیدعت  هک  دوشیم  بجوم  بهذـم  دـنوشیم و  نامیـشپ  دـناهداد ، تسد  زا  هچنآ  زا  یگدـنز  شمارآ  تاظحل  رد  اهنآ  دـننک و  دراو 
شیارگ يهزیگنا  ناونعب  ار  سرت  تارابع  نیا  رد  لسار  دیوگب : مرتحم  يهدـننک  هعلاطم  تسا  نکمم  دـیآ . لمع  هب  اهنآ  تشحو  سرت و 

زا رتهاگآ  لـسار  اریز  تسا ، نشور  ضارتعا  نیا  خـساپ  تسا . هدومنن  موکحم  ار  سرت  نیا  احیرـص  یلو  تسا ، هدومن  حرطم  بهذـم  هب 
رد تمواقم  یفن  لماع  میدومن  نایب  هتشذگ  رد  هکنانچ  سرت  دزروب . تلفغ  تسا  يرشب  یناوتان  زا  یلولعم  هک  سرت  يانعم  زا  هک  تسنآ 
رد یعیبط  قوف  يهبساحم  لامتحا  هکیتروص  رد  دوش . یفتنم  زین  بهذم  دیاب  رضم  لماع  نآ  ندش  فرطرب  اب  هدوب و  رـضم  يهدیدپ  ربارب 
اب دنک ، یقلت  هدنزاس  ار  روبزم  سرت  دناوتیم  هنوگچ  لسار  یهگنآو  تسا  هدـشن  هتخانـش  دودرم  نونکات  یلیلد  چـیه  اب  اهناسنا  یگدـنز 

دـیریگب و رظن  رد  ار  يداقتنا  تواضق  نیا  امـش  لاح  تسا . هدوب  رـضم  رـشب  يارب  بهذـم  تسا : هتفگ  احیرـص  هبحاـصم  نیمه  رد  هکنیا 
هتـسجرب رتشیب  هدومن و  رتشیب  یلجت  يرـشب  خـیرات  رد  هک  یگرزب  نادرم  هورگ  زا  دـیئامرف : هعلاطم  لسار  نیمه  زا  ار  اریز  تالمج  سپس 

دناهدوب
گرزب و ياهقف  ریظن  ياهدع  دناهدوب . نانآ  لباقم  يهطقن  رد  تسرد  رگید  یهورگ  دناهتـشادرب و  ماگ  تیرـشب  عفانم  تهج  رد  ياهدع  ، 

اور يدعت  ملظ و  رتمک  رگیدکیب  تبـسن  ات  دـنزاس  روبجم  ار  اهناسنا  دناهدیـشوک  دناهتـشاد ، ناوت  تردـق و  هک  اجنآ  ات  یبهذـم  ناروآون 
، مینک كرد  ار  یعیبط  تانایرج  ات  دناهداد  ناکما  هدیشخب و  یهاگآ  امب  نادنمـشناد  زا  یخرب  دنـشاب ، رتنابرهم  عونمه  هب  تبـسن  دنراد و 

ياهدع تسا . یهوکـش  اب  زیچ  شناد  هتاذ  دـح  یف  لاح  رهب  یلو  دوش ، هتـسج  هرهب  اطخب  اهـشناد  اهیهاگآ و  نیا  زا  تسا  نکمم  دـنچره 
اهیئابیز نیا  یگنتلد  يدیمون و  تاظحل  رد  هک  يوحن  هب  دناهدیـشخب ، یئابیز  یگدـنز  یتسه و  هب  ناشاقن  نازاسگنهآ و  نارعاش و  دـننام 

الماک ناشریـسم  رد  اناوت و  تسخن  يهدـع  نآ  دـننامه  گرزب  نادرم  نیا  زا  رگید  ياهدـع  اما  دزاسیم . ریذـپ  لمحت  ار  يرـشب  ياهجنر 
ياهرمث ناخ  زیگنچ  دوجو  زا  منکیمن  رکف  تسا . هدوب  لوا  هورگ  لباقم  يهطقن  رد  تسرد  دـناهداد  ماجنا  هک  هچنآ  یلو  دـناهدوب ، قفوم 

هک منیبیمن  یلیلد  چـیه  شیوـخ  مهـس  هب  تسا و  هدیـسر  تیرـشب  هب  ياهدـیاف  هچ  ریپـسپور  زا  منادیمن  نـم  دـشاب ، هدیـسر  تیرـشب  هـب 
يور آ چیهب  نم  هک  دنشابیم  یگژیو  ياراد  دب  بوخ و  زا  معا  دارفا  نیا  يهمه  اما  مشاب . نینل  رازگساپس 

. تسا هدوب  هداعلاقوف  یلیخت  تردق  و  يرکف ، لاقتـسا  يدرف ، عادبا  تردق و  نآ  ددرگ و  دوبان  ناهج  رد  اهیگژیو  نیا  هک  منکیمن  وزر 
بیـسآ رایـسب  هدراذگ  رـش  هار  رد  ماگ  دـناوتیم  هک  روطنامه  دـنک ، رایـسب  ریخ  ياهراک  تسا  رداق  تسا  اهیگژیو  نیا  ياراد  هک  يدرف 

رترب دارفا  نیا  هک  ار  یـشنیب  دـیامن  وزرآ  تسیاـبیم  سکره  دوشن ، روهطوغ  یکیراـت  باـقرغ  رد  تیرـشب  هک  دـشاب  رارق  رگا  دـناسرب و 
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. دراد دوجو  رادمتـسایس  کـی  تعیبط  یناـج و  کـی  تعیبط  نیب  یکدـنا  تواـفت  ـالامتحا  دـشاب . يرـشب  عفن  تهج  دـنروآیم ، تسدـب 
: دـیوگیم رگید  ترابع  رد  تسا . هداد  بهذـم  یهلا و  ياملع  هب  ار  اهـشزرا  نیرتیلاع  يدـنب  میـسقت  نیا  رد  لسار  هک  دوشیم  هظحـالم 
هک ار  يریثات  نآ  هشیمه  هک  تشاد  ناعذا  دیاب  هک  دنچره  دناهداهن . اهناسنا  یگدنز ، رب  یمیظع  ریثات  یبهذم  یقالخا و  ناراذـگ  تعدـب 
نآ دـناوتیم  سرت  ایآ  تسا  هدوب  دـنمدوس  تبثم و  تاریثات  نیا  عومجملا  ثیح  نم  یلو  دـناهدراذگن  ياجب  تسا ، هدوب  ناـنآ  رظن  دروم 

و - 2 دنرادرب !؟ ماگ  يرـشب  عفانم  تهج  رد  هناقـشاع  بهذم ، یگزیگناب  یهورگ  هک  دروایب  دوجوب  ار  تمظع  ساسحا  شنیب و  شناد و 
ارب هک  یتمعن  ره   ) نوکرشی مهبرب  مکنم  قیرف  اذا  مکنع  رضلا  فشک  اذا  مث  نوراجت . هیلاف  رضلا  مکسم  اذا  مث  هللا  نمف  همعن  نم  مکب  ام 
یفتنم امش  زا  ار  ررـض  هک  یتقو  سپـس  دیوشیم . هدنهانپ  وا  هب  دیـسر ، امـش  رب  ررـض  هک  یعقوم  سپـس  تسا  دنوادخ  زا  تسا ، امـش  ي 

دروآیم و دایب  ار  یگدنز  ياهیـشوخ  اهتمعن و  هیآ ، لوا  يهلمج  حیـضوت  دنزرویم ) كرـش  ناشراگدرورپ  هب  امـش  زا  یهورگ  تخاس ،
عقوم رد  طقف  دـیروآیمن و  داـیب  ار  ادـخ  عقومنآ  رد  ارچ  تسا ، ادـخ  زا  مه  یگدـنز  شوخ  تـالاح  يهمه  هک  دـهدیم  رادـشه  مدرمب 

مینک و محر  نانآ  هب  ام  رگا  و   ) نوهمعی مهنایغط  یف  اوجلل  رـض  نم  مهب  ام  انفـشک  مهانمحر و  ول  و  - 3 دیوشیم !! وا  هب  هدنهانپ  رارطضا 
سانلا سم  اذا  و  - 4 دـنزرویم ) تجاجل  دوخ  يهناهارمگ  هناروک و  يرگنایغط  رد  میزاسب ، عفترم  تسا  هدیـسر  ناـنآ  هب  هک  ار  يررض 

الیلق كرفکب  عتمت  لق  هلیبس  نع  لضیل  ادادنا  لعج هللا  لبق و  نم  هیلا  اوعدی  ناک  ام  یسن  هنم  همعن  هلوخ  اذا  مث  هیلا  نیبینم  مهبر  اوعد  رض 
سپس دنناوخیم ، دناهدومن ، تشگزاب  وا  هب  هکیلاح  رد  ار  ناشراگدرورپ  دیسر ، يررض  مدرم  يارب  هکیماگنه  و   ) رانلا باحصا  نم  کنا 
اهلثم ادخ  يارب  دنکیم و  شومارف  دـناوخیم ، نآ  يوسب  یـشوخ  تلاح  زا  شیپ  هک  ار  هچنآ  دیـشخب ، نانآ  هب  دوخ  زا  یتمعن  هکیماگنه 

رب یکدنا  يزرویم ، هک  نارفک  رفک و  نیا  زا  ناسنا ، نیا  هب  وگب  دنک . هارمگ  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  ات  دهدیم  رارق 
دوجو لیلد  ار  تبکن  رارطضا و  سرت و  هک  دوشیمن ، ادیپ  مه  هیآ  کی  یتح  نآرق ، رـساترس  رد  تقد  اب  ینایخزود ) زا  وت  شاب ، رادروخ 

تبـسن تسا ، وا  تیـشم  هاـگ  هوـلج  هک  یتـسه  ملاـع  مظن  هب  ار  اـهیناوتان  سرت و  زا  يرادـقم  هچرگا  دـیامن . حرطم  نید  تـیعقاو  ادـخ و 
دوشیم نشور  تاظحالم ، نیاربانب  دهدیم . تبـسن  دوخب  یتسه  ماظن  هب  رظن  اب  مه  ار  تایح  ياههدیدپ  نوئـش و  ریاس  هکنانچ  دـهدیم ،

لماع هچ  و  یگرزب ، يهدیاف  هچ  تسا و  نید  دیاوف  زا  یکی  ادخ ، هب  یناوتان  بارطضا و  سرت و  عقوم  رد  ناسنا  شیارگ  یگدنهانپ و  هک 
ملاع ادـخ و  هب  شیارگ  رـصحنم  لماع  هک  تسا  تسرد  اهیراب . دـنبیب و  اـهیهاگآان و  نجل  زا  ندـمآ  نوریب  ندـمآ و  دوخب  يارب  یمهم 
دوجو ناـنآ  زا  رتـناوارف  ياهدـع  هورگ ، نیا  ربارب  رد  یلو  تسا ، رارطـضا  يزور و  هریت  سرت و  طـقف  مدرم ، زا  یخرب  يارب  تعیبـط  قوـف 
یقلت تعیبـط  قوـف  ادـخ و  هب  شیارگ  لـماع  ار  لوـقعم  ذـیاذل  یناور و  ياههدـنخ  اهیئافوکـش و  شنیرفآ و  لـالج  لاـمج و  هـک  دـنراد 

رد اهناسنا  تشاد  ربز  زرط  اب  ییارگ  نید  لـماع  رد  فلاـخم  هورگ  ود  هب  رظن  اـب  ییارگ و  نید  یلـصا  ياـههشیر  هب  رظن  اـب  و  دـنیامنیم .
رتهب زا  یکی  دیامن . زیگنا  ماهبا  کیرات و  ار  یسانش  ناسنا  لئاسم  تسا  نکمم  هک  تسا  یتسردان  راک  نید ، زا  فلتخم  ياهتیعقوم 

، دـیامنن قرف  نید  ربارب  رد  اهناسنا  یـشوخان  یـشوخ و  تالاح  یتسیاب  ییارگادـخ  قیمع  ياـههشیر  هب  رظن  اـب  هک  تقیقح  نیا  عباـنم  نی 
تـشحو سرت و  عقوم  رد  هک  دینک  لمع  نانچ  تبغر  یـشوخ و  ماگنه  رد  دـیامرفیم : هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج  نیمه 
تـشهب يایوج  هک  ار  یـسک  دننام  ماهدـیدن  نم  دیـشاب ، رایـشه   ) اهبراه مان  رانلاک  اهبلاط و ال  مان  هنجلاک  را  مل  ینا  الا و  دـینکیم . لمع 

رـسیب و نانچ  نارکیب  یتسه  ملاع  ازجا  دیـشاب  رادیب  یبش  هگرد  نیا  رد  دور ) ورف  باوخ  رد  دشاب و  شتآ  زا  نازیرگ  دباوخب و  دـشاب و 
گرتس ناهج  نیا  تانیاک  يهمه  هک  میرادنپیم  نینچ  تعیبط  يهراوهگ  ناگتفر  باوخ  رد  ام  هک  دنلوغـشم  دوخ  راکب  شوماخ  ادص و 

باوخ مه  ار  ام  اجیردت  دنور ، ورف  باوخب  ام  نوماریپ  رد  یـصاخشا  ای  صخـش  یتقو  هک  میاهدـید  ام  يهمه  دـناهتفر . ورف  قیمع  باوخب 
اب مولع  يهمه  نیناوق  مینیبیم ، نوناـق  مظن و  اـب  ار  تکرح  میرگنیم  وس  رهب  میـشیدنایمن ، نآ  يهراـبرد  هک  هچنآ  دربیم . ورف  دوخ  رد 

نیناوق نیمه  دوخ  یلب  یماصتعا  نیورپ  دوریم  يراک  ماجنا  یپ  زا  دوریم  يرابیوج  زک  ياهرطق  دـننزیم : دایرف  ادـصیب  نایب  نیرتاـیوگ 
رتسبش ياپارس  ملاع  همه  دبای  للخ  ياج  زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  هک : دنیوگیم 
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رـس نینچنیا  زا  ياهدرپ  ارـس  تسیرگیزاـب  رهب  زک  رادـنپم  رهم  هاـم و  ندـیدرگ  درگ  ناـمه  رهپـس  يدروجـال  ندـیمارخ  دـنیوگیم : ي و 
، تسا هتفر  ورف  یشوگرخ  باوخ  رد  ایند  نیا  رد  هکیسک  يارب  تسین  رادیدپ  ام  رب  هتشر  رـس  تسین  راکیب  هتـشرکی  هدرپ  نیا  رد  تسیرس 

یگدنز ياهنامرآ  ریذپلد و  ياهایور  یشوگرخ  باوخ  زا  هکیسک  يارب  و  تسا . ادیپ  الماک  دنابنجیم ، ار  شاهراوهگ  هک  یتسد  يرادیب 
نیا رد  ار  دوخ  یگدنز  تاظحل  يهمه  هک  ار  رادیب  ياهناسنا  یتح  هکلب  دنیبیمن ، رادیب  ار  شاهراوهگ  يهدـننادرگ  اهنت  هن  دـیوجیم ، ار 
ارنانآ دیـشاب  هاگآ  دیـشاب ، رادیب  دیـشاب ، رایـشه  ياهدایرف  هک  دننادیم  یناگتفر  باوخب  دـننکیم ، يرپس  شخب  يرادـیب  رادـیب و  يارس 

رد ازجا  هلمج  دـیوش !؟ یک  يدامج  ناج  زا  هگآ  دـیوریم  يداـمج  يوس  امـش  نوچ  هلب ، دـننکیم !! یقلت  ناـگدولآ  باوخ  ياهنایذـه 
وت اب  نامـسآ  نیمز و  ازجا  هلمج  نامـسآ  نیا  رد  هدـنکفا  یلغلغ  ناهن  ءازجا  تاحیبست  رکذ  نوعجار  هیلا  اناک  ناقطان  نوکـس  رد  كرحت 

تختیاپ ات  دوریم  نامرارکت  يهرعن  میشماخ و  میشماخ  ام  نامرحمان  امـش  اب  میـشوه  میریـصب و  میعیمـس و  ام  نابـش  نازور و  دنیوگیم 
ینوکس هچ  تسا ، رادروخرب  نیرب  قشع  زا  اعقاو  هکیسک  يارب  يولوم  نامرای 

يارب دـهدیم !؟ یتسم  باوخ و  هب  یلاـجم  دروآیم ، رد  وپاـکت  هب  لاـمک  يهبذاـج  رد  ار  وا  هک  نیرب  قشع  شـشک  رگم  یباوخ !؟ هچ  و 
جیاتن زا  نورد  ندرک  كاـپ  زا  تسد  دـناوتیم  هنوگچ  تسا ، یمتح  شتـشز  ياـهرادرک  راـتفگ و  مسجت  تعاـس  ندیـسر  رارف  هکیـسک 

لالضلا هب  رجی  يدهلا  هب  میقتـسیال  نم  لطابلا و  هرـضی  قحلا  هعفنیال  نم  هنا  الا و  دمارایب ؟ تحار  باوخ  رد  رادرب و  اهنآ  يهدش  بوسر 
هب یهارمگ  دزاسن ، شتسار  تیاده  هک  ار  یسک  دز و  دهاوخ  شررض  لطاب  دشخبن ، شدوس  قح  هک  ار  یسک  دیشاب ، رایشه   ) يدرلا یلا 

یناسنا نیداینب  مظن  ینعم  کیب  قح  تخاس  دهاوخ  شهابت  لطاب  دـشخبن  يدوس  ياهعماج  ای  درف  يارب  قح  رگا  دیـشک ) داوخ  شتکاله 
دوجو زین  رگید  لاکـشا  رد  ندرک  یگدـنز  ناکما  هکنیا  اب  دوخ  نتفیرف  اب  نیداینب  مظن  نیا  ندز  مه  رب  تسا . عامتجا  درف و  ورملق  ود  رد 

رد هکنانچ  و  دوب . دـهاوخ  قح  هدوب و  قح  هشیمه  قح ، دزاسیم . نیداینب  مظن  لماع  ار  لـطاب  هن  دروآیم و  دراو  قح  هب  يررـض  هن  دراد 
و ددرگ . زوریپ  رگید  یهاگ  دروخب و  تسکـش  یهاگ  ات  ددرگیمن ، لطاب  تردـق و  اـب  دربن  نادـیم  دراو  زگره  میتفگ : هتـشذگ  ثحاـبم 

ینموملاریما هکنانچ  دریگب ، تسد  هب  ار  نادیم  اهیهاوخدوخ  لایما و  هاگنالوج  رد  مه  رگا  دوب . دهاوخ  لطاب  هدوب و  لطاب  هشیمه  لطاب 
ندوب و لطاب  زا  ار  لطاب  قح ، زا  ندـینادرگ  يور  فارحنا و  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا . قح  نآ  زا  یقیقح  تلود  زاب  تسا : هدومرف  ن 
هدومن و یقلت  یگتخاس  ای  يرابتعا  موهفم  ود  ار  لطاب  قح و  هکنانآ  دربیمن . نیب  زا  تسا ، یگدنز  نیداینب  مظن  یهابت  هک  نآ  باصتخم 

كرد ار  لـطاب  قح و  ياـنعم  اـعقاو  اـی  دـننادیم ، اهـسوه  اوه و  تاوهـش و  رد  ندروخ  هطوغ  ندیـشک و  سفن  دوخ  رد  اـهنت  ار  تلاـصا 
يهرابرد يرکف  یگدنز  ریـسم  رد  دناهتـسناوتن  ای  و  دیامنیم ) شیوخ  تیدوجوم  هب  تلاهج  زا  فشک  اعطق  تلاهج  نیا  هک  ، ) دـناهدرکن

دراوم و ندوب  یبسن  دناهتفرگ ، ياهرهب  یفسلف  یملع و  تاحالطصا  زا  يدودح  ات  هکنانآ  زا  رگید  یهورگ  دنیامن . دوخ  نم  تیـصخش و 
يزیواتسد دناوتیم  لطاب  قح و  قیداصم  دراوم و  ندوب  یبسن  هک  دناهدرب  نامگ  هتسناد و  قح  تلاصا  مدع  لیلد  ار  لطاب  قح و  قیداصم 

یگدنز دریگب !! ار  ناسنا  نابیرگ  ياهدـعاق  لصا و  چـیه  دـیابن  تهج ، رهب  يراب  دـننام  یئاهلومرف  اب  هدوب  نانآ  ياهیریذـپ  فاطعنا  يارب 
تنج يوب  اب  ارم  هک  تفگب  اجنتسا  تقو  رد  یکی  نآ  دناوخیم : ار  قاشنتسا  ياعد  ریهطت  عقوم  رد  هک  تسا  یسک  نآ  نانیا  لثم  دنیامن .

تایعقاو و لوحت  هب  رظن  اب  لطاب  قح و  یلب ، ياهدرک  مگ  اعد  خاروس  کیل  ياهدروآ  بوخ  یخیش  تفگ  تفج  راد 
قح زا  یقادـصم  زورما  هک  يزیچ  تسا ، یبسن  ناسنا  دوخ  يدوجو  طیارـش  رد  تالوحت  هب  رظن  اـب  اـهنآ و  ربارب  رد  اـهناسنا  يریگ  عضوم 
قح زا  یقادصم  رگید  طیارـش  رد  تسا ، لطاب  زا  یقادصم  صاخ  یطیارـش  رد  هک  يراک  تسا . ضحم  لطاب  يارب  یقادـصم  ادرف  تسا ،

دوجو ناسنا  ات  هدوب ، ریذپان  لاوز  تسا ، نآ  يهدننک  هابت  یمود  لوقعم و  تایح  نیداینب  مظن  یلوا  هک  لطاب  قح و  تیوه  یلو  دشابیم ،
مکی سالک  زومآشناد  کی  تسدـب  یئادـتبا  مشـش  سالک  سیردـت  ندرپس  لاثم : ناونعب  تسا . حرطم  وا  يارب  زین  تیوه  ود  نآ  دراد ،

لحارم یط  زا  سپ  زوـمآشناد  ناـمه  يارب  یهاگـشناد  سـالک  کـی  ندرپـس  یلو  تـسا  ضحم  لـطاب  مـجنپ  مراـهچ و  موـس و  مود و 
، تسا ضحم  قح  راوگان  ررض  زا  زیرگ  يارب  دودحم  تذل  زا  نتشادرب  تسد  تسا . ضحم  قح  يداتـسا ، ماقم  هب  ندیـسر  یهاگـشناد و 
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يهلیسوب كدوک  بیدات  تسا . قح  زین  تقشم  نآ  زا  رتالاب  تذل  ندروآ  تسدب  يارب  دودحم  ررض  تقـشم و  هب  باکترا  هکیتروص  رد 
اب هن  كدوک  يارب  تنوـشخ  نیرتـمک  هکیتروـص  رد  تسا ، يو  يهراـبرد  قـح  تلادـع و  نیع  تیبرت ، يریگفدـه  اـب  میـالم و  تنوـشخ 

نایرج هب  طوبرم  لطاب  قح و  موهفم  ود  رد  تافالتخا  هنوگنیا  تسا . ضحم  لطاب  یئوج  ماقتنا  سح  عابشا  يارب  هکلب  تیبرت ، يریگفده 
تیوه هب  هن  تسا ، لطاب  قح و  قیداصم  دراوم و  ینیع و 

هطقن ره  قح  یلطاب . دراد و  دوجو  یقح  تسا ، هدنوش  نوگرگد  عونتم و  نایرج  کی  هک  یگدنز  نیداینب  مظن  زا  ياهطقن  ره  رد  ود . نآ 
نایرج زا  هطقن  ره  رد  لطاب  یعامتجا و  لکشت  يدرف و  یحور  يدام و  تعیبط  رظن  زا  هطقن  نآ  یعقاو  نوناق  زا  تسترابع  نایرج ، نیا  زا 

، دینک ادـیپ  دوخب  صوصخم  نوناق  نودـب  ياهطقن  یگدـنز  نایرج  مامت  رد  دـیتسناوت  امـش  رگا  تسا . یعقاو  نوناق  نآ  زا  فارحنا  روبزم 
نینچ مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج  نومـضم  نایب ؛ نیا  اب  تسا !! یمدآ  نهذ  يهتخاس  لطاب  قح و  هک : دـینک  اعدا  دـیناوتیم  تقونآ 

قح زا  دوخ ، یگدـنز  نیداـینب  مظن  يارب  دـهدیمن و  قح  هب  یتیمها  هک  تسا ، هدرک  اـهر  ناـنچ  ار  دوخ  تیدوجوم  هک  یـسک  دوشیم :
وا یگدنز  نیداینب  مظن  درادـن ، غارـس  ینوناق  دوخ  یگدـنز  يارب  نوچ  درادـن و  غارـس  ینوناق  دوخ  یگدـنز  يارب  ددرگیمن ، رادروخرب 
وا ررـض  هب  اعطق  هدوب و  لطاب  دزادنیب ، نایرجب  ار  دوخ  یگدنز  ياهزیگنا  ره  اب  دهدب و  ماجنا  ار  یتکرح  ره  یـصخش  نینچ  تسا ، لتخم 

مکنا الا و  تسا . ریـسفت  لباق  زین  تلالـض  تیاده و  میدومن ، ریـسفت  ار  لطاب  قح و  هک  ياهطباض  كالم و  نیمه  اب  تشگ . دهاوخ  مامت 
 ) هشوت داز و  نتخادنا  هب  دیرومام و  ایند  نیا  زا  چوک  هب  امش  دیشاب ، هاگآ   ) دازلا یلع  متللد  نعظلاب و  مترما  دق 

ياهشوت داز و  ریـسم  نیا  رد  دـیورب و  دـننزیم : ایرف  یتسه  ملاع  نیناوق  ازجا و  يهمه  دـیاهدش .) یئاـمنهار  ینـالوط ) سبرفـس  نیا  يارب 
عون میراد : تکرح  عون  ود  هک  مینانیشن  یتشک  نانوچ  یتسه  سونایقا  رد  اهناسنا  ام  دیشاب  هتـشاد  هارمه  یئاهن  تشونرـس  هب  لوصو  يارب 

، تسا هتفرگ  رظن  رد  یتشک  يهدننار  هک  ار  يریـسم  هدمآ ، دوجوب  یتشک  ندرب  هار  رد  نابیتشک  تیلاعف  هدارا و  اب  هک  تسا  یتکرح  مکی 
چیه دـناهداتفا و  هارب  يدـنوادخ  يهطلـس  تحت  گرزب  ناهیک  ات  هتفرگ  زیچان  يهرذ  زا  هک  تسا  یمومع  تکرح  ناـمه  نیا  میئاـمیپیم .

يهمه یتـسه و  ناـهج  طـباور  اههدـیدپ و  ازجا و  يهمه  هک  یمومع  تکرح  نیا  هب  رما  ددرگیمن . روصت  نآ  يارب  مه  یفقوت  نوکس و 
ار ناـیرج  نآ  ولج  دـناوتیمن  یتمواـقم  وزرآ و  لـیامت و  چـیه  هک  تسا  ینیوکت  رما  تسا ، هدومن  راداو  عطقنیـال  ناـیرجب  ار  نآ  حوطس 

ياههتساوخ هب  ندیسر  تاجایتحا و  ندروآ  تسدب  يارب  نانیشن  یتشک  هک  تسا  یتکرح  مود  عون  دزاسب . لدبم  نوکـس  هب  ارنآ  هتفرگ و 
نانیـشن یتشک  دوخ  دوس  هب  یعیرـشت  داشرا  روتـسد  یتشک ، نانکراک  نابیتشک و  فرط  زا  تکرح  نیا  هب  روتـسد  دـنهدیم . ماجنا  دوخ ،

نیناوق نانیشن  یتشک  ياههتساوخ  تاجایتحا و  هب  هاگآ  نآ و  یگنوگچ  رفس و  لوط  هبهاگآ  نابیتشک  تقیقح  رد  تسا .
رد مه  اهناسنا  اـم  عضو  لاـح  تسا . نانیـشن  یتشک  دوخ  راـیتخا  لـقعت و  هب  اـهنآ  زا  يرادربهرهب  یلو  دـیامنیم ، رداـص  ار  یتاروتـسد  و 

، تسا ـالاو  سب  فدـه  کـی  هب  ور  یلک  تکرح  کـی  ياراد  هک  یتشک  نیا  رد  اـم  تسا  نینچ  اـیند  گرزب  یتشک  رد  مود  عون  تکرح 
، نآ فدـه  رارـسا و  یتشک و  یلک  تکرح  رد  یلالتخا  هکنیا  نودـب  ام  يرابودـنبیب  هحماسم و  كدـنا  هدوب ، یلماکت  تکرح  هب  رومام 

شیوخ یئاهن  هگلزنم  راپـسهر  هک  یتشک  دوخ  يازجا  زا  رتتسپ  یتلاحب  هک  دـنکیم  داجیا  ام  دوخ  صاخ  تکرح  رد  للخ  دزاسب ، دراو 
اهیکاروخ اهرویز و  تنیز و  یتشک و  راوید  رد و  هب  طوبرم  ياهنامرآ  زا  کی  چـیه  انعم  رپ  تکرح  نیا  رد  درک . میهاوخ  طوقـس  تسا ،

وزرآ یتـشک ، لـقع  هک : تسا  نینچ  هن  رگم  دـشاب . یگدـنز  سوناـیقا  لـحاس  يارب  ياهشوـت  دـناوتیمن  نآ ، ياهیلدنـص  اـهیکاشوپ و  و 
تسا و یبوبر  هاگـشیپ  سونایقا  نیا  لـحاس  هک  لاـح  یکـسردنفریم  یتساـیرد  همه  ملاـع  لـحاس و  یلاـعت  قح  ناـبداب  شناد  بادرگ و 

یتشک ياهیشوخ  تسا ، هتخادرپ  هتخاس و  تایح ، يوپاکت  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  یمدآ  تیصخش  حوطس  ندش  زاب  هاگیاج  یبوبر  هاگـشیپ 
لماوع يهمه  یبوبر ، هاگشیپ  يهبذاج  ربارب  رد  دمآ ؟ دهاوخ  راک  هچب  دید ، میهاوخن  ار  نآ  يور  زگره  رگید  میاهدش و  هدایپ  نآ  زا  هک 

نز یتشک  يهدننک  بذج 
دنمدرخ کـی  يارب  یتـسه  ناـهج  تیکلاـم  ربارب  رد  لاـسدرخ  ناـکدوک  زیچاـن  يزاـب  بابـسا  زج  میاهتـشاذگ ، رـس  تشپ  رد  هـک  یگد 
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يهبذاج هب  دورو  یگتـسیاش  هک  میرادرب  اههشوت  یحور  لالج  لامج و  لاـمک و  زا  نونکا  مه  سپ  تشاد . دـهاوخن  یـشیامن  ماـقمیلاع ،
ام ایندـلا  یف  اودوزتف  لمالا  لوط  يوهلا و  عابتا  نانثا : مکیلع  فاـخا  اـم  فوخا  نا  و  میرادـب . لـصاح  ار  یهلا  لـالج  لاـمج و  لاـمک و 
زا ایند  نیا  رد  اهوزرآ . يزارد  يوه و  زا  يوریپ  تسا : زیچ  ود  مراد ، امش  يهرابرد  هک  یساره  نیرتکانتشحو   ) ادغ مکـسفنا  هب  نوزرحت 

تیـصخش يارب  يزیچ  چیه  دیـشاب ) هدوب  اراد  تسا ) هتـسیاش  هکنانچنآ   ) ار دوخ  تیدوجوم  دـیناوتب  ادرف  هک  دـیرادرب  ياهشوت  ایند  دوخ 
ناهج رد  اـهناسنا  اـم  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  یلومعم  یگدـنز  تسین  اـهوزرآ  يزارد  يوه و  يوریپ  زا  رتکاـنرطخ  یمدآ  يوج  لاـمک 
قیمع باوخ  رد  اجنآ  رد  دهاوخب  هک  تسا  مظعم  رایسب  رایـسب  هاگراک  زا  ياهشوگ  رد  ياهدولآ  باوخ  صخـش  یگدنز  دننامه  یتسه ،

دنهاوخن دنراد ، هک  یئاهوگتفگ  دمآ و  تفر و  اب  نآ  نانکراک  دوخ و  ینیشام  ازجا  ندیدرگ  اب  ضورفم  هاگراک  هک  تهجنادب  دور ! ورف 
ساـسحا یتحار  شیاـسآ و  باوخ ، نآ  زا  هن  اذـل  دـنک ، ادـیپ  هار  دولآ  باوخ  نآ  ناگدـید  رب  شخب  شمارآ  یعیبط و  باوخ  تشاذـگ 

زا هن  درک و  دهاوخ 
اوتام اذا  ماین و  سانلا  تسا : هدومرف  نینچ  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ایبنالامتاخ  تشگ . دـهاوخ  شبیـصن  یقطنم  راـک  یهاـگآ و  شیاهیرادـیب 

، هدورـس شدنزرف  گرم  رد  هک  ياهدیـصق  رد  یماهت  نسحلاوبا  ار  ثیدح  نیا  دنوشیم ) رادیب  دنریمب  هک  یتقو  دنباوخ  رد  مدرم   ) اوهبتنا
نیا نایم  ناسنا  يرادـیب و  گرم  تسا و  یباوخ  یگدـنز   ) راس لاـیخ  اـمهنیب  ءرملا  هظقی و  هینملا  مون و  شیعلا  تسا : هدرک  ریـسفت  نینچ 

باوخ يهدـیدپ  نیا  يولوم  ناور  نیب  یلایخ  رب  یناهج  وت  ناهج  ردـنا  لایخ  دـشاب  شو  تسین  تسنایرج ) رد  یلایخ  يرادـیب ، باوخ و 
دوخ و ناـیم  یقطنم  يهطبار  نیعت  ياـجب  دزروب و  تلفغ  یتـسه  ناـهج  يدـج  يهرهچ  هب  شرگن  زا  یمدآ  هک  دوشیم  ثعاـب  یگدولآ 

ياهـسوه يوه و  هب  نتخادرپ  نیا  دزادرپب . شیاهـسوه  يوه و  هب  دریذپیمن ، یخوش  شزیچان  کی  مدرایلیم  کی  یتح  هک  یتسه  ناهج 
لابند هب  ار  قرتحم  مسج  ندش  هابت  هک  تسیدنیاشوخ  يهلعش  نامه  دنزیم ، یتسه  يدج  يهرهچ  هب  کیرات  يهدرپ  انمض  هک  دنیاشوخ 
ندـش هاـبت  هک  یتسرپ  يوه  نیا  تسا  كاـنرطخ  هچ  سپ  يولوم  راـک  ناـیاپ  دوش  رهاـظ  وا  دود  راکـشآ  شقوذ  ناـهنپ و  شـشتآ  دراد :

یب لامآ  ساسایب و  ياهوزرآ  هکنآ  زا  شیپ  دیئایب  تشاد . دهاوخ  لابندب  تقلخ  يدج  هاگراک  رد  ار  ناسنا  ینعی  دوجوم  نیرتیدج 
هک مینک  تکرح  شخب  هجیتن  كرحم و  ياهدـیما  نآ  اب  دتـسرفب ، یتسین  راید  هب  ارنآ  ددرون و  مه  رد  ار  ام  يانعمرپ  زغم و  اب  تاـیح  زغم 

. دشاب لامک  ریسم  رد  ام  تکرح  يهشوت  داز و  شلوصحم 

هفوک لها  شهوکن  رد  هبطخ 029-

تمسق 01

هحفص 187] ]
نب كاحـض  ناتـساد  مهن  تسیب و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  )

نیمکح ناتـساد  زا  سیق  نب  كاحـض  يرگتراـغ  دـیوگیم : نینچ  تاراـغلا  باـتک  رد  یفقث  میهاربا  دـیدحلایبا : نبا  لـقن  هـب  اـنب  سیق 
هکیماگنه تسا : هدوب  نینچ  كاحـض  يرگتراغ  يهثداـح  تسا . هدوب  ناورهن  گـنج  زا  شیپ  و  صاـع ) نب  ورمع  يرعـشا و  یـسوموبا  )
یـصاخشا ماش  یحاون  يهمه  هب  هدمآ و  نوریب  قشمد  زا  هداتفا و  تشحوب  دش ، هاگآ  وا  اب  دربن  يارب  نینموملاریما  ندـش  هدامآ  زا  هیواعم 

هک تشون  همان  هخسن  کی  هب  مدرم  يهمه  رب  تسا و  هدرک  تکرح  اهنآ  يوسب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  دنهدب  عالطا  مدرمب  هک  داتـسرف 
رد ار  یئاهطرـش  میتشون و  يدادرارق  بلاطیبا  نب  یلع  ام و  يدنوادخ ، يانث  دمح و  زا  سپ  دوب : نینچ  همان  نیا  دـش . هدـناوخ  نانآ  يارب 

ناـمیپ دـهع و  دـنیامنن و  زواـجت  نآ  زا  دــننک و  مـکح  نآرق  قباـطم  هـک  مـیداد  رارق  مـکح  وا  رب  اـم و  رب  ار  درم  ود  مـیدرک و  رکذ  نآ 
هداد رارق  مکح  ار  وا  نم  دوب و  نم  رادفرط  هک  یمکح  دیامنن . ارجا  ار  مکح  دنـشکب و  ار  دهعت  هک  میداد  رارق  یـسک  يارب  ار  يدنوادخ 
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وط تمسق  نیا  حرش   ) دومن علخ  يرادمامز  زا  ار  يو  هدوب ، ع )  ) یلع رادفرط  هک  یمکح  درک و  تیبثت  ارم  يرادمامز  مدوب ،
و  ) تسا هدروآ  امـش  هب  ور  يراکمتـس  يور  زا  ع )  ) بلاـطیبا نـب  یلع  نوـنکا  و  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینال 

یلکش رهب  دینک و  ایهم  ار  گنج  زاربا  دیوش و  هدامآ  گنج  يارب  لئاسو  نیرتهب  اب  تسا ) هتسکش  دوخ  ررضب  دنکشب ، نامیپ  هک  سکره 
يهمه زا  مدرم  توعد ، نیا  زا  سپ  دزاـسب . قفوم  وکین  لاـمعا  هب  ار  امـش  ار و  اـم  ادـخ  دـیروآ ، نم  هب  ور  نیگنـس  کبـس و  دـیناوتب  هک 

نب یلع  تفگ : تخادرپ و  تروشم  هب  نانآ  اب  هیواعم  دنتـشگ ، نیفـص  هب  تکرح  يهدامآ  دندش و  عمج  هیواعم  دزن  رد  یحاون  اهیدابآ و 
نامه هب  هدرک و  تکرح  امـش  زا  هک  تسنیا  نم  رظن  تفگ : هملـسم  نب  بیبح  تسا . هدرک  روبع  هلیخن  زا  هدمآ و  نوریب  هفوک  زا  بلاطیبا 

. تفرگ فاصنا  نمـشد  زا  اـم  يارب  تخاـس و  دـنمهرهب  لزنم  نآ  رد  ار  اـم  ادـخ  كراـبم و  تسا  یلزنم  نآ  اریز  میورب . میدوب  هک  یلزنم 
، ینک دراو  تسا  اهنآ  يهطلس  تحت  هک  هریزج  نیمز  رد  ار  هاپس  هدومن و  تکرح  نایهاپس  اب  هک  تسنیا  نم  يار  تفگ : صاعلا  نب  ورمع 
هک منادیم  نم  ادخب ، دنگوس  تفگ : هیواعم  دـیامنیم . فیعـضت  دـگنجیم  وت  اب  هک  ار  نمـشد  شخب و  ورین  تنایرکـشل  يارب  راک  نیا 

تـسا میـالم  نیمز  هریزج  تفگ : صاـعورمع  درک . دـنهاوخن  تعاـطا  نم  روتـسد  نیا  زا  مدرم  یلو  یئوـگیم ، وـت  هک  تسناـمه  بلطم 
ك تفگ : هیواعم 

يارب زور  هس  زور و  ود  قشمد  نوریب  رد  شنارای  هیواعم و  نیفص )  ) دندوب اجنآ  رد  هک  دنسرب  ناشلزنم  نامهب  هک  تسنیا  رد  مدرم  ششو 
هتشگ فرصنم  امش  زا  وا  نونکا  دناهدش و  ادج  ع )  ) یلع نارای  نایم  رد  دنتفگ ، دنتشگرب و  هیواعم  ناسوساج  ات  دندومن ، فقوت  تروشم 

هتشذگن يرید  هن . ای  درک  دهاوخ  تکرح  هیواعم  دنتفگ ، ریبکت  یلاحشوخ  زا  هیواعم  نوماریپ  مدرم  تسا . هتخادرپ  نیفلاخم  نآ  راک  هب  و 
تلهم وا  زا  مدرم  یلو  دـنک  تـکرح  هـک  تـسا  هـتفرگ  میمــصت  اـهنآ ، تسکــش  زا  سپ  تـشک و  ار  جراوـخ  ع )  ) یلع دـمآ  ریخ  دوـب ،

لاحشوخ ربخ  نیا  اب  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) شنوماریپ مدرم  هیواعم و  دناهتـساوخ ،
هب تشاد  تماـقا  هفوک  رد  هک  هبقع  نب  هراـمع  زا  ياهماـن  هک  دـنکیم  لـقن  يرازف  يهدعـسم  نب  نامحرلادـبع  زا  فیـسیبا  نبا  دنتـشگ .
هب سپس  دوش و  غراف  جراوخ  يهلئاغ  زا  ع )  ) یلع هک  میدیسرتیم  میدوب و  هیواعم  اب  یگنج  شاب  هدامآ  رد  لاحنآ  رد  ام  دیـسر و  هیواعم 

، میوش يوراـیور  وا  اـب  میناوتیم  هک  یئاـج  نیرتهب  دـنک ، تکرح  اـم  فرطب  ع )  ) یلع رگا  میتفگیم : دوخ  اـب  دـنک و  تکرح  اـم  فرط 
وا ش رب  ع )  ) یلع نارای  نابام )  ) سدقم نایراق و  دوب : هدمآ  نینچ  هبقع  نب  هرامع  يهمان  رد  میدوب . هتشذگ  لاس  هک  تسا  اجنامه 

تخـس هداـتفا ، توادـع  ناـنآ  ناـیم  هداد و  خر  رهـش  لـها  نایرکـشل و  رد  یلـالتخا  هجیتـن  رد  درب ، نـیب  زا  ار  اـهنآ  ع )  ) یلع دـندیرو و 
كاحض هیواعم  دیوگیم : یفقث  لاله  نب  میهاربا  یشاب …  راذگرکـش  ار  ادخ  ات  مهدب ، عالطا  وتب  ار  عوضوم  نیا  متـساوخ  دناهدنکارپ ،
تعاـطا رد  يدـید  هک  سکره  هب  شاـب و  هفوک  هب  فرـشم  یناوتب  ردـق  ره  هفوک و  فرطب  ورب  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  يرهف  سیق  نب 

تراغ ار  ناشتیدوجوم  هدومن و  هلمح  نانآ  هب  يدـش ، وربور  ناراوس  ای  حلـسم  مدرم  اب  رگا  نک و  تراغ  هدومن و  موجه  تسا ، ع )  ) یلع
، دـناهدش جیـسب  وت  اب  هلباقم  ياهدینـش  هک  یناراوس  ربارب  رد  زگره  و  شاب . رگید  ياج  رد  ار  بش  يدرب  رـسب  يرهـش  رد  ار  زور  رگا  امن ،

لاوما دومن و  تکرح  كاحض  درک . هناور  جیسب و  دندوب ، رازه  راهچ  ات  رازه  هس  زا  هک  ینایرکشل  اب  ار  كاحـض  هیواعم  نکم . تمواقم 
سپـس تفرگ ، ار  اـهنآ  ياـهالاک  يهمه  درب و  هلمح  هللا  تیب  جاـجح  هب  تشک و  دـید ، بارعا  زا  هـک  ار  سکره  درک و  تراـغ  ار  مدرم 

یکیدزن رد  جاجح  هار  رد  هک  زین  ار  وا  دید و  دوب ، ربمایپ  باحـصا  زا  هک  ار  دوعـسم  نب  هللادبع  يهداز  ردارب  دوعـسم  نب  سیبع  نب  ورمع 
ملسم سوفن  لتق  هب  رومام  راکهبت  يهیواعم  فرط  زا  هک  سیق  نب  كاحض  ناتساد  تسنیا  تشک . شنارای  زا  یعمج  اب  دوب ، هناطقطق 

، تسا ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش  : ) دـیامرفیم مدرم  هب  باـطخ  دروم  نیا  رد  ع )  ) نینموملاریما تسا . هتـشگ  ناـنآ  لاوما  تراـغ  ناـنا و 
، رگیدکی رانک  رد  ناتیاهندب  هک  یمدرم  يا   ) مهئاوها هفلتخملا  مهنادـبا ، هعمتجملا  سانلا  اهیا  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص 
زا لکـشتم  یعمج  هک  ناوختـسا  گر و  تسوپ و  تشوگ و  یهوـبنا  اـب  میوـگب !؟ نخـس  هک  اـب  نم  سپ  تسا ) نوگاـنوگ  ناـتیاوه  یلو 

رگیدـکی رانک  رد  ناتیاهندـب  اریز  درادـن ، دوجو  امـش  رد  یعمج  لقعت  يرایـشه و  یهاگآ و  تفگ !؟ ناوتیم  نخـس  هچ  تسین ، اهناسنا 
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امـش ار ؟ امـش  مهدـب ؟ رارق  بطاخم  ار  یـسک  هچ  نم  دـیاهتفرگار . دوخ  ساسایب  ياههتـساوخ  لابند  کیره  هدـنکارپ و  ناـتحاورا  یلو 
اب دیاب  ار  امـش  هکلب  مزاسن ، بطاخم  دیتسیک ؟ يهملک  اب  ار  امـش  نم  هک  تسنآ  لیلد  دوخ  یگدـنکارپ  هقرفت و  نیا  هک  دـینادب  دـیتسیک ؟
ار بوخ  ایآ  تسا ؟ هتـشگ  دکار  امـش  یناور  يزغم و  ياهورین  ایآ  تسا ؟ هداتفا  راک  زا  ناتـساوح  ایآ  مهدب  رارق  باطخ  فرط  دیتسیچ ؟
اهفده و راکفا و  هک  تسنآ  يارب  منکیم ، امش  زا  هک  اهلاوئس  همه  نیا  تسیکی ؟ امش  يارب  تلذ  تزع و  ایآ  دیهدیمن ؟ صیخـشت  دب  زا 

رگیدکی اب  امـش  حاورا  اعقاو  رگا  دندرکیم ، تکرح  ریـسم  کی  رد  همه  دـیتشاد ، فدـه  رد  يداحتا  رگا  تسین . دـحتم  امـش  ياهنامرآ 
دحتم ب

تیک سلاجملا  یف  نولوقت  ءادعالا ، مکیف  عمطی  مکلعف  بالـصلا  مصلا  یهوی  مکمالک  دـندرکیمن . هدـنکارپ  ياهاوه  زا  يوریپ  دـندو ،
. دزادنایم عمط  هب  امش  يهرابرد  ار  نانمشد  ناتراک  تسـس و  ار  تخـس  ياهگنـس  امـش  نخـس   ) دایح يدیح  متلق  لاتقلا  ءاج  اذاف  تیک ،
ام زا  گنج  يا  دیروآیم ، رب  دایرف  دیآیم ، ناتغارـس  هب  گنج  هکیماگنه  دیناریم و  نخـس  اج  همه  زا  دینیـشنیم  سلاجم  رد  هک  یتقو 
ار تخس  ياههرخص  اهیزادرپ  نخـس  رد  هسامح  اب  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  ( ) وش رود 

نارگنهآ دـنبوک  دالوپ  هک  نارگ  زرگ  هب  مبوکب  شناـنچ  هلب ، دـنوشیم ! یـشالتم  نمـشد  يهدارا  ربارب  رد  دوخ  یلو  دـننکیم ، یـشالتم 
نیدب یناشاک  حیسم  شروشک  زا  باتفآ  نوچ  موریم  نوریب  ماش  شرس  دراد  نارگ  نم  اب  مدحبص  کی  کلف  رگ  نیا : زا  رتالاب  یسودرف 

ياههلعش نیرخآ  اهندرک  هرگ  تشم  اههسامح و  نیا  يولوم  میاهتشگ  تیاکح  ام  تیاکح  زا  میاهتشغآ  نخس  رد  ار  دوخ  وچ  ام  بیترت :
نمشد دزاسیم . هابت  ار  اهنآ  هدمآ و  دوجوب  یتسرپدوخ  ياههسوسو  تالیخت و  ساسایب و  ياهاوه  زا  هک  تسا  ییاهورین  يدوبان  هب  ور 

داد نالوج  نابز و  کیرحت  يارب  ار  دوخ  ياوق  مامت  هک  هدارایب  سحیب و  یتادوجوم  نمشد  دهاوخیم ؟ هچ 
كاخب ار  هعماج  کی  مدرم  هک  ییاهتسکش  نیرتکانتـشحو  زا  یکی  دناهدومن . جیـسب  دزاسیم ، مسجم  ار  ناعاجـش  يامیـس  هک  مشچ  ند 

نتفگ اب  ییوگ  تسا . ینیع  لمع  میمصت و  هدارا و  ياجب  نیرفآ ، هسامح  هنطنط و  رپ  نانخـس  تاملک و  ندرک  نیزگیاج  دناشنیم ، هایس 
نانچ اب  اـبیرف  تـالمج  هنوگنیا  يادا  دریگب . نمـشد  زا  ار  يرگنـس  دـناوتیم  میتسه ، يرـشب  ياـهداژن  نیرتعاجـش  يهلـسلس  زا  اـم  هکنیا 

نآ نخـس  دـشابیم . قشع  روش و  نانچ  داجیا  زا  رتناوتان  يزوریپ  دوخ  يرگناـفوط  ناـجیه و  هک  دریگیم  ماـجنا  قشع  روش و  هساـمح و 
نخـس هب  لیدـبت  ار  ناسنا  دوخ  انالوم  لوقب  دزاسیم و  هابت  ار  یعقاو  يورین  دروآیم و  دوجوب  بذاـک  يورین  هک  تسا  اسآرحـس  لـماع 

نم بلق  حارتسا  مکاعد و ال  نم  هوعد  تزع  اـم  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) دیامنیم
يهجنکـش نایرج  رد  هک  سکنآ  درادـن و  یـشزرا  دـناوخیم  نآ ) زا  عافد  قح و  يوسب   ) ار امـش  هک  یـسک  کیرحت  توعد و   ) مکاساق

دپتیم امـش  يارب  هک  ار  یبـلق  هنه  دـینکیم و  كرد  ار  قـح  هـب  توـعد  شزرا  هـن  تـشاد ) دـهاوخن  یتـحار  لد  زگره  دریگب  رارق  اـمش 
تسا هدرک  تام  ار  قح  گنر  ناتیاهیهاوخدوخ  نانچنآ  دیاهتفر و  ورف  دوخ  يهیاپیب  ياهاوه  تامهوت و  رد  نانچنآ  دیهدیم . صیخشت 

یم ار  قح  هن  هک 
ياهتقامح نک ، ناـینب  ياـهیدرخبان  نیا  زا  رتدـب  دـیروآیم . ياـجب  ار  هدـننک  توعد  هن  دـیمهفیم و  ار  قح  توعد  ياـنعم  هن  دیـسانش و 

رد دپتیم ، امـش  ترخآ  ایند و  تداعـس  يارب  ار  مبلق  شیوشت  بارطـضا و  دیونـشیمن . ار  میاهدایرف  اههلان و  هک  تسا  امـش  يهناراکهبت 
تبقاع دناشکیم ، اجکب  ار  ام  دـهاوخیم ؟ هچ  ام  زا  دـیوگیم و  هچ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک : دـیئوگیم  نینچ  دوخ  اب  امـش  دـیباییمن .

مدوخ هن  هک  نم  دیراد ؟ غارس  وا  راتفگ  زا  رتحیرـص  ار  يراتفگ  و  ع )  ) یلع زا  رتنـشور  ار  یـسک  ایند  نیا  رد  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  هچ  ام  راک 
يارب امـش  توعد  زا  تسترابع  نم  راتفگ  تسا . زیگنا  ماهبا  ولهپ و  دنچ  ماوع  نارادمتـسایس  دـننام  مراتفگ  هن  منکیم و  ناهنپ  امـش  زا  ار 
دوبان قح ، زا  عافد  يارب  امش  توعد  زا  نم  فده  میوگیم : امشب  احیرـص  دیراد ؟ يدیدرت  توعد  زا  نم  يریگفده  رد  ایآ  قح ، زا  عافد 
یهابت لماوع  ندرک  نکهشیر  توعد ، زا  نم  فده  تسا . هدومن  نآ  يوسب  توعد  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  امش  لوقعم  تایح  عناوم  ندرک 

ياـهیرگ یلواـیکام  اـب  ناـمایب  يهزراـبم  يارب  نم  توـعد  تسا . هتفرگ  رارق  اـهنآ  سار  رد  رـشب  دـض  يهیواـعم  زورما  هک  تسا  تاـیح 
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الوط تمسق  نیا  حرش   ) هدناشن هایس  زور  هب  ار  امش  ادرف  دیهدن ، شوگ  نم  توعد  هب  زورما  رگا  هک  تسا  ماش  توغاط 
تقیقح نیا  نونکات  اغیرد ، داد . دهاوخ  رارق  شیاهیگماکدوخ  هچیزاب  ار  امش  تایح  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ین 

هار رد  لامتـسد  کی  يارب  هک  تسین  هاوخدوخ  تسرپ و  تردـق  رادمتـسایس  کی  يهطبار  امـش ، اـب  نم  يهطبار  هک  دـیاهدرکن  كرد  ار 
امش دیریگب . مبلق  تابارطضا  اهشزرل و  زا  عالطا  امش ، اب  نم  يهطبار  كرد  يارب  دنزب . شتآ  ار  امـش  تایح  ياههیرـصیق  شیاههتـساوخ 

تـسین رون  نآ  ار  شوگ  مشچ  کیل  تسین  رود  نم  يهلان  زا  نم  رـس  اریز  مینیبیمن ، ارت  بلق  ام  هک  دـیروایب  دـیناوتیمن  مه  ار  هناهب  نیا 
هنازوسلد هنارکفتم و  ياههفایق  امش  يهمه  دیاهدرک ، شوخلد  اهیئارـس  هسامح  هب  دیاهتـسشن  تایح ، شزرا  زا  ربخیب  نارـصنع  تسـس  يا 

رب موجه  يدـماغ  فوع  نب  نایفـس  يزور  لوقعم !؟ تایح  نآ  وک  لوقعم  تایح  کـی  ندروآ  تسدـب  يارب  هچ ؟ يارب  دـیاهتفرگ ، دوخب 
. دریگیم نتخات  امـش  رـس  رب  سیق  نب  كاحـض  مانب  يدیلپ  روناج  رگید  زور  دنکیم . تراغ  دـشکیم و  دربیم ، امـش  يهعماج  نایاونیب 

دیبیرفب ار  ناتدوخ  یئوگهسامح  اب  يرادقم  دینیشنب ، هک  دروآیم  رد  تکرحب  ار  امـش  نابز  طقف  اهزات  تخات و  اهیرگتراغ و  نیا  يهمه 
مش تیدوجوم  اهزات  تخات و  اهیرگتراغ و  نآ  هکیتروص  رد  دیئامن . ینارذگ  تقو  ساسایب  تالئاطال  اب  مه  يرادقم  و 

و لـیلاضاب . لـیلاعا  دـیهدن . بیرف  ار  دوـخ  نـیا  زا  شیب  دـیزیخرب و  دزاـسیم . مبرطـضم  دراـشفیم و  اههجنکـش  ریز  ار  مـبلق  هاـبت و  ار  ا 
زا دیشارتیم . رذع  هدننک  هارمگ  نانخس  اب   ) دجلاب الا  قحلا  كردیال  لیلذلا و  میضلا  عنمیال  لوطملا . نیدلا  يذ  عافد  لیوطتلا  ینومتلاس 

دوخرب متـس  دورو  زا  راوخ  لیلذ و  ناسنا  دهاوخب . دیدمت  دوخ  راکبلط  زا  هک  يراکهدـب  نانوچ  مزادـنیب ، ریخاتب  ار  گنج  دـیتساوخ  نم 
ردقنیا دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  ( ) تسین لوصو  لباق  تیدج  نودب  قح  دریگیمن . ولج 

هارمگ ار  دوخ  نیغورد  ياهمیـسجت  نیقلت و  اـب  اـم  تسا  ریذـپان  یخوش  قح  دـیزادنین ، ریخاـتب  ار  دوخ  ناـج  نید  دـیهدن ، بیرف  ار  دوخ 
نیرتیدج اب  هک  یسک  دبیرفب ، ار  دوخ  هک  یـسک  دییاین . رد  تهجره  هب  يراب  یخوش و  رد  زا  تقیقح  قح و  اب  دیروآیم ، هناهب  دیزاسم .

ناـج دـناوتیمن  ناـسنا  دوخ  زج  یـسک  چـیه  تسا ، هدرک  مگ  ار  دوخ  ناـج  عطق  روـطب  دـنک ، یخوـش  تسا ، قـح  هک  یگدـنز  تیعقاو 
وجتـسج نتـسیرگن و  نتفر و  هار  اما  دـنریگیم ، ناج  ناـگدرک  مگ  هار  ارف  یغارچ  طـقف  نیتسار  ناربهر  دـنک ، ادـیپ  ار  دوخ  يهدـشمگ 

اج زا  دیزادرپیم ، يروآ  رذع  یشارت و  تلع  هب  تقیقح  قح و  ربارب  رد  هک  رابره  هک  دینادیم  چیه  تسا . ناسنا  دوخ  يهفیظو 
؟ دیوشیم رترود  دوخ  ن 

ملظ و ندرک  هشیر  دـیئوگیم : دـهدب !؟ ماـجنا  دـناوتیم  يراـک  هچ  زوسلد  ربهر  دزرویم ، رارـصا  دوخ  ناـج  زا  رارف  هب  یمدآ  هک  یتقو 
!؟ دیهاوخیم هچ  دیئوگیم و  هچ  هک  دینکیم  رکف  داهنشیپ  نیا  يانعم  رد  رخآ  مزادنیب ! ریخاتب  تسا  ماش  توغاط  هک  ار  نآ  عبنم  داسف و 

! میهاوخیمن ار  لوقعم  تایح  يارجم  رد  لامک  هب  تکرح  لالقتـسا و  تفارـش و  تزع و  ام  دـیئوگیم : هناراکبان ، تساوخ  نیا  اـب  اـمش 
يا نکم ! باتـش  هدـب و  تلهم  نایاونیب ، رگج  زا  ماـش  توغاـط  يهدـنرد  یهلاـگنچ  ندروآ  رد  يارب  زادـنیب ! ریخاـتب  ار  اـم  ندـش  ناـسنا 
تلذ هب  هک  سک  نآ  دهدیم !؟ انعم  هچ  تسا ، ندش  یشالتم  لاح  رد  هدنرد  لاگنچ  رد  هک  يرگج  يارب  تلهم  رصنع ، تسس  نادرخبان 

تقیقح يور  زا  دیآرب . نارگید  زا  ملظ  عفر  ددصرد  دناوتیم  هنوگچ  تسا ، هدومن  اهزواجت  اهمتس و  عاونا  میلـست  ار  دوخ  هداد و  رد  نت 
یتیعقاو تایح  دوخ  هکنانچ  تفایرد ، ار  نآ  ناوتیمن  یتایح  تیدـج  اـب  زج  هک  تسا  ریذـپان  یخوش  تیعقاو  کـی  قح  میوگیم : امـشب 
طوبرم لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) دومن نآ  زا  يرادروخرب  ياعدا  ناوتیمن  دوشن ، كرد  شتقیقح  رگا  هک  تسا 

هناخ زج  ار  نطو  هناخ و  نیمادک   ) نولتاقت يدعب  ماما  يا  عم  نوعنتمت و  مکراد  دعب  راد  يا  دشابیم ) دلج 6  هب 
نطو زا  تشگ )!؟ دیهاوخ  دراو  دربن  نادیم  هب  نم ، زا  سپ  ربهر  نیمادـک  اب  و  تخاس ؟ دـیهاوخ  عونمم  ناگناگیب  لاغـشا  زا  دوخ  نطو  و 

یسایس و ياهباتک  رد  یناوارف  ثحابم  نآ ، تاصتخم  تیوه و  تخانش  نطو و  یبایزرا  يهرابرد  دیـسانشب  ار  ناتربهر  دینک و  عافد  دوخ 
ات ص زا ص 512  يونثم  لیلحت  دقن و  ریـسفت و  زا  متـشه  دلجم  رد  ار  ثحابم  نآ  زا  يرادـقم  ام  تسا . هدـش  حرطم  یقوقح  یعامتجا و 

دروم هک  ار  ثحابم  نآ  اذل  دشابن ، مرتحم  يهدننک  هعلاطم  سرتسد  رد  لیلحت  دفن و  ریـسفت و  تسا  نکمم  هک  تهجنادب  میاهدروآ .  524
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رد نینچمه  یندـم و  نوقح  یـسایس و  مولع  رد  تسا ؟ قلطم  بولطم  نطولابح  ایآ  و  تسیچ ؟ نطو  میروآیم : اجنیا  رد  تسا ، جایتحا 
تسا یهاگیاج  زا  ترابع  ناسنا  کی  نطو  هک  دندقتعم  یسایس  مولع  نیرکفتم  زا  یضعب  دراد . دوجو  يرظن  فالتخا  نطو  يوغل  ریسفت 

، دشاب هدوب  ناسنا  کی  یگدنز  يارب  یهاگیاج  هک  تسین  یفاک  نطو  قدص  يارب  دنیوگیم : رگید  یـضعب  دنکیم . یگدـنز  نآ  رد  هک 
قوقح و موسر و  بادآ و  شریذپ  هاگیاج و  نآ  رد  ندش  هدییاز  دننام  دشاب ، هتشاد  هاگیاج  نآ  اب  يدادرارق  ای  یعیبط  یطباور  دیاب  هکلب 

رکذ نطوـمه ) نطاوـم و   ) قـقحت يارب  زین  ار  يرگید  طـباور  ندوـب و  ناـبزمه  يهلئــسم  یهورگ  هاـگیاج . نآ  مدرم  بهذــم  قـالخا و 
ب دناهدرک .

ینالوط تمـسق  نیا  حرـش  . ) دشاب هدوب  یبسن  الماک  دنکیم ، یگدنز  نآ  رد  هک  یهاگیاج  اب  ار  ناسنا  کی  يهطبار  موهفم  دسریم  رظن 
هدوب رتیوق  رتدایز و  هاگیاج  کی  رد  ناسنا  کـی  یعیبط  يدوجو  ياـههشیر  هک  هچره  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ،

يهلئـسم کی  نیا  دوب . دـهاوخ  رتیوق  رتشیب و  لحم  نآ  اب  يدادرارق  یعیبط و  ياور و  رظن  زا  صخـش  نآ  طاـبترا  هک  تسا  ملـسم  دـشاب ،
هلـصاف دوخ  ردام  ردـپ و  زا  یعامتجا  یملع و  یقوقح و  یناور و  تیـصخش  رظن  زا  مه  هزادـنا  ره  ناسنا  هکنانچ  هک  تسا  یعیبط  ـالماک 

نطو درف  کی  يارب  هک  یهاـگیاج  نینچمه  درگنیم ، شدوجو  یلـصا  اـشنم  ناونعب  رداـم ) ردـپ و   ) دوجوم ود  نآ  هب  زاـب  دـشاب ، هتـشاد 
زاب دـشاب ، هدوب  رانکرب  ناـسنا  یلعف  تیعقوم  زا  نطو  نآ  مه  هزادـنا  ره  دـنیبیم ، نآ  زا  ار  دوخ  يدوجو  ياـههشیر  هدـش و  یقلت  یلـصا 

خیراـت قاروا  هک  تسا  یفاـک  ینعم  نیا  قیدـصت  يارب  دـنکیم . هدـهاشم  دوخ  نورد  رد  نطو  نآ  يهراـبرد  فیطل  تیـساسح  زا  یعون 
. تسا هتشغاین  نوخ  كاخب و  اهنویلیم  هک  ار  اهناسنا  هچ  هتفرگن و  هک  اهینابرق  هچ  تیـساسح  نیا  مینیبب  ات  مینک  وروریز  تقد  اب  ار  يرـشب 
کچوک و درم و  نز و  ناهد  زا  يرورض  سفنت  دننام  یناهج )  ) مسیلانویسانرتنا يهملک  تسا و  متسیب  نرق  زا  مود  يهمین  هک  نونکا  مه 

همدقم ناونعب  اهنت  رتنا  يهملک  هک  دید  میهاوخ  ددرگ ، لوذبم  یفاک  تقد  دوش و  لیلحت  تسرد  رگا  دیآیم ، رب  ورسپ  ورشیپ و  گرزب و 
اـههباطخ و هک  تسا  ینطو  ناـهج  نآ  ریگمـشچ ، ناگدـنیوگ  دوـصقم  اـعقاو  هـکنیا  هـن  تـسا ، یلم ) ینطو ،  ) مسیلانویـسان هـب  لخدـم  و 
، دنزروب عانتما  مسیلانویـسانرتنا  نتفگ  زا  اهنوئلپان  دوریمن  نامگ  لاحرهب  دوشیم . هتفگ  راکفا  يرادیرخ  يارب  اهباتک  لذـتبم  ياههخـسن 

دوخ یتح  اهیژولوئدـیا  مامت  داـصتقا و  قـالخا و  تسایـس و  قوقح و  هکنیا  زا  تستراـبع  هک  تفاـیدر  دـیاب  ار  ناـشیقیقح  دوصقم  هکلب 
نآ یحو  لوزن  هاگیاج  الثم  ار  نوئلپان  خاک  سیراـپ و  دوخ  لـلم  عماوج و  يهمه  نطو  هکنیا  طرـشب  دنـشاب ، هدوب  یناـهج  دـیاب  اـهناسنا 

( دشابیم دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) يهمه ییوگ  دـننادب !! یناهج  ياهناسنا  اههدـیا و  لئاسم و 
. دـننادیم دوخ  قاذـم  میالمار  نطولابح  اهنت  اهنت و  اهنآ  یلماکت  تالوحت  یناسنا و  ياـهتمظع  زا  و  نآ ، یهلا  نوئـش  ناـمیا و  زا  مدرم 

روبع یهوک  يهنماد  زا  هدـیلوژ  يهفایق  سابل و  اب  هک  دـندید  ار  یـصخش  دـندوب ، هتفر  نوریب  شدرگ  يارب  ءالـضف  زا  یعمج  دـنیوگیم :
تباجا ك مه  وا  دندرک ، شیادص  میزادرپب . وگتفگ  هب  وا  اب  يردق  مینک و  ادص  ار  وا  دنتفگ : عمجم  ياضعا  دنکیم .

هن داد ، خساپ  هن ؟ ای  دیناوخیم  مه  زامن  شیورد ، ياقآ  دندیـسرپ ، یلومعم ، ياهوگتفگ  زا  سپ  درک . تکرـش  نانآ  عمجم  رد  دمآ  در و 
هتـشون نآرق  ياجک  رد  دنتفگ : منکیم . لمع  نآرق  روتـسدب  تفگ  یناوخیمن ؟ زامن  ارچ  دندیـسرپ : بجعت  يور  زا  تیعمج  نآ  زگره !
هدومرف هک  یناوخیمن  ار  هیآ  لابند  ارچ  دنتفگ : دیوشن ) کیدزن  زامنب   ) هولـصلا اوبرقت  الو  داد : خساپ  شیورد  دـناوخ ؟ دـیابن  زامن  تسا 

هدـنکارپ لـماوع  ریاـس  يروخرپ و  زا  یـشان  يدوخیب  یتسم و  لاـح  رد  هک : دوشیم  نینچ  هیآ  عومجم  ياـنعم  هک  يراکـس  متنا  و  تسا :
يرادقمب نم  دننکیم ؟ لمع  نآرق  يهمهب  اهناملـسم  يهمه  رگم  اباب ، يا  دهدیم : خساپ  شیورد  دیوشن . کیدزن  زامنب  ساوح  يهدننک 

ره سنا  مومع  روطب  یناسنا و  سنا  يهدیدپ  هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  دینک !!! لمع  رگید  رادـقمب  دـیورب  مه  امـش  منکیم ، لمع  نآرق  زا 
سنا و نیا  ددرگ ، رـصحنم  نطو  عوـضوم  رد  هک  دراد  نآ  زا  رتذـفان  رتـیوق و  سب  ياهـشیر  شایگدـنز  هاـگداز و  طـیحم  اـب  يرادـناج 

هدید ناوارف  روطب  دنکیم . تیارـس  زین …  نیـشام  تنوکـس و  نامتخاس  یتح  تخرد و  ناویح و  لیبق  زا  یتاعوضوم  هب  یتح  یگتـسباو 
تـسد زا  هب  دزادرپیم و  وگتفگب  وا  اب  تسا ، هتفرگ  رارق  ناسنا  يهقالع  دروم  یلاس  دنچ  ای  هام  دنچ  هک  روبزم  تاعوضوم  هک  تسا  هدش 
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ینالوط تمسق  نیا  حرش  . ) دنکیم ساسحا  دوخ  رد  ار  يراب  تقر  یناور  تلاح  اهنآ  يروآدای  عقوم  رد  دروخیم و  ترـسح  اهنآ  نتفر 
تسین دیدرت  ياج  هقالع  دروم  ءایـشا  نطو و  هب  یناسنا  تعیبط  رظن  زا  هقالع  سنا و  نیا  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ،

تایح تعیبط  ییوگ  دریگیم ، همـشچرس  یمدآ  تایح  شرتسگ  زورب و  لـباقم  رد  ءایـشا  نآ  میلـست  تباـجا و  زا  نآ  یـساسا  يهشیر  و 
دروم هک  یتاعوضوم  زا  ایـشا  يهمهب  نطولابح  نیاربانب ، دـناهدرک . زاـب  وا  یگدـنز  يارب  ینادـیم  ءایـشا  نآ  هک  تسا  هدرک  یقلت  نینچ 
هتـشاد راکورـس  نآ  اب  زور  دنچ  لصحم  هک  یباتک  ات  هتفرگ  نآ ) ینورب  ینورد و  ءازجا  يدام و  دبلاک   ) تسا تایح  يهقالع  نیرتدیدش 

همه و دشاب ، هتشاد  هلـصاف  قشاع  دوخ  نطو  اب  خسرف  اهنویلیم  تسا  نکمم  هک  قوشعم  يوک  ات  هتفرگ  یگدنز  طیحم  هاگداز و  زا  تسا ،
زا یمدآ  تایح  يارب  نطو  نیمادـک  تسا . یفنم  الماک  لاوئـس  نیا  خـساپ  تسا ؟ قلطم  بولطم  یتسود  نطو  ایآ  دوشیم . لماش  ار  همه 

يهوالعب تسا و  لوحت  لیدـبت و  لاح  رد  اـمئاد  هکنیا  يهفاـضاب  نطو  نیا  مینیبیم : هکنیا  اـب  تسا ؟ رتیرورـض  رتبوبحم و  وا  ندـب  دـبلاک 
ای کی  هک  یعقوم  دـنکیم ، راداو  تیمورحم  هجنکـش و  شـالت و  هنوگرهب  ار  نطو  نیا  دوخ  دـصاقم  هار  رد  یمدآ  حور  تاـیح و  هکنیا 

دربیم و ار  اهوضع  نآ  ای  وضع  نآ  دنک ، دیدهت  ار  حور  تایح و  دوخ  دـهاوخب  یهابت  داسف و  تهجب  نطو  نیا  نامتخاس  زا  وضع  دـنچ 
هتـشاد دوجو  درکیم ، هیذغت  نآ  زا  یکدوک  مایا  رد  هک  يریـش  ردام و  ناتـسپ  زا  رتبوبحم  ناسنا  يارب  عوضوم  نیمادـک  دزادـنایم . رود 

زا رتیتایح  رتیـساسا و  هک  ردام ) محر   ) ناتـسپ لبقام  يهلحرم  ریـش و  ناتـسپ و  زا  مه  یمـسا  یتح  ندش  گرزب  زا  سپ  لاحنیا  اب  تسا ؟
تمـسق نیا  حرـش   ) هک یتاعوضوم  زا  يزاینیب  تایح و  ییادـتبا  نارود  ندرک  يرپس  زا  سپ  دروآیمن . نابزب  تسا  هدوب  ریـش  ناتـسپ و 

نطولابح رگید  رابکی  تسا ، هدوب  تایح  يهمادا  يهلیسو  یلوا و  اشنم  نطو و  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط 
ياهراعـش ینطو و  ناهج  تانیقلت  اب  دنهاوخب  عماوج  يایوقا  هک  یعقوم  هک  تسنیا  نآ  دـشاب و  هتـشاد  ترورـض  هکلب  بولطم  دـناوتیم 

هک تسا  تسدرب  نادایص  ندیشاپ  هناد  دننام  هتسارآ  ياهراعش  تانیقلت و  دراوم  نیا  رد  دننک . لامیاپ  ار  افعض  یناهج  ياههدیا  يهتسارآ 
هک ددرگیم  تاذ  بح  يواسم  نطولابح  عقوم  نیا  رد  دنزاسب . دوخ  يهمعط  هدیشک و  نوریب  دوخ  يهنایـشآ  زا  ار  نایاونیب  دنهاوخیم 

هک دنتسه  یناسک  دراوم  هنوگنیا  رد  مدرم  نیرتراکهبت  تشگ . دهاوخ  رجنم  یمدآ  تایح  يدوبان  هب  ندروخ  بیرف  نیرتکچوک 
نیا يور  دنیامنیم . اهناسنا  دض  میلست  ار  ییاهناسنا  هدنبیرف  ياهراعش  نانخس و  اب  هتفرگ  تسدب  ار  اهناسنا  گرم  یگدنز و  یلالد  شقن 
دوخ هدوب و  نیبدب  يوق  للم  يهلیسوب  نآ  نوئش  تیناسنا و  ندوب  یناهج  يواعد  يهرابرد  نونکات  ناوتان  للم  هک  تسا  یعقاو  يهبساحم 
رظن ود  زا  ناـمیالا  نم  نطولابح  هک  تسنیا  ثحبم  نیا  یلک  يهجیتن  دناهتـشادن . دوخ  ناـیم  رد  يواـعد  نآ  هب  یناـنیمطا  زین  يوق  لـلم 

ره نآ و  يهرابرد  صوصخم  تیـساسح  نطو و  میدرک : هراشا  راصتخا  روطب  هکنانچ  یعیبط ، هاـگرظن  - 1 تسا : یقطنم  یعیبط و  ـالماک 
: میتفگ هکنانچ  هاگدید  نیا  زا  نطولابح  یقطنم ، هاگرظن  - 2 یعیبط . الماک  تسیاهدیدپ  دراد ، یـسنا  نآ  اب  یمدآ  تایح  هک  یعوضوم 
تدش و لباق  نطوب  تبحم  اذل  تسا  تاذ  بح  لولعم  یتسود  نطو  نوچ  تسا . گرم  اب  هزرابم  یگدـنز و  زا  عافد  تاذ و  بح  يواسم 

تمـسق نیا  حرـش   ) دوخ عورف  زا  یکی  یتـسود  نطو  هک  میدرک  هراـشا  هتـشذگ  بلاـطم  رد  تسا  یتـسین  یتـسه و  ضرعم  رد  فعض و 
بسانم تاعوضوم  هب  یناسنا  تایح  یگتسباو  زا  هک  تسا  تاذ ) بح   ) یتسود دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط 

( نآ یمومع  ياـنعمب   ) یتسوددوخ تـالولعم  جـیاتن و  زا  یکی  یـسررب  یتـسود  نطو  زا  ثحب  تقیقح  رد  سپ  دوشیم . یـشان  یگدـنز 
لماکت ت اب  دشابیم .

. دریگیم رارق  لوحت  لماکت و  شوختـسد  رطاخ  قلعت  دروم  تاـعوضوم  يهمه  دـنکیم ، زورب  یمدآ  تاـیح  رد  هک  یتـالوحت  یجیرد و 
هدوب ناسنا  یحور  لماکت  لوحت و  يوگخـساپ  یتسیاب  هقـالع  دروم  تاـعوضوم  يهمه  دـننام  تسا ، اـم  یـسررب  دروم  هک  یتسود  نطو 

نآ ناهج  هک  دنهدب  رارق  شتسرپ  دروم  نانچ  ار  دوخ  هاگداز  دنتسناوتیمن  رگید  يزار  يایرکز  نب  دمحم  دشر و  نبا  انیـس و  نبا  دشاب .
درادرب و دوخ  دودحم  هاگداز  زا  ار  وگوهروتکیو  نایاونیب ، باتک  دیاب  دنیامن . دوخ  هاگداز  نآ  ینابرق  ار  يدعب  راصعا  نورق و  نارود و 

ناردام ماحرا  يهلزنمب  اهنطو  نیا  دـننک . كرد  ار  یناهج  ناـسنا  ياـنعم  دـنناوتب  رگید  عماوج  اـت  دراذـگب ، نورق  راـصعا و  يهلق  زارف  رب 
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عماوج يوجماـک  ناتـسرپ  يوه  هک  ماـگنهنآ  رد  اـصوصخم  دـنک . بوـکخیم  دوـخ  يوـت  رد  ار  نینج  ياـپ  تسد و  دـناوتیمن  هک  تسا 
یعیبط ياههنایـشآ  دـنهدب و  رارق  دوخ  يهبـساحمیب  تالیامت  زات  تخات و  يارب  ینادـیم  ار  ياهراق  ای  روشک  اـی  رهـش  اـی  هد  دـنهاوخیم 

لوحت و نامه  نیع  رگا  مداز  اجنیا  رد  هک  یتخـس  هب  درم  ناوتن  حیحـص  تسا  یثیدح  هچرگ  نطو  بح  ایدعـس  دنزاسب . ناریو  ار  اهناسنا 
رد سپس  هداوناخ و  مانب  يرتعیسو  نطو  رد  دشکیم و  نوریب  ردام  مکش  نطو  زا  ار  وا  دیآیم و  شیپ  نینج  يارب  هک  یعیبط  لماکت 

حاورا رد  دـیامنیم ، يروشک  تاررقم  بادآ و  موسر و  لومـشم  ار  وا  و  دـهدیم ، رارق  روشک  هعماـج و  دـننام  يرتگرزب  رتگرزب و  نطو 
ینالوط تمـسق  نیا  حرـش   ) نطو و هلئـسم  دیدرت  نودـب  تفرگیم  ماجنا  تسود  ناسنا  نارادمتـسایس  یحور و  نایبرم  يهلیـسوب  اهناسنا 
ساسحا نیا  زا  يرادرب  هرهب  نیرتیلاع  لصف و  لح و  هجو  نیرتیقطنم  اـب  یتسود  نطو  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ،

ناسنا يهیلاع  لئاسم  اب  هک  میراد  ییانـشآ  یتسود  نطو  نطو و  يهلئـسم  اب  رادـقم  نامهب  نونکاـت  اـم  هنافـساتم  اـما  دوبیم ، ریذـپناکما 
ثحابم رد  ام  هک  یـشور  نآرق  هاگدیدزا  نطو  دـنکیمن . زواجت  یحطـس  لئاسم  هدـع  کی  زا  عوضوم  ودرهب  ام  يانـشآ  و  ینطو . ناهج 

ار نآ  دـنناوتیم  ناگمه  هک  تسا  یتـالمات  تادـهاشم و  زا  یـشان  میتفرگ ، شیپ  راـصتخا  روطب  یتسود  نطو  نطو و  عوضوم  هب  طوبرم 
تایآ يدـنبهورگ  اب  اـم  ار ، لوصا  نیا  تسا : هدـمآ  ریز  بیترتب  دـیجم  نآرق  رد  شور  نیا  ياـههشیر  لوصا و  تفگ : ناوتیم  دـنریذپب .

نوکفـستال مکقاثیم  انذخا  اذا  و  دننام : دنکیم ، دییات  الماک  ار  نطوب  هقالع  هک  دراد  دوجو  یتایآ  مکی  هورگ  میهدیم : حیـضوت  هطوبرم 
ار رگیدکی  دیزیرن و  ار  رگیدکی  ياهنوخ  هک  میتفرگ  نامیپ  امش  زا  ام  هک  یعقوم  و   ) مکراید نم  مکسفنا  نوجرختال  مکئامد و 

(. دینکن نوریب  دوخ  ياهنطو  زا 
نیطـسقملا بحی  هللا  نا  مهیلا  اوطـسقت  مهوربـت و  نا  مکراـید  نم  مکوـجرخی  مل  نیدـلا و  یف  مکولتاـقی  مـل  نیذـلا  نـع  هللا  مکاـهنی  ـال 

نوریب دوخ  ياهنطو  زا  ار  امـش  دناهتـساخنرب و  راکیپ  گنج و  هب  امـش  اب  هک  یناسک  يهرابرد  تلادع  يراکوکین و  زا  ار  امـش  دـنوادخ  )
نیدـلا و یف  مکولتاق  نیدـلا  نع  هللا  مکاهنی  امنا  درادیم .) تسود  ار  ناگدـننک  تلادـع  دـنوادخ  اعطق  دـنکیمن . يریگولج  دـناهدرکن ،

مهولوت نا  مکجارخا  یلع  اورهاظ  مکراید و  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) نم مکوجرخا 
نوریب ناتنطو  زا  دـندیگنج و  نید  يهرابرد  امـش  اب  هک  یناـسک  اـب  امـش  یتسود  زا  طـقف  دـنوادخ   ) نوملاـظلا مه  کـئلواف  مهلوتی  نم  و 

دق هللا و  لیبس  یف  لتاقن  الا  انل  ام  اولاق و  دنتسه .) ناراکمتـس  نانآ  دنکیم . یهن  دندرک  کمک  رگیدکیب  امـش  ندرک  نوریب  رد  دندرک و 
اوجرخا اورجاه و  نیذلاف  میاهدش ). هدنار  دوخ  نطو  زا  ام  هکیلاح  رد  میگنجن  ادخ  هار  رد  ام  ارچ  دـنتفگ : نانآ  … و   ) انراید نم  انجرخا 

هدـنار نوریب  دوخ  نطو  زا  دـندرک و  ترجاـهم  هک  یناـسک   …  ) مهتائیـس مهنع  نرفکـال  اولتق  اولتاـق و  یلیبس و  یف  اوذوا  مهراـید و  نم 
نگ دندش ، هتشک  دندرک و  راکیپ  دنداد و  جنر  هب  نت  نم  هار  رد  دندش و 

نطو زا  يدـنمهرهب  زا  تیمورحم  هدومن و  نایب  دوخ  نطو  هب  ار  ناسنا  یعیبط  قلعت  تایآ  زا  هورگ  نیا  مزاسیم .) دوبان  وحم و  ار  ناشناها 
: دیامرفیم درادیم و  شبوسحم  یهلا  نامیپ  داوم  زا  یکی  لوا  يهیآ  رد  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا . هدومرف  یفرعم  تخـس  تضایر  ار 

نطو زا  یگراوآ  هک  دوشیم  هظحالم  دینکن . جارخا  دوخ  نطو  زا  ار  رگیدکی  دیشکن و  ار  رگیدمه  هک  میتفرگ  نامیپ  امش  زا  هک  یعقوم 
تلادع و راکوکین و  يدعب  يهیآ  رد  تسا . هداد  رارق  نامیپ  لومـشم  ار  ود  نآ  زا  بانتجا  هدش ، رکذتم  ندش  هتـشک  دـننام  تیمها  رد  ار 

تمسق نیا  حرش   ) دناهتـساخنرب و راتـشکب  نید  هار  رد  هکیمادام  دنـشابیم ، مالـسا  نید  زا  جراخ  هچرگا  هک  یناسک  يهرابرد  ار  فاصنا 
: دیوگیم هدومن و  یفرعم  بولطم  دناهدومنن ، هراوآ  دوخ  نطو  زا  ار  ناناملـسم  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط 
هتـساخرب و راکیپ  گنج و  هب  هکیناسک  هب  تبـسن  سکعلاب  و  درادیم . تسود  مومع  روطب  ار  فاصنا  اب  لداع و  مدرم  ناراکوکین و  ادـخ 

دنهاوخیم هک  ار  یناسک  لالدتسا  يهرامش 4  يهیآ  رد  دنکیم . يریگولج  يراکوکین  زا  دننکیم ، هراوآ  دوخ  ياهنطو  زا  ار  ناناملـسم 
، دناهدنار نوریب  دوخ  راید  نطو و  زا  ار  ام  هکنیا  اب  میگنجن ، ادخ  هار  رد  ام  ارچ  هکنیاب  دنگنجب ،

زا دنکیم ، دزشوگ  ار  نطو  تیبوبحم  میقتسمریغ  روطب  هک  تسا  یتایآ  مود  هورگ  تایآ . زا  مجنپ  يهرامـش  نینچمه  و  دنادیم . حیحص 
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اوفنی وا  فالخ  نم  مهلجرا  مهیدیا و  عطقت  وا  اوبلصی  وا  اولتقی  نا  اداسف  ضرالا  یف  نوعسی  هلوسر و  هللا و  نوبراحی  نیذلا  ازج  امنا  لیبق :
رب راکیپ  هب  شلوسر  ادـخ و  اب  هک  یناسک  يازج  تسین ، نیا  زج   ) میظع باذـع  هرخالا  یف  مهل  ایندـلا و  یف  يزخ  مهل  کلذ  ضرالا  نم 

فالخ روطب  ناشیاهاپ  اهتـسد و  ای  دنوش ، هتخیوآ  راد  هب  ای  دـنوش  هتـشک  هک  تسنیا  دنـشوکیم ، داسف  يارب  نیمز  يور  رد  دـنزیخیم و 
نانآ يارب  اهرفیک  نیا  دـنوش ، دـیعبت  دوخ  نیمز  زا  ای  دـنیوگیم ) ار  سکعلاب  ای  تسار  تسد  اب  پچ  ياپ  فـالخ  روطب  عطق  . ) دوش عطق 
اهنت نطوزا  دیعبت  هک  دـیآیم  رب  نینچ  قوف  يهیآ  نومـضم  زا  تسا .) یگرزب  باذـع  ترخآ  رد  نانآ  يارب  تسا و  ییاوسر  ایند  نیا  رد 

راد هب  لتق و  دـننام  ار  دـیعبت  هکلب  دـننزب ، تیلاـعف  هب  تسد  دـنناوتن  دـنورب و  هناـگیب  يهطقن  کـیب  دـسفم  براـحم و  هک  تسین  نآ  يارب 
تایآ هب  رظن  اب  یعامتجا  یفرع و  حالطـصاب  نطو  هطالخ  دنکیم . نایب  هدننک  اوسر  رفیک  ناونعب  اپ  تسد و  ندش  هدیربو  ندـش  هتخیوآ 

وم یعیبط  روطب  هتشاد و  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) تیبوبحم قوف 
تیمورحم دـیآیم  رب  هفیرـش  تایآ  زا  هکناـنچ  هکلب  تسا ، هدـشن  دادـملق  عونمم  اـهنت  هن  نطو  هب  تبحم  هدوب و  یمدآ  رطاـخ  قلعت  بج 

نطو فلتخم  لاکشا  اب  هک  تسا  يدایز  تایآ  موس  هورگ  دشاب . هدوب  مه  راکیپ  تمواقم و  بجوم  دناوتیم  نطو  رد  یگدنز  زا  لیلدیب 
بولطم ار  نآ  زا  ترجاهم  دط و  لباق  صوصخلااب ، ینید  لآهدیا  هب  هنادقتعم  یگدنز  مومع و  روطب  یگدنز  يارب  يراومهان  عقوم  رد  ار 

ضرا نکت  ملا  اولاق  ضرالا  یف  نیفعـضتسم  انک  اولاق  متنک ؟ میف  اولاق  مهـسفنا ، یملاظ  هکئالملا  مهافوت  نیذلا  نا  دننام : دنکیم ، یفرعم 
رد دناهتـشاد ، اور  دوخ  هب  متـس  هکیلاح  رد  ناگتـشرف  هک  ار  یناسک   ) اریـصم تئاس  منهج و  مهاواـم  کـئلواف  اـهیف  اورجاـهتف  هعـساو  هللا 

: دنیوگیم ناگتشرف  میاهدوب . نایاونیب  نیمز  رد  ام  هک  دنهدیم  خساپ  ناگتـشرف  هب  نانآ  دیدوب ؟ لاح  هچ  رد  دنیوگیم  نانآ  هب  دنباییم ،
نایاپ خزود و  دناهتشاد ، اور  متس  دوخب  هک  مدرم  نآ  هاگیاج  دیدرگن ) عقاو  هدیدمتـس  ات   ) دینک ترجاهم  هک  دوبن  روانهپ  ادخ  نیمز  رگم 
خیبوت دناهدرکن ، ترجاهم  یلو  دناهتـشاد  ترجاهم  ییاناوت  هدش ، مولظم  نطو  رد  هک  ار  یناسک  احیرـص  هیآ  نیا  رد  تسا ). دـب  ناشراک 

یبک هانگ  بکترم  تسا ، هدش  هداد  نانآ  هب  خزود  شتآ  يهدعو  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  تسا ، هدومرف 
انبر نولوقی  نیذلا  نادلولا  اسنلا و  لاجرلا و  نم  نیفعضتسملا  هللا و  لیبس  یف  نولتاقتال  مکل  ام  و  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  دناهتـشگ . هر 

تمـسق نیا  حرـش   ) هک امـشب  تسا  هدش  هچ   ) اریـصن کندل  نم  انل  لعجاو  ایلو  کندل  نم  انل  لعجاو  اهلها  ملاظلا  هیرقلا  هذه  نم  انجرخا 
هک نادـنزرف  ناـنز و  نادرم و  زا  ناـیاونیب  هار  رد  ادـخ و  هار  رد  دـیگنجیمن  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط 

هطلـسو و یلو  دوخ  دزن  زا  ام  يارب  هدب و  نامتاجن  نک و  نوریب  دنناراکمتـس  شلها  هک  يدابآ  نیا  زا  ار  ام  ام ، راگدرورپ  يا  دـنیوگیم :
رکذـتم راصتخا  روطب  ار  تایآ  نیا  لوصحم  ام  دوشیم . هدـید  نآرق  رد  فلتخم  لاکـشا  اب  یتاـیآ  نیماـضم  نیا  رد  اـمرف ). اـطع  يرواـی 

روطب ناسنا  نطو  - 2 تسا . یعیبط  نطو  هب  ناـسنا  يهقـالع  دراد و  یتقیقح  هکلب  تسین ، یلاـیخ  زیچ  کـی  راـید ، نطو و  - 1 میوشیم :
ظفح رد  هزرابم  هار و  رد  هزراـبم  - 4 تسا . عونمم  تلع  نودـب  دوخ  نطو  زا  هورگ  کی  ای  درف  کـی  جارخا  - 3 تسا . عافد  لباق  یعیبط 

يهقالع دیاب  دـیامن ، لتخم  ار  وا  یکیژولوئهدـیا  یناسنا و  تیـصخش  دـشاب و  راومهان  ناسنا  کی  يارب  نطو  رگا  - 5 تسا . بولطم  نآ 
زا يهدام 29  دیامن . ترجاهم  دنک و  كرت  ار  نطو  نآ ، حالصا  ییاناوت  مدع  تروص  رد  دربب و  نطو  زا  ار  دوخ 

ار وا  تیـصخش  لماک  دازآ و  دـشر  هک  دراد  هفیظو  ياهعماج  نآ  لباقم  رد  سکره  دـیوگیم : نینچ  زین  رـشب  قوقح  یناـهج  يهیمـالعا 
ام تسین و  هداوناخ  ندـب و  يهنایـشآ  زا  رتبوبحم  نهیم  یعیبط  يهنایـشآ  میدرک : هراشا  نطو  ثحابم  لوا  رد  هکنانچ  … و  دزاس -  رـسیم 

يهنال رد  هتفرگ و  رارق  هنایـشآ  ود  نآ  وریپ  ناسنا  هکنیا  هن  دشابیم ، یناسنا  تیـصخش  یحور و  لماکت  عبات  هنایـشآ  ود  نیا  هک  مینیبیم 
هک بتکم  ره  داژن و  ره  زا  اهناسنا  مومع  يارب  یعقاو  نطو  کی  لکش  هب  يزور  نیمز  يهرک  تسا  نکمم  ایآ  دیامن . طوقس  دوخ  یعیبط 

ینالوط تمـسق  نیا  حرـش  . ) دشابیمن ریذـپ  ناکما  ریز  تالاوسب  تبثم  خـساپ  زا  شیپ  لاوئـس  نیا  هب  تبثم  خـساپ  دـیآرد ؟ دنـشاب  هدوب 
زا هک  دوش  هیجوت  ریـسفت و  يروطب  يرـشب ، یعیبط  ياههنایـشآ  هک  دراد  ناکما  ایآ  - 1 دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ،

ار ینطو  ناهج  معط  هدومن و  یقلت  نیمز ، يهرک  يهمه  سپس  هراق و  يهنایشآ  هب  هاگرذگ  ناونعب  ار  نطو  نادناخ و  ات  هتفرگ  ردام  محر 
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لکـشب هدنـشک ، ياهتباقر  ياجب  دناوتیم  کیژولوئهدـیا  يداصتقا و  یئایفارغج و  يداژن و  یناور و  تافالتخا  اهداضت و  ایآ  - 2 دشچب ؟
هفیظو ماجنا  لماکت  يهدننک  داجیا  ناونعب  هتشگ و  وپاکت  لعافت و  بجوم  هک  دیآرب  اهداضت  تافالتخا و  نآ 

رـسیم نانآ  يارب  بتکم  داژن و  نطو و  نیوانع  هک  ییاـهتیعقوم  زا  هک  تشگ  دـنهاوخ  رـضاح  یمومع  ياـنعمب  نازاتـشیپ  اـیآ  - 3 دیامن ؟
يرثوم مدق  هار  نیا  رد  دحتم  للم  نامزاس  رـشب و  قوقح  یناهج  هیمالعا  ایآ  - 4 دننک ؟ فرطرب  ار  اهزرم  دنراد و  رب  تسد  تسا ، هتخاس 

یـسارکومد و هار  زا  یبـتکم ، دـیاقع  یعیبـط و  ياـهنطو  يداژن و  تاـفالتخا  ظـفح  اـب  ینطو  ناـهج  داـحتا  اـیآ  - 5 دنرادرب ؟ دـنناوتیم 
يهلیـسوب هک  تسا  دنمزاین  ینطو  ناهج  یلک  ياههدیا  زا  يرادقم  یمومع  شریذپ  هب  ای  دوب ، دهاوخ  ریذپ  ناکما  هنادنمدرخ  ياهتـسایس 

يهدیاب لوصو  هار  هک  يهرامـش 5  لاوس  خساپ  زجب  تشگ ؟ دـهاوخ  مضه  لباق  نیمز  يور  للم  عماوج و  هب  یبالقنا  ياهـشهج  لوحت و 
رظن زا  هچ  یناور و  رظن  زا  هچ  یعطق  دهاوش  لیالد و  تسا و  تبثم  هناگراهچ  تالاوس  خساپ  ام  يهدیقعب  دنکیم ، حرطم  ار  ینطو  ناهج 
دیما دراد و  دوجو  هک  ياهلئسم  طقف  دنکیم . تابثا  ار  ینطو  ناهج  ندوب  ریذپ  ناکما  رـصاعم  ياهدادیور  هتـشذگ و  یخیرات  تادهاشم 
عماوج نازاتشیپ  يارب  نانیمطا  نیا  ایآ  تسا . يهرامش 3  لاوس  هب  طوبرم  لئاسم  دزاس ، لدبم  يدیمون  هب  تسا  نکمم  دروم  نیا  رد  ار  ام 

تشگ دهاوخ  داجیا  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) اهنطو یعامتجا  روما  نایدصتم  و 
هناد شقن  تاسـسوم  نیا  دـنکن  اـیآ  دـنیوگیم !؟ تسار  دـننک ، هداـیپ  ار  ینطو  ناـهج  يهدـیا  دـنهاوخیم  هک  یللملانیب  تاسـسوم  هک 

ناشراتفرگ دوخ  يهنارهام  ماد  رد  دـنزیرب و  نوریب  اههنایـشآ  زا  ار  نانطو  بحاص  هک  دـناهتفرگ  هدـهعب  ار  اههنایـشآ  لـباقم  رد  ندیـشاپ 
دیهاوخ هیواعم  لابندـب  لطاب ، ندرب  نیب  زا  هار  رد  راکیپ  يارب  ایآ  درک !؟ دـیهاوخ  راکیپ  اوشیپ  نیمادـک  يربهر  اـب  نم  زا  سپ  دـنزاسب !؟

ورمع ایآ  دیربب !؟ نیب  زا  ار  لطاب  دینک و  عافد  قح  زا  يو  مچرپ  ریز  دیناوتیم  هنوگچ  تسا ، لطاب  يهدنراد  اپرب  قح و  دض  هک  وا  داتفا ؟
رـصم تسایر  ياوه  هب  هدومن  هیواعم  یـشک  قح  زاربا  ار  دوخ  رایتخا  دمع و  یهاگآ و  مامت  اب  هک  دـیهاوخیم  ار  شورف  دوخ  صاعلا  نب 

انیقی دیهاوخیم ؟ هچ  هک  دیاهدیـشیدنا  لاح  ات  هراب  نیا  رد  الـصا  دیهاوخیم ؟ ار  یـسک  هچ  تشاذگ !؟ اپ  ریز  ار  قح  تقیقح و  هنوگره 
دییایب دوخب  دهاوخیم . ار  یسک  هچ  هک  دنادیم  وا  عطق  روطب  دهاوخیم ، هچ  دنادب  قطنم  لقعت و  يور  زا  هک  یسک  اریز  دیاهدیـشیدنین ،

شزرا و دیهاوخیم . هچ  دینادیمن  هک  تسا  نآ  لولعم  دیهاوخیم ، ار  یـسک  هچ  هکنیا  يهرابرد  امـش  ینادان  هک  دـینیبب  دـینک و  تقد  و 
ياهبساحمیب تیعقوم  اب  هن  دیجنس و  ناوتیم  وا  يدام  ياضعا  اب  هن  ار  نازاتشیپ  تیصخش 

شزرا هکلب  تیناسنا . نیناوق  لوصا و  زا  شزغل  يارب  يو  ياهیزابهلیح  ماقم و  تورث و  داژن و  اب  هن  تسا و  هدروآ  تسدـب  عامتجا  رد  هک 
نییعت و دـهدیم ، ماجنا  اهنآ  ندروآ  تسدـب  هار  رد  هک  یـشالت  وپاکت و  تیفیک  تیمک و  اهیریگفدـه و  اـب  دـیاب  نازاتـشیپ  تیـصخش  و 

نم تیصخش  ایآ  مبلاطیبا . نب  یلع  نم  متسیک ؟ نم  دیشیدنیب . نم  يربهر  يهرابرد  رادیاپ  یساسا و  نوناق  نیا  هب  رظن  اب  ددرگ . صخـشم 
یتایح ياهمادقا  رد  ار  امـش  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) هک تسا  هتـشاد  یماهبا  نونکات 

اهناتـسراخ اهخالگنـس و  نوماـه و  تشد و  هوک و  يهناور  راـکیپ ، گـنج و  هب  روتـسد  اـب  ار  امـش  نم  اـیآ  دـیامن !؟ هفـالک  مگ و  ردرس 
زا يرازین  هک  دربن  نادیم  هب  ار  امش  نم  ایآ  مهنیم ! وق  رپ  شلاب  رب  رـس  ناینرپ  رتسب  يور  هوکـش  اب  للجم و  ياهخاک  رد  دوخ  میامنیم و 
هب شوگ  ممارآیم و  اهراس  همشچ  توارط و  اب  ناتخرد  يهیاس  ریز  مرا و  ياهغاب  رد  دوخ  سپـس  متـسرفیم و  تسا  اههزین  اهریـشمش و 

یسک ایآ  تسا !؟ رتهب  امش  زا  یگدنز  لیاسو  رگید  نکسم و  سابل و  كاروخ و  رد  نم  عضو  ایآ  مهدیم !؟ ناوخشوخ  نالبلب  ياههنارت 
ياهنامرآ ح هب  هعماج  ندیناسر  رد  نم  زا  رترگوپاکت  تقیقح و  قح و  يهتفیش  نم  زا  شیب  هک  دیراد  غارس  ار  رگید 

یگدـنز ذـیاذل  رد  دوخ  سپـس  میاـمنیم و  تسگرم  یگدـنز و  زرم  هک  رازراـک  نادـیم  يهناور  ار  امـش  اـیآ  دـشاب ؟ هدوب  لوقعم  تاـی 
نم بیخالا و  مهـسلاب  هللاو  زاف  دـقف  مکبزاـف  نم  هومتررغ  نم  هللاو  رورغملا  دـیهدن . بیرف  ار  دوخ  ناـج  و  دـیزیخرب ، موشیم !؟ روهطوغ 
امش هکیسک  ادخ ، هب  دنگوس  دیداد . بیرف  ار  وا  امش  هک  یـسک  دروخ  هدننک  هابت  بیرف  ادخب ، دنگوس   ) لصان قوفاب  یمر  دقف  مکب  یمر 

زا دـناوتیم  یـسک  هچ  دـیاهداد ، بیرف  ار  دوخ  هک  امـش  دـیزگرب ) ار  مهـس  نیرتهدـننک  دـیمون  نیرتهدـنز ) اـب   ) داد رارق  درب  يهلیـسو  ار 
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ياهوزرآ لیخت و  اب  لقعت  قطنم و  ياجب  دـبیرفب و  ار  دوخ  نخـس  اب  لمع  ياجب  هک  هعماج  نآ  مدرم  دـنک ؟ ادـیپ  تاجن  امـش  يراکبیرف 
هلیـسو لیـصحت  لابندب  دـنزب و  مد  اهفدـه  زا  هراومه  دـیامن ، يرایبآ  يهدـعو  اب  ار  شزورما  یگدـنز  دـنزب . لوگ  ار  دوخ  ققحت  لباقریغ 

ناـنیمطا دروم  دـناوتیم  هنوگچ  تسا ، نتـشیوخ  نتفیرف  لاـح  رد  اـمئاد  هتفگن و  نتـشیوخب  تسار  نخـس  زگره  هک  یمدرم  نینچ  دورن ،
دنناوتیم هنوـگچ  نارگید  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوـبرم  لـباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نـیا  حرـش   ) دـشاب و رگید  یـسک  يارب 
ياهوزرآ تالایخ و  رب  هیکت  اب  غراف و  یلد  اب  هک  امش  دنزاسب !؟ راوتسا  وا  ياهنامیپ  اههدعو و  يواعد و  يور  ار  دوخ  یگدنز  يهبساحم 

شالت رد  و  دنزیرب ، امـش  يولگ  هب  بآ  ناویل  کی  رد  ار  تزع  تفارـش و  اب  یگدنز  کی  هک  دیراد  عقوت  هتـسشن و  رذگدوز  ساسایب و 
هدرک هیکت  امـش  راک  ورین و  رب  دناوتیم  رگوپاکت  زوسلد و  ربهر  نیمادک  دنیـشنن ، ناتناماد  هب  يدرگ  یگدنز  نینچ  ندروآ  تسدب  يارب 

هن رگید  نونکا  ادخب ، دنگوس   ) مکبودعل ادـعوا  الو  مکرـصن  یف  عمطاال  مکلوق و  قدـصاال  هللاو  تحبـصا  ددرگ !؟ دربن  نادـیم  راپـسهر 
تسا هداتفا  رابتعا  زا  ناتنانخـس  منکیم .) دیدهت  امـش  يهلیـسوب  ار  نمـشد  هن  مراد و  ناتیرای  هب  يدیما  هن  منکیم و  قیدصت  ار  ناتراتفگ 

ار امـش  دـشاب و  هدوب  مه  درف  نیرتوگتـسار  نیرتیدـج و  دوـخ  هک  یـسک  رگا  هک  دـیآیم  نوریب  ناـنچ  ناـتنابز  زا  حیـصف  زغن و  ناـنخس 
وگتـسار يدـج و  ناسنا  هک  تسنانچ  هن  رخآ  دـتفیم !! دـیدرت  کش و  هب  دوخ  يهرابرد  هک  ددرگیم  ناتنانخـس  روحـسم  نانچ  دسانـشن ،

، فرطکی زا  نخس  تغالب  تحاصف و  دشاب . هتشادن  يوتحم  یلو  دوش ، رداص  یسک  نابز  زا  زغن  حیصف و  ینخـس  هک  دنک  رواب  دناوتیمن 
هتشادن نانخس  نآ  ياوتحم  زا  یعالطا  هدنیوگ  درخ  لد و  هک  درک  روصت  ناوتیم  لاحنیا  اب  ایآ  رگید ، فرط  زا  یسامح  يدج و  يهفایق 

بآ گیر  نیریش  ظفل  تسا  اهماد  نوچ  اهمان  اهظفل و  اهمان  نایم  ینعم  یطحق  اهماد  شریز  تسا و  راومه  هار  هلب  دشاب !؟
نم رد  ار  ینیبدب  هک  دیئامش  نیا  هکلب  مرادیمن  اور  امش  رب  یتناها  منکیمن ، قیدصت  ار  ناتنانخـس  میوگیم  هک  نم  يولوم  تسا  ام  رمع 
نیا حرـش   ) ار یتایعقاو  دـییامن و  یـسررب  ار  اهنآ  دـیرگنب و  ناتنانخـس  رد  لماک  یهاگآ  کی  اب  امـش  دوخ  رگا  منیبیم  دـیاهدرک . داجیا 

، دییامن قیبطت  نتشیوخ  اب  دینکیم ، زاربا  ناتنانخـس  ياوتحم  ناونعب  هک  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق 
فلخلا هفاسم  تجرفنا  وردغلا  ضاف  افولا و  ضاغ  منک !؟ شقیدصت  هک  دیراد  عقوت  نم  زا  هنوگچ  درک ، دیهاوخ  بیذکت  ار  دوخ  راتفگ 

راتفگ و نایم  فالتخا  تسا . هداتفا  نایرجب  يرگهلیح  هتفر و  نیب  زا  هدرک و  شکورف  ناـمیپ  دـهع و  هب  اـفو   ) یئارغط لـمعلا  لوقلا و  نیب 
رگم مبلطب ؟ يرای  امـش  زا  ایآ  مرادن . یعمط  امـش  يرای  کمک و  هب  رگید  تسا .) هدروآ  دوجوب  ودـنآ  نایم  ینالوط  سب  یتفاسم  رادرک 

زا هک  میهگلزنم  کی  نایناوراک  ام  رگم  تسا !؟ یکی  نم  فدـه  اب  امـش  فدـه  رگم  تسا !؟ ربهر  اب  ورهار  يهطبار  نم ، اب  امـش  يهطبار 
ربارب رد  زرابم  یئورین  ناونعب  ار  امش  رگید  نم  میریگب !؟ ار  رگیدکی  تسد  نآ  ياهخالگنس  اهناتسراخ و  در  مینک و  تکرح  ریـسم  کی 

رب ش هدش  هچ   ) مکلاثما لاجر  موقلا  مکبط ؟ ام  مکئاود ؟ ام  مکلاب ؟ ام  مروآیمن . باسح  هب  نمشد 
؟ ناتیاهدرد ياود  تسیچ  ام ؟

یساسا تیصاخ  ایآ  دینک ؟ فیصوت  ار  دوخ  تیعقوم  دیناوتیم  ایآ  دنیامش ) دننام  ینادرم  مه  نمشد  ناتیاهیرامیب ؟ يهجلاعم  هار  تسیچ 
؟ دنکیم رازراک  نادیم  راپسهر  ار  امش  تسیچ و  تایح  معط  دنادیمن  امش  هدنامرف  ای  دیرادن ، وزاب  روز  ایآ  تسین ؟ نآ  زا  عافد  یگدنز 

نمب ار  اـیند  يهمه  هچ  رگا  مزاـسب  دراو  همطل  نآ  یگدـنز  هب  ياهچروم  ناـهد  زا  وج  هناد  کـی  تسوپ  ندیـشک  اـب  مهاوـخیمن  هک  نم 
، منکیم رکف  هچره  مـنادیمن !؟ نـیمز  يور  رد  هللاهـفیلخ  ع )  ) مدآ نادـنزرف  ار  امـش  نـم  اـیآ  مـنادیمن ؟ ار  امـش  تاـیح  شزرا  دـنهدب ،

نداد نایاپ  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) هب هک  هحماسم  یتسـس و  نیا  يارب  یلیلد  نیرتمک 
لح و يهدهع  زا  ناوتن  هک  تسین  لحنیال  يامعم  نآ  دیراد ، امش  هک  يدرد  منکیمن . ادیپ  تشگ ، دهاوخ  مامت  نآ  ياهشزرا  یگدنز و 

تاروتسد هب  ینادان  یگدنز و  هب  یئانتعایب  اهیزادرپ و  نخس  امش ، يرامیب  درد و  هک  دینادیم  همه  زا  رتهب  ناتدوخ  امـش  دمآرب  شلـصف 
نتفگ ادرف  ادرف  نتـسشن و  درد ، نیا  ياود  ایآ  تسیچ ؟ درد  نیا  ياود  امـش . درد  تسنیا  تسا . اـهنآ  هب  لـمع  رد  يراـگنا  لهـس  یهلا و 

ایآ د يولوم  تشک  مایا  درذگن  یلکب  ات  تشذگ  اهادرف  هک  ادرف  وگم  نیه  تسا !؟
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لکـشب هک  دنتـسه  یئاـهدرد  اـهنیا  دنتـسین ، اود  اـهنیا  تسیرکف ؟ ياـهیزاب  جنرطـش  اـهارچ و  نوـچ و  اهیـشارت و  لاکـشا  امـش  درد  ياو 
امش نمشد ، زا  امش  تشحو  سرت و  دیسارهن  نمشد  زا  دننکیم . رترادهشیر  نمزم و  ار  اهنآ  دنناشوپیم و  ار  اهدرد  مومـسم  ییاههچراپ 
زین نانمـشد  دیزابب . نانمـشد  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  دیـشاب  هتـشاد  نآ  زا  ساره  سرت و  دـیازفایم . وا  تردـق  رب  هدومن و  ناوتان  نوبز و  ار 

زا لزلزت و  تمواقم و  یشوخان و  یشوخ و  شمارآ و  بارطضا و  سرت و  رد  نانآ  دنتعیبط . نیناوق  لومشم  هک  دنتسه  یمدرم  امـش  دننام 
عافد هدارا و  تردق  دنرادن . يدنواشیوخ  نانآ  اب  تعیبط  ياهورین  لماوع و  دنرادن . امـش  اب  یتوافت  یگدنز  معط  ندیـشچ  رد  رتالاب  همه 
اعمط عرو و  ریغ  نم  هلفغ  ملع و  ریغب  الوقا  تسین . نیعم  هورگ  کی  هب  صوصخم  هدـش و  هیبعت  اـهناسنا  يهمه  داـهن  رد  فرـش  وربآ و  زا 

نودـب يزوریپ )  ) قح هب  ندیـسر  يارب  دـیما  عمط و  ایآ  اـهیگدولآ ! زا  يراددوخ  نودـب  تلفغ  اـیآ  ملع ! نودـب  نخـس  اـیآ   ) قح ریغ  یف 
نودب راتفگ  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  ( ) قح ریغ  هب  ندیـسر  يارب  عمط  اب  ای  اهیگتـسیاش 

يهدننک هابت  لماوع  تسنیا  یگتسیاش . نودب  يزوریپ  رد  عمط  اهیگدولآ ، زا  يراددوخ  ترورض  زا  تلفغ  ملع ، تفرعم و 
نیا رد  هکنانچ  هکلب  دـنکیمن ، روبع  یلاخ  ياضف  کی  زا  تسا . هدـش  هدیـشک  یگدـنز  رد  لامک  يوس  هب  هک  یهار  رد  ناـسنا  یگدـنز 

نتشادکاپ نودب  نانچمه  تسا ، دنمزاین  ینورد  کیرحت  صیخـشت و  لماوع  نتـشادهگن  هدامآ  هلیـسو و  باختنا  يریگفده و  هب  تکرح 
اهیگدولآ زا  نورد  نتشادکاپ  نیا  تسا . ریذپ  ناکما  لامک  يوس  هب  تکرح  دیامنیم ، هیجوت  ریـسفت و  ار  روبزم  ياهتیلاعف  هک  نورد  نآ 

يزوریپ و هب  نتسب  دیما  عمط و  دوشیم . هدیمان  عرو  اهسوه ، يوه و  تاوهش و  نیگآرهز  ياهراخ  كاشاخ و  سخ و  زا  نآ  يهیفصت  و 
. تسین رگید  يزیچ  ماود  لباقریغ  تاساسحا  تـالایخ و  اـب  یگدـنز  ندرک  چوپ  زج  ياهجیتن  یگتـسیاش ، لیـصحت  نودـب  قح  هب  لوصو 
اـهراتفگ و نیا  دیـشاب ؟ هتـشاد  یعـالطا  ناـتتواضق  نخـس و  ياوتحم  زا  هکنآ  نودـب  دـینکیم ، يرواد  دـیئوگیم و  نخـس  روـطچ  رخآ 

هکلب درادن ، ام  تایوتحم  زا  یتخانـش  عالطا و  ام  يهدننک  رداص  ام و  يهدنیوگ  دنیوگب : هک  دنرادن  ینابز  اهنت  هن  دـینکیم ، هک  اهتواضق 
، یتسارب تسا . علطم  دهدیم ، ماجنا  شرکف  نابز و  اب  هک  يراک  داعبا  حوطـس و  يهمه  زا  هدننک  تواضق  هدنیوگ و  هک  دـنیامنیم  نانچ 

تسا شو  شتآ  مف  گنس و  نوچ  نابز  نیا  یلب  درادن . دوجو  يرـشب  نامدود  رد  هنالهاج  ياهتواضق  اهراتفگ و  زا  رتزوسنامناخ  يدرد 
دهجب هچنآو 

رد راز  هبنپ  وسره  تسکیرات و  هکناز  فال  يور  زا  هگ  لـقن و  يور  هگ ز  فازگ  مهرب  نزم  ار  نهآ  گنـس و  تسا  شتآ  نوچ  ناـبز  زا 
ناهبور دنک  ناریو  نخـس  کی  ار  یملاع  دنتخوس  ار  یملاع  اهنخـس  زو  دنتخود  نامـشچ  هک  یموق  نآ  ملاظ  رارـش  دـشاب  نوچ  هبنپ  نایم 
ینالوط تمسق  نیا  حرـش  . ) دنروآیم دوجوب  داضتم  جیاتن  مالک  يهلیـسوب  دنراد و  يوسیع  مد  نایمدآ  ياهناج  نیا  دنک  ناریـش  ار  هدرم 

زا باجح  رگ  دـنمهرم  رگید  دـنمخز و  نامز  کی  دـنمد  یـسیع  دوخ  لصا  رد  اهناج  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ،
اهناسنا طابترا  يهلیسو  نیرتیمومع  نیرتیـساسا و  مینادیم  همه  هکنانچ  يرآ ، يولوم  یتساسآ  حیـسم  یناجره  تفگ  یتساخرب  اهناج 

زورب هک  یتیعقوم  ره  لکش و  ره  رد  نخس  نیا  تسا . تیلاعف  لوغشم  زمر  ظفلت و  نتشون و  دننام  یلاکـشا  اب  هک  تسا  نخـس  رگیدکی  اب 
دوخ يانعم  نخـس  نداد  ناشن  نتـشادرب و  رد  دراد . رب  رد  هک  یئاوتحم  انعم و  مکی  عوضوم  دنکیم : تلالد  مهم  عوضوم  ودـب  دـنکیم ،

. دوشیم تیبثت  دنیوگیم ، نخـس  تاغل  نآ  اب  هک  یمدرم  يارب  دیآیم و  دوجوب  یقوذ ، یعیبط و  دادرارق  ای  یـصخش  عضو  يهلیـسوب  ار ،
ناشن نخس  نآ  ظافلا  هک  تسا  هدرک  هدارا  ار  ياوتحم  انعم و  نامه  نخس  يهدننک  زاربا  هک  تسنیا  مود  عوضوم 

هدنیوگ زا  ینعم  لاقتنا  رد  یتایح  يهبنج  شراتفگ ، تیعقاو  مدع  تیعقاو و  رد  هدـنیوگ  صخـش  تلاخد  هب  رظن  اب  عوضوم  نیا  دـهدیم .
شنخـس يهراـبرد  تخانـش  تفرعم و  ملع و  ياـعدا  انمـض  هدـنیوگ  هک  تسا  تهجنآ  زا  عوضوم  نیا  تیمها  دـشابیم . اراد  هدـنریگ  هب 

زاربا لیاسو  رگید  نخـس و  زا  يرادربهرهب  دـشاب ، هدوب  رتیلاـع  اـهناسنا  رد  تفرعم  تخانـش و  يهدـیدپ  هک  هزادـنا  ره  نیارباـنب  دـنکیم .
نـشور اهناسنا  يارب  نآ  داعبا  شزرا و  تفرعم و  تخانـش و  تیمها  ات  هک  تسا  تهج  نیمهب  دوب . دهاوخ  رتدـیفم  رتهناعطاق و  تایعقاو ،

يربج یعیبط و  روطب  ار  انعم  هک  لاقتنا  لیاسو  نآ  رگم  دوب ، دهاوخ  لزلزت  هشیمه  يارب  یناعم  زاربا  لیاسو  رگید  اهنخس و  شزرا  دوشن ،
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تفرعم و ملع و  ياههدـیدپ  يداـیز  دراوم  رد  هغالبلاجـهن  رد  دوخ  نانخـس  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  تهجنادـب  و  دـهدب . ناـشن 
حرطم اجنیا  رد  ینآرق  یملع  یفـسلف و  هاگدید  زا  ار  نآ  داعبا  تخانـش و  عوضوم  اذـل  تسا ، هدومرف  حرطم  ار  رکذـت  هبرجت و  یهاگآ و 
ثحابم هک : میریگب  رظن  رد  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) دیاب مه  ار  هتکن  نیا  مینکیم .

زا ن اهنآ  تایلک  هک  تسا  یتاعوضوم  رد  لیلحت  قیقحت و  دننام  نآ : داعبا  تفرعم و  تخانش و  يهرابرد  یملع  یفسلف و 
مهف يارب  یتامدـقم  تخانـش ، يهراـبرد  یملع  یفـسلف و  ثحاـبم  تقیقح  رد  تسا و  هدـش  حرطم  نآرق  رد  هجیتـن  هزیگنا و  شزرا و  رظ 

حرطم نآرق  رد  نآ  جـیاتن  هزیگنا و  تخانـش و  یئاهن  مهف  دوشیم و  طوبرم  اهناسنا  لوقعم  تایح  هب  هک  تسا  تفرعم  تخانـش و  یئاـهن 
ینالوط تمسق  نیا  حرـش   ) نآ داعبا  تخانـش و  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) تسا هدش 

ورف یتفگـش  رد  لاوئـس  نیا  ندرک  حرطم  زا  امتح  تسا ؟ ریذـپ  ناکما  تخانـش ، اـیآ  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ،
لاوئس نیا  یلب ، تسا ؟ ریذپ  ناکما  تخانش  ایآ  هک  تسا  هدرک  روطخ  يرشب  نهذ  هب  یلاوئس  نینچ  هدش  روطچ  الوصا  هک  تفر  دیهاوخ 

ام زگره ، هن  دنیوگیم : هک  دیونـشب  اهیئاطـسفوس  زا  ار  لاوئـس  نیا  خـساپ  دـینک ، راهم  دـیناوتب  ار  ناتیناور  عضو  رگا  تسا و  هدـش  حرطم 
رگم دراد . رایـسب  اههچیزاب  نیا  زا  يرـشب  نهذ  ياهیرگیزاب  مرتحم  يهدـننک  هعلاـطم  يرآ ، مینک ! ادـیپ  تخانـش  يزیچ  چـیهب  میناوتیمن 
نابز رگم  نزب ، فرح  دیئوگب : كدوک  کی  هب  هکنیا  لثم  مرادن ! نانیمطا  مه  مدوخ  دوجو  هب  نم  دـیوگیم : تسیلیهین  هک  تسین  ناتدای 
یفن ار  تخانش  ناکما  نانآ  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  اهیئاطسفوس  هب  لاحرهب  مرادن ! نابز  نم  ریخ ، هن  دیوگب : امش  خساپ  رد  وا  يرادن ؟

رک
. میئامنیم حرطم  دسریم  رظنب  هک  ییاهخساپ  میوشیم و  رکذتم  دنهدب ، رارق  دنتسم  دوخ  ياعدا  يارب  تسا  نکمم  هک  ار  یبلاطم  دناهد .

رود يهلصاف  زا  ار  عفترم  رایسب  هوک  کی  دشابیم . اههدش  كرد  رد  فالتخا  بجوم  هک  هدننک  كرد  ياهیریگ  عضوم  رد  فالتخا  - 1
ربارب زا  طخ  ود  میتسیایم ، نهآهار  طخ  رانک  رد  مینکیم . كرد  هرئاد  کـی  ار  تکرح  لاـح  رد  یقرب  يهکنپ  مینیبیم . هپت  کـی  دـننام 
کی سپس  هیواز و  کی  تروص  هب  مکمک  دنوشیم و  کیدزن  رگیدکیب  طخ  ود  نیا  میرگنیم  رترودب  هک  هچره  درذگیم ، ام  نامشچ 
لباقم هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) تسد ناکتـسا  رد  هک  یبآ  میـشاب ، هتـشاد  بآ  ناکتـسا  هس  رگا  دـنوشیم . هدـید  طخ 

، میاهداد رارق  ودنآ  نایم  رد  هک  یناکتسا  درـس و  تسا  پچ  تسد  ناکتـسا  رد  هک  یبآ  مرگ و  تسا ، تسار  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم 
زا رتکنخ  لدـتعم  بآ  میربـب ، لدـتعم  بآ  هب  ارنآ  سپـس  هدومن  لـخاد  مرگ  بآ  هب  ار  نامتـشگنا  تسخن  رگا  تسا . لدـتعم  بآ  ياراد 
بآ میربب ، لدتعم  بآ  هب  سپس  هدرب و  ورف  درس  بآ  هب  تسخن  ار  نامتـشگنا  رگا  تشگ و  دهاوخ  ساسحا  شایعیبط  ترارح  يهجرد 
نیا دوب . میهاوخن  حیحـص  تخانـش  هب  قفوم  زگره  ام  نیارباـنب ، تشگ . دـهاوخ  ساـسحا  دوخ  یعقاو  ترارح  يهجرد  زا  رتمرگ  لدـتعم 

، تسا ساسایب  الماک  لیلد 
یئیـش دوخ و  يارب  یئیـش  زا  ام  و  تسا . یتسه  ناهج  رد  ام  يرگیزاب  يرگاشامت و  لوصحم  رهوبزلین  لقنب  هستوئال  لوقب  ام  تفرعم  اریز 

تخانـش نآ  دوخ ، يارب  یئیـش  اب  سامت  رد  دوخ  يریگ  عضوم  تیعقوم و  ندرک  ضوع  اب  هک  میوشیم  ینیعم  تخانـش  هب  قفوم  ام  يارب 
اب ام  ياهتخانـش  عون  یلک  روطب  دـید ، میهاوخن  هپت  کـی  دـننام  ارنآ  رگید  میورب ، عفترم  هوک  یکیدزن  هب  رگا  ینعی  میهدیم . تسد  زا  ار 

اهیریگعضوم اب  هک  تسا  تخانش  تابثا  يارب  ینشور  لیلد  دوخ  نیا  تشگ . دهاوخ  عونتم  تایعقاو  اب  طابترا  رد  ام  يریگ  عضوم  هب  رظن 
نیا رد  طقف  تشگ . دهاوخ  حرطم  یتسه  ناهج  تخانش  رد  ام  يرگاشامت  يرگیزاب و  ثحب  رد  احورشم  ثحبم  نیا  ددرگیم . صخـشم 

يهمه رد  اـم  ياههاگـشیامزآ  نهذ و  ساوح و  عـضو  تسیاـبیم  تشادـن ، دوـجو  تخانـش  رگا  هک  مینکیم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  ثحبم 
حیضوت دشابیم . تخانش  شزرا  تیعقاو و  طوقس  بجوم  هک  اهتخانش  رد  رظن  فالتخا  - 2 دهدب . هجیتن  کی  نوگانوگ  ياهیریگعضوم 
يهرابرد تواضق  نهذ و  رد  تاـیعقاو  نتخاـس  سکعنم  رد  هک  درک  ادـیپ  ناوتیمن  ار  رتشیب  ناـسنا و  ود  چـیه  هک  تسا  نینچ  لـیلد  نیا 
دهاوخن يدحتم  ياهتخانش  ینهذ ، طیارش  ینوگرگد  اب  عوضوم  کی  يهرابرد  ناسنا  کی  یتح  تفگ : ناوتیم  دنـشاب . هدوب  دحتم  اهنآ 
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يدپ کی  زورما  تشاد .
لباقم هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) يهتـسیاش تقیقح  کی  زورما  دومن . دهاوخ  تشز  هدیدپ  ادرف  تسا ، ابیز  ناسنا  يارب  هد 

ياهطلاغم مکی  لیلد  دننام  مه  لیلد  نیا  درادن . یـشزرا  نیرتمک  ادرف  یلو  دنکیم ، هولج  يراکادف  هنوگره  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم 
هب اـی  تسا  تاـعوضوم  ینیع  ورملق  هب  دنتـسم  اـی  اهتخانـش ، رد  رظن  فـالتخا  اریز  تسا  بساـنم  ناـحولهداس  ندز  لوـگ  يارب  هک  تسا 

چوپ هن  تسا  تخانش  نتشاد  تیعقاو  لیلد  دوخ  دشاب ، تاعوضوم  ینیع  ورملق  هب  دنتسم  رظن  فالتخا  رگا  هدننک . كرد  ینهذ  ياهتیلاعف 
رد دـهدب . ناشن  دوخ  زا  عونتم  ياـهلمعلاسکع  اـهتیعقاو  عونت  ربارب  رد  نهذ  تسیاـبیمن  تشادـن ، تیعقاو  تخانـش  رگا  اریز  نآ ، ندوب 
رد ار  گنـس  بآ ، اب  طابترا  رذ  نهذ  الثم  دهدیمن . ناشن  اهتیعقاو  اب  طابترا  ياضتقم  زا  یفلخت  هنوگ  چـیه  اهلمعلاسکع  نیا  هکیتروص 

، یـضایر لمع  کی  يارب  تیلاعف  رد  دـیامنیمن . سکعنم  دوخ  رد  ار  ناشکهک  یلدنـص ، کی  اب  طاـبترا  رد  و  دزاـسیمن . سکعنم  دوخ 
هدوب ینهذ  طیارـش  ساوح و  يریگعضوم  فالتخا  هب  دنتـسم  اهتخانـش  رد  فالتخا  رگا  و  دزادرپیمن . مه  زا  هتخیـسگ  چوپ و  تـالایخب 

ریذپرییغت ینهذ  طیارش  ساوح و  يریگعضوم  فالتخا  اب  اهتخانش  هک  نایرج  نیا  دوخ  اریز  دشابیم . تخانش  تیعقاو  لیلد  زاب  دشاب ،
فالتخا رد  هکنانچ  دـندروآیم و  دوجوب  ار  ینیعم  ياهتخانـش  ینیعم  طیارـش  اهتیعقوم و  رد  نهذ  ساوح و  هک  تسنآ  لـیلد  دنـشابیم ،

ندوب ریذـپان  ناکما  يارب  رگید  لیلد  کی  - 3 تسین . ریذپناکما  نیعم  طابترا  ياضتقم  زا  یفلخت  چـیه  میدـید ، تاعوضوم  ینیع  ورملق 
طباور ازجا و  يهمه  رد  لوـحت  تکرح و  دـیئوگیمن : امـش  رگم  هک  تسا  نینچ  لـیلد  نیا  تسا . هجوـت  بلاـج  هک  دـناهدروآ  تخاـنش 

ون سفن  ره  دیئوگیمن : امـش  رگم  دیلکاره  ماهدشن ؟ دراو  هناخدور  کیب  رابود  نم  دـیئوگیمن : امـش  رگم  تسامرفمکح ؟ یتسه  ناهج 
ینالوط تمـسق  نیا  حرـش   ) دسج رد  دیامنیم  يرمتـسم  دسریم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردنا  ندش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم 

يزیت زا  تقلخ  يزارد  نیا  زارد  سب  دیامن  شتآ  رظن  رد  زاس  هب  ینابنجب  ار  شتآ  خاش  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ،
یتسه ناهج  طباور  ازجا و  يهرابرد  میناوتیم  ام  هک  دینکیم  اعدا  هنوگچ  امش  لاح  نیا  اب  يولوم  عنـص  يزیگنا  تعرـس  دیامنیم  عنص 

عوضوم ناونعب  امش  يهدش  هتخانش  دیریگب و  رظن  رد  تخانش  يارب  ار  تباث  عوضوم  کی  دیروبجم  امش  هکنیا  اب  میـشاب ، هتـشاد  یتخانش 
ومن نکاس ، يهنیآ  کی  دننام  هک  تسا  ینثتسم  لوحت  تکرح و  زا  امش  نهذ  ساوح و  رگم  یهگناو  دوش !؟ نیعم  مولعم 

ققحت اـب  نهذ  ساوح و  ینیع و  ناـهج  ورملق  ود  رد  لوحت  تکرح و  میئوـگیم : لـیلد  نیا  خـساپ  رد  دـهدب !؟ ناـشن  ار  دوـخ  لـباقم  د 
يهلزنمب نهذ  ساوح و  هک  تسا . نوکاـس  تکرح و  قوفاـم  هک  تسا  نهذ  ساوح و  قوف  يهدـننک  كرد  کـی  دوجو  لـیلد  تخاـنش ،

، دوخ نم ، حالطصا  اب  دیناوتیم  امش  هک  تسا  حور  قوف ، يهدننک  كرد  نیا  دنشابیم . كرد  لماع  نآ  هب  تامولعم  لاقتنا  ياههطـساو 
رد رگا  هک  نم  ای  حور  نامه  دینک . يراذگمان  انیسنبا ) حالطصا  هب   ) تیصخش يوس  ربا  يهیور  تخانش ، قیمع  حطس  ناور ، تیصخش ،

یمدرم مه  تسا و  هدش  بکترم  ار  تیانج  هک  تسا  وا  هک  دریذپیم  شدوخ  مه  یگلاس  داتفه  رد  دوش ، تیانج  بکترم  یگلاس  تسیب 
حطـس یتح  يژولویزیف و  يژولویب و  رظن  زا  راب  نارازه  هکنیا  اب  تسا ، راـکتیانج  وا  هک  دـنریذپیم  دـنراد  وا  یئاـنج  لـمع  زا  عـالطا  هک 
تکرح ضرف  اب  ار  تخانش  میناوتیم  نهذ ، ساوح  قوف  يهدننک  كرد  لماع  نیا  زا  رظن  عطق  اب  و  تسا . هتفای  لوحت  تیـصخش  يرهاظ 

نهذ ساوـح و  ینیع و  ناـهج  ازجا  تکرح  تقد  تعرـس و  نوـچ  هک  مینک  ریـسفت  نینچ  نهذ  ساوـح و  ینیع و  ورملق  ود  رد  لوـحت  و 
هک كرحتم  یقرب  يهکنپ  يور  هک  رون  ياهنوتوف  نایرج  زا  لصاح  یئانـشور  دننام  تستکرح ، ياهدـحاو  لاصتا  بجوم  هک  تسیدـحب 

ام د دباتیم ، تسا ، هتخاس  رادومن  ار  ياهرئاد 
هب طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  ، ) هدـش هتخانـش  کی  ناونعب  ارنآ  مینیبیم و  نشور  يهرئاد  کی  نایرج  نیا  ر 

اهنآ رمتسم  تکرح  نایرج  هک  یکچوک  رایسب  ریداقم  زا  تسا  بکرم  رون  ياهنوتوف  مه  هکنیا  اب  میریذپیم ، صخـشم  دشابیم ) دلج 6 
زا نهذ  یناوتان  تهجب  هک  نآ  ياههخاش  عیرـس  رایـسب  ياهلاقتنا  زا  تسترابع  كرحتم  یقرب  يهکنپ  مه  تسا و  هدومن  لـصتم  دـحاو  ار 
ود ره  لوحت  تکرح و  هب  رظن  اب  ار  تخانـش  میناوتیم  سپ  دوشیم . هدـید  یقیقح  يهرئاد  کی  لکـشب  اـههخاش  لاـقتنا  طاـقن  يهیزجت 
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روظنم تخانـش  يارب  نیعم  عوضوم  کـی  ناونعب  هک  یتـسه  ناـهج  ازجا  زا  کـیره  هک  مینک  ریـسفت  نینچ  نهذ  ساوـح و  ینیع و  ورملق 
نیا ازجا  دوشیم . هداهنرب  نهذ  ساوح و  مانب  رگید  لـصتم  ناـیرج  کـی  ربارب  رد  هک  تسا  یلـصتم  ناـیرج  کـی  تقیقح  رد  ددرگیم ،

لـصتم ياهدـحاو  اب  ینیع  ناهج  زا  ار  يرگید  لصتم  ياهدـحاو  ینعی  میزاـسب ، رثکتم  کـیکفت  نتخیـسگ و  اـب  میناوتیم  اـم  ار  ناـیرج 
تروـص کـی  دوـشیم ، سکعنم  نهذ  رد  ینیع  ناـهج  زا  هک  هچنآ  دوـشیم : هتفگ  میراذـگب 4 - طاـبترا  رد  نهذ  ساوـح و  زا  يرگید 

ینیع دومن  هب  ار  تروص  نآ  میناوتب  اـت  دـشابیمن ، ددرگیم ، سکعنم  هنییآ  رد  ماـسجا  زا  هک  صخـشم  تروـص  دـننام  صخـشم  ـالماک 
عنم تروص  نیا  میئوگب : هدومن و  قیبطت 

. تسا ینیع  تیعقاو  نآ  دومن  نیع  نهذ  رد  هدش  سک 
نهذ هک  مینکیم  كرد  یبوخب  ام  اریز  تسا ، درومیب  الماک  کیکـشت  نیا  تسیچ ؟ تسنهذ  رد  هک  هچنآ  تیوه  مینادیمن  اـم  نیارباـنب ،

نوگانوگ ینهذ  ياهتیلاعف  صخـشم  لکـش  نآ  يهراـبرد  میناوتیم  و  تسا . هدومن  تشادرب  ار  یـصخشم  لکـش  نیعم  دومن  کـی  زا  اـم 
روصت رتدنت  ای  رتزاب  میاهتخاس ، سکعنم  نهذ  رد  هک  ار  یلگ  یتروص  گنر  میناوتیم  ام  میهدـب . ماجنا  ندرک  گرزب  ای  کچوک  دـننام 

رد یتح  میئامن . روصت  رتعیرس  ای  رتدنک  میاهتخاس ، سکعنم  نهذ  رد  ار  نآ  تکرح  زا  ینیعم  يهجرد  رد  هک  ار  یمـسج  تکرح  میئامن .
دوجوب نهذ  رد  اهنآ  زا  کـیره  هک  ینیعت  اـب  زاـب  دادـعا ، دـننام  میباـییمن  نهذ  رد  اـهنآ  يارب  يدومن  چـیه  هک  تخانـش  ياهدـحاو  نآ 

ینیعت اب  ار  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) ددع 2 مینکیمن ، طولخم  رگیدـکیب  دروآیم ،
زا تخانـش  راکنا  تلع  دـید  میهاوخ  مینک ، تقد  یکدـنا  رگا  دوشیمن . هابتـشا  ددـع 7  نییعت  اب  زگره  هک  میباـییم  رد  نهذ  رد  صاـخ 

دننک و روصت  یلقیص  ياهنییآ  يهحفص  دننام  ار  يرشب  نهذ  هک  دناهتشاد  عقوت  نینچ  يرشب  نهذ  زا  نانآ  هک  تسنیا  اهیئاطـسفوس  فرط 
ان يهسیاقم  نیا  دننیبب !! دوش ، سکعنم  هنییآ  رد  هک  یتروص  دننام  ارنآ  رد  هدش  شکعنم  روص 

تیوه چـیه  هک  مه  مسیتامگد )  ) یمزج ياهبتکم  زا  یـضعب  هتبلا  تسا . هدـش  اهیئاطـسفوس  فرط  زا  تخانـش  يهدـیدپ  راکنا  ثعاب  اجب 
اریز دنهدب ، تخانش  يهرابرد  نایئاطسفوس  يزاب  هطسفس  هب  ياهدننک  عناق  خساپ  دنناوتیمن  دنرادن ، غارـس  ناسنا  تیدوجوم  رد  يدرجم 
ناهج رد  هک  هچنآ  هب  تسا  نهذ  رد  هک  ار  هچنآ  داد و  ناشن  نهذ  يهحفـص  رد  ینیع  دومن  قباـطم  یتروص  ناوتیمن  ياهلیـسو  چـیه  اـب 

دراد دوجو  ینیع  ناـهج  رد  هک  هچنآ  دـننکیمن . سکعنم  اـم  نهذ  رد  یتروص  هجو  چـیهب  دادـعا  لاـثم  ناونعب  دومن . قیبطت  تسا ، ینیع 
نهذ رد  مانب 2 و 3  یتیوه  ام  تسا و  2 و 3 )  ) ددع یتباتک  لکـش  دوشیم  تفایرد  دحاو  کی  ناونعب  نهذ  رد  هک  هچنآ  و  تسا . دودعم 

هابتـشا راچد  تسا ، يدام  نادیم  کی  ینهذ  ياهتیلاعف  اهتفایرد و  همهنیا  نادـیم  هکنیا  زا  دـیابن  ام  و  میباییمن . اهنآ  یتباتک  لکـش  زا  ریغ 
هک دنریذپب  ار  تیعقاو  نیا  دیاب  یمزج  یئاطسفوس و  هورگ  ود  ره  مینادب . یکی  هنییآ  يهحفص  رد  ساکعنا  اب  ار  نهذ  رد  ساکعنا  هدش و 

نیع يهدـننک  وگزاـب  روبزم  حالطـصا  هکنیا  هن  میرادـن ، نآ  ندرب  راـکب  زج  ياهراـچ  هک  تسا  يزاـجم  حالطـصا  کـی  ینهذ  ساـکعنا 
قب طابترا  رتشیب  رثات  اب  هک  ینیع  دومن  ره  اب  ام  هک  میریگب  رظنرد  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  تسا . نایرج  رد  هک  تسا  یتیعقاو 

رد قوشعم  تروص  دشابیم . ینهذ  تفایرد  لباق  ام  يارب  ینیع  تیعقاو  اب  رتقیبطت  لباق  رتنشور و  صخشت  نیعت و  اب  دومن  نآ  مینک ، رار 
ندرک يرادربسکع  ندـید و  لباق  نهذ  رد  قوشعم  تروص  هک  اـنعم  نآ  هب  هن  تسا ، هنییآ  يهحفـص  رد  ینیع  دومن  هب  هیبش  قشاـع  نهذ 

، تسا ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) تسا ینیع  تروص  هب  قیبطت  لباق  دص  رد  دص  نشور و  الماک  ضورفم  يهدـش  تفایرد  هکلب  تسا ،
تهجنادب میشاب ، هتشاد  لهج  لکـشتم  هعومجم  رد  دحاو  کیب  رگا  ام  هک  تسا  هدش  هتفگ  - 5 دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص 

نیا ار . لکـشتم  هعومجم  تخانـش و  میهاوخن  ار  رگید  ازجا  مه  ام  اذل  دـنطوبرم ، رگیدـکی  اب  لکـشتم  يهعومجم  ياهدـحاو  يهمه  هک 
طابترا زا  هلـصاح  ياهتفرعم  تخانـش و  هکیناسک  يارب  هن  دـنراد ، قلطم  تخانـش  يادا  هک  تسبوخ  یناـسک  يهدـیقع  در  يارب  لالدتـسا 

یناگدنز رد  ار  اهنآ  لیاسو  یبسن و  ياهفده  یبسن  ياهتفرعم  نیا  اب  دننادیم و  یبسن  ار  نم  زج  ناهج  اب  تخانش  لیاسو  رگید  ساوح و 
هکنیا دننام  دریگب ، هدیدان  ار  اهنآ  دناوتیمن  یقطنم  یلقع و  چیه  هک  میراد  قلطم  ياهتخانـش  رادـقم  کی  ام  هتبلا  دـنیامنیم . نیمات  دوخ 
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دتبا نیرتیعیبط و  لوا  عون  تخانش  رازبا  لئاسو و  کلذریغ . دنکیم و  يوریپ  نوناق  زا  یتسه  ناهج  دراد و  تیعقاو  یتسه  ناهج 
مشچ زا  دنترابع  ازجا  نیا  تسا . یمدآ  دبلاک  زا  یئازجا  اهنآ ، زا  يرادقم  هک  تسا  یمدآ  یعیبط  ساوح  تخانش  رازبا  لئاسو و  نیرتیئا 

تاقیقحت ناوارف و  رایسب  ثحابم  اضعا ، يژولویزیف  حیرشت و  مولع  رد  ساوح  نیا  لیلحت  حیـضوت و  رد  هقئاذ . هسمال و  ینیب و  شوگ و  و 
هک یئاهباتک  يهرامـش  دوشیم  هتفگ  تسا . هدیـسرن  دوخ  یئاهن  يهلحرمب  زونه  تاـقیقحت  ثحاـبم و  نیا  هتبلا  تسا . هتفرگ  ماـجنا  داـیز 

نیا هک  تسنیا  تسا ، هدش  تباث  هک  هچنآ  دشابیم . دلجم  نارازه  رب  غلاب  تسا ، هدش  هتـشون  نآ  تیلاعف  مشچ و  نامتخاس  يهرابرد  طقف 
ساوح يهلیـسوب  هک  یئاههدـیدپ  يهمه  هک  دراد  دوجو  هتـشگ  باصعا  يهلـسلس  هب  ینیع  ياههدـیدپ  لاـقتنا  هطـساو  دـنناوتیم  ساوح 

تمـسق نیا  حرـش  . ) دـننکیمن ظـفح  نورد  رد  دنتـشاد ، ینیع  ناـهج  رد  هک  ار  یتیوه  ناـمه  دـنوشیم ، لـقتنم  ناـسنا  نورد  هب  یعیبط 
، تسا هدش  لقتنم  نورد  هب  ینیب )  ) یئایوب زاربا  يهلیسوب  هک  یئوب  ینعم : نیا  هب  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط 

باصعا هب  ارنآ  دـشچیم و  هقئاذ  ار  ینیریـش  معط  هک  یتقو  ای  درادـن  ار  یئوب  تیوه  نامه  اهلولـس  اـی  باـصعا  يور  رد  ـالثم  نورد  رد 
دوشیمن زمرق  زمرق ، گنر  ندید  اب  باصعا  هکنانچ  درادن . ینیریش  معط  مینک ، یسررب  ار  باصعا  رگا  دهدیم . لیوحت 

ار اهلولـس  ای  باصعا  یبآ  زا  شیپ  هک  زمرق  گنر  نآ  دیاب  تسخن  باصعا ، هب  مشچ  يهلیـسوب  یبآ  گنر  ندـش  لقتنم  يارب  هک  يروطب 
اب اهلولـس  ای  باصعا  یبآ ، گنر  دورو  اب  دوشن ، كاپ  زمرق  گـنر  رگا  دریگب و  ارنآ  ياـج  یبآ  گـنر  سپـس  دوش ، كاـپ  هدرک  نیگنر 

ساـسحا ار  نآ  نزو  میرادیم و  رب  ار  نیگنـس  اـی  کبـس  مسج  کـی  هک  یعقوـم  اـی  ددرگ . نیگنر  یبآ  زمرق و  زا  طوـلخم  گـنر  کـی 
هک میسریم  هجیتن  نیا  هب  نایرج  نیا  زا  دنکیمن . کبس  نیگنـس و  دوخ  قباطم  ار  اهلولـس  ای  باصعا  یکبـس ، ای  ینیگنـس  نیا  مینکیم ،
ای نهذ  هک  ار  هچنآ  تسا : هدش  هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمهب  دننکیمن . ظفح  نورد  هب  لاقتنا  زا  سپ  ار  دوخ  تیوه  هجو  چیهب  اههدـیدپ 

اذل درادن . ار  اهنآ  زا  یـصخشم  كرد  زج  دریگیم ، لیوحت  ساوح  يهلیـسوب  ار  ینورب  ياههدـیدپ  هک  یتیعقاو  ره  ای  اهلولـس  باصعا و 
ماجنا نورب  نورد و  نایم  کیژولویزیف  ای  یکیزیف  شنکاو  شنک و  عونکی  تخانش  نایرج  رد  هکنیا  تابثا  يارب  ششوک  تفگ : ناوتیم 

یلو تسا ، یلک  نوناق  کی  نورب  نورد و  رثات  ریثات و  رد  تیلع  نوناق  نایرج  دیـسر . دهاوخن  یملع  حیحـص  يهجیتن  هب  زگره  دریگیم ،
، ینیریـش زا  رثات  ندـمآ  دوجوب  يارب  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه  هکنیا  حیـضوت  دوشیم . هدـید  ینورب  یعیبط  ناهج  رد  هک  ینعم  نآ  هب  هن 

نیریش داوم  ندروخ 
لقتنم اهلولس  ای  باصعا  هب  سپس  هدش و  ساسحا  هقئاذ  رد  ینیریش  يهدام  يهلیـسوب  هک  ینیریـش  نآ  هک  تسنیا  هلئـسم  یلو  تسا ، مزال 

يهدـننک نییعت  دریگیم ، رارق  ینورب  لماع  ریثات  تحت  هک  ینورد  طیارـش  تایوتحم و  یهگناو  تسا !؟ ینیع  ینیریـش  نامه  تسا ، هدـش 
هب طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  : ) لاثم ناونعب  دروآ . دهاوخ  ینورب  تلع  هک  تسا  یلولعم  تاصخـشم  تیوه و 

ياشامت زا  تسترابع  تسا ، هدش  كرد  دروم  نیا  رد  ساوح  يهلیـسوب  هک  هچنآ  مینیبیم . ار  هدش  هتـشک  کی  يهزانج  دشابیم ) دلج 6 
درک و دهاوخ  تحاران  ار  وا  تخـس  هرظنم  نآ  دشاب . هتـشاد  تبحم  يهطبار  صخـش  نآ  اب  هدننک  اشامت  رگا  هدـش ، هتـشک  کی  يهرظنم 
هک میریگیم  ار  یعطق  يهجیتن  نیا  هدیدپ  کی  زا  داضتم  شنکاو  ود  نیا  زا  دش . دهاوخ  لاحـشوخ  رایـسب  دـشاب ، هتـشاد  يزوتهنیک  رگا 

تسنیا هب  طوبرم  هکلب  دشابیمن ، تلع  نآ  بسانم  صخشم و  لولعم  کی  ندمآ  دوجوب  لیلد  ینورب ، ناهج  رد  تلع  کی  ندمآ  دوجوب 
کی ار  هدـش  هتـشک  يهزانج  نیمه  رگا  تسا . یطیارـش  تایوتحم و  هچ  ياراد  دریگیم ، رارق  ینیع  تلع  نآ  ریثاـت  تحت  هک  ینورد  هک 

لیمکت يارب  ار  هزاـنج  هک  دـش  دـهاوخ  لاحـشوخ  رایـسب  هدرک ، روطخ  شنهذ  هب  حیرـشت  هب  طوـبرم  لـئاسم  اروـف  دـنیبب ، حیرـشت  ملاـع 
خا رد  یحیرشت  تامولعم 

للع و یـسررب  لوغـشم  يدرـسنوخ  ماـمت  اـب  مه  یئاـنج  سانـشراک  دـسرب . حیرـشت  رد  دوخ  بولطم  يزوریپ  هب  وا  دـنراذگب و  يو  راـیت 
قـشاع يارب  قوشعم  مشچ  تبثم  تکرح  تشگ . دـهاوخ  نآ ، نامزمه  ثداوح  تیاـنج و  نآ  هب  رجنم  ياهدادـیور  يهتـشر  تـالولعم و 
تناها نیرتدـیدش  ساسحا  تسا  نکمم  دزرویم ، تموصخ  وا  اب  هکیـسک  يارب  مشچ  نامه  تکرح  دـهدیم و  تایح  رد  يزوریپ  معط 
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لماـع ره  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  مینک  تقد  ینورب  لـماوع  زا  یمدآ  نورد  رثاـت  ریثاـت و  يهلئـسم  رد  رگا  دـهدب . هجیتـن  يو  يارب  ار 
اب فلتخم  عاونا  دـنکیم ، زاب  نورد  رد  هک  ار  یئاهلفق  یلو  تسا ، صخـشم  الماک  يهزادـنا  لکـش و  اب  نیعم و  دـیلک  کی  دـننام  ینورب 

تـسدب بوچ  کی  دیناوتیم  امـش  تفرگ : رظن  رد  ناوتیم  هلئـسم  نیا  رد  ار  يرگید  هیبشت  دشابیم . نوگانوگ  ياهنامتخاس  تابیکرت و 
الماک تایوتحم  ياراد  هک  ار  ییاهـضوح  و  دشابیم ، یـصخشم  تایـصوصخ  رگید  لقث و  گنر و  لکـش و  هزادنا و  ياراد  هک  دـیریگب 

. دروآ دهاوخ  تکرحب  ار  دوخ  صوصخم  تایوتحم  ندروخ ، مهب  عقوم  رد  یـضوح  ره  هک  تسا  ملـسم  دـینزب  مه  رب  دـنداضتم  عونتم و 
دنوشیم هیجوت  ینورد  لـماوع  يهیحاـن  زا  یعیبط  ساوح  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  )

لدتعم یعیبط و  تالاح  رد  ناسنا  هک  تسا  یعطق 
فدـه و هب  هجوـت  هک  ارجم  نیا  رد  نتفرگ  رارق  درادیم . رب  ماـگ  لـیاسو  اهفدـه و  يارجم  رد  شیگدـنز ، نوئـش  تاـکرح و  يهمه  رد 

دنیبب دیاب  هک  هچنآ  هب  ار  مشچ  دنکن و  اهر  دوخ  لاحب  ار  دوخ  ساوح  وا  دنکیم و  باجیا  دزاسیم ، يرورض  یمتح و  ار  هلیسو  باختنا 
هک ار  یئاههدیدپ  هک  دوشیم  ثعاب  رادـفده  تاهیجوت  نیمه  دوخ  دـنک . هیجوت  دونـشب ، دـیاب  هک  ادـص  نآ  هب  ار  شوگ  دـیامن و  هیجوت 

دزاسب و طوبرم  دنراد ، دوجو  وا  نورد  رد  هک  یـصاخ  فادـها  اههتـساوخ و  تایوتحم و  اب  دـنوشیم ، لقتنم  نورد  هب  ساوح  يهلیـسوب 
زا داضتم  عونتم و  ياهیرادربهرهب  ریثات و  تابثا  يارب  نشور  لیالد  زا  یکی  زین  یباختنا  طاـبترا  هنوگنیا  ندرک  رارقرب  دـیامن . يریگهجیتن 

نتخاس هب  یتسه ، ناهج  اب  دوخ  یتفرعم  تاطابترا  يهعـسوت  يارب  رـشب  تخانـش . یعونـصم  رازبا  لیاسو و  مود  عون  تسا . ینورب  لماوع 
رایسب لیاسو  رگید  پکـسلت و  پکـسرکیم و  تسا . هدش  لئان  ریگمـشچ  رایـسب  ياهتیعقومب  هدومن و  مادقا  رتیلاع  رتقیقد و  رازبا  لیاسو و 

زا رازبا  لئاسو و  نیا  دنیبیم . دنوشیمن ، هدـید  یعیبط  مشچ  اب  الثم  هک  ار  یئاههدـیدپ  تادوجوم و  یتح  هدومن ، هیبعت  ار  یلاع  فیرظ و 
هم ام  يارب  اهنت  هن  دزاسیم ، كرد  لباق  ام  يارب  یتسه  ناهج  زا  ار  يرتشیب  طباور  اهدومن و  هک  تهجنآ 

طیارش ساوح و  تلاخد  دنناوتیمن  هجو  چیهب  دنـسرب ، هک  مه  تقد  تمظع و  زا  هجرد  رهب  رازبا  ندش  زاب  هب  رظن  اب  زورما  هکلب  تسا ، م 
ام نورد  رد  دنتـسه  هکنانچنآ  ار  اهتیعقاو  هک  دندروآ  رد  ضحم  يهنییآ  کی  لکـشب  ار  ام  نهذ  هدومن  فذح  یلکب  ار  ام  صاخ  ینورد 

مکی هلئسم  تسا : هلئـسم  هس  اعدم  نیا  لیلد  دنوش . سکعنم  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  )
هک ینعم  نیاب  تسا ، یتسه  ملاـع  طـباور  ازجا و  رد  رـشب  باـختنا  فذـح و  عباـت  هتخاـس و  رـشب  تسد  اـب  تاودا  رازبا و  نیا  هک  تسنیا 
ام هکنیا  يارب  ارچ ؟ تسا ، هدـش  هتخاس  دـنوشیمن ، هدـید  حلـسم  ریغ  مشچ  اـب  هک  کـچوک  رایـسب  تارذ  نداد  ناـشن  يارب  پکـسرکیم 
ام تخانـش  هب  هدـش و  ام  نهذ  دراو  پکـسرکیم  هار  زا  دـنناوتیم  هک  ار  اـهنآ  راـک  تیوه و  لکـش و  مینیبب و  ار  اـهبرکیم  نآ  مهاوخیم 

باـتزاب و اـب  هارمه  دـنراذگیم ، اـم  راـیتخا  رد  رازبا  لـیاسو و  هـک  ار  هـچنآ  مود  يهلئــسم  مینادـب . دــننک ، کـمک  اـهبرکیم  يهراـبرد 
ار نآ  ام  دنمانیم و  کیتسیرتکاراک  لازوک  نیمز  برغم  يهفسلف  حالطـصا  رد  هک  دشابیم  رازبا  لیاسو و  نآ  دوخ  تیوه  لمعلاسکع 
، یمدآ ندـب  رگید ، روطب  بوچ  دـنکیم ، سکعنم  صاخ  روطب  مشپ  ار  ترارح  يهدـیدپ  لاـثم : ناونعب  میماـنیم . يریذـپ  تلع  تیفیک 

س مرچ ، هویج ،
. دراد نآ  تیفیک  تیوه و  هب  یگتـسب  هک  دـهدیم  اـمب  ترارح  زا  یـصاخ  عـالطا  تادوجوم  نیا  زا  کـیره  گنـس …  كاـخ ، ناـمی ،
هک ياهعومجم  ياهدحاو  نیبهرذ و  رد  يرییغت  كدنا  رگا  دهدیم ، ناشن  یصاخ  لکش  اب  ار  ناگراتـس  ینیعم  هعومجم  کی  رد  نیبهرذ 

مینک ضرف  نینچ  موس  يهلئسم  تشگ . دهاوخ  نوگرگد  نآ  راک  يهجیتن  دریگب ، تروص  دنزرویم ، تلاخد  نیبهرذ  صاخ  تیعقوم  رد 
تسد ار  تایعقاو  دنناوتیم  هتشادن و  یباتزاب  شنکاو و  نیرتمک  ام  يارب  تاعالطا  نتخاس  لقتنم  ماگنه  رد  یعونـصم  رازبا  لئاسو و  هک 
هلئسم نامه  اب  زاب  بیترت ، نیدب  تسا . یمدآ  نهذ  ساوح و  تاعالطا  نآ  يهدنریگ  لیوحت  هرخالاب  دنهدب ، روبع  دوخ  نالاد  زا  هدروخن 

بیکرت نامتخاس و  اب  صخـشم  لفق  کی  درک  دـهاوخ  زاب  نورد  رد  هک  ار  یلفق  ینورب ، ناهج  زا  دـیلک  کی  هک  تشگ : میهاوخ  وربور 
، تسا ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) ام يرگیزاب  يرگاشامت و   ) ام يارب  یئیش  دوخ و  يارب  یئیش  ثحبم  رد  هلئـسم  نیا  دشابیمن . صخـشم 
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دننام ینورد ، ياهدادعتـسا  اهورین و  موس  عون  تشگ . دهاوخ  لیمکت  دوجو ) يهمانـشیامن  رد  دشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص 
يهراـبرد قیقحت  یـسررب و  تیمها  تشگ . دـهاوخ  حرطم  هدـنیآ  ثحاـبم  رد  عون  نیا  کـلذریغ . میـسجت و  لـقعت و  هشیدـنا و  شوه و 

هعلاطم دیاش  تخانش 
ساسحا لیلحت  ینعی  هفـسلف  دناهتفگ : نارکفتم  زا  یخرب  هک  دـشاب  هدینـش  هفـسلف  يهرابرد  ار  زیگناتفگـش  فیرعت  نیا  مرتحم  يهدـننک 

يهلیـسوب یناسنا  سفن  لامکا  زا  تسترابع  هفـسلف  دیوگیم : هک  دشاب  هدینـش  مه  ار  يزاریـش  نیهلاتملاردص  فیرعت  نیا  دیاش  يرـشب و 
و یناسنا . تردـق  ردـقب  دـیلقت  نظ و  اب  هن  ناهرب  يهلیـسوب  قیاقح  نآ  دوجو  هب  مکح  و  دنتـسه ، هکناـنچنآ  تادوجوم  قیاـقح  تخاـنش 

سپـس يرـشب . تقاـط  بـسح  هـب  ینـالقع  مـظن  اـی  یتـسه  ناـهج  مـیظنت  زا  تستراـبع  هـک  ینک  فـیرعت  زین  نـینچ  ار  هفـسلف  یناوـتیم 
: دیوگیم هدومن ، میـسقت  یناسنا  قالخا  راتفر و  حالـصا  هب  قلعتم  یلمع  يدیرجت و  يرظن  نف  ود  هب  ار  هفـسلف  تمکح و  نیهلاتملاردص 

نیا اب  سفن  دراد . هک  یمظن  يانبم  رب  دوجو  مامت  لماک و  تروص  اب  سفن  يریذـپ  شقن  زا  تسترابع  يرظن  تمکح  تیاغ  فدـه و  اما 
لکـش و شیارآ و  تروص و  رد  هکلب  نآ ، تینیع  هداـم و  رد  هن  تسا ، ینیع  ملاـع  هیبش  هک  دـباییم  لوحت  یلقع  ملاـع  هب  يریذـپ  شقن 

تمـسق نیا  حرـش   ) هلیـسوب یـسانش  ناـهج  زا  تسا  تراـبع  هک  ار  هفـسلف  یقرـش ، یبرغ و  رکفتم  ودره  هک  دوشیم  هظحـالم  نآ . شقن 
فیرعت ود  نـیمه  زا  دـناهدرک . فـیرعت  یلقع  مـظن  تخانــش و  ساـسحا و  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لـباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط 

تخانش ر يهدیدپ  تیمها  میناوتیم 
میقتـسم و روطب  ساسحا  لـیلحت  یبرغ  رکفتم  فیرعت  رد  هک  دراد  دوجو  یقرـش  یبرغ و  فیرعت  ناـیم  تواـفت  نیا  هتبلا  میئاـمن . كرد  ا 

هدش نایب  نهذ ، رد  ملاع  ینالقع  مظن  تایعقاو و  قیاقح و  تخانـش  نیهلاتملاردـص  فیرعت  رد  هکیتروص  رد  تسا ، هدـش  حرطم  حـیرص 
تخانش و دوخ  كرد  دیدرت  نودب  ینیع  ملاع  هباشم  ناهج ، یلقع  مظن  يهلمج  هب  رظن  اب  یلو  تخانـش . ساسحا و  دوخ  لیلحت  هن  تسا ،

ناوتیم تخانـش  تیمها  تابثا  يارب  عطاق  لیلد  هک  هچنآ  لاحرهب  دشابیم . اراد  ار  ماقم  نیرتیـساسا  تمکح  هفـسلف و  رد  نآ ، یبایزرا 
ای نهذ  تیمها  هب  هتـسباو  تخانـش  تیمهااهنآ  هن  تفگ : ناوتیم  اذـل  تسا ، روبزم  بطق  ود  طابترا  لوصحم  تخانـش  ینعی  دومن ، هئارا 

رارق یمدآ  تخانـش  يهقطنم  اـی  لاـناک  رد  هکیماداـم  ینیع  ناـهج  تفگ : ناوـتیم  هکلب  تسا : یـساسا  بطق  ود  زا  یکی  هک  تـسا  نـم 
رد شطباور  اههدـیدپ و  همه  نآ  اب  یتسه  ناـهج  ياـهتیعقاو  رگا  ینیبناـهج . هن  تسا و  هفـسلف  هن  دراد ، دوجو  هک  تسا  یتیعقاو  دریگن ،

هتـشاد ینیبناهج  تخانـش و  رد  فـالتخا  رگیدـکی  اـب  هک  دـشیمن  ادـیپ  مه  رفن  ود  یتح  تشگیم ، سکعنم  هنییآ  دـننام  اـهناسنا  نهذ 
چیه هنییآ  دـننام  فافـش . ماسجا  رد  لاکـشا  اـهدومن و  ساـکعنا  هکناـنچ  دوبن ، یتیمها  چـیه  ياراد  تخانـش  يهلئـسم  هجیتن  رد  دنـشاب ،

روم ياهلئسم 
هک درک  ادـیپ  ناوتیمن  ار  نیبناهج  فوسلیف  ود  نونکات ، اهینیبناهج  خـیرات  زاغآ  زا  هکیتروص  رد  تسا . هدرواـین  دوجوب  ار  فـالتخا  د 

، نآ یـساسا  ینابم  زییمت  هفـسلف و  یبایزرا  نیاربانب  تخانـش . يهلیـسوب  ینیع  ناهج  زا  نهذ  کی  تشادرب  ینعی  هفـسلف  یفرعم  يهراـبرد 
هحفص تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) حرطم هنوگچ  ار  تخانش  یبایزرا  تیوه و  هفسلف  نآ  هک  دراد  تقیقح  نیا  صیخشت  هب  جایتحا 

، هفسلف نوگانوگ  تافیرعت  رد  تخانـش  يهدیدپ  یـساسا  تلاخد  روبزم و  لیلد  هب  رظن  اب  تسا ، هدرک  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم 
هطـسفس هطلاـغم و  هک  دـناهدرک  ناـمگ  نارکفتم  زا  یخرب  رگید  فرط  زا  دوشیم . تاـبثا  یبوـخ  تخانـش  يرورـض  هداـعلاقوف  تیمها 

قطنم حیرـص  نیناوق  لوصا و  تاعارم  اب  ناوتیم  دـنناشکیم ، یهابت  هب  ار  قیاقح  ناوارف ، روطب  ینیبناهج  ياهـشور  رد  هک  ار  یئاـهیزاب 
نیا هچرگا  دـنوش ! تاعارم  یبوخب  نیناوق  لوصا و  نآ  هک  تسا  یفاـک  اـمنملع ، ملع  دـض  نیا  نتخاـس  عفترم  يارب  تخاـس و  نکهشیر 
هکنآ زا  سپ  اریز  تسین ، یقطنم  نیناوق  لوصا و  تاعارم  هطـسفس ، هطلاغم و  اـب  هزراـبم  ياـههار  يهمه  یلو  تسا  حیحـص  بلطم  کـی 
نایرج رد  ار  روبزم  يهیضق  یقطنم ، لوصا  تاعارم  لامک  اب  دناوتیم  تردق ! اب  قح  هک  دشاب  هدوب  نینچ  تردق  زا  ناسنا ، کی  تشادرب 

م
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دناوتیم قح  سپ  دزاسب ، دوباـن  ار  ناـناوتان  دـناوتیم  یتردـق  ره  تسا و  تردـق  اـب  قح  دریگب : هجیتن  نینچ  هداد و  رارق  یقطنم  تامدـق 
هدـش تاعارم  الماک  یقطنم  لوصا  تسا ، هدـش  راذـگرب  سایق  لاکـشا  نیرتیهیدـب  اب  هک  یقطنم  نایرج  نیا  رد  دزاسب . دوبان  ار  ناناوتان 

تخانش و تسا . يرغص )  ) لوا يهمدقم  ياهدحاو  زا  هدننک  جاتنتسا  تشادرب  تخانـش و  دناسریم ، ار  هجیتن  ندوب  طلغ  هک  هچنآ  تسا ،
هداد هدیدپ  نیا  دوخ  هب  هک  یتیمها  تخانـش ، يهدیدپ  حیـضوت  ریـسفت و  رد  الومعم  تسین  ینیع  هدهاشم  لباق  تخانـش  نآ  داعبا  عاونا و 
رگید یهورگ  ار و  تخانـش  ینهذ  يهبنج  ناـققحم  زا  یهورگ  ینعی  دوشیمن . روظنم  تیمها  هزادـنا  نآ  نآ ، عاونا  داـعبا و  هب  دوـشیم ،
تالاح زا  یکی  تخانـش  هکنیا  ناونعب  مه  يدودحم  يهدع  دنریگیم . رظن  رد  تسا ، یتیعقاو  يهدـننک  سکعنم  هک  ارنآ  ياهنییآ  يهبنج 

قیقد و فیـصوت  کی  نونکات  هک  دسریم  رظنب  دـنهدیم . رارق  یـسررب  دروم  ار  نآ  ددرگیم ، ناور  رد  یـصاخ  جومت  بجوم  ای  یناور 
هحفـص تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) نیدـب تسا ، هتفرگن  رارق  ناققحم  هجوت  دروم  تخانـش  يهدـیدپ  داعبا  عاونا و  رد  هبناـج  همه 

خانش  ) هفرعملا ملع  تامدقم  زا  ياهلحرم  رد  زونه  ام  میئوگب  میناوتیم  هک  تسا  تهج  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم 
دومن کی  اب  میوشیم ، وربور  تخانـش  موهفم  اب  اـم  هکیماـگنه  هک  میریذـپب  ار  تقیقح  نیا  دـیاب  تسخن  مینکیم . تکرح  یـسانش ) ت 

یکیزیف دومن  ياراد  هن  هدـیدپ  نیا  اریز  میتسین ، يورایور  دزاـسب ، حرطم  اـم  يارب  ار  دومن  نآ  هک  ینـشور  حـضاو و  تاـصتخم  اـب  نیعم 
هدـیدپ نیا  تیهام  دـشاب ، هدوب  كرد  لباق  کیژولویزیف  لوصا  میهاـفم و  اـب  هک  تسا  کـیژویزیف  صخـشت  ياراد  هن  تسا و  سوسحم 
یلامجا تفایرد  زا  سپ  ای  دباییم و  رد  احورـشم  ار  نآ  دوخ  نهذ  رد  يدرف  ره  میقتـسم  روطب  ای  هک  تسا  ینهذ  ياههدیدپ  رگید  دننام 

تخانش هک  تسا  نهذ  اهنت  نیا  تروص  ود  ره  رد  ددرگیم و  تفایرد  لباق  هفسالف  ناسانشناور و  دننام  نارگید  فیصوت  يهلیسوب  نآ ،
فیـصوت و چـیه  دـنک ، كرد  دوـخ  نهذ  رد  ار  تخانـش  يهدـیدپ  دـناوتن  هک  مـیریگب  رظن  رد  ار  يدرف  رگا  دـبایرد . اـعقاو  دـناوتیم  ار 
ار يردام  يهفطاع  معط  تسین و  ردام  هک  یسک  يارب  تشاد . دهاوخن  يدرف  نینچ  يارب  ار  تخانش  نتخاس  كرد  لباق  یئاناوت  یحیرشت 

ردام هک  ار  يدرف  رگا  یتح  درادـن . ار  معط  نآ  داجیا  تردـق  فیرعت  فیـصوت و  نارازه  دـشچیم ، ارنآ  ردام  اهنت  هک  كدوک  يهرابرد 
هب دپتیم  شکدوک  يارب  هفطاع  تهجب  هک  ار  ردام  کی  یبلق  يزغم و  ياهلولس  باصعا و  يهمه  دننک و  رضاح  حیرشت  قاطا  رد  تسین 

دنهدب و حیضوت  وا 
نیا معط  زاب  دـنهدب ، ناشن  وا  هب  يردام  یفطاع  ناجیه  ماگنه  رد  ار  ردام  یلولـس  یبصع و  تاـجومت  تاـکرحت و  يهمه  نیا ، زا  رتـالاب 

. درادن یئانثتسا  هنوگ  چیه  هتشاد و  تیلک  یناور  يزغم و  ياههدیدپ  يهمه  كرد  يارب  یصخش  تفایرد  نیا  دیـشچ . دهاوخن  ار  هفطاع 
رب هدـیدپ  نیا  يهراـبرد  ملع  تسد  زا  هک  يراـک  سپ  تسا . روط  نیمه  دـیآیم ، دوجوب  یمدآ  زغم  رد  هک  مه  تخانـش  يهدـیدپ  لاـح 

ثحبم هب  ار  تخانـش  تیهام  فیرعت  ام  دشابیم . نآ  ینورب  راثآ  تخانـش و  ندـمآ  دوجوب  لاح  رد  ینورد  تاصتخم  یـسررب  دـیآیم ،
طوبرم لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  ، ) میاهدرک لوکوم  تخانش  يهدیدپ  رد  عوضوم  اب  نهذ  یمک  هبش  تاطابترا  عاونا 
فیرعت دراو  سپس  مینک ، ادیپ  یئانشآ  تخانـش  هب  طوبرم  لئاسم  زا  يرادقم  اب  تسخن  هک  تسا  نآ  يارب  ریخات  نیا  دشابیم ) دلج 6  هب 
دوجوب تلع  نودـب  هک  تسا  یلولعم  ینورد  یناهج و  ياههدـیدپ  رگید  دـننام  تخانـش  يهدـیدپ  تخانـش  لـماع  عاونا  میوش . تخاـنش 
دادیور کی  هک  مه  تخانـش  سپ  تسا . يواسم  قافتا  فداصت و  ندوب  ریذـپانناکما  رد  ینورد  ینورب و  ناهج  ياهدادـیور  دـیآیمن ،

-1 هلمجنآ : زا  دنـشابیم . عونتم  دندرگیم ، هدـیدپ  نیا  زورب  بجوم  هک  یلماوع  دـشابیمن . ینثتـسم  نوناق  نیا  زا  تسا  ینهذ  ای  ینورد 
سح یعیبط  ربج 

تاریثات و زا  یعاونا  یجراخ  ناهج  اب  طابترا  رد  دراد  هک  ینهذ  یـسح و  نامتخاس  اب  یناـسنا  تعیبط  یئادـتبا  تخانـش  يارب  ینهذ  ي و 
رـصنع هس  ياـنبم  رب  یعیبط  ربج  نیا  تسا . نآ  یمومع  موهفم  هب  تخانـش  يهدـیدپ  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـهدیم ، زورب  دوخ  زا  ار  تارثاـت 
رارقرب موس  رصنع  ساوح . نهذ و  زا  نوریب  یناهج  مود  رصنع  ساوح . نهذ و  صوصخم  نامتخاس  مکی  رصنع  دتفیم : نایرج  هب  یـساسا 

. دوشیم حرطم  نوگانوگ  ياههاگدید  زا  ناوارف  یتاقیقحت  ثحابم و  هناگهس  رـصانع  زا  کیره  رد  روبزم . رـصنع  ود  نایم  طابترا  ندش 
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. میزادرپیم دروآیم ، دوجوب  ار  یئادـتبا  تخانـش  مانب  یلوصحم  هک  موس  رـصنع  یعیبط  ربج  یگنوگچ  نایب  هب  اـهنت  یـسررب  نیا  رد  اـم 
هتـشادن دوجو  یجراخ  ناهج  اهنآ و  ناـیم  یعناـم  هکنیا  درجمب  دـشاب ، هدوب  لدـتعم  ملاـس و  یمدآ  نهذ  ساوح و  رگا  هک  تسا  یهیدـب 

هتشگ و یمدآ  زغم  دراو  ساوح  يهلیسو  هب  هریغ  تاسوملم و  اهیندینـش و  اهیندید و  ار  یـساکعنا  هتـشگ ، رارقرب  نیفرط  نایم  هطبار  دشاب ،
( دشابیم دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) دروآ دـهاوخ  دوجوب  ارنآ  طیارـش  تامدـقم و  ای  تخانش 

ایرج کی  اهنآ ، زا  نهذ  رثات  ای  نهذ  رد  اهنآ  ساکعنا  هکنانچ  یعیبط ، يربج  الماک  تسیاهدیدپ  زاب  شوگ  اب  ندینش  زاب و  مشچ  اب  ندید 
. دشابیم یعیبط  يربج  ن 

تایـصوصخ يریگعضوم و  رد  اهناسنا  فالتخا  تهجب  یئادـتبا  تخانـش  نیا  تیفیک  تیمک و  هک  تسا  یهیدـب  لصا  کی  مه  نیا  هتبلا 
ینهذ یسح و  یعیبط  ربج  نامه  تخانش  یلاع  لحارم  يارب  ینهذ  یسح و  یعیبط  ربج  - 2 دوب . دهاوخ  فلتخم  ینهذ ، طیارش  ساوح و 
هتفاـی میمعت  تفرعم  کـی  هکنیا  يارب  ـالثم  دراد . دوجو  زین  تخانـش  یلاـع  لـحارم  رد  دراد ، دوـجو  تخانـش  یئادـتبا  لـحارم  يارب  هک 

. تسا مزال  دراد ، يربج  ترورـض  یئادـتبا  تخانـش  لوصح  يارب  هک  هناگهس  رـصانع  نامه  زاب  دـیایب ، دوجوب  ناسنا  ای  ناهج  يهراـبرد 
نیناوق و اب  یئانـشآ  اههبرجت و  رظن  زا  ینهذ  طیارـش  هچره  هک  تسنیا  دراد ، نآ  یلاع  لـحارم  اـب  تخانـش  یئادـتبا  يهلحرم  هک  یتواـفت 
. دـشابیم رتهبناج  همه  رتیقطنم و  رتیلاع و  ددرگیم ، رارقرب  یجراخ  ناهج  نهذ و  نایم  هک  یطاـبترا  دـشاب ، هدوب  رتیلاـع  لاـقتنا  تعرس 

نآ هدننیب و  نهذ  نایم  هک  طابترا  نیا  رد  دـنیبیم ، ار  ابیز  لگ  يهخاش  کی  راب  نیلوا  يارب  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  یـصخش  لاثم  ناونعب 
، هدوب هخاش  نآ  یعومجم  لک  زا  یلامجا  ضحم و  ساکعنا  دـیآیم ، دوجوب  طاـبترا  نیا  زا  نهذ  رد  هک  یناـیرج  ددرگیم ، رارقرب  لـگ 

حورشم ا یساکعنا  هتفر  هتفر  دتفیم و  نایرجب  هدننیب  نهذ  رد  هخاش  نآ  یبیکرت  ياهیزجت و  تلاح  اجیردت 
رد دـیازفایمن . تخانـش  يارب  يزیچ  لگ ، نآ  يرارکت  تادـهاشم  سپـس  دـیآیم . رد  هظفاح  تایوتحم  زا  یکی  ناونعب  ضورفم  لـگ  ز 

رطع و اوه و  ریثاـت  ندـیئور و  رظن  زا  اـهنآ ، رب  مکاـح  نیناوـق  اـهلگ و  زا  یعاوـنا  يهراـبرد  یعوـنتم  تاـمولعم  زا  هدـننیب  رگا  هکیتروـص 
تخانش دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  . ) دشاب هدوب  رادروخرب  اهلگ ، ریاس  اب  عونتم  تابیکرت 

دناوتیمن زین  اناد  يهدننیب  نیا  لاح  رهب  یلو  دروآ . دهاوخ  دیدپ  وا  نهذ  رد  ار  هطوبرم  لئاسم  زا  یجاوما  ضورفم  لگ  ندـید  زا  لصاح 
اب هک  ینارکفتم  هک  تسا  اجنیا  زا  دـبای . قیفوت  ياهزات  تخانـش  هب  اهنآ )، نایم  طابترا  یجراخ ، ناهج  نهذ ، ساوح و   ) رـصنع هس  نودـب 

یجراخ ناهج  اب  یمئاد  طابترا  جراخ ، نهذ و  رد  مکاح  لوصا  نیناوق و  يرادقم  اب  یئانشآ  اب  ینیع و  ناهج  يازجا  زا  يرادقم  نتـسناد 
تقیقح نیا  نتفرگ  رظن  رد  اباصوصخم  دنهابتـشا . رد  تخـس  دنزرویم  تعانق  نیـشیپ  ياههتـسناد  نامهب  دننکیمن و  یقلت  يرورـض  ار 

خاش دسج  رد  دیامنیم  يرمتـسم  دسریم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردنا  ندـش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  هک : لیـصا 
نا تعرس  دیامنیم  عنص  يزیت  زا  تقلخ  يزارد  نیا  زارد  سب  دیامن  شتآ  رظن  رد  زاسب  ینابنجب  ار  شتآ 

ثحابم رد  طابترا  نیا  یگنوگچ  ترورض و  يهرابرد  تسیتعاس  ایند  دومرف  یفطصم  تسیتعجر  گرم و  هظحل  ره  ارت  سپ  عنـص  يزیگ 
ناسنا ره  هتبلا  تخانـش  يارب  یگدـنز  يهمادا  لـماع  - 3 تشاد . میهاوخ  يرتحورـشم  یـسررب  تخانـش  یلاـع  لوصحم  عاونا  هب  طوبرم 

یگدـنز درذـگیم ، ینورب  ینورد و  ورملق  ود  رد  هـک  هـچنآ  كرد  زا  يرادروـخربو  اهتخانــش  زا  یعاوـنا  نودـب  هـک  دـنادیم  یهاـگآ 
بلق تغارف  مامت  اب  هک  یناـسنا  راـنک  زا  هک  دـشاب  ناـیرجلامئاد  يراسهمـشچ  دـننام  یگدـنز  هک  تسین  ناـنچ  اریز  تسا ، ریذـپانناکما 

. دنک ناج  شون  دیامن و  رپ  راسهمشچ  نآ  زا  دناهداد ، رارق  وا  رایتخا  رد  هک  ار  یعصرم  ياهناویل  دهاوخب  تقو  ره  وا  درذگیم و  هتسشن ،

. دوشیم هیجوت  ریسفت و  لباق  ددرگیم و  جارختسا  تسا ، راک  يهدامآ  وا  زغم  رد  هک  شواک  لیاسو  اب  تعیبط  خالگنـس  زا  یمدآ  تایح 
يارب تایح  یقیقح  معط  ندیـشچ  هک  تسا  تهج  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) نیمهب

رد هک  ییارگ  چوپ  زا  یعون  تفگ : ناوتب  دیاش  دـشابیم . نکمم  ریغ  دـنراد ، یگدـنز  عقوت  ینالـضع ، يزغم و  شالت  نودـب  هک  یناسک 
هاـفر و نیمه  زا  درادیم ، لوغـشم  دوـخب  ار  نارایـشه  یهاـگهاگ  هـک  يزورما  عـماوج  رد  یگدـنز  ساـسایب  ياـهتیاضر  زا  يرـشق  ریز 
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يآیم رب  یبلط  شیاسآ 
یگدـنز هیجوت  نکر  نیرتیـساسا  لاحرهب  دـنزیرب !! ناشیولگ  رد  عصرم  ياهناویل  نآ  اب  ار  تایح  هکنیا  هب  دـهدیم  تتاع  ار  مدرم  هک  د 
تخانـش نیمه  اب  مینکیم و  کیکفت  رگیدـکی  زا  ار  ینیع  ناهج  رـضم  دـیفم و  لماوع  ام  هک  تسا  تخانـش  اب  طقف  اریز  تسا ، تخاـنش 

لماع نیا  تفگ : دیاب  مینکیم . رارقرب  طابترا  نآ  مظن  اب  یملع  نیناوق  تروص  رد  هدـش و  انـشآ  یتسه  ناهج  رد  يراج  مظن  اب  هک  تسا 
دح نیرخآ  رد  نآ  يهمادا  ترورـض  تایح و  مسیماـنید  هب  رظن  اـب  ینعی  دراد . یعیبط  ربج  تلاـح  مود  مکی و  لـماع  دـننام  مه  تخاـنش 

: تفگ ناوتیم  هک  تسا  رظن  نیا  اب  تسا . يربج  يهدیدپ  کی  تخانـش  لیـصحت  نآ ، هار  رـس  زا  محازم  لماوع  نتخاس  عفترم  نکمم و 
یگدنز يهمدا  لماع  زا  ریغ  لماع  نیا  تخانـش  لماع  یهاوخدوخ  - 4 دراد . میقتسم  يهطبار  تخانـش  تیفیک  تیمک و  اب  یگدنز  قطنم 

قیاقح تایعقاو و  اب  هک  تسا  یگدنز  دوخ  عناوم  طیارش و  هب  طوبرم  یگدنز  يهمادا  يارب  تخانـش  لیـصحت  اریز  تسا ، تخانـش  يارب 
اب يراک  هک  تسا  عونتم  هدرتسگ و  رایـسب  لـماع  یهاوخدوخ  هکیتروص  رد  دـندرگیم ، نیعم  صخـشم و  عاـمتجا ، طـیحم و  رد  يراـج 

، نیاربانب شزرم . دـحیب و  ياههتـساوخ  اب  تسا  وا  دوخ  دراد ، لماک  تیمـسر  هاوخدوخ  ناسنا  يارب  هک  هچنآ  درادـن ، قیاقح  تایعقاو و 
اب ناسنا  تسا  نکمم 

يهتکن لماع  نیا  حیـضوت  رد  دشابن . نآ  يهمادا  یگدنز و  نتم  هب  طوبرم  هجو  چیهب  هک  دـنک  يریگیپ  ار  ییاهتخانـش  یهاوخدوخ  لماع 
دیابن ام  هک  تسنیا  نآ  و  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) میوش رکذتم  دیاب  ار  یمهم  رایـسب 
يارب هاوخدوخ  ناسنا  هک  یتیوه  یگنوگچ  هب  رظن  اب  دوخ  نتـساوخ  اریز  میئامن ، یقلت  نیعم  عونکی  ار  تخانـش  يارب  یهاوخدوخ  لـماع 

ار نا  هدرک و  یقلت  یصخش  تقیقح  کی  ار  دوخ  تیوه  هک  یـسک  - 1 ددرگیم : میـسقت  ینوگانوگ  ماسقا  هب  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  دوخ 
هک یناسنا  نآ  - 2 دوشیم . سکعنم  وا  ياهتخانـش  تیفیک و  تیمک و  رد  یقلت  نیا  دـیدرت  نودـب  دـنادیم ، هلیـسو  ار  نارگید  فدـه و 
وا ياهتخانـش  عطق  روطب  دـنادیم ، كرتشم  هعماج  مدرم  دوخ و  نایم  ار  ررـض  عفن و  دـنادیم و  هعماج  هب  هتـسباو  یتقیقح  ار  دوخ  تیوه 
هک یسک  - 3 دنادیم . نآ  ماجنا  دـهعتم  ار  دوخ  هک  ددرگیم  یقلت  یناسنا  يهفیظو  کی  ناونعب  شرظن  رد  نآ  لیـصحت  رتبان و  رتیلک و 

يهلیـسوب فده  نآ  ندروآ  تسدب  يارب  هک  ییاهـشالت  رد  دیدرت  نودـب  دـهاوخیم ، رادـفده  تقیقح  کی  یگدـنز  نارود  رد  ار  دوخ 
لماع یئوجدوس  - 5 تشاد . دـهاوخ  یـساسا  شقن  تخانـش  نآ  تیفیک  تیمک و  نییعت  رد  هتـشاذگ و  رثا  داد ، دـهاوخ  ماـجنا  اـهتخانش 

ماع رگا  تخانش 
املـسم دـشاب ، هتـشادن  یفدـه  ذـیاذل ، زا  رتشیب  هچره  يرادربهرهب  نتـشیوخ و  مروت  زج  هک  میریگب  رظن  رد  دوخ  نآ  اـب  ار  یهاوخدوخ  ل 

عفن هنوگره  لـماش  هک  دـنکیم  یقلت  دوس  تسا ، نآ  يهنـشت  یعیبط  یهاوخدوخ  هک  ار  هچنآ  اریز  دوشیم ، مه  مجنپ  لـماع  نیا  لـماش 
هب مسینودـه )  ) یتسرپ تذـل  یئوجدوس و  هک  متـسیب  مهدزون و  نرب  زا  لماع  نیا  دـشابیم . اهنآ  لاثما  یبلط و  ترهـش  یماقم و  يدام و 

حرش  ) حیحص لومرف  نیا  یلب  تسا ، هدومن  هدافتسا  وس  لح  يارب  طقف  تخانش  لومرف  زا  هتخادنا و  تلاصا  زا  ار  تخانـش  دسریم ، جوا 
ایآ تسیچ ؟ لمع  زا  دوصقم  یلو  لـمع ، يارب  تخانـش  هک  تسا  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا 

يارب لمع  لومرف  نیا  دیدرت  نودب  هک  اهناسنا  لوقعم  تایح  يارب  لمع  ای  تسا  یبلط  تردق  یتسرپ و  تذـل  قلطم و  یئوجدوس  دوصقم 
تذـل یئوجدوس و  اب  لمع  ریـسفت  لمع و  يارب  تخانـش  تراسا  هک  میریذـپب  دـیاب  ام  دروآیم . دوخ  لاـبند  هب  مه  ار  رتیلاـع  ياـهتخانش 

ناوتیم قح  قطنم  رد  هک  هچنآ  دوشیم . هدـیمان  ناسنا  تراسا  هک  دروآ  دـهاوخ  دوخ  لابند  هب  ار  رگید  یتراسا  یبلط ، تردـق  یتسرپ و 
نیا رتیلاع  ياهتیلاعف  لمع و  يارب  رتیلاع  ياهتخانش  رتیلاع  ياهتخانش  يارب  تیلاعف  لمع و  لمع  يارب  تخانـش  تسا : رارقنیدب  دومن ، نایب 

ش
زا یکی  هک  ضحم  یئوـجدوس  هار  رد  تخانـش  دوـشیم . هدـیمان  لوـقعم  تاـیح  هک  تـسا  رتیلاـع  تاـیح  يارب  همدـقم  اـهلمع  اـهتخان و 

ربارب رد  ایآ  تخانـش  لماع  یتاذ  قایتشا  - 6 دروآیم . رد  هحلـسا  ياهرابنا  تروص  هب  ار  یعماوج  هراومه  تسا ، یهاوخدوخ  ياـهلولعم 
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نرق زا  نـیمز  برغم  رد  هـن ؟ اـی  دراد  دوـجو  تخانـش  يارب  یتاذ  قاـیتشا  ماـنب  رگید  یلماـع  تخانـش ، يارب  هتـشذگ  يهناـگجنپ  لـماوع 
قایتشا لماع  هدمآرد ، نایوجدوس  مادختـسا  هب  یئوجدوس  هار  رد  رتشیب  هچره  دـیلوت  تعنـص و  هار  رد  اهـشناد  هک  فرطنیا  هب  مهدـجیه 

زا ياهخاش  هک  هتشگ  یئوجدوس  نامه  یتفرعم  ياهشالت  يهدمع  لماع  هتشاذگ و  زیگنا  فسات  شهاک  هب  ور  تفرعم  تخانش و  هب  یتاذ 
دوخ هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  یقاـیتشا  مکی  عون  تفرگ : رظن  رد  تخانـش  يارب  قاـیتشا  عون  ود  ناـیمدآ  زغم  رد  ناوتیم  تسا . یهاوخدوخ 
عطق اب  ارنآ  ناوتیم  دومن و  ریبعت  ملع ، هب  لـهج  زا  رون و  هب  تملظ  زا  زیرگ  لـماع  هب  ارنآ  ناوتیم  هک  دـنکیم ، کـیرحت  تفرعم  ملع و 
قرـش طوقـس  زا  شیپ  لـماع  نیا  لاـحرهب  دـیمان و  ییارگ  نشور  تبثم  لـماع  کـی  تسا ، هتفهن  لـهج  تملظ و  رد  هک  یتشحو  زا  رظن 
بیرق تیرثکا  یئوجدوس ، یهاوخدوخ و  بادرگ  رد  برغ  و  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  )

تم ياهزغم  قافتا  هب 
یقلت تایح  فده  رد  روهطوغ  ار  دوخ  نآ ، يهدـنراد  هک  درکیم  هولج  یـسدقم  رایـسب  زایتما  کی  تخانـش  درکیم . لاغـشا  ار  نیرکف 

، دـشوپب مـشچ  یعیبـط  یناگدـنز  ياـیازم  ذـیاذل و  زا  دـیامن و  يرپـس  تخانـش  شیازفا  هار  رد  ار  شرمع  یماـمت  دوـب  رـضاح  درکیم و 
و دـیامن . هیجوت  ریـسفت و  رکفتم  يارب  یلامجا  یلک و  روطب  ار  ناـهج  ناـسنا و  تسناوتیم  هک  تفرعم  تخانـش و  زا  عون  نآ  اـصوصخم 

طاـبترا ضحم  تخانـش  يهراـبرد  هتـشذگ  رد  رـشب  يرگطارفا  هک  دـندقتعم  تفرعم  تشذگرـس  نارظنبحاـص  هـک  تـسا  تـهج  نـیمهب 
مه تسا و  هدومن  هناگیب  وا  زا  ار  تعیبط  مه  ییارگنورد  نیا  تسا . هدیناشک  دوخ  نورد  هب  ار  وا  هدرک و  عطق  تعیبط  زا  ار  وا  يهناملاع 
زا ار ، تخانش  تاذ  هب  قایتشا  تخانـش و  یتاذ و  قایتشا  نایم  دیاب  ام  هک  دسریم  رظنب  تسا . هدیناشوپ  وا  زا  ار  ندیدرگ  لمع و  تمظع 

تاذ هب  قایتشا  تسا ، هتشگ  ندیدرگ  لمع و  زا  تیمورحم  تعیبط و  زا  ناگتـشذگ  یگناگیب  بجوم  هک  هچنآ  میئامن . کیکفت  رگیدکی 
دوش و هریخ  غارچ  دوخ  هب  دنیشنب و  هک  یسک  دننام  و  دندوب . هداد  رارق  شتـسرپ  قشع و  دروم  ار  هدیدپ  نیا  دوخ  هک  تسا  هدوب  تخانش 
رد نتـشگ  هریخ  يارب  هن  دشابیم ، دوخ  زا  جراخ  یتایعقاو  هنداد  ناشن  يارب  غارچ  هکنآ  زا  لفاغ  دـیامن ، هدوسرف  هتـسخ و  ار  شناگدـید 

اما نآ . دوخ 
تایعقاو نداد  ناشن  يریگفده  اب  هکلب  دشابن . یئوجدوس  یهاوخدوخ و  لولعم  نآ ، هب  هقالع  هکنیا  زا  تسترابع  تخانش  هب  یتاذ  قایتشا 

مینک تقد  قالخا  یساسا  ینابم  رد  رگا  تخانش  لماع  قالخا  - 7 تسا . یمدآ  یتفرعم  دعب  ندش  زاب  تایعقاو  نآ  زا  یکی  هک  دشاب  هدوب 
میناوـتیم میئاـمن ، کـیکفت  نارگید ، يارب  دوـخ  نتـسارآ  زج  تسین  يزیچ  هـک  ناـعونمه  اـب  دروـخرب  رد  یمرن  یئورـشوخ و  زا  ارنآ  و 

دـلج 6 هب  طوبرم  لـباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش  ، ) تخانـش لـماوع  نیرتتفارـش  اـب  نیرتیـساسا و  زا  یکی  میئوگب :
شیپ یگدنز  يالعا  فده  هب  ور  هک  يریـسم  رد  یناسنا  تبثم  داعبا  يهمه  ندش  نافوکـش  زا  تسترابع  قالخا  تسا . قالخا  دـشابیم )
یقرـش رعاـش  کـی  هک  یتـقو  دراد . برغ  قرـش و  یمیمـص  ناسانـش  ناـسنا  زا  یناوارف  ناراداوـه  قـالخا  يارب  ریـسفت  نیا  تسا . هتفرگ 

رد ادـخ ، هکیماگنه  و   ) اهقالخا اـهماقا  موقت  یتح  هما  هظقی  هللادارا  اذا  اـهقالخا و  اـهعاضا  عیـضت  یتح  هما  هدـقر  هللا  دارا  اذا  و  دـیوگیم :
هاـبت ار  تما  نآ  قـالخا  دوش ، روهطوغ  یهاـبت  رد  اـت  دربب ، ورف  تلاـهج  تلفغ و  باوخ  رد  ار  یتـما  دـهاوخب  یتـما ، تاـفارحنا  يهجیتـن 

قالخا دوشن ، هناگیب  دوخ  زا  دتسیاب و  دوخ  ياپرب  ات  دنک ، رادیب  ار  یتما  دهاوخب  ادخ  هکیماگنه  سکعلاب ، و  دزاسیم .
.( دزاسیم افوکش  ار  تما  نآ 

دوصقم هکلب  تسین ، دوشیم ، هدـیمان  هدـنخ  هک  مدرم  هب  اـهبل  فاکـش  زااهنادـند  ندادـناشن  یئوخمرن و  يدروخرب و  شوـخ  شدوـصقم 
وپاـکت هب  تسا ، تخانـش  شیـساسا  نکر  هک  لوـقعم  تاـیح  لیـصحت  يارب  ار  وا  هک  تسا  تما  کـی  تبثم  داـعبا  ندـش  افوکـش  ناـمه 

هتـسب نان  هب  هکنآ  زا  شیب  یمدآ  یگدـنز  مینیبیم : مه  ینیمز  برغم  رکفتم  کی  زغم  رد  رتحورـشم  تالمج  اـب  ار  فیرعت  نیا  دزادـنیم .
دوبهب راک  هب  شرثا  شلمع و  دیاب  دشاب ، يژرنا  کی  يهلزنمب  دیاب  هفـسلف  تسین  یفاک  نداد  ناشن  ندید و  تسا . هتـسب  باجیا  هب  دـشاب ،
لدبم دراد ، لصاح  لقع  درم  تداعس  درم  زا  رگید  ترابعب  دروآ ، دوجو  هب  ار  لروا  كرام  دوش و  دراو  مدآ  رد  دیاب  طارقـس  دیآ . رـشب 
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. تسناروناج راک  ذذـلت  تسیرادـقمیب ! یبلطهاـج  زیچاـن و  فدـه  هچ  ذذـلت !؟ دـشاب . يوقم  ریـسکا  دـیاب  ملع  هدکـشناد . هب  ندـع  ندرک 
، نداد مه  هب  ریـسکا  نوچمه  ار  ادخ  تفرعم  ندرب ، راک  هب  نایمدآ  شطع  عفر  يارب  ار  رکف  تسا ، ندرک  رکف  یمدآ  ناج  یعقاو  يزوریپ 

شوغآ رد  تسد  ار  ملع  نادـجو و  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) سک همه  دوجو  رد 
. تسا قیاقح  یگتفکـش  کی  قالخا  یعقاو . يهفـسلف  يهفیظو  تسا  نینچ  نتخاس ، ناشراگتـسار  زیمآ  رارـسا  يههجاوم  نیا  اب  ندرک و 

یس
لباق كرد و  لباق  قاشنتـسا . لباق  یمدآ  حور  يارب  دـیاب  لآهدـیا  دـشاب ، یلمع  دـیاب  قلطم  لامک  دوشیم ، یهتنم  لـمع  هب  كولـس  ر و 

یگتفکـش کـی  قـالخا  هلمج  رد  تسا  نم  نوخ  نیا  تسا ، نم  تشوگ  نیا  دـیوگب : دراد  قح  هک  تسا  لآهدـیا  نیمه  دـشاب ، ندروخ 
زا یکی  ناوـنعب  هـن  دـنکیم . یفرعم  قیاـقح  یگتفکـش  اـب  ار  قـالخا  میقتـسم  روـطب  حیرـص و  هـلمج  نـیا  دـیئامرف ، تـقد  تـسا  قیاـقح 
هک تایعقاو  قیاقح و  یگتفکـش  هدومن  فیـصوت  زین  تخانـش  یناسنا  لماع  ار  قالخا  ملاع  مان  ناوتیم  تقیقح  رد  قالخا ، تـالوصحم 

یفرعم زین  یگدـنز  يهفـسلف  فدـه و  ناونعب  ار  تخانـش  دـناوتیم  تسا ، ناسنا  ناهج و  ورملق  ود  اب  ناـسنا  طاـبترا  لوصحم  نیرتیلاـع 
. میریذپب یفده  ياهلیـسو و  شزرا  ود  اب  ای  دعب  ود  اب  ار  تخانـش  میناوتیم  میدش ، رکذتم  قالخا  يهرابرد  هک  فیـصوت  نیا  اب  و  دـیامن .
و لماکت . هار  رد  اهنآ  زا  يرادروخرب  تایعقاو و  هب  لوصو  يارب  هدیدپ  نیا  ندوب  هلیسو  زا  تسا  ترابع  تخانـش  ياهلیـسو  شزرا  دعب و 

یتخانش ره  اریز  تسا ، یتسه  ناهج  رد  وا  تیدوجوم  شرتسگ  لماع  هک  تسا  یمدآ  تفرعم  ندش  افوکش  تخانـش  یفده  شزرا  دعب و 
قشع کیرحت  اب  تخانش  - 8 تسا . رتناج  اب  رتهاگآ ، وا  هک  ره  انالوم : لوقب  دـیازفیم . یمدآ  ناج  تیدوجوم  هب  یئزج  هک  تسنیا  دـننام 

: دیوگیم انالوم 
ياهرطق ام  مزلق و  وا  ياهعقر  ام  لـک  رما  قشع  اهلامجا 241  اهلیصفت  نخس  دش  تروص  لها  رب  اهلیصفت  اهلامجا  نخـس  دش  ینعم  لها  رب 

داب رو  يدونـش  هک  یتفگ  هک  زغن  نخـس  نیدـنچ  يدوبن  قشع  مغ  يدوبن و  قشع  رگ  يولوم  اهلالدتـسا  هدرک  اـم  هدروآ و  لـیلد  دـص  وا 
رد سکعنم  دومن  زج  يزیچ  دوشیم ، هدید  هکنانچ  اهتخانـش  تیوه  يدومن  هک  قشاع  هب  قوشعم  يهراسخر  يدوبر  فلز  رـس  هک  يدوب 

عوضوم هک ، ياهثداح  اـی  ناـسنا  ـالثم  يزوتهنیک  يهزیگنا  هب  دنتـسم  تخانـش  رد  هکیتروص  رد  درادـن ، دوجو  ضورفم  عوضوم  زا  نهذ 
يهزیگنا هب  دنتسم  تخانـش  رد  سکعلاب  و  دوشیم . يزیمآگنر  رـش  ریخ و  یتشز و  يدب و  تانیقلت  يهیحان  زا  تسا ، نهذ  رد  سکعنم 

گنج يههبج  کی  رد  یهورگ  تسکـش  دومن  دـننام  و  ددرگیم . يزیمآگنر  ریخ  یئابیز و  یبوخ و  تاـنیقلت  هیحاـن  زا  قشع  تبحم و 
يارب زج  هک  قشع  کیرحت  اـب  تخانـش  راوگاـن . تشز و  رایـسب  هدروخ  تسکـش  هورگ  يارب  دـیامنیم و  اـبیز  دـنزوریپ ، هورگ  يارب  هک 

الاـب یتسرپ  توهـش  رازنجل  زا  قشع  هک  یتقو  دراد . زیگناتفگـش  تسب  یتیوه  تسین ، كرد  لـباق  نارگید  يارب  هدـیدپ  نیا  ناگدـنراد 
هکنیا میاهتفگن ، فازگ  ینخـس  دزاسیم ، نوگرگد  یتسه  ناهجب  ار  قشاع  هاگن  میئوگب : رگا  دـنکیم ، ادـیپ  یقیقح  قشع  تیوه  هتفر و 

کی رد 
ناهج يزیمآگنر  هب  رظن  اب  هک  تسا  یتیعقاو  راگزور  يهرهچ  وتب  ددنخب  راک  وت  یئامن  یئورهدنخ  اب  وچ  دـیوگیم : هداس  یـسراف  تیب 

ياهتباث تایعقاو و  یعیبط و  ياههدـیدپ  ازجا و  يهمه  الاو  قشع  تالاح  رد  تسا . هدـش  هتفگ  ینورد ، ناهج  ياهتیلاعف  يهلیـسوب  ینورب 
رد یقرب  يهکنپ  ندومن  هرئاد  دـننام  یئاـبیز  یبوخ و  نیا  دـیامنیم . نیقلت  ار  تسا  اـبیز  تسا ، بوخ  یمدآ ، نهذ  هب  یعیبـط ، دومن  قوف 

دـلج 6 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) ددرگیم رادومن  ینیع  ناهج  رد  یمدآ  نهذ  زا  عیرـس  تکرح  لاح 
یتح يرش ، هن  تشز و  هن  دنیبیم و  دب  هن  هک  تسا  زیگناتفگش  صتخم  نیا  ياراد  امئاد  قشع  هب  دنتـسم  ياهتخانـش  نیاربانب ، دشابیم )

ازجا و يهرابرد  هک  ییاهارچ  نوچ و  دـنکیم . تفاـیرد  هتـسیاش  هتـسیاب و  ددرگیم ، قشع  عوضوم  نوماریپ  هک  ياهریاد  رد  ار  زیچ  همه 
رظن رد  اریز  دـنیامنیم ، هولج  چوپ  ینعمیب و  دـنوشیم ، رتکیدزن  قشع  عوضوم  هب  هک  هزادـنا  ره  دـندرکیم ، حرطم  یتسه  ناهج  طباور 

کیرحت اب  یگزیگنا و  هب  هک  یئاهتخانـش  اهلالدتـسا  هدرک  ام  هدروآ و  لیلد  دص  وا  ياهرطق  امو  مزلق  وا  ياهعقر ، ام  لک  رما  قشع  قشاع :
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اهتیفیک و ر اهتیمک و  يهبساحم  یلومعم و  یقطنم  ياهلالدتسا  هب  دنیآیم ، دیدپ  نهذ  رد  قشع 
مه دیوم  ياهلالدتـسا  هب  یتح  قشع ، مکیرحت  اب  تخانـش  عقوم  رد  یمدآ  دنرگنیم ، محازم  رظن  اب  ینیع ، ناهج  رد  هیراج  يایاضق  طباو 
هب قلطم  يزاینیب  اب  ریقحت و  يهدـید  اب  قرب  پمال  کی  یئانـشور  هب  باتفآ  یئانـشور  لباقم  رد  هکنانچ  درگنیم ، زیچان  کبـس و  رظن  اب 

دنتسم هدش  هیجوت  تایح  یگزیگنا  هب  تخانش  قشع ، هب  دنتسم  تخانـش  زا  دوصقم  هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  درگنیم . نآ 
تسپ نآ ، زا  رظن  عطق  اب  ای  نآ ، ندروآ  تسدب  نودب  ار  دوخ  تایح  هک  درگن  یتایح  تیمها  نآ  اب  عوضوم  کیب  هک  یـسکره  دشابیم .

یـصخش نینچ  هک  ار  ییاهتخانـش  اذـل  تسا ، رادروخرب  قشع  كالم  زا  وا  تایح  اـی  تسا ، قشاـع  یـصخش  نینچ  دـیامن ، یقلت  زیچاـن  و 
يهرابرد هچره  هک  تسا  تهج  نیمهب  درک . دـهاوخ  يزیمآگـنر  شقـشع  عوضوم  ریـسم  رد  هدـش  هیجوت  تاـیح  اـب  دروآیم ، تسدـب 

لباقم فرط  ندرک  تکاس  يارب  دروایب ، اهنآ  یفن  ای  تابثا  رد  یلیالد  دهاوخب  و  دونشب ، ای  دیوگب  نآ ، هب  طوبرم  لئاسم  قشع و  عوضوم 
نـشور ار  دوخ  مه  هک  تسا  باتفآ  لیـصا  ییانـشور  دـننام  قشع  یئانـشور  اریز  دوش . لـئاق  یتیمها  اـعقاو  لـیالد  نآ  هب  هکنیا  هن  تسا ،

رارق نآ  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) عاعـش ریـسم  رد  هک  ار  ماسجا  یمامت  مه  دزاسیم و 
. دناهتفرگ

ریـسم رد  ارچ  نوچ و  زورب  زا  دـنتفیم . هارب  قشع  کیرحت  اـب  هک  اههدـیقع  اـهبتکم و  زا  یـضعب  ناگدـننک  تاـیح  هک  تسا  تهج  نیمهب 
زا یخرب  تسا !! مورحم  ریگارف  یئانـشور  نآ  زا  نانآ  دننام  ارچ  هدننک  لاوئـس  نهذ  هکنیا  زا  دننکیم  بجعت  دنوشیم و  گنتلد  ناشهار 

نامگ کی  نیا  دشاب . دیفم  تخانـش  يارب  دناوتیمن  تسا و  تاساسحا  دنت  رایـسب  ياههدیدپ  زا  یکی  قشع  هک  دناهدرک  نامگ  نارکفتم 
زا یشان  يرگیزاب  دهدیم ، ماجنا  تخانش  هب  قشع  هک  یتمدخ  دوشیم . یشان  یقیقح  قشع  يانعمب  هجوت  مدع  زا  تسا و  یحطس  الماک 

عفترم ار  يرظن  لقع  ياهیئوجدوس  تاسوسحم و  اب  ساوح  ياتـسیا  طاـبترا  رظاـن و  يریگعضوم  زا  یـشان  ياهتیدودـحم  یهاوخدوخ و 
هک تسا  بلطم  ناـمه  نیا  دزاـسیم . انـشآ  یمدآ  نهذ  اـب  تسین  ریذـپناکما  يداـع  تـالاح  رد  هـک  ار  يرگید  ياهتخانـش  دزاـسیم و 

ندـش بذـج  قوفام  هک  ار  یقیقح  قشع  يانعم  میناوتب  ام  رگا  اهبورف  رپ  قشع  ردـنا  یبای  اهلوقعم  اهلوقعم ، نیا  زا  ریغ  دـیوگیم : يولوم 
. درک میهاوخ  تقفاوم  دـصرددص  تسا ، هدرک  حرطم  يولوم  هک  ياهلئـسم  اب  مینک ، كرد  تسا  دوشیم ، هدـید  هکنانچنآ  یئابیز  کـیب 

قـشع عوضوم  يهراـبرد  یـضایر  شرگن  دروآیم ، دوجوب  قشع  عوضوم  يهراـبرد  ار  اهـشرگن  زا  یعاونا  نآ ، یقیقح  ياـنعم  رد  قـشع 
تیمها رادقم  نامه 

یقیقح قشع  هک  تسنانچ  هن  رگم  یبیکرت . شرگن  هک  دنکیم ، ادیپ  موزل  هزادنا  نامه  یلیلحت  شرگن  و  یئابیز . یعیبط و  شرگن  هک  دراد 
يهیـضق هک  یناور  تلاح  نآ  زا  تسترابع  داـقتعا  تخانـش  لـماع  داـقتعا ، - 9 دـنکیم . راداو  تیلاـعف  هب  ار  قشاـع  كرد  داـعبا  يهمه 

هیجوـت يارب  لـماع  کـی  ناوـنعب  یمدآ  نارود  رد  هتــشذگ و  دـشاب  نـینچ  دـیاب  تـسا و  نـینچ  تـیعقاو  يهـلحرم  ود  زا  هدـش  هتفریذـپ 
نیا دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) هک تسا  یهیدب  تسا . هدش  محتـسم  طوبرم  ياهدادیور 

يرشب تعیبط  رد  اقب  رد  عزانت  نایرج  هب  هک  یسک  دریگیم . هدهعب  یـساسا  شقن  نآ  تیفیک  تیمک و  تخانـش و  ریـسم  نییعت  رد  لماع 
يزایتما ره  درادب و  مدقم  زیچ  همه  رب  ارنآ  عاونا  تردق و  تخانـش  هک  درک  دهاوخ  راداو  ار  وا  داقتعا  نیا  هک  تسا  ملـسم  تسا ، دـقتعم 

هک یـسک  و  دیامن . یقلت  دوشیم ، مادختـسا  اقب  رد  عزانت  نادیم  رد  هک  یتردق  زا  یعون  ارنآ  دروآیم ، تسدـب  هعماج  کی  ای  درفکی  هک 
ناونع هب  ار  اهنآ  دزادرپب ، نوئـش  نآ  رد  تباث  نیناوق  لوصا و  ندرک  ادیپ  هب  رگا  تسا . يرـشب  یگدنز  نوئـش  رد  یمئاد  لوحت  هب  دقتعم 

نتم رد  ار  تباث  نیناوق  لوصا و  تشگ  دـهاوخ  روبجم  دریذـپن ، ار  روبزم  لوحت  یـسک  رگا  هکنانچ  درک ، دـهاوخ  یقلت  یئانبریز  لـماوع 
وخ

هتفریذپ يایاضق  يهرابرد  داقتعا  عون  ود  یلک  روطب  تخانـش  ندروآ  دوجوب  رد  ایوپ  داقتعا  اتـسیا و  داقتعا  - 10 دنک . وجتسج  یگدنز  د 
ناور رد  هدش  هتفریذپ  یلک  يهیـضق  کی  ندرک  بوسر  زا  تسترابع  داقتعا  عون  نیا  زا  دوصقم  اتـسیا  داقتعا  مکی  عون  دراد : دوجو  هدش 
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یئاتسیا تیصاخ  تهجب  یلو  دنزیم ، هیـضق  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  رد  تاکیرحت  هب  تسد  دراد ، هک  يدوکر  بوسر و  نیع  رد  هک  ناسنا 
يهرابرد رکفتم  کی  رگا  لاـثم : ناونعب  دزاـسیم . صخـشم  دودـحم و  ار  هطوبرم  لـئاسم  تخانـش  دوخ  هب  صوصخم  نیعت  اـب  دراد ، هک 

هک ار  یناسنا  لئاسم  زا  ياهلئسم  ره  يرکفتم  نینچ  تسا ، هاوخدوخ  دیلپ و  رش و  اتعیبط  ناسنا  هک  دوش  دقتعم  هیضق  نیا  هب  ناسنا  تعیبط 
تعیبط يهرابرد  روبزم  داقتعا  ریثات  تحت  يو  ياهتخانـش  هجیتن  رد  درک ، دهاوخ  هیجوت  ریـسفت و  هدـیقع  نامه  اب  دریگب ، رارق  شهار  رس 

هیبشت ياهناخدور  هب  نوئـش  ناسنا و  يهرابرد  ار  رکفتم  نیا  تخانـش  زا  کیره  رگا  رتهداس  ترابعب  تشاد ، دهاوخ  ینیبدـب  گنر  ناسنا 
یناور و حوطـس  رد  نایرج  زا  سپ  ددرگیم و  نیمات  دوشیم  دـعاصتم  هدـیقع  نآ  يایرد  زا  هک  یئاهراخب  زا  اـههناخدور  نیا  بآ  مینک 

ایرد يوس  هب  یعامتجا  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) طباور رد  تیلاعف 
ار یمدآ  ناور  رد  هدش  هتفریذپ  یلک  يایاضق  زا  تسترابع  هدیقع  عون  نیا  ایوپ  يهدیقع  مود  عون  تشگ . دهاوخ  ریزارس  هدیقع  نامه  ي 

لیـصحت هب  ناسنا  نورد  رد  كرحم  لماع  کی  لکـش  رد  هراومه  دزاـسیمن و  دودـحم  یـصاخ  ياـیاضق  تاـعوضوم و  يهرـصاحم  رد 
ناهج و تخانـش  يارب  ناسنا  ياهیریگعضوم  عاونا  هک  هیلک  هیـضق  نیا  هب  داقتعا  دننام  دـیامنیم . کیرحت  تیعقاو ، رادـم  رب  یئاهتخانش 

سامت يهدـنورپ  دزاسیمن و  دودـحم  ار  اهتخانـش  تیفیک  تیمک و  زگره  تسا و  هدـنیاز  ایوپ و  داـقتعا  نیا  تسا . دودـحمان  شعونمه ،
نکمم دنروآیم . دوجوب  ار  زاب  متـسیس  اب  ییاهتخانـش  دندرگیم . حرطم  ایوپ  يهدیقع  نینچ  اب  هک  یلئاسم  ددنبیمن . اهتیعقاو  اب  ار  ناسنا 

دص ترارح و  بآ و  يانعم  هب  رظن  اب  دشوجیم  ترارح  زا  هجرد  دص  رد  بآ  هک  میتخانـش  ار  هلئـسم  نیا  ام  هک  یتقو  دوش : هتفگ  تسا 
؟ دهدیم انعم  هچ  هلئسم  نیا  تخانـش  متـسیس  ندنام  زاب  نیاربانب ، دوشیم ، هتـسب  روبزم  يهلئـسم  يهدنورپ  تسا ، يدادرارق  هک  ياهجرد 

يهلئـسم چیه  تسا و  هدش  هطاحا  يرظن  يایاضق  زا  يرادـقم  اب  هکنیا  رگم  درادـن  دوجو  یهیدـب  يهلئـسم  چـیه  - 11 هک . تسنیا  خـساپ 
تایعقاو اب  ناسنا  سامت  قرط  ندوب  زاب  هب  رظن  اب  دراد  دوجو  ینشور  يایاضق  نآ  نوماریپ  رد  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  يرظن 

زج زا  لک  مینکیم  ضرف  میروآیم : ار  یلاثم  لصا  ود  زا  کیره  يارب  تسا ، شریذـپ  لباق  الماک  قوف  لصا  ود  ینورب  ینورد و  ناـهج 
هب رظن  نودب  نآ و  يهدنهد  لیکشت  ازجا  هب  هجوت  نودب  میقتسم و  روطب  هک  یتقو  ار  هیضق  نیا  تسا ، یهیدب  يهیـضق  کی  تسا  رتگرزب 

ءزج و لک و  يانعم  میهاوخب  هکیماگنه  یلو  تسا . نشور  الماک  مینکیم ، حرطم  دنک ، رارقرب  طابترا  هیـضق  نآ  اب  دـناوتیم  هک  یلئاسم 
ینالوط تمسق  نیا  حرش   ) لئاسم اب  میهدب ، رارق  تقد  دروم  دنشابیم ، روبزم  يهیضق  يهدنهد  لیکشت  میهافم  هک  ار  یکچوک  یگرزب و 

قیبطت مه  یتسه  ناهج  لک  رب  لصا  نیا  ایآ  هلمجنآ : زا  تشگ . میهاوخ  يورایور  يرظن  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ،
هک دادعا  هلـسلس  دننام  ددرگیم ؟ قیبطت  تسا ، تیاهنیب  مه  شئازجا  هک  تهجنادب  تسا  تیاهنیب  هک  ياهعومجم  نآ  رب  ایآ  دوشیم ؟

متـسیس ياراد  تعیبط  ملاع  رد  هک  ییاههعومجم  رد  هیـضق  نیا  ایآ  تیاهنیب . جاوزا  تیاهنیب و  دارفا  زا  تسا  بکرم  تسا و  تیاـهنیب 
دودحم مسج  کی  میسقت  نایرج  رد  ایآ  تسا ؟ شریذپ  لباق  دنراد ، یبسن  لکشت  زاب  متسیس  اب  ياهعومجم  اهنآ  ازجا  زا  کی  ره  دنزاب و 

يآیمن مزال  دشاب ، هتشاد  همادا  تیاهنیب  ات  دناوتیم  دوشیمن و  فقوتم  زگره  میسقت  نیا  هکنیا  ضرف  رب  شیازجا  هب 
اب سپ  میـشاب ، هتـشاد  تیاهنیب  ياههطقن  هحفـص  کی  رد  هطقن  ود  ناـیم  میناوتیم  اـم  هکنیا  حیـضوتب  دـشاب ؟ رتگرزب  لـک  زا  ازجا  هک  د 

تسا وحن  نیدب  لکشم  نیا  لح  هتبلا  دشابیم ! تیاهنیب  نآ  يهدنهد  لیکشت  يازجا  تسا ، دودحم  حطس  لک  ای  مسج  لک  هکنیا  ضرف 
لاثم دنـشاب . هتـشاد  یکیزیف  تینیع  طاقن  نآ  هکنیا  هن  تسا ، زغم  يدـیرجت  یـضایر  تیلاعف  لوصحم  هطقن ، ود  ناـیم  ضورفم  طاـقن  هک 
دوجو رایتخا  مانب  ياهدیدپ  ناسنا  رد  ایآ  دراد : دوجو  نشور  يایاضق  يرادقم  يرظن  يهلئـسم  ره  نوماریپ  دـیوگیم : هک  مود  لصا  يارب 
مومع كرد  ظاحل  هب  هنرگو  میدومن ، حرطم  يرظن  يهیـضق  کـی  ناونعب  لولعم ، تلع و  ربج  تیمومع  رظن  اـب  ار  هلئـسم  نیا  هتبلا  دراد ؟

نیا يولوم  دوریم  مع  يالودج  کی  رد  ود  ره  دوب  سح  ياج  هب  ینادجو  كرد  درک . یقلت  ناوتیم  یهیدب  يهلئـسم  کی  اهنآ  دـجو 
نوماریپ رد  یناوارف  یهیدب  يایاضق  دشاب ، هدوب  يرظن  هک  مه  هزادنا  ره  دراد ، دوجو  رایتخا  مانب  ياهدیدپ  یمدآ  نورد  رد  ایآ  هک  هیـضق 

هدوبن و وا  حالـصب  طیارـش  لاوحا و  يهمه  رد  اهنآ  عابـشا  هک  تسا  یئاههتـساوخ  لایما و  ياراد  یمدآ  - 1 هلمجنآ : زا  دراد ، دوـجو  نآ 
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ابیم دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) الماک هیضق  نیا  دوش . مامت  وا  ررض  هب  تسا  نکمم 
. تسا یهیدب  دش )

رتشیب یمدآ  تیـصخش  تردق  هزادنا  ره  - 3 دـیامن . يراددوخ  لاـیما  نآ  شـشوج  عقوم  رد  تسا  روبجم  یمدآ  ررـض  زا  زیرگ  يارب  - 2
ناهج دـنیاشوخ  لماوع  تاکیرحت  - 4 تسا . رتدـنمزوریپ  رتقفوم و  لاـیما  ناـفوط  ياـپ  داـب  رد  نتفرگ  رارق  زا  يراددوخ  رد  دـشاب ، هدوب 

تیـصخش یگلاس  هس  ود و  رد  هک  یکـسورع  دنکیم . ادیپ  رییغت  تامولعم ، شیازفا  تایبرجت و  نتخودنا  رمع و  نایلاس  تشذگ  اب  ینیع 
تیعقاو کسورع  هکنیااب  دنکیمن ، داجیا  وا  تیصخش  رد  يریثات  نیرتمک  یناوج  نارود  رد  دهدیم ، رارق  ریثات  تحت  تخس  ار  كدوک 

نیا سپ  تسا . هدرک  ادیپ  دـشر  هدومن و  رییغت  تفرگیم  رارق  کسورع  نآ  ریثات  تحت  یکدوک  نارود  رد  هک  یتیـصخش  نآ  یلو  دراد ،
یتیصخش یگنوگچ  اب  میقتسم  يهطبار  ینیع  ناهج  ياههدیدپ  تاکیرحت  یگزیگنا و  تیفیک  تیمک و  هک  تسا  یهیدب  الماک  مه  هیضق 

ياهیهار ود  رـس  رد  هک  ییاهناسنا  نورد  رد  هک  تسا  یعقاو  يهدیدپ  کی  ینامیـشپ  - 5 دنکیم . رارقرب  طابترا  اههدـیدپ  نآ  اب  هک  دراد 
تروـص رد  دـنریگیم ، شیپ  ار  ودـنآ  زا  یکی  هار ، ود  یگنوـگچ  صیخـشت  يارب  شـالت  رکف و  نودـب  دـنریگیم و  رارق  رـضم  دـیفم و 

تابثا ار  رایتخا  قوف  هناگراهچ  يایاضق  عومجم  يهظحالم  اب  ینامیـشپ  نیا  ایآ  دـندرگیم ، نامیـشپ  هدـش  باـختنا  هار  ندوب  شخبناـیز 
یمن

نیرتشخب كرحت  نیرتشخب و  شمارآ  دـننکیم ، زورب  ناـمیا  لـماع  یگزیگنا  هب  هـک  ییاهتخانـش  تخانـش  لـماع  ناـمیا ، - 12 دنک ؟
حیـضوت و رد  هک  یحورـشم  ثحابم  هب  ار  نآ  لیـصفت  میناراذـگیم و  لامجا  هب  ثحبم  نیا  رد  ار  نامیا  فیرعت  ام  دنـشابیم - اـهتخانش 

لباقم هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) مینکیم لوکوم  دروآ ، میهاوخ  نامیا  يهرابرد  هغالبلاجهن  يهدنیآ  ياههبطخ  ریـسفت 
ناونعب نآ  نداد  رارق  تقیقح و  کی  شریذـپ  زا  تسترابع  نامیا  تفگ : ناوتیم  نامیا  یلاـمجا  فیرعت  رد  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم 

لاح و نامز  رد  تیصخش  عضو  يهدننک  نشور  نامیا  نآ . حوطس  يهمه  يهدننک  هیجوت  ریسفت و  تیصخش و  لاعف  رـصنع  نیرتیـساسا 
کیرات يایاوز  يهمهب  هک  تقیقح  کیب  نامیا  تخاس . دـهاوخ  لوصو  لـباق  ار  تیـصخش  بولطم  لآهدـیا  هک  ياهدـنیآ  تسا ، هدـنیآ 
اهوگلا اب  ار  یمدآ  تایح  دهدیم . تاجن  یگناگدنچ  ندش و  یشالتم  زا  ار  تیصخش  دباتیم ، بورغیب  دیـشروخ  دننام  یمدآ  یگدنز 

معط ددرگیم ، رداص  ناسنا  زا  بولطم  لآهدـیا  هب  لوصو  هار  رد  هک  ار  یلمع  ره  ناـمیا  دـشخبیم . ماجـسنا  مظن و  رادـیاپ  ياـهرایعم  و 
نآ دریگیم ، رارق  رظن  فالتخا  دـیدرت و  دروم  هک  هچنآ  تسین . دـیدرت  لباق  يرکفتم  چـیه  يارب  نامیا  تاصتخم  نیا  دـشخبیم . تایح 

هک تسا  بولطم  فده 
ندمآ دوجوب  ثعاب  هک  بولطم  فده  هک  میریذپب  ار  تقیقح  نیا  ام  رگا  ددرگیم . یمدآ  نورد  رد  نآ  ماکحتـسا  نامیا و  زورب  بجوم 

رتتمظع اب  رتالاب و  یمدآ  يهدـنرذگ  ياهتیعقوم  تیبولطم  تیبوبحم و  زا  یتسیاب  اعطق  اـمتح و  ددرگیم ، یناـسنا  تیـصخش  رد  ناـمیا 
ار یمدآ  تیاهنیب  یئوجلامک  نسح  یتسیاب  تسا ، نامیا  يهدنروآ  دوجوب  لماع  هک  بولطم  فدـه  هک  میریذـپب  رگا  زین  دـشاب و  هدوب 

هدوب ریغتم  تعیبط  دنیاشوخ  يایازم  قوفام  یتسیاب  متح  روطب  نامیا  عوضوم  هک  تفریذپ  میهاوخ  ار  هجیتن  نیا  دیامن ، عابشا  العا  دح  رد 
ام هک  یئانعم  هب  ار  نامیا  لاـح  رهب  تسا . ناوتاـن  لاـمک  يهنـشت  ياـهناسنا  يارب  قلطم  بولطم و  فدـه  کـی  ندرک  مهارف  زا  هک  دـشاب 

دوجوب زا  اـهنت  هن  ضحم  یـساکعنا  ياهتخانـش  اریز  مینادـب ، دنتـسم  ینیع  ناـهج  زا  ضحم  یـساکعنا  ياهتخانـش  هب  میناوـتیمن  میتـفگ ،
نآ زا  دـنترابع  نیناوق  اریز  دـنزجاع ، زین  یملع  نیناوق  مانب  یلک  ياـیاضق  ندروآ  دوجوب  زا  یتح  هکلب  دـنناوتان ، ناـمیا  هدـیقع و  ندروآ 
نیا زگره  تعیبط  ملاع  رد  ام  هتخاس و  ام  نهذ  هاـگراک  رد  تعیبط ، رد  اهدادـیور  هباـشم  ناـیرج  رارکت  يهدـهاشم  زا  هک  یلک  ياـیاضق 

وب تلع  نودب  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) لولعم دیوگیم : هک  ار  یلک  يهیضق 
لماـع هکناـنچ  سپ  سب . نیعم و  یئاهدادـیور  رـس  تشپ  رد  ییاهدادـیور  زا  تستراـبع  مینیبیم  هک  ار  هچنآ  میاهدـیدن ، دـیآیمن  دوج 

زا هک  نامیا  نینچمه  تسا ، اههتفای  ساکعنا  نآ  يهرابرد  نهذ  صاخ  تیلاعف  نهذ و  رد  تیعقاو  ساکعنا  یلک  نیناوق  يهدنروآ  دوجوب 
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، دیامنیم هیجوت  ریـسفت و  ار  یگدنز  نوئـش  مامت  دیآیم و  رد  لاعف  رـصنع  ناونعب  تیـصخش  رد  دوشیم و  عورـش  ینیع  ناهج  اب  سامت 
نتفرگ رارق  هب  نامیا  هک  تسنیا  اعدم  نیا  لیالد  نیرتهب  زا  یکی  دشاب . هدوب  ینیع  ملاع  زا  یساکعنا  ياهتخانـش  يهدش  هتخاس  دناوتیمن 

يزغم و ياهتیلاعف  زا  یعاونا  هب  دزاونیم ، ار  یلک  گنهآ  کی  شیاهینوگرگد  تـالوحت و  اـب  هک  یتسه  هاگتـسد  زا  یئزج  ناونعب  یمدآ 
ناـهج جوم  رپ  سوناـیقا  نیا  رد  - 1 هلمجنآ : زا  دنـشابیمن . یـسح  يهدـهاشم  لباق  ینیع  ناـهج  رد  هجو  چـیهب  هک  تسا  دـنمزاین  یناور 

تاصتخم اب  يدوجوم  هک  نم  - 2 دنـشابیم . یملع  نیناوق  عازتنا  بجوم  هک  تسا  ررقم  یئاهتباث  منکیم ، یگدـنز  نآ  رد  نم  هک  یتسه 
نم زا  دوخ  يربج  لماوع  اب  مایعیبط  تایح  هک  ار  هچنآ  زج  رگید  يراک  یتسیاـب  هک  ار  هیـضق  نیا  منکیم ، یگدـنز  اـیند  نیا  رد  یعیبط 

دوخ يارب  ار  ناهج  نیا  ماجنا  زاغآ و  رگا  - 3 مباییم . رد  بان  یعیبط  روعش  کی  اب  ار  نیا  مهدب ، ماجنا  دروآیم ، دوجوب 
. تشگ دهاوخن  یلک  مهف  كرد و  لباق  نم  ياههتـساوخ  اهرادرک و  اههشیدـنا و  اهراتفگ و  زا  کی  چـیه  منکن ، یقلت  مهف  كرد و  لباق 
اب هتفرگ و  هرخـسمب  ار  دوخ  راتفگ  نیا  اـب  تسا  هداـتفا  باـتک  هنهک  نیا  رخآ  لوا و  میربخیب  ناـهج  ماـجنا  زاـغآ و  اـم ز  میوگب : رگا  - 4

یلو مراذـگب ، مهیور  ار  منامـشچ  ياهکلپ  یئالال  نیا  اـب  تسا  نکمم  مربیم و  ورف  ناـشیرپ  باوخ  رد  ار  دوخ  یفـسلف  تروصب  یئـالال 
ام هک  ناهج  نیا  طسو  هکنیا  هب  رظن  اب  دراد ، دوجو  یماـجنا  زاـغآ و  ناـهج  نیا  يارب  هکنیا  روصت  اریز  تفر ، مهاوخن  ورف  یعقاو  باوخب 

الماک تسا ، ریـسفت  لباق  لوقعم و  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  ، ) مینکیم تکرح  نآ  رد 
مینیبب دیاب  درادن ، دوجو  یماجنا  زاغآ و  ناهج  نیا  يارب  رگا  و  دشاب . ریـسفت  لباق  لوقعم و  دیاب  مه  نآ  ماجنا  زاغآ و  سپ  تسا ، یقطنم 

الوا درادـن . یماجنا  زاغآ و  ناـهج  نیا  میوگیم - : هناـعطاق  لـیلد و  يور  زا  نم  هک  تسنیا  دوصقم  رگا  تسیچ ؟ درادـن  نیا  زا  دوصقم 
نیا ایآ  ایناث - دـناهدرکن . ادـیپ  ار  هناعطاق  لیلد  نآ  دناهتـشگ  هچره  گرزب  ياهزغم  اهنویلیم  هک  تسا  اجک  هناعطاق  لـیلد  نیا  مینیبب  دـیاب 

زیچ هب  دنیبیم ، هک  هچنآ  ياروام  هب  ششوک  دادتما و  نایاپ  تفایرد  زا  زغم  یناوتان  هب  زج  لیلد 
تیلاعف نینچمه  دـنک ، عطق  دـناوتیمن  هدـنیآ  هتـشذگ و  رد  ار  ناـمز  شـشک  هکناـنچ  یمدآ  زغم  هک  ینعم  نیاـب  تسا ؟ دنتـسم  رگید  ي 

ام يارب  ینیع  تیعقاو  زا  یعالطا  چیه  هک  تسا  ینهذ  تیلاعف  یعون  نیا  دـهدب ، نایاپ  يدحرـس  کی  رد  ار  ینیع  ناهج  یکیزیف  شـشک 
دوصقم رگا  و  دزاسیم . لدـبم  تیاهنیب  هب  ار  هلـصاف  دودـحم ، يهلـصاف  رد  هطقن  ود  نایم  یـضایر  يزاس  تیاهنیب  اـب  هکناـنچ  دـهدیمن ،

قطنم دض  یئاعدا  نینچ  ایآ  تسا . يدبا  یلزا و  ناهج  دیوگیم  هداد و  رارق  كرد  دروم  ار  تیاهنیب  یعقاو  هدـننک  اعدا  نهذ  هک  تسنیا 
هجیتن رد  دشابیمن و  ماجنا  زاغآ و  نودب  دنک ، ادیپ  نهذ  رد  ینیع  تیعقاو  تیاهنیب  رگا  دـیوگیم : هک  تسین  اهتخانـش  ورملق  رد  یهیدـب 

يایاضق يهدـع  کی  دوش ، لصف  لح و  دـیاب  صخـش  کی  نورد  رد  نامیا  زورب  تامدـقم  رد  اـمتح  هک  لـئاسم  نیا  ددرگیم ؟ دودـحم 
رامـشیب ياهتخانـش  يارب  ریذـپان  انف  ياهمـشچرس  دراد ، هک  یلاع  یقطنم  تاصخـشم  اـب  ناـمیا  دـشابیمن . یجراـخ  ناـهج  زا  یـساکعنا 
بولطم فدـه  ریـسم  رد  تایح  يهدـنهد  شرتسگ  لماع  دـشاب ، هک  مه  عوضوم  ره  يهرابرد  ياهلحرم و  ره  رد  اهتخانـش  نیا  دـشابیم .
ياهنییآ تلاـح  زا  ار  نهذ  ناـمیا  وترپ  رد  تخانـش  دـندرگیم . رادراـب  اهتخانـش  تسا ، رادروخرب  فدـه  هک  تیبولطم  ناـمه  زا  هدوـب و 

اب هدرب  رتالاب  ضحم 
هحفص تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) یمدآ تیصخش  زا  يرهوج  تاذ ، نورد  تاذ و  ورملق  ود  يهرابرد  تخانش  کی  یتح  لوصح 

رگناریو لماع  اـهنت  هن  ناـمیا  اـب  ناـسنا  کـی  زغم  رد  اـهنامگ  اهدـیدرت و  اهکـش و  ددرگیم . روراـب  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لـباقم 
دیفم ياهرذـب  نتـشاک  يارب  ار  ناور  يهعرزم  هک  دـنتایعقاو  ربارب  رد  نهذ  تایوتحم  ندرک  ور  ریز و  لـیاسو  يهلزنمب  هکلب  دنـشابیمن ،

چیه دـندوب  هدـش  هتخاس  ساسایب  ياهتخانـش  اب  هک  ینامتخاس  ندـش  بارخ  زا  ناـمیا  اـب  ناـسنا  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـننکیم . مخش 
نامتخاس هک  تسا  يرتیلاع  حلاصم  يوجتـسج  رد  هراومه  تسا ، وا  تیـصخش  لاعف  رـصنع  هک  ینامیا  اریز  دـهدیمن ، هار  دوخب  یـساره 

یتسرگد و يادخ  هزات  ارم  هظحل  ره  يراد  وت  هک  یئادـخ  هنهک  نآ  زا  مرازیب  دـیئامرف : تقد  تیب  نیا  رد  دـنک . انب  ار  يرتللجم  رتهزات و 
یملاع ار  ترد  نامیقم  يا  يولوم  اقب  ردنا  ندش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  دینک ، همیمـض  الاب  تیب  هب  مه  ار  تیب  ود  نیا 
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ره دنایهلا ، تیشم  هاگهولج  هک  ناسنا  ناهج و  يرارمتـسا  ددجت  ینامرک  يوجاوخ  یملاع  رد  یمد  ره  تقـشع  هار  ناورهر  یمد  ره  رد 
، تسا نامیا  یساسا  عوضوم  هک  يدنوادخ  هجیتن  رد  دنروآیم و  دوجوب  ورملق  ود  يهرابرد  هزات  یتخانش  هظحل 

( نامیا داقتعا و  یقالخا و  یتاذ و  قایتشا   ) تخانـش لماع  راهچ  دـنکیم ، یلجت  نامیا  اب  صخـش  نورد  رد  ياهزاـت  يهولج  اـب  هظحل  ره 
ینهذ یسح و  یعیبط  ربج  دننام  دراد ، ضحم  يربج  يهبنج  ای  لوا  لماع  راهچ  اریز  دیامنیم ، یناسنا  شزرا  اب  يهدیدپ  کی  ار  تخانش 

نیا اب  تخانش  هک  تسنیا  شزرا  دض  زا  دوصقم  یئوجدوس . یهاوخدوخ و  لماع  ود  زا  تسترابع  هک  یـشزرا  دض  ای  یگدنز و  هیجوت  و 
. تستوافتم ضحم  ساکعنا  رظن  زا  رگید  ياهتخانـش  اب  هدـیدپ  نیا  دوخ  هکنیا  هن  تسا ، اهناسنا  رگید  تایح  هب  لالخا  يهلیـسو  لماع  ود 
يرایتخا و تخانش ، يهزیگنا  هزادنا  ره  هک  تسنیا  دراد ، دوجو  اهنآ  ياههزیگنا  هب  دانتسا  تهج  زا  اهتخانـش  نایم  هک  یمهم  توافت  هتبلا 
هب طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) دشابیم رتقیمع  رتهبناج و  همه  دـیایب ، دوجوب  تیـصخش  تراظن  هطلـس و  اب 
اب ینیع  ناهج  ياههدـیدپ  طابترا  اب  طقف  هک  دنتـسه  ياهدـع  تخانـش  لـماع  ناونعب  ناـمیا  نیرکنم  اـب  رـصتخم  یثحب  دـشابیم ) دلج 6 

دنراد و ار  تردق  نآ  ای  دنرادن ، ار  هدنوش  كرد  هدننک و  كرد  بطق  ود  داعبا  قامعا و  رد  ذوفن  تردق  دنراد و  راکورس  نهذ ، ساوح 
ارنآ هکلب  دنسانشیمن ، تیمسرب  تخانش  لماوع  زا  یکی  ناونعب  ار  نامیا  اذل  دننک ، يرادربهرهب  نآ  زا  دنهاوخیمن 

ياهظحل یتح  دنتـسین  رـضاح  هک  دنرادیم  رب  ماگ  ياهتخاس  شیپ  لوصا  کی  اب  تواضق  نیا  رد  نانیا  دننکیم . دادـملق  تخانـش  محازم 
رکنم مه  ار  يدوهـش  یفاشتکا و  ینالقع و  ياهتیلاعف  زا  یعاونا  دیاب  دنـشیدنیب ، یقطنم  روطب  نانیا  رگا  دننک . رظن  دـیدجت  لوصا  نآ  رد 

چیه نانیا  دنریذپیم . دنشابیم ، ناشنهذ  هتخاس  شیپ  لوصا  لکش  مه  هک  دنیاشوخ  یتاحالطـصا  اب  ار  اهنآ  يهمه  هکیتروص  رد  دنوش ،
تارابع دننکیم . وگزاب  مهم  هداعلاقوف  لماع  نینچ  زا  هار  دوخ  يرود  هکنآ  زج  دنروآیمن ، تخانـش  يارب  نامیا  تیلع  راکنا  رد  یلیلد 

هک دنیامنیم  یـساسحا  دوخ  رد  دنیوگیم : صاخـشا  زا  یـضعب  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  اذهعم  دـیئامن : یـسررب  اقیقد  ریز  رد  ار  دـیورف 
دـنکیم و تیاکـش  اهیئادـج  زا  تسا ، لصتم  تیدـبا  هب  هک  دـنناریم  نخـس  ساـسحا  زا  صاخـشا  نیا  تسین . یندـش  فیـصوت  یبوخب 

یبهذم رکفت  رد  نینچمه  گرزب و  يافرع  رد  هک  يدبا  ساسحا  کی  زا  ینهذ  روصت  نیا  دـیوجب . ار  شیوخ  لصو  راگزور  دـهاوخیم 
نآ زا  یئاههولج  نوگانوگ  بهاذـم  هک  ار  یبهذـم  ساسحا  رهوج  هشیر و  تسا  نکمم  دریگیم و  همـشچرس  دوشیم ، سکعنم  يدـنه 

نینچ زا  يرثا  تسا  هتـسناوتن  زگره  دوخ  یناور  لیلحت  اب  هک  دنکیم  رارقا  دراد و  دیدرت  عوضوم  نیا  رد  دـیورف  دـهد . لیکـشت  دنتـسه ،
يوخ رد  ساسحا 

راکنا نارگید  رد  ار  ثحب  دروم  ساسحا  دوجو  دهدیمن  هزاجا  وا  هب  رما  نیا  هک  دنکیم  هفاضا  لماک  تقادص  اب  اروف و  یلو  دبایب ، نتش 
هدرک و دشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) لیلحت ار  دوخ  ناور  دـیورف  هک  بلطم  نیا  دـیامن 

هتخاـس شیپ  لوصا  زا  يرادـقم  اـب  صخـش  نیا  اریز  تسین ، حیحـص  یملع  رظن  زا  تسا ، هدرکن  ادـیپ  یبهذـم  ساـسحا  ناونعب  ار  يزیچ 
صخـش نیا  دوخ  یهگناو  هریغ  یـسنج و  يهزیرغ  تلاصا  دـننام  تسا ، هدومن  لیلحت  یـسررب و  ار  دوخ  نورد  بهاذـم ، هشیر  يهرابرد 
مباییم تحاران  ار  دوخ  ریذپاننیزوت  بلاطم  لیبق  نیا  رد  ثحب  يارب  نم  تسا : هتفگ  هداد و  حیضوت  الماک  ام  يارب  ار  دوخ  یناور  عضو 

دیورف زا  ینافرع  ینامیا و  یبهذم و  سح  يهرابرد  ار  رظن  راهظا  قح  تحارـص  لامک  اب  هلمج  نیا  مدرک  رارقا  هراومه  یتحاران  نیا  هب  و 
دـض اههشیدنا ، نینچ  تسا . هدیـشیدنا  بهذم  يهرابرد  یفنم ) تیـساسح   ) يژرلآ یعون  اب  فارتعا  نیا  اب  وا  اریز  دـنکیم ، بلـس  یلکب 

حیحـصت يارب  ساوح  يهیفـصت  میظنت و  ترورـض  تسا . دنمـشناد  کـی  شزرا  راـبتعا و  شناد و  یـساسا  طرـش  هک  تسا  یملع  ياوقت 
میظنت و میقتـسم  روطب  دوشیم ، حرطم  ناققحم  يهلیـسوب  تخانـش و  يهدیدپ  يهرابرد  هک  یتاقیقحت  ثحابم و  تایعقاو  اب  نهذ  طابترا 

یفصت
! دنهدیمن رارق  تیمها  دروم  ار  تخانش  ه 

زا تسترابع  هدننک - كرد  ورملق  - 1 هدنوش . كرد  ورملق  هدننک و  كرد  ورملق  دریگب : ماجنا  دیاب  ورملق  ود  ره  رد  هیفـصت  میظنت و  نیا 
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زا هلصاح  ياهتخانش  زا  هک  يرشب  نهذ  نینچمه  و  دنوشیم . هتخاس  تایعقاو  رد  رتشیب  تقد  هعـسوت و  يارب  هک  یکمک  لئاسو  ساوح و 
زا ار  ساوح  راک  حیحـصت  تیمها  دـیامنیم . ینیبناـهج  ياـهتفرعم  ملع و  ورملق  دراو  ار  اـهنآ  هدومن  يرادربهرهب  یکمک  رازبا  ساوح و 

نودب ساوح  رد  لالتخا  نیرتمک  تسا . اهتیعقاو  اب  اهنآ  طابترا  لوصحم  ساوح ، هب  طوبرم  ياهتیعقاو  تخانـش  هک  دـیمهف  ناوتیم  اجنآ 
هکنانچ داد ، دـهاوخ  ناشن  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لـباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) نوـگرگد ار  تیعقاو  دـیدرت 

کی نداد  تسد  زا  هک  تسا  نشور  و  تسا . هداد  تسد  زا  ار  یملع  دـهدب ، تسد  زا  سح  کی  سکره  دـنتفگیم : هتـشذگ  يهفـسالف 
یعیبط روطب  یـسح  ياهیراک  میظنت  حیحـصت و  دـشابیم . ریذـپناکما  ملع  نآ  يهلیـسوب  هک  یتیعقاو  اب  هطبار  صقن  اب  تسا  يواسم  ملع 

هدوب یلاع  هک  مه  هزادـنا  ره  ساوح  نتخاس  قیقد  میظنت و  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  تسا . اـهنآ  هب  طوبرم  ياـضعا  تشادـهب  هب  طوبرم 
هب ذ طیارش  يهمه  رد  دنتسه و  هکنانچنآ  ار  تایعقاو  يهمه  هک  دسریمن  تقد  زا  هجرد  نآ  هب  دشاب ،

لتخم يواسم  اهنآ  ندرک  نوگرگد  دـشابیم و  صخـشم  تیفیک  ياراد  سح  ياـضعا  ناـمتخاس  عضو  اریز  دـنزاسب ، لـقتنم  یمدآ  نه 
ار ساوح  راک  دـیاب  هک  تسا  ینورد  تیریدـم  دریگب ، ماجنا  دـیاب  ساوح  ياهتیلاعف  يهرابرد  هک  رگید  میظنت  کـی  تسا . اـهنآ  نتخاـس 

فلت زا  يریگولج  اهفده و  نآ  ندروآ  تسدب  يارب  ار  لیاسو  باختنا  اهیریگفده و  هک  تسنیا  شراک  ساسا  تیریدم  نیا  دیامن . میظنت 
ناونعب ار  هجیتن  نآ  ناوتب  دوش ، لصاح  ياهجیتن  یطابترا  ره  زا  رگا  هک  دهدب  ماجنا  يروط  تاسوسحم  اب  ساوح  طابترا  يهدوهیب  ندـش 

تاـصتخم لـیلقت  يارب  هـک  تـسنیا  ینورد  تیریدـم  ياـهراک  زا  رگید  یکی  درب . راـکب  تخانــش  دربـشیپ  رد  حیحــص  يهمدــقم  کـی 
، دیازفیب نآ  يرگاشامتب  هتساک و  ساوح  يریگعضوم  يرگیزاب  زا  دناوتب  ات  دهدب و  ماجنا  دیاب  ار  شـشوک  رثکادح  ساوح  يریگعضوم 

نیا دسریمن . رفـص  دـحب  يرگیزاب  نیا  دـش ، دـهاوخ  هداد  حیـضوت  نم  يارب  یئیـش  دوخ  يارب  یئیـش  هب  طوبرم  ثحبم  رد  هکنانچ  هتبلا 
، دراد يدج  ترورـض  دـنوشیم ، هتخاس  تایعقاو  اب  ساوح  سامت  رد  رتشیب  تقد  شرتسگ و  يارب  هک  یئاههاگتـسد  رد  هیفـصت  میظنت و 

يهیفـصت میظنت و  دـنراذگیم . سامت  رد  تایعقاو  اب  ار  دوخ  تیوه  هب  صوصخم  باـتزاب  زین  هدـنهد  ناـشن  ياههاگتـسد  يهمه  هچرگا 
او اب  طابترا  يارب  اههاگتسد  ساوح و 

، تسا ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) طیارش نیا  یعقوم  دنشابیمن ، یفاک  دیفم  ياهتخانـش  لیـصحت  يارب  یلو  دنتـسه ، مزال  طیارـش  تایعق 
تخانش یلصا  هاگراک  هک  نآ  ياهتیلاعف  نهذ و  يهیفـصت  میظنت و  هک  دنـسریم  یفاک  دح  هب  دشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص 

رایسب یلگنج  دننام  مهم  تارثات  نوگانوگ و  ياهتیلاعف  عونتم و  ياهورین  ددعت  هب  رظن  اب  نهذ  ورملق  دریگب . ماجنا  تقد  رثکادح  اب  تسا ،
دننام يداع  تـالاح  رد  هک  تسا  نوگاـنوگ  نداـعم  اـههپت و  ناروناـج و  اـهراس و  همـشچ  عونتم و  ناـتخرد  هوبنا  زا  رپ  هک  تسا  گرزب 

يورین سب . دـهدیم و  ناـشن  ار  رظاـن  ناگدـید  لـباقم  ياـهگنر  لاکـشا و  طوـطخ و  زا  زیچاـن  رایـسب  ییاـهدومن  هـک  تـسا  یئاـمنرود 
يورین ياهسیاـقم ، يدـیرجت و  یمیظنت و  ياـهلقعت  يورین  عـالطا ، دراـیلیم  نویلیم  کـی  تبث  ناـکما  اـب  هظفاـح  نوگاـنوگ ، ياهمیـسجت 

شیپ يرظن و  یهیدب و  لوصا  رادفده ، ياههشیدنا  نایرج  یناعم . یعادت  ياهتیلاعف  يروآدای )  ) رکذـت تردـق  عونتم ، رایـسب  ياهیبایابیز 
ندـش نوـگرگد  اـب  هـک  یئاـهتیلاعف  ناـکما  ورین و  اهدــص  زیارغ و  هاـگآدوخان و  رد  هدــش  نیــشنهت  تارثاـت  هدــش ، بوـسر  يهتخاـس 

اب سامت  عقوم  رد  یمدآ  نهذ  هک  تسا  هوبنا  لگنج  نامه  دننام  یمدآ  نورد  رد  دنسریم . تیلعف  هب  تایعقاو  ینوگرگد  اهیریگعضوم و 
تایعقاو

هتـشادن نآ  هب  یهاگآ  الوصا  هکلب  دـهاوخن ، ار  طابترا  نیا  دوخ  وا  هچرگا  دریگیم ، رارق  طابترا  رد  لگنج  نآ  اب  یکیراب  لاناک  کی  اب 
تیمها دراد ، لگنج  نآ  اـب  یلاـناک  هک  نهذ  میظنت  هیفـصت و  موزل  يارب  هبناـج  همه  گرزب و  ناـنیبناهج  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـشاب .

هکنآ ياجب  هجیتن  رد  دش و  هدرپس  یشومارفب  میظنت  هیفـصت و  نیا  فرطنیاب  مهدزون  نرق  زا  دنتـسه . لئاق  تخانـش  لیـصحت  يارب  یتایح 
طابترا هکنآ  ياجب  هدومن و  هیزجت  قیقحت  دروم  لئاسم  رد  ار  دوخ  نهذ  دـننک ، كرد  ار  نآ  يازجا  ناهج و  نارظنبحاص ، نادنمـشناد و 

( تسه مه  دیفم  دعب  ياراد  هک   ) یصصخت زیگنافسا  ياهتیدودحم  رد  دنیامن ، یقطنم  میظنت  لاناک  يهلیسوب  نورد  لگنج  اب  ار  نهذ 
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رگنفرژ رایسب  دوخ ، قیقحت  يهتـشر  رد  هچرگا  دوشیم ، حرطم  دنمـشناد  ره  يارب  هک  یناهج  هجیتن ، رد  دنتخادنا . هرـصاحم  هب  ار  دوخ 
هب طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) نیا دهاوخیم . وا  نورد  هک  تسا  یناهج  نآ  زا  رتکچوک  رایـسب  یلو  تسا ،

هدـنوش هریخ  هک  تسا  نارکیب  سوناـیقا  بل  رد  نش  هناد  کـی  هـب  ندـش  هریخ  دـننام  ناـهج ، زا  هتخیـسگ  يرگنفرژ  دـشابیم ) دلج 6 
. تسا هدومن  فارتـعا  نآ  هب  نتوین  هک  تسا  یتـقیقح  نیا  دـیامن . عابـشا  نش  هناد  کـی  نآ  اـب  ار  دوـخ  یـسانش  سوناـیقا  سح  دـهاوخب 

تخانش
جاور يرظن  یهیدب و  مسق  ود  هب  تخانش  میسقت  نونکات ، تایعقاو  رد  یقطنم  ياهشرگن  ياهنارود  نیرتمیدق  زا  يرظن  تخانش  یهیدب و 
روبزم میسقت  اهجاتنتسا  شور  رد  اهتیبرت و  میلعت و  رد  رگید و  صاخـشا  هب  یـصخش  زا  تایعقاو  لاقتنا  نایرج  رد  الومعم  و  تسا . هتـشاد 

لاقتنا و يانبم  هتـسنادن و  زیاج  اهنآ  رد  ار  داقتنا  ثحب و  هدـش و  یقلت  یهیدـب  ناونعب  یقیاقح  هک  ینعم  نیاـب  تسا ، هدوب  روظنم  هراومه 
طابترا - 1 میهدـب : رارق  یـسررب  دروم  ار  ریز  لئاسم  هک  تسا  مزال  میـسقت  نیا  حیـضوت  يارب  دـناهدومن . بوسحم  تایعقاو …  شریذـپ 

، مسج زا  یـصوصخم  لکـش  اب  مشچ  طابترا  دننام  دوش . هتخاس  روبزم  طابترا  زا  ياهیـضق  هکنیا  نودب  ساوح  يهلیـسوب  ایـشا  اب  میقتـسم 
نهذ رد  یعیبط  یئانشور  اب  صوصخم  لکش  ساکعنا  میزاسب . طابترا  نآ  زا  تسا  یعیبط  الماک  لکش  نیا  دننام  ار  ياهیـضق  هکنیا  نودب 
هدـش كرد  عوـضوم  زا  يدوـمن  هک  تسا  یکرد  نآ  یهیدـب ، كرد  ود  نیا  لـباقم  رد  تسا . یهیدـب  ساـکعنا  کـی  ساوـح  يهلیـسوب 

، تسا هدـننک  كرد  بولطم  شتخانـش  هک  هدـش  كرد  نآ  زا  رگید  یئاـهدومن  اـی  دومن  یلو  هدـش ، سکعنم  نهذ  رد  ساوح  يهلیـسوب 
صاوخ ای  دومن  يهراـبرد  یلو  میاهدـش ، انـشآ  نآ  ياـهدومن  زا  یخرب  اـب  ساوح  يهلیـسوب  هک  هتیـسیرتکلا  دـننام  تسین ، نشور  ـالماک 

تکلا رد  يرگید 
دوجو یترورـض  هلئـسم  نیا  هب  هجوت  اب  دنـشابیم . يرظن  دنلوهجم و  ام  يارب  میرادن و  لماک  یئانـشور  میراد ، غارـس  نآ  رد  هک  هتیـسیر 

. مینادب ایاضق  صوصخم  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) ار يرظن  یهیدـب و  ام  هک  درادـن 
يایاضق زا  دـنترابع  یهیدـب  ياـیاضق  هک  دـننکیم  فیرعت  روطنیا  ار  یهیدـب  ياـیاضق  ـالومعم  اـیاضق ، رد  يرظن  یهیدـب و  مود - هلئـسم 
یترورض هک  یئایاضق  زا  دنترابع  يرظن  يایاضق  هک  دوشیم  مولعم  فیرعت  نیا  زا  تابثا . لباقریغ  ای  تابثا  زا  زاینیب  تسار و  هرورـضلاب 

ياراد یهیدب ، يایاضق  يارب  قوف  فیرعت  دسریم  رظنب  تسا . دنمزاین  تابثا  هب  اهنآ  ندوب  تسار  درادـن و  دوجو  اهنآ  ندوب  تسار  يارب 
يارب تسا  یتفیک  هک  ار  یهیدب  هیضق  هن  دهدیم ، حیضوت  ار  عقاو  قباطم  حیحـص و  يهیفـصت  قوف ، فیرعت  اریز  تسا ، یئاسران  صقن و 
قدـص ماکحتـسا و  تابثا  زا  زاینیب  ددرگیم و  عقاو  قباطم  يایاضق  يهمه  لـماش  تسار  هرورـضلاب  اریز  تاـیعقاو ، زا  تشادرب  رد  نهذ 

عامتجا يهیضق  لاثم  ناونعب  تسا . هدش  سکعنم  هیضق  کی  يهلیسوب  هک  ار  تیعقاو  زا  نهذ  یقلت  زرط  هن  دنکیم ، وگزاب  ار  هیضق  یعطق 
هیضق نیا  میهاوخب  رگا  اریز  تابثا ، لباقریغ  ای  تابثا  زا  زاینیب  مه  تسا و  تسار  هرورضلاب  مه  تسا  لاحم  نیضیقن 

یئانـشور و رظن  زا  هیـضق  نیا  اب  دروخرب  رد  يرـشب  ناهذا  لاحنیا  اب  میئامن  تاـبثا  هیـضق  نیمه  دوخ  يهلیـسوب  میروبجم  مینک ، تاـبثا  ار 
لکـش ای  دیـشروخ ، درون  ندـید  دـننام  هیـضق  نیا  قیدـصت  كرد و  دـنهدیم . ناشن  دوخ  زا  یفلتخم  ياهباتزاب  یکیرات ، همین  یکیرات و 

، تسا تابثا  لباقریغ  ای  تابثا  زا  زاینیب  تسار و  هرورـضلاب  ناگمه  يارب  ثحب  دروم  يهیـضق  هچرگا  تسین ، مشچ  اـی  مسج  صوصخم 
نیا زا  دیامن . تفایرد  یهیدب  روطب  ار  نآ  موهفم  بیکرت و  تادرفم و  يهمه  هیـضق  نیا  هب  هجوت  نیلوا  اب  یـسکره  هک  تسین  نانچ  یلو 

یهیدـب يایاضق  زا  ار  تابثا  لباقریغ  اـی  تاـبثا  زا  زاـینیب  تسار و  هرورـضلاب  ياـیاضق  دـیاب  اـم  هک  میـسریم  مهم  يهجیتن  نیاـب  ثحبم 
مکح هیضق و  ازجا  تفایرد  هک  تسیاهیضق  دناهدرک ، نایب  هتشذگ  ناناد  قطنم  زا  یضعب  هکنانچ  یهیدب  يهیـضق  فیرعت  میئامن . کیکفت 

تمـسق نیا  حرـش   ) هتـشادن اهنآ  نایم  تبـسن  ازجا و  نآ  دوخ  زا  رتنـشور  يدـحاو  طسوت  هب  يزاین  هیـضق  رد  اهنآ  نایم  دوجوم  تبـسن  هب 
فیرعت دشابیم ، يرظن  یهیدب و  زا  معا  لوا  فیرعت  هکنانچ  بیترتنیدب  دشاب . دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط 

یهیدب و هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  چیه  موس - هلئسم  دشابیم . نآ  تقباطم  مدع  عقاو و  اب  هیضق  تقباطم  زا  معا  مه  مود 
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دننام نادیضایر  کی  يارب  یضایر  نیناوق  لوصا و  دشابیم . فلتخم  الماک  تایعقاو ، اب  اههدننک  كرد  طیارـش  فالتخا  هب  رظن  اب  يرظن 
هک تسا  تهج  نیمهب  دشابیم . لالدتسا  تابثا و  هب  جاتحم  کیرات و  يرظن و  نادیـضایر  ریغ  يارب  یلو  تسا ، یهیدب  باتفآ  یئانـشور 

تایهیدـب اب  دراد ، هک  یعونتم  ياهیریگعضوم  هاگدـید  زا  دورب ، رتالاب  ناسنا  کـی  ینیبناـهج  یملع و  دـشر  هزادـنا  ره  تفگ : ناوتیم 
کی زا  دـیابن  یلو  دـیآیم . دوجوب  وا  يارب  تایهیدـب  نامه  نوماریپ  رد  يرظن  لـئاسم  زا  ياهلاـه  لاـح  نیع  رد  دوشیم و  انـشآ  يرتشیب 

زا هک  تسا  یطباور  تاعوضوم و  نآ  يهرابرد  تایرظن  تایهیدـب و  ندوب  یبسن  هک  تسنیا  نآ  میزروب و  تلفغ  اـجنیا  رد  مهم  يهلئـسم 
قلطم یهیدـب  يایاضق  هنوگچیه  ام  هکنیا  هن  تسا ، هدـنوش  كرد  زا  يدـعب  اـی  هدـننک  كرد  زا  يدـعب  طاـبترا  ضحم و  یملع  هاگدـید 

نم زج  اب  نم  سامت  ناکما  تسا ، قلطم  یهیدب  کی  نم  زج  ربارب  رد  نم  دوجو  تسا ، قلطم  یهیدب  کی  نم  زج  تیعقاو  دوجو  میرادـن ،
لحارم قلطم . تایهیدـب  هب  هن  دراد ، تسار  هرورـضلاب  ياهتخانـش  هب  دـکوم  جاـیتحا  رـشب  هک  تسنیا  رما  تیاـهن  تسا …  قـلطم  یهیدـب 
تخانش مانب  يدومن  زاغآ  هک  میوشیم  وربور  ینهذ  يهدیدپ  یعون  اب  ام  هک  تسین  نآ  تخانش  يهیلوا  لحارم  زا  روظنم  تخانش  يهیلوا 

ان
نیلوا دشابیم ، یلاع  طسوتم و  یئادتبا و  ددعتم و  بتارم  ياراد  هک  تسنیا  دشاب ، هدوب  حرطم  ام  يارب  دـناوتیم  هک  هچنا  دوشیم ، هدـیم 

حرش : ) تسا ریز  رارقب  لحارم  نیا  داد . رارق  یسررب  دروم  ارنآ  ناوتیم  هک  دریگیم  تروص  یـصاخ  تیفیک  اب  نهذ  رد  شزورب  لحارم 
نهذ و نایم  یئادـتبا  طابترا  ندـش  رارقرب  نیتسخن  يهمدـقم  - 1 دشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا 

رگا ددرگیم . رثاتم  دنشابیم ، نهذب  تاعوضوم  زا  يروص  لاقتنا  يارب  یئاههلیـسو  هک  ساوح  هار  زا  نهذ  طابترا  نیا  ققحت  اب  عوضوم 
دوشیم هتفگ  هک  درادـن  نآ  اب  یتافانم  بلطم  نیا  دـیآیمن . دوجوب  یتخانـش  ددرگن ، رارقرب  نهذ  زا  جراخ  عوضوم  نهذ و  نیب  یطابترا 

. دراد دوجو  دلوت  عقوم  زا  یمدآ  زغم  رد  یلک  لوصا  میهافم و  زا  يرادقم  ای  دروآیم و  رد  دوخ  اب  ار  تفرعم  یلصا  ياهرذب  یناسنا  زغن 
دقتعم هاوخ  دیآیمن  دوجوب  نهذ  رد  یتخانش  یجراخ ، تاعوضوم  اب  نهذ  طابترا  ندش  رارقرب  نودب  میریگب  رظن  رد  هک  ریدقت  رهب  اریز 
دوجوب ار  یلاناک  نهذ  زا  جراخ  اب  طابترا  يرارقرب  هک  تسا  هدش  هتشاک  نایمدآ  زغم  رد  اهتخانش  يهمه  یلـصا  ياهرذب  هکنیا  هب  میـشاب 

هرذب هدومن و  روبع  لاناک  نآ  زا  بآ  دننام  جراخ  ناهج  رد  اهنآ  طباور  تاعوضوم و  ساکعنا  هک  دروآیم 
ندش رارقرب  اب  هک  تسا  يدیفـس  يهحفـص  دننام  یمدآ  نهذ  هکنیا  هب  میـشاب  دقتعم  هاوخ  دـنکیم و  يرایبآ  ار  تفرعم  هدـش  هتـشاک  يا 

ناـشن نینچ  یلک  روطب  تاـیبرجت  تادـهاشم و  هرخـالاب  ددرگیم . شوـقنم  نهذ  دیفـس  يهحفـص  ینیع  ینهذ و  بطق  ود  ناـیم  طاـبترا 
روص و لاقتنا  هک  میزاس  ناشنرطاخ  دیاب  ار  هلئسم  نیا  تسا . تخانـش  زورب  یـساسا  يهمدقم  نیلوا  طابترا  سامت و  يرارقرب  هک  دهدیم 

نایم زا  تفرگ  رارق  طابترا  يهزوح  رد  هکنآ  زا  سپ  روص  نآ  هکلب  دننکیمن ، روبع  الخ  ریسم  کی  زا  نهذ  هب  ینیع  تاعوضوم  لاکـشا 
زا روبع  يارب  دناهدرک  هطاحا  ار  ینیع  عوضوم  میقتـسم  روطب  هک  رگید  یلماوع  شیب و  مک و  ياههلـصاف  رون و  دننام  یکیزیف  ياههدیدپ 

هکنانچنآ هدومن و  ظفح  دناوتیمن  دوخ  ندوب  ضحم  بان و  تخانش  عوضوم  روبع ، نیا  رد  دوشیم ، هدامآ  هاگـشیامزآ  ای  ساوح  لاناک 
دهاـش نآ  زا  شیپ  هک  دوـشیم  نهذ  يهنحـص  دراو  درک ، روـبع  روـبزم  لاـناک  زا  هکنآ  زا  سپ  دـیامن و  روـبع  ساوـح  لاـناک  زا  تسه 

تمـسق نیا  حرـش   ) لئاسم نیا  دشابیمن ، ناما  رد  هدـش  هتفریذـپ  نیناوق  لوصا و  تاحـشرت  زا  هدوب و  ینوگانوگ  ياهتیلاعف  تاساکعنا و 
يهمه رد  ام  یئادتبا  يانتعا  - 2 دش . دهاوخ  یسررب  احورشم  هدنیآ  ثحابم  رد  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط 

هک تسین  ناـنچ  یلو  میربیم ، رـسب  یندینـش  یندـید و  ياههدـیدپ  نارازه  ناـیم  رد  ساوح  زاـب  ياـهلاناک  اـب  یگدـنز  یلومعم  تـالاح 
تاعوضوم الومعم  هکلب  دونـشب …  تسا ، ندینـش  لباق  هک  ار  هچنآ  دـنیب و  تسا ، ندـید  لباق  ام  نوماریپ  رد  هک  ار  هچنآ  رهام  ناگدـید 

نیمهب تسا . عوضوم  ندوب  انتعا  لباق  تیلوغشم  نیا  كالم  درادیم . لوغشم  دوخب  ار  ام  ساوح  لاناک  زا  روبع  لباق  ياههدیدپ  زا  ینیعم 
هدـیمان تخانـش  دـننکیم ، بورغ  زورب و  یمدآ  نهذ  رد  اـمئاد  نهذ  ساوح و  ریـسم  ندوب  زاـب  اـب  هک  ضحم  یعیبـط  تاـساکعنا  تهج 

لقتنم يارب  ار  ساوح  دـناوتب  يوحنب  دـشاب و  هدوب  اـنتعا  دروم  عوضوم  هک  دـباییم  قـقحت  یعقوـم  زا  تخانـش  تیعقاو  هکلب  دـنوشیمن .

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 507 

http://www.ghaemiyeh.com


، صخـش يریگفدـه  کـیرحت  هب  اـی  عوضوم و  دوـخ  کـیرحت  يورین  هار  زا  رگا  هجوـت  - 3 دـیامن . هداـمآ  بلج و  نهذ  هـب  دوـخ  ندرک 
. دریگیم رارق  هجوت  دروم  عوضوم  دتفایم و  راکب  زغم  رد  نآ  هب  هجوت  لماع  دهدب ، همادا  دوخ  کیرحت  ششک و  هب  انتعا  دروم  عوضوم 

يزغم ياهورین  نتخادـنا  راکب  يارب  يرتشیب  یگداـمآ  نهذ  هزادـنا  ناـمهب  دـشاب ، هدوب  رتهدرتسگ  اـی  رتقیمع  عوضوم  کـیب  هجوت  هچره 
بلج دوخب  ار  اـم  هجوت  دـناوتب  یعوضوم  هکنیا  يارب  هجوت  كرحم  لـماع  ود  - 4 دـهدیم . ناشن  دوخ  زا  هجوت  دروم  عوضوم  يهراـبرد 

ود زا  یکی  دیامن ،
لباقم هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  : ) زا دـنترابع  كرحم  لماع  ود  نیا  دـیایب . دوجوب  دـیاب  ودـنآ  عومجم  ای  كرحم  لـماع 
هدیمان عقوم  نآ  ات  هک  مینیبیم  ار  لگ  يهخاش  کی  راب  نیلوا  يارب  هکنیا  دننام  عوضوم  دوخ  ندوب  بلاج  - 1 دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم 
كرحم لماع  مسق  نیا  زا  دـیامنیم . بلج  دوخ  هب  ار  ام  هجوت  هک  تسا  یعونتم  بیکرت  ازجا و  ياراد  ای  ابیز  يردـقب  لگ  نیا  و  میدوب ،

مینک ساسحا  رگا  اصوصخم  مینیبیم ، ار  اهنآ  راب  نیلوا  يارب  هک  میسریم  یئاههدیدپ  هب  هدش  يریگفده  ياهتخانـش  ریـسم  رد  هک  تسا 
بلج دوخ  هب  ار  ام  هجوت  دـنکیم و  زورب  تسا  ام  شیامزآ  کی  ناـیرج  رد  ـالثم  تسا  طوبرم  اـم  ياهتخانـش  عوضوم  هب  هدـیدپ  نآ  هک 

دوشیم و یقلت  میاهدرک ، حرطم  تخانـش  يارب  هک  عوضوم  نآ  زا  رتشیب  یتیمها  اب  یعرف  يهدیدپ  نیا  هک  دتفایم  قافتا  یهاگ  دـنکیم .
هدرک راداو  یتفرعم  يوپاکت  هب  ار  اـم  هک  یفدـه  ناـهج 2 - رد  دزیخ  راـک  زا  راـک  کـیل  نآ  هن  یتسدوب  وت  مقوشعم  تفگ  اـنالوم : لوقب 

تخانـش هب  طوبرم  ياهتیعقوم  تیفیک و  تیمک و  هک  میراپـسب  رطاخب  دـیاب  هراومه  فدـه  لـماع  يهراـبرد  ار  یلک  يهدـعاق  نیا  تسا .
تسا ام  یئوجیپ  دروم  هک  ار  یفده  تسا  نکمم  تیمک  رظن  زا  تسا . هدومن  بلج  دوخ  هب  ار  ام  هجوت  هک  تسا  یفده  هب  هتسباو 

. دشاب هدوب  دنمزاین  یلک  یئزج و  تخانش  اهدص  هب  ، 
يهلئـسم کی  تخانـش  يارب  دنزاسب ، نشور  تسا  ام  بیقعت  دروم  هک  ار  یفده  دنناوتب  دـیاب  هدـش  يریگفدـه  ياهتخانـش  تیفیک  رظن  زا 

رب تخانـش  يارب  هک  ار  یفده  ره  یـسانشهایگ . ياههدیدپ  هن  دـنوشیم ، حرطم  رگیدـکی  اب  اهناسنا  طباور  هب  طوبرم  یتاعوضوم  یقوقح 
تالاح رد  میقتسم  ریغ  فارـشا  - 5 میـسرب . فدـه  هب  هزوح  نآ  هب  دورو  اب  میناوتیم  اـهنت  اـم  هک  دراد  ینیعم  يهزوح  عقاو  رد  میهنیم ،

هاگدـید رد  ار ، تخانـش  دروم  عوضوم  هک  میهاوخیم  ینعی  میئآیم ، رب  عوـضوم  هب  فارـشا  ددـص  رد  هجوـت  يهلحرم  زا  سپ  یلوـمعم 
تسا نوریب  ام  هاگدید  زا  هک  یعونصم  اریز  میهدب  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) رارق دوخ 
ناـمز زا  ههرب  نیا  رد  اـم  لاـثم  ناونعب  دوـب . دـهاوخن  یتـفرعم  طاـبترا  ندرک  رارقرب  لـباق  درادـن ، ار  نآ  رب  فارـشا  تردـق  اـم  كرد  اـی 

رارق یملع  دصرددص  تخانش  دروم  دناهدوب ، لوحت  نوکت و  لاح  رد  ام  یناهیک  ياضف  رد  هک  ار  هیلوا  ياهیباحس  تشذگرس  میناوتیمن 
رگید هک  دشاب  ياهعومجم  زا  یئزج  ام  تیعقوم  رگا  نینچمه  مینک . ادـیپ  فارـشا  اهنآ  رب  میناوتیمن  دـننوریب و  ام  هاگید  زا  اریز  میهدـب ،

تسا ك هداد  رارق  یصاخ  تیعقوم  رد  ار  ام  كرد  هعومجم  نآ  يازجا 
یلماوع اـی  لـماع  ریثاـت  تحت  هک  میریگب  رارق  یتـیعمج  هوبنا  رد  رگا  لاـثم  ناونعب  میـشاب ، فرـشم  ضورفم  يهعوـمجم  هب  میناوـتیمن  ه 
تفاـیرد ار  تیعمج  نآ  كرحم  لـماوع  اهفدـه و  میناوتیمن  میاهتـشگ و  تیعمج  نآ  زا  یئزج  مه  اـم  دنـششوج و  تکرح و  رد  تخس 

رد دـنک . ادـیپ  فارـشا  ایرد  رب  دـناوتیمن  هک  تسا  ياهرطق  لثم  ام  لـثم  تروصنیا  رد  میتیعمج ، ياـیرد  قرغ  رتنـشور  تراـبعب  میئاـمن ،
طابترا فرط  هک  یتاعوضوم  ینیع ، ناهج  رد  اریز  تسا ، میقتسمریغ  دوشیم ، لصاح  هک  یفارـشا  عوضوم  کی  تخانـش  يهیلوا  لحارم 

، مینیبیم ار  اهگنر  هک  یتقو  الثم  دناهتـسویپ ، تاعوضوم  نآ  هب  نوگانوگ  طباور  اب  هک  دنتـسه  ییاههدـیدپ  ناـیم  رد  دـنوشیم ، عقاو  اـم 
اهگنر تیعقاو  هب  ام  فارشا  هک  تسا  تهج  نیمهب  دراد ، یـساسا  شقن  اهگنر  دومن  رد  رون  میباییم و  رد  ار  اهنآ  نشور  ياضف  رد  امتح 
دوجو تهجب  ماسجا  هب  ام  فارـشا  نیاربانب  دراد ، یمتح  تاریثات  ام  يارب  ماسجا  دومن  رد  دایز  مک و  ياههلـصاف  تسین  میقتـسم  فارـشا 
میشاب فرشم  نم  هب  میقتسم  روطب  میناوتیمن  الومعم  ام  يروضح ) ملع   ) یهاگآ دوخ  يهدیدپ  رد  نینچمه  دشابیمن . میقتـسم  اههلـصاف 

كرد يروضح  تفایرد  يارب  ار  نم  میراذگیم و  رانک  ار  اهنآ  کی  کی  مینکیم و  كرد  ار  ینورد  ياهتیلاعف  اهورین و  تسخن  هکلب 
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هب طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) مینکیم كرد  تلع  ازجا  نیرخآ  اـب  هارمه  ار  اـهلولعم  نینچمه  میئاـمنیم ،
میقتسمریغ فارشا  هک  مکی  عون  زا  تسا  رتکیدزن  تخانش  يهدیدپ  هب  فارشا  عون  نیا  دیدرت  نودب  میقتسم  فارشا  - 6 دشابیم ) دلج 6 

يارب ياهیزجت  ياهوپاکت  ینعی  دوشیم ، فرص  عوضوم  هب  میقتسم  فارشا  يوجتسج  رد  مولع  ورملق  رد  ياهیزجت  ياهـششوک  دشابیم .
ياههدـیدپ اههنیمز و  طیارـش و  اهتلع و  دـننام  دـنطابترا ، لاح  رد  عوضوم  اب  عاونا  زا  یعون  هب  هک  تسا  ییاههدـیدپ  زا  عوضوم  کیکفت 

اب هچ  ار  عوضوم  نآ  نوماریپ  هک  رگید  زیچ  ره  زا  رظن  عطق  اـب  عوضوم  دوخ  رب  ناوـتیم  هک  تسا  وپاـکت  نیا  اـب  طـقف  هریغ و  ناـمزمه و 
. دومن لصاح  فارـشا  دناهدرک ، رپ  ارنآ  يهزوح  هدمآ و  دوجوب  عوضوم  نآ  يهزوح  رد  هک  یتاجومت  يهلیـسو  اب  هچ  يربج و  ترورض 

تهجب ینورد  ورملق  ینیع و  ناهج  رد  هک  یئاهدـحاو  هکنیا  هب  رظن  اب  تسا ؟ ریذـپناکما  تاعوضوم  رب  یقیقح  میقتـسم  فارـشا  ایآ  - 7
. دنـشابیم هدننک  كرد  فرط  زا  یباختنا  ياهدحاو  ای  ضحم  يدادرارق  اهدحاو  نیا  اذل  دـنراد ، ناعیم  تلاح  لوحت  تکرح و  رارمتـسا 

رب فارشا  اب  هک  تسا  اتسیا  یقیقح  دحاو  کی  بآ  اعقاو  ایآ  ددرگیم ، حرطم  تخانش  يارب  ینیع  ناهج  رد  هک  تسا  دحاو  کی  بآ 
تاـبثا هب  يزاـین  تسا و  یفنم  اـعطق  لاوس  نیا  هب  اـم  خـساپ  درک ؟ كرد  طیارـش  تـالاح و  يهمه  رد  ار  بآ  تیوه  يهمه  ناوتیم  نآ 
تبـسن اب  نژوردیه  نژیـسکا و  زا  هتفای  بیکرت  صخـشم ، یئاضف  رد  نیعم  ترارح  زا  ياهجرد  رد  هک  تسا  دحاو  کی  بآ  اریز  درادن ،

بآ هک  ار  دحاو  نیا  رگا  دشابیم  کلذ  ریغ  ترارح و  زا  نیعم  ياهجرد  رد  ندیشوج  لباق  رـصنع ، ود  یمتا  ازجا  نتـشاد  اب  صوصخم ،
ام هک  ار  هچنآ  دید . میهاوخ  میهدب ، رارق  هبـساحم  دروم  نوگانوگ  تالاح  اب  تعیبط  رد  طباور  ازجا و  زا  ياهعومجم  رد  دوشیم ، هدیمان 

دلج هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) یلعافت طابترا  يهلیسوب  میاهدرک ، یقلت  بآ  مانب  اتسیا  دحاو  کی  ناونعب 
يدادرارق يهدـش  هداـهن  رب  کـی  روبزم  تدـحو  هجیتن  رد  دـهدیم ، ناـشن  هرهچ  اـب  تیوه  نارازه  یعیبـط  يازجا  رگید  اـب  دـشابیم )  6

تیوه دننک ، رارقرب  طابترا  دحاو  نآ  اب  رگا  هک  یئاههدیدپ  رگید  زا  تخانش و  تلاح  رد  نآ  هب  هتسویپ  ياههدیدپ  رگید  زا  هک  دشابیم 
دـشاب طابترا  نیمه  ریز  تیب  زا  يرتسبـش  دومحم  خیـش  روظنم  دیاش  تسا  هدش  روظنم  هتخیـسگ  داد ، دنهاوخ  زورب  ار  رگید  ياههرهچ  ای 

نادکیزیف نوژتال  لپ  زا  هکنیا  ياپارس و  ملاع  همه  دبای  للخ  ياج  زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  میاهدرک : حرطم  ام  هک 
رظاـن دراذـگیم  ریثاـت  اـهناشکهک  يهمه  رد  مهدـب  تکرح  زیم  يور  زا  ار  منادـمچ  نیا  نم  رگا  تسا . هتفگ  هک  دوـشیم  لـقن  فورعم 

میقتـسم فارـشا  اب  میهاوخیم  هک  ياهیزجت  لاح  رد  تاعوضوم ، يهرابرد  الومعم  ام  ياهتخانـش  نیارباـنب  میتفگ . هک  تسا  ینعم  نیمهب 
-8 تشاذـگ . دـنهاوخن  ام  رایتخا  رد  دـنوشیم ، حرطم  ام  يارب  يدادرارق  تدـحو  اب  هک  ار  ییاهتیعقاو  زج  يرگید  زیچ  میرواـیب  تسدـب 

فارـشا هک  تسنیا  رد  هطاحا  فارـشا و  نایم  توافت  تسا ، هبناج  همه  روطب  عوضوم  ندرک  كرد  هطاحا  زا  ام  روظنم  هطـساویب  يهطاحا 
يهمه رب  كرد  يهطلـس  زا  تسترابع  هطاحا  و  تسا ، هتفرگ  رارق  ام  هجوت  دروم  هک  عوضوم  يهبنج  نآ  رب  كرد  يهطلـس  زا  تستراـبع 

فارـشا و يهملک  ود  زا  کیره  میئوگب : میناوتیم  اذـل  میرادـن و  یظفل  عازن  ثحبم  نیا  رد  اـم  هک  تسا  نشور  هتبلا  عوضوم . ياـههبنج 
يدـیدرت میـشاب ، هتـشاد  میناوتیم  عوضوم  رب  هطلـس  مسق  ود  ای  عون  ود  اـم  هکنیا  رد  یلو  درب ، راـک  هب  يرگید  ياـجب  ناوتیم  ار  هطاـحا 

ارنآ هک  عوضوم  رب  هبناج  همه  يهطلـس  میماـنیم و  فارـشا  ار  نآ  يدادرارق  روطب  هک  عوضوم  کـی  زا  یـصاخ  يهبنج  رب  هطلـس  تسین :
لباقم هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  ، ) هطاحا هن  تسا  فارـشا  تسا ، لوادـتم  اهتخانـش  نایرج  رد  هک  هچنآ  میمانیم . هطاحا 

برم
ناهج تاعوضوم  ینعی  دنریگیم  هدهع  هب  ار  تاعوضوم  زا  صوصخم  ياهبنج  مولع  ياههتـشر  زا  کیره  اریز  دـشابیم ) دلج 6  هب  طو 

ار عوضوم  دعب  دنچ  ای  کی  مولع  ياههتشر  زا  کیره  هک  دوشیم  يداعبا  اههبنج و  هب  میسقت  تخانـش ، نارگ  وپاکت  يارب  یناور  ینیع و 
هجیتن مه  ار  يرابفسا  ررـض  صـصخت ، زا  تسترابع  هک  مهم  رایـسب  هدـیاف  نتـشاد  اـب  شور  نیا  دـهدیم . رارق  قیقحت  یـسررب و  دروم 

ددرگیم دودـحم  زین  تخانـش  تسا ، هدـش  حرطم  تخانـش  يارب  هک  عوـضوم  زا  يدـعب  تیدودـحم  تهجب  هـک  تـسنیا  نآ  دـهدیم و 
هطاحا دننام  هطساو  اب  يهطاحا  - 9 دشاب . هدوب  لفاغ  شیئاسانش  دروم  هب  طوبرم  دعب  نیرتکیدزن  زا  دنمـشناد  کی  تسا  نکمم  هکیروطب 
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زا هک  عوضوم  هب  هطاحا  هنوگ  نیا  زا  یمدآ  نهذ  نآ . مزال  رب  هطاحا  يهلیـسوب  موزلم  رب  هطاحا  نآ و  تلع  رب  هطاـحا  يهلیـسوب  لولعم  رب 
ضحم و صلاخ و  روطب  دـناوتیم . يراوشد  هب  هتفرگ و  رارق  ریثات  تحت  الومعم  دـینکیم ، روبع  یلبق  ياهدـحاو  هب  تخانـش  یهاـگآ و 
اب میهاوخیم  رون  اب  یلبق  سامت  اب  ام  هک  یتقو  لاثم  ناونعب  دنک . ادیپ  هطاحا  نآ  رب  هتفر و  عوضوم  غارـس  هب  یلبق  ياهدحاو  زا  رثات  نودب 

اهداهن رب  نتخانش  يارب  هک  گنر  نآ  رب  هطاحا  رد  رون  اب  ام  سامت  تیمک  تیفیک و  فالتخا  مینک ، رارقرب  یتخانش  طابترا  گنر 
، تخانـش ثحابم  نیرتیـساسا  زا  یکی  تخانـش  يهدـیدپ  رد  عوضوم  اب  نهذ  يهطبار  عاونا  دروآ . دـهاوخ  دوجوب  فلتخم  تاریثات  می ،

هاگن میئوگب : هک  تسا  تخانـش  نایرج  رد  هنایماع  راتفگ  کی  نیا  تسا . تخانـش  يهدـیدپ  رد  عوضوم  اـب  نهذ  يهطبار  عاونا  کـیکفت 
( دشابیم دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   …  ) متخانش مدینش و  مدرک ، شوگ  متخانـش ، مدید و  مدرک و 
راوشد و ناسآ و  يهلئسم  اهدص  زا  نهذ ، رد  تخانـش  لوصح  ات  نتـسیرگن  يهظحل  نیلوا  زا  هک  دید  میهاوخ  مینک  تقد  تسرد  ام  رگا 

زاب یلومعم  الماک  يهلمج  نیا  اب  ار  تخانـش  نایرج  هتفرگ  هدـیدان  ار  اهنآ  يهمه  یگداس  لامک  اب  هدومن  روبع  تعرـسب  اـمعم  جـنرغب و 
ماجنا ار  يراک  هچ  یتفرعم  ياـهتیعقاو  یئوگزاـب  رد  هداـس  تـالمج  هنوگنیا  هکنیا  حیـضوت  يارب  متخانـش  مدـید ، مدرک ، هاـگن  مینکیم :

زا لکـشتم  ياهدوت  رد  ار  دوخ  ياهوزاب  هک  يرادهناخ  يوناب  مینکیم : لقن  یئابیز  يهفـسلف  رد  نارکفتم  یـضعب  زا  ار  یلاـثم  دـنهدیم ،
راشف ندز  مهرب  بجوم  هک  یئزج  راشف  عون  ره  ندـمآ  دراو  زا  طایتحا  لامک  اب  هکنآ  ياج  هب  و  دربیم ، ورف  نوباـص  باـبح  رازه  اـههد 
هک ه دروآیم  رد  تکرح  هب  اهبابح  يهدوت  نآ  نایم  رد  ار  دوخ  رهوش  نهاریپ  تماهش  لامک  اب  دزیهرپب ، ددرگ ، اهنآ  یجراخ  حطس 

زا رتشیب  یباتـش  اب  دیامن . نییعت  ار  اهـشبنج  نآ  يهطباض  دهاوخب  هک  ار  ینادیـضایر  نکیل  دـنراد ، رارق  یـضایر  نیناوق  ریز  رد  اهنآ  يهم 
هدیـشک لـحاس  يهرخـص  رب  هتـسکش  جوم  ره  لاـبند  هب  هک  یبآ  فک  دروم  رد  اـما  دزاـسیم و  لومعم  زا  رتدوز  یگرم  راپـسهر  لومعم 
يهلهو ناـمه  رد  دروآرد ، یـضایر  لـیوات  هب  ار  یعیبـط  رادرک  نآ  دـهاوخب  رگا  نادیـضایر  نیرتندـمت  ریغ  هک  تسین  کـش  دوـشیم ،
نارازه هک  رادهناخ  يوناب  نآ  دـننام  هک  تسا  یلثم  نینچ  هب  هیبش  اهتخانـش  يهرابرد  مه  ام  عضو  لاح  ددرگیم  رـس  راود  راـچد  تسخن 

هک یتـقو  مه  اـم  دـناشکیم  تشط ، فرطنآ  هب  تشط  فرط  نیا  زا  دـنکیم و  وروریز  یگداـس  تماهـش و  لاـمک  اـب  ار  نوباـص  باـبح 
رد متخانـش ، ار  عوضوم  مدرک ، هعلاطم  باتک  نالف  رد  متخانـش  مدینـش ، درک ، فیـصوت  مداتـسا  متخانـش  مدـید ، مدرک ، هاگن  میئوگیم :

هداس و رهاظب  تاملک  ياهفک  رد  ار . یفـسلف  یناور و  کیژولویزیف و  لـئاسم  زا  یهوبنا  هک  میتسین  هجوتم  متخانـش  مدـید  هاگـشیامزآ 
وسنیا هب  دوخ  هاگدید  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) تشط رد  مینکیم و  وروریز  مهف  لباق 

رد ار  عوضوم  اب  نهذ  يهطبار  عاونا  قیقد  يهبساحم  هب  هک  میرادن  نیا  زج  ياهراچ  تخانش  تیعقاو  حیضوت  يارب  اذل  میـشکیم . وسنآ  و 
دیدپ

: میزادرپب دهدیم ، هزاجا  ام  یئاناوت  هک  اجنآ  ات  تخانش  يه 

تمسق 02

. تسا نهذ  اـب  انـشآ  موهفم  کـی  دوشیم ، تفاـیرد  ساـسحا  يهملک  زا  هک  یموهفم  تخانـش  اـب  درجم  اـی  طیـسب  ساـسحا  يهطبار  - 1
ساسحا نیمه  نهذ  رد  نآ  ساکعنا  نهذ و  هب  ساوح  هار  زا  ینیع  عوضوم  تروص  لاـقتنا  زا  سپ  ینهذ  يهدـیدپ  نیلوا  تفگ : ناوتیم 
يهدیدپ لکش و  تروص  زا  روظنم  تسا . تروص  نآ  ساسحا  نهذ ، هب  هتفای  لاقتنا  تروص  زا  نهذ  ریثات  نیتسخن  رگید  ترابعب  تسا و 

زین اهیندیئوب  اهیندرک و  سمل  اهیندیشچ و  اهیندینـش و  لماش  هکلب  ددرگیم ، ساسحا  یئانیب  هار  زا  طقف  هک  تسین  ضحم  ینیع  سوسحم 
عون نیا  زا  دوصقم  درجم ، ای  طیـسب  ساـسحا  مکی - عون  ددرگیم : میـسقت  هدـمع  عون  ود  رب  ساـسحا  دـشابیم . دـنرادن ، یندـید  لـکش 

رد ینهذ  تلاح  نیا  هتبلا  دـشاب . هدوب  رگید  ياهتیلاعف  تارثات و  زا  یلاخ  نهذ  هکیلاـح  رد  نهذ  هب  هدـیدپ  لاـقتنا  زا  تستراـبع  ساـسحا 
تلاح کی  دنـشابیم ، یناسنا  ياهدادـیور  تعیبط و  طباور  ازجا و  زا  رثات  ریثات و  ینیع و  ناهج  اب  طابترا  لاـح  رد  اـمئاد  هک  یئاـهناسنا 
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ياراد شیب  مک و  هک  دنوشیم  دراو  یهاگیاج  هب  دندرگیم ، نهذ  ورملق  دراو  هک  ییاههدـیدپ  هک  تسا  نینچ  الومعم  تسا و  یئانثتـسا 
ای یلعف  یعقوم  زا  تیاضر  میسجت ، یناعم ، یعادت  يرکف ، عونتم  تاجومت 

نایرج و زا  نهذ  دیرجت  رگید  فرط  زا  و  دشابیم . هدنیآ  هب  ینهذ  یگتـسباو  ای  هتـشذگ و  زا  یتاریثات  ياراد  ای  یلعف و  تیعقوم  زا  هارکا 
نارکفتم زا  یکی  یتح  دیآرب . روما  نآ  زا  نهذ  دیرجت  يهدهع  زا  دناوتیمن  یسک  ره  هک  تسیراوشد  رایـسب  راک  نآ  رد  دوجوم  تارثات 

هک ياهناحبص  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  : ) تفگیم نیمز  برغم  رد  ام  نارود  روهـشم 
سوسحم کی  دورو  يارب  نهذ  دـیرجت  تردـق  یلومعم  صاخـشا  رد  دـشخبیم . ریثات  زور  نآ  رد  نم  تارکفت  رد  ماهدروخ ، هاـگحبص 

رد یتح  ار  تردـق  نیا  هک  دنتـسه  گرزب  نارکفتم  غباون و  طقف  دـباییم ، شهاک  يریپ  ياهیناوتان  زورب  رمع و  نایلاس  تشذـگ  اـب  هزاـت 
رظن رد  دـیاب  ار  مهم  بلطم  نیا  انمـض  دـسرب . رثکادـح  هب  يزغم  يژولویزیف  رظن  زا  یناوتان  هک  هاگنآ  اـت  دنـشابیم ، اراد  زین  يریپ  نارود 

نارکفتم رثکا  اریز  درادن ، ینهذ  یناوتان  اب  میقتسم  یمتح و  يهطبار  تسا ، نس  شیازفا  لولعم  هک  ینامسج  یناوتان  فعض و  هک  میریگب 
دنکدـنا رایـسب  دـندرگیم . لئان  ياهداعلاقوف  ینهذ  ياهتیلاعف  هب  ینامـسج  تردـق  لزنت  زاـغآ  یناوج و  نارود  تشذـگ  زا  سپ  غباون  و 

الف نانآ  زا  رتکدنا  دنیآ و  رب  عامتجا  یعقاو  يهرادا  يهدهع  زا  دنناوتب  یگلاس  لهچ  نس  زا  شیب  هک  ینارادمتسایس 
-2 دنشاب . هدوب  ناسنا  ناهج و  يهرابرد  کیتامتسیس  تارکفت  بتکم و  هئارا  هب  قفوم  یگلاس  لهچ  زا  شیپ  هک  دنتسه  ینیبناهج  هفس و 
هک تسنیا  ام  هاگآان  فده  ام  هاگدید  رد  هدرتسگ  ناهج  اب  نهذ  ساوح و  طابترا  نایرج  رد  هکنیا  اب  تخانش  اب  بکرم  ساسحا  يهطبار 

نوماریپ رد  هک  رگید  تاعوضوم  اههدیدپ و  اب  طالتخا  نودـب  ار  عوضوم  نآ  میزاسیم ، لقنم  نهذ  هب  ساوح  هار  زا  هک  ار  یعوضوم  ره 
یلو میئامن ، ساسحا  درجم  لقتسم و  روطب  هدومن  سکعنم  نهذ  یلاخ  يهحفص  رد  ار  اهنآ  میزاسب و  سکعنم  نهذ  رد  دراد ، دوجو  اهنآ 
نهذ یمئاد  لاغتشا  میدرک ، هراشا  الاب  رد  هکنانچ  مکی - عون  ددرگیم : فده  نیا  هب  ندیسر  عنام  ینهذ  ینیع و  طالتخا  عون  ود  الومعم 

عوضوم طاـبترا  مود - عون  تسا . ناـیرج  رد  ینیع  ناـهج  اـب  ساوح  نهذ و  یمئاد  طاـبترا  يهجیتن  رد  هک  تسا  یتارثاـت  تاـجومت و  هب 
ناهج دشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) رد هک  تسا  ییاههدـیدپ  تاعوضوم و  اب  سوسحم 
کی نیا  تقیقح  رد  میدرک ، ساسحا  ار  دحاو  عوضوم  کی  ام  رگا  نیاربانب  دنشابیم . یمئاد  رثات  ریثات و  طابترا و  رد  سوسحم  اب  ینیع 

سا نشور  الماک  دنشابیم ، هتفای  بیکرت  ازجا  زا  لکشتم  هک  یئاهدومن  رد  هلئسم  نیا  یقیقح ، دحاو  هن  تسا ، يدادرارق  دحاو 
عونتم و ياهفیدر  رد  ای  فیدر  کی  رد  اهلاهن  گرزب و  ياهتخرد  زا  لکـشتم  هک  ياهرظنم  زا  ياهعومجم  رد  تخرد  کی  ساـکعنا  ت .
لاـهنیب و تـخردیب و  تـشد  کـی  رد  تـخرد  ناـمه  ساـکعنا  زا  ریغ  نـهذ . رد  راوـمه  حطــس  اـی  هوـک  زا  یــصوصخم  يهـنماد  رد 

لاقتنا دوشیم . سکعنم  نهذ  رد  وربا  اب  هک  دـشابیم  یمـشچ  لاقتنا  زا  ریغ  نهذ  رد  وربا  نودـب  مشچ  ساکعنا  دـشابیم . راسهمـشچیب 
رظن زا  نهذ  هب  یقرب  يهکنپ  يهخاش  هس  لاقتنا  همه  زا  رتنشور  تسا . تکرح  هفاضا  هب  گرب  لاقتنا  زا  ریغ  تکرحیب  تخرد  گرب  کی 

كرد يهدیدپ  تخانش  اب  كرد  يهطبار  - 3 تستوافتم . رایسب  دراد ، هرئاد  شیامن  هک  هخاش  هس  نآ  عیرس  تکرح  اب  تخانـش  كرد و 
نهذ رد  هتفای  ساکعنا  عوضوم  تروص  زا  نهذ  رثاـت  زا  ياهلحرم  ساـسحا  اریز  تسا ، ساـسحا  يهدـیدپ  زا  رتیلاـع  تخانـش  ناـیرج  رد 
زاغآ یعقوم  زا  كرد  يهدیدپ  یلو  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  هتفای  ساکعنا  تروص  نآ  يهرابرد  یتیلاعف  نهذ  نادـیم  رد  هکنیا  نودـب  تسا 
زاغآ دوشیم ، روظنم  تخانـش  يارب  هک  عوضوم  دـعب  نآ  ای  تیوه  تفاـیرد  يارب  یتیلاـعف  نهذ ، هب  سوسحم  لاـقتنا  زا  سپ  هک  دوشیم 
هلمج نیا  رد  دنکیمن ، كرد  دیئوگیم ، امش  هک  ار  یعوضوم  صخش  نآ  دوشیم : هتفگ  هک  تسا  یحیحص  الماک  رییغت  نیا  ددرگیم .

یتح ضورفم  صخش  هک  تسین  نآ  دوصقم 
ساـکعنا زا  سپ  هک  درادـن  ار  ینهذ  تیلاـعف  نآ  یئاـناوت  میتفگ  هکناـنچ  هکلب  تسا ، ناوتاـن  دوخ  نهذ  رد  عوضوم  نتخاـس  سکعنم  زا 

اب روعش  يهطبار  - 4 دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) دبایرد دیامن و  بیقعت  ارنآ  عوضوم ،
تسود دنیوگیم : هک  یتقو  دنیامنیم ، يدنمشیدنا  كرد و  ساسحا و  زا  عیسو  یموهفم  ار  روعـش  ابلاغ  هنایماع  تالامعتـسا  رد  تخانش 
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ینهذ دشر  یعون  ناشدوصقم  هکلب  دـننکیمن  روظم  ار  صخـشم  موهفم  کی  درادـن ، روعـش  صخـش  نآ  ای  تسا ، يروعـش  اب  ناسنا  نم 
روعـش يهملک  اب  ار  یـصاخ  ینهذ  تلاح  کی  قیقد  رظن  اب  ام  و  دـهدیم . ناشن  يرتشیب  یئاـناوت  اـیاضق  میهاـفم و  تفاـیرد  رد  هک  تسا 

دوخ زا  دـناوتیم  هک  عوضوم  تفاـیرد  كرد و  نآ  درک : یفرعم  روطنیا  ناوـتیم  ار  ینهذ  تلاـح  نیا  میئاـمنیم . روـظنم  دراد  تبـسانم 
روعـش ار  نآ  میناوتیم  ای  دوشیم ، هدـیمان  روعـش  دـنطابترا ، رد  عوضوم  نآ  اب  یعون  هب  هک  یطباور  اههدـیدپ و  هدومن و  زواـجت  عوضوم 

راتفر ياههزیگنا  للع و  هب  هجوت  اب  ام  رگا  تسا . یصخش  راتفر  تسا ، هتفای  لاقتنا  ام  نهذ  هب  ساوح  يهلیـسوب  هک  یعوضوم  الثم  میمانب ،
یگزیگنا ع هب  راتفر  نیا  هک  میمهفب  الثم  میاهدرک ، ادیپ  روعش  راتفر  نآ  هب  ام  مینک ، تفایرد  زین  ارنآ  شزرا  تقیقح و  روبزم 

نیمه زا  نارعاش  هب  روعـش  يهدام  دانـسا  هک  تسین  دـیعب  تسا . هتـشگ  روبزم  راتفر  بجوم  شاداـپ  رفیک و  يهلئـسم  اـی  تسا ، هدوب  تاد 
اب هکلب  هتـسیرگنن ، هتخیـسگ  درجم و  روطب  اهدادیور  تاعوضوم و  كرد  نتخاس و  سکعنم  هب  رعاش  اریز  دشاب ، هتفرگ  همـشچرس  ینعم 

ءاشنا ای  نتخاس و  سکعنم  ددصرد  هتفایرد و  زین  ار  اهنآ  جـیاتن  اههزیگنا و  لماوع و  تیوه و  دادـیور  کی  ای  عوضوم و  کی  يهدـهاشم 
ضحم ساسحا  قوفام  روعش  كرد و  دننام  زین  یهاگآ  يهدیدپ  تخانش  اب  یهاگآ  يهطبار  - 5 تسا . هدمآ  رب  اهنآ  يهرابرد  هنادنمرنه 

: تفگ ناوتیم  دوشیم : هتفگ  تلفغ  لباقم  رد  جـیار  تالامعتـسا  رد  ار  هدـیدپ  نیا  الومعم  دـهدیم . ناشن  ار  نهذ  رثاـت  طـقف  هک  تسا 
یئانشور دشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) يهفاـضا هب  كرد  ناـمه  زا  تستراـبع  یهاـگآ 

. دراد ترورض  حیحص  تخانـش  کی  تامدقم  رد  هک  تسا  یـصاخ  ینهذ  تلاح  نیا  و  دیآیم . دوجو  هب  عوضوم  يهرابرد  هک  یـصاخ 
.( دوب دهاوخ  رتیلاع  ای  رتشیب و  یهاگآ  هزادنا  نامهب  دـشاب ، رترود  ینهذ  ینیع و  ياههیاس  یکیرات و  زا  رود  عوضوم  کی  هک  هزادـنا  ره 

حالطصا تسا ، هدش  لوادتم  يرواکناور  یسانشناور و  ورملق  رد  رصاعم  نارود  رد  هک  حالطصا  نیا  تخانش  اب  یهاگآ  همین  يهطبار  - 6
یبوخ

. دوریم راکب  دهدیمن ، ناشن  نهذ  يهحفص  رد  ار  دوخ  یعقاو  يهرهچ  يهمه  یلبق  يهدش  هتخانـش  عوضوم  هک  ماگنه  نآ  رد  هک  تسا 
رد هک  تسین  نانچ  دندرگیم ، ریگیاج  یناور  حوطس  زا  یضعب  ای  هظفاح  رد  هک  ام  نیـشیپ  ياههدش  هتخانـش  هک  تسا  نیا  مه  تیعقاو  و 

لماع دـیایب و  دوجوب  دـیاب  یئاههزیگنا  هظفاـح  تاـیوتحم  زا  يرادربهرهب  يارب  دنـشاب ، هدوب  اـم  یهاـگآ  دروم  طیارـش  تـالاح و  يهمه 
يهرابرد یمدآ  نهذ  دناهدش ، هریخذ  هظفاح  رد  هک  اههدـش  هتخانـش  زا  یـضعب  دوش ، لصاح  رکذـت  دـتفیب و  تیلاعف  هب  زغم  رد  يروآدای 

يهرهچ زا  یـضعب  هک  دوشیم  بجوم  رگیدـمه  اب  هظفاح  ياهیدوجوم  طالتخا  ای  نامز  تشذـگ  ینعی  دراد ، یهاـگآ  همین  تلاـح  اـهنآ 
لاحرهب و  دنکیم ، ادیپ  نهذ  يارب  یئامنرود  تلاح  حبـش و  تسا ، یهاگآ  دروم  هک  هچنآ  الـصا  ای  دوش ، یهاگآ  دروم  اههدـش  هتخانش 

رد دنتـسه ، اـم  يارب  هدـش  هتخانـش  یعون  دوخ  هکنیا  يهفاـضا  هب  دنـشابیم ، یهاـگآ  دروم  نهذ  يارب  نشور  همین  روطب  هک  یئاهدـحاو 
تـسا نکمم  دشخبب و  رتشیب  یئانـشور  ار  یلعف  تخانـش  تسا  نکمم  ریثات  نیا  دـنراذگیم ، ریثات  زین  رگید  تاعوضوم  تخانـش  نایرج 
نارود ناسانـشناور  ناواـکناور و  زا  یخرب  تخانـش  اـب  یهاـگآدوخان  يهطبار  - 7 دـشاب . هدوب  یلعف  تخانـش  صقن  یکیراـت و  بجوـم 

طصا نیا  رصاعم 
رد لوادتم  حالطصا  کی  ناونعب  هزورما  هدرب و  راکب  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) ار حال 

موهفم زا  دوصقم  اریز  تسا ، هدـشن  باـختنا  بوخ  یـسراپ  تغل  رد  هملک  نیا  دـسریم  رظنب  تسا ، هتفرگ  رارق  ناـیرج  رد  هطوبرم  بتک 
رد یعوضوم  نتخادـنا  نایرجب  ای  تسین و  یهاگآ  دروم  هک  تسا  یناور  حوطـس  یـضعب  رد  ای  هظفاح  رد  عوضوم  کی  دوجو  هملک  نیا 

حوطس ای  هظفاح  حوطس  رد  یسکره  هکنیا  حیضوتب  یلعف ، ینهذ  نایرج  يهتشر  رد  نآ  نتفرگ  رارق  هب  هجوت  نودب  تسا ، نهذ  يهحفص 
رد تاـیعقاو  نآ  طیارــش  تـالاح و  يهـمه  رد  یلو  دــنکیم  یناـگیاب  ار  اهدادــیور  تاـعوضوم و  زا  یناوارف  تاـیعقاو  ناور و  ینورد 

تایعقاو نیا  تیدوجوم  هک  تسا  تهج  نیمهب  دنوشیم ، عقاو  تلفغ  دروم  حالطصاب  هکلب  دندرگیمن ، رادومن  رـضاح و  نهذ  يهحفص 
، دـسریم رظنب  حیحـص  الماک  یهاگآدوخان  بیکرت  ندرب  راکب  هک  تسا  ورنیا  زا  دـنمانیم . زین  هلوفغم  تاینادـجو  هظفاح  حوطـس  رد  ار 
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زا تسا  هدرک  زاغآ  هک  یتیلاعف  رد  یناسنا  نهذ  ینعی  دورب ، راکب  یهاـگآاندوخ  یهاـگآدوخان ، بیکرت  ياـجب  هک  تسنیا  بساـنم  هکلب 
ای و  درادن . فارـشا  هطلـس و  نشور و  یهاگآ  دحاو  نآ  هب  دراد ، تیریدم  يهبنج  هک  دوخ  هک  دنکیم  يرادربهرهب  ییاهدحاو  ای  دـحاو 

يدحاو نارازه  الصا 
عوضوم اب  طابترا  رارمتـسا  لاح  رد  سکعنم  روصت  - 8 دنـشابیم . رانکرب  دوخ  هاگدید  زا  العف  تسا ، هدش  هریخذ  هظفاح  حوطـس  رد  هک 

نیا دهدیم ، همادا  یجراخ  ناهج  اب  دوخ  طابترا  هب  ساوح  تطاسو  اب  نهذ  هکیمادام  یجراخ ، ناهج  اب  نهذ  طابترا  يرارقرب  ماگنه  رد 
یهیدـب میهدیم ، همادا  یتدـم  ار  نتـسیرگن  نیا  میرگنیم و  هام  هب  هکنیا  دـننام  میمانیم ، طابترا  رارمتـسا  لاح  رد  ساکعنا  ار  ساـکعنا 

اب هام ، تروص  زا  رثاتم  نهذ  دـعب ، هب  لوا  يهظحل  زا  هک  ینعم  نیاب  دـشابیم ، هام  زا  نهذ  رمتـسم  رثات  بجوم  طابترا  رارمتـسا  هک  تسا 
سپ تارثات  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) ای اهـساکعنا  ایآ  دهدیم . رارمتـسا  ار  طابترا  هام 

مینکیم رارق  رب  طابترا  هام  زا  ییاهتروص  اب  مهرـس  تشپ  ام  ینعی  دوشیم . هفاضا  نیتسخن  يهظحل  رثات  رب  ای  ساکعنا  رب  لوا ، يهظحل  زا 
ددرگیم و دیدشت  يدعب  تاظحل  رد  لوا  يهظحل  زا  هتفای  سکعنم  تروص  ای  دـیایب ، دوجوب  هام  لکـش  رد  يرییغت  نیرتمک  هکنیا  نودـب 

مولع هب  رظن  اـب  دوشیمن ؟ رارکت  زگره  رثاـت  ساـکعنا و  دراد و  ضحم  ياهنیآ  يهبنج  لاـح  نیا  رد  اـم  نهذ  اـی  دوـشیم ؟ ماـغدا  مه  رد 
زا د یلو  دسریمن . رظن  قافتا  دروم  خساپ  هب  تالاوس  نیا  ياهفرح  یسانش  تخانش  یسانشناور و 

: دومن روظنم  نینچ  ار  اهنآ  لح  ناوتیم  هفسلف  هاگدی 
يولوم و عنـص  يزیگنا  تعرـس  دیامنیم  عنـص  يزیت  زا  تقلخ  يزارد  نیا  زارد  سب  دـیامن  شتآ  رظن  رد  زاس  هب  ینابنجب  ار  شتآ  خاش 
زا لـصفنم  روصت  - 9 دوشیم . ساـسحا  تروص  کـی  هک  تسیدـح  رد  هاـم )  ) عوضوم زا  ییاـهتروص  لاـقتنا  تعرـس  هک  میئوگب  نینچ 
نآ نایم  طابترا  هکیمادام  هک  تسین  هنییآ  رد  روص  ساکعنا  دـننام  نهذ  رد  اههدـیدپ  روص  ساکعنا  هک  تسا  یهیدـب  عوضوم  اب  طاـبترا 
هک ار  یئاهتروص  لاکـشا و  هکلب  دورب ، نیب  زا  زین  ساـکعنا  دوش ، عطق  طاـبترا  هکنیمه  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ساـکعنا  دـشاب ، رارقرب  ود 

اهیریگعضوم رییغت  ینورد و  طیارـش  هتبلا  دننامب ، یقاب  ام  نهذ  رد  دنناوتیم  مینکیم ، سکعنم  نهذ  رد  ینیع  ناهج  اب  طابترا  يهلیـسوب 
دـنک و ادـیپ  لیلقت  تسا  نکمم  ییامنرود  دـح  ات  تروص  لماک  ساکعنا  هدوب و  نهذ  هب  هتفای  لاقتنا  روص  تیوه  رد  ینوگرگد  بجوم 

ادـیپ ار  ناسنا  زا  درف  ود  ناوتن  دـیاش  یبسن ، الماک  تسیاهلئـسم  تسیچ ؟ هینوگرگد  نیا  يهطباض  ددرگ . یهتنم  تروص  لاوز  هب  یهاـگ 
حرـش  ) تسا ملـسم  رادقم  نیا  دشاب . هدوب  ناسکی  دـحتم  طیارـش  رد  یتح  نانآ ، نهذ  رد  هتفای  ساکعنا  ياهتروص  لاوز  ماود و  هک  درک 

هک ه دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا 
ظفح رد  نوناق  نیا  دـشابیم . رتشیب  نهذ ، رد  عوضوم  تیوه  ماود  يارب  هنیمز  دـشاب ، رتتیمها  اب  ناسنا  اـب  عوضوم  اـب  طاـبترا  هزادـنا  ر 
یقلت تیمها  اب  يزغم  تمالـس  یناور و  لدتعم  تالاح  رد  رگید  ترابعب  دراد . تیلک  ابیرقت  هظفاح  رد  ایاضق  تاعوضوم و  رگید  روص و 
لماع ددرگیم ، هظفاح  اـی  نهذ  رد  هدـش  سکعنم  عوضوم  ماود  تیوه و  تاـبث  لـماع  ددرگیم ، سکعنم  نهذ  رد  هک  یعوضوم  ندـش 

ماود تیوه و  تاـبث  لـماوع  زا  مه  عوضوم  اـب  طاـبترا  رارکت  دـشابیم . هظفاـح  اـی  نهذ  رد  هدـش  سکعنم  عوضوم  ماود  تیوـه و  تاـبث 
، نهذ رد  هتفای  ساکعنا  روصت  ره  هک  دنکیم  تابثا  هک  دراد  دوجو  يرگید  يهدعاق  دشابیم . هظفاح  ای  نهذ  رد  هدـش  سکعنم  عوضوم 

ریمـض هب  دورو  حالطـصا  هب  یناور و  حوطـس  قاـمعا  هب  نآ  ندـش  ریزارـس  لاـمتحا  دـشاب ، هدوب  رتقیمع  تارثاـت  اـب  هارمه  هک  هزادـنا  ره 
عون ود  رب  نهذ  رد  سکعنم  تاروصت  یلک  روطب  تخانـش  رد  دلوم  تاروصت  - 10 دـشابیم . رتشیب  هاگیاج  نآ  رد  بوسر  هاگآاندوخ و 

تروص هک  تسنآ  دلومریغ  تاروصت  زا  دوصقم  دـلوم . تاروصت  مود - عون  دـلوم . ریغ  تاروصت  مکی - عون  دـندرگیم : میـسقت  هدـمع 
نآ زا  تسا  ترابع  دلوم  تاروصت  دریگیم . رارق  اهینوگرگد  يارجم  رد  سپـس  دنامیم و  شیب  مک و  نهذ  رد  یئاهنت  هب  هدـش  سکعنم 

رد ذ هتفای  ساکعنا  تاعوضوم 
هک مینکیم  رادـید  یناسنا  اب  لاـثم  ناونعب  ددرگیم  میـسجت  اـی  یقطنم  يهشیدـنا  اـی  یناـعم  یعادـت  يهلـسلس  کـیرحت  بجوم  هک  نه 
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رد هک  ییاهدحاو  زا  ياهتـشر  کیرحت  هب  تسا  نکمم  تهابـش  يهطبار  نیا  دشابیم ، ام  تسود  هب  هیبش  شنتفگ  نخـس  زرط  ای  تروص 
وا يافو  تفـص  نیمه  تسا و  یئافواب  ناسنا  ام  تسود  نآ  هکنیا  دـننام  دـماجنایب  اـم  نهذ  رد  یناـعم  یعادـت  روطب  میراد  غارـس  تسود 

کی ساـکعنا  تسا  نکمم  نینچمه  تسا …  هدوـب  اهیراکادـف  اهتـشذگ و  يهزیگنا  تبحم  نیمه  هتـشگ و  نیفرط  تـبحم  ماود  بجوـم 
نایرجب نهذ  رد  ار  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) یقطنم يهشیدـنا  زا  ياهتـشر  عوضوم 

لولعم نآ  تلع  فک  نایرج  رد  دنک ، راداو  شتلع  فشک  هب  ار  ام  نآ ، ندوب  لولعم  يهبنج  هدیدپ ، کی  ندـید  اب  هکنیا  دـننام  دزادـنیب ،
هدوب ینهذ  میـسجت  لماع  هتفای  ساکعنا  روصت  تسا  نکمم  زین  میئامن . مادختـسا  یقطنم  نیناوق  طباور و  اب  ار  ایاضق  اهدحاو و  زا  ياهدع 

ییادص دراد و  دوجو  ام  اب  یکیدزن  يهلـصاف  رد  ياهدنرد  ریـش  هک  دشاب  نیا  لامتحا  بجوم  هک  لگنج  رد  ییادص  ندینـش  دننام  دشاب ،
. میزاسیم مسجم  ار  ياهدنرد  ریـش  هجیتن  رد  میئامنیم و  تیوقت  دوخ  نهذ  رد  اجیردت  ار  لامتحا  نیا  تسا . ریـش  يادص  میونـشیم  هک 

دسریم رظنب 
دارفا هک  ار  یتایعقاو  هک  تسا  نشور  اریز  هدش ، سکعنم  تاروصت  دوخ  هن  دشابیم ، نآ  طیارـش  نهذ و  دوخ  هب  طوبرم  دیلوت  تیـصاخ 
دروم ار  تایعقاو  نآ  هک  تسا  ینهذ  طیارـش  نیا  دنتـسه و  ینیعم  تاـیعقاو  دـنیامنیم ، سکعنم  دوخ  نهذ  رد  ساوح  يهلیـسوب  یناـسنا 

، دراد دوخ  رد  تسا ، بسانم  هلئـسم  نیا  حیـضوت  يارب  هک  هداس  یهیبشت  دنهدیم . رارق  دلوم  ریغ  دلوم و  باختنا و  فذـح و  فرـصت و 
تـسا هتفرگ  دوخ  نایم  رد  هک  ار  یمـسج  دروشیم و  دـنکیم و  ادـیپ  جومت  وضح  نآ  تایوتحم  دـتفیم ، وضح  نآ  هب  یمـسج  هک  یتقو 
روظنم هک  یتخانش  تیوه  اب  هراومه  تخانش ، طیارش  عون  رادقم و  تخانش  یلصا  طیارش  دزاسیم ). کلهتسم  تباث و  ای  دهدیم و  رییغت 

، میراد ناـبایب  رد  اـم  هـک  یهاـگیاج  یکیدزن  رد  اـیآ  مینیبـب  هـک  دـشاب  نـیا  اـم  تخانـش  هرئاد  تیوـه و  رگا  ددرگیم . نـییعت  دوـشیم ،
اجنآ رد  راسهمشچ  میهدیم  لامتحا  هک  ار  یئاهاج  میورب و  هک  تسین  نیا  زج  یطرش  تخانش  نیا  يارب  هن ؟ ای  دراد  دوجو  يراسهمـشچ 

تمسق نیا  حرش   ) دننام تسا ، جایتحا  دروم  یطیارش  روش ، ای  تسا  نیریش  راسهمشچ  بآ  ایآ  هکنیا  تخانش  يارب  میدرگب . دشاب ، هتشاد 
نکمم میـسانشب . ارنآ  معط  میربب و  دوخ  ناهد  هب  ار  بآ  نآ  زا  يرادقم  هکنیا  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط 

تسا
ایآ هکنیا  تخانـش  يارب  هکیتروـص  رد  میـشاب . دـنمزاین  ياهدرپ  ندز  راـنک  هب  طـقف  هن ، اـی  تـسا  هدرک  عوـلط  باـتفآ  هـکنیا  كرد  يارب 

نوگانوگ ياههلیـسو  اب  شیامزآ  یـسررب و  ياـهتیعقوم  ندرک  نوگرگد  اـههبرجت و  تادـهاشم و  اهدـص  مرج ؟ اـی  تسا  جوم  نورتکلا 
هدش حرطم  تخانش  يارب  هک  یعوضوم  - 1 ددرگیم : نییعت  تقیقح  هس  نتفرگ  رظن  رد  اب  تخانش  یلـصا  طیارـش  دشاب . هدوب  زاین  دروم 
اراد نآ ، لوـصح  يارب  اـی  تخانـش  ماـگنه  رد  نهذ  هـک  یتـیعقوم  یگنوـگچ  - 3 تسا . اـم  بوـلطم  هک  یتخانـش  یگنوـگچ  - 2 تسا .

تخانش يارب  هک  یعوضوم  ره  هک  تسا  ملسم  تسا  هتـشگ  حرطم  تخانـش  يارب  هک  یعوضوم  هب  رظن  اب  تخانـش  طیارـش  - 1 دشابیم .
لقتنم ام  نهذ  هب  شوگ  هار  زا  یندید  یکیزیف  ياهدومن  رگید  اهگنر و  لاکشا و  الثم  دیآیم ، تسد  هب  ياهلیسو  ره  اب  ددرگیم . حرطم 

دننام دـنیامنیم ، تیوقت  ار  ام  ندـید  هک  دـنوشیم  لقتنم  یئاههاگتـسد  تالآ و  يهلیـسوب  اـی  یعیبط و  مشچ  هار  زا  اـی  هکلب  دـنوشیمن .
لباق نهذ ، هب  یتوص  جاوما  نتخاس  لقتنم  يارب  ساسح  ياههاگتسد  رگید  ای  شوگ  يهلیسوب  هک  هچنآ  و  هریغ ، پکسلت و  پکسرکیم و 

دوش ادیپ  یهاگآ  ناسنا  کی  دسریم  رظنب  دـیعب  دوب . دـهاوخن  تخانـش  لباق  یئایوب  ای  هسمال  ای  هقئاذ  اب  مشچ  يهلیـسوب  دوشیم ، كرد 
ره هک  دهدب  لامتحا  هک 

دوش ادیپ  یلقاع  دوریمن  نامگ  ددرگ . سکعنم  نهذ  رد  تخانـش  يارب  هدومن  روبع  دناوتیم  یلاناک  ره  زا  ینیع  ناهج  ياههدیدپ  هنوگ 
دـشاب هدوب  كرد  لباق  نم  يارب  ینیب  ای  مشچ  هار  زا  یتسیاب  امتح  دربیم ، يردام  ای  يردپ  يهفطاع  زا  یـصخش  هک  ار  یتذل  دیوگب : هک 
هحفص تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) ینیب اب  دیاب  دراد . دوجو  اهناسنا  زا  یهاگآ  نورد  رد  اعطق  هک  ار  یناور  يدازآ  تلادع و  نیا  و 

ار يرورـض  طباور  همه  نآ  يادص  یتسیاب  و  منک !! فارتعا  ود  نآ  تیعقاو  هب  ات  منک  مامـشتسا  دوخ  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم 
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نیرتتیمها اب  نیاربانب  میامن ! سمل  هسمال  اب  ای  منیبب  ممـشچ  اب  اـی  مونـشب ! مشوگ  اـب  دراد  دوجو  لومحم  عوضوم و  ناـیم  نیناوق  رد  هک 
رگا دنک . روبع  نآ  زا  دیاب  عوضوم  نآ  هک  تسا  یلاناک  صیخشت  ددرگیم ، حرطم  تخانش  يارب  هک  یعوضوم  هب  رظن  اب  تخانـش  طرش 

میقتسمریغ میقتسم و  ياههبرجت  تادهاشم و  اریز  دیآیمن ، دوجوب  یلاکشا  نادنچ  دوب ، رصحنم  قوف  لئاسم  رد  مدرم  زا  یهورگ  ياطخ 
هک دراد  دوجو  يرگید  تاـعوضوم  یلو  دـیآیم . رب  لاـقتنا  لاـناک  صیخـشت  رد  مدرم  تاهابتـشا  اـهاطخ و  نتخاـس  نشور  يهدـهع  زا 

تشاد یئالعا  فده  یمدآ  تایح  رگا  هکنیا  دننام  ددرگیم ، یهتنم  یمدآ  تایح  یساسایب  یهابت و  هب  اهنآ  رد  روبزم  ياهاطخ 
تیعقاو نادجو  رگا  مدیدیم ! رتنـشور  رتقیمع و  ندـید ، يارب  هدـش  هیبعت  ياههاگتـسد  يهلیـسوب  ای  یعیبط  مشچ  اب  ارنآ  نم  تسیابیم  ، 

ساوح يهلیسوب  ای  دندوب  یئاهتیعقاو  دهعت  ساسحا  يدازآ و  تلادع و  رگا  مدرکیم ، مامشتسا  ای  مدینـشیم  ای  مدیدیم  ارنآ  نم  تشاد ،
بولطم هک  یتخانش  یگنوگچ  هب  رظن  اب  تخانش  طیارـش  - 2 متخاسیم ! سکعنم  دوخ  نهذ  رد  ار  اهنآ  قیقد  ياههاگتسد  يهلیـسوب  ای  و 

نوگانوگ ياههبنج  یتسیاب  دـیدرت  نودـب  نآ ، للع  ای  تلع  تخانـش  اب  لولعم  كرد  زا  تسترابع  بولطم  تخانـش  هکیـسک  يارب  تسا 
روآنیقی یتسیاب  نآ  تامدـقم  اعطق  دـشاب ، ینیقی  تخانـش  بولطم ، تخانـش  رگا  نینچمه  دریگب ، رظن  رد  لولعم  اب  ارنآ  يهطبار  تلع و 

نآ يهمه  یتسیاب  املسم  دیآ ، رب  زین  فلاخم  تالامتحا  نیمات  يهدهع  زا  دناوتب  هک  دشاب  یکرد  نآ  بولطم ، تخانش  رگا  دوش . باختنا 
، میورب شتلع  تخانـش  غارـس  هب  یلولعم  تخانـش  زا  رگا  و  دومن . هیفـصت  تالامتحا  نآ  اب  ار  ضورفم  كرد  باسح  حرطم و  تالامتحا 

تمسق نیا  حرش   ) ندرک همیمـض  تلع  يهرابرد  لماک  تخانـش  طیارـش  دوب ، دهاوخ  صقان  تلع  نآ  يهرابرد  ام  تخانـش  دیدرت  نودب 
رد تلع  هک  تسا  یتایـصوصخ  تخانـش  هب  لولعم  تاصتخم  تیوه و  كرد  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط 

ور دوخ  نایرج 
دـشابیم اراد  نآ  لوصح  يارب  اـی  تخانـش  ماـگنه  رد  نهذ  هک  یتیعقوم  طیارـش  - 3 تسا . هتـشاذگرس  تشپ  ار  اـهنآ  لولعم ، داـجیا  هب 

يردقب هاگآان  ریمـض  رد  هدش  یناگیاب  ياهدـحاو  زا  یکی  ندروآ  ای  ینیع و  يهدـیدپ  کی  نتخاس  سکعنم  يارب  نهذ  لماک  يهیفـصت 
دیامنیم و روبع  تسا ، لاخ  فاص و  نهذ  ياراد  هک  یکدوک  نارود  زا  تعرس  اب  یمدآ  دشاب . هدوب  ریذپانناکما  دیاش  هک  تسا  راوشد 

لاغشا نوگانوگ  ياهتفایرد  اب  ار  نهذ  دنـشکیم ، رب  رـس  زیارغ  نداتفا  راکب  اب  اجیردت  هک  یعیبط  ياههتـساوخ  يهلیـسوب  ساوح و  هار  زا 
ياههدش تفایرد  لاغـشا  تحت  هراومه  تسا ، ینیع  ناهج  تاذ و  نورب  رواجم  هک  نهذ  هاگآ  هحفـص  هک  میئوگب  میهاوخیمن  دـنکیم .

. دـیامن لاغـشا  لاعف  ياهدـحاو  ناونعب  ار  یناور  حوطـس  هک  هزادـنا  ره  اـصوصخم  اههدـش  تفاـیرد  نیا  میئوگیم  هکلب  تسینوگاـنوگ ،
اهناـسنا تاـیح  لـماع  نیرتیـساسا  ناونعب  ار  تردـق  هکیـسک  لاـثم  ناونعب  دروآیم ، دوجوب  ینهذ  ياهـساکعنا  رد  هجوـت  لـباق  يریثاـت 
ضورفم نهذ  رد  تردـق  يهدـیدپ  كالم  هب  ددرگ ، سکعنم  شنهذ  رد  ینیع  ناـهج  زا  هک  یناـسنا  يهثداـح  ره  تسا ، هدومن  تفاـیرد 

هب دیدهت  ام  یناور  حوطس  رد  زکرمتم  لماوع  فرط  زا  هراومه  ام  ياهتخانش  میئوگیم  هک  تسا  تهج  نیمهب  ددرگیم ، هیجوت  ریسفت و 
تنا فذح و  فرصت و 

رد دروآیم ، دوجوب  تثارو  هک  یئاههنیمز  هدشن و  هبساحم  ياهدادیور  یعامتجا و  ورملق  یعیبط و  طیحم  زا  لماوع  نیا  دنوشیم ، باخ 
هدش یناگیاب  دـحاو  کی  ای  ینیع  دومن  کی  نتخاس  سکعنم  تفایرد و  يارب  دـنیآیم . دوجوب  نهذ  رد  اههدـش  تفایرد  ندـش  سکعنم 

تفایرد لماوع  اب  یـساکعنا  دومن  ندش  طولخم  زا  دناوتب  هک  تسا  مزال  ینهذ  دـیرجت  تردـق  صلاخ  ضحم و  روطب  هاگآان ، ریمـض  رد 
تمـسق نیا  حرـش   ) یئاهرات نایم  رد  توبکنع  دننام  دوز  ای  رید  شرمع  هاگرذگ  رد  یـسکره  الومعم  دـیامن . يریگولج  نیـشیپ  يهدـش 

اهرات نیا  ای  هک  رتهب  هج  تشگ ، دهاوخ  سوبحم  تسا  هدینت  دوخ  نهذ  رد  هک  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط 
یلقیـص نانچ  ار  اهرات  نآ  تین  صولخ  افـص و  اب  دناوتب  رگا  ای  دنیبب ، مه  ار  نوریباهنآ  نایم  زا  ات  دنتب  رگیدـکی  زا  هلـصاف  يرادـقم  اب  ار 

تسا حرطم  تخانش  يارب  هک  یعوضوم  نهذ و  نایم  یقطنم  يهلصاف  طرش  - 4 دیامن . كرد  مه  ار  نوریب  ملاع  اهنآ  نورد  زا  هک  دزاسب 
هک میوش ، کیدزن  رون  نوناـک  هب  ردـقنآ  رون ، تخانـش  يارب  رگا  تسا . مومع  كرد  لـباق  هک  میروآیم  ار  هداـس  يهلئـسم  نیا  تسخن 
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ون نوناک  اب  ام  يهلصاف  رگا  میشاب  هتشاد  رون  يهرابرد  یتخانش  میناوتیمن  تروصنیا  رد  ام  دهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  لدتعم  دید  ام  مشچ 
لالتخا عون  ود  یقطنم  يهلصاف  تاعارم  مدع  میسانشب ، ار  رون  میناوتیمن  زاب  مینیبب ، فیعض  یئانـشور  کی  ارنآ  هک  دشاب  دایز  يردقب  ر 

رد هکنانچ  تسا ، هدش  حرطم  تخانش  يارب  هک  یعوضوم  زا  كرد  لماع  نتفرگ  رارق  ریثات  تحت  مکی - عون  دزاسیم : دراو  تخانـش  رد 
رون و تیوـه  میناوـتیمن  اـم  دوـشیم و  هدـید  لـالتخا  بجوـم  مشچ  روـن  نوناـک  دـح  زا  شیب  یکیدزن  هک  میدرک  هظحـالم  روـن  لاـثم 

هکنیا دـننام  دـنکیم ، ادـیپ  تخانـش  لماع  رب  تخانـش  دروم  عوضوم  هک  ياهطاحا  مود - عون  مینک . كرد  یعیبط  روطب  ار  نآ  تاصتخم 
دـشاب کیدزن  يردـقب  هخاش  نآ  اب  ام  يهلـصاف  میوش و  هریخ  نآ  يهخاش  کیب  تخرد ، ياههخاش  هنت و  هقاس و  عومجم  تخانـش  يارب 

. دیامن هطاحا  ام  كرد  لماع  رب  تخرد  دنک ، ادیپ  هطاحا  تخرد  رب  ام  كرد  لماع  هکنآ  ياجب  دیامن و  لاغـشا  ار  ام  هاگدـید  يهمه  هک 
هفسالف شود  رب  لصف  لح و  لباقریغ  يامعم  کی  ناونعب  هشیمه  يارب  يرایـشه ) دوخ   ) يروضح ملع  يهدیدپ  هک  تسا  تهج  نیمه  زا 

دوجو تسا  نم  هک  هدنوش  كرد  هدننک و  كرد  نایم  ياهلصاف  اهنت  هن  هدیدپ  نیا  رد  اریز  درک ، دهاوخ  ینیگنس  ياهفرح  ناسانـشناور  و 
كرد هک  تسا  نامه  دنکیم  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) كرد هک  نم  هکلب  درادـن ،

هکنآ ت نودب  دوشیم ،
اب نهذ  یمک  هبـش  تاطابترا  عاونا  تشگ . دـهاوخ  یـسررب  احورـشم  يدـعب  ثحب  رد  هلئـسم  نیا  دـیایب . دوجوب  نم  رد  یمیـسقت  هیزج و 
هک تسیاهطبار  لامک  صقن و  بتارم  تخانـش ، يهدیدپ  رد  عوضوم  اب  نهذ  یمک  هبـش  طابترا  زا  روظنم  تخانـش  يهدـیدپ  رد  عوضوم 

نیرتفیعـض و هک  لامتحا  تسا و  عوضوم  نهذ و  بطق  ود  نایم  طابترا  نیرتلماک  هک  نیقی  دـننام  دوشیم . رارقرب  عوضوم  نهذ و  نایم 
زا ار  عوضوم  يهمه  اعقاو  نهذ  هک  تسین  نیا  نیقی  يانعم  هک  میریگب  رظن  رد  اقیقد  دـیاب  ار  هتکن  نیا  یلو  دـشابیم . طابترا  نیرتصقاـن 
اب تیمک  يهدیدپ  الصا  تسا . هتفای  تسد  نیقی  زا  رتصقان  يرادقمب  لامتحا  ماگنه  رد  نهذ  هتفایرد و  رثکادح  رد  تخانـش  تیمک  رظن 

هـسیاقم تیمک  هاگدید  زا  رگید  یـضعب  اب  ار  اهتخانـش  زا  یـضعب  هک  دوش  بجوم  ات  دوشیمن ، دراو  تخانـش  يهدیدپ  رد  یـسایقم  چیه 
، تخانش ثحابم  زاغآ  رد  ام  تخانش  فیرعت  میئامن : حرطم  تخانـش  فیرعت  يارب  ار  یبلاطم  میروبجم  هلئـسم ، نیا  حیـضوت  يارب  مینک .

ياههدـیدپ تاـکیرحت و  نهذ  رد  تخانـش  لوصح  يهجیتـن  رد  کـیژولویزیف  دوـمن  هن  دراد و  یکیزیف  دوـمن  هن  هدـیدپ  نیا  هک  میدـید 
دراو یمکو  یفیک  تالوقم  رد  ات  درادن  یمیقتـسم  دومن  هدـیدپ  نآ  دوخ  زاب  دـیآیم ، دوجوب  تخانـش  لوصح  يهجیتن  رد  کیژولویزیف 

يارب دوش .
: تفرگ رظن  رد  دیاب  ار  ریز  لئاسم  تخانش ، فیرعت  حیضوت 

ياـنعمب ـالخ  هن  تسا ، رگید  ياـهتیلاعف  روص و  ساـکعنا  لـمع  هب  نهذ  یلعف  لاغتـشا  مدـع  یبسن  ـالخ  زا  دوصقم  نهذ - یبسن  ـالخ  - 1
، تسا ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) ات یهاگ  رتراوشد و  روص  ساکعنا  لمع  دوش ، لاغـشا  اـهیهاگآ  اـب  نهذ  حطـس  هک  هزادـنا  ره  یعقاو .

نیا دوشیم . هدـیمان  تخانـش  لماع  هک  ساـکعنا  يهزیگنا  دوجو  - 2 دسریم . نکممان  دـح  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لـباقم  هحفص 
-3 هریغ . یگدنز و  ربج  لماع  ینهذ و  یـسح و  ربج  لمع  دـننام  میدومن ، حرطم  تخانـش  ثحابم  زاغآ  رد  هک  تسا  یعون  ياراد  لماع 

نهذ رد  ار  مسج  کی  یـسدنه  لکـش  میهاوخیم  هکیماگنه  لاثم  ناونعب  بسانم ، ياهباختنا  فذـح و  يهلیـسوب  سکعنم  تروص  نیعت 
، میزاسب لقتنم  نهذ  هب  ارنآ  تروص  میهاوخیم  هک  ار  یعوضوم  ندرک ، رظن  عطق  نیا  اب  مینکیم و  رظن  عطق  نآ  شزرا  هدومن و  سکعنم 

تفگ مهاوخ  مشـش  هلئـسم  رد  هکنانچ  و  درادـن . نهذ  رد  ار  نیعمان  یعوضوم  نتخاـس  سکعنم  تردـق  يرـشب  نهذ  اریز  دـباییم  نیعت 
. دسریمن تیلعف  هب  هتفای  نیعت  عوضوم  نودب  دعب  ود  نیا  زا  کی  چیه  یلعف و  یلمع و  یـساکعنا ، يرثات و  تسا : دعب  ود  ياراد  تخانش 

را لوصحم  هک  تسا  یئادتبا  یهاگآ  زا  رتالاب  یهاگآ  نیا  نهذ ، رد  هدش  سکعنم  عوضوم  هب  يوناث  یهاگآ  - 4
هکنیا دننام  و  دیآیم ، دوجوب  نابایخ  زا  روبع  عقوم  رد  هک  فلتخم  يهدیدپ  اهدص  هب  یهاگآ  دننام  تسا ، عوضوم  اب  نهذ  یئادـتبا  طابت 
نتفرگ زا  تسترابع  يوناث  یهاگآ  دزاسیمن . فقوتم  تخانـش  هجوت و  يارب  ار  اهنآ  نهذ  دنوریم  هژر  نهذ  رد  اههدـیدپ  تاعوضوم و 
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، نهذ رد  سکعنم  تروص  يرادـهگن  يارب  هاگآان  هناهاگآ و  تیلاعف  - 5 تخانـش . يارب  نآ  نداهن  رب  نهذ و  رد  هدش  سکعنم  عوضوم 
دنمدرخ موهفم  يرادهگن  دننام  تسا ، بولطم  ود  نا  نایم  هطبار  تخانش  هک  ایاضق  رد  لومحم  عوضوم و  تروص  ود  يرادهگن  يارب  ای 
تـشاد هجوت  دیاب  تسا . يدنمدرخ  تیدیفم و  نایم  هطبار  تخانـش  دوصقم  هک  تسا  دیفم  هعماج  يارب  دنمدرخ  يهیـضق  رد  تیدـیفم  و 

حرـش ، ) دمآ دهاوخ  قیدـصت  ثحبم  رد  هچنانچ  مکح  اریز  تسا ، ضحم  تخانـش  زا  ریغ  اهلومحم  اهعوضوم و  نایم  طباور  هب  مکح  هک 
هلئسم نیرتتیمها  اب  - 6 تسا . اههدش  هتخانـش  يور  نهذ  تیلاعف  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا 

زا نهذ  رثات  مکی - دعب  تسا : تخانـش  يهدیدپ  ندوب  يدـعب  ود  دوب ، دـهاوخن  مهف  لباق  تخانـش  تیوه  نآ ، كرد  نودـب  هک  تخانش 
عوضوم ریثات  تحت  یناور  حوطـس  يهمه  تسا  نکمم  یتایح  تاعوضوم  ساـکعنا  تلاـح  رد  هک  تسا  تهج  نیمهب  سکعنم ، تروص 

و چ دندرگ . رثاتم  نآ  زا  هتفرگ و  رارق 
اذـل دـنرادن ، یمدآ  تایح  لصا  یگنوگچ  رد  ریثات  دنـشابیم و  فرطیب  یلومعم و  ياههدـیدپ  نهذ  رد  سکعنم  ياهتروص  ـالومعم  نو 

صلاخ تیلاعف  مود - دـعب  تسا . ضحم  ياهنییآ  راک  طباور  تاعوضوم و  نتخاس  سکعنم  لاـح  رد  نهذ  راـک  هک  دوریم  ناـمگ  نینچ 
ناهج رد  یکیزیف  دومن  دننام  يدومن  تیلاعف  عون  نیا  نوچ  دیآیم . دوجوب  تخانـش  نایرج  رد  عوضوم  ساکعنا  زا  سپ  هک  تسا  ینهذ 

ساـکعنا تسا  نینچمه  دـیامن ، كرد  ار  روبزم  تیلاـعف  تخانـش ، ناـیرج  رد  یـسکره  هک  درادـن  دوجو  نیا  زج  ياهراـچ  درادـن ، ینیع 
تخانـش و يارب  نهذ  تیلاـعف  میناوتیمن  اـم  هک  تسا  تهج  نیمهب  درک . هیبشت  ياهنییآ  ساـکعنا  هب  ارنآ  ناوتیم  هچ  رگا  ینهذ  ضحم 
اب مینک ، حرطم  ینیع  یملع و  هاگدـید  زا  نشور  حـضاو و  الماک  يهدـیدپ  ود  ناونعب  ار ، نآ  رد  طباور  روص  ساکعنا  لاح  رد  نهذ  رثات 

. دنـشابیم عونتم  طباور  اهعوضوم و  عاونا  عونت  هب  رظن  اب  اهتخانـش  تفگ : ناوتیم  اهنآ  يور  نهذ  ياهتیلاعف  تاساکعنا و  ناـیرج  هب  رظن 
هملک ود  نیا  زا  کـیره  هک  دـیوگب  دـیآیم ، رب  ملا  تذـل و  يهملک  ود  زا  هک  یلک  موـهفم  ود  هب  رظن  اـب  یـسک  رگا  ملا ، تذـل و  دـننام 
رتهب تسا ، تذـل  دـض  تقیقح  کی  ملا  دراوم  يهمه  تسا و  تقیقح  کی  تذـل  دراوم  همه  دـنراد و  رگیدـکی  اـب  داـضتم  یلک  موهفم 

ام س میئوگب : هک  تسنیا 
زا یـشوخ  ساسحا  رثات و  تقیقح و  کی  ریز  ياهتذل  عاونا  دیوگب : دـناوتیم  رایـشه  ناسنا  نیمادـک  میمهفیمن . ار  یـصخش  نینچ  نخ 

تذل - 1 تسا : ساـسحا  رثاـت و  عون  کـی  اـهنآ  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لـباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) يهمه
زا تیعقاو  هب  لوصو  تذل  - 3 نآ . يهدننک  بیکرت  داوم  يدنیاشوخ  رظن  زا  طقف  كاروخ  تذل  - 2 یگدنز . نداد  تاجن  يارب  كاروخ 

. تعیبط زا  یئابیز  يهرظنم  ياشامت  تذـل  - 5 نآ . بیقعت  یهاگآ و  نودـب  تیعقاو  هب  لوصو  تذـل  - 4 نآ . يدرگیپ  اب  یهاـگآ و  يور 

. یسنج هزیرغ  عابـشا  تذل  - 9 تردق . تذل  - 8 تلادع . تذل  - 7 تسا . يرـشب  غوبن  هتخاس  هک  ابیز  يرنه  رثا  کی  ياـشامت  تذـل  - 6
فطاوع تذل  - 13 اهنآ . ندش  یفتنم  یناور و  ياههدقع  ندـش  زاب  تذـل  يزوریپ 12 - تذل  - 11 یئوجماقتنا . سح  عابـشا  تذل  - 10

-17 دوخ . رب  تیکلام  تذل  - 16 ناردام . ناردپ و  يهرابرد  ناکدوک  نادنزرف و  فطاوع  تذل  - 15 يردام . فطاوع  تذل  - 14 يردپ .
تذل - 21 یگدنز . فده  تفایرد  تذـل  - 20 يوقت . تذل  - 19 راک . رب  طلـست  تذل  - 18 دوخ . اب  یئانشآ  نتـشیوخ و  تخانـش  تذل 

هیبش هسیاقم و  لباق  يرگید  اب  دـیآیم ، دوجوب  دـیاذل  نیا  زا  کیره  زا  هک  يریثات  ایآ  یتسه . ناهج  یلک  گنهآ  كرد  زا  یلاع  تریح 
هزیرغ عابشا  زا  لصاح  تذل  ایآ  دنشابیم !؟ رگیدمهب 

لمع زا  عاـنتما  دوخ و  رب  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) تیکلام تذـل  اب  نوناق ) یب   ) ي
عقاو مهافت  دروم  موهفم  کی  اب  تذـل ، دـننام  هچرگا  زین  تخانـش  يهدـیدپ  تفگ : دـیاب  دـنرگیدکی . داـضتم  اـی  دـنراد ، تهابـش  روبزم 
نهذ رد  مسج  کی  لقث  ساکعنا  زا  رثات  زا  ریغ  گنر ، دـننام  تخانـش ، نایرج  رد  هدـیدپ  کـی  ساـکعنا  زا  رثاـت  تیفیک  یلو  ددرگیم ،

مرگ گنر  دنمرنه  ناشاقن  حالطـصا  رد  هک  زمرق  گنر  ساکعنا  ایآ  دراد . دوخ  هب  صوصخم  رثات  اهگنر  زا  کیره  ساکعنا  یتح  تسا .
یکی دوشیم ، هتفگ  درس  گنر  هک  تسا  زاب  ینوتیز  گنر  رثات  هب  هیبش  دروآیم ، دوجوب  ار  یصوصخلاب  یبصع  تارثات  دوشیم و  هتفگ 
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يهرابرد هک  یتاحالطـصا  دـنربیم و  راکب  میـالم ) مرگ و  درـس و   ) اـهگنر رد  نادـنمرنه  ناـشاقن و  هک  تاحالطـصا  نیمه  دوخ  تسا ؟
رد تارثات  عونت  لیالد  نیرتهب  زا  یکی  دوریم ، راکب  روآهرهلد  كانزوس و  و  شارخلد ، ابرلد ، دـننام  ینیع  ناهج  ياهدادـیور  اهدومن و 

الماک نهذ . رد  هتفای  ساکعنا  روص  يور  نهذ  صاخ  تیلاعف  زا  تسترابع  هک  زین  تخانش  مود  دعب  نینچمه  دشابیم . ینهذ  ياهساکعنا 
روص يور  نهذ  صاخ  تیلاعف  زا  تسترابع  عک  زین  تخانـش  مود  دعب  نینچمه  دنـشابیمن . رگیدـکیب  هیبشت  هسیاقم و  لباق  هدوب و  عونتم 

تفای ساکعنا 
عوضوم و کـی  ناـیم  هطبار  توبث  هب  مکح  لاـثم : ناونعب  دنـشابیمن . رگیدـکیب  هیبـشت  هسیاـقم و  لـباق  هدوب و  عوـنتم  ـالماک  نهذ . رد  ه 

یعون نهذ  رد  ددع  دیرجت  دنرادن . یتهابـش  كدنا  نهذ  رد  ددع  دیرجت  اب  هک  تسا  یتیلاعف  تسا  دیفم  هعماج  رب  دنمدرخ  دننام  لومحم 
ماجنا نهذ  رد  ناکما  ترورـض و  دننام  ياهطبار  ياهتیفیک  ینیع و  تیفیک  لومحم و  عوضوم و  دودعم و  هب  زاین  نودب  هک  تسا  تیلاعف 

هک تسا  تهج  نیمهب  تسا . دـنمزاین  روبزم  روما  يهمهب  لومحم  عوـضوم و  کـی  ناـیم  هطبار  توـبث  هب  مکح  هکیتروـص  رد  دریگیم ،
ملا ای  تذل  یقیقح  تخانـش  يارب  هکنانچ  تفرگ . رظن  رد  یـصاخ  فیرعت  اهتخانـش  زا  کیره  يارب  دـیاب  تخانـش  یقیقح  فیرعت  يارب 
نآ ینیع  رـصنع  دـباییم . بیکرت  ینیع  یتاذ و  رـصنع  ود  زا  یتخانـش  ره  دوـمن . روـظنم  ار  یـصاخ  فـیرعت  اـهنآ  زا  کـیره  يارب  دـیاب 

نهذ یـساکعنا  رثات  زا  تسترابع  یتاذ  رـصنع  تسا . هتفرگ  رارق  نهذ  یتخانـش  تیلاعف  دروم  هتفای و  ساـکعنا  نهذ  رد  هک  تسا  عوضوم 
نیاربانب دهدیم . ماجنا  عوضوم  يهرابرد  نهذ  هک  یتیلاعف  و  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  )
يهدـیدپ رد  عوضوم  اب  نهذ  یمک  هبـش  تاطابترا  عاونا  نایب  هب  میزادرپیم  نونکا  تسا . توافت  زیم  کی  تخانـش  اب  ملق  کـی  تخاـنش 

غآ رد  تخانش .
نهذ نایم  هک  تسیاهطبار  لامک  صقن و  بتارم  تخانش ، يهدیدپ  رد  عوضوم  اب  نهذ  یمک  هبش  طابترا  زا  روظنم  میتفگ : مجنپ  ثحب  زا 

. مینک دادرارق  ذـص  عوضوم  اب  ار  نهذ  لماک  طابترا  يهجرد  رادـقم و  رگا  لامتحا  - 1 نیقی . لامتحا و  دـننام  دوشیم ، رارقرب  عوضوم  و 
لاـمتحا دورب ، لزنت  هب  ور  طاـبترا  دـصرد  هک  هزادـنا  ره  تسا . دـصرد  هاـجنپ  زا  رتـمک  نآ  يهجرد  هک  یطاـبترا  زا  تستراـبع  لاـمتحا 

کش و دـسرب ، هاجنپ  يهجرد  هب  لامتحا  رگا  و  دوب . دـهاوخ  رتیوق  لاـمتحا  دوش ، رتکیدزن  هاـجنپ  هب  هک  هزادـنا  ره  ددرگیم و  رتفیعض 
( لامتحا دروم  عوضوم   ) لمتحم هک  هزادنا  ره  دراد ، لمتحم  عوضوم  اب  میقتـسم  يهطبار  لامتحا  کیرحت  تردق  دوشیم . هدیمان  دـیدرت 

زین ملع  نانیمطا و  نظ و  رد  كالم  نیا  تشگ . دهاوخ  رتدـیدش  رتشیب و  لامتحا  کیرحت  تردـق  هزادـنا  نامهب  دـشاب ، هدوب  رتتیمها  اب 
یتاذ رـصنع  هن  ددرگیم ، نیعم  اهتیعقوم  ینوگرگد  کیرحت و  تشونرـس  هک  تسا  تخانـش  ینیع  رـصنع  اب  ـالومعم  ینعی  دراد ، ناـیرج 

تیمها وا  يارب  لایر  هد  نآ  درک و  دهاوخ  مگ  لایر  هد  نابایخ  کی  زا  روبع  عقوم  هکنیاب  دـشاب  هتـشاد  ملع  یـسک  رگا  لاثم : ناونعب  نآ .
وص رد  دهدب ، یتارییغت  شیگدنز  نوئش  رد  ای  ددرگ و  بارطضا  هرهلد و  راچد  وا  هک  دوشیمن  بجوم  ملع  نیا  درادن ، یتایح 

دهاوخ قیمع  ریثات  وا  یناور  عضو  رد  هک  دش  دهاوخ  وا  تیـصخش  هب  ینیهوت  دنک ، روبع  نابایخ  نآ  زا  رگا  هک  دهدب  لامتحا  رگا  هکیتر 
زا یضعب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دنک ، داجیا  وا  رد  تیمها  اب  رایـسب  تاکیرحت  دناوتیم  هک  تسا  يردقب  لامتحا  نیا  تردق  تشاذگ .
دلج هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) نیا رد  تقد  اب  دشاب . هدوب  رثوم  وا  یگدنز  ینوگرگد  رد  تاکیرحت  نآ 

يهجرد رگا  نـظ  - 2 تسا . نآ  یتاذ  رـصنع  زا  رتتیمها  اب  هداـعلاقوف  تخانـش  ینیع  رـصنع  هک  دوشیم  نشور  مه  هلئـسم  دـشابیم )  6
الثم دوشیم . هدـیمان  لامتحا  لباقم  فرط  نظ و  روبزم  طابترا  تروصنیا  رد  دـشاب ، هدوب  دـصرد  هاجنپ  زا  شیب  عوضوم  اب  نهذ  طاـبترا 

هاجنپ زا  رتمک  هک  نآ  ندماین  نونظم و  تسود  ندمآ  میئوگیم : دـشاب ، هدـش  فشک  ام  يارب  تسود  ندـمآ  دـصرد ، هاجنپ  زا  شیپ  رگا 
رتکیدزن نانیمطا  هب  دورب ، رتالاب  هاجنپ  زا  فشک  طابترا و  دـصرد  هک  هزادـنا  ره  دـشابیم . لـمتحم  تسا ، هدـش  فشک  اـم  يارب  دـصرد 
عوضوم مه  نانیمطا  نظ و  يهدـیدپ  نیا  رد  دـصرد . هن  دون و  ات  ددرگیم  عورـش  نانیمطا  لحارم  ـالابب  دـصرد  داتـشه  زا  ـالثم  دوشیم .

او اب  نهذ  طابترا  رظن  زا  عطق  موهفم  عطق  - 3 تسنآ . یتاذ  رصنع  زا  رتتیمها  اب  تسا ، تخانش  ینیع  رصنع  هک  نانیمطا  نظ و  دروم 
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هک تسنیا  دراد ، دوجو  عطق  موهفم  رد  هک  یتیـصوصخ  اهنت  دراد . جاور  یمومع  تالامعتـسا  رد  هک  تسا  دصرددص  فاشتکا  نامه  عق 
نایاپ اـهنآ  هب  دـیآیم و  دوجوب  یباـیعقاو  ریـسم  رد  ینهذ  تاـناسون  رگید  کـش و  لاـمتحا و  تاـنایرج  هتـشر  کـی  زا  سپ  هدـیدپ  نیا 

، دـشاب هدوب  رتیرظن  هتفرگ و  رارق  دـیدرت  کش و  تاـناسون  رد  یعوضوم  هزادـنا  ره  هک  تسنیا  تسا ، هجوت  لـباق  هک  ياهتکن  دـشخبیم .
دـیدرت و کش و  هب  نداد  نایاپ  مکی - تهج  تسا : نهذ  بولطم  تهج  ود  زا  عطق  يهدـیدپ  تسا . رتلکـشم  ییاـهن  عطق  هب  نتفاـی  تسد 

جاوما زا  نآ ، هب  ندیسر  هار  رد  نهذ  هک  تسا  یفده  هب  لوصو  مود - تهج  تسا . یفیلکتالب  بارطـضا و  لماع  یعون  دوخ  هک  لامتحا 
هب طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) يارب درذگیم . اهدیدرت  داضتم و  تالامتحا  گرزب  کچوک و  مارآ و  دنت و 

هعجارم تیاو  لسار - يهبحاصم  یسررب  حیضوت و  باتک  يهمدقم  هب  نآ  ماسقا  کش و  يهرابرد  رتحورشم  تاحیضوت  دشابیم ) دلج 6 
- مکی لماع  دراد : دوجو  لماع  ود  عطق  يهلحرم  هب  ندیسر  يارب  الومعم  یلصف  ياهعطق  ینیقلت و  ياهعطق  یقطنم و  ياهعطق  دیئامرف 4 -

دوخ هب  قشع  دـیدرت و  کش و  اب  يدـج  يهزراـبم  هناـیوج و  عقاو  ياـهوپاکت  يهلیـسوب  یمدآ  هاگدـید  رد  تیعقاو  یجیردـت  ندـش  زاـب 
اهعطق ر عون  نیا  تیعقاو .

- مود لماع  تسا . هداد  نایاپ  ار  مهوت  دـیدرت و  کش و  لامتحا و  تاناسون  هدـمآ و  دوجوب  یبایعقاو  قطنم  قباطم  اریز  میمانیم  یقطنم  ا 
ناسنا کی  يوجعقاو  نهذ  هک  هزادنا  ره  تامهوت . دیدرت و  کش و  ياههزیگنا  نتخاس  یفتنم  يهلیـسو  هب  یمدآ  نهذ  رب  تایعقاو  نیقلت 

دـیدرت و تاـناسون  هب  دـبایرد و  ار  تیعقاو  دـهاوخیم  فرطکی  زا  اریز  دریگیم ، رارق  نیقلت  ریثاـت  تـحت  رتـشیب  دـشاب ، هدوـب  رتفـیعض 
ار لوصو  تردـق  مه  رگا  ای  درادـن و  الـصا  ای  ار  تیعقاو  هب  لوصو  تردـق  رگید  فرط  زا  دـهدب و  نایاپ  تامهوت  تالیخت و  لامتحا و 

عطق یقطنم  هار  نتفرگ  شیپ  زا  دوخ  اهمهوت ، داضتم و  لامتحا  لیخت و  دیدرت و  تاناسون  اب  ندش  زیوالگ  زا  یناوتان  تهجب  دشاب ، هتشاد 
اب ار  دوخ  تیصخش  دشاب ، هدوب  رتریگمـشچ  هدننک  نیقلت  تیـصخش  هک  هزادنا  ره  دریگیم و  رارق  نیقلت  ریثات  تحت  اذل  دنیبیم و  ناوتان 

شیاجنگ هک  ار  یتایح  هدـیدپ  نیا  الومعم  اهتیبرت  میلعت و  هنافـساتم  دـهدیم . رارق  تیـصخش  نآ  رایتخا  رد  رتهبناج  همه  رتشیب و  تعرس 
یتـیمها چـیه  دـشابیم ، دـیدرت  کـش و  ناـفوط  ندـناشنورف  اـهتیعقاو و  هب  لوصو  يارب  یقطنم  هار  نتفرگ  شیپ  دـیدرت و  کـش و  يارب 

شیاجنگ ذ هزادنا  ره  هک  دنمهفیمن  دنناسرتیم و  نآ  مضه  کش و  دیدرت و  زا  ار  اهناسنا  بلغا  دنهدیمن و 
رتیقطنم و اهتیعقاو  هب  لوصو  ریـسم  رد  وا  ياهعطق  رتدـنمورین و  كرد  لـماوع  دـشاب ، هدوب  رتشیب  یناـفوط  تاـنایرج  ربارب  رد  یمدآ  نه 

اعدا رگنفرژ  سانـشناسنا  کی  رگا  دوب . دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) دهاوخ رترادیاپ 
مهوت و دـیدرت و  نایمدآ ، نهذ  یتیفرظیب  تهجب  دوش ، فذـح  اـهناسنا ، نهذ  رد  لـصاح  ياـهنیقی  عطق و  زا  نیقلت  لـماع  رگا  هک  دـنک 

ارف ار  هعماج  کی  ياضف  هک  ییاهمـسوم  لصف و  موس - لماع  تسا . هدرکن  یئوگهفازگ  دروآیم ، رد  نآ  یتفرعم  راگزور  زا  رامد  لیخت 
حرط نآ  دنهاوخیم  دنزیریم و  ار  ياهیرظن  ای  یحرط  هعماج  کی  يداصتقا  يرکف و  ناربهر  ای  نارادمتـسایس  هک  ماگنهنآ  رد  دریگیم .

حرط و نآ  يهرابرد  دیدرت  کش و  لامتحا و  لماوع  نتخاس  یفتنم  يارب  ار  یلیاسو  تامدقم و  دـنزاسب ، لوبق  لباق  هعماج  مدرم  يارب  ار 
نوماریپ رد  رکفت  يارب  لاجم  نودـب  یتح  تاناسون ، نآ  زا  روبع  نودـب  یلومعم  ياهزغم  هک  دـنروآیم ، دوجوب  هعماج  ياـضف  رد  هیرظن 

تـسا فسات  ياج  هک  هچنآ  دـیمان . ناوتیم  یمـسوم  یلـصف و  ياهعطق  ار  اهعطق  هنوگ  نیا  دـننک . ادـیپ  عطق  هدـش ، اقلا  يهیرظن  حرط و 
دروم ار  هتشذگ  یمـسوم  ياهعطق  يربج  لماوع  هک  دنوشیم  ادیپ  يدارفا  رتمک  یمـسوم ، ياهعطق  لصف  ندش  يرپس  زا  سپ  هک  تسنیا 

ت
کی رارمتسا  ندش  هدیرب  تسا  ترابع  عطق ، موهفم  دننام  مزج  موهفم  مزج  - 5 دنیامن . يرادربهرهب  اهنآ  زا  هدنیآ  رد  دنهدب و  رارق  لیلح 

مزج عطق و  نایم  هک  یتوافت  اهنت  تیعقاو ، هب  لوصو  هار  رد  تـالیخت  تـالامتحا و  تاـمهوت و  دـیدرت و  کـش و  ینهذ  تاـناسون  هتـشر 
هملک نیا  ملع  - 6 دراد . دوجو  زین  هدـش  فشک  تیعقاو  قبط  لمع  هب  میمـصت  ناسنا و  یگداـمآ  مزج  موهفم  رد  هک  تسنیا  دراد ، دوجو 
ضرف رگا  دراد . ارجام  رپ  یتشذگرس  تسا ، عیاش  اهتیعقاو  اب  یمدآ  سامت  خیرات  نیرتمیدق  زا  ایند  ياهنابز  يهمه  رد  تفگ  ناوتیم  هک 
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راکب مهدزون  نرق  زا  شیپ  اـت  هملک  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) نیا هک  يدراوم  مینک 
هدـش روظنم  تستیعقاو  دـصرددص  فاشکنا  زا  تسترابع  نآ  صاخ  يانعمب  ملع  طقف  دروم  کی  رد  تسا ، دروم  دـص  ـالثم  تسا ، هتفر 

رپ هاگرذـگ  رد  هک  لصا  کی  دنـشابیمن . راـگزاس  میراد ، تسد  رد  ملع  يارب  هزورما  هک  یفیرعت  اـب  ملع  لامعتـسا  دراوم  يهیقب  تسا ،
نرق لـیاوا  زا  یلو  دراد . تیبولطم  هک  یجراـخ  ناـهج  ناـسنا و  نهذ  ناـیم  تسا  یطاـبترا  ملع  هک  تسنیا  دوشیم ، هدـید  ملع  يارجاـم 

زا داد . تسد  زا  ار  دوخ  سدقم  يهرهچ  نآ  دش ، مادختـسا  هنارگهطلـس  ياهفدـه  هار  رد  هدافتـسا  وس  يهلیـسو  ملع  هک  فرطنیاب  متـسیب 
فرط

يهلیسوب امـسر  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  تمواقم  دوب ، هدمآ  دوجوب  هتخاس  شیپ  نیناوق  لوصا و  رد  هک  ییاهنارحب  نآ  ربارب  رد  ملع  رگید 
فذـح و اهیریگفدـه و  نیا  هکلب  دروـخیمن ، تسکـش  زگره  ملع  هک  مینادـب  دـیاب  هبتلا  دوـشیم . نـالعا  مـلع  یگتـسکشرو  وـسررییپ 

يانعم هکنیا  رد  ملع - يانعم  ریسفت  هب  میدرگ  رب  ددرگیم . هجاوم  تسکش  اب  هک  تسا  هتخاس  شیپ  لوصا  رب  هناقـشاع  يهیکت  اهباختنا و 
. تسا هدـشن  هتفرگ  دـشاب  هدوب  یبرغ  یقرـش و  نارکفتم  يهمه  قافتا  دروم  هک  عناـم  عماـج و  فیرعت  ریـسفت و  کـی  زونه  تسیچ ؟ ملع 

رایسب رصنع  ود  زا  یکی  اب  ار  ملع  نانیا  دننادیم . يرشب  نهذ  رد  اهتیعقاو  زا  یـساکعنا  طقف  ار  تخانـش  تفرعم و  ملع  نارکفتم  زا  یخرب 
ای عوضوم  کی  هکنیا  يارب  دـنریگیم . هدـیدان  تفرعم  ملع و  ندـمآ  دوجوب  رد  ار  نهذ  تیلاعف  لمع و  دـننکیم و  فیرعت  نآ ، یـساسا 
هب اهنآ  نتسباو  میسجت و  نهذ و  رد  سکعنم  تیعقاو  يهرابرد  يوناث  ياهیهاگآ  باختنا و  فذح و  دریگب  رارق  ملع  نایرج  رد  ياهیـضق 

تفرعم ملع و  يارب  رگید  يرـصنع  دـیدج ، تاـفاشتکا  فرط  زا  لوصا  نآ  نتـشادرب  فاکـش  ناـکما  هب  هجوت  يهفاـضاب  نیناوق  لوصا و 
عنا يدادرارق  حالطصا  کی  اب  میناوتیم  ام  هتبلا  دنوش . هتفرگ  رظن  رد  یملع  تفرعم  کی  هیجوت  ریسفت و  يارب  دیاب  امتح  هک  تسا ،

هحفص تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) يهزاجا میمانب و  ملع  نهذ  يهنحـص  رد  ار  نهذ  زا  جراخ  ياهتیعقاو  اهعوضوم و  ضحم  ساک 
ار فلتخم  بتارم  دیابن  يدادرارق  حالطصا  نیا  یلو  میهدن ، دوخب  يدادرارق  حالطـصا  نیا  رد  هشقانم  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم 
، هتخاس شیپ  لوصا  هنوگره  زا  رظن  عطق  اب  یملع و  ریغ  ياهـشیارگ  هنوگره  زا  رظنعطق  اـب  اـم  دـیامن . یـشوپمشچ  لـباق  اـم  يارب  ار  ملع 

نیرتیئادـتبا هک  دوشیم  هتفگ  نینچ  ـالومعم  ملع 1 - بتارم  مینادیم : لوـبق  لـباق  مینکیم ، حرطم  ریز  رد  هک  ار  مـلع  فـلتخم  بـتارم 
. مینکیم رارقرب  ینهذ  طابترا  نآ ، اب  كرد  لماع  ياههاگتسد  رگید  ای  ساوح  يهلیسوب  هک  تسا  یعوضوم  ضحم  ساکعنا  ملع  بتارم 

رگم درادن ، دنیامن . سکعنم  دوخ  رد  ار  ینیع  ياهدومن  دنناوتیم  هک  فافـش  ماسجا  رگید  هنییآ و  اب  یتوافت  چـیه  ام  نهذ  هبترم  نیا  رد 
. تسا هتفر  نیب  زا  اهینوگرگد  نایرج  رد  دوخ  هدروآ و  دوجوب  ار  یلولعم  هک  یتلع  دننام  دـنرادن ، سوسحم  دومن  هک  تاعوضوم  نآ  رد 

طابترا ام  هتفرگن و  رارق  ام  نهذ  ربارب  رد  هکنیا  اب  میئامن ، سکعنم  دوخ  نهذ  رد  ار  شتلع  زا  يریوصت  میناوتیم  لولعم  نآ  هب  هجوت  اب  ام 
ار هبترم  نیا  دشابیمن . ریذپناکما  فافش  ماسجا  هنییآ و  رد  ریوصت  هنوگنیا  و  میرادن . نآ  اب  میقتسم 

. مینادیم ملع  لبقام  يهلحرم 
یضرع ياههقلح  هب  یگتسباو  نیناوق و  لوصا و  هب  یگتـسباو  يریگفده و  يوناث و  ياهیهاگآ  يارجم  رد  نهذ  رد  سکعنم  عوضوم  - 2

هبترم نـیا  رد  تـفرعم  مـلع و  تـسا  نـکمم  هـک  تـسا  تـسرد  دریگیم . رارق  یملع  یهاـگآ  ناـیرج  رد  تعیبـط ، ازجا  ریجنز  یلوـط  و 
اب هطبار  نیرتمک  نودب  ام  نهذ  رد  هک  گرب  ددع  کی  ینعی  دـشابن ، ضحم ، ساکعنا  لوا و  يهبترم  زا  رتنـشور  مولعم  عوضوم  يهرابرد 

روبزم ياههقلح  اـب  یگتـسویپ  اـب  هک  تسا  گرب  ناـمه  تسا ، هدـش  سکعنم  نیناوق  لوصا و  تعیبط و  ازجا  یلوط  یـضرع و  ياـههقلح 
ینالوط تمـسق  نیا  حرـش   ) یکیزیف نایاپ  هک  یئاهزرم  نایم  رد  هکنیا  اب  گرب  یکیزیف  دومن  مود  تروص  رد  یلو  تسا ، هتفاـی  ساـکعنا 

، هطوبرم ياههقلح  هب  هاگآ  رظان  رظن  رد  یلو  دیامنیم ، دودحم  دنهدیم ، ناشن  ار  گرب  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ،
اهدـص مه  تسا و  هدـهاشم  لباق  شدوخ  مه  هتخاس  نشور  يدودـح  ات  ار  دوخ  فارطا  هک  تسیرون  نوناـک  دـننام  یکیزیف  دومن  ناـمه 
عاعـش هک  تسا  هاگآ  رظان  ینهذ  تلاـح  هکلب  تسین ، عوضوم  یکیزیف  دومن  هب  طوبرم  نوناـک  نیا  دـهدیم . ناـشن  ار  شنوماریپ  دوجوم 
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کی تسنیا  تسا . یتسه  ملاع  يهمه  ریگارف  یهاگ  ملاع  نهذ  یئانشور  نیا  دنکیمن . زواجت  گرب  يهدننک  دودحم  ياهزرم  زا  شدید 
یعومجم لک  هدنیامن  زج  کی  نینچمه  تسا ، ازجا  زا  کیره  رگنایامن  یعومجم  لک  کی  هکنانچ  دیوگیم : هک  هلمج  نآ  یناعم  زا  ي 

لها دیوگیم : هک  ظفاح  تیب  نیا  ظفاح  درادـن  نایب  حرـش و  امعم  نیا  هک  ادرد  تسا  نیـشتآ  رحب  دـص  هر  نیا  رد  ياهرطق  ره  دـشابیم :
هکنانچ هکلب  تسین ، ضحم  يهنارعاش  یقوذ و  يانعم  کی  دز  ناوت  ناج  دـقن  رب  لوا  داد  تسا و  قشع  دـنزابب  رظن  کی  رد  ملاع  ود  رظن 

رظن دراذـگیم ، رانک  یهلا ) خـماش  ماقم  هب  وزرآ  یگتـسباو  رد   ) ار ناهج  ود  دـناوتب  هک  يرظن  زا  دوصقم  تفگ : میهاوخ  رظن  ثحبم  رد 
روظنم نآ  زا  هدیـشک  رب  رـس  ییاهفک  ناهج  ود  رد  ار  اهنآ  نایم  طباور  اههدیدپ و  نوئـش و  يهمه  هک  تسیاهتفای  دـشر  ناور  زغم و  کی 

نایب رد  یغورف  تناک  نخـس  زا  يداقتنا  دراذگیمن . ياجب  نهذ  رد  يرگید  زیچ  لایخ  زج  دوش ، اهنم  یتسه  زا  رگا  هک  يروظنم  دـنادب ،
قح تسادـخ ، ملع  نایاپ  هکنیا  اما  و  تسا ، یمـشچ  خوش  ادـخ  هب  ملع  زاغآ  نداد  تبـسن  تسا : هتفگ  تناک  دـیوگیم : تناک  تارکفت 

هتشاد میناوتیم  تناک  اب  هلئسم  نیا  رد  هک  یئوگتفگ  ام  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) تسا
امش تسا ، اهناسنا  نهذ  رد  ایشا  زا  يروص  ضحم  ساکعنا  امش  دوصقم  ایآ  تسیچ ؟ ملع  زا  امش  دوصقم  هک  تسنیا  میشاب ،

لاحنیا اب  دنراد و  ار  روبزم  ساکعنا  تردق  هنییآ  دننام  فافـش  ماسجا  يهمه  هکیتروص  رد  دیمانب  ملع  ار  هدیدپ  نینچ  دـیناوتیم  هنوگچ 
یتسه ملاع  ریجنز  ياههقلح  يهمه  زا  ياهقلح  ناونعب  تیعقاو  هب  یهاگا  ملع ، زا  امـش  دوصقم  رگا  و  دـیئوگیمن . ملع  تاساکعنا  نآ  هب 

زا زین  نآ  زاغآ  تسا ، ادخ  ملع  نیا  نایاپ  هکنانچ  دیدرت  نودب  ددرگیم ، مولعم  هدهاشم و  لباق  صاخ  یحور  یئانـشور  اب  طقف  هک  تسا 
تیعقاو دراذـگب و  یتسه  ناهج  قوف  هب  ماگ  دـناوتیمن  یمدآ  نهذ  دـیاین ، دوجوب  یمدآ  نورد  رد  یئانـشور  ناـنچ  اـت  اریز  تسا ، ادـخ 

هک تسا  یئاهنیقی  عطق و  تخانش  يهیلوا  لحارم  رد  ینهذ 1 - طیارش  هب  رظن  اب  ملع  هناگهس  لحارم  دبایرد . یتسه  عومجم  رد  ار  روظنم 
، ددرگیم رادومن  رظان  ساوح  ربارب  رد  هک  يدادـیور  ره  دـنیامنیم . لاغـشا  لئاسم  تاعوضوم و  يهرابرد  مه  رـس  تشپ  ار  یمدآ  نهذ 

هتـشگ رادومن  ای  هدمآ  دوجوب  هک  دودـحم  تیعقوم  نامه  رد  دادـیور  نآ  تخانـش  هکیروطب  زیچ ، همه  زا  ازجم  لقتـسم و  تسا  یتقیقح 
ره تخاـس . دـهاوخ  نشور  تیعقوـم  نآ  رد  ار  دادـیور  هک  تسا  یفاـک  مزـال و  تخانـش  ناـمه  هکلب  تسا ، ریذـپناکما  اـهنت  هن  تـسا ،

دیچیپ هنوگچیه  نودب  دراذگیم و  نهذ  ساوح و  رایتخا  رد  ار  دوخ  یگداس  لامک  اب  دوشیم ، حرطم  هلحرم  نیا  رد  هک  یعوضوم 
نیا رد  يدادیور  عوضوم و  ره  نینچمه  دشابیم ! مهف  كرد و  لباق  نامزمه  تاعوضوم  اهدادیور و  هتشذگ و  للع  هب  یگتـسباو  یگ و 

ای عوضوم  نآ  هب  طوبرم  نوناق  دـهدیم ! ناشن  ار  دوخ  یمدآ  نهذ  ساوح و  اب  دروخرب  نیلوا  رد  دوخ ، داعبا  اههرهچ و  يهمه  اـب  هلحرم 
هحفص تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) تاصتخم دوشیم ! هتخانش  مه  شنوناق  دوش ، هتخانش  رگا  هکیروطب  تسا ، نآ  دوخ  رد  دادیور ،
یمدآ نهذ  هک  یئاهنیقی  عطق و  قوف ، تاظحالم  هب  رظن  اب  فلا - تسا : رارقنیدب  اهتخانش  زا  هلحرم  نیا  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم 

هدوب تیمها  لباق  اهنآ  نایم  ضقانت  داضت و  هکنیا  نودب  دنوریم ، نیب  زا  دنیآیم و  دوجوب  هک  دنتـسه  یتارثات  دننام  دنیامنیم  لاغـشا  ار 
دیرجت و میمعت و  تردق  زونه  نارود  نیا  رد  هک  تسا  تهجنادب  هکلب  تسین ، تلعیب  نایرج  کی  نیا  و  دـیامن . بلج  دوخب  ار  ناسنا  و 
، دوخ ناعونمه  تعیبط و  ملع  تانایرج  ربارب  رد  وا  زیرگ  هلمح و  تاساسحا و  هدیسرن و  تیلعف  هب  الماک  یمدآ  زغم  رد  باختنا  فذح و 
تاررقم و يربج و  تامیلعت  رگا  اذـل  تسا ، نیقی  عطق و  جـیاتن  زا  هک  لـمع  هب  مادـقا  يریگمیمـصت و  تعرـس  ب - تسا . هتفاـین  لیدـعت 

یعامتجا یگدنز  نایمدآ ، رمع  زا  هلحرم  نیا  ضقانتم  داضتم و  ياهلمع  اهمادقا و  دشابن ، یعامتجا  موسر  بادآ و 
هن دراد ، یبیرخت  يهبنج  بلغا  تسا ، یناوج  تردق  اب  هارمه  هک  هتخیسگ  ياههتـسناد  يهرابرد  یئاورپیب  ج - دزاسب . لتخم  دناوتیم  ار 

دیرجت میمعت و  تردـق  رادـیاپ و  تقوم و  ياهینوگرگد  یئانبور و  یئاـنبریز و  لوصا  نیناوق و  كرد  هب  جاـیتحا  هک  یگدـنزاس  تبثم و 
هب یبایعقاو  هب  هقالع  دوشن و  وربور  یعنام  اب  مکی  يهلحرم  زا  یمدآ  ریـس  رگا  طسوتم - يهلحرم  - 2 دراد . ینالقع  ياهیئابیکش  اب  هارمه 
زا تایعقاو  زا  رگید  يداعبا  فاـشکنا  دـشاب ، هدوب  نهذ  شرورپ  بساـنم  هعماـج  طـیحم و  دـهدب و  همادا  دوخ  رگید  يداـعبا  تاـکیرحت 

یمدآ نهذ  رد  اهدیدرت  کش و  زا  یلیـس  نایرج  بجوم  رگید  فرط  زا  اهتیعقاو  زا  تشادرب  رد  ضقانت  داضت و  ندـش  نشور  فرطکی و 
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نیا لاثم : ناونعب  دروآیم . دوجوب  ار  ینوگانوگ  جـیاتن  نهذ ، زا  جراخ  لماوع  ینهذ و  طیارـش  بسحب  اهدـیدرت  کـش و  نیا  ددرگیم .
طاـشن یگدرـسفا  دوکر و  بجوـم  تسا  نکمم  دـنراد ، تاـیعقاو  اـب  طاـبترا  رد  تیـصخش  فعـض  هک  یناـسک  يارب  اهدـیدرت  کـش و 

ياهتیصخش يارب  هکیتروص  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) رد دشاب . هدوب  ینهذ  ياهتیلاعف 
يهلحرم هک  ملع  مود  يهلحرم  لاـح  رهب  دـشابیم . تاـیعقاو  يریگیپ  تقد و  يواـکجنک و  شیازفا  لـماع  نیرتهب  دـنمورین  تیفرظ و  اـب 

زین م طسوتم 
تـشونرس يهدـننک  نییعت  يهبنج  هلحرم  نیا  تفگ : ناوـتیم  تـهجکی  زا  درذـگیم . نـظ  کـش و  لاـمتحا و  ریـسم  زا  دـیمان ، ناوـتي 

هک دننک ، یقلت  یلیب  دننام  ار  لاوس )؟(  تمالع  هکنآ  ياجب  هلحرم  نیا  ناورهر  زا  یهورگ  هک  تسا  هدش  هدـید  تسا . یمدآ  ياهتخانش 
یقلت یمئاد  یکنیع  ار  روبزم  تمالع  دـشابیم ، هلیـسو  نیرتهب  نهذ ، رـشق  ریز  رد  ضقاـنتم  ياههتخودـنا  ندرک  وروریز  شواـک و  يارب 

نیا رد  ناگدـش  طـقاس  زا  یهورگ  هک  میراپـسب  رطاـخب  دراد ، هداـعلاقوف  تیمها  هک  مه  ار  هتکن  نیا  دـننزیم ! دوخ  نامـشچ  هب  هدوـمن ،
هنافوسلیف ياهفایق  اب  یتسه ، ناهج  تایعقاو  تخانـش  رد  دـیدرت  کش و  راهظا  زا  تخانـش ، رد  تیـصخش  دـشر  زاربا  يارب  مود ، يهلحرم 

دیـسر اجنادـب  ات  يرآ  تسین ! ینتخانـش  تقیقح  میتخانـشن ،! ار  ناهج  مه  ام  یلب ، تالمج : نیا  لاـثما  نتفگ  اـب  دـنوشیم و  نادـیم  دراو 
يوجـشناد کی  هک  مدـید  ار  ياهوزج  هتـشذگ  رد  دـنزرویم . تنایخ  دوخ  زغم  هب  یخلب  روکـشوبا  منادان  هک  یمه  منادـب  هک  نم  شناد 

ریز ار  انیـسنبا  فورعم  یعابر  نیا  هدرک و  پاچ  دـلج  يور  هنارکفتم  هداتفا و  اج  ياهرهچ  اب  ار  دوخ  سکع  هتـشون و  سناـسیل  ياـهلاس 
ینالوط تمـسق  نیا  حرـش  !! ) تفاکـش يوم  یلو  تسنادـن  يومکی  تفاتـش  رایـسب  هیداب  نیا  رد  هچرگ  لد  تسا : هدرک  پاـچ  شـسکع 

هحفص م تسا ،
: مدناوخیم وا  يارب  ار  رعـش  نیا  مدیدیم  ار  شدوخ  رگا  و  تلاح ! هب  اشوخ  متـشون : سکع  نآ  ریز  رد  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباق 
رد یمدآ  نهذ  نتفرگ  رارق  زا  تستراـبع  تخانـش  یلاـع  يهلحرم  يربخیب 3 - دـسرن  ار  يربخیب  ره  تسین  وت  راـک  يربخیب  يربـخیب ، وت 
زا هک  دراد  ار  یـسک  طاـشن  تریح و  تشهد و  دـنکیم و  ادـیپ  طاـسبنا  شناگدـید  لـباقم  رد  یتسه  ناـهج  هک  تفرعم  يهلق  نیرتیلاـع 
رد نارکیب  رواـنهپ و  یـسونایقا  هدـش و  یتشک  راوس  هتـشذگ و  عناومرپ  خالگنـس و  کـیراب و  ياـههچوک  کـیرات و  گـنت و  ياـههناخ 

شخبنانیمطا نامیا  یتسه ، ملاع  غورف  رپ  لالج  لامج و  يهدـهاشم  اب  هک  تسا  یلاع  يهلحرم  نامه  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  شهاگدـید 
ملع یلاـمجا  ملع  - 7 دـهدیم . تاـجن  یفدـهیب  ماـهبا و  فداـصت و  زا  ار  وا  تاـیح  دروآیم و  دوـجو  هـب  یمدآ  نورد  رد  ار  یلاـعف  و 

هکنیا دـننام  تسا ، یعومجم  لک  زا  یئزج  ای  درف  کی  زا  شیپ  هب  قاـبطنا  لـباق  هک  صخـشمان  یتیعقاو  فاـشکنا  زا  تستراـبع  یلاـمجا 
هزادنا ره  میسانشیمن . صخشم  روطب  ار  داتسا  یلو  دنتسه ، وا  نایوجشناد  هیقب  داتسا و  دناهتـسشن ، مه  رود  هک  يدارفا  زا  رفنکی  مینادیم 

هک م تسنیا  ضرف  نوچ  هتبلا  ددرگیم . رتفیعض  قابطنا  لامتحا  دشاب ، هدوب  رتشیب  مولعم  نآ  رب  قابطنا  لباق  ازجا  ای  دارفا  هک 
ینوگرگد نودب  ای  و  رگید ، یفاشکنا  يهلیـسوب  ندش  یفتنم  نودب  ملع  نیا  تسا  لک  کی  ازجا  ای  دارفا  نایم  هک  میراد  یتیعقاو  هب  ملع  ا 

هب ملع  ازجا  دارفا و  شیازفا  ترثـک و  دـهدیم و  همادا  دوخ  دوـجوب  دزاـسب ، نوـگرگد  ار  موـلعم  تیعقاو  هک  یئازجا  دارفا و  رد  یـساسا 
تمـسق نیا  حرـش  . ) ددرگیم رتفیعـض  میوـش  رترود  روـن  نوناـک  زا  هزادـنا  ره  هک  یئانـشور  دـننام  هچرگا  دربیمن ، نیب  زا  ار  تیعقاو 
راکورس یلامجا  ملع  نیمه  اب  تخانـش ، يهدیدپ  رد  تالامتحا  باسح  هزورما  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط 

. تسا كرحم  لماع  نیرتیـساسا  یتسه ، ملاع  رد  يراج  نیناوق  تایعقاو و  زا  يریگیپ  یمئاد  رارمتـسا  رد  یلامجا  ملع  نیا  دراد . يدـج 
مولعم کی  طسوتم ، مدرم  یتح  نارکفتم و  يهمه  يارب  نوناق ، زا  ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  طباور  ازجا و  يوریپ  ترورـض  هک  ینعم  نیاب 

لامتحا ناسنا ، تعیبط و  ياههنحـص  زا  ياهنحـص  چـیهرد  اهتیعقوم و  زا  کـی  چـیه  رد  ناـسنا  دراذـگیمن  هک  تسا  يزاـکترا  یلاـمجا 
اب عوضوم  ای  دادیور  نآ  اب  ار  دوخ  طابترا  و  دـنک ، اهر  هیجوت  ریـسفت و  نودـب  ار  شهجوت  دروم  عوضوم  ای  دادـیور و  دـهدب و  فداصت 

داص يزیچ  ره  زا  دناوتیم  يزیچره  دنک  نامگ  نینچ  یمدآ  دراذگیمن  نینچمه  دنک و  تحار  ار  دوخ  لایخ  دهد و  حیضوت  فداصت 
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يرشب ياهتخانش  هک  ینارکفتم  نآ  هابتشا  یلامجا ، ملع  يهرابرد  حیضوت  نیا  اب  دروایب . دوجوب  ار  يزیچ  ره  دناوتیم  يزیچ  ره  دوش و  ر 
دصرددص روطب  یمدآ  نهذ  رد  یتیعقاو  رگا  یلیـصفت  ملع  - 8 دوشیم . نشور  دننادیم ، نهذ  زا  جراخ  ياهتیعقاو  زا  یـساکعنا  طقف  ار 

دننام دوشیم . هدیمان  یلیـصفت  ملع  تیعقاو  نآ  هب  ملع  تروصنیا  رد  دشاب ، هدوب  نیعم  صخـشم و  الماک  هدش  فشک  نآ  دوش و  فشک 
: میئوگیم هک  یتقو  دش : نشور  هتشذگ  ثحابم  زا  یملع  نوناق  کی  طیارش  میسانشب  نایوجشناد  هورگ  نایم  رد  ار  داتـسا  صخـش  هکنیا 
، دوشیم روظنم  ملع  زا  هک  یئانعم  یهاگ  دشاب . هدش  روظنم  یفلتخم  یناعم  تسا  نکمم  ملع  هاگدید  زا  ای  یملع  يهلئسم  ای  یملع  نوناق 
هک تسا  دودـحم  رایـسب  یئاـنعم  ملع  زا  دوصقم  رگید  هاـگ  دـشابیم ، مه  يروـئت  ضرف و  لـماش  یتـح  هک  تسا  ماـع  عیـسو و  يردـقب 

دـلج 6 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) نیب ام  یطـسوتم  دودـح  تیعقاو . دـصرددص  فاشکنا  زا  تسترابع 
هب جایتحا  اهنآ  يهرابرد  حورـشم  ياهیـسررب  هک  دراد  دوجو  ملع  ریـسفت  رد  فالتخا  هب  رظن  اب  دودـحم ، یمومع و  ياـنعم  ود  دـشابیم )

نوناق عوضوم  نوناق  تیلک  مکی - طرش  تسا : طرش  هس  ددرگیم  حرطم  یملع  نوناق  کی  طیارش  ناونعب  هزورما  هک  هچنآ  دراد . لیصفت 
ياب یملع 

مسق تسا : مسق  ود  رب  هیـضق  کی  تیلک  اشنم  نیعم . تبـسن  اب  نژوردیه  نژیـسکا و  رـصنع  ود  تسا  بکرم  بآ  ره  دننام  دشاب ، یلک  د 
یلک روطب  هک  رادناج  عون  کی  دارفا  يهمه  ای  نارادـناج  عاونا  يهمه  دـننام  عوضوم  کی  دارفا  ای  عاونا  يهمه  يهبرجت  ارقتـسا و  مکی -
کی عاونا  بلغا  میقتـسم  يهدهاشم  هتبلا  دـننکیم . لثم  دـیلوت  تاناویح  عاونا  يهمه  هکنیا  دـننام  دریگیم ، رارق  یملع  يهیـضق  عوضوم 

لاحنیا اب  و  تسا ، ریذـپناکما  نیمز ، يور  رد  اـم ، نارود  رد  یـسانش  ناویح  مولع  عیـسو  شرتسگ  اـب  اـصوصخم  ناویح ) ـالثم   ) عوضوم
هک تفرگ  رظن  رد  دـیاب  یلو  درک . حرطم  یملع  يهیـضق  کی  ناونعب  ار  هیـضق  هدومن و  تیلک  ياعدا  یئزج  يهحماسم  کـی  اـب  ناوتیم 

دارفا يهمه  رد  هبرجت  ارقتـسا و  دنتفین . هابتـشا  هب  ناگدننک  یـسررب  ات  دریگب ، رارق  رکذـت  هجوت و  دروم  رد  یتسیاب  یئزج  هحماسم  نیمه 
نآ دارفا  يهرابرد  میناوتیم  نآ  لیـصا  رـصانع  رظن  زا  عوضوم  کی  تخاشن  اب  ام  جاـیتحا . دروم  هن  تسا و  ریذـپناکما  هن  عوضوم  کـی 

يهیضق کی  عوضوم  ارنآ  میناوتیم  میتخانـش ، نآ  لیـصا  رـصانع  يهمه  اب  ار  بآ  تیوه  ام  هک  یتقو  مینک ، رداص  یلک  هیـضق  عوضوم ،
رد هک  نوگانوگ  حالما  دننام  یعضوم  تاصخشم  زجب  تسا  نانچ  نینچ و  بآ  قیداصم  دارفا و  يهمه  میئوگب : هدرک  یفرعم  یملع 
عوضوم کی  دارفا  رب  لومـش  تیلک و  زا  هک  یملع  يهیـضق  کـی  لیکـشت  يارب  هصـالخ  دراد . دوجو  تواـفتم  روطب  نیمز  يور  ياـهبآ 

نیا حرـش   ) يهیـضق کی  نایب  يارب  هکیتروص  رد  میـسانشب . حیحـص  روطب  ار  عوضوم  نآ  تیوه  هک  تسا  یفاـک  دـشاب ، هدوب  رادروخرب 
یفاک سنج  نآ  تیوه  تخانـش  سنج ، کـی  عاونا  يهراـبرد  یملع  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق 

، نآ تاصتخم  يهمه  اب  ار  یعون  ره  میناوتیمن  ام  الثم  میهدب . رارق  قیقحت  دروم  نآ ، تاصتخم  يهمه  اب  ار  یعون  ره  دـیاب  هکلب  تسین ،
لثم دـیلوت  تسا و  ساـسحا  ياراد  يدوجوم  هکنیا  ناونعب  ناویح  یلک  سنج  تخانـش  اـب  میناوتیمن  اـم  ـالثم  میهدـب . رارق  قیقحت  دروم 

تیلک يدـیرجت . یئاشنا  مود - مسق  میـشاب . هتـشاد  یلک  تخانـش  تسا ، بسا  الثم  هک  ناویح  زا  یعون  تیوه  يهمه  يهرابرد  دـنکیم ،
، درادن تیوه  نآ  قیداصم  دراوم و  يهدـهاشم  هب  يزاین  چـیه  هک  یتیوه  داجیا  يارب  يزغم  تیلاعف  زا  تسترابع  يدـیرجت  اسنا  زا  یـشان 
ود ای  ناسنا  ود  اـی  گنـس  ود  يهدـهاشم  تسخن  ددع 2  ءاشنا  هچرگا  اهنآ . ماکحا  یـسدنه و  لاکـشا  یـضایر و  لامعا  دادـعا و  دـننام 

، تسا زاین  دروم  ياهرئاد  ضوح  کی  اب  ياهریاد  فرظ  کی  يهدـهاشم  تسخن  هریاد  يدـیرجت  اشنا  يارب  نینچمه  تسا و  مزال  تخرد 
ئادتبا لحارم  یط  زا  سپ  یلو 

لـصاح زغم  یئاشنا  تیلاعف  اب  اـهنآ  تیلک  هک  تسا  تهج  نیمهب  درادـن . دوجو  ینیع  تادـهاشم  هب  يزاـین  روبزم  ياـهتیوه  اـشنا  رد  ي ،
لومرف دراوم  يهمه  ارقتـسا  هب  يزاین  اهنت  هن  یلومعم  يهتفای  دـشر  ياهزغم  رد  تشه  دوشیم  راهچ  هوالعب  راهچ  هکنیا  هب  مکح  ددرگیم .
لحارم یط  هب  جایتحا  نودب  زغم  کی  دشر  هک  مینک  ضرف  نینچ  رگا  اذل  درادـن . مه  دروم  کی  ندـیدب  جایتحا  یتح  هکلب  درادـن  روبزم 

ياهتیعقاو ای  سامت  هب  جایتحا  نودب  داد  دهاوخ  ماجنا  ار  یـسدنه  یـضایر و  لامعا  دیدرت  نودـب  دـشاب ، ریذـپناکما  تادـهاشم ، يهیلوا 
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عازتنا اشنم  هک  ینیع  ياههدـیدپ  اهدومن و  هب  یهجوت  نیرتمک  یـضایر ، ياهتیلاعف  هب  لاغتـشا  عقوم  رد  یمدآ  زغم  هکنیا  يهفاـضاب  ینیع .
ینعم نیاب  تسا ، یملع  نوناق  کی  تحـص  يارب  اهنت  هیـضق  تیلک  طرـش  یملع  هاگدـید  میمعت  درادـن . دـشابیم ، اهتیلاعف  نآ  ياهدـحاو 

ره هن  دراد ، تیلک  هب  جایتحا  هک  تسا  یملع  نوناق  طقف  هک  دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  )
-1 میهدـب . حیـضوت  بیترت  نیدـب  یملع  ناـیرج  رد  عوـضوم  کـی  ربارب  رد  ار  نهذ  نـتفرگ  رارق  میناوـتیم  اـم  یملع  هاگدـید  هلئـسم و 

رض طیارش  یتسیاب  یگدامآ  نیا  يارب  میاهداد . حیضوت  مکی  ثحبم  رد  هک  یلماوع  یگزیگنا  هب  عوضوم  تفایرد  هب  نهذ  یگدامآ 
رگا لاثم : ناونعب  تفرگ . رظن  رد  دنک ، يریگولج  عوضوم  نهذ و  نایم  طابترا  نتـشگ  رارقرب  زا  تسا  نکمم  هک  ار  یعناوم  نهذ و  يرو 
یقلت زرط  نیا  دـنادیمن ، یملع  لوـصو  لـباق  دـهدب ، رارق  یملع  تخانـش  دروـم  دـهاوخیم  هک  ار  یعوـضوم  هدـننک ، یـسررب  کـی  نهذ 

تـسخن هک  درادن  دوجو  نیا  زج  ياهراچ  تسا و  هدومن  لاغـشا  ار  هدـننک  یـسررب  نهذ  حطـس  هک  ینهذ  تسا  یعنام  عوضوم ، يهرابرد 
ترورـض یقطنم  يهزیگنا  عطق  روطب  عوضوم ، یملع  تفایرد  يهدارا  قایتشا و  ندـمآ  دوجوب  يارب  هکنانچ  دوش . فرطرب  دـیاب  عنام  نیا 

هجیتن نهذ  ساسایب  ياـهیرگیزاب  رادـنپ و  لاـیخ و  زج  یلوصحم  هدوب ، یحطـس  عوضوم  نهذ و  ناـیم  طاـبترا  هزیگنا  نآ  نودـب  دراد و 
چیهب هدننک  یسررب  تسا  نکمم  هک  دریگیم  تروص  ینمـض  ینهذ  تیلاعف  یعون  هراومه  طابترا ، تاظحل  رارمتـسا  رد  - 2 داد . دهاوخن 
کی يهرابرد  یسررب  يارب  طابترا  دادتما  رد  الثم  میئامن - حالطـصا  يزاس  هیـضق  میناوتیم  ار  تیلاعف  نیا  دشابن . تیلاعف  نآ  هجوتم  هجو 
دننام دـنتفیم . نایرجب  نیعم  ینیناوق  لوصا و  يارجم  رد  اهنآ  زا  کیره  هک  میوشیم  وربور  طباور  تاـکرح و  هدـیدپ و  اـههد  اـب  رادـناج 

تـسدب ریـسم  رد  تسا ، ترارح  ربارب  رد  نآ  يوضع  باتزاب  رظن  زا  طقف  تسا ، ام  یـسررب  دروم  هک  يرادناج  قیقحت  زا  ام  روظنم  هکنیا 
نم نیا  ندروآ 

ود نآ  تلع  انمض  میهدیم ، صیخشت  دنک  تکرح  زا  ار  عیرس  تکرح  هکنیا  يهفاضاب  مینیبیم ، ار  ناویح  تاکرح  يدنک  تعرس و  روظ 
ینالوط تمسق  نیا  حرـش   ) تلع كرد  هن  تسا و  تکرح  عون  صیخـشت  هن  ام  یلـصا  فده  هچرگا  مینکیم ، كرد  مه  ار  تکرح  عون 

: دـتفیم نایرجب  ام  نهذ  رد  يزاس  هیـضق  مسق  ود  هاگآان ، هچ  هناـهاگآ و  هچ  یلو  نآ . دـشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ،
تدـش عیرـس  تکرح  تلع  هکنیا  مود  تسا . تکرح  نیا  زا  رتدـنک  يرگید  نآ  تسا ، تکرح  نآ  زا  رتعیرـس  تکرح  نـیا  هـکنیا  یکی 

کی ناونعب  هکیاهدـیدپ  هک  ینهذ  نوناـق  نیا  زا  يرادربهرهب  - 3 دـیامنیم . رتعیرـس  تکرح  هب  راداو  ار  ناویح  هک  تسا  زیرگ  لماع  ریثاـت 
رد درف ، هب  رـصحنم  يهدـیدپ  کی  لولعم  نیا  اذـل  ددرگیم  رارکت  لولعم  نامه  امتح  تلع  رارکت  اب  دـنکیم ، زورب  ینیع  ناـهج  رد  لولعم 

رگا - 4 داد . رارق  یسررب  دروم  فلتخم  ياهتیعقوم  طیارش و  رد  ار  لوصا  نیا  تخادرپ و  هبرجت  ارقتسا و  هب  دیاب  سپ  تسین . ینیع  ناهج 
نوناق ام  میـسرب ، دنکیم ، قدص  دراوم  يهمه  رد  هک  یمومع  يهیـضق  کیب  میتسناوت  دراوم ، يهمه  يهدـنریگارف  ياههبرجت  ارقتـسا و  زا 

رد دوشیم ، عازتنا  عوضوم  اب  یملع  طابترا  زا  ینعی  مراـهچ  يهلحرم  زا  تیلک  هک  دوشیم  هظحـالم  میاهدروآ . تسدـب  ار  دراوم  نآ  یلک 
هکیتروص

اههبرجت ارقتسا و  زا  یلک  نوناق  هکیماگنه  - 5 تسا . هتشاد  ترورـض  یملع  نایرج  ندمآ  دوجوب  رد  مراهچ  هلحرم  لبقام  لحارم  يهمه 
تهجنادب طورـشم  ینیب  شیپ  لباق  مود - طرـش  دنوشیم . حرطم  زین  نوناق  دافم  عناوم  طیارـش و  ناونعب  اههدیدپ  هدمع  کی  دمآ ، تسدب 

نامه نایرج  هب  دنتسم  هک  یملع  نیناوق  نیاربانب ، تسا ، عناوم  مدع  تایـضتقم و  طیارـش و  هب  هتـسباو  اهتیعقاو  ناهج  رد  يدادیور  ره  هک 
نیمز يهلـصاف  عقوم  رد  هام  هک  مینادیم  ام  هن . ای  دشاب ، هدش  حیرـصت  نوناق  نتم  رد  طرـش  نیا  هاوخ  دنـشابیم ، طورـشم  تسا ، اهدادـیور 

ینالوط تمسق  نیا  حرش   ) يرییغت چیه  هکنیا - یکی  تسا : طورشم  مزال  طرش  ود  اب  هک  نوناق  نیا  دنکیم . فوسخ  هام ، دیشروخ و  نایم 
. دوش هلصاف  هام  دیشروخ و  نایم  نیمز  هکنیا  مود  دریگن . تروص  یـسمش  يهموظنم  رد  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ،
هاـم و ناـیم  نیمز  ندـش  هلـصاف  دوخ  هکناـنچ  مینک . ینیب  شیپ  هدـنیآ  ياهبـش  زا  یکی  رد  ار  هاـم  فوسخ  طرـش  ود  نیا  اـب  میناوـتیم  اـم 

تیعقاو رب  نوناق  قابطنا  يهدـننک  نایب  مود ، طرـش  نیا  نوچ  هتبلا  دـشابیم . ینیب  شیپ  لباق  نیعم  یطیارـش  اـب  هک  تسیاهدـیدپ  دیـشروخ 
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میناوتیم ا شطیارش  يهمه  اب  نوناق  تیوه  نتفرگ  رظن  رد  اب  اذل  تسین ، هدنیآ  رد  ینیب  شیپ  هب  صوصخم  اذل  تسا ،
: میئوگیم الثم  میروایب . تسدب  یملع  عالطا  مه  رضاح  لاح  هتشذگ و  نایرج  ز 

ار یعطق  يهجیتن  نیا  اذل  تسا ، هدوب  هلـصاف  تعاس  ود  رادقمب  دیـشروخ  هام و  نایم  نیمز  نیا  زا  شیپ  هام  شـش  هک  دهدیم  ناشن  لیالد 
ققحت رـضاح  لاح  نیا  رد  روبزم  طرـش  رگا  نینچمه  تسا ، هتـشاد  فوسخ  تعاس  ود  هام  عطق  روطب  نیا  زا  شیپ  هام  شـش  هک  میریگیم 

يهیـضق ندوبن  راگزاس  يریذپ  لاطبا  ینعم  يریذپ  لاطبا  موس - طرـش  تسا . فوسخ  لاح  رد  رـضاح  لاح  رد  هام  اعطق  تسا  هدرک  ادیپ 
ناهج ياههدـیدپ  يهمه  ربارب  رد  یملع  يهیـضق  چـیه  دوشیم : هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـشابیم ، نکمم  ياههدـیدپ  يهمه  اب  یملع 

یفرعم لقتـسم  طرـش  ود  ار  ودـنآ  هداد و  رارق  مود  طرـش  ربارب  رد  ناـققحم  هک  ار  موـس  طرـش  نیا  هـک  دـسریم  رظنب  تـسین . تواـفتیب 
مه هکلب  تسین ، طیسب  درجم و  تقیقح  کی  ددرگیم ، حرطم  یلک  نوناق  تروصب  هیضق  کی  هک  یتقو  اریز  تسا ، ضحم  هابتشا  دننکیم ،

طیارش هب  طورشم  دوشیم ، رارقرب  لومحم  عوضوم و  نایم  هک  ياهطبار  مه  نآ و  لومحم  مه  تسا و  ازجا  هب  لیلحت  لباق  نوناق  عوضوم 
تیعقوم کی  رد  اهنآ  يهمه  ققحت  اب  هکنانچ  دـنزرویم ، تلاخد  نوناـق  ققحت  رد  هک  طیارـش  دویق و  ازجا و  نیا  دـشابیم . عناوم  مدـع  و 

تیم نانچمه  درک ، ادیپ  یملع  یهاگآ  نوناق ، دافم  ققحت  هب  ناوتیم 
ققحت مدع  طیارش ، دویق و  ءازجا و  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) نآ لقادح  نادقف  اب  ناو 

نیا عوضوم  تسا  دـیفم  دوخ  يهعماج  يارب  دـنمدرخ  ناسنا  ره  میریگیم : رظن  رد  ار  نوناق  نیا  لاثم  ناونعب  تسناد . یعطق  ار  نوناق  داـفم 
يدـنمدرخ زا  يرادربهرهب  يارب  وا  یگدامآ  يدنمدرخ 3 - دح  ات  يو  ینادـجو  ینالقع و  دـشر  ناسنا 2 - - 1 هب : دوشیم  لیلحت  نوناـق 

زا یعاونا  - 2 دشاب . هدوب  هنادنمدرخ  ياهتیلاعف  يهدنریذپ  هک  ياهعماج  دوجو  - 1 هب : دوشیم  لیلحت  نوناق  نیا  لومحم  هعماج . رد  دوخ 
تیدیفم شریذپ  عنام  یعامتجا  تالالتخا  دزاسیم 3 - یلمع  بیقعت و  هعماج  يارب  ار  اهنآ  نیرتبـسانم  دنمدرخ  هک  دراد  دوجو  تیدیفم 

. دراد ترورض  عنام  ندوبن  هناگ و  جنپ  طیارش  دوخ ، يهعماج  رد  دنمدرخ  ندوب  دیفم  ینیع  ققحت  يارب  هک  تسا  ملـسم  دشابیم . دنمدرخ 
هک میریذپب  ار  تقیقح  نیا  مه  و  مینک . ینیب  شیپ  هروبزم  طیارـش  اب  ینوناق  يهدیدپ  کی  ناونعب  ار  تیدـیفم  ققحت  میناوتیم  ام  هجیتن  رد 

ناسنا يدوجوم  ره  هک  تسنیا  ضرف  اریز  دـشابیمن . ققحت  لباق  لطاب و  ینوناق  يهدـیدپ  کی  ناونعب  تیدـیفم  اـهنآ  زا  یکی  نادـقف  اـب 
همه رگا  دراد . ترورض  ینادجو  ینالقع و  تیلاعف  ندش  دنمدرخ  يارب  تسین و  دنمدرخ  یناسنا  ره  تسین و 

دوخ هعماج  رد  هنادـنمدرخ  تیلاعف  هدامآ  دـناوتن  ینورب  اـی  ینورد  ضراوع  تهجب  دـنمدرخ  صخـش  یلو  دـشاب ، دوجوم  هروبزم  ورما  ي 
رارکت و لباقریغ  تیعقاو  کی  ام  یسررب  عوضوم  رگا  ددعت  رارکت و  لباق  مراهچ - طرش  دوب . دهاوخ  طرش  دقاف  روبزم  نوناق  دشاب ، هدوب 

دوـجوب يهزیگنا  هب  رظن  اـب  هک  مینک  ضرف  ار  يرنه  رثا  کـی  لاـثم : ناوـنعب  تـسین . یملع  هاگدـید  زا  یـسررب  لـباق  دـشاب ، هدوـب  ددـعت 
لباقم هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) لـباق یطیارـش  ناـمز و  چـیه  رد  زگره و  دراد  هک  ییاـهدومن  تیوه و  نآ  يهدـنروآ 

هک تـسا  یـصخشم  یقیقح و  یئزج  کـی  رثا  نـیا  اریز  دوـب ، دـهاوخن  یملع  یـسررب  لـباق  دـشابن ، رارکت  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم 
دحاو کی  هک  یتسه  ناهج  عومجم  یسررب  هجیتن  رد  دشاب . هدوب  یلک  نوناق  قیبطت  يارب  يدروم  ای  یلک و  نوناق  عازتنا  ءاشنم  دناوتیمن 

هن  ) ادخ تیهام  تاذ و  رد  یسررب  نینچمه  تسا . یملع  هاگدید  زا  جراخ  دشابیمن ، ددعت  رارکت و  لبق  ام  يارب  لقادح  تسا و  لکشتم 
تروص رد  هکنیا  زا  تستراـبع  طرـش  نیا  لـیلد  تسا ، ملع  قوـف  یعوـضوم  رارکت ، لاـق  هن  تسا و  ددـعت  لـباق  هن  هک  وا ) دوـجو  لـصا 
لولعم تارییغت  نآ  ربارب  رد  ضورفم  عوضوم  باتزاب  هک  دیآیمن  دوجوب  نآ  رد  ياهدـنهد  رییغت  نایرج  چـیه  عوضوم ، یقیقح  تدـحو 

هتفگ هک  دشاب  یتلع 
. دروایب دوجوب  ار  صتخم  رثا و  ای  لولعم  ضورفم ، عوضوم  قیداصم  رد  دـناوتیم  تسا و  یلولعم  ناـنچ  ياراد  یلک  روطب  تلع  نآ  دوش :

اجنیا رد  هک  یمهم  يهتکن  کی  دناهدرک . حرطم  یملع  يهیضق  کی  يارب  میدرک ، نایب  هک  یلالدتـسا  حیـضوت و  يهفاضاب  ار  طرـش  نیا 
ادیپ ققحت  هک  هچره  و  تسین ، یقیقح  ددعت  رارکت و  لباق  یتیعقاو  هدیدپ و  چیه  ینهذ  ینیع و  ناهج  رد  هک  تسنیا  میوش ، رکذـتم  دـیاب 
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نایرج میئامنیم  ارنآ  ام  هک  هچنآ  تسین . ریذـپناکما  شددـعت  رارکت و  هک  تسا  یقیقح  یئزج  یقطنم  حالطـصا  هب  یـصخش و  دـنکیم ،
رون ياهنوتوف  نایرج  هب  هیبش  نایرج  نیا  تقیقح  رد  دیآیم . دوجوب  ینهذ  ینیع و  نایرج  رد  هک  تسا  اهتیعقاو  اههدیدپ و  لاثما  هباشم و 

تفای و ققحت  هکنآ  زا  سپ  اهنوتوف  زا  کی  چیه  هکیتروص  رد  دراد ، رارکت  شیامن  تیصاخ ، تیوه و  رد  اهنآ  تهابش  تهجب  هک  تسا 
يهدـننک وگزاب  هک  تسا  نآ  یملع  يهیـضق  طیارـش  زا  یکی  تفگ : دـیاب  نیاربانب  ددـعت . لـباق  هن  تسا و  رارکت  لـباق  هن  داـتفا ، ناـیرجب 

. تسا ملع  مزج  عطق و  زا  رتیلقیص  یموهفم  ياراد  نیقی  يهملک  نیقی  - 9 دشاب . هدوب  اهتیعقاو  ناهج  رد  لثم  هباشم و  یئاهدحاو  نایرج 
ار م تیعقاو  هک  تسا  عقاو  هب  ملع  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) نآ نیقی 

لزلزت چـیه  نودـب  نشور و  الماک  میقتـسم و  روطب  هدـننک  نیقی  هکیروطب  دـهدیم ، رارق  یمدآ  راـیتخا  رد  عوضوم  ینیع  يهدـهاشم  دـننا 
. تسا ملع  مزج و  عطق و  ریثات  زا  شیب  عوضوم  کی  يهرابرد  نیقی  ریثات  دنیبیم . ار  عوضوم  يریگعضوم ، ندش  ضوع  اب  یتح  یلامتحا 

فاشکنا عقوم  رد  هک  دوشیمن  دیدش  رثات  نآ  بجوم  دوش ، فشک  ینهذ  ياههدـیدپ  نیا  فالخ  ناسنا  يارب  رگا  هک  تسا  تهج  نیمهب 
هک یئاهفالخ  فشک  يهدهاشم  اب  یلومعم  ياهناسنا  یلو  درادـن ، دوجو  ملع  مزج و  عطق و  رد  فالخ  لامتحا  هچرگا  اریز  نیقی ، فالخ 

ار ناشناور  حوطـس  اهنآ ، ندوب  عقاو  فالخ  ماگنه  رد  قیمع  رثات  یتفگـش و  دناهدومن ، نارگید  دوخ و  رد  روبزم  ینهذ  يهدـیدپ  هس  رد 
نانآ یناور  حوطس  رد  یقیمع  رثات  یتفگش و  دناهدرک ، نیقی  نآ  هب  هک  هچنآ  فالخ  ندش  راکشآ  عقوم  رد  هکیتروص  رد  دریگیمن ، ارف 

يهبنج نیقیلاملع - مکی - يهلحرم  تسا : هدـش  میـسقت  هلحرم  هس  هب  مالـسا  هاگدـید  زا  تفرعم  ثحاـبم  رد  نـیقی  نـیا  دـیآیم . دوـجوب 
تسا عوضوم  فاشکنا  تلاح  نآ  نیقیلا ، قح  مود - يهلحرم  دهدیم . ناشن  ار  تیعقاو  یلقیص  یفاص و  لامک  رد  هک  تسا  نیقی  ياهنییآ 

ام نیقی  دروم  عوضوم  هلحرم  نیا  رد  هکنیا  يهفاضا  هب  تسا . هدومن  لاغشا  ار  اهنآ  ای  هتخاس  هجوتم  دوخ  رب  ار  یناور  حوطس  يهمه  هک 
زا تستراـبع  موس - يهلحرم  دزادـنایم . یئانـشور  زین  عوضوم  نآ  نوـماریپ  رد  دوـجوم  طـباور  صاوـخ و  رب  هک  تسا  روـن  نوناـک  دـنن 
ود رد  هشیدـنا  زا  انالوم  روظنم  دـیاش  تسا . هتـشگ  یناـسنا  نم  زا  یئزج  نیقی  دروم  عوضوم  هک  تسنیا  دـننام  هلحرم  نیا  رد  نیقیلانیع ،
رو ینـشلگ  لگ ، تاهشیدنا  دوب  رگ  ياهشیر  ناوختـسا و  دوخ  یقب  ام  ياهشیدنا  یمه  وت  ردارب  يا  دـشاب ، نیقی  زا  هلحرم  نیمه  ریز  تیب 

یساکعنا یلوصح  ملع  - 10 دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) ینخلگ يهمیه  وت  يراخ  دوب 
تروص ساکعنا  دننام  دوشیم . هدیمان  یلوصح  ملع  دـیآیم ، دوجوب  نهذ  رد  ینیع ؛ ینهذ و  بطق  ود  نایم  طابترا  زا  سپ  تیعقاو  زا  هک 
یتاملک اب  هک  ناسنا  دوخ  تاذ  زج  یتیعقاو  رهب  ملع  رتیلک  تراـبعب  و  نهذ . رد  تاـیعقاو  هنوگره  طـباور و  اههدـیدپ و  رگید  یناـسنا و 

زا عون  نیا  ددرگیم ، حرطم  یملع  ياهتخانـش  يهرابرد  الومعم  هک  یثحابم  تسا . هدش  هدـیمان  یلوصح  ملع  دوشیم ، ریبعت  دوخ  نم  لاثما 
ناسنا ملع  ای  دوخ ، تاذ  هب  ناسنا  ملع  زا  تسترابع  تسا ، هدش  هدـیمان  يرایـشه  دوخ  هک  ملع  زا  عون  نیا  يروضح  ملع  - 11 تسا . ملع 

هدیدپ کی  نیا  اریز  تسا ، دیدرت  دروم  هن ؟ ای  دراد  دوجو  زین  نارادناج  رگید  رد  ملع  نیا  ایآ  دوخ . نم ، هب 
يهرابرد هک  هچره  درذگیم و  هچ  نارادناج  رگید  نورد  رد  مینادیمن  یتسردب  ام  و  تسین . ینیع  يهدـهاشم  لباق  تسا و  یکیزیف  ریغ  ي 

اب دوخ  تایح  يهسیاقم  زا  یلوصحم  ای  تسا و  اهنآ  ینیع  تاکرح  راثآ و  صاوخب و  دنتـسم  ای  مینکیم ، حرطم  تاـناویح  یناور  لـئاسم 
هب ملع  زا  تسترابع  هک  یتاذ  يروضح  ملع  مکی - عون  تسا : هدش  رکذ  یـساسا  عون  ود  يروضح  ملع  يارب  دـشابیم . نارادـناج  تایح 

دومن يروضح  ملع  مود - عون  تسا . نم  ای  تاذ  دوخ  هدـیدپ  نیا  رد  ام  مولعم  دـیآیم ، رب  حالطـصا  نیا  دوخ  زا  هکنانچ  و  نم ، اـی  تاذ 
یناعم و یعادـت  میـسجت و  لیخت و  هشیدـنا و  میمـصت و  هدارا و  مالآ و  ذـیاذل و  دـننام  ینورد  ياهدومن  هب  ملع  زا  تستراـبع  هک  یتاذ ،

يروضح ملع  لحارم  - 12 دشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) کلذ ریغ  يرنه و  تاساسحا 
- مکی يهلحرم  میوشیم : رکذـتم  ار  اهنآ  يهدـمع  ام  هک  دوشیم  یلحارم  هب  میـسقت  نآ ، یگنوگچ  رد  فالتخا  هب  رظن  اب  يروضح  ملع 

ماخ یهاگآ  کی  يروضح  ملع  زا  هلحرم  نیا  دـنکیم . تعانق  تاذ  زج  ربارب  رد  تاذ  ندـش  هداهن  رب  هب  اهنت  هک  تسا  مهبم  یتاذ  مولعم 
زا تستراـبع  دـنمهفیم ، نم  زا  یئادـتبا  ياـهزغم  هک  هچنآ  هکنیا  حیـضوت  دـهدیم . تسد  نورد  هب  دراو  هزاـت  صاخـشا  يارب  هـک  تـسا 
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ازجا عومجم 
هک دیـسرپب  رگا  متفگ  نم  دـنیوگیم  هک  یتـقو  کـلذ . ریغ  بل و  ناـبز و  شوگ و  مشچ و  اـپ و  تسد و  دـننام  هدـهاشم ، لـباق  يداـم  ي 

سکعنم شنهذ  رد  ار  دوخ  يداـم  يازجا  عومجم  هکیلاـح  رد  سپـس  دـنکیم و  فـقوت  هظحل  دـنچ  تسخن  تسیچ ؟ نم  زا  ناـتدوصقم 
هتفای دشر  يرادقم  یمدآ  زغم  رگا  تسا . هتفگ  ار  نخس  نآ  امشب  متسه ، اراد  هک  ار  ءازجا  عومجم  نیا  هک  دهدیم  ار  امش  خساپ  دنکیم ،
رتیلاع يهلحرم  زا  یعالطا  دـمانیم و  نم  ای  تاذ  ارنآ  هدومن  روظنم  ار  دوخ  ینورد  ياهدومن  اـهتیلاعف و  ینوریب و  يازجا  عومجم  دـشاب ،
ءازجا زا  ریغ  بیـس  ددعکی  دنیوگیم : هدومن  یئادتبا  يهسیاقم  کی  نانیا  تسین  نم  ینورب  ینورد و  ءازجا  عومجم  هک : دنادیمن  درادن و 

نآ شیانعم  بیس ، لکش  بیس ، يوب  بیس ، گنر  میئوگیم : هک  یتقو  دوش ، هدیمان  بیـس  نم  هک  درادن  يرگید  زیچ  شینورب  ینورد و 
زا نآ . يهدنهد  لیکشت  ياهدومن  ءازجا و  يهمه  ینعی  بیس  تسا . لقتـسم  زیچ  نآ  هب  هتـسباو  روما  نیا  تسا و  يزیچ  بیـس  هک  تسین 

ینعی نم ، تسد  میئوگیم : یتقو  میتسین . ینورد  ینورب و  ءازجا  عومجم  ربارب  رد  لقتسم  نم  کی  ياراد  ام  هک  دنریگیم  هجیتن  لاثم  نیا 
دلج 6 هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) کی نیا  دوشیم . هدیمان  نم  اعومجم  هک  ءازجا  رگید  اب  لکشتم  یئزج 

بیم
روبزم يهسیاقم  نالطب  لیلد  دـنهدیم . ماجنا  نم  ریـسفت  يارب  يزورما  یـسانشناور  ياهبتکم  زا  یخرب  هک  تسا  یئاجبان  يهسیاـقم  دـشا )

رد دریگب ، هدهعب  ار  بیـس  ءازجا  عومجم  تیریدـم  هک  تسین  ياهناهاگآ  تیلاعف  کی  ای  ءزج  کی  ياراد  بیـس  نورد  الوا - هک : تسنیا 
میناوتیم ام  ایناث - تسین . يرگید  زیچ  یتسیلیهین  زج  نآ . راکنا  هک  تسا  هناهاگآ  تیریدم  لماع  ياراد  دوخ  نورد  رد  ناسنا  هکیتروص 

تسین ام  يازجا  عومجم  زا  يدام  ءزج  کی  دیدرت  نودب  هدننک  یسررب  نیا  میئامن ، حرطم  یـسررب  يارب  ار  يدام  ینورب و  ءازجا  عومجم 
هدننک یـسررب  نیا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دیامن . یـسررب  ندب  يازجا  رگید  زغم و  اب  نآ  هطبار  مشچ و  يهرابرد  دـناوتیمن  تسد  اریز 

ار دوخ  ینورد  ياهتیلاعف  ءازجا و  هک  ماگنهنآ  رد  یلو  تسا ، تسرد  بلطم  نیا  لقعت . هشیدنا و  دننام  تسا ، ام  يزغم  ياهتیلاعف  زا  یکی 
، تسین حیحـص  خـساپ  نیا  تسا . ام  يزغم  ياهتیلاعف  زا  یکی  دوش . هتفگ  رگا  تسیچ ؟ هدـننک  یـسررب  نیا  مینکیم ، حرطم  یـسررب  يارب 

هـسیاقم یـسررب و  تحت  يزغم  ياـهتیلاعف  هنوگره  میاهدرک و  حرطم  ار  دوخ  ینورد  ياـهتیلاعف  ءازجا و  يهمه  اـم  هک  تسنیا  ضرف  اریز 
دروم صخش  هب  هیبش  هک  دوخ  تیعقوم  زا  راود  هدننک و  یسررب  ناونعب  دناوتیمن  اهنآ  زا  کی  چیه  اذل  تسا ، هتفرگ  رارق 

زاب دریگب . دوخ  رب  یناتـسداد  تیعقوم  هتفر و  راـنک  تسا ، همکاـحم  دروم  صخـش  هب  هیبش  هک  دوخ  تیعقوم  هتفر و  راـنک  تسا ، همکاـح 
راک نیا  هدش ، هتخودنا  نیناوق  لوصا و  هب  رظن  اب  هک  تسا  يزغم  يهتفای  دشر  فیرظ و  رایسب  ياهتیلاعف  زا  یکی  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 
دوخ نورد  رد  يرتالاب  يرواد  یسررب و  کی  دهاش  میناوتیم  ام  اریز  تسین ، حیحص  مه  لامتحا  نیا  دریگیم . هدهعب  ار  يرواد  یسررب و 

ار ینورد  تیدوجوم  يهمه  هک  تسا  لکـش  نیدب  يرواد  یـسررب و  نآ  دـیامن و  هیجوت  ارنآ  دـناوتیمن  روبزم  مامتحا  زگره  هک  میـشاب 
حرش  ) فیرظ تیلاعف  ایآ  هک  میزادرپیم  هلئسم  نیا  یسررب  هب  هداد  رارق  رگید  فرط  رد  ار  هتفای  دشر  فیرظ و  تیلاعف  نآ  فرط و  کی 
هداد ماجنا  یحیحص  راک  دوخ ، تواضق  یـسررب و  رد  هتفای  دشر  و  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا 

ات ار  يرواد  یـسررب و  فیرظ  قیقد و  رایـسب  لمع  نیا  میناوتیم  یتح  ام  تسیچ ؟ رواد  هدـننک و  یـسررب  نیا  تسا ؟ هتفر  اطخب  ای  تسا ،
، دوب هداد  ماجنا  ار  نیتسخن  يرواد  یـسررب و  راک  هک  ار  مود  يرواد  یـسررب و  لماع  میناوتیم  رگید  راـب  ینعی  میهدـب ، همادا  تیاـهنیب 

هب د طولخم  ریغ  بان و  نم  زا  تسترابع  هک  یئاهن  لماع  کیب  ندیسر  ات  نایرج  نیا  میهدب …  رارق  يرواد  یسررب و  دروم 
یتاذ ینعی  تسا ، مهبم  تاذ  ام  مولعم  يروضح ، ملع  زا  مکی  يهلحرم  رد  هک  میتفگ  دـنکیم . ادـیپ  همادا  ینورد  ياهتیلاعف  اهدومن و  رگی 

هک دوشیم  یـشان  اجنآ  زا  ماهبا  نیا  دریگیم . رارق  ام  یهاگآ  دروم  هدـش و  هداهن  رب  دوخ  يداـم  يازجا  ینیع و  ناـهج  ربارب  رد  هک  تسا 
الماک تسا  يرما  ام  نهذ  رد  هک  تایعقاو  نآ  يهرابرد  یمـسر  ياهیریگ  بلاق  ینیع و  ناـهج  ياههدـیدپ  اـهدومن و  زا  نتـشادرب  تسد 
حرطم يدومن  تایـصوصخ  یفیک و  لاکـشا  یمک و  تاسایقم  اب  دوشیم ، حرطم  اـم  يارب  هکیزیچ  ره  ینعی  تسا ، راوشد  رایـسب  یعیبط ،
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تفایرد ینـشور  لاـمک  اـب  هکنیا  اـب  میدرگیمن ، وربور  روبزم  روما  کـی  چـیه  اـب  نم  يهناتـسآ  هب  دورو  اـب  اـم  هکیتروص  رد  ددرگیم .
هدمآ دوجوب  ام  نورد  رد  تیعقاو  کی  يهرابرد  هک  یمیـسجت  تسا ، نم  زا  ریغ  میربیم  هک  یتذل  تسا ، نم  زا  ریغ  هشیدـنا  هک  مینکیم 

هک اهیریگ  بلاق  نآ  زا  میناوتن  میهدب و  همادا  دوخ  يوجتسج  هب  رگا  لاوس  نیا  ربارب  رد  ام  تسیچ ؟ نم  نیا  سپ  تسا . نم  زا  ریغ  تسا ،
نایرج میوشیم و  هجاوم  مهبم  یموهفم  ای  تقیقح  کی  اب  میرادرب ، تسد  تسا ، ام  ینهذ  ياهتیلاعف  يهلیـسو  ینیع  ناهج  اـب  طاـبترا  رد 

یهاگ ه هک  تسا ، مکی  يهلحرم  نیمه  رد  یسانش  نم  ای  یسانشدوخ  يهرابرد  ام  تافلت  بلغا  و  میهدیم . همتاخ  ار  وجتسج 
ار يدایز  تالاکـشا  تسا ، رذـگدوز  یحطـس و  رطاخ  تیاضر  کی  یجوم  هک  یفن  راکنا و  نیا  دـماجنایم  نم  ای  تاذ  یفن  راکنا و  هب  م 
دلج 6 هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) لئاسم نیا  اههدنیآ  لیبق  زا  یتالمج  قودنـص  رد  هک  دروآیم  دوجوب 
. دـنوشیم یناگیاب  تسا ، یناور  يزغم و  صوصخم  تایفیک  نیا  ای  درک  دـهاوخ  فشک  هدـنیآ  رد  ملع  ای  دـیمهف  دـنهاوخ  ار  دـشابیم )

نیا عونتم . طباور  تعیبط و  يهنهپ  رد  یمدآ  تایح  يهدـننک  هرادا  تقیقح  کـی  ناونعب  نم  تاذ  تفاـیرد  زا  تستراـبع  مود - يهلحرم 
هیاپیب ياهیریگفده  تانکس و  تاکرح و  تافداصت و  رد  تاناسون  زا  ار  هدننک  تفایرد  تایح  دناوتیم  هک  تسا  ینـشور  تفایرد  کی 

، تیصخش تیوقت  يارب  شداعبا  يهمه  رد  یگدنز  نیناوق  لوصا و  تفایرد  يارب  ششوک  شالت و  هک  تسا  تهج  نیمهب  دهدب ، تاجن 
دعب هـب  هـلحرم  نـیا  زا  دـشابیم . ترورـض  يـالعا  دـح  رد  تـسا ، رادروـخرب  تیریدـم  ناوـنع  زا  هـک  تیـصخش  دوـخ  یگزیگنا  هـب  اـی 

، دهدیم ناشن  نم  هک  يدادعتـسا  نیرتمهم  دـنهدیم . ناشن  ار  دوخ  نوگانوگ  ياههفایق  دـننکیم و  راک  هب  عورـش  نم  عونتم  ياهدادعتـسا 
نم زج  ربارب  رد  نم  لالقتـسا  زورب  زا  تسترابع  موس - يهلحرم  نیاربانب . دهدیم  زورب  دوخ  زا  نم  زج  ناهج  ربارب  رد  هک  تسا  یلالقتـسا 

رب نودب  هک  دسریم  رظنب 
دهاوخن شیپ  زا  يراک  دـشاب ، رادروخرب  ینورد  ناوارف  ياهتیلاعف  اهورین و  زا  هک  دـنچره  ناـسنا  زا  يدرف  چـیه  نیب  رد  دادعتـسا  نیا  زو 

رد ار  دوخ  هک  دوشیم  عورـش  ماـگنه  نآ  زا  يزوریپ  نیا  لوـقعم  تاـیح  رد  یمدآ  يزوریپ  - 1 زا : دـنترابع  مهم  هلحرم  نیا  صاوـخ  درب .
نآ متـسه  نم  یقطنم  ياعدا  يهلحرم  تسنیا  - 2 درادـیم . رب  ماگ  نم  زج  زا  رثاـت  ریثاـت و  يهطبار  میظنت  رد  دـهنیم و  رب  دوخ  زج  ربارب 

بیرف ار  دوـخ  دـنرادب ، زاربا  يدـج  یـسامح و  اـبیز و  ار  متـسه  نم  يهلمج  هک  مه  هزادـنا  ره  دناهدیـسرن ، هلحرم  نیا  هب  هک  یئاـهناسنا 
، تسه خـیرات  تسه  متالیامت  تسه  قوشعم  تسه  لوپ  تسه ، ماقم  تسه ، عامتجا  تسه . طیحم  ياـجب  دـنیوگیم و  غورد  دـنهدیم و 

يور یشوپور  متسه  نم  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) نیا ای  دنرادیم و  زاربا  ار  متـسه  نم 
زا يایوقا  هنایوگروز ، ياهتردق  تعیبط و  لاگنچ  رد  ندش  یشالتم  يارب  دسریم  رظنب  دنراذگیم . اهتـسه  نآ  لاگنچ  رد  ندش  یـشالتم 

موس يهلحرم  نیا  رد  - 3 تسین . روصت  لباق  متـسه  نم  ناگدننک  اعدا  نیا  زا  رتیناجم  سرتسد و  رتبـسانم و  یتالآ  رازبا و  ربخیب ، ناسنا 
دشاب ك یتسدربز  شاقن  دوخ  ددرگ ، یناسنا  عون  یعیبط و  لماوع  شاقن  تسد  ریز  ياهحول  هکنآ  ياجب  دناوتیم  یمدآ  هک  تسا 

نیا تسا ، نم  لالقتـسا  ساسحا  يهلحرم  هک  موس  يهلحرم  نیا  رد  زین  - 4 دیامن . میـسرت  اهناسنا  تعیبط و  يور  ار  یهلا  تیـشم  شقن  ه 
يوسنیا رد  ار  دوخ  هک  لاح  نیع  رد  ینعی  دـنک ، كرد  ار  یتسه  ناهج  نم و  فافـش  رایـسب  زرم  دـناوتیم  یمدآ  هک  دراد  دوجو  زاـیتما 

ناـهج دوخ و  ناـیم  زرم  نم ، كرد  اـب  ییوگ  تسا  فافـش  یلیخ  زرم  نیا  نوچ  یلو  زرم ، يوـسنآ  رد  ار  یتـسه  ناـهج  دـنیبیم و  زرم 
زرم يوس  ود  ره  زا  تفایرد  كرد و  نیا  دـباییم ، رد  زین  ار  زرم  نآ  نم و  یتسه  ناهج  كرد  اب  سکعلاب  دـنکیم و  كرد  زین  ار  یتسه 

يرکفتم نآ  ینیبناهج ، رد  رظن  راهظا  یگتسیاش  - 5 تسا . موس  يهلحرم  صتخم  نیرتگرزب  دـهدیم ، ناشن  ار  رگید  يوسنآ  هک  فافش 
هن دزادرپب ، ینیبناهج  رد  رظن  راهظا  هب  نم ، زا  یلماکت  ياهلحرم  نینچ  شریذپ  نودب  ای  نم و  لالقتسا  يهلحرم  نیا  هب  ندیسر  نودب  هک 

یهام ناـمه  نیا  دـیامن . میهفت  نارگید  يارب  ینیبناـهج  زا  يزیچ  دـناوتیم  هن  تسا و  هدرک  كرد  ار  یتیعقاو  هچ  هک  دـمهفیم  وا  دوخ 
ار سونایقا  دهاوخیم  یشوخلد  يدرسنوخ و  لامک  اب  تسنآ ، زا  زیچان  یئزج  هک  سونایقا  زا  ندرک  دنلبرس  زا  یناوتان  لامک  اب  هک  تسا 

لحرم نیا  صاوخ  نیرتشزرا  اب  نیرتیساسا و  زا  یکی  - 6 دنامهفب !! دناهدش ، فرشم  سونایقا  دوخ  هب  لماکت  تهجب  هکنانآ  هب  یتح 
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. تسا رایتخا  يالاو  ماقم  هب  لوصو  ه ،
درب و یقیقح ) دوخ  تاذ ، نم ، اـی   ) تیـصخش يهطلـس  تراـظن و  تسا : نینچ  راـیتخا  فیرعت  هچ ؟ ینعی  راـیتخا  يـالاو  ماـقم  هب  لوصو 

یتاذ لالقتسا  تیـصخش  ات  نیاربانب  راک  یفنم  تبثم و  بطق  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  )
یعون رایتخا  ساسحا  هنوگره  هطلـس  تراظن و  نیا  نودب  و  دشابیم . ناوتان  راک  نایرج  رد  نآ  لامعا  هطلـس و  زا  دشاب  هتفاین  رد  ار  دوخ 

يهلحرم هب  تیـصخش  لوصو  نودـب  دروخیم . ربج  لـماوع  يریجنز  ياـههقلح  ندرک  یلقیـص  درد  هب  طـقف  هک  تسا  هدـنبیرف  ساـسحا 
ار اـم  تیـصخش ، فعـض  تهجب  هک  تـسا  ساـسایب  تـالیامت  تـسد  رد  اـم  ینالـضع  يرکف و  ياـهراک  يهـمه  تشونرـس  لالقتـسا ،

يرتشا دوشیم : لقتـسم  فرط  نامه  هب  نالاپ  فرط ، ود  زا  یکی  رد  ینیگنـس  نیرتمک  اب  هک  تسا  نالاپ  تسین ، رایتخا  نیا  دـننادرگیم .
زا نفکب  نارگ  وسنآ  دوش  هگ  هواژک  نآ  ناشک  وسنیا  دوش  هگ  هواژک  نیا  شیوخ  لکـش  نالاپ  وچمه  رایتخا  شیر ز  تشپ  مه  رغال و  ما 

شلولعم هک  ماخ  یئادـتبا و  ملع  نآ  اب  تسا ، نم  نیا  شمولعم  هک  يروضح  ملع  يولوم  ار  راونا  يهضور  منیبب  ات  ار  راومهاـن  لـمح  نم 
وتیمن هک  یصاخشا  نم  اب  يدام  وضع  دوخ  هک  تستوافتم  هزادنا  نآ  نم ، شوگ  نم ، مشچ  نم ، ياپ  نم ، تسد 

، دوخ تاذ  اـب  دوـخ  نداد  یتـشآ  رد  يرادـقم  دـننک و  محر  دوـخب  دـنوش ، رادروـخرب  میدرک  شفیـصوت  هک  يروـضح  ملع  نآ  زا  دـننا 
یفن تاـبثا و  زا  تسا  موهفماـن  امـش  يارب  الـصا  اـی  دـیریذپیمن و  هلحارم  نیا  هـب  ار  نـم  لوـصو  دـیدید  رگا  دـینک  تـقد  - 7 دنشوکب .

تلادع تفایرد  رگم  دینک ، رکف  تلادع  يهرابرد  نم  نیرب  ساسحا  نودب  دـیناوتیم  روطچ  امـش  دـیوش ، رانکرب  یناسنا  یلاع  ياهتیعقاو 
غارـس تسا ، هدـش  بکترم  شاهفایق  نیرتدـب  رد  ار  ملظ  تیـصخش ، زا  لالدتـسا  قح  بلـس  تهجب  هک  ناسنا  کـی  نورد  رد  ناوتیم  ار 
لباـقم هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش  : ) تفرگ رظن  رد  ناوـتیم  ار  ینعم  ود  یلاـعفنا  ملع  يارب  یلاـعفنا  ملع  - 13 تفرگ !!؟

ياههزیگنا لماوع و  هب  هتـسباو  ینهذ  ياهتیلاعف  تایعقاو و  زا  یـساکعنا  باتزاب  رثات و  ناـمه  مکی - ياـنعم  دـشابیم ) دـلج 6  هب  طوبرم 
هچرگا دـشوجیم ، یمدآ  تاذ  هک  یملع  اریز  دـشوجب ، یناسنا  تاذ  زا  هچرگا  تسا  هتـسباو  ملع  هنوگره  مود - ياـنعم  تاذ . زا  جراـخ 

اذل تسا ، ادخ  هب  هتـسباو  تاذ  نوچ  لاحنیا  اب  دسریم ، رظنب  اههزیگنا  لماوع و  زا  لاعفنا  قوفام  دهدیم و  ناشن  دوخ  زا  لالقتـسا  یعون 
نیا تخانـش ، ریـسم  نایناوراک  ناـگتفای  دـشر  دـشاب ، هدوب  لاـعفنا  شریذـپ و  قوفاـم  یلکب  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  لالقتـسا  نآ  دـناوتیمن 

یگتسباو
تروص ملع  هلمج  ملع  تسنامیلس  کلم  متاخ  دیئامرف : تقد  دنباییم . رد  یبوخب  نآ ، لحارم  نایاپ  رد  مه  تفرعم و  ششوج  رد  مه  ار 

هک ملع  اب  یمدآ  ناج  تیخنـس  دوش !؟ یمدآ  ناج  دراو  تیخنـس  نودـب  دـناوتیم  تسا ، ناهج  ناج  هک  ملع  ایآ  يولوم  ملع  تسناـج  و 
قفوم ناهج  لک  يالاو  يهلحرم  هب  رادناج  کی  يهلحرم  زا  ندیدرگ  هب  یمدآ  ناج  یگتسیاش  زج  يزیچ  هب  دناوتیمن  تسا ، ناهج  ناج 
ردـنا تسا  ملع  يهرطق  دـنکیم : دزـشوگ  ریز  تایبا  رد  يولوم  زاب  هک  تسنامه  ملع  نایاپ  زاغآ و  ندوب  هب  هتـسباو  اـما  و  ددرگ . لـئان  و 
یلعف ملع  یلعف  ملع  شیوخ 14 - ياهایردب  نادرگ  لصتم  شیپ  يدیشخب ز  هک  شناد  يهرطق  نم  كاخ  زو  يوه  زا  شناهراو  نم  ناج 

تامولعم يهمه  رب  ملع  نیا  غورف  هک  لاـح  نیع  رد  تسین و  هتـسباو  یمولعم  ياهزیگنا و  یلماـع و  چـیهب  هک  یتاذ  ملع  نآ  زا  تستراـبع 
، تسا ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) قوبـسم دریذـپیمن ، ینوگرگد  رییغت و  چـیه  دوشیمن ، دایز  مک و  تسین ، تامولعم  نآ  عبات  دـباتیم ،

سدقا تاذ  رب  رصحنم  یلعف  ملع  نیا  تسا . زاینیب  داهشتسا  لالدتـسا و  زا  تسین ، یلهج  چیهب  دشابیم ) دلج 6  هب  طوبرم  لباقم  هحفص 
او تفایرد  يارب  دنوادخ  هک  یگرزب  رایسب  تردق  هب  رظن  اب  یلب ، درادن . ار  ملع  نیا  یئاناوت  يدوجوم  چیه  تسا و  یهلا 

يرادربهرهب تردـق  نآ  زا  دـناوتیم  ایند  نیا  رد  یهلا  تفالخ  ماقم  هب  ناسنا  لوصو  اـب  هتـشاذگ و  اـهناسنا  داـهن  رد  یتسه  ناـهج  تاـیعق 
نیشن كاخ  نیا  يارب  ناسنا ، نورد  رد  دوهـش  ریـسم  زا  تامولعم  روضح  زا  تسترابع  هک  یلعف  ملع  زا  یلحارم  تفگ : ناوتیم  اذل  دیامن ،

میاهدرک حرطم  ار  هلئسم  نیا  تخانش  فیرعت  ثحبم  رد  تخانش  يهدیدپ  رد  عوضوم  اب  یفیک  هطبار  عاونا  دشابیم . ریذپناکما  یتوکلم 
ریـسفت یمومع  موهفم  نآ  اـب  ار  اـهتفرعم  اهـشناد و  عاونا  ياـنبم  میمهفیم - تخانـش  هملک  زا  هک  یمومع  موـهفم  هب  رظن  اـب  دـیابن  اـم  هک 
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يهرابرد ار  یملع  هجوت  لباق  هلئـسم  چیه  میزروب ، تعانق  دـنیاشوخ  یمومع  رایـسب  موهفمب  تذـل  يانعم  ریـسفت  رد  رگا  هکنانچ  میئامن -
یکی يرنه  ساسحا  کی  تذـل  اب  ار  بیـس  هناد  کی  معط  تذـل  ناوتیم  یقطنمیب  اـی  عقاو  رظن  زا  اـیآ  میئاـمن . حرطم  میناوتیمن  تذـل 
بلغا هک  تسا  یمومع  موهفم  کی  یلومعم  ياهنهذ  رد  تخانش  نینچمه  تسا !؟ يدازآ  تذل  اب  يواسم  تذل  عون  ود  نیا  ایآ  تسناد ؟

دید میهاوخ  مینک ، حرطم  میهاوخیم  ام  هک  یثحابم  رد  تقد  اب  یلو  دوشیم . روظنم  تیمومع  نامه  اب  زین  هفرعملا  ملع  ثحاـبم  رد  یتح 
ناهج اهشناد و  یبایزرا  تیوه و  دیدرت  نودب  ینعم ، نیا  شریذپ  كرد و  تسا و  عونتم  رایسب  میهافم  ياراد  تخانش  هک 

یسانشادخ نآ  ایآ  مکی - لاثم  میروآیم : ار  ریز  لاثم  ود  هداعلا  قوف  تیمها  نیا  حیـضوت  يارب  دیامنیم . توافتم  رایـسب  ار  ام  ياهینیب 
هب دنتـسم  هک  یـسانشادخ  نآ  اب  دـشابیم ، اهیراتفرگ  هب  ءالتبا  تایح و  ذـیاذل  نادـقف  زا  میب  سرت و  اـی  يدـیلقت و  تخانـش  هب  دنتـسم  هک 

ادـخ تسا - توافتم  رایـسب  تخانـش  عون  ود  نیا  هتبلا  تسا !؟ یکی  تسا ، ینورب  ینورد و  ناـهج  ود  يهراـبرد  قیمع  تفاـیرد  قیقحت و 
ار ققحم  دراد  قرف  ناحبـس  هب  ات  ناسنا  بای ز  ادخ  ات  ناد  ادخ  زا  ناسنیدب  دراد  قرف  ناسنا  هب  ات  ناویح  هک  دراد  قرف  ناد  ادـخ  ات  ناوخ 

راتفر زا  تسترابع  تلادـع  هک  هزادـنا  نیمه  هب  اهنت  تلادـع ، یفیـصوت  تخانـش  ایآ  دراد  قرف  نادان  هب  ات  اناد  هک  تفگ  ناوت  یک  دـلقم 
ناهج رد  يدنوادخ  تیلاعف  تیشم و   ) الدع اقدص و  کبر  هملک  تمت  و  يهیآ : معط  ندیشچ  هب  تسا  دنتسم  هک  یتخانش  اب  نوناق  قباطم 

زا يهلحرم  ات  تلادع ، يارجا  قشع و  رد  ار  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تسا  یتخانـش  نیا  تسا ؟ یکی  تسا ) تلادع  قدص و  يانبم  رب  یتسه 
نبا دوب . هدش  هاگآ  وا  يهرابرد  يدارم  مجلم  نبا  دـصق  ءوس  زا  بلاطیبا  نب  یلع  دـنیوگیم : نیخروم  تسا . هدرب  شیپ  ناج  نداد  تسد 

دیم ار  مجلمنبا  هک  یهاگ  بلاطیبا  نب  یلع  دیوگیم : خیراتلا ج 3 ص 338  یف  لماکلا  رد  ریثا 
ارم گرم  وا  مهاوـخیم ، یگدـنز  وا  يارب  نم   ) دارم نـم  کـیلخ  نـم  كریدـع  یلتق  دـیری  هتاـیح و  دـیرا  دـناوخیم : ار  رعـش  نـیا  دـی ،

شخب تاـیح  تین  ربارب  رد  يرذـع  هچ  یلیلد و  هچ  هب  ینعی  نک ) ناـیب  ار  تین  ءوس  نیا  رذـع  دوخ  يدارم  تسود  نیا  زا  وت  دـهاوخیم ،
هب یمادقا  اهنت  هن  خیرات ، ناراکتیانج  يهتسد  رس  نآ  كانرطخ  میمصت  زا  عالطا  اب  نینموملاریما  تسا !؟ هتفرگ  نم  نتشک  هب  میمصت  نم ،

بلاطیبا نب  یلع  زا  هک  یتوکلم  راتفر  نیا  تسا . هدرکن  دراو  مجلم  نبا  تاـیح  قوقح  هب  يررـض  كدـنا  هکلب  تسا ، هدومنن  يو  نتـشک 
. دشابیم تیانج  زا  لبق  صاصق  تیعونمم  نوناق  هب  دنتسم  تسا ، هدش  رداص  دوخ  یـصخش  یگدنز  يهرابرد  یکاخ  يهرک  نیا  رد  (ع )
هک یتخانـش  اـیآ  دـیهدب : رارق  تقد  دروـم  ار  لاـثم  نـیا  دـهدیم . ناـیاپ  هناریگلفاـغ  مـهنآ  نینموـملاریما  تاـیح  هـب  مـجلم  نـبا  هرخـالاب 

تخانـش اـی  تسا ، هتفگ  یگدـنز  دورد  هب  نیرفآ  قـشع  تفرعم  نیا  کـیرحت  هب  یتـح  هک  تسا  هتـشاد  تلادـع  يهراـبرد  نینموـملاریما 
تردق ياهیریگ  فده  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  ياهلیـسو  ناونع  هب  طقف  هک  یلوایکام  نابتکم  مه  سوماق  رد  تلادع  یئادـتبا  یفیـصوت 
تلادـع هیـضق  نیا  ضحم  ساکعنا  هسیاقم  اریز  تسین ، نینچ  اعطق  دنـشابیم !؟ تیوه  کی  درادـن و  یتوافت  دوشیم ، مادختـسا  ناتـسرپ 

قباطم ع راتفر 
هدـهاشم نینموـملاریما  تیـصخش  رد  هک  یتلادـع  تفاـیرد  اـب  دزاـسیم ، سکعنم  ار  دوـمن  اـهنت  هک  ياهنییآ  دـننام  نهذ ، رد  تسا  تلاد 

یعقاو تفایرد  اب  دـهدیم ، ناشن  شکدوک  ندیـسوب  نداد  ناشن  لاح  رد  ار  يردام  هک  راوید  رد  یـسکع  هسیاقم  دـننام  تسرد  میدرک ،
شریذپ تیعقوم  رد  هک  یتخانش  یشزومآ  ضحم  شریذپ  - 1 تسا ، هتفرگ  ارف  ار  ردام  یناور  حوطـس  يهمه  رد  هک  تسا  يردام  هفطاع 
نامزمه زین  ینهذ  تیلاعف  ای  یهاگآ  عون  ود  هکلب  تسا  ینهذ  ضحم  ساکعنا  اهنت  هن  دیآیم ، دوجوب  هدنریذپ  نهذ  رد  یشزومآ  ضحم 
يدـصتم هک  یـسک  هکنیا  هب  یهاگآ  مکی - عون  دـشابیم : تیمها  اب  رایـسب  هک  دـیآیم  دوجوب  هدـنریذپ  نورد  رد  یـشزومآ  شریذـپ  اب 

ریثات بجوم  هک  تسا  میلـست  یعون  اـب  هارمه  یهاـگآ  نیا  یئادـتبا  لـحارم  رد  دـنادیم و  دـهدیم ، میلعت  هک  ار  هچنآ  تسا ، وا  شزومآ 
لماع يهلیـسوب  هک  تسناـمه  شزومآ  دروم  عوضوم  رد  تیعقاو  هکنیا  هب  فیرظ  هاـگآ  مود - عون  دـشابیم . هدـنریذپ  نهذ  رد  شزومآ 

رد تسا ، يرورض  هکلب  دیفم ، رایسب  شزومآ  يهلحرم  ياهتخانـش  يارب  هک  لاح  نیع  رد  یهاگآ  عون  ود  ره  دنیبیم . ای  دونـشیم ، یلعف 
هک دراد  ددـعتم  ماسقا  اهرطخ  نیا  دزاسیم . وربور  یئاهرطخ  اب  ار  هدـنریذپ  تخانـش ، رد  شزغل  ناکما  فرط  زا  اهیهاگآ  نیا  لاـح  نیع 
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نیدب ق اهنآ  يهدمع 
یتفرعم تایح  هک  تسا  يدارفا  رثکا  ریگنماد  رطخ  نیا  اهتیـصخش . زا  اهتخانـش  ضحم  ساکعنا  شریذـپ و  هب  داـیتعا  رطخ  - 1 تسا : رار 
يهبذاـج رد  يراـتفرگ  نیا  - 2 دـشابیم . اهتیـصخش  يهلیـسو  نهذ  رد  تاـیعقاو  نتخاـس  سکعنم  هب  تعاـنق  شریذـپ و  رارمتـسا  ناـنآ ،

رگید تارکفت  زرط  زا  هک  یتاـضقانت  بادرگ  رد  ندـش  هفـالک  زا  تشحو  زا  تستراـبع  هک  دروآیم  دوجوب  ار  يرگید  رطخ  اهتیـصخش 
دنتسم ناسنا  دوخ  هب  ار  تخانش  هک  تایعقاو ، تفایرد  يارب  يزغم  شـشوج  ندش  دوبان  - 3 درک . دهاوخ  ساسحا  رظنبحاص  ياهتیصخش 

هک دنتسه  اهناسنا  شزومآ  نایدصتم  فرط  کی  زا  اهنآ  يهدننک  فرط  رب  دنـشابیم و  ندش  فرط  رب  لباق  روبزم  رطخ  هس  ره  دزاسیم .
دننک و كرد  تسرد  تسا ) تیعقاو  مریگیم  ارف  نم  هک  ار  هچنآ  (. ) دنادیم شزومآ  يدـصتم   ) ار هدـنریذپ  یهاگآ  عون  ود  نآ  تیمها 
هب تایعقاو  لاقتنا  يارب  متـسه  ياهلیـسو  شزومآ  يدصتم  نم  هک  دننکن  تقیقح  نیا  هب  لدبم  ار  یهاگآ  ود  نآ  اجیردـت  رگا  هک  دـننادب 
زا ار  هدـنریذپ  زغم  دـیدرت  نودـب  ضحم ، تایعقاو  هدـننک  لـقتنم  هن  ماهدروآ ، تسدـب  هک  یئاهتخانـش  ینهذ و  طیارـش  اـب  هدـنریذپ  نهذ 

هعماج و ره  رد  اهتخانـش  خـیرات  زاغآ  زا  هک  تسا  تخانـش  دـض  نایرج  نیا  هب  رظن  اـب  تخاـس . دـنهاوخ  ناوتاـن  دوخ  هب  دنتـسم  تیلاـعف 
عقاو نارظن  بحاص  ینارود 

ار یتایعقاو  هک  دوش  هاگآ  تیعقاو  نیا  هب  اجیردت  دـیاب  شزومآ  يهدـنریذپ  دوخ  رگید  فرط  زا  و  دـناهدوب . يزیگنافسا  ياهتیلقا  رد  ي 
کهآ و نداعم  ياراد  هک  دـنکیم  روبع  ياهناـخدور  زا  هک  تسا  بآ  نآ  دـننام  دریگیم ، یبرم  داتـسا و  ینعی  شزومآ  يدـصتم  زا  هک 

یئاهگرب هفاضاب  ددرگیم . رثاتم  روبزم  داوم  نداعم و  زا  هناخدور  نآ  زا  نایرج  لاح  رد  بآ  هکیروطب  دشابیم  حالما  داوم  رگید  چگ و 
نیا زا  يرادرب  هرهب  هار  دـنزیریم . بآ  نآ  رد  مه  اههلابز  یعاونا  اهیدابآ  ریـسم  رد  دـتفیم و  بآ  يور  هناخدور  نآ  رانک  ناتخرد  زا  هک 

یـساسا عوـن  ود  ياراد  دـتفیم ، ناـیرج  هب  ناگدـنزومآ  دـیتاسا و  نورد  ياـههناخدور  زا  هک  یبآ  تـسیچ ؟ تخانـش  رد  اـهراس  همـشچ 
میـسقت یـساسا  رـصنع  ود  رب  بآ  نیا  دـنوشیم  هئارا  ضحم  یملع  لـئاسم  لکـش  رد  هـک  ینیع  ناـهج  تاـیعقاو  مـکی - عوـن  دـشابیم :
دناوتیم عیام و  تسیاهدام  هک  بآ  دوخ  دننام  ضحم - یملع  قیاقح  مکی - رصنع  دشابیم . هیزجت  لباق  یساسا  رـصنع  ود  ره  ددرگیم :

وگزاب ار  اهنآ  هکنیا  نودـب  ضحم . یملع  قیاقح  نیا  ربارب  رد  ناگدـنریذپ  دراذـگب . تبثم  ریثاـت  نارادـناج  ناـهایگ و  یعیبط  تاـیح  رد 
رابنا ر رد  مدنگ  نتشابنا  دننام  دیابن  شریذپ  نیا  اما  دنریذپب . دیاب  دننک ، یقلت  تیصخش  زا  تیعبت  لباق  ياهشزرا  يهدننک 

یمدآ نورد  هک  دننادب  دوشیم و  هدیـشاپ  نانآ  نهذ  يهعرزم  رد  هک  دننک  یقلت  یئاهرذب  ناونع  هب  ار  اهنآ  دـیاب  هکلب  دـشاب . هدوب  مهیو 
ملع خیرات  زاغآ  زا  اهناسنا  رگا  دراد . رایتخا  رد  تعارز  هیذغت  لباق  داوم  باتفآ و  يهعـشا  بآ و  اهرذب ، ندینایور  يارب  هک  تسیاهعرزم 

دننام دنداهنیم و  مهیور  دوخ  نهذ  رابنا  رد  مدنگ  ياهینوگ  يدننام  ناگدنزومآ ، زا  ای  سوسحم  ملاع  زا  ار  دوخ  ياههتخودنا  تفرعم  و 
- مود رصنع  دنراذگب . نوریب  دوخ  تلاهج  راغ  زا  مدق  کی  یتح  هک  تشادن  ناکما  دنتـشاکیمن ، نهذ  يهعرزم  رد  ندییور  يارب  اهرذب 
یتدـیقع و تایـصوصخ  ینهذ و  طیارـش  زا  تستراـبع  هک  تسا  ضحم  یملع  قیاـقح  اـب  طولخم  ینعی  هناـخدور ، بآ  اـب  طولخم  داوـم 
زا تسترابع  مکی - تمـسق  دـندرگیم : میـسقت  هدـمع  مسق  ود  رب  بآ  اـب  طولخم  داوم  نیا  ناگدـنزومآ . دـیتاسا و  یتیـصخش  ياهـشنم 

لقع هاگشیالاپ  دراو  هدرک و  روبع  هار  رس  ياههلابز  زا  هتشذگ و  اهیهاوخدوخ  زا  هک  یتیصخش  ياهـشنم  دیاقع و  تامولعم و  اهیهاگآ و 
هچ رگا  دندرگیم . ریزارـس  هدنریذپ  نورد  هب  هتـشگ و  دنتـسه ، یلـصا  ترطف  يهدنهد  لیکـشت  رـصنع  ود  هک  ضحم  یناسنا  نادـجو  و 

ساسح رایـسب  يامن  بطق - یجیردت  نتخادنا  راکب  اب  یلو  تسا ، راوشد  تفرعم  ملع و  نازومآون  يارب  يدودـح  ات  دراوم  نیا  صیخـشت 
لقع

نآ هک  دنادب  دشابن و  هدزباتـش  شیاهقیدصت  اهتواضق و  رد  دیاب  هدنریذپ  هک  تسنیا  تیاهن  دتفیم ، راکب  صیخـشت  نیا  تردق  نادجو ، و 
ياهورین يهمه  دـیامن و  لیطعت  ار  وا  زغم  لاـعف  هاـگراک  دـناوتیمن  دـنک ، هولج  هدـنریگ  بلاـج و  يو  يارب  مه  هزادـنا  ره  طولخم  داوم 

هب ضحم  یملع  قیاـقح  یتح  هکلب  طولخم  داوم  نآ  هک  یماداـم  هک  دـنادب  عطق  روطب  دـیاب  هدـنریذپ  دریگب . دوخ  راـیتخا  رد  ار  وا  يزغم 
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ار تخانـش  تفرعم و  ملع و  معط  هن  دـشاب ، قیاـقح  داوم و  نآ  يهدـننک  سکعنم  فاـص  يهنیئآ  دـننام  طـقف  وا  دـشابن و  دنتـسم  وا  دوخ 
نتخاس سکعنم  یگنوگچ  تیفیک و  تیمک و  یتح  درک . دهاوخ  ادیپ  ار  شاهعماج  دوخ و  يارب  تیدیفم  یگتسیاش  هن  دیـشچ و  دهاوخ 

رد دوـخ  ياـهیزوریپ  يارب  تردـق  ناوـنع  هب  مه  ار  تخانـش  تفرعم و  ملع و  هک  درک  دـنهاوخ  میلعت  یناگدـنزومآ  ار ، وا  نهذ  يهـنییآ 
نامه هک  تسا  ناگدنزومآ  یتیـصخش  ياهـشنم  دـئاقع و  اهیهاگآ و  طولخم ، داوم  زا  مود - مسق  دـناهدومن . مادختـسا  یعیبط  یناگدـنز 
تذـل یبلطراصحنا و  يروحم و  دوخ  حـلاصم  زا  هک  دنتـسه  ياهتخاس  شیپ  دـیاقع  یتیـصخش و  ياهـشنم  یهاوخدوخ و  جاوما  ياهفک 

رگا دسریم  رظن  هب  دناهدش . هتخاس  يدیرجت ، ياهایور  یلایخ و  ياهنامرآ  يهدـنروآ  رب  هک  دـنیاشوخ  یحطـس  تامولعم  زا  ای  یتسرپ و 
عت یلاع  تاماقم 

یلماکت تشونرس  یساسا  لماع  ناونع  هب  ار  نآ  دنتسیرگنیم و  یتایح  دید  اب  میلعت  يهدیدپ  هب  برغ  رد  هچ  قرش و  رد  هچ  تیبرت  میل و 
هک يزورید  ناـیم  رد  ار  ناـسنا  هن  درکیم و  تسکـشرو  ار  ملع  هن  طولخم  داوم  نیا  دـندزیم ، تیلاـعف  هب  تسد  هدوـمن و  یقلت  اـهناسنا 

. تخاـسیم اـهر  هفـالکو  جـیگ  دـمآ ، دـهاوخ  شغارـس  هب  لوهجم  روـطب  هک  یئادرف  هتـشذگ و  ریـسفت  لـباق  ریغ  فداـصت  کـی  دـننام 
بآ نیا  دنـشابیم . ناگدـنریذپ  نورد  هـب  تاـیح  تشونرـس  يهدـننک  نـییعت  لـماع  ندرک  ریزارـس  لوغـشم  یناـسنا  موـلع  ناگدـنزومآ 

زا ناسنا  تیهام  هب  طوبرم  لئاسم  تخانش  دننام  وا . ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  تاصتخم و  ناسنا و  تیوه  هب  طوبرم  مولع  زا  تسترابع 
رد هک  یتیـصوصخ  وا . يرنه  تاصتخم  یقالخا و  یـسایس و  یبهذـم و  یقوقح و  نیناوق  اهیگژیو و  اهدادعتـسا و  یتایح و  یناور و  رظن 

هدـنریذپ يارب  ثحبم  لوا  رد  هک  یهاگآ  ود  يهفاضا  هب  لئاسم  نیا  رد  هک  تسنیا  دراد ، دوجو  یناـسنا  لـئاسم  رکفت  شزومآ و  میلعت و 
عون مهب  طوبرم  نوچ  تسا ، نم  هب  طوبرم  قیاقح  نیا  هک  تسنیا  نآ  دراد و  دوجو  زین  ساسح  رایـسب  یقیبطت  شریذپ  کی  میدومن  نایب 

يهرابرد دهاوخیم  هک  هدنونـش  نیا  دوشیم ، حرطم  یلئاسم  هعماج  کی  یخیرات  راتـشک  راکیپ و  گنج و  يهرابرد  هک  یتقو  تسا . نم 
تخانش ناسنا 

هک ماگنه  نآ  رد  دـیامنیم . هدـهاشم  دوخ  رد  ار  راتـشک  گنج و  يارب  كرحت  ناکما  هدـش  مخ  نتـشیوخ  يور  رب  دروایب  تسد  هبار  ي 
نآ هک  دـنیبیم  دوخ  تیوه  هب  عوجر  اب  اروف  دـیآیم ، نایم  هب  تقیقح  قح و  اـب  دـنمتردق  کـی  اـب  موق  کـی  تموصخ  ناـکما  زا  نخس 

لیـصحت يارب  یموق  ای  صخـش  تازاـیتما  ذـیاذل و  زا  تشذـگ  اهیراکادـف و  هکیماـگنه  سکعلاـب  دراد و  دوجو  زین  وا  تیوه  رد  ناـکما 
تهج نیمه  هب  دباییم . دوخ  رد  ار  هدنزاس  ياهدادعتـسا  نینچ  هتـسیرگن و  شیوخ  نورد  هب  دیآیم ، نایم  هب  لماکت  تلادع و  يدازآ و 

دنناوتیم هک  دننکیم  ریزارـس  ناگدنریذپ  نورد  هب  ار  یتایعقاو  دننادن ، هچ  دـننادب و  هچ  یناسنا  مولع  ناگدـنزومآ  میئوگیم : هک  تسا 
ياههناخدور بآ  یـساسا  رـصنع  ود  نامه  یناسنا ، مولع  رد  تیـصوصخ  نیا  يهفاضا  هب  دنیامن . نییعت  ار  ناگدـنریذپ  تایح  تشونرس 

یملع قیاقح  مکی - رـصنع  دراد . دوجو  زین  یناـسنا  مولع  نیمه  رد  ددرگیم ، ریزارـس  ناگدـنریذپ  نورد  رب  هک  ناگدـنزومآ  ناـملعم و 
نیا میتـفگ . لوا  عون  رد  هکناـنچ  تیوه . دـعب  ود  نآ  یعقاو  تاـصتخم  ناـسنا و  یناور  یعیبـط  تیوه  هب  طوـبرم  لـئاسم  دـننام  ضحم ،

. دراذگب تبثم  ریثات  نارادـناج  ناهایگ و  یعیبط  تایح  رد  دـناوتیم  عیام و  تسیاهدام  هک  تسا  هناخدور  بآ  دوخ  دـننام  ضحم  قیاقح 
يا تخانش  دننام 

، دـنکیم وزرآ  دـیرگیم ، ددـنخیم و  هک  تسیدوـجوم  هدـننک ، تباـقر  تسیدوـجوم  ناـسنا  رکفتم . تسیدوـجوم  ناـسنا  هک  تقیقح  ن 
دوخ زا  هک  تسیداوم  مود - رـصنع  دریگیم …  رارق  اهینوگرگد  تـالوحت و  ضرعم  رد  دـنزیم . فاـشتکا  هب  تسد  ددرگیم ، راودـیما 

هناخدور ریـسم  رد  عقاو  ياهیدابآ  زا  هک  یئاههلابز  و  دنزیریم ، بآ  هب  دـناهدییور و  هناخدور  رانک  رد  هک  یناتخرد  ياهگرب  هناخدور و 
رایسب دندرگیم ، طولخم  اهـشزومآ  تامیلعت و  اب  هک  داوم  هنوگنیا  یناسنا  مولع  رد  دنباییم . لیکـشت  دنوشیم  هتخادنا  بآ  هب  هناخدور 

یعامتجا و لـماوع  طـیحم و  دنـشابیم ، ینیع  تاـیعقاو  هب  دنتـسم  یملع  قیاـقح  هک  مکی  رـصنع  نآ  رد  یتح  تسا . مود  عون  زا  رتناوارف 
تیوه زا  یحوطـس  ریـسفت  رد  فالخا  هب  اسب  هچ  هک  دـننک  تلاخد  دـنناوتیم  يردـقب  هدـنزومآ  داتـسا  يهتخاس  شیپ  لوصا  یخیرات و 
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يونعم و لامک  تذـل  مان  هب  یتذـل  یمدآ  تیوه  رد  دـیاش  اـیند ، گرزب  عماوج  زا  یـضعب  رد  هزورما  لاـثم : ناونع  هب  دـماجنایب . یناـسنا 
هعلاطم هک  دننکیم  راذگرب  یعرف  یئانثتسا و  يردق  هب  دنربب ، ذیاذل  يهرامش  رد  ار  اهتذل  نیا  زا  یمان  مه  رگا  ای  دنهدن ، غارـس  یبایادخ 

فر نیب  زا  هدش و  ضرقنم  خیرات  لبقام  ياهناسنا  رد  هک  تسا  هدوب  یناور  ياههدیدپ  نآ  زا  یکی  نیا  هک  دنکیم  نامگ  هدننک 
ار یمدآ  تیوه  اـعقاو  هک  دراذـگیم  ریثاـت  ناـنچ  ینیع  تاـیعقاو  حرط  رد  ناـسنا ، تعیبـط  يهراـبرد  یفـسلف  ینیبدـب  تلاـخد  تسا . هت 

نیرتهتـسیاش زا  هک  دهعت  تلادع و  يدازآ و  يهرابرد  دهاوخیم  یمدآ  تعیبط  هب  نیبدب  رکفتم  کی  هک  یتقو  دـهدیم . ناشن  نوگرگد 
اهنآ هب  یـشزرا  اهنت  هن  هدومن  یقلت  تایح  ینیـشام  يهدـیدپ  هدـع  کی  ار  اهنآ  دـیدرت  نودـب  دـیامن ، رظن  راهظا  تسا ، یناسنا  تاصتخم 
حرط رد  دیاقع  اههدیا و  تلاخد  نینچمه  درک . مادختـسا  یهاوخدوخ  هار  رد  ناوتیم  ار  اههدـیدپ  نیا  تفگ  دـهاوخ  هکلب  داد  دـهاوخن 

یفرعم تامیلعت  سوملمان  فافـش و  هب  ناوتیم  ار  دـیاقع  اههدـیا و  نیا  دوشیم . روصت  الومعم  هک  تسنآ  زا  شیپ  یناـسنا  مولع  لـئاسم 
- مکی عوضوم  تسا : عوضوم  ود  رد  دراد ، دوجو  نارادـناج  رگید  یناـسنا و  تیبرت  ناـیم  هک  یتواـفت  یتـیبرت  ضحم  شریذـپ  - 2 درک .

ءاقلا وا  رب  هک  ار  یقیاقح  میهافم و  تیبرت  يهدنریذپ  هک  ینعم  نیاب  دیآیم  دوجوب  تیبرت  يهدنریذپ  رد  هک  تسا  ندـیدرگ  رد  تخانش 
رگید ناروناج  هکیتروص  رد  دیامن . كرد  دـناوتیم  ای  دـنکیم و  كرد  دـتفیم ، راکب  وا  تیبرت  يارب  هک  یطیارـش  اهتیعقوم و  دوشیم و 

یتاناویح دنیامن . كرد  ار  نآ  لوصحم  اههزیگنا و  للع و  هکنیا  نودب  دنربیم ، راکب  ارنآ  لوصحم  دنریذپیم و  ار  تیبرت 
يهرابرد هک  اهتیبرت  نامه  زا  دنناوتب  هکنآ  نودب  دنزادنایم ، هار  هب  ار  هاگآدوخان  تاکرح  اهتیلاعف و  دـنوشیم ، تیبرت  كریـس  يارب  هک 
دنادیمن نوچ  دهدیم ، تسد  ناسنا  کی  اب  كریـس  يزاب  رد  هک  ریـش  الثم  دـنروایب . تسد  هب  ار  يرگید  جـیاتن  تسا ، هتفرگ  ماجنا  اهنآ 

رد دنکیمن . میظعت  رـس  اب  دهدب ، تسد  دناوتن  دشاب و  هتـسکش  شتـسد  هکنیا  دننام  ياهضراع  تهج  هب  رگا  تسیچ ، نداد  تسد  يانعم 
، دوشیم هتخاس  اهنآ  يهلیـسوب  هک  اههدـیدپ  نآ  يهرابرد  اـهنت  هن  تیبرت ، جـیاتن  لـلع و  اـههزیگنا و  تخانـش  تهج  هب  ناـسنا  هکیتروص 
اب تیبرت  هکیتروص  رد  دیامن . يرادربهرهب  رتیلاع  ياهندیدرگ  دلوم  لماع  ناونع  هب  اههدیدپ  نآ  زا  دناوتیم  هکلب  دنکیم ، ادیپ  تخانش 

ندـیدرگ و لوصحم  اهتخانـش  نیا  اریز  دـشابیم  رتماوداب  رتقیمع و  نآ ، زا  هلـصاح  ياهتخانـش  دریگب ، ماجنا  نآ  لوصا  یقطنم  تاعارم 
رد یفرطیب  زا  دریذپیم و  ار  یئوگتسار  موزل  حیحص  یقطنم  تیبرت  يهلیـسوب  ناسنا  زا  درف  کی  هک  یتقو  تسا . تیعقاو  دوخ  اب  سامت 
وا يارب  تخانـش  نیا  هجیتن  رد  دـیامنیم ، تیوقت  ار  وا  تیـصخش  یئوگتـسار  یلمع  رثا  دـیارگیم و  یئوگتـسار  هب  تاـیعقاو ، زاربا  ربارب 

هب د دنتسم  تخانش  نیا  هک  تهج  نادب  ددرگیم و  تیصخش  تیوقت  بجوم  یئوگتسار  هک  دوشیم  لصاح 
ناسنا يارب  دـیوگیم : هک  یلـصا  دـشابیم . رتشیب  ماود  لباق  قیمع و  تسا ، شیوخ  تاذ  رد  تیـصخش  تردـق  میقتـسم  تفایرد  كر و 
تسا نآ  روظنم  هکلب  تسا ، تیمها  ياراد  تخانش  نودب  لمع  هک  تسین  نآ  دوصقم  تسا ، تخانش  رـصنع  زا  رتمهم  لمع  رـصنع  ندش 

هتـشابنا ناققحم  نهذ  رد  هک  درجم  ياهتخانـش  زا  تسا و  رتتیمها  اب  ناسنا  ندـش  هتخاـس  رد  ندـیدرگ  لـمع و  هب  دنتـسم  تخانـش  هک 
لوبق و زا  تسترابع  يدیلقت  تخانـش  هک  دوشیم  هتفگ  نینچ  يدیلقت  ياهتخانـش  فیرعت  رد  هتـسباو )  ) يدیلقت ياهتخانـش  - 3 دوشیم .

لباق ياههدیدپ  زا  یکی  راتفگ  اریز  تسا ، اسران  الماک  دیلقت  يارب  فیرعت  نیا  دسریم  رظن  هب  لیلد  نودب  رگید  صخـش  راتفگ  شریذـپ 
ياههدیدپ هنوگ  همه  لماش  نآ ، شریذپ  تاذ و  نورد  رد  تاذ  نورب  زا  يزیچ  نتخاس  سکعنم  زا  تسترابع  هک  دیلقت  اریز  تسا ، دیلقت 

دیلقت لباق  روما  نیا  يهمه  ینیع ، رادرک  قالخا و  یتح  هشیدنا ، ای  هدیقع ، سنج  زا  ای  دشاب ، راتفگ  سنج  زا  هچ  دشابیم . ساکعنا  لباق 
يارب هک  ار  ياهدیدپ  هک  یناسنا  زا  تسترابع  هدننک - دیلقت  مکی - رصنع  یساسا : رصنع  جنپ  زا  تسا  بکرم  يدیلقت  لمع  ره  دنـشابیم .

- مود رصنع  مال .) رـسک  اب  دلقم   ) دریذپیم ار  نآ  دزاسیم و  سکعنم  دوخ  رد  دریگیم و  رگید  صخـش  زا  تسا  هدرک  هولج  بولطم  وا 
هک یناسنا 

رـصنع مال .) حتف  اب  دلقم   ) ددرگیم یقلت  هدیدپ  نآ  نتفرگ  يارب  وا  هب  ندش  هتـسباو  يهتـسیاش  دسریم و  رظن  هب  بولطم  وا  زا  ياهدـیدپ 
هک یفده  مراهچ - رـصنع  کلذ . ریغ  قالخا و  هدیقع ، هشیدنا ، رادرک ، راتفگ ، دننام  تسا ، دـیلقت  دروم  هک  یتقیقح  نآ  ای  هدـیدپ  موس -
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، دراد دوجو  دنوشیم ، رداص  درخ  قطنم و  يور  زا  هک  ییاهراک  يهمه  رد  مراهچ  رـصنع  نیا  هک  تسا  ملـسم  دوشیم ، روظنم  دـیلقت  زا 
ریذپناکما فدـه  نودـب  هک  دـشاب  هدوب  درخ  قطنم و  هب  دنتـسم  دـیاب  هک  تسا  ینالـضع  ای  يرکف  ياهراک  نآ  زا  یکی  مه  دـیلقت  ینعی 

. دشاب هدوب  يدیلقت  لامعا  اهتخانش و  شزرا  تیوه و  رگنشور  دناوتیم  هک  تسا  رصنع  نیا  دیلقت ، زا  تسترابع  مجنپ - رصنع  دشابیمن .
يهمه یعقاو  بوـلطم  هچنآ  هک  میوـشیم  رکذـتم  ار  لـصا  نیا  تـسخن  دـیلقت ، يهناـگجنپ  رـصانع  يهراـبرد  حورـشم  یـسررب  زا  شیپ 
لقادـح دـیلقت . هن  تسا ، هناـیارگ  عقاو  لالدتـسا  سح و  هب  دنتـسم  لیـصا و  تخانـش  تسا ، اـهنارود  يهمه  رد  لـلم  عماوج و  ياـهناسنا 

هدوب و تاـیعقاو  دوخ  هب  طوبرم  دروآیم ، تسدـب  هک  ار  یتخانـش  هک  دراد  دوـجو  ناـیمدآ  نورد  رد  يرطف  روعـش  نیا  تفگ : ناوـتیم 
يوناث تاساکعنا  يدیلقت  ياهتخانش  میئوگیم : هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دشاب . هدوب  شخب  تیاضر  هدننک و  عناق  الماک  لیالد  يهلیسوب 

زا
يوناث تاساکعنا  نیا  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  صوصخم  لکش  گنر و  يرجم  نامه  رد  هدرک و  روبع  صاخ  یئارجم  زا  هک  تسا  تایعقاو 

اجک و يدواد  يهمغن  نیدلاالج : انالوم  لوقب  اجک !؟ تایعقاو  اب  صلاخ  هطـساویب و  طابترا  اجک و  هتفرگ  لکـش  هدـش و  يزیمآگنر  و 
لیاسو رمع و  تیدودـحم  فرط و  کی  زا  یناهج  یناسنا و  تاـیعقاو  قمع  تعـسو و  یلو  اـجک !؟ هوک  رد  همغن  نآ  زا  سکعنم  يادـص 

همه لماک و  طابترا  تفگ : ناوتیم  یتح  دزاسیم . یفتنم  عطق  روطب  ار  تاـیعقاو  يهمه  هب  لوصو  ناـکما  رگید ، فرط  زا  یمدآ  كرد 
. تسا يراوشد  تیاهن  رد  لقادح  اب  ریذپانناکما  تسا ، اهنآ  يهدـننک  وگزاب  یملع  ياههتـشر  زا  یکی  هک  تایعقاو  زا  يرادـقم  اب  هبناج 

دراو تایعقاو ، اب  میقتـسم  طابترا  موزل  لصا  ربارب  رد  يوناـث  یلو  یعطق  ترورـض  کـی  ناونع  هب  دـیلقت  صـصخت و  يهدـیدپ  نیارباـنب ،
یناسنا فیاظو  نیرتساسح  نیرتگرزب و  زا  یکی  هک  میریگب  رظن  رد  دیاب  دروم  نیا  رد  ار  هتکن  نیا  ددرگیم . رشب  ینهذ  یلمع و  یگدنز 

یلمع یملع و  هاگدـید  ود  زا  تیبرت  میلعت و  ورملق  رد  ار  تقیقح  نیا  تسا ، نکمم  هک  ياهلیـسو  رهب  هک  تسنیا  يرـشب  نیتسار  ناربهر 
لیاسو یمدآ و  رمع  تیدودحم  هب  رظن  اب  هچ  رگا  تسا ، اهتخانش  رد  لصا  فالخ  و  تسا ، يوناث  يهدیدپ  کی  دیلقت  هک  دننک  دزـشوگ 

وا و ن كرد 
. تسا هتشگ  يرورض  اهیتخانش  اهیتسناد و  تیدودحما 

زا تسترابع  هدننک  دیلقت  رـصنع  هک  میتفگ  هدننک  دـیلقت  مکی - رـصنع  دـیلقت : يهناگجنپ  رـصانع  حورـشم  یـسررب  هب  میزادرپیم  نونکا 
. دریذـپیم ارنآ  دزاسیم و  سکعنم  دوخ  رد  دریگیم و  رگید  صخـش  زا  تسا ، هدرک  هولج  بولطم  وا  يارب  هک  ار  ياهدـیدپ  هک  یناسنا 

نتفرگ دننام  دنشابیم . یبتارم  ای  عاونا  ياراد  اهنآ  زا  کی  ره  دنتسین و  یطیـسب  ياههدیدپ  شریذپ ، ساکعنا و  نتفرگ و  هک  تسا  ملـسم 
زا يداعبا  دناوتیم  رگید  یسک  هکیتروص  رد  دنکیم ، دیلقت  ار  بولطم  زایتما  زا  يدعب  طقف  هک  تسه  یـسک  الثم  لماک ، نتفرگ  صقان ،

تخانش هنوگ  ره  زا  مورحم  نایماع  راک  طقف  دیلقت  هک  دننکیم  نامگ  صاخـشا  یـضعب  دریذپب . ای  دنک و  سکعنم  دریگب و  ار  زایتما  نآ 
خیراـت ریهاـشم  زا  ناوارف  یهورگ  یتح  هک  تسنیا  دـسریمن ، رظن  هب  چـیه  هک  هچنآ  دـلقم  دوریم : راـکب  هملک  نیا  هک  یتقو  اذـل  تسا ،

رد دوشیمن ، ادـیپ  دـلقم  تفرعم ، رکفت و  هفـسلف و  ریهاشم  نایم  رد  دوریم  ناـمگ  ینعی  دـندیلقت ، يهملک  نیمه  لومـشم  يرـشب  تفرعم 
نیا نم  هک  دننکیم  فارتعا  ناشدوخ  یتح  هک  میوشیم  يورایور  اههفسلف  اهتخانش و  نازاتـشیپ  زا  یناوارف  ياهتیـصخش  اب  ام  هکیتروص 

ي ماهتفرگ . رکفتم  ای  فوسلیف  نالف  زا  ار  بلاطم  نیا  ای  بلطم 
يهدنیوگ یتساخرب  نایم  زا  نامامتان  فالخ  ات  مامت  يدنتفگ  زاب  نیشیپ  نایاناد  شاک  دیوگیم : نامدوخ  يهعماج  میکح  يارعش  زا  یک 
دنناوتیم ناگدنیآ  دیوگیم : هدرپیب  ار  تقیقح  نیا  اما  دننکیم ، دیلقت  ناگتشذگ  زا  ناگدنیآ  هک  دیوگیمن  احیرـص  هچ  رگا  تیب  نیا 

دناهتفگ همه  میوگ  هچ  ره  نخـس  دیوگیم : رگید  رعاش  دنروایب . تسدب  ار  يدایز  ياهتیعقاو  ناگتـشذگ ، يرکف  ياهـشوارت  رد  تقد  اب 
میناوتیم هک  دناهتفایرد  ار  یناوارف  قیاقح  اهتیعقاو و  هک  ار  ناگتشذگ  دنک  تمحر  ادخ  دیوگیم : رگید  یکی  دناهتفر  همه  شناد  غاب  رب 

هک ینارود  ره  رد  ینعی  میریگب  شیپ  تاـیعقاو  مود  يهمین  يوـسب  ار  دوـخ  هار  میـشاب ، هک  یطیارـش  ره  رد  ناـنآ  يرکف  جـیاتن  وـترپ  رد 
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يهمه يهدـبز  هصالخ و  وا  یفـسلف  هاگتـسد  هک  تسا  یعدـم  لـگه  میاهدومیپ . ناـنآ  يزغم  ياـهتیلاعف  هب  رظن  اـب  ار  هار  يهمین  میـشاب ،
تیمها رگید  لماوع  زا  رتشیب  رایسب  وا  رب  لماع  ود  ریثات  یلو  تسا . هدرک  مضه  دوخ  رد  هتشاد و  ساپ  هتفرگرب و  رد  ار  نیشیپ  ياههفسلف 

تسا راوتسا  یلوصا  نامه  داینب  رب  لگه  ياههشیدنا  تناک . يداقتنا  يهفـسلف  ینانوی و  مسیلآهدیا  زا  دنترابع  لماع  ود  نیا  تسا . هتـشاد 
نتخاس م سکعنم  نتفرگ و  نایم  توافت  تناک . ینانوی و  نافوسلیف  ياههشیدنا  هک 

قیاقح نآ  نتسناد  تخانش و  رب  ینتبم  دنریذپیم ، دنزاسیم و  سکعنم  دنریگیم و  هک  ار  هچنآ  نارکفتم  هک  تسنیا  رد  نایماع  نارکفت و 
زا دـننکیم . لمع  دـیامنیم ، سکعنم  ارنآ  دـنریگیم و  ادـص  هک  هوک  دـننام  تسرد  ناـیماع  هک  یتروص  رد  تسا ، نازاتـشیپ  يهلیـسوب 

درک و ادیپ  میدق  نانوی  يهفسلف  رد  ناوتیم  ار  ینیبناهج  ياهمتـسیس  ياههفطن  يهمه  ابیرقت  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  هدش  لقن  سلگنا 
دراوم رد  یبنتم  زا  يدعـس  سابتقا  تسا . نشور  الماک  دـنراد ، یفاک  عالطا  تفرعم  هفـسلف و  تشذگرـس  زا  هک  یناـسک  يارب  بلطم  نیا 

رد وت  هک  دیوگن  هیاسمه  هک  ات  نتـشک  ندرب و  نورب  هناخ  نیا  زا  دـیاب  ار  عمـش  دـیوگیم : يدعـس  لاثم  ناونعب  تسا . هدـش  تباث  ددـعتم ،
یف كرایدزا  نما  دـیوگیم : یبنتم  یئام  يهناخ  رد  وت  هک  دـیوگ  وت  يور  وترپ  نابیقر  میب  زا  دوت  تجاح  هچ  عمـش  نتـشک  یئاـم  يهناـخ 

، یـشاب هدوب  هک  یکیراـت  ره  رد  وت  اریز  دـنرادن ، یمیب  کـیرات  رد  وت  راـید  زا  ناـبیقر   ) ءایـض مـالظلا  نم  تنک  ثیح  ذا  ءاـبقرلا  یجدـلا 
ياهدیلقت اب  ناوتیمن  ار  ناگتـشذگ  يهفـسلف  زا  لگه  يرادربهرهب  دننام  يدعـس  ياهـسابتقا  هتبلا  درک .) دهاوخن  یفخم  ارت  وت  یئانـشور 

رتقیمع رایسب  تسا ، هتفرگ  یبنتم  زا  هک  یبلطم  نایب  رد  يدعس  هک  اسب  هچ  اریز  درک ، هسیاقم  هنایماع 
زا يداـیز  دراوـم  رد  دوـخ ) یفـسلف  ياهتخانـش  ندرک  روراـب  میظنت و  رظن  زا  لـگه  هکناـنچ  دـشاب ، هدروآ  یبـنتم  يهـتفگ  زا  رتیلاـع  و 
رد رکفتم  دنچ  ای  ود  قفاوت  میاهدش ، رکذـتم  اهینیبناهج  يولوم و  باتک  رد  هکنانچ  هتبلا  تسا . هدرک  لمع  رترمثم  رتیلاع و  ناگتـشذگ 

کیدزن ناسنا  ود  رد  تسا  نکمم  یتح  هک  اـهقفاوت  هنوگنیا  یتسیاـب  تسین و  يرگید  زا  یکی  دـیلقت  رب  یعطق  لـیلد  تفرعم  تخاـنش و 
رـصنع دوشیم . هدیمان  زین  راکفا  دراوت  قفاوت  نیا  دوش . ادج  دیلقت  زا  دیآیم ، دوجوب  یتفرعم  تاعوضوم  زادنامشچ  طیحم و  رظن  زا  مهب 

هنوگنیا يهراـبرد  یلومعم  حالطـصا  دـشابیم ، بولطم  نآ  يهراـبرد  وا  زا  يوریپ  يهتـسیاش  دراد و  یبولطم  يهدـیدپ  هک  یـسک  مود -
يهدنهد ناشن  نانیا  اریز  دنراد ، یساسح  رایسب  عضو  دنشاب  هک  یتیعقوم  ره  رد  مدرم  زا  هورگ  نیا  تسا . مال  حتف  اب  دلقم  هملک  صاخـشا 
دنریگیم رارق  دیلقت  دروم  هک  دنبولطم  عوضوم  نآ  يهرابرد  وریپ  مدرم  تشونرس  يهدننک  نییعت  نایمدآ و  ياهزغم  يهدننک  هیجوت  عقاو 

هکنیا شریذپ  دراد و  رایتخا  رد  الماک  ار  تیعقاو  هدنوش  دیلقت  هکنیا  شریذپ   ) هدنوش دیلقت  زا  هدننک  دیلقت  ینمض  شریذپ  ود  هب  رظن  اب  و 
وضوم هب  طوبرم  دعب  دهدیم ) رارق  هدننک  دیلقت  رایتخا  رد  یگدولآ  نیرتمک  نودب  ار  تیعقاو  نآ 

عجرم هک  یهیقف  تیـصخش  يهرابرد  فورعم  تیاور  کی  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دهدیم . رارق  هدنوش  دیلقت  رایتخا  رد  ار  دـیلقت  ع 
نا ماوعللف  هالوم  رمال  اعیطم  هاوهل و  افلاخم  هسفنل و  انئاص  هنیدـل  اظفاح  ناک  نم  ءاهقفلا  نم  اما  و  تسا : هدـمآ  نینچ  دریگیم  رارق  دـیلقت 

فلاخم سوه  يوه و  اب  دنک و  يرادنتـشیوخ  اهیگدولآ  هنوگ  ره  زا  دوخ و  نید  يهدننک  ظفح  هک  یـسک  ءاهقف  هورگ  زا  اما  و   ) هودلقی
ناسانـش و ثیدح  زا  یـضعب  هکنانچ  تیاور  رد  روبزم  طیارـش  دننک ). دیلقت  وا  زا  هک  تسا  یماع  مدرم  يارب  دـنک  تعاطا  یهلا  رما  زا  و 

تسا ترابع  هک  یهقف  حالطصا  هب  تلادع  زا  انیقی  دشاب ، طیارش  نیا  دجاو  هک  یـسک  تسا و  مهم  هداعلا  قوف  دناهدش ، رکذتم  مه  ءاهقف 
تفگ ناوتیم  و  تسا . رتالاب  یلیخ  تسیاشان ، کبـس و  ياهراک  زا  بانتجا  هنادـنمدرخ و  راتفر  تامرحم و  كرت  تاـبجاو و  ندروآ  زا 
لولعم دیلقت  یگتسیاش  رد  يریگتخس  نیا  دریگیم . رارق  تمصع  تلادع و  نایم  هک  دنکیم  یفرعم  دیلقت  هتسیاش  ار  یسک  روبزم  طورش 
یتخانش هدنوش .) دیلقت   ) دلقم يهلیـسوب  لوقعم  تایح  يهرابرد  هدننک  دیلقت  تشونرـس  نییعت  زا  تسترابع  هک  تسا  عوضوم  تیـساسح 

هقف ت رد  هدنوش  دیلقت  تخانش  كرادم  دشاب . هدوب  ربتعم  لیالد  هب  دنتسم  دیاب  امتح  دروایم ، تسدب  دنوش  دیلقت  هک 
هب عماوج  رس  ات  رـس  هزورما  دیلقت  زا  زاینیب  نارظن  بحاص  زیگنافسا  تیلقا  تلع  لقع . عامجا و  تنـس و  نآرق و  تسا : عبنم  راهچ  عیش 

یملع لیالد  يور  زا  نانآ  ياهتخانش  هک  یصاخشا  يهدع  میریگب ، رظن  رد  هک  يرـشب  نوئـش  زا  يورملق  ره  رد  اریز  تسا . دنمزاین  دیلقت 
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یلئاسم تخانـش  هب  جایتحا  هک  یئاهناسنا  مرازه  دص  کی  هک  دنک  اعدا  یـسک  رگا  دنتیلقا . رد  دـننکیم ، كرد  ار  اهنآ  میقتـسم ، روطب  و 
یملع لیالد  هب  دنتـسم  تخانـش  زا  تسایـس ، قوقح و  بهذم و  قالخا و  تعنـص و  رنه و  ملع و  دننام  یگدنز  نوئـش  زا  هتـشر  کی  رد 

اهناسنا يهرامش  يهرابرد  یقطنم  یجنس  تبـسن  کی  رگا  تفگ : ناوتیم  تسا . نیبشوخ  زا  یلیخ  هدننک  اعدا  نیا  دنرادروخرب ، میقتـسم 
هدـمآ لمع  هب  رظنبحاـص  ياـهناسنا  ندروآ  دوجوب  يارب  نرق  نیا  رد  هک  یئاـههسامح  تاـکیرحت و  نوگاـنوگ و  اـهیژرنا  اـههجدوب و  و 
هعماج نآ  نارظن  بحاص  ندمآ  دوجوب  يارب  يژرنا  فرص  ششوک و  ناتساب و  نانوی  نتآ  يرفن  دودحم 200000  رایسب  طیحم  اب  تسا ،

دودحم طیحم  رد  اریز  دوب ، دهاوخ  زیگنافسا  اعقاو  نارظنبحاص  نتشاد  زا  يرشب  ياهزغم  یگدنام  بقع  دریگب ، ماجنا  تسا ، هتفر  راکب 
نارکفتم يراگیم و  سدیلقا  سدـیلقا و  طارقـس و  نوطالفا و  وطـسرا و  فیدر  رد  تیـصخش  دـنچ  يدودـحم ، نامز  رد  نارود  نآ  نتآ 

یقاور
درایلیم و راهچ  هکیتروص  رد  دنوریم ، دننکیم و  يزیر  یپ  ار  زورما  نیمز  برغم  ياهینیبناهج  اههفسلف و  ناینب  دنوشیم و  نافوکش  ، 
رامــشیب و ياههاگــشناد  يدـج و  تاـکیرحت  اـههجدوب و  زیگناتفگــش و  لـیاسو  هـمهنآ  اـب  اـم  نارود  رد  نـیمز  يهرک  سوـفن  مـین 
ره دوریمن  نامگ  میقتسم ، یملع  ياهتخانش  لیصحت  يهلیـسو  عون  اهدص  اههاگـشیامزآ و  اههناخباتک و  روآماسرـس و  ياههاگـشزومآ 
ره نارظنبحاص  زا  ریغ  لاح  رهب  دشاب . هتشاد  رظنبحاص  الماک  تیصخش  هد  دشاب ، هتـشاد  تیعمج  نویلیم  تسیب  زا  شیب  یتح  هک  یطیحم 

دیلقت و لصا  دنـشابیم . وریپ  دلقم و  تخانـش ، هب  جاتحم  یتایح  نوئـش  رد  همه  همه و  دنتـسه ، یکانفـسا  رایـسب  تیلقا  رد  هک  ياهعماج 
لباـق هـچنآ  یلو  درک ، حرطم  باـنتجا  لـباق  ریغ  ترورــض  کـی  ناوـنعب  ناوـتیم  ار  اهدادعتــسا  تاـناکما و  نـتفرگ  رظن  رد  اـب  يوریپ 
يهمه يهرابرد  دیلقت  ترورض  هب  نداد  میمعت  دنـشاب ، هدوب  روذعم  نآ  يهرابرد  دنناوتیمن  نارظنبحاص  ناربهر و  تسین و  یـشوپمشچ 

هک دـینیبیم  ار  رتراس  يهلمج  نیا  هک  یتقو  امـش  تسا . هدـش  رجنم  تایح  دوخ  ندوب  يدـیلقت  هب  هزورما  هک  تسا  تاعوضوم  لـئاسم و 
نیا تیرـشب  رگا  هک  تسنیا  دـنکیمن ، روطخ  امـش  نهذ  هب  هک  هچنآ  دـیاش  درک ، یگدـنز  دـیاب  یلو  درادـن  فدـه  یگدـنز  دـیوگیم :

يهلمج س
تایح درادیم . مالعا  ار  دوخ  تایح  یگتسکشرو  هناعطاق  تحارص  اب  دنادب ، دوخ  یعقاو  عضو  نایب  يهدنیامن  ار  رتراس  دریذپب و  ار  رترا 
زاربا ناونعب  هن   ) تسا هدش  هتفگ  عماوج  نایم  رد  یبلط  ترهـش  يارب  مراودـیما  هک  موش  ياو  گناب  نیا  هک  دـیربیم  نامگ  ایآ  دـیلقت !! و 

دوجوب ناـیمدآ  تاـیح  رد  رگناریو  يرثا  چـیه  دوریم و  ورف  قـیمع  باوـخ  هب  هلمج  هملک و  لکـش  رد  باـتک  هلاـقم و  ناـمه  رد  عـقاو )
هک يروتـسد  تالمج  نیا  لاثما  ایآ  تسین !؟ نژوردیه  ياهمتا  باترپ  دیلک  هب  ندرب  تسد  يهباثم  هب  تالمج  نیا  لاثما  ایآ  دروآیمن !؟

: دیئوگیم دیئوگیم ؟ هچ  رخآ  تسین !؟ درم  درک و  یـشکدوخ  دـیاب  زا  يرگید  ترابع  درک  یگدـنز  دـیاب  یلو  درادـن  فدـه  یگدـنز 
یهابت زا  فشک  اهنآ  رد  دـیلقت  هک  یتایح  لئاسم  دـینکیم ؟ كرد  تسرد  دـیئوگیم ، هک  ار  هلمج  نیا  ياـنعم  الـصا  دـیلقت !؟ تاـیح و 
لئاسم نیا  تسا . نآ  نیداینب  يهفسلف  تایح و  معط  ندرک  دوبان  يواسم  اهنآ . رد  دیلقت  هک  دنراد  یتایح  لئاسم  اهناسنا  دنکیم . یگدنز 
منکیم یگدنز  یخیرات  رادهشیر  ياههدیدپ  یعامتجا و  یطیحم و  لماوع  نایم  رد  هک  لاح  نیع  رد  نم  - 1 تسا : رارق  نیدب  یلک  روطب 

همادا رد  دیاب  نم  و  مشابیم . تایح  ياراد  ماهدش ، هطاحا  یگدنز  هیجوت  ریسفت و  رد  یعونتم  لماوع  اب  فرط  ره  زا  و 
دنکیم تابثا  دراد و  دوجو  یفاک  مزال و  لـیالد  - 2 تسا . یعقاو  تایح  ساسحا  مدع  يواسم  هلئـسم ، نیا  رد  دـیلقت  مشوکب . متایح  ي 

يور رب  یئاضف  ياهربا  زا  ناراب  دننام  ای  هدیئورن و  نیمز  ار  وردوخ  چراق  دننام  منکیم ، یگدـنز  هک  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  نم  تایح  هک 
تیعقوم نیا  هب  ینیعم  لاناک  زا  تعیبط  رد  دادیور  اهدرایلیم  مخ  چیپرپ و  رایـسب  رذگهر  زا  مراد ، نم  هک  یتایح  نیا  تسا . هدیرابن  نیمز 

حرطم تایح  يهدیدپ  يهرابرد  نونکات  نآ  دشر  تایح و  زاغآ  زا  هک  ار  ارچ ؟ نویلیم  تفه  خساپ  مناوتن  مه  رگا  نم  تسا . هدیسر  یلعف 
هک لاوئـس  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  فـیلکت  یتسیاـب  نم  - 3 مشاب . هتـشاد  نآ  يارب  یقطنم  هیجوت  ریـسفت و  یتسیاب  لقادح  مهدـب ، دوشیم ،

یگدنز یگنوگچ  زا  يرامـشیب  عاونا  نوچ  - 4 تسیچ ؟ یگدنز  نیا  یئاهن  فدـه  هک  مزاسب  نشور  تسا  يرـشب  تالاوئـس  نیرتیدـج 
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میـسقت عونمه ) تعیبط و  لماوع  نایم  رد  اهروهلی  تایح  یقطنم و  ریـسفت  لباق  تایح   ) مهم تمـسق  ود  رب  هک  منکیم  هدهاشم  ار  اهناسنا 
هک منک  باختنا  ار  تایح  زا  مسق  نآ  متـسناوت  رگا  - 5 میامن . باختنا  ار  مسق  ود  زا  یکی  هدننکعناق  لیلد  یهاگآ و  اب  دـیاب  دـندرگیم ،

رطم موریم ؟ اجک  هب  ماهدمآ و  هچ  يارب  ماهدمآ ؟ اجک  زا  هک  لاوئس  نیا  عطق  روطب  تسا ، یقطنم  ریسفت  لباق 
ایآ - 6 دوب . دهاوخن  هیجوت  ریسفت و  لباق  لمع  رظن  زا  هن  تفرعم و  رظن  زا  هن  نم  تایح  لاوئس ، نیا  یقطنم  لح  نودب  تشگ و  دهاوخ  ح 

دوجو رگیدمه  زا  ود  نآ  یگتخیسگ  رگید و  ناسنا  هب  ناسنا  نتـسویپ  يارب  لوبق  لباق  تلع  یـصخش ، دوس  جایتحا و  يهدیدپ  ود  زج  هب 
زا رظن  عطق  اب  - 8 دشابیم ؟ راوتـسا  ياهیاپ  هچ  رب  مورایب ، تسدب  تسا  نکمم  یناگدنز  نیا  رد  هک  دنمدوس  تازایتما  لیدـعت  - 7 دراد .؟

يدج و الماک  لامتحا  ینارگن و  کی  لقا  لقادح  منکیم ، یگدنز  نآ  رد  هک  یتسه  ناهج  ندوب  لوقعم  مظن و  هب  زا  دص  رد  دـص  نیقی 
دراد دوجو  دوشیم ، هدـیمان  ناهج  هک  گرزب  تعاس  نیا  يهدـننک  كوک  هدـننیرفآ و  نیرب و  دوجو  هب  نم  یگتـسباو  يهرابرد  كرحم 

اب ار  دوخ  طابترا  هک  دراد  هناعطاق  ترورض  اهنیقی ، نیرتمکحم  زا  رتكرحم  لامتحا  ینارگن و  نیا  عوضوم  ندوب  تیمها  اب  تهج  هب  هک 
ياهتخانـش اب  دیمان ، تایح  یـساسا  نکر  تشه  ار  اهنآ  دیاب  هک  لئاسم  نیا  لح  میامن . لمع  نآ  قباطم  مزاسب و  نشور  نیرب  دوجوم  نآ 

ناربهر و دیاب  تسا  نکمم  هک  ياهلیـسو  ره  اب  تسا و  لکـش  رهب  دـشابیمن . ریذـپناکما  اهتیـصخش  تیبذاج  رد  نتفرگ  رارق  يدـیلقت و 
نیا اب  اهناسنا  یقطنم  يدج و  یئانشآ  اب  تفگ : ناوتیم  دنزاسب . انشآ  نایمدآ  ياهناج  اب  ار  هناگتشه  لئاسم  نیا  نایبرم 

يور ار  رشب  یناسنا  يهتـشذگ  خیرات  میهاوخب  رگا  مینک و  زاغآ  ار  یناسنا  خیرات  نتـشون  هدرب و  ملق  هب  تسد  میناوتیم  هک  تسا  لئاسم 
مه لئاسم  نیا  یئانشور  رد  ار  دوخ  تایح  هدیشچ و  ار  لئاسم  نیا  معط  هک  میسیونب  ار  اهناسنا  نآ  تشذگرـس  دیاب  امتح  میروایب ، ذغاک 

دیلقت زا  هن  میربیم  جـنر  میراد و  تشحو  لئاسم  نیا  رد  اهناسنا  يزاب  دـیلقت  زا  اـم  دـناهدومن . هیجوت  لـمع  رظن  زا  مه  تخانـش و  رظن  زا 
تخانـش ندرک  یقلت  تیمها  یب  تهج  هب  و  ریذپان . بانتجا  يرورـض و  تسیرما  شطیارـش  نتـشاد  اب  هک  تایح  نوئـش  رگید  رد  یقطنم 

عناق و يدیلقت  نم  نتشاد  هب  هراومه  عماوج ، ياهناسنا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تسا  هدوب  هناگتشه  لئاسم  يهرابرد  میقتسم  یقیقح و 
ردـب دوخ  زا  ار  دوخ  مدـیدن  نآ  زا  مدوب  دوخ  اب  ار  دوخ  مدینـش  مان  یمه  هدـیدان  ار  دوخ  مدـیزگ  دـیلقت  هب  دـنچ  کی  دـناهدوب : شوخلد 
قباطم يرایتخا  راتفر  ینعی  تلادع  تسیچ ؟ تلادع  يدیلقت  ياهلمع  اهتخانـش و  رد  هدـنوش  دـیلقت  تلادـع  طرـش  ار  دوخ  مدـیدب  مدـمآ 

هب ندیسر  يارب  یهار  چیه  هدننک  دیلقت  هک  دراد  یتایح  تیمها  يدراوم  رد  طرـش  نیا  دشابیم . هدش  هیفـصت  نورد  هب  دنتـسم  هک  نوناق 
طا دناوتیم  دوخ  هدننک  دیلقت  هک  يدراوم  رد  اما  دشاب . هتشادن  هدنوش  دیلقت  رظن  لمع و  زج  تقیقح ،

تلادع طرـش  تیمها  يهرابرد  نونکات  ایآ  تسین . الاب  ضرف  تیمها  هب  تلادع  هب  يرورـض  جایتحا  دروایب ، تسدـب  یفاک  مزال و  تاعال 
هک دناهداد  هزاجا  سانشن  ملع  ناتسرپ  ملع  نونکات  ایآ  دیاهدیـشیدنا ؟ یبوخ  هب  دنریگیم ، رارق  يوریپ  دیلقت و  دروم  هک  ینارظنبحاص  رد 

تخانـش یملع  ثحابم  نادـیم  هب  جارخا و  یـشزرا  یقالخا و  ياهباتک  يالبال  زا  اهتخانـش  لاقتنا  يارب  یتایح  طرـش  نیا  يهرابرد  رکفت 
لاقتنا يارب  دـیراذگب  نایاقآ  هک  دـینک  داهنـشیپ  نینچ  تقو  ره  زگره ! هن  دـیامن ؟ کمک  ام  هب  هلئـسم  نیا  لـح  رد  هدـش و  دراو  یـسانش 

دوخ دینکن . خسم  ار  ملع  دینکن ، ریقحت  ار  ملع  هک : میونـشیم  ار  خساپ  نیا  مینک ، دادـملق  يرورـض  ار  تلادـع  طرـش  اهتخانـش  حـیحص 
لصا هک  ار  ملع  نوناق  نیرتیـساسا  هکلب  دنیامنیم ، خسم  ار  نآ  دننکیم و  ریقحت  ار  ملع  اهنت  هن  تالمج  نیمه  اب  خساپ  نیا  ناگدنیوگ 

يرورض نوناق  کی  دننام  تایعقاو ، اب  طابترا  رد  ار  یناسنا  لماکت  موزل  فرط  کی  زا  اریز  دنزاسیم ، دوبان  دوشیم . هدیمان  ضقانت  مدع 
دازآ دوـخ  لاـح  هـب  ار  تخانـش  یناـسنا  لـماع  اهتخانــش ، لاـقتنا  رد  تلادـع  طارتـشا  مدـع  اـب  رگید  فرط  زا  دـننکیم ، یفرعم  يربـج 

يریصقت ع ربج  نیرتدیدش  اب  یهاوخدوخ  رابنارگ  ریجنز  ياههقلح  نایم  رد  يدازآ  نیا  هک  مینادیم  دنراذگیم و 
ار تلادع  طرـش  تیمها  دیهاوخیم  رگا  درادن ؟ ضقانت  یهاوخدوخ  يربج  ینوناق  اب  تایعقاو  تخانـش  ترورـض  نوناق  ایآ  دنکیم . لم 

لقادـح مینکیم  لقن  هلاقم  کی  زا  هک  ار  ریز  تالمج  دـیبایرد ، یتسرد  هب  تسا ، یئوجدوس  یهاوخدوخ و  يدایـش و  هنوگ  ره  عنام  هک 
هک دنکیم  مهتم  ار  یعامتجا  مولع  ياملع  مان ، رکذ  اب  نیققحم  زا  نت  دنچ  يانثتسا  هب  یکسردنا  یلک  روطب  دیئامرف : هعلاطم  اقیقد  راب  ود 
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شیپ هک  یبیترت  هب  هسیاـقم ، ماـقم  رد  هتبلا  هک  دـناهدیبسچ  ناـن  ترهـش و  لوپ و  هب  رتـشیب  دـننکیم و  یباـیتقیقح  فقو  ار  دوخ  رتـمک 
هجوتم لفاغ و  رایسب  داوس و  مک  یلیخ  دارفا  یعامتجا  مولع  رد  وا  يهتفگ  هب  دنسرب . دوخ  تساوخ  هب  دنناوتیم  رتعیرـس  یلیخ  دناهتفرگ ،

هعلاطم و لها  هب  هک  تسنیا  باتک  نیا  راشتنا  زا  یکسردنا  فده  دنوشب …  داتسا  ققحم و  کی  مامت  تلوهـس  هب  دنناوتیم  هک  دنوشیم 
اهیریگ و هجیتن  اهلودـج و  اهلومرف و  اهیزادرپ و  تغل  بیرف  دـنهد و  جرخ  هب  تقد  راثآ  هنوگ  نیا  ندـناوخ  رد  هک  دـهد  رادـشه  قیقحت 

نیا زا  دوـشن ، طرـش  اهتخانـش  لاـقتنا  رد  تلادـع  رگا  هک  دـینیبب  دـینک و  تـقد  دـنروخن . ار  ماـقم ! ـالاو  ناگدنـسیون  لذـتبم  تاـفاشتکا 
گناریو رتکاندرد و  یناسنا  مولع  رد  هعجاف  نیا  مینیبیم . هکنانچ  دید ، میهاوخ  ناوارف  زوس  ملع  ياههعجاف 

تاعوضوم و اب  مولع  نآ  نوچ  درادن ، هار  اهنآ  رد  یئوگ  فالخ  يزاس و  هنحـص  يراکبیرف و  هک  تسا  ینیع  یققحت  مولع  رگید  زا  رتر 
طوطخ زا  روبع  اب  یناـسنا  مولع  تاـعوضوم  هک  یتروص  رد  تسا . ینیع  هدـهاشم  لـباق  شغورد  تسار و  هک  دراد  راـک  رـس و  یطباور 

يهدـیدپ فرط و  کی  اهنیا  يهمه  دـشابیم . عونتم  ياههیجوت  ریـسفت و  لباق  داضتم ، داعبا  اب  زیگنا ، ماهبا  ياـهینحنم  نتـشاد  چـیپاچیپ و 
لئاسم تالوصحم  جیاتن و  يهمه  دناوتیم  رگید  فرط  زا  رگید ، عوضوم  ياج  هب  یعوضوم  نیـشناج  ناکما  اههار و  باختنا  رد  يدازآ 
تسایس مان  هب  یناسنا  يهدیدپ  کی  لاثم  ناونع  هب  دیامن . فرـصت  تلاخد و  لباق  هتخاس و  لزلزتم  ترورـض  مدع  ناکما و  رد  ار  یناسنا 
ياـجب ار  اـهناکما  درواـیب و  دوجوب  اـهناکما  اهترورـض ، زا  هدوـمن ، اـجباج  ار  یناـسنا  نوگاـنوگ  طـباور  تاـعوضوم و  اهدـص  دـناوتیم 

ار كدوک  ندـیکم  تشگنا  یتح  ینهذ  ياـهیرگیزاب  اـب  یـسنج ، يهزیرغ  تیمها  نداد  ناـشن  يارب  نینچمه  دـیامن . فرـصم  اـهترورض 
یناسنا تیدوجوم  يهمه  يانب  ریز  كرحم و  لـماع  ار  یـسنج  يهزیرغ  هدرک  یقرت  اجیردـت  هدومن ، یـسنج  يهزیرغ  تساوخ  هب  دنتـسم 

نیقلت فاطعنا و  هب  دنتسم  تارییغت  نیا  دروایب . دوجوب  یناسنا  تیوه  رد  عقاو  دض  تارییغت  اهیرگیزاب  تافرصت و  نیا  اب  و  دیامن !! یفرعم 
ریذپ

دعب حیحـص و  ياهتیعقاو  شریذـپ  فاطعنا و  زا  تسترابع  بثم  دـعب  تسا : تیلاعف  لوغـشم  یفنم  تبثم و  دـعب  ود  اب  هک  تسا  اهناسنا  ي 
یهاک یهوک  زا  هک  زاسهنحـص  رهام و  ناگدننک  هضرع  يهلیـسوب  هدش  هضرع  نخـس  ره  زا  یمدآ  يریذـپ  نیقلت  زا  تسترابع  نآ  یفنم 

هولج بولطم  زا  تسترابع  یتقیقح ، هدیدپ و  ره  رد  دیلقت  یـساسا  طرـش  موس - رـصنع  دنیامنیم . هوک  زا  رتگرزب  ار  یهاک  دـنزاسیم و 
رب روما  نیا  ندرک  هولج  بولطم  دنـشاب و  هدوب  بولطم  هک  دریگیم  رارق  دـیلقت  دروم  هشیدـنا  قالخا و  رادرک و  راتفگ و  نآ  نآ : ندرک 

دییلقت دوخ  تفایرد  كرد و  هب  دنتـسم  تیبولطم  هک  تهج  نادـب  مسق  نیا  رد  تسا . هدـننک  دـیلقت  هب  دنتـسم  مکی - مسق  تسا : مسق  ود 
مـسق دیامن . دیلقت  نآ  زا  هدومن و  كرد  ار  هدیدپ  کی  تیبولطم  تسا  هتـسناوت  هک  تسا  وا  روعـش  مهف و  لیلد  يدودح  ات  تسا ، هدـننک 
رگید یـسک  اـی  هدـنوش  دـیلقت  زا  مه  ارنآ  تیبولطم  دوخ  یتح  هدوبن  هدـننک  دـیلقت  دوخ  هب  دنتـسم  دـیلقت  دروم  يهدـیدپ  تیبولطم  مود -

یلو تسا  زیگنافسا  رایسب  دنهدیم  لیکـشت  نادلقم  هنوگنیا  ار  ياهعماج  ره  دارفا  تیرثکا  هک  تقیقح  نیا  زاربا  هچ  رگا  تسا ، هتفریذپ 
میظتن ن حالصا و  تیعقاو  نآ  اب  ار  دوخ  يهطبار  ناکما  تروص  رد  ات  مینک ، وگزاب  ار  تیعقاو  دیاب  ام  هک  تسین  نیا  زج  ياهراچ 

رد مدرم  ریگمشچ  تیرثکا  هکنیا  حیـضوت  يارب  ارت  میوش  ورف  اهیخلت  ات ز  ارت  میوگیم  خلت  ثیدح  ناز  نیدلالالج : انالوم  لوقب  مییام و 
س- میسرپیم : نایوجشناد  تیرثکا  يهنومن  ناونعب  هتبلا  وجـشناد  کی  زا  میروآیم : ار  یلاثم  دنـشابیم ، دلقم  لمع  تفرعم و  ورملق  ود 

تازایتما نآ  يهرابرد  امـش  ایآ  س - دنتـسه . هعماج  رد  یتازایتما  ياراد  هدرک  لیـصحت  صاخـشا  هک  منیبیم  ج - دـیناوخیم ؟ سرد  ارچ 
رب اهنآ  زا  کی  مادک  دنشابیم ، یعقاو  تازایتما  رگا  دنـشابیم و  یعنـصت  روما  تشم  کی  اب  دنتـسه ، تازایتما  اعقاو  هک  دیاهدرک  قیقحت 

نیا تسا  نکمم  و  دنتـسه ! یبوخ  تازایتما  اـهنآ  دـنیوگیم : همه  دـینکیم ! امـش  هک  تسا  یلاوئـس  هچ  نیا  ج - دراد ؟ حـیجرت  يرگید 
نانآ زا  مناوخن و  سرد  مناوتیمن  نم  دنناوخیم و  شردام  لیماف  نادنزرف  يهمه  دـیوگب : وجـشناد  دوش و  راذـگرب  يرگید  روط  خـساپ 
هکنآ يارب  ای  دـناهدرک ، باختنا  ار  هتـشر  نآ  مناتـسود  هکنیا  يارب  ج - يدرک ؟ باختنا  ار  هتـشر  نآ  ارچ  دوخ ، رایـسب  س - متفیب ! بقع 
هتـشر نآ  هکنآ  يارب  ای  مسرب . تسا ، هعماج  رد  تیعقوم  ندرکزاب  زا  ترابع  هک  مفدـه  هب  رتدوز  هکنآ  يارب  ای  دـهاوخیم ! ار  نآ  هعماج 
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اپ نیا  تسیاهداس . يهتشر  هکنآ  يارب  ای  منک ، تکرش  وا  ياهسرد  رد  مهاوخیم  دراد و  بوخ  داتسا  کی 
بلاطم اهنآ  هکلب  دروآیم . نایم  هب  روعـش  مهف و  يور  زا  ار  تیعقاو  كرد  تیبولطم  اهنآ  زا  کی  چـیه  دوشیم ، هظحالم  هکنانچ  اهخس 
نونکا دناهتـشگ . يزیریپ  ساسایب  تسـس و  الماک  یئانبم  رب  ای  دناهدش و  عقاو  بولطم  ضحم ، دیلقت  يور  زا  ای  هک  دنتـسه  یئاهفده  و 

دیاهتخودنا و هچ  امش  هک  ام  لاوئس  نیتسخن  ربارب  رد  نانیا  زا  یهورگ  میزادرپب . هبحاصم  هب  ناگدنزومآ  دیتاسا و  اب  میورب و  رتالاب  یمک 
نایلاس نم  و  دـنهاوخیم ! نان  اههچب  ج - دینـش : میهاوخ  ار  خـساپ  نیا  دـیزاسیم ؟ لقتنم  هعماـج  ناـهوژپ  شناد  هب  ار  اـهتیعقاو  نیمادـک 

ملع مشاب ! هتشاد  شیاسآ  هافر و  اب  تشیعم  مروایب و  تسدب  ار  یقوقح  هدوسآ  یلد  اب  هک  ماهدرک  يرپس  ماقم  نیا  لیصحت  يارب  ار  مرمع 
رد هورگ  نیا  اب  ام  لاوئـس  تسین ! طوبرم  نم  هب  تفرعم  هار  زا  لثم  دـیلوت  و  دراد ؟ اـنعم  هچ  ندـش  رظنبحاـص  تسیچ ؟ قیقحت  هچ ؟ ینعی 

فیدر رد  ام  ج - دینکیم ؟ هچ  امـش  دنمجرا  نایاقآ  س - میریگیم . ار  ناگدنزومآ  زا  يرگید  ياههورگ  غارـس  دوشیم . عطق  اج  نیمه 
هب اذل  تسا ، هعماج  رد  ریگمشچ  ماقم  کی  يداتسا  هک  میدرک  هدهاشم  یناوج  نارود  رد  ام  میاهتفرگ . رارق  هعماج  ناگدنزومآ  دیتاسا و 

لاح منکیم : ضرع  بوخ ، رایسب  س - میدیسر ! ماقم  نیا  هب  میداد و  رد  نت  اهشالت  اهتقشم و  عاونا 
. مینکیم سیردت  ج - دینکیم ؟ هچ  ا 

رد امـسر  هـک  ار  ییاـهباتک  تـسا  موـلعم  اریز  تـسا ، دروـمیب  لاوئــس  نـیا  دـینکیم ؟ سیردـت  هنوـگچ  دـینکیم و  سیردـت  هـچ  س -
رگید اریز  دـنراد ، یتسرد  بلاطم  اهباتک  نآ  مینکیم و  سیردـت  دـناهتفرگ ، رارق  شریذـپ  دروم  اـی  سیردـت و  دروم  اـیند  ياههاگـشناد 

يهزادـنا هب  مه  نایوجـشناد  مینکیم ، نایب  بلطم  ام  مینکیم ؟ سیردـت  هنوگچ  دـیئوگیم  هکنیا  اما  دـناهدرک ! قیدـصت  ار  اـهنآ  دـیتاسا 
! میرادن تقو  ج - هن ؟ ای  دییازفیم  دیاهتفرگ ، نارگید  زا  هک  هچنآ  رب  یتارظن  تاقیقحت و  ناتدوخ  ایآ  س - دنریگیم . ارف  ناشیاهدادعتـسا 
! میرادن نتفگ  يارب  ینخس  دناهتشون . ار  اهباتک  نیا  هک  نارظنبحاص  ربارب  رد  ام  ای  تسا ، هتشاذگن  ام  يارب  یتصرف  چیه  ینیـشام ، یگدنز 

اهخساپ نیا  يهمه  تسین !! راکتبا  قیقحت و  يهدامآ  ام  يهعماج  نادنزرف  دادعتسا  ای  میرادن ! رایتخا  رد  ذخام  عبانم و  میرادن ! هاگشیامزآ 
هک تسا  یگتخابدوخ  مهنآ  دـنرادن و  شیب  یـساسا  يهشیر  کی  دـنوشیم ، متخ  تسا ، هتـشاذگن  میرادـن ، دوشیمن ، هن ، يهملک  اب  هک 

يربج ترورـض  هب  دنتـسم  هک  ییاهتخانـش  زا  كدـنا  يرادـقم  بیترت  نیدـب  تسنآ . یـساسا  تاـصتخم  زا  یکی  ضحم  يوریپ  دـیلقت و 
يوریپ م دیلقت و  رب  ای  دننکیم و  هیکت  ساسایب  لماوع  هب  ای  دنشابیم ، یگدنز 

هک میریگیم  ار  یمدرم  غارـس  هنومن - : ناونعب  لمع - نادـیم  رد  مدرم  زیگنافسا  تیرثکا  رد  دـیلقت  ناـیرج  اـما  مینیبیمن  يزیچ  ضح .
نونکا درادـن . دوجو  نآ  رد  دـیدرت  چـیه  تسا و  یعامتجا  یناگدـنز  رد  دـیفم  يرورـض و  يهدـیدپ  کی  نیا  دـننکیم . دـهعت  هب  لمع 

نوچ ج - دینکیم ؟ لمع  دیاهتـسب  هک  يدهعت  هب  ارچ  س - مینک : یـسررب  اههورگ  دارفا و  رثکا  رظن  زا  ار  هدیدپ  نیا  يهزیگنا  میهاوخیم 
رفیک راچد  ای  دوریم  متسد  زا  يدوس  ای  منکیم . طوقس  مشابن ، دنب  ياپ  مدنبیم  هک  يدهعت  هب  رگا  منک ، یگدنز  عامتجا  رد  مهاوخیم 
هراـب نـیا  رد  امــش  رگم  دیــسرتیم ! دوـس  زا  تـیمورحم  رفیک و  طوقــس و  زا  دــینیبیم و  ار  ناــتدوخ  طــقف  امــش  سپ  س - موـشیم .

لالخا بجوم  نآ  رد  لالخا  و  دیآیم ، دوجوب  یناسنا  عون  ینب  زا  فرط  ود  یگدنز  نوئش  نایم  هک  تسیاهطبار  دهعت  هک  دیاهدیشیدناین 
هب افو  موزل  يارب  يرگید  لـیلد  هزیگنا و  میریذـپن ، ار  امـش  یهاوخدوخ  يهزیگنا  نیا  اـم  رگا  ددرگیم ؟ دـهعت  فرط  یگدـنز  نوئـش  رد 

امـش دهعت  هب  لمع  سپ  دننکیم . لمع  دوخ  دـهعت  هب  هک  منیبیم  ار  رگید  مدرم  نم  تسیچ ؟ لیلد  هزیگنا و  نآ  یلب ، هتبلا  دـیراد ؟ دـهعت 
نم هک  دوب  دهاوخ  نیا  امش  خساپ  دینک ، دیکات  نآ  يهرابرد  دینک و  رارکت  ار  لاوئس  نیا  رگا  تسا ! نارگید  لمع  زا  یساکعنا 

بیترت نیدب  دنهدب . ماجنا  ار  يراک  هشیدنا  مهف و  نودب  مدرم  هک  درادن  ناکما  دننکیم و  دهعت  هب  لمع  نانآ  متسه ، مدرم  زا  یئزج  مه 
رظن و هب  جایتحا  تسین و  نانآ  تایح  یهیدـب  يربج  ترورـض  هب  دنتـسم  هک  ار  تمـسق  نآ  دوخ ، ياهرادرک  راـتفگ و  رد  مدرم  تیرثکا 

اهدیلقت زا  یخرب  اهتخانـش  رد  سوملمان  فافـش و  دیلقت  دـنرادن . يوریپ  دـیلقت و  زج  ای  ساسایب ، لماوع  زج  یهاگهیکت  دراد ، لالدتـسا 
زا تمـسق  نآ  دـشابیمن . زیامت  صیخـشت و  لباق  رگید  یخرب  و  دـشابیم ، لیـصا  ياهتخانـش  زا  زیامتم  كرد و  لباق  صخـشم و  ـالماک 
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زا یـشریذپ  ساکعنا و  ضورفم  تخانـش  هک  تسنیا  ضرف  اریز  درادـن ، يرـشب  فراـعم  يارب  يرطخ  چـیه  تسا ، صخـشم  هک  اهدـیلقت 
بوسحم مزال  هکلب  ررضیب  يهدیدپ  کی  دراد ، هک  یترورض  تهج  هب  دشاب ، هدوب  يرورـض  دیلقت  رگا  تسا . رگید  هورگ  ای  تیـصخش 

نشور نآ  ندوب  يدیلقت  هک  تهج  نادب  دشاب ، هدوب  ررض  بجوم  ای  دشابن ، يرورض  رگا  و  صـصختم . کشزپ  هب  عوجر  دننام  دوشیم ،
هک ار  لیلد  نودـب  یگتـسباو  تلاح  نیا  هک  تسا  هعماـج  ناـیبرم  یمتح  يهفیظو  هکلب  دروآیمن . دوجوب  یلاکـشا  نارایـشه  يارب  تسا ،

لتخم هتسباو و  ار  هعماج  کی  دارفا  یناسنا  تیصخش  دناوتیم  تسا و  مهم  هک  هچنآ  دنربب . نیب  زا  دزاسیم ، ناوتان  نوبز و  ار  اهتیصخش 
یئاهدیلقت دزاسب ،

نوگاـنوگ ماـسقا  ياراد  دوشیم ، هدـیمان  سوملماـن  فافـش و  هک  دـیلقت  عوـن  نیا  دزاـسیمن . رادوـمن  ار  تیـصخش  یگتـسباو  هک  تسا 
مدرم و نتفرگ  رارق  دننام  يرشب  تشذگرس  تالوحت  نوئش و  رد  ياهدیدپ  چیه  اهتیـصخش  يهبذاج  زا  یـشان  دیلقت  هلمجنآ : زا  دشابیم .
زا هتفای  رولبت  تهج  کی  زا  نازاتشیپ  تیصخش  رصانع  هک  تسا  تسرد  تسا . هدوبن  تیمها  ياراد  اهتیصخش  يهبذاج  رد  نانآ  تارکفت 

ياـهغوبن یلمع و  یتـفرعم و  تازاـیتما  نتـشاد  تهج  هب  یلو  دـشابیم ، دوخ  تاـصتخم  يهفاـضا  هب  هعماـج  خـیرات  عاـمتجا و  طـیحم و 
رد ار  يوریپ  یگتسیاش  هک  یتیـصخش  ره  يهعماج  مدرم  دنروآیم . دوجوب  مدرم  یگدنز  هیجوت  ریـسفت و  رد  یتایح  تاریثات  نوگانوگ ،

هداد تیـصخش  نآ  هب  هک  دشاب  نآ  زا  شیب  یلیخ  تسا  نکمم  دنریگیم ، تیـصخش  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  تسا ، هدروآ  تسدب  هعماج  نآ 
اههاگـشیامزآ و اههاگـشناد و  ناتـسریبد و  دیتاسا  ناگدنزومآ و  زا  ار  یملع  نیناوق  لئاسم و  زا  دودحم  يرادقم  یملع  رکفتم  کی  دنا .

ددـعتم عماوج  هب  ای  هعماج  نآ  مدرم  هب  تسا  نکمم  هک  ار  هچنآ  هکیتروص  رد  دریگیم ، شیب  مک و  ای  لاـس  تسیب  لوط  رد  اـههناخباتک 
لباق هجو  چیه  هب  دنداد ؟ هچ  دندوب و  هتفرگ  هچ  اریگاتـساو  نتآ  زا  نوطالفا  وطـسرا و  تسا . هتفرگ  هک  دـشاب  هچنآ  ربارب  اهدـص  دـهدب ،

هسیاقم
هچ دوخ  عماوج  زا  نیدلالالج  انالوم  یمزراوخ و  یسوم  خیش  يرـصب و  مثیه  نب  نسح  ینوریب و  ناحیروبا  انیـسنبا و  یباراف و  دنتـسین .

تیمک رظن  زا  مه  رگا  گرزب ، ناـنیبناهج  غـباون و  نیفـشتکم و  تفگ : ناوـتیم  یلک  روـطب  و  دـناهداد !؟ هـچ  اـهنآ  هـب  دـندوب و  هـتفرگ 
يهعماج هب  هک  ار  هچنآ  هک  تسین  راکنا  لباق  تیعقاو  نیا  دناهداد ، اهنآ  هب  هک  دشاب  نآ  زا  شیب  یلیخ  دنریگیم ، عماوج  زا  هک  یتامولعم 

نیا نتـشاد  رظن  رد  اب  دـشابیم . یناسنا  ورملق  اـی  تعیبط و  ناـهج  اـب  یتفرعم  تاـطابترا  شرتسگ  لوحت و  لـماع  دـناهدرک ، میدـقت  دوخ 
زا يرگید  دعب  دنراد ، هک  يرشب  تایح  نوگانوگ  داعبا  رد  نانآ  یگدنزاس  دعب  هب  رظن  اب  دنـشابیم و  اراد  اهتیـصخش  هک  زایتما  تمظع و 

، دوشیم روصت  هک  هچنآ  زا  شیب  اهناسنا  تایح  هیجوت  ریـسفت و  رد  هک  تسا  حرطم  يرـشب  نادـناخ  رد  هاگآان  هچ  هناـهاگآ و  هچ  ناـنآ 
. دنکیم ذوفن  مدرم  یناور  حوطـس  قامعا  ات  شجاوما  یهاگ  هک  اهتیـصخش  يامن  تیعقاو  يهبذاج  زا  تسترابع  دعب  نیا  دـشابیم . رثوم 
شخب و تاـیح  رایـسب  هک  اـهناسنا  دوخ  یئارگ  عقاو  تیـصاخ  مکی - هشیر  دراد : یـساسا  يهشیر  هس  تیبذاـج  نیا  زورب  تفگ : ناوتیم 

سب تیصخش  تیبذاج  يهنماد  یهاگ  هک  تسین  دیدرت  ياج  چیه  یلو  دشابیم . لمع  تخانش و  رد  اهتفرشیپ  لیصا  لماع 
هدش فشک  تیعقاو  هک  هزادنا  ره  هتبلا  تسا . هدش  هضرع  مدرم  يارب  نآ  يهلیـسوب  هک  تسا  یتیعقاو  نآ  دوخ  تیبذاج  زا  رتهدرتسگ  رای 

- مود هشیر  دباییم . شرتسگ  رتلیـصا  رتتیمها و  اب  تیـصخش  تیبذاج  هزادـنا  نامه  هب  دـشاب ، هدوب  تیمها  ياراد  رتشیب  هدـش  هتخاس  ای 
عماوج رد  دیفم  لوحت  داجیا  تیعقاو و  يهئارا  زا  هک  يزایتما  تیبذاج ، يهفاضا  هب  اهتیصخش  زا  یـضعب  تسا ، تیـصخش  دوخ  هب  طوبرم 
تهج هب  لوحت  داجیا  تیعقاو و  نآ  زاربا  ای  یناسنا و  یلاـع  فاـصوا  دـننام  يرگید  یناور  رـصانع  نتـشاد  تهج  هب  دـنروآیم ، تسدـب 
هکنانچ دـننکیم . تزایح  ار  يرتهدرتسگ  رتقیمع و  شـشک  تسا ، هدوب  تیـصخش  دـنمدوس  تیلاـعف  اـب  ناـمزمه  هک  یتاـیح  ياـهتیعقوم 

هک دنـشاب  هدوـب  یئاهتیـصخش  يرـشب  ياهتفرـشیپ  تشذگرـس  رد  تـسا  نـکمم  هـک  ینعم  نیاـب  تـسا ، حیحـص  مـه  هیـضق  نـیا  سکع 
ای هعماج ، رد  ندرک  هولج  روفنم  یناسنا و  یلاع  فاصوا  نتـشادن  تهج  هب  ای  یلو  دناهتـشادرب ، تفرـشیپ  هار  رد  ار  اـهماگ  نیرتدـنمدوس 

مان و هتـشگ و  خـیرات  کیرات  ياههشوگ  راپـسهر  تیبذاج ، نیرتمک  داجیا  نودـب  تیعقاو ، يهضرع  تیفیک  ای  اـهتیعقوم ، ندوبن  بساـنم 
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یلمع یتفرعم و  ياهتفرـشیپ  تشذگرـس  خـیرات  هک  هچنآ  تسا  هعماج  مدرم  هب  طوبرم  موس - يهشیر  تسا . هدـنامن  یقاب  نانآ  زا  یناـشن 
، دهدیم ناشن  عماوج 

زا یکی  دناهداد . ماجنا  هک  دشاب  یتبثم  تیلاعف  يواسم  اهتیـصخش  تیبذاج  شرتسگ  قمع و  هک  درادـن  دوجو  یترورـض  چـیه  هک  تسنیا 
رد یساسا  لماع  دنچ  دنشابیم . مدرم  دوخ  دناهدروآ ، دوجوب  نانآ  هک  یتیعقاو  اهتیـصخش و  تیلاعف  ندوب  يواسمان  لماوع  نیرتیـساسا 

لدـتعم تلاح  هب  تردـن  هب  هک  اهتیـصخش  هب  یعیبط  يهقـالع  مکی - لـماع  دـنروایب : مهارف  ار  ندوب  يواـسمان  تاـبجوم  دـنناوتیم  مدرم 
دروآیم و رد  تب  لکـش  هب  ار  اهتیـصخش  اجیردـت  دـشاب ، ناسنا  دوخ  يهدـنزاس  لماع  هکنآ  ياجب  هقـالع  نیا  ناوارف  روطب  و  دـشابیم ،

نیمضت هب  دیدش  يهقالع  مود - لماع  دهدیم . لزنت  هدننک  دوبان  دوکر  يهلحرم  ات  ار  قشاع  ناسنا  دهدیم و  رارق  شتسرپ  قشع و  دروم 
یسرتسد مدع  تهج  هب  الومعم  هقالع  نیا  نوچ  و  تسنآ . راتساوخ  یناور  لادتعا  تالاح  رد  رشب  هک  تایعقاو  اب  حیحـص  طابترا  نیمات  و 

ار هقالع  نآ  اهتیصخش  تیبذاج  رد  نتفرگ  رارق  اب  هک  دننیبیم  روبجم  ار  دوخ  مدرم  اذل  دوشیمن ، عابشا  میقتسم  روطب  اهتیعقاو  هب  ناگمه 
نیمـضت نانآ  يارب  یتیفیک  هچ  اب  هزادنا و  هچ  اب  ار  تیعقاو  نیمادک  تیبذاج  ياراد  تیـصخش  هک  دـنرادن  نآ  اب  يراک  دـنیامن و  عابـشا 

یناوارف يهدع  رد  تیصخش  یناوتان  تسا ، رجز  ساسحا  فسات و  اب  هارمه  شندروآدای  هب  هک  موس - لماع  دیامنیم .
تیرثکا ياهـشریذپ  اهتخانـش و  هراومه  بیترت  نیدـب  دـیامنیم . اهتیـصخش  تیبذاج  میلـست  ار  نانآ  هاگآان  ای  هناهاگآ  هک  تسا  مدرم  زا 
یلماکت ياهتفرشیپ  رد  ار  مدق  نیرتیساسا  میهاوخب  رگا  دسریم  رظن  هب  دشابیم . دنتـسم  اهتخانـش  رد  سولممان  فافـش و  دیلقت  هب  مدرم 

: زا تسترابع  هلئسم  جنپ  نآ  زا  یکی  انیقی  میشاب ، دنمزاین  هلئسم  جنپ  رد  لوحت  رد  داجیا  هب  اهمدق ، نینچ  نتـشادرب  يارب  میرادرب و  يرـشب 
هک یتایح  لئاسم  نآ   ) هتـشذگ ثحابم  رد  هک  ار  یتایح  هناگتفه  لئاسم  هک  یناور  يزغم و  ياهورین  نآ  تیوقت  ای  ندروآ  دوجوب  فلا -

ساکعنا دیلقت و  هن  هنایوج ، عقاو  قیقحت  میقتـسم و  مهف  لالدتـسا و  اب  میاهدش  رکذتم  دـنکیم ) یگدـنز  یهابت  زا  فشک  اهنآ  رد  دـیلقت 
بولطم یعیبط و  يهدـیدپ  کی  هن  میئامن ، حرطم  يوناث  يرورـض  يهدـیدپ  کی  ناونعب  ار  دـیلقت  ب - دـنوش . كرد  تفاـیرد و  ضحم ،

ار اهنآ  یلـصا ، عبانم  لیالد و  اـب  میقتـسم و  روطب  دـنناوتیمن  ناـشدوخ  مدرم  هک  یتاـیعقاو  نآ  يرظن و  لـئاسم  ورملق  نآ  رد  ج - قلطم .
نم هکنیا  هناهب  هب  دنناوتیمن  دننک و  دیلقت  دیاب  دیدرت  نودب  دنراد ، ترورض  یگدنز  هیجوت  ریـسفت و  يارب  لاح  نیع  رد  و  دننک ، كرد 

نامگ اب  ای  مریگیم و  هدیدان  یلکب  ای  ار  تایعقاو  نآ  سپ  منادیمن . ار  تایعقاو  نآ  عبانم  لیالد و 
الماک ینارکفتم  امتح  هک  دشاب ، هتـشذگ  لئاسم  يهمه  زا  رتالاب  تیمها  رظن  زا  هلئـسم  نیا  دیاش  د - منکیم . هیفـصت  لح و  دوخ  رادنپ  و 

هدروآ و دوجوب  یتیبذاج  هعماج  نارود و  نآ  رد  هک  ار  یئاهتیـصخش  يهمه  ياهعماج ، ینارود و  ره  رد  تیمیمـص ، صولخ و  اب  علطم و 
فافـش و دـیلقت  ياهررـض  زا  هجیتن  رد  و  دـنیامن ، یقطنم  زا  هجیتـن  رد  و  دـنیامن ، یقطنم  یباـیزرا  دـناهدومن ، لاغـشا  ار  یـصاخ  ياـضف 

دعب یتح  هدنام و  مورحم  تیبذاج  زا  یللعب  هک  يرگید  ياهتیـصخش  یبایعقاو  هکنانچ  دنروایب ، لمعب  يریگولج  اهتیـصخش ، زا  سوملمان 
هک یئاهبلاق  تیبذاج  زا  یشان  دیلقت  دنریگب . رارق  یقطنم  يرادربهرهب  دروم  یبایزرا و  تسا ، هدش  هدرپس  یشومارف  تسدب  نانآ  یبایعقاو 
لاح نیع  رد  تسا ، دـیفم  بولطم و  رایـسب  اهتیعقاو  هئارا  رد  اهبلاق  تیبذاج  یئابیز و  هچ  رگا  دـنوشیم  سکعنم  اهنآ  يهلیـسوب  اـهتیعقاو 

ساسح رایـسب  دنکیم ، رثا  نانآ  رد  اهبلاق  یئابیز  تیبذاج و  رتشیب  دنمورحم و  اوتحم  بلاق و  صیخـشت  تردق  زا  هک  یلومعم  مدرم  يارب 
اهمان اهظفا و  اهمان  نایم  انعم  یطحق  اهماد  شریز  تسا و  راومه  هر  دییامرف : تقد  هنومن  ناونع  هب  ریز  تیب  ود  رد  دنـشابیم . كانرطخ  و 

مزال عبتت  قیقد و  هجوت  اب  يولوم  تسا  ام  رمع  بآ  گیر  نیریش  ظفل  تسا  اهماد  نوچ 
قوف لئاسم  اب  تسا ، هتفرگ  هنوگچ  هتفرگ و  یناسک  هچ  زا  هتفرگ و  رشب  هک  هچنآ  رد  یفاک  یسررب  يرشب و  ياهیگدنریگ  تشذگرس  رد 

میـسجت نایب و  رنه  بلاج  ياهیئابیز  اب  اسران  صقان و  یئاهتیعقاو  هک  مینیبیم  فلا - هلمج : نآ  زا  میوشیم  وربور  يزیگنا  تگفـش  هداعلا 
هاوخدوخ تسرپ  تردق  کی  لاثم : ناونع  هب  دناهدومن . مضه  لباق  مدرم  يارب  دص  رد  دص  یقطنم  لماک و  ياهتیعقاو  ياج  هب  ریوصت ، و 

يرید میوشن ، زوریپ  مینکن و  تاـبثا  نارگید  رب  ار  دوخ  ندوـب  هدارـالا  يوـق  تعیبـط  نوناـق  هب  مارتـحا  اـب  اـم  رگا  تـالمج  هنوـگ  نیا  اـب 
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طقف نیمز  هجیتن  رد  دنروآیم ، رد  یپ  زا  ار  تاناویح  نآ  مه  اهبرکیم  سپـس  دننکیم و  یـشالتم  ار  ام  یـشحو  تاناویح  هک  درذـگیمن 
ات ار  نانآ  هدروآ  دوجوب  مدرم  زغم  رد  مارتحا  نوناق و  ناسنا و  تعیبط و  يهابرد  یصاخ  ياهتخانـش  ددرگیم . اهبورکیم  یگدنز  هاگیاج 
زا یکی  نداد  ناشن  يارب  یئابیز  بلاـق  هچ  مارتحا  دـینک : تقد  تسرد  تسا . هدومن  جیـسب  کـیرحت و  رازراـک  نادـیم  رد  ندـش  لاـمیاپ 
هب مارتحا  يرآ  دزاسیم . ادـج  ناروناج  رگید  زا  ار  نایمدآ  ورملق  هک  تسا  هدـیدپ  نامه  نیا  اهناسنا !؟ اـم  یناور  ياههدـیدپ  نیرتیلاـع 

دنیوگ نیا  رگید  تاملک  هب  الاح  تسا . لوقعم  تایح  اب  یگدنز  لماوع  نیرتگرزب  زا  هدنزاس ، تیصخش  تبثم و  نوناق 
نوناـق و نیمه  تخانـش  اـب  اـم  و  تسا ، تیمها  اـب  رایـسب  تعیبط  نوناـق  هتبلا  تعیبط  نوناـق  دـیئامرف . هجوت  تردـق  يراـمیب  هب  ـالتبم  يه 

دوصقم اـیآ  تسیچ ؟ تعیبـط  نوناـق  نیا  زا  دوصقم  اـما  میوش . رادروخرب  لوـقعم  تاـیح  میناوـتیم  هک  تسا  نآ  زا  یقطنم  يرادربهرهب 
هک یملع  نیناوق  لوصا و  اب  ار  نیحایر  اهلگ و  میئامن ؟ هیهت  ار  اهناسنا  ییاذغ  داوم  ات  مینک  هدامآ  راک  تشک و  يارب  ار  اهنیمز  هک  تسنیا 

رـشب یناور  ياهیتحاران  رجز و  اهیراوگان و  یـسح ، هاگدید  یئابیز  هار  زا  مینک و  تیبرت  میراکب و  دهدیم ، میلعت  ام  هب  هدـنزومآ  تعیبط 
اب ار  دوخ  نادنزرف  ناکدوک و  مینک ؟ جیورت  تیوقت و  اهناسنا  یناور  يزغم و  تیوقت  شیاسآ و  يارب  ار  رنه  تعنـص و  میهدـب ؟ لیلقت  ار 
وا دوخ  هکلب  تسین ، نیناوق  نیا  هدنیوگ  دوصقم  ریخ ! هن  میئامن ؟ تیبرت  میلعت و  ینورد  ینورب و  تعیبط  نیناوق  نیرتیلاع  نتفرگ  رظن  رد 

؟ هچ يارب  اهناسنا ! رگید  رب  يزوریپ  يارب  تردق  هدارا و  يارجا  تیوقت و  زا  تسترابع  نوناق  نیا  هک  دهدیم  حیضوت  تحارـص  لامک  اب 
ار نانآ  ام  رگا  هکنیا  يارب  دناهتشگ ؟ امش  تردق  هدارا و  ربارب  رد  تسکش  قحتـسم  هک  دناهدرک  يراک  هچ  دنتـسیچ و  اهناسنا  رگید  رگم 

زا هدافتسا  اب  هدنیوگ  نیا  دنروآیم . رد  ياپ  زا  ار  ام  نانآ  میرواین ، رد  ياپ  زا 
، تسا هدرک  تابثا  يرشب  ياهزغم  يهمه  رب  ار  دوخ  ترورض  ماکحتسا و  هک  یعیبط  نوناق  يهملک  ندرب  راکب  اب  مارتحا و  يابیز  يهملک 
ار هعماج  مدرم  ناور  زغم و  تسا ، تعیبط  نوناق  ریـسفت  نیمه  هب  دنتـسم  دوخ  هک  يدوبان  انف و  زا  يریگولج  موزل  هب  لالدتـسا  اب  نینچمه 

نینچ قوف  تـالمج  تاـملک و  ياـج  هب  رگا  هکیتروص  رد  تسا . هدومن  هداـمآ  ناـسنا  نویلیم  جـنپ  هاـجنپ و  نتـشک  يارب  هدوـمن  ریخـست 
هراوآ ناشنطو  یگدنز و  هناخ و  زا  منک و  کیرحت  ار  یعماوج  دـیاب  منیـشنب ، مارآ  نم  دراذـگیمن  یهاوخدوخ  تردـق و  هک  تفگیم :

نارگید اب  تسا ، گرم  یگدـنز و  زرم  هک  دربن  نادـیم  رد  میاـمن و  کلهتـسم  ار  يداـم  ینالـضع و  يزغم و  يژرنا  اـهدرایلیم  مزاـسب و 
رد هک  یعقوم  رد  مناوتب  ات  میامن ، هجاوم  تسکـش  اب  ار  نانآ  مزادـنیب و  راـکب  ار  دوخ  يهدارا  تردـق و  نم  میریگب و  رارق  مه  يوراـیور 

دناوتیم یظفل  ياهبلاق  تیبذاج  هک  ناسنا  نیا  اونیب  تسا ! هدش  عابـشا  شیهاوخدوخ  هک  مرگنب  یناسنا  تروص  هب  مرگنیم  دوخ  هب  هنییآ 
ب- دنیوگیم .!! نخـس  بوخ  یلیخ  ام  ياههدنیوگ  هک  دشاب  هتـشادن  نیا  زج  مه  یلیلد  دـیامن و  لقتنم  كاخ  ریزب  كاخ  يور  زا  ار  وا 

يدیلقت شریذپ  ضحم و  ساکعنا  يهیحور  هک  دنکیم  ادیپ  جاور  تایعقاو  نداد  ناشن  يارب  یئاهبلاق  ياهعماج  ره  رد  الومعم 
هک یبلاق  ره  رد  تسا  نکمم  هک  يدازآ  دننام  تسا  یـسایس  میهافم  خنـس  زا  یهاگ  تایعقاو  نیا  دنکیم . دیدشت  هعماج  نآ  مدرم  رد  ار 

شریذـپ دروم  سکعنم و  یمدآ  نهذ  رد  دوـش ، هدرب  راـکب  هک  یهیجوـت  ریـسفت و  ره  اـب  ددرگ و  حرطم  هک  یفدـه  ره  اـب  دوـش و  هتخیر 
دـنوشیم و لمع  نادـیم  دراو  یتسود  لاـم  یتسرپ و  ماـقم  یبلط و  ترهـش  نازاـتهکی  هک  تسا  دراوم  نیا  رد  ددرگ ، عقاو  ارچ  نوچیب و 

خنـس زا  تایعقاو  نآ  تسا  نکمم  و  دنـسریم . دوخ  دصاقم  هب  دـنزاسیم و  دراو  ناحول  هداس  ياهزغم  رد  ار  ضحم  يدـیلقت  ياهتخانش 
هزات ناهوژپ  شناد  ناحولهداس و  ياهزغم  دنناوتیم  هک  هریغ  یسانشناور و  یسانشهعماج و  تاحالطـصا  دننام  دشاب ، هدوب  یملع  میهافم 

هک تسا  یفاک  طقف  دـننک . كرد  تسا  دراو  اهنآ  رب  هک  ار  ییاهداقتنا  لیالد و  یعقاو و  یناعم  هکنیا  نودـب  دنـشکب ، دوخ  لابند  هب  راک 
يهدنهد ناشن  هک  ییاهریگ  بلاق  ج - دشاب . هدوب  دیدج  قیاقح  زا  نانآ  عالطا  يرکفنشور و  يهدننک  نایب  تاحالطـصا ، نآ  ندرب  راکب 

زنط رنه  زا  هدنیوگ  رگا  اصوصخم  دشاب . هدوب  فیرح  تمواقم  تارکفت و  هدننکش  ياههبرـض  ياراد  ای  زوریپ و  يهعماج  کی  ياهنامرآ 
یسایس پ یعامتجا و  لئاسم  رد  هچ  تفرعم و  ملع و  ورملق  رد  هچ  لسار  رتراس و  لاثما  ياههتشون  دشاب . هدوب  رادروخرب  مه  یئوگ 

هب تسد  یلومعم  طسوتم و  عماوج  رب  ایوقا  ياهگنهرف  لاقتنا  لپ  يهلزنم  هب  هک  دنتـسه  یناگتخاب  دوخ  تسا . اـهیریگ  بلاـق  هنوگنیا  زا  ر 
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ار نآ  ای  دـننک و  بلـس  عماوج  هنوگنیا  مدرم  زغم  زا  ار  رکفت  تردـق  اهیدـنب  هلمج  اهیریگ و  بلاق  عون  نیا  اـب  دـنناوتیم  دـنوشیم . راـک 
هدومن تفرـشیپ  ياهظحالم  لباق  ردق  هب  نیمز  برغم  رد  تعنـص  هک  ام  نارود  رد  دـنناشکب . ایوقا  ياهنامرآ  فرط  هب  سپـس  فیعـضت و 

حالطـصا ددع  دنچ  اب  دیناوتیم  دینک ، هبلغ  فرط  تارکفت  رب  دیهاوخب  رگا  امـش  لاثم : ناونع  هب  میتسه ، وربور  ياهدـیدپ  نینچ  اب  تسا ،
ياج هب  ویتک  ژبوس  مظنم ) نایرج  کـی  ياـج  هب   ) هسورپ تیعقاو ) عقاو و   ) ياـجب لآر  بلط ،) تصرف   ) ياـجب تسین  وتروپا  دـننام  یبرغ 
دوخ ياـههتفگ  يارچ  نوچیب و  شریذـپ  يهداـمآ  ار  فرط  يرایـشه ) دوخ  ياـج  هب   ) سنایـسنک یعوضوم )  ) ياـج هب  ویتکژبوا  ینهذ ) )

دح رس  ات  ار  اهناسنا  تسا  نکمم  هک  تسا  رکفت  تردق  يهدننکش  لماوع  نیرتکانرطخ  زا  یکی  دیلقت  لماع  نیا  دسریم  رظن  هب  دییامنب .
نیا میتسین و  يرورض  دراوم  رد  یجراخ  تاحالطصا  ندرب  راکب  فلاخم  ام  اریز  دوشن ، هابتشا  اجنیا  رد  دهدب . لزنت  لماک  یگتخاب  دوخ 
بلاق ك یتغل  رگا  هک  میدقتعم  ام  سکعلاب  هکلب  میشاب  یصوصخم  تغل  قشاع  هدوب و  تسرپ  تغلام  هک  تسا  رگناریو  بصعت  کی 
رگا دوش ، هدرب  راکب  تغل  نامه  دیاب  دسرب . نآ  يهیاپ  هب  ینعم  هئارا  رد  دـناوتن  يرگید  تغل  و  دـشاب ، هدوب  ینعم  کی  يارب  یبسانم  الما 

تیمها هب  و  دربب . نیب  زا  ار  نآ  یگتـسیاش  هدرک و  رابتعایب  ار  هعماج  صاخ  ناـبز  دـیابن  زیوجت  نیا  زا  یلو  دـشابن . هعماـج  نآ  تغل  هچ 
نوگرگد یظفل و  تابیکرت  تاغل و  لیمحت  اهگنهرف  لاوز  لـماوع  زا  یکی  هک  تفگ : ناوتیم  هعماـج ، کـی  رد  میهاـقم  زاربا  رد  ظاـفلا 

یفده مراهچ - رصنع  ددرگیم . میهافم  یناعم و  دوخ  نتفای  رییغت  بجوم  اجیردت  هک  تسا  تالمج  تاملک و  يادا  زرط  هجهل و  نتخاس 
اهفده زا  یعاونا  ناوتیم  میاهدرک  حرطم  يدیلقت  ياهتخانـش  يهرابرد  نونکات  هک  یتاظحالم  عومجم  زا  ددرگیم - روظنم  دـیلقت  زا  هک 
فده لوقعم 2 - فده  - 1 دندرگیم : میـسقت  هدمع  مسق  ود  رب  اهفده  نیا  دز . سدح  دـنوشیم ، روظنم  يدـیلقت  ياهتخانـش  رد  هک  ار 
الـصا يدیلقت  ياهتخانـش  میتفگیم : هناعطاق  تحارـص  اب  دوبن ، یئوگ  هفازگ  ساسحا  رگا  يدیلقت  ياهتخانـش  زا  لوقعم  فدـه  لوقعمان 
هلئسم نیا  دنناوتن  ياهدع  دیاش  دنوش . یفرعم  شزرایب  لوقعمان  فده  اب  دنشاب و  شزرا  ياراد  لوقعم  فده  اب  ات  دنتـسین  اهتخانـش  ءزج 

هچ دشاب و  مضه  لباق  هچ  هلئسم  نیا  یلو  دنتسین . یعقاو  ياهتخانش  خنس  زا  يدیلقت  ياهتخانش  هک  دننک  مضه  ار 
هتـشاد لیـصفت  ثحب و  هب  يزاین  هک  تسنآ  زا  رتنـشور  یلیخ  هلئـسم  نیا  لیلد  میدومن . حرطم  هک  تسا  نیمه  تیعقاو  دشابن ، مضه  لباق 
صخش زا  نآ ، شریذپ  نهذ و  رد  تقیقح  کی  ضحم  ساکعنا  زا  تسترابع  تخانش  نیا  هک  متفگ  يدیلقت  تخانش  فیرعت  رد  میـشاب .
حیحـص دص  رد  دـص  رگا  ضحم  ساکعنا  اما  دـناهدومن . لیـصحت  میقتـسم  روطب  بسانم و  لیاسو  اب  ار  روبزم  تخانـش  هک  یـصاخشا  ای 
تاناویح يریذپ  رثا  فاطعنا و  زج  يدیلقت  شریذپ  اما  و  سب . تسا و  هداد  ماجنا  ار  لالز  بآ  هنییآ و  راک  لاحنیا  رد  نهذ  دریگب ، ماجنا 

زا میهدب . رارق  اهتخانـش  نوتـس  رد  ار  يدیلقت  ياهتخانـش  دیابن  ام  سپ  تسین . يرگید  زیچ  كریـس  ياهـشیامن  يارب  هدش  تیبرت  یلها و 
تایح رد  يوناث  یلو  يرورض  يهدیدپ  ناونعب  دناوتیم  دنکیم . باجیا  ارنآ  هک  یئاهترورض  هب  رظن  اب  دیلقت  میتفگ  هکنانچ  رگید  فرط 

نتـشیوخ و ياهیهاوخدوخ  عابـشا  يارب  هلیـسو  یگدـنام و  بقع  لماع  زج  ترورـض  دراوم  ریغ  رد  دـشاب . هتـشاد  دـیفم  تلاخد  اـهناسنا 
یبوخ هب  ار  يدـیلقت  ياهتخانـش  لوـقعم  ياهفدـه  ناوـتیم  بیترت  نیدـب  دوـب . دـهاوخن  رگید  يزیچ  ناـهاوخدوخ ، رگید  یگماـکدوخ 

اب یئانشآ  موزلاب  تقیقج  هب  لهج  دوشیم . هدهاشم  اهتیبرت  میلعت و  نایرج  رد  هکنانچ  تخانش ، لحارم  زاغآ  هلمج  نآ  زا  داد . صیخـشت 
ئاناوت نودب  نآ ،

. لهج نتخاس  عفترم  يارب  ي 
میقتـسم و یعقاو و  تخانـش  میاهتـسناوتن ، يربج  لماوع  تهج  هب  ام  دراد و  تلاخد  عاونا  زا  یعون  هب  ام  یگدـنز  رد  هک  یتقیقح  نآ  رد 
اب ماقم  زا  يوریپ  طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  تسا  یعطق  میرواـیب ، تسدـب  تقیقح  نآ  يهراـبرد  ار  یقطنم  یـسح و  لـیالد  هب  دنتـسم 

تردق لیصحت  ددص  رد  هراومه  دیاب  میراد ، هک  یناور  يوج  لامک  لماع  هب  رظن  اب  لاح  نیع  رد  میئامن . يوریپ  دیلقت و  دیاب  تیحالص ،
رد يدیلقت  ياهتخانش  يارب  لوقعمان  فده  میئآرب . لیـصا  ياهتخانـش  شیازفا  يدیلقت و  ياهتخانـش  زا  نتـساک  يارب  بسانم  تاناکما  و 

دیلقت هک  میدومن  حرطم  ار  هلئسم  تفه  دنکیم ) یگدنز  یهابت  زا  فشک  اهنآ  رد  دیلقت  هک  یتایح  لئاسم  نآ   ) هتـشذگ ثحابم  زا  یکی 
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یبلطم نیا  تیـسن . راگزاس  ندوب  ناسنا  ياعدا  اب  لئاسم  نآ  رد  يدـیلقت  تخانـش  دـیامنیم . یگدـنز  یهابت  زا  فشک  اعقاو  اهنآ  هرابرد 
لیلد نودب  یسک  رگا   ) هیناسنالا هقبر  نع  جرخیلف  لیلد  ریغب  عمسوا  لاق  نم  تسا : هدش  هداد  تبـسن  انیـس  نبا  هب  ریز  يهلمج  اب  هک  تسا 

، دوخ تایح  شریذـپ  كرد و  يارب  صخـش  هکنیا  زا  رتلوقعماـن  یفدـه  هچ  دوش ) جراـخ  اـهناسنا  هورگ  زا  دونـشب ، اـی  دـیوگب  ار  يزیچ 
، دیلقت لوقعمان  ياهفده  يهلمج  زا  دشاب !! هتشاد  نارگید  ياضما  قیدصت و  تخانش و  هب  جایتحا 

هشیدنا تردق  هکنیا  يهفاضا  هب  هنادرخبان  يریگفده  نیا  دراد ، یقنور  جاور و  هنافساتم  هک  تسا  هعماج  رد  ریگمشچ  تیعقوم  ندرک  زاب 
ای دنمرنه  نیا  ای  هدنیوگ  نیا  تاراهظا  هکنیا  صیخشت  اریز  دربیم ، نیب  زا  ار  لیـصا  یعقاو و  ياهتخانـش  شزرا  دزاسیم ، هابت  ار  لقعت  و 

یهاگ هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  اصوصخم  دـیآیمنرب . مدرم  بلغا  يهدـهع  زا  يدـیلقت ، اـی  تسا  لیـصا  تخانـش  هب  دنتـسم  هدـنزومآ  نیا 
رد هکنانچ  دـنیامنیم ! رتلیـصا  نارظنبحاص  دوخ  زا  هک  دـنوشیم ، راکب  تسد  يرگیزاب  هساـمح و  اـب  هنارهاـم و  ناـنچ  تفرعم  يـالیفط 

ییارگ عقاو  سح  عابـشا  يدـیلقت  ياهتخانـش  زا  يریگفدـه  یهاگ  میاهدرک . هدـهاشم  اـنالوم  تفرب  رخ  تفرب و  رخ  تفرب و  رخ  ناتـساد 
اب فیرـش  سب  سح  نیا  دـنربیم  نامگ  یلو  دـنیامن ، تفاـیرد  كرد و  ار  تاـیعقاو  دـنهاوخیم  مه  اـعقاو  صاخـشا  زا  هدـع  نیا  تسا .

ندروخ لسع و  ندروآ  تسدب  يارب  شـشوک  ياج  هب  هک  تسا  یلوقعمان  يریگفده  کی  نیا  تشگ ، دهاوخ  عابـشا  يدیلقت  ياهتخانش 
یعقاو لسع  ناگدـنروخ  هک  هفایق  يوضع  تاکرح  رگید  هبهب و  نتفگ  اهنآ و  ندز  مه  رب  اهبل و  ندـنابنج  هب  نآ ، ذـیذل  معط  ندیـشچ  و 

لمع تخانش و  شزرا  تیوه و  رگنشور  دناوتیم  رـصنع  نیا  میتفگ : هکنانچ  دیلقت  دایتعا  مجنپ - رـصنع  دزرویم ! تعانق  دننکیم  زاربا 
یلقت

تقیقح کی  دراوم  يهمه  رد  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  عونتم  يدـیلقت  لاـمعا  اهتخانـش و  عبنم  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  دـشاب . هدوب  يد 
لوبق هدننک  دیلقت  يرظن - روما  رد  عبنم  - 1 تسا : رارقنیدب  تسا ، اهنآ  هب  هتسباو  لمع  ای  تخانش  هک  دیلقت  عبانم  یلک  لوصا  دومن . یقلت 

يهتسیاش هک  عوضوم  نآ  رد  تسا ، هتفرگ  نانآ  زا  هدومن و  هتسباو  نانآ  هب  ار  شلمع  ای  تخانش  هک  یصاخشا  ای  صخـش  هک  تسا  هدرک 
هدـنوش دـیلقت  صخـش  هب  طوبرم  مه  شزرا  تیوه و  رظن  زا  دـیلقت  هنوگنیا  رابتعا  دنـشابیم . نیما  عقاو  ناـیب  رد  رظنبحاـص و  دـناتیعبت ،

شنیب تراهم و  هزادنا  ره  هک  تسا  نینچ  هدنوش  دیلقت  صخش  هب  رظن  اب  دیلقت  رابتعا  هدننک ، دیلقت  تیصخش  یگنوگچ  هب  مه  دشابیم و 
هدننک دـیلقت  يارب  ار  تیعقاو  هتفر و  رتالاب  هدـنوش  دـیلقت  دوخ  تیـصخش  زا  وا  رادرک  ای  راتفگ  ماوق  دـشاب ، رتشیب  هدـنوش  دـیلقت  قوثو  و 

هب رظن  اب  دیلقت  رابتعا  اما  و  دنکیم . یقلت  تیعقاو  هب  رتکیدزن  ار  دوخ  روبزم ، ضرف  اب  هدننک  دیلقت  رتنشور  ترابع  هب  دهدیم . ناشن  رتشیب 
هب دیلقت  عوضوم  يهرابرد  تامولعم  يرادقم  نتشاد  اب  صاخشا  یضعب  اریز  تسین ، صخـشم  عون  کی  هب  هدننک ، دیلقت  یتیـصخش  عضو 

نکیم كرد  یبوخ  هب  ار  رظنبحاص  یفاک  مزال و  تامولعم  شزرا  دربیم و  یپ  رظنبحاص  تامولعم  تیمها 
زا رگید  یخرب  دیامنیم . یقلت  لیـصا  تیعقاو و  هب  طوبرم  ار  دوخ  يهتـسباو  لمع  تخانـش و  دراد ، رظنبحاص  هک  ینامیا  يهفاضا  هب  د و 

لمع تخانـش و  رابتعا  دـننادیم . تیعقاو  اب  طوبرم  ار  دوخ  رظنبحاص ، هب  نامیا  هب  دانتـسا  اب  دـیلقت ، عوضوم  زا  یعالطایب  لامک  اب  مدرم 
عوضوم يهرابرد  دودـحم  تاعالطا  نتـشاد  تهج  هب  مدرم  زا  یهورگ  ددرگیم . صخـشم  دـنراد ، رظنبحاص  هب  هک  ینامیا  اب  اهنت  نامیا 
رظنبحاص هب  نامیا  اب  هارمه  رگا  تخانش  هنوگنیا  تیوه  دننکیم . ادیپ  نارظنبحاص  تامولعم  دوخ و  تاعالطا  زا  طولخم  یتخانـش  دیلقت 

-2 درادـن . نآ ، فلاخم  ای  دـشاب و  هدوب  تیعقاو  قباطم  تسا  نکمم  هک  صقان  عالطا  شزرا  زج  یـشزرا  هدوب و  زیگناماهبا  دـشاب ، هدوبن 
دح ات  هدننک  دیلقت  یگتـسباو  هک  دسریم  يدح  هب  نامیا  یهاگ  دراوم  نیا  رد  تیـصخش  تمظع  هب  نامیا  اب  هارمه  يرظن . روما  رد  عبنم 
رد انف  تلاح  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تیـصخش  هدننک  دیلقت  هک  تهج  نآ  زا  یگتـسباو  عون  نیا  رد  دـسریم . رظنبحاص  تیبذاج  رد  انف 

يادتبا رد  هک  هدـننک  دـیلقت  هک  ینعم  نیاب  تسا . دایز  رایـسب  تیعقاو  هب  تیـصخش  طالتخا  رطخ  تسا ، هدرک  ادـیپ  رظنبحاص  تیـصخش 
یصخش دوخ  هب  تیعقاو ، ياج  هب  اجیردت  تسا  نکمم  دوب ، هدمآ  تیصخش  غارس  هب  تیعقاو ، هب  لوصو  قایتشا  هب  یگتسباو 

هک تسا  يدیلقت  تخانش  نآ  تیوه  زا  ریغ  يدیلقت  تخانش  نیا  تیوه  دزابب . هبذاج  نآ  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  يهمه  دوش و  هتسباو  ت 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 544 

http://www.ghaemiyeh.com


کی اـعقاو  هدـنوش  دـیلقت  رظنبحاـص و  تیـصخش  رگا  یگتـسباو ، تخانـش و  نـیا  شزرا  اـما  دـشابیم . تـیعقاو  كرد  يارب  یهار  طـقف 
هب هقالع  قشع و  لولعم  رگا  وا ، يهبذاج  رد  ندش  یناف  نورد و  رد  تیـصخش  نینچ  مسجت  لاحنیا  رد  دشاب ، هدوب  هتفای  دـشر  تیـصخش 
اب دوز  اـی  رید  هدـننک  دـیلقت  دـید  هدوب ، شزرا  ياراد  هک  تسا  ملـسم  تسا ، هدـش  ضرف  تیـصخش  دوـجو  رد  هک  دـشاب  لاـمک  دـشر و 

رگا تفای و  دـهاوخ  رییغت  ندوب  هلیـسوب  ندوب  فدـه  زا  تیـصخش ، نآ  يهرابرد  لاـمک  دـشر و  ندروآ  تسدـب  رد  یجیردـت  تفرـشیپ 
یگتسباو شزرا  تیوه و  دشاب ، هدوب  شتیبذاج  رد  نتفرگ  رارق  يهتـسیاش  هک  دشاب  هتـشادن  ار  لامک  دشر و  نآ  هدنوش  دیلقت  تیـصخش 

رد هدننک  داشرا  ملعم و  میکح و  ربهر و  یبرم و  حالطـصا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـشابیم . هدـننک  دـیلقت  نامیا  هب  طوبرم  طقف  وا ، هب 
، دنروبزم نیوانع  يراد  هک  ار  یئاهتیصخش  ندوب  هلیسو  دعب  میهافم  نیا  يهمه  اریز  تسا ، هدوب  جیار  یمالسا  یگدنزاس  قالخا و  ورملق 

داـشرا ناربـهر و  ءاـمکح و  ناـیبرم و  ناـملعم و  تیـصخش  هک  درک  میهاوـخن  شوـمارف  ار  هتکن  نـیا  هـتبلا  دزاـسیم . نـشور  یبوـخ  هـب 
دنراد ار  یئاناوت  نیا  ناگدننک ،

یئاهناسنا يارب  ءاقترا ، دشر و  لامک و  ینیع  ققحت  زا  هدوب و  تیناسنا  یلاع  تاماقم  هب  ءاقترا  دشر و  لامک و  زا  یمـسجت  دـنناوتیم  هک 
زا اهناسنا  تشادرب  یناور و  عضو  دنهدب . ماجنا  ار  یگدنزاس  نیرتگرزب  دنهدب ، تبثم  خساپ  دوخ  یئوج  لامک  قایتشا  هب  دنهاوخیم  هک 

یئاهناسنا لباقم  رد  نانآ  یناور  لمعلاسکع  تشادرب و  و  دـناهدیمرآ ، ناجیب  کـشخ و  دـماج  ياـهباتک  قاروا  رد  هک  یلوصا  نیناوق و 
یگتـسباو دـیلقت و  يارب  عبانم  نیرتالاب  دنـشابیمن . هسیاقم  لباق  ینیع  ندـیدرگ  شزرا  رظن  زا  دنـشابیم ، دـشر  لامک و  زا  یمـسجت  هک 

هرظن هیـضرف و  دـمآ . دـهاوخ  یحو  هب  طوـبرم  ثحاـبم  رد  عـبنم  نیا  لیـصفت  دـناهدوب . رادروـخرب  نآ  زا  ماـظع  ناربماـیپ  هک  تسا  یحو 
هطساو و نودب  تسا ، مولع  ریـسم  رد  يربج  نایرج  کی  هک  اهنآ ، ندروآ  تسدب  يارب  تایعقاو  يوجتـسج  رد  الومعم  يروئت ) ( ) هیرظن )

روبع يوناث  یلوا و  طباور  اههدیدپ و  يرادقم  زا  دـیاب  هک  تسا  نینچ  بلغا  هکلب  میوشیمن . وربور  تایعقاو  نآ  اب  میقتـسم  الماک  روطب 
ياـهیریگ عضوم  زا  اـت  میئاـمن  یـسررب  تقد  لاـمک  رد  میاهدومن ، روـظنم  هک  یفدـه  يهراـبرد  اـم  هار  رـس  رد  هک  ار  یتـالامتحا  مینک و 

رد دنایامنب . ام  يارب  ار  دوخ  يهرهچ  بولطم  فده  هک  هاگنآ  ات  مینک  رارقرب  طابترا  بولطم  فده  اب  نوگانوگ 
میقتسم و الماک  ياهتخانش  هک  تسا  ملسم  زین  تقیقح  نیا  و  مینکیم . ادیپ  راک  رس و  يروئت )  ) هرظن هیضرف و  اب  ام  هک  تسا  ریـسم  نینچ 
هب هطوبرم  تالاوئس  لسلست  هب  رظن  اب  یـسانش  ناسنا  ورملق  رد  هچ  یـسانش و  تعیبط  ورملق  رد  هچ  تالامتحا  يروئت و  ضرف و  زا  زاینیب 

ندـمآ دوجوب  ءاشنم  مینیبب  دـیاب  نونکا  دـیامنیم . زیمآهغلاـبم  ياـعدا  کـی  ار  ورملق  ود  رد  یعقاو  ملع  ياـعدا  هک  تسا  كدـنا  يردـق 
اهنآ تیعقاو  رب  يدـهاش  هنوگ  چـیه  ینیع ، ققحت  رظن  زا  هک  تسا  ایاضق  زا  عون  نآ  هیـضرف  زا  دوصقم  هتبلا  تسیچ ؟ اهیروئت  اههیـضرف و 

دشکیم و شیپ  ار  هیضق  نآ  قیقحت ، دروم  يهلئسم  اب  بسانم  میهافم  ینهذ و  طیارش  هدع  کی  اب  ققحم  صخش  هکلب  تسا ، هدشن  هدید 
تشونرس دنکیم . حرطم  هیضرف  ناونع  هب  تسا ، ریسفت  لح و  لباق  هضورفم  يهیضق  نآ  اب  قیقحت  دروم  يهلئـسم  هکنیا  لامتحا  يانبم  رب 

نیا رد  دوشیم ، تابثا  دص  رد  دص  تیعقاو  رب  نآ  قابطنا  هلئسم ، قیقحت  رد  تفرشیپ  اب  اجیردت و  ای  تسین ، یلاخ  لاح  هس  زا  هیضرف  نیا 
هب طوبرم  تخانش  رود  زا  دوشیم و  تباث  نآ  یلک  نالطب  ای  دوشیم  یملع  نوناق  دراو  دریگیم و  دوخ  هب  ینوناق  تلاح  هیضرف  تروص 

یشک نایم  هب  سنگیوه  يهلیسوب  رون  ندوب  جوم  ریسفت  يارب  هک  رتا  هیضرف  دننام  ددرگیم ، جراخ  يهلئسم 
هتفگ زین  يروئت  هک  هیرظن )  ) هرظن اما  دیامن . تقباطم  قیقحت  دروم  دروم  يهلئسم  ریـسفت  رد  دناوتیم  تاهج  یـضعب  زا  ای  و  دوب . هدش  هد 

ریسفت ار  اهنآ  دناوتیم  دنکیم و  قدص  قیقحت  دروم  يهلئسم  هب  طوبرم  دراوم  زا  ياهدع  ای  کی  رد  هک  دنیوگ  ار  یئایاضق  نآ  دوشیم ،
فیرعت رد  ثحبم  نیا  رد  هتبلا  . ) دیآرب قیقحت  دروم  يهلئـسم  یلک  هیجوت  ریـسفت و  يهدهع  زا  تسا  هتـسناوتن  زونه  یلو  دـیامن ، هیجوت  و 

ام هک  دنیوگب  ار  یئانعم  هیـضرف  فیرعت  رد  نارکفتم  زا  یخرب  تسا  نکمم  اذل  میرادن ، هملک  دوخ  هب  صوصخلاب  يهیکت  هرظن  هیـضرف و 
رهب میـشاب ). هتـشاد  رارـصا  صاخ  يهملک  يور  رب  میهاوخیمن  ام  تسا و  یظفل  يهشقانم  کـی  نیا  و  میدرک . ناـیب  يروئت )  ) هرظن يارب 

، تسا هرظن  هیـضرف و  دریگب ، رارق  تقد  دروم  تخانـش  هب  طوبرم  ثحابم  رد  دـیاب  هک  یلئاسم  نیرتتیمهااب  نیرتساسح و  زا  یکی  لاح 
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دنت و نانچ  ار  هدیدپ  ود  نیا  گنر  ملع  موهفم  رد  هحماسم  یهاگ  دیامنیم و  تام  ار  یملع  ياهتخانـش  گنر  یهاگ  هدیدپ  ود  نیا  اریز 
یناسک يارب  دننکیم  تام  ار  ملع  گنر  يرظن  یضرف و  ياهتخانش  هک  اجنآ  دنوشیم . مادختسا  یعقاو  ملع  ياج  هب  هک  دیامنیم  بلاج 

یملع ياهباتک  رد  هک  ار  ياهلئسم  ره  و  دنرادن ، یملع  دص  رد  دص  نوناق  زا  یعقاو  تشادرب  کی  هک  هک 
هک درادـن  دوجو  نیا  زا  رتالاب  يرطخ  دـننکیم ، یقلت  یملع  نوناق  دـننیبیم ، ود  نآ  يهرابرد  یهافـش  ياهـشزومآ  رد  ای  ینیبناهج و  و 
ملع دنیامن . یبایزرا  حیحـص  روطب  ار  اهنآ  زا  کی  ره  هدومن  کیکفت  لامتحا  رظن و  ضرف و  زا  ار  یملع  نیناوق  تسناوت  دـنهاوخن  زگره 

یقلت ملع  زا  یمـسجت  تسا ، هدش  هتخود  مهب  هک  ار  ياهحفـص  دنچ  ره  ینعی  تسا ، باتک  اب  يواسم  فیلکتالب  ياهنهذ  هنوگ  نیا  يارب 
رگا اـصوصخم  دوـمن  دـنهاوخ  یقلت  ملع  دـیایب ، نوریب  مـلع  هـب  رهاـظتم  يهدـنیوگ  کـی  ناـهد  زا  هـک  ار  ياهـلمج  ره  و  درک ! دـنهاوخ 
روطس يهمه  نانیا  دشاب . هدوب  هدننک  یسررب  هتخاس  شیپ  لوصا  اب  ینامرآ  ياهیریگ  فده  قفاوم  هدش  زاربا  تالمج  باتک و  تایوتحم 
یقلت دناهتـشگ ، دـنمهدیقع  اهنآ  هب  هدـش و  ریگیاـج  ناـشنهذ  رد  هک  یتاـیوتحم  يارب  اـهبلاق  نیرتهب  ار  هدـنیوگ  ظاـفلا  باـتک و  تاـملک 

ناوارف یلیخ  روطب  هدـیدپ  نیا  اب  یهافـش  ثحابم  رد  هچ  اههتـشون و  رد  هچ  اهیـسررب  تاعلاطم و  لاس  یـس  لوط  رد  بناـجنیا  دـننکیم .
تذل يریگفده  اب  ییارگ  نافرع  ای  ياهفرح  ییارگ  نافرع  يارب  ار  لوصا  هدع  کی  هک  مدیدیم  ار  اهیضعب  لاثم : ناونع  هب  ماهدش . وربور 

هک ا دنتسه  یئاهتیعقاو  لئاسم  ایاضق و  نآ  یئوگ  هک  دزرویم ، يدج  رارصا  نانچ  اهنآ  يور  دنکیم و  حرطم  ضحم  یناور 
يارب ییاهرظن  ضرف و  هدع  کی  اهنآ  هکیتروص  رد  تسا ، هدربن  نافرع  تفرعم و  ملع و  زا  یئوب  درادب ، اور  يدـیدرت  اهنآ  رد  یـسک  رگ 
نیمه اما  درادـن  دوجو  ینافرع  قوذ  دوهـش و  يهلیـسوب  ولو  اهنآ  تاـبثا  يارب  یهار  چـیه  هک  دـندوب  یناور  بلاـج  ياههدـیدپ  زا  یعون 

دوخ يور  زا  هدرپ  ناسنا  ناهج و  رگا  هکلب  دریذپب ، ار  اهنآ  سک  همه  تسیابیم  اهنت  هن  هک  دوب  هدرک  عانقا  ار  نانآ  نانچ  اهرظن  اهـضرف و 
نافرع هنوگنیا  دـندومنیم . هئطخت  بیذـکت و  ار  ناسنا  ناهج و  ياهتیعقاو  نانآ  اـعطق  دـینکیم ، هابتـشا  تفگیم : ناـنآ  هب  تشادـیمرب و 

هب دـنمهقالع  ناسنا  ره  ضارعا  يارب  يوق  لـماع  دـناوتیم  دـنکیم و  تاـم  ار  تبثم  ناـفرع  یعقاو  گـنر  دـیدرت  نودـب  ياهفرح  ییارگ 
هک تسا  مسیمروفسنارت )  ) عاونا لوحت  هلئسم  تسا ، هدرک  تام  ار  ملع  گنر  هک  ياهیـضرف  ياههنومن  نیرتهب  زا  یکی  دشاب  هدوب  تفرعم 

. تسا هتشگ  دراو  ملع  ورملق  رد  دندوب  هدیشخب  نآ  هب  شناراداوه  هک  یـصاخ  یگدنـشخرد  اب  ریخا  نارود  رد  یعطق  یملع  توبث  نودب 
هدـشن تباث  هیـضرف  تلاحب  رگید  نادنمـشناد  يهلیـسوب  سپـس  هدـش و  هتـشون  هلاقم  باـتک و  نارازه  هلئـسم  نیا  رد  تفگ : ناوتب  دـیاش 

اب هدیافیب  عوضوم  نیا  رارکت  دیاش  دیوگیم : نینچ  تاعارتخا ص 19 ) عیانص و  خیرات  رد   ) رد وسوررییپ  تسا . هتشگرب 
دنامیم و هدیـشوپ  رارـسا  زا  یمیخـض  فافل  رد  هشیمه  يارب  دراد  یعطق  تیمها  نیمز  يهرک  خـیرات  رد  هک  میظع  يهثداح  نیا  هک  دـش 

ینعی لبق  لاس  نویلیم  کی  لقادح  هب  ار  نآ  ناسانـش  نیرید  تیرثکا  هک  مینادیم  ردقنیا  دوشن . مولعم  ام  رب  تقو  چیه  نآ  تیفیک  دـیاش 
نیا خـیرات  هکنآ  ياجب  رـشب  عون  یـسانشنیرید  رد  تافاشتکا  نیرتدـیدج  دـنزاسیم . بوسنم  یـضرالا  تفرعم  مراهچ  دـهع  يادـتبا  هب 

. تسا شیازفا  لاح  رد  نونکات  ماـهبا  نیا  تسا و  مهبم  هدـیچیپ و  رایـسب  یمدآ  يداـبم  هک  درادیم  مولعم  دزاـس  نشور  اـم  رب  ار  عوضوم 
مولعم ار  يدـعابتم  ددـعتم و  ياههخاش  دـنروآیم ، رد  روصت  هب  نیا  رب  قباس  هک  یتهج  کی  هداس و  تفرـشیپ  ياج  هب  دـیدج  تافاشتکا 

هب رجنم  ادتبا  هک  دـنامیم  یقاب  اهنآ  زا  هلـسلس  کی  طقف  دـندش و  دوبان  دنتـسیز و  و  دـندمآ ، دوجوب  مک  شیب و  دـنچ  کی  هک  دزاسیم 
يهرجش زا  يزورما  رشب  هک  دادیم  میلعت  نینچ  یسانش  نیرید  نیا  رب  قباس  ددرگیم . يزورما  رشب  سپس  لقاع و  ناسنا  ای  سنایپاسوموه 
دوجوب ار  نوینامورک  مدآ  سپـس  لاتردـنآ  هن  مدآ  ءادـتبا  یجیردـت  لماکت  يهجیتن  رد  هک  تسا  پورتناک  هتیپ  ای  لکـش  نومیم  ياهمدآ 

، دناهدمآ تسدب  هک  یئاهلیسف  هک  تسا  هدش  مولعم  اقیرفآ  ایسآ و  اپورا و  رد  ددعتم  عیسو و  تافاشتکا  زا  دعب  هزورما  دروآ .
، دنتسین یصخشم  دحاو و  يهلسلس  هب  قلعتم 

مدآ هن  تسا و  لاتردنآ  هن  مدآ  هن  نوینامورک ، لقاع  ناسنا  عقاو  رد  ینعی  ام ، دادجا  دـنراد و  قلعت  توافتم  يهلـسلس  راهچ  هب  لقاال  هکلب 
زا اـم  یعقاو  دادـجا  پورتنانیـس  اـی  ینیچ  مدآ  نآ  زا  هن  میتسه و  پورتناـک  هتیپ  لکـش  نومیم  ياـهمدآ  فـالخا  زا  هن  اـم  گربلدـیاه و 
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جاور و اهبتکم  اهینیبناهج و  رد  هلئـسم  نیا  تسا  سانـشان  مولعمان و  اقلطم  نآ  ياهلیـسف  هک  دنـشابیم  لقاع  ناـسنا  لـبق  اـم  ياهلـسلس 
دوخ هک  دراوم  نآ  رد  یتح  هک  دـناهتخاب  لد  نانچ  لگه  اـی  تناـک  ياهـشنیب  هب  هک  مینیبیم  ار  یـصاخشا  نینچمه  دراد . ناوارف  یقنور 

!! دناهدومن یقلت  ضحم  ملع  مه  ار  دراوم  نآ  زیگناتفگـش  ینیقی  اب  نانیا  دناهدرک ، راذـگرب  رظن  ضرف و  هب  لسوت  طایتحا و  اب  نافوسلیف 
شزرا مینکیم  حرطم  تخانش  يارب  دیامنیم  ام  يارب  هکنانچنآ  ار  یتسه  ناهج  ام  هک  هنادنمدرخ  رایسب  فارتعا  نیا  هب  رظن  اب  اصوصخم 

دروم ناسانشناهج  زا  رتهب  هکنیا  ناونع  هب  هن  هتخابلد  ناقـشاع  نیا  ددرگیم . نشور  یبوخ  هب  شآ ) زا  رتغاد  يهساک   ) نادلقم نیا  يرکف 
ناهوژپ شناد  میراودیما  لاح  رهب  دنیامنیم !! تیعقاو  ملع و  ياعدا  نانآ  ینیبناهج  هب  دـنمهقالع  ناونع  هب  هکلب  دـناهدیمهف ، دوخ  هقالع 

دنشچب و ن ار  هشیدنا  یتایح  معط 
تام ار  ملع  گـنر  رظن  ضرف و  هک  رطخ  نیا  هتبلا  دـنرادن ، لوذـبم  یملع  نیناوق  اـهتیعقاو و  زا  رظن  ضرف و  کـیکفت  رد  ار  تقد  تیاـه 
دوجو ای  دنهدیم ، صیخشت  يروئت  ضرف و  تالامتحا و  زا  ار  یملع  تایعقاو  طوبرم ، لئاسم  رد  هک  نارکفتم  زا  هتسد  نآ  يارب  دنکیم ،

نیا نتخاس  عفترم  دسریم  رظن  هب  تسا . هتفرگ  رارق  طسوتم  یئادتبا و  ناورهر  ریـسم  رد  يدج  رطخ  نیا  تسا . كدنا  رایـسب  ای  درادـن و 
اهینیبناهج يرظن و  مولع  يهرابرد  هک  يرثا  باتک و  ره  هک  بیترت  نیاب  تسین ، ریذـپانناکما  دـننکیم ، ناـمگ  اهیـضعب  هکناـنچ  رطخ 

راـک هـچ  رگا  دـنهدب ، بـیترت  تـسا ، هدـمآ  رثا  باـتک و  نآ  رد  هـک  ییاـههرظن  اههیـضرف و  شرامــش  يارب  یتـسرهف  دوـشیم ، هتــشون 
طـالتخا تفگ : ناوتیم  یناـسنا  ورملق  ینیع و  ناـهج  هب  طوبرم  يهرظن  هیـضرف و  ناـیم  قرف  دـسریمن . رظن  هب  لاـحم  یلو  تسیراوشد ،

ینیع يهبرجت  هدـهاشم و  ضرعم  رد  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  هک  ینیع  ناهج  هب  طوبرم  لئاسم  رد  یملع  نوناـق  هرظن و  هیـضرف و 
، دراد دوجو  یناسنا  ورملق  هب  طوبرم  ياهتخانش  رد  طالتخا  رد  هک  یبیسآ  ررض و  نادنچ  دوشن ، فشک  شفالخ  دبایب و  ماود  رگا  تسا ،

ناونع هب  یلو  دشاب ، هدوب  ناهیک  یکیزیف  تخانش  يهرابرد  ياهرظن  عقاو  رد  نیتشینا  تیبسن  رگا  لاثم  ناونع  هب  دناسریمن .
نداتفا ریخات  دز ، دهاوخ  هک  یبیسآ  اهنت  دنک ، ادیپ  همادا  زارد  نایلاس  هابتشا  نیا  و  دوش ، یقلت  عقاو  قباطم  دص  رد  دص  یملع  نوناق  کی 

يرورـض یتفرعم  یـسایس و  یعامتجا و  یعیبط و  تاـیح  رد  میقتـسم  يریثاـت  و  دـشابیم ، هطوبرم  تیعقاو  اـب  نارکفتم  ياـهزغم  طاـبترا 
ریـسفت ناونع  هب  یـسنج  يهزیرغ  تلاصا  يهیـضرف  الثم  دریگب ، تروص  یناسنا  ورملق  رد  طالتخا  نیا  رگا  یلو  تشاد . دـهاوخن  اـهناسنا 
يرشب یتایح  نوئش  مامت  رد  نآ  یساسا  میقتسم و  ریثات  دشاب ، اجبان  طلغ و  عقاو  رد  دوش ، یقلت  ملع  ياج  هب  يرشب ، تایح  یلک  يهدننک 

یلماکت هار  دس  نیرتمکحم  میدـید  هکنانچ  هیـضرف  نیا  هکلب  تسین ، هلئـسم  حیـضوت  يارب  ساسایب  لاثم  کی  نیا  و  دوب . دـهاوخ  یعطق 
ای روتسد  ای  هیـصوت  هب  رـشب  هک  اجنآ  ات  دیناشک ، یگدنز  یچوپ  تسبنب  هب  ار  رـشب  هتخاس و  نوگرگد  ار  اهـشزرا  يهمه  هتـشگ ، يرـشب 

امنرکفتم ای  رکفتم  کی  هک  یماگنه  تشگ !! جاتحم  درادن  یفده  یگدنز  هچ  رگا  درک ، یگدنز  دـیاب  هکنیا  هب  رتراس  يانمت  شهاوخ و 
هک هچنآ  دـیوگب : دـهدب و  هئارا  ار  ضحم  تیعقاو  هکنآ  ياج  هب  دـیامنیم ، اـهناسنا  رد  تردـق  لیـصحت  يارب  يدـج  شـالت  يهدـهاشم 

هفایق تسا . تیلاعف  رد  امئاد  ءاقب  رد  عزانت  دعب  نیا  دهدیم و  ناشن  دوخ  زا  ار  يدعب  نینچ  رشب  عون  هک  تسنیا  تسا  تیعقاو 
دص يهیضق  کی  ناونع  هب  تسا ، يرگهطلس  تردق و  قشاع  رشب  هک  ار  هیـضق  نیا  هتفرگ و  دوخ  هب  ار  يرـشب  تعیبط  یملع  تخانـش  ي 
هک یتروص  رد  دننک . ادیپ  هلئـسم  نیا  رد  حیحـص  رکفت  يارب  یلاجم  نارگید  هک  رظن  ضرف و  ناونع  هب  هن  دنکیم ! حرطم  یملع  دص  رد 

لیدعت هار  رد  ار  يراکادـف  شالت و  شـشوک و  رثکادـح  هک  تسا  هدـید  ار  یناوارف  ياهناسنا  ياهعماج  ره  رد  يرـشب ، خـیرات  رـس  ات  رس 
نآ زا  یگدـنز  هـک  ار  هلئــسم  نـیا  دـیعب ، رایــسب  ضرف  رباـنب  هزورما  رگا  تـفگ : ناوـتیم  و  دـناهتخادنا . هار  هـب  یهاوـخدوخ  اهتردـق و 

اهناسنا تایح  زورما  نیمه  زا  دـیدرت  نودـب  دـننک ، حرطم  تیرـشب  رب  هدـننک  عناق  یقطنم و  دـهاوش  لیالد و  اب  سب ، تسا و  نادـنمتردق 
هتـسب و ار  دوخ  تخر  رایتخا  نودب  تردق  زا  مورحم  ياهناسنا  دنتفایم و  هار  هب  رتكاب  یب  رتهدـنرد و  نادـنمتردق  ددرگیم و  نوگرگد 
هب هک  یلئاسم  تسا  ناوارف  ردـق  هچ  دـننکیم  رتناشخرد  ار  رظن  هیـضرف و  گنر  یملع  ياهتخانـش  هک  اجنآ  دـندرگیم . كاخ  ریز  یهار 

ار اهزغم  هنایارگ ، عقاو  لیلحت  هیزجت و  نودب  هدش و  هتفریذپ  ارچ  نوچ و  نودـب  اهنآ ، يهدـننک  حرطم  گنر  هفایق و  یگدنـشخرد  تهج 
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ات دهدیم ، ناشن  ارچ  نوچیب و  ياهيرآ  رتشیب  يرشب ، تخانش  تفرعم و  هب  خیرات  دناهدومن . میلست  دوخ  ربارب  رد  هدومن و  فرصت 
هک تسا  یناسنا  عون  ینب  ام  ياهتسرپ  تیـصخش  خلت  رایـسب  يهرافک  نیا  تفگ !؟ ناوتیم  هچ  درک و  ناوتیم  هچ  ارچ ! نوچ و  اب  ياههن 

ياه تیـصخش  دوخ  یملع  دـص  رد  دـص  ياهینیب  عقاو  زا  دوشیم ، زاربا  اهتیعقاو  يهراـبرد  ریگمـشچ  ياهتیـصخش  زا  هک  یلاـمتحا  یتح 
هکنآ زا  شیپ  هدومن ، نیرب  یناسنا  دهعت  ساسحا  هک  هتفایدشر  ياهتیـصخش  نآ  تسا  اجک  دنکیم . هولج  رتگنر  رپ  رتناشخرد و  یلومعم 

!؟ دـننک ریزارـس  يرـشب  عماوج  رب  قیقد  یبایزرا  اب  ار  دوخ  تارکفت  اههتفگ و  دـنوش ، بکترم  طلغ  اـطخ و  هب  يرـشب  ياـهزغم  دـنراذگب 
ياهراتفگ اههشیدنا و  تیعقاو  ینالوط  ياهنرق  هک  درک  راهظا  ار  تقیقح  نیا  يراسمرش  یگدنکفارـس و  ساسحا  نودب  ناوتیم  هنوگچ 

ود نآ  ياههشیدنا  اههتفگ و  تیعقاو  قدص و  لیلد  رگید  ترابع  هب  تسا . هدرک  تابثا  نانآ  تیـصخش  مان و  طقف  ار  نوطالفا  وطـسرا و 
ام نارود  رد  نونکا  مه  ار  رمتـسم  يهدـیدپ  نیا  تسا . هدوـب  ناـشدوخ  تیـصخش  ناـشن و  ماـن و  كاـنرطخ ، تیبذاـج  ياراد  تیـصخش 

شور ضحم  یفیـصوت  تخانـش  يولوم  روص  خـفن  اـت  دوریم  قیـالخ  رد  روـش  بآ  نیریـش و  بآ  نیا  تسگر  گر  دـینیبب : دـیناوتیم 
رد یفیصوت  ياهتخانـش  یعیبط  روطب  دنریگیم . هدهع  هب  ار  اهتیعقاو  يرگنـشور  يهبنج  هک  تسا  اهـشور  نیرتیمومع  زا  یکی  یفیـصوت 

خانش زا  طسو  دح 
حیضوت يارب  تسا . هتفرگ  رارق  اهتیعقاو  ندرک  نوگرگد  قیقحت و  زا  هلصاح  ياهتخانـش  و  اهتیعقاو ، اب  یئادتبا  تاطابترا  زا  هلـصاح  ياهت 

زا لصاح  تفرعم  هک  میتفگ  میریگب : رظن  رد  ار  یفیـصوت  تخانـش  زا  رتالاب  رتنیئاـپ و  تخانـش  عون  ود  هک  میروبجم  تخانـش ، عون  نیا 
ضحم يرادربسکع  زج  تاطابترا  نیا  رد  یناسنا  نهذ  اریز  تسا ، اهتیعقاو  اب  یئادتبا  تاطابترا  زا  لصاح  ياهتخانـش  زا  رتالاب  فیـصوت ،

یملع مسر  اریز  دریگب ، تروص  نآ  صاوخ  داعبا و  يهمه  اب  تسا  نکمم  تیعقاو  کی  فیصوت  هک  یتروص  رد  دهدیمن ، ماجنا  يراک 
ریگارف عوضوم  نآ  هب  طوبرم  ملع  رد  تسا ، هدـش  هداهن  رب  فیـصوت  يارب  هک  یعوضوم  هک  دـنکیم  ءاضتقا  نینچ  یفیـصوت  ياـهتخانش 

، دشاب هدوب  عماج  ریگارف و  هک  مه  هزادنا  ره  فیصوت  فیرعت و  زا  هلصاح  تفرعم  هک  تسا  ملـسم  دشاب . هدوب  نآ  صاوخ  داعبا و  يهمه 
تخانـش هنوگ  نیا  دریگیمن و  هدـهع  هب  ار  عوـضوم  ریغت  لوـحت و  زا  سپ  تـالاح  جـیاتن و  لـلع و  هب  طوـبرم  ياـهارچ  نوـچ و  خـساپ 

یئادـتبا و ياهزغم  هک  دـنریگیم  ماجنا  ابیز  بلاـج و  يردـق  هب  اهفیـصوت  یهاـگ  تسا  ضحم  فیرعت  فیـصوت و  زا  رتیلاـع  ياهلحرم 
ناهوژپ شناد  يهشیدـنا  دوکر  بجوم  هک  تسا  يرگید  رطخ  مه  نیا  دـننیبیم و  رتیلاـع  لـحارم  ياهتخانـش  زا  زاـینیب  ار  دوخ  دـلقم ،

. ددرگیم
يدیلقت ياهتخانش  زا  یعون  مه  يدبعت  ياهتفرعم  هک  دوریم  نامگ  دوشیم و  هابتـشا  دیلقت  اب  اهتخانـش  هنوگنیا  یهاگ  يدبعت  ياهتخانش 

هدوب اهنآ  لیالد  نیناوق و  تخانش  هدهاشم و  لباق  ینیع  ینالقع و  دراوم  رد  تسا  نکمم  دیلقت  میئوگب : دیاب  هابتـشا  نیا  عفر  يارب  تسا .
یبرجت و تامولعم  هدع  کی  هب  تسا  دنتـسم  یکـشزپ  تاروتـسد  هک  تسا  ملـسم  اریز  یکـشزپ ، تاروتـسد  زا  رامیب  دیلقت  دـننام  دـشاب ،
اب امیقتـسم  هک  تسا  یکـشزپ  تخانـش  رب  هیکت  تقیقح  رد  رامیب  دـیلقت  دـیفم . ياـهاود  ندـب و  یتسردـنت  يراـمیب و  رد  همکاـح  نیناوق 

طباور تادابع و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  هکنانچ  دـشاب  هدوب  يدـبعت  روما  هب  طوبرم  دـیلقت  تسا  نکمم  و  تسا . هتـشاد  راـک  رـس و  تیعقاو 
نیا لوصحم  و  لقع ) عامجا و  تنـس و  باتک و  ، ) تسا مالـسا  بتکم  رد  ربتعم  لیالد  هب  دنتـسم  لئاسم  نیا  ادـخ . ناسنا و  ناـیم  یحور 

ياهتخانـش رگید  فرط  زا  دـیامنیم . لمع  فیاظو  نامه  هب  ادـبعت  مه ، رظنبحاص  دـهتجم و  دوخ  یتح  هک  تسا  يدـبعت  فیاظو  لیالد 
يهدـننک میظنت  لوقعم  تایوتحم  اب  تسا  یفیاظو  هب  لمع  هکلب  تسین ، قلطم  لوهجم  هب  لمع  دـبعت ، ياهفدـه  لـلع و  هب  رظن  اـب  يدـبعت 
جح و رد  هچ  زامن و  رد  هچ  دوشیم ، هتفگ  ادخ  اب  طابترا  رد  هک  یتالمج  اهرکذ و  يهمه  هتبلا  دشابیم . ادخ  ناسنا و  نایم  هطبار 

لماک رب  هیکت  اهدادعتسا و  نتشاد  هب  هجوت  ادخ و  اب  ناسنا  طابترا  فرش  يهدننک  نایب  هدوب و  هدنزاس  رایـسب  تایوتحم  ياراد  کلذ  ریغ 
لباق مه  ار  فدـه  نیا  تمالع ، زمر و  يهبنج  نتـشاد  اب  دوشیم ، رداص  تادابع  رد  هک  یلاـعفا  اـما  دـشابیم . نآ  هار  رد  وپاـکت  قلطم و 
رظن هب  یملع  ریـسفت  لباق  رهاظ  رد  هک  دـبعت  نیا  تیوه  دـشاب . هدوب  روبزم  يهطبار  رد  زکرمتم  ـالماک  یغاـمد  ياوق  هک  دزاـسیم  ققحت 
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تـسدب یتـمه  ناـهج  رد  اـم  هک  تـسا  یتـیعقوم  هدـنهد  حیـضوت  اـم و  ياهـشناد  يهـمه  يهدـننک  ریـسفت  شخب و  یئانـشور  دـسریمن .
طباور اههدیدپ و  هب  صوصخم  یبرجت  ياهتخانش  هک  دوشیم  هتشادنپ  نینچ  یمومع  تاعالطا  رد  الومعم  یبرجت  ياهتخانـش  میروآیم .

اههدیدپ و رد  تافرـصت  تادهاشم و  هب  دنتـسم  هک  دیمان  یبرجت  تخانـش  ناوتیم  ار  تفرعم  نآ  ینعی  سب . تسا و  تعیبط  ناهج  ینیع 
يهنحـص رد  امیقتـسم  هک  هچنآ  هب  طوبرم  اهتخانـش  اما  دشاب . هدوب  سوسحم  تعیبط  ناهج  نتم  رد  یتسیز  ای  یئایمیـش  اب  یکیزیف  طباور 

ار هبرجت  يانعم  ام  هک  تسا  یفاک  گرزب  ياطخ  نیا  هب  هجوت  يارب  دریگب . رارق  هبرجت  دروم  دناوتیمن  دـشابیمن ، هدـهاشم  لباق  تعیبط 
هداهنرب یشیامزآ  ياههاگتسد  ای  ناسنا  یعیبط  ساوح  ربارب  رد  ضحم  ینیع  تیعقاو  کی  هک  تسین  نآ  هبرجت  يانعم  مینک . كرد 

هدوب سوـسحم  ینیع و  تاـهج  همه  زا  بوـلطم ، تافرـصت  رد  نآ  زا  يرادربهرهب  نهذ و  رد  نآ  حیحـص  نتخاـس  سکعنم  يارب  دوـش و 
هدـننک هبرجت  صخـش  کی - هب : تسا  لیلحت  لباق  هک  مومع  روطب  تایعقاو  يهرابرد  یگدـنیوج  تیلاعف  کی  زا  تسترابع  هبرجت  دـشاب .

و اهدادعتـسا . اهورین و  زا  یعاونا  اب  تسا  يزغم  ياراد  هسمال و  هقئاذ و  ینیب و  شوگ و  مشچ و  دننام  یعیبط  ساوح  ياراد  تسا  یناسنا 
نهذ رد  ملـسم  یلوصا  ای  لصا  دوجو  ود - دناهدش . هتخاس  تایعقاو  اب  سامت  يارب  هک  عونتم  ياههاگتـسد  زا  يرادربهرهب  تردـق  ياراد 

دنیبیم و ار  ياهدیدپ  هدننک  هبرجت  هک  یتقو  اذل  تیلع  لصا  دننام  دیامنیم ، تیعقاو  رد  هبرجت  یـسررب و  هب  راداو  ار  وا  هک  هدننک  هبرجت 
اب نینچمه  دـشابیمن . ریذـپناکما  تلع  نودـب  لولعم  هک  دوشیم  کـیرحت  نیـشیپ  لـصا  نیا  زا  دـیآیم ، رب  نآ  تلع  فشک  ددـص  رد 
زا هطقن  نآ  یئوج  یپ  رد  هثداح  ندید  درجم  هب  دـنکیمن ، ادـیپ  عوقو  نامز  شـشک  زا  نوریب  رد  ياهثداح  چـیه  هک  نیا  هب  یمزج  داقتعا 

نیرتمک دـیدرت  نودـب  دـشابن ، هدـننک  هبرجت  نهذ  رد  نیـشیپ  لوصا  لـیبق  نیا  رگا  تسا . هتفرگ  تروص  نآ  رد  هثداـح  هک  دـتفیم  ناـمز 
، نآ نودب  هک  تسا  مزال  ياهزیگنا  یبرجت ، تیلاعف  يارب  هک  تسا  ملسم  هبرجت ، يهزیگنا  هس - دریگیمن . ماجنا  هبرجت  يارب  تیلاعف 

. دوب دهاوخ  هجیتنیب  هدوهیب و  دریگب ، تروص  هبرجت  ناونع  هب  يراک  ره 

تمسق 03

يارب تسا  نکمم  و  دـشاب . هدوب  عقاو  دوخ  مهف  كرد و  يارب  طقف  هدوب و  يواـکجنک  سح  ياـضرا  يارب  طـقف  تسا  نکمم  هزیگنا  نیا 
نادـیم رد  نداتفا  شیپ  يارب  هبرجت  تسا  نکمم  و  دزاسب . عفترم  ار  يونعم  ای  يدام  ياـهزاین  دـناوتیم  هک  دـشاب  یفدـه  ندروآ  تسدـب 

تسا رابررض  رایـسب  نآ  زا  تلفغ  هک  دراد  دوجو  یتیمها  اب  رایـسب  يهتکن  هبرجت ، لمع  زا  ءزج  نیا  رد  دریگب . تروص  نارگید  اب  تباقر 
هبرجت راک  عورـش  اب  زاب  دـشاب ، هدوب  ضحم  یبایعقاو  يواـکجنک و  سح  عابـشا  یگزیگنا  هب  هبرجت  هکیتروص  رد  یتح  هک  تسنیا  نآ  و 

، میراد راک  رـس و  عوضوم  کی  تخانـش  اب  هک  هبرجت  تالاح  يهمه  رد  هرخالاب  و  دـیآیم ، دوجوب  هبرجت  دادـتما  رد  ییاـهیریگ  فدـه 
هک تسا  هدننک  هبرجت  دوخ  باختنا  شنیزگ و  دننکیم  ادیپ  یفدـه  هبنج  هک  یئاهتیعقاو  هک  تسا  ملـسم  تسا و  حرطم  اهفدـه  يهلئـسم 

هبرجت يارب  شداعبا  يهمه  اب  تیعقاو  يهمه  هکنیا  هن  دهدیم ، یفده  يهبنج  ار  تیعقاو  داعبا  زا  یکی  وا  ياههتـساوخ  ینهذ و  طیارـشاب 
هدوب تیعقاو  نآ  داعبا  اههرهچ و  يهمه  تخانـش  یعدـم  دـناوتیم  تفرگ  دـهاوخ  دوخ  يهبرجت  زا  هک  یجیاتن  اـب  هدـش و  حرطم  هدـننک 

هدوب تیعقاو  ياراد  دیاب  ياهطبار  ای  هدیدپ  راهچ - دشاب .
تاسوسحم و يهبوچراچ  رد  رصحنم  هک  تسنآ  زا  رتهدرتسگ  رایـسب  تیعقاو  هک  تسا  ملـسم  و  ساسایب . ياهرادنپ  تالایخ و  هن  دشاب ،

اهنویلیم هک  دوریم  یناهیک  ياهدادیور  تخانش  غارس  هب  ویتکآ  ویدار  رصانع  رد  قیقحت  اب  يزورما  شناد  دشاب . هدوب  میقتسم  تاسوملم 
ار اهتلع  تیوه  تخانش  غارس  یئاهلولعم ، رد  هبرجت  يهلیسوب  يرشب  شناد  دناهتفر . نیب  زا  سپس  هتسویپ و  عوقوب  اضف  نیا  رد  شیپ ، لاس 

ینیع راتفر  يوضع و  ياهـشنکاو  اهـشنک و  رد  یـسررب  اب  هبرجت  دوشیمن . هدـید  اـهنآ  زا  یتیدوجوم  چـیه  هبرجت  ناـمز  رد  هک  دریگیم 
رد دشاب . هدوب  سمل  ساسحا و  لباق  اهنآ  تیوه  هکنیا  نودب  دریذـپیم ، دـص  رد  دـص  ار  اهنآ  دـنکیم و  وجتـسج  ار  یئاهتیعقاو  یمدآ ،

تسا دایز  يردق  هب  اهنآ ، ینیع  تیصاخ  رثا و  اهتیلاعف و  اههدیدپ و  نآ  تیوه  نیبام  هلصاف  کیژولوکیسپ )  ) یناور ياهتیلاعف  اههدیدپ و 
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دوخ تیوه  اب  یگدنمرـش  تلجخ و  عقوم  رد  نوخ  صاخ  تکرح  تیوه  نایمالـصا  دوشیمن . رپ  یگتخاس  يدیرجت و  موهفم  چیهاب  هک 
رد ینعی  يروضح  كرد  اب  ار  تلجخ  دوخ  میتسناوتیم  دیعب  ضرف  هب  اهنت  ام  رگا  اذل  درادن . دوجو  یتیخنس  چیه  یگدنمرـش ، تلجخ و 

ویزیف صاوخ  تلجخ و  ضحم  یناور  تلاح  نایم  ام  هک  دوبن  نآ  مزلتسم  هجو  چیه  هب  تفایرد  نیا  میئامن ، تفایرد  نامدوخ  نورد 
ام رگا  تسا  حیحـص  زین  سکعلاـب  مینک و  كرد  ار  تیلع  يهطبار  دوشیم  هدـهاشم  ءاـضعا  رگید  اـی  نوـخ  ناـیرج  رد  هک  نآ  کـیژول 

تایئزج و نآ  يهرابرد  مه  یماهبا  يهطقن  نیرتمک  میـسانشب و  ار  تلجخ  لاح  رد  ناسنا  کی  يوضع  صاوخ  تاـیئزج و  يهمه  میناوتب 
تـسا تلجخ  یناور  يهدـیدپ  هک  ار  نآ  تلع  تیوه  لولعم  نیا  تخانـش  زا  میناوتیمن  لاحنیا  اب  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ام  يارب  صاوخ 
تـسا هدش  حرطم  دیدرت  لباق  ریغ  تایعقاو  ناونع  هب  تسا  یتدم  هک  کیژولوکیـسپاراپ  ياههدیدپ  هب  دسر  هچ  میئامن . تفایرد  كرد و 

هک ار  یبلطم  هک  دـننک  تابثا  اـم  يارب  دـیاب  تسخن  دـننکیم ، رـصحنم  سوملم  سوسحم و  رد  ار  تیعقاو  هک  یناـسک  تفگ : دـیاب  سپ 
( ياهطبار ای  هدیدپ   ) عوضوم زا  تسترابع  هبرجت  مراهچ  رـصنع  هک  میتفگ  هن ؟ ای  دناهتفریذپ  هدرک و  كرد  ناشدوخ  اعقاو  ایآ  دـنیوگیم 
، تخانش دوخ  دننام  دشابیم  تایعقاو  هنوگ  ره  لماش  عوضوم  نیا  تسا . هدش  یقلت  فده  بولطم و  نآ ، زا  دعب  دنچ  ای  کی  فشک  هک 

ینیع ياهعوضوم  رگید  دننام  زین  اهعوضوم  نیا  اهدهعت . اهیئابیز ، نم ، یناعم ، یعادت  ملا ، تذل و  هدارا ، میسجت ، مهوت ، لایخ ، يهدیدپ 
لیـصحت يهلیـسو  نیرتیـساسا  زا  یکی  کـشیب  هک  هبرجت  لـمع  یمیمعت  ياـههبرجت  رطخ  دـنریگب . رارق  هـبرجت  ناـیرج  رد  دـنناوتیم 

تسا تخانش 
، دروآیم دوجوب  تبثم  يهجیتـن  دروـم  کـی  رد  هبرجت  لـمع  هک  یتـقو  هکنیا  حیـضوت  دریگیم . رارق  یقوذ  ياـهمیمعت  رطخ  رد  اـمئاد  ، 
هب دـشاب ، هدوب  صخـشم  دودـحم و  هک  دـنچ  ره  هجیتن  دـشاب ، دـنمزاین  دایز  يژرنا  نامز و  فرـص  هب  جایتحا  روبزم  لمع  رگا  اـصوصخم 

، تسا هدروآ  تسدب  هک  ار  تبثم  يهجیتن  نآ  هدننک  یسررب  ینعی  دریگیم  رارق  میمعت  ضرعم  رد  یبتکم ، عابشا  ای  يزادرپقوذ و  تهج 
دروم ار  ریز  تالمج  نیا  لاثم : ناونع  هب  دـهدیم ، تیارـس  عوضوم  رگید  داعبا  ای  دراوم  هب  هبرجت ، لـمع  هب  دانتـسا  زاـیتما  اـب  اـصوصخم 
رازاب یمرگ  العف  دـباییم ، جاور  شرازاـب  مدرم  یتسرپ  هزاـت  تلع  هب  هک  يون  هزاـت و  زیچ  ره  دـننام  دـیورف  شور  میهدیم : رارق  هعلاـطم 

یفاکـشناور زا  تبحـص  نامز  ره  اج و  ره  زورما  هجیتن  رد  دنکیم و  هدرک و  غیلبت  ار  نآ  هدش  هک  مه  یئامندوخ  يارب  سک  همه  دراد و 
رد درادـن ، یهجوت  نادـب  هتـشاذگ و  شوگ  سپ  یناور  ضارما  رد  ار  ثراوت  زرحم  ریثات  یتح  دـیورف  بتکم  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، دـیورف 

یمرگ و ناـشرازاب  دـیورف  بتکم  زورما  دـننام  هـک  ناـینام  لروـم و  نآ  بـتکم  بحاـص  ناـمز  رد  ثراوـت  هیـضرف  نـیمه  هـک  یتروـص 
دننیبیمن هدیدیمن و  يزیچ  ودیبیل  زج  نونکا  ثرا و  زج  نامز  نآ  رد  هدوبیم  یطارفا  هتـشاد و  اجیب  میمعت  زین  تشاد ، جاور  ناشدـیاقع 

و
يدـحاو صاـخ و  هبنج  تهج و  کـی  زا  ار  یناور  ضارما  نادنمـشناد  زا  هتـسد  ره  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  یکـشزپناور  رد  رکف  زرط  نیا 

. تسا هدش  فیرعت  حرـش و  اهنآ  رد  افلتخم  لئاسم  توافتم و  مه  اب  یلکب  یکـشزپناور  تاعوبطم و  اههتـشون و  هک  يروط  هب  دـنرگنیم ،
هداد بیترت  جـتنم  صاخ و  مظن  اـب  هک  یقطنم  تامدـقم  زا  لـصاح  كرد  زا  تستراـبع  یقطنم  مهف  زا  دوصقم  اهتخانـش  رد  یقطنم  مهف 

لوصا نیناوق و  زا  هک  دیایم  تسدب  یتامدقم  زا  یقطنم  نیقی  مکی - عون  دوشیم : میـسقت  هدمع  عون  ود  رب  یقطنم  نیقی  ای  نانیمطا  دنوش .
يهمه تاعارم  تامدـقم و  ءازجا  طیارـش و  رد  حورـشم  لـماک و  تقد  اـب  ناـسنا  هک  ینعم  نیاـب  تسا . رادروخرب  ـالماک  قطنم  يرورض 

سپ تسا ، یناف  ناسنا  ره  تسا و  ناسنا  دیمح  دننام  سایق  لوا  لکش  رد  الثم  دنکیم . لصاح  مهف  هجیتن  يهرابرد  قطنم  لوصا  نیناوق و 
-2 تسا . تبثم )  ) هبجوم هیضق  دوشیم ، هدیمان  يرغص  هک  مکی  يهمدقم  - 1 تسا : هدش  تاعارم  يرورض  لوصا  نیا  تسا . یناف  دیمح 

مود همدقم  رد  لومحم و  مکی  همدقم  رد  دوشیم ، هدیمان  طسو  دح  هک  ناسنا  - 3 تسا . رادروخرب  تیلک  زا  تسا  يربک  هک  مود  همدقم 
. تسا دـیمح  هک  تسا  يرغـص  عوضوم  رب  تسا ، مود  يهمدـقم  لومحم  هک  یناف  لمح  ملاـع  طـسو  دـح  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  عوضوم 

صاخ مظن  نیا  زا  هک  ینیقی 
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هجیتناـب هک  یتاـنایرج  تارکفت و  مود - عون  ددرگیم . تسا  یناـف  دـیمح  هک  هجیتـن  هب  یقطنم  نیقی  بجوم  دـیآیم ، دوـجوب  اـیاضق  رد 
یتح دراد . جاور  ام  لامعا  تارکفت و  قافنا  هب  بیرق  تیرثکا  رد  یقطنم  تاجاتنتـسا  عون  نیا  دریگیم . تروص  هاگآان  یقطنم  ياهیریگ 

فقوت نودـب  تعرـس و  اب  یقطنم ، یمـسر  نیناوق  لوصا و  رد  یلیـصفت  تقد  حورـشم و  یهاگآ  هجوت و  نودـب  مه  ماقم  یلاع  نارکفتم 
دوخ بولطم  جیاتن  ناسنا ، ناهج و  اب  طابترا  لاح  رد  یگدنز  طباور  اههدیدپ و  رد  هناهاگآان  باختنا  فذـح و  اب  هدومن و  يریگفدـه 

لیکـشتار عماوج  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  لومعم  مدرم  هب  دـسر  هچ  دـنهدیم ، همادا  دوخ  يرکف  یعیبط و  تاـیح  هب  دـنریگیم و  ار 
اب ناوتیم  هک  دنکیم  تموکح  سوملمان  فافش و  قطنم  یعون  الومعم  ینیبناهج  يرنه و  یفسلف و  یملع و  تارکفت  رد  هتبلا  دنهدیم .

تسنیا دراد ، دوجو  دروم  نیا  رد  هک  یمهم  رایسب  هتکن  دومن . ساسحا  الماک  ار  قطنم  نیا  اهیریگ  هجیتن  يارب  داهشتسا  لالدتـسا و  هجوت 
رـصانع و  کیلوبمـس ، يزمر و   ) یتمالع قطنم  رد  تامالع  و  يوناث ) تالوقعم   ) یلک میهافم  اـب  هک  تهجنادـب  یمـسر  یقطنم  شور  هک 

يا زا  دهدیمن و  رارق  هطساویب  طابترا  میقتسم و  سامت  رد  تایعقاو  نیع  اب  ار  ناسنا  اذل  دراد ، راک  رس و  یضایر  قطنم  رد  یضایر 
، نآ زا  لـصاح  نیقی  هتـشاد و  میقتـسم  ینیبعقاو  رب  هبلغ  دراد ، هک  یعون  ره  رد  یمـسر  قـطنم  یعازتـنا  يدـیرجت و  يهبنج  هک  تسا  ورن 

ندناجنگ ظافلا و  يهلیـسوب  میهافم  يریگبلاق  رد  رگید  فرط  زا  دشخبیمن . دروآیم  دوجوب  تایعقاو  اب  میقتـسم  طابترا  هک  یـشمارآ 
نیدب تایعقاو . دوخ  ات  دوشیم ، هیبش  رتشیب  ینهذ  ياههتخاس  هب  هک  دناکـشخیم  نانچ  ار  تایوتحم  میهافم و  دوخ  تامالع ، رد  يوتحم 
هکنیا نـتفرگ  رظن  رد  اـب  اـصوصخم  دـنرادن . غارـس  یهجوـت  لـباق  شزرا  ياهـفرح  ياـهقطنم  رد  هفـسالف  زا  یهورگ  هـک  تـسا  تـهج 

یمـسر و قطنم  رد  روهطوغ  هک  تسا  هدرک  شوارت  یئاهزغم  زا  یبدا ، نازورف  ياههقراب  يرنه و  یلاع  ياهرثا  تاعارتخا و  تاـفاشتکا و 
نآ تایوتحم  رد  هدناوخ و  یـسر  یقطنم  باتک  کی  گرزب  فشتکم  نیا  هک  میاهدیدن  نوسیدا  تایح  خـیرات  رد  ام  دـناهدوبن . ياهفرح 

يراک نیرتیساسا  تفگ : دیاب  دشاب . هدش  فاشتکا  نادیم  دراو  نآ  یمـسر  نیناوق  لوصا و  کمک  هب  سپـس  هدومن  يرپس  يرمع  باتک 
رهاظ احورشم  لعفلاب و  ای  تامولعم  يهنحـص  رد  هک  تسا  یقیاقح  میهافم و  قیقد  حورـشم و  میظنت  دیایمرب ، یمـسر  قطنم  تسد  زا  هک 

تـشپ زا  ار  تالوهجم  ندیـشک  هاگچیه  یلو  تسا ، يرـشب  تامولعم  يهنحـص  رد  روهظ  لـباق  هوقلاـب  لاـمجا و  روطب  اـی  تسا و  هتـشگ 
ساوح و يهدرپ 

تفرعم و يهرابرد  ناققحم  هک  تسنیا  تقیقح  تخانـش  رد  نیرب  مهف  دریگیمن . هدهع  هب  تامولعم ، يهنحـص  هب  یمـسر  اههاگـشیامزآ 
ینیـشام دعب  طقف  هک  یناسک  اصوصخم  دنیامنیمن ، يرـشب  نهذ  رد  تیمها  اب  رایـسب  ياههدیدپ  هب  یهیجوت  رـصاعم ، نارود  رد  تخانش 

دنراذگیم و اههناخباتک  هسفق  يالاب  کیزیفاتم  زیگناماهبا  يهملک  کی  اب  ای  دنوشیم و  رکنم  ایار  نآ  داعبا  يهیقب  هدرک ، حرطم  ار  نهذ 
سپ هک  تسا  يرـشب  ییارگ  طیرفت  نامه  نیا  و  دننکیم . عطق  اههدیدپ  هنوگنیا  يهرابرد  ار  اهناسنا  يرکف  تاجومت  عاعـش  بیترت  نیدب 

قالخا و دعب  مه  ام  نارود  رد  دـشیم ، هتفرگ  هدـیدان  یمدآ  زغم  ینیـشام  یعیبط و  دـعب  هتـشذگ  ياهنارود  رد  دـنکیم . زورب  اهطارفا  زا 
یسانشناور دوشیم . هدید  یبوخ  هب  زین  رضاح  هتشذگ و  یسانشناور  ورملف  رد  طیرفت  طارفا و  نیا  تسا . هدش  درط  ینهذ  يالاو  ياهورین 

ندـب نیا  يازجا  میوریم  شیپ  هچ  ره  هک  تسا  رـسیب  نت  یـسانشناور  هزورما  تسا ، هدوب  نتیب  رـس  كوراب  داتـسا  لوق  هب  هتـشذگ  رد 
یـسررب و دروم  دوخ  هب  صوـصخم  هاگـشیامزآ  رد  یئزج  ره  دوـشیم و  هیزجت  میـسقت و  رتدودـحم  ءازجا  هب  ياهیزجت  شور  اـی  رـسیب 

شیم تعانق  ندش  یشالتم  هیزجت و  نیمه  هب  رگا  ددرگیم و  یشالتم  رسیب  نت  نیا  عومجم  تدحو  دریگیم . رارق  قیقحت 
اریز تفریم ، یـسانشناسنا  رد  تفرـشیپ  رب  يدـیما  دـندرکیمن ، دـننکیم ، اعدا  ناسانـش  ءزج  زا  کی  ره  هک  یـسانشناسنا  ياـعدا  د و 

قیقحت یسررب و  يارب  هتفایدشر  ياهزغم  كرحم  دوخ  یناور ، تدحو  اب  مجسنم  لکشتم و  دحاو  کی  ناونع  هب  یـسانشناسنا  ترورض 
هک هتفای  دـشر  ياهزغم  يارب  نیرب  مهف  لاح  رهب  دـننکن . تام  ار  ترورـض  نیا  گنر  ناسانـش  ءزج  هکنآ  طرـش  هب  دـشابیم ، دـحاو  نآ 

یقطنم ياهدیرجت  نیناوق و  ریجنز  ياههقلح  نایم  رد  هن  تخانـش  لماع  نیا  تسین . هتخانـشان  يهدیدپ  دنرگنیم ، تایعقاو  رد  بان  روطب 
نیرب مهف  دنکیم . بورغ  عولط و  ساسایب  رذگدوز و  ياهدابدرگ  دننام  رادنپ  لایخ و  هت  رسیب و  نابایب  رد  هن  دوشیم و  هدرشف  یمسر 
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هک تاذ  دوخ  تیوه  نوئش  تفایرد  دننام  تایعقاو  نتفایرد  اهنادب و  هنافرـشم  دید  اب  تایعقاو  زا  حیحـص  الماک  يرادربهرهب  زا  تسترابع 
رارقرب اـب  مریگیم : رظن  رد  ار  لاـثما  نیا  نیرب  مهف  ياـنعم  حیـضوت  يارب  ددرگیم . ریذـپناکما  طـقف  يرایـشه ) دوخ   ) يروضح ملع  رد 

میناوتیم مینکیم و  سمل  مینیبیم و  ار  تاـیعقاو  نآ  دوجو  تسا ، هتـشگ  رادومن  نهذ  ربارب  رد  هک  یتاـیعقاو  اـب  میقتـسم  طاـبترا  ندـش 
عونتم يزغم  ياهورین  نتخادنا  تیلاعف  هب  اب  میناوتیم  و  میبایرد ، دوخ  نهذ  رد  ار  تایعقاو  نآ  زا  یبسن  ياهساکعنا 

دوجوب اـم  نهذ  رد  ینوگاـنوگ  ياهتخانـش  اـهنایرج  نیا  رد  میروآ . رد  تاـیعازتنا  تاـیلک و  نیناوـق و  لکـش  هب  ار  اههدـش  سکعنم  نآ 
يرگید مهف  اهتخانـش ، نیا  زا  لصاح  ياهمهف  يهفاضاب  هریغ . يدیرجت و  ياهتیلاعف  یـسدح ، تخانـش  یقطنم ، تخانـش  دـننام  دـنیآیم 

رد صاخ  دادتما  کی  ناونع  هب  هن  نامز  تیعقاو  لاثم : ناونع  هب  دشابیم ، نورد  رد  هدش  شیالاپ  تامولعم  يهدـهاشم  هب  هیبش  هک  میراد 
زا هدـش  شیالاپ  نامز  زا  تیوه  کی  هکلب  کلذ ، ریغ  تکرح و  دوخ  ناونع  هب  هن  و  دـیآیم ، دوجوب  تاکرح  اب  نهذ  سامت  زا  هک  نهذ 

، تسین تیعقاو  هب  طوبرم  ریغ  ضحم و  یلایخ  تیوه  نیا  دراد . دوجو  ود  نآ  ناـیم  هک  ینـالاد  تاـصتخم  ینهذ و  ینیع و  تایـصوصخ 
صلاخ رهوج  زا  يرادقم  دـننام  هدـش و  نورد  دراو  يزغم  شیالاپ  هاگراک  زا  هدـش و  هتفرگ  تیعقاو  زا  هک  تسا  لیـصا  تیوه  نآ  هکلب 

مهف رد  یئابیز  تلادع و  دهدیمن . تسد  زا  ار  دوخ  تیوه  یلو  دیامنیم ، يزیمآگنر  ار  اهنآ  تاعیام ، رد  ندش  لح  اب  هک  تسا  گنر 
مهف رد  تیعقاو  نیا  دورو  میتـفگ : هک  روطناـمه  هکلب  دـشابیم . ود  نآ  یلومعم  نیناوق  تایـصوصخ و  اههدـیدپ و  تخانـش  زا  ریغ  نیرب 

رد نآ ، ياههدیدپ  دوخ و  يهدـهاشم  هک  دزاسیم  ینورد  تفایرد  هدـهاشم و  لباق  وحن  نامه  هب  ار  اهنآ  يهدـش  شیالاپ  يهرهچ  نیرب ،
یشه دوخ 

هب لاقتنا  ای  يدـعب  يهطقن  هب  لاقتنا  هک  دـننکیم  یفرعم  ینهذ  ناـیرج  نآ  ار  سدـح  ـالومعم  یـسدح  ياهتخانـش  يروضح .) ملع   ) يرا
يهطقن هب  ياهطقن  زا  قلطم  شهج  ندوب  ریذپانناکما  هب  رظن  اب  یلو  دریگیم . تروص  نیـشیپ  ياههطقن  تامدقم و  ندومیپ  نودـب  هجیتن 

ندوب ریذـپان  ناکما  رد  هک  دـناهدرک  حرطم  یناسک  ار  ضارتعا  نیا  دـسریمن و  رظن  هب  حیحـص  روبزم  فیرعت  هلـصاف ، یط  نودـب  رگید 
اب ار  ینهذ  ياهتیلاعف  دـیابن  ام  هک  دـسریم  رظن  هب  یلو  دراذـگیمن . یتوافت  ینورد  ناهج  ینیع و  ناـهج  رد  تکرح  ناـیم  قلطم  شهج 

ءدبم و نایم  هکنیا  ضرف  اریز  میئامن . هسیاقم  ددنویپب ، عوقوب  يرگید  زا  سپ  یکی  دـیاب  امتح  تکرح  ياههطقن  هک  ینیع  ناهج  تاکرح 
ياهتعرـس اب  دـیاب  دادـتما  لوط و  نآ  دـیدرت  نودـب  دراد ، دوجو  یلوط  تلاح  ضورفم  ياـههطقن  ناـیم  مومع  روط  هب  تکرح و  دـصقم 

یتکرح الطا  هکلب  دوشیمن ، ساسحا  تکرح  نامز  شـشک  اهنت  هن  ینهذ ، ياـهلاقتنا  زا  یخرب  رد  هکیتروص  رد  دوش . هدومیپ  نوگاـنوگ 
میـسقت هدمع  مسق  هس  رب  تیعقاو  اب  نآ  تقباطم  هب  رظن  اب  سدح  يهدیدپ  دوشیمن . هدـید  دـشاب ، نامز  نیرتهاتوک  تشذـگ  بجوم  هک 
تیعقاو یناـهگان  تفاـیرد  زا  تستراـبع  دـیآیمرب ، روبزم  حالطـصا  زا  هکناـنچ  تیعقاو . ماـمت  اـب  قباـطم  سدـح  مکی - مسق  ددرگیم :

هکنانچنآ ه
لباق شدوجو  یلو  دـتفیم ، قافتا  مک  هچ  رگا  زیگناماهبا  يرظن و  لـئاسم  رد  اـصوصخم  سدـح  زا  عون  نیا  و  داـیز . مک و  نودـب  تس و 

اب هدـش ، تفایرد  تیعقاو  هچ  رگا  دراد  میقتـسم  يهطبار  قوذ  تامولعم و  يرایـشه و  يدایز  اب  سدـح  عون  نیا  تسین و  راکنا  دـیدرت و 
روطب تفایرد  تیعقاو  رد  ار  اهنآ  زا  کی  ره  مهـس  ناوتیمن  هدوبن و  قوذ  تامولعم و  شوه و  ياهدحاو  زا  کی  رهب  لیلحت  لباق  سدح 

یعومجم لک  هن  تیعقاو  زا  يرادقم  اب  مینزیم ، هک  یئاهـسدح  یهاگ  تیعقاو ، زا  یـضعب  اب  قباطم  سدـح  مود - مسق  دومن . نیعم  قیقد 
ندش نکهشیر  ات  هعماج  نآ  هک  مینزیم  سدح  نینچ  يرگمتس  لباقم  رد  هعماج  کی  تمواقم  يهرابرد  الثم  دنکیم . ادیپ  تقباطم  نآ ،
همادا متس  ندش  نکهشیر  ات  هدوب و  دودحم  نیعم و  يهزادنا  ات  هعماج  تمواقم  هک  دوشیم  مولعم  اهدعب  یلو  درک ، دهاوخ  تمواقم  متس 
تسا هدوب  نینچ  هعماج  تمواقم  يهرابرد  ام  سدح  هکنیا  دننام  رگید ، یتیفیک  اب  یلو  تیعقاو  اب  قباطم  سدح  موس - مسق  تسا . هتشادن 
يانثا رد  هک  يربهر  يهلیسوب  هکلب  داتفین ، قافتا  نینچ  المع  یلو  دیامن ، تمواقم  دناوتیم  ردتقم  یسایس  ربهر  نودب  روبزم  يهعماج  هک 

شیپ ب زا  یعون  سدح  دننکیم  نامگ  هک  یضعب  فالخ  رب  دیناسر . هجیتن  هب  ار  هعماج  تمواقم  دومن ، زورب  هعماج  يوپاکت 
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زین هتـشذگ  ياهدادیور  تالولعم و  للع و  فشک  رد  سدح  تفگ : ناوتیم  دوش ، قلعتم  هتـشذگ  ياهدادـیور  هب  دـناوتیمن  هدوب و  ینی 
حرطم مایق  نآ  لیالد  ناونعب  يددـعتم  لئاسم  سابعینب ، نارود  رد  نویولع  زا  یکی  مایق  يهرابرد  لاثم : ناونع  هب  دـیامن . ذوفن  دـناوتیم 

اههشیر و هب  رظن  اب  سابعینب ، هیماینب و  يهرود  رد  مالـسا  خـیرات  رد  یفاک  مزـال و  تاـمولعم  هب  رظن  اـب  رایـشه  ققحم  کـی  دـنوشیم ،
، روـبزم يهلـسلس  ود  يرگمتـس  هراوـمه  نوـچ  هک  دـسریم  هجیتـن  نیا  هـب  شخب ، تیاـضر  لـیالد  دـهاوش و  ماـیق و  یلـصا  ياـههزیگنا 
هچ رگا  تسا ، هدوب  يرگمتـس  عفد  یگزیگنا  هب  زین  قیقحت  ثحب و  دروم  يولع  مایق  نیارباـنب  دروآیم ، دوجوب  ار  یئاـهمایق  یئاهتـضهن و 

رارق هجوت  دروم  دیاب  هدیدپ  نیا  رد  هک  یـساسح  رایـسب  يهتکن  دشاب . هدوبن  لیالد  دـهاوش و  نآ  هب  دنتـسم  میقتـسم  روط  هب  جاتنتـسا  نیا 
الـصا هک  دـشاب  هدوب  ینیع  تیعقاو  ضحم  ساکعنا  زا  رتدایز  يردـقب  تخانـش ، نیا  زا  لـصاح  ناـنیمطا  تسا  نکمم  هک  تسنیا  دریگب ،

زا درف  کی  مینکیم  ضرف  مریگیم : رظن  رد  ار  لاثم  نیا  دـشاب ، هدوبن  نهذ  رد  ینیع  تیعقاو  زا  سکعنم  يهیـضق  کـی  اـب  هسیاـقم  لـباق 
مزال تامولعم  نتشاد  اب  رایشه  صخش  کی  کیزیف  زا  تسترابع  شناد  نیا  تسا ، هداتفا  وپاکت  هب  شناد  يوجتسج  رد  اهناسنا 

ندناوخ و هب  هداد و  رییغت  ار  دوخ  یملع  راک  يهتـشر  هرخالاب  ناوخ  کیزیف  نیا  هک  دنزیم  سدـح  ضورفم ، صخـش  يهرابرد  یفاک  و 
ات کیزیف  يوجـشناد  کی  نایم  هلـصاف  هک  تسا  ملـسم  دیـسر . دـهاوخ  يرظنبحاص  ماقم  هب  ملع  نیا  رد  هتخادرپ و  قالخا  ملع  يریگارف 
رد هکنیا  ساـسحا  - 1 دـشاب : دـنمزاین  ریـسم  زا  طاـقن  نیا  ندـش  يرپـس  هب  تسا  نکمم  تسا و  داـیز  رایـسب  قـالخا  مـلع  رد  رظنبحاـص 

يارب روبزم  يوجشناد  زا  یتالمج  يهلیسوب  هک  دراد  دوجو  یناسنا  شزرا  تمظع و  يهرابرد  دنمورین  ساسحا  کی  ضورفم  يوجـشناد 
ناهج زا  هاگآان  یئاهدومن  حیرـشت  هک  کیزیف  هب  ار  روبزم  يوجـشناد  یلیمیب  یهاگ  هدننز  سدـح  - 2 تسا . هدش  تابثا  هدننز  سدـح 

کیزیف يهرابرد  وا  یناور  عضو  يهدننک  وگزاب  تانکـس  تاکرح و  زرط  زا  ای  وجـشناد و  دوخ  نابز  زا  تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  ار  تعیبط 
، دننکیم راک  هناقـشاع  اهـشزرا  قالخا و  يهتـشر  رد  اصوصخم  یناسنا  مولع  رد  هک  یناتـسود  اب  ار  وجـشناد  يهطبار  - 3 تسا . هتفایرد 

ياهناسنا يهرامـش  رد  دـناوتیم  هک  قالخا  ملع  يهتـسراو  الماک  دـیتاسا  زا  یکی  اب  ار  وجـشناد  نآ  ناتـسود  يهقالع  - 4 تسا . هتفایرد 
سامت روبزم  داتـسا  اب  راب  دـنچ  ای  کی  کیزیف  يوجـشناد  هکنیا  لامتحا  هقالع  نیا  يهجیتن  رد  - 5 تسا . هدیمهف  دیآرد ، رامـش  تشگنا 

من رارقرب 
سدح هناگجنپ  تامدقم  هب  هجوت  ندوب  یتح  هدننز  سدـح  صخـش  تسا . هدـش  تیوقت  شنهذ  رد  دـیارگب ، قالخا  تیناسنا و  هب  هدو و 

فالتئا و داد . دـهاوخ  ریـسم  رییغت  یقالخا  الماک  يهیحور  داجیا  قالخا و  نتفرگ  ارف  ندـناوخ و  يوس  هب  روبزم  يوجـشناد  هک  دـنزیم 
بیترت اهجاتنتـسا و  هدـع  کـی  هب  زاـین  دوش ، یهتنم  روـبزم  سدـح  هب  هکنآ  يارب  هدـننز  سدـح  صخـش  نهذ  رد  تامدـقم  نیا  بیکرت 

یـساکعنا يایاضق  هب  لیلحت  لباق  ندمآ  دوجوب  زا  سپ  روبزم  سدح  و  دـشابیم . یقطنم  صاخ  مظن  قوفام  هک  دراد  یـصخش  ياهیدـنب 
نیا هکلب  دوـشیمن ، هصـالخ  لاـقتنا  تعرـس  رد  طـقف  سدـح  تیوـه  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  مه  ار  هتکن  نیا  دـشابیمن . ضحم 

يهدـیدپ رد  مامـشتسا  تسا . نهذ  زا  هدیـشوپ  یفخم و  یلومعم ، تامدـقم  هب  رظن  اـب  سدـح  دروم  عوـضوم  هک  دراد  زین  ار  تیـصوصخ 
ءایـشا يوب  زا  ینیب  باصعا  رثات  یمامـشتسا  تخانـش  زا  روظنم  هک  تسا  ملـسم  و  ندرب ، وب  زا  تسترابع  مامـشتسا  يوغل  يانعم  تخاـنش 

نوگانوگ بتارم  اب  مدرم  رثکا  رد  هک  تسا  یفاک  ریغ  ای  میقتـسم  ریغ  تامدـقم  زا  هجیتن  تفاـیرد  یعون  دوصقم  هکلب  تسین ، يوب  ياراد 
ریذپناکما ار  عوضوم  کی  مهف  تخانش و  هک  یتامدقم  سدح ، يهدیدپ  رد  هک  تسنیا  رد  سدح  مامـشتسا و  نایم  توافت  دراد . دوجو 

ینعی دشابیمن . صخش  هار  رس  دزاسیم ،
نآ کی  کی  هب  الصا  هک  تسیدح  هب  لاقتنا  تعرس  هکلب  دنکیمن ، روبع  یقطنم  شور  اب  تخانش  نآ  تامدقم  زا  هدننز  سدح  صخش 

ندوب یفخم  يهفاضاب  تسا . نهذ  رد  یناهگان  رما  کی  یـسدح  تخانـش  یئوگ  هک  تسیدـحب  تعرـس  نیا  درادـن و  یهجوت  تامدـقم 
دوجوب یفاک  ریغ  ای  میقتـسم  ریغ  تامدقم  زا  مامـشتسا  يهدـیدپ  هک  یتروص  رد  یقطنم . یلومعم  تامدـقم  زا  تخانـش  عوضوم  يهطبار 

نآ هکیتروص  رد  دیامنیم ، عازن  گنج و  زورب  مامشتسا  تسا ، هتفرگ  تروص  هعماج  ود  ای  درف  ود  نایم  هک  یئاهوگتفگ  زا  الثم  دیآیم ،
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يهدـیدپ کی  مامـشتسا  هک  میئوگیمن  ام  و  یمازتلا . ینمـضت و  تلالد  اب  هن  تسا و  گنج  زورب  لـیلد  یقباـطم  تلـالد  اـب  هن  اـهوگتفگ 
يرادـقم زا  تستراـبع  تلع  و  درادـن . ضورفم  تخانـش  اـب  یلومعم  یقطنم  يهطبار  دوـجوم  تامدـقم  میئوـگیم : هکلب  تسا ، تلعیب 

هدش مامشتسا  تخانـش  اب  یفاک  میقتـسم و  طابترا  اهنآ  زا  کی  چیه  یلک  نیناوق  اب  یئانـشآ  یـصخش و  ياههدیدپ  رد  هبرجت  تامولعم و 
يرگید توافت  دشابیم . یلک  نیناوق  براجت و  تامولعم و  نامه  نآ ، ماخ  داوم  هک  دراد  دوجو  نهذ  رد  یـصاخ  تیلاعف  دـیاش  درادـن .

سدح هکیتروص  رد  دشابیم ، رادیاپ  ینهذ  ياهتیلاعف  زا  یعون  صاخشا  زا  یضعب  رد  مامـشتسا  هک  تسنیا  دراد ، سدح  اب  مامـشتسا  هک 
باق ریغ  هتخیسگ و  تقوم و  ابلاغ 

. دشابیم ینیب  شیپ  ل 
يهفاـضا هب  نارادمتـسایس  زا  یـضعب  دنـشابیم . زین  یئاـضق  مش  ياراد  یئاـضق ، ياـهیهاگآ  تاـعالطا و  يهفاـضا  هـب  تاـضق  زا  یـضعب 

رد هکیتروـص  رد  هریغ  يداـصتقا و  مش  يرنه و  مش  نینچمه  دنـشابیم ، زین  یـسایس  مش  ياراد  یـسایس ، ياـهتیلاعف  تردـق  تاـمولعم و 
ندـید نشور  هک  نآ  يوغل  يانعم  هب  ینیبنشور  موهفم  يرکفنـشور  ینیبنشور و  دوشیمن . هدرب  راکب  سدـح  روبزم  فانـصا  فیـصوت 

لوصا و هب  دانتـسا  نودـب  تافارخ و  ماهوا و  اب  طالتخا  هدرپ و  نودـب  اـهتیعقاو  تخانـش  كرد و  دوصقم  هکلب  دـشابیمن ، تسا  یکیزیف 
ياهتخانش ار  اهتخانش  هنوگنیا  ام  نارود  رد  دناهداد . تسد  زا  ار  دوخ  یهدناشن  تیعقاو  شزرا  هک  تسا  ياهتخادرپ  هتخاس و  شیپ  ننس 

. دنراد یعطق  ترورض  یعامتجا  يدرف و  تایح  يارب  هکلب  دیفم ، بولطم و  الماک  اهتخانـش  هنوگنیا  دیدرت  نودب  دنمانیم . هنارکفنـشور 
دیاب ار  هلئسم  دنچ  يرکفنشور  ینیبنشور و  حیضوت  يارب  دنکدنا . رایسب  رایسب  دنوشیم ، اهتخانش  هنوگنیا  هب  قفوم  هک  یناسک  هنافـساتم 

زا تسترابع  تخانـش  هنوگنیا  دـیآیمرب ، يرکفنـشور  ینیبنشور و  حالطـصا  ندرب  راکب  دراوم  زا  هکنانچ  مکی - هلئـسم  میئاـمن : حرطم 
او هک  تسا  ملسم  یفاک . رون  اب  یکیزیف  دومن  کی  كرد  یئانشور  هب  هیبش  یئانشور  اب  ضحم  ياهتیعقاو  كرد 

ای هدوبن  ریذـپناکما  ریگمـشچ  رایـسب  تیرثکا  يارب  اهتیعقاو  ریغ  اب  طالتخا  اهیگدـیچیپ و  هدرپ و  زا  رود  درجم و  فاص و  روط  هب  اـهتیعق 
کی رد  هک  يدارفا  اذـل  تسا . لاـحم  اـبیرقت  تیرثـکا  يارب  اـهتیعقاو  اـب  طاـبترا  هنوگنیا  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  راوشد  ردـقنآ  لقادـح 

يرـشب عماوج  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنزیگنافسا . تیلقا  کی  رد  هراومه  دنـسریم . يرکفنـشور  ینیبنشور و  يالاو  ماقم  هب  هعماج 
نیناوق لوصا و  نادقف  زا  تسا ، هدید  نیتسار  نارکفنشور  نانیبنشور و  نتشادن  زا  هک  اهتـسکش  اهتیمورحم و  اهیراوگان و  همهنآ  نونکات 

هتـشاد و دوجو  نیناوـق  لوـصا و  عـضو  يارب  یبساـنم  اتبـسن  عباـنم  ياهعماـج ، هرود و  ره  رد  تفگ : ناوـتیم  اریز  تسا . هدـیدن  هدـنزاس 
يدرف و تاـیح  هدوـمن و  يرادربهرهب  عباـنم  نآ  زا  موـق  نآ  يرورـض  لیـصا و  ياههتـساوخ  اههتـسناد و  هب  رظن  اـب  یموـق  ره  نادـنمدرخ 
، نیناوق لوصا و  نآ  رب  دوخ  یگدـنز  قیبطت  اب  دنتـسناوتیم  مدرم  نآ  لقادـح  اـی  و  دـناهتخادنا ، هار  هب  هدومن و  میظنت  ار  مدرم  یعاـمتجا 

مدرم يارب  نیناوق  لوصا و  نآ  یئاسران  هک  مه  عقوم  نآ  رد  دـنهدب . لـیلقت  ار  دوخ  ياـهدرد  هداد و  تاـجن  طوقـس  زا  ار  دوخ  یگدـنز 
يرادربهرهب س لباق  ار  نوناق  هدمآرب و  اهیئاسران  نآ  عفر  ددص  رد  نوگانوگ  لاکشا  اب  تسا ، هدشیم  تباث 

مدرم تارکفت  زرط  نتشگرب  بقع  هب  بجوم  هکنیا  يهفاضا  هب  هعماج ، کی  رد  نارکفنشور  نانیبنشور و  دوبمک  هکیتروص  رد  دناهتخا .
لوصا نیناوق و  ياهیئاسران  دوکر و  تسا ، هتشگ  تعیبط  ربج  لماوع  زا  رتنشخ  يایوقا  تعیبط و  يربج  لماوع  تسد  رد  نانآ  تراسا  و 
ناوتیم هصالخ  تسا . هدروآرب  هعماـج  ناـمدود  زا  دود  دوش ، میظنت  حالـصا و  نارکفنـشور  ناـنیبنشور و  يهلیـسوب  تسیاـبیم  هک  زین 

نیبنشور حالطصا  ابلاغ  هزورما  مود - هلئـسم  نیناوق . یئاسران  ات  تسا ، هدوب  یعقاو  نیبنشور  ياهناسنا  دوبمک  ینابرق  رتشیب  رـشب  تفگ :
نآ ناگدنرب  راکب  يارب  ساسح  حالطـصا  ود  نیا  یعقاو  یناعم  هکنیا  نودب  دوریم ، راکب  تسرپ  هنهک  عاجترا و  لباقم  رد  رکفنـشور  و 

تروص دروم  ود  رد  حالطـصا  ود  نیا  نتفرگ  رارق  مه  لـباقم  رد  هک : دـید  میهاوخ  دوـش  تقد  تسرد  رگا  دوـش . نشور  یتـسرد  هب  ود 
رارق موـهفم  نـیا  ربارب  رد  عاـجترا  هـک  یتـقو  تـسا ، هدـنیآ  لاـح و  ياـهتیعقاو  تخانـش  كرد و  يرکفنـشور  زا  دوـصقم  - 1 دریگیم :

رد دشابیم . هتـشذگ  زا  هدش  بوسر  ياهتخانـش  رد  ندش  بوکخیم  هدنیآ و  لاح و  ياهتیعقاو  تخانـش  كرد و  مدـع  روظنم  دریگیم .
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زا هک  ياهعماج  نآ  دوشیم و  یفرعم  نیبنشور  رکفنشور و  هک  تسا  هورگ  ای  درف  نآاب  تیعقاو  تقیقح و  قح و  دیدرت  نودب  دروم  نیا 
نینچ ر

نشور ینیبنشور و  نیا  ربارب  رد  تسرپ  هنهک  عجترم و  موهفم  تسا . یعطق  نآ  طوقس  دوکر و  تسا  مورحم  اهینیبنشور  نارکفنشو و 
ندیشخب ققحت  هار  رد  وپاکت  هدنیآ و  لاح و  تخانش  كرد و  يرکفنشور  زا  دوصقم  - 2 درادن . لیصفت  هب  يزاین  تسا و  حضاو  يرکف 
ياهتخانـش هب  ندـیبسچ  زا  تسترابع  يرکفنـشور ، زا  ینعم  نیا  لباقم  رد  عاـجترا  تسا . هدـنیآ  لاـح و  رد  هعماـج  یعقاو  ياـهنامرآ  هب 

نآ زا  تیعقاو  تقیقح و  قح و  زاب  دروم  نیا  رد  هدـنیآ . يوس  هب  هعماج  یلماکت  دـنور  زا  عناـم  ندرک  داـجیا  هتـشذگ و  زا  هدـش  بوسر 
داضت و هک  دروم  نیا  رد  دوب . دهاوخ  هعماج  دوز  ای  رید  تسکـش  لماع  هدـش  هتفگ  هک  ینعم  نآ  اب  عاجترا  هدوب  نیبنشور  نارکفنـشور 

تنایخ زج  يراک  نآ ، ناگدننک  تیامح  نادجو  قطنم و  لقع و  مکح  هب  موکحم و  دص  رد  دص  عاجترا  تسا ، نشور  الماک  ناشتریاغم 
دیامنب روبزم  يانعم  ود  هب  يرکفنـشور  زا  ترفن  عاـجترا و  زا  تیاـمح  هک  دوش  ادـیپ  یـسک  رگا  دـنهدیمن . ماـجنا  هعماـج  رب  تیاـنج  و 
فرـص یـصخش  نینچ  یناور  ياود  يرامیب و  نایب  يارب  ار  دوخ  تقو  اذل  دیامنن . روبزم  رفنتم  هدـننک و  تیامح  یلقع  لالتخا  زا  فشک 

راوس ار  وا  میناوتن  دشاب و  رادروخرب  تردق  زا  یـصخش  نینچ  رگاو  تسا . هدش  راذگاو  دـنمجرا  ناکـشزپناور  يهدـهع  رب  هک  مینکیمن 
هدومن سنالوبمآ 

، دناهتفریذپ ار  اهنآ  ياهـشزرا  یتایح و  لوصا  انمظ  هک  يرتدنمتردق  صاخـشا  رب  ار  وا  یناور  يهجلاعم  میناسرب ، کشزپناور  تمدـخ  هب 
نینچ میـشاب و  ناوتاـن  کـشزپناور  روـضح  هب  وا  نداتـسرف  زا  رگا  و  دـنکن . یخوـش  اـهناسنا  یتاـیح  لوـصا  اـب  رگید  هک  مینکیم  هلاوـح 

هک میئامن  ياهناخ  هزوم  دنمراک  ار  صخـش  نیا  هکنیا  زا  تسترابع  هار  نآ  میراد و  مه  يرگید  هار  دشاب ، هتـشادن  دوجو  مه  يدـنمتردق 
ياهحیرقاب دزادرپب و  زاین  زار و  هب  خیرات  لبقام  يهدش  هتخاس  ياهنیلافـس  يرجح و  دهع  يهدش  هدیـشارت  ياهگنـس  اب  دنیـشنب و  اجنآ  رد 

رکفنـشور و يهلئـسم  اما  دوش !! شارخلد  دزاسب و  اهرعـش  نیلافـس  اهگنـس و  هب  تسا ! هدروآ  تسد  هب  درخ  لقع و  نداد  تسد  زا  اـب  هک 
رکفنـشور عجترم و  يهملک  ندرب  راکب  اب  اهتیعقاو  يدوبان  زا  میناوتب  اـت  دوش ، حرطم  اـهفرح  نیا  زا  رتیقطنم  رتقیقد و  یلیخ  دـیاب  عجترم 

اب طقف  میروایب . تسدـب  الماک  ار  داضتم  حالطـصا  ود  نیا  یقطنم  كالم  یفاـک  مزـال و  تقد  دـیاب  اـم  دـسریم  رظن  هب  مینک . يریگولج 
مانـشد شحف و  ود  رد  هدوهیب  ندرک  فلت  تقو  زا  تسناوت  میهاوخ  هک  تسا  حالطـصا  ود  نیا  یقطنم  یعقاو و  كـالم  ندروآ  تسدـب 

رب دروم  دوب ، دنهاوخ  هدوب و  حرطم  خیرات  رس  ات  رس  رد  هک  ار  داضتم  موهفم  ود  یقیقح  يانعم  هتشادرب ، تسد  روآمرش 
هک ار  اهتیعقاو  تسخن  تسا ، عجترم  حالطـصا  زا  رتفاص  رتنشور و  رکفنـشور  نیبنشور و  حالطـصا  هک  تهج  نادب  میهدب . رارق  یـسر 

- موـس يهلئـسم  ددرگیم . نشور  تسا ، عـجترم  هک  نآ  داـضتم  موـهفم  حیـضوت  نیا  اـب  و  میهدیم ، حیـضوت  تسا  يرکفنـشور  كـالم 
لاکـشا اـب  هک  تسا  یئاهدادـیور  تادوجوم و  يهمه  اـم  روظنم  اـهتیعقاو  میئوـگیم  هک  یتـقو  اـهتیعقاو  ناـمز و  تقیقح  يرکفنـشور و 

کی دراد . تیعقاو  یناسنا  عمتجم  زا  هداتفارود  یهوک  يهنماد  رد  زیچان  گنس  ددع  کی  دننایرج . رد  نیناوق  تموکح  تحت  نوگانوگ ،
اب رتحیحص  یئانشآ  يارب  کلذ . ریغ  دراد و  تیعقاو  جتنم ، یقطنم  يهشیدنا  کی  دراد . تیعقاو  دنزیم ، رـس  یناسنا  زا  هک  هنالداع  راتفر 

تایعقاو ربارب  رد  ار  رکفنـشور  عجترم و  يریگعضوم  سپـس  هدومن ، كرد  ار  اهنآ  يهدننک  یفنم  تبثم و  دعب  ود  دـیاب  امتح و  تایعقاو ،
رگا  ) دـنرادن یناسنا  ساوح  نهذ و  هب  يزاین  دوخ  دوجو  رد  هک  اهنآ  یعقاو  تیدوجوم  زا  تسترابع  تایعقاو - تبثم  دـعب  میئاـمن : نییعت 

یتخـس و دـننام  اهتیعقاو  یعیبط  صاوخ  نینچمه  دـنوشیم ) يزیمآگنر  یناسنا  نهذ  ساوح و  يهلیـسوب  نورد . هب  لاـقتنا  عقوم  رد  هچ 
یفنم دـعب  دنـشابیم . تایعقاو  تبثم  دـعب  هب  طوبرم  کلذ ، ریغ  ترارح و  نوکـس و  تکرح و  وب و  گـنر و  یخلت و  ینیریـش و  یمرن و 

يدننک
ناـبیرگ تـسا  نـکمم  هـک  ياهیاـپیب  ياهمیـسجت  ناـیمدآ و  ساـسایب  ياهرادـنپ  نوناـق و  دـض  هنوـگ  ره  درط  زا  تستراـبع  تاـیعقاو 

زا هتخاس  یبکرم  دوخ  يارب  ناـمز  زا  رکفنـشور  صخـش  هک  تسین  نآ  تاـیعقاو  نیا  يهراـبرد  ینیبنشور  ياـنعم  دریگب . ار  ناـنیبناهج 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 555 

http://www.ghaemiyeh.com


تعاس تایعقاو  هک  تسا  یـسمش  يهموظنم  تعاـس  کـبرقع  زا  هدـش  نازیوآ  نیا  دزاـتب . هدـنیآ  فرط  هب  طـقف  درذـگب و  تیعقاو  يور 
کیرات نیا  زا  رتنیب  کیرات  ام  دـنیبیم !! مودـعم  مامت  هن  تعاس  رد  ار …  هثلاث  هن  هاجنپ و  هیناث و  هن  هاجنپ و  هقیقد و  هن  هاجنپ و  تشه و 

! تسا هدـش  يرپس  لولعم  نیا  تلع  ققحت  زا  ـالثم  تعاـس  هدزاود  هکنیا  يارب  طـقف  دربب  زورید  تلع  زا  ار  زورما  لولعم  هک  میرادـن  ینیب 
چیه هب  دنتـسه ، اهتیعقاو  يهدـننک  نایب  هک  مولع  يهمه  دافم  هب  رظن  اـب  نارظنبحاـص و  يهمه  تشادرب  قبط  یلک و  روط  هب  ناـمز  تیعقاو 

ءازجا هب  ار  مظعم  یتعنص  يهناخراک  کی  ای  بیس  ددع  کی  رگا  امش  دشابیمن . یتسه  ناهج  تایعقاو  زا  ینیع  ءزج  کی  ناونع  هب  هجو 
هتشذگ هک  تسین  ینیع  تیعقاو  کی  نامز  سپ  دیـسر . دیهاوخن  نامز  ناونع  هب  ینیع  یئزج  کی  هب  دینک ، هیزجت  اهنآ  يهدنهد  لیکـشت 

آ دشاب . هدنیآ  لاح و  تیعقاو  زا  هدیرب  یتیعقاو  تسا  هتشذگ  هک  هچنآ  هتشاد و  تایعقاو  عونت  رد  يرثا  شاهدنیآ  لاح و  و 
دراد تقیقح  هک  هچنآ  تسین !؟ يرکفنـشور  دض  ضحم ، يهدنیآ  يوس  هب  نامز  ینهذ  بکرم  اب  تایعقاو  يور  زا  ندـیرپ  لاح  نیا  اب  ای 

میظنت و يارب  اـهنت  ناـمز ، تیعقاو  هب  اـم  هجوت  اذـل  دریگیم و  ماـجنا  ناـمز  شـشک  رد  یجیردـت  روط  هب  تاـیعقاو  شرتـسگ  هک  تسنیا 
هکنیا حیـضوت  تسا . تایعقاو  زا  یئزج  هک  تسا  ینیع  عوضوم  کی  نامز  هکنآ  يارب  هن  دشابیم ، نایرج  رد  تایعقاو  یقطنم  يهبـساحم 

هام راهچ  نیمه  هب  رظن  اب  دـشکیم  لوط  هام  راهچ  الثم  هک  تخرد  يهخاـش  رد  بیـس  کـی  ندیـسر  يهراـبرد  ناـمز  زا  اـم  يرادربهرهب 
میناوتیم میهدب و  ماجنا  درذگیم ، تخرد  ندرک  لگ  زا  هک  هام  راهچ  زا  سپ  ار  بیس  لوصحم  نتـشاد  هب  طوبرم  تابـساحم  میناوتیم 

نیا مینکن . شومارف  الثم  ار  رابکی  هتفه  ود  ره  رد  نداد  بآ  میئامن و  هسیاقم  تسا  یبالگ  ندیـسر  زاین  دروم  هک  یناـمز  اـب  ار  ناـمز  نیا 
ینیمز داوم  بآ و  اب  نآ  ياههشیر  سامت  تخرد و  تیوه  رد  هک  هچنآ  تخانش  هب  دنکیمن  یکمک  نیرتمک  نامز  هب  طوبرم  تابـساحم 
تخرد زا  ياهخاش  رد  بیـس  ناونع  هب  ار  یعوضوم  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  لعافت  اهدص  اب  مراهچ  هام  رد  درذگیم و  باتفآ  يهعـشا  و 

زا تسترابع  ناسنا  کی  يرکفنـشور  ینیبنشور و  لماع  نیتسخن  میدرک ، حرطم  هک  یبلاـطم  عومجم  هب  رظن  اـب  دزاـسیم . ناـیامن  بیس 
یبایزرا د

طابترا هک  هک  تسا  یـسک  یقیقح  رکفنـشور  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  نونکا  تایعقاو . اب  نآ  يهطبار  نامز و  تقیقح  تاـیعقاو و  قیق 
يارب اهریغتم ، اهتباث و  اهلولعم و  اهتلع و  يهرابرد  حیحـص  كرد  اب  هدومن ، یقطنم  میظنت  ناـمز  راـبیوج  رد  هدرتسگ  تاـیعقاو  اـب  ار  دوخ 

نیا دزرون . غیرد  هار  نیا  رد  يراکادف  تشذگ و  هنوگ  چیه  زا  دنک و  ساسحا  دوخ  رد  یتلاسر  هعماج  لوقعم  تایح  هب  ندیـشخب  ققحت 
ناسنا دوخ ) عونمه  یعقاو  یبرم   ) عونلا بر  ناگتشذگ  ياههفسلف  زا  یـضعب  حالطـصا  هب  هکلب  تسبوخ ، اهنت  هن  ناور  نشور  رکفنـشور 
دنکن شتـسد  اب  ار  دوخ  روگ  دوخ  رگا  هک  تسا  یعجترم  ناـمه  دزروب  تمواـقم  شتلاـسر  رکفنـشور و  نینچ  ربارب  رد  یـسک  ره  تسا .

دهاوـخ شراـک  زا  يزور  هدوـمن ، كرحتم  توباـت  ار  شکرحتم  دـسج  ناتــسروگ ، هـب  شدورو  زا  شیپ  ریذـپانیخوش  ناـهج  تـیعقاو 
جیسب ییامندوخ  يارب  ار  دوخ  ینالضع  يزغم و  ياهورین  دناوتیمن  یقیقح  رکفنـشور  کی  شلابند . هب  اهتیعقاو  قاشع  ترفن  تخادنا و 
شیپ لوصا  اب  دناوتیمن  یقیقح  رکفنـشور  کی  تسا . وا  يهدـنزاس  تیـصخش  يهدـننک  هابت  نیا  تسا ، وا  تلاسر  دـض  نیا  اریز  دـنک ،

، لوصا نتشادهگن  هدنز  دنادیم  همه  زا  رتهب  دوخ  وا  هک  یلاح  رد  درادرب ، مدق  تسا ، هتفر  انف  هب  ياهیریگ  عضوم  لوصحم  هک  ياهتخاس 
نیال هراومه و 

ون و غاب  ون  ماش  ون و  زور  هک : دنادب  دیاب  هک  لاح  نیع  رد  وا  ینعی  دشابیم . دـنمزاین  لاعف ، نادـجو  ون و  ياههشیدـنا  تایح  بآ  هب  عطق 
نآ هام  تسیون  نرق  نیا  تشذگب  اهنرق  هک : دنادب  دیاب  مه  ار  تقیقح  نیا  يولوم )  ) تسا انع  ون  یـشوخ و  ون  ون  هشیدـنا  سفن  ره  ون  ماد 
يا تفر  اهنرق  رب  اهنرق  مما  نرق و  نیا  دـش  لدبتـسم  هچرگ  مه  لدـع  نآ  لدـع  تسا و  لضف  نآ  لـضف  تسین  بآ  نآ  بآ  تسا و  هاـم 

ناور بآ  رب  تسین  شیانب  سپ  رارق  رب  رتخا  سکع  هاـم و  سکع  راـب  دـنچ  وج  نیا  بآ  لدـبم  دـش  ماود  رب  رارق و  رب  یناـعم  نیو  ماـمه 
ار دوخ  يریگعضوم  شزرا  دـهدیم ، ربخ  تاریغتم  قوف  یئاهتباث  دوجو  زا  هک  لاح  نیع  رد  يولوم  يولوم )  ) نامـسآ جوا  راطقا  رب  هکلب 

دروآ ون  نخـس  ینرق  ره  هچرگ  دسر  یبآ  ام  دـعب  ینرق  هب  ات  دـنکیم  وج  هقطان  ات  وگب  نیه  دـنکیم : نایب  یبوخ  هب  تفرعم  شرتسگ  رد 
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ندش و فلت  زا  شیوخ  تنایـص  ساسحا و  یکاخ  يهرک  رد  تکرح  زاغآ  زا  نارادناج  تایح  مسیمانید  دـنک  يرای  نافلاس  تفگ  کیل 
ار تاملک  نیا  نم  هک  هظحل  نیمه  ات  کلذ  ریغ  لثم و  دـیلوت  دوخ و  بولطم  یگدـنز  يارب  بسانم  طیحم  ندرک  هدامآ  تایح و  زا  عافد 

اج اهدرایلیم  درایلیم  هچ  رگا  دراد . یئایمیش ) یکیزیف و  نوکس  هن   ) تباث تیعقاو  مسیونیم ،
ساسحا یناسنا ، تفارش  لامک و  هب  یگنشت  انالوم و  لوقب  لدع  لضف و  دندرگیم . كاخ  يهناور  سپس  هدیشک و  كاخ  زا  رـس  نارادن 
اهدرایلیم هکنیا  اب  دنراد ، تباث  تیعقاو  یناسنا  یگدنز  ياهنارود  نیرتمیدق  زا  رنه  ملع و  تیبولطم  تلادـع و  موزل  یگدـنز و  رد  دـهعت 

. دناهتشذگ رد  ارسنامهم  نیا  زا  تعیبط ، يهدرتسگ  ناوخ  يزور  دنچ  نانامهم  نانوچ  عونتم  ياههعماج  گنهرف و  ندمت و  اههد  ناسنا و 
، تسا هدش  نشور  ام  يارب  رکفنـشور  ینهذ  تیوه  میدومن ، حرطم  نونکات  هک  یبلاطم  زا  دـیاش  يرکفنـشور  ینهذ  تیوه  موس - هلئـسم 
ار يرکف  کیرات  يرکفنـشور و  لاحنیا  اب  یلو  دوشیم . راکـشآ  تیوه  نآ  اب  داضت  يهلباقم  اب  عجترم  ناسنا  کی  ینهذ  تیوه  هکناـنچ 

تیوه يهرابرد  میزادرپیم : ینهذ  تیوه  ود  نیا  حیضوت  هب  نونکا  اذل  میاهدرکن . حرطم  تخانش  زا  یـصاخ  تیوه  کی  ناونع  هب  زونه 
یئانب ریز  لوصا  شهاگدـید )  ) شیهاگآ عوضوم  هک  رمتـسم  یهاـگآ  نآ  زا  تستراـبع  هک  میئوگب : نینچ  میناوتیم  يرکفنـشور  ینهذ 

زا رس  رادیاپان  ياهفک  نانوچ  هک  تایعقاو  باذج  لماوع  اههدیدپ و  رد  ندش  بوکخیم  نودب  تسا ، نامز  شـشک  رد  هدرتسگ  تایعقاو 
نایرج رد  مامـشتسا  سدح و  تایعقاو و  يهرابرد  یقطنم  يهشیدـنا  زا  یطولخم  یهاگآ  نیا  دننیـشنیم . ورف  سپـس  دـنروآیمرب و  بآ 

تسا اهنآ 
، دنیامنیم هیجوت  ار  تایعقاو  نآ  نارذگ ، تاسوسحم  تایئزج و  قوفام  یئاهتباث  دنوشیم و  هدرتسگ  نامز  ششک  رد  تایعقاو  نوچ  و  . 
، دـنهدیم همادا  دوخ  تیعقاو  هب  هدومن  روبع  نارذـگ  سوسحم و  فک  اـهدرایلیم  زا  هک  اـهتباث  نآ  هب  نداد  تیمها  ندوـمن و  هجوـت  اذـل 
، دـشابیمن يرکفنـشور  ضحم ، ینهذ  يهدـنیآ  هب  نتخاـت  اـهتباث و  اـهتیعقاو و  زا  ندـیرب  هکناـنچ  ینعم  نیاـب  دوشیمن . هدـیمان  عاـجترا 

تـسترابع یعاجترا  نهذ  هکلب  تسین ، یعاجترا  نهذ  تسا ، ام  یملع  نیناوق  يانب  ریز  هک  اهتباث  هب  نداد  تیمها  ندرک و  هجوت  نانچمه 
نامز رابیوج  زا  تایعقاو  نآ  ییوگ  هک  تسا  هدرک  بوسر  نانچ  عجترم  نهذ  رد  هدـمآ و  دوجوب  نآ  رد  یتایعقاو  هک  یتسرپ  هتـشذگ  زا 

تینهذ دوـمن : فـیرعت  رارقنیدـب  ناوـتیم  ار  يرکفنـشور  تینهذ  هجیتـن  رد  تسا . هـتفرورف  عـجترم  نـهذ  يدـبا  سوناـیقا  رد  هتـشذگ و 
لوقعم تایح  هب  لوصو  هار  رد  هدنیآ ، لاح و  هتشذگ و  ياهدادیور  ياههقلح  رد  تایعقاو  تفایرد  تخانش و  زا  تسترابع  يرکفنـشور 
ضحم تیلاـعف  کـی  ضحم و  ینهذ  ساـکعنا  يهدـیدپ  کـی  تخانـش  نیا  هک  دوـشیم  هظحـالم  دراد . ترورـض  هعماـج  درف  يارب  هک 

نیا هک  مینکن  شومارف  هتبلا  تسا . اهتخانـش  نیا  يهمه  یلاـع  لوصحم  هکلب  تسین ، درجم  ياهـشزرا  تخانـش  کـی  یقطنم و  يهشیدـنا 
ور يارب  فیصوت  فیرعت و 

تلاسر ساسحا  نودـب  ای  نآ و  یعقاو  ياـنعم  تفاـیرد  نودـب  ار  يرکفنـشور  ياـعدا  هک  یئاـهامن  رکفنـشور  هن  تسا ، یعقاو  نارکفنش 
اهیکیرات نیرتهدننک  هابت  رد  ار  هعماج  هتخادنا و  هار  هب  دوخ  تیـصخش  شیارآ  یئامندوخ و  يارب  هعماج ، راکفا  ندرک  نشور  رد  یناسنا 
ساسحا تایعقاو و  هب  رظن  اـب  هک  يرکفنـشور  ناـیم  دراد  دوجو  داـیز  رایـسب  تواـفت  هک  مینک  هجوت  اـقیقد  مه  ار  هتکن  نیا  دـنربیمورف .

ار نآ  هک  یتادقتعم  يار و  زا  هدننک  عافد  يامنرکفنـشور  نآ  و  دوشیم ، راک  هب  تسد  تایعقاو ، نآ  زا  هعماج  نتخاس  دنمهرهب  ترورض 
تیارد يار و  رظن و  معز و  دمانیم ! عجترم  تسا ، هتفریذپن  وا  لثم  ار  تادـقتعم  ءارآ و  نآ  هک  ار  یـسک  هتفریذـپ و  هتخاس  شیپ  روط  هب 

تخانـش و هک  هیـضق  کی  هب  مکح  قیدصت و  زا  ترابع  نآ  دنوریم و  راکب  كرتشم  يانعم  کی  رد  یهاگ  موهفم  هس  نیا  اهتخانـش  رد 
اهـشناد و رد  مکح  قیدصت و  هنوگنیا  دص . رد  دص  هن  دـسریم ، دـصرد  هن  دون و  ات  نآ  يالعا  دـح  الاب و  هب  دـصرد  هاجنپ  زا  نآ  كرد 
هک یتقو  دندرگیم . زاربا  نوگانوگ  تابیکرت  اهتغلاب و  هچ  رگا  تسا ، ناوارف  یگدنز  يهدیچیپ  لئاسم  يرنه و  ياهلیلحت  اهینیبناهج و 

تسا نینچ  ریدم  نآ  يار  رظن و  هب  هیضق  دوش : هتفگ  هک  تسنیا  دننام  تسا ، نینچ  ریدم  نآ  معز  هب  هیضق  دوشیم : هتفگ 
تـالولعم و لـلع و  یــسررب  هـب  جاـیتحا  هدوـبن و  یهیدـب  مـکح  قیدــصت و  دروـم  هیــضق  هـک  تسیدراوـم  رد  مـکح  قیدــصت و  نـیا  . 
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میقتسم يهطبار  فعض  تدش و  رظن  زا  هناگراهچ  ياههدیدپ  نیا  هتبلا  دشاب . هتشاد  تیارد  سدح و  مامشتسا و  یقطنم و  ياهیریگهجیتن 
شیازفا و تیعقاو ، قباطم  حیحـص و  تیراد  رظن و  معز و  کی  يارب  هک  تسین  نانچ  ینعم  نیا  هب  درادن . هتخودـنا  براجت  تامولعم و  اب 
شیازفا و هچ  رگا  دـشاب . هدوـب  یفاـک  براـجت  تاـمولعم و  یناوارف  شیازفا و  هچ  رگا  دـشاب . هدوـب  یفاـک  براـجت  تاـمولعم و  یناوارف 

هدوب مکح  تخانـش و  ورملق  رد  روبزم  ياههدیدپ  ندـمآ  دوجوب  يارب  يرورـض  دـیفم و  رایـسب  يهیلوا  داوم  دـناوتیم  تامولعم  یناوارف 
یبرجت و ياههتخودنا  تامولعم و  عومجم  زا  هک  تسا  یطیـسب  تیفیک  اهنآ  كرتشم  يانعم  اب  روبزم  ياههدـیدپ  زا  کی  ره  اریز  دـشاب .

یعون زا  هناگراهچ  يدیدپ  زا  کی  ره  يانعم  ای  كرتشم  يانعم  نیا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دیآیم . دوجوب  یصخش  دادعتـسا  شوه و 
هدش هتخانـش  هک  دراد  دوجو  ینهذ  لمع  یعون  اههدیدپ  نیا  رد  هک  مینک  هجوت  دـیاب  مه  ار  هتکن  نیا  مینکیم . حرطم  تخانـش  زا  صاخ 

ناربج دـص  رد  دـص  زا  تخانـش  صقن  هک  تسا  ینهذ  لـمع  ناـمه  اـب  دـهدیم و  رارق  يرادربهرهب  دروم  هدـش  باـختنا  ياهفدـه  رد  ار 
مکح قیدصت و  دوشیم و 

عاوـنا ثحبم  رد  ار  اههدـیدپ  نیا  ینهذ  یلمع  يهـبنج  دـنکیم . ادـیپ  ار  دـص  رد  دـص  تخانـش  تردـق  ییارد  ییار و  يرظن و  یمعز و 
رد تاـظحالم  عومجم  زا  هک  هچنآ  یفاـشتکا  ياهتخانـش  درک . میهاوـخ  یـسررب  تخانـش  يهدـیدپ  رد  عوـضوم  اـب  نهذ  یلمع  يهطبار 

یلصا يهشیر  هک  تسنیا  دیآیمرب ، یناسنا  مولع  هب  طوبرم  ياههفسلف  یسانشناور و  طوبرم  ياههتشر  و  یسانش ) تفرعم   ) يژولومتسیپا
ینهذ تلاح  دومن ، یسررب  ناوتیم  یملع  يهبنج  زا  تسا و  ملسم  هک  هچنآ  تسا . هتشگن  نشور  الماک  زونه  نآ ، تیوه  تخانـش و  نیا 

یلک ماهبا  رد  زونه  فشتکم ، زغم  رد  هدـیدپ  نیا  تیوه  فاشتکا و  یقیقح  تاظحل  اـما  تسا . نآ  زا  سپ  فاـشتکا و  زا  شیپ  فشتکم 
دـنکیم و زورب  هدـش  فشک  عوضوم  هب  طوبرم  لئاسم  رد  ققحم  يوپاکت  زا  سپ  هک  تسا  یبایون  کی  فاـشتکا  هکنیا : حیـضوت  تسا .

يارب مزال  تامولعم  ندروآ  تسدب  - 2 تیعقاو . هب  هقالع  قشع  اب  هنامیمص و  يوپاکت  ششوک و  - 1 تسا : ریز  رارق  هب  ابیرقت  نایرج  نیا 
يارب قیقحت  يدرگیپ و  هکیتروص  رد  عوضوم ، هب  لوصو  يارب  كرحم  دـیما  - 3 عوضوم . هب  طوبرم  ياهتیعقاو  نتفرگ  نهذ و  ندـش  زاب 

طاسبنا هک  دنادیم  و  دنادب ، تالاح  زا  یـضعب  رد  ار  یمـسج  ءازجا  طاسبنا  تلع  دهاوخیم  ققحم  الثم  دشاب . هدـش  يریگفدـه  عوضوم 
هک تسا  یصوصخم  تلع  لولعم 

. دنکیم رارقرب  سامت  مسج  ءازجا  اب 
هک یتافاشتکا  نآ  اما  و  تسا . هداد  رارق  يدرگیپ  دروم  تلع  ناونع  هب  ار  ترارح  هدرک ، درط  ندوب  تلع  يارب  ار  تالامتحا  زا  ياهدع  وا 

رانک رب  روبزم  طرـش  هس  زا  تسا  هدش  فشک  نگتنور  يریگفدـه  نودـب  هک  سکیا  يهعـشا  دـننام  تسا ، هدـش  ماجنا  يریگفدـه  نودـب 
هرامـش هک  دـناهدرک  تابثا  هتـشون و  شاهرابرد  اهـشناد  ندوب  یبیدنرـس  مان  هب  یباتک  یتح  هک  تسیچ ؟ تافاشتکا  هنوگ  نیا  لاح  تسا .
میهاوخ حرطم  ثحبم  نیمه  ناـیاپ  رد  هک  تسا  يرگید  يهلئـسم  تسا ، هتفرگ  تروـص  نیـشیپ  يریگفدـه  نودـب  تاـفاشتکا  زا  یناوارف 

فیـصوت قوفاـم  ینهذ  يدازآ  زا  یعون  ساـسحا  دراد ، دوجو  یفاـشتکا  تخانـش  يهدـیدپ  رد  هک  یعوـضوم  نیرتزیمآرارـسا  - 4 درک .
یئانـشور ناهگان  هدومن ، ساـسحا  ییاـهر  یعیبط  ییاوه و  جاوما  نیناوق و  لوصا و  ياـهریجنز  هنوگ  همه  زا  تلاـح  نیا  رد  نهذ  تسا .
فـشتکم روـبزم  یئانـشور  رد  فاـشتکا  زورب  زا  سپ  هک  تسا  نآ  يدازآ  یئاـهر و  نیا  لـیلد  دـیامنیم . ساـسحا  دوـخ  رد  ار  ياهزاـت 
فاشتکا رد  ار  اهنآ  زا  کی  ره  مهـس  هدومن و  هیزجت  دوخ  نیـشیپ  يریگفدـه  اههتـساوخ و  تامولعم و  هب  ار  ینهذ  تلاح  نآ  دـناوتیمن 

خانشان لماع  کی  زا  فاشتکا  لاح  رد  نیفشتکم  نهذ  هک  دیآیمرب  نینچ  شخب  نانیمطا  دهاوش  نیارق و  زا  - 5 دیامن . نیعم 
تامولعم یناوارف  دادعتـسا و  شوه و  لیبق  زا  یتاملک  اب  ار  دوخ  ناوتیمن  دوشن ، ضرف  یلماع  نینچ  رگا  دنکیم  يرادربهرهب  يزغم  يهت 

رد فاشتکا  يارب  یفاک  تلع  ناونعب  ار  اهنآ  ناوتیمن  دراد و  دوجو  ناوارف  يدارفا  رد  اههدـیدپ  نیا  يهمه  اریز  داد ، بیرف  کلذ  ریغ  و 
ینعم نیمه  حیـضوت  يارب  تسا ، هتفگ  یـشیامزآ  بط  يهمدـقم  رد  راـنرب  دوـلک  هک  ار  یبـلطم  دـنراد . یمتح  موزل  هچ  رگا  تفرگ ، رظن 
يرکف ققحم  رـس  رد  نیعم  يرما  يهدـهاشم  ماـگنه  هک  داد  تسدـب  ناوتیمن  يروتـسد  هدـعاق و  چـیه  دـیوگیم : وا  میوشیم . روآداـی 
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دمآ روهظ  دوجو و  هب  رکف  هکنآ  زا  سپ  اـهنت  دوـش . داـجیا  دـشاب ، حیحـص  قـیقحت  هب  نهذ  یلبق  یباـیهار  عوـن  کـی  هک  رمثم  تسرد و 
رارق تسین ، زیاج  اهنآ  زا  فارحنا  ققحم  چیه  يارب  هک  جرـصم  یقطنم  دعاوق  نیعم  ياهروتـسد  عبات  ار  نآ  دـیاب  هنوگچ  تفگ : ناوتیم 

ره غوبن  عارتخا و  راـکتبا و  اـشنم  هک  صوصخم  تسا  يزیچ  تسا و  یـصخش  ـالماک  نآ  تعیبـط  مولعماـن و  نآ  روهظ  تلع  نکل  داد و 
رد هک  ار  ییاهدادیور  ام  تسا  نکمم  دنکیم . یفرعم  یـصخش  مولعمان و  ار  فاشتکا  زورب  تلع  تارابع  نیا  رد  دوشیم . هدرمـش  سک 

عوضوم میدش ، رکذتم  ياههرامـش 3،2،1 و 4  رد  هک  یعوضوم  راهچ  يهفاضا  هب  مینک : نایب  يدودـح  ات  دـنراد ، دوجو  فاشتکا  لاـح 
مه ار  مشش 

بیـصن فاشتکا  يهلیـسوب  هک  یلاع  هداـعلاقوف  دـجو  طاـشن و  - 6 میـشکب : نایم  هب  فاـشتکا  يهدـیدپ  طیارـش  اـب  رتشیب  ییانـشآ  يارب 
نآ ار  دوـخ  داـهن  زا  يدـعب  فـشتکم  ناـسنا  هک  دـهدب  حیـضوت  بیترت  نیدـب  ار  هتخانـشان  لـماع  نآ  تسا  نکمم  ددرگیم ، فـشتکم 

تقیقح کی  هب  ندیـسر  اب  فشتکم  ایآ  دباییم . رد  دیازیم ، هک  یکدوک  رد  ار  دوخ  داهن  زا  يدعب  هک  يردام  دننام  دباییمرد . فاشتکا 
سیردـت راتفگ و  اب  تسا و  یئاـمام  نمراـک  هک  طارقـس  راـتفگ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا ؟ هدیـسرن  دوخ  داـهن  زا  یتقیقح  هب  هزاـت ،

یقلت فاشتکا ، هلئـسم  هب  هجوت  لباق  خـساپ  ناونع  هب  مه  زونه  دـنناسرب  روهظ  هب  دوخ  زا  دـنراد ، هک  ار  یتقیقح  مدرم  هک  منکیم  کمک 
نیا تهج  نیدـب  نهذ و  رد  دازآ  ياهنحـص  رد  ساکعنا  نهذ و  لمع  زا  طولخم  یتیفیک  زا  تسترابع  یفاـشتکا  تخانـش  عون  ددرگیم .

ياهتخانش تسا . هدرک  ادیپ  اهینوگرگد  اهرتویپمک  زورب  زا  سپ  تافاشتکا  ریسم  هتبلا  دشابیمن . رگید  ياهتخانش  اب  هسیاقم  لباق  تخانش 
راـهظا نآ ، كرد  زا  رگید  یهورگ  هدـش و  یقارـشا  ياهتخانـش  رکنم  ملع  تـفرعم و  لـئاسم  رد  ناگدـننک  یـسررب  زا  یهورگ  یقارـشا 

زا هتـسد  نآ  ناشک و  تضایر  ءامکح و  ءافرع و  نایدا و  بابرا  زا  یناوارف  ياـههورگ  دـنوش . رکنم  نآ  هکنیا  نودـب  دـناهدومن . یناوتاـن 
هک ر نویقالخا 

ياروام ملاع  هبور  قارشا ) خیش   ) يدرورهس نیدلاباهش  انیسنبا و  لوق  هب  هک  دنیوجیم ، تیصخش  قیمع  حوطس  رد  ار  قالخا  ياههشی 
زا ياهدـع  لاح  رهب  دـناهدرک . دـییات  ار  یتخانـش  نینچ  زین  اهناسنا  یناور  عضو  رد  ناققحم  ناسانـشناور و  زا  یـضعب  یتح  تسا . تعیبط 

ناونع هب  دـنهدیم . تسدـب  تیمها  لباق  تاعالطا  یقارـشا  ياهتخانـش  دوجو  زا  يرـشب  ياهیهاگآ  ملع و  نازاتـشیپ  تفرعم و  ياـمظع 
لوا فـیدر  رد  ار  وا  هک  تاـیعقاو  تخانـش  رد  یـسح  یقطنم و  ینـالقع و  شور  ییارگ و  مـلع  هـمه  نآ  اـب  نیدـلالالج  اـنالوم  هنوـمن 
هیفام هیف  مان  هب  باتک  رد  شدنزرف  هتفگ و  هک  ییاهـسرد  سمـش و  ناوید  يونثم و  باتک  زا  ناوارف  يدراوم  رد  دـنهدیم ، رارق  نارکفتم 

هک تسا  هدرک  حیرصت  يدایز  دراوم  رد  هکلب  تسا . هدرک  دزشوگ  ار  یقارـشا  تخانـش  هعبـس ، سلاجم  رد  نینچمه  هدومن و  يروآعمج 
يانبور رد  یئوجدوس  يارب  طقف  زغمیب و  دشاب ، یقارشا  ياهتخانـش  زا  یلاخ  یمـسر  قطنم  يرظن و  لقع  ساوح و  زا  هلـصاح  مولع  رگا 

ات دیاب  تسخن  تخانش ، عون  نیا  حیضوت  يارب  لاح  رهب  دروخیم . درد  هب  ناهج  ناسنا و  يهرابرد  یحطس  ياهتخانش  یلومعم و  یگدنز 
روظنم دنتسه  رکنم  هکنانآ  دنیوگیم و  هچ  دننکیم  تابثا  ار  یقارشا  ياهتخانش  هکنانآ  مینیبب  مینک و  ادیپ  یئانشآ  نآ  تیوه  اب  يدودح 

تخانـش ناونع  هب  ار  یلک  موهفم  کـی  ناوتیم  تسا ، هدـش  هتفگ  قارـشا  يهدـیدپ  يهراـبرد  هک  یتاـظحالم  عوـمجم  زا  تسیچ . ناـش 
یـسح و تامدـقم  هب  جاـیتحا  نودـب  یمدآ  نهذ  رب  تـیعقاو  شباـت  زا  تستراـبع  یلک  موـهفم  نـیا  دوـمن . حرطم  یـسررب  يارب  یقارـشا 

قارـشا تفگ : ناوتیم  و  میدومن . حرطم  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  هک  تسا  مامـشتسا  سدـح و  زا  رتیلاـع  موـهفم  نیا  یمـسر . ياههشیدـنا 
دوخ هک  یئانـشور  نآ  هکلب  دیامنیم . نشور  ار  اهنآ  دباتیم و  ماسجا  هب  هک  یکیزیف  یئانـشور  دننام  نهذ  یئانـشور  یعون  زا  تسترابع 

تیعقاو نیا  تخانـش  لاثم : ناونعب  دیامنیم . شخپ  یئانـشور  دوخ  نوماریپ  هب  رون ، نوناک  دننام  قارـشا  يهلیـسوب  هدش  تفایرد  عوضوم 
هـشیدنا سح و  هچرگا  تسا ، یمـسر  هشیدـنا  سح و  قوفاـم  هـک  تـسا  قارـشا  یعوـن  درادرب ، رد  ار  یگرزب  ياـنعم  یتـسه  ملاـع  هـک 

رد یتسه  ملاع  زا  یئزج  ره  هکنیا  ساسحا  نینچمه  دشابیم . روبزم  قارشا  شریذپ  يارب  نهذ  یگدامآ  لماوع  زا  یتسه ، ملاع  يهرابرد 
كرد هک  یتسه  ناهج  رد  لالج  لامج و  تفایرد  تسا . یقارـشا  ساـسحا  کـی  دزرویم ، تلاـخد  یتسه  یلک  گـنهآ  ندروآ  دوجوب 
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مه دراد و  يراک  رـس و  یمدآ  اب  یتسه  ناـهج  هکنیا  كرد  تسا . یقارـشا  تفاـیرد  کـی  درادرب ، رد  زین  ار  ود  نآ  هب  شیارگ  ترورض 
تلادع م ضحم  يهبساحم  کی  رد  وا  یگدنز  تاظحل 

هـشیدنا سح و  هار  زا  میقتـسم  روطب  هک  نآ  يازجا  ناهج و  يـالاو  داـعبا  نآ  ساـسحا  یلک  روطب  تسا . یقارـشا  كرد  کـی  درذـگي 
هنوگچیه یقارشا  ياهتخانش  نارکنم  دنراد ؟ راکنا  يارب  لیلد  یقارشا  ياهتخانش  نیرکنم  ایآ  یقارشا . تسا  یـساسحا  تسا  ریذپانناکما 

، مباـییمن منیبیمن ، زا  تستراـبع  تسا  هتفرگ  رارق  ناـنآ  زیواتـسد  هک  هچنآ  دـناهدادن ، هـئارا  یقارـشا  ياهتخانـش  یملع  یفن  يارب  لـیلد 
رگا دنک . هیفـصت  ار  تیعقاو  فیلکت  دـناوتیمن  هدوب  هدـنیوگ  دوخ  صخـش  ینهذ  لاح  نایب  اهنآ  يهمه  هک  منکیمن  سح  مسانـشیمن ،

بوکخیم دوخ  یئادتبا  نارود  نامه  رد  رشب  دشاب ، هدوب  اهتیعقاو  یفن  بجوم  هتخاس و  عناق  ار  يرشب  ياهزغم  تسناوتیم  اهمنیبیمن  نیا 
بلطم نیا  تشادیمنرب . تسا ، هدوـب  نارـصاعم  لـهج  يهدرپ  ریز  دوـخ  نارود  رد  هک  یئاـهتیعقاو  فـشک  يارب  مدـق  کـی  یتـح  هدـش ،
باجیا قطنم  هک  هچنآ  دـنریذپب ، هدومن و  كرد  ار  یقارـشا  تخانـش  دـنناوتیمن  اـعقاو  رگا  نارکنم  نیا  میراذـگیم . راـنک  ار  هناـکدوک 

رد هک  یهاـگ  دـنیامن . رداـص  ار  تخانـش  نیا  یفن  هب  مکح  هدومن  تواـضق  هکنیا  هن  دـننک ، يراددوخ  رظن  هئارا  زا  هک  تسنیا  دـنکیم ،
نیدب هدومنن و  یسررب  ار  دوخ  نورد  لماک  یفرطیب  اب  نانیا  اهنت  هن  مینیبیم  مینکیم ، تقد  سوسحم  قوف  نارکنم  هنوگنیا  بلاطم 

هدـش لقن  دـیورف  زا  هک  ریز  تارابع  رد  دـننکیم  یتحاران  ساـسحا  لـئاسم  هنوگنیا  حرط  زا  هکلب  دـناهدیدن ، ار  یقارـشا  تخانـش  تهج 
!! مراد رارقا  هراومه  یتحران  نیا  هب  مباییم و  تحاراـن  ار  دوخ  ریذـپاننیزوت ، بلاـطم  لـیبق  نیا  رد  ثحب  يارب  نم  دـیئامرف : تقد  تسا ،

يهراـبرد ندـش  هفـالک  زا  سپ  هک  دـیامنیم !! سوسحم  قوـف  تیعقاو  يهراـبرد  وا  يژرلآ )  ) تیـساسح زا  فـشک  دـیورف  تـالمج  نیا 
هک درک  راکنا  ناوتیمن  اذـهعم  تسا : رارق  نیدـب  بهذـم  قیمع  هشیر  هراـبرد  دـیورف  تاراـبع  تسا . هدومن  ناـیب  بهذـم  قیمع  يهشیر 

نخـس یـساسحا  زا  صاخـشا  نیا  تسین . یندـش  فیـصوت  یبوـخ  هب  هک  دـنیامنیم  یـساسحا  دوـخ  رد  دـنیوگیم : صاخـشا  زا  یـضعب 
کی زا  ینهذ  روصت  نیا  دیوجب  ار  شیوخ  لصو  راگزور  دهاوخیم  دنکیم و  تیاکـش  اهیئادج  زا  تسا  لصتم  تیدبا  هب  هک  دـنناریم 

یبهذم ساسحا  رهوج  هشیر و  تسا  نکمم  دوشیم ، سکعنم  يدـنه  یبهذـم  رکفت  رد  نینچمه  گرزب و  يافرع  رد  هک  يدـبا  ساسحا 
یناور لیلحت  اب  هک  دنکیم  رارقا  دراد و  دیدرت  عوضوم  نیا  رد  دیورف  دهد . لیکـشت  دنتـسه ، نآ  زا  یئاههولج  نوگانوگ  بهاذـم  هک  ار 
هزاجا وا  هب  رما  نیا  هک  دـنکیم  هفاضا  لماک  تقادـص  اـب  اروف  یلو  دـبایب ، نتـشیوخ  رد  ساـسحا  نینچ  زا  رثا  تسا  هتـسناوتن  زگره  دوخ 

ثحب دروم  ساسحا  دوجو  دهدیمن 
هک دیوگیم  نینچ  لوا  ترابع  رد  - 1 درک ؟ هچ  هنانیب  عقاو  ملع  اب  تارابع  نیا  تایوتحم  هک  دـیئامرفب  تقد  دـیامن  راکنا  نارگید  رد  ار 

هراومه یتحاران  نیا  هب  مباییم و  تحاران  ار  دوخ  یبهذم ) ساسحا  تیدـبا ، ساسحا   ) ریذـپاننیزوت بلاطم  لیبق  نیا  رد  ثحب  يارب  نم 
ياههشیر هدومن و  لیلحت  ار  یتحران  نیا  دـیناوتیم  واکناور ، کشزپناور و  ياـقآ  دـیوشیم ! تحاراـن  دنمـشناد  ياـقآ  ارچ ؟ مراد ! رارقا 

لوقب هدومن و  یفن  ناسنا  زا  ار  تیعقاو  هنوگ  ره  یـسنج  يهزیرغ  تلاصا  هب  امـش  قشع  هک  دیهدیمن  لامتحا  ایآ  دیبایرد !؟ ار  نآ  یلـصا 
، دیـشکب الاب  هب  هنت  نییاـپ  زا  ار  ناـتدوخ  دـیهاوخب  هک  تقو  ره  اذـل  وا  رکف  ار  وا  درب  لفـسا  يوس  وا  رکذ  ین  وا  نید  ینرکذ  زج  اـنالوم :
یملع و قیقحت  ملع ، نادیم  زا  نآ  درط  نآ و  اب  هزرابم  هار  دشاب ، تیعقاو  فالخ  هک  یبلطم  دنمـشناد ، ياقآ  دـینکیم ؟ یتحران  ساسحا 

نیا يهشیر  هتخادرپ و  دوخ  یناور  لیلحت  هب  مه  يرادـقم  شاک  يا  یتحاران ، ساـسحا  هن  تسا  یملع  هاگدـید  زا  نآ  ندوب  طـلغ  تاـبثا 
بیبط یقتلاب  سانلا  رمای  یقش  بر  و  يدومن . اود  دوخ  رس  يدوب  بیبط  رگا  لک  يرآ  دیدرکیم . هجلاعم  ار  نآ  دیتفاییم و  رد  ار  یناور 

لثم دنهدیم . روتسد  يوقت  هب  ار  مدرم  هک  یئایقشا  اسب  هچ   ) لیلع وه  سانلا و  يوادی 
و دیوگیم : هک  تسنیا  بلاج  دنتـسه .) التبم  يرامیب  نامه  هب  دوخ  یلو  دننک  هجلاعم  دنهاوخیم  ار  مدرم  هک  تسا  بیبط  نآ  لثم  نانیا 

ناسانـش ناسنا  اب  یـسررب  سرد و  دـنچ  ولو  هک  تسا  هدـش  رـضاح  شرمع  رد  دـیورف  منکیمن  نامگ  مراد  رارقا  هراومه  یتحاران  نیا  هب 
دوشیم نشور  یبوخ  هب  قوف  ترابع  زا  دشاب . هتشاد  دنراد ، غارـس  اهناسنا  رد  مه  يرگید  داعبا  یعیبط  زیارغ  يهفاضا  هب  هک  یماقم  یلاع 
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رد دـیورف  دـیامن . رود  دوخ  زا  ار  نآ  تسا  هتـسناوتن  هک  تسا  هدوب  هدـقع  یعوـن  ياراد  یلاـع  تاـساسحا  ربارب  رد  وا  ینورد  تلاـح  هک 
لیبق نیا  رد  ثحب  يارب  نم  تسا : هتفگ  الاب  هلمج  رد  اریز  دراد . راکـشآ  ضقانت  الاب  يهلمج  اب  هک  دیوگیم  ار  یتالمج  يدـعب  تارابع 
يرثا تسا  هتسناوتن  زگره  دوخ  یناور  لیلحت  اب  دیوگیم : يدعب  تارابع  رد  هکیتروص  رد  مباییم  تحاران  ار  دوخ  ریذپاننیزوت  بلاطم 

تساساسحا نآ  يهرابرد  رمتسم  تیساسح  نتـشاد  اب  دیورف  امـش  هک  دیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  لاح  دبایب  نتـشیوخ  رد  ساسحا  نینچ  زا 
هنافرطیب یملع  یسررب  يارب  یمکحم  دس  امـش  رمتـسم  یتحاران  هکنیا  اب  دیواکب ! ار  دوخ  نورد  هنافرطیب  شواک  اب  دیاهتـسناوت  هنوگچ 

سم نیا  دنتسه  یصخش  ینهذ  ياههدیدپ  یقارشا  ياهتخانش  ایآ  تسا !؟ هدروآ  دوجوب  نتشیوخ  يواکناور  ربارب  رد 
؟ دنتسه یصخش  ینهذ  ياههدیدپ  یقارشا  ياهتخانش  ایآ  هک  هلئ 

یلک و اهتخانش ، رگید  دننام  مه  یقارشا  ياهتخانـش  دیوگیم : هک  تسا  یلک  يهدیقع  رب  ینبم  مکی - خساپ  ددرگیم : وربور  خساپ  ود  اب 
یقارـشا ياهتخانـش  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  ینبم  مود - خـساپ  دنـشابیم . نیعم  طیارـش  رد  صاخـشا  يهمه  نهذ  رد  ندـمآ  دوجوب  لباق 

رظن هب  داد . رارق  قیقحت  یـسررب و  دروم  یلومعم  ياـهتفرعم  ورملق  رد  ار  اـهنآ  ناوتیمن  هک  دنـشابیم  یـصخش  ینهذ  ياههدـیدپ  یعون 
زا تسترابع  یقارشا - ياهتخانش  یلک  دعب  یصخش ، دعب  یلک و  دعب  دنـشابیم : دعب  ود  ره  ياراد  یقارـشا  ياهتخانـش  هک  دسریم  نینچ 

لماک یئاهر  یئانـشور  نیا  یلـصا  طیارـش  لماوع و  دـنیآیم . دوجوب  نیعم ، طیارـش  لماوع و  ندـمآ  دوجوب  اب  هک  ینورد  یئانـشور  نآ 
اهیهاوخدوخ اهـسوه و  تاوهـش و  رد  نتفر  ورف  دزاـسیم . کـیرات  هریت و  ار  نورد  ياـضف  هک  تسا  یئاـهیگدولآ  تاـقلعت و  زا  نورد 

ملاع طباور  ءازجا و  رد  یقارشا  ياهتخانش  اما  تسا و  نآ  یلاع  يدابم  یتسه و  ناهج  تیوه  يهرابرد  یقارشا  ياهتخانـش  عناوم  نیرتدب 
میهافم يهرابرد  يریگیپ  قیقحت و  عوضوم و  نآ  يهرابرد  یگدولآ  زا  یکاپ  عوضوم و  کی  هب  یتاـیح  هجوت  هب : تسا  دنتـسم  تعیبط ،

یلاع د تاساسحا  ندروآرد  تکرح  هب  و  نآ ، نوماریپ  رد  دوجوم  طباور  و 
يهرابرد یقارـشا  ياهتخانـش  ندمآ  دوجوب  لماوع  زا  همه  اهنیا  تسپ ، ياهیریگفدـه  زا  یئاهر  یفرطیب و  لامک  اب  عوضوم ، نآ  يهرابر 

زا تسترابع  یقارـشا  ياهتخانـش  یـصخش  دعب  تسا . هدـش  نایب  رون  يهملک  اب  دـیجم  نآرق  رد  اهتخانـش  عون  نیا  دـشابیم . عوضوم  نآ 
هب تهابـشیب  تخانـش  نیا  دـندرگیم . یقارـشا  تخانـش  زورب  بجوم  هک  یطیارـش  لـماوع و  يهمه  ندروآ  تسدـب  زا  ناـسنا  یناوتاـن 

لماوع نآ  درک و  هبساحم  ار  نآ  یمتح  طباوض  ناوتیم  هن  دومن و  نییعت  ار  نآ  ندمآ  دوجوب  نامز  ناوتیم  هن  هکنیا  رد  تسین  فاشتکا 
تالاح رد  یقارـشا  ياهتخانـش  یقارـشا . ياهتخانـش  یلک  دعب  هب  میدرگرب  یفاک . هن  دنتـسه  مزال  يروما  میتفگ ، هک  ار  ینورد  طیارـش  و 

نیا زا  ریغ  میونـشب : نیدـلالالج ) اـنالوم   ) قارـشا ياههتـسدرس  زا  یکی  زا  ار  ناتـساد  نیا  تسا : یلومعم  ناـیرج  کـی  ـالا  قشع و  زورب 
سومان توخن و  ياود  يا  ام  ياهتلع  هلمج  بیبط  يا  ام  يادوس  شوخ  قشع  يا  شاب  داش  اهب  رف و  رپ  قشع  ردـنا  یبای  اهلوقعم  اهلوقعم ،

رما لامک  دیـشروخ  تسا  ینابر  قشع  یمه  دنیب  یئیـش  مودـعم  زا  قشاع  یمه  دـنیبیم  روگنا ، زا  لقاع  ام  سونیلاج  نوطالفا و  وت  يا  ام 
سرد هدناوخان  دیآ  رس  ناهج  راک  يزور ، هن  را  وش  قشاع  دیوگیم : ظفاح  لالظ  نوچ  ناقلخ  تسوا  رون 

زا نورب  ینیب  اهشقن  كاپ  یفاص و  دوش  نوچ  لد  يهنیئآ  دنکیم : زورب  لد  یعقاو  هیفصت  اب  یقارشا  ياهتخانش  یتسه  هاگراک  زا  دوصقم 
اهـشقن هلمج  یکاح ز  دـش  هکناز  اهب  دـبای  دـش  شقنیب  هنیآ  ار  شارف  مه  ار و  تلود  شرف  ار  شاقن  مه  شقن و  ینیبب  مه  كاـخ  بآ و 
يدوهش تخانش  زا  دوصقم  يدوهـش  تخانـش  يولوم 17 - يدـش  ناطلـس  ماهدـنب  یتفگ  هکنوچ  يدـش  ناـهرب  همه  یتسر  دوخ  نوچ ز 

هب هیبش  اهتخانـش  عون  نیا  ندـمآ  دوجوب  طیارـش  ینالقع . یعیبط و  یـسح  سامت  لباق  ریغ  تیعقاو  اب  نورد  میقتـسم  سامت  زا  تستراـبع 
نوماریپ هب  دوشیم ، نشور  يدوهش  تخانش  اب  هک  یعوضوم  هک  تسنیا  رد  دنراد ، رگیدمه  اب  هک  یتوافت  اهنت  تسا ، یقارشا  ياهتخانش 
هدـهاشم دروـم  نـیعم  یکیزیف  دوـمن  کـی  هکناـنچ  دریگیم ، رارق  دوهـش  دروـم  عوـضوم  نآ  دوـخ  طـقف  هـکلب  دـنکیمن ، زواـجت  دوـخ 

رتيوق ینالقع  تخانش  یسح و  یئانیب  زا  هک  یصاخ  یئانشور  اب  تیعقاو  نورد  یئانیب  زا  تسترابع  دوهش  تقیقح  رد  سپ  دریگیمرارق .
تخانـش تسین . دـیدرت  راـکنا و  لـباق  یئاـنیب  عون  نیا  تاـیعقاو ، اـب  ساـمت  رد  ینورد  نوگاـنوگ  تـالاح  هب  رظن  اـب  و  تسا . رتنشور  و 
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یبش تیوه  رظن  زا  تخانش  نیا  یماهلا  تخانش  - 18 یعیبط . تالاح  رد  ات  دنکیم  زورب  رتشیب  يدیرجت  یئایور و  تالاح  رد  يدوهش 
لئاسم لح  ینیع و  تاـعوضوم  هنوگ  ره  كرد  لـماش  هدوب  فاـشتکا  زا  رتعیـسو  ماـهلا  يهرئاد  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ، فاـشتکا  هب  ه 
يرکف تیلاعف  هب  فاشتکا  هک  تسنیا  دراد ، دوجو  ماـهلا  فاـشتکا و  ناـیم  هک  رگید  یتواـفت  و  دـشابیم . یگدـنز  ياهدادـیور  یملع و 
نکمم مه  رتمک  یتامدـقم  اب  هک  تسیاهقراب  ماـهلا  هکیتروص  رد  دـنایامنب ، ار  دوخ  يهرهچ  ناـسنا  يارب  یلوهجم  اـت  تسا  دـنمزاینرتشیب 

یهلا خماش  ماقم  زا  تقیقح  میقتسم  ندش  ءاقلا  زا  تسترابع  نایدا  حالطصا  رد  یحو  یحو  هب  دنتـسم  تخانـش  - 19 دیایب . دوجوب  تسا 
. دنوشیم هدیمان  نالوسر ) ءایبنا و   ) ناربمایپ دنشابیم ، یگتسیاش  نیا  ياراد  هک  یناسک  دشابیم . اراد  ارنآ  یگتسیاش  هک  یسک  نورد  هب 

مهئاـیلوا یلا  نوحویل  نیطایـشلا  نا  و  تسا : هتفر  راـکب  هیآ  رد  هک  تسا  نآ  يوغل  ياـنعم  هب  یحو  دـنیوگ . ار  ءاـقلا  قـلطم  تغل  رد  یلو 
دحاو دنچ  هب  لیلحت  لباق  یحو  هب  دنتسم  تخانش  دنزادرپب !) هلداجم  هب  امش  اب  هک  دننکیم  یحو  دوخ  ناتسود  هب  نیطایش  و   ) مکولداجیل
ءاقلا ناربمایپ  نورد  هب  ار  قیاقح  هک  تسا  وا  تسا . ادخ  رد  رصحنم  هدننک  یحو  نایدا ، یحالطـصا  یحو  رد  هدننک ، یحو  فلا - تسا :

ار یحو  یگدنریگ  یگتسیاش  العا  دح  رد  نورد  يهیکزت  هیفصت و  اب  هک  دنتسه  یئاهناسنا  هدنوش - یحو  ب - دیامنیم .
ناربمایپ يهلیـسوب  اهناسنا  لوقعم  تایح  غیلبت  نایب  يارب  تایعقاو  قیاقح و  زا  تسترابع  دوشیم ، یحو  هک  يزیچ  ج - دناهدروآ . تسدـب 

ندـش هاگآ  زا  تسترابع  یحو  میروآیم : ار  یحو  هرابرد  یلامجا  فیرعت  کی  یحو ، هب  طوبرم  ياهدـحاو  رد  ثحب  زا  شیپ  اـم  یهلا .
هک ياهتشرف  يهلیسوب  هچ  و  تسا ، هدومن  تیانع  ربمایپ  هب  ادخ  هک  یصاخ  یگدنریگ  روعش و  هلیسوب  میقتـسم  روطب  هچ  تیعقاو  زا  ربمایپ 

نشور و الماک  میهافم  زا  تخانـش  نیا  تقیقح  يهرابرد  میناوتن  ام  رگا  تسا . ربمایپ  یگدنریگ  دادعتـسا  روعـش و  هب  یحو  لاصیا  رومام 
زا رتنشور  رتهداس و  هک  یماهلا  يدوهش و  یفاشتکا و  یقارشا و  ياهتخانش  رد  یسررب  قیقحت و  اب  میناوتیم  میئامن ، يرادربهرهب  میقتـسم 

مولع رد  نوگانوگ  تاحالطـصا  تارابع و  اـب  روبزم  ياهتخانـش  میوش . کـیدزن  یحو  تخانـش  هب  يدودـح  اـت  دنـشابیم ، یحو  تیوه 
تیعقاو و نیع  هک  تسنیا  دراد  دوجو  یحو  رد  هک  یتیـصوصخ  دـناهتفرگ . رارق  شریذـپ  دروم  اههفـسلف  یناـسنا و  موـلع  رگید  یناور و 

هیفـصت رد  لماک  شالت  شـشوک و  اب  تسا ، یحو  يهتـسیاش  هک  یـسک  و  دـنکیم . نایب  عطق  روط  هب  لوقعم  تایح  رد  ار  اهناسنا  حالص 
لباق یلومعم و  رشب  عون  يارب  هک  تسا  يدحب  یگدنریگ  هیکزت و  هیفصت  نیا  دروآیم . تسدب  ار  تایعقاو  نتفرگ  یگتسیاش  نورد 

زا ياهیآ  رد  هکنانچ  تسا  هدومن  تیانع  شناگدنب  زا  یضعب  هب  لاعتم  دنوادخ  ار  هیکزت  هیفـصت و  نینچ  يورین  هیامرـس و  تسین و  روصت 
یحو تاصتخم  زا  دهدیم . رارق  نآ  رد  دوخ  تلاسر  هک  دروم  نآ  هب  تسا  رتاناد  ادـخ   ) هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  تسا : هدـمآ  نآرق 
دوهـش نیرتیوق  نیرتراکـشآ و  دوشیم ، نشور  ناربمایپ  يارب  یحو  اب  هک  یتیعقاو  تسین و  دـیدرت  کش و  لباق  هجو  چـیه  هب  هک  تسنیا 

رتلماک و دوخ  لماوع  هب  تخانـش  هنوگره  دانتـسا  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هب  یحو  تخانـش  دانتـسا  تسا . هتخیمآ  رد  ناـنآ  ناـج  اـب  هک  تسا 
هتـشادن يداضت  دوشیم ، لزان  رگید  ناربمایپ  هب  هک  ییاهیحو  زا  کـیچیه  اـب  هک  تسنآ  یحو  تاـصتخم  زا  رگید  یکی  تسا . رتنـشور 

تسا تقیقح  کی  یحو  زا  یشان  تخانـش  دسریم  رظن  هب  دیامن . باجیا  ناربمایپ  یـصخش  ياهتیعقوم  تهج  هب  هک  یفالتخا  رگم  دشاب .
لماش یتح  هک  تسا  هدش  هداد  رکذت  یحو  يارب  یعونتم  ناگدنریگ  دـیجم  نآرق  رد  دـنکیم . ادـیپ  عونت  یحو  ناگدـنریگ  هب  رظن  اب  هک 

تمظع تهج  هب  نانآ و  یگدنریگ  تمظع  تهج  هب  دوشیم ، لزان  ناربمایپ  يارب  هک  ییحو  هک  تسنیا  رما  تیاهن  دوشیم . مه  تادامج 
( لوقعم تایح  ورملق  هب  ناـنآ  ندرک  دراو  اـهناسنا و  داـعبا  يهمه  نتخاـس  افوکـش  زا  تستراـبع  هک   ) دوشیم روظنم  یحو  زا  هک  یفدـه 

اب رتالاب و 
هتشذگ  ) نامز زا  هعطق  هس  رد  تخانش  فالتخا  هدنیآ  رضاح و  لاح  هتشذگ و  نامز : زا  هعطق  هس  رد  تخانش  تسا . اهیحو  نیرتتمظع 
هتخانش تیعقاو  مود - تهج  تخانـش و  يهدیدپ  دوخ  مکی - تهج  داد : رارق  یـسررب  دروم  دیاب  تهج  ود  زا  ار  هدنیآ ) رـضاح و  لاح  و 

تیعوضوم نامز ، تشذـگ  اب  دـننکیم ، زورب  یمدآ  نهذ  رد  تایعقاو  يهرابرد  هک  یئاهتخانـش  هک  دـسریم  رظن  هب  مکی - تهج  هدـش .
ناونع هب  دـناهدوب . هتفرگ  رارق  ام  تخانـش  دروم  هک  تسا  یتایعقاو  نآ  دوخ  دـنامیم ، هرطاـخ  رد  هک  هچنآ  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ 
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یضایر لصا  نیا  زورما  دشابیم . رگیدمه  يواسم  ددع  ود  هب  تمسق  لباق  جوز  ددع  ره  هک  میدوب  هدرک  ادیپ  نیقی  هتـشذگ  رد  ام  لاثم :
هدرک ادـیپ  هک  ینیقی  تخانـش  نآ  نامز  هب  یهجوت  یلو  میئامن ، يرادربهرهب  نآ  زا  میناوتیم  میهاوخب  هظحل  ره  دراد و  دوجو  ام  زغم  رد 

تاصتخم زا  میزاسب . راوتـسا  نآ  يانبم  رب  ار  يرگید  تخانـش  دناوتیم  هتـشذگ  رد  تخانـش  يهدیدپ  دوخ  هک  يدراوم  میرادـن . میدوب ،
رد هکنیا  دننام  دنشاب ، هدیزخ  هتشذگب  ثداوح  ریجنز  رد  هتفای و  ققحت  هدش ، هتخانـش  تایعقاو  رگا  هک  تسنیا  هتـشذگ  نامز  رد  تخانش 

نآ ققحت  رد  يدیدرت  نیرتمک  میئامنیم و  یقلت  دیدرت  لباق  ریغ  ینیقی و  مینیبیم ، دوخ  مشچ  اب  ار  تایعقاو  نآ  رضاح  لاح 
دیدرت لباق  هنوگ  چـیه  تسا . هتـشاذگ  دوخ  زا  يراثآ  هدـیبات و  نیمز  يهرک  رب  زورید  هک  باـتفآ  میهدیمن . هار  دوخ  نهذ  هب  اهدادـیور 

، تسا هتشگ  ام  تاذ  زا  کیکفت  لباق  ریغ  یئزج  روبزم  يهثداح  یئوگ  درادن . هار  روبزم  يهثداح  هب  هجو  چیه  هب  فالخ  لامتحا  هدوبن و 
ای ددنویپیم و  عوقوب  رضاح  لاح  رد  هک  يدادیور  اریز  تسین ، نینچ  هدنیآ  رـضاح و  لاح  ياهتیعقاو  يهرابرد  ام  تخانـش  هکیتروص  رد 

نودـب یتسه و  ناهج  رد  اهنآ  طباور  ءازجا و  هنوگ  ره  زا  درجم  ياهثداـح  چـیه  كرد  هک  تهج  نادـب  تفاـی ، دـهاوخ  عوقو  هدـنیآ  رد 
تـسدب اههتفای  ققحت  يهراـبرد  هک  ار  ینیقی  تخانـش  نآ  اـم  اذـل  تسین ، ریذـپناکما  هثداـح ، نآ  تخانـش  رد  اـم  يریگعضوم  تلاـخد 

ام يارب  هک  مه  هزادنا  ره  یتسه  ناهج  رد  اهنآ  طباور  ءازجا و  اریز  مینک ، لیصحت  میناوتیمن  هدنیآ  لاح و  ثداوح  يهرابرد  میروآیم ،
ثداوح رد  تابساحم  فالخ  لامتحا  هراومه  اذل  دنشابیم ، زاب  متـسیس  ياراد  عقاو  رد  هک  تهج  نادب  زاب  دنـشاب ، هتـسب  متـسیس  شیامن 

هب ام  تخانـش  اب  زورید ، رد  نیمز  يهرک  اب  باـتفآ  یئوراـیور  هب  اـم  تخانـش  تسا . یقطنم  لاـمتحا  دـشاب  زیچاـن  یلیخ  هچ  رگا  هدـنیآ ،
يریگعضوم يهدش  هدییاز  هک  ضحم  یملع  نیناوق  قوفام  رد  اریز  تستوافتم . ادرف  رد  نیمز  يهرک  اب  باتفآ  یئورایور 

هکنانچ دـشاب ، ام  یـسمش  هموظنم  رد  ینوگرگد  بجوم  هک  یناـهیک  دادـیور  کـی  عوقو  لاـمتحا  تسا ، ینیعم  يهعومجم  کـی  رد  اـم 
عقاو رد  زاب  دشاب ، ینیقی  هک  مه  هزادنا  ره  یملع  نوناق  دوخ  تفگ : ناوتیم  و  تسا . یملع  نیناوق  قوف  یلو  یقطنم  لامتحا  کی  میتفگ 

، دـیجم نآرق  رد  یناوارف  تایآ  ددرگیم . طـقاس  یملع  يهبنج  زا  اـهنآ ، زا  یکی  نادـقف  تروص  رد  هک  تسا  ینیعم  طئارـش  هب  طورـشم 
هنئازخ و اندنع  الا  یئیش  نم  نا  و  دننام : دهدیم . تبسن  يدنوادخ  رمتسم  ددجتم و  تیشم  هب  ار  یناسنا  یعیبط و  ثداوح  رمتـسم  نایرج 
هب نیعم .) يهزادنا  اب  رگم  ار  نآ  میتسرفیمن  ورف  ام  تسا و  ام  دزن  رد  نآ  عبانم  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  چـیه  و   ) مولعم ردـقب  الا  هلزنن  ام 

هچنآ تابثا و  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  دوخ  تیـشم  اب  دنوادخ  . ) باتکلا ما  هدنع  تبثی و  ءاشیام و  هللا  اوحمی  دیوگیم : هک  هیآ  نآ  هفاضا 
زا ياهعومجم  تایعقاو  نیا  رگا  تسا ، نایرج  رد  رضاح  لاح  رد  هک  یتایعقاو  يهرابرد  ام  تخانـش  اما  دزاسیم .) وحم  دهاوخیم  هک  ار 

دهاوخ عوقو  هب  هدنیآ  رد  رگید  يرادقم  تسا و  نایرج  رد  رـضاح  لاح  رد  اهنآ  زا  يرادقم  هتـشذگ و  اهنآ  زا  يرادقم  هک  دنـشاب  ءازجا 
رابرد ام  تخانش  دنهدب ، لیکشت  ار  دحاو  کی  اعومجم  هک  دشاب  مکحم  نانچ  ءازجا  نایم  طابترا  رگا  تسویپ ،

فالخ لامتحا  يارب  یهار  هجو  چیه  هب  هک  دشابیم  هتشذگ  ياهدادیور  ریاس  هب  تخانش  دننام  اهنآ ، تیوه  هب  رظن  اب  هتـشذگ  ءازجا  يه 
رد اهنآ  نتفرگ  رارق  يهزادنا  هب  دشاب ، هدـنیآ  رـضاح و  لاح  ءازجا  هب  اهنآ  طابترا  هب  رظن  اب  ءازجا  نآ  يهرابرد  ام  تخانـش  رگا  درادـن و 
رد عوضوم  اـب  نهذ  یلمع  يهطبار  عاونا  دـشابیم . فـالخ  لاـمتحا  ضرعم  رد  هدـشن  ینیب  شیپ  ءازجا  اـب  طاـبترا  ناـکما  زاـب و  متـسیس 

ساکعنا و هن  دشابیم ، راک  تیوه  ياراد  هک  ینهذ  تیلاعف  لمع و  لوصحم  زا  تسترابع  اهتخانش  عون  نیا  زا  دوصقم  تخانـش  يهدیدپ 
دوجوب یفداصت  روط  هب  زگره  هدوب و  ینورب  اـی  ینورد  ياـههزیگنا  عباـت  هچ  رگا  دنـشابیم ، عونتم  رایـسب  هک  ینهذ  ياـهتیلاعف  نیا  رثاـت .
توافت دنشابیمن . ینهذ  یباتزاب  تارثات  ضحم و  ساکعنا  اب  هسیاقم  لباق  دنراد ، هک  ینویـسکنوف )  ) یلمع تیوه  رظن  زا  یلو  دنیآیمن ،

تسا یتکرح  هک  راکدوخ  تیوه  لماع  - 1 تسا : عوضوم  هس  رد  یطرش ) ریغ  هچ  یطرش و  هچ   ) ضحم ساکعنا  اب  ینهذ  لمع  یـساسا 
هدشن نشور  ضحم  یملع  رظن  زا  زونه  ینورد  لماع  نیا  تسا و  راک  يهدنهد  همادا  ای  هدننک  رداص  هک  راک  لماع  - 2 نهذ . رد  هناهاگآ 

یعطق و ض دریگیم ، تروص  هناهاگآ  روطب  راک  هک  یعقوم  رد  اصوصخم  ینهذ  لمع  رد  يریگفده  راک - زا  فده  - 3 تسا .
. تسا يرور 
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لمع نیا  اب  دریگیم و  ماجنا  هدش  روصت  ياهدحاو  يور  هک  ینهذ  لمع  نآ  زا  تسترابع  تیلاعف  نیا  یساکعنا  ياهدحاو  اب  قیدصت  - 1
: زا دنترابع  تسا  ایاضق  لاکشا  نیرتهداس  هک  هیـضق  نیا  ياهدحاو  تسا . يورک  باتفآ  دننام : دنیآیم ، رد  هیـضق  لکـش  هب  اهدحاو  نآ 
هب ساوح  يهلیـسوب  ینیع  ياهدوممن  زا  مود  مکی و  دـحاو  تسا . تبثم  يهطبار  هک  ود  نآ  نایم  هطبار  - 3 ندوب . يورک  - 2 باتفآ . - 1
اب باتفآ  فاصتا  يهدهاشم  زا  نآ ، تیعقاو  یلو  درادن ، ینیع  دومن  هچ  رگا  هطبار ، زا  تسترابع  هک  موس  دـحاو  دـناهدش . لقتنم  ام  نهذ 

نایم هطبار  دوجو  هب  ناـعذا  اـی  مکح  - 4 ضحم . ساکعنا  هن  تسا ، ینهذ  لـمع  کـی  دوخ  عازتنا  يهدـیدپ  تسا و  هدـش  عازتنا  تیورک 
لمع دراد : دوجو  ینهذ  لمع  عون  ود  ياهیـضق  ره  رد  هک  دوشیم  نشور  لـیلحت  نیا  اـب  تسا . ینهذ  لـمع  اـعطق  هک  لومحم  عوضوم و 
نهذ ساوـح و  زا  نوریب  رد  هک  هچنآ  تسین ، نهذ  ساوـح و  زا  نوریب  رد  ینیع  دوـمن  کـی  ياراد  هطبار  دوـخ  اریز  هطبار ، عازتـنا  مکی -

. سب تایعقاو و  اب  اههدـیدپ  ءازجا و  فاصوا و  نآ  مامـضنا  داحتا و  لکـشت و  هدـیدپ و  ءازجا  فاصوا و  اـب  تسا  یتاـیعقاو  دراد ، دوجو 
قح رد  دراد . دوجو  ياهطبار  لولعم  تلع و  نیبام  ای  دراد و  دوجو  ياهطبار  تیورک  باتفآ و  نایم  میئوگیم : هکیماگنه 

اب ناعذا  مود - لمع  مینکیم . عازتنا  تسا ، رگیدکی  اب  ود  نآ  مامـضنا  ای  داحتا  اب  لکـشت  هک  ار  تیورک  باتفآ و  تالاح  زا  یتلاح  تقی 
قیدصت زا  عون  نیا  ياهدحاو  يدیرجت  ياهدحاو  اب  قیدصت  - 2 دوشیم . هدیمان  قیدصت  هک  تسا  هیـضق  ءازجا  نایم  هطبار  دوجوب  مکح 

، میدرک هراشا  ثحابم  رد  هکنانچ  دادعا  دنوشیم . لیکشت  تامالع  دادعا و  زا  هک  یـضایر  يایاضق  دننام  هدش  دیرجت  میهافم  زا  دنترابع 
ماـسجا و دـننکیم ، رارقرب  طاـبترا  اـم  نهذ  ساوح و  اـب  ینیع  ناـهج  رد  هک  هچنآ  اریز  دنتـسین . ینیع  ياـهدومن  زا  سکعنم  ياـهتروص 

نآ زا  کی  ره  هب  هجوت  اب  ام  دنـشابیم . صخـشم  ياهزرم  ياراد  هدوب و  ادج  رگیدکی  زا  دوخ  هب  صوصخم  نیعت  اب  هک  دنتـسه  لاکـشا 
رارق شرامـش  دروم  هدرک ، رظن  فرـص  دودـعم  نآ  تیوـه  تایـصوصخ و  يهمه  زا  سپـس  هدرک  یقلت  دودـعم  ار  نآ  میناوـتیم  اـهنیعت 
دننام ار  اهنآ  ینیعم  شقن  اب  تباتک  رد  هس و  ود و  کی و  اب  ظفلت  رد  هک  دهدیم  ماجنا  ددع  مان  هب  یلمع  نهذ  شرامـش ، نیا  رد  میهدب .

زین دوخ  هکلب  تسین ، ینیع  دومن  چـیه  هب  قیبطت  لباق  اهنت  هن  هک  تسا  صلاـخ  ینهذ  لـمع  کـی  ددـع  تیوه  یلو  مینکیم ، زاربا   3،2،1
دننام تامالع  اما  و  دیامن . هدهاشم  دوخ  رد  ددع  ناونع  هب  ار  يدومن  دناوتیمن  ینهذ  چیه  ینعی  درادن . نهذ  رد  یصخشم  دومن 

يهمیمـض اب  رگید  ددـع  زا  يددـع  کیکفت  هب  هراشا  هکلب  دـننکیمن ، تیاـکح  نهذ  رد  ساـکعنا  لـباق  دومن  کـی  زا  زین  یفنم  تبثم و 
رد تمالع  دافم  لاح  ره  رد  و  دنـشابیم . دادعا  زا  هورگ  ود  ای  ددع  ود  نایم  یتبـسن  يهدـننک  نایب  ای  دنـشابیم و  رگید  ددـع  هب  يددـع 

بیترت نیدب  دنتسین . دنرادن ، يدومن  هنوگ  چیه  دوخ  هک  دادعا  رد  ینیع  تروص  لکش و  رگنایامن  یضایر  لامعا  تالاح و  زا  کی  چیه 
ياراد هک  یقطنم  ياـیاضق  زا  مـسق  نآ  نـینچمه  دنـشابیمن . ینیع  دوـمن  زا  سکعنم  ياهدـحاو  ياراد  یـضایر  ياـیاضق  زا  کـی  چـیه 
میهاوخ رکذتم  دیرجت )  ) يدعب ثحب  رد  هکنانچ  دنوشیم و  لیکشت  یلک  ياهدحاو  زا  هک  یملع  نیناوق  دننام  دنـشابیم  یلک  ياهدحاو 

زا تسترابع  دـیرجت  يانعم  دـیرجت  - 3 دنتـسین . ینیع  دومن  رب  میقتـسم  قاـبطنا  لـباق  هدوب و  يدـیرجت  روما  یلک  میهاـفم  يهمه  تشگ ،
ياضف حطـس و  نودب  ینیع  ناهج  رد  ياهرئاد  چـیه  هک  تسا  ملـسم  یلک ، روطب  يهرئاد  دـننام  تیوه ، کی  تاصخـشم  ياغلا  فذـح و 

ود هب  رطق  يهلیـسوب  ياهرئاد  ره  میئوگیم : الثم  میئامنیم  یلک  مکح  کی  هرئاد  هرابرد ي  هک  یعقوم  ام  دنکیمن ، ادـیپ  ققحت  صخـشم 
ای یکـشم  دادم  اب  هدش  هدیـشک  گرزب ، ای  کچوک  صخـشم  يهرئاد  کی  هرئاد ، زا  ام  يهدش  تفایرد  دوشیم ، میـسقت  يواسم  تمـسق 

، اوقم اب  ذغاک  يور  زمرق ،
رد هجو  چـیه  هب  هک  تسا  ینهذ  يدـیرجت  لمع  کی  نهذ  رد  هرئاد  نیا  تفاـیرد  تسین . کـلذ  ریغ  هتخت و  اـی  زلف  کـی  رد  هدـش  هدـنک 

یمیهاـفم هیـضق  نیا  يازجا  يهمه  تیبرت  میلعت و  لـبق  تسا  یناویح  ناـسنا  میئوگیم : هک  یتـقو  نینچمه  و  درادـن . دوجو  ینیع  ناـهج 
رگم دیآرد ، یلک  نوناق  لکش  هب  دناوتیمن  ياهیـضق  چیه  و  دنـشابیم . ینیع  تاصخـشم  هنوگ  ره  فذح  زا  یـشان  هک  دنتـسه  يدیرجت 
نهذ رد  يدـیرجت  لمع  تیهام  هک  هلئـسم  نیا  دـیآ . رد  یلک  تروصب  اـت  دوشب ، ماـجنا  نآ  رد  ینهذ  يدـیرجت  لـمع  یعون  دـیاب  هکنیا 

کیزیف رد  یلومعم  یعیبط  يهدیدپ  کی  ناونع  هب  نونکات  هک  تسا  یناوارف  يوگتفگ  ثحب و  دروم  ینهذ  تایلمع  ریاس  دـننام  تسیچ ؟

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 564 

http://www.ghaemiyeh.com


زا تسترابع  لـمع  نیا  دوشیم . هدـیمان  زین  يروآاـی  ینهذ ، لـمع  نیا  يروآداـی )  ) رکذـت - 4 تسا . هدوبن  ریـسفت  لـباق  کـیژولویزیف  و 
نیا تسا . هتشگ  هریخذ  هدش و  نورد  دراو  هتشذگ  رد  هک  یئاهدحاو  ای  دحاو  جارختسا  يارب  هاگآدوخان  ای  هظفاح  تایوتحم  يوجتـسج 

ینهذ تایلمع  نیرتزیگنا  تفگـش  زا  یکی  لمع  نیا  دنکیم . راداو  رکذت  ینهذ  لمع  هب  ار  هدنروآدای  هک  تسا  یلماوع  لولعم  وجتـسج 
هریخذ ياهدحاو  دوجو  مکی - رصنع  دوشیم : لکشتم  رصانع  زا  ياهدع  زا  يرکذت  ره  دریگیمن  رارق  تقد  ءانتعا و  دروم  ابلاغ  هک  تسا 

ریمض ای  هظفاح  رد  هدش 
يرنه و یملع و  نیناوق  نوگانوگ و  میهافم  تادرفم و  یـصخش و  ياـیاضق  دـننام  دنـشابیم ، عونتم  رایـسب  ياهدـحاو  نیا  هاـگآدوخان .
جارختــسا و يهزیگنا  مود - رــصنع  کـلذ . ریغ  تارثاـت و  اهــشزرا و  یعیبـط و  يداـصتقا و  یبهذـم و  یــسایس و  یقـالخا و  یتـعنص و 
هب هک  ینهذ  لماع  نآ  موس - رصنع  تسا . اهزاین  زا  یعاونا  هب  طوبرم  عونتم و  زین  دحاو  جارختسا  يهزیگنا  بولطم . دحاو  زا  يرادربهرهب 

تسا تهج  نیمه  هب  تسا . هتشادن  ینـشور  فیرعت  یفـسلف  یملع و  رظن  زا  نونک  ات  لماع  نیا  دزادرپیم . دحاو  جارختـسا  ندرک و  ادیپ 
رادـقم نیمه  هب  طقف  دریگیمن و  ماجنا  لماع  نیا  يهرابرد  ياهدـننک  عناق  حورـشم و  ثحب  يروآداـی ، رکذـت و  حیـضوت  رد  ـالومعم  هک 

ار بولطم  دـحاو  هتـشگ ، هاگآدوخان  ریمـض  ای  هظفاـح  تاـیوتحم  راپـسهر  هک  دراد  دوجو  یلماـع  رکذـت  لـمع  رد  هک  دوشیم  تیاـفک 
لمع هکنیا  رد  مینک ، يوریپ  لماع  نیا  يهراـبرد  هک  مه  يروئت  ضرف و  ره  زا  اـم  و  دروآیم . نهذ  هاـگآدوخ  يهحفـص  هب  جارختـسا و 

نیا دراد و  دوجو  نهذ  رد  صخـشم  يراک  يروآدای ، ماگنه  رد  اریز  دـنراد ، رظن  قافتا  همه  تسین ، ینهذ  ینیـشام  ساـکعنا  يروآداـی 
يروآدای يورین  فعـض  تردـق و  دـسریم  رظن  هب  دریذـپیم . نایاپ  بولطم  دـحاو  ندرک  ادـیپ  اب  عورـش و  جایتحا  ساسحا  زا  سپ  راک 

ایز اب  میقتسم  هطبار 
دحاو ره  هک  تسنیا  دـهدیم  ناشن  هدـیدپ  نیا  يهرابرد  هبرجت  هدـهاشم و  هک  هچنآ  درادـن . هاگآدوخان  ای  هظفاح  تایوتحم  یمک  يد و 

يوق و تارثات ، اهدـحاو و  نآ  يهرابرد  رکذـت  لمع  تسا ، هدـش  نورد  دراو  رتدـیددش  تارثات  اب  ای  هدـش و  یقلت  یتاـیح  تیمها  اـب  هک 
هب هک  ار  ییاهدحاو  دیاب  دوش ، رادروخرب  یبوخ  هب  یلاع  يورین  نیا  زا  دـهاوخب  یـسک  رگا  هک  تسا  تهج  نیمهب  دریگیم . ماجنا  عیرس 

تحت دنکن و  یقلت  تیمها  اب  دوب ، دهاوخن  شزاین  دروم  هدنیآ  رد  هدوهیب و  هک  ار  هچنآ  دـهدب و  رارق  هجوت  دروم  دزاسیم ، لقتنم  نورد 
هعومجم کی  ندرک  زاب  زا  تسترابع  لمع  نیا  تسا . لیلحت  لمع  نهذ  مهم  ياهتیلاعف  زا  یکی  لـیلحت  لـمع  - 4 دریگن . رارق  اهنآ  ریثات 
نارکفتم زا  یضعب  یلمع . یتخانش و  ياهفده  هب  ندیـسر  رد  اهدحاو  نآ  یـسررب  نآ و  يهدنهد  لیکـشت  ياهدحاو  هب  نآ  هیزجت  لک و 

خساپ دینکیم ؟ يوریپ  یفـسلف  بتکم  نیمادک  زا  امـش  دنـسرپیم : وا  زا  یتقو  هک  دنهدیم  تیمها  لیلحت  شور  هب  يردق  هب  لسار  دننام 
تخانـش رد  یلیلحت  شور  هب  تعانق  دـسریم  رظن  هب  تسا . یقطنم  مسیمتآ  مراد  هک  یبسچرب  اـهنت  مرادـن ، یبسچرب  چـیه  نم  دـهدیم :

مزاین ردقنآ  کیتیلانآ )  ) یلیلحت شور  رب  تخانش  لیصحت  هار  رد  ام  دشابیم . زاورپ  يارب  لاب  کی  هب  هدنرپ  ندرک  تعانق  دننام 
خنـس زا  تسا ، تخانـش  هـب  لوـصو  يارب  زاورپ  لاـب  ود  زا  یکی  هـک  لـیلحت  لـمع  لاـح  رهب  و  کیتتنـس )  ) یبـیکرت شور  هـب  هـک  میدـن 
کی نهذ ، ساوح و  ربارب  رد  هدش  هداهنرب  عوضوم  هکنیا  اب  هک  تسا  نهذ  یساسا  ياهراک  زا  یکی  هکلب  هدوبن  نهذ  ینیـشام  تاساکعنا 

اب تسا ، ءازجا  زا  بکرم  لک  نامه  نهذ  رد  عوضوم  نآ  یعیبط  یلوا و  ساکعنا  تسا و  ءازجا  زا  بکرم  لک و  ناـمه  نهذ  رد  عوضوم 
لقتـسم روطب  ار  ءازجا  نآ  زا  کی  ره  دـناوتیم  دزادرپیم و  رگیدـکی  زا  ءازجا  نآ  کیکفت  هیزجت و  هب  نهذ ، رد  لـیلحت  لـماع  لاـحنیا 

دروم رگید  يازجا  اب  یطابترا  صتخم  اب  ای  دوخ و  یصخش  تاصتخم  اب  ار  ءازجا  نآ  زا  کی  ره  تسا  نکمم  دهدب و  رارق  یـسررب  دروم 
بیکرت هب  يرـشب  نهذ  جایتحا  تسا . رادروخرب  اهتخانـش  رد  یـصاخ  تیمها  زا  زین  ینهذ  لمع  نیا  یبیکرت  لمع  - 5 دهدب . رارق  قیقحت 

نیا تسین . یعومجم  ياهلک  لـیلحت  هیزجت و  هب  نآ  جاـیتحا  زا  رتمک  لکـشتم  بکرم و  تاـعوضوم  رد  اـهنآ  يهطبار  فشک  اهدـحاو و 
ثحب و هب  یجایتحا  چیه  هک  تسا  يرورض  نشور و  يردق  هب  يرنه  ياهدومن  ضحم و  ياهشناد  تعنص و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  جایتحا 
. تسا یبیکرت  یلیلحت و  یقطنم  شور  لولعم  يرنه  راثآ  داجیا  ضحم و  ياهشناد  عیانـص و  ورملق  رد  تیعقوم  هنوگ  ره  و  درادن . وگتفگ 
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ثحب و ت هب  جایتحا  هک  هچنآ 
اهنآ رد  ءازجا  لـک و  موـهفم  ود  هـک  تـسا  یــشزرا  ياهتخانــش  اــهینیبناهج و  اههفــسلف و  رد  یبـیکرت  یلیلحت و  شور  دراد ، قـیقح 

شزرا ناـنیبناهج و  ناـفوسلیف و  زا  یـضعب  تسا . ناوارف  ياـهیهاگآ  داـیز  يزغم  يزرنا  فرـص  هب  دـنمزاین  فیرظ و  قیقد و  هداـعلاقوف 
يارب شور  ود  ره  میدرک  هراشا  هکناـنچ  هکیتروص  رد  یبیکرت ، شور  هب  رگید  یخرب  دـنهدیم و  تیمها  یلیلحت  شور  هب  اـهنت  ناـسانش 

زین یبیکرت  لمع  لاحرهب  درادن . رظن  راهظا  قح  روبزم  شور  ود  رد  قیقدت  نودب  هروبزم  روما  رد  یبتکم  چـیه  دراد و  ترورـض  تخانش 
دهاوخ رتيدـیرجت  زین  روبزم  لمع  دـشاب . رتيدـیرجت  رتیعازتنا و  لمع  دروم  ياهدـحاو  هک  هزادـنا  ره  تسا و  ینهذ  تاـیلمع  زا  یکی 
صخـش لماک  یهاگآ  زا  هکنیا  نودـب  ینهذ  لمع  یهاـگ  هک  تسا  تسرد  عوضوم  ینهذ و  لـمع  ناـیم  هطبار  يرارقرب  كرد  - 6 دوب .

هک اهتیعقوم  نآ  رد  اصوصخم  تسا ، رادفده  ياهراک  خنـس  زا  ینهذ  لمع  هک  تهجنادب  الومعم  یلو  دتفیم ، نایرج  هب  دـشاب ، رادروخرب 
یمهم راک  یهاگآ  نیا  دنکیم . یط  ار  دوخ  نایرج  یهاگآ  نکفارون  ریز  لمع  دوخ  اذـل  دـشاب ، رادروخرب  هجوت  لباق  تیمها  زا  فدـه 

ار عوضوم  نهذ و  لمع  نایم  هطبار  راک  لماع  هک  دوشیم  بجوم  ینهذ ، نایرج  ندرک  نشور  يهفاضا  هب  هک  تسنیا  دهدیم ، ماجنا  هک 
زا و دیامن و  میظنت 

لمع نهذ ، دیفم  يرورـض و  رایـسب  تایلمع  زا  ربدت  - 7 دـشوکب . هطبار  حیحـصت  رد  هدومن و  يریگولج  روبزم  يهطبار  هب  لـالتخا  دور 
اـهتیاغ و رد  تقد  ینیب و  شیپ  رد  هک  تسا  هشیدـنا  زا  یعون  دوـخ  دوریم و  راـکب  اهیـشیدنا  تبقاـع  رد  ـالومعم  هملک  نیا  تسا . ربدـت 

ترورـض دراد  یفنم  ای  تبثم  يرثا  لوقعم  تایح  رد  یمدآ  ینیع  لمع  تفرعم و  رد  دـسریم و  هدـنیآ  زا  هک  هچنآ  یلک  روطب  اـهنایاپ و 
هب تسا و  يرورض  دنشاب ، هتشاد  ياهنادنمدرخ  هبساحم و  اب  یگدنز  ایند  نیا  رد  دنهاوخیم  هکیناسک  يارب  ینهذ  لمع  نیا  دنکیم . ادیپ 
هک ناـسنا  نآ  يارب  تسا . رادروخرب  یـصوصخم  تیمها  زا  دـید  میهاوـخ  نآرق  هاگدـید  زا  تخانـش  رد  هکناـنچ  هک  تسا  تهج  نیمه 

ریجنز ياههقلح  دننام  هک  هدنیآ  ياهدادیور  اهتیعقاو و  رد  هبـساحم  تسا ، حرطم  یگدـنز  يالعا  فدـه  تدـحو  اب  تیـصخش  تدـحو 
. دـشابیم لوقعم  ریـسفت  لباق  یمدآ  تایح  هک  تسا  اههقلح  نآ  نایم  گنهامه  يهطبار  داجیا  اب  طـقف  تسا  لاـح  هتـشذگ و  هب  هتـسویپ 
ای قلطم  يرادیاپ  زا  هک  یگدنز  نیناوق  لوصا و  يهرابرد  قیقد  صیخشت  فلا - هلمج : نآ  زا  تسا . تیمها  اب  رایسب  حیحـص  ربدت  طیارش 

نانیمطا دروم  ای  یعطق و  اهنآ  ندمآ  دوجوب  هک  ییاهدادیور  صیخشت  يارب  ابلاغ  هک  تالامتحا  حیحص  ءارقتسا  ب - دنرادروخرب . یبسن 
وجوب تسا ،

لـالتخا راـچد  ناوارف  روطب  ار  اـهینیب  شیپ  هک  هدـشن  هبـساحم  اـی  هبـساحم و  لـباق  ریغ  ثداوـح  ندـمآ  شیپ  هظحـالم  ج - دـنیآیم . د 
زا یکی  هک  تسا  یقطنم  طباور  اب  ازجا  نتخاس  لکـشتم  رد  يریگفده  زا  یـشان  هراومه  ینهذ  لمع  نیا  يزاس  گنهامه  - 8 دنزاسیم .

يارب هک  يراک  فده و  تیمها  رظن  زا  اهیزاس  گنهامه  زا  یـضعب  تسبولطم . ياهفدـه  هب  لوصو  نتخاس  ریذـپناکما  لماوع  نیرتمهم 
، دشاب هتـشادن  یـشزرا  چیه  نآ ، نودب  یگنهامه  يارب  هدش  مادختـسا  ياهدحاو  هک  تسا  نکمم  هک  دراد  تیمها  نانچ  تسا ، مزال  نآ 
، هدننک گنهامه  یتاذ  نورد  تیمها  هب  رظناب  و  دـنرادن . یتیدوجوم  گنهامه  لکـشت  نودـب  اهدـحاو  نآ  هک  تسنیا  دـننام  تقیقح  رد 

هزادـنا ره  هک  دوش  شومارف  دـیابن  مهم  لصا  نیا  دـشابیم . ناوارف  يزغم  تازاـیتما  غوبن و  يهدـننک  ناـیب  یگنهاـمه  راـک  کـی  یهاـگ 
نامه هب  دشاب ، رادروخرب  اهناسنا  دننام  لقتـسم  تیـصخش  يدازآ و  تایح و  زا  گنهامه  يهعومجم  کی  يهدـننک  لکـشتم  ياهدـحاو 

نوگانوگ ياهتیوه  اههزیگنا و  اـب  اـهناسنا  نهذ  رد  هک  یتاـنایرج  یقطنم  يهشیدـنا  - 9 دـشابیم . رتراوشد  يزاس  گنهامه  راک  هزادـنا 
، تانایرج نیا  نایم  رد  دنتـسین . شرامـش  لباق  اهنآ ، یلک  لوصا  زا  رظن  عطق  اب  تفگ : ناوتیم  هک  دـندایز  يردـق  هب  دـنریگیم ، تروص 

وجو ینهذ  لمع  زا  یعون 
، دنکیم باختنا  لمع  ای  تخانش  يارب  هک  یفده  ناسنا و  تیعقوم  نایم  هراومه  هک  تهجنادب  دوشیم . هدیمان  یقطنم  هشیدنا  هک  دراد  د 

فده هب  ار  یمدآ  هک  يریـسم  رد  ءدبم )  ) نیعم تیعقوم  زا  كرحت  اذل  دوش ، يرپس  دـیاب  هلـصاف  نآ  دراد و  دوجو  ياهلـصاف  شیب  مک و 
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رد فده ، هب  ندیـسر  يارب  ءدبم  کی  زا  نهذ  لمع  زا  تسترابع  هک  یقطنم  يهشیدنا  دوشیم . هدـیمان  یقطنم  كرحت  دـیناسر ، دـهاوخ 
جایتحا تسا ، هدش  يریگفده  هک  رگید  ياهطقن  فرط  هب  لگنج  زا  ياهطقن  زا  تکرح  دننام  ینورد ، تایوتحم  سوسحم و  اهنویلیم  نایم 

ینهذ تاساکعنا  لمع و  اهدص  ای  اههد  هب  یقطنم  يهشیدنا  کی  اب  فده  هب  ندیـسر  یهاگ  دراد . طباور  اهدحاو و  باختنا  فذح و  هب 
نکر نیرتیـساسا  نیعم  فده  کی  هب  لوصو  یقطنم  يهشیدنا  رد  هک  تهج  نادـب  دراد و  جایتحا  کلذ  ریغ  هظفاح و  زا  يرادربهرهب  و 

رد هدارا  لالتخا  تلفغ و  نیرتمک  هک  تسا  ینهذ  لمع  نایرج  نیرتراکـشآ  یقطنم  يهشیدـنا  تفگ : ناوتیم  اذـل  تسا ، يرکف  ناـیرج 
ینهذ رادفده  نایرج  نآ  زا  تسترابع  نیرب  يهشیدنا  نیرب  يهشیدنا  - 10 دماجنایب . هشیدنا  لماک  تسکش  هب  تسا  نکمم  روبزم  نایرج 

ههشیدنا یلک  جیاتن  يدابم و  زا  هشیدنا  نیا  ياهدحاو  دتفیم . راکب  ود ، نآ  یلصا  تیوه  ناهج و  اب  ناسنا  يهطبار  یلاع  ینابم  رد  هک 
. دوشیم يرادربهرهب  یمسر  یقطنم  يا 

الثم لوهجم  نتخاس  نشور  اـت  ار  نآ  هدومن و  زاـغآ  نشور  ياهدـحاو  زا  ار  تکرح  هک  یمـسر  یقطنم  يهشیدـنا  کـی  لاـثم : ناونع  هب 
دحاو الثم  دـنکیم . تیلاعف  دـیآیم ، تسدـب  نهذ  یقطنم  تکرح  زا  هک  ياهجیتن  انبریز و  نآ  يهرابرد  نیرب  يهشیدـنا  دـهدیم ، همادا 

و میمانب . یفـسلف  يهشیدنا  ار  ینهذ  تانایرج  هنوگنیا  تسا  نکمم  تسا ؟ رارق  هچ  زا  نشور  دحاو  نآ  اب  هجیتن  طابترا  هچ ؟ ینعی  نشور 
یقطنم ياههشیدـنا  قوفاـم  رد  يرکف  ناـیرج  نینچ  هک  تسنیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  تـسین ، حرطم  نادـنچ  حالطـصا  يهلئـسم  لاـح  رهب 

يوس هب  یقطنم  یـسح و  هاگدـید  رد  يراج  ياهدومن  ياروام  هب  اـهیهاگآ  ذوفن  زا  تسا  یناـیرج  نیرب  يهشیدـنا  زا  یعون  دراد . دوجو 
هدید يراوشد  هب  دنکیم ، اشامت  رظان  هک  یهاگیاج  زا  هک  رود  رایسب  رایسب  ناگراتـس  دننام  یلو  دناهدشن ، صخـشم  الماک  هک  یئاهفده 

يهرابرد رکف  نایرج  دننام  و  زیچان . يهدنرپ  کی  زاورپ  رد  یتسه  ياهتکرح  فدـه  يهعلاطم  دـننام  دنـشابیم . تفایرد  لباق  دـنوشیم ،
تحـص يهرابرد  دنوش و  ادـیپ  ینارکفتم  رگا  یکاخ . يهرک  زا  ياهشوگ  رد  دودـحم  نیناوق  ندـید  اب  یتسه  ناهج  رب  مکاح  یلک  نوناق 

یمن اههشیدنا  هنوگنیا  دوخ  دوجو  يهرابرد  دنشاب ، هتشاد  دیدرت  قوف  ياهلاثم  رد  هشیدنا 
يارب اهنآ  زا  يرادربهرهب  هچ  رگا  دنیامنیم ، تابثا  ار  يرـشب  ینهذ  ياهتیلاعف  قمع  شرتسگ و  اههشیدنا  عون  نیا  دـنیامن . دـیدرت  دـنناوت 
رایتخا رد  یلاـع  تـالوصحم  ندروآ  دوجوب  يارب  یمظعم  رایـسب  هاـگراک  هکنیا  دـننام  تسا . هدـشن  یقلت  تیمها  لـباق  مدرم  زا  یهورگ 

ره هک  تسا . هدوبن  يرـشب  نهذ  هاگراک  يارب  تراسخ  لماع  کی  نیا  ایآ  میزروب . تعانق  نآ  زیچاـن  تـالوصحم  هب  یلو  میـشاب ، هتـشاد 
هدومن و یقلت  لایخ  ار  نآ  يهرابرد  هشیدنا  تسا ، هتفرگ  رارق  شیلومعم  یقطنم  دودحم و  یـسح  هاگدـید  زا  رود  هک  ياهیـضق  موهفم و 

قامعا هب  ذوفن  هک  ار  نیرب  ياههشیدنا  هک  يرـشب  تفرعم  تشذگرـس  هب  رظن  اب  تسا ؟ هدومن  يزیچان  رایـسب  ورملق  هب  دودحم  ار  هشیدـنا 
ناوتیم تسا ، هدش  راکـشآ  اهنآ  تبثم  تیعقاو  اهدعب  هدش و  درط  ساسایب  تالایخ  ناونع  هب  هدوب و  یناسنا  تیدوجوم  تعیبط و  ناهج 

ناوید رد  يولوم  تایبا  يانعمرپ  رایـسب  ياوتحم  میناوتیم  نونکا  دز . سدح  ار  هشیدـنا  نتخاس  دودـحم  ریذـپانناربج  ياهررـض  رادـقم 
ناج شیپ  هب  هشیدـنا  تسبرب  نایم  رارـسا و  داشگب  نایم  هشیدـنا  تسد  زا  دـشب  يداهنب  ياپ  لد  رد  وچ  میئامن : كرد  ار ، يزیربت  سمش 

نانچ آ یشیدنا  دوخ  زا  وا  تسرب  هشیدنا  تسجرب  کبس  ار  ناجرم  دید  ناجنارگ  لزنم  نکم  دوخ  ردنا  هک  لد  دمآرد 
نم زا  هک  دز  مه  رب  شیوخ  تسد  ود  دز  مک  لد  فوخ  زا  کلف  هشیدنا  تسه  دوخ  بجع  دسرپ  یمه  سک  ره  زا  هک  یشیوخیب  دم ز 

تـصش ماد و  هب  دجنگ  رد  هک  دراد  نامگ  سپ  شیپ و  هب  یماد  دـهن  سک  ره  ار  هشیدـنا  نینچ  هشیدـنا  تسر  هنوگچ  رخآ  تسرن  سک 
همه دب  نکاس  هلمج  رهاوج  هشیدـنا  تسرپب  دوخ  تسرپم  ار  شقن  ره  رم  وت  دـیور  یمه  هشیدـنا  دـیوجیم ز  هک  یـشفن  ره  وچ  هشیدـنا 

هک دراد  ناز  هنهک  درد  هک  رغال  یهگ  هبرف  یهگ  رگنب  ار  هنهک  ناهج  هشیدنا  تسج  نوریب  ار و  رهاوج  نیا  دیفاکـش  دـب  نکاما  نوچمه 
دمآ لوسر  مغ  زا  لد  وچ  هشیدنا  تسبرس  دش  وچ  دمآ  دنلبرس  هجیتن  دیاز  ياهداز  هش  ات  هک  دراد  نآ  زا  هز  درد  هک  هشیدنا  تسا  تسبآ 

اب ار  اهناسنا  یناور  يزغم و  ياهتیعقاو  ناسانـشناور  دـیراذگب  هشیدـنا  تسبآ  تسدـش  یـسیع  فص  ود  زا  میرم  وچ  دـمآ  لـیئربج  لد  رب 
دوخ راک  لوغشم  ناور ، زغم و  يهدشن  فشک  ياههراق  نایانـشآ  يا  امـش  امـش ، اما  دننک ، هسیاقم  نیزوت و  ضحم  کیتینربیـس  نیزوت و 
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هب یـسانشهدام  هب  اجنآ  زا  یـسانشتسیز و  هب  كوراب  لوق  هب  رـسیب  نت  یـسانشناور  تاقیقحت  زا  هک  يزور  دـنروبجم  زین  ناـنآ  دیـشاب .
ار خ امش  غارس  هدام ، هب  ات  ناسنا  زا  هک  دناهتفرگ  هلصاف  ردقنآ  یسانشناسنا  زا  هک  دندش  هجوتم  و  دنتشگرب ، بقع 

دشاب هتشادن  دوجو  خیرات  يهحفص  رد  یناسنا  یسانشهدام ، یسانشتسیز و  يوس  هب  تشگرب  رد  هک  دوریم  نآ  میب  یلو  تفرگ ، دنهاو 
ناوارف یبلاطم  لقعت  لقع و  تاصتخم  تیوه و  فیرعت  رد  یلقعت  تخانش  - 11 دنهدب . رارق  قیقحت  دروم  ار  وا  رگید  راب  دندرگرب و  هک 

نیا رد  ام  تسا . هتفرگ  تروص  يدیاز  ياهیـسررب  یلمع  لقع  يرظن و  لقع  دننام  لقعت ، عاونا  حیـضوت  رد  نینچمه  تسا و  هدش  هتفگ 
یهاگآ اب  یقطنم  هشیدـنا  نتخادـنا  نایرج  هب  زا  تسترابع  ینهذ  لـمع  نیا  میهدیم . رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  ینهذ  یلمع  يهبنج  ثحبم 

لوصا نیناوق و  وترپ  رد  هاگآدوخان  روطب  تسا  نکمم  هشیدنا  هک  دوشیم  نشور  هتکن  نیمه  زا  هشیدـنا . ياهدـحاو  هب  طوبرم  نیناوق  هب 
هراومه لقعت  نایرج  رد  هک  یتروص  رد  تسین . مزال  طرـش  هشیدنا  ياهدحاو  هب  قیبطت  يارب  نیناوق  نآ  زا  یهاگآ  اریز  دـتفیب ، نایرج  هب 

هک تسا  ورنیا  زا  دـشاب ، رادروخرب  رمتـسم  يریگفدـه  یهاـگآ و  زا  دـیاب  لـقعت  لـمع  دراد . ترورـض  هطوبرم  لوصا  نیناوق و  رب  هجوت 
رارق یـسررب  ثحب و  دروـم  تهج  دـنچ  زا  ینهذ  لـمع  نیا  تلاـصا  تـسا . ینهذ  تاـیلمع  نیرتساـسح  زا  یکی  لـقعت  تـفگ : ناوـتیم 
قطنم لـقعت ، راـک  رازبا  نیرتیـساسا  هک  تهجنادـب  هکلب  درادـن ، تاـیعقاو  يراـکتبا  فشک  هب  یهار  ضحم  لـقع  هکنیا - یکی  دریگیم :

و م تسا ،
ناـمگ هک  اهردـقنآ  ضحم  لـقعت  اذـل  دـهدب ، ماـجنا  يراـک  دـناوتیمن  دـناهدش ، ضرف  حیحـص  هک  ییاهدـحاو  میظنت  زا  شیب  مه  قطن 
هدـیمان یئزج  يرظن و  لقعت  هک  تسا  ضحم  لقعت  ورملق  صیخـشت  رد  اـطخ  زا  یـشان  داـقتنا  نیا  هک  تسا  ملـسم  تسین . رمثم  دـننکیم 
دودحم لقعت  لمع  تسا : هدش  هتفگ  هکنیا - مود  یفاک . طرش  هن  تسا ، مزال  طرـش  يرظن  لقع  لمع  تایعقاو ، تفایرد  يارب  و  دوشیم .

هکلب دـنراذگیمن ، يو  رایتخا  رد  قلطم  روطب  ار  تیعقاو  اهنت  هن  یمدآ  ساوح  هک  مینادیم  ام  تسا و  ساوح  يهلیـسوب  هدـش  تفایرد  هب 
یحطس الماک  مه  ضارتعا  نیا  دنشاب . هتشاد  ار  تیعقاو  نداد  ناشن  تردق  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دننکیمن ، رداص  ار  یمکح  ساوح  الصا 

دـیرجت و تایـضایر و  دـننام  ینالقع  ياهتیلاعف  زا  يدایز  عاونا  اریز  تسین ، ساوح  تالوصحم  هب  رـصحنم  لقع  تیلاعف  ـالوا  اریز  تسا ،
رگا ینالقع  لمع  ایناث  دنراذگیم و  ام  رایتخا  رد  ار  ضحم ) تاساکعنا  زا  رتالاب   ) يدیعـصت تامولعم  هک  دـنراد  دوجو  بیکرت  لیلحت و 

دـنوشیم و هیفـصت  تاسوسحم  يهدـننک  ریـسفت  نیناوق  هک  تسا  لمع  نیمه  دوخ  اب  یلو  دریگیم ، ماـجنا  ساوح  تـالوصحم  يور  هچ 
رتقیمع رتهدرتـسگ و  ار  ساوح  هاگدـید  دـننکیم و  زاـب  هار  ساوح  يریگیپ  شـالت و  يارب  نیناوق  نیمه  دوخ  دـننکیم و  هرادا  ار  مولع 

دنیامنیم
حرطم ام  يارب  ساوح  يهلیـسوب  تیعقاو  هکیماداـم  و  دزادرپیم ، قطنم  ماـکحا  يارجا  تاـیلک و  میظنت  هب  رتشیب  یلقع  لـمع  هکنیا  موس  . 

کی رب  ینبم  ضارتـعا  نیا  دـتفیم . ناـیرج  هب  تاـیعقاو  قوفاـم  رد  هک  تسا  ینهذ  شزرو  اـی  يرگیزاـب  یعوـن  یلقع  لـمع  تسا ، هدـشن 
: مینکیم حرطم  یسررب  يارب  ار  هلئسم  نیا  رصتخم  روط  هب  ام  لقع ؟ اب  ای  تسا  سح  اب  تلاصا  ایآ  دیوگیم : هک  تسا  فورعم  يهلئـسم 

سح اب  تلاصا  ایآ  هک  شکمـشک  عازن و  نیا  لقع ؟ اب  اـی  تسا  سح  اـب  تلاـصا  تخانـش  رد  اـیآ  هک  دراد  همادا  عازن  نیا  زونه  اـتفگش ،
نیناوق لوصا و  ای  تسا  اهدودـعم  اب  تلاصا  ایا  یملع !؟ نوناـق  اـی  تسا  تاـسوسحم  اـب  تلاـصا  اـیآ  هک  تسنیا  ریظن  لـقع ؟ اـب  اـی  تسا 

مولع و يهفـسلف  رد  ریگمـشچ  رایـسب  ياهتفرـشیپ  هب  رظن  اـب  لالدتـسا !؟ اـب  اـی  تسا  ینیع  تادـهاشم  اـب  تلاـصا  اـیا  یقطنم !؟ یـضایر و 
هدـشن لصاح  یتیقفوم  نینچ  المع  یلو  دوش ، تابثا  نارکفتم  يهمه  رب  ثحب  دروم  لاوئـس  ندوب  یقطنم  ریغ  تسیاـبیم  یـسانشتفرعم 

. لقع تلاصا  هب  رگید  یهورگ  دندقتعم و  سح  تلاصا  هب  یهورگ  ینعی  دراد . همادا  لباقتم  خساپ  ود  اب  ثحب  دروم  لاوئس  زونه  تسا و 
، تلاصا فده  اب  كالم  رگا  تشگ . دهاوخ  عفترم  روبزم  عازن  دنیامن ، نییعت  ار  تلاصا  فده  ای  كالم  عازن  نیفرط  رگا  دسریم  رظن  هب 

طابترا
هچنآ ای  سح  زج  هکلب  تسا ، سح  اب  تلاصا  اهنت  هن  دـشاب ، هدوب  نهذ  هب  اهنآ  نتخاس  لقتنم  تاسوسحم و  ینیع و  تاـیعقاو  اـب  نیتسخن 
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. دهدب ماجنا  ارنآ  راک  دریگب و  ار  نآ  ياج  دناوتیمن  يرگید  ملاع  ورین و  چـیه  اههاگـشیامزآ ، دـننام  دـهدب  ماجنا  رتقیقد  ار  نآ  راک  هک 
دیرجت نوناق و  ندروآ  تسدب  يارب  يدیرجت  ياهتفرعم  زا  یعاونا  تلاصا ، زا  فده  ای  كالم  رگا  تسا و  طلغ  روبزم  عازن  لاوئـس و  اذل 

ياهیگدـنزاس تافاشتکا و  ینوناق و  یقطنم  تارکفت  هلیـسو و  فدـه و  ناونع  هب  تایعقاو  يزیمآگنر  ضحم و  ددـع  عازتنا  تایلک و 
دناوتیمن یـسح  بتکم  چـیه  اریز  ددرگیم ، عفترم  روبزم  عازن  ای  تسا  طلغ  روبزم  عازن  زاـب  دـشاب ، هدوب  مومع  روطب  تفرعم  یلماـکت و 

اریز دـندرگیم . لقتنم  ام  نهذ  هب  سح  هار  زا  تسا ، مولع  ياههتـشر  یمامت  يهدـننک  هرادا  نوناـق  لکـش  هب  هک  یلک  ياـیاضق  دـیوگب :
نینچمه نوناق . ناونع  هب  یلک  يهیـضق  هن  سب  تسا و  اهدادـیور  هباـشم  رارکت  دـشابیم ، نهذ  رد  نوناـق  ندـمآ  دوجوب  اـشنم  هک  هچنآ 

دومن زگره  اما 100،4،2  تسا . رجآ  دص  تسا ، ناسنا  راهچ  تسا ، گنس  ود  دیآیم : تسدب  ینیع  ناهج  اب  ساوح  طابترا  رد  هک  هچنآ 
نیاب دشاب  هتشاد  يدعاصت  تاجرد  تسا  نکمم  يددع  دیرجت  نیا  دنوش ، سکعنم  ام  نهذ  رد  سح  هار  زا  ات  دنرادن  سوسحم  ینیع 

اههدیدپ و ماسقنا  تسا  بیترت  نیدب  دوش . هداد  رارق  درف  دادعا  يارب  یتمالع  فلا  فرح  جوز و  دادعا  يارب  یتمالع  فرح ب  هک  ینعم 
هار زا  اـت  دـنرادن  ینیع  دومن  هنوگ  چـیه  ناونع  ود  نیا  فدـه . هلیـسو و  ناونع  ود  رب  ناـسنا  دوخ  ینیع  ياـهراک  ینیع و  ناـهج  طـباور 

میهافم یهاگ  اهنآ  يهدرفم  رـصانع  هک  تسا  یلک  طباور  تایلک و  رب  ینتبم  ینوناق  یقطنم  تارکفت  دـنوش . نهذ  يهنحـص  دراو  ساوح 
تیلاعف يارب  هناگادج  ورملق  ود  ياراد  لقع  ساوح و  هک  دوشیم  تباث  تاضحالم  نیا  اب  یلالدتسا . تایضایر  دننام  تسا ، هدش  دیرجت 
يرگید يایاضق  میهدـب . حـیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دـشابیم ، رگیدـکی  اب  ود  نآ  يهسیاقم  زا  عناـم  یتح  هک  دـنراد 

هلوـقم زا  هجو  چـیه  هب  دنـشابیم . اـم  ياهـشنیب  اهـشناد و  ياـنبم  نیرتیـساسا  هکنیا  اـب  هدوـب و  ینهذ  ضحم  تیلاـعف  ءاـشنا و  هک  میراد 
: هب دوشیم  لیلحت  دشابیم ، شقیدصت  مزلتسم  شروصت  هک  یلک  نوناق  نیا  تسا  لاحم  نیضیقن  عامتجا  دننام  دنتـسین ، ینهذ  تاساکعنا 
-4 ندوب ) رگیدکی  اب  ای  رگیدکی  نیع   ) عامتجا - 3 تسا . هدش  رکذ  قطنم  رد  هک  یئاهتدحو  مامت  اب  یئیش  نامه  دوخ  یفن  یئیش 2 - - 1

یقتسم ساکعنا  لباق  هتشاد و  ینیع  دومن  هناگجنپ  ازجا  نیا  زا  تسا  نکمم  هک  هچنآ  تبثم . يهطبار  - 5 ریذپانناکما )  ) لاحم
طولخم ای  مه ، اب  ود  نآ  نتفرگ  رارق  اـی  مه  يولهپ  ینیع  عوضوم  ود  نتفرگ  رارق  زا  هک  تسا  عاـمتجا )  ) موس زج  دـشاب ، هدوب  نهذ  رد  م 

یتح ام  نیاربانب ، یئیش . ود  عامتجا  هکلب  یئیش ، کی  یتسین  یتسه و  عامتجا  هن  هتبلا  تسا . هتـشگ  سکعنم  نهذ  رد  رگیدمه …  اب  ندش 
هب هسیاقم  اب  نآ  یفن  یئیـش و  کـی  نداـهنرب  زا  تستراـبع  هک  میاهداد  ماـجنا  ضحم  ینهذ  تیلاـعف  کـی  زین  عاـمتجا  نینچ  تفاـیرد  رد 
ود نآ  ندرک  همیمض  ای  رگیدکی  رانک  یئیش  کی  یتسین  یتسه و  نداد  رارق  عامتجا  زا  دوصقم  یهگناو  مه . اب  دوجوم  یئیش  ود  نداهنرب 
رد تسا . ریذـپانناکما  مه  دوـجوم  یئیـش  ود  رد  یتـح  یئیـش  کـی  یتـسین  یتـسه و  ندوـب  رگیدـکی  نیع  هکلب  تسین ، مه  رگیدـکی  هب 

ددع و دنچ  كرد  زا  تیاهنیب  تفایرد  هک  دراد  هلصاف  نهذ  راک  اب  يردقب  دشاب ، هتشاد  تلاخد  ینیع  ناهج  مه  رگا  هیضق  نیا  تفایرد 
اریز دشابیمن ، تیاهنیب  اب  دودحم  دادعا  يهلـصاف  اب  هسیاقم  لباق  نآ ، مدع  دوجوم و  یئیـش  نایم  هلـصاف  هکلب  تیاهنیب . ات  نآ  ندوزفا 

یتسه و موهفم . ود  رد  ارنآ  ام  دـنامب و  ضوفحم  لاح  ود  ره  رد  هک  دراد  دوجو  یئیـش  کی  مدـع  دوجو و  نایم  یهباشت  یتیخنـس و  هچ 
اوتیم عماج  نیمادک  اریز  درک ، ضرف  نآ  مدع  دوجو و  كرتشم  عماج  ناوتیمن  مه  ار  یئیش  نآ  دوخ  میئامن و  كرد  یئیش  نآ  یتسین 

ینهذ ياهتیلاعف  رد  لقع  تلاصا  فذح  هجیتن  رد  دناجنگب . دوخ  موهفم  رد  ار  ود  نآ  تسیرگید ، یفان  کی  ره  هک  ار  یتسین  یتسه و  دن 
رد نیرب  لقعت  - 12 ینیع . تایعقاو  دومن  نتخاس  سکعنم  رد  سح  تلاصا  فذـح  هک  تسا  طلغ  هزادـنا  نامه  اهتخانـش  لیـصحت  يارب 
هک یلوقعم  نیناوق  لئاسم و  قوفام  رد  ینعی  اهب  رف  رپ  قشع  ردـنا  یبای  اهلوقعم  اـهلوقعم  نیا  زا  ریغ  میناوخیم  نینچ  يونثم  زا  تیب  کـی 
رد ناور ، زغم و  یلاع  رایسب  ياهورین  يهلیـسوب  هک  دراد  دوجو  يرگید  تالوقعم  میروآیم ، تسدب  تعیبط ، ناهج  يانبور  اب  طابترا  رد 

یکرد هک  یناـسک  يارب  تسا ، نیرب  لـقعت  هنوگنیا  هاـگهیکت  هک  یلاـع  نیناوق  لوصا و  میباـییم . رد  یتسه  ناـهج  ياـنبریز  اـب  طاـبترا 
ناگتفای دشر  يارب  یفیلکت  دوخ ، دودحم  ینهذ  عضو  اب  دنناوتیمن  هک  دننادب  دـیاب  نانیا  اما  تسین . شیب  یلایخ  دـنرادن ، لقعت  يهرابرد 
شـشوک و  دـنیامرفن !! صخـشم  ار  يرـشب  گرزب  حاورا  اهزغم و  راک  متـسیس و  دـنزادرپب و  دوخ  راک  هب  تسا  رتهب  ناـنیا  دـنیامن . نییعت 
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رد هدروآ  نییاپ  تسا ، هدومن  یمـسر  تالوقعم  نیا  زا  رتالاب  یتالوقعم  هب  زاورپ  تاراـشا  مهن  متـشه و  طـمن  رد  هک  انیـس  نبا  هک  دـننکن 
سنا ناسنا و  اب  ناسنا  یلومعم  طابترا  تیریدم  زج  یمسر  یقطنم  لقعت  دنهدب . رارق  ياهفرح  نویلقع  فیدر 

دـهعت و رـش و  ریخ و  دـب و  کین و  هب  یهجوت  چـیه  دـهدیمن و  ماجنا  رگید  يراک  تسا ، راوتـسا  نایز  دوس و  يانبم  رب  هک  تعیبط  اب  نا 
دناهتـسناوت هک  دـناهدوب  رادروخرب  یفاک  دـح  هب  یمـسر  یقطنم  يرظن  لـقعت  زا  خـیرات  ياـهیراکهبت  رـش و  نازاتـشیپ  درادـن . تیلوئـسم 

لقعت نیمه  دنروایب . دوجوب  ار  هدننکهابت  ياهدادـیور  نیرتگرزب  یقطنم  جـیاتن  تامدـقم و  میظنت  اب  هنارایـشه  هنارهام و  رایـسب  ياههشقن 
رد تسا . هداد  رارق  رگیدکی  يورایور  تسدب  ریـشمش  ار  اهناسنا  هدروآ و  دوجوب  ار  ضقانتم  داضتم و  ياهبتکم  هک  تسا  یمـسر  یقطنم 

یتسه ناهج  يارب  لوقعم  ریـسفت  هدز و  یناسنا  يالعا  ياـهنامرآ  تدـحو  نیرب و  دـهعت  لدـع و  زا  داد  هراومه  نیرب  لـقعت  هک  یتروص 
هدومرف نینچ  نینموملاریما  هب  باـطخ  مرکا  ربماـیپ  تسا . هدـش  یقلت  یلومعم  ياـهتدابع  قوـف  مالـسا  رد  لـقعت  نیا  تسا . هدوـمن  حرطم 

مدرم ینیبیم  هک  یماگنه  یلع . يا   ) مهقبـست لقعلا  عاوناب  هیلا  تنا  برقت  ربلا  عاوناب  مهقلاخ  یلا  نوبرقتی  سانلا  تیار  اذا  یلع  اـی  تسا :
همه رب  ات  نک  ادـیپ  برقت  يدـنوادخ  هاگراب  هب  لـقعت  عاونا  يهلیـسوب  وت  دـنیوجیم ، برقت  دوخ  يهدـننیرفآ  هب  وکین  تداـبع  يهلیـسوب 

دح ا رد  نآ ، نایرج  رب  هطلس  فارشا و  یهاگآ و  هک  تسا  ینهذ  تایلمع  نیرتیلاع  زا  لقعت  نیا  يریگب ) تقبس 
. ربتعم عبانم  هب  دانتـسا  اب  یقوقح  یهقف و  لئاسم  رد  يرظن  ياهتخانـش  زا  تسترابع  هقفت  دناهدرک  نامگ  یـضعب  هقفت  - 13 دشابیم . الع 

کی ورملف  تایئزج  تایلک و  رب  ذـفان  مهف  زا  تسترابع  هقف  یلک  ياـنعم  تسین . هقف  هقفت و  دراوم  يهمه  عماـج  فیرعت  نیا  تفگ : دـیاب 
ثیدحلا و هقف  ثیدح . ورملق  رد  ار  ذفان  مهف  نیا  رارمتسا . ددجت و  لاح  رد  تایئزج  اب  تایلک  طباور  زا  صاخ  مامتـشسا  نتـشاد  اب  ملع .

هاگدـید زا  تخانـش  شخب  رد  هکنانچ  ینآرق  تاـیآ  رد  دـیمان . ناوتیم  یـسایس  هقف  تسایـس  ورملق  رد  قوقحلا و  هقف  قوقح ، ورملق  رد 
رادروخرب یملع  يـالاب  لـحارم  زا  هک  یئاـهناسنا  رد  تسا  نکمم  یتـح  هک  تسا  یموـمع  ياـنعم  کـی  ياراد  هقف  دـید : میهاوـخ  نآرق 

لمع عاونا  اهنآ . ياهریغتم  اهتباث و  تخانش  یگدنز و  تانایرج  رب  ذفان  مهف  زا  تسترابع  یمومع  يانعم  نیا  دشاب . هتشاد  دوجو  دنتـسین ،
هتـشر کی  درذـگیمن  ینهذ  نوگانوگ  تانایرج  نودـب  اهناسنا  یگدـنز  یلومعم  تاقوا  رذـگدوز  تارثات  اب  تخانـش  نایرج  رد  ینهذ 

رد دنکیم و  یلاخ  درفم  تاروصت  زا  ار  نهذ  شتامدقم  اب  هدارا  کی  دریگیم . ار  اهنآ  ياج  درفم  تاروصت  هدـشن ، مامت  یناعم  یعادـت 
هب و جایتحا  دندرگیم . نهذ  ورملق  يهناور  رایتخا  یب  رایتخا و  اب  ساوح ، هار  زا  اهدومن  هدیدپ و  هدارا ، یملع  نایرج 

دوجو يدس  ینیع  ینهذ و  ورملق  ود  نایم  یئوگ  اذکه . دتفیم و  نایرج  هب  یقطنم  تارکفت  هتـشر  کی  دـیآیم ، دوجوب  فدـه  هب  لوص 
. تسا ینورد  تارثات  دوجو  تسا ، رثوم  رایسب  ینهذ  تایلمع  رد  هک  تانایرج  نآ  زا  یکی  دنربیم . رسب  طابترا  لاح  رد  هراومه  درادن و 

رثات تالاح  رد  ینهذ  تایملع  هک  تسین  دیدرت  ياج  دنراد . هک  ینوگانوگ  عاونا  اب  اهملا  اهتذـل و  فطاوع و  تاساسحا و  ناجیه  دـننام 
قیدصت و سدح و  لقعت و  رکفت و  دنـشاب . هدوب  نایرج  رد  تارثات  نآ  هب  یگدولآ  نودب  بان  صلاخ و  دنناوتیمن  روبزم ، روما  زا  نورد 

يداوم ياراد  تسا  نکمم  هناخدور  نیا  و  دـنرذگیم . نورد  يهناخور  زا  هک  تسا  یبآ  دـننام  ینهذ  لمع  هنوگ  ره  تواضق و  ناعذا و 
ار نهذ  تایلمع  نیرتدیفم  تسا  نکمم  طرـش  نیا  تاعارم  مدع  دوب . دـهاوخ  رثوم  روبزم  تایلمع  نایرج  رد  امتح  هک  دـشاب  هدوب  رـضم 

بوسر تارثات  اب  تخانـش  نایرج  رد  ینهذ  لمع  عاونا  دروآ . رد  لمع  تخانـش و  لماوع  نیرترـضم  تروصب  مه  یهاـگ  دزاـسب و  هاـبت 
جیاتن یگنوگچ  لماوع و  رد  تسا  تیلاعف  لوغـشم  یگدـنز  لئاسم  قوفام  رد  نانآ  ینهذ  تاـیلمع  هک  یئاـهناسنا  نورد  نورد  رد  هدـش 

رادـیاپ و تارثات  تیـصخش و  يهدـنهد  لیکـشت  رـصانع  اب  ینهذ  ياهراک  يهطبار  هب  رظن  اب  دـشابیم . رثوم  رایـسب  نانآ . ینهذ  تاـیلمع 
ياهنامرآ

زا هکیـسک  لاثم  ناونع  هب  داد . صیخـشت  يدایز  دودـح  اـت  ار  صخـش  ياـهلقعت  اهمیـسجت و  تارکفت و  زرط  ناوتیم  یتح  هک  تسا  نآ 
یناسنا تعیبط  هب  نانیبدب  درک . دهاوخ  ریثات  وا  ینهذ  ياهتیلاعف  هیجوت  رد  تشادرب  نیا  دیدرت  نودب  دراد ، يدب  تشادرب  دوخ ، ناعونمه 
ناوتان بوخ  تقیقح  کی  اب  فرطیب  تقیقح  کی  ناونع  هب  وا  ندرک  حرط  زا  ناسنا ، يهرابرد  یبیکرت  یلیلحت و  ياهتخانش  رد  هراومه 
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هتخاس شیپ  ياهیریگفده  لوصا و  هب  دنتسم  یهیجوت  قطنم  درب ، دهاوخ  راکب  ناسنا  هب  طوبرم  ياهتخانش  رد  هک  ار  یقطنم  دوب . دنهاوخ 
ینهذ تایلمع  هب  نورد ، رد  هاگآدوخان  لاعف  لماوع  نودـب  هدـش و  بوسر  تارثاـت  نودـب  هک  ینارکفتم  يهرامـش  هنافـساتم  دـشابیم و 

رد ام  تفرشیپ  هک  تسا  هدش  ثعاب  تخانش  ورملق  رد  اهیریگ  عضوم  هنوگ  نیا  تسا . كدنا  رایسب  دنوشیم ، راکب  تسد  تخانش ، يارب 
تاقیقحت و براجت و  تاـمولعم و  همهنآ  نتـشاد  تسد  رد  اـب  هک  ینعم  نیاـب  دـشابن . شخب  تیاـضر  ریگمـشچ و  نادـنچ  یناـسنا  مولع 

قیفوت مدـع  نیا  لیلد  میوش . قفوم  دوجوم  نیا  نوماریپ  رد  مزال  ياهتخانـش  هب  میاهتـسناوتن  ناسنا ، يهرابرد  عونتم  ياهیـسررب  تاناکما 
هک دـنوشیم  بجوم  دـنیآیم ، رد  ینورد  لاعف  رـصانع  تروصب  هک  نورد  رد  هدـش  بوسر  تارثات  ینعی  میدرک . هراشا  هک  تسا  نامه 

هذ رد 
دروم مومع  روطب  هک  یناسنا  عون  تسا و  هدش  هتخاس  هدـش  بوسر  تارثات  نآ  اب  هک  یناسنا  تیوه  نایم  یمئاد  يهسیاقم  کی  ققحم  ن 

هن دـنکیم ، یـسررب  دوخ  نورد  رد  هدـش  هتخاـس  ناـسنا  يهراـبرد  ققحم  نیا  تقیقح  رد  دـشاب . هتـشاد  دوجو  تسا ، هتفرگ  رارق  قیقحت 
هدید دنیآیم ، دوجوب  نم  زج  ورملق  رد  هک  یمولع  رگید  یـضایر و  یعیبط و  مولع  ياهتخانـش  رد  يدج  رطخ  نیا  یناسنا . عون  يهرابرد 

عـضوم نیرتکانرطخ  زا  یکی  تسنیا  دـشابیمن . هسیاقم  لـباق  صلاـخ  يدـیرجت  میهاـفم  تاـتابن و  تاداـمج و  اـب  ناـسنا  اریز  دوشیمن ،
هک یفیلکت  نیارباـنب  دنتـسه . نآ  هـب  ـالتبم  عـماوج  نارکفتم  بـلغا  هنافـساتم  هـک  ناـسنا  هـب  طوـبرم  ياهتخانـش  يهراـبرد  اـم  ياـهیریگ 

ار نانآ  تارظن  سپس  دنروایب و  تسدب  ار  یناسنا  مولع  رد  ناققحم  ینورد  عضو  تسخن  هک  تسنیا  دنراد ، یناسنا  مولع  رد  ناگدنهوژپ 
هدهعب ار  فیلکت  نیا  دیاب  هعماج  يرکف  نازاتـشیپ  اذل  تسین ، تخاس  یـسک  ره  يهدـهع  زا  راک  نیا  دـننک . یقلت  یملع  تارظن  ناونع  هب 
یفرعم هعلاطم  قیقحت و  يارب  تسا ، هدـشن  يزیمآگنر  ینورد  تارثاـت  اـب  هک  ار  هچنآ  یناـسنا  مولع  ناـققحم  راـثآ  یـسررب  اـب  هتفرگ و 

زا هک  دراد  دوجو  ینهذ  ياهتیلاعف  زا  یعون  میسجت  - 14 دشاب . هدوب  لاعف  تارثات  نآ  زا  یلاخ  نازاتشیپ  تواضق  هکنیا  طرش  هب  دننک .
. دوشیم بوسحم  ینهذ  تایلمع  نیرتزیگنا  تفگش 

تیعقاو نیع  ار  هدـش  نوگرگد  تیعقاو  نآ  دزاسیم و  نوگرگد  نهذ  رد  ار  ینیع  ناهج  تیعقاو  هک  تسا  یمیـسجت  تیلاـعف  ناـمه  نیا 
رثا اب  ار  تیعقاو  ضیقن  هتخاس ، دوجوم  ار  مودعم  مودعم و  ار  دوجوم  میسجت  نیا  یهاگ  دریذپیم . ار  نآ  صاوخ  راثآ و  دنکیم و  یقلت 

میسجت ار  ياهدنرد  ریش  و  درادن ، دوجو  يرادناج  چیه  هک  هوک  يهنماد  رد  کیرات  بش  رد  لاثم : ناونع  هب  دریذپیم . ضیقن  تیصاخ  و 
ار هتکن  نیا  هتبلا  دنکیم . ادیپ  رییغت  شگنر  دوشیم و  ضوع  نوخ  نایرج  دننکیم و  قرف  دراذگیم و  رارف  هب  اپ  نانز  سفن  دـیامنیم و 
رد هدنرد  ریش  دوجو  يرادناج ، ره  زا  یلاخ  ياضف  کی  رد  هکلب  دوشیمن ، میـسجت  ریـش  نآ  ضحم  مدع  زا  هدنرد  ریـش  هک  میراد  هجوت 

میـسجت 1- لحارم  نآ . میـسجت  تیعقاو و  رد  ینهذ  باختنا  فذـح و  زا  تسترابع  میـسجت  عاونا  نیرتیلومعم  ددرگیم . میـسجت  نهذ 
ار هدنرد  ریش  زگره  تسا ، هدیدن  ار  هدنرد  ریش  هک  یـسک  تسا . تیعقاو  يهرابرد  هدننک  میـسجت  ینهذ  يهقباس  میـسجت  يهلحرم  نیلوا 

تیعمجرپ رهش  کی  رد  سک  چیه  اذل  دنک ، هدامآ  میسجت  يارب  ار  نهذ  هک  ینیع  طیارـش  - 2 دیامن . مسجم  دناوتیمن  یطیارش  چیه  رد 
دوجو هک  یتروص  رد  دنکیمن ، میسجت  ار  هدنرد  ریش  دوخ ، يهتسب  رد  يهناخ  رد 

میـسجت تیعقاو  هب  دیدش  يهقالع  قایتشا و  ای  سرت  لماع  دـننام  هدـننک ، مسجم  ینهذ  طیارـش  - 3 تسا . میـسجت  لـباق  سگم  هچروم و 
فعض هب  دنتسم  ياهمیسجت  نآ . تردق  هب  دنتسم  مه  دشاب و  دنتسم  تیصخش  یناوتان  فعض و  هب  دناوتیم  مه  میـسجت  لمع  نیا  هدش .

رد دنـشابیم . ققحت  لباق  ریغ  ياههتـساوخ  ریثات  تحت  اهتیعقاو و  لمحت  مدـع  زا  یـشان  اریز  دـنروآیم ، رابب  رـضم  یفنم و  راثآ  ـالومعم 
هدنزاس يرنه  راثآ  يهمه  دنزادنایم . راکب  ار  ناور  زغم و  تبثم  ياهتیلاعف  اهغوبن و  تیـصخش ، تردـق  هب  دنتـسم  ياهمیـسجت  هکیتروص 
هداعلا قوف  میـسجت  يهدـیدپ  رد  هک  هچنآ  تسا . هداد  ماجنا  تیرـشب  هب  ار  یئاهبنارگ  تامدـخ  هک  تسا  مود  عون  ياهمیـسجت  هب  دنتـسم 

زا هسفن  یف  هک  تسا  یمیـسجت  تیلاـعف  یکی  تسا : یمدآ  نورد  رد  دـحاو  يهظحل  رد  داـضتم  يهدـیدپ  ود  روـهظ  تسا ، زیگناتفگش 
یقلت تسه  تسین ، هک  هچنآ  ای  دوشیم ، یقلت  تسین  تسه ، هک  هچنآ  هدـیدپ  نیا  اب  تسا و  یمدآ  نورد  ياههدـیدپ  نیرتزیگنا  تفگش 
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: هک تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  هلمج  نیا  دوشیم . هتفریذپ  رتدیدش  تیعقاو  دوخ  زا  هدش  میـسجت  رثا  یهاگ  ددرگیم و 
سرت لاح  رد  هک  تسنیا  شیانعم  وش .) وربور  نآ  تیعقاو  اب  ور و  هچ  نآ  يوس  هب  یسرتیم . يزیچ  زا  هکیماگنه   ) هیف عقف  ارما  تفخ  اذا 

اب سرت ، لماع  نآ  تیعقاو  اب  ندـش  وربور  اب  هکیتروص  رد  ددرگیم ، نآ  راثآ  دـیدشت  بجوم  يراد ، سرت  لـماع  نآ  زا  هک  یمیـسجت  ، 
وا هک  تسین  نآ  تیعقاو  هک  دنادیم  هدننک  میسجت  ینعی  میسجت . تیعقاو  فالخ  هب  ملع  مود - درک . یهاوخ  ادیپ  راک  رس و  تیعقاو  نیع 
نآ وا  دنکیم ، يزاب  هنحص  رد  ار  هدیدمتس  کی  شقن  نارگیزاب  زا  یکی  تسا ، هتـسشن  رتائت  رد  هک  يرگاشامت  تسا ، هدرک  شمیـسجت 
هب یگدیدمتس  تاکرح  هفایق و  نداد  ناشن  يهدهع  زا  یلو  تسا ، يراکمتس  ناسنا  وا  هک  دنادیم  یتح  دسانـشیم و  یبوخ  هب  ار  رگیزاب 
ورف شلاح  هب  مه  یکـشا  دوشیم و  رثاتم  ادـیدش  هک  اسب  هچ  هدومن و  میـسجت  هدیدمتـس  ار  رگیزاب  نیا  رگاـشامت  نآ  دـیآیم ، رب  یبوخ 
یلاع رایسب  ياهتیلاعف  زا  یکی  يرگیزاب ، لاح  رد  وا  عضو  زا  رثات  رگیزاب و  تیوه  هب  ملع  رظن  زا  داضتم  تلاح  ود  کیکفت  نیا  دزیریم .

ام يارب  یئیـش  دوخ و  يارب  یئیـش  دـشابیمن . ریـسفت  لـباق  یـسانشناور  یلومعم  لوـصا  اـب  هک  تسا  یمدآ  زغم  ناور و  زیگنا  تفگـش  و 
: تفگ ناوتیم  هکلب  درادن . دوجو  تخانش  ورملق  رد  تیمها  يراوشد و  نیا  هب  ياهلئسم  عطق  روطب  تخانش ) رد  يرگاشامت  يرگیزاب و  )

سم دشابیم ، یفسلف  نارکفتم  ریگنابیرگ  يرشب  عماوج  يهمه  رد  هرود و  ره  رد  هک  یفسلف  تالکشم  نآ  يهدمع  لح  زا  یناوتان 
نادـکیزیف رهوب  زلین  لـقن  هب  اـنب  نینچ  فوسلیف  هستوئـال  هک  تسا  اـم  يارب  یئیـش  دوخ و  يارب  یئیـش  ناـیم  یعقاو  زرم  نتخانـشن  هب  دـنت 

نیا ام  رگاشامت  مه  میرگیزاب  مه  دوجو  گرزب  يهمانـشیامن  رد  ام  تسا : هتفگ  نینچ  هدـیمان و  يرگیزاـب  يرگاـشامت و  ار  نآ  روهـشم :
هستوئال و - 1 میاهدومن : حرطم  ریز  رارق  هب  ات ص 176  زا ص 169  هغالبلاجهن  ریسفت  همجرت و   ) باتک نیمه  زا  مجنپ  دلجم  رد  ار  هلئسم 

تفرعم مهم  ینابم  - 2 دناهدومن . حرطم  هتشذگ  رد  ار  هلئسم  نیا  مالـسا  يامکح  نیرتگرزب  زا  یکی  یباراف  ناخرط  نب  دمحم  نآ  زا  سپ 
اب سامت  يزورآ  يهراـبرد  ربماـیپ  زا  یتیاور  - 4 كرد ). رورب  هطـساو  ای  هدـننک  كرد  تاصتخم  اـهیریگعضوم و   ) اـهیرگیزاب عاونا  - 3
ربج زا  یـشان  يرگیزاـب  لـیلقت  اـی  ندرب  نیب  زا  هار  ام 5 - يارب  یئیـش  دوخ و  يارب  یئیـش  يهراـبرد  يولوم  زا  یتاـیبا  ضحم و  تاـیعقاو 

؟ تسا لمع  تخانش  تیعقاو  نازیم  ایآ  دنیامرف . هعجارم  روبزم  ثحابم  هب  یتامدقم  ياهیسررب  دنناوتیم  مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  تعیبط .
رظن زا  هلئـسم  نیا  حرط  الـصا  ایآ  هک  دنوشیم  هابتـشا  راچد  ناگدـنهوژپ  زا  یخرب  هک  ددرگیم  حرطم  یحطـس  روطب  یهاگ  هلئـسم  نیا 

تخانش ورملق  رد  یتایح  تیمها  ياراد  هک  هزادنا  نامه  هب  هلئسم  نیا  هک  تسنیا  تقیقح  هن ؟ ای  تسا  حیحص  یملع 
یئاهن ياهیسررب  يارب  اهنآ  حرط  هک  یلئاسم  درک . یقلت  هداس  لهس و  ار  اهنآ  ناوتیمن  هک  تسا  نوگانوگ  حوطـس  داعبا و  ياراد  تسا ،

اهتخانـش و زا  یعاونا  اب  باتک  نیا  رد  تخانـش  ثحابم  رد  ام  مکی - يهلئـسم  تسا : ریز  رارق  هب  دـسریم ، رظن  هب  يرورـض  دروم  نیا  رد 
داعبا و تیعقاو و  هلمج  هملک و  دنچ  اب  هک  تسین  ینهذ  يهداس  يهدیدپ  کی  تخانش  يهدیدپ  هک  میدید  میدش و  وربور  اهنآ  زا  يداعبا 

کی ندناوخ  اب  دنناوتیم  هک  دنرادنپیم  یئادتبا  ناگدنهوژپ  هک  تسنآ  زا  رتهدـیچیپ  هدـیدپ  نیا  هک  میدـید  و  مینک ، كرد  ار  نآ  عاونا 
. دـنیآرب دایز  داعبا  ياراد  عونتم و  يهدـیدپ  نیا  مهف  يهدـهع  زا  اهبتکم  يهتخاس  شیپ  لوصا  هب  دنتـسم  هعلاطم  اب  باتک ، کی  اـی  هلاـقم 
هک نورد  رد  هدـش  بوسر  تارثات  زا  هراومه  یناـسنا  داـعبا  اههدـیدپ و  هب  طوبرم  تاـقیقحت  هک  لـصا  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  اـصوصخم 

تسا نکمم  رظن  بحاص  ریگمشچ  تیصخش  هب  دانتـسا  اب  اهرظن  راهظا  رب  هیکت  دیامنیم ، هیجوت  ار  ققحم  تارکفت  لاعف ، لماع  تروصب 
، دراد اهیئابیز  زا  یعون  ربارب  رد  یـصاخ  رثات  کی  ای  درادن ، یئابیز  ياهتخانـش  زا  یعالطا  هک  يرکفتم  نآ  دـشاب . هدـننک  فرحنم  رایـسب 

ینافرع م ياهتفایرد  معط  هک  یسک  دیامن . زاربا  كرد و  اهیئابیز  ورملق  رد  ار  تخانش  تیعقاو  دناوتیمن 
- مود هلئسم  دشاب . هتشاد  اهنآ  يهرابرد  حیحص  تواضق  كرد و  دناوتیمن  هجو  چیه  هب  دراد ، تیـساسح  اهنآ  ربارب  رد  ای  درادن ، ار  تبث 
هک ینایرج  هدیدپ و  هنوگ  ره  هکنیا  رد  تسین  دیدرت  دوخ  يارب  یئیـش  دوجو  فلا - دشاب : هدوب  زیچ  دـنچ  تسا  نکمم  تیعقاو  زا  روظنم 

کی لیخت  دـشاب . هدوب  تامهوت  تالایخ و  نیرتساـسایب  هچ  رگا  تسا  هتـشگ  رادومن  هک  تسا  یتیعقاو  دـیآیم ، دوجوب  یمدآ  نهذ  رد 
، تسا هتـشگ  رادومن  هک  تسا  ینهذ  يهدـیدپ  کی  شمکـش  فان  يور  مشچ  کی  دراد و  یناشیپ  نایم  مشچ  کـی  هک  نهذ  رد  ناـسنا 
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يهدـیدپ کی  یلومعم ، درف  کی  نهذ  رد  یعاـمتجا  ماـقم  نیرتیلاـع  نتـشاد  مهوت  نینچمه  تسین . رادروخرب  ینیع  تیعقاو  زا  هچ  رگا 
روظنم تسا  نکمم  ب - درادن . هدننک  مهوت  نورد  نهذ و  زا  نوریب  تیعقاو  هنوگچیه  هک  دنچ  ره  تسا ، هدـمآ  دوجوب  هک  تسا  ینورد 

یلو هدوب  لوقعم  یتـیوه  ياراد  هک  ینهذ  تاـیلمع  اههدـیدپ و  عوـن  نآ  تروـص  نیا  رد  دـشاب ، هدوـب  دـیفم  تیوـه  نتـشاد  تیعقاو ، زا 
زا لوـقعم  عوـضوم  تیوـه  کـی  کـیکفت  مدـع  زا  یـشان  هک  تسا  یطلغ  نخـس  کـی  نیا  دـشابیمن . تیعقاو  ياراد  درادـن ، تیدـیفم 

دراد تیعقاو  تسا ، رـضم  ای  تشز  هک  يزیچ  نآ . تشز  دومن  زا  زیچ  کی  یعقاو  تیوه  نایم  کـیکفت  مدـع  دـننام  تسا ، نآ  تیـصاخ 
دننام ینهذ  لمع  کی  تسا . رضم  ای  تشز  هچ  رگا 

نآ رد  هک  یئایاضق  اهدـحاو و  هچ  رگا  تسا ، لوقعم  داینب  ساسا و  ياراد  تیوه  نیا  لصا  ینعی  تسا ، لوقعم  تیوه  کی  ياراد  رکفت 
تیلع و طباور  نایرج  رد  هدیدپ  نتفرگ  رارق  تیعقاو ، زا  دوصقم  ج - دشاب . هدوب  طلغ  ای  چوپ و  تسا  نکمم  تسا ، هدش  مادختـسا  رکفت 

رارق هک  تسا  تیعقاو  زا  یعون  لیلد  روبزم ، نایرج  رد  هدـیدپ  کـی  نتفرگ  رارق  هک  تسا  نشور  دـشابیم . یناور  یعیبط و  نیناوق  رگید 
یماگنه هک  رکفت  يهدـیدپ  نامه  دـننام  درادـن ، ار  دوخ  زج  يرگید  زیچ  تیعقاو  نآ  هچ  رگا  تسا ، هتخاس  ریذـپناکما  ار  روبزم  نتفرگ 

رد رکفت  نیا  دنـشابیم . رادروخرب  ینهذ  ای  ینیع  تیعقاو  زا  هک  تسیاهزیگنا  تلع و  لولعم  عطق  روطب  دـتفیم  نایرج  هب  نهذ  کیرد  هک 
تیعقاو اهنت  هن  نآ ، هجیتن  دافم و  هچ  رگا  دراد ، هاگآدوخان  ریمض  هظفاح و  زا  يرادربهرهب  يزغم و  يژرنا  فرـص  هب  جایتحا  دوخ  نایرج 

دنکیمن لسانت  دـلاوت و  ناسنا  هکنیا  تابثا  يارب  شـالت  دـننام  دنـشاب ، هدوب  عقاو  فـالخ  دـص  رد  دـص  تسا  نکمم  هکلب  درادـن ، ینیع 
اب دوش . راچد  اهییوگضقانت  تافارخ و  هب  تامدقم  نیا  یط  رد  دنکیمن و  لسانت  دـلاوت و  یگنـس  چـیه  تسا و  گنـس  ناسنا  يهلیـسوب 

ون د - تسا . هتفرگرارق  ینیع  ینهذ و  یعقاو  ياهتیلاعف  اهدومن و  هدع  کی  يریجنز  ياههقلح  نایم  رد  يرکفت  نینچ  لاحنیا 
نیا تسا . هدش  حرطم  تخانش  يارب  هک  یعوضوم  اب  ینهذ  نایرج  قابطنا  زا  تسترابع  هک  دوشیم  هداد  تخانش  هب  تیعقاو  زا  رگید  یع 
کی یعوـضوم ، بطق  اـب  ینهذ  بطق  قاـبطنا  ره  زا  هک : دوـشیم  هتفگ  نینچ  دوـشیم و  هدـیمان  تقیقح  اـم  نارود  يهفـسلف  رد  قاـبطنا 

، ددرگیم رادومن  نهذ  رد  هک  هچنآ  هک  مینادیم  همه  تسردان ، ای  دشاب  تسرد  حالطـصا  نیا  هاوخ  لاح  رهب  دـیآیم و  دوجوب  تقیقح 
هبنج زا  تسا و  قبطنم  ياهبنج  زا  یهاگ  تسین و  قبطنم  یهاگ  تسا و  قبطنم  تسا ، نآ  هب  طوبرم  ینهذ  نایرج  هک  یعوضوم  اب  یهاـگ 

نایرج نیا  دوشیم : هتفگ  دـشاب ، هتـشاد  قباطت  روظنم  عوضوم  اب  هک  تروص  نآ  رد  ینهذ  ناـیرج  دـشابیمن . قبطنم  رگید  ياـههبنج  اـی 
اهـشور و اههدیدپ و  رد  تیلع  نوناق  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب  یـسانشهعماج  يهرابرد  ققحم  کی  تاقیقحت  هکنیا  دـننام  دراد ، تیعقاو 

سانش هعماج  هک  یتخانش  مییوگیم : تروص  نیا  رد  دنکیم . يوریپ  تیلع  نوناق  زا  زین  هعماج  مه  اعقاو  دراد و  نایرج  زین  هعماج  طباور 
رگا تسا ، ینیع  لمع  تخانـش  کی  تیعقاو  نازیم  كالم و  دنیوگیم : هکنانآ  دسریم  رظن  هب  دراد . تیعقاو  تسا ، هدرک  ادـیپ  ضورفم 

ه دباتیم ، وا  رب  هک  تسا  یعوضوم  يرگنشور  تخانش  لیصا  تیوه  اریز  حیحص ، الماک  تسا  یبلطم  دنیوگب ، ار  قباطت  نیا  دنهاوخیم 
تسنیا رما  تیاهن  دشابیم . رادروخرب  تیعقاو  زا  تخانش  هزادنا  نامه  هب  دشاب ، هدوب  رادروخرب  يرگنـشور  نیا  زا  تخانـش  هک  هزادنا  ر 

راهچ منیبیم  ثحبم  نیمه  رد  هکنانچ  تیعقاو  اریز  تسا ، یفـسلف  یملع و  تقد  زا  یلاخ  دروم  نیا  رد  تیعقاو  حالطـصا  ندرب  راکب  هک 
يرگنـشور تخانـش ، بوـلطم  لیـصا و  تیوـه  نوـچ  هک  تسنیا  دـسریم ، رظن  هـب  رتبـسانم  دروـم  نـیا  رد  هـک  یحالطـصا  دراد . ینعم 

. ددرگیم هبساحم  عوضوم  يهرابرد  نآ  يرگنشور  سایقم  اب  یقطنم  تخانش  کی  نازیم  كالم و  اذل  دباتیم ، وا  رب  هک  تسا  یعوضوم 
دیاب دـشابیم ، لـمع  رد  نآ  ناـیرج  ناـکما  هب  هتـسباو  تخانـش  کـی  تیعقاو  دـنیوگیم : هک  یناـسک  هک  دوشیم  نشور  ثحبم  نیا  زا 
دروم عوضوم  اب  قابطنا  لباق  هک  تسنآ  حیحـص  تخانـش  هک  تسنیا  ناشدوصقم  رگا  دنیوگیم . هچ  هک  دـنهدب  حیـضوت  ار  ناشدوصقم 

هب هک  تسا  یئاهناسنا  يهمه  یساسا  نامرآ  یقطنم و  يهزیگنا  هدوب و  حیحص  الماک  بلطم  کی  نیا  میتفگ  هکنانچ  دشاب ، هدوب  تخانش 
کی دننام  تخانش  يهدیدپ  هک  تسنیا  دوصقم  رگا  و  دنرگنیم . تایعقاو  اب  سامت  يارب  يرورض  لماع  کی  ناونع  هب  تخانش  يهدیدپ 

، تسین حیحص  بلطم  نیا  دزروب ، تکرش  اهنآ  اب  یئایمیش  یکیزیف و  لامعا  رد  هتشگ . تایعقاو  يهنحص  دراو  یئایمیـش  یکیزیف و  لماع 
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هدیدپ کی  تخانش  اریز 
زین تخانـش  اهیریگ  عضوم  نآ  ینوگرگد  اب  دیآیم و  دوجوب  نهذ  رد  تاعوضوم ، اب  نیعم  ياهیریگ  عضوم  يانبم  رب  هک  تسا  ینهذ  ي 

ناـشن يزاوتم  ار  نهآ  طـخ  ود  میاهداتـسیا ، هک  لـحم  نآ  رد  نهآ  طـخ  ود  تخانـش  رد  اـم  يریگعضوم  رگا  ـالثم  ددرگیم . نوگرگد 
ضوع دزاسیم  رادومن  طخ  کی  نآ  زا  رترود  یمک  هداـح و  يهیواز  ار  ضورفم  طـخ  ود  لـحم ، نآ  زا  رترود  يرادـقم  رد  دـهدیم و 
عـضوم تخانـش  نیا  اذـل  دـید . میهاوخ  يزاوتم  روطب  ار  ودـنآ  هدـش  نوگرگد  روبزم  طـخ  ود  شیاـمن  میورب ، رتشیپ  هچ  ره  ینعی  دوش ،

و تشگ . دهاوخن  رظان  يریگعضوم  ياهنم  تیعقاو  رد  لمع  نادیم  دراو  هدوبن و  تیعقاو  قباطم  زگره  ضورفم  طخ  ود  يهرابرد  هناریگ 
هب عونتم  ياهـشزرا  هب  طوبرم  لئاسم  رد  كالم  نیا  دـشاب ، هدوب  ینیع  ياهيریگهزادـنا  ناکما  لمع  اب  تخانـش  تقباطم  زا  دوصقم  رگا 

يریگهزادنا لباق  هجو  چیه  هب  اهیئابیز  زا  تشادرب  یقالخا و  ياهـشور  تارکفت و  دهعت و  ساسحا  تلادع و  دنکیمن . قدص  هجو  چـیه 
يهدنراد رگا  هک  دراد  تیعقاو  تخانش  نآ  هک  دشاب  هلئسم  نیا  لمع ، اب  قیبطت  يارب  تخانش  تیلباق  زا  روظنم  تسا  نکمم  و  دنشابیمن .

، تسا حیحص  يدایز  دودح  ات  بلطم  نیا  دشابن . نایم  رد  یعنام  دنک ، رارقرب  ینیع  لمع  يهطبار  هدش  هتخانـش  عوضوم  اب  دناوتب  تخانش 
خانش کی  ینعی 

عوضوم نآ  ناسنا و  نایم  ینیع  هطبار  دناوتب  هک  دیآرب  دوخ  عوضوم  يرگنشور  يهدهع  زا  يردق  هب  هک  تسا  نآ  یعوضوم  حیحـص  ت 
هب طوبرم  ياهکرد  اهتخانـش و  - 1 لاثم : ناونع  هب  تسین . عون  نیا  رد  رـصحنم  اهتخانـش  عاونا  يهمه  هک  مینادیم  اـم  یلو  دزاـسب . رارقرب 

-2 تسا . نآ  عاونا  داـعبا و  تخانـش و  يهدـیدپ  دوخ  اـهکرد  اهتخانـش و  نیا  عوضوم  اریز  نآ . داـعبا  عاونا و  تخانـش و  يهدـیدپ  دوخ 
ضحم يدیرجت  ياهتیلاعف  اب  هک  یضایر  ياهتخانـش  - 3 ندیـشیدنا . تسرد  نیناوق  لوصا و  كرد  زا  تسترابع  هک  یقطنم - ياـهتخانش 

هک تیاهنیب  زا  يرادربهرهب  دننام  دشاب ، هتـشادن  دوجو  اهتخانـش  نآ  زا  یـضعب  يارب  یعوضوم  تقو  چیه  يارب  دـیاش  دراد و  راک  رس و 
نادیم دراو  شیب  مک و  ییاههطـساو  اب  ناوتیم  ار  لوا  عون  ود  هک  مینکیمن  شومارف  هتبلا  درادن . نهذ  رد  زیگناماهبا  یموهفم  زج  يزیچ 

یجایتحا عون  ود  نآ  هب  طوبرم  ياهتخانش  ندروآ  تسدب  يارب  یلو  میجنسب ، ینیع  لمع  اب  ار  اهنآ  نالطب  تحـص و  هدومن و  ینیع  لمع 
یهگناو درادن . ینیع  قیبطت  يارب  یترورض  دوخ  نایرج  رد  هک  تسا  ضحم  ینهذ  تیلاعف  کی  موس  عون  درادن . دوجو  ینیع  عوضوم  هب 

قحت يانعم  اریز  تفرگ ، دهاوخن  تروص  تایعقاو  رد  شواک  قیقحت و  چیه  میجنسب ، لمع  اب  ار  تخانش  تیعقاو  كالم  میهاوخب  ام  رگا 
چیه یتسه  ملاع  رد  هک  مینادیم  ار  تقیقح  نیا  هدـیدپ ، دوجوم و  کی  اـب  یملع  طاـبترا  ندرک  رارقرب  زا  شیپ  هک  تسنیا  شواـک  قی و 

نیناوق زا  اههدیدپ  تادوجوم و  يهمه  هک  مینادیم  زین  درادن و  دوجو  ینوگرگد  تیلباق  تیـصاخ و  تیوه و  نودب  ياهدـیدپ  دوجوم و 
هدـمآ تسدـب  اههدـیدپ  تادوجوم و  اـب  یلمع  يهطبار  زا  زین  نیـشیپ  ياههتـسناد  نیا  میئوگب : رگا  دـننکیم . يوریپ  دوخ  هب  صوـصخم 

رظن زا  مه  دـندودحم و  اـهیریگ  عـضوم  رظن  زا  مه  اههدـیدپ  تادوـجوم و  اـب  اـم  یلمع  طـباور  اریز  تسین ، حیحـص  مه  هتفگ  نیا  تسا ،
طیارـش اـهنامز و  يهمه  رد  هک  دنتـسه  یتاـیلک  اـم  نیـشیپ  ياههتـسناد  هکیتروص  رد  اههدـیدپ ، تادوجوم و  نآ  دوـخ  تیفیک  تیمک و 

مینک ناـیب  روطنیا  ار  حیحـص  تخانـش  كـالم  تسا  لـمع  تخانـش  تیعقاو  نازیم  ياـجب  ناوتیم  هک  دـسریم  رظن  هب  دـنراد . ترورض 
نآ يهراـبرد  تخانـش  تحـص  تسا  ینهذ  رما  کـی  تـیعقاو  نآ  رگا  تـیعقاو  اـب  قاـبطنا  زا  تستراـبع  تخانـش  کـی  تحـص  كـالم 
نآ اب  قابطنا  زا  تسترابع  حیحص  تخانش  تسا ، ینیع  عوضوم  کی  تیعقاو  رگا  ینهذ و  رما  نامه  نیع  اب  تخانـش  قابطنا  زا  تسترابع 

اب نآ  قابطنا  زا  تسترابع  حیحـص  تخانـش  دهدب ، ماجنا  دیاب  دوخ  یگدـنز  رد  رـشب  هک  هچنآ  زا  تسترابع  تیعقاو  رگا  ینیع و  تیعقاو 
تروص دیاب  یگدنز  لمع  رد  هک  هچنآ 

لمع اب  اعطق  دنوشیم ، حرطم  قالخا  بهذم و  رد  هک  یناسنا  ياهیگتسیاش  اهیگتسیاب و  يهرابرد  اهتخانـش  شزرا  میئوگیم : اذل  دریگب .
هک تسا  تهج  نیمه  هب  و  دنشاب . هدوب  رثوم  یناسنا  یگدنزاس  رد  هک  دنتـسه  یعقاو  شزرا  ياراد  اهتخانـش  نآ  ینعی  دنوشیم . هدیجنس 

کی تخانش  یلک  روطب  تسا . تخانـش  دوخ  تیمها  زا  رتالاب  هداعلاقوف  دوشیم  حرطم  تخانـش  يارب  هک  یعوضوم  تیمها  میئوگیم :
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دعب نیا  دشابیم . رادروخرب  زین  یفده  دعب  کی  زا  هچ  رگا  تسا ، تایعقاو  اب  لوقعم  طابترا  ندرک  رارقرب  يارب  يرورض  رایـسب  يهلیـسو 
ياهتخانش عاونا  دیفم . يرورض و  تایعقاو  كرد  يارب  ياهلیـسو  ياهتخانـش  ندروآ  تسدب  يارب  نهذ  ندرک  هدامآ  زا  تسترابع  یفده 

يارب هجیتن  رد  دنـشاب و  هدوبن  هیجوت  ریـسفت و  لباق  هک  تسین  نهذ  رد  یعیبط  ياروام  ياهتیلاعف  یعون  اهتخانـش ، عون  نیا  زا  روظنم  یلاع 
قرـش و رد  هچ  خیرات  لوط  رد  اهتخانـش  نیا  ناگدنراد  دنریگب . رارق  راکنا  درط و  دروم  دـنمورحم ، اهتخانـش  نیا  لیـصحت  زا  هک  یناسک 

هنوگنیا هک  تسنیا  هلئـسم  دومن . بوـسحم  یلوـمعم  ریغ  ياـهناسنا  یئانثتـسا و  ار  ناـنآ  ناوـتیمن  هک  دنتـسه  یناوارف  دارفا  برغ  رد  هچ 
اهیهاوخدوخ ب یناسفن و  ياهاوه  زا  تسد  دیاب  امتح  و  دراد ، ینورد  ياهیزاسکاپ  اههیفصت و  هب  جایتحا  اهتفرعم 

لقع و نتـشاد  اب  یئاعدا  نینچ  هتبلا  هک   ) دـنرادن ینورد  هیفـصت  یئاناوت  هک  یـصاخشا  و  تفای . قیفوت  الاو  ياهتفرعم  نانچ  هب  اـت  تشادر 
دندید رگا  دننک و  هعلاطم  هدش  هک  مه  رابکی  ولو  لقادح  ار  اهتفرعم  هنوگنیا  تسین )، یندینش  حیحـص  تیبرت  میلعت و  تاناکما  نادجو و 

هعدف و ارما  عطتـست  مل  اذا  یبنتم : لوق  هب  دنریگب و  شیپ  ار  دوخ  هار  دـنوش ، رکنم  هکنیا  نودـب  تسا ، راوشد  نانآ  يارب  اهنآ  كرد  اعقاو 
عاونا لاح  رهب  تست ) تردق  رد  هک  ورب  يزیچ  غارـس  هب  نک و  اهر  ار  نآ  تسا ، جراخ  وت  تردق  زا  يزیچ  یتقو   ) عیطتـست ام  یلا  هزواج 

یموهفم اههفـسلف  مولع و  رد  هملک  نیا  تفرعم  - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  ياهنومن  هب  ثحابم  نیا  رد  ام  تسا . رایـسب  یلاـع  ياـهتخانش 
اهتخانش نآ  عاونا  زا  کی  ره  دشابیم . ینیب  ناهج  يرنه و  یبدا و  یملع و  ياهتخانش  زا  یعاونا  لماش  هک  دراد  هدرتسگ  عیـسو و  رایـسب 

نآ رد  تفرعم  يهملک  ندرب  راکب  دـشاب و  هدوب  تخانـش  نآ  تیوه  يهدـننک  وگزاب  دـناوتیم  هک  دراد  دوخ  يارب  یبسانم  تاحالطـصا 
هک میراد  صوصخلاـب  تخانـش  یعون  اهتخانـش ، عاونا  نآ  زا  ریغ  اـم  تسا . مدرم  ناـهذا  اـب  انـشآ  موـهفم  کـی  زا  هدافتـسا  يارب  دراوـم ،

نآ و اب  طابترا  زا  ینورد  یئانشور  کی  اب  تیعقاو ، يهبناج  همه  تخانش  شناد و  زا  تسا  یطولخم 
روظنم تسا ، ناـسنا  يهراـبرد  تفرعم  ياراد  رکفتم  نـالف  مییوگیم : هک  یتـقو  نیارباـنب  دـیمان : تفرعم  ناوتیم  ار  تخانـش  نیا  تیعقا .

زا ار  ناسنا  ضورفم  رکفتم  هکلب  تسین ، هبناج  کـی  ضحم و  تخانـش  کـی  دراد ، ناـسنا  يهراـبرد  رکفتم  نآ  هک  یتخانـش  هک  تسنیا 
طابترا هک  ینورد  یئانشور  دسانشیم  تسا ، یناسنا  تاصتخم  داعبا و  تیوه و  اب  طابترا  زا  لصاح  هک  ینورد  یئانشور  اب  فلتخم  داعبا 

ینهذ و یـسح و  ربج  اب  هک  یئاهتخانـش  اذل  دشابیم . یتخانـش  نانچ  بسک  يارب  يرایتخا  شالت  يهجیتن  رد  دـیآیم ، دوجوب  تیعقاو  اب 
، تسین تفرعم  ظـفل  فیرفت  رد  اـم  ثحب  میتفگ  هکناـنچ  هتبلا  دـسریمن . تفرعم  يهلحرم  هب  دـیآیم ، دوجوب  یهاوخدوخ  یئوجدوس و 
هک یحالطـصا  ره  دـیآیم ، دوجوب  هنادازآ  ریگیپ و  ياهـشالت  اب  یلاع  تخانـش  نیا  تسا . یلاع  تخانـش  زا  یعون  نایب  اـم  دوصقم  هکلب 

تریح و هنایماع  ياـهوگتفگ  رد  دراد . یتواـفتم  یناـعم  ریحت  يهملک  یلاـع  ریحت  - 2 درب . راـکب  ناوتیم  دـشاب . بساـنم  ینعم  نیا  يارب 
یتیعقاو اب  نهذ  هک  تسا  نآ  لیلد  یتفگش  نیا  یتفگـش . هب  طولخم  ماهبا  کش و  رد  نآ  نتفر  ورف  نهذ و  یفیلکتالب  زا  تسترابع  ریحت 

ادن ار  یتیعقاو  نینچ  اب  ندش  ورایور  راظتنا  تسا  هدوب  هک  نیشیپ  تیعقاو  نآ . رد  و  دراد . یگزات  وا  يارب  هک  تسا  هدش  وربور 
حرطم نآ  عاوـنا  تریح و  يهراـبرد  ار  یثحاـبم  اـت ص 650 ) زا ص 622  يوـنثم  لـیلحت  دـقن و  ریـسفت و  زا  مشـش  دـلجم  رد  تسا . هتش 

نآ يهرابرد  يرادـقم  ثحبم  نیا  رد  میدـش  روبجم  اذـل  تسا ، تخانـش  لحارم  نیرتیلاع  زا  یکی  ینهذ  يهدـیدپ  نیا  نوچ  و  میاهدومن .
. یحطـس یئادـتبا و  تریح  مکی - مسق  ددرگیم : میـسقت  مسق  دـنچ  رب  یناسنا  يرکف  یهاگآ و  بتارم  هب  رظن  اب  تریح  میئاـمن . یـسررب 
دوشیم و فقوتم  دـیدج  ياهتیعقاو  نآ  كرد  يارب  تستوافتم ، ام  نیـشیپ  تیعقوم  اب  هک  دـیدج  ییاهتیعقاو  اـب  ندـش  وربور  اـب  اـم  نهذ 

راچد دـنکیمن ، تیافک  دـیدج  تیعقاو  كرد  يارب  تامولعم  نآ  هتـشاد و  ار  اهنآ  كرد  عقوت  نیـشیپ  یتامولعم  نتـشاد  اـب  هک  اـم  نهذ 
یلک هب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  اـت  دوشیم ، هتـساک  دـیدج  تیعقاو  يهراـبرد  اـم  مهف  كرد و  شیازفا  اـب  یتفگـش  نیا  میوشیم . یتفگش 
دوـخ نیتـسخن  تادـهاشم  اـب  ناـکدوک  تفگ : ناوـتیمن  هک  تسا  تهج  نیمه  هـب  دوـش . نـشور  اـم  يارب  تـیعقاو  نآ  هدـش و  فرطرب 

ناکدوک دـتفیم . تیلاعف  هب  اهنآ  يواکجنک  سح  هکلب  دـنوشیم ، یتفگـش  راچد  اههدـیدپ  رگید  ساـسحا  اهلکـش و  اـهگنر و  يهراـبرد 
فالخ رب  دیدج و  ياههدیدپ  اب  ندش  ورایور  اب  ات  دنرادن ، قباس  تامولعم  دـننکیم ، كرد  ار  اهنآ  راب  نیلوا  يارب  هک  یئایـشا  يهرابرد 
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سق دنوش . تریح  راچد  عقوت 
- کی دراد : یفلتخم  تـالاح  ددرگیم ، وا  تریح  بجوم  هک  ياهدـیدپ  ربارب  رد  یناـسنا  یئادـتبا  نهذ  لـهج - زا  یـشان  تریح  مود - م 
رد تیعقاو  هب  لـهج  تهج  هب  وا  نهذ  هـک  دـمهفیمن  ینعی  دـنادیمن ، يزیچ  مـه  ریحت  دوـخ  يهراـبرد  یتـح  هـک  ینهذ  رد  تریح  زورب 
اب نهذ  هکنیا  ندرکن  ساسحا  تریح و  عقوم  رد  نهذ  دوکر  ود - هن . ای  تسه  ندش  فرطرب  لباق  تریح  نیا  ایآ  تسا و  هتفر  ورف  تریح 
رد دنکیمن و  ادیپ  یماود  تریح  دشاب ، هدوب  یناوتان  زا  یـشان  رگا  ینهذ  دوکر  نیا  هتبلا  دـیامن . عفترم  ار  نآ  هدرک و  هزرابم  تریح  نیا 

نتخاس فرطرب  تردق  نهذ  هک  تسنیا  ضرف  اریز  دـیامنیم ، فرـصنم  زیگناتریح  تیعقاو  اب  یئورایور  زا  ار  دوخ  نهذ  ینامز  كدـنا 
رادروخرب ینهذ  یئاـناوت  زا  ریحتم  رگا  و  دزاـسب . یفتنم  ار  نآ  یقطنم  شور  اـب  اجیردـت  هداد و  همادا  دوخ  فقوت  هب  هک  درادـن  ار  تریح 

رد دیدرت . کش و  زا  یشان  تریح  موس - مسق  دشابیم . تریح  نتخاس  عفترم  ددص  رد  هک  تسا  لاعف  فقوت  نامه  وا  ینهذ  دوکر  دشاب 
نهذ ناسون  یعون  زا  تسترابع  دیدرت  دزاسب . فرطرب  ار  دیدرت  هک  دیآیم  دوجوب  نهذ  رد  تریح  ندرک  فرطرب  يارب  یتیلاعف  مسق  نیا 

ای تسا  هدمآ  رفس  زا  شتسود  هک  دنادیمن  یصخش  لاثم - ناونع  هب  تسا . لمحتم  كوکشم  عوضوم  رد  هک  یتیـصوصخ  صیخـشت  رد 
حت دیدرت  نیا  هن ؟
: هب دوشیم  لیل 

مولعم رصنع  هس  نیا  ددرگ . زاب  دوخ  رفـس  زا  زورما  تسود  نآ  دوب  رارق  - 3 تسا . هتفر  رفـس  هب  تسود  نیا  - 2 دراد . وا  هک  یتسود  - 1
لوهجم زور ، نیا  رد  رفس  زا  نتشگزاب  زا  تسترابع  هک  مراهچ  رصنع  نیا  دشاب . هتـشگن  زاب  رفـس  زا  زورما  هک  دوریم  لامتحا  - 4 تسا .

و دیآیم ، دوجوب  ناسنا  رد  یتریح  زور ، نیا  رد  رفس  زا  تشگزاب  رارق  قباطم  نتـشگنزاب . مه  تسا و  لمتحم  نتـشگزاب  مه  ینعی  تسا ،
يارب ددرگیم . یقلت  رتيدـج  تریح  کش و  نیا  ندرک  فرطرب  هزادـنا  ناـمه  هب  دـشاب ، رادروخرب  تیمها  زا  تشگزاـب  هک  هزادـنا  ره 

رد تریح  زا  مسق  هس  نیا  دوش . هعجارم  يونثم ص 646  لیلحت  دقن و  ریسفت و  باتک  زا  مشش  دلجم  هب  مسق  نیا  يهرابرد  رتشیب  حیـضوت 
ساـسحا دوخ  نورد  رد  ار  نآ  اـب  هزراـبم  تلاـح  کـی  هراومه  ریحتم  هدوب و  هدـننک  تحاراـن  تیعقاو ، هب  لوصو  موزل  ساـسحا  تروص 

يهدرپ تشپ  رد  هچ  رگا  زین  یئاـهتریح  دراد ، دوجو  یمدآ  نورد  رد  هک  یئاـهیهاگآ  تاـمولعم و  شوداـشود  مراـهچ - مسق  دـنکیم .
ياهینتـسناد تاعالطا و  شوداـشود  میاهداد  حیـضوت  ص 647  يوـنثم ج 6  لـیلحت  دـقن و  ریـسفت و  رد  هکناـنچ  دراد . دوـجو  اـهیهاگآ 
داجیا هدرپ  تشپ  تایعقاو  ربارب  رد  ینتورف  عضاوت و  یعون  دننکشیم و  ار  رورغ  نآ  هک  دنکیم  زورب  یئاهتریح  یمدآ ، زیگنارورغ 

مرگرـس و دوخ  ياـهیهاگآ  تاـمولعم و  يهرـصاحم  رد  دـننکیمن ، ساـسحا  دوخ  رد  اـهتریح  هنوـگنیا  زا  زگره  هک  یناـسک  دـنیامنیم .
شناد و قوفام  ياهتریح  مجنپ - مسق  دیدرت . کش و  زا  یماع  مدرم  هک  دنسرتیم  نانچ  نهذ  رد  لاعف  ياهتریح  زورب  زا  نانیا  دنشوخلد .

رادومن نهذ  رد  نیعم  طـباور  تاـعوضوم و  هب  طوبرم  ياهـشناد  زا  روـبع  زا  سپ  هک  زیگناماـهبا  ياههدـیدپ  نآ  زا  دـنترابع  هک  هشیدـنا 
اهتخانـش رد  تسبنب  هب  لوصو  ساسحا  زا  هک  یفنم  اتـسیا و  تریح  مکی - عون  دوشیم : هدید  تریح  عون  ود  هلحرم  نیا  رد  دـندرگیم .

نهذ فقوت  دـیدرت و  کش و  ار  اهـشناد  نایاپ  هک  دنتـسه  نارکفتم  نامه  نانیا  ددرگیم . عناـم  ولج  هب  رکفتم  تکرح  زا  دـیایم و  دوجوب 
عون نیا  زا  دنزاسیم . کیرات  شوشم و  تریح  دـیدرت و  کش و  اب  دـناهدومن ، يرپس  هک  مه  ار  اهـشناد  زا  لحارم  نآ  یتح  هدومن ، یقلت 

کش و نیا  دـیآیم ، دوجوب  مدرم  یخرب  نهذ  رد  اهتیعقاو  زا  یهاـگآ  یملع و  يهقباـس  نودـب  هک  یئاـهتریح  اهدـیدرت و  کـش و  تسا 
نانآ دـشابیم  نانادان  يارب  یـشوخلد  تیلـست و  لماع  یفـسلف  ياهتریح  کش و  ياج  هب  یهاگ  تسا ، لهج  لولعم  هک  اهتریح  دـیدرت و 
هتفگ نانچ  نینچ و  مه  مایخ  هلب ، دنیوگیم : دننکیم و  هیکت  مایخ  دننام  یئاهتیصخش  زا  یـضعب  تریح  راهظا  هب  دوخ  ینادان  تیبثت  يارب 

ا
تـسین وت  راـک  يربخیب  يربخیب  وت  دوش : هتفگ  ناـنآ  هب  هک  تسنیا  ناـنادان  نیا  خـساپ  میربخیب . اـهتیعقاو  زا  اـیند  نیا  رد  اـم  هلب  تس .

اـیوپ و تریح  مود - عون  هن . اـی  يرواـیب  تسدـب  يربخ  یناوتیم  نیبب  نک و  شـالت  ناوخب و  سرد  ورب  يربـخیب  دـسرن  ار  يربـخیبره 
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نیا تسا . هتفر  ورف  تریح  هب  نآ  يهرابرد  هک  یعوضوم  يهقطنم  رد  دورو  هب  شالت  يارب  تسیدنمورین  لماع  تریح  زا  عون  نیا  تبثم -
نیا رد  تسا . یمـسر  ياهـشناد  نیناوق  لوصا و  قوفام  هک  یتاـعوضوم  رد  تیبذاـج  تمظع و  ساـسحا  زا  طولخم  تسیاهدـیدپ  تریح 

یناریح هک  زج  نیا  دـض  هگ  دـیامنب  نینچ  هگ  دـندرگیم . عفترم  یلاع  ياهتدـحو  کی  رد  شناد  لحارم  ياهداضت  تفرعم  يالاو  ماـقم 
خنـس زا  اهنت  هن  تریح  نیا  يولوم )  ) تسود تسم  وحم و  هک  تریح  نینچ  لب  تسوا  يوس  شتـشپ  هک  ناریح  نانچ  هن  نید  راـک  دـشابن 

فارـشا و سح  عابـشا  یئاناوت  دنراد ، هک  يورملق  تیدودحم  تهج  هب  هک  تسا  یئاهیهاگآ  ملع و  قوفام  هکلب  تسین ، دیدرت  کش و 
دیدپان دوخ  قفا  زا  ار  تایدام  هدام و  دویق  دودح و  هک  تسا . نارکیب  ياهنهپ  یمدآ  هاگدید  تریح  هنوگنیا  رد  دـنرادن . یلک  ياهیهاگآ 

مسق ددرگیم . روهطوغ  اهتیمک  يهمه  عماج  یتیفیک  رد  ناسنا  حور  هک  دیامنیم  یلقیص  ناشخرد و  نانچ  نآ  ار  اهنآ  ای  دزاسیم و 
هدـنام و ریحت  رد  هاگیاج  نیا  دـسر  نوچ  ناریح  درم  دـنکیم : نایب  ار  نآ  ریز  تایبا  رد  راطع  نیدـلادیرف  خیـش  هک  تسا  یتریح  مشش -

وزا ددرگ  مگ  هلمج  مقر  شناج  رب  دـیحوت  دز  هک  ره  تاـنیاک  دوخ و ز  دوب  زا  ربخیب  تاـم  وحم و  تریح  هار  رد  دوش  مگ  هار  هدرک  مگ 
ای یئقاب  ای  یئناف  نایع  ای  یناهن  ای  يرانک  رد  نایم  زا  ینورب  ای  ینایم  رد  یئک  تسپ  یملاع  دنلبرس  ياهنای  یتسه  دنیوگ  ودب  رگ  مه  زین  وا 

دـش هدوب  مگ  لک  يایرد  رد  هک  ره  نم  زین  منادن  مه  منادن  نیو  نم  زیچ  منادـنیم  الـصا  دـیوگ  یئوت  هن  ای  یئن  وت  ای  یئود  ره  یئود  ره 
ملـسم ازفیب ) متریح  رب  اراگدرورپ ،  ) اریحت یندز  بر  تفگیم : وا  هک  تسا  هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  دـش  هدوسآ  هدوب و  مگ  امئاد 

بر تسا  هدوب  نیا  مرکا  ربمایپ  ياهاعد  زا  یکی  هک  تسا  هدش  لقن  اریز  تسا ، اهشناد  اهیهاگآ و  يهمه  قوفام  تریح  دوصقم  هک  تسا 
تمسق لوصحم  ینافرع  تخانش  ینافرع  تخانـش  - 3 هدـب ) ناشن  نم  رب  دنتـسه ، هکنانچنآ  ار  قیاقح  اراگدورپ ،  ) یه امک  ءایـشالا  ینرا 
ياهولج یئزج  ره  هک  یلقیص  فافـش و  تقیقح  کی  دننام  شطباور  ءازجا و  يهمه  اب  ناهج  كرد  زا  تسترابع  هک  تسا  نافرع  يرظن 

ترا ءزج  نآ  اب  یملع  طابترا  هنوگ  ره  لازیال و  لزی و  مل  لماک  دوجوم  زا 
دنمورحم نآ  زا  هکیناسک  يارب  تخانش  نیا  يهرابرد  نتفگ  نخس  شیاههولج . زا  ياهولج  يهلیـسوب  لماک  دوجوم  نآ  اب  هک  تسا  یطاب 

هک تسا  غلابان  یکدوک  اب  یگباوخمه ، تذـل  يهرابرد  نتفگ  نخـس  دـننام  دـنیامنیمن ، تخانـش  عون  نیا  هب  لوصو  يهداـمآ  ار  دوخ  و 
شیب یتالایخ  نانخـس  نیا  هک  تفگ : دهاوخ  هلمج  کی  انیـسنبا  تاراشا  مهن  طمن  اهدص  ربارب  رد  دیمهف و  دـهاوخن  نآ  زا  يزیچ  چـیه 
يونثم لیلحت  دقن و  ریـسفت و  رد  تخانـش  عون  نیا  هب  طوبرم  لئاسم  تشگ . دـهاوخ  لوغـشم  دوخ  يهناکوک  ياهیزاب  هب  سپـس  تسین و 

یـسررب ار  لئاسم  نآ  تسا ، تاعوضوم  يامنهار  هک  مهدزناپ  دلجم  هب  هعجارم  اب  دنناوتیم  مرتحم  ناگدـننک  هعلاطم  تسا . هدـش  حرطم 
ياهتخانـش يهمه  عماج  تسا ، هدـش  یفرعم  ناربمایپ  تثعب  للع  زا  یکی  نآرق  رد  هک  تمکح  هب  دنتـسم  ياهتخانـش  تمکح  - 4 دنیامن .

اهتخانـش يهمه  زا  رتالاب  نآ  يهجرد  تسا و  یهلا  سدـقا  فاصوا  زا  تمکح  دـشابیم . یناـفرع ) تخانـش  یلاـع ، ریحت  تفرعم ،  ) ـالاو
، تسا فراـع  ادـخ  تفگ : ناوتیمن  ینعی  درک ، فیـصوت  ناوتیمن  ریحت  ناـفرع و  تفرعم و  اـب  ار  ادـخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا ،

اهنآ طباور  یتسه و  ملاع  ازجا  تخانش  زا  تسترابع  تمکح  تسا . میکح  دنوادخ  هک  تسا  تسرد  فیصوت  نیا  یلو  تسا  ریحتم  ادخ 
هتسباو گنهامه  لک  کی  رد 

نامه لیمکت  هب  دناوتیمن  هکنانچ  دوش . کیکفت  یلماکت  ندیدرگ  ریـسم  رد  لمع  زا  دناوتیمن  تخانـش  نیا  یتسه . لک  يهدـننیرفآ  هب 
ریسم رد  ار  رشب  يهلفاق  ياضعا  يهمه  تسا ، رادروخرب  تمکح  تخانش  زا  هک  یسک  دزروب . تعانق  تسا ، هدروآ  تسدب  ار  نآ  هک  درف 

ار طقاس  وضع  نآ  نتخادنا  هارب  تردق  هکیتروص  رد  روبزم  ریـسم  رد  ار  ءاضعا  نآ  زا  کی  ره  طوقـس  دـنیبیم و  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و 
ناربمایپ زا  سپ  فیدر  رد  هک  تسا  نیمز  يور  رد  ادخ  يهدنیامن  دننام  میکح  صخش  رگید  ترابع  هب  دنیبیم . دوخ  طوقس  تسا ، اراد 

زا تخانش  يارب  یتامدقم  تقیقح  رد  هک  یملع  یفسلف و  هاگدید  زا  تخانـش  هب  طوبرم  ثحابم  زا  يرـصتخم  دوب  نیا  دننکیم . تکرح 
يرتحورشم ياهیسررب  لباق  هتـشذگ  ثحابم  زا  کی  ره  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  هتبلا  دشاب . هدوب  زین  نآرق  هاگدید 

نآرق هاگدید  زا  تخانش  رد  قیقحت  يارب  همدقم  ناونع  هب  تخانش  رد  یثحابم  حرط  دوصقم  اریز  میاهدرواین ، باتک  نیا  رد  هک  دشابیم .
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همهنآ هک  تسین  دیدرت  ياج  چـیه  یملع  ياهـشیامن  ملع و  يهسیاقم  تخانـش  تافآ  مکی - شخب  نآرق  هاگدـید  زا  تخانـش  دـشابیم .
رشب ق سرتسد  رد  زورما  ات  ینیبناهج ) مومع و  روطب  يرظن  مولع  یناسنا و  مولع   ) ملع ناونع  هب  هک  راثآ  اهباتک و 

دوشیم هدش و  زاربا  ملع  ناونع  هب  هک  هشیدنا  راتفگ و  همه  نآ  دنکیم و  زواجت  راثآ  باتک و  نویلیم  اههد  زا  اهنآ  يهرامش  هتفرگ و  رار 
، دیمان دـیاب  هک  هچنآ  تسه و و  هک  هچنآ  هب  یعقاو  ملع  ناوتیم  هک  هچنآ  اب  دـشابیم ، يرکف  جاوما  نخـس و  اهدرایلیم  زا  شیب  اعطق  هک 

دنناـم تسا ، یملع  رادوـمن  ضحم  هک  هچنآ  ربارب  رد  دـیاب  هک  هچنآ  تسه و  هک  هچنآ  هب  یعقاو  ملع  تسین . هسیاـقم  لـباق  هجو  چـیه  هب 
نیا تخانش  زونه  وا ، نوئش  ناسنا و  يهرابرد  باتک  اهنویلیم  دوجو  اب  هکنیا  رد  دنک  دیدرت  دناوتیم  یسک  هچ  تسا . ایرد  ربارب  رد  هرطق 
رگید یناسنا و  مولع  زا  ياهتـشر  ره  رد  صـصختم  ناققحم  هک  تسا  یئاهباتک  اعدم  نیا  لیلد  دنارذگیم ؟ ار  دوخ  هیلوا  لحارم  دوجوم 

همه تسا . كدنا  دودحم و  هتـشر  نیا  رد  رـشب  یعقاو  تامولعم  هک  نیاب  دـننکیم  ياهیانک  ای  حیرـص  فارتعا  دنـسیونیم و  يرظن  مولع 
يربارباـن نیا  تلع  میهاوخیم  لاـح  تسین . مک  لراـک  سیـسکلا  فیلاـت  هتخانـشان  دوـجوم  ناـسنا  يا  اوـتحم  اـب  یئاـهباتک  هک  مینادیم 

شیامن اعدا و  يربارباـن  تلع  هک  مینادـب  میهاوخیم  ینعی  میهدـب ، رارق  یـسررب  دروم  میناوتیم  هک  اـجنآ  اـت  ار  نآ  جـیاتن  زیگنافسا و 
نیا جیاتن  تسیچ و  زیگنافسا  دح  ات  مهنآ  دیاب  هک  هچنآ  تسه و  هک  هچنآ  هب  ضحم  ملع  اب  یملع 

بناجب قح  يهفایق  مکی - لماع  تفرگ : رظن  رد  يربارباـن  نیا  يهدـنروآ  دوجوب  لـماوع  ناونع  هب  ار  یللع  ناوتیم  تسمادـک ؟ يربارباـن 
يهمین مهدزون و  نرق  رس  ات  رـس  مهدجیه و  نرق  رخاوا  زا  هک  نیمز  برغم  رد  سناسنر )  ) تضهن عورـش  زا  سپ  اصوصخم  ملع ، يهملک 

یگتخاـبدوخ تهج  هب  هک  نـیمز  قرـشم  زا  تمـسق  نآ  نـیمز و  برغم  ياـضف  هـک  يروـط  هـب  دـسریم . دوـخ  جوا  هـب  متـسیب  نرق  لوا 
هدز ملع  ناتـسرپ  ملع  زا  هک  يریفکت  قامچ  دوب . هدـش  دولآهم  دنمـشناد ، شناد و  يهملک  زا  دـندرکیم ، سفنت  اـضف  نآ  زا  شنازاتـشیپ 

( دنکـشب ملع  ریغ  ملع و  ورملق و  ود  نایم  یقیقح  يزرم  راون  کی  دنناوتب  دشاب و  هدش  ریـسفت  اعقاو  نانآ  يارب  ملع  تقیقح  هکنیا  نودب  )
زغم رب  اـسیلک  باـبرا  دـیاقع  شیتفت  زا  هک  دوب  يریفکت  قاـمچ  نآ  زا  رتهدنـشک  رتکاـنلوه و  دـمآیم ، دورف  رگن  فرژ  ياـهناسنا  زغم  رب 

ار ناـنآ  دـندرکیم ، شیتـفت  ار  نادنمـشناد  دـیاقع  هـک  اـسیلک  باـبرا  اریز  هدـمآیم  دورف  نورق  نآ  رخاوا  یطـسو و  نورق  نادنمــشناد 
نیاب اهنآ  هک  دنکیم  تابثا  شیتفت  نیا  دوخ  و  دومن ، شیتفت  ار  دیاقع  نآ  دـیاب  دوب و  شیتفت  لباق  ناشدـیاقع  هک  دنتـسنادیم  یئاهناسنا 

لطاب نانآ  دیاقع  تسا  نکمم  دنشاب و  هتشاد  نانآ ) قطنم  رد   ) حیحص دیاقع  تسا  نکمم  شیتفت  دروم  ياهناسنا  نآ  هک  دندوب  هدیقع 
ای دنتـشاد و  دیدرت  یتسرپ  ملع  رد  هک  ار  یئاهناسنا  دـندوب ، هدروآ  دوجوب  هدز  ملع  ناتـسرپ  ملع  هک  ار  یئاضف  هکیتروص  رد  دـشاب . هدوب 

نانآ لیالد  نانخس و  هب  ات  دنتسنادیمن  ناسنا  الصا  ار  نانآ  ایوگ  دندومنیم  هبلاطم  ناتسرپ  ملع  نآ  زا  ملع  يارب  یحیحص  هیجوت  ریـسفت 
يرفک يواـسم  نآ  هیجوت  ریـسفت و  اـی  تیعقاو  رد  دـیدرت  نیرتـمک  هک  دوب  هدـش  سوسحم  یئادـخ  ملع  يهملک  اریز  دـنهدب . ارف  شوـگ 

یـضقانت شتـسرپ ) ملع و   ) موهفم ود  نیا  هک  دینادیم  چـیه  ناتـسرپ ، ملع  نایاقآ  هک  دیـسرپب  دـیتشادن  قح  امـش  یتح  دوب !! یندوشخبان 
ار ناسنا  شایملع  يهبنج  نامه  اب  دـیراذگب  دراد ، یملع  هبنج  اعقاو  یتقیقح  رگا  تسا ؟ ملع  يهدـننک  دوبان  دوخ  هک  درادرب  رد  لحنیال 
، دیناسریم قلطم  دح  رـس  ات  ار  ملع  دینکیم و  يراذگ  هیام  دوخ  فطاوع  تاساسحا و  زا  تلع  نیمادـک  هب  ارچ و  دـیامن ، بلج  دوخ  هب 
رد تسا ، یملع  تقیقح  کـی  نیا  دـیئوگیم : امـش  هک  یتقو  تسین ؟ یئوگ  ضقاـنت  یملع ) بتکم  اـی  شور   )MSI تبـسن ملع و  رگم 
امش هک  تسا  نینچ  اعقاو  رگا  تسا . عقاو  قباطم  نشور و  دص  رد  دص  یملع  طیارش  يهمه  نتشاد  اب  تقیقح  نیا  هک  دینکیم  اعدا  عقاو 
نآ ح هک  تسنیا  شیانعم  هک  دینابسچیم  شرخآ  هب  ار  ( MSI  ) تبسن فرح  هدروآرد و  یبتکم  تروص  هب  ار  نآ  ارچ  دینکیم ، اعدا 

میزاـسیم و نشور  عابـشا و  ملع  يدـیرجت  موـهفم  هب  شیارگ  هدـیقع و  اـب  ار  نآ  يهیقب  تسا و  یملع  یئانـشور  يرادـقم  ياراد  تقیق 
دیئوگیم ارچ  تسا ، یملع  لـگه  اـی  تراـکد ، تارکفت  زرط  دـیئوگیم : امـش  رگا  لاـثم  ناوـنع  هب  تسا !!؟ یملع  تقیقح  نآ  میئوـگیم :

شیازفا یـساسا  لماع  کی  لاـح  رهب  مسیا .!! زا 1  رتداـیز  بتکم 2  تفگ : ناوـتیم  رگم  مسیناـیلگه !! دـیئوگیم : ارچ  مسیناـیزیتراک و 
تـسا یعیبط  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  ریخا  نارود  ياضف  هک  دوب  ملع  يهناهاگآان  شتـسرپ  بناج و  هب  قح  يهفایق  یعقاو  مولع  رب  ملع  شیاـمن 
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راهظا هب  ار  دوخ  دهدب ، شیاهیهاوخدوخ  هب  تبثم  خساپ  دیامن و  عابشا  ار  دوخ  یئوجدوس  دهاوخیم  هک  یـسک  ره  یئاضف  نینچ  رد  هک 
یفاب لایخ  نارود  تشذگ  دیوگیم ، نینچ  يزورما  ملع  دیوگب : هک  تسا  یفاک  طقف  دنیبیم و  روبجم  يدنمـشناد  يهفایق  نتفرگ  ملع و 
يهمه هک  تسا  یعیبط  بیترت  نیدـب  تشگیم . ضحم  یملع  سیردـت ، ینارنخـس و  ای  باتک  تایوتحم  يواعد  نیا  اب  يزادرپماـهوا ، و 
طیارـش دـجاو  اعقاو  هک  اهنآ  ضحم  تایوتحم  هکیتروص  رد  دوب ، دـهاوخ  یئامن  ملع  زا  رپ  اهـشهوژپ  لفاحم  اههاگـشناد و  اههناخباتک و 

ناگدننک اعدا  ربارب  رد  ناگدنریگ  رارق  هک  دـح  زا  شیب  سفن  فعـض  مود - لماع  تسا . كدـنا  رایـسب  تایعقاو  ربارب  رد  دنـشاب ، یملع 
زا خ ملع 

. دنهدیم ناشن  دو 
عالطا یب  صاخشا  ینعی  دشاب . دنتسم  یعیبط  یناوتان  هب  تسا  نکمم  ناتسرپ  ملع  ریفکت  قامچ  ربارب  رد  یگتخابدوخ  سفن و  فعض  نیا 

تـسکش عون  کی  تسا ، یمومع  يانعم  هب  ملع  هب  هتـسباو  اهناسنا  یگدـنز  تیریدـم  هکنیا  هب  یهاگآ  اب  نآ  جـیاتن  اـههزیگنا و  ملع و  زا 
؟ هچ ینعی  یفنم  تبثم و  داعبا  تسمادک ؟ ملع  تردق  تسیچ ؟ ملع  دنـسرپب  دنناوتیمن  دـننکیم و  ساسحا  دوخ  رد  ملع  ربارب  رد  یعیبط 

ینعی دـشاب ، هدوـب  ملع  رب  تسرپ  تردـق  ياـیوقا  تیکلاـم  هب  دنتـسم  ملع  ربارب  رد  تسکـش  ساـسحا  سفن و  فعـض  تسا  نکمم   …و 
دروم ار  نآ  ناـشدوخ  ياههتـساوخ  هب  لوصو  هار  رد  هتفرگ ، دوـخ  راـیتخا  رد  رازبا  لـئاسو و  رگید  دـننام  ار  ملع  تسرپ  تردـق  ياـیوقا 

دیاب هک  دننکیم  ساسحا  دنونـشیم  ار  دنمـشناد  شناد و  يهملک  هک  یتقو  فرطیب  مدرم  هک  اجنآ  ات  دنهدب ، رارق  هیجوت  يرادربهرهب و 
رگا هک  دنیامن  لیلحت  حیحص  روطب  دوخ  نهذ  رد  دنناوتیمن  و  تسا ! دنمشناد  شناد و  اب  قلطم  روطب  قح  اریز  دنریگب ، رارق  هطلس  تحت 

يرگهطلـس هب  لوصو  يارب  اـتاذ  دـناوتیمن  زگره  تسا ، تیعقاو  يهدـنهد  ناـشن  ینعی  تسا  دنمـشناد  شناد و  اـعقاو  دنمـشناد  شناد و 
وب دنمشناد  شناد و  رگا  و  تسا . تیعقاو  يهئارا  نیمه  هب  طوبرم  تسا ، قح  دنمشناد  شناد و  هکنیا  دنک و  تیلاعف 

قح اهنت  هن  ددرگ ، ءاقب  رد  عزانت  یهاوخدوخ و  نادـیم  رد  نانآ  يزاتهکی  لئاسو  رازبا و  دوش و  هیجوت  هماکدوخ  ناتـسرپ  تردـق  يهلیس 
شزرا هک  نآ  ياههدیدپ  تعنص و  ندوب  ریگمـشچ  موس - لماع  دوب . دهاوخ  اهتیعقاو  اهقح و  نتـشک  لماع  هک  تسیاهدیدپ  هکلب  تسین ،

نیا دندومن و  یقلت  یگدـنز  روحم  ار  تعنـص  يانعم  نامه  هب  ملع  هک  درک  بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  دـح  نآ  هب  ات  هدرب  الاب  تخـس  ار  ملع 
اب اصوصخم  تشگ  نیقلت  مدرم  زغم  رب  یتعنـص  عماوج  ياضف  زا  یگدنز  طوطخ  يهدننک  نییعت  هدـننک و  نوگرگد  ینعی  ملع  هک  بلطم 
رد هجو  چیه  هب  و  دنتفرگ . دوخ  رایتخا  رد  ار  نوگانوگ  لاکـشا  رد  تردق  لامعا  اقب و  رد  عزانت  نادیم  یتعنـص  ياهروشک  هکنیا  هب  رظن 

ساسحا هدرپس و  تالآ  نیشام  نیناوق  ربج  هب  هتسب  تسد  ار  دازآ  هاگآ و  ياهناسنا  هک  ملع  يانعم  دوب  نیا  ایآ  هک  دندیشیدنین  هلئـسم  نیا 
ینیشام لئاسو  رازبا و  لکـش  هب  ار  دوخ  دوخ ، تسد  اب  ناسنا  هک  ملع  يانعم  دوب  نیا  ایآ  دزاسب !؟ دوبان  یلک  هب  ار  یگدنز  رد  تیلوئـسم 

زین تعنص  يهدیدپ  ندوب  ریگمشچ  لاح  رهب  دروآرد . دنتسه ، عامتجا  گرزب  نیشام  ناگدننک  هرادا  هک  هماکدوخ  نادنمتردق  رایتخا  رد 
وع زا  یکی  تشگ ، ملع  يهدنروآ  دوجوب  هک  دازآ  رایشه و  ناسن  ملع و ا  دوخ  نزهار  سپس  دش و  هدییاز  ملع  زا  هک 

فرط زا  ملع … ، ملع ، ملع ، ملع ، تفرگ : دوخ  هب  سدـقم  رکذ  يهبنج  و  هتـشگ ، ملع  حـیبست  ندـنادرگ  هب  حول  هداس  مدرم  لاغتـشا  لما 
، بوخ رایـسب  هک  دـننک  حرطم  ار  لاوئـس  نیا  ارگ  تیعقاو  بلطقح و  مدرم  هک  دـندادن  لاـجم  يرـشب  تاـیح  يهنحـص  نارگیزاـب  رگید 

نیا هک  میـسرپب  امـش  زا  دـیهدیم  هزاجا  ایآ  اـما  تسا ، مورحم  قطنم  درخ و  زا  نآ  رکنم  تسا و  ملع  یلاـع  رایـسب  شیاـمن  کـی  تعنص 
هک دوش  بوسحم  نایمدآ  غوبن  ياههاگ  هولج  نیرتهب  زا  یکی  ناونع  هب  دـناوتیم  تسا و  تیمها  اب  هداعلاقوف  يهدـیدپ  کی  هک  تعنص 

دوجوب ار  زیگناتهب  ياههدیدپ  همهنیا  هتخاس ، نوگرگد  ار  نوگانوگ  نداعم  نآ و  فیرظ  هدیچیپ و  ياههدیدپ  تعیبط و  تسا  هتـسناوت 
كرد دوخ  لوقعم  تایح  هار  رد  ار  تعنص  زا  يرادربهرهب  طابترا و  زرط  رـشب  دیابن  ایآ  تسا !؟ يرـشب  تایح  یئاهنت  هب  همه  ایآ  دورایب ،

زا هکنیا  دوخ و  تایح  يهرابرد  هظحل  کی  یتح  ناسنا  دیراذگن  زگره  هک  تسا  هتفگ  امش  هب  ملع  ایآ  دیاین !؟ رد  نآ  تراسا  هب  هدومن و 
همه نآ  اـب  ار  نیمز  يهرک  هک  تسا  هدرک  رداـص  ار  روتـسد  نیا  ملع  اـیآ  دـشیدنیب !؟ دوریم  اـجک  هـب  هدـمآ و  هـچ  يارب  هدـمآ و  اـجک 
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يآ دشیدنیب ؟ یناسنا  ياهتمظع  اهشزرا و  يهرابرد  یناسنا  چیه  دیراذگن  دیئامن و  لدبم  يزاسهحلسا  تاجناخراک  هب  شیاهیئابیز 
هکنانچنآ ناسنا  رظن  زا  هچ  دوش  هتفگ  ناسنا  يهرابرد  هچ  ره  هک  دـیئامن  یئانتعایب  ناسنا  يهراـبرد  ردـقنآ  هک  تسا  هدرک  دـیکات  ملع  ا 

دیعبت هفسلف  هت  رـس و  یب  ياهنابایب  هب  ار  دوجوم  نیا  هجیتن  رد  دنکن و  زواجت  نامگ  لامتحا و  زا  دیاب  هکنانچنآ  ناسنا  رظن  زا  هچ  تسه و 
لامتحا اب  كرد ، ملع  اب  دهاوخیم  ار  یتسه  يهمه  هک  ار  دوجوم  نیا  تخانـش  ناوتیم  هنوگچ  هک  دسرپب  امـش  زا  هک  سک  ره  و  دینک ،

صاـخ بتکم  نیا  يرآ ، دـیهدب !؟ تیلـست  بتکم  يهملک  اـب  ار  دوـخ  دـینکن ، تسکـش  ساـسحا  هکنیا  يارب  دـینک و  راذـگرب  ناـمگ  و 
ربکت و اب  تایعقاو  تخانـش  میاهتفریذپ !؟ ار  نآ  یناسنا  مولع  يهتـشر  نالف  رد  ام  هک  تسا  یبتکم  نآ  یلب  دـیوگیم : نینچ  یـسانشناور 
رد تخانـش  تفرعم و  تایح  بآ  ناـیرج  عناـم  يروحم  دوخ  ربکت و  دـننام  یناـسنا  نورد  رد  ینجل  چـیه  تسین  راـگزاس  يروحم  دوخ 

لباق ناـهج  زا  تفرعم  بآ  هرطق  کـی  یتح  دورو  زا  هک  تسا  هتفاـی  رجحت  هدـش و  بوسر  يردـق  هب  نجل  نیا  یهاـگ  تسین . يو  نورد 
ار نآ  دوـش  نورد  دراو  هک  یتـفرعم  بآ  ره  یلو  هدیـسرن  بوـسر  رجحت و  يهلحرم  هب  رگید  یهاـگ  ددرگیم . عناـم  نورد  هـب  تخاـنش 

لزنا الول  انئاقل  نوجریال  نیذلا  لاقو  - 1 میریگیم : رظن  رد  ار  يزور  هیـس  تبکن و  نیاب  هطوبرم  تایآ  تسخن  دزاسیم . فیثک  هدولآ و 
یلع

، دـنرادن نآ  هب  يدـیما  دـننکیمن و  وزرآ  ار  ام  رادـید  هکنانآ  و   ) اریبک اوتع  اوتع  مهـسفنا و  یف  اوربکتـسا  دـقل  اـنبر  يرن  وا  هکئـالملا  اـن 
یگرزب زواـجت  دـندیزرو و  ربـکت  دوخ  سفن  رد  ناـنیا )  ) میدـیدیم ار  ناـمراگدرورپ  اـی  تشگیم  لزاـن  اـم  رب  یناگتـشرف  رگا  دـنتفگ ،

ریصبلا عیمسلا  وه  هنا  هللااب  ذعتساف  هیغلابب  مه  ام  ربک  الا  مهرودص  یف  نا  مهاتا  ناطلـس  ریغب  هللا  تایآ  یف  نولداجی  نیذلا  نا  - 2 دندرک ).
نانآ درادن ، دوجو  ربکت  زج  نانآ  ياههنیس  رد  دنیامنیم ، هلداجم  دشاب  هدمآ  نانآ  يارب  هک  ياهطلس  نودب  يدنوادخ  تایآ  رد  هکنانآ  )

مث هیلع  یلتت  هللا  تایآ  عمسی  - 3 تسا .) اناد  اونش و  وا  اعطق  ربب ، ادخ  هب  هانپ  دیسر ، دنهاوخن  دنـسرب ، دنهاوخیم  ربکت  نیا  اب  هک  هچنآ  هب 
رارـصا دوخ ) یهارمگ  هب   ) توخن ربکت و  اب  سپـس  دونـشیم ، ار  يدنوادخ  تایآ  . ) میلا باذـعب  هرـشبف  اهعمـسی  مل  ناک  اربکتـسم  رـصی 
کئلوا اوزه  اهذختا  ائیش  انتایآ  نم  ملع  اذا  و  - 4 هدب ) وا  هب  یکاندرد  باذع  تراشب  تسا . هدینشن  ار  يدناودخ  تایآ  یئوگ  دزرویم ،

ینا و  - 5 تسا .) نانآ  راظتنا  رد  ياهدننک  تسپ  باذع  دریگیم ، ازهتـسا  هب  ار  نآ  دیمهف ، ار  ام  تایآ  زا  يزیچ  رگا  و   ) نیهم باذع  مهل 
مهبایث اوشغتسا  مهناذآ و  یف  مهعباصا  اولعج  مهل  رفغتل  مهتوعد  املک 

ار ناشناتشگنا  یئاشخبب  ار  نانآ  ات  مدرک  توعد  وت  يوسب  ار  نانآ  هک  تقو  ره  نم  و  :( ) تفگ ع )  ) حون  ) ارابکتسا اوربکتـسا  اورـصا و  و 
نیذلا اما  و  - 6 دندومن ) توخن  ربکت و  دندیزرو و  رارـصا  دوخ  تلالظ  هب  دندیچیپ و  دوخ  هب  ار  ناشیاهـسابل  دندرب و  ورف  ناشـشوگ  رد 

امـش رب  نم  تایآ  ایآ  متفگ ): نانآ  هب   ) دندیزرو رفک  هکنانآ  اما  و   ) نیمرجم اموق  متنک  متربکتـساف و  مکیلع  یلتت  یتایآ  نکت  ملفا  ورفک 
هینذا و یف  ناک  اهعمسی  مل  ناک  اربکتسم  یلو  انتایآ  هیلع  یلتت  اذا  و  - 7 دیدوب ) راکهنگ  موق  امش  دیدیزرو و  ربکت  امش  دشیمن ، توالت 

هدینـشن ار  تایآ  نآ  یئوگ  دـینادرگیم ، يور  توخن  ربکت و  اب  دـشیم ، توالت  وا  يارب  ام  تایآ  هکیماـگنه  و   ) میلا باذـعب  هرـشبف  ارق 
یلع متنکف  مکیلع  یلتت  یتایآ  تناک  دـق  - 8 هدب ) تراشب  كاندرد  یباذـع  هب  ار  وا  دراد ، دوجو  ینیگنـس  شیاهـشوگ  رد  یئوگ  تسا ،

توالت هب  هک  یلاح  رد  دیتشگیمرب  بقع  هب  امش  دشیم و  توالت  امـش  رب  نم  تایآ  . ) نورجهت ارماس  هب  نیربکتـسم  نوصکنت . مکباقعا 
هیآ شـش  رد  تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  دیتخادرپیم ). یفاب  نایذه  یئوگهناسفا  هب  دیدیزرویم و  ربکت  نم  تایآ 

نیا كرد  يارب  تسا . هدش  حرطم  یهلا  تایآ  ربارب  رد  ناراکهبت  يروحمدوخ  ربکت و  قوف  تایآ  زا 
: مینک یسررب  احورشم  يدودح  ات  ار  تسا ) هدمآ  ناوارف  دراوم  رد  نآرق  رد  تستایآ و  نآ  عمج  هک   ) یهلا يهیآ  يانعم  میروبجم  هجیتن 

ناگمه هک  تسین  تعیبط  ملاع  ینیع  ياهدومن  نآ  یهلا ، تایآ  زا  دوصقم  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  تسیچ ؟ یهلا  تاـیآ  هیآ و  ياـنعم 
اههوک و اهبآ و  اهلگ و  ناتخرد و  دنیامن . رارقرب  طابترا  اهنآ  اب  فلتخم  ياهتیمک  اهتیفیک و  اب  دنناوتیم  یسح  ینهذ و  طیارش  يهمه  رد 

حوطـس رد  هک  تسین  نانچ  مینکیم و  رارقرب  هطبار  اـهنآ  اـب  ساوح  يهلیـسوب  اـم  هک  دنتـسه  یئاـهزیچ  نداـعم  ناگراتـس و  نارادـناج و 
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مینک رارقرب  ار  طابترا  سامت و  نامه  دومن  نآ  اب  ام  دشاب و  هتـشاد  دوجو  معط  لکـش و  گنر و  دننام  هیآ  ناونع  هب  يدومن  اهنآ  راکـشآ 
، دـنکیم تابثا  یهلا  تایآ  ناونع  هب  ار  اهنآ  تانایرج  تعیبط و  ناهج  تادوجوم  هک  هچنآ  تادوجوم . نآ  معط  لکـش و  گـنر و  اـب  هک 

مظن يهقلطم  تموکح  هطلس و  ياهیزجت - شرگن  مکی  تقیقح  تسا : تقیقح  ود  دنایامنیم ، ام  يارب  ار  اهنآ  ندوب  تایآ  يهرهچ  ینعی 
مظن و رگا  هک  دشاب  راوشد  بلطم  نیا  ندرک  مضه  دیاش  تعیبط . ملاع  رد  رگیدـکی  اب  اهنآ  طباور  ءازجا و  تادوجوم و  همه  رب  نوناق  و 

و تشادن ، دوجو  تعیبط  مان  هب  یتیعقاو  دوبن ، امرفمکح  تعیبط  رد  تعیبط ، ناهج  كرحتم  تیوه  زا  جراخ  زا  ینوناق 
غارفتـسا ار  اهنآ  هدومن و  يراددوخ  اـهنآ  نتفرگ  زا  اـی  مینک  مضه  ار  اـهنآ  اـم  هک  درادـن  نیا  هب  یطاـبترا  چـیه  اـهتیعقاو  هناتخبـشوخ  یل 

رصحنم اهناسنا  يهمه  نایم  رد  یعدم  هچ  رگا  میوشیم ، وربور  هک  یئاعدم  ره  اب  ام  هک  دنکیم  باجیا  نینچ  یملع  شنیب  قطنم  میئامن .
یعون هب  الا  میریذپب و  دیاب  ار  نآ  ام  دشاب ، رادروخرب  یقطنم  الماک  لیلد  زا  اعدم  نآ  یلو  دنکن ، تقفاوم  وا  اب  یـسک  چیه  دـشاب و  درفب 
تسا امرفمکح  كرحتم  ناهج  تیوه  رد  ندناوخ  هعلاطم و  لباق  مظن  هک  تسنیا  اعدم  تشگ . میهاوخ  راچد  نتشیوخ  اب  هرزابم  يرامیب 
ناهج رد  مظن  مکی  ءزج  دوشیم : میـسقت  ءزج  ود  هب  روبزم  ياعدـم  نیاربانب  دوشیم . تعیبط  دراو  تعیبط  تیوه  زا  جراخ  زا  مظن  نیا  و 
ینیع یگدـنز  تاـطابترا  یملع و  ياهتخانـش  هک  تسا  یملع  نیناوـق  كرد  فـشک و  ءزج  نیا  یقطنم  لـیلد  تـسا . اـمرفمکح  تعیبـط 

اب اهنآ  طباور  ءازجا و  نایم  هطبار  يهدنننک  رارق  رب  هک  تسا  ینیع  لپ  ندوبن  اعدـم ، مود  ءزج  لیلد  دـیامنیم . هیجوت  ریـسفت و  ار  اهناسنا 
يارب تسا  نکمم  هک  دـنچ  ره  ار  تقیقح  نیا  دـشاب . هدوب  يدـعب  يهظحل  رد  تادوجوم  طـباور  ءازجا و  نیـشیپ و  يهظحل  رد  رگیدـکی 

نام میوش و  رکنم  ار  تعیبط  رد  رمتسم  لوحت  تکرح و  دوجو  دیاب  ای  هک  میریذپب  دیاب  دشاب ، خلت  نارکفتم  زا  یضعب 
تاذ زا  جراخ  یلماع  هب  دنتسم  تعیبط  ناهج  رارمتـسا  مظن و  هک  میریذپب  دیاب  ای  میزادرپب و  یفابلایخ  هب  یـسانشناهج  ضوع  هب  ونیز  دن 

یتیعقاو کی  دنیوگیم : دندقتعم و  تعیبط  ناهج  رد  هدیدپ  روص و  تکرح  هب  هک  یـصاخشا  هک  تسا  نینچ  هلمج  نیا  حیـضوت  تسنآ .
، دنیوگیم هچ  هک  دننادیم  ای  دنیوگیم  هچ  هک  دننکیمن  كرد  اعقاو  ای  تسا ، اههدیدپ  روص و  تکرح  لحم  لوحت  لباق  ریغ  رادـیاپ و 

تیعقاو کـی  هک  تباـث  حطـس  و  تسا ، اههدـیدپ  روص و  هک  ریغتم  حطـس   ) تعیبط ندرک  یحطـس  ود  هک  دـنمهفیمن  ار  بلطم  نیا  یلو 
ياهيریگزاب رد  زج  هک  تسا  تعیبط  مان  هب  تیعقاو  کـی  رد  ریغتم  تباـث و  تیعقاو  ود  ندرک  طولخم  تسا ) لوحت  لـباق  ریغ  رادـیاپ و 

هاگدید زا  ریغتم ) حطـس  تباث و  حطـس  تعیبط : ندوب  حطـس  ود   ) تیونث نیا  هک  لاح  دشابیمن . ریذـپناکما  ضقانتم  دـحاو  نینچ  ینهذ 
طباور تادوجوم و  ءازجا  نایم  طاـبترا  يهدـننک  رارقرب  لـپ  ناونع  هب  هک  یتباـث  ره  سپ  تسا ، ضحم  طـلغ  هناـنیب  عقاو  یفـسلف  یملع و 

ریغ هقلطم و  يهدام  یلویه و  دننام  دوش ، روصت  يدعب  يهظحل  رد  رگیدـکی  اب  اهنآ  طباور  ءازجا و  نیـشیپ و  يهظحل  رد  رگیدـکی  اباهنآ 
حوطـس مامت  رد  لوحت  تکرح و  ضرف  اب  تباث  ینیع و  تیعقاو  کی  ضرف  اریز  دوب ، دـهاوخن  ینهذ  يهتخاس  موهفم  کـی  ءزج  کـلذ ،

يرهاظ و
رظن زا  هجیتن  رد  دشاب . هدوب  يرـشب  ياهـشنیب  واهـشناد  يهمه  يهدننک  هابت  دـناوتیم  هک  تسا  یـضقانت  تعیبط ) تاذ  اهتروص و   ) ینورد
هرادا ار  نآ  ددرگیم و  ریزارـس  تعیبـط  زا  جراـخ  زا  لوحت  تکرح و  لاـح  رد  تعیبـط  ناـهج  مظن  هک  میریذـپب  میروبجم  ییارگ  عـقاو 
تعیبط ناهج  یعیبط  ءاروام  نیداینب و  لئاسم  يهرابرد  هداعلاقوف  تیساسح  ياراد  تفگ  ناوتیم  هک  لسار  یتح  ار  بلطم  نیا  دنکیم .

نامز ینعم  نادب  هک  تسا  رتناسآ  شنایب  زا  شندرک  ساسحا  دنچ  ره  دراد - دوجو  مه  ینعم  کی  لاحنیا  اب  : ) دـنکیم فارتعا  دـشابیم 
رکفت رد  و  دـنراد ، تیعقاو  لاح  يهزادـنا  هب  زین  هدـنیآ  هتـشذگ و  هک  درک  ناعذا  دـیاب  تسا  تیعقاو  یحطـس  تیمهایب و  صیاـصخ  زا 

. روما تقیقح  هب  ات  تسا ، طوبرم  لایما  هب  رتشیب  يرظن و  ای  تسا  یلمع  رتشیب  نامز  تیمها  دراد . ترورض  نامز  زا  ییاهر  یعون  یفـسلف 
نوچمه ار  نامز  هک  هاگرظن  نیا  زا  هن  دـنوشیم و  ام  ناهج  دراو  یجراخ  يدـبا  ملاع  کـی  زا  هک  مینک  روصت  ناـنچ  ار  ناـهج  روما  رگا 

نیا اـب  تشاد  میهاوـخ  ناـهج  زا  يرتتسرد  ریوـصت  هک  منکیم  ناـمگ  نم  یتروـص  نینچ  رد  درگنیم ، تسه  هـک  هـچ  ره  يهدـنروخ 
هیآ هل  یئیش  لک  یف  و  دهدیم : ناشن  ام  يارب  ار  یهلا  تایآ  زا  یتیآ  دنکیم ، روبع  نآ  زا  تعیبط  زا  یئزج  هک  ياهظحل  ره  رد  لیلحت 
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( تسا وا  هب  هتـسباو  زیچ  نآ  هک  تسا  هناگی  يادخ  نآ  دهدیم  ناشن  هک  تسا  یتیآ  دنوادخ  يارب  يزیچ  ره  رد  و   ) دـحاو هنا  یلع  لدـت 
طیارـش ره  رد  یناسنا  ره  هک  تسین  ياهداس  لیلحت  کـی  نیا  هتبلا  راـگدرک  تفرعم  رتفد  شقرو  ره  رایـشوه  رظن  رد  زبس  ناـتخرد  گرب 

نادنمدرخ القع و  صوصخم  ار  تادوجوم  یتایآ  يهبنج  كرد  نآرق  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنک و  كرد  ارنآ  دناوتب  دشاب  هک  ینهذ 
تاوامـسلا قـلخ  یف  نا  هلمج : نآ  زا  تـسا  هدـمآ  نآرق  زا  یناوارف  تاـیآ  رد  ینـالقع  زاـیتما  نـیا  رب  ـالقع  صیـصخت  دـیامنیم : حرطم 

بش و مه ) رـس  تشپ  رارمتـسا  ای   ) فالتخا نیمز و  اهنامـسآ و  تقلخ  رد  اعطق   ) بابلالا یلوال  تایال  راهنلا  لیللا و  فالتخا  ضرالاو و 
یبوـخ هب  ار  تعیبـط  ناـهج  ندوـب  تاـیآ  يهرهچ  هک  یبـیکرت  شرگن  مود - تقیقح  دـنلقع ) ياراد  هک  یناـسک  يارب  تسا  یتاـیآ  زور 
ناسنا زغم  رد  یعقوم  بان  فاص و  مهف  نیا  ینیع . ناهج  اب  باـن  فاـص و  مهف  ناـیم  هطبار  ندرک  رارقرب  زا  تستراـبع  دزاـسیم ، نشور 
یلـصا نایرج  دریگب و  رارق  رتـالاب  ینیع  ناـهج  ياـهدومن  اـب  ضحم  یعیبط  رثاـت  ریثاـت و  يهطبار  ياـنگنت  زا  دـناوتب  هک  دـیآیم  دوجوب 
يهطبار ياـنگنت  زا  نتفرگ  رارق  رتـالاب  دـنیوگب : نارکفتم  زا  یخرب  تسا  نکمم  دـبایرد  نآ  یقیقح  عبنم  هب  ار  راسهمـشچ  نیا  یگتـسباو 

ثات
میتعیبط و ناهج  زا  یئزج  ام  دـشن !؟ سیخ  تفر و  بآ  يوت  دوشیم  رگم  هچ !؟ ینعی  ینیع ، ناهج  ياهدومن  اـب  ضحم  یعیبط  رثاـت  ری و 
زا میناوتیم  روطچ  ام  نیاربانب  تسا ، یمتح  يربج و  ناهج  ام و  نایم  رثات  ریثات و  زورب  میئامن ، رارقرب  ناهج  اـب  هک  یطاـبترا  هنوگ  ره  رد 
هک دـیریگب  رظن  رد  ار  صخـش  ود  دـیئامرف : تقد  تسین : راوشد  ضارتعا  نیا  خـساپ  كرد  میزاسب ؟ اـهر  ار  دوخ  ریذـپانیخوش  ربج  نیا 

تلادـع و يانعم  لاح  نیع  رد  تسا و  راکبلط  يرگید  زا  لاـیر  دـص  ود  نآ  زا  یکی  ـالثم  دراد ، دوجو  يداـم  هلئـسم  کـی  ود  نآ  ناـیم 
دنکن ادا  ار  راکبلط  نآ  بلط  ناموت  دص  دناوتیم  هک  تسا  دنمتردق  ردقنآ  تسا ، راکهدب  هک  مود  صخـش  نآ  دـنادیمن . ار  نآ  شزرا 
راکبلط هب  تلادـع  نامه  یگزیگنا  هب  ار  ناموت  دـص  تسین ، يو  يدـیلقت  ندـیزرو  تلادـع  زا  عنام  راکهدـب  تردـق  هک  تهجنادـب  یلو 

تحت طقف  اریز  دمهفیم ، ار  تلادـع  نآ  شزرا  تمظع و  راکبلط  هن  هک  تسا  هتـسویپ  عوقوب  یتلادـع  نایرج  نیا  رد  دـنکیم ، ادا  ناوتان 
تمظع و زا  هاگآ  رظان  کی  یلو  تسا . هدرک  كرد  دیلقت  يور  زا  ار  تلادـع  شزرا  هک  راکهدـب  نآ  هن  تسا و  ناموت  دـص  رثات  ریثات و 

روهطوغ یحور  تذـل  زا  یئایرد  رد  تلادـع  زا  يدومن  ساسحا  زا  درگنیم ، روبزم  نایرج  رد  هک  باـن  فاـص و  مهف  اـب  تلادـع  شزرا 
يز دوشیم ،

هک یتروص  رد  درگنیم  دادـیور  نآ  هب  يدـیلقت  تلادـع  زا  رتالاب  دراد و  رارق  ناموت  دـص  رثاـت  ریثاـت و  زا  رتـالاب  روبزم  هثداـح  رد  وا  ار 
زا هاگآ  رظان  نآ  یلو  دیامنیم  عابـشا  نارگید  رب  ار  دوخ  يهتـسباو  یناور  ناجیه  راکهدب  دهاوخیم و  ار  دوخ  ناموت  دـص  طقف  راکبلط 

وزرآ هدومن و  كرد  ار  تلادـع  زا  یئـالاو  رایـسب  ياـنعم  تسا ، هتفاـی  ققحت  شفـالخ  رب  تردـق  دوجو  اـب  هک  تلادـع  شزرا  تمظع و 
دومنیم و ءافیتسا  تسا ، تلادع  لوصا  زا  سدقم  یلـصا  هک  دوخ  قح  زا  عافد  ناونع  هب  ار  دوخ  بلط  راکبلط  نآ  شاک  يا  هک  دـنکیم 

تلادع هب  شرگن  نیا  درکیم . تخادرپ  ار  راکبلط  بلط  تسا ، تلاادع  لوصا  نیرتیـساسا  هک  قح  يافیا  یگزیگنا  هب  مه  راکهدـب  نآ 
ار ناسنا  نتفر  الاب  یگنوگچ  ناوتیم  لاثم  نیا  اب  تسا . تلادع  سوسحم  يارجم  هک  تسا  ینیع  ياهدومن  يهطبار  زا  رثات  ریثات و  قوفام 

يهعلاطم زا  ناوتیم  هکنانچ  درک ، كرد  ار  نآ  ندوب  تایآ  يهبنح  هدومن ، تفایرد  ار  تعیبط  ناهج  رد  رثات  ریثاـت و  يهطبار  ياـنگنت  زا 
هعلاطم و دروم  يهرظنم  دومن . حرطم  مهف  كرد و  يارب  ار  نآ  یئابیز  هتفر و  رتالاب  یعیبط  یئابیز  يهرظنم  کی  ءازجا  رد  ضحم  یضایر 

كرد شرگن ، ود  زا  کی  ره  یلو  تسا ، تقیقح  کی  یئابیز ) مهف  كرد و  ضحم و  یضایر  يهعلاطم   ) لاح ود  ره  رد  كرد 
. دنکیم تابثا  ار  ینیع  تقیقح  نآ  زا  يدعب 

ار ینیع  تقیقح  نآ  روـبزم  طاـبترا  ود  زا  کـیچیه  هکناـنچ  تسین ، رادـنپ  لاـیخ و  یئاـبیز ) یـضایر و   ) روـبزم طاـبترا  ود  زا  کـیچیه 
طابترا و زا  نتفر  رتالاب  ناهج و  رد  یلاع  یئانیب  زا  یـشان  هک  یهلا  تایآ  ناونع  هب  ینیع  ناهج  هب  شرگن  سپ  دـیامنیمن . ینیع  يهیزجت 

بان یئانیب  کی  نیا  هکلب  دـنکیم ، هیزجت  ار  تیعقاو  هن  تسا و  رادـنپ  لایخ و  هن  تسا ، ناهج  ناسنا و  نیبام  ضحم  یعیبط  رثاـت  ریثاـت و 
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هک ار  تمظع  نیا  هب  ناهج  ام ، راگدرورپ  يا   ) الطاب اذـه  تقلخ  ام  انبر  دـباییم : رد  ار  نآ  یلک  گـنهآ  تمکح و  هک  تسا  ناـهج  رد 
ندوب تایآ  ناوتیم  هنامیکح  یبیکرت  ینالقع و  یلیلحت  شرگن  عونود  اب  هک  لاح  ياهدـیرفاین ) لطاب  تست ، تیـشم  تمکح و  هاگرولبت 

اب رثات  ریثات و  ناـیرج  ياـنگنت  رد  ندـش  سوبحم  شرگن و  عون  ود  نیا  زا  ضارعا  اـیآ  درک ، كرد  ار  نآ  طـباور  ناـهج و  ءازجا  يهمه 
زا یلوصحم  هک  دوخ  یلومعم  ياهتخانـش  هب  یمدآ  هکنیا  زا  رتـالاب  يربکت  هچ  تسین ؟ نآ  تاـیآ  ربارب  رد  رابکتـسا  ربکت و  ینیع  ناـهج 

تیاـضر يریگعضوم  نآ  زا  نتفرارف  هب  هظحل  کـی  يارب  یتـح  دوش و  لـئاق  قلطم  شزرا  تسا ، تعیبـط  ربارب  رد  دودـحم  يریگعـضوم 
یلا نوقاسی  امناک  دیوگیم : ار  لافنا  يهروس  زا  مشش  هیآ  زیمآزاجعا  هیبشت  دهدن ؟

دننام دناهدیبسچ ، نآ  هب  هک  قح  دض  يریگعضوم  زا  نتشادرب  تسد  ینعی  دیئامرف ، تقد  دوشیم ). هدنار  گرم  فرط  هب  یئوگ   ) توملا
میهاوخ هظحالم  يدـعب  ثحبم  رد  ار  هیآ  نیا  دـننیبیم  يریگعضوم  ناـمه  رد  ار  دوخ  یگدـنز  اریز  تسا ، گرم  يوس  هب  ندـش  هدـنار 
هدومن یفرعم  يدـبا  باذـع  قاقحتـسا  طوقـس و  لماع  یتسه  ناهج  رد  ار  یهلا  تایآ  كرد  زا  ضارعا  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ  رد  دومن .
دندرک بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک   ) نودلاخ اهیف  مه  رانلا  باحصا  کئلوا  اهنع  اوربکتسا  انتایاب و  اوبذک  نیذلاو  هلمج : نآ  زا  تسا .

زا ددعتم  یتایآ  رد  نومضم  نیا  دنرادیاپ .) شتآ  رد  دنشتآ و  باحصا  نانآ  دندیزرو ، ربکت  اهنآ  ياضتقم  هب  لمع  اهنآ و  تخانـش  زا  و 
كرد و ار  یهلا  تایآ  ملاس  نادجو  لقع و  زاب و  شوگ  مشچ و  اب  هک  یناسک  یحور  يالتعا  تمظع و  نایب  هکنانچ  تسا . هدـمآ  نآرق 
زا سپ  لـهج و  يور  زا  تسا . هدـش  هداد  رکذـت  نآرق  زا  دروم  دـنچ  رد  دـناهدومن ، يرادربهرهب  تاـیآ  نآ  زا  ار  دوخ  يهدـیقع  راـتفر و 
هب تفرعم  ملع و  رگا  هک  دـنربیم  ناـمگ  یـضعب  هک  تسین  نآ  تـقیقح  دـیزادرپن  ياهـفرح  ياهـشواک  هلداـجم و  هـب  اـهتیعقاو  تخاـنش 

دوجوب یناسنا  تایح  رد  تبثم  يریثات  هنوگ  چـیه  دوش و  هتفرگ  هدـیدان  تخانـش  نآ  هک  تسا  لاـحم  دـسرب ، تیعقاو  تخانـش  يهلحرم 
هکلب درواین ،

تـسد تیعقاو  تخانـش  اـهناسنا  زا  یلیخ  يارب  ینعی  تسا ، ناـمگ  نیا  سکع  تیعقاو  ناوارف ، يدراوـم  رد  دوـشیم  هدـهاشم  هک  هـچنآ 
اهر يارب  ای  دوخ  يهناهاوخدوخ  ياههتـساوخ  هیجوت  يارب  هکلب  دروآیمن ، دوجوب  نانآ  لمع  هدیقع و  رد  تبثم  يرثا  اهنت  هن  و  دهدیم ،

یتایآ دـنزیخیم . رب  زین  هدـش  هتخانـش  ياهتیعقاو  نآ  اـب  تجاـجل  هب  تسا  هدرک  بوسر  ناـشنورد  رد  هک  ياهتخاـس  شیپ  لوصا  ندرکن 
امناک نیبتام  دعب  قحلا  یف  کنولداجی  - 1 هلمج : نآ  زا  دیامنیم . موکحم  تدشب  ار  اهیزاب  لدج  اهتجاجل و  نیا  دـیجم  نآرق  رد  ناوارف 
یئوگ دـنزادرپیم ، هلداجم  هبوت  اب  تسا  هدـش  راکـشآ  هکنآ  زا  سپ  قح  يهراـبرد  ( ) ناراـکهبت نآ   ) نورظنی مه  توملا و  یلا  نوقاـسی 
رثکا ناسنالا  ناک  لثم و  لک  نم  سانلل  نآرقلا  اذه  یف  انفرـص  دـقل  و  - 2 دنرگنیم . هک  یلاح  رد  دـنوشیم  هدـنار  گرم  فرط  هب  نانآ 

-3 تسا .) هدننک  لدج  نیرتناوارف  تادوجوم ) ریاس  نایم  رد   ) ناسنا میداد و  حیضوت  میدروآ و  یلثم  ره  زا  نآرق  نیا  رد  ام   ) الدج یئیش 
ام و   ) اوزه اورذنا  ام  یتایآ و  اوذـختا  قحلا و  هب  اوضحدـیل  لطابلاب  اورفک  نیذـلا  لداجی  نیرذـنم و  نیرـشبم و  الا  نیلـسرملا  لسرن  ام  و 

ناهدیزرو رفک  هکنانآ  دنتسه و  یناگدننک  دیدهت  هدنهد و  تراشب  نانآ  هکنیا  رگم  میتسرفیمن  ار  ناربمایپ 
ءازهتـسا هب  ار  تادـیدهت  ارم و  تاـیآ  ناـنآ  دـنیامن ، وحم  ار  قح  نآ  يهلیـسوب  اـت  دـنزادرپیم ، لدـج  هب  لـطاب  نداد  رارق  زیواتـسد  اـب  د 

ادـخ يهرابرد  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  یـضعب  و   ) دـیرم ناطیـش  لک  عبتی  ملع و  ریغب  هللا  یف  لداـجی  نم  ساـنلا  نم  و  - 4 دنریگیم )
يدـه و ال ملع و ال  ریغب  هللا  یف  لداـجی  نم  ساـنلا  نم  و  - 5 دننکیم .) يوریپ  ثیبخ  ناطیـش  ره  زا  دـنزادرپیم و  هلداجم  هب  ملع  نودـب 

نا اورت  ملا  - 6 دنزادرپیم .) هلداجم  هب  رگنـشور  باتک  یبایهار و  ملع و  نودب  ادـخ  يهرابرد  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  و   ) رینم باتک 
يده و ملع و ال  ریغب  هللا  یف  لداجی  نم  سانلا  نم  هنطاب و  هرهاظ و  همعن  مکیلع  غبسا  ضرالا و  یف  ام  تاوامـسلا و  یف  ام  مکل  رخـس  هللا 
يرهاـظ و ياـهتمعن  هدوـمن و  رخـسم  امـش  يارب  تسا  نیمز  رد  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  هـک  دـینیبیمن  اـیآ   ) رینم باـتک  ـال 

لادـج رگنـشور  باتک  یبایهار و  ملع و  نودـب  ادـخ  يهرابرد  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  تسا و  هدرک  لیمکت  امـش  يارب  ار  شاینطاب 
نانآ يارب  هک  دننادیم  دـنیامنیم ، هلداجم  ام  تایآ  رد  هک  نانآ  و   ) صیحم نم  مهل  ام  انتایآ  یف  نولداجی  نیذـلا  ملعی  و  - 7 دنیامنیم .)
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بلا یف  مهبلقت  كررغیالف  اورفک  نیذلا  الا  هللا  تایآ  یف  لداجی  ام  - 8 تسین ) ياهراچ 
نیذلا - 9 دـبیرفن ) ارت  اهرهـش  رد  ناـنآ  نـالوج  شدرگ و  و  دـندیزرو ، رفک  هکناـنآ  رگم  يدـنوادخ  تاـیآ  رد  دـنکیمن  هلداـجم   ) دـال
نودب هکنانآ   ) رابج ربکتم  بلق  لک  یلع  هللا  عیطی  کلذک  ونمآ  نیذلا  دـنع  هللادـنع و  اتقم  ربک  مهاتا  ناطلـس  ریغب  هللا  تایآ  یف  نولداجی 

یگرزب ترفن  دروم  نامیا  اب  مدرم  ادـخ و  دزن  رد  دـننکیم ، هلداجم  يدـنوادخ  تایآ  رد  دـشاب ، هدـمآ  ناـنآ  يارب  هک  ي  زوجم )  ) هطلس
اوضوخی یتح  مهنع  ضرعاف  انتایآ  یف  نوضوخی  نیذلا  تیار  اذا  و  - 10 دنزیم ) رهم  رابج  ربکتم  ره  بولق  رب  دنوادخ  ناسنیدب  دنتسه ،

دراو يرگید  ناتـساد  رد  ات  نک ، ضارعا  نانآ  زا  دـنوریم ، ورف  ام  تایآ  رد  هک  يدـید  ار  یناـسک  هک  یماـگنه  … و   ) هریغ ثیدـح  یف 
یف مککلس  ام  - 12 دنلوئسم .) نانآ  یلو  تسین ، لوئـسم  دنکیم ، هک  يراک  زا  دنوادخ   ) نولئـسی مه  لعفی و  امع  لئـسیال  - 11 دنوش .)

هچ ار  امـش  دوشیم ): هدیـسرپ  ناراکهنگ  زا  . ) نیـضئاخلا عم  ضوخن  انک  نیکـسملا و  معطن  کن  مل  و  نیلـصملا . نم  کن  مل  اولاـق  رقس .
ورف دنتفریم  ورف  لحنیال  لئاسم  رد  هکنانآ  اب  میدرکیمن و  ماعطا  ار  اونیب  میدوبن و  ناراذگ  زامن  زا  ام  دـنیوگیم : درب . خزود  هب  یتافص 

نانآ ب نورد  هک  یتروص  رد  دندرک ، راکنا  ار  ام  تایآ   ) مهسفنا اهتنقیتسا  اهب و  اودحج  و  - 13 میتفریم )
نیرتحـیقو یناـسنا و  يهرهچ  نیرتتشز  مکی - هجیتـن  تسا  هدـش  حرطم  ثحیم  نیا  رد  هک  یتاـیآ  جـیاتن  دوـب ) هدرک  نیقی  تاـیآ  نآ  ه 

تیعقاو قح و  زا  هک  یناسک  ربارب  رد  دیآرب و  دوخ  نداد  بیرف  ددـص  رد  تیعقاو ، قح و  ندـش  راکـشآ  زا  سپ  هک  تسا . نآ  شتلـصخ 
ار نانآ  هک  تسا  نتـشیوخ  اب  مکی  يهزرابم  دنهدیم . ماجنا  ار  هناحیقو  يهزرابم  عون  ود  صاخـشا  نیا  دزادرپب . هلداجم  هب  دننکیم  عافد 
نآ هک  تسنیا  دـننام  دریگیم ، رارق  طاـبترا  رد  یتیعقاو  اـب  یمدآ  هک  یتـقو  هکنیا  حیـضوت  هب  دـیامنیم . راداو  يرارمتـسا  یـشکدوخ  هب 
نآ اـب  ینیع  دوجو  طاـبترا  زا  یلوصحم  هک  تسا ، هدـمآ  رد  یمدآ  ناور  زا  یـصاخ  تیفیک  لکـش  هب  اـی  یمدآ ، ناور  زا  یئزج  تیعقاو 

ار یمودعم  ای  مودعم  دوخ  يارب  ار  يدوجوم  تقیقح  رد  دریگب ، هدیدان  ار  تیعقاو  نآ  دهاوخیم  ناسنا  هک  ماگنه  نیا  رد  تسا . تیعقاو 
هب دزادـنایم . هارب  دوخ  نورد  رد  ار  نتـشیوخ  اب  هزرابم  یعون  تقیقح  رد  دـنکیم ، یقلت  يواسم  ار  ود  نآ  ای  دـیامنیم و  نیقلت  دوجوم 

دـشاب هک  یلکـش  ره  رد  ملظ  تسا و  ملظ  نارگید  قوقح  رب  يدعت  هک  تسا  هدـش  نشور  قح  نیا  ناسنا  کی  يارب  هک  یتقو  لاثم  ناونع 
ام ار  ملظ  تحاقو  شریذپ  كرد و  طابترا  نیا  تسا . هدرک  ادیپ  طابترا  تیعقاو  کی  اب  روبزم  صخش  ضرف  نیا  رد  تسا . حیقو  حیبق و 

تجاجل و هب  روبزم  شریذپ  كرد و  يهرابرد  دـهاوخیم  هک  یتقو  یـصخش  نینچ  تسا ، هدومن  وا  ناور  زا  یـصاخ  تیفیک  ای  ءزج  دـنن 
اب هناراـکبان  يهزراـبم  نیا  رد  دزیخیم . رب  يزابلدـج  تجاـجل و  هب  دوـخ  ناور  زا  یتـیفیک  اـی  یئزج  اـب  تـقیقح  رد  دزادرپـب ، يزابلدـج 

اریز دـنیبیم ! اناوت  تیعقاو  دـض  تیعقاو و  قح ، دـض  قح و  يواست  ، ) ینورد تیعقاو  اب  هزرابم  نتفرگ و  هدـیدان  يارب  ار  دوخ  نتـشیوخ ،
نایرج هب  الاب  هب  رـس  اهبآ  هن  دـتفیم و  نیمز  رب  راوید  فقـس و  زا  يرجآ  کی  هن  دـهدیم ، ماجنا  هک  ياهناراکبان  لمع  نیا  اب  هک  دـنیبیم 
مـضه ار  نآ  دریذپیم و  ار  ینورد  يهزرابم  داضت و  هنامرـشیب  تقامح  نیا  هب  هیکت  اب  دنرپیم و  اوه  هب  شقاطا  ياهیلدنـص  هن  دنتفیم و 

چیه شاهدروخ  بیرف  دوـخ  هاگدـید  زا  تسا ، یکی  نآ  دـض  تیعقاو و  هک  یـسک  يارب  یلب  تسا !؟ هدـش  هچ  رگم  دـیوگیم : هدوـمن و 
دنیامنیم و هفاضا  یشکدوخ  هب  مه  ار  یشک  نوناق  هکلب  دننکیمن ، تعانق  یشکدوخ  هب  نتشیوخ ، ناج  نانمـشد  نیا  تسا ! هدشن  يزیچ 

ماشآنوخ نانمـشد  نیا  دننکیم !! درط  نیناوق  يهنحـص  زا  دوخ  لایخ  هب  زین  تسین ) لمعلا  سکع  نودب  یلمع  چیه   ) هک ار  تقیقح  نیا 
چیه آ يدوبان ، ضرعم  رد  دوخ  نداد  رارق  مکش و  رد  دراک  ندربورف  اب  هک  دنزرویم  تلفغ  مه  تقیقح  نیا  زا  نتشیوخ ، ناج 

هچ یلو  دتفیمن ، نایرج  هب  الاب  هب  رـس  مه  یبآ  چـیه  درپب و  اوه  هب  هک  دروآیمن  رد  لاب  یلدنـص  چـیه  دـتفیمن و  نیمزرب  فقـس  زا  يرج 
دـنهد و رییغت  ار  دوـخ  عـضو  اـهناشکهک  هک  درادـن  نیا  هب  یجاـیتحا  تسا ، هدرک  هک  يراـک  لوـلعم  ندـمآ  دوـجوب  دـنادن  هچ  دـنادب و 
اب زرابم  صاخـشا  نیا  ندروخ  بیرف  بجوم  هک  هچنآ  دـنیامن . قیدـصت  ار  لولعم  نآ  دوخ  نایرج  تیوه و  ندـش  نوگرگد  اب  اهرازراک 

هدـمآ دوجوب  تیعقاو  اب  طابترا  اب  هک  تسا  یـصاخ  عضوم  نآ  زا  ندـیزغل  يارب  تردـق  زا  يرادربهرهب  ناـکما  ددرگیم ، تیعقاو  قح و 
يواسم تسرد  هبساحم  نیا  هک  دننادیمن  و  دنراذگیم ! تیعقاو  اب  قفاوم  يریگعضوم  موزل  مدع  باسح  هب  ار  ناکما  نیا  نادرخبان  تسا ،
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ام ياپ  ریز  هچروم  نآ  میراذـگیم و  ياهچروم  يور  ار  دوخ  ياـپ  اـم  هک  یتقو  مینک : هجوت  ار  هداـس  لاـثم  نیا  تسا . تیعقاو  دوخ  یفن 
تیعقاو کی  ناونع  هب  يدادیور  عطق  روطب  دوشیم ، ناسکی  كاخ  اب  شزیچان  دبلاک  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  دوشیم و  لامیاپ 

يهناـخهوهق يولباـت  هک  یتـسه  ناـهج  يهمه  تیعقاو  راـکنا  اـب  دوـشیم ، یقلت  تیمهایب  هک  دادـیور  نیا  راـکنا  تـسا ، هدـمآ  دوـجوب 
یتیعقاو دیوگیم : تسیلیهین  يهدنیاز  تسیلآهدیا  کی  هک  یتقو  رگم  درادن . هدش  راکنا  عوضوم  تیمک  رد  زج  یتوافت  تسا ، یتسیلیهین 

زج
زا ار  اهبآ  نیا  زا  دـعب  مه  نم  يدـش ، رکنم  ارم  تیعقاو  وت  هک  ـالاح  دـیوگیم  دوشیم و  ینابـصع  یتسه  ناـهج  درادـن ، دوجو  نم  نهذ 
رد یئاهلاب  و  درک ! مهاوخ  زیوالگ  اهرازاک  اب  ار  اهنآ  هدرک  جراخ  دوخ  ریـسم  زا  ار  اهناشکهک  تخادـنا ! مهاوخ  نایرج  هب  ـالاب  هب  نییاـپ 

دوجوب  03 يهجیتن 7010 /  اه  x 2 2 نیا زا  دعب  داد  مهاوخ  روتسد  دنیآرد و  زاورپ  هب  اوه  رد  هک  دینایور  مهاوخ  اهندگرک  اهـشوگرخ و 
دوجو هب  دوشیمن و  لوقعم  قوف  ياهلوقعمان  زا  کی  چیه  دریگیم ، تروص  رامیب  زغم  کی  يهلیـسوب  هک  تیعقاو  راکنا  اب  هتبلا  دنروایب !!
هدیمان تردـق  قح ، دـض  ناوراک  سوماق  رد  و  . ) دـنکیم یفن  ار  تیعقاو  هک  يزغم  نایرج  نیا  اب  درخبان  صخـش  هچنانچ  سپ  دـیآیمن .
دباییم رد  ار  قح  هک  یـسک  نانچمه  دنکیم ، یفن  ار  دوخ  تقیقح  رد  دراد ) مان  یناور  يرامیب  دنمدرخ  ياهناسنا  سوماق  رد  دوشیم و 

نیا هک  تسنیا  همه  زا  رتروآ  تفگـش  دیامنیم . یفن  ار  دوخ  تیدوجوم  تقیقح  دنک ، یفن  ارنآ  يزادرپلدج  يزابجل و  اب  دـهاوخیم  و 
یتـسد ود  ناـنچ  دـشاب ، هدوب  ناـنآ  لاـیما  اههتـساوخ و  دوـس  هب  هک  ار  تیعقاو  نیرتزیچاـن  شریذـپ  كرد و  هکیماـگنه  نارکنم ) دوـخ  )

یعقاو شریذپ  كرد و  طبض  تبث و  يارب  طقف  نانآ  یناور  حوطس  رگید  هاگآدوخان و  ریمض  هظفاح و  یئوگ  هک  دنبسچیم 
اب هک  دنربیم  نامگ  دننکیمن و  طبـض  تبث و  دنریگیمن و  ار  دـنمدوس  ياهتیعقاو  نآ  زج  دـناهدش و  هدـیرفآ  نانآ  يارب  راب  تذـل  ياهت 

اهنآ اب  يراک  چیه  یناور  حوطس  رگید  ریمـض و  هظفاح و  نآ  دوشیم ، مامت  اهنآ  ررـض  رب  هک  یئاهتیعقاو  شریذپ  كرد و  نتفرگ  هدیدان 
قح و نآ  فالخ  رب  ناسنا  کی  هکیماگنه  مود - هزرابم  ادـخ !! يدـنب  مشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  تشاد !! دـهاوخن 

راـهظا تسا ، هدـمآ  دوـجوب  وا  نورد  هک  هچنآ  فـالخ  رب  دزادرپیم و  يزابلدـج  تجاـجل و  هب  تسا ، هدـش  نشور  وا  يارب  هک  تـیعقاو 
اب تایعقاو  هب  لوصو  زا  مدرم  نتخاس  مورحم  زا  تسترابع  تناـیخ  نیا  دـیازفیم . نتـشیوخ  هب  تیاـنج  رب  ار  نارگید  رب  تناـیخ  دـنکیم ،

متح روطب  هکلب  تسین ، رگید  ياـهیهابت  زا  درجم  هداـس و  تناـیخ  کـی  نیا  قح . ياـجب  قـح  ریغ  عـقاو و  ياـجب  عـقاو  ریغ  نداد  ناـشن 
تجاجل و رب  مدرم  نتفای  تراسج  تیعقاو و  تمظع  شزرا و  ندـش  یفنم  دـننام  دروآ  دـهاوخ  دوجوب  دوخ  لابندـب  ار  يرگید  ياهتنایخ 

ندش تام  تسا ، مود  تنایخ  يهدش  هدییاز  هک  یموس  تنایخ  دوشیم . هدییاز  لوا  تنایخ  زا  هک  مود  تنایخ  تسنیا  تایعقاو . اب  هزرابم 
یح  ) لالتخا بجوم  هک  یئاهن  تنایخ  یناسنا ، دض  ياهتنایخ  لسلست  نیا  زا  اهتیعقاو . فالخ  اب  تسا  اهنآ  ندش  طولم  اهتیعقاو و  گنر 

اهنآ ياهـشزرا  اهناسنا و  ياهناج  اب  نانآ  يزاب  يارب  نادیم  ندش  هدامآ  رگهطلـس و  يایوقا  تسد  ندوبزاب  ددرگیم ، اهناسنا  لوقعم ) تا 
دوجو یلیلد  الا  و  دـنرادن ، دوخ  يهناراـکبان  يریگعضوم  هیجوت  زج  یفدـه  تیعقاو ، قح و  ربارب  رد  نازابلدـج  مود - يهجیتن  دـشابیم .

لدج موس - يهجیتن  دزادرپب . زیخ  تسج و  هب  نآ ، نتفرگ  هدیدان  ندناشوپ و  يارب  تیعقاو  قح و  ندـش  نشور  زا  سپ  یمدآ  هک  درادـن 
هب زاین  هتشت  ناسنا  هکنیا  تابثا  يارب  اریز  دنهدیمن ، ماجنا  یحیحـص  یعیبط و  راک  هک  دننادیم  یبوخ  هب  تیعقاو  قح و  ربارب  رد  نازادرپ 

شیپ يدـیلقت و  لوـصا  زا  ندـش  نازیوآ  ياهفرح و  ياـهیفاب  حالطـصا  يزابلدـج و  هن  دـهاوخیم و  داـیرف  داد و  هن  دراد  ندروـخ  بآ 
، تسا رفک  یهلا  تایآ  رد  لادـج  مراهچ - يهجیتن  هیاپیب . چوپ و  تاساسحا  زاربا  زا  يرادربهرهب  تایعقاو و  اب  قابطنا  لباق  ریغ  يهتخاس 

نآ نازادرپ  لدـج  مجنپ - يهجیتن  تیعقاو ؟ قح و  يهرهچ  نتخاس  کـیرات  زا  رتحـیقو  یـشوپهدرپ  هچ  تسا و  قح  ندـیناشوپ  رفک  اریز 
نیا تسا . هتـشگ  طـقاس  دوخ  یقطنم  یعیبط و  تیلاـعف  زا  تیعقاو  قح و  ربارب  رد  تمواـقم  تهج  هب  ناـنآ  ياـهلد  هک  دـنرابج  ناربـکتم 

راک زا  نآ و  ربارب  رد  تجاجل  یشوپقح و  نایم  تیلع  نایرج  رگنشور  هک  تسا  یهلا  نوناق  نامه  لد ، طوقس 
قح و نتخاس  وحم  نازابلدـج  روظنم  و  تسا . لطاب  دـشاب ، قح  اـب  هلداـجم  زیواتـسد  هک  يزیچ  ره  مشـش - يهجیتن  دـشابیم . لد  نداـتفا 
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هچ ره  نیمز و  اهنامـسآ و  رد  یبیکرت  یلیلحت و  شور  ود  اب  رکفت  هراظن و  متفه - يهجیتن  دـشابیم . نارگید  دوخ و  هاگدـید  زا  تیعقاو 
اب هزرابم  هک  تسا  هلداجم  ناـمه  یهیدـب ، يهجیتن  نیا  ربارب  رد  تمواـقم  داد ، دـهاوخ  هجیتن  ار  ادـخ  هب  شیارگ  هجوت و  تسا ، اـهنآ  رد 

ياهلاق داد و  یتسه و  ناهج  زا  یگتخاس  میهافم  رد  زیگناهسوسو  ياـهنتفر  ورف  متـشه - يهجیتن  تشاد . دـهاوخ  لاـبند  هب  ار  نتـشیوخ 
رارق بلق و  لقع و  یهابت  زج  ینوناق ، تالوقعم  تاسوسحم و  قوفام  رد  ياهفرح  ياهـشواک  يزغم و  ياـهیزاب  جنرطـش  رد  هدـننک  هریخ 
نیقی زا  هک  ینورد  ياهداضت  اههسوسو و  هک  درک  روصت  نینچ  دیابن  دیـشخب و  دـهاوخن  ياهجیتن  اهرادـنپ  تالایخ و  تسبنب  رد  نتفرگ 

مد تشاذگب  ار  قشع  هک : دنتسه  اهقمحا  همه  نانیا  دوب  دهاوخ  رثایب  یندش و  مامت  دیآیم ، دوجوب  نابز  اب  راکنا  لادج و  و  نورد ، رد 
ات يولوم  شرگ  نوچمه  وا  رب  شراـخ  دـهدیم  لاـیخ  نآ  تسا و  هسوـسو  نآ  سگمرخ  شرگـشلرس  سگمرخ  رـش  تبقاـع  تفرگ  رخ 

وا یئوج  عقاو  سح  يرایشه و  هک  هاگنآ  ات  دوب ، دهاوخ  برطضم  نادرگرس و  دوخ  زج  دوخ و  يهکلهم  رد  يرایشه  تاظحل  نیرخآ 
. دیآرد ياپ  زا  کلهم  راکیپ  نآ  رد 

نیا دنلوئـسم . دـنهدیم ، ماجنا  هک  یئاهراک  يهمه  يهرابرد  هک  دنتـسه  اهناسنا  تسین و  لوئـسم  دوخ  ياـهتیلاعف  رد  ادـخ  مهن - يهجیتن 
ياهلئـسم دنلوئـسم .) ناـنآ  و  تسین ، لوئـسم  دـهدیم  ماـجنا  هک  يراـک  زا  ادـخ   ) نولئـسی مه  لـعفی و  اـمع  لئـسیال  يهیآ  زا  هک  هجیتـن 

لالتخا هب  يدنوادخ  تیلاعف  تیـشم و  رد  هشیدنا  میئامن : حرطم  دوخ  یئاناوت  دودح  ات  ار  نآ  دیاب  هک  دراد  رب  رد  ار  یتیمها  اب  هداعلاقوف 
نوئــش ادـخ و  تاذ  رد  رکفت  زا  هـک  یثیداـحا  تاـیآ و  ددرگیم  یهتنم  نتــشیوخ  راـکنا  هـب  ود  نآ  رد  يزابلدـج  دـماجنایم و  هشیدـنا 

نوئـش ادـخ و  تاذ  رد  رکفت  هکنیا  رد  دـنامیمن  دـیدرت  ياج  چـیه  هک  يروط  هب  تسا ، ناوارف  یلیخ  تسا ، هدرک  يریگولج  يدـنوادخ 
نـشور یقطنم  لقعت  یهاگآ و  رـصتخم  اب  هکلب  دهدیمن ، رکذت  ار  يدبعت  مکح  کی  ثیداحا  تایآ و  نیا  تسا . عونمم  الماک  وا  یتاذ 
هراومه يو  ياههشیدـنا  یناـسنا و  لـقع  هکنیا  حیـضوت  تسا . یئـالقع  یقطنم و  ـالماک  روبزم  يهلئـسم  رد  تیعونمم  مکح  هک  دوشیم 
یکمک ياههاگتـسد  ساوح و  يهلیـسوب  هک  دنتـسه  یئاهزیچ  دـننکیم ، باـختنا  دوخ  تیلاـعف  راـک و  يارب  هک  ار  یئاـیاضق  اهدـحاو و 

وا یتاذ  نوئش  یبوبر و  سدقا  تاذ  يهدننک  نایب  دنناوتیمن  دناهدش و  كرد  ینهذ  تاصتخم  ساوح و 
یـسودرف یمه  دنیب  هک  دنیزگ  ار  نامه  یمه  دنیزگرب  نخـس  رگ  درخ  ار  هدننیب  ود  ناجنرم  ینیبن  ار  هدـننیرفآ  ناگدـننیب  هب  دنـشاب : هدوب 

یمسر ياههشیدنا  دنیوگیم : هدومن و  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  اهنت  هن  یبرغ و  یقرـش و  نانیبناهج  ءامکح و  هفـسالف و  زا  دایز  یهورگ 
هکلب دنسرب ، حیحص  يهجیتن  هب  يدنوادخ  نوئـش  تاذ و  يهرابرد  دنناوتیمن  دننکیم ، تیلاعف  یـسانشهدیدپ  يانبم  رب  هک  يرظن  لقع  و 

ياههدیدپ اهدومن و  يهدرپ  تشپ  هب  ذوفن  زا  يرظن  لقع  هشیدنا و  یتح  دـنیوگیم : شخب  تیاضر  هدـننک و  عناق  الماک  لیالد  هب  رظن  اب 
چیه دباین  رد  ار  نخـس  نیا  یتسایوگ  دهاش  ام  يوعد  نیا  رب  لقع  تسخن  دیاب  يرهوج  ارنآ  دـشاب  ضراع  هچره  تسا : ناوتان  زین  ناهج 

دوجوب جایتحا  اعطق  تسا ، هتسباو  هک  هچنآ  دیوگیم : لقع  هشیدنا و  یکسردفریم  یتسانیس  یلع  وب  رگ  یتسرـصن و  وبا  رگ  يرهاظ  مهو 
هن درک و  كرد  هتسباو  زیچ  نآ  تیهام  زا  ناوتیم  هن  تسیچ ، فرط  نآ  تقیقح  اما  دشاب ، دنتسم  نآ  هب  هتـسباو  زیچ  نآ  هک  دراد  یفرط 

میناوـتیم ترارح  كرد  اـب  لاـثم  دراد  دوـجو  لوـلعم  ندروآ  دوـجوب  يارب  تلع  رد  هک  دادعتـسا  يهبنج  زا  رگم  یگتـسباو ، يهطبار  زا 
ترارح ندروآ  دوجوب  دادعتسا  هک  دراد  دوجو  ترارح  نیا  يارب  یتلع  عبنم و  هک  میمهفب 

ندروآ دوجوب  يارب  تلع  دادعتـسا  رگنـشور  هک  صقاـن  تخانـش  ناـمه  زج  اـم  تسیچ ؟ تلع  نآ  تاذ  تیعقاو و  اـما  دـشابیم ، اراد  ار 
زج ام  هک  دزرویم  رارـصا  تناک  هک  روطنامه  مینک . رارقرب  طابترا  تلع  دوخ  اب  هک  هاگنآ  ات  مینادیمن  يرگید  زیچ  تسا ، صاخ  لولعم 
طخ ار  لقع  دـیوگیم : زین  يولوم  دـشابیمن ، اـم  يارب  كرد  لـباق  دوخ ) يارب  تیعقاو   ) مینکیمن و كرد  ار  ءایـشا  طـباور  اههدـیدپ و 

هطساو و نودب  ناهج ، تخانـش  رد  ام  هک  دنک  اعدا  دناوتیم  یـسک  هچ  نیا ، زا  رتالاب  درون  رد  ار  اهریبدت  دنک  ات  درک  لاکـشا  نیا  ناوخ 
رهوب زلین  ات  هتفرگ  یباراف  ینیچ و  هستوئال  زا  ینیبناهج  خیرات  دادتما  رد  ام ، مینکیم !؟ كرد  ار  اههدیدپ  اهتیعقاو و  دوخ  میقتـسم  روطب 
کمک هاگتسد  ساوح و  رگاشامت )) مه  میرگیزاب  مه  دوجو  گرزب  يهمانـشیامن  رد  ام  هک  میونـشیم ، رگید  یفـسلف  ياهبتکم  بابرا  و 
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فلتخم ياهتیفیک  اب  شیب  مک و  ام  لقعت  هشیدنا و  هاگراک  هب  اههدیدپ  اهتیعقاو و  نتخاس  لقتنم  رد  اهیریگ  عضوم  عاونا  نهذ و  ساوح و 
بان صلاخ و  ضحم و  ار  اهنآ  اهتیعقاو  رد  فرـصت  نیرتمک  نودـب  اـم  هک  مینک  اـعدا  میناوتیم  هنوگچ  لاـحنیا  اـب  دـنزرویم ، تلاـخد 

هقلطم تیمکاح  لیلد  هک  دهدب  ار  لاوئس  نیا  خساپ  تسا  هتسناوت  يرظن  لقع  نونکات  ایآ  میئامنیم !؟ كرد 
امـش يهدـهاشم  تخانـش ، ورملق  رد  نم  يهقلطم  تیمکاح  لیلد  دـیوگب : يرظن  لقع  تسا  نکمم  تسیچ ؟ تخانـش  ورملق  رد  لـقع  ي 
منم نیا  منکیم ، میظنت  ار  اههلیـسو  اهفدـه و  هک  منم  نیا  منکیم . میظنت  نم  ار  ینیبناهج  ملع و  نیناوق  يهمه  هک  دـینیبیم  امـش  تسا ،
لیلد دـمآ  باتفآ  نیاربانب : سپ  کلذ . ریغ  مراذـگیم و  امـش  رایتخا  رد  ار  یلک  ياهتخانـش  منکیم و  یعازتنا  تایئزج  زا  ار  یتایلک  هک 

ناگدنروآ دوجوب  هک  یهدب  خساپ  ام  لاوس  نیا  رب  یناوتیم  باتفآ ، ياقآ  بوخ ، رایـسب  يولوم  باتم  ور  يو  زا  دـیاب  تلیلد  رگ  باتفآ 
اب ار  خیرات  يهحفـص  دننکیم و  دانتـسا  وت  رب  همه  همه و  يرـشب  عماوج  رد  خیرات  لوط  رد  داضتم  ياهبتکم  دـیاقع و  تارظن و  همه  نیا 

ثحب و نایم  رد  وت  يوس  زا  لیلد  دوخ  لوق  هب  درآ  یـسک  ره  هدرک و : نیگنر  هبانوخ  نوخ و  اب  ياهدـیمان  باـتفآ  ار  دوخ  هک  وت  رب  هیکت 
: یئوگیم لیلد  نیمادک  اب  میئوگیم : میوریم و  وطـسرا  غارـس  هب  یتقو  دنیامنیم ؟ دانتـسا  وت  رب  همه  همه و  یتساغوغ  شروش و  عازن و 
: دنروآیم نایم  هب  ار  وت  یمان  مان  زین  نانآ  میوریم ، یلویه  نارکنم  غارـس  هب  میدرگیمرب  لقع  دـشکیم : ام  خرب  ارت  دراد ؟ دوجو  الویه 

ام ف رس  رب  ارت  عامچ  مینیشنیم ، وگتفگ  ثحب و  هب  اقب  رد  عزانت  نارگتیامح  اب  لقع 
تعیبط هب  نانیبدـب  زا  لقع  دـنهدیم : رارق  دوخ  هاگهیکت  ارت  مینیـشنیم ، هبحاصم  هب  اهتردـق  لیدـعت  ناهاوخاوه  اـب  لـقع  دـنروآیم : ور 

ناشن ارت  یباتفآ  يهرهچ  میروآیم ، يور  يرـشب  تعیبط  هب  نانیب  شوخ  هب  لـقع  دـننکیم .، هلاوح  وت  هب  ار  اـم  میهاوخیم ، لـیلد  يرـشب 
هب میوریم  لقع  دننکیم : عاجرا  وت  هب  ار  ام  مامت  تیعطاق  اب  میسرپیم ، لیلد  دنهدیم ، تبسن  درف  هب  ار  تلاصا  هکنانآ  زا  لقع  دنهدیم :

شیپ ارت  زین  نانآ  مینکیم ، هبلاطم  لیلد  دـننکیم ، هک  یئاعدا  يارب  ناـنآ  زا  تسا و  درف  تلاـصا  دـض  هک  عاـمتجا  تلاـصا  بتکم  غارس 
دعب ود  ياراد  عامتجا  درف و  زا  کی  ره  تفگ : دـیاب  درک و  تواضق  هبناج  کی  دـیابن  دـیوگیم : هک  مه  طسوتم  بتکم  لقع  دنـشکیم :
نیا املـسم  ارچ ؟ میئوگب : هداد  دوخ  هب  تئرج  رگا  دشابیم . یعبت  یعرف و  رگید  دعب  هب  رظن  اب  و  تلاصا ، ود  نآ  زا  یکی  هب  رظن  اب  تسا ،

وت تسد  زا  شیپ  اهتدم  زا  هک  تسا  اهتخانـش  رد  ضقانت  یتفرعم و  ياهنارحب  نیا  يهدهاشم  اب  لقع  درک : دـهاوخ  هیکت  وت  رب  مه  بتکم 
مزاس هناوید  نیا  زا  دـعب  ار  شیدـنا  رود  لقع  مدومزآ  ام  ربهار  دوب  هار  زا  رتهدـیچیپ  میدیـسرن  یئاجب  لقع  يربهر  زا  هک : دـننزیم  دایرف 

لقع س دش  هناوید  نالقاع  گنن  وا ز  دش  هناخ  ردنا  هماع  رش  وا ز  ار  شیوخ 
يا تسا  نایع  هر  نک  اهر  نآ  رـسپ  يا  تسناورهر  دـنب  لقع  تسرد  نت  تسـس و  دـش  ناریو  لد  هکناز  تسـس  ياـپ  نکیل  تسا و  زیت  ر 

تتمدـخ هب  مهاوخیم  هک  مراد  مه  يرـصتخم  ضرع  کـی  دـنکن ، هریخ  ار  منامـشچ  تیئاـعدا  یئانـشور  رگا  زیزع ، باـتفآ  ياـقآ  رـسپ 
تمدـخ يارب  وت  میوگب : مهاوخیمن  تسا ، هدوب  روحم  دوخ  ياـهناسنا  رب  تمدـخ  وت  راـک  خـیرات  مخ  چـیپ و  رپ  دادـتما  رد  هک  میوـگب :

زا 2 جاتنتـسا 4  رد  وت  میوگب : مهاوخیم  هکلب  یهدیم ، ماجنا  يزروضرغ  يور  زا  ادـمع و  ار  راک  نیا  ياهدـش و  هتخاـس  ناروحمدوخ 
اب ار  اهناسنا  تایح  دـهاوخیم  هک  زغم  نآ  دـنکیم و  روظنم  ار  اهناسنا  تایح  هب  تمدـخ  روبزم  لومرف  زا  هک  زغم  نآ  نایم  یتواـفت  چـیه 
زج يروحم  دـنوشیمن و  هدـیرب  یهاوـخدوخ  ریـش  زا  اـهناسنا  زیگنافـسا  تیرثـکا  نوـچ  يراذـگیمن و  دـنک ، ورد  یهاوـخدوخ  ساد 
هک تسا  هدـشن  هدـید  وت  زا  تردـق  نیا  نونکات  ياهتفرگ . رارق  تیرثکا  نیا  مادختـسا  رد  هراومه  وت  هجیتن  رد  دنـسانشیمن ، یهاوخدوخ 

راهچ دوشیم  ود  يهوالعب  ود  يهراـبرد  نم  كرد  ییوگب  هداد  رارق  شنزرـس  دروم  ار  ـالوگیلاگ  زیگنچ و  زیاـه و  ساـموت  یلواـیکام و 
همهنآ اب  و  لاحنیا ، اب  دـشابیم . لوقعم  تاـیح  هب  اـهناسنا  نتخاـس  قفوم  يارب  نم  كرد  هکلب  تسا ، هدوبن  امـش  ریـشمش  ندرک  زیت  يارب 

طارفا
لقع يا  تشگ . میهاوخن  التبم  يرگ  طیرفت  يرامیب  هب  و  درک ، میهاوخن  اهر  ار  تقیقح  ام  تسا ، هتفرگ  ماجنا  وت  يهرابرد  هک  ییاـهیرگ 

دیرجت عازتنا و  يهلیـسو  نیرتیلاع  یئوت  لقع  يا  تدوخ . صاـخ  ورملق  رد  یلو  اـم ، ياههشیدـنا  نـالطب  تحـص و  نازیم  نیرتهب  یئوت 
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، ام یضایر  یقطنم و  لالدتسا  طیارـش  يهدننک  میظنت  نیرتيرورـض  نیرتهب و  یئوت  لقع  يا  تدوخ . راک  صاخ  نادیم  رد  یلو  تایلک ،
هدهعب هک  يراک  تمظع  ندید  اب  هک  تسا  يرشب  رکف  يراسمرش  ثعاب  دوخ  نیا  یشابیم . اراد  هک  یـصوصخم  دادعتـسا  نیمه  رد  یلو 
هنوگچ فصو  نیا  اـب  دناهدیـشخب !! وتب  ار  تخانـش  تفرعم و  رد  قلطم  تیمکاـح  یـشاب ، هداد  تیاـضر  دوخ  وـت  هکنیا  نودـب  ياهتفرگ ،

یئزج و لوادتم : تاحالطصا  هنوگ  نیا  اب  ار  يدنوادخ  یتاذ  نوئش  تاذ و  دورب  هک  داد  تعسو  ردقنآ  ار  يرظن  لقع  تیمکاح  ناوتیم 
ادـیپ و رود ، کیدزن و  فدـه ، هلیـسو و  گرزب ، کچوک و  بکرم ، طیـسب و  لولعم ، تلع و  ضرع ، رهوج و  موهفم ، قادـصم و  یلک ،

نیا هک  مینادیم  ام  يهمه  دهدب !؟ رارق  تخانـش  یـسررب و  دروم  کلذ  ریغ  ضیقن و  فلاخم و  لئامم و  دض و  ینعم و  تروص و  ناهن ،
ياههشیر هرخالاب  دـنوش ، روظنم  ینهذ  یـسح و  تاصتخم  تعیبط و  ناهج  زا  هدـش  دـیرجت  الاو و  یناعم  اـب  مه  هزادـنا  ره  تاحالطـصا 

تعیبط نیمهب  اهنآ  یلصا 
رد حیحص  تخانش  هب  هدومن و  هسیاقم  یناعم  نیا  اب  ار  نآ  نوئش  یبوبر و  يالعا  تاذ  ناوتیمن  دناهتسباو و  ینهذ  یـسح و  تاصتخم  و 

دنتخوس ناتسرپ  دزیا  هک : تسا  هدوب  نیمه  يارب  داد ، رارق  لوئسم  ارچ  نوچ و  اب  ار  وا  تیلاعف  یتاذ و  نوئش  سپس  دش و  لئان  هلئـسم  نیا 
ادخ يهرابرد  الـصا  دیابن  نیاربانب ، هک  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  اجنیا  رد  یهلا  ياهشمق  ار  ارچ  نوچ و  رتفد  ثحب و  قاروا  قشع  شتآ  زا 

ثیداحا و نآرق و  دیکا  روتـسد  همه  نیا  سپ  دیزرو ! بانتجا  تسوا  تایآ  هک  یتسه  ناهج  رد  قیمع  ياههشیدنا  زا  دیاب  درک و  يرکف 
؟ تسا هدش  رداص  هچ  يارب  ینورد ) ینورب و   ) سفنا قافآ و  ناهج  ود  رد  ربدت  رکفت و  یبایادخ و  یئوجادخ و  هب  نادجو  میلـس و  لقع 
زا رتهب  دنبب  ار  بل  نک  زاب  یهلا  عنص  رد  مشچ  دیوگیم : يزیربت  بئاص  هک  ار  یبلطم  میهاوخیمن  ام  الوا  تسا . نشور  لاوس  نیا  خساپ 

روطـس و قیقحت  ندناوخ و  هب  دیابن  دـیزرو و  تعانق  ناهج  ياشامت  هب  دـیاب  طقف  میئوگب : میریذـپب و  ار  داتـسا  طخ  ندـید  دوب  ندـناوخ 
ناسنا و تخانش  هب  روتـسد  ثیدح  نارازه  فلتخم و  تانایب  اب  نآرق  رد  هیآ  دصتفه  دودح  رد  اریز  تخادرپ ، گرزب  باتک  نیا  تاملک 

هب رارصا  ام  یحور  لیصا  ياهششوج  ثیداحا و  تایآ و  نینچمه  دهدیم ، اهنآ  رد  رکفت  ربدت و  ناهج و 
يرن کلذک  و  دـهدیم : ناشن  ع )  ) لیلخ میهاربا  يارب  ایند  نیمه  رد  ار  توکلم  ملاع  دـنوادخ  یتح  دـنزرویم . یبایادـخ  ییوجادـخ و 

يهمه لاـعتم  دـنوادخ  هکلب  میهدیم .) ناـشن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  نینچمه  و   ) ضرـالا تاوامـسلا و  توکلم  میهاربا 
ام ضرالا و  تاوامـسلا و  توکلم  یف  اورظنی  ملوا  دـیامرفیم : هدومن و  قیوشت  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  كرد  تفاـیرد و  هب  ار  اـهناسنا 

طباور اهدومن و  توکلم  زا  دوصقم  دناهتـسیرگنن )! تسا  هدـیرفآ  ادـخ  هچنآ  رد  نیمز و  اهنامـسآ و  توکلم  رد  ایآ   ) یئیـش نم  هللا  قلخ 
هنوـگ نیا  دـباتیم و  تعیبـط  ملاـع  رب  هک  تسا  یلـالج  تمظع و  كاـنبات  غورف  روـظنم  هکلب  تـسین ، نـیمز  اهنامـسآ و  ضحم  یکیزیف 

، تسا هدـش  یفرعم  هعونمم  يهقطنم  ناونعب  هک  هچنآ  میئوگیم : هکلب  دراد . تقلخ  يهرابرد  یلاـع  يهعلاـطم  رکفت و  هب  جاـیتحا  شرگن 
نیمهب دنتـسم  يهشیدـنا  سح و  زا  هلـصاح  دودـحم  ياهتخانـش  اب  میهاوخب  هک  تعیبط  ملاع  ءازجا  اهدومن و  يهدرپ  تشپ  زا  تستراـبع 

هقطنم نآ  هب  دورو  لئاسو  رازبا و  ییاسران  زا  یـشان  یتیعونمم  هکلب  تسین ، هقلطم  تیعونمم  نیا  سپ  میوش . دراو  نآ  رد  تعیبط ، ملاـع 
ریما نیمه  رگم  ماهدیتسرپن ) مشاب  هدیدن  هک  ار  یئادخ  نم   ) هرا مل  ابر  دبعا  مل  تسا : هدومرفن  ع )  ) نینموملاریما رگم  تسا .

زا هک  تـالمج  هنوـگ  نیا  دـیازفین .) نم  نیقی  رب  دوـش  هتـشادرب  هدرپ  رگا   ) اـنیقی تددزا  اـم  اـطغلا  فـشک  وـل  تسا : هدوـمرفن  نینموـملا 
اب هارمه  هک  دنمدوس  تخانـش  تفرعم و  رادقم  هب  یناسنا  ره  هک  تسنیا  شیانعم  اعطق  هچ ؟ ینعی  تسا ، هدش  رداص  اهناسنا  نیرتوگتـسار 

دناوتیم نینچمه  و  دوش . انشآ  یتسه  یلاع  يدابم  اب  هدرک و  ذوفن  تعیبط  ناهج  يرهاظ  حوطـس  زا  دناوتیم  دشاب ، یبلق  صولخ  افص و 
. دریگب سنا  یبوبر  خـماش  ماقم  اب  دوش و  هللاءاقل  يهدامآ  یناویح  لذر  فاصوا  یهاوخدوخ و  ياهتفاثک  ندودز  هللا و  قالخا  هب  قلخت  اـب 

ناکما یعیبط  ساوح  يهلیـسوب  هن  نیرفآ  ناج  دـنوادخ  اب  کیدزن  رایـسب  طابترا  تفلا و  سنا و  نیا  یتسه و  ملاـع  قاـمعا  رد  ذوفن  نیا 
هکنانچ هک  يرظن  لقع  نآ  اب  هن  تسا و  تعیبط  زا  ییاهدومن  نتخاس  سکعنم  شراـک  طـقف  هک  ینهذ  يرادربسکع  نآ  هن  تسا و  ریذـپ 

. درادـن ینیع  ملاـع  زا  ذوخاـم  ياهدـحاو  رد  بیکرت  لـیلحت و  میمعت و  دـیرجت و  ساوح و  هب  دنتـسم  تامدـقم  میظنت  زج  يراـک  میتفگ 
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یهار سپ  میرادـن ، تایعقاو  تفایرد  يارب  يرگید  هار  ساوح  یکمک  هاگتـسد  لقعت و  نهذ و  ساوح و  زج  ام  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 
تلادع و تیعقاو  هک  یهار  اریز  تسا ، دودرم  ضارتعا  نیا  تسیچ ؟ دناسرب ، ادـخ  اب  طابترا  یتسه و  یلاع  يدابم  توکلم و  هب  ار  ام  هک 

ظع
هن رادربسکع و  نهذ  هن  تسا و  اهنآ  یکمک  ياههاگتـسد  یعیبط و  ساوح  هار  هن  دزاـسیم ، تفاـیرد  لـباق  اـم  يارب  ار  نآ  شزرا  تم و 

ار ام  هک  یهار  تسین . روبزم  لئاسو  زا  کیچیه  دزاسیم ، كرد  لباق  ام  يارب  ار  نآ  دناسریم و  نم  دوجوب  ار  ام  هک  یهار  يرظن ، لقع 
تاـفاشتکا و هب  ار  اـم  هـک  یهار  تـسین . روـبزم  لـیاسو  رازبا و  دزاـسیم ، راداو  یتـسه  ناـهج  يهـمه  رد  نوناـق  تیمکاـح  شریذـپ  هـب 
. دنراد لماک  تلاخد  تافاشتکا  زورب  يهیلوا  تامدقم  رد  اهنآ  يهمه  هچ  رگا  تسین ، روبزم  لیاسو  رازبا و  دـنکیم ، تیادـه  تاعارتخا 

عقوم رد  ذیاذل  زا  یعاونا  تفایرد  كرد و  دشابیمن . روبزم  روما  زا  کیچیه  تادوجوم  رگید  ناسنا و  يارب  لماکت  ترورـض  تابثا  هار 
هشیدـنا و زورب  یگنوگچ  دـشابیمن . هیجوت  ریـسفت و  لباق  روبزم  روما  اب  لماوع  ذـیاذل و  نآ  نایم  طابترا  یگنوگچ  اهنآ و  لـماوع  زورب 

هکنیا سپ  دوب . دـهاوخن  هدوبن و  روبزم  روما  اب  هیجوت  ریـسفت و  لباق  هجو  چـیه  هب  باصعا  اهلولـس و  ماـن  هب  يداـم  نادـیم  زا  تاـساسحا 
هطبار ناسنا و  ناهج و  كرد  زا  ار  ام  دهاوخیم  دنوادخ  هک  تسنآ  يارب  هن  نولئـسی  مه  لعفی و  امع  لئـسیال  دیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ 

ار ام  یلومعم  يرظن  لقع  نهذ و  ساوح و  یئآراک  تیلاعف و  دودح  دهاوخیم  هکلب  دیامن ، رانک  رب  ادخ  ودنآ و  نایم 
: رگید فرط  زا  دهدب . رکذت 

تمسق 04

ات يدید  دهاوخن  یتسه  یلاع  يدابم  تمکح و  يهرابرد  یلاوس  درگنب ، ناهج  هب  هدش  هیفصت  نورد  یلاع و  يرایشه  تردق  اب  هک  یسک 
هب رگا  يدعـس  یئایب  وت  نوچ  دورب  لد  زا  مغ  هک  میوگب  هچ  میوگب  وت  اب  لد  مغ  یئایب  وچ  مدوب  هتفگ  دـشاب  خـساپ  رظتنم  ارچ  نوچ و  اـب 

سویام نابیبط  يهلیسوب  كزینک  يدوبهب  يهرابرد  هاشداپ  هکنآ  زا  سپ  كزینک ، هاشداپ و  ناتساد  رد  يونثم  باتک  رد  دیـشاب  هتـشاد  دای 
نالف رد  ادرف  دوشیم : هتفگ  وا  هب  ایور  ملاع  رد  بارحم  نآ  رد  دـتفیم ، هلاـن  هیرگ و  هب  تداـبع  بارحم  رد  دوریم و  ددرگیم ، دـیماان  و 

اب یـصخش  دـید  دوب . هتـسشن  میکح  نآ  راظتنا  هب  ادرف  هاشداپ  تسا ، وا  تسدـب  کیزینک  نیا  يرامیب  جالع  هک  دـیآیم  یمیکح  تعاس 
تسه دوب و  تسین  لاله  دننام  رود  زا  دیـسریم  ياهیاس  نایم  رد  یباتفآ  ياهیام  رپ  یلماک  یـصخش  دید  دش - ادیپ  رود  زا  یتوکلم  راقو 

دوش لح  وت  زا  لکـشم  لاوس  ره  باوج  وت  ياقل  يا  ناهج  رد  دزیخ  راک  زا  راک  کیل  نآ  هن  یتسد  وب  وت  مقوشعم  تفگ  لایخ  لکـش  رب 
يهرابرد هک  ار  یلاوس  دوشیم و  زاب  هاشداپ ، بایعقاو  داـعبا  زا  يدـعب  یهلا  میکح  نآ  رادـید  اـب  ناتـساد  نیا  رد  يولوم  لاـق  لـیق و  یب 

اب دوشیم ، بوذ  باتفآ  ریز  رد  خی  دننام  تشاد ، كزینک 
هک دومن  زیچان  رقحم و  ناـنچ  ار  وا  لاوس  تشگ ، راکـشآ  هاـشداپ  يارب  یهلا  میکح  نآ  يهفاـیق  تشپ  زا  هک  یتقیقح  نآ  تیمها  ندـید 

یتـفآ دـنک و  ادـیپ  همادا  وت  یعیبـط  ناـیرج  هک  یتروص  رد  دـنیوگب : هروغ  هب  رگا  لاـثم : ناونعب  تشادـن . ندرک  حرطم  يارب  یگتـسیاش 
دوجوب اب  سپس  ددرگیم ، يزغم  يژرنا  هب  لدبم  یمدآ  ندب  رد  روگنا  نآ  يهریـش  هاگنآ  يوشیم ، روگنا  وت  دزاسن ، لتخم  ار  وت  نایرج 

، دمهفب ار  امـش  بلاطم  نیا  دناوتب  هروغ  رگا  دنک . دابآ  ار  یناهج  دـناوتیم  دـشکیم و  رب  رـس  زغم  نآ  زا  یجوم  نیعم ، یطیارـش  ندـمآ 
تشاد دنهاوخ  خساپ  کی  طقف  هک  تفرگ  دهاوخ  رارق  یئاهارچ  نوچ و  رابگر  ریز  دیآیم و  شیپ  اونیب  يهروغ  نیا  يارب  لاوئـس  اهدص 
هدـننک عناق  ياهخـساپ  هب  اهنت  هن  ندـش ، روگنا  يوس  هب  هروغ  ینوناق  ریـس  اب  اهارچ  نوچ و  نیا  تسین . نکمم  زا  تستراـبع  خـساپ  نآ  و 

مظنم ریس  اب  رگا  امـش  هک  دینامهفب  وا  هب  دیهاوخیم  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  یکدوک  تشگ . دنهاوخ  یفتنم  هشیر  زا  هکلب  دیـسر ، دنهاوخ 
ار یناهج  دیناوتیم  امش  هک  دسریم  ارف  يزور  دتفیب ، راکب  امش  يزغم  ياوق  دیشاب و  هتشاد  هقالع  قشع و  ریـسم  نیا  رد  دیناوخب و  سرد 

كدوک نیا  تسا .) هدش  هداهن  تعیدو  هب  وت  نورد  رد  رتگرزب  یناهج   ) ربکالا ملاعلا  يوطنا  کیف  اریز و  دینک ، دابآ 
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بوراج اـب  هک  درک  دـهاوخ  روطخ  شنهذ  هب  ارچ  نوچ و  اهدـص  دـشاب ، هتـشاد  یگداـمآ  شنهذ  دـمهفب و  ار  امـش  ياـههتفگ  رگا  اونیب 
تیلعف هب  اـب  شنیب و  شناد و  يریگارف  يوـسب  یجیردـت  تکرح  عورـش  اـب  یلو  تشگ ، دـنهاوخ  دـیدپان  وا  زغم  قـفا  زا  تـسین ، نـکمم 

رتالاب ياهلحرم  رهب  تقیقح  رد  تشگ . دنهاوخ  یفتنم  هشیر  زا  اهارچ  نوچ و  نآ  يهمه  وا ، یناور  يزغم و  نوگانوگ  ياهورین  ندیـسر 
لهج يور  زا  نخـس  لاق  لیقیب و  دوش  لح  وت  زا  لکـشم  لاوئـس  ره  باوج  وت  ياـقل  يا  تفگ : دـهاوخ  دـسریم ، هک  یلبق  يهلحرم  زا 

رظنبحاص یناسنا  لوصا  ینیبناهج و  نیداینب  لئاسم  يهمه  رد  ار  دوخ  هک  یمدرم  دـنناوارف  دراد  لابندـب  ار  یمتح  یهابت  قح ، يهراـبرد 
و تسا ! یشکدوخ  زا  رتدب  هکلب  یـشکدوخ  يواسم  لئاسم ، نآ  يهرابرد  یعالطایب  لهج و  هب  فارتعا  هک  دنرادنپیم  نینچ  دننادیم و 

کی هک  ماـگنه  نآ  رد  دـندرونیم . رد  ار  ملع  هار  زا  یمین  نآ ، هب  فارتـعا  لـهج و  هب  هجوـت  كرد و  اـب  هک  دـنمهفیمن  ار  تقیقح  نیا 
رگا دنوشیم ، هدامآ  ربخ  نآ  شریذـپ  يارب  دـنتقیقح ، قح و  يوجتـسج  رد  هک  اهناسنا  نآ  يهمه  دـهدیم ، تقیقح  قح و  زا  ربخ  ناسنا 

شزرا تمظع و  هکلب  دیآیم ، دوجوب  تقیقح  قح و  زا  ناگدنهد  ربخ  يهرابرد  ینیبدـب  یعون  اهنت  هن  دـشاب ، هدوب  عقاو  فلاخم  ربخ  نآ 
نآ

شنزرـس رد  هک  یتایآ  تفرگ ! يزاب  هب  مه  ار  تقیقح  قح و  ناوتیم  هک  دوشیم  ساسحا  نوچ  دـنکیم ، طوقـس  زین  ناگدـنیوج  يارب 
هک تسین  نیا  زج   ) نوملعتال ام  هللا  یلع  اولوقت  نا  اشحفلا و  ءوسلاب و  مکرمای  امنا  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . ناوارف  تسا ، هدمآ  يدیلپ  نیا 

ملظا نم  و  - 2 دینادیمن ) هک  دیئوگب  يزیچ  ادخ  يهرابرد  هک  دهدیم  روتسد  ار  امش  دهدیم و  روتسد  ءاشحف  يدب و  هب  ار  امـش  ناطیش 
ای دـنزب  ارتفا  ادـخ  هب  غورد  يور  زا  هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  تسیک  و  . ) نوملاظلا حـلفیال  هنا  هتایاب  بذـک  وا  ابذـک  هللا  یلع  يرتفا  نمم 

مکل سیل  ام  مکهاوفاب  نولوقت  مکتنـسلاب و  هنوقلت  اذا  - 3 تشگ ) دنهاوخن  راگتسر  ناراکمتـس  اعطق  دیامن ، بیذکت  ار  يدنوادخ  تایآ 
نآ هب  ملع  هک  دـیئوگیم  ار  يزیچ  ناتیاهناهد  اب  دـینکیم و  یقلت  رگیدـکی  ياهنابز  زا  ارنآ   ) میظع هللادـنع  وه  انیه و  هنوبـسحت  ملع و  هب 
وهل يرتشی  نم  سانلا  نم  و  - 4 تسگرزب .) هانگ  ادخ  دزن  رد  عوضوم  نیا  دیرادنپیم و  زیچان  ار  ملع  هب  دنتـسم  ریغ  راتفگ  نیا  دیرادن و 
يور زا  ات  دنریگیم  ار  هدوهیب  نانخـس  مدرم  زا  یخرب  و   ) نیهم باذع  مهل  کئلوا  اوزه  اهدختی  ملع و  ریغب  هللا  لیبس  نع  لضیل  ثیدحلا 

نانآ يارب  دنریگب . ءازهتسا  هب  ار  یهلا  تایآ  دننک و  هارمگ  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  لهج 
يهیآ 33 و فارعالا  يهیآ 144 و  ماعنالا  هیآ 113 و  هرقبلا  تسا : هدمآ  زین  ریز  تایآ  رد  نومـضم  نیا  تسیاهدننک ) هابت  تسپ و  باذع 

ءاشحف فیدر  رد  قح  فلاخم  راتفگ  مکی - يهجیتن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتاـیآ  جـیاتن  هیآ 29 . مورلا  هیآ 68 و  سنوی 
فلاخم فلاخم  راتفگ  دزاسیم ، لتخم  ار  ناسنا  ینوناق  تایح  ءاشحف  هکنانچ  تسا . ناسنا  ود  نایم  هطبار  نیرتلذر  رت و  فیثک  هک  تسا 

ناطیـش نآ  ياههتـساوخ  زا  يوریپ  ءاشحف  دـننام  عقاو  قح و  فلاخم  راتفگ  مود - يهجیتن  دـیامنیم . هابت  ار  مدرم  لوقعم  تایح  مه  قح 
ءارتفا ادخ  هب  هک  یـسک  موس - يهجیتن  دبیرفب . ار  نانآ  دنک و  اوغا  ار  مدآ  نادنزرف  هک  تسا  هدروخ  يدـنوادخ  تزعب  دـنگوس  هک  تسا 

ار مدرم  حیقو  راکبان  نیا  میتفگ : ثحبم  نیا  زاغآ  رد  هکنانچ  اریز  تسا ، مدرم  نیرتراکمتس  دنکیم ، بیذکت  ار  یهلا  تایآ  دیوگیم و 
هیآ رد  هـک  ساـسایب  نانخـس  مراـهچ - يهجیتـن  دزاـسیم . مورحم  نآ  زا  يرادربهرهب  قـح و  ترورـض  شزرا و  تـمظع و  ساـسحا  زا 

هجوت بلاج  دـنیاشوخ و  هک  دـنچ  ره  دـشابیم . هعماج  راکفا  یهارمگ  فارحنا و  بجوم  تسا ، هدـش  هدـیمان  ثیدـحلا  وهل  يهرامش 4 
اب ت ار  دوخ  یلاشوپ  یگدنز  هک  دنتسه  یناوارف  هورگ  مینیبیم  بیترت  نیدب  دشاب . هدوب  قیاقح  زا  عالطایب  حولهداس و  مدرم 

مدرم يهدـنزاس  ياهدادعتـسا  يدـنمرنه  رنه و  يهملک  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  نانیا  دـننکیم . نیمات  هعماج  ياـهناسنا  لوقعم  تاـیح  بیرخ 
تخانـش نتخاس  دـکار  تشگ . دـنهاوخ  راتفرگ  خـیرات  ساـسح  نادـجو  نیرفن  هب  دنراکمتـس و  ناـنیا  دـنناشکیم ، یهاـبت  هب  ار  هعماـج 

ناگتشذگ يهتخاس  شیپ  لوصا  رد  دومج  يدیلقت و  ياهتخانش  نتخاس  عونمم  رد  هک  یتایآ  عاجترا  دیلقت و  يهلیسوب  تخانش  يهلیسوب 
ام عبتن  لب  اولاق  هللا  لزنا  ام  اوعبتا  مهل  لـیق  اذا  و  - 1 هلمج : نآ  زا  تسناوارف . تسا ، هدش  دراو  دناهتفر ، نیب  زا  دـیدج  تایعقاو  زورب  اب  هک 

يوریپ تسا  هداتـسرف  ادـخ  هک  هچنآ  زا  دـش : هتفگ  نانآ  هب  هکیماگنه  و   ) نودـتهیال ائیـش و  نولقعیال  مهئابآ  ناک  ول  وا  اـنئابآ  هیلع  اـنیفلا 
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هچ رگا  درک . میهاوخ  تیعبت  تسا ، هدوـب  نآ  ياـنبم  رب  اـم  ناردـپ  راـتفر  دـیاقع و  هک  هچنآ  زا  اـم  هکلب  زگره ) هن  : ) دـنتفگ ناـنآ  دـینک .
نونقوی موقل  اـمکح  هللا  نم  نسحا  نم  نوغبی و  هیلهاـجلا  مکحفا  - 2 دنتفریمن .) ار  تیاده  هار  دـندرکیمن و  لقعت  ار  يزیچ  ناشناردـپ 

هیلع اندجو  اولاق  هشحاف  ولعف  اذا  و  - 3 دتـسرفب ) ادخ  زج  نیقی  بابرا  يارب  يرتهب  مکح  هک  تسیک  دـنهاوخیم و  ار  تلیهاج  مکح  ایآ  )
تال ام  هللا  یلع  نولوقتا  ءاشحفلاب  رمایال  هللا  نا  لق  اهب  انرما  هللا  انئابآ و 

هدرک رما  ءاشحف  هب  ار  ام  دـنوادخ  میاهتفایرد و  ءاشحف  بکترم  ار  دوخ  ناردـپ  دـنیوگیم : دـنوشیم ، ءاـشحف  بکترم  هک  یتقو   ) نوملع
تظع وا  انیلع  ءاوس  اولاق  - 4 دیئوگیم .) دینادیمن  ار  يزیچ  ادخ  يهرابرد  ایآ  دهدیمن ، روتـسد  ءاشحف  هب  دـنوادخ  وگب : نانآ  هب  تسا .

دنپ زا  اـم  يارب  اـی  یهدـب  يدـنپ  هک  تسا  يواـسم  اـم  يارب  دـنتفگ : ناراـکهبت  نآ   ) نیلوـالا قلخ  ـالا  اذـه  نا  نیظعاوـلا . نم  نکت  مل  ما 
هب متلسرا  امب  انا  اولاق  مکئابآ  هیلع  متدجو  امم  يدهاب  مکتئج  ول  وا  لاق  - 5 میدنب .) ياپ  ناگتشذگ  قالخا  نامه  هب  ام  یشابن . ناگدنهد 

تیاده امش  يارب  نم  هچ  رگا  تفگیم : ربمایپ  دندیـشکیم ) ناربمایپ  خر  هب  ار  ناگتـشذگ  راتفر  هدیقع و  هک  ناگماکدوخ  نآ   ) نورفاک
نانآ دـیزرو ) دـیهاوخ  بصعت  ناگتـشذگ  نآ  دـیلقت  هب  زاـب  . ) مشاـب هدروآ  دـیاهتفایرد ، نآ  ریـسم  رد  ار  ناتناردـپ  هک  هچنآ  زا  رتهدـننک 

زا تخانـش  ثحابم  رد  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جـیاتن  میرفاک .) دـیاهدش  هداتـسرف  امـش  هک  یتلاسر  نآ  هب  ام  دـنتفگ :
تایآ زا  هک  ار  یحیرص  جیاتن  ثحبم  نیا  رد  میاهدومن . یسررب  احورشم  ار  يدیلقت  ياهتخانش  هب  طوبرم  لئاسم  یملع  یفـسلف و  هاگدید 

يوشیم رکذتم  دومن ، روظنم  ناوتیم  يدیلقت  ياهراتفر  تادقتعم و  اهتخانش و  عوضوم  رد  ینآرق 
طقف دنشاب و  هتشادن  حیحـص  یئالقع  يهیاپ  هک  تسا  عونمم  تهج  نآ  زا  ناگتـشذگ  یقالخا  راتفر  دیاقع و  زا  تیعبت  مکی - يهجیتن  م :

- مود هجیتن  دنشاب . هتشاد  هعماج  رد  یبوسر  تلاح  هتشذگ و  دیاقع  نآ  رب  اهنرق  ای  اهلاس  هک  دنـشاب  ناگدننک  دیلقت  بولطم  تهج  نآ  زا 
نارود دـشاب ، رتهدـنام  بـقع  یلماـکت  ریـس  لـقعت و  كرد و  رظن  زا  ینعی  دـشاب ، هدوـب  رتکیراـت  هدـنیآ ، نارود  ربارب  رد  هـک  ینارود  ره 

ناربماـیپ و يهلیـسوب  تمکح  لکـش  هب  هک  تسا  یهلا  فاـطلا  یئانـشور  نارود  رد  هدـش  فـشک  تاـیعقاو  دوـشیم و  هدـیمان  تیلهاـج 
نارکفنشور موس - يهجیتن  دریگیم . ندیشخرد  نانآ  ياهلد  رد  دنتایعقاو ، هب  نیقی  يوجتـسج  رد  هک  یئاهناسنا  يارب  دنمدرخ  نیحلـصم 

زا یکی  دنزاتـشیپ ، لاـمک  يوـسب  تکرح  رد  دوـخ  دـنراد و  ناـیمدآ  ياـهلد  اـهزغم و  ندرک  نـشور  يارب  یتلاـسر  دوـخ  هـک  رگنـشور 
زا هکیناسک  يارب  دـننادیم . دوشیم ، هدـیمان  عاجترا  هک  ییارگ  هتـشذگ  دـیلقت و  ریجنز  نتخیـسگ  ار  دوخ  تلاسر  يهداـم  نیرتیـساسا 

ناتـساد تسا  نـینچ  يرآ  دـندرگیم ! یقلت  اـههناسفا  قیاـقح  ریطاـسا و  تاـیعقاو  دـناهدرک ، ضارعا  دوـخ  يارب  لوـقعم  تاـیح  نتخاـس 
لوقعم تایح  نتخاس  زا  ار  دوخ  دوشیم و  روهطوغ  يروحمدوخ  يوه و  رد  هک  هزادنا  ره  هک  راصعا  نورف و  هاگرذگ  رد  رـشب  زیگنامغ 

تشیوخ يارب 
ریطاسا و ار  تایعقاو  هک  نانآ  هک  تفگ  مامت  تحارـص  اب  دـیاب  دـنکیم ، یقلت  هناسفا  ار  قیاقح  ریطاسا و  ار  تایعقاو  دـنیبیم ، زاـینیب  ن 

دندنبب تایعقاو  ندید  زا  ار  ناشمـشچ  هک  دننآ  زا  رتکچوک  نانآ  دننزیمن . قیاقح  تایعقاو و  هب  يررـض  دننکیم ، یقلت  هناسفا  ار  قیاقح 
ناسنا کی  دیدید  هک  ماگنه  نآ  رد  دنزادنیب . هارب  مه  ار  یشک  عقاو  یشکدوخ  نیا  اب  دنناوتب  دنریگب و  قیاقح  ندینـش  زا  ار  ناشـشوگ  و 

ینادجو ینالقع و  تیدوجوم  دید : دیهاوخ  دینک ، یـسررب  ار  رادنپ  رد  روهطوغ  نآ  یناور  عضو  تسخن  درادـنپیم ، ریطاسا  ار  تایعقاو 
زا میاهتشغآ  نخس  رد  ار  دوخ  وچ  ام  درگنیم - دوخ  زا  نوریب  ناهج  هب  تیدوجوم  نآ  اب  هتشگ و  لدبم  هناسفا  هروطـسا و  هب  هک  تسا  وا 

هدـمآ نآرق  زا  يددـعتم  دراوم  رد  دـنکیم  وگزاب  تیعقاو  زا  نایارگ  هروطـسا  تشادرب  هک  یتایآ  يولوم  میاهتـشگ  تیاکح  ام  تیاکح 
نیا دـیوگیم : دوشیم ، هدـناوخ  راکهبت )  ) وا هب  ام  تایآ  هکیماـگنه   ) نیلوـالا ریطاـسا  لاـق  اـنتایآ  هیلع  یلتت  اذا  - 1 هلمج : نآ  زا  تـسا .

یماگنه و   ) نیلوالا ریطاسا  الا  اذه  نا  اذه  لثم  انلقل  ءاشن  ول  انعمـس  دـق  اولاق  انتایآ  مهیلع  یلتت  اذا  و  - 2 تسا ) ناگتشذگ  ریطاسا  اهنخس 
نش ار ) نانخس  نیا   ) ام دنیوگیم : دوش ، هدناوخ  نانآ  يارب  ام  تایآ  هک 

اذام مهل  لـیق  اذا  و  - 3 تسین ) ناگتـشذگ  ریطاسا  زج  يزیچ  بلاطم  نیا  میئوگب ، ار  نانخـس  نیا  دننام  میناوتیم  میهاوخب  ام  رگا  میدـی ،
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ياـههناسفا دـنیوگیم : تسا ، هداتـسرف  هچ  امـش  راـگدرورپ  دوـشیم : هتفگ  ناـنآ  هب  هک  یماـگنه  و   ) نیلوـالا ریطاـسا  اولاـق  مـکبر  لزنا 
مزلتـسم اهنآ  كرد  یهلا و  تایآ  هب  رکذت  هک  تهجنادب  مکی - يهجیتن  تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  ار ) ناگتـشذگ 

يروحمدوخ و لیدـعت  یناـسفن و  ياـهاوه  نتـشاذگ  اـپ  ریز  مزلتـسم  نینچمه  نآ و  یئاـهن  فدـه  يوجتـسج  یگدـنز و  نتفرگ  يدـج 
راگزاس یگماکدوخ  يروحمدوخ و  اب  ام  تیلاعف  نیا  هک  تسا  ملـسم  تسا و  یگدنز  لوقعم  ياهنامرآ  ندروآ  تسدب  هار  رد  شـشوک 

: تفگ دیاب  طقف  چیه ، درک ؟ دیاب  هچ  یهلا  تایآ  نتفرگ  هدیدان  يارب  سپ  دراد ، ذـیاذل  زا  تشذـگ  اهتقـشم و  لمحت  هب  جایتحا  تسین و 
رد هک  تسرپ  هناسفا  ارگهروطـسا و  ياـهناسنا  نیا  دنـشابیمن ! راوتـسا  یـساسا  ياـههیاپ  رب  هک  دنتـسه  یئاـههناسفا  ریطاـسا و  تاـیآ  نیا 

رگا هک  يدـح  ات  دـنهدیم  تسد  زا  ار  یبایعقاو  دادعتـسا  يدازآ  لامک  اب  دـنروهطوغ ، يروحمدوخ  یگماکدوخ و  يهناسفا  هروطـسا و 
هب یحطـس  ياهخـساپ  زا  سپ  هک  دید  دیهاوخ  يزادرپب ، وگتفگ  هب  ینیـشنب و  ناشدوخ  تیدوجوم  بیکرت  لیلحت و  يارب  نانآ  اب  یتعاس 

هارچ نوچ و 
. درک دنهاوخ  یقلت  هناسفا  هروطسا و  زا  یمسجت  مه  ار  دوخ  امش ، يا 

نآ اب  ار  دوخ  طابترا  ار و  نآ  نوناـق  مظن و  ناـهج و  تیعقاو  هک  دـهدیم  هزاـجا  دوخ  هب  ناـسنا  کـی  یتقو  هک  تسنیا  زج  تقیقح  رگم 
یتسه تایعقاو  رد  ندوب  هروطسا  نیا  اب  یئانتعایب  یمامت  اب  دنادیم و  هروطـسا  هاگآان  ای  هناهاگآ  زین  ار  دوخ  درادنپیم ، هروطـسا  ناهج 

هروطـسا و ناگتفای  مسجت  نیا  مود - يهجیتن  يولوم  ادـخ !! يدـنب  مشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  دـنکیم ! رظن  راـهظا 
نآ لثم  مه  ام  میهاوخب  رگا  مینادیم و  ار  اهنآ  مه  اـم  هک  تسا  هداـس  يردـقب  دـنیوگیم ، ناربماـیپ  هک  نانخـس  نیا  دـنیوگیم : هناـسفا 

نانخـس هک  دنمهفب  دراذگیمن  هک  تسا  يروحمدوخ  یگماکدوخ و  هب  قشع  هک  دـنمهفیمن  نادرخبان  نیا  میئوگب ! میناوتیم  ار  نانخس 
ياهناج سردآ  يهدنهد  ناشن  ناربمایپ  نانخـس  هک  تسا  تهجنآ  زا  هکلب  درادـن ، یـساساهک  تسا  لهـس  هداس و  تهجنآ  زا  هن  ناربمایپ 
سردآ نیا  طوطخ  تسا  اهیروحمدوخ  اهیتسرپيوه و  اهتجاجل و  طقف  و  دنراد ، نآ  اب  کیدزن  رایسب  یئانـشآ  نایمدآ  هک  تسا  نایمدآ 
ناسنا رد  دوجوم  ياهدادعتسا  یلـصا و  ترطف  ندرک  رادیب  زج  ناربمایپ  راک  رگم  تسا . هدومن  مهرب  مهرد و  کیرات و  ار  نشور  رایـسب 

بمایپ یتقو  هک  تسا  یعطق  تسیرگید ؟ زیچ 
هانگ باکترا  هب  درادن و  زاب  ندیزرو  تلادع  زا  یموق  توادع  ار  امـش  و   ) اولدـعا ولدـعت  الا  یلع  موق  نانـش  مکنم  رجیال  و  دـیوگیم : ر 

تلادع يارجا  هک  دبایرد  ار  تلادع  ندوب  قلطم  صتخم  نیا  دوخ ، نادجو  لقع و  هب  هعجارم  كدنا  اب  دـناوتیم  یلقاع  ره  دـنکن ) راداو 
نآ اـب  مصخ  هک  دـیامنیم  راـنکرب  ار  تهج  نآ  طـقف  دـنکیم و  لـیلحت  ار  تموصخ  فرط  تسخن  هک  تسا  ساـسح  قیقد و  يردـق  هب 

یناور تلاح  کی  ینمشد  رگید  ترابع  هب  دشاب ) تلادع  يور  زا  دیاب  مه  رفیک  نیمه  دوخ  هک   ) تسا رفیک  قحتـسم  هدرک و  ملظ  تهج 
نیا كرد  دنزب . یئانثتـسا  تلادـع  ندوب  قلطم  هب  دـناوتیمن  ینمـشد  نیا  دـنکیم و  زورب  یلماوع  يور  رفن  دـنچ  نایم  هک  تسا  یـصاخ 

دـیاقع و نآ  سپ  دـشابیم . ندـش  لـگه  نیهلاتملاردـص و  هب  جاـتحم  هن  دراد و  زاـین  یقاور  یقارـشا و  یئاـشم و  ياههفـسلف  هب  هن  ینعم 
چیپرپ و نانخس  یفاب و  حالطـصا  هب  يزاین  هک  تسا  ناسنا  ناهج و  تایعقاو  نیرتیـساسا  دننکیم ، غیلبت  ار  اهنآ  ناربمایپ  هک  ار  فیلاکت 
اب ناربمایپ  هک  تسا  یناسنا  فئاظ  نیرتیـساسا و  زا  یکی  نآ  یبیکرت  تخانـش  ناسنا و  ناهج و  يهیزجت  لیلحت و  لـمع  هتبلا  دراد . مخ 

یعقاو زا  فارحنا  هک  مدرم  زا  یضعب  دیاش  دیهدن  بیرف  ار  دوخ  تایعقاو  نتخاس  فرحنم  اب  دناهدیزرو . رارصا  نآ  يور  مامت  دیکات 
اذـل دنتـسه ، اهتیعقاو  قشاـع  ناـنآ  نادـجو  لـقع و  هک  تهجنادـب  ینعی  دـنریذپب ، دـنناوتن  تسا ، یناـسنا  دوجو  تمکح  دـض  هک  ار  تا 

، نیا زا  رتالاب  تسا . نکمم  یلب ، دـبیرفب ، ار  دوخ  دزاسب و  فرحنم  ار  اهتیعقاو  ناسنا  تسا  نکمم  اـیآ  اـعقاو  هک  دـننک  روصت  دـنناوتیمن 
مه نداد  بیرف  دوخ  يهدیدپ  نیمه  رد  هجیتن  رد  دنک و  یقلت  یکریز  يرایشه و  زا  یعون  مه  ار  دوخ  نتفیرف  دناوتیم  ناسنا  هک  تسنآ 

رارقرب هعماـج  ياـههورگ  دارفا و  اـب  داـضتم  ضقاـنتم و  طـباور  یهاوخدوخ ، تردـق و  هب  قشع  تهج  هب  هک  یـسک  اـیآ  دـبیرفب ! ار  دوخ 
ایآ دهدیمن ؟ بیرف  ار  دوخ  دزاسیم ، التبم  یتیـصخش  دـنچ  قافن و  يرامیب  نیا  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  ایآ  دـبیرفیمن ؟ ار  دوخ  دـنکیم ،
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روهطوغ اهدرد  اهیراوگان و  رد  ار  مدرم  دوخ ، یگدـنز  رذـگدوز  دودـحم و  ذـئاذل  يارب  مدرم  ياهدرد  اهیراوگان و  كرد  اب  هک  یـسک 
اعطق يرآ  دهدیم . بیرف  ار  دوخ  تسخن  دیآیم ، رب  نارگید  نتفیرف  ددـص  رد  هک  سک  ره  یلک  روطب  و  دـبیرفیمن ؟ ار  دوخ  دزاسیم ،

نآ زا  دراد  یفلتخم  لاکـشا  تسا ، هدـش  دراو  ناـبیرف  دوخ  خـیبوت  رد  هک  ینآرق  تاـیآ  ار . نارگید  سپـس  دـبیرفیم  ار  دوـخ  تسخن  وا 
مدرم ادخ و  اب  گنرین  بیرف و  هعدخ و  ددص  رد  نانآ   ) نورعشی ام  مهسفنا و  الا  نوعدخی  ام  اونمآ و  نیذلا  هللا و  نوعداخی  هلمج :

مکنولـضی و ول  باتکلا  لها  نم  هفئاط  تدو  دنمهفیمن ) ار و  ناشدوخ  رگم  دنهدیمن  بیرف  نانآ  هک ) دننادیمن  و   ) دنیآیم رب  نامیا  اب 
رگم دننکیمن  هارمگ  نانآ  دنزاسب ، فرحنم  هارمگ و  ار  امش  هک  دنهاوخیم  باتک  لها  زا  یهورگ   ) نورعشی ام  مهسفنا و  الا  نولـضی  ام 
جیاتن دنمهفیمن ) دوخ و  يارب  رگم  دننکیمن ، يزادرپرکم  نانآ  و   ) نورعـشی ام  مهـسفناب و  الا  نورکمی  ام  و  دـنمهفیمن ) ار و  ناشدوخ 
یناسک یلب ، دیآرب ؟ ادخ  هب  ندز  گنرین  ددص  رد  هک  دوشیم  ادیپ  یـسک  ایآ  مکی - يهجیتن  تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ 
بیرف ددص  رد  هک  دوشیم  ادیپ  یـسک  ایآ  دنیآیم . رب  مه  وا  بیرف  ددص  رد  دـناهتخاس ، یئادـخ  دوخ ، ینهذ  لوقعمان  ياهرادـنپ  اب  هک 

دوخ دـننام  ار  هتفای  دـشر  نامیااب و  ياهناسنا  دوخ  يهناقمحا  ياهرادـنپ  اب  هک  یناسک  یلب  دـیآرب ؟ هتفای  دـشر  نامیااب و  ياـهناسنا  نداد 
یبوخ هب  نانیا ، یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  هب  قیقد  هجوت  اب  دنیآیم . رد  زین  نانآ  هب  ندز  گنرین  ددص  رد  دـننکیم ، یقلت  درخبان  قمحا و 

زغم و تسخن  هکلب  دنیآرب ، ودـنآ  هب  نداد  بیرف  ددـص  رد  ات  دنـسانشیم  ار  ناسنا  هن  دـناهتفایرد و  ار  یئادـخ  هن  نانیا  هک  دوشیم  نشور 
ینهذ يرگیزاب  هب  سپس  دنهدیم و  بیرف  ار  دوخ  دنزاسیم و  فرحنم  ار  دوخ  ناور 

هارمگ يرگهلیح و  هب  نادرخبان  مود - يهجیتن  دـناهداد ! بیرف  ار  نامیااب  هتفای و  دـشر  ياهناسنا  ادـخ و  هک  دـننکیم  ناـمگ  هتـساخرب و 
ات دیامن و  نارگید  ندرک  هارمگ  هب  مادـقا  دـناوتیمن  دوشن ، هارمگ  ناسنا  دوخ  ات  هک  دـننادیمن  و  دـنزادرپیم ! دوخ  زج  نتفیرف  ندرک و 

نیا نونج  هکلب  تقامح  دیامنیمن . دوخ  زج  يهرابرد  يزادرپرکم  يرگهلیح و  هب  لیم  دوشن ، يزادرپرکم  يرگهلیح و  يهدـش  هابت  دوخ 
ار ياهطقن  زا  هتـساخرب  جاوما  هک  تسا  امرفمکح  یتسه  ملاع  رد  یئانبریز  تدحو  کی  دـننادیمن  هک  تسا  یـشان  اجنآ  زا  اهناسنا  دـض 
اهیکین و تخانـش  لیـصحت  زا  سپ  يولوم  ادص  ار  اهادـن  دـیآ  ام  يوس  ادـن  ام  لعف  تسهوک و  ناهج  نیا  دـنادرگیم . زاب  هطقن  نامهب 

ناوتیم هک  دنکیم  ادیپ  یـصوصخم  تیفیک  ناسنا  یناور  يزغم و  عضو  اهیدب  اهیکین و  تخانـش  اب  تشگ  اهیدب  بکترم  دـیابن  اهیدـب 
نیا تسا ، دـب  ملظ  تسیچ و  ملظ  هکنیا  تخانـش  زا  سپ  هک  ینعم  نیاـب  درک . بوسحم  یمدآ  ینورد  تیدوـجوم  زا  یئزج  دـننام  ار  نآ 

هزرابم یعون  تخانش ، نیا  دوجو  اب  ملظ  باکترا  دیآیم . رد  روبزم  هیـضق  ود  يهدننک  كرد  ینورد  تیدوجوم  زا  یئزج  دننام  تخانش 
اوارف یتایآ  رد  ار  حیقو  يهزرابم  نیا  لاعتم  دنوادخ  دماجنایم . نتشیوخ  تسکش  هب  هراومه  هک  تسا  نتشیوخ  اب 

لاوما نم  قیرف  اولکاتل  ماکحلا  یلا  اهب  اولدت  لطابلاب و  مکنیب  مکلاوما  اولکاتال  و  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدومرف  مالعا  عونمم  نآرق  زا  ن 
زا يرادـقم  دـیهدب . هوشر  ماکح  هب  ار  لاوما  ادابم  دـیروخن و  دوخ  نایم  لطاب  ياههار  اـب  ار  دوخ  لاوما  و   ) نوملعت متنا  مثـالاب و  ساـنلا 
ام دعب  نم  الا  باتکلا  اوتوا  نیذلا  فلتخا  ام  مالـسالا و  هللادنع  نیدلا  نا  - 2 دینادیم ) هکیلاح  رد  دـیروخب ، هانگ  يور  زا  ار  مدرم  لاوما 

دنتخادـنین هارب  فالتخا  تسا و  مالـسا  ادـخ  دزن  رد  نید  اعطق ،  ) باـسحلا عیرـس  هللا  ناـف  هللا  تاـیاب  رفکی  نم  مهنیب و  اـیغب  ملعلا  مهئاـج 
نانآ دوخ  نایم  يدـعت  ملع ) دوجو  اب  فالتخا  نیا  ، ) دوب هدـمآ  نانآ  يارب  ملع  هکنآ  زا  سپ  رگم  دوب ، هدـش  هداد  اهنآ  هب  باـتک  هکناـنآ 

نم هوبسحتل  باتکلاب  مهتنسلا  نولی  قیرفل  مهنم  نا  و  - 3 تسا ) عیرس  رگباسح  دنوادخ  دزروب ، رفک  يدنوادخ  تایآ  هب  هک  یسک  دوب و 
لها زا  یـضعب  و   ) نوملعی مه  بذـکلا و  هللا  یلع  نولوقی  هللادـنع و  نم  وه  ام  هللادـنع و  نم  وه  نولوقی  باـتکلا و  نم  وه  اـم  باـتکلا و 

زا هک  یتروص  رد  دـنیوگیم . باتک  زا  هک  دـننک  نامگ  اـت  دـنناچیپیم  یهلا )  ) باـتک ناونعب  ار  ناـشیاهنابز  هک  دنتـسه  یهورگ  باـتک 
دزن زا  هک  یلاح  رد  تسا  ادخ  دزن  زا  ناشیاههتفگ  دنیوگیم : تسین و  باتک 

تانیبلا و مهئاج  ام  دعب  نم  اوفلتخا  اوقرفت و  نیذـلاک  اونوکتال  و  - 4 دننادیم ) هک  یلاح  رد  دنیوگیم  غورد  ادخ  رب  نانآ  تسین و  ادـخ 
دـندیزرو و فالتخا  دـندش و  هدـنکارپ  دوب  هدـمآ  یهلا  لیالد  نانآ  يارب  هکنآ  زا  سپ  هک  نانآ  زا  دیـشابن  و   ) میظع باذـع  مهل  کئلوا 
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داوم لاوما و  يهلئـسم  دینادیم  هکنیا  اب  مکی - يهجیتن  تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  تسا . یگرزب  باذع  نانآ  يارب 
اهیراکهبت نیا  بکترم  هنوگچ  لاحنیا  اب  تسا ، لطاب  يایحا  قح و  ندرک  دوبان  ماکح  هب  هوشر  دـینادیم  یتایح و  تسیاهلئـسم  تیـشعم ،

نتخادنا نایرج  هب  رد  یگماکدوخ  هک  دینادیم  امـش  هکنیا  يانعم  دیریگب !؟ ناسکی  لهج  اب  ار  ملع  هک  دیاهدرک  دـهعت  رگم  دـیوشیم !؟
یلام و لئاسم  نوناق  میظنت  هب  هتـسباو  امـش  یقطنم  یگدنز  هک  دـینادیم  ینعی  ددرگیم ، یهتنم  عمتجم  یهابت  هب  تشیعم  داوم و  لاوما و 

يا مود - يهجیتن  تشگ . دـهاوخ  لتخم  مه  امـش  دوخ  تشیعم  ماظن  نآ  هب  لالتخا  دورو  تروص  رد  هک  تسا  ینوناق  ماظن  نآ  زا  تیعبت 
نیا تلاسر  دوشیم و  هدـیمان  مالـسا  هک  تسا  ع )  ) لیلخ میهاربا  نید  نامه  یهلا  نید  هک  دـینادیم  یبوخ  هب  امـش  نارایـشه ، ناهاگآ و 

اب ای  دینادیم و  امش  هک  الاح  تسا . هدرپس  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  هب  لاعتم  دنوادخ  ار  یهلا  نید 
هارب یفالتخا  ارچ  ماهدروآ  نم  هک  تسا  نیمه  فیرحت  زا  ظوفحم  میقتـسم و  نید  هک  دـینادب  دـیناوتیم  رکذ  لها  ملع و  لها  هب  هعجارم 

هدیدن ار  نتـسناد  نیا  تلع  هچ  هب  سپ  تسا  نتـسناد  يانبم  رب  امـش  تیلوئـسم  دینادب ، دـیناوتیم  ای  دـینادیم و  امـش  يرآ  دـیزادنایم !؟
یهلا باتک  تالمج  دینکن و  يزاب  تاملک  اب  نآ ، ندیناشوپ  يارب  تقیقح ، قح و  هب  ملع  ندمآ  دوجوب  زا  سپ  موس - هجیتن  دیریگیم !؟

دوخ دناشوپیمن . ار  نآ  دربیمن و  نیب  زا  ار  تقیقح  قح و  یبیرفدوخ  نیا  دـیزاسم . فرحنم  ور و  ریز و  نارگید  دوخ و  نتفیرف  يارب  ار 
هک میهاوخیمن  مشچ  ام  دیئوگیم : هک  تسا  یگدنز  هچ  تسا و  یقطنم  هچ  نیا  دیزاسم  مورحم  تخانـش  يامظع  تمعن  زا  رایتخا  اب  ار 

، یتسه سونایقا  رد  هک  میهاوخیمن  نادـجو  ام  میبایرد ، ار  تایعقاو  هک  میهاوخیمن  لقع  اـم  میونـشب ، هک  میهاوخیمن  شوگ  اـم  مینیبب ،
كرد و زا  يرایتخا  تیمورحم  يهرابرد  ینآرق  تایآ  میناسرب !! یگدـنز  يالعا  فدـه  لـحاس  هب  اـمن  بطق  اـب  ار  دوخ  یگدـنز  یتشک 

مـشچ تلع  هب   ) میظع باذـع  مهل  هواشغ و  مهراـصبا  یلع  مهعمـس و  یلع  مهبولق و  یلع  هللا  متخ  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . ناوارف  لـقعت 
كرد هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  تقیقح ، قح و  نتشاذگ  اپ  ریز  ناهرب و  هنیب و  نتفرگ  هدیدان  یهلا و  تایآ  زا  نانآ  ندیشوپ 

باذع نانآ  يارب  داتفا و  ياهدرپ  نانآ  ناگدید  اهـشوگ و  رب  دز و  رهم  نانآ  ياهلد  رب  دـنوادخ  : ) هجیتن رد  دـنتخاس و  مورحم  تخانـش  و 
دـشرلا لیبس  اوری  نا  اهب و  اونمویـال  هیآ  لـک  اوری  نا  قحلا و  ریغب  ضرـالا  یف  نوربکتی  نیذـلا  یتاـیآ  نع  فرـصاس  - 2 تسا .) یگرزب 

نیمز يور  رد  هک  ار  یناسک  نآ  نم   ) نیلفاغ اهنع  اوناک  انتایاب و  اوبذک  مهناب  کلذ  الیبس  هوذـختی  یغلا  لیبس  اوری  نا  الیبس و  هوذـختیال 
دنروآیمن و نامیا  نآ  هب  دننیبیم ، هک  ار  ياهیآ  ره  نانآ  اریز )  ) مزاسیم ناشمورحم  متایآ  تخانـشو  كرد  زا  دنزرویم ، ربکت  قح  انب 

یهابت نیا  دـننکیم ، ذاختا  هار  دوخ  يارب  ار  نآ  دـننیبب  ار  یهارمگ  هار  رگا  دـنهدیمن و  رارق  دوخ  ریـسم  ار  نآ  دـننیبب ، ار  دـشر  هار  رگا 
مهعمسا ول  مهعمـس و  الا  ریخ  مهیف  هللا  ملع  ول  و  - 3 دـندیزرو .) تلفغ  تایآ  نآ  زا  هدومن و  بیذـکت  ار  ام  تایآ  نانآ  هک  تسنآ  يارب 

هدش نادرگور  دناونشب ، ار  نانآ  مه  رگا  دیناونـشیم و  ار  نانآ  تسنادیم ، يریخ  ناراکهبت  نآ  رد  دنوادخ  رگا  و   ) نوضرعم مه  اولوتل و 
یناوخیم ار  نآرق  هکیماگنه  و   ) اروتـسم اباجح  هرخالاب  نونمویال  نیذـلا  نیب  کنیب و  انلعج  نآرقلا  تارق  اذا  و  - 4 دننکیم .) ضارعا  و 

یم رارق  ياهدنناشوپ  باجح  دنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  وت و  نایم 
ارقو و مهناذآ  یف  هوقفی و  نا  هنکا  مهبولق  یلع  انلعج  انا  هادی  تمدق  ام  یـسن  اهنع و  ضرعاف  هبر  تایاب  رکذ  نمم  ملظا  نم  و  - 5 میهد .)

تایآ نآ  زا  وا  دندروآ ، شدای  هب  ار  شراگدرورپ  تایآ  هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  تسیک  و   ) ادبا اذا  اودـتهی  نلف  يدـهلا  یلا  مهعدـت  نا 
رد و  دـندش ، مورحم  مهف  زا  هک  میدز  اـههدرپ  ناـنآ  ياـهلد  رب  اـم  درپـس . یـشومارف  هب  هدروآاـج  هب  هک  ار  یلاـمعا  نآ  هدوـمن و  ضارعا 

نیا رد  هک  یتایآ  جیاتن  تفریذپ .) دنهاوخن  ار  تیاده  زگره  یناوخب ، تیاده  يوسب  ار  نانآ  رگا  میداد و  رارق  ینیگنـس  نانآ  ياهـشوگ 
نورد رد  تسا ، امرفمکح  ینورب  ناهج  رد  هکنانچمه  یهلا  نوناق  نایرج  هک  دننادب  دیاب  اهناسنا  مکی - يهجیتن  تسا  هدش  حرطم  ثحبم 

زین نایمدآ  نورد  نانچمه  دروآیم ، دوجوب  یلولعم  یتلع  ره  ینورب  ناـهج  رد  هکناـنچ  دراد . هقلطم  تموکح  ءانثتـسا  نودـب  زین  اـهناسنا 
دوخ يهفیظو  تالیامت ، ربارب  رد  نتفرگ  رارق  ریثات  تحت  فقوت و  نودب  هک  تسا  لاعف  لماع  نآ  ناسنا  نادجو  تسا . نوناق  نیا  موکحم 
یللع یهاوخدوخ  تاوهـش و  رد  ندـش  روهطوغ  تالیامت و  حـیجرت  دـهدیم . ماجنا  کلذریغ  يرواد و  یئامنهار و  زا  تستراـبع  هک  ار 
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هب تیلاعف  زا  نادجو  طوقس  دروآ . دهاوخ  دوخ  لابندب  لولعم  ناونع  هب  تیلاعف  زا  ار  نادجو  طوقس  هک  دنتسه 
يهمه رد  هک  تسا  تیلع  نوناق  نامه  زا  يدراوم  نآ ، هب  یئاـنتعایب  تروص  رد  تیلاـعف  زا  لـقع  ندـنامزاب  دـننام  نآ ، یبوکرـس  تهج 

، تسا اهنآ  ياهتیلاعف  هب  نداد  همتاخ  ندرک  رهم  زا  تسترابع  هک  اهلد  رب  متخ  نیارباـنب  و  تسا . اـمرفمکح  یتسه  ناـهج  طـباور  ءازجا و 
نآ تسین  روغ  ارناک  هداتفا  یهچ  رد  دـنروآیم . دوجوب  دوخ  رد  راکهبت  مدرم  هک  تسا  تخانـش  كرد و  زا  يراـیتخا  تیمورحم  ناـمه 

یتسرپدوخ ربکت و  مود - هجیتن  يولوم  نسر  مباییمن  شرعق  روخ  رد  نم  هک  ار  دوخ  وا  هدنکفا  یهچ  رد  تسین  زوج  ربج و  تسوا  هانگ 
یصاخشا مینیبیم  هکنیا  دزاسیم . مورحم  یهلا  تایآ  ندید  زا  ار  ینورب  ینورد و  یئانیب  هک  تسا  نجل  رد  نتفر  ورف  نامه  یئامندوخ  و 
یـساکعنا ياهکرد  قودنـص  رد  نتفر  ورف  یناوتاـن و  ار  تلادـع  نوناـق و  ار  ملظ  تسه و  ار  تسین  تسین و  ار  تسه  هک  دـنوشیم  ادـیپ 

یتلع دنمانیم ، یگدنز  رد  تیقفوم  ار  یبای  تذل  زجع و  ار  یبلط  تقیقح  تالایخ و  ار  یلاع  ياهتخانش  كرد و  ینیبناهج و  ار  ضحم 
زا رتالاب  هب  مشچ  رگا  هک  دنـسرتیم  دننکیمن و  لمحت  ار  توخن  ربک و  يور  نتـشاذگاپ  دوخ و  زا  ندمآ  نوریب  نانیا  هک  درادن  نیا  زج 

دننادیمن و  تشگ ! دنهاوخ  مودعم  دنریگب ، تذل  قوفام  تایعقاو  هب  لوصو  هب  میمصت  دنزادنیب و  دوخ  دودحم  هاگدید 
نآ رد  موس - هجیتن  دنـشابیم . یتسه  ورملق  رد  ناـنآ  دوجو  شرتـسگ  زاـغآ  تاـیعقاو  هب  لوصو  میمـصت  هاگدـید و  شرتـسگ  نیمه  هک 
اذل ددرگیم ، شوماخ  یتیعقاو  ره  یئانـشور  تقیقح  رد  ددرگیم ، شوماخ  ناسنا  کی  نورد  رد  تقیقح  قح و  هب  نامیا  رون  هک  ماگنه 

هب تاملک  نیرتراکـشآ  ادـص و  نیرتاسر  اب  دـنک و  روبع  وا  ناگدـید  ولج  زا  دوخ  يهرهچ  نیرتنـشور  اب  یتح  هک  یتقیقح  تیعقاو و  ره 
نآ زا  هک  يدوس  نیرتمک  تشاذـگ  دـهاوخن  تسا ، هدز  تقیقح  قح و  دوخ و  ناـیم  وا  هک  یکیراـت  باـجح  دوش ، زادـنانینط  وا  شوگ 
زا ار  دوخ  هک  یـصاخشا  لاحنیا  اب  دنکیم و  تکرح  نوناق  يارجم  رد  یتسه  ناهج  تاظحل  يهمه  هک  مینکیم  هدهاشم  ام  يهمه  دربب .
زج نانآ  يارب  هک  دنیاشوخ  يدازآ  يهملک  اب  دننادیم و  ینثتـسم  نوناق  زا  ار  دوخ  دوجو  دناهتخاس ، مورحم  تقیقح  قح و  هب  نامیا  رون 

عابشا ار  نانآ  یناویح  يهبنج  هک  یئاههدیدپ  زج  تسا ، نوناق  هاگرولبت  هک  ناهج  نیمه  زا  هتشاد ، شوخلد  درادن ، یئانعم  يراب  دنبیب و 
نیسح تقیقح  قح و  هار  نادیهش  رورس  نانخس  ربارب  رد  هنوگچ  ناراکهبت  هک  میاهدینش  ار  اونین  نینوخ  ناتـساد  دننیبیمن . يزیچ  دیامن ،

مع نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  یئوگیم !!) وت  ار  هچنآ  میونشیمن  ام   ) لوقت ام  عمسن  ام  دنتفگیم : مالسلاهیلع ، یلع  نب 
!! ادخ يدنب  مشچ  زا  متریح  ا 

یناـسنا هک  تسا  گرزب  تناـیخ  کـی  نیا  دـناشوپب  ار  نآ  دسانـشب و  ار  تقیقح  هک  یـسک  تـسا  اـهناسنا  روـفنم  یهلا و  هاـگرد  روـفنم 
نیذلا نا  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . دایز  هلئـسم  نیا  هب  طوبرم  تاـیآ  درادـب . یفخم  ار  نآ  دـنک و  كرد  ار  یتیعقاو  دسانـشب و  ار  یتقیقح 

اوحلصا و اوبات و  نیذلا  الا  نونعاللا . مهعلی  هللا و  مهنعلی  کئلوا  باتکلا  یف  سانلل  هانیب  ام  دعب  نم  يدهلا  تانیبلا و  نم  انلزنا  ام  نومتکی 
مدرم يارب  باتک  رد  هکنآ  زا  سپ  ار  تیاده  راکـشآ و  قیاقح  دنرادیم  یفخم  هک  نانآ   ) میحرلا باوتلا  انا  مهیلع و  بوتا  کئلواف  اونیب 
هبوت هک  یناسک  رگم  دـنیامنیم . تنعل  نانآ  رب  زین  ناگدـننک  تنعل  دـنکیم و  تنعل  ار  نانآ  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  میاهدرک ، راکـشآ 

ام نومتکی  نیذلا  نا  - 2 منابرهم ) هبوت و  هدنریذپ  نم  منکیم و  لوبق  ار  نانآ  يهبوت  دنزاسب ، راکشآ  ار  قیاقح  دنیامن و  حالـصا  دننک و 
باذـع مهل  مهیکزیال و  همایقلا و  موی  هللا  مهملکیال  رانلا و  الا  مهنوطب  یف  نولکای  ام  کئلوا  الیلق  انمث  هب  نورتشی  باـتکلا و  نم  هللا  لزنا 

رد نانآ  دنروآیم ، تسدـب  يراکهبت  نیا  ربارب  رد  یکدـنا  تمیق  دـنرادیم و  یفخم  میاهداتـسرف  باتک  زا  هک  ار  هچنآ  هک  یناسک   ) میلا
دنروخیمن و خ شتآ  زج  دوخ  ياهمکش 

اومتکتال و  - 3 كاندرد ) تسا  یباذـع  نانآ  يارب  درک و  دـهاوخن  هیکزت  ار  اهنآ  تشاد و  دـهاوخن  وگتفگ  تمایق  زور  رد  اهنآ  اب  دـنواد 
لد اعطق  درادب ، یفخم  ار  تداهش  هک  سک  ره  دینکن و  یفخم  ار  تداهش  و   ) میلع نوملعت  امب  هللا  هبلق و  مئآ  هناف  اهمتکی  نم  هداهـشلا و 
وا اولمحیل  نیلوالا . ریطاسا  اولاـق  مکبر  لزنا  اذاـم  مهل  لـیق  اذا  و  - 4 تسا ) اناد  دـینکیم  لمع  هک  هچنآ  هب  دـنوادخ  تسا و  راـکهانگ  وا 
هچ امش  راگدرورپ  دوشیم  هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  و   ) نورزی ام  ءاسالا  ملع  ریغب  مهنولضی  نیذلا  رازوا  نم  همایقلا و  موی  هلماک  مهراز 
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ناهانگ مه  دنشکیم و  شودب  تمایق  زور  رد  ار  دوخ  ناهانگ  یشوپ  قح  نیا  اب  ار . ناگتـشذگ  ياههناسفا  دنیوگیم : تسا ؟ هدرک  لزان 
نیا رد  هک  یتایآ  جـیاتن  دـندرگیم . بکترم  ار  يدـب  هانگ  نانیا  دیـشاب ، رایـشه  دـننکیم ، هارمگ  لـهج  يور  زا  ار  ناـنآ  هک  ار  یناـسک 

ناـسنا ياـمکح  ناربماـیپ و  يهلیـسوب  یهلا  فطل  تیاـنع و  زا  تاـیعقاو  قیاـقح و  هک  یماـگنه  مکی - يهجیتن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم 
تایعقاو قیاقح و  نآ  لوصو  يهلیسوبار  هعماج  ياضف  یهلا  رون  تقیقح  رد  دوشیم ، ریزارـس  نانیـشن  كاخ  ياهناور  اهزغم و  هب  سانش 

هزرابم نیرتهنامرشیب  اهناسنا و  هب  تنایخ  نیرتحیقو  رون  نآ  ندناشوپ  نامتک و  دزاسیم . نشور 
چیه اـهناسنا . فرط  زا  يدـنوادخ و  هاـگراب  زا  ناـنآ  درط  تقیقح و  ناگدـنناشوپ  ندوب  تنعل  دروم  تلع  تسنیا  تسا . یهلا  تیـشم  اـب 

تنعل يانعم  درادن . دوجو  تسا ، يدـنوادخ  تیـشم  دروم  نانآ  لوقعم  تایح  هک  یئاهناسنا  تنعل  ادـخ و  تنعل  دـننام  یباعرا  دـیدهت و 
يدام دوس  تلع  هب  تایعقاو  ندیناشوپ  هک  درادن  یتوافت  چـیه  دراد . لابندـب  ار  يدـبا  یئاوسر  هک  تسیدـنوادخ  تمحر  زا  نتـشگ  رود 
یملظ يدنوادخ و  تیـشم  اب  تسا  ياهزرابم  اهتیعقاو  زا  نارگید  دوخ و  نتخاس  مورحم  یبلطراصحنا …  ای  ضحم  یهاوخدوخ  ای  دشاب ،

هدـیرفآ اهنآ  زا  تبثم  يرادربهرهب  تایعقاو و  اب  طابترا  نتخاس  رارقرب  يارب  هک  یئاـهناسنا  ندرک  رود  اریز  یندوشخباـن ، اـهناسنا  رب  تسا 
هاـنگ نیا  يهراـفک  مود - يهجیتـن  تسیدـنوادخ . يهتـساوخ  فلاـخم  هک  دـشابیم  ناـنآ  تاـیح  هب  لـالخا  زا  یعون  عـقاو  رد  دـناهدش ،
اهنآ زا  ار  مدرم  هتـشاد و  یفخم  يدرخبان  يور  زا  هک  تستاـیعقاو  نآ  ناـیب  ادـخ  يوسب  تشگزاـب  نورد و  حالـصا  زا  سپ  یندوشخباـن 
نیا دشاب ، نتشیوخ  هب  ملظ  طقف  هک  تسین  یصخش  هانگ  کی  تایعقاو  يایازم  اهترورـض و  زا  مدرم  نتخاس  مورحم  تسا . هدومن  مورحم 

دـشابیمن تسا ، هتخادـنا  مدرم  تاـیعقاو و  ناـیم  هک  یباـجح  نآ  ندوـمن  یفنم  نتخاـس و  عـفترم  زج  نآ  ناربـج  هک  تسا  مدرم  رب  ملظ 
قف حالطصابو 

تسا هللا  قح  مزلتسم  یسانلاقح  ره  رگا  درادن ، يرثا  قح  نآ  دوخ  ناربج  زج  ياهبوت  چیه  هک  تسا  سانلاقح  میقتسم  روطب  قح  نیا  یه 
رد یتقیقح  هک  تسین  نآ  زا  رتتسپ  ياهلماعم  چیه  ایند  رد  موس - يهجیتن  دـیامن . ناربج  ار  قح  نیا  طقف  دـناوتیم  یعقاو  يهبوت  هک ب 
زا کی  چیه  هک  دمهفیم  تقو  نآ  دوش ، نشور  دنمدرخ  ناسنا  کی  يارب  تقیقح  شزرا  تمظع و  رگا  دوش . هداد  رارق  زیـشپ  دوس  ربارب 

هکنیا يارب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  میشاب  هتشاد  رظن  رد  رگا  دریگب . رارق  نآ  ربارب  رد  تیمق  ناونع  هب  دناوتیمن  يویند  یگدنز  تازایتما 
رد دوب ، هدرک  ررقم  هفیلخ  نییعت  يارب  رمع  هک  یئاروش  ناتساد  رد  درک . درط  یمالـسا  ياهروشک  يهمه  يرادمامز  دناشوپن ، ار  یتقیقح 

هدومن نینموملاریما  هب  باطخ  دنک ، هرسکی  ار  تفالخ  فیلکت  تسناوتیم  ءارآ  يواست  تروص  رد  هک  فوع  نب  نمحرلادبع  يروش  نآ 
ود نینموملاریما  یئامن - هتـشذگ  رادـمامز  ود  شور  مرکاربمایپ و  تنـس  نآرق و  هب  لـمع  هکنیا  طرـشب  منکیم  تعیب  وت  اـب  نم  تفگ : و 
رد تخاس  راکـشآ  ار  دوخ  ینورد  تقیقح  هن  يهملک  نیا  اب  الف  هریـس …  اما  دومرف و  تفریذپن و  ار  موس  طرـش  هتفریذپ و  ار  لوا  طرش 

هک ار  یتقیقح   ) مریذپیم مه  ار  موس  طرش  نیا  هلب ، دیوگب : تسناوتیم  یلوایکام  قطنم  اب  هک  یتروص 
. دومنیم هیجوت  لیوات و  ار  دوخ  شریذپ  اهیرگهلیح  زا  یعاونا  اب  سپس  و  درکیم ) زاربا  ار  نآ  فالخ  درکیم و  یفخم  دوب  شنورد  رد 

حولهداس مدرم  نامه  ناهانگ  دناهدرک ، دادملق  هناسفا  هروطـسا و  ار  نآ  هدـیناشوپ و  مدرم  زا  ار  تقیقح  هک  ناراکهبت  نیا  مراهچ - هجیتن 
عوضوم رد  یتایآ  دـیجم  نآرق  رد  اـهتیعقاو  تخانـش  زا  سپ  فـالتخا  دیـشک . دـنهاوخ  شودـب  تیدـبا  زاـغآ  رد  دـناهداد ، بیرف  هک  ار 

نا مهنیب  ایغب  ملعلا  مهئاج  ام  دـعب  نم  الا  اوفلتخا  اـمف  رمـالا  نم  تاـنیب  مهاـنیتآ  و  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدـش  دراو  دـیاقع  رد  فـالتخا 
رگم دندیزرون ، فالتخا  دوخ  نایم  رد  نانآ  میداد ، رما  زا  یئاههنیب  نانآ  رب  ام  و   ) نوفلتخی هیف  اوناک  امیف  همایقلا  موی  مهنیب  یـضقی  کبر 

رد نانآ  نایم  تمایق  زور  وت  راگدرورپ  اعطق  دوب . نانآ  نایم  زواجت  يدـعت و  کی  نیا  دـندوب ، هدرک  ادـیپ  ملع  تقیقح ) هب   ) هکنآ زا  سپ 
دندشن هدنکارپ  و   ) هنیبلا مهتئاج  ام  دعب  نم  الا  باتکلا  اوتوا  نیذـلا  قرفت  ام  و  - 2 درک ). دنهاوخ  مکح  دـندیزرویم ، فالتخا  هک  هچنآ 

هجیتن دـناهدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جـیاتن  دوب .) هدـمآ  نانآ  يارب  هنیب  هکنآ  زا  سپ  رگم  دوب ، هدـش  هداد  اهناب  باتک  هک  نانآ 
من دنکیم ، زورب  یلصا  دیاقع  يهرابرد  هک  ار  يرظن  فالتخا  ره  مکی -
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تهج هب  قیاـقح  حیـضوت  ریـسفت و  رد  هراوـمه  هـک  تـسا  تـسرد  داد . رارق  یـشوپمشچ  دروـم  نارظنبحاـص  تارظن  ناوـنع  هـب  ناوـتي 
نیمه تفگ  ناوتیم  دـیامنیم و  زورب  نارظنبحاـص  ناـیم  رد  یئاـهرظن  فـالتخا  نیعم ، ياـهیریگ  عـضوم  ینهذ و  طیارـش  تایـصوصخ 
ورملق هب  يررـض  اهنت  هن  دـشابیم ، قیاقح  زا  هناـصلخم  ياهتـشادرب  زا  یـشان  هک  دـشاب  یقطنم  لـیالد  لـماوع و  هب  دنتـسم  رگا  فـالتخا 

زا ار  یئاهناسنا  تسا  نکمم  هکنیا  رگم  درادـن  دوجو  یتقیقح  چـیه  اریز  تسا ، دـیفم  رایـسب  رایـسب  هکلب  دروآیمن ، دراو  يرـشب  تفرعم 
ندرک رارقرب  دعب و  کی  تخانش  هک  تسنیا  دریگب ، رارق  تیمها  دروم  دیاب  هک  هچنآ  دیامن . بلج  دوخب  شعونتم  تاهج  داعبا و  زا  یکی 

هدـش لقن  ص )  ) مرکاربمایپ زا  تیاور  ناونع  هب  هکنانچ  فالتخا  هنوگنیا  دـیامن . هصالخ  دـعب  نامه  رد  ار  تقیقح  دـیابن  نآ ، اـب  طاـبترا 
هاگدـید کـی  زا  دـشابیم . هدـنزاس  ـالماک  هکلب  تسین ، رگناریو  اـهنت  هن  تسا ) تمحر  نم  تما  فـالتخا   ) همحر یتما  فـالتخا  تسا :
يهدـننک لیمکت  تقیقح  رد  دـنکیم ، زورب  تقیقح  کی  فلتخم  تاـهج  داـعبا و  هب  رظن  اـب  هک  يدـیاقع  ءارآ و  تفگ : ناوتیم  رتقیمع 
نوماریپ رد  تاکاردا  تارکفت و  نتخاس  روراب  يارب  یقطنم  تابساحم  قبط  دیاب  هک  تسا  یتفرعم  ترورض  کی  نیا  دنشابیم و  رگیدمه 

هشور رد  قیاقح  داعبا 
دراد هار  نارازه  نازوس  لد  ره  قئالخلا  سافنا  ددعب  هللا  یلا  قرطلا  هک : میاهدینـش  همه  ار  نومـضم  نیا  ددرگ . روظنم  یتیبرت  میلعت و  يا 

لاحنیا اب  تسا ، هزنم  رثکت  هنوگره  زا  يدـنوادخ  كاپ  تاذ  هکنیا  اب  يزیربت  یبئاص  یلع  یتسیک  منادـن  یناـیاپ  وت  ار  هر  همهنیا  وت  يوس 
دوجوب هک  يدنوادخ  تفص  نیا  كرد  اب  رگید  ناسنا  دوش . وا  هاگشیپ  یهار  يدنوادخ  يهقلطم  تلادع  تفایرد  اب  دناوتیم  ناسنا  کی 

رد زیمآرارـسا  یئانـشآ  کی  تفایرد  رگید  یناسنا  دـنک . رارقرب  یبوبر  خـماش  ماقم  اب  یطابترا  تسا . یتسه  ناـهج  رد  نوناـق  يهدـنروآ 
: تفگ دـیاب  هک  مود - هجیتن  دـیامن . تفایرد  ار  یقیقح  يانـشآ  نآ  دـناوتیم ، یگدـنز  رد  قلطم  یئاهنت  ساسحا  ماـگنه  رد  دوخ  نورد 
رد یئامندوخ  یتسرپ و  يوه  يزرو و  ضرغ  هک  دنکیم  زورب  یعقوم  رگناریو  رـضم و  تافالتخا  هک  تسنیا  تسا ، مکی  يهجیتن  يهمتت 

يهمه رد  عماوج  بلغا  رد  هک  تسا  یکلهم  يرامیب  کی  نیا  دـیامنیم و  لتخم  ار  تقیقح  دـنکیم و  تلاخد  تقیقح  زاربا  تخاـنش و 
دنکیم زورب  یعقوم  رگناریو  تافالتخا  نیا  زا  یتمـسق  تسا . هدوب  هاوخدوخ  ناتـسرپ  يوه  ریگنماد  قیاقح  نیرتنـشور  رد  یتح  اـهنارود 
ورف لاثم  دشابیم ، تهج  نامه  لولعم  يو  نتشگ  حرطم  تسا ، هدش  حرطم  ياهعماج  رد  تهج  کی  زا  ریگمشچ  تیصخش  کی  هک 

نیا يهیاس  رد  وا  تسا . هتخاس  لیان  هجوت  لباق  ترهـشب  اپورا  يهعماج  رد  ار  وا  يواـکناور  لـئاسم  زا  ياهراـپ  هک  میریگب  رظن  رد  ار  دـی 
هب ار  وا  هک  یعوضوم  هب  ار  اهنآ  يهمه  يهشیر  دـنک و  رظنراهظا  یناـسنا  لـئاسم  زا  ياهلئـسم  ره  رد  هک  دـهدیم  هزاـجا  دوخ  هب  ترهش 
هب ار  دیورف  هک  ياهشیر  نآ  اب  هک  دننکیم  حرطم  ار  یقیاقح  يرگید  ياهتیـصخش  ماگنه  نیا  رد  دـیامن . یهتنم  تسا ، هدومن  بلج  دوخ 

دوخ زا  عاـفد  هب  مزلم  ار  دوخ  دـیورف  تروص  نیا  رد  دـنکیم . دادـملق  دروـطم  ارنآ  هکلب  دـشابیمن ، راـگزاس  تسا ، هدوـمن  بلج  دوـخ 
زا هک  تافالتخا  هنوگنیا  رد  دنک . یفن  ار  اهنآ  ای  دناشوپب و  ار  نارگید  يهلیسوب  هدش  فشک  قیاقح  هک  دنیبیم  روبجم  ار  دوخ  دنیبیم و 

ياـهناسنا اونیب  دـننزیم ، تیلاـعف  هب  تسد  يروحمدوخ  یتیـصخش و  رـصانع  دـیآیم ، شیپ  نارکفتم  یـصخش  قوشعم  يهراـبرد  ثحب 
یهاـبت هب  ار  تاـیح  هک  تخانـش  تاـفآ  نیرتـگرزب  زا  یکی  دـنیوجیم ! ار  تقیقح  ساـسایب  ياهلادـج  گـنج و  نیا  ناـیم  زا  هـک  رگید !

تـسا دایز  يردقب  تسا ، هدرک  یفرعم  ملع  موزل  يارب  ناهرب  تجح و  ار  ملع  مالـسا  رد  هک  یعبانم  تسا  ملع  هب  ندرکن  لمع  دشکیم ،
تروص ي دنکیم : حرطم  ار  ملع  هب  یئانتعایب  تروص  ود  ره  عبانم  نیا  دراد . یلقتسم  فیلات  هب  جایتحا  اهنآ  يروآعمج  هک 

لمع زا  رتدـیدش  ملع  فالخرب  لمع  یهابت  هک  تسا  ملـسم  ملع . فالخ  رب  ندرک  لـمع  مود - تروص  ملع . قباـطم  ندرکن  لـمع  مک -
هکیتروص رد  دریگیم ، رارق  یئاـنتعایب  دروم  طـقف  تسا  یهلا  ناـهرب  تجح و  هک  ملع  مکی  تروص  رد  اریز  تسا ، ملع  قباـطم  ندرکن 

دنوادخ هک  تسا  ینادواج  تایح  يهیامرـس  نآ  ملع  دراد . دوجو  زین  یهلا  ناهرب  تجح و  ربارب  رد  تمواقم  تجاجل و  مود  تروص  رد 
هکنیا روصت  يولوم )  ) ملع تسناـج  تروص و  ملاـع  هلمج  ملع  تسا  نامیلـس  کـلم  متاـخ  تسا : هتـشاذگ  یئاـهناسنا  راـیتخا  رد  لاـعتم 

کیرات بش  رد  یناسنا  هک  تسا  روصت  نیا  يواسم  تسرد  دوشیم ، روهطوغ  اهیهابت  تلاهج و  تاملظ  رد  ملع  رون  نتـشاد  اب  یناـسنا 
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شوماخ تسا  هدـش  هتفرگ  وا  هار  ارف  هک  ار  یغارچ  دـنکیم و  روبع  كانرطخ  ياههاگترپ  كانلوه و  ياـههندرگ  اهخالگنـس و  يور  زا 
هدوب نآ  يهدـننک  نایب  ناوتیمن  نتـشیوخ  اب  هزرابم  زج  ياهملک  چـیه  هک  تسا  ملع  دـض  رب  لمع  یهابت  تلاـح  نیا  زا  رتدـب  دزاـسیم .

اهولمحی مل  مث  هراوتلا  اولمح  نیذلا  لثم  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا  ناوارف  دهدیم ، رکذ  ار  یهابت  ود  ره  نوگانوگ  تانایب  اب  هک  یتایآ  دشاب .
دنراد دوخ  اب  تاروت  هک  نانآ  لثم   ) نیملاظلا موقلا  يدهیال  هللا  هللا و  تایاب  اوبذک  نیذلا  موقلا  لثم  سئب  ارافسا  لمحی  رامحلا  لثمک 

تسا دب  دنکیم ، لمح  ار  ملع ) رگشیامن  رثا  ره  اهباتک و   ) اههحول هک  تسا  یغالا  دننام  دنهدیمن . رارق  لمع  دروم  كرد و  ار  نآ  یلو 
ار مکی  تروص  هفیرش  يهیآ  نیا  دنکیمن .) تیاده  ار  راکمتـس  موق  دنوادخ  و  دننکیم ، بیذکت  ار  يدنوادخ  تایآ  هک  یموق  نآ  لثم 

يدعب تالمج  هب  رظن  اب  و  دشاب . باتک  وا  راب  هک  دنکیم  هیبشت  یغالا  هب  دننکیمن  لمع  دوخ  یئاناد  هب  هک  ار  نایاناد  نآ  هدش و  رکذـتم 
-2 ددرگیم . یهتنم  نارگید  دوـخ و  رب  متـس  یهلا و  تاـیآ  بیذـکت  هـب  مـلع  نـتفرگ  هدـیدان  یئاـنتعایب و  هـک  دوـشیم  موـلعم  تاـیآ 
هک دیهاوخیم  امـش  ایآ   ) نوملعی مه  هولقع و  ام  دـعب  نم  هنوفرحی  مل  هللا  مالک  نوعمـسی  مهنم  قیرف  ناک  دـق  مکل و  اونموی  نا  نوعمطتفا 

، دنتسنادیم هدومن و  لقعت  ار  نآ  هکنآ  زا  سپ  دندینشیم و  ار  يدنوادخ  مالک  نانآ  زا  یهورگ  هکیلاح  رد  دنروایب ، نامیا  امـش  هب  نانآ 
ناویح کی  نایم  یتوافت  چیه  هرامـش 1  يهیآ  قباطم  مکی - هجیتن  تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  هجیتن  دندومنیم ) فرحنم 
ناسنا تقیقح  رد  سپ  درادن . دوجو  دزادنین ، راکب  ار  اهنآ  یلو  دشاب  اهورین  نآ  همه  ياراد  هک  یناسنا  نآ  رکفت و  كرد و  لقع و  دـقاف 

هب هک  دوش  دراو  تیناسنا  ورملق  هب  هدرک و  روبع  ناسنا  ناویح و  نایم  زرم  زا  دناوتیم  یعقوم 
حالطا يارب  باتک  اهنویلیم  رـشب  هک  تسا  ینالوط  ياهنرق  دنکیم  رکف  ناسنا  هک  یتقو  دـیامن . لمع  تسا  هدـش  هداد  وا  هب  هک  یملع  نآ 

دنکیم و هدافتسا  مه  ینامسآ  یهلا  بتک  زا  تافیلات  نیا  رد  یتح  دیامنیم و  فیلات  دوخ  ياهیگتسیاش  اهیگتـسیاب و  هب  دورو  لمع و 
يارب یخـساپ  زونه  لاحنیا  اب  و  دـشابیم ، شلماکت  هار  رد  دـیفم  يرورـض و  قیاقح  تایعقاو و  نیرتیلاع  هاگهولج  شیاهباتک  تاـحفص 

يامعم تسا  هتسناوتن  زونه  اهنیا  يهمه  زا  رتالاب  تسا . چوپ  چیه و  یگدنز  دیوگیم : زونه  دنک و  هیهت  تسا  هتسناوتن  دوخ  ياهیراکهبت 
ار يدرد  زونه  دزرویم و  قشع  یناسنا  يهتشک  اهنویلیم  يهرظنم  رابنوخ و  ریشمش  هب  زونه  دیامن و  لصف  لح و  ار  یهاوخدوخ  تردق و 

هفاضا یناسنا  ناور  زغم و  ياضف  رب  ار  یتاملظ  هتخاسن ، نشور  ار  یکیرات  کـی  و  دـیازفیم ، يرـشب  ياـهدرد  رب  ار  یئاـهدرد  هدرکن  اود 
نیا يرـشب و  ياـهدرد  ياههخــسن  نـیا  دـید  دـیهاوخ  دـینک ، اـشامت  ار  يرــشب  عـماوج  ياـههناخباتک  دـیورب  لاـح  نـیمه  رد  دـنکیم .

يرادـهگن نانچ  هتیـسیرتکلا  باتفآ و  یئانـشور  اوه و  یعیبط  بسانت  يهظحالم  اب  ابیز  رایـسب  ياـههاگیاج  رد  هدـنزاس  ياهلمعلاروتـسد 
نانچ زا  هک  تسا  اههناخباتک  نیمه  مه  نآ  درادن و  رتشیب  قوشعم  بوبحم و  کی  ایند  نیا  رد  رشب  یئوگ  هک  دنوشیم 

فرـص دنتـسه ، اههخـسن  نآ  ناراـمیب  هک  مدآ  نادـنزرف  دوـخ  هب  اـهتیمها  نآ  مدـص  کـی  رگا  هک  دـنرادروخرب  نایدـصتم  تیمها  لذـب 
اهنابایخ و اههاگراک و  رد  نادرگرـس  رامیب  نیا  زا  يدـیمون  راهظا  ياجب  اهوماکربلآ  هک  دوب  نیا  تشاد ، هک  ياهجیتن  لقادـح  تشگیم ،

رظن زا  شتایوتحم  هک  یمیدق  باتک  کی  یفاحـص  يارب  دیاش  تشونیم . اهناسنا  تایح  يارب  یلوقعم  فده  گنج ، ياهههبج  اهنابایب و 
هک رادناج  ناسنا  اهدص  ندرک  هدنز  زا  شیپ  دشابیم ، يروشک  کی  يهناخباتک  شزرا  بجوم  طقف  تسا و  هدیسوپ  ینیبناهج  یملع و 
ام ینادـجو  ینـالقع و  لـماکت  ناتـساد  یلب ، دوشیم !! هداد  تیمها  تسا ، یهلا  تیـشم  هاـگهولج  لـماکت و  لصفرـس  ناـشدوخ  لوـق  هب 

یهاـگآ و طاـبترا  داد  تسد  زا  دـیابن  ار  يرایـشه  یهاـگآ و  زگره  تسا !! نیمه  يدـالیم  متـسیب  نرق  يرجه و  مهدزناـپ  نرق  ياـههچب 
يهدیدپ نیرتیدج  هک  تسا  ناج  اب  یخوش  يرایشه  اب  یخوش  تسا . يدام  دبلاک  اب  ناج  طابترا  هب  هیبش  یمدآ  ناور  ناج و  اب  يرایـشه 

ای يدوخیب  رد  يدوخ  زا  دنزیرگیم  دوخ  تسمرس  رـس  رد  دزیرگیم  دوخ  تسه  رایتخاز و  ملاع  هلمج  هنافـساتم : یلو  تسا ، یتسه  ملاع 
ناسنا ندش  اهر  هک  ینآرق  تایآ  يولوم  دنهنیم  دوخ  رب  گنب  رمخ و  گنن  دنهراو  يرایشوه  زا  یمد  ات  يدتهم  يا  لغش  هب  ای  یتسم  هب 

هب دنگوس   ) نوهمعی مهترکس  یفل  مهنا  كرمعل  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدمآ  دروم  دنچ  رد  دیامنیم ، حرطم  اهیرایشهان  اهیتسم و  رد  ار 
هیهال نوبعلی . مه  هوعمتسا و  الا  ثدحم  مهبر  نم  رکذ  نم  مهیتای  ام  - 2 دنوریم ) ورف  ینورد  یئانیبان  رد  دوخ  یتسم  رد  نانآ  وت ، تایح 
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ناشراگدرورپ زا  دیدج  يرکذت  لماع  چیه   ) نورصبت متنا  رحسلا و  نوتاتفا  مکلثم  رشب  الا  اذه  له  اوملظ  نیذلا  يوجنلا  اورـسا  مهبولق و 
ياهوگتفگ نآ  تسا و  لوغـشم  ساسایب  ياهرادـنپ  تـالایخ و  هب  ناـنآ  ياـهلد  دنونـشیم و  ارنآ  يزاـب  لاـح  رد  هکنیا  رگم  دـسریمن 

رد دـینکیم  رحـس  هب  انتعا  ایآ  تسامـش . لثم  يرـشب  زج  ربمایپ )  ) نیا ایآ  دـننکیم . یفخم  دـنراد ، نانآ  اب  ناراکمتـس  هک  ار  ياهناـیفخم 
رب هک  ار  يررـض  مینک و  محر  نانآ  هب  ام  رگا   ) نوهمعی مهنایغط  یف  اوجلل  رـض  نم  مهب  ام  انفـشک  مهاـنمحر و  ولو  - 3 دینیبیم ) هکیلاح 

مهل انیز  هرخالاب  نونمویال  نیذـلا  نا  - 4 دـنزیخیمرب .) تجاجل  هب  دوخ  يهناروک  نایغط  رد  زاب ) ، ) میئاـمن یفتنم  تسا  هدـش  دراو  ناـنآ 
ینورد ياهیئانیبان  رد  نانآ  میتسارآ و  ناشدوخ  رب  ار  نانآ  ياهلمع  دـنروآیمن ، نامیا  ترخآ  هب  هک  یناـسک  و   ) نوهمعی مهف  مهلاـمعا 

دراو زین  هیآ 11  تایراذلا  هیآ 54 و 63 و  نونموملا  يهروس  رد  نومضم  نیا  دنروهطوغ .)
هدنزاس و تانایرج  هک  یناگدنز  نیا  رد  يرایـشهان  رکـس و  مکی - هجیتن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جـیاتن  تسا . هدـش 
هدومن و روحمدوخ  ناعونمه  یعامتجا و  یعیبط و  طیحم  لماوع  شوختـسد  ار  یناگدنز  تسا ، هتفرگ  ارنآ  نوماریپ  فرط  ره  زا  رگناریو 

هراومه هدنشک  ياهبرکیم  دننام  دوخ  ذوفن  لمع و  يارب  روبزم  لماوع  هک  تسا  ملـسم  و  دزاسیم . رود  هبـساحم  هنوگره  ناکما  زا  ار  نآ 
نیرتناوتان هک  مینادـیم  همه  و  دـنهدب . رارق  هدافتـسا  دروم  دوخ  ياههتـساوخ  هار  رد  ار  اهنآ  دـنناوتب  هک  دـنریگیم  ار  یئاههدـیدپ  غارس 

هکنیا تسا . زجاع  دوخ  عفن  ررض و  رد  هبـساحم  تردق  زا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یهاگآ  يرایـشه و  هک  تسا  یتیعقوم  ناسنا  تیعقوم 
يرابجا یقوقح  نیناوق  رگا  نارگید  يرادیب  نیا  دـنرادیب و  وا  يهرابرد  نارگید  تسا ، هدـیباوخ  هک  ياهعماج  ای  يدرف  ره  دوشیم : هتفگ 

قوف يهیآدنچ  مود - هجیتن  حیحـص . الماک  تسا  یبلطم  هتفر  باوخ  رد  شیم  رـس  يالاب  رد  تسا  گرگ  يرادیب  دننام  دـنکن  يریگولج 
رگید لکـش و  گنر و  ناونع  هب  یئاهدـیدپ  ینورب  یئانیبان  هکنانچ  تسا . ینورد  یئانیبان  ياـنعم  هب  هک  تسا  هدرب  راـکب  ار  همع  يهملک 

مهرد ار  هروبزم  روما  یئانیب  لالتخا  تروص  رد  دزاسیم و  یفنم  ناسنا  هاگدید  زا  ار  ملاس  مشچ  هب  طوبرم  ياهدومن 
نیناوق لوصا و  يهمه  اـت  هتفرگ  دـهعت  ساـسحا  زا  ار  لوقعم  تاـیح  یناـبم  هنوـگره  ینورد  یئاـنیبان  نینچمه  دـنکیم ، تاـم  مهرب و  و 

يهدـیدپ لکـش  هب  لتخم و  ار  یناسنا  یگدـنز  هک  دـنکیم  مهرب  مهرد و  نانچ  ای  دـیادزیم و  یلکب  نورد  قفا  زا  اـی  ار  یناـسنا  یلماـکت 
مدرم زا  یـضعب  یهاـگ  هک  تسین  اـهیگداس  نآ  هب  ینورد  یئاـنیبان  نیا  هب  تیاـضر  دروآیم . رد  طـیحم  يوق  لـماوع  ربارب  رد  ياهلیـسو 

هکنانچ دشابیم . سح  لماع  هنوگره  زا  سح  بلس  اونـش و  شوگ  انیب و  مشچ  ندرک  روک  رب  تیاضر  يواسم  تیاضر  نیا  دنرادنپیم .
، دـهدیمن كرد  سح و  لماوع  نتخاس  دوبان  هب  تیاضر  یلقاع  چـیه  ساوح ، دوس  ترورـض و  تخانـش  یهاگآ و  يرایـشه و  لاح  رد 

دوخ رایتخا  اب  لقعت  یهاگآ و  يرایـشه و  تسخن  ینورد ، یئانیب  نتفر  نیب  زا  يارب  نیارباـنب  ینورد . یئاـنیب  سح  لـماوع  تسا  نینچمه 
تـشاذگب ار  قشع  تخانـش  تفآ  نیرتمیخو  ینورد ، ياههسوس  يرامیب و  درکیم . زاغآ  یتسم  یئانیبان و  سپـس  ددرگیم ، دوبان  ناسنا 

نآ سگم  رخ  شرگشل  رس  سگم  رخ  دش  تبقاع  تفرگ  رخ  مد  تشاذگب  ار  قشع  شربنع  دش  رخ  نیگرـس  مرجال  تسـشن  نیگ  رـس  رب 
نیرتمیخو زا  هک  ار  هسوسو  يهدیدپ  دیجم  نآرق  رد  دنچ  یتایآ  يولوم  شرگ  نوچمه  دـهد  شراخ  یمه  هک  لایخ  نآ  تسا و  هسوسو 

یناور ا يزغم و  تافآ 
: هلمج نآ  زا  تسا . هتشاد  رذحرب  تفآ  نیا  زا  ار  اهناسنا  و  حرطم ، تس 

وگب  ) سانلا هنجلا و  نم  سانلا . رودـص  یف  سوسوی  يذـلا  سانخلا  ساوسولا  رـش  نم  سانلا . هلا  سانلا . کلم  ساـنلا . برب  ذوعا  لـق  - 1
نورد رد  هتفرگ و  نیمک  اهناسنا  رارـضا  يارب  هک  یفخم  تادوجوم  يهسوسو  رـش  زا  مدرم ، قلطم  کلام  هب  اهناسنا ، يادـخ  هب  مربیم  هانپ 

ار ناسنا  ام   ) هسفن هب  سوسوت  ام  ملعن  ناسنالا و  اـنقلخ  دـقل  و  - 2 دـناسنا .) نج و  هورگ  ود  زا  تادوجوم  نیا  دـننکیم . هسوسو  اهناسنا 
رـصتخم يریـسفت  مکی - هجیتن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتاـیآ  جـیاتن  مینادیم ) ار  وا  یناـسفن  ياـههسوسو  اـم  میاهدـیرفآ و 

رظن فالتخا  تسا ، هدش  حرطم  يولوم  تایبا  رد  هیبشت  نیرتهب  اب  هک  یناور  يزغم و  يرامیب  نیا  ریـسفت  حیـضوت و  رد  هسوسو : يهرابرد 
رارقرب رد  زغم  صاخ  يورین  لزلزت  زا  تسترابع  تفآ  نیا  هک  تسنیا  تسا ، نارظنبحاص  قافتا  دروم  هک  هچنآ  دسریم  رظنب  دراد . دوجو 
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هدـند ندـش  هدـیئاس  هب  هیبش  اههسوسو  زا  دایز  يرادـقم  دوشیم . میظنت  صاخ  يورین  نآ  يهلیـسوب  هک  یتیعقاو  اب  یعیبط  يهطبار  ندرک 
هدیئاس نامه  دننام  هسوسو  دراوم  زا  یخرب  رد  تسا . هتشگ  ناوتان  طوبرم  ءزج  یعیبط  ندرک  در  نتفرگ و  زا  هک  تسا  نیشام  کی  خرچ 

نادیم رد  هک  تسا  نیشام  کی  خرچ  ندش 
مهرب مهرد و  تاکرح  زیخ و  تسج و  هب  هتسب  نادیم  نآ  رد  دوشیم ، در  خرچ  زا  طوبرم  ءزج  هک  نیمه  تسا و  تیلاعف  لوغشم  ياهتسب 

هسوسو لاح  ره  رد  و  دنیامنیم . حرطم  ار  نآ  ناکـشزپناور  هک  ددرگیم  یـشان  تیـصخش  لالتخا  زا  تفآ  نیا  رگید  یهاگ  دزادرپیم .
هدـیدپ و نیا  هب  طوبرم  ثحابم  تسا . دنتـسم  یناور  ای  يزغم  داعبا  زا  يدـعب  لالتخا  هب  هک  تسا  یناور  يزغم و  يرامیب  يهدـیدپ  کـی 

یناور يهسوسو  تسا ، روظنم  ام  ثحبم  رد  هک  هچنآ  درک . وجتسج  هطوبرم  ياهباتک  رد  دیاب  ار  نآ  یکـشزپ  تاجلاعم  جیاتن و  لماوع و 
. دـشابیم یناسنا  ینادـجو  ینالقع و  تاکیرحت  و  یهاوخدوخ ، سوه و  يوه و  تاکیرحت  نایم  رد  اهتیعقاو  نتفرگرارق  لولعم  هک  تسا 

رمث هب  ار  دوخ  راک  ود  نآ  زا  یکی  هکنآ  زا  شیپ  دننزیم و  تاکیرحت  هب  تسد  داضتم ، لماع  ود  ره  ساوسو  هب  التبم  صخـش  نورد  رد 
نیا دـنزیم . مهرب  ار  ناور  یعیبط  لمع  نآ ، راک  ندیـسر  رمث  هب  زا  عنام  هئارا  اب  ای  لماع ، نآ  ياطخ  نداد  ناشن  اب  رگید  لـماع  دـناسرب ،

اب رگا  دراوم  نیا  رد  دنک ، تیارـس  زین  رگید  تاعوضوم  هب  هدرک  زواجت  تسا  هسوسو  دروم  هک  یـصاخ  عوضوم  زا  تسا  نکمم  يرامیب 
جتنم نیرتيرورض و  ددرگ . یهتنم  یناور  لالتخا  هب  تسا  نکمم  دریگن ، تروص  يریگشیپ  یعقاو  ياهتخانش  اهمیمصت و  اههبساحم و 

. دناهتـشگ زیوـالگ  هسوسو  هب  ـالتبم  نورد  رد  هک  تسا  داـضتم  لـماوع  زا  کـی  ره  حیحـص  یباـیزرا  تفآ ، نیا  زا  يریگشیپ  هار  نیرت 
هجلاـعم و لـماع  نیرتهب  داـضتم ، لـماوع  زا  کـی  ره  جـیاتن  اـهراک و  يهراـبرد  هسوسو  هب  ـالتبم  صخـش  دوخ  ياـهیهاگآ  اـههبرجت و 
وا ياهیگتسیاب  يونعم و  داعبا  ناسنا و  ضحم  یعیبط  ياههنیمز  هب  طوبرم  لئاسم  يهنیمز  رد  هک  یناور  ياههسوسو  دشابیم . يریگشیپ 

تیونعم تعیبـط و  ورملق  ود  ناـیم  رد  هک  تسیدوجوم  یمدآ  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  ـالومعم  هک  تسا  نآ  زا  رتتیمها  اـب  رایـسب  تسا ،
تکرح نآ  ینیع  ياههدیدپ  نایم  رد  دوشیم و  هیذغت  تعیبط  ورملق  زا  هراومه  وا  یعیبط  تیدوجوم  تسا . هتفرگ  رارق  تعیبط ) ياروام  )
يراـیبآ نیرب  دـهعت  ساـسحا  ملع و  تخانـش و  يرایـشه و  زا  طـقف  وا  یعیبـط  يراواـم  يوـنعم و  تیدوـجوم  هک  یتروـص  رد  دـنکیم ،

نیمز ردـنا  هدز  نت  اـهلاب  ـالاب  حور  هداـشگ  رب  تسا . لوقعم  تعیبـط  يراواـم  تیونعم و  اـب  و  سوسحم ، تعیبـط  اـب  وا  طاـبترا  دوـشیم .
تعیبط ياروام  تعیبط و  ورملق  ود  نایم  رد  اهناسنا  يولوم  شرخ  ندنام  نیا  زا  دراد  اههدـنخ  هلفاق  زا  دـنام  هک  دـیرگیم  هجاوخ  اهلاگنچ 

هب هدوب و  ناوتان  روبزم  ورملق  ود  میظنت  زا  هک  دنمدرم  ریگمشچ  تیرثکا  مکی - هورگ  دندرگیم : میسقت  هدمع  هورگ  هس  رب 
ریـش زا  نانآ  ندرک  زاب  ددص  رد  یهاگ  تعیبط  دوخ  نیناوق  رارـسا و  هکنیا  اب  دنبـسچیم و  تسا  وا  ینامـسج  هاگداز  هک  تعیبط  شوغآ 

مه وت  دـنیوگیم : نآ  هب  هدز و  هنعط  تعیبط  دوخ  هب  نیناوق ، رارـسا و  نآ  هب  یئانتعایب  لاـمک  اـب  لاـحنیا  اـب  دـیآیم ، رب  یکدوک  نارود 
تعیبط و يهرابرد  یمهف  جـک  اب  هک  دنتـسه  یناـسک  مود - هورگ  تست !! يوسب  مه  اـم  یئاـهن  تشگزاـب  میئوت و  نآ  زا  اـم  یمهفیمن و 
هب حور  ياههناختولخ  زا  یکی  رد  تقیقح  رد  هتـشگ و  تعیبط  يراوام  راپـسهر  هرـسکی  دوخ  لایخ  هب  نآ ، ياهـشزرا  رارـسا و  ندیمهفن 

يارب اهنت  هک  دناهدش  هریخ  یئاهیئانشور  کیب  هار  طسو  رد  هدیـسرن  تعیبط  ياروام  هب  هدش و  هدنار  تعیبط  زا  نانیا  دننیـشنیم . فاکتعا 
شزرا تمظع و  هدرک و  كرد  ناکما  دودح  ات  ار  تعیبط  موس - هورگ  شتـسرپ . قشع و  ندش و  هریخ  يارب  هن  دشابیم ، هار  نداد  ناشن 

. دنروآیم تسدـب  ار  تعیبط  ياروام  تعیبط و  زایتما  ود  ره  هدومن  تفایرد  تسا  تعیبط  ياروام  يارب  ندوب  ریـسم  يهتـسیاش  هک  ار  نآ 
ود هلـصاف  ندرک  يرپس  يارب  کـشخ  یهار  زح  تعیبط  اـعقاو  هک  تسین  نآ  تسا ، تعیبط  يارواـم  يارب  يریـسم  تعیبـط  هکنیا  ياـنعم 

دشر و لماوع  هب  ار  وا  شدنزرف  یگراوخریش  نارود  یط  زا  سپ  هک  تسیاهفطاع  رپ  رد  ام  شوغآ  نامه  هکلب  تسین ، رگید  يزیچ  ورملق 
ت

یمرج تسین  ار  نسر  رم  خارف ! ياهناهج  دراد  هنگ  هچ  خاکز  یتستفر  هاچ  نورد  وت  تعیبط . نیمه  هلب  تعیبط ؟ نیمه  دراپـسیم . لـماک 
هورگ هک  توافت  نیا  اب  دـننک ، یط  دـیاب  ار  اههسوسو  دـیدرت و  کش و  زا  ینارود  هورگ  هس  ره  دوبن  ـالاب  رـس  يادوس  ارت  نوچ  دونع  يا 
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کـش و يهلیـسوب  تسا ، ناـسنا  رداـم  هک  تعیبط  زا  رهق  یمهف و  جـک  تهج  هب  مود  هورگ  يروحمدوخ و  یتـسرپ و  يوه  تهج  هب  لوا 
تکرح موس - هورگ  یلو  دـنزاسیم ، مورحم  لامک  باصن  دـح  هب  لوصو  زا  ار  دوخ  تیدوجوم  دـننکیم و  مگ  ار  هار  هسوسو  دـیدرت و 

. دـندرگیم لـیان  دوـخ  یگدـنز  یئاـهن  فدـه  هب  دـنوشیم و  زوریپ  اـههسوسو  دـیدرت و  کـش و  هـب  دـنهدیم و  هـمادا  ار  دوـخ  یقطنم 
نآ زا  دهدیم . رکذت  نتشیوخ  یگدنزاس  تخانش و  هب  يدایز  رایسب  تیمها  ینآرق  تایآ  يزاسدوخ  نتـشیوخ و  تخانـش  زا  تیمورحم 

ینورد ناهج  ینورب و  ناهج  رد  ار  دوخ  تایآ  يدوزب  اـم   ) قحلا هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قاـفالا و  یف  اـنتایآ  مهیرنـس  - 1 هلمج :
هک نانآ  زا  دیشابم  و   ) مهسفنا مهاسناف  هللا  اوسن  نیذلاک  اونوکتال  و  - 2 دوش .) راکشآ  نانآ  يارب  وا  ندوب  قح  ات  داد  میهاوخ  ناشن  نانآ 

 ) هریذاعم یقلا  ول  و  هریصب . هسفن  یلع  ناسنالا  لب  - 3 دومن .) یشومارف  دوخ  راچد  ار  نانآ  مه  ادخ  دندرک و  شومارف  ار  ادخ 
نیمز يور  رد  و   ) نورصبت الفا  مکسفنا  یف  نینقوملل و  تایآ  ضرالا  یف  و  - 4 دروایب .) اهشزوپ  هچرگا  تسا  انیب  نتشیوخ  هب  ناسنا  هکلب 

دنادیم ادخ   ) مکـسفنا نوناتخت  متنک  مکنا  هللا  ملع  - 5 ناتدوخ .) سوفن  رد  تسا ) یتایآ   ) دـنانیقی و ياراد  هکیناسک  يارب  تسا  یتاـیآ 
ددـص رد  نامیااب  مدرم  ادـخ و  اب  نانآ   ) مهـسفنا الا  نوعدـخی  ام  اونمآ و  نیذـلا  هللا و  نوعداخی  - 6 دیدیزرو .) تنایخ  دوخ  هب  امـش  هک 
نانآ هب  رگنب   ) نورتفی اوناک  ام  مهنع  لض  مهـسفنا و  یلع  اوبذک  فیک  رظنا  - 7 ار .) دوخ  رگم  دنهدیمن  بیرف  نانآ  دنیآیم ، رب  گنرین 

نورتفی اوناک  ام  مهنع  لض  مهسفنا و  اورسخ  دق  - 8 دش ). مگ  نانآ  زا  دنتفگیم ، ادخ  هب  هک  ارتفا  نآ  دنتفگ و  دوخ  هب  غورد  هنوگچ  هک 
ندش تسکـشرو  هب  طوبرم  نومـضم  دش ). مگ  نانآ  زا  دنتفگیم  ادخ  هب  هک  ءارتفا  نآ  دنتخاس و  وربور  تسکـش  اب  ار  دوخ  سفن  نانآ  )

زا شیب  رد  دوشیم ، ناراکهبت  دوخ  هجوتم  هک  تراـسخ  ناونع  هیآ 45 و  يروشلا  هیآ 20 و  ماعنالا  تسا : هدـمآ  زین  دراوم  نیا  رد  دوخ 
كرد هکیلاـح  رد  ار  ناـشدوخ  رگم  دـننکیمن  كـاله  ناـنآ  و   ) نورعـشی اـم  مهــسفنا و  ـالا  نوـکلهی  نا  و  - 9 تسا . هدـمآ  دروـم   60

قاو تعیبط  ناهج  هک  تسا  یهیدب  مکی - هجیتن  تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  دننکیمن )
، درادـن دوخ  تاذ  رد  ار  مظن  لـماع  هداـم  تعیبط و  دوخ  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  تسا و  اـمرفمکح  نآ  رد  نوناـق  مظن و  هک  تسا  یتیع 

اهناسنا نورد  رد  یئاهورین  اهتیلاعف و  اهدادعتـسا و  نینچمه  تسا ، نشور  الماک  ادـخ  هب  یهلا  تاـیآ  ناونع  هب  تعیبط  ناـهج  نیا  دانتـسا 
تخانـش تقیقح  رد  نتـشیوخ ، تخانـش  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنهدیم . ناشن  ار  یهلا  تایآ  ناشدوخ  دوجواـب  هک  دـنوشیم  هدـید 

ار يروضح ) ملع   ) يرایـشهدوخ ناونع  هب  يدومن  دـناوتیمن  ینیـشام  يهناروـک  ياههدـیدپ  هاـگآان و  تعیبـط  کـی  تسا . یهلا  تاـیآ 
دهدب ماجنا  ار  يراک  نینچ  دناوتیم  هک  تسا  تایآ  ناونع  هب  دوخ  دیآرب ، نآ  ریسفت  حیـضوت و  يهدهع  زا  دناوتب  رگا  و  دهدب . حیـضوت 

يدازآ و يهدیدپ  دناوتیمن  روبزم  تعیبط  نینچمه  دشابیم . دوخ  تاصتخم  ياراد  هک  ینیشام  ياههدیدپ  هاگآان و  تعیبط  يانعم  هب  هن 
اب هک  تسیاهدیدپ  نآ  میسجت  دیامن . هیجوت  ریسفت و  راک ، یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  تیصخش  تراظن  هطلس و  زا  تسترابع  هک  ار  رایتخا 

نیرفآ تعیبط  دـنوادخ  هب  یگتـسباو  اب  هک  دوش  ریـسفت  يروطب  تعیبط  هکنیا  رگم  دـشابیمن ، حیـضوت  ریـسفت و  لباق  یعیبط  نوناق  چـیه 
نیا نودب  دراد و  ترورض  نآرق  هاگدید  زا  یهلا  تایآ  تخانش  ناونع  هب  نتشیوخ  تخانش  نیاربانب ، دهد . زورب  ار  روبزم  ياههدیدپ 

رادروخرب شزرا  اب  رایـسب  دادعتـسا  کی  زا  یمدآ  مود - هجیتن  تسا . هیجوت  لباق  ریغ  یخوش  کی  لوقعم  تایح  ياعدا  یتاـیح  تخاـنش 
دوخ ینورد  تیدوجوم  دناوتیم  یمدآ  دناوتیم  ناسنا  دروایب . تسدب  نتـشیوخ  يهرابرد  لماک  یئانیب  دـناوتیم  هک  تسنیا  نآ  تسا و 

دناوتیمن زاسب ، لماکت  دـشر و  هار  رد  ار  دوخ  دوش : هتفگ  ناـسنا  هب  رگا  اذـل  دـنیبب . ار  دوخ  يداـم  ياـضعا  دـناوتیم  هکناـنچ  دـنیبب ، ار 
یـشومارف هب  موس - هجیتـن  مشوکب . نتـشیوخ  نتخاـس  رد  هنوگچ  سپ  منیبـب  ار  دوخ  مسانـشب و  ار  دوخ  مناوتیمن  نم  هک  درواـیب  شزوپ 

يدـج تیعقاو و  ندومن  شومارف  تسا و  یتسه  ملاع  ندوب  يدـج  هب  یئاـنتعایب  تیعقاو و  ندرک  شومارف  مزلتـسم  یتسه  قلاـخ  ندرپس 
: تسا ام  نرق  يرامیب  نیرتهدننک  هابت  هک  دوشیم  هدیمان  مه  یگناگیب  دوخ  زا  يرامیب  هک  تسا  یشومارف  دوخ  مزلتسم  یتسه  ملاع  ندوب 

هکنیا هب  ندیزرو  تعانق  نتـشیوخ و  تخانـش  هب  ییانتعایب  مراهچ - هجیتن  وا  دای  نک  وا  دای  نک  وا  دای  دوش  تشومارف  دوخ  یهاوخن  رگ 
نتـشیوخ تخانـش  نودـب  هک  لوـقعم  تاـیح  اـما  و  سب . موـشیم و  زوریپ  مروـخیم و  تسکـش  مربیم و  تذـل  منکیم و  ساـسحا  نم 
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گرزب باـتک  نیا  هک  هچ  نم  هب  دـنراد !! دوجو  مه  رگید  یئاـهناسنا  نم  زج  هک  هچ  نم  هب  تسا !! یـساسایب  رادـنپ  تسین ، ریذـپناکما 
تسه

نتـشیوخ اب  هزرابم  نیرتهدنـشک  دراد !! اهیرگباسح  نم  يهرابرد  تعیبط  ياروام  تعیبط و  هک  هچ  نم  هب  تسا !! هدش  هتـشون  نم  يارب  ي 
رب برخم  کـلهم و  لـماوع  دورو  زا  دـنناوتیم  هن  دـنرادن ، يراـک  رـس و  يزاـسدوخ  یـسانشدوخ و  اـب  هک  یمدرم  مجنپ - هجیتـن  تسا .

الماک رما  کی  زا  نیا  و  دنزرویم ، یعانتما  اهناسنا  رگید  رب  یهابت  ررـض و  ندرک  دراو  زا  هن  دـننک و  يریگولج  دوخ  تیـصخش  يهزوح 
ره هکناز  درک : دـهاوخن  تاـعارم  مه  ار  نارگید  مارتحا  اـمتح  درادـن ، شیوخ  تاذ  رب  مارتحا  هک  یـسک  اریز  دریگیم  همـشچرس  یعیبط 
هابت هک  دـننکیمن  كرد  ار  تیعقاو  نیا  تایح  هاگتـشک  ناگتخوس  نمرخ  نیا  هتخورفا  سک  عمـش  دـهاوخن  نم  هتخوس  نمرخ  تخبدـب 

شیب مک و  ینامز  يهلصاف  کی  اب  دناهتسویپ ، وا  دوخ  نمرخ  هب  قارتحا  لباق  داوم  اب  هک  نارگید  ياهنمرخ  ندنازوس  تایعقاو و  نتخاس 
هب نانیا  دننزیم - لوگ  ار  دوخ  نانیا  دـننکیم . دوخ  هب  تنایخ  نانیا  دـیماجنا . دـهاوخ  زین  دوخ  دوجو  نمرخ  نتخاس  هابت  ندـنازوس و  هب 

يهرابرد ینآرق  تایآ  ياوتحم  تسنیا  دنزاسیم . كاله  ار  دوخ  نانیا  هرخالاب  دننکیم . تسکـشرو  ار  دوخ  نانیا  دنیوگیم . غورد  دوخ 
هک ح یناسک  يارب  هدنبیرف  ياهتخانش  دنروآیم . تسدب  یناگدنز  نیا  رد  اهناسنا  دض  ناربخیب و  دوخ  زا  هک  يراک  لوصحم 

هب هک  یلئاسم  هک  دننادیم  یبوخ  هب  دـننادیم و  تایح  يهیذـغت  ار  ناور  زغم و  هیذـغت  تسا ، حرطم  یگدـنز  يهصرع  رد  نازیم  باس و 
اـهتیعقاو و اـهیکیرات و  اهیئانـشور و  زا  تسا  یطولخم  دـنوشیم ، حرطم  فلتخم  لـیاسو  اـب  یناـسنا  عماوج  رد  تخانـش  تفرعم و  ناونع 

مادختـسا مدرم  هجوـت  بلج  اـهیزاس و  هنحـص  يارب  هک  تـقیقح  يرادـقم  یئاـمندوخ و  يارب  یئاـهنیرتیو  هدـنبیرف و  ياـهامن  تـیعقاو 
، دنهدیمن لیوحت  مدرم  هب  نالطب  رد  تحارص  حوضو و  لامک  اب  ار  لطاب  تسا : هدومرف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  روطنامه  دوشیم .

ياهتخانش نیا  يهرابرد  دننکیم  دراو  اهناسنا  ناور  زغم و  هب  قح  شیامن  اب  ار  لطاب  دنیامنیم و  طولخم  لطاب  اب  ار  قح  زا  يرادقم  هکلب 
ام تئاضا  املف  اران  دقوتسا  يذلا  لثمک  مهلثم  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدمآ  نآرق  رد  یتایآ  اهتخانش  نیا  زا  مدرم  بانتحا  موزل  هدنبیرف و 

شتآ نآ  هک  یتـقو  دـنکیم  نشور  ار  یـشتآ  هک  تسیـسک  دـننام  ناـنآ  لـثم   ) نورـصبیال تاـملظ  یف  مهکرت  مهرونب و  هللا  بهذ  هلوح 
اهر دنهدیم ، تسد  زا  نآ  رد  ار  دوخ  یئانیب  هک  یکیرات  رد  ار  نانآ  دربیم و  نیب  زا  ار  نانآ  رون  دـنوادخ  تخاس ، نشور  ار  وا  نوماریپ 

هنیب یلع  مهف  اباتک  مهانیتآ  ما  تاوامسلا  یف  كرش  مهل  ما  ضرالا  نم  اوقلخ  اذام  ینروا  - 2 دزاسیم .)
اهنامسآ تقلخ  رد  نانآ  يارب  ای  دناهدیرفآ ، هچ  ینیمز  داوم  زا  نانآ  دیهدب  ناشن  نم  هب   ) ارورغ الا  اضعب  مهضعب  نوملاظلا  دعی  نا  لب  هنم 
رگیدکی هب  بیرف  زج  ناراکمتـس  هکلب  تسین ) اهنیا  زا  کی  چیه   ) دـنراد باتک  نآ  زا  ياهنیب  میداد و  نانآ  يارب  یباتک  ای  تسا ، یتکرش 

نانآ هب   ) اعنص نونسحی  مهنا  نوبسحی  مه  ایندلا و  هایحلا  یف  مهیعس  لض  نیذلا  الامعا . نیرـسخالاب  مکئبنن  له  لق  - 3 دنهدیمن .) هدعو 
هارمگ فرحنم و  ایند  نیا  رد  ناشیاهشـشوک  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  مهدـب . ربخ  امـش  هب  لمع  رظن  زا  مدرم  نیرتراکنایز  زا  اـیآ  وگب :

يانبمرب هک  یسک  ایآ   ) هلمع ءوس  هل  نیز  نمک  هبر  نم  هنیب  یلع  ناک  نمفا  - 4 دنهدیم ). ماجنا  حیحص  لمع  هک  دننکیم  نامگ  هدوب و 
ترصب لاق  - 5 تسا .) هدش  هتـسارآ  وا  يارب  شتـشز  لمع  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنکیم ) لمع   ) شراگدرورپ یئامنهر ) لیلد و   ) هنیب

کی دندیدن . نانآ  هک  ار  يزیچ  مدـید  نم  تفگ :  ) یـسفن یل  تلوس  کلذـک  اهتذـبنف و  لوسرلا  رثا  نم  هضبق  تضبقف  هب  اورـصبی  ملامب 
ياـهدومن ساـسایب  شیارآ  هک  بلطم  نیا  داد ) بیرف  نـم  يارب  نـم  سفن  ناسنیدـب  متخادـنا و و  ارنآ  متـشادرب و  لوـسر  رثا  زا  تـشم 

يهیآ 48 و لافنالا  يهیآ 43 و  ماعنالا  تسا : هدمآ  ریز  تایآ  رد  دنکیم ، رود  اهناسنا  زا  ار  تقیقح  یگدنز 
يهیآ هبوتلا  يهیآ 122 و  ماعنالا  يهیآ 14 و  نارمع  لآ  يهیآ 212 و  هرقبلا  يهیآ 39 و  رجحلا  يهیآ 38 و  توبکنعلا  يهیآ 24 و  لمنلا 

هدش حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  يهیآ 12 . حتفلا  يهیآ 37 و  رفاغ  يهیآ 8 و  رطاف  يهیآ 33 و  دعرلا  هیآ 12 و  سنوی  31 و 
، دـناهدشن هاـبت  فارحنا  رفک و  تاـملظ  رد  یلک  هب  زوـنه  هک  ار  اـهناسنا  يهـمه  غارـس  دودـحم  تقوـم و  ياـههقراب  مـکی - هجیتـن  تـسا 

نورد يهدکتملظ  رد  سپـس  دنزادنیم و  ناسنا  نوماریپ  رب  یئانـشور  یعون  مینیبیم  ینآرق  يهیآ  رد  هک  روطنامه  اههقراب  نیا  دنریگیم .
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يور زا  هن  زیگنافسا  یـشوماخ  نیا  دـنوشیم . شوماخ  اهیهاوخدوخ  هناروک و  ياهبـصعت  يزاب و  تجاـجل  سوه و  ياوه و  هب  هدولآ 
زا هکلب  تسا ، راوتـسا  وا  ضیف  رب  یتسه  يانبم  لصا  و  هدوب ، قالطالایلع  ضایف  هک  يدـنوادخ  نآ  تسا - يدـنوادخ  يهقیاضم  لخب و 
اب اریز  تسا ، زیمآزاـجعا  شریذـپ  يهداـمآ  لدـتعم و  ياـهناسنا  رد  اـههقراب  شباـت  تسا . رون  عبنم  زا  ناـسنا  دوخ  فارحنا  ضارعا  يور 
اب اهنآ  زورب  طرـش  نیرتیـساسا  هک  تسا  اههقراب  نیمه  هب  طوبرم  اهناسنا  يونعم  يداـم و  تفرـشیپ  لـماوع  نیرتشزرا  اـب  نیرتتیمها و 

دوش و یقلت  یتایح  مه  تیمها  نیا  دیاب  دزاسیم . نشور  ارنآ  هقراب  هک  تسا  یعوضوم  ندرک  یقلت  تیمها 
. دشاب اهیگدولآ  زا  هزنم  كاپ و  ناسنا  نورد  مه  دشاب و  شالت  ششوک و  رثکادح  اب  هارمه  مه 

دص لماک و  تسا  ناسنا  بولطم  هک  ياهجیتن  ره  دنک و  ادیپ  رارمتسا  دمآ ، دوجوب  هک  ياهقراب  ره  هک  تسین  نانچ  طیارـش ، نیا  دوجو  اب 
دهنیم ناهن  يدزد  یکی  تملظ  رد  کیل  دیـشک  تفریذـپ و  هدـیزوس  لد  نیا  دـیهج  نهآ  زا  شتآ  يهراتـس  سب  دوش : لصاح  دـص  رد 

مک و هک  دنچ  ره  روبزم  طیارش  دوجو  اب  لاحنیا  اب  کلف  رب  یغارچ  دزورفین  ات  کی  هب  کی  ار  ناگراتـسا  دشکیم  ناگراتـسا  رب  تشگنا 
رتشیب هقراب  دوخ  روبزم و  طیارـش  هب  هک  هزادنا  ره  هک  دیامنیم  نینچ  دوب و  دهاوخ  هدنزاس  دیفم و  اعطق  زاب  دشاب ، دودحم  اههقراب  فیک 

- مود هجیتن  تشگ . دهاوخ  لیمکت  اهتخانـش  ینارون  دـعب  ثحب  رد  هلئـسم  نیا  دوشیم . هدوزفا  اههقراب  ماود  تمظع و  دوش ، هداد  تیمها 
هب هعماج  هب  یهاوخریخ  يارب  هک  ار  یتقیقح  ره  دـنهدب و  ناشن  اهناسنا  هب  هضرع  يارب  هک  ار  یتیعقاو  شیامن  ره  یناـسنا  عون  ناراـکمتس 
هابت ار  دوخ  تسا ، راکبیرف  راکمتـس  تسا ، وگغورد  راکمتـس  تسا . امن  بآ  بارـس  رب  هیکت  نانآ ، راک  رب  هیکت  دـنروایب ، ناـغمرا  ناونع 
رگا دشاب ، هدوب  رشب  يارب  یعقاو  راذگتمدخ  دناوتیمن  راکمتس  دشاب !؟ هتشاد  یـشقن  اهناسنا  یگدنزاس  رد  دناوتیم  هنوگچ  تسا ، هدرک 

ه
ساسایب شیارآ  موس - هجیتن  تفرگ . دـنمروز  هناوید  کی  تسد  زا  ار  ریـشمش  دـیاب  هکنانچ  تفرگ  وا  تسد  زا  دـیاب  دروایب ، يزایتما  م 

كرد و لـماع  ناـیم  یقطنم  طاـبترا  نتخاـس  رارقرب  ياـجب  دـنکیم و  چوپ  ار  اـهتیعقاو  تخانـش  كرد و  دادعتـسا  اهدادـیور  اـهدومن و 
تسار شزرا  ترورض و  دوشیم و  هتسارآ  غورد  دهدیم . روبع  ناسنا  ناگدید  زا  ار  رویز  رز و  رپ  هتـسارآ و  ياهامن  تقیقح  اهتیعقاو ،

هناش فلز  وربا و  مشچ و  ای  ار  یلوایکام  دنکیم . رانکرب  لمع  تخانـش و  تیلباق  زا  ار  لدع  دـنیاشوخ ، شیارآ  اب  ملظ  دربیم . نیب  زا  ار 
و ع !)  ) لیلخ میهاربا  ياج  هب  یتسرپ ، تردـق  يرامیب  يایازم  نایب  اب  يروحمدوخ و  ياـهیفاب  حالطـصا  اـب  تسدـب  ملق  اـبیز  ساـبل  هدز و 

ناتسرپ رانید  مهرد و  و  ع !)  ) میرم نب  یـسیع  ياج  هب  ار  لیئارـساینب  نارگنایغط  و  ع !)  ) نارمع نب  یـسوم  ياج  هب  ار  ناینوعرف  نوعرف و 
لدبم نانآ  یعیبط  خیرات  هب  ار  اهناسنا  یناسنا  خیرات  دیارآیم و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ياج  هب  ار  هیواعم  و  ص )  ) دـمحم ياج  هب  ار  برع 

هدـنبیرف تاریـسفت  تاهیجوت و  اب  ار  دوخ  راـک  اـمتح  دـشابن ، ضحم  يهناوید  رگا  دـنکیم  متـس  راکمتـس  کـی  هک  یماـگنه  دزاـسیم .
اجنپ نتخادنا  نوخ  كاخ و  هب  يهدامآ  تساوخیم  هک  یتقو  وا  دینادیم  تسارآیم . رلتیه  هکنانچ  دیارآیم ،

ام رگا  تالمج  نیا  بادیفس  باخرـس و  اب  وا  دادیم ؟ شیارآ  ار  دوخ  میمـصت  تین و  هنوگچ  دوش  مدآ ) نادنزرف   ) ناسنا نویلیم  جنپ  ه و 
دهاوخن يرید  زاب  دـنروآرد و  ياپ  زا  ار  ام  ناـنآ  هک  تشذـگ  دـهاوخن  يرید  میوشن ، زوریپ  نارگید  رب  دوخ  ندوب  هدارـالايوق  مکح  هب 

یتح داـینبیب  یگدـنز  نارگـشیارآ  تسارآیم  ار  دوخ  يهنادـالج  راـک  میمـصت و  درب !! دـنهاوخ  نیب  زا  ار  ناـنآ  اـهبرکیم  هک  تشذـگ 
يرـشب ناحولهداس  هب  دنیارایب و  دوب  نینچ  طیارـش  عقوم  نآ  رد  لیبق  زا  یئاهـشیارآ  اب  مه  ار  دوخ  رادرک  راتفگ و  رد  تاضقانت  دنناوتیم 

هاگنآ دننک . یقلت  دوخ  تیناقح  لیلد  مه  ار  حولهداس  مدرم  رواب  نیمه  هکنیا  زیگنا  تفگش  دنیامن . رواب  هب  راداو  ار  نانآ  دنهد و  لیوحت 
رد تجاجل  راکنا و  يولوم  دیردیم  رب  بش  دیزودیم و  زور  دیردنا  ضقانت  یتش  مکیعـس  دیوگب : هدومن و  ضارتعا  نانیا  هب  هک  تسیک 

نیعم یطیارـش  ریثات  تحت  ناسنا  هک  تسین  نآ  مهم  دـنک ، راـکنا  دـنادیمن  هک  ار  هچنآ  یمدآ  هک  تسین  نآ  مهم  تخانـش  لـماوع  ربارب 
دوش و ملع  هب  لدـبم  شلهج  يزور  هک  دوریم  نآ  دـیما  یتح  تسا و  یعرف  تجاجل  اهراکنا و  نیا  دوش . رکنم  ارنآ  یئانـشور  باتفآ و 

هک تسنیا  تسا ، مهم  هچنآ  دورب . نیب  زا  تسا  هتشگ  نآ  یئانشور  باتفآ و  راکنا  بجوم  هک  نیعم  طیارش  نآ 
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چیه دوخ ، اب  نامایب  يهزرابم  نتـشیوخ و  راکنا  يراـمیب  دزیخنرب . تجاـجل  هب  نتـشیوخ  اـب  دـیاینرب و  نتـشیوخ  راـکنا  ددـص  رد  یمدآ 
ینآرق تایآ  دشاب . رادروخرب  نتـشیوخ  شریذپ  زا  ناسنا  هک  تسنآ  عرف  يزیچ  ره  شریذپ  اریز  دریذپب . دـناوتیمن  ار  یتیعقاو  تقیقح و 
مهناـف نولوقی  يذـلا  کـنزحیل  هنا  ملعن  دـق  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدـمآ  ددـعتم  دراوـم  رد  تـقیقح  راـکنا  بقاوـع  لـلع و  هـب  طوـبرم 

بیذـکت ارت  نانآ  دزاسیم  نیگهودـنا  ارت  دـنیوگیم ، هک  هچنآ  مینادیم  ام  اـعطق   ) نودـحجی هللا  تاـیاب  نیملاـظلا  نکل  کنوبذـکیال و 
امک مهاسنن  مویلاف  ایندلا  هایحلا  مهترغ  ابعل و  اوهل و  مهنید  اوذختا  نیذلا  - 2 دنیامنیم ) راکنا  ار  یهلا  تایآ  ناراکمتس  هکلب  دننکیمن ،

ار نانآ  يویند  تایح  هدومن و  یقلت  يزاب  ساسایب و  لاغتـشا  ار  دوخ  نید  هکیناسک   ) نودـحجی انتایاب  اوناک  ام  اذـه و  مهموی  ءاـقل  اوسن 
رکنم ار  ام  تایآ  دـندرک و  شومارف  ار  ناشزور  نیا  رادـید  نانآ  هکنانچ  مینکیم ، شومارف  ار  نانآ  اـم  تماـیق ) زور   ) زورما تسا  هتفیرف 

ياههنیـس رد  نشور  تسیتایآ  هکلب   ) نوملاظلا الا  انتایاب  دـحجی  ام  ملعلا و  اوتوا  نیذـلا  رودـص  یف  تاـنیب  تاـیآ  وه  لـب  - 3 دندشیم .)
اماف - 4 ناراکمتس .) رگم  دنکیمن  راکنا  ار  ام  تایآ  تسا و  هدش  هداد  ملع  نانآ  هب  هکیناسک 

اما  ) نودحجی انتایاب  اوناک  هوق و  مهنم  دشا  وه  مهقلخ  يذلا  هللا  نا  اوری  ملوا  هوق  انم  دشا  نم  اولاق  قحلا و  ریغب  ضرالا  یف  اوربکتساف  داع 
هدیرفآ ار  نانآ  هک  يدنوادخ  هک  دناهدیدن  ایآ  رتدـنمتردق ، ام  زا  تسیک  دـنتفگ : دـندیزرو و  ربکت  قحانب  نیمز  يور  رد  نانآ  داع ، موق 

اراصبا و اعمـس و  مهل  انلعج  مکانکم و  نا  امیف  مه  انکم  دـقل  و  - 5 دـندشیم ). رکنم  ار  ام  تایآ  نانآ  تسا ، رتدـنمتردق  رتيوق و  تسا 
ام  ) نوزهتـسی هب  اوناک  ام  مهب  قاح  هللا و  تایاب  نودـحجی  اوناک  ذا  یئیـش  نم  مهتدـئفا  الا  مهراصباال و  مهعمـس و  مهنع  ینغا  امف  هدـئفا 

اهلد نامـشچ و  شوگ و  نانآ  يارب  و  تازایتما ) تردق و  ، ) میدادیم رارق  نآ  رد  ار  امـش  رگا  هک  میدوب  هداد  رارق  یهاگیاج  رد  ار  نانآ 
راـکنا ار  يدـنوادخ  تاـیآ  ناـنآ  اریز  ناـشیاهلد ، هـن  ناشنامـشچ و  هـن  درک و  زاـینیب  يزیچ  زا  ناشـشوگ  هـن  ار  ناـنآ  میدوـب  هداد  رارق 

يهیآ 63 و نموملاو  يهیآ 49  توبکنعلا  يهروس  رد  نومضم  نیا  دوب .) نانآ  يازهتـسا  دروم  هک  هچنآ  نانآ  رب  درک  هطاحا  دندرکیم و 
زا هک  یناسک  اب  ناراکهبت  هزرابم  رگا  مکی - هجیتن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتاـیآ  جـیاتن  تسا . هدـمآ  زین  يهیآ 28  تلصف 

صخش راکنا  هزرابم و  کی  دوش ، لیلحت  حیحص  روطب  دننکیم  عافد  تقیقح  قح و 
هک تسا  تقیقح  قح و  نآ  دوخ  هجوتم  هکلب  تسین ، تقیقح  قح و  نایماح  نایعدـم و  صخـش  هجوتم  راـکنا  هزراـبم و  ینعی  تسین ، ي 
نم نیذلا  رکذ  اذا  هرخالاب و  نونمویال  نیذلا  بولق  تزامشا  هدحو  هللا  رکذ  اذا  و  دنربیم : جنر  نآ  شریذپ  تخانش و  زا  ناتفـص  شافخ 

دریگیم و شدنچ  دنرادن  ترخآ  هب  نامیا  هک  نانآ  ياهلد  دوشیم ، هدروآ  نانآ  دایب  ادـخ  طقف  هک  یماگنه  و   ) نورـشبتسی مه  اذا  هنود 
روطچ هک  دنک  هولج  دیعب  مدرم  زا  یخرب  يارب  دیاش  دـنوشیم ) لاحـشوخ  ناهگان  دوشیم ، هتخادـنا  نانآ  دایب  وا  زج  یناسک  هک  یعقوم 

زا رود  مدرم  رد  اـهنت  هن  تسین و  دـیعب  يژرلآ )  ) تیـساسح نیا  اـهنت  هن  یلو  دوش ؟ یتحاراـن  بجوـم  ادـخ  داـی  ادـخ و  ماـن  تسا  نکمم 
يرامیب نیا  زا  دناهدومیپ ، ار  ياهفرح  ياهـشناد  زا  یلحارم  هک  یـصاخشا  رد  یتح  هکلب  دـنکیم ، زورب  تیـساسح  نیا  تفرعم  تخانش و 
تارابع دیهدب . رارق  تقد  دروم  مینکیم ، لقن  دیورف  زا  هک  ار  ترابع  نیا  تقد  هب  هک  مهدیم  تقیقج  هب  دنگوس  ار  امـش  دنربیم . جـنر 

وا دوخ  هک  یمـسق  هب  دنک ، قیدصت  تسین  ینداد  ناشن  هک  ار  هچنآ  دهاوخیمن  دـیورف  دـنکیم : لقن  بیترت  نیدـب  شپراگدآ  ار  دـیورف 
حاران ار  دوخ  ریذپاننیزوت  بلاطم  لیبق  نیا  رد  ثحب  يارب  نم  دنکیم : روصحم  هلمج  نیا  اب  ار  یبهذم  ساسحا  يهرابرد  هثحابم 

راـچد اـهنت  هن  يداـم  قوف  يونعم  بلاـطم  يهراـبرد  هک  دـنکیم  فارتـعا  صخـش  نیا  مراد  رارقا  هراومه  یتحاراـن  نیا  هب  مباـییم و  ت 
ناـمه زا  دوخ  هک  یناور ) ياههدـقع   ) يراـمیب نآ  بیبـط  تسا  نیا  تسا . یمئاد  یتحاراـن  کـی  ياراد  هکلب  دوشیم ، یفنم  تاـساسحا 

لیلع وه  سانلا و  يوادـی  بیبط  یقتلاب  سانلا  رمای  یقـش  بر  يدومن و  اود  دوخ  رـس  يدوب  بیبط  رگا  لک  يرآ ، دربیم : جـنر  يراـمیب 
نیا تسا ) رامیب  دوخ  هکیلاح  رد  دنکیم  اود  ار  مدرم  هک  تسا  بیبط  نامه  نیا  دنهدیم ، روتسد  يوقت  هب  ار  مدرم  هک  یقـش  مدرم  اسب  )

ار يرـشب  ياهتخانـش  دیامنیم و  لاغـشا  ار  اهامن  رکفتم  زا  یـضعب  نورد  یملع  ياوقت  ياج  هب  هک  تسا  یملع  يرامیب  فارحنا و  نامه 
اهناسنا رایتخا  رد  هدرک  كرد  ضرغ  نودـب  هنافرطیب و  ار  اهتیعقاو  مناـسنا و  نم  هک  اـعدا  نیا  دراذـگیم !! ملع  ار  شماـن  دـنکیم و  هاـبت 
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یتحاران ساـسحا  يداـم  قوف  لـئاسم  حرط  عقوم  رد  نم  هک  روبزم  فارتعا  اـب  هنوگچ  دنونـشب ، نم  زا  اـهناسنا  يهمه  دـیاب  مراذـگیم و 
داـب رب  هدوـمن و  چوـپ  یناـسنا  یلاـع  لوـصا  يهراـبرد  ار  صاخـشا  هنوـگ  نیا  ياـههتفگ  يهمه  هلمج  نیا  اـیآ  تسا !؟ راـگزاس  منکیم 

، ملع مان  اب  هک  تسا  يدنوادخ  تایآ  ربارب  رد  تجاجل  نامه  رامیب  ياهناور  زغم و  نیا  اب  بهذم  تیعقاو  راکنا  سپ  دهدیمن ؟
ینعی دشاب ، یملع  ياوقت  اب  هارمه  تایعقاو  اب  طابترا  زا  هلـصاح  ياهتخانـش  رگا  مود - هجیتن  دشکیم . شتآ  هب  ار  يرـشب  تفرعم  نمرخ 

اب ار  دوخ  طابترا  لوصحم  دریگن و  رارق  دوخ  یناور  يهنوگرامیب  ياهتیفیک  ساسایب و  ینهذ  طیارـش  ریثاـت  تحت  هدـننک  رارقرب  طاـبترا 
یبوخ هب  ادخ  هب  ار  دوخ  یگتسباو  هک  ار  ینورب  ینورد و  ورملق  ود  ره  قیاقح  دیدرت  نودب  دیامن ، میظنت  میلـس  لقع  هشیدنا و  اب  اهتیعقاو 

تایعقاو و اب  حیحـص  طابترا  ندرک  رارقرب  ناکما  اب  ار  دوخ  هک  ناسنا  نآ  تسا  راکمتـس  نیاربانب ، درک . دهاوخ  تفایرد  دنهدیم ، ناشن 
هجیتن منیبیمن . یهلا  تاـیآ  ماـن  هب  یتـقیقح  نم  هک  دـنک  نیقلت  دوخ  هب  هدومن و  فرحنم  تاـیعقاو  نآ  زا  اـهنآ ، زا  یئـالقع  يرادربهرهب 

رد زیخ  تسج و  نتفر و  ورف  مه و  زا  هتخیسگ  دودحم و  ياهتخانش  يرادقم  لکش  رد  یتح  شفلتخم ، لاکشا  رد  تردق  ساسحا  موس -
دراذـگیمن دوشیم و  ناسنا  ریگنماد  هک  تسا  تایعقاو  رب  يرگناـیغط  رابکتـسا و  ناـمه  یهلا ، تاـیآ  راـکنا  هیجوت  يارب  یناور  حوطس 

یـشاب هدـید  هچ  ناهجب  ینیبن  ناهج  زا  شرگ  ینیبب  نایع  شرگم  نکفیب  ناهن  يرظن  دـیامن : تفایرد  ناـهج  نیا  زا  ناـنیمطا  لـباق  يزیچ 
مگ هکنیا  تلع  لوقعم  تایح  میظنت  تخانش و  رد  ساسایب  ياههبساحم  اهنامگ و  یناشاک  ضیف  نسحمالم 

یناور تالالتخا  ای  زغم  یعیبط  یئاسران  لولعم  هراومه  دـنیآیم ، رد  بآ  زا  طـلغ  لوقعم  تاـیح  میظنت  تخانـش و  رد  اههبـساحم  اـهنا و 
یناـسنا و ياهدادعتـسا  یئافوکـش  ترورـض  ندرکن  یقلت  يدـج  لوـقعم و  تاـیح  هب  یئاـنتعایب  يراگنالهـس و  تهج  هب  هکلب  تـسین .

اوه رد  اپ  ياهرادـنپ  اهنامگ و  هب  ار  تایح  لیـصا  ياههبـساحم  نایرج  هک  تسا  یناگدـنز  رد  اهیـشوخرس  تذـل و  یگدرب  تراـسا و 
، دزاسیم روهطوغ  ساسایب  ياههبساحم  اهنامگ و  رد  ار  یگدنز  لوقعم  تایح  هب  یئانتعایب  يراگنالهس و  هکنیا  يانعم  دزاسیم . لدبم 
اههتـسناد و قباـطم  دـنریگیم ، شیپ  هک  ار  یهار  اریز  دـنرادن ، یگدـنز  شور  رد  نیقی  ملع و  زگره  مدرم  زا  هورگ  نـیا  هـک  تـسین  نآ 
ناهج و اـب  ار  دوخ  تاـطابترا  یعقاو و  ار  دوخ  تابـساحم  دـنهدیم و  تیاـضر  نآ  هب  دـننکیم و  یقلت  تیعقاو  نیع  دوخ ، ياههتـساوخ 

تابـساحم همهنآ  هک  دنمهفیم  تقونآ  دنناسرب ، یئاهن  خساپ  هب  دوخ  یگدنز  رد  ار  ارچ  کی  دنهاوخب  رگا  یلو  دننادیم ، تقیقح  ناسنا 
نامه نیا  تسا . هدوبن  ساسایب  ياهنامگ  تالایخ و  زج  يزیچ  دوب ، هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ار  نانآ  یناور  حوطـس  هک  ياهنیقی  ملع و  و 

هرانک رب  نازوس  کشا  هداهن و  یگدنز  نیرز  ماج  رب  بل  هناتسم  تسا : هدرک  نایب  رصتخم  يهلمج  دنچ  رد  فوتنامرل  هک  تسا  یگدنز 
یلاخ لوا  زا  نیزر  يهلاـیپ  نیا  هک  میمهفیم  عقوم  نآ  رد  درادرب ، اـم  ناگدـید  زا  باـقن  گرم  تسد  هک  هاـگنآ  اـت  میزیریم ، ورف  نآ 

زا دراد . دوجو  یناگدنز  رد  ساسایب  ياههبـساحم  يهرابرد  دیجم  نآرق  رد  یتایآ  میاهدیـشونن . نآ  زا  يزیچ  لایخ  يهداب  زج  ام  هدوب و 
یهورگ  ) نودـتهم مهنا  نوبـسحی  هللا و  نود  نم  ءاـیلوا  نیطایـشلا  اوذـختا  مهنا  هلالـضلا  مهیلع  قح  اـقیرف  يدـه و  اـقیرف  - 1 هـلمج : نآ 
تیادـه دـننکیم  ناـمگ  دـندرک و  ذاـختا  دوـخ  ناتـسود  ار  نیطایــش  ناـنآ  دـش ، تباـث  ناـنآ  يارب  یهارمگ  یهورگ  دـنتفای و  تیادـه 
دنربیم نامگ  دنوشیم ، تشز  لامعا  بکترم  هکنانآ  اب   ) نومکحی ام  ءاس  انوقبـسی  نا  تائیـسلا  نولمعی  نیذلا  بسح  ما  - 2 دنناگتفای .)

ایآ  ) نونتفیال مه  اـنمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  ساـنلا  بسحا  - 3 دننکیم . دـب  مکح  ناشنامگ ) نیا  اب   ) نانآ دـنریگیم ، تقبـس  ام  رب  هک 
هری مل  نا  بسحیا  - 4 دنریگن .) رارق  شیامزآ  دروم  هکیلاح  رد  میاهدروآ  نامیا  ام  هک  دننک  اعدا  ات  دـنوش  اهر  هک  دـناهدرک  نامگ  مدرم 

هب هک  یهورگ  مکی - هجیتن  تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جـیاتن  تسا .) هدـیدن  ار  وا  یـسک  چـیه  دـنکیم  نامگ  ایآ   ) دـحا
هدومن باختنا  ار  یهارمگ  دناهدش ، زاسمد  راکبیرف  نیطایش  اب  یگدنز  رد  اهیگماکدوخ  تافارحنا و  تهج 

دوخ یگدنز  يانبم  ناونع  هب  ارنآ  دنناوتیم  هک  دناهدرک  ریـسفت  يروطب  دوخ  يارب  ار  تیاده  ریـسم  نیا  رد  دناهتفرگ . شیپ  ار  یهابت  هار 
هک تسا  یناویح  ياههتـساوخ  نامه  نانآ  يهبـساحم  نامگ و  رد  تسا ؟ مادک  تیادـه  نیا  ءاشنم  تسیچ ؟ تیادـه  نیا  دـننک . هبـساحم 

ریـسم زا  جورخ  هب  ناراـکهبت  مود - هجیتـن  دنـشاب . شوخلد  دـنروایب و  تیادـه  باـسح  هب  ار  اـهنآ  نارگید  دوـخ و  نتفیرف  اـب  دـنناوتیم 
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هیجوت هناتـسرپ  يوه  باسح  نامگ و  اب  ار  دوخ  یناسنا  دض  تاکرح  اهیراک و  تفاثک  هک  دنراد  رارـصا  هکلب  دننکیمن ، تعانق  تیناسنا 
هیجوت ریـسفت و  ار  دوخ  تدیوجوم  دـننزب و  مهب  تسا  هدرک  ادـج  لطاب  زا  ار  قح  کیکفت و  دـب  زا  ار  کین  هک  ار  یهلا  نیناوق  دـنیامن و 

نیا رد  شیاسآ  هافر و  عمط  هدـیزرو و  تعانق  نامیا  ياعدا  هب  یهورگ  هک  تسا  هنالهاج  يهبـساحم  کی  مه  نیا  موس - هجیتن  دـنیامن !!
يولگ هب  نیرز  يهلایپ  کی  رد  يدبا  تداعـس  رهوج  اب  تشذگ  اهیراوگان و  اهیتخـس و  اهشیامزآ و  رد  دورو  نودـب  ار  یگدـنز  ایند ،

ورف ناشیولگ  رد  ار  اراوگ  تبرـش  نیا  نانآ  ات  دناهداد  هزاجا  هک  دنوش  نایعدـم  نیا  رازگـساپس  دـنناوتب  ات  نیا ، زا  رتالاب  و  دـنزیرب !! نانآ 
رد ار  ياهبساحم  چیه  هک  تسنیا  نایانیبان  نآ  يهناحیقو  ياههبساحم  زا  رگید  یکی  مراهچ - هجیتن  دنزیر !

هداد رارق  هراظن  تحت  ار  نانآ  هک  درادن  دوجو  رگید  یمشچ  و  دننیبیم ، هک  دنتسه  نانآ  طقف  یئوگ  دننیبیمن . دوخ  ياهتقامح  قوفام 
هچ هب  دـشابیم : نانآ  ینورب  ینورد و  تانکـس  تاکرح و  يهمه  رب  رظان  ادـخ  هک  دـننادب  دـیاب  ساسایب  ياهنامگ  ناگدرب  نیا  دـشاب !

یکشخ ماداب  نغور  دوزف  ارفص  نیبجنکـسا  اضق  زا  هک  لیلد  نآ  هب  لیلد ؟ هچ  هب  يرونا  تسا  اطخ  هلمج  ياهریبدت  هک  لیلد  نادب  لیلد ؟
نامزمه يزغم  تالاح  یلـصا و  للع  هب  رظن  اب  ار  دیدرت  کش و  ناوتیم  ياهفرح  يرامیب و  ینوناق و  ياهدیدرت  کش و  يولوم  دومنیم 

ام ینونک  ثحبم  هب  طوبرم  دایز ، ماسقا  نیا  زا  ثحب  دومن . میـسقت  دایز  ماسقا  هب  یناور  یعیبط و  جـیاتن  كوکـشم و  عوضوم  کـش و  اـب 
-1 میهدیم : رارق  یسررب  دروم  دنراد ، ترورض  مالـسا ، هاگدید  زا  تخانـش  هب  طوبرم  لئاسم  رد  هک  ار  کش  مهم  مسق  هس  طقف  تسین .

نودـب یبایعقاو ، ریـسم  رد  قیقحت  يارب  هیـضق  لومحم  عوضوم و  نایم  هطبار  يهراـبرد  نهذ  ددرت  ناـسون و  زا  تستراـبع  ینوناـق  کـش 
اریز میمانیم ، ینوناق  کش  ار  دـیدرت  نیا  دـشاب . هتـشادن  یئاناوت  یبایعقاو  يوسب  تکرح  رد  نهذ  هکنیا  نودـب  دـیدرت و  دوخ  هب  هقـالع 

، دنیآیم دوجوب  یناسنا  تاذ  زا  جراخ  هک  كرد  لماوع  رگید  تلاخد  لقعت و  ساوح و  ریسم  زا  هک  یئاهتخانش 
، كرد لماوع  رگید  لقعت و  ساوح و  ياهیریگ  عضوم  لماوع و  يهیحاـن  زا  هک  دـنریگیم  رارق  یئاـهیکیرات  ماـهبا و  ضرعم  رد  هراومه 
اهتخانـش و هیفـصت  بجوم  کش  نیا  هکنیاب  هجوت  هدوب و  یعیبط  رما  کی  ناـیرج  نیا  زا  یـشان  کـش  دـنیامنیم . هطاـحا  ار  یمدآ  نهذ 
هک تسا  ینعم  نیمه  هب  و  دشابیم . لیـصا  ياهتخانـش  رد  تفرـشیپ  لماوع  زا  یکی  دوخ  تسا ، زیمآبارطـضا  تالامتحا  ندـش  فرطرب 
زا نهذ  یناوتان  زا  یـشان  کش  نیا  يرامیب : کش  - 2 تسا . ینوناق  دیدرت  کش و  لپ  يوس  نآ  دـیفم  لیـصا و  ياهنیقی  دوشیم : هتفگ 

. تسا نهذ  ياناوت  تعیبط  فلاـخم  هک  تستاـیعقاو  يهراـبرد  بیکرت  رد  لـیلحت  هیزجت و  لـیالد و  اهاعدـم و  اـب  نتفرگ  رارق  يوراـیور 
نیرتیـساسا زا  یکی  دـشابیم . اـهامن  تقیقح  تـالایخ و  زا  اـهنآ  کـیکفت  تاـیعقاو و  یـسررب  زا  نهذ  تشحو  يراـمیب ، نـیا  كـالم 

نم دـشابن و  نینچ  دـیاش  دـشاب و  نینچ  دـیاش  رب  هیکت  يزغم و  ياهتیلاعف  زا  رارف  رد  يرکف  شیاسآ  يوجتـسج  يرامیب ، کش  تاصتخم 
ترورض هب  یئانتعایب  دیدرت و  فرط  ود  زا  یکی  زارحا  رد  يدازآ  ساسحا  نیا  تسا . منک  زارحا  ار  فرط  ود  زا  یکی  متسین  روبجم  مه 

-3 تسا . تفرعم  دـض  شایقیقح  مان  هک  تسا  هدـننک  هابت  ساسحا  ناـمه  تسا  لوقعم  تاـیح  هب  طوبرم  هک  تقیقح  تخانـش  زارحا و 
رب د کش  زا  مسق  نیا  ياهفرح : کش 

: تسا عون  و 
دیدرت کش و  زج  ماهدیـسر و  تخانـش  كرد و  لحارم  زا  یماقم  هب  نم  هلب ، هک  يرکف ! جوا  نداد  ناشن  يارب  کـش  هب  قشع  مکی - عون 

باحـصا عمـش  لامک  عمج  رد  دـندش  بادآ  لضف و  طیحم  هک  نانآ  تسا : كوکـشم  نم  يارب  یتسه  ناـهج  هلب ، منیبیمن ! رگید  یهار 
دنمهفیمن اهیاهفرح  نیا  یمایخ ) میهاربا  نب  رمع  هب  بوسنم   ) دندش باوخ  رد  ياهناسف و  دنتفگ  زورب  دندربن  کیرات  بش  نیز  هر  دندش 

ربخیب نآ  وت  دنزرویم . قشع  نآ  باق  اههشیـش و  هب  هک  تسا  يربخیب  کنیع  ندز  زا  یـشان  نانآ  يربخیب  یلو  دـنربخیب ، نانآ  يرآ ، هک 
ره تسین  وت  راک  يربخیب  يربخیب ، وت  یشاب . هداد  تسد  زا  ار  نتشیوخ  زا  ربخ  هدش  روهطوغ  یتسه  نارکیب  لامج  لالج و  رد  هک  یتسین 

نانآ اریز  یتسین ، نانآ  زا  وت  هک  نادب  دناهدیـسر . يربخیب  خماش  ماقم  هب  یئاهناسنا  ایند  نیا  رد  هک  ياهدینـش  وت  يربخیب  دسرن  ار  يربخیب 
ار هتخوس  ناـک  زوماـیب  هناورپ  قشع و  رحـس  غرم  يا  دناهدیـسر : يربخیب  هب  هتـشگ و  نیرفآ  یتسه  یتسه و  نازورف  عمـش  رود  راوهناورپ 
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نایم رد  یـشقن  يور و  رب  نیتسآ  يدعـس  دماین  زاب  يربخ  دش  ربخ  هک  ار  ناک  دـنناربخیب  شبلط  رد  نایعدـم  نیا  دـماین  زاوآ  دـش و  ناج 
چنغ نوچ  ناهن  دوخ  ياهدنکفا  ناهج  رد  يروش  اهنت و  نتشیوخ  ياهدنکفا 

زا کلک  شتریح  زا  دید  هکنآ  دشکرب و  یـشقن  هک  دنیبیمن  یـشاقن  چیه  ياهدنکفا  ناوخ  دایرف  لبلب  داهن  رد  قشع  يالیتسا  بوشآ  ه و 
یتسه ناهج  شیوخ و  دوجو  ریـسفت  رد  دندوب ، رادروخرب  ینوناق  کش  يامظع  تمعن  زا  اعقاو  ياهفرح  ناربخیب  نیا  رگا  ياهدنکفا  نانب 

الاو و تریح  هب  دنتـشگیم و  یتسه  قیاقح  عمـش  رود  راوهناورپ  هاگنآ  دنداهنیم و  تخانـش  يهضرع  هب  ماگ  هکلب  دنتـشگیمن ، هفالک 
، دشابیم لوا  عون  زا  رتهزمیب  رتکنخ و  ناشراک  ياهفرح  ناکاکش  زا  مود - عون  دنتشاذگیم . ماگ  اهربخ  يهمه  زا  هتفای  مسجت  يربخیب 

سایگروگ دـننام  ناکاکـش  هب  یفورعم  ياهتیـصخش  هب  اهنآ ، يهرابرد  کش  تایعقاو و  هب  هجوت  ياج  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  اریز 
فرح نیو  نم  هن  یناد و  وت  هن  ار  لزا  رارسا  دیوگب : هک  مایخ  مان  هب  یصخش  دنزرویم . قشع  مهدزون  نرق  ياههدز  ملع  ناتساب و  نانوی 

تسا و هدش  هدرتسگ  ناشنامـشچ  ربارب  رد  هک  تیعقاو  هن  دشابیم  تفرعم  هار  ناگدش  جلف  نیا  مارالد  قوشعم  نم  هن  یناوخ و  وت  هنامعم 
تایآ دـننکیمن . هبلاطم  ار  رگید  يزیچ  اهنآ ، اب  حیحـص  طابترا  ندرک  رارقرب  قیقد و  هاگن  زج  دوخ ، عونتم  ياـههرهچ  نداد  ناـشن  يارب 

قح هب  لوصو  هاگرذگ  رد  هک  تسا  ینوناق  کش  نآ  هن  دنکیم  موکحم  ار  دیدرت  کش و  هک  ینآرق 
ادشر اورحت  کئلواف  ملسا  نمف  تسا : هدمآ  نآرق  رد  هک  دشر  يارب  تقیقح  يرحت  تسا . راکنا  لباق  ریغ  ترورـض  کی  تایعقاو  قیا و 

رد ناسنا  درذگیم و  طابنتـسا  داهتجا و  ریـسم  زا  دشر  ندرک  ادیپ  هک  تسا  ملـسم  دناهدرک ) ادیپ  ار  دشر  دناهدروآ ، مالـسا  هک  یناسک  )
رکفت و اب  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد  رگید  یتایآ  دنکیم . تکرح  هدنزاس  ینوناق  کش  اب  تقیقح ، زا  یئوجیپ  طابنتـسا و  داهتجا و  نامز 

هلا ال  - 1 دنکیم : موکحم  خیبوت و  ار  دیدرت  کش و  هک  یتایآ  يهلمج  زا  دیـسریم . نامیا  نیقی و  هب  ینورد  ورملق  شنیرفآ و  رد  ربدـت 
راگدرورپ دناریمیم ، دنکیم و  هدـنز  وا ، زج  یئادـخ  تسین   ) نوبعلی کش  یف  مه  لب  نیلوالا . مکئابا  بر  مکبر و  تیمی  ییحی و  وه  الا 

کش یف  مه  لب  - 2 دننکیم .) يزاب  دوخ  کش  رد  نانآ  هکلب  دنرادن ) هجوت  تقیقح  نیاب  نانآ  . ) امش هتـشذگ  ناردپ  راگدرورپ  امش و 
وبن مکتای  ملا  - 3 دنتـسه ) انیبان  ترخآ  كرد  زا  نانآ  هکلب  دـندیدرت ، کش و  رد  ترخآ  يهرابرد  نانآ  هکلب   ) نومع اهنم  مه  لـب  اـهنم 

انا اولاق  مههاوفا و  یف  مهیدیا  اودرف  تانیبلاب  مهلسر  مهتئاج  هللا  الا  مهملعیال  مهدعی  نم  نیذلا  دومث و  داع و  حون و  موق  مکلبق  نم  نیذلا 
مش زا  شیپ  هکنانآ  ربخ  ایآ   ) بیرم هیلا  اننوعدت  امم  کش  یفل  انا  هب و  متلسرا  امب  انرفک 

، درادـن نانآ  زا  عالطا  یـسک  ادـخ  زج  هک  دـندوب  نانآ  زا  دـعب  یناسک  دومث و  داـع و  حون و  موق  ناـنآ  تسا ، هدیـسرن  امـش  هب  دـندوب ، ا 
میاهدیزرو و رفک  امـش  تلاسر  هب  ام  دنتفگ  دندرب و  ناشناهدب  اهتـسد  هنیک ) ضغب و  تدش  زا   ) نانآ دندمآ . نشور  لیالد  اب  ناشناربمایپ 

دیدرت تسا 1 - هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  میتسه .) بیر  کش و  رد  دـینکیم  توعد  نآ  هب  ار  ام  هک  هچنآ  يهرابرد  ام 
. دناهتخادنا هار  هب  يرگیزاب  نانآ  دنتـسین ، یناور  يزغم و  يدج  تیلاعف  ياراد  ودنآ ، نایاپ  لوقعم و  تایح  یتسه و  ءدـبم  رد  ناگدـننک 

لقع يادـص  اهیگماکدوخ  سوه و  يوه و  هب  لاغتـشا  تسین . راگزاس  ناـنآ  يرگیزاـب  اـب  نادـجو  لـقع و  ياهرادـشه  نتفرگ  يدـج 
کش يهمادا  مود - يهجیتن  دنايزاب . مرگرس  یگماکدوخ  سوه و  يوه و  هب  لیامت  ماهبا و  نآ  نایم  رد  نانآ  دزاسیم و  مهبم  ار  نادجو 
تایآ تسا  تخانـش  تافآ  زا  یکی  تلفغ  درپس . دـنهاوخ  یـشومارف  هب  مه  ار  دوخ  هک  تسا  یئانیبان  نآ  اـهتیعقاو  زا  رارف  يارب  دـیدرت  و 

نآ یـشومارف  تلفغ و  دـنکیم . دزـشوگ  تاناویح  زا  رتتسپ  ار  لفاغ  ناسنا  هک  اجنآ  ات  هدومن  یفرعم  تسپ  فاصوا  زا  ار  تلفغ  ینآرق 
سنا نهذ  رد  یغارچ  عوضوم  هب  نداد  تیمها  سکعلاب ، و  دوشیم ، یشان  عوضوم  هب  ندادن  تیمها  زا  هک  تسا  ینهذ  یکیرات 

نوهقفیال بولق  مهل  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . ددعتم  تسا ، هدش  دراو  نآ  شنزرـس  تفـص و  نیا  یتسپ  يهرابرد  هک  یتایآ  دزورفیم . نا 
هک تسا  یئاهلد  نانآ  يارب   ) نولفاغلا مه  کئلوا  لضا  مه  لب  ماعنالاک  کئلوا  اهب  نوعمسیال  ناذآ  مهل  اهب و  نورـصبیال  نیعا  مهل  اهب و 

دننام نانآ  دنونـشیمن ، اهنآ  يهلیـسوب  هک  تسا  یئاهـشوگ  دـننیبیمن و  اهنآ  يهلیـسوب  هک  تسا  ینامـشچ  دـنمهفیمن و  اهنآ  يهلیـسوب 
ودـغلاب و لوـقلا  نم  رهجلا  نود  هـفیخ و  اعرـضت و  کـسفن  یف  کـبر  رکذا  و  - 2 دـنلفاغ ) هک  دنتـسه  نانآ  دـنرتهارمگ ، هکلب  تاناویح 
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وا دایب  اهماش  هاگحبـص و  روایب و  دایب  ندوب  رذـحرب  يراز و  لاح  رد  دوخ  نورد  رد  ار  تراـگدرورپ  و   ) نیلفاـغلا نم  نکتـال  لاـصالا و 
رد نانآ  تسا و  هدش  کیدزن  ناشهبساحم  زور  مدرم  يارب   ) نوضرعم هلفغ  یف  مه  مهباسح و  سانلل  برتقا  - 3 شابم .) نیلفاغ  زا  شاب و 

نانآ  ) نولفاـغلا مه  کـئلوا  مهراـصبا و  مهعمـس و  مهبولق و  یلع  هللا  عبط  نیذـلا  کـئلوا  - 4 دـناهدرک ) ضارعا  هبـساحم  زا  تلفغ  لاح 
حرطم ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  دنلفاغ .) هک  دنتسه  نانآ  هتخادنا و  راک  زا  ار  ناشنامشچ  اهـشوگ و  اهلد و  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک 

شوگ یهلا و  تایآ  ندید  زا  مشچ  تشگ و  دکار  دوخ  لیصا  ياهتیلاعف  زا  لد  هکیماگنه  مکی - هجیتن  تسا  هدش 
زا شوگ  مشچ و  ندـنامزاب  بلق و  دوکر  زا  روظنم  دوشیم . عورـش  نآ  تازایتما  كرد  تقیقح و  زا  تلفغ  دـنام ، زاب  قیاقح  ندینـش  زا 

و دـهدیم . لزنت  تیناویح  ات  ار  ناسنا  هک  تسا  نادـجو  لقعت و  نداد  تسد  زا  دوصقم  هکلب  تسین ، ءاضعا  نیا  یعیبط  لـالتخا  تیلاـعف ،
مادختـسا اهناسنا  رگید  دوخ و  لوقعم  تاـیح  بیرخت  هار  رد  دـنتفیب ، تیلاـعف  هب  یناـسنا  نیناوق  لوصا و  دـض  تهج  رد  اـهورین  نیا  رگا 

تازایتما رگید  تردق و  دوخ  يرگناریو  بیرخت و  هار  رد  تسا  اهناسنا  يارب  یهلا  تمعن  نیرتگرزب  هک  تردـق  لاثم : ناونع  هب  دـنوشیم .
ناسنا يرگباسح  يورین  هک  تسیاهدیدپ  نآ  تلفغ  مود - هجیتن  ددرگیم . اهناسنا  يدوبان  لهج و  يهلیسو  ملع  دوشیم . هتفرگ  راکب  تایح 
يهمه تسباوخ  رد  هراومه  لفاغ  ناسنا  نوچ  و  دنکیمن . حرطم  هبـساحم  يانبم  يرورـض و  يو  يارب  ار  ینوناق  چـیه  دـنکیم و  جـلف  ار 

رگا هک  درادـن  نآ  هب  یهجوت  تلفغ  رد  روهطوغ  ناـسنا  دـنتفیب . ناـیرجب  وا  دوسب  هک  عقوم  نآ  رگم  درادـنپیم  هدرم  ار  نیناوـق  لوـصا و 
يهتشک راخ  نیا  هک  تسین  نآ  رکف  رد  دنیبیم و  راخ  طقف  وا  درک . دهاوخن  ورد  مدنگ  دراکب  وج  رگا  دیچ . دهاوخن  لگ  دراکب ، يراخ 

تسین روج  ربج و  تسوا  هانگ  نآ  تسین  روغ  ارناک  هداتفا  یهچ  رد  هک - دنادیمن  دنیبیم و  طوقس  وا  تسا . وا  دوخ 
. دـنریگیم تروص  تباث  نیناوق  يانبم  رب  ینورب  ياهتیلاعف  هدـیدپ و  يهمه  دـننام  مه  ینورد  ياـهتیلاعف  اههدـیدپ و  موس - هجیتن  يولوم 

راک جیاتن  شریذپ  نتخادناراکب و  نادجو و  لقعت و  هشیدنا و  هب  نداد  تیمها  هکنانچ  تسیدنوادخ . تیـشم  هاگهولج  نایرج  ود  ره  نیا 
قبط اهنآ  ندرک  جـلف  نتخادـناراک و  زا  اهنآ و  هب  یئانتعایب  ناـنچمه  ددرگیم ، اـهنآ  تفرـشیپ  دـشر و  بجوم  یهلا  نوناـق  مکحب  اـهنآ ،

دیجم نآرق  رد  اهرادنپ  نظ و  عاونا  ددرگیم . رییغت  هللا  متخ  هللا ، عبط  دـننام  یتاملک  اب  هک  تسا  نانآ  طوقـس  بجوم  يدـنوادخ  تیـشم 
ریغ نظ  مراهچ - عون  نظ . یباـیزرا  موس - عون  عقاو . قفاوم  مود - عون  عقاو . فلاـخم  مکی - عون  تسا : عون  جـنپ  رب  نظ  هب  طوبرم  تاـیآ 
نا هللا  لیبس  نع  كولـضی  ضرـالا  یف  نم  رثکا  عطت  ناو  - 1 مکی : عون  هب  طوبرم  تاـیآ  هلمج  زا  نظ . تیموکحم  مجنپ - عوـن  فشاـک .

و - 2 دـننکیمن .) يوریپ  نظ  زا  زج  ناـنآ  دـننکیم ، هارمگ  ادـخ  هار  زا  ارت  ینک  تعاـطا  نیمز  يور  مدرم  رثکا  زا  رگا   ) نظلا ـالا  نوعتبی 
زج يزیچ  دـنتفگ : نانآ  و   ) نونظی الا  مه  نا  ملع  نم  کلذـب  مهلام  رهدـلا و  الا  انکلهی  ام  ایحن و  تومن و  ایندـلا  انتایح  ـالا  یه  اـم  اولاـق 

نانآ ب رهد ، رگم  ار  ام  دناریمیمن  میوشیم و  هدنز  میریمیم و  درادن ، دوجو  ام  يویند  یناگدنز 
تایعقاو اب  ار  نظ  تفلاخم  هک  تایآ  عون  نیا  زا  دـنرادن ) يزیچ  رادـنپ )  ) نظ زج  دوخ  يهتفگ  يارب  نانآ  دـنرادن ، ملع  دوخ  ياـعدا  نیا 

ءارعشلا 186 يهیآ 15 ، جحلا  يهیآ 60 و 66 ، سنوی  ماعنالا 148 ، هرقبلا 78 ، نارمع 154 ، لآ  تسا : هدمآ  ریز  دراوم  رد  دـنکیم ، نایب 
نانآ و   ) هیلا الا  هللا  نم  اجلمال  نا  اونض  و  - 3 هلمج : نآ  زا  دنکیم  حرطم  ار  عقاو  ياهنظ  هک  یتایآ  مود - عون  مجنلا 23 . صصقلا 39 و 
ینا تننظ  ینا  هیباتک . اورقا  مواه  لوقیف  هنیمیب  هباتک  یتوا  نم  اـماف  درادـن .) دوجو  ادـخ  يوسب  زج  ادـخ  زا  یهاـگهانپ  هک  دـندرب  ناـمگ 

ارم لامعا  يهمان  دـییایب  تفگ  دـهاوخ  دوش ، هداد  شتـسار  تسدـب  شلامعا  همان  هک  یـسک  اما  و   ) هیـضار هشیع  یف  وهف  هیباـسح . قـالم 
اریثک اوبنتجا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 1 نظ - یبایزرا  موس - عون  درک .) مهاوخ  تاقالم  ار  دوخ  باسح  هک  مدوب  هدرک  نامگ  نم  دـیناوخب .
عون تسا ) هانگ  اهنظ  زا  یخرب  اریز  دینک ، بانتجا  اهنظ  زا  دایز  يرادقم  زا  دیاهدروآ  نامیا  هکیناسک  يا   ) مثا نظلا  ضعب  نا  نظلا  نم 
يارب دـناوخیم و  ار  امـش  ادـخ  هک  يزور   ) الیلق ـالا  متثبل  نا  نونظت  هدـمحب و  نوبیجتـستف  مکوعدـی  موی  فشاک 1 - ریغ  نظ  مراـهچ -

وت یکدنا  زج  ایند  یناگدنز  رد  هک  دینکیم  نامگ  و  دینکیم ، تباجا  ار  وا  يرازگساپس 
يهتفگ رب  نانآ  و   ) ائیـش قحلا  نم  ینغیال  نظلا  نا  نظلا و  الا  نوعبتی  نا  ملع  نم  هب  مهلام  و  نظ : تیموکحم  مجنپ - عون  دـیاهدرکن ) فق 
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هدش حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  دنکیمن .) زاینیب  قح  زا  يزیچ  نظ  اعطق ، و  دننکیمن . يوریپ  نظ  زا  زج  دـنرادن و  ملع  دوخ 
رد تیمک  ندرب  راکب  هتبلا   ) دـصرد هن  دون و  ات  تیعقاو  دـصرد  هاجنپ  زا  شیب  فاشکنا  زا  تسترابع  هک  نظ  يهدـیدپ  مکی - هجیتن  تسا 
رد هکیدراوم  رد  اصوصخم  دنکیمن ، نیمضت  تیعقاو  اب  ار  ناسنا  طابترا  یعیبط  روطب  تسا ) حیضوت  يارب  افرـص  ینهذ  ياههدیدپ  ریـسفت 

يوهت اـم  نظلا و  ـالا  نوعتبی  نا  تسا : هدـش  هداد  رکذـت  ینآرق  يهیآ  رد  شقن  نیا  دـشاب . هتـشاد  شقن  یناـسفن  ياـهاوه  نظ ، تامدـقم 
یعقوم هک  تسنآ  نیمـضت  مدع  نیا  تلع  دهاوخیم ) یناویح ) زیارغ   ) اهسفن هک  هچنآ  زا  نظ و  زا  رگم  دننکیمن  تیعبت  نانآ   ) سفنالا
ناهرب لیلد و  هب  دنتـسم  ابلاغ  حیجرت  نیا  دنکیم ، ادـیپ  حـیجرت  نآ  توبث  هدـش و  جراخ  یفرطیب  تلاح  زا  ناسنا ، رظن  زا  هیـضق  کی  هک 

رد هجیتـن  رد  تسا ، یـصخش  یعیبـط  ياههتـساوخ  تـالیامت و  هب  دنتـسم  هکلب  نظ ، هن  تشگیم  نیقی  ملع و  بجوم  ـالا  تسین و  یعطق 
زین یتایح  لئاسم  رد  ملاس  روعش  میلس و  لقع  دومن . هیکت  ضحم  نظ  هب  ناوتیمن  اهنآ  فشک  تایعقاو و  اب  طابترا 

نظ تفلاخم  هک  یتایآ  رد  رگا  مود - هجیتن  دنکیمن . زیوجت  ار  هرطاخم  هب  دورو  نامگ  نظ و  اب  دوش ، وربور  تارطاخم  اب  تایح  هکیعقوم 
يدبا و تایح  لصا  هک  تسا  هدش  موکحم  يدراوم  رد  نظ  دید : میهاوخ  مینک ، تقد  دـنکیم . دزـشوگ  ارنآ  تیموکحم  تایعقاو و  اب  ار 

كرد نیقی  ملع و  يور  زا  ناوتیم  ار  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  يدـبا و  تاـیح  لـصا  هک  مینادـیم  تسا و  هدـش  حرطم  نآ ، هب  طوبرم  لـئاسم 
ملع لیصحت  هار  رد  تقشم  لمحت  دننکیم و  يوریپ  نظ  زا  یقیقح  تایح  صیخـشت  رد  نیمز  يور  ياهناسنا  تیرثکا  موس - هجیتن  درک .
ایند نیا  رد  یناوارف  مدرم  دـیاش  دـیامنیم . تهج  رهب  يراب  عبات  بلط و  شیاسآ  ارگلهـس و  ار  مدرم  یعیبط  دوخ  اریز  دـننکیمن ، نیقی  و 

رد یعانقا  تلاح  مه  رگا  دنشچن و  تسا  هتفرگ  ارف  ار  نانآ  نوماریپ  هک  ضحم  یعیبط  ياههدیدپ  ياروام  رد  ار  نیقی  معط و  هکنیا  نودب 
زا رتروآجنر  رتکانفسا و  دربیم . ورف  ماهباو  نظ  دیدرت و  جاوما  رد  ار  نانآ  ارچ  نوچ و  نیلوا  هک  تسا  هیاپیب  نانچ  دننک ، ساسحا  دوخ 

لوقعم تایح  ناگدـننک  تیامح  خر  هب  ارنآ  ربخیب  ياـهناسنا  هک  تسا  تیرثکا  نیا  ندوب  هاـگهیکت  تجح و  اهتخانـش ، یئاوه  رد  اـپ  نیا 
مشچ و ا یتشز  یئابیز و  عبات  هکنانچ  تقیقح  هک  دنمهفیمن  و  تیرثکا !؟ ای  یمهفیم  رتهب  وت  دنیوگیم : هدیشک و 

. دشابیمن زین  تیرثکا  وریپ  نینچمه  تسین ، داژن  ورب و 
تیرثکا هکیلاح  رد  تسا  هتفرگ  تروص  اهناسنا  درف  درف  اهتیلقا و  يهلیـسوب  خیرات  يهدنزاس  تالوحت  تاعارتخا و  تافاشتکا و  يهمه 

( نتـشیوخ ندـید  قح  اب  هارمه  نامگ   ) معز دـشابیم . اهيروحمدوخ  هار  رد  رگیدـمه  راتـشک  زیخ و  تسج و  باوخ و  روخ و  لوغـشم 
رب ساسحا  اب  هارمه  هک  تسا  نامگ  نامه  معز  هطوبرم ، تاـیآ  يهمه  رد  تفگ : ناوتیم  تسا و  ددـعتم  معز  يهداـم  رد  ینآرق  تاـیآ 
يا  ) نیقداص متنک  نا  توملا  اونمتف  سانلا  نود  نم  ءایلوا هللا  مکنا  متمعز  نا  اوداه  نیذـلا  اهیا  اـی  لـق  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . ندوب  قـح 
رگا دینک  وزرآ  ار  گرم  نامدرم ، رگید  هن  دیتسه  ادخ  ءایلوا  امـش  اهنت  هک  تسا  نینچ  امـش  معز  رگا  دیاهدیورگ  دوهی  نید  هب  هکیناسک 

صصقلا فهکلا 52 و  ماعنالا 22 و 94 و 136 و  ءاسنلا 60 و  تسا : هدمآ  ینعم  نیمه  هب  معز  زین  ینآرق  تایآ  رگید  رد  دینایوگتـسار .)
، تسا عقاو  اب  فلاخم  رظن  نامگ و  يانعمب  فسوی ، يهروس  زا  الامتحا 72  ملقلا و  يهروس  زا  هیآ 40  رد  زج  معز  ءابس 22 و  62 و 74 و 

نیا تسا . یعطق  معز  يهرابرد  یهلا  تساوخ  زاب  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  يهجیتن  عقاو . اـب  نآ  تقفاوم  هب  داـقتعا  اـب 
نظ و يهرابرد  تیلوئسم  زا  رتدیدش  تساوخ  زاب 

رارق هجوت  دروم  ار  دوخ  نامگ  هدـننک  معز  هکیتروص  رد  دـشاب ، هدوب  یلاـیخیب  يراگنالهـس و  زا  یـشان  تسا  نکمم  هک  تسا  ناـمگ 
دوجوب يدراوم  رد  معز  تسا  نکمم  هتبلا  دـشابیم . هدـننک  معز  یهاگآ  لیلد  هبـساحم  نیا  تسا . هداد  ماـجنا  هبـساحم  نآ  يور  هداد و 

. دوب دـهاوخ  تجح  تسا  رظن  لاـمعا  جـیاتن  زا  یکی  هک  معز  کـش  نودـب  دراوم  نیا  رد  دـشاب ، هتـشادن  دوـجو  نآ  زج  یهار  هک  دـیایب 
رکذ و الا  وه  نا  هل  یغبنی  ام  رعشلا و  هانملع  ام  و  - 1 تسا : هدش  يرعاش  رعش و  هب  هراشا  دروم  دنچ  رد  دیجم  نآرق  رد  هنارعاش  ياهکرد 
يروآدای و يهلیسو  زج  میاهداتسرف ، وا  يارب  هک  نآرق  نآ  تسین ، هتـسیاش  وا  يارب  رعـش  میدرکن و  میلعت  رعـش  ربمایپ  هب  ام  و   ) نیبم نآرق 

هتفـشآ ياهباوخ  ینآرق  تایآ  دنتفگ : نیرکنم  نآ  هکلب   ) رعاش وه  لب  هارتفا  لب  مالحا  ثاغـضا  اولاق  لب  - 2 تسین .) يزیچ  راکشآ  نآرق 
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نامنایادخ ام  ایآ  دـنیوگیم : نانآ  و   ) نونجم رعاشل  انتهلآ  اوکراتل  انئا  نولوقی  و  - 3 تسا .) رعاش  ربمایپ  هکلب  دـیوگیم ، ءارتفا  هکلب  تسا ،
لوقب وه  ام  و  - 4 تسا . هدمآ  زین  يهیآ 30  روطلا  هروس  رد  ندوب  رعاش  هب  ربمایپ  نتخاس  مهتم  مینک .) اهر  هناوید  يرعاش  يهتفگ  يارب  ار 

( دیروآیم نامیا  هک  هچنآ  تسا  كدنا  تسین ، رعاش  هتفگ  نآرق  نآ   ) نونموت ام  الیلق  رعاش 
اورکذ تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  نولعفیال . ام  نولوقی  مهنا  و  نومیهی . داو  لک  یف  مهنارت  ملا  نوواغلا . مهعبتی  ءارعشلا  و  - 5 . 

دنیوگیم ار  يزیچ  نانآ  و  دنوشیم . مگردرـس  ینایبایب  هرد و  ره  رد  نانآ  هک  ینیبیمن  رگم  دننکیم . يوریپ  ارعـش  زا  ناهارمگ  .. ) اریثک هللا 
نیا رد  هک  یتایآ  جیاتن  دنتسه ) ادخ  دای  هب  رایـسب  دنهدیم و  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هکیناسک  رگم  دننکیمن . لمع  نآ  هب  هک 

لقعت و ریگ  نوناق  ياهنادند  ندش  هدییاس  بجوم  تایعقاو ، يهرابرد  هنافابلایخ ، باختنا  فذح و  مکی - هجیتن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  دنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  تلاصا  دـننکیم و  ادـیپ  یگدـنزغل  تلاح  رعاش  نهذ  رد  تایعقاو  دـشابیم . هشیدـنا 

يوک زا  يدرگ  ار  اهرازاک  اهناشکهک و  دنهاوخیم  فابلایخ  يارعش  دنشابیم ، قیاقح  تایعقاو و  زا  يرارف  ياهناسنا  هراومه  ءارعش  ناوریپ 
نامسآ تاقبط  هب  ار  نیمز  زا  هقبط  کی  نانآ  لایخ  رد  دزیخیمرب و  گنج  نادیم  رد  نابسا  مس  ریز  زا  هک  يدرگ  دنیامن و  یفرعم  قوشعم 

زا میاپ  رگا  هک  عمج  هدمآ  ملد  هب  ترودک  راب  ردقنآ  دیوگیم : رگید  یکی  تشه ! تشگ  نامسآ  دش و  شش  نیمز  هجیتن  رد  دیازفیم و 
سک هک  مراذگن  مریگ  یتسه  يهزاورد  رد  ناگنل  گنل  نوریب  دیآ  مخ  چیپ و  نیا 

يهرابرد هیاپیب  باختنا  فذـخ و  يرنه و  قوذ  كالهتـسا  تالالیخ و  رب  ینتبم  هک  ساسایب  رعـش  مود - هجیتن  نوریب ! دـیآ  مدـع  زا  ي 
- موس هجیتن  دسانـشیمن . ینوناق  لصا و  چـیه  رعـش  هنوگنیا  اریز  دـشابیمن ، دامتعا  دروم  نادـنمدرخ  ناهاگآ و  رظن  رد  تسا ، تاـیعقاو 

جوا نداد  ناـشن  اـی  قیاـقح ، زا  رارف  جـنر  درد و  ربارب  رد  تیلـست  يارب  طـقف  هک  دـنزاسیم  دوخ  نهذ  رد  ار  یناـمتخاس  فاـبلایخ  يارعش 
نآ رد  هک  ار  یحلاصم  هک  دننادیم  همه  زا  رتهب  دوخ  نوچ  دنوشیمن ، دراو  نامتخاس  نیا  هب  زگره  نانآ  دوخ  یلو  دـشابیم  مدرمب  يرکف 

، هدوبن موکحم  اقلطم  يرعش  غوبن  ندیناسر  تیلعف  هب  رعش و  يهدیدپ  مراهچ - يهجیتن  تسا . ضحم  لایخ  چوپ و  دناهدرب  راکب  نامتخاس 
بولطم اعطق  دـشاب ، هدوب  تبثم  ياهيریگفدـه  اب  تیعقاو و  زا  یئاههرهچ  رگنایامن  هناـنیب و  عقاو  تاـیوتحم  ياراد  هکیتروص  رد  هکلب 
همکحل رعـشلا  نم  ارحـسل و  ناـیبلا  نم  نا  هک  تسا  هدـمآ  فورعم  تیاور  رد  میدوـمن و  هظحـالم  يهرامـش 5  يهیآ  رد  هکناـنچ  تسا ،

الماک هشیدـنا  رد  بعل  وهل و  كالم  فورعم و  تیاور  هیآ و  نیمه  هب  رظن  اب  تسا .) تمکح  اهرعـش  زا  یـضعب  رحـس و  اهنایب  زا  یخرب  )
الماک مالسا  هاگدید  زا  رعش  تیصوصخ  نیا  اب  تسا و  تایعقاو  نایب  يارب  یلاع  رایسب  يهلیسو  کی  رعش  هک  دوشیم  نشور 

اـهلایخ و کـیرحت  ریدـخت و  يهلیـسو  رعـش  رگا  دـهدب و  ماـجنا  اـهناسنا  حالـصا  دـشر و  رد  یگرزب  تمدـخ  دـناوتیم  تسا و  بولطم 
اهتیعقاو هار  دس  ار  زیگناباجعا  دنیاشوخ و  ياههدـیدپ  تسا . موکحم  دـشاب ، هدوب  نادـجو  لقعت و  ندرک  دـکار  ساسایب و  ياهرادـنپ 

هب ذوفن  زا  یناوتان  تهج  هب  ار  مدرم  تیرثکا  ینالقع  ریغ  ياههتـساوخ  يرهاـظ و  ياـهیئابیز  اـب  تاـیعقاو  نتخیمآ  مهرد  داد  دـیابن  رارق 
ددعتم دنکیم  عنم  ابیرف  رهاوظ  هب  ندش  هتفیرف  زا  ار  مدرم  هک  یتایآ  دنکیم . دـس  قیاقح  هب  ور  ار  نانآ  هار  دـبیرفیم و  رهاوظ  يهدرپ  تشپ 

یف یعس  یلوت  اذا  و  ماصخلا . دلا  وه  هبلق و  یف  ام  یلع  هللا  دهشی  ایندلا و  هایحلا  یف  هلوق  کبجعی  نم  سانلا  نم  و  - 1 هلمجنآ : زا  تسا و 
راداو باجعا  هب  ارت  يویند  یناگدـنز  رد  مدرم  زا  یـضعب  راتفگ   ) داـسفلا بحیـال  هللا  لـسنلا و  ثرحلا و  کـلهی  اـهیف و  دـسفیل  ضرـالا 
تـسا صخـش  نیرتهدننک  تمواقم  يزابلدج  تموصخ و  رظن  زا  هکیلاح  رد  دریگیم  هاوگ  تسا  شلد  رد  هک  هچنآ  هب  ار  ادخ  دـنکیم و 
تـسود ار  داسف  دـنوادخ  دربب و  نیب  زا  ار  لسن  تشک و  دزادـنیب و  هار  نآ  رد  داسف  اـت  دـشوکیم  نیمز  يور  رد  دـنادرگب  يور  هک  یتقو 

گا دنتسین  يواسم  هزیکاپ  دیلپ و  وگب :  ) ثیبخلا هرثک  کبجعا  ولو  بیطلاو  ثیبخلا  يوتسیال  لق  - 2 درادن .)
(. دنکن راداو  باجعا  هب  ارت  نانآ  نادنزرف  لاوما و   ) مهدالوا مهلاوما و ال  کبجعت  الف  - 3 دیامن .) راداو  باجعا  هب  ارت  ثیبخ  ترثک  هچر 
هار اریز - نیریـش ، زغن و  ياهراتفگ  ربارب  رد  نتخابدوخ  زا  عانتما  موزل  مکی - يهجیتن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتاـیآ  جـیاتن 

يرشب خیرات  يولوم  تسام  رمع  بآ  گیر  نیریش  ظفل  تساهماد  وچ  اهمان  اهظفل و  اهمان  نایم  ینعم  یطحق  اهماد  شریز  تسا و  راومه 
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يهرطیس تحت  ار  مدرم  هتـسشن و  یـسرک  هب  ابیز  ياهراتفگ  ظافلا و  اب  هک  اهلطاب  هچ  تسا ! هدید  اههچ  تاحالطـصا  ظافلا و  شیارآ  زا 
خیراـت تسا . هتفر  تسد  زا  شناـبحاص  یناوتاـن  تهج  هب  هک  اـهقح  هچ  هتخاـس و  دوخ  راـیتخایب  يهدرب  ار  ناـنآ  تاـیح  هتفرگ و  دوخ 

راتفگ ظافلا و  اب  مدرم  بلج  زا  رتهدـنبیرف  رترثوم و  ياهلیـسو  تسا ، هدـش  اـهناسنا  یناـسنا  خـیرات  ندز  راـنک  بجوم  هک  اـهناسنا  یعیبط 
اههسامح و نانخـس و  هب  تسد  ءاقب  رد  عزانت  نادـیم  ندرک  هدامآ  يارب  هراومه  روحمدوخ  نارگهطلـس  تسا . هدـیدن  بناجب  قح  رهاـظب 

نانخـس لطاب و  ياهراعـش  يروآ  عمج  يارب  امـش  دـناهدرک . هدامآ  دوخ  يزاتهکی  يارب  ار  ءاضف  نادـیم و  و  هدرب ، بلاـج  ياـه  عیمطت -
تیمن نآ  ندوب  بلاج  دیلپ و  ترثک  مود - يهجیتن  دیسیونب . یتادلجم  دیناوتیم  ساسایب  كرحم و 

هراومه هک  تسا  تافآ  نیا  تهج  هب  دوش . هتخیر  اهبلاق  نیرتابیز  رد  هک  دنچ  ره  تسا  دیلپ  هراومه  دیلپ  دـنک . ضوع  ارنآ  تیعقاو  دـناو 
هتبلا میاهدرک . حرطم  ینآرق  تایآ  قباطم  تخانش  يارب  تفآ  دودح 25  رد  نونکات  ام  دناهدوب  تیلقا  رد  نارظنبحاص  لیصا و  ياهتخانش 

یسررب دروم  ام  هک  تافآ  نیا  تفگ : ناوتیم  یلو  میدش ، رکذتم  ام  هک  تسا  رادقم  نیمه  تخانـش  تافآ  يهمه  هک  مینک  اعدا  میناوتیمن 
مدرم روـصت  فـالخ  رب  هک  تسنیا  دـیآیم ، تسدـب  نونکاـت  هتـشذگ  ثحاـبم  زا  هک  ياهجیتـن  تسا . اـهنآ  يهدـمع  لوـصا  میاهدادرارق 
تیلقا رد  دـننکیم ، رارقرب  طابترا  هتـشذگ  ثحابم  رد  روبزم  تافآ  نودـب  تایعقاو  اب  هک  یقیقح  نارظنبحاـص  لیـصا و  تخانـش  یلومعم 

مهرثکا نکل  قحلااب و  ـالا  اـمه  اـنقلخ  اـم  - 1 هلمج : نآ  زا  دوـشیم . هدـید  نآرق  زا  یناوارف  تاـیآ  رد  بـلطم  نـیا  دنـشابیم . زیگنافـسا 
قلخ نم  ربکا  ضرـالا  تاوامـسلا و  قلخل  - 2 دـننادیمن .) نانآ  رثکا  یلو  قح  يانبم  رب  رگم  میدـیرفاین  ار  نامـسآ  نیمز و  اـم   ) نوملعیـال

دیجم نآرق  رد  دننادیمن ) مدرم  رثکا  یلو  تسا  مدرم  شنیرفآ  زا  رتگرزب  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ   ) نوملعیال سانلا  رثکا  نکل  سانلا و 
یسانشناهج یسانشناسنا و  ورملق  هس  ره  رد  تیلقا  تسا . هدش  هراشا  نانادان  تیرثکاب  دروم ، زا 25  شیب  رد 

رد مه  ار  اهتخانـش  تیدودحم  نارظنبحاص و  تیلقا  ناوتیم  تسا : دوهـشم  الماک  عماوج  يهمه  رد  اهنارود و  يهمه  رد  یـسانشتعیبط  و 
شنیب شناد و  یئافوکش  هک  مولع ، خیرات  ناققحم  زا  یضعب  يهدیقعب  هک  ریخا  نرق  ود  رد  مه  درک و  هدهاشم  ریخا  نرق  ود  لبقام  نارود 

دید میهاوخ  مینک  لـیلحت  ار  یئافوکـش  تفرـشیپ و  نیا  تیعقاو  میهاوـخب  رگا  تسا . هدوـب  هتـشذگ  نورق  يهمه  زا  شیب  نرق  ود  نیا  رد 
دوجوب یـسانشتعیبط  یـسانشناهج و  یـسانشناسنا و  نوماریپ  نوگانوگ  تاقیقحت  يهرابرد  رامـشیب  ياههاگـشیامزآ  اهباتک و  هچرگا 

دودحم و دهدیم ، لیکشت  ار  یـسانشناسنا  مولع  تالوصحم  رگید  اهباتک و  نآ  تایوتحم  هک  یلیـصا  ینابم  اههشیر و  یلو  تسا ، هدمآ 
یـسانشناسنا هـک  درک  ناـمگ  دـیابن  زگره  تـسا  هدرک  ادـیپ  تعـسو  رایــسب  یناـبم  اـههشیر و  نآ  لـئاسم  شرتـسگ  طـقف  هدوـب ، نـیعم 

زا دـیوگیم ، هچره  مسیتامگارپ  یـسانشناسنا  نینچمه  تسا . یـصاصتخا  يراـکتبا و  دـنکیم ، ناـیب  هک  ار  یبلطم  ره  مسیلایـسناتسیزگا 
بلطم ود  کی  اب  ار  هتشذگ  ياهیـسانشناسنا  زا  یلوصحم  مسینایزیت  راک  هتـشذگ  رد  هکنانچ  تسا . بتکم  نیا  ناراداوه  زغم  تافاشتکا 

اب هتفرگ ، هتشذگ  زا  ار  شاهفسلف  رـصانع  هک  دنکیم  حیرـص  فارتعا  لگه  دهدیم . رارق  تناک  یـسانشناسنا  هاگدید  رد  هتخاس ، مجـسنم 
اجسنا

رایسب هزورما  هک  تعیبط  طباور  ءازجا و  یملع  ياهتخانش  هک  مینادیم  همه  یملع ، یسانشتعیبط  اما  تسا . هدومن  حرطم  ار  اهنآ  دیدج  م 
، اهنآ قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  دوشیم  یهتنم  یفاشتکا  ینهذ  ياههقراب  نآ  هب  اهنآ  یلـصا  ياههشیر  تسا ، هتـشگ  راـشمیب  هدرتسگ و 

حیرـصت زین  نارگید  رانرب و  دولک  دـهتیاو و  ثرون  درفلآ  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  تسا . هدوبن  ینوناق  قطنم  هناـهاگآ و  تارکفت  هب  طوبرم 
هکیتروص رد  میبایب . تسد  هزات  جیاتن  هب  قیقحت  هشیدنا و  اب  دیاب  ام  هک  دشویم  هیـصوت  الومعم  دیوگیم : ار  نومـضم  نیا  دهتیاو  دناهدرک .

. میاهدیـشیدنین اهنآ  يهراـبرد  هک  تسا  یئاـههقراب  يهجیتن  رد  اـم  ياهتفرـشیپ  زا  یناوارف  يهرامـش  اریز  تسنیا ، فلاـخم  تسرد  عقاو 
رد نیعم  يرما  يهدهاشم  ماگنه  هک  داد  تسدب  ناوتیمن  نیعم  يروتـسد  هدعاق و  چیه  دـیوگیم : زین  رانرب  دولک  اههدـیا ) ذوفن  نایرج و  )

نیناوق يارجم  رد  ارنآ  ناوتیم  تفای  هار  ققحم  رـس  رد  دـیدج  رکف  هکنآ  زا  سپ  طقف  دـنک ، یبایهار  رمثم  هزات و  يرکف  ققحم  کـی  زغم 
هک تسا  مولعمان  صخـشمان و  الماک  نآ  يهشیر  لصا و  یلو  تسین ، زیاـج  نآ  زا  فلخت  ققحم  چـیه  يارب  هک  داد  رارق  حرـصم  یقطنم 
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هلاش نیسیلیف  يژولودتم - زا  لقن  رانرب . دولک  شیامزآ - بط  يهمدقم   ) تسا راکتبا  غوبن و  ءاشنم 
رگا هصالخ  تسا . بلطم  نیمه  تابثا  يارب  تسا ، هدـش  هتـشون  اهشناد  ندوب  یبیدنرـس  مانب  باـتک  يودـهم ) ياـقآ  يهمجرت  ص 44 

زیگناتفگـش هجیتن  نیاب  میهدـب ، ماـجنا  لـیلحت  هیزجت و  تسرد  یـسانشتعیبط  یـسانشناهج و  یـسانشناسنا و  ياـهبتکم  يهراـبرد 
هیجوت ریـسفت و  لوصا  نآ  يانبم  رب  ار  تعیبط  ناهج و  ناسنا و  سپـس  حرطم و  ار  نیعم  لـصا  دـنچ  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  دیـسر  میهاوخ 

دننارظنبحاص زا  يدودعم  يهدع  وریپ  دلقم و  دنهدیم ، لیکـشت  ار  عماوج  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  مدرم  يهیقب  هاگنآ  دـننکیم .
نارود رد  اصوصخم  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  ایآ  یگدـنز ، يهلئـسم  اـما  دـننکیم . يزیر  یپ  ار  دوخ  بتکم  لوصا  نآ  ياـنبم  رب  هک 

دیاب دیوگیم  دهدیم و  لماک  تحارـص  اب  رتراس  ار  هلئـسم  نیا  خساپ  دـننکیم ؟ یگدـنز  هچ  يارب  و  تسیچ ؟ یگدـنز  هک  دـنمهفیم  ریخا 
زا تخانـش  داعبا  عاونا  مود  شخب  لمجم . نیا  زا  ناوخب  لـصفم  ثیدـح  دوخ  وت  درادـن  ياهفـسلف  فدـه و  یگدـنز  یلو  درک  یگدـنز 

اههزیگنا و لیاسو و  داعبا و  عاونا و  تخانـش و  دـیجم ، نآرق  رد  هیآ  دودح 730  رد  نآرق  هاگدید  زا  نآ  داعبا  تخانـش و  نآرق  هاگدـید 
دننیـشنب و مدرم  هک  تسنآ  يارب  هن  نآ ، هب  طوبرم  لئاسم  تخانـش و  يهرابرد  تایآ  دیکات  یناوارف و  نیا  تسا . هدومن  حرطم  ارنآ  جیاتن 

د
رد ار  دوـخ  یناور  يزغم و  ياـهبنارگ  ياـهیژرنا  دنـشیدنیب و  يدـیرجت  ياهفرح و  روـطب  نآ ، هـب  طوـبرم  لـئاسم  هدـیدپ و  نـیا  يهراـبر 

یناوارف هکلب  دـنیامن . کلهتـسم  لوقعم  تایح  رد  يرادربهرهب  لباق  ریغ  ضحم و  یعازتنا  میهاـفم  هدـعکی  حرط  هب  لالدتـسا  فیـصوت و 
ياهعماج درف و  ره  هک  ینعم  نیاب  درادن . لوقعم  تایح  هیجوت  ریسفت و  زج  یفده  چیه  تخانش ، هب  طوبرم  لئاسم  رد  اهنآ  دیکات  تایآ و 

اب ار  دوخ  هطبار  دیاب  هرورـضلاب  امتح و  دوش ، رادروخرب  كاپ ) یگدـنز   ) هیبط تایح  اب  نآرق  رد  هک  لوقعم  تایح  کی  زا  دـهاوخب  رگا 
نآرق هاگدید  زا  تخانش  رگید  ترابعب  دیامن . هیفصت  تایح ، نآ  یعقاو  قطنم  اب  نآ  جیاتن  اههزیگنا و  لئاسو و  داعبا و  عاونا و  تخانش و 
تابثا يارب  لیلد  نیرتهب  دنکیم . ادج  لوقعمان  یلومعم  یگدنز  زا  ارنآ  دیامنیم و  ریـسفت  ار  یمدآ  لوقعم  تایح  هک  تسا  یئانـشور  نآ 

نمف دوشیم : هداد  ریز  روتسد  مالسا  ربمایپ  هب  هک  تسا  نآرق  رد  هلهابم  يهیآ  تسا ، لوقعم  تایح  یساسا  رصنع  حیحص  تخانـش  هکنیا 
یلع هللا  هنعل  لعجتف  لهتبن  مث  مکسفنا  انسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و  مکئانبا و  انئانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  کئاج  ام  دعب  نم  کجاح 

خرب جاجتحا  هب  وت  اب  تسا ، هداد  يور  تقیقح  هب  ملع  وت  يارب  هکنآ  زا  سپ  یسک  رگا   ) نیبذاکلا
ادخ اب  شیارگ  هجوت و  تیاهن  اب  ار  دوخ  يهدیقع  یعدم و  سپـس  میروایب ، ار  نامدوخ  اهنز و  نادنزرف و  فرط ، ود  ره  دـییایب  وگب  دزی ،

لـصاح وا  يارب  هک  ار  تقیقح  هب  ملع  مالـسا  ربمایپ  هک  دوشیم  هدهاشم  میهدـب .) رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  میراذـگب و  نایم  رد 
تخانـش و نوماریپ  رد  قیقحت  ثحب و  هب  هکیناـسک  تفگ  ناوتیم  تسا . هتـسناد  يدـنوادخ  تنعل  قحتـسم  ارنآ  اـب  تفلاـخم  تسا ، هدـش 

تقیقح رد  دـنریگب ، رظن  رد  دـیاب  هکنانچنآ  تسه و  هکنانچنآ  تایح  اب  ار  اـهنآ  يهطبار  هکنآ  نودـب  دـنزادرپیم  نآ  هب  طوبرم  لـئاسم 
يارب ار  نآ  ناـجیب  ياـضعا  اـهنت  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  هدرم و  هک  دـنزادرپب  يرادـناج  یگدـنز  حیـضوت  ریـسفت و  هب  دـنهاوخیم 
يدج روطب  ار  تخانـش  یتایح  ياهشزرا  دـیجم  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  مکی - لیلد  تسا : رارقنیدـب  اعدـم  نیا  لیالد  دـنهنرب ! یـسررب 

، نآرق هاگدـید  زا  تفرعم  تخانـش و  نودـب  یگدـنز  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  هدـش  نایب  تیمها  اب  يردـقب  اهـشزرا  نیا  دـنکیم . حرطم 
بلق و لقع و  ساوح و  نتخادناراکب  يهلیسوب  تفرعم  تخانش و  لیصحت  يارب  دیکا  تاروتـسد  مود - لیلد  دوشیمن . بوسحم  یگدنز 

تایح نتخاس  ریذـپناکما  يارب  تفرعم  تخانـش و  ندروآ  تسدـب  هار  رد  شالت  شـشوک و  هب  اهناسنا  یعطق  مازلا  تاروتـسد  نیا  داـفم 
هن تسا ، لوقعم 

تخانـش و دانتـسا  تاـبثا  يارب  ینآرق  تاـیآ  هـک  یـصاخ  تـیمها  موـس - لـیلد  ضحم . يزغم  ياـهتیلاعف  شیارآ  يرکف و  شزرو  يارب 
یهلا تیـشم  هب  دنتـسم  هدوـب و  يدـنوادخ  قوـلخم  اـهنآ  طـباور  اـهدومن و  تقلخ و  ءازجا  يهمه  هکنیا  اـب  دـیامنیم ، زاربا  ادـخب  تفرعم 
یتایح تیمها  زا  فشک  تسا ، ادـخ  هب  دنتـسم  تفرعم  تخانـش و  سدـقم  يهدـیدپ  هکنیا  يهرابرد  صاـخ  رکذـت  لاـحنیا  اـب  دنـشابیم ،
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دنتسم تخانش  نآ - : هب  هطوبرم  لئاسم  تخانش و  يهرابرد  ینآرق  تایآ  حیضوت  ریـسفت و  هب  میزادرپیم  نونکا  دیامنیم . روبزم  يهدیدپ 
هب میقتـسم  روطب  ار  ملع  هک  تسا  یتایآ  مکی - مسق  تسا : هدش  حرطم  مسق  ود  هب  ینآرق  تایآ  رد  ادخ  هب  تخانـش  دانتـسا  تسا  ادخ  هب 
هک تسادـخ  دـیوگیم : احیرـص  هیآ  نیا  تسنادیمن ) هک  ار  هچنآ  ناسنا  هب  دومن  میلعت   ) ملعی مل  ام  ناسنالا  ملع  - 1 درادیم : دنتسم  ادخ 

ناهج رد  وا  یگدـنز  يهدـنراد  اـپرب  لـماوع  ناـسنا و  تیدوجوم  يهمه  هک  تسا  تسرد  تسا . هدومرف  تیاـنع  ناـسنا  هب  ار  ملع  تمعن 
دوخ حور  زا   ) یحور نم  هیف  تخفن  و  يداـم : يازجا  زا  ياهعومجم  رد  حور  زورب  هکناـنچ  یلو  تسیدـنوادخ ، تیـشم  هب  طوبرم  یتسه 
اراد ارنآ  ناسنا  هک  ملع  نینچمه  تسا ، هدـش  هدـیمد  يو  رد  یهلا  صاخ  تیانع  اب  هک  تسا  یحور  صاخ  زایتما  لیلد  مدـیمد ) ناسنا  رد 

تما دوشیم ،
تیاـنع رگا  هک  تسنیا  دوشیم  كرد  دانتـسا  ود  نیا  زا  هک  یموهفم  دوشیم . تیاـنع  وا  هب  یهلا  صاـخ  فطل  اـب  هک  تسا  یـصاخ  زاـی 

هک تشادـن  ار  يدادعتـسا  نینچ  تسا ، يداـم  رـصانع  زا  ياهعومجم  هک  ناـسنا  ضحم  یعیبـط  تیدوـجوم  دوـبن  يدـنوادخ  صوـصخم 
ندمآ دوجوب  یگنوگچ  يهرابرد  نونکات  هک  یبلطم  ره  هک  تسا  تهج  نیمهب  و  دوش . دیلوت  هعومجم  نآ  زا  ملع  حور و  مانب  یلوصحم 
هرظن لاـمتحا و  ضرف و  زا  تسا ، هدـش  هتفگ  يداـم ، تسا  ینادـیم  هک  يرـشب  زغم  رد  ملع  ندـمآ  دوجوب  نینچمه  نم و  ناور ، اـی  حور 
تـسر هچ  زا  ناتـسلگ  نخلگ  رد  هنرو  تست  ماعنا  شـشخب و  مه  اـعد  نیا  تسا : هتفگ  اـعد  يهراـبرد  هک  يولوم  لوقب  دـنکیمن . زواـجت 
دوجو ملع  هعومجم و  نآ  نیباـم  نینچمه  نم و ، ناور ، اـی  حور  يداـم و  رـصانع  زا  ياهعومجم  ناـیم  یهباـشت  تیخنـس و  چـیه  يوـلوم 

ملع دانتسا  هک  ام  هلئسم  رب  ءامسا  يهیآ  قیبطت  رد  دومرف .) میلعت  مدآ  هب  ار  ءامـسا  يهمه  دنوادخ  و   ) اهلک ءامـسالا  مدآ  ملع  و  - 2 درادن .
تسا یناسنا  شریامـض  هک  هیآ  رهاظ  هب  رظن  اب  ءامـسا  زا  دوصقم  مکی - عوضوم  میـشاب : هتـشاد  رظن  رد  دیاب  ار  عوضوم  ود  تسا ، ادخ  هب 

تخانـش و ياهدادعتـسا  نانآ  هلیـسوب  دنوادخ  هک  تسا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  ءایـصوا و  ءایبنا و  يهسدقم  حاورا  ءالوه ) مه ، )
سنا تفرعم 

هتخادـنا نایرجب  مدرم  نورد  رد  اهراسهمـشچ  نآ  زا  ار  لوقعم  تاـیح  يهدـنزاس  دـیفم و  ياـهشناد  تسا و  هدـیناسر  تیلعف  هب  ار  اـهنا 
لاـمک و تیبذاـج  هب  شیارگ  یبوـبر و  خـماش  ماـقم  نآ  تفرعم  اـهناسنا ، شنیرفآ  زا  يدـنوادخ  دوـصقم  نوـچ  رگید  تراـبع  هب  تسا .

يریسم رد  اهناسنا  نتفرگ  رارق  اذل  دناهدیسر ، شیارگ  تفرعم و  يالعا  دح  هب  نیموصعم  يهمئا  ءایـصوا و  ءایبنا و  و  تسیوادخ ، تمظع 
دنناوتیم لماک  ياهناسنا  نیا  زا  ار  حیحص  تایعقاو  تخانـش  هدوب و  نانآ  تقلخ  زا  يدنوادخ  دوصقم  دناهدومیپ ، لماک  ياهناسنا  نیا  هک 
یتایاور رد  هک  ینعم  نیا  و  تسا . هدوب  حیحـص  تایعقاو  يهمه  اب  یئانـشآ  لماک  حاورا  نآ  اب  مدآ  یئانـشآ  تقیقح  رد  دنروایب . تسدب 

قباـطم هورگ  ود  نآ  زا  یکی  هک  تستاـیاور  هورگ  ود  لوـصحم  تـسا ، هدـش  لـقن  هرقبلا  زا  يهیآ 31  ریـسفت  مکی  نازیملا ج  ریـسفت  رد 
یتسه ناهج  قیاقح  تایعقاو و  ار  ءامـسا  زا  دوصقم  مود  هورگ  دـنکیم . یفرعم  هسدـقم  حاورا  ءامـسا  ار  امـسا  ءالوه ) مه ،  ) هیآ ریامض 

رـشبلاوبا مدآ  صخـش  هب  صوصخم  لاعتم  دنوادخ  زا  مدآ  تقلخ  يهرابرد  ناگتـشرف  لاوئـس  هک  تهجنادب  مود - عوضوم  درادیم . نایب 
بانب دزادنایمن ، هارب  نیمز  يور  رد  داسف  يزیرنوخ و  توبن ، گرزب  ماقم  ياراد  يدنوادخ و  يهدیزگرب  مدآ  اریز  تسا ، هدوبن  (ع )

هب يدنوادخ  خساپ  تخادنا و  دـنهاوخ  هارب  داسف  راتـشک و  گنج و  نیمز  يور  رد  هک  تسا  هدوب  مدآ  نادـنزرف  ناگتـشرف  روظنم  نیار ،
لماش هدوبن و  مدآ  دوخ  صوصخم  ءامسا  میلعت  سپ  تسا . هدوب  نیمز  يور  رد  تفالخ  يارب  مدآ  دالوا  یگتسیاش  تابثا  يارب  ناگتشرف 

ام و  - 1 هلمج : نآ  زا  درادیم . دنتسم  ادخ  هب  تسا ، تمکح  هک  ار  تخانـش  يالعا  عون  هک  تسا  یتایآ  مود - مسق  دوشیم . وا  نادنزرف 
هدـنیآ ثحابم  رد  تمکح  هب  طوبرم  لئاسم  هدرک .) لزان  امـش  رب  تمکح  باتک و  زا  هک  ار  هچنآ  و   ) همکحلا باتکلا و  نم  مکیلع  لزنا 

-2 هلمج : نآ  زا  دنکیم . نایب  رون  يهملک  اب  ادخ  هب  ار  تفرعم  ملع و  دانتسا  هک  تسا  یتایآ  موس - مسق  تشگ . دهاوخ  حرطم  احورـشم 
يارب تسا و  هدمآ  امـش  يارب  یناهرب  ناتراگدورپ  فرط  زا  مدرم ، يا   ) انیبم ارون  مکیلا  انلزنا  مکبر و  نم  ناهرب  مکئاج  دـق  سانلا  اهیا  ای 

اهنم جراخب  سیل  تاملظلا  یف  هلثم  نمک  سانلا  یف  هب  یشمی  ارون  هل  انلعج  هانییحاف و  اتیم  ناک  نم  وا  - 3 میاهداتسرف .) يراکشآ  رون  امش 
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دننام دنکیم ، تکرح  مدرم  نایم  رون  نآ  يهلیسوب  هک  میداد  رارق  يرون  وا  يارب  میدرک و  هدنز  ارنآ  سپس  دوب ، هدرم  هک  یسک  ایآ  …  )
دانتسا هک  یتایآ  مراهچ - مسق   … تسین )  تاملظ  زا  نوریب  هتفر و  ورف  تاملظ  رد  هک  تسا  یسک  نآ 

. دنکیم نایب  اههطساو  تطاسو  اب  دنوادخ  هب  ار  تفرعم  ملع و 
كرد و لیاسو  تقلخ  فده  نوگانوگ ، تانایب  اب  هک  تسا  یناورف  تایآ  مکی - عون  دـندرگیم : میـسقت  هدـمع  عون  ود  هب  اههطـساو  نیا 

نوملعتال مکتاهما  نوطب  نم  مکجرخا  هللا  و  - 4 هلمج : نآ  زا  دنکیم : یفرعم  تفرعم  تخانـش و  بلق  لقع و  ساوح و  دننام  ار  تخانش 
امـش هکیلاح  رد  دروآ ، نوریب  ناتناردام  ياهمکـش  زا  ار  امـش  دنوادخ  و   ) نورکـشت مکلعل  هدئفالا  راصبالا و  عمـسلا و  مکل  لعج  ائیش و 

ایند هب  لهاج  مدآ ، نادنزرف  امـش  ینعی  دیـشاب .) رازگـساپس  هک  دشاب  داد ، رارق  اهلد  نامـشچ و  شوگ و  امـش  يارب  و  دیتسنادیمن ، يزیچ 
رازگـساپس دیوش و  رادروخرب  تفرعم  تخانـش و  يامظع  تمعن  زا  لیاسو  نآ  اب  هک  تسا  هدیرفآ  كرد  لیاسو  امـش  يارب  یلو  دـییایم ،

. دننام درادیم ، نایب  تفرعم  تخانش و  ياطعا  يارب  یهلا  فطل  يهلیـسو  ار  یحور  يهیفـصت  يوقت و  هک  تسا  یتایآ  مود - عون  دیـشاب .
يارب ار  تمکح  ياطعا  هک  یتایآ  نآ  نینچمه  و  دومن .) دـهاوخ  میلعت  ار  امـش  ادـخ  دـیزروب ، يوقت  ادـخب   ) هللا مکملعی  هللااوقتا و  و  - 5

. دـیامنیم یفرعم  هللاقالخا  هب  نانآ  قلخت  بدات و  یگتـسراو و  يوقت و  يـالعا  دـح  لولعم  ناـمقل  دـننام  ناـگتفای  دـشر  رگید  ءاـیبنا و 
هب خ دنتسم  یعیبط  داوم  یتشم  رد  تخانش  لوصح  هکنانچ 

هداد رکذت  ار  بلطم  نیا  يددعتم  تایآ  تسا . ادـخ  دـنک ، ادـیپ  یئانعم  دـناوتب  هک  نآ  یـساسا  لصا  تخانـش و  نایاپ  نینچمه  تسا ، اد 
نانآ زا  رگا  و   ) نوکفوی یناف  هللا  نلوقیل  رمقلا  سمـشلا و  رخـس  ضرـالا و  تاوامـسلا و  قلخ  نم  مهتلاـس  نئل  و  - 1 هلمج : نآ  زا  تـسا .

فرحنم اجک  هب  سپ  تسا . ادخ  تفگ : دنهاوخ  تسا ، هدرک  رخسم  ار  هام  باتفآ و  هدیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  تسیک  هک  ینک  لاوس 
هکیناسک تسا  هدمآ  زین  يهیآ 87  فزخزلا  يهیآ 83 و  رمزلا  يهیآ 25 و  نامقل  يهیآ 63 و  توبکنعلا  يهروس  رد  بلطم  نیا  دنوشیم ).
دنوادـخ هب  نآ  دانتـسا  نودـب  ناهج ، يهبناج  همه  قیمع و  تخانـش  هک  دـننادیم  دـناهدش  روهطوغ  اعقاو  ینیبناهج  ياـهبتکم  قیقحت  رد 

لماـک روطب  ار  یلاوئـس  چـیه  خـساپ  یئاـناوت  ناـهج  نیا  يارب  هدـننیرفآ  ندوـبن  ضرف  اـب  هک  دـننادیم  تسین .. ریذـپناکما  نیرفآ  ناـهج 
تمعن زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  ادـخ  مکی - يهجیتـن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتاـیآ  جـیاتن  تشاد . دـنهاوخن  ناـهج  يهراـبرد 

. تسا هدومرف  تیانع  اهناسنا  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يرون  حیحص ، تایعقاو  تخانـش  مود - يهجیتن  تسا . هدومن  رادروخرب  تخانش 
يهرابرد م وا  تخانش  رب  رادقم  نامه  هب  دسرب ، يوقت  ماقمب  هدش و  سفن  يهیکزت  هب  قفوم  ناسنا  هک  هزادنا  ره  موس - يهجیتن 

هب لوصو  يارب  ار  شوـگ  مشچ و  دـننام  كرد  لـئاسو  لاـعتم  دـنوادخ  مراـهچ - يهجیتـن  تشگ . دـهاوخ  هدوزفا  لوـقعم  تاـیح  لـئاس 
بتکم عبنم  نیرتمهم  هک  نآرق  هک  تسنیا  تفرگ ، ناوتیم  ثحب  دروم  تایآ  زا  هک  تیمها  اب  رایـسب  يهجیتن  کی  تسا . هدیرفآ  تخانش ،

دنکیم و دزشوگ  لوقعم  تایح  ندروآ  تسدب  هار  رد  ار  تفرعم  ملع و  لیـصحت  موزل  هناعطاق  تحارـص  ناوارف و  دیکات  اب  تسا  مالـسا 
ملاع و لهج و  ملع و  يواست  مدع  دراذگیمن . دیامنیم ، یقلت  رگیدکی  فلاخم  داضتم و  ار  ملع  نید و  هک  هیاپیب  تامهوت  يارب  یلاجم 
هانییحاف و اتیم  ناک  نم  وا  - 1 تسین : يدیدرت  دنکیم . حرطم  ار  لهاج  ملاع و  لهج و  ملع و  يواست  مدع  نآرق  رد  ددـعتم  یتایآ  لهاج 

هدرم هک  یـسک  ایآ   ) نولمعی اوناک  ام  نیرفاکلل  نیز  کلذک  اهنم  جراخب  سیل  تاملظلا  یف  هلثم  نمک  سانلا  یف  هب  یـشمی  ارون  هل  انلعج 
رد وا  لثم  هک  تسا  یسک  دننام  دنکیم ، تکرح  هعماج  نایم  رد  نآ  يهلیـسوب  هک  میداد  رارق  وا  يارب  يرون  هدومن و  هدنز  ارنآ  ام  دوب و 
هب طوبرم  ثحابم  رد  هکنانچ  تسا .) هدش  هتسارآ  دنهدیم  ماجنا  هک  هچنآ  نارفاک ، يارب  ناسنیدب  تسین ، نوریب  نآ  زا  هتفر و  ورف  تاملظ 

لدبم لوقعم  تایح  هب  ار  یمدآ  یعیبط  یگدنز  هک  تسا  تفرعم  یئانشور  نامه  رون  زا  روظنم  دمآ ، دهاوخ  رون  تیاده و 
روناج یگدـنز  دـح  ات  ار  یناسنا  یگدـنز  هک  تسا  اهیرایـشهان  تلفغ و  لـهج و  تاـیآ ، زا  لـیبق  نیا  رد  تاـملظ  زا  دوصقم  و  دزاـسیم .

يوتسی له  لق  - 2 دروآیم . نییاپ  یناسنا  دعاوق  روعـش  مهف و  رد  سگم  کی  زا  رتناوتان  یگدنرد و  يارب  رتدایز  لئاسو  ياراد  هدنرد و 
ریصبلا و یمعالا و  يوتـسیال  و  - 3 دنیواسم )!؟ دننادیمن  هکنانآ  اب  دـننادیم  هکنانآ  ایآ  وگب : نانآ  هب   ) نوملعیال نیذـلا  نوملعی و  نیذـلا 
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حلاص لمع  هدروآ و  نامیا  هکیناسک  و  انیب ، روک و  دنتـسین  يواسم  و   ) نورکذـتت ام  الیلق  یئیـسملا  تاـحلاصلا و ال  اولمع  اونمآ و  نیذـلا 
تایوتحم ینابم و  زا  عالطایب  مدرم  زا  یخرب  مزال - حیـضوت  دـیوش .) رکذـتم  هک  تسکدـنا  ناراکدـب ، اب  دنتـسین  يواسم  دـنهدیم  ماجنا 

یـضایر و یعیبط و  مولع  لماش  تسا و  ینید  ماکحا  دـیاقع و  هب  ملع  طـقف  ینآرق  تاـیآ  رد  ملع  زا  دوصقم  هک  دـننکیم  ناـمگ  مالـسا 
تعیبط و ملاع  رد  ربدت  رکفت و  هب  دیکا  روتسد  نآرق  رد  هک  یناوارف  تایآ  ار  ساسایب  نامگ  نیا  دشابیمن . يرشب  دیفم  ياهشناد  رگید 

يوتسی له  لق  - 4 دومن . میهاوخ  حرطم  هدنیآ  ثحابم  رد  ار  تایآ  نیا  زا  يدایز  رادقم  تسا . دودرم  الماک  دیامنیم ، ناسنا  تیدوجوم 
يواسم مه  اب  انیب  انیبان و  ایآ  وگب : نانآ  هب   ) رونلا تاملظلا و  يوتست  له  ما  ریصبلا  یمعالا و 

يهیآ 24 دوه  يهیآ 58 و  رفاغ  يهیآ 19 و  رطاف  يهیآ 50 و  ماعنالا  هروس  رد  نومـضم  نیا  دنیواسم )!؟ مه  اب  رون  تاملظ و  ایآ  ای  دـن ،
يارب كرحم  نیرتیـساسا  لهاج و  ملاع و  لهج و  ملع و  يواـست  مدـع  كرد  يارب  یهلا  لـماع  نیرتیلاـع  دـیکات  نیا  تسا . هدـمآ  زین 
رگید يزیچ  نیمز  يور  رد  تسپ  رادـناج  دوـجوم  کـی  تکرح  زج  نآ  نودـب  يرـشب  یگدـنز  هک  تسا  روـن  تفرعم و  ملع و  لیـصحت 
ندمآ دوجوب  يهدامآ  یمالـسا  يهعماج  ياضف  دیاب  هک  تقیقح  نیا  حیحـص  تخانـش  يارب  هعماج  درف و  ندرک  هدامآ  ترورـض  تسین .

ود اب  تفرعم  تخانـش و  هک  مینادـیم  تسین . دـیدرت  ياج  دـشاب ، هدوب  یعامتجا  لوقعم  تایح  رد  يرادربهرهب  لباق  حیحـص و  ياهتخانش 
اب اـهناسنا  میقتـسم  طاـبترا  لوصحم  میقتـسم  ياهتخانـش  میقتـسم ، ياهتخانـش  مکی - عون  دـیآیم : دوـجوب  اـهناسنا  نهذ  رد  هدـمع  عوـن 

اهنآ ناـیم  تعیبـط  رد  هـک  یطباور  ءازجا و  اـهدومن و  اـب  طاـبترا  دـننام  تـسا ، دـیفم  اـی  يرورـض  اـهنآ  تخانـش  هـک  تـسا  یئاـهتیعقاو 
ياهتخانـش عون  نیا  ندروآ  تسدب  يارب  ینآرق  تایآ  دیکات  رارـصا و  دید : میهاوخ  احورـشم  هدنیآ  ثحابم  رد  هکنانچ  تسامرفمکح و 

یفرعم اهتخانش  نیمه  اب  ار  ناسنا  يدنمدرخ  لقعت و  كالم  تایآ  نآ  زا  یـضعب  یتح  دومن . روصت  ناوتب  هک  تسنآ  زا  رتيدج  میقتـسم 
نینچ اهنآ  موهفم  دنکیم و 

دنمورحم و درخ  لقع و  زا  دشاب ، دنتـسم  نانآ  دوخ  هب  تیمورحم  نیا  هک  یتروص  رد  دنتـسه ، هرهبیب  اهتخانـش  نیا  زا  هک  یمدرم  تسا :
. دنیآیم دوجوب  نوگانوگ  ياهمیلعت  اهباتک و  اهراتفگ ، يهلیسوب  هک  تسا  میقتـسم  ریغ  ياهتخانـش  مود - عون  دنراد . ياهناروک  یگدنز 
: تسا ریز  رارقب  تایآ  نیا  زا  ياهنومن  دهدیم . رارق  دیکات  رارصا و  دروم  مه  ار  اهتخانش  عون  نیا  موزل  نوگانوگ  لاکـشا  اب  ینآرق  تایآ 

تیعقاو قباطم  نیتسار و  تامیلعت  تسا ، هدـش  هداد  نانآ  هب  هک  یتمکح  باتک و  يهرابرد  ار  ناربمایپ  تامیلعت  هک  تایآ  زا  یهورگ  - 1
حیحص و یئاهتیعقاو  دناهدومن ، اهنآ  يهرابرد  هک  یغیلبت  دناهدروآ و  هک  ار  هچنآ  ناربمایپ  هک  تسنیا  تایآ  نیا  يانعم  دنکیم . دزـشوگ 

دیابن قح  زج  تایعقاو ، اب  حیحص  طابترا  ندرک  رارقرب  يارب  دشابیم . لوقعم  تایح  رد  هعماج  یئانـشور  تداعـس و  بجوم  اهنآ  هب  لمع 
، دنـشاب هتفرگ  رارق  هک  یتیعقوم  ره  رد  هعماج  دارفا  هک  دهدیم  روتـسد  ینآرق  تایآ  زا  رگید  یهورگ  تفگ 2 - دیابن  قح  زج  دیـشیدنا و 

يارب لـطاب  اـب  ار  قح   ) نوملعت متنا  قحلا و  اومتکت  لـطابلاب و  قحلا  اوسبلتـال  و  - 1 دنرواین : نابزب  ار  یقحان  چیه  دـنیوگب و  ار  قح  دـیاب 
2 دینادیم .) هکنیا  اب  دیناشوپب ، ار  قح  ات  دینکن  طولخم  ودنآ  نتخاس  هبتشم 

لاق - 3 دـننادیم ) ار  نآ  هکیلاـح  رد  دـنناشوپیم  ار  قـح  باـتک  لـها  زا  یهورگ  و   ) نوـملعی مه  قـحلا و  نوـمتکیل  مـهنم  اـقیرف  نا  و  - 
هتـسیاش نمرب  ادـنوادخ ، ارت  مرادـیم  هزنم  درک : ضرع  ادـخ  هب  (( ) ع  ) یـسیع ترـضح   ) قحب یل  سیل  ام  لوقا  نا  یل  نوکی  ام  کـناحبس 

یعم لسراف  مکبر  نم  هنیب  مکتئج  دـق  قحلا  الا  هللا  یلع  لوقاـال  نا  یلع  قیقح  - 4 تسین .) قح  نم  يارب  هک  میوـگب  ار  يزیچ  هک  تسین 
زا نشور  یلیلد  نم  میوـگن . قـح  زج  ادـخ  يهراـبرد  هک  تسین  راوازـس  قـح و  :( ) دوـمرف نوـعرف  هب  ع )  ) یـسوم ترـضح   ) لیئارـساینب
زا ایآ   ) قحلا الا  هللا  یلع  اولوقیال  نا  باتکلا  قاثیم  مهیلع  ذخوی  ملا  - 5 تسرفب .) نم  اب  ار  لیئارساینب  ماهدروآ ، امش  يارب  ناتراگدرورپ 

فیکف مهتذخاف  قحلا  هب  اوضحدیل  لطابلاب  اولداج  و  - 6 دنیوگن ) يزیچ  ادخ  يهرابرد  قح  زج  هک  تسا  هدشن  هتفرگ  یباتک  دـهعت  نانآ 
( هک دندید  ای  يدید ،  ) متفرگ ار  نانآ  دننک ، هابت  لطاب  يهلیسوب  ار  قح  ات  دنتخادرپ  لدج  هب  لطاب  يهلیـسوب  ( ) ناراکهبت نآ   ) باقع ناک 

ضرالاو تاوامسلا  قلخ  يذلا  وه  و  - 7 دننام : دنکیم ، یفرعم  قح  ار  تقلخ  ملاع  دـیجم  نآرق  رد  هک  یتایآ  نآ  دوب ) هنوگچ  نم  رفیک 
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راتفگ و هک  دنکیم  دزشوگ  انمض  تسا .) هدیرفآ  قح  يارب  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسیدنوادخ  وا  و   ) قحلاب
اب حیحـص  طابترا  يارب  هک  دوشیم  نشور  یبوخب  قوف  تایآ  زا  دـشاب . قح  يانبم  رب  تقلخ  ملاع  يهراـبرد  دـیاب  اـم  تخانـش  هشیدـنا و 

حیحـص یمالـسا  يهعماج  کی  سپ  درادـن . دوجو  رگید  یهار  یـسانشقح  یـشیدناقح و  ییوگقح و  قح و  زا  یئوجیپ  زج  تاـیعقاو 
هعماج رد  حیحص  ياهتخانش  ندمآ  دوجوب  يروحمقح  نیا  یعطق  يهجیتن  دنشیدنین . قح  زج  هب  دوشن و  هتفگ  قح  زج  نآ  رد  هک  تسنآ 

نـسحا زا  دوصقم  دـیامنیم ، نسحا  زا  يوریپ  هب  روتـسد  تایآ  زا  یخرب  دوـمن 3 - زاربا  ار  نسحا  درک و  يوریپ  نسحا  زا  دـیاب  دـشابیم .
عابـشا ار  یمدآ  یئوجاـبیز  سح  اـهنت  هک  تسین  ضحم  یئاـبیز  نسحا  زا  روـظنم  هـک  مینادـیم  هـتبلا  دـشابیم . رتـهب  يهشیدـنا  راـتفگ و 
میهافم ياراد  مه  هزادـنا  ره  عقاو  قباطم  ریغ  تخانـش  تسا . اـهابیز  نیرتاـبیز  دوخ  هک  تسا  تیعقاو  رب  قاـبطنا  دـصقم  هکلب  دـیامنیم ،

یتایآ رد  نسحا  يارب  ینعم  نیا  ددرگیم و  لدبم  اهتـشز  نیرتتشز  هب  درادن ، عقاو  اب  تقباطم  هک  دش  ساسحا  هکنیمه  دـشاب ، دـنیاشوخ 
ادـخب ار  دوخ  هک  یـسک  زا  رتوکین  نید  ياراد  تسیک  و   ) نسحم وـه  ههجو هللا و  ملـسا  نمم  اـنید  نسحا  نم  و  - 1 تسا . هدـمآ  نآرق  زا 

ثحب و هجو  نیرتوـکین  هب  ناـنآ  اـب  و   ) نسحا یه  یتلاـب  مهلداـج  و  - 2 تسا .) رادرکوکین ) ای   ) هدـننک ناسحا  هکیلاـح  رد  هدرک  میلـست 
وگتفگ ك

اب رتقباطم  نسحا  يانعم  هکلب  تسین ، ینیع  ياهدومن  زا  سوسحم  یئابیز  تاـیآ  هنوگنیا  رد  نسحا  زا  دوصقم  تسا  حـضاو  هکناـنچ  ن .)
نوعمتسی نیذلا  دابع  رشبف  - 3 هلمج : نآ  زا  تسا  ددـعتم  دـنکیم ، دزـشوگار  نسحا  زا  يوریپ  موزل  هک  یتایآ  دـشابیم . رتیقطنم  عقاو و 

یهلا ناگدـنب  نآ  دـنیامنیم ) يوریپ  راتفگ  نآ  نسحا  زا  دنونـشیم و  ار  راتفگ  هک  نم  ناگدـنب  نآ  هب  هدـب  تراشب   ) هنـسحا نوعبتیف  لوقلا 
لکل الیصفت  هظعوم و  یئیـش  لک  نم  حاولالا  یف  هل  انبتک  و  - 4 دنونـشب . نسحا  دنیوگب و  نسحا  هک  دوب  دنهاوخ  لامک  دشر و  هب  قفوم 
يارب لیـصفت  هظعوم و  زیچ  ره  زا  حاولا  رد  ع )  ) یـسوم يارب  و   ) نیقـسافلا راد  مکیراس  اهنـسحاب  اوذخای  کموق  رماو  هوقب  اهذخف  یئیش 

هب ار  نیفرحنم  هاگیاج  يدوزب  نم  دنریگب ، ار  اهنآ  نسحا  هک  هدب  روتـسد  ار  دوخ  موق  دـیریگب و  تردـق  اب  ار  حاولا  نیا  میتشون  زیچ  همه 
روـظنم هکلب  تسا ، هدوـب  نسحا  ریغ  نسحا و  ياراد  حاوـلا  نآ  تاـیوتحم  هک  تسین  نآ  اهنـسحاب  موـهفم  هتبلا  داد .) مهاوـخ  ناـشن  اـمش 

، هدـنزاس گرزب و  روتـسد  نیا  يارجا  اب  هک  تسا  ملـسم  دـیامن . يرادربهرهب  اـهنآ  زا  دوخ  ینید  تیعقوم  هبرظن  اـب  یـسک  ره  هک  تسنیا 
هعماج ياضف  رب  حیحص  ياهتخانش  تفرعم و  هدوب  تیعقاو  اب  قباطم  اهتیعقاو ، اب  تاطابترا  زا  هلصاح  ياهتخانش 

. درک دهاوخ  تموکح 
هک ار  هچنآ  مناگدـنب  هب  وگب  و   ) انیبم اودـع  ناـسنالل  ناـک  ناطیـشلا  نا  مهنیب  غزنی  ناطیـشلا  نا  نسحا  یه  یتلا  اولوقی  يداـبعل  لـق  و  - 5

اوبنتجاف - 6 راکـشآ .) تسا  ینمـشد  ناسنا  يارب  ناطیـش  هتبلا  دـنکیم ، داسف  کیرحت  هب  نانآ  نایم  ناطیـش  اعطق ، دـنیوگب ، تسا  نسحا 
فالخ راتفگ  زا  تسترابع  ساسایب .) راتفگ  زا  دینک  بانتجا  دـیلپ و  ياه  تبزا  دـینک  بانتجا   ) روزلا لوق  اوبنتجا  ناثوالا و  نم  سجرلا 

انغ دسریم ، رظنب  تسا . هدومن  ریـسفت  ءانغ  هب  ار  روز  لوق  تایاور  زا  یـضعب  کلذ . ریغ  تقیقحیب و  ياهرادنپ  تالایخ و  رب  ینبم  عقاو و 
هب عوجر  دـشابیم . روز  لوق  لومـشم  درادـن ، دوخ  زج  یتـیعقاو  هک  تسا  يدومن  اـهنت  تسین و  یعقاو  ياوـتحم  ياراد  هک  تهجنادـب  مه 

ملاع هب  لهاج  عوجر  هکنیا  اب  تسا  هدـش  هداد  رکذـت  یفلتخم  تانایب  اب  ملاع  هب  عوجر  ترورـض  ینآرق  تایآ  رد  دراد  ترورـض  ملاـع ،
رارصا و نآرق  هلئسم ، یتایح  تیمها  تهجب  لاحنیا  اب  درادن ، ملع  دض  ناتسرپدوخ  زج  یفلاخم  چیه  تسا و  یلقع  يرورـض  هدعاق  کی 

رگا ملع  رکذت و  لها  زا  دیسرپب   ) نوملعتال متنک  نارکذلا  لها  اولئساف  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدومن  روبزم  يهدعاق  يور  یناورف  دـیکات 
شناد لها  هب  عوجر  هب  روتسد  یصخشم  دراوم  رد  هچرگا  تایآ  زا  یخرب  رد  دینادیمن .)

ینءاج دق  ینا  تبا  ای  - 6 دننام : تسا . یعطق  یلقع  نوناق  نامه  شکالم  هکلب  تسین ، ضحم  يدبعت  عاجرا  کی  اب  یلو  تسا ، هدش  هداد 
نم زا  سپ  تسا ، هدـماین  وت  يارب  هک  تسا  هدـمآ  نم  يارب  یملع  اعطق  ردـپ ، يا   ) ایوس اطارـص  كدـها  ینعبتاـف  کـتای  مل  اـم  ملعلا  نم 

تایاور زا  یـضعب  رد  تسا . ع )  ) لیلخ میهاربا  ترـضح  هب  طوبرم  هیآ  نیا  منک .) یئامنهار  لدـتعم  میقتـسم و  هار  هب  ار  وت  ات  نک  يوریپ 
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لوبق و دروم  هک  یلقع  يهدـعاق  نیا  تسا . هدوبن  تسرپ  تب  ع )  ) میهاربا ردـپ  هدوب و  ومع  يا  تبا  ای  زا  روظنم  هک  تسا  نینچ  تیبلالها 
هک تسا  نانادان  يهدـهع  رب  مکی  هفیظو  دـنکیم : ناـیب  ار  یمتح  يهفیظو  ود  تقیقح  رد  تسااـهنارود ، يهمه  رد  عماوج  يهمه  يوریپ 

دراد و یگدنز  شیامن  هک  تسا  یگرم  هنالهاج ، یگدنز  هک  دننادب  دنـشوکب و  نکمم  دح  نیرخآ  ات  دوخ  لهج  نتخاس  یفتنم  رد  دیاب 
دح زا  تسا ، هدش  دراو  هفیظو  نیا  يهرابرد  هک  ربتعم  ثیداحا  و  تسا . هدش  دزشوگ  احیرص  ینآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد  نومـضم  نیمه 

ملسم لک  یلع  هضیرف  ملعلا  بلط  روگ ) هب  ات  هراوهگ  زا  ار  ملع  دینک  بلط   ) دحللا یلا  دهملا  نم  ملعلا  اوبلطا  دننام  دنکیم . زواحت  رتاوت 
تسا نایاناد  يهدهع  رب  مود  يهفیظو  ناملسم ) ناسنا  ره  يارب  تسا  بجاو  ملع  بلط  ( ) تالوقنم زا  یضعب  رد  هملسم  (و 

دننام دـنکیم ، نایب  نوگانوگ  یتاملک  اب  ار  هفیظو  نیا  طوبرم  تایآ  دـنزاسب . نشور  تفرعم  ملع و  يهلیـسوب  ار  ناـنادان  دـیاب  اـمتح  هک 
هدـش حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جـیاتن  دـنرادروخرب . تمکح  تیادـه و  زا  هک  تسا  نایاناد  نآ  ناربماـیپ و  هک  تمکح  تیادـه و 

تایعقاو اـب  نهذ  ساوح و  میقتـسم  طاـبترا  اـب  هک  میقتـسم  روطب  هچ  هعماـج  ياـهناسنا  يهمه  يارب  تخانـش  میمعت  مکی - يهجیتن  تسا 
رایسب يهتکن  دریگیم . تروص  کلذ  ریغ  باتک و  داشرا و  اهتیبرت و  میلعت و  يهلیـسوب  هک  میقتـسم  ریغ  روطب  هچ  ددرگیم و  ریذپناکما 

صوصخم ياهرود  هب  صوصخم  تخانـش  لیـصحت  ترورـض  هک  تسنیا  دراد ، دوجو  هطوبرم  تایآ  رگید  تایآ و  نیا  رد  هک  یتیمها  اب 
اهتیعقوم اههورگ و  دارفا و  يهمه  رمع و  ياهنارود  يهمه  يارب  هدوبن و  یگدـنز  رد  نیعم  یتیعقوم  ای  صاخ و  یهورگ  اـی  یگدـنز و  زا 

هدوب هدیدن  داتسا  هتشونن و  طخ  هدناوخان و  سرد  نآ  یناب  هکنیا  اب  هک  مالسا  نید  ندوب  یهلا  لیلد  نیرتنـشور  تسا  نیا  دراد . تیمومع 
اب دهدب . میمعت  نیملـسم  يهمه  يارب  مزال  يهفیظو  ناونعب  ناکما  یئاناوت و  طرـش  اب  هدومن و  تیامح  تفرعم  شناد و  زا  هنوگنیا  تسا .

قحت لباق  ناکما ، دح  رد  تخانش  تفرعم و  نودب  مالسا  هاگدید  زا  لوقعم  تایح  تفگ : ناوتیم  يدج  قیوشت  کیرحت و  نیا 
مدرم ندرک  هدامآ  يارب  زج  ار  تخانـش  تفرعم و  هک  اجک  يرـشب  ياهماظن  اهبتکم و  نآ  اـجک و  بتکم  نیا  دوب . دـهاوخن  یلمع  ق و 
مدرم تسا و  يروحمقح  يهعماج  کی  یمالـسا  يهعماج  مود - هجیتن  دـننادیمن . بولطم  هدـش ، يزیر  بلاق  یگدـنز  کی  يارب  هعماـج 

دیآیم و دوجوب  یمالسا  يهعماج  رد  هک  ییاهتخانش  نیاربانب  دنشاب . قح  رب  قح و  اب  دوخ  یگدنز  نوئـش  يهمه  رد  هرورـضلاب و  دیاب 
رد دـشاب . هدوب  تسا  قح  هک  تیعقاو  قباطم  دـیاب  هرورـضلاب  امتح و  ددرگیم ، لـقتنم  نارگید  هب  لاـقتنا  لـیاسو  رگید  میلعت و  يهلیـسوب 

هکنانچمه و  دشاب . هدوب  تخانش  يارب  حیحص  یعوضوم  دناوتیمن  يزغم  يزاب  جنرطش  يرورپ و  لطاب  ییارگرادنپ و  یفابلایخ و  هجیتن ،
لطاب و ياهیریگ  فدـه  دوشیمن . یقلت  مالـسا  رد  یعقاو  تخانـش  هک  دـید  میهاوخ  اهناسنا  یتایح  لوصا  رد  دـیلقت  هب  طوبرم  تایآ  رد 
ار تارکفت  نیرتقیقد  هچرگا  اهنآ  هب  طوبرم  ياهتخانش  اذل  دنشابیم ، قح  دض  ءاقب  رد  عزانت  نازاتهکی  يهحلسا  ندرک  زیت  اهییامندوخ و 

يرگناریو یچوپ و  نداد  ناشن  قح و  قاقحا  يارب  هک  دنرگناریو  هدننک و  هابت  ياهتخانـش  ای  دنتـسین و  تخانـش  الـصا  ای  دـنزادنیب ، راکب 
فم کی  قح  اریز  تسیچ ؟ يروحمقح  زا  ناتروظنم  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  درب . نیب  زا  ار  اهنآ  دش و  راکب  تسد  دیاب  اهنآ 

نیا خساپ  دومن ؟ زواجت  يدعت و  دومن  نآ  زا  ناونت  هک  درادـن  نیعم  دومن  کی  هدوب و  فاطعنا  شرتسگ و  لباق  رایـسب  هک  تسا  ماع  موه 
ینعی درادـن . دوجو  یکی  زا  شیب  دوش ، روصت  هک  ياهریاد  ره  رد  هک  تسا  هریاد  يزکرم  يهطقن  لـثم  قح  لـثم  هک  تسا  نینچ  ضارتعا 
طقف مینک ، هیبشت  ياهرئاد  هب  دریگیم ، رارق  نآ  رد  رـشب  هک  ار  یتـیعقوم  ره  رگا  اـم  نینچمه  سب  تسا و  هطقن  کـی  هریاد  يزکرم  يهطقن 

يزکرم يهـطقن  دوـب . دــهاوخ  زکرم  زا  جراـخ  دوـش  ضرف  هریاد  نآ  رد  هـک  يرگید  يهـطقنره  و  سب ، تـسا و  قـح  نآ  يهـطقن  کـی 
لاـثم ناونعب  دـنوشیم . صخـشم  مالـسا  رد  یمومع  نیناوق  اـهوگلا و  يهلیـسوب  دـنهدیم  لیکـشت  ار  یمدآ  ياـهتیعقوم  هک  یئاـههریاد 

نآ تیعقوم  هک  ياهریاد  دـنکیم ، كرد  ار  تیعقاو  نآ  دریگیم و  رارق  یتیعقاو  ربارب  رد  ناـسنا  کـی  هک  یتقو  تسا . عونمم  ییوگغورد 
يزکرم يهطقن  کی  دنک ، زاربا  ار  ضورفم  تیعقاو  دهاوخب  ناسنا  نیا  رگا  تسا ، تیعقاو  نآ  اب  وا  نهذ  طابترا  دهدیم  لیکشت  ار  ناسنا 
صخـش تیعقوم  هک  مینک  ضرف  رگا  دشاب و  هدوب  تیعقاو  قباطم  دص  رد  دص  هک  دنک  زاربا  دیاب  يروطب  ار  هیـضق  هک  تسنیا  نآ  دراد و 

سفن لتق  دننام  دمآ ، دهاوخ  دوجوب  عقاو  فالخ  زاربا  یتاذ  ررض  زا  شیب  يررض  دنک  زاربا  ار  تیعقاو  نیع  رگا  هک  تسیروطب  ضورفم 
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تناها و 
تیعقاو زاربا  مدع  زا  تسترابع  تسا ، تیعقوم  نیا  يهریاد  يزکرم  يهطقن  هک  قح  تروص  نیا  رد  تیمها ، اب  یلام  ررض  تیصخش و  رب 

. دشاب هدوب  هقلطم  ترورض  ياراد  هکنیا  هن  تسا ، ترورض  یـضتقم  اتاذ  تیعقاو  زاربا  اریز  دوش ، یفتنم  ضورفم  ررـض  هک  هزادنا  نآ  هب 
تـسا قـح  زا  فارحنا  هناـقداص  زاربا  زا  فارـصنا  تسا و  تیعقاو  نآ  يهناـقداص  زاربا  تیعقاو  اـب  طاـبترا  قـح  یلوـمعم  ياـهتیعقوم  رد 

، دـشاب تیعقاو  فالخ  زاربا  زا  رتراوگان  یگدـنز و  تالالتخا  بجوم  تیعقاو  يهناقداص  زاربا  يهجیتن  هک  اـهتیعقوم  نآ  رد  هکیتروصرد 
یتح تیعقاو و  زاربا  مدع  زا  تسترابع  تسا ، قح  هک  يزکرم  يهطقن  اجنیا  رد  هتـشگ و  مهالاف  مهالا  يهدـعاق  لومـشم  هک  تسا  ملـسم 

تـسا یکالم  نوناق و  وگلا و  لومـشم  ناسنا  یگدنز  زا  یتیعقوم  ره  نیاربانب ، تسا . یـصخش  دوس  يارب  هن  غورد  هک  تیعقاو  مدع  زاربا 
تخانـش ورملق  رد  مالـسا  ینادواج  راعـش  نسحا  زا  يوریپ  نسحا و  راتفگ  موس - يهجیتن  تسا . قح  قباطم  راتفر  اـهنآ  قباـطم  راـتفر  هک 

زا عنام  نیرتگرزب  راعش  نیا  دیامنیم . نیمـضت  هشیمه  يارب  ار  مالـسا  ورملق  رد  تخانـش  يرترب  يوتحمرپ  مکحتـسم و  راعـش  نیا  تسا .
سگ اهنامز  دادتما  هب  هک  تسناسنا  تعیبط و  يهنحص  رد  رمتسم  ياهتفرشیپ  عنام  هک  تسا  ینهذ  ياههتخاس  شیپ  رد  دومج  بصعت و 

زا یکی  اعقاو  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  هتفرگ  رارق  قیوشت  دیکات و  دروم  نانچ  مالسا  بتکم  رد  نسحا  زا  تیعبت  لصا  نیا  تسا . هدش  هدرت 
رد دشاب ، هتـشادن  نآ  يهدننک  زاربا  هب  یهجوت  دـیوجب و  ار  تیعقاو  دـیاب  ملـسم  ناسنا  هک  نومـضم  نیا  تسا . مالـسا  یـساسا  ياهراعش 

، تسا نموم  يهدشمگ  تمکح   ) قافنلا لها  نم  ول  همکحلا و  ذخف  نموملا  هلاض  همکحلا  دننام : تسا ، هدمآ  ناوارف  یمالسا  ربتعم  عبانم 
دـیامنیم و بلـس  وا  زا  ار  تیناـسنا  نید و  دـشاب ، هک  سک  ره  رد  قاـفن  تفـص  هکنیا  اـب  دـشاب ). قفاـنم  زا  هچرگا  ار  تمکح  ریگب  سپ 
رد نیقفانم  اعطق   ) اریصن مهلدجت  نل  رانلا و  نم  لفسالا  كردلا  یف  نیقفانملا  نا  تسا : هدش  نییعت  قفانم  يارب  نآرق  رد  رفیک  نیرتدیدش 

تیعقاو اب  طابترا  هک  تهجنادـب  لاحنیا  اب  تفای . یهاوخن  يروای  نانآ  يارب  زگره  تفرگ و  دـنهاوخ  رارق  شتآ  ياـههاگیاج  نیرتتسپ 
رارق يرادربهرهب  دروم  تفرگ و  دیاب  دـیآرب ، قفانم  ناهد  زا  هچرگا  تیعقاو  دـیوگیم : تسا ، بولطم  لاحرهب  مالـسا  رد  تخانـش  يارب 

بتاکم هدش ، یقلت  يرورـض  لصا  کی  ناونعب  دیفم  تفرعم  ملع و  زا  يدرگیپ  مالـسا  روهظ  زاغآ  زا  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمهب  و  داد .
ودب ناناملسم  يدعب  ياهناورد  رد  دنتفرگ . رارق  مارتحا  دروم  جیورت و  دجاسم ، دوخ  دننام  یملع  لفاحم  سرادم و  و 

یطـسو و نورق  رد  یمتح  طوقـس  زا  ملع  يرادـهگن  رد  و  دـندرک ، رارقرب  یملع  هـطبار  اـهنآ  اـب  نادنمـشناد ، ینورد  دـیاقع  هـب  دـیقت  ن 
هک هچنآ  ربانب  دنتفرگ . هدـهعب  ار  مهـس  نیرتمهم  ناملـسم  ریغ  ناققحم  فارتعا  هب  یتح  ینیبناهج  شناد و  زا  ینوگانوگ  عاونا  شرتسگ 

داتـشه نتـشاد  اب  ایناپـسا  رد  يرجه  مراهچ  موس و  نرق  رد  درادیم  نایب  داتفا ، برع  تسدب  لعـشم  ناونع  تحت  مولع  خیرات  رد  وسرییپ 
رظن اب  و  دوشیم . سیسات  باتک  دلجم  رازه  دصشش  اب  ياهناخباتک  دناهدوب ) يزورما  ياههدکشناد  هب  هیبش  ابیرقت  هک   ) یمومع يهسردم 

یئوپاکت تقشم و  جنر و  هچ  مالسا  دیکات  قیوشت و  تهجب  هک  تسا  مولعم  دوب ، هداتفین  هار  هب  پاچ  تعنـص  زونه  عقوم  نآ  رد  هکنیا  هب 
یئوجلیلد هب  مدرم  میلعت  اهتخانش و  نتخاس  قیمع  يارب  هدنزاس  گرزب و  روتسد  کی  تسا . هدمآ  لمعب  ياهناخباتک  نینچ  سیسات  يارب 

یئایاضق يهرابرد  ناهرب  يهبلاطم  یئوجلیلد و  هب  مدرم  نداد  تداع  کیرحت و  تخانـش ، يهرابرد  یمالـسا  لوصا  نیرتبلاج  زا  یکی 
هک تسا  اهتفرعم  تخانـش  يارب  لـماع  نیرتشخب  تاـیح  هدـنزاس  گرزب و  روتـسد  نیا  دـنوشیم . حرطم  تاـیعقاو  زاربا  ناونعب  هک  تسا 

عم نیاب  درادیم . رذحرب  یطیحم  ینامز و  ياهتیعقوم  اههورگ و  اهتیصخش و  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  زا  ار  اهزغم 
تیعقاو نآ  دوخ  شزرا  هب  هتـسباو  ار  یتخانـش  ره  شزرا  دهدیم و  رارق  روتـسد  دروم  هیـصوت و  ار  اهتیعقاو  دوخ  تخانـش  مالـسا  هک  ین 

هتبلا دوشیم . هتشاذگ  تیعقاو  دوخ  باسحب  ناحولهداس  يارب  هتفرگ و  ار  اهتیعقوم  هزیگنا و  لماع و  نوماریپ  هک  یئاههدیدپ  هن  دنادیم ،
ریثات اهتیعقاو  نآ  تیمک  تیفیک و  ققحت و  رد  هک  هطوبرم  ياههدیدپ  لماوع و  زا  اهتیعقاو  ياجبان  دـیرجت  رب  ینبم  هیـصوت  روتـسد و  نیا 
یلماع هدیدپ و  ره  يهلیسوب  اهتیعقاو  ياهيزیمآگنر  اهیراذگهیام و  زا  يرود  هب  تسا  مدرم  ياهزغم  مازلا  روظنم  هکلب  دشابیمن ، دنراد ،

ره يارب  ناهرب  لیلد و  يهبلاطم  مکی - عون  تسا : هدـش  ناـیب  نآرق  رد  کـیرحت  عون  ود  اـب  روتـسد  نیا  تسا . تیعقاو  نتم  زا  جراـخ  هک 
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عون ناگتشذگ . رب  هدیقع  تخانش و  نتخاس  هتسباو  دیلقت و  زا  نتـشاد  رذحرب  مود - عون  ددرگیم . حرطم  تیعقاو  زاربا  ناونعب  هک  ییاعدا 
زا تسناوارف  دنکیم ، نایب  ار  روتـسد  نیا  هک  یتایآ  ددرگیم  حرطم  تیعقاو  زاربا  ناونعب  هک  ییاعدا  ره  يارب  ناهرب  لیلد و  هبلاطم  مکی -

باتک لها  نآ   ) نیقداص متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق  مهیناما  کلت  يراـصن  وا  ادوه  ناـک  نم  ـالا  هنجلا  لخدـی  نل  اولاـق  و  - 1 هلمج : نآ 
سنیا دشاب ، ینارصن  ای  يدوهی  هک  یسک  رگم  تشگ  دهاوخن  تشهب  دراو  زگره  دنتفگ :

تشوگ تمرح  تیلح و  يهرابرد  نیکرشم  هب  باطخ  - 2 دیتسه .) نایوگتـسار  رگا  دیروایب  ار  ناتناهرب  نانآ  هب  وگب  نانآ ، ياهزورآ  ت 
، نادـنزرف نتـشک  حـبذ و  عقوم  رد  ار  ادـخ  ماـن  ندرب  یمازلا  مکح  دـندومنیم و  کـیکفت  نآ  زا  يرادربهرهب  رد  ار  نز  درم و  هک  ناویح 

يدعب يهیآ  رد  دیـشاب .) نایوگتـسار  رگا  دـیهدب  ربخ  نم  هب  لئاسم  نیا  يهرابرد  ملع  يور  زا   ) نیقداص متنک  نا  ملعب  ینوئبن  دـیامرفیم :
هک یـسک  زا  رتراکمتـس  تسیک   ) نیملاظلا موقلا  يدهیال  هللا  نا  ملع  ریغب  سانلا  لضیل  ابذک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نمف  - 3 دیامرفیم :
(. دنکیمن تیاده  ار  راکمتـس  مدرم  دـنوادخ  اعطق  دزاسب . هارمگ  ار  مدرم  ملع ، رب  هیکت  نودـب  ات  دـیوگیم ، ارتفا  بذـک  يور  زا  ادـخ  رب 
هک دندورطم  یهلا  تمحر  زا  نانچ  ناراکمتس  نیا  تسا و  مدرم  نآ  هب  ملظ  حیحص  يانبم  رب  یکتم  ملع  نودب  مدرم  نتخاس  هارمگ  ینعی 
بر نم  لوسر  ینا  نوعرف  ای  یسوم  لاق  و  - 4 ددرگیمن . نانآ  لاح  لماش  دندنمهرهب ، نآ  زا  تادامج  یتح  هک  يدنوادخ  ماع  تیادـه 
يا تفگ : نوعرف  هب  ع )  ) یـسوم و   ) لیئارـساینب یعم  لسراف  مکبر  نم  هنیبب  مکتئج  دـق  قحلا  الا  هللا  یلع  لوقا  ـالا  یلع  قیقح  نیملاـعلا ،

يزیچ ن ادخ  يهرابرد  قح  زج  نم  هک  تسا  یمتح  هتسیاش و  منایملاع ، راگدرورپ  زا  یلوسر  نم  نوعرف ،
(. تسرفب نم  اب  ار  لیئارساینب  سپ  ماهدروآ ، ناتراگدرورپ  زا  یلیلد )  ) هنیب نم  میوگ 

نیما قداص و  تیصخش  هب  نوعرف  نتخاس  هجوتم  مکی - لیلد  دروآیم : نشور  لیلد  ود  دوخ  بلطم  هب  ع )  ) یـسوم ترـضح  هیآ  نیا  رد 
توبن دیـشیدنایم ، یهلا  یلاـع  فاـصوا  نیا  هب  ع )  ) یـسوم فاـصتا  يهراـبرد  نوعرف  رگا  هک  یـسوم )  ) دوخ یهلا  يهبنج  هاوـخریخ و  و 

يهزجعم نیا  دوب . نآ  زاربا  هب  رومام  هک  دوب  ياهزجعم  هب  ع )  ) یـسوم ترـضح  يهیکت  مود - لیلد  تفریذـپیم . لیلد  يور  زا  ار  یـسوم 
هبلاطم ادـخ  اب  ار  یـسوم  طابترا  لیلد  زین  نوعرف  دروآرد ) شنابیرگ  زا  هک  ینارون  تسد   ) تسا ءاضیب  دـی  نیبوچ و  ياصع  ندـش  اهدژا 

زا رگا  هدــب  ناـشن  ارنآ  ياهدروآ ، یتـیآ  رگا  تـفگ : نوـعرف   ) نیقداـصلا نـم  تـنک  نا  اـهب  تاـف  هیاــب  تـیج  تـنک  نا  لاــق  - 5 درک :
هب ار  ربمایپ  نآ  يهیکت  مه  تساوخیم و  لیلد  یـسوم  زا  هک  ار  نوعرف  يهبلاطم  مه  ینآرق  تایآ  رد  هک  دوشیم  هظحالم  ینایوگتـسار )

ار دوخ  ياعدا  هدرک و  یتسدشیپ  یسوم  ترضح  دوخ  دیامن ، لیلد  يهبلاطم  نوعرف  هکنآ  زا  شیپ  هک  هتکن  نیا  اب  دیامنیم . حرطم  لیلد 
نوملعیال مهرثکا  لب  یلبق  نم  رکذ  یعم و  نم  رکذ  اذـه  مکناـهرب  اوتاـه  لـق  ههلا  هنود  نم  اوذـختا  ما  - 6 درادیم . زاربا  لـیلد  هب  یکتم 

زجب نانآ  هکنیا  ای   ) نوضرعم مهف  قحلا 
یـسک رکذ  لماع  تسا و  نم  اب  هک  یـسک  رکذ  لماع  تسنیا  دیروایب ، ار  ناتناهرب  وگب  نانآ  هب  دناهدرک ، ذاختا  ار  ینایادخ  هناگی  يادخ 

رخآ اـهلا  هللا  عم  عدـی  نم  و  - 7 دـنناگدننک ) ضارعا  قح  زا  ناـنآ  سپ  دـننادیمن ، ار  قـح  ناـنآ  رثـکا  هکلب  تسا ، هدوـب  نم  زا  شیپ  هک 
ار رگید  ییادـخ  ادـخ ، نتفرگ  رظنرد  اـب  اـی  ادـخ  دوـجو  اـب  هک  سک  ره  و   ) نورفاـکلا حـلفیال  هنا  هبر  دـنع  هباـسح  اـمناف  هب  هل  ناـهربال 
-8 تشگ .) دنهاوخن  راگتسر  نارفاک  اعطق  دشابیم ، شراگدرورپ  دزن  رد  وا  باسح  هک  تسین  نیا  زج  تسین ، یناهرب  وا  يارب  دناوخیم ،

هنیب یلع  مه  اباتک  مهانیتآ  ما  تاوامسلا  یف  كرـش  مهل  ما  ضرالا  نم  اوقلخ  اذام  ینورا  هللا  نود  نم  نوعدت  نیذلا  مکئاکرـش  متیارا  لق 
هک دیهدب  ناشن  نم  هب  دنناوخیم ، ادخ  زج  هک  ار  ناتئاکرـش  دـیدید  ایآ  وگب : نانآ  هب   ) ارورغ الا  اضعب  مهـضعب  نوملاظلا  دـعی  نا  لب  هنم 

باتک نآ  زا  هک  میاهداد  یباتک  ناـنآ  يارب  اـی  دراد ، دوجو  یتکرـش  اهنامـسآ  رد  ناـنآ  يارب  اـی  دـناهدیرفآ ، نیمز  زا  ار  يزیچ  هچ  ناـنآ 
و - 9 دنهدیمن .) رگید  زیچ  هدنبیرف  يهدعو  زج  رگیدکیب  ناراکمتس  هکلب  تسین ) حیحـص  تالایخ  نیا  ، ) دنـشاب هتـشاد  دوخ  يارب  یلیلد 

تفی اوناک  ام  مهنع  لض  قحلا هللا و  نا  اوملعف  مکناهرب  اوتاه  انلقف  ادیهش  هما  لک  نم  انعزن 
تلاسر ایند  رد  هکنیا  هب  دـنهدب  تداهـش  ات   ) میدروآ نوریب  ار  رگید ) یتجح  اـی  يربماـیپ   ) يدـهاش یتما  ره  زا  تماـیق ) زور  رد  و   ) نور
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یئارتفا ره  تسادخ و  نآ  زا  قح  هک  دندیمهف  نآ  زا  سپ  دـیروایب ، ار  ناتناهرب  میتفگ  نیفرحنم  رافک و  هب  سپ  دـناهدومن ) ءارجا  ار  دوخ 
امـش يارب  مدرم ، يا   ) انیبم ارون  مکیلا  انلزنا  مکبر و  نم  ناـهرب  مکئاـج  دـق  ساـنلا  اـهیا  اـی  - 10 تسا .) هدوب  اـهنآ  ررـض  هب  دـناهدز ، هک 

نم اوقلخ  اذام  ینورا  هللا  نود  نم  نوعدـت  ام  متیارا  لـق  - 11 میداتسرف .) يراکـشآ  رون  امـش  يارب  تسا و  هدمآ  ناتراگدورپ  زا  یناهرب 
هک ار  هچنآ  دیدید  ایآ  وگب  نانآ  هب   ) نیقداص متنک  نا  ملع  نم  هراثا  وا  اذـه  لبق  نم  باتکب  ینوتئا  تاوامـسلا  یف  كرـش  مهل  ما  ضرالا 

تابثا يارب  ، ) تسا اهنامـسآ  رد  یتکرـش  نانآ  يارب  ایآ  ای  دندیرفآ ، نیمز  زا  ار  يزیچ  هچ  نانآ  دیهدب . ناشن  نمب  دـیناوخیم ، ادـخ  زج 
کلهیل - 12 دینایوگتسار .) امش  رگا  دیروایب  ملع  زا  ياهناشن  ای  دنک ) تابثا  ار  امش  ياعدا  هک   ) دیروایب نیا  زا  شیپ  یباتک  دوخ ) ياعدا 

هک یـسک  دـشاب  هتـشاد  تایح  لیلد و  يور  زا  دوشیم  كاله  هک  یـسک  دوش  كـاله  اـت   ) هنیب نع  یح  نم  ییحی  هنیب و  نع  کـله  نم 
. تسا ناهرب  هنیب و  لیلد و  يور  اهناسنا  يراگتسر  تکاله و  ینعی  لیلد ) يور  زا  دراد  تایح 

نیا درک ، لزان  نآ  رد  ار  نآرق  هک  یناضمر  هام   ) ناقرفلا يدـهلا و  نم  تاـنیب  ساـنلل و  يدـه  نآرقلا  هیف  لزنا  يذـلا  ناـضمر  رهـش  - 13
دودح 70 رد  تانیب )  ) نآ عمج  درفم و  لکـش  رد  هنیب  هملک  تسا . لطاب  زا  قح  کیکفت  تیاده و  زا  یلیالد  تیاده و  مدرم  يارب  نآرق 
زا یکی  دـیدرت  نودـب  تخانـش  زا  ثحبم  نیا  تسا  هدـش  حرطم  ثـحبم  نـیا  رد  هـک  یتاـیآ  جـیاتن  تـسا . هدـمآ  ینآرق  تاـیآ  زا  دروـم 

جیاتن تشاد . میهاوخن  تخانـش  ورملق  رد  هجوت  بلاج  يزیچ  نآ  رد  یفاک  مزال و  قیقحت  هیفـصت و  نودب  هک  تسا  ثحابم  نیرتیـساسا 
رداص رـشب  زا  هک  ییاعدا  ره  مکی - هجیتن  میوشیم : رکذتم  ار  اهنآ  زا  ياهلمج  ام  هک  دیآیم  تسدـب  یـسررب  دروم  تایا  زا  یمهم  رایـسب 

هابتـشا و تابجوم  یللع  هب  تسا  نکمم  هکلب  دوشیمن ، تابثا  اهنت  هن  لیلد  نودب  ياعدا  دشاب . رادروخرب  ناهرب  لیلد و  زا  دـیاب  ددرگیم ،
زاربا هک  یبلطم  نانچ  هب  هدنونـش  جایتحا  اـی  هدـنیوگ و  تیـصخش  هب  هیکت  اـب  ـالثم  درواـیب . دوجوب  زین  ار  حیحـص  ياـهتفرعم  رد  اـطخ ،

. دزاسیم هدولآ  ار  هعماج  یتفرغم  ياضف  ساسایب  ياهتخانـش  للع  نیا  اب  کلذ . ریغ  اعدا و  ندوب  دـنیاشوخ  اـی  درادـن ، یلیلد  دوشیم و 
زا یکی  دسریم  رظنب  دنشاب . هدوب  تیعقاو  قباطم  هچرگا  ددرگیم  زاربا  هک  يدیاقع  راکفا و  يهرابرد  ینیبدب  مود - هجیتن 

رد تسا ، نارکفتم  یصخش  قوذ  هب  دنتسم  اهنت  هک  لیلدیب  يواعد  هک  تسا  نیمه  یفسلف  لئاسم  هب  صاخشا  زا  یـضعب  یهجوتیب  للع 
لیلد و يهبلاطم  هب  ناوارف  دـیکات  رارـصا و  موس - هجیتن  دزاسیم . لتخم  ار  نانآ  یئوجلیلد  سح  هدـش و  دراو  یفـسلف  ياهبتکم  زا  یلیخ 
رارـصا و نیا  دریگیم . رارق  هجوت  دروم  رتمک  هک  تسا  نآرق  مالـسا و  نید  ندوب  یهلا  لیالد  نیرتنـشور  زا  یکی  ینآرق  تایآ  رد  ناـهرب 

هـضرع مدرم  يارب  هللا  تاملک  ناونعب  هک  یباتک  هدروآ و  هک  ینید  ندوب  یهلا  هب  ص )  ) مرکاربماـیپ هک  دـنکیم  تاـبثا  عطق  روطب  دـیکات 
ربمایپ هک  ینآرق  تایآ  زا  کی  چـیه  ینید و  ماکحا  دـیاقع و  زا  کـی  چـیه  ینعی  تسا . هتـشاد  ـالعا  دـح  رد  نیقی  ناـمیا و  تسا ، هدرک 
یهاگ دنهدیم  لیکـشت  ار  ناهرب  لیلد و  هک  یئایاضق  اهدـحاو و  هک  تسنیا  رما  تیاهن  تسین . ناهرب  لیلد و  نودـب  ياعدا  تسا ، هدروآ 
دننام نوگانوگ  یتاریبعت  اب  هک  ینورد  ملاس  ياهتفایرد  ترطف و  هب  دنتـسم  یهاگ  و  دنـشابیم . یقطنم  يهشیدنا  لقع و  سح و  هب  دنتـسم 

تاـیقوذ اـب  زگره  دراد ، اـهناسنا  ناور  رد  هک  یتلاـصا  تیموـمع و  تهحب  مود  دنتـسم  نیا  دـندرگیم . ناـیب  ییانـشور  تریـصب و  بلق و 
یلد يهبلاطم  هب  ینآرق  تایآ  رد  دیدش  رارصا  لاح  رهب  دندرگیمن . طولخم  اوه  رد  اپ  تالایخ  ساسایب و  ياهرادنپ  یصخش و 

هیکت تاـسوسحم  زا  عزتنم  میهاـفم  تاـسوسحم و  هب  هک  یلومعم  ياـهلقعت  یمـسر و  يهشیدـنا  سح و  قوف  لـئاسم  يهراـبرد  یتح  ل 
رارـصا و نیا  اب  مرکاربمایپ  تسا . ناهرب  لیلد و  هب  دنتـسم  ینآرق  تایآ  یمالـسا و  ماکحا  دـیاقع و  هک  تسنآ  لـیلد  نیرتنـشور  دـننکیم 

ياعدا هنوگره  شریذپ  زا  ار  اهناسنا  يهمه  انمض  و  دیامنیم . دوخ  زا  ناهرب  لیلد و  يهبلاطم  هب  کیرحت  ار  دوخ  بتکم  نیفالخم  دیکات 
یـسک رگا   ) هیناسنالا هقبر  نع  جرخیلف  لیلد  ریغب  عمـس  وا  لاق  نم  دوشیم : لقن  انیـسنبا  زا  هک  هلمج  نیا  درادیم . رذـحرب  لـیلد  نودـب 
دیجم نآرق  زا  هک  تسا  یلصا  دوش . جراخ  تیناسنا  هورگ )  ) يهگرج زا  دیاب  لیلد ، نودب  دونشب  ار  يزیچ  ای  لیلد  نودب  دیوگب  ار  يزیچ 

ياهتیعقاو زا  یئایرد  هک  تسا  هتـشون  ار  تاراـشا  مهن  طـمن  دـیوگیم ، هناـعطاق  ار  ياهلمج  نینچ  هک  انیـسنبا  نیمه  تسا . هدـش  هدافتـسا 
ترطف ياهتفایرد  نامه  هکلب  دراد ، نآ  هب  یهار  یمسر  لقعت  هشیدنا و  هن  تسا و  یعیبط  ساوح  هب  دنتسم  هن  هک  تسا  ینافرع  یتفرعم و 
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يرورـض و ياهتخانـش  زا  هعماج  نآ  تسا . هدومن  حرطم  ندـش ، ناسنا  يارب  يدـج  يهدارا  نورد و  يهیفـصت  اب  هک  تسا  میلـس  لـقع  و 
هب طوبرم  تایآ  دونشن  ار  ینخس  دیوگن و  ار  ینخس  ملع  رب  هیکت  نودب  یهورگ  يدرف و  چیه  هک  دوشیم  رادروخرب  دیفم 

، دنوشیم حرطم  یعقاو  ياهتفرعم  ناونعب  مدرم  نایم  رد  هک  ییاهتخانـش  هک  تسا  نینچ  روتـسد  نیا  تسا . دایز  رایـسب  هدنزاس  روتـسد  نیا 
الوئسم هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رـصبلا و  عمـسلا و  نا  ملع  هب  کل  سیل  ام  فقتال  و  - 1 هلمج : نآ  زا  دنشاب . هدوب  ملع  هب  دنتـسم  دیاب 

ءالوه متنااه  - 2 تفرگ ). دنهاوخ  رارق  لوئسم  بلق  مشچ و  شوگ و  يهرابرد  اهناسنا  اریز  نکم ، يوریپ  يرادن  نآ  هب  ملع  هک  هچنآ  زا  )
نآ امـش  باـتک ، لـها  يا  دـییایب  دوـخ  هب   ) نوملعتـال متنا  ملعی و  هللا  ملع و  هب  مکل  سیل  اـمیف  نوجاـحت  ملف  ملع  هب  مکل  اـمیف  متججاـح 

دنوادخ دیئامنیم و  جاجتحا  دیرادن ، نآ  هب  ملع  هک  يزیچ  هرابرد  ارچ  دیدومن ، جاجتحا  دیتسنادیم  هک  هچنآ  يهرابرد  هک  دـیتسه  یناسک 
لیلخ میهاربا  ترضح  تعیرـش  توبن و  هب  طوبرم  لئاسم  يراصن ، دوهی و  نایم  ملع  يانبم  رب  جاجتحا  زا  روظنم  دینادیمن ) امـش  دنادیم و 
نایم هب  میهاربا  تعیرـش  توبن و  تایـصوصخ  رد  هک  یتاجاجتحا  ثحاـبم و  دـندوب و  هتفریذـپ  ار  نآ  فرط  ود  ره  هک  تسا  مالـسلاهیلع 

جاجتحا و يراصن  دوهی و  یلو  دـشابیم ، حیحـص  تاجاجتحا  ثحابم و  نیا  تسا ، هدوب  نآ  یلک  لوصا  هب  ملع  يانبم  رب  تسا ، هدـمآیم 
وب يدوهی  میهاربا  تفگیم : دوهی  هک  تسنیا  نآ  دوبن و  ملع  يانبم  رب  هک  دنتشاد  رگیدمه  اب  يرگید  تموصخ 

ام املـسم و  افینح  ناک  نکل  اینارـصنال و  ایدوهی و  میهاربا  ناک  ام  هکیتروص  رد  تسا ، هدوب  ینارـصن  میهاربا  تفگیم : يراصن  تسا و  هد 
یفل هیف  اوفلتخا  نیذـلا  نا  و  - 3 دوبن .) نیکرشم  زا  و  دوب ، ملـسم  فینح  هکلب  ینارـصن ، هن  دوب و  يدوهی  هن  میهاربا   ) نیکرـشملا نم  ناک 
نیا يهرابرد  دندیزرو ، فالتخا  ع )  ) یـسیع توم  تایح و  يهرابرد  هکنانآ  و   ) انیقی هولتق  ام  نظلا و  عابتا  الا  ملع  نم  هب  مهلام  هنم  کش 

نولـضیل اریثک  نا  و  - 4 دناهتـشکنار .) یـسیع  انیقی  و  نامگ ، زا  يوریپ  رگم  دـنرادن ، هلئـسم  نآ  هب  یملع  دـنراد و  دـیدرت  کش و  هلئـسم 
لداجی نم  سانلا  نم  و  - 5 دننکیم .) هارمگ  دنـشاب ، هتـشاد  یملع  هکنیا  نودـب  دوخ  ياهاوه  اب  ار  مدرم  یناوارف  دارفا   ) ملع ریغب  مهئاوهاب 

هب مکل  سیل  ام  مکهاوفاـب  نولوقت  و  - 6 دنزادرپیم .) هلداجم  هب  ملع  نودب  ادـخ  يهرابرد  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  و   ) ملع ریغب  هللا  یف 
و  ) ملع ریغب  هللا  لیبس  نع  لضیل  ثیدـحلا  وهل  يرتشی  نم  سانلا  نم  و  - 7 دیرادن .) نآ  هب  ملع  هک  دـییوگیم  يزیچ  ناتیاهناهد  اب  و   ) ملع

یه ام  اولاق  و  - 8 دنیامن .) هارمگ  یهلا ) ریسم   ) هللا لیبس  زا  ملع  نودب  ار  مدرم  ات  دنرخیم  ار  ساسایب  نانخس  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا 
هدلا الا  انکلهی  ام  ایحن و  تومن و  ایندلا  انتایح  الا 

میراد هک  يویند  یگدنز  نیمه  زج  يزیچ  دنتفگ : ( ) داعم نیرکنم  قح و  زا  نیفرحنم  نآ  و   ) نونظی الا  مه  نا  ملع  نم  کلذـب  مهلام  ر و 
دوخ يهتفگ  نیا  رب  ناراـکهبت  نیا  دـنکیمن . كـاله  يزیچ  يویند  راـگزور  نیمه  زج  ار  اـم  میوشیم و  هدـنز  میریمیم و  درادـن ، دوـجو 

يانبم ریغ  رب  ندینـش  نتفگ و  مکی - يهجیتن  تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  دنربیم .) ینامگ  اهنت  نانآ  دنرادن ، یملع 
تسکیرات و هکناز  دنتخوس  ار  یملاع  اهنخسزو  دنتخود  نامشچ  هک  یموق  نآ  ملاظ  تسا : ینآرق  تایآ  رد  خیبوت  نیرتدیدش  دروم  ملع 

هنانیبعقاو ملع  هب  دانتسا  نودب  يوتحم و  نودب  يابیز  هتسارآ و  نانخـس  هچ  يرآ ، يولوم  رارـش ! دشاب  نوچ  هبنپ  نایم  رد  راز  هبنپ  وس  ره 
هتخاس نوگرگد  ار  اهـشزرا  هتخادـنا و  هارب  اهراتـشک  هدومن و  قح  ار  اهقحان  قحان و  ار  اهقح  هدیـشک ، یهابت  هب  ار  اهناسنا  یگدـنز  هک 

: یلب تسا . هدروآ  دورف  رـشب  رـس  رب  هک  اهتبکن  اهیتخبدـب و  هچ  اهتیعقاو ، هب  رظن  اب  یلو  ابیز  یتالمج  هنطنط ، رپ  یتاحالطـصا  تسا .
ایآ يولوم  تسا  ام  رمع  بآ  گیر  نیریـش  ظفل  تسا  اهماد  نوچ  اهمان  اهظفل و  اهمان  نایم  ینعم  یطحق  اـهماد  شریز  تسا و  راومه  هار 

دنراذگیم و مهرب  مشچ  هک  یناسک  دنتسین  تناها  خیبوت و  نیرتدیدش  يهتسیاش 
، تسا نانآ  يهتفگ  فالخ  تیعقاو  دننادیم  هکنآ  اب  ای  دنیوگیم و  هچ  دنمهفب  هکنآ  نودب 

هتـسیاش ایآ  دنناکـشیم ؟ یچوپ  ات  ار  ناشتایح  هداد ، رارق  هنطنط  رپ  تاحالطـصا  ریثات  تحت  ار  رکف  حطـس  ناحولهداس  دنناوتب  هک  هچره 
؟ دنزاسیم مورحم  تیعقاو  ملع و  زا  ار  مدرم  یملع  ياهـشیامن  ملع و  زاربا  اب  هک  یناسک  دنتـسین  تیناسنا  زا  ندـش  درط  تناها و  خـیبوت و 
یفاب و هطلاغم  هن   ) حیحـص ناهرب  لیلد و  اب  هک  تسا  هدـش  حرطم  لئاسم  اهاعدا و  نآ  يوریپ  زا  یعطق  تمرح  تیعونمم و  مود - يهجیتن 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 621 

http://www.ghaemiyeh.com


مشچ و شوگ و  يهرابرد  ناسنا  هک  دنکیم  دزشوگ  احیرص  ثحبم  نیا  رد  مکی  يهیآ  دوشن . هئارا  دشاب  ملع  بجوم  هک  يزاب ) هطسفس 
نیا اریز  تسا . لوئـسم  تسا ، هتفرگ  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  هک  تایعقاو ) اب  حیحـص  سامت  نداد و  ناـشن  يارب  هک  یلیاـسو  رگید  و   ) بلق

دهاوخب و هچ  یناسنا  ره  دناهدش ، هتخاس  دنتسه ، ندیدرگ  تخانش و  كالم  هک  تایعقاو  اب  حیحـص  طابترا  سامت و  يارب  لیاسو  رازبا و 
رد تایعقاو  اب  حیحـص  طاـبترا  يارب  رازبا  لـیاسو و  نآ  هک  دـباییمرد  یعیبط  روطب  دـنادن ، هچ  دـنادب و  الیـصفت  هچ  یتح  دـهاوخن ، هچ 

دهاوخ یسررب  احورشم  ساوح  هب  طوبرم  ثحابم  رد  هلئسم  نیا  رگید . يزیچ  يارب  هن  تسا ، هدش  تیانع  يو  هب  لوقعم  تایح   ) يهنحص
اراک زا  ضرف  نیا  اب  دش .

هک تسا  لوقعم  تایح  اب  هزرابم  يواسم  دنراد ، هک  یقیقح  ياهتیلاعف  زا  اهنآ  نتخاس  فرحنم  اب  دوخ  نداد  بیرف  لئاسو و  نیا  نتخادـن 
تاـمهوت رادـنپ و  ناـمگ و  هب  تاـیعقاو  يهراـبرد  ملع  ندروآ  تسدـب  ياـجب  دـیابن  موس - يهجیتن  دوشیم . بوسحم  یـشکدوخ  یعون 
یئانـشور نآ  ار  تفرعم  تخانـش و  نآرق  هک  میدرک  هراـشا  مهم  يهتکن  نیا  هب  نآرق  هاگدـید  زا  تخانـش  ثحاـبم  لوا  رد  درک . تعاـنق 

تایح زا  تسترابع  هک  لوقعم  تایح  يانعمب  رظن  اب  دزاسیم . ادج  لوقعمان  یلومعم  یگدنز  زا  ارنآ  ریسفت و  ار  لوقعم  تایح  هک  دنادیم 
، العا فدهب  ندیـسر  يارب  نآ ، نوئـش  يهمه  يهرابرد  ینالقع  يهبـساحم  اب  هارمه  یگدنز  يهدنروآ  دوجوب  لماوع  زا  هدـش  جارختـسا 
اب يهراـبرد  ساـسایب  ناـمگ  هب  تعاـنق  درادـن . یـشزاس  یئارگمهوـت  يزاـب و  رادـنپ  یفاـبلایخ و  اـب  هک  دـشابیم  تاـیعقاو  نیرتيدـج 

تستایح لصا  يهدننک  هابت  هکلب  تسین ، لوبق  لباق  تخانش  رب  ینتبم  اهنت  هن  تسنآ ، فده  نایاپ  زاغآ و  هک  تایح  يهلئسم  نیرتتیمها 
هک تقیقح  نیا  تسا ! هدـش  یقلت  تخانـش  ساـسایب  ناـمگ  نآ  فیلکت  زا  زیرگ  يارب  ینعی  تسا ، هدـش  هداد  نادـب  تخانـش  دوـمن  هک 
اب ار  تـالاوس  نیا  دـهاوخیم  و  تسا ؟ هدـمآ  اـجنیا  هب  هچ  يارب  دوریم و  اـجکب  تـسا و  هدـمآ  اـجک  زا  دـنادب  دـهاوخیمن  هـک  یـسک 

لایخ ياهخساپ 
نایب نیا  اب  تسا . حرطم  تیرـشب  يارب  هک  تسا  یتقیقح  نیرتيدج  تسا  هتـساخرب  هزرابم  هب  نتـشیوخ  اب  وا  دزاسب ، یفتنم  يرادـنپ  ي و 
فده ماجنا و  زاغآ و  تیفیک  هب  ملع  نودب  هک  دوخ  تایح  یـساسا  لوصا  نایب  زا  هنوگچ  هک  دربیپ  يرـشب  زیگافسا  یناوتان  هب  ناوتیم 
دوجو هلئـسم  نیا  رد  یـساسا  يهیرظن  هس  تفرگ ؟ هجیتن  تسه  هچنآ  زا  ار  دـشاب  دـیاب  هچنآ  ناوتیم  اـیآ  تسین . ریذـپناکما  نآ ، يـالعا 

ریسفت و هکنانچمه  ملع  - 2 دشاب . هتـشاد  دشاب  دیاب  هچنآ  اب  دـناوتیمن  يراک  چـیه  دراد و  راک  رـس و  تسه  هچنآ  اب  اهنت  ملع  - 1 دراد :
حیـضوت اب  هلئـسم  نیا  فیلکت  - 3 دـشابیم . زین  دـشاب  دـیاب  هچنآ  يهدـننک  هیجوت  ریـسفت و  روطنامه  تسا ، تسه  هچنآ  يهدـننک  هیجوت 

يارب تسا  نکمم  هک  هابتـشا  کی  زا  دیاب  تسخن  ددرگیم . نشور  دـشاب ) دـیاب  هچنآ  تسه ، هچنآ  ملع ،  ) روبزم هلئـسم  رـصنع  هس  يانعم 
دیاب هچنآ  رگا  هک  تسین  نینچ  هک  تسنیا  هابتشا  نآ  مینک - يریگولج  دیایب ، شیپ  دنتسه  هلئـسم  نیا  قیقحت  لحارم  يادتبا  رد  هکیناسک 
کی نیا  دـنامیمن . یقاب  اهنآ  تابثا  يارب  يرگید  هار  دوشن ، تاـبثا  زورما  حالطـصاب  یملع  شرگن  يهلیـسوب  اـهشزرا  رگید  اهدـشاب و 

ضم ار  اهشزرا  رگید  دشاب و  دیاب  هچنآ  ناگدننک  تیامح  زا  ناوارف  یهورگ  هک  تسا  هدننک  هارمگ  رایسب  هابتشا 
اههدرک و لیـصحت  بلاغ  هک  دـننیبیم  لقادـح  ای  دـننیبیم ، دودـسم  ار  اهنآ  یملع  تاـبثا  هار  هک  دزاـسیم  شوشم  ار  ناـشراکفا  برط و 
و دومن . حرطم  یملع  لئاسم  دـننام  ناوتیمن  ار  اهـشزرا  رگید  دـشاب و  دـیاب  هچنآ  هک  دـناهدرک  یقلت  نینچ  اهـشناد  يهقطنم  نارگوپاکت 

فیاـظو اهدـهعت و  يهمه  زا  تسد  تسا ، هدومن  هرخـسم  شموهفم  لـماک  یئانـشور  نودـب  ملع  يهملک  هک  ار  اـهزغم  زا  رگید  یهورگ 
قوفام تسا  نکمم  هک  دنهدب  یلامتحا  دننک و  دـنلب  الاب  هب  رـس  هک  دـننیبیمن  يزاین  چـیه  هدوسآ  یلایخ  اب  هتـشادرب و  اهشزرا  یناسنا و 

هار هک  ددرگیم  فرطرب  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  هابتشا  نیا  دنـشاب . هتـشاد  رگید  ياهفیظو  اهیرگادوس  اهیهاوخدوخ و  اهیئوج و  تذل 
ار هچنآ  - 1 لاثم : ناونعب  دـهدیم . ناشن  ام  ياپ  شیپ  رد  نآ  یحالطـصا  يانعمب  ملع  هک  تسا  یکیراب  هار  نآ  زا  رتعیـسو  اهتیعقاو  تابثا 

هتخاس ساوح  يهلیـسوب  هدـش  تفایرد  نآ  تسا و  تیعقاو  میباییم ، رد  میقتـسم  ریغ  روطب  هچ  میقتـسم و  روطب  هچ  ساوح  يهلیـسوب  هک 
نیا اب  منیبیم و  ار  هام  نم  الثم  میئوگب  میزاسب و  ياهیـضق  تاسوسحم  اب  ساوح  طابترا  زا  دیهاوخب  رگا  هکیروطب  تسین  ام  ساوح  هدـش 
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رتالاب میاهدرک . حرطم  ار  حیحص  الماک  ياهیضق  تسا ، حرطم  تیعقاو  ناونعب  نم  يارب  ار  هام  دوجو  طابترا 
لباـق ریغ  میقتـسم و  تفاـیرد  کـی  زج  نهذ  زا  جراـخ  تیعقاو  تاـبثا  يارب  یهار  چـیه  هک  دـندقتعم  گرزب  نارکفتم  زا  یخرب  نـیا ، زا 

رد هک  تسا  یتیعقاو  یضایر  ینهذ  لمع  دیامن . تابثا  ار  نآ  دناوتب  يزورما  یحالطصا  يانعمب  ملع  هکنیا  هب  دسر  هچ  میرادن ، لالدتـسا 
ماسقنا - 2 دنراد . نهذ  زا  جراخ  ناهج  هب  قابطنا  تیلباق  هک  دنتـسه  یئاهتیعقاو  ام  نهذ  رد  یـضایر  لمع  جـیاتن  دریگیم و  ماجنا  ام  نهذ 

ار رگید  یـضعب  ابیز و  ار  اهدومن  زا  یـضعب  ام  تسا ، حیحـص  ـالماک  ماـسقتنا  فرطیب  تشز و  اـبیز و  عون  هس  هب  ینیع  ناـهج  ياـهدومن 
تلاـخد اـم  ینهذ  طیارـش  تاـیوتحم و  دومن ، کـی  زا  یئاـبیز  ساـسحا  رد  میئوگب : رگا  یتح  مینادـیم  فرطیب  ار  رگید  یخرب  تشز و 

ار اهنآ  دوخ  ینیع  تیـصوصخ  اب  هک  یجراخ  دومن  رب  ام  نیهذ  طئارـش  تاـیوتحم و  قاـبطنا  هک  مینادـیم  ار  تقیقح  نیا  زاـب  دـنزرویم ،
نایب ناونعب  تسا ، ینهذ  یـضایر  لمع  زا  رتعیـسو  هک  یقطنم  ياههشیدنا  - 3 دراد . تیعقاو  دوشیم  یهتنم  یئاـبیز  كرد  هب  کـیرحت و 

اب ام  ساوح  میقتـسم  طابترا  دننام  ناوارف  یئاهتیعقاو  يهرابرد  ام  ینادجو  ياهكرد  - 4 دنراد . تیعقاو  ندیشیدنا  تسرد  مظن  يهدننک 
. میریذپیم ياهفرح  ياهبیکرت  هیزجت و  زا  رظن  عطق  اب  ار  تاسوسحم  تیعقاو  ساوح  میقتسم  طابترا  اب  هکنانچ  تسا ، تاسوسحم 

هک یحالطـصا  ره  اب  ار  نم  تیعقاو  هک  يروضح ) ملع   ) يرایـشه دوخ  دـننام  میریذـپیم ، ار  یئاهتیعقاو  ینادـجو  ياهكرد  اب  نانچمه 
لصاح - 2 تسه . هک  هچنآاب  طابترا  زا  لصاح  - 1 مسق : ود  رب  يرشب  ياهتفایرد  ماسقنا  - 5 دنکیم . تابثا  یبوخ  هب  دینک  نایب  دیناوتیم 
تیعقاو دـننکیم ، تیعبت  نوناـق  زا  یتاذ  نورد  یتاذ و  نورب  ورملق و  ود  ره  هکنیا  شریذـپ  كرد و  - 6 دراد . تیعقاو  دشاب  دـیاب  هچنآ  زا 

دب کین و  هچرگا  دراد ، تیعقاو  دب  راتفر  ندوب  روفنم  کین و  راتفر  تیبولطم  دب و  کین و  هب  یگدـنز  رد  يرـشب  راتفر  ماسقنا  - 7 دراد .
نیا اب  يولوم  نادـب  مه  ار  نیا  دـشاب  تبـسن  هب  دـب  ناهج  رد  دـشابن  قلطم  دـب  سپ  دنـشابیم . نوگانوگ  ياهریـسفت  لباق  یبسن و  رما  ود 

یعون تقیقح  رد  میریگب  رظن  رد  مینکیم ، نایب  زورما  هک  یطیارش  اب  ار  یملع  يهلئسم  كالم  ام  رگا  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  تاظحالم 
نیعم و کیراب  هار  نیا  رد  ار  اهتیعقاو  همه  هب  لوصو  هار  میهاوخب  ام  رگا  میاهتفرگ و  رظن  رد  ار  تیعقاو  هب  لوصو  هار  زا  دودحم  نیعم و 
رادنپ و ار  اهنآ  هدز و  زابرـس  میدش ، رکذـتم  ار  اهنآ  زا  ياهنومن  هک  یئاهتیعقاو  شریذـپ  كرد و  زا  دـیاب  اهنت  هن  میئامن  رـصحنم  دودـحم 

يهلیسوب ع یبایعقاو  یتح  اهنآ ، نتفرگ  هدیدان  اب  هکلب  مینک ، یقلت  تالایخ 
میقتسم تفایرد  يهلیـسوب  ار  نهذ  زا  نوریب  تیعقاو  میناوتن  ام  رگا  اریز  دوب ، دهاوخ  داینب  نودب  چوپ و  مه  يزورما  نیعم  حالطـصا  هب  مل 
میقتـسم طابترا  يهلیـسوب  ار  تاسوسحم  تیعقاو  میناوتن  ام  رگا  دوب . دـهاوخن  شیب  یلایخ  مه  اـم  یحالطـصا  یملع  شور  مینک ، تاـبثا 

لقن تراکد  زا  هک  ار  تیمها  اب  ینخـس  دروم  نیا  رد  تشاد . میهاوخن  هدـهاشم  هیرجت و  يارب  یعوضوم  مینک ، تابثا  سوسحم  اـب  سح 
لـصا نیرتیهیدب  هک  درادن  تردق  دنک ، کش  ادخ  دوجو  رد  هک  دهدب  هزاجا  دهاوخب  یـسک  رگا  دیوگیم : هک  میروآیم  دایب  دوشیم ،

نیا دشابیم ، كوکشم  وا  يارب  زین  لولعم  دوجو  اعطق  دنک ، دیدرت  تلع  دوجو  تیعقاو  رد  دناوتب  یـسک  رگا  اریز  دیامن  تابثا  ار  یـضایر 
اب یملع  شور  تفگ : دـیاب  سپ  درک  دـهاوخ  تیارـس  زین  وا  ياـهتفایرد  كرد و  ناـسنا و  تیدوجوم  هب  یتسه  ناـهج  تیعقاو  زا  کـش 
اب رایـسب  هک  تسا  یباـیعقاو  قرط  زا  یعون  تسا ، هدرک  ادـیپ  تیمکاـح  زورما  یتعنـص  عماوج  ياـضف  رد  اـصوصخم  هک  صاـخ  طـیارش 

. دـشابیم تایعقاو  اـب  طاـبترا  عاونا  نیرتاـبیز  زا  یکی  میربب ، راـکب  تاـیعقاو  اـب  طاـبترا  عون  رد  ار  یئاـبیز  میناوتب  رگا  یتح  هدوب  تیمها 
رگ هجیتن  تسه  هچنآ  زا  ار  دشاب  دیاب  هچنآ  ناوتیم  ایآ  هک  تسنیا  لاوئس  میاهدومن ، حرطم  هک  یلاوئس  خساپ  هب  میدرگیم  رب  نونکا 

هک تسا  یئوگتـسار  دشاب  دیاب  هچنآ  هک  مینک  ضرف  رگا  دراد . دشاب  دیاب  هچنآ  يریگهشیر  لیلحت و  هب  جایتحا  لاوئـس  نیاب  خساپ  تف ؟
یئوگتسار هکنیا  يارب  - 2 ارچ ؟ میشاب . وگتـسار  دیاب  - 1 دـیآیم : رد  ریز  تروصب  ام  لـیلحت  تسا . یئوگغورد  ندوب  روفنم  نآ  سکع 

نکمم لاوئـس  نیا  ( ؟ دشاب هتـشاد  دوجو  یعامتجا  یگدنز  رد  نانیمطا  لماع  دیاب  ارچ  تسا . یعامتجا  یگدـنز  طباور  رد  نانیمطا  لماع 
دوجو ترورض  زا  تسترابع  یعرف  هلئـسم  - 3 یعرف .) تسا  ياهلئسم  مود - یلصا . تسا  ياهلئـسم  یکی  دنک ، حرطم  ار  هلئـسم  ود  تسا 

یعامتجا یگدنز  ام  هک  ینعم  نیا  هب  یعامتجا ، یگدنز  دوخ  ترورض  زا  تسترابع  یلـصا  هلئـسم  یعامتجا . یگدنز  طباور  رد  نانیمطا 
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دیاب ارچ  دراد . ترورـض  یئوگغورد  تیعونمم  یئوگتـسار و  يهلیـسوب  نانیمطا  ندروآ  دوجوب  هرورـضلاب  اـمتح و  مینادـب ، يرورـض  ار 
رد مه  داعبا  نآ  زا  میناوتیم  ام  دسریم و  تیلعف  هب  یعامتجا  یگدـنز  رد  طقف  ام  تایح  نوگانوگ  داعبا  - 4 میریذپب ؟ ار  یعامتجا  یگدنز 

یتیلاعف نینچ  ارچ  میئامن . لیصحت  ار  دوخ  يدوجو  تازایتما  میناوتیم  مه  مینک و  يرادربهرهب  دوخ  تایح  عناوم  تافآ و  نتخاس  فرطرب 
اعبا نآ  ندیسر  تیلعف  هب  يارب  تایح  تیعقاو  هکنیا  يارب  - 5 دراد .؟ ترورض  تایح  نوگانوگ  داعبا  ندناسر  تیلعف  هب  ناونعب 

داـعبا شرتـسگ  مزلتـسم  هک  ار  دوـخ  يهمادا  موزل  تاـیح  هکنیا  يارب  - 6 میهدـب ؟ تبثم  خـساپ  ار  شـشوج  نیادـیاب  ام  ارچ  دـشوجیم . د 
لـیلحت و رد  هـک  دـیاب  نـیرخآ  تـسنیا  میئوـگب ؟ تـبثم  خـساپ  ار  تاـیح  یتاذ  ياـضتقا  نـیا  دـیاب  اـم  ارچ  دراد . دوـخ  تاذ  رد  تـسنآ ،
هک دراد  لابندب  زین  یئاهن  يارچ  کی  یئاهن  دیاب  نیا  دـیآیم . شیپ  دـنرگیم ، رارق  ام  ربارب  رد  هک  اهدـشاب  دـیاب  هچنآ  يهمه  يریگهشیر 
ارچ هک  هنوگناـمه  دـشاب  هدوب  یقطنم  دـناوتیمن  ارچ  نیا  میئوـگیم : یئاـهن  يارچ  نیا  ربارب  رد  میدوـمن . حرطم  ریخا  يهرامـش  نیمه  رد 
تاذ ندوب  یعلض  هس  دیدرک ، ضرف  ثلثم  ار  یلکش  رگا  اریز  دشاب ، هدوب  یقطنم  يارچ  دناوتیمن  تسا ، علض  هس  زا  بکرم  ثلثم  لکش 

نآ تاـیح  میئوگیم : لاـح  دـیاهدرک . ضرف  نآ  تیوه  رد  ار  بیـشن  زارف و  يهدـیدپ  ود  ود  دـیدرک  ضرف  هوک  رگا  هکناـنچ  تسا ، نآ 
میئوگیمن همادا و  ءاقب و  ياضتقا  میئوگیم : هک  دـیئامرف  تقد  افطل  دراد . دوخ  تاذ  رد  ار  دوخ  يهمادا  ءاـقب و  ياـضتقا  هک  تسیاهدـیدپ 

اعدم نیا  لیلد  نیرتنـشور  دشابیم . تسه  هچنآ  كرد  تایح  يهدیدپ  رد  ءاضتقا  نیا  كرد  علـض . هس  ثلثم و  دننام  تایح ، تیوه  مامت 
هدـشن تسکـش  ساسحا  راچد  دوخ  تایح  يهرابرد  هکنآ  طرـشب  ناسنا  هلمجنآ  زا  دوخ و  تاـیح  زا  نارادـناج  يهمه  عاـفد  هک  تسنیا 

، تسا
يادـص هک  ماگنه  نآ  رد  درادـن  دـیاب ) مازلا  اب   ) تایح يهمادا  موزل  هدارا  هشیدـنا و  هب  یجایتحا  هدوب و  یباتزاب  يربج و  تیلاـعف  عون  زا 

رگا هک  مینادیم  تسا و  نتخیر  ورف  لاح  رد  فقس  نآ  هک  مینکیم  ادیپ  نانیمطا  میونشیم و  میاهتـسشن  نآ  ریز  هک  ار  یفقـس  نتـسکش 
نایرج اب  ام  تایح  يهدننک  دوبان  لماع  هک  مینیشنیمن  هتـشاذگ و  رارف  هب  اپ  اروف  ام  يهمه  تخاس ، دهاوخ  كاله  ار  ام  دزیر  ورف  فقس 
يدارا هن  يدایتعا و  هن  تسیرایتخا و  ياهراک  يهلوقم  زا  هن  میتفگ  هکنانچ  رارف  زیرگ و  نیا  دـنک . عطق  ار  ام  تایح  ناـیرج  دوخ ، یعیبط 
تیاهن رد  ناسنا  باـتزاب  نیا  رد  دوشیم . هدـیمان  باـتزاب  هک  تسا  صلاـخ  يربج  تکرح  کـی  هکلب  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  هک  ینعم  رهب 

ناشن ار  باتزاب  نیا  تایح  محازم  لماع  ساسحا  ماگنه  رد  نارادـناج  يهمه  درادـن و  یتوافت  زیچان  مرک  کی  اب  لامک  دـشر و  لـحارم 
دهاوخ روبجم  لحم  نآ  زا  رارف  هب  دناهتـسشن  فقـس  ریز  رد  هک  ار  نانآ  يهمه  دزیریم  ورف  هک  یفقـس  ریز  زا  رارف  باتزاب  داد . دنهاوخ 

هک داد  دـنهاوخ  ناشن  باتزاب  وماکربلآ  مایخ و  يرعم و  ءالعلاوبا  روطناـمه  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ناـنآ  ناـیم  رد  یقرف  هکنیا  نودـب  درک 
لاح رد  فقس  نآ  ریز  رد  اهناسنا  نیا  زا  کیچیه  و  رواهنپوش . نیراپوا و  رانریدولک و  نیوراد و 

رد یضتقم  ناونعب  تایح  يهمادا  ءاقب و  ایآ  مینیبب  مینک و  ثحب  الوا  نایاقآ  دییایب  بوخ  هک  تخادرپ  دنهاوخن  هشیدنا  نیا  هب  نتخیر  ورف 
لوبق هب  جایتحا  فقس  نیا  ریز  زا  ام  رارف  درادن و  دوجو  يزیچ  نینچ  هکنیا  ای  دشاب ؟ اهتسه  هچنآ  يهلمج  زا  ات  دراد  دوجو  تایح  تاذ 

رارف سپ  يدارا !!؟ ای  تسا  يربج  دیاب  نیا  شریذپ  مینیبب …  دیاب  هزات  دش ، تابثا  مود  لامتحا  نیا  رگا  هک  دراد  دـشاب  دـیاب  هچنآ  نامرف 
هب دنتسم  تسا  یباتزاب  رارف  نیاربانب  دراد ، دوجو  تایح  نآ  تاذ  رد  هک  تسا  ءاضتقا  نآ  لولعم  یعیبط  تایح  کی  يارب  گرم  لماع  زا 

ناونعب ار  یـشکدوخ  تایح ، تعیبط  كرد  اب  سانـشتسیز  کی  ای  کـشزپناور  کـی  یتح  دوریمن  ناـمگ  رگید  فرط  زا  تسه  هچنآ 
دیآیم دوجوب  یعیبط  ریغ  ینایرج  زا  یـشکدوخ  هب  مادقا  هک  دـننادیم  یبوخب  نانآ  اریز  دـنادب ، تایح  تعیبط  میالم  ياههدـیدپ  زا  یکی 
تعیبط زا  یئزج  شتیتمها  تهجب  هک  زایتما  نآ  زا  تیمورحم  ساسحا  ای  تایح  ياههشیر  ندیکشخ  تایح و  یگدرسفا  زا  تسترابع  هک 

دریمیم و تسخن  هدننک  یشکدوخ  - 1 دیوگیم : هک  دراد  دوجو  ضحم  یملع  هن  فیطل  یبدا  ریبعت  ود  اجنیا  رد  تسا . هدـش  یقلت  تایح 
يارب ش هک  تسا  دورولا  عونمم  يهقطنم  نآ  تایح  يهقطنم  - 2 دننزیم . یشکدوخ  هب  تسد  ندنک  ناج  يربج  تاکرح  اب  سپس 

اب هدـش و  یقلت  تایح  یـساسا  نکر  طلغ  هب  هک  تاـیح  یلیخت  اـهنامرآ  زا  هک  تسا  مزـال  ياهشیت  گـنلک و  نآ ، یعیبط  فـالخ  نتـسک 
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. دسریم تسه  هچنآ  هب  یئاهن  يارچ  ربارب  رد  ام  یئاهن  خـساپ  تاظحالم ، نیا  اب  دزاسب . دوبان  ارنآ  دـتفیب و  راکب  دـناهدش ، وربور  تسکش 
دوخ تاذ  رد  ار  دوخ  يهمادا  یـضتقم  تایح  هک  دونـشیم  ار  خـساپ  نیا  میهدـب ؟ همادا  دوخ  تایح  هب  دـیاب  اـم  ارچ  هکنیا  زا  لاوئـس  ینعی 
نیا هاوخ  دزاسب ، دوباـن  ارنآ  هدومن و  يریگولج  دوخ  تاـیح  يهمادا  زا  دـناوتیم  رـشب  هرخـالاب  هک  دوشیم  حرطم  هلئـسم  نیا  نونکا  دراد 

زا یشان  یترورض  هب  دنتـسم  داد  همادا  دوخ  تایح  هب  دیاب  هک  هیـضق  نیا  نیاربانب ، رگید . زیچ  هاوخ  دیمانب و  هنوگرامیب  يهدارا  ار  یئاناوت 
نیا شریذپ  كرد و  تسنیا : نآ  لصاح  هک  دوشیم  نشور  هتـشذگ  بلاطم  عومجم  هب  رظن  اب  هلئـسم  نیا  خـساپ  دـشابیمن . تسه  هچنآ 

تاـیح يهمادا  يارب  هدارا  میظنت  تشادـهب و  رد  دـیاب  هکنیا  اـما  تسه و  هچنآ  هب  تسا  یکتم  تـسا  نآ  يهـمادا  تاـیح  یـضتقم  هیـضق 
ود زا  اـهناسنا  تاـیح  يهمادا  موزل  رد  هاـگهیکت  نیا  تسا . دـنمزاین  يرگید  هاـگهیکت  هب  هدوـبن و  تسه  هـچنآ  هـب  یکتم  درک ، شـشوک 

یم نآ  يهمادا  لماع  هک  تسا  تایح  دوخ  تبثم  تاصتخم  تیبولطم  تیبوبحم و  مکی - هاگدید  دوشیم : حرطم  فلتخم  هاگدید 
. درادن دوجو  تایح  دوخ  تبثم  تاصتخم  تیبولطم  تیبوبحم و  قوف  یلماع  دشاب و 

تمسق 05

دیاب ام  هک  هلمج  نیا  اب  هدش و  زاب  نیمز  قرـشم  رد  نانآ  نادلقم  نیمز و  برغم  نارکفتم  بلاغ  راکفا  يارب  مهدزون  نرق  رد  هاگدـید  نیا 
فده هفـسلف  زا  زاینیب  ار  دوخ  هیانک  ای  احیرـص  میئامن ، لیـصحت  ار  ندرک  یگدـنز  تردـق  میتسیاب و  دوخ  ياپ  يور  تایح  يهمادا  رد 
تایح تیبولطم  تیبوبحم و  اذل  دنرادن ، غارـس  تایح  يهمادا  موزل  يارب  یعیبط  تایح  دوخ  قوف  یلماع  نوچ  و  دـننکیم . دادـملق  تایح 

نانآ تایح و  يهتسیاش  دنوش ، رادروخرب  تذل  تردق و  زا  دنناوتیم  نکمم  يهلیـسو  ره  هب  هک  ار  نانآ  هتـشگ ، تذل  تردق و  هب  یهتنم 
راـهظا ارنآ  هچرگا  دراد  دوجو  هاگدـید  نیا  رد  دـساف  يهجیتن  نیا  دـننکیم . یقلت  تاـیح  زا  عونمم  دـنمورحم ، تذـل  تردـق و  زا  هک  ار 

هدارا میظنت  تشادـهب و  رد  تاـیح  يهمادا  يارب  دـیاب   ) هیـضق نیا  هاـگهیکت  دـنیوگیم : هـک  تـسا  نوـیهلا  نآ  زا  مود - هاگدـید  دـنیامنن .
هچنآ هب  دنتـسم  دشاب  دیاب  هچنآ  نیا  هتبلا  تسا . هدـیمد  یعیبط  نیناوق  هاگرذـگ  زا  نارادـناج  رد  ار  تایح  هک  تسا  ادـخ  درک ) شـشوک 

تاطابترا تیفیک  زا  یتمسق  طقف  هک  یملع  يارجم  نآ  ، ) دشاب یسررب  لباق  يزورما  حالطصا  هب  ملع  يارجم  رد  هک  تسین  یعیبط  تسه 
هکلب دنکیم ) فیصوت  اهتیعقاو  اب  ار  ام 

يارب لوبق  لباق  یفدـه  چـیه  اهنت  هن  مینک ، دـیدرت  اهنآ  یئامنهار  تیعقاو  رد  رگا  هک  تسا  میلـس  لقع  نآ  بان و  ترطف  مکح  هب  دنتـسم 
نیدب دوب . میهاوخ  ناوتان  زین  نهذ  زا  جراخ  تیعقاو  تابثا  يهرابرد  اهیئاطـسفوس  خـساپ  زا  یتح  هکلب  مینک ، تابثا  میناوتیمن  یگدـنز 

اهیراوگان و ربارب  رد  تمواقم  یهاوخدوخ و  لیدعت  یسانشقح و  تلادع و  دننام  یناسنا  یشزرا  يایاضق  یقالخا و  لوصا  يهمه  بیترت 
هب دنتـسم  هک  تسا  تسه  هچنآ  مکی - رـصنع  دـشابیم : یـساسا  رـصنع  ود  هب  لیلحت  لـباق  هدـشن  هبـساحم  ذـیاذل  لـباقم  رد  دوخ  نتخاـبن 

. مینکیم هدـهاشم  خـیرات  لوط  رد  یناسنا  تازایتما  فاصوا و  نیرتیلاع  زورب  اب  ار  اهنآ  تیعقاو  هک  تسا  ناسنا  یتاذ  داـعبا  اهدادعتـسا و 
هک يدوجوم  ندـش  لداع  هب  روتـسد  و  دـناهدمآ ؟ دوجوب  اجک  زا  لداع  ياهناسنا  همهنیا  دنتـشادن ، ار  ندـش  لداـع  دادعتـسا  اـهناسنا  رگا 
رب وربآ  هک  ناسانشقح  همهنیا  تشادن ، دوجو  ناسنا  تاذ  رد  یسانشقح  دادعتـسا  رگا  تسا . قطنم  فالخ  دشاب ، هتـشادن  ار  شدادعتـسا 

، دوبن نایمدآ  رد  یناسنا  دوخ  هب  یعیبطدوخ  لیدبت  یهاوخدوخ و  لیدعت  دادعتسا  رگا  دناهدمآ . دوجوب  اجک  زا  دناهدیشخب ، ناسنا  خیرات 
هب هچرگا  دیاب  نیا  دشاب  دیاب  هچنآ  مود - رصنع  دناهدمآ ؟ دوجوب  اجک  زا  هتفای  دشر  ياهناسنا  همهنیا 

نورد رد  نوگانوگ  لاکـشا  عاونا و  اـب  هک  تسا  لـماکت  دـشر و  هب  قاـیتشا  زا  تراـبع  نآ  دوشیم و  یهتنم  تسه  هچنآ  هب  راـبتعا  کـی 
یناـفوط ياـهداب  ضرعم  رد  اـمئاد  هلعـش  نـیا  ندـش  شوماـخ  هـک  تـهج  نآ  زا  یلو  تـسا ، روهلعــش  یعیبـط  هدـشن و  خـسم  ياـهناسنا 

تاجن ندش  شوماخ  زا  ار  یهلا  يهلعـش  هدیناشن و  ورف  ار  ینافوط  ياهداب  نآ  دنناوتب  هکنانآ  هتفرگ و  رارق  اهیتسرپ  تذل  یهاوخدوخ و 
( دـشاب رادروخرب  یمئاد  لـماکت  زا  یگدـنز  دـیاب  دـیوگیم  هک   ) ضحم یعیبط  ياـضتقا  قوف  دـیاب  کـی  اذـل  دنـشابیم ، تیلقا  رد  دـنهدب 
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، میدومن حالطصا  ینابر  يهلعـش  ار  نآ  هک  ار  ناسنا  لماکت  یعیبط  ياضتقا  نامه  هک  تسا  ادخ  هب  دنتـسم  طقف  دیاب  نیا  دراد ، ترورض 
تلیضف و یقالخا و  لئاسم  ندوب  یملع  تابثا  يارب  يرگید  هار  قوف ، بلاطم  زا  رظن  عطق  اب  تسا . هدروآ  دوجوب  يدام  رـصانع  یتشم  رد 
رد اهـشزرا  رگید  یقـالخا و  ياـیاضق  ناـیب  زا  تستراـبع  هار  نآ  دوشیم . هتفرگ  هدـیدان  هنافـساتم  هک  میراد  یناـسنا  تیوـنعم  تفارش و 

دشر رگا  هک  بیترت  نیدب  دشابیم . مود ) يهیضق  لوا و  يهیضق   ) یلات مدقم و  نایم  يرورض  طباور  رگنشور  هک  هیطرش  يایاضق  تروص 
یحور دـشر  يارب  تلادـع  درک : نایب  زین  هیلمح  يهیـضق  لکـش  رد  ار  نوناـق  نیمه  ناوتیم  و  تسا . مزـال  تلادـع  تسا ، بولطم  یحور 

نیا دراد . ترورض 
يهطبار کی  ناونعب  ار  تلادع  ترورـض  دشر ، تیبولطم  موزل و  ضرف  اب  یلو  دنکیمن ، تابثا  ار  یحور  دشر  یمتح  موزل  هچرگا  نوناق 
ترورـض ای  دوجو  یملع  نوناق  چـیه  اریز  دراد ، دوجو  ضحم  یملع  يایاضق  يهمه  رد  نایرج  نیمه  دـیامنیم ، باجیا  یملع  يرورض 

دشاب هتشاد  دوجو  دیاب  يزغم  هک  درادن  نآ  اب  يراک  چیه  راهچ  دوشیم  ود  ردبرض  ود  یضایر  لصا  دنکیمن . نیمـضت  ار  دوخ  عوضوم 
يهرظن هس  زین  مهم  يهلئـسم  نیا  رد  تسا ؟ ینیبناهج  میقتـسم  جـیاتن  زا  يژولوئهدـیا  ایآ  دـنک !. كرد  ار  ود  ردبرـض  ود  متح  روطب  هک 

ینیبناهج میقتـسم  جـیاتن  زا  ار  يژولوئهدـیا  مکی - يهرظن  تسا : رادروخرب  ینارکفتم  تیامح  زا  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دراد  دوجو  هدـمع 
هب داقتعا  دیوگیم : مود - يهرظن  دشاب . هدوب  دنتـسم  ینیبناهج  زا  یعون  هب  دیاب  دشاب ، یلکـش  ره  رد  يژولوئهدیا  ره  دـیوگیم : دـنادیم و 

یکتم ینیبناهج  زا  یعون  چـیه  هب  هک  دنـشاب  يدـیاقع  هب  دـقتعم  یئاهناسنا  تسا  نکمم  درادـن و  ینیبناهج  هب  يزاین  يژولوئهدـیا  کی 
اریز دـشاب ، هدوب  ینیبناـهج  هب  دنتـسم  دـناوتیمن  يژولوئهدـیا  چـیه  هک  دـنروآیم  ار  ریبعت  نیا  یهاـگ  هرظن  نیا  نادـقتعم  دـشاب . هدوبن 

هرظن تفرگ . هجیتن  ار  دشاب  دیاب  هچنآ  كرد  نیا  زا  ناوتیمن  دشابیم و  تسه  هچنآ  تفایرد  كرد و  ینیبناهج 
اب هک  تسنیارب  ینتبم  لوا  يهرظن  نارادفرط  لالدتـسا  هدمع  تسیچ ؟ ینیبناهج  يژولوئهدیا و  زا  دوصقم  دید  دـیاب  دـیوگیم : موس - ي 

دیاـب ناـنچ  درک و  دـیاب  نینچ  هک  درک  يریگهجیتن  ار  لـئاسم  نیا  ناوتیمن  ددرگیم  تسه و  هچنآ  كرد  ضحم و  یـسانشناهج  هب  رظن 
تـسه هکنانچنآ  ار  ناسنا  زین  دسانـشب و  تسه  هکنانچنآ  ار  ناهج  ناسنا  کی  رگا  هک  تسا  هیاـپ  نیا  رب  مود  يهرظن  ساـسا  دـش  دـقتعم 

يارب دـیوگیم  موس  يهرظن  درک . دـهاوخ  ساسحا  ار  فیلکت  موزل  دوخ  يارب  دـقتعم و  لوصا  هدـع  کی  هب  دـیدرت  نودـب  دـیامن ، كرد 
؟ تسیچ يژولوئهدـیا  مینادـب : الوا  دـیاب  نیاربانب ، تسیچ ؟ ینیبناـهج  يژولوئهدـیا و  زا  دوصقم  دـید  دـیاب  هلئـسم  نیا  هب  یقطنم  خـساپ 
هب ل ، فرح ا ، ود  رگا  ینعم ، تین ، نامگ ، رظن ، هدیقع ، لایخ ، هشیدـنا ، روصت ، هلمجنآ : زا  دوریم ، راکب  یفلتخم  یناعم  رد  هدـیا  يهملک 

لامک یـضرف ، لامک  يهنومن  یگدـنز ، فدـه  نامرآ ، وزرآ ، تیاغ  بولطم ، دوریم : راکب  یناعم  نیا  رد  لآهدـیا )  ) دوش هفاضا  شرخآ 
ءزج ود  ياراد  قوف  يانعم  كرتشم  عماج  تفگ : ناوتیم  بولطم . لامک  رب  ینبم  یعقاو ، يهنومن  قباطم  لماک ، يونعم  يروصت ، یـضرف ،

نارادناج ریاس  رد  اذل  تسا ، ینورد  ای  ینهذ  تاصتخم  زا  یکی  هدیا  ینعی  تسا ، ندوب  ینورد  مومع  روطب  ای  ینهذ  مکی - ءزج  تسا :
يهدـنراد هک  یـصخش  هب  ینهذ  رما  نآ  باـستنا  دانـسا و  مود - ءزج  تسا . هتـسب  اـم  يارب  شیفن  تاـبثا و  هار  لقادـح  اـی  درادـن ، دوجو 

تلاـخد شیب  مک و  صخـش  ینورد  ینهذ و  تیـصوصخ  دـشاب ، هدوب  هک  قوف  یناـعم  زا  کـی  رهب  هدـیا  ندـمآ  دوجوب  رد  اریز  تسنآ ،
يارب هک  ریـسفت  نیا  هتبلا  دوشیم . هفاـضا  ءزج  ود  نآ  هب  زین  تیبولطم  دوش ، هفاـضا  هدـیا  يهملک  رخآ  هب  ل ، هکیتروص ا ، رد  و  دزرویم .
هدیا يهملک  رخآ  هب  يژولوئ  يهفاضا  تروص  رد  هکنانچ  تسا . هملک  نیا  لامعتـسا  دروم  زا  ناوارف  يرادقم  نایب  میدومن ، هدـیا  يهملک 

نیا لاحنیا  اـب  دـشابیم . هدـیا  رد  رظنبحاـص  ياـنعمب  گولوئ  يهفاـضا  تروص  رد  یـسانشهدیا و  هدـیا ، تخانـش  ياـنمعب  يژولوئهدـیا ) )
یموهفم ياراد  لآر ؟ هکیتروـص  رد  دوریمن ، راـکب  نیعم  صخـشم و  ياـنعم  کـی  رد  تسیلآهدـیا ، دـننام  رگید  تاـبیکرت  تاـبیکرت و 

زین تسا و  نوریب  ثحب  نیا  يهدـهع  زا  نآ  تابیکرت  هدـیا و  يهملک  يهرابرد  يوغل  قیقد  قیقحت  نوچ  لاح ، رهب  و  دـشابیم . رتصخـشم 
رظن تقد  عبتت و  هب  جایتحا  هملک  نیا  يزاجم  یقیقح و  ای  یعرف  یلـصا و  یناعم  نایم  کیکفت  و  لامعتـسا ، دراوم  يهمه  قیقد  صیخـشت 

زا دوصقم  میئامنیم . حرطم  تسا ، اـم  ثحبم  هب  طوبرم  هک  ار  ینعم  نآ  مینکیم و  تعاـنق  رادـقم  نیمه  هب  اـم  اذـل  دراد ، نف  ناصـصختم 
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هدیا
تیبولطم نیا  هک  بولطم ، هدـش و  كرد  لوصا  هدـع  کی  زا  تسترابع  دوشیم ، هداهنرب  ینیبناـهج  ربارب  رد  هک  ثحبم  نیا  رد  يژولوئ 

ریـسفت و دزادرپیم و  تیلاعف  هب  یناسنا  ناور  زغم و  رد  لیـصا  يرـصنع  دننام  هدـش و  هتفریذـپ  هدـیقع  ناونعب  هک  تسا  هدیـسر  يدـح  هب 
یگدنز هیجوت  ریـسفت و  یعطق  يهمزال  یگدنز  رد  یلک  دهعت  يهدیدپ  هک  تسا  ملـسم  دریگیم . هدهعب  دیاب  هکنانچنآ  ار  یگدـنز  هیجوت 

عون ددرگیم : میسقت  هدمع  عون  هس  رب  یلک ) روطب  تیعقاو   ) نهذ دوخ  زا  نوریب  ناهج  اب  یناسنا  نهذ  طابترا  تسیچ ؟ ینیبناهج  دشابیم .
ساوح هب  کمک  يارب  هک  ییاههاگتسد  یعیبط و  ساوح  يهلیـسوب  تایعقاو  سمل  هدهاشم و  زا  هک  ضحم  یملع  میقتـسم  طابترا  مکی -
دوجوب بجوم  راصعا  نورق و  لوط  رد  تسا ، اهتیعقاو  اب  یناسنا  طباور  زا  صاخ  یعون  هک  طابترا  نیا  دـیآیم . دوجوب  دـنوشیم ، هتخاـس 
تایعقاو اب  یتفایرد  طابترا  مود - عون  تسا . هدروآ  دوجوب  ار  یمهم  ریثات  اهناسنا  یگدنز  نایرج  رد  هتـشگ و  مولع  زا  ییاههتـشر  ندـمآ 

زیمآرارـسا ياههناشن  اهتمظع و  اهدومن و  ییابیز  تفایرد  دننام  تسا ، هدـش  دراو  يرـشب  ياهتفرعم  رد  فلتخم  لاکـشا  رد  هک  تسا 
زا تسترابع  نآ  لوصحم  هک  یتسه  ناهج  عومجم  اب  طابترا  موس - عون  تسا . هتشاد  لوغشم  دوخب  يدج  روطب  ار  رکفتم  ياهزغم  هک 

تاطابترا اریز  تسا ، رادروخرب  ینیبناهج  یعون  زا  اهتیعقاو  اـب  طاـبترا  يهناـگهس  عاونا  يهمه  هچرگا  یلک . ياـهینیبناهج  اههفـسلف و 
نینچمه دـهدیم . حیـضوت  ار  ناهج  زا  نیعم  یئاهدومن  طباور و  ای  ءازجا  طـقف  هک  تسا  ینیبناـهج  زا  یعون  زین  ناـهج  اـب  ضحم  یلمع 

كرد قیقحت و  قلطم  يانعمب  ینیبناهج  یلو  تسا ، ناهج  زا  یئاههرهچ  اـب  ناـسنا  یئانـشآ  بجوم  دوخ  تبونب  زین  یتفاـیرد  ياـهطابترا 
ام بولطم  هک  تسنیا  ضرف  اریز  تسا . ریذـپانناکما  دـیامن ، ریـسفت  فیـصوت و  ار  ناـهج  عومجم  هک  یلک  میهاـفم  لوصا و  هدـع  کـی 
ار مکح  نیا  اـم  بوخ . رایـسب  نآ . زا  یئاـههرهچ  اـی  یئازجا و  يهراـبرد  هن  تسا ، یتـسه  ناـهج  عومجم  يهراـبرد  مکح  ندرک  رداـص 

میهاوخ مینک ، تقد  تسد  رگا  تسا ؟ دنتـسم  رازبا  لیاسو و  نیمادـکب  ناهج  یعومجم  لک  يهرابرد  اـم  مکح  مینکیم و  رداـص  هنوگچ 
تکرح هدام و  ناهج و  تسین ، لـماکت  هب  ور  ناـهج  تسا ، لـماکت  هب  ور  ناـهج  تسا ، یهاـنتم  ریغ  ناـهج  دـننام  یلک  مکح  نیا  دـید ،

زا دودحم  يرادقم  زا  ضحم  یملع  تخانش  میتفگ : هکنانچ  اریز  تسا ، هدش  عابشا  داقتعا  زا  یعون  اب  تسین  تکرح  هدام و  ناهج  تسا ،
رخآ هبار   MSI فورح دوخ  ندوب  یملع  ياعدا  اب  هک  یئاهینیبناهج  نآ  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـنکیمن . زواجت  ناهج  طباور  ءازجا و 

مض ناشبتکم  مان 
ایآ مینکیم : حرطم  ار  هلئسم  نیا  نونکا  تسین . لصف  لح و  لباق  هک  دنوشیم  یـضقانت  راچد  مسینایزتراک ، مسینایلگه ، دننام  دننکیم  همی 

ناهج ياهدومن  ءازجا و  زا  يرادـقم  تخانـش  كرد و  زا  تسترابع  ینیبناهج  زا  روظنم  رگا  دوشیم ؟ یـشان  ینیبناهج  زا  يژولوئهدـیا 
اهدومن و ءازجا و  نآ  رب  مکاح  نیناوق  تخانش  ناهج و  نیداینب  یلک و  لوصا  اب  قیقد  یئانـشآ  قیقحت و  نودب  اهنآ  نایم  طباور  تعیبط و 

شیارگ ناسنا ، زا  هک  دشاب  هدوب  یصاخ  يهدیقع  ندمآ  دوجوب  لماع  دناوتیمن  دودحم  صقان و  ینیبناهج  نینچ  هک  تسا  ملـسم  طباور ،
زین ناهج  یئادتبا  ياهدومن  يرهاظ و  حطس  تخانـش  اب  یتح  هکلب  دیامن . هبلاطم  شیارگ  نآ  قباطم  نیعم و  يهفیظو  صوصخم و  یناور 

هک ياهنییآ  رام  زج  يراک  ضرف  نیا  رد  یمدآ  زغم  اریز  تشگ ، دـقتعم  دـشاب . هدوب  هک  عون  ره  زا  صاـخ  يژولوئهدـیا  کـی  هب  ناوتیمن 
رعاشم و اهدادعتـسا و  يهمه  نایم  طابترا  ندرک  رارقرب  ینیبناـهج  زا  دوصقم  رگا  و  دـهدیمن . ماـجنا  دزاـسیم ، سکعنم  ار  اـهدومن  اـهنت 

نوریب ناهج  اب  طابترا  رد  یفرطیب  تلاح  زا  ار  ناسنا  ینیبناهج  نینچ  هک  تسا  ملـسم  دـشاب ، هدوب  ینورب  ناهج  اب  ینورد  كرد  لـماوع 
یضوت دیامنیم . هفیظو  مان  هب  یلامعا  ماجنا  هب  مزلم  صاخ و  تاداقتعا  شریذپ  هب  راداو  ار  وا  هدروآ و 

دماج ياهنییآ  ام  نهذ  هک  مینک  تعانق  صوصخلاب  عضو  نیاب  میناوتیمن  یعقاو  ناهج  اـب  طاـبترا  رد  اـم  هک  تسا  رارقنیدـب  بلطم  نیا  ح 
نودب تسا و  تیمها  اب  رایـسب  دوخ  تبونب  طابترا  نیا  هچرگا  دیامن ، سکعنم  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  ربارب  رد  ار  یئاهدومن  اهنت  هک  دـشاب 

ياـههرهچ هک  میراد  تاـطابترا  زا  یعاونا  طاـبترا ، نیا  زا  رتـالاب  هکلب  میهدـب . ماـجنا  میناوتیمن  ار  يراـک  چـیه  ناـهج  تخانـش  رد  نآ ،
رارقرب ایند  ياهیئابیز  ام و  زغم  نایم  هک  تسا  یصاخ  طابترا  تعیبط ، ياهیئابیز  يهرهچ  - 1 دهدیم . هئارا  ام  يارب  ار  ناهج  زا  یعونتم 
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اب یگدـنز  تاـطابترا  رد  ار  تلادـع  تمظع  اـم  - 2 تسا . ینیع  ناـهج  زا  صلاـخ  يرادربسکع  قوفاـم  یباـیابیز  دادعتـسا  نیا  دوشیم ،
اب طابترا  نیرتمک  اب  اـم  - 3 دوش . سکعنم  ام  نهذ  يهنییآ  رد  یکیزیف  دومن  کـی  دـننام  تلادـع  هکنیا  نودـب  مینکیم ، كرد  ناـعونمه 
زا تسترابع  یلک  تفایرد  نیا  میروآیم . تسدب  ناهج  يهرابرد  ءانثتـسا  لباق  ریغ  مکحم و  یلک و  تفایرد  کی  ینورب  ینورد و  ناهج 

طابترا کی  - 4 تسین . ینیع  ناهج  زا  نهذ  يرادربسکع  هب  دنتـسم  مه  تفایرد  نیا  یتسه ، یئانبور  نوئـش  ماـمت  رب  نوناـق  ندوب  ریگارف 
ار اهتیلاعف  نیرتقیقد  اهزغم  دنکیم و  رادیب  ار  ام  یضایر  دادعتسا  تعیبط  ءازجا  زا  يرادقم  اب  دودحم 

، دنوشیم هتفرگ  اهنآ  زا  هک  حیحـص  یجیاتن  یـضایر و  لامعا  نآ  تیعقاو  مینادیم  هکیلاح  رد  دـنهدیم ، زورب  دوخ  زا  یـضایر  تایلمع  رد 
یضایر تاجاتنتسا  تایلمع و  تیعقاو  رگید  ترابعب  دنـشابیمن و  يرعـش  يزادرپقوذ  ماهوا و  تالایخ و  ینعی  دنتـسین ، ام  نهذ  يهتخاس 
دهاوخن مه  يرمالاسفن  تیعقاو  یـضایر  تاجاتنتـسا  تایلمع و  دـشاب . هتـشادن  دوجو  وا  رگا  هک  دروآیمن  دوجوب  یناـسنا  چـیه  زغم  ار 

يرادربسکع هب  یتسه  ناهج  ياهتیعقاو  تخانش  نتخاس  رصحنم  هک  میریگیم  ار  یعطق  يهجیتن  نیا  عونتم ، تاطابترا  نیا  لاثما  زا  تشاد .
- يرآ میئوگیم : هکنیا  سپ  دماجنایم . دودحم  تشادرب  رد  ناهج  تیعقاو  زغم و  راک  ندرک  دودـحم  هب  نآ ، یکیزیف  ياهدومن  زا  ضحم 
اب ناسنا  تاطابترا  نتخاس  دودحم  اب  تخـس  تفلاخم  زاربا  تقیقح  رد  دـنکیم  باجیا  ار  يژولوئهدـیا  هب  شیارگ  هبناج  همه  ینیبناهج 
هک یـضایر  جـیاتن  ناونعب  یئاهتیعقاو  اب  میتسناوتیمن  زگره  ام  تشادـن ، دوجو  اهناسنا  ام  رد  یـضایر  دادعتـسا  رگا  میئامنیم . یعقاو  ناهج 

، اهیئابیز يهرهچ  اب  ام  هک  تشادن  ناکما  میتشادن ، یبایابیز  دادعتسا  ام  رگا  مینکادیپ . یئانشآ  تسا . حیحص  یـضایر  تایلمع  لوصحم 
ادن ناکما  میتشادن ، نآ  نیناوق  یگدنز و  تاطابترا  رد  ار  تلادع  كرد  دادعتسا  ام  رگا  مینک . ادیپ  یئانشآ 

یلک تموکح  كرد  دادعتـسا  دـقاف  ام  هک  دوب  نینچ  رگا  نینچمه  میهدـب . رارق  يرادربهرهب  دروم  فشک و  ار  تلادـع  تیعقاو  هک  تش 
ره زا  نیاربانب ، مینک . كرد  ار ) یتسه  ناهج  رد  نوناق  یلک  تموکح   ) روبزم تیعقاو  اـم  هک  دوب  لاـحم  میدوب ، یتسه  ناـهج  رد  نوناـق 

تیلعف هب  هک  يدادعتسا  ره  يهلیـسوب  ام  هک  تشاد  میهاوخ  ار  یعطق  يهجیتن  نیا  میـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  هک  مه  یفـسلف  یملع و  هاگدید 
نانچ میـشاب  هتـشادن  دوجو  ام  رگا  هک  تسا . ام  ضحم  يهتخاس  تیعقاو  نآ  هکنیا  هن  مینک ، رارقرب  طاـبترا  ناـهج  زا  یتیعقاو  اـب  دـسریم ،

ار يهجیتن 3101/005  ود  يهوـالعب  ود  تسا  نکمم  مشاـب  هتـشادن  دوجو  نم  رگا  تفگ  ناوتیم  اـیآ  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  مه  یتیعقاو 
يواسم رگید  ياج  ای  اـجنامه  رد  رگید  گنـس  ود  اـب  تسا ، هتفرگ  رارق  هوک  کـی  يهنماد  رد  هک  گنـس  ود  تسا  نکمم  ینعی  دـهدب !؟

لوط رد  هک  لیصا  ياهدادعتسا  نیا  زا  یکی  دوب !! دهاوخن  امرفمکح  ناهج  رد  نوناق  میشاب  هتشادن  دوجو  ام  رگا  و  اب 3101/005 !! دشاب 
ار متـسیک ؟ متـسیچ و  ناهج  نیا  رد  نم  مانب  یطابترا  تسا . هدیـسر  تیلعف  هب  عونتم  تایـصوصخ  لاکـشا و  اـب  عماوج  يهمه  رد  خـیرات 

طابترا قوف  هک  هجیتن  طابترا و  نیا  منک  لمع  نینچ  دیاب  متسه و  نینچ  متسه و  نم  هک : دناهتفرگ  ار  هجیتن  نیا  هتخاس و  رارقرب 
راهظا ینوگانوگ  لاکـشا  اب  ار  نآ  هدوب و  حرطم  دـنرادروخرب ، یناور  يزغم و  لادـتعا  زا  هکیناـسک  يارب  لاـح  نیع  رد  یلومعم و  ياـه 
دوجوم کی  یناگدـنز  نیا  رد  نم  هک  جاتنتـسا  طابترا و  نیا  زورما  ینیـشام  عماوج  اـت  هتفرگ  یناتـساب  ياـقیرفا  ياـههناسفا  زا  دـناهدرک .

يربج و یعیبط  طباور  اهرادـنپ و  تـالایخ و  ياهگنـس  لاـغذ  هوبنا  ناـیم  رد  ناـشخرد  ساـملا  يهگر  دـننام  متـسین ، هدوهیب  یفداـصت و 
ناـهج نیا  رد  نم  هک  درادـن  لاوئـس  نیا  هب  زج  يزاـین  طاـبترا  نیا  ندیـسر  تیلعف  هب  تسا . هداد  همادا  دوخ  دوجوب  ساـسایب  تـالیامت 

، دزرون تعانق  یحطس  یئادتبا و  ياهخساپ  اهارچ و  نوچ و  هب  هدننک  لاوئس  دوش و  يریگیپ  تسرد  لاوئس  نیا  رگا  متـسیک  ای  متـسیچ و 
امـش هک  تسین  يدیدرت  میهدب : حیـضوت  ارـصتخم  ار  بلطم  نیا  دیراذگب  دیـسر . دهاوخ  موش  نینچ  نم  دیاب  هک  هجیتن  نیا  هب  عطق  روطب 

و دـینک ! ضرف  هدـش  لح  متـسه  هتفای  مروت  لووا  رپسا و  نم  هک  روآهدـنخ  یحطـس و  خـساپ  نیا  اب  ار  متـسیک ؟ اـی  متـسیچ  نم  دـیناوتیم 
حرطم دریگیمرب ، رد  ار  امـش  یناگدنز  تدم  هک  ار  يدودحم  خـیرات  روشک و  دـلوت و  طیحم  ردام و  ردـپ و  هتفر ، رتبقع  یمک  دـیناوتیم 

یقطنم خساپ  یئادتبا  یحطس و  بلاطم  عون  نیا  هک  مینادب  دیاب  یلو  دینک . یقلت  هدش  لح  ار  متسیک ؟ ای  متسیچ  نم  لاوئس  هدومن ،
چیه هک  تسا  لاوئـس  ندرک  دوبان  ای  هبناج ، همه  رکفت  تخانـش و  هاگدـید  زا  لاوئـس  ندرک  رود  هکلب  تسین ، روبزم  لاوئـس  هب  یئاـهن  و 
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كرد یتسه و  ناهج  رد  لاعف  یئزج  ناونعب  ار  نم  میروبجم  لاوئـس  نیا  هب  خساپ  يارب  ام  دنکیمن . زیوجت  ارنآ  يرـشب  سوماق  رد  یقطنم 
يارب دـنک  ادـیپ  ناهج  اب  یـصاخ  طابترا  اهنآ  زا  کـی  ره  يهلیـسوب  دـناوتیم  هک  یئاهدادعتـسا  يهدـنراد  نآ و  نیناوق  لوصا و  يهدـننک 

، میرادـب روظنم  تشاد ، اهناسنا  یگدـنز  هب  هک  یتسپ  یهاگدـید  اب  ار  یلوایکام  دـننام  درف  کی  نم  هکنانچمه  ام  مینک . حرطم  تخانش 
زا تیساسح  رد  هک  ار  نم  تایح  شرتسگ  دیاب  نینچمه  میریگب . رظن  رد  نم  تخانـش  يارب  مه  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دننام  يدرف  دیاب 

لاقم لاق و  ناگتشرف  سفن  زا  یمتـشگ  لولم  هک  نم  دزرویم : تمواقم  یناهج  ربارب  رد  قشع  ماگنه  رد  دوشیم و  رثاتم  ياهتـشرف  سفن 
اب رایـسب  دادعتـسا  کی  ناوتیم  هک  تسا  هبناج  همه  یـسررب  نیا  اب  میهدـب . رارق  هجوت  دروم  نم  تخانـش  رد  وت  يارب  زا  مشکیم  یملاـع 

دنتـشون رگد  یقرو  ار  ام  دنتـشرس  اهعبط  يهیام  ات  دـیوگیم : هک  تسا  یمومع  مهف  لباق  نشور و  رایـسب  شیانعم  هک  دـید  نم  رد  تیمها 
ینهذ تیلاعف  زا  یعون  بیرف  دیابن  ام  يوجنگ  یماظن  يزاب  تسین  هک  منک  هاتوک  يزارد  نیدب  وت  نم و  راک 

! يراد دازآ  يهدارا  وت  دیوگیم : هک  میروخب  ار  دوخ 
هدیدان ماگنه  رد  یتح  یبیرف  دوخ  نیا  اریز  شابن . یهاوخیم  شاب و  دقتعم  یلاع  فدـه  کی  هب  یتسه  ناهج  نیا  رد  یهاوخیم  نیاربانب 

لهج يور  زا  هک  یـصاخشا  هک  تسا  هدشن  هدید  زگره  دنک . زورب  يرـشب  نورد  رد  دـناوتیم  مه  یملع  تایعقاو  نیرتيرورـض  نتفرگ 
نیرتیهیدب اهتجاجل  ماگنه  رد  یمدآ  رد  یتح  دنهدب ، تسد  زا  ار  ناشمـشچ  کی  الثم  هجیتن  رد  دـنوش ، رکنم  ار  تایعقاو  نیرتيرورض 

هدیـشک ریـشمش  اب  تقیقح  نآ  دـتفیمن و  نیمز  هب  راوید  زا  مه  رجآ  کی  یتح  لاحنیا  اب  دـهدیم ، رارق  هرخـسم  راـکنا و  دروم  ار  قیاـقح 
اریز میراذـگب ، رانک  ار  مهاوخیمن  نم  مهاوخیم ، نم  يهلئـسم  دـیاب  یتایح  يهلئـسم  نیا  لـح  يارب  سپ  دتـسیایمن . شرکنم  يوراـیور 

اب دـشابیم و  اراد  ار  ندـش  تیبرت  دادعتـسا  یمدآ  دوب . دـهاوخن  هدوبن و  نم  مهاوخیمن  مهاوخیم و  هب  هتـسباو  اـهنآ  ناـیرج  تاـیعقاو و 
زا یئزج  هک  دادعتـسا  نآ  اـب  تقیقح  رد  دـهاوخیمن  ار  ندـش  تیبرت  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـهاوخن . ار  ندـش  تیبرت  هک  دـناوتیم  لاـحنیا 
هک ار  رگید  تسه  تسا  مهاوخیمن  هک  تسه ، کی  اب  وا  و  دزاسیم ، دوبان  ارنآ  دزیخیمرب و  هزرابم  هب  تسا  ناهج  زا  یئزج  وا  و   ) تسوا

نونکات ن نارگن  یحطس  زا  یضعب  هک  اتفگش ، دربیم . نیب  زا  تسا  دادعتسا 
یتسه ملاع  رد  يراج  تایعقاو  ربارب  رد  يدس  هک  درادن  ار  تردق  نآ  مهاوخیمن  مهاوخیم و  هک  دننک  كرد  ار  تقیقح  نیا  دناهتسناوت 

اب دـناوتیم  تایعقاو  رگید  دـننام  هچرگا  دـنوش ، دوبان  هدـیعلب و  ناسنا  هدـش  هتخاس  بادرگ  نیا  رد  دـنراد  هک  ینیناوق  اب  تایعقاو  هدوب و 
هکنیا نایم  تسا  دایز  رایسب  توافت  هک  هلئسم  نیا  هب  میدرگرب  دیامن . بولغم  یتیعقاو  ارنآ  دربب و  نیب  زا  ارنآ  دنک و  هزرابم  رگید  تیعقاو 

نم هک  دراد  دوجو  یناهج  هکنیا  متسه و  نآ  زا  يرادربسکع  لوغـشم  ياهنییآ  دننام  نآ و  زا  هتخیـسگ  یئزج  نم  هک  دراد  دوجو  یناهج 
اجیردت منکیم و  ادیپ  هطاحا  فارشا و  نآ  هب  یتفرعم  رظن  زا  سپس  موشیم و  هدییاز  ناهج  نیمه  ءازجا  زا  هک  متـسه  نآ  زا  لاعف  یئزج 

نیا منیبیم . ناـهج  نم و  یگدوهیب  یتسین و  يواـسم  ار  ناـهج  یفدـهیب  تاـیح و  یفدـهیب  هک  دـسریم  تیلعف  هب  نم  رد  دادعتـسا  نیا 
یفیاظو دـیاقع و  هب  ناسنا  فیلکت  مزلتـسم  هک  دـشیم  هتخاـس  يروطب  ناـهج  دوب  اـنب  رگا  هک  میهدـب  رارق  تقد  دروم  دـیاب  مه  ار  لاوئس 

نیمه رد  ناهج  دیامن ؟ باجیا  ار  يژولوئهدیا  ات  دـشاب  هتـشاد  یلکـش  هچ  ناهج  نامتخاس  تسیابیم  ینعی  دـشیم ؟ هنوگچ  دوب ، صاخ 
، مراد نآ  اب  یفده  طابترا  دادعتسا  ياراد  هک  نم  يارب  دناوتیم  یفاک  دحب  دراد ، هک  ینامتخاس  عضو و 

تایآ قح و  مالـسا  هاگدـید  زا  ناهج  هک  تسا  تهج  نیمهب  مریذـپب ، ناهج  رد  ار  ناـهج  رد  تمکح  نوناـق و  تموکح  هب  هدـیقع  موزل 
میناوتیم اـج  نیمه  زا  و  دـنادیم . تسرد  یئاـنیب  حیحـص و  لـقعت  رب  طورـشم  ار  نآ  ندوب  تاـیآ  قح و  كرد  تسا و  هدـش  یفرعم  یهلا 

زا يژولوئهدیا  ایآ  هلئسم  نیا  هک  تسا  هدش  روطچ  هک  تسنیا  لاوئس  نیا  میئوگب . خساپ  تسا ، حرطم  ام  نارود  رد  هک  ار  يرگید  لاوئس 
یتسه ناهج  ندوب  تایآ  قح و  يهیضق  هک  تسنیا  خساپ  تسا ؟ هدشن  حرطم  یمالـسا  فراعم  اههفـسلف و  رد  هن ؟ ای  دیآیمرب  ینیبناهج 
نامگ هک  یـصاخشا  دناهدرک . یقلت  درومیب  ار  روبزم  يهلئـسم  حرط  هک  تسا  هدـش  یقلت  ینیقی  نشور و  يردـقب  مالـسا  يامکح  يارب 

فیلاکت هدـیقع و  شریذـپ  هب  ار  ام  ناهج ، نیا  رد  يدـنوادخ  غورف  شبات  یتسه و  ناهج  يارب  یلک  گنهآ  کـی  دوجو  كرد  دـننکیم 
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زا یئزج  زین  نم  هک  دـناهدیمهفن  ناهج  نیا  رد  ار  یهلا  غورف  یلک و  گنهآ  يانعم  دـنکیمن ، راداو  یعیبط  تاـیح  میظنت  يهفاـضاب  ینیعم 
زا نم  تیئزج  تیعقاو  مدع  بجوم  نآ ، نتفرگ  هدیدان  یئانتعایب و  رب  نم  یئاناوت  هک  متـسه  يدنوادخ  رون  غورف  لومـشم  گنهآ و  نیا 

ار يژولوئهدیا  نآ  یتسه  ناهج  تخانـش  زا  دنهاوخیم  هک  یناسک  یلب ، دـشابیمن . یهلارون  غورف  نتفرگ  رارق  لومـشم  روبزم و  گنهآ 
دننک جاتنتسا 

تخانـش کی  تقیقح  رد  دـهدیم ، ناشن  اههدـیدپ ، نآ  اب  اهناسنا  يهبناج  کی  طابترا  لاح  رد  ناهج  دودـحم  يرهاـظ و  ياههدـیدپ  هک 
ریغ ياهدـیاب  زا  يرادـقم  اب  ای  دـننکیم و  یقلت  یکی  ای  ار  ود  نآ  و  دـننکیم ! یقلت  تخانـش  نآ  اب  بساـنم  يژولوئهدـیا  لـماع  ار  صقاـن 

شزرا نتخادناراکب و  ترورـض  یعیبط و  ساوح  دـنیامنیم . طابنتـسا  تخانـش  نآ  زا  ار  بولطم  يژولوئهدـیا  ناهج ، تیعقاو  هب  طوبرم 
شزرا نتخادناراکب و  ترورـض  ساوح و  يهلئـسم  مالـسا ، ینابم  زا  عالطایب  ياهامن  رکفتم  زا  یخرب  ساسایب  ياهاعدا  فالخرب  اهنآ 

نم مکجرخا  هللا  و  - 1 هلمج : نآ  زا  درک . روصت  ناوتیمن  ارنآ  قوفام  هک  تسا  هدش  هداد  رکذـت  تیمها  اب  يردـقب  دـیجم  نآرق  رد  اهنآ 
نوریب ناتناردام  ياهمکش  زا  ار  امش  دنوادخ  و   ) نورکـشت مکلعل  هدئفالا  راصبالا و  عمـسلا و  مکل  لعج  ائیـش و  نوملعتال  مکتاهما  نوطب 

مکاشنا يذلاوه  - 2 دیـشاب .) رازگـساپس  هک  دشاب  داد ، رارق  اهلد  ناگدـید و  شوگ و  امـش  يارب  دـیتسنادیمن و  يزیچ  هکیلاح  رد  دروآ 
تـسکدنا تسا . هدروآ  دوجوب  اهلد  نامـشچ و  شوگ و  امـش  رد  هک  يدنوادخ  تسا  وا   ) نورکـشت ام  الیلق  هدـئفالا  راصبالا و  عمـسلا و 

یب روک و  ایآ  وگب  نانآ  هب   …  ) رونلا تاملظلا و  يوتست  له  ما  ریصبلا  یمعالا و  يوتسی  لوه  لق  - 3 امش .) يرازگساپس 
تـسا یناسک  خیبوت  دیدهت و  رد  هیآ  راهچ  تسیب و  دودـح  رد  نآرق  رد   … دـنربارب .)  رگیدـکی  اب  رون  تاملظ و  ایآ  ای  تسا ، يواسم  ان 

ناروناج نیرتدب   ) نولقعیال نیذلا  مکبلا  مصلا  هللادنع  باودلا  رش  نا  - 4 هلمج : نآ  زا  دناهتخاس . مورحم  دوخ  ياهتیلاعف  زا  ار  ساوح  هک 
ناراکهبت نآ   ) مهراـصبا یمعا  مهمـصاف و  هللا  مهنعل  نیذـلا  کـئلوا  - 5 دـننکیمن .) لقعت  هک  دنتـسه  یئاهلال  اـهرک و  دـنوادخ  دزن  رد 

ام لقعن  وا  عمسن  انک  ول  اولاق  و  - 6 تسا .) هتخاس  انیبان  ار  ناشنامشچ  رک و  ار  ناششوگ  هدرک ، تنعل  نانآ  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک 
نایخزود نایم  رد  زورما )  ) میدرکیم لقعت  میدینشیم و  ار ) قیاقح   ) ایند نآ  رد  ام  رگا  دنتفگ : نایخزود  نآ  و   ) ریعـسلا باحـصا  یف  انک 

تـسیدادادخ تمعن  نیرتگرزب  ینورد  ینورب و  یعیبط  صاوخ  مکی - يهجیتن  تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  میدوبن .)
ءایحالا و يوتسی  ام  و  - 7 دیئامرف : تقد  هیآ  نیا  رد  دوش . حرطم  ریسفت  حیـضوت و  يارب  ات  درادن  دوجو  یگدنز  اهنآ  نتخاس  دکار  اب  هک 
وا هب  شتیشم  هک  ار  یسک  دنوادخ  دنتسین . يواسم  ناگدرم  ناگدنز و   ) روبقلا یف  نم  عمسمب  تنا  ام  ءاشی و  نم  عمسی  هللا  نا  تاومالا  ال 

(. یئاونشب دنتسه  اهروگ  رد  هک  ار  یناسک  یناوتیمن  وت  دناونشیم و  تسا  هتفرگ  قلعت 
هدـهاشم و زا  ار  نانآ  دـهدیم و  قوس  ییارگنهذ  هب  ار  مدرم  مالـسا  نید  یتح  ناـیدا  دـنیوگیم : هک  ناربخیب  زا  هدـع  نآ  مود - يهجیتن 
زا شیپ  نانآ  دـننکیمن ، هدافتـسا  ینآرق  تایآ  ندـناوخ  يارب  دوخ  مشچ  زا  هک  دنتـسه  یـصاخشا  نامه  دزاسیم ، عونمم  یـسح  براجت 

نیا رگا  دـنزاسیم و  مورحم  تیعقاو  هب  لوصو  زا  ار  تیرـشب  دـنراد ، هک  یتخانـش  تیدودـحم  اب  تمایق ، زور  تیلوئـسم  ربارب  رد  یناوتاـن 
هک ار  تخانـش  رازبا  رگید  یعیبط و  ساوح  تیلاعف  نودب  یگدنز  تسا ، نید  روحم  هک  ینامـسآ  باتک  کی  دیاش  هک  دنهدب  ار  لامتحا 

، دنادیم امن  یگدنز  گرم  ارنآ  هکلب  دـنادیمن  یگدـنز  دوشیم ، هتخاس  لوقعم ) تایح   ) هبیط تایح  نیمات  يارب  ساوح  نامه  يهلیـسوب 
یناوارف دراوم  رد  دنکیم  نایب  ار  ساوح  نتخاس  دکار  خیبوت  دیدهت و  هک  یتایآ  دـننک . شوماخ  ناشدوخ  ار  شنادـجو  ياههلعـش  دـیاب 

رطافلا 14 ء مورلا 52 و 53 و 59 و 60 و  لمنلا 80 و 81 و  ناقرفلا 44 و 73 و  هط 124 و 125 و  لحنلا 108 و  هلمج : نآ  زا  تسا  هدمآ 
دوه سنوی 43 و  فارعالا 179 و  ماعنالا 25 و  هرقبلا 18 و 19 و 20 و 171 و  فاقحالا 26 و  هیثاجلا 23 و  فرخزلا 40 و  تلصف 44 و 

یم هک  هچنآ  هب  دنگوس   ) نورصبتال ام  و  نورصبت . امب  مسقا  الف  تسا : هدمآ  نینچ  هقاحلا  يهروس  زا  يهیآ 38 و 39  رد   24
زا هیآ 36  رد  دوشیم . نشور  ندید  اب  اهنآ  تمظع  هک  دـهدیم  اهیندـید  هب  ار  شزرا  نیرتالاب  هیآ  نیا  دـینیبیمن .) هک  هچنآ  هب  دـینیب و 

الوئسم هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رصبلا و  عمسلا و  نا  تسا : هدرک  دزشوگ  احیرص  ساوح  يهرابرد  ار  ناسنا  تیلوئـسم  ءارـسالا  هروس 
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زا تمـسق  نیا  نآ  يهراـبرد  دـیدش  تیلوئـسم  نید و  يهداـعلا  قوف  تیمها  تسا .) تیلوئـسم  دروم  اـهنیا  يهمه  بلق  مشچ و  شوگ و  )
نیا تسا . زیگناتفگـش  هداعلاقوف  دزاسیم ، هجوتم  نآ  يهلیـسوب  یعطق  تیلوئـسم  ندـید و  تیمها  كرد  هب  ار  مدرم  هک  ینآرق  تاـیآ 
متنا نونمت . ام  متیارفا  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدـش  دراو  نآرق  رد  دروم  دودح 67  رد  نآ ، فلتخم  تاقتشم  اب  تیور  يهدام  رد  تمـسق 

-2 مینکیم .) قلخ  ار  نآ  هک  میئام  ای  دـینیرفآیم  ارنآ  امـش  ایآ  دـیاهدید ، دـینکیم ، لازنا  هک  ار  ینم  نآ  ایآ   ) نوقلاـخلا نحن  ما  هنوقلخت 
ار نآ  اـم  اـی  دـیراکیم  ار  نآ  امـش  اـیآ  دـیاهدید ، دـینکیم  تشک  هک  ار  هچنآ  اـیآ   ) نوعرازلا نحن  ما  هنوعرزت  متناء  نوثرحت . اـم  متیارفا 

ملا - 4 تسا .) هدیرفآ  قح  رب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ  هک  ياهدیدن  ایآ   ) قحلاب ضرالا  تاوامسلا و  قلخ  هللا  نا  رت  ملا  - 3 میراکیم .)
دن ایآ   ) رمقلا سمشلا و  ضرالایف و  نم  تاوامسلایف و  نم  هل  دجسی  هللا  نا  رت 

ام مــلعی  هللا  نا  رت  مــلا  - 5 هاـم .).. باـتفآ و  تسا و  نـیمز  رد  هـچنآ  اهنامـسآ و  رد  هـک  هـچنآ  دـنکیم  هدجـس  ادـخ  يارب  هـک  ياهدـی 
داعب کبر  لـعف  فیک  رت  ملا  - 6 تسا .) نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  دنادیم  ادخ  هک  ياهدـیدن  ایآ   ) ضرالایف ام  تاوامـسلایف و 

دنوادـخ هک  یـشنیرفآ  رد  ینیبیمن  یتوافت   ) توافت نم  نمحرلا  قلخ  یف  يرتام   7 درک .) هچ  داع  موق  اب  تراگدورپ  هک  ياهدـیدن  اـیآ  )
اهنامسآ رد  هک  هچنآ  رب  ار  امش  دنوادخ  ياهدیدن  ایآ   ) ضرالایف ام  تاوامسلایف و  ام  مکل  رخس  هللا  نا  رت  ملا  - 8 تسا .) هدروآ  دوجوب 
دناهدـش رفاک  هکنانآ  ایآ   ) امه انقتفف  اقتر  اـتناک  ضرـالا  تاوامـسلا و  نا  اورفک  نیذـلا  ری  ملوا  - 9 تسا .) هدوـمن  رخـسم  تسا ، نیمز  و 

هرذ لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاـقثم  لـمعی  نمف  - 10 میدرک .) زاب  مه  زا  ار  اهنآ  ام  دندوب و  هتـسب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دـننیبیمن 
-11 دید .) دهاوخ  ارنآ  دـنک  يدـب  ياهرذ  رادـقم  هب  هک  سک  ره  دـید و  دـهاوخ  ارنآ  دـنک ، یئوکین  ياهرذ  رادـقم  هب  سک  ره   ) هری ارش 

سفنا و  ینورب ) ناهج   ) قافآ ورملق  ود  رد  نانآ  يارب  ار  دوخ  تایآ  يدوزب   ) قحلا هنا  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایآ  مهیرنس 
دمحلا لق  و  - 12 قح .) تسا  وا  هک  دوش  راکشآ  ات  داد  میهاوخ  ناشن  ینورد ) ناهج  )

دیهاوخ ار  اهنآ  امـش  داد و  دهاوخ  ناشن  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  يدوزب  تسار ، يادـخ  رم  ساپـس  وگب  و   ) اهنوفرعتف هتایآ  مکیریـس  هللا 
اریز تسین ، اهیندـید  اب  مشچ  طابترا  طقف  ندـید  زا  دوصقم  مکی - يهجیتن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جـیاتن  تخاـنش .)

دروم تایآ  زا  یـضعب  رد  لاعتم  دـنوادخ  لاحنیا  اب  تسا . اهدادـیور  دوخ  دـنکیم ، رارقرب  یعیبط  ملاع  ياهدادـیور  نایرج  رد  هک  هچنآ 
الثم دنتسین . ندید  لباق  یعیبط  مشچ  اب  هک  دهدیم  رکذت  تیور  لباق  ار  یقیاقح  هرامش 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 و 10 و 11 و 13 )  ) ثحب

زا روظنم  نیاربانب ، تسین . ینیع  يهدهاشم  لباق  دنوادخ  تیقلاخ  و  دوشیم ، هدید  هک  تسا  یعیبط  دادـیور  کی  نآ  لازنا  ینم و  نایرج 
رد مظن  نیا  نوچ  دـشابیم و  نوناق  عازتنا  ءاـشنم  هک  تادوجوم  عیمج  رب  مکاـح  مظن  ندـید  تیور و  کـی - تسا : بلطم  ود  تیور ، نیا 

تانایرج يهمه  رد  يدـنوادخ  تیقلاخ  اذـل  تسا ، یهلا  تیـشم  طقف  مظن  يهدـننک  داـجیا  هرورـضلاب  سپ  تسین ، تادوجوم  دوخ  تاذ 
ندید اب  نینچمه  دهدیم . يدنوادخ  تایآ  ندـید  هب  روتـسد  نآرق  زا  ناوارف  یتایآ  رد  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا و  ندـید  لباق  یعیبط 

رد یئانیب  اب  تیور  ود - ددرگیم . تیور  لباق  دوشیم و  تباث  تادوجوم  يهمهب  يدنوادخ  ملع  هک  تسا  یتسه  ناهج  رد  نوناق  مظن و 
رد هچنآ  ره  هک  ياهدیدن  رگم  دـیوگیم  هرامـش 4  هیآ  مود - يهجیتن  دوشیم . هدـیمان  زین  یبلق  ینادـجو و  تیلاعف  یهاگ  هک  تسا  ینو 

نکل هدمحب و  حبسی  الا  یئیش  نم  نا  هک و  تسا  هدمآ  نینچ  ءارسالا  يهروس  زا  هیآ 44  رد  دننکیم و  هدجس  ادخب  تسا  نیمز  اهنامسآ و 
نکمم دیمهفیمن ) ار  اهنآ  حـیبست  امـش  یلو  دـنیوگیم  حـیبست  وا  ساپـس  هب  هکنیا  رگم  درادـن  دوجو  يزیچ  چـیه  و   ) مهحیبست نوهقفتال 
یفرعم هدهاشم  لباق  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  يهدجس  يهرامش 4  هیآ  رد  هک  دسرب  رظن  هب  یـضقانت  هیآ  ود  نیا  نایم  تسا 

بطاخم هک  تسنیا  لاوئس  نیا  خساپ  دیامنیم . یفرعم  مهف  لباق  ریغ  مدرم  يارب  ار  تادوجوم  حیبست  ءارسالا  زا  هیآ 44  رد  یلو  دنکیم ،
دونـشیم دـنیبیم و  ار  تادوجوم  يهدجـس  یحور ، يالتعا  تهج  هب  هک  تسا  مرکاربمایپ  ینعی  تسا  مرکاربمایپ  دوخ  هرامش 4  يهیآ  رد 

هللا نا  رت  ملا  دـیوگیم : مرکاربمایپ  هب  باطخ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  حـیبست  تیور  رونلا  يهروس  زا  يهیآ 41  رد  هکنانچ 
هب زاورپ  لاح  رد  ناگدـنرپ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک  ياهدـیدن  ایآ   ) تافاص ریطلا  ضرـالا و  تاوامـسلا و  یف  نم  هل  حبـسی 
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دییات م رگید  يهیآ  ود  ناربمایپ  يارب  ار  تادوجوم  حیبست  هدجس و  ندید  صاصتخا  دنیوگیم ، حیبست  ادخ 
يهیآ 18 و  دنتفگیم ) حیبست  ناگدنرپ  اهنآ و  میدرک . رخـسم  دواد  اب  ار  اههوک  ام  و   ) ریطلا نحبـسی و  لابجلا  دواد  عم  انرخـس  و  دنکي :

ياههدرپ رد  هک  تسا  یلومعم  مدرم  هجوتم  دیمهفیمن ،) ار  اهنآ  حـیبست   ) مهحیبست نوهقفتال  باطخ  تفگ : ناوتیم  اذـل  يهروس ص . زا 
کی يهزاورد  نیا  زا  هک  يواگ  دـننام  يولوم  لوق  هب  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  ینورد  یئاونـش  یئانیب و  یتسرپ  تعیبط  تعیبط و  یناملظ 

ياهناسنا اذل  دنیبیمن ، يرگید  زیچ  فلع  هاک و  هنوادنه و  تسوپ  زج  شنامـشچ  دورب  نوریب  هزاورد  نآ  زا  دوش و  دراو  ابیز  دابآ و  رهش 
یهلا موحرم  هلاتم  میکح  لوقب  دنونـشب و  دننیبب و  ار  تادوجوم  حیبست  هدجـس و  دنناوتیم  دناهتفای ، قیفوت  یحور  يالتعا  هب  هک  هتفای  دشر 

رد ایوج  ناباتـش  ار  نودرگ  خرچ  نارازه  ینیب  ار  اـیتوت  یباـی  تسود  يوک  كاـخ  زو  ملاـع  هب  یئاـشگب  قشع  كاـپ  مشچ  رگ  ياهشمق :
زو ینیب  تسود  رهم  هب  ناصقر  ار  هرذ  مه  ار  اضق  نامرف  دنتـسب  رمک  ینیب  مجنا  نایاپیب  جوف  هاـم و  رهم و  مه  ار  اـشی  نم  يدـهی  ناـطلس 
رگ نیبدوخ  سفن  نیا  ار  ایربک  لالج  ناج  لامج  رد  مه  ملاع  هاـگیلجت  رد  ادـیوه  ینیب  ار  امـس  ضرا و  شبنج  مئاد  شبنج  مئاد  قوش 

یکاخ س نیا  نکناریو  ار  ادخ  رس  درگنب  يو  رد  هک  یناج  ددرگ  هدنز  دریمب 
وـش نیبادخ  يراب  ار  اوه  وید  تفرعم  غیت  هب  نکفا  لطاب  ماهوا  يهدرپ  ردنا  نز  شتآ  ار  الع  تاوامـس  خاک  دنک  لزنم  تناج  هک  نت  يار 

ات ار  ازف  ناج  لامج  اتکی  دـهاش  نآ  دـیاشگرب  نارازه  دـص  زا  ات  هدرپ  کی  ار  امع  لهج و  بش  نیا  نایاپ  هب  درآ  شلاـمج  دیـشروخ  هک 
شتآ و بآ و  قطن  مه  مجنا  كالفاز و  يونـشب  دزیا  حـیبست  ار  انث  دـمح و  ناهج  تارذ  هلمج  زا  تناج  شوگ  اـب  وا  فصو  رد  يونـشب 

هداد دنتفرگ ، شیپ  ار  يراکمتس  ایند  نیا  رد  هک  یماوقا  ضارقنا  زا  يریگ  تربع  هب  روتسد  يهرامش 6  رد  موس - يهجیتن  ار  اوه  كاخ و 
هب هیبش  مدرم  يارب  داع  موق  تشذگرـس  تاـیئزج  يهمه  ندـید  هچرگا  درک  هچ  داـع  موق  هب  وت  راـگدورپ  هک  ياهدـیدن  نآ  دـیامرفیم : و 
اب دنزودنیب . اههبرجت  دنریگب و  تربع  اهنآ  اب  یئانـشآ  لیـصحت  اب  ناگتـشذگ  تانایرج  زا  لقادح  دنـشوکب  دـیاب  مدرم  یلو  تسا ، لاحم 
رد مراهچ - يهجیتن  دشابیم . مشچ  اب  ندید  دـننام  هک  دیـسر  ناوتیم  نشور  ياهیئانـشآ  زا  يرادـقم  هب  اهتـشذگرس ، نآ  هب  قیقد  هجوت 

ندـید و اب  نایرج  نیا  ندـید  تسا . هتفاکـش  مه  زا  ارنآ  لاعتم  دـنوادخ  تسا و  هدوب  هتـسب  مکارتم و  تقیقح  کی  تعیبط  ملاع  يهیآ 9 
اسبنا تسا . ریذپناکما  ندش  زاب  هب  عمجت  زا  بکرم و  هب  ور  طیسب  زا  ملاع  ءازجا  نایرج  رد  قیقحت 

رد بلطم  نیا  دـنکیم . تاـبثا  یبوخب  ار  روـبزم  بلطم  تسا . ناسانـشناهیک  يهمه  شریذـپ  دروـم  هزورما  هک  اـهناشکهک  یجیردـت  ط 
ارنآ میدرک و  نایب  تردـق  اب  ار  نامـسآ  ام  و   ) نوعـسومل انا  دـیاب و  اهانینب  ءامـسلاو  تسا : هدـمآ  نینچ  تایراذـلاو  يهروس  زا  يهیآ 47 
زاغآ زا  ینامـسآ  بتک  يهلیـسوب  هک  دـناهدوب  راـفک  زا  هورگ  نآ  يهیآ 9  رد  بطاـخم  هک  دوریم  يوـق  لاـمتحا  و  میهدیم ) شرتـسگ 
ماجنا هک  ار  يدب  یبوخ و  نیرتکدنا  یتح  سک  ره  دـیوگیم : احیرـص  يهرامـش 10  يهیآ  مجنپ - يهجیتن  دناهدوب . علطم  ناهیک  تقلخ 
ماجنا هک  نآ  جیاتن  لمع و  يهدهاشم  زا  تسترابع  هک  دریگب  تروص  ایند  نیا  رد  مه  تسا  نکمم  ندـید  نیا  دـید . دـهاوخ  تسا ، هداد 
قلطم رگا  درک و  دـنهاوخ  ادـیپ  يدوـمن  مسجت و  هتفرگ  ماـجنا  لاـمعا  دـشاب ، ینیع  هدـهاشم  رگا  هک  تیدـبا  رد  مه  تـسا و  هدـش  هداد 

هک يروتـسد  ره  دیجم  نآرق  تایآ  رد  ضحم  يرگاشامت  هن  قیقحت  يارب  رظن  دوب . دهاوخن  ینیع  هدهاشم  هب  يزاین  دشاب ، جـیاتن  تفایرد 
نم قلخ  قلخ . مم  ناسنالا  رظنیلف  دننام : ضحم . يرگاشامت  هن  تسا  تخانش  قیقحت و  يارب  ندرک  رظن  دوصقم  تسا ، هدش  هداد  ندید  هب 

بالا یلا  نورظنی  الفا  - 2 تسا .) هدش  هدیرفآ  هدنهج  یبآ  زا  وا  تسا . هدش  هدیرفآ  نآ  زا  هک  هچنآ  رد  درگنب  ناسنا  دیاب   ) قفاد ءام 
. تبصن فیک  لابجلا  یلا  تعفر و  فیک  ءامسلا  یلا  تقلخ و  فیک  ل 

اههوک هب  تسا و  هتفر  الاب  هنوگچ  هک  نامـسآ  هب  تسا و  هدش  هدـیرفآ  هنوگچ  هک  دـنرگنیمن  يرتش  ایآ   ) تحطـس فیک  ضرالا  یلا  و 
توکلم رد  ایآ   ) ضرالا تاوامـسلا و  توکلم  یف  اورظنی  ملوا  - 3 تسا . هدش  هدرتسگ  هنوگچ  هک  نیمز  هب  دـناهدش و  بصن  هنوگچ  هک 

تایآ رد  ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  قیاقح  رد  رظن  هب  قیوشت  کیرحت و  دـناهدرکن .) رظن  نیمز  اهنامـسآ و  یهلا ) تمظع  لامج  لـالج و  )
يهجیتن 10 و ق 6 …  ص )  ) دمحم رفاغ 21 و 82 و  رطاف 44 و  مورلا 9 و  فسوی 109 و  سبع 24 و  هلمج  نآ  زا  دوشیم : هدید  یناوارف 
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اـشامت شرگن و  اب  رظن  عوضوم ، کی  رد  یقیقحت  یـسررب  زا  تستراـبع  رظن  مکی - يهجیتن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتاـیآ 
جیاتن تاصتخم و  للع و  تیهام و  رظن  زا  سوسحم  نآ  قیقد  مهف  سوسحم و  کی  اب  سح  ضحم  طاـبترا  هک  تستواـفتم  رادـقم  ناـمه 

یکیرحت تالاوئس  هب  هجوت  اب  اصوصخم  بولطم . رما  کی  اهنت  هن  تسا  بجاو  مزال و  ینآرق  تایآ  رب  انب  قیقحت  مهف و  نیا  لیصحت  نآ .
. دوشیم هدید  دایز  نآرق  رد  مدرم  زا  تالاوئـس  نیا  دنیامنیمن . ربدـت  ارچ  دـنکیمن و  رکف  مدرم  ارچ  هک  لقعت  ربدـت و  رکفت و  يهرابرد 

هرابرد قیقحت  رظن و  مالسا  رد  تفرعم  یلصا  يانبم  تفگ : دیاب  نیاربانب 
عون ددرگیم : میسقت  هدمع  عون  ود  رب  تخانـش  لئاسو  تخانـش  ینورد  لئاسو  یحطـس . ساهـشرگن  دیلقت و  هن  تسا ، ناهج  ناسنا و  ي 

لئاسو نیا  دوشیم . هتخاس  ساوح  کمک  يارب  هک  یئاههاگتـسد  یعیبط و  ساوح  زا  تستراـبع  هک  یلوا  یعیبط و  ینورب  لـئاسو  مکی -
ود نیا  میهدـیم . رارق  قیقحت  دروم  ثحابم  نیا  رد  هک  تسا  تخانـش  ینورد  لـئاسو  مود - عون  میاهدومن . حرطم  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  ار 
رد ناـهج  ناـسنا و  ورملق  ود  ره  رد  رکفت  ترورـض  دـنرگیدمه . ممتم  لـمکت و  هکلب  دنتـسین ، رگیدـکی  زا  لقتـسم  ادـج و  لـیاسو  عون 

قافتا رکفت  يارب  كرتشم  عماج  کی  رد  نانآ  بلغا  تفگ : ناوتیم  درادن و  دوجو  نارکفتم  نایم  يدایز  فالتخا  رکفت  هشیدنا و  فیرعت 
فدـه اهنآ  تفایرد  كرد و  هک  ییایاضق  هب  ور  نشور  تامدـقم  زا  نهذ  رادـفده  تیلاعف  زا  تسترابع  كرتشم  عماـج  نیا  دـنراد . رظن 
ناسنا کی  يارب  رکفت  موزل  هب  طوبرم  تاـیآ  درک . روصت  ارنآ  قوفاـم  ناوتیمن  هک  تسیردـقب  مالـسا  رد  رکفت  تیمها  تسا . هدـش  یقلت 

لیللا و فالتخا  ضرالا و  تاوامسلا و  قلخ  یف  نا  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدمآ  دروم  هدـفه  رد  تسا ، لوقعم  تایح  ناهاوخ  هک  هاگآ 
اذه تقلخ  ام  انبر  ضرالا  تاوامسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و  یلع  ادوعق و  امایق و  هللا  نورکذی  نیذلا  بابلالا . یلوال  تایال  راهنلا 

الطاب
لوقع نابحاص  نیا  تسا . یتایآ  لوقع  نابحاص  يارب  زور  بش و  بقاـعت  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد   ) راـنلا باذـع  اـنقف  کـناحبس 
نیمز اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  دـنروآیم و  داـیب  دـناهداتقا ، وـلهپ  رب  هـک  یعقوـم  نتـسشن و  ماـیق و  لاـح  رد  ار  ادـخ  هـک  دنتـسه  یناـسک 

باذـع زا  ار  ام  اراگدرورپ ، هزیکاپ  ياهدـیرفاین ، لطاب  تایآ ) نیا  اب  ار  تمظع  نیاب  ناهج  ، ) ام راگدرورپ  يا  دـنیوگیم ): و   ) دنـشیدنایم
راهنلا لیللا  یشغی  نینثا  نیجوز  اهیف  لعج  تارمثلا  لک  نم  اراهنا و  یـساور و  اهیف  لعج  ضرالادم و  يذلاوه  و  - 2 رادب . ظوفحم  شتآ 

هنوـگ ره  زا  داد و  رارق  اهراسهمـشچ  اـههوک و  نآ  رد  دـینارتسگب و  ار  نیمز  هک  تسیئادـخ  نآ  و   ) نورکفتی موـقل  تاـیال  کـلذ  یف  نا 
مهسفنا یف  اورکفتی  ملوا   3 دنـشیدنایم .) هک  یمدرم  يارب  تسا  یتایآ  قیاقح  نیا  رد  دیناشوپ . زورب  ار  بش  دیرفآ ، تفج  تفج  اههویم 

دوخ نورد  رد  تایآ   ) نورفاکل مهبر  ءاقلب  سانلا  نم  اریثک  نا  یمـسم و  لجا  قحلاب و  الا  اـمهنیب  اـم  ضرـالا و  تاوامـسلا و  هللا  قلخ  اـم 
يهدع و  ینیعم ، تدـم  يارب  قح و  يانبم  رب  رگم  تسا  هدـیرفاین  تسا  اهنآ  نایم  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ادـخ  هک  دناهدیـشیدنین 

تن تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  دنرفاک .) ناشراگدورپ  رادید  هب  مدرم  زا  یناوارف 
یئاـهن فدـه  هب  نآ  نودـب  هک  تسا  یترورـض  نآ ، زا  یلماـکت  يرادربهرهب  تخانـش و  يارب  شنیرفآ  هاگتـسد  رد  رکفت  مـکی - يهـجی 

يدج و هک  تسا  یتسه  ناهج  رد  قیقد  يهشیدنا  اب  طقف  هک  تسا  نینچ  کی  يهرامـش  هیآ  حیرـص  اریز  تفای . قیفوت  ناوتیمن  یگدنز 
دیدرت ياج  دیمهف و  ناوتیم  ار  نآ  ندوب  رادفده  يدج و  دناوتن  یـسک  رگا  هک  تسین  دیدرت  ياج  دـیمهف و  ناوتیم  ارنآ  ندوب  رادـفده 

کی يارجم  رد  ار  دوخ  دوجو  ماجنا  زاغآ و  دـناوتیمن  دـنک ، كرد  ار  ناـهج  نیا  ندوب  رادـفده  يدـج و  دـناوتن  یـسک  رگا  هک  تسین 
یـسررب رکفت و  زا  هک  یناـسک  تسا . نادـنمدرخ  صوصخم  یتسه  ناـهج  تاـیعقاو  رد  رکفت  مود - يهجیتـن  دـیامن . كرد  ـالاو  فدـه 

كاپ و رظن  اب  هکیناسک  انیقی  موس - يهجیتن  دناهتخاس . هابت  ار  دوخ  درخ  لقع و  اعطق  دننزیم ، زابرس  نآ  رارـسا  ناهج و  نیا  رد  یقیقحت 
یهلا تایآ  ناهج و  اب  یئانـشآ  بولطم  يهجیتن  نیا  دیـسر . دـنهاوخ  بولطم  يهجیتن  هب  دنـشیدنیب ، ناهج  نیا  يهرابرد  هتفاـی  دـشر  زغم 

رد ناهج  داعبا  شرتسگ  مراهچ - يهجیتن  دـشابیم . زین  رکفتم  دوخ  تمظع  اب  ياهدادعتـسا  اهورین و  اب  یئانـشآ  بجوم  انمـض  هک  تسا 
یگدـنز زیچان  طیحم  کی  رد  تخرد  زا  یخاروس  رد  هک  دوب  دـهاوخ  زیچان  مرک  ناـنوچ  یمدآ  نآ ، نودـب  هک  رکفتم  صخـش  هاگدـید 
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دریمیم و ا دنکیم و 
نآرق زاجعا  لـیالد  زا  یکی  مجنپ  يهجیتن  تسا ) هتـشاذگ  زاـب  ار  رکفت  دروم  تاـعوضوم  رکفت و  متـسیس  ینآرق  تاـیآ  . ) دوریم نیب  ز 

هتخاسن دودحم  ار  اهنآ  هجو  چیه  هب  هتـشاذگ و  زاب  دنوشیم ، هداهنرب  رکفت  يارب  هک  ار  یتاعوضوم  رکفت و  متـسیس  هک  تسا  نیا  دـیجم 
يزرو و ضرغ  هنوگ  ره  زا  دـیاب  رکفتم  هک  تسنیا  تسا ، هدـمآ  یمالـسا  عباـنم  رگید  دـیجم و  نآرق  رد  هک  یتیدودـحم  طرـش و  تسا .

باـختنا رکفت  يارب  هک  ار  یعوضوم  دـیامن و  باـنتجا  تارکفت  رد  یتـسرپ  تذـل  يدـیلقت و  لوـصا  اوـه و  رد  اـپ  تـالیخت  ینیبدوـخ و 
قطنم ملاس و  لقع  هک  طرش  ود  نیا  تاعارم  اب  دشاب . هتشاد  دوجو  نآ  رد  رکفت  یسررب و  ناکما  هک  دوش  باختنا  يروط  دیاب  دیامنیم ،

مینک ضرف  رگا  اذل  درادن . دوجو  مالسا  رد  رکفت  عوضوم  رکفت و  يارب  يرگید  طرـش  دنب و  دیق و  چیه  دنکیم ، دیکات  ارنآ  موزل  ینوناق 
نیا امتح  دنارتسگب ، اهناسنا  ياپ  شیپ  تایعقاو  اب  طابترا  يارب  ار  ياهزات  هار  هک  دـیایب  دوجوب  رکفت  شور  متـسیس و  یعون  هدـنیآ  رد  هک 

مهالاف مه  الا  يهظحالم  اب  دـشاب ، حرط  لباق  ناسنا  يارب  هک  یعوضوم  ره  نیارباـنب  دریگب . رارق  يرادربهرهب  دروم  دـیاب  شور  متـسیس و 
ضوم هدننک و  كرد  ناسنا  نایم  حیحص  طابترا  دناوتیم  هک  يرکف  شور  متسیس و  ره  اب  تسا ، ینالقع  يهدعاق  دوخ  هک 

هدوب مالـسا  رد  يرکف  شور  ندوب  طرـشیب  متـسیس و  ندوب  زاب  يهجیتن  رد  دریگب . رارق  یـسررب  دروم  دـیاب  دزاـسب ، رارقرب  ضورفم  عو 
نودـلخنبا و ینوریب و  ناحیروبا  راینمهب و  هیوکـسمنبا و  یمایخ و  میهاربا  نب  رمع  انیـسنبا و  دـشرنبا و  اـت  هتفرگ  یباراـف  زا  هک  تسا 

خیش یسوط و  ریصن  هجاوخ  نیهلاتملاردص و  دامادریم و  يولوم و  دمحم  نیدلالالج  افـصلا و  ناوخا  نافلوم  يدرورهـس و  نیدلاباهش 
ره يرکف  شور  دناهدومن . زاربا  یمالسا  ینیبناهج  يهنیمز  رد  ار  یعونتم  تارکفت  امکح  نارکفتم و  نیا  لاثما  اههد  یلمآ و  ردیح  دیس 

یتایصوصخ نتـشاد  اب  دنچ ، یتاکرتشم  يهفاضاب  تعیبط  ياروام  ناسنا و  ناهج و  اب  وا  طابترا  متـسیس  ءامکح و  نارکفتم و  نیا  زا  کی 
يرگید تسا ، هدش  تخانش  نادیم  دراو  یئاشم  متسیس  شور و  اب  یکی  تسا . هتفرگ  هدهعب  ماع  روطب  ار  ینیبناهج  هیجوت  ریسفت و  نیعم 

رگید یتیصخش  تسا . هدومن  حرطم  دوخ  يارب  ار  ناهج  ضحم  یملع  شرگن  اب  يرگید  نآ  تسا  هتـسیرگن  ناهج  هب  یقارـشا  هاگدید  زا 
ره هک  ینعم  نیاب  دناهدومنن ، زواجت  مالسا  یلصا  يهنیمز  زا  نانیا  يهمه  تسا … و  هداد  رارق  تخانـش  دروم  نافرع  هاگدید  زا  ار  یتسه 

ام دشاب . هدوب  يو  رد  رصحنم  مالسا  يرکف  شور  متسیس و  هکنیا  نودب  تسا ، یمالسا  رکفتم  نانآ  زا  کی 
بتکم ریـسم  رد  دـص  رد  دـص  گرزب  رکفتم  نیا  هکنیا  اب  مینیبیم  میریگیم ، رظن  رد  ار  يولوم  دـمحم  نیدـلالالج  یئاهنت  هب  هک  یتقو 

زا تیمها  اب  رایسب  ياههنومن  يزورما ، مسیتامگارپ  ات  هتفرگ  دنه  يامکح  زا  يرکف  شور  متسیس و  هنوگ  ره  زا  دنکیم ، تکرح  مالـسا 
زاـیتما نـیا  برغ ) قرــش و  ياـهبتکم  رد  اـهینیبناهج  يوـلوم و  هـب  دوـش  عوـجر  . ) دراذــگیم ناـیرج  رد  يوـنثم  باـتک  رد  ار  اــهنآ 

ربارب رد  شداعبا  واهورین  اهدادعتـسا و  يهمه  اب  ار  ناـسنا  مالـسا  هک  تسنآ  زا  یـشان  دوشیم ، هدـید  مالـسا  بتکم  رد  هک  زیگناتفگش 
چیه مالسا  دیامنیم . بطق  ود  نیا  نیبام  حیحص  يهطبار  نتخاس  رارقرب  هب  روتـسد  هداد و  رارق  شداعبا  حوطـس و  يهمه  اب  ناهج  يهمه 

كرد و يارب  ار  ناـهج  زا  صخـشم  يدـعب  اـب  نیعم  یئزج  زگره  هکناـنچ  دـنزیمن ، ناـیمدآ  مشچ  رب  ینیبناـهج  يارب  یـصاخ  کـنیع 
اهناـسنا وا و  ناـیم  هطبار  دوجو  یتـسه و  ناـهج  رب  وا  تراـظن  ادخ 2 - - 1  ) ار لصا  هس  نیا  مالـسا  دزاـسیمن . رـصحنم  نآ  رد  فرـصت 
فاصوا دـننام  لوصا  نیا  ياـههخاش  درادیم . ررقم  یناـسنا  رادـیاپ  تعیبط  ياـنبم  رب  تیدـبا ) ناربمایپ 3 - نادـجو و  لـقع و  يهلیـسوب 

رادیاپ تعیبط  هب  هطوبرم  رادقم  نامه  هروبزم  لوصا  اب  لماک  طابترا  تهج  هب  اهناسنا  يربهر  … و  تردـق )  ملع و  لدـع و   ) يدـنوادخ
اسنا

یئانیب لوصا  نیا  اب  هکلب  دـنکیمن ، لیمحت  ناسنا  هب  یـصاخ  کنیع  لـصا  جـنپ  نیا  شریذـپ  موزل  يارب  مالـسا  هیلوا  لوصا  هک  تسا  ین 
هدیدان مه  ار  تقیقح  نیا  دشاب . هدوب  ینیبناهج  يهرابرد  ینالقع  ریـسفت  کی  هب  قفوم  دـناوتب  هک  دـیامنیم  ذـفان  لیمکت و  ار  وا  ینورد 

متسیس و هروبزم  لوصا  هک  تسا  تهجنادب  هن  دیآیم ، دوجوب  مدرم  یضعب  رد  هک  لوصا  نیا  شریذپ  يارب  ینیگنس  ساسحا  هک  میریگن 
هروبزم لوصا  شریذپ  اب  هک  تسا  یناسنا  فیلکت  دهعت و  ساسحا  زا  رارف  يارب  هکلب  دزاسیم ، طورـشم  دودحم و  ار  ناسنا  يرکف  شور 
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بولق یلع  ما  نآرقلا  نوربدتی  الفا  - 1 هلمج : نآ  زا  دنکیم . دزـشوگ  ار  ریبدت  موزل  دیجم  نآرق  رد  یتایآ  ربدت  اب  تخانـش  تسا . یمتح 
نیلوالا مهئابآ  تای  مل  ام  مهئاج  ما  لوقلا  اوربدـی  ملفا  - 2 تسا .) هدش  هدز  اهلفق  نانآ  ياهلد  رب  ای  دننکیمن  ریبدـت  نآرق  رد  ایآ   ) اهلافقا

يزیچ نانآ  يارب  ای  دناهدرکن ، ربدـت  دوب ) هدروآ  نانآ  يارب  ادـخ  زا  ص )  ) مرکاربمایپ هک  ار  یقیاقح  مومع  و  نآرق )  ) راتفگ نیا  رد  ایآ  )
حرطم ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  رما .) ناگدننکریبدت  هب  مسق   ) ارما تاربدماف  - 3 دوب .) هدماین  ناشهتشذگ  ناردپ  هب  هک  تسا  هدمآ 

رظن ب اب  روما ، نایرج  رد  هشیدنا  زا  تسترابع  هک  ریبدت  مکی - يهجیتن  تسا  هدش 
یناسنا تایح  تشونرـس  هک  ینآرق  تایآ  تایوتحم  رد  ریبدت  قیقحت و  اذل  دریگیمرب ، رد  ار  روما  يهدنیآ  رد  قیقحت  تقد و  نآ ، داوم  ه 

زا هک  یتیاور  هب  رظن  اب  وا و  شنیرفآ  زاـغآ  رد  رکفت  هک  دراد  ار  ترورـض  ناـمه  دـنکیم ، حرطم  دـیدش  تیمها  اـب  هک  ار  نآ  تیاـهن  و 
یهاوخن ياهدـمآ ، اجک  زا  هک  یـشاب  هتـسنادن  رگا   ) بهذـت نیا  یلا  ملعتال  تئج  نیا  نم  ملعت  مل  نا  تسا : هدـش  دراو  ع )  ) نینموملاریما

اب دیجم  نآرق  تسین  ریذپناکما  یـسانشزاغآ  نودب  یـسانشماجنا  هک : دوشیم  نشور  مه  یلک  لوصا  نیا  يوریم .) اجک  هب  هک  تسناد 
تایح ناهج و  ماجنا  نایاپ و  لاـحنیا  اـب  دـهدیم ، هجوت  نآ  يهدـنروآ  دوجوب  ناـیرج  تقلخ و  زاـغآ  هب  ار  رـشب  دروم  اهدـص  رد  هکنیا 

نیا دنکیم . دزشوگ  دکوم  يدج و  روطب  دنکیم  تابثا  یبوخ  هب  ارنآ  ندوب  رادفده  یعطق  یقطنم  لیالد  هک  نادکاخ  نیا  رد  ار  يرـشب 
، دـنهدب حیـضوت  لماک  لوصا  اب  ارنآ  دـنناوتن  دنـشاب و  هتـشاد  یماهبا  ناـهج  زاـغآ  يهراـبرد  مدرم  زا  یخرب  رگا  هک  تسنآ  يارب  دـیکات 
زا دنهدب و  تاجن  یچوپ  زا  ار  دوخ  تایح  تناک  لوقب  نیرب  فیلکت  ساسحا  يهلیسوب  ناشهدنیآ  تشونرس  رد  حیحـص  ریبدت  اب  دنناوتیم 

مش يهیآ  رد  هک  تسیردقب  تایح  نایرج  رد  ربدت  تیمها  مود - يهجیتن  دندرگرب . زاغآ  يهطقن  هب  یئاهن  يهطقن  نیمه 
هک یعوضوم  تمظع  اریز  ناگدننکریبدت ، مومع  ای  دنـشاب  ناگتـشرف  تاربدـم  زا  دوصقم  هاوخ  تسا ، هتفرگ  رارق  دـنگوس  دروم  يهرا 3 

ندیناسر تیلعف  هب  جارخا و  زا  تسترابع  طابنتسا  موهفم  یطابنتسا  تخانش  تسا . ریبدت  ینالقع  تیلاعف  دوخ  دراد ، ار  دنگوس  یگتسیاش 
زا نهذ  عابـشا  اهنآ  يهدمع  هک  دراد  یمهم  طیارـش  هب  زاین  هکلب  دوشیمن ، یهورگ  درف و  ره  بیـصن  ینهذ  لمع  نیا  تامدقم . زا  هجیتن 

تردق رد  هک  ياهیآ  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـشابیم . طابنتـسا  دروم  لئاسم  تاعوضوم و  يهرابرد  صاخ  ینیبنشور  دـیفم و  تایبرجت 
هملعل مهنم  رمـالا  یلوا  یلا  لوسرلا و  یلا  هودر  ولو  هب  اوعاذا  فوـخلا  وا  نمـالا  نم  رما  مهئاـج  اذا  و  - 1 دهدیم : رکذت  دنراد ، طابنتـسا 
يایلوا ربمایپ و  هب  ار  رما  نآ  رگا  دنهدیم و  هعاشا  ار  نآ  دروایب ، يور  نانآ  يارب  فوخ  نما و  زا  يرما  رگا  … و   ) مهنم هنوطبنتسی  نیذلا 
ینآرق تایآ  رد  رکذت )  ) يروآدای عوضوم  يرکذت  تخانش  دننادیم .) دننکیم  طابنتسا  ار  رما  نآ  هکنانآ  دننک ، عاجرا  ناناملـسم  زا  روما 

نم کلذ  ریخ  کلذ  يوقتلا  سابل  اشیر و  مکتاوس و  يراوی  اسابل  مکیلع  انلزنا  دـق  مدآ  ینب  ای  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا : هدمآ  ناوارف  روطب 
ءاضعا پ هک  میداتسرف  یسابل  امش  يارب  ام  مدآ  نادنزرف  يا   ) نورکذی مهلعل  هللا  تایآ 

تـسا يدنوادخ  تایآ  زا  نیا  تسا و  رتهب  سابل  نیا  میاهداتـسرف ، امـش  يارب  يوقت  سابل  یگدنز و  لئاسو  دـناشوپب و  ار  امـش  یندیـشو 
الا اسفن  فلکنال  طسقلاب  نازیملا  لیکلا و  اوفوا  هدشا و  غلبی  یتح  نسحا  یه  یتلاب  الا  میتیلا  لام  اوبرقتال  و  - 2 دیوش .) رکذتم  امش  دیاش 

رگم دـیوشن ، کیدزن  میتی  لام  هب  و   ) نورکذـت مکلعل  هب  مکیـصو  مکلذ  اوفوا  هللا و  دـهعب  یبرقاذ و  ناک  ول  اولدـعاف و  متلق  اذا  اهعـسو و 
تردق و زا  شیپ  هب  ار  یـسک  چیه  دینک ، ءافیا  تلادع  اب  ار  نازیم  هنامیپ و  دـسرب و  دوخ  تردـق  هب  ات  میتی  حالـص  هب  رتهب  فرـصت  يارب 
، دینک افو  يدنوادخ  دهع  هب  دشاب و  نادنواشیوخ  هیلع  رب  هچرگا  دیزروب ، تلادـع  دـیتفگ ، ینخـس  رگا  مینکیمن و  فیلکت  شـشیاجنگ 

اذا یتح  هتمحر  يدـی  نیب  ارـشب  حایرلا  لسری  يذـلا  وه  و  - 3 دیوش .) رکذتم  دیاش  تسا  هدومن  هیـصوت  امـشب  دنوادخ  ار  تاروتـسد  نیا 
تسیدنوادخ نآ  و   ) نورکذت مکلعل  یتوملا  جرخن  کلذک  تارمثلا  لک  نم  هبانجرخاف  ءاملا  هب  انلزناف  تیم  دلبل  هانقس  الاقث  اباحس  تلقا 

میدـن و ار  هدرم  رهـش  هب  ارنآ  هدومن  لمح  دوخب  ار  ناراب  رپ  ربا  هک  هاگنآ  ات  دتـسرفیم ، تراشب  يارب  دوخ  تمحر  شیپاشیپ  ار  اهداب  هک 
ناسنیدب میدینایور ، اههویم  هنوگ  ره  زا  نآ  يهلیسوب  مدیاتسرف و  بآ  ربا ، نآ  يهلیسوب 

مهلعل تارمثلا  نـم  صقن  نینـسلاب و  نوـعرف  لآ  انذـخا  دـقل  و  - 4 دـیوش .) رکذـتم  هک  دـشاب  میروآیم ، نوریب  كاـخ ) زا   ) ار ناـگدرم 
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هب ارناـنآ  و   ) هللا ماـیاب  مه  رکذ  و  - 5 دـنوش .) رکذـتم  هک  دـیاش  میتخاس  راتفرگ  اههویم  شهاک  اهیطحق و  اب  ار  ناینوعرف  ام  و   ) نورکذـی
اهلکا یتوت  ءامسلا - یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  هیبط  هرجشک  هیبط  هملک  الثم  هللا  برـض  فیک  رت  ملا  - 6 شاب .) رکذتم  يدنوادخ  ياهزور 
دننام هک  هدز  لثم  ار  هبیط  يهملک  هنوگچ  دـنوادخ  هک  ياهدـیدن  ایآ   ) نورکذـتی مهلعل  سانلل  لاثمالا  هللا  برـضی  اهبر و  نذاب  نیح  لـک 

دنوادخ دـهدیم و  عقوم  ره  رد  شراگدرورپ  نذا  اب  ار  دوخ  يهویم  تسنامـسآ . رد  شاهخاش  تباث و  نآ  هشیر  هک  تسیاهزیکاپ  تخرد 
و  ) یمعا همایقلا  موی  هرـشحن  اکنـض و  هشیعم  هل  ناـف  يرکذ  نع  ضرعا  نم  و  - 7 دنوش .) رکذتم  نانآ  هک  دـشاب  دـنزیم ، اهلثم  مدرم  يارب 

میهاوخ روشحم  روک  ار  وا  تماـیق  زور  اـم  دوب و  دـهاوخ  زیمآهریت  گـنت و  وا  يارب  یگدـنز  دـنک ، ضارعا  نم  يروآ  داـی  زا  هک  یـسک 
اناوخا و همعنب  متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاف  ءادـعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذا  اوقرفتـال و  اـعیمج و  هللا  لـبحب  اومـصتعا  و  - 8 درک .)

یگمه و   ) نودتهت مکلعل  هتایآ  مکل  هللا  نیبی  کلذک  اهنم  مکدقناف  رانلا  نم  هرفح  افش  یلع  متنک 
ار امـش  ياهلد  دیدوب و  ینانمـشد  هک  امـش  يارب  ار  يدنوادخ  تمعن  دیروایب  دایب  دـیوشن و  هدـنکارپ  دـینزب و  گنچ  يدـنوادخ  نسر  هب 
، داد تاجن  نآ  زا  ار  امـش  هک  دیدوب  شتآ  زا  یلادوگ  يهبل  رب  امـش  دیدش و  مهب ) هتـسویپ   ) یناردارب يدـنوادخ  تمعن  هب  دومن و  فیلات 

هرکذـت الا  یقـشتل . نآرقلا  کیلع  انلزنا  ام  هط . - 9 دیوش .) تیاده  هک  دـشاب  دزاسیم  نشور  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دـنوادخ  ناسنیدـب 
تیشخ ياراد  هک  یسک  يارب  رکذت  يهلیـسو  رگم  تسین ) نآرق  نیا   ) یتفیب تقـشم  هب  هک  مدیاتـسرفن  وت  يارب  ار  نآرق  ام   ) یـشخی نمل 

صصقلا 43 و 46 سنوی 3 و  ماعنلا 126 و  ياههروس  رد  تسا  رکذت  يارب  یهلا  تایآ  رگید  نآرق و  هکنیا  نایب  رکذت و  هب  روتسد  تسا )
لحنلا میهاربا 25 و  دوه 114 و  هعقاولا 62 و  تایراذلا 49 و 50 و  نموملا 54 و  رمزلا 27 و  رمقلا 22 و ص 87 و  نموملا 58 و  و 51 و 

ماعنالا 69 و 152 ءاسنلا 103 و  تافاصلا 13 و  نونموملا 85 و  ءایبنالا 42 و  هط 44 و  فهکلا 24 و 28 و 57 و  ءارسالا 41 و  13 و 17 و 
تـسا هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتاـیآ  جـیاتن  تسا . هدـش  دراو  زین  دوـه 24  هبوتلاو 126 و  لاـفنالا 57  و 86 و  فارعـالا و 69  و 

هب مکی - يانعم  تسا : هدش  روظنم  هدمع  يانعم  ود  يرکذ  رکذت و  رکذ و  هب  طوبرم  تایآ  رد  مکی - يهجیتن 
. یمومع روطب  تخانش  مود - يانعم  تایعقاو . قیاقح و  ندروآ  دای 

يرایـشه درخ و  زا  هک  یئاـهناسنا  بلغا  هک  درادرب  رد  ار  مـهم  يهـتکن  نـیا  دـنکیم ، حرطم  ار  يروآداـی  ياـنعم  هـب  رکذـت  هـک  یتاـیآ 
زا یهجوت  لباق  رادقم  اهشرورپ  اهشزومآ و  نایرج  رد  نینچمه  دناهتفایرد و  دوخ  نادجو  لقع و  يهلیسوب  ار  لیصا  قیاقح  دنرادروخرب ،
زا ار  قیاـقح  نآ  اـهیئوجماک ، رد  ندروـخ  هطوـغ  اـهيروحمدوخ و  اهیزابـسوه و  یلو  ددرگیم ، كرد  لـباق  اـهناسنا  هب  لیـصا  قیاـقح 

يهیآ و رد  نومضم  نیا  دشابیم . يرورـض  تیناسنا  ناربهر  فرط  زا  مدرم  یمئاد  نداد  رکذت  اذل  دزاسیم ، رود  نهذ  یهاگآ  يهنحص 
هب طوبرم  قیاقح  تسا ، فوصوم  نامیا  تفـص  اب  هک  یـصخش  اریز  دوشیم ، هدـید  لـماک  حوضو  اـب  نینموملا  عفنت  يرکذـلا  نا  نارکذ 

ینابرق هکنآ  زا  شیب  تفگ : ناوتیم  تئرجب  اذل  تسا . راکشومارف  رشب  يرآ  دهدیم . رکذت  هب  روتـسد  دنوادخ  کلذعم  دنادیم و  ار  نامیا 
اهناسنا هب  ادخ  هک  تسا  تهج  نیمهب  ددرگیم و  یشان  قیاقح  هب  ندادن  تیمها  زا  هک  تسا  شیوخ  يراکشومارف  ینابرق  دشاب . شتلاهج 

ام میدومن ، اطخ  ای  میدرک  شومارف  رگا  ام ، راگدرورپ  يا   ) اناطخا وا  انیـسن  نا  انذخاوتال  انبر  دنیوگب : شیاین  ماگنه  رد  هک  دـهدیم  میلعت 
كذت هک  دوریم  يوق  لامتحا  مود - يانعم  امرفم .) هذخاوم  ار 

دهعا ملا  دـیوگیم : هک  ياهیآ  تسا . هتفریذـپ  دوخ  يارب  رـشب  هک  دـشاب  یناسنا  يهدـنزاس  قیاقح  ندوب  يرطف  لیلد  تایآ  یـضعب  رد  ر 
ماهتسبن دهع  امش  اب  رگم  مدآ ، نادنزرف  يا   ) میقتسم طارص  اذه  ینودبعا  نا  و  نیبم . ودع  مکل  هنا  ناطیشلا  اودبعتال  نا  مدآ  ینب  ای  مکیلا 
نینچمه تسا و  يرطف  دهعت  يانعم  هب  میقتسم .) طارـص  تسنیا  دیتسرپب  ارم  تسیراکـشآ و  نمـشد  امـش  يارب  وا  دیتسرپن  ار  ناطیـش  هک 

اولوقت نا  اندهش  یلب  اولاق  مکبرب  تسلا  مهسفنا  یلع  مهدهـشا  مهتیرذ و  مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کبر  ذخا  اذا  و  دیوگیم : هک  ياهیآ 
تفرگ دـهاش  ناشدوخ  رب  ار  نانآ  تفرگ و  ناشتـشپ  زا  ار  مدآ  ینب  لسن  وت  راگدرورپ  هکیماگنه  و   ) نیلفاغ اذـه  نع  انک  انا  هماـیقلا  موی 
يرطف مورلا  يهروـس  رد  هیآ 30  میدوب .) لفاغ  نیا  زا  ام  دـنیوگن : تمایق  زور  ات  يرآ ، دـنتفگ : نانآ  متـسین ، امـش  اـگدرورپ  نم  اـیآ  هک 
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کلذ هللا  قلخل  لیدبتال  اهیلع  سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  افینح  نیدلل  کهجو  مقاف  دـیوگیم : هدـش و  رکذـتم  احیرـص  ار  ینید  دـهعت  ندوب 
تـسیدنوادخ ترطف  نید ) يهماقا  ، ) راداپ رب  نادرگب و  فینح  نید  يارب  ار  دوخ  يور  سپ   ) نوملعیـال ساـنلا  رثکا  نکل  میقلا و  نیدـلا 

رب نید  تسنآ  تسین ، ینوگرگد  لیدبت و  ار  يدنوادخ  تقلخ  تسا ، هدیرفآ  نآ  يانبم  رب  ار  مدرم  هک 
. تسا هدـش  یـسررب  احورـشم  ریـسفت  همجرت و  نیمه  زا  لوا  دـلجم  رد  ترطف  هب  طوبرم  ثحاـبم  دـننادیمن .) مدرم  رثـکا  یلو  هدـنراداپ 

دوخ نورد  رد  ار  تقیقح  مدرم  دیوگیم : طارقس  هلمج  نآ  زا  دناهدومن . دزشوگ  ار  قیاقح  ندوب  يرطف  نادنمـشناد  ءامکح و  زا  یهورگ 
ع)  ) نینموـملاریما زا  ياهـلمج  رد  دــنیازب . ار  تـقیقح  مدرم  اـت  مـینک  کـمک  هـک  تـسا  یئاـمام  تـیبرت  مـیلعت و  رد  اـم  راــک  دــنراد و 
رد هک  ار  یقیاـقح  مدرم  رد  دـننازیگنارب  اـت   ) مهلوـقع نئاـفد  مهیف  اوریثـیل  تسا : هدـمآ  نـینچ  ناربماـیپ  تـثعب  فدـه  رد  هغالبلاجـهنرد 
درخ  ) بل دـیناسر  تیلعف  هب  لقعت و  هب  کیرحت  يهرابرد  دـیجم  نآرق  رد  هک  یتاـیآ  یهن  بل و  لـقع و  تسا . هدـش  هدیـشوپ  ناـشلوقع 

هب تیمها  همهنیا  يرشب  ینیبناهج  بتکم و  چیه  تفگ : ناوتیم  تسا . ناوارف  یلیخ  تسا ، هدش  دراو  هنادنمدرخ  كرد  یهن )  ) و ضحم )
اناسحا و نیدلاولاب  ائیش و  هب  اوکرشت  الا  مکیلع  مکبر  مرح  ام  لتا  اولاعت  لق  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدادن  هنادنمدرخ  ینالقع و  ياهکرد 

قحاب الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  اولتقتال  نطب و  ام  اـنم و  رهظ  اـم  شحاوفلا  اوبرقتـال  مهاـیا و  مکقزرن و  نحن  قـالما  نم  مکدـالوا  اولتقتـال 
سا هدرک  مارح  امش  يارب  امش  راگدرورپ  هک  ار  هچنآ  مناوخب  دییایب  نانآ : هب  وگب   ) نولقعت مکلعل  هب  مکیصو  مکلذ 

امـش و هک  میتسه  ام  دیـشکن ، رقف  تهجب  ار  دوخ  نادنزرف  دینک و  ناسحا  ناتناردـپ  هب  دـیهدن ، رارق  کیرـش  وا  يارب  ار  يزیچ  چـیه  ت :
مرتحم دـنوادخ  هک  ار  یـسفن  چـیه  یفخم و  هچ  دـشاب و  راکـشآ  ياشحف  هچ  دـیوشن ، کیدزن  ءاشحف  ياهراک  هب  میهدـیم  يزور  ارنانآ 

رش نا  - 2 دیزروب .) لقعت  هک  دشاب  دیامنیم ، امـش  هب  دنوادخ  هک  ياهیـصوت  تسنیا  دشاب . لتق  قحتـسم  هکنیا  رگم  دیـشکن  تسا  هدومن 
قلخ یف  نا  - 3 دننکیمن .) لقعت  هک  دنتـسه  یئاهلال  رک و  دنوادخ  دزن  رد  ناروناج  نیرتدب   ) نولقعیال نیذلا  مکبلا  مصلا  هللادـنع  باولا 

هب ایحاف  ءام  نم  ءامـسلا  نم  هللا  لزنا  ام  سانلا و  عفنی  امب  رحبلا  یف  يرجت  یتلا  کلفلا  راهنلا و  لـیللا و  فـالتخا  ضرـالا و  تاوامـسلا و 
رد اعطق ،  ) نولقعی موقل  تایال  ضرالا  ءامـسلا و  نیب  رخـسملا  باحـسلا  حایرلا و  فیرـصت  هباد و  لک  نم  اهیف  ثب  اهتوم و  دـعب  ضرـالا 

دتسرفیم نامسآ  زا  دنوادخ  هک  یبآ  دنکیم و  تکرح  مدرم  دوس  هب  ایرد  رد  هک  یتشک  زور و  بش و  بقاعت  نیمز و  اهنامـسآ  شنیرفآ 
نامسآ نایم  هک  يربا  اهداب و  ندینادرگ  هدرک و  رشتنم  نیمز  يور  رد  هک  يرادناج  عون  ره  زا  دنکیم و  هدنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  و 

تانج تارواجتم و  عطق  ضرالا  یف  و  - 4 دننکیم .) لقعت  هک  یموق  يارب  تسا  یتایآ  تسا ، هدومن  رخسم  نیمز  و 
نولقعی موقل  تایال  کلذ  یف  نا  لکالا  یف  ضعب  یلع  اهضعب  لصفن  دحاو و  ءامب  یقسی  ناونص  ریغ  ناونص و  لیخن  عرز و  بانعا و  نم 

اب فلتخم  ياههشیر  هشیر و  کی  زا  امرخ  ناتخرد  تعارز و  اهروگنا و  زا  یئاـهغاب  تسا و  رگیدـمه  يولهپ  یتاـعطق  نیمز  يور  رد  (و 
هک یمدرم  يارب  تسا  یتایآ  اههدیدپ  نیا  رد  میهدیم . يرترب  ندروخ  رد  رگید  یضعب  رب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  دنوشیم و  باریـس  بآ  کی 

يارب تسا  یتربع  ناشعماوج  اب  هتـشذگ  ناربمایپ  ياهناتـساد  رد  اـعطق   ) باـبلالا یلوـال  هربع  مهـصصق  یف  ناـک  دـقل  - 5 دـننکیم ) لقعت 
هب انجرخاف  ءام  ءامـسلا  نم  لزنا  البـس و  اهیف  مکل  اهیف  مکل  کلـس  ادهم و  ضرالا  مکل  لعج  يذلا  - 6 دنتسه .) اهدرخ  ياراد  هکیناسک 

هراوهگ ار  نیمز  امـش  يارب  هک  يدنوادخ  نآ   ) یهنلا یلوالا  تایال  کلذ  یف  نا  مکماعنا  اوعرا  اولک و  یتش . تابن  نم  اجاوزا  هب  انجاوزا 
نوریب عونتم  ناهایگ  زا  یئاه  تفج  نآ  يهلیـسوب  داتـسرف و  یبآ  نامـسآ  زا  دـینارتسگ و  امـش  يارب  نیمز  نآ  رد  ار  یئاـههار  داد و  رارق 

لیللا ءانآ  تناـق  دوه  نما  - 7 نادـنمدرخ .) يارب  تسا  یتایآ  تقلخ  نایرج  نیا  رد  اعطق ، دـینارچب . ار  دوخ  ناـیاپراچ  دـیروخب و  دروآ .
رکذتی ا امنا  نوملعیال  نیذلا  نوملعی و  نیذلا  يوتسی  له  لق  هبر  همحر  اوجری  هرخالا و  رذحی  امئاق  ادجاس و 

هب دـیما  تسا و  رذـح  رد  ترخآ  يارـس  زا  هتخادرپ  ادـخ  تدابع  هب  مایق  هدجـس و  لاح  رد  بش  تاظحل  رد  هکیـسک  نآ  ای   ) باـبلالاولو
رکذتم نادـنمدرخ  طقف  هک  تسین  نیا  زج  دـننادیمن ، هکیناسک  دـننادیم و  هکیناسک  دـنیواسم  ایآ  وگب : تسا ، هتـسب  شراگدرورپ  تمحر 

زین ریز  تایآ  رد  تسا  لقعت  ناسنا  ناویح و  نایم  زرم  هکنیا  نایب  دننکیمن و  لقعت  هکیناسک  دیدش  شنزرس  لقعت و  هب  روتسد  دنوشیم .)
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نموملا 54 و تافاصلا 138 و ص 29 و 43 و  سی 62 و 68 و  مورلا 24 و  توبکنعلا 43 و  صصقلا 60 و  ءارعشلا 28 و  تسا : هدمآ 
هرقبلا 73 و 75 و 197 و 242 و رونلا 61 و  نونموملا 80 و  ءایبنالا 67 و  لحنلا 12 و  دوه 51 و  سنوی 16 و 42 و 100 و  دیدحلا 17 و 

يهجیتن تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  تسا . هدش  دراو  ماعنالا 32  هدئاملا 58 و 100 و 103 و  نارمع 65 و 66 و  لآ 
لقع نآ ، هباشم  میهافم  لقعت و  زا  دوصقم  هک  دوشیم  مولعم  تسا  هدـش  دراو  یهن  بل و  لقعت و  يهراـبرد  هک  یتاـیآ  عومجم  زا  مکی -

رد ار  ناهج  ناسنا و  رب  یهلا  تراـظن  نیرب و  دـهعت  ساـسحا  یگدـنز و  يـالعا  يداـبم  اهفدـه و  رـش و  ریخ و  هک  تسین  یلومعم  يرظن 
هک یلومعم  يرظن  لقع  نآ  درادـن . يروحمدوخ  یئوجدوس و  تلاصا  هب  دودـحم  ياهدـحاو  میظنت  زج  يراک  دـنیبیمن و  دوخ  هاگدـید 

ض
شقارطمط اب  ياعدا  هک  يرظن  لقع  نآ  درادن . غارس  دشاب ، هدوب  هبناج  همه  هیجوت  ریسفت و  لباق  هک  لوقعم  تایح  لیـصحت  يارب  یترور 

ارنانآ هدومن  میسقت  مصاختم  ياههورگ  هب  ار  اهناسنا  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  ضقانتم  داضتم و  ياهینیبناهج  اهبتکم و  يهمه  هاگهیکت 
درآ یسک  ره  یتساقول  نب  یلاطـسق  واک  تدیآ  نامگ  ات  شیوخ  يار  هریت  دیوگ ز  یمه  يزیچ  یـسک  ره  هداد : رارق  رگیدکی  يورایور 

يهبل ندرک  زیت  يارب  یلومعم  يرظن  لقع  نیمه  نیا ، زا  رتالاب  یتساـغوغ  شروش و  عازن و  ثحب و  ناـیم  رد  ياهتفگ  زا  لـیلد  دوخ  لوقب 
هک شبناج  هب  قح  يرهچ  نآ  اب  یلومعم  يرظن  لقع  نیا  هک  منک ! ضرع  هچ  تسا . هدـش  هتفرگ  راـکب  اـقب  رد  عزاـنت  نازاـتهکی  ریـشمش 

تایآ دوصقم  سپ  دناهدروآ !! دورف  رگیدکی  رـس  رب  هدش  ریـشمش  دـشاب ، یکاخ  نادـنزرف  نیا  نتفر  يارب  کمک  يارب  یئاصع  تسیابیم 
يارب ار  هار  دـیامنیم و  تیلاـعف  لوـقعم  تاـیح  يارب  لوـقعم  ياهیریگفدـه  ترطف و  نادـجو و  یگنهاـمه  اـب  هک  تسا  لـقع  نآ  نآرق 

تـسیداوم نآ  تیهام  تسا ، مکی  يهجیتن  يهدننک  تابثا  تقیقح  رد  هک  مود - يهجیتن  دنکیم . راومه  اهناسنا  يونعم  يدام و  تفرـشیپ 
كیم كرد  ار  داوم  نیا  لقعت  هکنیا  رب  دنکیم  دیکات  دهدیم و  دانسا  لوقع  نابحاص  نادنمدرخ و  هب  ار  اهنآ  لاعتم  دنوادخ  هک 

ناردپ 3- هب  ندرک  يدـب  - 2 ادخب كرش  - 1 دهدیمن : دـشر  اهنآ  يهلیـسوب  ار  دوخ  دـمهفیمن و  ار  اهنآ  درادـن  لقعت  هک  یـسک  دـن و 
نیمز تقلخ  رد  ندیشیدنین  ساوح 7 - تیلاعف  هب  یئانتعایب  زوجم 6 - نودب  سفن  لتق  شحاوف 5 - باکترا  رقف 4  سرت  زا  یشک  دنزرف 
یتشک دـننام  ار  عونتم  تاکرح  لئاسو  هک  يزغم  ياهتیلاعف  تمظع  هب  هجوت  مدـع  تسنایرج 8 - رد  اهنآ  رد  هک  یهلا  تایآ  نامـسآ و  و 
يارب بآ  نیعم و  لکشت  بیکرت و  يارب  یتشک  يازجا  تاصتخم  تیلباق و  هب  هجوت  مدع  و  دروآیم ، تکرحب  اهایرد  رد  ارنآ  دزاسیم و 

یناسنا و زغم  ياهتیلاعف  يهیلک  هب  یهجوتیب  تفگ : ناوتیم  كـالم  نیمه  اـب  کـلذ و  ریغ  نآ و  تکرح  زا  ندـشن  عناـم  یتشک و  لـمح 
قیقد ياهرتویپماک  یئاضف و  ياهیتشک  امیپ و  سونایقا  ياهیتشک  اـهامیپاوه و  رگیدـکی  اـب  حیحـص  طاـبترا  اـب  هک  تعیبط  عونتم  يازجا 

كرـش ادـخ  هب  دـشاب ، هتـشاد  حیحـص  تیلاعف  اهناسنا  میلـس  لقع  رگا  سکعلاب ، تسا . میلـس  لقع  دوکر  زا  فشاـک  دـنروآیم ، دوجوب 
رد لـلم  ماوقا و  تشذگرـس  زا  دزاسیمن … 9 - یناـف  رقف  زا  سرت  تهجب  ار  نادـنزرف  تاـیح  دـنکیم و  ناـسحا  ناردـپ  هب  دزرویمن و 

تاکرح يهمه  یهلا  تیبذاج  ریسم  رد  لامک  دشر و  يوجتسج  رد  دراذگیم . توافت  لهاج  ملاع و  نایم  دریگیم ، تربع  خیرات  هاگرذگ 
راتفگ و تانکس و  و 

لقع يهرابرد  هک  یتامیـسقت  دروآیم . رد  تدابع  لکـشب  ینـالقع  قطنم  لاـمک  اـب  ار  دوخ  باـختنا  هدارا و  تـالیخت و  یتح  هشیدـنا و 
 … یهلا لقع  یلک ، لقع  لاعف ، لقع  دافتـسم ، لقع  لعفلاب ، لقع  هکلملااب ، لقع  دـننام  تسا ، هتفرگ  تروص  ءاـمکح  هفـسالف و  هلیـسوب 

تیلاعف لوغـشم  یتسه  ملاع  دادعتـسا  هب  رظن  اب  يدام  دـبلاک  رد  حور  دـننام  یتسه ، ملاع  نایرج  رد  رون  بتارم  دـننام  ماـسقا ، نیا  يهمه 
یفرعم تیلوئسم  یمدآ و  لامک  شزرا و  كالم  ربتعم  تایاور  رد  و  دیامنیم ، لقع  یعقاو  تدحو  زا  فشک  هک  بتارم  نیا  و  دنـشابیم .
ماـجنا يراـک  يروـحمدوخ  رد  يریگفدـه  زج  هداـتفا  ریجنزب  یعیبـطدوخ  تراـسا  رد  هـک  تـسا  یئزج  يرظن  لـقع  زا  ریغ  تـسا ، هدـش 

ود زا  یکی  هک  تسا  بل  داوف و  بلق و  زا  يرگید  دعب  دـهدیم ، رارق  یبوبر  يهبذاج  رد  ار  ناسنا  هک  یهلا  لقع  تفگ : ناوتیم  دـهدیمن .
ارنآ دـیجم  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  هک  لقع  ربارب  رد  ندـیدرگ  لمع  تخانـش و  رد  نآ  دوکر  بلق و  ياهتیلاعف  ریثاـت  تسا . یهلا  تجح 
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داوف هیآ و  رد 44  ردص  هیآ و  رد 132  بلق  مانب  دـنرادروخرب  یتایح  تیمها  زا  یناـسنا  نورد  رد  رگید  عوضوم  هس  تسا ، هدرک  حرطم 
رد روبزم  عوضوم  هس  شزرا  تیوه و  يهدننکوگزاب  هک  ار  ياهمدـقم  هطوبرم  تایآ  نایب  زا  شیپ  تسا . هدـش  دراو  نآرق  رد  هیآ  رد 16 

مولع
: میوشیم رکذتم  تسیزورما  یسانشناور  هب  طوبرم 

هلئـسم ود  لولعم  یئانتعایب  نیا  دوشیمن . حرطم  یملع  تاعوضوم  ناونعب  يدـج و  روطب  نآ  ياهتیلاعف  لد و  هزورما ، یـسانشناور  رد 
ياهدومن رد  ینیع  ياهیسررب  نیزوت و  دننام  عوضوم : هس  ياهتیلاعف  رد  ینیع  ياهیـسررب  نیزوت و  ریذپانناکما  مکی - هلئـسم  تسا :

حرط زا  هراومه  نم  دـیوگیم : دـیورف  هک  میناوخیم  ار  ترابع  نیا  شپراگدا ) فیلات  دـیورف  ياههشیدـنا   ) باـتک زا  ص 92  رد  یکیزیف .
هدش و هدیمان  رکفتم  هک  صخش  نیا  میدرک  هراشا  هتشذگ  ثحابم  رد  هکنانچ  میامنیم ! دوخ  رد  یتحاران  ساسحا  نیزوت  لباق  ریغ  لئاسم 

لفسا يوس  وا  رکذ  ینوا  نید  ینرکذ  زج  انالوم : لوقب  هدومن و  ءاضعا  لفاسا  هجوتم  ار  متـسیب  نرق  مدرم  یناور  يزغم و  ياهورین  يهمه 
داوف بلق و  ردص و  هن  دسانـشیم و  لقع  هن  تسا ، هدومن  نآ  هب  فارتعا  قوف  ترابع  رد  هک  هدننک  هابت  یناور  يهدـقع  اب  وا  رکف  ار  وا  درب 

هفطاع و ملا و  تذل و  هک  دـیوگب  شیاههلایپ  مه  دـیورف و  هب  هک  اجنآ  رد  دوبن  یـسک  ایوگ  ار ! اهنآ  یعقاو  تیلاعف  اهدـص  هن  بل و  هن  و 
یکیزیف ینیع  ياهیـسررب  نیزوت و  لباق  مه  یناور  ياههدـیدپ  نیا  لاثما  اههد  تـالیخت و  یناـعم و  یعادـت  میمـصت و  هدارا و  میـسجت و 

لاح ت رهب  دنشابیمن ! یملع  مه  تاعوضوم  نآ  سپ  دنتسین ،
زا تسترابع  هک  ارنآ  تمـسق  کی  درک : تمـسق  ود  یچیق  اب  دیاب  ار  ناسنا  هک  دنک  تابثا  هک  تسا  هدشن  هدـید  یملع  لیلد  چـیه  نونکا 

يونعم و تاساسحا  یبلطتقیقح و  زا  تسترابع  هک  ار  وا  مود  تمـسق  تفریذـپ و  ار  اـهنیا  دـیاب  تاـناجیه ، فطاوع و  مـالآ و  ذـیاذل و 
دنمـشناد و هک  صاخـشا  نیا  رگا  هک  تسنیا  مود  هلئـسم  تفرگ ! هدـیدان  دـیاب  ار  کلذ  ریغ  یئوجلامک و  فیلکت و  دـهعت و  یناحور و 

نم تیوقت  زیارغ و  لیدـعت  لامک و  هب  ور  هک  یمدآ  نورد  رد  ار  یناسنا  یلاـع  ياـهتیلاعف  اههدـیدپ و  دـنهاوخب  دـناهدش ، هدـیمان  رکفتم 
دوـخب و نارگید  هجوـت  بـلج  يزاسهنحــص و  یبلطترهــش و  يروـحمدوخ و  یناوـیح و  ذـیاذل  زا  دـنروبجم  دــنریذپب ، تـسا  یناـسنا 

ءالتعا هب  ور  تسا  یناسنا  زرم  لـبقام  هک  یعیبطدوخ  زا  هتـسراو  ناـسنا  کـی  دـننام  دـنرادرب و  تسد  کـلذ ، ریغ  ماـقم و  زا  يرادروخرب 
، تفرگ دنهاوخن  ار  ناشغارس  اهتسدب  نیبرود  تالجم و  اههمانزور و  ضرف  نیا  اب  اریز  تسا ، لکـشم  يراک  نینچ  هتبلا  دننک . یگدنز 
. تفریمن تسنادیمن ، یمدآ  تاذ  ءزج  ار  یگدرب  هک  دنمدرخ  رایـشه و  ناسنا  کی  غارـس  هب  ياهدرب  چیه  یگدرب ، ياهنارود  رد  هکنانچ 

یئاهباتک رد  ارنآ  لیصفت  حرش و  هدومن ، یقلت  زورما  یناسنا  مولع  دوکر  اهیتخدب و  تسرهف  ناوتیم  ار  رـصتخم  يهمدقم  نیمه  لاح  رهب 
ننام

يهرابرد يریـسفت  دومن . هعلاطم  کلذ  ریغ  يزورما و  ندمتم  ناسنا  گرزب  هانگ  تشه  نآ و  ياود  ندمت و  هتخانـشان و  دوجوم  ناسنا  د 
ادـیپ جاور  یناور  مولع  رد  نیزوت  یتسرپ و  دومن  هب  هناقـشاع  تلاـح  اـب  یطارفا  يهناـیارگ  ینیع  شور  هک  ماـگنه  نآ  زا  نآ  داـعبا  لد و 

اهنت هن  دـنرادن ، ار  ریگمـشچ  ياهتیـصخش  تیبذاج  زا  یئاهر  یئاناوت  هکناـنآ  ياهفرح و  ناسانـشناور  قاـفتاب  بیرق  تیرثکا  تسا ، هدرک 
یمدآ نورد  ورملق  رد  هک  ار  یناوارف  ياههدیدپ  اهتیلاعف و  هکلب  دناهتشاذگ ، رانک  تسا ، یسانشناور  یقیقح  عوضوم  هک  ار  ناور )  ) حور

کی اب  دـمآیم ، نایم  هب  اههدـیدپ  اـهتیلاعف و  نآ  زا  نخـس  هک  یعقوم  ره  هکیروطب  دـناهتفرگ . هدـیدان  تسا ، یناـگمه  يهدـهاشم  لـباق 
يهلمج نیا  دنتخاسیم !! شدودرم  دوب ، نخـس  نآ  يهدنبوک  زغم  رب  یئاطـسو  نورق  ریفکت  قامچ  زا  رتهدـنبوک  هک  کیزیفاتم  حالطـصا 

: دیوگیم هک  تسا  هلمج  نیا  تفگ  ناوتیم  ناسنا  يهرابرد  هک  هجوت  لباق  ياهفیرعت  زا  یکی  هک  میراپـسب  رطاخب  یخوش  يارب  ار  هضرتعم 
قـشاع یـسنج  يهزیرغ  هب  دـیورف  دـننام  عوضوم  کی  هب  لـماوع  هدـع  کـی  ریثاـت  تحت  تسخن  اریز  هدـننک ، ریفکت  تسیدوجوم  ناـسنا 

نآ يهرابرد  هک  نیمه  دشاب ، هتشاد  تشحو  شتسرپ  يهلمج  زا  هچرگا  دسریم ، شتسرپ  يهلحرمب  وا  قشع  اجیردت  دوشیم و 
شتسرپ قشع و  دنکیم  شریفکت  درادباور ، شدوبعم  عوضوم  يهرابرد  يدیدرت  نیرتمک  هک  سک  ره  دیسر  شتـسرپ  تلاح  هب  عوضوم 
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تردـق زین  دوخ  راک  رد  صـصختم  سانـشناور  کـی  یتح  هک  تفرگ  جوا  نیمز  برغم  رد  يردـقب  یناور  مولع  رد  نیزوت  ینیع و  دومن 
قـشاع زین  یملع  يالاب  تاماقم  رد  یتح  اهناسنا  هک  تسا  هدوب  نینچ  نونکات  لاح ، رهب  دیدن ! دوخ  رد  ار  یـسانشناور  قیاقح  میمعت  زاربا 
دناوتب رگید  مولع  دیلک  هن  هک  دننکیم  لفق  يروطب  مه  ار  شرد  دنوریم و  دوخ  قوشعم  دودـحم  قودنـص  رد  يولوم : لوقب  دـنوشیم و 

شتـسرپ قشع و  ینابرق  هک  تیمها  اـب  هداـعلاقوف  تاـعوضوم  نآ  زا  یکی  زیچ . چـیه  هن  ینادـجو و  ياـهکرد  دـیلک  هن  دـنک و  زاـب  ارنآ 
ینالقع تیلاعف  اب  ار  اهنآ  ناوتیمن  هجو  چـیهب  دراد و  هک  یتیلاعف  عون  اهدـص  اب  هک  تسا  لد  تسا ، هتـشگ  نیزوت  قاـشع  ناتـسرپدومن و 

هب ار  دوخ  هک  یئاهتیصخش  زا  دیلقت  يور  زا  میناوتیم  یلب  تشگ . یقلت  قاچاق  دش و  هتشاذگ  رانکب  دومن ، هیجوت  ریسفت و  يرظن  ضحم 
فرطف یناسنا ، تشرـس  یلمع ، لقع  لد ، میراذـگب : رانک  ار  قیاقح  نیا  دـناهتخاس ، رادروخرب  یناهج  یملع  ترهـش  زا  نوگانوگ  یللع 

یلاع و یبدا  باتک  اهنویلیم  ندـنازوس  يواسم  اهنآ  نتـشاذگ  رانک  هک  میدـید  رگا  و  تیـصخش !! قیمع  حطـس  ریمـض ، نادـجو ، یفاص ،
هک ب تسا  فیرظ  یناسنا 

یفابحالطصا اب  میناوتیم  و  درادن !! یعنام  مینک  عورش  ینیـشنراغ  زا  ار  یگدنز  رگید  راب  میدرگرب  دش  میهاوخ  روبجم  اهنآ  نتفر  نیب  زا  ا 
رد هدننک  شنزرس  نادجو  ياجب  و  میربب ، راکب  ار  یهاگآدوخ  رادیب ، نادجو  ياجب  الثم  مینک ! نوگرگد  ار  اهنآ  تیعقاو  يزاب و  ظفل  و 

يهجیتن اهیبیرف  ناسنا  اهیبیرفدوخ و  نیا  يهمه  اب  مینک ! شوخلد  هزیرغ  یگتفوکرـس  يادص  دننام  یحالطـصا  اب  اهیدب ، باکترا  عقوم 
هک میروایب  دوجوب  خـیرات  رد  ار  يدوجوم  و  هدومن ، وشتـسش  ناسنا  زا  ار  یناـسنا  حور  ناور و  ناـج و  هک  دوب  دـهاوخن  نیا  زج  اـم  راـک 
زین ناسنا  مان  اب  دوجوم  نینچ  يراذگمان  زا  یتح  دشاب ، هدوب  ناروحمدوخ  نایوجدوس و  ياههتـساوخ  رایتخا  رد  نیـشام  رازبا  کی  دـننام 

یهاگ یلوایکام  ناتسرپ  تردق  هک  مینکیمن  شومارف  هتبلا  میئامن . بلس  تیناسنا  یلاع  ناربهر  زا  ار  يزاسناسنا  یـسانشناسنا و  تردق 
نیلاتفن ریز  ادابم  زور  يارب  ار  اهنآ  هک  یناسنا  روعـش  نادجو ، لد ، دننام  یتاملک  زا  دنناوتیم  تراهم  لامک  اب  دوخ  دصاقم  دربشیپ  يارب 

رـس رب  یئالب  هچ  یناسنا ، گنهرف  یگتخاس  ياضف  رد  ياهفرح  یـسانشناور  هکنیا  تاـبثا  يارب  نونکا  دـننک ! يرادربهرهب  دناهتـشادهگن ،
تابیکرت رد  هک  ینورد  ياهدومن  تارثات و  تیلاعف و  اهدص  نایب  هب  تسا  هدروآ  ناسنا 

اذل دشابیم . رادروخرب  یتایح  تیمها  زا  یعقاو ، یـسانشناسنا  یلاسکـشخ  ناورد  رد  ثحبم  نیا  میزادرپیم . دراد  دوجو  لد  نوگانوگ 
هریخ نارود  نیا  رد  ناسنا  ندـش  نیـشام  هب  و  دـنیامرفن . غیرد  یفاک  یـسررب  تقد و  زا  هک  دوشیم  اضاقت  دـنمجرا  ناگدـننک  هعلاطم  زا 

زا شیپ  دنرگنن . نارگن  دودحم  مشچ  يهچیرد  زا  ار  ناسنا  یعقاو  تیوه  دننکن و  شومارف  ار  ناسنا  نتـشادهگن  رادیاپ  تلاسر  دـنوشن و 
رد رـشب  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  نتخاس  دودـحم  یـساسا  للع  زا  یکی  هک  میهدـیم  رکذـت  ار  هتکن  دـنچ  لد  عونتم  تابیکرت  شرامش 

اهدحاو و نآ  يهرابرد  قیقحت  نودب   ) هدش هتفریذپ  يایاضق  اهدـحاو و  يهدـننک  میظنت  لقعت  ینهذ و  ضحم  ساکعنا  یـسح و  ياهراک 
هوب یطسو  نورق  رد  ناور  زغم و  فیرظ  يونعم و  ياهتیلاعف  اهدادعتسا و  زا  نیمز  برغم  نارکفتم  زا  یضعب  یطارفا  یگدروخرس  ایاضق )

نازاتشیپ و مینیبیم  اصوصخم  دنشاب . هتشاد  یلیلد  روبزم  ياهتیلاعف  اهدادعتـسا و  راکنا  یفن و  يارب  دنـشاب ، هتـسناوت  نانیا  هکنیا  هن  تسا ،
دروم ار  اهنآ  هدیشک و  خر  هب  ار  اهناسنا  فیرظ  يونعم و  ياهتیلاعف  اهدادعتسا و  نامه  بسانم  ياهتیعقوم  رد  عماوج  تیریدم  نایدصتم 

دادمتسا م هلئسم  نیا  رد  كاپ  ياهنادجو  زا  ام  یناسنا ، كاپ  ياهنادجو  يا  دننام  دنهدیم . رارق  يرادربهرهب 
لد و بلق و  تاملک  ياجب  قیقد  رایـسب  تراهم  اب  دـنناوتیم  میتفگ  هکنانچ  نانیا  تسا  یناسنا  دـض  هنامرـشیب و  اـم  مصخ  بلاـطم  مینکی ،

لد فذح  رد  هک  یلماوع  نیرتیساسا  نیرتمهم و  زا  یکی  مود  هتکن  دنسرب . دوخ  فده  هب  دومن و  مادختـسا  ار  يرگید  تاملک  نادجو 
ياهتیلاعف يهرابرد  دیورف  دننام  نارکفتم  زا  یـضعب  هک  تسا  یناور  تیـساسح  يژرلآ و  نامه  دروخیم ، مشچب  يرـشب  تایح  سوماق  زا 

ار دوخ  ریذپاننیزوت  بلاطم  لیبق  نیا  رد  ثحب  يارب  نم  میدرک  لقن  صخـش  نیا  زا  هتـشذگ  رد  ار  ترابع  نیا  دناهدرک  ادیپ  لد  یبهذم 
اب امـش  هک  دیـسرپب  دـیورف  یملع  نادـجو  زا  سپـس  دـینک و  تقد  تراـبع  نیا  رد  مراد  رارقا  هراومه  یتحاراـن  نیمهب  مباـییم و  تحاراـن 

رادروخرب یتایح  تیمها  زا  هک  بهذـم  عوضوم  رد  تسا  یناور  يرامیب  یعون  هک  یناور  تیـساسح  يژرلآ و  نتـشاد  اـب  قطنم  نیمادـک 
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لد تسنآ . یبایادخ  یئوجادـخ و  لد  ياهتیلاعف  اهادعتـسا و  نیرتیـساسا  زا  یکی  موس - يهتکن  دـیاهدرک !؟ تواضق  یـسررب و  تسا 
یمدآ هاگراک  ساسا  لد  يرتسبـش  دومحم  خیـش  قح  رازاب  رـس  رب  ناج  تولخ  قح  رارـسا  نزخم  دـشاب  هچ  لد  تسا : قح  رارـسا  نزخم 

جرادننآ فلوم  يرتسبش  دومحم  خیش  تسا  یمدآ  هاگراک  ساسا  لد  تسا  یمرحم  هاگراب  نیما  لد  تسادخ : اب  یمرحم  هاگراب  تسا و 
لد ل دیوگیم :

ار لد  هک  ره  تسا . نامه  بتاعم  بطاـخم و  قشاـع و  فراـع و  ملاـع و  كردـم  تسا و  ناـسنا  تقیقح  وا  نیاـحور و  یناـبر و  يهفیط 
لالج و رهظم  تسادـخ و  رظنم  لد  تساجک ، تسیچ و  لد  هک  یناد  دیـسر ، ادـخ  هب  دیـسر  لد  هب  هک  ره  تفاـیرد و  ار  ادـخ  تفاـیرد ،

سوماق رد  دـشاب  یهلا  روظنم  زین  بلاق  دوش ، لد  گنرمه  دریگ و  لد  گنر  بلاـق  نوچ  تسا و  یهلا  فطل  روظنم  تساـیربک و  لاـمج 
تسا و یلقع  تریـصب  زکرم  زین  نمـشد و  تسود و  يهدارا  دـیما و  عیمج  زکرم  لـحم و  تسا : هدـش  فـیرعت  نینچ  لد  سدـقم  باـتک 
ندرب و تذــل  نداد : بآ  لد  - 1 میزادرپیم . لد  یناعم  تابیکرت و  ناـیب  هب  نونکا  دـشابیم . رـشب  عون  ینب  يهیناـحور  عیاـبط  ماـمت  ياراد 

بآ میدزن  رب  لد  هـب  وـتیب  اـم  ندز - لد  رب  ربـص  بآ  - 3 ندش .) باتیب  ندیـساره ،  ) ندـش بوذ  ندـش : بآ  لد  - 2 ندـش . ظوظحم 
شتآ ایرد  ناـیم  مدرم  دـیازف  یمه  شتآ  لد  رب  مشچ و  ود  اـیرد  لد - شتآ  يدعـس 4 - يرود  هب  میداهنن  لد  نالدگنـس  نوچ  يروبص 

یلد هتسارآ  لد  هنیک  هب  ینوخ  هک  هتـساوخ  اب  نالیپ و  هدنژ  ابا  نتفرگ  میمـصت  نتـسارآ : لد  راگن 6 - ءارآلد : یکدور 5 - دیاب  هنوگچ 
اب دوب  لدکی  هک  لد  ماک  ناهج  زا  تفرگرب  یسک  هقوشعم - لد : مارآ  يدعس 7 - هتساوخ  رز و  رپ  دوب  یجنگ  وچ  هتسارآ  ددرگ  درخ  زک 

يو
يرصنع رـسفا  وا  دباین  دیوج  شلاب  هک  يرـس  شناد  وا  دباین  دیوج  شمار  هک  یلد  لد - تغارف  يانعمب  لد  شمارآ  يدعس 8 - لد  مارآ 

ار میتی  يهچب  نیا  دمآ  تتـسد  زا  روطچ  ندمآ - لد  زا  - 13 رازآ . لد  - 12 لد . دازآ  دازآ : لد  - 11 لد . يوزرآ  - 10 لد . شزرا  - 9
زا وا  نخس  دروآرب ، لد  زا  هآ  ندمآرب - لد  زا  منک 14 - ترادیب  هک  دیان  ملد  رگید  میآ و  ترد  رب  بش  ره  دایرف  يهدامآ  بل  اب  يدز !؟
لد زا  ار  ام  وت  هک  نامز  نآ  زا  ندـنار - لد  زا  نتخادـنارب و  لد  زا  ار  یـسک  تبحم  نتخادـنارب ، لد  زا  ندروآرب : لد  زا  - 15 دمآرب . لد 

ات سرپ  زاـب  شیوـخ  لدز  دور  لد  هب  لد  رگا  نتفر - لد  هـب  لد  زا  عیفر 16 - کیب  نسح  میرذـگیم  هک  يرطاخ  رهب  میرفاـسم  يدروآرب 
اـضر و يارب  لد : رهب  زا  یناـقاخ 17  میتـسب  زار  ناـبز  هدـیدز  میدرک و  لوسر  تلد  هب  لد  زا  ینزوس  لد  راـید  نیز  ارک  تست  ياوـهیب 
-19 بلق . میمص  زا  لد : هت  زا  - 18 هکمارب . خیرات  زا  لقن  ادخهد  يهمان  تغل  نکب  يدرمناوج  نم  لد  رهب  زا  تفگ  یسک  لد  يدونشخ 

گنر هب  دراد  ياهداد  فک  زا  لد  نم  نوـچ  شتماـق  اـج  رهب  هداد - فـک  زا  لد  هداد : تسد  زا  لد  - 20 ندیـسرت - )  ) نتفر ناج  زا  لد 
رزآ لد  فئاط 21 - یلع  دمحم  دراد  ياهداتفا  مدق  ره  رد  اپ  شقن 

هچ رهب  ارم  ندرک  تحاران  ار  ناج  اـی  لد و  لد : ندرزآ  يدعس 22 - لگ  راک  یتخـس  مدیآ  دای  وچ  لد  تخـس  شمرازاین  هر  رگد  ند -
عطق ندرک و  یلاـخ  لد  نتخادرپ : یـسک  زا  لد  يدعـس 23 - تساور  تسود  ناجب  ددنـسپ  تسود  هچره  هک  ندرزآ  دـهاوخن  لد  ینک 

. نآ زا  ضارعا  نتسش : يزیچ  ای  یـسک  زا  لد  يدعـس 24 - نتخاس  ناوت  وا  یب  هک  یناد  هک  نتخادرپب  لد  یـسک  زا  ناوت  ندرک - هقـالع 
وچ لد  ندـش - رطاخ  هدرزآ  ندـنام : لد  زا  دیآیم 26 - مغارـسب  متـسود  زورما  هک  تشذـگ  ملد  زا  هدـش - مهلم  نتـشذگ : لد  زا  - 25
ناج مهد  نداد - تیمها  رایسب  نتـسیرگن : لد  زا  ینامرک 27 - يوجاوخ  دـنامب  لد  زا  نیزا  وجاوخ  رطاخ  تخابب  رد  ارناج  دـید  شیور 

ار ام  هک  ره  نتساوخ - لد  حوطس  يهمه  زا  نتساوخ : لد  يهمه  زا  یسودرف 28 - يرپسب  یپ  وت  ات  نت  كاخ  منک  يرگنب  نمب  لد  زا  رگ 
لد - 31 دـهد . شیاسآ  ار  رطاخ  هچنآ  اسآ : لد  - 30 ندـیرب . سوه  زا  لد  یئانـس 29 - لسگب  وزا  دوب  لد  همه  رگ  لد  همه  زا  دـهاوخن 

: لد رتشا  یماظن 33 - ناشرایسب  درک  يرگـشزاون  ناشراتفگ  دش ز  لد  هدرزآ  هش  لد - مارآ  لابلا ، غراف  لد : هدوسآ  - 32 یلست . یئاسآ :
ور  ) زورفا لد  - 37 لدگنت . هداتفا : لد  - 36 بوشآ . لد  - 35 لد . هتفشآ  - 34 زوت - هنیک 

شیرلد : ) راکفا لد  ار 39 - ینمجنا  دنک  هدرسفا  لد  هدرسفاک  ار  ینم  وچمه  هدم  هار  دوخ  لفحم  رد  لد - هدرسفا  - 38 لد ) يهدننک  نش 
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ناسارخ ناغرم  لد  لد - ياههمغن  ناحلا و  دشاب 41 - هار  اهلدب  اهلد  زا  هک  دشاب  هاگراک  یلد  دـناد  یلب  هاگآ - لد  - 40 لد .) هتسکش  و 
لد هدامآ  راک  رهب  دبهپس  لدهداس  یکی  لاگسدب و  یکی  لد - هدامآ  یناقاخ 42 - مبای  ناسارخ  هب  ناحلا  لد  ناغرمز  هک  مهن  هناد  نم  ار 

-46 یقیـسوم . زا  یئاون  نازیگنا : لد  - 45 نارگن . ياو : ردـنا  لد  - 44 دـناسریم . ماجنا  هب  ار  لد  دارم  هکیـسک  ماجنا : لد  یسودرف 43 -
لد لها  رگ  تفر  لد  هفـشاکم - لها  قوذ ، لها  لدبحاص ، لد : لها  - 50 لد . هآ  - 49 زیوالد . - 48 تعاجش . يروالد : - 47 لد . ياوآ 
یلو ردـنا  دوب  رهاظ  قح  رون  یماظن  دـنامن  ملاـع  همه  رد  یلد  لـها  دـنامن  مدآ  لـگ  رد  یتفرعم  یناـقاخ  منیبب  نآ  مخز  مهرم  نیز  مباـیب 

یماظن 52- گنر  هتفـشآ  رهوگ  دـب  ناگرگ  وچ  گنچ  ساملا  لد  نهآ  ناوید  وچ  لد : نهآ  يولوم 51 - یلد  لها  رگا  یـشاب  نیبکین 
مات هم  نادـب  يرامیتیب  یـسر  مارالد  رد  هک  یهاوخ  لد  يا  سفن - يا  نم ، يا  ناـج ، يا  ـالد : لد ، يا  - 53 فیعـض . وسرت و  لد : وهآ 

لیس را  لد  يا  همانسوباق  زا  یسر 
راخ و یب  دشابن  بطر  ناتب  زان  باتع و  دیاب  ندیـشک  الد  ظفاح  روخم  مغ  نافوطز  نابیتشک  تسا  حون  ار  وت  نوچ  دـنکرب  یتسه  داینب  انف 

لد يهنییآ  - 54 لد - هنییآ  ظفاح 54 : درادهگن  اعد  تسد  ود  هب  تا  هتـشرف  ياپ  دزغلب  رگ  نک  نانچ  كولـس  الد  يروالارف  ار  ام  یبزنک 
یئانـس 55- تسا  هنیاعم  وا  شیپ  اهزار  تسا  هنیآ  ناسب  قداص  لد  يولوم  كاخ  بآ و  زا  نورب  ینیب  اـهشقن  كاـپ  یفاـص و  دوش  وچ 
رایع ج 1 ص 2 کمـس  زا  لقن  ادـخهد - همان  تغل  هداز  کلم  مغ  زا  تسین  دوخ  اـب  لد  ارم  کـلم  زا  تفگ  ناـماه  ندوبن - دوخ  اـب  لد 

لاح هب  لد  نتـشگرب  لد : ندمآ  زاب  - 59 دراد . زاب  لد  دننامب  لد  هک  یـسک  لد : زاب  - 58 دـنزیم . لد  رب  هک  ياهقراب  - 57 لد - راب  - 56
شیپ ندرک  زاب  لد  ندرک : زاب  لد  یسودرف 60 - تفهن  رد  یتشاد  ارچ  دوخ  نیا  هک  تفگ  بساماج  هب  لد  شدمآ  زاب  وچ  دوخ - یعیبط 

لد یسک  اب  هک  دندمآ  هاگرد  هب  ناگمه  ندوب - تشحو  ساره و  رد  تخس  ندوبن : یسک  اب  لد  - 61 نتفگ . وا  اب  اهزار  اهمغ و  یسک و 
- نتشاد ياجب  لد  یسودرف 63 - هاش  يایوج  زرم  نیدب  نم  مدش  هاگ  دنچ  زا  هک  لد  اب  تفگ  رگد  نتفگ - لداب  یقهیب 62 - خیرات  دوبن .

ياپ درآ ز  خساپ  شتسرپ  رس  ياجب ز  درادن  لد  نیاک  تفگ  وا  هب 
تسدب لد  یـسودرف 65  نکم  دـب  لد  باوخ  زا  تفگ  ودـب  نخـس  نیا  دـیکز  نارهم  دینـشب  وچ  ندرک - دـب  لد  لد ، دـب  یسودرف 64 -

، یشاب یسگم  يرپ  اوه  رب  رگا  و  یـشاب ، یـسخ  يور  بآ  رب  رگا  يدعـس  دشابیمن  رنه  نتـسکش  لد  روآ  تسدب  یلد  یناوت  ات  ندروآ -
هدــیقع و نآ  رب  لد : نآ  رب  - 67 ناـسنا . ود  ناـیم  قیمع  قفاوت  لدـب : لد  يراصنا 66 - هللادبع  هجاوخ  یـشاب . یـسک  ات  رآ  تسدـب  یلد 
رب لد  هدـید و  مراـظتنا  ز  ندوب - هار  رب  لد  یماظن 68 - میدـمآ  نینچ  ناقاخ  نامهم  هب  میدـمآ  نیمز  ناریا  زا  گنج  رب  هن  یبلق - میمـصت 

يدـسا دوب  ناسآ  هار  زا  ندرب  شلد  دوب  نادرگ  يار  هر و  ار  ناوج  ندرب - لد  يوـلوم 69 - تسه  تقو  رگ  نک  دازآ  ممغ  نیز  تسهر 
: لد هدرب  یناهفصا 70 - افص  میکح  نم  رس  رب  لد  تسد  زا  تسود  يا  يدروآ  هچ  يدید  نم  رگتراغ  كرت  يا  امغی  هب  نم  زا  يدرب  لد 
رس رب  لد  هک  بشما  یتسکشن  لدکی  دش و  یط  ببس  هنوگ  دص  نتـشاد . ار  زیچ  نآ  ياوه  شهاوخ و  ندوب : نآ  رـس  رب  لد  - 71 قشاع .

نابز رس  رب  لد  هک  نم  شوپ  سخ  ار  قشع  زار  منک  نوچ  نتـشاد - فک  رب  لد  نتـشاد و  نابز  رـس  رب  لد  یفرع 72 - تسین  تندمآ  زان 
رب - 74 ندوب - وا  جنر  يهیام  رطاخ و  راب  ندوب : یسک  لد  رس و  رب  یلمآ 73 - بلاط  مراد 

تمدخ هب  نایم  ناگدـید - تبیـصم  هب  ندوب  راوخمغ  نتـسشن : اهلد  رد  رب  - 76 لد - ناوج  لد : اـن  رب  - 75 یعیبط - تلاح  هب  لد  نتـشگ 
هک مدننک  بیع  ناتسود  نتسب - لد  - 79 نابج . وسرت و  لدزب : - 78 ندیرب . لد  يدعس 77 - ناتسلگ  هتسشن . اهلد  رد  رب  هتسب و  ناگدازآ 
هب رگم  میدـن  میعنوب  هک  اضق  زا  داتفا  نانچ  نداد - داـب  هب  لد  يدعـس 80 - یئارچ  بوخ  نینچ  هک  نتفگ  وتب  لوا  دیاب  متـسب  وتب  لد  ارچ 

ایادخ دـمآ  ناجب  یئاهنت  لد ز  یمهرم  اغیرد  زا  تسد  رد  لامالام  هنیـس  ندـمآ - ناج  هب  لد  دوب 81 - هداد  داب  هب  لد  كرت  نیا  ثیدـح 
هب يزیربت 83 - بئاص  دوریمن  اجدص  هب  وت  نتـشگزاب  ات  نم  نامگدب  لد  هک  يوریمن  یئاج  نتفر - اج  دـنچ  هب  لد  ظفاح 82 - یمدمه 

میاهدـنکفا بآ  يور  رب  رپس  اـیرد و  هب  لد  دربـیم  لـحاس  هب  رو  دراپـسیم  ناـفوط  هب  رگ  ندز - اـیرد  هب  لد  - 84 دوخ . لـیم  هب  دوـخ : لد 
ات ار  بولطم  رهوگ  یباین  نودرگ  زا  فرـشا  ظفاح  منکف  ایردب  شیوخ  لد  راک  نیردن  منکف و  ارحـص  هب  ربص  منک و  ایرد  هدید  يدـعس 
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ایرد رب  قشع  هارب  ار  دوخ  لد  ام  دناهتـسب  لد  ناج  هب  ار  لحاس  لـقع  ناورهر  فرـشا  دیعـس  باـبح  نوچ  ایردـب  لد  هر  نیا  رد  يزادـنین 
- نتسیرگ نوخ  ندیود : يور  هب  لد  یبایراف 85 - ریهظ  میدز 

وت يور  هک  یـسک  نتخادرپ - یـسک  هب  لد  یـسودرف 86 - يور  هب  نت  زا  لد  شدـیود  رب  همه  يوگتفگ  نآ  دـش  رهاوخ  شوگ  رد  وـچ 
هب کلف  ندوب - ماقتنا  راظتنا  رد  ندـش و  رثاتم  نتفرگ : لد  هب  يدعـس 87 - دناوتن  ربص  تخادرپ  وتب  لد  هک  ره  هک  دناد  نم  لاح  تسدید 

تسد زا  لد  لدیب : - 89 نتسشن . لد  هب  عیفر 88 - کیب  نسح  دیـشک  ماقتنا  وت  دهع  هب  تفرگ و  لد  هب  يرازآ  تفای  هک  ره  زا  دوخ  رمع 
لد - 61 هفطاـعیب . محریب و  لد : یب  ظفاح 90 - درکیم  ایادـخ  رود  زا  شدـیدیمن و  وا  دوب  وا  اـب  ادـخ  لاوحا  همه  رد  یلدـیب  هداد -

رادیب - 93 لد . ندـش  هراچیب  يزیربت 92 - بئاص  دـشکیم  باتیب  لد  زا  تیاکـش  فرح  زادـگناج  درد  نیا  رد  يرارقیب  هک  مناد  باـتیب -
یمه لد - ندـید  یئانیب : لد  - 96 لد - يرامیب  یئانـس 95 - نادـم  هراچ  هنوگچیه  ار  قمح  ناوتب  اود  ار  رامیب  لد  راـمیب - لد  - 94 لد .

نآ رد  ریپ  رگز  رب  تشگ  هراپ  شلد  هک  یعونب  دـید  نتـشگ  هراپ  لد  يدسا 97 - ناور  دیازف  لد  ندـید  زا  هک  نامز  ره  بلط  لد  ندـید 
یئاسک 99- تشلپ  تسا و  دـیلپ  هماج  لد و  هک  ارنآ  رم  دـب  تساور  كاپان  هماـج  ارم  كاـپ  لد  هب  كاـپ - لد  یماظن 98 - تشد  هداـس 

هکرس ب كاب  هچ  كاپان  يهماج  دوب  هزیکاپ  هک  لد  لدکاپ -
تخیر نیئاپ  ملد  مدـید  ار  هثداح  نآ  هک  هظحل  نآ  رد  نتخیر - نیئاپ  لد  لد 101 - ندرک  كاپ  دوس 100 - هچ  راتسد  يزغن  دوب  زغمي 

رتهدنکارپ لد  ار  تسدیهت  رتهدنکآ  هکنادنچ  رازاب  هک  لد - ندوب  هدـنکارپ  بوشآ 104 - رپ  لد  لد 103 - رپ  تخیر 102 - ورف  ملد  ای 
بل ناور  مغ  زا  رپ  درز  راسخر  دردرپ و  تشگ  شلد  لد - نتشگ  دردرپ  تسا 106 - رپ  وا  ياهراک  زا  ملد  ندوب - رپ  لد  يدعس 105 -

: یسرپ لد  ادوـسرپ 109 - لد  دـنزیمرپ 108 - رتوـبک  لـثم  شلد  دـنزیم - رپ  نطو  يارب  ملد  لد - ندزرپ  یـسودرف 107 - رـس  داب  زا  رپ 
لد 112- ناشیرپ  گنج 111 - رپ ز  يرـس  نیکز و  رپ  یلد  گنگ  يایرد  يوس  رتخاب  زا  دـش  وجماقتنا - هنیکرپ و  لد  یسرپلاوحا 110 -
: هـشیپ لد  زوریپ 117 - لد  یناـشیرپ 116 - بارطـضا و  لد : ناـچیپ  لد 115 - روـک  لد : هدیـشوپ  دنـسپ 114 - لد  لد 113 - هدرمژپ 
-122 لد . نتفات  - 121 لد . ناوج  باداش ، لد  لد : هزاـت  - 120 لد . جارات  - 119 لد . نتفات  لد : ندز  باـت  یشوماخ 118 - توکس و 
. لد قیدصت  - 127 لد . شیوـشت  - 126 ندـیکرت . لد  - 125 لد . ناـمجرت  - 124 لد . هدـیپت  - 123 لد . داسف  ندـش ، هتفیـش  لد : یهابت 

1 هدیتفت . لد  - 130 لد . بیذکت  - 129 كانمغ . تخس  هدیتفت . لد  لد : هتفت  - 128
. گنتلد - 133 لد . گنت  - 132 لد . يانمت  - 31

هت - 136 ندوب . لد  تخس  یلد : نسوت  يدعـس 135 - تدیآ  گنچب  يراسگمغ  رگ  تدیآ و  گنتب  يربلد  زا  رگ  ندش - گنتلد  - 134
يهمه لد - ندرک  یلاخ  ندرک : یهت  لد  - 139 ضغب . هنیک و  زا  لد  ندوب  یلاخ  لد : یهت  - 138 ندوب . نشور  نشور  لد  هت  - 137 لد .

. لد يانث  - 142 روالد . عاجـش و  لد : زیت  - 141 تسردان . يار ، دـب  لد : هریت  - 140 نتفرگ . ماقتنا  ندرک ، وگزاب  ار  اههوکـش  اـههلگ و 
يهدیقع نتسج : لد  - 146 هناصلاخ . یناـج : لد و  - 145 نخان . نادـند و  ناج : لد و  - 144 تایح . یتسه و  يهیاـم  لد : ناـج و  - 143

رد هچ  لد  تیلاعف  تدش  لد : ندیشوج  - 149 لد . ناوج  - 148 لد . رد  هنیک  گنج و  - 147 ندومن . یسررب  ندرک و  شسرپ  ار  یسک 
لد مشچ  لد - يهدید  لد : مشچ  - 153 بسچلد . - 152 نیکرچ . لد  - 151 وجلد . یئوجلد و  رگید 150 - تاناجیه  رد  هچ  فطاوع و 

: لد هریچ  - 156 لد . نیبوچ  - 155 عمطیب . زاینیب و  ریـس : لد  مشچ و  فتاه 154 - ینیب  نآ  تسیندـیدان  هچنآ  ینیب  ناج  هک  نک  زاـب 
-161 لد . فرح  - 160 لد . ثیدح  - 159 لد . باجح  - 158 ندش . نامداش  لدـشوخ و  لد : ندـمآ  لاح  - 157 لد . يوـق  زوریپ ، لد 

. ضغب هنیک و  زا  لد  ندوب  یلاخ  - 162 لد . تیاکح 
زا غارچ  هناخ  رد  میدرک  وت  يانمت  ياج  لد  يهناخ  ام  لد - يهناخ  - 165 لد . یشوماخ  - 164 هودنا . ای  هنیک  زا  لد  ندرک  یلاخ  - 163

یلمآ 167- بلاط  ندیئاخ  هناش  نادند  هب  لد  تسام  يهویش  وت  يهرط  مخ  رد  ندیئاخ - لد  يدنجخ 166 - لامک  میدرک  وت  يابیز  خر 
هدیشارخ - 169 لد . ندرزآ  لد : ندیـشارخ  یناـقاخ 168 - دـسرنیم  بارخ  کـی  ضوع  وت  تشگ و ز  بارخ  مرمع  لد و  لد - یبارخ 
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، هتسخلد راگف ، لد  لد : هتسخ  تسا 171 - رتهب  کشا  رپ  يهدید  اجک ز  رثوک  تسا  رثوک  راهنا  عبنم  هک  یلد  مرخ  لد - مرخ  - 170 لد .
نیشنتولخ تسیک  قلخ  رد  نامسیر  دازآ  گرگ  لد - نیشن  تولخ  - 174 لد . تولخ  رد  لد : تولخ  - 173 لد . ياطخ  - 172 مومغم .

. لد تحار  لد : ندـش  کنخ  - 177 نادـنخ . لد  لد : نادـنخ  - 176 حورجم . لد  لد ، حورجم  لد : هدــیلخ  يدـحوا 175 - قلخ  اب  لد 
روخلد - 183 نداداـج . يرگید  لد  رد  ار  دوخ  - 182 لد . شهاوخ  - 181 هاوخلد . - 180 قوشعم . هتساوخلد : - 179 لد . باوخ  - 178

بئاص ددرگ  ایسآ  تسا  لاحم  کشخ  بآ  هب  شیوخ  لد  نامـسآ  ریز  روخم  هناد  رکف  ز  ندروخ - لد  - 185 یگدروخلد . - 184 ندش .
دیحو دروخ  ناوتن  یماخب  تسا  زیزع  هویم  نیا  دروخ  ناوتن  یماک  هدهیب  هر  هب  ار  لد  يزیربت 

تعانق نتشاد : شوخلد  يدعـس 187 - تسوا  ماف  توقای  بل  رد  تایح  باک  ارم  هعقاو  نیرد  تسا  شوخ  لد  گرم  رب  شوخلد - - 186
يهفان رد  دش  نم  رد  نوخ  رد  شفلز  رس  هک  سب  زا  لد - نوخ  - 190 نداد . یشوخلد  - 189 یشوخلد . - 188 يزیچب . نداد  تیاضر  و 
دروخن بآ  هتسکش  لافس  وا ز  رورغ  دروخن  بارخ  لد  نوخ  هک  دروخ  مخز  هن  راطع  نیدلادیرف  شراوخ  رگج  تشگ  لد  ناشفا  گشم 

نوخ هک  لد  شمیب  زا  هنرگ  يدب  نوچ  اهنم  نقفـشا  دوخ  هنرو  ندوب - نوخ  لد  نینوخ ، لد  لد ، دش  نوخ  - 192 نوخ . لد  میلک 191 -
نم غیرد  ناور - ناـج و  حور و  لد : يدعـس 193 - دنامب  لگ  رد  هیرگ  زا  شیاپ  یلو  دنامب  لد  رد  زار  دش و  نوخ  شلد  يولوم  يدـش 

کبک رازه  یئاناوت - تعاجش ، تماهش ، لد : یجاغآ 194 - تسبت  هابت و  نت  تسهابت و  تسبت و  لد  هک  خلت  یناگدـنز  گرم و  ارم  هک 
تشپ و نارای و  رهـش  لد  هاگهیکت - تعاجـش و  يهیاـم  لد  یخلب 195 - دیهـش  يدنوادخ  لد  درادن  هدـنب  رازه  نیهاش  یکی  لد  درادـن 

دش عاجش - روالد ، لد ، يوق  ریلد : - 197 سفن . يا  نم ، يا  ناج ، يا  لد : يا  الد ، یسودرف 196 - نایم  رد  رمک  سک  ره  دایرف  هب  نایک 
يد نیا  نداد - لد  یماظن 198 - ریش  دوب  لد  ریش  ناک  درب  نامگ  ریلد  راوس  نآ  يدرم  زا 

ناج لد  ياجب  رو  لد  مراد  وا  فک  رب  یمه  تساوخ  نم  لد  دنب  هب  هدید  یهدن  لد  سک  هب  هک  یهاوخ  دنمک  هب  لد  دـشکیم  خوش  هد 
رد - 205 لد . اناد  - 204 لد . ماد  - 203 لد . غاد  - 202 يرادلد . - 201 رادلد . - 200 هدادلد . یخرف 199 - تسازـس  هک  مهدب  دهاوخ 

مشچ و ناگرزب  ندوب - راظتنا  رد  لد  ینزوس 206 - دمآ  رب  رامـش  نآ  رب  رگید  يهتفه  دنچ  نم  هم  نآ  لاس  هک  دمآ  ملد  رد  ندمآ - لد 
نت لد - درد  - 208 نتفگ . نتـشاد  لد  رد  هچره  ندرک : زاب  ار  لد  رد  يدعس 207 - دنرامـشیم  تعاس  تقو و  نازیزع  دنراظتنا  رد  لد 

تین نتشاد ، رطاخ  رد  ندوب ، نآ  رب  انطاب  نتـشاد : لد  رد  یماج 209 - تسین  لد  قشع  دردز  غراف  لد  تسین  لـگ  بآ و  زج  لد  دردیب 
رد لد  - 211 نتسشن . لد  هب  نتفر : لد  رد  یسودرف 210 - راگزور  نیا  رب  دمآرب  ات  نینچ  رایرهش  نیا  لد  ردنا  تشاد  یمه  نتـشاد - نآ 

يوگ و فطل  هب  یتـقو  ندروآ - دـنمک  رد  لد  - 213 ندـش . دـقتعم  اقیمع  نداد : رارق  لد  رد  - 212 ندیزگ . یشوماخ  نتـسکش : گنس 
چیه دـب  کین و  اب  ندـش  دـیابیم  هنیآ  نوچ  فاص  نتفرگ - لد  رد  يدعـس 214 - یلد  يروآ  لوبق  دنمک  رد  هک  دشاب  یمدرم  ارادـم و 

تشاذگ ورگ  رد  لد  يزیربت 215 - بئاص  تفرگ  دیابیمن  لد  رد  سک  چیه  زا  زیچ 
. نتسشن لد  رد  - 217 لد . ندش  هراچیب  لد : ندنامرد  يدعس 216 - یسب  يراوخ  درب  یمدوب  ورگ  یسک  تسدب  لد  نم  وچ  ار  یکی  ن -

بئاـص تفر  درک و  اـیرد  هب  ار  لد  یندرکاو  رظن  زک  شاـبم  مک  یباـبح  زا  شنیرفآ  طـیحم  رد  ندز - ایردـب  لد  ندرک : اـیرد  لد  - 218
یناشیرپ یئایرد : لد  يونثم 220 - يولوم  روک ! هاگنآ  ادـخ و  هاگرظن  لد  رون  يایرد  نآ  ریغ  دـشابن  لد  رون - يایرد  لد  يزیربت 219 -

لد زا  تـسد  تاـجنریم 221 - مراد  ادـخانیب  یتـشک  نوچ  ییاـیرد  لد  مراد  اـفویب  راـی  فلز  نوچ  يرطاـخ  ناـشیرپ  لد - شیوـشت  و 
يهدعوب نتخود  لد  نتخود - لد  - 224 هقالع . يوه ، غامد : لد و  - 223 ندرک . نوگرگد  لد  - 222 یعطعق . میمصت  مزع و  ندروآرب :
تخوـسب یقلخ  نـمرخ  تـسجب  یلاـمج  قرب  هلاـن . هآ و  لد : دود  یـسدق 225 - تسین  لاـحم  ناـیخ  ماـخ و  يزورآ  زج  اـفویب  قوشعم 

اب درخ  باتـش  زا  راد  رود  ار  زغم  لد و  يزیچ - زا  بانتحا  تلاـح  نتـشاد : رود  لد  يدعـس 226 - دوشرب  یلد  دود  تفگن  شتآ  همهنآز 
یماـظن تسا  مین  ود  لد  هر  رب  مشچ  هشیمه  تسا  مـیظع  یهار  رد  مـشچ  يـالب  مـین - ود  لد  یـسودرف 227 - باوخ  هب  دیآ  ردنا  باتش 

شاب نآ  مرخ  تسود  تسدرک  اتود  لد  نم  اب  هک  مدرک  مژد  نم  ندوب - لدکی  ندوب و  لد  ود  - 228
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. زیزع رایـسب  یمارگ ، هدید : لد و  - 231 لد . يهدید  - 230 لاغتشا . یهدلد : یناغماد 229 - يرهچونم  دـنک  اـتکی  لد  تسود  وا  اـب  هک 
یناطیش لد : وید  - 233 ندرب . جاراـتب  ندز - نید  لد و  یـسودرف 232 - ار  هدیدنـسپ  درگ  يوجناهج  ار  هدید  لد و  نآ  درپس  ناشیدـب 

بات سک  درآ  سپ  زاـب  مهن  هک  ره  فک  هب  ار  لد  یناـقاخ  دـسرب  شلـاله  يوس  رظن  نوچ  هاـم  ره  دبیـشب  هناوید  لد  هناوید - لد  - 234
مک مک  يهناـمیپ  نیزا  مرگ  امرـس  روآ  ناـیم  رد  ار  مخ  یقاـس و  يا  لد  نـک  اـیرد  وـت  لد - ندرک  اـیرد  درادن 235 - هناوید  يرادـهگن 
لد زار  یناقاخ 238 - دروآرب  نامسآ  لد  زار  دروآرب  ناهن  زا  یشتآ  حبص  لد - زار  - 237 لد . تحار  يزیربت 236 - بئاص  ددرگیمن ،

: نداد هار  لد  - 241 ندوب . گنرکی  یـسک : اب  نتـشاد  تسار  لد  - 240 كاـپ . فاـص و  لد  لد : تسار  - 239 باتفآ . زا  هیانک  هناـمز :
زا هار  - 242 هن ) ای  دهدیم  هار  نیبب  و  ریگب ) يوتف  دوخ  لد  زا   ) کبلق تفتـسا  لد  ياوتف  دننام  دـهدیمن  هار  وت  راتفگ  هب  ملد  لد  تفایرد 
لد وت  هار  ساوح  ناـنزهار  زا  وش  رود  دسانـشیم - لد  ار  هار  دـشاب 243 - هار  اهلد  هب  اهلد  زا  هک  دـشاب  هاگاک  یلد  دـناد  یلب  لد - هب  لد 

ندیسر د - 245 ابرلد . یماظن 244 - سانش  ار  لد  دناد 
ماراک نار  هتسهآ  نابراس  يا  ظفاح  اراکـشآ  دش  دهاوخ  ناهنپ  زار  هک  ادرد  ار  ادخ  نالدبحاص  متـسد  دوریم ز  لد  نتفر - لد  - 246 ل .

لد تفرگ  ندیشک  رگشل  تسار  پچ و  لد - ندیمر  - 248 ناجیب . هتفرلد : دوریم 247 - مناتسلد  اب  متشاد  دوخ  اب  هک  لدنآو  دوریم  مناج 
يهدیمر ملد  يدعـس  مشودب  دنرب  رد  هب  میآرد  ياپب  رگ  هک  میاین  عامـس  رد  هک  هب  نآ  لد  هدـیمر  نم  يدعـس  تفرگ  ندـیمروز  نالدرپ 

یماب یشحو ز  غرم  نیا  هک  ار  ملد  ناجنرم  لد - شجنر  ظفاح 249 - زیمآگنر  عضو و  لاتق  هدعو و  غورد  زیگناروش  تسا  یشو  یلول 
یسراپ لدنشور  تفگ  نینچ  ریمض - نشور  لدنـشور : - 251 نادجو . يهزاجا  لد : ندـید  اور  بیبط 250 - دنیشن  لکـشم  تساخرب  هک 

لد رب  هک  ياهقراب  یناهگان : ندش  نشور  لد  یماظن 252 - يوگزغن  لدنشور و  يار و  يوق  یسودرف  یسراچ  شرب  زا  لاس  تشذگب  هک 
زا لد  يهدـننک  كاـپ  هدیدنـسپ ، لوبقم ، يادز : لد  - 256 مـخز . لد  - 255 لد . صاخ  راـتفگ  لد : ناـبز  - 254 شیرلد . - 253 دنزیم .

رون يدعـس  يرازایب  دوخ  ار ز  یلد  هکنآ  دزراین  دوجو  کلم  هک  ایدعـس  نالد  هدنز  ناجب  لد - هدـنز  - 257 دیدرت . بارطـضا و  هودنا و 
ایز یشومخ 259 - دوکر و  ضارعا ، لد : لاوز  دنک 258 - هدنز  ار  لد  بدا 

رطاخ زاسلد : - 261 لد . هداس  يراصنا 260 - هللادـبع  هجاوخ  لد  کی  دـمآ  هبعک  رازهز  نورزفاک  نک  اهلد  ترایز  یناوتب  اـت  لد - تر 
مخز لوه  زا  ندیسرت - لد : ندش  کبـس  - 264 نتشگ . رطاخ  فیرظ  لد : کبـس  - 263 تیمح . تریغ و  يزاـسلد : - 262 زاونلد . زاون ،

ای هنیک  زا  لد  ندرک  یلاخ  لد : ندینادرگ  کبـس  دعس 265 - دوعـسم  دنک  نارگ  زرگ  هب  تسد  فاصم  رد  رگ  دوش  کبـس  یتیگ  لد  وا 
: ناتسلد یناهافـص 266 - تماقا  ار  گنـس  نشلگ  كاـخ  زا  دـنک  نوریب  ناـبغاب  يوش  ناـکین  لـباق  اـت  نیکز  نادرگ  کبـس  لد  هودـنا -
اب هک  لدنآو  دوریم  مناج  ماراک  نار  هتـسهآ  نابراس  يا  یناقاخ  دسرن  سکب  ناتـسوب  نآ  زا  رب  دـسرن  سکب  ناتـسلد  نآ  زا  لد  قوشعم -

. دنیشن لدب  دیآرب  لد  زا  هک  نخس  لد  نخـس  - 268 بلقلایسق . ملاظ ، رهمیب ، لد - تخس  يدعس 267 - دوریم  مناتسلد  اب  متشاد  دوخ 
مرگرس - 272 ندش . هلصوح  گنت  لد : نتفر  رـس  - 271 يو . نتخادنا  رظن  زا  یسک : لد  رب  ار  یـسک  ندرک  درـس  - 270 درسلد . - 269
نادخن هاچ ز  رـس  رب  زادگ  زا  رپ  یهت  دوخ  زا  يهتـشگرس  لد  نیا  هتـشگرس . لد  لد : يهتـشگرس  - 273 نآ . نتشاد  لوغـشم  لد : ندرک 

ارخ نیز  ناجب  مزیرگیم  اقب  صاوخ  رد  لد  هب  لد - هار  زا  تیدبا  هب  رفس  نیب 274 - بالود  يهزوک 
ثداوح و اهزار و  يهمه  ندرک : هرفـس  لد  يدحوا 275 - هدـننیرفآ  هب  دـیوج  هار  هدـننیب  ملع  هب  نوچ  دوش  لد  یناقاخ  مزیرگیم  انف  س 

رگم دوب  رباص  قشاع و  هک  یلد  گنس - لد  - 277 نینهآ . لد  تخس ، لد  لد : نادنس  - 276 ندرک . وگزاب  ار  دوخ  ياهیشوخ  اهدرد و 
تفرذپیمن و میتفگ و  دنپ  دنچ  دنچ  ار  ام  گنـس  نوچ  لد  نآ  لد - گنـس  تسا 278 - گنسرف  رازه  يروبـصب  ات  قشعز  تسا  گنس 
: لد نتخوس  - 281 ندیزگ . یشوماخ  توکس و  نتسب : لد  رب  ربص  گنـس  - 280 ندیرب . سوه  زا  لد  لدز : لد  رب  گنـس  دیشک 279 -

لد ندنازوس  يولوم 283 - دیـشک  تفرذپ و  هدیزوس  لد  نیو  دـیهج  نهآ  زا  شتآ  يهراتـس  سب  هتخوسلد - - 282 یسک . هب  يزوسلد 
دورن ظعو  ندناوخ  دوس  هچ  هیـس  رب  لد - هایـس  - 286 لد . يادیوس  - 285 یـسک . هب  يزوسلد  - 284 وا . ندرک  تحاران  تخس  یـسک :
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بامیس - 289 ندوب . عمطیب  یئانتعایب و  ندوب : ریس  لد  - 288 ندرک . هودنا  داجیا  ندرک : هایس  لد  يدعس 287 - گنس  رد  نینهآ  خیم 
. عبط شوخ  لد : باداش  یناقاخ 291 - مانیبم  نامداش  لد  ار  نت  تسا  ینامداش  لصاک  وت  لـصویب  داـشلد - - 290 وـسرت . لدیب و  لد :

پ لد : نتسش  - 294 ینادان . تقامح و  یگدشلد : - 293 مخز . لد  شیر ، لد  لد ، هدیشارخ  لد : هدوخش  - 292
. لد ندرک  كا 

نوچ دهد  هنوگچ  افش  دهدن  لد  يافش  یتسرف  درـس  باوج  لد - نتفای  افـش  - 296 یسک . ای  يزیچ  زا  یعطق  ضارعا  لد : نتـسش  - 295
يولوم 298- اداب  راکش  ام  لد  وا  يهزمغ  ریت  هب  هک  دمارخیم  راکـش  هب  نابوخ  ریم  هاگپ  ز  راکـش - لد  یناقاخ 297 - درس  دشاب  بالج 
وا وچ  تسـشنب  ناقاشع  لد  عمـش  لد - عمـش  - 301 تـیفرظ . اـب  مارآ و  لد  لد : ابیکـش  - 300 هتـسکش . لد  - 299 یسک . لد  نتـسکش 

ناـجیه لد : ندز  روـش  - 303 لد . زا  شریذــپ  ندینــش و : لد  زا  ظفاح 302 - تسـشنب  وا  وچ  تساـخرب  نازاـب  رظن  ناـغفا ز  تساـخرب 
كزان لد : هشیش  - 306 لد . ندرک  شوخ  لد : ندرک  نیریـش  - 305 هتفیـش . قشاع و  رطاخ ، ناشیرپ  لد : هدیروش  - 304 زیگنابارطضا .

تسا كزان  رای  لد  هکنیا  تسیاهناسفا  دز  گنس  هب  ار  لد  يهشیـش  رازه  نیدنچ  نآ - نتـسکش  ندز : گنـس  رب  لد  يهشیـش  - 307 لد .
- لد اـنیب  فراـع ، لد ، هاـگآ  لدـبحاص : - 310 رارقیب . لد ، هدــیروش  لد : هتفیــش  - 309 بـلقتم . یناطیــش : لد  يزیربت 308 - بئاـص 

زار هک  ادرد  ار  ادخ  نالدبحاص  متـسد  دوریم ز  لد  يدعـس  ار  قیرط  لها  تبحـص  دهع  تسکـشب  هاقناخ  دمآ ز  هسردم  هب  یلدـبحاص 
ندش راکش  لد : ندش  دیص  - 312 ریمض . یفاص  لد : یفاص  ظفاح 311 - اراکشآ  دش  دهاوخ  ناهنپ 

حیرـص و وگ و  كر  تیاهن  درادن : هچقاط  شلد  - 314 ندش . وا  ناهاوخ  یسک : يارب  لد  نتفر  فعـض  - 313 يزیچ . هب  ای  یسک  هب  لد 
زا وشم  طخ  رد  شک و  ملاع  طخ  رد  طخ  قیالع - زا  نتـشگ  درجم  ندـش و  هناگی  زا  هیانک  ندرک : قاط  لد  - 315 تسا . هداس  فاص و 

ندمآ زاب  نتفر و  نیز  رتوبک  وچ  يدعس  رب  ردنا  دپطیم  لد  لد . شپط  یناقاخ 316 - بابـسا  هنب  قاط  رب  یتسه و  زا  نک  قاط  لد  سک 
اجک مغیب  یلد  منیبیمن  مغ  زج  وا  رد  دـمآ  زابقـشع  ات  ملد  تسا - لد  هب  طوبرم  قشع  - 318 لد - تملظ  يدعس 317 - نامارخ  کبک 

لدکی دشاب  هبعک  دشاب  هبعک  رازه  رتهب ز  نک  اهلد  ترامع  یناوتب  ات  لد - يدابآ  لد : ترامع  يدعس 319 - منیبیمن  ملاع  رد  هک  میوج 
نوخ زا  رپ  وید  راک  متـسر و  زا  دـش  هگآ  وچ  هناـیوج - شاـخرپ  داـیرف  لد : ویرغ  - 321 هدنـسرت . لدرغ : يراصنا 320 - هللادـبع  هجاوخ 

وت نوچ  دورب  لد  زا  مغ  هک  میوگب  هچ  میوگب  وت  اـب  لد  مغ  یئاـیب  وچ  مدوـب  هتفگ  لد - مغ  یـسودرف 322 - ویرغ  رپ  لد  مشچ و  شدش 
لد زاینیب - ینغ و  لد  يدسا 324 - راک  يدوز  هن  نک  بلط  یکین  وت  رادـم  نیگمغ  راک  يرید  زا  لد  نیگمغ - لد  يدعس 323 - یئایب 

لد ینامرک 325 - هجاوخ  مغ  هچ  يریسا  یئاهر ز  زور  مغ  هچ  يریقف  ندش ز  ینغ  وچ 
لذب رد  نآ  ندوب  شیاجنگ  ای  لد : ندوب  خارف  یماج 326 - تسین  لد  قشع  درد  غراف ز  لد  تسین  لگ  بآ و  زج  لد  دردیب  نت  غراف -

لد لد : تغارف  یخرف 327 - رادرک  نادـب  ندیـشخب  نداد و  نامز  خارف  تسا  لد  ارم  هچرگا  دـیآ  مغ  ارم  ثداوح . لـمحت  شـشخب و  و 
ریگداـی کـیب  کـی  ونـشب و  نخـس  ریپ  درم  لد  هنازرف  راـتفگ  ز  شوـه - درخ و  لـقع و  اـب  گـنهامه  یلد  لد : هنازرف  - 328 یگدوسآ .

. یبیرفلد - 331 لد . شیاـسآ  ياـج  ریگ : ورف  لد  - 330 یناـهگان . ثداوـح  ربارب  رد  تـشحو  سرت و  نـتخیر : ورف  لد  یسودرف 329 -

. نآ نتفرگ  مارآ  لد : نتفرگ  رارق  یماظن 334 - نتفای  ناوتن  تضایر  هب  زج  نتفای  ناج  يهیاپ  لد و  ردق  لد - ردق  - 333 لد . داسف  - 332
كاپ نماد  وچ  دشاب  يوق  لد  يوق - لد  - 337 تعاجش . لد : توق  - 336 هنایماع .) حالطـصا   ) نآ ندوب  نئمطم  لد : ندوب  صرق  - 335

لد زا  بابک  - 339 سفن . ساوه  سفن ، بولطم  لد : ماک  ورسخ 338 - رـصان  يوق  لد  تشگ و  كاپ  وت  نماد  نوچ  ینمیا  ار  درم  دشاب 
داش و ردارب  لد  وت  هب  ناگرهم و  هدنخرف  تداب و  هتـسجخ  لد - نتخوس  لد : ندش  بابک  - 340 اونیب . لام  ندوبر  زا  هیانک  ندروخ : اونیب 

گا هک  عمج  هدمآ  ملد  هب  لد  ترودک  راب  ردقنآ  لد - ترودک  یخرف 341 - بابک  تودع  لد 
یناشاک حیسم  هب  بوسنم  نوریب  دیآ  مدع  زا  یسک  هک  مراذگن  مریگ  یتسه  يهزاورد  رد  ناگنل  گنل  نوریب  دیآ  مخ  چیپ و  نیزا  میاپ  ر 

سک ندوبر - یسک  لد  - 344 وا . هب  نداد  تئرج  ندیشخب و  شمارآ  نتشاد : هاگن  ار  یسک  لد  - 343 نتخادنارب . لد  زا  ار  یسک  - 342
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يهبعک - 346 نآ . بذج  ندوبر و  لد : ندیـشک  یخرف 345 - متـساز  هن  دنیابر  کین  يوخ  اهلد ز  دوبن  هتفیـش  وا  رب  هک  یتیگ  هب  تسین 
-348 نآ . هب  دـیدش  هجوـت  لد : ندرک  هبعک  لد 347 - يهبعک  کـی  تسا  یگنـس  يهبعک  کـی  لزنم  دراد  هبعک  ود  اـفو  يوک  رد  لد -
. وسرت لد ، غرم  لد : گـنلک  یماظن 349 - فشک  تشپ  وچ  هدرک  زاـب  نهد  فک  هدروآ  بل  رب  لد و  هدـیفک  لد - هتفاکـش  لد : هدـیفک 
یسودرف 352- لد  گنج  رد  هدرک  هیس  يدرم  هب  لد  گنرانک  درگ و  تسا  مادک  لد - يوق  لد : گنرانک  - 351 وسرت . لد : مک  - 350

همان رس  نتسش - لد  زا  هنیک  - 356 لد . روک  - 355 محریب . رازآ ، لد  بوکلد : - 354 یـسک . زا  ای  يزیچ  زا  لد  ندنک   353 لد . جنک 
اب لد  رد  نکم  يوگ و  لقع  هب  تجح  لد - رد  گنج  هنیک و  یسودرف 357 - تسشب  لد  زا  هنیک  وا  هک  سکنآ  رب  تسخن  زا  نیرفآ  درک 

نداهن رب  نآ  رب  نتشاد - لد  رد  هنیک  ورسخ 358 - رصان  ار  اداعم  گنج و  هریخ  قلخ 
هودنا رد  ینام  هک  لد  واگ  نانکفا  نوبز  اب  وشم  لد - دب  هدنـسرت ، لد : واگ  یسودرف 359 - نهک  نیک  دنرادن  لد  رد  هک  نخس  رـسکی  د 

- وا زا  ندوب  گنتلد  یسک : نتـشاد  نارگ  لد  - 362 رطاخ . هدیجنر  نارگلد : - 361 هدنروآ . مغ  زادگ : لد  یماظن 360 - لگب  رخ  نوچ 
هک دـیارگ  اـجنآ  لد  لد - شیارگ  - 364 یگدرزآ . ینارگلد : نارگ 363 - رب  نم  هب  اـهلد  دـیرادم  نارتـسگ  رنه  يا  سپ  تفگ  نـینچ 

یگتفرگ - 366 نآ . ياـهورین  ندرک  عـمج  لد : ندروآ  درگ  يدـسا 365 - تسا  يوه  ارلد  هک  یتیگ  تساـجنآ  شوخ  تساور  شماـک 
مرگ یماظن 368 - مرزآ  قفر و  زج  نایم  رد  ینیبن  مرگلد  قوشعم  دـنک  قشاـع  اـب  وچ  مرگلد - - 367 لد . ندـیچیپ  مهرد  ضابقنا و  لد :

: لسگ لد  - 372 لد . هدرزآ  لد : هتسسگ  - 371 ندرک . مرگلد  - 370 وا . زا  ندرک  یئوجلد  ار : یسک  لد  نتشاد  مرگ  قشاع 369 - لد :
يهدنشخب اشگلد : یـسودرف 374 - لد  تسار  نابز  اب  شتـسین  اـجک  لـسگ  رب  یـسک  رهمز  ار  تلد  نتخیـسگ - لد  - 373 هتـسکش . لد 

نآ وچمه  نآ  ندوب  داش  لد : نداشگ  - 376 ششخب . لذب و  اب  لد ، ندوب  خارف  لد : ندوب  داشگ  - 375 اشگلد .) يهرظنم   ) لد هب  طاسبنا 
لد صلاخ  راتفگ  دیحو 377 - نم  لد  دیاشگب  نایاشگ  فرح  زا  میاد  دشاب  شدیلک  فرح  رد  هک  لفق 

ارم تفگ  لد  ظفاح  تفر  اعد  راک  رد  همه  مرمع  هک  تسیرمع  تفای  ناوت  زاب  اـعد  هب  شلاـصو  تفگ  لد  لد - نخـس  راـتفگ و  - 378 . 
فرح کـی  تسا  سک  رگا  هناـخ  رد  يوگم  چـیه  رگد  تفگ  فلا  هک  متفگ  تسا  سرتـسد  ارت  رگا  نک  ممیلعت  تسا  سوه  یندـل  ملع 

نآ موـجن  رب  مگ  هدرک  لد  یکی  یناوـخ  يرپ  رد  ندـش - هتفیرف  نداد ، تـسد  زا  لد  ندرک : مـگ  لد  ماـیخ 379 - هب  بوسنم  تسا  سب 
: لد کشجنگ  - 383 لد . شیاجنگ  - 382 لد . جنگ  - 381 هداد . تسد  زا  بوـبحم  هار  رد  لد  لد : هدرک  مگ  مس 380 - هداهنب  يرگید 

هاـش یلعبوذـجم  دـسریم  مراـگن  کـشیب  دـش  شیب  مبارطـضا  دـسریم  مراـی  هتبلا  دـهدیم  یهاوگ  لد  لد - یهاوگ  - 384 لد . دـب  وـسرت ،
-386 لد . زا  شریذپ  ندینـش و  ندرک : زاب  لد  شوگ  یناقاخ 385 - یباین  یهاوگ  رتوگتـسار  لد  اما ز  لد  دـمآ  ژک  فرح  ود  تروصب 

لد نابز - فلاخم  لد  يزیربت 387 - بئاص  ارچ  ندرک  سوه  قشم  يهتخت  ار  لد  حول  دیـشک  ینامیـشپ  زا  یهآ  راـت  یناوتیم  لد - حول 
نم لد  دارم  هب  لد - دارم  نامرک 388 - يهقجالس  خیرات  زا  لقن  ادخهد ، يهمان  تغل  راکیپ  دوب  نابز  دیوگ  هچره  رای  دشابن  نابز  اب  رگا 

- لد هدرسفا  تخس  لد : هدرم  یخرف 389 - يروخب  رب  نم  تبحص  زک  یهاوخ  یمه  رگ  روخم  زین  ملد  شاب و 
يهضیب نیا  رد  هک  ار  لد  غرم  لد - غرم  يزیزع 390 - دیشر  نیدلادجم  ياهدرک  یناج  هزات  فطلت  زا  تفص  یـسیع  لد  هدرم  ره  نت  رد 

: لد ندرک  لوغـشم  - 392 لد . ندوب  نارگن  لد : ندوـب  لوغـشم  یناـقاخ 391 - مباـی  ناـسارخ  هب  ناوارف  بآ  هناد و  تسا  سفق  یکاـخ 
-394 مرن . لد  نیموـــم : لد  ورـسخ 393 - رــصان  دـیاخیم  ياـخ  ژاژ  نـالف  هـک  لوغــشم  نـکم  ياهدوـهیب  هـب  لد  لد - ندرک  مرگرس 

هناریو نیردناک  یگدولآ  زا  مراد  شکاپ  تست  يارس  لد  لد  ناطلس  هب  هداد  اون  هب  ناج  لد  نامهم  هدش  تعانق  هب  نم  لد - يارـسنامهم 
هاـگیاج لد ، يهـبح  ریمـض ، يادوـس  لد ، يادـیوس  لد : يزکرم  يهتـسه  لد : ناـیم  يزیربت 395 - یبئاـص  یلع  یتسیک  منادـن  یناـمهم 

يو ز زج  رهب  يزیربت  یبئاص  یلع  یتسیک  منادن  ینافرع  لها  يزورآ  ریمض  يادیوس  رد  یئاج  وت  زج  ار  سک  تسین  يدنوادخ . يهولج 
هک يدرخ  نادب  دمآ  نزرا  کی  لد  رد  یناهج  دمآ  نمرخ  دص  ياهبح  نورد  تسادـیوه  يو  ردـنا  مدآ  نارازه  تسار  يرگنب  را  كاخ 

هچرگ داـب  شداـی  لد  يهویم  نآ  نم  نیعلا  هرق  لد - يهویم  يرتسبـش 396 - دومحم  خیـش  لزنم  تسار  ملاع  ود  دنوادخ  لد  يهبح  دمآ 
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يهشیش د رازه  نیدنچ  لد - ندوب  ساسح  لد : كزان  ظفاح 397 - درک  لکشم  ارم  راک  دشب و  ناسآ 
وگب نونک  ار  رنه  لها  تساجک  یغاب  لد - يارـس  تهزن  يزیربت 398 - بئاص  تسا  كزان  رای  لد  هکنیا  تسیاهناـسفا  دز  گنـسب  ار  ل 
رون يایرد  نآ  ریغ  دشابن  لد  ادخ - هاگرظن  لد  - 400 بوغرم . نیشن : لد  يزورم 399 - یقیاقد  شرد  تحاس  لد  رطاخ و  يارس  تهزن 

رب تسا - لقع  زکرم  هک  بل  لباقم  دشاب  یبرع  رد  داوف  يانعمب  دیاش  لد : يهطقن  يونثم 401 - يولوم - روک ! هاگنآ  ادخ و  هاگرظن  لد 
لد - 411 رظتنم . هارب و  مشچ  نارگن : لد  يزیربت 410 - بئاص  انـشآ  هنادکی  هب  تسا  عناق  غرم  نیا  نم  ریـس  راگرپ  وچ  تسا  لد  يهطقن 

راهظا یگدومن : لد  يولوم 412 - نالدبحاص  ترضح  روضح  رد  نالطاحیب  زا  دیرادهگن  لد  ساوسو . زا  لد  ندرک  رود  نتـشاد : هگن 
-417 تقد . هجوـت و  نداـهنلد : - 416 دـنک . هجوت  هکیـسک  هن : لد  - 415 یناـبرهم . يزاونلد : - 414 یناـبرهم . ندومن : لد  - 413 لیم .

هارب مـشچ  سپاو : لد  یـسودرف 418 - دنارب  اهناوراک  لدکین  کبـس  دنامن  يزیچ  دـندرک و  راب  یمه  ریمـض - وکین  لد ، وکین  لدـکین :
- يولوم ارچ  ناریو  لد  رد  یئوجنیم  ار  قح  جـنگ  تسه  جـنگ  دـیما  اجنآ  دوب  ناریو  اجک  ره  ناریو - لد  - 420 كابیب . راولد : - 419

هب لد  دور  یئاجب  وت  زا  تعاس  ره  وچ  یئاج - ره  لد  سمش 421 - ناوید 
نیه یعقاو - قیفر  لدمه : - 424 دنمشوه . رادیب ، لد : رایشه  - 423 نتفگ . نتشاد  لد  رد  هچره  يدعس 422 - ینیبن  یئافص  ردنا  یئاهنت 

- یعقاو دحتم  لدـکی ، لد : اتکی  - 427 لدکی . - 426 لد . ياوـه  يولوم 425 - یلبقم  زا  ار  لاـبقا  وـجب  ور  یلدـمه  زا  بلط  لد  ياذـغ 
تفرگ رظن  رد  يواسم  تابیکرت  زا  رگید  یـضعب  اب  ناوتیم  میدش ، رکذتم  ار  تابیکرت  زا  یـضعب  هتبلا  یماظن  دـسر  يدـنلب  لدـکی  نارایز 

قرش و یبدا  رهاظب  ياههتشون  یطـسو و  نورق  تایهلا  ات  هتفرگ  دنه  نانوی و  یناتـساب  بتک  زا  ار  يرـشب  يهدنزاس  ياهباتک  يهمه  دیئایب 
اهدص ریپسکش و  يوتـسلوت و  كازلاب و  یکـسویاتساد و  یناسنا  راثآ  وگوه و  روتکیو  نایاونیب  يولوم و  نیدلالالج  يونثم  دننام  برغ 

مینک عمج  یللملانیب  گرزب  نادـیم  کی  رد  دناهتخانـش ، ار  ناسنا  ياهفرح ، ناسانـشناور  زا  رتیلاع  رایـسب  رایـسب  هک  ار  راـثآ  نیا  لاـثما 
اهنآ ینعی  میشکب ، نالطب  ملق  ار  یناسنا  هدش ) دیعـصت   ) یلاع فطاوع  كاپ ، ترطف  میلـس ، لقع  نادجو ، لد ، دننام  یتاملک  يور  سپس 

شندـناوخب هک  تشاد  دـهاوخ  دوجو  اهباتک  نآ  رد  رطـس  کی  یتح  تروصنیا  رد  اـیآ  مینیبب  مینک ، اـهنم  یناـسنا  گرزب  راـثآ  نآ  زا  ار 
اهباتک نیا  هفاضا  هب  تسنیا  نآ  میراد و  مه  رگید  داهنشیپ  کی  دیوشن  تریح  راچد  رگا  دزرایب !!؟

كاپ اهنآ  زا  ار  میلـس  لقع  نادـجو و  لد و  دـیروایب و  مه  ار  یقالخا  یقوقح و  یعاـمتجا و  یـسایس و  مولع  ياـهباتک  یناـسنا ، یبدا  ي 
اقب رد  عزانت  رد  عورـش و  يروحمدوخ  زا  هک  یلومعم  يرظن  لـقع  مکح  زا  رطـس  کـی  ربارب  رد  اـهباتک  نآ  يهمه  دـید  دـیهاوخ  دـینک ،

هب نآرق  هک  ياهداعلاقوف  تیمها  لیلد  تسنیا  درادن . تمواقم  تردـق  دوشیم ، متخ  ناهج  اهناسنا و  يهمه  ندرب  نیب  زا  رد  نافوکش و 
مث - 1 هنومن : ناونعب  تسا . هدومن  حرطم  ار  روبزم  عوضوم  هس  هیآ  دودح 192  رد  هداد و  ناشن  داوف  ردص و  بلق و  هناگ  هس  تاعوضوم 
نآ زا  سپ  ار  امـش  ياهلد  سپـس   …  ) راهنالا هنم  رجفتی  امل  هراجحلا  نم  نا  هوسق و  دشا  وا  هراجحلاک  یهف  کلذ  دـعب  نم  مکبولق  تسق 

 …  ( دتفیم نایرجب  نآ  زا  اهراسهمشچ  دوشیم و  رجفنم  اهگنس  زا  یضعب  اریز  تشگ ، نآ  زا  رتتخـس  ای  گنـس  دننام  تفرگ و  تواسق 
نآ زا  يراک   ) دـشاب هتـشاد  تموصخ  لیئربج  اب  هک  سک  ره  نانآ  هب  وگب   ) هللا نذاب  کبلق  یلع  هلزن  هناف  لیربجل  اودـع  ناـک  نم  لـق  - 2
هب تبثی  مکبولق و  یلع  طبریل  و  - 3 تسا .) هدرک  لزان  وت  بلق  هب  يدنوادخ  نذا  اب  ار  نآرق  هک  تسا  لیئربج  اریز  تسین ) هتخاس  راکهبت 

اث ار  اهمدق  نآ  يهلیسوب  دناسرب و  امش  ياهلد  هب  ار  یهلا  فطل  ای  دنک ، کیدزن  مهب  ار  امش  ياهلد  ات   ) مادقالا
رکذ و اب  نانآ  ياهلد  دـناهدروآ و  نامیا  هکیناسک   ) بولقلا نئمطت  هللا  رکذـب  الا  هللا  رکذـب  مهبولق  نئمطت  اونمآ و  نیذـلا  - 4 دیامن .) تب 

نم الا  نونبال  لام و  عفنیـال  موی  - 5 دنوشیم .) نئمطم  اهلد  يدنوادخ  دای  رکذ و  اب  دیـشاب  هاگآ  دـسریم ، نانیمطا  ماقم  هب  يدـنوادخ  دای 
هاگـشیپ هب  ور  میلـس  بلق  اـب  هک  یـسک  رگم  نادـنزرف  هن  دـشخبیم و  يدوـس  لاـم  هن  هـک  تـسیزور  تماـیق ) زور   ) میلـس بـلقب  هللا  یتا 

زا ارنآ  دـنزیم و  رهم  رابج  ناربکتم  يهمه  لد  رب  دـنوادخ  ناسنیدـب   ) رابج ربکتم  بلق  لـک  یلع  هللا  عبطی  کلذـک  - 6 دیایب .) يدنوادخ 
زا تسا  هدیـشوپ  هدننک  یفخم  ياههدرپ  رد  ام  ياهلد  دنتفگ : ناراکهبت  نآ  و   ) هیلا انوعدـت  امم  هنکا  یف  انبولق  اولاق  و  - 7 دزادنایم .) راک 
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ناشیاهلد رد  هکنانآ  ای   ) مهناغـضا هللا  جرخی  نل  نا  ضرم  مهبولق  یف  نیذـلا  بسح  ما  - 8 ینکیم .) توعد  نآ  يوسب  ار  اـم  وت  هک  هچنآ 
نینموملا بولق  یف  هنیکـسلا  لزنا  يذـلا  وـه  - 9 دروآ .) دـهاوخن  نوریب  ارناـنآ  ياـهیزوت  هنیک  دـنوادخ  هک  دـننکیم  ناـمگ  تسا  ضرم 

لاق ذا  و  - 10 دوش .) هدوزفا  ناشنامیا  هب  ات  داتـسرف  نامیااب  مدرم  ياـهلد  رب  ار  شمارآ  هک  تسیدـنوادخ  وا   ) مهناـمیا عم  اـنامیا  اودادزیل 
غاز املف  مکیلا  هللالوسر  ینا  نوملعت  دق  یننوذوت و  مل  موق  ای  هموقل  یسوم 

رد دینکیم  تیذا  ارم  ارچ  نم ، موق  يا  تفگ : دوخ  موق  هب  یسوم  ترضح  هکیماگنه  و   ) نیقـسافلا موقلا  يدهیال  هللا  مهبولق و  هللا  غازا  او 
دـینازغل و ار  نانآ  ياهلد  دـنوادخ  دـندیزغل ، یهلا  ناـمرف  زا  ناـنآ  هک  یتقو  متـسه ، امـش  يوسب  ادـخ  يهداتـسرف  نم  دـینادیم  هکیتروص 
زا لد  یتخـس  تواـسق و  مکی - يهجیتن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتاـیآ  جـیاتن  دـنکیمن .) تیادـه  ار  قساـف  مدرم  دـنوادخ 

ینورن و يزیگنچ و  ینوعرف و  يهلحرم  هب  دش و  یسق  بلق  هکیماگنه  یلو  تسا ، راجفنا  لباق  گنـس  اریز  تسا ، رتدیدش  گنـس  یتخس 
ياههقراب یحو و  تاماهلا و  مود - يهجیتن  درادن . ارنآ  نتخاس  رجفنم  تردـق  ایند  يهمه  ياهورین  دیـسر ، يرگیلوایکام  يرادمتـسایس 

اهناسنا نایم  داحتا  موس - يهجیتن  تسا . یعیبطدوخ  يهدش  مادختـسا  رگراک  هک  ياهفرح  یلومعم  لقعت  هن  تسا  بلق  هب  طوبرم  هدـنزاس 
يهجیتن درادـن . ار  وجدوس  یعیبـطدوخ  بلطهیزجت و  ساوح  لاـگنچ  زا  ندـش  اـهر  تردـق  هک  یئزج  يرظن  لوقع  هن  تسا ، بلق  هار  زا 
هکیمادام و  دوشیم . متخ  قح  رد  عورش و  قح  زا  نانیمطا  شمارآ و  نیا  تسا . بلق  نآ  زا  لوقعم  تایح  رد  شمارآ  نانیمطا و  مراهچ -
دهاوخنرب نآ  زا  تسد  یناسنا  تشونرـس  رد  شیوشت  بارطـضا و  تسا ، هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  یعیبط  تیوه  تسا و  هدشن  خـسم  بلق 

، تشاد
. دزاسب رارقرب  حیحص  روطب  ادخ  اب  ار  دوخ  يهطبار  ات 

تمسق 06

هک هچنآ  مجنپ - يهجیتن  لحنلا 106 و 112 . لافنالا 10 و  هدئاملا 113 و  تسا  هدمآ  ریز  ياههروس  رد  بلق  هب  شمارآ  نانیمطا و  دانتسا 
دیاب هک  تسا  میلـس  بلق  طقف  طقف و  درببیپ ، يدنوادخ  هاگراب  هب  شیوخ  دوجو  ناغمرا  لوقعم و  تایح  لوصحم  ناونعب  دناوتیم  یمدآ 

ناـسنا و ناـهج و  دـناوتیم  هک  تسا  میلـس  بلق  نیا  دریگب . ماـجنا  شـشوک  رثکادـح  نآ  نتخاـس  ندروآ و  تسدـب  يارب  اـیند  نـیا  رد 
يروحمدوخ يراـمیب  زا  یئاههدـیدپ  هک  یئاـمندوخ  یئارآدوخ و  توخن و  ربک و  مشـش - يهجیتن  سب . دسانـشب و  ار  ودـنآ  ياـهشزرا 
يارـسنامهم نیا  هکیماگنه  دـش و  لتخم  یناسنا  يامنبطق  نیا  هکیماگنه  تسا ، بلق  يهدـنزاس  ياهتیلاعف  ندـش  هتـسب  لولعم  دنـشابیم ،

تسین تسه و  یلک  روطب  تاذ و  روطب  تاذ و  مارتحا  دب و  کین و  رگید  دش ، فرحنم  تیناسنا  رادم  نیا  هک  یعقوم  تشگ ، ناریو  یهلا 
لقعت تاکاردا و  رعاشم و  یناویح ، زیارغ  هک  ماگنه  نآ  رد  متفه - يهجیتن  دوب . دنهاوخن  شیب  ياهرخسم  دیاشن  دیاش و  دیابن و  دیاب و  و 

اهیزوتهنیک و متـشه - هجیتن  تفای . دهاوخن  هار  يروناج  نینچ  شوگب  هدـنزاس  يادـص  چـیه  دیـشک ، ریجنزب  دوخ  مادختـسا  رد  ار  یمدآ 
اب نانآ  دیلپ  ياهتین  تفص و  ناویح  ياهناسنا  نورد  رد  هک  یئاهتوادع 

زا دنناوتیمن  ار  ناشنورد  نجل  تنوفع  دنرادب ، یفخم  دبا  ات  دنناوتیم  ار  ناشنورد  تثابخ  دـننکیم  نامگ  نانآ  درک ، دـهاوخ  زورب  هرخال 
زا اهنت  هن  دـناهتخادنا ، راک  زا  ناشنورد  نفعتم  يوب  اـب  ار  ناـشدوخ  ماـشم  هک  يرـشب  دـض  ناتـسرپدوخ  نیا  دـناشوپب . اـهناسنا  زیت  ماـشم 
مه ار  ناشنطاب  ياهیدیلپ  زورب  مدع  زورب و  هداد و  تسد  زا  ار  زیچ  همه  صیخـشت  هکلب  دنلفاغ ، درذـگیم  ناشنورد  رد  هک  هچنآ  ساسحا 

. دندش هچ  دندوب و  هچ  هک  دنمهفب  دزاسب و  ناشرادیب  دـناوتیم  هک  تسا  نانآ  زغم  رب  یهلا  ماقتنا  رفیک و  ندـمآ  دورف  طقف  دـننادیم ، یکی 
هدومرف تیانع  ناسنا  هب  بلق  مانب  ار  اهبنارگ  ياهیامرس  هک  يدنوادخ  تسا . ناسنا  دوخ  هب  دنتسم  بلق  ياهشزغل  اهیرامیب و  مهن - يهجیتن 

راک زا  ار  دوخ  لاعف  هشیمه  بلق  ناهانگ  باـکترا  يراـیتخا و  تاـفارحنا  اـب  هک  تسناـسنا  دوخ  نیا  دزاـسیمن . هاـبت  تلعیب  ارنآ  تسا ،
نیا تالامعتـسا  دراوم  زا  دوشیم و  همجرت  هنیـس  هب  یـسراف  رد  ردص  ردص - حرـش  دروآیم . رد  اهیتشز  ملاع  تروصب  ارنآ  دزادـنیم و 
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نیا زا  کی  ره  تسا  نکمم  تسا و  داوف  زا  رتعیـسو  بلق  يهرئاد  هکنانچ  تسا ، بلق  زا  رتعیـسو  ردص  يهرئاد  هک  دیآیمرب  نینچ  هملک 
رق رد  ردص  هب  طوبرم  تایآ  دشاب . هدوب  ماع  يانعمب  بلق  داعبا  زا  يدعب  هناگهس  ياهعوضوم 

رکذت صتخم  نیا  هک  یتایآ  نآ  رد  تسنآ . فیرظ  یگداشگ و  یگنت و  ردـص  مهم  تاصتخم  زا  دوشیم . هدـید  دروم  رد 44  دیجم  نآ 
. تسا هدومن  فیصوت  فارحنا  رفک و  اب  ارنآ  تیودحم  یگنت و  مالسا و  شریذپ  اب  ار  ردص  نتـشاد  تیفرظ  یگداشگ و  تسا ، هدش  هداد 

يارب هنیـس )  ) ردص حرـش  دنک ، تیاده  دهاوخب  ادـخ  هک  ار  یـسک  و   ) مالـسالل هردـص  حرـشی  هیدـهی  نا  هللا  دری  نمف  - 1 هـلمج : نآ  زا 
وا ردص  دنک  هارمگ  دهاوخب  ادخ  هک  ار  یسک  و   ) اجرح اقیض  هردص  لعجی  هلضی  نا  دری  نم  و  - 2 دیامنیم ) تیانع  وا  هب  مالسا  شریذپ 

مالسا يارب  ار  وا  يهنیس  دنوادخ  هک  یـسک  ایآ   ) هبر نم  رون  یلع  وهف  مالـسالل  هردص  هللا  حرـش  نمفا  - 3 دزادـنیم .) تمحزب  گنت و  ار 
يهمهب رظن  اب  دناهتخاس  مورحم  ار  دوخ  یمظع  تمعن  نیا  زا  هک  تسیناسک  دـننام  دـنکیم ) یگدـنز  شراگدرورپ  زا  يرون  اب  هدوشگ و 
یناـسنا ره  هک  تفرگ  رظن  رد  مومع  روطب  هنیـس  نورد  ار  دراوم  نآ  يهمه  كرتشم  عماـج  ناوتیم  نآرق  رد  هملک  نیا  تالامعتـسا  دراوم 

، تسا هدومرف  ررقم  ادـخ  هک  دوخ  یعیبط  عضو  اب  وا  ینورد  ياـهتیلاعف  يهمه  درک  تکرح  یهلا  یناـسنا - تـالامک  تاریخ و  هب  ور  هک 
دنکیمن ساسحا  لوقعم  تایح  نادیم  هاگدید و  رد  تیدودحم  یگنت و  راشف و  هنوگچیه  ضورغم  صخـش  ببـس  نیدب  دنتفیم و  نایرجب 

یسک ك سکعلاب  و 
تمظع نآ  اب  يور  دص  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یعیبط  عضو  ینورد و  ياهتیلاعف  دـنک  تکرح  تافارحنا  اهیدـیلپ و  رورـش و  هب  ور  ه 

دراوم عومجم  هب  رظن  اب  و  تسا . هدـش  دراو  دروم  رد 16  دیجم  نآرق  رد  هملک  نیا  داوف - دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  شیاجنگ  تعـسو و 
تبسن نآ  هب  یهلا  تیور  هکیروطب  تسا ، بلق  رد  كرد  لماع  نیرتفیطل  نیرتساسح و  داوف  هک  دسریم  رظنب  نینچ  هملک  نیا  لامعتسا 
لزلزتم بارطـضا  هاـگیاج  اـیوگ  تسا ). هدوبن  عقاو  فـالخ  تسا  هدـید  هک  ار  هچنآ  داوف   ) يار اـم  داوفلا  بذـکام  - 1 تسا : هدـش  هداد 

ما داوف  حبـصا  و  - 3 دـنک .) تیبثت  ارت  داوف  ات  ناسنیدـب   ) كداوف هب  تبثنل  کلذـک  - 2 دیامرفیم . دـنوادخ  هک  تسا  داوف  تایح  يهدـننک 
هللا ران  - 4 دـنازوسیم . ار  داوف  هک  تسا  یباذـع  باذـع ، نیرتدـیدش  هکنانچ  درک .) ادـیپ  شمارآ  ع )  ) یـسوم ردام  داوف  و   ) اغراف یـسوم 

یعیبط ياضعا  رد  یناور  ياهـشیامن  يهلیـسوب  تخانـش  دنزیم .) اهداوف  هب  رـس  هک  یهلا  روهلعـش  شتآ   ) هدئفالا یلع  علطت  یتلا  هدقوملا .
هللا لیبس  یف  اورـصحا  نیذلا  ءارقفلل  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدـش  دراو  نآرق  زا  یتایآ  رد  یناور  صاخ  عضو  زا  ینامـسج  ياضعا  رثاـت 

هک ینایاونیب  نآ  هب  دینک ) قافنا   …  ) مهامیسب مهفرعت  ففعتلا  نم  ءاینغا  لهاجلا  مهبسحی  ضرالا  یف  ابرض  نوعیطتسیال 
دنراد نانآ  هک  یتفع  تهجب  نادان  صخـش  دنیآرد ) هرـصاحم  زا   ) دننک تکرح  نیمز  يور  رد  دنناوتیمن  هدش و  هرـصاحم  ادـخ  هار  رد 

ار نانآ  میهاوخب  رگا  و   ) مهامیسب مهتفرعلف  مهکانیرال  ءاشن  ول  و  - 2 … یسانشیم )  ناشهفایق  زا  ارنانآ  دنتسه ، ءاینغا  نانآ  دنکیم : لایخ 
اذا و  - 4 دنوشیم .) هتخانش  ناشهفایق  اب  ناراکهانگ   …  ) مهامیـسب نومرجملا  فرعی  - 3 یـسانشیم ) ناشهفایق  اب  ارنانآ  میهدیم ، ناشن  وتب 
ارف ار  شتروص  یگریت  دوش ، هداد  تراشب  رتخد  دـلوت )  ) هب نانآ  زا  یکی  هک  یتقو   ) میظک وه  ادوسم و  ههجو  لـظ  یثنـالاب  مهدـحا  رـشب 

ار يدـب  دـناهدیزرو ، رفک  هکناـنآ  ياـهتروص  رد   ) رکنملا اورفک  نیذــلا  هوـجو  یف  فرعت   5 دـهدیم ). ورف  ار  دوـخ  بـضغ  دریگیم و 
. تسا هدش  دراو  زین  سبع 38 و 40  همایقلا 22 و 24 و  يهیآ 27 و  کلملا  رد  یناور  صاخ  عضو  زا  ینامسج  ياضعا  رثات  یـسانشیم )

حالطـصاب ای  یمدآ  ناور  یعیبط  حطـس  هک  دوشیم  مولعم  تایآ  نیا  زا  مکی - يهجیتن  تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جـیاتن 
ياراد ودـنآ  هکلب  تسین ، ناسنا  ینامـسج  تیدوجوم  زا  لقتـسم  ازجم و  تقیقح  کی  تسا ، تعیبط  رواـجم  هک  حور  يهیور  نآ  رگید :

ماک حوضو  اب  قوف  تایآ  زا  رثات  ریثات و  يهدعاق  نیا  و  دنراد . رثات  ریثات و  رگیدکی  رد  هک  دنتسه  طابترا  یعون 
تالاعفنا تعرـس  اهتمواقم و  هک  تهجنادـب  یلو  تسا ، تخانـش  كرد و  لباق  روبزم  رثات  ریثاـت و  دومن  مود - يهجیتن  دوشیم . هدـید  ل 

رب دـیوگیم : يولوم  تسا  مزال  یناوارف  شواک  تقد و  ینامـسج  ياـهدومن  زا  ینورد  تیعقاو  فشک  يارب  اذـل  تسا ، فلتخم  صاخـشا 
ریثات وا  رعق  ینیبن  هریت  دوش  نوچ  وج  بآ  نوچمه  تسه  مدرم  هکناز  فاوط  رد  رتخا  هام و  نیب  ردنا و  فاص و  بآ  نیا  دوش  ات  ناروشم 
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یبلطم دریگیم ، رارق  ریثات  تحت  زین  یعیبط  میقتـسم و  یلومعم و  لماوع  زا  ریغ  یلماوع  اب  اهناسنا  نورد  هک  هلئـسم  نیا  یئاـقلا  ياـهرثات  و 
تاپلت و دـننام  یتاحالطـصا  اب  دـنریذپب ، ارنآ  دـنناوتیمن  ناش  یبتکم  يهتخاس  شیپ  لوصا  هب  رظن  اب  هک  اهبتکم  نآ  نشور . ـالماک  تسا 

ریـسا دـیابن  ققحم  صخـش  دـنوشیم و  هدـید  اـهناسنا  یناور  ورملق  رد  یئاههدـیدپ  نینچ  لاـح  رهب  و  دـنیامنیم . حرطم  يژولوکیـسپاراپ 
-1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدش  ریبعت  بعر  يهملک  اب  هک  هدـش  عقاو  هراشا  دروم  بلطم  نیا  نآرق  زا  هیآ  راهچ  رد  دـشاب . هدوب  تاحالطـصا 

هللا نم  مهنوصح  مهتعن  اـم  مهنا  اونظ  اوجرخی و  نا  متننظ  اـم  رـشحلا  لوـال  مهراـید  نم  باـتکلا  لـها  نم  اورفک  نیذـلا  جرخا  يذـلا  وه 
نینموملا ف يدیا  مهیدیاب و  مهتویب  نوبرخی  بعرلا  مهبولق  یف  فذق  اوبستحی و  مل  ثیح  نم  هللا  مهاتاف 

فرطب ریـضنلاینب  دوهی  جورخ   ) رـشح لوا  يارب  دـناهدیزرو ، رفک  هک  باتک  لها  زا  ار  یناسک  هک  تسا  ادـخ   ) راـصبالا یلوا  اـی  اوربتعا 
زا یهلا  تیشم  تشگ . دهاوخ  عنام  یهلا  تیشم  نایرج  زا  نانآ  ياههعلق  هک  دندرکیم  نامگ  درک و  نوریب  ناشدوخ  ياهنیمزرس  زا  ماش )

ياهتـسد دوخ و  ياهتـسد  اب  ار  دوخ  ياههناخ  هک  تخادـنا  بعر  نانآ  ياهلد  رد  دـندرکیمن و  نامگ  هک  دـمآ  دورف  ناشرـس  رب  یتهج 
رفک هکیناسک  ياهلد  رد  يدوزب   ) بعرلا اورفک  نیذـلا  بولق  یف  یقلاـس  - 2 دیریگب .) تربع  نایانیب  نیا  دـندرکیم ، بارخ  نامیااب  مدرم 

جیاتن دزادـنایم ). هدرپ  شبلق  ناـسنا و  ناـیم  دـنوادخ  دـینادب  و   ) هبلق ءرملا و  نیب  لوحی  هللا  نا  اولمعا  و  - 3 مزادنایم ). بعر  دـناهدیزرو ،
دریگیم تروص  اهناسنا  نورد  رد  يدنوادخ  تیشم  اب  هک  یتافرـصت  تائاقلا و  مکی - يهجیتن  تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ 

دننام دنزاسیم  هدامآ  اهناسنا  نآ  دوخ  ار  ررض  نآ  يهنیمز  امتح  دوش ، مامت  نانآ  ررضب  تائاقلا  تافرصت و  نآ  رگا  دشابیمن . تلع  یب ،
دوجوب ناشدوخ  هک  تسیاهنیمز  ندمآ  دوجوب  تهجب  زاب  دشاب ، نانآ  عفن  هب  رگا  تسا و  هدش  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  نآرق  رد  هک  تلالض 

ءاضتقا یهلا  فطل  لدع و  هتبلا  تسا . هدش  هداد  تبسن  ادخب  نآرق  رد  مهنآ  هک  تیاده  دننام  دناهدروآ ،
نآ نیماضم  لاـفنا و  يهروس  زا  يهیآ 24  مود - يهجیتن  دزاسب . تیلاعف  يهدامآ  اـهناسنا  نورد  رد  ار  تیادـه  یلک  لـماوع  هک  دـنکیم 

ياههزیگنا لماوع و  اب  ناسنا  طابترا  نودـب  هک  تسا  یللع  بابـسا و  يهلیـسوب  دـهدیم ، تبـسن  ادـخب  نورد  رد  ار  یئاهتیلاعف  هک  تاـیآ 
ياههزیگنا لماوع و  هب  یگتـسویپ  هک  ینورد  تامهوت  اههشیدـنا و  زورب  دـننام  دـنتفیم . ناـیرجب  دنـشاب ، هتـشاد  یکیزیف  دومن  هک  یعیبط 

تیقـالخ تردـق و  هب  هتـسویپ  ینیع  ناـهج  دـننام  تاـظحل  يهمه  رد  یمدآ  نورد  هکنیاـب  رظن  اـب  بـلطم  نـیا  شریذـپ  دـنرادن . یعیبـط 
سفن ره  تسا . لهس  رایـسب  دراد ، رایتخا  رد  ناهج  ناسنا و  ورملق  درد و  تاظحل  يهمه  رد  ار  دوجو  نایرج  هک  تسا  وا  تسیدنوادخ و 
زاسب ینابنجب  ار  شتآ  خاش  دسج  رد  دیامنیم  يرمتـسم  دسریم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردنا  ندـش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون 

تـسیتعجر گرم و  هظحل  ره  ارت  سپ  عنـص  يزیگنا  تعرـس  دـیامنیم  عنـص  يزیت  زا  تـقلخ  يزارد  نـیا  زارد  سب  دـیامن  شتآ  رظن  رد 
صاخ حالطصا  ماع 2 - حالطـصا  دراد 1 - حالطـصا  ود  هقف  یهاـقف  ياهتخانـش  رد  قیقد  مهف  يولوم  تسیتعاـس  اـیند  دوـمرف  یفطـصم 

هب دنتسم  روطب  هدننک  مهف  صخش  يارب  هک  یلئاسم  تاعوضوم و  رد  قیقد  مهف  زا  تسترابع  ماع  حالطصا  هب  هقف  یعرش .
هک تسا  یتالوحت  تاقتـشم و  اههشیر و  اب  تغل  قیقد  مهف  دوصقم  دوشیم  هتفگ  تغل  هقف  هک  یتقو  الثم  دیآیم . دوجوب  بسانم ، لیالد 

یثیداحا رگید  تالمج و  تاملک و  تلالد  دانـسا و  اب  ثیدح  دوریم ك  راکب  یعقوم  ثیدح  هقف  نینچمه  دـشابیم . طوبرم  تغل  نآ  هب 
: تفگ ناوتیم  میتفگ ، ماع  حالطـصاب  هقف  يارب  هک  انعم  نیا  اب  دریگب . رارق  قیقحت  دروم  دـنراد ، یفنم  ای  تبثم  یطابترا  ثیدـح  نآ  اب  هک 

يهیعرش ماکحا  هب  ملع  زا  تسا  ترابع  یعرش  صاخ  حالطـصاب  هقف  اما  نافرع …  هقف  يرنه  هقف  خیرات ، هقف  يداصتقا ، هقف  یقالخا ، هقف 
فاشکنا نآ  هکلب  تسین ، تیعقاو  دـص  رد  دـص  فاشکنا  ياـنعمب  روبزم  فیرعت  رد  ملع  زا  دوصقم  هتبلا  اـهنآ  یلیـصفت  لـیالد  زا  هیعرف 

هدـش تباث  ینوناق  ماظن  رگید  ای  عرـش و  ورملق  رد  نآ  تیجح  هک  یئانـشور  هنوگ  ره  تیعقاو و  دـص  رد  دـص  یئانـشور  لماش  هک  تسا 
مهنم هقرف  لک  نم  رفن  ـال  ولف  - 1 دـیوگیم : هک  هیآ  کی  و  تسا . هدـش  دراو  ماع  حالطـصا  هب  هیآ  کـی  زجب  ینآرق  تاـیآ  رد  هقف  تسا .

رد دـنورب و  ات  دـننکیمن  چوک  یهورگ  یتیعمج  ره  زا  ایآ   ) نورذـحی مهلعل  مهیلا  اوعجر  اذا  مهموق  اورذـنیل  نیدـلا و  یف  اوهقفتیل  هفئاط 
حرب يراب ) دنبیب و  زا   ) نانآ هک  دشاب  دننک ، غیلبت  ارنانآ  دنتشگرب ، دوخ  موق  هب  هک  یعقوم  دنیامن و  هقف  لیصحت  نید 
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(. دنشاب رذ 
ینابم رب  هک  تسا  ینید  قیاقح  فراعم و  يهمه  لماش  یلو  دوشیمن  دودحم  یعرش  صاخ  حالطـصاب  هقف  رد  هچرگا  نید  رد  هقفت  هتبلا 

نیرتراکـشآ زا  ناـسنا ، یلمع  تاـیح  نوئـش  يهمه  یلاـع  مهف  زا  تستراـبع  هک  یعرـش  صاـخ  حالطـصاب  هقف  دنـشابیم و  راوتـسا  ینید 
يذلا وه  و  - 2 هلمج : نآ  زا  تسا  ددعتم  تسا ، هدش  دراو  نآرق  رد  ماع  يانعمب  هقف  يهرابرد  هک  یتایآ  دـشابیم . نید  رد  هقفت  قیداصم 
تسا هدیرفآ  سفن  کی  زا  ار  امـش  هک  تسیدنوادخ  نآ  و   ) نوهقفی موقل  تایالا  انلـصف  دق  عدوتـسم  رقتـسمف و  هدحاو  سفن  نم  مکاشنا 

مهف زا  هکیناسک  يارب  ار  تایآ  ام  دیاهدش . هداهن  تعیدوب  تیدبا  هب  دورو  يارب  اهربق  رد  رگید  یضعب  ناردام و  محر  رد  امـش  زا  یـضعب 
و - 4 دنمهفب ). ار  منخس  ات  اشگب  منابز  زا  هرگ  ادنوادخ )  ) یلوق اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  للحاو  - 3 میاهداد ). لیصفت  دنرادروخرب ، یلاع 

کنولداجی كواج  اذا  یتح  اهب  اونمویال  هیآ  لک  اوری  نا  ارقو و  مهناذا  یف  هوهقفی و  نا  هنکا  مهبولق  یلع  انلعج  کیلا و  عمتسی  نم  مهنم 
زا رتتسپ  ، ) میاهداد رارق  اههدرپ  نانآ  ياهلد  رد  ام  دهدیم و  شوگ  وتب  نانآ  زا  یـضعب  و   ) نیلوالا ریطاسا  الا  اذه  نا  اورفک  نیذـلا  لوقی 

ونشب هک  دننآ ) زا  رتتسپ   ) میداد رارق  ینیگنس  نانآ  ياهشوگ  رد  دنمهفب و  هک  دننآ )
، دناهدیزرو رفک  هکنانآ  دنزادنایم ، هارب  يزاب  لدـج  دـندمآ  وت  شیپ  هک  هاگنآ  دـنروآیمن و  نآ  هب  نامیا  دـننیبب  هک  ار  ياهیآ  ره  دـن و 

نئازخ هللاو  اوضفنی  یتح  هللالوسر  دنع  نم  یلع  نولوقی  نیذـلا  مه  - 5 دنتسین ). يزیچ  ناگتـشذگ  ياههناسفا  زج  اهراتفگ  نیا  دنیوگیم :
قافنا دـناهتفرگ ، ار  هللالوسر  نوماریپ  هکنانآ  هب  دـنیوگیم : هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ   ) نوهقفیـال نیقفاـنملا  نکل  ضرـالا و  تاوامـسلا و 

نیقفاـنم یلو  تسادـخ  نآ  زا  تشیعم ) لـماوع  يهمه  عباـنم   ) نیمز اهنامـسآ و  ياـههنیزخ  دـنوش و  هدـنکارپ  وا  نوـماریپ  زا  اـت  دـینکن 
یطیارـش اب  دنوشیم ، لیان  نید  رد  تهاقف  ماقمب  هک  یناسک  مکی - يهجیتن  تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  دنمهفیمن .)
یلومعم مدرم  مود - يهجیتن  دنـشابیم . مدرم  ینید  هاگهیکت  روما  نایرج  هب  یهاگآ  و  تلادع ، دننام  تسا ، هدش  هتفگ  دوخ  ياج  رد  هک 

، درف کی  تاناکما  اهرمع و  تیدودحم  تهجب  هک  تسا  ملسم  مه  هلئسم  نیا  هتبلا  دننک . هعجارم  نانآ  هب  دیاب  دنرادن ، تهاقف  تردق  هک 
هبناج همه  مهف  صحفت و  تقد و  لامک  اب  ینید  ماکحا  لوصا و  يهمه  رد  تهاقف  يریگارف  هقف ، لیـصحت  يارب  اهطیحم  نیرتهدامآ  یتح 

لیصحت ا نارود  زا  سپ  صصخت  يهدیدپ  اذل  تسا و  راوشد  رایسب  رایسب  لقادح  دشابن ، لاحم  رگا 
ینآرق تایآ  رد  یهقف  تخانش  موس - يهجیتن  دنکیم . ادیپ  ترورض  زین  دروم  نیا  رد  ینید ، ماکحا  لوصا و  يهرابرد  یمومع  تاعالط 

. دنکیم یفرعم  بلق  ار  هقف  لماع  مود - عون  تسیچ . نآ  ینورد  لماع  هکنیا  نایب  نودـب  هقف  قلطم  مکی - عون  تسا : هدـش  حرطم  عون  ود 

. نآ لوادـتم  حالطـصاب  يرظن  لقع  هن  تسا ، بلق  راـک  قیقد  فیطل و  یلاـع و  مهف  ياـنعمب  هقف  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوتیم  نیارباـنب 
دزـشوگ تیمها  تیاهن  رد  ار  هنامیکح  لمع  تارکفت و  ینآرق  تایآ  لوقعم  تایح  نوئـش  يهمه  رد  رادـفده  لـمع  تفرعم و  تمکح ،
رادفده لمع  تفرعم و  زا  تسترابع  تمکح  فیرعت  تفگ : ناوتیم  تمکح ، يهرابرد  نآرق  رد  هدراو  تایآ  عومجم  هب  رظن  اب  دـنکیم .

الوسر مهیف  ثعباو  انبر  - 1 تسا . هدـش  یفرعم  ماظع  ناربمایپ  تثعب  فدـه  ناونعب  یناوارف  تایآ  رد  هک  لوقعم  تایح  نوئـش  يهمه  رد 
زا يربمایپ  نانآ  نایم  رد  ام ، راـگدرورپ  يا   ) میکحلا زیزعلا  تنا  کـنا  مهیکزی  همکحلاو و  باـتکلا  مهملعی  کـتایآ و  مهیلع  اولتی  مهنم 

زیزع و یئوت  ادـنوادخ  دـنادرگ ، كاپ  ارنانآ  دـهد و  میلعت  نانآ  رب  تمکح  باتک و  دـناوخب و  نانآ  رب  ارت  تاـیآ  هک  زیگنارب  ناـنآ  دوخ 
لکب هللا  نا  اوملعا  هللا و  اوقتاو  هب  مکظعی  همکحلا  باتکلا و  نم  مکیلع  لزنا  ام  مکیلع و  هللا  همعن  اورکذا  و  - 2 میکح .)

هداتـسرف و امـش  رب  هک  ار  یتـمکح  باـتک و  دـیوش  رکذـتم  هومن و  تیاـنع  امـش  رب  هک  ار  يدـنوادخ  تمعن  دـیروایب  داـیب  و   ) میلع یئیش 
نم ءاشی و  نم  هکمحلا  یتوی  - 3 تسا .) اناد  زیچ  همه  رب  دنوادخ  هک  دینادب  دیزروب و  يوقت  ادخ  يارب  دهدیم و  دنپ  امـش  نآ  يهلیـسوب 
اطع تمکح  هک  سک  رهب  دـیامنیم و  اطع  تمکح  دوش ، يراـج  وا  تیـشم  هک  سک  رهب  دـنوادخ   ) اریثک اریخ  یتوا  دـقف  همکحلا  توی 

مهیکزی و هتاـیآ و  مهیلع  اولتی  مهـسفنا  نم  ـالوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینموملا  یلع  هللا  نم  دـقل  - 4 تسا . هدـش  هداد  وا  هب  يریثـک  ریخ  دوش ،
يارب ار  وا  تایآ  هک  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  یلوسر  نانآ  نایم  رد  هک  دومن  نامیااب  مدرم  رب  ناسحا  دـنوادخ   ) همکحلا باتکلا و  مهملعی 
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هنـسحلا و هظعوملا  همکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا  - 5 دیامنیم .) میلعت  نانآ  رب  تمکح  باتک و  دـنکیم و  ناشهیکزت  دـناوخیم و  نانآ 
نیا نک .) وگتفگ  ثحب و  نانآ  اب  هار  نیرتهب  اب  امن و  توعد  وکین  يهظعوم  تمکح و  اـب  تراـگدرورپ  هارب   ) نسحا یه  یتلاـب  مهلداـج 

نامقل 2 ءارسالا 39 و  هدئاملا 110 و  ءاسنلا 94 و 113 و  نارمعلآ 48 و 81 و  هیآ 151 و 251 و  هرقبلا  تسا : هدمآ  ریز  تایآ  رد  هملک 
تسا هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  هعمجلاو 2 . رمقلا 5  فرخزلا 63 و  بازحالا 34 و ص 20 و  و 

رد تسا . هیکزت  تمکح و  باتک و  میلعت  یهلا و  تایآ  توالت  دوشیم ، نشور  قوف  يهیآ  دـنچ  زا  هکنانچ  تثعب  فدـه  مکی - يهجیتن 
، دـنراد مزالت  ینیوکت  ینیودـت و  باتک  اب  یئانـشآ  یهلا و  تایآ  توالت  اب  تمکح  هک  تسیرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  تاـیآ  لـیبق  نیا 

الماـک بلطم  کـی  نیا  و  تسین . ریذـپناکما  باـتک  يدـنوادخ و  تاـیآ  اـب  یئانـشآ  نودـب  هـک  تـسا  ـالاو  تـفرعم  نآ  تـمکح  ینعی 
زین ودنآ  ياهتمظع  اهـشزرا و  زا  دـشاب ، هتـشادن  هتـسیاش  تاعالطا  ناسنا  ناـهج و  یعقاو  يهرهچ  زا  ناـسنا  هکیماداـم  هک  تسیرورض 

رد تمکح  يهدهاشم  يهفاضا  هب  ناسنا  ناهج و  اب  انـشآ  ناسنا  زا  تسترابع  مالـسا  هاگدید  زا  میکح  نیاربانب ، تشاد . دهاوخن  یعالطا 
، نآ یحالطـصا  يانعمب  فوسلیف  اب  میکح  هک  دوشیم  هظحالم  نارگید . نتـشیوخ و  دوجو  رد  هدـنزاس  لـمع  اـب  هارمه  روبزم  ورملق  ود 

ماجنا هک  يراک  نیرتگرزب  دریگن ، رارق  هتخاس  شیپ  لوصا  ریثات  تحت  رگا  هتـشادن و  ياهفرح  يهبنج  رگا  فوسلیف  تسین . هسیاـقم  لـباق 
یفده یشزرا و  داعبا  ود و  نآ  حوطـس  قامعا  اب  يراک  تسا و  یعومجم  لک  کی  رد  ناسنا  ناهج و  طباور  اهدومن و  تخانـش  دهدیم ،
دیابن امتح  دش ، هدیمان  فوسلیف  سک  زه  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  رگیدکی  زا  فوسلیف  میکح و  کیکفت  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا  درادـن . نآ 

انچ دشاب ، میکح 
هک تسنیا  روـظنم  هکلب  دـشاب ، هتـشادن  ناـسنا  ناـهج و  طـباور  اـهدومن و  اـب  یملع  طاـبترا  هک  تسین  سک  نآ  مـیکح  زا  دوـصقم  هـکن 

. دنیامنیم یعومجم  لک  کی  رد  ناسنا  ناهج و  طباور  اهدومن و  تخانش  هب  تعانق  نانیبناهج  زا  یعون  دنعون : ود  رب  نیبناهج  نارکفتم 
رد تفاـیرد  نیا  اـب  دـنباییمرد و  زین  ار  ناـهج  ناـسنا و  یتـیآ  يهرهچ  روبزم  تخانـش  يهفاـضاب  هک  دنتـسه  ناـنیبناهج  زا  رگید  یعون 

راکب عون  ود  ره  رد  ار  میکح  فوسلیف و  حالطصا  ود  ره  اههفـسلف  خیرات  هفـسلف و  بتک  رد  و  دنریگیم . رارق  تبثم  ياهندیدرگ  يارجم 
يدادادخ گرزب  تمعن  تمکح ، مود - يهجیتن  دنوش . طولخم  رگیدـکی  اب  دـیابن  میدـش  رکذـتم  هک  ینیبناهج  زا  عون  ود  یلو  دـنربیم ،

نیا يهرامـش 3  هیآ  دوشیم . هداد  ناسنا  هب  یهلا  تایانع  فاطلا و  زا  لمع ، تفرعم و  هار  رد  هناـصلخم  ياـهشالت  يهجیتن  رد  هک  تسا 
تمکح  ) ءاشی نم  همکحلا  یتوی  دیامرفیم : دنوادخ  هیآ  نیا  رد  هک  دوش  حرطم  لاوئس  نیا  تسا  نکمم  تسا . هدیمان  ریثک  ریخ  ار  تمعن 

هملک نیا  دوشیم . نشور  ءاشی  ءاش ، دننام  شتاقتشم  يهمه  رد  تیشم  يهدام  هب  هجوت  اب  لاوئس  نیا  خساپ  دهدیم .) دهاوخب  سک  رهب  ار 
رایتخا خ اب  ناسنا  دوخ  ار  يدنوادخ  يهتساوخ  یگدامآ  هنیمز و  هک  تسا  يدنوادخ  تساوخ  هدارا و  نآ  شتاقتشم  يهمه  رد 

نیناوق تسا ، فارحنا  یهارمگ و  يهدامآ  اهسوه  يوه و  تالیامت و  ربارب  رد  نتخابدوخ  تهجب  هک  یسک  الثم  تسا . هدروآ  تسدب  دو 
. دوب دهاوخ  تسا ، هتفرگ  شیپ  هک  یهار  رد  فرحنم  هارمگ  يرادربهرهب  دروم  تسا ، وا  تیشم  هاگ  هولج  هک  یتسه  ناهج  رد  يهمکاح 

نیناوق دننزیم ، يراکادف  تشذگ و  شالت و  هب  تسد  هار  نیا  رد  دنسرب و  تالامک  تاریخ و  هب  ایند  نیا  رد  دنهاوخیم  هکیناسک  روطنیمه 
توعد يهرامـش 5  هیآ  موس - هجیتن  تفرگ . دـهاوخ  رارق  تالامک  تاریخ و  ناگدـنیوج  نیا  يرادربهرهب  دروم  یتسه  ناهج  رد  همکاح 

رد هکنانچ  و  تمکح ، مکی - عون  دـنکیم : نایب  تقیقح  زاربا  عون  هس  يهلیـسوب  دـنکیم ، روبع  تاـیعقاو  قیاـقح و  زا  هک  ار  ادـخ  هار  هب 
تسا رثوم  یناسک  يارب  تمکح  يهلیسوب  توعد  تسا . تمکح  تایعقاو  اب  یئانشآ  تفرعم و  نیرتیلاع  میدرک ، هظحالم  ثحبم  نیمه 

ار اهتیعقاو  حیحـص  ناهرب  لیلد و  هک  دنـشاب  هتـشاد  ار  یهاگآ  نیا  لقادـح  دنـشاب و  رادروخرب  تایعقاو  هب  قشع  درخ و  قطنم و  زا  هک 
عون تستایعقاو . يهدنیوج  هار  ارف  غورف  رپ  یلعشم  تمکح ، يهلیسوب  هدننکتوعد  يهشیدنا  راتفگ و  قدص  تیمیمص و  دهدیم و  ناشن 

تسا ملسم  دندرگیم . رادروخرب  توعد  عون  نیا  زا  دنرادن ، ار  قیاقح  يهنامیکح  كرد  یئاناوت  هکیناسک  وکین ، داشرا  دنپ و  مود -
ار دوخ  دشاب و  رادروخرب  دنک ، هضرع  مدرم  يارب  داشرا  دنپ و  ناونعب  دهاوخیم  هک  هچنآ  هب  یهاگآ  زا  دیاب  هدننکداشرا  هدنهد و  دنپ  هک 
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ندروآ تسدـب  فرط و  نتخاـس  موکحم  يارب  هن  نسحا ، قیرطب  لدـج  موس - عوـن  دـشاب . دـنمهرهب  ظـعو  داـشرا و  ياوـقت  تلادـع و  زا 
رب هچرگا  دیامن ، نیمـضت  ار  هدننک  لدج  يزوریپ  هک  ياهلیـسو  ره  اب  هن  دوشیم و  هدید  یلومعم  ياهیزابلدـج  رد  هنافـساتم  هک  يزوریپ 

قیرطب لدـج  زا  دوصقم  اریز  تسا ، نشور  لیلد  ناهرب و  اـب  اعدـم  تاـبثا  ناـمه  تقیقح  رد  لدـج  هنوگنیا  تفگ : ناوتیم  و  دـشابن . قح 
نیا حرـش  . ) دیامن نیمات  ار  یمدآ  لوقعم  تایح  هک  تسا  تیعقاو  ندـش  نشور  هکلب  تسین ، ضحم  يزوریپ  ضحم و  تیموکحم  نسحا 

تیاده دننکیم . میسقت  یعیرشت  ینیوکت و  عون  ود  رب  ار  تیاده  الومعم  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق 
مکاح قیقد  مظن  ار  تیاده  نیا  دوخ ، ینوناق  يارجم  رد  ناسنا ، تعیبط و  ینیوکت  طباور  ءازجا و  نتادنا  نایرج  هب  زا  تسترابع  ینیوکت 

هط  ) هروس رد  هلمج  نآ  زا  تسا . هدـمآ  ینآرق  تایآ  زا  يدراوم  رد  ینیوکت  تیادـه  يارب  ریـسفت  نیا  دـیامنیم ، تابثا  ورملق  ود  نآ  رب 
مث ه هقلخ  یئیش  لک  یطعا  يذلا  انبر  لاق  یسوم . ای  امکبر  نف  لاق  تسا : نینچ  ع )  ) یسوم ترضح  زا  نوعرف  لاوئس  رد  هیآ 49 و 50 )
اطع ار  يزیچ  ره  تقلخ  هک  تسا  دـنوادخ  نآ  اـم  راـگدرورپ  تفگ : یـسوم  تسیک ؟ امـش  راـگدرورپ  یـسوم ، يا  تفگ : نوـعرف   ) يد

هب دنناوتیم  اهنآ ، زا  يوریپ  اب  اهناسنا  هک  يدنوادخ  تاروتسد  نآ  زا  تسترابع  یعیرـشت  تیاده  دومرف .) تیاده  ار  نآ  سپـس  دومرف و 
. هیف بیرال  باتکلا  کـلذ  - 1 تسا : هدـش  حرطم  يدـنوادخ  فرط  زا  تیادـه  عون  ود  ره  ینآرق  تایآ  رد  دنـسرب . دوخ  لاـمک  دـشر و 

نا لق  - 2 دنزروب ). يوقت  هک  یمدرم  يارب  تسا  تیادـه  هلیـسو  تسین و  نآ  رد  يدـیدرت  هک  تسا  ینامـسآ  باتک  نآ   ) نیقتملل يدـه 
انا اولاق  هبیصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  نیرباصلا  رـشب  و  - 3 تسیدنوادخ ). تیاده  طقف  یعقاو  تیاده  وگب : نانآ  هب   ) يدـهلا يوه  هللا  يدـه 

دنتـسه یناسک  نانآ  هدب ، تراشب  ار  نارابدرب  و   ) نودتهملا مه  کئلوا  همحر و  مهبر و  نم  تاولـص  مهیلع  کئلوا  نوعجار . هیلا  انا  هللا و 
نآ زا  ام  دنیوگیم : دسرب ، دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) نانآ رب  یتبیـصم  هک  یماگنه  هک 

تیادـه هـک  دنتـسه  ناـنآ  دنـشابیم و  ناـشراگدرورپ  زا  یئاـهدورد  يهتـسیاش  هـک  دنتـسه  ناـنآ  مـیدرگیمرب  وا  يوـس  هـب  میئادـخ و 
زا سپ  ار  ام  ياهلد  ام ، راگدرورپ  يا   ) باهولا تنا  کنا  همحر  کندـل  نم  اـنل  به  انتیدـه و  ذا  دـعب  اـنبولق  غزتـال  اـنبر  - 4 دنناگتفای .)

ياده هکنآ 
اطارـص مهانیدهل  و  - 5 میظع ). يهدـنیاشخب  دـنوادخ  یئوت  اـمرف ، تیاـنع  اـم  رب  یتـمحر  تهاـگراب  زا  و  زادـنیم ، شزغل  رد  يدومرف  ت 

مث اورفک  مث  اونمآ  نیذـلا  نا  - 6 میدرکیم ). تیاده  میقتسم  طارـص  هب  ار  نانآ  اعطق  دندرکیم ، لمع  ام  روتـسد  هب  نانآ  رگا   ) امیقتـسم
نامیا سپس  دندیزرو و  رفک  سپـس  دندروآ ، نامیا  هک  نانآ   ) الیبس مهیدهیل  مهل و ال  رفغیل  هللا  نکی  مل  ارفک  اودادزا  مث  اورفک  مث  اونمآ 

هللااب اونمآ  نیذلا  اماف  - 7 دیامن ). تیاده  تسار  هار  هب  ار  نانآ  دیاشخبب و  ار  نانآ  دنوادخ  هک  تسین  نانچ  دـندیزرو  رفک  زاب  دـندروآ و 
( وا تیشم   ) هب دندروآ و  نامیا  دنوادخ  هب  هک  یناسک  اما   ) امیقتسم اطارص  هیلا  مهیدهی  لضف و  هنم و  همحر  یف  مهلخدیسف  هب  اومصتعا  و 

دوخ يوس  هب  میقتـسم  طارـص  رد  ار  نانآ  دزاـسیم و  روهطوغ  دوخ  زا  يزاـیتما  تمحر و  رد  ار  ناـنآ  يدوز  هب  دـنوادخ  دـندز ، گـنچ 
میقتـسم طارـص  یلا  مهیدهی  هنذاب و  رونلا  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  مالـسلا و  لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هللا  هب  يدهی  - 8 دنکیم ). تیاده 

نیا حرش   ) دوخ يوس  هب  شمارآ  افص و  حلـص و  ياههار  هب  دننکیمن  يوریپ  ار  وا  تیاضر  هک  ار  یناسک  باتک  نیا  هلیـسو  هب  دنوادخ  )
لظ زا  ار  نانآ  دنکیم و  تیاده  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق 

مکحی رون  يده و  اهیف  تاروتلا  انلزنا  انا  - 9 دنکیم ). تیاده  میقتسم  طارـص  هب  ار  نانآ  دزاسیم و  دراو  رون  هب  دروآیم و  نوریب  تام 
تیاده و تاروت  نآ  رد  میداتـسرف ، ار  تاروت  ام   …  ) ادهـش هیلع  اوناک  رابجالاو … و  نوینابرلا  اوداه و  نیذلل  اوملـسا  نیذلا  نویبنلا  اهب 

رون تیاده و  نآ  رب  نانآ  دـندرکیم و  مکح  نویناحور  ینابر و  مدرم  هب  نآ  هلیـسو  هب  دـندوب  هدروآ  مالـسا  هک  یناربمایپ  هک  دوب  يرون 
لابند هب  و   ) رون يده و  هیف  لیجنالا  هانیتآ  تاروتلا و  نم  هیدی  نیب  امل  اقدصم  میرم  نب  یـسیع  هب  مهراثآ  یلع  انیفقو  - 10 دندوب .) دهاش 

تیاده نآ  رد  هک  ار  لیجنا  درکیم و  قیدصت  ار  شنامـشچ  ربارب  رد  هدش  لزان  تاروت  هک  میدروآ  ار  میرم  نب  یـسیع  ناربمایپ  نآ  راثآ 
مدرم دنوادخ  هک  نومـضم  نیا  دنکیمن ) تیادـه  ار  رفاک  مدرم  دـنوادخ   ) نیرفاکلا موقلا  يدـهیال  هللا  نا  - 11 میداد ). وا  هب  دوب  روـن  و 
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اذا لض  نم  مکرضیال  مکسفنا  مکیلع  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 12 تسا . هدش  دراو  نآرق  رد  دروم  زا 10  شیپ  رد  دنکیمن  تیاده  ار  رفاک 
ار دوخ  دیشیدنیب و  دوخ  حالصا  هرابرد  امش  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا   ) نوملعت متنک  امب  مکئبنیف  اعیمج  مکعجرم  هللا  یلا  متیدتها 

يررض ب ناهارمگ  یهارمگ  دیوش  تیاده  امش  هک  یتقو  دینک . حالصا 
نم لق  - 13 داد ). دهاوخ  ربخ  دـیاهداد ، ماجنا  هک  هچنآ  هب  ار  امـش  و  تسا . ادـخ  يوس  هب  امـش  يهمه  تشگزاب  دروآیمن . دراو  امـش  ر 

هنولعجت دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) سانلل يده  ارون و  یسوم  هب  ءاج  يذلا  باتکلا  لزنا 
لزان تسیک  وگب  نانآ  هب   ) نوبعلی مهـضوخ  یف  مهرذ  مث  لق هللا  مکوابآ  متنا و ال  اوملعت  ملاـم  متملع  اریثک و  نوفخت  اهنودـبت و  سیطارق 

ار نآ  رثکا  راکـشآ و  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هداد  رارق  ذـغاک  زا  یئاههعطق  ار  نآ  امـش  تسا و  تیادـه  رون و  مدرم  يارب  هک  یباتک  يهدـننک 
ار ناراکهبت  نآ  سپس  هللا  وگب  ربمایپ  يا  وت  ناتناردپ . هن  دیتسنادیم و  امـش  هن  هک  دش  هداد  میلعت  یئاهزیچ  امـش  يارب  دیرادیم و  یفخم 
هب  ) نیعمجا مکیدـهل  ءاش  ولف  هغلابلا  هجحلا  هللف  لق  - 14 دننک ). يزاب  دناهتفر ، ورف  هک  دوخ  یناویح  تالیامت  رد  ات  راذـگب  دوخ  لاح  هب 

يدهلا یلا  مهوعدـت  نا  و  - 15 درکیم ). تیادـه  ار  امـش  يهمه  تساوخیم  وا  رگا  تسادـخ ، نآ  زا  اـسر  لـماک و  تجح  وگب : ناـنآ 
امـش يارب  درک ، دـنهاوخن  يوریپ  امـش  زا  دـینک ، توعد  تیادـه  هب  ار  نانآ  رگا  و   ) نوتماص متنا  ما  مهومتوعدا  مکیلع  ءاوس  مکوعبتیـال 

موقلا يدهیال  هللا  و  - 16 دیشاب ). تکاس  ای  دینک  توعد  تیاده  هب  ار  نانآ  هک  تسیواسم 
زین نآرق  زا  ریز  دراوم  رد  دنکیمن  تیاده  ار  ناراکمتـس  دـنوادخ  هک  بلطم  نیا  دـنکیمن ). تیادـه  ار  ناراکمتـس  دـنوادخ   ) نیملاظلا

فصلا 7 و فاقحالا 10 و  صصقلا 50 و  هبوتلا 19 و 109 و  ماعنالا 144 و  هدئاملا 51 و  نارمع 86 و  لآ  هرقبلا 258 و  تسا : هدمآ 
هب تیاده  ار  مدرم  هک  یسک  ایآ   ) نومکحت فیک  مکل  امف  يدهی  نا  الا  يدهیال  نما  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدهی  نمفا  - 17 هعمجلا 5 .
قح هب  تیاده  هک  یـسک  ای  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  ( ) تسیوریپ راوازـس  دنکیم  قح 

اوناک ام  هللا و  ءاقلب  اوبذک  نیذـلا  رـسخ  دـق  - 18 دـینکیم .)! مکح  هنوگچ  امـش ! رب  هدـش  هچ  دوش ، تیادـه  دوخ  هکنیا  رگم  دـنکیمن ،
دق سانلا  اهیا  ای  لـق  - 19 دندوب ). هتفاین  تیاده  نانآ  دندرک و  بیذـکت  ار  يدـنوادخ  رادـید  هک  یناسک  دـنداتفا  تراسخ  هب   ) نیدـتهم

فرط زا  قح  مدرم ، يا  وگب :  ) لیکوب مکیلع  انا  ام  اهیلع و  لضی  امناف  لض  نم  هسفنل و  يدتهی  امناف  يدـتها  نمف  مکبر  نم  قحلا  مکتاج 
دوخ ررـض  هب  دوش  هارمگ  سک  ره  تسا و  هتفریذپ  دوخ  يوس  هب  دریذپب ، ار  تیادـه  سک  ره  تسا ، هدـمآ  امـش  يوس  هب  ناتراگدرورپ 

ره يارب  ياهدننکغیلبت و  وت  هک  تسین  نیا  زج   ) داه موق  لکل  رذنم و  تنا  امنا  - 20 متسین ). امش  لیکو  نم  دوش و  هارمگ 
هک ار  یـسک  دـنکیم  هارمگ  دـنوادخ  وگب : نانآ  هب   ) بانا نم  هیلا  يدـهی  ءاشی و  نم  لضی  هللا  نا  لـق  - 21 تسیاهدننک ). تیادـه  یموق 

دنکیم تیادـه  و  ددرگیم ) دوخ  یهارمگ  يارب  یهلا  تیـشم  يهداـمآ  هتخاـس و  فرحنم  ار  دوـخ  هک  یـسک  اـی   ) دـهاوخب ار  یهارمگ 
هللا یلع  انومتیذآ و  ام  یلع  نربصنل  انلبس و  اناده  دق  هللا و  یلع  لکوتن  الا  انل  ام  و  - 22 ددرگیمرب ). دیارگیم و  وا  يوس  هب  هک  ار  یسک 

هک یئاهتیذا  هب  اعطق  هدومرف و  تیادـه  دوخ  ياههار  هب  ار  ام  اریز  مینک ، لکوت  ادـخ  هب  هکنیا  رگم  تسین  ام  يارب  و   ) نولکوتملا لکوتیلف 
رب دنوادخ  و   ) يده اودتها  نیذـلا  هللا  دـیزی  و  - 23 دننک ). لکوت  ادخ  رب  دـیاب  ناگدـننک  لکوت  و  درک ، میهاوخ  ربص  دـیتشاد ، اور  ام  هب 

کنا - 24 دیازفایم .) دناهتفای ، تیادـه  دـشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) هکناـنآ تیادـه 
دهاوخب ار  سک  ره  هک  تسا  دنوادخ  ینک و  تیاده  یهاوخب  ار  سک  ره  یناوتیمن  وت   ) ءاشی نم  يدهی  هللا  نکل  تببحا و  نم  يدـهتال 
تیادـه دراد ، رارـصا  ندـیزرو  رفک  هب  هک  ار  یـسک  وگغورد و  دـنوادخ   ) راـفک بذاـک  وه  نم  يدـهیال  هللا  نا  - 25 دنکیم ) تیادـه 

.( دنکیمن
ات دینک  يوریپ  تسا  هدش  لزان  هک  هچنآ  زا   ) نیقتملا نم  تنکل  یناده  هللا  نا  ول  لوقت  وا  - 26

نمفا - 27 مدوب ). نایقتم  زا  نم  درکیم ، تیادـه  ارم  دـنوادخ  رگا  هک  دـیئوگم  دـیآ ) دورف  امـش  رب  یناـهگان  باذـع  هک  ماـگنه  نآ  رد 
رتهتفای تیاده  دوریم ، هار  نیمز  رب  هداتفا  يور  هب  هک  یسک  ایآ   ) میقتـسم طارـص  یلع  ایوس  یـشمی  نما  يدها  ههجو  یلع  ابکم  یـشمی 
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- مکی يهجیتن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جـیاتن  دوریم .) هار  میقتـسم  طارـص  رد  لادـتعا  لاح  رد  هک  یـسک  اـی  تسا ،
تیاده ینیوکت و  تیاده  تسا : هدش  میـسقت  یعیرـشت  ینیوکت و  عون  ود  رب  تیادـه  هک  میدـید  تیادـه ، هب  طوبرم  تایآ  نایب  زا  شیپ 

كاپ تاذ  يارب  هک  تسا  هدوب  رابجا  يور  زا  هن  تسا ، هدومن  نازورف  تاقولخم  رب  ار  دوجو  رون  هک  يدنوادخ  يهغلاب  تمکح  یعیرشت .
اریز تسین ، روصت  لباق  قلطم  دمـص  زاـینیب و  دـنوادخ  يهراـبرد  هک  تسا  هدوب  تاـقولخم  رب  زاـین  يور  زا  هن  تسا و  صقن  راـگدرورپ 

هچ یناسرب ، دوخ  هب  یعفن  هک  یتسه  نآ  زا  رتزاینیب  دنوادخ ، يا  وت  دیوگیم : هفرع  ياعد  رد  ع )  ) نیـسح ماما  نادیهـش  رورـس  هکنانچ 
دـلج 8 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) ار یجایتحا  ای  دـسرب ، وت  هب  یعفن  تاقولخم  دوجو  زا  هکنیا  هب  دـسر 

بجوم تمکح  نامه  تسا ، هدش  ثعاب  ار  تاقولخم  ندمآ  دوجو  هب  هک  ياهغلاب  تمکح  نامه  نیاربانب  دیامن . فرطرب  وت  زا  دـشابیم )
هدش

ناـیرج هب  زا  تستراـبع  میتـفگ  ثحبم  نیا  لوا  رد  هکناـنچ  ینیوکت  تیادـه  دـیامن . رادروخرب  تیادـه  عون  ود  ره  زا  ار  اـهنآ  هک  تسا 
. دـیامنیم تابثا  ار  نآ  ورملق  ود  نآ  رب  مکاح  قیقد  مظن  هک  دوخ  ینوناـق  يارجم  رد  ناـسنا  تعیبط و  ینیوکت  طـباور  ءازجا و  نتخادـنا 

ریـسم نیا  رد  كرحت  تسوا . يهتـسیاش  هک  یفده  ریـسم  رد  ناسنا  ندروآرد  تکرح  هب  زا  تسترابع  تیاده  یلک  يانعم  مود - يهجیتن 
اههلیـسو و اهفدـه و  میظنت  اـههار و  نیرتـهب  شنیزگ  رد  راـیتخا  هدارا و  شوه و  لـقعت و  رکفت و  كرد و  مکی - لـماع  دراد : لـماع  ود 

يهطبار میظنت  رد  تسا  ینالـضع  ياهتیلاعف  شالت و  مود - لماع  لوقعم .) تایح   ) يالعا فده  هب  لوصو  هار  رد  یبسن  ياهفدـه  بیترت 
هک مکی  هرامـش  هیآ  الثم  دراد . رب  رد  ار  یلک  يانعم  نیا  تیاده ، يهرابرد  نآرق  رد  هدراو  تایآ  رثکا  دوخ . ناعونمه  تعیبط و  اب  ناسنا 

يوه تاوهـش  نجل  رد  نتفر  ورف  زا  يراددوخ  نتـشیوخ و  حالـصا  ددص  رد  هک  یناسک  يارب  باتک  نیا  ینعی  نیقتملل  يده  دـیوگیم :
نانچ ار  صاخـشا  نیا  رایتخا  شوه و  لقعت و  رکفت و  كرد و  نآرق  نیا  ینعی  تسا . تیاده  يهلیـسو  دنیآیمرب ، یگماکدوخ  یتسرپ و 

زایتما زا  ار  يوقت  يایوج  صاخشا  نآرق  نیمه  و  دنتفایم . راک  هب  لوقعم ) تایح   ) هب لوصو  هار  رد  هجو  نیرتهب  اب  هک  دیامنیم  میظنت 
هلئـسم رد  تیاده  عوضوم  نیاربانب  دیامنیم . کیرحت  اهتیلاعف  نآ  هب  دزاسیم و  هاگآ  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  ینالـضع  ياهتیلاعف  تا 
تیاده تمعن  ام  رگا  تسا . هدش  راوتـسا  تیاده  رب  لیـصا  دیفم و  ياهتخانـش  يانبم  تفگ : ناوتیم  هدوب و  تیمهااب  هداعلاقوف  تخانش 

ياهدیدپ زا  يرادقم  اب  صقان  ياهیئانشآ  زا  زگره  ام  ياهتخانش  میراذگب  رانک  ایند  نیا  رد  لمع  تخانش و  يهلئسم  رد  ار  يراگدرورپ 
اهتخانـش نیمه  اب  میهاوخب  رگا  درک و  دهاوخن  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) زواجت ناهج 

يرگید ياج  یتسیلیهین ، يهناخهوهق  زج  ام  هگلزنم  نیرخآ  میئامن  هیفصت  مینکیم ، یگدنز  نآ  رد  هک  یناهج  اب  ار  دوخ  یتفرعم  فیلکت 
دهاوخ کلهتسم  ناتسرپ  تردق  ياهیهاوخدوخ  عابشا  هار  رد  میشاب  ناناوتان  هورگ  زا  رگا  ام  ینالضع  ياهتیلاعف  يهجیتن  دوب و  دهاوخن 

. داد میهاوخ  رارق  دوخ  ياهیگماکدوخ  عابـشا  يهلیـسو  ار  نارگید  میـشاب  هاوخدوخ  تسرپ و  تردق  نادنمتردق  هورگ  زا  رگا  تشگ و 
لیلد دیامنیم . رصحنم  يدنوادخ  تیاده  رد  ار  تیاده  مود ، هرامـش  هیآ  موس - هجیتن  درادن . دوجو  یموس  هار  چیه  اریز  دیوشن ، لطعم 

یئانشور زا  دناوتیمن  لوقعم ) تایح   ) يهنحص هب  نتشاذگ  ماگ  نودب  یناسنا  چیه  هکنیا  هب  رظن  اب  بلطم  نیا 
تیاده زا  دیهاوخیم  ایآ  تسا . نشور  حضاو و  الماک  دشاب ، هدوب  دنمهرهب  ایند  نیا  رد  یگدنز  يارب  یلاع  هفسلف  کی  زا  شخبتیاضر و 

ار لوقعم ) تایح   ) اهنت هن  ساوح  اریز  تسا ، لوقعمان  عقوت  کـی  نیا  دیـسرب !؟ لوقعم ) تاـیح   ) یئانـشور هب  یعیبط  ساوح  یئاـمنهار  و 
يرظن لقع  اب  دیهاوخیم  ایآ  دیاشن .)  ) و دیاش ) ( ) دیابن  ) و دیاب )  ) صیخـشت هب  دـسر  هچ  ات  دزاسیمن ، ار  ياهیـضق  الـصا  هکلب  دـنیبیمن ،

زا اریز - تسا ، ریذـپانناکما  مه  نیا  دـیوش !؟ راپـسهر  لوـقعم ) تاـیح   ) هب ور  تسا ، هدـش  تیبـثت  نم  مادختـسا  رد  هراوـمه  هک  ضحم 
تسرد نت  تسادش و  ناریو  لد  هکناز  تسس  ياپ  نکل  تسا  زیت  رـس  لقع  ام  ربهار  دوب  هار  زا  رتهدیچیپ  میدیـسرن  یئاج  هب  لقع  يربهر 

ار لوقعم ) تایح   ) معط هدـش و  رادروخرب  تسا ، هدـش  تیبثت  هعماج  ناـیم  رد  هک  یبادآ  نیناوق و  لوصا و  یئاـمنهار  زا  دـیهاوخیم  اـیآ 
اریز دـشاب ، ندیـشچ  لباق  نارگید  رادرک  دـیاقع و  راتفگ و  اب  هک  تسین  يزیچ  تاـیح  معط  ـالوا  اریز  تسین ، حیحـص  مه  نیا  دیـشچب !؟
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تمـسق نیا  حرـش   ) دـیلقت دروآرد . یمدآ  تیدوجوم  زا  یئزج  ناونع  هب  ار  تقیقح  نآ  دـناوتیمن  تقیقح ، کـی  رد  دـیلقت  فیـصوت و 
عط تسا ، ندرب  تذل  لاح  رد  هدروخ  ار  لسع  هک  یسک  يهفایق  زا  کشخ  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط 

بلغا دوجوم  نیا  هک  دـنادیم  تسا و  هاگآ  يرـشب  تشذگرـس  زا  هک  یـسک  اـیناث  دروآیمن . دوجوب  یمدآ  ماـک  رد  ار  لـسع  یقیقح  م 
ره هب  دوخ  یگدنز  يهمادا  ظفح و  يارب  دوجوم  نیا  هک  دنادیم  دریگیم و  رارق  اهیتسرپ  تذـل  تالایخ و  يهیاپیب  لماوع  ریثات  تحت 

زیگنافسا تیلقا  رد  هراومه  دـنریگیم ، رارق  طابترا  رد  قیاـقح  تاـیعقاو و  اـب  هک  یئاـهناسنا  هک  دـنادیم  تسا و  هداد  نت  اـهیتسپ  هنوگ 
ياههشیدـنا رادرک و  راتفگ و  زا  ناوتیم  هنوگچ  تاعالطا  نیا  اب  دـننکیم ، يزاـب  دوخ  تشونرـس  اـب  هیاـپیب  یتاـکیرحت  اـب  دـناهدوب و 

: دیوگیم هاگآ  رعاش  نآ  تشاد !؟ یئامنهار  راظتنا  دنشاب ، هتـشاد  یلک  قافتا  بولطم  هلئـسم  نآ  رد  نانآ  هچ  رگا  هعماج  مدرم  ساسایب 
رواب ار  حون  نایماع  یئادـخ  ردـنا  دـننک  رواب  ار  واگ  يرخرخ  ای  يرخ  زج  یماع  راک  دوبن  هکناز  زاسم  رخ  ار  دوخ  هماع  لوبق  در و  یپ  زا 

برغم کی  دید  دیاب  هرابود  ایند  مدرم  يور  هک  تسنیا  تسه  هک  یمغ  تمایق  زور  هب  ارم  دیوگیم : يرگید  نآ  يربمغیپ  یپ  زا  دـنرادن 
کی تسا ) رتلقاع  دناهدش ، کیرحت  راعـش  يهلیـسو  هب  يدصقم  کی  يوس  هب  هک  هسنارف  مدرم  همه  زا  یئاهنت  هب  رتلو  : ) دـیوگیم ینیمز 

رد ا رادقم  نامه  تیبرت  میلعت و  رثا  : ) دیوگیم دوشیم ، هدیمان  لسار  هک  رگید  ینیمز  برغم 
(. دریگیم زاگ  ار  ناسرهمان  ياپ  مه  یهاگ  یلو  دوشیم ، مار  تیبرت  میلعت و  اـب  ياهناـخ  گـس  ياهناـخ .) گـس  رد  هک  دراد  رثا  اـهناسن 

دلج هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) يهمه هک  تسا  هدروخهرگ  ردق  نآ  يرشب  تعیبط  : ) دیوگیم مه  دهتیاو 
اههمانرب نآ  نتشون  اب  هک  تسیذغاک  نآ  زا  رتشزرایب  رادمامز  رظن  زا  دوشیم ، هتـشون  ذغاک  يور  هک  یحالـصا  ياههمانرب  دشابیم )  8

كاـپ و ياـهترطف  دـیایب ، دوـجوب  یبساـنم  یعاـمتجا  یگدـنز  طیارـش  رگا  هک  درک  تلفغ  هتکن  نـیا  زا  دـیابن  هـتبلا  تـسا .) هدـش  لـطاب 
یگدـنز داسف  حالـص و  دـنناوتیم  یبوخ  هب  دنـشابیم  یهلا  تیـشم  هاگهولج  هک  اهناسنا ، بلطقطنم  لوقع  هدروخن و  تسد  ياهنادـجو 

زا هتــسراو  ـالماک  ناـیامنهار  لوـقع ، اهنادـجو و  اـهترطف و  نآ  نتخادـنا  راـک  هـب  يارب  لاـح  نـیع  رد  یلو  دـنهدب ، صیخــشت  ار  دوـخ 
تاروتـسد نورد و  تشادکاپ  هلیـسو  هب  هک  يدـنوادخ  تیادـه  نیاربانب ، دراد . ترورـض  یناسفن  ياهاوه  هاگآان و  تعیبط  ياهیگدولآ 

داـعبا زا  یکی  مراـهچ - هجیتـن  دراد . یعطق  موزل  هدـنزاس  لـمع  حیحـص و  تفرعم  ندروآ  تسد  هب  يارب  دوشیم ، هئارا  یهلا  ناـیامنهار 
لماع یگلـصوح ، گنت  يرظن و  گنت  یتیفرظیب و  یگدـنز . تاـمیالمان  اـهیراوگان و  ربارب  رد  تیفرظ  زا  تستراـبع  اـم ، ناور  هدـنزاس 

تسیدنمورین
یلاخ زیرگ و  بجوم  هک  یتیفرظیب  نیا  اهتیعقوم . عیرس  رییغت  گرزب و  ثداوح  ربارب  رد  نتخابدوخ  یگدنز و  رد  ندش  گنراگنر  يارب 
داجیا تایعقاو  كرد  يزودـناهبرجت و  مهف و  داعبا  ندـش  زاب  زا  مکحم  یعنام  تسا ، گرزب  ثداوح  تالکـشم و  ربارب  رد  رگنـس  ندرک 

هتشگ اهبیشن  زارف و  نآ  فلتخم  حوطـس  هب  ناسنا  یهاگآ  بجوم  یگدنز ، ياهبیـشن  زارف و  رد  لوقعم  تمواقم  هک  یتروص  رد  دنکیم .
هک دوشیم  رکذـتم  ار  لـصا  نیا  هرامـش 3  هیآ  دـیازفیب . ثداوح  تالکـشم و  ربارب  رد  ناـسنا  ياـهیئوجهراچ  تفرعم و  رب  دـناوتیم  و 

تیـصخش و تردق  لیلد  ناسنا  کی  يرادیاپ  تماقتـسا و  ینعی  تسا . ندش  تیاده  تمالع  اهیراوگان ، ربارب  رد  نتخابندوخ  تمواقم و 
نیا حرش   ) ناهج تالکشم  ربارب  رد  تماقتسا  تشذگ و  يراکادف و  هب  نت  یناسنا  عون  رگا  تسا . لوقعم ) تایح   ) رد وا  ینالقع  تیلاعف 
لئان حیحـص  تفرـشیپ  هنوگ  چـیه  هب  دادیمن ، يزاسدوخ  یـسانش و  دـشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق 

هک یگدـنز  رد  يزوریپ  لـماع  نیرتـگرزب  زا  تستراـبع  يدـنوادخ  تیادـه  شریذـپ  جـیاتن  زا  یکی  هک  دوـشیم  هظحـالم  تـشگیمن .
رد رگنـس  ندرکن  یلاخ  شیوخ و  دوس  هب  اهنآ  هیجوت  قیاقح و  اب  طابترا  روبعلابعـص  ياههندرگ  رد  يرادـیاپ  یئابیکـش و  تماقتـسا و 

یتن دشابیم . تالکشم  ربارب 
نیچم تصخریب  قشع  هاگدیص  رد  ياهناد  دنکیم : روبع  طوقـس  دشر و  نایم  کیراب  زرم  زا  یگدنز  زا  هظحل  رد  ره  یمدآ  مجنپ - هج 

نیا یهارمگ  رطخ  زا  سرتـب  تستاـملظ  نـکم  رــضخ  یهرمه  یب  هـلحرم  نـیا  عـطق  دــننکیم  نوریب  ریــصقت  کــی  هـب  مدآ  تـشهب  زک 
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نیا وت  يارب  زا  مشکیم  یملاع  لاقم  لاق و  ناگتـشرف  سفن  زا  یمتـشگ  لولم  هک  نم  تسا  یتسه  ملاع  يهدیدپ  نیرتساسح  تسیگدنز ،
، دنک نییعت  مه  ار  يدعب  تاظحل  تشونرـس  یمتح  ربج  روط  هب  دناوتیم  یگدنز  نیـشیپ  تاظحل  هک  دـیربم  نامگ  زگره  و  تسیگدـنز ،
هک لاح  دسج  رد  دیامنیم  يرمـستم  دسریم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردنا  ندـش  ون  زا  ربخ  یب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  اریز -
اب هکنآ  زا  شیپ  مینک ، لمع  نآ  هب  مینک و  ادیپ  ار  نآ  يهدـننکنیمات  نوناق  یگدـنز  نیا  يهمادا  رد  دـیئایب  تسا ، ساسح  نینچ  یگدـنز 
هب هنـشت  تشذگب  ینادواج  رمع  يهیامرـس  تشذگب  یناوج  مایا  هک  سوسفا  میئوگب : میوش و  يورایور  حور  يهدـننکهابت  یگتـسکشرو 

تیادـه زا  يرادروخرب  زج  لوقعم ) تایح   ) يهدـننکنیمات نوناـق  نیا  تشذـگب  یناگدـنز  بآ  نم  يوج  زک  متفخ  نادـنچ  يوج  راـنک 
انا هللا شریذپ  كرد و  اب  طقف  لوقعم ) تایح   ) فده هب  لوصو  هک  یئانشور  نیا  زا  تسا  ترابع  تیاده  نیا  دشاب . هدوب  دناوتیمن  یهلا 

يوس هب  ام  تشگزاب  میئادخ و  نآ  دـشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) زا ام   ) نوعجار هیلا  انا  و 
زرم زا  هک  تسا  یمدآ  یگدنز  تیساسح  زا  فشاک  هبترم ، هد  زورهنابش  ره  رد  میقتسملا  طارصلا  اندها  رارکت  تسا . ریذپناکما  تسوا )
هکنآ زا  سپ  ار  ام  ياهلد  اراگدرورپ ،  ) هک دـیامنیم  میلعت  ام  هب  ار  شیاـین  نیا  مه  يهرامش 4  يهیآ  دنکیم . روبع  طوقـس  دشر و  نایم 

هب شیارگ  رد  هک  یناسک  مشـش - هجیتن  دوشیم . هدـید  زین  هرامـش 7  هیآ  رد  نومـضم  نیا  نازغلم . ساسح  زرم  نیا  رد  يدومرف  تیاده 
ار دوخ  رمع  داضتم ، عونتم و  دـیاقع  لوصا و  نآ  اـب  و  دـنزادنایم ، هار  هب  يرگیزاـب  يرـسکبس و  دوخ  تیـصخش  هدـنزاس  دـیاقع  لوصا 
ار دوخ  مالسا  شریذپ  اب  اعقاو  هک  یسک  هکنیا  حیضوت  هرامـش 6 ) هیآ   ) دناهتخاس مورحم  یهلا  تیاده  زا  ار  دوخ  نانیا  دنیامنیم ، يرپس 
( لوقعم تایح   ) رد وا  تیصخش  يهمه  يهدننکهیجوت  ریسفت و  هک  ار  مالـسا  هب  نامیا  درادن  ناکما  داد ، رارق  يدنوادخ  تیاده  لومـشم 

بارـس لابند  هتخیر و  نیمز  هب  ار  نآ  سپـس  دنک ، ادیپ  یئاراوگ  لالز و  بآ  دوخ ، یگنـشت  عفر  يارب  یـسک  رگا  دهدب . تسد  زا  تسا ،
نامیا زا  فارصنا  ضارعا و  تسا . هداد  حیجرت  یگدنز  رب  ار  گرم  هک  تسا  تیصخش  رد  لالتخا  راچد  امتح  دودب ، امن  بآ 

تیادـه متفه - هجیتـن  تسا . هدوبن  یهلا  تیادـه  هب  نورقم  ضورفم  صخـش  ناـمیا  هکنآ  تاـبثا  يارب  تسا  ینـشور  لـیلد  دوخ  رفک  هب 
دیدرت ياج  چیه  هرامـش 8 ) هیآ   ) دزاسیم راومه  رون ، يوس  هب  ار  تاملظ  زا  جورخ  افـص و  حلـص و  ياههار  نآرق  هلیـسو  هب  يدنوادخ 

هن دهدن ، رارق  یگدـنز  قشمرـس  المع  ار  نآ  دـشچن و  اهناسنا  يهمه  اب  ار  ناسنا  زا  درف  کی  يواست  هیآ  معط  یناسنا  عون  رگا  هک  تسین 
داسف وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم  هنا  دیوگیم : نآرق  درک . دهاوخ  ادیپ  تاجن  یناویح  تاملظ  زا  هن  دـید و  دـهاوخ  ار  افـص  حلـص و  يور 
ایحا امناکف  اهایحا  نم  اعیمج و  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) سانلا لتق  امناکف  ضرالا  یف 

اهناسنا يهمه  هک  تسنیا  دننام  دـشکب ، نیمز  يور  رد  داسفا  نودـب  صاصق و  ناونع  نودـب  ار  ناسنا  زا  درف  کی  سک  ره   ) اعیمج سانلا 
رد هک  دـینکیمن  رکف  اـیآ  تسا .) هدومن  اـیحا  ار  اـهناسنا  همه  هک  تسنیا  دـننام  دـنک ، اـیحا  ار  ناـسنا  زا  درف  کـی  رگا  تسا و  هتـشک  ار 

نودب ار  شخبتداعس  یئانشور  افص و  حلص و  هار  هک  دوشیم  ادیپ  یبتکم  ینالضع ، يرکف و  ياهشالت  همه  نآ  اب  یناسنا  خیرات  رساترس 
تن دیزاسب . رگید  خیرات  کی  اهناسنا  يارب  دیراد ، رس  رد  يرکف  نینچ  رگا  دیامن !؟ راومه  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هک  قوف  لصا 

اهناسنا لوقعم ) تایح   ) هب تیاده  يارب  طقف  لیجنا ، تاروت و  دـننام  تسا ، هدـش  لزان  هتـشذگ  رد  هک  ینامـسآ  ياهباتک  متـشه - يهجی 
رگیدکی اب  یفالتخا  چیه  ینعم  نیا  رد  تسا و  هدش  لزان  اهناسنا  یگدنز  رب  ندیـشخب  انعم  يارب  ینامـسآ  ياهباتک  نآ  يهمه  تسا  هدوب 

عابـشا يارب  هک  تسا  هدوب  نایدا  بتاـکم و  نآ  ياهفرح  باـبرا  ياـهیتسرپ  يوه  لولعم  اـهیزادرپنید  اـهیزاب و  بتکم  نیا  دناهتـشادن .
رـصنع نیرتگرزب  اریز  دنتـساخرب . تفلاخم  هب  شنیب  ملع و  اب  هتـشگ و  يرـشب  نادجو  ترطف و  یئانـشور  محازم  دوخ ، ياهیگماکدوخ 

و 10 و هرامـش 9  هیآ  . ) دشابیم لوقعم ) تایح   ) هار رـس  رد  عونتم و  ياهیئانـشور  لیـصحت  یعقاو و  یـسانشناهج  يدنوادخ  تیادـه 
هرامـش 11) هیآ  . ) ددرگیمن دـنزرویم ، رفک  تمواـقم و  ناـمیا  ربارب  رد  هک  یناـسک  لاـح  لـماش  يدـنوادخ  تیادـه  مهن - هجیتن  (. 13

غارچ نیدنچ  هک : تسا  یـسک  لثم  نانیا  لثم  یعیبط . الماک  تسا  يرما  يدنوادخ  تیادـه  زا  دـنزرویم ، رفک  هک  یـصاخشا  تیمورحم 
كاپ و نادجو  فاص و  ترطف  هک  یـسک  تیاده  تسا  ریذپناکما  روطچ  شیوخ  يازـس  دـنیب  دـتفیب و  ات  راذـگب  دوریم  ههاریب  دراد و 
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سفنا قافآ و  رد  یهلا  تایآ  ربارب  رد  ار  دوخ  نیبزیت  لـقع  دـشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  )
رد تاذ و  نورب  )

ات دزیخیمرب و  هزرابم  هب  نتـشیوخ  اب  يرـشب  نیتسار  يامکح  لوق  هب  دیامنیم و  لیوات  فرحنم و  ار  اهنآ  دنکیم و  بوکرـس  تاذ ) نو 
یتسه و ناهج  رب  وا  يهراظن  هللا و  ترطف . لقع و  فالخ  رب  هن  تسا و  امعم  هن  مالـسا  رادیاپ  لوصا  دربیم . شیپ  نتـشیوخ  راکنا  دحرس 

هیلوا ياههتسه  نامه  لوصا  نیا  دشاب . هدوب  اهنآ  رکنم  دناوتیمن  كاپ  ترطف  لدتعم و  لقع  چیه  هک  دنتـسه  یلوصا  وا ، قلطم  يرگداد 
یتسرپ و تذـل  زج  هیلوا  ياههتـسه  نیا  ندـییور  تفآ  تسا . هتـشاک  یهلا  تیـشم  اـب  اـم  ياـهلد  رد  تعیبـط  نوطـالفا : لوق  هب  هک  تسا 

اههتـسه نآ  ندـینایور  يارب  يرطف  هعـشا  لـالز و  بآ  مینک ، رود  نورد  هـعرزم  زا  ار  تـفآ  نـیا  رگا  تـسین . يرگید  زیچ  یگماـکدوخ 
تکرح زا  ار  امش  رگید  ياهامنناسنا  ياهیکیرات  تیاده ، یئانشور  لیصحت  ندشناسنا و  ریسم  رد  مهد - هجیتن  دشابیم . هدامآ  هراومه 
اهنویلیم اهناسنا و  هوبنا  نایم  رد  هکنیا  اـب  ناـسنا  هک  دیاهدیـشیدنا  زیگناتفگـش  هتکن  نیا  رد  نونک  اـت  چـیه  هرامـش 12 ) هیآ  . ) درادن زاب 

هوبنا اب  هطبار  اهدص  اب  وا  یکیزیف  مسج  دـیآیم و  نایم  هب  هداوناخ  ياضعا  نایم  رد  ردام  ردـپ و  زا  عامتجا و  طیحم و  دادـیور  هدـیدپ و 
ساسحا یبوخ  هب  مه  ار  دوخ  يدرف  یئاهنت  نمض  رد  یلو  تسا ، طابترا  رد  اهدادیور  اههدیدپ و  اهناسنا و 

هدنخ و یـشوخان و  یـشوخ و  ملا و  تذل و  تسا . يدرف  وا  یتسردـنت  تسیدرف ، وا  يرامیب  تسیدرف ، وا  یگنـشت  یگنـسرگ و  دـنکیم .
نیا دوشیم . زیوالگ  گرم  اب  ییاهنت  هب  ددرونیمرد و  ار  هار  نیا  یئاـهنت  هب  دریگیم ، رارق  رم  ریـسم  رد  هک  یماـگنه  تسیدرف ، وا  هیرگ 

یخوش تسین ، نیغورد  ساسحا  کی  یعامتجا ، یطیحم و  ياهدادیور  هدیدپ و  اهنویلیم  اهناسنا و  هوبنا  نایم  رد  يدرف  یئاهنت و  ساسحا 
تـسا ساسحا  نیا  نتفر  اب  تسا . وا  لقتـسم  تیـصخش  ساـسحا  نیا  يهشیر  تسا . رادروخرب  يدـج  ـالماک  تیعقاو  زا  هکلب  تسین ، مه 

ساسحا نیا  يدوبان  اب  دوشیم . لدبم  زیچ )  ) هب سک )  ) هک دـشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  )
ياج متـسه ) نم   ) هک تسا  ساسحا  نیا  طوقـس  اب  ددرگیم . لیدبت  يرابجا  ياهندش  هتخاس  هب  یمدآ  هنادازآ  یگدـنزاس  دـعب  هک  تسا 

یتیانج هناراکهبت و  یتنایخ  چیه  دنکیم . یلاخ  دنتـسه ) عامتجا  طیحم و  ياهدادیور  اههدیدپ و   ) و دنتـسه ) رگید  ياهناسنا   ) هب ار  دوخ 
. میزاسب لدبم  دنتسه ) عامتجا  طیحم و  ياهدادیور  اههدیدپ و   ) و دنتسه ) نارگید   ) هب ار  اهناسنا  متسه ) نم   ) هک تسین  نیا  زا  رتهناحیقو 

نیا ا ددرگیم . طقاس  روبجم ) هاگآان و  زیچ   ) دح ات  دازآ ) هاگآ و  سک   ) زا ناسنا  هک  تسا  هناراکتیانج  لیدبت  نیا  اب  طقف 
رگید زا  ار  ام  نوگانوگ  طباور  هکنیا  نودب  دوخ  تیـصخش  لالقتـسا  هب  ار  ام  دنکیم و  دزـشوگ  ام  يارب  هرامـش 12  هیآ  ار  یهیدب  لص 
ادـیپ نیقی  امـش  رگا  دـنکیم . رداص  لالقتـسا  نیا  ظفح  يارب  دـیکا  روتـسد  دزاسیم و  هاـگآ  دلـسگب ، اهدادـیور  اههدـیدپ و  اـهناسنا و 

ار امش  تیصخش  دیابن  هعماج ، رد  يراکمتس  متس و  عویش  دوشیم ، یقلت  دیفم  يرورض و  امش  تیـصخش  قامعا  زا  تلادع  هک  دیاهدرک 
نیقی امـش  رگا  دیـشکب . تلادع  زا  تسد  دننادیمن ، دیفم  يرورـض و  ار  تلادع  مدرم  تیرثکا  هکنیا  يهناهب  هب  هداد و  رارق  عاعـشلاتحت 

هب دشابیمن ، يوتحم  ياراد  ناسنا  يهدننادرگ  نیناوق  لوصا و  زا  کی  چیه  یگدـنز ، هفـسلف  فدـه و  تخانـش  نودـب  هک  دـیدرک  ادـیپ 
یئارگچوپ رد  يرـشب  عماوج  دارفا و  يهمه  هچ  رگا  دـینک ، ادـیپ  ار  دوـخ  یگدـنز  هفـسلف  فدـه و  دـیاب  نادـجو  لـقع و  حیرـص  مکح 

هک یتقو  متـسه .) نم   ) هک دـیاهتفریذپ  امـش  هکنیا  يارب  ارچ ؟ دنـشاب . هتـشادن  غارـس  یئارگچوپ )  ) مسیلیهین زج  یبتکم  دـنوش و  روهطوغ 
ار یگدنز  رد  ناکاین  ناردپ و  شور  هب  دانتـسا  دـنکیم و  موکحم  تدـش  هب  ار  یگدـنز  نیداینب  لوصا  رد  عاجترا  دـیلقت و  ینآرق  تایآ 
زا ار  یمدآ  تایح  هک  تایح ، نیداینب  لوصا  رد  دـیلقت  رب  تنعل  دـص  ود  يولوم  نیدـلالالج  هک  یماگنه  و  درامـشیم . دورطم  دودرم و 

تسا
ود يا  داد  داب  رب  ناشدیلقت  ارم  رم  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  : ) دتـسرفیم دزادنایم  لالق 

روتـسد هب  ار  ام  دزاسب و  انـشآ  متـسه ) نم   ) شخبتایح لصا  اب  ار  ام  دهاوخیم  هک  درادن  نیا  زج  یفده  چیه  داب  دیلقت  نآ  رب  تنعل  دـص 
هجوتم ناتدوخ ، تیصخش  داب  امش  رب   ) متیدتها اذا  لض  نم  مکرضیال  مکـسفنا  مکیلع  دیامرفیم : هک  دزاسب  هجوتم  شخبیتسه  دنوادخ 
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تقیقح امش  يارب  رگا  مهدزای - هجیتن  دیشاب ). هتشادن  نارگید  تلالض  زا  یکاب  دیتفای ، تیاده  امش  رگا  دیشاب ، دوخ  تیصخش  لالقتسا 
رارق نارگید  رایتخا  رد  ار  اهنآ  همه  تسا ، هدش  راکـشآ  امـش  يارب  يونعم  يدام و  یگدـنز  هب  طوبرم  تایعقاو  رگا  تسا ، هتـشگ  نشور 
دیراد ار  هچنآ  هک  تسا  هدـش  تاـبثا  امـش  يارب  رگا  درادـن . تاـیعقاو  هـب  یهار  يزاـبلغد  يرگهـلیح و  و 19 ) هرامـش 13  هیآ   ) دیهدب

ضرعم رد  ار  تیادـه  رازبا  لـیاسو و  لاـعتم  دـنوادخ  مـهدزاود - هجیتـن  دـیئامنن . یفخم  تـیعقاو  نآ  زا  ار  يزیچ  چـیه  تـسا ، تـیعقاو 
قرط اب  دـنوادخ  هرامـش 14 ) هیآ   ) دزاـسیمن روـبجم  لاـمک  تیادـه و  هـب  ار  ناـنآ  یلو  دـهدیم ، رارق  اـهناسنا  يرادربهرهب  تخاـنش و 

. دنکیمن رابجا  ار  یسک  تالامک  تاریخ و  هب  لوصو  يارب  زگره  یلو  دنکیم ، حرطم  مدرم  يارب  ار  ناهرب  تجح و  نوگانوگ 
. رابجا اب  هن  دنکیم ، ادیپ  ققحت  رایتخا  اب  ناسنا  تیناسنا  اریز 

یبوخ هب  راک ) یفنم  تبثم و  بطق  ود  هب  تیـصخش  يهطلـس  تراظن و   ) زا تستراـبع  هک  مینکیم  تقد  راـیتخا  فیرعت  رد  هک  یماـگنه 
رابجا اب  باختنا  نیا  دـشاب و  هدوب  اههار  نیرتهب  اب  اهفدـه  نیرتهب  باختنا  هب  دنتـسم  دـیاب  تیـصخش  دـشر  يارب  تیلاـعف  هک  میباـییمرد 

اب هک  ییاهیئانـشور  نآ  ددرگیم و  ناسنا  بیـصن  ربح  روط  هب  هک  ییاهیئانـشور  ناـیم  قرف  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـشابیمن . راـگزاس 
هحفـص تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) دنـشابیمن رگیدـکی  اب  هسیاقم  لباق  تمظع  شزرا و  رظن  زا  دـیآیم  تسد  هب  هنادازآ  شالت 

دروم هد  رد  هک  بلطم  نیا  هرامش 16 ) هیآ   ) دنکیمن تیاده  ار  ناراکمتس  دنوادخ  مهدزیـس - هجیتن  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم 
متس ملظ و  هکنیا  يارب  ارچ ؟ دوشیمن ، تیاده  راکمتـس  درادیم . نایب  یبوخ  هب  ار  متـس  تحاقو  تماخو و  تسا ، هدمآ  ینآرق  تایآ  زا 
راک  ) الدع اقدص و  کبر  هملک  تمت  و  تسا : هدش  نایب  هیآ  نیا  رد  هک  تسیدنوادخ  تیشم  اب  هزرابم  دشاب ، هدوب  هک  مه  یلکـش  ره  رد 

تکرح زا  تسا  ترابع  تیادـه  يانعم  هکنیا  هب  مینک  هجوت  هک  یتقو  تسا ). هدـش  راوتـسا  تلادـع  قدـص و  رب  وت  راـگدرورپ  تیـشم  و 
اب س ار  نآ  داضت  یتسه ، یلاع  نیناوق  ریسم  رد  ناسنا  يهنانیبنشور 

هدومن رانکرب  تیادـه  يارجم  زا  ار  دوخ  ملاظ  هورگ  اـی  درف  نیارباـنب  میباـییمرد ، یبوخ  هب  تسا ، روبزم  ریـسم  زا  فارحنا  هک  ملظ  مت و 
رپ خیرات  رساترس  هرامـش 17 ) هیآ   ) دننک يربهر  قح  يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یناسک  هتـسیاش  یئامنهار  ماقم  مهدراهچ - هجیتن  تسا .

یقلت یئاـههندرگ  دـننام  ار  عماوج  هتفرگ ، دوـخ  هب  ار  ناـیامنهار  يهفاـیق  تردـق ، زا  یلاکـشا  ندروآ  تسد  هب  اـب  هک  تسا  یناـنزهار  زا 
دندرکیم تکرح  شتآ  طوقـس و  دصقم  هب  یلو  دناهدوب ، ینایاوشیپ  مه  نانیا  یلب ، دناهداد . رارق  دوخ  زات  تخات و  يارب  ینادیم  هدومن ،

ینانزهار هرابرد  يرـشب  خیرات  نیمه  رد  دئاق  اوشیپ و  ربهر و  امنهار و  سدـقم  هملک  دـندیناشکیم . شتآ  طوقـس و  هب  ار  هعماج  مدرم  و 
تاملک هنوگ  نیا  ندرب  راک  هب  زین  وسرت  مدرم  ناتفـصنود و  ناحولهداس و  تسا . هدش  هدرب  راک  هب  رلتیه  زیگنچ و  الیتآ و  نورن و  دـننام 

، دـمانیم ربهر  ار  دوخ  رلته  اعقاو  دـناهتخاس . هبتـشم  ار  رما  زین  نانزهار  ناـمه  دوخ  هب  یتح  هدرک ، رواـب  اـهدزدربا  ناـنزهار و  هراـبرد  ار 
هک تسا  هدوب  هلمج  نیمه  للم  عماوج و  نایم  رد  هدـش  نیودـت  نیناوق  زا  يوریپ  هب  روتـسد  دـسیونیم و  اراهاس  ای  ربهر  ناونع  هب  زیگنچ 

طوبرم ب لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) نم لابند  : ) دنتفگیم نانزهار 
عابشا لیاسو  اهرازبا و  لکش  هب  ار  امـش  دوشیم و  وحم  امـش  یناسنا  تازایتما  يهمه  هک  اجنآ  هب  اجک ؟ هب  دیئایب ) نم  دشابیم ) دلج 8  ه 

ساتسانآ میزاسیم . لدبم  زیچ )  ) هب میهدیم و  وشتـسش  ندوب  سک )  ) زا ار  امـش  هک  اجنآ  هب  اجک ؟ هب  دروآیمرد ! نم  ياهیگماکدوخ 
، نوخ كاخ و  رد  ندیطلغ  يارب  هچ ؟ يارب  ولرتلاو ، هب  اجک ؟ هب  دـنکیم ! عضو  اوه  زا  قاشنتـسا  يارب  تایلام  ویکـستنم  لقن  هب  انب  اوشیپ !
. دوشیم هفاضا  نآ  هب  مه  تراپانب  اطایتحا  هک  دوشیم  هدیمان  نوئلپان  ربهر  نیا  اوشیپ ، نیا  هسنارف ! طوقـس  ات  سفن  رازه  اهدص  رفن ؟ دنچ 

فلدآ مه  هک  اوشیپ  نیا  ياـهتیلاعف  لوصحم  عومجم  نوخ ، كاـخ و  رد  ندـیطلغ  يارب  هچ ؟ يارب  دارگنیلاتـسا  هب  اـجک ؟ هب  رلتیه  ياـقآ 
نیا يهدنـسیون  رایرهـش ،)  ) باتک يهعلاطم  يارب  اـجک ؟ هب  دـشابیم . هتـشک  نویلیم  هاـجنپ  دودـح  رد  دوشیم ، هدـیمان  رلتیه  مه  تسا و 

هتـشون هچ  باتک  نیا  رد  تفگ ، میهاوخ  ادعب  ار  نآ  مان  دیـشابن  هدزباتـش  تسیک ، باتک  نیا  هدنـسیون  دیراد  راکچ  امـش  تسیک ؟ باتک 
هچ ار  ناسنا  هکنیا  ناسنا و  تعیبط  یناعم  حیـضوت  رد  دوشیم ، هدـیمان  یـسایس  ياههفـسلف  زا  یکی  ياوشیپ  هک  باتک  نیا  فلوم  تسا ؟
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دوبان و  یشکناسنا ! قیقد  ياههار  ناسنا و  اب  تیدض  نوگانوگ  قرط  وا  تسا . هداد  نخس  داد  درک ؟ دیاب 
هفـسلف مه  ار  شمان  دربیم و  الاب  ییادـخ  دـح  ات  ار  دـنمتردق  تردـق و  دـهدیم و  میلعت  امـش  يارب  ار  یناسنا  ياهـشزرا  يهمه  نتخاس 

ناـشیاهباتک رد  یـسایس  هفـسلف  ماـن  هـب  ار  تارکفت  نآ  دنتـسه ، اـقب  رد  عزاـنت  شتآ  نزنماد  هـک  مـه  یئاـهامنرکفتم  هاـگنآ  و  دـمانیم !
، دننکیم بیذکت  یگدنز  نیا  نایاپ  رد  ار  يدـنوادخ  رادـید  هک  نانآ  مهدزناپ - هجیتن  دـننکیم ! سیردـت  اههاگـشناد  رد  دنـسیونیم و 
! دـنبایرد ار  دوخ  تایح  یعقاو  تشونرـس  دـنهاوخیم  تلاـهج  ماـمت  اـب  ناـنیا  هرامـش 18 ) هیآ   ) دـنریذپیم دوـخ  رب  ار  يدـبا  تراـسخ 
عامتجا و طیحم و  نوگانوگ  ياهریجنز  رد  ام  دـنرادیم  شوخلد  لماکت  هدـشن  ریـسفت  هملک  هب  دـنوریم ! اجک  هک  دـنمهفب  دـنهاوخیم 
( دـشابیم دــلج 8  هـب  طوـبرم  لـباقم  هحفــص  تـسا ، ینـالوط  تمــسق  نـیا  حرــش   ) اـهتیمورحم و اـهیراوگان و  تــالیامت و  خــیرات و 

هزورما ام  هک  تسین  یکاب  چیه  دنیوگیم  دننکیم و  ریسفت  یئادتبا  رایـسب  یلماوع  اب  ار  اهنآ  دننزیم و  اپ  تسد و  عونتم  ياهاهیراکاطخ 
رد ات  میریگب ، هدیدان  هدننکریدخت  لیاسو  داوم و  اب  ار  دوخ  تامیالمان  اهرایشه و  مینزب و  اپ  تسد و  یگدنز  تالکـشم  نارازه  نایم  رد 

، دایم راهب  ریمن  كزب   ) نیا خساپ  رد  دنوش ! یگدنز  لوغشم  شیاسآ  هافر و  رد  هک  دنیایب  دوجوب  یئاهناسنا  هدنیآ ، راصعا  نورق و 
لقع و مهاوخیم و  نیمه  اب  ایآ  دنکیم ، یگدنز  دـیآیم و  دوجوب  هک  یناسنا  عقوم  نآ  رد  تفگ : دـیاب  دـنیوگیم : دایم ) رایخ  هزبنک و 
ار عماوج  راوید  رد و  هک  ار  ناسنا  نیمه  تالاوئـس  خساپ  دیاهتـسناوت  ایآ  دینیبب  زورما  امـش  درک ؟ دهاوخ  یگدنز  میراد ، ام  هک  یـساوح 
، تسا نیرب  تشهب  امـش  زورما  یگدنز  امتح  دیـشاب ، هتـشاد  ییاعدا  نینچ  رگا  دـیهدب ، تسا ، هدرک  رپ  هنادـنمدرخ  یگدـنز  موزل  هرابرد 
مهاوخیم و نیمه  اب  امـش  رگا  و  دـسریمن . دـمآ ، دـهاوخ  دوجوب  راصعا  نورق و  زا  سپ  هک  يدوعوم  تشهب  يوزرآ  يارب  تبون  رگید 
تفرگ و دهاوخ  تروص  هک  دیراد  غارس  ناسنا  هرابرد  هدنیآ  رد  ار  يرییغت  لوحت و  هچ  دناهدماین ، رب  تالاوئـس  نیا  خساپ  هدهع  زا  لقع 
هک هدنیآ  ياهناسنا  يهرابرد  دیناوتیم  هنوگچ  امـش  هکنیا  هفاضا  هب  درک !؟ دـهاوخ  ناربج  ار  هتـشذگ  نرق  اههد  ياهیتخبدـب  اهیراوگان و 

هناروحمدوخ یگدـنز  تامدـقم  ندرک  هدامآ  يارب  يدـهعت  هفیظو و  نم  يارب  دـش ، دـهاوخ  روهطوغ  اهیروحمدوخ  رد  زورما  ناسنا  لثم 
هاگآان نیشام  نوزفا  زور  طلست  نیا  اب  هکلب  دنتسین ، ناگتشرف  خنـس  زا  اهنت  هن  ناگدنیآ  نآ  هک  دینادب  ار  تقیقح  نیا  دینک !؟ تابثا  نانآ 

رد هب  ناگماکدوخ  تسد  رد  تراسا  يارب  طقف  هک  دمآ  دنهاوخ  رد  اهنیشام  هرهم  چیپ و  لکش  هب  اهناسنا ، رب 
دهاوخ شیپ  متح  روط  هب  خـیرات  ياهدادـیور  نایرج  رد  تاصخـشم  نآ  اب  ياهدـنیآ  دـیئوگیم : امـش  رگید  فرط  زا  دروخ . دـنهاوخ  د 

اههتـساوخ و همه  زا  امـش  هک  مهدب ! روتـسد  ای  منک ، هیـصوت  زورما  ياهناسنا  هب  لیلد  هچ  اب  نم  تسا ، نینچ  هک  لاح  بوخ  رایـسب  دـمآ .
ادرف رد  باتفآ  عولط  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) زگره دیرادرب !؟ تسد  دوخ  ياهتخانش 

دهاوخ عولط  باتفآ  ادرف  هکنیا  نتـسناد  زا  تیعقاو  یتح  درادـن ، ام  روتـسد  هیـصوت و  هب  يزاین  دـنهاوخیم  ار  نآ  اهناسنا  يهمه  هکنیا  اب 
یئاهن لصف  لح و  هب  تسیرگید ، لئاسم  نتـسبآ  نارایـشه  زغم  رد  جومت  تعقوم  رد  کی  ره  هک  لـئاسم  نیا  دـشابیم . زاـینیب  زین  درک ،
فاصم رد  مهاک  رپ  هک : دننادب  دیاب  یگمه  اهناسنا  هک  تسنیا  مهنآ  سب و  دـیراد و  هار  کی  طقف  يرکف  ناربهر  امـش  دیـسر . دـنهاوخن 

هلیـسو هب  اهناسنا  ام  ینعی  ناکم  ناـکم و ال  ردـنا  میودیم  ناـکف  نک  مکح  ياـهناگوچ  شیپ  داـتف  مهاوخ  اـجک  رد  منادـن  دوخ  دابدـنت 
ساسحا اب  یعیبط  تشذگرـس  ربج  نیا  میداتفا ، وپاکت  تکرح و  هب  تسا ، نیرفآیتسه  دـنوادخ  تیـشم  هاـگهولج  هک  تعیبط  زا  یلماوع 

گ لاح : نیا  اب   … دابدنت )  فاصم  رد  مهاک  رپ   ) هکنیا اب  ینعی  درادن . یتافانم  چیه  لامک  يوس  هب  هنادازآ  تکرح  ناکما 
هدوبن نم  راـیتخا  رد  رداـم  ردـپ و  لووا  رپسا و  ناـیرج  هک  تسا  تسرد  يولوم  موشیم  شباـتفآ  رب  يدـتقم  مودیم  ملـالب  رگ  ملـاله  ر 

اما تسا ، هتفرگن  تروـص  نم  يدازآ  ینیب و  شیپ  اـب  گرزب  ناـهیک  نیا  رد  نم  نداـتفا  وپاـکت  هب  نتفرگ و  رارق  هک  تسا  تسرد  تـسا .
فده يوگخـساپ  هک  لوقعم  تایح  نآ  مشابیم ، لوقعم ) تایح   ) يوجتـسج رد  یعیبط  یناگدنز  نیا  رد  هکنیا  رد  مرادن  يدیدرت  چیه 

( موریم اـجک  هب  ماهدـمآ  هچ  يارب  ماهدـمآ ؟ اـجک  زا   ) هک يدـج  لاوئـس  نیا  هب  دـشاب و  هدوب  لوقعم  هاـگراک  نیا  رد  نم  دوجو  يـالعا 
هدنبیرف تاحالطـصا  ریز  رد  ار  نآ  دشاپن و  كاخ  درگ و  نآ  يور  لاوئـس ، نیا  هب  یقطنم  باوج  ياج  هب  و  دهدب ، ياهدـننکعناق  باوج 
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هب دزاـسیم و  افوکـش  ار  نم  تبثم  داـعبا  يهمه  هک  یبوبر  يهبذاـج  رد  نم  نتفرگ  رارق  لوبق  اـب  زج  روبزم  لاوئـس  باوج  دـنکن . یفخم 
دلج 8 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) دشابیمن ریذپناکما  دزاسیم ، راپـسهر  هللاءاقل )  ) يدـنوادخ رادـید 

تخانـش نتخاس  ریذپناکما  تیادـه  يانعم  رگم  هرامـش 16 ) هیآ  . ) دش دنهاوخن  تیادـه  زگره  ناراکمتـس  مهدزناش - هجیتن  دـشابیم )
تـسد هب  يارب  ناسنا  ندرک  هداـمآ  تیادـه  تسا ، نینچ  اـمتح  تسین ؟ یناگدـنز  نیا  رد  حیحـص  تکرح  يارب  یناـسنا  یعیبط و  نیناوق 

فرعم ندروآ 
ملظ هک  یلاـح  رد  دـشابیم . تفرعم ، نآ  قباـطم  لـمع  تسا و  هتخادـنا  ناـیرج  هب  اـهناسنا  لاـمک  دـشر و  يارب  دـنوادخ  هک  ینیناوق  ت 

لـصف لح و  لباق  ریغ  ضقانت  نوناق ، زا  فارحنا  اب  نوناق  قباطم  لمع  تفرعم و  هک  تسا  یهیدـب  و  نوناـق . فلاـخم  راـتفر  زا  تستراـبع 
دنکیم حرطم  ار  هلئسم  نیا  یناوارف  لیالد  یمالـسا  عبانم  رد  هرامـش 20 ) هیآ   ) تسیاهدننک تیاده  یموق  ره  يارب  مهدفه - هجیتن  دراد .

يدنوادخ قلطم  تلادـع  دـنریگیم . رارق  لوئـسم  نآ  يهرابرد  هک  تسا  عوضوم  نآ  رد  ناهرب  تجح و  دوجو  عبات  مدرم  تیلوئـسم  هک 
هک هلئسم  نیا  نیاربانب ، دزاسب . شناگدنب  هجوتم  تاناکما  رگید  ملع و  تردق و  طیارش  دوجو  رب  ار  فیلکت  هک  دنکیم  ءاضتقا  نینچ  مه 

نیمه اب  دـشابیم ، لوقعمان  ناـنآ  رب  فیلکت  هجوت  هجیتن  رد  دـناهدوب ، مورحم  ناربماـیپ  دوجو  زا  عماوج  زا  یـضعب  یکاـخ  هرک  يور  رد 
رد هک  دراد  دوجو  نیمز  يور  رد  یعماوج  هک  درک  تابثا  ناوتیم  یعطق  لیلد  نیمادـک  اب  ـالوا - هکنیا  حیـضوت  هب  دوشیم . لـح  خـساپ 
زا یکدنا  ياهدادیور  ثداوح و  تسا ، هداد  ماجنا  هک  یئاهشالت  اهششوک و  يهمه  اب  يرـشب  خیرات  دناهتـشادن ؟ یهلا  نایاوشیپ  هتـشذگ 
تسا ت هداد  ام  هب  یعالطا  نآ ، يهرابرد  نآرق  طقف  هک  نویابس  گرزب  ندمت  الثم  تسا . هتشاذگ  ام  سرتسد  رد  ار  يرشب  تشذگرس 
رد نیعم  صتخم  کی  اب  لکش و  کی  هب  للم  ماوقا و  نایداه  نایاوشیپ و  ایناث - دوب . هدنام  هتخانشان  لبق  لاس  دودح 40  رد  رخاوا  نیمه  ا 
ریغ و  امکح ، تروص  هب  عماوج  زا  یضعب  رد  ناراذگنوناق ، لکش  هب  یهاگ  نادنمدرخ ، لکـش  هب  یهاگ  هکلب  دناهدرکن ، زورب  نانآ  نایم 

یگتسباو شایساسا  رصنع  هک  لوقعم ) تایح   ) قیاقح تفایرد  كرد و  يارب  ار  نانآ  لوقع  نادجو و  دناهدرک و  تیاده  ار  مدرم  کلذ 
- مهدجه هجیتن  دناهدومن . تیبرت  هدامآ و  تسا ، دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) ادخ هب  نآ 

ادخ تسد  هب  اهناسنا  تیاده  تلالض و  هکنیا  يهرابرد  هرامش 21 و 23 و 25 و 26 ) هیآ  . ) تسیدنوادخ ياهراک  زا  تلالض  تیاده و 
رایتخا هدوب و  ربج  رب  لیلد  تایآ  هنوگ  نیا  دناهدرک ، نامگ  ناحولهداس  زا  یـضعب  تسا . هدش  دراو  یتایآ  نآرق  زا  دروم  دـنچ  رد  تسا ،

ام تسیچ ؟ يدنوادخ  تیشم  زا  دوصقم  هک  دنشیدنایمن  تایآ ، نیا  قیقد  یناعم  رد  نانیا  دنکیم . یفن  تلالـض  تیاده و  رد  ار  اهناسنا 
روط هب  ثحب ، دروم  هیآ  ریسفت  تبسانم  هب  اجنیا  رد  میاهدومن . حرطم  حورشم  روط  هب  هتشذگ  ثحابم  رد  ار  يدنوادخ  تیـشم  زا  دوصقم 

يهنیمز آ رد  هک  یهلا  تساوخ  نآ  زا  تسا  ترابع  يدنوادخ  تیشم  مینکیم : هراشا  يدنوادخ  تیشم  يانعم  هب  رصتخم 
نایرج يهنیمز  لوقعم  تایح  هب  لوصو  يارب  شالت  نادـجو و  لقع و  نتخادـنا  راک  هب  اب  یمدآ  هک  ینعم  نیا  هب  دـتفایم . نایرج  هب  هدام 

هب لیامت  یهاوخدوخ و  رد  ندش  روهطوغ  اب  هک  یـسک  سکعلاب  دـنکیم و  هدامآ  دوخ  یگدـنز  رد  تیادـه  يارب  ار  يدـنوادخ  تیـشم 
دراوم رد  ینآرق  تایآ  رد  ریـسفت  نیا  لیلد  دزاـسیم . اـیهم  دوخ  یگدـنز  رد  تلالـض  يارب  ار  یهلا  تیـشم  ناـیرج  يهنیمز  تاـفارحنا ،

هب تشگزاب  لاح  رد  هک  ار  یـسک  دنوادخ  دـیوگیم : لماک  تحارـص  اب  هک  يهرامـش 21  هیآ  نیمه  هلمج  نآ  زا  تسا ، هدمآ  يددـعتم 
هروس زا  هیآ 26  رد  هکنانچ  تسا : حیحص  زین  شـسکع  و  دیامنیم ، تیاده  دنک ، لمع  وا  تاروتـسد  قباطم  دهاوخیم  تسا و  وا  يوس 

زا سپ  مهدزوـن - هجیتـن  ار ) فرحنم  مدرم  رگم  دـنکیمن  هارمگ  لـثم  نـیا  اـب  دـنوادخ   ) نیقـسافلا ـالا  هـب  لـضی  اـم  و  دـیوگیم : هرقبلا 
تیاده هک  تسا  یهیدب  اریز  دسریم ، العا  دح  هب  ایند ، ياهیراوگان  ربارب  رد  وا  تیفرظ  شمارآ و  لکوت و  تیاده ، اب  یمدآ  یگتـسارآ 
هتخانش اههتساوخ و  ددرگیم ، هاگآ  یگدنز  تعیبط و  رب  همکاح  نیناوق  لوصا و  رب  هک  دزاسیم  ناسنا  بیصن  ار  يرادیب  یئانشور و  نآ 

شراظتنا عقوت و  دنکیم ، یبایزرا  الماک  ار  دـشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) دوخ ياههدش 
يارب و
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اهناسنا و تعیبط  اب  وا  ییانـشآ  دنکیمن . زواجت  یلقع  قطنم  زا  تسا ، حور  هدام و  یفالت  هاگیاج  هک  ایند  نیا  رد  شیاههتـساوخ  هب  لوص 
کی تفای ، تیادـه  ناسنا  کی  هک  یماگنه  دزومآیم . وا  يارب  ار  نتـسیز  رتهب  هار  نوگانوگ ، ياهتیعقوم  اهیریگعضوم و  ندوبن  رادـیاپ 

هب ایاضق  نآ  دنزاسب ، ار  یئایاضق  یـصخش  نینچ  یگدنز  زا  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دروآیمرد ، نوناق  لکـش  هب  ار  وا  یگدنز  تبثم  نافرع 
هب یئورین  تکرح و  چیه   ) هللااب الا  هوق  لوح و ال  ال  دنادب : هک  تسا  نیا  مه  یکی  تیاده  یـساسا  تاصتخم  زا  دیآیمرد . نوناق  تروص 

للع و  ) يراوزبس يداه  الم  هددم  نم  هدمتسم  لکلا  هدیب و  ارط  رومالا  همزا  وا :) يهطلس  تحت  يدنوادخ و  تراظن  اب  رگم  دتفایمن  راک 
نیع رد  هتفای  تیاده  نیا  تسوا ). ددم  زا  تادوجوم  يهمه  دادمتسا  تسیدنوادخ و  تسد  هب  یلک  روط  هب  روما  يهمه  نوئـش  طیارش و 

. دـیامنیم نیمات  ار  دوخ  لوقعم ) تایح  ، ) ادـخ رب  هیکت  لکوت و  شمارآ  زا  یئایرد  رد  یگدـنز ، رد  ریذپانیگتـسخ  یگدـنیوپ  شالت و 
عوضوم ناربمایپ و  يهفیظو  هک  هچنآ  هرامش 24 ) هیآ   ) ناربمایپ رایتخا  رد  هن  تسا  ادخ  رایتخا  رد  ینیوکت  تیاده  لئاسو  متـسیب - هجیتن 

تیاده عناوم  نتشادرب  یهارمگ و  زا  دشر  کیکفت  قیاقح و  نایب  غیلبت و  تسا ، نالوسر  تلاسر  دهعت 
: دوشیم هتفگ  اذل  تسا . جراخ  ناربمایپ  يهدـهع  تردـق و  زا  ینیوکت  تیادـه  ینیوکت  لیاسو  لماوع و  اما  دـشابیم . هعماج  هار  رـس  زا 
رد تیاده  ندروآ  دوجوب  يارب  هن  تسا ، نارکنم  تمواقم  نتـسکش  مهرد  اعدم و  قدـص  تابثا  يارب  دـنروآیم ، ناربمایپ  هک  یتازجعم 

( یتاذ نورد  یتاذ و  نورب   ) یناور یعیبط و  لـیاسو  نینچمه  تسا ، یهلا  تیـشم  ياـههتخاس  زا  تیادـه  دـشر و  هکناـنچ  و  مدرم . نورد 
ملسم اهتخانـش  ینارون  دعب  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) تسا وا  زا  زین  تیاده  دـشر و 

نآ اب  رمع  رساترس  رد  هک  دوشیم  یکیزیف  رون  نامه  هجوتم  ام  نهذ  میونـشیم ، ار  رین  رونم و  ینارون و  رون و  يهملک  ام  یتقو  هک  تسا 
رد تکرح  و  تملظ . ملظ  تسا و  رون  لدـع  و  تملظ ، لـهج  تسا و  رون  ملع  هکنیا  روصت  یلومعم  مدرم  يارب  میتسه . طاـبترا  لاـح  رد 

، تسا راوشد  رایـسب  لقادـح  دـشابن ، ریذـپانناکما  رگا  تملظ ، یناویح  يرابودـنبیب  يارجم  رد  زیخ  تسج و  تسا و  رون  دـهعت  يارجم 
هوکـش زا  رختـسا و  غاب و  تخرد و  یگرزب  دـننام  ار ، یمک  یگرزب  طقف  یگرزب  زا  هک  یناکدوک  يارب  هوکـش  تمظع و  روصت  هکناـنچ 

زاعآ زا  رگا  دوب . دهاوخ  راوشد  رایـسب  لقادـح  دـشابن ، ریذـپانناکما  رگا  دـنمهفیم ، ار  سوسحم  راگن  شقن و  کسورع و  ییابیز  طقف 
نا خیرات 

يهرابرد فیصوت  ناهرب و  لیلد و  اهنویلیم  شافخ  مان  هب  فورعم  يهدنرپ  هب  دینیشنب و  اهنآ ، يدوبان  ندش و  یـشالتم  ات  اهناشکهک  راجف 
امش يور  هب  هلمج  نیا  اب  ار  امش  يهمحزلاقح  شافخ  نتـساخرب ، ماگنه  هک  درب  دهاوخن  نیا  زج  ياهجیتن  چیه  دینک ، هئارا  دیـشروخ  رون 

!! دانک تدوبان  ادخ  يدرک ، هابت  ارم  رمع  لاس  اهدرایلیم  فرخزم  کی  تابثا  يارب  ادخ ، تاقولخم  نیرتقمحا  يا  هک  درک  دـهاوخ  باترپ 
یئانیبان ینادان  یئانیب و  تفرعم  تسا . تملظ  یناداـن  تسا ، رون  تفرعم  هک  نک  تاـبثا  دـنرانکرب  تفرعم  رون  زا  هک  یناـسک  هب  اـیب  ـالاح 

رون تسا و  فافـش  الماک  ام  قاطا  يهرجنپ  ياههشیـش  هک  تفگ  دنهاوخ  دوب ؟ دهاوخ  هچ  امـش  هب  صاخـشا  نیا  خـساپ  دـینادیم  تسا .
ماسجا نم  ینیبیمن ؟ ارم  تشرد  ياهمشچ  رگم  یئانیبان ، تدوخ  تسا ، یئانیبان  ینادان  یتفگ : هکنیا  دباتیم و  ام  قاطا  همه  هب  دیـشروخ 

هک میراذـگب  دوخ  لاح  هب  ار  رقحم  ناشافخ  نیا  میرذـگب و  منیبیم !! یبوخ  هب  دـنناوتان ، اهنآ  ندـید  زا  نارگید  هک  رود  ياهتفاسم  زا  ار 
نیا حرـش  : ) دنیوگیم هک  ینازاتـشیپ  غارـس  میورب  دناوخ . دـنهاوخ  ام  شوگ  هب  ار  بش  ناتـساد  هراومه  هک  دنتـسه  یناتـسرپ  بش  نانآ 

میوگ باوخ  ثیدح  هک  متسرپ  بش  هن  مبش  هن  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق 
میناوتیم حضاو  لاثم  نیا  اب  میهدب : اهتخانش  ینارون  دعب  رد  يرصتخم  حیـضوت  کی  دیهدب  هزاجا  میوگ  باتفآز  همه  مباتفآ  مالغ  نوچ 

هک ءزج  نارازه  زا  تسا  لکـشتم  هاگراک  نیا  میوشیم ، مظعم  رایـسب  هاگراک  کی  دراو  ام  دـینک  ضرف  میوش : قفاوم  دـعب  نیا  كرد  هب 
نآ هرابرد  يزیچ  چـیه  میاهدـش ، یمظعم  هاگراک  نینچ  دراو  هک  ام  دـینک  ضرف  و  دـهدیم . ماجنا  ار  دوخ  هب  صوصخم  يراک  کـی  ره 

نایم زا  راب  نیلوا  يارب  بش  یکیرات  رد  ناسنا  کی  تکرح  دـننام  تسرد  هاگراک  نیا  ءازجا  رد  ام  ياشامت  تحایـس و  ریـس و  مینادیمن 
ساسحا دوخ  ياپ  ریز  رد  ياهزات  زیچ  هظحل  ره  نانزاصع و  هتسهآ و  رایـسب  وا  تکرح  دنیبیمن ، نآ  رد  ار  يزیچ  چیه  هک  تسا  یلگنج 
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دنادیمن درادیمرب  هک  یئاهمدق  تسیچ ؟ مسج  نآ  عون  هک  دنادیمن  دلامیم و  یمسج  کی  هب  ار  شتسد  دسانـشیمن ، ار  نآ  دنکیم و 
هب نآ  ضرع  تسیچ و  نآ  قمع  دراد ، دوجو  رگا  هن و  ای  دراد  دوجو  شهار  ریـسم  رد  ياهناخدور  ایآ  دوریم ، لـگنج  هطقن  نیمادـک  هب 

يزغم عضو  لاح  دشابیم  یئانشور  ندوبن  زا  یـشان  اهنآ  يهمه  هک  رگید  لوهجم  نارازه  روش و  ای  تسا  نیریـش  شبآ  تسا ، هزادنا  هچ 
شبات دـنکیم . روبع  یلگنج  زا  راب  نیلوا  يارب  بش  یکیرات  رد  هک  تسا  صخـش  نیمه  عضو  نیع  ضورفم  هاگراک  رد  مه  ام  یناور  و 

نیرتیلاع
نیا اب  طابترا  رد  ام  يارب  یتوافت  چـیه  سپ  دـیآ ؟ راک  هچ  هب  اـم  يارب  مینادیمن ، ار  نآ  زا  زیچ  چـیه  اـم  هک  هاـگراک  نینچ  هب  یئانـشور 

یتروص رد  گنر . دننام  دنوشیم  هدـید  مشچ  اب  طقف  هک  ییاهدومن  نآ  رگم  درادـن ، دوجو  بش  رد  سمل  اب  زور و  رد  مشچ  اب  هاگراک 
ار اهنآ  يهمه  هاـگراک  نآ  ءازجا  يهدـهاشم  اـب  اـهنت  هن  دوشیم ، دراو  تسا ، هاـگراک  نیا  يهدـنروآ  دوجوب  هک  ملاـع  سدـنهم  رگا  هک 
نآ يازجا  زا  کی  ره  تیوه  هاگراک و  نآ  هک  دـمهفیم  زاـب  دنیـشنب  مه  دوخ  کـیرات  قاـطا  زا  ياهشوگ  رد  رگا  هکلب  دـنکیم ، كرد 
نیا حرـش   ) ار نآ  منادان  هک  نم  یلو  دـنیبیم  اعقاو  ار  نآ  يازجا  هاگراک و  هک  تسیزغم  رون  نآ  ياراد  ملاع  سدـنهم  نیا  سپ  تسیچ ؟
يارب کیرات  بش  رد  هک  یـسک  نآ  هکناـنچ  منکیم ، سمل  مشچ  اـب  دـشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق 

رکف نشور  میئوگیم : هکنیا  دـنیبیمن . یلو  دـنکیم  سمل  دوخ  ریـسم  رد  ار  نآ  يازجا  زا  کـی  ره  دـنکیم ، روبع  لـگنج  زا  راـب  نیلوا 
يارب اهنآ  كرد  هک  دنتـسه  یتیعقاو  يهدـننکنایب  هکلب  دـنرادن ، یهیبشت  هبنج  طقف  اـی  اـنعمیب  یتاـملک  اـهنیا  ریمـضنشور ، لدنـشور و 

نارون دعب  هب  طوبرم  تایآ  تسین . ریذپناکما  دننادیمن  چیه  اهنآ  يهرابرد  یلو  دننکیم ، سمل  ناشساوح  اب  ار  اهتیعقاو  هک  یناسک 
مهلامعا اورفک  نیذلا  و  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا ، هدش  دراو  يدایز  دراوم  رد  دیجم ، نآرق  رد  تایعقاو  اب  طابترا  ینارون  دعب  اهتخانش و  ي 

رحب یف  تاملظک  وا  باسحلا . عیرـس  هللا  هباسح و  هافوف  هدنع  هللا  دجو  ائیـش و  هدجی  مل  هئاج  اذا  یتح  ءام  نامظلا  هبـسحی  هعیقب  بارـسک 
نم هلامفا  رون  هل  هللا  لعجی  نم  اهاری و  دکی  مل  هدی  جرخا  اذا  ضعب  قوف  اهضعب  تاملظ  باحـس  هقوف  نم  جوم  هقوف  نم  جوم  هاشغی  یجل 

هب هک  هاگنآ  ات  درادنپیم ، بآ  ار  نآ  هنـشت  ناسنا  هک  تسا  راومه  تشد  رد  یبارـس  دننام  نانآ  لامعا  دناهدیزرو ، رفک  هک  یناسک   ) رون
دنوادخ دـهدیم و  ماجنا  وا  يارب  اجنامه  رد  ار  وا  باسح  ادـخ  دـباییم و  اجنآ  رد  ار  ادـخ  دـنیبیمن و  يزیچ  ار  نآ  دـسرب ، بارـس  نآ 

يربا جوم  ار  نآ  يور  دنک و  هطاحا  ار  نآ  جوم  يالاب  یجوم  هک  تسا  هوبنا  رایـسب  ییایرد  رد  یتاملظ  دـننام  ای  تسا . عیرـس  يرگباسح 
يرون دنکن  تیانع  وا  يارب  يرون  دنوادخ  هک  یسک  دنیبب و  ار  نآ  دناوتیمن  دروایب ، نوریب  ار  شتـسد  رگا  هک  مه  يور  ییاهتملظ  دشاب .

یلا رونلا  نم  مهنوجرخی  توغاطلا  مهوایلوا  اورفک  نیذـلا  رونلا و  یلا  تاـملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذـلا  یلو  هللا  - 2 تسین ). وا  يارب 
بیم دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) باحصا کئلوا  تاملظلا 

دروآیم نوریب  تاملظ  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دناهدروآ ، نامیا  هک  تسا  یناسک  نابیتشپ  رادتـسود و  دنوادخ   ) نودلاخ اهیف  مه  رانلا  دـشا )
دراو تاملظ  رد  دزاسیم و  جراخ  رون  زا  ار  نانآ  هک  تسا  توغاط  نانآ  هاگهیکت  دناهدیزرو ، رفک  هک  یناسک  دـنکیم و  دراو  رون  رد  و 
ارون مکیلا  انلزنا  مکبر و  نم  ناهرب  مکئاج  دق  سانلا  اهیا  ای  - 3 دنام ). دنهاوخ  دبا  يارب  شتآ  رد  نانآ  دنشتآ و  باحـصا  نانآ  دنکیم ،

رون و هللا  نم  مکئاج  دـق  و  - 4 میداتسرف ). راکـشآ  يرون  امـش  يارب  ام  تسا و  هدمآ  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  زا  یناهرب  مدرم ، يا   ) انیبم
اهب مکحی  رون  يدـه و  هیف  تاروتلا  انلزنا  اـنا  - 5 تسا ). هدـمآ  دـنوادخ  زا  راکـشآ  یباتک  رون و  امـش  يارب  باتک  لها  يا   ) نیبم باتک 

هب مهراثآ  یلع  انیفق  و  - 6 دندرکیم ). مکح  نآ  اب  ناربمایپ  هک  دوب  يرون  تیادـه و  تاروت  نآ  رد  میداتـسرف ، ار  تاروت  ام   …  ) نویبنلا
ار میرم  نب  یـسیع  ناربمایپ  نآ  راثآ  لابند  هب  … و   ) رون يدـه و  هیف  لیجنالا  هانیتا  تاروتلا و  نم  هیدـی  نیب  امل  اقدـصم  میرم  نب  یـسیع 

هانلزنا باتک  - 7 دوب ). رون  تیاده و  نآ  رد  هک  میداد  لیجنا  یسیع  يارب  درکیم و  قیدصت  دوب  شیور  شیپ  هک  ار  تاروت  وا  میداتسرف .
تسا یباتک  نآرق  نیا   ) رونلا یلا  تاملظلا  نم  سانلا  جرختل  کیلا 

( دشابیم دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) هتخاس و جراخ  تاملظ  زا  ار  مدرم  ات  میداتـسرف  وت  يارب  هک 
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. نورـصبیال تاملظ  یف  مهکرت  مهرونب و  هللا  بهذ  هلوح  ام  تئاضا  املف  اران  دقوتـسا  يذلا  لثمک  مهلثم  - 8 یئامن ). دراو  رون  هب  ار  نانآ 
توملارذح و قعاوصلا  نم  مهناذآ  یف  مهعباصا  نولعجی  قرب  دعر و  تاملظ و  هیف  ءامسلا  نم  بیصک  وا  نوعجریال . مهف  یمع  مکب  مص 
مهعمـسب و بهذـل  هللا  ءاش  ول  اوماـق و  مهیلع  ملظا  اذا  هیف و  اوشم  مهل  ءاـضا  اـملک  مهراـصبا  فطخی  قربلا  داـکی  نیرفاـکلاب . طـیحم  هللا 

نشور ار  دوخ  نوماریپ  شتآ  هک  یتقو  دزورفارب ، ار  یشتآ  هک  تسا  یسک  لثم  ناراکهبت  نیا  لثم   ) ریدق یئـش  لک  یلع  هللا  نا  مهراصبا 
زا نارابرپ  ربا  دـننام  ای  دزاسیم . اهر  دـنهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  هک  اهیکیرات  رد  ار  نانآ  دربیم و  ار  نانآ  رون  دـنوادخ  تخاـس ،

دنوادخ دنربیم و  ورف  ناشیاهشوگ  رد  گرم  زا  سرت  تهج  هب  اههقعاص  زا  ار  ناشناتـشگنا  تسا . قرب  دعر و  تاملظ و  نآ  رد  هک  اضف 
، دهدیم یئانشور  نانآ  يارب  قرب  هک  رادقم  ره  دیابرب ، ار  نانآ  ناگدید  هک  تسکیدزن  دشخردیم ، هک  یقرب  دراد . هطاحا  رفاک  مدرم  رب 

ادخ رگا  دنتسیایم و  دروآیم  يور  یکیرات  نانآ  رب  هک  نیمه  دننکیم و  تکرح  یئانشور  نآ  رد 
.( تسا اناوت  زیچ  همه  رب  دنوادخ  دریگیم . ار  نانآ  ناگدید  شوگ و  دهاوخب  دنو 

اب ار  يدـنوادخ  رون  دـنهاوخیم  ناراکهبت  نآ   ) نورفاـکلا هرک  ول  هرون و  متی  نا  ـالا  هللا  یباـب  مههاوفاـب و  هللا  رون  اوئفطی  نا  نودـیری  - 9
نارفاـک يارب  هچ  رگا  دـناسرب  ماـمتا  هب  ار  دوخ  رون  اـت  دـنکیم ، يریگولج  ناـنآ  يدـیلپ  نیا  زا  دـنوادخ  دـننک و  شوماـخ  ناـشیاهناهد 

لباقم هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) یلا تاملظلا  نم  مکجرخیل  هتکئالم  مکیلع و  یلـصی  يذلا  وه  - 10 دشاب .) دنیاشوخان 
زا ار  امش  ات  دنتـسرفیم  دورد  امـش  رب  شناگتـشرف  وا و  هک  تسا  دنوادخ  نآ   ) امیحر نینموملاب  ناک  رونلا و  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم 

یعسی مهرون  هعم  اونمآ  نیذلا  یبنلا و  هللا  يزخیال  موی  - 11 تسنابرهم ). نینموم  رب  دنوادخ  دننک و  دراو  رون  هب  هتخاس و  جراخ  تاملظ 
ربمایپ و زور  نآ  رد  دنوادخ  هک  تسیزور  تمایق   ) ریدق یئـش  لک  یلع  کنا  انلرفغا  انرون و  انل  ممتا  انبر  نولوقی  مهنامیاب  مهیدـیا و  نیب 

رون اراگدرورپ ، دنیوگیم : نانآ  تسا ، تکرح  رد  ناشنوماریپ  ور و  شیپ  نانآ  رون  دزاسیمن ، اوسر  دـناهدروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک 
هتسد نآ  مکی - هجیتن  تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  یئاناوت ). زیچ  همه  رب  وت  اشخبب ، ام  رب  امرف و  میمتت  ار  ام 

هب ماگ  دنراد ، تکرـش  نآ  رد  ناروناج  رگید  اب  هک  یعیبط  تایح  زا  دنزرویم و  رفک  یناگدنز  نیا  رد  یهلا  یلاع  لوصا  هب  هک  مدرم  زا 
ار دوخ  اهنآ  یلاع  طباور  كرد  زا  دننکیم و  هصالخ  هتخیسگ  یئاهدومن  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  ناهج و  دنراذگیمن و  لوقعم ) تایح  )
هک نازوس  یگنـشت  نآ  يهدننک  فرطرب  هک  دـننادیمن  و  هرامـش 1 ) هیآ  ، ) دنوریم امن  بآ  ياهبارـس  لابند  هراومه  دـنزاسیم ، مورحم 

یلاع لوصا  ینارون  كرد  اب  زج  نانآ  یگنشت  امن . بآ  بارس  هن  تسا ، بآ  دوخ  تسا ، هتخاس  راداو  اهبارـس  يوس  هب  ندیود  هب  ار  نانآ 
هب هدرپ  نیو  ناوتن  تخاس  هنارت  هدرپ  نیز  هکنآ : يارب  تسین ؟ ندش  فرطرب  لباق  ارچ  تسین . ندش  فرطرب  لباق  یناگدـنز  نیا  رد  یهلا 

هحفص تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) یتشادرب اههدرپ  ناتـسه  ات ز  یتشاد  ینابز  یتسه  یکـشاک  يوجنگ  یماظن  ناوتن  تخانـش  دوخ 
لاح تسا و  لاـق  نآ  كاردا  تفآ  نادـب  یتسب  وا  رب  رگید  يهدرپ  نآ  زا  یتسه  مد  يا  یئوگ  هچ  ره  دـشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم 

، میروایب تسد  هب  نآ  هعومجم  ای  ناهج  نیا  يازجا  زا  کـی  ره  يهراـبرد  هک  یتخانـش  عون  ره  لاـحم  تسلاـحم و  نتـسش  نوخ  هب  نوخ 
باق هعومجم  نآ  دوخ  هعومجم ، کی  زا  یئزج  هلیسو  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  و  تسا . ناهج  نیمه  زا  ياهدیدپ  ای  ءزج  دوخ 

لوصا هک  میراد  نازورف  رون  کی  هب  جایتحا  تسنآ ، زا  یئزج  هک  ام  یگدنز  ناهج و  حیضوت  ریـسفت و  يارب  اذل  دشاب ؟ هدوب  یئاسانـش  ل 
كرد ار  ناهج  یلاع  لوصا  یهلا  رون  بسک  يهلیـسو  هب  دـیاب  ای  یلک : روط  هب  دزاسب . ندـید  لباق  ام  يارب  ناـهج  نیا  رد  ار  یهلا  یلاـع 

رد نتـسشن  اـب  هک  دـینکن  ناـمگ  میوـش و  ییارگچوـپ )  ) یتـسیلیهین يهناـخهوهق  يهناور  یلطعم  نودـب  اـی  مینک و  ریـسفت  ار  نآ  هدرک و 
رادشه ام  هب  هدز و  ار  دوخ  شین  زغم ، هتخانـشان  ياهتیلاعف  یهاگهاگ  اریز  دش ، دهاوخ  مامت  ام  راک  هتفرگ و  شمارآ  یتسیلیهین  هناخهوهق 

دـشابیمن و ریذـپناکما  یعطق  تاـیعقاو  زا  روبع  نودـب  ییارگچوپ  هلحرم  هب  ندیـسر  یتح  هک  دـینادب  دیـشاب و  بظاوم  هک  داد  دـهاوخ 
يارب ار  ناـهج  هک  یهلا  رون  نآ  دراد . تاـیعقاو  هنارگیزاـب  ندرک  وحم  هب  رمتـسم  جاـیتحا  یئارگچوپ  تلاـح  نیمه  نتـشادهگن  نینچمه 

دشر هب  قایتشا  اب  طقف  هک  تسا  ینورد  یئانیب  نآ  ندش  زاب  زا  یشان  هکلب  تسین ، ياهفرح  مولع  شیازفا  زا  یشان  دزاسیم ، نشور  ناسنا 
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یهاوخدوخ سوه و  يوه و  زا  تشذگ  هک  هللا  قالخا  هب  قلخت  نودب  شالت  نیا  ددرگیم . یلمع  نآ ، هب  لوصو  هار  رد  شالت  یحور و 
کی ام  دوصقم  هللا ، قالخا  هب  قلخت  میئوگیم : هک  یتقو  دشابیمن . ریذپناکما  تسا ، نآ  يهمدقم  یتسرپ ، تردق  و 

مـشچ اب  هک  ار  هچنآ  دربیم و  رتالاب  ناروناج  زرم  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  ندش  ناسنا  یقیقح  تلع  نایب  هکلب  تسین ، یلومعم  زردنا  دنپ و 
نیا حرـش   ) ياراد زج  یهار  يردام  يهفطاع  ندیـشچ  يارب  رتخد  کی  هک  نانچ  و  دزاسیم . ندـید  لباق  وا  يارب  تسین  یندـید  یلومعم 

ندید لباق  هن  هک  تسا  یتیعقاو  يردام  هفطاع  درادن . دوجو  ندوب  دنزرف  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق 
ار نآ  ناوتیم  ینیب  اب  هن  دینـش و  ار  نآ  ناوتیم  شوگ  اـب  هن  دیـشچ و  ار  نآ  ناوتیم  یلومعم  هقئاذ  اـب  هن  ندرک ، سمل  لـباق  هن  تسا و 
درادن و هار  کی  زا  شیب  هروغ  ندش  روگنا  هکنانچ  تسا . يردام  دعب  ندیسر  تیلعف  هب  هفطاع  نیا  تفایرد  هار  اهنت  هکلب  درک . مامشتسا 

ارون هل  هللا  لعجی  مل  نم  و  دیوگیم : هفیرـش  يهیآ  هکنیا  دیامن . يرپس  دیاب  ندش  روگنا  يوس  هب  هک  یعیبط  یتکرح  زا  تسا  ترابع  نآ 
ملعلا سیل  دـیوگیم : هک  یثیدـح  نآ  دـننام  درادـن .) دوجو  يرون  وا  يارب  دـهدن ، رارق  يرون  وا  يارب  ادـخ  هک  یـسک  و   ) رون نم  هل  امف 

هک تسیرون  ملع  هکلب  تسین ، شزومآ  نتخومآ و  دایز  اب  ملع   ) هدابع نم  ءاـشی  نم  بلق  یف  هللا  هفذـقی  رون  وه  لـب  ملعتلا  میلعتلا و  هرثکب 
نچ هب  نتفای  قیفوت  هک  تسنیا  يارب  دزورفایمرب ). دهاوخب  هک  یناگدنب  زا  یناسک  لد  رد  دنوادخ 

دنکیم باجیا  یهلا  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  مود - هجیتن  ددرگیم . ریذـپناکما  یمدآ  حور  یهلا  دـعب  ندیـسر  تیلعف  هب  اب  طقف  رون  نی 
دراو هتخاس  جراخ  رون  زا  ار  یمدآ  اهتوغاط  ماد  رد  نتفرگ  رارق  سکعلاب  ددرگیم و  دراو  رون  هب  دوشیم و  جراخ  تاـملظ  زا  ناـسنا  هک 
هدرب ریـسا و  اریز  تسا ، نایاپیب  تاملظ  رد  دورو  تعیبط ، ملاع  يایازم  اهتوغاط و  شتـسرپ  قشع و  يرورـض  صتخم  دیامنیم . تاملظ 

ماقم و تاوهـش و  دـننام  یعیبط  يایازم  و  امنناسنا ) ياـهتب   ) اـهتوغاط هب  تسنآ ، تاـصتخم  نیرتیلاـع  زا  یگنارکیب  دـعب  هک  حور  ندرک 
وا نوماریپ  هک  ار  هچنآ  تسا  لاحم  تشگ ، تعیبط  يایازم  توغاط و  ریـسا  حور  هک  یتقو  دشابیم . دودحم  یبسن و  ياهیئابیز  تورث و 

ینالوط تمسق  نیا  حرش   ) مینیبب لاح  دشاب . هتـشاد  یئانـشور  نیرتمک  دوخ  عون  ینب  ناهج و  هرابرد  تسا  لاحم  دنک و  كرد  درذگیم 
يدازآ یئاهر و  زا  تسا  ترابع  نآ  هجیتن  نیلوا  تسیچ ؟ یهلا  تیبذاج  رد  نتفرگ  رارق  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ،

عونتم ياهورین  ناور و  دوخ  تاذ  رد  یئاهر  نیا  يارب  ششوج  تسا . هدش  هدرتسگ  ود  نآ  هار  رـس  رد  هک  یماد  هنوگ  ره  زا  ناور  زغم و 
ار راک  نیا  مناوتیم  منکب و  ار  راک  نیا  مناوتیم   ) يهنایماع هدیدپ  زا  ریغ  يدازآ  یئاهر و  نیا  دراد . دوجو  زغم 

عارتخا و فاشتکا و  چیه  دیآیمن و  تامولعم  هدرپ  يور  نآ ، نودب  یلوهجم  چیه  هک  تسا  تمظعاب  يهدیدپ  نآ  هکلب  دشابیم . منکن )
زا وم  شچیپ  ندید  یبدا  حالطـصا  هب  یهلا  تیبذاج  رد  نتفرگ  رارق  هجیتن  نیمود  دشابیمن . ریذپناکما  نآ  نودب  يزغم  دـیفم  ياههقراب 

رحب دص  هر  نیا  رد  ياهرطق  ره  هرطق : زا  ایرد  ندید  وربا و  ياهتراشا  نم  وربا  وت  وم  شچیپ  نم  ینیبیم و  وم  وت  تسا : هرطق  زا  ایرد  وم و 
دنوادخ هک  ینامسآ  ياهباتک  همه  موس - هجیتن  یمه  دنیبیم  روگنا  زا  فراع  ظفاح  درادن  نایب  حرـش و  امعم  نیا  هک  ادرد  تسا  نیـشتآ 

هیآ . ) دننک تکرح  نآ  یئانـشور  رد  دـننیبب و  ار  قیاقح  رون  نآ  هلیـسو  هب  مدرم  هک  تسا  یهلا  رون  نآ  ياراد  تسا ، هداتـسرف  ناربمایپ  رب 
نیا هک  تسنیا  دیآیم ، تسد  هب  هچنآ  دوشیم  هدیمان  نآرق  هک  نیملسم  ینامـسآ  باتک  تایوتحم  هب  رظن  اب  هرامش 3 و 4 و 5 و 6 و 7 )

يزاسهعماج و يزاسدوخ و  يوقت و  هار  دـهدب . تاجن  يرگنحطـس  زا  یـشان  ياهینیبهتوک  اهتیدودـحم و  زا  ار  رـشب  دـهاوخیم  باـتک 
ربارب رد  ار  اـهناسنا  تـیفرظ  تـمظع  دـشخبب ، قـقحت  رگیدـکی  اـب  اـهناسنا  طـباور  رد  ار  تلادـع  طـسق و  دـیامن . مـیلعت  ار  يزاسخــیرات 

یب طیرفت  طارفا و  زا  رود  ار  اهناسنا  یعقاو  شزرا  دیامن . دزشوگ  راگزور  تخس  ياهدادیور 
لباقم هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) ار اهنآ  هداد  حیـضوت  ار  یئانـشور  یکیرات و  یتخبدـب و  یتخبـشوخ و  يانعم  دـنک . نا 
راومه ار  نایمدآ  یبلط  تمکح  ییوج و  تفرعم  سح  عابـشا  نوگانوگ  قرط  دـیامن . کیکفت  رگیدـکی  زا  دـشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم 

هک مالسا  ینامسآ  باتک  تایوتحم  تسا  نیا  دنارتسگب . مدرم  ياپ  شیپ  ار  نورد  رد  ینابر  رون  نتخورفارب  هیفـصت و  هیکزت و  هار  دزاسب .
تسیزیچ رذگدوز  تقوم و  ياهیئانـشور  اههقراب و  مراهچ - هجیتن  دنکیم . غیلبت  ار  ع )  ) لیلخ میهاربا  نید  یـساسا  تاصتخم  تیهام و 
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هرامش هیآ  . ) رگید يزیچ  دوشیم  نازورف  یناسنا ، لوصا  هب  لمع  تخانش و  رد  يرادیاپ  افص و  قدص و  هجیتن  رد  هک  یهلا  یمئاد  رون  و 
هدنزاس رایسب  اهتفرعم  یبایزرا  رد  هک  دراد  دوجو  ابیرف  تقوم و  ياهیئانشور  اههقراب و  هیضوت  يارب  یلاع  هداعلاقوف  هیبشت  هیآ  نیا  رد  ( 8

رد کیل  دیـشک  تفرذپ و  هدیروش  لد  نیو  دیهج  نهآ  زا  شتآ  يهراتـس  سب  دـیئامرف : هجوت  ار  يولوم  تیب  هس  نیا  تسا . هدـنزومآ  و 
نآ ناحبس  دنوادخ  کلف  رب  یغارچ  دزورفین  ات  کی  هب  کی  ار  ناگراتسا  دشک  ات  ناگراتسا  رب  تشگنا  دهنیم  ناهن  يدزد  یکی  تملظ 

ا میئامنیم . روصت  ام  هک  تسا  دنمورین  نآ  زا  شیب  تسا ، هداهن  تعیدو  هب  نایمدآ  داهن  رد  هک  ار  رون  عبنم 
رب نآ  یئانـشور  دـشکن ، رانک  رون  نآ  عاعـش  زا  ار  دوخ  ناسنا  دوخ  ات  تسا و  هدـش  لصو  یلازیال  دیـشروخ  يهمـشچرس  هب  رون  عبنم  نی 
رد وا  هک  تفگ  ناوت  هک  اـب  منک  هچ  مرود  يو  زا  نم  هک  رتبجع  نیو  تسا  نم  هب  نم  زا  رتکیدزن  راـی  دـباتیم : يو  یناور  حوطـس  ماـمت 

. درادن شناگدنب  یناور  حوطـس  رد  دوخ  رون  ضیف  يارجا  رد  یکاسما  لخب و  چـیه  قالطالایلع  ضایف  يدعـس  مروجهم  نم  نم و  رانک 
تـالیامت و ياـهرازهروش  هـب  ار  شخبتاـیح  بآ  نـیا  هـک  میئاـم  نـیا  دوـشیم ، رپ  یهلا  ضیف  ناـیرج  رد  هـظحل  ره  اـم  دوـجو  يهناـمیپ 

نیا حرـش   ) دـناشفیم شرف  رب  دناتـسیم  شرع  زا  دـناد  هچ  نیا  هنامیپ  ناج  نیا  تسیاهنامیپ  میزیریم : ورف  اـهیهاوخدوخ  ياهناتـسراخ 
دناشفیم هچنآ  زا  یتسهگآ  شاک  يا  دناتسیم  هچنآ  زا  هگآ  دوبن  يراب  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق 

میهاربا كاـخ ، یتـشم  زا  هک  يرون  نآ  شزرا  تسیچ  دریگیم و  ار  يروـن  هچ  یلازیـال  عـبنم  زا  یمدآ  نورد  هکنیا  زا  میرذـگب  يوـلوم 
نابراس کـی  زا  هک  رون  نآ  دراد  یتقیقح  هچ  هک  میـشاب  هتـشادن  نآ  اـب  يراـک  دروآیم . دوجوب  ار  ص )  ) دـمحم دزاـسیم و  ع )  ) لـیلخ

رارسا ام  هک : میئوگب  میرذگب و  اهنیا  همه  زا  دنارورپیم . ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دزاسیم و  ینرق  سیوا  ینابایب 
ناسنا دنچ  ای  ود  نایم  رد  مینیبیم  هک  یتقو  حوضو  لامک  اب  هک  میرذگب  یهیدب  يهدهاشم  نیا  زا  ایآ  مینادیمن ، ار  یماکت  تالوحت  نیا 
دوجو هب  زغم  رد  یئاههقراب  مینیبیم  یهاـگ  هک  میمهفیمن  مه  ار  نیا  میوشیم . روهطوغ  رون  زا  ییاـیرد  رد  دـتفایم ، ناـیرج  هب  تلادـع 

ياهقراب یهاگ  هک  میمهفیمن  مه  ار  نیا  ایآ  دوشیم !؟ شوماخ  تعرس  هب  سپس  دزاسیم و  نشور  ام  يارب  ار  تعیبط  یتاظحل  دیآیم و 
فرـشم یتسه  ملاع  هب  ار  ام  دزاسیم ، نشور  ام  يارب  ار  یتسه  قیاقح  يهرهچ  هک  هدننکهریخ  سب  یغورف  اب  دشکیم و  رـس  ام  نهذ  رد 

يادخ هب  دنتسم  رون  جاوما  اههقراب و  نیا  ندش  عطق  دنوشیم . عطق  دنشکیم و  رس  هاگیب  هاگ و  ام  نورد  رد  اههقراب  نیا  یلب  دزاسیم !؟
رارمتـسا ماود و  هک  میئام  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا . اههقراب  نآ  اب  ام  نورد  يهدکتملظ  يهزرابم  هب  دنتـسم  هکلب  تسین ، رون  قلاخ 

، نیمزریز کیرات  ياههنال  رد  هک  رقحم  شوم  نآ  دننام  مینکیم ! تشحو  ساسحا  اههقراب  نآ  زا  یئوگ  میهاوخیمن ، ار  اههقراب  نآ  رون 
رد ندروـخ  هطوـغ  هب  دـنکیم و  رارف  یئانـشور  زا  دـید ، ار  یئانـشور  اهفاکـش  نـیا  زا  هـک  یتـقو  دفاکـشیم ، ار  فرط  نآ  فرط و  نـیا 

هب ك عورش  تعیبط  تخانش  رد  نارکفتم  زا  یضعب  لاثم  ناونع  هب  دهدیم . همادا  اهیکیرات 
، دهدیم ناشن  ار  تعیبط  هدرپ  تشپ  هک  فافـش  قیاقح  هب  درذگیم و  اههدیدپ  يرهاظ  حوطـس  زا  هک  یماگنه  دـنکیم ، قیقحت  شوا و 
ار تحایـس  ریـس و  شواک و  نیمه  هکنآ  ياج  هب  و  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) دسریم

نیداینب تارذ  متناوک  زا  کنالپ  سکام  دننام  درادب و  لصاح  ار  تیدبا  هب  قشع  جوم  تعیبط  يدام  جوم  زا  يولوم  دـننام  دـهدب و  همادا 
اب دنکیم ، بصن  ملع  دبعم  ردرـس  رب  دـسیونیم و  دوشن ) دراو  ملع  دـبعم  هب  درادـن  نامیا  هک  سک  ره   ) هک رطـس  نیا  اب  ياهیبتک  تعیبط 

تقیقح نآ  زا  هداد و  تیلـست  دوخ  هب  درک ) دـنهاوخ  لح  ار  اهنیا  ام  يرکف  ناربهر  (، ) درک دـهاوخ  فشک  هدـنیآ  : ) تـالمج نیا  لاـثما 
نینچ هک  تسنیا  خساپ  دزیرگیم ؟ زاب  دنادیم . ار  نآ  شزرا  دنیبیم و  ار  یئانشور  هکنیا  اب  اعقاو  ایآ  دزیرگیم !؟ ارچ  دزیرگیم . فافش 
ینهذ يهدیدپ  کی  ناونع  هب  ار  یئانشور  مکی - هورگ  دنوشیم : میسقت  هورگ  ود  رب  دننکیم ، رارف  دننیبیم و  ار  یئانشور  هک  یـصاخشا 

رد تسا ، هدش  هتسب  دراشفیم ، مکحم  ار  وا  یملع  تیصخش  هک  هتخاس  شیپ  لوصا  نیدالوپ  ریجنز  رد  هک  تهج  نادب  دننکیم و  كرد 
دننکیم كرد  بوخ  ار  یئانشور  نآ  هک  دنتسه  یناسک  مود - هورگ  دیآیمنرب . نآ  تیهام  تخانش  ینهذ و  هدیدپ  نآ  بیقعت  ددص 

هبلاطم ار  ندیدرگ  نانآ ، زا  تیعقاو  نآ  هک  تهج  نادب  یلو  دنکیم ، حرطم  نانآ  يارب  ار  يرگید  تیعقاو  یئانـشور  نآ  هک  دنمهفیم  و 
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یلع خیـش  جاح  ياقآ  هللاهیآ  موحرم  ار  نسر  نیا  ریگرب  ار و  هچ  نیا  راذگب  ناج  فسوی  يا  ارچ  یتسهدنام  هاچ  رد  دیوگیم : دنکیم و 
اهیگماـکدوخ اـهیهاوخدوخ و  ذـیاذل و  زا  یلیخ  زا  دـیاب  ندـیدرگ ، ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  اـب  هک  دـنکیم  ساـسحا  وا  یناـقون و  ربـکا 

نیا دیوگیم : گنیبتـسا  نازوس  مناخ  دننام  اذل  دـهدب ، تسد  زا  دـنکیم  یگدـنز  نآ  رد  هک  ار  یبولطم  ياهتیعقوم  دـنک و  یـشوپمشچ 
ایآ هک  دننکیمن  حرطم  دوخ  يارب  مه  رابکی  يارب  ول  ار و  لاوئـس  نیا  نانیا  تسین ! ام  راک  هب  طوبرم  تسا و  کیزیفاتم  هب  طوبرم  لئاسم 

!؟ یندش تفایرد  یکیزیفاتم و  ای  یملع ، یکیزیف و  تسا  یثحب  یتسه ، ناهج  رد  يراج  ياهلولعم  اهتلع و  نایم  هطبار  یگنوگچ  زا  ثحب 
، دیجم نآرق  زا  یتایآ  رد  تریصب )  ) هنانیبنشور ياهتخانـش  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  )
اهیلعف و یمع  نم  هسفنلف و  رصبا  نمف  مکبر  نم  رئاصب  مکئاج  دق  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدش  دراو  تریصب  مان  هب  قیمع  تخانش  یعون 

دربهرهب اهتریصب  نیا  زا  سک  ره  تسا ، هدمآ  ناتراگدرورپ  زا  امش  يارب  یئاهتریصب   ) ظیفحب مکیلع  انا  ام 
یحوی ام  عبتا  امنا  لق  - 2 متسین ). امش  نابهگن  نم  و  تسوا . دوخ  ررـض  هب  دریذپب ، ار  یئانیبان  سک  ره  تسا و  وا  دوخ  دوس  هب  دنک  يرا 

نم هب  مراـگدرورپ  هک  هچنآ  زا  نم  هک  تسین  نیا  زج  وگب : ناـنآ  هب   ) نونموی موـقل  همحر  يدـه و  مکبر و  نم  رئاـصب  اذـه  یبر  نم  یلا 
ناـمیا هک  یناـسک  يارب  تسا  امـش  راـگدرورپ  زا  یتمحر  تیادـه و  اـهیئانیب و  نآرق  نیا  اـی   ) یحو نیا  منکیم  تیعبت  دـنکیم ، یحو 

نم و هار  نم ، هار  تسنیا   ) نیکرـشملا نم  انا  ام  هللا و  ناحبـس  ینعبتا و  نم  انا و  هریـصب  یلع  هللا  یلا  اوعدا  یلیبس  هذه  لق  - 3 دنروآیم ).
-4 متسین ). نیکرـشم  زا  نم  دنوادخ و  تسا  هزیکاپ  منکیم و  توعد  ادخ  يوس  هب  یئانیب  تریـصب و  اب  دنکیم ، تعیبت  نم  زا  هک  یـسک 

نورصبی فوسف  مهرصبا  و  - 5 دروایب ). اهشزوپ  هچ  رگا  تسا  انیب  شدوخرب  ناسنا  هکلب   ) هریذاعم یقلا  ول  هریصب و  هسفن  یلع  ناسنالا  لب 
( دشابیم دـلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  .( ) تشگ دـنهاوخ  انیب  نانآ  يدوز  هب  زاس ، اـنیب  ار  ناـنآ  (و 

نآ یئانیب ، لیـصحت  يارب  ینامـسآ  بتک  یهلا و  ناربمایپ  دـیدش  رارـصا  مکی - هجیتن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتاـیآ  جـیاتن 
تسا یعقاو  یسانشدوخ  جیاتن  زا  یکی  هنادازآ  یئانیب  دشابیم . هنادازآ  يریگفده  اب  هک  یئانیب  لیصحت 

، یتسه ناهج  اب  ام  ینالقع  یسح و  تاطابترا  يهمه  نآ ، نودب  هک 
اهنآ زا  يرادربهرهب  یعقاو و  تخانـش  زا  یلو  مینکیم . كرد  سمل  هار  زا  ار  اـهنآ  تیدوجوم  هک  تسا  اـهدومن  يهناروـک  سمل  یعوـن 

دـفان و یئانیب  نآ  دـید : میهاوخ  میوشب ، هلئـسم  نیا  دراو  تریـصب  يانعم  هب  یئانیب  عوضوم  رد  رتشیب  تقد  کی  اـب  رگا  میناـمیم . مورحم 
تـسد يدازآ  هب  هک  دوشیم  عورـش  یمدآ  نورد  رد  یماگنه  زا  ددرگیم ، یتسه  ناهج  تایعقاو  اب  کـیدزن  یئانـشآ  بجوم  هک  قیمع 

اهیـسررب و تاعلاطم و  بلغا  دنکیم . ذوفن  اهنآ  ءازجا  مامت  هب  هک  تسا  ناتخرد  ناهایگ و  هب  بآ  تبـسن  یئانیب ، هب  يدازآ  تبـسن  دبایب .
تسا تهج  نیمه  هب  دریگیم و  ماجنا  نامدوخ  ینهذ  طیارش  نارگید و  دیاقع  ارآ و  زا  یـششوپ  نایم  رد  یتسه  تایعقاو  اب  ام  تاطابترا 

! میمامنیم ملع  ار  هطبار  نآ  هاگنآ  مینکیم ، رارقرب  هطبار  اـههدرپ  اـههلاه و  اهـششوپ و  نآ  اـب  اـهتیعقاو ، دوخ  اـب  طاـبترا  ياـج  هب  اـم  هک 
يوس هب  دوخ  توعد  رد  یهلا  نایاوشیپ  مود - هجیتن  دشابیم . هنادازآ  یئانیب  هار  رد  ماگ  نیلوا  اههدرپ  اههلاه و  اهـششوپ و  نیا  زا  يدازآ 

هک لماک  صولخ  نیقی و  نیرتیلاع  زا  یـشان  میمـصت  دـنتفایم . هار  هب  دـنهدیم ، ماجنا  هک  يراک  هب  لماک  یئانیب  اب  تالامک ، تاریخ و 
وجو نآ  رد  ياهبئاش  نیرتمک 

یئانیب تریصب و  تامالع  زا  همه  همه و  یگدنز  يدام  تازایتما  يهمه  زا  تشذگ  دننکیم ، توعد  هک  هچنآ  هب  لماک  یهاگآ  درادن ، د 
رد ار  دوخ  راک  دناهتـشادن . دوخ  ندوب  قح  رد  دیدرت  نیرتمک  نانیا  هرامـش 2 و 3 ) هیآ  . ) دشابیم دندادیم ، ماجنا  هک  يراک  هب  ناربمایپ 

لامک اب  دوخ  دندرکیم ، راومه  عماوج  ياپ  شیپ  هک  ار  یهار  دناهتشادن ، عقوت  اهناسنا  زا  یشاداپ  دزم و  چیه  هداد ، رارق  اهیرگادوس  قوف 
هک یفیلکت  دهعت و  دنتشادیمرب . دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) مدق هار  نامه  رد  صولخ 

یـشان یناور  تاصتخم  نیا  دادیم . ناشن  نانآ  یگدنز  ياهدومن  هک  دوب  نآ  زا  رترثوم  رتدنمورین و  دـندرکیم ، ساسحا  دوخ  نورد  رد 
يانعم میهاوخب  رگا  موس - هجیتن  دادیم . ناشن  نانآ  يارب  هدرپ  یب  ار  اهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  تایعقاو و  هک  دوب  ینورد  یئاـنیب  نآ  زا 
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: دیوگیم هیآ  نیا  هرامـش 5 ) هیآ   ) میئامن هجوت  میراد ، دوخ  هرابرد  هک  یئانیب  نآ  هب  دیاب  مینک  كرد  ار  تریـصب  يانعم  هب  یئانیب  یعقاو 
رگا و  ددرگ ، دوخ  ياراد  هک  دـسرب  یعیبط  دـشر  نآ  هب  دـنک و  روبع  یعیبط  ناعیم  تلاـح  زا  هک  یناـسنا  ره  تسا ) اـنیب  دوخ  رب  ناـسنا  )

هب اعطق  دراذگب ، ماگ  زین  یهاگآدوخ )  ) يهلحرم هب  هداد و  همادا  دشر  نیمه  هب  دناوتب 
تـسین یکیزیف  ندـید  لـیاسو  رگید  پوکـسلت و  پوکـسوریم و  یعیبـط و  ساوح  هلیـسو  هب  یئاـنیب  نیا  تشگ . دـهاوخ  اـنیب  دوخ  عضو 

ره ای  تیـصخش  اـی  نم  اـی  دوخ  زا  تستراـبع  عوضوم  نیا  اریز  درادـن ، یکیزیف  دومن  الـصا  تسا ، حرطم  یئاـنیب  نیا  يارب  هک  یعوضوم 
ام يارب  تایعقاو  نیرتکیدزن  تسا ، هدـش  هداهنرب  یئاـنیب  نیا  يارب  هک  یعوضوم  دـیربیم . راـکب  ینورد  ریدـم  نآ  يهراـبرد  هک  ياهملک 
ار نآ  تاصتخم  دوخ و  تیعقاو  دراد ، هنافرطیب  تلاح  نوچ  یئانیب  نیا  درادن . دوجو  لالد  هطساو و  هب  یجایتحا  نآ  كرد  يارب  هدوب و 
، رگمتس ای  تسا  لداع  هک  دنکیم  كرد  تسیدازآ ، اب  هارمه  هک  یئانیب  نیا  اب  یمدآ  دهدیم . ناشن  یکیزیف  یئانـشور  قوف  یئانـشور  اب 
، اهیگماکدوخ اهیهاوخدوخ و  رد  ندروخ  هطوغ  هب  ای  دراد ، تالامک  تاریخ و  هب  شیارگ  فقوتم . دکار و  ای  تسا  هدنیوپ  هدـنیوج و 
هک دزرویم  رارصا  نآرق  هک  یئانیب  نآ  تسنیا  ار …  دوخ  ای  درداد  تسود  ار  تقیقح  یضار . ای  تسا ، نامیـشپ  شاهتـشذگ  یگدنز  زا 

نیقی يهرابرد  رد ص 303 و 304  داعبا ) تخانش و   ) ثحابم رد  ینیقی  ياهتخانـش  دنروایب . تسد  هب  یگدنز  نوئـش  همه  رد  ار  نآ  مدرم 
نیا رد  میاهدرک . حرطم  ار  یلئاسم  یسانشتخانش ) ( ) دشابیم دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) رظن زا 

هدش دراو  نیقی  عوضوم  دیجم ، نآرق  زا  ددعتم  یتایآ  رد  میهدیم . رارق  یـسررب  دروم  نآرق  هاگدـید  زا  ار  نیقی  شزرا  تمظع و  ثحبم 
لجال يرجی  لک  رمقلا  سمـشلا و  رخـس  شرعلا و  یلع  يوتـسا  مث  اـهنورت  دـمع  ریغب  تاوامـسلا  عفر  يذـلا  هللا  - 1 هلمج : نآ  زا  تـسا .
شرع رب  هتشارفارب و  دینیبب  ار  نآ  هک  ینوتس  نودب  ار  اهنامسآ  هک  يدنوادخ   ) نونقوت مکبر  اقلب  مکلعل  تایالا  لصفی  رمالا  ربدی  یمـسم 

، دنکیم زاب  ار  تایآ  ریبدت و  ار  یتسه  رما  دناهداتفا ، نایرج  هب  يردقم  تدم  ات  اهنآ  همه  تخاس ، رخسم  ار  هام  باتفآ و  تشگ و  طلسم 
نانآ  ) نونقوی مه  هرخالاب  کلبق و  نم  لزنا  ام  کیلا و  لزنا  امب  نونموی  نیذلا  و  - 2 دیشاب ). هتشاد  نیقی  ناتراگدرورپ  رادید  هب  هک  دشاب 

و - 3 دنراد ). نیقی  ترخآ  ملاع  هب  دنروآیم و  نامیا  تسا ، هدـش  لزان  وت  زا  شیپ  هک  یناسک  رب  وت و  رب  هک  هچنآ  هب  هک  دنتـسه  یناسک 
رظناف اولع  املظ و  مهـسفنا  اهتنقیتسا  اهب و  اودحج  و  - 4 دسرب .) وت  هب  نیقی  ات  ار  تراگدرورپ  تسرپب  و   ) نیقیلا کیتای  یتح  کبر  دـبعا 

هک رگنب  سپ  دندش ، رکنم  ار  اهنآ  یبلط  التعا  متـس و  يور  زا  یلو  دنتـشاد ، نیقی  ام  تایآ  هب  ناینوعرف  نآ   ) نیدسفملا هبقاع  ناک  فیک 
نونقویال نیذلا  کنفختسیال  قح و  هللادعو  نا  ربصاف  - 5 دش ). هنوگچ  نیدسفم  تبقاع 

انتایاب اوناک  اوربص و  امل  اـنرماب  نودـهی  همئا  مهنم  اـنلعج  و  - 6 دـنزاسن ). برطـضم  ار  وت  دـنرادن . نیقی  هک  یناسک  شاب و  راـبدرب  سپ  )
تیاده ام  رما  اب  هک  میراد  رارق  ینایاوشیپ  نانآ  زا  و  ( ) دشابیم دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) نونقوی

نیا رد  هک  یتایآ  جیاتن  دوب .) ام  تایآ  هب  نیقی  و  اهیراوگان ) ربارب  رد   ) یئابیکش ربص و  تهج  هب  تماما ) هب  نانآ  یگتـسیاش  ، ) دندرکیم
باتفآ و نایرج  هتشاد و  اپرب  ار  اهنآ  هک  یمیظع  رایسب  يورین  اهنامـسآ و  يهرابرد  قیقحت  هراظن و  مکی - هجیتن  تسا  هدش  حرطم  ثحبم 
زا هرامـش 1 ) يهیآ  . ) دنـشاب راگدرورپ  رادید  هب  نیقی  لوصح  يارب  یتلع  دـنناوتیم  تسا ، رارقرب  گرزب  ناهیک  نیا  رد  هک  یمظن  هام و 

ملاـع ملاـع  رد  هک : میمهفب  تسرد  رگا  تسا . نادـنمدرخ  قطنم  يدـنوادخ ، رادـید  هب  نیقی  نیبزیت ، ناگدـید  اـب  فاـص  ینیبناـهج  نیا 
يزارد نیدب  وت  نم و  راک  دنتـشون  رگد  یقرو  ار  ام  دنتـشرس  اهعبط  يهیام  ات  هک : درک  میهاوخ  نیقی  ندیـشک  مقر  ناوتن  نیز  هب  ندیرفآ 

مظن نیا  نوزوم  رایسب  گنهآ  زا  نتسبورف  شوگ  رگم  تسا ! یناسآ  راک  ندرواین  نامیا  رگم  يوجنگ  یماظن  يزاب  تسین  هک  منک  هاتوک 
هک ب نادجو  لیصا  ياههمغن  ندرک  بوکرس  رگم  ریذپناکما ! تسا  يراک  گرزب 

اهلهاجت و نیا  يهمه  يرآ  تسا ! ریذپتروص  دوب ) زب  هک  هللاءاشنا  ( ) مونـشیمن نم   ) ياهیخوش اب  دوشیم ، هتخاون  ناهج  مظن  ناتـشگنا  ا 
. مینکن دنلب  رس  گرتس  ناهیک  نیا  هرابرد  هشیدنا  هراظن و  اشامت و  يارب  زگره  هکنآ  طرش  هب  تسا  ریذپناکما  اهمونـشیمن  اهمنیبیمن و 

خماش ماقم  هب  هدومن و  يراددوخ  اهتلاهج  رد  ندـش  قرغ  ینهذ و  هنارگیزاب  ياهرادـنپ  تالایخ و  رد  ندـش  هاـبت  زا  هکناـنآ  مود - هجیتن 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 669 

http://www.ghaemiyeh.com


، تسا ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) تاذ تنایـص  ینعی  يوقت  تسیچ ؟ يوقت  يهرامـش 2 ) هیآ  . ) دنراد نیقی  ترخآ  هب  دناهدیـسر ، يوقت 
نیا زا  یمدآ  تاذ  رگا  اهیتسرپدوخ . تاوهش و  اهیرایـشهان و  اهتلفغ و  جاوما  رد  ندش  اهر  زا  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص 

هک ار  اهیبیرفدوخ  نیا  دینک  اهر  دـسرن . تیدـبا  هب  نیقی  هلحرم  هب  هک  تسا  لاحم  دراذـگب ، لوقعم ) تایح   ) هب ماگ  دوش و  اهر  اهیدـیلپ 
وت مهب  تقیقح  هب  یتسه  يهقلح  ود  ره  رـس  ود  هک : دینادیمن  رگم  تسا ، امـش  نورد  رد  تیدـبا  تیدـبا ؟ يهدـننک  تابثا  لیلد  تسیچ 
ناج ناج ؟ نیمادـک  میدـیود  وت  قشع  رد  شتآ  بآ و  داـب و  نوچ  میدینـش  دوخ  ناـج  زا  تلاـمج  يهزاوآ  هک : دـینادیمن  رگم  یتسویپ 

یناویح ياهیگدولآ  زا  كاپ  ناج  نآ  میدرک  هراشا  هکنانچ  يوقتاب  ناج  تسمادک ؟ يوقتاب  ناج  يوقتاب .
! منیبیمن دوخ  لد  ناـج و  رد  ار  غورف  نیا  نم  دـیئوگیم : امـش  هکنیا  تسا . یلازیـال  دیـشروخ  غورف  هاـگیاج  هک  تسا  یتـسرپ  تذـل  و 

یمه وت  تسا . یلازیال  غورف  نآ  شبات  زا  عنام  توهش  مشخ و  باوخ و  روخ و  ریجنز  ریسا  يوقتیب و  لد  ناج و  اریز  دیئوگیم ، تسار 
تناج ندرگ  رب  ياهتسب  یهز  تدنیوگ  هکنآ  ياوه  رد  هک : یتسین  نآ  وت  رگم  تسپ  هب  ین  دشاب  شرع  زارف  لد  تسه  زین  لد  ارم  یئوگ 
ددـص رد  ینیبیمن ، دوخ  نورد  رد  ار  غورف  نآ  نوچ  نیا ، زا  رتالاب  يدرگیم - دوخ  نورد  رد  ینادزی  غورف  لابند  لاح  نیا  اـب  زاـب  یهز 

زا ینک و  نیعم  فیلکت  مه  اهطارقس  اهرذوبا و  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  و  ص )  ) هللادبع نبدمحم  اهلیلخ و  میهاربا  يارب  هک  ییآیمرب  نآ 
لیلد نیا  هب  طقف  ینک ! یفن  زین  اهنآ  نورد  زا  ار  یهلا  نیقی  ینابر و  غورف  ینک و  عالطا  راهظا  زین  يرـشب  ناوراک  ناگتفایدشر  نآ  نورد 
هجیتن دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  !! ) ینیبیمن تکیرات  نورد  رد  ار  نیقی  غورف و  نآ  هک 

هب لوصو  هرامـش 3 ) هیآ   ) نک تدابع  ار  وا  سانـشب و  ار  تراگدرورپ  يوش  رادروخرب  نیقی  غورف و  نآ  زا  یهاوخیم  مه  وت  رگا  موس -
صا تالایخ و  ندرک  ور  ریز و  میهافم و  اب  يزاب  تسین . قیقحت  لباق  ششوک  راک و  تفرعم و  نودب  نیقی 

ربارب رد  يریذپان  ذوفن  دس  هکلب  دندرگیمن ، نیقی  بجوم  اهنت  هن  یهذ ، هدوهیب  تالاغتشا  یمرگرس و  هلیـسو  دوخ  هک  هنطنطرپ  تاحالط 
ياهشیر و ناوختسا و  دوخ  یقبام  ياهشیدنا  نامه  وت  ردارب  يا  هک : میاهتفریذپ  ار  تقیقح  نیا  ام  همه  دنـشابیم . نورد  هب  قیاقح  نایرج 

دیابن يدیدرت  یـساسا ، لصا  نیا  هب  رظن  اب  ینخلگ  يهمیه  وت  يراخ  دوب  رو  ینـشلگ  لگ  تاهشیدـنا  دوب  رگ  هک : میاهتفریذـپ  مه  ار  نیا 
لوصا حالطـصا و  نآ  زا  یـسجت  هتخاس  شیپ  لوصا  حالطـصا و  قشاع  ناـسنا  تسا ، لاـیخ  زا  یمـسجت  فاـبلایخ  ناـسنا  هکنیا  رد  درک 

رد نیمز  رب  تیدوبع  رـس  نداهن  ادـخ و  هب  نیتسار  شیارگ  هب  جایتحا  هک  دـش  لصاو  یناـبر  نیقی  هب  ناوتیم  هنوگچ  ضرف  نیا  اـب  تسا .
يدایتعا و لامعا  هدع  کی  ندروآ  ياج  هب  ادخ ، تدابع  زا  روظنم  هک  دوشن  شومارف  هتبلا  دراد . يدبا  یلزا و  لامج  لالج و  نآ  هاگشیپ 
لالج و هب  دوخ  هتسباو  ناج  زا  دزیخیمرب و  كاخ  زا  ناسنا  کی  هک  ماگنه  نآ  زا  هکلب  تسین ، يدبعت  تالمج  راویطوط  ندرک  وگزاب 
تسا و لام  ناج و  اب  هللا  لیبس  یف  داهج  هک  وا  یناگدـنز  يهدـیدپ  نیرتیلاع  ات  دـنکیم ، عورـش  تدابع  هب  دوشیم ، هاگآ  يدـبا  لامج 

ابع رد  هاوخ  هاگراک ، رد  هاوخ  دوشیم ، يرپس  یهلا  هاگشیپ  رد  یهاگآ  نآ  اب  وا  یگدنز  تاظحل  يهمه 
رد یهاگآ  شیازفا  اب  هک  تسا  ملسم  کلذ . ریغ  تیبرت و  میلعت و  زکارم  هاگشناد و  هاگراتـشک و  رد  هاوخ  دربن و  نادیم  رد  هاوخ  هاگتد ،

تایآ نارکنم  همه  هک  دنک  ادـیپ  ار  تردـق  نیا  رـشب  هک  دـسر  ارف  يزور  رگا  مراهچ : هجیتن  دوشیم . هدوزفا  یمدآ  نیقی  رب  اهوپاکت  نیا 
دلج 8 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) دنک و عمج  اج  کی  رد  ار  لوقعم ) تایح   ) یهلا فده  يدـنوادخ و 

هتسد دنوشیم : میسقت  هتسد  دنچ  هب  نارکنم  نیا  دید  میهاوخ  عقوم  نآ  رد  دیامن ، لیمحت  هیلوا  ياههشیر  هب  ار  نانآ  ياهراکفا  دشابیم )
دوخ يارب  ار  یتیعقوم  دـنهاوخب  رگا  هک  دـننیبیم  اریز  دـشابیم ، دنتـسم  لقعت  كرد و  فعـض  هب  نانآ  راکنا  هک  دنتـسه  یناـسک  مکی -
نیا اب  يراک  ام  دنریگب !! ار  راکنا  فرط  هک  رتهب  هچ  تابثا  تمحز  زا  رارف  يارب  سپ  دش . دهاوخ  لیلد  هبلاطم  نانآ  زا  اروف  دـننک ، تابثا 

قیقحت هب  دـعب  دـینک و  لیدـبت  مناوـتیمن ) نم   ) هب ار  تسین )  ) هملک نیا  هک  مینک  داهنـشیپ  ناـنآ  هـب  هـکنیا  زج  میرادـن ، صاخـشا  هتـسد 
مـسوم رگا  دنـشابیم ، یـضتقم  ياهمـسوم  عبات  هک  دنتـسه  یلـصف  نارکنم  مود - هتـسد  دیزادرپب . مناوتیمن ) نم   ) هلمج نیمه  يهرابرد 

یم یفابیفنم  هب  عورش  دشاب ، راکنا  یفن و  مسوم  رگا  دنریذپیم و  دننکیم و  تابثا  دشاب ، شریذپ  تابثا و 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 670 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دنتـسه  ینارکنم  موس - هتـسد  منک !؟) هراظن  نم  نافیرح و  دـنروخیم  هک   ) ادابم هک  دـنیارآیم  راکنا  رویز  اـب  ار  دوخ  هرهچ  دـننک و 
دیلپ تفص  زا  یـشان  ای  یگناگود  نیا  هرامـش 4 ) هیآ   ) تسین قفاوم  نآ  اب  ناشلد  دـنیوگیم ، هک  ار  يزیچ  تسا ، اتود  ناشبلق  اب  ناشنابز 

دنریگیم و هدیدان  ار  نآ  هتخادـنا و  شزرا  زا  ار  دوخ  یبلق  نیقی  هعماج ، رد  بولطم  تیعقوم  ظفح  تذـل  ربارب  رد  هک  تسا  ندوب  قفانم 
شنابز اب  یتسرپدوخ  یلماوع  یگزیگنا  هب  هک  یتقو  هک  تسا  یتیصخش  دنچ  زا  یشان  ای  دنزاسیم و  اهر  تیعقوم  نآ  ظفح  يارب  ار  نابز 

نیا تیمورحم  يرود و  دراد . یلومعم  تالاح  رد  هک  یتیـصخش  زا  ریغ  تسا ، یتیـصخش  ياراد  دـنکیم ، زاربا  ار  لد  يدوجوم  فـالخ 
دنتسنادیم نانیا  رگا  دراد . نیقی  اب  هطبار  ندرک  رارقرب  رد  يدازآ  مهف و  رادقم  هب  میقتسم  یگتسب  نیقی  یهلا  زایتما  زا  هناگهس  ياههتسد 

هجیتـن دـنهاکب . نیقی  هب  لوـصو  هار  رد  ریگیپ  شـالت  زا  هک  تشادـن  ناـکما  تسا ، مادـک  نآ  شخبتاـیح  شزرا  تسیچ و  نیقی  تیهاـم 
دـلج 8 هب  طوبرم  لـباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) امـش دـیهدب و  همادا  ار  دوخ  هار  نیقی  زا  ناروهرهب  يا  امـش  مجنپ -

ون هرامش 5 .) هیآ   ) دیشاب هتشادن  هار  نیا  ریسم  رد  ناگس  وعوع  زا  یکاب  لامک ، هگلزنم  نایناوراک  يا  دشابیم )
هگناز دیزخ ؟ یـشوماخ  راغ  ردنا  چیه  دیـشک  سپاو  نانع  نتفگ  زا  چیه  دوزفیم  شموق  راکنا  مد  هب  مد  دومنیم  توعد  لاس  دـصهن  ح 

رون و هناشف  هم  گتریس  رد  ار  ردب  ددرگ  تسس  گس  ياغوغ  زا  باتهم  بش  ای  ناوراک  یهار  ددرگاو ز  چیه  ناگس  يالالع  گناب و  زا 
هکرس هکنوچ  مله  یک  ار  دوخ  ناریـس  ماهم  نم  مقـس  گناب  نآ  گس  دراذگن  هکنوچ  دنتیم  دوخ  تنیط  رب  یـسک  ره  دنک  وعوع  گس 
هتشگ غورف  تمظع و  ياراد  ردق  نآ  دسرب ، نیقی  لامک  هلحرم  هب  ناسنا  کی  رگا  دنک  ینوزفا  بجاو  ار  رکـش  سپ  دنک  نوزفا  یگکرس 

دوریم و ورف  یتفگـش  رد  نانآ  یئارآفص  زا  هکلب  دهدیمن ، هار  دوخ  هب  یکاب  دـنیامن ، یئارآفص  شربارب  رد  ایند  همه  رگا  هک  تسا 
هتفرگ رب  رد  ار  تیعقاو  هک  یسک  تسین !؟ تیعقاو  نتشاد  رب  رد  ساسحا  نیقی ، دعب  کی  رگم  دنازوسیم . نانآ  تراقح  تلاهج و  هب  لد 

روط هب  هتـشذگ  رد  ثحبم  نیا  توکلم  تخانـش  دـهدب !؟ ارف  دـنرودب ، تیعقاو  نآ  زا  هکناـنآ  داـیرف  هب  شوـگ  دـناوتیم  هنوـگچ  تسا ،
توکلم میهاربا  يرن  کلذک  و  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدش  دراو  دیجم  نآرق  زا  هیآ  دنچ  رد  توکلم  يهملک  تسا : هدش  حرطم  رصتخم 

زا وا  ات  میهدیم و  ناشن  میهاربا  رب  ار  نیمز  اهنامسآ و  توکلم  ناسنیدب  و   ) نینقوملا نم  نوکیل  ضرالا و  تاوامسلا و 
، تسا ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) ءییـش نم  هللا  قلخ  اـم  ضرـالا و  تاوامـسلا و  توـکلم  یف  اورظنی  ملوا  - 2 دشاب ). نیقی  ناگدـنراد 

جیاتن دناهتـسیرگنن ) تسا ، هدیرفآ  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  توکلم  رد  ایآ  ( ) دـشابیم دـلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص 
هک تسنیا  دیآیمرب ، ریـسافت  تغل و  بتک  زا  هک  هچنآ  توکلم : يانعم  رب  رـصتخم  يریـسفت  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ 

هتفگ رگا  نینچمه  یهلا ، لـالج  تمظع و  ینعی  يدـنوادخ ، توکلم  دوشیم : هتفگ  هک  یتـقو  لـالج ، تمظع و  زا  تستراـبع  توـکلم 
یلعا دنوادخ  مکی - هجیتن  دشخردیم . نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  يدنوادخ  لالج  تمظع و  غورف  ینعی  نیمز ، اهنامـسآ و  توکلم  دوش :

همه هک  تسنآ  لیلد  یهیجوت  لاوئس  نیا  دنرگنیمن . نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  رد  مدرم  نیا  ایآ  دیامرفیم : ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  باطخ 
نیا هک  تسین  دیدرت  ياج  تسین . یهورگ  ای  یـصخش  صاصتخا  رد  توکلم  ندید  دـننیبب و  ار  یتسه  ناهج  توکلم  دـنناوتیم  اهناسنا ،
یلک هبرجت  یمالـسا و  عبانم  يهفاضا  هب  اعدم  نیا  لیلد  دیآیم . تسد  هب  ینمادکاپ  یـشیدناكاپ و  سفن و  هیکزت  يوقت و  هار  زا  رادـید 

برلا توکلم  دریال  تسا . هدومرف  هک  مالسلاامهیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  زا  تسا  یتیاور  توکلم ، اب  انـشآ  ياهناسنا  یناور  عضو  رد 
یلعالا

تسا ترابع  ناسنا  مود  دلوت  زا  دوصقم  ددرگیمن ). دراو  یلعا  راگدرورپ  توکلم  هب  دوشن ، دلوتم  راب  ود  هک  یسک   ) نیترم دلوی  مل  نم 
دلوت نیا  اب  ناسنا  ردام . ردپ و  زا  تسوا  یعیبط  ندـش  هدـییاز  نامه  یمدآ  نیتسخن  دـلوت  هکنیا  حیـضوت  هب  يرایتخا . يزاسدوخ  زاغآ  زا 

اب ناسنا  دـهدیم . همادا  دوخ  یعیبط  تکرح  هب  تعیبط  نیناوق  زا  یهوبنا  نایم  رد  دـنکیم و  روبع  ینیوکت  ربج  ناـیرج  کـی  زا  نیتسخن 
اراد ار  تعیبط  ناسنا و  یلاع  لوصا  داعبا و  فافش و  حوطـس  اب  یئانـشآ  یئاناوت  هن  دوشیم و  اهـشزرا  هقطنم  دراو  هن  تکرح  دلوت و  نیا 

تمـسق نیا  حرـش   ) ناـسنا هک  دوشیم  عورـش  یعقوم  زا  روکذـم ، یئانـشآ  یئاـناوت  لیـصحت  روبزم و  هقطنم  رد  اـهناسنا  دورو  دـشابیم .
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نم  ) زاغآ تسنیا  يرایتخا و  دـلوت  تسا  نیا  دـیامنیم . يزاسدوخ  هب  عورـش  دـشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط 
يهرهچ تلادـع  تقیقح  ماگنه  نیا  زا  دوشیم . عورـش  یهلا  لالج  لامج و  هدـهاشم  توکلم و  هب  دورو  لصف  عقوم  نیمه  زا  و  متـسه )

كرد لـباق  ار  دوخ  یعقاو  معط  اـهناسنا ، لوقعم ) تاـیح   ) دربـشیپ هار  رد  ذـیاذل  زا  تشذـگ  دـهدیم و  ناـشن  ناـسنا  هب  ار  دوـخ  یناـبر 
هک تسا  هلحرم  نیا  هب  دورو  اب  یلب  دشکیم . رس  قفا  نیا  زا  میدوب  هدرک  حرطم  نیشیپ  ثحابم  رد  هک  یهلا  رون  نآ  دزاسیم .

زا یکی  هک  دـنکیم  ادـیپ  ذوفن  رما  ملاـع  ياـهتمظع  هب  تقلخ  ملاـع  رهاوظ  زا  دوشیم و  اراد  ار  ناـهج  توکلم  تیور  یگتـسیاش  یمدآ 
توکلم ام  دیامرفیم : دـنوادخ  هرامـش 1 ) هیآ  رد  - ) مود هجیتـن  هرامـش 1 .) هیآ  . ) تسا رما  ملاـع  زا  هک  تـسا  حور  تخانـش  شجیاـتن 

هداد یناـسک  هب  ادـخ  هاگـشیپ  زا  توکلم  رادـید  قیفوت  هک  دوشیم  نشور  مه  هیآ  نیا  زا  میهدیم . ناـشن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و 
، تسین صاخ  تاصخشم  اب  رما  کی  توکلم  هکنیا  رگید  يهتکن  دشاب . هدمآ  رب  میهاربا  دننام  یگدنز  ياهـشیامزآ  هدهع  زا  هک  دوشیم 
رد هک  یفلتخم  بتارم  اب  اهناسنا  تفگ : ناوتیم  اذل  تسا . تیاهنیب  دشابیم ، اهنآ  ياههدیدپ  زا  توکلم  هک  يدـنوادخ  ياهتمظع  اریز 
هب نامیا  عوضوم  نآ  تخانـش  بیغ و  هب  نامیا  دنـشابیم . فلخت  ناهج  رد  یهلا  توکلم  تیور  رد  دـناهدروآ ، تسد  هب  لاـمک  دـشر و 

نیا رد  تسا . هدـش  یقلت  تیمهااـب  رایـسب  بیغ  هب  ناـمیا  مالـسا  نید  رد  تسا . حرطم  يدـج  روـط  هب  یهلا  هقح  ناـیدا  يهمه  رد  بـیغ 
، تسا ریذپانناکما  نآ  يهرابرد  تفرعم  تخانـش و  نودب  يزیچ  کی  هب  نامیا  هک  دریگب  رارق  هجوت  دروم  دیاب  امتح  هلئـسم  نیا  عوضوم 

ار یتایآ  هلئسم  نیا  یسررب  يارب  ام  تسا . هتخاس  یفتنم  اهناسنا  زا  ار  بیغ  هب  ملع  ددعتم ، يدراوم  رد  ینآرق  تایآ  هک  یتروص  رد 
دـلج 8 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) جـیاتن يهراـبرد  سپـس  مینکیم و  حرطم  تسا ، بیغ  هب  طوبرم  هک 
هولـصلا و نومیقی  بیغلاب و  نونموی  نیذلا  نیقتملل . يدـه  - 1 مینکیم : ثحب  دریگیم ، رب  رد  مه  ار  روبزم  يهلئـسم  هک  اـهنآ  دـشابیم )
ار زامن  دنروآیم و  بیغ  هب  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  يوقتاب  مدرم  نیا  تسا . يوقتاب  مدرم  يهدننک  تیاده  نآرق   ) نوقفنی مهانقزر  امم 

هرابرد ار  اهناسنا  دـنوادخ   ) بیغلاـب هفاـخی  نم  هللا  ملعیل  - 2 دـننکیم ). قافنا  میاهدومن ، يزور  ناـنآ  يارب  هک  هچنآ  زا  دـنرادیم و  اـپرب 
ریخلا و نم  ترثکتسال  بیغلا  ملعا  تنک  ول  و  - 3 دسرتیم ). وا  زا  بیغ  يهدرپ  تشپ  زا  هک  ار  یسک  دنادب  ات  (، ) دنکیم شیامزآ  راکش 
، متشگیمن التبم  يراوگان  هب  مدشیم و  لئان  يرتشیب  ریخ  هب  متسنادیم  بیغ  نم  رگا   ) نونموی موقل  ریشب  ریذن و  الا  انا  ناءوسلا  ینسم  ام 
بیغلا و ملعاال  هللا و  نئازخ  يدـنع  مکل  لوقاال  لق  - 4 دنروآیم ). نامیا  هک  یمدرم  يارب  هدنهد  تراشب  هدننکدیدهت و  رگم  متـسین  نم 

منادیمن بیغ  نم  تسا و  نم  دزن  رد  يدـنوادخ  نئازخ  میوگیمن  نم  نانآ : هب  وگب   …  ) یلا یحوی  ام  الا  عبتا  نا  کلم  ینا  مکل  لوقاال 
یحو م نم  هب  هچنآ  زا  رگم  منکیمن  يوریپ  نم  ماهتشرف ، نم  میوگیمن : نم  و 

وت هب  هک  تسا  یبیغ  ياهربخ  زا  اهنآ   …  ) اذـه لبق  نم  کموق  تنا و ال  اهملعت  تنک  ام  کیلا  اهیحون  بیغلا  ءابنا  نم  کلت  - 5 دوشي ).
هیلا ضرالا و  تاوامـسلا و  بیغ  و هللا  - 6 … وت .)  يهعماـج  مدرم  هن  یتسنادیم و  نیا  زا  شیپ  ار  یبـیغ  راـبخا  نآ  وت  هن  مینکیم ، یحو 

، تسا ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  .( ) تسوا يوس  هب  روما  يهمه  تشگزاب  نیمز و  اهنامـسآ و  بیغ  تسا  ادخ  نآ  زا  و   ) هلک رمالا  عجری 
هک یتشهب  ياهغاب   ) ایتام هدـعو  ناک  هنا  بیغلاـب  هداـبع  نمحرلا  دـعو  یتلا  ندـع  تاـنج  - 7 دشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم  لـباقم  هحفص 

هعاسلا نم  مه  بیغلاب و  مهبر  نوشخی  نیذلا  - 8 دیسر ). دهاوخ  ارف  وا  هدعو  اعطق  تسا ، هداد  هدعو  بیغ  يانبم  رب  ار  شناگدنب  دنوادخ 
نم ملعیال  لق  - 9 دنزرویم ). تقفش  تمایق  زور  زا  دنراد و  تیشخ  ناشراگدرورپ  زا  بیغ  يور  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ   ) نوقفـشم

دنادیمن بیغ  نیمز  اهنامـسآ و  رد  دـنوادخ  زج  یـسک  وگب : نانآ  هب   ) نوثعبی نایا  نورعـشی  ام  هللا و  الا  بیغلا  ضرـالا  تاوامـسلا و  یف 
هباد الا  هتوم  یلع  مهلد  ام  توملا  هیلع  انیـضق  املف  - 10 تشگ ). دنهاوخ  ثوعبم  تمایق  يارب  یتقو  هچ  رد  دـننادیمن  نانآ  و  ادـخ ، رگم 

نیهملا باذعلا  یف  اوثبل  ام  بیغلا  نوملعی  اوناک  ول  نا  نجلا  تنیبت  رخ  املف  هتاسنم  لکات  ضرالا 
، میدومن ع )  ) نامیلس گرم  رب  مکح  هک  یتقو  )

هک یتقو  دروخیم ، دوب ، هدرک  هیکت  نآ  هب  نامیلـس  هک  ار  وا  ياصع  هک  ینیمز  روناج  کی  رگم  درکن  تابثا  رگراک  هنجا  هب  ار  وا  گرم 
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یلع رهظی  الف  بیغلا  ملاع  - 11 دندربیمن ). رس  هب  راب  تناها  باذع  نآ  رد  دنتسنادیم  بیغ  رگا  هک  دش  نشور  نج  يارب  داتفا ، نامیلس 
بیغ رب  ار  یـسک  تسا و  بیغ  ياناد  هک  يدنوادخ   ) ادصر هفلخ  نم  هیدی و  نیب  نم  کلـسی  هناف  لوسر  نم  یـضترا  نم  الا  ادـحا . هبیغ 
تشپ ور و  شیپ  زا  وا ) هب  بیغ  ندیسر  يارب   ) ار شلوسر  وا  و  دراد ، وا  تلاسر  هب  تیاضر  ادخ  هک  ار  یسک  رگم  دزاسیمن ، علطم  دوخ 

، تسا ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  .( ) تسین لـیخب  یحو  غـالبا  هب  ربماـیپ  نآ  و   ) نینـضب بیغلا  یلع  وه  اـم  و  - 12 دـنکیم ). تظافح  رس 
.( دـنادیم ار  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  دـنوادخ   ) ضرـالا تاوامـسلا و  بیغ  مـلعی  هللا  نا  - 13 دشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم  لـباقم  هحفص 
زا ندوب  دیدپان  ناگدـید و  زا  ندوب  رود  يانعم  هب  دراد ، هدام  نیا  هک  یتاقتـشم  هبوبیغ و  بایغ و  بیغ و  هملک  بیغ  يهرابرد  یحیـضوت 

ناـسنا هاگدـید  قفا  زا  هک  يزیچ  ره  يهراـبرد  تسا ، تیمومع  ياراد  عیـسو و  رایـسب  هک  يوغل  ياـنعم  نیا  هب  بیغ  دـشابیم . دـید ، قفا 
نادرگاش زا  رفن  هس  میئوگیم : هک  یتقو  دوریم . راک  هب  دشاب ، دیدپان 

ام هکنیا  اب  دوشیم  هظحالم  دندوبن . سالک  رد  ینعی  دندوب . دیدپان  تسا  ام  هاگدید  هک  سالک  زا  ینعی  دـندوب ، بیاغ  زورما  سالک  نیا 
لماش هک  تسانعم  نیا  هب  بیغ  دندوب . سالک  زا  بیغ  هب  فوصوم  ینعی  دندوب ، بئاغ  میئوگیم : زاب  میـسانشیم ، ار  درگاش  رفن  هس  نآ 
نیمه هب  بیغ  ندرب  راک  هب  دنتسین . سمل  لباق  ندید و  لباق  سوسحم و  ام  يارب  یلو  میسانشیم ، ار  اهنآ  ام  هک  دشابیم  یتقیقح  نارازه 
لماش نینچمه  و  دـیئامرف . هعلاطم  مود  هجیتن  رد  ار  هلئـسم  نیا  دـشابیم . فسوی  هروس  زا  هیآ 102  هرامـش 2 و  تایآ  رد  یمومع  يانعم 

تقیقح هدارا و  هشیدـنا و  هفطاع و  ملا و  تذـل و  عون  اهدـص  دـننام  دـشابیم  تفایرد  كرد و  لباق  دـصرددص  یلو  سوسحمان  قیاقح 
زا یلو  میـسانشیم  ار  اهنیا  يهمه  ام  ددـع . تقیقح  دراد و  دوجو  یتسه  ناهج  تادوجوم  نایم  هک  طباور  اهدرایلیم  يدازآ و  تلادـع و 

يهلیـسو هب  هک  یبـیغ  یقیاـقح  هک  میریگیم  هجیتـن  نینچ  حیـضوت  نیا  زا  دنـشابیم . بیغ  هب  فوصوم  دـنرود و  هب  اـم  یـسح  هاگدـید 
هلیـسو هب  طابترا  لباق  ریغ  يانعم  هب  هکلب  دـشابیمن ، ضحم  لوهجم  هب  نامیا  قیاقح ، نآ  هب  ناـمیا  ددرگیم ، حرطم  رـشب  يارب  ناربماـیپ 

لادع ترورض  هب  ام  نامیا  سپ  دنشابیم . دنوشیم ، هتخاس  رتقیقد  رتعیسو و  طابترا  يارب  هک  يرازبا  یعیبط و  ساوح 
حرش ، ) تسین سوسحم  هجو  چیه  هب  هک  يدازآ  تمظع  هب  ام  نامیا  تسین ، قلطم  لوهجم  هب  نامیا  تسین ، سوسحم  هجو  چیه  هب  هک  ت 

ای دوخ )  ) اـی نم  دوجو  هب  داـقتعا  تسین . قلطم  لوهجم  هب  ناـمیا  دـشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا 
یگدنز رساترس  رد  میـسانشیم و  ار  اهنیا  يهمه  ام  تسین ، قلطم  لوهجم  کی  هب  داقتعا  تسین ، یندرک  سمل  هک  حور )  ) ای تیـصخش ) )

ینعم کـی  هب  هک  دـنوادخ  یتـح  دـنهدیم . لیکـشت  قیاـقح  نیمه  ار  اـم  یناـسنا  موـلع  مظعا  تمـسق  میراد . راـک  رـس و  قیاـقح  نیا  اـب 
نتشیوخ ياهدنکفا  نایم  رد  یـشقن  يور و  رب  نیتسآ  تسا . تیرـشب  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  شیارگ  تفایرد و  دروم  تسا  بویغلابیغ 
یـشاقن چـیه  ياهدـنکفا  ناوخداـیرف  لـبلب  داـهن  رد  قشع  يـالیتسا  بوشآ  هچنغ و  نوچ  ناـهن  دوخ  ياهدـنکفا  ناـهج  رد  يروش  اـهنت و 
دننادیم دنراد ، خیرات  زا  یعالطا  كدنا  هک  ینارایشه  همه  ياهدنکفا  نانب  زا  کلک  شتریح  زا  دید  هکنآ  دشکرب و  یـشقن  هک  دنیبیمن 

ياهـشزرا يدازآ و  تلادع و  دـننام  دنتـسه ، یبیغ  قیاقح  يادهـش  يرـشب  خـیرات  رـساترس  زابناج  ناینابرق  نیرتشیب  هکلب  نیرتشزرااب  هک 
راکنا دیدرت و  هک  هلئسم  نیا  كرد  میدومن ، بیغ  يهرابرد  هک  ریسفت  نیاربانب  کلذ . ریغ  لامک و  يدنوادخ و  ياضر  یناسنا و  یلاع 
يهرابرد حیحـص  ریـسفت  کی  نودـب  نارکنم  ناکاکـش و  نیا  تسا . نشور  الماک  دـشابیم ، يژرلآ )  ) تیـساسح زا  یـشان  یبیغ  قیاـقح 

، لاح ره  هب  دـنیامنیم . یثنخ  دـکار و  ار  دوخ  زغم  شزرااب  ياهدادعتـسا  اهورین و  زا  یتمـسق  دـنوشیم و  راچد  رطاخ  شیوشت  هب  بیغ ،
رد ار  بیغ  ملع  دیجم  نآرق  رد  دنچ  یتایآ  مکی - هجیتن  میزادرپیم : تسا ، هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جـیاتن  دافم و  هب  نونکا 

میسقت عون  ود  رب  مولعم  عوضوم  هب  رظن  اب  ادخ  هب  بیغ  ملع  راصحنا  3 و 6 و 11 )  ) هرامش هیآ  دننام  دنکیم ، دزشوگ  يدنوادخ  راصحنا 
تردـق رـشب  هک  تسا  یتاـعوضوم  مکی - عون  دـشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم  لـباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش  : ) دوشیم

نیا هب  رـشب  نامیا  و  کلذ . ریغ  تیدبا و  تقیقح  تمایق ، زور  وا ، تافـص  تقیقح  يدنوادخ ، تاذ  دننام  درادن ، ار  اهنآ  تیهام  تخانش 
اب یـسح  ریغ  طابترا  قیاقح و  نیا  دوجو  هک  تسیرگید  ياهتفایرد  طوبرم  هکلب  تسین ، اـهنآ  تیهاـم  تاذ و  تخانـش  هب  دنتـسم  قیاـقح 
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اعطق اهنآ  یـسح  تخانـش  زا  اهنآ ، هب  نامیا  طابترا و  نیع  رد  رـشب  هک  یناور  يدازآ  حور و  نم و  دـننام  دزاـسیم ، ریذـپناکما  ار  اـهنآ 
ياهتیعقوم یعیبط و  للع  هب  یلو  دـشابیم ، اراد  ار  اهنآ  یلیـصفت  تخانـش  تردـق  رـشب  هک  دنتـسه  یتاـعوضوم  مود - عون  تسا . مورحم 

هک يرورض 
اب یبـیغ  روما  هنوگ  نیا  دوشیم . بوسحم  بیغ  وا  يارب  تاـعوضوم  نآ  و  تسا ، ناوتاـن  اـهنآ  اـب  ییوراـیور  زا  تسا ، هتفرگ  رب  رد  ار  وا 
هک ياهیآ  دنشابیم ، كرد  تخانش و  لباق  یهلا  تایانع  يهلیسو  هب  نالوسر  ناربمایپ و  یگدامآ  دننام  اهنآ ، يریگارف  هب  ناسنا  یگدامآ 

نیاربانب دـهدیم . رارق  نالوسر  رایتخا  رد  دـنوادخ  هک  دـنکیم  نایب  ار  اـهبیغ  عون  نیا  هرامـش 8 ) هیآ  . ) تسا هدمآ  نج 27 ) هروـس   ) رد
بیغ ملع  دوـخ  يدوـخ  هب  مرکا  ربماـیپ  ینعی  تسا . لالقتـسا  یتاذ و  ملع  دـنکیم ، یفن  مرکا  ربماـیپ  زا  ار  بیغ  ملع  هک  یتاـیآ  میـسقت ،

، دنوش بیغ  هب  ملاع  يدنوادخ ، تایانع  اب  دنناوتیم  هتفایدشر  ياهناسنا  رگید  ربمایپ و  هکنیا  اب  بیغ  ملع  رد  لالقتسا  سفن  نیا  و  درادن .
یمومع يانعم  کـی  بیغ  میتفگ : میدروآ و  بیغ  هراـبرد  یبیغ  ياهتخانـش  ثحبم  همدـقم  رد  هک  يریـسفت  مود - هجیتن  درادـن . یتاـفانم 

هک دوشیم  دـییات  ـالماک  فسوی  هروـس  زا  هـیآ 102  هرامـش 2 و  يهیآ  اـب  دوشیم ، هاگدـید  زا  ندوب  دـیدپان  هنوـگره  لـماش  هک  تسا 
یحو وت  هب  ام  هک  دنتسه  یبیغ  ياهربخ  اهنیا  : ) دیامرفیم ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  ع )  ) فسوی ترـضح  ناتـساد  نایرج  نایب  زا  سپ  دنوادخ 

هیآ رد  نینچمه  و  دنتخادرپ ) هلیح  رکم و  هب  دنتفرگ و  میمصت  هک  یتقو  يدوبن  نانآ  دزن  رد  وت  مینکیم و 
دلج 8 هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) ربمایپ هب  حون  ترضح  يارجامرپ  ناتساد  نایب  زا  سپ  دنوادخ  هرامش 2 

نیا زا  شیپ  ار  ناتـساد  نیا  وت  موق  هن  وت و  هن  مینکیم  یحو  وت  هب  ام  هک  دنتـسه  یبیغ  ياهربخ  اـهنیا  : ) دـیامرفیم ص )  ) مرکا دـشابیم )
هجیتن تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  رـشب  یخیرات  تشذگرـس  رد  سوسحم  الماک  یئاهدومن  اب  اهناتـساد  نیا  تیعقاو  هکنیا  اب   … دیتسنادیمن ) 

اب اهنآ  تفایرد  هک  تسا  یقیاقح  هب  نامیا  هکلب  تسین ، قلطم  لوهجم  هب  نامیا  میتفگ ، ثحبم  نیا  لوا  رد  هکنانچ  بیغ ، هب  نامیا  موس -
ینابر و قالخا  هب  قلخت  يهلیـسو  هب  دـیآیمرب ، ینآرق  تایآ  نیماضم  زا  هکنانچ  اهدادعتـسا  نیا  تسا . ریذـپناکما  یناسنا  ياهدادعتـسا 
زا ار  بیغ  هب  ناـمیا  هک  میدرک  هظحـالم  هرامـش 1  يهیآ  رد  دریگیم . تروص  اـهیتسرپ  يوه  یناـسفن و  لـیاذر  زا  نورد  یعقاو  هیکزت 
دنچ رد  العا  دنوادخ  مراهچ - هجیتن  تسا . هدومرف  بوسحم  ادخ  هار  رد  ناگدـننکقافنا  زامن و  ناگدـنراداپرب  يوقت و  اب  مدرم  فاصوا 

، میدرک هراشا  هکنانچ  ربمایپ  ملع  یفن  زا  دوصقم  منادیمن . بیغ  نم  دـیوگیم : مدرم  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  فرط  زا  دـیجم ، نآرق  زا  هیآ 
مایپ زا  بیغ  یفن  نیا  اب  دنوادخ  نآ ، قلطم  یفن  هن  تسا ، بیغ  ملع  لیصحت  رد  ربمایپ  لالقتسا  یفن 

تایح  ) لیـصحت يارب  یفاک  مزال و  دـحب  امـش  دـیوگب : دـنک و  يریگولج  نانآ  یقطنم  ریغ  تاـعقوت  مدرم و  یخاتـسگ  زا  دـهاوخیم  رب 
امش دیئامن . ربمایپ  زا  بیغ  يهبلاطم  ناهرب ، هنیب و  هب  لمع  رد  دوخ  ياهیرصنع  تسس  ندیناشوپ  يارب  دیابن  دیراد و  ناهرب  هنیب و  لوقعم )

يدنوادخ يهزاجا  اب  دیهدب ، تاجن  یهاوخوخ  یتسرپ و  تعیبط  نجل  زا  ار  دوخ  یگدـنز  دـیناوتب  ربمایپ ، شخب  تایح  تاروتـسد  اب  رگا 
یقالخا یفـسلف و  ياهباتک  رد  یندل ) ملع   ) حالطـصا نیا  یندل  ملع  مان  هب  یتخانـش  دوب . دنهاوخ  تیور  لباق  دوهـشم و  امـش  يارب  اهبیغ 

هک دیآیمرب  نینچ  نآ  تالامعتـسا  دراوم  زا  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) و تسا . عیاش 
میقتسم روط  هب  ملع  نیا  تسا ، نهذ  هطوبرم و  ياههاگتسد  ساوح و  دننام  یلومعم  رازبا  لیاسو و  اب  لیـصحت  لباق  مولع  زا  ریغ  ملع  نیا 
ياضتقم الاو و  طابترا  نینچ  يارب  رشب  یگتسیاش  دادعتسا و  هتبلا  دباییم . هار  ادخ  فرط  زا  اهناسنا  نورد  هب  یلومعم  طیاسو  زا  زاینیب  و 

نینچ دیجم  نآرق  زا  هیآ  کی  رد  دیامنیم . تابثا  ار  طابترا  نینچ  ناکما  تسا ، زاینیب  هطـساو  هنوگره  زا  هک  يدنوادخ  قلطم  تیـضایف 
وم ترضح   ) املع اندل  نم  هانملع  اندنع و  نم  همحر  هانیتآ  اندابع  نم  ادبع  ادجوف  - 1 تسا : هدمآ 

هدومن میلعت  وا  هب  دوخ  دزن  زا  یملع  هداد و  وا  هب  یتمحر  دوخ  دزن  زا  ام  هک  دـندرک  ادـیپ  ار  اـم  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  شهارمه  و  ع )  ) یس
یگداـمآ هک  مینک  شومارف  دـیابن  دروم  نیا  رد  زاـب  ار  هتکن  نیا  مکی - هجیتـن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  ياهیآ  جـیاتن  میدوب )

زا یکی  دروآیم . دوـجوب  ار  یهلا  غورف  نآ  شباـت  يهنیمز  هک  تسا  ناـسنا  دوـخ  هب  طوـبرم  میقتـسم  ملع  نینچ  ندروآ  تـسد  هـب  يارب 
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ریغ هک : دمهفب  یمدآ  هک  تسا  لوقعم ) تایح   ) رد یقیقح  قشع  يالاو  ماقم  هب  ندیسر  يارب  ششوک  یگدامآ ، نیا  لماوع  نیرتیساسا 
تفایرد راوازـس  ار  یمدآ  دنوادخ  تیدوبع  يالاو  ماقم  هب  دورو  مود - هجیتن  يولوم  اهب  رف و  رپ  قشع  ردنا  دـشاب  اهلوقعم  اهلوقعم  نیا  زا 

ياهتمحر تفایرد  بجوم  هکلب  تسین ، میقتسم  ملع  تخانـش و  طقف  تیدوبع ، يالاو  ماقم  هب  دورو  هجیتن  دیامنیم . ینابر  تمحر  نینچ 
نیا حرش  : ) هلمج نآ  زا  تسا . هدش  دزشوگ  ناوارف  ینآرق  تایآ  رد  میقتـسم  ياهتمحر  نیا  تسا . ملع  اهنآ  زا  یکی  هک  دوشیم  یعونتم 
ییلو دوخ  دزن  زا  نم  يارب  اراگدرورپ ،  ) ایلو کندـل  نم  انل  لعجا  و  - 1 دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق 

-3 امرف ) تیانع  يرای  دوخ  دزن  زا  ام  يارب  اراگدرورپ ،  ) اریصن کندل  نم  انل  لعجا  و  - 2 امرف ) تیانع 
همحر و کندـل  نم  انتآ  انبر  - 4 امرف ) تیانع  يزوریپ  يهطلـس  دوخ  دزن  زا  نم  يارب  اراگدرورپ ،  ) اریـصن اناطلـس  کندل  نم  یل  لعجا  و 

یحو هب  هتسویپ  تخانش  امرف ) تیانع  يدشر  ام  روما  يهرابرد  یتمحر و  دوخ  دزن  زا  ام  يارب  ام ، راگدرورپ  يا   ) ادشر انرما  نم  انل  ءییه 
یحو يهرابرد  یناوارف  تایآ  یحو ) هب  دنتسم  تخانش  ثحبم  نآ  داعبا  تخانش و   ) هب دیئامرف  عوجر  یحو  يانعم  حیضوت  ریـسفت و  يارب 

لیعامـسا و میهاربا و  یلا  انیحوا  هدـعب و  نم  نییبنلا  حون و  یلا  انیحوا  امک  کیلا  انیحوا  انا  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدمآ  دـیجم  نآرق  رد 
یحو هکنانچ  میدومن ، یحو  وت  هب  ام   ) اروبز دواد  اـنیتآ  نامیلـس و  نوراـه و  سنوی و  بویا و  یـسیع و  طابـسالا و  بوقعی و  قاحـسا و 

بویا و یسیع و  وا و  لسن  زا  یناربمایپ  بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  هب  میدومن  یحو  و  وا ، زا  دعب  ناربمایپ  حون و  هب  میدومن 
عبتا نا  کلم  ینا  مکل  لوقاال  بیغلا و  ملعاال  هللا و  نئازخ  يدـنع  مکل  لوقاال  لق  - 2 میداد ). روبز  دواد  هب  نامیلـس و  نوراه و  سنوی و 
بیغ نم  تسا و  نم  دزن  يدنوادخ  نئازخ  میوگیمن  نم  نانآ : هب  وگب   ) نورکفتت الفا  ریصبلا  یمعالا و  يوتـسی  له  لق  یلا  یحوی  ام  الا 

بیم دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) منادیمن
ایآ دنیواسم ، انیب  انیبان و  ایآ  وگب  نانآ  هب  دوشیم . نم  هب  هک  ییحو  زا  رگم  منکیمن  يوریپ  نم  ماهتـشرف . نم  میوگیمن  امـش  هب  و  دـشا )
هب هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  تسیک  و   ) یئیـش هیلا  حوـی  مل  یلا و  یحوا  لاـق  وا  ابذـک  هللا  یلع  يرتـفا  نمم  ملظا  نـم  و  - 3 دیشیدنایمن ).

یلا کبر  یحوی  ذا  - 4 … تسا .)  هدشن  یحو  وا  هب  يزیچ  هک  یتروص  رد  تسا ، هدش  یحو  نم  هب  دیوگب : ای  دننبب ، ارتفا  ادـخ  هب  غورد 
نآ رد   ) نانب لک  مهنم  اوبرـضا  قاـنعالا و  قوف  اوبرـضاف  بعرلا  اورفک  نیذـلا  بولق  یف  یقلاـس  اونمآ  نیذـلا  اوتبثف  مکعم  ینا  هکئـالملا 
رد يدوز  هب  نم  دیئامن . مدق  تباث  دناهدروآ ، نامیا  هک  ار  نانآ  متسه ، امش  اب  نم  هک  دنکیم  یحو  ناگتشرف  هب  وت  راگدرورپ  هک  ماگنه 

ضعب كرات  کلعلف  - 5 ار .) ناشناتـشگنا  دنب  دنب  دینزب  ار و  ناشیاهندرگ  يالاب  دینزب  مزادنایم ، تشحو  دـناهدیزرو ، رفک  هک  نانآ  لد 
وت دیاش   ) لیکو ءییش  لک  یلع  هللا  ریذن و  تنا  امنا  کلم  هعم  ءاج  وا  زنک  هیلع  لزنا  الول  اولوقی  نا  كردص  هب  قئاض  کیلا و  یحوی  نم 
ای تشگیم ، لزان  ياهنیزخ  وا  يارب  رگا  دنیوگب : هکنیا  زا  دنکیم  یگنت  نآ  يارب  تاهنیـس  دوشیم و  یحو  وت  هب  هک  ار  هچنآ  زا  یـضعب 

تیدوجوم ه ياهدننکغالبا و  وت  هک  تسین  نیا  زج  دمآیم ! وا  اب  ياهتشرف 
زا هک  میدرک  یحو  وت  هب  سپـس   ) نیکرـشملا نم  ناک  ام  افینح و  میهاربا  هلم  عبتا  نا  کیلا  اـنیحوا  مث  - 6 تسا ). ادـخ  رایتخا  رد  زیچ  هم 

دجتال مث  کیلا  انیحوا  يذلاب  نبهذـنل  انئـش  نئل  و  - 7 دوـبن ). نیکرـشم  زا  میهاربا  نک و  يوریپ  تسا ، لدـتعم  يرطف و  هک  میهاربا  نـید 
، تسا ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) دوخ يارب  سپـس  میربیم ، نیب  زا  میدومن ، یحو  وت  هب  هک  ار  هچنآ  میهاوخب  رگا   ) الیکو انیلع  هب  کل 

امنا یلا  یحوی  مکلثم  رـشب  انا  امنا  لق  - 8 تفای ). یهاوخن  ام  يارب  یلیکو  یحو  نآ  يهرابرد  دـشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص 
دننام نم  هک  تسین  نیا  زج  وگب  نانآ  هب   ) ادـحا هبر  هدابعب  كرـشیال  احلاص و  المع  لـمعیلف  هبر  ءاـقل  اوجری  ناـک  نمف  دـحاو  هلا  مکهلا 

شراگدرورپ رادید  هب  دیما  هک  سک  ره  سپ  تسا ، ادخ  کی  امش  يادخ  هک  تسین  نیا  زج  هک  دوشیم  یحو  نم  رب  متسه ، يرـشب  امش 
مهیلا انیحوا  انرماب و  نودـهی  همئا  مهانلعج  و  - 9 دهدن ). رارق  کیرش  ار  یـسک  شراگدرورپ  تدابع  رد  هداد و  ماجنا  حلاص  لمع  دراد ،

تیادـه ام  روتـسد  اب  ار  مدرم  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  اـم  و   ) نیدـباع اـنل  اوناـک  هوکزلا و  ءاـتیا  هولـصلا و  ماـقا  تاریخلا و  لـعف 
تاکز ب دنراد و  اپرب  ار  زامن  دنروآ و  ياج  هب  ار  تاریخ  هک  میدرک  یحو  نانآ  رب  دندرکیم و 
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زا هک  هچنآ  … و   ) هیدی نیب  امل  اقدصم  قحلا  وه  باتکلا  نم  کیلا  انیحوا  يذـلا  و  - 10 دندوب ). ام  يارب  ناگدننک  تدابع  نانآ  دنهد و 
و - 11 تسا ). هدش  لزان  نآ  زا  شیپ  هک  ار  ینامـسآ  ياهباتک  نآ  دنکیم  قیدـصت  باتک  نآ  تسنامه ، قح  میدومن ، یحو  وت  هب  باتک 

تـسین يرـشب  چیه  يارب  و   ) میکح یلع  هنا  ءاشی  ام  هنذاب  یحویف  الوسر  لسری  وا  باجح  ءارو  نم  وا  ایحو  الا  هللا  هملکی  نا  رـشبل  ناک  ام 
هک ار  هچنآ  وا  هب  دوـخ  نذا  اـب  هک  دتـسرفب  ار  یلوـسر  اـی  هدرپ  تشپ  زا  اـی  یحو  يهلیـسو  هب  رگم  دروآرد  وـگتفگ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک 

منادیمن نم  و   ) یلا یحوی  ام  الا  عبتا  نا  مکبال  یب و  لعفی  اـم  يردا  اـم  و  - 12 تسا ). میکح  گرزب و  دنوادخ  دنک ، یحو  دـهاوخیم 
دلج هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) نم هب  هک  هچنآ  زا  رگم  منکیمن  يوریپ  نم  امـش ، رب  نم و  رب  دوشیم  هچ 

يرتفتل کیلا  انیحوا  يذـلا  نع  کنونتفیل  اوداک  نا  و  تسا 13 - هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  دوشیم ) یحو  دـشابیم )  8
مث تامملا  فعـض  هایحلا و  فعـض  كانقذال  ذا  الیلق . ائیـش  مهیلا  نکرت  تذک  دقل  كانتبث  نا  الول  و  الیلخ . كوذـختال  اذا  هریغ و  انیلع 

یحو وت  هب  ام  هک  هچنآ  زا  دنیامن و  کیرحت  ار  وت  هک  دناهدمآرب  ددصرد  نانآ  . ) اریصن انیلع  کل  دجتال 
، يدرکیم لمع  نانآ  تساوخ  قباطم  رگا  دنزاسب . فرحنم  میاهدومن 

رگا یئامن . ناـنآ  رب  ياهیکت  كدـنا  دوب  کـیدزن  میدرکیمن ، تیبثت  ار  وت  اـم  رگا  و  دـندرکیم . ذاـختا  بوبحم  تسود  دوخ  يارب  ار  وت 
ادیپ دوخ  يارب  يرای  ام  فرط  زا  سپـس  میدیناشچیم ، ار  هابت  گرم  یگدـنز و  تقـشم  ربارب  ود  وت  يارب  یتشادیم ، اور  ار  يراک  نینچ 

ربمایپ تیصخش  یبایزرا  دروخیم ، مشچ  هب  یحو  هب  طوبرم  تایآ  رد  هک  ياهلئـسم  نیرت  تیمهااب  نیرتبلاج و  مکی - هجیتن  يدرکیمن ).
چیه شکاپ ، نورد  رب  نآ  لوزن  یحو و  يارب  دوخ  یگتـسیاش  هب  مرکا  ربمایپ  هک  تسنیا  هلئـسم  دوشیم . وا  هب  هک  تسا  یحو  هظحالم  اب 

يهطبار تهج  هب  دـندرکیم ، نامگ  مدرم  هک  ار  یتازاـیتما  رماـیپ  هک  مینیبیم  هرامـش 2  هیآ  رد  دزرویمن . رورغ  ربک و  تاـهابم و  هنوگ 
مه هتـشرف  نم  منادیمن و  مه  بیغ  نم  تسین ، نم  راـیتخا  رد  يدـنوادخ  نـئازخ  - 1 دنکیم : یفن  دوخ  زا  دـشابیم ، اراد  یحو  سدـقم 

ییاهزیچ وت  زا  هکنیا  زا  شابم  لدگنت  میناوخیم : نینچ  هرامش 5  هیآ  رد  - 2 منکیم . يوریپ  دوشیم  نم  هب  هک  یحو  زا  طقف  نم  متسین ،
دننام نم  دیوگیم : احیرص  هک  مینیبیم  هرامش 8  هیآ  رد  - 3 ناگتـشرف . اب  یهارمه  ایند ، لام  دننام  يرادن ، ار  اهنآ  وت  هک  دنهاوخیم  ار 

رامش هیآ  رد  - 4 مناسنا . درف  کی  امش 
یحو و دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) یبوبر رارسا  زا  نم  دیوگیم : لماک  تحارص  اب  ه 12 

تحارـص اـب  ینآرق  تاـیآ  نیا  رد  منکیمن . يوریپ  دوشیم  یحو  نم  هب  هک  هچنآ  زا  زج  نم  منادیمن ، يزیچ  امـش  نم و  اـب  نآ  يهطبار 
ربماـیپ تسا . هدـش  یفن  دوـش ، روـصت  ربماـیپ  يارب  یحو ، یگدـنریگ  ببـس  هب  تـسا  نـکمم  هـک  ار  راـختفا  تاـهابم و  هنوـگ  ره  لـماک 

نیا سپ  تسا ! نم  تسد  رد  يرـشب  تاردقم  سپ  مراد ، یگرزب  يهطبار  نینچ  ادخ  اب  نم  دوشیم و  لزان  نم  رب  یحو  نوچ  دیوگیمن :
یئاناوت ياراد  نم  منادیم و  ار  زیچ  همه  یهلا  تیـشم  هب  جاـیتحا  نودـب  هک  منم  نیا  سپ  مراد ! تکرـش  ادـخ  اـب  تیهولا  رما  رد  هک  منم 

، یعقاو یبایزرا  نیمه  دوخ  ایآ  هک  دـشیدنیب  دـنک و  فقوت  یمک  اـجنیا  رد  هک  منکیم  اـضاقت  مرتحم  يهدـننک  هعلاـطم  زا  متـسه ! قلطم 
یبایزرا نیمه  میروایب ، مالسا  ربمایپ  يربمایپ  توبث  يارب  یلیلد  نیرتنشور  نیرتهب و  میهاوخب  رگا  یلب ، دنکیمن ؟ تابثا  ار  ربمایپ  يربمایپ 

میراد یئانشآ  للم  عماوج و  ناریگمشچ  غباون و  يهیحور  اب  ام  دنکیم . تابثا  ادخ  اب  ار  وا  یگتـسباو  عطق  روط  هب  هک  تسا  زیگناتفگش 
تیدوجوم شیاریپ  شیارآ و  هلیسو  ار  دوخ  يرکف  تردق  غوبن و  هکنیا  رگم  تسین  يزاتشیپ  هغبان و  چیه  هک  مینادیم  و 

زا زاتشیپ  هغبان و  نآ  رگا  و  دناهدومن . یقلت  نارگید  رب  دوخ  تیدوجوم  يرترب  هلیسو  ار  زایتما  نآ  دناهتشاد ، زایتما  کی  رگا  هدومن ، دوخ 
هب هچ  رگا  دـنکیم ، ساسحا  دوخ  نورد  رد  هاگآدوخانروط  هب  شیب ، مک و  ار  روبزم  هجیتن  دـشاب ، هدوب  رادروخرب  يزاسدوخ  تیناسنا و 
يا وت  و   ) میظع قلخ  یلعل  کنا  و  - 1 دننام : تسا ، ددعتم  دهدیم  یتارکذت  ربمایپ  لیاضف  رد  دیجم  نآرق  رد  هک  یتایآ  دشکن . مدرم  خر 

امیلع ییـش  لک  هب  هللا  ناک  نییبنلا و  متاخ  هللا و  لوسر  نکل  مکلاجر و  نم  دحا  ابا  دمحم  ناک  ام  - 2 يراوتسا .) میظع  یقالخا  رب  ربمایپ 
نیا حرـش  .( ) تسا اناد  زیچ  همه  هب  دنوادخ  تسا و  ناربمایپ  متاخ  ادخ و  لوسر  نکل  تسین و  امـش  نادرم  زا  یکی  دـننام  ص )  ) دـمحم )
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: دراد رب  رد  ار  تیعقاو  ود  نایب  تازایتما  اهتمظع و  نیا  هب  طوبرم  تایآ  دـشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق 
يوه و زا  تشذگ  یهاوخدوخ و  لیدعت  اهیراکادف و  لمحت  اب  هک  میظع  قالخا  دننام  ربمایپ ، تیـصخش  یباستکا  رـصانع  مکی - تیعقاو 
هک تسا  یلئاسم  اهناسنا ، يهمه  يارب  یهاوخریخ  تلادع و  يانبم  رب  یگدنز  نتخاس  راوتـسا  تورث و  ماقم و  نتـشاذگ  اپ  ریز  اهـسوه و 

ایپ تسا . هتشگ  مالسا  میظع  ربمایپ  بیصن  نورد ، هنادازآ  هیکزت  رایتخا و  تفرعم و  هلیسو  هب 
میظع قالخا  نامه  دوخ  هکلب  دنادیمن ، راکبلط  اهنآ  زا  ار  دوخ  دـنیبیمن و  رترب  اهناسنا  زا  ار  دوخ  میظع ، قالخا  نیا  هلیـسو  هب  مرکا  ربم 

يهرابرد احیرـص  دریذپن و  ار  يزایتما  چیه  نکـسم  كاشوپ و  اذغ و  رد  دنیـشنب ، نیمز  یلومعم  ياهناسنا  رگید  دـننام  هک  دوشیم  ثعاب 
ياهزور نیرخآ  رد  هنومن  ناونع  هب  دنادن . نارگید  زا  رتالاب  ینثتـسم و  ار  دوخ  یقوقح  نیناوق  رد  دزروب . رارـصا  نارگید  اب  دوخ  يواست 

یسک ایآ  مدنبرب ، تخر  امش  نایم  زا  اهیدوز  نیا  هب  نم  تسا  نکمم  هک  دومرف : مزال  قیاقح  نایب  زا  سپ  دمآ و  دجسم  هب  شکرابم  رمع 
یهاوخداد دـیایب و  شیپ  تسه ، یـصخش  نینچ  رگا  مشاب ، هدرکن  ءاـفیا  ار  نآ  نم  دـشاب و  هتـشاد  نم  يهمذ  رب  یقح  هک  تسه  امـش  زا 

هک يرتش  هب  ياهنایزات  دـیتساوخیم  امـش  مدوب ، امـش  هارمه  نم  اهرفـس  زا  یکی  رد  تفگ : تساخرب و  عمج  نآ  نایم  زا  درم  کی  دـنک .
: دـناهدرک لقن  نیخروم  زا  یخرب  مریگب . ار  دوخ  ماقتنا  مهاوخیم  نم  درک ، تباصا  نم  يهناش  هب  هنایزات  نآ  دـینزب ، دـیدوب ، هدـش  راوس 

يور زا  هن  تسا ، هدروخ  نم  هنهرب  هناش  هب  امـش  هنایزات  تفگ : درم  نآ  دومرف ، مالعا  قح  ذخا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  ربمایپ  هک  یماگنه 
هدننکهریخ تمظع  ندید  اب  درم  نآ  دومرف ، هنهرب  ار  دوخ  هناش  درک و  زاب  ار  شسابل  ربمایپ  سابل .

. تسا وا  ندوب  ءایبنالا  متاخ  ربمایپ و  يالاو  تلاسر  توبن و  مود - تیعقاو  تفر . دیسوب و  ار  ربمایپ  هناش  داتفا و  هیرگ  هب  ربمایپ  تلادع  ي 
لباـقم هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) زاـیتما کـی  ناونع  هب  ار  نآ  هدرکن و  هیکت  مه  تیعقاو  نیا  رب  ناـشلامیظع  ربماـیپ  هک 

رگا متـسه ، ءاـیبنالامتاخ  نوچ  نم  مدرم ، يا  هک  تفگن  ینعم  نیا  هب  دیـشکن ، مدرم  خر  هب  يرگادوس  لـباق  دـشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم 
ضارتعا نم  هب  دـیناوتیمن  امـش  مدـش ، بکترم  یگماکدوخ  یتنایخ و  هنوگ  ره  ای  غورد  نم  رگا  تسین ، نم  يارب  يرفیک  مدرک ، یملظ 

بهذتال و  تشگیم . روهطوغ  مدرم  يارب  دشر  ندرک  هدامآ  رد  اهیگنتلد  ترسح و  تقشم و  زا  یجاوما  رد  میدید  هکنانچ  هکلب  دینک ،
یقـشتل نآرقلا  کیلع  انلزنا  ام  هط ، ربم ). نیب  زا  اهترـسح  اب  ار  دوخ  ناج  نانآ  ياهیراکبان  اهیدـیلپ و  يهرابرد   ) تارـسح مهیلع  کـسفن 

، تسا هتـساوخ  دوخ  ياهـششوک  يارب  هک  يدزمراک  تایآ  رد  يزادـنیب ). تقـشم  هب  ار  دوخ  هک  میدرکن  لزان  وت  يارب  ار  نآرق  اـم  هط ، )
مدرم لوقعم ) تایح   ) دـشر التعا و  هار  رد  ار  دوخ  یناگدـنز  يهمه  هک  تسا  هدوب  شنیموصعم  نیرهاـط و  نادـنزرف  هب  تدوم  تبحم و 

هیلع م مکلئسا  ام  لق  دیامرفیم : اذل  دوب ، مدرم  دوخ  هب  طوبرم  مه  دزمراک  نیا  دوخ  عفن  نوچ  و  دناهدرک . يرپس 
هدامآ هک  یـسک  لمع  زج  تسین  يزیچ  مهاوخیم ، امـش  زا  هک  يدزمراک  نآ  وگب : نانآ  هب   ) الیبس هبر  یلا  ذـختی  نا  ءاـش  نم  ـالا  رجا  ن 

زا متلاسر  يارب  يدزمراک  نم  و   ) نیملاعلا بر  یلع  الا  يرجا  نا  رجا  نم  هیلع  مکلئسا  ام  و  دوش ). شراگدرورپ  هاگشیپ  یهار  تسا  هدش 
اهناسنا دوخ  هب  مه  شاداپ  رجا و  نیا  هک  مینادیم  ام  و  تسا ). نایملاع  يهدنرورپ  هاگـشیپ  هب  طوبرم  طقف  نم  دزمراک  مهاوخیمن ،: امش 

( دشابیم دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  : ) تسا هدمآ  نینچ  رگید  هیآ  رد  بلطم  نیا  دوشیم . طوبرم 
ینـالوط خـیرات  رد  مود - هجیتـن  تسا ). امـش  دوخ  دوس  هب  مهاوخب ، هک  يدزم  رجا و  ره  وگب : ناـنآ  هب   ) مکل وهف  رجا  نم  مکتلئـسال  لـق 

هار هب  يرـشب  عماوج  رب  اـی  دوـخ  هعماـج  رب  وا  فرط  زا  یتلاـسر  ادـخ و  اـب  یحو  طاـبترا  ياـعدا  هدـش و  ادـیپ  ناوارف  یـصاخشا  يرـشب ،
ارچ هرامـش 3 ) هیآ  . ) دـناهدوب مدرم  نیرتراکمتـس  ناـنیا  تسا ، هدوـب  ضحم  يارتـفا  غورد و  ناـنآ  ياـعدا  هک  یتروـص  رد  دـناهتخادنا ،

کچوک ار  يدنوادخ  لالج  تمظع و  نیغورد ، ياعدا  کی  اب  ناگدننزارتفا  نیا  اریز  تسا ، نشور  رایـسب  دـناهدوب ؟ مدرم  نیرتراکمتس 
ئامندوخ هلیسو  ار  نیرب  دوجوم  نآ  دناهدومن و  لامیاپ  ار  اهناسنا  یتسه  شزرا  نیرتیساسا  هار  نیا  زا  دناهداد و  هولج 

نداد شیامن  اب  هک  دنتسه  یناسک  يرشب  دارفا  نیرتراکمتـس  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  چیه  یلب ، دناهداد . رارق  دوخ  ياهیگماکدوخ  اهی و 
. دناهدومن جاتنتسا  ار  فده  نیرتحیقو  هلیـسو  نیرتیلاع  زا  هدومن  مورحم  تقیقح  قح و  زا  ندش  رادروخرب  زا  ار  اهناسنا  تقیقح ، قح و 
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یمومع موهفم  هب  یحو  مکی - يانعم  تسا : هتفر  راک  هب  ینعم  ود  هب  نآرق  رد  یحو  میدرک ، هدهاشم  دـنچ  یتایآ  زا  هکنانچ  موس - هجیتن 
هرامـش هیآ  هب   ) دوش عوجر  ددرگیم . ناگتـشرف  اهناسنا و  نارادناج و  زا  یـسک  نورد  هب  يزیچ  ءاقلا  ندیناسر و  هنوگ  ره  لماش  هک  نآ 

نورد هب  یهلا  تاروتـسد  ءاقلا  مود - يانعم  ماعنالا . هروس  زا  هیآ 112و 121  تلـصف و  هروس  زا  هیآ 12  لـحنلا و  هروس  زا  هیآ 68  و  ( 4
هجیتن میاهداد . رارق  ثحب  دروم  ار  اهنآ  زا  يرادـقم  اـم  هک  تسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق  زا  یناوارف  تاـیآ  رد  یحو  يارب  اـنعم  نیا  ناربماـیپ .

دـلج 8 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) هک تسناـمه  تسا ، هدـش  یحو  مالـسا  ربماـیپ  رب  هک  هچنآ  مراـهچ -
تـسا یناسک  ضارتعا  رب  هناعطاق  خساپ  تسا و  هدمآ  نآرق  زا  يدراوم  رد  بلطم  نیا  تسا . هدـش  لزان  ءایبنالاوبا )  ) میهاربا رب  دـشابیم )

نوئش رگید  دننام  زین  یهلا  نایدا  ای  دراد ؟ ینعم  هچ  خیرات  هاگرذگ  رد  نایدا  فالتخا  دنیوگیم : هک 
هیآ نآ  روبزم و  تایآ  هب  رظن  اب  تسا ! هدیـسر  یتسرپاتکی  یئادخ و  کی  هب  اجیردت  یئادخهمه  زا  هتفرگ ، رارق  لماکت  يرجم  رد  يرـشب 

.( تسا هدومن  هیصوت  حون …  هب  هک  تسا  هدرک  عیرشت  ار  نامه  نید  زا  امش  يارب   ) احون هب  یـصو  ام  نیدلا  نم  مکل  عرـش  دیوگیم : هک 
تایـصوصخ تاـفالتخا و  و  تسا . تقیقح  کـی  تسا ، هدـش  یحو  ناربماـیپ  رب  هک  هقح  ناـیدا  یلـصا  نتم  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب 

رد ار  یعرف  تایصوصخ  نامه  دوخ ، ینابر  هدش و  هیفصت  حور  اب  هک  تسا  هدوب  ناربمایپ  طیحم  نامز و  طیارش  هب  طوبرم  توافتم  یعرف 
رد تقد  يهرابرد  لماک  يریگتخس  مجنپ - هجیتن  دوشیم . هدیمان  زین  تفس )  ) تایـصوصخ نیا  دناهتخاس ، حرطم  نایدا  یلـصا  نتم  غالبا 

يدیدش رایسب  دیدهت  هرامش 13  هیآ  هرامـش 5 و 137 ) هیآ   ) تسا هتفرگ  ماجنا  ربمایپ  يارب  ادـخ  فرط  زا  هک  نآ  غالبا  یحو و  عوضوم 
يرادـقم مالـسا  ربمایپ  دنتـساوخیم  هکنانآ  هک  تسا  ملـسم  دـنکیم . نایب  دوشیم ، یحو  ربماـیپ  هب  هک  هچنآ  نیع  تاـعارم  يهراـبرد  ار 

دروم مه  زیچان  لیامت  نامه  لاح  نیا  اب  درکیمن ، یقلت  شتلاسر  فلاخم  هدوبن و  مهم  ربمایپ  رظن  رد  دهدب ، ناشن  لیامت  نانآ  هب  كدـنا 
تایعقاو حیضوت  ریسفت و  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  دنکیم . يریگولج  نآ  زا  باطخ  نیرتدیدش  اب  هتفرگ  رارق  يدنوادخ  دیدهت 

دروم دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  هدوب  نامز  نآ  مدرم  زا  یـضعب  يهتـساوخ  هب  لیامت  زا  ریغ  تسا ، هدـشیم  یحو  مرکا  ربماـیپ  رب  هک  ي 
ینابر تینارون  نآ  اب  تشگیم ، حرطم  ربمایپ  يارب  یحو  يهلیـسو  هب  هک  یتاـیعقاو  حیـضوت  ریـسفت و  اریز  تسا ، هتفرگ  رارق  دـیدش  یهن 

دـلج 8 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) ربماـیپ نورد  رد  هللا  قـالخا  هب  قلخت  تهج  هب  هک  تفرگیم  ماـجنا 
فاص یگدنریگ  تلاح  نآ  مشش - هجیتن  تفرگیمن . تروص  حیضوت  ریسفت و  نآ  رد  یهابتشا  اطخ و  اذل  هدوب و  هدش  نازورف  دشابیم )
یحو يهرابرد  تقد  يارب  يریگتخس  تاروتـسد و  نیمه  هجیتن  رد  دشیم ، فشک  ربمایپ  يارب  یحو  هلیـسو  هب  هک  یتایعقاو  قیقد  غالبا  و 

هچ منادیمن  نم  و  ( ) هرامـش 12 هیآ   ) یلا یحوی  ام  الا  عبتا  نا  مکب  یب و ال  لعفی  ام  يردا  ام  و  دـیوگیم : ربماـیپ  ناـبز  زا  نآرق  هک  دوب 
لوزن هک  ددرگیم  نشور  نآ  لاـثما  هیآ و  نیا  اـب  دوـشیم ) یحو  نم  هب  هک  هچنآ  زا  رگم  مـنکیمن  يوریپ  نـم  امـش ، نـم و  رب  دوـشیم 

رد نآ  نتفرگ  رارق  اهیگدولآ و  زا  كاپ  زیمت و  الماک  هناخدور  کی  عبنم  لالز  بآ  ناـیرج  هب  هیبش  تسرد  نآ ، غـالبا  ربماـیپ و  هب  یحو 
یئانعم م هدام ، نیا  تاقتشم  رگید  تداهش و  هدهاشم و  دوهش و  دوهش  هب  دنتسم  ياهتخانش  تسا . هدوب  اهناسنا  رایتخا 

هدـهاشم و دوهـش و  روطنامه  دوریم ، راک  هب  ینورد  ياهیئانیب  یعیبط و  یـسح  ياهندـید  رد  تیور  هکناـنچ  دـنراد . تیور  اـب  فدارت 
-1 هلمج : نآ  زا  تسا . ددعتم  تسا ، هدرب  راک  هب  ار  تخانش  نیا  نآرق  رد  هک  یتایآ  دنوشیم . لامعتسا  ندید  عون  ود  ره  رد  زین  تداهش 

امـش زا  ام  هک  ماگنه  نآ  رد  و   ) نودهـشت متنا  متررقا و  مث  مکراید  نم  مکـسفنا  نوجرختال  مکئاـمد و  نوکفـستال  مکقاـثیم  انذـخا  ذا  و 
هک یلاح  رد  دیدرک  رارقا  امـش  سپـس  دیزاسن ، هراوآ  دوخ  راید  نطو و  زا  ار  ناتدوخ  دـیزیرم و  ار  رگیدـکی  ياهنوخ  هک  میتفرگ  نامیپ 
ارف ماگنه  رد  هک  دـیدوب  دـهاش  امـش  ای   …  ) يدـعب نم  نودـبعت  ام  هنیبل  لاق  ذا  توملا  بوقعی  رـضح  ذا  ءادهـش  متنک  ما  - 2 دیدیدیم ).

هحفـص تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   …  ( ) دیتسرپ دیهاوخ  نم  زا  دـعب  ار  زیچ  هچ  تفگ : شنادـنزرف  هب  هک  بوقعی  گرم  ندیـسر 
و  ) ادیهـش مکیلع  لوسرلا  نوکی  ساـنلا و  یلع  ءادهـش  اوـنوکتل  اطـسو  هما  مکاـنلعج  کلذـک  و  - 3 دـشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم  لـباقم 

انعبتا تلزنا و  امب  انمآ  انبر  - 4 دشاب ). امش  يارب  دهاش  ادخ  لوسر  دیـشاب و  مدرم  يارب  دهاش  ات  میداد ، رارق  طسو  تما  ار  امـش  ناسنیدب 
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يدومن يوریپ  ربمایپ  زا  میدروآ و  نامیا  ياهدرک  لزان  هک  هچنآ  هب  ام ، راگدرورپ  يا   ) نیدهاشلا عم  انبتکاف  لوسرلا 
(. امرف تبث  نادهاش  هورگ  زا  ار  ام  م ،

نایم رد  ار  ناراگزور  و   ) نیملاظلا بحیال  هللا  ءادهـش و  مکنم  ذـختی  اونمآ و  نیذـلا  هللا  ملعیل  سانلا و  نیب  اهلوادـن  مایالا  کلت  و  - … 5
ار ناراکمتـس  دنوادخ  دـنک و  ذاختا  ار  يدوهـش  امـش  زا  دـنادب و  دـناهدروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک  ادـخ  ات  میزادـنایم و  نایرج  هب  مدرم 

یتـما ره  زا  هک  يزور  نآ  تسا  هنوـگچ   ) ادیهـش ءـالوه  یلع  کـب  اـنئج  دیهـشب و  هما  لـک  نم  اـنئج  اذا  فـیکف  - 6 درادیمن ). تـسود 
 … مکسفنا یلع  ول  ءادهش هللا و  طسقلاب  نیماوق  اونوک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 7 میروآیم ). دهاش  نانآ  همه  رب  ار  وت  میروآیم و  يدهاش 

ذخا اذا  و  - 8 دشاب ). ناتدوخ  ررـض  رب  هچ  رگا  دیـشاب ، ادخ  يارب  دوهـش  تلادـع و  يارب  ناگدـننکمایق  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  مدرم  يا  )
اذـه نع  انک  اـنا  هماـیقلا  موی  اولوقت  نا  اندهـش  یلب  ولاـق  مکبرب  تسلا  مهـسفنا  یلع  مهدهـشا  مهتیرذ و  مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کـبر 

نم ایآ  هک  داد  رارق  دـهاش  ناشدوخ  رب  ار  نانآ  هتفرگ و  ار  نانآ  لسن  مدآ  نادـنزرف  تشپ  زا  وت  راـگدرورپ  هک  ماـگنه  نآ  رد  و   ) نیلفاـغ
، میدـید ام  یلب ، دـنتفگ : ناـنآ  دـشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم  لـباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش  ، ) متـسین امـش  راـگدرورپ 

رما نیا  زا  ام  دیئوگب : تمایق  رد  هکنیا  زا  دیزیهرپب ) )
امـش راـگدرورپ  تفگ : و   ) نیدـهاشلا نم  مـکلذ  یلع  اـنا  نـهرطف و  يذـلا  ضرـالا  تاوامـسلا و  بر  مـکبر  لـب  لاـق  - 9 میدوب . لـفاغ 

ثحبم نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  منادهاش ). زا  امـش  نیا  رب  نم  تسا و  هدـیرفآ  ار  اهنآ  هک  يدـنوادخ  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  يهدـنرورپ 
دهاش ناسنا  . ) تسا هدـش  حرطم  يداـیز  رایـسب  تیمها  اـب  نتـشیوخ  رب  ناـسنا  تداهـش  ینآرق  تاـیآ  رد  مکی - هجیتن  تسا  هدـش  حرطم 
مولعم عقوم  نآ  تشاد ، هجوـت  هدـنزاس  ياـنعم  نیا  هب  اـهتیبرت  میلعت و  رگا  هک  دراد  رب  رد  ياهدـنزاس  هداـعلاقوف  ياـنعم  تسا ) نتـشیوخ 
دوجوب میهدیم  رکذت  هک  ار  قیاقح  نیا  ندوب  نتـشیوخ  دهاش  اریز  تسا ، ییالاو  دودـح  هچ  رد  يرـشب  یقرت  التعا و  حطـس  هک  دـشیم 

هک تسا  ملـسم  تسنآ . تیریدم  تحت  تیـصخش و  نآ  اب  وا  تیدوجوم  تسا و  تیـصخش  ياراد  یمدآ  هکنیا  مکی - تقیقح  دروآیم :
نیا تخانـش  یهاگآ و  ترورـض  ساسحا  مود - تقیقح  نامه . ندـمآرب  نآ  تشادـهب  میظنت و  ددـص  رد  ناـمه و  قیاـقح  نیا  هب  هجوت 

لیصحت يارب  ششوک  موس - تقیقح  ددرگیم . تیصخش  لالقتـسا  تفرـشیپ و  بجوم  نآ ، يهرابرد  صاخ  یتخانـش  ره  هک  تیـصخش 
نتخادـنا راک  هب  هرابرد  تیلوئـسم  ساسحا  مراهچ - تقیقح  ناـعونمه . تعیبط و  يربج  هبـش  يربج و  لـماوع  ربارب  رد  راـیتخا  يدازآ و 

ئانیب اریز  ینورد ، نوگانوگ  ياهدادعتسا  ای  ورین 
تیلوئسم ساسحا  هک  تسین  دوخ  زا  نوریب  تایعقاو  يهرابرد  تداهـش  یئانیب و  دننام  دوخ ، لاح  هب  ندوب  دهاش  نتـشیوخ و  رب  یمدآ  ي 

دـلج 8 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) نودـب یمدآ  اریز  دـشاب ، هتـشاد  هطـساو  هب  جاـیتحا  اـهنآ  يهراـبرد 
زا هجیتن  نیا  دشابیم . هطساویب  میقتـسم و  نتـشیوخ  هرابرد  تداهـش  یئانیب و  سپ  تسا ، وربور  نتـشیوخ  اب  هطـساو  هنوگ  ره  دشابیم )

هدمآ وگلا  هطباض و  كالم و  نازیم و  يانعم  هب  تداهش  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد  مود - هجیتن  دوشیم . نشور  هرامش 1 و 6 و 8  تایآ 
رب دیهش  ار  ربمایپ  اهناسنا و  يارب  ءادهش  دنتـسه ، لدتعم  تما  هک  ار  ناناملـسم  دنوادخ  تایآ  نیا  رد  هرامش 3 و 5 و 7  هیآ  دننام  تسا .

مالسا ربمایپ  هکنانچ  دنشابیم . نآ  ياهنامرآ  تیناسنا و  يوگلا  هطباض و  كالم و  نازیم و  تداهش  نیا  يانعم  دنکیم . یفرعم  ناناملسم 
كالم نازیم و  نیاربانب ، تسا ، مالـسا  ربمایپ  دیهـش  دـهاش و  مه  دـنوادخ  هدوب و  ناناملـسم  یناسنا  ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  نازیم 

هک درکیم  فارتعا  رـشب  رگا  : ) تفگیم هک  میوشیم  رکذـتم  ار  تناک  زا  ياهلمج  دروم  نیا  رد  تسا . العا  دـنوادخ  اـهناسنا ، تیناـسنا 
اد رظن  تحت  ار  وا  قوفام  دیهش ) دهاش و  میربیم : راک  هب  ثحبم  نیا  رد  هک  یحالطصا  هب  و   ) یبرم رظان و  کی 

رد موس - يهجیتن  دسرب .) دـناوتیم  ییالاو  دـح  هچ  ات  يرـشب  لماکت  التعا و  هک  میدـیمهفیم  تقو  نآ  دـهاوخیم ، ار  وا  يالتعا  هتش و 
نینچ ناـمیااب  مدرم  ناـبز  زا  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  هرامـش 4 ) هیآ   ) دـنرگیدکی دـهاش  اهناسنا  دوخ  یهلا ، لماکت  لماوع  اب  اـهناسنا  هطبار 

.( امرف تبث  نادـهاش  هورگ  زا  ار  ام  میدومن ، يوریپ  ربمایپ  زا  میدروآ و  نامیا  ياهدرک  لزان  هک  هچنآ  هب  اـم ، راـگدرورپ  يا  : ) دـیامرفیم
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نتـشیوخ تـالاح  اههتخودـنا و  تیدوجوم و  دـهاش  اـهناسنا  زا  کـی  ره  هکنیا  هفاـضا  هب  هک  دـهدیم  ناـشن  تاـیآ  هنوـگ  نیا  نومـضم 
تخانش ینورب  ینورد و  لماع  دنتـسه . زین  اهناسنا  رگید  تالاح  اههتخودنا و  تیدوجوم و  يهدننک  سکعنم  يهنیآ  نینچمه  دنـشابیم .

رگیدـکی زا  ود  نآ  کیکفت  لطاب و  قح و  تخانـش  لـماع  عون  ود  هک  تسا  هدـش  دراو  یتاـیآ  دـیجم  نآرق  رد  لـطاب  قح و  کـیکفت  و 
هک تسا  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) ینامـسآ باتک  ینورب - لماع  - 1 دیامنیم : حرطم 

باتکلا و یسوم  انیتآ  ذا  و  - 1 تسا : رارق  نیا  زا  لماع  نیا  هب  طوبرم  تایآ  زا  ياهنومن  تسا . هدش  هئارا  تیرشب  يارب  ناربمایپ  هلیـسو  هب 
2 دیوش .) تیاده  امش  هک  دشاب  میداد  ع )  ) یسوم هب  ناقرف  باتک و  هک  ماگنه  نآ  رد  و   ) نودتهت مکلعل  ناقرفلا 

هدش لزان  نآ  رد  نآرق  هک  تسا  هام  نآ  ناضمر  هام   ) ناقرفلا يادهلا و  نم  تانیب  سانلل و  يدـه  نآرقلا  هیف  لزنا  يذـلا  ناضمر  رهـش  - 
نیبت دق  نیدلا  یف  هارکاال  - 3 تسا ). لطاب  زا  قح  يهدننک  کیکفت  تیادـه و  زا  ینـشور  لیالد  مدرم و  يارب  یتیادـه  نآرق  نیا  تسا ،

، تسین نید  رد  یهارکا   ) میلع عیمس  هللا  اهل و  ماصفناال  یقثولا  هورعلاب  کسمتـسا  دقف  هللااب  نموی  توغاطلاب و  رفکی  نمف  یغلا  نم  دشرلا 
یمکحم بانط  رد  گنچ  دروایب ، ادـخ  هب  نامیا  دزروب و  رفک  توغاـط  هب  سک  ره  سپ  تسا ، هدـش  راکـشآ  یهارمگ  زا  دـشر  هک  اریز 

دوب نینچ   ) نیقتملل ارکذ  ءایـض و  ناقرفلا و  نوره  یـسوم و  انیتآ  دقل  و  - 4 تسا ). اناد  اونش و  دنوادخ  تسین و  ینتـسسگ  هک  تسا  هدز 
نوکیل هدـبع  یلع  ناقرفلا  لزنا  يذـلا  كرابت  - 5 میداد ). يوقتاب  مدرم  يارب  رکذـت  يهلیـسو  رون و  ناقرف و  نوراـه  یـسوم و  هب  اـم  هک 

-2 دشاب ). هدوب  نایملاع  رب  نآ  يهدننکغالبا  ات  دومرف ، لزان  شاهدنب  رب  ار  ناقرف  هک  يدـنوادخ  هدـنهد  تکرب  هزیکاپ و   ) اریذـن نیملاعلل 
يا  ) میظعلا لـضفلاوذ  هللا  مکل و  رفغی  مکتائیـس و  مکنع  رفکی  اـناقرف و  مکل  لـعجی  هللا  اوقتت  نا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  - 6 ینورد . لماع 

رش  ) امش يارب  یناقرف  دنوادخ  دیزروب ، يوقت  ادخ  هب  امش  رگا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک 
دـیاشخبیم و ار  امـش  وحم و  ار  امـش  ناهانگ  دـهدیم و  رارق  دـشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  ح 
لـطاب و قح و  تخانـش  هک  مینادیم  اـم  يهمه  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتاـیآ  هجیتن  تسا ). یگرزب  لـضف  ياراد  دـنوادخ 

ندوب ناسنا  ياعدا  دناوتیمن  ياهعماج  هورگ و  درف و  چیه  نآ ، نودب  هک  تسا  یگدنز  هلئسم  نیرتیـساسا  رگیدکی ، زا  ود  نآ  کیکفت 
: دوش هتفگ  تسا  نکمم  یگدنز . يارب  نوناق  هک  دراد  ترورـض  هزادـنا  نامه  رگیدـکی ، زا  نآ  کیکفت  لطاب و  قح و  تخانـش  دـیامن .

نیمه هب  دنوش ، رتصخشم  دیاب  دشاب ، بسانم  هک  یلکـش  ره  هب  یملع ، ياهیـسررب  رد  هک  دنتـسه  یمومع  میهافم  نآ  زا  نوناق  یگدنز و 
یلک روط  هب  دـشاب . هدوب  رتنـشور  هلئـسم  هجیتن  اـت  میریگب  رظن  رد  روبزم  موهفم  ود  يارب  ار  يرتصخـشم  ياـنعم  دـیاب  اـم  هک  تسا  تهج 

زا یضعب  هکلب  دشاب . هتشاد  نآ  رد  تبثم  ریثات  دناوتیمن  عاضوا  لاوحا و  يهمه  رد  زیچ و  همه  هک  تسا  یصاخ  يهدیدپ  یمدآ  یگدنز 
رد دوخ  نایرج  رد  یمدآ  تایح  نیاربانب ، دـنراد . یفرطیب  تلاح  اهزیچ  زا  ياهتـسد  یفنم و  رگید  یـضعب  تبثم و  یگدـنز  يارب  اهزیچ 

تـشادهب لیاسو  نکـسم و  سابل و  اهیندیماشآ و  ياهیندروخ و  دننام  تبثم  ياههدیدپ  مکی - عون  دریگیم . رارق  هدیدپ  عون  هس  ربارب 
رظن اب 

عون وا . یناور  دعب  هب  رظن  اب  لقعت  هدارا و  اههتساوخ و  میظنت  هشیدنا و  ملع و  دننام  یناور  ینهذ و  قیاقح  هدیدپ و  وا و  ینامـسج  دعب  هب 
داعبا رب  يررض  ای  رگید . رضم  لماوع  اهیرامیب و  دننام  دزاسب ، دراو  بیسآ  وا  ینامسج  دعب  هب  هک  يزیچ  ره  دننام  یفنم  ياههدیدپ  مود -

- موـس عوـن  هریغ . یتیــصخشیب و  تقاـمح و  لـهج و  هدارا ، رد  تـالالتخا  هشیدـنا ، رد  فارحنا  دـننام  درواـیب ، دراو  وا  یناور  ینهذ و 
دلج 8 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) یگدـنز هک  یقیاقح  زا  دـنترابع  اههدـیدپ  نیا  فرطیب ، ياههدـیدپ 

سح عابـشا  يارب  طـقف  یئاـضف  تارک  زا  یکی  يوس  هب  تکرح  دـننام  دـنکیم ، یط  ار  دوـخ  يداـع  ناـیرج  اـهنآ  زا  زاـینیب  دـشابیم )
چیه رد  هدوب و  یبسن  یتایعقاو  هدیدپ ، عون  هس  ره  هک  مینادیم  هتبلا  درادـن . یگدـنز  رد  ینیع  هجیتن  ندـش  نشور  زا  سپ  هک  يواکجنک 

زا هنوگچ  تسیچ و  اههدـیدپ  عوـن  هس  نیا  رد  لـطاب  قـح و  هک  مینادـب  میهاوـخب  رگا  لاـح  دنـشابیمن . قـلطم  سک  چـیه  يارب  ناـمز و 
ماسقنا دوش ، روصت  هک  یعامتجا  ای  يدرف  یگدـنز  زا  یتیعقوم  ره  هک  میریگب  رظن  رد  ار  هطباـض  نیا  دـیاب  دـنوشیم ، کـیکفت  رگیدـکی 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 680 

http://www.ghaemiyeh.com


ياههدیدپ يهمه  میئوگب : رگا  ینعی  تسا ، قح  یگدنز  نآ  ربارب  رد  روبزم  عون  هس  رب  یناسنا  یعیبط و  ياههدیدپ  يهمه 
اههدیدپ نآ  يهمه  میئوگب : رگا  تسا و  لطاب  ینخـس  تسا ، تبثم  نیا  تسا ، هتفرگ  رارق  هک  یتیعقوم  رد  یگدنز  يارب  یناسنا  یعیبط و 

رد یفنم  اـی  تبثم  تلاـخد  فرطیب  ياههدـیدپ  میئوـگب : رگا  نینچمه  تـسا ، لـطاب  اـعطق  تـسا ، یفنم  یگدـنز  يارب  تیعقوـم  نآ  رد 
کی تسا . قح  دوخ ، یقطنم  تیعقوم  رد  هدـیدپ  عون  هس  زا  کـی  ره  نداد  رارق  نیارباـنب  تسا . لـطاب  بلطم  کـی  نیا  دـنراد ، یگدـنز 
تایح  ) يارب هک  ياهدـیدپ  ره  هک  تسنیا  نآ  و  تسا . یلوا  يانعم  هب  قح  زا  رتینیع  رتصخـشم و  هک  دراد  دوجو  قح  يارب  رگید  ياـنعم 

اب تسا . نآ  داعبا  يهمه  رد  لوقعم ) تایح   ) يارب دیفم  هک  تسا  یگتسیاش  یگتسیاب و  نآ  قح  ینعی  تسا . قح  دراد ، تبثم  رثا  لوقعم )
هکلب لطاب ، هن  دنقح و  هن  دـنرادن ، تبثم  يرثا  لوقعم ) تایح   ) زا یتیعقوم  رد  هک  فرطیب  ياههدـیدپ  میدومن  قح  يارب  هک  فیرعت  نیا 

همدـقم نیا  رد  تقد  اب  تسا . هدومن  روظنم  اههدـیدپ  نآ  اب  طابترا  زا  یمدآ  هک  تسا  یفدـه  هزیگنا و  هب  طوبرم  اهنآ  ندوب  لطاب  اـی  قح 
رد دشابیم . مهبم  هدیچیپ و  ادیدش  یماگ  یبسن و  الماک  هلئسم  کی  لطاب ، زا  قح  کیکفت  تخانش و  هلئسم  هک  دوشیم  نشور  رـصتخم 

هدـیدپ کـی  یمدآ  یگدـنز  زا  هظحل  ره  اریز  تخاـس ، اـهر  اهیگدـیچیپ  اـهتیبسن و  تاـماهبا  رد  ناوتیمن  ار  لوقعم ) تاـیح   ) لاـح نیع 
صخشم و

هب طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) هک تسنیا  تقیقح  دیامن . روبع  صخـشم  الماک  يارجم  زا  دیاب  هک  تسا  ینیع 
قح و ياههشیر  عبانم و  یلو  دزادـنایم ، هار  هب  ار  شالت  نیرتیدـج  ياهرود  ره  رد  لطاب  قح و  یـصخشت  هار  رد  رـشب  دـشابیم ) دلج 8 
زا نایمدآ  یگدـنز  تهج  نیمه  هب  دنـشابیمن ، قیقحت  كرد و  لباق  الماک  نیبناـهج  سانـشناسنا و  ناـیامنهر  یئاـمنهار  نودـب  لـطاب 

دنوادـخ دـیامنیم . نیماـت  ار  وا  ساـسایب  تیاـضر  دـنکیم ، روـبع  هاـگآدوخان  ربـج و  روـط  هـب  هـک  یلطاـب  قـح و  زیگناماـهبا  يارجم 
هب هک  یهلا  تاـیآ  مکی - ورملق  دـیامنیم : نییعت  ار  ورملق  ود  لـطاب  قح و  يارجم  رد  اـهناسنا  لوقعم ) تاـیح   ) نیماـت يارب  شخبیتسه 

. تسا لطاب  زا  قح  يهدـننکادج  قراف و  یهلا  تاـیآ  نیا  هرامـش 1 و 3 و 5 ) هیآ   ) دوشیم غالبا  مدرم  هب  هعیبطلاقوف  نایاوشیپ  يهلیـسو 
نآرق يهرابرد  هک  ناقرف  حالطـصا  تملظ ) رون و   ) تسا لطاب  قح و  ياههشیر  عبانم و  يهدننیرفآ  هک  تسیدـنوادخ  فرط  زا  تایآ  نیا 

تبسانم نیمه  هب  تسا  هتفر  راک  هب  مالسلامهیلع  یسیع  لیجنا  یـسوم و  تاروت  میهاربا و  فحـص  دننام  هتـشذگ  ینامـسآ  بتک  رگید  و 
نادجو مود - ورملق  تسا . هدش  نایب  ینامسآ  ياهباتک  نیا  رد  یهلا  تیشم  اب  رگیدکی  زا  ود  نآ  کیکفت  لطاب و  قح و  یفرعم  هک  تسا 

هجیتن هب  رگیدکی  زا  ود  نآ  کیکفت  لطاب و  قح و  تخانـش  هار  رد  هنامیمـص  شالت  وپاکت و  اب  هک  تسیرـشب  هتفایدـشر  يرطف و  لقع  و 
تجح هک  اهناسنا  دـشر  لماع  هک  میاهدرک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  تادـلجم  نیا  زا  ددـعتم  يدراوم  رد  هرامش 6 ) هیآ  : ) دنسریم بولطم 

لماع مود - عون  دنتیرـشب . ناوراک  ناگتفایدـشر  رگید  ءایلوا و  ءایبنا و  هک  ینورب  تجح  دـشر و  لـماع  تسا : عون  ود  رب  دوشیم  هدـیمان 
ینیبناهج هب  طوبرم  ثحابم  دشابیم . یگماکدوخ  يروحمدوخ و  ریجنز  زا  دازآ  نادجو  میلـس و  لقع  هک  تسا  ینورد  تجح  دـشر و 

روتسد هیصوت و  دیجم  نآرق  رد  هک  یتایآ  املسم  تسا . هدامآ  یمدآ  يهدنزاس  داعبا  ندیناسر  تیلعف  هب  تخانش و  يارب  یتسه  ناهج  - 1
تیلعف هب  يارب  نآ و  حوطـس  يهـمه  دـشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) تخانـش يارب  دـیکا 
ناوارف ریـسفت  تئارق و  هعلاطم و  دروم  نآرق  رد  هیآ  دصیـس  تسا . هیآ  دصیـس  زا  زواجتم  تسا ، هدش  دراو  یمدآ  هدنزاس  داعبا  ندیناسر 

يارب نآ ، تخانـش  تقلخ و  هاگراک  نتم  هب  ندـیود  يدـج و  يریگیپ  هک  بلطم  نیا  هنافـساتم  تسا . هدوب  راـصعا  نورق و  هاگرذـگ  رد 
رارق ياهفرح  تاقیقحت  رذگدوز و  یناور  تالاح  عابشا  عاعـشلاتحت  تسیدنوادخ ، یلـصا  بولطم  اهناسنا  يونعم  يدام و  دشر  دربشیپ 

هتفرگ و
میریگب ار  هجیتن  نیا  هیآ  دصیس  نآ  زا  ام  هک  بولطمان  يهریس  نیا  تسا  كانفسا  هچ  دهدب . ماجنا  تسرد  ار  دوخ  هفیظو  تسا  هتـسناوتن 
تقیقح نیا  اب  يراک  و  تخادرپ ! نآ  توارطاـب  اـبیز و  گرب  خاـش و  رد  تحایـس  ریـس و  هب  تسـشن و  تقلخ  تخرد  ریز  رد  دـیاب  : ) هک

تـالوصحم زا  یکی  زین  نآ  زا  ندرب  تذـل  تقلخ و  گرب  خاـش و  رپ  تخرد  رد  تحایـس  ریـس و  هب  قاـیتشا  دوخ  یتح  هک  تشاد  دـیابن 
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هب ندیـسر  هار  رد  ار  دوخ  يهدـنزاس  ياهورین  اهدادعتـسا و  همه  نآ  هک  تسین  هنادـنمدرخ  راک  کـی  نیا  تسا . هوکـشرپ  تخرد  نیمه 
یتقو دوریم ، ورف  هداعلاقوف  یتفگش  رد  یهاگ  ناسنا  میربب ! نیب  زا  اجیردت  ار  اهنآ  میزاسب و  هدوسرف  دودحم و  دنیاشوخ  ياشامت  تذل 

هب لوقعم ) تایح   ) يرورـض ياهندش  زا  لاح  نیا  اب  يولوم  نایع  ترـس  دوش  ات  لکوم  دش  نآ  رهب  زا  راک  ياهاضاقت  نیا  دمهفیم : هک 
ره هب  دـشابیمن !؟ تسا ، یـشکدوخ  زا  يرگید  ترابع  هک  یـشکدادعتسا  یعون  هنارقحم  تعانق  نیا  ایآ  دـیامنیم ! تعانق  اـشامت  تذـل 

فیلات لقتسم  دلجم  کی  راک  نیا  يارب  دیاب  هک  میدید  یلو  میئامن ، حرطم  احورشم  ار  ثحبم  نیا  هب  طوبرم  تایآ  میتساوخیم  ام  لاح ،
دیجم و نآرق  رد  ناوارف  یتایآ  هک  میریگب  رظن  رد  مه  ار  هتکن  نیا  میدومن . يراددوخ  ثحبم  نیا  رد  تایآ  همه  نآ  ندروآ  زا  اذل  دوش ،

یلو دـنکیم ، نایب  تایآ  نآ  رد  تسا  هدومن  امرفمکح  نآ  رد  هک  ینوناق  مظن و  یتسه و  ناهج  رد  ار  دوخ  راـک  دـنوادخ  هک  دراد  دوج 
ار یبلطم  یتسه  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) يهدرپ تشپ  رارـسا  دوخ و  تاذ  يهرابرد 
زا ياهنومن  ثحبم  نیا  رد  ام  دنیامن . یـسررب  دننک و  كرد  دناهدرک  نم  هک  ار  يراک  دـیاب  اهناسنا  هک  تسنآ  يارب  نایب  نیا  دـیوگیمن ،

تاوامسلا قلخ  یف  نا  - 1 تعیبط : ملاع  یسررب  تخانـش و  يدنوادخ  روتـسد  مکی - هورگ  يهنومن  میروآیم  ار  طوبرم  تایآ  هورگ  ود 
يارب تسا  یتایآ  زور ، بش و  یلاوت  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  اعطق   ) بابلالا یلوـال  تاـیال  راـهنلا  لـیللا و  فـالتخا  ضرـالا و  و 

نامسآ زا  هک  هچنآ  هب  دناهتخادنین ) يرظن   ) دیاهدیدن ایآ   ) ضرالا ءامسلا و  نم  مهفلخ  ام  مهیدیا و  نیب  ام  یلا  اوری  ملفا  - 2 نادنمدرخ ).
نامسآ هب  مدرم  نیا  ایآ   …  ) اهانینب فیک  مهقوف  ءامسلا  یلا  اورظنی  ملفا  - 3 تسا ). هداتفا  نایرج  هب  ناشرس  تشپ  ور و  شیپ  رد  نیمز  و 

نیموی و یف  ضرالا  قلخ  يذلاب  نورفکتل  مکنئا  لق  مود 4 - هورگ  يهنومن  میاهتخاس ). هنوگچ  ار  نآ  ام  هک  دناهتسیرگنن  ناشرـس  يالاب 
هیف ردق  اهیف و  كراب  اهقوف و  نم  یساور  اهیف  لعج  و  نیملاعلا . بر  کلذ  ادادنا  هل  نولعجت 

. نیلئاسلل ءاوس  مایا  هعبرا  یف  اهتاوقا  ا 
یحوا نیموی و  یف  تاوامـس  عبـس  نهاضقف  نیعئاط . انیتا  اتلاق  اهرک  وا  اعوط  ایتئا  ضرالل  اهل و  لاقف  ناخد  یه  ءامـسلا و  یلا  يوتـسا  مث 

دیزرویم رفک  دنوادخ  نآ  هب  امش  ایآ  وگب  نانآ  هب   ) میلعلا زیزعلا  ریدقت  کلذ  اظفح  حیباصمب و  ایندلا  ءامسلا  انیز  اهرما و  ءامس  لک  یف 
یئاههوک نیمز  يور  رد  دنوادخ  دیهدیم . رارق  یئاکرش  تسا ، نایملاع  يهدنرورپ  هک  ادخ  نآ  هب  امش  دیرفآ و  زور  ود  رد  ار  نیمز  هک 

رد ار  یگدـنز  ياههشوت  داد و  تکرب  ار  دـشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) نیمز داد و  رارق 
يدود هک  یلاح  رد  ار  نامـسآ  درک  هدارا  سپـس  نیمز  تشذگرـس  زا  ناگدننک  لاوئـس  هب  دحاو  خـساپ  تسنیا  دومن ، ردـقم  هرود  راهچ 

ار وت  رما  رایتخا  اب  ام  دـنتفگ : نیمز  نامـسآ و  دـنتفیب ، دوخ  ردـقم  نایرج  هب  هارکا  اـی  راـیتخا  اـب  دومرف : نیمز  نامـسآ و  هب  هاـگ  نآ  دوب ،
نامـسآ ام  هدرک و  رداص  ار  نآ  بسانم  روتـسد  ینامـسآ  ره  يارب  هتخاس و  هرود  ود  رد  ار  هناگتفه  ياهنامـسآ  هاگنآ  مینکیم . تعاـطا 

اناد زیزع و  دـنوادخ  ریدـقت  تسنیا )  ) تسنآ دـننکیم . يریگولج  ردـقم  مظن  لالتخا  زا  لاح  نیع  رد  هک  میتسارآ  یئاهغارچ  اـب  ار  یلوا 
نیا رد  هک  یتایآ  جیاتن  اهنامسآ ). نیمز و  يهرابرد 

ملاـع رد  شرگن  اتحارـص  هک  مینیبیم  تسا ، زواـجتم  هیآ  اهدـص  زا  هک  مکی  هورگ  يهنوـمن  رد  مکی - هجیتـن  تـسا  هدـش  حرطم  ثـحبم 
تعیبط ناهج  رد  یبیکرت  ياهیزجت و  یسررب  نودب  لقعت  اب  شرگن  هک  تسا  ملـسم  دهدیم . تبـسن  درخ  لقع و  ناگدنراد  هب  ار  تعیبط 

تادهاشم رب  هیکت  نودب  یبیکرت  ياهیزجت و  شور  ود  ره  نینچمه  دشابیمن . ریذپناکما  نآ  رد  مکاح  نیناوق  لوصا و  تخانش  نودب  و 
دیفم رکفت  نآرق و  ندـناوخ  زا  يرگید  ترابع  تعیبط ، یبیکرت  یلیلحت و  تخانـش  نیاربانب  دوب . دـهاوخن  ققحت  لباق  ینیع  ياههبرجت  و 

رد مدرم  نیا  اـیآ  ( ) اـهانینب فیک  مهقوف  ءامـسلا  یلا  اورظنی  ملفا   ) هیآ نیا  هیـضوت  رد  يزار  رخف  ریـسفت  رد  تسا . نآ  رد  ندـیدرگ  يارب 
لقن ار  یناتـساد  میاهدرک ،) انب  هنوگچ  ار  نآ  ام  هک  دـننادب ) دـننیبب و  ات  ، ) دـناهتخادنین رظن  تسا ، هتفرگ  رارق  ناشرـس  يـالاب  هک  نامـسآ 

هچ هب  اهزورما  هک  دیـسرپ  يو  زا  اهقف  زا  یکی  يزور  دناوخیم ، تئیه  ملع  يرهبا  رمع  دزن  رد  هک  ماسح  نب  رمع  : ) دـیوگیم دـنکیم و 
هک تسا  هدوبن  تلع  یب  دـناوخ .) هیقف  نآ  هب  ار  روبزم  هیآ  مینکیم و  ریـسفت  ار  نآرق  زا  ياهیآ  تفگ : ماـسح  نب  رمع  یلوغـشم ؟ يراـک 
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لباقم هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) ینیودت باتک  ار  نآرق  ینیوکت و  باتک  ار  تعیبط  یمالسا  نادنمشناد 
. دهدیمن ناشن  يرگید  یعقاو  هعلاطم  نودب  ار  دوخ  یعقاو  ياوتحم  باتک ، ود  نیا  زا  کی  چیه  دـناهدیمان . دـشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم 

نآرق زا  ددعتم  يدراوم  رد  تسا ، هداد  ماجنا  تقلخ  هاگراک  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  يراک  نایب  للع  هفـسلف و  رد  تقد  مود - هجیتن 
ياههقلح ندرک  ادیپ  رد  یگتـشگرس  زا  ار  ام  دهدیم و  ماجنا  اهناسنا  ام  ینیبناهج  يارب  ار  کمک  نیرتمهم  تقیقح  رد  نایب  نیا  دیجم .

ام دزاـسیم . اـهر  دـناهتفر ، دوخ  هار  هب  هدوـمن و  تکرح  هدرک و  ادـیپ  لکـشت  رود  رایـسب  رایـسب  هتـشذگ  رد  هک  تقلخ  ریجنز  نیتـسخن 
گرزب راک  نیا  يارچ  نوچ و  يهرابرد  هیرظن  اههد  اهناشکهک و  راجفنا  زاغآ  يهرابرد  هیرظن  هدراـهچ  دودـح  رد  نونک  اـت  هک  مینادیم 
دنوادـخ هک  ینایب  تسا . هتخاسن  نشور  میهاوخیم  يدـج  روط  هب  هکناـنچ  نآ  ار  تیعقاو  نیا  هدـمآ و  دوجوب  تسا ، هتفرگ  تروص  هک 
حیـضوت ام  يارب  ار  نآ  رمتـسم  نایرج  تقلخ و  تشذگرـس  تایئزج  همه  هچ  رگا  دـیامنیم ، زاربا  تقلخ  ملاـع  رد  دوخ  راـک  يهراـبرد 

زا ار  ام  میدرک  هراـشا  هکناـنچ  لاـح  نیا  اـب  یلو  دراذـگیم ، اـم  ینـالقع  یبرجت و  یـسح و  ياهـششوک  يهدـهع  هب  ار  نآ  دـهدیمن و 
ام يارب  ءییش  دوخ و  يارب  ءییش  زا  یلوصحم  تخانش  دهدیم . تاجن  تقلخ  یساسا  لوصا  زاغآ و  تخانش  رد  یگتشگرس  شیوشت و 

ا
ام يارب  رهوب  زلین  هلیـسو  هب  هستوئال  مان  هب  ینیچ  فوسلیف  زا  رگاشامت ) مه  میرگیزاـب  مه  دوجو  گرزب  يهمانـشیامن  اـم د   ) هک هلمج  نی 
رد هدومن و  حرطم  زین  یمالـسا  گرزب  فوسلیف  یباراف  ناخرط  نب  دمحم  نب  دمحم  ار  هلئـسم  نیمه  یفـسلف  هاگدید  زا  تسا . هدـش  لقن 

هفسالف دشاب ، تخانش  هفسلف و  هلئسم  نیرتمهم  دیاش  هک  هلئسم  نیا  تسا . هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  نیملسم  يهفسالف  هفـسلف  خیرات  دادتما 
رد ار  هلئسم  نیا  حورشم  ثحب  ام  دناهدومن . حرطم  ار  نآ  فلتخم  لاکشا  تانایب و  اب  هدومن  لوغشم  دوخ  هب  زین  ار  یمالسا  نادنمـشناد  و 

ات ص 176 زا ص 169  ریـسفت  و  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) همجرت نیا  زا  مجنپ  دلجم 
هک دنتـسه  یتیعقاو  ياراد  دنراد ، دوجو  یتسه  هنهپ  رد  هک  یتادوجوم  همه  دـیوگیم : هلئـسم  نیا  دوش . هعجارم  افطل  میاهدومن ، یـسررب 
اب تخانش  لیصحت  يارب  میهاوخیم  ام  هک  ماگنه  نآ  رد  یلو  دنرادن ، اهناسنا  لقعت  نهذ و  ساوح و  هب  یجایتحا  دوخ  یتسه  تیعقاو  رد 

اهیریگفدـه و لـقعت و  نهذ و  ساوـح و  هک  یناـسنا  ینورد  ینورب و  لـماوع  زا  درجم  روـط  هب  اـهتیعقاو  نـیا  مـینک ، رارقرب  طاـبترا  اـهنآ 
نوگرگد ياهشیامن  رد  ام  نهذ  هب  دوخ  هار  هس  رد  هکلب  دندرگیمن . سکعنم  یمدآ  نهذ  رد  دنتسه ، وا  تاناکما 

هب هک  یتقو  یلو  تسا ، هخاش  هس  نآ  تیعقاو  هک  تسا  یقرب  يهکنپ  يهدیدپ  بلطم ، نیا  حیـضوت  يارب  لاثم  نیرتنـشور  دنریگیم . رارق 
هس هب  ینهذ  هقباس  یـسک  رگا  هک  يروط  هب  دزاسیم ، رادومن  ار  یقیقح  هریاد  کی  دتفایم ، تکرح  هب  هتیـسیرتکلا  ای  يداب  يورین  ببس 

یئانیب سح  یناوتان  هکنپ  ياهرئاد  شیامن  تلع  دراد . تیعقاو  هرئاد  نآ  هک  دنکیم  مکح  قلطم  روط  هب  دـشاب ، هتـشادن  هکنپ  ندوب  هخاش 
اب دراد ، هک  یـصاخ  رازبا  لیاسو و  اب  ناسنا  طابترا  زا  هک  یتخانـش  هجیتن  رد  دـشابیم . هکنپ  ياههخاش  روبع  طاقن  کیکفت  زا  ام  نهذ  و 

رارق هب  دیجم  نآرق  رد  هلئسم  نیا  هب  هطوبرم  تایآ  دشابیم . ام  يارب  یئیش  دوخ و  يارب  یئیـش  زا  یطولخم  دیآیم ، تسد  هب  ینیع  ناهج 
هب هک  یلاح  رد  دنرادیب ، نانآ  يدرکیم  نامگ  يدیدیم ) ار  فهک  باحصا  نآ  رگا  وت  و   ) دوقر مه  اظاقیا و  مهبـسحت  و  - 1 تسا : ریز 

نیمز برغم  زا  ياهطقن  هب  نینرقلاوذ  هک  یماـگنه   ) هئمح نیع  یف  برغت  اهدـجو  سمـشلا  برغم  غـلب  اذا  یتـح  - 2 دـندوب ). هتفر  باوخ 
نم هیلا  لیخی  مهیـصع  مهلابح و  اذاـف  اوقلا  لـب  لاـق  - 3 دوریم ). ورف  ردـک  هریت و  يهمـشچ  کی  رد  باـتفآ  هک  تفاـیرد  نینچ  دیـسر ،

ع)  ) یسوم ترضح  ( ) دشابیم دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) یعست اهنا  مهرحس 
ناهگان دـنتخادنا ، ار  دوخ  رحـس  نانآ  دـیزادنیب  ار  ناترحـس  دـینک و  عورـش  امـش  هکلب  (. ) منکیمن زاغآ  نم  تفگ : ینوعرف  نارحاس  هب 

هعیقب بارـسک  مهلامعا  اورفک  نیذـلا  و  - 4 دـندمآرد ). تکرح  شوج و  بنج و  هب  یـسوم  لایخ  رد  نانآ  هنارحاـس  ياـهاصع  اـهبانط و 
لامعا دندیزرو ، رفک  هک  یناسک  و  . ) باسحلا عیرس  هللا  هباسح و  هافوف  هدنع  هللا  دجو  ائیـش و  هدجی  مل  هئاج  اذا  یتح  ءام  نامظلا  هبـسحی 

دنیبیمن و يزیچ  دسریم  بارس  نآ  دزن  هک  یماگنه  درادنپیم ، بآ  ار  نآ  هنـشت  ناسنا  هک  تسا  ینابایب  رد  امن  بآ  بارـس  دننام  نانآ 
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نیرـسخالاب مکئبنن  له  لق  - 5 تسا .) عیرـس  يدـنوادخ  يرگباسح  دـیامنیم و  ءافیا  ار  وا  باسح  ادـخ  دـباییمرد و  اـجنآ  رد  ار  ادـخ 
هک یناسک  يهرابرد  میهدب  ربخ  امش  هب  ایآ  وگب : نانآ  هب   ) اعنص نونسحی  مهنا  نوبـسحی  مه  ایندلا و  هایحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذلا  الامعا 

نامگ تسا و  هدـش  چوپ  هارمگ و  یناگدـنز  نیا  رد  ناشیاهـششوک  شالت و  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  تسا . تراـسخ  رد  اـهنآ  لاـمعا 
يرگنیم و اههوک  رد  وت  و   ) باحسلا رم  رمت  یه  هدماج و  اهبسحت  لابجلا  يرت  و  - 6 دنهدیم ). ماجنا  وکین  حیحص و  لمع  هک  دننکیم 

دیا نیب  نم  انلعج  و  - 7 دنتکرح ). رد  ربا  سوسحمان  تکرح  دننام  هک  یتروص  رد  دندکار ، فقوتم و  اهنآ  هک  ینکیم  نامگ 
يور هدرپ  هداد  رارق  ناشرـس  تشپ  زا  يدس  ور و  شیپ  زا  يدس  نانآ  يارب  ام  و   ) نورـصبیال مهف  مهانیـشغاف  ادس  مهفلخ  نم  ادس و  مهی 

مهتیار اذا  و  - 8 دـشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم  لـباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش  .( ) دـننیبیمن هک  میتخادـنا  ناشناگدـید 
ینا هللا  مهلتاـق  مهرذـحاف  ودـعلا  مه  مهیلع  هحیـص  لـک  نوبـسحی  هدنـسم  بشخ  مهناـک  مهلوقل  عمـست  اولوقی  نا  مهماـسجا و  کـبجعت 

ارف شوگ  نانآ  نخـس  هب  دـنیوگب . نخـس  نانآ  رگا  درادیماو و  یتفگـش  هب  ار  وت  نانآ  ماسجا  ینیبیم  ار  اـهنآ  هک  یماـگنه  و   ) نوکفوی
نانآ زا  تسا ، نمـشد  دـننکیم : نامگ  دوش  ناـنآ  هجوتم  هک  ار  يداـیرف  ره  دـناهدش ، بصن  کـشخ و  ياـهبوچ  ناـنآ  یئوگ  یهدیم ،
هدش حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  هجیتن  داد ). دنهاوخ  همادا  یهابت  یئوگروز و  هب  اجک  ات  دـشکب . ار  نانآ  ادـخ  نک ، زیهرپ  طایتحا و 

یمـسر تامولعم  تلاخد  مکی - عون  تسا : هدـش  نایب  تایعقاو  اـب  طاـبترا  رد  یتاذ  بطق  تلاـخد  عون  دـنچ  ثحب  دروم  تاـیآ  رد  تسا 
نامه یئانثتـسا  ياههدـیدپ  رد  هجیتن  رد  دـننکیم و  نییعت  ناسنا  يارب  یـصاخ  تهج  اهوگلا و  هک  یلومعم  ياههدـیدپ  يهرابرد  ناـسنا 
یخرب فهک و  باحصا  نامشچ  ندوب  زاب  ( 1  ) هیآ رد  هرامـش 1 و 2 و 6 ) هیآ   ) دنهدیمن ناشن  تیعقاو  قباطم  ار  اههدیدپ  نآ  تامولعم 

ریغ تاکرح 
رد یناور  قیقد  کیراب و  ياهتیلاعف  تلاخد  مود - عون  دندوب . هتفر  باوخ  هب  نانآ  هک  یتروص  رد  دادیم  یگدنز  شیامن  نانآ ، يرایتخا 
هیآ  ) وداج رحـس و  دـننام  دروآیم ، دوجو  هب  هدـننیب  رعاشم  كرد و  رد  فرـصت  ینوگرگد و  بجوم  هک  تعیبط  لـیاسو  زا  ییاـهدومن 

ياهنامرآ تالیامت و  دـهدیم . ناشن  یعقاو  بولطم  ار  اهنآ  هک  هشیدـنا  رادرک و  رد  اهنامرآ  تـالیامت و  تلاـخد  موس - عون  هرامش 3 .)
ار دوخ  تارکفت  اهراک و  همه  نانآ  دـیامنیم ، يزیمآگنر  ار  اـهنآ  تارکفت  اـهراک و  همه  ناراکمتـس  هناتـسرپدوخ  يروحم و  تردـق 
( دشابیم دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) یفابهفـسلف ددص  رد  یتح  دننکیم . یقلت  هتـسیاش  یقطنم و 

اهنآ شیامن  هک  تعیبط  زا  یئاهدومن  رد  تعیبط  يهدرپ  تشپ  لماوع  تلاخد  مراهچ - عون  دنیآیمرب .! دوخ  رادـنپ  راتفر و  يارب  هناحیقو 
، دـننکیم لامیاپ  ار  دوخ  نادـجو  لقع و  دـنوشیم ، روهطوغ  داسف  رد  هک  مدرم  زا  هورگ  نآ  هرامـش 7 و 8 ) هیآ   ) دیامنیم نوگرگد  ار 
اب حیحـص  سامت  یئانیب و  زا  ار  نانآ  دریگیم و  ناشنامـشچ  ولج  میخـض  یئاههدرپ  دننام  ار  نانآ  داسف  يراکهبت و  يهجیتن  یهلا  تیـشم 

م دنشابیم : اهتخانش  تیبسن  لیلد  هک  دوشیم  هدید  بلطم  شش  ینآرق  تایآ  رد  اهتخانش  تیبسن  دزاسیم . مورحم  تایعقاو 
نم نآرقلاب  لجعتال  قحلا و  کلملا  هللا  یلاـعتف  - 1 هلمج : نآ  زا  دـنکیم . تابثا  ار  یناسنا  ملع  تیدودـحم  هک  تسا  یتایآ  مکی : بلط 

، تسا هدشن  مامت  وت  يارب  نآرق  یحو  هک  یمادام  قح و  کلم و  دنوادخ  تسا  گرزب   ) املع یندز  بر  لق  هیحو و  کیلا  یضقی  نا  لبق 
متیتوا ام  یبر و  رما  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  کنولئـسی  و  - 2 ازفیب ). نم  ملع  رب  نم ، راگدرورپ  يا  وگب : شابم و  هدزباتـش  نآ  غـالبا  رد 

هدشن هداد  امش  هب  یکدنا  زج  ملع  زا  تسا و  نم  راگدرورپ  رما  زا  حور  وگب  نانآ  هب  دنسرپیم ، حور  يهرابرد  وت  زا  و   ) الیلق الا  ملعلا  نم 
ضرا ياب  سفن  يردـتام  ادـغ و  بسکت  اذام  سفن  يردـتام  ماحرالا و  یف  اـم  ملعی  ثیغلا و  لزنی  هعاـسلا و  ملع  هدـنع  هللا  نا  - 3 تسا .

دنادیم تسا  ناردام  ماحرا  رد  هک  ار  هچنآ  دتسرفیم و  ار  ناراب  هک  تسوا  تسادخ و  دزن  رد  تمایق  زور  ملع   ) ریبخ میلع  هللا  نا  تومت 
چیه تخودنا و  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) دهاوخ هچ  ادرف  هک  دنادیمن  یـسک  چیه  و 
ناهج اب  يرـشب  طابترا  ورملق  رد  تالوهجم  دوجو  مود - بلطم  تسا .) هاگآ  اناد و  دـنوادخ  درم ، دـهاوخ  اجک  رد  هک  دـنادیمن  یـسک 

امم ت اهلک  جاوزالا  قلخ  يذلا  ناحبس  - 4 هلمج : نآ  زا  تسا  هدمآ  نآرق  زا  یتایآ  رد  مه  بلطم  نیا  یجراخ 
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اهناسنا دوخ  سوفن  زا  نیمز و  ياهیندیئور  زا  ار  اهتفج  تفج  يهمه  هک  يراگدرورپ  هزیکاپ   ) نوملعیال امم  مهسفنا و  نم  ضرالا و  تبن 
زا ياهدـیدپ  نانآ   ) نولفاغ مه  هرخالا  نع  مه  ایندـلا و  هاـیحلا  نم  ارهاـظ  نوملعی  - 5 دننادیمن ). نانآ  هک  ار  یئاهزیچ  دـیرفآ  و  دـیرفآ ،

ثداوح اهدادـیور و  اـب  اـهناسنا  طاـبترا  تیبسن  موس - بلطم  دـنزرویم ). تلفغ  ترخآ  هدرپ و  تشپ  زا  دـننادیم و  ار  يویند  یگدـنز 
مکوعدی موی  - 6 هلمج : نآ  زا  تسا . هدـمآ  نآرق  رد  بلطم  نیا  هراـبرد  ددـعتم  یتاـیآ  دـشابیم . ناـمز  كرد  یبسن  ءاـشنم  هک  یتـسه 

نامگ دـینکیم و  تباجا  ار  وا  ساپـس  يارب  امـش  دـناوخیم و  ار  امـش  ادـخ  هک  يزور   ) ـالیلق ـالا  متثبل  نا  نونظت  هدـمحب و  نوبیجتـستف 
انثبل اولاق  متثبل  مک  مهنم  لئاق  لاق  مهنیب  اولئاـستیل  مهاـنثعب  کلذـک  و  - 7 دیاهدرکن ). فقوت  یکدنا  زج  يویند  یگدـنز  رد  هک  دـینکیم 

، دـیدرک فقوت  ردـقچ  دیـسرپ  اهنآ  زا  یکی  دـنیامن ، شـسرپ  وجتـسج و  دوخ  نایم  ات  میتخیگنارب  ار  نانآ  ناسنیدـب  و   ) موی ضعب  وا  اموی 
فقوت دـنتفگ : هتخادرپ و  وگتفگ  هب  هتـسهآ  دوخ  نایم  رد   ) ارـشع الا  متثبل  نا  مهنیب  نوتفاـختی  - 8 زور ). زا  يرادـقم  ای  زور  کی  دـنتفگ 

يا حرش   ) ای زور  کی  دنتفگ :  ) نیداعلا لئساف  موی  ضعب  وا  اموی  انثبل  ولاق  - 9 زور .) هد  رگم  دیدرکن 
موی و  - 10 سرپب ). ناگدنرامش  زا  میدرک ، فقوت  ار  زور  زا  يرادقم  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  ن 

دنتـشادن فقوت  ایند  رد  هک  دنروخیم  مسق  ناراکهنگ  دوشیم ، اپرب  تمایق  هک  يزور  و   ) هعاس ریغ  اوثبل  ام  نومرجملا  مسقی  هعاسلا  موقت 
ایند نیا  رد  دننیبیم ، ار  رشحم  تاصرع  نانآ  هک  يزور  ییوگ   ) اهیحض وا  هیـشع  الا  اوثبلی  مل  اهنوری  موی  مهناک  - 11 تعاس .) کی  رگم 

ار ناـنآ  هک  يزور  و   ) راـهنلا نم  هعاـس  ـالا  اوثبلی  مل  ناـک  مهرـشحی  موی  و  - 12 ار ). شزور  اـی  یهاـگماش و  کـی  رگم  دـندرکن  فقوت 
زا يرادـقم  هتبلا  ساوح ، راک  تیدودـحم  مراـهچ - بلطم  ار .) زور  زا  یتعاـس  رگم  دـناهدرکن  یفقوت  اـیند  رد  یئوگ  میئاـمنیم  روشحم 
هب طوبرم  هک  رگید  تایآ  زا  یـضعب  میاهدروآ . ام ) يارب  یئیـش  زا  یلوصحم  تخانـش   ) هتـشذگ ثحب  رد  ار  بلطم  نیا  هب  طوبرم  تاـیآ 

يرت له  رصبلا  عجراف  توافت  نم  نمحرلا  قلخ  یف  يرت  ام  اقابط  تاوامس  عبس  قلخ  يذلا  - 13 تسا : ریز  رارق  هب  دشابیم  مراهچ  بلطم 
( مه هب  هیبش  ای   ) مه يور  ار  نامسآ  تفه  هک  يدنوادخ  نآ   ) ریـسح وه  ائـساخ و  رـصبلا  کیلا  بلقنی  نیترک  رـصبلا  عجرا  مث  روطف . نم 

ایآ زاسب ، هجوتم  تقلخ  نیا  هب  ار  تناگدید  رگید  راب  ینیبیمن ، مظن ) رد  یللخ   ) یتوافت يدنوادخ  تقلخ  نیا  رد  دیرفآ .
هدش و هتـشاذگ  مه  يور  یناوتان  زا  تناگدید  زاسب ، هجوتم  تقلخ  نیا  هب  اررکم  ار  تناگدید  سپـس  ینیبیم . نآ  رد  یتسـس  لالتخا و 

تاـیآ زا  یـضعب  تسا . هدـنیآ  هب  هدرتـسگ  هک  یئاهتخانـش  مجنپ - بلطم  ددرگیمرب ). تدوخ  يوس  هب  تسا  هدـش  زجاـع  هک  یلاـح  رد 
( دشابیم دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  : ) هلمج نآ  زا  دنکیم . دزـشوگ  ار  اهتخانـش  عون  نیا  ینآرق 
لیخلا و و  - 15 تسناد ). دیهاوخ  ار  نآ  يدوز  هب  تسا و  یهاگرارق  ياهثداح ) و   ) ربخ ره  يارب   ) نوملعت فوس  رقتـسم و  ءابن  لکل  - 14
تعیبط و هاگتـسد  هک  تیدـبا  زاغآ  رد  ضحم  تایعقاو  اب  سامت  مشـش - بلطم  نوملعتـال  اـم  قلخی  هنیز و  اـهوبکرتل و  ریمحلا  لاـغبلا و 
: هلمج نآ  زا  تسا . هدـمآ  نآرق  رد  بلطم  نیا  يهرابرد  یتایآ  دوشیم . نوگرگد  تایعقاو  اـب  طاـبترا  كرد و  يهدـننکدودحم  لـئاسو 
-17 تشگ ). نیبزیت  تناگدید  زورما  سپ  میدز ، رانک  وت  نامشچ  لباقم  زا  ار  هدرپ   ) دیدح مویلا  كرـصبف  کئاطغ  کنع  انفـشکف  - 16

هدز رانک  رب  اهتخانـش  تیدودحم  ياههدرپ  هک  تمایق  زور   ) زور نیا   ) رد نیبملا  قحلا  وه  هللا  نا  نوملعی  قحلا و  مهنید  هللا  مهیفوی  ذـئموی 
قح هک  تسا  دنوادخ  هک  دنمهفیم  زور  نآ  رد  دنکیم و  ءافیا  دهدیم و  ناشن  نانآ  هب  ار  نانآ  قح  نید  تیعقاو  دنوادخ  دوشیم )

. مهلامعا اوریل  اتاتشا  سانلا  ردصی  ذئموی  - 18 تسا ). راکشآ  و 
( درفنم روط  هب  کی  ره   ) هدنکارپ روط  هب  مدرم  تمایق ) زور   ) زور نیا  رد   ) هری ارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف 

رادقم هب  هک  سک  ره  دـید و  دـهاوخ  دـشاب ، هدرک  لمع  ریخ  ياهرذ  رادـقم  هب  هک  سک  ره  سپ  دـننیبب ، ار  دوخ  لامعا  ات  دـنیآیم  نورب 
. میحجلا نورتل  نیقیلا . ملع  نوملعت  ول  الک  نوملعت  فوس  ـالک  مث  نوملعت . فوس  ـالک  - 19 دید ). دهاوخ  دشاب  هدرک  لمع  رـش  ياهرذ 

تـسناد دـیهاوخ  يدوز  هب  هکلب ) تشگ  دـهاوخن  وحم  امـش  ياهرادرک   ) زگره هن  . ) میعنلا نع  ذـئموی  نلئـستل  مث  نیقیلا . نیع  اهنورتل  مث 
ملع اب  دینکن  فالخ  نامگ  . ) تسناد دـیهاوخ  اعطق  سپـس  دـشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  )
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ياهتمعن زا  زور  نیا  رد  سپـس  دید . دیهاوخ  نیقیلانیع  اب  سپـس  دید  دیهاوخ  ار  خزود  ناتلامعا ) جیاتن  رد   ) اعطق تسناد ، دیهاوخ  نیقی 
- مکی هجیتن  تسا  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جیاتن  تفرگ ). دیهاوخ  رارق  لوئـسم  دوب ) هدـش  ناتبیـصن  ایند  رد   ) هک يدـنوادخ 

هاگدـید زا  ءاـیبنالامتاخ  ملع  بتارم  تمظع  دـهاوخب . مـلع  شیازفا  وا  زا  هـک  دـهدیم  روتـسد  شربماـیپ  هـب  دـنوادخ  هرامـش 6  هـیآ  رد 
ثحب هب  یجایتحا  ادخ  اب  طابترا  تهج  هب  ناناملسم 

تـسا نشور  تقیقح  نیا  دنرگنیم ، شراتفگ  رادرک و  نآرق و  هب  رظن  اب  العا  ناسنا  نیا  هب  هک  یناسک  هاگدـید  زا  اما  درادـن . لیـصفت  و 
هک تسا  هدـشن  تباث  هکنیا  اب  : ) دـیوگیم تنارود  لیو  تسین . دـیدرت  لباق  دـح  رد  ناهج  ناسنا و  هرابرد  وا  یهاگآ  شنیب و  ملع و  هک 
رد یتح  تسا  ریظنمک  ناسنا  هرابرد  وا  تخانـش  لاح  نیا  اب  دشاب ، هتفرگ  ارف  یـسرد  یـسک  دزن  رد  ای  دشاب ، هدناوخ  یباتک  مالـسا  ربمایپ 

شیازفا دوخ  يارب  ربمایپ  دیاب  هک  تسا  نینچ  يدنوادخ  روتسد  لاح  نیا  اب  دنـشاب .) هدرک  یط  ار  ملع  لحارم  نیرتیلاع  هک  یناسک  نایم 
ار ياهبناجهمه  رکفتم  فوسلیف و  دنمـشناد و  چـیه  يدودـعم  رایـسب  دارفا  زج  ماهتـشاد ، هک  یتاعلاطم  دادـتما  رد  بناـج  نیا  دـبلطب . ملع 
مه دودعم  رایـسب  يهدع  نآ  یتح  دشاب . هتـشادن  دوخ  ینیبناهج  ملع و  تیبسن  تیدودحم و  هب  ياهراشا  احیولت  ای  اتحارـص  هک  ماهدـیدن 

ینعم نیا  هب  دننک . راکنا  دنناوتیمن  یققحت  قیداصم  اههدیدپ و  رد  ار  دوخ  ملع  نادـیم  دـنکیم ، رک  ار  کلف  شوگ  ناشملع  ياعدا  هک 
اهنآ و نایم  طباور  تعیبط و  ءازجا  هک  دـنیوگیم  هاگنآ  دـنهدیم و  هئارا  هناعطاق  تایلک  یتشم  اب  ار  دوخ  یـسانشناسنا  ینیبناهج و  هک 

دننادیم علطم  نارظنبحاص  بلغا  دیاش  دش . دهاوخ  فشک  اجیردت  ناسنا  ياهدادعتسا  داعبا و 
، تسا ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) یتـالوهجم هب  هک  یتقو  دنروهـشم ، یعطق ) یمزج و   ) مسیتاـمگد شور  رد  هک  اـهبتکم  زا  یـضعب  هک 

نیا دنیوگیم : هدومن  هدنیآ  هب  هلاوح  اروف  دننادیمن ، يزیچ  اهنآ  يهرابرد  دننیبیم  دنسریم و  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص 
وج هقطان  ات  وگب  نیه  يولوم : لوق  هب  میتسین و  هدنیآ  هب  هتـشذگ  زا  ملع  شرتسگ  رکنم  ام  هتبلا  درک . دهاوخ  فشک  هدـنیآ  ار  تالوهجم 

فـشک ره  هک  مینادـب  دـیاب  یلو  دـنک  يرای  نافلاس  تفگ  کیل  دروآ  ون  نخـس  ینرق  ره  هچ  رگ  دـسر  یبآ  ام  دـعب  ینرق  هب  اـت  دـنکیم 
رییغت و نیا  رد  دزاـسیم و  دراو  اـم  کیـسالک  لـیالد  تاـفیرعت و  رد  یـصاخ  ینوگرگد  یـسانشناسنا ، یـسانش و  تعیبـط  رد  ياهزاـت 

هجیتـن رد  ددرگیم و  رادومن  اـم  يارب  يرتهزاـت  ياـهارچ  نوچ و  دوشیم ، رجنم  ینیبناـهج  تارفکت  رد  رییغت  هب  املـسم  هک  ینوـگرگد 
نونکا ات  ام  ایآ  هکنیا  هفاضا  هب  دنکیم . تابثا  یبوخ  هب  ینیبناهج  ملع و  هاگرذـگ  زا  ياهرود  ره  رد  ار  ام  ياهیئوگقلطم  ندوب  یفارخ 

اب هک  میئوگب  میناوتیم  ایآ  هک  ینعم  نیا  هب  میئامن ؟ صخشم  الماک  ار  ام  يارب  تیعقاو  دوخ و  يارب  تیعقاو  نایم  یقیقح  زرم  میاهتسناوت 
راخ ناهج  اب  طابترا  رد  ياهیرگیزاب ) كرد و  لیاسو  رازبا و  ساوح و   ) دوخ یتاذ  بطق  تلاخد  دوجو 

میمهفیمن ام  دشاب ، هتشاد  یئاعدا  نینچ  یـسک  رگا  میئامن !؟ تفایرد  كرد و  ار  یجراخ  ناهج  یتاذ ، بطق  زا  یفرـصت  كدنا  نودب  ج 
لقادح دوجو  ایآ  رگید  فرط  زا  دنناوتان . نآ  ندـیمهف  زا  نارگید  دـمهفیم و  شدوخ  هک  دـیوگیم  يزیچ  مه  دـیاش  دـیوگیم ، هچ  وا 
تیافک ام  ياهـشناد  تیبسن  تیدودـحم و  يارب  تسا ، نایرج  رد  یگتـسویپ  لاـمک  رد  نآ  طـباور  ءازجا و  هک  یناـهج  رد  لوهجم  کـی 

لک ناهج  ددرگ  تسین  ناکما  مد ز  ردـنا  لک  ددرگ  تسین  ناک  لک  یئزج ز  رهب  هک : میاهتفریذـپن  همه  ار  تقیقح  نیا  رگم  دـنکیمن !؟
اب يرتسبـش  دومحم  خیـش  ینامـسآ  نیمز و  هظحل  رهب  یناهج  ادـیپ  دوش  هراب  رگد  نینامز  یقبیال  ددرگ و  مدـع  نیعلاهفرط  ره  رد  تسا و 

دلج هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) یفاک لوهجم  کی  دوجو  رگیدکی ، هب  ناهج  ءازجا  دیدش  یگتـسویپ  نیا 
هدوب یتسه  هاگرد  رد  تکرح  نیرتیئزج  لوهجم  کی  نآ  هچ  رگا  دیامن ، راسمرش  قلطم  تاخانـش  ياعدا  زا  ار  ام  هک  تسا  دشابیم )  8

رظن رد  دیاب  ار  هتکن  نیا  دنکیم . دزشوگ  رما  ملاع  هب  حور  قلعت  هار  زا  ار  یمدآ  ملع  تیدودحم  يهرامش 7  يهیآ  رد  مود - هجیتن  دشاب .
فام رد  هک  تسا  رما  ملاع  هب  طوبرم  حور  دیوگیم : هکلب  تسین ، ینتخانش  هجو  چیه  هب  حور  هک : دیوگیمن  هیآ  نیا  هک  میریگب 

نیا تسین ، ریذـپناکما  تخانـش  یلومعم  رازبا  لیاسو و  اـب  رما  ملاـع  هب  طوبرم  تقیقح  کـی  تفاـیرد  تسا . ناـیرج  رد  قلخ  ملاـع  قو 
هب طوبرم  دعب  ندش  زاب  هب  تلادـع  تقیقح  تفایرد  هکنانچ  تسا ، دـنمزاین  یناسنا  رعاشم  كرد و  زا  يرگید  دـعب  ندـش  زاب  هب  تفایرد 
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، ثحب دروم  هیآ  قبط  لاح  نیا  اب  يولوم و  لامج  یبای  ار  قشع  يدرگ  قشع  لامک  یناد  ار  لقع  یـشاب  لقع  اریز : دراد ، جایتحا  تلادـع 
ندوب كدنا  تیدودحم و  دنـشابیم ، تقلخ  ملاع  ياهـشیامن  رد  روهطوغ  هک  نانآ  تسا ، كدنا  دودحم و  تایعقاو  ربارب  رد  یمدآ  ملع 

تخانـش هب  لوصو  یئاناوت  زاب  دناهدش ، لئان  یئاهتفرـشیپ  هب  رما  ملاع  تفایرد  دعب  ندرک  زاب  اب  هک  نانآ  تسا و  رکذت  زا  زاینیب  ناشملع 
رد قلخ  دننام  رامشیب  ملاوع  ربارب  رد  دوخ  هک  تسا  قلخ  ناهج  مود  ینطاب  حطـس  يهلزنم  هب  رما  ملاع  اریز  دنرادن ، ار  قلطم  دودحمان و 

( لووا رپسا و   ) نز درم و  يهفطن  تارذ  لعافت  يهجیتن  تسا . مولعمان  ناگمه  يارب  تماـیق  ندیـسر  ارف  عقوم  موس - هجیتن  تسا . رما  ربارب 
لپ زا  روبع  هظحل  قیقد  صیخـشت  و  تسا . مولعمان  تشگ ، دـهاوخ  اراد  ادرف  رد  یمدآ  هک  یتیعقوم  ادرف و  قیقد  صیخـشت  تسا . مولعمان 

. تسا وا  يارب  قیاقح  نیرتکیدزن  هک  یمدآ  یگدنز  رد  تالوهجم  نیا  ایآ  تسا . مولعمان  گرم  يوس  هب  یگدنز 
ار دوخ  یگدنز  تیعقوم  میناوتیم  ام  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دشابیمن !؟ یناهج  یناسنا و  لئاسم  رگید  رد  تخانش  تیدودحم  بجوم 
یملع و دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) تابساحم اب  زین  رود  ياههدنیآ  رد  هکلب  ادرف ، اهنت  هن 

يریگبلاق نودب  هظحل  ره  هک  ار  تایح  تیوه  دوخ  رگا  امـش  هک  تسا  نیا  لاوئـس  نیا  خساپ  میئامن . صخـشم  یعامتجا  طباور  لماوع و 
هنوگچ دریگیم ، تروص  زاب  متـسیس  اـب  تعیبط  رد  تاـیح  شـشوج  هک  دـینادب  مه  ار  تقیقح  نیا  دـیریگب و  رظن  رد  دـشوجیم ، نیعم 

هلصافالب ششوج  زا  سپ  تایح  نیا  هک  تسا  نیا  مینیبیم  ام  هک  هچنآ  یلب  دیئامن . صخـشم  اقیقد  ار  يدعب  هظحل  مرازه  کی  دیناوتیم 
دوخ زا  يریگبلاـق  نیا  یلو  دـتفایم  دوـشیم  يریگبلاـق  هتخاـس و  نآ  يارب  یعاـمتجا  یطیحم و  ياهترورـض  هک  یئاـهلاناک  يرجم و  رد 

رد تسا و  ردـقچ  وا  تایح  همادا  يورین  هک  تسین  نشور  يدرف  چـیه  يارب  هک  گرم  يهلئـسم  تسا  نینچمه  دـیآیمنرب . تایح  تیوه 
يهدودحم رد  ام  هک  تسنآ  زا  شیب  تقلخ  يهنماد  شرتسگ  مراهچ - هجیتن  دمآ . دهاوخرد  ياپ  زا  هدشن  هبـساحم  ثداوح  نیمادک  ربارب 

دننادیمن ار  اـهنآ  اـهناسنا  هک  ار  یتادوجوم  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  هراـشا  هلئـسم  نیا  هب  يهرامـش 4  يهیآ  رد  مینیبیم . دوخ  نوـماریپ 
رفآیم

تامولعم هرامـش 5  هیآ  قباطم  مجنپ - هجیتن  دنکیم . تابثا  ار  ام  ياهینتـسناد  تیدودحم  تیبسن و  حوضو  لامک  اب  مه  هلئـسم  نیا  دنی .
دوجو هب  تسیز  هدـیدپ  رد  قیقحت  هلاقم و  باتک و  اهرازه  نونک  ات  دـنکیمن . زواجت  نآ  ياههدـیدپ  تخانـش  زا  تایح ، هراـبرد  يرـشب 

شواک و دروم  يرتشیب  داعبا  زا  اهناسنا  رد  يژولویزیف و  یحیرـشت و  يژولویب و  مولع  دننام  نوگانوگ  داعبا  زا  هدـیدپ  نیا  و  تسا . هدـمآ 
زج وپاـکت  شـالت و  هـمه  نـیا  زا  هلـصاح  ياهتخانــش  اهینتــسناد و  هـک  دـننادیم  نارظنبحاـص  دوـخ  یلو  تـسا ، هـتفرگ  رارق  یــسررب 

نیا هک  تسنیا  ناوارف  ياهششوک  يهمه  يهجیتن  ینعی  دنکیمن . زواجت  یفیـصوت  روط  هب  مزاول  تاصتخم و  اب  یئانـشآ  یـسانشهدیدپ و 
ار رگید  تاناکما  ارچ  دنکیم و  تکرح  نینچ  ارچ  هکنیا  اما  دـنکیم ، تکرح  تاصتخم  مزاول و  نینچ  اب  دوخ  یعیبط  نایرج  رد  هدـیدپ 
زا لئاسم  نیا  تسیچ ؟ دنکیم ، یط  هدام  زا  روبع  لاح  رد  هدیدپ  نیا  هک  ار  یلپ  و  تسا ؟ مادک  تایح  یلـصا  تیوه  و  دراذـگیم ، رانک 

یناسک اما  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  . ) تسا رود  هب  رایسب  نادنمشناد  ناققحم و  هاگدید 
رش ناشعضو  دننکیم  یگدنز  تایح  مسیمانید  مسیناکم و  هب  هاگآان  تعانق  اب  طقف  اههدیدپ و  نیمه  زا  عالطا  نودب  یتح  هک 

توهـش و مـشخ و  باوـخ و  روـخ و  زج  تاـیح  رارـسا  هدـیدپ و  زا  هـک  مدرم  هنوـگ  نـیا  درک . فیــصوت  ناوـتب  هـک  تـسنآ  زا  رتروآم 
، هتفرگ تیراع  هب  تایح  يهدیدپ  زا  ار  ساسحا  تکرح و  هک  دنتـسه  ینیمز  دماج  داوم  نامه  نانیا  دننادیمن ، رگید  يزیچ  یهاوخدوخ 
تاصتخم و هب  یهاـگآ  نودـب  نآ ، زا  يرادربهرهب  تاـیح و  تخانـش  هک  تسنیا  تقیقح  دـناهتفرگ . هرخـسم  هب  ار  تمظعاـب  هدـیدپ  نیا 

دزشوگ هرامش 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12  تایآ  رد  هلئسم  نیا  نامز ، كرد  تیبسن  مشش - هجیتن  تسا . ریذپانناکما  نآ  ياهـشزرا 
تیوه و هب  طوبرم  ثحابم  دـیآیم . دوجو  هب  تکرح  اب  نهذ  طابترا  زا  يوق  نامگ  هب  هک  تسا  ینهذ  ساسحا  یعون  ناـمز  تسا . هدـش 

ثحبم نیا  رد  ام  تسا . هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  يدج  روط  هب  ار  ینیبناهج  فوسلیف و  ره  راکفا  نونک  ات  لصفم و  رایـسب  نامز  تاصتخم 
تیبسن يهرابرد  رـصتخم  حیـضوت  تسا . هدـش  هداد  رکذـت  ینآرق  تایآ  رد  هک  میزاسیم  حرطم  نآ  كرد  تیبسن  رظن  زا  طـقف  ار  ناـمز 
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رد دـیوگیم ، هک  دـیروایب  رطاخ  هب  ار  هلمج  نیا  تسا : نینچ  تسا ، حرطم  دـیدج  کیزیف  رد  هک  یکیزیف  رظن  زا  هن  یناور  رظن  زا  ناـمز 
میدید میدرک ، هاگن  تعاس  هب  هسلج  ندـش  مامت  زا  سپ  هک  یتقو  تشذـگ . هنوگچ  نامز  مدـیمهفن  میتشاد ، ناتـسود  اب  هک  ياهسلج  نآ 

، تسا هدیشک  لوط  تعاس  جنپ 
. تسا هتشذگن  مه  تعاس  مین  مدرکیم  نامگ  نم  یلو 

زا شیب  هکنیا  اب  مدنارذگ  وخدـنت  هاوخدوخ و  رفـسمه  نآ  اب  هک  ار  ترفاسم  نآ  دـیوگیم : هک  دـیروایب  دای  هب  مه  ار  هلمج  نیا  نینچمه 
زا بیبط  بشما  تسا  بش  نآ  تسه  یبش  ار  تمایق  زور  رگا  دش : يرپس  هجنکـش  اب  نادنز  لاس  دنچ  نم  يارب  دیـشکن ، لوط  زور  تفه 

( دشابیم دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) رین مالسالاهجح  بشما  تسبل  رد  ترـسح  ناج ز  لولم و  نم 
هب رگد  زور  نآ  نیا و  هب  دش  لد  نتـسب  فرـص  زور  کی  تشذـگ  ناسچ  میوگب  وت  اب  میلک  مه  نآ  شیب  دوبن  يزور  ود  تایح  یماندـب 
ناد یتصرف  یقاس  يا  میرظتنم  انف  رحب  بل  رب  دیوگیم : هک  دیشیدنیب  مه  ظفاح  تیب  نیا  رد  یناشاک  میلک  تشذگ  نآ  نیز و  لد  ندنک 
حون ترضح  رمع  درذگب ، شوخ  یگدنز  رگا  هک  تسا  هدمآ  نینچ  فورعم  تیب  کی  نومضم  رد  تسین  همه  نیا  ناهد  هب  ات  بل  هک ز 

نارگتحایس نیرتشوهاب  ناسانشناور و  نیرتهتسجرب  هک  تایبدا  نازاتشیپ  تسا . دایز  مه  شزور  کی  درذگب ، تخس  رگا  تسا و  مک  مه 
فوسلیف کی  رگا  هک  دـناهدرک  هدزـشوگ  ار  بلاطم  نیرتیلاع  نآ  تیبسن  نامز و  كرد  يهرابرد  دنتـسه . يرـشب  ناور  هتخانـشان  میلاقا 

شیپ نآ  یقوذ  ینهذ و  تالوصحم  زا  دناوتیم  دزادرپب ، هبناجهمه  ینیبناهج  هب  دهاوخب 
رد نامز  تیبسن  تخانـش  رد  امتح  هک  لئاسم  نآ  زا  يرادـقم  دروایب . تسد  هب  ناور ) ورملق  رد  نامز   ) يهرابرد ینالک  يهیامرـس  نازاـت 
اب دراد ، دوجو  هک  یناور  طیارـش  اب  نهذ  طابترا  یگنوگچ  مکی - هلئـسم  تسا : رارق  نیدب  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  دـیاب  ینهذ  ياهتیلاعف 

تهج هب  يراـج  تکرح  هک  دـنک  باـجیا  یناور  طیارـش  هک  هزادـنا  ره  دـسریم  رظن  هب  تسا . ینورب  ینورد و  ياهدادـیور  تاـکرح و 
ساسحا رتینالوط  نامز  دیامن ، دازآ  ار  ناور  دنک و  روبع  ناسنا  هاگدید  زا  رتشیب  باتـش  اب  تکرح  نآ  رد  دوجوم  ياهدادیور  يراوگان 

ار دوخ  تایح  ناور  هک  تسنیا  دننام  دهاوخیم ، يراج  ياهدادیور  يریجنز  ياههقلح  ندش  زاب  اب  ناور  هک  يدازآ  نآ  یئوگ  دوشیم ،
اذا دقرفلا و  یف  وا  ءازوجلا  هراد  یف  اهلوبـصی  یتلا  هتجاح  لاخی  ددرتملا و  فئاخلاک  القاثتم  هجاح  بقرت  نمب  نامزلا  یـشمی  دـهاوخیم .
اذاف دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) دعقا نمزلل  لاق  دق  امناکف  هب  یـشم  یـسالا و  سیل  یتفلا 
دننام دربیم ، رس  هب  يزاین  ندروآرب  راظتنا  رد  هک  یسک  يارب  نامز  یضاموبا  ایلیا  دمرس  یئیش  نزحلا  رـصعا و  قیاقدلاذا  رهـشا و  یناوثلا 

تاظحل قاتشم  نیا  تسا . هدش  نیگنس  هدنامزاب و  تکرح  زا  ددرتم ، هدز و  تشحو  ناسنا 
یماگنه تشاد . دهاوخن  نآ  هب  یـسرتسد  زگره  هک  تسا  نادقرف  ای  ءازوج  هراتـس  هقطنم  رد  وا  دوصقم  دربیم  نامگ  دوصقم ، هب  لوصو 

نیا رد  نیـشنب . تسا : هتفگ  نامز  هب  یئوگ  دشاب ، هارمه  هودنا  نآ  اب  شتایح  تکرح  دـناشوپب و  ار  ناسنا  کی  یناور  حوطـس  هودـنا  هک 
اب نهذ  طابترا  رگا  سکعلاب  و  دـنکیم . ادـیپ  تیدـبا  تلاح  هودـنا  راصعا و  نورق و  لوط  هب  قیاقد  اههام و  لوط  هب  اههیناث  یناور ، عضو 

نامز تشذگ  دنک ، یقلت  دوخ  قوشعم  بولطم و  ار  تکرح  نآ  رد  دوجوم  ياهدادـیور  یناور  ینهذ و  طیارـش  هک  دوش  رارقرب  یتکرح 
هب یگتسب  نامز  يزارد  یهاتوک و  نیاربانب ، دریگیم . رارق  نامز  رابیوج  قوفام  رد  یمدآ  ناور  هدوبن ، سوسحم  الـصا  یعـضو  نینچ  رد 

نامه نیا  ام . يارب  ناـمز  دوخ 2 - يارب  نامز  - 1 مینک : شومارف  نامز  يهرابرد  دـیابن  ار  میـسقت  نیا  مود - هلئـسم  دراد . ام  یناور  عضو 
یناسنا ایند  نیا  رد  رگا  هک  تسا  یهیدـب  اـم . يارب  تیعقاو  نم 2 - يارب  تیعقاو  - 1 دراد : دوجو  زین  تایعقاو  رگید  رد  هک  تسا  میـسقت 

هک دوب  دهاوخ  دعب  لبق و  سپ و  شیپ و  بجوم  تالولعم ، للع و  ریجنز  رد  اهدادیور  زورب  ندوب  یجیردت  زاب  دـشاب . هتـشادن  دوجو  مه 
ردت زورب  زا  ینهذ  صوصخم  ششک  هک  درادن  دوجو  یناسنا  ضرف  رب  هچ  رگا  دشابیم . دوخ  يارب  نامز  ءاشنم  تیعقاو  لیلد  دوخ 

ضحم هتخاس  نامز  دـنیوگیم : هک  نارظنبحاص  زا  یهورگ  يهدـیقع  هجیتن  رد  دـشاب . هتـشاد  تالولعم  للع و  ریجنز  رد  اهدادـیور  یجی 
نیا حرـش   ) دوجو یکیزیف  دومن  کی  دـننام  ینیع  تیعقاو  کی  ناونع  هب  نامز  موس - هلئـسم  دوشیم . یقلت  طلغ  ساـسایب و  تسا ، نهذ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 688 

http://www.ghaemiyeh.com


بیکرت و هب  تطاـسب  زا  ناـمز  يارجم  رد  هک  ار  يدوجوم  ره  درادـن . دـشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق 
حوطـس و همه  لیاسو  رازبا و  نیرتقیقد  اب  رگا  ناسنا  يهلیـسو  هب  هدـش  هتخاـس  يدوجوم  اـی  دـشاب و  یعیبط  يدوجوم  هاوخ  دـسرب ، رولبت 

ورملق رد  طقف  دـشاب  هچ  ره  نامز  مراهچ - هلئـسم  دیـسر . دـیهاوخن  نامز  ناونع  هب  يدومن  اـی  یئزج  هب  زگره  دـینک ، هیزجت  ار  نآ  ءازجا 
تـسادخ رون  وا  رد  هک  یناـکم  ـال  درادـن : دوجو  نآ  ءاـشنم  ناـمز و  ناونع  هب  يزیچ  تعیبط  قوف  ورملق و  رد  اـما  تسا و  حرطم  تعیبط 

ام دایز  يرایشه  تسه  تسا  ود  يرادنپ  دنزیچ  کی  ود  ره  تسا  وت  زا  ناج  يا  لبقتسم  یـضام و  تساجک  شلاح  لبقتـسم و  یـضام و 
یمدآ ناور  زغم و  رگا  يولوم  ین  وچ  ود  ره  نیا  زا  یشاب  هرگرپ  یک  هب  ات  ود  رهب  نز  ردنا  شتآ  ادخ  يهدرپ  تلبقتسم  یـضام و  یـضم 

سا هتشاد  طابترا  اهنآ  اب  هک  یئاهدادیور  ياههناد  زا  نامز  بانط  فذح  دوبن ، رادروخرب  دنمورین  رایسب  يدیرجت  دعب  کی  زا 
زا سپ  یکی  هن  يرگید  رانک  رد  یکی  ار  زور  کی  ياهدادیور  ثداوح و  دناوتیم  هکنانچ  یمدآ  هک  یتروص  رد  دوبن ، ریذـپناکما  ت ،

هعومجم کی  دـننام  يرگید  راـنک  رد  یکی  ار  شرمع  يهمه  ياهدادـیور  دـناوتیم  نینچمه  دـنک ، تفاـیرد  ناـمز ، باـنط  رد  يرگید 
رد یجاوما  یلومعم  ياه  ندنک ) ناج   ) راضتحا تلاح  رد  دنیوگیم : ناسانـشناور  زا  یـضعب  دنک . هدهاشم  هظحل  کی  رد  هدـمآ  دوجوب 

نینموـملاریما زا  هـلمج  کـی  رد  تـسا . يریپ  یلاــسنایم و  یناوـج و  یکدوـک و  نارود  جاوـما  زا  یطوـلخم  هـک  دوـشیم  هدــهاشم  زغم 
یناـف ار  شرمع  هک  هچنآ  رد  یگدـنز  یئاـهن  تاـظحل  نآ  رد   ) هرهد بهذا  میف  هرمع و  ینفا  میف  رکفی  مینیبیم : ار  هکتن  نیا  مالـسلاهیلع 

. تسا تیدبا  زاغآ  هک  تمایق  زور  رد  نامز  كرد  ندـش  نوگرگد  مجنپ - هلئـسم  دـشیدنایم ). تسا ، هدـنارذگ  ار  شراگزور  هدومن و 
هب طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) هداـم زا  تسا  تراـبع  هک  ار  ياهیلوا  داوم  زور  نآ  رد  یمدآ  زغم  جنـسنامز 

دوخ يانعم  نامز  زور  نآ  دوخ  رد  اهنت  هن  دنیبیمن و  دوخ  ربارب  رد  تالولعم ، للع و  ياهدادیور  یجیردت  تکرح و  و  دشابیم ) دلج 8 
، میاهدرک حرطم  هک  دنچ  یتایآ  رد  ار  تقیقح  نیا  دوریم . نیب  زا  زین  هدام  يایند  رد  یگدـنز  ینامز  شـشک  هکلب  دـهدیم ، تسد  زا  ار 

. تسا هدرک  دزشوگ 
یلومعم تیلاعف  اب  یعیبط و  یناگدنز  نیمه  رد  اهدادـیور ، ياههناد  زا  نامز  بانط  ندیـشک  هداس  حالطـصا  اب  نامز و  فذـح  هنوگ  نیا 

کی رد  هداد و  رارق  يرگید  راــنک  رد  یکی  ار  ینــالوط  ناــمز  يارجم  رد  هتفاــیققحت  ثداوـح  هـک  دوـمن ، هدــهاشم  ناوـتیم  زین  زغم 
یهگاشامت دوشیم ، هدیمان  ایرد  هک  دراد  دوجو  میظع  یهگاشامت  : ) دیوگیم وگوه  مشش - هلئسم  دید . ناوتیم  ءازجالاریثک  يهعومجم 

ود تسا ) یمدآ  نادـجو  هک  دراد  دوـجو  ود  نـیا  زا  رتـمیظع  یهگاـشامت  دوـشیم ، هدـیمان  نامـسآ  هـک  دراد  دوـجو  زین  نآ  زا  رتـمیظع 
نامـسآ یکی  موـشیمن : ریـس  زگره  زیچ  ود  ياـشامت  زا  : ) دـیوگیم تناـک  هـک  تسناـمه  نادـجو  نامــسآ و  ماـن  هـب  مـیظع  هگاـشامت 

نیرز یئاههطقن  هک  نشور  گنر  یبآ  هحفـص  کی  زا  تسترابع  هک  هداس  رایـسب  دومن  نآ  اب  نامـسآ  یمدآ ). نادجو  مود - نیدروجال .
هفحـص نآ  هدومن و  ـالاب  رـس  دـنناوتیم  هک  یناـسک  يارب  لاـح  نیع  رد  و  دراد . رب  رد  ار  یتفگـش  نیرت  تمظعاـب  تسا ، ناـیامن  نآ  رد 

ریس ارچ  دوشیمن ، ریس  دنک ، اشامت  نآ  رد  ار  شرمع  همه  یمدآ  رگا  تناک : لوق  هب  هک  تسا  بلاج  يردق  هب  دننک ، اشامت  ار  گنریبآ 
تاساسحا نیرتقیمع  زا  هک  تیاهنیب  ساـسحا  اـب  هک  تسا  دومن  نیا  دراد . تیاـهنیب  زا  دودـحم  يدومن  نامـسآ  هکنیا  يارب  دوشیمن ؟

راک د رس و  تسا ، ام  یحور 
اهزرم و ياراد  یکیزیف  دومن  کی  دننام  ار  نآ  دهاوخیم  درگنیم و  ارگینیع  نهذ  ساوح و  اب  ار  نامـسآ  ناسنا  هک  ماگنه  نآ  رد  درا .

دیاب ددرگیمرب و  دروخب ، نینهآ  دـس  کی  هب  هک  یبآ  دـننام  شرگن  نیا  دـهدب . رارق  هعلاـطم  شرگن و  دروم  صخـشم  تیمک  تیفیک و 
هحفص تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) دودحم و ياهتیفیک  اهتیمک و  رازبا  زا  رتقیمع  رتعیـسو و  هعلاطم  دروم  عوضوم  اریز  ددرگرب ، مه 

هریخ نامـسآ  هدـهاشم  زا  یئانیب  سح  هک  میدـید  ار  بلطم  نیا  هرامـش 13  هیآ  رد  تسا . اهیدنبزرم  دـشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم  لباقم 
هک تسا  اهیدـنبزرم  اـهتیفیک و  اـهتیمک و  رازبا  یناوتاـن  ناـمه  مکی - لـماع  دـشاب : لـماع  ود  هب  طوبرم  نکمم  یگریخ  نیا  ددرگیمرب .

- متفه هلئـسم  دشابیم . تعیبط  يهدرپ  تشپ  نیداینب  لوصا  هدنهدناشن  هک  تسیاهدـننکهریخ  بیترت  مظن و  مود - لماع  میدـش . رکذـتم 
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لئاسم رد  تسناد ). دیهاوخ  ار  نآ  يدوز  هب  هک  تسا  یئاهن  هاگرارق  کی  يدادـیور  ربخ و  ره  يارب  : ) دـیوگیم احیرـص  هرامش 14  هیآ 
تشونرـس و زا  یهاگآ  نودـب  دادـیور  کی  هب  ملع  هک  تسا  ملـسم  مکی - لصا  دراد : دوجو  مهم  لصا  ود  تفرعم  تخانـش و  هب  طوبرم 

یملع نآ ، تکرح  زاغآ  زا  یهاـگآ  نودـب  دادـیور  کـی  هب  ملع  مود - لـصا  دوب . دـهاوخ  یبسن  دودـحم و  یملع  نآ ، یئاـهن  هاـگرارق 
یبسن دودحم و 

زا هک  یـشاب  هتـسنادن  رگا   ) بهذـت نیا  یلا  ملعتال  تئج  نیا  نم  ملعت  مل  نا  دـیامرفیم : ع )  ) نینموملاریما مود  لصا  يهرابرد  دـشابیم .
یبسن دودحم و  هراومه  ام  ياهتفرعم  اهتخانـش و  هک  دنکیم  تابثا  روبزم  لصا  ود  يوریم ). اجک  هب  هک  تسناد  یهاوخن  ياهدمآ ، اجک 
زورما هک  ام  میهدیم . نایاپ  ار  تخانش  اهنآ  یبسن  نایاپ  رد  مینکیم و  عورش  ار  دوخ  تخانـش  اهدادیور  یبسن  زاغآ  زا  هشیمه  ام  هدوب و 

ار نآ  میهاوخیم  میوشیم و  وربور  ناسنا  کی  اـی  هراتـس  کـی  اـی  بآ  يادـص  کـی  اـی  نورتکلا  کـی  اـی  گرب  کـی  اـب  هظحل  نیا  رد 
نآ یلعف  عـضو  نیمه  هکناـنچ  میدرگیمن و  وربور  تادوـجوم  نیا  زا  کـی  چـیه  یقیقح  زاـغآ  اـب  هک  مینادیم  عـطق  روـط  هب  میـسانشب ،

تسین و هعاسلاقولخم  تقیقح  کی  هیرظن  نیا  دوخ  مرادیم ، زاربا  ینیبناهج  رد  هیرظن  کی  زورما  هک  نم  تسین . اهنآ  نایاپ  تادوجوم 
اهیباحس و زا  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) یئزج ای  هنماد  دادیور  نیا  میوگب : مناوتیم 

اههدرپ ناتـسهز  ات  یتشاد  یناـبز  یتسه  یکـشاک  دـنتیلاعف : لوغـشم  یناـهیک  يهنهپ  رد  شیپ  لاـس  اـهدرایلیم  زا  هک  تسا  یئاـهناشکهک 
لاح خ تسا و  لاق  نآ  كاردا  تفآ  نادب  یتسب  وا  رب  رگید  يهدرپ  نآ  زا  یتسه  مد  يا  یئوگ  هچ  ره  یتشادرب 

هک ار  هچنآ  دیوگیم : دنکیم و  نایب  ار  تقلخ  رارمتسا  هرامش 15 ، يهیآ  متفه - هلئسم  يولوم  لاحم  تسا و  لاحم  نتـسش  نوخ  هب  نو 
نیاربانب دیناوتان ، دوشیم ، قلخ  هک  هچنآ  نتـسناد  زا  دیامرفیمن : دـنوادخ  هتبلا  دـینادیمن . تسا ، تقلخ  ملاع  هب  دورو  لاح  رد  اجیردـت 

هدوزفا ام  ياهتخانـش  رب  اجیردـت  هک  تسا  هدرتسگ  اضف  رتسب  نامز و  راـبیوج  رد  میدـش ، رکذـتم  هرامـش 14  هیآ  رد  هکنانچ  ام  تخاـنش 
تخانـش و دیوگیم  هک  تسا  هدش  حرطم  مهم  رایـسب  تقیقح  کی  هرامـش 16 و 17 و 18 و 19  تایآ  رد  مهن - هلئـسم  تشگ . دهاوخ 
زا جراخ  لماوع  یتاذ و  بطق  تلاخد  نودـب  هدرپیب و  لماک و  تیدـبا ، زاغآ  هک  تمایق  زور  رد  تاـیعقاو  اـب  ناـیمدآ  طاـبترا  تفرعم و 
نآ هدرکن ، یتلاخد  تایعقاو  ندـید  رد  رون  لماع  اههلـصاف و  مشچ و  صاوخ  رگید  - 1 هک : تسا  رارق  نیدب  دوب . دـهاوخ  تایعقاو  دوخ 

اهیناعم و یعادـت  تامیـسجت و  اههشیدـنا و  ینهذ و  فیرظ  ياهتیلاعف  یتح  اـهرادرک ، - 2 دید . دـنهاوخ  نیبزیت  نامـشچ  اب  ار  تایعقاو 
تقیقح نیا  تشگ . دنهاوخ  هدهاشم  دروم  رگیزاب  نهذ  ساوح و  فرط  زا  تلاخد  نیرتمک  نودـب  دایز و  مک و  كدـنا  نودـب  اهراتفگ 

دروآیمن نابز  رب  ار  ینخس  یناسنا  چیه   ) دیتع بیقر  هیدل  الا  لوق  نم  ظفلی  ام  فلا - تسا : هدش  حرطم  زین  نآرق  زا  رگید  هیآ  ود  رد 
دلج 8 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  ( ) نآ تبث  يارب   ) دـیتع بیقر و  مان  هب  هتـشرف  ود  وا  دزن  رد  هکنیا  رگم 
هریغـص و ال رداغیال  باتکلا  اذه  لام  انتلیو  ای  نولوقی  هیف و  امم  نیقفـشم  نیمزجملا  يرتف  باتکلا  عضو  و  ب - دنراد ). تراظن  دشابیم )

نآ زا  دید  یهاوخ  ار  ناراکهنگ  دش ، هداهنرب  باتک  ( ) تمایق زور  رد   ) ادحا کبر  ملظیال  ارضاح و  اولمع  ام  اودجو  اهاصحا و  الا  هریبک 
اهر ار  یگرزب  کـچوک و  چـیه  هک  تسا  هنوگچ  باـتک  نیا  اـم ، رب  ياو  دـنیوگیم : دنکانـساره و  دـناهتفرگ ، رارق  نآ  رد  هک  یتـیعقوم 

وت راگدرورپ  دننیبیم و  رضاح ) دوخ  يور  شیپ  رد   ) دناهدرک هک  ار  هچنآ  نانآ  تسا و  هدومن  تبث  هدرمـشرب و  ار  نآ  هکنیا  رگم  هدرکن 
دوجوب ناگمه  يارب  هک  تسا  تمایق  زور  تاصتخم  زا  تسا ، راکـشآ  قح و  ادـخ  هکنیا  هب  ملع  - 3 درادیمن .) اور  یمتـس  سک  چیه  هب 

تاصتخم تیوه و  تخانـش  ترورـض  دسریم . نیقیلانیع  يهلحرم  هب  زور  نآ  رد  اهناسنا  یبسن  یلامجا و  ياهتخانـش  - 4 دمآ . دهاوخ 
هیآ رازه  ود  زا  شیب  هک  دیـسر  میهاوخ  تیمهااب  هداعلاقوف  هجیتن  نیا  هب  میئامن ، یـسررب  قیقحت و  تسرد  ینآرق  تاـیآ  رد  رگا  یناـسنا 

تیمها ف نیا  تسا . هدمآ  یناسنا  راتفر  تارکفت و  زرط  یفنم و  داعبا  تاصتخم و  تیوه و  فیصوت  هرابرد  نآرق  رد 
اـهبتکم و هک  تـسین  ياهداـس  دوـجوم  نآ  ناـسنا  هـک  ددرگیم  موـلعم  اـم  يارب  دوـشیم ، هدـید  ناـسنا  هراـبرد  نآرق  رد  هـک  هداـعلاقو 
هدیدن و داتـسا  هدناوخن و  سرد  ناسنا  کی  يهلیـسو  هب  هک  ار  نآرق  هاگدید  زا  ناسنا  اهنت  ام  رگا  دننکیم . حرطم  ام  يارب  ناسانـشناسنا 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 690 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ناسنا  هرابرد  نارود  نآ  تامولعم  تاعالطا و  میاهتفگن . فازگ  هب  ینخـس  مینک ، یقلت  نآرق  ندوب  هزجعم  لیلد  هتفرگن ، تسد  هب  ملق 
يارب ناسنا  مان  هب  یتقیقح  الـصا  نارود  نآ  رد  تفگ : ناوتیم  يدـج  روط  هب  هک  تسا  زیچاـن  يردـق  هب  درکیم  یگدـنز  مالـسا  ربماـیپ 

یتخانـش هچ  مینیبب  ات  تسا  هدوبن  دـشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) حرطم نارود  نآ  مدرم 
نیرتمک نودب  تسا  یناسنا  قیاقح  اهتیعقاو و  نایب  دنکیم ، تابثا  یسانشناسنا  هرابرد  ار  نآرق  زاجعا  هک  هچنآ  دناهتـشاد . ناسنا  هرابرد 

ناسنا یمـسر  فیرعت  يارب  ياهیآ  نآرق  رد  ام  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  صوصخلاـب . ياـهیئارگنامرآ  اهتیدودـحم و  اـهیریگعضوم و 
ناسنا تخانـش  هرابرد  یخوش  چیه  تسین ) نیا  زج  تسا و  نیا  ناسنا   ) دیوگب نآرق  رد  هیآ  دـنچ  ای  کی  هک  تسین  نینچ  ینعی  میرادـن ،

اجا نینچ  هک  اهامنرکفتم  ای  نارکفتم  نآ  و  تسین ) نیا  زج  تسنیا و  ناسنا  : ) میئوگب هک  تسین  نیا  زا  رتساسایب 
هکلب تسا ، هدوبن  ناسنا  زا  ضحم  یفیصوت  تیاکح  ناسنا ، فیرعت  زا  نانآ  رظن  ای  دناهتخانشن  ار  ناسنا  اعقاو  ای  دناهداد ، دوخ  هب  ار  ياهز 

یلو میهدب ، رارق  ریـسفت  ثحب و  دروم  کی  هب  کی  ار  ناسنا  هب  طوبرم  تایآ  میتساوخیم  ام  دـشاب )!! نینچ  دـیاب  ناسنا   ) هک دـنیوگیم :
، دریگب رارق  ریـسفت  یـسررب و  دروم  دـیاب  هیآ  رازه  ود  لقادـح  هک  نآرق  هاگدـید  زا  ناسنا  تخانـش  میدـید  میدرک  رکف  بوخ  هک  یتقو 
ار راک  نیا  دوش ، لاح  لماش  يدنوادخ  فاطلا  رگا  میدرک و  تعانق  همدـقم  نیمه  هب  ثحبم  نیا  رد  اذـل  تسا ، یلقتـسم  فیلات  دـنمزاین 

طقف هک  تسین  ضحم  یخیراـت  باـتک  کـی  نآرق  هک  تسا  ملـسم  یناـسنا  عـماوج  تشذگرـس  تخانـش  ترورـض  داد . میهاوـخ  ماـجنا 
ندناسانـش اهدادیور  اهناتـساد و  نایب  زا  يدنوادخ  روظنم  هکلب  دـنک . نایب  اهدادـیور  نآ  دوخ  زا  عالطا  يارب  ار  هتفایققحت  ياهدادـیور 

رد ینوناق  هبـساحم  هجیتن و  همدـقم و  شنکاو و  شنک و  دـننام  رادـیاپ  تباث و  نیناوق  هب  مدرم  نتخاـس  هجوتم  ناـسنا و  نوگاـنوگ  داـعبا 
ام دنزاسب . راوتسا  ار  دوخ  لوقعم ) تایح   ) يانب تریـصب  هبرجت و  يور  زا  دنناوتیم  هک  تسا  تخانـش  نیا  اب  مدرم  تسا . یگدنز  نوئش 

ینالوط تمسق  نیا  حرش  ( ) ع  ) یسوم حون و  ناتساد  دننام  تسا  هدش  رارکت  راب  دنچ  هک  مینیبیم  ار  یئاهناتساد  نآرق  رد 
يهفسلف نامه  ياراد  رارکت  نیا  ناراکهبت . ناربکتـسم و  اب  نانآ  ییورایور  یگنوگچ  و  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ،

راک رد  ینوناق  هبساحم  تسین و  یخوش  یمدآ  تایح  دننادب  مدرم  هک  تسا  یگدنز  دعاوق  تایعقاو و  هب  اهناسنا  دکوم  هیجوت  شزومآ و 
ننس مکلبق  نم  تلخ  دق  - 1 تسا : رارق  نیدب  دهدیم  رارق  روتسد  دروم  هیصوت و  ار  عماوج  تشذگرس  تخانش  هک  یتایآ  هلمج  زا  تسا 

( قیقحت و   ) ریس هب  نیمز  يور  رد  سپ  تسا ، هتشذگ  رد  یئاهتنـس  امـش  زا  شیپ   ) نیبذکملا هبقاع  ناک  فیک  اورظناف  ضرالا  یف  اوریـسف 
مکیدهی مکل و  نیبیل  هللا  دـیری  - 2 تسا ). هدش  یهتنم  یعـضو  هچ  هب  تقیقح ) قح و   ) ناگدننک بیذکت  تبقاع  هک  دیرگنب  دـیزادرپب و 

زا شیپ  هک  ییاهتنـس  هب  ار  امـش  دنک و  راکـشآ  امـش  يارب  دهاوخیم  دنوادخ   ) میکح میلع  هللا  مکیلع و  بوتی  مکلبق و  نم  نیذـلا  ننس 
دعب نم  ءاـفلخ  مکلعج  ذا  اورکذا  و  - 3 تسا ). میکح  اناد و  دنوادخ  دنادرگزاب و  دوخ  يوس  هب  ار  امـش  دـنک و  تیادـه  تسا  هدوب  امش 

دای هب  و   ) نیدـسفم ضرالا  یف  اوثعتال  هللا و  ءالا  اورکذاف  اتویب  لاـبجلا  نوتحنت  اروصق و  اهلوهـس  نم  نوذـختت  ضرـالا  یف  مکاوب  داـع و 
اومه ياهنیمز  رد  هک  دومن  رقتسم  نیمز  يور  رد  ار  امش  تخاس و  نیشناج  داع ، موق  زا  دعب  ار  امش  دنوادخ  هک  دیروایب 

ملفا - 4 دیزادرپم ). داسفا  هب  نیمز  يور  رد  دیوش و  رکذتم  ار  يدنوادخ  ياهتمعن  سپ  دیشارتیم ، اههناخ  اههوک  زا  دیتخاس و  اهرـصق  ر 
( دشابیم دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) مهلبق نم  نیذلا  هبقاع  ناک  فیک  اورظنیف  ضرالا  یف  اوریـسی 

مهل نوکتف  ضرالا  یف  اوریـسی  ملفا  - 5 دـنرگنب ). دـناهدوب ، نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  راک  تبقاع  هب  ات  دـناهدرکن  ریـس  نیمز  زور  رد  ایآ  )
ات دناهدرکن ، ریس  نیمز  يور  رد  ایآ   ) رودصلا یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکل  راصبالا و  یمعتال  اهناف  اهب  نوعمـسی  ناذا  اهب و  نولقعی  بولق 

یهاگ هک  تسا  نیا  تقیقح  دنونـشب ، اهنآ  يهلیـسو  هب  هک  دشاب  ییاهـشوگ  دـننک و  لقعت  اهنآ  يهلیـسو  هب  هک  دـشاب  یئاهلد  نانآ  يارب 
نیذلا هبقاع  ناک  فیک  اورظنیف  ضرالا  یف  اوریـسی  ملوا  - 6 دندرگیم ). انیبان  تسا  اههنیـس  رد  هک  یئاهلد  یلو  دوشیمن  روک  ینامـشچ 

نکل مهملظیل و  هللا  ناک  امف  تانیبلاب  مهلـسر  مهتئاج  اهورمع و  امم  ارثکا  اهورمع  ضرـالا و  یف  اوراـثآ  هوق و  هنم  دـشا  اوناـک  مهلبق  نم 
رتیوق نانآ  زا  هک  دـنرگنب  ناشدوخ  زا  شیپ  یناسک  راک  تبقاع  هب  اـت  دـناهدرکن ، ریـس  نیمز  يور  رد  ناـنآ  اـیآ   ) نوملظی مهـسفنا  اوناـک 
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جیا نانآ  نیمز  رد  هک  یئاهیدابآ  زا  شیپ  دندرک و  ور  ریز و  ار  نیمز  دندوب و 
هک دنتـسه  نانآ  تسا ، هدرکن  ملظ  نانآ  هب  دنوادخ  دوب . هدـمآ  نشور  لیالد  اب  نانآ  ناربمایپ  دـندروآ و  دوجوب  اهیدابآ  دـندوب ، هدرک  دا 

عماوج تشذگرـس  رد  تحایـس  ریـس و  موزل  مکی - هجیتـن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتاـیآ  جـیاتن  دـناهدیزرو ). دوخ  هب  ملظ 
یلک للع  یئزج و  لماوع  ریـسفت  يارب  هکلب  تسا ، باتک  مان  هب  اهذـغاک  ندرک  هایـس  هظفاـح و  ندرک  رپ  اـشامت و  يارب  افرـص  هن  يرـشب 
يارب خیرات  کیزیف  يهعلاطم  دـناهتفر . هتـشاذگ و  اج  هب  دوخ  زا  یئاهدومن  نوگانوگ  ياهتیفیک  اهتیمک و  اب  هک  یناور  يزغم و  تانایرج 

دلج 8 هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) خیرات کیزیف  نامه  نیرصاعم  هب  هچنآ  زا  شیب  يدوس  هدنیآ  ياهناسنا 
هدهاشم سح و  هب  دنتسم  رتلماک و  نیرـصاعم  يارب  خیرات  یکیزیف  ياهدومن  تفگ : ناوتیم  رظن  کی  زا  هکلب  تشاد ، دهاوخن  دشابیم )

ياهباختنا فذـح و  زا  ناگدـنیآ ، یـصخش  یقوذ  ياهتـشادرب  هلیـسو  هب  اهنآ  طبـض  اـهدومن و  ناـمه  میظنت  هک  یتروص  رد  تسا ، هدوب 
يرـشب تشذگرـس  خیرات  رد  ناققحم  نایاقآ  دـیوگیم : هک  میروآیم  دای  هب  ار  رکفتم  نآ  هلمج  اجنیا  رد  دوب . دـهاوخن  یلاخ  یـصخش 
یج يوس  نآ  هب  نوحیج  دور  يوس  نیا  زا  تیعمج  نالف  خیرات  زا  هطقن  نالف  رد  هکنیا  الا  و  دیئوگب ، ام  يارب  دنراد  دیفم  ینخس  رگا 

زا ضحم  حالطا  يارب  اهنت  للم و  ماوقا و  تشذگرـس  رد  تحایـس  ریـس و  دیابن  هک  ار  تقیقح  نیا  دیآ !؟ راک  هچ  هب  دـندرک ، روبع  نوح 
دیکات ینآرق  تایآ  رد  مود - هجیتن  مینیبیم . حوضو  لامک  اب  میاهدرک ، حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتاـیآ  رد  دـشاب . هدوب  اهدادـیور  عوقو 

هیآ 44 و 45 و جـحلا  هیآ 86 و  فارعـالا  هرامـش 1 و 5 و  هیآ  : ) تسا هدش  تاعامتجا  اهندمت و  طوقـس  لماوع  تخانـش  يور  يدیدش 
رد داسفا  لامک و  دـشر و  هب  ناربمایپ  توعد  زا  ضارعا  قیاقح و  بیذـکت  ینآرق  تایآ  رد  عماوج  ندـمت و  طوقـس  یـساسا  لماوع  ( 46
رد هبناـجهمه  قـیقحت  یـسررب و  تسا . هدـش  یفرعم  يراکمتـس  رابکتـسا و  يداـصتقا و  داوـم  كالهتـسا  رد  یگماـکدوخ  نیمز و  يور 

اوریغی یتح  موقب  ام  ریغیال  هللا  نا  تسا : هدمآ  نینچ  ینآرق  تایآ  زا  یکی  رد  دنکیم و  تابثا  ار  ینعم  نیا  یبوخ  هب  اهندـمت  تشذـگرس 
نوناق تسنیا  دنهدب ). يرییغت  دوخ  تیدوجوم  عضو  رد  نانآ  هکنیا  رگم  دزاسیمن  نوگرگد  ار  یموق  چـیه  عضو  دـنوادخ   ) مهـسفناب ام 

نیمز يور  رد  تسا  دـنمدوس  مدرم  يارب  هک  ار  هچنآ  اـما  و   ) ضرـالا یف  ثکمیف  ساـنلا  عفنی  اـم  اـما  يهمیمـض و  هب  هک  تـالوحت  یلک 
( دشابیم دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  . ) دنکیم نایب  یخیرات  تالوحت  یلـصا  لماع  دنامیم ) رادیاپ 

- موس هجیتن 
: میوشیم وربور  تنس  عون  ود  اب  يرشب  تشذگرس  تالوحت و  یسررب  رد 

لئاسم میظنت  دـننام  هرامـش 2 ) هیآ   ) تسا هدوب  اهناسنا  دـشر  لـماع  نیرتمهم  رادـیاپ  لوصا  ناونع  هب  هک  هتـسیاش  هحلاـص و  ياهتنـس  - 1
راـک هب  طـسق و  لدـع و  هب  یلمع  یملع و  شیارگ  رادـفده ، اـیوپ و  گـنهرف  کـی  شـشوپ  رد  یگدـنز  ملع ، زا  يرادروخرب  يداـصتقا 

قالخا دیلپ و  ياهتنس  - 2 تسا . هدوب  للم  ماوقا و  نادنمدرخ  ياهوپاکت  فده  یهلا و  ناربمایپ  غیلبت  داوم  اهنیا  لقعت . هشیدنا و  نتخادـنا 
نآ دیدش و  خـیبوت  دروم  یئارگ  تنـس  نیا  ینآرق  تایآ  رد  تسا . هدوب  نویعاجترا  بلطارقهق و  مدرم  شتـسرپ  شیارگ و  دروم  هک  وبات 

رارق یهلا  رون  تیاده و  هب  نامیا  عنام  ار  ناگتشذگ  رب  هیکت  هک  ینآرق  تایآ  نآ  همه  رد  تسا . هتخاس  فوصوم  ینادان  یلقعیب و  هب  ار 
ناک ولوا  : ) دـننام دـیامنیم  دزـشوگ  ار  درخبان  ناگتـشذگ  رب  هیکت  یلقعیب  هب  احیرـص  تایآ  زا  یـضعب  رد  هدومن و  موکحم  دـنهدیم ،

دندرکیمن لقعت  ار  يزیچ  نانآ  ناکاین  هچ  رگا  دننکیم ) دوخ  ناکاین  ياهتنس  رب  هیکت  زاب  نانآ  ایآ  ( ) نودتهیال ائیش و  نولقعیال  مهوابآ 
زا هاـگآان  یئاـهدومن  هک  اهندـمت  ياـبیرف  رهاوـظ  هب  هک  دراد  رارـصا  اـم  ثحب  دروـم  رد  یتاـیآ  مراـهچ - هجیتـن  دـندشیمن ). تیادـه  و 

يربم نامگ  دیوشن و  رورغم  تسا  ینهذ  ياهتیلاعف 
هدوب نآ  ياقب  یناسنا و  ندمت  کی  لماع  دـنناوتیم  عیرـس ) ياهتکرح  ینیـشام و  ياهرتویپماک  و   ) هدیـشک کلف  هب  رـس  ياهرـصق  هک  د 

هک دـیامن  هاـگآان  یئاـهدومن  رب  هیکت  دـنک و  شومارف  ار  دوـخ  يروحمناـسنا  هک  یماـگنه  یناـسنا  ندـمت  و 6 ) هرامش 3  هیآ  . ) دنـشاب
ماود مه  نرق  ود  ای  کی  لوط  دـناوتب  هچ  رگا  تسا  یمتح  نآ  يدوبان  لاوز و  تسا ، هناـهاگآ  هدارا  هشیدـنا و  جاوما  زا  یـضعب  لوصحم 
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تمـسق نیا  حرـش  . ) اهناسنا هاگآ  يهدارا  هشیدنا و  زا  تسترابع  هک  تسا  ندمت  یـساسا  لماوع  هب  طوبرم  يرادـیاپ  ماود و  اریز  دروایب ،
هک تسا . هدش  هراشا  تیمهااب  رایـسب  یبلطم  هب  هرامـش 5  هیآ  رد  مجنپ - هجیتن  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط 

طوقـس ءالتعا و  للع  اهناسنا و  تشذگرـس  رد  نیمز و  يور  رد  اهناسنا  رگا  هک  تسنیا  نآ  دریگب و  رارق  هجوت  دروم  يدج  روط  هب  دـیاب 
هک تسا  یبرجت  لقع  نامه  نیا  درک . دهاوخ  تفرشیپ  تایعقاو  هرابرد  نانآ  یئاونـش  لقعت و  دنـشاب ، هتـشاد  یفاک  تقد  یـسررب و  نانآ 

رتمک هنافساتم  هک  نآرق  زاجعا  لیالد  زا  یکی  ناهج  یضایر  يهرهچ  تخانش  دوشیم . دیدج  ياهشنیب  اهـشناد و  شیازفا  زورب و  بجوم 
رود نآ  رد  ناهج  یضایر  هرهچ  نایب  درادیم . نایب  ام  يارب  ار  ناهج  یضایر  يهرهچ  هک  تسا  یتایآ  دریگیم ، رارق  هجوت  دروم 

چیه هک  یـسک  زا  هتـشادن  دوجو  هبـساحم  يهشیدـنا  مان  هب  ياهشیدـنا  الـصا  هک  ینیمزرـس  نآ  رد  ریگهمه و  تلاـهج  قلطم و  تملظ  نا 
یمومع عضو  زا  یفاک  عالطا  مکی - طرش  تسا : طرش  زیچ  ود  زاجعا  نیا  كرد  يارب  نشور . رایـسب  تسیزاجعا  تسا . هدناوخن  یـسرد 

نادـجو و نتـشاد  ندوب و  ضرغ  یب  مود - طرـش  مالـسا . ربمایپ  یئادـتبا  یگدـنز  زا  لماک  یهاگآ  نارود و  نآ  رد  ناتـسبرع  هریزجهبش 
نا و  - 1 درادیم : نایب  ام  يارب  ار  ناهج  یضایر  هرهچ  هک  یتایآ  هلمج  زا  یـسانشخیرات . يارب  هدش  يریگبلاق  لوصا  زا  يرود  فاصنا و 
نآ میتسرفیمن  ام  تسا و  ام  دزن  رد  اهنآ  عبانم  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  يزیچ  چیه   ) مولعم ردقب  الا  هلزنن  ام  هنئازخ و  اندنع  الا  یئیـش  نم 

اعطق  ) ادع مهدعو  مهاصحا  دقل  - 2 دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  .( ) مولعم هزادنا  هب  رگم  ار 
نکی مل  ادلو و  ذختی  مل  ضرالا و  تاوامسلا و  کلم  هل  يذلا  - 3 تسا ). هتخادنا  نایرج  هب  شرامش  اب  هدومن و  هبساحم  ار  اهنآ  دنوادخ 
ذاختا دوخ  يارب  يدنزرف  تسوا و  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  کلم  هک  يدنوادخ   ) اریدقت هردقف  یئیـش  لک  قلخ  کلملا و  یف  کیرـش  هل 

4 تسا ). هدومن  ریدقت  نیعم  ياههزادنا  هب  ار  اهنآ  هدیرفآ و  ار  زیچ  همه  تسین و  وا  يارب  کیرش  کلم  رد  هدرکن و 
ار زیچ  همه  و   ) اددع یئیش  لک  یصحا  و  - 5 میاهدومن ). هبساحم  راکشآ  یماما  رد  ار  يزیچ  ره  و   ) نیبم ماما  یف  هانیصحا  یئیش  لک  و  - 

يهیآ رجحلا  هلمج  نآ  زا  مینیبب . میناوتیم  نآرق  رد  ار  ناهج  یضایر  هرهچ  رگید  يدراوم  رد  تسا ). هدومن  شرامـش  نآ  يددع  دعب  زا 
يهدـیدپ تیمکاح  مکی  هجیتن  تسا  هدـش  حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتایآ  جـیاتن  هیآ 3  یلعـالا  هیآ 29 و  ءاـبنلا  هیآ 47 و  ءاـیبنالا  19 و 

يرورض و رایـسب  یتایعقاو  اب  ار  ام  نشور  تقیقح  نیا  هب  هجوت  نشور ، الماک  تسا  یتقیقح  ناسنا  يدام  دعب  تعیبط و  ناهج  رد  تیمک 
راوتـسا ساسایب  ياهرادنپ  تالایخ و  يهیاپ  رب  دناوتیمن  ناهج  اب  ام  طابترا  هک  میریذپب  دـیاب  اعطق   1 هلمج : نآ  زا  دزاسیم . انـشآ  دیفم 

هب فاطعنا  شریذپ  نودـب  ناسنا ، يدام  دـعب  تعیبط و  ياههدـیدپ  يهمه  رد  تسا . ریذـپانیخوش  یتیعقاو  هک  تیمک  هدـیدپ  اریز  دوش ،
. تشگ دیهاوخن  وربور  رادنپ 25  اب  اب 14  لایخ 16 و  اب  اب 8  دید و  دیهاوخن  ار 2  ایند 1  زا  ياهطقن  چیه  رد  امش  تسا . لوغـشم  دوخ  راک 
دـلج 8 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) اـم تافرـصت  تشگ . دـهاوخن  هوـالعب  اـهنم  دوشیمن و  اـهنم  هوـالعب 

دوس خ هب  ار  یتارییغت  هکلب  ددرگیمن ، ناهج  دوخ  يدوبان  بجوم  ناهج ، یضایر  دومن  رد  دشابیم )
زا هک  ار  تیمک  امتح  دـشاب ، هتـشاد  ینیع  دومن  هتفایرییغت  عوضوم  رگا  دـیآیم ، دوجو  هب  هک  يرییغت  ره  رد  و  مینک . داـجیا  میناوتیم  دو 

مینادـب دـیاب  تفای ، لیدـبت  یتیفیک  هب  یتمیک  مییوگیم : هک  یتقو  تفای . میهاوخ  امرفمکح  ینیع  دومن  نآ  رد  تسا  ناهج  ماع  تـالوقم 
. دوب دـهاوخ  تیعقوم  ناـمه  صوصخم  یتـیفیک  ياراد  متح  روط  هب  دـشاب ، هدوـب  رادروـخرب  نم  زا  جراـخ  تینیع  زا  رگا  تیمک  نآ  هک 
هب دنهاوخب  رگا  یتح  هک  دننادب  دننکن و  یقلت  يزاب  هاگیاج  ار  ناهج  هک  دهدیم  ناسنا  هب  يدج  رایـسب  يرادشه  تایآ  نیا  مود - هجیتن 

يهطقن رد  مه  ریـسم و  رد  مه  زاـغآ و  يهطقن  زا  مه  رارف  يارب  ناـنآ  تکرح  دـننک ، رارف  نوناـق  زا  دوـخ  ساـسایب  تـالیامت  یگزیگنا 
هچنآ تسا ، قیقد  هبـساحم  لباق  هک  تسا  اهتیعقاو  نایم  رد  یتکرح  يزاب  رارف و  نیا  هدوب و  لمعلاسکع  لمع و  نوناـق  لومـشم  دـصقم ،

و 4 و 3  يهلوـقم 2  زا  هک  یفیک  ساـسحا  نیا  رد  ناـسنا  سب  تسیزاـب و  رارف و  رب  هطلـس  یفیک  ساـسحا  دـهدیم ، بیرف  ار  یمدآ  هک 
هک تسا  وا  ینهذ  ساسحا  نامه  ددـنبیم  شقن  اهتیعقاو  ملاع  رد  رارف  يزاـب و  يهجیتن  رد  هک  هچنآ  هک  دربیم  ناـمگ  دـنکیمن ، يوریپ 

اب ناسنا  هک  نیا  زا  رتالاب  یبیرف  هچ  اریز  دسریم ، دح  نیرخآ  هب  یبیرفدوخ  رد  یمدآ  هک  تسا  اجنیا  درادن !! یتینیع  چیه 
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دـصق اب  ار  روهلعـش  تیربک  نآ  هاوخ  دوب ، دـهاوخ  رابنا  نآ  ندـش  روهلعـش  بجوم  نیزنب  رابنا  اب  روهلعـش  تیربک  ساـمت  دـنادیم  هکنیا 
نومیم کی  هاوخ  یئانشور و  داجیا  دصق  اب  هاوخ  دتفیب و  نیزنب  هاگیاج  هب  دوخ  ریسم  رد  تیربک  نآ  دزادنیب و  رفن  کی  فرط  هب  یخوش 
نیزنب دـنک ، ادـیپ  ققحت  نیزنب  اب  روهلعـش  تیربک  ینیع  سامت  هک  یلماع  هزیگنا و  ره  اـب  هرخـالاب  انیـسنبا ، اـی  دـهدب  ماـجنا  ار  راـک  نیا 
دوحم خیـش  ياپارـس  ملاع  همه  دبای  للخ  ياج  زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  هک : درک  تقد  تسرد  دیاب  هصالخ  تشگ . دـهاوخ  روهلعش 

زا یـضعب  یلایخیب  هابتـشا و  لماوع  زا  رگید  یکی  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) يرتسبش
ای یعقاو  تمـسق  لـباق  ياهدادـتما  اهـششک و  ناـهج  رد  قلطم  ءـالخ  ندوـب  ریذـپانناکما  ینیع و  ملاـع  رد  اـهتیمک  تموـکح  رد  مدرم ،

کی هک  تسرپدوخ  کی  یهاوخدوخ  لاثم : ناونع  هب  تسا . جیاتن  اب  تامدـقم  تامدـقم و  ای  اههجیتن  تیخنـس  مدـع  عوضوم  يدادرارق ،
الماک هک  دـهدیم  ماـجنا  ار  یئاـهراک  ینیع  ناـهج  نادـیم  رد  دـیآیم و  ناـجیه  هب  درادـن ، یکیزیف  دومن  چـیه  تسا و  ینورد  تیلاـعف 

دوشیمن هدـید  ینیع  ياهدومن  نآ  نایم  رد  تسرپدوخ  نیا  یهاوخدوخ  تیلاعف  هک  تسا  ملـسم  تسا ، یکیزیف  دومن  ياراد  سوسحم و 
و

ندمآ دوجوب  لماع  هک  میمهفب  میناوتیمن  ینیع ، ياهدومن  نآ  لیلحت  هیزجت و  اب  میشاب ، هتـشادن  لعاف  یناور  عضو  زا  یعالطا  رگا  یتح 
وا ياهیتسرپدوخ  تالایخ و  تارکفت و  زرط  ناسنا و  يهرابرد  هک  یلبق  تاقیبطت  اههسیاقم و  اـب  رگم  تسا ، هدوب  هک  هچ و  اـهدومن  نیا 

كاخ رد  هک  لگ  رذب  نتـشاک  دننام  میروآیم  دوجوب  ار  تیفیک  تیمک و  هب  موکحم  ینیع  یئاههدـیدپ  ینعی  سکعلاب ، نینچمه  میراد .
هدافتـسا سوسحم  بآ  زا  سوسحم و  باتفآ  رون  زا  نآ ، ندـنارورپ  يارب  دریگیم و  ماجنا  سوسحم  غاب  رد  سوسحم  تسد  اب  سوسحم 

میهاوخ سوسحم  ینیع  ناـهج  رد  سوـسحم  تاـکرح  همه  نیا  زا  هک  ار  ياهجیتـن  مینکیم و  رود  نآ  زا  ار  سوـسحم  تاـفآ  مینکیم و 
رد یئابیز  ساسحا  دروآ . میهاوخ  تسد  هب  نآ  اب  یئانیب  سح  طابترا  يهلیـسو  اب  هک  تسا  لگ  نآ  ياشامت  تذـل  ندروآ  تسد  هب  درب ،
هب موکحم  تامدقم  نآ  زا  یلوصحم  هک  تذل  ساسحا و  نیا  تسا . یمک  نیناوق  عبات  مه  نآ  هک  دیآیم  دوجوب  زغم  مان  هب  يدام  نادـیم 

ار ام  تاباسحم  دوشیم ، هدید  جیاتن  تامدقم و  نیفرط  رد  هک  تیخنـس  مدع  نیا  درادن . تامدقم  نآ  اب  یتیخنـس  تسا ، صاخ  ياهتیمک 
ره اریز  دـشابیمن ، باـسحیب  اـهنآ  ناـیم  هطبار  نیفرط و  زا  کـی  چـیه  لاـح  ره  رد  یلو  دزیریم . مه  هب  یفیک  یمک و  لـئاسم  هراـبرد 

ار ياهطقن 
حرش  ) هتـسویپ عوقو  هب  یتلع  لابند  هب  هک  تسا  یلولعم  ای  تسا و  لولعم  ندروآ  دوجوب  نایرج  رد  هک  تسا  یتلع  ای  میریگب  رظن  ریز  هک 

یحطـس موهفم  نآ  هب  دیابن  ار  تیلع  نوناق  هک  تسنیا  تیاهن  تسا ، دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا 
هک تسین  دـیدرت  ياج  یناسنا  رمع  ياهلاس  دادـتما  رد  تخانـش  مینک …  یقلت  میئامنیم ، روظنم  دوخ  یحطـس  تامولعم  رد  هک  نشخ  و 
هب دورو  زاغآ  زا  یناسنا  عون  ایآ  دریگیم . رارق  دشر  ریسم  رد  یجیردت  تفرشیپ  اب  زغم  ساوح و  دشر  زاغآ  زا  تخانـش  تیفیک  تیمک و 

لوصا تسا . هتفرگ  رارق  يدایز  ثحابم  فالتخا و  دروم  دروآیم ؟ دوخ  اب  ار  اهتخانـش  يهمه  ای  درادن  تخانـش  زا  ياهرهب  چیه  ایند  نیا 
رما تیاهن  دروآیم ، دوخ  اب  ار  یتخانـش  قیاقح  همه  ایند  نیا  هب  دورو  عقوم  رد  ناـسنا  - 1 تسا : ریز  رارق  هب  هلئـسم  نیا  رد  یلک  تارظن 

رادـیاپ ياههدـش  تفایرد  یعامتجا و  یطیحم و  لماوع  اب  هتـشاد و  تیبرت  میلعت و  هب  جاـیتحا  اهتخانـش  نیا  ندیـسر  تیلعف  هب  هک  تسنیا 
دوـخ هن  تسا ، اهتخانـش  يارب  عوـنتم  ياهدادعتـسا  دـنروآیم . دوـخ  اـب  اـهناسنا  هک  ار  هچنآ  - 2 دـنکیم . يزیمآگنر  ار  اـهنآ  یخیراـت 

هک تسا  يدیفس  يهحفص  دننام  وا  ناور  زغم و  دروآیمن و  دوخ  اب  يزیچ  چیه  ناسنا  - 3 قیاقح . اهتخانش و 
لوصا میهافم و  زا  يرادـقم  ام  هک  دـسریم  رظن  هب  روط  نیا  - 4 ددنبیم . شقن  نآ  رد  تفرعم  ملع و  يزغم  دشر  یجیردـت  تفرـشیپ  اب 

يدهاوش اهلالدتـسا و  تارظن  زا  کی  ره  يارب  هتبلا  اهنیا . لاثما  ناکم و  نامز و  موهفم  دننام  میروآیم ، دوخ  اب  یگدنز  زاغآ  زا  ار  یلک 
ربارب رد  یمدآ  تقلخ  صاخ  تیفیک  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هک  هچنآ  مینکیم . يراددوخ  اهنآ  حرط  زا  اج  نیا  رد  اـم  هک  دوشیم  ناـیب 

هدـهاشم و هب  یکتم  بتکم  چـیه  ار  تقیقح  نیا  تسا . عون  نیا  دوخ  هب  صوصخم  زیارغ  اهدادعتـسا و  ءاشنم  تاـتابن  نارادـناج و  رگید 
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کی ات  دراد  تهابش  رتشیب  یبدا  یخوش  هب  تسا ، يدیفس  يهحفص  دننام  یناسنا  نورد  دوشیم : هتفگ  هکنیا  دوش . رکنم  دناوتیمن  سح 
نیا حرـش   ) طاقن دیفـس  يهحفـص  اب  اهندش  يارجم  رد  هک  تادوجوم  همه  نیا  نایم  رد  هک  تسا  حرطم  لاوئـس  نیا  اریز  یملع . قیقحت 

اهناسنا نورد  دیفـس  يهحفـص  طقف  ارچ  دننکیم ، عورـش  ار  دوخ  زاغآ  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق 
تخانـش هب  قاـیتشا  دازون و  لـفط  کیژولوکیـسپ  يهدـنخ  دـننام  رگید  یتالاوئـس  ددرگیم !؟ اـهیباراف  اهانیـسنبا و  هب  لدـبم  هک  تسا 

عیبط ورملق  ود  رب  مکاح  نوناق  زا  یمئاد  يریگیپ  نینچمه  و  ددرگیم . رتروهلعش  دشر  یجیردت  تفرشیپ  اب  قایتشا  نیا  هک  تایعقاو 
لومـش هب  داقتعا  لاح  نیا  اب  دنک ، ادیپ  یئانـشآ  یعیبط  یناسنا و  ياههدیدپ  ینوناق  ریـسفت  زا  یمک  رادـقم  اب  ناسنا  هچ  رگا  ناسنا ، ت و 

: دیوگیم تایآ  زا  یـضعب  دیجم  نآرق  رد  دشابیم . يرویرپآ )  ) هبرجت زا  شیپ  ياههشیر  ياراد  ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  رد  نوناق  یلک 
نورد زا  ار  امش  دنوادخ  و   ) ائیش نوملعتال  مکتاهما  نوطب  نم  مکجرخا  هللا  و  دننام 1 - دنادیمن . يزیچ  ایند  نیا  هب  دورو  عقوم  رد  یمدآ 

هک دوشیم  هدید  نآرق  رد  يدراوم  تایآ  زا  عون  نیا  لباقم  رد  دـینادیمن ). يزیچ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدروآ  نوریب  ناتناردام  ياهمکش 
و  ) مدآ هب  دـنوادخ  و   ) اهلک ءامـسالا  مدآ  ملع  و  - 2 دـننام . دـیامنیم . تایح  یعیبط  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  زا  شیپ  ناسنا  ملعت  هب  هراـشا 

حیـضوت هکئالم  يارب  ار  وا  لسن  مدآ و  شنیرفآ  تمکح  تساوخیم  دنوادخ  هک  تهج  نادـب  و  دومن ). میلعت  ار  ءامـسا  يهمه  وا ) دالوا 
اریز تسا ، دـنمهرهب  دنـشابیم  رادروخرب  قیاقح  زا  تسترابع  هک  ءامـسا  نآ  تخانـش  زا  یعون  زا  زین  مدآ  لسن  هک  دوشیم  مولعم  دـهد ،
یلع مهدهشا  مهتیرذ و  مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کبر  ذخا  ذا  و  - 3 تسا . هدوبن  یصخش  مدآ  نآ  تقلخ  يهرابرد  طقف  هکئالم  لاوئس 

مدآ ن نادنزرف  ياهتشپ  زا  وت  راگدرورپ  هک  یماگنه  و   ) اندهش یلب  اولاق  مکبرب  تسلا  مهسفنا 
.( میدش نتـشیوخ  رب  دهاش  ام  یلب  دـنتفگ : متـسین ؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  هک  داد  رارق  دـهاش  ناشدوخ  رب  ار  نانآ  هتفرگ و  ار  نانآ  لس 

يدـنوادخ و تفایرد  كرد و  طقف  هیآ  نیا  دـشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) دروم هچ  رگا 
ار اهنآ  دیابیم  مدآ  نادنزرف  هک  تسا  تامولعم  هدع  کی  یتداهش  تفایرد و  نینچ  تاصتخم  مزاول و  یلو  تسا ، وا  تیبوبر  هب  تداهش 

نادجو لقع و  هلیسو  هب  نانآ  نتخاس  بطاخم  مدآ و  دالوا  لسن  نتفرگ  زا  دوصقم  هک  دوش  هداد  لامتحا  نینچ  هکنیا  رگم  دنـشاب . هتـشاد 
یکی هک  تسا  هدرب  راک  هب  ار  رکذـت  يهملک  هک  یتایآ  زا  یـضعب  نینچمه  دریگیم . ماجنا  ناور  زغم و  یعیبط  دـشر  نایرج  رد  هک  تسا 
غیلبت هلیـسو  هب  هک  دراد  دوجو  یناسنا  نورد  رد  یقیاقح  هک  تسنیا  ندروآ  دای  هب  يهمزال  دـشابیم و  ندروآ  دای  هب  نآ  هعیاش  یناعم  زا 
افطل تسا ، هدش  حرطم  نآ  هب  طوبرم  تایآ  رکذـت و  ثحبم  رد  هلئـسم  نیا  دـنوشیم . هدروآ  دای  هب  یلومعم  ياهتیبرت  میلعت و  ناربمایپ و 
زاغآ یلومعم  یعیبط و  روط  هب  دراد ؟ میقتسم  يهطبار  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  اب  نآ  لوزن  فقوت و  ینامـسج و  دشر  ایآ  دوش . هعجارم 

هک تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  یلو  دراد . میقتسم  يهطبار  ینامسج  زاغآ  اب  یکدوک  نارود  رد  یناور  يزغم و  دشر 
. دشاب هدوب  رتیلاع  رتیوق و  دیاب  زین  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  دشر  هرورـضلاب  دـشاب ، هدوب  رتیلاع  رتیوق و  ینامـسج  دـشر  هک  هزادـنا  ره 

فقوت هک  يروط  هب  دننکیم  تکرح  مه  تازاوم  هب  یلومعم  یعیبط و  تالاح  رد  دشر  عون  ود  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدـهاشم  هک  هچنآ 
يزغم ياهتیلاعف  هک  تسنیا  تسا  هجوت  لباق  هک  ياهلئسم  دشابیم . زین  یناور  يزغم و  دشر  لوزن  فقوت و  مزلتسم  ینامسج  دشر  لوزن  و 

هب تسا ، یعیبط  الماک  دـعب  هب  لاس  لهچ  زا  رثکادـح  هک  لوزن  نارود  عورـش  اب  یتح  ینامـسج و  دـشر  فقوت  نارود  عورـش  اب  یناور  و 
ياههقراب تافاشتکا و  رثکا  یتح  رمثم و  ياههشیدنا  ینالقع و  تارکفت  یقطنم و  ياهیگدیزرو  دـهدیم ، همادا  دوخ  تفرـشیپ  دـشر و 

اهتیریدـم و یماـظن و  یـسایس و  يرنه و  یملع و  غباون  نیرتگرزب  غوبن  دـنتفایم . ناـیرج  هب  ینامـسج  دـشر  نارود  یط  زا  سپ  هدـنزاس 
سپ همه  همه و  یلاع  رایسب  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) یقالخا یلاع  ياهراتفر  نینچمه 

اـهیروئت و یناور  يزغم و  ياـهتیلاعف  مسج و  ناـیم  تکرح  تمـس  فـالتخا  نیا  حیـضوت  رد  دـنکیم . زورب  یلاـسنایم  نارود  ضارقنا  زا 
زا ح یلاسنهک  رد  یناسنا  دارفا  زا  یضعب  هک  تسا  هدش  هدید  یتح  تسا . جراخ  ام  ثحبم  نیا  زا  هک  تسا  حرطم  دایز  یلیخ  ثحابم 

. دنوشیم رادروخرب  رایسب  لقعت  تیساس و 
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بیر یف  متنک  نا  سانلا  اهیا  ای  - 4 دنکیم : دزشوگ  رمع  نایلاس  نتفر  الاب  رد  ار  ناسنا  یلوزن  ریس  هک  دراد  دوجو  دیجم  نآرق  رد  هیآ  ود 
یلا ءاشن  ام  ماـحرالا  یف  رقن  مکل و  نیبنل  هقلخم  ریغ  هقلخم و  هغـضم  نم  مث  هقلع  نم  مث  هفطن  نم  مث  بارت  نم  مکاـنقلخ  اـناف  ثعبلا  یف 
يرت ائیـش و  ملع  دـعب  ملعی  الیکل  رمعلا  لذرا  یلا  دری  نم  مکنم  یفوتی و  نم  مکنم  مکدـشا و  اوغلبتل  مث  الفط  مکجرخن  مث  یمـسم  لـجا 

زور رد  ندـش  هتخیگنارب  هرابرد  امـش  رگا  مدرم ، يا   ) جـیهب جوز  لک  نم  تتبنا  تبر و  تزتها و  ءاملا  اـهیلع  اـنلزنا  اذاـف  هدـماه  ضرـالا 
زا سپس  هفطن  زا  امش ) تقلخ  نایرج   ) سپـس میدیرفآ ، كاخ  زا  ار  امـش  ام  هک  دیرگنب ) دوخ  تقلخ  نایرج  هب   ) دیتسه دیدرت  رد  تمایق 

لامک و هب  ور   ) صقن لاح  رد  یخرب  دنتسه و  لماک  تقلخ  ياراد  اهنینج  زا  یضعب  نایرج  نیا  رد  دیامنیم ) روبع   ) هغضم زا  سپس  هلقع 
رد نیعم  یتدم  ات  میهاوخیم  هک  ار  هچ  ره  میزاسیم و  نشور  امـش  هب  ار ) تمایق  زور  يارب  تقلخ  عوضوم   ) یعیبط ریـس  نیا  اب  ام  مامت )

، دیسریم دوخ  دشر  تردق و  هب  سپس  میروآیم ، نوریب  ماحرا  زا  ار  امش  دیکدوک  هک  یلاح  رد  سپس  میئامنیم ، رقتـسم  ناردام  ماحرا 
ایاپ هب  یلاسنایم ) یناوج و  رد   ) رد امش  زا  یخرب  یگدنز 

رگید لثم  . ) دنادیمن ار  يزیچ  ملع ، يریگارف  زا  سپ  هجیتن  رد  دسریم و  رمع  یگدنامرد  فعض و  لحارم  ات  رگید  یضعب  دسریم و  ن 
ینالوط تمـسق  نیا  حرـش   ) ورف یتوارطیب  یـشوماخ و  رد  هک  ینیبیم  ار  نیمز  تسا ) نیمز  لثم  تماـیق  زور  رد  ندـش  هتخیگنارب  يارب 

دـیآیم و رد  زازتـها  شبنج و  هب  میداتـسرف  ورف  وا  يارب  بآ  هک  یماـگنه  تسا ، هتفر  دـشابیم ) دـلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ،
لفـسا هانددر  مث  میوقت . نسحا  یف  ناسنالا  اـنقلخ  دـقل  - 5 دنایوریم ). ار  اهیندـییور  یئابیز  تفج  ره  زا  دـشکیم و  رـس  شیاهیندـیئور 

نیرت تسپ  هب  ار  وا  سپـس  میدـیرفآ ، بیکرت  نیرتهب  رد  ار  ناسنا  ام   ) نونمم ریغ  رجا  مهلف  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  ـالا  نیلفاـس .
ود نیا  رد  تنم ) نودب  تسا  یشاداپ  نانآ  يارب  دنداد ، ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  رگم  میداد . تکرح  یگدنز  لحارم 

یگدوسرف هجیتن  رد  هک  تسا  یعیبط  هدیدپ  کی  يدومخ  لهج و  نیا  هتبلا  دـنکیم . دزـشوگ  يدومخ  لهج و  ار  ناسنا  تایح  نایاپ  هیآ 
نایمدآ یگدـنز  نایاپ  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  دـیابن  یلوزن  نایرج  نیا  زا  یلو  دـیآیم . دوجوب  تالـضع  ءاـضعا و  اهلولـس و  باـصعا و 

اب ار  حور  ياقب  هک  رتاوت  قوف  ثیداحا  ناوارف و  تایآ  حور و  ندوب  دیواج  یلقع  لیلد  هب  رظن  اب  هکلب  تسیدوبان ، طوقس و 
شاهجیتن دنزیمرـس ، ناسنا  زا  ایند  نیا  رد  هک  رـش  ای  ریخ  ياهرذ  يهزادنا  هب  یتح  دیوگیم : ددعتم  یتایآ  دنکیم . تابثا  شیاههتخودنا 

حور یئاهن  تشونرس  نییعت  رد  هک  اههتخودنا  نیا  تسا . شیوخ  ياههتخودنا  ورگ  رد  یسفن  ره  دیوگیم : رگید  یتایآ  دید . دهاوخ  ار 
نارود زا  هک  تسا  یتخرد  لثم  ناسنا  لثم  دشابیم . یناسنا  ياههدیدپ  يهمه  هشیدنا و  لمع و  تفرعم و  ملع و  لماش  دراد ، لماک  ریثات 
دوجوب يروراب  نارود  رد  تخرد  هک  ار  یئاههویم  دـتفایم . راک  زا  سپـس  دـسریم و  يروراـب  نارود  هب  دـنکیم و  تکرح  ندوب  لاـهن 
ینالوط تمـسق  نیا  حرـش  . ) ددرگیم کلهتـسم  رازبا  نآ  دوخ  یلو  دـهدیم  همادا  دوخ  رثا  ای  دوجوب و  اهناسنا  تاـیح  رد  تسا ، هدروآ 
يهرابرد نانآ  تیمها  تیشخ و  يرگباسح و  دنتسه  هبناجهمه  تخانـش  ياراد  هک  نانآ  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ،

. دوشیمن هدید  يدنوادخ  تمظع  تیمها و  هب  یعوضوم  چیه  يرشب  ياههتساوخ  اههشیدنا و  رد  تسا  العا  دح  رد  یبوبر  ماقم  اب  هطبار 
كرد يدنوادخ  تمظع  تیمها و  هب  ار  یعوضوم  طیارش ، هنوگ  ره  اب  اهنارود و  همه  رد  عماوج و  دارفا  همه  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا 

دشر ر ریسم  یناگدنز  نیا  رد  لدتعم  یناور  يزغم و  تعیبط  اب  هک  یناسنا  ره  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  دننکیمن ،
یقطنم روـط  هب  ار  اـهنآ  دـشیدنیب و  تسرد  دوـشیم ، حرطم  وا  يارب  نوریب  نورد و  ورملق  ود  زا  هـک  یلئاـسم  هـمه  رد  دـیامن و  يرپـس  ا 

رتالاب تعیبط  يهدارایب  هاگآان و  ءزج  تیعقوم  زا  هک  دسرب  یناور  يزغم و  لماکت  دشر و  زا  دـح  نآ  هب  دـناوتب  و  دـیامن ، میظنت  حـیحص 
هکلب تشگ ، دهاوخ  دقتعم  شخبیتسه  دـنوادخ  یتسه  هب  اهنت  هن  دـهنرب  یلامجا  ولو  یـسررب  يارب  شناگدـید  ربارب  رد  ار  ناهج  هتفر و 

نیا رگید  فرط  زا  دـسریمن . يدـنوادخ  تمظع  تیمها و  هب  یعوضوم  چـیه  هک  دـید  دـهاوخ  دوـخ  نورد  مه  ار  يدـج  ساـسحا  نیا 
حرطم موهفم  کـی  ناونع  هب  ار  ادـخ  هک  یتروص  رد  دـنریذپب ، ار  ادـخ  دوجو  دناهتـسناوتن  هک  یناـسک  یتـح  هک  مینادیم  مه  ار  تقیقح 

تشذگرس و يهمه  هک  تسا  دوجوم  نیرت  تمظعاب  نیرت و  تیمهااب  امتح  دشاب ، هتـشاد  تیعقاو  دوجوم  نیا  رگا  هک  دننادیم  دننکیم ،
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تارکفت زرط  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  يدـنوادخ  دوجو  لصا  رگا  رگید  ترابع  هب  تسا . وا  يهطلـس  هراظن و  تحت  ناسنا  ناهج و  تشونرس 
هب طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) هکنیا مینک ، نایب  هطورـشم  ياهیـضق  لوا  ءزج  دناهتفریذپن ، ار  ادخ  هک  یناسک 

هتـشاد دوجو  ادخ  رگا  : ) لکـش نیا  هب  دشابیم . نآ  مود  ءزج  تسا ، تقیقح  نیرت  تمظعاب  نیرت و  تیمهااب  دـنوادخ  دـشابیم ) دلج 8 
، دشاب

مزـالت تاـبثا  يارب  یملع  قطنم  تسا . یعطق  هیطرـش  يهیـضق  نیا  ءزج  ود  ناـیم  مزـالت  تسا . تقیقح  نیرت  تمظعاـب  نیرت و  تیمهااـب 
ار اهزغم  نآ  هن  میئامن  یسررب  ار  ناگتفایدشر  تارکفت  زرط  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  میاهدرک ، حرطم  هک  هیطرـش  هیـضق  ءزج  ود  نایم  یعطق 
ره دوشیمن و  هدـید  هدـنام  بقع  ياـهنهذ  رد  زج  هک  تسا  هدرک  یـشاقن  ادـخ  ناونع  هب  ار  دوخ  ياـهیرگتروص  زا  موـهوم  یـسکع  هک 

لباق الـصا  هکلب  تسا ، رت  تمظعاب  رت و  تیمهااب  موهوم  يادخ  نآ  زا  فیعـض  هچروم  کی  یعقاو  دوجو  هک  دـنادیم  یهاگآ  دـنمدرخ 
تراـبع هب  درادـن . تیعقاو  ینهذ  موهوم  سکع  نآ  یلو  تسا ، رادروخرب  یتسه  تیعقاو و  زا  هچروم  اریز  دنتـسین ، رگیدـکی  اـب  هسیاـقم 

ياههدـش تفایرد  دـیاب  میهدـب ، رارق  یـسررب  دروم  رتالاب  ياهتیعقاو  كرد  زا  ناوتان  ناـهذا  رد  دـیاب  هک  ناـنچمه  ار  ادـخ  موهفم  رگید 
رارق تقد  دروم  زین  ار  يولوم  نیدلالالج  تراکد و  انیسنبا و  دننام  گرزب  يامکح  هللا و  ءایلوا  ایصوا و  ناربمایپ و  دننام  گرزب  حاورا 

، نآ زا  رت  تمظعاب  رت و  تیمهااب  رتالاب و  یعوضوم  دوش ، حرطم  ادخ  موهفم  لامتحا  دح  رد  ول  یـسک و  يارب  رگا  لاح  ره  هب  و  میهدـب .
ار ناسنا  هک  تسا  یفاک  ادخ  دوجو  يهرابرد  فیعض  لامتحا  یتح  دنیوگیم : ءامکح  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دشابیمن . روصت  لباق 

هجیتن رد  درادن . دوجو  نآ  قوفام  هک  تسا  یعوضوم  نیرتالاب  عوضوم  اریز  دیامن ، راداو  يدـج  تیمها  زاربا  تیـشخ و  يرگباسح و  هب 
وا نورد  رد  ادخ  يهرابرد  تمظع  ساسحا  تیمها و  يرگباسح و  رب  دنک  ادیپ  شیازفا  ایند  نیا  رد  یناسنا  شنیب  تفرعم و  هک  هزادنا  ره 
هللا یشخی  امنا  - 1 دیوگیم : احیرص  هیآ  کی  رد  تسا و  هدرک  دزشوگ  ار  تقیقح  نیا  نآرق  رد  يددعتم  تایآ  نیماضم  هتبلا  دیازفایم .

نایاناد دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  ، ) ادخ ناگدنب  زا  هک  تسین  نیا  زج   ) ءاملعلا هدابع  نم 
هنوگ نیا  دیآیم . دوجوب  ساره  دیما و  یلاع  لحارم  رد  هک  یناور  تسا  یتلاح  تیـشخ  زا  دوصقم  دـنراد ). تیـشخ  ادـخ  زا  هک  دنتـسه 

ياههدیدپ نآ  هکلب  درادیم ، لوغشم  دوخ  هب  ار  یلومعم  مدرم  نورد  هک  تسا  یئادتبا  ماخ و  ياهمیب  اهدیما و  زا  ریغ  الاو  ساره  دیما و 
ءایبنا و یناگدنز  رساترس  رد  تیشخ  نیا  دیآیم . دوجوب  تفرعم  نآ  قباطم  لمع  یتفرعم و  دشر  یلاع  رایسب  تاجرد  رد  هک  تسا  یلاع 
هچ رگا  تقیقح  هداج  زا  فارحنا  لامتحا  يدازآ و  دوجو  زا  تسترابع  تیـشخ  ءاشنم  دوشیم . هدید  هتفایدشر  یهلا  ياهناسنا  ءایـصوا و 

دراد و دوجو  یناسنا  لامک  دشر و  لحارم  همه  رد  يدازآ  يهدیدپ  هک  مینادیم  اریز  زیچان ، رایسب  رادقم  هب 
دنراد و ناربمایپ  هک  یحو  یگدنریگ  رد  فارحنا  لامتحا  هتبلا  تسین ، راگزاس  هنادازآ  دشر  اب  دشاب ، هک  ياهلحرم  ره  رد  يربج  تکرح 
ره دـشر  تاجرد  تسا . هدومن  دزـشوگ  ار  تقیقح  نیا  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  تسین و  روصت  لباق  يدـنوادخ  ناگدـنب  رب  نآ  غالبا  رد 

دـشر و تاجرد  يهطبار  ربتعم  یثیدـح  عبانم  رد  نینچمه  ینآرق و  تایآ  رد  تسا  نامیا  ملع و  رد  وا  دـشر  تاـجرد  هب  هتـسویپ  یناـسنا 
امب هللا  تاجرد و  ملعلا  وتوا  نیذـلا  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  هللا  عفری  دـننام : تسا . هدـش  یفرعم  میقتـسم  هطبار  نامیا  ملع و  دـشر  اب  لاـمک 
لمع هچنآ  هب  دنوادخ  دربیم و  الاب  تسا  هدش  هداد  ملع  نانآ  هب  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  ار  یناسک  تاجرد  دـنوادخ   ) ریـصب نولمعت 
عونتم ياهرذـب  ندیـسر  رمث  هب  زا  تسترابع  نامیا  هک  دـیآیمرب  نینچ  ربتعم  ثیداحا  تایآ و  قیقد  يهظحالم  اـب  تسا .) اـناد  دـینکیم ،

دـنکیم و يرایبآ  اهناسنا  داهن  رد  ار  اهرذـب  نآ  هک  هزیکاپ  بآ  زا  تسترابع  ملع  و  تسا . هدیـشاپ  اهناسنا  داـهن  رد  دـنوادخ  هک  تقیقح 
زا هک  تسا  باتفآ  يهعـشا  دننام  یتیبرت  میلعت و  ياهتیلاعف  دـشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  )

رایسب س تسا ، هدش  هدیشاپ  یناسنا  عون  ینب  ام  داهن  رد  هک  اهرذب  نیا  تسا . اهنآ  ندییور  لیصا  لماوع 
هراظن - 2 دراد . هک  یقلطم  لامج  لالج و  فاصوا  اب  هللا  - 1 زا : دنترابع  دوشیم و  هدیمان  ترطف  هک  تسا  ام  یلـصا  تعیبط  قفاوم  هدا و 

اب میکح ) ياهناسنا  ایصوا و  ناربمایپ و   ) ینورب و  نادجو ) لقع و   ) ینورد لماع  هطـساو  هب  دنوادخ  هکنیا  ناهج و  ناسنا و  رب  وا  هطلـس  و 
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لمع هک  ار  هچنآ  اهناسنا  یتسیاب  لمعلاسکع ، لمع و  نوناق  قباـطم  تسا و  ریذـپانانف  یناـسنا  یتسه  - 3 دـنکیم . رارقرب  طابترا  اهناسنا 
دشاب هتشادن  دوجو  رگا  هک  تسا  تیدبا  يارـس  لمعلاسکع  هجیتن و  نیا  زورب  دنیامن . تفایرد  لمعلاسکع  هجیتن و  ناونع  هب  دناهدرک ،

زور نیا  هنرگ  یتسیزاب  رـس  هب  رـس  مجنا  خرچ و  راگزور و  دومن : هیجوت  ریـسفت و  ار  ایند  نیا  یگدـنز  ناهج و  ناوتیمن  یقطنم  چـیه  اب 
ریذـپناکما تفرعم  نودـب  هک  يرطف  لیـصا و  ياهرذـب  نیا  ندـییور  زا  تستراـبع  ناـمیا  یناـیدابق  ورـسخ  رـصان  یتسادرف  ار  رهد  زارد 

یناسنا ینورد  ياهتیلاعف  رـصانع و  زا  هک  یـصاخشا  بصعت  دـض  تسا  یتقیقح  هکلب  تسین ، بصعت  هلوقم  زا  اـهنت  هن  ناـمیا  دـشابیمن .
بجوم هدـیدپ  ود  ره  اریز  دنـشابیم ، هدـیدپ  کی  بصعت  نامیا و  دـننکیم  نامگ  تسا ، زیچان  رایـسب  نانآ  عالطا  اـی  دـنرادن ، یعـالطا 

هناحولهداس ریسفت  نیا  يور  و  دیامن . يراشفاپ  تمواقم و  دوخ  لمع  رظن و  رد  ناسنا  هک  دنوشیم 
و لوقعم ) تایح   ) لوصا هب  یئانتعایب  ینعمیب ، یفاـبهسلف  نیا  زا  دـنزاسیم و  لدـبم  یگتخاـس  ینیریـش  هب  ار  دوخ  یناـمیایب  ياـهیخلت 
هک يریـسفت  هب  بصعت  زا  دـنچ  یتاـظحل  دـندرکیم و  ادـیپ  یتصرف  رگا  ناـنیا  دـنریگیم !! هجیتن  ار  یناویح  یناگدـنز  رد  يرابودـنبیب 

تقو نآ  دنتشادیمرب ، تسد  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  ، ) دنهدیم هئارا  نامیا  يهرابرد 
. دراد ذوفن  نانآ  ناج  قامعا  رد  نامیا  هدـنزاس  ياههشیر  هک  تسین  هجوتم  اریز  تسا ، ناـمیایب  یلیخ  ناـسنا  - 1 يرآ : هک  دندیمهفیم 
، تسا لهاج  یلیخ  ناسنا  - 3 تسا . هدرتسگ  وا  نورد  قامعا  رد  تداعس  ياههشیر  هک  تسین  هجوتم  اریز  تسا  تخبدب  یلیخ  ناسنا  - 2
دنیایب و دوخ  هب  هچ  نانیا  لاح ، ره  هب  و  تسا . ندـییور  راظتنا  رد  وا  یناور  نوتـس  نیرتقیمع  رد  تفرعم  ياههشیر  هک  تسین  هجوتم  اریز 
رد يراشفاپ  تمواقم و  تجاجل و  بصعت و  مینادـب  دـیاب  ام  دـیآیمن . دوجوب  تیعقاو  رد  يرییغت  دـنوش ، هناگیب  دوخ  زا  هشیمه  يارب  هچ 

ندیـسر رمث  هب  زا  تسترابع  مالـسا  بتکم  حالطـصا  رد  میتفگ  هکنانچ  نامیا  رگید . يزیچ  نامیا  تسیزیچ و  دوخ  لـمع  رظن و  زا  عاـفد 
یلاعف لقعت و  تفرعم و  ملع و  اب  اهرذب  نیا  تسا . هدیشاپ  اهناسنا  داهن  رد  دنوادخ  هک  تقیقح  عونتم  ياهرذب 

نیا میریگب ، رظن  رد  حیحـص  روط  هب  ار  نامیا  عوضوم  ام  رگا  دوشیم . هدـیمان  بصعت  هک  اهنآ  اب  تیدـض  اب  هن  دـیوریم  ینادـجو  ياهت 
ندنارورپ رد  ایآ  میدش . رکذتم  هک  قوف  هناگهس  ياهرذـب  ندیـسر  رمث  هب  زا  تسترابع  نامیا  عوضوم  دوشیم . نشور  میتفگ  هک  بلطم 

نیا ندیـسر  رمث  هب  اب  ایآ  دوشیم !؟ عابـشا  یمدآ  یهاوخدوخ  سح  اهرذب  نیا  ندـنارورپ  اب  ایآ  دراد !؟ دوجو  یـصخش  دوس  اهرذـب  نیا 
ياـهیئوجدوس هرئاد  هروبزم  لوصا  هب  داـقتعا  اـب  سکعلاـب ، اـی  دوـشیم !؟ عابـشا  یمدآ  ياـهیگماکدوخ  تاوهـش و  تـالیامت و  اهرذـب 

؟ دباییم لیدعت  تخس  اهیگماکدوخ  تاوهـش و  تالیامت و  ددرگیم و  دوبان  شلکـش  ره  رد  اهیهاوخدوخ  دوشیم و  رتگنت  یـصخش 
بطاخم تقیقح  نیا  اب  ار  نتـشیوخ  هراومه  هک  دزاسیم  يرورـض  نانچ  نامیااب  صخـش  يارب  ار  قیقد  يرگباـسح  قوف  لوصا  هب  ناـمیا 

نیچم تصخریب  قشع  هاگدیص  رد  ياهناد  دشابیم ) دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) هک دهدیم  رارق 
لوصا هب  نامیا  یهارمگ  رطخ  زا  سرتب  تستاملظ  نکم  رضخ  یهرمه  یب  هلحرم  نیا  عطق  دننکیم  نوریب  ریصقت  کی  هب  مدآ  تشهب  زک 

لمع رظن و  زا  عافد  رد  تمواقم  يراشفاپ و  زا  دیامنیم و  لیدعت  لوقعم ) تایح   ) دوس هب  ار  یعیبط  یگدـنز  ياههتـساوخ  هراومه  روبزم 
وبرم ریغ 

مخ ای  وبـس  ای  هک - تسا  دـقتعم  روبزم  لوصا  قباطم  هک  یـسک  دـیامنیم . يریگولج  دوشیم ، هدـیمان  بصعت  هک  لوقعم ) تاـیح   ) هب ط 
دیآ ام  يوس  ادـن  ام  لعف  تسهوک و  ناهج  نیا  هک - تسا  دـقتعم  دوشن و  عیاض  هدـکیم  نیا  رد  كاخ  فک  کی  دـننک  هداب  حدـق  اییم 
زبس عرزم  يزیربت  بئاص  ار  نامک  ناغف  لد  زا  دزیخ  هناشن  زا  شیپ  دباین  ناما  ملاظ  مولظم  هآ  ریت  زا  هک - دنادیم  يولوم و  ادص  ار  اهادـن 

رد یسفن  ره   ) هنیهر تبسک  امب  سفن  لک  هک - دراد  نیقی  ظفاح و  ورد  ماگنه  دمآ و  شیوخ  يهتـشک  زا  مدای  ون  هم  ساد  مدید و  کلف 
زا ار  یقیاقح  ای  تقیقح  یبصعت  ره  رد  دنادیم  هکنیا  اب  دزروب ، بصعت  دناوتیم  هنوگچ  یناسنا  نینچ  تسا ) شیوخ  ياههتخودـنا  ورگ 

( دشابیم دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) نیتسخن مالـسا  بتکم  رد  نامیا  دناشوپیم . نارگید  دوخ و 
نامیا هلحرم  هب  ماگ  هک  یمدآ  و  نآ . نتخاس  دودـحم  هن  دـشابیم ، وا  لقعت  هشیدـنا و  قفا  ندرک  زاب  دـشخبیم ، ناسنا  رب  هک  ار  یتمظع 
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منادـن یناـیاپ  وت  ار  هر  همه  نیا  وت  يوس  دراد  هار  نارازه  نازوـس  لد  ره  قئـالخلا  ساـفنا  ددـعب  هللا  یلا  قرطلا  هک  دـنادیم  دراذـگیم ،
ار دناوتیم  لیلد  نیمادک  اب  نامیااب  صخش  ضرف ، نیا  اب  سپ  يزیربت  یبئاص  یلع  یتسیک 

تسا یماخ  بصعت  يریگتخس و  هک - دنادیم  همه  زا  رتهب  وا  دزاسب . رصحنم  دودحم و  دوخ  یصخش  هتساوخ  هتـسناد و  رد  ار  تقیقح  ه 
تـسرد تسا  هدـش  هتخیر  نیمز  هب  نامیا  هار  رد  خـیرات  رازراک  هنحـص  رد  اهنوخ  نیرتسدـقم  يولوم  تسا  یماشآ  نوخ  راـک  ینینج  اـت 
هاگتـشک رد  هک  تفرگ  غارـس  ناوتیمن  ار  یناسنا  هعماج  چـیه  و  تسا . هدیـشوپ  نوخ  زا  ام  یکاخ  هرک  نیا  زا  يداـیز  حوطـس  هک  تسا 

هب ناوارف  رایـسب  ياهناسنا  دبلاک  ياهـسفق  راصعا  نورق و  دادتما  رد  هک  تسا  تسرد  دشاب . هدـیرابن  نوخ  ناراب  نآ ، تشذگرـس  خـیرات 
هدـهع هب  نآ  خـساپ  هک  دـناهدمآرد ، يرابجا  زاورپ  هب  نانآ  حاورا  هتـسکش و  یعیبط  نوناق  مظنم  نایرج  زا  نوریب  تبون و  زا  جراـخ  روط 

نیرتسدقم هک  تسا  یهیدب  الماک  یلو  دننیبیمن ، یهاوخدوخ  زج  ار  یتقیقح  چیه  تردق  ریـسفت  رد  هک  تسا  یناسک  ناتـسرپ و  تردق 
: تفگیم هک  تسا  هدوب  لوقعم ) تایح   ) قیاقح هب  نامیا  زا  ناگدننکعافد  ياهنوخ  تسا ، هتخیر  نیمز  هب  نادکاخ  نیا  رد  هک  یئاهنوخ 

اریز شاب ، رادـیاپ  مواقم و  نآ  هار  رد  تدـهاجم  اب  دوخ  هدـیقع  ياپ  رد   ) داهج هدـیقع و  هایحلا  نا  ادـهاجم  هاـیحلا  یف  کـیار  نود  فق 
یم دلج 8  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  .( ) نآ هار  رد  شالت  وپاکت و  تسا و  هدیقع  لوقعم ) تایح   ) تایح

دناوتیم میدرک  حرط  نیشیپ  ثحبم  رد  هک  ياهناگهس  لوصا  هب  نامیا  اهنت  هک  تسا  تعیبط  نتم  رد  قلطم  بولطم  نآ  یمدآ  ناج  دشاب )
، نیاربانب سب . تسا و  ریذـپناکما  نامیا  اب  طـقف  تسا ، قلطم  بولطم  هک  ناـج  زا  هنادازآ  یـشوپمشچ  دـشاب . هنادازآ  یـشوپمشچ  لـباق 

هدـنزاس قیاـقح  هب  ناـمیا  هار  رد  هک  یتقو  دـنکیم ، هرادا  ار  ینامـسج  بکرم  تعیبط  هاـگراک  يربج  نیناوق  لـماوع و  اـب  هک  ییاـهنوخ 
اهناسنا رگید  لوقعم ) تایح   ) هک تسا  تارطق  نیرتشزرا  اب  تسین ، روصت  لـباق  نآ  يارب  اـنف  لاوز و  هک  دوشیم  هتخیر  لوقعم ) تاـیح  )

ياـهینارگن تابارطـضا و  هب  زگره  ناـمیااب  صخـش  هک  تسنیا  یلعا  قیاـقح  هـب  ناـمیا  تاـصتخم  زا  رگید  یکی  دـیامنیم . يراـیبآ  ار 
رد هک  تسا  نآ  زا  رتدنمورین  یلعا  قیاقح  تیبذاج  رد  نتفرگن  رارق  تهج  هب  وا  تیصخش  اریز  ددرگیمن ، راچد  تیصخش  يهدننکرامیب 

رارق تسا ، حور  هدام و  عطاقت  مزاول  زا  هک  تعیبط  يرورـض  ياهیراوگان  ساسایب و  ياهدـب  کـین و  اـبیز و  تشز و  ياـهناسون  ضرعم 
دیاپن مغ  ناور  وج  نیا  دش  زیت  تیاغ  هب  نوچ  يولوم - لوق  هب  هک  دروآیم  دوجوب  ار  تیصخش  رد  عیرـس  تکرح  نآ  نامیا  اریز  دریگب .
یغارچ دشابن ، یملعریغ  ضارغا  هب  هدولآ  رگا  نامیا  نودب  ملع  هک  میریذپب  ار  لصا  نیا  دـیاب  هک  تستاظحالم  نیا  اب  نافراع  ریمـض  رد 

مه دـهدیم و  ناشن  ار  دوصقم  هار و  مه  هک  تسا  یتقیقح  ناـمیا  هک  یتروص  رد  دـهدب . ناـشن  ار  يدـصقم  یهار و  هکنیا  نودـب  تسا 
. دروآیم دوجوب  دصقم  يوس  هب  هار  رد  ار  تکرح  يورین 

نامثع لتق  هرابرد  هبطخ 030-

هحفص 123] ]
حرطم ات 27  زا ص 21  مجنپ  دلجم  رد  نامثع  لتق  يهثداح  ربارب  رد  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تیعقوم  مایـس  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

مدوب نم  وا  لتاق  مدوب ، هداد  ار  نامثع  نتشک  روتسد  نم  رگا   ) ارصان تنکل  هنع  تیهن  وا  التاق  تنکل  هب  ترما  ول  دوش . هعجارم  میاهدومن ،
لتاق قدـص  یئانج و  سفن  لتق  طرـش  نیرتیـساسا  هطـساواب  لتق  هطـساویب و  لتق  مدوب ). شرواـی  مدرکیم  يریگولج  وا  لـتق  زا  رگا  و 

تیانج تفـص  هب  فوصوم  دریگب ، تروص  لتق  هچ  رگا  دـشابن ، نیب  رد  دـمعت  یهاگآ و  رگا  تسا . یهاگآ  دـمعت و  یـسک  رب  راکتیانج 
لتق نداد  تبسن  رد  دشابیمن . ریـصقت  تیانج و  یلو  دوش  تخادرپ  لوتقم  هید  دیاب  هکنیا  اب  اطخ  هابتـشا و  يور  زا  لتق  دننام  ددرگیمن ،

هدیدپ هب  طوبرم  یهقف  ثحابم  رد  تسا . طرـش  ءاحنا  زا  يوحن  هب  يدـمع  هناهاگآ و  ریثات  تلاخد و  هورگ  کی  هب  ای  درف  کی  هب  یئانج 
ترشابم لتق 4 - تامدـقم  ندرک  هدامآ  لتق 3 - رد  تکرـش  لتق 2 - هب  روتـسد  دـننام 1 - لتق  رد  تلاخد  فلتخم  عاونا  نآ  رفیک  لـتق و 

رظن اب  تسا  هتفرگ  رارق  قیقحت  ثحب و  دروم  روما  نیا  دننام  و  تسا . لتق  بجوم  هک  یمرج  عوقو  هب  نیغورد  تداهش  لتق 5 - هب  میقتسم 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 699 

http://www.ghaemiyeh.com


يهمات تلع  روتسد  نآ  هکنیا  نودب  یسک  لتق  هب  روتسد  درجم  هطوبرم ، یهقف  عبانم  لئاسم و  نآ  هب 
هدوب رادروخرب  لتق  هب  مادـقا  رد  رایتخا  یهاگآ و  زا  تسا ، هدـش  لتق  يدـصتم  هک  یـسک  اریز  دوشیمن  بوسحم  لتاق  دـشاب ، هدوب  لـتق 

رد تلاخد  لتاق ، کیرحت  ای  هدارا  رد  روتـسد  ریثات  نیرتمک  اب  هچ  رگا  ، ) دـشابیمن صاصق  هب  موکحم  یهقف  رظن  زا  هدنهدروتـسد  تسا ،
هب موکحم  هدنهدروتسد  دیامن ، هارکا  سفن  لتق  هب  ار  لتاق  تردق  لامعا  يهلیسو  هب  هدنهدروتسد  هک  یتروص  رد  یتح  تسا ) هتشاد  لتق 

رایتخا یهاگآ و  يرکف و  دـشر  هب  رظن  اب  لتق  رد  هارکا  عیـشت  ءاهقف  تاقیقحت  رب  اـنب  اریز  دوشیمن ، صاـصق  یلو  ددرگیم  يدـبا  سبح 
هصالخ دسریمن . دشاب  يرگید  نتشک  يارب  ضحم  تلآ  دننام  هک  يرابجا  هلحرم  هب  لوتقم ) ای  دوخ   ) مرتحم سفن  ود  زا  یکی  لتق  نایم 

لمعلاسکع قالخا و  هاگدـید  زا  اریز  تستوافتم ، يرمالا  سفن  لمعلاسکع  یقالخا و  مکح  اب  ضحم  هقف  هاگدـید  زا  سفن  لتق  مکح 
نیا تسا  لـتق  رد  يونعم  تکرـش  یعون  لـتق ، یئادـتبا  تامدـقم  زا  ندرکن  يریگوـلج  وـل  تناـعا و  تیاـضر و  نیرتـمک  يرمـالا  سفن 

هب توم  تایح و  قلاخ  دـنوادخ  هک  تسا  تاـیح  تمظع  نداد  ناـشن  يارب  اـهناسنا  نوخ  يهراـبرد  مالـسا  بتکم  رد  دـیدش  يریگتخس 
رد ار  دوخ  تیعقوم  دـهاوخیم  ریـسفت  دروم  يهلمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دوـشیم  نشور  همدـقم  نیا  اـب  تسا . هداد  اـهناسنا 

ثع لتق  ناتساد 
نامثع و  تسا . هدادن  نامثع  لتق  هب  يروتـسد  نینموملاریما  هک : دنک  نایب  يرمالا  سفن  یقالخا و  رظن  زا  مه  یهقف و  هاگدـید  زا  مه  نام 

: میتفگ مجنپ  دـلجم  رد  هکنانچ  دوب و  هدرک  رطخ  ساسحا  راب  دـنچ  دوخ  و  دوب ، رایتخا  یهاـگآ و  ياراد  لـقاع و  دیـشر و  غلاـب و  يدرم 
زا یتح  نینموملاریما  نیارباـنب ، دوب . هدومرف  رذـحرب  هتخاـس و  هاـگآ  دوب ، وا  هجوتم  هک  يرطخ  زا  ار  ناـمثع  راـب  دـنچ  نینموملاریما  دوخ 

يهثداح زا  يریگولج  يارب  نینموملاریما  تامادقا  هب  هجوت  اب  و  تسا . هتـشادن  نامثع  لتق  رد  يریثات  زین  يرمالا  سفن  یقالخا و  هاگدـید 
نوناق سکعرب  تسا  لوتقم  يرای  لتق ، زا  يریگولج  تسا . هتشادن  نامثع  لتق  رد  یتناعا  نیرتمک  راوگرزب  نآ  هک  دوشیم  نشور  نامثع 

رد هدومن و  يرای  ار  هورگ  ای  درف  نآ  دیامن ، يریگولج  هک  يوحن  ره  هب  هورگ  کی  ای  درف  کی  لتق  زا  هک  یهورگ  ای  یسک  ره  هتـشذگ ،
ره هک  دراد  یعاونا  لاکـشا و  لتق  عوقو  يارب  يزاس  ببـس  هنوگ  ره  روتـسد و  دـننام  مه  يریگولج  نیا  دـشابیم . رثوم  نآ  تایح  ياقب 

اهایحا نم  و  دـیوگیم : هک  ياهفیرـش  يهیآ  زا  دوصقم  تسا . رتشیب  تایح  ياقب  رد  نآ  ریثات  تلاـخد و  دـشاب ، رتیوق  نآ  تیببـس  هزادـنا 
ار یناسنا  سوفن  يهمه  هک  تسنیا  دننام  دنک  ایحا  ار  یسفن  هک  یسک  ره  و   ) اعیمج سانل  ایحا  امناکف 

سانلا لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم  هنا  زا : دوصقم  هکنانچ  تسین ، یقیقح  ندیـشخب  تایح  تسا ،) هدرک  اـیحا 
(، تسا هتـشک  ار  یناسنا  سوفن  همه  هک  تسنیا  دـننام  نیمز  يور  رد  داـسف  اـی  صاـصق  ناونع  نودـب  دـشکب  ار  یـسفن  سک  ره   ) اـعیمج

عقوم ار  یناسنا  حور  هک  تسا  ادـخ  طقف   ) اهتوم نیح  سفنـالا  یفوتی  هللا  دـیوگیم : هک  یتاـیآ  قباـطم  اریز  تسین ، ندـب  زا  حور  نتفرگ 
لتق تامدقم  هدننکءایحا  لتاق و  تسا ). هدیرفآ  ار  یگدنز  گرم و  هک  تسا  ادخ  وا  و   ) تایحلا توملا و  قلخ  يذـلا  و  دریگیم ) گرم 

عاونا رد  میدش ؟ رکذتم  سفن  لتق  رد  ریثات  تلاخد و  عاونا  رد  هک  یلیـصفت  حیـضوت و  نامه  قباطم  دـنروآیم . دوجوب  ار  تایح  ياقب  ای 
ثعاب دـشکب  ار  وا  دـهاوخیم  هک  دـنمورین  کی  لاگنچ  زا  ناوتان  کی  نتفرگ  هکنانچ  دراد . دوجو  زین  تایح  ياـقب  رد  ریثاـت  تلاـخد و 

نآ يهلیسو  هب  هتشاد و  يدوبان  زا  ناسنا  کی  یئاهر  رد  يریثات  اجبان  يهلمج  کی  تسا  نکمم  نینچمه  تسا ، ندش  هتشک  زا  وا  یئاهر 
زا نینموملاریما  دوصقم  هک  دوشیم  نشور  قوف  بلاـطم  يهظحـالم  اـب  دـشاب . هدوـمن  یتلاـخد  ضورفم  ناـسنا  تاـیح  يهمادا  رد  هملج 

مدع اب  نینموملاریما  هک  تسنیا  نآ  مدوب .) وا  رای  مدرکیم  يریگولج  نامثع  يهثداح  زا  رگا  ای   ) ارصان تنکل  هنع  تیهن  وا  يهلمج 
يرادشه راطخا و  تحیـصن و  همه  نآ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  تسا . هدومن  نآ  هب  یکمک  تناعا و  نامثع ، لتق  زا  يریگولج 

، دیـسر یعطق  يهلحرم  هب  هثداح  عوقو  تفرگ و  هدیدان  ارم  ياهراطخا  شنادنواشیوخ  رگید  ناورم و  ریثات  تحت  وا  مداد و  نامثع  هب  هک 
شیپ گرم  یگدنز و  زرم  ات  دوخ ، تایح  زا  عافد  زا  تردـق  اب  وا  تسویپ . عوقو  هب  هثداح  داتفا و  ریثات  زا  نم  يریگولج  یهن و  هجیتن  رد 
نیدب ات  منک ، يریگولج  هثداح  نآ  زا  متسناوتن  نم  بیترت  نیدب  منادرگرب و  زرم  نآ  زا  ار  وا  متـسناوتیم  هنوگچ  نم  عضو  نیا  رد  تفر ،

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 700 

http://www.ghaemiyeh.com


ریخ وه  نم  هرصن  لوقی : نا  عیطتسیال  هلذخ  نم  و  هنم ، ریخ  انا  نم  هلذخ  لوقی : نا  عیطتسیال  هرصن  نم  نا  ریغ  مشاب . هدرک  شیرای  هلیـسو 
درپس و گرم  تسد  هب  تخاس و  شیاهر  ار  وا  هک  مدوب  یـسک  زا  رتهب  نم  دیوگب : دناوتیمن  تساخرب ، وا  يرای  هب  هک  یـسک  یلو   ) ینم

تیارس بجوم  هک  زیگناماهبا  ياهتیعقوم  دوب ). نم  زا  رتهب  دومن ، يرای  ار  وا  هک  یسک  دیوگب : دناوتیمن  تخاس  شیاهر  ار  وا  هک  یسک 
هدـیدپ کی  نیا  دـنربیم . نامگ  تایح  يهرابرد  مدرم  الومعم  هک  تسا  نآ  زا  رت  تیمها  اب  رتساسح و  تاـیح  يهدـیدپ  ددرگیم  ماـهبا 

یگدنز ا رد  نآ  ریثات  دشاب ، هدوب  حرطم  رتشیب  هعماج  کی  رد  تایح  يهدنراد  ناسنا  هک  هزادنا  ره  هک  تسا 
لقع و - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . یفلتخم  ياهتیمک  اهتیفیک و  اهتروص و  ياراد  ریثاـت  نیا  دوب . دـهاوخ  رتشیب  هعماـج  نآ  ياـههورگ  دارف و 

درخ لقع و  نآ  ياهتمظع  ریثات  تحت  هعماج  نآ  زا  یئاههورگ  ای  دارفا  دیدرت  نودـب  دوشیم ، حرطم  هعماج  کی  رد  هک  یتیـصخش  درخ 
هعماج نآ  یگدنز  نوئـش  رد  ناسنا  کی  یتیـصخش  رـصانع  هک  هزادنا  ره  دنوشیم . هدیـشک  نآ  فرط  هب  هاگآان  ای  هناهاگآ  هتفرگ ، رارق 
ینعم نآ  هب  هلئـسم  نیا  دروآ . دـهاوخ  دوجو  هب  هعماج  ياـضف  رد  ار  يرتقیمع  رتشیب و  باذـجنا  شـشک و  ددرگ ، حرطم  رتقیمع  رتشیب و 
ینعم نیا  هب  هکلب  تشگ ، دـنهاوخ  رادروخرب  لقع  درخ و  نآ  جـیاتن  تمظع و  زا  ناسکی  هب  هعماـج  ياـههورگ  دارفا و  يهمه  هک  تسین 

یسایس و راتفر  نآ و  يارجا  یقوقح و  نیناوق  رد  هک  دیآیم  دوجوب  باذجنا  ششک و  نآ  يارب  هعماج  نآ  رد  یبسانم  يهنیمز  هک  تسا 
باجیا ار  نآ  هعماج  سار  رد  دـنمدرخ  لقاع و  تیـصخش  دوجو  هک  دـشاب  هدوب  بسانم  يهنیمز  نآ  يهدـنهد  ناشن  دـناوتیم  نآ  جـیاتن 

لوصا هب  لایخیب  رـصنع و  تسـس  دـنریگیم ، رارق  هعماج  کی  يزاتـشیپ  فیدر  رد  هک  یئاهتیـصخش  ای  تیـصخش و  رگا  - 2 دیامنیم .
هعماج نآ  مدرم  دیدرت ، کش و  یب  تشاد ) دهاوخن  یماود  هک  ، ) دشاب هتـشاد  یماود  دوخ  تیعقوم  رد  دناوتب  رگا  دنـشاب ، مدرم  یگدـنز 

یب یتسس و  هب 
رگا - 3 ددرگیم . زیگناهرخـسم  یخوـش و  ياـههفایق  هب  لدـبم  دـشوجیم ، نآ  نتم  زا  هک  یگدـنز  يدـج  ياـههرهچ  هدـیئارگ ، یلاـیخ 

، دنشاب هدیشچن  ار  یقالخا  یملع و  يرنه و  یگنهرف و  لالقتسا  معط  هک  دنریگب  تسد  هب  ار  هعماج  روما  مامز  یئاهتیصخش  ای  تیـصخش 
هدننک نییعت  شقن  تردق  لاکشا  زا  یلکش  يهلیسو  هب  هعماج  تشونرس  تاردقم و  رد  نانآ  یتیصخش  رصانع  میتفگ و  الاب  رد  هکنانچ  و 
ورشیپ رگا  - 4 دیـشچ . دـنهاوخن  ار  یقالخا  یملع و  يرنه و  یگنهرف و  لالقتـسا  معط  هعماج  نآ  ياهناسنا  دـیدرت  نودـب  دـشاب ، هتـشاد 
تردق تیبذاج  زا  ار  دوخ  دنناوتب  هعماج  نآ  ياهناسنا  هک  تسا  لاحم  دنـشاب ، هدوب  روحم  تردـق  تسرپ و  تردـق  یـصاخشا  ای  صخش 
خیرات ربتعم  قاروا  هک  تسا  یعیبط  يهطبار  کی  وریپ  ورـشیپ و  ناـیم  میقتـسم  يهطبار  نیا  دـنهدب …  تاـجن  یتسرپ  تردـق  يروحم و 

یتنـس بسانم ، تاناکما  نتـشاد  اب  بولطمان  ناورـشیپ  شریذپ  زا  عماوج  مدرم  ياهیچیپرـس  اهینکـشدس و  هتبلا  تسا . نآ  دهاش  نیرتهب 
کلم و ماود  یلو  دنک  ادیپ  ماود  رکف  اب  تسا  نکمم  يرادـمامز  کلم و   ) ملظلا عم  مودـیال  رفکلا و  عم  مودـی  کلملا  هک  یخیرات  تسا 
ماـیق و یچیپرـس و  ینکـشدس و  ناراذـگناینب  هک  درک  يرتـشیب  تقد  هلئـسم  نیا  رد  دـیاب  یلو  تسین ). ریذـپناکما  مـلظ  اـب  يرادـمامز 

تسخن ي بالقنا ،
مدرم نانآ ، نتخاس  هاگآ  اهتیعمج و  کیرحت  تردق  یقطنم و  تارکفت  هلیـسو  هب  دنناوتیم  هک  دنتـسه  يدودـعم  الماک  دارفا  ای  درف  ك 
عماوج مدرم  يریذـپرثات  عماوج ، خـیرات  رد  هیراج  تنـس  نیا  دوجو  اب  دـنیامن . راداو  بالقنا  مایق و  هار  رد  وپاکت  تکرح و  هب  ار  هعماـج 

رارق نانآ  ریثات  تحت  ار  هعماـج  یلومعم  مدرم  هدومن و  هضرع  ار  یناورـشیپ  نارادمدرـس و  یبـالقنا  ماـیق و  ره  هکلب  تسین ، یندـش  ماـمت 
هدیدپ کی  ای  تنـس  کی  مالـسا  هاگدید  زا  هعماج ، کی  رد  یعامتجا  یـسایس و  ماظن  نارادمامز و  زا  رثات  هدـیدپ  ای  تنـس  داد . دـهاوخ 

ماـظن جـیاتن  تاـصتخم و  نارادـمامز و  ياهیریگفدـه  تارکفت و  زرط  هک  دراد  نآ  هب  یگتـسب  هـکلب  تـسین ، مارتحـالابجاو  يرورض و 
يامتجا یگدـنز  يهنهپ  رد  هچ  يدرف و  تلاح  رد  هچ  دـهاوخیم  اـهناسنا  يارب  هک  ار  هچنآ  مالـسا  تسیچ . مکاـح  یعاـمتجا  یـسایس و 

درف و لوقعم ) تایح   ) يربهر يدـصتم  هک  يدارفا  تیـصخش  هن  تسا و  یئاهن  فدـه  نارادـمامز  يرادـمامز  هن  تسا ، لوقعم ) تاـیح  )
دهاوخیم ار  یناسنا  مالسا  دهاوخیمن ، مه  ار  فعضتسم  فاعضتسا و  هکنانچ  دهاوخیمن ، یتوغاط  توغاط و  مالسا  دنـشابیم . هعماج 
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رد قیـال  رادـمامز  کـی  نیارباـنب ، دوش . یقیقح  تداعـس  رون و  دراو  جراـخ و  تاـملظ  زا  دـنک و  تکرح  لوقعم ) تاـیح   ) ریـسم رد  هک 
مالسا يهعماج 

دـشر و بجوم  رثات  نآ  دریگب ، رارق  وا  ریثات  تحت  دـهاوخب  هعماج  رگا  هک  دـشاب  هدوب  لوقعم ) تاـیح   ) ياراد دوخ ، هک  تسا  یـسک  ي 
وربور لمات  لباق  يهدیدپ  نیا  اب  تسا ، هدش  حرطم  ریـسفت  دروم  يهلمج  رد  هک  يرادمامز  تیـصخش  يهرابرد  اما  دشاب . هدوب  وا  يالتعا 

و نآ . جیاتن  تیعقاو  هب  نیقی  هن  دـنراد و  دـناهدرک ، هک  يراک  شزرا  هب  نیقی  هن  تیـصخش ، نآ  زا  ناگدـننکعافد  نارای و  مه  هک  میتسه 
یـشان دوب ، هدمآ  دوجو  هب  لباقتم  هورگ  ود  ره  رد  هک  ماهبا  تلاح  نیا  دنتفاتـشن . شکمک  هب  دندرک و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  هکنانآ  مه 
یعطق صیخـشت  وا  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  یئاهن  فیلکت  دناهتـسناوتن  تهج  نادب  مدرم  هک  تسا  هدوب  تیـصخش  راتفر  هشیدنا و  رد  ماهبا  زا 

رد ار  نامثع  عضو  نم   ) عزاجلا رثاتـسملا و  یف  عقاو  مکح  عزجلا و هللا  متاساف  متعزج  هرثالا و  ءاساف  رثاتـسا  هرما : مکل  عماج  انا  و  دـنهدب .
میدقت کی  نیا  و  تشاد ، مدقم  ناناملسم  رگید  رب  ار  دوخ  نادنواشیوخ  وا  مهدیم : حیضوت  هدومن و  عمج  امش  يارب  رصتخم  هلمج  دنچ 
تسادخ يارب  دیدش و  بکترم  يدب  راک  دایرف  داد و  نیا  رد  دیتخادنا و  هار  هب  بارطضا  دیدرک و  دایرف  داد و  امش  دوب و  يدب  حیجرت  و 

هک د امش  يهرابرد  داد و  حیجرت  نیملسم  رب  ار  شنادنواشیوخ  هک  نامثع  يهرابرد  هنالداع  مکح 
تسا و هوک  ناهج  نیا  تسا  هتشاک  هک  دوردب  ار  نامه  يدنوادخ  مکح  هب  یـسک  ره  دیداتفا ). بارطـضا  دایرف و  داد و  هب  وا  ياهراک  ر 

لیلحت هیزجت و  عون  هس  لباق  دـتفایم ، قافتا  يرـشب  عماوج  رد  هک  گرزب  ياهدادـیور  يولوم  ادـص  ار  اهادـن  دـیآ  ام  يوس  ادـن  ام  لـعف 
دناهدوب و هچ  هک  اهنآ  كرد  مهف و  يارب  طقف  دادیور ، يهدنهد  لیکشت  طباور  ءازجا و  تخانـش  يارب  لیلحت  هیزجت و  مکی - عون  تسا :

تـسد هب  يریگهناهب و  هدافتـسا و  ءوس  يارب  لیلحت  هیزجت و  مود - عون  دـناهدروآ . دوجوب  ار  يدادـیور  نانچ  دناهتـسویپ و  عوقو  هب  ارچ 
ياـهنامرآ هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  هتخاـس  شیپ  لوصا  تیبثت  اـهیگماکدوخ و  اـهیهاوخدوخ و  عابـشا  ارجا و  يارب  کسمتـسم  ندروآ 

دوب هیواعم  ماش  يهتخابدوخ  ناگماکدوخ  وا و  يهرفس  ياهـسگم  هیواعم و  هک  دوب  يراک  ناتـساد  رد  لیلحت  هیزجت و  عون  نیا  یـصخش .
كرد و هیواعم  ياهیراکبیرف  رد  هک  حولهداس  مدرم  هب  دـندومنیم و  دودرم  ار  نآ  یقطنم  الماک  تاـنایب  اـب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک 

تـسرد ار  نامثع  ناتـساد  رگا  نانیا  دیروخم . ار  بلط  تردق  ناتـسرپدوخ  نیا  لوگ  هک  دندزیم  دایرف  دندادیم ، تسد  زا  ار  ناشروعش 
نیا ح زا  كاپ و  متسد  نم  تسا و  نارگید  زا  رتهدولآ  نامثع  نوخ  هب  ناشدوخ  تسد  دید  دنهاوخ  دننک  لیلحت 

ءالتعا و رد  نیناوق  لوصا و  فشک  دـنمدوس و  ياهینتـسناد  اههبرجت و  شیازفا  يارب  هثداح  لیلحت  هیزجت و  موس - عون  متـسه . اربم  هثدا 
هغالبلاجهن رـساترس  رد  خیرات . گرزب  ياهدادیور  ثداوح و  يهرابرد  يرورـض  بجاو و  لیلحت  هیزجت و  تسنیا  اهناسنا . تایح  طوقس 

ار دوخ  ینمض  شـشوک  هدوب و  موس  عون  نیا  زا  تسا ، هتفگ  ینخـس  نامثع  هثداح  يهرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  يدروم  ره  رد 
ار یقطنم  توکس  موزل  ریسفت  دروم  تالمج  رد  رخآ  يهلمج  نومضم  تسا . هدومرف  نایب  لیلحت  هیزجت و  زا  مود  عون  زا  يریگولج  يارب 

دوخ يور  شیپ  رد  امـش  تسا ، هدـیزخ  هتـشذگ  هب  تسا و  هتفای  ققحت  دادـیور  نیا  دـیامرفیم : هداد و  رکذـت  نامثع  يهثداح  يهراـبرد 
. دیئامن يریگهجیتن  هدومن و  هراظن  ثداوح  يهمه  رد  عبانم  نیا  قباطم  امش  دیراد ، نادجو  لقع و  ربمایپ و  تنس  یهلا و  باتک 

سابعنبا هب  يروتسد  هبطخ 031-

هحفص 133] ]
هحلط اب   ) لولذلا وه  لوقی  بعـصلا و  بکری  هنرق  اصقاع  روثلاک  هدـجت  هقلت  نا  کناف  هحلط  نیقلتال  مکی  یـس و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

ياهراک راوس  وا  تسا . هدرک  جـک  شـشوگ  يور  هب  ار  شخاش  هک  تفای  یهاوخ  يواگ  دـننام  ار  وا  ینیبب ، ار  وا  رگا  اریز  نکم ، رادـید 
؟ تسین ام  یناور  عضو  زا  یـشیامن  کی  ره  تاناویح  تاصتخم  هفایق و  ایآ  دـنکیم ) لایخ  زیچان  ناـسآ و  ار  نآ  دوشیم و  راوشد  رایـسب 
، رام هابور ، كوخ ، هنیزوب ، گس ، واگ ، رخ ، دننکیم : يرادربهرهب  رایسب  تاملک  هنوگ  نیا  زا  رگیدکی  هب  مانشد  تناها و  ماقم  رد  مدرم 
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تبـسن دـناهداد ، رارق  مانـشد  دروم  هک  یـسک  هب  ار  نآ  تسپ  تفـص  تاناویح ، نیا  زا  کی  ره  ماـن  ندرب  راـک  هب  اـب  هتبلا  هریغ . شاـفخ و 
نتفرگ و نادـند  ناونع  هب  هدـیدن ، میلعت  گـس  توخن ، ربـک و  اـب  طولخم  یمهفن  ناونع  هب  واـگ  ضحم ، یمهفن  ناونع  هب  رخ  دـنهدیم .
زا یـضعب  رد  دنهدیم . تبـسن  رگیدکی  هب  نتفگ  ازـسان  عقوم  رد  ار  یناویح  ره  تسپ  تفـص  نینچمه  دـیلقت و  ناونع  هب  هنیزوب  شاخرپ ،
هب دـننکیمن ، لمع  دوخ  ياعدا  هب  دـنمهفیمن و  ار  نآ  قمع  یلو  دـنیامنیم ، بتکم  باتک و  نتـشاد  ياعدا  هک  ار  یمدرم  ینآرق  تاـیآ 

اسک لثم   ) ارافسا لمحی  رامحلا  لثمک  اهولمحی  مل  مث  تاروتلا  اولمح  نیذلا  لثم  تسا . هدومن  هیبشت  غالا 
لمح ار  یئاهباتک   ) اههحول هک  دنتـسه  یغالا  دننام  دنهدیمن ، رارق  لمع  دروم  كرد و  ار  نآ  یلو  هدش ، لزان  نانآ  يارب  تاروت  هک  ین 

رد وا  یناور  حوطـس  هدننک  لاغـشا  رـصنع  ناونع  هب  هک  یتفـص  نآ  اب  وا  تیـصخش  يهمه  هک  تسیدوجوم  ناسنا  تفگ ، دیاب  دننکیم ))
يا تسا . یناور  لصا  نیا  يهدننکوگزاب  دوشیم . هظحالم  ریز  رد  هک  يولوم  تیب  ود  ددرگیم . صخـشم  دـشاب  هدرک  بوسر  شنورد 

زا یتایاور  ینخلگ  يهمیه  وت  يراخ  دوب  رو  ینـشلگ  لگ ، تاهشیدنا  دوب  رگ  ياهشیر  ناوختـسا و  دوخ  یقبام  ياهشیدنا  نامه  وت  ردارب 
تفـص تهج  هب  ینعی  تاناویح  زا  یـضعب  لکـش  هب  اهناسنا  زا  یـضعب  تمایق  زور  رد  دـیوگیم : هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلامهیلع  همئا 

هک تسنیا  تقیقح  دوب . دنهاوخ  صاخ  تفص  نامه  زا  یمـسجت  تمایق  زور  رد  دناهتـشاد ، يویند  یناگدنز  نیا  رد  هک  یـصاخ  یناویح 
دناوتیم نینچمه  دـشاب ، هدوب  ناگتـشرف  یلاـع  فاـصوا  زا  یمـسجت  دـناوتیم  هکناـنچ  تسا ، زیگناتفگـش  سب  يدوجوم  یمدآ  ناور 

زا داد  رتهب ز  تسین  رگداد  هک  سکنآ  مدرم  تسین  تسا  گرگ  هلب : دشاب . هدوب  تاناویح  نیرت  تسپ  تافص  نیرت  تسپ  يهدننکمسجم 
زاسم ز رخ  ار  دوخ  هماع  لوبق  در و  یپ  زا  دب  رام  زا  دوب  رتدب  دب  رای  دب  رای  زا  زیرگیم  یناوت  ات  تسین  ربخ  ناهج  ردنا  دزیا 

یتسپ و هیبشت  اما  يربمغیپ  یپ  زا  دـنرادن  رواب  ار  حون  نایماع  یئادـخ  ردـنا  دـننک  رواب  ار  واگ  يرخرخ  ای  يرخ  زج  یماع  راک  دوبن  هکنا 
تافـص هک  دوش  هابتـشا  نیا  بجوم  تسا  نکمم  نادـجویب  رایتخایب و  لـقعیب و  تاـناویح  هب  ار  راـکهبت  تسپ و  لذر و  مدرم  يدـیلپ 

هب قیقد  هجوت  اب  ار  هابتشا  نیا  دشاب . هدوب  تسپ  لذر و  مدرم  ياهتلاذر  اهیدیلپ و  اهیتسپ و  لماک  يهدنهدحیضوت  دناوتیم  تاناویح  تسپ 
هب ناکما  اب  ای  یهاگآ  اب  يرـشب  يایقـشا  تخاس . عفترم  ناوتیم  نادجو  رایتخا و  لقع و  نتـشاد  اب  مدآ  ياهیدیلپ  قمع  رامـشیب و  عونت 

دربب الاب  ناگتـشرف  توکلم  دح  ات  ار  نانآ  دـناوتیم  اعطق  هک  نادـجو  رایتخا و  زا  يرادربهرهب  ناکما  اب  لقادـح  یهاگآ و  ندروآ  تسد 
يارب تاـناویح  اـب  تسپ  ياـهناسنا  يهسیاـقم  دربیم . نآ  رامـشیب  لاکـشا  رد  مـلظ  یـشکقح و  يراوـخنوخ و  یـشکمدآ و  هـب  تـسد 

يهسیاقم لباق  هجو  چـیه  هب  دوجوم  ود  نیا  ـالا  و  دـشابیم ، ناـنآ  ياـهتحاقو  لذر و  فاـصوا  زا  ياهنومن  نیرتزیچاـن  نتخاـس  سوسحم 
رگا هک  دومن  هسیاقم  ياهفرح  ناراکتیانج  اب  دوریم ، دوخ  هار  هب  ندش  ریس  زا  سپ  هک  ار  هدنرد  ریش  ناوتیم  هنوگچ  دنشابیمن . یقیقح 

حیب مامت  اب  سپس  دنربیم و  تذل  دنروآیمن و  دوخ  يوربا  هب  مخ  دنشکب ، ار  نیمز  يور  مدرم  مامت 
نب رمع  هک  ياهلمج  تسا . هدوب  وا  رد  هک  تسا  یتوخن  ربـک و  تهج  هب  واـگ  هب  هحلط  هیبـشت  دـنمانیم !!! مه  ناـمرهق  ار  دوخ  ماـن  ییاـی 

نینموملاریما يدعب  يهلمج  دـشاب . هدوب  تفـص  نیا  هب  ياهراشا  دـناوتیم  تسا ، هتفگ  هحلط  يهرابرد  يروش  ياضعا  نییعت  رد  باطخلا 
دوشیم و راوشد  رایـسب  راک  راوس  وا   ) لولذـلا وه  لوقی  بعـصلا و  بکری  دـیامرفیم : هک  تفـص  نآ  هب  هحلط  فاـصنا  يارب  تسا  یتلع 

ینترکنا زاجحلاب و  ینتفرع  کلاخ  نبا  کل  لوقی  هل : لـقف  هکیرع ، نیلا  هناـف  ریبزلا  قلا  نکل  و  تسا )!! مار  زیچاـن و  راـک  نیا  دـیوگیم :
قارع رد  هتخانـش و  زاجح  رد  ارم  دـیوگیم : وت  یئاد  رـسپ  وگب : وا  هب  دراد و  رتمرن  یتعیبط  وا  اریز  نک ، تاقالم  ار  ریبز  نکل  و   ) قارعلاـب

يرامیب جیاتن  نیرتفیثک  زا  یکی  تسنیا  دسانـشیمن  ار  نایانـشآ  نیرتانـشآ  هک  دزاسیم  انیبان  نانچ  ار  یمدآ  یتسرپماقم  يدرک )!! راکنا 
تـسرپماقم صخـش  يارب  ار  درف  نیرتانـشآ  نیرتهدـش و  هتخانـش  دزاسیم و  لامیاپ  ار  یناـسنا  لوصا  اهـشزرا و  يهمه  هک  یتسرپماـقم 

نب یلع  مه  هحلط  یتـح  هکلب  ریبز  اـهنت  هن  تخانـشیم ، همه  زا  رتـهب  ار  نینموملاریما  ریبز  يرآ  دـیامنیم . هناـگیب  هتخانـشان و  لوهجم و 
ینعی دندوب ، ناشدوخ  دنتخانشیمن ، رفن  ود  نیا  هک  ار  یسک  اهنت  تخانشیم ، ار  بلاطیبا 

سفن نیا  دنتسنادیمن  و  تسیچ ؟ دنتـشاد  نورد  رد  هک  یـسفن  نآ  هک  دنتـشادن  یئانـشآ  دوخ  تیدوجوم  اب  دنتخانـشیمن و  ار  ناشدوخ 
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كرد ار  يربهر  تموکح و  يارب  ناـسنا  نیرتهتـسیاش  بلاـطیبا  نب  یلع  اـهنت  هن  دـتفایم ، هدجـس  هب  یتسرپماـقم  بارحم  رد  هک  یعقوم 
نبا هتـشون  هب  اـنب  هصـالخ  دـنکیم . شوـمارف  مه  ار  نیرب  لاـمک  هکلب  ددرگیم ، ناوتاـن  زین  نتـشیوخ  رب  تیکلاـم  زا  اـهنت  هـن  دـنکیمن ،

وت ياهلئـسم  هچ  دومرف : ریبز  هب  تفرگ ، رارق  يورایور  ریبز  اب  لمج  راکیپ  رد  گنج  نادیم  رد  هک  یعقوم  بلاطیبا  نب  یلع  : ) دـیدحلایبا
هتخیر بجوم  هحلط  وت و  دومرف : نینموملاریما  منکیم . هبلاطم  ار  ناـمثع  نوخ  نم  تفگ : ریبز  ینک ؟ اـپرب  ار  هلئاـغ  نیا  هک  درک  راداو  ار 

: دومرف سپس  یئامن . میلست  نامثع  يهثرو  هب  دح  يارجا  يارب  ار  دوخ  هک  تسنیا  هثداح  نیا  رد  وت  تیعقوم  دیاهتشگ ، نامثع  نوخ  ندش 
زا عقوم  نیا  رد  وا  دوب و  هدرک  هیکت  وت  تسد  هب  ربمایپ  يدرکیم و  روبع  نم  شیپ  زا  يزور  هک  يراد  داـی  هب  اـیآ  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت 

. مدرکن نیا  زج  يراک  مدیدنخ و  وا  هب  مه  نم  دـیدنخ و  نم  يور  هب  درک و  مالـس  نم  هب  ربمایپ  دـمآیم ، فوع  نب  ورمعینب  يهلیبق  دزن 
با دنزرف  شاب  تکاس  دومرف : ربمایپ  دنکیمن . اهر  ار  یخوش  بلاطیبا  دنزرف  هللالوسر  ای  یتفگ : وت 

وا هب  وـت  هک  یلاـح  رد  تخادرپ  یهاوـخ  راتـشک  گـنج و  هب  یلع  اـب  يدوز  هب  ریبز  يا  وـت  شاـب ، هاـگآ  تـسین ، یخوـش  لـها  بلاـطي 
ار نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  يهلمج  ای  دش  فرصنم  ع )  ) یلع اب  گنج  هب  میمصت  زا   ) هدومن عاجرتسا  نخس  نیا  ندینـش  اب  ریبز  يراکمتس .
 …  ( تشگرب موشیم و  فرصنم  وت  اب  گنج  زا  نم  دوب . هدرب  مدای  زا  ار  هیضق  نیا  راگزور  یلو  دوب ، نینچ  یلب ، تفگ : دروآ و  نابز  رب 

هغالبلاجـهن ناحراش  هتفگ  هب  انب  تسا ) هدـمآ  شیپ  یتشاد  نم  اب  هک  یتعیب  تعاطا و  نآ  زا  یعناـم  هچ  وت  يارب  سپ   ) ادـب اـمم  ادـع  اـمف 
یلو دراد ، دوجو  يرظن  فالتخا  هچ  رگا  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  تسا . مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا ، هتفگ  ار  هلمج  نیا  هک  یـسک  نیلوا 
یتلع هجو  چـیه  هب  هک  دومن  یـسررب  ار  یـصخش  تیعقوم  ینوگرگد  ناوتیم  هلمج  نیا  اـب  هک  تسنیا  فلتخم  تارظن  نآ  يهمه  عماـج 

. دوشیمن هدید  نآ  يارب 

نامدرم راگزور و  هبطخ 032-

هحفص 144] ]
رپ ینامز  فرحنم و  يراگزور  رد  ام  مدرم ، يا  : ) دونک نمز  دونع و  رهد  یف  انحبصا  دق  انا  سانلا  اهیا  مود  یس و  يهبطخ  یمومع  ریسفت 

نامز راگزور و  زا  دوصقم  هک  تسا  نیقی  دریگیم ؟ شیپ  نارفک  هار  ناـمز  دزرویم و  داـنع  راـگزور  هنوگچ  میاهتفرگ ). رارق  نارفک  زا 
اهناشکهک و یـسمش و  يهموظنم  تاصتخم  هب  رظن  اب  ددرگیم و  عازتنا  تاکرح  زا  هک  تسین  ینهذ  شـشک  نآ  هکراـبم  يهبطخ  نیا  رد 

ناـمز نآ  مدرم  راـگزور و  نآ  لـها  دوـصقم  هکلب  ددرگیم . میـسقت  یناور  یعیبـط و  یفـسلف و  ناـمز  هب  نورد ، رد  سوـسحم  رارمتـسا 
. تسا هدومرف  یبلطهاج  یتسرپدوخ و  تقامح و  لهج و  هب  فیـصوت  ار  نانآ  اهراب  هغالبلاجهن  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دـشابیم 

زرط زا  تسا ، اهنآ  راکـشآ  فاصوا  زا  قح  ربارب  رد  نارفک  دانع و  هک  ناـمز  نآ  مدرم  ياـهیتسپ  تلاذر و  تلاـهج و  بتارم  كرد  يارب 
. دومن يرادربهرهب  ناوتیم  دـندادیم ، ناشن  دوخ  زا  ترـضح  نآ  ربارب  رد  هک  یلمعلاسکع  و  ع )  ) نینموملاریما اـب  مدرم  نآ  ییوراـیور 

لامک اب  دوب ، هداد  وا  هب  ادخ  هک  ار  يزایتما  دادعتسا و  تردق و  هنوگ  ره  - 1 هک : يرادمامز  اب  دندوب ؟ هطبار  رد  رادمامز  نیمادک  اب  نانآ 
دمامز - 2 دوب . هتخادنا  راک  هب  مدرم  نآ  ترخآ  ایند و  تداعس  هار  رد  تیمیمص  صالخا و 

، نانآ لوقعم ) تاـیح   ) دربشیپ يارب  تشاد  هچ  ره  میتفگ  هکناـنچ  یلو  تفرگن ، ناـنآ  زا  يراـبتعا  یماـقم و  يداـم و  دوس  چـیه  هک  يرا 
اهسابل و - 4 داتفین . نتـشیوخ  يارب  ماقم  لام و  نتخودـنا  رکف  هب  زور  کـی  یتح  هک  يرادـمامز  - 3 درک . میدـقت  هقیاضمیب  غیردیب و 
زا ار  ناگنسرگ  يهلان  ات  دیزرو  تعانق  اذغ  نیرتشزرامک  هب  دهدب و  نایاپ  هعماج  ناگنهرب  یگنهرب  رب  ات  دزیم ، هلصو  ار  دوخ  ياهشفک 

شاهراسخر رب  دشر  تفرعم و  هب  نامز  نآ  مدرم  حاورا  ياهیگنسرگ  اهیگنشت و  عفر  هار  رد  ناوارف  نازوس  ياهکـشا  - 5 دنکرب . هشیر 
شاهدرب تروص  هب  هدومن و  بلـس  ار  وا  ینابر  رایتخا  يدازآ و  تسناوتن  تردق  ساسحا  هظحل  کی  یتح  هک  يرادمامز  - 6 تخیر . ورف 

ار دوخ  ياهظحل  هک  يرادمامز  - 8 تسا . هدیدن  ار  وا  دننام  ياهتخابلد  قشاع  يرـشب  خیرات  رد  تلادع  زونه  هک  يرادمامز  - 7 دروآرد .
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هدوب هچ  رادمامز  نینچ  زا  نامز  نآ  مدرم  يریذپ  لمعلاسکع  یگنوگچ  رثات و  بتارم  مینیبب  لاح  دـیدن …  يدـنوادخ  هاگدـید  زا  رود 
رد دوـب ، هدوـمرف  تیاـنع  وا  هب  دـنوادخ  هک  ار  یتازاـیتما  اهدادعتـسا و  اهتردـق و  يهمه  بلاـطیبا  نب  یلع  دنتـساوخیم  ناـنآ  - 1 تسا ؟

دیامن لیم  فیح و  هب  نانآ  هاوخلد  روط  هب  ار  لاملاتیب  دزاسب ، کلهتسم  نانآ  یناویح  ياههتساوخ  ندروآرب 
سح دـنناوتب  نانآ  ات  دزاسب  طلـسم  مدرم  رب  ار  نانآ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  دـندیمهفیمن  نیا  زج  يزیچ  لوقعم ) تایح   ) زا ناـنآ  - 2 . 
يور شیپ  ار  ایند  ياهاذـغ  نیرتهب  زا  گنراگنر  ياههرفـس  بلاـطیبا  نب  یلع  دنتـساوخیم  ناـنآ  - 3 دـنیامن . عابـشا  ار  دوخ  یتسرپدوخ 

ناشحاورا یگنسرگ  یگنـشت و  ات  دندیزرویم  یبیجع  تمواقم  نانآ  - 4 دیازفیب . نایاونیب  یئاونیب  یگنـسرگ و  هب  هچ  رگا  درتسگب ، نانآ 
ینابر رایتخا  يدازآ و  هک  دنتشاد  زیگناتفگش  يرارـصا  نانآ  - 5 دنتـشادنپیم . نایاناد  ار  دوخ  نانادان  نآ  دنریگب . هدیدان  تفرعم  رب  ار 

-6 دندرکیم . کیرحت  راگزور  نارابج  ياهیدیلپ  هنوگ  ره  باکترا  هب  ار  وا  دـننک و  بلـس  يو  زا  تردـق  ندرب  راک  هب  رد  نینموملاریما 
هاگـشیپ زا  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنتـساوخیم  ناـنآ  - 7 دـنزاسب . هاـبت  تلادـع  هب  ار  نینموملاریما  قـشع  هک  دنتـشاد  دـیکات  ناـنآ 

لمعلاسکع رد  ناـنآ  لـثم  رتیلک : تراـبع  هب  - 8 دـناچیپب . دـندوب ، روهطوغ  ناشدوخ  هک  یئاهنجل  يـالبال  رد  دـننک و  رود  يدـنوادخ 
اهلاگنچ نیمز  ردنا  هدز  نت  اهلاب  الاب  حور  هداشگ  رب  دوب : ارگالاب  یحور  ارگیتسپ و  یناویح  زیارغ  لثم  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  يریذپ 

سا هداد  رارق  یهللاهفیلخ  نانچ  ربارب  رد  ار  یمدرم  نینچ  هک  يراگزور  ایآ 
نارفک تسا ، هداد  رارق  اهناسنا  نیرتناسنا  ربارب  رد  ار  تادوجوم  نینچ  هک  ینامز  اـیآ  تسا ؟ هدـیزرون  داـنع  ناـگرزب  گرزب  نآ  اـب  ت ،

رب راکمتـس  دوشیم و  هدرمـش  راکدب  نآ  رد  راکوکین  هک  تسیراگزور   ) اوتع هیف  ملاظلا  دادزی  ائیـسم و  نسحملا  هیفدعی  تسا ؟ هدـیزرون 
رب راکمتـس  دوشیم و  هدرمـش  راکدـب  شراکوکین  هک  عامتجا ، لوقعم ) تایح   ) يهدـننکهابت لماع  کی  مه  نیا  دـیازفایم ) دوخ  ناـیغط 

يهمه یهابت  زج  ياهجیتن  یعیبط  دوخ  ربارب  رد  میلـست  یگدرب و  هک  مینادیمن  اـم  يهمه  ار  تقیقح  نیا  رگم  دـیازفایم . دوخ  يرگمتس 
اهناـسنا اـم  رگم  مینادیم . میدوجوم  ار  دوخ  یتـسه  هکناـنچ  مینادیم ، ار  تقیقح  نیا  اـم  يهمه  يرآ ، درادـن ؟ غارـس  اهـشزرا  لوـصا و 

مه ار  تقیقح  نیا  يرآ ، دنتـسین ؟ یکی  دـنرگیدکی ، هیبـش  تروص  لکـش و  رد  هچ  رگا  راکدـب  ناـسنا  راـکوکین و  ناـسنا  هک  مینادیمن 
، مینادیم یبوـخ  هب  مه  ار  تقیقح  نیا  يرآ ، تسا ؟ یعاـمتجا  يدرف و  تاـیح  دـض  يراکمتـس  متـس و  هک  مینادیمن  اـم  رگم  مینادیم .
، تسا لوقعم ) تایح   ) يانعم مینادیمن  هک  ار  هچنآ  تسیچ ؟ مینادیمن  هک  ار  هچنآ  سپ  مینادیم ، ار  اهنیا  يهمه  هک  ـالاح  بوخ  رایـسب 

رشب عون  ینب  ياهلد  لوقع و  يهمه  شخبییانشور  رون  نیا  تیعقاو  همه  مینادیم ، نآ  زا  مه  ار  ییاهییانشور  رگا  ای 
دوخ لاگنچ  زا  یئاهر  تردق  میشاب ، هتشاد  یئانشآ  مه  رشب  عون  ینب  ياهلد  لوقع و  يهمه  شخبیئانـشور  رون  نیا  اب  رگا  مینادیمن . ار 

مه روگنا  دـننام  ام  مینادـن ، نآ  زاـیتما  روگنا و  يهراـبرد  يزیچ  چـیه  هک  میتسین  هروغ  دـننام  اـهناسنا  اـم  میروآیمن . تسد  هب  ار  یعیبط 
میسانشیم ار  ناربمایپ  ام  اریز  میـشاب ، هتـشادن  یعالطا  چیه  يونعم  يدام و  يهدنزاس  ياههقراب  هب  یمدآ  ندب  رد  نآ  لدبت  زا  هک  میتسین 

دـشر و فرط  هب  تکرح  يهدامآ  هک  میراد  عالطا  هزادـنا  نآ  ناگتفایدـشر  هللاءایلوا و  ایـصوا و  ياهراتفگ  تارکفت و  زرط  راتفر و  زا  و 
یمدـق یعیبط  دوخ  لاگنچ  زا  یئاهر  يارب  تردـق  لیـصحت  رد  هک  تسنامه  اهناسنا  ام  يهلئـسم  نیارباـنب ، میوش . لاـمک  يوس  هب  وپاـکت 

هب ام و  نایم  رد  ینامـسآ  باتک  دوجو  ناسنا و  ياهـشناد  تفرـشیپ  اـب  تردـق  نینچ  لیـصحت  يارب  تردـق  هک  یتروص  رد  میرادیمنرب ،
هب عورش  زا  شیپ  لوقعم ) تایح   ) ضحم و یعیبط  یگدنز  دراد . دوجو  فلتخم  ياهتیفیک  اهتیمک و  رد  ام  يارب  نادجو  لقع و  يهلیـسو 

- مکی يهمدقم  میوشیم : رکذتم  ار  يرورـض  يهمدقم  ود  لوقعم ) تایح  ضحم و  یعیبط  یگدـنز   ) یگدـنز عون  ود  هب  طوبرم  ثحابم 
هداس و م يهدیدپ  کی  تسا ، هتشاذگ  رس  تشپ  هک  ینالوط  خیرات  رد  یناسنا  یگدنز  هک  مینادیم  همه  ار  تقیقح  نیا 

ناشن دوخ  زا  يدومن  رگا  هک  تسا  هدوبن  نانچ  یناسنا  یگدـنز  تسا . هدوبن  تاـناویح  رگید  یگدـنز  دـننام  لـیلحت  زا  زاـینیب  دودـح و 
ود ای  هورگ  ود  ناـیم  میناوخیم  خـیرات  رد  لاـثم : ناونع  هب  دومن . هیجوت  ریـسفت و  یـصخش  تلع  کـی  اـب  ناوتب  اروف  ار  دومن  نآ  دـهدب ،

یلو تخانش ، ار  شرگید  ياهیگنوگچ  لکش و  دودح و  ناوتیم  هک  تسا  ینیعم  دومن  کی  گنج  نیا  تسا . هتفرگ  رد  یگنج  هعماج 
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گنج نیا  زورب  ثعاب  یتسرپداژن  ایآ  تسا ؟ هدوب  يداـصتقا  طـقف  اـیآ  تسا ، هدوب  هچ  گـنج  نیا  هدـنروآ  دوجوب  تلع  هکنیا  صیخـشت 
يهمه تسا … ؟ هتـشگ  گنج  شتآ  ندش  روهلعـش  لماع  هعماج  ود  نآ  ای  هورگ  ود  نآ  يارما  اسور و  یتسرپ  تردق  ایآ  تسا ؟ هتـشگ 

کی ناونع  هب  اهنارود  عماوج و  يهمه  رد  اهناسنا و  يهمه  يارب  یگدنز  هک  تسین  دـیدرت  ياج  چـیه  رگید  فرط  زا  تسا  لمتحم  اهنیا 
هک اجنآ  ات  تسا ، هدوب  بلاج  بولطم و  شلاکشا  همه  رد  یگدنز  مدرم  زا  یـضعب  يارب  الثم  تسا . هدشن  یقلت  دودحم  نیعم و  تقیقح 

هتبلا ناهج  منیب  يرتسا  زات …  ناج  مین  دنامب  نم  زک  میـضار  تسا : هتفگ  یگدنز  تیبوبحم  يهرابرد  ار  نخـس  نیا  سونیلاج  دنیوگیم :
رگید ياهتسد  تسا ، هدش  هدینش  دارفا  ياهدع  زا  ینخس  نینچ  نومضم  لاحره  هب  تسا . كوکشم  الماک  سونیلاج  رب  نخـس  نیا  تبـسن 

هک دنتسه  مدرم  زا 
نیگنـس راب  نانآ  هک  دندقتعم  یهورگ  تشک  ار  ام  یگدنز  هک  ایب  گرم  يا  دنیوگیم : هک  دننکیم  یقلت  بولطمان  يردق  هب  ار  یگدنز 

ینکشدس تمواقم و  دنشابیم ، دنمورین  رایسب  هک  تهج  نادب  لماوع  نیا  ربارب  رد  دنـشکیم و  شود  هب  یعیبط  ربج  لماوع  اب  ار  یگدنز 
یگدنز زا  رادروخرب  ار  دوخ  دنروهطوغ ، تذل  رد  هک  یماگنه  هدوب و  يروحم  تذل  نانآ  یگدنز  هک  دـنوشیم  ادـیپ  ياهتـسد  دـنرادن .
تکرح هتخادـنا  نیئاپ  هب  رـس  رگید  یـضعب  دـننادیمن . هجنکـش  زج  ار  یگدـنز  دنـشاب ، مورحم  تذـل  زا  هک  عقوم  نآ  رد  هدومن و  یقلت 

هچ ياراد  هچ و  ینعی  یگدنز  دننادب  هک  دنتـسین  نآ  رکف  رد  الـصا  دنهاوخیم و  هچ  دننکیم و  هچ  هک  دنرادن  نیا  هب  يراک  دـننکیم و 
میریگب و يرامآ  یگدنز  زا  مدرم  ياههتساوخ  يهرابرد  میهاوخب  هزورما  نیمه  رگا  هتشذگ ، اهنیا  زا  تسا . یتاناکما  تاصتخم و  داعبا و 
: دـیوگیم نارکفتم  زا  یکی  تفر . میهاوخ  ورف  تریح  تهب و  رد  دـننادیم ، دوخ  یگدـنز  كرحم  لـماع  ار  یئاـهنامرآ  هچ  مدرم  مینیبب 

اعقاو هک  مدینـش  ییاـهزیچ  منک ، وـگتفگ  ناـشبولطم  یگدـنز  يهراـبرد  یلوـمعم  مدرم  زا  یـضعب  اـب  هک  مداـتفا  رکف  نیا  هب  يراـگزور  )
ارب تفگ : تسیچ ؟ شتلع  مدیسرپ  يراتسرپ . داد : خساپ  تسیچ ؟ امش  بولطم  یگدنز  مدیسرپ : راتسرپ  کی  زا  الثم  دوب . زیگناتریح 

نیرتیلاع ار  دیفس  سابل  ندیشوپ  عقوم  نآ  زا  دنراد ، دیفـس  ياهلاب  ناگتـشرف  تفگیم : هک  مدوب  هدینـش  مردام  زا  یکدوک  رد  هکنیا  ي 
؟ تلع هچ  هب  متفگ  نویماک . یگدننار  تفگ : تسیچ ؟ امـش  بولطم  یگدنز  مدیـسرپ : نویماک  يهدننار  کی  زا  منادیم . یگدنز  نامرآ 

ندروآرد تکرح  هب  زا  تسا ، گرزب  مسج  نویماک  نوچ  متـشاد و  تسود  ار  گرزب  ءایـشا  یناوج  نارود  زا  نم  هکنیا  يارب  داد  خـساپ 
؟ دینیبیم دنمتداعـس  ار  دوخ  ایآ  دیاهدرک ، باختنا  هک  یگدـنز  زرط  نیا  اب  مدیـسرپ . ینقم  کی  زا  میامنیم ! لماک  تیاضر  ساسحا  نآ 

رکفتم نیا  منکیم .) ساسحا  دوخ  یگدنز  رد  یلاع  يزوریپ  کی  ار  نآ  موریم ، رتنیئاپ  هاچ  قمع  هب  هک  هزادـنا  ره  يرآ ، ، ) داد باوج 
ارم وا  هک  مدوب  هداتـسیا  یئاج  رد  نم  هاچ و  يوت  تفر  ینقم  هکنیا  اـت  دوب  ناتـسبات  لـصف  مدرک و  فقوت  یمک  اـج  ناـمه  رد  تفگیم :
هک یتقو  دوب : رارق  نیدب  شنومضم  هک  دناوخیم  یفینصت  هاچ  هت  رد  هک  مدینـش  ماهتفر . هدومن و  تمحز  عفر  نم  درک  نامگ  دیدیمن و 

نازوس يامرگ  رد  !! ) دـننکیم یناـشفارطع  اـهلگ  هک  راـهب  لـصف  رد  نآ ) ياـنگنت  یکیراـت و  رد  هاـچ و  هت  رد  !! ) عفترم هوک  هلق  رد  نم 
رد د  ) مرگنیم هریخ  يوریم  نامارخ  هک  انعر  لازغ  يا  وت  لابند  رد  شروآرجز ) يوب  نآ  اب  تاعوفدم  يوت  رد  ناتسبات 

خیرات ریجنز  رد  هک  یئاهناسنا  يهمه  رگا  تشادـن ) دوجو  يرادـناج  دـندشیم  زاب  دـندیچیپیم و  دوخ  رود  هک  یئاهمرک  زج  وا  هاگدـی 
یگدـنز و فدـه  يهرابرد  نانآ  اب  میهدـب و  رارق  شتـسرپ  دروم  دـنزخیم ، مه  لابند  هب  هتـسویپ  ياههقلح  دـننام  ضحم  یعیبط  تاـیح 

هتشذگ لاثم  هس  رد  هک  یئاهخساپ  لاثما  زا  درک ، دنهاوخ  زاربا  ام  يارب  هک  ار  یبلاطم  مینیشنب ، وگتفگ  هب  تلیـضف  یئانـشور و  تداعس و 
نایناوراک هک  یگدنز  يهرابرد  اهینیبهتوک  هنوگنیا  هک  میراذـگیمن  هتفگان  مه  ار  هتکن  نیا  هتبلا  دینـش . میهاوخن  رتالاب  يزیچ  میدـینش 

ناتـسرپ تردق  ياهیتسرپدوخ  اهینیبدوخ و  لولعم  هک  مینک  ضرف  مه  رگا  دنهدیم ، ناشن  دوخ  زا  يرـشب  ضحم  یعیبط  تایح  خیرات 
زا رگا  هک  یتروص  رد  دیامنیم ، لمحت  عامتجا  طیحم و  لماوع  ربج  اب  ای  هناهاگآان  رشب  هک  تسا  یتراسخ  دشاب ، هدوبن  ربخیب  ناسنا  زا 

دنهاوخ نانآ  هک  یتقیقح  خساپ  تسیچ ؟ امش  یگدنز  فده  تیاضر و  تلیضف و  تداعس و  كالم  هک  دیسرپب  وجهطلس  ناتسرپ  تردق 
هک یتراهم  ره  اب  دشاب و  لکش  ره  هب  خساپ  نیا  اریز  دونشیم . ار  نآ  رشب  شوگ  هک  تسا  یتخس  نیرتراب  تلجخ  نیرتزیگناتهب و  داد ،
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یگدنز نآ  تسا  نیا  نم ! دنمتداعس  یگدنز  تسنیا  هلیسو !! نارگید  فده و  نم  هک  دراد  رب  رد  ار  بلطم  نیا  دوش ، ادا 
، تیناسنا يهلفاق  نازاتـشیپ  دیامنیم !! نیمات  ارم  یگدنز  یئاهن  فده  تلیـضف و  هک  یگدـنز  نآ  تسنیا  دـنکیم ! بلج  ارم  تیاضر  هک 
رد نوگانوگ  لاکـشا  اب  هک  ینادـجو  یلقع و  ناگتفایدـشر  ناربمایپ و  دـننام  دـناهدوب ، لوقعم ) تاـیح   ) راتـساوخ تیرـشب  يارب  هکناـنآ 

تایح  ) تقیقح ضحم و  تعیبط  یگدنز  تیهام  اب  مدرم  نتخاس  انشآ  فرـص  ار  دوخ  شـشوک  شالت و  يهمه  دناهدومن ، روهظ  عماوج 
هب دنیازفیب . لوقعم ) تایح   ) ناراتـساوخ يهلفاق  رب  هتـساک و  ضحم  یعیبط  یگدنز  نایناوراک  يهرامـش  زا  دـنناوتب  ات  دـناهدومن ، لوقعم )

مدرم هکنآ  زا  رتالاب  ار  یگدـنز  هیجوت  ریـسفت و  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  يددـعتم  لماوع  یناسنا  خـیرات  زاـغآ  ناـمه  زا  رتیلک : تراـبع 
: هلمج نآ  زا  دناهداد . ماجنا  ار  وپاکت  شالت و  تیاهن  هیجوت  ریسفت و  نیا  نتخاس  یلمع  رد  هدید و  يرورـض  دنروهطوغ ، نآ  رد  یلومعم 

دنراد دیدش  رارـصا  یهلا  نایدا  تسا . هدـش  غیلبت  عماوج  رد  یهلا  ناربمایپ  يهلیـسو  هب  شیب  مک و  ياههلـصاف  اب  هک  یهلا  هقح  نایدا  - 1
روط نامه  تمظعاب  يهدیدپ  نیا  و  درک . يریگولج  نآ  دشر  زا  هداد و  رارق  مدرم  یعیبط  ياههتـساوخ  ریـسا  ار  تایح )  ) هدیدپ دیابن  هک 

زاب تعیبط و  رب  داعبا  شرتسگ  و  ینادرگدوخ )  ) ساسحا و یلاع  هلحرم  هب  هدومن و  روبع  ضحم  تعیبط  ریسم  زا  هک 
وا دشر  تکرح و  زا  سب ، تسا و  نیمه  ندیدرگ ، تکرح و  تیاهن  هک  هلئسم  نیا  نیقلت  اب  دیابن  تسا ، هدیسر  عونتم  ياهدادعتسا  ندش 

ندـش زاـب  هب  دـیکا  روتـسد  اـهنت  هن  دـناهدرکن و  اـهنم  يرـشب  یگدـنز  زا  ار  یتـیعقاو  چـیه  اـهنت  هن  یهلا  يهـقح  ناـیدا  درک . يریگوـلج 
رکنم مه  ار  یناسنا  ینامـسج  یعیبط و  ياهیـشوخ  ذیاذل و  یتح  دناهداد ، دوخ  عونمه  تعیبط و  اب  هطبار  رد  يرـشب  عونتم  ياهدادعتـسا 
يارب لوقعم  یقطنم  هدرک ، دزـشوگ  دنریگن ، ار  اهنآ  دـشر  ولج  هک  اهدادعتـسا  رگید  اب  ار  اهنآ  نتخاس  گنهامه  هکنیا  تیاهن  دـناهدشن ،

تکرح زا  یگدنز  يهدیدپ  هک  تسا  نیا  يارب  ینید  دعاوق  تاروتسد و  يهمه  دناهدومن . حرطم  ار  اهیـشوخ  ذیاذل و  نآ  زا  يرادربهرهب 
کی يور  ار  رشب  ینید ، دعاوق  تاروتسد و  نیا  يولوم  میون ؟ ياج  دصاق  ینیبنیم  میوریم  هتسشن  ام  رگنب  کین  دوشن : فقوتم  شیپ  هب 

میوریم الاب  میئالاب و  ام ز  میوریم  ایرد  میئایرد و  ام ز  دنیبیم : تکرح  رد  تسا ، هدش  هدیشک  يدبا  ناهج  ات  یلزا  تیشم  زا  هک  یطخ 
ار یگید  زیچ  نآ ، هب  ندنادرگ  زاب  تعیبط و  زا  نتفرگ  زج  ضحم ) یعیبط  یگدنز   ) رد ندش  روهطوغ  جیاتن  ینیع  يهدهاشم  يولوم 2 -

لاناک ي زا  هک  ضحم  یعیبط  یگدنز  نامه  رد  ندش  دودحم  اب  یمدآ  هک  ینعم  نیا  هب  دهدیمن . ناشن 
يرگید زیچ  تعیبط  نیناوق  ياهدابدرگ  رد  ندـش  زاب  ندـیچیپ و  زج  یلـصاح  تسا ، هدوشگ  ایند  نیا  هب  مشچ  هدرک  روبع  هداـم  رن و  ك 

هب ای  تفر  دیچیپ و  مه  هب  رخآ  دروخ  كاخ  يراگزور  دابدرگ  نوچ  ناهج  دابآ  مغ  رد  دمآ  سک  ره  يزیربت : بئاص  لوق  هب  دـشابیمن .
تـسا ناـیاپیب  هک  بوشآرپ  رحب  نیز  میرذـگیم  مقر  هدرک  دوخ  مغ  فرح  میرذـگیم  ملق  وچ  یتـسه  يهحفـص  رب  يرگید : نآ  لوق 
یعیبط یگدنز  هک  تسنیا  تسا ، الاب  يهجیتن  زا  رتکلهم  هکلب  رتکاندرد  هک  يرگید  يهجیتن  کی  میرذـگیم  مه  یپ  زا  جوم  وچ  هتـسویپ 

تیرثکا تسا  هتـشاذگن  نونک  اـت  هک  تسا  هدوب  اـقب  هار  رد  عزاـنت  وپاـکت و  تسا ، هداد  ناـغمرا  هب  اـهناسنا  يارب  هک  ار  یلوصحم  ضحم 
تسا هدوبن  یحطـس  یفداصت و  نایرج  کی  نیا  دنراذگب . اهناسنا  یناسنا  خیرات  هب  ماگ  تاناویح  یعیبط  خیرات  زا  عماوج  مدرم  ریگمـشچ 

نوخ عیام  اب  تاحفص  نآ  یمامت  روطس  يهمه  نایم  رد  رطس  کی  هکنیا  رگم  مینیبیمن  ار  يرشب  خیرات  تاحفـص  زا  ياهحفـص  چیه  هک 
دیاب هچ   ) ای ربج  میهافم  اب  شتاملک  رثکا  تسا ، هتـشون  ار  محازت  داضت و  نودب  یگدـنز  هک  مه  یئاهرطـس  نآ  یتح  تسا ، هدـش  هتـشون 
اب هک  دنتفیب  رکف  نیا  هب  ناربمایپ  زا  يوریپ  هب  نیتسار  يامکح  نادنمدرخ و  هک  تسا  هدش  بجوم  مود  لماع  نیا  تسا . هدش  رپ  درک )؟

عماوج يهمه  يارب  نوگانوگ  تاحالطصا  اب  هک  دراد  دوجو  لیصا  رایسب  ینورد  لماع  کی  - 3 دوش . هیجوت  ریسفت و  یناسنا  یگدنز  دی 
ضحم یعیبط  یگدنز  لوحت  ترورـض  زا  هک  کلاذ  ریغ  لد و  هاگآ ، نادجو  فاص ، ترطف  میلـس ، لقع  دـننام  تسا ، حرطم  اهگنهرف  و 
ققحت ار  يرـشب  عون  تایح  یلاع  تدحو  دیامنیم و  افوکـش  ار  ناسنا  رد  هتفهن  ياهداهن  اهدادعتـسا و  هک  دهدیم  ربخ  ملاع  یگدنز  هب 

هب یجیگرس  ندش و  هفالک  زج  ياهجیتن  یلومعم  تافراعت  نودب  هک  تسا  عماوج  ینیع  تشذگرس  يهبناج  همه  يهعلاطم  - 4 دشخبیم .
هب هدنزاس ، دیفم و  ياهدادعتـسا  همه  نآ  نتـشاد  اب  يرـشب  تایح  یقطنم  ریـسفت  ناکما  مدع  ماهبا و  نیا  زا  یهاوخرذع  دهدیمن . تسد 
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رذع درک ، هسیاقم  تاناویح  رگید  يدعب  کی  تایح  تشذگرس  اب  ار  يدوجوم  نینچ  ناوتیمن  تسا و  هدیچیپ  دوجوم  کی  ناسنا  هکنیا 
هک میاهدـید  ار  اهناسنا  زا  یناوارف  رایـسب  يهرامـش  میاهتـشاذگ . رـس  تشپ  رد  هک  ینـالوط  خـیرات  دادـتما  رد  اـم  اریز  تسین ، لوبق  لـباق 

يارگ تمکح  ناگتفایدشر  هللاءایلوا و  ناربمایپ و  ناوراک  دناهتـشگ . اراد  ار  تایح  نیا  زا  يداعبا  ای  هدوب ، لوقعم ) تایح   ) نانآ یگدنز 
یکشت اهناسنا  نیمه  زا  ناگتفایدشر  ناوراک  دناهدوب . تکرح  رد  ضحم  یعیبط  یگدنز  رد  روهطوغ  هوبنا  رایسب  ناوراک  شوداشود 

دـناهدوبن و یئانثتـسا  تادوجوم  لوـقعم ) تاـیح   ) رد ناگتفایدـشر  صاخـشا ، زا  یـضعب  يهنانیبدـب  تـالیخت  فـالخرب  تسا و  هدـش  ل 
یگدنز رد  ناروهطوغ  نیا  میئوگب : دیاب  سکعلاب ، هکلب  تسا . هدوبن  ضحم  یعیبط  یگدنز  قاشع  تیهام  اب  ریاغم  نانآ  تیهام  نینچمه 
فرحنم تیناسنا  یعیبط  ریـسم  زا  دناهتـشاد ، هک  یناسنا  ياهدادعتـسا  ریاس  نادـج و  لقع و  ندرک  یناـبرق  اـب  هک  دـناهدوب  ضحم  یعیبط 

یعیبط یگدـنز  هن  تسا ، هدوب  لوقعم ) تایح  ، ) تاـصتخم اهدادعتـسا و  نآ  اـب  یناـسنا  تاـیح  تعیبط  نوناـق  رگید  تراـبع  هب  دـناهدش .
بجوم هک  یلماوع  دنـشابیم . یئانثتـسا  مدرم  ناگتفایدشر  هکنیا  هن  دننکیم ، تکرح  نوناق  فلاخم  یگدنز  نیا  رد  ناروهطوغ  ضحم .

رد ناوتیم  ار  لماوع  نیا  دنـشابیم . نوگانوگ  دناهتـشگ ، لوقعم ) تایح   ) و ضحم ) یعیبط  یگدنز   ) مسق ود  هب  اهناسنا  یگدنز  ماسقنا 
- ینورد لماع  - 1 لوقعم ) تایح   ) و ضحم ) یعیبط  یگدنز   ) هب اهناسنا  یگدنز  ماسقنا  يهدـمع  لماع  ود  درک : وجتـسج  هدـمع  عون  ود 

بلاط طقف  زیارغ  نیا  دنـسانشیمن . ار  ینوناق  لصا و  چـیه  دوخ ، ياهتیلاعف  شـشوج و  رد  هراومه  هک  یناسنا  یعیبط  زیارغ  زا  تستراـبع 
تیلاعف هک  یناسنا  تیصخش  تردق  زج  هبلاطم ، ششوج و  نیا  لیدعت  يارب  تسا . يدج  يوق و  رایسب  هبلاطم  نیا  دنتـسه و  ندش  عابـشا 

لقع و و
زا تسترابع  ینورب - لماع  - 2 درادن . دوجو  یلماع  چیه  دیامن ، یقلت  يدج  ار  ود  نآ  هیجوت  یئامنهار و  هدرک و  یقلت  لیـصا  ار  نادـج 

نتـشاد اب  یناسنا  عون  هک  تسنیا  تقیقح  تسا . یعامتجا  یگدنز  دوخ  ترورـض  زا  یـشان  اهنآ  ترورـض  هک  یعامتجا  یگدـنز  طباور 
رشب هک  ینعم  نیا  هب  تسا . هداد  ناشن  يزیگنافسا  فعض  دوخ  یعامتجا  یگدنز  مظن  حالصا و  رد  یلاع  رایـسب  تازایتما  اهدادعتـسا و 

تـسد زا  ار  دوخ  يدرف  تیمهااب  رایـسب  ياهداهن  اهدادعتـسا و  دوخ ، یعاـمتجا  یگدـنز  ياـیازم  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  تسا  هتـسناوتن 
ششوج و لیدعت  زا  هک  یصاخشا  - 1 دنوش : میسقت  مهم  هتـسد  ود  هب  دوخ  یناگدنز  رد  مدرم  هک  تسا  هدش  ثعاب  لماع  ود  نیا  دهدن .

میلـست زین  یعامتجا  یگدـنز  رد  هداد و  رارق  یگدـنز  یقیقح  نتم  ار  زیارغ  نآ  عابـشا  هدومن و  یناوتان  ساـسحا  یعیبط  زیارغ  ياـهتیلاعف 
تیرثکا هنافـساتم  هک  دنا  ضحم ) یعیبط  یگدنز   ) نایناوراک نانیا  دناهتـشگ . طقف  یتسیزمه  يارب  هدـش  هتخاس  لوصا  میهافم و  ياهبلاق 

هب مزلم  ار  دوخ  هدومن و  یقلت  لیـصا  ار  نادـجو  لقع و  تیلاـعف  هک  یـصاخشا  - 2 دنهدیم . لیکـشت  خیرات  لوط  رد  ار  مدرم  ریگمـشچ 
یگدـنز هک  یئاـهبلاق  ناـیم  رد  ناگتفایدـشر  نـیا  رگید  فرط  زا  دـناهدید . دوـخ  یناور  يزغم و  تازاـیتما  اهدادعتـسا و  نتخاـس  روراـب 

رب یعامتجا 
لباق ریغ  ياهترورـض  ناونع  هب  طقف  هک  دـناهتفریذپ  ار  یعامتجا  ياـهبلاق  ياهترورـض  نآ  هتـشگن ، قلطم  يهدرب  تسا ، هتخاـس  ناـنآ  يا 

رد اهبلاق  نآ  لیدـعت  يارب  هک  یئورین  ندروآ  تسد  هب  يارب  ینورد  شالت  کـی  هراومه  لاـح  نیع  رد  دـناهدومن . یقلت  ندـش  نوگرگد 
زا یلو  تیلقا ، رد  یمک  شرامـش  رظن  زا  هک  دنتـسه  لوقعم ) تایح   ) نایناوراک نانیا  دنـشابیم . اراد  دشاب ، بسانم  یعامتجا  دشر  ریـسم 

یلاع يهلحرم  رد  تایح  يدج  ریسفت  رب  تردق  یناور و  لوقعم  شمارآ  هاگدید  زا  نینچمه  نآ و  ياهـشزرا  تایح و  تخانـش  هاگدید 
رادفرط مدرم  ریگمشچ  تیرثکا  هنافساتم  هک  ار  ضحم ) یعیبط  یگدنز   ) هب تیاضر  شیارگ و  يهلئـسم  میهاوخب  رگا  دنـشابیم : یناسنا 

رد ناروهطوغ  اب  يژولویب  رظن  زا  هن  لوقعم ) تایح   ) زا رادروخرب  هتفایدشر و  ناسنا  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  میئامن . لیلحت  دنتسه ، نآ 
نورن و هکناـنچ  دـنناسنا  هورگ  ود  ره  يژولوکیـسپ . یـساسا  لوـصا  يژوـلویزیف و  رظن  زا  هن  دـنراد و  تواـفت  ضحم ) یعیبـط  یگدـنز  )
هک نانچنآ  ناسنا  یئادـتبا  تعیبط   ) يهدـننکوگزاب طـقف  هک  فیرعت  رد  كارتشا  نیا  دـنرادروخرب . ناـسنا  يارب  فیرعت  کـی  زا  طارقس 

گنریب قالخا  ناونع  هب  یهاگ  یتح  هکلب  دوش ، رود  اهرظن  زا  دیاب ) هک  نانچنآ  ناسنا  تعیبط   ) هک تسا  هدش  بجوم  دشابیم ، تسه )
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ب
ورملق دراو  فیرعت  نیا  اب  ناسنا  هک  یماگنه  دوش !! مادختـسا  تسه ) هک  نانچنآ  ناسنا  یئادتبا  تعیبط   ) میکحت هب  ندیـشخب  ققحت  يار 

دیق اب  دسرب  ندوب  لعفلاب  تلاح  هب  ندوب  هوقلاب  تلاح  زا  مه  وا  يدوجو  تازایتما  اهدادعتـسا و  يهمه  رگا  ددرگیم ، یعامتجا  یگدـنز 
، دوش افوکش  ضحم  الخ  رد  يدرف  دادعتسا  هک  دراذگیمن  یعامتجا  یگدنز  تعیبط  اریز  دریگیم ، لکـش  عامتجا  دارفا  رگید  اب  طابترا 

هکنیا اب  دـنکیمن ، رظنفرـص  یلک  هب  زگره  تسا ، هدوب  نم  يدرف  تاـصتخم  زا  دادعتـسا  نیا  هکنیا  رد  رکفت  زا  ناـسنا  لاـح  نیع  رد  یلو 
نآ میسریم و  هجوت  لباق  رایسب  هجیتن  کی  هب  لیلحت  نیا  زا  دیامنیم . یقلت  تیاضر  دروم  ترورـض  کی  ناونع  هب  ار  یعامتجا  یگدنز 

یگدنز  ) مسق ود  زا  یکی  هب  رظن  اب  ار  اهناسنا  تشونرـس  الومعم  هک  تسا  شناگدـننادرگ  يهلیـسو  هب  یعامتجا  یگدـنز  نیا  هک  تسنیا 
خیرات رد  شناگدـننادرگ  یعاـمتجا و  یگدـنز  رمتـسم  ياهـشالت  هک  مینادیم  اـم  و  دراد . راـیتخا  رد  لوقعم ) تاـیح   ) و ضحم ) یعیبط 

هک لوقعم ) تایح   ) هب دورو  يارب  اهناسنا  نتخاس  هار  رد  هن  تسا  هدوب  یعامتجا  یگدـنز  دوخ  هب  ندیـشخب  ققحت  هار  رد  ـالومعم  يرـشب 
داقتعا اب  میکرود  دننام  ینارکفتم  دنیازفیب . اهناسنا  دازآ  نادجو  لقعت و  اهیرایشه و  رب  تسا  نکمم  هک  لکش  ره  هب  دیاب 

یـشان عامتجا  درف و  يهطبار  لحنیال  ياههرگ  هک  دندادن  رارق  هجوت  دروم  ار  تقیقح  نیا  هتفرگ و  شیپ  ار  طارفا  هار  عامتجا ، تلاصا  هب 
همه زا  رتهب  تسیابیم  نارکفتم  نیا  دـنزاسیم . هجاوم  قیمع  تالکـشم  اـب  مه  ار  یعاـمتجا  لـئاسم  دوخ  هک  تسا  اـهیرگطارفا  نیمه  زا 

نآ اـب  يراـک  دروآیم ، رد  ارجا  هب  ار  اـهنآ  هدومن و  عضو  ربج  روط  هب  دوخ  يارب  هک  ینیناوق  لوصا و  اـب  یعاـمتجا  یگدـنز  هک  دـننادب 
( دنربارب ردارب و  همه  اهناسنا   ) دایرف درادن . دیامن ، دوخ  یصخش  تایح  لوقعم  ریسفت  هب  قفاوم  ار  یمدآ  هک  یئاهیگتسیاش  اهیگتسیاب و 
زا دـنوشن ، ییارگقـالخا )  ) هب مهتم  راعـش  نیا  ناگدـنیوگ  هکنیا  سرت  زا  هدـش و  زادـنانینط  عماوج  ياـضف  يهمه  رد  ریخا  ياـهنرق  رد 

داقتعا دید  دیاب  نونکا  دنزرویم . عانتما  دشوکب ) دازآ  نادجو  تلیضف و  ندروآ  تسد  هب  يارب  دیاب  هراومه  و   ) هلمج نیا  ندرک  همیمض 
تیوقت هار  رد  یعیبط  زیارغ  لیدـعت  زا  یلومعم  مدرم  یناوتان  ساـسایب  ساـسحا  فرط و  کـی  زا  یعاـمتجا  یگدـنز  یطارفا  تلاـصا  هب 

اب زین  تسا . ام  مود  يهمدقم  جیاتن  نیا  یـسررب  تسا . هدروآ  راب  هب  راصعا  نورق و  هاگرذگ  رد  ار  یجیاتن  هچ  وجلامک ، نادجو  لقعت و 
امتح دراذگیم ، ینالقع  لماکت  رد  ماگ  یمئاد  رمتسم و  روط  هب  رشب ، هکنیا  ياعدا  جیاتن  نیا  هب  رظن 

رارق رظن  دیدجت  دروم  دیاب  ضحم  یعیبط  خیرات  رد  تکرح  اب  ینالقع  لماکت  ياعدا  مود - يهمدقم  دریگب  رارق  رظن  دـیدجت  دروم  دـیاب 
ای تسا ، راگزاس  ینالقع  لماکت  ياعدا  اب  تسا ، هدوب  وربور  نآ  اب  نونک  ات  هک  یلئاسم  رشب و  تشذگرس  هب  هبناج  همه  رظن  اب  ایآ  دریگب 

وربور يرـشب  لـئاسم  یگدـیچیپ  مهرد  اـب  هک  دـشر  قشاـع  وجلاـمک و  ياـهناسنا  هب  تیلـست  يارب  هک  تسا  يراعـش  قوف  ياـعدا  هکنیا 
ماجنا دیدج  ياهنارود  رد  اصوصخم  رـشب  هک  ار  یگرزب  رایـسب  ياهراک  زگره  ام  دوشیم ؟ هتفگ  دـندرگیم ، ینیبدـب  راچد  دـنوشیم و 

اهدادعتـسا و نتفرگ  رظن  رد  اب  ام  هکلب  مینادیمن  راکنا  دیدرت و  دروم  هجو  چیه  هب  تسا ، هدرب  الاب  هدـننکهریخ  دـح  ات  ار  تعنـص  هداد و 
رد رـشب  ایآ  هک : مینکیم  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  میراد ، غارـس  دوجوم  نیا  رد  نونک  ات  شیپ  لاس  نارازه  زا  هک  یناـسنا  شزرااـب  تازاـیتما 

یعیبط تایح  خـیرات  رد  وپاکت  شالت و  زاغآ  زا  ای  دوریم و  شیپ  لوقعم ) تایح   ) رد ینالقع  لماکت  هب  ور  دوخ  یعیبط  تـالوحت  ریـسم 
هب یکتم  تافراعت  اهیئارسهسامح و  هب  میهدب و  ینیع  دهاوش  هب  دنتسم  یعقاو  خساپ  هلئسم  نیا  هب  میهاوخب  رگا  دنکیم ؟ تکرح  ضحم 

رشب دوجوم  لئاسم  دیاب  مینکن ، یئانتعا  تسنآ ، زا  یئزج  تسرپدوخ  صخش  هک  یعمج  میظعت  رد  هک  یتسرپدوخ  یعون 
هتخاس شیپ  لوصا  هب  یکتم  ياهـسایق  اب  ثحبم  نیا  رد  ام  میئامن . حرطم  تسا  هدـش  شریگنابیرگ  وا  یعیبط  یگدـنز  رد  اـهنرق  هک  ار  ي 

نیا ناوتیم  هنامیمص  يهعلاطم  كدنا  اب  هکلب  میوشیمن ، ثحب  دراو  دوخ  یصخش  ياهطابنتـسا  هب  طوبرم  يدیرجت  لئاسم  یئوطـسرا و 
- ندمتم ناسنا  گرزب  هانگ  تشه   ) دننام ییاهباتک  درک - هدهاشم  يزورما  عماوج  نارکفتم  یهافـش  تافارتعا  یملق و  راثآ  رد  ار  لئاسم 
، لراک سیسکلا  فیلات  هتخانشان ، دوجوم  ناسنا   ) و دازهب ) زرمارف  رتکد  ياقآ  دازهب و  دومحم  رتکد  ياقآ  يهمجرت  سترول  دارنک  فیلات 
و تسا . هدـش  هتـشون  یچوپ ) يهفـسلف   ) رد هک  ياههلاقم  اهباتک و  رگید  و  وماـک ) ربلآ  فیلاـت  یچوپ  يهفـسلف  ( ) يریبد ياـقآ  يهمجرت 
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. ماهدینش دناهدناوخ ، ار  نآ  هک  قیقحت  لها  هلیسو  هب  ار  نآ  زا  یئاهزارف  یلو  ماهدیدن ، بناج  نیا  ار  ریخا  باتک  نیا  نآ ) ياود  ندمت و  )
ددـص رد  زگره  ام  هک : میوشیم  روآدای  ار  هتکن  نیا  اهناسنا ، ضحم ) یعیبط  یگدـنز   ) خـیرات رد  يراج  لئاسم  حرط  هب  عورـش  زا  شیپ 
هکلب ددرگیمن ، بوسحم  يرگید  زیچ  تیعقاو  راکنا  زج  يراـک  نینچ  اریز  میتسین ، یعیبط ) ضحم  یگدـنز   ) لاـطبا اـی  ترورـض  مدـع 

ياهقشع ح زا  يرادروخرب  یئوجلامک و  هدنزاس و  ياهغوبن  ینادجو و  ینالقع و  تاصتخم  نآ  اب  ناسنا  میئوگب : میهاوخیم 
نآ هدومن و  ریـسا  ضحم ) یعیبط  یگدنز   ) يارجم رد  دناوتیمن  دربیم ، الاب  قیاقح  هب  لوصو  يارب  ياهلیـسو  هلحرم  ات  ار  دوخ  هک  یقیق 
هک نانچنآ  ناسنا  (، ) تسه هک  نانچنآ  ناسنا   ) زا دـیاب  میئوگب : میهاوخیم  رگید  ترابع  هب  دـیامن . یثنخ  ار  تازایتما  اهدادعتـسا و  همه 

نادجو ياراد  دـیاب  دـیامن و  لقعت  دـیاب  گنـس   ) عقوت تسه ) هک  نانچنآ  گنـس   ) زا شالت  راظتنا و  عقوت و  نیا  اب  ام  میهاوخب . ار  دـیاب )
يهوق يراددوخ  یتسه  نیا  رد  تسه و  هک  نانچنآ  ناسنا  زا  هکلب  میرادن ، ار  دـشاب ) رادروخرب  هدـنزاس  ياهقـشع  زا  دـیاب  دـشاب و  دازآ 

میزاسب و فقوتم  ار  شالت  نتـساوخ و  نیا  رگا  و  میهاوخیم . ار  اهندـیدرگ  نآ  رظن  زا  لـعفلاب  ناـسنا  تسا  يدـعب  دـنچ  ياهندـیدرگ 
دهاوخ ضحم  یعیبط  یگدنز  هار  نامه  يهمادا  يرشب  يهدنیآ  هار  مینک ، هصالخ  دهدیم ، ناشن  شایعیبط  خیرات  هک  هچنآ  رد  ار  ناسنا 

لدبم لوقعم ) تایح   ) هب ار  ضحم  یعیبط  یگدنز  دناهتـسناوت  هک  تیلقا  شالترپ  ناوراک  يانثتـسا  هب  هتبلا  تسا ، هدومیپ  نونک  ات  هک  دوب 
يرایـشه ایآ  کی - تسا . هدوب  یناسنا  عون  ریگنابیرگ  یعیبط ) یگدنز  خیرات   ) ریـسم رد  هک  یلئاسم  حرط  هب  میزادرپیم  نونکا  دـنزاسب .

اپ نینچ  دوش و  ادیپ  سانشناسنا  کی  یتح  دوریمن  نامگ  تسین ؟ يرشب  زغم  تالوصحم  نیرتیلاع  زا  یکی 
اب رتهاـگآ  وا  هک  ره   ) هک تقیقح  نیا  كرد  يارب  اریز  تسین ، يرـشب  زغم  تـالوصحم  نیرتیلاـع  زا  یکی  يرایـشه  هن ، هک : دـهدب  خـس 

نینچ یعیبط  تاـیح  خـیرات  يهماـنراک  رد  اـم  لاـح  نیا  اـب  درادـن . دوجو  رامـشیب  براـجت  يرکف و  شـالت  هب  یجاـیتحا  تسا ) رتناـج 
لغش هب  ای  یتسم  هب  ای  يدوخیب  رد  يدوخ  زا  دنزیرگیم  دوخ  تسمرس  رس  رد  دزیرگیم  دوخ  تسه  رایتخا و  زا  ملاع  هلمج  میناوخیم :

ار یتسه  ملاع  نیناوق  هکنآ  لایخ  هب  تقوم  ریدخت  نیا  اب  دنهنیم و  دوخ  رب  گنب  رمخ و  گنن  دـنهراو  يرایـشوه  زا  یمد  ات  يدـتهم  يا 
هک دننادیمن  دنرادیم و  شوخلد  دناهتخیسگ ، مه  زا  داد ، رارق  لوقعم ) تایح   ) يهلیـسو ار  اهنآ  ناوتیم  يرایـشه  یهاگآ و  اب  طقف  هک 

يزگیم ار  نسر  دلـسگب . مه  زا  ار  نآ  ياههقلح  نیناوق ، نآ  ریجنز  ندیزگ  اب  دناوتیمن  تسا  نیناوق  نیا  ریجنز  يهدش  دیـص  هک  ناسنا 
زا تالامک  تاریخ و  هدنروآ  دوجوب  هدنزاس و  ياهقشع  نتسبرب  تخر  ود - سمش  ناوید  ندیزگ  زا  چیه  نسر  نیا  دربن  هتـسب  دیـص  يا 
اب طابترا  رد  رشب  هک  ار  یگرزب  ياهماگ  يهمه  میناوتب  رگا  ام  ساسایب . ياهـسوه  يوه و  لاگنچ  رد  وا  تراسا  يرـشب و  ینیع  گنهرف 

جیتن نیا  هب  دیدرت  نیرتمک  نودب  میئامن ، لیلحت  اهنآ  هیلوا  لماوع  هب  تسا  هتشادرب  شعونمه  ناهج و 
ياهرطق ام  مزلق و  وا  ياهعقرام ، لک  رما  قشع  سب . تسا و  هدوب  یناسنا  یقیقح  قشع  اهماگ  نآ  یتاذ  لیصا و  لماع  هک  دیـسر  میهاوخ  ه 

هک یگرزب  راک  چیه  يولوم  اهب  رف و  رپ  قشع  ردـنا  دـشاب  اهلوقعم  اهلوقعم ، نیا  زا  ریغ  يولوم  اهلالدتـسا  هدرک  ام  هدروآ و  لیلد  دـص  وا 
خیرات رد  یقیقح  قشع  نودـب  تایونعم ، ینعم و  ورملق  رد  هچ  تایدام و  هدام و  ورملق  رد  هچ  دـشاب  هدرک  عابـشا  ار  نآ  رایتخا  يدازآ و 

ار یسنج  هزیرغ  ششوج  زا  یشان  یناور  يهدیدپ  کی  قشع  اهناسنا  ضحم  یعیبط  خیرات  رد  هک  یتروص  رد  تسا . هدماین  دوجوب  يرشب 
رارق ای  دـشاب . هدوب  مه  يرتشیب  تذـل  ياراد  تاناویح  زا  یعاونا  رد  قشع  نیا  دـیاش  دراد و  دوجو  زین  تاـناویح  ملاـع  رد  هک  دـنیوگیم 

يهبذاج نیمه  یتح  تفگ : دـیاب  اهنیا . لاثما  یعامتجا و  ترهـش  تورث و  ماقم و  دـننام  عوضوم  کی  دـیدش  يهبذاج  رد  هاگآان  نتفرگ 
قشع ياهبـش  رد  : ) دیوگیم هک  یعقاو  يانعم  نآ  تسا ، هدادن  ناشن  یبوخ  هب  ار  دوخ  یعقاو  يانعم  یناسنا  يهدام  رن و  نایم  رد  یـسینج 

هدـهاشم هکنانچ  هکلب  ددرگیم .) تسد  هب  تسد  تیدـبا  هاگرذـگ  رد  تایح  نازورف  لعـشم  دوشیم و  هتـشاک  یگدـنز  لاهن  هک  اـجنآ 
كرحت اب  ات  دریگیم ، تروص  تایح  مسیناکیم  کیرحت  هب  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  رد  لمع  نیا  دوشیم 

اب قح  نداد  رارق  يورایور  هس - دـیآیمرب . یتسه  هاگراک  رد  تقلخ  نامرف  يارجا  روصت  زا  هک  الاو  رایـسب  ذـیاذل  اههزیگنا و  يهیحان  زا 
تـسا یفارتعا  نیرتهدننکاوسر  ام  رظن  هب  هک  تردق )؟ ای  تسا  زوریپ  قح  ایآ   ) مان هب  ياهلئـسم  نداد  همادا  ندروآ و  دوجو  هب  و  تردـق !!

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 710 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرتیـساسا تردـق  رگم  دـیامنیم . زاربا  هاگآدوخان  تعیبط  ورملق  يوس  هب  دوخ  درگبقع  يهرابرد  اهناسنا  یعیبط  خـیرات  نایناوراک  هک 
. تسا یتسه  ناهج  ندـیدرگ  لماع  نیرتیـساسا  ورین  تردـق و  عطق  روط  هب  تسین ؟ ناسنا  ناهج و  ورملق  ود  ياهدومن  تکرح و  لـماع 

عبانم رد  هک  ار  هلمج  نیا  یلو  میراذـگیم ، راـنک  هب  هوق ) ینعی  یتسه  : ) تسا هدرک  لـقن  نوطـالفا  زا  دـهتیاو  هک  ار  یطارفا  يهلمج  نیا 
نیا روطچ  دـید  دـیاب  لاح  مینکیم  حرط  تسا ) ادـخ  هب  دنتـسم  هکنیا  رگم  درادـن ، دوجو  ياهوق   ) هللااب الا  هوق  ال  مینیبیم : یمالـسا  ربتعم 

قح ایآ  : ) دیوگیم هداد و  رارق  رگیدکی  يایور  ار  ندیدرگ  تکرح و  هنوگ  ره  يارب  یهلآ  يهلیـسو  نیرتگرزب  نیا  لماکت  یعدم  ناسنا 
ناسنا تسد  رد  تردق  لقادح  ای  تسا ، لطاب  تردـق  هک  دـنکیم  ینمـض  فارتعا  هلئـسم  نیا  ندرک  حرط  اب  وا  تردـق )؟ ای  تسا  زوریپ 

دوخ ر باسح  تسا  هتسناوتن  المع  هک  تسیدوجوم  ناسنا  میئوگب : میناوتیم  بیترت  نیدب  تسا ! لطاب  يواسم 
گنر يزیگنافسا  روط  هب  هلئـسم  نیمه  حرط  هکنیا  يهفاضا  هب  دـنکن  حرط  ار  روآمرـش  هلئـسم  نیا  دـیامن و  یقطنم  هیفـصت  تردـق  اب  ا 

زا ار  نانآ  تردـق ، هک  یناسک  دوش و  بصن  قاتا  راوید  رد  هک  تسا  هدروآرد  یئولبات  تروص  هب  ار  نآ  هدرک و  تاـم  ار  قح  ناـشخرد 
تخانش يهرابرد  فلتخم  ياههاگدید  زا  ناسنا  هک  تسا  لاس  نارازه  راهچ - دنهدب . دوخ  هب  یتیلست  نآ  ياشامت  اب  تسا  هدروآرد  ياپ 

راـک هب  هشیدـنا  عبتت و  هبرجت و  اـهنویلیم  دـشکیم و  نادـیم  هب  ار  یناـسنا  موـلع  دروآیم ، دوـجوب  اههفـسلف  دـشوکیم ، دوـخ  یـسررب  و 
اههودـنا و درد و  دسانـشب  تسرد  ار  نآ  رگا  هک  دوخ  نآ  تسیچ  هک  دـنادیمن  زوـنه  تاـقیقحت  اـهوپاکت و  نیا  يهمه  اـب  دزادـنایم و 
. دمانب یعقاو  تداعـس  حبـص  ار  زور  نآ  هاگحبـص  دوش و  رادیب  باوخ  زا  شرمع  رد  زور  کی  لقادح  هداد  لیلقت  ار  دوخ  ياجبان  تافلت 
هک تـسا  یناور  مروـت  نآ  يروـحمدوخ  یتـسرپدوخ و  هـک  تـسا  هدـش  تباـث  ناـسنا  يارب  نادـجو  یملع و  لـیالد  اـب  هـکنیا  اـب  جـنپ -
مه رگا  ای  دـنک و  ادـیپ  ار  کلهم  يرامیب  نیا  ياود  تسا  هتـسناوتن  نونک  ات  لاح  نیا  اب  تسا ، اهناسنا  رگید  یقیقح و  دوخ  يهدـننکهابت 
ایآ تسا . هدرکن  ادیپ  دوخ  رد  ار  شخبتایح  ياود  نیا  ندرب  راک  هب  تردق  زونه  تسا ، هدرک  ادیپ  قالخا  نید و  يهلیسو  هب  ار  نآ  ياود 

ه
اهتصرف همه  نآ  تسا ، هتشاذگ  رس  تشپ  زورما  ات  هک  یعیبط  خیرات  هاگرذگ  رد  اهناسنا  هک  دیاهدیشیدنا  زیگنافسا  يهلئـسم  نیا  رد  چی 

حالـصا و هار  رد  ار  اـهنآ  زا  یمک  رادـقم  رگا  تسا ، هداد  تسد  زا  یئاـمندوخ  یتـسرپدوخ و  هار  رد  هـک  ار  یناور  يزغم و  ياـهیژرنا  و 
هک تسیدوجوم  ناسنا  هک  تسنیا  تراسخ  نیا  زا  رتزیگنافسا  دوب ؟ هدیـسر  اجک  هب  وا  لماکت  حطـس  زورما  دربیم ، راک  هب  دوخ  لیدعت 

تروص هب  داسفا  رش و  رد  هقباسم  يارب  ار  ایند  دتفیب . وپاکت  هب  لامک  ریخ و  هار  رد  هکنیا  ياج  هب  دوخ ، یعیبط  خیرات  يهمادا  هب  رارصا  اب 
زا درف  کی  هک  دیدینـش  یـسک  زا  ای  دیدناوخ  خـیرات  زا  هحفـص  کی  رد  رگا  تفگ : ناوتیم  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدروآرد  عیـسو  ینادـیم 

چیه تشک ، دروآرد و  ياـپ  زا  ار  هدـننز  یلیـس  نآ  مود  درف  هک  دـشاب  نینچ  نآ  يدـعب  يهلمج  رگا  دز ، یلیـس  کـی  يرگید  هـب  ناـسنا 
براـض نآ  زا  یلیـس  يهدـنروخ  هک  دـشاب  نینچ  يدـعب  يهلمج  هک  دـیآیم  دوجو  هب  یعقوم  امـش  بجعت  هکلب  درک !! دـیهاوخن  یبجعت 

زا یکی  دنیوگیم : مانشد . کی  يهفاضا  هب  یلیـس  کی  هن  تخاون . براض  تروص  هب  ماقتنا  قح  ناونع  هب  یلیـس  کی  هب  ای  درک  ضامغا 
عضو هک  دید  درک ، رارقرب  طابترا  شتیرومام  يهزوح  دارفا  زا  یضعب  اب  هک  یعقوم  دش ، دوخ  تیرومام  لحم  دراو  تلود  نیرومام 

اب ار  رخ  يهملک  متسه ) امش  زا  رخا  نم  دیرخ  امش  رگا   ) دینیبب تفگ : دوب ، هتسشن  نانآ  اب  هک  یعمجم  رد  تسا ، لدتعمریغ  نانآ  یقالخا 
ای کی  هک  درذگیم  هتـشذگ و  هنوگ  نیدب  بلغا  اهناسنا  یعیبط  تایح  خیرات  هنافـساتم  درب ! راک  هب  مرترخ )  ) یبرع لیـضفتلالعفا  هغیص 

داسف رـش و  نآ  نتخاس  عفترم  هار  رد  شـشوک  لباقم  فرط  دـنزادنایم ، هار  يداسف  رـش و  یتسرپ  يوه  يهیاپیب  لماوع  يور  رفن  دـنچ 
داسف رـش و  نآ  یئوگ  یناـسنا ، تیعقوم  هن  دریگب ، دوخ  هب  يرترخ  تیعقوم  رخ  لـباقم  رد  دـهاوخیم  ـالاب  لاـثم  دـننام  هکلب  دـیامنیمن ،

يراکاطخ هابتشا و  شـش - دوب !! هدرک  هریخذ  نورد  رد  هک  داسف ، رـش و  زا  دودحمان  یجاوما  نتخادنا  هار  هب  يارب  تسا  ياهناهب  دودحم 
بجوم اهتیصخش  یبایزرا  رد  طیرفت  طارفا و  تاقوا  اسب  هک  اجنآ  ات  اهنآ ، يهرابرد  حیحص  یبایزرا  مدع  اهتیصخش و  يهدیدپ  رد  یمئاد 

قـشع زا  یـشان  هک  یلومعم  ياهـشناد  نادرم  بلغا  يرگندودـحم  تفه - ددرگیم . دـیفم  ياهـشزرا  نیناوق و  لوـصا و  ندروـخ  مه  هب 
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دراو ناسنا  هب  طوبرم  مولع  رد  الومعم  يزابقشع ، زا  یـشان  يرگندودـحم  نیا  دـشابیم . نانآ  شواک  قیقحت و  دروم  عوضوم  هب  یلاـیخ 
يانبور رد  تردق  هوق و  دربراک  لاثم  ناونع  هب  دروآیم . رد  وا  یتفرعم  راگزور  زا  رامد  ددرگیم و  يرشب  گنهرف  نادیم 

نیا هجیتن  رد  دزاسیم و  هوق  تردق و  قشاع  ار  وا  ندـش  بلج  هبذـج و  نیا  دـیامنیم . بلج  دوخ  هب  تخـس  ار  وا  اهناسنا ، یعیبط  تایح 
هجو چیه  هب  تسا ، هدش  قشاع  رکفتم  نیا  نوچ  و  تسا !!) ناسنا  دایـص  ای  گرگ  ناسنا  : ) هک دـهدیم  ناسنا  تسد  هب  ار  سوحنم  لومرف 
دایص ای  گرگ  ینعی  ناسنا  : ) تفگ دهاوخ  ناسنا  فیرعت  ماقم  رد  ناسنیدب  دریگب . غارس  ناسنا  رد  ار  رگید  يداعبا  دش ، دهاوخن  رـضاح 

؟ تسیچ ناـسنا  فیرعت  دیـسرپب  يو  زا  رگا  هداد ، رارق  دوخ  يهقـالع  قـشع و  دروـم  ار  ناـسنا  یـسنج  تیلاـعف  مه  يرگید  نآ  ناـسنا !!)
ره يارب  ناسنا  یعیبط ، تاـیح  خـیرات  بیترت  نیدـب  تسا !!) وا  تیدوجوم  همه  یـسنج  يهزیرغ  هک  تسیدوجوم  ناـسنا  : ) تفگ دـهاوخ 

نونک ات  اهناسنا  یعیبط  تایح  خـیرات  تشه - دـشابیم . طلغ  رگید  رکفتم  هاگدـید  زا  هک  دـهدیم  شیامن  صاخ  دوجوم  کـی  يرکفتم 
جایتحا كالم  رب  رگید  ناسنا  هب  ناسنا  کی  نتـسویپ  دوشیم : هصـالخ  لومرف  نیا  رد  تسا ، هدومن  یناـسنا  طـباور  يهراـبرد  هک  يراـک 

عفد یـشکقح و  يزیرنوخ و  هب  اهناسنا  یعیبط  تایح  خیرات  هن - یـصخش !! دوس  يانبم  رب  رگیدـکی  زا  نانآ  نتخیـسگ  یـصخش و  يدام 
هدید اهلگنج  رد  هک  امنعقاو  لکـش  کی  اب  ار  نآ  دفابیم و  مه  هفـسلف  اهیراکبان  نیا  هیجوت  يارب  هکلب  دـنکیمن . تعانق  دـسفا  هب  دـساف 

اب ف دوشیم ،
ندـید هلیـسو  دوخ و  ندـید  فدـه  یمدآ  زونه  هد - دروآیم !! رد  یفـسلف  شیامن  هب  تسا ) فیعـض  يوق و  عزانت  هاـگیاج  اـیند   ) لومر

یفده و دعب  ود  ياراد  یناسنا  ره  ای  یناسنا  ياهنامرآ  هار  رد  هلیـسو  ناگمه  ای  فدـه  ناگمه  یلاع  هلحرم  هب  تسا  هتـسناوتن  ار  نارگید 
رد ستنرول  دارنک  هک  تسا  لماکت !! لیلد  نامه  نیا   ) هدنز ياهمتسیس  یـشنک  ياهلالتخا  هدزای - دشخبب . ءالتعا  لماکت و  تسیاهلیـسو ،

رظانم لیدبت  یگدنز و  طیحم  نتخاس  ناریو  هدزاود - تسا .) هداد  رارق  یـسررب  دروم  احورـشم  ندـمتم  ناسنا  گرزب  هانگ  تشه  باتک 
نیرتشزرااب فرـص  يهفاضا  هب  اهناسنا ، گرم  لماوع  نالوج  يزاسهحلـسا و  تاـجناخراک  هب  نیمز  شخبتاـیح  ياـضف  تعیبط و  ياـبیز 

نتخیر يارب  تسا و  هتخادرپ  هتخاس و  ار  اهنآ  اهناسنا  تایح  جاوما  زا  یئاهمـسجت  هک  یئاهیدابآ  بیرخت  يارب  يداـم  يزغم و  ياـهیژرنا 
لیدـبت نوخ  هب  هتفر و  ورف  نانآ  يولگ  زا  ریـش  تروص  رد  یهلا  فطاوع  اب  ناردام ، ياهناتـسپ  لاـناک  زا  هک  مدآینب  نادـنزرف  ياـهنوخ 

قشع و مان  هب  یـسنج  لماع  اب  كرحت  زا  سپ  فنـص  ود  نآ  نتفرگ  رارق  يورایور  نز و  درم و  يامعم  ندنام  لحنیال  هدزیـس - دوشیم .
ناهدرک نایب  نز  درم و  یقطنم  یگنهامه  ناکما  يهرابرد  ار  هیبشت  نیا  ناکشزپناور  ناسانشناور و  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  یقیقح . هقالع 

دـننک و فصن  ود  ار  بیـس  کی  هک  تسا  رادـقم  نامه  رـسمه  ود  ناونع  هب  نز  درم و  کی  يهبناجهمه  یقطنم و  یگنهامه  لامتحا  : ) د
!! ددـنویپب مه  هب  ار  بیـس  فصن  ود  نیا  دزوب و  يداب  هاـگنآ  دـنزادنیب ، عیـسو  رایـسب  لـگنج  کـی  زا  ياهشوگ  هب  ار  ود  نآ  زا  کـی  ره 

هکنیا ياج  هب  هراومه  داضت  تباقر و  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  نودـب  نوگانوگ ، یلاکـشا  اـب  نتـشیوخ  اـب  یمدآ  داـضت  تباـقر و  هدراـهچ -
هب تیصخش  لوحت  هک  یناور  یتایح و  نوئش  رد  یلاع  تدحو  هنوگ  ره  ساسحا  ندش  یفتنم  هدزناپ - تسا . هدوب  هدنـشک  دشاب ، هدنزاس 

تایح يهرابرد  یفاک  تاقیقحت  زا  یناسنا  مولع  نارظنبحاص  زیگنافسا  یناوتان  هدزناش - دهدیم . هجیتن  ار  لصایب  گنریب و  ياهدوخ 
يهرابرد ناوارف  ياهشواک  یسنج ، هزیرغ  يهرابرد  رادهنماد  رایـسب  تاقیقحت  لاثم : ناونع  هب  يهدیدپ  نیا  تدحو  ظفح  اب  اهناسنا  یناور 

یعادـت شوه ، زا  کی  ره  يهرابرد  هجوت  لـباق  رایـسب  ياـهیراک  تقد  هدارا ، ریـسفت  فیـصوت و  يارب  داـیز  ياهـشالت  یقطنم ، تارکفت 
تایح تاصتخم  زا  هک  رگید  يهدیدپ  اهدص  يرنه و  ياهتیلاعف  یـسایس ، تارثات  ریثات و  يداصتقا ، عضو  یقوقح ، داعبا  میـسجت ، یناعم ،

قیقحت و دروم  دـنرادن ، یلاع  تدـحو  کی  رد  یکارتشا  اهنآ  یئوگ  هدومن  يدـنبزرم  ار  تاصتخم  نیا  زا  کـی  ره  تسا . اـهناسنا  یناور 
رجت

اب هک  دراد  یلاع  رایـسب  تدحو  کی  يدادرارق  ياهبرجت  ياهدحاو  نآ  يهفاضا  هب  اهناسنا  یناور  تایح  هکنیا  زا  لفاغ  دـنهدیم ، رارق  هب 
تایح ندش  هتخیـسگ  درجم  هب  هک  رگیدمه  زا  هتخیـسگ  ءازجا  اب  هن  دتفیب ، نایرج  هب  یلماکت  لوحت  ریـسم  رد  دـناوتیم  شتدـحو  نامه 
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ره هجیتن  رد  هک  لصایب  گنریب و  ياهتیـصخش  هب  یناسنا  لقتـسم  ياهتیـصخش  یجیردـت  لوحت  هدزناـش - دـنهدیم  تسد  زا  ار  یناور 
هک یناسنا  فطاوع  تاساسحا و  یتسـس  هدفه - دوب . دـهاوخ  یهاگآدوخان  ربج و  يارجم  رد  دریگیم ، دوخ  هب  هک  ار  يرـصنع  گنر و 

رتیوق لماوع  ربارب  رد  ندش  میلست  تیصخش و  لالقتسا  نداد  تسد  زا  زین  لیدبت  نیا  لصاح  دیامنیم . لیدبت  اهزیچ  هب  ار  اهـسک  اجیردت 
لابند رد  هک  ياهدننکهابت  يهجیتن  نایرج  نیا  دیآرب . تردق  لیـصحت  ددص  رد  دوخ ، لالقتـسا  تمواقم و  يارب  دناوتب  هکنیا  نودب  تسا 

زا يرادربهرهب  نیرتدـب  هدـجیه - تسا . ناجیب  ملاع  اب  نارادـناج  زیامت  نیرتمهم  هک  ینادرگدوخ )  ) یهابت زا  تسترابع  دروآیم ، دوخ 
هولج بولطم  دـنمتردق  يارب  هک  یفدـه  هنوگ  ره  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  یلمع  ره  باـکترا  زیوجت  ياـنعم  هب  هلیـسو ) فدـه و   ) لـصا

شزرا آ تمظع و  ياراد  هک  دیامن  دوخ  ینابرق  ار  ياهلیسو  دناوتیم  فده  نآ  هک  يرورض  نوناق  نیا  هب  یئانتعایب  و  تسا . هدومن 
اهناسنا ضحم  یعیبط  تایح  خـیرات  دـیاین . شیپ  یتراسخ  هلیـسو  ندـش  ینابرق  اب  هک  دـشاب  هدوب  رتـالاب  يزاـیتما  ياراد  هدوب و  هلیـسو  ن 
نـشور رایـسب  یناوتان  نیا  لیلد  تسا ، هتـسناوتن  نونک  ات  هکنانچ  دیامن  يرادربهرهب  یقطنم  روط  هب  هلیـسو ) فده و   ) لصا زا  دـناوتیمن 

یعیبط تایح  قلطم  بولطم  هک  یهاوخدوخ  نیا  عابـشا  رد  سب و  دـهاوخیم و  ار  دوخ  یعیبط  تایح  اریز  درادـن ، یماـهبا  چـیه  تسا و 
( ندمتم ناسنا  گرزب  هانگ  تشه  باتک  هب  دوش  هعجارم   ) یتثارو یهابت  هدزون - دسانشیمن . هلیسو  فده و  نایم  ینوناق  زرم  چیه  تسا ،

راوتـسا يرادـفده  یئاـیوپ و  يهیاـپ  رب  هک  لیـصا  ياـهگنهرف  شخبتاـیح  ياـههیاپ  ندـش  لزلزتـم  تلعیب و  ياهینکـش  تنـس  تسیب -
دنمورین مسیناکیم  ربج  اب  طقف  هک  شفلتخم  لاکـشا  رد  یچوپ  هب  شیارگ  یگدنز و  هفـسلف  فده و  ندرک  مگ  کی - تسیب و  دشابیم .

نرق ضرم  بارطـضا   ) ناونع تحت  نارکفتم  زا  یکی  هک  هدنیآ  زا  ینارگن  ینانیمطایب و  ود - تسیب و  دوشیم . هدیـشک  تایح  يهدـیدپ 
حیـضوت زا  نیرکفتم  یناوتاـن  زا  یـشان  هک  اـهینیبناهج  هب  قاـیتشا  راـبتعا و  نتفر  تـسد  زا  هـس - تـسیب و  تـسا . هدرک  حرطم  متـسیب )

دوخ مشچ  هب  هک  یـصاخ  کـنیع  نتخاـس  نیعم  صیخـشت و  اـب  دنتـسناوتیم  نارکفتم  نیا  رگا  دـشابیم . دوخ  ینیبناـهج  ياههاگدـید 
تشادرب دناهدز ،

زا یـشان  یئارگادرف  راهچ - تسیب و  دـنتخاسیمن . هدرـسفا  ینیبناهج  تاضقانت  رابگر  ریز  ار  مدرم  دـنیامن ، حرطم  ینیبناهج  زا  ار  دوخ 
رد رشب  هک  تسا  لاس  رازه  دنچ  تفگ  ناوتیم  نامز . يهدنرب  تاعطق  اب  تیعقاو  نتخاس  یـشالتم  زورید و  زورما و  زا  تسد  ندش  هدیرب 
ریز رد  ار  دوخ  يهرهچ  تیعقاو  اریز  دنکیم ، یگدنز  اهادرف  رد  يرایشه  يرادقم  زا  يرادروخرب  اب  دوخ ، یعیبط  تایح  خیرات  هاگرذگ 

غارـس موهوم  ياهادرف  رد  ار  یتحار  هدرک ، ساسحا  ـالخ  رد  زورما  زورید و  رد  ار  دوخ  وا  هدیـشوپ و  ضحم ) یعیبط  تاـیح   ) ياـههدرپ
هب مه  رگید  یهورگ  تسا . هدـیزخ  نآ  يوس  هب  هدـیدن و  ار  ادرف  زج  زورما و  زورید و  زا  یهاگهانپ  یلیلحت  ترابع  کی  اب  اـی  دریگیم ،

دوـخ يارب  یناـمرآ  يادرف  کـی  دـنوریم و  دورف  دوـخ  یناور  حوطـس  قاـمعا  رد  دـیآیم  هک  یئادرف  رد  اـهنامرآ  ندـش  هدروآرب  دـیما 
تسیب و نم  يادـیپان  يادرف  نیا  زا  ياو  نم  يادرف  یخرب  دـش  نم  رمع  دـیوگیم : ینامرک  يهدازرظاـن  ياـقآ  موحرم  رعاـش  دـنزاسیم .

ماقم يدصت  يارب  هک  یئاهنامیپ  لوق و  هب  لمع  زا  عماوج  ناگدـننادرگ  یناوتان  شـش - تسیب و  یگناگیبدوخ . زا  رابگرم  يرامیب  جـنپ -
دهتیاو ب ار  نیعت  مدع  نیا  هتبلا  عماوج . ياهتیریدم  تارایخا  یقیقح  دودح  نییعت  مدع  و  دنهدیم . دوخ  عماوج  هب  تیریدم 

ياههمانرب يهمه  هک  تسا  هدروخهرگ  هدیچیپ و  ردق  نآ  يرـشب  تعیبط  : ) دـیوگیم هداد و  تبـسن  يرـشب  تعیبط  دوخ  یگدروخهرگ  ه 
تسیب و تسا ) رتشزرایب  زین  نآ  يور  همانرب  نتشون  يهلیسو  هب  هدش  لطاب  ذغاک  زا  یتح  رادمامز  دزن  رد  دوشیم ، هتـشون  هک  یحالـصا 
- تشه تسیب و  دریگب . هدـهع  هب  دـناوتیم  رادـفده  اـیوپ و  روط  هب  هک  ياهدـنزاس  تلاـسر  ندرک  مگ  رنه و  ندـنام  فیلکتـالب  تفه -

نآ ندـنام  لوهجم  هک  تسین  ضحم  یفـسلف  یملع و  يهفـسلف  کـی  نیا  و  اـهقلطم . اـهیبسن و  هیجوت  ریـسفت و  رد  زیگنافـسا  یناوتاـن 
دناوتیمن نآ  هیفـصت  نودـب  ياهعماج  درف و  چـیه  هک  تسیاهلئـسم  هکلب  دزاـسن ، دراو  نآ  بولطم  تاـصتخم  تاـیح و  دوخ  رب  يرورض 

هب بیرق  تیرثـکا  يارب  تاـیح  يرورـض  لـئاسم  هن - تسیب و  دـیامن . هیجوت  میظنت و  یقطنم  روط  هب  ار  دوخ  يونعم  يداـم و  ياـهتیعقوم 
يرورـض لـئاسم  نیا  دوشیم . هتفریذـپ  رگیدـکی  زا  رثاـت  دـیلقت و  يور  زا  دـننکیم ، یگدـنز  ضحم  یعیبط  تاـیح  رد  هک  مدرم  قاـفتا 
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یطیحم و لماوع  نایم  رد  هک  لاـح  نیع  رد  نم  مکی - يهلئـسم  تسا : هلئـسم  تفه  میاهدروآ ، هحفـص 21 و 22  متفه  دلجم  رد  هکنانچ 
تسنیا نآ  مراد و  یـصخش  ساسحا  کی  یگدنز  نیا  يهرابرد  منکیم ، یگدنز  رادهشیر  لماوع  ینرود و  یثرا  ياههدیدپ  یعامتجا و 

یم یگدنز  هک  منم  نیا  هک 
، مروهطوغ قوف  لماوع  نایم  رد  هکنیا  اب  هصالخ  میامنیم . اهدادرارق  نوناق و  هب  لـمع  منکیم ، وپاـکت  مشکیم  درد  مربیم ، تذـل  منک 

يهدهاشم نیا  اب  مشاب . هتـشادن  دوخ  یـصخش  تایح  يهرابرد  ساسحا  چیه  هک  دزاسب  دوبان  وحم و  روط  نآ  ار  نم  دناوتیمن  لماوع  نآ 
رد میتفگ  هکنانچ  هنافـساتم  مریذپب ؟ نارگید  زا  دیلقت  هب  مه  ار  یـصخش  تایح  نیا  ایآ  منکب ؟ دـیاب  هچ  یـصخش  تایح  يهرابرد  یعطق 
هک دوب  دـهاوخ  نینچ  مه  هدـنیآ  رد  دـسریم  رظن  هب  هک  روط  نآ  ارهاظ  تسه و  نینچ  هدوب و  نینچ  ضحم  یعیبط  تایح  خـیرات  دادـتما 
هک دنکیم  تابثا  یفاک  مزال و  لیالد  یهیدب و  تادـهاشم  مود - يهلئـسم  تفرگ . نارگید  زا  دـیاب  ار  نآ  يهرادا  یـصخش و  تایح  نیا 
رد دادـیور  اـهدرایلیم  مخ  چـیپ و  رپ  هاگرذـگ  زا  هکلب  هدوبن ، یفداـصت  رما  کـی  منکیم ، یگدـنز  هک  ناـمز  زا  ههرب  نیا  رد  نم  تاـیح 

تایح زاغآ  زا  هک  ار  ارچ )  ) نویلیم تفه  خساپ  مناوتن  مه  رگا  نم  تسا . هدیـسر  یلعف  تیعقوم  نیا  هب  هدرک  روبع  نیعم  لاناک  زا  تعیبط 
هتـشاد دوخ  عانقا  يارب  یقطنم  هیجوت  ریـسفت و  کی  یتسیاب  لقادح  مهدب ، دوشیم ، حرطم  تایح  يهدیدپ  يهرابرد  نونک  ات  نآ  دشر  و 

ئاهن فده  موس - يهلئسم  دراد ؟ یتیعقوم  هچ  یناهیک  خیرات  دادتما  رد  يرشب  خیرات  زا  ههرب  نیا  رد  نم  تایح  هک  مشاب 
رد هک  مدرم  يهمه  راصعا ، نورق و  زا  ینرق  ره  رد  دودحم  ياهدع  يانثتـسا  هب  هنافـساتم ، تسیچ ؟ یگدنز  نیا  لوبق  لباق  يهفـسلف  ي و 
زا رامـشیب  یعاوـنا  نوـچ  مراـهچ - هلئـسم  دـنیامنیم . نییعت  دـیلقت  اـب  ار  هفـسلف  فدـه و  نیا  دـننکیم ، تکرح  ضحم  یعیبـط  تاـیح 

لماوع نایم  رد  اهرو  هلی  تایح  یقطنم و  ریـسفت  لباق  تایح   ) هدـمع مسق  ود  رب  هک  منکیم  هدـهاشم  ار  اهناسنا  یگدـنز  ياـهیگنوگچ 
لیلد نیمادک  اب  مریذپب و  ار  یگدنز  زرط  ود  نیا  زا  کی  مادـک  دـیاب  نم  دـندرگیم ، میـسقت  ناعونمه ) تالیامت  اههتـساوخ و  تعیبط و 
دیلقت اـب  ـالومعم  زین  هدـمع  مسق  ود  نیا  زا  یکی  باـختنا  هک  تسا  ملـسم  مـنک ؟ یقلت  یقطنم  ار  شریذـپ  نـیا  دـیدرت  لـباق  ریغ  نـقتم و 

هک موریم )؟ اجک  هب  و  ماهدمآ ، هچ  يارب  ماهدمآ ، اجک  زا   ) هک تسا  حرطم  لاوئـس  نیا  ایند  نیا  رد  ایآ  مجنپ - هلئـسم  دریگیم . تروص 
دوجو یلاوئـس  نینچ  هک   ) نآ لصا  ندرک  یفتنم  ای  لاوئـس  نیا  خساپ  هنافـساتم  تسیچ ؟ لاوئـس  نیا  یلالدتـسا  خساپ  تسا ، حرطم  اعطق 

رـشب تسد  اب  هک  تشیعم  داوم  دنمدوس و  تازایتما  لیدعت  يارب  ار  یهار  ناوتیم  ایآ  مشـش - هلئـسم  دوشیم . رازگرب  دیلقت  اب  زین  درادن )
اسنا هجوت  لباق  تیرثکا  تساوخ  دروم  لقادح  ای  اهناسنا  يهمه  يهقالع  قشع و  دروم  هک  درک  داهنشیپ  دنوشیم ، جارختسا 

ياهدادعتـسا هب  دنتـسم  تازایتما  ناگدـنراد  ناوتیم  اـیآ  دـشاب ؟ هتـشادن  يراـکبیرف  تردـق و  روز و  هب  لـسوت  هب  یجاـیتحا  هدوب و  اـهن 
؟ دیزادنیب راک  هب  اهناسنا  رگید  دوخ و  حالصا  هار  رد  دیاهدروآ  تسد  هب  هک  ار  یتازایتما  دیاب  هک  تخاس  عناق  لیلد  يور  زا  ار  یـصخش ،
اب متفه - هلئسم  تسا .؟ هدوبن  يرشب  نازاتـشیپ  زا  رامـش  تشگنا  ياهدع  زا  دیلقت  اههسامح و  هب  یکتم  نونک  ات  تازایتما  لیدعت  موزل  ایآ 
هک ینارگن  عون  کـی  لقادـح  منکیم ، یگدـنز  نآ  رد  هک  یتسه  ناـهج  تاـنایرج  ندوب  لوقعم  مظن و  هب  دـصرددص  نیقی  زا  رظن  عطق 

نیرب و دوجوم  هب  نم  دوجو  یگتـسباو  یقطنم  لقادـح )  ) لاـمتحا زا  یـشان  ینارگن  نیا  منیبیم . دوخ  رد  تسا  يدـج  رایـسب  شعوضوم 
؟ میاـمن لـصف  لـح و  دـیاب  هنوگچ  ار  يدـج  ینارگن  نیا  دوشیم . هدـیمان  یتـسه  ناـهج  هک  تسا  گرزب  تعاـس  نیا  يهدـننک  كوـک 

ایآ یـس - دریگیم . ماجنا  دیلقت  اب  ارثکا  زین  كرحم  يدج و  هداعلاقوف  یقطنم  لامتحا  زا  یـشان  ینارگن  نیا  اب  باسح  هیفـصت  هنافـساتم 
هزیکاپ و یگدـنز  کی  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  اـم  ناـناوج  ناـکدوک و  تیبرت  میلعت و  يارب  ار  یطوطخ  دـناوتیم  ضحم  یعیبط  تاـیح 

هبت متـسیک  نم  هک : دیوگن  نآ  ياهیژرنا  تایح و  نتخاس  کلهتـسم  رمع و  نایلاس  تشذگ  زا  سپ  هک  دنک  میـسرت  رایتخا  اب  هدش  عابـشا 
هدش س

ار دوخ  یگدـنز  ياهتیعقوم  اهدادـیور و  يهمه  دوخ  تشذگرـس  لیلحت  یـسررب و  اب  سکعلاـب  هکلب  یناـیاپ  هب  هدیـسر  ياهناـسفا  یناـما 
رد نانچ  ار  رایتخا  يدازآ و  تمظعاب  يهدیدپ  نونک  ات  ام  ضحم  یعیبط  تایح  خیرات  کی - یس و  دنیبب .؟ قشع  قطنم و  اب  هدش  يرایبآ 
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لـصف لح و  ياج  هب  و  دروآیمن . نادیم  هب  ینخـس  تهج ) ره  هب  يراب   ) زج هدیدپ  نیا  حرط  عقوم  رد  هک  دنارذگیم  یگدـیچیپ  ماهبا و 
هک تسیاهلئـسم  کی  نیا  میورب ؟ اجک  میورب و  هنوگچ  هکنیا  اما  میورب . هک  دنکیم  تعانق  نیا  هب  طقف  رایتخا  يدازآ و  سدـقم  ساسحا 

عون ود  ره  رد  نآ  يهرامـش  شیازفا  یـشکدوخ و  ود - یـس و  درادـن .!! ام  اـب  یطاـبترا  دوش و  ور  ریز و  دـیاب  هفـسالف  نهذ  قودنـص  رد 
نوناـق یعیبط  تاـیح  قطنم  اریز  دـشاب ، هدوب  زیگنابجعت  ضحم  یعیبط  تاـیح  يارب  دـناوتیمن  یناور ، یـشکدوخ  یعیبط و  یـشکدوخ 

تلع تسا ، دوجوم  هکنیا  اب  دوخ  ارچ  هک  دینک  حرطم  ار  لاوئـس  نیا  دیناوتن  امـش  هک  دنکیم  ریـسفت  دوخ  هب  صوصخم  روط  هب  ار  تیلع 
ياهنوگ زا  دوخ  کی  هب  لدبم  لقادح  ای  رتیلاع و  دوخ  هب  لدـبم  يدوبان  نیا  رد  هکنیا  نودـب  دروایب ؟ دوجو  هب  دوخ  رد  ار  دوخ  يدوبان 

تشیعم و داوم  نایم  دازآ  ینادجو  اب  گنهامه  یقطنم  طباور  نتخاس  رارقرب  زا  ضحم  یعیبط  یگدنز  یناوتان  هس - یس و  دشاب ! رگید 
یلومعم تافراعت  نودـب  ایآ  راهچ - یـس و  یناسنا . لیـصا  فطاوع  تاساسحا و  يهمه  ینوناق و  ياههشیدـنا  نتفرگ  رظن  رد  اب  اـهناسنا ،

یناسنا یقطنم  روط  هب  ار  ود  نآ  یگدـنز  ورملق  ود  عامتجا و  درف و  يهطبار  تسا  هتـسناوت  ضحم  یعیبط  یگدـنز  هک  درک  اعدا  ناوتیم 
اهدادعتسا هک  تسنیا  دهدیم ، ناشن  عامتجا ) درف و   ) هطبار فرط  ود  ینیع  یگدنز  نایرج  یخیرات و  تادهاشم  هک  هچنآ  دیامن !؟ میظنت 

فذـح یلک  هب  اـی  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  یناـسنا ) تیهاـم  ناونع  هب  هکلب  ءـالخ  رد  دوجوم  درف  ناونع  هب  هن   ) اـهناسنا يدرف  ياـهداهن  و 
يارب میروبجم  اجنیا  رد  دیامنیم . نییعت  یعامتجا  یگدـنز  ياهبلاق  هک  دـناسریم  تیلعف  هب  ار  اهداهن  اهدادعتـسا و  عون  نآ  ای  دوشیم و 
دیدرت تبسن  نیا  تحص  رد  دوخ  تبون  هب  نم  و   ) دناهداد تبـسن  رتراس  لپ  ناژ  هب  نیعلطم  زا  یـضعب  هک  ار  ياهلمج  هلئـسم  نیا  حیـضوت 

دراد ناـسنا  هک  هچنآ  ینعی  درادـن ) داـهن  دراد و  خـیرات  ناـسنا  : ) تسا نینچ  تسا  هدـش  لـقن  هک  ياهلمج  لاـح  ره  هب  مینک . لـقن  مراد )
قوف يهلمج  هک  دوشیم  هظحالم  ددنویپیم . خـیرات  ریجنز  ياههقلح  هب  سپـس  دـسریم و  تیلعف  هب  یعامتجا  یگدـنز  رد  هک  تسنامه 

هک دهدب  یئاهدادعتسا  زورب  هب  یلاجم  هکنیا  نودب  سپس  دهدیم و  یعامتجا  یگدنز  ياهبلاق  لیوحت  ار  ناسنا  هنوگچ 
نآ ندیـسر  تیلعف  هب  هک  درک  دـیاب  هچ  هک  تسنیا  هلئـسم  دراپـسیم . خـیرات  تسد  هـب  دوـشیم ، افوکـش  رتزاـب  ياـهطیحم  عـماوج و  رد 

. دـماجناین لصا  فطاوع  تاساسحا و  اهیدازآ و  اهغوبن و  فذـح  هب  یعامتجا  یگدـنز  يایازم  زا  يرادروخرب  اب  تازاـیتما  اهدادعتـسا و 
هک دـسریم  رظن  هب  دوشیمن . هدـید  یفاک  مزال و  دـح  رد  یعامتجا  یگدـنز  اـب  دارفا  تیدرف  میظنت  رد  هلئـسم  نیا  يهراـچ  هار  خـساپ و 

ینادان هب  طوبرم  تسا ، هدومن  تبث  دوخ  رتفد  رد  ناتـسم  نایم  رد  نارایـشه  زا  يرـشب  خیرات  هک  یئاههآ  اههلان و  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا 
هک تسا  هتـشاد  یگتـسیاش  ای  ترورـض  ایآ  هک  تسا  هدوب  نیا  هب  دنتـسم  هکلب  تسا ، هدوبن  یتسه  ناهج  یلـصا  ياهزار  يهراـبرد  ناـنآ 

یگدـنز ياهبلاق  رد  شزرااب  يهرهچ  اهدـص  زا  خرمین  يهفایق  کی  اب  دـشابیم ، اراد  هک  ار  یئاـهداهن  اهدادعتـسا و  نآ  يهمه  اـب  ناـسنا 
رد ار  وا  عامتجا  طیحم و  لماوع  هک  تسنامه  يراـفغ  رذوبا  اـیآ  لاـثم : ناونع  هب  دزخب !؟ خـیرات  رتسب  هب  سپـس  دوش و  هتخیر  یعاـمتجا 

اعقاو ایآ  دهدیم !؟ ناشن  يو  زا  ناتـسم ) نایم  رد  نارایـشه  يارب   ) تمظع تیاهن  رد  اما  دودحم  ییاهدومن  اهنت  خـیرات  یلو  هدرـشف  دوخ 
شن ام  هب  تسد  هب  نارکوش  مس  هتفرگ و  دوخ  یعامتجا  ياهبلاق  زا  نانوی  خیرات  هک  تسنامه  شیاهداهن  يهمه  اب  طارقس 

زا یئاههناشن  یتفرعم  ياهـشزرا  رظن  زا  زونه  هک  تسا  يریپ  يوطـسرا  يهتفای  لـماکت  يزورما  ناـسنا  اـیآ  جـنپ - یـس و  تسا !؟ هداد  نا 
يزورما نانادهسدـنه  نانادیـضایر و  زغم  اعقاو  دوشیم ؟ هدـید  شدیفـس  ياهوم  هوبنا  نایم  رد  یکـشم  ياهوم  دراد و  راسخر  رد  یناوج 

ینوریب و ناحیروبا  زا  رتیقطنم  یلکرب  ربارب  رد  ناهج  تیعقاو  تابثا  يارب  ام  ياهزغم  هزورما  ایآ  تسا ؟ سدـیلقا  زغم  زا  ياهتفای  لـماکت 
يهقطنم ياهزرم  تسا  هتـسناوت  ضحم ، یعیبط  تاـیح  اـیآ  شـش - یـس و  دـنکیم ؟ راـک  يولوم  نیدـلالالج  نودـلخنبا و  انیـسنبا و 
رگیدکی اب  اهناسنا  محازت  رب  ضحم  یعیبط  تایح  يانبم  هک  تهج  نادب  تفه - یس و  دیامن ؟ صخـشم  ار  نایمدآ  ياهناج  دورولاعونمم 

هک تسا  هدش  روبجم  تایح  نیا  اذل  تسا ) ناسنا  گرگ  ناسنا  : ) دیوگیم هک  میاهدـید  سباه  ساموت  یفـسلف ! راعـش  رد  هکنانچ  تسا ،
يژرنا دناوتیمن  هجیتن  رد  و  دیامن . فرص  دوخ  محازم  لماوع  عناوم و  نتشادرب  هار  رد  ار  دوخ  ینالضع  یناور و  يزغم و  ياهیژرنا  رثکا 

- تفه یـس و  دـیامن . فرـص  نآ  هب  ندیـسر  ياههار  و  لوقعم ) تایح   ) كرد يارب  ار  دوخ  ینالـضع  یناور و  يزغم و  یفاـک  يورین  و 
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میظنت يارب  ینالـضع  یناور و  يزغم و  ياوق  يهمه  مادختـسا  لوصحم  هک  ضحم ) یعیبط  تایح  رد   ) یملع ياـهتیعقاو  هک  تهج  نادـب 
داعبا م

، دـشاب هدوب  توهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  زا  رتالاب  تالامک  هب  قایتشا  يهدـننکعناق  يوگخـساپ  دـناوتیمن  تسا ، یناسنا  دوجو  يدا 
رد دنزادرپب و  دنزاسب و  ار  یئاهقلطم  ریدخت ، لیاسو  نتخانـش  تیمـسر  هب  هفاضا  هب  دـنوشیم  روبجم  ضحم ) یعیبط  تایح   ) نارادهیالط

. دـنیامنب بذاک  عابـشا  ای  شوماخ و  ار  قلطم  لامک  هب  نازوس  قایتشا  ضحم  ینهذ  ياهقلطم  نیا  اب  دـنهدب و  رارق  يرـشب  راـکفا  ضرعم 
نادـیم ندرک  زاب  هار  رد  يرـشب  ياهـشالت  بلغا  هک  تسا  هدوب  نیا  ضحم ) یعیبط  تایح   ) یهیدـب رایـسب  تاـصتخم  زا  یکی  هن - یس و 

رد یگدنز  نادیم  ندرک  زاب  يارب  رـشب  هک  درک  اعدا  ناوتیم  هک  يروط  هب  دریگیم ، تروص  دوخ  عونمه  محازت  نایم  رد  یگدنز  يارب 
محازم لماوع  نادیم  رد  یگدنز  نادـیم  ندرک  زاب  يارب  ات  تسا  هدوب  نآ  يومع  يانعم  هب  تافلت  راچد  رتمک  تعیبط  محازم  لماوع  نایم 
تکرح لماکت  يارجم  رد  دوخ  یخیرات  ریـس  رد  رـشب  دنیوگیم : رطاخ  یگدوسآ  مامت  اب  رـسنپسا  تربره  لاثما  لاح  نیا  اب  اهامن . ناسنا 
تـسد هب  يارب  تسا ، هدوب  رتهدنـشک  رگید  ياهناسنا  اب  یموق  کی  ای  درف  کی  محازت  هچ  ره  میونـشیم  هک  یتقو  دـیابن  رگید  دـنکیم !!
يارجم رد  رـشب  دـیوگیم : هک  يراعـش  تحـص  تابثا  يارب  رگید  لیلد  کـی  مه  نیا  تسا ! هدرک  هولج  رتهتـسیاش  یناـمرهق  ماـن  ندروآ 

لماکت
رد عقاو  فالخ  زاربا  غورد و  عویـش  يهرابرد  یهجو  چیه  هب  تسودناسنا  سانـشناسنا  نارایـشه  هک  تسا  یعطق  لهچ - تسا ! ینالقع 

نیا دـینیبیم . هک  تسا  نیمه  ضحم  یعیبط  تایح  دـنیوگب : هکنیا  زج  دـنرادن  ینخـس  چـیه  یناسنا  عماوج  رد  هدـیچیپ ، هداس و  لاکـشا 
یعیبط ياههتـساوخ  ياـضرا  هار  رد  یعیبط  یناـسنا و  تاـیعقاو  يهمه  رد  یعیبط  دوخ  ذوفن  شرتـسگ و  زج  یفدـه  نوچ  یعیبـط  تاـیح 

قح و غورد و  تسار و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . یعیبط  تاـیح  رد  یعیبـط  دوخ  مادختـسا  رد  دـشاب  هچ  ره  تاـیعقاو  اذـل  درادـن ،
چیه زا  یعیبط ) تایح   ) سوماق رد  نم  زج  اب  نآ  حیحـص  طاـبترا  نم و  یلک  روط  هب  رـش و  ریخ و  اـبیز و  تشز و  دـب و  بوخ و  لـطاب و 

دنزیخیمرب یمدآ  تاذ  زا  دوخ  عونمه  ناهج و  اب  ناسنا  هطبار  رد  داضتم  قیاقح  نیا  هک  یتروص  رد  دـشابیمن ، رادروخرب  یتلاصا  هنوگ 
ياـعدا دـنناوتیم  یبوخ  هب  هدوب و  یعیبـط  تاـیح  تاـصتخم  زا  ياهنوـمن  میدرک  هک  حرطم  ار  هتـشذگ  لـئاسم  دـننکیم . ادـیپ  روـهظ  و 

تایح  ) هب رشب  تیاضر  رد  یثحب  دنیامن . لطاب  دنزرویم ، رارصا  رـشب  یناور  ینالقع و  لماکت  هب  هک  ار  ریخا  نارود  نارکفتم  زا  یهورگ 
تیرثـکا هک  ضحم  یعیبـط  تاـیح  ياـنبم  رب  رـشب  دوـشیم : هتفگ  تسا  یئادـتبا  ماـخ و  تیاـضر  نیا  هـکنیا  حیـضوت  ضحم و  یعیبـط )

همه رد  اهناسنا  ریگمشچ 
يرـشب تایح  ریـسم  هک  تسین  نآ  لیلد  تیاضر  نیا  ایآ  دـننکیم . تکرح  انبم  نآ  رب  هتـشاد و  تیاضر  دـنروهطوغ ، نآ  رد  اـهنارود  ي 
تکرح روبزم  ياـنبم  رب  اـهناسنا  ریگمـشچ  تیرثکا  دـیئوگیم  هک  روطناـمه  میئوگیم : دـنکیم ؟ تکرح  هتفرگ و  شیپ  هک  تسا  نیمه 

: دید میهاوخ  مینک ، تقد  دروم  نیا  رد  رگا  میرگنب . یعقاو  یعیبط  يهداس  يهدـیدپ  کی  ار  تکرح  تیاضر و  نیا  دـیابن  یلو  دـننکیم ،
زا یضعب  حالطصا  رد  و  ینادرگدوخ )  ) و تاذ ) تنایـص   ) هک تسا  تاذ ) بح   ) نامه میقتـسم  يهجیتن  ای  لولعم  تکرح  تیاضر و  نیا 
رد هراومه  تسا  رادـناج  صتخم  نیرتـمهم  هک  قلطم  یهاوخدوخ  تاذ و  بح  نیا  دوـشیم و  هتفگ  دوـصقم ) نیمـضت   ) ناسانـش تسیز 

تاذ بح  یهاوخدوخ و  مسیناـکم  ربـج  راـشف و  ینعی  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  رد  رادـناج  هک  تسا  یتـیعقوم  هب  تیاـضر  لیـصحت  ددـص 
تاناکما اهدادعتـسا و  يهمه  قباطم  تیاضر  نیا  هک  دـنکیم  نامگ  نینچ  مه  یلومعم  ناسنا  دـیامنیم و  لیمحت  رادـناج  رب  ار  تیاضر 

ياههزیگنا ناوتیم  دوشیم ، هدـید  ضحم  یعیبط  تایح  رد  هک  یئاهتیاضر  یبایزرا  رد  قیقد  یـسررب  اب  تسا ! هدـمآ  دوجو  هب  وا  یناسنا 
يرادقم يانبم  رب  هک  یلعف  تیعقوم  زا  تشذگ  لمحت  زا  یناوتان  هدارا و  یتسس  زا  یشان  تیاضر  - 1 هلمج : نآ  زا  تفرگ . رظن  رد  ار  نآ 

يدعت ای  مضه  اههتساوخ و  زا 
لتخم راوگاـن و  ار  یعیبـط  تاـیح  هـک  یتابارطـضا  راـشف و  زا  یئاـهر  زا  یـشان  تیاـضر  - 2 تسا . هدـش  راوتـسا  یگدـنز  تامیالمان  ل 
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راشف زا  یمئاد  زیرگ  تلالم  یگتـسخ و  هک  دراد  يرتدایز  يورین  فرـص  هب  جایتحا  دنک ، ادیپ  همادا  رگا  هزیگنا  نیا  اب  تیاضر  دزاسیم ،
فذـح بجوم  لماوع  نیا  هاوخ  عامتجا ، طـیحم و  يربج  لـماوع  زا  لـصاح  تیاـضر  - 3 دـیامن . ناربج  ار  یعیبط  تاـیح  تابارطـضا  و 

طیحم و يربج  لماوع  هک  تسنیا  ضرف  اریز  دیازفیب ، وا  تیدوجوم  رصانع  رب  هکنیا  ای  دشاب و  هدوب  یناسنا  تیدوجوم  رـصانع  زا  یـضعب 
صخش نیا  رگا  دهدب . ماجنا  يراک  میلـست ، نیا  هجیتن  یبایزرا  هبـساحم و  رد  دناوتیمن  وا  اذل  تسا ، هدومن  راداو  میلـست  هب  ار  وا  عامتجا 

دنکیم و تعانق  نورد  زا  یهآ  ندیـشک  هب  دـشیدنیب  ضحم  یعیبط  تایح  زا  رتالاو  ياهلحرم  رد  دـناوتب  دـشاب و  تیفرظ  ياراد  یکدـنا 
تهج هب  هک  دنکیم  هیجوت  ریـسفت و  يروط  هب  ار  یلاع  يهلحرم  نآ  تیاضر ، نداد  تسد  زا  سرت  تهج  هب  دـشاب  تیفرظیب  یمدآ  رگا 
تایح  ) هراومه هک  یئادتبا  ماخ و  تیاضر  نیا  زیگنافسا  یلومعم و  صتخم  دیامنن . یقلت  تسکشرو  ار  دوخ  هلحرم  نآ  هب  لوصو  مدع 

رتیلاع يهلحرم  تمظع  دناوتن  الصا  هک  تسنیا  دنکیم ، نیقلت  ناسنا  يارب  هناهاگآان  هچ  هناهاگآ و  هچ  ار  تسا ) تسرد  تسا و  نیمه 
ار

ضحم یعیبط  تایح  ياهرایعم  اهوگلا و  نامه  اب  دوش ، تایح  یلاع  يهلحرم  زا  صقاـن  یموهفم  كرد  هب  قفوم  یهاـگ  مه  رگا  دـشچب ،
نآ هلب ، هک  دریگیم  ار  تکرح  زا  هدـنرادزاب  يهجیتن  نیا  لیلحت  ریـسفت و  نیا  زا  دـیامنیم و  لیلحت  ریـسفت و  تسا  وا  تیاضر  دروم  هک 

تیاضر نیا  دشاب . هتشاد  تسا ، هدومن  بلج  دوخ  هب  ارم  تیاضر  هک  ار  یلعف  تیعقوم  زا  نتـشادرب  تسد  شزرا  هک  تسین  يزیچ  هلحرم 
هک دـننک  كرد  دراذـگیمن  ددرگیم و  لـقع  تیلاـعف  عناـم  هک  دـنروآیم  دوجو  هب  دوخ  لـقع  ربارب  رد  ذوـفن  لـباقریغ  يدـس  ناتـسرپ 

نانیا يرآ  دـشابیمن . ریذـپناکما  تیعقوم  نیمه  زا  نتفر  رتالاب  نودـب  نآ  يهرابرد  لوقعم  تیاضر  یلعف و  تیعقوم  یبایزرا  تخانش و 
مدش هاگآ  ار  دوخ  مدـید  بابح  متـشگ  ایرد  ار  دوخ  مدـید  بارـس  مدـش  بآ  نم  تسنیا : یلـصا  نوناق  هک  درک  دـنهاوخن  كرد  زگره 

اهیهاگآان و هب  یجیردت  تشگرب  هب  دکار ، ماخ و  تیاضر  نیا  رگید  صتخم  ار  دوخ  مدـید  باوخ  هب  مدـش  رادـیب  مدـید  ار  دوخ  تلفغ 
اجک لوقعم ) تایح   ) اجک و تیاضر  نیا  دـنیبیم . دوخ  محازم  ار  نآ  هک  هچ  ره  اب  هجیتن  یب  يزیوالگ  رد  تسا  رمع  فرـص  اهیتسس و 

یعیبط تایح  زا  تذل  ساسحا  زا  یـشان  تیاضر  - 4 تستراسخ !!؟ یناسنا  تفرـشیپ  دشر و  رظن  زا  ناسنا  زور  ود  يواست  دـیوگیم : هک 
ناوریپ ضحم 

( تسا ریذپناکما  هک  هزادنا  ره  مالآ  اهیراوگان و  زا  رارف  رتشیب و  هچ  ره  ذیاذل  زا  يرادربهرهب   ) هب تایح  ریـسفت  اب  روکیپا  هاگآان  هاگآ و 
تسیاهنادرخبان کلهم و  لهج  تسا ، تیاضر  ناگدنیوج  نیا  ریگنماد  هک  یتراسخ  نیلوا  دننادیم . هیجوت  ریسفت و  نیمه  رد  ار  تیاضر 

زا ناهگان  ای  دیوریم  نیمز  زا  ناهگان  ناسنا  کی  مالآ  ذیاذل و  دنربیم  نامگ  دـننکیم و  ضرف  ضحم  ءالخ  رد  يدوجوم  ار  ناسنا  هک 
دوشیم راوتسا  نارگید  يراوگان  اههجنکش و  اهدرد و  داینب  رب  ناتسرپ  تذل  یصخش  ذیاذل  بلغا  هک  دنمهفیمن  دزیریم و  ورف  نامـسآ 

نوگلگ ار  شیوخ  يور  وت  یم ، نوگلگ  هب  اـت  یمه  دبـسخ  اونیب  ور و  درز  وـت  زا  نت  هد  هک : تسا  نینچ  بلغا  ورـسخ : رـصان  لوـق  هب  و 
يارب طقف  اهنآ و  زا  یـصخش  رارف  ناکما  اـب  اـهناسنا  هودـنا  مغ و  رد  كارتشا  شزرا  تمظع و  دـنمهفب  هک  دـننآ  زا  رت  تسپ  ناـنیا  ینک 
يارب دوـخ  نداد  شراـخ  نتـشیوخ و  يور  هب  ندـش  مخ  زا  رت  تمظعاـب  تسا ، یهلا  تیـشم  هاـگهولج  هک  تاـیح  رد  تدـحو  ساـسحا 

هک تسا  دس  نیرتریذپان  ذوفن  تسا ، یعیبط  تایح  صتخم  نیرتیـساسا  هک  یـصخش  تذل  ساسحا  هب  تیاضر  دشابیم . تذل  ساسحا 
یعیبط ماسجا  نیداینب  ءازجا  يهرابرد  دوخ  یمتا  هیرظن  نامه  هب  روکیپا  شاک  يا  دیآیم . دوجو  هب  لوقعم ) تایح   ) ناسنا و نایم 

هب تفرـشیپ  زا  عنام  یعیبط  روط  هب  اهتیاضر  تفرگیمن . یتسرپ ) تذل  شیک   ) مسینودـه هئارا  اب  ار  يرـشب  تکرح  ولج  درکیم و  تعانق 
هنافساتم هک  تسا  اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  ياههدیدپ  نیرتزیگناتفگش  زا  تیاضر  نیا  تسا  هدوب  تیـصخش  يدازآ  لالقتـسا و  يوس 

لیلحت اب  هک  دنوشیم  ادیپ  يرامش  تشگنا  صاخـشا  عماوج  زا  کی  ره  رد  هک  تسنیا  تقیقح  دریگیم . رارق  قیقحت  تقد و  دروم  رتمک 
هک تسا  تلع  نادب  نیا  دنیآرب . نآ  لماک  یبایزرا  يهدهع  زا  دنناوتب  نآ ، جیاتن  یلصا و  ياههزیگنا  لماوع و  هب  دوجوم  تیاضر  یقطنم 

دوخ یگدـنز  راسهمـشچ  ناـیرج  عـناوم  نتـشادرب  هار  رد  ار  دوـخ  ینالـضع  یناور و  يزغم و  ياـهیژرنا  نیرتـشیب  یناـسنا  عوـن  ـالومعم 
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نآ هب  لوصو  راظتنا  رد  شناج  قامعا  رد  هک  لوقعم ) تایح   ) رد یعقاو  تداعس  ندرک  ادیپ  تایح و  دوخ  كرد  تخانش و  ات  دیامنیم ،
نتخاس دوبان  هب  دوخ  تسد  رد  تردق  راصحنا  هار  رد  یعیبط  تایح  نیا  هک  مینکن  تبحـص  روآمرـش  نایرج  نیا  زا  رگید  دربیم . رـس  هب 

تیاـضر تسا . هتـشاد  شوخ  لد  دوـخ  رگاـمغی  تاـیح  هب  يدنـسرخ  تیاـضر و  لاـمک  اـب  هدز و  تسد  هدـنزاس  دـیفم و  ياهتردـق  هچ 
يدازآ زا  هک  درادـنپیم  نینچ  دوخ  صاخ  عضو  هب  تیاضر  لاح  رد  یمدآ  دوشیم و  هابتـشا  يدازآ  ساسحا  اـب  بلغا  هک  تسیاهدـیدپ 

تسا رادروخرب  لماک 
نیا رگا  اریز  دید  دـهاوخ  تیاضر  زا  هک  اهیدونـشخان  اهیتیاضران و  هچ  دـنک ، لیلحت  یفاک  مزال و  دـح  هب  ار  تیاضر  نآ  دـناوتب  رگا  و 
ندش ضوع  هب  یگدنز  زا  یتیعقوم  ره  رد  ماخ ، تیاضر  نآ  اب  وا  هک  دیمهف  دهاوخ  دـشاب ، رادروخرب  يرایـشه  كدـنا  زا  هدـننک  لیلحت 

نیا زج  تیـصخش  لالقتـسا  يدازآ و  زا  وا  تسا و  شوخلد  مرگرـس و  تسا ، هتـسب  شناور  ياـپ  تسد و  هب  هک  يربج  ریجنز  ياـههقلح 
مدرم يهنارظن  گنت  ياهتیاضر  يهرابرد  يونثم  ياهلاثم  زا  یکی  رد  مینک : هجوت  اهتیاضر  زا  يرادقم  هب  دیئایب  دـنادیمن . يزیچ  ضیوعت 

، تسا روانـش  تارطق  نآ  يور  يزیچاـن  هاـک  کـی  تسا ، هدـش  هتخیر  حارتـسم  زا  ياهشوگ  رد  لوب  زا  یتارطق  هک : تسا  نینچ  یلوـمعم 
لوب تارطق  نآ  يور  رد  دـیآیم و  رد  تکرح  هب  هاک  ینوفع ، ياوه  تکرح  نیرتزیچان  اب  دنیـشنیم و  هاک  نآ  يور  دـیآیم و  یـسگم 

نآ يدونـشخ  هب  هیبش  یتیاضر  دراد ، لوب  هرطق  دـنچ  نآ  يور  هاک  نآ  اب  شدرگ  زا  سگم  نیا  هک  یتیاضر  دـیامنیم ، تکرح  هب  عورش 
تامدـخ نیرتیلاع  يارب  لحاس  هب  ور  دـناریم و  يروانهپ  سونایقا  حطـس  رد  ار  یگرزب  یتشک  هک  دراد  داتـسا  رهاـم و  رایـسب  ناـبیتشک 

هدمآ نوریب  دوخ  رقحم  يهکرب  زا  باتفآ  بورغ  کیدزن  هک  دینک  روصت  ار  یئاههغابروق  - 2 دوریم . شیپ  هنادنمزوریپ  اهناسنا  یگدنز 
یمدق دنچ 

ياـههطقن سکع  ناـهگان  دـندرگ و  یمرب  دوخ  رقحم  يهکرب  ناـمه  هب  بش  یکیراـت  رد  دـندرگیم و  وس  نآ  وس و  نیا  هب  یکـشخ  رد 
، هکرب نیا  زا  ام  نتفر  زا  سپ  هک  دنتسیچ  ءایـشا  نیا  هک  دنـسرپیم  رگیدکی  زا  بجعت  اب  دننیبیم ، هکرب  نآ  لالز  بآ  حطـس  رد  ار  نیرز 
ار وا  شاخرپ  نخـس و  مه  اههغابروق  رگید  دناهتـشگ . ام  يهنایـشآ  دراو  ام  يهزاجا  نودـب  اـهنیا  دـناهدرک ؟ لاغـشا  ار  اـم  ياـج  هدـمآ و 
تسد و اب  هتخادنا  هکرب  هب  ار  دوخ  نانآ  يهمه  مینارب ، دوخ  ياههنایشآ  زا  ار  ءایشا  نیا  یعمجهتسد  دیئایب  دنیوگیم : دننکیم و  قیدصت 

نآ سکع  رد  یئاهینوگرگد  يزیچان  رایـسب  ياهجوم  اهنآ  ياپ  تسد و  ياههبرـض  زا  دننزیم  نیرز  ياههطقن  نآ  رب  ناشکچوک  ياهاپ 
کی يارب  هک  دـهدیم  تسد  اهنآ  هب  يدونـشخ  تیاضر و  نانچ  يزوریپ  نیا  ساسحا  اب  هجیتن  رد  دـنروآیم . دوجو  هب  نیرز  ياـههطقن 
مارجا همه  نآ  اب  يریـش  طخ  ناشکهک  سکع  نآ  تسا ؟ هدوب  هچ  نیرز  ياههطقن  سکع  نآ  دینادیم  چیه  دزاسب . ار  یناهج  هک  ناسنا 

رب ناشگنج  ناشحلص و  یلایخ  رب  هک - رگیدکی  اب  حلـص  گنج و  رد  ناکدوک  تیاضر  - 3 دشابیم . شروآماسرس  ياهباتفآ  تارک و  و 
نیمز ا رب  یتحاران  زا  تشگ ، ناشورفرطع  رازاب  دراو  یتقو  هک  هناخغابد  ياوه  هب  غابد  نآ  تیاضر  ناشگنن 4 - ناشمان و  یلایخ 

نیا راک  دیـسرپ  يرایـشه  صخـش  اـت  درکیم ، داهنـشیپ  ار  نآ  يهجلاـعم  فیـصوت و  ياهنوگ  هب  ار  وا  یتحاراـن  درد و  یـسک  ره  داـتف و 
هب اروف  دـندرب و  شهاگراک  نامه  هب  ار  وا  تسا . هناخغابد  شهاگراک  یغاـبد و  وا  راـک  هک  دـش  مولعم  قیقحت  زا  سپ  تسیچ ؟ صخش 
هب هک  تایح  تایعقاو  ندـیمهفن  زا  یـشان  يدازآ  ساسحا  رب  لهاج  تیاـضر  - 5 دـش . لوغـشم  دوخ  راک  هب  تشگرب و  دوخ  يداع  لاح 

ندرب نیب  زا  ریدـخت و  هب  تیاـضر  - 6 ددـنبب .) ارم  ياپ  تسد و  دـناوتیمن  ینوناـق  لـصا و  چـیه  منکیم و  مهاوخیم  هچ  ره   ) ساـسحا
هب تیاضر  یلک  روط  هب  و  دشاب . یگدـنز  يالعا  فدـه  رب  دورو  يارب  ياهتـسیاش  رایـسب  يهمدـقم  دـناوتیم  شاهظحل  ره  هک  اهیرایـشه 

يارب همدقم  ود  یسررب  زا  سپ  میدومن . حرطم  نیشیپ  ثحبم  رد  هک  روآجنر  ياهامعم  همه  نآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  ضحم ) یعیبط  تایح  )
هک میراذـگیمن  هتفگان  ار  هتکن  نیا  الوا  لوقعم .) تایح   ) یـسررب حرط و  هب  میـسریم  نآ ، تاصتخم  ضحم و  یعیبط  تایح   ) تخاـنش

، زگره هن  ددرگیم . متخ  مینکیم ، حرط  ام  هک  یثحابم  نیا  اب  هن  دوشیم و  عورـش  زورما  زا  هن  تایح )  ) هدـیدپ يهراـبرد  قیقحت  ثحب و 
رایــسب ياههاگدـید  زا  ار  تیمهااـب  يهدـیدپ  نـیا  رکفتم  نارازه  زین  رــصاعم  نارود  نـیمه  رد  اـم و  زا  شیپ  هـک  تـسنیا  تـقیقح  اریز 
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يدج الماک  نوگانوگ و 
هب ام  دـناهدمآ و  لئان  زین  ریگمـشچ  رایـسب  ياهتیقفوم  هب  هار  نیا  رد  دـناهداد و  رارق  قیقحت  شواک و  دروم  بیکرت  لـیلحت و  شور  ود  اـب 
زین و  مییاـمنیم . وزرآ  سدـقم  يوپاـکت  نیا  رد  ار  نارظنبحاـص  يهـمه  تفرـشیپ  میتـسرفیم و  ناـنآ  هـب  ناوارف  ياـهدورد  دوـخ  تبوـن 

رد ار  ناـنآ  زا  یـضعب  نهذ  هـک  ياهتخاـس  شیپ  لوـصا  تلاـخد  زا  رظن  عـطق  اـب  نارظنبحاـص  نـیا  یبرجت  يرکف و  جـیاتن  هـک  مـینادیم 
یتح تسا . هدوب  یناسنا  مولع  رد  تفرـشیپ  مهم  لـماوع  زا  اـعقاو  هدوب و  شزرااـب  رایـسب  دـیامنیم ، هیجوت  سوملماـن  روط  هب  يریگهجیتن 
تایح داعبا  همه  يهرابرد  هک  یناسانشناسنا  تاقیقحت  رد  میهدیم ، رارق  یـسررب  دروم  ام  نونکا  مه  هک  ار  لوقعم ) تایح   ) ثحب نیمه 

زا یـسررب  ثحب و  هک  تسنیا  دراد ، یتایح  ترورـض  هزورما  ام  يهدـیقع  هب  هک  هچنآ  مینیبیم . فلتخم  لاکـشا  اب  دناهدیـشیدنا ، یناسنا 
هک هتفایدـشر  دـنمورین و  ياهزغم  زا  میراذـگب و  نایم  رد  رتهبناجهمه  رتهدـنز و  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  رگید  راـب  ار  لوقعم ) تاـیح  )
اب نانچ  لوقعم ) تایح   ) رد ار  هدـش  حرط  ثحابم  هکنیا  هن  مینک  دادمتـسا  ثحبم  نیا  لـیمکت  يارب  دنـشابیم ، مه  هتـسراو  حاورا  ياراد 

عم تایح   ) هب ضحم ) یعیبط  تایح   ) زا لاقتنا  يارب  همدقم  ندرک  هدامآ  ياج  هب  هک  مینک  حرط  هنایارگراصحنا  تلاح 
. مییازفیب يرـشب  ياهدرد  رب  يرگید  درد  تسا  ضحم ) یعیبط  تایح   ) زراب تاصتخم  زا  یکی  دوخ  هک  یلومعم  ياهیرظن  گنت  اـب  لوق )

متیضرا - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدـش  هداد  رکذـت  دـیجم  نآرق  زا  يدراوم  رد  میدـش ، روآدای  هک  یئاههزیگنا  اب  یئادـتبا  ماخ و  تیاـضر 
تایح  ) دیدرت نودب  يویند  تایح  زا  دوصقم  دیداد ) تیاضر  يدـبا  تایح  ياج  هب  يویند  تایح  نیمه  هب  ایآ   ) هرخالا نم  انیدـلا  هایحلاب 

رد هک  نشور ) ناهرب  لیلد و  رب  ینبم  یگدـنز   ) لالدتـسا لباق  تاـیح  و  هبیط ) هاـیح  ( ) هزیکاـپ تاـیح   ) ربارب رد  هک  تسا  ضحم ) یعیبط 
اذا و  - 2 دـشابیم . لماکت  ءالتعا و  لباق  هک  نآ  یمومع  يانعم  هب  تاـیح  هن  دریگیم ، رارق  تسا ، هدـمآ  هنیب  نع  یح  نم  ییحی  يهیآ و 
عم اونوکی  ناـب  اوضر  نیدـعاقلا . عم  نکن  اـنرذ  اولاـق  مهنم و  لوطلا  اولوا  کنذاتـسا  هلوـسر  عـم  اودـهاج  هللااـب و  اوـنمآ  نا  هروـس  تلزنا 

تاریخلا و مهل  کـئلوا  مهـسفنا و  مهلاوماـب و  اودـهاج  هعم  اونمآ  نیذـلا  لوسرلا و  نکل  نوهقفیـال . مهف  مهبوـلق  یلع  عـبط  فـلاوخلا و 
، دـینک داهج  وا  ربمایپ  اب  دـیروایب و  ادـخ  هب  ناـمیا  هک  دـهدیم  روتـسد  دوشیم و  لزاـن  ياهروس  هک  یماـگنه  و   ) نوحلفملا مه  کـئلوا 

زجاع هک  میشاب  یناسک  اب  ات  نک  اهر  ار  ام  دنیوگیم : دنهاوخیم و  هزاجا  وت  زا  نانآ  زا  نادنمتردق  نادنمتورث و 
نآ اب  هک  یناسک  دنمهفیمن و  نانآ  تسا ، هدش  هدز  طوقـس  رهم  نانآ  ياهلد  رب  دنـشاب و  ناناوتان  اب  هک  دناهدش  یـضار  نانآ  دنداهج . زا 

تایآ نیا  رد  دنناراگتـسر ) هک  دنتـسه  نانآ  هتـشگ و  نانآ  بیـصن  تاریخ  دندرک و  داهج  دوخ  سوفن  لاوما و  اب  دناهدروآ  نامیا  ربمایپ 
يهنیمز ندرک  هدامآ  يارب  ناـنآ  هک  درادیم  مـالعا  هدرک و  یفرعم  تردـق  تورث و  لاـم و  اـب  یگدـنز  ار  ناـنآ  تیاـضر  ياـنبم  هفیرش 

نم : ) يولوم لوق  هب  دننکیم و  ضارعا  لوقعم ) تایح   ) تاریخ ندروآ  تسد  هب  رد  شالت  داهج و  زا  ضحم ) یعیبط  تایح   ) هب تیاضر 
تاـیح  ) ظـفح يارب  هدومن و  موم  رهم و  ار  دوخ  ياـهلد  ناتـسرپ  تیاـضر  دوـشیم ، هظحـالم  هکناـنچ  نک !) روـک  مدوز  مشچ  مهاوـخن 

انتایآ نع  مه  نیذلا  اهب و  اونامطا  ایندلا و  هایحلاب  اوضر  انئاقل و  نوجریال  نیذـلا  نا  - 3 دنهدیم . تسد  زا  ار  كرد  مهف و  دوخ  یعیبط )
تیاضر ضحم ) یعیبط  تایح   ) يویند یگدنز  هب  دنرادن و  ام  رادید  هب  يدـیما  هکنانآ   ) نوبـسکی اوناک  امب  رانلا  مهاوام  کئلوا  نولفاغ .

دوخ هب  هک  هچنآ  تهج  هب  نانآ  یئاهن  هاگیاج  دنزرویم . تلفغ  ام  تایآ  زا  هکنانآ  دـناهتخاس و  مارآ  ار  دوخ  لد  تایح  نیمه  هب  هداد و 
تلفغ نآ و  هب  نانیمطا  ضحم و  یعیبط  تایح  هب  تیاضر  هک  دینک  تقد  بوخ  هیآ  نیا  رد  تسا ). شتآ  دناهتخودنا ،

رگیدـکی اب  هاوخ  دـشاب و  تیلع  هطبار  روما  نیا  نایم  هطبار  هاوخ  هتکن ، نیا  هبرظن  اـب  تسا . هدـش  رکذـتم  اـج  کـی  رد  ار  یهلا  تاـیآ  زا 
زا ضارعا  رد  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  يهطبار  ناوتیم  یلقع  هنیرق  اب  دنشاب ، هتفرگ  رارق  مه  يولهپ  هفیرـش  يهیآ  رد  طقف  ای  دنـشاب و  نامزمه 

رادید هب  نتشادن  دیما  تفگ : ناوتیم  نیاربانب  درک . ادیپ  تسا ، لوقعم ) تایح   ) نامه هک  نشور ) لیلد  هب  دنتسم  تایح   ) و هبیط ) تایح  )
ناسنا یعقاو  تعیبط  هک  تسا  لوقعم ) تایح   ) دـض همه  همه و  یهلا  تایآ  زا  تلفغ  و  ضحم ) یعیبط  تایح   ) هب تیاـضر  يدـنوادخ و 

، تسا ضحم ) یعیبـط  تاـیح   ) هب شیارگ  تاـصتخم  زا  هک  ماـخ  یئادـتبا و  تیاـضر  ربارب  رد  دـیجم  نآرق  رد  تـسا . نآ  يوجتـسج  رد 
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طاـبترا يهجیتـن  ار  نآ  حرطم و  نشور ) لـیلد  هب  دنتـسم  تاـیح  هـبیط و  تاـیح  ( ) لوـقعم تاـیح   ) هـب شیارگ  زا  یـشان  یلاـع  تیاـضر 
يدابع و یف  یلخداف  هیـضرم . هیـضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  - 1 هلمج : نآ  زا  دیامنیم . یفرعم  ادخ  اب  ناگتفایدـشر 
زا تیاـضر  يهـجرد  هـب  وـت  هـک  یلاـح  رد  درگرب ، تراـگدرورپ  يوـس  هـب  ناـنیمطا ، يـالاو  ماـقم  هـب  لــصاو  سفن  يا   ) یتـنج یلخدا 

سفن و نانیمطا  راذگب ) نم  تشهب  رد  مدق  شاب و  مناگدـنب  هورگ  رد  لخاد  تسا . یـضار  وت  زا  تراگدرورپ  ياهدیـسر و  تراگدرورپ 
رد هک  تیاضر 

دنوادخ و رادید  يهتـسیاش  ار  یمدآ  هک  تسا  یتیاضر  نانیمطا و  نآ  تسا ، هدـش  یفرعم  یبوبر  هاگـشیپ  هب  تشگزاب  يهمدـقم  هیآ  نیا 
، تسا یمدآ  تیصخش  جاهتبا  ندش و  افوکش  ندیـسر و  تیلعف  هب  زا  لصاح  نانیمطا  نیا  تسا . هدومن  هتفایدشر  ناگدنب  هورگ  رد  دورو 

هدرپ تشپ  تابارطـضا  اـهناسنا و  رگید  ياهیزورهیـس  اهیتخبدـب و  يور  هک  یعیبـط  تاـیح  ياـبیرف  ياههتـساوخ  نجل  رد  نـتفر  ورف  هـن 
صوصخم هک  مهم  لصا  کی  هب  الوا  همدقم  نیا  رد  لوقعم ) تایح   ) ریـسفت رب  ياهمدقم  تسا . هدـش  راوتـسا  ناسنا  دوخ  ياهیهاگآدوخ 

، تسا ام  ثحابم  لصفرس  هک  ار  لوقعم ) تایح   ) هب طوبرم  ینآرق  تایآ  ایناث  مینکیم و  هراشا  رصتخم  روط  هب  تسا . یـسانشناسنا  ورملق 
و تسا ) نینچ  یناسنا  تایح   ) يهیضق ود  نایم  فیطل  يهمزالم  کی  تسا ، یسانشناسنا  ورملق  صوصخم  هک  یمهم  لصا  ام  میروآیم :

يهراـبرد اـم  تاـقیقحت  دـنامیم . رود  یناـسنا  موـلع  نارکفتم  بلغا  هاگدـید  زا  هنافـساتم  هک  تسا  دـشاب ) دـیاب  نـینچ  یناـسنا  تاـیح  )
ناهج حیـضوت  ریـسفت و  اب  ام  ددرگیم . وربور  یناوارف  تالکـشم  اب  فیطل  يهمزالم  نیا  هب  هجوت  نودـب  یـسانش  ناسنا  یـسانشناهج و 

بآ تیهام  يهرابرد  ام  تخانش  دیـشاب ، نانچ  ای  نینچ  یتسیاب  امـش  هک  مینکیمن  ینیقلت  نآ  يازجا  طباور و  نیناوق و  ناهج و  هب  زگره 
هک

نیمه هب  تسا و  حیحص  وت  عضو  نیا  بآ ، يا  هک  دهدیمن  ار  هجیتن  نیا  تسا ، نیعم  تبسن  اب  نژوردیه  نژیسکا و  رـصنع  ود  زا  بکرم 
اریز يزاسب . نوگرگد  ار  نیعم  عضو  نیا  راکدوخ  روط  هب  دـیاب  تسا و  طلغ  وت  نیعم  عضو  نیا  بآ ، يا  هکنیا  اـی  هدـب  همادا  دوخ  لاـح 

هب نآ  رد  ینوگرگد  چیه  ام  نیقلت  روتسد  هیصوت و  تخانش و  اب  دوب و  دهاوخ  بآ  ندوب ، بآ  طیارـش  دوجو  اب  هدوب و  بآ  هراومه  بآ 
اهناسنا یناور  رـصانع  ای  تایح  تعیبط  رد  ار  ياهلئـسم  یناـسنا  مولع  رد  رظنبحاـص  کـی  هک  یتقو  هک  یتروص  رد  دـمآ . دـهاوخن  دوجو 
صتخم نیا  ياراد  رظنبحاص  نآ  قیقحت  هب  انب  نم  بوخ ، هک  دنتفایم  هلئسم  نآ  اب  باسح  هیفـصت  رکف  رد  اهناسنا  يهمه  دنکیم . حرطم 

نیمه هب  دـشاب ؟ دـیاب  هنوگچ  صتخم  نآ  زا  نم  رثات  ریثات و  منکب ؟ دـیاب  هچ  صتخم  نیا  نتخاـس  نوگرگد  اـی  ءاـقبا  رد  لاـح  مشاـبیم ،
و تسه ) هک  نانچنآ  تایح   ) نتخاس گنهامه  اب  ار  تایح  یلاع  تدحو  هک  میشاب  هتـشادن  ینارکفتم  رگا  ام  میئوگیم : هک  تسا  تهج 

لیلقت یناور و  ینالقع و  لماکت  عناوم  عفر  هب  يدیما  زگره  دننک ، هیجوت  ریـسفت و  ام  يارب  هجو  نیرتهب  اب  دشاب ) دیاب  هک  نانچنآ  تایح  )
نانچنآ  ) ناوتب هک  تسین  یناسنا  تاذ  زا  نوریب  گنس  هعطق  کی  تسا ، تایح  نیا  مینادب  دیاب  ام  تشاد  میهاوخن  زوسنامناخ  ياهدرد 

هب ار  نآ  هک  داد  رارق  هدنز  ناسنا  تیریدم  هطلس و  تحت  ناوتیم  ار  گنـس  اریز  مینک ، کیکفت  نآ  دیاب ) هک  نانچنآ   ) زا ار ، تسه ) هک 
هدنوش و كاردا  هدـننک و  كاردا  لومعم و  لماع و  هک  تسیاهدـیدپ  نیا  تسا ، تایح  نیا  دراذـگب ، درادرب و  دـهاوخیم  هک  يوحن  ره 
رد ار  نامیاهیخوش  تسین ، یخوش  ياج  اجنیا  دنکیم . ادیپ  داحتا  نآ  رد  هدـش  هتخاس  هدـنزاس و  نتفرگ و  رارق  هطلـس  دروم  رگهطلس و 

لماوع يهدرب  وا  هک  دـیوگیم  تایح  ياراد  ناسنا  کـی  هک  یتقو  ریذـپانیخوش . يهدـیدپ  نیا  رد  هن  میربب ، راـک  هب  رورپ  لاـیخ  راعـشا 
. متـسه يربج  لماوع  يهدرب  نم  هک  دنکیم  نیقلت  دوخ  هب  ینمـض  روط  هب  دنکیم ، نایب  تسه  هک  نانچنآ  ار  یتیعقاو  طقف  هن  تسیربج ،
هب دسر  هچ  مدازآ . نم  هک  دنکیم  نیقلت  دوخ  هب  انمض  تسا ، رادروخرب  يدازآ  تمظع  اب  يهدیدپ  زا  ناسنا  دیوگیم : یتقو  سکعلاب  و 

ياهیدازآ حیـضوت  اب  لیم ، تراوتـسا  ناـج  دـنوش . هتخانـش  یناـسنا  تاـیح  تفرعم  نازاـت  شیپ  ناونع  هب  بلاـطم  نیا  ناگدـنیوگ  هکنیا 
زین ار  دـیاب ) هک  نانچنآ  ناسنا  : ) دـکوم ینمـض و  روط  هب  هکلب  دـنکیمن  ناـیب  ار  تسه ) هک  ناـنچنآ  ناـسنا   ) طـقف ناـسنا ، رد  هناـگجنپ 

سنا تسنیا  : ) دنیوگیم کیتینربیس  ناققحم  اب  ازونیپسا  ربج  ناراداوه  هک  یتقو  نینچمه  دنکیم . نیقلت  دهدیم و  حیضوت 
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ناونع هب  یناسنا  تایح  يهراـبرد  هک  يرکفتم  ره  دـسریم  رظن  هب  هصـالخ  دـننکیم . نیقلت  زین  ار  دـشاب ) نینچ  ناـسنا  دـیاب   ) انمـض نا )
يرظن انمـض  دهاوخن  هچ  دهاوخب و  هچ  دشاب ، مه  یملع  ماقم  ياراد  هدننکزاربا  رگا  اصوصخم  دنکیم ، هدیقع  زاربا  تسه ) هک  نانچنآ  )

. دراد دوجو  يرـشب  تعیبط  رد  هک  یئارگعقاو  لـصا  هب  هجوت  اـب  اـصوصخم  درادیم . راـهظا  دـشاب ) دـیاب  هک  ناـنچنآ  ناـسنا   ) يهراـبرد
( دـیاب هک  نانچنآ   ) يارجم رد  ناسنا  نتفرگ  رارق  مزلتـسم  روبزم ، لصا  يهمیمـض  هب  تسه ) هک  نانچنآ  ناـسنا   ) رد رظن  راـهظا  نیارباـنب ،

نـشور اهناسنا  تایح  يهرابرد  دیاب  تسه و  هلئـسم  ود  نتخاس  گنهامه  یـساسا  ترورـض  میتفگ ، هک  هچنآ  هب  قیقد  هجوت  اب  دـشابیم .
حرط اب  درادن و  دوجو  لوقعم ) تایح   ) حرط زج  يزیچ  یگنهامه  نیا  هار  ندرک  ادـیپ  يارب  مزال  تاقیقحت  اهیـسررب و  زا  سپ  دوشیم .

یئالقع و لماکت  عناوم  هدومن و  هیجوت  ریـسفت و  دنروآیم ، تسد  هب  هک  ار  يرـشب  تازایتما  اهـشالت و  ناوتیم  هک  تسا  تایح  عون  نیا 
حرطم ار  تایح  عون  نیا  هب  طوبرم  تایآ  لوقعم ) تاـیح   ) ثحاـبم هب  دورو  زا  شیپ  نونکا  تشادرب . دوجوم  نیا  ياـپ  شیپ  زا  ار  یناور 

سم ددرگیم ، هابت  وا  یگدنز  دوشیم و  كاله  هک  یسک  ات   ) هنیب نع  یح  نم  ییحی  هنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  - 1 مینکیم .
تایح  ) نشور لیلد  هب  دنتـسم  یگدنز  دشاب ). نشور  لیلد  هب  دنتـسم  وا  یگدنز  دنکیم ، یگدنز  هک  یـسک  دشاب و  نشور  لیلد  هب  دـنت 
خـساپ یب  تسا  یگدـنز  قـلطم  فدـه  یبـسن و  ياهفدـه  هب  طوـبرم  هک  ار  یلاوئـس  چـیه  دراد و  ینـالقع  هاـگهیکت  هک  تـسا  لوـقعم )

ار نآ  لوسر  ادخ و  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  مکییحی  امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتـسا هللا و  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  - 2 دراذگیمن .
زور نآ  هدنز  مدرم  هب  باطخ  هیآ  نیا  هک  تسا  ملسم  دیامنیم ). توعد  دشخبیم ، تایح  هک  هچنآ  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  دینک  تباجا 

زواجت يروحمدوخ  یناویح و  تسپ  ياهنوکـس  تاکرح و  یتشم  زا  نانآ  یگدـنز  یلو  كاـخ - ریز  رد  هدیـسوپ  ناـگدرم  هن  تسا  هدوب 
ار نانآ  مالـسا  هک  یتایح  سپ  دنتـشادن . ياهرهب  دندوب ، هتـسب  دوخ  هب  هک  ار  نآ  مان  زج  یگدـنز  زا  هک  دـندوب  یناگدرم  نانیا  درکیمن ،
ره  ) هبیط هایح  هنییحنلف  یثنا  وا  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم  - 3 تسا . هدوب  لوقعم ) تایح  ، ) تسا هدرکیم  توعد  نآ  زا  يرادروخرب  يارب 
هللا تبثی  - 4 مینکیم ). ءایحا  تسا ، لوقعم ) تایح   ) نامه هک  هزیکاپ ) تاـیح   ) اـب ار  وا  دـهدب ، ماـجنا  حـلاص  لـمع  نز  اـی  درم  زا  سک 

ند تایح  رد  تباث  لوق  اب  دناهدروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ   ) هرخالا یف  ایندلا و  هایحلا  یف  تباثلا  لوقلاب  اونمآ  نیذلا 
ینالقع نیناوق  لوصا و  ياـنبم  رب  یمدآ  یگدـنز  هک  تسا  لوقعم ) تاـیح   ) یـساسا صتخم  کـی  نیا  دـیامنیم .) تیبثت  يورخا  يوی و 

تابث و نیا  دـنامب  تباث  ظوفحم و  یئانبور  تارییغت  اهینوگرگد و  يارجم  رد  تیـصخش  تاـیح و  یلماـکت  تدـحو  دـشاب و  هدوب  تباـث 
زامن و اقح ،  ) نیملاعلا بر  یتامم هللا  يایحم و  یکسن و  یتولص و  نا  - 5 تسا . ریذپانناکما  نیناوق  لوصا و  نآ  رب  هیکت  نودب  يرادیاپ 
. تسین دنوادخ  هب  هضرع  لباق  یگدنز  عون  چیه  لوقعم ) تایح   ) زج تسا ). نایملاع  راگدرورپ  ادـخ  نآ  زا  نم  توم  تایح و  تادابع و 

يهلیـسو هب  هک  يدـنوادخ  هب  ناوتیمن  ار  يروحمدوخ  یتسرپ و  تردـق  رب  ینتبم  یناطیـش و  ياهـسوه  تاوهـش و  رد  روهطوغ  یگدـنز 
تبثم و فاـصوا  عومجم  هب  رظن  اـب  تخاـس . طوبرم  دـهدیم ، روتـسد  ار  اـهنآ  زا  يرود  ناربماـیپ  هلیـسو  هب  اـهناسنا و  لوقع  اهنادـجو و 

نازوس قایتشا  روش و  رد  تقد  اـب  راـصعا و  نورق و  هاگرذـگ  رد  اـهناسنا  یناویح  یگدـنز  ینیع  جـیاتن  هب  هجوت  اـب  یناـسنا و  يهدـنزاس 
هب ار  لوقعم ) تایح   ) ناوتیم خـیرات  ناگتفایدـشر  ياهتمظع  نتفرگ  رظن  رد  اب  للم و  عماوج و  ناتـسم  ناـیم  رد  نارایـشه  نادـنمدرخ و 

هطوـبرم ثحاـبم  هب  سپـس  میوـشیم و  رکذـتم  لوـقعم ) تاـیح   ) يارب نشور  هداـس و  فـیرعت  کـی  تسخن  دوـمن : فـیرعت  ریز  بیترت 
فیرعت میزادرپیم .

يدازآ دشر  زا  يرادروخرب  اب  ار  یعیبط  یگدنز  يامنربج  يربج و  ياهتیلاعف  اهورین و  هک  ياهناهاگآ  تایح  زا  تسترابع  لوقعم  تایح 
، دوشیم هتخاس  هاگرذـگ  نیا  رد  اجیردـت  هک  ار  یناسنا  تیـصخش  هدومن ، میظنت  یبسن  یلماکت  ياهفدـه  ریـسم  رد  رایتخا ، رد  ناـفوکش 

دنچ لماش  فیرعت  نیا  تسا . نیرب  لامک  هب  هتسباو  یتسه  یلک  گنهآ  رد  تکرش  العا  فده  نیا  دیامنیم  یگدنز  يالعا  فده  دراو 
یهاگآ هناهاگآ : تایح  - 1 میهدب . رارق  یسررب  دروم  ار  رصانع  نآ  زا  کی  ره  دیاب  فیرعت ، عومجم  حیضوت  يارب  هک  تسا  مهم  رصنع 

نتفرگ رارق  دنشابیم . رادروخرب  نآ  زا  نارادناج  يهمه  هک  تسا  یگدنز  رابیوج  رد  هاگآان  نتفرگ  رارق  زا  ریغ  متسه  هدنز  نم  هکنیا  هب 
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زا هک  یگدنز  میالمان  ساسحا  دزخیم و  نآ  فرط  هب  رادـناج  هک  یگدـنز  میالم  ساسحا  اب  تسا  یتکرح  یگدـنز ، رابیوج  رد  هاگآان 
. دـشابیم نآ  صاوخ  داوم و  لعافت  زا  یفیرظ  لوصحم  کی  هک  تسا  یعیبط  یگدـنز  یتاذ  صتخم  راکدوخ  هیجوت  نیا  دزیرگیم . نآ 
ار نآ  هک  یناـمتخاس  حـلاصم  هب  یهاـگآ  نودـب  دـهدیم  همادا  دوـخ  هار  رد  تکرح  هب  ارچ  نوـیلیم  تفه  اـب  هک  فـیرظ  لوـصحم  نـیا 

دوخ تیوه  لالقتسا  يارب  دناوتیمن  هک  تسا  هتـسباو  هدیدپ  کی  تخاس ، ناوتیم  هچ  حلاصم  نآ  زا  هکنیا  زا  یهاگآ  نودب  دزاسیم و 
. دنک زاب  یباسح 

نوریب هک  دوشیم  هتفرگ  یلماوع  زا  دـنکیم ، تکرح  هاگآان  یگدـنز  نینچ  رد  هک  یناسنا  یتایح  ياهتیلاعف  نوئـش و  يهمه  تقیقح  رد 
( نم ( ) ما  ) ملکتم ریمض  اب  هک  ار  ياهلمج  ره  ناسنا  نیا  تسین . وا  دوخ  هب  طوبرم  هک  دوریم  تسد  زا  یلماوع  اب  تسا و  وا  دوخ  تاذ  زا 

شیانعم مشیدـنایم ، دـیوگب : رگا  لاـثم  ناونع  هب  درادـن . دوخ  تاذ  زا  نوریب  لـماع  هب  هلمج  نآ  ياوتحم  دانـسا  زج  ياـنعم  دـنک ، ماـمت 
نم ملع  وا ) تردق   ) نم تردق  دـنکیم ) تکرح   ) منکیم تکرح  دـیرگیم )  ) میرگیم ددـنخیم )  ) مدـنخیم دنـشیدنایم . هک  تسنیا 

هدومن و ریسفت  یمدآ  يارب  ار  دوخ  ياهـشزرا  لوصا و  هک  تسا  تایح  هب  یهاگآ  طقف  کلذ . ریغ  و  وا ) يوپاکت   ) نم يوپاکت  وا ) ملع  )
زا شیب  هدرک و  رپ  وا  یعیبط  خیرات  ار ، يرـشب  خیرات  تاحفـص  رثکا  منیبیم  هکنیا  دزاسیم . اناوت  نآ  زا  نم  وا و  زا  نم  کیکفت  هب  ار  وا 

هکنیا زین  و  تسا . هدوب  تایح  ياهشزرا  لوصا و  زا  اهیهاگآان  نیمه  لولعم  تسا ، هتفاین  صاصتخا  وا  یناسنا  خیرات  هب  یکدنا  تاحفص 
هدوزفا و اهتردق  يهناهاگآان  يهطلـس  رب  درذـگیم  اهنامز  هچ  ره  هدوب و  هاگآان  تردـق  هدرب  رـشب  تشذگرـس  خـیرات و  يهمه  مینیبیم 

تایح زا  یهاگآان  لولعم  ددرگیم ، رتمکحم  دننکیم ، زورب  هدننک  بلج  لاکشا  رد  هک  اهتردق  نآ  هب  رشب  یگدرب 
یهگا لد  يا  وچ  ناج  ياضتقا  تسا  رتناج  اـب  رتهاـگآ  وا  هک  ره  تسا  ربخم  ناـج  تیهاـم  رـس و  نوچ  تسا . نآ  ياهـشزرا  لوصا و  و 

ره تسیهگآ  رـسارس  ناج  ناهج  دوخ  دوب  یهللا  شیب  نیا  ار  هک  ره  دوب  یهاـگآ  ریثاـت  ار  حور  تسیوق  شناـج  دوب  رتهگآ  هک  ره  تسا 
رـصنع میوشیم و  رکذـتم  دـیآیمرب ، قوف  تاـیبا  زا  هک  ار  ینومـضم  رـصتخم  هلمج  کـی  اـب  يولوم  تسا  یهت  شناد  زا  تسناـجیب  هک 
ياعدا دـناوتیمن  یناسنا  چـیه  نیاربانب ، نتـشیوخ . زا  یهاگآ  ینعی  ناج  میهدیم : حیـضوت  لوقعم ) تایح   ) رد ار  نآ  تلاخد  یهاگآ و 

یبوخ هب  بلطم  نیا  زا  دشاب . هدوب  هاگآ  شیوخ  تایح  ياهـشزرا  لوصا و  تیوه و  زا  هکنیا  رگم  دیامن  لوقعم ) تایح   ) زا يرادروخرب 
تهج ای  ریسم و  ای  انبم  هک  تسنآ  يارب  تسیچ . يارب  نتشیوخ  هب  یهاگآ  لیصحت  يهرابرد  مالسا  نید  دیدش  رارصا  هک  دوشیم  نشور 
يور زا  نتـساخرب  نید  تسیچ  دـشابیمن . ققحت  لباق  یهاگآ  نودـب  لوقعم  تایح  نیا  و  لوقعم ) تاـیح   ) زا تسا  تراـبع  مالـسا  نید 

رد ینالقع  يرکف و  ياهوپاکت  زا  یلوصحم  یهاگآ  نیا  هک  تسا  ملـسم  يروهال  لابقا  دـمحم  كاپ  ناج  ددرگ  هاگآ  دوخ  ات ز  كاـخ 
تاـیح و  تسه ) هک  ناـنچنآ   ) تاـیح هب  یهاـگآ  موزل   ) فیرعت رـصنع  نیا  تسا . یناـسنا  تاـیح  ياهـشزرا  لوصا و  تیوه و  تخاـنش 

دیاب هک  نانچنآ  )
دوشیم و كـاله  هک  یـسک  اـت   ) هنیب نع  یح  نم  ییحی  هنیب و  نع  کـله  نم  کـلهیل  دـیوگیم : هک  تسا  ینآرق  هیآ  نآ  داـفم  دـشاب )

يهیآ نیا  قباطم  دشاب ). نشور  لیلد  هب  دنتسم  شیگدنز  دنکیم ، یگدنز  یسک  دشاب و  نشور  لیلد  هب  دنتـسم  ددرگیم  هابت  وا  یگدنز 
لیلد اب  دریگیم  رارق  هک  یتیعقوم  ره  رد  ار  دوخ  تایح  یگتـسیاش  دـناوتن  دـشاب و  هتـشاد  تایح  هب  یهاگآ  دـناوتن  هک  ناـسنا  نآ  هفیرش 

ياهیئامزآروز اهیئوگروز و  تعیبط و  نیناوق  يارجم  رد  هاگآان و  ياهدیدپ  هکلب  هدوبن  لوقعم ) تایح   ) وا یگدنز  دـیامن  تابثا  نشور 
يدازآ دشر  زا  يرادروخرب  اب  ار  یعیبط  یگدـنز  يربج  هبـش  يربج و  ياهتیلاعف  اهورین و  - 2 تسا . ضحم  میلست  دوخ  هاگآان  ناعونمه 

ياهیهاگآ ندروآ  تسد  هب  زا  سپ  هک  لوقعم ) تایح   ) مود رصنع  تسنیا  ندومن . میظنت  یلماکت  ياهفده  ریـسم  رد  رایتخا ، رد  نافوکش 
ار ریز  لـئاسم  لوقعم ) تاـیح   ) رد نآ  تلاـخد  یگنوگچ  تمظع و  رـصنع و  نیا  كرد  يارب  دوشیم . زاـغآ  تاـیح  يهراـبرد  ینـالقع 
اهورین و اب  ار  یناسنا  طباور  تیفیک  تیمک و  هک  تسنیا  دنکیم  هک  يراک  نیرتگرزب  تایح  زا  یهاگآ  مکی - يهلئـسم  مینکیم : حرطم 

هبش اهربج و  هوبنا  لگنج  نایم  رد  ار  دوخ  يدازآ  یگنوگچ  رادقم و  و  دناهدرک ، هطاحا  فرط  ره  زا  ار  وا  هک  يربج  ياهتیلاعف  نیناوق و 
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هب لمع  هلئسم و  نیا  كرد  ندب  میئوگب : رگا  هک  دراد  تیمها  لوقعم ) تایح   ) ناقاتشم يارب  يردق  هب  هلئسم  نیا  دیامنیم . كرد  اهربج 
هلئسم نیا  یتایح  تیمها  مهف  يارب  میاهتفگ . تقیقح  يور  زا  ینخـس  تسین ، شیب  روآمرـش  یئوگ  فازگ  کی  زج  یگدنز  ياعدا  نآ ،

حور يهدیدپ  نیرتیدـج  يهدـننکوگزاب  هک  شیاین  نآ  ، ) تافرع يارحـص  رد  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  شیاین  زا  ياهلمج  هک  تسا  یفاک 
رابجا رارطضا و  ياهتیعقوم  هب  ارم  اراگدرورپ ،  ) يرارطضا زکارم  یلع  ینفقوا  و  دیوگیم : هک  میروایب  دای  هب  تسا ،) نیرب  لامک  اب  یمدآ 

دسریم دشر  ریـسم  رد  ورهر  ناسنا  هب  ربج  دروم  رد  رایتخا  نامگ  زا  هک  يررـض  هک  دید  میهاوخ  مینک  تقد  تسرد  رگا  امرف .) مهاگآ 
لمع ناـسکی  هب  تیعقاو  زا  اـم  ندرک  رود  نتفیرف و  رد  ساـسایب  ناـمگ  ود  ره  اریز  تسین ، راـیتخا  دروم  رد  ربج  ناـمگ  ررـض  زا  رتمک 

، میراذگب رانک  مرادن ، يرایتخا  يربج ، ياهورین  نیناوق و  هاگرولبت  ناهج  نیا  رد  نم  هک  ار  ساسایب  رادنپ  نیا  دیاب  ام  هکنانچ  دننکیم .
هک یناهج  رد  ام  راـیتخا  میهدـن . بیرف  ار  دوخ  میتسه ، قلطم  راـیتخا  ياراد  دازآ و  هک  ساـسایب  يزاورپدـنلب  نیا  اـب  دـیاب  اـم  ناـنچمه 

اب هک  تسا  گنس  لاغذ  هوبنا  رد  اهبنارگ  رایسب  ساملا  ياههگر  دننام  تسا ، يربج  ياهورین  نیناوق و  هاگرولبت 
ار یسک  میناوتیمن  زگره  ام  دزابیمن . ار  دوخ  گنـس  لاغذ  ياههپت  هوبنا  يهطاحا  ربارب  رد  دراد و  دوجو  یگدنـشخرد  لالقتـسا و  مامت 

مدرم نتخاس  هاگآ  اب  هک  دـیآیمرب  ام  تسد  زا  راک  نیا  یلو  میئامن ، يربج  نیناوق  اهورین و  اب  هناقمحا  يهزراـبم  ینکـشربج و  هب  روبجم 
هداد و تاجن  تسا ) نایرج  رد  هچنآ   ) لاگنچ رد  هناروکروک  یگدرب  تراسا و  زا  ار  ناـنآ  یناـسنا ، تیـصخش  گرزب  رایـسب  تردـق  هب 
( لوقعم تایح   ) هب راک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  هب  تیـصخش  تراظن  هطلـس و  اب  ار  دوخ  یگدنز  دنناوتب  هزادنا  ره  هک  مینک  راداو  ار  نانآ 

هکلب تسین ، یناسنا  مولع  رد  رایتخا  ربج و  يهدنورپ  نتـسب  يارب  ياهیـصوت  داهنـشیپ  نیا  دنیامن . کیدزن  نآ  هب  لقادح  ای  دـنزاسب  لدـبم 
براجت و تاقیقحت و  يهدـنورپ  نتـسب  ام  رظن  هب  تسا . لوقعم ) تایح   ) يهنحـص رب  اـهناسنا  ندرک  دراو  ناـکما  تلوهـس و  نداد  ناـشن 
ملع و هب  یندوشخبان  متس  دوشیم ، هدیـشک  تیاهنیب  ات  ناسنا  دوخ  هب  رظن  اب  هک  ناسنا  هب  طوبرم  یلاع  لئاسم  يهرابرد  یملع  ياهـشواک 
هک تسنیا  دراد ، رب  رد  داهنـشیپ  نیا  هک  هچنآ  تسا . ناـسنا  دوـخ  یناـمز  دـعب  قـمع و  ضرع و  لوـط و  هب  ناتـساد  نیا  تسا . ناـسنا  هـب 

نیرخآ ندناوخ  راظتنا  هب  دناوتیمن  دنوریم ، دنیآیم و  اهنویلیم  اهنویلیم  هک  یئاهناسنا  لوقعم ) تایح  )
ربج و يهرابرد  يرشب  خیرات  سانشناسنا  نیرخآ  يهیرظن  مینیبب  دیراذگب  هک  دنیشنب ، یتفرعم  خیرات  نایاپ  رد  اهناسنا  گرزب  باتک  رطس 
رب  ) ار نازوس  یگنـشت  نامه  متقوم  تایح  رذگهر  زورما  هک  نم  میئامن . میظنت  هیرظن  نآ  اب  ار  دوخ  لوقعم ) تایح   ) ام ات  تسیچ ؟ رایتخا 
اب لوقعم ) تایح   ) یـساسا رـصنع  نییعت  هک  تسنیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  نامز . نیا  زا  سپ  لاس  نارازه  رذـگهر  هک  مراد  لوقعم ) تایح 
ره دننام  هزورما  ام  درادن . رایتخا  ربج و  هلئسم  یملع  ياهیـسررب  رد  دلجم  نارازه  فیلات  اب  یتافانم  تایعقاو ، هب  یکتم  یقطنم  دید  کی 

دوخ رد  تسا و  هاـگآ  دوخ  هدـنیآ  یلعف و  تیعقوم  ود  هب  هک  یناـسنا  ره  هک  مینک  هیکت  هناـنیبعقاو  قـطنم  نیا  هب  میناوـتیم  رگید  نارود 
یلاع ياههزیگنا  اهیریگفده و  يهجیتن  هک  یتیعقوم  هب  تسا ، یناویح  تسپ  ياههزیگنا  اهیریگفده و  لولعم  هک  یتیعقوم  زا  لاقتنا  تردق 

لاقتنا نآ  مان  دشاب ، هتـشاد  تیـساسح  يدازآ  يهملک  هب  رگا  درادرب و  ماگ  دشوکب و  مود  تیعقوم  هب  لاقتنا  يارب  دنیبیم ، تسا ، یناسنا 
رایتخا و يهملک  هب  ساسایب  یگتفیـش  درادرب و  ار  ماگ  نیا  دهدب و  ماجنا  ار  شـشوک  نیا  یلو  دراذگب ، قلطم  ربج  ار  هدنزاس  سدقم و 

همه م اریز  دیامن ، رود  دوخ  زا  مه  ار  سکعلاب  ای  ربج  يهملک  هب  هیاپیب  يهنیک 
نیا هک  یسک  ره  لاثم : ناونع  هب  دنرادن . یلالقتسا  تیبولطم  دوخ  تسا و  یناعم  هئارا  يارب  يدادرارق  ياهبلاق  یعون  تاملک  نیا  مینادي 

، تسا هدومن  يربج  يهطاحا  تیعقوم  نآ  رد  ار  وا  یتسرپماقم  لماوع  هک  یگدنز  تیعقوم  نآ  زا  دناوتیم  هک  دنیبیم  دوخ  رد  ار  تردق 
ار ماگ  نیا  دراذـگب ، ماگ  دومن ، دـهاوخ  يربج  هطالحا  ار  نآ  ینامـسآ  يالاو  ياهـشزرا  یتسودناـسنا و  لـماوع  هک  رتـالاب  تیعقوم  هب 

ریگمشچ رایسب  هورگ  ود  ار  ناتساد  نیا  تسیچ ؟ رایتخا  ربج و  يهلئسم  لباقم  رد  رشب  ناتـساد  دینادیم  دمانب . قلطم  ربج  ار  نآ  درادرب و 
تعیبط يربج  يهراوهگ  نامه  ناسنا  نیا  يهدنهد  تکرح  هدـننابنج و  دـنیوگیم : هک  دنتـسه  یناسک  مکی - هورگ  دـنروآیم : دوجو  هب 

رد يارب  نیمز  هک  دراذگیم  نوریب  مدق  هراوهگ  زا  رابکی  طقف  ناسنا  نیا  دـنکیم و  تکرح  دوخ  ناعونمه  يربج  تیریدـم  اب  هک  تسا 
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دننکیم و دنلب  هراوهگ  زا  ار  وا  میئوگب : دیاب  میئوگب ، رتحیحص  میهاوخب  رگا  یتح  و  تسا ، هدرک  زاب  ناهد  وا  نفد  ندیعلب و  ندرب و  ماک 
يدازون نارود  نامه  تعیبط  يربج  يهراوهگ  رد  یمدآ  نتفرگ  رارق  دنیوگیم : هک  دنتسه  یناسک  مود - هورگ  دنراپسیم . كاخ  ریز  هب 

يدازآ رایتخا و  زا  اهتیعقوم  يهمه  رد  زیچ و  همه  رد  درک ، يرپس  ار  نارود  نیا  هک  نیمه  تسا ، وا 
مهس یطیرفت  یطارفا و  رظن  ود  ره  تیعقاو  ندناشوپ  رد  هتفرگ  رارق  مکی  هورگ  طارفا  ربارب  رد  هراومه  هورگ  نیا  طیرفت  تسا . رادروخرب 

دـنکیم و روبع  يدازآ  زا  دوـشیم و  عورـش  یئاـهر  يهلحرم  زا  لوـقعم ) تاـیح   ) راـیتخا هب  ور  يدازآ  مود - يهلئـسم  دـنراد . یئازـسب 
رد دـنراذگیمن ، یتوافت  رایتخا  يدازآ و  یئاهر و  يهلحرم  هس  نایم  ابلاغ  ياهفرح  ناققحم  دوشیم . افوکـش  راـیتخا  يـالاو  يهلحرمرد 

هتشادرب زا  تسترابع  یئاهر ، - 1 هک : بیترت  نیدب  دنـشابیم ، یـساسا  فالتخا  ياراد  توافتم و  رگیدمه  زا  هلحرم  هس  نیا  هک  یتروص 
ای يدادرارق  يدهعت  ای  دشاب  ینامـسج  ریجنز  دیق و  نآ  هکنیا  زا  معا  تسا ، هدش  ناسنا  دنبیاپ  عاونا  زا  یعون  هب  هک  يریجنز  دـیق و  ندـش 

سپ وا  تیعقوم  عضو و  هکنیا  نودب  ددرگیم ، اهر  قاطا  ای  نادنز  نآ  زا  تسا و  هدش  سوبحم  یقاطا  ای  نادنز  رد  هک  یسک  الثم  یناور ،
زا نیفرط ، تیاضر  اب  نآ  ندش  لحنم  ای  دهعت  دافم  هب  لمع  اب  و  دراد ، يدهعت  هک  یـسک  دننام  نینچمه  دـشاب ، هدوب  روظنم  ندـش  اهر  زا 

-2 یناور . دویق  زا  ندش  اهر  تسا  نینچمه  دیامن ، نییعت  ار  ندش  اهر  زا  دعب  فیلکت  ندش  اهر  نیا  هکنیا  نودب  دوش ، اهر  دهعت  نآ  دـیق 
باختنا ي یئاناوت  نتشاد  يهفاضا  هب  ریجنز  دیق و  زا  ندوب  اهر  زا  تسترابع  هدیدپ  نیا  يدازآ ،

ساسحا لالقتـسا و  زا  دوشیم ، هدـیمان  يدازآ  هک  هلحرم  نیا  رد  ناسنا  هک  دوشیم  هظحـالم  دراد . دوخ  لـباقم  رد  هک  یئاـههار  زا  یک 
یتشز و یتـسپ و  تمظع و  يدـب و  یکین و  يهدـننکنییعت  يدازآ  نیا  دوخ  یلو  تسا . رادروخرب  یئاـهر  يهلحرم  زا  رتـشیب  تیـصخش ،

هداعلاقوف يهدـیدپ  نیا  يدازآ  هنافـساتم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دـشابیمن . درک ، دـهاوخ  باختنا  دازآ  ناـسنا  هک  ار  یهار  یئاـبیز 
یفنم تبثم و  بطق  ود  هب  تیصخش  يهطلس  تراظن و  زا  تسترابع  رایتخا ، - 3 دوشیم . کلهتسم  اهیرابودنبیب  هار  رد  الومعم  تیمهااب 
تـسد هب  زا  تسا  تراـبع  راـیتخا  مینک ، هیبـشت  لـقع  هب  ار  يدازآ  رگا  دـشر . ریخ و  هب  لوـصو  هار  رد  يدازآ  زا  يرادربهرهب  يارب  راـک 

ای يرورـض  راک  زا  تسا  ترابع  رایتخا  مینک ، هیبشت  یکیزیف  رون  هب  ار  يدازآ  رگا  نینچمه  ینالقع . تیلاـعف  يهلیـسو  هب  لوقعم  ندروآ 
زا يدازآ  دشوجیم و  عبنم  کی  زا  هک  تسا  یئاراوگ  لالز و  بآ  دننام  یناسنا  تایح  میهدیم . ماجنا  رون  نآ  یئانـشور  رد  هک  يدـیفم 

تـسا مزال  ینابغاب  بآ ، نآ  زا  دیفم  حیحـص و  يرادربهرهب  يارب  و  دـشوجیم ، عبنم  زا  شخبتایح  لالز و  بآ  دـننام  یناسنا  تایح  نتم 
رازم اهلگ و  ناتخرد و  ندیئور ، لماوع  رگید  يهفاضا  هب  بسانم و  تاقوا  نیعم و  يهزادنا  اب  بآ  نآ  يهلیسو  هب  هک 

هزادنا ره  یناسنا . دشر  اهتمظع و  لماوع  ندینایور  رد  يدازآ  زا  تیـصخش  يرادربهرهب  زا  تسترابع  رایتخا  دزاسب . روراب  دنایورب و  ار  ع 
رتشیب لوقعم ) تایح   ) زا هزادـنا  نامه  هب  دـشاب ، هتـشاد  تفرـشیپ  رایتخا  هار  رد  يدازآ  زا  يرادربهرهب  رد  هعماج  کی  اـی  درف و  کـی  هک 

رد وپاکت  موزل  دیئوجب ) تقبس  لامک )  ) ریخ و هب  لوصو  يارب   ) تاریخلا اوبقتساف  يهفیرـش  يهیآ  زا  فیرعت  رـصنع  نیا  تسا . رادروخرب 
يارب  ) تاریخلا اوقبتـساف  هرقبلا . يهروس  زا  يهیآ 148  دـننام  تسا ، هدـش  دزـشوگ  زین  رگید  يهیآ  دـنچ  رد  لاـمک  ریخ و  هب  لوصو  هار 

رد مه  تسا و  هتفهن  تقبـس  يانعم  رد  مه  يرایتخا  يوپاکت  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  و  دـیئوجب ) تقبـس  تـالامک )  ) تاریخ و هب  لوصو 
نآ رایتخا  اب  هک  تسا  فیـصوت  لباق  ریخ  ناونع  اب  یماـگنه  طـقف  دریگیم ، رارق  یمدآ  هار  رـس  رد  راـبجا  اـب  هک  یئاهفدـه  اریز  تاریخ ،

هدارا و امتح  هک  تسا  یـشزرا  میهافم  زا  دوش  هداد  تبـسن  یناسنا  ياـهراک  هب  هک  یماـگنه  رـش  ریخ و  اریز  درواـیب . تسد  هب  ار  فدـه 
اهیتشز و هب  باکترا  ناکما  اب  هک  دوشیم  هتفگ  صاخـشا  نآ  هب  رایخا  يهملک  دراد . تلاخد  ود  نآ  زا  یکی  هب  ناسنا  فاصتا  رد  رایتخا 

هنادنمدرخ حیحص و  راتفر  ناکما  اب  هک  دوشیم  هتفگ  یناسک  هب  رارشا  دنیالاین و  اهنآ  هب  تسد  اهیدیلپ ،
هب اهناسنا  لوقعم  تایح  رد  نایبرم  عاـمتجا و  ناگدـننکهرادا  طـیحم و  ریثاـت  تلاـخد و  موس - هلئـسم  دـنوش . اهیدـیلپ  اـهیتشز و  بکترم 

تایح عبنم  زا  هک  تسا  شخبتایح  لالز و  بآ  نآ  دـننام  رایتخا  هک  میتفگ  اهناسنا . رایتخا  يارب  اهـشزرا  تاریخ و  ندرک  هدامآ  يهلیـسو 
عامتجا و ناگدـننادرگ  يهنحـص  طیحم و  رد  یگدـنیوج  نیا  تسا . لاـمک  دـشر و  ریخ و  ياـیوج  یعیبط  روط  هب  دـشوجیم و  اـهناسنا 
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ناکما املـسم  دـشاب ، هنوگرامیب  ملاسان و  عامتجا  کی  ای  درف  کـی  طـیحم  رگا  ضحم . ءـالخ  رد  هن  دـیآیم  دوجو  هب  ناـملعم  ناـیبرم و 
رد ار  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  اهتمظع و  دـنناوتن  نایبرم  عامتجا و  ناگدـننکهرادا  رگا  هکنانچ  دوریم ، يدوباـن  هب  ور  راـیتخا  یئاـفوکش 

يدازآ زا  دننک ، ینکشدس  دنشوکب و  یلیخ  هعماج  نآ  ياهناسنا  رگا  دنیامن ، هدامآ  هیهت و  تیبرت  میلعت و  زکارم  یعمج و  یگدنز  ورملق 
هتبلا  ) مینک هیبشت  بایسآ  گنس  ود  مظنم  تکرح  هب  ار  يدازآ  رگا  درک . دنهاوخ  يرادربهرهب  تهج ) ره  هب  يراب   ) يرابودنبیب و هار  رد 
تایح دوخ  نتم  زا  يدازآ  مان  هب  تایح  تیلاعف  هک  یتروص  رد  دراد ، دوخ  زا  جراخ  يورین  هب  جایتحا  بایـسآ  تکرح  هک  توافت  نیا  اب 

هک تسا  يداوم  عامتجا  نایبرم  ناگدننکهرادا و  ياهراک  میمصت و  هشیدنا و  لوصحم  طیحم و  تانایرج  دشوجیم )
نیا ددرگیم . ناسنا  یکاروخ  يهدامآ  دنکیم و  درآ  دوشیم ، هتخیر  نآ  رد  هک  ار  داوم  نامه  بایسآ  دوشیم و  هتخیر  بایسآ  نآ  رد 

ساسایب ياهرادنپ  اههسوسو و  یتدم  ات  دوشن ، هتخیر  نآ  رد  جراخ  زا  ياهدام  رگا  دتسیایمن و  زاب  تکرح  زا  زگره  هک  تسا  یبایـسآ 
ندـیئاس هب  عورـش  دـهدب ، ماـجنا  ار  يراـک  نینچ  تسناوـتن  اـی  درکن  مه  ار  راـک  نـیا  رگا  دزیریم و  بایـسآ  رد  دریگیم و  نورد  زا  ار 

نآ تسا و  روصت  لباق  مه  رگید  ضرف  کی  یلب ، دنامیمن . زاب  تکرح  زا  زگره  بایـسآ  نیا  هک  تسنیا  ضرف  اریز  دیامنیم ، نتـشیوخ 
دوجوب عامتجا  رد  ار  یئاهتیبذاج  دـنناوتیم  هک  يریگمـشچ  ياهتیـصخش  يرکف و  ناربهر  ناـیبرم و  عاـمتجا و  ناگدـننادرگ  هک  تسنیا 

هک دننک  هیهت  يدازآ  بایسآ  يارب  ار  يداوم  دنکیم ، نییعت  ار  نانآ  تشونرـس  زور  نایرج  طقف  هک  نانآ  یلومعم و  مدرم  يارب  دنروایب ،
هتـسبورف ناگدید  اب  : ) دننک همزمز  ار  فوتنامرل  يهتفگ  دنیآ : دوخ  هب  هک  هاگنآ  دـنیامن و  يرادربهرهب  اهنآ  زا  رایتخا  داوم  لایخ  هب  مدرم 

نامناگدـید زا  باقن  گرم  تسد  هک  دـسریم  يزور  اما  میزیریم ، ورف  نآ  نیرز  يهرانک  رب  نازوس  کشا  هداـهن  یگدـنز  ماـج  رب  بل 
ماج هک  میمهفیم  تقو  نآ  طقف  دریگیم  ام  زا  دوب ، ام  يهقالع  دروم  یناگدنز  رد  هک  ار  هچنآ  ره  درادیمرب و 

ناهج ص 293) رعـش  ياهراکهاش  نیرتابیز  .( ) میاهدیـشونن لایخ  يهداب  زج  ماج  نیا  زا  تسخن  زور  زا  ام  هدوب و  یلاخ  لوا  زا  یگدـنز 
ناج اب  ار  لوقعم ) تایح   ) يهدننکعابشا لوصحم  یلاع ، داوم  ندرک  درآ  تهج  هب  درکیم و  تکرح  یقطنم  اهناسنا  يدازآ  بایسآ  رگا 

هچ مه  نآ  بارس  يور  رب  هکلب  بآ  رس  رب  هن  بابح  هچ  نکل  تسبابح و  وچ  ایند  دادیمنرس : ار  ياهلان  نینچ  زگره  تخیمآیمرد ، دوخ 
زیگناتفگش يهلئسم  نیا  ینالقع - یلماکت  ياهفده  ریسم  بارخ 3 - تسمدب  باوخ  باوخ  هچ  باوخ  نآ  باوخ  هب  دـننیبب  هک  یبارس 

هتفگ یبلاـطم  نارادـناج  تسیز  يهدـیدپ  ناـهج و  یلماـکت  ناـیرج  ناـیب  يارب  هک  تسیچ  تلع  هک  میهدـب  رارق  تقد  دروـم  تـسرد  ار 
يارب میهاوخیم  میسریم و  ناسنا  هب  یتقو  یلو  دنشاب ، هدوب  یلماکت  نایرج  يهرابرد  روصت  لباق  یفیصوت  دنناوتیم  لقادح  هک  دوشیم 

ياههشیر رثکا  هک  يریگمـشچ  عیانـص  هب  يرادـقم  مینکیم و  یئارـسهسامح  يرادـقم  مینک ، تابثا  ار  ینالقع  یلماکت  ریـس  يو  خـیرات 
هب طوبرم  تاـقیقحت  رد  غباون  هچ  رگا  مینادیم  هک  یتروص  رد  مییاـمنیم ، هیکت  دـشابیم  غباون  يزغم  ياـههقراب  هب  طوبرم  اـهنآ  یلـصا 

ینهذ ياهشهج  نآ  زا  تاعارتخا  تافاشتکا و  لوصا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  یلو  دنیامنیم ، شالت  وپاکت و  دوخ  ياهراک 
لاح ره  هب  تسین . ینیب  شیپ  لباق  نشور و  هجو  چیه  هب  فشتکم ، نهذ  رد  هدوجوم  تامدقم  هب  اهنآ  یقطنم  نتسویپ  هک  دوشیم  یـشان 

تـسد هب  رد  رـشب  عون  هک  دنک  تابثا  هدننکعناق  یقطنم و  لماک  یلیالد  يهئارا  اب  تسا  هتـسناوتن  یفوسلیف  سانـشهعماج و  چـیه  نونک  ات 
شیپ یقطنم و  شور  اب  یلبق و  ياهیهاگآ  اب  دـشابیم ، رادروخرب  اـهنآ  زا  هزورما  هک  یتازاـیتما  یتعنـص و  ریگمـشچ  ياههدـیدپ  ندروآ 

هدادرـس هک  یئاههسامح  نآ  اب  ینالقع  لماکت  نایرج  رد  ناـسنا  هک  مینک  اـعدا  هکنیا  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا ، هدرک  تکرح  هناـعطاق  ینیب 
هکنیا یکی  میروخیم : بیرف  لیخت  ود  زا  اـی  روصت  ود  زا  هراومه  اـهناسنا  اـم  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا . هدروآ  تسد  هب  یتیقفوم  تسا ،
تهج هب  ینعی  مینکیم ، هابتـشا  یلعف  لامک  دشر و  اب  دراد ، دوجو  ام  يهمه  نورد  رد  هک  ار  دشر  لامک و  هب  لوصو  يارب  يدج  قایتشا 
يهمه زا  یناسنا  دارفا  زا  کی  ره  کیکفت  زا  یناوتان  مود - میاهدروآ . تسد  هب  ار  یعقاو  لامک  دوخ  مینکیم  نامگ  قاـیتشا  نآ  نتـشاد 
اهناسنا يهمه  یئاهنت  هب  وا  دنکیم  نامگ  مدرم  زا  کی  ره  هک  دروآیم  دوجو  هب  ار  هابتـشا  نیا  نانآ ، شـشوک  راک و  لوصحم  اهناسنا و 

سنیا دننام  منکیم ، یگدنز  متسیب  نرق  رد  نم  دیوگیم : هک  یتقو  دشابیم . اراد  ار  اهنآ  ياهراک  لوصحم  و 
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نآ دروآیم و  راب  هب  ار  زیگناتفگش  يهجیتن  کی  طلغ  يهبساحم  نیا  شتایوتحم !! مامت  اب  متـسه  متـسیب  نرق  يهمه  نم  دیوگب : هک  ت 
کی لهچ و  لئاسم   ) هتـشذگ ثحابم  هب  تـالیخت  نیا  نـالطب  تحـص و  مهف  يارب  ماهدرک !) ادـیپ  ینـالقع  لـماکت  نم  سپ   ) هک تسنیا 

( لوقعم تایح   ) ءازجا ندوب  يدـعب  ود  ینالقع  یلماکت  ياهفدـه  ریـسم  رد  لوقعم ) تاـیح   ) ءازجا ندوب  يدـعب  ود  دوش . هعجارم  هناـگ )
دعب یفده 2 - دعب  - 1 دنکیمن : ساسحا  یناگدنز  رد  یئالخ  دـعب  ود  نیا  كرد  اب  زگره  یمدآ  هک  تسا  تایح  نیا  تاصتخم  زا  یکی 
تایح نیا  هار  رد  هک  ینالضع  يزغم و  تیلاعف  هشیدنا و  راتفگ و  هثداح و  چیه  هکنیا  زا  تسترابع  لوقعم ) تایح   ) یفده دعب  ياهلیسو .

نآ يارب  هک  یفیرعت  اـب  لوقعم ) تاـیح   ) رد قوف  روـما  زا  کـی  ره  اریز  تسین ، لوـقعم ) تاـیح   ) يهرئاد زا  نوریب  دنزیمرـس ، ناـسنا  زا 
، مباییمرد منورد  رد  يدـعب  ياهفدـه  هب  لوصو  يارب  هک  ار  مقایتشا  نیا  یتح  تسا . نیرب  لامک  هب  هتـسباو  تاـیح  زا  یجوم  میاهدروآ ،

رکشین ینورد  ءازجا  لدبت  ندش و  روگنا  يوس  هب  هروغ  یعیبط  نایرج  دننام  دنـشابیم و  نم  تایح  یلماکت  شور  زا  یئازجا  همه  همه و 
يور رد  هک  تسا  لوقعم ) تایح   ) یفده دعب  تکرح  نیا  دوخ  موریم و  رتالاب  یتیعقوم  هب  نییاپ  تیعقوم  زا  هظحل  ره  هک  تسا  رکش  هب 

دعب نیا  دشابیم . دوخ )) يارب  نیا   ) یبسن یتاذ  بولطم  لوقعم ) تایح   ) نتم رد  دراد و  نآ ) يارب  نیا   ) ياهلیـسو شیامن  تعیبط  يهدرپ 
زج هب  ياهضیرف  هدیقع و  چیه  و  دشابیم . يرگید  زا  سپ  یکی  ياه  هچ ) سپـس   ) يهناعطاق خساپ  هک  تسا  لوقعم  تایح  نوئـش  یفدـه 

تایح - ) ياهلیـسو دعب  تسین . اراد  ار  هچ ) سپـس   ) قیمع ياهلزلزت  ندش و  هفالک  بارطـضا و  نتخاس  یفتنم  یئاناوت  یفده ، دـعب  نیمه 
ندش زاب  يدج  روط  هب  هک  لوقعم ) تایح   ) اریز دریذپیمن ، ار  یئاتـسیا  فقوت و  یگدنز  هاگرذگ  زا  هطقن  چـه  رد  اهناسنا  يارب  لوقعم )

لح و لباق  ریغ  یـضقانت  اب  یئاتـسیا  فقوت و  تروص  رد  دـنادیم ، نیداینب  تقیقح  کی  ار  یناور  تمظعاب  حوطـس  ندیـسر  تیلعف  هب  و 
اهادـبم و زا  رمتـسم  تکرح  وپاکت و  نیا  يولوم  نایع  ترـس  دوش  ات  لکوم  دـش  نآ  رهب  زا  راـک  ياـهاضاقت  نیا  ددرگیم . وربور  لـصف 
رب رد  دیدج  زایتما  يهفاضا  هب  ار  رتنییاپ  يهلحرم  نامه  رتالاب  ياهلحرم  ره  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  دـنکیم و  روبع  یبسن  ياهدـصقم 
ره تهج  نیدب  دریذپیمن . ققحت  نییاپ  هلحرم  تزایح  نودـب  الاب  يهلحرم  نآ  و  تسا ) ام  شیپ  مهدون  دـمآ  دـص  هکنوچ  - ) اریز دراد ،

ام لاثم : ناونع  هب  دشابیم . اراد  زین  ار  ياهلیسو  دعب  رتیلاع  يهلحرم  هب  لوصو  يارب  لوقعم ) تایح   ) نوئش زا  کی 
هاگدـید زا  میاهتـسشن ، لوقعم ) تایح   ) هب طوبرم  لئاسم  يهرابرد  وگتفگ  ثحب و  يارب  سالک  نیا  رد  نیعم  تعاـس  نیا  رد  زورما و  هک 

ام هک  تسا  وگتفگ  ثحب و  نیا  یفده  يهبنج  مکی - رصنع  ای  دعب  دشابیم : یـساسا  رـصنع  ود  ای  دعب  ود  هب  لیلحت  لباق  لوقعم ) تایح  )
ام تیـصخش  میاهدومن ، هدامآ  دوخ  يارب  ار  تعاس  نیا  دوخ ، ناعونمه  طباور  تعیبط و  يامنربج  يربج و  ياهدومن  میظنت  اب  هناهاگآ و 

هثداح نیا  هدومن و  عونتم  ياهـشالت  بسانم ، ياههلیـسو  باختنا  فده و  روصت  هشیدنا و  زا  يرادربهرهب  اب  تعاس ، نیا  ندرک  هدامآ  رد 
تـسا ام  تایح  یتاذ  تاکرح  زا  یکی  لوقعم  جومت  نیا  تسا ، ام  تایح  زا  لوقعم  یجومت  هثداـح  نیا  تسا ، هدروآ  دوجوب  اـم  يارب  ار 

هب يارب  نیرفآیتسه  دـنوادخ  هک  تسا  شاب ) ( ) نک  ) نامه يهنماد  جومت  نیا  ندروآ  دوجوب  تسا . هدیـشک  رـس  تایح  دوخ  نتم  زا  هک 
يارب دیفم  ياهمدقم  دـناوتیم  میهدیم ، ماجنا  تعاس  نیا  رد  ام  هک  يراک  مود - رـصنع  ای  دـعب  تسا . هتفگ  یتسه  ناهج  ندروآ  دوجو 

رد و  میدـش ، قفوم  حیحـص  یتارکفت  هب  رگا  هک  دـشاب ، هدوـب  تسا ، لوـقعم ) تاـیح   ) هک ناـمراک  عوـضوم  يهراـبرد  حیحـص  تارکفت 
و دوب ، دهاوخ  رتدیفم  رتلیصا و  رتلوقعم و  درک  دهاوخ  زورب  ام  ياهزغم  زا  هک  یئاهرنه  میدرک  باختنا  الثم  ار  يرنه  شور  دوخ  یگدنز 

ا
ياهندیدرگ داجیا  رد  دوخ  تبون  هب  دیشک و  دهاوخ  رس  هک  تسا  ام  لوقعم ) تایح   ) زا يرتیلاع  جومت  لیصا  لوقعم و  يرنه  راثآ  نی 

هک تسا  نیا  دهدیم ، رکذت  لوقعم ) تایح   ) رد ار  رـصنع  نیا  موزل  هک  ینآرق  يهیآ  تشاذـگ . دـهاوخ  ریثات  یعامتجا  يدرف و  یلماکت 
يهتـسیاش دنتـسه  لوقعم ) تایح  نادـیم  رد   ) یئوج تقبـس  لاح  رد  هک  یئاهناسنا  نآ   ) نوبرقملا کئلوا  نوقباسلا ، نوقباسلا  دـیوگیم :

راک هب  نودـب  و  ضحم ) یعیبط  تایح   ) کیرات گنت و  نادـیم  رد  هک  درک  روصت  ناوتیم  ایآ  دـشابیم . يدـنوادخ  هاگـشیپ  هب  یکیدزن 
هک هلئـسم  نیا  ندش  هتخاس  ریـسم  رد  ناسنا  تیـصخش  - 4 دشاب . هدوب  ریذـپناکما  يریگ  تقبـس  كاپ ، نادـجو  میلـس و  لقع  نتخادـنا 
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يهزیگنا تسین . يدـیدرت  هنوگ  چـیه  ياج  دـننادیم ، دوخ  نامرآ  ار  بولطم  روط  هب  ندـش  هتخاس  اهندـمت ، زاغآ  زا  لـلم  ماوقا و  يهمه 
هک دراد  نآ  هب  میقتـسم  یگتـسب  هزیگنا  نیا  دـشابیمن . تقیقح  کی  اهناسنا  يهمه  يارب  اهنارود  عماوج و  يهمه  رد  اهندـیدرگ  نامرآ 

نانچ هک  میهدـب  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  امتح  ار  هتکن  نیا  هتبلا  تسا . هدـش  یقلت  بولطم  هعماج  کـی  اـی  درف  کـی  يارب  یناـمرآ  هنوگچ 
هب هعماج  نآ  مدرم  هک  دوش  هتخانـش  دـیاب  یتقیقح  ناونع  هب  زیچ  ناـمه  درک ، رپ  ناـمرآ  ناونع  هب  ار  هعماـج  ياـضف  يزیچ  ره  هک  تسین 

روط
ياـضف رد  بولطم  ناـمرآ  ناونع  هب  ار  تقیقح  نآ  اهندـمت  بلغا  اریز  دناهتـساوخیم ، تقیقح  نآ  قباـطم  ار  دوخ  ندـش  هتخاـس  يدـج 

هک ار  يرـشب  ياهتیلاعف  اهدومن و  ام  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و  دنتـساوخیم . دنمتردق  ماکح  ناگدننادرگ و  هک  دندرکیم  مکاح  هعماج 
تیعقاو نیا  هب  هجوت  اب  ام  مینادیمن . اهناسنا  لیصا  ياههتساوخ  اهدادعتـسا و  اهداهن و  لماک  هدننکنایب  تسا  هتـسویپ  روهظ  هب  خیرات  رد 

، تسیز تعیبط   ) کیژولوکویـسپ کـیژولویزیف و  کـیژولویب و  داـعبا  رد  یلوحت  نیرتمک  فرط  نیا  هب  لاـس  رازه  لـهچ  زا  لقادـح  هک 
تیدوجوم رد  قیقد  يهعلاطم  یـسررب و  کی  اب  هک  میئوگب  میناوتیم  تسا  هدـماین  دوجوب  یناور ) يوضع و  طـباور  قیاـقح و  اـهدومن و 

یـسررب زین  فرط  نیا  هب  لاس  رازه  لهچ  دادـتما  رد  داـعبا ، نیمه  زا  ار  یناـسنا  تیدوجوم  زورما ، رد  روبزم  يهناـگهس  داـعبا  زا  یناـسنا 
هدوب تعیبط  اب  مدرم  طابترا  تیفیک  تیمک و  یناسنا و  طباور  یگدـیچیپ  یگداس و  یطیحم و  ياهتیـصوصخ  رد  توافت  اـهنت  میاهدومن .

ياهعماج چـیه  دراد ، دوجو  یناسنا  لیـصا  ياههتـساوخ  اهدادعتـسا و  اهداهن و  رد  هک  هچنآ  مینیبیم  حوضو  لامک  اـب  زورما  اـم  و  تسا .
نآ زا  یکی  دیامن . تبث  دوخ  خیرات  تاحفص  رد  دناسرب و  تیلعف  هب  اهتیلقا  رد  رگم  ار  اهداهن …  نآ  يهمه  هتسناوتن 

ندیسر تیلعف  هب  نتـسیز و  رتهب  زا  تسترابع  دوشیم ، هدید  خیرات  يهمه  ياهناسنا  رد  ینعی  زورما  ناسنا  رد  هک  لیـصا  رایـسب  ياهداهن 
يزابهطـسفس و اـب  زج  ناـسنا  رد  یناـمرآ  داـهن  نـیا  دـشاب . هدوـب  وا  یقیقح  تداعـس  يهدـننکنیمات  هـک  وا  تـبثم  ياهدادعتـسا  يهـمه 

داـهن نیا  یعقاو  يوگخـساپ  هک  تسیگدـنز  نیمادـک  هک  دـید  دـیاب  تقیقح ، نیا  هب  رظن  اـب  تـسین . دـیدرت  راـکنا و  لـباق  يراـکهطلاغم 
دیاب متح  روط  هب  ندش  هتخاس  ریسم  رد  یناسنا  تیـصخش  ینعی  تسین ، روصت  لباق  لوقعم ) تایح   ) اب زج  یگدنز  نیا  دشابیم . رادهشیر 

دناوتیم داد ، میهاوخ  حیـضوت  يدـعب  ثحاـبم  رد  هک  ندوب ) لوقعم   ) اـب تاـیح  فاـصتا  اـهنت  اریز  دوش ، رادروخرب  لوـقعم ) تاـیح   ) زا
نم نوعلم  دیوگیم : هک  تسا  تایح  ندوب ) لوقعم   ) لماع اهنت  نیا  شیپ ) هب  (، ) شیپ هب  (، ) شیپ هب   ) هک دهدب  یگدنز  هب  رمتسم  روتـسد 

شزورما زا  رتهب  شزورید  هک  یـسک  تسا  دورطم  نیرب  لامک  يهبذاج  هاگـشیپ و  زا   ) هاموی يواس  نم  نوبغم  هموی و  نم  اریخ  هسما  ناک 
راپ هس  زا  تسا  نوزف  تلاسما  ره  هک  راپسیم  ار  نهک  ریگیم و  هزات  تسا ). هدید  نایز  دشاب ، هدوب  يواسم  شزور  ود  هک  یسک  دشاب و 

يدروخ وچ  ریگفک  هس  ود  کی  ناهج  گید  زا  يدیدق  دنب  رد  هچ  يوجون  ربلد  ور  يدینش  يدید و  هک  تسنامه  دادغب  يولوم 
هزات نامیا  تسا  هزات  اوه  ات  ناهن  رد  هدرک  هزات  ار  اوه  يا  نابز  تفگ  زا  هن  نامیا  نک  هزاـت  يدیـشچ  هک  دراد  هزم  نآ  گـید  همه  یقاـب 

هک تسا  ملـسم  يولوم  دوش  ون  تشیپ  هنهک  ثیدـح  ره  دوش  وخ  تلع  وچ  نک  تلع  عـفد  تسین  هزاورد  نآ  لـفق  زج  اوـه  نیاـک  تسین 
هب یئادـتبا  ماخ و  تاـساسحا  لوحت  دوصقم  هکلب  تسین ، ضحم  ياـضف  درجم و  ناـمز  دادـتما  ندـیدرونرد  شیپ ، هب  تکرح  زا  دوصقم 
هک دـنکیم  هدامآ  مه  ار  موس  لوحت  کـی  يهنیمز  لوحت  ود  نیا  تسا . رتیلاـع  ياـهلقعت  هب  یئزج  ياـهلقعت  هدشدیعـصت و  تاـساسحا 

نودـب یناسنا  تیـصخش  يالعا  تدـحو  ددرگیم . لدـبم  راـیتخا  هب  اجیردـت  هک  يدازآ  هب  ور  يهدارا  يـالتعا  يهنیمز  زا  تسا  تراـبع 
صلاخ هک  تارثات  نیا  دـشاب . دـناوتیمن  يرگید  زیچ  تارثات  زج  یئادـتبا  ماخ و  تاساسحا  دوب . دـهاوخن  ریذـپناکما  هناگهس  ياهلوحت 

ومن و يارب  تیـصخش  تروص  نیا  رد  دوشیم و  هتـساک  یمدآ  تیلاعف  دعب  زا  دننک ، ادـیپ  شیازفا  هک  هزادـنا  ره  دـنراد ، یلاعفنا  يهبنج 
هب ار  یئادـتبا  ماـخ و  فطاوع  تارثاـت و  دـهاوخیم  هکلب  دوشیمن  رکنم  ار  رثاـت  لـصا  لوقعم ) تاـیح  . ) تشاد دـهاوخن  یلماـع  ءـالتعا 
هب ار  تیـصخش  تیریدم و  هدومن و  لدـبم  هدشدیعـصت  تاساسحا  هب  ساسایب  یئزج و  ياههتـساوخ  يالتعا  لقعت و  تفرـشیپ  يهلیـسو 

یسو
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سوسحم تذل  کی  هب  لدبم  هیاپیب  سوسحم و  تذـل  کی  زا  رثات  لاثم : ناونع  هب  دـیامن . مکاح  تاساسحا  تارثات و  نآ  رب  رایتخا  يهل 
يهرابرد لقعت  هشیدنا و  اب  هدـننک  شزاون  تلاهج  زا  یـشان  ای  هناضرغم  مارتحا  شزاون و  کی  زا  رثات  الثم  رایتخا . لقعت و  زا  هدـش  عابـشا 
هظحالم ددرگ . رثاتم  يرگادوس  يارجم  زا  جراخ  یناسنا و  كاپ  مارتحا  شزاون و  زا  نآ  ياـج  هب  یفتنم و  نآ ، ندوب  اـجبان  یگیاـپیب و 

یلاع لوصا  زا  لقعت  زا  ندـش  رادروخرب  يزرو ، ضرغ  ياهیگدولآ  زا  مارتحا  يهیفـصت  يرگادوس و  يارجم  زا  نتفر  رتـالاب  هک  دوشیم 
عون ود  يهدنهدحیـضوت  نیرتهب  دشابیمن . ریذپناکما  هدشدیعـصت  الاو و  رثات  ندـمآ  دوجوب  یلقعت  نانچ  نودـب  دراد و  رب  رد  ار  یناسنا 

زا یـشان  هک  تسا  یلومعم  ياههودنا  مغ و  مکی - عون  تسا : توافتم  الماک  عون  ود  رب  اههودـنا  ندـش  میـسقت  هدشدیعـصت ، ماخ و  رثات 
شزرا رظن  زا  یتذل  چیه  هک  یلاع  رایـسب  ياههودنا  مغ و  مود - عون  دشابیم . زیچان  یناویح  دیاذل  رقحم و  تسپ و  ياههتـساوخ  نادـقف 

بآ یناشاک  ضیف  یـشاب  هدـیزگ  یمغ  هچ  وا  مغ  را  ینیزگن  یـشاب  هدـیمرآ  هچ  هب  لد  واب  رگا  یهدـن  دـیامن : يربارب  اهنآ  اـب  دـناوتیمن 
نامه هودنا  عون  نیا  يدعس  تسود  يور  مغ  ام و  تسیمرخ  ناهج  ود  رگ  تسود  يوک  رس  كاخ  تسنم  تایح 

كرد ار  نآ  شزرا  تمظع و  یکدنا  صاخـشا  هک  تسا  هدروآ  دوجوب  يرـشب  خـیرات  كانبات  ياههرهچ  نیرتیلاع  رد  ياهلاه  هک  تسا 
يدازآ و لقعت و  هک  تسا  اهتیـصخش  نیا  نورد  رد  الاو  رایـسب  يهدشدیعـصت  رثاـت  کـی  يهدـننکوگزاب  سدـقم  يهلاـه  نیا  دـننکیم .
ضحم و لـقعت  دـیامنیم ، ندـش  هتخاـس  هب  عورـش  تیـصخش  هک  یماـگنه  سکعلاـب  تسا و  هدوـب  یناـسنا  باـصن  دـح  رد  ناـشرایتخا 

تیلاعف کی  هکنآ  ياج  هب  راهچ  اب  تسا  يواسم  ود  رد  برـض  ود  هک  دوشیم  عابـشا  هدشدیعـصت  الاو و  تاـساسحا  نآ  زا  فابدـیرجت 
، دـیآیم دوجوب  لقعت  تاساسحا و  لوحت  ینعی  لوحت  ود  نیا  هک  یتقو  دـنکیم . نایب  ار  یناور  یئافوکـش  یعون  دوش ، یقلت  زغم  یعیبط 

ياهـسوه يوـه و  ربارب  رد  هچ  یناـسنا و  عوـن  ینب  ربارب  رد  هـچ  یطیحم و  یعیبـط و  لـماوع  ربارب  رد  هـچ  یمدآ  ياـهیگدرب  اـهتراسا و 
تـسنیا دریگیم . رارق  ندـش  هتخاس  لماکت و  ریـسم  رد  تیـصخش  هناگهس  تالوحت  نیا  اب  ددرگیم . رایتخا  يدازآ و  هب  لدـبم  یناویح ،

نیرتراب و تذل  رد  هچ  رگا  درادن ، ار  لوقعم ) تایح   ) ياعدا قح  ياهعماج  درف و  چیه  نآ ، نودب  هک  لوقعم ) تایح   ) لماع نیرتیساسا 
يرادربهرهب نوریب  نورد و  تایعقاو  ورملق  ود  ره  زا  ندش  هتخاس  ریسم  رد  یمدآ  تیصخش  دنـشاب . هدوب  روهطوغ  یگدنز  نیرتدنیاشوخ 

هب ك ینورد  ششوج  دیامنیم .
نیا ندیناسر  تیلعف  هب  يارب  ینورب  ناهج  ندرک  زاب  شوغآ  فرط ، کی  زا  دـنناسریم ، رمث  هب  ار  شـشوج  نیا  هک  یئاهدادعتـسا  لام و 

هب یئانتعایب  تروص  رد  هک  دنشابیم  یناسنا  تیصخش  ندش  هتخاس  يهلیسو  نامه  سانشناسنا  زوسلد و  نایبرم  یئامنهار  اب  اهدادعتسا 
یتستفر ز هاچ  نورد  وت  دـنریگیم . رارق  يرادربهرهب  دروم  یناویح  ياهیتسپ  هب  طوقـس  يارب  هک  دـنیآیمرد  یئاههلیـسو  تروص  هب  اهنآ 

رـصنع نیا  موزل  هک  ياهیآ  يولوم  دوبن  الاب  رـس  يادوس  ار  وت  نوچ  دونع  يا  یمرج  تسین  ار  نسر  رم  خارف  ياهناهج  دراد  هنگ  هچ  خاک 
احلاص لمع  نم  دـیوگیم : لوا  هیآ  تسا . میهاربا  يهروس  زا  هیآ 27  لحنلا و  هروس  زا  هیآ 97  دنکیم ، دزـشوگ  لوقعم ) تایح   ) رد ار 

( لوقعم تایح   ) نامه هک  هزیکاپ  تایح  اب  ار  وا  دـهدب ، ماـجنا  حـلاص  لـمع  نز  اـی  درم  زا  سک  ره   ) هبیط هاـیح  هنییحنلف  یثنا  وا  رکذ  نم 
ار يرگید  یناـمرآ  توهـش  مـشخ و  باوـخ و  روـخ و  زج  هـک  ضحم  یعیبـط  تاـیح  هـکنیا  رد  تـسین  یکـش  و  مـینکیم ) اـیحا  تـسا 

تیدوجوم رد  تایح  یعقاو  تعیبط  هک  دوشیم  یشان  اجنآ  زا  تایح  یگزیکاپ  دشابیمن . نآرق  حالطصا  رد  هزیکاپ  تایح  دسانـشیمن ،
رگ  ) تایح یعقاو  تعیبط  دعب  نیرتیساسا  هک  تسین  دیدرت  ياج  چیه  دتفیب و  نایرج  هب  دراد  هک  يداعبا  مامت  اب  یناسنا 

یف تباثلا  لوقلاب  اونمآ  نیذـلا  هللا  تبثی  دـیوگیم : مود  هیآ  تسا . هداهن  تعیدو  هب  اهناسنا  داـهن  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یلماـکت ) ندـید 
مینادیم و  دیامنیم ) تیبثت  يورخا  يویند و  تایح  رد  تباث  لوق  اب  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ   ) هرخالا یف  ایندـلا و  هایحلا 

تایح  ) تاصتخم زا  تسا ، یگدنز  تالوحت  نایرج  رد  تیـصخش  تدحو  يانبم  هک  تباث  ینالقع  نیناوق  لوصا و  يانبم  رب  یگدنز  هک 
، دـنکیم تکرح  اهناسنا  تعیبط و  زا  رثات  ریثات و  ناـیرج  رد  هراومه  ضحم  یعیبط  تاـیح  اریز  ضحم ، یعیبط  تاـیح  هن  تسا ، لوقعم )

هدروآ دوجوب  نآ  رد  تیـصخش  تراظن  هطلـس و  زا  نوریب  یلماوع  هک  تسا  یلولعم  دیایب ، دوجو  هب  یعیبط  تایح  نیا  رد  ياهدـیدپ  رگا 
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هک یتیصخش  هب  نآ  یقطنم  دانتـسا  یلو  دیامنیم ، تایح  نآ  دوخ  هب  دنتـسم  رهاظ  رد  هچ  رگا  دروایب ، دوجو  هب  ار  ياهدیدپ  رگا  تسا و 
تـسا ینالقع  نیناوق  لوصا و  نامه  تباث ) لوق   ) زا دوصقم  نیاربانب  دشابیمن . حیحـص  درادن ، یعوضوم  چیه  يهرابرد  یتراظن  هطلس و 

مزال هجوت  اب  فده و  يانعم  رد  قیقد  رظن  اب  یگدنز - يالعا  فدـه  هب  دورو  - 5 تسنآ . تدحو  نیع  رد  تیصخش  ندیدرگ  ظفاح  هک 
يربج و تالیامت  رد  ندش  روهطوغ  اب  فده  نیا  هکنیا  رد  تشاد  دیدرت  نیرتمک  ناوتیمن  یگدنز ) يالعا  فده   ) يانعم رد  یفاک  و 

یگدـنز يـالعا  فدـه  هب  لوصو  اـهنت  هن  دزاـسیمن و  دـهدیم ، هولج  دـنیاشوخ  ار  اـهنآ  يدازآ  ساـسحا  هک  یعیبـط  دوخ  يربـج  هبش 
. دـشابیمن روصت  لباق  یگدـنز  يـالعا  فدـه  ناونع  هب  یتقیقح  تسا ، هنحـص  نیا  رگیزاـب  هک  یـصخش  يارب  هکلب  تسین ، ریذـپناکما 

فده نیا  هب  طوبرم  نانخـس  تاروصت و  اهنآ  نودب  هک  تسا  دنمزاین  يرورـض  الماک  يهمدـقم  ود  هب  یگدـنز  يالعا  فدـه  هب  لوصو 
كاپ و نادـجو  اب  هک  میلـس  لقع  ياهتیلاعف  زا  یقطنم  يهدافتـسا  کی - زا : دـنترابع  همدـقم  ود  نیا  دنتـسین . شیب  ییاـههوای  تـالایخ و 

يهدارا ود - دش . دهاوخ  یسررب  احورـشم  لوقعم ) ریـسفت  رد   ) يدعب ثحابم  رد  همدقم  نیا  دشابیم . گنهامه  یمدآ  يرطف  ياهتفایرد 
یگدـنز يالعا  فدـه  زا  دوصقم  دـشابیم . یگدـنز  يالعا  فدـه  يهدننکریـسفت  هک  ینـالقع  ياـهتیلاعف  نآ  زا  يرادربهرهب  هب  يدـج 
فیرعت مجنپ  رـصنع  هک  تسا  نیرب  لامک  هب  هتـسباو  یتسه  یلم  گنهآ  رد  تکرـش  زا  تستراـبع  دوشیم  هظحـالم  فیرعت  رد  هکناـنچ 

نآرق زا  ياهیآ  رد  هک  یتسه  یلک  گنهآ  رد  تکرـش  يانعم  دراد ؟ ینعم  هچ  یتسه  یلک  گنهآ  رد  تکرـش  دشابیم . لوقعم ) تایح  )
يهبذاج رد  نتفرگ  رارق  زا  تسترابع  دننک ) تدابع  ارم  هکنیا  رگم  ماهدیرفاین  ار  سنا  نج و  نم   ) نودـبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و 

اهیگدولآ زا  حور  يهیفصت  یبوبر و 
نداد رییغت  نیرب و  نادجو  هدنزاس  تاروتسد  هب  میلست  یهلا و  ناربمایپ  هلیـسو  هب  هررقم  فیلاکت  يهلیـسو  هب  یقالخا  لئاذر  یناویح و  ي 
ماگنه نآ  زا  دزادـنایم . نایرج  هب  تدابع  ناونع  هب  ار  یمدآ  یناور  يوضع و  تانکـس  تاکرح و  يهمه  هک  یقیقح  نم  هب  يزاجم  نم 

هب دورو  دـیامنیم ، تکرـش  نیا  يارب  تکرح  يهدارا  و  دـیآیم ، دوـجوب  یتـسه  یلک  گـنهآ  رد  تکرـش  موزل  هب  یقیقح  یهاـگآ  هک 
کی یبوبر  تمظع  عاعـش  هکنانچ  تسین ، دودحم  تقیقح  کی  فدـه  نیا  هک  تسنیا  تیاهن  تسا ، هدـش  زاغآ  یگدـنز  يالعا  فدـه 

رد هک  تسا  یئاهتدابع  یمدآ  یناور  يزغم و  ینالـضع و  ياهراک  يهمه  یگدنز ، فدـه  هب  دورو  زا  سپ  دـشابیمن . دودـحم  تقیقح 
هاـگراک کـی  رد  هک  یئاـهتیلاعف  تسا ، تداـبع  دـهدیم ، تکرح  نیمز  ندرک  مخـش  يارب  هک  ار  لـیب  دریذـپیم . ققحت  یبوبر  هاگـشیپ 

تدابع یعون  ناهج  ناسنا و  هب  طوبرم  تایعقاو  لیـصحت  قیقحت و  يارب  باتک  يور  هب  ندـش  مخ  تسا . تدابع  دـهدیم  ماجنا  ینیـشام 
رب رد  ار  یتیمهااب  رایـسب  يهجیتن  کی  یگدنز  يالعا  فده  نیا  هب  دورو  تسا ، تدابع  هاگـشیامزآ  کی  رد  شهوژپ  ندش و  مخ  تسا .

تـسا هدومن  حرطم  ار  لوقعم ) تایح   ) رـصنع نیا  دیجم  نآرق  رد  هک  ياهیآ  سب . تسا و  فدـه  نیا  راصحنا  رد  نآ  هب  لوصو  هک  دراد 
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اب هیآ  نیا  تسا ) نایملاع  راگدرورپ  ادـخ  نآ  زا  نم  توم  تایح و  تادابع و  زامن و  اقح ،  ) نیملاعلا بر  یتامم هللا  يایحم و  یکـسن و  و 
گنهآ رد  تکرش  هب  یهاگآ  اب  یمدآ  هک  دهدیم  حیـضوت  یگدنز ) يالعا  فده   ) هب ار  ناسنا  دورو  یگنوگچ  نشور  الماک  تحارص 

اب طابترا  رد  يونعم  يدام و  تیعقوم  ره  رد  شرمع  تاظحل  ماـمت  هک  دـنکیم  ادـیپ  نیرب ) لاـمک   ) دـنوادخ اـب  هطبار  ناـنچ  یتسه  یلک 
هیآ رد  تدابع  زا  دوصقم  و  دشابیمن . عابـشا  لباق  یفده  چـیه  اب  طابترا  نآ  هب  لوصو  نودـب  لامک  هب  یمدآ  حور  قایتشا  هک  تسادـخ 

تدابع نم  هب  هکنیا  يارب  رگم  ماهدـیرفاین  ار  سنا  نج و  زا  نم  و  ( ) نودـبعیل الا  سنـالا  نجلا و  تقلخ  اـم  و  ، ) تایراذـلا يهروس  زا   56
هررقم تادابع  و  تسا . نیرب ) لامک  دنوادخ  اب  يرایتخا  طابترا  نتخاس  رارقرب  یتسه و  یلک  گنهآ  رد  تکرـش  هب  یهاگآ  نامه  دننک )

مهم يهرهچ  ود  دـناوتیم  هک  تسا  لوقعم ) تایح   ) طقف تسا . ادـخ  اب  طابترا  موزل  یمئاد  ساـسحا  يارب  یحور  ياوق  نتخاـس  زکرمتم 
ینیع و یعیبـط  يهرهچ  - 1 یتسه : ناـهج  تیعقاو  هرهچ و  يهدـهاشم  زا  تسا  تراـبع  تیمهااـب  يهجیتن  نیا  دـنایامنب  ار  یتسه  ناـهج 

نیمه زا  تسا  تراـبع  ناـهج - يداـم  ینیع و  یعیبـط  يهرهچ  - 1 تسا . نیرفآیتـسه  هب  ور  هک  ناـهج  نیرب  تـیعقاو  - 2 ناهج . يدام 
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اهدومن و
رد مولع  ياههتشر  زا  کی  ره  تسا و  حرطم  ام  ياههاگشیامزآ  نهذ و  ساوح و  يارب  اهتیفیک  اهتیمک و  زا  یلاکشا  اب  هک  داعبا  طباور و 

ساوح نهذ و  يهتخاس  هجو  چیه  هب  ناهج  يدام  ینیع و  تیعقاو  يهرهچ  نیا  تسا . اهنآ  زا  یصوصخم  ورملق  قیقحت  فیـصوت و  ددص 
اهناسنا يارب  هک  دـیجم  نآرق  دـنکیم  تابثا  نهذ  ياروام  رد  ار  ناـهج  ینیع  تیعقاو  هک  یبرجت  یقطنم  لـیالد  هفاـضا  هب  تسین . يرـشب 

رد هک  تسا  یفاک  دـیامنیم . حرطم  یناسنا  نهذ  ربارب  رد  ار  ناهج  یعقاو  هرهچ  نیا  نوگاـنوگ  تاـنایب  اـب  دـهاوخیم ، لوقعم ) تاـیح  )
اهناسنا دیاب  تسا و  هدیرفآ  قح  رب  ار  ناهج  ادخ  هکنیا  هب  دراد  دیدش  رارصا  هک  میهدب  رارق  هعلاطم  دروم  نآرق  رد  ار  هیآ  دصتفه  دودح 

ینورب و ینیع  ناهج  ورملق  ود  رد  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ )  ) ام دنیامن و  يرادربهرهب  نآ  زا  دوخ  دـشر  ریـسم  رد  دنـسانشب و  ار  ناهج  نیا 
تابثا ار  ینیع  ناهج  تیعقاو  هک  يرگید  تانایب  و  مهـسفنا ) یف  قاـفالا و  یف  اـنتایآ  مهیرنـس   ) میئاـمنیم هئارا  مدرم  يارب  ینورد  ناـهج 
ینآرق تایآ  رد  هک  تسا  رما ) ملاع   ) زا يدومن  نیرب  تیعقاو  نیا  اب  ناهج  تسا  نیرفآیتسه  هب  ور  هک  ناـهج  نیرب  تیعقاو  - 2 دنکیم .

ور تبسن  ابیرقت  ناهج . يدام  ینیع  هرهچ  اب  نیرب  تیعقاو  نیا  تبسن  رمالا ) قلخلا و  هل  الا  : ) تسا هدمآ 
قلطم صایف  دـنوادخ  تاذ  هب  طوبرم  هک  تسا  یهلا  تیـشم  زا  ینیعت  تسا . ناهج  حور  هب  هیبش  هک  رما )  ) تیعقاو تسیدام . دـبلاک  اـب  ح 

اب ناهج  نیا  يهطبار  هک  دیایب  شیپ  ثحب  نیا  ات  تسین  حرطم  لقتـسم  دوجوم  کی  ناونع  هب  دـنوادخ  ربارب  رد  هرهچ  نیا  اب  ناهج  تسا .
لماـع اـی  رهوج  هک  تسا  رما )  ) نیرب تیعقاو  نآ  زا  ینیع  يدومن  تقیقح  رد  ناـهج  يداـم  ینیع و  یعیبـط  يهرهچ  اـما  و  تسیچ ؟ ادـخ 
نیرب مهف  ندمآ  دوجو  هب  لماع  دیدرت  نودـب  هک  لوقعم ) تایح   ) رد دورو  اب  رگا  دوشیم . ریزارـس  نآ  رد  رما )  ) نیرب تیعقاو  زا  لماکت 
دیاـش دـشابیم . مهف  لـباق  یبوخ  هب  اـم  يارب  ناـهج  ندوب  جوم  يدوـمن و  هبنج  میرگنب ، ناـهج  يداـم  ینیع و  یعیبـط  يهرهچ  هب  تسا ،

ملاع زا  نتـسیرگن  هب  قفوم  دـناهدرک ، فیـصوت  تاملک  نیا  لاثما  و  بابح ، هیاس ، لایخ ، دـننام  یتاریبعت  اـب  ار  ناـهج  هک  یناـسک  روظنم 
رگا دراد . ینیع  تیعقاو  ناهج  میتفگ  هکنانچ  اریز  دناهتفر ، اطخ  هب  روبزم  تاملک  لاثما  اب  ناهج  فیصوت  رد  یلو  دناهتشگ ، رما )  ) يالاو

یئوطـسرا تیونث )  ) یئود یبـتکم  تارظن  ناـفوط  رد  هشیمه  يارب  مینک ، ریـسفت  ار  یعقاو  ناـهج  میناوتن  لوقعم ) تاـیح   ) هاگدـید زا  اـم 
یپ تناک  هک  ام  يارب  یئیش  دوخ و  يارب  یئیش  و  ناهج ) ياهدومن  لثم و   ) ینوطالفا يهیاس  تقیقح و  و  تروص ) یلویه و  )

زا دوصقم  تشگ . میهاوخ  هفالک  مسینایلگه  يدام  یلقع و  يهیور  ود  اهریغتم و  اـهتباث و  اـهدومن و  قلطم و  يهداـم  تسا و  هدیـشک  ش 
ات هک  تسا  یئزج  يرظن  لقعت  نامه  لوقعم  زا  ام  دوصقم  هک  دـننک  نامگ  مدرم  زا  یـضعب  دـیاش  تسیچ ؟ لوقعم ) تاـیح   ) رد لوقعم ) )
ام هک  دـننک  لاـیخ  نارکفتم  زا  یـضعب  تسا  نکمم  تسا . هدوـب  یبرغ  یقرـش و  نیبناـهج  ياـفرع  اـمکح و  دـیدش  داـقتنا  دروـم  نوـنک 

دوصقم حیـضوت  يارب  میاهدیـشک . شیپ  لوقعم ) تاـیح   ) ندروآ تسد  هب  يارب  ار  نیمز  برغم  مسیلانویـسار )  ) یئارگلـقع میهاوـخیم 
ار لقع  يهرابرد  یلامجا  فیرعت  کی  تسخن  مینکیم : نایب  لقعت  لقع و  يهرابرد  رصتخم  یمیسقت  ریسفت و  لوقعم ، يهلمک  زا  یلصا ،
لـماوع و ياراد  کـی  ره  هک  دـیآیم  دوجوب  یمدآ  زغم  رد  یعونتم  رایـسب  ياـهتیلاعف  هک  مینادیم  لـقع - فیرعت  مدـیدرگیم : رکذـتم 
ره میـسجت . یناعم و  یعادت  دننام  مینکیم  نایب  صخـشم  ظافلا  اب  ار  اهتیلاعف  نیا  زا  یـضعب  دراد . دوخ  هب  صوصخم  جـیاتن  تاصتخم و 

لـسلست زا  تسا  ترابع  هک  یناعم  یعادـت  الثم  درک . تفایرد  ینـشور  هب  ناوتیم  دوخ  هب  صوصخم  هملک  رد  ار  تیلاعف  ود  نیا  زا  کی 
يریگفدـه نودـب  کلذ ، ریغ  تلع و  رد  هباشت  یلکـش و  ياهتهابـش  یناـکم و  یناـمز و  تاـطابترا  زا  یعون  هب  هک  یئاـیاضق  اـی  اهدـحاو 

ود ك اب  یجاتنتسا ،
فذـح و زا  تسا  ترابع  هک  میـسجت ، تسا  روطنیمه  ددرگیمن  طولخم  رگید  یتیلاعف  ای  دومن  هب  هدوب و  مهف  لباق  یناعم  یعادـت  يهمل 

لماع زا  رثات  هب  هیبش  هک  شریذـپ  باختنا و  فذـح و  نآ  زا  رثات  سکعلاب و  ای  تسه و  ناونع  هب  تسین  شریذـپ  ای  تایعقاو ، رد  باختنا 
الماک میسجت  یناعم و  یلعادت  دننام  لقعت  لقع و  یلو  دیآیم . دوجوب  اهشیامن  اهرتائت و  رد  هک  یئاهمیـسجت  دننام  دشابیم . اهنآ  یعقاو 

دراد دوجو  زغم  رد  یتیلاعف  - 1 هلمج : نآ  زا  دـنمانیم . لقعت  دـنریگیم ، تروص  زغم  رد  هک  ار  یعونتم  ياهتیلاعف  اریز  تسین ، صخـشم 
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هلیسو باختنا  يارب  زغم  رد  یتیلاعف  - 2 دتفایم . نایرج  هب  تسا ، لامتحا  دروم  فده  ناونع  هب  هک  زیچ  دنچ  نایم  فده  قیقحت  يارب  هک 
باختنا فده و  قیقحت  هرـصبت - دنمانیم . لقع  ار  ود  نآ  لماع  لقعت و  ار  تیلاعف  نیا  ود  ره  دتفایم . نایرج  هب  فده  هب  لوصو  هار  رد 

اب یقطنم  ياههشیدـنا  ار  نآ  یملع  عون  یلمع . عون  ب  یملع . عون  فلا  تسا : عون  ود  رب  دریگیم ، تروص  لـقع  يهلیـسو  هب  هک  هلیـسو 
عون کلذ . ریغ  یبرجت و  ياهءارقتـسا  یقطنم و  یـسایق  تاجاتنتـسا  اهفیـصوت و  فیرعت و  دـننام  تسا ، هتفرگ  هدـهع  هب  دراد  هک  یلوصا 

هذ دیرجت  لمع  - 3 هلیسو . یلمع  باختنا  فده و  قیقحت  يارب  هناهاگآ  راتفر  لامعا و  زا  تسترابع  نآ  یلمع 
زا ددع  دیرجت  دننام  دنمانیم ، لقع  ار  نآ  لماع  لقعت و  زین  تایعقاو ، ینیع  تاصخـشت  يدرف و  تایـصوصخ  ياغلا  زا  تسترابع  هک  ین 
زا تالیامت  فطاوع و  تاساسحا و  يهدـنزاس  گنهامه  لـماع  ناونع  هب  لـقع  - 4 ینیع . تایئزج  زا  تایلک  دـیرجت  ینیع و  تادودـعم 

يهدننکمیظنت لماع  لقع  - 5 تسا . هدـش  هدرب  راک  هب  زین  رگید  فرط  زا  یعاـمتجا  یقـالخا و  یبهذـم و  نیناوق  لوصا و  فرط و  کـی 
کیکفت لماع  اهنت  ار  لقع  - 6 تسا . هدش  یفرعم  زین  یگدنز ، نایرج  رد  ناسنا  هتسیاش  تیعقوم  يهدننکنییعت  ینورد و  ینورب و  ناهج 

قرش و رد  هچ  سانـشناهج  يافرع  امکح و  هفـسالف و  رگید  فرطزا  دناهدیمان . زین  تسردان  تسرد و  لطاب و  قح و  هدننک  صخـشم  و 
نیا دناهدومن ، حالطصا  زین  یئزج  لقع  ار  نآ  یهاگ  هک  يرظن  لقع  مکی - مسق  دناهدرک . میسقت  نیعم  مسق  هس  هب  ار  لقع  برغ ، رد  هچ 

نادـجو زا  تستراـبع  هک  یلمع  لـقع  مود - مسق  تسا . هتفر  راـک  هب  ناوارف  رگنفرژ  ياـفرع  رگید  يولوم و  تارکفت  زرط  رد  حالطـصا 
یلمع لـقع  ریـسفت  رد  ناـنآ  همه  هک  میئوگیمن  هتبلا  دـشابیم . اراد  دوخ  دراوم  رب  ار  اـهنآ  قیبـطت  یئاـناوت  هک  نیناوق  لوصا و  زا  هاـگآ 

يانعم اب  هک  دوشیم  نایب  يوحن  هب  یلمع  لقع  يهرابرد  نانآ  فیرعت  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  دناهدرب ، راک  هب  ار  هاگآ  نادجو  يهملک 
يافرع امکح و  نایم  رد  حالطـصا  نیا  تسا . لک  لقع  زا  يدومن  هک  یلک  لقع  موس - مسق  دـشابیم . قابطنا  لباق  لاعف  هاگآ و  نادـجو 

ياهتیلاعف لقع و  ماـسقا  يهمه  لوقعم ) تاـیح  رد  ( ) لوقعم  ) حیـضوت يارب  نونکا  تسا . هتفر  راـک  هب  ناوارف  يولوم  دـننام  سانـشناهج 
تـسین یئزج  يرظن  لقع  لوقعم ) تایح   ) رد لوقعم  زا  دوصقم  هکنیا  رد  درک  دیابن  يدیدرت  چیه  میهدیم . رارق  یـسررب  دروم  ار  یلقعت 

ياهتیعقاو يهمه  هب  انتعا  نیرتمک  نودب  اهفدـه  هار  رد  یلمع  راتفر  ای  یملع  يهشیدـنا  يهلیـسو  هب  تامدـقم  میظنت  زج  درادـن  يراک  هک 
لوغـشم یـضایر  لوصا  قباطم  هاـگنآ  دـیامنیم ، ررقم  مه  ار  یتاـمالع  دـنکیم و  دـیرجت  ار  ددـع  یئزج  يرظن  لـقع  ناـسنا . هب  طوبرم 

هب اهناسنا ، رگید  هدـننکلقعت و  دوخ  یعقاو  تحلـصم  هب  یـضایر  جاتنتـسا  لمع و  نیا  ایآ  هک  درادـن  نآ  هب  يراک  یلو  دوشیم ، تیلاعف 
هب تسا  دـیفم  فدـه  نآ  هب  لوصو  يارب  هک  ار  هچ  ره  فدـه و  ار  دوصقم  هتـساوخ و  یئزج  يرظن  لقع  هن ؟ اـی  دـش  دـهاوخ  هدرب  راـک 
نآ هب  لوصو  هار  رد  هدش  مادختـسا  لیاسو  دوصقم و  هتـساوخ و  نیا  شزرا  تیوه و  هک  دیوگیمن  یلو  دنکیم . دزـشوگ  هلیـسو  ناونع 

ار دوخ  دوش ، يرادربهرهب  هنوگچ  یقطنم  تاجاتنتسا  نیا  زا  هکنیا  اما  دنکیم ، نایب  ار  یقطنم  تاجاتنتسا  هار  یئزج  يرظن  لقع  تسیچ ؟
فطاوع و تاساسحا و  یگنهامه  ناونع  هب  ناسنا  دوخ  هک  ار  هچنآ  قرط  دـناوتیم  يرظن  لـقع  دـنادیمن . لاوئـس  نیا  خـساپ  هب  فظوم 

نیا هکنیا  اما  دـنک و  نایب  تسا ، هداد  صیخـشت  رگید ، فرط  زا  یعامتجا  یقالخا و  یبهذـم و  نیناوق  لوصا و  فرط و  کی  زا  تالیامت 
دناوتیم یئزج  يرظن  لقع  نینچمه  درادـن . نآ  اب  يراک  یئزج  يرظن  لقع  لطاب ؟ ای  تسا  حیحـص  تسا ، هداد  صیخـشت  هک  یگنهامه 

تحـص و اب  يراک  یلو  دـهدب ، حیـضوت  تسا ، هداد  صیخـشت  ناـسنا  دوخ  هک  ار  ینورد  ینورب و  ناـهج  یگنهاـمه  مظن و  داـجیا  قرط 
مکی راک  دهدیم : ماجنا  ار  نشور  الماک  راک  ود  یئزج  يرظن  لقع  رتیلک : ترابع  هب  درادن . نآ  ندوب  هبناجهمه  صیخـشت و  نآ  نالطب 

يهرابرد هک  یلیاسو  باختنا  فدـه و  هب  ناـسنا  هیجوت  مود - راـک  یبیکرت . رظن  زا  مه  یلیلحت و  رظن  زا  مه  تسه ) هک  هچنآ   ) فیـصوت
یتایعقاو اب  دوخ  يهطبار  رد  تایح  داعبا  يهمه  هب  رظن  اب  و  هن ؟ ای  تسا  حیحص  روبزم  صیخـشت  هکنیا  اما  تسا . هداد  صیخـشت  تایعقاو 

رد صاخشا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  درادن . نآ  اب  يراک  یئزج  يرظن  لقع  درک ؟ دیاب  هچ  تسا  یلعف  يهدش  هتفریذپ  هاگدید  زا  رود  هک 
يزغم تیلاعف  زا  یصاخ  تیعقاو  ام  اریز  درادن ، یعنام  دیدرت  نیا  دشاب ، هتشاد  دیدرت  قوف  لئاسم  رد  یئزج  يرظن  لقع  حالطـصا  تحص 

مینکیم نایب  ار 
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يانعم هب  یئزج  يرظن  لقع  دـیربب . راک  هب  تیلاعف  نآ  میهفت  يارب  دیدنـسپیم  هک  ار  یحالطـصا  ره  امـش  تسا . قوف  صتخم  ياراد  هک 
تـسس ياپ  لـقع  تسنادیمن  نآ  دراوم : نآ  يهلمج  زا  تسا . هتفرگ  رارق  دـیدش  داـقتنا  دروم  يونثم  زا  یناوارف  دراوم  رد  هک  تسا  قوف 
شخرد تسا و  قرب  وچمه  یئزج  لقع  وش  رادروخرب  نیب و  یبیغ  مشچ  وش  رازیبور  لقع  نیو  مدق  نیز  تسرد  دیان  وج  مئاد ز  وبس  هک 
داصدرم زا  قح  ار  ناوید  دنار  بیصم  شلقع  اود  رد  دوبن  کیل  بیبط  شیپ  شدرآ  روجنر  لقع  شخر  يوس  دش  ناوت  یک  یشخرد  رد 

دوخ تسه  بذاک  لقع  گرب  لاب و  یب  وا  دیدیم  ار  لقع  گرم  زور  فسلفم  درم  نآ  وچمه  شیوخ  دادبتـسا  ار ز  یئزج  لقع  شیوخ 
لاکشا نآ  ناوخ  طخ  ار  لقع  دنتـشادنپ  شقداص  حبـص  هک  ات  دنتـشاد  صقان  لقع  ایند  لها  نیقی  درادنپ  گرم  ار  یگدنز  نیب  سوکعم 

زا روص  رد  شلقع  سوبحم  امئاد  نک  گند  هدـنروآ  گنر  رد  لـقع  نک  گـنرلگ  تبعل  يوس  تشپ  درون  نازار  اهریبدـت  دـهد  اـت  درک 
تـسپ لقع  نیا  تسا  هدـش  رخ  جازم  مه  اـج  هب  اـج  زا  دوریم  اهـسفق  رد  ـالع  يوس  سفق  زا  ین  شذـفنم  رذـگ  دراد  سفق  ردـنا  سفق 

ین دشاب  قشع  یلاباال  تسین  جاتحم  نم و  ياریذپ  زج  تسین  جارختسا  لقع  یئزج  لقع  تسد  هب  درآ  فلع  نوچ  هکنیا  شرکف 
یناوارف تایبا  يولوم  تسرد  نت  تسدش و  ناریو  لد  هکناز  تسس  ياپ  نکل  تسا و  زیت  رـس  لقع  درب  يدوس  وزک  دیوج  نآ  لقع  درخ 

لقع دننام : دوشیم ، هدید  دایز  تایبا  هنوگنیا  زین  يزیربت  سمش  ناوید  رد  تسا ، هتفگ  یئزج  يرظن  لقع  نتخاس  موکحم  داقتنا و  رد  ار 
ناج هدنبیرف و  لد  ددرگیم ، ناورهر  ياپ  ریجنز  دـنب و  یمدآ  لقع  هک  یتقو  رـسپ  يا  تسنایع  هر  نک  اهر  نآ  رـسپ  يا  تسناورهر  دـنب 
ناهن هس  ره  نیا  زا  هار  باجح  ناج  ابیرف  لد  دـنب و  لقع  دـیامنیم : رانکرب  ملاس  تیلاعف  زا  ار  اهنآ  يرظن  لقع  اریز  دوشیم ، باجح  مه 
عقوت تسا  یتسه  ملاـع  يهدننکریـسفت  هک  ار  یقیقح  قشع  زا  يرادروخرب  دـیابن  يرظن  لـقع  ریجنز  رد  تراـسا  دوجو  اـب  رـسپ  يا  تسا 

ار ام  دـیابن  يولوم  یحور  تاناجیه  تارکفت و  تمظع  لاح  نیا  اب  رـسپ  يا  تسا  ناولهپ  راک  قشع  تسین  مرن  ناکزان  راک  قشع  تشاد :
تـسود ار  مداتـسا  وطـسرا : لوق  هب  میریذـپب و  هدرک و  یقلت  تقیقح  تسا ، هتفگ  هک  ار  هچنآ  يهمه  هتـسب  مشچ  هک  دـنک  هریخ  ناـنچنآ 

تایبا اب  هچ  رگا  يولوم  منکیم . باختنا  ار  تقیقح  نم  دـشاب ، ود  نیا  نایم  رئاد  رما  رگا  مهاوخیم ، مه  ار  تقیقح  لاـح  نیع  رد  مراد ،
جاور نآ ، زا  سپ  نآ و  زا  شیپ  يولوم و  نامز  رد  هک  يرظن  لقع  ناگدننک  شتسرپ  اب  نامایب  يهزرابم  قوف 

يرظن لقع  یصاصتخا  راک  تیوه و  دوخ  تایبا  رد  تسناوتیم  تسا و  يولوم  وا  هک  مینادیم  ام  یلو  تسا ، هتخادنا  هار  هب  تسا ، هتشاد 
یعیبط و داعبا  مامت  اب  ناهج  ناسنا و  ریـسفت  يارب  يرظن  لقع  ياهتیلاعف  دـننکیم  ناـمگ  هک  یناـسک  تـالایخ  زا  دـیامن و  ناـیب  ار  یئزج 

لقع نیو  مدـق  نیز  دزاسب : دورطم  موکحم و  یلک  هب  ار  يرظن  لقع  هکنیا  هن  دـیامن ، يریگولج  دـننکیم ، تیافک  ود  نآ  یعیبط  ياروام 
لقع ياهتیلاعف  ياهزرم  دودـح و  ام  هک  تسا  نینچ  هبناجهمه  يهنافراع  هنامیکح و  شنیب  وش  رادروخرب  نیب و  یبیغ  مشچ  وش ! رازیب  ور 

هب زواجت  لباق  دودحم و  يرظن  لقع  ياهتیلاعف  هرئاد  هک  دنادب  دیاب  هتفایدشر  تیصخش  هک  مییوگب  میزاسب و  صخـشم  ار  یئزج  يرظن و 
هن ار  يرظن  لقع  لوقعم ) تایح   ) رد ام  دـنکیم . دزـشوگ  شتاـیبا  زا  یخرب  رد  ار  بلطم  نیا  مه  يولوم  هتبلا  تسین . دوخ  هرئاد  يارواـم 

داعبا زا  یعاونا  اب  میناسنا و  ام  میریذـپیم . لوقعم ) تاـیح   ) رد ار  نآ  ياـهتیلاعف  دوجو و  ترورـض  هکلب  مینادیمن ، رـضم  محازم و  اـهنت 
هک ار  دوخ  هب  صوصخم  ياهتیلاعف  دـناوتیم  طابترا  نیا  میظنت  فشک و  يارب  يرظن  لقع  میطابترا ، رد  ناـهج  داـعبا  زا  یعاونا  اـب  يزغم 

ناسنا دیاب  میتفگ : هکنانچ  هک  تسنیا  تیاهن  دهدب ، ماجنا  میاهدرک  حرطم  ثحبم  نیمه  لیاوا  رد 
ناـنچمه شوگ ، زا  ار  ندـید  تشاد و  عـقوت  مشچ  زا  ار  ندینـش  ناوـتیمن  هکناـنچ  هک  دـنک  لوـبق  ار  تقیقح  نیا  لاـمک  دـشر و  هب  ور 

( لوقعم تایح   ) رد لقع  زا  دوصقم  نیاربانب  تشاد . راظتنا  يرظن  لقع  زا  ار  یگدـنز  يالعا  فدـه  هب  ور  یناسنا  یلاع  قیاـقح  ناوتیمن 
تایح  ) زا يدـعب  رد  دـیفم  يرورـض و  لئاسو  زا  یکی  ناونع  هب  دـناوتیم  لقع  نیمه  هچ  رگا  تسین ، اـهنت  یئزج  يرظن  لـقع  صوصخ 
يارب ءاـحنا  زا  يوحن  هب  اـی  دراد  ترورـض  تسه و  هک  ار  هچنآ  لوقعم ) تاـیح   ) تسا نشور  هکناـنچ  اریز  دزادرپب ، تیلاـعف  هب  لوقعم )

رد دزاسیم . یناـسنا  تاـیح  دراو  تسا  هتـسیاش  هک  هچنآ  اـب  تسه ) هک  ار  هچنآ   ) هکلب دـنکیمن ، راـکنا  دراد  تیدـیفم  یمدآ  یگدـنز 
هب ور  تیـصخش  مادختـسا  رد  تسا ، كرحم  لاعف و  هاگآ و  نادـجو  هک  یلمع  لقع  فرط و  کـی  زا  يرظن  لـقع  نیا  لوقعم ) تاـیح  )
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نا : ) تسا ناسنا  یحور  يدام و  داعبا  يهمه  هب  هاگآ  نادـجو  هک  ار  یلمع  لقع  اب  يرظن  لقع  یگنهامه  دـنریگیم  رارق  لاـمک  دـشر و 
یسانشناهج و يافرع  حالطـصا  رد  یلک  لقع  ای  لک  لقع  زا  الاو  ياهنومن  ماقم  هب  لوصو  يهمدقم  ناوتیم  هریـصب ) هسفن  یلع  ناسنالا 

يارب تسین . یبرغ  حالطـصا  هب  مسیلانویـسار  لوقعم ) تاـیح   ) رد لوقعم  زا  دوصقم  هک  تسین  يدـیدرت  نیارباـنب ، دوـمن . یفرعم  اـمکح 
تایح م  ) نایم توافت  حیضوت 

عون ود  زا  یکی  مسیلانویسار  زا  دوصقم  تسا  نکمم  مسیلانویـسار  لوقعم و  تایح  مینکیم : حرط  ار  هلئـسم  دنچ  مسیلانویـسار  و  لوقع )
شعونمه و تعیبط و  اب  طابترا  لاح  رد  نآ  ياههتساوخ  يرـشب و  تعیبط  تخانـش  مکی - عون  دشاب . هدوب  لقع  زا  يوریپ  ای  ییارگ  لقع 

يوجلامک قالخا  يونعم و  ياهداهن  تخانـش  كرد و  هب  لسوت  نودب  لقع  يهلیـسو  هب  اههتـساوخ  نآ  يهدـننکهرادا  نیناوق  جارختـسا 
تسا وا  یعیبط  رصنع  هک  ار  یمدآ  یساسا  رـصنع  ود  زا  یکی  میظنت  تخانـش و  لوقعم ) تایح   ) هاگدید زا  مسیلانویـسار  عون  نیا  ناسنا .

عون دشابیمن . یناسنا  يوجلامک  قالخا  يونعم و  رـصنع  يوگخـساپ  یلو  تسا  رادروخرب  لماک  ترورـض  زا  دوخ  هک  دیامنیم  نیمات 
دشاب هدوب  ضحم  یلقع  دعاوق  لوصا و  هدع  کی  هب  یگدنز  نتخاس  دنتـسم  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  ییارگ  لقع  زا  دوصقم  مود -

، ضحم یلقع  دـعاوق  لوـصا و  هب  یگدـنز  دانتـسا  ناـکما  تاـبثا  يارب  هچ  رگا  دـشاب . هتـشادن  دـیدرت  اـهنآ  تحـص  رد  یـسک  چـیه  هک 
نارکفتم نیا  یلو  دناهدرک ، هضرع  هراب  نیا  رد  زین  يدنمدوس  بلاطم  يدودـح  ات  هدـش و  ماجنا  نارکفتم  یـضعب  زا  یناوارف  ياهـششوک 

یـضایر لـمع  زا  رتینیقی ، ياهلحرم و  هب  هـک  يرظن  لـقع  ياـهتیلاعف  عاوـنا  زا  کـی  چـیه  هـک  دـنزرویم  تـلفغ  هلئـسم  نـیا  زا  ـالومعم 
تم زگره  دنسریمن ،

یفده هچ  يارب  دـهاوخیم و  هچ  وا  : ) دـیوگیم هک  تسا  یمدآ  تیـصخش  نیا  هکلب  دـشابیمن ، دـهاوخیم ) هچ  ناسنا   ) یئامنهار دـهع 
ریگنماد هک  یمئاد  تالوحت  اهینوگرگد و  هب  رظن  اـب  یهگناو  هن ؟ اـی  تسا  وا  يهبناـجهمه  حالـص  هب  اههتـساوخ  نیا  اـیآ  و  دـهاوخیم )

هک دنـشاب  هتـشاد  یماود  تابث و  ناـنچ  تاـیعقاو ، هب  یکتم  یلقع  دـعاوق  لوصا و  هدـع  کـی  هک  تسا  لاـحم  تسا ، یناـسنا  تیدوجوم 
هک یتالاوئس  هب  یئاهن  یئوگخساپ  تردق  زگره  ضحم  يرظن  لقع  هکنیا  يهفاضا  هب  دنهدب . ار  تارییغت  اهینوگرگد و  هنوگ  ره  باوج 
هب ام  نارگید  ربارب  رد  ار  تالاوئس  كاخ  درگ و  ضحم  يرظن  لقع  هک  هزادنا  نآ  : ) امکح زا  یضعب  لوق  هب  درادن و  دریگ ، نایم  رب  دوخ 

يارب یکالاچ  تعرـس و  اب  يرظن  لقع  دـنیبیمن . تالاوئـس  نآ  ندرک  لح  اـب  بآ  ندیـشاپ  هب  فظوم  ار  دوخ  هزادـنا  نآ  دـشاپیم ، اوه 
يرظن لـقع  ياـپ  دـشکیم ، رـس  تیعقاو  نآ  يهراـبرد  يرتشیب  یبیکرت  یلیلحت و  تالاوئـس  هک  هزادـنا  ره  دزیخیمرب و  تاـیعقاو  ریـسفت 
يرظن لقع  زا  ار  هلئسم  نیا  الثم  تسرد  نت  تسهدش و  ناریو  لد  هکناز  تسس  ياپ  نکیل  تسا  زیترس  لقع  ددرگیم : رت  تسـس  ضحم 
هرظنم نآ  ناتخرد  نتفرگ  رارق  مه  يولهپ  هک  تهج  نادب  دیوگیم : لقع  میربیم ؟ تذـل  ابیز  يهرظنم  ياشامت  زا  ام  ارچ  هک  میـسرپیم 

نآ اب 
نیا بوخ ، تسا . شخبتذل  دباتیم  نآ  رب  باتهم  رون  انمـض  دنکیم و  روبع  اهنآ  نایم  زا  يراسهمـشچ  هک  صوصخم  ياهگنر  عافترا و 
لقع میربیم ؟ تذل  ضورفم  عضو  نآ  زا  ارچ  هک  تسنیا  هلئسم  دنکیم . نایب  ام  يارب  ابیز  هرظنم  يهرابرد  لقع  هک  تسا  فیـصوت  کی 

حرطم لاوئـس  نیا  نونکا  بوخ ، رایـسب  دنراد . بسانت  ام  یناور  يزغم و  تایوتحم  اب  اهگنر  لاکـشا و  نآ  تیـصاخ  هک  دـهدیم  باوج 
. دیهدب حیـضوت  بسانت  نیا  لماع  اب  ار  ام  يزغم  تایوتحم  ابیز و  يهرظنم  نآ  يهعومجم  اهدـحاو و  نایم  صاخ  بسانت  يانعم  هک  تسا 
هک دیاش  دیوگیم : یلبق و  لاوئس  ود  خساپ  يادص  يدنلب  هب  هن  یئادص  اب  دراخیم و  ار  شرـس  يرادقم  لاوئـس  نیا  ربارب  رد  يرظن  لقع 

. تسا زاب  یبآ  هک  میتفایم  نامـسآ  گنر  دای  هب  هرظنم  نآ  رد  نشور  یبآ  گنر  ندـید  اـب  ینعی  دـشاب . یناـعم  یعادـت  هب  طوبرم  هلئـسم 
، تسا هدش  رارقرب  نامسآ  گنر  یبآ و  یسلطا  لگ  گنر  نایم  هک  يرورض  هطبار  هک  دوش  هداد  خساپ  هنوگچ  لاوئـس  نیا  بوخ . رایـسب 

روط هب  تسا و  اهناسنا  ام  نهذ  هتخاس  یـسلطا  لگ  گنر  یئاـبیز  هک  تسنیا  شیاـنعم  تسا ، ینهذ  هطبار  نیا  رگا  ینهذ ؟ اـی  تسا  ینیع 
اهییابیز كرد  اهناسنا ، یناور  يزغم و  عضو  ینوگرگد  اب  ارچ  تسا ، ینیع  هطبار  نیا  رگا  و  تسا !! يرشب  نهذ  هتخاس  اهیئابیز  همه  یلک 
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گد زین 
ياوتحمرپ رایـسب  يولبات  کی  یئابیز  هک  تسا  ملـسم  دراد ؟ فلتخم  یناعم  فلتخم  صاخـشا  يارب  نیعم  یئابیز  کی  ددرگیم و  نوگر 

دنمرنه شاقن  کی  يارب  ولبات  نآ  یئابیز  زا  ریغ  تسا ، هدـیدن  ار  تعیبط  هداس  ياهلگ  ناـهایگ و  زج  هک  نیـشنهیاپهوک  کـی  يارب  يرنه 
ود وچ  شیور  سکع  ناهج ز  هک  ناج  رد  تسا  یسورع  هچ  میئوگب : میریگب و  غارس  نایمدآ  نورد  رد  ار  یئابیز  ایآ  دشابیم . تسدربز 

: مییوگب ای  تسا ؟ ام  نورد  تایوتحم  زا  یـسکع  ینیع  ياـهیئابیز  هک  میریذـپب  هجیتن  رد  يولوم و  اداـب  راـگنرپ  رت و  ناـسورع  ون  تسد 
هتـشادرب اـهدومن  نآ  زا  هک  تسا  یـسکع  اـهنآ  زا  یئاـبیز  تفاـیرد  تسا و  ینیع  ناـهج  دوـمن  رد  یئاـبیز  تیعقاو  تسا  سکعرب  هیـضق 

هکنانآ هک : دشکیم  شیپ  ار  مایخ  هب  بوسنم  یعابر  نیا  اروف  هدومن  دادعتسا  یناسنا  هظفاح  زا  لاوئـس  نیا  ربارب  رد  يرظن  لقع  دوشیم ؟
دندش و باوخ  رد  ياهناسف و  دنتفگ  نورب  دندربن  کیرات  بش  نیز  هر  دندش  باحصا  عمـش  لامک  عمج  رد  دندش  بادآ  لضف و  طیحم 

یعابر نیا  هکلب  دوشیم ، هدیـشک  نایم  هب  يرظن  لـقع  ندرک  دادـملق  هاـنگیب  هئربت و  هب  هلئـسم  نیا  رد  طـقف  هن  یعاـبر  نیا  هک  مینادیم 
پیم هک  یماگنه  الثم  دوشیم . هدناوخ  تالاوئس  ياهتسبنب  رد  دوشیم ، تئارق  ینید  هسلج  متخ  يارب  هک  ییاعد  دننام 

رد هک  ار  قلطم  تیمکاـح  قح  نیا  دـنیوگب : دنـشکب و  همکاـحم  هب  ار  يرظن  لـقع  دوخ  دننیـشنب و  ـالقع  هک  دـسر  ارف  يزور  رگا  دیـسر 
يرظن لقع  ياهداد ؟ صاصتخا  دوخ  هب  اجک  زا  ياهتفرگ ، تسد  هب  يرشب  ار  ینالضع  يرکف و  تشونرـس  همه  هدروآرد و  دوخ  راصحنا 

هک دینش  دهاوخ  ار  خساپ  نیا  ماهدش ، لیاق  مدوخ  يارب  مدوخ  ار  قح  نیا  دیوگب : رگا  درک ؟ دهاوخ  هئارا  یخساپ  هچ  لاوئس  نیا  ربارب  رد 
، تسا طلغ  همکاحم  نیا  الـصا  دیوگب : رگا  دـنک :؟ تباث  ار  اعدا  دـناوتیمن  اعدا  رارکت  هک  ياهتفگن  ام  هب  دـکوم  رارـصا  اب  وت  دوخ  رگم 
؟ تسین هدیشوپ  سک  چیه  هب  يرشب  خیرات  لوط  رد  نم  دیفم  ياهتیلاعف  هکنیا  اب  دینک  همکاحم  ارم  هک  دیاهداد  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  امش 
هک مینادیم  ام  يهمه  اریز  دوشیم ، دودرم  یلک  هب  اهبتکم  دیاقع و  تشذگرس  یهیدب  يهدهاشم  کی  اب  يرظن  لقع  ضارتعا  نیا  املسم 
رب نانآ  يهمه  هکلب  دننکیمن ، هیکت  دوخ ، تاساسحا  تالایخ و  هب  زگره  داضتم  ياهینیبناهج  اهبتکم و  ناگدنروآدوجوب  زا  کی  چیه 

لقع تبون  الاح  تسا . اجب  دروم و  اب  الماک  یسررب  همکاحم و  نیا  سپ  دنزادنایم . هار  هب  ینالقع  لالدتـسا  هدومن و  دانتـسا  يرظن  لقع 
مزال و یئورین  نم  هک  دیوگیمن  یلو  دینک !! درط  ارم  دیناوتیم  رگا  تفگ : دهاوخ  لقع  دهدب . خساپ  هک  تسا 

؟ دـنوشیم راک  هب  تسد  لقع  یگنهامه  اب  هک  تسیچ  رگید  ياهورین  نآ  یفاک . يورین  هن  متـسه  يرـشب  لوقعم ) تایح   ) يارب يرورض 
هار دـیامنیم ، نیماـت  ار  يرـشب  یعاـمتجا  یگدـنز  هک  یتاررقم  نیناوق و  اـیآ   … دـندش !!  بادآ  لـضف و  طـیحم  هکناـنآ  منادیمن ! نم 

طیارـش نتفرگ  رظن  رد  اب  دیوگیم : يرظن  لقع  درادن ؟ دوجو  يرگید  ياههار  تسا و  يرـشب  لامک  تداعـس و  هب  لوصو  يارب  رـصحنم 
، بوخ رایسب  دریگب . رارق  لمع  دروم  دوش و  عضو  یتاررقم  نیناوق و  طیارش  نامه  قباطم  دیاب  تسا ، امرفمکح  هعماج  کی  رب  هک  ینیعم 

نآ رد  مه  رگید  یطیارـش  ندـمآ  دوجو  هب  ایآ  تسیچ ؟ هعماج  کی  رد  نیعم  طیارـش  یئامرفمکح  لیلد  میـسرپب  هک  میتسه  زاجم  ام  اـیآ 
يارجم رد  هعماج  نآ  ياهناسنا  هک  دوشیم  حرطم  خـساپ  نیا  مه ، رـس  تشپ  تالاوئـس  لسلـست  زا  سپ  هن ؟ ای  تسا  هتـشاد  ناکما  هعماج 

میناوتیمن ینعی  درادـن ، دوجو  ضورفم  نایرج  يهبناجهمه  یلیلحت  ياهارچ  خـساپ  ندـیمهف  هب  یجایتحا  دـناهتفرگ و  رارق  نیعم  طـیارش 
یعامتجا یگدنز  رد  مسیلانویسار  - 2 … دندش !!  بادآ  لضف و  طیحم  هکنانآ  یلب ، مینک . حرطم  رگید  لاوئـس  ندییاز  نودـب  ار  خـساپ 

يهـلق يور  ار  ینـالقع  نیناوـق  زا  یهوکــشاب  رــصق  بـتکم  نـیا  دــیامن . حرط  یتـسیزمه  يارب  ار  اـهناسنا  طـباور  مـظن  زج  دــناوتیمن 
عیبط دوخ   ) ياهناشفشتآ

دوخ لیدـعت  يربج  لماوع  زا  یکی  نتـسسگ  اب  هک  دروآیم  دوجوب  یعیبط  دوخ  هرابرد  يربج  لیدـعت  کی  دراذـگیم و  انب  اـهناسنا  ي )
شوپرس یشالتم و  نیناوق  هوکشاب  رصق  کلذ ، ریغ  هنارگهطلس و  ياهتباقر  يارب  نادیم  ندش  زاب  اهیلاسطحق و  اهگنج ، زورب  دننام  یعیبط 

لمحت قوف  ياهبوشآ  اهیرگنایغط و  دنشکیمرب و  رس  یعیبط  ياهدوخ  هدنشک  ياههلعش  هتخادگ و  داوم  دوریم و  رانک  ناشفـشتآ  يهلق 
ضحم ییارگ  لقع  تیافک  مدع  يهدننکوگزاب  یعامتجا  یگدنز  رد  مسیلانویسار  بتکم  رب  لاکـشا  نیا  دنوشیم . هتخانـش  تیمـسر  هب 
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یلو تسا ، يرورض  رایـسب  لماع  کی  یعامتجا  تایح  رد  یئارگ  لقع  رتنـشور  ترابع  هب  نآ . يهدننکچوپ  هن  تسا  یعامتجا  تایح  رد 
يهمادا رب  قشع  روش و  هکلب  دوشیمن ، هبناجهمه  نیمات  يرظن  لقع  ياهدومنهر  اب  اهنت  وا  يدرف  تیدوجوم  دـننام  رـشب  یعامتجا  تاـیح 
ياطـسو نورق  یـسارکوئت  زا  یلمعلاسکع  ناوتیم  ار  مسیلانویـسار  یگدنز  - 3 دراد . ترورـض  زین  تایح  داعبا  رگید  عابـشا  تاـیح و 
بیوصت يرـشب  عـماوج  رب  كاـپ  ياهنادـجو  میلـس و  لوـقع  نتخاـس  شزرایب  اـب  ار  یهلا  يدـیرجت  تیمکاـح  هک  تسناد  نیمز  برغم 

نیا ریظن  تسا . هدومن  بیوصت  يرـشب  عماوج  رب  یهلا  تلاخد  نودـب  ار  لـقع  تیمکاـح  مسیلانویـسار  یطارفا ، نینچ  لاـبند  رد  درکیم .
لمعلاسکع لمع و 

میدق یسانشناور  كوراب  ریبعت  هب  انب  اریز  مینیبیم ، زین  رخاتم  نارود  یسانشناور  ناگتشذگ و  سفنلا  ماع  نایرج  رد  ار  یطیرفت  یطارفا و 
( مسیلانویسار یسارکوئت و   ) رکفت زرط  ود  نداد  یتشآ  يارب  نارکفتم  زا  یضعب  تسا . رس ) یب  نت   ) دیدج یسانشناور  دوب و  نت ) یب  رس  )

اهناسنا تایح  يارب  تسا ، روبزم  بتکم  ود  زا  یطولخم  هک  ار  یئادخ  ناسنا  دنربب و  الاب  یئادخ  دح  ات  ار  ناسنا  هک  دناهدمآرب  ددـص  رد 
نیا هک  مینادیم  همه  ار  نیا  اما  دشاب . حیحـص  یمان  نینچ  رگا  دیمان ، مسیلانویـسار  مسیناموا - ار  بتکم  نیا  مان  ناوتیم  و  دـنیامن . حرط 
اریز دـهدب . یتشآ  اعقاو  ار  بتکم  ود  نآ  دـناوتب  هکنیا  ندـب  دراذـگیم و  نادـیم  هب  اـپ  موس  بتکم  کـی  ناونع  هب  دوخ  كرتشم  عماـج 

اـهراتفگ و اههشیدـنا و  يهمه  دریگب و  دوـخ  هب  یناـبر  يهـبنج  دـناوتب  يرـشب  يارگدوـخ  تعیبـط  هـک  دریذـپب  دـناوتیمن  مسیلانویـسار 
هار اـهناسنا  نـیمه  ار  اـهیتسرپ  تردــق  اهیــشکقح و  اـهیزیرنوخ و  هـمه  نآ  رگم  دــشاب ، تـقیقح  قـح و  زا  یئاـههولج  وا  ياــهرادرک 
هار اهنت  نیاربانب  دیامن !؟ بیوصت  ناسنا  رد  یهلا  ياههدیدپ  ناونع  هب  روبزم  ياههدیدپ  دناوتیم  روطچ  یسارکوئت  رکفت  و  دناهتخادنین !؟

هب ات  يرشب  يارگدوخ  تعیبط  هک  دنریذپب  دیاب  ود  ره  هک  تسنیا  بتکم  ود  نیا  نتخاس  گنهامه 
زا بتکم  ود  ره  ددرگن ، لقتنم  یناسنا ) خـیرات   ) هب ضحم ) یعیبط  تایح  خـیرات   ) زا ات  رگید  تراـبع  هب  دوشن و  لـقتنم  لوقعم ) تاـیح  )

رـصنع بتکم  ود  زا  کی  ره  زا  لوقعم ) تایح   ) هب ارگدوخ ) تعیبط   ) زا لاقتنا  دنـشابیم . ناوتاـن  دـناهدومن  روظنم  هک  یفدـه  هب  لوصو 
هب يدـج  هجوت  کـی - زا : دـنترابع  رـصنع  ود  نآ  دزاـسیم . گـنهامه  یناـسنا  تیدوجوم  تیعقاو  اـب  ار  ود  نآ  دریگیم و  ار  نآ  تبثم 

ینیشام هن  یناسنا  حیحـص  ياهتیبرت  میلعت و  يهلیـسو  هب  رگا  هک  ینادجو  لقع و  ياراد  تسیدوجوم  ناسنا  هکنیا  رـشب و  ینالقع  تعیبط 
نادجو لقع و  اریز  تخادرپ . دنهاوخ  یگدنز  رد  ملاس  تیلاعف  هب  هتفریذپ و  یگدـنز  رد  ار  ینابر  هیجوت  دوخبدوخ  دـنوش ، روراب  يربج 

تـشذگرس يهدهاشم  اب  اصوصخم  ار  ضحم ) یعیبط  تایح   ) رد ندروخ  هطوغ  دوکر  بیاعم و  راضم و  دناوتیم  یبوخ  هب  یناسنا  ملاس 
نیا دوخ  دننام  ار  ملاس  نادجو  لقع و  دناوتیمن  یسک  چیه  دیآرب . نآ  حالصا  ددص  رد  كرد و  يرشب  تایح  یعیبط  خیرات  زیگنافسا 

میظنت يارب  تسا  ود  نآ  ندوب  هلیـسو  دـنراد ، دوخ  يهرابرد  نیما  کیپ  ود  نیا  هک  یعقاو  یبایزرا  دـیامن . یباـیزرا  یهلا  نیما  کـیپ  ود 
تانایرج ط زا  رگا  دنوشیم ، هضرع  سدقم  هلیسو  ود  نیا  رب  هک  یقیاقح  تایعقاو و  دنوشیم . هضرع  ود  نآ  رب  هک  یقیاقح  تایعقاو و 

هیجوت لوقعم ) تاـیح   ) لیـصحت يارب  دـنیامن ، درط  راـکنا و  ار  اـهنآ  سدـقم  يهلیـسو  ود  نیا  هکنیا  نودـب  دنـشاب ، يرـشب  ضحم  یعیب 
رارق لوقعم ) تایح   ) يهبذاج رد  یقیقح  نم  اب  هک  تخاـس  دـنهاوخ  یناـسنا  یعیبط  دوخ  رود  هب  كرحتم  ناـسنا  زا  ینعی  درک ، دـنهاوخ 

هلیـسو هب  يرـشب  نادجو  لقع و  تخاس . دـنهاوخ  یقالخا  ناسنا  دوخ ) مروت  يارب   ) بلط گنج  هاوخدوخ و  روناج  زا  تفرگ و  دـهاوخ 
تیمکاـح زا  تستراـبع  مود - رـصنع  ود - دـنکیم . تاـبثا  تـسا ، یـسارکوئت  تـبثم  هـک  مود  رـصنع  هـب  ار  اـهناسنا  زاـین  ورین  ود  نـیمه 

هک هدنزاس  دیفم و  ياهتیلاعف  شرزا و  زا  مدرم  كاپ  ياهنادجو  میلس و  لوقع  طاقـسا  يدیرجت و  روط  هب  هن  يرـشب  نوئـش  رب  يدنوادخ 
ات : ) دـیوگیم تایآ  زا  یکی  لوقعم ) تایح   ) هب طوبرم  تاـیآ  رد  دنـشابیم . مدآ  نادـنزرف  رب  يدـنوادخ  تیمکاـح  زا  ییاـههولج  دوخ 

لوقع نشور  لیلد  نیا  يهدننک  يهماقا  هک  تسا  ملسم  دشاب ) هینب )  ) نشور لیلد  هب  دنتسم  وا  یگدنز  دنک ، یگدنز  دهاوخیم  هک  یسک 
- مکی دومن  تسا : دومن  هس  ياراد  يدـنوادخ  تیمکاـح  مالـسا  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـشابیم . مدرم  كاـپ  ياهنادـجو  هیملس و 
میلـس و لوـقع  مود - دوـمن  دوـشیم . غـالبا  مدرم  يارب  یحو  هب  اـکتا  اـب  مرکا  ربماـیپ  هلیـسو  هـب  هـک  تـسا  یفیلاـکت  نیناوـق و  لوـصا و 
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هک یئاهناسنا  كاپ  ياهنادجو 
، مود مکی و  دومن  ود  ره  رد  و  دننکیم . ءارجا  ار  اهنآ  هک  یناسنا  ياهنادـجو  لوقع و  زاب  موس - دومن  دـنیامنیم  قیبطت  ریـسفت و  ار  اهنآ 

يراذـگانب شزرا  زا  مدرم  نادـجو  لقع و  طاقـسا  دـیرجت و  اـب  ار  دوخ  یهلا  رـصنع  لوقعم ) تاـیح   ) هک تسنآ  رگنـشور  يروش  لـصا 
ار لوقعم ) تایح   ) شـشک تیفرظ و  رـشب  ایآ  دوشیم . لئاق  ینابر  يهبنج  ار  نایمدآ  نورد  نیما  کیپ  ود  نیا  سکعلاـب  هکلب  دـنکیمن ،

کی راب  نت  لهچ  دـیهاوخیم  امـش  ایآ  هک  تفگ  نینچ  سرد  ياضعا  زا  یکی  مدرکیم ، سیردـت  ار  لوقعم ) تاـیح   ) هک یعقوم  دراد ؟
نآ زا  مه  ناتدوخ  دـینیبیمن و  رگم  دیـشکب !؟ الاب  هب  دابآدـسا  يهندرگ  زا  ار  نآ  هدومن و  لمح  یتسد  يراـگ  کـی  اـب  ار  گرزب  نگاو 
هب هک  دوب  هدینـش  هنارظنهتوک  رقحم و  ياهزیچ  ردق  نآ  هدـمآرب و  یلومعم  یناسنا  ياهنامرآ  یـسررب  ددـص  رد  هک  دـیدرکن  لقن  رکفتم 
زا هدع  نآ  هک  دیهدیمن  لامتحا  ایآ  دـینکیم ، تبحـص  مدرم  هنوگ  نیا  يهرابرد  هک  يریگمـشچ  تیرثکا  نآ  اب  دوب ؟ هتفر  ورف  یتفگش 
هک تسنامه  یلک  نوناق  هدوب و  یئانثتـسا  یمدرم  دـندرگیم ، لوقعم ) تاـیح   ) دراو هتفر و  رتـالاب  ضحم ) یعیبط  تاـیح   ) زا هک  اـهناسنا 
نآ هکنیا  مکی -  بلطم  مـیریگب : رظن  رد  ار  بـلطم  دـنچ  میناوـتیم  لاوئـس  نـیا  خـساپ  رد  دـناهتفرگ ؟ شیپ  دوـخ  یگدـنز  رد  تیرثـکا 

فرظیب
شرتسگ هب  رظن  اب  هکلب  تسین ، یناسنا  تیدوجوم  تراقح  یتسپ و  دـنهدیم ، زورب  دوخ  زا  لوقعم ) تاـیح   ) لـمحت رد  ناـیمدآ  هک  یتی 

تاـبثا دوخ  هقـالع  قشع و  دروم  ياههتـساوخ  هب  لوصو  هار  رد  تیرثـکا  نیمه  هک  یئاهتـشذگ  اهتقـشم و  لـمحت  عونتم و  ياهدادعتـسا 
هک دنتـسین  مدرم  نیمه  رگم  تسا  هدـش  هدز  اهناسنا  نآ  هب  هک  تسا  یئاجبان  ماهتا  اهناسنا  نیا  هب  تراقح  یتیفرظیب و  تبـسن  دـناهدرک ،

یتح اهتناها و  اهیراوگان و  هب  دـنراذگیم و  اپ  ریز  ار  یناوارف  ياههتـساوخ  یعاـمتجا ، ترهـش  اـی  تورث  اـی  ماـقم  ندروآ  تسد  هب  يارب 
- مود بلطم  دنیامنیمن ؟ يراذگورف  یشالت  چیه  زا  روبزم  ياهنامرآ  زا  یکی  هب  لوصو  دیما  هب  دنهدیم و  نت  اهنادنز  رد  ندش  سوبحم 

اهنت هن  هار  نیا  رد  وا  يوپاکت  تکرح و  هک  دنکیم  ساسحا  یبوخ  هب  دوشیم  لوقعم ) تایح   ) دراو هعماج  کی  ای  درف  کی  هک  یماگنه 
سح یبوخ  هب  لوقعم ) تاـیح   ) دـیدج تیعقوم  هب  دورو  اـب  وا  هکلب  تسا ، هدوـبن  ریذـپانناکما )  ) لاـحم و تیعقوـم  هب  ور  تکرح  کـی 

هتـشاد و شوخلد  دوخ ، یلـصا  تعیبط  يهفاـیق  زا  یخرمین  هب  دـیدج  تیعقوم  نیا  زا  شیپ  هتفاـیرد و  ار  دوخ  یلـصا  تعیبط  هک  دـنکیم 
مب هدارا  اب   ) هعیبطلاب ییحت  هدارالاب  تم  دیوگیم : هک  میروآیم  دای  هب  ار  نوطالفا  فورعم  ترابع  اجنیا  رد  تسا . هدیزرو  قشع 

حالصا و میظنت و  هکلب  تسین ، نآ  یلومعم  يانعم  هب  ندرم  ترابع  نیا  زا  زا  دوصقم  یـشاب .) رادیاپ  يهدنز  دوخ ، یلـصا  تعیبط  اب  ات  ری 
رد هکنانچ  هتفایدشر  ياهناسنا  موس - بلطم  ددرگیم . ریذـپناکما  یناویح  تسپ  تالیامت  نتـشک  اب  هک  ضحم ) یعیبط  تایح   ) دیعـصت

هراشا قوف  لاوئس  رد  هکنانچ  ندوب  یئانثتـسا  يانعم  اریز  دنرادن . یئانثتـسا  تلاح  یلو  دنتیلقا ، رد  هچ  رگا  میدرک  هراشا  هتـشذگ  ثحابم 
دراو هک  یناسنا  رد  لامک  دشر و  رـصانع  لماوع و  زا  کیچیه  هک  یتروص  رد  تسا . نوناق  فالخ  هدش  ءانثتـسا  هک  تسنیا  تسا ، هدـش 

میدرگیمرب و لوقعم ،) تایح   ) ندوب ینوناق  تابثا  يارب  دـشابیمن . وا  یلـصا  تعیبط  فالخ  نوناق و  دـض  تسا ، هدـش  لوقعم ) تایح  )
تایح  ) رصانع يهمه  ندوب  ریذپناکما  تابثا  هب  دورو  زا  شیپ  میهدیم : رارق  یسررب  دروم  ار  لوقعم  تایح  فیرعت  رصانع  کی  هب  کی 

زا راصعا  نورق و  رد  هک  تسا  یناسنا  تیدوجوم  هب  رظن  اب  تاناکما  نیا  هک  میوشیم  روآداـی  ار  هتکن  نیا  یناـسنا ، یگدـنز  رد  لوقعم )
هکنیا هب  يرایشه  یهاگآ و  - 1 دروایب . نییاپ  تادامج  دـح  ات  ار  ناسنا  دـناوتیم  هک  يوناث  لماوع  زا  رظن  عطق  اب  تسا  هداد  ناـشن  دوخ 

لماوع م اههدیدپ و  نایم  رد  دناوتب  هک  دراد  تیریدم  هیجوت و  هب  یجایتحا  دوخ  ریسم  رد  یگدنز  متسه . هدنز  نم 
دوخ طباور  و  دهدب . همادا  دوخ  دوجوب  دزاسیم ، فقوتم  ار  يو  تکرح  ناسنا  دوخ  عونمه  زا  هک  یمحازم  ياههتساوخ  تعیبط و  محاز 

ریذپانناکما ناسنا  يارب  يرایـشه  یهاگآ و  نینچ  لیـصحت  ایآ  دیامن . میظنت  تعیبط  دـنمدوس  لماوع  اههدـیدپ و  رگید و  ياهناسنا  اب  ار 
هعماج نالاهنون  دنهاوخب  نایبرم  عامتجا و  ناگدننادرگ  رگا  ایآ  درادن !؟ ار  يرایـشه  یهاگآ و  نینچ  لیـصحت  تیفرظ  یمدآ  ایآ  تسا !؟

رارف ام  نالاهنون  دـنیامن ، کیرحت  یتایح  یهاگآ  نینچ  لیـصحت  ترورـض  هب  ار  نانآ  دـنیامن و  راداو  یهاگآ  نیا  تیبولطم  كرد  هب  ار 
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هب یهاـگآ  یجیردـت  شرتسگ  تیوقت و  تبون  یتامدـقم ، یهاـگآ  نیا  ندروآ  دوجوب  زا  سپ  دـنوشیم !؟ لدـبم  گنـس  هب  اـی  دـننکیم 
اب دروخرب  نیرتمک  نودـب  هک  دـسریم  یتسودعون  فیلکت و  تمظع  ساسحا  اهراتفگ و  اهراک و  رد  لـقعت  قدـص و  تلادـع و  تمظع 

تناها نیا  زا  رتدب  ایآ  درادن !؟ ار  یهاگآ  نیا  زا  يرادروخرب  تیفرظ  رـشب  ایآ  دورب . شیازفا  هب  ور  دناوتیم  تجاجل ، ینورد و  تمواقم 
تـسرد ناسنا  تیدوجوم  يهرابرد  ام  رگا  درادـن !؟ ار  یهاگآ  نیا  لیـصحت  یئاناوت  ناـسنا  میئوگب : هک  دـیراد  غارـس  ناـسنا  هب  ریقحت  و 

اسر تیلعف  هب  ددص  رد  یقطنم  قرط  اب  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  ناربهر  ناگدننادرگ و  رگا  هک  دیسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  میشیدنیب ،
نآ ياهناسنا  تعیبط  رد  یللخ  اعطق  دنسرن ، بولطم  يهجیتن  هب  لاح  نیا  اب  دنیامن و  يدج  مادقا  دنیآرب و  اهیهاگآ  زا  هلحرم  ود  نیا  ندن 

، ناربهر ناگدـننادرگ و  هنامیمـص  یقطنم و  شـالت  نیا  اـب  تسا . لاـحم  ضرف  کـی  ياهدـیدپ  نینچ  هک  مینادیم  دراد و  دوجو  هعماـج 
تالیامت لهج و  ریجنز  زا  يدازآ  تردق  ای  هک  دنتـسه  یئاهءانثتـسا  دـنام ، دـنهاوخ  مورحم  اهیهاگآ  يهلحرم  ود  زا  هک  مدرم  زا  يدارفا 

لاحم تیعقوم  نیا  كرد  هب  یلاع  یهاگآ  لیـصحت  ایآ  ددرگیم . نانآ  تیمورحم  بجوم  يرگید  يربج  لماوع  ای  دـنرادن و  ار  یناویح 
رد الاو  فده  کی  هب  ور  یـضایر  ینوناق و  الماک  يهفایق  اب  هدوبن و  يزاب  يهنحـص  هک  متـسه  گرزب  ناهج  کی  زا  یئزج  نم  هک  تسا 

نادـنزرف ام  سرتسد  رد  اهیهاگآ  نیا  يهمه  يرآ ، منک !؟ باختنا  رادـفده  تکرح  نیا  رد  ار  دوخ  ینوناـق  هار  دـیاب  نم  تسا و  تکرح 
منک و یگدـنز  اهیهاگآ  نآ  نودـب  مناوتیمن  نم  هک  تسنیا  دراد ، ناـیرج  اـم  ضحم  یعیبط  تاـیح  رد  هک  هچنآ  تسا . هتفرگ  رارق  مدآ 
ناگدننادرگ و رکف  ددرگیم و  طولخم  دوشیمن ) زگره   ) و تسا ) ریذپانناکما   ) و تسلاحم )  ) یهاگآ هک  هلئـسم  نیا  اب  مناوتیم )  ) نیا

طورشم و ربج  ياهتیلاعف  اهورین و  اب  تکرح  لاح  رد  ناسنا  باسح  يهیفصت  لوقعم ) تایح   ) مود رصنع  - 2 دنکیم ! تحار  ار  ناربهر 
هتفرگ ار  ام  نوماریپ  دوخ  عونمه  تعیبط و  زا  هک  يربج  لـماوع  همه  نآ  اـب  اـم  يهطبار  مینیبب  دـیاب  اـم  تسا . یعیبط  یگدـنز  يربج  هبش 

هنابز ام  ناج  قامعا  رد  هک  ار  دوخ  تیـصخش  رایتخا  يدازآ و  هک  میراد  ار  نآ  تردق  میناوتیم و  ام  ایآ  مینیبب  سپـس  و  تسیچ ؟ تسا ،
، یلب میـسرب ؟ دـشر  زا  ياهلحرم  نینچ  هب  میناوتیم  ام  يرآ  هن ؟ ای  میوش  رادروخرب  یتایح  يهیام  نآ  زا  هدروآ و  اـجب  تسرد  دـشکیم ،

ناـسنا هک  مینک  هجوـت  نشور  يهلئـسم  نیا  هب  تسخن  میـسرب . تسا  لوـقعم ) تاـیح   ) مود رـصنع  هک  دـشر  زا  هلحرم  نـیا  هـب  میناوـتیم 
تیلاعف هب  يو  رد  دوجوم  ياهورین  اجیردـت  سپـس  ددرگیم ، زاـغآ  رثاـت  لاـعفنا و  شریذـپ و  تلاـح  اـب  شیگدـنز  هک  تسا  يرادـناج 

اب دناوتب  هک  اجنآ  ات  ار  یناسنا  طباور  یعیبط و  ياههدیدپ  لاعف  ياهورین  نامه  اب  دنزب  مه  هب  ار  یتسه  تیعقاو  هکنیا  نودب  دـنزادرپیم و 
. درواـیب دوجو  هب  يو  رد  ربج  روط  هب  ار  دوخ  یعیبـط  ریثاـت  ياهدـیدپ  ره  دراذـگیمن  دـیامنیم و  قیبـطت  هیجوت و  دوخ  بولطم  تیعقوم 

رثا زا  ار  يرامیب  نآ  دیامنیم و  هیهت  ار  نآ  ياود  دـهدیم و  صیخـشت  ار  يرامیب  دـیامنیم . يریگولج  امرـس  ریثات  زا  دـشوپیم و  سابل 
هب تسبیم و  ار  دوخ  تسد  تیلع  نوناق  هب  رظن  اب  يربج  هبش  يربج و  لماوع  ربارب  رد  رشب  رگا  دزادنایم … 

دوباـن وـحم و  یکاـخ  يهرک  نیا  رد  شیگدـنز  زاـغآ  ناـمه  رد  مناوتاـن ، يربـج  لـماوع  لـباقم  رد  نم  هـک  درکیم  نـیقلت  نـینچ  دوـخ 
هبش ربج و  جاوما  شعونمه  تعیبط و  اب  دوخ  طباور  زیگناتفگش ، رایـسب  یفیک  عونت  یمک و  شیازفا  اب  رـشب  هک  یتروص  رد  تشگیم .

ربـج و جاوـما  نتفاکـش  نیا  دـیئوگب : تسا  نکمم  دـهدیمن . هار  دوـخ  نهذ  هـب  ار  یعقوـت  چـیه  دوریم و  شیپ  دفاکـشیم و  ار  يربـج 
ود ره  اب  ار  دوخ  طباور  دنکیم و  ادیپ  تیمکاح  تعیبط  رب  هک  تسا  یناسنا  ياهدادعتسا  اهورین و  يربج  لولعم  زین  دوخ  یمئاد  تفرشیپ 
هک تسیدوجوم  ناسنا  هک  میریذپیم  میکرتشم و  هلئسم  نیا  رد  ام  يهمه  بوخ . رایسب  میئوگیم  دیامنیم . میظنت  ناسنا  تعیبط و  ورملق 

دیامن و هیجوت  دوخ  یعیبط ) تایح   ) دوس هب  ار  اهنآ  هداد و  ناشن  تمواقم  يربج  لماوع  ربارب  رد  دـناوتیم  دراد  هک  یئاهتردـق  هلیـسو  هب 
لماوع ربارب  رد  وا  هکنیا  هب  ناسنا  ماهتا  هک  میراد  لوبق  ام  يهمه  سپ  دـیامن . راکنا  ار  نآ  دـناوتیمن  یلقاـع  چـیه  هک  تسا  یتقیقح  نیا 
دیدرت ياج  چـیه  و  دوشیم . دراو  ناسنا  هب  هک  تسیریقحت  تناها و  نیرت  تسپ  عقاو و  فالخ  ـالماک  هتـسب ، تسد  تسیرادـناج  يربج 

یکی دننام  فشک  كرد و  نیا  دوخ  دوشیم ، فشک  كرد و  ناسنا  يارب  نآ  ترورض  تفرشیپ و  تکرح و  لماوع  هک  یتقو  هک  تسین 
زا
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. دـیامنیم کیرحت  تفرـشیپ  يوس  هب  ار  وا  يربج  لماع  کی  دـننام  دـنزیم و  تیلاعف  هب  تسد  دراد ، ناسنا  هک  یعیبط  ياـهورین  ناـمه 
هلئـسم نونکا  دـشابیم . ام  تایح  ياـهینوگرگد  بجوم  هک  تسا  اهـشریذپ  مهف و  كرد و  نیمه  تیلاـعف  ياـیوگ  اـم  خـیرات  رـساترس 

يهمدـقم املـسم  هک  يربج  هبـش  طورـشم و  ياهربج  لماوع  نایم  رد  دوخ  تبثم  ياهدادعتـسا  شرتسگ  تیوقت و  اب  رـشب  اـیآ  هک  تسنیا 
رشب دنک !؟ تکرح  دناوتیمن  طورـشم ، ياهربج  جاوما  نتفاکـش  يارب  وپاکت  ترورـض  شریذپ  كرد و  تیوقت  اب  تسا  لوقعم ) تایح  )

رد رایتخا ، يدازآ و  هب  میسریم  الاح  دراذگب . اهنیقلت  هنوگ  نیا  لاثما  رگا  دراد ، ار  لمحت  نیا  اعطق  یلب  درادن !؟ ار  یتکرح  نینچ  لمحت 
یفنم تبثم و  بطق  ود  رب  تیـصخش  يهطلـس  هراظن و  زا  تسترابع  رایتخا  هک  میتفگ  نینچ  تسیدازآ  يالاو  يهلحرم  هک  راـیتخا  فیرعت 

تردـق ياـنعم  هب  يدازآ  اریز  تسا ، هتفهن  تسا ، ریخ )  ) هک فـیرعت  ریخا  يهلمک  رد  يدازآ  راـیتخا و  تواـفت  و  تسا . ریخ  هـک  يراـک 
ياضف ندش  هدامآ  اب  حیحـص و  ياهتیبرت  میلعت و  اب  دناوتیم  رـشب  ایآ  مینیبب  نونکا  دنکیمن . يریگفده  ار  ریخ  هار  دـنچ  زا  یکی  باختنا 
دتعم عون  رد  هک  ار  تبحم  ماخ  تاساسحا  هکنانچ  اریز  دسرب ، هلحرم  نیا  هب  دناوتیم  رشب  اعطق  یلب ، دسرب ؟ رایتخا  يهلحرم  هب  هعماج ،

تبحم یلاع  يهلحرم  هب  حیحـص  ياهتیبرت  میلعت و  يهلیـسو  هب  هعماج  هداوناخ و  ياضف  ندرک  هداـمآ  اـب  ناوتیم  دراد ، دوجو  یناـسنا  ل 
نالاپ ار  نآ  يولوم  هک  ار  ماخ  يدازآ  ساسحا  نآ  ناوتیم  نینچمه  دهدب  تاجن  تسپ  ياهیرگادوس  يارجم  زا  ار  نآ  هدناسر و  لوقعم 

هگ هواژک  نآ  ناـشک  وسنیا  دوش  هگ  هواژک  نیا  شیوخ  لکـش  نـالاپ  نوچمه  راـیتخا  شیر ز  تشپ  مه  رغـال و  ما  يرتشا  تسا : هدـیمان 
اب ار  یمدآ  يهطبار  تخاس و  لدـبم  رایتخا  هب  ریخ ، راـک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  طلـسم  رظاـن و  تیـصخش  تیوقتاـب  نارگ  وسنآ  دوش 

ریذپناکما هداس و  رادـقم  نامه  مدرم  يارب  لوحت  نیا  ترورـض  میلعت  دومن . میظنت  هیفـصت و  لوقعم  دـح  ات  یعیبط  بولطم  ياههدـیدپ 
یمـسر و تامیلعت  اب  يرادقم  یعیبط و  روط  هب  يرادقم  مدرم  نانآ . يارب  یعامتجا  یگدنز  تاررقم  نیناوق و  ترورـض  میلعت  هک  تسا ،
دارفا و زا  کی  چـیه  و  دـننکیم ، لـمع  اـهنآ  هب  هدومن و  كرد  ار  دوخ  یعاـمتجا  یگدـنز  تاررقم  نیناوق و  رگید  لاکـشا  اـب  يرادـقم 

تاررقم نیناوق و  هب  مناوتیمن  نم  تسا و  هدرک  هطاحا  ارم  نوماریپ  يربج  لـماوع  هک  رـصقم  يهراـبرد  ار  رذـع  نیا  یعاـمتجا  تاـماقم 
هدیم وحن  نیا  هب  تسا ، هدش  سفن  لتق  بکترم  هک  ار  یصخش  نینچ  خساپ  دنریذپیمن و  میامن ، لمع  دیاهدرک  عضو  امش  هک  یعامتجا 

نوچ و  میناسرب . نوناق  رفیک  هب  ار  وت  هک  تسا  هدرک  راداو  مه  ار  اـم  تسا ، هدومن  سفن  لـتق  هب  راداو  ار  وت  هک  ربج  نوناـق  ناـمه  هک  دـن 
نیناوق هدومن و  يراددوخ  مرج  باکترا  زا  اذل  دینش ، دنهاوخ  ار  یخساپ  نینچ  هک  دننادیم  لامجا  روط  هب  ولو  اهناسنا  ریگمشچ  تیرثکا 

يدج روط  هب  رگید  فرط  زا  یتیبرت  میلعت و  ياهـششوک  فرط و  کی  زا  هعماج  ياضف  رگا  الاح  دـننکیم . لمع  ار  یعامتجا  تاررقم  و 
ار همه  يربج  شیامن  ای  ربج  اب  هک  تاررقم  قوقح و  رد  هعماـج  دارفا  يهمه  يواـست  زا  رتـالاب  میهاوخیم و  ناـسنا  اـم  هک  دـننک  تاـبثا 
رد يدازآ  یئافوکـش  يارب  یحور  شـالت  اـب  هارمه  تاررقم  قوقح و  نآ  هب  مارتـحا  هک  تسنیا  يارب  اـم  شـشوک  دزاـسیم ، دوخ  عـیطم 

خیرات میهدـن ، ماجنا  ار  يراـک  نینچ  رگا  هکلب  تسین ، یـشیارآ  دـنیاشوخ  شـالت  کـی  نیا  و  میرواـیب . دوجوب  اـهناسنا  داـهن  رد  راـیتخا 
رگا دیـسر !؟ دهاوخن  تبثم  هجیتن  هب  شالت  نیا  دیئوگیم : امـش  ایآ  تفای . دهاوخن  لماکت  یناسنا  خیرات  هب  یعیبط  خـیرات  زا  ام  یعامتجا 

ساـملا ياـههگر  دـننام  ضحم  یعیبط  تاـیح  خـیرات  رد  هک  ار  تیناـسنا  ناوراـک  دـیاب  اـمتح  دـیهدب ، ناـسنا  يهراـبرد  یلاـمتحا  نینچ 
میهدیم رکذت  زین  اجنیا  رد  میاهدرک ، هراشا  هتشذگ  ثحابم  زا  یضعب  رد  هک  مه  ار  هتکن  نیا  دیوش . رکنم  دشخردیم ،

تقیقح کی  رد  هک  دراد  لاکشا  هچ  دریذپب ، ار  رایتخا  يهدیدپ  تسناوتن  دوخ  یبتکم  ای  یـصخش  هاگدید  زا  یبتکم  ای  یـصخش  رگا  هک 
رارق هک  یتیعقوم  ره  رد  سک  ره  هکنیا  زا  تسترابع  كرتشم  تقیقح  نآ  مینک . عورـش  ار  یناسنا  خیرات  مینک و  یماگمه  مه  اب  كرتشم 

دنک و تکرح  دراذگب ، ماگ  رتلماک  تیعقوم  نآ  هب  هدومن و  تکرح  يدعب ، تیعقوم  رد  لامک  دشر و  هب  یهاگآ  اب  دناوتب  رگا  دریگیم ،
شاداپ یگزیگنا  هب  طـقف  ار  هفیظو  ماـجنا  هک  تسا  نینچ  وا  یناور  عضو  رگا  ـالثم  دـیامنن . تعاـنق  تسا  هتفر  ورف  نآ  رد  هک  یتیعقوم  هب 

کیرحت اب  نآ و  يـالاو  ياهفدـه  هب  رظن  اـب  هفیظو  ماـجنا  دـیمهف  هک  نیمه  دادیم ، ماـجنا  ضحم  يداـم  رفیک  زا  سرت  اـی  ضحم  يداـم 
لماوع تامدـقم و  تکرح و  یهاگآ و  نیا  مینیبب  دـیراذگب  هک  دوشن  لـطعم  دـیامن و  هفیظو  ماـجنا  تسا ، رتیناـسنا  رتفیرـش و  نادـجو 
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یناسنا مولع  ياههتـشر  رگید  یفـسلف و  یناور و  عونتم  ياهثحب  هچ  رگا  !! ) تسا ربج  عون  هچ  زا  تسا و  يربج  روما  نیا  ینورد  ینورب و 
ربج مه  ار  نآ  مان  دیامن و  عورـش  یهاگآ  اب  ار  رتیلاع  تیعقوم  هب  تکرح  میتفگ : هکنانچ  و  تسا ) ظوفحم  دوخ  ياج  هب  هلئـسم  نیا  رد 

القع یلماکت  ياهفده  ریسم  - 3 دراد . يزوتهنیک  ربج  يهملک  اب  دزرویم و  قشع  رایتخا  يهملک  هب  هن  تیعقاو  اریز  دراذگب .
رشب رگم  ینالقع !؟ لماکت  نیمادک  دنیوگب : هدومن و  هولج  زیگناماهبا  لکشم و  یئادتبا  راکفا  يارب  ینالقع  یلماکت  يهملک  ود  دیاش  ین 

یعیبط تایح  تالیامت  زا  تشذـگ  یهاگآ و  ندروآ  تسد  هب  تمحز  نآ  هب  لوصو  هار  رد  دـمهفب و  ار  ینـالقع  لـماکت  نیا  دـناوتیم 
رگا راهچ و  اب  تسا  يواسم  ود  هفاضا  هب  ود  هک  دـسرب  یهاـگآ  نیا  هب  ناـسنا  کـی  زغم  رگا  یلب ، میئوگیم : دـیامن !؟ لـمحت  ار ، ضحم 

ماـجنا هک  دراد  ار  تردـق  نیا  زغم  ناـمه  تسین ) شدوخ  ریغ  تسا و  شدوخ  یئیـش  و  ( ) تسا رتـگرزب  ءزج  زا  لـک   ) هک دـمهفب  دـناوتب 
اب هک  تحلصم  نآ  لیصحت  هب  نادجو  لقع و  کیرحت  اب  دمهفب و  هدرک  باجیا  ار  هفیظو  نآ  هک  ار  یعقاو  تحلصم  يریگفده  اب  هفیظو 

مدق تابث  تلادع و  يهیحور  یعقاو  تحلصم  يریگفده  اب  هفیظو  ماجنا  هک  دنادب  درادرب و  مدق  تسا  رتشخب  نانیمطا  رت و  تباث  رتانعم و 
دزاسیم ینیـشام  دننام  ار  یمدآ  رفیک ، زا  رارف  شاداپ و  يریگفده  اب  هفیظو  ماجنا  هک  یتروص  رد  دیامنیم ، تیوقت  یناسنا  نورد  رد  ار 

يردق هب  ار  رفیک  زا  رارف  شاداپ و  بلج  وا  ینعی  دهدب ، تاجن  تسا ، هتخاس  دوخ  يارب  دوخ  هک  يربج  زا  ار  دوخ  نابیرگ  دـناوتیمن  هک 
تسین روغ  ارناک  هداتفا  یهچ  رد  دروآیمرد ! دوخ  تاکرح  يارب  يربج  لماع  تروص  هب  ار  ود  نآ  هک  دیامنیم  نیقلت  دوخ  رب 

رمع دادـتما  رد  هک  يزغم  ناـمه  نسر  مباـییمن  رعق  روـخ  رد  نم  هک  ار  دوـخ  وا  هدـنکفا  یهچ  رد  تسین  روـج  ربـج و  تـسوا  هاـنگ  نآ 
ماقم يدام و  دوس  ندروآ  تسد  هب  رد  لاعف  رایسب  ياهدادعتسا  هحیرق و  راشرس و  شوه  كانبات و  ياههشیدنا  اب  ضحم ) یعیبط  تایح  )

، دهدب ماجنا  دناوتیم  ار  اهراک  نیرتفیرظ  نیرتقیقد و  هناروحمدوخ ، ياهتیعقوم  ندرک  زاب  بیقر و  ندروآرد  اپ  زا  یعامتجا و  ترهـش  و 
يرارقرب عونمه و  هب  تمدـخ  دـننام  يرتیلاع  يریگفدـه  اب  دـناوتیم  شوه  زا  يرادربهرهب  هشیدـنا و  هک  دـمهفب  دـناوتیمن  زغم  نآاـیآ 
يهنحـص کـی  رد  هنارگیزاـب  يهفاـیق  هن  یتسه  ناـهج  يهراـبرد  يدـج  يهبـساحم  لـطاب و  ربارب  رد  قح  هفاـیق  ندومن  يدـج  تلادـع و 
دناوتیم تسا و  ندـش  هتخاـس  لـباق  یمدآ  تیـصخش  هک  تقیقح  نیا  ندـش  هتخاـس  ریـسم  رد  ناـسنا  تیـصخش  - 4 درگنب !؟ يرگیزاـب 
یجایتحا تسین و  دیدرت  لباق  یـسانشناسنا  چیه  يارب  دوش ، هتخاس  یلماکت  ياهفده  يهرابرد  ینادجو  ینالقع و  تابـساحم  اب  اجیردـت 

رد تکرح  هک  تسا  ناتـسراخ  خالگنـس و  ردق  نآ  وپاکت  نیا  هار  ایآ  تسیچ ؟ وپاکت  نیا  هار  هک  تسنیا  رد  ثحب  درادـن . مه  وگتفگ  هب 
رد امـش  هک  یتقو  تسا ) یئیـش  نامه  عوقو  ییئـش  کی  ناکما  رب  لیلد  نیرتهب   ) مینادیم هکنانچ  ـالوا  زگره . هن  تسا ؟ ریذـپانناکما  نآ 

کی
ییانعم تسا . هدروآ  یناوارف  يهویم  شهوبنا  ياههفوکـش  اـههخاش و  اـب  هدیـشکرس و  هدـیئور و  هک  دـینیبیم  ار  يدـنمونت  تخرد  نیمز 

رد تخرد  ندیئور  زا  رتعطاق  رتسوسحم و  رتنـشور و  یلیلد  اریز  هن ؟ ای  دراد  ناکما  نیمز  نیا  رد  یتخرد  ندـیئور  ایآ  دیـسرپب  هک  درادـن 
ینیع دوجو  ار  لیلد  نیرتعطاق  نیرتنشور و  يرشب  خیرات  تشذگرس  ام  ثحب  رد  تسین . روصت  لباق  دنیبیم ، ار  نآ  سح  اب  هک  نیمز  نآ 

یخیرات يهدهاشم  اب  تسا . هداد  ناشن  دنـشابیم  یناسنا  هفایق  نیرتیدج  ياراد  یلو  دـنتیلقا ، رد  هک  لاح  نیع  رد  هک  یمیهاربا  نایناوراک 
هب يزغم  يژرنا  هدوهیب  ندرک  فلت  زج  ياهجیتن  ياهفرح  ياهارچ  نوچ و  اهیفاب و  حالطصا  هب  نتخادرپ  لوقعم ،) تایح   ) نایناوراک نیا 
هار نیا  ندرک  ادـیپ  هک  مینادـب  دـیاب  الوا  تسا . ندـش  هتخاس  نیا  يارب  حیحـص  هار  ندرک  ادـیپ  تسا  مزال  هک  هچنآ  سپ  دروآیمن . راـب 

عابـشا ار  ام  یعیبط  یناویح  تـالیامت  ضحم ) یعیبط  تاـیح   ) هک روط  نآ  اریز  تسا ، راوشد  رایـسب  ناـسآ . رایـسب  تسا و  راوشد  رایـسب 
مرگرـس اهنت  هن  هیلوا  لـحارم  رد  رتـالاب  تیعقوم  هب  تیـصخش  تسپ  تیعقوم  زا  لوحت  دزاـسیم  دوخ  مرگرـس  تخـس  ار  اـم  دـیامنیم و 

سحا تالیامت  لیدعت  راشف  تحت  ار  دوخ  ام  یناور  حوطس  هک  تهج  نادب  هکلب  دیامنیمن ، عابشا  ار  ام  دزاسیمن و 
، تسا ناسآ  رایـسب  ندش  هتخاس  نیا  تسا . راوشد  ردـق  نیا  یلب  دـنریگیم ، شدـبلاک  زا  ار  یمدآ  ناج  هک  تسنیا  دـننام  دـیامنیم . سا 
هک دنادب  هکنیا  یکی  دهدب : ماجنا  راک  ود  هک  تسا  یفاک  ندش  هتخاس  ریـسم  هب  دورو  يارب  اریز  مینکیم ، روصت  ام  هک  تسنآ  زا  رتناسآ 
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هک تدـیوگب  هار  دوخ  يوگم  چـیه  هنرد و  هار  هب  ياپ  وت  نیا : زا  دـعب  دـنک . هدارا  ار  ندـش  ناسنا  هکنیا  مود  دراد . قرف  ناویح  اب  ناـسنا 
تیبرت و میلعت و  ریثات  هب  رظن  اب  دـنهدیم !؟ ماجنا  رگید  يراک  تیـصخش  نتخاس  زج  عماوج  نایبرم  ناـملعم و  نیا  رگم  تفر  دـیاب  نوچ 

یئاهـسکرک دنوشیم و  سکرک  هب  لدـبم  هک  دنتـسه  یئاهرتوبک  دـنریگیم  رارق  لوحت  رد  تیـصخش  اهنویلیم  عماوج  ياضف  ینوگرگد 
، دریگب رارق  ندش  هتخاس  يارجم  رد  دناوتیم  یناسنا  تیصخش  ایآ  هک  هلئسم  نیا  نیاربانب  دنریگیم . شیپ  ار  ندش  رتوبک  هار  هک  دنتـسه 

دنک روبع  دیاب  اهتیعقوم  طاقن و  نیمادک  زا  تیصخش  هک  تسنیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  یملع . لاوئس  کی  ات  دراد  تهابش  یخوش  هب  رتشیب 
تایح  ) ماخ لحارم  زا  روبع  زا  تسترابع  نآ  دیئامرفیم و  هظحالم  هک  تسا  ثحابم  نیا  یلک  عوضوم  لاوئـس  نیا  خساپ  دوش ؟ هتخاس  و 

شیم هتخادنا  هروغ  هکنیا  هن  دوشیم ، روگنا  هروغ  هکنیا  رد  دیئامرفب  تقد  لوقعم .) تایح   ) لحارم هب  ضحم ) یعیبط 
-2 هدـش .) دیعـصت  تاساسحا   ) هب لیدـبت  ماخ  تاـساسحا  - 1 دـتفایم . نامـسآ  زا  اـی  دـیوریم و  نیمز  زا  هقباـس  نودـب  يروـگنا  دو و 

زارد رود و  ياـهوزرآ  - 4 لوقعم .) ياهتبحم   ) هب لیدـبت  ماـخ  ياـهتبحم  - 3 طوبرم .) ياههشیدـنا   ) هب لیدـبت  هتخیـسگ  ینهذ  تانایرج 
یمیهافم هب  تعاـنق  - 6 شخب .) لاـمک  ياـههقالع  قشع و   ) هب لیدـبت  يروص  ياـهقشع  اـههقالع و  - 5 كرحم .) ياهدـیما   ) هب لیدـبت 

هب لیدبت  ضحم ، شریذپ  دـیلقت و  - 7 لامک ). ریخ و  تیعقاو  تفایرد  يارب  وپاکت  شالت و  هب  لیدـبت   ) لامک ریخ و  يهراـبرد  ساـسایب 
(. نیبعقاو نادجو  میلـس و  لقع  یگنهامه  هب  لیدبت   ) یئزج يرظن  لقع  ياهیزاب  جنرطـش  - 8 میقتسم .) لیـصا  یبایعقاو  هشیدنا و  رظن و  )
زا هتفاتادج  يهتفاب  ار  دوخ  - 10 رایتخا ). هب  لیدبت  هدش  هدیعـصت  يدازآ  هب  لیدبت  هدـش  باسح  يهدارا  هب  لیدـبت   ) تالیامت اب  يزاب  - 9

یئاهن فده  هب  تیاضر  - 11 ندوب .) هلیـسو  ای  فده  رد  اهناسنا  يواست  اهناسنا و  یلاع  تدحو  كرد   ) هب لیدـبت  ندـید ، اهناسنا  رگید 
ار ضحم  یعیبط  تایح  لوحت  هک  تستالوحت  تالدبت و  نیا  يهمه  ندید ). هار  رد  هراومه  ار  دوخ   ) هب لیدبت  یگدنز  ياههگلزنم  ندوب 

تمظع تهج  هب  هک  تسا  بلاـطم  نآ  زا  یکی  مه  نیا  یگدـنز - يـالعا  فدـه  هـب  دورو  - 5 دزاسیم . ریذـپناکما  لوقعم ) تایح   ) هب
شتاملک

هک دوشیم  بجوم  رگید ، فرط  زا  تاملک  نآ  تایوتحم  هرابرد  تارجاشم  تاـشقانم و  لـئاسم و  اـههد  ندـش  هتـشابنا  فرط و  کـی  زا 
شیپ ربـص  منیـشنب و  مورب و - سپ  تسین ، هتخاـس  اـم  زا  یقیاـقح  نینچ  هب  لوصو  هک  دـننک  نیقلت  نینچ  دوخ  هب  مدرم  زا  ناوارف  ياهدـع 

هک دیدش  رکذـتم  امـش  هک  تسا  نیمه  ام  یناوتان  نیرت  تسپ  مدآ و  نادـنزرف  ام  تراسخ  یلب ، يدعـس  مریگ  شیوخ  راک  يهلابند  مریگ 
عامتجا ناگدننکهرادا  هدهع  هب  هک  يراک  لوقعم ) تایح   ) یئاهن رصنع  نیا  يهرابرد  مریگ !!) شیوخ  راک  يهلابند  ، ) اذل مناوتیمن ) نم  )

یئوج و فده  لصا  ایآ  منیبیم . ضحم ) یعیبط  تایح   ) ناگدنتسرپ ياوران  ياهنیقلت  رد  هک  تسنآ  زا  رتناسآ  تسا ، نایبرم  ناملعم و  و 
یباتزاب و تاکرح  ياهنم  زور  بش و  اهناسنا  ام  هک  تسین  نینچ  رگم  تسین ؟ يرـشب  تایح  ياههدیدپ  نیرتیـساسا  زا  یکی  ییارگفده 

نآ زا  رتلکـشم  دوخ  راکفا  نتـشیوخ و  اب  هزرابم  دـسریم  رظن  هب  تسا ؟ راوتـسا  يریگفدـه  يانبم  رب  ام  ياهراک  يهمه  ضحم ، يراـبجا 
هیـصوت لوقعم ) تایح   ) هک هچنآ  تسا ، نینچ  هک  لاح  منکیمن ! يریگفده  يراک  يراک  چیه  رد  نم  ریخ ، هن  دـیوگب : یـسک  هک  تسین 

ط یئامن . باختنا  رصانع  نآ  دوجو  قباطم  ار  یئاهفده  یتسیاب  يراد ، ناسنا  وت  هک  یتعیبط  یلصا  رصانع  هب  رظن  اب  هک  تسنیا  دنکیم 
باجیا وت  یعیبط  رـصانع  رگید  دـننام  مه  ار  هناگهدزای  تالدـبت  تـالوحت و  هک  تسه  يرـصانع  ياراد  یتسه  ناـسنا  کـی  هک  وت  تعیب 

مان هب  يرصنع  ششوج  ایآ  دزاسیم . يرورض  ار  یگدنز  يالعا  فده  میلعت  عطق  روط  هب  مدرم  يارب  یئوج  فده  يدج  میلعت  دنکیم .
ایآ تسا . دـنمزاین  تسنآ ، اب  یگدـنز  قیبطت  قح و  تفاـیرد  هک  ار  یفدـه  شـشوج ، نیا  دراد ، تلاـصا  یلب  درادـن ؟ تلاـصا  یئوجقح 

يریگفده نودـب  دـناوتیم  شـشوج  نیا  ایآ  دراد ، تلاصا  مه  شـشوج  نیا  یلب  درادـن ؟ تلاصا  ییارگ  تیعقاو  مان  هب  رـصنع  شـشوج 
ادیپ دشورخیم ، يرایـشه  طرـش  هب  يرـشب  عماوج  يهمه  رد  مدآ  دالوا  نورد  رد  هک  يرـصانع  هلمج  زا  دـسرب !؟ هجیتن  هب  دوش و  عابـشا 

ریـسفت و لباق  یقطنم  چیه  اب  دوش ، هدیرب  نآ  زا  یگدنز  رگا  هک  تسا  یتسه  ناهج  رد  یگدنز  عومجم  فده  زا  لاوئـس  هب  خساپ  ندرک 
نامه اهناسنا  يارب  یگدنز  يالعا  فده  نتخاس  شریذپ  لباق  تشاد . دـهاوخن  یئارگچوپ )  ) مسیلیهین زج  یهاگهانپ  دـشابیمن و  هیجوت 
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و دـشابیم . هطبار  ءزج و  نارازه  زا  لکـشتم  هک  گرزب  هاگراک  کی  تیلاعف  راک و  فدـه  نتخاس  شریذـپ  لباق  هک  تسا  هداس  رادـقم 
ادیپ دننامهفب ، مدرم  هب  ار  یگدنز  يهرابرد  نایمدآ  یقطنم  لسلسم و  تالاوئـس  هب  خساپ  ندرک  ادیپ  ترورـض  دنناوتب  هعماج  نایبرم  رگا 

هب یگدنز  يالعا  فده  ندرک 
نونکا رگید . تسیاهلئسم  اهنآ  هب  خساپ  تسیاهلئـسم و  اهارچ  نوچ و  ندناکـشخ  ندرک و  عطق  تفرگ . دهاوخ  ار  ناشغارـس  یعیبط  روط 

رد یناسنا  تیـصخش  - 1 یعاـمتجا : يدرف و  ورملق  ود  ره  رد  لوقعم ) تاـیح   ) رد یناـسنا  یگدـنز  نوئـش  نیرت  تیمهااـب  هب  میزادرپیم 
تیعقوم زا  لاقتنا  ءالتعا و  لماکت و  هب  ناسنا  یگداـمآ  تسا . نوگاـنوگ  ياهدادعتـسا  ياراد  هک  تسیدوجوم  ناـسنا  لوقعم 1 - تایح 

لیخت کـی  ناـسنا  رد  تمظع  نیا  تسین و  يدـیدرت  چـیه  ياـج  یتوکلم ، ناگتـشرف  زا  رتـالاو  يدوـجوم  کـی  هب  زیچاـن  رادـناج  کـی 
نیرتناـشخرد هدوـمن و  دوعـص  تیناـسنا  ياـههلق  نیرتیلاـع  هب  هک  تسا  هدوـب  یئاـهناسنا  دـهاش  خـیرات  رـساترس  هکلب  تسین ، ساـسایب 

هریت و کنیع  زا  هک  ییاه  یفابحالطـصا  زا  دبیرفب و  ار  ام  نانیبدب  تالئاط  دیابن ال  اجنیا  رد  دناهداد . ناشن  دوخ  زا  ار  یناسنا  ياهلآهدـیا 
زا هطقن  ره  رد  سابل و  لکش و  گنر و  ره  رد  تقلخ  هاگراک  رد  اهناسنا  رگید  فرط  زا  - 2 میوش . هریخ  هدش و  رثاتم  دیآیمرب ، اهنآ  رات 

ندروآ دوجوب  رد  دـنهاوخن  هچ  دـنهاوخب و  هچ  دـنراد ، هک  یـضحم  تیدوجوم  يهبنج  زا  لقادـح  دنـشاب ، هدوب  هک  ناـمز  ره  رد  اـیند و 
رد اهناسنا  هک  یئاهنامز  فالتخا  یعامتجا و  يداژن و  یطیحم و  تاصتخم  زا  رظن  عطق  اب  نینچمه  - 3 دنشابیم . كرتشم  یلک  گنهآ 
کی نیا  دـننکیم . ساسحا  رگدـیدکی  يهرابرد  ار  یـشزرا  تدـحو  یعون  یناور  لادـتعا  لاح  رد  اهناسنا  همه  دـننکیم ، یگدـنز  اهنآ 

نیا تلاصا  لـیلد  نیرتنـشور  نیرتهب و  تسا . هدـش  هدیـشک  ناـنآ  حور  قاـمعا  اـت  نآ  ياـههشیر  هکلب  تسین ، یئادـتبا  ماـخ و  ساـسحا 
شزرااب يهدیدپ  نیا  رد  امـش  تسا . هداد  ناشن  دوخ  زا  خـیرات  ریـسم  رد  عون  نیا  هک  تسا  هدوب  یـشزرااب  رایـسب  ياهیراکادـف  ساسحا ،

: دـنیوگیم هک  دـیروخن  ار  روج  ملظ و  نالالد  يرـشب و  نامدود  رد  روحم  تردـق  نازورفاشتآ  اقب و  رد  عزانت  نازاتهکی  بیرف  یناـسنا 
دنهاوخیم دنمهفیم و  ای  دنمهفیمن و  نانیا  تسا !! هدوب  تعیبط  يهنحص  رد  نآ  يزوریپ  عون و  ياقب  يارب  طقف  اهیراکادف  شالت و  نیا 

اهناسنا ندـش  هجنکـش  یگدیدمتـس و  يهرابرد  عون  نیا  دارفا  هک  اههلان  هآ و  نآ  دـنناشوپب . یلواـیکام  تارکفت  زرط  اـب  ار  تقیقح  يور 
نادـنمدرخ نانآ . ناـجیب  کـشخ و  تاـیح  همادا  هب  هقـالع  قشع و  هن  تسا ، هدوب  ناـنآ  ياـهدرد  قیمع  ساـسحا  زا  یـشان  دـناهدادرس ،

شاک يا  هک  دنکیم  روطخ  ناشنهذ  رد  وزرآ  نیا  یهاگ  دننیبیم ، ار  یعامتجا  ای  هورگ  ای  درف  تیمولظم  هک  ماگنه  نآ  رد  تسودناسنا 
نیا دنیامن . لمحت  ار  يدعت  ملظ و  همه  نآ  ات  دندمآیمن  دوجو  هب  دنرادن ، ياهرهب  روج  متس و  زج  یگدنز  زا  هک  اهناسنا  نآ 

، دهدیم هجنکش  ار  قیمع  ساسحا  نآ  ناگدنراد  هک  تسا  نارگید  ياهدرد  اهیراوگان و  يهرابرد  یناسنا  قیمع  ساسحا  زا  یشان  وزرآ 
زا هچ  نیاربانب ، دوش ! ملظ  لالد  ای  ملاظ  شیوخ  تایح  يهمادا  رد  عونمه  نیا  هچ  رگا  دشاب ، دوخ  عونمه  ياقب  هب  قشع  زا  یشان  هکنیا  هن 

نیا زا  هچ  دـنکرتشم و  یتسه  یلک  گنهآ  ندروآ  دوجو  هب  رد  اهناسنا  يهمه  هک  رظن  نیا  زا  هچ  لماکت و  يارب  ناـسنا  تیلباـق  هاگدـید 
نانآ دنکیم و  تابثا  یناسنا  دارفا  يهمه  رد  ار  تیمهااب  رایـسب  یتدـحو  هک  دراد  دوجو  اهناسنا  نورد  رد  قیمع  ساسحا  کی  هک  تهج 

یناسنا تیـصخش  يارب  شزرا  تابثا  دشابیم . یتاذ  شزرا  ياراد  یناسنا  تیـصخش  دهدیم ، رارق  رگیدمه  زا  رثات  ریثات و  يارجم  رد  ار 
شرااب تقیقح  کی  ناونع  هب  یناـسنا  تیـصخش  تخانـش  قوف و  يهلئـسم  هس  نیا  هب  هجوت  ینعی  تسا . لوقعم ) تاـیح   ) شریذـپ لولعم 

هک دراد  نآ  هب  دیدش  جایتحا  قوف  هلئسم  هس  اریز  ضحم ، یعیبط  یگدنز  زا  هن  دریگیم ، همـشچرس  لوقعم ) تایح   ) زا هک  تسا  یهجوت 
كرد رگید  ناسنا  نآ  اب  ار  دوخ  یعون  یئانبریز  يهطبار  دسانشب و  تیمسر  هب  ار  رگید  ناسنا  دوجو  دیایب و  نوریب  یعیبط  دوخ  زا  یمدآ 

د لوقعم ) تایح   ) لمع هک  تهج  نادب  و  دیامن . یقلت  شزرا  ياراد  ار  یناسنا  تیصخش  هجیتن  رد  دبایرد و  ار  نآ  شزرا  دنک و 
ار مدق  قوف ، هلئـسم  هس  هب  رظن  اب  تیـصخش  شزرا  تخانـش  زا  سپ  اذل  دریگیمن ، دودحم  تیـصخش  ضحم  يدوجو  شزرا  تخانـش  ر 

يوس هب  فارحنا  نودب  دـنیبیم و  يرتالاو  قفا  رد  تسا ، یهلا  تیـشم  هاگهولج  هک  ار  لامک  دـشر و  هار  رد  رگـشالت  ناسنا  هداهن ، رتارف 
هب رد  یمدآ  تیـصخش  هک  هچ  ره  سکعلاب  دـنیبیم و  تسا  قح  لالج  لامج و  هدـنیامن  هک  ياهنییآ  ار  هتفایدـشر  ناسنا  یئادـخ ، ناسنا 
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زرم زا  هک  هاگنآ  ات  دوشیم  هتـساک  وا  شزرا  زا  یعیبط  تایح  قح  نتـشاد  اب  دریگب  شیپ  رد  ار  یلوزن  ریـس  نادجو  لقع و  نتخادـنا  راک 
تروص نیا  رد  دـیامن ، زواـجت  تاـیح  نآ  هب  يوحن  هب  دـنادب و  شزرایب  ار  اـهناسنا  تاـیح  ینعی  دـنک  زواـجت  نارگید  تاـیح  شریذـپ 
لوقعم تاـیح  رد  قـالخا  - 2 دـشاب . هدوـب  درف  نیرتریگمـشچ  ضحم  یعیبـط  یگدـنز  يهصرع  رد  هچ  رگا  تسا  طـقاس  يو  تیـصخش 

نیا تسا ، هدش  هتشون  نونک  ات  یناوارف  بلاطم  نآ ، تاصتخم  جیاتن و  لماوع و  یـسررب  یناسنا و  بولطم  قالخا  ریـسفت  رد  هک  مینادیم 
یگدـنز يهنهپ  رد  رگیدـکی  اب  اهناسنا  طابترا  یگنوگچ  یناور و  داـعبا  نداد  ناـشن  رد  يداـیز  دـیاوف  هچ  رگا  ناوارف  لـئاسم  بلاـطم و 

کی هراومه  یلو  تسا ، یناوارف  تیمها  زئاح  لئاسم  بلاطم و  نآ  رد  هشیدـنا  عبتت و  ققحم ، صخـش  کی  يارب  دراد و  رب  رد  یعاـمتجا 
رد زیگنالاوئس  ماهبا 

نیا ام  رگا  لوقعم ) تایح   ) رد قـالخا  زا  ضحم ) یعیبط  تاـیح   ) رد قـالخا  کـیکفت  مدـع  زا  تسا  یـشان  هک  دراد  دوجو  بلاـطم  نآ 
. دیسر میهاوخن  حیحـص  هجیتن  کی  هب  دیدرت  نودب  میئامن ، یـسررب  قلطم  روط  هب  یناسنا  بولطم  قالخا  يهرابرد  میریذپن و  ار  کیکفت 

فاطعنا زا  تسترابع  بولطم  قـالخا  - 1 دـمآ : دـهاوخ  تسد  هب  ریز  جـیاتن  میریگب  رظن  رد  ار  ضحم  یعیبط  یگدـنز  رد  قالخا  ام  رگا 
نورن و عامتجا  يهدنهد  لیکـشت  دارفا  هاوخ  دجنرن ! يو  زا  یـسک  چیه  هلیـسو  نیدب  ات  درذگیم ، عامتجا  رد  هک  هچنآ  شریذپ  هب  ناسنا 

بولطم قالخا  - 2 ع !!)  ) بلاـطیبا نـب  یلع  ینرق و  سیوا  يراـفغ و  رذوـبا  طارقـس و  اـی  دـشاب ، هیواـعم  روـمیت و  يواـیکام و  زیگنچ و 
فطاوع تاساسحا و  ياضتقم  هب  لـمع  هک  یتروص  رد  اـهناسنا . رگید  يهراـبرد  فطاوع  تاـساسحا و  ياـضتقم  هب  لـمع  زا  تستراـبع 

لوصا و رگید  اب  هدنشک  داضت  اهنآ  ررض  هب  ای  دوش  مامت  عامتجا  درف و  لاح  رد  یناسنا  داعبا  ریاس  تحلـصم  هب  هکنیا  زا  معا  طورـشمان و 
هتـشادن تمحازم  ياهدـعاق  لصا و  چـیه  اب  فطاوع  تاساسحا و  ياـضتقم  هب  لـمع  هک  دوش  ضرف  يدراوم  رگا  و  دراد . یناـسنا  دـعاوق 

وا هرابرد  زین  نارگید  هکنآ  دیما  يارب  رگا  دوب و  دهاوخ  شزرا  دقاف  دـشاب ، فطاوع  تاساسحا و  ربج  هب  دنتـسم  روبزم  لمع  رگا  دـشاب ،
هنوگنامه ر

زا رانک  لوصا  هدـع  کی  هب  لـمع  زا  تستراـبع  بولطم  قـالخا  - 3 دـشابیمن . يرگید  يزیچ  يرگادوس  زج  یلمع  نینچ  دـنیامن . راـتف 
گنهرف يداصتقا و  يداژن و  یخیرات و  یثرا و  ياـههگر  لولعم  هک  هعماـج  کـی  رد  یگدـنز  تیفیک  باـختنا  زا  یـشان  یقوقح  نیناوق 

يارب یـصاخ  لمع  رکفت و  نآ ) یمومع  يانعم  هب   ) یگنهرف ره  دراد و  دوجو  عماوج  رد  رکفت  زرط  نیا  هتبلا  دـشابیم . هعماج  نآ  صاخ 
هک یتروص  رد  دـیآیم ، دوجوب  میدـید  مود  مکی و  يهرامـش  رد  هک  ییاـهزیگنا  اـی  یعاـمتجا و  یطیحم و  ربج  یعون  زا  هک  دراد ، دوخ 

دنشخردیم هعماج  نآ  كاپ  نادجو  دننام  ياهعماج  ره  رد  نآ ، ناگدنراد  هتفرگ و  رارق  اهـشزرا  يهقطنم  رد  هک  بولطم  یقالخا  لامعا 
دناوتیم اهناسنا  ضحم  یعیبط  یگدـنز  یلب  یقوقح . نیناوق  کـمک  یکدـی و  بولطم  قـالخا  - 4 دـنرادروخرب . یناسنا  یلاع  شزرا  زا 

. دیامن یقلت  یئارجا  یئاضق و  ياههجدوب  شهاک  تیانج و  مرج و  لیلقت  یقوقح و  نیناوق  يارجا  هب  کمک  یکدی و  ناونع  هب  ار  قالخا 
اوران و تسا  یتمهت  یعاـمتجا ، یتسیزمه  لیهـست  يارب  ياهلیـسو  دـح  اـت  یناـسنا  یلاـع  قـالخا  نداد  لزنت  هک  مینادیم  اـم  يهمه  یلو 

جیاتن قالخا و  یلاع  رایـسب  لماوع  ياج  هب  تسا ، نیناوق  يارجا  رب  کـمک  هک  ار  قـالخا  دـیاوف  زا  یکی  میـشوکب و  اـم  هک  یندوشخباـن 
نآ يهدنزاس 

مد هک  یناسنا  تایح  لک  زا  ندوب  ءزج  ساسحا  زا  تسترابع  لوقعم ) تایح   ) رد قالخا  - 1 لوقعم : تایح  رد  قالخا  اما  میئامن !! یفرعم 
اهناـسنا يهمه  اـب  وا  هطبار  هکنیا  شریذـپ  و  مدـیمد ) يو  رد  دوـخ  حور  زا  ( ) یحور نم  هیف  تـخفن  و  . ) تـسا هدـش  هدـیمد  نآ  رد  یهلا 

رب شریذپ  ساسحا و  نیا  اب  یمدآ  رگا  تسا . رون  نوناک  کی  زا  هتفایراشتنا  يهعشا  طابترا  ای  نآ و  عومجم  اب  حور  کی  رصانع  يهطبار 
تایح  ) معط دناوتیم  دنک ، تکرح  ددنسپیمن  دوخ  رب  هک  ار  هچنآ  ددنسپن  نارگید  رب  ددنسپیم و  نارگید  رب  هک  ار  هچنآ  ددنـسپب  دوخ 

هک مینادیم  دشابیمن و  ریذـپققحت  یناسنا  كاپ  نادـجو  میلـس و  لقع  حیرـص  روتـسد  اب  زج  تکرح  نیا  اریز  دـشچب ، اعقاو  ار  لوقعم )
هک تهج  نادب  قالخا  نیا  دشابیمن . ریذپناکما  لوقعم ) تایح   ) هب دورو  ضحم و  یعیبط  یگدنز  زا  ندمآ  نوریب  نودب  یتکرح  نینچ 
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يرتالاو قفا  زا  قالخا  نیا  دهدب . تسد  زا  ار  دوخ  رهوج  درذگیم ، عامتجا  رد  هک  هچ  ره  هب  فاطعنا  اب  دناوتیمن  تسا  رادـفده  ایوپ و 
قح يوک  راپـسهر  قح و  زا  ینایناوراک  ار  ناـنآ  تسیرگنیم و  اـهناسنا  هب  مالـسلهیلع  نینموملاریما  هک  هنوگ  ناـمه  درگنیم ، هعماـج  هب 

عم دح  رد  اهنآ  عابشا  ترورض  لوبق  یناسنا و  فطاوع  تاساسحا و  هیلع  یبایزرا  لامک  اب  قالخا  نیا  - 2 دیدیم .
یمومع یـصوصخ و  ياههدـیدپ  رب  هک  دزاسیم ، راوتـسا  یناسنا  رادـیاپ  لوصا  اـب  هدشدیعـصت  تاـساسحا  يور  ار  دوخ  ياـههیاپ  لوق ،
دیعـصت ياهـساسحا  زا  دیدرت  نودـب  هک  تلادـع  شزرا  تمظع و  ساسحا  عابـشا  لاثم  ناونع  هب  ددرگیم . قیبطت  اهناسنا  رگید  یگدـنز 
ساسحا نیمه  هچ  رگا  دشابیمن ، هسیاقم  لباق  تبحم  ماخ  ساسحا  عابـشا  اب  دریگیم ، رارق  لمع  دروم  اهناسنا  اب  طابترا  رد  تسا ، هدـش 

تاساسحا و هب  هچ  رگا  لوقعم ) تایح   ) رد قـالخا  هصـالخ  دراذـگب . لوقعم ) تاـیح   ) رد شیب  مک و  يرثا  دـناوتیم  دوخ  تبون  هب  مه 
دناوتیمن قالخا  اذل  تسا ، یتسه  یلک  گنهآ  رد  تکرش  ( ) لوقعم تایح   ) رد فده  هک  تهج  نادب  یلو  دراد ، هجوت  یعیبط  فطاوع 

. ددرگیم یناسنا  قیاقح  یئافوکـش  بجوم  ددرگیم ، یهتنم  لوقعم ) تایح   ) فده هب  هک  يریـسم  رد  هکلب  دنک  هیکت  تاساسحا  نآ  هب 
دنکیم ءاضتقا  عامتجا  کی  یعیبط  نایرج  هک  یگدنز  تیفیک  باختنا  زا  یـشان  لوصا  هب  لمع  شریذپ و  لوقعم ) تایح   ) رد قالخا  - 3
ملاسان عامتجا  هچ  رگا  ، ) درذـگیم یعامتجا  یگدـنز  رد  هک  هچنآ  هب  ینمـض  تیاضر  هفاـضا  هب  یقـالخا  نینچ  هب  تیاـضر  دـشابیمن .

ار ياهنادازآ  یگدنز  هدش و  اهر  عامتجا  هتخاس  شیپ  ياهبلاق  ریجنز  زا  دناوتیم  هک  تسا  اهناسنا  ینادـجو  داهن  ندرک  بوکرـس  دـشاب )
اعقاو هک  دشاب  هتشاد 

هب دنتـسم  ار  مدـق  نیا  درادرب ، دوخ  عونمه  هب  تمدـخ  هار  رد  یمدـق  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دزاـسب . دنتـسم  دوخ  هب  ار  یگدـنز  نآ  دـناوتب 
تاریخ و يهدنهدناشن  هک  دازآ  نادجو  نودب  بولطم  یقالخا  تایح  هعماج . يربج  هبـش  ای  يربج  نایرج  کی  هن  دـنادب  دوخ  یگدـنز 

رکنم ار  یناسنا  یلاع  بولطم و  قالخا  دـیاب  ای  تفگ : ناوتیم  اذـل  تسین . شیب  یلاـیخ  تسا ، اـهنآ  يوس  هب  ناـسنا  كرحم  تـالامک و 
ترورض هک  تسا  ضحم  یعیبط  یگدنز  قوف  لوقعم ) تایح   ) اهنت میئامن . یقلت  يدج  ترورض  کی  ار  یناسنا  دازآ  نادجو  ای  میوش و 

قوقح مداخ  ناونع  هب  هک  تسنآ  زا  رتالاب  لوقعم ) تایح   ) رد قالخا  - 4 دیامنیم . یقلت  يدج  يرورض  ار  دازآ  نادجو  نتخاس  افوکش 
لوـقعم تاـیح  قـالخا  تاـصتخم  زا  یکی  هچ  رگا  دوـش ، مادختـسا  رفیک  مرج و  لـیلقت  لـماوع  يارب  یکدـی  ضحم و  یعیبـط  یگدـنز 

کنخ هعرزم  کی  ندرک  يرایبآ  جیاتن  زا  یکی  هکنانچ  دـشابیم . رفیک  مرج و  لیلقت  ضحم و  یعیبط  یگدـنز  قوقح  نتخاس  رتیقطنم 
نتـشاک و یلـصا  لماع  یلو  دـهدیم ، لـیلقت  يدودـح  اـت  ار  اوه  ياـمرگ  دـنکیم و  روبع  نآ  زا  دزویم و  نآ  رب  هک  تسا  يداـب  ندـش 

یئافوکـش اب  ار  یناسنا  یلاع  قالخا  یعیبط  لولعم  دـیابن  ام  تسنآ . یتایح  لوصحم  هعرزم  کی  ندـناسر  تیلعف  هب  رد  ناوارف  ياهـشالت 
اب هک  نآ  یلاع  جیاتن  یئاغ و  تلع 

ياود ناونع  هب  طقف  هک  تسنآ  زا  رت  تمظعاب  رتلیـصا و  لوقعم ) تایح   ) رد قالخا  مینک . هابتـشا  دباییم ، ققحت  دازآ  نادـجو  تیریدـم 
دـشر و مالـسا  ربمایپ  هک  یحور  نآ  تسا . ندـب  رب  حور  تبـسن  لوقعم ) تایح   ) هب قالخا  تبـسن  هکلب  دوش ، روظنم  یعامتجا  ياـهدرد 
هب یقالخا  تازایتما  لیمکت  میمتت و  يارب  نم  ( ) قالخالا مراـکم  ممتـال  تثعب  : ) تسا هدومرف  یفرعم  دوخ  يربماـیپ  فدـه  ار  نآ  لاـمک 

نموم وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم  دیوگیم : هک  یتایآ  نآ  اب  دینک  قیبطت  ار  فورعم  تیاور  نیا  رگا  ماهدش ) ثوعبم  يربمایپ 
رادروخرب یگدـنز  زا  ار  وا  هبیط  تایح  اب  دراد ، نامیا  هک  یلاح  رد  دـهد  ماجنا  حـلاص  لمع  نز  ای  درم  زا  هک  یـسک   ) هبیط هایح  هنییحنلف 

دنوادـخ نآ  زا  نـم  گرم  یگدـنز و  تاداـبع و  زاـمن و  اـعطق   ) نیملاـعلا بر  یتاـمم هللا  ياـیحم و  یکـسن و  یتولـص و  نا  میزاـسیم ).
هبیط تاـیح  دـناوتیم  دراد و  ار  ادـخ  هب  دانتـسا  یگتـسیاش  هک  لوقعم ) تاـیح   ) هک دوب  دـهاوخ  نینچ  هجیتن  تسا ) ناـیملاع  يهدـنرورپ 

رد قوقح  - 3 تسا . هدش  ثوعبم  نآ  لیمکت  میمتت و  يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  یلاع  یناسنا  قالخا  نامه  يانبم  رب  دوش ، هدـیمان 
مه يارب  اهنآ  میظنت  رگیدکی و  اب  اهناسنا  ضحم  یعیبط و  یگدنز  طباور  فشک  هب  دناوتیمن  لوقعم  تایح  رد  قوقح  لوقعم  تایح 

شوداشود لقاال  دـنادن ، یتسیزمه  طباور  قوقح  هب  مدـقم  رگا  ار  نایمدآ  ياهناج  قوقح  لوقعم ) تایح  . ) دـیامن تعانق  ضحم  یتسیز 
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رگیدکی ندیرد  زا  اهناسنا  هک  دهدب  ماجنا  يراک  نیا  زا  شیب  تسا  هتـسناوتن  نونک  ات  یلومعم  قوقح  دنکیم . یقلت  يرورـض  رگیدـکی 
لاح ره  هب  و  لیوط ) ضیرع و  رایسب  تسیاهلئسم  تسا ؟ هوب  قفوم  ردقچ  تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  هک  يراک  نیا  رد  یتح  . ) دنک يریگولج 
هدوب یتـسیزمه  يارب  هعماـج  نتخاـس  هداـمآ  دوشیم ، ارجا  عضو و  عماوج  رد  هک  ناوارف  یقوقح  ياـهماظن  اـهدادرارق و  تیاـغ  ضرغ و 

رد قوقح  باتک  رب  ياهمدقم  باتک  رد  ار  هلمج  نیا  ام  دشاب . هتـشاد  یناسنا  یـشزرا  ياهدادعتـسا  اهداهن و  اب  يراک  هکنیا  نودـب  تسا ،
کلامم روشک  ناوید  ناتسداد  نوسکاج  توگوه  تربور  زا  ( 3  ) ینسبیل ص ج تربره ج  يرودخ و  دیجم  ياقآ  هدنروآدرگ  مالـسا -
صخـش کی  تقیقح  رد  دراد ، یقالخا  فیاظو  يارجا  اب  يدودـحم  سامت  کی  طقف  اـکیرمآ  رد  نوناـق  : ) میناوخیم اـکیرما  يهدـحتم 

( دـشاب قالخا  ثیح  زا  مه  يدـساف  تسپ و  درف  کی  تسا  نکمم  دـشاب  نوناق  عیطم  درف  کی  تسا  نکمم  هک  لاح  نامه  رد  یئاکیرمآ 
ریذپناکما يارب  طقف  هک  دوشیم  ینیناوق  يهمه  لماش  هکلب  درادـن ، یئاکیرما  نوناق  هب  یـصاصتخا  نآ ، هب  بیرق  ای  هلمج  نیا  نومـضم 

بط داعبا  اب  یتسیزمه  نتخاس 
، درکیم دازآ  تیصخش  نتـشاد  هب  اهناسنا  یقیقح  قشع  یلماکت و  قالخا  دربشیپ  هب  یهجوت  نیناوق  نیا  رگا  دنوشیم . عضو  ضحم  یعی 

يرـشب تارکفت  اب  هک  یلومعم  نیناوق  یئاسران  لیلد  نیرتنـشور  تشگیم . یناسنا  خیرات  هب  لدبم  ام  یعیبط  تایح  خـیرات  دـیدرت  نودـب 
ثداوح زورب  عقوم  رد  نیناوق  نیمه  دوخ  ندش  لتخم  اهـشزرا و  يهمه  ندروخ  مهب  اهنارحب و  اهنافوط و  ندمآ  دوجوب  ددرگیم ، میظنت 

رد هک  روطناـمه  دـشابیم . کـلذ  ریغ  عماوج و  ناگدـننادرگ  تیعقوم  رد  ینوگرگد  يداـصتقا و  ياـهنارحب  گـنج و  دـننام  يداـعریغ 
هوکش و اب  رایسب  ياهنامتخاس  هب  هیبش  دنشاب ، هدوب  هک  مه  یماکحتسا  قطنم و  نیرتیلاع  رد  یتح  نیناوق  نیا  میدز  لاثم  هتـشذگ  ثحابم 

یهار لوقعم ) تایح   ) هدشن و لیدعت  نانآ  یعیبط  دوخ  هک  یئاهناسنا  نورد  دنوش . هتخاس  ناشفـشتآ  هوک  يهلق  يور  هک  دنتـسه  یللجم 
دوخ نورد  رد  تسا ، هدش  انب  اهنآ  يور  هک  ار  هچ  ره  دوخ و  بیرخت  لماع  هک  تسا  ناشفشتآ  ياههوک  نامه  تسا ، هدرکن  ادیپ  نآ  هب 
همه يارب  یناشفـشتآ  ياههوک  نیا  ياهیرگناریو  بیرخت و  ابلاغ  تسا ، دودـحم  اـهناسنا  یگدـنز  تدـم  نوچ  هک  تسنیا  تیاـهن  دراد .
کی یگدنز  قاروا  هک  تسا  یفاک  اهیرگناریو  هب  یهاگآ  يارب  یلو  ضامغا ، لباق  یئزج و  روط  هب  رگم  تسین ، هدهاشم  لباق  صاخـشا 

لسن ر ود  ای 
هدـنزادگ داوم  زا  یکی  تقیقح  رد  هک  دراد  دوجو  اهیرگناریو  بیرخت و  هیجوت  يارب  مه  یبیجع  قطنم  کی  میهدـب . رارق  هعلاطم  دروم  ا 

رد ینوگرگد  يانعم  دوش ! لامیاپ  لوصا  نیناوق و  نیمه  هک  تسا  نیمه  گنج  يانعم  دـیوگیم : هک  تسا  یناشفـشتآ  ياـههوک  ناـمه 
شزرا هب  رظن  اب  قطنم  نیا  دنک … ! راهم  ار  یـسک  يهتـساوخ  دناوتن  یلـصا  نوناق و  چیه  هک  تسا  نیمه  هعماج  ناگدننادرگ  ياهتیعقوم 

نآ دوش و  رانکرب  یناشفشتآ  يهلق  زا  اههرخص  هک  تساجنیا  رد  بجعت  درادن ، یبجعت  چیه  اهناور  ناشفـشتآ  هوک  يهلق  يور  رد  نیناوق 
نآ يارجا  نوناق و  رد  تالالتخا  نودب  هعماج  کی  رد  يداعریغ  ثداوح  هکنیا  رد  دنک  دیدرت  دناوتیم  یسک  هچ  دنکن . یناشفشتآ  هوک 

تاـقالتخا و نآ  اـیآ  هک  تسنیا  تسا  مـهم  هـچنآ  دریذـپب . ناـیاپ  دوـش و  عورـش  یعاـمتجا  یگدـنز  يداـع  ناـیرج  رد  مطـالت  نودـب  و 
ضحم و یعیبط  یگدنز  هک  دوشیم  بجوم  ثداوح  نآ  ياهترورض  ای  تسا ، ثداوح  نآ  ياهترورـض  اب  بسانم  اهمطالت  اهیرگناریو و 
ار تاررقم  نیناوق و  رثا  يزیچان  دیایب و  نوریب  دوب ، هدیـشوپ  اهرفیک  نیناوق و  شـشوپ  ریز  هک  ار  اهناسنا  كانلوه  يهرهچ  نآ ، تاصتخم 

یگدنز نیناوق  قوقح و  يولهپ  هب  ولهپ  هک  دزرویم  رارصا  لوقعم ) تایح   ) هک تسا  تهج  نیمه  هب  دیامن .؟ تابثا  ناسنا  یگدنزاس  رد 
حم یعیبط 

هتخاس و انـشآ  رگیدکی  یحور  ياهتمظع  تازایتما و  اب  ار  مدرم  هکنیا  يهفاضا  هب  هک  تسا . نایمدآ  ياهناج  يارب  ینیناوق  قوقح و  ض ،
ینرق و سیوا  درگنابایب ، نابراس  کی  زا  دزاسیم و  يرافغ  رذوبا  یلومعم ، رادـناج  کی  زا  دـنکیم و  راومه  ار  اهنآ  زا  يرادروخرب  هار 

يهمه يهفاضا  هب  يرآ  دروآیم ، دوجو  هب  ضایع  لیـضف  ترارـش  رد  روهطوغ  دوجوم  کی  زا  یئانـس و  میکح  یئاجهمه  رعاش  کی  زا 
رد هک  دننآ  زا  رتدنمتردق  یقوقح  ياههتـشر  نارکفتم  دسریم  رظن  هب  دزیریمن . مه  يداعریغ  ثداوح  زورب  عقوم  رد  ناسنا  يوربآ  اهنیا 
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هدافتـسا تردـق  نیا  زا  دـیاب  نانیا  دـنیآرد . ياپ  زا  دراد ، دوجو  ضحم  یگدـنز  يهدـننکمیظنت  نیناوق  تعیبط  رد  هک  یئاسران  نیا  ربارب 
، دـهدیم ناشن  ناگتـشذگ  یگدـنز  خـیرات  تاحفـص  هک  یناسنا  هیلاع  تاکلم  قالخا و  زا  هدومن  یبایزرا  تسرد  ار  هتـشذگ  هک  دـننک 
هب میاهتخاس ، ناریو  ار  اهنآ  میاهدرک ، روبع  هک  یئاهلپ  زا  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  اـهنارود  نآ  اـم  هکنیا  يهناـهب  هب  هدومن و  يرادربهرهب 

طولخم و قوقح  اب  ار  قالخا  میناوتیمن  ام  دنیوگیم : نانآ  رگا  دـنهدن . تیاضر  یعیبط  تایح  خـیرات  همادا  رد  رـشب  ندـش  تسکـشرو 
ضم هتفرگ و  ارف  ار  عماوج  هزورما  هک  ار  اهیرابودنبیب  زا  يریگولج  قالخا ، تیوقت  يارب  میزاسب ، گنهامه 

ياهیهابت داسف و  هک  دـننادیم  یبوخ  هب  گرزب  نارکفتم  نیا  دـنهدب . ینوناـق  يهبنج  دـننیبیم ، دوخ  مشچ  اـب  ار  اـهنآ  ياـهیهابت  را و 
توکـس ینابرق  مه  اهامنناسنا  نیمه  دوخ  هک  یتروص  رد  دـشابیم . اهامنناسنا  تقوم  ياهنایـصع  یخلت  زا  رتکلهم  یلیخ  يرابودـنبیب 

تایح  ) رد قوقح  لاح  ره  هب  دناهدش . هدییاز  امنناسنا  ردام ، زا  نانآ  هکنیا  هن  دنشابیم ، اهنآ  ياهناج  فیلکت  يهرابرد  اهقوقح  نیناوق و 
ياهندیدرگ ياهترورـض  رد  تسا ، يرـشب  یعقاو  تعیبط  ياههتـساوخ  وریپ  ضحم  یعیبط  یگدنز  ياهترورـض  رظن  زا  هکنیا  اب  لوقعم )

زا هک  ار  يرگید  ياهیگتـسیاب  دیآیمرب ، یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  تعیبط  زا  هک  ییاهیگتـسیاب  ربارب  رد  ینعی  تسا ، ورـشیپ  یلماکت 
هکلب دزاسیم ، رادروخرب  دـعب  نیا  یلاـع  جـیاتن  زا  ار  یمدآ  اـهنت  هن  هک  دـیامنیم  هیـصوت  دـیآیمرب ، یناـسنا  لاـمک  هب  ور  كرحم  دـعب 

لوقعم تایح  لوقعم  تایح  رد  یعامتجا  طـباور  - 4 دزادنایم . نایرج  هب  حیحـص  قطنم  اب  میظنت و  زین  ار  یعیبط  یگدـنز  ياهیگتـسیاب 
یناسنا هطبار  هب  تسا  نایرج  رد  نایز  دوس و  يانبم  رب  هک  رگیدـکی  اب  ار  اهناسنا  هطبار  هک  تسا  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  اسآهزجعم  شقن  نیا 

سا ناسنا  گرگ  ناسنا   ) سباه روآمرش  لومرف  زا  ای  نایز  دوس و  يانبم  رب  هطبار  دیامن . لدبم  ضحم 
نیا ياهیخلت  هچ  رگا  تسا ، ام  یعیبط  تایح  خـیرات  همادا  لماع  نیرتمکحم  انبم  نیا  ددرگیم ، یهتنم  لومرف  نآ  هب  اـی  همـشچرس ، ت )

ضحم نایز  دوس و  هطبار  دناوتیم  لوقعم  تایح  هکنیا  میزاسیم . مضه  لباق  نیریـش و  نامدوخ  يارب  ساسایب  ياههسامح  اب  ار  خیرات 
نآ هدـهاشم  هک  ینیع  ققحت  لباق  الماک  تسا  یتقیقح  هکلب  تسین ، ریذـپلد  يایور  کـی  دزاـسب ، راوتـسا  تیناـسنا  ياـنبم  رب  هطبار  هب  ار 

اهیرگادوس قوفام  هب  ماگ  هک  میدرگیم  وربور  یئاههرهچ  اب  قاروا  نیا  رد  دراد . تلادع  قح و  هار  نازابناج  خیرات  ندز  قرو  هب  جایتحا 
یـسانشناسنا هب  طوبرم  لئاسم  گرزب و  یبدا  راثآ  رد  هک  بلاطم  همه  نیا  یهگناو  دناهتـشذگ . اـهیگماکدوخ  اـهیراکماک و  زا  هداـهن 

زا تسا ، هدش  هتشون  ناسنا  دنچ  نایم  یلاع  طباور  یناسنا و  يهلـضاف  فاصوا  نایب  يهرابرد  هک  ار  اهنآ  ياهزارف  رگا  تسا ، هدش  هتـشون 
هدوب ندـناوخ  لباق  هاگآدوخان  ياهنیـشام  ای  ناروناج  ریاـس  ربارب  رد  یناـسنا  صتخم  ناونع  هب  هک  دـنامیمن  يزیچ  مینک ، اـهنم  راـثآ  نآ 
رارق اـهنآ  ریثاـت  تحت  هاوخاـن  هاوخ  میناوخیم و  ار  یبدا  گرزب  راـثآ  اـهزارف ، نآ  هب  نازوس  قاـیتشا  اـب  اـم  همه  هک  یتروـص  رد  دـشاب .

اراد ار  یناسنا  یلاع  طباور  فاصوا و  نآ  شریذپ  دادعتسا  اهناسنا  ام  دوشیم  مولعم  سپ  میریگیم .
دوس زا  دوخ ، نادـجو  هب  تبثم  یئوگخـساپ  تهج  هب  ناـسنا  کـی  هک  میناوخیم  یبدا  رثا  کـی  رد  هک  یتقو  لاـثم : ناونع  هب  میـشابیم .

ساسحا زا  یئایرد  رد  تسا ، هداد  نایاپ  مه  دوخ  یگدنز  هب  هک  اسب  هچ  هداد و  نت  لمحت  لباق  ریغ  ياهجنر  اهتقشم و  هب  هتشذگ و  نالک 
. دـشاب رادربیخوش  هک  تسین  يزیچ  ناـج  تاـیح و  تفرگ ، یخوش  هب  ار  زیچ  همه  ناوـتب  رگا  اـیند  نیا  رد  میوـشیم . روهطوـغ  تمظع 
زج هب  دناوتیمن  یعامتجا  طباور  هکنیا  سپ  دنک ؟ ینابرق  دوخ  تیلاعف  هار  رد  ار  تایح  ناج و  دناوتیم  هک  تسا  یلماع  هنوگچ  نادجو 

دناوتیم زوسلد  یبرم  داتـسا و  کی  دوشیم . هجیتن  نارگید  نداد  بیرف  زا  هک  تسا  یبیرفدوخ  یعون  دوش ، رارقرب  نایز  دوس و  يانبم  رب 
دوخ هوژپ  شناد  نهذ  ساوح و  اب  یمسر  طابترا  زا  دناوتیم  وا  تسا . وا  يهنایهام  قوقح  قوف  هک  دنک  رارقرب  ياهطبار  ناهوژپ  شناد  اب 

زغم و هب  تایعقاو  لاقتنا  هطـساو  هطبار  داتـسا ، اب  ار  دوخ  هطبار  دـناوتیم  هوژپ  شناد  دزیرب . یئانـشآ  حرط  ناـنآ  ياـهناج  اـب  هتفر  رتقیمع 
، دوریم دـصقم  کی  هب  فلتخم  ياـههار  اـب  هک  یناوراـک  رد  تیوضع  هطبار  ندروآ  دوجوب  يارب  یلک  روط  هب  دـیامن . یقلت  دوخ  ناور 

دنز يالعا  فده  هب  هجوت  لوقعم ) تایح   ) هک تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . یفاک  فده  نآ  هب  لوصو  ترورض  شریذپ  كرد و 
يرـشب یعقاو  نازاتـشیپ  هک  تسا  العا  فده  نیا  شریذپ  هجوت و  اب  دهدیم . رارق  تیمها  زا  لوا  يهجرد  رد  اهناسنا  يهمه  يارب  ار  یگ 
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دهاوخ لاـبند  هب  ار  یـشکقح  مداـصت و  محازت و  متح  روط  هب  هک  تعیبط  ینیـشام  طـباور  هب  مدرم  نداد  تیاـضر  یگتخیـسگنانع و  زا 
دندازمه هلفاقمه و  هرمه و  همه  هن  تسیچ  يزاسان  یتسم و  هدـبرع و  همه  نیا  دـننزیم : دایرف  هدومن و  ساسحا  هجنکـش  جـنر و  تشاد ،

لدبم هدرب و  رتالاب  یصخش  نایز  دوس و  زا  ار  یناسنا  طباور  هک  دوبن  نیا  زج  یتیـصاخ  یگدنز  يالعا  فده  شریذپ  كرد و  يارب  رگا 
تایح  ) فیرعت رد  لوقعم  تاـیح  رد  ملع  - 5 دیامن . تابثا  ار  شریذپ  كرد و  نیا  ترورـض  هک  دوب  یفاک  دـیامنیم  لوقعم  يهطبار  هب 

تیریدم اب  یتسیاب  یگدنز  نیا  يهمادا  تسا و  هدـنز  ناسنا  هکنیا  هب  یهاگآ  یلک  روط  هب  یهاگآ . زا  تسا  ترابع  مکی  رـصنع  لوقعم )
ياراد دوشیم و  هدـیمان  ناـسنا  هک  دوخ  عونمه  تعیبـط و  زا  یهاـگآ  نودـب  تیریدـم  نیا  دـشاب . هدوب  نکمم  داـعبا  يهمه  رد  وا  دوـخ 
هکنیا هفاضا  هب  تسین ، ریذـپناکما  هجو  چـیه  هب  تسا ، عونمه  عماوج  دارفا و  ناـیم  طـباور  ندـمآ  دوجوب  يارب  نوگاـنوگ  ياهدادعتـسا 

اشکنا بجوم  هک  تایعقاو  اب  سامت  سپ  دشوجیم . ناسنا  نورد  رد  زین  يرورضریغ  لئاسم  هرابرد  یتح  تفرعم  تخانش و  هب  قایتشا 
زا کی  چیه  هب  یـصاصتخا  هدوب ، كرتشم  ضحم ) یعیبط  تایح   ) اب لوقعم ) تایح   ) اجنیا ات  تسا . يرورـض  رما  کی  ددرگیم  اهنآ  ف 
اب هطبار  میظنت  تسیزیچ و  تایعقاو  قیاقح و  نتسناد  هک  تسا  یهیدب  اریز  دوشیمن ، مامت  اجنیا  رد  یگدنز  يهلئـسم  یلو  درادن . ود  نآ 

یمکش چیه  اهنآ  يهدنهدلیکشت  داوم  اهاذغ و  عاونا  نتسناد  دراد و  یتایح  ترورـض  ناسنا  يارب  اذغ  هکنیا  نتـسناد  رگید . يزیچ  اهنآ 
باریس مه  نیا  زا  سپ  هدرکن و  باریس  ار  یـسک  چیه  نونک  ات  هک  بآ  يهرابرد  یملع  يهلئـسم  اهدص  نتـسناد  دننام  دنکیمن ، ریـس  ار 
تلادع ندرک  رارقرب  قح و  قباطم  لمع  زا  ریغ  تلادع  قح و  يهرابرد  باتک  دلجم  رازه  اهدص  نتشون  نتـسناد و  هکنانچ  درک . دهاوخن 

تایح  ) ترورـض هک  هچنآ  درادـن . دـیدرت  نآ  رد  یـسک  چـیه  میتفگ ، هک  ار  هلئـسم  نیا  دـشابیم . رگیدـکی  اب  اـهناسنا  طـباور  رد  ینیع 
ناسنا زا  ادخ و  زا  نازابدوخ  يارب  یعیبط  دوخ  مروت  لماع  شقن  دراد ، هک  یبناج  هب  قح  يهفایق  اب  ملع  هک  تسنیا  دنکیم  اضتقا  لوقعم )

اب سامت  رد  یناسنا  داعبا  زا  يدـعب  ندرک  زاب  مکی - راک  دـهدیم : ماجنا  راک  ود  یملع  ره  هک  مینادیم  ام  يهمه  دـنکن . يزاب  ار  ربخیب 
زا ا يدعب  نتسناد  نیا  تقیقح  رد  دنادیم ، ترارح  زا  نیعم  ياهجرد  رد  ار  يزلف  ندش  بوذ  هک  یسک  الثم  تیعقاو .

تسد هب  هک  یمولعم  يانبم  رب  صخـش  نیا  دیامنیم . مولعم  نآ  زا  يرادربهرهب  يهدامآ  ار  وا  هدرک و  زاب  تیعقاو  کی  ربارب  رد  ار  وا  داعب 
، دیازفایم اهتیعقاو  اب  ناسنا  سامت  رب  هک  هزادنا  ره  دوش . رادروخرب  تردق  نآ  زا  دناوتیم  هک  تسا  هتـشگ  اراد  ار  یتردـق  تسا ، هدروآ 

ماـجنا ملع  هـک  يرگید  راـک  مود - راـک  دوـشیم . هدوزفا  اـهتیعقاو  نآ  زا  يرادربهرهب  يارب  يو  تاـناکما  تردـق و  رب  رادـقم  ناـمه  هـب 
ود نیا  زا  کی  چیه  لوقعم  تایح  تسا . انب  سدنهم و  ملع  يهدـننکمسجم  هک  نامتخاس  دـننام  ملع  ینیع  مسجت  زا  تسترابع  دـهدیم ،

نیرتالاب زئاح  لوقعم ) تایح   ) رد هک  يزیچ  دـنکیم . یقلت  يرورـض  ار  ود  ره  یگدـنز ، تقیقح  هب  رظن  اـب  هکلب  دوشیمن  رکنم  ار  راـک 
یعیبط تایح   ) هاگدـید زا  لاوئـس  نیا  خـساپ  دریگیم ؟ ماجنا  فدـه  نیمادـک  تمدـخ  رد  یـساسا  راک  ود  نیا  هک  تسنیا  تسا  تیمها 

ای تعیبـط  هک  ار  یهار  ره  مدـنمهقالع و  زین  دوخ  همادا  هب  مهاوـخیم و  ار  دوـخ  نم  دـیوگیم : تاـیح  نیا  تسا ، نشور  ـالماک  ضحم )
. دـنهد رییغت  ارم  هار  عامتجا  ای  تعیبط  نامه  هک  هاگنآ  ات  مریگیم ، شیپ  ار  هار  نامه  دـنک ، زاب  میاپ  شیپ  عامتجا  هتخاـس  شیپ  ياـهبلاق 

گدنسیون زا  یضعب  لوق  هب  دوشیم و  رکنم  تایح  ورملق  رد  ار  یمدآ  داهن  هنوگ  ره  قطنم  نیا  اب  ضحم  یعیبط  تایح 
دهدیم ناشن  خیرات  هکنآ  زج  يداهن  دراد و  خیرات  ناسنا  هک  دننکیم  رداص  هناعطاق  مکح  دـنریگیم . دوخ  هب  مه  یفوسلیف  هفایق  هک  نا 
يرگید هبلاطم  چیه  ام  دیامنیم و  عابشا  ار  ام  یعیبط  ياهداهن  همه  دهدیم ، ماجنا  هک  روبزم  راک  ود  زا  کی  ره  اب  ملع  نیاربانب ، درادن !!

نایناوراک میدید ، هناگ  کی  لهچ و  لئاسم  حرط  رد  هتـشذگ  ثحابم  رد  هکنانچ  الوا  میرادن !! یعیبط  ياهداهن  ندرک  عابـشا  زج  ملع  زا 
شرگن نآ  اب  هکلب  دناهدومنن ، عابشا  ار  یناسنا  داعبا  يهمه  اهنت  هن  یتسرپملع ، ییارگملع و  ملع و  زا  يرادفرط  اب  ضحم ) یعیبط  تایح  )

یبوکرـس يارب  ریدخت  ندش  یقلت  يرورـض  ایآ  دناهتخاس . لتخم  مه  ار  یعیبط  ياهداهن  دوخ  دناهتـشاد ، ملع  رد  هک  یحطـس  دودـحم و 
یعیبط ناور  داهن  لالتخا  لیلد  تردـق )؟ ای  تسا  زوریپ  قح  ایآ   ) هک هلئـسم  نیا  حرط  ایآ  تسین !؟ یعیبط  داـهن  لـالتخا  لـیلد  اهیرایـشه 

، تستایعقاو اب  حیحـص  طابترا  هک  یعیبط  داهن  نیرتیـساسا  لالتخا  لیلد  یگدـنز  رد  یلواـیکام  شور  نتخانـش  تیمـسر  هب  اـیآ  تسین ؟
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یگدنز همادا  رد  دوخ  عونمه  تمحازم  عفد  اهتردق و  بیرخت  يارب  ار  اهتردق  نیرتشیب  هک  رشب  خیرات  رد  رمتـسم  هدیدپ  نیا  ایآ  تسین !؟
رک راداو  ار  امش  قطنم  نیمادک  ایناث - تسین !؟ یناسنا  ناور  داهن  لالتخا  لیلد  دزاسیم ، کلهتسم 

رـصانع راصحنا  تابثا  يارب  هک  میتسین  ناردپ  نآ  نادنزرف  ام  رگم  دـیروآرد !؟ دوخ  راصحنا  هب  ار  ناسنا  تعیبط  ریـسفت  قح  هک  تسا  هد 
تاساسحا هتفر و  نوریب  يزابدوخ )  ) يهنحص زا  هک  نانآ  رگم  دنروآیم !؟ یلقع  لالدتـسا  داب ، كاخ و  شتآ و  بآ و  رد  تعیبط  ملاع 

ناسنا رگا  ای  دـناهدوبن و  ناسنا  دـناهدومنن  غیرد  يراکادـف  هنوگ  چـیه  زا  اهنآ  تیبثت  هار  رد  هتفرگ و  يدـج  ار  یناسنا  یلاع  ياهـشزرا  و 
یلو دسانشیم ، تیمسر  هب  ار  ملع  روبزم  راک  ود  لوقعم ) تایح   ) هکنیا اب  لاح ، ره  هب  تسا !؟ هتـشاد  یبیع  صقن و  نانآ  تعیبط  دناهدوب 

ماجنا ملع  هک  راک  ود  نآ  زا  ناسنا  دسرپیم : لوقعم  تایح  دوشیم . لئاق  یساسا  تیمها  راک  ود  نآ  نادرگراک  دوخ  لیصا  ياهداهن  هب 
ریسم و نآ  رد  ار  ملع  دیامنیم و  صخـشم  ار  دوخ  تایح  فده  ریـسم و  هک  تسا  نتـساوخ  نیا  اب  طقف  ناسنا  دهاوخیم ؟ هچ  دهدیم ،

لماوع هب  دنتـسم  تقوم و  زیچان و  يهدیدپ  کی  ار  نآ  هک  ياهناحولهداس  تاروصت  فالخرب  ناسنا  يهتـساوخ  دزادنایم . راک  هب  فده 
عامتجا طیحم و  خیرات و  ياههقاس  هنت و  رد  هتفرگ و  همشچرس  تعیبط  تیلاعف  زاغآ  زا  هک  تسا  یتقیقح  درادنپیم ، میقتـسم  سمل  لباق 

 ) هک تسا  هداد  رس  زیچان  لکش  نیا  اب  دادماب  مین  تفه و  تعاس  رد  زورما  هدرک و  تکرح  وا  ینرود  لماوع  و 
( مهاوخیم ار  تذـل  نآ  زا  يرادروخرب  نم  (، ) مهاوخیم ار  ماـقم  نآ  هب  ندیـسر  نم  (، ) مهاوخیم ار  هرظنم  نـالف  ياـشامت  هب  نتفر  نم 
ره مهـس  هدرک و  هیزجت  لماوع  اـههشیر و  اـهنویلیم  هب  ار  نآ  ناوتیمن  مهاوخیم )  ) زورب زا  سپ  هک  میریگیمن  هدـیدان  ار  هتکن  نیا  هتبلا 

تاـیح دوخ  يهدـیدپ  زورب  زا  سپ  هکناـنچ  دومن ، نییعت  تسا ، هدرک  زورب  دادـماب  مین  تفه و  تعاـس  زورما  هک  هدـیدپ  نیا  رد  ار  کـی 
صخـشم هدیدپ  نیا  رد  یکیزیف  ینیع  روط  هب  ار  کی  ره  مهـس  هدومن و  هیزجت  یعیبط  رـصانع  رامـشیب  طباور  ءازجا و  هب  ار  نآ  ناوتیمن 

دادیور و اهدرایلیم  زا  قیقد  رظن  کی  اب  هکلب  اهنویلیم  زا  دوخ  یعیبط  ریسم  رد  مهاوخیم )  ) ینعی میتفگ ، هک  تسنامه  تیعقاو  یلو  دومن .
دومحم خیـش  ياپارـس  ملاع  همه  دبای  للخ  ياج  زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  هک : تسا  هتفرگ  دوخ  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  یمهـس  هثداح 

لـقعت و اـب  ار  نآ  و  دربیم ، رتـالاب  تسا ، قوف  ریـسم  يربج  لوصحم  هک  یعیبط  نتـساوخ  زا  ار  مهاوخیم )  ) نیا لوقعم  تاـیح  يرتسبش 
رد مدوخ ) هنادازآ  مهاوخیم  ، ) میئوگیم هک  یتـقو  دـناسریم . مدوخ ) يهنادازآ  مهاوخیم   ) ماـقم هب  دـنکیم و  يراـیبآ  دازآ  نادـجو 

سه هاگراک  لاعفنا  لعف و  زا  یلوصحم  هک  تسا  نم  حور  يونعم  يدام و  ياهتیلاعف  زا  ياهراصع  میئوگیم : تقیقح 
( لوقعم تایح   ) رد ملع  شقن  تیهام و  بیترت  نیدب  تسا . نیرفآ  یتسه  دنوادخ  یهاگآ  هطلـس و  ریز  دنادن  هچ  دنادب و  هچ  تسا و  یت 
، درک دـهاوخ  زورب  مهاوـخیم )  ) نیا ندرک  يراـیبآ  يارب  هک  یئاـهملع  ددرگیم . نشور  تسا  مهاوـخیم )  ) نیا يهدـننک  يراـیبآ  هـک 
عازن و تفرگ و  دهاوخ  ندـیبات  یناسنا  عماوج  رب  اههاگـشیامزآ  تعیبط و  زغم و  ساوح و  يهلیـسو  هب  هک  تسا  یهلا  يهعـشا  زا  یعاعش 
رد ینیبناهج  - 6 داد . دهاوخ  نایاپ  ینـشور  لامک  اب  ار  دیاب ) هک  نانچنآ   ) و تسه ) هک  نانچنآ   ) يژولوئهدیا و ینیبناهج و  شکمـشک 

نییعت تخانـش و  لیاسو  رازبا و  یبایزرا  اـب  ناـهج  تخانـش  تسیزیچ و  ینورد  ینورب و  ناـهج  زا  ضحم  يرادرب  سکع  لوقعم  تاـیح 
زا ار  ناهیک  همه  دناوتب  هک  گرزب  رایسب  يهنییآ  کی  رگید . يزیچ  دراد ، ناهج  هب  فارـشا  تردق  هک  هدننک  كرد  ناسنا  دوخ  تیعقوم 

یلماوع تلاخد  تیمک  تیفیک و  نییعت  ساکعنا و  دوخ  هب  یهاگآ  نودـب  دـنک ، سکعنم  دوخ  رد  تعاس  نیا  ات  اهناشکهک  راجفنا  زاغآ 
نآ یئابیز  دعب  زا  ار  نآ  یـضایر  دعب  یتسه ، تدحو  ظفح  اب  دـناوتیم  هک  تسا  ینیبناهج  نآ  زا  ریغ  تسا ، هتفرگ  ار  هنییآ  نوماریپ  هک 

ار نآ  رب  مکاـح  نیناوق  هدـننکنوگرگد و  لـماوع  يهلیـسو  هب  ار  هاگدـید  نآ  ینوگرگد  ناـکما  دـهدب و  رارق  لـیلحت  دروم  کـیکفت و 
. دسانشب

تایوتحم هب  یهاگآ  یئاناوت  دشاب ، يدایز  داعبا  ياراد  گرزب و  مه  هزادناره  ملیف  ینالوط  رایسب  راون  کی  رد  دومن  کی  رگید  فرط  زا 
یتح دومن  نآ  هکلب  دنک ، رداص  مه  مکح  دـیامن و  تواضق  اهنآ  يهرابرد  كرد و  ار  اهنآ  هکنیا  هب  دـسر  هچ  درادـن ، ار  ملیف  نآ  يهمه 

رایـسب ملیف  تایوتحم  يهمه  تخانـش  هب  دسرب  هچ  تسین  اراد  مه  سپ  شیپ و  يهطقن  ود  رد  ار  نآ  هب  لصتم  ياهدومن  تخانـش  یئاناوت 
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نیب و ناهج  مان  هب  هک  میتسه  ناوارف  یئاهزغم  دـهاش  رـشب  تفرعم  خـیرات  زاـغآ  زا  اـم  لاـح  نیا  اـب  اـهنآ . يهراـبرد  تواـضق  ینـالوط و 
نیناوق يهرابرد  تواضق  ملیف و  تایوتحم  يهمه  تخانـش  ياعدا  دـشابیم ، ینـالوط  سب  ملیف  نیا  زا  يدومن  دوخ  هک  میکح  فوسلیف و 

یتسه یکشاک  هک : دنتسنادیم  نانآ  زا  ياهدع  لقادح  هکنیا  اب  دناهتخادرپ . نوگانوگ  ياهبتکم  هتخادنا و  هار  هب  ار  نآ  ياهشزرا  یلک و 
نآ كاردا  تفآ  اریز - ارچ ؟ نادب  یتسب  وا  رب  رگید  يهدرپ  نآ  زا  یتسه  مد  يا  یئوگ  هچ  ره  یتشادرب  اههدرپ  ناتسه  ات ز  یتشاد  ینابز 

، كرحتم ملیف  زا  یئزج  نیا  یقطنم  زوجم  نیمادـک  اب  درک ؟ دـیاب  هچ  سب  لاحم  تسا و  لاـحم  نتـسش  نوخ  هب  نوخ  لاـح  تسا و  لاـق 
يا زاغآ  رد  هک  تسا  نامه  لاوئس  نیا  خساپ  تسا ؟ هتخادنا  هار  هب  ینیبناهج  رد  ار  گرزب  ياعدا  نینچ 

لئاسو رازبا و  یبایزرا  اب  ناهج  تخانـش  تسیزیچ و  ینورب  ینرود و  ناهج  زا  ضحم  يرادرب  سکع  هک  میدرک  هراـشا  نآ  هب  ثحبم  ن 
كرد ناسنا  میئوگیم : هک  یتقو  تسیرگید . زیچ  دراد ، ناهج  هب  فارـشا  تردق  هک  هدننک  كرد  ناسنا  دوخ  تیعقوم  نییعت  تخانش و 

دیـسرپب نازاس  بتکم  نانیبناهج و  نیا  زا  امـش  رگا  اریز  یلایخ ، تسیرعـش  هن  ینیع  تسا  یتقیقح  دراد . ناهج  هب  فارـشا  تردق  هدننک 
نیناوق و ام  تفگ : دـنهاوخ  دنتـسه ، ناـهج  ینـالوط  رایـسب  ملیف  زا  يدومن  هک  دـننادیم  همه  زا  رتهب  هکنیا  اـب  ناـنآ  دـیئوگیم ؟ هچ  هک 

قافتا دروم  هجیتن  نیا  سپ  میئامن . هیجوت  ریسفت و  اهنآ  اب  میناوتیم  ار  ناهج  يهمه  هک  میاهدروآ  تسد  هب  ار  یمومع  یمیهافم  تایلک و 
رایـسب تیزم  کی  زا  زایتما  نیا  يهفاضا  هب  و  درادن . ار  ياهنییآ  ضحم  يرادرب  سکع  شقن  ینیبناهج  رد  ناسنا  هک  تسا  ام  يهمه  رظن 
هراظن فارشا و  ینهذ و  تیلاعف  نیا  دیامن . هیجوت  ریـسفت و  ار  نآ  هتـشاد  ناهج  رب  هراظن  فارـشا و  دناوتیم  هک  تسا  رادروخرب  زین  مهم 
تکرح هب  یلاع  دصقم  کی  هب  ار  ناهج  نیا  یئالاو  تیـشم  تمکح و  کی  هک  تسنیا  دروآ ، دهاوخ  دوجوب  هک  يرورـض  يهجیتن  کی 

رگید اب  هطبار  لاح  رد  هک  ناهج  زا  یئزج  ره  هب  اریز  دناریم ، دصقم  نآ  يوس  هب  ار  نآ  نیناوق  يهلیسو  هب  هدروآرد و 
لباق انبم  نیا  رب  هک  ینیبناهج  لوصا  نآ  دوریم  يراـک  ماـجنا  یپ  زا  دوریم  يراـبیوج  زک  ياهرطق  هک : دـنکیم  قیدـصت  درگنب ، ءازجا 

نیا دـیامنیم . هیجوت  ریـسفت و  ار  وا  تاـیح  ددرگیم و  یمدآ  یناور  قیمع  حوطـس  دراو  دـیدرت  نودـب  دریگیم ، رارق  شریذـپ  كرد و 
ياهلاسر رد  ار  رنه  هب  طوبرم  ثحابم  لوقعم  تایح  رد  رنه  - 7 دوشیم . هدیمان  لوقعم ) تایح   ) یتسه یلاع  دصقم  هب  دش  هیجوت  تایح 

هک میاهداد  رارق  یسررب  دروم  رنه  يهرابرد  ار  یساسا  هیرظن  هس  ثحابم  نآ  رد  میاهدومن . حرطم  مالسا ، هاگدید  زا  رنه ) يهفسلف   ) مان هب 
یگدنز و فده  تسخن  موس  يهیرظن  ریـسفت  رد  لوقعم  تایح  رد  ناسنا  يارب  رنه  ناسنا 3 - يارب  رنه  رنه 2 - يارب  رنه  - 1 زا : دنترابع 

تیـصخش ندومن و  عابـشا  لوقعم ) تاـیح   ) لوصا اـب  ار  نارذـگ  یگدـنز  ياـهنامرآ  میاهدرک : فیرعت  وحن  نیا  هب  ار  رادـفده  یگدـنز 
یگدنز ندیناسر  رمث  هب  تسا  یهلا  هاگـشیپ  هبذاج  رد  یحور  داعبا  يهمه  يهدـنناسر  تیلعف  هب  هک  تیدـبا  يوس  هب  وپاکت  رد  ار  یناسنا 

اب ار  یعیبط  یگدـنز  يامنربج  يربج و  ياهتیلاعف  اهورین و  هک  ياهناهاگآ  تاـیح  زا  تراـبع  تسا ، لوقعم ) تاـیح   ) ناـمه هک  رادـفده 
یناسنا ر تیصخش  هدومن  میظنت  یبسن  یلماکت  ياهفده  ریسم  رد  رایتخا ، رد  نافوکش  يدازآ  دشر  زا  يرادروخرب 

یتسه یلک  گنهآ  رد  تکرـش  العا  فدـه  نیا  دـیامنیم . یگدـنز  يالعا  فدـه  دراو  دوشیم  هتخاس  هاگرذـگ  نیا  رد  اجیردـت  هک  ا 
ای و  تسه ) هک  نانچنآ  تیعقاو   ) يهدننکمیـسجت زا  تسترابع  لوقعم ) تایح   ) رد ناسنا  يارب  رنه  نیاربانب  تسا . نیرب  لاـمک  هب  هتـسباو 

نارگید رادـفده  تایح  دوخ و  رادـفده  تایح  هب  یهاـگآ  زا  هک  یناـسنا  هدشدیعـصت  ساـسحا  يهلیـسو  هب  دـیاب ) هک  ناـنچنآ  تیعقاو  )
هکلب دـنزیمن ، يرنه  رثا  رب  رظان  ياهناسنا  ياپ  تسد و  رب  يریجنز  اـهنت  هن  هدشدیعـصت  ساـسحا  اـب  يزغم  تیلاـعف  نیا  تسا . رادروخرب 

يامنربج يربج و  ياهتیلاعف  اـهورین و  دروآیم ، دوجوب  هک  يرنه  رثا  نآ  اـب  اذـل  تسا ، دـنمهرهب  لوقعم ) تاـیح   ) زا دـنمرنه  دوخ  نوچ 
رد يرنه  رثا  ره  بیترت  نیدـب  دـیامنیم . هیجوت  ریـسفت و  هعماج  مدرم  يارب  راـیتخا  رد  نافوکـش  يدازآ  دـشر  هار  رد  ار  یعیبط  یگدـنز 

یتسه یلک  گنهآ  رد  تکرش  يارب  ار  نآ  دهدیم و  تاجن  امنربج  ربج و  یگدرب و  تراسا و  زا  ار  اهناسنا  تایح  تاذ  لوقعم ) تایح  )
فرطرب بلاج و  يهدـیدپ  کـی  اـهنت  هن  ددرگیم ، رادـیدپ  هعماـج  رد  لوقعم ) تاـیح   ) یگزیگنا اـب  هک  يرنه  رثا  نآ  دزاـسیم . هداـمآ 
فرطرب يارب  يرنه  راثآ  ات  درادـن ، یگدرـسفا  رطاخ و  تلالم  لوقعم ) تاـیح   ) الـصا تسا ، ضحم  یعیبط  یگدـنز  ياـهتلالم  يهدـننک 
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دروم نآ  نتخاس 
هب ار  نآ  معط  تیوقت و  هعماج  دارفا  رگید  رد  ار  تایح  نیا  هک  تسا  لوقعم ) تایح   ) دوخ زا  یجوم  هکلب  دریگب . رارق  هجوت  مادختـسا و 

تـالوحت ریـسم  رد  روهظون  ياههدـیدپ  همه  يهدـننک  يراـیبآ  اـیوپ و  هراوـمه  هک  تسا  تاـیح  نیا  نوـچ  دـناشچیم . ناـگمه  يهقئاذ 
یعنصت ياهبلاق  يهدننکش  لماع  نیرتیساسا  هک  تسیدهعت  نیرتیلاع  لوقعم ) تایح   ) زا یجوم  ناونع  هب  رنه  نداد  رارق  اذل  تسیرـشب ،

رد رنه  دراذـگیمن  دـنکیم و  هضرع  هعماج  هب  ار  نآ  ضحم ) یعیبط  تایح   ) تـالیامت یناویح و  ياههتـساوخ  رب  رنه  نداد  يرترب  اـب  و 
يارب دناکـشخب . دزاس و  دودحم  هتخاس  شیپ  ياهبلاق  رد  ار  يرـشب  ییارگفدـه  اهیدازآ و  اهیهاگآ و  هک  دریگب  رارق  یئاهبتکم  مادختـسا 

هعجارم رصاعم ) ياهرنه  هزوم  تاراشتنا  زا  یمالسا  هاگدید  زا  رنه  هفسلف   ) يهلاسر هب  افطل  لوقعم ) تایح  رد  رنه   ) يهرابرد رتشیب  عالطا 
تهج زا  تسایس  هملک  دننام  يرـشب  سوماق  رد  ياهملک  چیه  هک  تسا  نشور  همه  يارب  هلئـسم  نیا  لوقعم  تایح  رد  تسایـس  - 8 دوش .

تیدوجوم هک  يدنمدرخ  هاگآ و  ياهناسنا  هاگدید  زا  ار  تسایس  میهاوخب  رگا  تسین . زیگناتفگش  ضقانت  راتفرگ  ینیع  لمع  فیرعت و 
هب هب  لوصو  هار  رد  اهناسنا  یگدنز  تیریدم   ) هک تسا  نینچ  تسایس  فیرعت  مینک ، فیرعت  دنسانشیم ، تیمسر  هب  ار  ناسنا 

ار یـسایس  روما  تایدصتم  ریگمـشچ  تیرثکا  هنافـساتم  هک  ار  یلومعم  نارادمتـسایس  ینیع  لمع  رگا  و  يونعم ) يدام و  ياهفدـه  نیرت 
نداد لزنت  زا  تسا  ترابع  نایرج  نیا  دش . میهاوخ  وربور  نایرج  نیرتزیگنافسا  نیرتروآمرـش و  اب  میریگب ، رظن  رد  دنهدیم ، لیکـشت 
يارب دـنکیم ، تکرح  روآمرـش  ضقاـنت  اـب  هراومه  تسایـس  هکنیا  تسیزاـب !! هنوگ  ره  لـباق  هک  اـهزیچ )  ) تکرح هب  اهـسک )  ) یگدـنز

تاصتخم تقیقح و  زا  ناهاگآ  يارب  هک  یتروص  رد  دنرادن . یعالطا  ضحم ) یعیبط  تایح   ) تقیقح زا  هک  تسا  روآبجعت  یـصاخشا 
زا دـهاوخیمن  يرـشب  تاـیح  هک  یتـقو  اریز  تسا . زیگناتفگـش  دـشاب  هتـشادن  ار  روـبزم  ضقاـنت  یماـگنه  تسایـس  تسپ ، تاـیح  نیا 

تایح نینچ  هک  تسا  یعیبط  دسانشب ، تیمسر  هب  ار  ناسنا  مان  هب  رگید  يدوجوم  دیایب و  نوریب  تاذ ) تنایـص  (، ) تاذ بح   ) هبوچراهچ
نامه ماکحتسا  شرتسگ و  زج  ياهجیتن  دشاب ، هدوب  تاجرد  نیرتیلاع  رد  ینالضع  یناور و  يزغم و  ياهدادعتـسا  اوق و  رظن  زا  هچ  رگا 

نآ هب  يو  رگا  دیراپـسب ، ناسنا  نینچ  تسد  هب  ار  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  تیریدم  دیهاوخب  امـش  رگا  لاح  تشاد . دهاوخن  هبوچراهچ 
کی هب  ناهگان  هایس  یعفا  کی  هکنیا  زا  رتزیگناتفگش  تسا  یـضقانت  درگنن ) كرحتم  ياهزیچ   ) دننام دیاهدرپس ، وا  هب  امـش  هک  اهناسنا 

يز رایسب  ناسنا 
رد ینایرج  نینچ  یتسار  هب  میوگیم ! هک  تسا  ینخـس  هچ  نیا  ایادـخ ، ددرگ ! لدـبم  هتـسر  دوخ  زا  فراع  تریـس و  لداع  تروص و  اب 

تسا هدمآ  اهناشکهک  قوف  زا  نخس  نیا  يهدنیوگ  ایآ  تسا ؟ اوتحمیب  نخس  کی  نیا  ایآ  دراد ؟ دوجو  يرشب  یعامتجا  یگدنز  سوباق 
ینیبدب يرامیب  هب  نخـس  نیا  يهدنیوگ  هک  دشابن  نینچ  ایادخ ، درادـن ؟ ناسنا  زا  یعالطا  چـیه  هک  تسا  هدـیئور  نیمز  زا  چراق  دـننام  ای 

لیلد هب  يزاین  رگا  تسا . قح  قدـص و  الماک  نخـس  کی  نیا  و  تسین ، اهنیا  زا  کی  چـیه  هک  مینادیم  اـم  همه  یلو  تسا ؟ هدـش  ـالتبم 
دنچ یتاظحل  هک  تسا  یفاک  دیرادن ، رگا  دینزب و  قرو  دیرادرب  ار  یلوایکام  رایرهش  باتک  ناتدوخ و  يهناخباتک  هب  دینک  هعجارم  دیراد 

نوگرگد ناتدوخ  یناسنا  يهفایق  اب  ار  وا  ینورد  تایوتحم  هکنیا  طرـش  هب  دـینک ، تبحـص  دینیـشنب و  یلومعم  ياهفرح  نارادمتـسایس  اب 
لدـبم زیچ )  ) هب هظحل  کی  رد  ار  سک )  ) هک وا  يرگاـیمیک  هفرح  يهراـبرد  ینانخـس  دـیهاوخیم  امـش  هک  دـمهفب  وا  رگا  اریز  دـیزاسن ،

هب ار ) سک   ) زیچان يرکف  جوم  کی  اـب  هک  رگزاـجعا  تسیدوجوم  هچ  نیا  هک   ) دـیرگنب يو  رد  نیهوت  ریقحت و  اـب  دیونـشب و  دزاـسیم ،
گنر يو  تیـصخش  ربارب  رد  يرافغ  رذوبا  ینرق و  سیوا  لاثما  تیـصخش  هک  درک  دهاوخ  زاربا  ینانخـس  اعطق ، دیامنیم ) لدـبم  زیچ ) )

دوخ ر
يهرابرد یلوایکام  هک  مدوبن  هجوتم  هتـشذگ  رد  نم  درادـن . رتشیب  لیـصفت  هب  یجاـیتحا  تسا و  نشور  یلیخ  بلطم  هصـالخ ، دزاـبیم  ا 

تسودناسنا ناسانشناسنا  هک  یتیانج  تنایخ و  تسا و  هتشون  ار  نخس  نیرتیقطنم  ضحم ) یعیبط  تایح   ) يهیرظن اب  یـسایس  يهفـسلف 
نآ ندروآ  دوجوب  ناکما  اهناسنا و  لوقعم ) تایح   ) هرابرد هظحل  کی  یتح  صخـش  نیا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دنهدیم ، تبـسن  يو  هب 
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اـهناسنا و تاـیح  يهراـبرد  هکنآ  زا  شیب  یلواـیکام  تـسا . هدیـشیدنین  هتفایدـشر  ناربـهر  نازاتـشیپ و  هلیـسو  هـب  يرـشب  تاـعامتجا  رد 
تیریدم وا  تسا . هتشون  هدیشیدنا و  تسا ، هتفرگ  ایژروب  رازس  زا  هک  دوخ  ینورد  تایوتحم  فیرعت  هب  دشیدنیب ، نآ  میظع  ياهدادعتـسا 

هک تسا  هدرک  نامگ  نینچ  هدرک و  حرطم  دـیآیمن  نوریب  تاذ ) بح   ) نیدـالوپ يهعلق  زا  زگره  هک  ار  اـهناسنا  ضحم  یعیبط  یگدـنز 
رد تسایـس  ددرگیم !! لیدـبت  نیرب  تشهب  هب  هعلق  نآ  دـیامن ، يراـکالط  ار  نآ  ياـهراوید  دـهدب و  تعـسو  ار  نیدـالوپ  هعلق  نـیا  رگا 

يربج و ياهتیلاعف  اهورین و  هک  تسیاهناهاگآ  تایح  لماوع  داجیا  کمک و  شفدـه  يریـسم . یئدـبم و  دراد و  یفدـه  لوقعم ) تاـیح  )
يهعلق نتفاکـش  زا  تسترابع  شتکرح  ادبم  دیامن . میظنت  رایتخا  رد  نافوکـش  يدازآ  دشر  زا  يرادروخرب  اب  ار  یعیبط  یگدنز  يامنربج 

ایص نیدالوپ 
يارب یناسنا  تیصخش  رمتسم  ياهندیدرگ  تسترابع  شریـسم  دوخ . یعقاو  یعیبط  ریـسم  هب  تایح  نتخاس  اهر  و  تاذ ) بح   ) تاذ تن 

نورق و هاگرذگ  رد  ار  دوخ  هک  یناسنا  تسین و  ریذپناکما  يزیچ  نینچ  دیوگب : رادمتـسایس  کی  رگا  یگدـنز . يالعا  فدـه  هب  دورو 
زا دوـخ ، يهفرح  هیجوـت  يارب  اـی  تسا ، ربـخیب  ناـسنا  زا  اـی  وا  درادـن ، ار  یتاـیح  نینچ  تقاـط  باـت و  تسا ، هداد  ناـشن  اـم  هب  راـصعا 

تارکفت ضحم ) یعیبط  تایح   ) رد يرتالاب  ياهتیعقوم  هب  ندیسر  هار  رد  اهناسنا  نیمه  رگم  دیامرفیم . غورد  هدرک و  دادمتسا  یلوایکام 
ماجنا لوقعلاریحم  ياهتشذگ  اهوپاکت و  ناشیعیبط  دوخ  اهنامرآ  هب  ندیسر  يارب  اهناسنا  نیمه  رگم  دناهدادن ؟ ناشن  دوخ  زا  قیقد  رایسب 
راشرـس یقوذ  ینـالقع و  يزغم  ياوـق  نآ  زا  یلاـشوپ  تیبوـبحم  ندروآ  تسد  هب  يارب  یتـح  هک  دنتـسین  اـهناسنا  نیمه  رگم  دـناهدادن ؟
حالـصا ار  دوخ  يهعماـج  تسناوـتیم  درکیم ، فرـص  لوـقعم ) تاـیح   ) ندروآ تسد  هب  هار  رد  ار  اـهنآ  رگا  هک  تسا  هدرکن  هدافتـسا 

كرد لباق  رد  ار  نآ  رگا  هک  دناهدوب  رادروخرب  ضحم  یقطنم  دشر  يزغم و  یلاع  ياوق  نانچ  زا  اهتیـصخش  نیا  زا  یـضعب  هکلب  دـیامن ،
دورو يارب  ار  رشب  دندرکیم و  نوگرگد  ار  ام  ضحم ) یعیبط  تایح   ) خیرات ریس  دنتخادنایم ، راک  هب  لوقعم ) تایح   ) شریذپ نتخاس و 

ب
نانآ هک  دنریذپب  اعقاو  یسایس  ياهراک  نایدصتم  هک  دش  دهاوخ  عورـش  عقوم  نآ  زا  تلاسر  نیا  زاغآ  دندرکیم . هدامآ  یناسنا  خیرات  ه 

يهجرد رد  هک  ار  يداصتقا  لئاسم  میهاوخب  ام  رگا  لوقعم  تاـیح  رد  داـصتقا  - 9 دنزاسب . لدبم  اهـسک )  ) هب ار  اه  ( زیچ  ) هک دنراد  دـهعت 
تنایص  ) نامه هک  دیسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  میئامن ، یـسررب  ضحم ) یعیبط  تایح   ) هاگدید زا  دراد ، رارق  یگدنز  ياهترورـض  زا  لوا 

تیکلام هب  دـسر  هچ  دـنکیم ، ءاضما  یتسه  ملاع  تادوجوم  يهمه  قلطم  تیکلام  ات  ار  درف  يدازآ  دراد  تردـق  اـت  تاذ ) بح  (، ) تاذ
يهرابرد ام  تخانـش  ای  میاهتخانـشن ، ضحم ) یعیبط  تایح   ) رد ار  تاذ ) بح   ) یعقاو ياـنعم  اـم  هک  تسنیا  تقیقح  مدرم . تشیعم  داوم 

ناسانـشناور و هک  تسا  یفاک  میئوگیم : هک  مینادیم  تیمهایب  نانچ  ار  نآ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا و  اسران  صقان و  رایـسب  نآ 
هک نم  تسا !؟ مادـک  تاذ  هچ !؟ ینعی  تنایـص  مینکیم ، یگدـنز  ام  دنـشکب . ار  ام  روج  دـننک و  مرگرـس  نآ  يهرابرد  ار  دوخ  هفـسالف 
ام تیکلام  ياعدا  دوشن ، هتفرگ  يدـج  هلئـسم  نیا  رگا  هک  منادیمن  و  مهدیم ! ماجنا  مه  ار  مراک  موریم و  هار  مماشآیم و  مروخیم و 

وناق دیآیم ، دوجو  هب  اهناسنا  تالضع  زغم و  كالهتسا  يهلیسو  هب  نیمز  يور  رد  هک  یگدنز  يرورض  داوم  هب  اهنت  هن  ار 
یناسک دومرف ! دهاوخ  ررقم  تایلام  اوه  زا  قاشنتسا  يارب  ویکستنم  هتشون  هب  انب  هک  دش  دنهاوخ  ادیپ  اهساتسانآ  هکلب  درمـش ، دهاوخ  ین 

( تاذ بح   ) رگا يرآ ، تسا ! بناج  نیا  لام  نیمز  نیا  دیـشخب  هک  داتـسرف  دنهاوخ  اهناشکهک  قوف  هب  ار  اهناسنا  هک  دـش  دـنهاوخ  ادـیپ 
لازیـال ینوناـق  ار  نم ) زج   ) يهمه قـلطم  تیکلاـم  ضحم ) یعیبـط  تاـیح   ) ورملق رد  تاذ  بح  نـیا  میـسانشیم ، ار  نآ  هـک  تسناـمه 

، تسین ریذپناکما  هک  یتیکلام  نینچ  بوخ ، تسا . یناوتان  فعـض و  يرامیب  زا  یـشان  نآ  يهرابرد  ضارتعا  هک  دیوگیم  دسانـشیم و 
وا تیدوجوم  هک  درک  دهاوخ  روصت  نینچ  وا  دنهدب ، ماجنا  كانلوه  يرامیب  نیا  يهرابرد  نازاتشیپ  هک  ار  يراک  ره  درک ؟ دیاب  هچ  سپ 

اجک هب  ات  ام  یتخبدب  نیبب  تفگ : دهاوخ  شنورد  رد  هزات  دنتـسکش . ار  نآ  هدومن و  ضقن  ار  وا  تاذ ) بح   ) يهزیرغ دـندرک و  یچیق  ار 
خساپ غلابان . ریغـص  ای  میاهناوید  ای  ام  هک  تسنیا  شیانعم  دیراد ! میق  هب  جایتحا  یناگدنز  رد  امـش  دنیوگیم : نازاتـشیپ  هک  تسا  هدیـسر 
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اب هک  لاح  نیع  رد  امـش  هکلب  ریغـص ، هن  دیاهناوید و  هن  امـش  یمـسر  نیناوق  هاگدـید  زا  هک  تفگ  ناوتیم  هلمج  کی  اب  ار  نازاب  نم  نیا 
قعم تایح   ) هک یقیقح  تایح  رد  هدمآ  نوریب  تاذ ) بح   ) نیدالوپ هعلق  نآ  زا  دیاهتسناوتن  یعیبط  ینامسج و  دشر 

ار يارگ  تیاهنیب  تاذ  نیا  دـیاهدرک : نامگ  هتـشادنپ و  لامک  دـشر و  ار  نیدـالوپ  يهعلق  نآ  يهعـسوت  امـش  دـینک . تکرح  تسا  لو )
ات یعیبط  یگدـنز  نادـیم  رد  سح  نیا  عابـشا  هک  دـینادیمن  دـیئامن . عابـشا  ضحم ) یعیبط  تایح   ) ياهیـشوخ تازایتما و  اـب  دـیناوتیم 

، دراد دوجو  زین  نارگید  رد  هک  ساـسحا  نیمه  یناـبرق  زین  دوـخ  دوریم و  شیپ  سک  همه  زیچ و  همه  رب  قـلطم  تیکلاـم  موزل  ساـسحا 
رد تمویق  تسا  نکمم  هک  یمیق  موزل  هب  تیکلام ، ساسحا  ندـشن  راهم  يهلئـسم  هب  رظن  اب  ضحم ) یعیبط  تایح   ) سپ تشگ . دـنهاوخ 
هب دـشاب ، زین  وا  تایح  میق  تیکلام ، هرابرد  ناسنا  میق  تسا  نکمم  مییوگیم  هکنیا  دـنکیم . فارتعا  دـشاب ، هتـشادرب  مه  ار  تایح  دوخ 

یناسنا تایح  عاونا  اب  کیدزن  یئانـشآ  نانآ  دـنروهطوغ و  ضحم ) یعیبط  تایح   ) رد هک  دنتـسه  یـصاخشا  زین  اـهمیق  هک  تسنیا  تهج 
رگیدکی اب  اهناسنا  تمحازم  عفر  رد  دناوتیم  طقف  دـشاب ، هدوب  اهناسنا  يراج  یگدـنز  یقطنم  يریگفدـه  اب  رگا  نانآ  شـشوک  دـنرادن .

عماوج يدام  يزغم و  ینالـضع و  ياهیژرنا  نیرتشزرااب  هک  تسا  هتخاس  نشور  الماک  ار  هدیدپ  نیا  ام  یعیبط  تایح  خیرات  دهدب . هجیتن 
اما نم )! ياههتساوخ  ندروآرب  يارب  هلیسو  سک  همه  نم و  نآ  زا  زیچ  همه   ) هک تسا  اهناسنا  نورد  رد  هتساوخ  نیا  ندرک  لطاب  فرص 

تایح م )
تایح  ) نارگیزاب ياهیزاب  شوختـسد  دیابن  ار  قح  نیا  تسا و  اهناسنا  مومع  يارب  تایح  قح  : ) دـیوگیم دراد  هک  یفیرعت  نآ  اب  لوقع )

ابلاغ هک  تسین  اهیناسآ  نآ  هب  سانـشن  تایح  نازاب  نم  تالیامت  دربتـسد  زا  اهناسنا  تایح  يرادـهگن  ظفح و  داد . رارق  ضحم ) یعیبط 
ریـسم رد  نآ  نتخاـس  اـهر  و  تاذ ) بـح   ) نیدـالوپ يهـعلق  نتــسکش  - 1 هـب : دراد  جاـیتحا  گرزب  راـک  نـیا  میونــشیم . میناوـخیم و 
يارب ار  نآ  یگتـسیاش  دسانـشب و  ار  نارگید  تایح  نارگید ، تایح  قح  نتفرگ  مروت و  ياـج  هب  هک  ینادـجو  ینـالقع و  ياهندـیدرگ 

رد دورو  هب  ور  تایح  هلیـسو  ار  دوخ  ینالـضع  يرکف و  تـالوصحم  يهمه  هاگرذـگ  نیا  رد  - 2 دریذـپب . اعقاو  دوخ  یهلا  ینوناق  همادا 
دهاوخ دوجو  هب  هک  ار  ياهجیتن  نیرتگرزب  هلیـسو  ناونع  هب  ینالـضع  يرکف و  تالوصحم  هب  شرگن  - 3 دنک . یقلت  یتسه  یلک  گنهآ 
تمدـخ رد  تایح  هن  تفرگ ، دـهاوخ  رارق  تایح  تمدـخ  رد  اـهنآ  هیجوت  میظنت و  يداـصتقا و  داوم  اـب  یمدآ  طاـبترا  هک  تسنیا  دروآ ،

هب زگره  دنک ، دـیلوت  هجو  نیرتهب  اب  ار  مدرم  تشیعم  داوم  همه  دـناوتب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یناسنا  رگا  لاحم  ضرف  رب  نیاربانب ، اهنآ .
دوب امش  ياهنم  رد  ناشوج  نم  تایح )  ) زا یجوم  نم  راک  نیا  هک  تفگ  دهاوخ  هکلب  ماهدرک ، يراک  نم  هک  دروآ  دهاوخن  دوخ  يور 

دیشکرس و ب هک 
هتساوخ هب  نم  تقیقح  رد  مداد . تبثم  خساپ  تایح  لیصا  ياههتـساوخ  هب  نم  تقیقح  رد  داد . تبثم  خساپ  تایح  لیـصا  ياههتـساوخ  ه 
تقیقح شریذپ  كرد و  نودب  لوقعم ) تایح  رد   ) رد داصتقا  زا  يرادروخرب  يارب  هک  دوشیم  هظحالم  مداد . تبثم  خـساپ  مدوخ  یعقاو 

( نم نآ  زا  زیچ  همه  : ) دـیوگیم هک  ار  تیکلام  ساسحا  زیت  دـنت و  جوم  نیا  دوب . دـهاوخن  هتخاس  رـشب  زا  يراک  نارگید  تاـیح  دوخ و 
رد ار  ناگمه  تکرـش  هک  ددرگن  لوقعم ) تایح   ) نآ هب  لدـبم  دوشن و  لیدـبت  ضحم ) یعیبط  تایح   ) نآ يهدـنروآ  دوجوب  هک  یمادام 

یعمج یتسیزمه  ناکما  يارب  هک  یتقو  تهج  نیمه  هب  و  تشگ . دـهاوخن  یعقاو  راهم  دـنادیم  دوخ  یـساسا  رـصنع  یتسه  یلک  گنهآ 
نکمم درک . دـهاوخ  تناها  ساسحا  دـناهدرک  بصن  وا  يارب  میق  هکنیا  زا  ای  صقان و  ار  دوخ  تاـیح  دوش  هدز  نآ  ندرک  راـهم  هب  تسد 

حالـصا نیاربانب ، دـنوشیمن . ادـیپ  ام  یکاخ  يهرک  نیا  رد  هک  یئایور  تسا  یئاـهناسنا  هب  طوبرم  یئاـیور  داـصتقا  نیا  دوش : هتفگ  تسا 
هدینـشن ار  نآ  هتـشذگ  رد  يرـشب  شوگ  چیه  هکنانچ  هک  سونامان  تسا  يزردنا  دـنپ و  یئایپوتوا  تالمج  نیا  اب  اهناسنا  يداصتقا  عضو 

ار قیاقح  نیا  دوشن  رضاح  هک  یسک  شوگ  اریز  تسا ، نشور  لاوئس  نیا  خساپ  دینش . دهاوخن  ار  نآ  مه  هدنیآ  رـضاح و  لاح  رد  تسا ،
ياج هب  شنامشچ  دونشب ،

هک يرابگرم  داوم  راجفنا  ياهادـص  ار  شوگ  نیا  رگا  تشگ . دـهاوخ  راـبگرم  يهحلـسا  ياـههناخدارز  رظاـن  نیمز  يور  ياـبیز  رظاـنم 
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راید راپسهر  دندنبب و  ار  وا  مشچ  دوز  ای  رید  هک  دشاب  يرتیوق  ياهتسد  راظتنا  رد  دزاسن ، اونش  دروآیم ، دوجو  هب  ار  ینویلیم  ياهراتـشک 
تسس يهناهب  نیا  دزادرپب . ضحم ) یعیبط  تایح   ) هفـسلف تاصتخم  یـسررب  هب  اهکلومرام  رام و  روم و  اب  اجنآ  رد  ات  دنیامن  شناشوماخ 

: دـیوگب هک  دـیامن ) يریگولج  دوخ  يهدـنخ  زا  دـناوتیمن  امتح  دروآیم ، ار  هناهب  نیا  هک  یـسک  نآ  دوخ  یتح  هک   ) تسا روآهدـنخ  و 
داصتقا رگم  درک !! طولخم  تایح  دوخ  اب  ناوتیمن  ار  تایح   ) هک تسنیا  هناهب  نیا  ياوتحم  درک )! طولخم  داصتقا  اب  ناوتیمن  ار  قالخا  )

هدـش و رادومن  یئاههفوکـش  اههخاش و  يور  هک  تسا  یلگ  دـننام  تایح  اریز  تسا ، نینچ  املـسم  تسین !؟ يرـشب  تایح  يهمادا  لـماع 
هناگادج یـسررب  کی ، ره  يهرابرد  دینیچب و  هفوکـش  زا  ار  لگ  تفگ : ناوتیم  ایآ  دهدیم . هولج  ار  دوخ  یئابیز  دنکیم و  یناشفارطع 

، میدروآ نوریب  بآ  زا  ار  یهام  هکنآ  زا  سپ  رگم  دینک . هعلاطم  ار  یهام  تایح  سپس  دیروایب و  نوریب  بآ  زا  ار  یهام  ای  دیشاب ! هتـشاد 
نایم هلئسم  نیا  یلصا  ياههشیر  رد  هک  تاظحل  نیا  رد  نم  هتبلا  دوش !؟ حرطم  هعلاطم  يارب  هک  دراد  یتایح 

نآ لیلد  میتسه ، ناوتاـن  هار  نیا  رد  نم  لاـثما  نم و  هکنیا  تسیچ و  لوقعم ) تاـیح   ) رد داـصتقا  نتخادـنا  ناـیرج  هب  هار  منادیمن  مشید 
دننام ییاهنامرآ  هار  رد  يراکادف  تشذگ و  زا  رپ  يرـشب  خیرات  رـساترس  مینیبیم  یتقو  اریز  تسا ، ریذـپانناکما  يزیچ  نینچ  هک  تسین 
هتـسش تسد  دوخ  تاـیح  زا  اـهنامرآ  نآ  هب  لوصو  هار  رد  رـشب  هک  تسنآ  رگناـیامن  دوـخ  هک  تسا  کـلذ  ریغ  ملع و  تلادـع ، يدازآ ،

زیچ همه   ) يرامیب زا  ار  دوخ  دیامن و  لیدـبت  لوقعم ) تایح   ) هب ار  دوخ  ضحم  یعیبط  تایح  دـناوتیمن  تمظعاب  دوجوم  نیا  ایآ  تسا ،
تسترابع لوقعم ) تایح   ) رد تیبرت  میلعت و  لوقعم  تایح  رد  تیبرت  میلعت و  - 10 دهدب .!؟ تاجن  میق ) هب  میلست  تراقح   ) و نم ) نآ  زا 

هب ضحم ) یعیبط  تایح   ) زا یجیردت  لاقتنا  يارب  هعماج  نالاهنون  کیرحت  لیـصا و  تایح  تایعقاو  يریگارف  كرد و  لماوع  تیوقت  زا 
هملک ود  ندینـش  زا  ناـشنالاسگرزب  هک  یناـسنا  عماوج  رد  تیبرت  میلعت و  يارب  فیرعت  نیا  دوش : هتفگ  دـیاش  لوقعم .) تاـیح   ) رد دورو 
يارب هنوگچ  دنوشیم ، دوخ  ضحم ) یعیبط  تایح   ) يامنبآ بارس  یهار  هدز و  يدنخبل  نآ  ندینـش  اب  ای  دنراد  تشحو  لوقعم ) تایح  )

يرثکا زیرگ  دهاش  ام  يهمه  هکنانچ  مینیبیم ، ار  ندش  ناسنا  زا  رارف  نیا  دوخ  تبون  هب  مه  ام  دوب ؟ دهاوخ  مضه  لباق  نالاهنون 
ار اههناهب  اهرذع و  نیا  دیاب  دـشخبب . نانآ  یگدـنز  ماظن  رب  یحیحـص  قطنم  دـهاوخیم  هک  میتسه  تلادـع  قح و  زا  مدرم  ریگمـشچ  ت 

نداد لاقتنا  زا  تسا  ترابع  تیبرت  میلعت و  یـساسا  يهفیظو  میئوگیم : هک  یتقو  میزادرپب . لکـشم  لـح  هب  هنامیمـص  میراذـگب و  راـنک 
رد میلعت  هلیـسو  هب  هک  تسین  نیا  دوصقم  لوقعم ) تایح   ) هب ضحم  یعیبط  تایح  زا  نالاسگرزب  نالاسنایم و  یتح  ناناوج و  ناکدوک و 
!! میزاسب اهضایع  نب  لیضف  لهاج  ینزهار  ره  زا  تیبرت  يهلیسو  هب  میروایب و  دوجوب  انیـسنبا  کی  هلاس  تفه  كدوک  زا  زور  هس  ای  ود 
ام دوصقم  هکلب  تسا . رود  هب  اهتیبرت  میلعت و  یعیبط  يداع و  يارجم  زا  ندـیدرگ ، رد  روصت  قوفام  تعرـس  نینچ  هک  مینادیم  همه  اریز 

ماـجنا یگدـنزاس  راـک  ناـنآ  يور  هک  یئاـهناسنا  يارب  ار  تقیقح  نیا  تیبرت ، میلعت و  یملع  لوصا  طیارـش و  يهظحـالم  اـب  هک  تسنیا 
ناـنآ دوخ  تاـصتخم  زا  یکی  دوشیم ، هضرع  ناـنآ  هب  شرورپ  اـی  شزوـمآ  لـباق  تیعقاو  ناوـنع  هب  هک  هچنآ  هک  دـننک  نیقلت  دریگیم 

ياهناسنا یناور  عضو  زا  حیحـص  یهاگآ  هار  زا  هک  تسنیا  لوقعم ) تایح   ) رد تیبرت  میلعت و  یـساسا  يهفیظو  هکنیا  حیـضوت  دشابیم .
یکی ار  نآ  تیبرت  دروم  ملعتم و  ناسنا  دوشیم ، ءاقلا  ندیدرگ  ای  يریگارف  يارب  هک  هتسیاش  یتقیقح  ره  تیبرت  میلعت و  دروم 

دوخ یگنـشت  یگنـسرگ و  ندوب  یتاذ  ساسحا  يارب  یترورـض  ار  بآ  ندیماشآ  اذغ و  هکنانچ  دـنک ، ساسحا  دوخ  تاذ  ياههدـیدپ  زا 
لوصا هک  ار  تقیقح  نیا  يریگارف  الثم  دنکیم . یقلت  دوخ  تاذ  تساوخرد  هب  تبثم  خـساپ  ار  يزاب  بابـسا  اب  يزاب  كدوک  دـنادیم و 

وا رب  وا  تاذ  نوریب  زا  ار  يزیچ  هکنیا  هن  دیامن ، یقلت  شاینورد  هتساوخ  يارب  یخـساپ   9،8،7،6،5،4 زا 3،2،1 ، تسترابع  دادعا  یساسا 
ار یقالخا  لوصا  نآ  الوا  دـننکیم ، حرط  تیبرت  دروم  ناسنا  ندـیدرگ  يارب  ار  یقالخا  لوصا  هک  یماگنه  نینچمه  و  دـننکیم . لیمحت 

دروم ناسنا  هک  دـننک  حرط  يروط  تلادـع و  یئوگتـسار و  ترورـض  دـننام  تسا ، لدـتعم  سوفن  يهمه  شریذـپ  لباق  هک  دـننک  حرطم 
لئاسم نآ  يهرابرد  مدرم  فلتخم  دـیاقع  یقالخا و  هدـیچیپ  لئاسم  هک  رتـالاب  لـحارم  رد  دـنیبب . دوخ  نورد  رد  هک  ار  لوصا  نآ  تیبرت 

زا ار  حیحص  لطاب و  زا  ار  قح  هدومن ، هدافتـسا  تسا ، هدروآ  یئادتبا  لحارم  رد  هک  تردق  نآ  زا  تیبرت  دروم  صخـش  ددرگیم ، حرطم 
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اهکالم و هداـتفا و  تیلاـعف  هب  تیبرت  دروم  صخـش  باـن  ترطف  یئادـتبا  لـحارم  رد  هک  تسنیا  ضرف  اریز  داد ، دـهاوخ  صیخـشت  طـلغ 
ار یقیاقح  تیبرت ، میلعت و  دروم  صاخشا  دشاب و  هدوب  میتفگ  هک  نیا  زا  ریغ  تیبرت  میلعت و  رگا  و  تسا . هدومن  كرد  ار  ایوپ  یئاهرایعم 

ك
اهنآ اجیردت  دریگب و  هدیدان  ار  دوخ  ینورد  ياهورین  اهدادعتـسا و  هدومن و  یقلت  دوخ  تاذ  زا  نوریب  دوشیم  نیقلت  حرط و  نانآ  يارب  ه 

. دشکیم نآ  يور  یلکـش  ای  یطخ  هناگیب  ملق  کی  ياهظحل  ره  هک  دوب  دهاوخ  يرایتخا  یب  هاگآان و  يهحول  دـننام  دـنک ، بوکرـس  ار 
يواسم تسا  یترورض  تیبرت  میلعت و  هلیسوب  صاخـشا  یتاذ  مزاول  تاصتخم و  ناونع  هب  اهتیعقاو  قیاقح و  نتخاس  شریذپ  لباق  نیاربانب 

، دنک ادـیپ  جاور  هعماج  کی  رد  تیبرت  میلعت و  عون  نیا  رگا  دراد . یناسنا  شیامن  هک  دـلقم  یناویح  هن  هعماج ، رد  ناسنا  دوجو  ترورض 
تایح  ) ياضتقم هب  تازایتما  نیا  ناگدنراد  انمض  تفای و  دهاوخ  شیازفا  نوگانوگ  ياهریسم  رد  نارکفتم  نافشتکم و  غباون و  شرامش 
يدوس مینادیم  هک  هچنآ  زا  و   ) انلهج امع  لئـسنال  انملع و  اـمب  عفتننـال  دیـشک . دـنهاوخن  هعماـج  مدرم  خر  هب  ار  دوخ  تازاـیتما  لوقعم )

دوـخ لـهج  رب  میربیمن و  اـهنآ  زا  يدوـس  مینادیم و  ار  تاـیح  تاـیعقاو  مینکیمن .) یلاوئـس  مینادیمن  هـک  هـچنآ  هراـبرد  مـیربیمن و 
( ضحم یعیبط  تایح   ) تاصتخم زا  یکی  تسنیا  ام : تاـیح  يهماـنراک  تسنیا  مییآیمنرب  نآ  ندرک  فرطرب  ددـص  رد  هداد و  تیاـضر 

وبکنع رات  هب  ار  نارگید  هک  ام  یعیبط  دوخ  يهرهچ  رب  تسا  یشیارآ  ای  تایعقاو ، اب  یئانشآ  قیاقح و  نتسناد  هک 
کنیا رشب !! ناشیا  رشب  ام  کنیا  میئوگب : هتـشارفارب و  تماق  بایعقاو  هشیپ و  تقیقح  نایانـشآ  اب  يربارب  راهظا  يارب  میزادنیب و  دوخ  یت 
شیارآ نیا  میزاسب !! نشور  لمعیب  نتسناد  يهلیسو  اب  ار  دوخ  ياهیزورهریت  هک  تسا  یتیلـست  يهلیـسو  ای  و  ناسنا !! زین  ناشیا  ناسنا  ام 

یملع يهدیدپ  يهرابرد  ار  يدهعت  چیه  تایح  نیا  اریز  تسین ، یتفگش  هنوگ  چیه  ياج  ضحم ) یعیبط  تایح   ) چوپ قطنم  رد  تیلست  و 
دننام ملع  نآ  دروایب ، تسد  هب  یملع  یتقیقح  هرابرد  هکنآ  زا  سپ  یمدآ  هک  دـنادیمن  دریگیمن و  ندرگ  هب  تسا ، هدروآ  تسد  هب  هک 

، تسا هتشاذگ  اپ  ریز  ار  دوخ  تیصخش  زا  یئزج  دریگب ، هدیدان  تقیقح  يهرابرد  ار  دوخ  مولعم  رگا  هک  ددرگیم  وا  تیصخش  زا  یئزج 
هکناـنچ دـشابیم  وا  تیـصخش  ماـمت  دـننام  تقیقح  نآ  تیمها  تهج  هب  ددرگیم ، مولعم  صخـش  کـی  يارب  هک  یتقیقح  یهاـگ  هکلب 

، نآ نتـشاذگ  اپ  ریز  ملع و  نینچ  هب  یئانتعایب  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هدوب  نآ  يالعا  فدـه  دـننام  تاـیح  یلاـع  لـئاسم  ناـسنا  مولعم 
زا یکی  زین  لهج  هب  نداد  نت  ینادان و  هب  تیاضر  رگید  فرط  زا  تسنآ . نتشاذگ  اپ  ریز  تیـصخش و  مامت  هب  یئانتعایب  يواسم  تسرد 

ایضتقم رد  لخاد  و  لوقعم ) تایح   ) دض اهنآ  يهمه  هک  تسا  یلماوع  لولعم  تیاضر  نیا  اریز  تسا ، ضحم ) یعیبط  تایح   ) تاصتخم
اهنت هن  هک  تسا  تذل  شتسرپ  ندوب و  شوخرس  هب  هقالع  یبلطهافر و  يرورپ و  نت  - 1 هلمج : نآ  زا  دشابیم . ضحم ) یعیبط  تایح   ) ت
دیاب نم   ) محازم هک  دـننادیم  يرامیب  هب  لـیامت  یعون  ار  ملع  هب  لـیامت  هکلب  دـننک  یقلت  يراـمیب  کـی  ناونع  هب  ار  لـهج  دـنراذگیمن 

ملع - 2 تخاس !؟ شریذپ  لباق  وا  يارب  ار  لهج  يرامیب  ناوتیم  هنوگچ  دنک ، یقلت  يرامیب  یعون  ار  ملع  هک  یـسک  تسا . مشاب ) شوخ 
هب جایتحا  ساسحا  هک  لاح  نیع  رد  تسنآ  نتفرگ  هدیدان  دیشروخ و  زا  ندیناشوپ  مشچ  دننام  نآ ، يهرابرد  دهعت  نودب  تیعقاو  کی  هب 

جوم ود  زورب  بجوم  نآ ، يهرابرد  دهعت  مدع  تیعقاو و  کی  هب  ملع  ضرف  نیاربانب ، تسا . اهـساسحا  نیرتیهیدـب  زا  یمدآ  زغم  رد  نآ 
یناداـن هب  تیاـضر  دزاـسیم و  شوماـخ  ار  داـضتم  جوـم  ود  ره  یـشوخرس  هاـفر و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ددرگیم و  نورد  رد  داـضتم 
دیآیم دوجوب  لهاج  زغم  رد  یتخـس  تبالـص و  دومج و  نانچ  دـسریم ، بکرم  لهج  تلاح  هب  ینادان  هک  تروص  نآ  رد  - 3 دهدیم !

ریغ رتیـسق و  ای  اهگنـس  دننام  اهلد  نینچ   ) هوسق دشا  وا  هراجحلاک  یهف  درادن . ار  زغم  نآ  هب  روبع  تردق  يذفان  نخـس  قطنم و  چیه  هک 
ب  ) اعنص نونسحی  مهنا  نوبسحی  مه  ایندلا و  هایحلا  یف  مهیعس  لض  نیذلا  الامعا  نیرسخالاب  مکئبنن  له  لق  دندرگیم ). رتفاطعنا  لباق 
نیا رد  ناشـشوک  یعـس و  هک  دنـسته  یناسک  نانآ  تشگ . رابنایز  نانآ  ياهراک  هک  یناـسک  يهراـبرد  میهدـب  ربخ  امـش  هب  وگب  ناـنآ  ه 
چیه هک  تسا  ریذپانجالع  ياهیرامیب  نآ  زا  يرامیب  نیا  دنهدیم ) ماجنا  وکین  راک  هک  دنرادنپیم  نینچ  نانآ  هدـش و  هابت  ایند  یناگدـنز 

اود نآ  اب  هک  تسا  یئاود  يدرد  ره  يارب  اهباودی  نم  تیعا  هلاهجلا  الا  هب  بطتـسی  ءاود  ءاد  لکل  درادـن . دوجو  نآ  ياوادـم  يارب  یهار 
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زا و   ) انب لحت  یتح  هعراق  فوختنال  و  تسا . هتخاس  زجاع  ار  شاهدـننکهجلاعم  هک  بکرم ) لهج   ) لـهج رگم  دوشیم  هجلاـعم  تباـبط و 
شیپ یگدنز  رد  هدنبوک  ثداوح  هب  یئانتعایب  دیآ ). دورف  ام  رس  رب  ات  میرادن  یمیب  دروآیم  کلهم  يهبرض  هک  یکانرطخ  دادیور  چیه 

نیا تسا . یگدنز  یـساسا  طرـش  دوشیم ، دیدهت  مهم  لماع  ود  زا  ای  فرط  ود  زا  یناسنا  یگدنز  هکنیا  هب  هبناجهمه  هجوت  اهنآ  زورب  زا 
اـهیطحق و اهیناشفـشتآ و  اـههلزلز و  اـهیرامیب و  تسا . هدرک  هطاـحا  ار  اـم  يوس  ره  زا  هک  تعیبـط  مکی - لـماع  زا : دـنترابع  لـماع  ود 

يوحن ره  هب  هدمآرب ، كانرطخ  روما  نیا  اب  هزرابم  ددص  رد  یتسیاب  تایح  ظفح  يارب  هک  دنهدیم  رادشه  کلذ  ریغ  رگناریو و  ياهلیس 
اگرذگ رد  اهناسنا  تایح  روبع  درک . زیهرپ  روما  نیا  تیلاعف  عاعش  رد  نتفرگ  رارق  زا  تسا ، نکمم  هک 

هچ ام  تسا . هدوب  نتـشیوخ  زا  عافد  يارب  تاـیح  يدـج  یگداـمآ  بجوم  دوخ  هک  تسا  هدوب  اـهیراومهان  اهخالگنـس و  نیا  زا  خـیرات  ه 
، تسا هدش  روبجم  یمدآ  هدومن و  تایح  یـساسا  رـصنع  ار  تایح  زا  عافد  هک  تسا  هدوب  یمئاد  ياهدیدهت  نیمه  دوجو  دیاش  مینادیم ،

یئاناوت ناسنا  هک  هزادنا  ره  دهدب . رارق  تیمها  زا  لوا  هجرد  رد  ار  تایح  هقطنم  زا  ینابهگن  ترورض  هکلب  ینیریش  رـصنع  نیا  هلیـسو  هب 
اریز دشاب ، هدوب  تردق  ندمآ  تسد  هب  رظتنم  دنیـشنب و  دیابن  هکلب  دزادنیب  راک  هب  ار  یئاناوت  نآ  یتسیاب  دـشاب ، اراد  ار  گرم  لماوع  عفد 

يایوقا محازت  زا  تسترابع  مود - لماع  تسا . بجاو  تساریذپناکما ، هک  اجنآ  ات  یهلا  تناما  نآ  تایح ، يهمادا  يارب  تردق  لیـصحت 
تعیبـط يازگرم  لـماوع  زا  يریگولج  يارب  عونتم  ياـهیژرنا  فرـص  زا  رتـشیب  ینالـضع  يزغم و  يژرنا  فرـص  هب  هنافـساتم  هک  عوـنمه 

ار نآ  هداد و  رارق  خیبوت  دروم  تخس  ار  اهنآ  زورب  زا  شیپ  یگدنز  رد  هدنبوک  ثداوح  هب  یئانتعایب  ریـسفت  دروم  يهلمج  تسا . دنمزاین 
، دـنکیم يزاب  نایمدآ  ياهناج  اب  هک  یئانتعایب  نیا  يارب  يرذـع  هناهب و  هچ  رخآ  تسا . هدروآ  باـسح  هب  ناـمز  نیرتدـب  تاـصتخم  زا 

رب رد  نآ  یئاهر  هب  طورشم  يدایز  دح  ات  تعیبط  نیناوق  ربج  هک  دنکیم  كرد  رایشه  ناسنا  هک  یتقو  دیشارت . ناوتیم 
هکنیا لامتحا  اب  دـهنیمن و  تسد  يور  تسد  تعیبط  رگناریو  لماوع  لباقم  رد  زگره  تسا ، نآ  ياراد  ناـسنا  هک  تسا  رتیوق  يربج  ربا 

ناشکیلع مالس  زا  نامدرم  بلغا  دنراوخیمدآ  هکنیا : هب  ملع  اب  دنیشنیمن و  لایخیب  دمآ ، دهاوخن  نم  غارـس  هب  رگناریو  لمع  نآ  دیاش 
هک دروخن  ار  یئاـهناسنا  رهاـظ  بیرف  ناوتیم  هنوگچ  تسد  داد  دـیابن  یتـسد  ره  هب  سپ  تسه  هک  ورمدآ  سیلبا  اـسب  يا  ناـما  وـج  مک 

هعبرا یلع  سانلا  و  دـشابیم !؟ کلهم  نامایب و  ناگدـنزگ  ناگدـنرد و  هاـگیاج  ناـشنورد  هتـسارآ و  افـص  حلـص و  اـب  ار  دوخ  يهفاـیق 
یفنص دنوشیم : میسقت  فنص  راهچ  رب  مدرم   ) هرفو ضیضن  هدح و  هلالک  هسفن و  هناهم  الا  ضرالا  یف  داسفلا  هعنمیال  نم  مهنم  فانـصا :

(. ایند لام  زا  وا  یتسدیهت  ریـشمش و  يدنک  شتیـصخش و  یناوتان  یتسپ و  تهج  هب  رگم  دزرویمن  عانتما  نیمز  يور  رد  داسف  زا  نانآ  زا 
دوخ ناعونمه  رگید  اب  محازت  ددص  رد  تسا و  هتـسشن  مارآ  یلب  درادن  یعیبط ) دوخ   ) نداد نالوج  يارب  ینادـیم  اریز  تسا  هتـسشن  مارآ 

ياضف ياهربا  رد  هک  يرام  دننام  دنکیم و  یناوتان  ساسحا  وا  درادن . یعیبط ) دوخ   ) نداد نالوج  يارب  ینادیم  هلیسو و  اریز  دیآیمنرب ،
آیب مغ  زا  تسا  هدرم  یک  وا  تساهردژا  سفن  درادن : یتکرح  دزخیم ، دوخ  يهنال  هب  سحیب  درس 

تحار رکف  اب  هاگنابش  دمانب و  نامرهق ! ار  دوخ  دزادنیب و  هار  هب  مدرم  نوخ  زا  اههمشچ  هک  درادن  ینارب  زیت و  ریشمش  وا  تسا  هدرسفا  یتل 
دوخ خاک  دیامن و  اهریشمش  يهبل  يهمعط  هدروآ و  نوریب  تایح  بوبحم  يهنایـشآ  زا  ار  ناوارف  یئاهناسنا  دمارایب و  دوخ  باوختخر  رد 
دننام هک  درادـن  یلانم  لام و  دزادرپب . خاک  نآ  رد  ندز  مدـق  هب  شیوخ  یگدـنز  زا  دنـسرخ  ياهفایق  اب  دـهن و  اـنب  لـالج  هوکـش و  اـب  ار 

تیـصخش شزرا  هب  یئانتعایب  لامک  اب  دناوتب  هک  درادـن  یماقم  دـنک . راکـش  ار  نانآ  همه  دـنارتسگب و  نایمدآ  هار  رـس  هدـنبیرف  ياهماد 
هفیسل و تلصملا  مهنم  و  دزاسب . ناشمورحم  یهلا  تمعن  نیرتگرزب  نآ  رایتخا  يهدیدپ  زا  دیامن و  ریخـست  ار  نانآ  لوقع  اهلد و  اهناسنا ،
، هدیشک ریشمش  یهورگ   ) هعرفی ربنم  وا  هدوقی  بنقم  وا  هزهتنی  ماطحل  هنید  قبوا  هسفن و  طرـشا  دق  هلجر  هلیخب و  بلجملا  هرـشب و  نلعملا 
، تسا هدرک  هابت  ار  دوخ  نید  هتخاس و  دیقم  هعماج ) رد  داسف  يارب   ) ار دوخ  سفن  هدومن  جیسب  هدایپ  راوس و  هتخاس ، راکـشآ  ار  دوخ  رش 

نارگید رب  يرترب  دنیـشن و  وا  يور  هک  دروایب  تسد  هب  يربنم  ای  دـنتفیب و  شلاـبند  هب  یناراوس  دربب و  تمینغ  هب  اـیند  لاـم  زا  يزیـشپ  اـت 
ندرک ورد  داسف و  رش و  جاور  دهعتم  ار  دوخ  هک  ناراکبان  نیا  دیوجب )!!
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قرب هب  ار  دوخ  ياج  نادـجو  نازورف  ياهلعـشم  لقع و  يهدـنزاس  ياههقراب  هک  اـهامنناسنا  نآ  قطنم  رد  دـناهتخاس !! ناـیمدآ  ياـهناج 
یلصا هیضق و  چیه  ددرگیم ، يزورفارش  یهاوخدب و  هب  لدبم  تاریخ  رد  يریگ  تقبس  یهاوخریخ و  و  دیامنیم ، یلاخ  رابنوخ  ریـشمش 

رد زج  دروم  چـیه  رد  قطنم ، نیا  رد  تسارتگرزب ) ءزج  زا  لک   ) يانعم تسین . حرطم  یناسنا  دـض  تاکرح  داسف و  رـش و  ياوتحم  اـب  زج 
هن دون و  دـصهن و  رازه و  هن  دون و  دـصهن و  زا  دنتـسه  ناـسنا  نوـیلیم  کـی  هک  وا  يهحلـسا  اهیـشکهشقن و  اـب  ناگدشهتـشک  لـک  هکنیا 

هدیطلغ و نوخ  كاخ و  هب  ياهناسنا  مقر  نییعت  زج  ینیع  ناهج  رب  یضایر  لوصا  يهمه  یقیبطت  ياوتحم  دوریمن . راک  هب  تسارتگرزب .
هتخاس هراوآ  اجنآ  زا  ار  نآ  ناگدـنامزاب  هتفرگ و  ناگدشهتـشک  نآ  زا  هک  یئاهنیمز  تحاـسم  هتفر و  راـک  هب  هک  ياهحلـسا  قیقد  تیمک 
یمدرم دننک . عطق  ار  اهناسنا  ياهـسفن  اضف ، نیا  رد  دوخ  سفن  يارب  هک  دننادیم  دهعتم  ار  دوخ  ناراکبان  نیا  تسین . رگید  يزیچ  تسا ،

امنرکفتم ياههفایق  هب  انمض  دنناشکیم و  دوخ  لابند  هب  دناهتسب ، دهعت  داسف  رش و  نداد  جاور  يارب  هک  ار  دوخ  دننام  یمدرم  ای  حولهداس 
یگنارش ات  دینک ، دادملق  اهناسنا  یعقاو  تعیبط  ناونع  هب  ار  مدرم  نیا  ياههتساوخ  هک  دننکیم  هیصوت  مه 

هچ و   ) اضوع هللادـنع  کل  اـمم  اـنمث و  کـسفنل  ایندـلا  يرت  نا  رجتملا  سئبل  و  ددرگ . هیجوت  نیمز  يور  رد  داـسفا  يارب  اـم  دـهعت  يز و 
ار دوخ  ینک ). یقلت  تسا ، هداـمآ  وت  يارب  ادـخ  دزن  رد  هک  هچنآ  زا  ضوـع  ار  نآ  ینیبـب و  دوـخ  تمیق  ار  اـیند  هک  تسیدـب  يرگادوـس 

تفگب دنشوک  هچ  رد  تعنص  هب  اجنآ  تفگب  دنشاب ! شوخ  ایند  رد  یحابص  دنچ  ات  دنهدیم ، تسد  زا  ار  تیدبا  ياهتمظع  دنشورفیم و 
طقف دجنگب . ام  روصت  رد  هک  تسنآ  زا  رتهنادرخبان  یشورفدوخ  يانعم  دهدیم ؟ انعم  هچ  دنشورفیم ، ار  دوخ  دنشورف  ناج  دنرخ و  هدنا 

لامیاپ ار  نآ  نتخادنا و  راک  زا  ار  لقعت  ینعی  یـشورفدوخ  مینک . نایب  اجنیا  رد  یناگمه  مهف  لباق  هداس و  میهافم  يرادـقم  میناوتیم  ام 
ینوناق هن  یئوگلا ، هن  دراد و  یکالم  هن  تامهوت  تالایخ و  اب  یگدـنز  ندـیرخ . ار  ساـسایب  ياـهمهوت  لاـیخ و  نآ ، ربارب  رد  ندومن و 

ینورب و ناـهج  رد  هک  تسیریغتم  ياـهدومن  زا  یـشان  ینهذ  رادـیاپان  مهرب  مهرد و  یجاوـما  یگدـنز  نینچ  اریز  یلـصا ، هن  دـمهفیم و 
هک دوب  ملاس  لقعت  طقف  دننکیم . یط  ار  دوخ  یعیبط  نایرج  دـنوش ، میظنت  یناسنا  تیـصخش  میظنت  يارب  دوخبدوخ  هکنیا  نودـب  ینورد 

نام لقع  نتخورف  زا  سپ  ناسنا  اذل  دادیم ، رارق  هدافتسا  دروم  تیصخش  دشر  میظنت و  رد  ار  طباور  اهدومن و  نآ 
دنکیم تکرح  هچ  يارب  دنکیم و  تکرح  اجک  زا  دنادیمن  تالایخ ، رادیاپان  مهرب و  مهرد و  جاوما  يور  رد  هک  تسا  زیچان  یهاک  دن 

دنت ياههبرـض  ریثات  تحت  ار  نهذ  نتخادـنا و  راک  زا  ار  یلاع  مهف  شوه و  ینعی  یـشورفدوخ  تفای . دـهاوخ  نایاپ  اـجک  رد  شتکرح  و 
نتخوس زا  ار  وا  هک  تسین  یفاک  شتآ  يهلعش  يهدهاشم  یتح  ترارح و  ساسحا  دود و  ندید  ینعی  نداد . رارق  ینورد  ینورب و  لماوع 

ینعی یـشورفدوخ  دروایب . دوخ  هب  ار  هتخورفدوخ  يهتخوس  ناج  نیا  ات  دتفیب  شیاضعا  رب  هکلب  شـسابل  رب  هن  شتآ  دـیاب  هکلب  درادـبزاب 
نیا دوـجو  یهلا ، ياـمنبطق  نیا  نتـسکش  زا  سپ  ندرب . نیب  زا  نتـسکش و  تـسا  یناـسنا  دوـجو  یتـشک  ياـمنبطق  هـک  ار  هاـگآ  نادـجو 

. تسا طیحم  يربج  تایـضتقم  نآ  يهندـب  نایوگروز و  ایوقا و  تـالیامت  عابـشا  شدـصقم  هک  تسا  یئاـمنهار  یب  یتشک  هتخورفدوخ ،
ياهتب ورگ  رد  ار  لد  ندش و  مرگرس  ققحت  لباق  ریغ  ياهوزرآ  هب  نتخادنا و  راک  زا  ار  ینابر  یلجت  هاگیاج  نآ  بلق  ینعی  یـشورفدوخ 

حیـضوت تراـبع  نیا  اـب  ریـسفت  دروم  يهلمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ار  لذر  يرگادوـس  نیا  يهجیتـن  نداد . رارق  ناـجیب  رادـناج و 
تـسد زا  ایند  تسپ  نوئـش  ربارب  رد  تسا  هدرک  هداـمآ  ناـنآ  يارب  تیدـبا  رد  دـنوادخ  هک  ار  یئاـهتمظع  ناـشورفدوخ  نیا  هک  دـهدیم 

و دنهدیم .
نم فرخز  هبوث و  نم  رمش  هوطخ و  نم  براق  هصخش و  نم  نماط  دق  ایندلا ، لمعب  هرخالا  بلطیال  هرخالا و  لمعب  ایندلا  بلطی  نم  مهنم 

لمع يهلیـسو  هب  ار  ترخآ  دننکیم و  بلط  ار  ایند  ترخآ  لمع  يهلیـسو  هب  یهورگ   ) هیـصعملا یلا  هعیرذ  هللا  رتس  ذختا  هنامالل و  هسفن 
هب ار  دوـخ  دـنکیم و  هاـتوک  ار  شاهماـج  نـماد  درادیمرب و  کـچوک  ار  شیاـهماگ  دریگیم و  نییاـپ  ار  شتیـصخش  دـیوجیمن ، اـیند 

فیلاـکت هک  دنتـسه  رگید  ینادرخباـن  دـهدیم ). رارق  دوخ  يراـک  تیـصعم  يهلیـسو  ار  يدـنوادخ  یـشوپهدرپ  دـیارآیم و  يرادـتناما 
هتـشذگ هورگ  زا  رتحیقو  نادرخبان  نیا  ياـهیراکاطخ  دـنهدیم  ماـجنا  يویند  تاراـبتعا  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  تیدـبا  يهدـننکنیمات 
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هچنآ یلو  دننکیم ، هضرع  نارگید  هب  ار  یـشزرااب  قیاقح  هچ  هک  دننادیم  مه  ناشدوخ  دنروآیم و  نادـیم  هب  ار  دوجو  رهوگ  هک  تسا 
زیچ دزاسیم  هابت  چوپ و  ار  یناسنا  فیلاکت  نآ  تمظع  شزرا و  هک  یلیلق  عاـتم  اـی  اـیند و  ساـسایب  يراـبتعا  نیواـنع  زج  دـنریگیم  ار 

شوماخ مه  ار  زاـسناسنا  فیاـظو  فیلاـکت و  یهلا  غورف  دـنزادنایم ، هار  هب  لذر  یـشورفدوخ  هکنیا  يهفاـضا  هب  ناـنیا  تسین . يرگید 
هک دننادیمن  و  دنروآیم . نییاپ  يویند  چوپ  تارابتعا  یناویح و  ذیاذل  اب  لباقت  دح  ات  ار  اهنآ  شزرا  دنیامنیم و 

يارب هللاماـیا  هب  دورو  یعقاو  دنـس  یهلا  يریگفدـه  اـب  نآ  ماـجنا  هک  تسا  فیلکت  تمظع  شزرا  تخانـش  ناوـیح  ناـسنا و  یقیقح  زرم 
هب باکترا  ادخ ) ندوب  راتس   ) يدنوادخ یشوپهدرپ  هب  هیکت  اب  هک  دهدیم  ناشن  ار  دوخ  یلصا  يهرهچ  یعقوم  تحاقو  نیا  تسا . هللاءاقل 

دننادیمن نوزخم و  دنام  راگزور  نزخم  رد  نونک  وحم  دش  هک  شقن  ره  تئیه و  ره  هک : دـننادیمن  نانیا  دنرامـشیم ! زیچان  ار  یـصاعم 
دنادیمن ناسنا  نیا  ایآ   ) يری هللا  ناب  ملعی  ملا  هک  تسا  یتفگـش  ياج  ادص  ار  اهادـن  دـیآ  ام  يوس  ادـنام  لعف  تسهوک و  ناهج  نیا  هک 

ار یگرزب  کچوک و  چیه  هک  باتک  نیا  يارب  تسا  یناش  هچ   ) اهاصحا الا  هریبک  هریغـص و ال  رداغیال  باتکلا  اذهل  ام  دنیبیم ). ادخ  هک 
هک تسا  يدح  ات  ناراکبان  نیا  يهرابرد  يدـنوادخ  یـشوپهدرپ  لاح  نیا  اب  تسا ). هدرک  تبث  هدرمـشرب و  ار  نآ  هکنیا  رگم  هدرکن  اهر 

شحاف هانگ  هب  ار  ناگدنب  سومان  يهدرپ  نابرهم  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دشاب . هتـشادن  شناگدنب  رگید  يهرابرد  یهلا  فطل  اب  یتافانم 
وت اب  قح  فطل   ) هچ رگا  اذـل  دـهاوخیمن ، زین  نازاـبهقح  ناراـکایر و  یئارآدوخ  زا  ار  رگید  ناگدـنب  ندروخ  بیرف  روط  ناـمه  دردـن ،

هکنوچ  ) ریگ سگم  ياهتوبکنع  نیا  ماد  هب  نداتفا  زا  هعماج  دارفا  يرادهگن  يارب  یلو  دنک ) اهارادم 
هعانقلا و مساب  یلحتف  هلاح  یلع  لاحلا  هترصقف  هببس  عاطقنا  هسفن و  هلوض  کلملا  بلط  نع  هدعبا  نم  مهنم  و  دنک .) اوسر  درذگب  دح  زا 
زا ار  وا  تیــصخش ، رد  تراـقح  ساـسحا  مدرم ، نـیا  زا  یهورگ   ) يدـغم ـال  حارم و  یف  کـلذ  نـم  سیل  هداـهزلا و  لـها  ساـبلب  نـیزت 

دودـحم دوخ  لاـح  هب  ار  وا  ربـج ) روط  هب  و  . ) ددرگیم وا  یبلطهاـج  یئاـمندوخ و  زا  عناـم  هلیـسو  نتـشادن  دزاـسیم و  رود  یئوجهطلس 
رد هن  زگره  ناوتان  نیا  هک  یلاح  رد  دـشخبیم ، تنیز  ار  دوخ  نایاسراپ  سابل  اب  دـیارآیم و  ار  دوخ  تعانق  مان  اب  هجیتن  رد  دـیامنیم و 

لماوع هتخادـنا  ياهشوگ  رد  ار  نانآ  تراقح  ساـسحا  هک  دنتـسه  یناـناوتان  تسین ). یئاـسراپ  تعاـنق و  يهتـسیاش  يزور  رد  هن  یبش و 
عناق و ینامدرم  ار  دوخ  هکنیا  زج  دـنرادن  مدرم  خر  هب  ندیـشک  يارب  يزیچ  هداد ، ياـج  یکچوک  بلاـق  رد  ار  ناـنآ  اهتیدودـحم  يربج 

نادنمتردق دندمآیمرب ، تراقح  ساسحا  نتخاس  یفتنم  يهدـهع  زا  رگا  دـندوب و  یبوخ  رگانـش  دوب  يرختـسا  رگا  دـنهدب ! هولج  اسراپ 
لماوع رب  يزوریپ  هزرابم و  یئاناوت  رگا  دـندوب . يرهام  ناگدـننک  زات  تخاـت و  دـشیم ، زاـب  ناـنآ  يارب  ینادـیم  رگا  دـندوب ، یئوگروز 

ورد رد  یمطالت  هراومه  نانآ  دندرکیم . لیمحت  مدرم  رب  ار  دوخ  یناویح  دودحمان  ياههتساوخ  دنتشاد ، ار  اهتیدودحم  يربج 
زا مه  ام  هک  تسنیا  رتهب  چـیه  درک ؟ دـیاب  هچ  سپ  منک ) هراظن  نم  ناـفیرح و  دـنروخیم  هک   ) ارچ هک  دـنراد  همجمج  ریز  یناـفوط  ن و 

ندوبن و یـسک  محازم  ندوب و  هار  هب  رـس  ياهاعدا  متـسه ) نم   ) تابثا يارب  اریز  مینک ، عورـش  ار  يزادـناریت  یئامناسراپ  تعانق و  رگنس 
سفنلا نابجلا  بحف  ابص  اهب  ام  اهتسم  اهیلع  اصیرح  هسفنل  هایحلا  یغبی  انلک  يرا  دراد  یناگدنونـش  مه ، یئاسراپ  دهز و  سابل  هب  شیارآ 

صیرح و تایح  نیا  هب  ام  يهمه  دهاوخیم ، ار  دوخ  يارب  تایح  ام  يهمه  هک  منیبیم   ) ابرحلا هدروا  سفنلا  عاجشلا  بح  یقتلا و  هدروا 
رازراک نادیم  دراو  ار  وا  روالد  ناسنا  یهاوخدوخ  دناشکیم و  يوقت  دـهز و  يهشوگ  هب  ار  وا  وسرت  ناسنا  یهاوخدوخ  میقـشاع . هلاو و 
ششوج ددرگیم ، نتخابدوخ  هب  رجنم  هکنیا  يهفاضا  هب  تسا ، یهاوخدوخ  هب  دنتسم  هک  یگـشیپ  تعانق  يوقت و  دهز و  نیا  دزاسیم ).

زج ياهجیتن  چیه  هک  تسا  نتـشیوخ  اب  هزرابم  یعون  نیا  دیامنیم . مودـعم  یثنخ و  مه  ار  لوقعم ) تایح   ) يارب تردـق  لیـصحت  هار  رد 
عومقم فئاخ  دان و  دیرـش  نیب  مهف  رـشحملا  فوخ  مهعومد  قارا  عجرملا و  رکذ  مهراصبا  ضغ  لاجر  یقب  و  درادن . يدوبان  تسکش و 

ههاوفا جاجا  رحب  یف  مهف  هلذلا  مهتلمش  هیقتلا و  مهتلمخا  دق  عجوم  نالکث  صلخم و  عاد  موعکم و  تکاس  و 
یناـهن تشونرـس  داـی  هک  دـنامیم  رگید  یهورگ   ) اولق یتـح  اولتق  اولذ و  یتـح  اورهق  اولم و  یتـح  اوـظعو  دـق  هحرق  مهبوـلق  هرماـض و  م 

( راکهبت نالهاج  نایم  زا   ) نانآ زا  یخرب  دیامنیم . ریزارس  ار  نانآ  ياهکـشا  زیخاتـسر  زور  میب  هتـسبورف و  تامرحم  زا  ار  نانآ  ناگدید 
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یهورگ تکاس  شوماخ و  نانآ  زا  ياهتـسد  و  تسرپ ) يوه  مدرم  نایم  زا   ) ندش هدنک  سرت و  لاح  رد  رگید  یخرب  دندورطم . هدـیمر و 
ناراکهبت زا  هیقت  هک  دنتسه  یئاهناسنا  نانآ  هدیـشکرجز . يهدز  متام  رگید  یـضعب  دنراد و  هناصلخم  ياعد  دوخ  يادخ  اب  نانآ  زا  رگید 

هتسب نتفگ  نخس  زا  ناشیاهناهد  دنروهطوغ و  اهیخلت  زا  یئایرد  رد  نانآ  تسا . هتفرگرب  رد  ار  نانآ  يراوخ  هدرب و  ياهشوگ  هب  ار  نانآ 
اهرظن رد  هک  اجنآ  ات  دـندش  بولغم  دـندش و  هتـسخ  ات  دـنداد  اهدـنپ  ار  دوخ  يهعماج  ینابر  نادـنمدرخ  نآ  تسا . حورجم  ناـشیاهلد  و 

داتف نادغج  رب  هناریو  رد  زاب  کچوک  یئاهامنناسنا  نایم  رد  گرزب  یئاهناسنا  تفای ). لیلقت  ناشددـع  ات  دـندش  هتـشک  و  دنتـشگ . راوخ 
رپ و دننزیم  رـس  رب  شنادـغج  يرـس  رب  اضق  گنهرـس  درک  شروک  کیل  اضر  رون  زا  تسا  رون  همه  وا  داتف  ناریو  رد  درک و  مگ  ار  هار 

اگس نوچ  ام  ياج  دریگب  ات  دمآ  زاب  اههک  نادغج  رد  داتفا  هلولو  دننکیم  شنینزان  لاب 
نم دـغج  هب  مدرک  اهر  ناریو  نینچ  دـص  دـغج  هب  مدروخ  رد  هچ  نم  دـیوگ  زاـب  بیرغ  قلد  رد  دـنداتفا  ردـنا  بیهم  مشخ و  رپ  يوک  ن 

بارخ نیا  نطو  يوس  موریم  ممیقم  ین  نم  هک  نادـغج  يا  دیـشکم  نتـشیوخ  موشیم  ناناج  يوک  راپـسهر  موریم  اجنیا  دوب  مهاوخن 
دریگب ام  ياههناخ  دنکرب  ار  امـش  نام  ناخ و  ات ز  دنکیم  تلیح  زاب  اتفگ  دغج  تساج  زاب  هش  دـعاس  ار  ام  هنرو  تسامـش  مشچ  رد  دابآ 

هعماج زا  نانیا  دیاب  سپ  تسا  رترب  ناصیرح  هلمج  زا  هللاو  تسرپ  تلیح  نیا  يریـس  دیامنیم  رکو  یـسولاس ز  هب  ار  ام  دـنکرب  رکم  هب  وا 
یگدنز ساره  میب و  زا  یجاوما  رد  هراومه  دیاب  نانیا  دننزیم . توهش  مشخ و  باوخ و  روخ و  زا  رتالاب  ینانخـس  اریز  ارچ ؟ دنوش ، درط 
یلئاسم ناشنانخس  اریز  دنیوگب ، ینخس  هدرک و  زاب  ناهد  دیابن  نانیا  دنتـسه . ام  یناویح  تالیامت  اهیراکهابت و  محازم  هکنیا  يارب  دننک ،

اب يزاـسمد  یماـگمه و  یئاـناوت  اریز  دـندنبرب ، اـیند  نـیا  زا  تـخر  یماـنمگ  رد  دـنورب و  دـنکیم . حرطم  تـقیقح  قـح و  ناوـنع  هـب  ار 
یناویح یگدنز  ياهینیریـش  نانآ  اریز  دسرب ، نانآ  هقئاذ  هب  دیابن  زگره  یگدنز  لوقعم  ياهینیریـش  دنرادن . ار  هتخابدوخ  ناتـسرپدوخ 

لام هنیس  بیترت - نیدب  دنیامنیم . خلت  امنناسنا  ناتفصناویح  ماک  هب  ار 
هک تسنانچ  هن  گرزب  ياهناسنا  نیا  تایح  ناتـساد  یلو  یمدـمه  ایادـخ  دـمآ  بل  هب  یئاهنت  ناـج ز  یمهرم  اـغیرد  يا  تسا  درد  لاـما 

لوغـشم دوخ  هب  ار  نانآ  هک  ياهلئـسم  نیرتیدـج  دنتـسه  دوخ  ییاهن  تشونرـس  رکف  هب  نانیا  دندنـسپب . دـننک و  كرد  ار  نآ  اهامنناسنا 
يهیام ات  يزاـب  تسین  هک  منک  هاـتوک  يزارد  نیدـب  وت  نم و  راـک  هک  دـننادیم  اریز  دـنوریم )؟ اـجک  هب   ) هک تسا  نیمه  تسا ، هتـشاد 
تکرح نیا  دنوریم . هللامایا  رد  هللاءاقل  هب  ور  هک  دننادیم  ناتسم  نایم  رد  هاگآ  نادنمدرخ  نیا  دنتـشون  رگد  یقرو  ار  ام  دنتـشرس  اهعبط 

رظن رد  دیاب  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  مه  ار  هتکن  نیا  تشاد . دنهاوخن  یتشگرب  دنرذگب ، راید  نیا  زا  رگا  دـش و  دـهاوخن  رارکت  يدـج 
هک یماسقا  اهورگ و  هب  درادـن ، ار  نانآ  شیاجنگ  تسپ  يهعماج  هک  گرزب  ياهناسنا  هک  تسا  نیا  تالمج  نیا  رهاظ  هک  میـشاب  هتـشاد 
رب رد  ناسکی  هب  ار  گرزب  ياهناسنا  قوف ، تالمج  رد  روبزم  ياههدیدپ  هک  تسین  نانچ  ینعی  دنوشیم ، میسقت  تسا ، هدمآ  تالمج  رد 
نم رغصا  مکنیعا  یف  ایندلا  نکتلف  دنوشیم . روبزم  يهدیدپ  دنچ  ای  کی  لومـشم  نانآ  زا  یهورگ  ره  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  دریگیم ،

همیمذ اهاوضفرا  مکدعب و  نم  مکب  ظعتی  نا  لبق  مکلبق  ناک  نمب  اوظعتا  ملجلا و  هضارق  ظرقلا و  هلاثح 
هک دوش  یقلت  ییاهگرب  نآ  شزرایب  يازجا  زا  رتزیچان  امش  نامـشچ  رد  دیاب  ایند  مدرم ، يا   ) مکنم اهب  فغـشا  ناک  نم  تضفر  دق  اهناف 

یئایند دتفایم ). نیمز  رب  ناویح  نآ  ياهوم  ندـیچ  عقوم  رد  هک  دوش  یقلت  زب  ياهمـشپ  نآ  زا  رتشزرایب  دروخیم و  یغابد  درد  هب  طقف 
ریقحت و اب  هغالبلاجهن  رـساترس  رد  ام  تسا  هدش  هابت  ياهگرب  زا  رت  تسپ  تخاس  دـهاوخ  هابت  ار  یناسنا  یتسه  رهوج  نآ  هب  شیارگ  هک 
زا هاـگآان  نارگن  حطـس  زا  یـضعب  تسا  نکمم  میتسه . وراـیور  تسا ، هدومرف  زاربا  اـیند  يهراـبرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ینیهوت 

میتسه نآ  زا  یئزج  دوخ  ام  هک  یناهج  يهرابرد  هکنیا  يهفاضا  هب  نیهوت  ریقحت و  نیا  هک  دـننک  ناـمگ  نینچ  ع )  ) نینموملاریما دـصاقم 
. تسا نشور  الماک  مهوت  نیا  خـساپ  دراد ! ضقانت  تسا ، هدومرف  ایند  میرکت  میظعت و  رد  نینموملاریما  هک  یبلاطم  نآ  اب  تسین ، حـحیص 

نآ زا  يرادربهرهب  تخانـش و  يارب  ار  مدرم  میظعت و  دروم  هراومه  تسا ، یهلا  تاـیآ  رهظم  هک  ار  یتـسه  ناـهج  ع )  ) نینموـملاریما اریز 
هناتـسرپایند یگدـنز  زا  ریغ  تسا  دوهـشم  نآ  طباور  ءازجا و  يهمه  رد  هک  یهلا  تایآ  یتسه و  ناهج  تسا . هدومرف  قیوشت  کـیرحت و 
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مه هزادنا  ره  یگدنز  نینچ  هب  شیارگ  شتسرپ و  قشع و  دوشیم . هدیمان  ضحم  یعیبط  یگدنز  نامه  هک  تسا 
. تسا ءایشا  نیرت  تسپ  زا  رتشزرایب  تسا  یناسنا  یتسه  رهوج  يهدننکهابت  هک  تهج  نادب  دشاب  ناهج  رد  ذفان  هدرتسگ و  هک 

هرصب لها  گنج  هار  رد  هبطخ 033-

هحفص 281] ]
. اهل همیق  تلقف ال  لعنلا ؟ اذه  همیق  ام  یل : لاقف  هلعن  فصخی  وه  راق و  يذب  نینموملاریما  یلع  تلخد  موس  یس و  يهبطخ  یمومع  ریسفت 
هب راق  يذ  رد  مدـش  دراو  دـیوگیم : سابع  نبا  هللادـبع   ) الطاب عفدا  وا  اقح  میقا  نا  الا  مکترما  نم  یلا  بحا  یهل  هللاو  مالـسلاهیلع : لاـقف 

دومرف درادن . یشزرا  متفگ : تسیچ ؟ شفک  نیا  شزرا  دومرف : نم  هب  درکیم ، هلصو  ار  شـشفک  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
.( مربـب نیب  زا  ار  یلطاـب  اـی  مراد  اـپرب  ار  یقح  هکنیا  رگم  تسا ، امـش  رب  يرادـمامز  زا  رتـبوبحم  نم  دزن  رد  شفک  نیا  ادـخ ، هب  دـنگوس 

ربارب رد  قـطنم  کـی  مه  نیا  هلب ، هنهک  شفک  يرترب  هدروخهلـصو و  هنهک و  شفک  تفج  کـی  روـشک و  دـنچ  رب  يرادـمامز  يهلداـعم 
غارـس یـشوگ  ایآ  دیوگب !؟ نیتسار  نامیا  داقتعا و  يور  زا  دیراد  غارـس  یناهد  اهناسنا  یعیبط  خیرات  رد  ایآ  يرـشب . تایح  ياهامنقطنم 

رظن اب  هکلب  تسا . یفنم  اهناسنا  یعیبط  خیرات  لوط  مامت  رد  لاوئس  ود  ره  خساپ  دشاب !؟ هتشاد  ار  ياهلمج  نینچ  ندینش  یئاناوت  هک  دیراد 
یتسه ناهج  زا  فدـه  ار  دوخ  نارگید و  رب  هطلـس  اریز  تسا ، طلغ  یتالاوئـس  نینچ  حرط  الـصا  ضحم ، یعیبط  تاـیح  یتاذ  صاوخ  هب 

يا اب  تسا . ضحم  یعیبط  تایح  نامرآ  نیرتگرزب  نتشادنپ  هلیسو  ار  نارگید  ندرک و  یقلت 
نینموملاریما هک  ار  ياهلمج  تسا  نکمم  یتـح  درادرب !؟ تسد  درف  کـی  هب  هچ  رگا  يرگهطلـس  زا  یـسک  دراد ، ناـکما  روطچ  ضرف  ن 

قیدصت ار  نآ  هکنیا  هب  دسر  هچ  دشابن ، روصت  لباق  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  يارب  تسا ، هدومرف  يرادمامز  یبایزرا  رد  مالـسلاهیلع 
لوصا و يهمه  رگم  تسا ؟ هداتفین  نایرج  هب  نوخ  ياهایرد  تردق  ندروآ  تسد  هب  يارب  يرـشب  خیرات  دادتما  رد  رگم  دریذـپب . دـنک و 

یعمجهتسد ياهراتشک  هیجوت  زا  رپ  خیرات  راوید  رد و  رگم  تسا ؟ هدشن  رام  رات و  ناتسرپ  تردق  یبلط  تردق  هار  رد  یناسنا  ياهـشزرا 
روصت ار  انعم  نیا  ناوتیم  هنوگچ  تسیچ و  ریسفت  دروم  هلمج  يانعم  مینیبب : دیاب  الاح  تسین ؟ نارگید  رب  هطلـس  ندروآ  تسد  هب  هار  رد 
کلاـم ار  دوخ  رادـمامز  هک  تروص  نآ  رد  یتح  يرادـمامز  يهدـیدپ  هک  تسا  هتفاـیرد  ار  تقیقح  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  درک ؟

ساسحا نآ  اب  ار  دوخ  رادمامز  هک  دراد  رب  رد  ار  یگدنز  نوئـش  رد  نارگید  رب  هطلـس  ساسحا  یعون  دنکن ، یقلت  مدرم  گرم  یگدنز و 
هدارا و نوچ  و  دهدیم . رارق  رادـمامز  يهدارا  میمـصت و  وریپ  تسدریز و  ار  نارگید  راچان  يرترب  ساسحا  نیا  دـنیبیم . نارگید  زا  رترب 

يارب هک  ینیناوق  لوصا و  یتح  و  دشابیم ، نانآ  دوخ  یصخش  ياههتساوخ  كرد و  هب  دنتسم  بلغا  نارادمامز  ياهمیمصت 
يو رظن  زا  دریذپیم و  فاطعنا  تموکح  يدـصتم  یـصخش  ياههتـساوخ  كرد و  ربارب  رد  تسا  هدـش  حرط  تموکح  یـشم  طخ  نییعت 
رارق اـهناسنا  تاـیح  رب  تناـها  تراـسخ و  ندرک  دراو  ضرعم  رد  هراوـمه  يرادـمامز  تعیبـط  اذــل  دوـشیم ، یقلت  یخوـش  گـنریب و 

ره زا  هکنانچ  تسا ، رازیب  نآ  زا  ع )  ) نینموملاریما حور  هک  تسا  اهناسنا  یتخبدب  لماع  يراکهبت و  نامه  يرادمامز  هنوگ  نیا  دریگیم .
رب هطلـس  ساسحا  اهناسنا و  گرم  یگدنز و  رب  تیکلام   ) يرادمامز تموکح و  عون  ره  نیاربانب ، تسا . رازیب  داسفا  داسف و  لطاب و  هنوگ 

هنهک و شفک  اب  هسیاقم  لباق  هکنیا  هب  دـسر  هچ  تسا  رود  هب  نینموملاریما  يهتفاـی  لاـمک  حور  تحاـس  زا  یگدـنز ) نوئـش  رد  نارگید 
تموکح و ضحم  دـشاب ، هدروخهلـصو  هنهک و  شفک  اـب  هسیاـقم  لـباق  هک  يرادـمامز  نآ  زا  دوصقم  املـسم  سپ  دـشاب . هدروخهلـصو 
ضحم و هفرح  نیا  تسا . هدش  روظنم  صوصخم  يهفرح  کی  ناونع  هب  هک  تسا  نیرب  دهعت  ساسحا  نودب  تراسخ  ررـضیب و  يهطلس 
هک تسیک  تسا ، دنیاشوخ  رابتذل و  اهناسنا  يهمه  يارب  نیرب ) دهعت  ساسحا  نودب  یلو   ) نارگید دوخ و  رب  تراسخ  ررضیب و  يهطلس 
زا رت  تسپ  تسا ، دـنیاشوخ  رابتذـل و  هسفن  یف  هک  ار  يرادـمامز  هنوگنیا  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  دوـش !؟ نادرگیور  ياهفرح  نینچ  زا 

روخهلصو هنهک و  شفک  کی 
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هن یتراسخ  ررـض و  هنوگ  چیه  هک  يرادمامز  هک  تسا  هدش  ضرف  نینچ  هکنیا  اب  هک  دیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  لاح  دیامنیم . یفرعم  هد 
، تسا نشور  لاوئـس  نیا  خساپ  دـشابیم ؟ هدروخهلـصو  هنهک و  شفک  کی  زا  رتشزرایب  ارچ  نارگید ، رب  هن  دروآیم و  دراو  دوخ  يارب 

دوخ هب  یـسک  هک  تسنیا  دننام  دناسرن ، یـسک  هب  یبیـسآ  ررـض و  مکاح  هکنیا  هب  تعانق  يرادـمامز و  تموکح و  ماقم  هب  يدـصت  اریز 
هک تسا  یعیبط  نایرج  کی  یگدنز  نینچ  تسا ! هدیناسرن  یـسک  هب  یبیـسآ  ررـض و  هک  دشاب  شوخلد  دـنک و  تعانق  یناویح  یگدـنز 
رد یتسیاب  شاهدـنزاس ، ياهورین  اهدادعتـسا و  هب  رظن  اب  هک  تسیدوجوم  ناـسنا  هک  یلاـح  رد  دـننکیم ، يرپس  مه  يذومریغ  نارادـناج 

يهسیاقم يرادمامز و  یبایزرا  رد  ع )  ) نینموملاریما هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دیامن . شالت  نارگید  دوخ و  لامک  دشر و  رـصانع  دربشیپ 
یلطاب مراد و  ياپرب  ار  یقح  هکنیا  رگم   ) الطاب عفدا  وا  اقح  میقا  نا  الا  تسا : هدومرف  نایب  ار  انثتسا  نیا  هدروخهلصو  هنهک و  شفک  اب  نآ 

رد یعمجهتـسد  یگدـنز  طـباور  میظنت  هب  طوبرم  قوقح  طـقف  نینموملاریما  مـالک  رد  قح  زا  دوصقم  هک  مینادیم  اـم  و  میاـمن ). عـفد  ار 
اراد نینموملاریما  هاگدید  زا  ار  يرادمامز  دناوتیم  هک  قح  نیا  هکلب  تسا  یعامتجا  یگدنز  ینیشام  ترورض  کی  هک  تسین  هعماج 
دوصقم هکنیا  لیلد  نیرتنشور  درادن . دوجو  یناسنا  اهنآ ، يارجا  ریسفت و  نودب  هک  تسا  نایمدآ  ياهناج  قوقح  زا  معا  دیامن ، شزرا  ي 
نانخـس نیا  رثـکا  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  هغالبلاجـهن  رد  وا  نانخـس  نینموـملاریما و  یگدـنز  رـساترس  تسنآ  یموـمع  ياـنعم  قـح ، زا 

ارقی برعلا  نم  دـحا  سیل  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  ثعب  هللا  نا  تسا . لوقعم ) تایح   ) قرط نداد  ناـشن  يزاـسناسنا و  هب  طوبرم 
دمحم لاعتم  دـنوادخ   ) مهتافـص تنامطا  مهتانق و  تماقتـساف  مهتاجنم  مهغلب  مهتلحم و  مهاوب  یتح  ساـنلا  قاـسف  هوبن  یعدـیال  اـباتک و 

(. درکیم اعدا  يربماـیپ  هن  دـناوخیم و  یباـتک  هن  برع  داژن  زا  یـسک  چـیه  هک  یلاـح  رد  دومن ، ثوعبم  مدرم  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یهلا غورف  اب  ار  یناهج  دش و  ثوعبم  نآ  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  ینیمزرـس  فیـصوت  يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  زاجح  نیمزرس 
اجنیا رد  تـسا ، هدـمآرب  شیاـهناسنا  نیمزرـس و  نآ  ناـیب  يهدـهع  زا  یبوـخ  هـب  هـک  قادرج  جرج  زا  ار  یتـالمج  تخاـس ، روـنم  دوـخ 

( تشگ عورش  مالسا  ربمایپ  تثعب  اب  هک   ) نآ يهدنیآ  تسیاهزجعم  و  نیمزرس ، نیا  تشذگرس  دوب  ياهزجعم  توبن  يهراوهگ  میروآیم :
ناشبارس ن دشخبب و  اهنآ  رب  توارط  يزبس و  دزیر و  ورف  اهنآ  رد  اهناراب  رگا  هک  هدرتسگ  عیسو و  رایسب  تسا  یئاهنابایب 

قوفاـم لاـیخ و  زا  رتارف  رواـنهپ  ياهتـشد  نیا  دادـتما  شـشک و  دـناشوپیم . ار  ناـگنهرب  يهمه  ریـس و  ار  اـیند  ناگنـسرگ  يهمه  دـیام 
کشخ و ياههوک  هدـنکارپ و  ياههرد  اهیگدـمآرب و  چـیپاچیپ و  ياهگیر  نآ  اـب  هدرتسگ  ياهارحـص  نیا  تسا . روصت  ياهیریگهزادـنا 

هطاحا ار  نآ  ایرد  هس  هکنیا  اب  نیمزرس  نیا  دنارذگیم . ار  دوخ  نوکت  ياهنارود  نیلوا  زونه  شروهلعش ، ازـشتآ و  ياهنابایب  عافترامک و 
دـیآیم و یناراـب  اـهنابایب  نیا  طاـقن  زا  یـضعب  رد  یهاـگهاگ  طـقف  تسا . اـهنآ  نیرت  تبوطر  یب  اـیند و  طاـقن  نیرتمرگ  زا  تسا  هدرک 

اهنابایب تشد و  نآ  يهمه  رد  تسا  اهداب  نیرتدـب  هک  نیگآمس  ياـهداب  هک  دـشکیمن  یلوط  یلو  دـشخبیم ، اـهنآ  رب  یتوارط  رـصتخم 
دوخ هار  هب  دـنیچیمرب و  ار  ناگدـنز  یگدـنز  طاـسب  مه  یهاـگ  دربیم و  نیب  زا  ار  توارط  تبوطر و  رثا  هنوـگ  ره  دریگیم و  ندـیزو 

هک یئاهناسنا  نانوچ  نیشنرداچ  يارعش  دریگیم ، ار  اهنابایب  نآ  غارس  قرـش  فرط  زا  ابـص  میـسن  زا  یجاوما  هک  ماگنه  نآ  رد  دوریم و 
راسهمشچ کی  یتح  تفگ : ناوتیم  نیمزرس - نیا  ياهراسهمشچ  اما  دنزادرپیم . رعـش  ندورـس  هب  دسرب ، ناشماشم  رب  یتشهب  ياهرطع 

یضعب ا رد  دنت  ياهناراب  شزیر  ببس  هب  هوبنا  یئاهلیس  یهاگ  طقف  دوشیمن ، ادیپ  زیگناتفگش  نیمزرس  نیا  رد  نایرجلامئاد 
یتدم ات  ار  اهبآ  نآ  هک  دنزاسیم  یئادتبا  یئاهدس  شالت  اهیئوجهراچ و  اب  اهنابایب  نآ  مدرم  هک  دتفایم  نایرج  هب  اههرد  زا  نآ ، طاقن  ز 
يدنلب ياپ  قاس  نانآ  يارب  دنوادخ  دـنرادن . نیمز  يور  طاقن  رگید  ناروناج  اب  یتهابـش  نیمزرـس - نیا  ناروناج  اما  دـنیامن . يرادـهگن 

يارب دـننک . تکرح  دـنوش ، مگ  فلع  بآ و  یب  ياـهنابایب  يهنهپ  رد  هکنیا  نودـب  ینـالوط  رایـسب  ياـهتفاسم  رد  دـنناوتب  هک  تسا  هداد 
یئابیکـش لمحت و  تردـق  ناروناج  نآ  يارب  دورنورف . اهگیر  رد  نانآ  ياـهقاس  هک  تسا  هداد  ياهرئاد  ياهمـس  ناروناـج  نآ  زا  یـضعب 
تمواقم اب  ار  اهناویح  نیا  لاعتم  دنوادخ  تسا . هدیشخب  تسکانلوه  ياههار  ياراد  راجنهان و  خالگنس و  هک  ناشتـسیز  نیمزرـس  قباطم 

یهاگ دـننک . هریخذ  زور  دـنچ  يارب  ار  بآ  هک  تسا  هتخاس  گرزب  ياهدـعم  نانآ  يارب  هدـیرفآ و  نازوس  يامرگ  یگنـشت و  لـباقم  رد 
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رازه وا  يارب  تسا و  رتش  نآ  بحاص  هک  ینابایب  برع  دنشکیم و  نوریب  لئاسو  زا  یخرب  اب  ار  اهناویح  نیا  مکـش  رد  هدشهریخذ  ياهبآ 
هدیکشخ ياهگر  ياراد  ازشتآ ، رادراخ  بایمک ، منکیمن : تبحص  دایز  شناهایگ - يهرابرد  دماشایب . بآ  نآ  زا  تسا ، هدرک  عضو  مان 

داب اب  هراومه  هک  تسا  یئاهرداچ  اهنآ  تسا  طلغ  نداهن  اههنایشآ  نآ  رب  هناخ  مان  الصا  شیاههناخ - یبآیب . زا 
رب فرط  نآ  فرط و  نیا  نابایب  يهنهپ  رد  اهرداچ  هداتفا و  اهنوتـس  ناهگان  هک  تسا  راـکیپ  رد  اـمئاد  هدـننکهابت  ياـمرگ  نازوس و  ياـه 

شـشوک تسا . رگید  يهطقن  هب  ياهطقن  زا  لاـقتنا  چوـک و  لاـح  رد  هراوـمه  اـهرداچ  نـیا  هـکنیا  يهفاـضا  هـب  تـسا . هدـش  نـهپ  نـیمز 
امرخ نازوس  ياهنابایب  نادنزرف  نیا  تشیعم  يهلیـسو  دننک . رایتخا  تماقا  يارب  ار  یئاج  دـنهاوخب  اهرداچ  نیا  نانکاس  رگا  تسیاهدوهیب 

نازوس ياـهنابایب  نیا  تعیبـط  یهاـگ  دـنوشیم . هفاـضا  ود  نآ  هب  مه  یئارحـص  ياهراکـش  یـضعب  رتـش و  تشوگ  یهاـگ  هک  تسبآ  و 
ریقف و برع  دتسرفیم و  نیشتآ  ياههنابز  برعلاهریزج  ياهارحـص  ياضف  رب  نازوس  باتفآ  دزیگنایمرب . راتـشک  گنج و  هب  ار  شمدرم 

نیا ياهارحص  ياضف  رب  دنکیم . بابک  نازوس  ياهارحص  نآ  هدیتفت  ياهگنس  يور  ار  ياهدش  حبذ  دنفـسوگ  ای  گرگ  يهشال  هنـسرگ 
اهگیر سونایقا  رد  ینوگرگد  كدنا  نودب  تخاونکی و  اهارحـص  نآ  رظانم  اریز  تسا ، هتخادنا  هیاس  خـلت  رجز  هدنـشک و  یتلالم  هریزج 

یگدـنز نیا  تواـسقاب و  نـشخ و  تعیبـط  نـینچ  زا  زگره  تـسا . هدـش  هدرتـسگ  دوـشیمن ، هدـید  اـهنآ  رد  یتوارط  يزبـس و  چـیه  هـک 
، دننکیم یگدنز  تایح  دـض  راجنهان و  یتعیبط  نینچ  رد  هک  یمدرم  زغم  رد  هک  تشاد  راظتنا  ناوتن  راوشد  تیدوجوم  نیا  تخاونکی و 

مظع يهرابرد  يروعش 
هنوگ نیا  دزاـسب . فیطل  مرن و  قـیمع  ناـمیا  اـب  ار  مدرم  نآ  حاورا  هک  درواـیب  دوـجوب  تاریخ  تاـیح و  شزرا  تیموـمع و  یتـسه و  ت 

زا هک  یئاهناسنا  نورد  رد  هایگ و  بآ و  یب  تخاونکی و  ياهنابایب  رد  هن  دـیآیم  دوجو  هب  مرخ  زبس و  ياهنیمزرـس  رد  یلاـع  تاـساسحا 
ناوتیمن و  نازوس . ياهارحـص  ناگدیـشکرجز  ربخیب و  تاـیح  زا  ناـیاونیب  نورد  رد  هن  دوشیم  هدرورپ  دـنرادروخرب  یلومعم  تشیعم 

رت تخس  ربارب  رد  یتخس  رتکدنا و  لباقم  رد  یکدنا  اهیدابآ  نآ  اریز  درک ، باسح  نامز  نآ  رد  هریزج  نیا  ياهیدابآ  زا  یضعب  يهرابرد 
رقف و ناـیغط  تاـیح و  هاـگهانپ  تنوشخ  نازوس و  يارحـص  نآ  یمومع  ياـضف  میلـست  مه  اـهیدابآ  نآ  دوـخ  لاـح ، نیا  اـب  تسا . هدوـب 

کی هک  هنیدم  فئاط و  یضارا  زا  یضعب  رد  رگم  تسا ، هدوب  ایند  طاقن  ریاس  تاناکما  زا  ندش  هتخیـسگ  اهتفاسم و  يرود  ینتـسدگنت و 
نتفرگ نانآ  رظن  رد  یگدـنز  كالم  رایعم و  هک  یناناگرزاب  هکم - لها  اهتب ! يارب  ياهناـخ  هکم  اـما  تشاد . دوجو  یبسن  نکمت  تورث و 

. مهبم يادرف  زا  یـسای  رد  هدنـشک و  یتلـالم  رد  اـهگیر ، زا  یمنهج  رد  یگدـنز ، زا  ازهجنکـش  یگریت  کـی  راـنید ! ربارب  رد  تـسا  حور 
رد هک  یلاح  رد  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یناسنا  ینیمزرـس  نینچ  رد  هک  تسین  زیگناتفگـش  اـیآ  نیمزرـس  نیا  ناـسنا  برعلاهریزج . تسنیا 

اگیاسمه
. تسا هتـشاد  دوجو  ناوارف  روط  هب  یگدـنز  لـیاسو  رگید  كاـشوپ و  هیذـغت و  ندـش و  باریـس  تشیعم و  داوم  یناوارف  نیمزرـس  نیا  ن 

هزجعم ینعی  تسا ، نآ  تشذگرـس  يهزجعم  دـنک ، باختنا  دوخ  يارب  نآ  زج  ینطو  تسین  رـضاح  هک  نیمزرـس  نینچ  رد  یناسنا  دوجو 
ياـههگلج شزرا  تسیچ  دزیرب ؟ نوریب  تاریخ  هک  نیمز  عباـنم  يهمه  شزرا  تسیچ  یلو  مالـسا . ربماـیپ  تثعب  زا  شیپ  هریزج  يارحص 

شزرا تسیچ  دوـش ؟ عـمج  رهـش  کـی  رد  هک  اـیند  يهمه  تورث  شزرا  تسیچ  دـشخردب ؟ اـهتوارط  اـهیزبس و  اـب  هـک  تـمعنرپ  اـبیز و 
یگدنز دنیاشوخ  لئاسو  اب  هک  اهندب  شزرا  نآ  تسیچ  ابص ؟ میسن  شخبتایح  ياهسفن  یهاگحبص و  ياهمنبـش  یهاگنابـش و  ياهتبوطر 

رد شیاهـشهج  اهیداش و  تعیبط و  يهدـنخ  شزرا  تسیچ  دوش ؟ هدرورپ  دـشاب  نایرج  رد  ریـش  لـسع و  هک  ینیمز  رد  رابتذـل  هاـفر و  اـب 
تازجعم نیمزرـس  نآ  برع ، يهریزج  هک  درادـن  دوجو  یـشزرا  تمظع و  نآ  تایح ، تازایتما  نیا  زا  کی  چـیه  يارب  یتشهب ؟ ياهغاب 

تدـحو یتسه و  رب  فرـشم  هک  درک  هضرع  اـیند  هب  ار  اـهنآ  يهمه  زا  رت  تمظعاـب  یتقیقح  هریزج  نیا  دـنک . هضرع  اـیند  هب  دـهاوخیم 
نادجو دومن و  راکـشآ  ار  تایح  ياهـشزرا  فاص و  ار  تاریخ  عبانم  شیدـبا  يهزجعم  ندروآ  دوجوب  اب  هریزج  نیا  تسا . اهنامز  شخب 

لاع ضیف  رد  قلطم و  بان و  تیناسنا  رد  ار  یتسه  ملاع 
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دمحم ءارح  راغ  نیشنراغ  رد  هدنز  تدحو  کی  رد  ات  تخاس  دازآ  دیق  هنوگ  ره  زا  تلیضف  رـصانع  شرتسگ  تعیبط و  يالتعا  ریخ و  ي 
رارمتسا ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  شباحـصا  ایلوا و  يهدیزگرب  رد  ار  دوخ  دوجو  هدنز  تدحو  نیا  سپـس  دزاسب و  رقتـسم  ص )  ) هللادبع نب 

رد یمظع  تقیقح  يهدننکمیسجت  هک  بلاطیبا  نب  یلع  شیومعرسپ  رد  وا  تقیقح  رارمتـسا  گرزب و  دوجوم  نیا  ندش  ثوعبم  دشخبب .
- تسا نیمزرس  نآ  يهدنیآ  يهزجعم  دوب ، رانید  ربارب  رد  حور  نتفرگ  یگدنز ، كالم  رایعم و  هک  ياگزور  نانچ  رد  ینیمزرـس و  نانچ 
زا شنامـشچ . رد  كانبات  یغورف  هریزج  نازوس  يارحـص  ياههلعـش  زا  ص )  ) دـمحم يادـص  مالـسا . ربمایپ  تثعب  زا  سپ  ارحـص  هزجعم 
زا فئاط و  ناـتخرد  هنیدـم و  زبسرـس  ياـهغاب  زا  و  شناـبل . رب  یتحارـص  باـتفآ  شـشخرد  ریز  رد  ناـبایب  ياـهگیر  يهدرپیب  شرتسگ 

لد و رد  منبـش  زا  یتارطق  باتهم ، ریز  رد  تسا  گیر  زا  یئایرد  رد  هدـنکارپ  یئاههریزج  ییوگ  هک  زاجح  ياضف  رد  روانـش  ياـههگلج 
رد یتیباذـج  ینامـسآ  یتوکلم  رون  رعـش و  نایب  زا  شلایخ . رد  یبالقنا  ینافوط ، ياـهدابدرگ  شزو  زا  شنوخ . رد  داد  تبحم و  یمرن و 

هللادبع نب  دـمحم  تسنیا  شتـسد . هب  ياهلاسر  ریـشمش و  رد  یتیعطاق  هللا  يهملک  میمـصت و  قدـص  زا  شحور . رد  نازورف  يرون  نابز و 
زا هک  يربمایپ  (ص )

تب هدیـسوپ ، تاداع  یتسرپ  تب  لام ، یتسرپ  تب  دوب - هدرک  رود  ناـسنا  شردارب  زا  ار  ناـسنا  هک  یئاـهتب  يهدننکـش  درک ، روهظ  برع 
برع کی  تسد  زا  هک  دندوب  هدرک  هصالخ  یمهرد  رد  ار  ایند  یگدنز  شیرق  نادنزرف  دوب . هتفاکـش  مه  زا  ار  اهناسنا  هک  يداژن  یتسرپ 
هدرک هصالخ  هتخودـنا  يور  ياهتخودـنا  روآدوس و  یتراجت  رد  ار  یگدـنز  ياهـشزرا  نانآ  دور . ورف  نانآ  بیج  رد  دزغلب و  حولهداـس 
يارب زاوآ  ندناوخ  اب  دنتفیب و  هار  اههرد  اههوک و  رد  هلفاق  هلفاق  هتسد ، هتسد  هک  دوبن  نیا  زج  یگدنز  رد  نانآ  يوپاکت  تکرح و  دندوب .

زا ار  تزع  هک  هناختب  نآ  دنشاب ، هتشادن  هناختب  يهکم  زج  ینما  هاگیاج  یشرق و  غاب  کی  زج  یهاگهانپ  دندرونرد و  ار  اهنابایب  ناشنارتش 
نانآ باصعا  هک  دش  زادنانینط  یئادص  ربخیب  تایح  زا  ناگدـنز  نیا  شوگ  رد  ناهگان  رانید . نآ  زا  ار  توخن  تسنادیم و  مهرد  نآ 
يارب تفگیم : دیـشک و  نانآ  يوس  هب  ار  ایند  زیگناتفگـش ، ینوگرگد  نیا  لاـبند  رد  تخاـس و  یـشالتم  ار  ناشتاوهـش  نوگرگد و  ار 
تـسا یتلاسر  اهنابایب  زیگناماهبا  يهنهپ  رد  نادرگرـس  برع  نیا  يارب  و  دیـسانشیم . امـش  هک  یـشزرا  نآ  ياروام  تسا  یـشزرا  ناـسنا 

دندومیپیم تقامح  قیرط  میمتینب  دسا و  لیابق  دوب  ص )  ) دمحم يادص  ادص ، نیا  دیرادنپیم . امش  هچنآ  ياروام 
زا يوریپ  زج  يدوصقم  یناسنا  دض  لمع  نیا  زا  دندرکیم و  روگ  هب  هدنز  ار  نارتخد  نانآ  دـندرکیم . ریـس  یهارمگ  ياهلاچهیـس  رد  و 
رد یئادص  ماگنه  نیا  رد  دنتشادن . یتسه  ملاع  زیگناروش  ساسحا  بیرخت  یئابیز و  راکنا  اتکی و  قلاخ  تایآ  فیرحت  هدیسوپ و  تاداع 

ندرپس زا  دـیزیهرپب  ادـخ ، ناگدـنب  يا  تشگ : زادـنانینط  ینامـسآ  يهمزمز  هفطاع و  ناـجیه  تبحم و  میـسن  زا  رتفیطل  ناـنآ  ياهـشوگ 
رب گرم  یگدـنز و  قح  یقولخم  چـیه  و  درم ، يارب  هک  تسا  هداد  ار  شزرا  ناـمه  نز  يارب  دـنوادخ  هریت ، كاـخ  ریز  هب  هدـنز  نارتخد 

شیپ رد  روآمرـش  سب  یهار  یناگدـنز  رد  برع  داژن  تسا . اـهناسنا  توم  تاـیح و  کـلام  هک  تسا  ادـخ  طـقف  درادـن و  رگید  قولخم 
نابل دـندیبوکیم . ار  رگیدـمه  دوب ، خزود  ياههنایزات  دـننام  هک  یئاهنابز  اب  دوبان و  ار  رگیدـکی  ریـشمش  ياههبل  اب  ناـنآ  دـندوب . هتفرگ 

- دـمآیم دوجوب  شارخلد  يرظانم  نامه ، نداتفا  مه  ناج  هب  نامه و  مداصت  زاغآ  دندیـسوبیم . يدـنه  ياهریـشمش  يهبل  اـب  ار  نارتخد 
نانکهلان و یناکدوک  دندیطلغیم ، نوخ  كاخ و  رد  هدـش  یـشالتم  ینادرم  دـندیرغیم و  دوخ  ینامرهق  راختفا و  هب  روشحلـس  یناراوس 

نآ ياهرداچ  رد  یئادص  ماگنه ، نیا  رد  تایح . زا  ربخیب  ياههدنز  نآ  یگدنز  دوب  نیا  گرم . یگدنز و  نایم  بارطضا  رد  نایوجهانپ 
! دیاهتخادنا هار  هب  هک  تسا  یگدنرد  تیشحو و  هچ  نیا  تفگیم : تخادنا و  نینط  دوب ، ینافوط  داب  زا  رتکانلوه  دعر و  زا  رتبیهم  هک  نا 

لمع راتـشک  گنج و  دیربارب . ردارب و  نیمز  نامـسآ و  يهدننیرفآ  ربارب  رد  امـش  يهمه  هک  یلاح  رد  دیاهتـساخرب  مه  راتـشک  هب  هنوگچ 
حلص و نیمه  رد  دینیبیم  دوخ  ياهایور  رد  هک  ار  یتشهب  ياهتمعن  امـش  تسا . هتـسیاش  افـص  حلـص و  اهناسنا  امـش  يارب  تسا ، یناطیش 

هدید یتما  تلم و  چیه  رد  هک  دوب  هتفر  ورف  یتوخن  ربک و  نانچ  رد  برع  داژن  دوب  ص )  ) دـمحم يادـص  ادـص ، نیا  تفای . دـیهاوخ  افص 
فرـش و هک  دادیم  ناشن  مجع  هب  دیلپ  قالخا  رورغ و  يدـعت و  نانچ  درکیم و  زاربا  مجع  رب  ینیهوت  ریقحت و  نانچ  برع  تسا . هدـشن 
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نآ شایهلا  دایرف  اب  هک  دوب  نارگ  تخـس  یمظع  تلاسر  بحاـص  يارب  نیهوت  ریقحت و  نیا  تخاـسیم . دوباـن  ار  مجع  یناـسنا  تمارک 
ناسنا و  يوقت ، هب  رگم  تسین  مجع  رب  یتلیـضف  یبرع  چـیه  يارب  هک : تخاس  رادـیب  تـالمج  نیا  اـب  ار  توخن  رد  روهطوغ  ناتـسرپدوخ 

هک یناگدشدرط  نآ  نیمز و  يور  ناگدشهجنکـش  اما  دوب  ص )  ) دمحم يادص  ادص ، نیا  دهاوخن . هچ  دـهاوخب و  هچ  تسا  ناسنا  ردارب 
نانآ ر ینابایب  یگدنز  و  دندوب . هدش  هدنار  رودزم  عامتجا  نآ  زا  هدنامرد و  هتخوس و  ارحص  نیگآرهز  نازوس و  لماوع  ياههنابز  رد 

بحاص نارای  دـندرکیم ، يرپس  ار  یگدـنز  زا  یکیرات  تاحفـص  نابایب  ياهنـش  زا  رتشزرایب  یتایح  رد  هداد  رارق  رابگرم  ياـنگنت  رد  ا 
يرـشب خـیرات  يامظع  رگید  و  ع )  ) میرم نب  یـسیع  ناراـی  ناگدـشدرط  ارقف و  هک  ناـنچمه  دـندش ، عمج  وا  نوماریپ  دنتـشگ و  تلاـسر 

هلیـسو هب  ار  ناسنا  ندیـشک  ریجنز  هب  میرحت و  ار  یگدرب  دومرف و  ررقم  ار  يروش  هک  دوب  نانآ  لاح  تاعارم  يارب  مالـسا  ربمایپ  دناهدوب .
ياههنایزات اب  ار  دوخ  یشرق  ياهومع  ياهتشپ  دومرف و  ررقم  مومع  هدافتسا  يارب  ار  مدرم  ياهـششوک  لاملاتیب و  تخاس . عونمم  ناسنا 

قمحا مدرم  شراگزور  ناراکهبت  دوب . یهلا  تمظع  زا  یمسجت  فرشم و  یتسه  تدحو  هب  شدوجو  مامت  اب  وا  تخاس . روهلعش  هدنزاس 
ناگدیدهجنکـش و نآ  اـما  دـننک . شیازهتـسا  دـننک و  باـترپ  وا  يوـس  هب  اهگنـس  هک  دـندرکیم  کـیرحت  وا  رازآ  يارب  ار  ناـکدوک  و 
بش و لاب  يهطلـس  زا  رتهدرتسگ  یهاگحبـص و  دورـس  زا  رتقیمع  یئادـص  دوب ، ناـنآ  يهلمج  زا  مالـسا  نذوم  نیلوا  لـالب  هک  یناـگدرب 

اهنآ نیرتبوبحم  دنتـسه و  يدنوادخ  لایع  دننام  همه  مدرم   ) هک دوب  نینچ  ادص  نیا  تخادنا . نینط  نانآ  ياهلد  رد  ردق  توص  زا  رترثوم 
بحاص نیا  ناگدننکراسگنس  نانمشد و  اما  دوب . ص )  ) دمحم يادص  ادص ، نیا  دنشابیم .) مدرم  هب  نانآ  نیرتدنمدوس  دنوادخ  دزن  رد 

مهنع و فعاـف  کـلوح  نم  اوضفنـال  بلقلا  ظـیلغ  اـظف  تـنک  وـل  و  هـک : دندینـشیم  شناـبز  زا  ار  شخب  تاـیح  يادـص  نـیا  تلاـسر ،
هدنکارپ وت  فارطا  زا  یشاب  لد  تخس  وخدنت و  رگا   ) نیلکوتملا بحی  هللا  نا  هللا  یلع  لکوتف  تمزع  اذاف  رمالا  یف  مهرواش  مهلرفغتسا و 

، نک لکوت  ادخ  رب  یتفرگ  میمصت  هک  یماگنه  زادرپب ، تروشم  هب  نانآ  اب  روما  رد  نک و  رافغتسا  نانآ  يارب  رذگرد و  نانآ  زا  دنوشیم 
رتهب تایح  ندروآ  دوجو  هب  هار  رد  هک  نانآ  اما  دوب  ص )  ) دمحم يادص  ادـص ، نیا  درادیم ). تسود  ار  ناگدـننک  لکوت  دـنوادخ  اریز 

قوقح و ندـش  لامیاپ  هرابرد  دوخ  نورد  رد  هک  نانآ  دـندوب و  هدرک  مایق  اـهتب  شتـسرپ  رـش و  دـض  رب  هک  شناراـی  نآ  دـندیگنجیم و 
نانآ ياهلد  رد  انعمرپ  ابیز و  نانخـس  نیا  دنتـشاد ، اهوگتفگ  نتـشیوخ  اب  یناسنا  رادـیاپ  لصا  زا  عاـفد  دربن و  ماـگنه  رد  یناـسنا  تمارک 

لاسنهک و نز و  كدوک و  دیشکن ، ریجنز  هب  ار  یـسک  دیزادنین ، هار  هب  یناسنا  دض  يرگهلیح  دربن  نادیم  رد  : ) هک دوب  هدرک  ادیپ  خوسر 
، ادص نیا  دینکم ). ناریو  ار  ینامتخاس  دیربم و  ار  یتخرد  دینازوسم ، ار  یلخن  دیشکم ، تسا  هدرک  يریگهشوگ  يدبعم  رد  هک  ار  یـسک 

هک اجنآ  ات  داد ، شرتسگ  نیمز  يور  رد  ار  نآ  تفرگ و  هللادبع  دنزرف  زا  ار  تمارکاب  يادص  نیا  برع  دوب  ص )  ) دمحم يادص 
حور ناسنا و  نایم  ار و  رگیدـکی  اب  اهناسنا  ناـیم  يهطبار  هک  دوب  ادـص  نیمه  اـب  دربورف و  ادـص  نآ  رد  ار  نیطالـس  نارادـجات و  يهمه 

شرتسگ ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  هیاس  دـندومن . مکحم  دوب ، اتمهیب  دـنوادخ  هب  طوبرم  هتفای و  مسجت  ارحـص  ربمایپ  رد  هک  ار  تاـنئاک 
ربمایپ دینایوریم . افص  حلص و  تفرعم و  ریخ و  هک  دوب  ینیمز  باتفآ ، برغم  ات  قرشم  زا  هکنیا  ات  تفرگارف  ار  نارود  نآ  ناهج  تفای و 

ارف ار  قفا  يانهپ  یهلا  تسد  نیا  دـشاپب . ار  تبحم  يردارب و  ياهرذـب  اـیند  نیا  نیمز  رد  اـت  دوب  هدرک  زارد  اـیند  قوفاـم  هب  تسد  ارحص 
اما دوب .) سلدنا  رد  شرگید  ياپ  دنه و  رد  یئاپ  هک  دمآ  دوجوب  برع  يارب  یتلود  ادـص  نیا  زا  تسا . شرتسگ  لاح  رد  زونه  تفرگ و 
نم قحلا  جرخی  یتح  لطابلا  نبقن  الف  اهلثمل  اذـه  يریـسم  نا  تنبجال و  تزجع و  اـم  اهریفاذـحب . تلوت  یتح  اـهتقاس  یفل  تنک  نا  هللا  و 

. دندنادرگرب تشپ  دندش و  بولغم  نانآ  يهمه  ات  میدرب ، موجه  رفک  نایرگـشل  هب  هک  مدوب  یعمج  هوبنا  رد  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس   ) هبنج

. مدوب هتفرگ  شیپ  مالـسا  يزوریپ  يارب  هک  تسیریـسم  دننامه  ماهتفرگ  شیپ  زورما  هک  يریـسم  نیا  مرادن و  یـسرت  ماهدشن و  ناوتان  نم 
راومه لطاب  قح و  ياهدربن  رد  نم  مروآیم ). نوریب  نآ  يولهپ  زا  ار  قح  مفاکشیم و  ار  لطاب  نم  اعطق ،

میرادـن غارـس  ار  یعلطم  ناسنا  چـیه  ماهدادـن  هار  دوخ  هب  سرت  یناوتان و  زگره  هتخاس و  بولغم  ار  نایارگ  لطاب  هدوب و  قح  فص  رد  ه 
ناونع هب  ار  لماک  ناسنا  نیا  دشاب و  هتشاد  یعالطا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تخـس  دنت و  ياهمطالت  زا  رپ  بیـشن و  زارفرپ و  یگدنز  زا  هک 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 762 

http://www.ghaemiyeh.com


روتسد اب   ) دروم ود  ای  کی  يانثتسا  هب  زاتـشیپ  فراع  لماک و  ناسنا  نیا  هک  دننادیم  همه  دشاب . هتـشادن  لوبق  خیرات  روشحلـس  نیرتریلد 
قوفام يو  يروالد  تعاجـش و  تسا . هدومنن  نمـشد  هب  تشپ  رابکی  یتح  هدـیگنج و  رفک  ربارب  رد  یمالـسا  ياهدربن  يهمه  رد  ربماـیپ )

هک تسا  هدوب  راوتسا  انبم  نیا  رب  هدمع  يروالد  تعاجش و  نیا  تسا . هدش  تبث  خیرات  ناروشحلس  يهرابرد  هک  تسا  یلومعم  تاروصت 
رد هک  دوب  لیلد  نیا  هب  دوب ، هدرک  كرد  یبوخ  هب  ار  ود  ره  تیعقاو  هدـش  ریـسفت  یبوخ  هب  لماک  ناسنا  نیا  يارب  گرم  یگدـنز و  ـالوا 

. مراد کیدزن  الماک  یئانـشآ  گرم  اب  نم  ینعی  تسا ، هدرواـین  ياهزاـت  زیچ  نم  يارب  گرم  هک  دومرف : تداهـش ، ورملق  هب  دورو  ماـگنه 
يدنوادخ رما  ملاع  زا  وا  تایح  تاظحل  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  وا  تسنادیم ، يدنوادخ  هغلاب  تیشم  هب  هتـسباو  ار  دوخ  تایح  وا  ایناث -

یئاج ن ساره  سرت و  يارب  نتشیوخ  رب  وا  تیکلام  اثلاث - دنکیم . راداو  وپاکت  هب  ار  وا  دوشیم و  ریزارس 
تردق یگتـسباو  اریز  دسرتیمن ، یتردق  چیه  محازت  زا  تسا  یهلا  يهقلطم  تیکلام  زا  ياهنومن  هک  نتـشیوخ  رب  تیکلام  دوب . هتـشاذگ 

، عونمه تعیبـط و  لـماوع  فرط  زا  هک  تسا  تیدوـجوم  هب  صقن  دورو  زا  یـشان  ساره  سرت و  تسا . هتفریذـپ  قـلطم  رداـق  هب  ار  دوـخ 
يهقطنم هب  دورو  تردق  یناسنا  یعیبط و  محازم  لماع  چیه  هک  تشاد  نامیا  تقیقح  نیا  هب  ناسنا  هک  یماگنه  دنکیم ، دیدهت  ار  یمدآ 

دبلاک دناوتب  یلماع  نینچ  هک  یتقو  اریز  دشاب ، هدوب  اراد  ار  وا  يدام  دـبلاک  نتخاس  لتخم  یئاناوت  هچ  رگا  درادـن ، ار  وا  تایح  يهعونمم 
هن تسا  هدروآرد  زاورپ  هب  تبون  زا  جراخ  ار  یمدآ  حور  تقیقح  رد  دـنز ، مهرب  دـیامن و  لتخم  تسا  یناسنا  حور  بکرم  هک  ار  يداـم 
ناج رب  صقن  دورو  ساـسحا  لولعم  میتفگ  هکناـنچ  ساره  میب و  اریز  یـساره !؟ هچ  یمیب و  هچ  رگید  دـیامن ، دوباـن  ار  نآ  دـناوتب  هکنیا 

هار هب  اهیرگهلیح  قح ، اب  لطاب  ندرک  طولخم  هار  رد  هدوهیب  مروآیم . نوریب  نآ  يولهپ  زا  ار  قح  مفاکشیم و  ار  لطاب  نم  تسا . یمدآ 
گنر و اب  ار  اهلطاب  قحان ، ياهفدـه  هب  لوصو  يارب  دـینکم ، هدوسرف  قح  ناشخرد  گنر  ندرک  تام  يارب  شالت  رد  ار  دوخ  دـیزادنیم ،

ش مراد ، ندب  رد  هک  تسا  یناج  اب  یئانشآ  قح  اب  نم  یئانشآ  دیربم ، ورف  اهلطاب  يالبال  رد  ار  قح  دیئارآیم ، قح  لکش 
مان و هک  مسانـشیم  ردـق  نامه  ار  قح  ناشن  مان و  نم  دـیزاسب . هناگیب  دوخ  ناج  زا  ارم  اهیـشوپقح  اهیزادرپرکم و  نیا  اب  دـیناوتیمن  اـم 
مفاکـشیم و ار  لطاب  نم  يرآ ، دـنک . تام  ار  شگنر  دـیالایب و  ار  نآ  دـناوتیمن  زگره  لطاب  هک  تسنآ  رد  قح  تمظع  ار . مناج  ناشن 

هللا شیرقل و  یل و  ام  دردب . ار  دوخ  يولگ  دنزب و  دایرف  دـناوتیم  هچ  ره  دـیئوگب : شیرق  هب  دـیورب  مشکیم ، نوریب  نآ  نورد  زا  ار  قح 
مهیلع انراتخا  هللا  نا  الا  شیرق  انم  مقنت  ام  هللا  و  مویلا . مهبحاص  انا  امک  سمـالاب  مهبحاـصل  ینا  نینوتفم و  مهنلتاـقال  و  نیرفاـک ، مهتلتاـق 
راکیپ هب  نانآ  اـب  دوب ، روهطوغ  رفک  رد  شیرق  هک  ماـگنه  نآ  رد  ادـخ ، هب  دـنگوس  دـهاوخیم ! هچ  نم  زا  شیرق   ) اـنزیح یف  مهاـنلخداف 
زورید هک  متـسه  یـصخش  ناـمه  نـم  درک . مهاوـخ  راـکیپ  زاـب  دـناهتخادنا ، هار  هـب  داـسف  هدـش و  فرحنم  هـک  مـه  زورما  ماهتـساخرب و 
هکنیا رگم  درادـن  اـم  زا  یماـقتنا  لـماع  يرفنت و  چـیه  شیرق  ادـخ ، هب  دـنگوس  ماهداتـسیا . ناـشربارب  رد  مه  زورما  مدوـب و  ناـشیورایور 

رفک اب  هزرابم  رد  هک  تسنامه  بلاـطیبا  نب  یلع  تیـصخش  میاهداد .) هار  دوخ  ناـیم  رد  ار  ناـنآ  اـم  هدـیزگرب و  ناـنآ  رب  ار  اـم  دـنوادخ 
هظحل هداتسیا و  رفک  يورایور  هتشذگ  راگزور  نآ  رد  نم  دینکیم ؟ لایخ  هچ  امش  دیاهدید 

ایند تارابتعا  لانم و  لام و  نانآ  زا  نم  رگم  متشاد ، یـصخش  تموصخ  ناراکهبت  نآ  اب  نم  رگم  ماهدرکن . یهاتوک  رفک  اب  هزرابم  زا  يا 
هچ رگا  دـینادیم ، همه  زا  رتهب  امـش  مدرکیم !؟ شالت  لطاب  يارب  هدوب و  هناگیب  تقیقح  قح و  زا  راگزور  نآ  رد  نم  رگم  متـشاد ، عقوت 

يالتعا يارب  زج  مالـسا  ناشلامیظع  ربمایپ  يربهر  هب  تسرپقح  نایوجادـخ  فوفـص  رد  نم  دربن  راـکیپ و  هک  دـیروآیمن  دوخ  يور  هب 
یموق و يداژن و  ياـهتیبصع  یناداـن و  یتـسرپدوخ و  راـنید و  مهرد و  یمنهج  یگدـنز  رد  ناروهطوـغ  نآ  نداد  تاـجن  قـح و  يهملک 
( لوقعم تایح   ) ياهـشزرا یهلا و  تایآ  نیرکنم  ربارب  رد  زورید  هک  منامه  امـش  ربارب  رد  زورما  نم  تسا . هدوبن  هناگی ، يادخ  هب  كرش 
. یئادرف زورما و  هن  دسانـشیم و  يزورید  هن  هک  تسا  یناسنا  رادیاپ  نیناوق  لوصا و  نیمه  نم  تیـصخش  يرادـیاپ  لماع  ماهدوب . اهناسنا 

نم رگم  دیاهتخادنا !؟ هار  هب  هک  تسا  یتفصنود  يرظن و  گنت  باسح و  هچ  نیا  دیهاوخیم !؟ هچ  نم  نایماح  نم و  زا  شیرق ، يا  امش 
نامدود رد  قلطم  راتخم  رداق و  اتکی و  قلاخ  نآ  دزاسب . مراد  هک  صاخ  عضو  نیا  اب  امـش و  زا  رترب  ارم  تقلخ  هک  مدوب  هتـساوخ  ادـخ  زا 
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نآ كاپ  نامدود  نیا  تسا . هتساوخ  ار  تیدوبع  هفیظو  ماجنا  نانآ  زا  هدومن و  هیبعت  ار  یتایصوصخ  ص )  ) دمحم
هب ار  اهنآ  يویند  تازایتما  يهمه  زا  تشذـگ  اهتقـشم و  اهتیمورحم و  لمحت  يدازآ و  يور  زا  یهاگآ و  ملع و  لامک  اـب  ار  اهتیـصوصخ 

يریگماقتنا يروخدوخ و  تباقر و  تداسح و  ياج  هچ  نیا  دناهدومن . يرادربهرهب  يدـنوادخ  تیـشم  هار  رد  اهنآ  زا  هدروآرد و  تیلعف 
ار نارگید  نازورف  عمش  دیرادب و  نوصم  یتسرپ  تورث  ماقم و  یهاوخدوخ و  یتسرپ و  يوه  شتآ  زا  ار  دوخ  یتسه  نمرخ  دیورب  تسا !

هتخورفا سک  عمش  دهاوخنیم  هتخوس  نمرخ  تخبدب  ره  هکناز  هلب ، دینکم ، شوماخ 

ماش مدرم  اب  راکیپ  هبطخ 034-

هحفص 7] ]
فا  ) افلخ زعلا  نم  لذلاب  اضوع و  هرخالا  نم  ایندلا  هایحلاب  متیضرا  مکباتع ، تمئس  دقل  مکل ، فا  مراهچ  یـس و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

هداد و يویند  یگدنز  هب  تیاضر  يدبا  تداعس  ترخآ و  يارس  ربارب  رد  ایآ  ماهدش ، هتسخ  امش  رب  خیبوت  باطخ و  زا  مدرم ، يا  امـش  رب 
دهدب اهیتسپ  اهتلذ و  هب  نت  دیاب  ددنبرب ، لد  ایند  ساسایب  ياهیـشوخ  هب  هک  یـسک  دیاهدرک .)!؟ شوخلد  تزع  ياج  هب  تلذ  شریذـپ  هی 

دنتـشادرب و نیمز  يور  رد  توخن  يور  زا  مدـق  یحابـص  دـنچ  هک  دـیرادن  یعالطا  هتـشذگ ، للم  ماوقا و  زیگناتربع  تشونرـس  زا  رگم 
دندیدن شینیب  یـشون  چیه  دنتخودنین !؟ تراسخ  زج  یئالاک  دنداد و  تسد  زا  ایند  نیا  يابیرف  رازاب  رد  ار  دوخ  دوجو  ياهبنارگ  رهوج 

ذیاذـل ترارح  دز . مه  رب  ار  شقن  نآ  هودـنا  ياهکـشا  هکنیا  رگم  تسبن  شقن  شنابل  رب  ياهدـنخ  چـیه  دـندیچن و  راـخیب  یلگ  چـیه  و 
. دومن یتسین  ياضف  راپسهر  درک و  راخب  اهناجیه  اهقوذ و  تروص  هب  دوب ، تیدبا  يایرد  هب  هتسویپ  هک  ار  نانآ  حور  راسهمشچ  رذگدوز 

ياج هب  دوخ  زا  اههلعش  نآ  هک  ار  يرتسکاخ  دود و  یلو  دنراد  اهناجیه  قوذ و  شتآ  يهلعـش  ندید  اب  هک  تسا  ناکدوک  لثم  نانیا  لثم 
ایند نیا  زا  راک  نایاپ  دوش  رهاظ  وا  رود  راکشآ  شقوذ  ناهنپ و  ششتآ  دننیبیمن  تشاذگ  دنهاوخ 

رهوج یـشورف  نازرا  هب  هنوگنیا  دـیریگب و  تربـع  دـنتفر . دـنداد و  نت  نتـشیوخ  داـسفا  نیهوـت و  ریقحت و  هب  هک  اـیند  زا  ربـخیب  ناتـسرپ 
: تفگ دـیهاوخ  هداد  رارق  بطاـخم  ار  دوخ  اـعطق  دـیئایب ، دوخ  هب  دیـشیدنیب و  یکدـنا  رگا  امـش  دیـشابن . شوخلد  دوخ  دوجو  ياـهبنارگ 

نم مکناک  مکنیعا  تراد  مکودـع  داـهج  یلا  مکتوعد  اذا  ار ! شیوخ  رادـیرخ  زونه  ماهدنمرـش  نم  دـیرخ و  مچیه  هب  هک  رگن  میردـقیب 
، دتفایم نالوج  هب  بارطضا  زا  ناتنامـشچ  مناوخیم ، ناتنانمـشد  داهج  هب  ار  امـش  هکیماگنه   ) هرکـس یف  لوهذلا  نم  هرمغ و  یف  توملا 

نایم هب  شخب  تایح  داهج  زا  نخس  هکیماگنه  اتفگش ، دیاهتفر .) ورف  يرایـشهان  یتسم  رد  دیروخیم و  هطوغ  گرم  تارکـس  رد  یئوگ 
تـسد امـش  هب  گرم  ماـگنه  قـیوشت  تلاـح  ارچ  تـسیچ !؟ يهراـبرد  ینارگن  بارطـضا و  نـیا  دـیتفایم ! توـم  تارکـس  رد  مروآیم ،

ناج قوقح  ینابهگن  رد  سرت  قیوشت و  دراد !! ینعم  هچ  تاـیح  دورولاعونمم  يهقطنم  ظـفح  يارب  ینارگن  بارطـضا و  رخآ  دـهدیم !؟
يزاب هب  ار  ناتسومان  لام و  ناج و  دوش و  زوریپ  امـش  رب  نمـشد  هک  دیرادن  یتسپ  تراقح و  تلذ و  نآ  زا  یـساره  میب و  ارچ  هچ !! ینعی 

نآ م رد  امش  نادرم  ناوختسا  تشوگ و  هک  یلاح  رد  و  دنیب ، دوخ  دارم  رب  ار  ایند  دنیشن و  يزوریپ  يهکیرا  رب  نادنخ  ناداش و  دریگب و 
حیحص تشیعم  اب  هنادازآ  یگدنز  زا  هن  دناهدش . هراوآ  اهنطو  زا  ناتنالاسنهک  ناکدوک و  نانز و  هتشگ و  اهنابایب  ناروخشال  يهمعط  عقو 
ریشمش اب  دتفیب ، بارطضا  هب  شخب  تزع  داهج  ندینـش  زا  هکینامـشچ  نآ  دریگیم . ار  ناشغارـس  هدننک  تحار  گرم  هن  دنرادروخرب و 

يهحلسا دوریمورف ، اهیشوهیب  رد  تایح ، زا  عافد  يارب  توعد  ندینـش  اب  هک  نوبز  ناسنا  و  دتفایم . راک  زا  دمارآیم و  دبا  يارب  نمـشد 
امـش رب  نم  نانخـس  مهف  هار   ) نولقعت متناف ال  هسولام  مکبولق  ناک  نوهمعتف و  يراوح  مکیلع  جتری  دروآیم . شوه  هب  ار  وا  نمـشد  نارب 

زا عافد  يارب  توعد  ندینـش  اب  دیئامن .) لقعت  دناوتیمن  تسا و  لتخم  ناتیاهلد  ایوگ  دیتفایم ، دـیدرت  تریح و  رد  امـش  دوشیم و  هتـسب 
تایح و زا  عافد  ترورض  حیضوت  يارب  نم  دیدرگیم  ناوتان  نم  نانخس  كرد  زا  هک  دیوشیم  نوگرگد  ساره  سرت و  زا  نانچ  تایح 

زیگناماهبا موهفمان  تاملک  اب  ار  نخـس  مزادـنایمن ، هار  هب  یفابحالطـصا  منکیمن ، یئوگاـمعم  ناـتدوخ ، ناـج  زا  تیاـمح  هب  کـیرحت 
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شوشم و ار  دوخ  ياهلد  نانخس  نیا  ربارب  رد  انش  تسا . كرد  لباق  امـش  يهمه  يارب  اهنآ  میهافم  تسا و  نشور  نم  تارابع  مزاسیمن .
یم هچ  امش  نورد  رد  ارچ ؟ دیدنبیم ! دوخ  نورد  هب  ار  شخب  تایح  نانخس  نیا  دورو  هار  دیزاسیم . برطضم 

دورو يارب  ار  هار  ددـنبب ، دوخ  نورد  هب  ار  شخب  تاـیح  نانخـس  دورو  هار  هک  تسپ  مدرم  نآ  تسا !؟ هدـش  هچ  امـش  لـقعت  رب  درذـگ !؟
ام یلایللا و  سیجـس  هقثب  یل  متنا  ام  دـننکیم . زاب  داد . دـنهاوخ  رـس  راگزور  راکماک  نارابج  هک  هدـنبیرف  لاح  نیع  رد  کلهم و  نانخس 
رب ناوتب  هک  دـیتسین  رادـیاپ  مکحم و  نکر  نآ  امـش  مرادـن . نانیمطا  امـش  هب  زگره  نم   ) مکیلا رقتفی  زع  رفاوز  مکب و ال  لاـمی  نکرب  متنا 
دنک نانیمطا  یمدرم  هب  میظع  ربهر  نیا  هنوگچ  دیزاسب .) فرطرب  ار  یجایتحا  هک  دیتسین  يزیزع  نایانشآ  نارای و  نانچ  درک و  هیکت  امش 

لد هب  وا  نانخـس  دورو  يارب  یهار  هن  دـننکیم و  كرد  ار  ربهر  تقیقح  هن  دـنراد و  اههتـساوخ  رظن و  رد  يداـحتا  دوخ  ناـیم  رد  هن  هک 
رگا ناتـساد  نیا  دوب  رتزادـگناج  هچ  و  مدرم ! نآ  رب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يربـهر  ناتـساد  تسا  زادـگناج  هچ  دـننکیم !؟ زاـب  دوخ 

ره هدوب و  مه  زا  هتخیـسگ  یئاـههقلح  يرـشب  خـیرات  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـیزرویم ! عاـنتما  نآ  ناـیب  لـقن و  زا  نارود  نآ  خـیرات 
هن تفریمورف ، یتسین  ای  یکیرات  رد  هدنیآ  ياهههرب  اب  طابترا  نودب  سپس  دشیم و  هتخاس  درکیم و  زورب  دوخ  يارب  خیرات  زا  ياههرب 

ياهناسنا دوجو  تمکح  هکلب  درکیم ، بلس  يو  زا  ار  یگدنز  ناکما  يرشب  ياههجنکش  اهدرد و  اهنت 
لباق ریغ  لحنیال و  دـبا  يارب  تایح ، روعـش  دـقاف  لصایب و  نامیایب و  ربخیب و  زیچ  همه  زا  مدرم  ناـیم  رد  یناـبر  ياهتیـصخش  لـماک و 

راک رد  خیرات  ياهههرب  يهدـنهد  دـنویپ  ماع  نادـجو  کی  باتک  باسح و  هک  تسین  نینچ  هلئـسم  هناتخبـشوخ ، یلو  دـنامیم . حیـضوت 
خیرات دادتما  رد  يرـشب  ماع  نادجو  رد  يدج  تیلاعف  نانچ  تسا و  راکردنا  تسد  یقیقد  باتک  باسح و  نانچ  سکعلاب ، هکلب  دـشابن .

دـننیبیم و ار  بلاـطیبا  دـنزرف  يربـهر  تمظع  هتـشاد و  دوجو  نارود  نآ  رد  يزورما  يهتفاـی  دـشر  ياـهناسنا  یئوگ  هک  دوـشیم  هدـید 
نیا تسا . هتخادرپ  وگتفگ  هب  نانآ  اب  تسا و  طابترا  رد  هتفای  دـشر  ياهناسنا  اـب  زورما  بلاـطیبا  دـنزرف  نآ  اـی  دنونـشیم و  ار  شناـنخس 

ناربج تسا . هدوب  امرفمکح  اهیتسرپ  يوه  يارآ و  یگدـنکارپ  لـهج و  یکیراـت و  هک  ینارود  رد  لـماک  ناـسنا  يدوجو  تمکح  تسا 
نب یلع  قدص  ملع و  لدع و  تموکح و  يارب  نارود  نآ  یگتـسیاشان  يهرابرد  هک  تسا  هدـشن  یمظع  تقیقح  نیا  هجوتم  ناربج  لیلخ 
یف مهموقب  سیل  موق  یلا  مهدلبب و  سیل  دلب  یلا  نوتای  نیذلا  نیرـصابلا  ءایبنالا  عیمج  ناش  یلع  تام  هک : تسا  هتفگ  نینچ  ع )  ) بلاطیبا
رهش هب  هک  تسبرب  ایند  نیا  زا  مشچ  انیب ، ناربمایپ  نآ  دننام  بلاطیبا  نب  یلع   ) ملعا وه  کلاذ و  یف  اناش  کبرل  نکل  مهنمزب و  سیل  نمز 

، دوبن نانآ  نامز  هک  دـندرکیم  روهظ  ینامز  رد  دوبن و  نانآ  موق  هک  دـندشیم  ثوعبم  یموق  رب  دوبن و  ناـنآ  رهـش  هک  دـندمآیم  یئاـه 
عماوـج دـنویپ  میتـفگ  هکناـنچ  اریز  تسا ) رتاـناد  نآ  هب  دوـخ  هک  تسا  يزار  زیگناتفگـش  يهدـیدپ  نـیا  رد  وـت  راـگدرورپ  ياری  یلو 

گنت و نارود  نآ  يهدودـحم  زا  ار  لماک  ناسنا  نیا  ادرف ، زورما و  زورید و  رـشب  رد  ماـع  نادـجو  کـی  تیمکاـح  و  خـیرات ، ياـهههرب 
يارب هک  یئالاب  قفا  کی  رد  هدرب و  رتالاب  ناـمز  نآ  مدرم  لـتخم  چوپ و  ياـهلد  لوقع و  زا  ناـسنا و  زا  ربخیب  نیمزرـس  نآ  زا  کـیرات و 

هگلزنم نایناوراک  هارارف  تخورفارب ، بلاطیبا  دـنزرف  زور  نآ  رد  هک  یلعـشم  تسا . هداد  رارق  تسا ، هدـهاشم  لباق  راصعا  نورق و  يهمه 
یف تسا : هدومن  فیـصوت  نانخـس  نیا  اـب  ار  يو  ناربج  لـیلخ  ناربج  هک  تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  ناـمه  نیا  تفرگ . رارق  تقیقح  قح و 

زا ناسنا  نیلوا  بلاطیبا  دـنزرف  هکنیا  هب  مدـقتعم  نم   …  ) اهرماس اهرواج و  هیلکلا و  حورلا  مزال  یبرع  لوا  ناک  بلاطیبا  نبا  نا  یتدـیقع 
بلاطیبا نب  یلع  یناتـسدمه  يزاسمد و  همزالم و  هک  یتقو  تسا .) هدوب  ناتـسدمه  زاسمد و  مزـالم و  یلک  حور  اـب  هک  تسا  برع  داژن 

هوبنا ن رد  وا  يراتفرگ  کیرات و  نارود  يانگنت  رد  يو  نتفرگ  رارق  زا  یبجعت  میریذپب ، یتسه  ملاع  یلک  حور  اب  ار  (ع )
زا یهوبنا  چـیه  دوـشیمن ، دودـحم  یبلاـق  چـیه  رد  یلک  حور  مینادیم  هکناـنچاریز  تشاد ، میهاوـخن  ربـخیب  ناـسنا  زا  لـصایب و  ینادا 

املکف اهتاعر  لض  لباک  الا  متنا  ام  دنک . دوبان  وحم و  دیامن و  هصالخ  دوخ  رد  ار  وا  تیـصخش  تلاسر و  دناوتیمن  مه  لهاج  ناراکهبت 
زا دنوشیم ، يروآعمج  هک  فرط  ره  زا  هدش ، مگ  شنابراس  هک  تسا  ینارتش  نامه  لثم  امش  لثم   ) رخآ نم  ترشتنا  بناج  نم  تعمج 

يزیگناتفگش هفایق  نآ  ددرگیم  هراپ  اهنآ  زا  يرگید  دعب  دوش ، هلصو  هدیسوپ  حاورا  نیا  دعب  کی  ات  دندرگیم .) هدنکارپ  رگید  فرط 
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لیلد دناوتیم  دناهداد ، ناشن  دوخ  زا  لماک  ناسنا  نآ  يهنارگداد  يرادـمامز  ربارب  رد  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  نارود  رد  مدرم  هک  ار 
، یعقاو نایبرم  ناربهر و  يهلیـسو  هب  نانآ  هیجوت  دازآ و  روطب  مدرم  یحور  دشر  شیازفا  هک  دشاب  هدوب  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  ینـشور 

رتهاگآ یبرم  ربهر و  مادک  درک و  ادیپ  نینموملاریما  زا  رتلداع  ناوتیم  ار  رادـمامز  نیمادـک  اریز  تسین . یعطق  دوریم ، راظتنا  هکنانچنآ 
اههتساوخ يارآ و  یگتخیـسگ  رد  ار  دوخ  هراومه  نارود  نآ  مدرم  کلذعم  تفرگ . غارـس  ناوتیم  ار  ناگرزب  گرزب  نآ  زا  رتزوسلد  و 

دنرادن يرادمامز  یبرم و  ربهر و  نارود  نآ  مدرم  هک  دوب  نیا  دننام  الصا  دندوب ، هدرک  یشالتم 
یهلا دـهعت  فیلکت و  يهلئـسم  رگا  دـناهداد ، ناشن  دوخ  زا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ربارب  رد  مدرم  هک  زیگناتفگـش  يهفایق  نیا  اب  ! 

زین هغالبلاجـهن  تالمج  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  دیـسریمن ، رظن  هب  یقطنم  مه  هظحل  کـی  یتح  يرادـمامز  هب  راوگرزب  نآ  يدـصت  دوبن ،
فیلکت يادا  يارب  ناـبلطقح  زا  یعمج  رگا   …  ) رـصانلا دوجوب  هجحلا  ماـیق  رـضاحلا و  روضح  ـال  وـل  تسا : هدوـمرف  هک  دوـشیم  هدـید 

ار دوخ  هار  متخادنایم و  شندرگ  رب  ار  تفالخ  نیا  راسفا   … دشیمن )  مئاق  نم  يارب  تجح  روای  رای و  دوجو  اب  رگا  دنتشادن و  روضح 
ار درد  نیا  و  درک ؟ دیاب  هچ  سپ  تسین ، راگزاس  مه  رارطـضا  هارکا و  رابجا و  اب  یناسنا  يالتعا  یحور و  دـشر  رگید  فرط  زا  متفریم .

یفاصوا اهتلصخ و  زا  هتفای  لکـشت  بکرم و  تسا  يرما  هکلب  تسین ، طیـسب  رما  کی  امعم  نیا  دسریم  رظن  هب  دومن ؟ اوادم  دیاب  هنوگچ 
نامه امعم ، نیا  ندـمآ  دوجو  هب  يهمات  تلع  هکلب  دـشابیمن ، مدرم  يهنوگامعم  فارحنا  یهابت و  تلع  یئاهنت  هب  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک 

. دوشیم متخ  نوناق  لصا و  ره  ناـسنا و  ره  يدوباـن  هب  یتسرپدوخ  رد  دوشیم و  عورـش  یـصخش  تاذ  تنایـص  زا  هک  تسا  یتسرپدوخ 
شیر هک  مینادیم  ام  يهمه  یلو  ریذپانراکنا ، تسا  یتقیقح  نیا  تسا و  هاوخدوخ  یعیبط  روطب  ناسنا  هکنیا : حیضوت 

هک تسا  یتیلاعف  ای  هدیدپ  تاذ  تنایص  دوشیم . هدیمان  تاذ  تنایص  هک  یساسا  يهزیرغ  نآ  زا  تسا  ترابع  یهاوخدوخ  نیا  یلصا  يه 
دیامنیم فرحنم  دوخ  یلـصا  هدـنزاس و  تکرح  زا  ار  تیلاعف  هدـیدپ و  نیا  هک  هچنآ  دـشابیمن ، ریذـپناکما  تاـیح  يهمادا  نآ  نودـب 

لوصا و يدوباـن  دـح  اـت  یتسرپدوخ  نیا  دزاـسیم و  لدـبم  یتـسرپدوخ  هب  ار  تاذ  تنایـص  هک  تسا  یمدآ  یناویح  تـالیامت  اـهیوه و 
یناسنا داعبا  هک  یعماوج  رد  یناسفن ، تالیامت  اهیوه و  يهلیـسو  هب  تاذ  تنایـص  نتخاس  فرحنم  دوریم . شیپ  اـهناسنا  رگید  نیناوق و 

تالیامت و يوه و  داعبا   ) رش ریخ و  هورگ  ره  زا  يداعبا  هک  یسک  يارب  اریز  تسین ، دنتسم  يرابجا  لماع  هنوگ  چیه  هب  تسا  هدش  نشور 
تنایـص دوخ ، یئاناوت  رادقم  هب  دناوتیم  وا  دشاب ، هدش  نشور  وا ) لیـصا  ياهدادعتـسا  دوخ و  ناعونمه  اب  طابترا  رد  یناسنا  دـشر  داعبا 

نم نیا  ع )  ) نینموملاریما نارود  مدرم  دـیامن . لدـبم  یناـسنا  یلاـع  نم  هب  ار  شایعیبطدوخ  هتـشادزاب و  اـهیورجک  فارحنا و  زا  ار  تاذ 
تالیامت ریـسا  دـینکن ، یتسرپدوخ  مدرم  يا  هک  نینموملاریما  دایرف  داد و  همه  نآ  دـندیدیم و  دوخ  رادـمامز  دوجو  رد  ار  یناسنا  یلاـع 

تیم هتشاد و  ار  تاذ  تنایص  زا  یقطنم  يرادربهرهب  تردق  نانآ  هک  تسا  تقیقح  نیا  زا  فشاک  دیشابن ، دوخ  یناویح 
للم يهمه  يهرابرد  هعلاطم  يرادقم  رگا  دننک . راهم  یناسنا  یلاع  نم  کی  زا  يرادروخرب  دوس  هب  ار  دوخ  یناویح  تالیامت  هک  دنتسناو 

هدنزاس ینیناوق  لوصا و  زا  و  فلتخم ، تاجرد  اب  یئاهتیصخش  دوجو  زا  زین  نانآ  هک  دیسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  میـشاب ، هتـشاد  عماوج  و 
یلاع نم  يوس  هب  هتـسیاش  یئاـهماگ  تاذ  تنایـص  میظنت  رد  دنتـسناوتیم  زین  ناـنآ  هکیروطب  دـناهدوب ، رادروخرب  نوگاـنوگ  لاکـشا  اـب 

تکرح نیا  زا  یناسنا ، یلاع  نم  يوس  هب  یعیبط  یهاوخدوخ  زا  تکرح  تاناکما  نتشاد  اب  هکنانآ  تفگ : دیاب  نیاربانب ، دنرادرب . یناسنا 
نانآ فارحنا  هیجوت  ددص  رد  تاناکما . نانآ  هب  هجوت  نودب  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  زا  رترـصقم  دنراکهانگ و  رـصقم و  دناهدز ، زاب  رس 

، دنتـشادن يزوسلد  هاگآ و  ناـیبرم  درکیم ، ءاـضتقا  ناـنچ  طـیحم  دـننام  دـنناشوپیم  ار  تقیقح  ياهفرح  ياـهیفاب  حالطـصا  اـب  هدـمآرب 
نآ يرادمامز  ع )  ) نینموملاریما هک  ياهعماج  يهرابرد  اهریـسفت  نیا  زا  کی  چیه  دوب … ، جـلف  ناشداصتقا  دوب ، هابت  لتخم و  ناشگنهرف 

دـشر هب  ع )  ) نینموملاریما تیبرت  يهزوح  رد  هک  هتفای  دـشر  ناـسنا  اـههد  طـیحم  ناـمه  رد  اریز  تسین ، تسرد  دوب ، هتفرگ  هدـهع  هب  ار 
ورمع رسای ، نب  رامع  رتشا ، کلام  رذوبا ، یسراف ، ناملس  دنوشیم ، هدید  دندوب ، هتفای  قیفوت  یحور 

یگدـنز طیحم  نامه  رد  فلتخم  تاجرد  اب  نانیا  لاـثما  و  يراـصنا ، بویاوبا  ینرق ، سیوا  هداـبع ، نب  دعـس  نب  سیق  یعازخ ، قمح  نب 
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یئوجماک و ماقم و  تورث و  عقوت  نیرتمک  نودب  هک  دنتـساوخیم  ار  بلاطیبا  دنزرف  زا  رتالاب  یبرم  نیمادک  نارود  نآ  مدرم  دـندرکیم .
تمظع اب  دـناوتب  هک  دـندوب  هدـنزاس  گنهرف  نیمادـک  راظتنا  رد  نانآ  دـهاوخب . ناـنآ  يارب  ار  يونعم  يداـم و  تداعـس  یتسرپ ، ترهش 

اهیهابت و يارب  ياهناهب  ناوتیمن  زین  يداصتقا  رظن  زا  نینچمه  دـشاب . هتـشاد  يربارب  دوب ، هدروآ  ناـنآ  يارب  ربماـپپ  هک  یمالـسا  گـنهرف 
يدام تاجایتحا  رقف و  ندرک  نکهشیر  يارب  مالسا  هک  دیکا  تاروتـسد  همه  نآ  اریز  دروآ ، تسد  هب  یناسنا  یلاع  نم  ریـسم  زا  فارحنا 

، دوشیم هدروآ  ندشن  ناسنا  يارب  هک  ار  يداصتقا  يهناهب  دناوتیم  دشیم ، ءارجا  نینموملاریما  دننام  یناسنا  يهلیـسو  هب  هدومن و  رداص 
هاگآ همه  زا  شیب  داصتقا  یتایح  تیمها  هب  شیگدـنز  ینیع  ياهرادرک  اهراتفگ و  هب  رظن  اـب  نینموملاریما  هکنیا  يهفاـضا  هب  دربب . نیب  زا 

، تسا هدرب  ورف  اـهیهابت  یتسرپدوخ و  نجل  رد  ار  مدرم  هک  تسا  يداـصتقا  لوصا  لـالتخا  هک  دـیدیم  رگا  هاـگآ  ناـسنا  نآ  تسا . هدوب 
ششوک خ يهمه  هکلب  دومنیمن ، رجز  یتحاران و  زاربا  همه  نآ  درکیمن و  دایرف  داد و  همه  نآ  زگره 

تسا نارود  نآ  مدرم  هب  دایرف  زا  رپ  هغالبلاجهن  رـساترس  مینیبیم  ام  هک  یتروص  رد  تخادنایم . راکب  يداصتقا  عضو  حالـصا  رد  ار  دو 
لوـصا هنوـگ  ره  ماـقم  هاـج و  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  ارچ  دـینکیمن !؟ تکرح  نم  اـب  ارچ  دـیراد !؟ یهاـبت  فارحنا و  رب  یلیلد  هچ  هـک 

زا اهناسنا  ندش  یـشالتم  یگدیـشاپ و  یگتخیـسگ و  دراد ، دوجو  یتسرپدوخ  مان  هب  ياهلئـسم  ات  هصالخ ، دیراذگیم !؟ اپ  ریز  ار  یناسنا 
امش ادخ ، هب  دنگوس  ! ) متنا برحلا  ران  رعس  هللا  رمعل  سئبل  تشاد . دهاوخ  دوجو  عماوج  رد  يرورـض  لولعم  کی  ناونع  هب  زین ، رگیدکی 
ياپ زا  ار  يرگید  ناسنا  یناسنا  چیه  هک  تسنیا  لصا  هچ ! ینعی  یلدود  یتسـس و  تسا ، ینوناق  گنج  رگا  دیتسه ) يدـب  نازورفا  گنج 

يهشیر دـناشکب . گرم  یگدـنز و  زرم  هب  ار  يرگید  ناسنا  دـیابن  یناسنا  چـیه  دـیوگیم : هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  لـصا  درواـین . رد 
يزاب هب  ار  اهناسنا  توم  تایح و  هک  درادـن  قح  یـسک  چـیه  تسا و  ادـخ  توم  تایح و  قلاخ  هکنیا  زا  تسترابع  لصا  ود  نیا  یـساسا 
يارب هک  دراد  قح  هورگ  درف و  نآ  دوش ، هتـسکش  رارطـضا  ربج و  اب  اهناسنا  زا  یهورگ  ای  درف  تایح  يهقطنم  هک  ماگنه  نآ  رد  و  دریگب .

عافد نیا  دیامن . ظفح  ار  دوخ  یصاصتخا  يهقطنم  درادرب و  هار  رس  زا  ار  دوخ  محازم  لماع  دوخ ، تایح  يهقطنم  زا  عافد 
ار تایح  يدج  ینابهگن  روتسد  هک  تسا  لصا  ود  نامه  میقتـسم  یقیقح و  لولدم  هکلب  تسین ، قوف  لصا  ود  فلاخم  اهنت  هن  ینابهگن  و 

نیذلا هللا  لیبس  یف  ولتاق  و  تسا : هدومرف  هک  تسا  روبزم  لصا  ود  یقیقح  يهدننک  عضو  توم و  تایح و  قلاخ  قلطم و  ضایف  دـهدیم .
مهناب نولتاقی  نیذلل  نذا  تسا : هدومرف  و  دینکن .) يدعت  دگنجیم و  امـش  اب  هک  یناسک  اب  ادخ  هار  رد  دیگنجب  و   ) اودتعت مکنولتاقی و ال 
یلوا ای  هایح  صاصقلا  یف  مکل  و  تسا : هدومرف  زین  دنگنجب .) دناهدش  مولظم  هک  یناسک  هب  تسا  هدـش  هداد  هزاجا  ای  هدـش  نالعا   ) اوملظ

، دـنکیم ادـیپ  ینوناق  ترورـض  هک  یعقوم  گنج  نیاربانب ، تسا .) یتایح  لوقع  ناـبحاص  يا  امـش  يارب  صاـصق  نوناـق  رد  و   ) باـبلالا
تئرج دوخ  هب  یهورگ  ای  درف  هک  ماگنه  نآ  رد  دشابیم . يدنوادخ  تیـشم  اب  هزرابم  نآ ، زا  فلخت  هک  تسا  يدج  ياهفیظو  فیلکت و 

ار تایح  ياقب  هک  یهلا  تیشم  دض  رب  دزادنیب و  هرطاخم  رد  ار  نآ  دنزب و  مه  رب  ار  يرگید  هورگ  ای  صخـش  تایح  شمارآ  هک  دهدیم 
، دریگیم دوخ  هب  تایح  دض  يهفایق  هتخاس و  مورحم  تایح  زا  ار  دوخ  تسخن  تقیقح  رد  دزاسب ، لتخم  ار  نآ  هدومن و  مایق  دـهاوخیم 

وا تسا و  هتفر  نوریب  تایح  سدقم  يهزوح  زا  درواین ، ای  دروایب  نابز  هب  هاگآان ، ای  هناهاگآ  یهورگ  ای  درف  نینچ 
دوریم یسک  غارـس  هب  عقاو  رد  دوریم ، وا  غارـس  هب  گنج  رد  لتق  ای  صاصق  هک  تروص  نیا  رد  تسا ، هدز  یـشکدوخ  یعون  هب  تسد 

نوناق کی  عماوج  اههورگ و  دارفا و  هنوگ  نیا  اب  راکیپ  گنج و  تسا و  نینچ  هک  لاح  تسا . هدز  یشکدوخ  هب  تسد  رایتخا  مامت  اب  هک 
هب هاگآ  ناسنا  کی  يارب  هک  تسا  تیانج  ینکشنوناق و  نیرتگرزب  نانآ ، يهرابرد  ندمآ  هاتوک  یلدود و  یتسس و  تسا ، تایح  رادیاپ 
هللا بلغ و  نوهاـس  هلفغ  یف  متنا  مکنع و  ماـنیال  نوـضعتمت  ـالف  مکفارطا  صقتنت  نودـیکتال و  نوداـکت و  تـسین . زیاـج  نوناـق  تـیمها 

تحاران و امش  دوشیم و  هتساک  امـش  داعبا  اهورین و  زا  دیئآیمن . رب  یئوجهراچ  ددص  رد  دیروخیم و  ار  اهیرگهلیح  بیرف   ) نولذاختملا
تلفغ رد  امـش  دـنراد و  اههشقن  هشیدـنا و  امـش  نداد  تسکـش  هرابرد  دـناهدیباوخن و  امـش  نوماریپ  رد  نانمـشد  دـیوشیمن . نیگمـشخ 

گنج و رد  يزادرپرکم  يرگهلیح و  يزاسهراچ و  دنداد .) نت  يراوخ  یتسپ و  هب  هکیناسک  دنتشگ  بولغم  ادخ ، هب  دنگوس  دیروهطوغ .
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دیآیم تسد  هب  هجیتن  نیا  هقف  نوگانوگ  باوبا  رد  یهاقف  مامشتسا  اب  داهج و  ماکحا  هب  هطوبرم  تایاور  تایآ و  عومجم  هب  رظن  اب  داهج 
فالخ هک  راتشک  راکیپ و  دوخ  دننام  تسا ، هدش  زیوجت  ندوب  راچان  رارطضا و  تروص  رد  طقف  يزادرپرکم  يرگهلیح و  هک 

نب دمحم  - 1 تسا . هدرک  دادـملق  عونمم  ار  يرگهلیح  هک  یتاـیاور  هلمج  نآ  زا  دراد . زوجم  تلع  هب  جاـیتحا  نآ  زیوـجت  تسا و  لـصا 
هک يدابآ  ود  مدرم  يهراـبرد  مدیـسرپ : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  تسا  هدرک  لـقن  دـیز  نب  هحلط  زا  دوخ  دانـسا  اـب  ینیلک  بوقعی 

هلیح يرگید  رب  رادـمامز  ود  نآ  زا  یکی  دراد . دوخ  هب  صوصخم  يرادـمامز  ود  نآ  زا  کی  ره  دـنراکیپ و  گنج و  لاح  رد  ناناملـسم 
هتسیاش ناناملسم  يارب  دومرف : ع )  ) قداص ماما  دگنجب ؟ يرگید  نآ  اب  هک  دنکیم  دادرارق  هحلاصم و  نانآ  اب  هدمآ  ناناملسم  دزن  هدرک و 

ماما دنگنجب … 2 - دنزرویم  هلیح  هکیناسک  هارمه  هب  هک  تسین  هتـسیاش  دنهدب و  يرگهلیح  هب  روتـسد  هن  دـننک و  يرگهلیح  هک  تسین 
شیاهبل يهشوگ  هک  یلاح  رد  شدوخ  ياوشیپ  اب  تمایق  زور  رد  يرگهلیح  ره  هک : دنکیم  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص 

رد هک  یلاح  رد  هفوک  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  يزور  دیوگیم : هتابن  نب  غبصا  - 3 دوشیم .) شتآ  لخاد  دیآیم و  تسا ، هدش  جک 
ياهلیح ره  رد  دینادب ، مدوب ، نامدرم  نیرترگهلیح  زا  نم  دوبن ، يرگهلیح  یگتـسیاشان  رگا  مدرم ، يا  دومرف : درکیم ، داریا  ياهبطخ  ربنم 

يرگهلیح و امتح  دیشاب ، هاگآ  دناشوپیم ) ار  تقیقح  هک   ) تسا یتملظ  یفارحنا  ره  تسا و  یفارحنا 
یلو دـنکیم . زیوجت  داـهج  رد  ار  يرگهلیح  هک  دراد  دوجو  رگید  یتاـیاور  تاـیاور ، هنوگنیا  ربارب  رد  تسا .) شتآ  رد  تناـیخ  روجف و 

حیرـص مکح  ربتعم و  ثیداـحا  ینآرق و  تاـیآ  رب  ینبم  لوصا  فلاـخم  يزادرپرکم  يرگهلیح و  نوچ  میتفگ ، ثحاـبم  لوا  رد  هکناـنچ 
عقاو فالخ  هنوگ  ره  غورد و  رد  هکنانچ  دیزرو ، تعانق  دنکیم ، باجیا  ترورض  هک  یتیفیک  ترورض و  رادقم  هب  دیاب  اذل  تسا ، لقع 

يهرادا رد  قیمع  يهشیدنا  ریبدت و  يزاسهراچ و  هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  ار  هتکن  نیا  دوش . تعانق  تیفیک  تیمک و  نیرتیرورـض  هب  دیاب 
بجوم روما  نیا  اسب  هچ  یتح  تسا ، بجاو  هشیدنا  ریبدت و  يزاسهراچ و  تسا . يرگیلوایکام  يزادرپرکم  زا  ریغ  نمـشد  عفد  گنج و 

ینیع ياهرادرک  نانخـس و  زا  ینعم  نیمه  ددرگیم . یناسنا  لوصا  هب  لمع  ظفح و  يهرابرد  رتشیب  تاعارم  نیفرط و  زا  يزیرنوخ  لیلقت 
امـش يهرابرد  یتلفغ  نیرتمک  نمـشد  دـیامرفیم : ریـسفت  دروم  تـالمج  نیمه  رد  هک  دوشیم  تباـث  یبوخ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

ول نا  مکب  نظال  ینا  هللا  میا  و  دـیماجنا . دـهاوخ  امـش  یمتح  تسکـش  هب  یهاـگآان  تلفغ و  نیا  دـیاهتفرورف و  تلفغ  رد  امـش  درادـن و 
هک تسا  نینچ  امش  يهرابرد  نم  نامگ  ادخ ، هب  دنگوس   ) سارلا جارفنا  بلاطیبا  نبا  نع  متجرفنا  دق  توملا  رحتسا  یغولا و  سمح 

سپ تشگ .) دیهاوخ  رود  بلاطیبا  دنزرف  زا  دوش ، مین  ود  هک  يرـس  دننام  دروآ ، دـیدپ  نافوط  گرم  جاوما  دریگب و  تدـش  رازراک  رگا 
یـشوخ و راگزور  رد  هکنانچ  دوب ، یعقاو  داـحتا  کـی  نم  اـب  امـش  داـحتا  رگا  تسا  ساـسایب  يروص و  نم ، اـب  امـش  بیکرت  لکـشت و 

دوشیم فشک  یگنهامهان  تریاغم و  نیا  زا  دیتشگیمن . ادج  نم  زا  زین  اهیتخـس  اهیراوگان و  ماگنه  رد  نانچمه  دـیدوب ، نم  اب  شیاسآ 
نم هچ  رگا  دروایب . دوجو  هب  نم  تایح  اب  یعقاو  لکـشت  دزیمآرد و  نم  تایح  اب  دراذگیمن ، هک  تسا  یفدـه  امـش  یگدـنز  فدـه  هک 

دحتم رگیدمه  اب  ار  ناسنا  دنچ  ره  ار و  ام  دناوتیم  هک  يزیچ  یلو  میدوجوم ، دـنچ  ناسنا و  دـنچ  ام  دـیتسین ، نم  نیع  امـش  امـش و  نیع 
ود هچ  رگا  تسین  ققحت  لباق  اهناسنا  نایم  یتدحو  تسین  تایح  فده  رد  يداحتا  هک  اجنآ  نیاربانب ، تسا ، تایح  يالعا  فده  دزاسب ،

، سکعلاب و  حتف ) اب   ) یبرم یبرم و  وریپ ، ورشیپ و  رـسمه ، ود  دنزرف ، ردپ و  دننام  دندنویپب  رگیدکی  هب  يددعتم  داعبا  زا  هک  دنـشاب  ناسنا 
تکرح دصقم  ریـسم و  ءدبم و  رد  یلاع  تدحو  کی  دنـشاب ، هتـشاد  رگیدـکی  اب  تایح  يالعا  فدـه  رد  ناسنا  دـنچ  هک  ماگنه  نآ  رد 

و تسیچ ؟ نم  تایح  يالعا  فده  مینیبب  دیاب  لاح  دنـشاب . هدوب  عونتم  فلتخم و  ناسنا  اهدرایلیم  هچ  رگا  تفرگ  دـهاوخ  رب  رد  ار  نانآ 
ده

ار امـش  یهلا و  يهبذاج  رد  دورو  زا  تسترابع  نآ  تسا و  ماهبایب  نشور و  الماک  نم  تایح  يالعا  فده  تسا ؟ مادک  امـش  تایح  ف 
تسا تهج  نیمه  هب  تسا . یلماکت  تکرح  نیا  رد  امش  نداد  تکرـش  يارب  ماهتفرگ  تسد  هب  ار  امـش  روما  يهرادا  مهاوخیم و  هک  مه 

دوخ یگدنز  فده  ار  يرگید  زیچ  امـش  یلو  میامنیم ، هفیظو  دهعت و  ساسحا  نابهگن  کی  دننام  امـش ، یگدـنز  نوئـش  يهمه  رد  هک 
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تیدبا و یهاگهاگ  مه  رگا  دینادیم  یگدنز  فدـه  دـیرواین ، نابز  هب  هچ  رگا  ار  یعیبط  یگدـنز  ذـیاذل  اهیـشوخ و  امـش  دـیاهداد ، رارق 
روما نآ  هب  هجوت  هکلب  دینکیم ، یقلت  یتایح  يدج و  ار  یئاهن  روما  نآ  هک  تسنیا  يارب  هن  دنک ، روطخ  امـش  نورد  زا  يدنوادخ  رادید 

رد دنکیم و  ادج  رگیدکی  زا  ار  ام  داضتم  يریگفده  ود  نیا  دیاهتـسشن . شراظتنا  رد  هک  تسا  ياهدنیآ  رد  یئوج  تذـل  یعون  دوخ  مه 
نیمز يور  رد  سفنت  دیوشیمن و  هدامآ  امـش  موشیم . هدامآ  ادخ  هار  رد  داهج  رد  ینعی  میگدـنز  هب  نداد  نایاپ  يارب  نم  هک  تلاح  نآ 

هللا و  دیوشیمن . یگدنز  زرم  رد  دورو  هب  رضاح  هدومن  یقلت  تایح  فده  دننام  ار  ینورد  یئانیب  نودب  باتفآ  یئانـشور  هب  نتـسیرگن  و 
هب دنگوس   ) هردص حناوج  هیلع  تمض  ام  فیعـض  هزجع  میظعل  هدلج  يرفی  همظع و  مشهی  همحل و  قرعی  هسفن  نم  هودع  نکمی  يرما  نا 

، ادخ
تخس یـصخش  نینچ  دنکب ، ار  شتـسوپ  مرن و  ار  شناوختـسا  دروخب و  ار  وا  تشوگ  هک  دزاسب  طلـسم  دوخ  رب  ار  نمـشد  هک  يدرم  نآ 

هک تسین  نآ  زا  رتروآمرـش  یناوتان  چیه  تسا .) هدنامرد  ناوتان و  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  نآ  شاهنیـس  تالـضع  هک  وا  لد  تسا و  نوبز 
ود يرشب  یگدنز  سوماق  رد  دنک . کمک  دوخ  تیدوجوم  ندرک  یشالتم  هب  نمشد  يور  رب  ار  دوخ  تایح  يهقطنم  ندرک  زاب  اب  یمدآ 
زا یـشان  یناوتان  - 2 يزاـینیب . ساـسحا  یتسرپ و  تردـق  زا  یـشان  یناوتاـن  - 1 دراد : دوجو  اـهیناوتان  همه  زا  رتروآمرـش  یناوتاـن  عوـن 

ررـض لالقتـسا . ناکما  اب  تایح  يهمادا  رد  دوخ ، زا  ریغ  رب  هیکت  موزل  ساسحا  نارگید و  تردق  هب  ندش  هریخ  ینیب و  مک  دوخ  ساسحا 
انف تسد  هب  ار  دوخ  مه  هک  تسا  یـشتآ  دننام  هدوب  یمومع  تسا ، يزاینیب  ساسحا  یتسرپ و  تردـق  زا  یـشان  هک  یناوتان  زا  مکی  مسق 

ثحابم رد  هکنانچ  یناوتان  نیا  حیـضوت  دنکیم . هابت  تسا  هتفرگ  رارق  نآ  یـسرتسد  ترواجم و  رد  هک  ار  يرگید  داوم  مه  دراپـسیم و 
تسا یقیقح  هک  تردق  تسد  هب  ار  دوخ  رایتخا  یهاگآ و  نانع  تسرپ  تردق  دنمتردق  هک  تسنیا  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  زین  هتـشذگ 
زغم کی  هک  تسنیا  دننام  تقیقح  رد  دزاسیم . ناوتان  تردق  يهنارگهنایغط  تانایرج  ربارب  رد  ار  دوخ  دراپسیم و  رایتخایب ، هاگآان و 
تـسد هب  هوک  راهمیب  نورد  زا  راکدوخ  روطب  ار  شراک  رازبا  رگید  تاعالطا و  هک  دنهدب  رارق  ناشفـشتآ  یهوک  نورد  ار  یکینورتکلا 
یگدنز هب  نارگید  یگدنز  اب  مناوتیمن  نم  دـیوگیم : ناوتان  نیا  دریگب ! يزاب  هب  ار  رواجم  يایـشا  رگید  ناشفـشتآ و  هوک  نآ  دروایب و 

دوخ زا  یـشان  یناوتان  مود  مسق  ررـض  مشاب ! هتـشاد  یلالقتـسا  هدارا و  نارگید ، لالقتـسا  هدارا و  دوجو  اب  مناوتیمن  مهدـب و  همادا  دوخ 
دزـشوگ ار  مسق  نیا  ریـسفت  دروـم  يهلمج  دـشابیم . نتـشیوخ  تاـیح  شزرا  تمظع و  كرد  زا  تیمورحم  ینیب و  مـک  دوـخ  نتخاـب و 

دوخ اهنت  هن  نانیا  دننکیم ! توعد  دوخ  ناوختـسا  یپ و  گر و  تشوگ و  ندرک  یـشالتم  يارب  ار  هدنرد  ياهگرگ  ناوتان  نیا  دـنکیم .
تیدوجوم ندرک  یـشالتم  اهناسنا و  ياضعا  ندـیرد  رب  ار  هدـنرد  ياهگرگ  هکلب  دـنیامنیم ، دوخ  یتسپ  تراـقح و  ینوبز و  یناـبرق  ار 

رگید رب  تنایخ  هدوب ، ءاقب  رد  عزانت  نادیم  حیقو  نازاتهکی  ریـشمش  ناگدننک  زیت  نوبز  ناراکبان  نیا  دـنیامنیم . قیوشت  کیرحت و  نانآ 
ود نیا  زا  ار  تیرشب  ماقتنا  دنوادخ  دنزاسیم . نانامرهق  مان  هب  یناگرگ  يرـشب  خیرات  يارب  دنیازفایم و  نتـشیوخ  هب  تیانج  رب  ار  اهناسنا 

هنم ریطت  هیفرشملاب ، برض  کلذ  یطعا  نا  نود  هللا  وف  انا  اما  تئش و  نت  كاذ  نکف  تنا  دریگب . نئاخ  هورگ 
یتردق اب  ادخ ، هب  دنگوس  نم  اما  شاب ، نینچ  یهاوخیم  رگا  وت   ) ءاشی ام  کلاذ  دعب  هللا  لعفی  مادقالا و  دـعاوسلا و  حـیطت  ماهلا و  شارف 
تیـشم و  نم ) يهفیظو  تسنیا  . ) داد مهاوخن  نمـشد  تسد  هب  ار  هطلـس  مراد ، ار  وا  ياهاپ  اهوزاب و  عطق  نمـشد و  كرات  ندـنارپ  رب  هک 

يوه و رـسا  وت  منادیم  تسپ  یگرم  ار  دـهعتیب  تایح  نم  اـما  یهاوخیم ، هک  شاـب  ناـنچ  وت  دراد .) ار  دوخ  راـک  يدـنوادخ  يهرهاـق 
امن ناسنا  ناگدـنرد  رابنوخ  ياهلاگنچ  هب  ار  دوخ  یتسه  یهاوخیم  رگا  و  شاب ! نارگید  دوخ و  تایح  شزرا  زا  لفاغ  وت  شاـب ! تسوه 

هچ يارب  ياهدـمآ و  اجک  زا  هک  شابم  نآ  رکف  هب  زگره  يراد  لیم  رگا  ناسرب ! ناـیاپ  هب  روآگـنن  روطـس  اـب  ار  تخیراـت  قاروا  راپـسب !
يادـف تسا ، یتـسه  هاـگراک  لوصحم  نیرتیلاـع  هک  ار  تیدوـجوم  هک  دـهاوخیم  تلد  یلیخ  رگا  تفر !؟ یهاوـخ  اـجک  هب  ياهدـمآ و 
تـسد هب  ساسایب  ياـهمهاوخیم  يدازآ و  اـب  ار  تاـیح  هدـیدپ  رگم  درک . مهاوخن  نینچ  نم  اـمنب ، ناـسنا  دـض  ناراوخنوخ  تـالیامت 

نم هب  هک  تسا  یهلا  تقیقح  نامه  تایح  نیا  مهدـب !؟ رارق  يدازآ  شوپور  اـب  ساـسایب  ياـهمهاوخیم  يهچیزاـب  ار  نآ  هک  ماهدروآ 
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متسین نم  یئوگب  یناوتیمن  هک  روط  نامه  دیوگیم : دوشیم  هدینش  نآ  نورد  زا  هک  يدایرف  اب  يربج  يهدش  هداد  نیا  تسا ، هدش  هداد 
يهجیتـن مناوتب  هک  مدازآ  نم  طـقف  دـنربیم ، رـس  هب  ینوناـق  يازجا  يهمه  هک  گرتـس  ناـهج  نیا  رد  مفدـهیب و  نم  یئوگب  یناوتیمن 

نیا زاب  شوگ  زاب و  مشچ  هک : تسنیا  نآ  درادن و  شیب  خـساپ  کی  يریگهجیتن  نامگ و  نینچ  میامن !! نیقلت  دوخ  رب  ار  تایح  یگدوهیب 
گنریب متـسه و  نم  ساسحا  اب  هزرابم  اب  يواسم  تسرد  نآ ، ندرک  گنریب  دهعت و  ساسحا  اب  هزرابم  ادخ !! يدـنب  مشچ  زا  متریح  امع !

هک ریخ  ياـعد  يهلمج  کـی  اـب  دوشیم و  هتـشون  رتگنررپ  رتـگرزب و  تاـملک  اـب  یناور  ياـهیرامیب  يدنبنوتـس  رد  هک  تسا  نآ  ندرک 
نابز يهلیسو  هب  ینهذ و  طیارش  يرادقم  اب  هکنیا  اب  اتفگش ، یتسین !؟ وت  ایآ  دوشیم . متخ  دهدب  افـش  شاهفیطل  تایانع  اب  لاعتم  دنوادخ 

ياروام رد  نم  يارب  یفده  چیه  یئوگیم : متـسین !! نم  یئوگیم : لاح  نیا  اب  تست ، یتسه  لیلد  دوخ  هک  متـسین ؟ نم  یئوگیم : نم  هب 
رگا بوخ ، رایسب  منک ! لمع  نآ  هب  هدومن و  ساسحا  يدهعت  نآ  يهرابرد  نم  هک  درادن  دوجو  یناویح  توهش  مشخ و  باوخ و  روخ و 

رـس وت  زغم  رد  يدنمزاین و  یناویح  توهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  رد  هک  هچنآ  زا  راب  اهنویلیم  هک  یئاههشیدنا  تارکفت و  تسا ، نینچ 
يهمجمج ریز  رد  تعیبط  هک  تسا  ياهناراکبان  فارسا  نیا  ایآ  دنتسیچ ؟ دنوریم ، دنشکب و  رس  دنناوتیم  ای  دنشکیم و 

دننام ای  دـشکیم و  هنابز  ام  نورد  رد  لعفلاب  ای  هک  یتسه  داعبا  يهمه  هب  نم  نداد  شرتسگ  رب  نازوس  قایتشا  نیا  تسا !؟ هداد  ماجنا  وت 
یمدآ هک  نادجو  نوگانوگ  ياهتیلاعف  نآ  تسیچ ؟ دهدیم ، همادا  دوخ  دوجو  هب  ام  هدننک  هابت  ياهرادـنپ  تالایخ و  رتسکاخ  ریز  شتآ 

اـهورین و نیا  ریاـظن  اهدـص  اـیآ  دنتـسیچ ؟ دـنربیم ، رتـالاب  دوـخ  ناـعونمه  ءایـشا و  اـب  رقحم  تسپ و  طـباور  تاـسوسحم و  ملاـع  زا  ار 
نم دیئوگب : هک  درادن  یتوافت  چیه  تسا . شیوخ  تیدوجوم  اب  هزرابم  اهنآ  راکنا  یفن و  يرآ  درادن !؟ دوجو  امـش  تایح  رد  اهدادعتـسا 

رب دهعت  تابثا  تردق  تایعقاو ، همه  نیا  ایآ  متسین  تمظع  اب  ياهدادعتسا  اهورین و  نآ  ياراد  یلو  متسه  يدوجوم  نم  دیئوگب : ای  متسین 
، فلتخم تایفیک  تاجرد و  اب  دناهتسناوت  هک  يرـشب  يامظع  همه  نآ  درادن ، رگا  درادن !؟ دزاسب ، روراب  ار  اهنآ  هک  ینوناق  قباطم  نایرج 

هار هب  ارچ  دنراد ، ار  دـهعت  تابثا  تردـق  رگا  و  دـناهدییور !؟ نیمز  زا  ای  دـناهدیراب  نامـسآ  زا  دـنزاسب ، روراب  ار  اهنآ  دـهعت  هب  دانتـسا  اب 
هب دورو  يهزاورد  زا  هدرک و  روبع  تعیبط  زیگناتفگش  نیناوق  هاگرذگ  زا  یهلا  میقتسم  تیشم  تحت  هک  ار  تایح  نیا  امـش  دیتفایمن !؟

ب تسا ؟ هدش  هفاضا  نآ  هب  مه  اهناسنا  دوخ  قیقد  تابساحم  نآ ، زا  جورخ  ات  ایند  نیا 
رمتسم تارییغت  يارجم  رد  نآ  دوجو  يهمادا  یکاخ و  يهرک  نیا  رد  تایح  يهدیدپ  زورب  هک  دینادیم  املسم  دیراپـسیم ؟ یناسک  هچ  ه 

نانآ تارکفت  اهراک و  يهمه  هک  یتروص  رد  تسا ، هدرک  بلج  دوخ  رب  ار  نارکفتم  نادنمشناد و  يهمه  یتفگـش  دراد  هک  یتاصتخم  و 
، دنـشاب هتـشاد  يرتقیمع  ياهارچ  نوچ و  اب  يراک  هکنیا  نودـب  تسا ، هتفرگ  تروص  هدـیدپ  نیا  نایرج  تشذگرـس و  فیـصوت  رد  اهنت 
زا یضعب  فارتعا  مدع  تسا ، هدوبن  هدیدپ  نیا  نایرج  زا  يدودحم  نایب  زج  یلـصاح  يرکف  ياهیژرنا  فرـص  اهتیلاعف و  نآ  يهمه  ینعی 

، دنراد دوجو  زا  هک  تسا  یتاعقوت  ینهذ و  طیارش  هب  دنتـسم  ابلاغ  زیگناتفگـش  يهدیدپ  نیا  يهدننادرگ  قلاخ و  دوجو  هب  نارکفتم  نیا 
هب يهرابرد  ار  فیصوت  لباق  ریغ  دوهـش  کی  دنراد ، هک  يردتقم  ياهزغم  اب  زین  نانآ  دسریم  رظن  هب  کلاذ . ریغ  ندوب و  سوسحم  دننام 
اب ار  تایح  ریغتم  ياهدومن  يهطبار  تسناوت  دنهاوخن  زگره  الا  دنـشابیم و  اراد  دوخ  نورد  رد  تایح  نیا  هدننک  هرادا  هدـنروآ و  دوجو 

یلماوع ددرگیم ، یگدنز  يهنحص  دراو  درذگیم و  هدام  رن و  لاناک  زا  تایح  هکنآ  زا  سپ  هرخالاب  دنیامن . حیحص  ریسفت  نآ ، ياهتباث 
احم تحت  دوشیم ، هدیمان  گرم  هک  یگدنز  يهزاورد  زا  جورخ  ات  دورو  عقوم  زا  ار  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  ناوارف 

يرپـس ار  نآ  راـبکی  زا  شیب  یناـسنا  ره  هک  گرزب  ناـیرج  نـیا  رد  دـهدب . رارق  یعاـمتجا  يدرف و  ینـالقع و  یفطاـع و  یهلا و  تاـبس 
وا و  دراد ، رارق  یهلا  تیـشم  تـحت  دـشابیم ، اراد  دازآ  ياـهراک  رد  دوـخ  تردـق  فرــص  رد  يو  هـک  راـیتخا  يهدـیدپ  زج  دـنکیمن ،

نیا دزاسب . مودعم  ای  دوجوم  دنکیم ، تکرح  اهنآ  يهنهپ  رد  یگدـنز  هک  ار  یتایعقاو  ار و  دوخ  یگدـنز  زا  هظحل  کی  یتح  دـناوتیمن 
رد ار  نآ  دـیوشب و  يدـبا  تایح  تیفیک  يهدـننک  نییعت  زاس و  تشونرـس  ناـیرج  نیا  زا  تسد  هک  دـهدیم  قح  دوخ  هب  روطچ  دوجوم 

ار نآ  دهعت  ساسحا  لامک  اب  دیاب  نم  تسا و  طوبرم  نم  هب  هک  هچنآ  دیامرفیم : نینموملاریما  دـهدب !؟ رارق  امن  ناسنا  ناگدـنراد  رایتخا 
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روتـسد نیا  منک ، يریگولج  اهناسنا  قوقح  تایح و  هب  نانآ  زواجت  زا  متـسیاب و  ناسنا  دض  ناراکهبت  يورایور  هک  تسنیا  مهدـب ، ماجنا 
اما منک و  لمع  نآ  هب  دـیاب  مراد و  تسا ، هداد  نم  هب  ادـخ  هک  ینادـجو  لقع و  مرکا و  ربماـیپ  رب  یحو  يهلیـسو  هب  هک  تسا  نم  يادـخ 
وا تیشم  هب  طوبرم  دنادیم و  وا  تسیچ ، روما  نیا  يهدرپ  تشپ  رارـسا  دراد و  یتیـشم  هچ  تانایرج  نیا  يهمه  رد  لاعتم  دنوادخ  هکنیا 

. سب تسا و 
هحفص 25] ]

مکبیدات اولهجت و  الیک  مکمیلعت  مکیلع و  مکئیف  ریفوت  مکل و  هحیـصنلاف  یلع  مکقح  اماف  قح : یلع  مکل  اقح و  مکیلع  یل  نا  سانلا  اهیا 
میظنت و امـش و  يهرابرد  یهاوخریخ  نم : رب  امـش  قح  اـما  دـیراد : نم  رب  امـش  یقح  مراد و  امـش  رب  نم  یقح  مدرم ، يا   ) اوملعت اـم  یک 

ملع هک  امش  بیدات  دینک و  ادیپ  تاجن  لهج  زا  هک  امش  میلعت  رب  يدصت  امش و  يارب  ملاس  تشیعم  يهیهت  يارب  لاملاتیب  ندومن  ناوارف 
یهاوخریخ لوا - قـح  دـنراد : دوـخ  رادـمامز  رب  یمالـسا  يهعماـج  کـی  مدرم  هک  یقوـقح  دزاـسب .) ار  امـش  تیـصخش  حوطـس  يهمه 
یهاوخریخ نیا  تسا . مدرم  نآ  يهرابرد  یهاوخریخ  دنراد ، دوخ  رادمامز  رب  یمالـسا  يهعماج  مدرم  هک  لوا  قح  هعماج  مدرم  يهرابرد 

تموکح فیرعت  هب  رظن  اب  هکلب  دوشیم ، قالطا  یمازلا  ریغ  دنیاشوخ و  تبحم  فطل و  هب  الومعم  هک  تسین  ضحم  یقالخا  موهفم  کی 
هک تسا  یترورـض  یعامتجا ، يدرف و  ورملق  ود  رد  یگدـنز  فدـه  نیرتهب  هب  ور  هعماج  يهرادا  زا  تسترابع  هک  مالـسا  رد  تسایـس  و 

هعماج مدرم  هک  دنکیم  ادیپ  ققحت  یعقوم  رادمامز  یهاوخریخ  درادن . دوجو  رادـمامز  رادمتـسایس و  مکاح و  يارب  یموهفم  نآ ، نودـب 
يهدننک لتخم  ياهداضت  مدرم و  ياهیشوخان  اهیشوخ و  هجیتن  رد  دنوش و  یقلت  رادمامز  تیصخش  رصانع  ءازجا و  دننام 

نب نامثع  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ياهمان  رد  ار  تفایرد  ساسحا و  نیا  دـیامن . ساسحا  دوخ  نورد  رد  ار  نانآ  نایم  رد  یگدـنز 
مهل هوسا  نوکا  وا  رهدـلا  هراکم  یف  مهکراشاال  نینموملاریما و  یل  لاقی  ناب  یـسفن  نم  عنقا  ا  مینیبیم : تحارـص  اب  تسا ، هتـشون  فینح 

تکرـش ناـنآ  اـب  ناراـگزور  ياـهیراوگان  رد  و  دوش ، هتفگ  نینموم  رادـمامز  نم : هب  هک  منک  تعاـنق  رما  نیا  هب  اـیآ   ) شیعلا هبوشج  یف 
مدرم يارب  دـناوتیم  رادـمامز  کـی  هک  تسا  نیرب  ساـسحا  نیا  اـب  مشاـبن !؟ ناـنآ  يوگلا  یگدـنز  ياهیتخـس  تنوـشخ و  رد  مزروـن و 

نیا رد  دـنادیم . نتـشیوخ  رب  ملظ  ار  مدرم  رب  ملظ  رادـمامز  نیا  نتـشیوخ . يهراـبرد  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  یهاوخریخ  نآ  دوخ  يهعماـج 
نانیا - 1 یلومعم . نارادمتسایس  شور  دوشیم  ادج  یلومعم  نارادمتـسایس  زا  ع )  ) نینموملاریما یـسایس  شور  هک  تسا  ساسح  يهطقن 
یقلت یئاـهناسنا  ار  مدرم  هدوـب و  یبهذـم  یقـالخا و  لوـصا  هب  دـیقم  تبحم و  اـب  یئاـهناسنا  تسایـس ، يهفرح  هب  يدـصت  زا  شیپ  دـیاش 

هب لوصو  هار  رد  هک  دنراد  یئاهنامرآ  دنـشکیم و  رجز  جنر و  اهیـشوخان  زا  دنربیم و  تذل  اهیـشوخ  زا  نانآ  دوخ  دننام  هک  دـندرکیم 
اسیم دوخ  يهشیپ  ار  تسایس  لغش  هکنآ  زا  سپ  یلو  دنراد  تالامک  تاریخ و  هب  قایتشا  دنیامنیم و  وپاکت  شالت و  اهنآ 

یقالخا و لوصا  يهمه  دـنیامن و  راتفر  ناشلیم  قباطم  هک  دـنراد  تسود  ار  یناسک  نانآ  دـنکیم ، ادـیپ  تهج  ناـنآ  تبحم  رهم و  دـنز ،
هب رگا  هتفر ، رانک  رادمتسایس  لمع  نادیم  زا  تسا . هتـشاد  دوجو  تیریدم  ماقم  هب  يدصت  زا  شیپ  یلومعم  نارادمتـسایس  رد  هک  یبهذم 

-2 دـنرادن . ار  لمع  هب  ندـش  دراو  تردـق  هداتـسیا و  ناشزغم  زا  ياهشوگ  رد  فرطیب  الماک  ینارگاشامت  لکـش  هب  دـنوشن ، دوباـن  یلک 
رد تسا . اهزیچ  هب  اهـسک  لیدبت  نآ  راک  نیرتیـساسا  هک  دنکیم  ادـیپ  يدـیدج  نم  تسایـس ، هب  لاغتـشا  زا  سپ  ياهفرح  نارادمتـسایس 

هنوگچیه دندرگیم و  تادامج  ياهدومن  لاکشا و  هب  لدبم  نایمدآ  ياهتفارظ  اهیئابیز و  تازایتما و  اهتمظع و  يهمه  هزات  نم  نیا  قطنم 
لماوع و هب  دنتـسم  بیرغ  بیجع و  هورگ  نیا  يهیرگ  هدـنخ و  هودـنا و  يداـش و  دـنروآیمن . دوجو  هب  رادمتـسایس  نورد  رد  یکیرحت 
. دـنکیم زورب  مدرم  ياـهناج  نمرخ  ندـنازوس  يارب  هک  دـشاب  یقرب  دـننام  تسا  نکمم  ناـنآ  يهدـنخ  اریز  تـسین ، یعیبـط  ياـههزیگنا 

دنچ هک  ماـگنه  نآ  رد  دـشاب . هدوـب  مدرم  یگدـنز  ياـهیدابآ  ندرک  هاـبت  يارب  یناـشورخ  لیـس  يهسدـقم  تسا  نـکمم  ناـنآ  يهـیرگ 
حرط هرکاذم و  لوغشم  دنهدب ، ماجنا  دوخ  ماقم  همادا  يارب  دیاب  هک  یئاهراک  ذوفن و  يهرابرد  هتسشن و  یعمجم  رد  ياهفرح  رادمتـسایس 

زیر
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ياهدومن اههفایق و  هب  لدتعم ، حول و  هداس  ناسنا  کی  رگا  هک  دننکیم  زاربا  ار  یتاساسحا  یتح  فعش و  دجو و  اههدنخ و  دنشابیم ، ي 
دـننازوسیم و اـهناسنا  هب  لد  هتـسشن و  مه  نوماریپ  هک  یئاـفولا  نـالخ  هچ  افـصلا و  ناوخا  هچ  هب ! هب  دـیوگیم : درگنب ، ناـنآ  یتالـضع 
فدـه و نوناق  دزاسیم ، دوبان  لتخم و  ار  نآ  یـسایس  نم  کـی  هک  ینوناـق  نیرت  تیمهااـب  - 3 دنشابیم !! مدرم  تداعس  حرط  لوغـشم 
دنکیم و ادیپ  يرگید  يانعم  یلومعم  یسایس  نم  يارب  دهدب ، تکرح  یلاع  ياهتیعقوم  زا  ار  مدرم  دناوتیم  هک  نوناق  نیا  تسا . هلیـسو 

يزایتما هدوب و  اراد  دشابیم ، نآ  ياراد  هلیـسو  هک  ار  هچنآ  هدوب و  هلیـسو  زا  رتالاب  شـشزرا  تمظع و  هک  روبزم  نوناق  رد  ار  طرـش  نیا 
، دنیامن باختنا  دوخ  راک  رد  هک  ار  یفده  ره  ياهفرح  یلومعم و  نارادمتسایس  یمئاد  شور  هک  یتروص  رد  دشاب . هتشاد  ار  نآ  زا  رتالاب 

ترابع هب  دـنادیم و  دوخ  دـنمتردق  نم  هب  دنتـسم  فدـه  تیبولطم  زا  یگرزب  مهـس  هدومن ، روظنم  فدـه  نآ  رد  ار  دوخ  دـنمتردق  نم 
فده و یتاذ  تیبولطم  نآ  يهجرد  داتفه  دیامن ، ینابرق  هلیـسو و  ار  یقیاقح  دناوتب  تیب  ءاطم  زا  هجرد  دصرد  الثم  فده  رگا  رتنـشور 

تیبولطم ذ زا  هجرد  اب 99  ار  فده  نامه  دنهاوخب  يو  يابقر  ای  بیقر  رگا  تسا ، وا  ردتقم  نم  تساوخ  هجرد  یس 
فعـض هتکن  ار  هجرد  کی  نامه  دـنهدب ، رارق  نآ  يهلیـسو  ار  یقیقح  هتفرگ و  رظن  رد  ار  ناـشدوخ  هتـساوخ  هجرد  کـی  فدـه و  یتا 

یتاذ تیبولطم  باـسح  هب  ار  دوخ  ردـتقم  نم  يهتـساوخ  وا  هک  لـیلد  نیا  هب  دـنیآیمرب  بیقر  نداد  تسکـش  ددـص  رد  هدومن  بوسحم 
، دنک یناگیاب  دوخ  یناور  حوطـس  قامعا  رد  ار  دوخ  یبهذم  یقالخا و  لوصا  دـشاب  هتـسناوت  یـسایس  نم  رگا  - 4 تسا . هتشاذگ  فده 

ناونع هب  اهـسک  اب  هک  دوخ  یـسایس  نم  زا  ناور ، هاـگآ  دوخ  حطـس  هب  لوصا  نآ  ندـش  دراو  تسایـس و  يهفرح  زا  يریگهراـنک  زا  سپ 
نم ایآ  مدش !؟ بکترم  ار  یئاهراک  نانچ  هک  مدوب  نم  اعقاو  ایآ  دیآیمرب . نآ  درط  ددص  رد  هدش و  نادرگیور  تسا ، هدرک  راتفر  اهزیچ 

یـسایس شور  رد  زگره  هناـگراهچ  لـئاسم  نیا  مدـیدیم !؟ ندرک  ور  ریز و  فرـصت و  هنوـگ  ره  لـباق  یئایـشا  ار  اـهناسنا  نیا  هک  مدوـب 
دوب یبهذم  یقالخا و  لوصا  دنبیاپ  هزادنا  نامه  یـسایس  روما  هب  يدـصت  نارود  رد  رادـمامز  نیا  اریز  دوشیمن ، هدـید  ع )  ) نینموملاریما

هن تسا  هدیدیم  اهـسک  هراومه  ار  اهناسنا  هک  دوب  نم  نامه  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهتفای  لامک  نم  نینچمه  نارود . نآ  زا  شیپ  هک 
ما يرادمامز  زا  لبق  يرادمامز و  نارود  ود  ره  رد  یناسنا  ياهتفارظ  اهیئابیز و  تازایتما و  تاساسحا و  فطاوع و  اهتبحم و  اذل  اهزیچ :

فدـه و نوناق  بلاطیبا  نب  یلع  زگره  تاداـمج . زا  یئاـهدومن  لاکـشا و  هن  تسا  هدوب  حرطم  یناـسنا  قیاـقح  ناونع  هب  ع )  ) نینموملاری
ءوس سدقم  نوناق  نیا  زا  تسناوتیم  تراهم  لامک  اب  وا  تسا . هدادن  رارق  نایمدآ  ياهناج  تیثیح و  تفارش و  اب  يزاب  بابـسا  ار  هلیـسو 

دشیم تبث  ناسنا  زا  ربخیب  نارادمتسایس  فیدر  رد  وا  مان  درکیم  يراک  نینچ  رگا  یلو  دیازفیب ، دوخ  يرهاظ  تردق  رب  هدومن ، هدافتسا 
ثحابم نیا  زا  تسا . هعماج  هاوخریخ  دـیامنیم ، راـتفر  هعماـج  مدرم  اـب  شور  نیا  اـب  هک  يرادـمامز  نآ  هللاءاـیلوا . ءاـیبنا و  فیدر  رد  هن 

دننک و فیرعت  ار  تسایس  تسخن  نانآ  هک  تسنیا  رتهب  دوبن ، رادمتـسایس  بلاطیبا  نب  یلع  دنیوگیم : هک  یـصاخشا  هک  دوشیم  نشور 
يهرادا هب  دنمتردق  دنچ  ای  کی  طرش  دیقیب و  يدصت  تسایس  زا  دوصقم  رگا  دنیامن . یتواضق  نینچ  سپس  دنیامن ، نشور  ار  نآ  يانعم 

فرـصت و لـباق  یئاـهزیچ  شیاههتـساوخ  لـباقم  رد  رادمتـسایس و  هاگدـید  زا  اـهناسنا  نآ  هک  دـشاب  هدوب  اـهناسنا  ضحم  یعیبط  تاـیح 
رگا و  تسیرادمتـسایس . يدـج  فلاخم  هکلب  تسین ، رادمتـسایس  اهنت  هن  بلاطیبا  نب  یلع  دنـشاب ، هدوب  يو  ياهیریگ  فدـه  هب  فاـطعنا 

ترابع رد  سب . تسا و  بلاطیبا  دنزرف  یقیقح  رادمتسایس  تسا ، لوقعم  تایح  ياهفده  نیرتهب  يوس  هب  اهناسنا  يربهر  دوصقم 
زا یکی  وا  دوب . رادافو  مالـسا  رما  يو و  هب  اقیمع  و  ص )  ) دـمحم يهدرورپ  یلع  دـیئامرف : تقد  مینکیم ، لـقن  یکـسفشورطپ  زا  هک  ریز 
هب ار  تنج  شیوخ  تایح  نامز  رد  ربمایپ  هک  دوب  هباحـص  نت  هد  زا  یکی  دوب و  رتکیدزن  ص )  ) دمحم هب  همه  نایم  زا  هک  دوب  يرفن  شش 
زا دوب . ریگهدرخ  رایـسب  یقالخا  روما  رد  دوب . راکتـسار  قداص و  دوب ، نید  دـنبیاپ  قشع  روش و  دـح  رـس  اـت  یلع  دوب . هداد  دـیون  ناـشیا 

رعاش و مه  روشحلـس و  يدرم  مه  یلع  دوب …  تماهـشاب  يرواگنج  ریلد و  يدرم  کشیب  دوب و  رود  هب  یتسرپ  لام  عمط و  یئوجمان و 
یتلود و لجر  کی  يرورـض  تافـص  زا  لکلاب  یلو  دناهدرک ) لقن  يو  زا  ناوارف  تامارک   ) دوب عمج  شدوجو  رد  هللاءایلوا  تافـص  مامت 
زا سرت  دنوادخ ، ربارب  رد  تیلوئـسم  زا  سرت   ) دوب ینید  للع  زا  یـشان  هک  یقالخا  ياهیریگهدرخ  رد  ولغ  دوب . يراع  يداع  رادمتـسایس 
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هک وا  لقع  دوب . هدرک  داجیا  شداهن  رد  ار  ارادـم  هب  شیارگ  تشادیم و  زاب  میمـصت  ذـخا  زا  ار  يو  ناناملـسم ) نوخ  نتخیر  تیلوئـسم 
هب هکنیا  زا  سرت  تخادرپیم . تامیمـصت  يارجا  هب  يرتشیب  یتسـس  اب  تفرگیم و  میمـصت  يدـنک  هب  دوب  يو  ینید  راـکفا  عباـت  ـالماک 

. تشادیمزاب شنانمـشد  هیلع  تخـس  تامیمـصت  يارجا  لمع و  تدـش  زا  ار  يو  ابلاغ  دوش ، مهتم  یهاوخدوخ  یـصخش و  یبلطراـختفا 
یلع د

دهاجم هللایلو و  ناولهپ و  هکلب  ماـما : اـهنت  هن  دنتـشادیم !! گرزب  ص )  ) دـمحم زا  شیب  یتح  ار  وا  هک  تفگ  ناوت  هک  نایعیـش  شرظن  ر 
قشع روش و  دح  رس  ات  یلع  مکی - يهلئسم  میهدیم : رارق  ثحب  دروم  قوف  تارابع  رد  ار  مهم  يهلئسم  دنچ  دوب . مالـسا  لماک  روشحلس 
کی هب  قلعتم  درادن  ناکما  هک  تسا  یناور  زیگناتفگش  تلاح  نآ  قشع  روش و  هک  تسا  ملسم  دوب  راکتـسار  قداص و  دوب . نید  دنبیاپ 

ناجیه روش و  يهزیگنا  قوشعم و  دـناوتیمن  ینید  دـیاقع  ماکحا و  تشم  کـی  ینعی  دـشاب . هدوب  ینید  کـشخ  دـیاقع  ماـکحا و  تشم 
قشاع یناور  حوطس  مامت  هراومه  قشع  تسا . قوشعم  هلیسو  هب  یتسه  يهدننک  ریسفت  قشاع  هاگدید  زا  قشع  دشاب . هدوب  یمئاد  قیمع و 
دادیم ناشن  ار  یتقیقح  هچ  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  نید  دید  یتسیاب  نیاربانب  دربیم ، ورف  العا  دـح  رد  یئافوکـش  طاشن و  هبذـج و  رد  ار 

ع)  ) یلع دوـخ  تارکفت  زرط  یگدـنز و  نانخـس و  زا  هکناـنچ  دروآیم . دوـجو  هـب  ـالعا  دـح  رد  ار  وا  یئافوکـش  طاـشن و  هبذـج و  هـک 
ینید ماکحا  دیاقع و  اذل  دـیدیم . وا  هاگـشیپ  رد  تاظحل  مامت  رد  ار  دوخ  یناگدـنز  نیا  رد  هک  دوب  ادـخ  وا  یقیقح  قوشعم  دـیآیمرب :

تاذلااب قوشعم  ماکحا  دیاقع و  نآ  هکنیا  هن  تسا ، هدوب  دوخ  يهنایشآ  هب  لوصو  يارب  هدنرپ  کی  ندز  لاب  رپ و  دننام  وا  يارب 
هب لمع  یلع  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  درادیم ، نایب  ار  جح  هب  طوبرم  ماکحا  تمکح  هک  یتقو  هعـصاق  يهبطخ  رد  دنـشاب . هدوب  يو 

یجاح دوشن  مگ  هر  هک  تسا  یناشن  گنس  يهبعک  دنکیم : یقلت  دوخ  يهنایشآ  هب  لوصو  يارب  هدنرپ  ندز  لاب  رپ و  دننام  ار  ماکحا  نآ 
لگ زا  یئاههخاش  کیرحت  هب  قشاع  کی  دـیدش  قایتشا  دـننام  نید  هب  یلع  روش  قشع و  هصـالخ  تساـجک  راـی  نیبب  دـنب و  رگد  مارحا 

یجاوما تقیقح و  نیع  وا  يهحلاص  ياههشیدـنا  اهراتفگ و  لامعا و  رگید  يهیور  هچ  رگا  لـگ . دوخ  يارب  هن  تسا ، هدوب  قوشعم  يارب 
لوا يهلمج  رد  هک  دوب  قشع  روش و  نآ  تیعقاو  لیلد  هلمج  نیا  دوب  راکتـسار  قداص و  مود - يهلئـسم  دشابیم . تایح  يالعا  فده  زا 

كانلوه و ياههاگترپ  بیـشن و  زارف و  خالگنـس و  اهدص  اب  رمع  تدـم  يهمه  رد  يراکتـسار  قدـص و  هب  ناسنا  کی  فاصتا  میدـید .
ینید ماکحا  دیاقع و  یتشم  هب  يداع  بصعت  دیلقت و  زا  رتالاب  یلیخ  یتلع  یگدنز ، هب  یئانتعایب  یتح  هکلب  ماقم  زا  نتشذگ  يراکادف و 

داش تسا : يراگتـسار  قدـص و  یعقاو  تلع  هک  تسا  یقیقح  قشع  ددرگیم . یـشان  ارچ  نوچ و  یب  دـیلقت  تداـع و  زا  هک  دـهاوخیم 
- موس يهلئـسم  ام  سونیلاج  نوطالفا و  وت  يا  ام  سومان  توخن و  ياود  يا  ام  ياهتلع  هلمج  بیبط  يا  اـم  يادوس  شوخ  قشع  يا  شاـب 

رد
هزادـنا نآ  تسیاـبیمن  دوـب و  طارفا  راـچد  یقـالخا  روـما  رد  ع )  ) یلع هک  تسنیا  هلمج  نیا  رهاـظ  دوـب  ریگهدرخ  رایـسب  یقـالخا  روـما 

داـینب قـالخا  یلک  لوصا  تسا . هدـش  هتفگ  قـالخا  یلک  لوـصا  تمظع  هب  هجوـت  نودـب  بلطم  نیا  دـسریم  رظن  هب  دـیامن . يریگتخس 
لوصا نامه  قالخا ، یلک  لوصا  زا  دوصقم  دیامن . روبع  تیناویح  زرم  زا  دـناوتیمن  ناسنا  اهنآ  تاعارم  نودـب  تسا و  تیناسنا  یـساسا 

زا دـهدب . تاجن  یئارگچوپ  رد  طوقـس  زا  دـشخبب و  یگدـنز  هب  ییانعم  دـناوتیم  هک  تسا  اهنآ  هب  لـمع  طـقف  هک  تسا  لوقعم  تاـیح 
رـصم روشک  يهرادا  يارب  یعخن  رتشا  کلام  هب  هک  ینامرف  رد  اصوصخم  دهدیم و  ناشن  ع )  ) یلع یگدـنز  شور  هک  هچنآ  رگید  فرط 

یمرن و نیا  یلو  دـهدیم . روتـسد  مدرم  يهراـبرد  تفطـالم  یمرن و  ضاـمغا و  وفع و  هب  ار  وا  ددـعتم  يدراوم  رد  تسا ، هدوـمن  رداـص 
رد هک  هچنآ  هب  رگا  یهگناو  دنزب . ياهمدص  تسا ، هدرک  نایب  مالسا  هک  لوقعم  تایح  یساسا  لوصا  هب  دیابن  ضامغا  وفع و  تفطالم و 

یلع هک  یعالطا  یهاگآ و  نآ  هب  رظن  اب  دید  میهاوخ  مینک ، یهجوت  تشذگیم  یتسه  ناهج  نیا  رد  یگدـنز  يهرابرد  ع )  ) یلع نورد 
نب یلع  تسا . هدوـب  یقطنم  يراـگزاس  تفطـالم و  يـالعا  دـح  رد  مدرم  اـب  وا  یقـالخا  راـتفر  تـشاد ، هدرپ  تـشپ  هدرپ و  يور  زا  (ع )

فده یتسه و  ناهج  بلاطیبا 
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رد هک  یئاهناسنا  ناهج و  نیا  اب  اههیواعم  اهیلوایکام و  دـننام  هک  دـیدیم  نآ  زا  رتینوناق  رتیدـج و  ار  نآ  فدـه  اهناسنا و  تایح  ار و  نآ 
ندیرچ لوغشم  مه  مدرم  مشاب و  هتـشاد  تسد  رد  ار  روما  مامز  نم  تهج ، ره  هب  يراب  دیوگب : دزادزپب و  یخوش  هب  دننکیم  یگدنز  نآ 

دنچ رد  ع )  ) نینموملاریما مارتحا  ایآ  نم !!! تسنیا  مدرم ، تسنیا  ناهج ، تسنیا  دـنیامن ، يرپس  ار  دوخ  یگدـنز  اـیند ، نیا  رد  ندـیزخ  و 
ایآ دـنکیمن . فشک  تیرثکا  هب  وا  مارتحا  تفطالم و  يالعا  دـح  زا  تسا ، عقاو  فلاخم  نانآ  يار  تسنادیم  هکنیا  اب  تیرثکا  هب  دروم 

اهناسنا اب  وا  قیمع  مارتحا  تفطالم و  لیلد  درکیم ، زاربا  ناگدـنامرد  ناوتان و  يهراـبرد  لد  قاـمعا  زا  هک  یکاـپ  تاـساسحا  فطاوع و 
یقالخا لوصا  يهرابرد  يریگتخس  يدنبیاپ و  زا  ریغ  مدرم ، یگدنز  يهدیدپ  رد  اهیمرن  تاساسحا و  فطاوع و  اهتفطالم و  نیا  تسین !؟

یئوجمان و زا  مراهچ - يهلئـسم  تفریذپ . ناوتیمن  یگدـنز  يارب  یفدـه  تمکح و  چـیه  اهنآ ، تاعارم  نودـب  هک  تسا  ینید  نیناوق  و 
تافـص مامت  رعاش و  روشحلـس و  يدرم  مه  یلع  دوب …  تماهـشاب  يرواـگنج  ریلد و  يدرم  کـشیب  دوب و  رود  هب  یتسرپ  لاـم  عمط و 

بلاطیبا نب  یلع  یگدنز  زا  ناهاگآ  نارظنبحاص و  يهمه  ار  هلضاف  فاصوا  نیا  دوب . عمج  شدوجو  رد  هللاءایلوا 
هک تسا  یکـسفشورطپ  يدعب  ترابع  تسا ، بجعت  لمات و  ياج  هک  هچنآ  دننآ  رب  یگلمج  هک  تسا  یلوق  نیا  دناهداد و  تبـسن  يو  هب 

ار هلمج  نیا  یکسفشورطپ  ياقآ  تسیابیم  دوب  يراع  يداع  رادمتسایس  یتلود و  لجر  کی  يرورـض  تافـص  زا  لکلاب  یلو  دیوگیم :
هن دوب  يراع  يداع  رادمتسایس  یتلود و  لجر  کی  يرورض  تافـص  زا  لکلاب  تهج  نیدب  دیوگب : دنک و  عورـش  تهج  نیدب  يهملک  اب 

ترهـش یتسرپ و  لام  عمط و  یئوجماـن و  زا  يرود  ناـمه  ياهفرح ، ياـهیزاب  تسایـس  زا  نینموملاریما  يرود  تلع  اریز  یلو  يهملک  اـب 
يرود هروبزم  روما  زا  رگا  تسا و  هدروآرد  هللاءایلوا  ناربمایپ و  فیدر  رد  ار  وا  هک  تسا  هدوب  یتسرپ  تردق  یتسرپ و  تسایر  یتسرپ و 

هورگ رد  هن  دـشیم  تبث  مه  ریغ  وسناملک و  كرامـسیب و  تراپانب و  رلتیه و  هیواعم و  سباه و  یلواـیکام و  فیدر  رد  وا  ماـن  درکیمن ،
همه یلو  تسا ، هدوـبن  یهلا  ناربماـیپ  يهرامـش  رد  بلاـطیبا  دـنزرف  هک  تسا  تسرد  ص .)  ) دـمحم یـسیع و  یـسوم و  لـیلخ و  میهاربا 
لقن مرکا  ربمایپ  زا  ینس  هعیـش و  هورگ  ود  ره  هک  ربتعم  یتیاور  رد  تسا . هدوب  رادروخرب  نایاوشیپ  نآ  یلاع  فاصوا  زا  يو  هک  دننادیم 
هتبیه یف  یسوم  یلتا  هلمح و  یف  میهاربا  یلاو  هاوقت  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  هجو  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  تسا : هدمآ  نینچ  دناهدرک ،

سک ره  ( ) ع  ) بلاـطیبا نب  یلع  هجو  یلا  رظنیلف  هلاـمک  هماـمت و  یف  نیعمجا  مـهیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  یلا  هتداـبع و  یف  یـسیع  یلا  و 
تروص هب  و  شیرابدرب ، ملح و  رد  لیلخ  میهاربا  تروص  هب  و  شیاوقت ، رد  حون  تروص  هب  و  شملع ، رد  مدآ  تروص  هب  درگنب  دهاوخب 

هب درگنب  شلاـمک ، ماـمت و  رد  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولـص   ) دـمحم تروص  هب  و  شتداـبع ، رد  یـسیع  تروص  هب  و  شتبیه ، رد  یـسوم 
اما دوب  عمج  شدوجو  رد  هللاءایلوا  تافـص  مامت  رعاش و  مه  روشحلـس و  يدرم  مه  یلع  مجنپ - يهلئـسم  ع .)  ) بلاـطیبا نب  یلع  تروص 
نآ هک  تسنیا  دوشیم  هدید  هک  هچنآ  تسا . تقیقح  زا  يراع  رعش ، لوادتم  موهفم  هب  رظن  اب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ندوب  رعاش  تبـسن 
هک تسا  هدـش  هداد  تبـسن  وا  هب  یناوید  و  تسا ، هدرک  داهـشتسا  نارگید  راعـشا  زا  یتاـیبا  هب  هغالبلاجـهن  رد  دوخ  نانخـس  رد  ترـضح 
زین ءارعش  نایم  یتواضق  وا  دراد و  دوجو  یبوخ  یناسنا  نیماضم  ناوید  نآ  راعشا  رد  هچ  رگا  تسا ، هدشن  تابثا  هجو  چیه  هب  نآ  تحص 

، تسا یکـسفشورطپ  حیرـصت  دروم  هک  مالـسا  نید  هب  وا  يدنبیاپ  يرادافو و  دش . دهاوخ  عقاو  ریـسفت  دروم  هدـنیآ  رد  هک  تسا  هدومرف 
عقاو و فالخ  میهافم  ياضف  رد  ندیرپ  هنافابلایخ و  يرعاش  رعـش و  نآرق  هک  مینادیم  دیامنیم و  تباث  العا  دح  رد  نآرق  هب  ار  وا  دـیقت 

ح
اونمآ نیذلا  الا  نولعفی . الام  نولوقی  مهنا  و  نومیهی . داو  لک  یف  مهنا  رت  ملا  نواغلا . مهعبتی  ءارعشلا  و  تسا : هدرک  دیدش  خیبوت  ار  تقیق 

ره رد  نانآ  هک  ياهدیدن  رگم  دننکیم ، يوریپ  نانآ  زا  ناگدـش  هارمگ  هک  دنتـسه  یناسک  ءارعـش   ) اریثک هللا  اورکذ  تاحلاصلا و  ولمع  و 
ماجنا حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دـننکیمن . لمع  هک  ار  يزیچ  نآ  دـنیوگیم  نانآ  و  دـندرگیم . ناریح  روطب  يداو 

نیا رد  هک  تسا  رادمامز  رب  یمالسا  عامتجا  قح  نیلوا  هک  یهاوخریخ  يانعم  دوب  نیا  دنروآیم .) دای  هب  ناوارف  روطب  ار  ادخ  دنهدیم و 
يهمه لماش  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یهاوخریخ  هک  درک  تابثا  یبوخ  هب  ثحابم  نیا  و  تفرگ . رارق  یـسررب  دروم  يدـح  اـت  ثحاـبم 
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يداصتقا لئاسم  لماک  میظنت  مود - قح  دـشابیم . تسایـس  يهملک  فیرعت  نیرتیلاـع  هک  تسا  هدوب  هعماـج  مدرم  يونعم  يداـم و  داـعبا 
يداصتقا لماک  میظنت  تیمها  نایب ، نیاربانب  درادیم . ناـیب  یهاوخریخ  زا  سپ  ار  قح  نیا  ع )  ) نینموملاریما هک  دوشیم  هظحـالم  هعماـج 

يهبناج همه  یگدامآ  یگتـسیاش و  زا  تسترابع  هک  یهاوخریخ  قح  زا  سپ  ینعی  ددرگیم . نشور  ـالعا  دـح  رد  یمالـسا  يهعماـج  رد 
سنا نآ  هکنیا  قیمع  ساسحا  اب  اهناسنا و  لوقعم  تایح  يربهر  هب  دوخ ، یحور  حوطس  مامت  اب  رادمامز 

هب هک  تسا  قح  نیا  نایب  اب  و  دنراد . رادـمامز  رب  هعماج  مدرم  هک  تسا  يداصتقا  لئاسم  لماک  میظنت  قح  دنتـسه ، وا  تیـصخش  ازجا  اهنا 
ندش نشور  يارب  میربیم . یپ  تسا ، هدادن  یتیمها  يداصتقا  لئاسم  هب  مالـسا  دنیوگیم  هک  صاخـشا  زا  یـضعب  ياعدا  ندوب  ساسایب 

ات ص 143 زا ص 48  ریـسفت  همجرت و  نیمه  زا  مراهچ  دلجم  هب  دهدیم ، ار  تیمها  نیرتشیب  يداصتقا  لئاسم  هب  مالـسا  هک  تقیقح  نیا 
رادـمامز يهدـهع  هب  هک  تسا  یفیلکت  هعماج  دارفا  میلعت  لـهج  زا  ناـنآ  نتخاـس  اـهر  يارب  هعماـج  مدرم  میلعت  موس - قح  دوش . هعجارم 

ور تسا ، ریذپناکما  هک  يدح  نیرتیلاع  رد  یهاگآ  تفرعم و  نودب  یمالـسا  يهعماج  هک  تسا  تهج  نآ  زا  فیلکت  نیا  تیمها  تسا .
دیجم نآرق  زا  ناوارف  یتایآ  رد  نآ ، هب  هجوت  مدـع  تروص  رد  یمالـسا  يهعماج  طوقـس  و  فیلکت ، نیا  دوب . دـهاوخ  يدوبان  لاوز و  هب 
دلجم کی  رد  هک  ریـسفت  همجرت و  نیا  متـشه  دلجم  زا  يرادقم  متفه و  دلجم  مشـش و  دـلجم  رخاوا  هب  دوش  عوجر  تسا . هدـش  دزـشوگ 

هک تسنیا  دوش ، هداد  رکذت  دیاب  ثحبم  نیا  رد  هک  هچنآ  تسا . هدش  پاچ  نآرق  هاگدید  زا  ملع و  هاگدید  زا  تخانش  مان  هب  زین  لقتـسم 
رادمامز هک  تسا  ياهتسیاش  راک  کی  طقف  هعماج  میلعت  هکنیا  هن  تسا ، نآ  يافیا  هب  مزلم  رادمامز  هک  تسا  یقح  هعماج  میلعت  عوضوم 

هعماج میلعت  درادیم ، نایب  تحارـص  اـب  ریـسفت  دروم  يهلمج  هکناـنچ  هکلب  دروآیم ، تسد  هب  یفاـضا  تیبوبحم  داد ، ماـجنا  ار  نآ  رگا 
يهمه لـماش  میلعت  نیا  تسا . هتـشاذگ  رادـمامز  يهدـهع  هـب  هعماـج  تساوـخرد  يهلیـسو  هـب  ادـخ  هـک  تـسا  یمازلا  یعطق و  فـیلکت 

قح تسین . یـصخشم  نیعم و  تاعوضوم  هب  صوصخم  دزاسیم و  ریذـپناکما  ار  مدرم  لوقعم  تاـیح  هک  تسا  ینتفرگارف  تاـعوضوم 
اب ار  مدرم  ياـهزغم  دزروـب و  تعاـنق  ضحم  میلعت  هب  دـناوتیمن  یمالـسا  يهعماـج  رادـمامز  یلماـکت  ياهندـیدرگ  يارب  تـیبرت  موـس -

بتکم یمئاد  راعش  تسنیا  لمع ، يارب  ملع  دیاینرب . نانآ  یحور  یگدنزاس  ددص  رد  یلو  دنک ، رپ  کشخ  میهافم  درجم و  ياهینتسناد 
لماش يونعم  يدام و  یگدـنز  رد  ینیع  لامعا  يهفاضا  هب  هک  تسا  یعیـسو  رایـسب  ياـنعم  کـی  لـمع  زا  دوصقم  هکنیا  تیاـهن  مالـسا .

یئابیکـش و تامیالمان و  ربارب  رد  يرابدرب  ربص و  دـننام  دـناسریم ، تیلعف  هب  ار  اهنآ  زاب و  ار  یناسنا  تاذ  داعبا  هک  دوشیم  زین  یلاـمعا 
ياهتفرعم هب  لوصو  يارب  ناشوج  قایتشا  اههتـساوخ و  فالخ  لمحت  ندینـش و  يارب  تیفرظ  اهیـشوخ و  ذـیاذل و  لباقم  رد  نتخابن  دوخ 

هک یلومعم  ياهتسایس  اب  مالسا  رد  تسایس  هک  میـسریم  یعطق  هجیتن  نیا  هب  تیبرت ) میلعت ، یهاوخریخ ،  ) قح هس  رد  قیقد  رظن  اب  رتشیب .
اوج رد 

هک دوشیم  مولعم  دراد ، رادمامز  يهدهع  رب  هعماج  هک  ياهناگهس  قوقح  زا  اریز  دشابیمن ، هسیاقم  لباق  تسا ، لوادتم  یمالـسا  ریغ  عم 
مه ار  دوخ  ناوریپ  یحور  دربشیپ  تیدج  لامک  اب  تسایس  نیا  هکلب  تسین ، هعماج  دارفا  يدام  طباور  میظنت  يارب  طقف  مالسا  رد  تسایس 

يهمه هک  دنادیمن  اهناسنا  تقلخ  فدـه  ار  مدآ  نادـنزرف  يهزور  دـنچ  يدام  یگدـنز  تسایـس  نیا  تسا . هدرک  نیمـضت  دوخ  نتم  رد 
هب ار  العا  نتفای  ققحت  هک  ار  لوقعم  تایح  تابثا و  اهناسنا  يارب  ار  یئالعا  فده  هکلب  دیامن . فرـص  نآ  میظنت  هار  رد  ار  دوخ  ياهورین 

تعنص و رنه و  ملع و  داصتقا و  قالخا و  دننام  يرشب  یتایح  نوئـش  يهمه  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دروآیم . دوجو  هب  دریگیم ، هدهع 
تالکـشم و يهمه  يوگخـساپ  هک  داـحتا  لکـشت و  نیا  دزاـسیم . دـحتم  لکـشتم و  رگیدـکی  اـب  ار  يداـم  یگدـنز  نیناوـق  تاررقم و 

لآهدیا میظع و  لکـشت  داحتا و  نینچ  شریذپ  يهدامآ  دناوتب  ار  هعماج  ياضعا  هک  دراد  يدـج  تیبرت  هب  جایتحا  تسا ، يرـشب  ياهدرد 
يهمه هک  تسا  یتیبرت  مکی - عون  تسا : عون  ود  رب  تسا  حرطم  یمالسا  تسایس  رد  هک  یتیبرت  تفگ : دیاب  هک  تسا  تهج  نیدب  دیامن .

یبرت مود - عون  دننکیم . هدافتسا  نوگانوگ  ياهشور  زا  ورملق  نیا  رد  دنهدیم و  ماجنا  دوخ  یعیبط  یگدنز  ياهفده  يارب  عماوج 
هب ور  لوقعم  تاـیح  یگدـنز  يارب  ناـنآ  ندرک  هداـمآ  زا  تسا  تراـبع  هک  یعیبط  یگدـنز  يارب  مدرم  نتخاـس  هداـمآ  قوفاـم  تسا  یت 
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دهشملا یف  هحیصنلا  هعیبلاب و  ءافولاف  مکیلع  یقح  اما  و  تسا . مدرم  يونعم  يدام و  لئاسم  يهمه  يوگخـساپ  هک  یگدنز  يالعا  فده 
یهاوخریخ و  دـیاهدرک . نم  اـب  هک  تسا  یتـعیب  هب  اـفو  امـش : رب  نم  قح  اـما  و   ) مکرما نیح  هعاـطلا  مکوعدا و  نیح  هباـجالا  بیغملا و  و 

(. مهدب يروتـسد  امـش  هب  هک  یعقوم  نم  زا  تعاطا  و  مناوخب . ار  امـش  هک  ماگنه  نآ  رد  تبثم  خساپ  و  بایغ . روضح و  رد  نم  يهرابرد 
هدـش یـسررب  ثحب و  شدروم  رد  هکنانچ  تعیب  تعیب  هب  ءاـفو  مکی  قح  دراد  نیملـسم  يهعماـج  مدرم  رب  یمالـسا  رادـمامز  هک  یقوقح 

هب ار  دوخ  تایح  تشونرـس  تقیقح  رد  هدننک  تعیب  دـیآیم ، رب  هملک  نیا  موهفم  زا  هکنانچ  تسا و  تیمهااب  هداعلاقوف  يهلئـسم  تسا ،
هک تسا  یـصخش  یهلا  زایتما  تمظع و  يهدننک  نایب  دراد  هک  یموهفم  هب  رظن  اب  اههدـیدپ  نیا  دراپـسیم . دـنکیم ، تعیب  هک  یـصخش 

، دشابیم ندش  تعیب  يهتسیاش  هک  یـسک  یلو  درادن ، دوجو  یلوئـسم  ریغ  ماقم  چیه  مالـسا  بتکم  رد  هک  تسا  تسرد  دنوشیم . تعیب 
تماما زایتما  زا  هک  یـصخش  نآ ، نادـقف  تروص  رد  دـنمانیم و  توبن  ار  نآ  هک  دـشاب  رادروخرب  یهلا  یلاع  زایتما  کـی  زا  دـیاب  اـمتح 

ادروخرب
یندوشخباـن یمرج  ار  نآ  زا  فـلخت  دـیامنیم و  یمازلا  یمتح و  ار  تعیب  هب  اـفو  زاـیتما  نیا  دـشابیم . ندـش  تـعیب  يهتـسیاش  تـسا ، ر 

هللا نوعیابی  امنا  کنوعیابی  نیذـلا  نا  دـنکیم : یفرعم  ادـخ  اـب  تعیب  ار  مرکا  ربماـیپ  اـب  تعیب  هک  دـیجم  نآرق  رد  تسا  ياهیآ  دزاـسیم .
تعیب سپ  تسا ، توبن  يهنماد  تماما  عیشت  بتکم  رد  نوچ  و  دنیامنیم ) تعیب  ادخ  اب  هک  تسین  نیا  زج  دننکیم  تعیب  وت  اب  هکیناسک  )
فرط زا  دـشابیم . یمازلا  یمتح و  زین  نآ  مزاول  هب  مازتلا  ماما و  اب  تعیب  هب  افو  نیاربانب ، تسا . ادـخ  اـب  تعیب  میقتـسم  ریغ  روطب  ماـما  اـب 

اب تعیب  زا  سپ  تعیب  نیرتهنادازآ  نیرتهناـصلاخ و  نیرتـقیمع و  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  اـب  نارود  نآ  مدرم  تعیب  هک  مـینادیم  رگید 
نآ ریظن  بوبحم  يربهر  هب  هعماج  یگدرپسرـس  خـیرات  رد  ایند و  تاـباختنا  خـیرات  رد  تفگ : ناوتیم  هکیروطب  تسا ، هدوب  ربماـیپ  دوخ 

یهلا ياوشیپ  نآ  هب  تعیب  نتفرگ  يارب  وا  نایماح  نینموملاریما و  فرط  زا  يزاسهمدقم  ربج و  لماع  چیه  اهنت  هن  اریز  تسا ، هدـشن  هدـید 
: دومرفیم هدزیم و  زاب  رـس  يرادـمامز  تعیب و  لوبق  زا  وا  میناوخیم ، هغالبلاجـهن  رد  وا  نانخـس  رد  هکنانچ  هکلب  تسا ، هتـشادن  دوجو 

ا دیبلطب ) تفالخ  يارب  ار  يرگید  سک  دینک و  اهر  ارم   ) يریغ اوسمتلا  ینوعد و 
، تسین هتـسیاش  یلومعم  رادمامز  چـیه  زا  درامـشیم ، دوخ  يرادـمامز  ملـسم  قح  مزج  عطق و  اب  ار  تعیب  هب  ءافو  ع )  ) نینموملاریما هکنی 

هبلاطم دوخ  يهطلـس  ریز  مدرم  زا  رگا  هک  دننادیم  دنـسانشیم و  همه  زا  رتهب  ار  دوخ  ياهفرح  نارادمتـسایس  یلومعم و  نارادـمامز  اریز 
قوف زایتما  کی  هن  تسا . هتـشاذگ  نانآ  رایتخا  رد  یـصخش  تردق  هک  تسا  هطلـس  نامه  مزاول  رب  ینتبم  دـنیامن ، هطلـس  شریذـپ  ءافو و 

زا هک  میرادن  غارـس  دشاب  هدرک  یبایزرا  ار  دوخ  هک  یلقاع  رادمتـسایس  رادـمامز و  چـیه  نونکات  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیاش  یعیبط .
نب ورمع  هک  تسنادیمن  هیواعم  رگم  تسا . یهلا  نایاوشیپ  يهتـسیاش  طقف  هک  دـهاوخب  ار  قلطم  میلـست  یگدرپسرـس و  نآ  هعماج  مدرم 

ورمع رگم  ایند ؟ يهزور  دـنچ  تسایر  لانم و  لام و  زا  دوب  ترابع  هک  تسا  یحیقو  يرگادوس  رب  ینتبم  دـنکیم ، وا  اب  هک  یتعیب  صاـع 
نینموملاریما هک  میدید  ار  ترابع  نیا  يهبطخ 26  رد  دنکیم !؟ تعیب  وا  اب  هچ  يارب  دنکیم و  تعیب  یـسک  هچ  اب  تسنادیمن  صاع  نب 

تعیب يارب  یتمیق  هکنیا  رگم  درکن  تعیب  هیواعم  اب  صاع  نب  ورمع  و   ) انمث هعیبلا  یلع  هیتوی  نا  طرش  یتح  عیابی  مل  و  دومرف : مالـسلاهیلع 
آیمرب خیراوت  زا  هکنانچ  هیواعم  دوخ  دزادرپب ) ار  نآ  هیواعم  هک  دومن  طرش  نییعت و  هیواعم  اب  دوخ 

زایتما يرترب و  هنوگ  چیه  وا  هک  تسا  هدرک  نایب  يرگهطلس  ماقم  هب  يدصت  زا  ار  دوخ  ياههتـساوخ  انمـض  یهاگ  اتحارـص و  یهاگ  دی ،
قح بایغ  روضح و  رد  رادمامز  يهرابرد  یهاوخریخ  مود - قح  یهلا ! زایتما  يرترب و  هب  دسر  هچ  دیدیمن ، مدرم  رب  نتشیوخ  رد  یناسنا 
هک یقوقح  رد  اهتیعقوم . هنوگ  ره  رد  لاح و  ره  رد  تسا  رادمامز  يهرابرد  یهاوخریخ  دراد ، هعماج  مدرم  يهدـهع  رب  رادـمامز  هک  مود 

یلو تسا . هدش  بوسحم  قوقح  نآ  نیرت  تیمهااب  نیلوا و  مدرم  يهرابرد  رادمامز  یهاوخریخ  دـنراد ، دوخ  رادـمامز  يهدـهع  رب  مدرم 
. تسا نشور  ـالماک  قح  نیا  تیمها  رد  فـالتخا  تلع  دریگیم . رارق  مود  يهجرد  رد  قح  نیمه  مدرم  يهدـهع  رب  رادـمامز  قوقح  رد 

ضرف نیا  اب  و  دـناهتفریذپن . یئاوشیپ  يربهر و  ماقم  هب  ار  وا  تقیقح  رد  دنـشابن ، رادافو  دـناهدرک  رادـمامز  اب  هک  یتعیب  هب  مدرم  رگا  اریز 
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رد هک  یتروص  رد  تسا . یفنم  تسا ، رادـمامز  یئاوشیپ  يربهر و  هک  عوضوم  لـصا  ضرف  نیا  رد  اریز  دـسریمن ، یهاوخریخ  هب  تبون 
رادمامز قلطم  یهاوخریخ  نامه  قح  نیرت  تیمهااب  نیلوا و  تسا ، وا  يرادمامز  شریذـپ  رب  ینتبم  هک  رادـمامز  يهدـهع  رب  مدرم  قوقح 

رادمامز يهرابرد  یهاوخریخ  دشابیم . مدرم  يارب  يربهر  تیریدم و  يهطبار  یلصا  يانبم  هک  تسا  مدرم  يهرابرد 
یهلا فیلکت  کی  نتـشیوخ  يهرابرد  اهناسنا  یهاوخریخ  هک  هزادنا  نامه  هب  تسا ، هعماج  دارفا  يهمه  یمازلا  یهلا  فیلکت  قح ، هب  مئاق 
هعماج کی  يهتسیاش  ربهر  ناوتیم  یمالسا ، ربتعم  عبانم  رد  یفاک  مزال و  رظن  اب  ناربهر و  تیریدم  جیاتن  رد  قیقد  رظن  اب  تسا . یمازلا  و 

لقع و يهرابرد  هناهاوخریخ  يهناقداص و  راتفر  اـب  طـقف  یناـسنا  درف  کـی  هکناـنچ  درک . هیبشت  هعماـج  نآ  هاـگآ  نادـجو  لـقع و  هب  ار 
زا دناوتیم  یعقوم  یناسنا  يهعماج  کی  نینچمه  دـیامن ، نیمات  ار  دوخ  لوقعم  تایح  تایح  یقطنم و  یگدـنز  دـنناوتیم  دوخ  نادـجو 

هناقداص و راتفر  تسنآ  نادجو  لقع و  يهلزنم  هب  هک  دوخ  ياوشیپ  ربهر و  يهرابرد  هک  دشاب  رادروخرب  لوقعم  تایح  یقطنم و  یگدنز 
لئاسم هنوگنیا  هک  دننک  ضارتعا  ام  رب  هدومن و  فقوت  مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  زا  یـضعب  هلئـسم  نیا  رد  دیاش  دشاب . هتـشاد  هناهاوخریخ 

تاساسحا و فطاوع و  کیرحت  اب  ار  مدرم  هک  دندوب  روبجم  عماوج  نادنمدرخ  نارکفتم و  هک  تسا  خیرات  یناتساب  ياهنارود  هب  طوبرم 
ام نارود  رد  یلو  دنناسرب  بولطم  يهجیتن  هب  هدومن و  لیدعت  ناربهر  نارادمامز و  اب  ارنانآ  يهطبار  هدومن و  لکـشتم  یقالخا  يایاضق  اب 

هنوگنیا تسا ، هدمآ  دوجو  هب  نیمز  قرشم  گرزب  عماوج  زا  یخرب  نیمز و  برغم  رد  یمیظع  ندمت  هک 
هک یـسک  يارب  هتبلا  تسا ، نشور  ضارتـعا  نـیا  خـساپ  دـنزاسیم . رارقرب  ینـالقع  روـطب  ار  هـطبار  ناـنآ  اریز  درادـن ، يدروـم  تارکفت 
رب دعب  نیا  هک  یتقو  هک  تسا  نانآ  ضحم  ینیـشام  دعب  نایمدآ  داعبا  زا  یکی  هک  دـنادب  دـشاب و  هتـشاد  یناسنا  داعبا  تیوه و  زا  یعالطا 

روبنز یگدنز  هار  رس  یلکشم  درد و  چیه  هکنانچ  دنامیمن . یقاب  وا  یگدنز  هار  رس  رد  یلکـشم  درد و  چیه  درک ، هبلغ  نانآ  داعبا  رگید 
يهناتـسرپ تذل  يراب و  دنب و  یب  هب  دنتـسم  هچ  رگا  يربج  يهتفرگ  لکـش  هدش و  لیدـعت  ياهنم  زا  یهوبنا  زا  امـش  درادـن . دوجو  لسع 

تـسخن ینیـشام ، عماوج  رد  ناگدـننک  باـختنا  ناگدـننک و  تعیب  دـینکیم  لاـیخ  اـیآ  دـیراد !؟ يراـظتنا  رد  هچ  دـشاب ، هدوب  يروکیپا 
يهراصع دنریگیمارف و  ار  عونتم  رایسب  یناسنا  مولع  اهینیبناهج و  اههفـسلف و  يهمه  لاس  تصـش  لاس و  هاجنپ  اههاگـشناد  رد  دنوریم 
دنوشیم هراصع  نآ  زا  یمسجت  دوخ  دنشکیم و  نوریب  یناسنا  مولع  اهینیبناهج و  اههفـسلف و  نآ  زا  ار  یناسنا  يایازم  اهتمظع و  يهمه 

!؟ دنراذگیم نانآ  رایتخا  رد  ار  دوخ  تایح  نوئش  داعبا و  يهمه  سپس  دننکیم و  تعیب  رادمتسایس  رادمامز و  کی  هب  دنیآیم  سپس  و 
ناسنا تایح  رد  رادمامز  شنیزگ  زا  ار  اهناسنا  یعیبط  تایح  رد  رادمامز  شنیزگ  دیاب  ام  هک  تسنیا  تقیقح 

اب تعیب  باختنا و  اب  هسیاقم  لباق  مرکا  ربمایپ  اب  بلاـطیبا  نب  یلع  تعیب  هک  میراذـگب  راـنک  ار  یخوش  نیا  میئاـمن و  کـیکفت  اـهناسنا  ي 
تبثم خـساپ  موس - قح  دریگیم . ماجنا  یبلطماقم  يزنودـنا و  تورث  تاوهـش و  عابـشا  ياههار  نتـشاذگ  زاب  يارب  هک  تسا  يرادـمامز 
توعر يهزیگنا  دنیامنیم ؟ توعد  اهفدـه  نیمادـک  هب  ار  مدرم  ینابر  رادـمامز  رگم  وا  تاروتـسد  زا  تعاطا  رادـمامز و  توعد  هب  مدرم 
ورملق ود  رد  اهناسنا  لاـح  حالـصا  زج  یهلا  ناربهر  کـیرحت  روتـسد و  توعد و  يارب  ياهزیگنا  فدـه و  چـیه  تسیچ ؟ یهلا  رادـمامز 

:( تفگ بیعش  ترضح   ) بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  تعطتسا و  ام  حالصلا  الا  دیرا  نا  تسین . روصت  لباق  يونعم  يدام و 
ماهدرک و لکوت  وا  رب  نم  تسین . يدنوادخ  تیشم  اب  زج  نم  يارب  یتیقفوم  مهاوخیمن و  مناوتب  هک  اجنآ  ات  امـش  حالـصا  زج  يزیچ  نم 

ياـهباتک ناگداتـسرف  ناربماـیپ و  تثعب  هک  دـهدیم  رکذـت  ار  اـنعم  نیا  دـیجم  نآرق  رد  یناوارف  تاـیآ  منکیم ) تشگزاـب  وا  يوـس  هـب 
دراو رون  هب  دـنروآ و  نوریب  اهیروحمدوخ  يرگنایغط و  تبکن و  رقف و  لهج و  تاملک  زا  ار  مدرم  هک  تسنیا  يارب  همه  همه و  ینامـسآ 

لا نم  مهجرخی  مالسلا و  لبس  هناوضر  عبتا  نم  هللا  هب  يدهی  نیبم . باتک  رون و  هللا  نم  مکئاج  دق  دننام : دنیامن .
هب دنوادخ  تسا . هدمآ  ادخ  فرط  زا  هدننک  راکشآ  راکشآ و  یباتک  رون و  امـش  يارب   ) میقتـسم طارـص  یلا  مهیدهی  رونلا و  یلا  تاملظ 

نذا هب  ار  ناـنآ  هدومن و  یئاـمنهار  تقیقح  افـص و  ملـس و  ياـههار  هب  دـنک ، يوریپ  وا  ياـضر  هک  ار  یـسک  باـتک  روـن و  نآ  يهلیـسو 
لاح حالـصا  زج  یهلا  ناربهر  کیرحت  هیـصوت و  روتـسد و  توعد و  سپ  دیامنیم .) دراو  رون  هب  هدروآ و  نوریب  تاملظ  زا  يدـنوادخ 
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تباجا مدع  دـشاب . هدوب  دـناوتیمن  اهیروحمدوخ  اهیرگنایغط و  تکالف و  رقف و  لهج و  ياهیزورهیـس  زا  نانآ  یئاهر  زج  اهناسنا و  دوخ 
نوناق نیا  يایوگ  دهاش  خیرات  رـساترس  هکنانچ  دیماجنا ، دـهاوخ  نانآ  دوخ  یهابت  ررـض و  هب  تقیقح  رد  روتـسد  توعد و  نیا  هب  مدرم 

. تسا هتشگ  نانآ  دوخ  طوقس  بجوم  هراومه  نایاوشیپ  رماوا  تاروتسد و  زا  مدرم  فلخت  هک  تسا  رادیاپ 

تیمکح زا  دعب  هبطخ 035-

هحفص 45] ]
هچ رگا  تسا ، ار  ادـخ  رم  ساپـس   ) لـیلجلا ثدـحلا  حداـفلا و  بطخلاـب  رهدـلا  یتا  نا  هللادـمحلا و  مجنپ  یـس و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

تـالاح نیرتراوگاـن  رد  یتح  تسا  ار  ادـخ  رم  ساپـس  تسا .) هدروآ  شیپ  ار  گرزب  ياهدادـیور  نیگنـس و  رایـسب  ياهثداـح  راـگزور 
رد لصا  نیرتهدـنزومآ  هدوب و  نآ  ياراد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  تیدوبع  میلـست و  زا  یئالاو  رایـسب  ماقم  کـی  نیا  یگدـنز 
هب میزادرپیم  تسخن  تسین . يرگید  زیچ  ینعمیب  شبنج  کی  زج  یگدـنز  نآ ، زا  يرادروخرب  نودـب  هک  تسا  یناـسنا  لوقعم  تاـیح 

اهیخلت اهیراوگان و  يهرابرد  ار  یلئاسم  سپس  دوب و  هدمآ  شیپ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  يارب  هک  خلت  رایسب  نیگنـس و  يهثداح  نآ  نایب 
تفرشیپ زا  هک  دوب  تیمکح  يهلئسم  دوب ، هدمآ  شیپ  هک  خلت  رایـسب  نیگنـس و  يهثداح  اما  میئامنیم . حرطم  دوشیم ، هدیمان  رورـش  هک 
یلوایکام درگاش  ریبدـت  اب  ناتـساد  نیا  دومن . يریگولج  تفـص  یلوایکام  تسرپ  تردـق  يهیواعم  اـب  نیفـص  ياـهگنج  رد  نینموملاریما 
تیصخش يهمه  هک  صاع  نب  ورمع  اب  درک ، ساسحا  ار  نینموملاریما  يزوریپ  هیواعم  هک  یماگنه  هک  بیترت  نیدب  تفرگ . ماجنا  هیواعم 

یپ هیواعم  هب  زاس  گنرین  رگهعدخ و  صاع  نب  ورمع  تخادرپ . تروشم  هب  دوب ، هتخورف  هیواعم  هب  ار  دوخ  تیدبا  و 
نایم ار  نآ  مینک و  عوجر  نآرق  هب  فالتخا  گنج و  نیا  يهرابرد  دـیاب  ام  دـننزب  داـیرف  دـننک و  اـههزین  رـس  رد  ار  نآرق  هک  درک  داـهنش 

سانـشنیلع نایهاپـس  زا  یناوارف  دارفا  هک  دـناهداد  جرخ  هب  یتراهم  نانچ  یناطیـش  رکم  نیا  نتخادـنا  هار  هب  رد  میهد . رارق  مکح  نیفرط 
ناـسوساج و نیخروـم  زا  یـضعب  قـیقحت  هب  اـنب  دـندرک  اـضاقت  ترـضح  نآ  زا  ار  تساوـخرد  نیمه  هدروـخ و  بـیرف  زین  نینموـملاریما 

نایهاپـس طابـضنا  مظن و  هدـش  راـکب  تسد  تخـس  هناراـکم  یعنـصت و  تساوخرد  نیا  ندومن  ریگهمه  هعاـشا و  يارب  هیواـعم  ناراداوه 
ار يزاسرهاظ  نیا  بیرف  مدرم ، يا  هک  دـندز  داـیرف  شراداـفو  صلاـخ و  ناراـی  بلاـطیبا و  نب  یلع  هچ  ره  دـندز . مه  رب  ار  نینموملاریما 

اههزین رس  زا  اهنآرق  نتخادنا  هب  روتسد  نینموملاریما  دوخ  یتح  درکن و  يرثا  دنـسانشیمن ، ار  نآرق  نانیا  دنیوگیم ، غورد  نانیا  دیروخن 
ناهاوخاوه تفـص و  دد  ناتـسرپ  ایند  لاـحنیا  اـب  دومرف . رداـص  دوب  هتفرگ  رارق  یلواـیکام  ياـهیزاب  يهلیـسو  قطاـن ، نآرق  لـباقم  رد  هک 

، دـندومن تیمکح  لوبق  هب  راداو  تیرثکا  هب  لسوت  اب  ار  نینموملاریما  دـندوزفا و  دوخ  يرگهنتف  بوشآ و  رب  هیواعم  گنراگنر  ياههرفس 
اخم نیا  هب  اهراب  تسا ، هدمآ  هغالبلاجهن  رد  هک  دوخ  نانخس  رد  دومرف و  تفلاخم  تخس  ترضح  نآ  هکنیا  اب 

زا دوب  ترابع  هک  دوشیم  عورـش  يرتروآگنن  يهلحرم  روآگنن ، يهلحرم  نیا  زا  سپ  تسا . هدومرف  هراشا  دوخ  دیدش  حیرـص و  تفل 
ربارب رد  تفالخ  يارب  رمع  نب  هللادبع  هاوخاوه  نطاب  رد  حولهداس و  رهاظب  يدرم  نینموملاریما ، فرط  زا  يرعـشا  یـسوموبا  ندرک  مکح 

هب ار . یسوموبا  هن  دیتسرفب  ار  سابعنبا  دینادیم  يرورض  ار  تیمکح  نیا  رگا  دومرف : نینموملاریما  هک  یتروص  رد  هللاهفیلخ  نینموملاریما 
جراوخ هورگ  ياضعا  اهدـعب  هک  دـندوب  یناسک  نامه  دـندرک ، باختنا  صاع  ورمع  اب  هلباقم  يارب  ار  یـسوموبا  هک  یناسک  هکنیا  هفاضا 
قباـطم هکنیا  اـب  دوب . هتخورفدوخ  رگهلیح  صاـع  نب  ورمع  هیواـعم  فرط  زا  مکح  هک  یتروص  رد  دـندومن  ناـیغط  نینموملاریما  رب  هدـش 
تـسا یهلا  باتک  هک  نآرق  قباطم  مکح  ود  نیا  هک  دوب  نیا  رب  رارق  تسا  هدـمآ  هغالبلاجـهن  رد  نینموملاریما  زا  هک  ینانخـس  خـیراوت و 
نیدب هیـضق  دنادنخیم . ار  علطم  ناسنا  ره  هک  دش  دنتـسم  ياهناکدوک  يزاب  کی  هب  ربخیب  نآرق  زا  رفن  ود  نیا  مکح  یلو  دـننک ، مکح 

نیا هب  وگتفگ  يرادقم  زا  سپ  شتلادع ، یلع و  فلاخم  ود  نیا  نیخروم  زا  یضعب  ترابع  هب  ای  سانـشنیلع و  رفن  ود  نیا  هک  تسا  رارق 
ا دننک !! راذگاو  باختنا  يروش و  هب  ار  عوضوم  دنیامن و  لزع  ار  هیواعم  نینموملاریما و  هک  دندیسر  هجیتن 
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دناهدیـسر نآ  هب  هک  ياهجیتن  زا  نینموملاریما ، فلاخم  ود  نیا  نیبام  هک  ار  اهرظن  لداـبت  اـهوگتفگ و  نآ  شزرا  تیهاـم و  دـیهاوخب  رگ 
زا ار  ع )  ) یلع  ) تدوخ لکوم  وت  هک  دنکیم  داهنشیپ  صاع  نب  ورمع  هدومن  فراعت  رگیدکی  هب  يرادقم  هک  دوب  نیا  هجیتن  دینک . كرد 

مدوـخ لـکوم  نم  یلو  درک ، لزع  ار  یلع  یـسوموبا  هک  دـینادب  دیـشاب و  دـهاش  مدرم  تـفگ : صاـع  نـب  ورمع  یلو  درک  لزع  تفـالخ 
ار ناتساد  نیا  ندوب  هرخـسم  هک  درک  ادیپ  ناوتیمن  دشاب ، رادروخرب  یهاگآ  لقادح  زا  رگا  ار  یناسنا  چیه  منکیم !!! تیبثت  ار  هیواعم ) )
هرخـسم و رارقا  لزع و  نآ  اـب  رهاـظ  رد  هک  تسا  هدوـب  نیفرط  ناـیم  رد  یگتخاـس  ـالماک  يهیـضق  کـی  نیا  هـک  دـمهفن  دـنکن و  كرد 
هک يراوگان  خلت و  رایـسب  يایاضق  ع )  ) نینموملاریما یگدنز  ياهدادیور  نیرتخلت  زا  یکی  تیمکح  ناتـساد  تسا . هدرک  زورب  هناکدوک 

اههزین رب  شورف  دوخ  صاع  نب  ورمع  يرگهلیح  هب  ار  اـهنآرق  هیواـعم  نایهاپـس  هک  یماـگنه  مکی - يهیـضق  دراد : دوجو  ناتـساد  نیا  رد 
ملعت کنا  مهللا  درک : ضرع  هدومن  ادخ  هاگراب  هب  ور  نینموملاریما  دـنتخادنا ، ع )  ) نینموملاریما نایهاپـس  نایم  فالتخا  و  دـندرک ، دـنلب 

نانآ ا هک  ینادیم  اعطق  وت  اراگدرورپ   ) نیبملا قحلا  مکحلا  تنا  کنا  مهنیب  اننیب و  مکجاف  نودیری  باتکلا  ام  مهنا 
دوشیم هظحالم  راکـشآ .) قح  مکاح  یئوت  امرف ، مکح  وت  نانآ  ام و  نایم  سپ  دننکیمن ، دـصق  ار  نآرق  نتخادـنا ، هار  هب  انآرق  او  نیا  ز 
نایهاپـس ندرک  درـس  هدرـسفا و  زج  نانآ  دوصقم  تسا و  هتخادنا  هار  هب  ياهلیح  مرـشیب  راکهبت و  مصخ  هک  دراد  نیقی  نینموملاریما  هک 
دنادیم ار  يرگهلیح  نیا  میخو  بقاوع  یبوخ  هب  وا  تسا . هدوبن  تسا ، هدش  راکـشآ  نانآ  يزوریپ  تامالع  هک  یماگنه  رد  راوگرزب  نآ 

هب یلومعم  مدرم  هاگدید  زا  رهاظ و  بسحب  نیفـص  ياهگنج  رد  ار  وا  ياهیراکادـف  تامحز و  يهمه  یناطیـش  رکم  نیا  هک  دراد  نیقی  و 
یتالمج دیدحلایبا  نبا  تشاذگ . دهاوخ  رثا  نیملـسم  یعامتجا  لئاسم  يهمه  هکلب  گنج ، يهدنیآ  تشونرـس  رد  داد و  دـهاوخ  انف  داب 

هللا و باتک  یلا  باجا  نم  قحا  ینا  سانلا  اـهیا  دومرف : هک  دـنکیم  لـقن  دوخ  نایهاپـس  هب  نداد  رادـشه  يهراـبرد  نینموملاریما  زا  رگید 
، مکنم مهب  فرعا  ینا  نآرق  ـال  نید و  باحـصاب  اوـسیل  هملـسم  نبا  حرـسیبا و  نبا  طـیعمیبا و  نبا  و  صاـعلا ، نبورمع  هیواـعم و  نـکل 

نوملعی اهنوفرعی و  مهنال  اهوعفر  ام  مهنا  لطابلا ! اهب  داری  قح  هملک  اهنا  مکحی  لاجر و  رش  راغص و  رش  اوناک  الاجر و  اراغص و  مهتبحص 
حلا غلب  دقف  هدحاو  هعاس  مکمجامج  مکدعاوس و  ینوریعا  هدیکملا ! نهولا و  هعیدخلا و  اهنکل  و  اهب ،

ار نآ  هدرک و  تباجا  ار  ادخ  باتک  هک  متسه  یسک  نیرتهتسیاش  نم  مدرم ، يا  . ) اوملظ نیذلا  موقلا  رباد  عطقی  نا  الا  قبی  مل  هعطقم و  ق 
نانآ امش  زا  رتهب  نم  نآرق . اب  هن  دنراد و  يراک  رس و  نید  اب  هن  هملسم  نبا  طیعمیبا و  نبا  صاع و  نب  ورمع  هیواعم و  نکل  و  ماهتفریذپ .

زا ار  ناشیاهگرزبو  اهکچوک  نم  اب   ) ناشیگرزب نارود  رد  مه  مدـیدیم و  دـندوب  کچوک  هک  ینارود  رد  مه  ار  نانآ  نم  مسانـشیم ، ار 
، دناهتخادنا هار  هب  يزادرپرکم  هار  زا  نانآ  هک  ینخس  امـش ، رب  ياو  دندوب . هعماج  ياهگرزب  اهکچوک و  نیرتدب  نانآ  مسانـشیم ، قباس )
، دـننکیم لمع  نآ  هب  دنـسانشیم و  ار  نآ  هک  تسا  ورنآ  زا  هن  دـناهدرک ، دـنلب  هک  ار  نآرق  نانآ  لـطاب . دوصقم  اـب  اـمنقح  تسا  ینخس 
هب قح  نونکا  دیراپسب ، نم  هب  ار  دوخ  ياههمجمج  ناوزاب و  تعاس  کی  دیئایب  امـش  تسا ! يرگهلیح  یتسـس و  گنرین و  کی  نیا  هکلب 

نایهاپـس ءارآ  یگدـنکارپ  فـالتخا و  مود - يهیـضق  دوـش .) عـطق  ناراکمتـس  يهلاـبند  هک  تـسا  هدـنامن  يزیچ  هدیـسر و  دوـخ  عـطقم 
هک تفرگ  جوا  يردـق  هب  نینموملاریما  نایهاپـس  حولهداـس  مدرم  رد  ناتـسرپهیواعم  يراـکبیرف  تفرگ و  تدـش  يردـق  هب  نینموـملاریما 

متببحا دق  ایهنم و  تحبصاف  ایهان  تنک  ارومام و  تحبصاف  نینموملاریما  سما  تنک  ینا  الا  دومرف : ترضح 
یهن زورید  ات  مرومام و  زورما  مدوب ، نینموملاریما  رادمامز و  زورید  ات  نم  دینادب   ) دـعق مث  نوهرکت  ام  یلع  مکلمحا  نا  یل  سیل  ءاقبلا و 
هچنآ هب  ار  امش  هک  درادن  یموزل  نم  يارب  دیرادیم و  تسود  ار  ایند  نیا  رد  یگدنز  يهمادا  امـش  دوشیم . نم  هب  یهن  زورما  مدرکیم ،
مدرم زا  یعمج  روضح  اب  رگا  دومرف : هک  مینک  تقد  شیرادمامز  زاغآ  رد  نینموملاریما  نانخـس  رد  رگا  منک .) روبجم  دیراد  تهارک  هک 

مایق طرـش  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  متفریذپیمن  ار  يرادمامز  نیا  نم  دشیمن ، مامت  نم  رب  یهلا  تجح  دناهتـساخرب ، نم  يرای  هب  هک 
عامتجا هک  یمدرم  دـینیبیم  هک  یتقو  اذـل  تسا ، اوشیپ  نآ  يربهر  تحت  ناـنآ  يراکادـف  شـالت و  نارواـی و  دوجو  یهلا  ياوشیپ  یلمع 
هللالیبس یف  داهج  رب  ار  گنن  راع و  زا  رپ  يویند  یگدنز  هدومن و  ینیشن  بقع  زورما  دوب ، هدرک  مامت  اوشیپ  نآ  مایق  يارب  ار  تجح  نانآ 
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يهیـضق دـنکیمن . رابجا  دراذـگیم و  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  فسات  يراوگان و  یخلت و  لامک  اـب  دـنراذگیم ، اـهنت  ار  وا  هداد و  حـیجرت 
نب ثعشا  زا  دندوب  ترابع  ناگدننک  رابجا  نیا  ع )  ) نینموملاریما فرط  زا  يرعشا  یـسوموبا  تیمکح  لوبق  هب  نینموملاریما  رابجا  موس -

تیمکح هب  نم  دومرف : نینموملاریما  دنتشگ . جراوخ  هورگ  ياضعا  اهدعب  هک  یهورگ  سیق و 
رارصا ءارق  زا  رگید  یهورگ  یکدف و  نب  رعسم  نیصح و  نب  دیز  ثعـشا و  منادیمن . رما  نیا  يهتـسیاش  ار  وا  متـسین و  یـضار  یـسوموبا 

راب نینموملاریما  دوب ! هتشاد  رذحرب  تسا  هدمآ  شیپ  هک  یعضو  نیا  زا  ار  ام  وا  اریز  میهدیمن ، تیاضر  یـسوموبا  هب  زج  ام  هک  دندیزرو 
سپ ات  درک  رارف  نم  زا  تسا و  هدرک  قرفتم  نم  نوماریپ  زا  ار  مدرم  هدش و  ادج  نم  زا  وا  اریز  تسین ، نم  تیاضر  دروم  وا  دومرف : رگید 

رد تدـش  هب  روـبزم  هورگ  هدربماـن و  صاخـشا  منکیم . راذـگاو  وا  هب  ار  تیمکح  نیا  نم  ساـبعنبا ، تسنیا  مداد . ناـما  وا  هب  اـههام  زا 
هک یناققحم  دیهد  ماجنا  دیهاوخیم  هک  يراک  ره  دومرف : نینموملاریما  هک  اجنآ  ات  دندرک …  تمواقم  نینموملاریما  داهنـشیپ  نیا  لباقم 

ار تیمکح  يایاضق  دـهاوخیم  زاب  ربخیب ، مالـسا  ادـخ و  زا  مدرم  نآ  ياـهیراکتنایخ  هدرپ و  تشپ  تاـکیرحت  ناـیرج و  نیا  ندـید  اـب 
هاگشیپ رد  هک  زور  نآ  رد  ادخ  يارب  مه  باوج  کی  دننک و  ایهم  ناشنادجو  لقع و  هب  مه  یخـساپ  دیاب  دنیامن ، یقلت  حیحـص  یعیبط و 

زا دناهتـشاد ، اور  نینموملاریما  رب  يرعـشا  یـسوموبا  لـیمحت  يهراـبرد  هک  ار  هناـحیقو  راـبجا  نیا  تفگ : ناوتیم  داتـسیا . دـنهاوخ  یهلا 
نییعت تشونرس  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  صاع  نب  ورمع  تسا . هدوب  ترضح  نآ  یگدنز  ياهدادیور  نیرتخلت 

اههفـسلف و یئاـهنت  هـب  دـناوتیم  یتـح  هـک  ار  هثداـح  نـیا  ياـنعم  و  دیــشیدنیب ، بوـخ  دـینک ، ریــسفت  ار  هثداـح  نـیا  دـیئایب  دـنکیم !!!!
دادـیور نیا  رد  دـنیایب  ات  دـیهدب  ربخ  ایند  يهتخابلد  قاشع  هب  دـینک . كرد  بوخ  دزاسب ، نوگرگد  یـصاخشا  رظن  رد  ار  اهیـسانشناسنا 

رد ار  ناـشتا  رکفت  يهجیتن  و  دـنروایب ! فیرـشت  زین  ناـنآ  هک  دـینک  شهاوخ  مه  یلواـیکام  تارکفت  ناوریپ  زا  دـننک . رظن  راـهظا  حـیقو 
تادوجوم و فرـشا  يهلحرم  هب  ینالقع  لماکت  ریـسم  رد  رـشب  دـنیوگیم : هکنانآ  يهمه  و  دـننک . اـشامت  یناـسنا  لوصا  يوربآ  نتخیر 

نب یلع  يارب  ایند  نیا  رد  صاع  نب  ورمع  هک  دـننیبب  کیدزن  زا  ار  هثداح  نیا  دـنیایب و  هدومرف  هجنر  مدـق  تسا ، هدیـسر  لماکت  لصفرس 
ملع يارب  قلطم  لهج  باتفآ ! يارب  شافخ  دیامنیم ؟ نییعت  تشونرـس  یـسک  هچ  دیامرفیم !!! ای  دنکیم ، نییعت  تشونرـس  ع )  ) بلاطیبا
ماقم زا  رفنتم  يارب  تسایر  ماقم و  قشاع  ضحم ! رون  يارب  قلطم  تملظ  تاوهش ، زا  صخش  نیرتهزنم  يارب  تاوهش  رد  روهطوغ  ضحم !

! ادـخ رارقیب  هتفیـش و  قشاع  يارب  ادـخ  زا  هناگیب  دوخ ! اب  صخـش  نیرتانـشآ  يارب  هناـگیب  دوخ  زا  لـطاب ! قح و  قاـقحا  يارب  تساـیر  و 
هدنشک حیقو و  يهثداح  نیا  یناسنا ! یلاع  لوصا  لباقم  رد  اهناسنا  نیرتعضاخ  يارب  یناسنا  یلاع  لوصا  يهمه  هب  انتعایب 

رگید ياهدع  هدرک و  رتهتخورفارب  ار  شـشتآ  هدومن و  دییات  ار  نآ  مه  مدرم  نیمه  زا  ياهدع  تسا و  هداد  يور  خیرات  نیا  رد  اهناسنا  ي 
شک لقع  يهثداح  نانچ  ناگدننک  دییات  تراقح  یتسپ و  هب  يرقحم ، تسپ و  روناج  یلیخ  وت  رـشب ، يا  دناهتخادرپ !! نآ  ياشامت  هب  مه 

ياهناج حـیقو  يهثداح  نآ  ربارب  رد  هک  یناگتفای  لامک  نآ  تمظع  یگرزب و  هب  یتمظعاب ، گرزب و  یلیخ  وت  رـشب ، يا  زوس . نادـجو  و 
اهناسنا و تشذگرـس  خیرات  تسنیا  دننک . عافد  عطاق  نشور و  قح  زا  دنتـسناوتن  دندرک و  لمحت  دنتخوس و  ای  دـنداد و  تسد  زا  ار  دوخ 

ماجنا دیاب  هک  يراک  طقف  دنکیم  باختنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  هار  وا  درادن ! تیبرت  میلعت و  هب  جایتحا  تسرپقح و  بلطقح و  اهناسنا ، دض 
اهـصاع و نب  رمع  اـههیواعم و  دوجو  مه  شلیلد  دـیئوگیم !! حیحـص  يزآ ، تشادرب !! وا  رـس  يـالاب  زا  ار  ریـشمش  دـیاب  هک  تسنیا  داد ،

مه نآ ، لوصا  تیناسنا و  نانمشد  نیا  زا  رتدب  دنشابیم . نایمدآ  ناج  مسج و  ندرک  یشالتم  لوغشم  خیرات  دادتما  رد  هک  دنتسه  اهثعشا 
. دـنیامن حیحـصت  ار  تیناسنا  نانمـشد  نآ  راک  خـیرات ، رد  يرگلیلحت  یعنـصت  يهفایق  اـب  دـنهاوخیم  هک  دنتـسه  اـهسنمال  با  ناتـسد 

شابیم یناسنا  یلاع  لوصا  نانمشد  هکلب  دنتسین ، اهصاع  نب  ورمع  يهتخابلد  قشاع  نانآ  هک  تسنیا  تقیقح 
گرزب يادـخ  يا  اهیراوگان ، اهیخلت و  نیا  يهمه  اب  دـناهتفرگ . هدـهع  هب  ار  نانآ  تلاسر  هداتفا و  هار  هب  اهایژروبرازـس  لاـبند  هب  هک  دـن 

هوکـش هب  نهد  اهیراوگان  اهیخلت و  نیا  ربارب  رد  اهنت  هن  ع )  ) بلاطیبا دنزرف  لوقعم  تایح  قطنم  تسنیا  تسب  مهاوخن  وت  ساپـس  زا  ناهد 
هن ددرگیمن ، راچد  طیرفت  طارفا و  هب  اهناسنا  يهرابرد  تواضق  رد  اهنت  هن  دنروآیمن و  نابز  رب  تسیاشان  نانخـس  اهنت  هن  دـنیاشگیمن ،
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شیپ تقلخ  ناهج  رد  ار  صقن  رـش و  يهلئـسم  دـهدیم ، یئابیکـش  لمحت و  هب  روتـسد  هک  دوخ  یهلا  نادـجو  ندرک  تکاـس  يارب  اـهنت 
يورایور ار  وا  ثداوح  نیرتخلت  اب  دراذـگیم و  شیامزآ  نازوس  ياههروک  رد  ار  وا  هک  تسا  يراگدرورپ  رازگـساپس  هکلب  دـشکیمن ،

نینموملاریما ارچ  دنبایرد . ار  دوخ  خساپ  دندیـسرپ ، ادـخ  زا  ار  وا  تقلخ  تمکح  ع )  ) مدآ شنیرفآ  عقوم  رد  هک  یناگتـشرف  ات  دزاسیم ،
يهرـصاحم زا  هک  تسین  وا  رگم  دنیبیم ؟ ار  دوخ  يادخ  ثداوح  ءایـشا و  يهمه  رد  هک  تسین  وا  رگم  دـشابن ، شراگدرورپ  راذگـساپس 

ول دـیوگیم : هک  بلاطیبا  دـنزرف  زا  رتوگتـسار  تسیک  دـباییم . رد  تسه  هکنانچنآ  ار  اهتیعقاو  هدرک  ادـیپ  تاجن  يروحم  تایح  گـنت 
ياربانب دوشن . هدوزفا  نم  نیقی  رب  دوش  هتشاد  رب  تایعقاو  يور  زا  هدرپ  رگا   ) انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک 

قفا زا  هدرک و  ادـیپ  تاجن  یگدـنز  راوگان  خـلت و  ياهدادـیور  ناهج و  يهرابرد  شیاهتواضق  رد  يروحم  تایح  زا  بلاـطیبا  دـنزرف  ن :
اب هک  دـنیوگب  اهیـضعب  تسا  هدـش  بجوم  هک  دراد  دوجو  يرورـش  اهـصقن و  تعیبط  ناهج  رد  هک  ار  مهم  هلئـسم  نیا  درگنیم  يرتـالاب 
رش صقن و  دوجو  دناهتفگ : اهیضعب  هلئسم  نیا  هب  خساپ  يارب  دناهدرک . حرطم  ءامکح  هفسالف و  بلغا  تسین ، راگزاس  يدنوادخ  تلادع 
اب خساپ  نیا  درادن . یلاکشا  ریثک  ریخ  لباقم  رد  كدنا  رش  صقن و  دوجو  تسا و  كدنا  رایـسب  ریخ  لامک و  لباقم  رد  تعیبط  ناهج  رد 
هچ رگا  دیایب  دوجو  هب  یـصقن  رـش و  تسا  قلطم  لامک  ضحم و  ریخ  هک  دنوادخ  زا  درادـن  ناکما  هکنیا  هب  یمالـسا  عبانم  لقع و  مکح 

تسا و طلغ  ادخ  هب  نآ  دانسا  هک  دراد  دوجو  یگتسیاشان  رش  صقن و  موهفم  ود  رد  هکنیا  هب  رظن  اب  اصوصخم  دشاب ، كدنا  رایسب  رایـسب 
تقلخ لـعج و  قـلعتم  یمدـع  روـما  دنتـسه و  یمدـع  روـما  رـش  صقن و  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نیا  هب  رگید  خـساپ  تـسا . گرزب  ياـطخ 
دوجو تسا  یهلا  تیـضایف  ياضتقم  هک  هچنآ  ای  تسا ، تادوجوم  تسا  يدنوادخ  قولخم  لوعجم و  هک  هچنآ  هکلب  دنتـسین ، يدـنوادخ 

نیا دنشابیم . یمدع  روما  تسا و  تایهام  دودحم  صاوخ  رش  صقن و  اما  و  تسا ، ریخ  دشاب  يورملق  هئـشن و  ره  رد  دوجو  دوخ  تسا و 
کی ت رب  ینتبم  خساپ 

دنوادخ رب  دنشابیم ، كرد  لباق  لقع  سح و  هلیسو  هب  هک  ار  رش  صقن و  دانتـسا  نآ ، تحـص  ضرف  رب  هک  تسا  ینهذ  ینالقع و  لیلح 
هب دنتسم  تعیبط  نیا  دوجو  تشادن و  دوجو  مه  یصقن  رـش و  دوبن ، تعیبط  ناهج  رگا  هداس  الماک  ترابع  کی  اب  اریز  دزاسیمن ، یفتنم 
لح نودب  رورـش  اهـصقن و  هلئـسم  هب  یقیقح  خـساپ  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا . هتخادـنا  نایرج  هب  تعیبط  رد  وا  هک  تسا  ینیناوق  ادـخ و 

يربخ نونکا  مه  دیعب ، ضرف  رب  ای  لاحم  ضرف  رب  رگا  هک  تسا  نینچ  خساپ  نیا  حیضوت  دوب . دهاوخن  ریذپناکما  يروحم  تایح  هلئـسم 
يهمه هداد و  اهینوگرگد  تارییغت و  دوخ  تکرح  رد  هداتفا و  مطالت  هب  یناهیک  ياهرازاک  اهناشکهک و  يهمه  هک  دـسرب  اـم  هب  حـیحص 

اهینوگرگد تابالقنا و  اهمطالت و  نیا  رد  يرادناج  چیه  هک  دـنهدب  مه  ار  ربخ  نیا  انمـض  یلو  تسا ، هدروخ  مه  رب  یناهیک  مظنم  عضو 
مامت اب  سکعلاب ، هکلب  دروایب . وربا  هب  مخ  دوش و  تحاراـن  یـسک  چـیه  دوریمن  ناـمگ  ربخ  ود  نیا  ندینـش  اـب  تسا . هدـیدن  ياهمدـص 

دمآ و دهاوخرب  تابالقنا  اهمطالت و  نآ  جـیاتن  للع و  تخانـش  ددـص  رد  هدومن  راداو  تیلاعف  هب  ار  دوخ  لقعت  یگدوسآ  بلق و  تغارف 
رـش صقن و  يهرابرد  یثحب  چیه  دومن و  دهاوخ  تسا ، هدمآ  شیپ  ناهیک  يارب  هک  يدـیدج  عضو  تخانـش  هب  مادـقا  ناکما  تروص  رد 

چیه يارب 
اههوک و يهمه  ناهگان  زورما  دـینک  ضرف  میریگب . رظن  رد  دوخ  یکاـخ  يهرک  نیمه  رد  ار  يرگید  لاـثم  تشگ . دـهاوخن  حرطم  سک 

مه زاب  ایآ  دنیبن ، ياهمدص  مه  ياهچروم  کی  یتح  ندش  اجباج  تکرح و  نیا  رد  یلو  دـنوش ، اجباج  دـننک و  تکرح  اهلگنج  اهایرد و 
رگا میزاـسیم : رتدودـحم  رتصخـشم و  ار  هلئـسم  لاـح  دـنک ؟ یئوگتفگ  رـش  صقن و  يهراـبرد  دوش و  ادـیپ  یـسک  هک  دوریم  لاـمتحا 

؟ دیشکیم شیپ  ار  رش  صقن و  لاوئـس  هک  دشیم  ادیپ  یـسک  مه  زاب  ایآ  درکیمن ، درد  جنر و  ساسحا  هک  دوب  يروط  يرـشب  نامتخاس 
ناگدید هب  ام  هک  تسا  يروحم  تایح  کنیع  اب  یگدنز  ناهج و  ثداوح  رد  تواضق  هب  دنتسم  رورش  اهصقن و  دوجو  هب  مکح  نیاربانب ،

رتمک هک  اهیراوگان  اـهیخلت و  نآ  ربارب  رد  اـت  تسا  هدزن  دوخ  ناگدـید  رب  ار  ياهدـننک  دودـحم  کـنیع  نینچ  نینموملاریما  میاهدز . دوخ 
دیاب مه  ار  هتکن  نیا  دنک . زاب  یهلا  تلادع  زا  هلگ  هوکش و  هب  ددنبرب و  ساپس  زا  ناهد  تسا ، هدید  ار  اهنآ  ریظن  يرـشب  خیرات  رد  یـسک 
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ملا و عفد  تذل و  بلج  لاب  ود  اب  هراومه  هک  تسا  ضحم  یعیبط  یگدنز  نامه  يروحم  تایح  رد  تایح  زا  دوصقم  هک  میریگب  رظن  رد 
نا ال دهشا  لوقعم و  تایح  ریسفت  هب  دوش  هعجارم  دنکیم . تکرح  ملا  تذل و  قوفام  یتلاصا  اب  هک  لوقعم  تایح  هن  دنکیم ، زاورپ  درد 

الا هلا 
دنوادخ زج  يدوبعم  هکنیا  هب  مهدیم  تداهـش  و   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر  هدبع و  ادـمحم  نا  هریغ و  هلا  هعم  سیل  هل ، کیرـش  هللا ال 

ص)  ) دمحم هکنیا  هب  مهدیم  تداهـش  تسین و  دوجوم  وا  دوجو  اب  رگید  یئادخ  تسین ، وا  يارب  يزابنا  کیرـش و  درادـن ، دوجو  هناگی 
نینموملاریما نانخـس  رد  نیتداهـش  یمئاد  يهمزمز  رکذت و  يهفـسلف  داب .) شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  تسوا ، يهداتـسرف  وا و  يهدـنب 

هک بلاـطیبا  دـنزرف  نیا  هک  دوش  حرطم  تسا  نکمم  لاوئـس  نیا  تسا . هدـمآ  ناـیم  هب  اـهراب  نیتداهـش  رکذ  هغالبلاجـهن  رد  مالـسلاهیلع 
هتـشاد نآ  يهمزمز  رکذ و  هب  يزاـین  هچ  دوب ، هدرک  لاغـشا  ار  وا  یناور  حوطـس  يهمه  هدرتـسگ و  شناـج  قاـمعا  رد  نیتداهـش  تقیقح 
یمدآ نورد  رد  هک  دـشر  لامک  لماوع  نآ  ندروآ  داـی  هب  هک  تفرگ  رظنرد  ار  یناور  لـصا  نیا  دـیاب  لاوئـس  نیا  زا  خـساپ  يارب  تسا ؟

، لماوع نآ  ندروآ  نابز  هب  يروآدای و  رکذـت و  ره  رد  هکلب  تسین ، نهذ  هاگآدوخ  يهحفـص  ضحم  لاغـشا  کی  تسا ، هدـیناود  هشیر 
اب رکذت  نیا  دنکیم و  تابثا  رتشیب  رکذتم  صخـش  يارب  ار  لماوع  نآ  تیمها  هدمآرد ، تیلاعف  ناجیه و  هب  یناور  یغامد و  ياوق  يهمه 

شخب تایح  بآ  اب  یگدنز  دیدج  يرایبآ  دننام  اهتیعقوم ، رمتسم  ینوگرگد  یگدنز و  ياهدادیور  ثداوح و  یمئاد و  ددجت  هب  رظن 
هچ دنراد و  لوقعم  تایح  يهرادا  يارب  ار  قلطم  یگتـسیاش  ترورـض و  لامک  دـشر و  لماوع  نآ  هک  ینعم  نیا  هب  دـشابیم ، لماوع  نآ 

دـشر مدرم  یمئاد  نانزهر  هک  رادـناج  ناجیب و  ياهتب  هنوگ  ره  زا  نتـسج  يربت  دـنوادخ و  یگناگی  هب  تداهـش  زا  رتشخب  تایح  یلماـع 
يدنوادخ يانث  دمح و  زا  سپ   ) همادـنلا بقعت  هرـسحلا و  ثروت  برجملا  ملاعلا  قیفـشلا  حـصانلا  هیـصعم  ناف  دـعب ، اما  دنـشابیم . هتفاین 

لماوع دروآیم .) لابند  هب  ینامیـشپ  دوشیم و  ترـسح  بجوم  هدید  هبرجت  ملاع  نابرهم و  هاوخ و  هاوخریخ  یبرم  ینامرفان  هگ  دینادب ) )
دـیفم و ياهتیبرت  میلعت و  ربارب  رد  تمواقم  دـنهدیم  ماجنا  هاوخریخ  نایبرم  هدـید و  هبرجت  ناـملعم  هک  یتیبرت  میلعت و  ربارب  رد  تمواـقم 

نتـشیوخ اب  یمدآ  هک  تسا  ياهزرابم  اهدادعتـسا  ندش  زاب  رد  ود  نآ  زا  يریذپرثات  زا  يریگولج  یحور و  یعیبط و  دـعب  ود  رد  هدـنزاس 
نآ زا  درک . میسقت  نوگانوگ  یعاونا  هب  ناوتیم  نآ ، لماوع  هب  رظن  اب  ار  هدنزاس  دیفم و  ياهتیبرت  میلعت و  ربارب  رد  تمواقم  درادیم . اور 

یناققحم اصوصخم  یناسنا  مولع  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هک  تسا  یتمواقم  نامه  نیا  یثرا  لـماوع  هب  دنتـسم  تمواـقم  مکی - عون  هلمج :
بع نآ  دننکیم و  ثحب  نآ  لماوع  تیمک و  تیفیک و  تثارو و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  هک  دننکیم  حرطم 

وجتـسج یثرا  لماوع  رد  دیاب  ار  هدنزاس  ياهتیبرت  میلعت و  ریثات  مدع  یلـصا  لماع  دنیوگیم : یثرا . لماوع  هب  دنتـسم  تمواقم  زا  تسترا 
دنناـم یثرا  لـماوع  تیلاـعف  هک  تسنیا  تسا  هدـش  هتفرگ  هجیتـن  شخب  ناـنیمطا  براـجت  ینیع و  تادـهاشم  عوـمجم  زا  هک  هچنآ  درک .

- مکی لیلد  درک : تابثا  لیلد  دـنچ  اب  ناوتیم  ار  اعدـم  نیا  دـنیامن . نییعت  ار  ناسنا  یعطق  تشونرـس  هک  تسین  هماـت  تلع  کـی  تیلاـعف 
ياهلـسن زا  یتالوحت  تارییغت و  نیرتمک  تسیابیمن  دوب ، یثرا  لـماوع  اـهتیبرت  میلعت و  ربارب  رد  تمواـقم  لـماع  رگا  هکنیا  زا  تستراـبع 

. تسا هدوبن  نآ  زا  دـعب  لسن  نیع  ياهتـشذگ  لسن  چـیه  زورما  هب  ات  يرـشب  لسن  زاغآ  زا  هک  یتروص  رد  دـیایب ، دوجو  هب  يرـشب  يهیلوا 
لاکـشا تسیابیمن  هدوب ، يرـشب  یناور  ینامـسج و  صاوخ  قالخا و  فاصوا و  یعطق  هدـننک  نییعت  یثرا  لماوع  رگا  هکنیا  مود - لیلد 
نونکات ایآ  دـشاب . هدوب  توافتم  نانآ  یعومجم  بیکرت  ناردام و  ناردـپ و  اب  ردـقنیا  نانآ  تایـصوصخ  اههفایق و  نادـنزرف و  ینامـسج 

!؟ دشاب هدوب  ردام  ای  ردپ  قباطم  الماک  يهخسن  وا  ینامسج  تایصوصخ  هفایق و  ینامسج و  لاکـشا  مامت  هک  تسا  هدش  هدید  دنزرف  کی 
اور تایصوصخ  اهتیلاعف و  اهدص  يزغم و  یناور و  رظن  زا  هک  دناهدادن  غارس  ار  يدنزرف  ياهعماج  چیه  رد  نونکات  نینچمه 

بیکرت و تلاح  دباییم  رولبت  نادنزرف  رد  هک  هچنآ  دهدب  لامتحا  یـسک  رگا  و  دـشاب . هدوب  دوخ  ردام  ای  ردـپ  دـننام  تاهج  همه  زا  ین 
ردام ردپ و  کی  یناور  ینامـسج و  تایـصوصخ  فاصوا و  فالتخا  هب  دیاب  تسا ، ناردام  ناردـپ و  لماوع  تاصتخم  زا  ياهتفای  لعافت 

زا یـضعب  یهاگ  هکنیا  يهفاضا  هب  تسا . رتشیب  هداوناـخ  ود  نادـنزرف  فـالتخا  زا  رگیدـکی  اـب  ناـنآ  فـالتخا  تدـش  یهاـگ  هک  درگنب 
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یثرا تافـص  لاقتنا  هب  داقتعا  لصا  یهگناو  ار . رگید  یتفـص  رگید  دنزرف  دنربیم و  ثرا  هب  ار  دوخ  ردام  ای  ردپ  صاخ  تفـص  نادنزرف 
دوجو هب  لکشم  نیا  دنکیم ، هلاوح  لوهجم  هب  ار  هلئسم  هکنیا  هوالع  هب  نادنزرف  رد  اهنآ  نتفای  لعافت  بیکرت و  سپـس  ردام و  ردپ و  زا 

ردام ردپ و  نامه  نادنزرف  زا  رگید  یـضعب  رد  دنکیم و  زورب  ردام  ای  ردـپ  فاصوا  طقف  نادـنزرف  زا  یـضعب  رد  یهاگ  ارچ  هک  دـیآیم 
لیلد هچ  هب  تسا ، نینچ  رگا  دـیامنیم !؟ یئامرفمکح  ءاقب  رد  عزانت  يوپاکت  مه  ناـیرج  نیا  رد  اـیآ  دـیآیم . دوجو  هب  لـباقم  فاـصوا 
لسن دنچ  دادتما  رد  یثرا  لماع  نآ  دنزیم ؟ تیلاعف  هب  تسد  هدرک و  زورب  نادنزرف  رد  لسن  دنچ  ردام  ای  ردپ  رد  هک  یفاصوا  زا  یـضعب 

رگید راب  تسا ، هدوب  فعض  لولعم  ءاقب  رد  عزانت  قبط  رب  هک  تیلاعف  يهنحص  زا  ندش  رانکرب  زا  سپ  ارچ  تسا  هدوب  اجک  رد 
تایـصوصخ فاصوا و  يهمه  تخانـش  اب  ایآ  موس - لیلد  دزادرپیم !؟ تیلاـعف  هب  تسا و  هدـش  نادـیم  دراو  لـسن  دـنچ  زا  سپ  مه  نآ 
تایـصوصخ فاصوا و  يهمه  ناوتیم  دـشاب ، هدوب  شیپ  لسن  دـنچ  لـماش  یتح  تخانـش  نیا  هچ  رگا  رداـم  ردـپ و  یناور  ینامـسج و 

ار نانآ  ردام  ردپ و  تایصوصخ  فاصوا و  يهمه  ناوتیم  نادنزرف  لماک  تخانش  اب  سکعلاب ، تخانش و  ار  نادنزرف  یناور  ینامسج و 
طیحم رثا  اهتیبرت و  میلعت و  رد  ضیعبت  يهدیدپ  مراهچ - لیلد  تسا . هدشن  هدید  روبزم  تخانـش  ود  نایم  تبثم  یطابترا  زگره  تخانش !؟

نادنزرف هک  تسین  دیدرت  ياج  هک  ینعم  نیا  هب  درک ؟ ریـسفت  دیاب  هنوگچ  دوشیم  هدـهاشم  نانآ  تشونرـس  رییغت  رد  هک  نادـنزرف  رد  ار 
ياـهلمعلاسکع نیا  يهشیر  دـنهدیم و  ناـشن  دوـخ  زا  نوگاـنوگ  ياـهلمعلاسکع  طـیحم  تیبرت و  میلعت و  لـماوع  زا  يریذـپریثات  رد 

نانیمطا ناوارف و  براجت  تادـهاشم و  عومجم  زا  هک  ار  هچنآ  درک . وجتـسج  نارداـم  ناردـپ و  یثرا  لـماوع  رد  ناوتیمن  ار  نوگاـنوگ 
نیا هب  هن  درک  ادـج  هلئـسم  نیا  رد  نارادـناج  رگید  تاتابن و  زا  ار  یناـسنا  عون  باـسح  یتسیاـب  هک  تسنیا  تفرگ ، هجیتن  ناوتیم  شخب 

لماوع میتفگ : ثحبم  زاغآ  رد  هکنانچ  هکلب  درادـن ، دوجو  الـصا  یناسنا  عون  رد  دراد و  تیمکاح  ورملق  نآ  رد  تثارو  نیناوق  هک  ینعم 
ننام یثرا 

هن نادـنزرف )  ) لولعم و  ناردام ) ناردـپ و   ) تلع نایرج  نیا  رد  دـیامن ، نییعت  ار  نادـنزرف  یعطق  تشونرـس  دـناوتیمن  همات  تلع  کـی  د 
هب لولعم  لـماک  تخانـش  هب  لولعم  لـماک  تخانـش  زا  ناوتیم  هن  درب و  یپ  لوـلعم  لـماک  تخانـش  هب  تلع  لـماک  تخانـش  زا  ناوـتیم 

ینامـسج و ياههدـیدپ  رد  ار  یتایـصوصخ  فاـصوا و  یثرا  لـماوع  هک  تسنیا  تسه  هک  هـچنآ  تـشادرب . ماـگ  تـلع  لـماک  تخاـنش 
ینیع يهدهاشم  لباق  هک  ینامـسج  ياههدیدپ  نآ  رد  اما  دیامنیم ، لقتنم  نادـنزرف  هب  یناور  ياههدـیدپ  رد  ار  یتایـصوصخ  فاصوا و 

هب اههدیدپ  نآ  را  يرادقم  هک  مینادیم  ام  و  تسین ، راک  رد  یماهبا  کلذ  ریغ  یتالـضع و  مادنا  لکـش  مشچ و  وم و  گنر  دـننام  تسا ،
ینامـسج تایـصوصخ  لاکـشا و  همه  هن  دنتـسین ، مه  یعیبط  ینوگرگد  رییغت و  لباق  و  دنوشیم ، نادـنزرف  هب  لقتنم  یثرا  لماوع  هلیـسو 

لیـالد هب  رظن  اـب  هکلب  دوـشیمن ، هدـید  دـشابن  رییغت  لـباق  ریغ  هـک  یناور  تاـصتخم  فاـصوا و  رد  یثرا  لاـقتنا  نـیا  یلو  قـلطم . روـطب 
نآ يریذـپرییغت  تهج  هب  یلو  دـنوشیم ، لقتنم  نادـنزرف  هب  یناور  تاصتخم  فاـصوا و  زا  یئاـههنیمز  تفگ : ناوتیم  قوف  هناـگراهچ 

تلع تیعطق  هب  زگره  يدازآ ، تیوقت  تیصخش و  يهتخودنا  رـصانع  زا  يرادربهرهب  طیحم و  تیبرت و  میلعت و  لماوع  هلیـسو  هب  اههنیمز 
نسریمن همات 

رتشیب هچ  ره  تیدج  اب  دیاب  هک  تسا  هطوبرم  مولع  هفیظو  اهنآ  هدنهد  رییغت  لماوع  تخانـش  اهنآ و  ریثات  رادقم  اههنیمز و  نیا  یـسررب  د .
دنزرف کی  یتح  نونکات  هک  میریگب  رظنرد  ار  تقیقح  نیا  دـیامن و  يریگیپ  ار  لئاسم  نیا  دـیاب  هک  هچنآ  تسه و  هک  هچنآ  تخانـش  رد 

ياهدادعتسا تایصوصخ و  فاصوا و  تیهام و  همه  تسخن  هک  تسا  هتـسشنن  دوخ  رمع  زا  شیب  مک و  ای  لاس  داتـشه  داتفه و  رد  لقاع 
ياهمکاحم چیه  نونکات  زین  و  دنک . عورش  دوخ  یگدنز  هب  سپس  دنسانشب و  هتشذگ  لسن  تفه  ات  ار  دوخ  ردام  ردپ و  یناور  ینامسج و 

، شیپ لسن  دـنچ  ات  مهتم  ردام  ردـپ و  يژولوکیـسپ  يژولویزیف و  تخانـش  نودـب  دوخ ، هنالداع  مکح  رد  هک  تسا  هدـشن  هدـید  اـیند  رد 
ار نانآ  ناردام  ناردپ و  تسخن  تیبرت ، میلعت و  ياههاگیاج  رگید  ای  سالک  رد  نادـنزرف  روضح  يارب  ای  دـنوشن و  همکاحم  راکب  تسد 

تیبرت میلعت و  هب  عورـش  سپـس  دـننک و  یگدیـسر  یملع  هاگدـید  زا  ناـنآ  یناور  ینامـسج و  عضو  هب  اـهلاس  هکلب  اـههام  هدرک و  عمج 
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کی دنزرف  دیلپ و  دیاب  امتح  دیلپ  ناسنا  کی  دنزرف  هک  دنک  اعدا  یـسک  میاهدینـشن  نونکات  هک  ام  رگید  فرط  زا  دنیامنب . نانآ  نادـنزرف 
هدینش امش  رگا  دشاب . هدوب  اهیگدولآ  زا  كاپ  هتفایدشر و  ناسنا  کی  دیاب  امتح  یناویح  ياهیگدولآ  زا  كاپ  هتفایدشر و  ناسنا 

اهـشهج و تثارو  يهدیدپ  رد  نارگ  طارفا  نیا  مینادیمن  ام  دـینک ، تشاددای  ریظنیب  ءانثتـسا  کی  ناونع  هب  خـیرات  هیـشاح  رد  امتح  دـیا 
و دـنرگنیم !؟ هنوـگچ  دـنوشیم ، هدـید  اـهنارود  يهمه  ردو  عـماوج  يهمه  رد  اـهناسنا  زا  یناوارف  يهرامـش  رد  هک  ار  یناور  تاـبالقنا 
میلعت و هدمآ  دوجو  هب  یعیبط  یناور  صتخم  دنچ  ای  کی  دـیدشت  تیوقت و  زا  هک  یتمواقم  مود - عون  دـننکیم !؟ ریـسفت  ار  اهنآ  هنوگچ 
ای کی  یطارفا  تیلاعف  زا  یشان  تالالتخا  زا  ندوب  ملاس  زا  تسترابع  هک  تیبرت  ریثات و  یلـصا  طرـش  هب  رظن  اب  دزادنایم  رثا  زا  ار  تیبرت 

هجاوم تالکشم  اب  تیبرت  میلعت و  ریثات  هدننک ، لتخم  ياهتیلاعف  نانچ  اب  نورد  لاغتـشا  اب  هک  تسین  يدیدرت  یعیبط ، یناور  صتخم  دنچ 
هزادنا زا  شیب  تسا ، یعیبط  یناور  تاصتخم  زا  یکی  هک  یئوج  تذل  رگا  لاثم : ناونع  هب  دنکیم . ادیپ  لزنت  رفـص  دح  ات  یهاگ  هدـش و 
ضرف اریز  دومن ، دهاوخ  عانتما  تیبرت ، میلعت و  يهلیـسو  هب  تایعقاو  رگید  شریذپ  زا  یناسنا  ناور  ددرگ ، تیوقت  دیدشت و  دوخ  ینوناق 

هک یتیعقاو  تقیقح و  ره  هدومن و  لاغـشا  ار  نآ  حوطـس  يهمه  هتفریذـپ و  دـیاب  هکنانچنآ  ناونع  هب  هک  ار  ییوج  تذـل  ناور  هک  تسنیا 
یئوج يرترب  صتخم  تسا  نینچمه  دومن  دهاوخ  یقلت  تذل  عناوم  ای  لماوع  ناونع  هب  دیایب  شیپ 

ینوناق تعیبط  ياضتقمب  یتیعقاو  تقیقح و  چیه  یمدآ ، نورد  رد  ود  نآ  زا  کی  ره  تیلاعف  تدش  تروص  رد  هک  تراقح  ساسحا  ای  ، 
تشادهب هنافساتم  دروایب . دوجو  هب  ار  دوخ  یعقاو  ریثات  هتشگ و  لقتنم  یناسنا  نورد  هب  تیبرت  میلعت و  يهلیـسو  هب  تسناوت  دهاوخن  دوخ 

نانآ یعیبط  یناور  تاصتخم  اهدادعتسا و  يهمه  هک  دریگیمن  رارق  تیمها  دروم  نانچ  یکدوک  نارود  زا  مدرم  بلاغ  یناور  تمالس  و 
هب ياهدادعتـسا  تیدودـحم  رگید  فرط  زا  دـسرب . یلاـع  جـیاتن  هب  تیبرت  میلعت و  يارجم  رد  هدومن و  دـشر  گـنهامه  لداـعتم و  روـطب 

ینیـشام و عماوج  رد  هزورما  دـشابیم . رتیلاع  ياهتیبرت  میلعت و  ربارب  رد  تمواقم  لماوع  زا  یکی  دوخ  هک  اـم  نادـنزرف  رد  هدیـسر  تیلعف 
رد یئارگ  هلدابم  یئوج ، مظن  دادعتـسا  دننام  دسریم ، تیلعف  هب  مدرم  ياهدادعتـسا  زا  دودحم  رایـسب  يرادـقم  عماوج ، نآ  ياهورهلابند 

دیدـش راـشف  هیکت و  دوـشیم . رجنم  مدرم  یتاـیح  نوئـش  رگید  تیمها  فذـح  هب  هـک  یطارفا  یئارگ  صـصخت  یگدـنز ، نوئـش  یماـمت 
تیلعف هب  يو  رد  هک  یـصاخ  دادعتـسا  نآ  رب  يدرف  ره  هک  دوشیم  بجوم  دودـحم ، ياهدادعتـسا  نیا  ندرک  روراب  هب  ینیـشام  یگدـنز 

دادعتسا نآ  ياهتیلاعف  لوصحم  زج  يرگید  زیچ  دوخ  تایح  هیجوت  ریسفت و  يارب  هک  اجنآ  ات  دزروب  بصعت  تسا ، هدش  تیوقت  هدیسر و 
غارس

یتمواقم موس - عون  دیزرو . دـنهاوخ  عانتما  تیبرت  میلعت و  تیعقاو  تقیقح و  هنوگ  ره  شریذـپ  زا  اهناسنا  نینچ  هجیتن  رد  دـشاب . هتـشادن 
عیام و ياهتیـصخش  هک  تسا  نینچ  تمواقم  عون  نیا  حیـضوت  دزادنایم  رثا  زا  ار  تیبرت  میلعت و  دـیآیم و  دوجو  هب  یتیـصخشیب  زا  هک 
ددرگیم و ریزارس  فقوت  نودب  هک  دنراذگب  نآ  يور  ار  يرگید  يورک  زیچ  کی  هک  تسا  يورک  مسج  نآ  دننام  یمئاد  ریذپ  فاطعنا 
لاعف و رصانع  زا  هک  یتیـصخش  تسا  دبنگ  رب  ناکدرگ  نوچ  ار  لهاان  تیبرت  تسا  دب  شداینب  هک  ره  دریگن  ناکین  وترپ  يدعـس : لوق  هب 
يواسم و لاح  همه  رد  زیچ  همه  یتیـصخش  نینچ  يارب  دریگیمن . یگتـسیاش  ای  ترورـض  ناونع  هب  ار  یتقیقح  چیه  دشاب ، هرهبیب  تباث 

لباقم رد  نآ  يریذـپ  فاطعنا  ظفح  تیـصخش و  نتـشاد  هگن  عیام  يارب  درادـن . ینادـنچ  تواـفت  اـهنآ  یـساسا  يدـج و  ریثاـت  لاـمتحا 
میلعت و يهلیـسو  هب  تیـصخش  صاخ  یئوج  فده  نتفای و  تهج  زا  عنام  هک  دـیآیم  دوجو  هب  ینورد  تمواقم  کی  لماوع ، اههزیگنا و 

هدارا کیرحت  ریظن  دـیآیم ، دوجو  هب  تایعقاو  قیاـقح و  شریذـپ  يارب  یتمواـقمیب  يارب  یتمواـقم  کـی  تقیقح  رد  دـشابیم و  تیبرت 
یتیصخشیب اب  هک  دیمان ، یتیصخشیب  تیـصخش  ار  یناور  عضو  هنوگنیا  ناوتیم  یگدنز . تانایرج  رد  یمیمـصتیب  یگدارایب و  يارب 

ضحم
نیناوق لوصا و  يهلیـسو  هب  لاعف  تیـصخش  نتـشاد  زا  هک  دراد  دوجو  نورد  رد  یتیلاعف  دـمعت و  لوا  مسق  رد  اریز  تسا ، توافتم  رایـسب 

یتیـصخشیب هک  مود  مسق  ندش  یفتنم  لامتحا  درادـن و  دوجو  یتیلاعف  دـمعت و  نینچ  مود  مسق  رد  هک  یتروص  رد  دـنکیم ، يریگولج 
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رثا دـیامنیم . يریگولج  تیـصخش  يهفطن  داقعنا  زا  لاعف  مکحم و  ینورد  لماع  کی  هک  تسا  لوا  مسق  زا  رتداـیز  رایـسب  تسا  ضحم 
نایلاس رد  یناور  عضو  نیا  رطخ  دشابیم . ریذپانناکما  یتمواقم  نانچ  ضرف  اب  دشاب  رتالاو  رتیقطنم و  هک  مه  هزادـنا  ره  تیبرت  میلعت و 

دوشیم و رتدیدش  تمواقم  نآ  دوریم ، رتالاب  رمع  نایلاس  هک  هچ  ره  اریز  تسا ، یگدنز  یئادـتبا  ياهنارود  زا  رتدایز  رایـسب  رمع  يالاب 
ررـض رطخ و  ینعی  تسا ، وا  صخـش  دوخ  تیدوجوم  هب  دودـحم  یلومعم  صاخـشا  دروم  رد  رطخ  نیا  ددرگیم . رتراوشد  نآ  اب  هزرابم 

نتشاد تهج  هب  هک  یئاهتیصخش  رد  رطخ  نیا  هک  یتروص  رد  دنکیم ، هابت  ار  صخش  نآ  دوخ  طقف  یتیـصخشیب  يهمادا  يارب  تمواقم 
رتریگارف رتعیـسو و  تسا ، هدـش  هعماج  يارب  یئوگلا  تهج  دـنچ  ای  کی  زا  نانآ  دوجو  هدـش و  حرطم  عامتجا  رد  زاـیتما ، دـنچ  اـی  کـی 

ره تسا . هتفرگ  رارق  هعماج  هجوت  دروم  یگدنسیون  رنه  زا  يرادروخرب  تهج  هب  هک  ریگمشچ  يهدنـسیون  کی  لاثم : ناونع  هب  دشابیم .
نا

زا زاینیب  ار  دوخ  تسا ، هدرک  ادیپ  هک  ماع  تیلوبقم  تهج  هب  وا  تیـصخش  دشاب و  رتشیب  تایعقاو  قیاقح و  ربارب  رد  وا  تمواقم  هک  هزاد 
هب يو  رد  كانرطخ  یتیـصخشیب  یعون  هجیتن  رد  دهدب ، تسد  زا  ار  یئوج  تقیقح  یئایوب و  دنیبب و  تایعقاو  قیاقح و  شریذپ  هب  دـیقت 

هاوخریخ و نایبرم  ربارب  رد  ینامرفان  تمواقم و  دهدیم . ناشن  تمواقم  نآ ، ربارب  رد  دنیبیم و  تقیقح  قوفام  ار  دوخ  هک  دیآیم  دوجو 
رد دروآ . دهاوخ  لابند  هب  امتح  ار  ینامیشپ  ترـسح و  دشابیم ، یلماکت  ياهندیدرگ  قیاقح و  يریگارف  زا  عنام  هک  هدید  هبرجت  ناملعم 

يور اهنآ  زا  هک  قیاقح  نآ  شزرا  تمظع و  ترورـض و  ددرگ و  لصاح  اهناسنا  يارب  یهاگآ  هک  ماـگنه  نآ  رد  يویند  یگدـنز  نیمه 
يارب یتصرف  ای  تسین : یلاخ  لاح  ود  زا  عقوم  نیا  رد  ناسنا  عضو  دیشچ . دهاوخ  ار  یخلت  ینامیـشپ  ترـسح و  دمهفب ، دوب  هدش  نادرگ 
هدارا يورین  هتفر و  تسد  زا  تصرف  ای  دنک ، ناربج  ار  اهتسکش  نآ  میمصت  هدارا و  کیرحت  اب  دناوتیم  تسا و  یقاب  اهتسکش  نآ  ناربج 

رادروخرب تصرف  يهدنامیقاب  زا  ار  یمدآ  دناوتیم  هدنزاس  لماع  ناونع  هب  تمادن  ترـسح و  لوا  تروص  رد  تسا . هدش  هابت  میمـصت  و 
. دیامن نیمضت  نیمات و  یبای  تقیقح  ریسم  رد  ار  هدنیآ  ناربج و  تسا  ریذپناکما  هک  يدودح  ات  ار  هتشذگ  هتخاس ،

رجز و بجوم  ینامیـشپ  ترـسح و  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هدـش  لـتخم  میمـصت  هدارا و  يورین  اـی  هدـنامن و  ناربج  يارب  یتـصرف  رگا  و 
يدـنوادخ ترفغم  وفع و  دـیامن ، ترفغم  وفع و  بلط  دـنوادخ  زا  دوـش و  هباـنا  هبوـت و  هب  قـفوم  هکنآ  رگم  ددرگیم ، یمئاد  يهجنکش 

قیاقح ربارب  رد  هدننک  تمواقم  رگا  و  تشگ . دـهاوخ  وا  لاح  لماش  دوب ، هتخاس  لتخم  ادـخ  اب  ار  وا  يهطبار  هک  اهیراکهبت  نآ  يهرابرد 
دق و  دوب . دـهاوخ  شریگنابیرگ  تیدـبا  ملاع  رد  تمادـن  ترـسح و  دـیاین ، دوخ  هب  اهیتسم  زا  دـسرن و  یهاگآ  هب  ایند  نیا  رد  تایعقاو  و 

نیذبانملا هافجلا و  نیفلاخملا  ءابا  یلع  متیباف  رما  ریـصقل  عاطی  ناک  ول  ییار  نوزخم  مکل  تلخن  يرما و  هموکحلا  هذه  یف  مکترما  تنک 
زا دوب  انب  رگا  مدوب ، هتفگ  امش  يارب  نشور  فاص و  ار  دوخ  يهیرظن  مدوب و  هداد  امش  هب  تیمکح  يهرابرد  ار  دوخ  روتـسد  نم   ) هاصعلا

تقیقح و ناگدننکدرط  راکمتس و  نافلاخم  عانتما  دننام  دیدیزرو ، عانتما  نم  يهیرظن  روتـسد و  ربارب  رد  امـش  دوش . تعاطا  يرما  ریـصق 
، دیدید ار  نم  اب  تفلاخم  میخو  جیاتن  دـیدرکن و  تعاطا  نم  زا  مدوب ، فلاخم  مامت  رارـصا  اب  تیمکح  يهلئـسم  رد  هک  نم  ناراکهنگ .)

تفرگ دوخ  هب  مه  يدج  يهفایق  یلیخ  يراکبلط  نیا  رد  و  دنراکبلط ! نایاقآ  يرآ ، دیتسه !!؟ مه  راکبلط  الاح 
رد مه  دیاش  ای  دناهدرک ، شومارف  تیمکح  يهلئـسم  اب  تفلاخم  يهرابرد  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دیدش  رارـصا  همه  نآ  ایوگ  دـناه !

: تفگیم دادیم و  حیـضوت  اـههزین  رـس  رد  نآرق  نتـشادرب  يهراـبرد  ار  صاـع  نب  ورمع  هیواـعم و  يرگهلیح  نینموملاریما  هک  عقوم  نآ 
هک دـندوبن  ناـیاقآ  نـیا  دنـسانشیم ، ینآرق  هـن  دـنراد و  نـید  هـن  نازادرپرکم  نـیا  اریز  دـیروخن  ار  یناطیــش  يهـلیح  نـیا  بـیرف  مدرم 
رد زورما  نیمه  نانیا  دـندوبن ، ناـنیا  زگره ، هن  دومرفیم !! تیمکح  زا  یهن  درکیم و  تحیـصن  تفگیم و  نخـس  ناـنآ  اـب  نینموملاریما 

هدروآ و دوـخ  يهـمجمج  ریز  رد  ار  تاـیعقاو  قیاـقح و  يهـمه  مـلع  هدــش و  دــلوتم  رداـم  زا  یگلاـس  تصــش  هاـجنپ و  لـهچ و  لاـح 
مشچ زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  دنیامرفیم !!! تیاده  داشرا و  تسا !! زیچ  همه  زا  ربخیب  ناسنا  کی  هک  ار  نینموملاریما 

وفع لباق  امش  تیصعم  اطخ و  لیوات  هیجوت و  نآ  هب  رظن  اب  هک  دوبن  لیوات  هیجوت و  لباق  تفلاخم  کی  نم ، اب  امش  تفلاخم  ادخ !!! يدنب 
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امل قدصم  هللادنع  نم  لوسر  مهئاج  امل  و  تسا : هدومرف  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  ادخ  هک  تسا  نامه  تفلاخم  نیا  هکلب  دـشاب ، ضامغا  و 
زا يربمایپ  نانآ  يارب  هک  یماگنه  و   ) مهروهظ ءارو  هللا  باتک  باتکلا  اوتوا  نیذلا  نم  قیرف  ذبن  مهعم 

باتک نانآ  يارب  هکیناـسک  زا  یهورگ  دوب ، هدروآ  ناـنآ  يارب  هتـشذگ  ناربماـیپ  هک  ار  هچنآ  درکیم  قیدـصت  هک  تسا  هدـمآ  ادـخ  دزن 
يدـنوادخ تایآ  هب  رفک  هک  یهلا  باتک  درط  تسا  ضاـمغا  وفع و  لـباق  هنوگچ  دـنتخادنا .) دوخ  رـس  تشپ  ار  یهلا  باـتک  دوب ، هدـمآ 

تفلاخم نم  اب  دیروخن ، ار  اههزین  رس  رب  نآرق  نتـشادرب  بیرف  هک  مداد  روتـسد  امـش  هب  مقطان و  باتک  يهلزنمب  امـش  نایم  رد  نم  تسا .
سپ دیتساخرب . تفلاخم  هب  نم  اب  امش  زاب  تسیرگید ، یناطیـش  يهلیح  کی  مه  نیا  دیریذپن ، ار  تیمکح  متفگ : امـش  هب  سپـس  دیدرک .
هکلب دـیتسرفن ، نم  فرط  زا  ار  يرعـشا  یـسوموبا  ـالقا  دـیراد ، دوـخ  يرودزم  تقاـمح و  تلاـهج و  هـب  رارـصا  هـک  لاـح  مـتفگ : نآ  زا 

دنکیم رمالایلوا  زا  يوریپ  هب  روتـسد  هک  یهلا  باتک  اب  تفلاخم  اهتفلاخم  نیا  ایآ  تسا . رتملاع  رتهتـسیاش و  هک  دـیتسرفب  ار  ساـبعنبا 
تشونرس نم  يارب  رگید  راب  دینیبیم و  راکبلط  ار  دوخ  نآ ، ناربج  هب  مایق  موش و  تشذگرس  نیا  رد  هشیدنا  ياج  هب  مه  نونکا  تسین !؟

داتفا و دیدرت  هب  دوخ  یهاوخریخ  يهرابرد  هاوخریخ  ناسنا  هکیئاج  ات   ) هحدقب دنزلا  نض  هحـصنب و  حصانلا  باترا  یتح  دینکیم !؟ نییعت 
يد هبرجت  ملعم  هک  دسریم  یئاج  هب  ناراکهبت  يهناراکبان  تمواقم  دیزرو .) عانتما  هرارش  ندروآ  نوریب  زا  هنزشتآ 

سای یناوتان و  زا  ترابع  هک  تسا  نآ  يهجیتن  تمواقم و  نوناـق  ناـیب  ریـسفت  دروم  يهلمج  دزادـنایم  دـیدرت  هب  ار  هاوخریخ  یبرم  هد و 
لوصا و هدع  کی  هب  ناگدننک  تمواقم  هدومن و  ادـیپ  تدـش  تمواقم  طیارـش  زا  یـضعب  رد  دـشابیم و  دوخ  راک  ریثات  زا  یبرم  ملعم و 

هدیقع رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دوخ  هکنیا  هن  دنزادنایم ، دیدرت  هب  دوخ  راک  قطنم  رد  ار  نایبرم  ناملعم و  هک  دننکیم  هیکت  يدعاوق 
هدمآ هغالبلاجهن  رد  تیمکح  يهرابرد  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  زا  يدروم  ره  رد  اریز  دوب ، هداتفا  دیدرت  هب  دوخ  تامادقا  و 

تیبرت و میلعت و  نوناـق  ناـیب  میتـفگ  هکناـنچ  هلمج  نیا  تسا و  نشور  ـالماک  هلئـسم  نـیا  رد  نینموـملاریما  ینیبعـقاو  تیعطاـق و  تـسا ،
نینموملاریما ياهرادرک  نانخـس و  رد  نشور  رایـسب  لـیالد  هکنیا  يهفاـضا  هب  دـشابیم . اـهنآ  ربارب  رد  تمواـقم  هب  رارـصا  یهاوخریخ و 

نـشور هار  رد  هراومه  نم  و   ) حضولا قیرطلا  یلعل  ینا  تسا و  هتـشادن  دیدرت  کش و  يرما  چـیه  رد  ترـضح  نآ  زگره  هک  دراد  دوجو 
(. منکیم یگدنز  مراگدرورپ  زا  یئانیب  کی  اب  نم  و   ) یبر نم  هریصب  یلعل  ینا  و  منکیم .) تکرح 

نایناورهن نداد  میب  رد  هبطخ 036-

هحفص 69] ]
هک تسا  مزـال  هبطخ ، تـالمج  ریـسفت  هب  عورـش  زا  شیپ  ناـنآ  یفرعم  ناورهن و  جراوخ  ناتـساد  مشـش  یـس و  يهبطخ  یموـمع  ریـسفت 
رد دعب  هب  زا ص 265  هغالبلاجهن  حرش  زا  مود  دلجم  رد  دیدحلایبا  نبا  دوش . هداد  ناورهن  جراوخ  ناتساد  يهرابرد  رـصتخم  یحیـضوت 
هب وکین  شاداپ  يهدـعو  ص )  ) شربمایپ نابز  اب  دـنوادخ  هک  تسا  هدیـسر  رتاوت  دـح  ات  ناوارف  رابخا  دـیوگیم : نینچ  هبطخ  نیمه  حرش 

ار یلاـم  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  یعقوـم  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  تسا ، قاـفتا  دروـم  هک  حیحـص  تاـیاور  رد  و  تسا . هداد  جراوـخ  نیلتاـق 
. ماهدرک تلادع  دومرف : ترضح  نک ! تلادع  دمحم  ای  تفگ : دمآ و  دشیم  هدیمان  هرصیوخلاذ  هک  میمتینب  زا  یمدرم  درکیم ، تمـسق 

نم رگا  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح  يدرکن ! تلادع  وت  اریز  نک ، تلادع  دمحم ، ای  تفگ : درک و  رارکت  ار  نخـس  نامه  هرابود  درم  نآ 
ترـضح منزب ، ار  شندرگ  هدـب  هزاجا  هللالوسر  ای  تفگ : تساخرب و  عقوم  نیا  رد  رمع  درک ؟ دـهاوخ  تلادـع  یـسک  هچ  منکن  تلادـع 
يهناشن راکـش و  زا  ریت  هکنانچ  دنرذگیم ، زواجت و  نید  زا  دننکیم و  جورخ  یهورگ  درم  نیا  سنج  زا  يدوز  هب  نک ، شیاهر  دومرف :

: تفگ نم  هب  هشیاع  دیوگیم : قورسم  تسا : هدش  لقن  هشیاع  زا  ربخ  نیا  درذگیم …  دوش  هدولآ  راکـش  نآ  نوخ  هب  هکنیا  نودب  دوخ 
ت

رد ار  وا  بلاطیبا  نب  یلع  يرآ ، متفگ : يراد ؟ جدـخم  يهرابرد  یعالطا  اـیآ  یـشابیم . نم  دزن  رد  ناـنآ  نیرتهب  زا  نم و  نادـنزرف  زا  و 
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هـشیاع دراد . رارق  ءافرط  قیخاخل و  نیبام  هناخدور  نیا  تشک . دـنمانیم ، ناورهن  ار  نآ  نیئاپ  ارمات و  ار  نآ  يالاب  هک  ياهناـخدور  راـنک 
هتـشک ار  جدـخم  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  دـناهداد  تداهـش  ناـنآ  يهمه  ماهدروآ ، ار  ینادرم  نم  رواـیب . دوـخ  يهتفگ  نیا  رب  یلیلد  تفگ :

: داد خساپ  هشیاع  هورگ ؟ نیا  يهرابرد  ياهدینش  هچ  ادخ  ربمایپ  زا  هللالوسر ،)  ) ربق نیا  بحاص  هب  ار  وت  متفگ ، هشیاع  هب  نم  سپس  تسا .
هلیـسو تهج  زا  ادـخ  هب  مدرم  نیرتکیدزن  تاـقولخم و  نیرتهب  دـنتاقولخم و  نیرتدـب  مدرم و  نیرتدـب  هورگ  نیا  دومرف : هک  ماهدینـش  نم 

نایرگـشل رد  هک  بهو  نب  دـیز  زا  تسا  هدرک  تقفاوم  وا  اـب  زین  دوادوـبا  هک  دوـخ  حیحـص  رد  جاـجح  نب  ملـسم  تشک . دـهاوخ  ارناـنآ 
زا یهورگ  دومرفیم : هک  مدینـش  ص )  ) هللالوسر زا  نم  مدرم ، يا  دومرف : نینموملاریما  هک  دـناهدرک  لـقن  تسا ، هدوـب  ع )  ) نینموـملاریما
رد دنناوخیم  زامن  تسین و  نانآ  ندناوخ  نآرق  ربارب  رد  يزیچ  امـش  ندـناوخ  نآرق  هک  دـنناوخیم  ار  نآرق  دـننکیم و  جورخ  نم  تما 

يولگ زا  نانآ  نآرق  تئارق  تسین . يزیچ  نانآ  ندناوخ  زامن  لباقم  رد  امش  ندناوخ  زامن  هک  یتروص 
هب نانآ  اب  هک  ینایرگـشل  نآ  رگا  درذـگیم . دوخ  يهناشن  زا  ریت  هکنانچ  دـنرذگیم ، دـننکیم و  زواجت  نید  زا  دـنکیمن . زواـجت  ناـش 
زاب تادابع ) رگید  زا   ) ندرک لمع  زا  تسا ، هداد  هدعو  نانآ  يارب  یباوث  هچ  ناشربمایپ  نابز  اب  ادخ  هک  دننادب  تساخرب  دـنهاوخ  هزرابم 
نب نمحرلادبع  زا  دنکیم  لقن  نیفـص  باتک  رد  لزیو  نبا  ای  لزید  نبا  تسا : نینچ  راصتخا  روطب  ناورهن  جراوخ  ناتـساد  اما  دنتـسیایم 

جراوخ تشگرب ، هفوک  هب  نیفـص  زا  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  یتقو  دـیوگیم : هک  هرفغ  مـالغ  رمع  زا  دـیمح  نب  دـلاخ  زا  داـیز 
دایرف یعمج  هتـسد  اجنآ  رد  دشیم و  هدیمان  ءارورح  هک  دـنتفر  هفوک  فارطا  رد  ینابایب  هب  سپـس  دـش ، دایز  ناشددـع  ات  دـندرک  فقوت 

ادخ مکح  رد  هیواعم  یلع و  دینادب  دنهاوخن ) نیکرـشم  هچ  رگا  ادخ  نآ  زا  تسین  مکح   ) نوکرـشملا هرک  ول  الا هللا و  مکح  هک ال  دـندز 
هب نانآ  اب  سابعنبا  دیامن . یـسررب  نانآ  يهتـساوخ  يهرابرد  هک  داتـسرف  ار  سابع  نب  هللادبع  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دندیزرو . كرش 
هچ  ) دنتـسیک اـهنآ  منادیمن  ادـخ ، هب  دـنگوس  تفگ : ساـبعنبا  يدـید ؟ هچ  تفگ : نینموـملاریما  تشگرب . سپـس  تـخادرپ و  وـگتفگ 

ین نیقفانم  يهفایق  نانآ  يهفایق  تفگ : سابعنبا  دنانیقفانم ؟ نانآ  ایآ  دومرف : نینموملاریما  دنیوگیم )
ینوـخ هکیماداـم  دـینک  اـهر  ار  ناـنآ  دوـمرف : ترـضح  دـننکیم . لـیوات  ار  نآرق  دوـشیم و  هدـید  ناـشیناشیپ  رد  هدجـس  رثا  اریز  تس ،

ای تسا  ياهثداح  هچ  نیا  دنسرپب : نانآ  زا  هک  داتسرف  نانآ  يوس  هب  یناگداتسرف  سپس  دناهدرکن و  بصغ  زواجت  هب  ار  یلام  دناهتخیرن و 
ام اب  نیفص  رد  هک  یسک  ره  وت و  ام و  میهاوخیم  ام  هک  دنداد  خساپ  جراوخ  دیهاوخیم ؟ هچ  دیاهدروآ و  دوجو  هب  هک  تسا  یتعدب  هچ 

ادخ ات  میگنجب  وا  اب  هدرک و  تکرح  هیواعم  يوس  هب  سپـس  مینک ، هبوت  ادخ  هب  نیمکح  ناتـساد  زا  میورب و  نوریب  رهـش  زا  بش  رـس  دوب 
دـهع و ود  نآ  زا  و  میدرک ، ررقم  تیمکح  هب  ار  مکح  ود  هک  یعقوم  ار  نخـس  نیا  ارچ  دوـمرف : نینموـملاریما  دـنک . مکح  وا  اـم و  ناـیم 
هدرک و ادیپ  تدش  اهیتحاران  هدش و  ینالوط  عقوم  نآ  رد  دنتفگ : باوج  رد  جراوخ  دیتفگن ؟ دـننک ، لمع  نآرق  قباطم  هک  میتفرگ  نامیپ 

یتقو دیدرک ، هدهاعم  دوب  دیدش  یتحاران  هک  عقوم  نآ  رد  ایآ  دومرف : نینموملاریما  دوب . هداتفا  راک  زا  حالـس  نایاپراهچ و  دایز و  اهمخز 
دهدیم روتـسد  ایآ  درکیم ، ءافو  تسبیم  نیکرـشم  اب  هک  ار  ینامیپ  ص )  ) ادخ لوسر  مینکـشب !؟ ار  نامیپ  ام  دیتفگ : دیدش ، هتـسخ  هک 

خس  ) دنداتسیا دوخ  ياج  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  نیا  ربارب  رد  منک !؟ ینکش  نامیپ  نم  هک 
. دیشک راکیپ  گنج و  هب  راک  درکن و  يرثا  نیقرام  نآ  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  تاجاجتحا و  دندیکـشخ … ) دنتـشادن و  ین 

نانآ نینموملاریما  ای  میتفگ  دندرک ، يزادناریت  ام  يوس  هب  نانآ  میدیـسر . نانآ  هب  ع )  ) یلع نایهاپـس  اب  هک  یتقو  دـیوگیم : ینرع  يهبح 
: دومرف نینموملاریما  زاب  دندرک ، يزادناریت  ام  يوس  هب  جراوخ  رگید  راب  دـینک ، يراددوخ  امـش  دومرف : دـننکیم . يزادـناریت  ام  يوس  هب 

يهمالع نانآ . هب  دینک  هلمح  تسا ، زیاج  گنج  نونکا  دومرف : دندرک ، يزادناریت  هب  عورش  موس  راب  يارب  هک  یتقو  دینک . يراددوخ  امش 
فرط هب  دریگب و  ار  نآرق  نیا  هک  تسیک  دومرف : دش و  فص  دراو  نینموملاریما  سپـس  دنکیم : لقن  يدزا  ریهز  نب  بدـنج  زا  یـسلجم 
خـساپ یـسک  دوب . دهاوخ  وا  ياج  تشهب  دش و  دهاوخ  هتـشک  وا  دنک و  توعد  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  ارنانآ  دربب و  هورگ  نآ 

نآ سپـس  دوخ . ياـج  هب  درگرب  وت  دوـمرف : دـید ، ار  وا  نس  یمک  نینموـملاریما  هک  یتـقو  هعـصعص ، نب  رماـع  ینب  زا  یناوـج  رگم  دادـن 
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ار وا  يادص  ورب . ریگب و  دومرف : ترـضح  دادـن . باوج  نس  مک  ناوج  نامه  زج  یـسک  دومرف ، رارکت  ار  دوخ  نخـس  رگید  راب  ترـضح 
مرف نینموملاریما  دوب . هدش  تشپراخ  دننام  شتروص  هکیلاح  رد  تشگرب  ام  يوس  هب  ناوج  دندرک ، نارابریت  ار  وا  دندینشیم ،

ناـمرف ندرک  رداـص  زا  شیپ  ع )  ) نینموملاریما هک  تسا  هدـمآ  خـیراوت  رد  میدرک  هلمح  ناـنآ  هب  اـم  ار و  هورگ  نیا  دـیریگب  نوـنکا  دو :
: دـنیوگیم نایوار  زا  رگید  یخرب  دـنتفریذپیمن . تجاجل  يور  زا  یلو  درکیم ، لالدتـسا  جاجتحا و  نانآ  يارب  جراوخ ، هورگ  هب  هلمح 
. دـندومن تمواقم  دوخ  ياطخ  نامه  هب  یلو  درک ، دزـشوگ  ناشیا  هب  ار  جراوخ  ياطخ  اههمان  يهلیـسو  هب  مه  اهافـش و  مه  نینموملاریما 

روهلعش جراوخ  هورگ  ترـضح و  نآ  نایهاپـس  نایم  گنج  دندومرف : ع )  ) نینموملاریما هک  تجح  مامتا  لمحت و  ربص و  همه  نآ  زا  سپ 
ناسارخ و فرط  هب  دـندش و  میـسقت  هک  رفن  ( 9  ) هن رگم  دـندش  هتـشک  دـندوب  رفن  رازه  راهچ  هک  نانآ  يهمه  یتاعاس  كدـنا  رد  دـش و 

تسا يربخ  نیا  رفن و  ( 9  ) هن زج  دشن  هتـشک  نینموملاریما  نارای  زا  دـنتخیرگ و  نوزوم  لت  تارف و  ياههنارک  هریزجلا و  نمی و  نامع و 
هد ام  زا  میشکیم و  ارنانآ  ام   ) هرـشع مهنم  ملـسی  هرـشع و ال  ام  لتقی  مهلتقن و ال  هک : دوب  هداد  ناورهن  يهثداح  زا  شیپ  ترـضح  نآ  هک 

تلفی ـال  هللا  و  تسا : هدومرف  احیرـص  يهرامـش 59  يهبطخ  رد  ار  بلطم  نیمه  دـننامیمن ) ملاس  رفن  هد  ناـنآ  زا  دـنوشیمن و  هتـشک  رفن 
هد امش  زا  دننکیمن و  ادیپ  تاجن  رفن  هد  جراوخ  نیا  زا  ادخ ، هب  دنگوس   ) هرشع مکنم  کلهی  هرشع و ال  مهنم 

نیبم ناطلـس  مکبر و ال  نم  هنیب  ریغ  یلع  طئاغلا  اذه  ماضهاب  رهنلا و  اذه  ءانثاب  یعرـص  اوحبـصت  مکل  ریذـن  اناف  دـندرگیمن ) كاله  رفن 
راومه ياهنیمز  رد  و  نآ ) هاگچیپ  ای   ) رهن نیا  يانثا  رد  نداتفا  كاخ  هب  زا  ار  امـش  نم   ) رادقملا مکلبتحا  رادلا و  مکب  تحوط  دـق  مکعم 

تخادنا تکاله  هب  ار  امش  یناف  يایند  نیا  ناتراگدرورپ . زا  ینشور  لیلد  نودب  دیطلغرد ) نوخ  كاخ و  هب  هک   ) مناسرتیم يدوگ  نیا 
تکاله هب  ار  دوخ  نشور  لیلد  چیه  نودب  تفرگ .) دوخ  ماد  رد  ار  امش  دیاهدرک ) هدامآ  ناتدوخ  ار  ناشتامدقم  هک   ) یهلا ردق  اضق و  و 

همه نآ  سپ  دنتـشادن . دوخ  يراکهبت  هیجوت  نتفگ و  يارب  هملک  کی  یتح  جراوخ  هک  دـش  نشور  یلبق  ثحاـبم  رد  تخادـنا  دـیهاوخ 
یهلا باذـع  هب  ور  ربمایپ  يهتفگ  قباطم  دـیناشک و  لیلدیب  گرم  مد  ات  ار  نآ  هک  دوب  هدـش  یـشان  اجک  زا  تجاجل  تمواقم و  رارـصا و 

؟ دروآرب ناشراگزور  زا  رامد  ینیب  گرزب  دوخ  ایآ  دنتـساوخیم ؟ ماقم  ایآ  دندوب ؟ هدش  راچد  یمهف  جـک  هب  نانیا  ایآ  دـندش !؟ راپـسهر 
هب یمدآ  دـسر  هکنانچ - يرآ ، دنتـساخرب ؟ هزراـبم  هب  تسرپ  قح  نیب و  قح  ادـخ و  تجح  اـب  هک  تسا  هدوب  هچ  درخباـن  هورگ  نیا  درد 

ینیبدوخ چ نیا  ایادخ ، دنیبیمن  رگید  يزیچ  شرامیب  دوخ  زج  هک  یئاج  هب  یمدآ  دسر  نینچمه  دنیبن  ادخ  زجب  هک  یئاج 
دوـشیم و نادرگیور  یهلا  رهظم  تجح و  نیتـسار و  ياـهقطنم  يهمه  زا  دـسرب ، تجاـجل  يهلحرم  هب  رگا  هک  تـسا  یکلهم  يراـمیب  ه 

نادرخباـن نینچ  تاـیح  هک  تسا  تلاـح  نیا  رد  درادـن !! دوجو  یتـقیقح  میوـگیم  نم  هکنیا  زج  میوـگیم !! هک  تسا  نیمه  دـیوگیم :
یف مهیعـس  لض  نیذلا  الامعا  نیرـسخالاب  مکئبنن  له  لق  دنهدیم . ماجنا  ار  راک  نیرتهب  هک  دـننکیم  نامگ  ددرگیم و  هابت  دزوسیم و 

تراسخ هب  نانآ  لامعا  مامت  هکیناسک  يهرابرد  مهدـب  ربخ  امـش  هب  ایآ  وگب : نانآ  هب   ) اعنـص نونـسحی  مهنا  نوبـسحی  مه  ایندـلا و  هایحلا 
یبوخ راک  هک  دـننکیم  نامگ  تسا و  هدـش  فرحنم  ایند  یگدـنز  نیا  رد  ناشـشوک  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  تسا ، هدـش  هابت  هداـتفا و 

هنیپ راکهبت  ناجوجل  نیا  رگا  دراد ، يویند  يهشیر  دشاب ، دنتـسم  هک  یلماع  ره  هب  قح  ربارب  رد  تمواقم  تجاجل و  نیا  دنهدیم .) ماجنا 
دوخ زا  رامیب  یناور  هایس و  یلد  اب  هدجس  رثا  نآ  هنیپ و  نآ  یلو  دوش ، هدهاشم  ناشسوحنم  يهفایق  رد  هدجـس  یکیزیف  رثا  دنـشاب و  هتـسب 
ردـق اضق و  يهرابرد  تخاس  دـهاوخ  هابت  دوخ  ماد  رد  ار  جوجل  نادرخبان  ردـق  اضق و  دـیآ !؟ راک  هچ  هب  یعیبطدوخ  مروت  ینیب و  گرزب 

ناهج یعومجم  لک  يارب  هک  یبتکم  ره  تفگ : ناوتیم  تسا و  هدش  حرطم  یمالک  یفسلف و  بتک  رد  ناوارف  رایسب  یثحابم 
تشذگرـس و يهدننک  نییعت  يهشقن  ناونع  هب  ار  یتقیقح  دشاب  یهلا  ریغ  دشاب و  یهلا  بتکم  نآ  هچ  دریذپیم ، ار  ینیعم  يهشقن  یتسه 

ناـیب فـلتخم  یتاحالطـصا  اـب  ار  نیعم  يهشقن  نیا  هک  دـنچ  ره  تـسا ، هدرک  لوـبق  شطباور  ازجا و  يهـمه  اـب  یتـسه  ملاـع  تشوـنرس 
تشونرس تشذگرس و  رد  هتفای  نییعت  يهشقن  دوخ  هب  رظن  اب  اضق و  قلاخ  لعف  هب  رظن  اب  ار  نیعم  يهشقن  نیا  مالـسا  بتکم  رد  دناهدومن .

نیا ینالقع ، ياهتفایرد  يهفاضا  هب  تایاور  تایآ و  نیا  تسا ، ناوارف  ردق  اضق و  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  دـنمانیم . ردـق  یتسه  ملاع 
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نینچ نانآ  يهدـیقع  عیـشت و  بتکم  هاگدـید  زا  ثحابم  نآ  هصالخ  تسا . ینالوط  سب  یخیرات  ياراد  عونتم و  لصفم و  رایـسب  ثحابم 
ملاع رد  هچ  ره  هب  اتکی  دنوادخ  - 2 تسا . اتکی  دـنوادخ  شطباور  ازجا و  یمامت  اب  یتسه  ملاع  لک  شخب  ضیف  قلطم و  قلاخ  - 1 تسا :

هدوب و اناد  دباییم ، ققحت  هک  هچنآ  زا  ياهرذ  رادقم  هب  یتح  هکیروطب  تسا ، ملاع  اناد و  ءانثتـسا  كدنا  نودب  دـیآیم ، دوجو  هب  یتسه 
مد رایلیم  تاظحل و  يهمه  رد  هک  لاح  نیع  رد  یتسه  ملاـع  رد  دوجو  ضیف  تقلخ و  ناـیرج  - 3 تسین . هدیـشوپ  كاپ  تاذ  نآ  ملع  زا 

، دیآیمن دوجو  هب  نیناوق  نآ  رد  یلالتخا  هنوگچیه  تسا و  یلک  نیناوق  لومشم  تسیدنوادخ ، تیشم  هب  هتسباو  تاظحل 
هب تعیبط  ياروام  زا  یئاهورین  اب  روما  نآ  دوخ  هکلب  تسین ، نیناوق  نآ  يهدننکـش  ءانثتـسا و  اهاعد  تباجتـسا  تاـمارک و  اـههزجعم و  و 

ققحت تسا ، زاـب  متـسیس  ياراد  هک  تعیبـط  حوطـس  رد  تـسا ، هداد  رارق  اـهناسنا  حاورا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هـک  یئاهدادعتـسا  يهلیـسو 
زا یـضعب  هکنانچ  تسین ، اهنآ  ندـمآ  دوجو  هب  تلع  یتسه  ملاع  لـک  عومجم  طـباور و  ءازجا و  يهمه  هب  يدـنوادخ  ملع  - 4 دنباییم .

میتفگ هچنآ  هب  رظن  اب  دوش ! لهج  ادـخ  ملع  مروخنیم  رگ  تسناد  قح  لزا  رگ ز  نم  ندروخیم  دـناهتفگ : هدرک و  نامگ  نارگنیحطس 
ملع هک : تسا  هدـش  هداد  الاب  تیب  هب  ریز  خـساپ  تسین ، یتسه  ملاـع  ياهدادـیور  طـباور و  ءازجا و  ندـمآ  دوجو  هب  تلع  یهلا  ملع  هک 
عقوم رد  هک  هچنآ  تسا ، ددـعتم  یمالـسا  عبانم  عومجم  هب  رظن  اب  اضق  یناـعم  دوب 5 - لهج  تیاغ  هب  ـالقع  دزن  ندوب  نایـصع  تلع  یلزا 

، یتسه رد  هتفای  ققحت  يهشقن  ینعی  ردـق  هک  ءایـشا  ای  یئیـش  ققحت  هب  تسیدـنوادخ  مکح  تساوخ و  دوشیم ، هدارا  ردـق  اب  نآ  طاـبترا 
، دـشابیمن اهناسنا  يرایتخا  ياهراک  هب  قلعتم  یمالـسا  یعطق  عبانم  یلقع و  لیالد  هب  رظن  اـب  یهلا  یمتح  ياـضق  - 6 تسا . نآ  لوصحم 

لامک و اب  حیرص  یلقع  لیالد  دشابیم ، ربتعم  تایاور  ینآرق و  تایآ  لماش  هک  ربتعم  یلقن  عبانم  يهفاضا  هب  اریز 
یمتح ياضق  يارجم  زا  تسا ، هداد  رارق  لـماکت  باـقع و  شاداـپ و  دـهعت و  تیلوئـسم و  روحم  هک  ار  ناـسنا  يراـیتخا  ياـهراک  حوض 

يهنحص مکی - رصنع  ددرگیم : لیکشت  مهم  رـصنع  ود  زا  یتسه  ناهج  نیا  رد  یناسنا  تشونرـس  عومجم  نیاربانب  - 7 دزاسیم . رانکرب 
تیمک و اب  هک  ناـسنا  یعیبط  تیدوجوم  نینچمه  دریگیم و  رارق  يرادربهرهب  دروم  ناـهج  نیا  رد  هک  يرازبا  لـیاسو و  یتسه و  ناـهج 

هتفرگارف ار  ناسنا  نوماریپ  هک  يربج  یعیبط  ياهدادیور  يهمه  نینچمه  هدـش و  هیبعت  يو  رد  یناور  نامزاس  ینالـضع و  صاخ  تیفیک 
ياـهراک لوـصحم  مود - رـصنع  دریگب . رارق  يو  تیلوئـسم  رادـم  كـالم و  دـناوتیمن  هدوـب و  یناـسنا  راـیتخا  هدارا و  زا  جراـخ  تسا ،

یلک يهشقن  سپ  دـشابیم . راـک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  وا  تیـصخش  يهطلـس  تراـظن و  هب  دنتـسم  هک  تـسا  ناـسنا  دوـخ  يراـیتخا 
رـصتخم روطب  هک  هناگتفه  لئاسم  هب  رظن  اب  - 8 يرایتخا . يرایتخا و  ریغ  دـباییم : لیکـشت  زج  ود  زا  ای  رـصنع  ود  زا  ناسنا  ره  تشونرس 

هب ار  امش  ردق  و   ) رادقملا مکلبتحا  و  جراوخ : هب  باطخ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج  زا  دوصقم  هک  دوشیم  نشور  میدرک ، نایب 
هک تسین  نآ  دوشیم ، رکذـتم  ناسنا  يرایتخا  ياهراک  رد  ار  ردـق  ءاضق و  عوضوم  هک  تالمج  رگید  دـننام  دیـشک .) دوخ  ماد  بانط و 

راتفرگ
ندروآ دوجو  هب  اب  نانآ  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  دنشابیم ، رفیک  شاداپ و  تیلوئـسم و  زا  رانکرب  یهلا  ردق  ءاضق و  رد  يرایتخا  ناگدش 

نتخاس و هارمگ  رد  ار  يدنوادخ  تیـشم  ینآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  دندنبیم ، ردـق  اضق و  ریجنز  رد  ار  دوخ  يرایتخا  تامدـقم 
الا هب  لضی  ام  اریثک و  هب  يدهی  اریثک و  هب  لضی  دـننام : درادیم . دنتـسم  دـنروآیم  مهارف  ار  نانآ  دوخ  هک  یتامدـقم  هب  اهناسنا  تیادـه 

رگم اهلثم  نآ  اب  دنکیمن  هارمگ  ار و  يریثک  دارفا  اهلثم  نامه  اب  دنکیم  تیاده  ار و  یناوارف  دارفا  اهلثم  نآ  اب  دنکیم  هارمگ   ) نیقـسافلا
و دیامن .) تشگزاب  وا  يوس  هب  هک  ار  یـسک  دوخ  يوس  هب  دنکیم  تیاده  دنوادخ  و   ) بانا نم  هیلا  يدـهی  و  ار .) فرحنم  قساف و  مدرم 

دنکیم هارمگ  دنوادخ  ناسنیدب   ) باترم فرسم  وه  نم  هللا  لضی  کلاذک  دنکیم .) هارمگ  ار  ناراکمتـس  دنوادخ  و   ) نیملاظلا هللا  لضی 
هک یتاـیآ  نآ  یماـمت  زا  دوصقم  هک  تسا  نشور  تاـیآ  عوـن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  تسا .) دـیدرت  رد  دـنکیم و  فارـسا  هک  ار  یـسک 

هدامآ اـهناسنا  دوخ  ار  نآ  يهنیمز  تامدـقم و  هک  تسا  یهلا  تیـشم  نآ  دزاـسیم ، دنتـسم  يدـنوادخ  تیـشم  هب  ار  تلالـض  تیادـه و 
نیا م تسیدنوادخ  ملع  هب  طوبرم  هک  مهم  هلئسم  دنچ  اهناسنا و  يرایتخا  ياهراک  يدنوادخ و  ملع  دزاسیم .
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ایآ هک  تسا  لکش  نیدب  هلئسم  یمومع  حرط  یصوصخ . - 2 یمومع . - 1 دوش : حرطم  دناوتیم  هنوگ  ود  یهلا  تمکح  فراعم  رد  هلئس 
ثداوـح و يهمه  هب  ناـنچمه  تسا ، اـناد  اـهنآ  تقیقح  یتـسه و  ناـهج  یئاـنبریز  يداـبم  تاـیلک و  يهمه  هب  هکناـنچ  لاـعتم  دـنوادخ 
هب رظن  اب  اصوصخم  لاوئـس  نیا  هن ؟ ای  تسا  ملاع  ددنویپیم  عوقو  هب  نامز  يارجم  رد  نآ  يانبور  رد  یتسه و  يهنهپ  رد  هک  یئاهدادیور 

تخرد زا  زیچان  گرب  کی  نداتفا  لماش  هلئسم  یمومع  حرط  نیا  دشابیم . تیمها  ياراد  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ و  هب  نامز  ندش  میـسقت 
لک ياهدادـیور  قیاقح و  يهمه  لماش  هکنانچ  دوشیم ، ایرد  قامعا  رد  رادـناج  کی  رادـقمیب  لـیامت  یتسه و  ناـهج  زاـب  متـسیس  رد 

نادنمـشناد رگید  ناملکتم و  امکح و  ریگمـشچ  تیرثکا  خـساپ  اهناسنا . يرایتخا  ياهراک  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دـشابیم  یتسه  ناـهج 
نیا شریذپ  اب  دنراد ، هک  يراکشآ  تاراشا  تاحیرصت و  يهفاضا  هب  اریز  تسا ، تبثم  هلئسم  نیا  هب  نیملسم  ریغ  نیملـسم و  زا  معا  یهلا 

، تسا وا  يهقلطم  يهطاـحا  زا  دادـیور  نآ  جورخ  بجوـم  یتـسه  ملاـع  رد  دادـیور  نیرتزیچاـن  هب  یتـح  يدـنوادخ  لـهج  هک  تـقیقح 
دناوتیمن ار  اهدادـیور  قیاقح و  يهمه  يدـنوادخ  ملع  تفگ : ناوتیمن  ار  اهدادـیور  قیاقح و  يهمه  يدـنوادخ  ملع  تفگ : ناوتیمن 

اصوصخم دریگب ، ربرد 
زا دودعم  يدارفا  تسا . طیحم  ایـشا  يهمه  رب  مومع  روطب  يدنوادخ  ملع  ای  تاذ  تسا و  يدنوادخ  یتاذ  تافـص  زا  ملع  هکنیا  هب  رظن  اب 

رگید یضعب  تسا . ینوگرگد  رییغت و  رد  هراومه  تایئزج  اریز  تایئزج  هن  تسا ، قلعتم  تایلک  رب  طقف  يدنوادخ  ملع  دناهتفگ : هفـسالف 
تایلک هب  وا  ملع  یلو  دنادیم ، ار  تایلک  هکنانچ  دنادیم  ار  تایئزج  يهمه  هکلب  تسین ، تایلک  هب  رـصحنم  يدـنوادخ  ملع  دـنیوگیم :

هب یلامجا  ملع  تایلک و  هب  یلیـضفت  ملع  ار  هیرظن  نیا  دـشابیم . تایلک  هب  وا  ملع  يهطـساو  هب  تایئزج  هب  وا  ملع  تسا و  میقتـسم  روطب 
ار یبلاطم  هلئـسم  نیا  يهرابرد  رـصتخم  حیـضوت  يارب  دمآ . دـهاوخ  يهبطخ 49  ریـسفت  رد  تایرظن  نیا  حورـشم  دـنمانیم . زین  تاـیئزج 
تاکاردا و هک  تسا  ملـسم  تسین  یناسنا  لامعا  فاصوا و  اب  هسیاـقم  لـباق  يدـنوادخ  لاـعفا  فاـصوا و  تقیقح  - 1 میوشیم : رکذتم 

بلاق ینهذ  نامتخاس  ساوح و  هب  صوصخم  تالوقم  رگید  اهتیفیک و  اهتیمک و  یمومع  لوصا  اب  هکنیا  نودب  ار  یتقیقح  چـیه  ام  رعاشم 
یمالسا ربتعم  عبانم  نادجو و  لیصا  تفایرد  حیرـص و  لقع  مکح  هب  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  و  دزاسیمن . حرطم  دوخ  يارب  دنک ، يریگ 

وصت هک  یمالسا  عبانم  هلئسم و  نیا  یلقع  لیلد  تخادرپ ، هشیدنا  روصت و  هب  یبوبر  سدقا  تاذ  رد  ناوتیمن  هجو  چیه  هب 
يارب طقف  دوش . هعجارم  تسا ، هدـش  رکذ  یمـالک  یمکح و  ياـهباتک  بلغا  رد  تسا ، هدومن  عونمم  ار  يدـنوادخ  تاذ  رد  هشیدـنا  ر و 

هب قوبـسم  ام  ملع  - 1 میریگیم : رظن  رد  ار  ملع  یناسنا ، تافـص  اب  یهلا  تافـص  يهسیاـقم  ندوب  ریذـپانناکما  يهراـبرد  نداد  حیـضوت 
لیالد اههزیگنا و  لماوع و  هب  دنتسم  ام  ملع  - 2 دشاب . لهج  هب  قوبـسم  دناوتیمن  تسا ، وا  تاذ  يواسم  هک  يدنوادخ  ملع  تسا . لهج 

دوخ و يارب  ءییـش  زا  یلوصحم  اـم  تفرعم  ملع و  - 3 تسا . وا  تاذ  هب  دنتـسم  طقف  يدـنوادخ  ملع  يروضح .) ملع  يانثتـسا  هب   ) تسا
تسا دوخ  يارب  ءایشا  ضحم  هب  قلعتم  يدنوادخ  ملع  میمورحم . ءایـشا  لماک  میقتـسم و  تفایرد  زا  ام  هجیتن  رد  هک  تسا  ام  يارب  ءییش 

ام مولع  زا  یـضعب  - 4 تسا . نآ  جـیاتن  زا  یکی  ای  مود  توافت  نامه  اـبیرقت  تواـفت  نیا  هک  دـنامن  هتفگاـن   ) يزیچ چـیه  تلاـخد  نودـب 
قوفام يدـنوادخ  ملع  دراد . دوجو  شیازفا  صقن و  اـم  ملع  يارب  - 5 تسا . لعفلاب  يدـنوادخ  ملع  تسا . هوقلاب  رگید  یـضعب  لعفلاب و 

چیه هب  يدـنوادخ  ملع  دوشیم . اـم  ملع  رد  ینوگرگد  رییغت و  بجوم  تاـمولعم  رد  اـهینوگرگد  تارییغت و  - 6 تـسا . شیازفا  صقن و 
يواسم يدـنوادخ  تاذ  زا  ملع  یفن  تسین . وا  تاذ  یفن  يواسم  ناـسنا  کـی  تاذ  زا  ملع  یفن  - 7 تسین . ینوگرگد  رییغت و  لـباق  هجو 

یفن ذ
هکنانچ مینکن ، كرد  اهنآ  دـض  یفن  زج  ار  يزیچ  چـیه  يدـنوادخ  تافـص  زا  ام  هک  دوشیمن  نآ  ثعاـب  اـهتوافت  نیا  یلو  تسا . وا  تا 

، تسین لهاج  دـنوادخ  هکنیا  زج  ار  يزیچ  هلمج  نیا  زا  اـم  تسا  ملاـع  دـنوادخ  میئوگیم : هک  یتقو  هک  دـنیوگیم  نیملکتم  زا  یـضعب 
زا یتایلجت  يدـنوادخ ، قـالخا  هب  قلخت  یهلا و  بادآ  هب  بداـت  يهلیـسو  هب  میناوتیم  اـم  نیملکتم ، يهیرظن  نیا  فـالخ  رب  میمهفیمن .

يدـج شالت  اب  دـناوتیم  هک  تسا  یناسنا  شزرااب  رایـسب  تمظعاب و  صتخم  کی  نیا  مینک . كرد  دوخ  تیفرظ  هزادـنا  هب  ار  وا  تافص 
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ار دوـخ  سک  ره   ) هبر فرع  هسفن  فرع  نم  ياـنعم  تـسا  نـیا  دـبایرد . دوـخ  رد  ار  یهلا  تافـص  زا  یئاـههنومن  لاـمک  دـشر و  هار  رد 
نامز قوفام  لاح  نیا  اب  دوشیم ، نایب  یناـمز  تاـملک  رد  يدـنوادخ  لاـعفا  فاـصوا و  هکنیا  اـب  - 2 تخانـش ) ار  شراگدرورپ  تخانش 

اب نامز  تسا . نامز  ریجنز  ياههقلح  قوفام  وا  یلعف  تافـص  یتاذ و  تافـص  يدنوادخ و  تاذ  هکنیا  رد  درک  دیدرت  ناوتیمن  دنـشابیم 
تاکرح اب  طابترا  يهلیسو  هب  ام  نهذ  هک  تسیدادتما  ای  یتسه  ناهج  رد  ریغت  تکرح و  زا  یشان  تسا  یـششک  دراد ، هک  یتیهام  هب  رظن 

رد تاکرح  تاریغت و  هب  هتـسباو  تسیدادـتما  نامز  میـسانشب ، ار  ناـمز  هک  یفیرعت  ره  اـب  ریدـقت و  ره  هب  و  دـباییمرد . ار  نآ  تارییغت  و 
ناهج

ای یـشان  زین  نامز  سپ  تسا ، يدـنوادخ  تافـص  تاذ و  ضیف  قولخم و  دراد ، هک  ینوئـش  يهمه  اب  یتسه  ناهج  هک  مینادیم  و  یتسه ،
زا یناوارف  دراوم  رد  دیجم  نآرق  لاح  نیا  اب  و  تسا . هدمآ  دوجو  هب  یهلا  تافص  تاذ و  زا  هک  تسا  یهلا  ضیف  قولخم و  نیا  هب  هتسباو 
ناک هللا  نا  دوب .) رظان  امش  رب  دنوادخ   ) ابیقر مکیلع  ناک  هللا  نا  دننام : تسا . هدروآ  ینامز  تاملک  اب  ار  يدنوادخ  لاعفا  تافص و  تایآ 

ینآرق تایآ  یـضعب  رد  دوب … ) میکح  هبوت و  يهدنریذپ  دـنوادخ   ) امیحر اباوت  ناک  هللا  نا  دوب .) میکح  میلع و  دـنوادخ   ) امیکح امیلع 
شتالاح رثکا  رد  ناـسنا  الدـج و  ییـش ء  رثکا  ناـسنالا  ناـک  و  تسا : هدروآ  ضرقنم  یناـمز  يهملک  اـب  مه  ار  ناـسنا  يرارمتـسا  تفص 

نامز و شـشک  زاغآ  زا  شیپ  هکلب  اهنامز  يهمه  رد  دـنوادخ  مینادیم  هکنیا  اـب  تسا ) زابلدـج  زیچ  ره  زا  شیب  اـی  ( ) تسا هدوب  زابلدـج 
يهمه لماش  وا  ندوب  نابرهم  هبوت و  شریذپ  ناسنا و  رب  يدـنوادخ  تراظت  نینچمه  و  تسا . ریدـق  میکح و  میلع و  زین  نآ  نایاپ  زا  سپ 
دیرفآ قحرب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ   ) مکریوصت نسحاف  مکروص  قحلاب و  ضرالا  تاوامسلا و  قلخ  طقف . هتـشذگ ، هن  تسا ، اهنامز 

تسا رمتسم  یمئاد و  یهلا  ضیف  نایرج  تقلخ و  رما  مینادیم  هکنیا  اب  دومن ). ریوصت  هجو  نیرتهب  اب  ار  امش  و 
نآرق رد  دـیامنیم ، تقلخ  رارمتـسا  ماود و  هب  تلالد  هک  یتایآ  تسا . هدـش  مامت  هتفرگ و  ماجنا  هتـشذگ  نامز  زا  ياههرب  رد  هکنیا  هن  ، 

ره ار ) دوخ  يدوجو  ضیف   ) دنهاوخیم وا  زا  . ) ناش یف  وه  موی  لک  ضرالا  تاوامـسلا و  یف  نم  هلئـسی  هلمجنآ : زا  تسا . ددـعتم  دـیجم 
الا هلزنن  اـم  هنئازخ و  اندـنع  ـالا  ءییـش  نم  نا  و  تسیراـک .) رد  ياهظحل ) ره   ) يزور ره  رد  دـنوادخ  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچ 

هظحـالم مولعم ) يهزادـنا  هب  رگم  میتـسرفیمن  اـهنآ  اـم  تسا و  اـم  دزن  رد  شنئازخ  عباـنم و  هکنیا  رگم  تسین  زیچ  چـیه  و   ) مولعم ردـقب 
رگید یلقع و  لیالد  هب  هجوت  اب  یلو  تسا ، هدـش  نایب  ینامز  تاملک  اب  دـیجم  نآرق  تاـیآ  رد  يدـنوادخ  لاـعفا  فاـصوا و  هک  دوشیم 

، تسا یتسه  ياهدادـیور  قیاقح و  تیدودـحم  قوفام  ناـمز و  ناـیرج  قوفاـم  يدـنوادخ  تاذ  هکناـنچ  ربتعم  تاـیاور  ینآرق و  تاـیآ 
تافـص رثا  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا . یتسه  ياهتیدودحم  يوسارف  نامز و  قوفام  سدـقا  تاذ  نآ  یلعف  تافـص  یتاذ و  تافـص  نینچمه 

زاب ددرگیم . اهیگتـسباو  اهتیدودحم و  نامز و  لومـشم  دریگیم ، دوخ  هب  یعیبط  نیعت  مسجت و  هدارا  ملع و  تردـق و  دـننام  يدـنوادخ 
لاعف تافص و  نآ  طابترا  هب  رظن  اب  هک  دراد  یئاهتیلاعف  تافص و  یناسنا  نم  نیا  نم  هب  مینک  عوجر  دیاب  هلئسم  نیا  ندش  نشور  يارب 

ناونع هب  دـیآیمرد . ینیع  یعیبط  ياهتیمک  اهتیفیک و  اهتیدودـحم و  تراسا  ریجنز و  هب  هن  دراد و  نامز  هب  یجاـیتحا  هن  نم  تاذ  هب  اـهتی 
. میریگب رظن  رد  ار  نامتخاس  سدنهم  کی  لاح  دشابیمن و  اهتیدودحم  نامز و  لومـشم  نم  تارذ  رد  کی  چـیه  هدارا  هن  ملع و  هن  لاثم 
ار مظعم  رایسب  نامتخاس  کی  يهشقن  اهنآ  ندرب  راکب  نتفرگ و  رظن  رد  اب  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  عونتم  ياهـشناد  سدنهم  نیا  نهذ  رد 
ار مظعم  رایسب  نامتخاس  نآ  هطوبرم  حلاصم  يهیهت  اب  هاگنآ  دروایب و  ذغاک  يور  تسا  داینب  لکش و  هطبار و  زج و  اهدص  زا  لکشتم  هک 
ار يدام  صاوخ  زا  کی  چیه  سدنهم ، نهذ  رد  اهنآ  نایم  طباور  عونتم و  طوطخ  لاکشا و  همه  نآ  هک  تسا  ملسم  دشخبب . ینیع  ققحت 

هدایپ حـلاصم  بیکرت  میظنت و  رد  ینهذ  روما  نآ  هکیماگنه  یلو  درادـن ، ار  کلذ  ریغ  گنر و  ینیگنـس و  قمع و  ضرع و  لوط و  دـننام 
یهلا تاذ  هب  رظن  اب  يدـنوادخ  ياهتیلاعف  تافـص و  نیارباـنب ، تشاد ، دـنهاوخ  ناـمتخاس  رد  ار  دوخ  يداـم  صاوخ  يهمه  تسا ، هدـش 

رد ناـیرج  ماـگنه  رد  هچ  رگا  دـنرادن ، هروبزم  روما  هب  یـشیالآ  چـیه  هدوب و  یعیبط  يداـم و  صاوخ  اـهناکم و  اـهنامز و  يهمه  قوفاـم 
رد ق لقتسم  ای  یضام  يهملک  اب  هک  يدنوادخ  ملع  يهرابرد  یحیضوت  - 3 دنشابیم . روما  نآ  يهمه  لومشم  تعیبط  يهنهپ 
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: دننام تسا . هدمآ  یـضام  لعف  اب  تسا  هدش  هداد  تبـسن  ادخ  هب  هک  ملع  يهدام  دـیجم  نآرق  زا  دروم  دـنچ  رد  تسا 3 - هدـش  رکذ  نآر 
امـش هک  تسناد  ادخ   ) مکیلع باتف  هوصحت  نل  نا  ملع  دروآ .) دیهاوخ  دای  هب  ار  اهنآ  امـش  هک  تسناد  ادخ   ) نهنورکذتـس مکنا  هللا  ملع 

و تسین ، یناـمز  روما  ناـمز و  هب  دـیقم  يدـنوادخ  ملع  هک  تسا  ملـسم  دومن .) وـفع  ار  امـش  سپ  درک ، دـیهاوخن  هبـساحم  ار  نآ  زگره 
عقوم ناـمه  رد  هتـشذگ ، ناـمز  رد  ار  امـش  يهبـساحم  مدـع  ندروآ و  داـی  هب  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  قوف  يهیآ  ود  رد  ملع  زا  دوـصقم 

اب تسا  اناد  دنوادخ  دوب ، دیهاوخن  نآ  هب  رداق  ای  داد و  دیهاوخ  ماجنا  هدنیآ  رد  هک  ار  هچنآ  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  دش ، مامت  تسناد و 
قافنلا ال یلع  اودرم  هنیدـملا  لـها  نم  و  دـننام : تسا ، هدروآ  لبقـسم  يهملک  اـب  ار  ملع  يهداـم  هک  یتاـیآ  نینچمه  دوخ . قلطم  یئاـناد 

ملع نیا  هکیتروـص  رد  مینادیم .) ار  اـهنآ  اـم  ینادیمن ، ار  اـهنآ  وـت  دنتـشگرب ، قاـفن  هب  هنیدـم  لـها  زا  یناـسک   ) مهملعن نـحن  مـهملعت 
تـسین نآ  لیلد  دهدیم ، رکذت  ار  يدنوادخ  مولعم  زا  یـصاخ  دراوم  هک  تایآ  نیا  نینچمه  دوب . هتفای  ققحت  نانآ  يهرابرد  يدـنوادخ 

معا یتسه  ناهج  يهمه  هب  وا  ملع  میاهدروآ ، یقرواپ  رد  هک  یتایآ  قباطم  هکلب  تساهنآ  هب  دودحم  يدنوادخ  ملع  هک 
راـنکرب وا  ملعا  زا  يزیچ  چـیه  هدوب و  لـماش  سوسحماـن  سوسحم و  ریغتم و  تباـث و  گرزب و  کـچوک و  هدرپ و  يور  هدرپ و  تشپ  زا 

ناـمز و قوفاـم  يدـنوادخ  ملع  - 1 مـهم : يهلئــسم  ود  نـیا  نـتفرگ  رظن  رد  اـب  دوـش . لـصاح  وا  يارب  مـلع  شیاـمزآ  زا  سپ  اـت  تـسین 
دوشیم لح  مه  لکـشم  نیا  تسا ، یتسه  ناهج  ياهدادیور  تادوجوم و  يهمه  لماش  يدـنوادخ  ملع  - 2 تسا . یعیبط  ياهتیدودحم 

ای دنیآرد  اهـشیامزآ  نیا  زا  دنناوتیم  نانآ  هک  دنادب  ات  دنکیم  شیامزآ  ار  مدرم  دنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  تایآ  زا  یـضعب  رد  هک 
شیامزآ دندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  ام  و   ) نیبذاکلا نملعیل  اوقدـص و  نیذـلا  هللا  نملعیلف  مهلبق  نم  نیذـلا  انتف  دـقل  و  دـننام : هن !؟

نیا لح  قوف  يهلئـسم  ود  هب  رظن  اب  دنبذاک .) دوخ  ياعدا  رد  هک  ار  یناسک  دنادب  دنزرویم و  قدص  هک  ار  یناسک  دنادب  ادـخ  ات  میدرک 
يهبنج يدنوادخ  مولعم  اهشیامزآ ، نآ  جیاتن  زورب  اب  دهدیم ، ماجنا  اهناسنا  يهرابرد  هک  یئاهشیامزآ  اب  دنوادخ  هک : تسا  نینچ  لکشم 

يور رد  دوب ، ترـضح  نآ  تیقفوم  هک  يدـنوادخ  موـلعم  ع )  ) لـیلخ میهاربا  ترـضح  شیاـمزآ  اـب  ـالثم  ینعی  دریگیم ، دوـخ  هب  ینیع 
لمع مادقا  تسنادیم ، لیعامسا  شرسپ  حبذ  يهرابرد  ار  ع )  ) میهاربا مادقا  نایرج  يهمه  دنوادخ  دنکیمادیپ . ققحت  یتسه  يهحفص 

مادقا دنوادخ  هکنیا  هن  تسا ، هدیـشخب  ققحت  تسا ، يدنوادخ  مولعم  هک  ار  مادقا  نآ  ینیع  دومن  يدـنوادخ ، روتـسد  هب  ترـضح  نآ  ي 
اهیدب هب  نانآ  باکترا  دیلپ و  صاخشا  مادقا  يدنوادخ ، روتسد  زا  سپ  سکعلاب ، و  تسناد . ار  نآ  سپـس  تسنادیمن و  ار  ترـضح  نآ 

رد یققحت  ینیع و  يهبنج  یهلا  مولعم  هکلب  دنکیم ، ادیپ  نانآ  راک  هب  ياهزات  ملع  دنوادخ  هک  تسین  نانچ  يدـنوادخ  روتـسد  فالخ  و 
هللا صحمیلو  مکی - يهیآ  دشاب : هدوب  ینعم  نیمه  هب  ياهراشا  دناوتیم  دیجم  نآرق  زا  هیآ  راهچ  دریگیم . دوخ  هب  یتسه  يهحفص  يور 

ناـمیا هک  ار  یناـسک  دـنک  هیفـصت  اـت  و  تسا … ( ) هداد  روتـسد  امـش  يارب  ادـخ  هک  ار  داـهج  ياهـشالت  نآ   ) نیرفاـکلا قحمی  اونمآ و 
هچنآ دنک  شیامزآ  دنوادخ  ات  و   ) مکبولق یف  ام  صحمیل  مکرودص و  یف  ام  هللا  یلتبیل  و  مود - يهیآ  ار .) نارفاک  دنک  دوبان  دناهدروآ و 

زا یهلا  روظنم  هک : دیوگیم  هیآ  ود  نیا  نومـضم  تسا .) امـش  ياهلد  رد  هک  ار  هچنآ  دـنک  هیفـصت  تسا و  امـش  ياههنیـس  نورد  هک  ار 
فدـه اـهتین  زورب  اهدادعتـسا و  ندـش  زاـب  يارب  هکلب  تسین ، هزاـت  ملع  لوصح  يارب  دزاـسیم  دراو  مدرم  يارب  هک  اهـشیامزآ  اـهالتبا و 

مه رس  تشپ  ریجنز  ياههقلح  دننام  اهنآ  جیاتن  هک  تسا  یتسه  يهحفص  يور  رد  اهنیا  دادضا  زورب  ای  اهتشذگ  اهیریگ و 
ملعی هللا ال  نا  متننظ  نکل  مکدولج و  مکراصبا و ال  مکعمـس و ال  مکیلع  دهـشی  نا  نورتتـست  متنک  ام  و  موس - يهیآ  دـنوشیم . هدیـشک 
نامگ نکل  دـیناشوپب و  ناتدوخ  لامعا  يهرابرد  ار  دوخ  ياهتـسوپ  ناگدـید و  شوگ و  تداهـش  دـیناوتیمن  امـش  و   ) نولمعت امم  اریثک 

امب مهلجرا  دهـشت  مهیدـیا و  انملکت  مههاوفا و  یلع  متخن  مویلا  مراهچ - يهیآ  دـنادیمن .) ار  امـش  لامعا  زا  یلیخ  دـنوادخ  هک  دـیدرک 
هک هچنآ  هب  نانآ  ياهاپ  تفگ و  دـنهاوخ  نخـس  ام  اب  نانآ  ياهتـسد  مینزیم و  رهم  نانآ  ياهناهد  رب  تمایق ) رد   ) زورما  ) نوبـسکی وناک 

ضرف نیا  رد  دشاب . هدوب  تالمج  يهمه  هب  قلعتم  نوبسکی ) اوناک  امب   ) ریخا يهلمج  تسا  نکمم  و  (. ) داد دنهاوخ  تداهـش  دناهتخودنا 
(. دوب دهاوخ  نانآ  ياههتخودنا  ناشیاهاپ  تداهش  اهتسد و  نتفگ  نخس  نانآ و  ياهناهد  رب  ندز  رهم  تلع  هک  دوشیم  نینچ  هیآ  يانعم 
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شوگ و دننام  تعیبط  يهحفص  ياهتیلاعف  ءازجا و  رد  يدنوادخ  مولعم  هنوگچ  هکدهدیم  حیـضوت  یبوخ  هب  مراهچ  موس و  يهیآ  يانعم 
نینچ رگید  ياهیآ  رد  ار  ینعم  نیمه  و  دزادرپیم . تداهـش  نتفگ و  نخـس  هـب  ددرگیم و  رادوـمن  اـهاپ  اهتـسد و  تسوـپ و  ناگدـید و 

هدرک نامگ  ایآ   ) نیرباصلا ملعی  مکنم و  اودهاج  نیذلا  هللا  ملعی  امل  هنجلا و  اولخدت  نا  متبسح  ما  میناوخیم :
ادخ هار  رد  هک  ار  یناسک  دشاب  هتـسنادن  دناهدرک و  داهج  هک  امـش  زا  ار  یناسک  دنادب  ادخ  هکنیا  نودب  دیوشیم  دراو  تشهب  هب  هک  دـیا 

نامیااب مدرم  یئابیکـش  ربص و  داهج و  هک  تسا  يدنوادخ  مولعم  ققحت  هیآ  نیا  رد  ملع  زا  دوصقم  عطق  روطب  دـناهدومن .) لمحت  ربص و 
یتسه يهصرع  رد  يدـنوادخ  مولعم  ققحت  زورب و  اهنآ . هب  يدـنوادخ  ملع  هن  تسا ، ربص  داهج و  دوخ  تشهب  هب  دورو  تلع  اریز  تسا ،
ریگارف قلطم و  ملع  اـب  یتاـفانم  دـهدیم  ار  اهتیدودـهم  شیاـمن  دریگیم و  تروص  اـهناسنا  لاـمعا  تاـکرح و  اـهدومن و  ازجا و  رد  هک 

سدـنهم ملع  یناـمتخاس ، حـلاصم  يور  ذـغاک و  يور  رد  یـسدنه  طاـقن  طوـطخ و  لاکـشا و  نتـسب  شقن  هکناـنچ  درادـن ، يدـنوادخ 
دودحم ار  وا  يهقلطم  تردق  تعیبط  رد  یهلا  ياهورین  اهتردق و  زورب  هکنانچمه  دیامنیمن . دودحم  روصحم و  صخـشم و  ار  نامتخاس 

هک تسا  هدش  حرط  نینچ  دروم  نیا  رد  هلئسم  اهناسنا  يرایتخا  ياهراک  يدنوادخ و  ملع  هلئسم - یصوصخ  حرط  دزاسیمن . صخـشم  و 
موـلعم هـک  يراـک  رگا  اریز  دـنامیمن ، راـیتخا  يدازآ و  يارب  یئاـج  رگید  دـنادیم ، ار  اـهناسنا  يراـیتخا  ياـهراک  لاـعتم  دـنوادخ  رگا 

يدنوادخ ملع  فالخ  ات  دوش ، رداص  دیاب  امتح  راک  نآ  سپ  دوب ، دهاوخ  يدنوادخ  ملع  فالخ  دوشن ، رداص  ناسنا  زا  تسا  يدنوادخ 
رابرد دوشن .

ادـخ ملع  مروخنیم  رگ  تسناد  قح  لزا  رگ ز  نم  ندروخیم  هک : تسنیا  نآ  تسا و  هدـش  هداد  تبـسن  ماـیخ  هب  یتیب  لالدتـسا  نیا  يه 
تیب نیا  لاح  ره  هب  تسا و  كوکشم  الماک  فورعم  نادیضایر  فوسلیف و  یمایخ  میهاربا  نب  رمع  هب  روبزم  تیب  تبـسن  هتبلا  دوش  لهج 

رب هیلع  هللا  همحر  یـسوط  ریـصن  هجاوخ  زا  یخـساپ  تسا . هدش  رداص  یهلا  تمکح  لئاسم  زا  هاگآان  رعاش  کی  زا  هلئـسم  حیـضوت  يارب 
زا عافد  يارب  دناوتب  دشاب و  حیحص  رگا  لالدتسا  نیا  دوب  لهج  تیاغ  هب  القع  دزن  ندوب  نایصع  تلع  یلزا  ملع  تسا : هدش  لقن  تیب  نیا 

ار يراک  ره  دنوادخ  انیقی  اریز  تسا . وا  ملع  هب  قوبـسم  مه  يدـنوادخ  دوخ  ياهراک  دـیامن ، روبجم  ار  یناسنا  ياهراک  يدـنوادخ  ملع 
هب هک  تسا  یضقن  باوج  نیا  دوب !!! دهاوخ  لهاج  دهدن  ماجنا  ار  مولعم  راک  نآ  رگا  روبزم  لالدتـسا  هب  انب  دنادیم ، دهدیم ، ماجنا  هک 
زا ياهقلح  هب  اهنت  يدـنوادخ  ملع  هک  تسنیا  هب  لکـشم  دوخ  لـح  اـما  تسا . یقطنم  ـالماک  یخـساپ  تسا و  هدـش  هداد  روبزم  لالدتـسا 
زا یکی  هک  اهنآ  جـیاتن  تامدـقم و  مامت  اب  تسا  یناسنا  ياهراک  يدـنوادخ  مولعم  هکلب  تسین ، قلعتم  یناسنا  يراـیتخا  ياـهراک  ریجنز 

ثم بطق  ود  هب  نم  تراظن  هطلس و  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  یناسنا  رایتخا  میمصت و  هدارا و  مه  اهنآ  زا  یکی  هک  اهنآ 
نتـسب شقن  هکنیا  رگید  يهتکن  تسا . یهلا  ملع  فلاخم  دـشاب ، هتـشاد  راک  رودـص  رد  يراـبجا  ناـسنا  رگا  نیارباـنب ، راـک ، یفنم  تب و 

هک یتارییغت  تافرـصت و  رد  تسا  ناسنا  دوخ  مولعم  نتـسب  شقن  هب  تهابـش  یتهج  زا  یتسه ، ناهج  یلک  يهسدنه  رد  يدنوادخ  مولعم 
دروآیم و ذغاک  يور  هک  ار  ياهشقن  نامتخاس  سدنهم  کی  هک  میتفگ  سدنهم  لاثم  رد  دیآیم  دوجو  هب  تعیبط  ناهج  رد  ناسنا  دوخ 

يور رد  هشقن  يزمر  يهلحرم  ینهذ و  يهلحرم  هس  رد  سدـنهم  نآ  موـلعم  هکنیا  اـب  دزاـسیم ، مـسجم  ناـمتخاس  کـی  رد  ار  نآ  سپس 
هـشقن نآ  هب  ذـغاک ، يور  رد  هشقن  ندیـشک  زا  شیپ  سدـنهم  تفگ : ناوتیمن  لاح  نیا  اب  تسا ، تواـفتم  یناـمتخاس  حـلاصم  ذـغاک و 

نیا و  تسا . هدوبن  هاگآ  نامتخاس  صاخ  عضو  رد  ینهذ  ملع  ندومن  مسجم  نامتخاس و  رد  هشقن  نآ  ندرک  هدایپ  زا  شیپ  هدوب و  لـهاج 
یـسررب احورـشم  هتـشذگ  رد  ار  ثحبم  نیا  دروآیمن . دراو  سدـنهم  ملع  تدـحو  هب  یلـالتخا  صقن و  نیرتـمک  ملع  نوگاـنوگ  راوـطا 

رد یناسنا  ياهراک  رد  یبرجت  ینیع و  فاشتکا  کی  دشابیمن . راک  رد  اهناسنا  رابجا  لیلد  يدـنوادخ  ملع  قوف  تاظحالم  ربانب  میدرک .
هکنآ زا  شیپ  هک  تسا  هدشن  هدید  طیارـش  هعماج و  نارود و  چیه  رد  يرـشب  خـیرات  رد  درف  کی  یتح  عطق  روطب  يدـنوادخ  ملع  لباقم 

دنیشنب و دنک ، يراک  هب  مادقا 
ای تسا  يدـنوادخ  مولعم  دـهدب ، ماجنا  دـیهاوخیم  هک  ار  يراک  ایآ  هک  دوش  نشور  وا  يارب  ات  دورورف  لیوط  ضیرع و  ياههشیدـنا  رد 
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يهطبار دوخ  یگدنز  رد  مدرم  دیوگب : یـسک  رگا  دنکن . يراک  دنیـشنب و  الا  دـهدب و  ماجنا  ار  نآ  تسا ، يدـنوادخ  مولعم  رگا  هک  هن !؟
زا رتنـشور  ضارتعا  نیا  خساپ  دشیدنایب . يدنوادخ  ملع  يهرابرد  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دـنریگیمن ، رظن  رد  یگدـنز  رد  ار  وا  شقن  یهلا و 

ناربماـیپ و زا  درف  کـی  اـیآ  دـییوگیم . امـش  هک  تسا  نینچ  یلومعم  مدرم  بوخ ، رایـسب  دـشاب . هتـشاد  لیـصفت  هب  يزاـین  هک  تسا  نآ 
دوخ رب  ار  هلئسم  نیا  لوا  دنیشنب و  هک  تسا  هدش  هدید  درادیمرب ، ماگ  یناگدنز  رد  یهلا  تراظن  هب  یمزج  داقتعا  اب  هکنانآ  هللاءایصوا و 

هدشن و هدید  مه  درف  کی  یتح  يرآ  هن ؟ ای  تسا  یهلا  تیـشم  دروم  مولعم و  دهدب و  ماجنا  دهاوخیم  هک  ار  يراک  ایآ  هک  دـنک  حرطم 
رگا یتح  دوشن . ادیپ  مه  یئانثتـسا  درف  کی  یتح  هک  دیراد  غارـس  مولع  رد  نیا  زا  رتالاب  یئارقتـسا  هبرجت و  هدهاشم و  ایآ  دـش . دـهاوخن 

، تسا یتسه  ناهج  یچوپ  هک  دوخ  بتکم  تاـبثا  يارب  زاـب  دـنادب  چوپ  ار  زیچ  همه  ادـخ  زج  هک  دـشاب ، هدوب  مه  تسیلیهن  یعون  ناـسنا 
لماک و ع يهدهاشم  ایآ  هن !! ای  دریگب  تروص  دیاب  راک  نیا  یهلا  ملع  رظن  زا  هکنیا  رد  دشیدنایب  ات  دنیشنیمن 

مامت هک  تسا  ینورد  يرورـض  تقیقح  کی  یهلا ، ملع  تیـشم و  اب  یناسنا  يرایتخا  ياـهراک  طاـبترا  مدـع  هک  دـنکیمن  تاـبثا  یموم 
نماد هک  تسا  ینهذ  يهسوسو  کی  نیا  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دشابیم . اراد  درف ، کی  یئانثتـسا  نودب  یتح  هاگآان ، روطب  ولو  اهناسنا 

مینکیم دیکات  هلمج  نیا  يور  ثحبم  نیا  نایاپ  رد  دزاسب . راومه  دوخ  ياپ  شیپ  هب  يرارف  هار  ات  دریگیم ، راک  رودص  زا  سپ  ار  ناسنا 
رد هک  عقوم  ره  نیا ، زا  رتـالاب  رگا  یتـح  درادـن ، دوـجو  هملک  نآ  هب  وا  يزرو  قـشع  زا  یعناـم  تسا ، ربـج  يهملک  قشاـع  سک  ره  هک :

يهمه دراذـگب و  تشگنا  دـناهتفرگ ، ار  شنوماریپ  هک  يرورـض  یعیبـط  ریغ  یعیبـط و  تاـنایرج  يهمه  يور  تفر ، ورف  ربـج  يهشیدـنا 
دوخ رد  انمض  رگا  یلو  دنیبب  اهربج  اهترورـض و  ریجنز  ياههقلح  نایم  ار  دوخ  و  دیامن ، یقلت  يربج  يرورـض و  ار  اهدادیور  اهتیعقوم و 

زا سپ  دـناوتیم  هک  دراد  دوجو  وا  دوخ  رد  یتردـق  دـید  درک و  ساـسحا  هدـنیآ  رـضاح و  هتـشذگ و  ياهترورـض  هب  یهاـگآ  زا  یعون 
رارق يربج  ياهدادیور  اهتیعقوم و  ریجنز  زا  يرتالاو  ياههقلح  رد  ار  دوخ  دهدب و  ماجنا  یشهج  اهترورـض ، تیفیک  تیمک و  هب  یهاگآ 

، مراهچ ربج  مه  نآ  موس ، ربج  نیا  ترورـض ، کی  نیا  دـیوگب : دریگب و  تسد  هب  یحیبست  دـنزب و  شهج  نینچ  هب  تسد  اـمتح  دـهدب ،
نآ ك یلو 

رـشاعم متنا  مکاوه و  یلا  ییار  تفرـص  یتح  نیذبانملا  ءابا  یلع  متیباف  هموکحلا  هذه  نع  مکتیهن  تنک  دق  و  دـهدب . ماجنا  ار  حیحـص  را 
دننام امش  مدوب و  هدرک  یهن  تیمکح  نیا  زا  ار  امـش  نم   ) ارـض مکل  تدرا  ارجب و ال  مکل . ابا  تآ ال  مل  و  مالحالا . ءاهفـس  ماهلا ، ءافخا 

اب ار  مرظن  هک  دـیدرک  روبجم  ارم  هکنآ  ات  دـیدیزرو ، عانتما  نآ  هب  لمع  زا  دـیتخادنا و  رـس  تشپ  ارم  روتـسد  یهلا  باتک  ناگدـننک  درط 
داسفا رش و  دصق  زگره  لصایب ، مدرم  يا  نم  دیاهناقمحا . ياهایور  رد  روهطوغ  زغم و  کبس  یمدرم  امش  منک و  قیبطت  امـش  يهتـساوخ 

زا تسا  نکمم  دومن !؟ اهزغم  کبس  نآ  ياوه  عبات  ار  دوخ  يار  ع )  ) نینموملاریما ایآ  ماهتساوخن .) يررض  امش  يارب  متشادن و  امش  يارب 
روهطوغ ياهزغم  کبس  نآ  عبات  ار  دوخ  يار  تیمکح  يهلئـسم  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دوش  طابنتـسا  نینچ  قوف  ترابع  رهاظ 

، تیمکح لـحارم  يهمه  رد  هک  دـش  نـشور  یبوـخ  هـب  هتـشذگ  تحاـبم  رد  لـماک  تـقد  اـب  یلو  تـسا . هدوـمن  هناـقمحا  ياـهایور  رد 
ورمع يرگهلیح  زا  عالطا  درجم  هب  ع )  ) نینموملاریما - 1 هک : بیترت  نیدب  تسا ، هدرک  راتفر  یهلا  نوناق  قباطم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

لامک اب  اههزین  رس  رد  اهنآرق  ندرک  دنلب  عقوم  رد  یلوایکام ) بتکم  رد  زاتشیپ   ) هیواعم صاع و  نب 
زا ناـنآ  ندیـشک  تسد  زا  تخاـس و  علطم  یلواـیکام  بتکم  وضع  ود  نآ  موش  يهشقن  زا  ار  دوـخ  نایهاپـس  دـیدش ، رارـصا  تحارص و 

ناروناج ياـهیزادرپرکم  اـب  نینموملاریما  نایهاپـس  زا  رگنیحطـس  تیرثکا  هکیماـگنه  - 2 دومرف . دـیکا  یهن  تفـشآرب و  تخـس  گـنج 
مدـع تروص  رد  ار  نینموملاریما  و  دـندروخ ، ار  موش  يهشقن  نآ  بیرف  يو  نارودزم  رگید  اـهسیق و  نب  ثعـشا  دـننام  یتـسرپ  هیواـعم 

يزوریپ تامالع  نیخروم  يهمه  لـقن  هب  اـنب  هکنیا  اـب  دنتخیـسگ ، مه  زا  ار  هاپـس  يهزاریـش  دـندومن و  لـتق  هب  دـیدهت  تیمکح  شریذـپ 
ترـضح نآ  رگا  هک  تسا  ملـسم  دـندومن . تیمکح  شریذـپ  هب  روبجم  تیرثکا  يار  هب  لـسوت  اـب  ار  وا  دوب ، هدـش  راکـشآ  نینموملاریما 
زورنامه رد  سیق  هکنیا  ضرف  رب   ) هداـبع نب  دعـس  نب  سیق  رتشا و  کـلام  دـننام  دودـحم  رفن  دـنچ  يانثتـساب  تفریذـپیمن ، ار  تیمکح 
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نایم رد  ناناملسم  رما  و   ) رمالا یف  مهرواش  وک و  سپ  مهنیب  يروش  مهرما  تفر و  اجک  سپ  دنتفگیم : نانآ  يهمه  تسا ) هتشاد  روضح 
بلاطیبا دـنزرف  و  میریذـپب ، ار  تیمکح  ام  هک  تسنیا  رب  تیرثکا  يار  تروشم و  نک ) تروشم  نانآ  اب  و  (، ) تسا تروشم  اـب  ناـشدوخ 

! تیرثکا تروشم و  نامه  هب  کسمت  اب  زین  هلحرم  نیا  رد  دسریم . ارف  مکح  نییعت  يهلحرم  هلحرم ، نیا  زا  سپ  - 3 دزرویم .!!! دادبتسا 
اب يرعشا  یسوموبا 

رد دوشیم ، نشور  لحارم  نیا  نایرج  زا  هکنانچ  تشگ . نییعت  دومرف ، زاربا  تیمکح  يارب  يو  نییعت  رد  نینموملاریما  هک  یتفلاخم  مامت 
شیپ ار  یتـیعقوم  تقاـمح ، لـهج و  يور  زا  ناـنآ  هکلب  تسا ، هدوـمنن  تیعبت  ناـنآ  ياوـه  زا  نینموـملاریما  هلحرم  نیا  زا  ياهـطقن  چـیه 

ناشردام دنـسرب ، ماب  بل  هب  شتاکرح  رد  هک  یناکدوک  دـننام  دومرفیم ، تاعارم  نینموملاریما  ار  تیعقوم  نامه  نوناـق  هک  دـندروآیم 
قح هدز و  كانرطخ  هاگترپ  نآ  هب  ندیـسر  زا  ناـنآ  يریگولج  يارب  داـیرف  داد و  هنوگ  همه  دنـسرب ، ماـب  بل  هب  ناـکدوک  هکنآ  زا  شیپ 

يرتسب اوادـم و  ار  نانآ  یتایح  تیدـج  مامت  اب  ردام  دـنتفایم ، نیمز  هب  ماب  بل  زا  ناکدوک  نآ  هکنآ  زا  سپ  تسا . هدومن  ادا  ار  يرداـم 
!؟ تسا هدرک  تیعبت  نانآ  يهناکدوک  يهتساوخ  زا  هلحرم  نیا  رد  ناکدوک  ردام  تفگ : ناوتیم  ایآ  دنکیم .

دوخ لئاضف  رکذ  هبطخ 037-

هحفص 95] ]
هناگادج لصف  راهچ  هبطخ ، هبش  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  دیوگیم : دیدحلایبا  نبا  متفه  یـس و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

اجنیا رد  هدیچ و  هیلع  یلاعت  هللا  همحر  یضردیس  هک  تسا  یلصفم  نخـس  کی  زا  نانخـس  نیا  دنوش . طولخم  دیابن  رگیدکی  اب  هک  تسا 
هداد حیـضوت  دـعب  هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تاـفو  زا  ار  دوخ  عضو  تسا ، هدومرف  ناورهن  يهثداـح  زا  سپ  هک  ار  نانخـس  نیا  تسا . هدروآ 

رد مدومن  يهفیظو  هب  مایق  نم   ) اوفقو نیح  هللا  رونب  تیـضم  اوتعت و  نیح  تقطن  اوعبقت و  نیح  تعلطت  اولـشف و  نیح  رمـالاب  تمقف  تسا .
دندرب ورف  دوخ  كال  رد  رس  نانآ  هک  ماگنه  نآ  رد  متـسیرگن  يرتالاب  قفا  زا  دندروخ و  تسکـش  دندش و  ناوتان  نارگید  هک  ماگنه  نآ 

نآ رد  متفرگ  شیپ  یهلا  رون  اب  ار  مهار  دوب و  هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  نانآ  بارطـضا  ددرت و  هک  ماگنه  نآ  رد  متفگ  تحارـص  اب  نخـس  و 
ار تالمج  نیا  تایوتحم  دیدحلایبا  نبا  تیـصخش  يدازآ  لالقتـسا و  يهجیتن  تسنیا  دـندوب .) فقوتم  هتـشگ و  دـکار  نانآ  هک  ماگنه 

فیلکت ماجنا  زا  نامثع  تفالخ  نارود  رد  نم  دیوگیم : وا  ینعی  دـنادیم  نامثع  تفالخ  نامز  رد  ع )  ) نینموملاریما عضو  يهدـننک  نایب 
يد هکیتروص  رد  مدومنن ، یهاتوک  نیرتمک  دوب ، تفالخ  هاگتسد  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک 

و دنتـشگیم . ناوتان  اعقاو  هک  دـندرکیم  تکرح  يروط  اـی  دـندرک ، یناوتاـن  راـهظا  دـندززاب و  رـس  گرزب  فیلکت  نآ  ماـجنا  زا  نارگ 
زا رگید  یـضعب  دـنکیم . یفرعم  نارود  نآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  عضو  يهدـننک  وگزاب  ار  يدـعب  تالمج  تای  وتحم . نهینچمه 

مرکا ربمایپ  تافو  زا  سپ  ياهنارود  يهمه  رد  نینموملاریما  عضو  يهدنهد  حیـضوت  دـناوتیم  تالمج  نیا  يهمه  هک  دـندفتعم  نیحراش 
قافتاب هک  تسا  تیـصخش  يدازآ  لالقتـسا و  نآ  يهدـننک  نایب  ریـسفت  دروم  تالمج  دـسریم  رظن  هب  دـشاب . هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نیا تاـیوتحم  هکنیا  اـما  تسا . هتـشاد  دوجو  راوـگرزب  نآ  رد  بلاـطیبا  دـنزرف  تاـیح  خـیرات  تیـصخش و  زا  عـلطم  نارظنبحاـص  يهمه 
اهنارود نآ  یسایس  یعامتجا و  ياهدادیور  تشذگرس و  اب  ناوتیم  تسا ، میقتـسم  قیبطت  لباق  وا  یناگدنز  زا  هرود  نیمادک  هب  تالمج 
نارگید هک  ماگنه  نآ  رد  يهفیظو  هب  مایق  - 1 هناگراهچ : يایاضق  نیا  هک  تسنیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  داد . رارق  یسررب  هبـساحم و  دروم 

رد رـس  دـننیبیمن و  ار  دوخ  ياپ  شیپ  یتح  نارگید  هک  ماگنه  نآ  رد  رتالاب  قفا  زا  نتـسیرگن  - 2 دننزیم . زاب  هفیظو  ماجنا  زا  رـس  یتح 
فعض یناوتان و  رد  هتسبرب و  ناهد  نارگید  هک  ماگنه  نآ  رد  راتفگ  رد  تحارص  حیرص و  نتفگ  نخس  - 3 دنربیمورف . دوخ  كال 

جیاتن تسا ، هدروآرد  ياپ  زا  يدومخ  دوکر و  ار  نارگید  هک  ماگنه  نآ  رد  یهلا  غورف  رد  شالت  تکرح و  - 4 دیاهتفرورف . قح  زاربا  زا 
نیا تسا . ریذـپانناکما  ددرگن ، لوقعم  تایح  دراو  دراذـگن و  یعیبط  تایح  قوفام  هب  ماگ  اـت  هک  تسا  تیـصخش  يدازآ  لالقـسا و  زا 
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تسا لوقعم  تایح  اهنت  نیا  دیامن . یقلت  تایح  یساسا  رصنع  ناونع  هب  ار  فیلکت  شزرا  تمظع و  دناوتیم  هک  تسا  لوقعم  تایح  اهنت 
لوقعم تایح  تاصتخم  زا  اهنت  نیا  دربب . رتالاب  دـننزیم  هسرپ  نآ  رد  یعیبط  تایح  قاشع  هک  اـهیتسپ  نآ  زا  رتـالاو  یقفا  هب  ار  یمدآ  هک 

راثآ نیا  دنـشاب . ندـنک  ناج  لوغـشم  دـنورورف و  رابگرم  توکـس  رد  مدرم  يهمه  هچ  رگا  دـیوگب ، تحارـص  اب  نخـس  یمدآ  هک  تسا 
دناهتـشگ فقوتم ، دـکار و  ضحم  یعیبط  تایح  کلهم  ياهیکیرات  رد  مدرم  يهمه  ماگنه  نآ  رد  هک  تسا  لوقعم  تایح  ياـسآهزجعم 

مهالعا اتوص و  مهضفخا  تنک  و  دراذگیم . رس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یلماکت  ياههگلزنم  وپاکت  تکرح و  رد  یهلا  غورف  اب  وا 
زمغم یف  لئاقل  زمهم و ال  یف  دـحال  نکی  مل  فصاوعلا . هلیزت  فصاوقلا و ال  هکرحتال  لبجلاک  اهناهرب  تددبتـسا  اـهنانعب و  ترطف  اـتوف 
نانع ك اب  نم  مدوب . نانآ  زا  رتالاب  هعماج ) حالص  ریخ و  رد   ) تقبس رد  دوب و  نییاپ  نانآ  يهمه  يادص  زا  نم  يادص  عقوم  نآ  رد  )

ناوتان و نآ  نتخاس  لزلزتم  زا  زودـنت  ياهداب  هک  مدوب  هوک  نآ  دـننامه  دوب . نم  رایتخا  رد  تقبـس  يهلیـسو  مدـمآرد و  زاورپ  هب  تالام 
دراو نم  رب  ینعط  تسناوتیمن  ياهدـنیوگ  چـیه  تشادـن و  نم  رد  یئوج  بیع  یئاناوت  سک  چـیه  تسا : زجاع  نآ  ندـنکرب  زا  اـهنافوط 
حطم ع )  ) یلع هاگدید  زا  یلع  يهرابرد  یثحب  ریسفت  همجرت و  نیا  زا  لوا  دلجم  رد  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دوب  نینچ  يرآ ، دروآ .)

ياهلمج اـب  دـناهدومرف ، دوخ  يهراـبرد  هغالبلاجـهن  يهلئـسم  نیا  لـیمکت  يارب  ثحبم  نآ  هب  مرتـحم  ناگدـننک  هعلاـطم  اـمتح  میاهدرک ،
لیلد دمآ  باتفآ  میئامنیم : حرطم  اجنیا  رد  دنراد  لوا  دلجم  اب  هک  یتوافت  اب  ار  همدقم  دنچ  تسخن  میروآیم  اهنآ  حیـضوت  رد  رـصتخم 

هب تقیقح  کی  هکیماگنه   ) الطاب بهذت  سمـشلا  رون  تافـص  هسفنب و  ماق  ءیـشلا  لاطتـسا  اذا  باتم و  ور  يو  زا  دیاب  تلیلد  رگ  باتفآ 
یفرعم يهرابرد  دربیم .) نیب  زا  ار  یکیرات  لطاب و  ره  باتفآ  رون  شخب  تایح  عشعشت  دنکیم ، ادیپ  دوخ  هب  لالقتـسا  دیـسر  لامک  دح 
نودب و  میئوگیم . اهنخـس  لماک  ناسنا  نیا  يهرابرد  ام  مه  زورما  هدش  هتفگ  اهنخـس  راصعا  نورق و  هاگرذگ  رد  بلاطیبا  نینزان  دـنزرف 

اریز دوشیم ، هتفگ  شباتک  بلاطیبا و  دنزرف  فیصوت  رد  هک  تسین  نانخس  نیرخآ  نیا  دیدرت 
هن لوقعم  تاـیح  ناـیناوراک  زا  درف  نیرخآ  اـت  درواـیب ، دوـجو  هب  دوـخ  حور  رد  قـلطم  لاـمک  هب  هتـسباو  یقلطم  دناهتـسناوت  هک  یناـسنا 

دهاوخ ناسنا  لوقعم  تایح  يارب  یعبنم  ریذـپانعاطقنا  يهمـشچرس  کی  يهلزنمب  هدوب  ناسنا  هارمه  ضحم  یعیبط  تاـیح  رد  ناروهطوغ 
زا هک  نینموملاریما  دوخ  ناـشیک  مه  زا  هچ  دناهتـشگ  لـماک  ناـسنا  داـعبا  رپ  نادـیم  دراو  هک  ینارظنبحاـص  يهمه  تفگ : ناوـتیم  دوـب .

هاگدید نآ  زا  طقف  یمالسا و  ياهشزرا  لوصا و  رب  هیکت  نودب  هک  ینارظنبحاص  زا  هچ  دناهتسیرگن و  يرود  یمالسا  ياهـشزرا  هاگدید 
هچ رگا  دراد  رظن  قافتا  هطقن  کی  رد  تسا ، هدوب  یناسنا  ياهـشزرا  لوصا و  نیرتیلاع  زا  نشور  رایـسب  یمـسجت  بلاطیبا  دـنزرف  نیا  هک 

دوجو هب  يو  نورد  رد  بان  ینابر  قشع  کی  یئافوکـش  هکنیا  زا  تسترابع  نآ  دـناهدرکن و  ناـیب  صخـشم  يهملک  کـی  اـب  ار  هتکن  نآ 
نینچ ندمآ  دوجو  هب  نشور  رایـسب  لیلد  ددرگ . رادروخرب  العا  دـح  رد  قلطم  لامک  هب  هتـسباو  یقلطم  زا  تسا  هتـسناوت  هک  تسا  هدـمآ 

تفایرد - 3 ضحم . تلادع  - 2 ضحم . قدص  اب  - 1 اب : تسا  گرزب  حور  نآ  فاصتا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  كاـپ  حور  رد  یقلطم 
کی دـقاف  زیچاـن و  رایـسب  نآ  ربارب  رد  دوشیم ، هدـیمان  مسیناـموا )  ) حالطـصا هب  هک  یناـسنا  بهذـم  نآ  هک  ناـسنا  تاذ  یقطنم  مارتـحا 

یقطنم
-5 ياهلیبق . داژن و  ای  یصخش  هب  صاصتخا  نودب  دناهدیزرو ، متـس  وا  صخـش  هب  هکیناسک  زا  هنامیرک  تشذگ  وفع و  - 4 تسا . یساسا 

ساـسحا میرکت  میظعت و  - 7 العا . دـح  رد  يروـالد  تعاجـش و  - 6 دـیاب . هکنانچنآ  ناسنا  تخانـش  تسه و  هکنانچنآ  ناـسنا  تخاـنش 
رارق هبساحم  تخت  - 9 هلیسو . فده و  ساسح  رایسب  نوناق  تاعارم  - 8 رفیک . زا  زیرگ  شاداپ و  يرگادوس  قوفام  رد  نآ  ماجنا  هفیظو و 

یگدرب و هن  تاریخ ، هار  رد  نآ ، رد  نآ ، زا  يرادربهرهب  هیجوت و  يارب  تردـق  رب  تیکلاـم  - 10 یگدـنز . تاظحل  يهمه  رد  دوخ  نداد 
یئوج و تذـل  یعیبطدوخ و  عونتم  ياههزیگنا  لـماوع و  هب  یگتـسباو  نودـب  یلاـمک  فاـصوا  نیا  هک  تهجنادـب  تردـق . هب  تیکولمم 

هدوب قلطم  لامک  گرزب  فاصوا  نیا  يهدننک  هرادا  هک  تسنآ  لیلد  نیرتهب  هدمآ ، دوجو  هب  ع )  ) نینموملاریما كاپ  حور  رد  يراکماک ،
ادـیپ نآ  یقیقح  ياـنعم  هب  قـشع  زا  رتهتـسیاش  ياهملک  چـیه  یهلا ، قـلطم  اـب  یناـسنا  قـلطم  ياهیگتـسباو  نـیا  حیـضوت  يارب  اـم  تـسا .
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يهمادا یتسه و  رد  هک  مینیبیم  اهنآ  يهمه  رد  ار  صتخم  نیا  الاب ، يهناگهد  فاصوا  زا  کی  ره  رد  قیقد  يهظحالم  اـب  اریز  میاهدرکن ،
یتوکلم نم  يـالعا  يهزوح  نیا  هب  دورو  دراد . ترورـض  یتوکلم  نم  يـالعا  يهزوح  هب  دورو  یعیبطدوخ و  زا  روبع  اـهنآ  زا  کـی  ره 

طقف و ف
دزومایب و یمدآ  يارب  ار  یتسه  فدـه  مه  دـناوتیم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  قشع  تسا . ریذـپناکما  یهلا  توکلم  هب  لماک  باذـجا  اب  طق 

دیآرـس ناهج  راک  يزور  هنرا  وش  قشاع  دشاب . هدوب  یعیبطدوخ  نوگانوگ  قئالع  زا  یئاهر  یهلا و  توکلم  هب  یناسنا  شـشک  لماع  مه 
و تسا : هدوب  نینموملاریما  نابز  درو  روجید  ياهبـش  یکیرات  رد  هک  دوب  باذـجا  قشع و  نیا  یتسه  هاگراک  زا  دوصقم  سرد  هدـناوخان 

يهمدقم امرف .) تتبحم  رارقیب  قشاع  ار  ملد  زاس و  ایوگ  تدای  هب  ار  منابز  اراگدرورپ ،  ) امیتم کبحل  یبلق  اجهل و  كرکذـب  یناسل  لعجا 
، تسا خـیرات  زا  نیعم  ياههرب  رد  نیعم  تیـصخش  کی  تخانـش  يارب  هن  ع )  ) یلع دوخ  هاگدـید  زا  ع )  ) یلع تخانـش  زا  دوصقم  مکی -
هب طوبرم  يدرف  تاصخـشم  زا  رگا  شرادرک  راتفگ و  زا  کی  ره  هک  تسا  لماک  ناسنا  نآ  رد  هتفاـی  مسجت  نیناوق  تخانـش  روظنم  هکلب 

ینابر قشع  یقیقح و  قشع  هک  الاو  یحور  يالتعا  نیا  مود - يهمدـقم  دریگیم . دوخ  هب  نوناـق  تروص  دوش  دـیرجت  عاـمتجا  طـیحم و 
لباق گرزب ، قشاع  نینچ  یلومعم  ياهراتفگ  یگدـنز و  ياهدومن  اهراتفر و  تخانـش  اـب  هک  تسا  نآ  زا  رت  تمظع  اـب  دوشیم ، هدـیمان 

ات دـنراد ، قیاـقح  مامـشتسا  رد  يوـق  يهماـش  هکیناـسک  يارب  مه  اـهراتفگ  اـهدومن و  اـهراتفر و  ناـمه  هچ  رگا  ددرگ ، زیمت  فیـصوت و 
ناوتیم يدودح 

، نیا زا  رتالاب  تسین  رون  نآ  ار  شوگ  مشچ و  کیل  تسین  رود  نم  يهلان  زا  نم  رس  دنشاب . هدوب  نیرب  قشع  یئادتبا  حوطـس  رگنـشور  دن 
فیـصوت ار  نآ  دـنهاوخیم  رگید  ناسک  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  لـماک  ناـسنا  کـی  حور  رد  ار  یلاـع  تهج  هب  هک  ار  قشع  نیا  اـهنت  هن 

یـسک ای  تسا و  ناوتان  ای  درذگیم  شنورد  رد  هک  هچنآ  عورـش  نایب  زا  زین  قشاع  دوخ  هکلب  دنیآرب ، نآ  يهدهع  زا  دنناوتیمن  دـنیامن ،
اهزاوآ زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  تسا و  لفق  شبل  رب  دشاب . هتـشاد  ار  نآ  مضه  ندینـش و  تردـق  هک  درگ  دـهاوخن  ادـیپ  ار 
ناوتیم هنوگچ  دنتخود  شناهد  دندرک و  رهم  دنتخومآ  قح  رارسا  ار  هک  ره  دناهدیشوپ  هتـسناد و  اهزار  دناهدیـشون  قح  ماج  هک  نافراع 

يا ام  يادوس  شوخ  قشع  يا  شاب  داش  هک : داد  حیضوت  تسا  هدرک  رامیب  ارنانآ  حاورا  یتسرپ ، گنر  يزاجم و  ياهقشع  هکیناسک  يارب 
ناسنا تخانـش  ناگدنیوج  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  ام !؟ سونیلاج  نوطالفا و  وت  يا  ام  سومان  توخن و  ياود  يا  ام  ياهتلع  هلمج  بیبط 
یقیقح قشع  دیاب  هکنانچ  دنونـشب ، لماک  ياهناسنا  نآ  دوخ  نابز  زا  ار  یحور  يالتعا  نیا  تاصتخم  ای  تیهام  دـنروبجم  وا  ياهتمظع  و 

وا ص ياهرطق  ام  مزلق و  وا  ياهعقر ، ام  لک  رما  قشع  دیسرپ : قشع  دوخ  زا  ار  نآ  فاصوا  و 
تایح بولطم  روما  هب  قلعتم  ياههدارا  يرظن و  لـقع  ياـهبلاق  اـب  ناوتیمن  ار  یحور  يـالتعا  نیا  اهلالدتـسا  هدرک  اـم  هدروآ و  لـیلد  د 

رب يدـنب  يرظن  لقع  هک  یتقو  رـسپ  يا  تسنایع  هر  نک  اهر  نآ  رـسپ  يا  تسناورهر  دـنب  لقع  يرظن ! لقع  نیا  تخاس ، دودـحم  یعیبط 
قـشع رـسپ  يا  تسناهن  هس  ره  نیا  زا  هار  باجح  ناج  بیرف  لد  دنب و  لقع  ددرگیم . باجح  شناج  هدنبیرف و  شلد  دـشاب ، ورهر  ياپ 
رـسپ يا  تسناـج  دیـشروخ  دوخ  قشع  سرپ  قـشع  زا  سرپـم  سک  زا  ار  قـشع  رـسپ  يا  تسناوـلهپ  راـک  قـشع  تسین  مرن  ناـکزان  راـک 

هب دـهدیم  ناشن  يدـیدش  يهقـالع  يولوم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  رـسپ  يا  تسناـمجرت  ار  دوخ  قشع  تسین  جاـتحم  شنم  یناـمجرت 
، اضقلاءوس زا  سپ  يا  یضترم  یلع  يا  اشگب  زار  دنک : وگتفگ  ام  اب  دنیبیم  هک  هچنآ  يهرابرد  يرادقم  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دوخ  هکنیا 
رد ياهدـنزرا  مهم و  رایـسب  لصا  کی  موس - يهمدـقم  ياهدـید  هچنآ  زا  وگاو  ياهمـش  ياهدـید  لـقع و  هلمج  هک  یلع  يا  اـضقلانسح 

هزادنا ره  هک : تسا  نینچ  لصا  نیا  میوش . رکذـتم  ع )  ) یلع هاگدـید  زا  ع )  ) یلع حیـضوت  يارب  هک  دراد  دوجو  یناور  یلاع و  ياهتیلاعف 
هدومن اب  طالتخا  زا  ار  دوخ  تیصخش  دناوتیم  هزادنا  نامه  هب  دشاب ، رادروخرب  رتشیب  لماکت  دشر و  زا  ناسنا  کی  تیصخش 

تاذ زا  جراخ  ینیع  تقیقح  کی  هک  دـیامن  حرطم  دوخ  يارب  ناـنچ  ار  نآ  هدومن ، اـهر  دـیرجت و  ینورب  ینورد و  ناـهج  ود  یعیبط  يا 
دراو هدرک  روبع  ناـسنا  ناویح و  زرم  زا  ماـگنه  نآ  زا  یمدآ  تفگ : ناوـتیم  هک  تسا  يردـق  هب  یناور  تیلاـعف  نیا  تیمها  و  ار . دوـخ 
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رب رتشیب  يهطلـس  تراظن و  زا  هزادنا  ره  نداهنرب  نیا  رد  و  دـهنرب . نتـشیوخ  يارب  ار  دوخ  تیـصخش  دـناوتب  هک  ددرگیم  تیناسنا  ورملق 
یـسانشناسنا هب  طوبرم  راثآ  يرادیاپ  تمظع و  لیلد  تسنیا  تسا . دنمهرهب  يرتشیب  یلاعت  دـشر و  زا  دـشاب ، رادروخرب  دوخ  تیـصخش 

میدقت تیرشب  هب  اهناسنا  ینورد  تیدوجوم  يهرابرد  ار  شزرااب  رایـسب  قیاقح  تایعقاو و  ياهفرح ، یـسانشناور  ياعدا  نودب  هک  یغباون 
طابترا لاح  رد  هچ  لقتسم و  روطب  هچ   ) ار دوخ  تیصخش  حوطس  يالبال  هب  یهاگآ  ذوفن و  تردق  هک  دناهدوب  ینارکفتم  نانآ  دناهدرک .

یلصا لماع  اما  دناهدوب . اراد  یلاع  دح  رد  دنکیم ) رارقرب  طابترا  نآ  اب  هک  هچ  ره  رد  تردق  تیـصخش و  رد  رثوم  لماوع  اههزیگنا و  اب 
هک ینورد  تاناسون  ینورب و  ناهج  ياههدـیدپ  هب  تیـصخش  فاطعنا  ناـعیم و  یقطنم  يریگولج  زا  تستراـبع  نداـهنرب ، دـیرجت و  نیا 

ار ك ياهجیتن  نیرتگرزب  تسا ، يوقت  شرگید  مان  هک  یقطنم  يریگولج  نیا  دنشابیم . تیصخش  حوطس  لاغشا  ددص  رد  امئاد 
رذب هکنانچ  تسا ، هدش  هتشاک  تیصخش  دوخ  رد  تیکلام  نیا  یلوا  رذب  تسا . تیـصخش  رب  تیکلام  ندمآ  دوجو  هب  دروآیم ، راب  هب  ه 

زیمآزاجعا تیکلام  نیا  دزادرپیم . ینادرگدوخ  تیلاعف  هب  اجیردت  شایعیبط  ندیئور  اب  هدش و  هتشاک  یعیبط  تایح  نتم  رد  یعیبطدوخ 
ینابر تاضویف  زا  يرادروخرب  یگتـسیاش  اب  یمدآ  نامـشچ  ولج  رد  هدرتسگ  تایعقاو  زا  یباـیزرا  زا  یـشان  دوخ  یجیردـت  تفرـشیپ  رد 
يارب نانچ  دهاوخب ، هک  هظحل  ره  رد  شینورد  ورملق  رد  هچ  عامتجا و  طیحم و  ورملق  رد  هچ  ار  وا  تیدوجوم  يهمه  دـناوتیم  هک  تسا 

مالسلاهیلع نینموملاریما  هک  مینادیم  همه  دهدب . رارق  هجوت  دروم  نشور  زور  رد  ار  دوخ  ياپ  تسد و  هک  دیامن  حرطم  تفایرد  كرد و 
هنوگ ره  ناکما  هک  نینموملاریما  یگدنز  تانایرج  يهمه  هب  رظن  اب  اریز  تسا ، هدوب  رادروخرب  العا  دح  رد  تیـصخش  رب  تیکلام  نیا  زا 

قوفام رد  وا  تیـصخش  یئوگ  هک  دوب  نانچ  تشاد ، رب  رد  ینورب  ینورد و  بلاـج  اـمنربج و  لـماوع  عاونا  اـب  ار  يو  تیـصخش  طـالتخا 
تسا لیلد  نیمه  هب  تسا . هدوب  یعطق  تیکلام  نانچ  هب  وا  لوصو  تسا ، هتفر  دوخ  هار  هب  هدش و  روراب  تعیبط  قوف  رد  هدیئور و  تعیبط 

زا سپ  يا  یضترم  یلع  يا  اشگب  زار  هک - مینکیم  اضاقت  ع )  ) نینموملاریما زا  دوخ  یناور  حوطس  يهمه  ندرک  هدامآ  اب  هک 
نابز یب  ینک  نوچ  ناهنپ  تفات  ام  رب  وت  زا  ياهدـید  هچنآ  زا  وگاو  ياهمـش  ياهدـید  لقع و  هلمج  هک  یلع  يا  ءاضقلانسح  ءاـضقلاءوس 

دـش دـیوگب  نوچ  امنهر  دـشاب  وچ  نتفگیب  هام  هارب  درآ  رتدوز  ار  ناور  بش  هام  صرق  دـیآ  تفگ  رد  رگا  کیل  ینزیم  وترپ  هام  نوچ 
ردنا روشق  وت  زا  دنسر  ات  باب  يایوج  رب  باب  يا  شاب  زاب  ار  ملح  باتفآ  یعاعش  نوچ  ار  ملع  يهنیدم  نآ  یباب  وت  نوچ  ءایض  ردنا  ءایض 

اهنت هن  هک  تسیرگید  تیمهااب  هدنزرا و  رایسب  لصا  کی  مراهچ - يهمدقم  دحا  اوفک  هل  ام  هاگراب  دبا  ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  بابل 
ناورهر هار  رـس  هک  ار  یتالکـشم  ماهبا و  اهدص  دـناوتیم  هکلب  دـشاب ، هدوب  لماک  ناسنا  کی  یحور  دومن  نیرتیلاع  رگنـشور  دـناوتیم 

نایرج يهدـننک  نایب  لصا  نیا  دزاسب . راومه  ار  تقیقح  هگلزنم  هب  كولـس  هار  دـیامن و  لصف  لح و  دریگیم ، ار  یناینا  تـالامک  يوک 
ساسحا هک  تسا  اهـشزرا  يهلق  نیرتعفترم  هب  یگتـسیاش  يهلق  زا  تکرح  یگتـسیاش و  يهلق  رب  یتسرپ  تذل  یهاوخدوخ و  زا  يدوعص 

تیدوجوم رب  هفاضا  اهدادعتسا  یئافوکـش  زا  شیپ  لحارم  رد  هک  لامک  ریخ و  هنوگ  ره  تسا : نینچ  لصا  نیا  دوشیم . هدیمان  یگتـسیاب 
نچ نم   ) یگتسیاب هب  لیدبت  یئافوکش  یلاع  لحارم  هب  دورو  اب  دوشیم ، یقلت  یناسنا 

تکرح ضحم  یعیبـط  ياههتـساوخ  اـهکرد و  لـحارم  رد  یمدآ  هکیماـگنه  تسا : رارق  نیدـب  لـصا  نیا  حیـضوت  ددرگیم . دـیاب ) هکنا 
لوغشم یعیبطدوخ  مادختسا  رد  اهنآ  يهمه  دنکیم و  تیلاعف  اههتساوخ و  كرد و  نیا  هار  رد  شتاساسحا  اههشیدنا و  يهمه  دنکیم و 

رد ار  یعمج  ای  یـصخش  قح  تردق ، نتـشاد  تهج  هب  تسناوتیم  هکنیا  اب  الثم  دـهدب ، ماجنا  یناسنا  ریخ  راک  کی  رگا  دـنوشیم ، راک 
ای صخـش  نآ  قح  دزرویم و  تلادـع  شیاههتـساوخ ، تارکفت و  یلومعم  نایرج  فالخ  رب  یلو  دـنک ، لاـمیاپ  دوخ  یـصخش  دوس  هار 

نیا هداد و  ماجنا  هک  ار  تلادـع  نیا  دـید  میهاوخ  میهد ، رارق  یـسررب  دروم  اقیقد  ار  ناسنا  نیا  یحور  عضو  رگا  دـنکیمن ، لامیاپ  عمج 
اههبهب دـیوگیم و  دوخ  هب  اهنیرفآ  هدومن ، یقلت  دوخ  ياهدادعتـسا  تیدوجوم و  قوفام  تقیقح  کی  تسا ، هتـشادرب  هک  ار  یناسنا  مدـق 

وا هب  گرزب  کچوک و  زا  مدرم  يهمه  اهنت  هن  هک  دـنکیم  نامگ  نینچ  اههچوک  اـهنابایخ و  زا  روبع  عقوم  رد  دـنکیم و  نتـشیوخ  راـثن 
!! دـناهتخادنا هار  هب  وا  يارب  اهتنـسحا  تنـسحا  دنناتـسیم و  ار  وا  مه  هاگآان  ياهنیـشام  ناتخرد و  راوید و  رد و  هکلب  دـنیوگیم ، اهنیرفآ 
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مرف تیریدم و  اب  نانآ  یگدنز  نوئش  نایرج  هک  یصاخشا  نینچ  يارب  یناسنا  تاریخ  تازایتما و  ندروآ  تسدب  رد  یقلت  هنوگنیا 
زا اهدادعتسا  تیدوجوم و  يهرابرد  روعـش  كرد و  رد  یمدآ  تفرـشیپ  هکیتروص  رد  تسا . یعیبط  الماک  درذگیم ، یعیبطدوخ  یهدنا 

تازایتما تاریخ و  دـیامنیم ، یلماکت  ندـیدرگ  يهدارا  هک  یناسنا  يهرابرد  قیفوت  کمک و  يایرد و  يدـنوادخ  تایانع  فرط و  کـی 
تلاح اههزیگنا  لماوع و  نآ  هب  رظن  اب  تازایتما  تاریخ و  نآ  رودـص  هک  دـیامنیم  یئاههزیگنا  لـماوع و  هب  دنتـسم  ار  ناـسنا  زا  هرداـص 
مزالت يهطبار  كرد  دوصقم  هکلب  تسین ، اهشزرا  يهقطنم  زا  جراخ  ربج  هلئسم  نیا  رد  یگتسیاب  زا  دوصقم  هتبلا  دنکیم . ادیپ  یگتـسیاب 

دادعتـسا نم  یحور  تعیبط  رد  ینعی  مشاـب  نینچ  دـیاب  مرواـیب و  تسدـب  ار  تازاـیتما  تاریخ و  نآ  مناوتیم  هک  متـسه  نینچ  نم  نیباـم 
هک یتقو  ماهدادن . ماجنا  دوخ  تعیبط  قوفام  يراک  مریگب ، رارق  یمظع  تلیضف  نیا  هب  لمع  ریـسم  رد  رگا  دراد و  دوجو  ندیزرو  تلادع 

تسا هدادن  ماجنا  دوخ  تیدوجوم  رب  هفاضا  يراک  هک  دنکیم  ساسحا  یبوخ  هب  دیامنیم ، تلادع  هب  لمع  روعـش  كرد و  نیا  اب  یمدآ 
کی هک  دیاهدینـش  نونکات  ایآ  میریگب : رظن  رد  ار  رتهداس  لاثم  کی  ددرگ . نآ  مروت  یعیبطدوخ و  رد  تذل  ندـمآ  دوجو  هب  بجوم  هک 

شزاون تسد  دنک و  راثن  اههبهب  اهنیرفآدوخ و  يارب  هدومن و  یقلت  دوخ  تعیبط  قوف  يزایتما  ار  ندیشک  سفن  لقاع  ناسنا 
مه نیا  زا  دـعب  تسا و  هدـشن  هدینـش  يرـشب  خـیرات  رد  يزیچ  نینچ  نونکاـت  زگره  هن  دزاـسب !؟ مروتم  ار  نآ  دـشکب و  یعیبطدوخ  يور 
دوخ یعیبطدوخ ، زا  هکیناـسنا  نآ  نینچمه  درادـن . تاـیح  یئاـمناوت  سفنت  نودـب  هدـنز  دوجوم  هکنیا  يارب  ارچ ؟ دـش . دـهاوخن  هدـینش 

سفنت دننام  ار  تالامک  تاریخ و  یناسنا و  ياهتلیـضف  يهمه  تسا  هدیـسر  یتوکلم  يالعا  دوخ  هب  لآهدیا  دوخ  زا  هتخاس و  ار  لآهدـیا 
نیا اب  دشاب و  هتـشاد  ار  اهنآ  هب  فاصتا  یئاناوت  ساسحا  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دـیامنیم ، یقلت  تسا ، هدروآ  تسد  هب  هک  یتایح  نینچ  رب 

هنوگچ هکنیا  یکی  تسا : هلئسم  ود  تالاوئس  خساپ  لصا  نیا  دنکیم . تکرح  هک  دنادیم  ياهدرم  ار  دوخ  درواین ، تسد  هب  ار  اهنآ  لاح 
يهدـیدپ هکنیا - مود  داد ؟ تاـجن  تراـقح ) ساـسحا   ) ینیب کـچوک  دوخ  ینیب و  گرزب  دوـخ  يراـمیب  ود  زا  ار  یمدآ  ناور  ناوـتیم 

هک هزادـنا  ره  هک  دوشیم  لصف  لح و  بیترت  نیدـب  مکی - هلئـسم  اـما  ددرگیم ؟ هیجوت  ریـسفت و  هنوگچ  یگتـسیاب  ساـسحا  رد  يدازآ 
. درب دهاوخ  یپ  دوخ  رد  يرتشیب  ياهدادعتسا  تاناکما و  دوجو  هب  هک  تسا  ملـسم  دوب ، شیازفا  هب  ور  دوخ  تیدوجوم  اب  ناسنا  یئانـشآ 
ار هدـمآ  تسدـب  تاریخ  تازاـیتما و  هدوب  اهدادعتـسا  نآ  ندیـسر  تیلعف  هب  تیفرظ و  هب  رتشیب  ياـهیهاگآ  مزلتـسم  هجوت  یئانـشآ و  نیا 

كرح
کچوک دوخ  يراـمیب  هن  دـش و  دـهاوخ  ـالتبم  ینیب  گرزب  دوخ  يراـمیب  يارب  هن  هدومن  یقلت  تسه  هکناـنچنآ  دوخ  تیدوجوم  رد  یت 
تاکرح نیا  دوخ  یتح  هک  تسا  یلماکت  تاکرح  نیا  یـضتقم  ربکا  ملاع  تاصتخم  هک  درک  دـهاوخ  قیدـصت  اهیهاگآ  نآ  اب  اریز  ینیب ،

رد هک  باـختنا  يدازآ و  يورین  دوخ  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  مود  يهلئـسم  لـح  تسا . هدـش  عابـشا  هللااـب  ـالا  هوـق  ـال  لوـح و  ـال  اـب  مه 
ياهدادعتـسا تاناکما و  ورین و  نینچ  نتـشاد  اب  تسیدنوادخ و  يهغلاب  تیـشم  هب  طوبرم  تسا  هدـش  هداهن  تعیدو  هب  یمدآ  تیدوجوم 

طوبرم هک  باختنا  يدازآ و  نیا  لمع  تسا . وا  هب  طوبرم  رایتخا  رد  افوکـش  يدازآ  ياهورین  زا  يرادروخرب  باختنا و  لمع  طقف  یلاـع 
ود هب  تیصخش  يهطلس  تراظن و  زا  تسترابع  هک  تسا  رایتخا  نامه  تسا ، وا  یتیصخش  ياهشزرا  تیلوئـسم و  كالم  ناسنا و  دوخ  هب 
دید میهاوخ  دریگب ، رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  یبوخ  هب  دیآیم ، دوجو  هب  هک  تاظحل  نآ  رد  رایتخا  نیمه  رگا  راک  یفنم  تبثم و  بطق 

ره و  دـننایرج ، رد  یتسه  ملاع  یمومع  نیناوق  يارجم  رد  هک  دنتـسه  یتایعقاو  راـیتخا  یتاذ  نورب  ياـههنیمز  طـباور و  اهدـحاو و  يهمه 
، ددنبیمن شقن  یتسه  ملاع  يهنهپ  رد  راک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  يواست  روطب  هجو  چیه  هب  ددرگیم ، رداص  رایتخا  يور  زا  هک  يراک 

نیا اریز 
زا یکی  ای  هار  دنچ  زا  یکی  اب  ار  دنچ  زا  یکی  باختنا  رب  وا  تردق  زا  هک  يرایتخا  راک  يهدـننک  رداص  نورد  رد  تسا  یـساسحا  يواست 
هک تسیراک  رب  يو  تیصخش  تراظن  يهطلـس و  نیمه  ناسنا  یناور  تیلاعف  نیرت  تیمهااب  نیرتیـساسا و  ددرگیم . یـشان  عوضوم  دنچ 

تاذ جاهتبا  داعبا و  یئافوکـش  هک  تسا  لوقعم  تایح  عفترم  يهلق  رب  سناسنا  ياقترا  جوا  يهدـنهد  ناـشن  تیلاـعف  نیا  دـنکیم . رداـص 
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دراذـگیمن تسا  نم  یتسه  دـیاش  نینچ  ای  دـیاش  نینچ  نم  یتسه  كرد  اب  هارمه  هک  جاهتبا  یئافوکـش و  نیا  تسا . نآ  یـساسا  لـماع 
زا لوا  دلجم  رد  ریخا  يهمدقم  ود  نیا  دنک . طوقـس  تراقح  ساسحا  لاچهیـس  رد  هن  دوش و  ینیب  گرزب  دوخ  يرامیب  هب  التبم  هن  یمدآ 

دوخ تیصخش  حیـضوت  يهرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ار  هچ  ره  نیاربانب ، تسا . هدش  حرطم  رگید  نایب  اب  ریـسفت  همجرت و  نیمه 
تلاـخد نودـب  هک  تسا  یتـیعقاو  زا  یفیـصوت  تقیقح  رد  دـهدب ، دوـخ  ياـهتیلاعف  اـهیریگ و  فدـه  زا  هـک  یعـالطا  ره  دـیامرف و  زاربا 

تیعقاو خیـضوت  رد  ع )  ) نینموملاریما هک  فیـصوت  نیا  اب  هغالبلاجهن  باتک  رد  درادیم . نایب  یئامندوخ  ياهیریگ  فدـه  یعیبطدوخ و 
، دوشیم ریزارس  نم  زا  قیاقح  ناشورخ  ياهلیس   ) ریطلا یلا  یقری  لیسلا و ال  ینع  ردحنی  - 1 میوشیم : وربور  تسا ، هدومرف  نتشیوخ 

ياههدنریگ هب  بلاطیبا  دنزرف  لاصتا  هب  دنتسم  فیصوت  نیا  درادن .) ار  نم  هب  لوصو  یئاناوت  لامک  دشر و  ياضف  زاورپ  زیت  نالابکبـس  و 
قلف يذـلا  اما و  - 2 تسا . هدوب  لامک  دـشر و  ياـضف  رد  راوگرزب  نآ  دوخ  زاورپ  يدـج  يهدارا  و  ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  یهلا  یحو 

بغبـس ملاظ و ال  هظک  یلع  اوراقیال  نا  املعلا  یلع  هللا  ذخا  ام  رـصانلا و  دوجو  هب  هجحلا  مایق  رـضاحلا و  روضح  ول ال  همـسنلا  ارب  هبحلا و 
یئادخ نآ  هب  دنگوس   ) زنع هطفع  نم  يدنع  دهزا  هذه  مک  ایند  متیفلال  اهلوا و  ساکب  اهرخآ  تیقسل  اهبراغ و  یلع  اهلبح  تیقلال  مولظم 

تشگیمن مامت  نم  رب  ناروای  دوجو  اب  يدنوادخ  تجح  دوبن و  هدامآ  نم  يرای  يارب  یهورگ  رگا  دیرفآ ، ار  حور  تفاکش و  ار  هناد  هک 
شـشود رب  ار  يرادـمامز  نیا  راـهم  دوـبن ، هدیدمتـس  یگنـسرگ  راکمتـس و  يروـخرپ  لـمحت  مدـع  يهراـبرد  ناـیاناد  اـب  یهلا  ناـمیپ  و 

نم دزن  رد  امش  يایند  نیا  هک  دندیمهفیم  ماگنه  نآ  رد  مدرکیم . باریس  یئانتعایب  يهلایپ  اب  شزاغآ  دننام  ار  نآ  ماجنا  متخادنایم و 
يهمه رد  تیرـشب  يهمه  هب  يرادـمامز  تسایر و  هک  تسا  ياهجرد  رد  لوقعم  تایح  تمظع  تسا .) رتزیچان  زب  کی  غاـمد  طـالخا  زا 

تدیلپ ار  ینیب  رترب  دوخ  لوقعم  تایح  اریز  دزاسب ، لتخم  ار  نآ  دناوتیمن  اهنارود ، يهمه  رد  عماوج و 
قح هب  ار  ربمایپ  هک  یئادـخ  نآ  هب  دـنگوس   ) اقداص الا  قطنا  ام  قلخلا  یلع  هافطـصاو  قحلاـب  هثعب  يذـلا  و  - 3 دـنادیم . یهابت  لماع  نیر 

ار دوخ  یساسا  رهوج  بلاطیبا  نب  یلع  يالاو  تیصخش  میوگیمن .) قدص  زج  ینخس  تسا ، هدیزگرب  مدرم  يهمه  رب  ار  وا  هتخیگنارب و 
ار هچنآ  فالخ  دنک و  یـشوپهدرپ  ار  هدش  تفایرد  تایعقاو  نآ  دـناوتیم  هنوگچ  تسا . هتفایرد  تایعقاو  اب  هدرپیب  میقتـسم و  طابترا  زا 
هب دیدش و  تیاده  ام  يهلیـسو  هب   ) رارـسلا نع  مترجفنا  انب  ءایلعلا و  متمنـست  ءاملظلا و  یف  متیدتها  انب  - 4 دـیامن . زاربا  تسا ، هتفایرد  هک 

لامک نیا  غورف  رد  اهناسنا  هک  تسنیا  تقیقح  دیدیـسر .) مالـسا  دادـماب  هب  تیلهاج  ياهیکیرات  زا  دـیدومن و  دوعـص  یناسنا  ياـهتمظع 
یف تککش  ام  ینع  فلخت  يرما  يار  برغ  - 5 دندیسر . لامک  دادماب  هب  ینادان  لهج و  ياهبـش  یکیرات  زا  دنباییم و  تیاده  ناگتفای 

، تسا هدش  هداد  ناشن  نم  هب  قح  هکیعقوم  زا  تسا .) هدیرب  تایعقاو  زا  چوپ و  تسا ، هدش  رود  نم  زا  هک  یـسک  يهشیدنا   ) هتیرادم قحلا 
بآ ياهبارس  ناگدشمگ  زا  دریگب ، ناناج  ناج  زا  هکنیا  ياج  هب  ار  دوخ  ناج  سردآ  هک  تسا  یسک  تخبدب  اونیب و  ماهتشادن . يدیدرت 

بلاطیبا آ نبال  هللا  و  - 6 ام . ناج  يانشآ  تسوا  سپ  تسا ، هدید  ار  قح  وا  دیامن . وجتسج  امن 
رگم شردام .) ناتـسپ  هب  راوخریـش  كدوک  زا  تسا  رتسونام  گرم  هب  بلاطیبا  دنزرف  ادخ ، هب  دنگوس   ) هما يدثب  لفطلا  نم  توملاب  سن 
ادـخ هاگـشیپ  زا  نوگاـنوگ  يهنحـص  ود  رد  ار  توم  تاـیح و  هک  تسین  وا  رگم  تسا !؟ هتفاـیرد  ار  تاـیح  یقیقح  ياـنعم  هک  تسین  وا 
رگا هک  مروهطوغ  یملع  رد  نم  هکلب   ) هدیعبلا يوطلا  یف  هیـشرالا  بارطـضا  متبرطـضال  هب  تحب  ول  ملع  یلع  تجمدـنا  لب  - 7 دنادیم ؟

لد شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  تسا و  لفق  شبل  رب  تشگ .) دیهاوخ  برطـضم  قیمع  هاچ  رد  نازیوآ  بانط  دننام  مروایب  نابز  هب  ار  نآ 
دنتخود 8- شنابل  دندرک و  رهم  دناهتخومآ  قح  رارسا  ار  هک  ره  دناهدیشوپ  هتسناد و  اهزار  دناهدیـشون  قح  ماج  هک  نافراع  اهزاوآ  زا  رپ 

هتخاس انیب  امش  رب  ارم  مراد  هک  یتین  قدص  و  تسا ، هدیشوپ  امش  زا  ارم  نید  يهدرپ   ) هینلا قدص  مکینرـصب  نیدلا و  بابلج  مکنع  ینرتس 
كاپ و تین  اب  نم  یلو  دیـسانشیمن ، ارم  دـیاهدنام ، رود  نآ  قیاـقح  زا  هتفرگ و  دوخ  هب  نید  رد  هک  یتسپ  تیعقوم  بسحب  امـش  تسا ).

نوهیمتال نورفتحت و  لیلد و  نوقتلت و ال  ثیح  هلضملا  داوج  یف  قحلا  ننـس  یلع  مکل  تمقا  - 9 مسانشیم . ار  امش  يهمه  فاص  نورد 
هع هب  ار  امش  ینابهگن  تسا ، هدیشک  تلالض  نوگانوگ  ياههاج  نایم  زا  هک  قح  نشور  ياههار  رس  رد  نم  )
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نودب دینکیم  ار  یئاههاچ  دیـشاب و  هتـشاد  یئامنهار  هکنیا  نودب  دیدنویپیم ، رگیدکی  هب  هدننک  هارمگ  ياههداج  نآ  رد  امـش  مراد . هد 
یئامنهار داشرا و  زا  ناکما  دح  نیرخآ  ات  مراد و  تردق  ات  هک  متسه  یهلا  ربهر  نآ  نم  دیامن ) باریس  ار  امـش  هک  دیـسرب  یبآ  هب  هکنیا 

عماسل اب  هنع و  ربدـملا  قحلا  یلا  لبقملاب  برـضا  ینکل  و  - 10 تشاد . مهاوخنرب  تسد  اهتیعقوم  نیرتکیراب  نیرتلکـشم و  رد  یتح  اـمش 
هک ار  یناسک  قح ، نارای  کمک  هب  دسر  ارف  ملجا  هک  هاگنآ  ات  هراومه و  نم  نکل  و   ) یموی یلع  یتای  یتح  ادبا  بیرملا  یـصاعلا  عیطملا 
(. تفوک مهاوخ  ار  دـیدرت  رد  ناروهطوغ  راـک  تیـصعم  ناراـکهبت  عیطم ، هدنونـش و  ياـهناسنا  يهلیـسو  هب  دـناهدش و  نادرگیور  قح  زا 

رارق دوخ  يهچیزاب  ار  اهناسنا  تایح  ناـیارگ  لـطاب  لـطاب و  مراذـگن  مرادـنرب و  تسد  قح  تیاـمح  زا  ياهظحل  هک  نم  يهفیظو  تسنیا 
ار دوخ  زگره  موریم ، هار  مایئانیب  اب  هراومه  نم  هک  تسا  یعطق   ) یلع سبلال  یـسفن و  یلع  تسبل  ام  یتریـصبل  یعم  نا  و  - 11 دنهدب .

ددص رد  زگره  هک  تسنیا  يارب  ماهدروخن ، ار  یسک  بیرف  هک  نم  دزادنیب .) هابتشا  هب  دبیرفب و  ارم  تسا  هتـسناوتن  مه  یـسک  ماهتفیرفن و 
هنع و ال نوردصی  هحتام ال  انا  اضوح  مهل  نطرفاال  هللا  میا  و  - 12 ماهدماینرب . دوخ  نتفیرف 

نوریب ضوح  نآ  زا  متسه ، نم  دوخ  هاچ  زا  بآ  نآ  يهدننک  لیـصحت  هک  مهاوخن  رپ  نانآ  يارب  یـضوح  ادخ ، هب  دنگوس   ) هیلا نودوعی 
نطرفال نطرفاال ، ياج  هب  حلاص  یحبص  رتکد  يهخـسن  رد  تسا . زیگناماهبا  ینعم  نیا  . ) تشگ دنهاوخنرب  ضوح  نآ  هب  دمآ و  دنهاوخن 

هک ار  یگدـنز  مظن  نآ  ینعی  مشاب ، مدوخ  نآ  یقاس  هک  درک  مهاوخ  رپ  نانآ  يارب  یـضوح  تسا : رتنـشور  ینعم  نیا  تسا و  هدـش  تبث 
همـشو و تمتک  اـم  هللا  و  - 13 درادـن . جورخ  دورو و  يارب  ار  نآ  نتخاـس  راومه  یئاـناوت  نم  زج  یـسک  ماهدـید  حالـص  امـش  يارب  نم 

غورد منکیمن ، هزراـبم  نتـشیوخ  اـب  زگره  نم  ماهتفگن .) یغورد  چـیه  ماهدرکن و  یفخم  ار  ياهملک  ادـخ  هب  دـنگوس   ) هبذـک تبذـکال 
اورکنا ام  هللا  و  - 14 تسا . حور  اب  هزرابم  تسا  هدش  حور  هاگآ  حطـس  زا  یئزج  هک  تیعقاو  فالخ  زاربا  اریز  تسا ، نتـشیوخ  اب  هزرابم 

فاـصنا ناـشدوخ  نم و  ناـیم  رد  هن  دـناهدید و  نم  زا  یتسیاـشان  راـک  هن  ادـخ ، هـب  دـنگوس   ) افـصن مـهنیب  ینیب و  اولعجـال  ارکنم و  یلع 
نیرتنـشور دنروایب ، دوخ  تموصخ  رب  یلیلد  هکنیا  نودب  نم ، اب  مدرم  نیا  يهنامـصخ  ییورایور  تلع !؟ نودب  یلولعم  ایآ  دـناهدیزرو ).

کش  ) الالض نوتومی  الاهج و  نوشیعی  رشعم  نم  وکشا  هللا  یلا  - 15 تسا . یناسنا  ياهسوه  يوه و  ربارب  رد  قطنم  درخ و  یهابت  لیلد 
ملع زا  هک  یئاـهامن  ناـسنا  نیا  اـب  منک  هچ  ادـنوادخ ، دـنریمیم .) هارمگ  دـننکیم و  یگدـنز  ناداـن  هک  یهورگ  زا  مربیم  ادـخ  هب  تیا 

مهیلع و هللا  هـجحب  ضارل  ینا  و  - 16 یهارمگ ! رد  ناشگرم  تلاهج ، رد  روهطوغ  اهنآ  یگدنز  دنرفنتم ، لامک  دـشر و  زا  دـنزیرگیم و 
ناـنآ نم و  لاـح  هب  نم  يادـخ  هک  لاـح  مدنـسرخ .) ناـنآ  تـالاح  يهمه  هب  وا  ملع  ناـنآ و  هیلع  يدـنوادخ  تجح  هب  نم   ) مهیف هـملع 

ناعطلل و زربا  نا  یلا  مهثعب  بجعلا  نم  و  - 17 نم . دیما  تایح و  كرحم  لماع  تسنیا  ینادیم  وت  ادـنوادخ  مراد . یکاب  هچ  تسهاگآ ،
گنج يهدامآ  هک  دناهداتسرف  مایپ  نم  يارب  اتفگش ،  ) برـضلاب بهراال  برحلل و  ددها  ام  تنک و  دقل  لوبهلا ، مهتلبه  دالجلل !! ربصا  نا 
دروخ دز و  اب  ارم  یـسک  ماهدـشن و  دـیدهت  گنج  اب  زگره  نونکات  نم  دننیـشنب ، ناـشمتام  هب  اـهنز  منک !! لـمحت  دربن  تقـشم  هب  موش و 
تسا یعقوم  نآ  تسا و  مزال  مه  يرـصتخم  مسبت  یهاگ  يرـشب  يهفایق  نیرتیدج  خیرات و  درم  نیرتعاجـش  يارب  يرآ ، تسا .) هدناسرتن 

رب نم  اـعطق ، و   ) ینید نم  ههبـش  ریغ  یبر و  نم  نـیقی  یلعل  ینا  و  - 18 دنیامن !! گنج  هب  دیدهت  ار  ادخ  ریـش  نیا  لدزب  ناتفـص  هبور  هک 
نآ ندید  زا  سپ  تقیقح  قح و  رد  دیدرت  کش و  منکیم .) تکرح  منید  رد  ياههبش  نودب  مراوتسا و  مراگدرورپ  نیقی  يانبم 

نم یغلا  طباخ  قحلا و  فلاخ  نم  لاتق  نم  یلع  ام  يرمعل  و  - 19 تسا . ریذپانناکما  یمدآ  حور  حوطس  يهمه  اب  نآ  طالتخا  زا  سپ  و 
قاـفن عنـصت و  هن  تسا ، روهطوـغ  یهارمگ  رد  هکیـسک  قـح و  فلاـخم  اـب  دربـن  رد  نم  يارب  میگدـنز ، هب  دـنگوس   ) ناـهیا ـال  ناـهدا و 

راکب رد  یتسس  قح و  يارجا  رد  یشوپور  مناوتیمن  رگید  ماهدید ، ار  نآ  تمظع  تقیقح و  قح و  نوچ  یتسـس ). هن  تسا و  ریذپناکما 
، ادنوادخ  ) ینم ارـش  یب  مهلدبا  مهنم و  اریخ  مهب  ینلدباف  ینومئـس  مهتمئـس و  ینولم و  مهتللم و  دق  ینا  مهللا  - 20 مرادب . اور  نآ  ندرب 
زا رتدب  و  امرف ، اطع  نم  رب  نانآ  ياج  هب  ار  نانآ  زا  رتهب  ایادخ ، دناهدومن ، لولم  هتسخ و  ارم  زین  نانآ  ماهدرک و  لولم  هتسخ و  ار  نانآ  نم 
یل سیل  اذاف  ترظنف  - 21 راگزاسان . تسا  يداضت  لوقعم ، تایح  اب  یعیبط  تایح  داضت  تسنیا  امرف .) بیصن  نانآ  هب  نم  ياج  هب  ار  نم 
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معط نم  رما  یلع  مظکلا و  ذخا  یلع  تربص  یجـشلا و  یلع  تبرـش  يذقلا و  نع  تیـضغا  توملا و  نع  مهب  تننـضف  یتیب  لها  الا  نیعم 
دوب نآ  رد  هک  یـسخ  رب  مشچ  متـشاد و  هگن  گرم  هب  هضرع  زا  ار  نانآ  متفاـین ، دوخ  يارب  مناـمدود  زج  يرواـی  متـسیرگن ، سپ   ) مقلعلا

حت مقلع  تخرد  نیگآرهز  معط  زا  رتخلت  اهیراوگان و  نداد  ورف  رب  مدیماشآ و  هودنا  هتفرگ ، يولگ  اب  مداهن و 
لاجرلا هابشا  ای  - 22 منک . لمحت  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  ازگناج  ياهگنرش  زا  رتخلت  امـش  ياهیتسپ  اهتلاهج و  يهدهاشم  یخلت  مدومن .) لم 

رد ناکدوک  ياهایور  ناسناان ، ياهامن  ناسنا  يا   ) مکفرعا مل  مکرا و  مل  ینا  تددول  لاجحلا  تابر  لوقع  لافطالا و  مولح  لاـجر ، ـال  و 
فدهیب ياهناسنا  امش  شاک ، يا  متخانشیمن .) ار  امش  مدیدیمن و  ار  امش  شاک  يا  ناتیاهزغم ، رد  ارآدوخ  نانیشن  هلجح  لوقع  ناتلد ،
ینومتعرج اظیغ و  يردص  متنحـش  احیق و  یبلق  متالم  دـقل  هللا  مکلتاق  - 23 مدوب . ناما  رد  یحور  تاـحارج  همه  نیا  زا  مدـیدیمن و  ار 

. برحلاب هل  ملع  نکل ال  عاجش و  لجر  بلاطیبا  نبا  نا  شیرق : تلاق  یتح  نالذخلا  نایـصعلاب و  ییار  یلع  متدسفا  اسافنا و  مامهتلا  بغت 
نیتسلا و یلع  تفرذ  دق  انا  اهو  نیرشعلا  تغلب  ام  اهیف و  تضهن  دقل  ینم  اماقم  اهیف  مدقا  و  ینم ، اسارم  اهل  دشا  مهنم  دحا  له  مهوبا و  هللا 

هعرج ار  یلاوتم  ياهمغ  هدومن و  لامالام  مشخ  زا  ار  ماهنیس  دیدرک و  رپ  هبانوخ  اب  ار  مبلق  دانک ، ناتدوبان  ادخ  . ) عاطیال نمل  يار  نکل ال 
بلاطیبا دنزرف  دنتفگ : شیرق  هک  اجنآ  ات  دیتخاس ، لتخم  نم  نتـشاذگ  اهنت  ینامرفان و  اب  ار  مرظن  يار و  دیدناروخ ، نم  هب  هعرج  زا  سپ 

ظفح ار  ناشردپ  ادخ  دنادیمن . ار  یگنج  نونف  یلو  روالد ، تسیدرم 
هب مایق  ماهدیـسرن  یگلاس  تسیب  هب  زونه  نم  دراد !؟ دوجو  نم  زا  رتهقباساب  رت و  تراهماب  یگنج  روما  رد  یـسک  نانآ  نایم  رد  ایآ  دانک ،

یلد نم  درادـن ). ییار  دوشن  تعاطا  هک  یـسک  منک ) هچ  یلو   ) زواجت تصـش  زا  ار  مرمع  نایلاس  نونکا  مه  ماهدومن ، گـنج  رد  وپاـکت 
نم ایآ  دـیراد ؟ رواب  ار  اهنآ  ناتدوخ  دـینزیم  هک  ار  اـهفرح  نیا  یتسارب  اـیآ  مراد . امـش  ياوراـن  ياـهتمهت  زا  درد  رپ  شاهنیـس  نینوخ و 

رـصنع کی  اهنآ  يهرادا  يارب  تعاجـش  تردـق و  هک  عونتم  داـهج  گـنج و  اـههد  رد  ار  اـهیزوریپ  همه  نیا  مریبدـتیب !؟ یئورین  ياراد 
هب دوخ  ياهیدیلپ  اهیرصنع و  تسس  اهیناوتان و  هب  نتشاذگ  شوپرس  يارب  دیورب  ماهدش !؟ قفوم  تعاجـش  تردق و  اب  طقف  تسا ، دودحم 
درک دیهاوخ  عافد  دوخ  نطو  زج  نطو  نیمادک  زا   ) نولتاقت يدعب  ماما  يا  عم  نوعنمت و  مکراد  دـعب  راد  يا  - 24 دیشارتب . رگید  يهناهب 

هب یتسد  ود  ار  دوخ  یگدنز  يهنایـشآ  هک  ربهریب  ياهنطویب  يا  تشگ .) دیهاوخ  دربن  دراو  نم  زا  دـعب  یئاوشیپ  نیمادـک  يربهر  رب  و 
نیاـف دراذـگیمن ، امـش  رد  يرثا  مراد ، تقیقح  قح و  امـش و  ناـج  اـب  لـماک  یئانـشآ  هک  نم  نوچ  يربهر  دـینکیم و  میدـقت  نارگید 

، هلعن فصخی  وه  راق و  يذب  نینموملاریما  یلع  تلخد  سابع : نب  هللادبع  لاق  - 25 دیوریم .) اجک  هب  سپ   ) نوبهذت
. ـالطاب عفدا  وا  اـقح  میقا  نا  ـالا  مکترما  نم  یلا  بحا  یهل  هللا  و  مالـسلاهیلع : لاـقف  اـهل . همیق  ـال  تلقف : لـعنلا ؟ هذـه  همیق  اـم  یل : لاـقف 

نم هب  درکیم . هلـصو  ار  دوخ  شفک  وا  مدـش ، دراو  ع )  ) نینموملاریما هب  هرـصب ) یکیدزن  تسا  یلحم   ) راق يذ  رد  دـیوگیم  سابعنبا  )
امـش رب  يرادـمامز  زا  نم  دزن  رد  شفک  نیا  ادـخ ، هب  دـنگوس  دوـمرف : درادـن . یتـمیق  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ شفک  نیا  تـمیق  دوـمرف :

مـشاب هتـشاد  حاورا  نودـب  ماسجا  رب  تموکح  هب  هقالع  قشع و  هچ  مربب .) نیب  زا  ار  یلطاب  ای  مراد  اپرب  ار  یقح  هکنیا  رگم  تسا  رتبوبحم 
نبقنالف - 26 دنتلادع . يهنـشت  هاگآان  هک  تسامـش  ياهناج  رب  نم  قشع  دنکیم ، تموکح  نانآ  هب  یتیـصخش  دـنچ  سوه و  يوه و  هک 

انا اـمک  سمـالاب  مهبحاـصل  ینا  نینوتفم و  مهنلتاـقال  نیرفاـک و  مهلتاـق  دـقل  هللا  و  شیرقل ! یلاـم و  هبنج ، نم  قحلا  جرخی  یتـح  لـطابلا 
نانآ اب  نم  ادخ ، هب  دنگوس  دهاوخیم ، هچ  نم  زا  شیرق  دـیایب ، نوریب  نآ  يولهپ  زا  قح  ات  مفاکـشیم  ار  لطاب  نیقی ، هب   ) مویلا مهبحاص 

تمواقم نامه  نم  دـیگنج و  مهاوخ  دـناهتخادنا ، هار  هب  داسف  هدروخ و  بیرف  هک  نونکا  ماهدـیگنج و  دـندوب ، رفاک  هک  ناـمز  نآ  رد  رد 
یئوگب شیرق  نیا  هب  دیورب  ماهداتسیا .) ناشیورایور  زورما  هکنانچ  متسه ، ناشربارب  رد  زورید  يهدننک 

نم درک . مهاوخن  امـش  یناطیـش  ياهاوه  لامیاپ  ار  قح  نم  دزادـنیب ، هار  هب  دراد  هک  ینکـشراک  ره  دـنزب و  دـناوتیم  هک  يداـیرف  ره  د :
یتشم رب  يرادمامز  تفالخ و  هب  دسر  هچ  منیبیم ، چوپ  دناوخیم  اهلطاب  نایم  زا  ارم  شایهلا  غورف  اب  هک  قح  تباجا  نودـب  ار  یگدـنز 

ماهدرواین و يرش  میرادمامز  رد  امـش  يارب  نم  لصایب ، مدرم  يا   ) ارـض مکل  تدراال  ارجب و  مکل  ابا  تآ ال  مل  و  - 27 حاورایب . ماسجا 
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داسف رش و  نتساوخ  اب  ایآ  مهاوخیم ، اهناسنا  يهمه  يارب  ار  لامک  ریخ و  و  ملامک ، ریخ و  قشاع  هک  نم  ماهتساوخن ). امـش  يارب  يررض 
لئاقل زمهم و ال  یف  دـحال  نکی  مل  فصاوعلا ، هلیزتال  فصاوقلا و  هکرحتال  لبجلاک  - 28 مزیخیمرب !!؟ نتشیوخ  اب  هزرابم  هب  امش  يارب 

، هرما انملـس هللا  هئاضق و  هللا  نع  انیـضر  هنم . قحلا  ذخآ  یتح  فیعـض  يدنع  يوقلا  هل و  قحلا  ذـخآ  یتح  زیزع  يدـنع  لیلذـلا  زمغم . یف 
نآ رد  نـم  . ) هـیلع بذـک  نـم  لوا  نوـکا  ـالف  هقدـص  نـم  لوا  اـنال  هللاو  ملـس !؟ هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  یلع  بذـکا  ینارتا 

ینافوط داب  چیه  دنکیمن و  اج  زا  ار  نانآ  ياهدنبوک  لماع  چیه  هک  مدوب  یهوک  دننام  هدننک  لزلزتم  بیشن و  زارفرپ و  دنت و  ياهدادیور 
ارب تفرگن و  نم  رد  یبیع  یسک  چیه  دزاسیمن . نوگرگد  دراد  هک  یعضو  زا  ار  نآ  يزودنت  و 

دنمتردق مریگب و  نایوگروز  زا  ار  شقح  ات  تسا  زیزع  نم  دزن  رد  اونیب  مدرم  تشادن . دوجو  نم  يهرابرد  داقتنا  قح  ياهدنیوگ  چـیه  ي 
. میاهتفریذپ وا  يارب  ار  يدنوادخ  رما  میدونـشخ و  يدـنوادخ  ياضق  هب  ام  مریگب . وا  زا  ار  نارگید  قح  ات  تسا  ناوتان  ریقح و  نم  دزن  رد 
ماهدوب و نم  تسا ، هدومن  قیدصت  ار  وا  هک  یـسک  نیلوا  ادخ ، هب  دـنگوس  میوگیم !؟ غورد  ادـخ  ربمایپ  هب  نم  هک  يرادـنپیم  نینچ  ایآ 

معط هک  تفگ  نخـس  تیـصخش  لالقتـسا  زا  ناوتیم  هنوگچ  نارـصنع  تسـس  امـش  اب  دوب .) مهاوخن  ربمایپ  يهرابرد  وگغورد  نیلوا  نم 
هب التبم  هتخادنا و  هابتـشا  هب  ار  امـش  دیراد ، یگدنز  يارب  امـش  هک  یئاهیریگهزادنا  اهوگلا و  زا  نم  لالقتـسا  دناهدیـشچن . ار  نآ  تمظع 

ادـیپ نم  رد  یبیع  نیرتکچوک  دیاهتـسناوتن  نونکات  هک  امـش  دـیئوگب . نم  هب  ارم  هابتـشا  اطخ و  شیپ ، دـیئایب  تسا . هدرک  فارحنا  اـطخ و 
ام مکل  ابا  ال  توعد ، اذا  بیجیال  ترما و  اذا  عیطی  نمب ال  تینم  - 29 دیشابیم . يزوسلد  محرت و  ياج  هک  دیبویعم  امش  دوخ  سپ  دینک ،

. دومن دهاوخن  تباجا  مناوخب  رگا  درک و  دهاوخن  تعاطا  مهدب  روتـسد  رگا  هک  ماهدـش  التبم  یمدرم  هب  نم  ( !؟ مکبر مکرـصنب  نورظتنت 
يارب دیاهتسشن )! يزیچ  هچ  یسک و  هچ  راظتنا  رد  ناتراگدرورپ  يرای  يارب  لصایب ، مدرم  يا 

دقل و  - 30 صاع !! نب  ورمع  ای  راوخنوخ !! یفقث  فسوی  نب  جاجح  راظتنا  رد  دیاهتـسشن !؟ یـسک  هچ  راـظتنا  رد  ادـخ  هار  رد  تدـهاجم 
یـسررب ار  راکمتـس  اب  یئورایور  نیا  مشچ  ینیب و  نم   ) رفکلا وا  لاتقلا  ـالا  یلرا  ملف  هنطب  هرهظ و  تبلق  هنیع و  رمـالا و  اذـه  فنا  تبرض 

یفاـک مزـال و  دـح  هب  لـئاسم  نیا  تخانـش  رد  نم  مدـیدن . رفک  اـی  دربـن  دوخ  يارب  یهار  مدرک ، هعلاـطم  ار  نآ  نطاـب  رهاـظ و  هدوـمن و 
راکمتـس و دییات  توکـس  نیا  هک  منیـشنب  تکاس  دسفم  راکمتـس  ربارب  رد  توکـس  اب  دـیاب  ای  هک  منیبیمن  نیا  زج  ياهجیتن  ماهدیـشیدنا ،

باختنا ار  مود  هار  نم  تسا . ادخ  هار  رد  تدهاجم  هک  مزیخرب  راکیپ  گنج و  هب  ای  تسا و  حـضاو  يرفک  دوخ  هک  تسا  ادـخ  اب  هزرابم 
ایآ دـیئوگیم : هکنیا  اما   ) یلا توملا  جرخ  وا  توملا  یلا  تلخدا  یلابا  ام  هللاوف  توملا ؟ هیهارک  کـلذ  لـکا  مکلوق : اـما  - 31 ماهدرک .)

گرم ای  مورب  گرم  لابقتـسا  هب  نم  هک  مرادن  یکاب  چیه  ادـخ ، هب  دـنگوس  زگره ، هن  تسا ؟ گرم  زا  میب  تهج  هب  اهتفطالم  نیا  يهمه 
شدـصقم هب  ندیـسر  اب  ار  ورهار  شقوشعم و  هب  لوصو  اب  ار  قشاـع  ناوتیم  اـیآ  دـناسرتیم ، گرم  زا  ارم  اتفگـش !! دوشب .) دراو  نم  رب 

یلا ض وشعت  یب و  يدتهتف  هفئاط  یب  قحلت  نا  عمطا  انا  الا و  اموی  برحلا  تعفد  ام  هللاوف  - 32 درک !؟ دیدهت 
ماهتخادـنین ریخات  هب  زور  کی  ار  گنج  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس   ) اهماثاب ءوبت  تناکنا  اهلالـض و  یلع  اـهلتقا  نا  نم  یلا  بحا  کـلذ  یئو و 

يارب ریخات  نیا  دندرگ و  انیب  نم  یئانشور  هب  دنوش و  تیاده  نم  يهلیسو  هب  دنوش و  قحلم  نم  رب  یهورگ  هکنیا  هب  هقالع  تهج  هب  رگم 
يهفرح کـی  نم  يارب  راـکیپ  گـنج و  ددرگرب .) دوخ  ناـهانگ  هب  هچ  رگا  مشکب  شیهارمگ  لاـح  رد  ار  راـکهبت  هک  تسنآ  زا  رتهب  نم 

. درک مهاوخ  يراددوخ  ریشمش  هب  نداد  تکرح  زا  مزاس ، رتکیدزن  مایهلا  غورف  عاعـش  هب  ار  مدرم  مناوتب  هک  اجنآ  ات  نم  تسین ، بوبحم 
یلع تدـلو  یناف  ینم  اوربتتالف  هئاربلا  اما  هاـجن و  مکل  هاـکز و  یل  هناـف  ینوبـسف  بسلا  اـما  ینم . هئاربلا  یبسب و  مکرمایـس  هنا  ـالا و  - 33

هب تسین  یکاب  داد . دهاوخ  روتسد  نم  زا  يرازیب  نم و  هب  نداد  مانشد  هب  ار  امش  راکهبت  درم  نآ   ) هرجهلا نامیالا و  یلا  تقبـس  هرطفلا و 
نم اریز  دیئوجم ، يرازیب  نم  زا  یلو  امش ، يارب  تسا  ناراکمتس  لاگنچ  زا  یئاهر  نم و  يارب  تسیاهیکزت  مانشد  اریز  دیهدب ، مانـشد  نم 

هکیمادام دینک ، لمحت  ار  نم  هب  مانـشد  ازـسان و  ماهتفرگ .) تقبـس  همه  زا  ترجه  نامیا و  رب  ماهدش و  هدیئاز  مالـسا  دـیحوت و  ترطف  رب 
يربت م نم  زا  اما  ددرگ ، نارگمتس  لاگنچ  زا  امش  یئاهر  ثعاب  دشابن و  داسف  يهعاشا 
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نم یلع  نا  و  - 34 تسا . مالسا  زا  يربت  یعون  منکیم ، تکرح  لوقعم  تایح  رد  هدش و  هدیئاز  مالسا  ترطف  هب  هک  نم  زا  يربت  دیئوج ،
تـسا يرپس  ادـخ  فرط  زا  نم  يارب  و   ) ملکلا ءربیال  مهـسلا و  شیطیال  ذـئنیحف  ینتملـسا ، ینع و  جرفنا  یموی  ءاج  اذاـف  هنیـصح  هنج  هللا 

، دراپـسیم لجا  تسد  هب  ارم  دوشیم و  رانک  نم  زا  ریذپانذوفن  رپس  نآ  دسر ، ارف  میگدنز  زور  نیـسپاو  هکیماگنه  هدنراد ، هگن  مکحم و 
، نم گرم  یگدـنز و  تشونرـس  رد  یهلا  ياـضق  دـباییم .) دوبهب  هدراو  تحارج  هن  دوشیم و  فرحنم  نم  زا  گرم  ریت  هن  عقوم  نآ  رد 
و - 35 دیامن . وحم  دـناوتیمن  ار  هدنـشخرد  طخ  نآ  يریبدـت  چـیه  تسا و  لوقعم  تایح  رد  وپاکت  نم  يهفیظو  دراد ، هدنـشخرد  یطخ 

حالصا ناتیاههتساوخ ) قبط   ) ار امش  هک  ار  هچنآ  نم  و   ) یـسفن داسفاب  مکحالـصا  يراال  ینکل  مکدوا و  میقی  مکحلـصی و  امب  ملاعل  ینا 
(. دز مهاوخن  یحالصا  نینچ  هب  تسد  مدوخ  نتخاس  دساف  اب  زگره  یلو  منادیم ، یبوخب  دزاسیم ، فرطرب  ار  ناتیاهینامرفان  دنکیم و 

دوخ حور  دینادیم ، دوخ  حالص  ار  اهنآ  هک  امش  یناویح  ياههتساوخ  ندروآرب  هار  رد  هک  دینادب  و  دیهدن ، هجنکـش  ار  دوخ  زغم  هدوهیب 
نیملسملا و ل روما  تملس  ام  نملسال  هللاو  يریغ و  نم  اهب  سانلا  قحا  ینا  متملع  دقل  - 36 درک . مهاوخن  دساف  ار 

ار میلـست  توکـس و  نم  مدوب . سک  همه  زا  رتهتـسیاش  يرادـمامز  نیا  هب  نم  هک  دیاهتـسناد  امـش  اعطق   ) هصاخ یلع  الا  روج  اهیف  نکی  م 
يرگمتـس و هب  زگره  نم  درک .) مهاوـخ  راـیتخا  دـشابن ، نم  صخـش  يارب  زج  یملظ  دـشاب و  هاربور  ملاـس و  ناناملـسم  روـما  هکیماداـم 
-37 نارگید . رب  هن  دوش ، ملظ  نم  صخش  هب  طقف  هک  تسیئاج  ات  نم  توکـس  داد ، مهاوخن  نت  یناسنا  يهعماج  رد  ناراکهبت  يرگنایغط 
رب هیما  لآ  عالطا  ملع و  ایآ   ) یناسل نم  غلبا  هب  هللا  مهظع  امل و  یتمهت و  نع  یتقباس  لاهجلا  عزواـم  وا  یفرق  نع  یل  اـهملع  هیما  هنی  ملوا 

نتخاس دراو  زا  ار  نانادان  نم  ناشخرد  يهقباسایآ  تسا ! هدرکن  يریگولج  نم  يهرابرد  یئوجبیع  زا  ار  نانآ  نم ، یگدنز  نوئـش  يهمه 
)!؟ دـنهدیمن ارف  شوگ  مه  یهلا  ياهدـنپ  نآ  هب  ایآ   ) تسا نم  نابز  زا  رتغیلب  يدـنوادخ  ظعو  دـنپ  هتبلا  تسا ! هدـشن  عنام  نم  رب  تمهت 

یناـسنا و لوـصا  یباـیزرا  رد  يدـنوادخ  تاروتـسد  هب  هن  دـننکیم و  یعاـنتعا  نم  تیـصخش  قـباوس و  رد  دوـخ  ملع  هب  هیما  دـالوا  نـیا 
-38 دینش !؟ دنهاوخ  ار  ماقم  نیمادک  یـسک و  هچ  نخـس  دنهاوخیم و  هچ  اهناسنا  مناج  زا  ناراکبان  نیا  سپ  دنراد ! یهجوت  اهتیـصخش 

کش و ت رد  ناروهطوغ  نمشد  نم  منید ، زا  جراخ  مدرم  رب  زوریپ  مصخ  نم   ) نیباترملا میصخ  نیقراملا و  جیجح  انا 
دـیدرت و رد  ناروهطوغ  زا  ضارعا  مالـسا و  يرطف  نید  زا  ناگدـننادرگیور  اب  تموصخ  نم : ینیع  راتفر  ینورد و  تین  تسنیا  مدـیدر .)
! سراما سفاعا و  هباعلت  ورما  ینا  هباعد و  یف  نا  ماشلا  لهال  معزی  هغبانلا  نبال  اـبجع  - 39 کش . ندرک  فرطرب  يهلیسو  نتشاد  اب  کش 
عبط و خوش  يدرم  نم  هک  دـنکیم  نیقلت  نینچ  ماش  لها  رب  راکانز ! نز  دـنزرف  صاع  نب  ورمع  رب  اتفگـش   ) اـمثآ قطن  ـالطاب و  لاـق  دـقل 

هانگ بکترم  شراتفگ  رد  دیوگیم و  لطاب  هیناز  نز  دنزرف  نیا  منکیم . راتفر  حازم  اب  نانآ  اب  میزادرپیم و  یخوش  هب  مدرم  اب  مرگیزاب ،
يهنیرید نمشد  لطاب و  رارقیب  قشاع  نیا  متسه !! خوش  درم  نم  دیوگیم : دیوگب !! ینخس  مه  راکبان  نز  دنزرف  نیا  دیراذگب  ددرگیم .)

یتسه ناهج  ندوب  يدج  هکنیا  اب  هنارسکبس !؟ یخوش  نم و  ایآ  دنک . زاب  هانگ  ریغ  يارب  ناهد  دیوگب و  لطاب  زج  ینخس  دناوتیمن  قح ،
ربکالا و لقثاب  مکیف  لـمعا  ملا  وه ، اـنا  هیلع و  مکل  هجح  ـال  نم  اورذـعا  و  - 40 منادیم . همه  زا  رتهب  ار  یگدـنز  ياهدادـیور  يهمه  و 

مکتشرف یلدع و  نم  هیفاعلا  مکتسبلا  مارحلا و  لالحلا و  دودح  یلع  مکتفقو  نامیالا و  هیار  مکیف  تزکر  دق  رغـصالا . لقثلا  مکیف  كرتا 
یسک يهرابرد  دیهدب  فاصنا   ) یسفن نم  قالخالا  مئارک  مکتیرا  یلعف و  یلوق و  نم  فورعملا 

موصعم ترتع  هک   ) ار رغصا  لقث  ماهدرکن و  لمع  نآرق )  ) ربکا لقث  هب  امش  نایم  رد  نم  ایآ  منم . صخش  نآ  دیرادن و  وا  هیلع  یتجح  هک 
متخاس و هاگآ  مارح  لالح و  دودح  رب  ار  امش  مدز و  امش  نایم  رد  نامیا  مچرپ  مدرکن . هدامآ  امـش  نایم  رد  یئامنهار  يارب  تسا ) ربمایپ 

مدوخ تیصخش  زا  ار  قالخا  ياهتمظع  مدرتسگ و  امش  يارب  مرادرک  راتفگ و  زا  ار  اهیئوکین  مدیناشوپ و  امـش  رب  تیفاع  سابل  متلادع  زا 
دیشاب نم  اب  تفلاخم  رذع  رکف  رد  دیراد  غارس  نم  رد  هک  یـضحم  یئارگ  قح  دیراد و  نم  اب  هک  یطابترا  يهرابرد  مداد .) ناشن  امـش  رب 

هیلع تبثتـال  بولقلا و  هل  موقتـال  ناولا  هوجو و  هل  ارما  نولبقتـسم  اـناف  يریغ  اوـسمتلا  ینوـعد و  - 41 دیرادن . يرذع  چـیه  هک  دـینادب  و 
بتاعلا و بتع  لئاقلا و  لوق  یلا  غصا  مل  ملعا و  ام  مکب  تبکر  مکتبجا  نا  اوملعا  ترکنت و  دق  هجحملا  تماغا و  دق  قافالا  نا  لوقعلا و 
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سک دینک و  اهر  ارم   ) اریما ینم  مکل  اریخ  اریزو  مکل  انا  مکرما و  هومتیلو  نمل  مکعوطا  مکعمـسا و  یلعل  مکدـحاک و  اناف  ینومتکرت  نا 
اهنآ لباقم  رد  یلد  ره  تسا و  نوگانوگ  ياهگنر  هوجو و  ياراد  هک  میوریم  شیپ  یتیعـضو  هب  ور  ام  اریز  دـیروایب . تسدـب  ار  يرگید 

ینادب درادن . ار  اهنآ  ربارب  رد  يرادیاپ  تردق  یلقع  ره  دروایب و  تمواقم  دناوتیمن 
شریذـپ يارب  ار  امــش  تساوـخرد  رگا  هـک  دـینادب  تـسا و  زیگناماـهبا  تـسا  شیپ  رد  هـک  یهار  هریت و  ینوـنک  يهعماـج  قاـفآ  هـک  د 

مدوخ لاح  هب  ارم  رگا  تفر و  مهاوخ  ار  دوخ  هار  مهدب ، ناگدننک  خـیبوت  نیفرحنم و  فرح  هب  شوگ  هکنیا  نودـب  متفریذـپ  يرادـمامز 
يرادمامز رتهب  امش  لاثما  رب  يریزو  يارب  نم  مشاب . امـش  يهمه  نیرتعیطم  نیرتاونـش و  دیاش  دوب و  مهاوخ  امـش  زا  یکی  نم  دینک ، اهر 

اناف سانلا  اهیا  دعب  اما  - 42 دنریگب . شیپ  ار  دشر  هار  دنهاوخن  هک  یمدرم  تسا ، مزال  اورپیب  رادمامز  کی  اورپیب  مدرم  يارب  مشابیم .)
مدوب نم  مدرم  يا  يدنوادخ . يانث  دمح و  زا  سپ   ) اهبلک دتشا  اهبهیغ و  جام  نا  دعب  يریغ  دحا  اهیلع  ورجیل  نکت  مل  هنتفلا و  نیع  تاقف 

نم زج  یـسک  تفرگ ، تدـش  نآ  نامردیب  درد  دز و  جوم  هنتف  یکیرات  هک  ماگنه  نآ  رد  و  دـش ) زوریپ  هنتف  رب   ) مدـنک ار  هنتف  مشچ  هک 
اب هـک  تفاـی  دـیهاوخ  ار  یـسک  نـم  زج  اـیآ  دیـشیدنیب ، بوـخ  دـیئایب و  دوـخ  هـب  یمک  دوـش . يراـک  نـینچ  دراو  هـک  درکیمن  تـئرج 

، ینودقفت نا  لبق  ینولئساف  - 43 دیامن !؟ نکهشیر  دشکب ، یهابت  هب  ار  هعماج  هکنآ  زا  شیپ  ار  اهنآ  دیامن و  هزرابم  برخم  ياهیرگبوشآ 
تابنا الا  هئام  لضت  هئام و  يدهت  هئف  نعال  هعاسلا و  نیب  مکنیب و  امیف  یئیش  نع  ینولئستال  هدیب  یسفن  يذلاوف 

تلزن ینومت و  دـقف  دـق  ول  اتوم و  مهنم  تومی  التق و  اهلها  نم  لتقی  نم  اهلاحر و  طحم  اهباکر و  خانم  اهقئاس و  اهدـئاق و  اهقعانب و  مک 
امش نایم  زا  نم  هکنآ  زا  شیپ  دیسرپب  نم  زا   ) نیلوئسملا نم  ریثک  لشف  نیلئاسلا و  نم  ریثک  قرطال  بوطخلا  بزاوح  رومالا و  هئارک  مکب 
نآ رد  امـش  هک  نامز  زا  ههرب  نیا  يهرابرد  نم ، زا  درک  دیهاوخن  لاوئـس  تسا ، وا  تسدب  نم  ناج  هک  یئادخ  نآ  هب  دـنگوس  موش ، مگ 
داد مهاوخ  ربخ  هکنیا  رگم  دنکیم ، هارمگ  ار  رفن  دص  تیاده و  ار  رفن  دص  هک  یهورگ  يهرابرد  هنو  یئاهن ، تعاس  ات  دینکیم  یگدنز 

هـشوت راب و  نآ  رد  هک  یهاگیاج  هورگ و  نآ  ناراوس  نتـسشن  هاگیاج  نآ و  هدننک  هیجوت  ربهر و  و  نآ ، هدننک ) توعد   ) يهدننز هرعن  هب 
مورب و امـش  نایم  زا  نم  رگا  درم . دنهاوخ  یعیبط  گرم  اب  هکیناسک  هورگ و  نآ  ناگدش  هتـشک  زا  داد  مهاوخ  ربخ  و  تخادـنا ، دـنهاوخ 

دنهاوخ نییاپ  رس  تایعقاو  تفایرد  يارب  ناگدننک  لاوئـس  دریگب ، ار  ناتغارـس  تخـس  ياهرطخ  دیآ و  دورف  امـش  رب  راوگان  ياهدادیور 
تـسکش تفرگ  دنهاوخ  رارق  لاوئـس  دروم  هکنانآ  زا  يدایز  يهدع  و  دیوگب ) ار  ناشخـساپ  هک  تفای  دنهاوخن  ار  یـسک  نوچ   ) تخادنا

دادیور همه  رابخا  اریز  دیراذگب ، نایم  رد  نم  اب  ار  دوخ  تالوهجم  ماهتفرن ، امش  تسد  زا  ات  دروخ .) دنهاوخ 
مکترفنتسا یتیعر . ملظ  فاخا  تحبصا  اهتاعر و  ملظ  فاخت  ممالا  تحبـصا  دقل  و  - 44 دناهداد . عالطا  نم  هب  ار  يرشب  تشونرـس  ياه 

دیبـع باـیغک و  دوهـشا  اوـلبقت . ملف  مکل  تحـصن  اوبیجتـست و  ملف  ارهج  ارـس و  مکتوـعد  اوعمـست و  ملف  مکتعمـسا  اورفنت و  ملف  داـهجلل 
يرگمتـس زا  هراومه  يرـشب  عـماوج  تما و   …  ) اـهنع نوـقرفتتف  هغلاـبلا  هظعوملاـب  مکظعا  اـهنم و  نورفنتف  مکحلا  مکیلع  وـلتا  باـبراک 

جیـسب مدرک ، جیـسب  مالعا  داهج  يارب  ار  امـش  مسرتیم ! دنرادیم  اور  نم  هب  هک  تیعر  ملظ  زا  نم  دنـساره و  میب و  رد  ناشناگدـننادرگ 
مداد زردـنا  ار  امـش  دـیدومنن و  متباـجا  مدومن ، توعد  ار  امـش  راکـشآ  یناـهنپ و  دیدینـشن ، مدـناوخ  امـش  شوگ  هب  ار  قیاـقح  دـیدشن ،

، مناوخیم امش  يارب  ینابر  ياهتمکح  ناکلام . هیبش  دیناگدرب  نابئاغ ، دننام  دینارضاح  امش  امش )! عضو  تسا  زیگنافسا  هچ  . ) دیتفریذپن
مـسر امـش ، نایم  رد  نم  عضو  تسا  روآتفگـش  دیوشیم .)! هدنکارپ  منکیم ، هظعوم  غیلب  ياهزردـنا  اب  ار  امـش  و  دـیزیرگیم ، اهنآ  زا 

!! مسرتیم امش  زا  متسه ، امـش  رادمامز  هک  نم  یلو  دنـسرتب  دوخ  نارادمامز  زا  هراومه  عماوج  مدرم  هک  تسا  نیا  رب  مدآ  دالوا  يهنیرید 
، مرادن امش  راتفر  اههشیدنا و  هب  ینانیمطا  چیه  دیتسه ، هعماج  قوقح  نم و  قوقح  لالخا  ددص  رد  هراومه  امش 

، اطقل هطقلا  حـضاولا  قیرطلا  یلعل  ینا  و  - 45 مشابیم . امـش  يراتفر  جک  یـشیدناجک و  راوگان و  ثداوح  زورب  راظتنا  رد  هظحل  ره  اذـل 
اوضهن نا  اودـبلاف و  اودـبل  ناف  يدر  یف  مکودـیعی  نل  يدـه و  نم  مکجرخی  نلف  مهرثا  اوعبتا  مهتمـس و  اومزلاـف  مکیبن  تیب  لـها  اورظنا 

مباییم و رد  تسا  راکـشآ  ياههار  نآ  رد  هک  ار  قح  منکیم و  تکرح  راکـشآ  هار  رب  نم  اعطق  و   ) اوکلهتف مهنع  اورخاـتتال  اوضهناـف و 
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زگره نانآ  دییامن ، تیعبت  نانآ  لامعا  زا  دیریگب و  يدج  ار  نانآ  تکرح  تمـس  دیرگنب و  ناتربمایپ  نامدود  راتفر  عضو و  رد  منیچیم .
رگا دـیتسیاب و  مه  امـش  دنتـسیاب  یتیعقوم  رد  رگا  دـنادرگ . دـنهاوخنرب  تیلهاج  تکاله  هب  دروآ و  دـنهاوخن  نوریب  تیادـه  زا  ار  اـمش 

هک دـینامن  بقع  نانآ  زا  دـیوشیم و  هارمگ  هک  دـیتفین  رتولج  ناـنآ  زا  دـینک و  تکرح  دـیزیخرب و  مه  امـش  دـننک ، تکرح  دـنزیخرب و 
نیدب تسا ، هدش  هدیشک  گنـس  لاغذ  هوبنا  چیپاچیپ  زا  ساملا  يهگر  دننام  دنوادخ  يوس  هب  يراگتـسر  نشور  هار  دیدرگیم .) كاله 

زا هدومن  كرد  ار  دوـخ  ساـسح  تیعقوـم  ياهظحل  ره  هک  تسا  مزـال  یمئاد  یهاـگآ  تقیقح  قـح و  هار  ناورهر  يارب  هک  تسا  تهج 
نیا نازاتشیپ  هک  دیامنیم  هدنزاس  لصا  نیا  هب  هراشا  نینموملاریما  هاگنآ  دنیآرب . یبوخ  هب  تیعقوم  نامه  يهفیظو  يهدهع 

تمظع و یحو ، عبنم  هب  لاصتا  اب  هک  دنتـسه  نانآ  طقف  اریز  دننکیمن  رانکرب  تیادـه  زا  ار  دوخ  ناوریپ  زگره  تسا  ربمایپ  تیب  لها  هار 
هدابعلل الها  کتدـجو  لب  کتنج  یف  اعمط  كران و ال  نم  افوخ  کتدـبع  ام  یهلا  - 46 دننادیم . ار  وا  تیاده  ترورـض  ناسنا و  شزرا 

هدـید و تداـبع  يهتـسیاش  ار  وت  هکلب  تتـشهب ، رد  عمط  تهج  هب  هن  ماهدرک و  تداـبع  تشتآ  سرت  زا  هن  ار  وـت  نم ، يادـخ   ) کتدـبعف
رد دریگب . تروص  يرگادوس  هلماعم و  يارجم  زا  رتارف  یمدآ  فیلکت  ماجنا  تدابع و  هک  یقیقح  یگدـنب  ياـضتقم  تسنیا  ماهدـیتسرپ .)

ربارب رد  وا  یناسنا  تاذ  ياضتقم  هک  تهج  نادـب  طقف  تسا ، فیلکت  مارتحا  هب  هتـسباو  ناسنا  یقیقح  داـعبا  جاـهتبا  یئافوکـش و  تقیقح 
!؟ يرا الام  دـبعافا  مالـسلاهیلع : لاقف  نینموملاریما ؟ ای  کبر  تیار  له  لاقف : ینامیلا : بلعذ  هلاـس  دـق  و  - 47 دشابیم . مظعا  راذگنوناق 

: دیـسرپ ترـضح  نآ  زا  ینامی  بلعذ   ) نامیالا قیاقحب  بولقلا  هکردت  نکل  نایعلا و  هدهاشمب  نویعلا  هکردتال  لاقف : هارت ؟ فیکف  لاقف :
ترـضح ار ؟ ادـخ  ینیبیم  هنوگچ  دیـسرپ : بلعذ  مشاب !؟ هدـیدن  هک  ار  یـسک  منکیم  تدابع  ایآ  دومرف : ياهدـید ؟ ار  تراگدرورپ  ایآ 

دباییمرد نامیا  قیاقح  اب  ار  وا  هک  تسا  اهلد  هکلب  دنیبیمن ، ینیع  يهدهاشم  اب  ار  وا  یمدآ  ناگدید  دومرف :
اهیلع كارتال  نیع  تیمع  دنکیم : شیاین  نینچ  دنوادخ  اب  هفرع  ياعد  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نینموملاریما ، نینزان  دنزرف  (. 
ياهلد هب  خـماش  ماقم  نآ  یلجت  هکلب  تسین ، یعیبط  یـسح  تیور  کی  نیا  دـنیبیمن .) دوخ  رب  ار  وت  تراظن  هک  یمـشچ  داب  روک   ) ابیقر

هللا یصعا  نا  یلع  اهکالفا  تحت  امب  هعبـسلا  میلاقالا  تیطعا  ول  هللاو  - 48 تسا . رتیوق  رتنشور و  ناج  يروضح  دوهـش  زا  هک  تسا  كاپ 
هکنیا ربارب  رد  تسا ، میلاقا  نآ  كالفا  ریز  هک  هچنآ  اب  ار  ایند  هناگتفه  میلاقا  رگا  ادخ ، هب  دنگوس   ) تلعف ام  هریعش  بلج  اهبلـسا  هلمن  یف 

یلاع يهلمج  نیا  نتفگ  درک . مهاوخن  ار  راک  نیا  نم  دنهدب ، نم  هب  منک ، تیـصعم  ياهچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  ندیـشک  اب  ار  ادـخ 
ار لوقعم  تایح  یگدنز  قیفوت  اتقیقح  هک  تسا  نینموملاریما  يهتـسیاش  اهنت  يدنوادخ  تیـصعم  رطخ  یگرزب  تایح و  شزرا  يهرابرد 

ياوتحم كرد  یئاناوت  دشاب ، هدیـشچن  ار  لوقعم  تایح  معط  هک  یبتکم  ره  ای  یـصخش  ره  تفگ : تحارـص  لامک  اب  دیاب  تسا . هتفایرد 
تـسا یهلا  تیـشم  یلاع  هاـگهولج  هک  تاـیح  شزرا  تمظع و  هک  تسا  لوقعم  تاـیح  هب  دورو  اـب  اـهنت  درادـن . ار  قوف  يهلمج  یعقاو 

هرهبیب لوقعم  تایح  یلاع  زایتما  تفایرد  زا  اهنت  هن  دنروهطوغ ، ضحم  یعیبط  تایح  رد  هکیناسک  اذل  ددرگیم ، نشور 
مناج زا  هگآ  دـیوریم  يدامج  يوس  امـش  نوچ  دـنناوتان  زجاع و  مه  ضحم  یعیبط  تاـیح  دوخ  ياـنعم  كرد  زا  یتح  هکلب  دنـشابیم ،

اب هچ  رگا  تسا ، ادـخ  تیـصعم  تماخو  رطخ و  یگرزب  دوشیم  هدـید  قوف  يهلمج  رد  هک  يرگید  يهتکن  يولوم  دـیوش  یک  يداـمج 
نآ یگرزب  هکلب  تیـصعم ، یکچوک  هب  دینکن  هاگن  تسا : هدمآ  نینچ  تیاور  کی  رد  نومـضم  نیا  دریگب . ماجنا  زیچان  رایـسب  راک  کی 
دنع راصبالاب  اومارتتال  ینایصع و  مکنیوهتسیال  یقاقش و  مکنمرجیال  سانلا  اهیا  - 49 دینکیم . تیصعم  وا  هب  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  ادخ 

 … عماسلا لهج  غلبملا و ال  بذک  ام  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  هب  مکتئبنا  يذلا  ناههمسنلا  اربو  هبحلا  قلف  يذلاوف  ینم  هنوعمـست  ام 
نخس هب  هکیماگنه  دزادنین . یهارمگ  تریح و  رد  ار  امش  نم  هب  تیصعم  دنکن و  هانگ  هب  راداو  ار  امش  نم  نتخادنا  تقشم  هب  مدرم ، يا  )

ار هچنآ  دیرفآ ، ار  یناسنا  سوفن  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادخ  هب  دنگوس  دیرگنن . رگیدکی  هب  مشچ  يهشوگ  اب  دـیهدیمارف ، شوگ  نم 
يربهر هنوگچ  زا  اتفگش ! تسا . هدوب  نادان  هدنونـش  هن  تسا و  هتفگ  غورد  هدننک  غیلبت  هن  تسا ، ص )  ) ربمایپ زا  مهدیم  ربخ  امـش  هب  هک 

خش زا  یئادج  نیا  تسا . هداد  رارق  دوخ  فده  ار  امش  يونعم  يدام و  تداعس  هک  يربهر  زا  دیبلطیم ؟ یئادج 
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حاورا و الب  احابشا  مکارا  یلام  - 50 تسا . یندوشخبان  یهانگ  هک  تسا  تلیـضف  تداعـس و  زا  دوخ  ندرک  مورحم  هکلب  تسین  نم  ص 
 … ءامکب هقطان  ءامـص و  هعماس  هایمع و  هرظان  ابیغ و  ادوهـش  امون و  اظاقیا  حابرا و  الب  اراجت  حالـص و  ـالباک  اـسن  حابـشا و  ـالب  اـحاورا 

نودب یناگدننک  تراجت  حالص ، نودب  یناگدننک  تدابع  دومنیب ، یحاورا  و  منیبیم . حوریب  ياهدومن  ار  امـش  نم  هک  تسا  هنوگچ  )
ناگتفر باوخ  امـش  ایآ  لال .) یناگدـنیوگ  رک و  ینازاب  شوگ  روک و  ینازاب  مشچ  بیاغ و  ینارـضاح  هتفر ، باوخ  رد  ینارادـیب  دوس ،

هتفگ و عادو  ار  امش  یقیقح  تایح  هک  دینادیم  رک  نازاب  شوگ  روک ، نازاب  مشچ  یعقاو ، یگدنز  يهنحص  زا  بیاغ  نارـضاح  امنرادیب 
فلتخم هلاسرلا و  طحم  هوبنلا و  ءرجـش  نحن  - 51 تسا !؟ هدروآرد  نادجو  لقعیب و  دـبلاکیب و  یحاورا  حوریب و  یماسجا  لکـش  هب 

لحم توبن و  تخرد  میئام   ) هوطـسلا رظتنی  انـضغبم  انودـع و  همحرلا و  رظتنی  انبحم  انرـصان و  همکحلا  عیباـنی  ملعلا و  نداـعم  هکئـالملا و 
تمحر راظتنا  رد  دشاب  ام  رادتسود  روای و  هک  یسک  تمکح . ياهراسهمـشچ  ملع و  نداعم  ناگتـشرف و  جورخ  دورو و  تلاسر و  لوزن 

خل اذا  هبیغ  مکنع  يوط  امم  ملعا  ام  نوملعت  ول  - 52 تسا .) بضغ  راظتنا  رد  دزروب ، تموصخ  ام  اب  ام و  نمشد  هک  یسک  تسا و 
ءرما لک  تمهل  اهیلع و  فلاخ  اهل و ال  سراح  مکلاوما ال  متکرتل  مکسفنا و  یلع  نومدتلت  مکلامعا و  یلع  نوکبت  تادعـصلا  یلا  متجر 
قرف هللا  نا  تددول  مکرما و  مکیلع  تتـشت  مکیار و  مکنع  هاتف  مترذـح  ام  متنما  مترکذ و  ام  متیـسن  مکنکل  اـهریغ و  یلا  تفتلیـال  هسفن 

، تسا یفخم  امـش  زا  اـهنآ  يهدرپ  تـشپ  مـنادیم و  نـم  هـک  ار  قیاـقح  نآ  رگا   …  ) مـکنم یب  قـحا  وـه  نـمب  ینقحلا  مـکنیب و  ینیب و 
دوـخ يهنیـس  رـس و  هب  دـیتسیرگیم و  دوـخ  لاـمعا  هب  دـیتفریم و  نوریب  اـههداج  نـیمز و  يور  هـب  دوـخ  ياـههاگلزنم  زا  دـیتسنادیم ،

یهجوت رگید  یـسک  هب  تخادرپیم و  نتـشیوخ  لاح  هب  طقف  یـسک  ره  دیدرکیم و  اهر  ظفاح  نابهگن و  نودب  ار  ناتلاوما  دیتفوکیم و 
، دیدومن نما  ساسحا  دناهتـشاد  رذح  رب  ار  امـش  هک  هچنآ  زا  دیدرک و  شومارف  تسا ، هدش  هداد  رکذت  امـش  هب  هک  ار  هچنآ  یلو  تشادن 

دنکفایم یئادج  امش  نم و  نایم  دنوادخ  هک  مرادیم  تسود  نم  و  دیدش . رما  تتشت  راتفرگ  تشگ و  هارمگ  امش  رکفت  يار و  هجیتن  رد 
ياهیـشوخلد نیا  امـش و  تلعیب  ياههدـنخ  اهیدنـسرخ و  نیا  تخاـسیم .) قـحلم  تسا  رتراوازـس  نم  يارب  امـش  زا  هک  یـسک  هب  ارم  و 

لا برضا  مکب  - 53 دیعالط . یب  تسا  امش  راظتنا  رد  هک  یتشونرس  زا  دیلفاغ و  دوخ  يدوجو  رارسا  زا  هک  تسنآ  يارب  امش  ساسایب 
امـش يهلیـسو  هب  نم  . ) سانلاب سانلا  یلوال  ینا  هللاوف  بیرلا ، نم  همیلـس  شغلا  نم  هلیلخ  هحـصانمب  ینونیعاف  لبقملا  هعاط  وجرا  ربدـم و 

یهاوخریخ اب  ارم  سپ  ماهتـسب . نایارگقح  تعاطا  هب  دیما  هک  تسا  امـش  يهلیـسو  هب  منزیم و  دناهدش ، نادرگیور  قح  زا  هک  ار  یناسک 
یهاوخریخ هب  نم  مشابیم .) امش  يارب  مدرم  نیرتراوازس  نم  ادخ ، هب  دنگوس  دینک . کمک  هبـش  کش و  زا  ملاس  یـشوپهدرپ و  زا  یلاخ 

ار دوخ  مه  اریز  متـسه ، مدرم  يارب  مدرم  نیرتهتـسیاش  نم  دـینک ، يرای  نم  هب  دوخ  يهنامیمـص  یهاوخریخ  اـب  مدـنمقالع ، امـش  فاـص 
دنع هداهـشلا  یئاجر  ول ال  هللاو  - 54 مسانـشیم . ار  مدرم  يهمه  داـسف  حالـص و  مه  ماهتفرگ و  شیپ  ار  تلادـع  قح و  هار  مسانـشیم و 

عم مکددع  هرثک  یف  ءانغ  هنا ال  لامـش . بونج و  فلتخاام  مکبلطاالف  مکنع  تصخـش  مث  یباکر  تبرقل  هئاقل  یل  محدق  ول  ودـعلا  یئاقل 
، ادخ هب  دنگوس  . ) رانلا یلاف  لز  نم  هنجلا و  یلاف  ماقتـسا  نم  کلاه ، الا  اهیلع  کلهیال  یتلا  حـضاولا  قیرطلا  یلع  مکتلمح  دـقل  مکبولق .
هب هدومن و  رضاح  ار  مبکرم  دوب - ردقم  نم  يارب  نمشد  اب  یئورایور  رگا  متشادن  تداهش  دیما  نمـشد  اب  یئورایور  هک  یماگنه  رد  رگا 

امش ر هشیمه ) يارب  . ) دزویم لامش  بونج و  داب  ات  و  متشگیم ، ادج  امش  زا  سپس  مدشیم و  راوس  نآ 
قیرط نآ  هب  ار  امـش  نم  درادـن . دوجو  ناتیاهلد  یگنهامه و  ندوب  زیچان  اب  امـش  ددـع  هوبنا  ترثک و  رد  يزاـینیب  چـیه  متـساوخیمن . ا 

رد سک  ره  دـنک ، باجیا  ار  شتکاله  وا  یهابت  داـسف و  هکنیا  رگم  دوشیمن ، كـاله  سک  چـیه  قیرط  نآ  رد  هک  مدرک  داـشرا  نشور 
هب تسا .) خزود  شیئاهن  هگلزنم  دش ، فرحنم  دیزغل و  هار  نآ  زا  هک  سک  ره  تسا و  تشهب  شیئاهن  دـصقم  دـیزرو ، تماقتـسا  هار  نیا 
هب امش  یناسنا  نامرآیب  تیعمج  هوبنا  منکیم . لمحت  ار  امـش  قحان  هب  ور  ياههفایق  ندید  مراد ، ور  شیپ  رد  هک  گرم  لپ  زا  روبع  دیما 

رمالا ءایـض  مکحلا و  باوبا  تیبلا  لها  اندـنع  تاملکلا و  مامت  تادـعلا و  ماـمتا  تـالاسرلا و  غیلبت  تملع  دـقل  هللااـت  - 54 دـیآ . راک  هچ 
اهتمکح و باوبا  يهمه  و  تسا ) هدش  میلعت  نم  هب  ای   ) ماهتسناد ار  تاملک  يهمه  اههدعو و  هب  ءافو  اهتلاسر و  غیلبت  نم  ادخ ، هب  دنگوس  )
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عاونا دـینادیم  هکنیا  اب  امـش  مدرک ، لمع  متـسناد و  ار  ینابر  تاملک  یهلا و  ياهتلاسر  تسا .) تیب  لـها  اـم  دزن  رد  یهلا  رما  اهیئانـشور 
مکتلمح هب  مکترما  امب  مکترما  نیح  مکترما  نیح  یناول  هللاو  اما  - 55 دـیوریم !؟ اجک  هب  تسا  تیب  لها  ام  دزن  رد  یهلا  رون  اهتمکح و 

با نا  مکتوق و  متججوعا  نا  مکتیده و  متمقتسا  ناف  اریخ  هیف  هللا  لعجی  يذلا  هورکملا  یلع 
اهعلـض نا  ملعی  وه  هکوشلاب و  هکوشلا  شقانک  یئاد  متنا  مکب و  يوادا  نا  دـیرا  نم ؟ یلا  و  نمب ؟ نکل  یقثولا و  تناکل  مکتکرادـت  متی 

رارق نآ  رد  ار  ریخ  دنوادخ  دیراد و  هارکا  هک  هچنآ  هب  ار  امش  مهدیم ، روتسد  يزیچ  هب  ار  امش  هکیماگنه  ادخ ، هب  دنگوس  دینادب ،  ) اهعم
ناتلیدعت دیدش ، فرحنم  رگا  میامنیم و  تیاده  ار  امش  دندیزرو ، تماقتـسا  نم  روتـسد  نداد  ماجنا  رد  رگا  منکیم ، راداو  تسا ، هداد 
ناناملـسم يهلیـسو  هب  هدرک  اهر  ار  امـش  ای   ) درک مهاوخ  لمع  امـش  اب  دـیاهتفرگ ، شیپ  هک  يراتفر  قباطم  دـیزرو ، عانتما  رگا  منکیم و 

نامرد امش  يهلیسو  هب  ار  هعماج  ياهدرد  مهاوخیم  یسک !؟ هچ  هب  و  یـسک !؟ هچ  يهلیـسو  هب  یلو  دومن ) مهاوخ  كرادت  عماوج  رگید 
هب دـنرگیدمه .) لـثم  راـخ  ود  ره  دـنادیم  هکنیا  هب   ) درواـیب نوریب  راـخ  يهلیـسو  هب  ار  راـخ  هـک  یـسک  دـننام  دیئامـش ، نـم  درد  مـنک ،

! تاهیه تسا . راوگان  خلت و  یئاود  ره  دنیکن ، رارف  تسنآ ، رد  امش  يونعم  يدام و  ریخ  هک  فیلکت  تقشم  زا  دینک ، لمع  نم  تاروتسد 
اهیتخبدـب فارحنا و  يهلیـسو  دوخ  امـش  هکیلاـح  رد  منک ، فرطرب  امـش  يهلیـسو  هب  ار  هعماـج  ياهیتخبدـب  فارحنا و  مناوتیم  هنوـگچ 

مد نآرق  اب  هک  عقوم  نآ  زا  تسا  نم  اب  نآرق  اعطق ،  ) هتبحصذم هتقراف  ام  یعمل  باتکلا  نا  و  - 56 دیتسه .
مهاوخن هدوبن و  ادج  نآرق  زا  نم  دنزیم ، جوم  نم  ناج  قامعا  رد  دوشیم  هدیمان  نآرق  هک  ادخ  مالک  ماهدشن .) ادـج  نآ  زا  ماهدوب  زاس 

سفن يذلا  و  - 57 تسا ؟ هتفر  هتشاذگ و  اهناسنا  نایم  رد  ربمایپ  هک  میتسه  ینادواج  لقث  ود  نآرق  تیب و  لها  ام  هک  تسنیا  هن  رگم  دوب ،
بلاطیبا دـنزرف  ناج  هک  یئادـخ  نآ  هب  مسق   ) هللا هعاط  ریغ  یف  شارفلا  یلع  هتیم  نم  یلع  نوها  فیـسلاب  هبرـض  فلال  هدـیب  بلاطیبا  نبا 

گرم مشابن .) يدـنوادخ  تعاطا  رد  هکیلاـح  رد  باوختخر  رد  گرم  زا  تسا  رتناـسآ  نم  يارب  ریـشمش  يهبرـض  رازه  تسوا ، تسدـب 
قوشا انال  هللا  و  - 59 تسینادواج . تایح  ادـخ  هار  رد  تداهـش  یلو  تسا ، یمتح  طوقـس  گرم و  مشابن ، قح  هب  ور  هکیلاـح  رد  یعیبط 

(. مدوخ راید  نیمزرـس و  هب  نانآ  قایتشا  زا  مرتقاتـشم  نانمـشد  نآ  اب  یئوراـیور  هب  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس   ) مهراـید یلا  مهنم  مهئاـقل  یلا 
ناشیاههناخ ياههشوگ  رد  ندـیزخ  هب  نانآ  دـشاب ، هتـشاد  دـناوتیم  ناسنا  کی  هک  تسا  نامرآ  نیرتبوبحم  تیناسنا  نانمـشد  اب  هزراـبم 

هب و سانلا  قحا  نحنف  هللا  باتک  یف  قدـصلاب  مکح  اذاف  - 60 تسا . اهنآ  اب  یئورایور  هک  مایهلا  فیلکت  ماـجنا  هب  نم  دـنزرویم ! قشع 
، دوش مکح  یهلا  باتک  رد  قدص  يور  زا  رگا   ) هب مهالوا  نحنف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  هنسب  مکح  نا 

رگا میشابیم .) رما  نیا  هب  نانآ  يهمه  نیرتهتسیاش  ام  دوش ، مکح  ص )  ) ربمایپ تنس  اب  رگا  میتسه و  يرادمامز  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش  ام 
یهلا باتک  هب  رگا  درادیمنرب و  ماگ  تقیقح  قح و  يهداج  رد  ام  دـننام  سک  چـیه  دـید  دـیهاوخ  دـیرگنب ، تایعقاو  رد  درخ  لقع و  اـب 
لمع رب  ام  زا  رتهتـسیاش  یـسک  هچ  دیهدب ، رارق  رایعم  ار  مرکا  ربمایپ  تنـس  رگا  درک و  دیهاوخ  قیدصت  میوریم  ام  هک  ار  یهار  دیرگنب ،

ءامسلا یف  مجن  ما  ام  ریمس و  رمس  ام  هب  روطا  ام  هللا  و  هیلع !؟ تیل  نمیف و  روجلب  رـصنلا  بلطا  نا  ینورماتا  - 61 دشابیم . ربمایپ  تنس  هب 
دنگوس موش !؟ زوریپ  ماهتفرگ  هدهع  هب  ار  وا  يرادمامز  هک  یسک  يهرابرد  يرگمتس  يهلیـسو  هب  هک  دیهدیم  روتـسد  نم  هب  ایآ   ) ءامجن
يرگید يهراتس  اضف  رد  ياهراتس  دیوگب و  ناتساد  یئوگناتـساد  نیمز  يور  رد  هکیمادام  دش  مهاوخن  کیدزن  يراکبان  نینچ  هب  ادخ ، هب 

دهاوخ یقاب  یتیدوجوم  نم  يارب  متس  ملظ و  ایآ  موش !! زوریپ  متس  ملظ و  يهلیسو  هب  هک  دینک !! تحیـصن  نم  هب  اتفگـش ، دنک .) لابند  ار 
ریخ قـحلا و  ریغ  یلا  ضغبلا  هب  بهذـی  طرفم  ضغبم  قـحلا و  ریغ  یلا  بحلا  هـب  طرفم  بـحم  نافنـص : یف  کلهیـس  و  - 62 تشاذگ !؟

تشگ دنهاوخ  كاله  مدرم  زا  هورگ  ود  نم  يهرابرد   ) هومزلاف طسوالا  طمنلا  الاح  یف  سانلا 
طارفا هک  تسا  يزوتهنیک  مود - هورگ  دـناشکیم . قح  فـالخ  يوس  هب  ار  وا  تبحم  نآ  دزرویم و  نم  رب  یطارفا  تبحم  مکی - هورگ  : 

نیا هب  مزتلم  تسا ، طسو  دح  ناگدـنریگ  نم  يهرابرد  مدرم  نیرتهب  دربیم و  قح  فالخ  يوس  هب  ار  وا  يزوتهنیک  نیا  تسا و  هدـیزرو 
یناسنا نم  دیزاسم ، نوگرگد  دوخ  ساسایب  تالیامت  اب  ار  تقیقح  دـیراذگب ، رانک  ار  طیرفت  طارفا و  نم  يهرابرد  دیـشاب .) طسو  دـح 
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مکئلم يار  عمتجا  امنا  مکیلع ، هتـسبل  مکرما و ال  نع  مکتلتخال  ارجب و  مکل - ابا  ال  تآ - ملف  - 63 تقیقح . قح و  يهداج  وره  ار  متسه 
داسفا رـش و  يور  زا  نم  لصایب ، مدرم  يا   ) هنارـصبی امه  قحلا و  اکرت  هنع و  اهاتف  نآرقلا  ایدعتی  نا ال  امهیلع  انذـخا  نیلجر  رایتخا  یلع 

زج متخاسن ، هبتشم  امش  رب  ار  رما  مدادن و  بیرف  هطوبرم  تقیقح  رد  ار  امش  مدادن و  ماجنا  امـش  يهرابرد  يراک  نیمکح )  ) هثداح نیا  رد 
نیا مزادنایم !! هابتـشا  اب  ار  امـش  نم  ایآ  درک .) ادیپ  داحتا  تیمکح  يارب  درم  ود  باختنا  رب  امـش  ریگمـشچ  تیرثکا  يار  هک  تسین  نیا 

ناتدوخ نم و  تشونرس  نییعت  يارب  ار  راکهبت  ود  دیتفرگ و  شیپ  ار  فرحنم  هار  متشاد ، هک  يدیدش  تفلاخم  همه  نآ  اب  هک  دیدوب  امش 
اههجول و ق ایندلا  باک  انا  - 64 دیتسه .!!؟ مه  راکبلط  نادرخبان ، يا  الاح  دیدومن . باختنا 

نیا هب  هتـسیاش  يهدید  اب  نم  مدروآ و  ياجب  ار  نآ  يهزادنا  شزرا و  متخادنا و  دوخ  يور  هب  ار  ایند  نم   ) اهنیعب اهرظان  اهردـقب و  اهردا 
ناک يذلا  نکی  مل  هنا  ملعت  کنا  مهللا  - 65 ماهتفایرد . تسنآ  تیعقاو  هک  هچنآ  هدومن و  یبایشزرا  ار  ایند  یبوخ  هب  نم  متـسیرگن .) ایند 

نومولظملا نمایف  كدالب  یف  حالصلا  رهظن  کنید و  نم  ملاعملا  درنل  نکل  ماطحلا و  لوضف  نم  یئیش  سامتلاال  ناطلـس و  یف  هسفانم  انم 
لام زا  يزیچ  هطلس و  ندروآ  تسدب  رد  تباقر  يارب  ام  شالت  مادقا و  هک  ینادیم  وت  ایادخ ،  ) كدودح نم  هلطعملا  ماقت  كدابع و  نم 

میروایب دوجو  هب  حالصا  وت  ياهرهـش  رد  میوش و  دراو  وت  نید  قیاقح  لوصا و  راثآ و  هب  هک  هدوب  نیا  يارب  هکلب  تسا ، هدوبن  ایند  زیچان 
وت ناهن ، راکـشآ و  ياناد  يا  ادنوادخ ، دوش . هماقا  وت  يهدش  لیطعت  دودح  دندرگ و  رادروخرب  ناما  نما و  زا  وت  يهدیدمتـس  ناگدنب  ات 
نم ماهتشادن . ياهداد  روتسد  وت  هک  عامتجا  یگدنزاس  زج  يدصق  نم  تسا ، هدوب  هچ  عامتجا  يهصرع  هب  دورو  زا  ام  فده  هک  ینادیم 

هیلع و هللا  یلص  هللالوسر  الا  ینقبسی  مل  باجا ، عمـس و  بانا و  نم  لوا  ینا  مهللا  - 66 ماهتشادن . ار  وت  ناگدنب  زا  متس  عفر  زج  يروظنم 
دومن وت  هب  تشگزاب  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  اراگدرورپ ،  ) هولصلاب هلآ 

ینادیم وت  اراگدرورپ  تسا .) هتشادن  تقبـس  نم  رب  زامن  رد  یـسک  وت  ربمایپ  زج  مدرک . تباجا  ار  وا  مدینـش و  ربمایپ  نابز  زا  ار  قح  م و 
-67 تسا . هتشاد  تقبس  نم  رب  هک  دوب  تربمایپ  اهنت  هار  نیا  رد  ماهدشن ، فرحنم  زگره  هار  نیا  زا  ماهدوب و  نم  وت  يوک  ورهر  نیلوا  هک 

يرما دـیاهدرک  نم  اـب  هک  یتـعیب   ) مکـسفنال ینودـیرت  متنا  مکدـیرا هللا و  ینا  ادـحا  مکرما و  يرما و  سیل  هتلف و  ياـیا  مکتعیب  نکت  مـل 
يارب ار  امـش  نم  تسین . یکی  امـش ) اب  ناهج  ناسنا و  هب  نم  شرگن  تایح و  فده  تیعقوم و   ) امـش رما  نم و  رما  تسا ، هدوبن  یناهگان 
هناهب دیاهدرک ، تعیب  نم  رب  قشع  يرایتخا و  يرایشه و  لامک  اب  دیهاوخیم .) ناتدوخ  تالیامت  عابـشا  يارب  ارم  امـش  مهاوخیم و  ادخ 

و منادیم . يدنوادخ  تیشم  هاگهولج  ار  امش  نم  تسا : یساسا  لصا  کی  رد  امش  اب  نم  تفلاخم  لصا  دیهدن . بیرف  ار  دوخ  دیرواین و 
هللا میا  مکـسفنا و  یلع  ینونیعا  ساـنلا  اـهیا  - 68 دـیهاوخیم . ناتدوخ  تـالیامت  عابـشا  يارب  ارم  امـش  مهاوخیم و  ادـخ  يارب  ار  اـمش 

یگدـنزاس تخانـش و  يارب  ارم  مدرم  يا   ) اهراک ناکنا  قحلا و  لهنم  هدروا  یتح  هتمازخب  ملاظلا  ندوقـال  هملاـظ و  نم  مولظملا  نفـصنال 
زا نم  تفرگ و  مهاوخ  شملاظ  زا  ار  مولظم  داد  ادخ  هب  دنگوس  دینک . کمک  ناتدوخ  يهرابرد 

هچ راظتنا  رد  دیاهداتـسیا و  ارچ  دـهاوخن .) ار  قح  هچ  رگا  دـنار ، مهاوخ  قح  عبنم  هب  ناـشک  ناـشک  ار  وا  هتفرگ و  راکمتـس  ینیب  يهقلح 
مناسریم و دوخ  رفیک  هب  ناشک  ناشک  ار  ناراکمتس  هنوگچ  دینیبب  دیشاب و  نم  روای  ناتعضو  حالصا  يارب  امـش  دیربیم ! رـسب  ياهزجعم 

مهنا افـصن و  مهنیب  ینیب و  اولعجال  ارکنم و  یلع  اورکنا  اـم  هللا  و  - 69 مهدیم . ناشن  نانآ  هب  ار  قح  مریگیم و  ناـنآ  زا  ار  ناـمولظم  داد 
نم و نایم  نانآ  دنهدب ، تبسن  نم  هب  ار  یتسیاشان  راک  چیه  دناهتـسناوتن  نانآ  ادخ ، هب  دنگوس   ) هوکفـس مهامد  هوکرت و  مهاقح  نوبلطیل 

دوخ هک  دـننکیم  هبلاطم  ار  ینوخ  دـناهدرک و  كرت  ار  نآ  دوخ  هک  دـننکیم  هبلاطم  ار  یقح  نانآ  و  دـناهدرکن . مکح  هنالداع  ناشدوخ 
هانگ رب  یشوپور  نم  رب  نانآ  ضارتعا  دیاهتفرگ ، نم  رب  ار  فعـض  يهتکن  نیمادک  دیهاوخیم !؟ هچ  نم  زا  نانآ  ابجع ، دناهتخیر .) ار  نآ 
رارق دوـخ  ياـهیراکبان  نآ  لوئـسم  ارم  ـالاح  دـنتخیر ، نیمز  رب  ار  ینوـخ  هدوـمن و  عیاـض  ار  یقح  دنتـساخرب و  هـک  دـشابیم  ناـشدوخ 

هبتـشم سک  چـیه  هب  ار  يرما  چـیه  مراد ، دوـخ  اـب  ار  میئاـنیب  اـعطق  نم  و   ) یلع سبل  ـال  تسبل و  اـم  یتریـصبل ، یعم  نا  و  - 70 دناهداد !!
هثداح ای  یسک  هک  درادن  ناکما  چیه  تسا .) هدشن  هبتشم  نم  رب  يرما  چیه  متخاسن و 
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یف هدـعب  نوبعی  يرب و ال  هنع  نوردـصیال  هحتام  انا  اـضوح  مهل  نطرفـال  هللا  میا  و  - 71 ماهتفیرفن . ار  نتـشیوخ  نم  اریز  دـبیرفب ، ارم  يا 
دوخ هک  میاـمن  باریـس  ضوح  نآ  زا  ار  ناـنآ  مناوـتیم  مدوـخ  طـقف  درک ، مهاوـخ  رپ  ناـنآ  يارب  یـضوح  ادـخ ، هب  دـنگوس  و   ) یـسح
هدمآ يهرامـش 12  رد  نومـضم  نیا  هب  هیبش  دیماشآ .) مهاوخن  مه  نآ  زا  دعب  ياهعرج  دنوش و  باریـس  ضوح  نآ  زا  تسناوت  دـنهاوخن 
يارب هار  نیا  زج  یهار  چیه  ماهتـشاذگ و  نایم  رد  امـش  اب  نم  هک  تسنامه  تقیقح  قح و  درادن . يزکرم  هطقن  کی  زا  شیب  هرئاد  تسا .
محر هلصو  قح  هوعد  یلا  یلبق  دحا  عرسی  مل  - 72 دیوشن . ریگنیمز  دتفیب و  هار  هب  درادن . دوجو  امش  يارب  تلیضف  تداعس و  هب  ندیـسر 

ياجب نادنواشیوخ و  يهلصو  قح  توعد  شریذپ و  تباجا  هب  باتش  نم  زا  شیپ  سک  چیه   ) یقطنم اوع  یلوق و  اوعمـساف  مرک  هدئاع  و 
قامعا زا  ارم  قطنم  دـیوش و  انـشآ  نم  راتفگ  اب  دـیریگبارف .) لد  هت  زا  ارم  قطنم  دیونـشب و  ارم  راتفگ  سپ  تسا ، هدومنن  اـهتمارک  ندروآ 

یناکم و ولخ  دعب  یننوفرعت  يرئارس و  نع  مکل  فشکی  یمایا و  نورت  ادغ  - 73 مرتانشآ . امش  دوخ  زا  امش  ياهناج  هب  نم  دیبایرد ، ناج 
اج هکنآ  زا  سپ  تشگ و  دهاوخ  راکشآ  امش  يارب  نم  ینورد  ياهتلصخ  دید و  دیهاوخ  ارم  راگزور  ادرف   ) یماقم يریغ  مایق 

زا هک  تسا  هدنامن  شیب  یحابص  دنچ  تخانش .) دیهاوخ  ارم  تفرگ ، رارق  نم  ياج  هب  رگید  یـسک  و  تشگ ، یلاخ  امـش  نایم  رد  نم  ي 
ار امـش  یتسه  ناتـسرپ  تردق  رابنارگ  ياهریجنز  هک  لاح  نآ  رد  منک و  یلاخ  امـش  يارب  ار  عامتجا  يهصرع  مدنبرب و  تخر  امـش  نایم 
زا ار  مدوخ  امش و  نم   ) هلزنملا هذه  یسفن  مکرذحا و  ینا  و  - 74 بلاطیبا ؟ دنزرف  تسا  اجک  هک  دیرگنب  وس  نآ  وس و  نیا  هب  دراشفیم ،

تـسین رادرب  یخوـش  یمدآ  یگدـنز  دیــشاب ، شوـه  هـب  مرادیم .) رذـحرب  نآ ) تاـصتخم  تـلفغ و  رد  ندـش  روهطوـغ   ) تیعقوـم نـیا 
اهیخوش نامه  اب  نآ ، داعبا  ناسنا و  هب  طوبرم  يدج  نیناوق  دـیامنیم . نییعت  ار  هعماج  تشونرـس  هک  ساسح  ياهتیعقوم  نآ  رد  اصوصخم 

هدـیدش و هقـشم  اذ  ناکنا  هنجلا و  لیبس  یلع  هللاءاشنا  مکلماح  یناـف  ینومتعطا  ناـف  - 75 دروآیمرد . نارـصنع  تسـس  راگزور  زا  رامد 
تقـشم ياراد  هچ  رگا  دومن  مهاوخ  تشهب  هب  دورو  يهتـسیاش  يدـنوادخ  تیـشم  اب  ار  امـش  نم  دـیدرک ، تعاطا  ارم  رگا   ) هریرم هقاذـم 

یلیخ دـصقم  نوچ  دـیرگنم ، یئانتعایب  اب  تسا ، خزود  ای  یهلا و  تشهب  ای  هک  ار  یئاهن  تشونرـس  دـشابیم .) اهیخلت  ندیـشچ  تخس و 
یتلا هنتفلا  هذـه  ام  هللالوسر  اـی  تلقف  - 76 گرزب . بلطم  دـش  وچ  دـش  تحار  جـنر  اریز  دیـسارهن ، تقـشم  تمحز و  زا  تسا ، گرزب 

؟ اهب هللا  كربخا 
نیملـسملا و نم  دهـشتسا  نم  دهـشتسا  ثیح  دـحا  موی  یل  تلق  سیل  وا  هللالوسر ، ای  تلقف  يدـعب . نم  نونتفیـس  یتما  نا  یلع ، ای  لاـقف :

تلقف اذا ؟ كربص  فیکف  کلذکل ، کلذ  نا  یل : لاقف  کئارو ؟ نم  هداهشلا  ناف  رـشبا  یل  تلقف  یلع ، کلذ  قشف  هداهـشلا  ینع  تزیح 
هک ياهنتف  نیا  تسیچ  هللالوسر  ای  متفگ : مرکا  ربمایپ  هب  نم   ) رکشلا يرشبلا و  نطاوم  نم  نکل  ربصلا و  نطاوم  نم  اذه  سیل  هللالوسر  ای 
زور رد  ایآ  هللالوسر ، ای  مدرک  ضرع  دنوشیم ، هنتف  راچد  نم  زا  سپ  نم  تما  یلع ، يا  دومرف : تسا ؟ هداد  عالطا  وت  هب  ار  نآ  دـنوادخ 

يدومرفن نم  هب  هدمآ ، نارگ  تخس  نم  رب  تیمورحم  نیا  متشگ و  مورحم  تداهش  زا  نم  و  دندیسر ، تداهش  هب  ياهدع  هک  یعقوم  دحا 
: مدرک ضرع  درک ؟ یهاوخ  لمحت  هنوگچ  عقوم  نآ  رد  تسا ، نینچ  یلب ، دومرف : تست ؟ راظتنا  رد  تداهـش  اریز  وت ، رب  داـب  تراـشب  هک 

ياهدومرف میلعت  ام  هب  وت  هللالوسر ، ای  تسیراذگساپس .) تراشب و  دروم  هکلب  تسین ، لمحت  ربص و  دراوم  زا  تیعقوم  نیا  ادخ ، ربمایپ  يا 
رد یمدآ  ناج  رایتخا  يدازآ و  نیرتیلاع  هکنیا  اب  مشاـبن  رازگـساپس  ار  تداهـش  ارچ  ینادواـج ، تسا  یتداعـس  ادـخ  هار  رد  تداهـش  هک 

ادخ ا هک  شبحاص  هب  رایتخا  يدازآ و  لامک  اب  تسا  یمدآ  ناج  هک  تناما  ندرک  میدقت  اریز  ددرگیم ، افوکش  تداهش 
تقیقح يوک  رد  همه  دـندیزگ  قشع  هر  هکنانآ  دوشیم : هدـیمان  گرم  هک  تسا  دـبلاک  زا  ناج  رایتخایب  یعیبط و  یئادـج  زا  ریغ  تس ،

نم يدهجب  تطحا  مکراوج و  تنسحا  دقل  و  همه 77 - دندیهش  وا  هاپس  دنچ  ره  تسا  قشع  زا  حتف  نوک  ود  يهکرعم  رد  همه  دندیمرآ 
نم  ) ریثکلا رکنملا  نم  ندبلا  هدهـش  رـصبلا و  هکردا  امع  اقارطا  لیلقلا و  ربلل  ینم  ارکـش  میـضلا  قلح  لذـلا و  قبر  نم  مکتقتعا  مکئارو و 
امش متسب و  تمه  رمک  امش  داعبا  يهمه  حالصا  يارب  متساخرب و  امش  زا  تیامح  هب  ششوک  مامت  اب  مدوب و  امـش  يارب  یبوخ  يهیاسمه 
نم يوپاـکت  شـالت و  همه  نیا  مداد . تاـجن  اهیتخبدـب  ریجنز  ياـههقلح  زا  دازآ و  يراوـخ  تلذ و  باـنط  زا  ار  امـش  مدوـمن . هطاـحا  ار 
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ياهیتشز اب  متـشادن ، هعماـج  زا  ار  اـهنآ  ندرک  فرطرب  تردـق   ) میدـیدیم هکنآ  زا  یـشوپمشچ  اـب  دوب ، كدـنا  يراـکوکین  زا  یـساپس 
هک دـینادیم  امـش  يهمه  تشادـن .) دوـجو  اـهنآ  نتخاـس  یفتنم  يارب  یهار  هراـچ و  مدرکیم و  ساـسحا  امـش  رد  ار  اـهنآ  هـک  یناوارف 

، دیدوب دوخ  یناوهش  لایما  ناتسرپ و  تردق  رایتخایب  يهدرب  امـش  ماهدیزرون . متـشاد ، امـش  يهرابرد  هک  ياهفیظو  رد  یهاتوک  نیرتمک 
دالوپ ياههقلح  راب و  تلذ  یگدرب  نآ  زا  ار  امش  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  مدوساین ، ياهقیقد  متفرگن و  مارآ  ياهظحل 

: تلقف کنع ؟ اهذبنت  الا  لئاق : یل  لاق  دقل  اهعقار و  نم  تییحتـسا  یتح  هده  یتعردـم  تعقر  دـقل  هللاو  - 78 مداد . تاجن  اهیزورهیس  نی 
تلاجخ شاهدننک  هلـصو  زا  هک  مدز  هلـصو  ردقنآ  مراد  هک  ار  هرز  نیا  ادخ ، هب  دنگوس   ) يرـسلا موقلا  دمحی  حابـصلا  دنعف  ینع ، برغا 
دادماب ماگنه  رد  دنتفر ، هار  بش  هک  نانآ  نم ، زا  دیوش  رود  متفگ : تخادنا ؟ یهاوخن  رود  ار  هرز  نیا  ایآ  تفگ : نم  هب  یسک  مدیـشک .

یشوپمشچ هک  یهاگنابش  تکرح  دززاب . رس  دیابن  هار  نآ  ندومیپ  تکرح و  رد  شالت  زا  دوش ، هدومیپ  دیاب  هک  یهار  دنوشیم .) هدوتس 
هب لد  ام  دـیناسرتن ، اهیکیرات  اهخالگنـس و  زا  رام  میورب و  هار  دـیراذگب  دـنکیم ، کیدزن  دـصقم  هب  ار  ام  تسا ، دـنمزاین  ار  شیاـسآ  زا 

ندیباوخ روما  نیا  هب  نتخادرپ  متسین ، راوگشوخ  ياهکاروخ  ابیز و  سابل  هرز و  ریسا  لوقعم  تایح  رد  نم  شیاسآ . هب  هن  میاهتسب  دصقم 
یئابیز توهـش و  مشخ و  باوخ و  روخ و  ياهقالتاب  رد  دـیورب و  هار  دریگیم . ار  ام  تکرح  ولج  هک  تسا  یگدـنز  کیرات  ياهبـش  رد 

بهذـت الف  يرخالا ، نکت  نا  هضحم و  یلع  قحلا  نم  مهلمحا  يولبلا  نحم  مهنع  انع و  عفرت  ناـف  - 79 دیوشن . ریگنیمز  یگدنز  لئاسو 
شگ عفترم  نانآ  زا  ام و  زا  اههنتف  اولب و  نیا  ياهتقشم  رگا   ) نوعنصی امب  میلع  هللا  نا  تارسح  مهیلع  کسفن 

ترـسح رد  تسا : هدومرف  شربمایپ  هب  نم  يادخ  تسین ، یکاب  دـشاب ، نیا  زا  ریغ  رگا  دـش و  مهاوخ  نومنهر  ضحم  قح  هب  ار  نانآ  ت ،
دنرادرب نتـشیوخ  اب  هزرابم  زا  تسد  دنراذگب و  رگا  تسا .) اناد  نانآ  ياهراک  هب  دنوادخ  اعطق  زاسم ، هدوسرف  ار  دوخ  نانآ  ياهیراکهبت 

قح يوس  هب  نانآ  هیجوت  هک  ار  دوخ  راک  ام  دـنوش ، ریـس  دوخ  لاـمعا  نمرخ  هب  ندز  شتآ  زا  دـنوش و  هتـسخ  یجیردـت  یـشکدوخ  زا  و 
ای حالص  ریخ و  يارب  ار  تاعامتجا  نتخاس  نوگرگد  هک  متـسه  يدنوادخ  تیـشم  يهدننک  ءارجا  نامه  نم  درک ، میهاوخ  عورـش  تسا ،

یموق چـیه  يهرابرد  دـنوادخ   ) مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  اـم  ریغیـال  هللا  نا  تسا : هدومن  مدرم  دوخ  یگداـمآ  هب  هتـسباو  داـسف ، رش و 
دنهدب و همادا  دوخ  ياهیراکهبت  اهتقامح و  رب  رگا  و  دننک ) داجیا  دوخ  رد  یتارییغت  نانآ  دوخ  هکنیا  رگم  دروآیمن  دوجو  هب  ینوگرگد 

کسمتساام رمالا  کسماس  و  - 80 متسین .) نانآ  ياهیزورهیس  ترـسح  رد  دوخ  ندرک  هابت  رومام  نم  دنزاس ، انیبان  قح  ندید  زا  ار  دوخ 
ياهراچ رگا  درک و  مهاوخ  يراشفاپ  تسیرادهگن  ظفح و  لباق  هکیمادام  يرادمامز  رما  نیا  هب  نم   ) یکلا ءاودلا  رخاف  ادب  دـجا  مل  اذا  و 

هنوگ د ره  زا  سای  زا  سپ  هکنانچ  دومن ، مهاوخ  تسا  راکیپ  هک  ار  یئاهن  مادقا  دش ، یفتنم  تاناکما  يهمه  دنامن و 
نم دز . مهاوخنزاب  رـس  تسا  نم  شود  رب  ینیگنـس  راب  هک  گرزب  يهفیظو  نیا  ماجنا  زا  مراد  تردـق  اـت  دـسریم .) ندرک  غاد  تبون  او 
نآ رد  هک  ماهدشن  يدصتم  یهاوخدوخ  تالیامت  عابـشا  يارب  ار  هاکناج  يهفیظو  نیا  نم  ماهتفریذپن ، تذل  لماع  ناونع  هب  ار  يرادمامز 

یمدآ ناج  اب  هک  تسا  فیلکت  هفیظو و  نیا  منک . لابند  ار  يرگید  تذـل  مزاسب و  اهر  ار  نآ  دوش ، نیگآدرد  راـب و  تقـشم  هک  ماـگنه 
لباق مدرم  نیا  هب  تسنآ ، رهوج  رایتخا  رد  هک  ار  لامک  دشر و  قطنم  متسناوتن  و  مداد ، تسد  زا  ار  دوخ  ناوت  بات و  رگا  و  تسا . هتشرس 

یتراما هطخس  یلع  الامت و  دق  موقلا  ءالوه  نا  - 81 درب . مهاوخ  ریشمش  هب  تسد  اهناسنا  رگید  ياهناج  قوقح  ظفح  يارب  مزاسب ، كرد 
اب يزوتهنیک  رب  قاـفتا  مدرم  نیا   ) نیملـسملا ماـظن  عطقنا  يارلا  اذـه  هلاـیف  یلع  اوـممت  نا  مهناـف  مکتعاـمج  یلع  فـخا  مل  اـم  ربصاـس  و 

یتسـس نانآ  رگا  اریز  مسرتن ، عامتجا  لالتخا  زا  هکیمادام  درک  مهاوخ  ربص  اهیزوتهنیک  اهتواقـش و  نیا  هب  نم  دـناهدومن . نم  يرادـمامز 
نم يرادمامز  هیلع  رب  ار  عامتجا  وج  تخیـسگ .) دهاوخ  مه  زا  ناناملـسم  یعامتجا  ماظن  دننک  تکرح  نآ  يانبم  رب  دننیبب و  نم  يار  رد 

تشحو د تلادع  زا  طقف  نانیا  دنرادن . دوخ  ياهیراکبان  نیا  يارب  یقطنم  چیه  دناهدرک ، هدولآ  هریت و 
مهاوخ دوخ  لاح  هب  دـنزاسن  دراو  عامتجا  رب  يررـض  هکیماداـم  ار  ناـنآ  نم  تسا ، تلادـع  رد  ناـنآ  یقیقح  تاـیح  هکیتروص  رد  دـنرا 

نانآ هب  یلو  درک ، مهاوخن  روبجم  ارنانآ  نم  دننک ، لمحت  ار  اهیخلت  دوخ ، یحور  دـشر  تفرـشیپ  يارب  دـنهاوخیمن  هک  نانیا  تشاذـگ ،
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اذه یلع  کنا  یلع  لئاق  لاق  دـق  و  - 82 ماهتفرگ .) هدـهع  هب  ار  هفیظو  نیا  نم  دـننک ، اپرب  يهعماج  رد  بوشآ  هنتف و  هک  مهدیمن  هزاجا 
هنیب و ینیب و  نولوحت  متنا  یل و  اقح  تبلط  امنا  برقا و  صخا و  انا  دـعبا و  صرح و  هللا ال  متنا و  لب  تلقف  صیرحل ! بلاطیبا  نبای  رمـالا 

هکلب زگره ، متفگ : يدـنمقالع ! صیرح و  يرادـمامز  رما  هب  وـت  بلاـطیبا ، دـنزرف  يا  تفگ : نم  هـب  ياهدـنیوگ   ) هـنود یهجو  نوبرـضت 
مدرک و هبلاطم  ار  دوخ  ینوناق  قح  نم  هک  تسین  نیا  زج  دیتسه . يرادمامز  يارب  یگتـسیاش  زا  رترود  رتصیرح و  امـش  ادخ ، هب  دـنگوس 
رد يریظن  يراکـشومارف  رد  ناراکبان ، نیا  دـیدرک .) يریگولج  دوخ  قح  هب  نم  ندیـسر  زا  دـیدش و  عنام  مینوناق  قح  نم و  نیباـم  اـمش 
وا یئانتعایب  زا  فشاک  ع )  ) نینموملاریما ياههشیدنا  اهرادرک و  اهراتفگ و  يهمه  هک  دندینشیمن  دندیدیمن و  ایوگ  دناهتـشادن ، خیرات 

رتالاب هدروخ  هلصو  شفک  يهگنل  نیا  شزرا  دومرف  سابعنبا  هب  هک  دوبن  وا  رگم  دوب . تسایر  تماعز و  هب 
قیاقح ندـید  زا  انیبان  ای  ندوک و  ردـقنآ  نادرخیب  نیا  دزاسب !! وحم  ار  یلطاب  دـنک و  قاـقحا  زا  ار  یقح  رگم  تسا  عماوج  هب  تساـیر  زا 
سیل ام  یعدا  الجر  نیلجر : لتاقا  ینا  الا و  - 83 دنتسنادیمن !! ار  زیچ  کی  هب  عمط  صرح و  ینوناق و  قح  يهبلاطم  نایم  قرف  هک  دندوب 

یهورگ تسین و  وا  نآ  زا  هک  دنک  اعدا  ار  يزیچ  هک  یهورگ  دیگنج : مهاوخ  اهناسنا  زا  هورگ  ود  اب  نم  دینادب   ) هیلع يذلا  عنم  رخآ  هل و 
یگدـنز ندز  مه  رب  رد  صاخـشا  اـههورگ و  نیرترثوـم  هورگ  ود  نیا  دـنک .) يریگوـلج  تسوا ، رب  هـک  تلادـع  قـح و  شریذـپ  زا  هـک 

دق ام  یلع  انا  برـضلاب و  بهراال  برحلاب و  ددها  ام  تنک و  دـق  - 84 دنـشابیم . هعماج  يهدننک  هرادا  نیناوق  ندرک  لتخم  یعامتجا و 
زا هدشن و  دیدهت  گنج  اب  زگره  تسا ، هداد  نم  هب  يزوریپ  يهرابرد  مراگدرورپ  هک  ياهدعو  نآ  هب  هیکت  اب  نم   ) رصنلا نم  یبر  یندعو 

زوریپ دـنک  يرپس  هک  لوقعم  تاـیح  تاـظحل  يهمه  رد  هکنیا  هب  ع )  ) نینموملاریما يهدـیقع  ملع و  ماهداـتفین .) ساره  هب  ریـشمش  برض 
لوقعم تایح  ندروآ  تسدب  رد  ترضح  نآ  قیفوت  مکی - عون  دشاب : دنتسم  هدمع  عون  ود  هب  تسا  نکمم  درادن ، یتسکـش  چیه  تسا و 

كا ربمایپ  زا  ای  هک  صاخ  يهدعو  مود - عون  تسا . زوریپ  هراومه  درذگیم و  یهلا  هاگشیپ  رد  شتاظحل  يهمه  هک  تسا 
ینا و سانلا  اهیا  - 85 تسا . حور  یساسا  نوناق  هک  تسا  هدوب  شکاپ  بلق  ماهلا  رب  دانتسا  هب  ای  تسا و  یحو  هب  دنتسم  هک  دوب  هدینش  مر 

چیه هب  ار  امـش  نم  ادخ ، هب  دـنگوس  مدرم ، يا   ) اهنع مکلبق  یهانتا  الا  هیـصعم  نع  مکاهنا  اهیلا و ال  مکقبـسا  الا  هعاط  یلع  مکثحا  ام  هللا 
رگم منکیمن  یهن  یتیـصعم  چیه  زا  ار  امـش  مریگیم و  تقبـس  امـش  زا  شیپ  تعاطا  نآ  هب  مدوخ  هکنیا  رگم  منکیمن  کیرحت  یتعاطا 

شماـجنا هک  یفیلکت  ناـمه  منیبیمن ، دوخ  رد  امـش  زا  يرترب  چـیه  نم  منکیم .) يراددوخ  تیـصعم  نآ  زا  مدوـخ  امـش  زا  شیپ  هکنیا 
يراکوکین هب  ار  مدرم  هک  دوب  مهاوخن  نادرخبان  نآ  زا  زگره  نم  دشابیم . مه  نم  لوقعم  تایح  رهوج  تسا ، امش  لوقعم  تایح  رهوج 

دنـشاب رفنتم  نارگید  ياهیدیلپ  اهیتشز و  زا  هک  دوب  مهاوخن  مه  ناراکهبت  نآ  زا  نینچمه  دننکیم و  شومارف  ار  دوخ  دـننکیم و  توعد 
عیمج هجلوم و  هجرخمب و  مکنم  لجر  لـک  ربخا  نا  تئـش  ول  هللا  و  - 86 دـننکن .) رود  دوخ  زا  ار  اهیدـیلپ  اهیتشز و  نامه  لاح  نیع  رد  و 

. هنم کلذ  نموی  نمم  هصاـخلا  یلا  هیـضفم  ینا  ـالا و  ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسرب  یف  اورفکت  نا  فاـخا  نکل  تلعفل و  هناـش 
لهی نم  کلهمب  هلک و  کلذب  یلا  دهع  دق  اقداص و  الا  قطنا  ام  قلخلا  یلع  هافطصا  قحلاب و  هثعب  يذلاو 

یناسنا ره  یگدـنز  نوئـش  يهمه  دورو و  جورخ و  يهمه  هب  مهاوخب  رگا  ادـخ ، هب  دـنگوس   …  ) رمالا اذـه  لام  وجنی و  نم  یجنم  ك و 
تـشپ رابخا  نیا  نم  دینادب ، دنزروب . رفک  ادخ  ربمایپ  هب  نم ، يهرابرد  نالهاج  هک  مسرتیم  نآ  زا  یلو  مهدب ، ماجنا  مناوتیم  مهدب  ربخ 

رب ار  وا  هدومرف و  ثوعبم  قح  رب  ار  ربمایپ  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس  و  منکیم . ءاـقلا  دـننانیمطا ، دروم  هک  یـصوصخم  صاخـشا  هب  ار  هدرپ 
اهنآ يهرابرد  هدومرف و  نم  هب  ار  هدرپ  تشپ  رابخا  يهمه  زیزع  ربمایپ  قدص . يور  زا  رگم  میوگیمن  نخـس  تسا ، هدیزگرب  قلخ  يهمه 

 …  (. مهدـب ربخ  رما  نیا  یئاهن  تشونرـس  ناگتفای و  تاجن  تاجن  ناگدـش و  كـاله  تکـاله  هب  مناوتیم  تسا و  هتفرگ  ناـمیپ  نم  زا 
نآ تسا  اجک  یلو  منادیم ، ار  هدرپ  تشپ  زا  يدایز  رابخا  ماهتـشاد  شربمایپ  اب  هک  کیدزن  يهطبار  اب  ینابر و  تیانع  اـب  يرآ ، منادیم ،
بل اهزار  لد  رد  تسا و  لفق  شبل  رب  منیشنب . وگتفگ  هب  وا  اب  یتاظحل  دشاب و  یهلا  رارسا  نیا  مرحم  هک  هتفای  دشر  لوقع  كاپ و  ياهلد 

شنابل دندرک و  رهم  دنتخومآ  قح  رارسا  ار  هک  ره  دناهدیشوپ  هتسناد و  اهزار  دناهدیشون  قح  ماج  هک  نافراع  اهزاوآ  زا  رپ  لد  شومخ و 
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تفا امب  هللا  یلا  اوجرخاو  هیاغ  یلا  اوهتناف  هیاغ  مالسالل  نا  و  دنتخود 87 -
هب دینک و  تکرح  العا ، تسا  یتیاغ  مالسا  يارب   ) مکنع همایقلا  موی  جیجح  مکل و  دیهش  انا  هفئاظو . نم  مکل  نیب  هقح و  نم  مکیلع  ضر 
رد امش و  دهاش  نم  دیورب . ادخ  هب  ور  تسا ، هدومرف  ررقم  راکشآ  روطب  امـش  يارب  دنوادخ  هک  یفیلاکت  ماجنا  اب  دیـسرب ، العا  تیاغ  نآ 

کی هک  تسا  مهم  لصا  کی  تسا ، دهاش  ع )  ) یلع دروآ .) مهاوخ  تجح  هفیظو  ماجنا  رد  صلخم  ياهناسنا  امـش  فرط  زا  تمایق  زور 
وخ دحا  يوزارت  وت  تسا . لامعالا ) نازیم  یلع   ) اهتواقش اهتداعـس و  يهرابرد  تسا  ترـضح  نآ  ندوب  نازیم  رایعم و  زا  ترابع  نآ  دعب 
زا دنـسر  ات  باب  يایوج  رب  باب  يا  شاب  زاب  دحا  اوفک  هل  ام  هاگراب  دـبا  ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  ياهدوب  وزارت  ره  يهنابز  لب  ياهدوب 
وا هتـشذگ و  اهناسنا  رب  هک  یتایعقاو  يهدننک  تفایرد  زا  تسترابع  ع )  ) بلاطیبا دـنزرف  ندوب  دـهاش  يرگید  دـعب  بابل و  ردـنا  روشق  وت 

صلخم ياهناسنا  امـش  فرط  زا  نم  دیوگیم : هکنیا  رگید  دشابیم . نانآ  ياهرادرک  اهراتفگ و  اهتین و  يهمه  نیتسار  يهدننک  سکعنم 
ماجنا شریذپ  یعقاو  كالم  اهتیلوئـسم و  تقیقح  ع )  ) بلاطیبا دـنزرف  هک  تسنیا  هلمج  نیا  يانعم  دروآ ، مهاوخ  تجح  هفیظو  ماجنا  رد 

ایم يهطبار  هک  یسک  اریز  تسا ، نینچ  یلب ، دنادیم . الماک  ار  اهنآ  مزاول  جیاتن و  فئاظو و 
نقرفیل ینیتایل - و  یموی - ءاج  نئل  هللاوف  - 88 تسا . یعیبط  الماک  رما  کی  تاجرد  نیا  هب  وا  لین  دنک ، حالـصا  اعقاو  ار  شیادخ  دوخ  ن 

ار امش  نم و  دیـسر - دهاوخ  ارف  امتح  هک  دسر - ارف  نم  زور  نیـسپاو  رگا  ادخ ، هب  دنگوس   ) ریثک ریغ  مکب  لاق و  مکل  انا  مکنیب و  ینیب و 
مهاوخ ایند  نیا  زا  مشچ  متـشاد ، یکدنا  روای  و  مراد ، تهارک  امـش  زا  هکیلاح  رد  یئادج  لاح  نآ  رد  نم  درک ، دهاوخ  ادج  رگیدمه  زا 

بلاطیبا نب  یلع  تایـصوصخ  مان و  هب  یناسنا  رگید  امـش  هک  دیـسر  دـهاوخارف  يزور  تسب ، مهاوخرب  تخرد  امـش  ناـیم  زا  نم  تسب .)
هار سپس  هدنام  ریحتم  هتشگرس و  ار  یگدنز  زا  يرادقم  امش  دوب ، دهاوخ  توافتم  رایسب  یئادج  نیا  رد  امـش  نم و  عضو  دید ، دیهاوخن 
هب لماک  تیاضر  یلاحـشوخ و  اب  دـش و  مهاوخ  ادـج  اهیتیاضران  اـهیراوگان و  زا  رپ  یلد  اـب  امـش  زا  نم  تفرگ و  دـیهاوخ  شیپ  ار  دوخ 

ءایـصوالا تدا  ام  مکیلا  تیدا  مهمما و  اهب  ءایبنالا  ظعو  یتلا  ظعاوملا  مکل  تثثب  دـق  ینا  سانلا  اـهیا  - 89 تفاتش . مهاوخ  میادخ  رادید 
قـیرطلا و مکباـطی  يریغ  اـماما  نوـعقوتتا  متنا  اوقـسوتست هللا  ملف  رجاوزلاـب  مکتودـح  اومیقتـست و  ملف  یطوـسب  مکتبدا  مهدـعب و  نم  یلا 

نداد تحیصن  دنپ و  ار  دوخ  ياهتما  اهنآ  اب  ناربمایپ  هک  ار  یئاهزردنا  نم  مدرم ، يا  ( !؟ لیبسلا مکدشری 
بیدات ماهنایزات  اب  ار  امـش  مدومن . ادا  دـندرک ، ادا  ناربمایپ  زا  سپ  ياهتما  هب  ناربماـیپ  يایـصوا  هک  ار  هچنآ  مدرتسگ و  امـش  ناـیم  رد  د ،

. دیدشن لکـشتم  نم  تاروتـسد  هب  لمع  يارب  مدومن ، كرحم  غالبا  ناتفیثک  لامعا  جیاتن  هب  تادیدهت  اب  ار  امـش  دیدشن و  هتخاس  مدرک ،
: دیئوگب نم  هب  دـنک .) داشرا  يدـنوادخ  هار  هب  ار  امـش  دـیامن و  راومه  امـش  رب  ار  هار  هک  دـیراد  غارـس  نم  زج  یئاوشیپ  ادـخ ، هب  ار  امش 

ياهراک امـش  يهعماج  رد  یئاهنت  هب  نم ، ایآ  مدومنن !؟ دزـشوگ  ار  امـش  داسف  ای  حالـص  نیمادک  مدناشوپ و  امـش  زا  ار  تقیقح  نیمادـک 
تیبرت بیدات و  ایآ  مدرکن !؟ لمع  مدـیزرو و  تعانق  نتفگ  هب  طقف  نم  ایآ  مدادـن !؟ ماجنا  صالخا  لامک  اب  ار  نانآ  يایـصوا  ناربمایپ و 

!؟ دیهاوخیم هچ  تسا  امش  يهقالع  دروم  هک  ربهر  نآ  زا  دیهاوخیم و  يربهر  هنوگچ  امـش  سپ  مدوب !؟ هتفرگن  هدهع  هب  ار  امـش  یلمع 
نیا زج   ) اوهقفت مکبولق  ناذآ  اورضحاو  اوعو  سانلا  اهیا  اوعمـساف  اهجلو ، نم  هب  ءیـضتسیل  هملظلا  یف  جارـسلا  لثم  مکنیب  یلثم  امنا  - 90

. ددرگ رادروخرب  نآ  یئانشور  زا  دوش ، کیدزن  نانآ  هب  هک  سک  ره  هک  یکیرات  رد  تسا  یغارچ  لثم  امـش  نایم  رد  نم  لثم  هک  تسین 
نیا ا دوجو  دیمهفب . ات  دینک  زاب  ار  ناتیاهلد  ياهشوگ  دیریذپب و  مدرم و  يا  دیونشب  نم  زا 

هار ود  ره  هک  تسا  یهلا  غورف  رپ  غارچ  نآ  دوـش ، ادـیپ  نیمز  يور  رد  یناـسنا  اـت  هکلب  نارود ، نآ  مدرم  ناـیم  رد  اـهنت  هن  لـماک  ناـسن 
، تسا ادـخ  شاهدـنروآ  دوجوب  هک  شخبتایح  رون  نیا  غورف  زا  عماوج  ناشافخ  یخاتـسگ  زگره  دزاسیم ، نشور  ار  تیادـه  تلالض و 

مالحا هنیما و  رودص  الا  انثیدح  یعی  نامیالل و ال  هبلق  هللا  نحتما  نموم  دبع  الا  هلمحیال  بعصتسم  بعـصان  رما  نا  - 91 تساک . دهاوخن 
هدومن شیامزآ  نامیا  يارب  ار  شبلق  دنوادخ  هک  نامیااب  صخـش  رگم  دوشیمن  لمحتم  ار  رما  نیا  تسا ، رادشد  لکـشم و  ام  رما   ) هنیزر
یعدـم ره  يارب  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  هدـیزرو .) نیتم و  ياـهدرخ  نیما و  ياههنیـس  رگم  دریذـپیمن  ار  اـم  ناتـساد  ثیدـح و  تسا و 
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منادیم ار  اهناسنا  یگدنز  رد  لوادتم  نوناق  نیا  امتح  تشادـن . دوجو  نازاتـشیپ  نآ  ياهداشرا  اهتمظع و  زا  يرادروخرب  ناکما  تیناسنا 
رگا دوب و  هدـعاق  يانبم  رب  نازاتـشیپ  نیا  ناوریپ  تیلقا  اذـل  دـننکیم ) لیم  رتشیب  دوخ  يدـننامه  هب  مدرم   ) لـیما مههابـشا  یلا  ساـنلا  هک 

هدوب و یناسفن  ياهاوه  فلاخم  دـنتفریم ، نازاتـشیپ  نآ  زا  هک  یهار  رگید  فرط  زا  دوب . وگتفگ  ثحب و  ياج  داتفیم ، قافتا  نآ  سکع 
يروحمدوخ ياههدیدپ  هنوگ  ره  یبلط و  ترهش  یئوجمان و  ایند و  لانم  لام و  هب  ندز  اپ  تشپ  یعیبطدوخ و  لیدعت 

رد هک  مدوب  نم   ) رـضم هعیبر و  نورق  مجاون  ترـسک  برعلا و  لک  الکب  رغـصلا  یف  تعـضو  اـنا  - 92 دشابیم . هار  نآ  یـساسا  ياهزارف 
یگدنز شزرا  هک  یتقو  متسکش .) ار  رـضم  هعیبر و  لیابق  يهدمآرب  ياهخاش  مداهن و  ریـشمش  برع  ناگرزب  ياهندرگ  هب  یناوج  نارود 

نآ دـسرب و  نتـشیوخ  رب  تیکلام  خـماش  ماقم  هب  ناسنا  هکیماـگنه  دوش ، صخـشم  تسا  توم  تاـیح و  قلاـخ  هک  یهلا  تیـشم  ربارب  رد 
زوریپ رغـصا  داهج  هنوگ  ره  رد  دوش ، زوریپ  ربکا  داهج  رد  یناـسفن  ياههتـساوخ  لاـسما و  ندرک  راـهم  اـب  هک  درواـیب  تسدـب  ار  تردـق 

نیقیدصلا و امیـس  مهامیـس  مئال ، همول  هللایف  مهذـخاتال  موق  نمل  ینا  و  - 93 يزوریپ . تسکـش و  یـساسا  نوناق  تسنیا  تشگ . دهاوخ 
نوملعیال و نوربکتـسیال و  هلوسر ، ننـس  هللا و  ننـس  نویحی  نآرقلا  لبحب  نوکـسمتم  راهنلا  رانم  لـیللا و  راـمع  راربـالا ، مـالک  مهمـالک 

شنزرـس چـیه  شنزرـس  ادـخ  هار  رد  ار  نانآ  هک  متـسه  یموق  زا  نم   ) لمعلا یف  مهداسجا  ناـنجلا و  یف  مهبولق  نودـسفیال ، نولغیـال و 
دربیم و رـسب  ادخ  تدابع  رد  ار  اهبـش  ناراکوکین ، نخـس  ناشنخـس  تسا و  نیقیدص  يهفایق  نانآ  يهفایق  درادیمنزاب ، راک  زا  ياهدننک 
، دنیامنیم ءایحا  ار  ناشربمایپ  تنـس  يدـنوادخ و  ياهتنـس  هدومن  کسمت  نآرق  نامـسیر  هب  نانآ  دنتـسه . ایند  شخبیئانـشور  ياهزور 

کتسا
تسا تشهب  رد  نانآ  ياهلد  دنزادنایمن . هار  هب  داسف  نیمز  يور  رد  دنـشکیمن و  ریجنز  هب  ار  یـسک  دنبلطیمن و  يرترب  دننکیمن و  راب 
حدـم هن  هک  دـسریم  یئاج  هب  نآ  يدازآ  تیـصخش و  لالقتـسا  تلع  نیمادـک  لـیلد و  نیمادـک  هب  شـشوک .) راـک و  رد  ناشیاهندـب  و 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  هک  یلیالد  نیمه  هب  دهدیم ؟ هار  دوخ  هب  یـساره  ناگدننک  خیبوت  خیبوت  زا  هن  دنکیم و  ریثات  نآ  رد  ناحادـم 
-3 ناراکوکین . نانخس  شنانخس  - 2 تسا . وا  كاپ  نورد  يهدننکوگزاب  هک  نیقیدـص  يهفایق  - 1 تسا : هدومرف  رکذ  تـالمج  نیا  رد 
. شلوسر يدنوادخ و  ياهتنس  يهدننک  ءایحا  - 5 نآرق . مکحم  نامسیر  هب  هدننک  کسمت  - 4 زور . رگنشور  کیرات و  ياهبـش  رادهدنز 
. دزادـنایمن هار  هب  داسف  نیمز  يور  رد  - 8 دـنزیمن . یـسک  ياپ  هب  یگدرب  تراسا و  ریجنز  - 7 یبلطيرترب . رابکتـسا و  زا  نازیرگ  - 6

هللا یلص  دمحم  باحصا  نم  نوظفحتسملا  ملع  دقل  و  - 94 وپاکت . لمع و  رد  ندب  دنراد و  تشهب  رد  لد  هک  دـنناگتفای  لامک  نآ  نانیا 
هدجن مدقالا  اهیف  رخاتت  لاطبالا و  اهیف  صکنت  یتلا  نطاوملا  یف  یسفنب  هتیساو  دقل  و  طق ، هلوسر  یلع  هللا و ال  یلع  درا  مل  ینا  هلآ  هیلع و 

، دناهدومن طبض  ظفح و  ارنآ  ناگدنورگ  نید و  نیا  تشذگرس  هک  ربمایپ  باحصا  زا  هتسد  نآ   ) اهب هللا  ینمرکا 
هک یکانرطخ  ياهتیعقوم  رد  ماهدیزرو و  تفلاخم  شربمایپ  اب  هن  ماهداد و  ماجنا  ار  يدـنوادخ  روتـسد  فالخ  هن  زگره  نم  هک  دـننادیم 
هک تسا  يزایتما  نیا  ماهدرک ، تیامح  ربمایپ  زا  دوخ  ناج  زا  نتشذگ  اب  دنتسیایمزاب  نتفر  زا  اهماگ  دننیشنیم و  بقع  اهنآ  رد  ناروالد 

هسفن تلاس  دقل  يردص و  یلعل  هسار  نا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ضبق  دقل  و  - 95 تسا .) هدومرف  تیانع  نم  هب  دنوادخ 
طبهی و الم  هینفالا  رادـلا و  تجـضف  یناوعا  هکئـالملا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلـسغ  تیلو  دـقل  یهجو و  یلع  اـهتررماف  یفک  یف 

ایند زا  مرکا  ربمایپ  ( !؟ اتیم ایح و  ینم  هب  قحا  اذ  نمف  هحیرـض  یف  هاـنیرا  یتح و  هیلع  نولـصی  مهنم  همنیه  یعمـس  تقراـف  اـم  جرعیـالم و 
هب ارنآ  نم  دـمآرد ، تکرح  هب  زاورپ  يارب  متـشاد  تسد  رد  ار  وا  نم  هکیلاح  رد  وا  حور  دوب ، نم  يهنیـس  يور  وا  رـس  هکیلاـح  رد  تفر 

، دـندمآرد دایرف  هب  اـهراوید  هناـخ و  دـندرکیم ، کـمک  نم  يارب  ناگتـشرف  مدوب و  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  وا  لـسغ  نم  مدیـشک و  متروص 
زا دنداتـسرفیم ، دورد  ربمایپ  رب  هک  نانآ  يهتـسهآ  ياهادـص  زونه  دـنتفریم ، الاب  رگید  یهورگ  دـندمآ و  نییاـپ  ناگتـشرف  زا  یهورگ 

زا رتهتسیاش  تسیک  نیاربانب  میدرک ، نفد  شربق  رد  ار  ترضح  نآ  هک  هاگنآ  ات  تسا ، هتفرن  مشوگ 
هک ار  دوخ  ناج  دروآرب و  نم  يهنیس  يور  ار  دوخ  ياهـسفن  نیرخآ  ادخ  ربمایپ  شتایح .) زا  دعب  هچ  شتایح و  لاح  رد  هچ  وا  يارب  نم 
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نید هب  ار  وا  توعد  هک  مدوب  یـسک  نیلوا  نم  دومن . میلـست  نیرفآناـج  هب  نم  تسد  يور  رد  دوب  اـیند  نیا  رد  یهلا  يهعیدو  نیرتگرزب 
عاعـش زا  زگره  ماـجنا  زاـغآ و  نیا  ناـیم  رد  ماهدرک ، هدـهاشم  ار  شناـج  یـسدق  ریاـط  زاورپ  هک  مدوب  یـسک  نیرخآ  متفریذـپ و  مالـسا 

مهنا قحلا و  هداج  یلعل  ینا  وه  الا  يذلا ال  هللاوف  - 96 دراد !؟ دوجو  وا  هب  نم  زا  رتراوازس  یسک  لاحنیا  اب  ایآ  ماهدوبن ، رود  وا  یگدنزاس 
تکرح قح  يهداـج  رب  نم  تسین ، یئادـخ  وا  زج  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس   ) مکل یل و  هللارفغتـسا  نوعمـست و  اـم  لوـقا  لـطابلا  هلزم  یلعل 
تـسنیا میامنیم .) رافغتـسا  امـش  مدوخ و  يارب  لاعتم  دنوادخ  زا  دیونـشیم و  هک  ار  هچنآ  میوگیم  لطاب ، ياهـشزغل  رب  نانآ  منکیم و 

نم راکبان  نانمـشد  هک  ینـالطب  تلالـض و  هب  هک  مراد  هار  نیا  تیناـقح  هب  ار  نیقی  ناـمه  ماهتفرگ ، شیپ  رد  هک  تقیقح  قح و  يهداـج 
یئاغ دصقم  تسا  هدش  بصن  هار  نیا  رد  هک  یتامالع  هار و  دنهدب ، همادا  ار  دوخ  هار  زین  نانآ  موریم و  ار  دوخ  هار  نم  دـناهتفرگ . شیپ 

ایوگ هک  ار  یتامالع  دناهتفرگ ، شیپ  هک  یهار  رد  زین  نانآ  تسا ، هداد  ناشن  لماک  حوضو  اب  ارم 
-97 دننکیمن . كرد  دـهدیم  ناشن  اهتمالع  هک  ار  هار  نآ  بقاوع  تماخو  یناسفن  ياهاوه  یلو  دـننیبیم  تسا  اههاگترپ  اهـشزغل و  ي 
رترایـشه و نم  زا  هیواعم  ادـخ ، هب  دـنگوس   ) سانلا یهدا  نم  تنکل  ردـغلا  هیهارک  ول  رجفی و  ردـغی و  هنکلو  ینم  یهداب  هیواـعم  اـم  هللاو 
(. مدوب مدرم  نیرتیـسایس  زا  دوبن ، ضوغبم  روفنم و  يرگهلیح  رگا  دوشیم و  هانگ  بکترم  دـنکیم و  يرگهلیح  وا  یلو  تسین ، رتیـسایس 

فعـض و زا  اهیرادربهرهب  اهتنایخ و  اهیتفـصهبور و  دنیارایب ، دـنیاشوخ  ظافلا  اب  ار  اهیدـیلپ  نآ  مان  هک  تسنآ  اهیدـیلپ  باکترا  زا  رتحیقو 
یف هلزانلا  کتنبا  نع  ینع و  هللالوسر  ای  کیلع  مالـسلا  - 98 دـنمانب !! ءاهد  تسایـس و  ار  یناسنا  لوصا  ندرک  لامیاپ  ناناوتان و  یناوتان 

حداف کتقرف و  میظعب  یـساتلا  یف  یل  نا  الا  يدـلجت  اهنع  قرو  يربص  کتیفـص  نع  هللالوسر  ای  لـق  کـب ، قاـحللا  هعیرـسلا  كراوج و 
يا وت  رب  دورد   ) نوعجار هیلا  انا  هللا و  انا  کسفن  يردص  يرحن و  نیب  تضاف  كربق و  هدوحلم  یف  کتدـسو  دـقلف  زعت  عضوم  کتبیـصم 

رتخد زا  یئادج  زا  مایئابیکـش  هللالوسر  ای  تشگ . وت  هب  قحلم  باتـشاب  دمآ و  دورف  وت  یگیاسمه  هب  هک  ترتخد  زا  نم و  زا  ادخ  لوسر 
وت و قارف  تمظع  هب  رظن  اب  هکنیا  الا  تسا ، هتشگ  کیراب  رایسب  ملمحت  هدش و  مک  تاهدیزگرب 

نایم زا  هک  دوب  وت  حور  مدناباوخ و  تربق  دحل  رد  ار  وت  نم  مراد . یتیلـست  دوخ  يارب  تسا ، هدراو  نم  رب  وت  یئادج  هک  یتبیـصم  یگرزب 
زا اـهبنارگ  سب  يراـگدای  زیزع ، ربماـیپ  يا  وت  رب  دورد  میدرگیمزاـب .) وا  يوس  هب  میئادـخ و  نآ  زا  اـم  دـمآرد . زاورپ  هب  ماهنیـس  ولگ و 
زا یئابیکش  مایهلا ، روای  نیا  قارف  مرابکـشا . ياهمـشچ  يهدننک  كاپ  وت  قارف  رد  دوب و  مرات  ياهبـش  غارچ  هک  متـشاد  وت  نینزان  دوجو 

دوجو زا  ییادـج  رد  وت ؟ نت  يهراپ  قارف  رد  یتبیـصم ؟ هچ  لباقم  رد  مهدـب ، دوخ  هب  یتیلـست  هچ  تسا . هتفر  داـب  هب  ملمحت  هتفرگ و  ملد 
یف یل  تناک  اـم  هللا  و  - 99 نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  هک  شخبافـش  يهملک  نیا  زج  دوب ، نآ  يهتـسباو  مناج  قامعا  يهمه  هک  وت  نینزاـن 

انل و عضو  ام  هللا و  باتک  یلا  ترظن  یلا  تضفا  املف  اهیلع  ینومتلمح  اـهیلا و  ینومتوعد  مکنکل  هبرا و  هیدـالولا  یف  ـال  هبغر و  هفـالخلا 
امکریغ يارال  امکیارال و  امکیار و  یلا  کلذ  یف  جتحا  ملف  هتیدتقاف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نتـسا  ام  هتعبتاف و  هب  مکحلاب  انرما 
هوسالا رما  نم  امترکذ  اماما  امکریغ و  نعال  امکنع و  بغرا  مل  کلذ  ناـک  ول  نیملـسملا و  یناوخا  امکریـشتساف و  هتلهج  مکح  عقوـال  و 

لب ینم ، يوه  هتیلو  ییارب و ال  هیف  انا  مکحا  مل  رما  کلذ  ناف 
سیلف همکح  هیف  یضما  همسق و  نم  هللا  غرف  امیف  جتحا  ملف  هنم  غرف  دق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هب  ءاج  ام  امتنا  انا و  تدجو 
تفالخ رد  نم  ادخ ، هب  دنگوس  ربصلا  مکایا  انمهلا و  قحلا و  یلا  مکبولق  انبولقب و  هللا  ذخا  یبتع . اذه  یف  امکریغل  يدنع و ال  هللا  امکل و 

، دیتخاس راداو  نآ  لوبق  هب  ارم  دـیدومن و  توعد  تفالخ  شریذـپ  هب  ارم  هک  دـیدوب  امـش  نیا  متـشادن و  یجایتحا  تبغر و  يرادـمامز  و 
، مینک مکح  نآ  قباـطم  هک  تسا  هداد  روتـسد  هدوـمرف و  ررقم  اـم  رب  هک  هچنآ  ادـخ و  باـتک  رد  نم  دیـسر ، نم  هـب  تفـالخ  هکیماـگنه 

ریغ امـش و  يار  هب  یجایتحا  مدومن و  تیعبت  نآ  زا  متـسیرگن و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تنـس  رد  نینچمه  مدومن و  يوریپ  نآ  زا  متـسیرگن و 
رگا یلب ، مشاب . هتشاد  ناملسم  ناردارب  رگید  امـش و  اب  تروشم  هب  يزاین  منادن و  ارنآ  نم  هک  تشگن  حرطم  یمکح  چیه  متـشادن و  امش 

زا هدافتـسا  رد  مدرم  يهـمه  يواـست  يهراـبرد  هـک  هـچنآ  اـما  مدرکیمن . ضارعا  ناردارب  نارگید  امـش و  اـب  تروـشم  هـب  يزاـین  نـینچ 
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رب ینتبم  لاـملاتیب  يهراـبرد  تیریدـم  نیا  تسین و  نم  یـصخش  يار  هب  دنتـسم  مکح  نیا  دـیاهتفگ ، ماهتـشاد ، ررقم  نم  هک  لاـملاتیب 
مرد يواست  نیمه  رد  تسا ، هدروآ  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  مه  امش  نینچمه  نم و  هکلب  تسین ، نم  سفن  ياوه 

نآ رد  ار  شمکح  تسا و  هدومرف  مامت  ادـخ  هک  یمکح  يهرابرد  اذـل  تسا ، هدـش  مامت  يدـنوادخ  فرط  زا  تسا  یمکح  نیا  میبایي .
ضارتعا قح  امـش  ریغ  يارب  هن  امـش و  يارب  هن  هدـش  مامت  مکح  نیا  رد  ادـخ ، هب  دـنگوس  متـشادن . امـش  هب  یجایتحا  تسا ، هدومن  ذاـفنا 

مه امـش  ایآ  دیامرف .) تیانع  امـش  ام و  يارب  ار  لمحت  ربص و  دناشکب و  قح  فرط  هب  ار  امـش  ياهلد  ام و  ياهلد  دـنوادخ  درادـن . دوجو 
ناتدوخ مشچ  اب  امش  دیاهدوبن !؟ راک  نتم  رد  امش  رگم  دیریگیم !؟ هدیدان  نم  اب  ار  مدرم  تعیب  ریظنیب  يهثداح  هدز و  ینادان  هب  ار  دوخ 
ریظنیب قایتشااب  هک  دندوب  مدرم  نیا  تشادـن . دوجو  يرادـمامز  ندروآ  تسدـب  يارب  یمادـقا  لیم و  هنوگچیه  نم  فرط  زا  هک  دـیدید 

سپ دندرک . مامت  نم  يارب  ار  يرادمامز  شریذپ  تجح  هدروآ و  مهارف  نم  يارب  ار  يرادمامز  ینوناق  يهمدـقم  نم  يرادـمامز  هب  دوخ 
لاثما اب  هک  دوبن  راک  رد  یماهبا  کش و  مدرک ، لمع  دندوب  حوضو  لامک  رد  نم  يارب  هک  تنـس  باتک و  قباطم  ماقم ، نیا  هب  يدـصت  زا 
هئارا امـش  رظن  یلو  متخادرپ ، تروشم  هب  ناناملـسم  لودع  ناهاگآ و  اب  دوب ، تروشم  هب  جایتحا  هک  یتاعوضوم  رد  منک و  تروشم  امش 

يآ تشاد . تافانم  امش  اب  تروشم  یگتسیاش  اب  هک  دوب  هعماج  رد  ناتدوخ  تیصخش  ندرک  حرطم  امش  روظنم  هکلب  دوبن ، تایعقاو 
مدرم نایم  نآ  میـسقت  رد  مرکا  ربمایپ  هک  دینادیم  مه  امـش  دوخ  هک  لاملاتیب  رد  مدرم  قح  يواست  يهرابرد  منک  تروشم  امـش  اب  نم  ا 

حیجرت ناوتان  رب  ار  نادـنمتردق  راصنا ، رب  ار  نیرجاهم  ای  مجع  رب  ار  برع  ـالثم  دـیاب  دـیراد  رارـصا  هک  امـش  دوب !؟ هدرک  رارقرب  يواـست 
تنک ارومام و  مویلا  تحبصاف  اریما  سما  تنک  دقل  - 100 منک !؟ تروشم  امش  اب  میناوتیم  زاب  دیراد ، امـش  هک  هیحور  نیا  اب  ایآ  مهدب ،
رومام زورما  مدوب و  ریما  زورید  اـت  نم   ) نوهرکت اـم  یلع  مکلمحا  نا  یل  سیل  ءاـقبلا و  مهتببحا  دـق  اـیهنم و  مویلا  تحبـصاف  اـیهان  سما 

ار امش  هک  تسین  نم  رب  دیرادیم و  تسود  ار  ایند  نیا  رد  تایح  يهمادا  امش  دوشیم . یهن  نم  رب  زورما  مدوب  هدننک  یهن  زورید  ماهدش .
لاـیخ مدوـب و  امـش  ریما  دـیدوب ، هدیـشچن  ارم  یتـسرپقح  تلادـع و  معط  زوـنه  هک  زورید  اـت  نم  منک .) راداو  دـیراد  تهارک  هـچنآ  هـب 

قبط رب  ار  متاـکرح  هداد و  تیمها  هعماـج  ناراکردـنا  تسد  یناـسفن  تـالیامت  هب  یلوـمعم  نارادمتـسایس  دـننام  مه  نم  هک  دـیدرکیم 
دنزرف دـینیبیم : هک  زورما  دـیتشاد ، هنیـس  رب  لوبق  تسد  اذـل  درک ، مهاوخ  میظنت  مرادـتقا  هطلـس و  دربـشیپ  يارب  ناـنآ  یناطیـش  ياـهاوه 

رب یلیامت  چیه  هک  دنادیم  دوخ  يارب  یهلا  تیرومام  کی  ار  مدرم  رب  يرادمامز  يهلئسم  بلاطیبا 
لاج نوکی  نا  تهرک  دـق  و  - 101 دینکیم !! رداص  اهروتسد  نم  يارب  هتـشادرب و  ینامرفان  هب  رـس  درادن ، هار  تیرومام  نآ  رد  يرگداد 
نع هناحبـس  اطاطحنا هللا  هتکرتل  کلذ  لاـقی  نا  بحا  تنک  ول  کلذـک و  هللادـمحب  تسل  ءاـنثلا و  عامتـسا  ءارطـالا و  بحا  ینا  مکنظ  یف 

مکیلا هللا و  یلا  یـسفن  جارخال  ءانث  لیمجب  یلع  اونثتالف  ءالبلا ، دعب  ءانثلا  سانلا  یلحتـساامب  ءایربکلا و  همظعلا و  نم  هب  قحا  وه  ام  لوانت 
هب ظفحتی  امب  ینم  اوظفحتتال  هربابجلا و  هب  ملکت  اـمب  ینوملکت  ـالف  اـهئاضما ، نم  دـبال  ضئارف  اـهئادا و  نم  غرفا  مل  قوقح  یف  هیقتلا  نم 

لاقی نا  قحلا  لقثتسا  نم  هناف  سفنل  ماظعا  سامتلا  یل و ال  لیق  قح  یف  الاقثتـسا  یب  اونظتال  هعناصملاب و  ینوطلاختال  هردابلا و  لها  دنع 
ءیطخا و نا  قوفب  یـسفن  یف  تسل  یناف  لدعب  هروشم  وا  قحب  هلاقم  نع  اوفکتالف  هیلع ، لقثا  امهب  لمعلا  ناک  هیلع  ضرعی  نا  لدعلوا  هل 
ام ال انم  کلمی  هریغ ، بر  برل ال  نوکولمم  دـیبع  متنا  انا و  امناف  ینم  هب  کلما  وه  ام  یـسفن  نم  هللا  یفکی  نا  الا  یلعف  نم  کلذ  نمآال 

هکنیا زا  مراد  هارکا   ) یمعلا دعب  هریصبلا  اناطعا  يدهلا و  اب  هلالضلا  دعب  انلدباف  هیلع  انحلص  ام  یلا  هیف  انک  امم  انجرخا  انسفنا و  نم  کلمن 
متسه يدرم  نم  هک  دنک  نالوج  نینچ  امش  نامگ  رد 

تـسود ار  يزیچ  نینچ  مه  رگا  متـسین . نینچ  هک  ار  يادـخ  ساپـس  مرادیم ، تـسود  ار  يرازگـساپس  ندینـش  یحادـم و  دـیجمت و  هـک 
كاپ ماقم  هک  یئاـیربک  تمظع و  ندروآ  تسدـب  ددـص  رد  اـت  مدرکیم  كرت  ناحبـس  دـنوادخ  ربارب  رد  عوضخ  تهجب  اـمتح  متـشاد ،
لباـقم رد  ارم  تسا ، نیریـش  مدرم  يارب  شیاـمزآ  زا  ندـمآرد  زا  سپ  ساپـس  ندینـش  اـسب  هچ  مشاـب . هدـماین  تـسنآ  يهتـسیاش  یبوـبر 

دـنوادخ و يوسب  نآ  ندرک  هناور  تالیامت و  لاگنچ  زا  تیـصخش  نتخاس  دازآ  دـنیامنن . دـنیاشوخ  ساپـس  ماهداد ، ماـجنا  هک  ياهفیظو 
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، مایهلا یناسنا - فیلکت  ياضتقم  هب  هک  منکیمن  يراک  نیا  زج  نم  درادـن  يرازگـساپس  دـیتسه ) يدـنوادخ  هاگ  ولج  هک   ) امـش يوسب 
ءارجا یتسیاب  هک  ار  يرورـض  بجاو و  فیاظو  منکیم و  ادا  ماهدشن ، غراف  شندروآ  اجب  زا  هک  ار  امـش  یعامتجا  يدرف و  تایح  قوقح 
لباقم رد  هک  يراددوخ  میلـست و  زا  نم  ربارب  رد  دـشابن . راگزور  ناراـبج  اـب  ناـتیوگتفگ  دـننام  نم  اـب  ناـتیوگتفگ  مهدیم . ماـجنا  منک 

نم هب  قح  نخـس  هکیماگنه  دـیربم  نامگ  دـینکم ، شزیمآ  نم  اب  يزاسرهاظ  یگتخاس و  يهفایق  اب  دـیزیهرپب . دـیراد ، رگـشاخرپ  يایوقا 
نداد ناشن  ای  قح  نخـس  ندینـش  هکیـسک  اریز  مهد ، رارق  رتـالاب  قح  نآ  زا  ار  مدوخ  اـی  درک ، دـهاوخ  ینیگنـس  نم  يارب  دوشیم ، هتفگ 

، دنک ینیگنس  وا  يارب  تلادع 
متیافک تسا ، نم  هب  نم  زا  رتکلام  هک  يدنوادخ  تیانع  رگا  دینکم . يراددوخ  تلادـع  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  تروشم  قح و  هب  لمع 

دوجو يدنوادخ  وا  زج  هک  میتسه  يراگدرورپ  كولمم  ناگدنب  امش  نم و  هک  تسا  یعطق  متسین . اطخ  قوف  یتیصخش  ياراد  نم  دنکن ،
نآ یلاع  بتارم  هب  تایح  نییاپ  لحارم  زا  ار  ام  هک  تسا  وا  تسا . ام  دوخ  تیکلام  زا  رتالاب  هک  اـم  سوفن  قلطم  کـلام  تسا  وا  درادـن .
دعب هب  زا ص 253  لوا  دـلجم  رد  تالمج  نیا  تسا .) هتخاس  لدـبم  ییانیب  هب  ار  اـم  ییاـنیبان  تیادـه و  هب  ار  اـم  یهارمگ  هداد ، تکرح 

نا نم  یلا  بحا  ادفصم ، لالغالا  یف  رجا  ادهـسم و  نادعـسلا  کسح  یلع  تیبا  نئل  هللا  و  - 102 دوش . هعجارم  تسا ، هدش  هداد  حیـضوت 
لوطی اهلوفق و  یلبلا  یلا  عرـسی  سفنل  ادحا  ملظا  فیک  ماطحلا و  نم  ءییـشل  ابـصاغ  دالعلا و  ضعبل  املاظ  همایقلا  موی  هلوسر  هللا و  یقلا 

زا رتهب  نم  يارب  موش ، هتـسب  رابنارگ  ياهریجنز  رد  مروآ و  زور  هب  بش  نادعـس  ياهراخ  يور  رگا  ادـخ ، هب  دـنگوس   ) اهلولح يرثلا  یف 
لانم لام و  زا  يزیچ  ای  هدیزرو و  متـس  ادخ  ناگدـنب  زا  یـضعب  رب  هک  منک  تاقالم  یلاح  رد  تمایق  زور  رد  وا  لوسر  ادـخ و  هک  تسنآ 

شنایاپ هک  منزب  یسک  رب  يدعت  ملظ و  هب  تسد  یسفن  یشوخ  ندیسر  يارب  هنوگچ  و  مشاب . هدوبر  مدرم  تسد  زا  ار  ایند  چوپ 
جارات اهناسنا و  هب  ملظ  رب  ار  شبحاص  هک  یناگدنز  نآ  ینالوط .) سب  نامز  رد  هریت  كاخ و  لد  شهگلزنم  تسا و  یگدیسوپ  هب  باتش 
حیجرت یناگدنز  نینچب  يهجنکش  اب  گرم  دزاسب ، راداو  دناهدروآ ، تسدب  دوخ  تایح  تاظحل  كالهتسا  اب  هک  نانآ  يهتخودنا  ندرک 

دوبان ات  هک  یهلا  يوک  هب  ور  نایناوراک  هار  رـس  رد  تسا  يراخ  دشاب ، نارگید  تایح  محازم  درف  کی  یگدنز  هک  ماگنهنآ  رد  اریز  داد ،
رب ار  رابنارگ  ياهریجنز  رد  ندش  هتـسب  نیگآرهز و  ياهراخ  يور  رد  باوخ  بلاطیبا  دنزرف  نم  داد . دهاوخ  همادا  دوخ  محازت  هب  دوشن ،

، اهتضبقف اهومتددم  اهتففکف و  يدی  متطسب  و  - 103 تسیچ . نآ  تماخو  ملظ و  هک  منادیم  اریز  مهدیم ، حیجرت  اهناسنا  رب  متس  كدنا 
رورـس نم  غلب  فیعـضلا و  ءیطو  ءادرلا و  طقـس  لعنلا و  تعطقنا  یتح  اهدورو ، موی  اهـضایح  یلع  میهلا  لبالا  كادت  یلع  متککادت  مث 

ار متـسد  تعیب ، ماگنه  رد   ) باعکلا اهیلا  ترـسح  لیلعلا و  اهوحن  لماحت  ریبکلا و  اهیلا  جده  ریغـصلا و  اهب  جـهتبا  نا  يایا  مهتعیبب  سانلا 
هب هنشت  نارتش  موجه  دننام  سپـس  متـسب ، ارنآ  نم  دیدیـشک ، دوخ  يوسب  ار  متـسد  مدیـشک و  سپ  ارنآ  نم  دیدرک ، زاب  نم  اب  تعیب  يارب 

ءابع دش و  هراپ  شفک  هک  دوب  يردقب  امش  ماحدزا  تعدش  دیدروآ ، موجه  نمب  اهنآ ، هب  دورو  زور  رد  بآ  ياهضوح 
لاسنهک دمآ و  رد  جاهتبا  دـجو و  هب  کچوک  هک  تفرگ  جوا  يدـحب  نم  اب  تعیب  رد  مدرم  يداش  رورـس و  دـنام و  اپ  ریز  ناوتان  داتفا و 

دیکات امشب  رگید  راب  داتفا .) نارتخد  يور  زا  باجح  دروآ و  موجه  تعیب  نآ  يارب  مه  رامیب  تشگ و  روهطوغ  يداش  فعش و  رد  نازرل 
تعیب لوبق  زا  نم  هک  دیدوبن  امـش  رگم  دیروایب . دایب  دـیاهدرک  نم  اب  هک  ار  یتعیب  تشذگرـس  دـیدرگرب و  بقع  هب  هظحل  دـنچ  منکیم ،

دجو و زا  هک  دیروایب  دایب  ار  ماحدزا  رپ  زورنآ  دیدیـشکیم ؟ دوخ  يوسب  تعیب  يارب  ار  متـسد  راشف  رابجا و  اب  امـش  مدیزرویم و  عانتما 
اهیبوکیاپ هلهله و  دیتخادنا و  اضف  رد  هلغلغ  درم  نز و  رامیب و  تسردـنت و  گرزب و  کچوک و  زا  مدرم  يهمه  جاهتبا  رورـس و  فعش و 
ینوـگرگد رییغت و  نم  يهیحور  رد  زورما  اـیآ  متـشگ ، امـش  يرادـمامز  لوـبق  هـب  رـضاح  ریظنیب  عـضو  ناـنچ  اـب  نـم  تشذـگ . دـح  زا 

دایب هک  لیف  دـننام  هک  دـیتسه  امـش  نیا  مبلاطیبا ، نب  یلع  نامه  نم  ادـخ  هب  دـنگوس  هن  متـسین ! بلاطیبا  دـنزرف  نامه  نم  ایآ  دـیاهدید !؟
نایوجماک هک  دینکیم  هبلاطم  ار  نامه  نم ، زا  هدش و  نوگرگد  هتـشذگ ، ياهیراکماک  شیاسآ و  هافر و  راگزور  دایب  دتفیب ، ناتـسودنه 

ورب دیورب : شیوخ ! نابابرا  زا  ادخ  زا  ربخیب  سانشن و  ناسنا  نارادمتسایس  يهرفس  رود  رب  هتسشن  نایوجمان  و 
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فیـسلا کلذ  ردب و  موی  اخدش  کیخا  کلاخ و  كدج و  لتاق  نسحوبا  اناف  هنایـشآ 104 - تسا  دنلب  اراقنع  هک  هن  رگد  غرم  رب  ماد  نیا 
نیهرکم هیف  متلخد  نیعئاط و  هومتکرت  يذلا  جاهنملا  یلعل  ینا  ایبن و  تثدحتـساال  انید و  تلدبتـسا  ام  يودع ، یقلا  بلقلا  کلذب  یعم و 

ریشمش نامه  متشک . هناحضتفم  تسکـش  اب  ار  نانآ  هک  ردب  گنج  رد  هک  تردارب  ییاد و  دج و  لتاق  منـسحلاوبا ، نامه  نم  هیواعم  يا  )
منکیم و حرطم  ار  يدیدج  ربمایپ  هن  ماهدرک و  ضوع  ار  ینید  هن  موشیم . يورایور  منمـشد  اب  بلق  نامه  اب  مراد و  هارمهب  مه  زورما  ار 

ارم ایآ  هیواعم ، يا  دـیدوب .) هتفریذـپ  ارنآ  راـبجااب  دـیدرک و  اـهر  ارنآ  راـیتخا  اـب  امـش  هک  مرادـیاپ  تقیقح  قح و  يهقیرط  ناـمه  رب  نم 
تاظحل نیرخآ  ات  مراد  نیقی  هک  منکیم  یفرعم  وتب  ثداوح  نآ  اب  ار  دوخ  تسخن  یـسانشب ، بوخ  ارم  منکیمن  نامگ  هن ، یـسانشیم !؟

روهظ و هب  هک  يدنوادخ  تیشم  اب  هک  ار  تردارب  یئاد و  دج و  هک  مبلاطیبا  دنزرف  نسحلاوبا  نامه  نم  درک . یهاوخن  شومارف  تیگدنز 
ار تیعقاو  نیا  مدروآرب ، ناشراگزور  زا  رامد  یتسپ  لامک  رد  ردب  گنج  رد  دندوب  هتـساخرب  هزرابم  هب  دوب  هدـش  قلعتم  مالـسا  شرتسگ 

خا رد  مه  زورما  ار  وزاب  ریشمش و  نامه  اریز  نزم ، رتاکیپ  گنج و  زا  مد  ردقنیا  سپ  ياهدرکن  شومارف 
دهاوخن یتسرپماـقم  توهـش و  ینک  كرد  مه  رگا  اـی  دـیمهف و  یهاوـخن  ارنآ  زگره  اـی  دراد . رگید  يرـصنع  نم  تیـصخش  مراد . راـیت 

نیا نآ ، هار  رد  وپاکت  تقیقح و  قح و  هب  نم  قایتشا  قشع و  زا  تسترابع  رـصنع  نیا  یئامن . راتفر  نم  اب  تمهف  كرد و  قباطم  تشذگ 
رهم وت  لد  هب  ادخ  اریز  تشاد ، دهاوخن  وت  لاحب  يدوس  نم  تخانش  یلو  منکیم . نایب  وت  يارب  هک  تسا  نم  تیصخش  رهوج  مه  رصنع 

ار وت  هک  يدیدرت  کش و  نآ  رد  هیواعم ، يا  وت   ) نیقیلاب ینم  کشلا  یلع  یضما  تسلف  - 105 تسین . وت  يرادیب  رب  يدیما  هداهن و  يدبا 
هابت دیدرت  کش و  يهدیدپ  یتسین .) ماهتفرگ ، شیپ  مه  ار  نیقی  یئانشور  اب  هک  نم  زا  رتهدننک  تکرح  رتیدج و  تسا ، هدرب  ورف  دوخ  رد 

ار وت  یناور  حوطـس  يهمه  درادـن . دوـجو  ياهرهبیب ، نیقی  روـن  زا  هک  وـت  تکرح  يرادـیب و  رب  يدـیما  تسا ، كرحم  يورین  يهدـننک 
نیقی رون  يارب  یئاج  وت  نورد  رد  اهنت  هن  تسا ، هتفرگ  ارف  یناسنا  تیلوئـسم  دـهعت و  نوناـق و  تلادـع و  قح و  اـب  تموصخ  ياـهیکیرات 

هب دـنکیم . يریگولج  وت  ناور  حوطـس  رب  اهنآ  ذوفن  زا  هک  يراد  اهتیعقاو  اب  طابترا  ربارب  رد  ياهناـجوجل  تمواـقم  کـی  وت  هکلب  تسین ،
ادیور نیا  يهمه  رد  تشاد ، یهاوخ  هناگادج  شنم  ای  تیصخش  کی  یگدنز  ياهدادیور  زا  کی  ره  ربارب  رد  وت  هک  تسا  تهج  نیمه 

. درک یهاوخ  هیجوت  دوخ  یناویح  تیـصخش  رابجا  اب  ار  کش  دـیدرت و  اب  تکرح  تحاقو  هدوب و  وت  ریگنماد  کش  دـیدرت و  لماوع  اهد 
دوخ يورب  چـیه  و  ناـنچ !! نم  نینچ ، وت  ناـنچ !! وت  نینچ ، نم  یئوگیم : هدرک  حرطم  دوـخ  ربارب  رد  ارم  ناوارف  روـطب  تیاـههمانرد  وـت 

قح ربارب  رد  تجاجل  دـیدرت و  کش و  نمزم  يرامیب  رد  هک  یـسک  اب  هسیاقم  لباق  تسا  روهطوغ  نیقی  رون  رد  هک  یناسنا  هک  يروآیمن 
هدـش هتخاس  مدرم  نامراگدرورپ و  يهدـش  هتخاس  ام   ) انل عئانـص  دـعب  سانلا  اـنبر و  عئانـص  اـناف  - 106 تسین . دـنکیم ، ناـج  تیعقاو  و 

اب تمـصع  نادناخ  ام  هک  درک  دـیهاوخ  كرد  یبوخب  دیـشیدنیب ، نارگید  ام و  عضو  رد  دـییایب و  دوخب  رگا  امـش  دنتـسه .) ام  يهلیـسوب 
رارقرب گرزب  راـگدرورپ  اـب  ار  هـطبار  نیرتـکیدزن  يروـحمدوخ  رابکتـسا و  یتسرپماـقم و  اـیند و  لاـنم  لاـم و  توهـش و  زا  هزنت  لاـمک 
لوقعم تایح  نازیم  دیهـش و  دهاش و  وگلا و  ار  ام  هتـشاد و  ینازرا  امب  وا  ریغ  زا  ضارعا  تهجب  دنوادخ  هک  تسا  یتیانع  نیا  میاهتخاس ،

رد هک  یهار  يارب  ار  ياهجیتـن  هکلب  تسا . هدادـن  اـم  يارب  تـلعیب  يزاـیتما  تیاـنع  فـطل و  نـیا  رد  دـنوادخ  تـسا . هداد  رارق  اـهناسنا 
رظن دقف  یلبق - ناک  نم  رمع  ترمع  نکا  مل  نا  ینا و  ینب ، يا  - 107 تسا . هدومرف  ررقم  ام  يارب  میاهتفرگ  شیپ  یناگدنز 

نم ترمع  دـق  مهروما  نم  یلا  یهتنا  امب  یناک  لـب  مهدـحاک  تدـع  یتح  مهراـثآ  یف  ترـس  مهراـبخا و  یف  ترکف  مهلاـمعا و  یف  ت 
رد یلو  ماهدرکن ، ار  دوخ  زا  شیپ  مدرم  رمع  هچ  رگا  نم ، دنزرف  يا   ) هررض نم  هعفن  هردک و  نم  کلذ  وفـص  تفرعف  مهرخآ  یلا  مهلوا 

، ماهدش ناگتـشذگ  نآ  زا  یکی  دـننام  هک  اجنآ  ات  ماهدرک ، ریـس  نانآ  راثآ  رد  هدیـشیدنا و  نانآ  رابخا  رد  هتـسیرگن و  نانآ  لامعا  يهمه 
زا ار  اهنآ  فاص  روما  براجت  تادـهاشم و  نیا  رد  ماهدوب . ناشرخآ  ات  نانآ  درف  نیلوا  زا  ییوگ  نانآ ، روما  زا  یفاک  عالطا  تهجب  هکلب 
رد نارگید  اب  نم  تایح  توافت  ماهدرکن ، یگدـنز  نارگید  زا  شیب  اـیند  نیا  رد  نم  ماهداد .) صیخـشت  اهررـض  زا  ار  اـهنآ  عفن  اـههریت و 
نم دندشیم . هدیشک  نامز  ریجنز  ياههقلح  نایم  رد  دندوب و  نامز  دتمم  بانط  ریسا  نارگنیحطس  نآ  نآ ، تیمک  رد  هن  تسنآ  تیفیک 
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ناگدنیآ ناگتـشذگ و  یگدـنز  رادـیاپ  یـساسا و  لوصا  رب  تسا ، لوقعم  تایح  یـساسا  رـصنع  هک  هنافرـشم  یهاگآ  ندروآ  تسدـب  اب 
بـصن اهناسنا  نورد  رد  دوخ  تسد  اب  اناوت  دـنوادخ  هک  تسا  ییامن  یتسه  هنیئآ  ندرک  یلقیـص  لولعم  یهاگآ  نیا  ماهتفای . ادـیپ  عالطا 

لود شرف  ار  شاقن  مه  شقن و  ینیبب  مه  كاخ  بآ و  زا  نورب  ینیب  اهشقن  كاپ  یفاص و  دوش  نوچ  لد  يهنییآ  تسا : هدومن 
نم تزع  رب  منوماریپ ، رد  مدرم  عامتجا  هوبنا  هن   ) هشحو ینع  مهقرفت  هزع و ال  یلوح  سانلا  هرثک  یندـیزی  ـال  ار 108 - شارف  مه  ار و  ت 

یئاهنت رد  دناوتب  يزور  رگا  هک  یمدآ  حور  یلک  يهدعاق  تسا  نیا  دیازفیم .) متـشحو  رب  نم ، رود  زا  نانآ  ندش  هدنکارپ  هن  دیازفایم و 
وا دـنیبب . عمج  دـنمزاین  ار  دوخ  وا  هک  تسا  لاحم  دـیامن ، تفایرد  كرد و  ار  دوخ  اعقاو  درگنب و  دوخ  رد  دراد  هک  یهاگآ  داعبا  مامت  اب 

هدـش یفخم  نوخ  گر و  ناوختـسا و  تشوگ و  یتشم  رد  هک  تسا  يربکا  ملاـع  تسا و  ناـهج  ناـج  ییاـهنت  هب  وا  هک  دـیمهف  دـهاوخ 
نا کناف  مهلاوما ، موقلا  ءالوه  یلا  ددرا  هللا و  قتاف  - 109 دراد ؟ ینعم  اههرطق  لابندب ، ندیود  ایرد ، رد  ندش  روهطوغ  زا  سپ  ایآ  تسا .

نسحلا و نا  ول  هللا  رانلا و  لخد  الا  ادـحا  هب  تبرـض  ام  يذـلا  یفیـسب  کنبرـضال  کیف و  هللا  یلا  نرذـعال  کنم  هللا  یننکما  مث  لعفت  مل 
زا  ) امهتملظم نع  لطابلا  لیزا  امهنم و  قحلا  ذخآ  یتح  هداراب  ینم  ارفظ  هداوه و ال  يدنع  امهل  تناک  ام  تلعف  يذـلا  لثم  العف  نیـسحلا 

ار مرذع  دزاسب ، طلـسم  وت  رب  ارم  دنوادخ  ینادرگنرب و  نانآ  دوخب  ار  مدرم  قح  رگا  نادرگرب ، ناشدوخب  ار  مدرم  نآ  لاوما  سریب و  ادخ 
اب آ ار  سک  چیه  هک  دز  مهاوخ  مریشمش  نآ  اب  ار  وت  هدومن ، ضرع  ادخ  هب  وت  يهرابرد 

يدرک وت  هک  ار  يراک  دننام  مالسلاامهیلع ، نیسح  نسح و  مدنزرف  ود  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  دش . شتآ  دراو  هکنیا  رگم  مدزن  مریشمش  ن 
تـسدب دوـخ  يارب  نـم  زا  ياهدارا  لـیم و  چـیه  تشادـن و  دوـجو  نـم  شیپ  ود  نآ  يارب  یحلــص  صاـصتخا و  چـیه  دـندادیم ، ماـجنا 

ار بلاطیبا  دنزرف  هکنیا  لثم  مربب .) نیب  زا  دوب  هدمآ  دوجوب  ود  نآ  ملظ  زا  هک  ار  لطاب  مریگب و  ود  نآ  زا  ار  قح  هک  هاگنآ  ات  دنروآیمن ،
يا ياهدـیمهفن ! ددرگیم ، کلهتـسم  ناـیمدآ  تاـیح  ندروآ  تسدـب  هار  رد  هـک  ار  عورـشم  لاـم  نآ  ياـنعم  هـکنیا  لـثم  یــسانشیمن !
نینچ نیمی  رد  دـیآ  روز  زا  لام  هکناز  نیقی  ناد  ناـشیا  نوخ  ناـشیا  لاـم  دربن  تناـشیا  نوخ  دراـین  اـت  درب  هار  زا  قلخ  نوخ  يهدـنروخ 

وت نادرگرب ، ناشدوخب  ار  مدرم  لام  اروف  همان  نیا  ندیـسر  اب  ياهدرکن  كرد  اهناسنا  نوخ  زا  ار  یلع  يدـج  تیاـمح  هک  دوشیم  مولعم 
ماهتخاون یـسک  ره  هب  هک  تسا  ریـشمش  نآ  يهبل  اب  ياهدومن ، لامیاپ  لام  لکـش  رد  هک  ینوخ  ماـقتنا  ياهدز ، یکاـنرطخ  راـک  هب  تسد 

نآ ياههلعـش  لابند  رد  هک  یـشتآ  زا  ربخیب  ياهتـشاد ، ناجیه  قوذ و  هدـش و  شوخلد  لاـم  نآ  ندوبر  عقوم  رد  تسا . هدـش  شتآ  دراو 
کل نا  الا و  راک 110 - نایاپ  دوش  رهاظ  وا  دود  راکشآ  شقوذ  ناهنپ و  ششتآ  تفرگ : دهاوخ  ار  تغارس  ناجیه ، قوذ و 

نوردقتال مکنا  الا و  هیـصرقب ، همعط  نم  هیرمطب و  هایند  نم  یفتکا  دق  مکماما  نا  الا و  هملع . رونب  ءییـضتسی  هب و  يدـتقی  اماما  مومام  ل 
یلابل تددعاال  ارفو و  اهمئانغ  نع  ترخداال  اربت و  مکایند  نم  تزنک  ام  هللاوف  دادس . هفع و  داهتجا و  عروب و  ینونیعا  نکل  کلذ و  یلع 

هک دـینادب   ) هرقم هصفع  نم  ناوها  یهوا و  ینیع  یف  یهل  هربد و  ناتا  توقک  ـالا  هنم  تذـخاال  اربش و  اهـضرا  نم  تزحـال  ارمط و  یبوث 
سابل ود  هب  شیایند  زا  امـش  ياوشیپ  هک  دینادب  دریگیم . یئانـشور  شملع  رون  اب  دیامن و  وا  هب  ءادـتقا  هک  تسا  یئاوشیپ  يوریپ  ره  يارب 

يراکزیهرپ و اب  یلو  دـیرادن  تضایر  تشذـگ و  نیا  هب  تردـق  امـش  دیـشاب ، هاگآ  تسا ، هدومن  ءافتکا  صرق  ود  هب  شماعط  زا  هنهک و 
نآ میانع  زا  هتخودنین و  ییالط  امش  يایند  نیا  زا  نم  ادخ ، هب  دنگوس  دینک . کمک  نمب  میقتسم  هار  رد  تکرح  ینمادکاپ و  ششوک و 

شاعم زا  ماهدرکن . تزایح  دوخ  يارب  یبجو  ایند  نیا  نیمز  زا  هدومنن و  هدامآ  رگید  سابل  ماهدیسوپ ، سابل  ياجب  هدرکن و  هریخذ  یهوبنا 
هک تسا  یخلت  يهریش  زا  رت  تسپ  نم  رظن  رد  ایند  نیا  ماهتفرگن  يریچ  تسا  هتفر  فعض  هب  ور  هک  حورجم  ياپراچ  يهشوت  زج  ایند  نیا 

رشیپ دناهدمآ ، لئان  ییاوشیپ  ماقم  هب  هک  هتفای  دشر  ياهناسنا  دشاب . هدمآرب  تخرد  زا 
دییاب تسا . بلاطیبا  دنزرف  تسا ، هتخادنا  وترپ  امـش  نایم  رد  هک  ياهتـسیاش  ياوشیپ  ربهر و  زورما  دنتـسه . اهناسنا  شالت  رپ  ناوراک  ناو 

هک تسا  لوقعم  تایح  هار  ماهدیزگرب  نم  هک  ار  یهار  دـیرگنب ، تقدـب  اهیـشوخان  اهیـشوخ و  ناهنپ و  راکـشآ و  رد  یگدـنز  يهمه  رد 
دـشر و ریـسم  رد  تکرح  عنام  ار  يدام  یگدـنز  ياهترورـض  زج  لوقعم  تایح  نیا  تسین  ءانتعا  لباق  نآ  ربارب  رد  ضحم  یعیبط  تایح 
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صرق ود  هب  هک  یـسک  دناشوپ ، دهاوخن  وا  زا  ار  یبیع  چیه  رخاف  ياههماج  دشابن ، وا  كاشوپ  يوقت  سابل  هک  ار  یـسک  دـنادیم . لماکت 
تسدب هار  رد  هک  اهقشع  اهیژرنا و  اهقایتشا و  نآ  زا  فیح  درک . دهاوخن  ریس  ار  وا  ایند  یضارا  مامت  لوصحم  دنکن ، تعانق  يرورض  نان 

یسفن نم  عنقاا  - 111 ددرگ . یگدنز  لیاسو  ینابرق  هک  یتایح  نآ  زا  فیح  دوش . کلهتـسم  یگدـنز  يهدـننک  هارمگ  تالمجت  ندروآ 
هک مزروب  تعانق  نیا  هب  مدوخ  يهرابرد  ایآ   ) شیعلا هبوشج  یف  مهل  هوسا  نوکا  وا  رهدلا  هراکم  یف  مهکراشاال  نینموملاریما و  لاقی  ناب 

يواسم نانآ  اب  تشیعم  ياهیتخـس  اهتنوشخ و  رد  میامنن و  تکرـش  نانآ  اب  مراـگزور  ياـهیراوگان  رد  یلو  دوش  هتفگ  نینموملاریما  نمب 
ار دوخ  ربهر ، رورس ، رادمتسایس ، رادمامز ، نینموملاریما ، هنطنط : رپ  تاملک  هنوگنیا  ندینش  اب  زگره  نم  مشابن .)

نیا قلخ  نابدرن  اریز : درب ، مهاوخن  الاب  تسا  هدـش  هتخاس  ام  نم و  زا  نآ  ياههلپ  هک  تاملک  نیا  نابدرن  زا  ار  دوخ  داد و  مهاوخن  بیرف 
ینابدرن نیرتکانرطخ  نیا  تسکـش  دهاوخ  رتب  وا  ناوختـساک  تسا  رتقمحا  دور  رتالاب  هکره  تسنداتفا  نابدرن  نیز  تبقاع  تسا  نم  ام و 

اهتبیـصم و زا  هدـید  دـهدیمن و  اههلان  هب  شوگ ، مدرم  زا  ءانثتـسا  لاـیخ  اـب  دـنکیم و  راـنکرب  اـهناسنا  تاـیح  نتم  زا  ار  یمدآ  هک  تسا 
ادخ لوسر  هب  نم  لاصتا  و   ) دـضعلا نم  عاردـلا  ونـصلا و  نم  ونـصلاک  هللالوسر  نم  انا  و  - 112 ددنبیمرب . اهناسنا  یگدـنز  ياههجنکش 

رب هلهابم  يهیآ  هک  یتقو  دـیدیدن  امـش  رگم  تسا .) وزاب  زا  تسد  يهقاس  دـننام  دنـشاب و  هدـمآرب  هشیر  کی  زا  هک  تسا  لخن  ود  دـننام 
ادخ ربمایپ  دومرف . تابثا  يهشیر  کی  رد  ار  دوخ  نم و  تدـحو  راک  نیا  اب  درک و  قیبطت  نم  رب  ار  انـسفنا  يهملک  دـش ، لزان  مرکا  ربمایپ 

اونوکت نا  و  - 113 ترخآ .) اـیند و  رد  یتـسه  نم  ردارب  وـت   ) هرخـالا ایندـلا و  یف  یخا  تنا  هک : تسا  هدوـمرف  نم  قـح  رد  ار  هلمج  نیا 
حالـص و یف  اوطرفتال  هوعد و  نع  اوصکنتال  نا  هعاطلا و  مکیلع  یل  همعنلا و  مکیلع  تبجو هللا  کلذ  تلعف  اذاـف  ءاوس ، قحلا  یف  يدـنع 

یلع م نوها  دحا  نکی  مل  کلذ  یلع  اومیقتست  مل  ناف  قحلا  یلا  تارمغلا  اوضوخت  نا 
، مدرک نینچ  رگا  دیـشاب ، يواـسم  قح  يارجا  رد  نم  دزن  رد  هکنیا  و   ) هصخر اـهیف  يدـنع  دـجیال  هبوقعلا و  هل  مظعا  مث  مکنم  جوعا  نم 
رد دیـشابم و  نادرگیور  قح  يوسب  نم  توعد  زا  دوشیم و  بجاو  امـش  رب  نم  تعاـطا  درادیم و  مزـال  امـش  يارب  ار  شتمعن  دـنوادخ 

، دینکن تماقتسا  مداد  ناشن  هک  هار  نیا  رب  رگا  دیوش . روهطوغ  دئادش  اهیتخـس و  رد  قح  هب  لوصو  يارب  دینکم و  طیرفت  یتحلـصم  چیه 
روظنم گرزب  رفیک  نیفرحنم  نآ  يارب  سپـس  دوب . دـهاوخن  رت  تسپ  نم  دزن  رد  دـناهدش ، فرحنم  هک  امـش  زا  یناسک  زا  یـصخش  چـیه 

زا هک  دیئامن  لمع  دیهدب و  ارف  شوگ  میوگیم  هک  هچنآ  هب  رگا  درک .) دنهاوخن  ادـیپ  دوخ  يارب  نم  دزن  رد  یئاهر  چـیه  دومن و  مهاوخ 
هدومن و تکرب  تمعن و  لومـشم  ار  امـش  دـنوادخ  دیـشاب ، يواـسم  نم  دزن  رد  قح  ناـیرج  رد  امـش  يهمه  هک  تسنآ  رت  تیمهااـب  همه 

يهطبار عون  زا  امـش  اب  نم  يهطبار  دـیبایرد . یبوخب  دوخ  اب  ارم  يهطبار  ات  دیـشوکب  دیـشیدنیب و  دوب . دـهاوخ  مزـال  امـش  رب  نم  تعاـطا 
نادنمتردق نآ  دزن  رد  یلو  دنتسه  اهسک  دوخ  شیپ  رد  هک  تسین  ناوتان  ياهناسنا  یتشم  اب  ربخیب  ناسنا  زا  تسرپ و  تردق  نادنمتردق 

ناسنا اب  ناسنا  يهطبار  هک  تسا  یتقیقح  امش  اب  ام  يهطبار  منادیم و  ناسنا  مه  ار  امش  مناسنا و  نم  دنوشیم . بوسحم  اهزیچ 
. تسا هدومن  كرتشم  قح  جاوما  رد  نتفر  ورف  رد  ار  ام  يهمه  یهلا  طاـبترا  نیا  شراکـش . اـب  هدـنرد  ناویح  يهطبار  هن  دوشیم ، هدـیمان 
، درادن دوجو  لوقعم  تایح  رد  زج  یعقاو  داحتا  كارتشا و  چیه  مدآ  نادنزرف  يارب  هک  درادن  دوجو  تقیقح  نیا  زا  رتلیـصا  یلـصا  چـیه 
ینودارا و یتح  سانلا  درا  مل  ینا  امتمتک  نا  امتملع و  دقف  دعب ، اما  - 144 تسنآ . یساسا  رصنع  قح  هار  رد  وپاکت  هک  لوقعم  تایح  نآ 

ینامتعیاب امتنک  ناف  رـضاح  ضرعل  بلاغ و ال  ناطلـسل  ینعیابت  مل  هماعلا  نا  ینعیاـب و  یندارا و  نمم  اـمکنا  ینوعیاـب و  یتح  مهعیاـبا  مل 
امک رارـسا  هعاطلا و  امک  راهظاب  لیبسلا  امکیلع  یل  امتلعج  دـقف  نیهراک  ینامتعیاب  امتنک  نا  بیرق و  نم  هللا  یلا  اـبوت  اـعجراف و  نیعئاـط 
نم هکنیا  دـیناشوپیم : ار  دوخ  ملع  هچ  رگا  دـینادیم  اعطق  ریبز ) هحلط و   ) رفن ود  امـش  يدـنوادخ ، ياـنث  دـمح و  زا  سپ   …  ) هیـصعملا

دیدوب یناسک  زا  رفن  ود  امـش  دندرک و  تعیب  هدومن و  نم  اب  تعیب  يهدارا  هک  دندوب  مدرم  نیا  دننک ، تعیب  نم  رب  هک  ماهتفرن  مدرم  لابند 
زا ای  متشاد ، ياهنادنمزوریپ  يهطلس  هک  دندرکن  تعیب  نم  اب  تهجنادب  مدرم  مومع  هک  دینادیم  امش  دندومن و  تعیب  دنتـساوخ و  ارم  هک 

هدرک تعیب  نم  اب  رایتخا  يور  زا  امش  رگا  مدوب . رادروخرب  ایند  دوجوم  عاتم 
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یعقاو تیموکحم  هب  یهار  نم  يارب  امـش  تسا ، هدوب  هارکا  يور  زا  نم  اب  امـش  تعیب  رگا  دینک و  هبوت  ادـخ  هب  يدوزب  دـیدرگرب و  دـیا ،
دینادیم همه  زا  رتهب  امـش  ریبز ، هحلط و  يا  يرآ ، دیاهتـشاد .) یفخم  ار  نمب  تیـصعم  راکـشآ و  ار  نم  زا  تعاطا  هک  دیاهدرک  زاب  دوخ 

نیا دیهاوخیم  هک  امـش  دندومن . باختنا  ارم  دندرک و  ماحدزا  نم ، اب  تعیب  يارب  مدرم  لیامت ، مادقا و  ینیچهمدقم و  نیرتمک  نودب  هک 
اور دوـخ  يهراـبرد  هک  تسا  يراـک  نیرتهناـقمحا  نادـجو  تواـضق  زا  نتـشیوخ  ناـمتک  هـک  دـینادیم  اـیآ  دـینک ، ناـمتک  ار  تـقیقح 
دوخ هک  قلطم  رگداد  ناتسداد  نآ  يهمکحم  هب  ترخآ  رد  منکیم و  توعد  ناتنادجو  يهمکحم  هب  ار  امـش  ایند  نیا  رد  نم  دیرادیم !؟

نم ینا  تشحوتـساال و  تیلاـب و  اـم  اـهلک  ضرـالا  عـالط  مه  ادـحاو و  متیقل  وـل  هللاو و  ینا  - 115 تسا . امـش  دـیلپ  فارحنا  نیا  دـهاش 
جار رظتنمل  هباوث  نسح  قاتشمل و  هللاءاقل  یلا  ینا  یبر و  نم  نیقی  یسفن و  نم  هریـصب  یلعل  هیلع  انا  يذلا  يدهلا  هیف و  مه  يذلا  مهلالض 

دنگوس  ) ابزح نیقسافلا  ابرح و  نیحلاصلا  الوخ و  هدابع  الود و  هللا  لام  اوذختیف  اهراجف  اهواهفس و  همالا  هذه  رما  یلی  نا  یـسآ  یننکل  و 
موش يورایور  دنشاب ، هدرک  رپ  ار  نیمز  يور  هکیلاح  رد  نانآ  يهمه  اب  ییاهنت  هب  رگا  ادخ ، هب 

نآ رب  دوـخ  هک  یتیادـه  هب  دـنروهطوغ و  نآ  رد  هک  ناـنآ  یهارمگ  هب  نم  تشاد . مهاوـخ  یتـشحو  هن  مهدیم و  هار  دوـخب  یکاـب  هـن  ، 
یلو مرادیما ، رظتنم و  شیوکین  شاداپ  هب  قاتـشم و  يدنوادخ  رادید  هب  نم  مراد و  راگدرورپ  زا  ینیقی  ینورد و  یئانیب  منکیم ، تکرح 
يارب ار  يدنوادخ  لام  دـنریگب و  تسدـب  لام  دـنریگب و  تسدـب  مدرم  نیفرحنم  ناقمحا و  ار  تما  نیا  روما  مامز  هک  مربیم  جـنر  نآ  زا 

اهنت هن  نم  دندرگ .) هورگمه  نانآ  قاسف  اب  دنزیخرب و  راکیپ  هب  تما  نیا  ياحلـص  اب  دنزاسب و  دوخ  ياههدرب  ار  وا  ناگدنب  تلود و  دوخ 
هک مراد  ار  نیقی  ناـمه  زین  میقتـسم  طارـص  زا  امـش  فارحنا  هب  هکلب  ماهتفرگ ، شیپ  دوـخ  هک  مراد  یهار  ندوـب  یهلا  تحـص و  هب  نیقی 

قلعت ایند  نیا  رد  نیعم ، تقو  ات  نم  یگدنز  يهمادا  رب  يدنوادخ  تیـشم  رگا  هک  متـسه  يدنوادخ  رادید  رارقیب  قاتـشم  نآ  نم  منیبیم .
زا تشاد  يرپ  لاب و  رگا  هدرـسفالد  غرم  نیا  دـنامیمن  زیخالب  ماب  نیا  رد  هظحل  کـی  مدرکیمن : فقوت  اـیند  نیا  رد  ياهظحل  تشادـن ،

تـشم کی  مسرتیم  هکنیا  اب  تسا ) هدوبن  نم  يهقـالع  دورم  هجو  چـیهب  دـینادیم  هک   ) ار يرادـمامز  نیا  منک  اـهر  هنوگچ  رگید  فرط 
دوخ و ناگدرب  ار  مدرم  هداد ، رارق  دوخ  یناسفن  ياهاوه  لایما و  يهچیزاب  ار  مدرم  یگدنز  شابوا  لذارا و 

هوسا قحلا  یف  اندنع  سانلا  نا  اولمع  هوعو و  هوعمـس و  قحلا و  اوفرع  دق  و  - 116 دنیامن . دوخ  ياهیراکماک  يهلیسو  ار  لاملاتیب  لاوما 
زا دنتخیرگ . قح  يهرابرد  مدرم  هک  دننادیم  دناهتفایرد و  هدینش و  ارنآ  هتخانش و  ار  قح  نانآاعطق   ) اقحـس مهل و  ادعبف  هرثالا  یلا  اوبرهف 

قوقح رد  يواست  زا  نانیا  منادیم ، همه  زا  رتهب  ار  ماقم  لام و  توهـش و  ناگدرب  نیا  درد  نم  دندرگ .) دوبان  دنـشاب و  رود  یهلا  تمحر 
یضرم نانآ  ياهلد  رد   ) اضرم هللا  مهدازف  ضرم  مهبولق  یف  دنراتفرگ ! تلعیب  یبلطزایتما  يرامیب  هب  نانیا  گرم . زا  هک  دنسرتیم  نانچ 

، دنهاوخیم نارگید  رب  دوخ  حـیجرت  ضیعبت و  اب  نانیا  دـیازفیب .) ناشـضرم  رب  ادـخ  ای  (. ) تسا هدوزفا  ناشـضرم  رب  دـنوادخ  سپ  تسا ،
. دنرادن رگیدکی  اب  یتوافت  تناما  نیا  ربارب  رد  ادخ  ناگدنب  تسا و  نم  دزن  رد  ادخ  تناما  لاملاتیب  دننادیمن  رگم  دـنوش . دوبان  وحم و 
و تسا ، ام  بولطم  دوش ، افیا  ام  قح  رگا  میراد ، دوخ  يارب  یقح  ام   ) يرسلا لاط  نا  لبالا و  زاجعا  انبکر  الا  هانیطعا و  ناف  قح  انل  - 117

نتفرگ يارب  هدـش و  راوس  نارتش  تشپ  ياـج  نیرخآ  هب  یتح  میهدیم و  نت  شـالت  هنوگ  ره  هب  دـنتخاس ، عونمم  دوخ  قح  زا  ار  اـم  رگا 
اهبش ن یکیرات  رد  ینالوط  تکرح  هب  هچ  رگا  میتفایم ، وپاکت  هب  قح 

نتشیوخ و رب  تنایخ  هزادنا  نامه  نداد ، تیمولظم  هب  نت  نآ و  نتفرگ  هدیدان  هحماسم و  قح ، نتفرگ  رب  تردق  دوجو  اب  میـشاب .) دنمزای 
هک یتیـصاخ  نیرتگرزب  قح  ندروآ  تسدـب  هار  رد  وپاکت  ادـخ . ناگدـنب  رب  متـس  نارگید و  قح  ندرک  لاـمیاپ  هک  تسا  یناـسنا  لوصا 

تابثا دنکیم و  يریگولج  نایوگروز  يدعت  نارگمتـس و  يرگنایغط  زا  فیلکت ، قح و  تمظع  نداد  ناشن  يهفاضا  هب  هک  تسنیا  دراد ،
گنر دوش ، تام  فیلکت  قح و  گـنر  هک  رفن  ود  ره  ناـیم  هعماـج و  ره  رد  تسین . همحاـسم  یخوش و  لـباق  فیلکت  قح و  هک  دـنکیم 

یلع اهتامجب  ایندلا  تببـص  ول  ینـضغبا و  ام  ینـضغبی  نا  یلع  اذـه  یفیـسب  نموملا  موشیخ  تبرـض  ول  - 118 دوریم . نـیب  زا  زین  تاـیح 
کضغبیال یلع  ای  لاق : هنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمالا  یبنلا  ناسل  یلع  یضقناف  یـضق  هنا  کلذ  ینبحا و  ام  ینبحی  نا  یلع  قفانملا 
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ره اب  ار  ایند  رگا  تشاد و  دهاوخن  نمـشد  ارم  وا  درادب ، نمـشد  ارم  هک  منزب  مریـشمش  نیا  اب  ار  نموم  ینیب  رگا   ) قفانم کبحیال  نموم و 
هدمآ و ص )  ) یما ربمایپ  نابز  هب  هک  تسا  یئاضق  نیا  تشاد . دهاوخن  تسود  ارم  وا  درادـب ، تسود  ارم  هک  مهدـب  قفانم  هب  دراد  هک  هچ 

بح و كالم  درادیمن . تسود  ار  وت  مه  یقفانم  چیه  درادیمن و  نمشد  ار  وت  ینموم  چیه  یلع ، يا  دومرف : هک  تسا  هدش  مامت 
تروص و زا  هک  ییادـتبا  ماـخ و  تاـساسحا  ضغب  بح و  فـالخ  رب  تسین ، صاخـشا  یعیبط  تایـصوصخ  تاصخـشت و  لوقعم ، ضغب 

نآ يهدنراد  هک  تسا  یهلا  يالاو  قالخا  هلضاف و  تافص و  لوقعم  ضغب  بح و  كالم  دنکیمن . زواجت  یصخش  تایصوصخ  لکش و 
بح يانبم  رب  وا  تیبوبحم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تیـصخش  زا  ناـهاگآ  يهمه  قاـفتاب  دـشابیم . يدـنوادخ  تافـص  زا  یهاـگهولج 

رد هک  یبلاطیبا  نب  یلع  اب  ندیزرو  ضغب  هکنانچ  تسین  ریذپناکما  نینموم  يارب  هک  تسا  ادخ  اب  ضغب  دننام  وا  ضغب  اذل  تسا ، لوقعم 
تافـصاب هن  دیلپ  قفانم  دشاب ، هناهاگآان  هچ  رگا  تسین  تافـص  نامه  اب  ضغب  زج  تسا ، يدـنوادخ  تافـص  ياههولج  زا  یلاع  تاجرد 

رارف تلاح  دنیبیم ، دوخ  ررض  هب  ار  تافـص  نآ  نایرج  نوچ  هکلب  دشاب ، هتـشاد  یکرد  اهنآ  يهرابرد  دناوتیم  هن  دراد و  ياهطبار  یهلا 
کـسفن یف  ام  قوف  لوقت و  ام  نودانا  امهتم : هل  ناک  هیلع و  ءاـنثلا  یف  طرفا  لـجرل  مالـسلاهیلع  لاـق  و  - 119 تشاد . دـهاوخ  مه  اهنآ  زا 

، ییوگیم هک  منآ  زا  رتمک  نم  دومرف : ترضح  درک ، طارفا  ترضح  نآ  هب  يرازگساپس  رد  دوب  مهتم  ترضح  نآ  دزن  یـسک  يهرابرد  )
تلد هک  دـییوگیم  ار  يزیچ  تباـبز  زوـسدوخ ، قفاـنم  يا  مه  وـت  ياهتـشاد .) یفخم  نم  يهراـبرد  دوـخ  نورد  رد  هک  مـنآ  زا  رتـالاب  و 

يا ورب  تسا ، نآ  فلاخم 
رد ات  یمهفب  ار  قافن  نیا  ندوب  درد  هک  یتسه  نآ  زا  رتناوتان  هچ  رگا  نک ، اوادم  دیشک  دهاوخ  یهابت  هب  ار  وت  ناج  هک  ار  کلهم  درد  ن 

نامگ دـنکیم و  یـشالتم  دردیم و  ار  دوخ  ناـج  دـننکیم ، تکرح  مه  دـض  رب  وا  لد  ناـبز و  هک  ناـسنا  نآ  ییآرب . شیاوادـم  ددـص 
عجری اهیلا  یلاـتلا و  قحلی  اـهب  یطـسولا ، هقرمنلا  نحن  - 120 تسا !! هدروآ  تسدـب  ياهنارهام  يریگعضوم  اـهتیعقاو  رباربرد  هک  دـنکیم 

ام يهراـبرد  دـیامن .) عوجر  نآ  هب  دـیاب  هدـننک  ولغ  ددرگرب و  نآ  يوسب  دـیاب  هدـنام  بقع  لدـتعم ، طـسوتم و  هاـگهیکت  میئاـم   ) یلاـغلا
، تسا هداد  امب  ادخ  هک  ياهیامرس  زا  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ام  هک  تسین  نیا  زج  دیوشن ، راچد  طیرفت  طارفا و  هب  تمـصع  نامدود 

میتسه وت  يهدنب  ام  اراگدرورپ ، میاهتفگ : هک  ام  میتقیقح ، قح و  ریـسم  ندیدرونرد  لوغـشم  هنادازآ  شالت  وپاکت و  اب  هدومن  يرادربهرهب 
ناهرب همه  یتسر  دوخ  نوچ ز  هک : تسا  تهجنیا  زا  دـنیبیم ، ام  رد  یتازایتما  رگا  میدـنبیاپ ، یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  اـت  داـقتعا  نیا  رب 

تللـضال و تبذکال و  تبذـک و  ام  دنکیم 121 - هدننیرفآ  راک  یگدنب  هدنب  دـنک  را  يرآ  يدـش  ناطلـس  ماهدـنب  یتفگ  هکنوچ  يدـش 
يهلیسوب م یسک  هن  ماهدش و  هارمگ  هن  ماهدشن ، بیذکت  تقیقح  قح و  فرط  زا  ماهتفگن و  غورد   ) یب لضال 

تیدـج تمظع و  زا  هاگآ  ناـسنا  یئوگغورد !!! و  یگدـنز ، يهدرپ  تشپ  قیقد  يهبـساحم  زا  هاـگآ  ناـسنا  تسا .) هداـتفا  تلالـض  هب  ن 
هک مرازگساپس  ار  يادخ  يزادرپغورد !!! و  افص ، قدص و  هب  حور  نازوس  قشع  زا  هاگآ  ناسنا  عقاو !!! فالخ  زاربا  و  تایعقاو ، اب  طابترا 
دی یف  ریزنخ  قارع  نم  ینیع  یف  نوها  هذه  مکایندـل  هللاو  - 122 مناشکب . فارحنا  هب  ار  یـسک  ات  ماهدـشن  فرحنم  قح  يهداج  زا  زگره 
نآ تسا .) رت  تسپ  ماذج  يرامیب  هب  التبم  تسد  رد  یکوخ  هدور ) ای   ) گر زا  نم  مشچ  رد  امـش  يایند  نیا  ادـخ ، هب  دـنگوس   ) موذـجم

شتـسرپ یگتخابدوخ و  نیا  تسا و  یگتخابدوخ  هک  دـینادیم  تسا  هدرک  بلج  دوخب  ار  امـش  هک  یماقم  هاج و  نآ  ایند و  لاـنم  لاـم و 
یناسنا تایح  هک  تسا  لاتق  رهز  نامه  دزاسیم ، دراو  حورب  یتسرپماقم  هاج و  لانم و  لام و  هک  یتیانج  دنکیم ؟ هچ  امـش  حور  اب  ماقم 

هابت لماوع  نیا  دـیراذگن  دـیاهدرک ، كرد  ار  حور  ياهالتعا  اـهتمظع و  رگا  دـیراد  دوخ  حور  تمالـس  هب  هقـالع  رگا  دزاـسیم . هاـبت  ار 
ار ناحبس  دنوادخ   ) دوقعلا لح  مئازعلا و  خسفب  هناحبـس  هللا  تفرع  - 123 دیامن . تایح  ناگدش  تسکشرو  هب  قحلم  ار  امـش  حور  هدننک 

حم رگا  دنادب : هک  دهاوخیم  هاگآ  یلقع  رادیب و  یلد  متخانش .) اههتسب  ندرک  زاب  مه  زا  اهمیمصت و  ندرب  نیب  زا  اب 
ياهریبدـت هک  لیلد  قلخ  شک  نانع  دـب  کین و  رهب  تسا  اضق  یلب  تساضر  فالخ  رب  لاوحا  يراجم  ارچ  تساضق  هن  نایناهج  ناج  لو 

هذه نم  يامدـق  توتـسا  دـق  ول  يروـنا 124 - تساـم  روـصت  يهنیئآ  رد  هکناـنچ  یکی  دوـبن  هناـمز و  درآرب  شقن  رازه  تساـطخ  هـلمج 
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دیهاوخ ایآ  داد .) مهاوخ  رییغت  ار  یئایشا  دتسیاب ، دوش و  اهر  اهبوشآ ) اههنتف و   ) اههاگـشزغل نیا  زا  میاهاپ  رگا   ) ءایـشا تریغل  ضحادملا 
ورف سپس  دنزیم و  جوم  ءامکح  ياهایور  رد  طقف  هک  میسرب  ياهلـضاف  يهنیدم  هب  میرذگب و  اهخالگنـس  اهناتـسراخ و  نیا  زا  تشاذگ 

هک نیتسار  تیندم  لحاس  هب  میرذگب و  شنابوا  لذارا و  یناطیش  تالیامت  ینافوط  جاوما  نیا  زا  هک  داد  دیهاوخ  تصرف  ایآ  دنیـشنیم !؟
هب هدرب و  نیب  زا  ار  هتـشذگ  ياهیهابت  هک  داد  دـیهاوخ  لاـجم  یمک  اـیآ  میـسرب !؟ تخاـس  دـهاوخ  افوکـش  ار  امـش  یناـسنا  داـعبا  يهمه 

يدـنع لیلذـلا  دـناهدرک !؟ يرپس  ار  دوخ  یگدـنز  نآ ، ندروآ  دوجوب  رد  ایلوا  ایـصوا و  ءایبنا و  يهمه  هک  میراذـگب  ماگ  یهلا  يهعماج 
وا يارب  ار  وا  قح  ات  تسا  زیزع  نم  دزن  رد  راوخ  فیعض و  ناسنا   ) هنم قحلا  ذخآ  یتح  فیعـض  يدنع  يوقلا  هل و  قحلا  ذخآ  یتح  زیزع 

تان اب  طابترا  يارب  یهار  چیه  مریگب .) وا  زا  ار  نارگید  قح  ات  تسا  فیعض  نم  دزن  رد  يوق  ناسنا  مریگب و 
ءایوقا هک  یناوتان  منادب ، ناوتان  کی  رادمامز  ریما و  ار  دوخ  مناوتیم  نم  ایآ  مریگب  ءایوقا  زا  ار  نانآ  قح  تسخن  هکنیا  رگم  مرادن  ناناو 
ءایوقا هک  یناوتان  زا  علطم  هاگآ و  ناسنا  کی  ناونعب  مناوتیم  نم  ایآ  دـناهدومن !؟ لالتخا  فعـض و  راچد  ار  شتاـیح  هتفرگ و  ار  وا  قح 
نتفرگ هب  مادـقا  هکیمادام  یهاگآ  نیا  ایآ  هچ !؟ نمب  میوگب : مراذـگب و  تسد  يور  تسد  منیـشنب و  دـناهتخاس ، دوخ  يهمعط  ار  وا  قح 
عالطا اهناسنا  يهرابرد  نیرب  دهعت  لصا  زا  هک  نم  رگا  درک !؟ دهاوخن  طقاس  دوخ  یلـصا  يانعم  زا  ارم  یگدنز  ماهدومنن ، ناوتان  نآ  قح 

، تسین ریذپناکما  اهناسنا  يهرابرد  نیرب  دهعت  هب  لمع  نودب  یناگدـنز  نیا  رد  یهلا  تیلوئـسم  يهدـهع  زا  ندـمآرب  هک  منادیم  مراد و 
شقح هک  ناوتان  کی  لاح  زا  یهاگآ  نم  يارب  هک  ماگنهنآ  رد  ممانب !؟ ملـسم  ناسنا  ار  دوخ  مناوتیم  منکن ، دهعت  نینچ  يافیا  هب  مادـقا 

یهاتوک يو  قح  نتفرگ  يارب  مادـقا  زا  لاحنیا  اب  مشاب و  هتـشاد  ار  ناوتان  نآ  قح  نتفرگ  تردـق  نم  دـیایب و  دوجوب  تسا  هدـش  لاـمیاپ 
یهاگآ هکنیا  هب  هجوت  اب  هکلب  ماهدیزرو ، نارفک  دنشابیم ، يدنوادخ  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  هک  تردق  یهاگآ و  تمعن  رب  اهنت  هن  منک ،

يوخ اب  تسا ، دهعت  يافیا  يارب  زاورپ  لاب  ود  نم و  زا  یساسا  رصنع  ود  تردق  و 
هما سدقت  نل  تسا : هدومرف  هک  ماهدینـش  اهراب  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  نم  ماهدومن . دوخ  ياهلاب  ندنک  هب  مادقا  هتـساخرب و  هزرابم  هب  نتش 

زا صقن  نودب  تما  نآ  ناوتان  قح  هکیمادام  دیـسر  دـهاوخن  یناسنا  تسادـق  هب  یتما  چـیه   ) عتعتم ریغ  اهیوق  نم  اهفیعـض  قح  ذـخوی  مل 
تیناسنا ياعدا  رد  وا  تسا ، هدشن  رادیب  دـهعت  نیا  ساسحا  هک  یـسک  ره  رد  لالجلاوذ ، يادـخ  هب  دـنگوس  يرآ ، دوشن .) هتفرگ  شیوق 
ياهعماج نینچ  درادـن . نآ  هب  یئانتعا  هتـشاد و  دوخ  ناوتان  قح  قاقحا  رب  تردـق  یهاـگآ و  هک  ياهعماـج  نآ  دـیوگیم . حیرـص  غورد 

اب ناوتان  قح  قاقحا  هب  هک  تاعامتجا  ناگدننادرگ  نارادمامز و  نآ  دـید . دـهاوخن  مه  ایور  باوخ و  رد  یتح  ار  لوقعم  تایح  تداعس 
تعیبط يهصرع  رد  يدام  تفرـشیپ  رهاظم  نارازه  هچ  رگا  دنهدیمن  ماجنا  دوخ  عماوج  يهرابرد  يراک  چیه  دنرگنیمن ، یتایح  تیمها 

قح تسخن  هکنیا  رگم  مرادـن  ایوقا ، اب  طابترا  يارب  یهار  چـیه  دـنراذگب . اهناشکهک  قوفاـم  هب  ياـپ  عماوج  نآ  مدرم  دـنروایب و  دوجوب 
تایح ياههبارخ  رب  ار  دوخ  یناویح  یگدـنز  هک  نادـنمورین  راـک  شریذـپ  قیدـصت و  هک  دـینکیم  روصت  اـیآ  مریگب  ناـنآ  زا  ار  ناوتاـن 

نامگ یمدآ  هک  تسا  ياهناقمحا  لایخ  هچ  نیا  دشابیم !؟ راگزاس  لوقعم  تایح  اب  دناهتخاس ، راوتسا  ناوتان  يدادادخ 
متـس لاح  نیع  رد  و  تسا ، رادروخرب  يدنوادخ  ینابر  ضیف  يهعـشا  زا  هدومن و  رارقرب  یگدـنب  طابترا  توم  تایح و  قلاخ  اب  هک  دـنک 

رـس تشپ  رد  ار  كانلوه  يهرظنم  نیا  دـناوتیم  دـشاب  هتـشاد  ناناوتان  نآ  زا  ار  متـس  عفد  تردـق  دـنیبب و  ناناوتان  يهرابرد  ار  نارگمتس 
هاگراب راپـسهر  درک و  روبع  هدننک  دوبان  لاچهیـس  نیا  کلهم و  يهرظنم  نیا  زا  مناوتیم  رگم  الـصا  دوش !؟ یهلا  يوک  یهار  دراذگب و 

يارب یمشچ  نتفر و  يارب  یئاپ  طوقس  نیا  زا  سپ  نامه ، نآ  رد  طوقس  نامه و  کلهم  لاچهیس  نیا  يهرابرد  یئانتعایب  تشگ !؟ یهلا 
انملـس هللا هئاضق و  هللا  نع  انیـضر  دریگب . شیپ  ادخ  يوسب  ار  دوخ  هار  اهنآ  کمک  هب  دناوتب  ات  درادـن ، دوجو  كرد  يارب  یلقع  ندـید و 

تسا نیا  درک ، میهاوخ  ءافیا  میاهتسب  دهعت  هک  هچنآ  هب  ام  میاهدومن .) وا  هب  میلـست  ار  وا  رما  هداد و  تیاضر  يدنوادخ  ياضق  هب  ام   ) هرما
ریز رد  زگره  نم  میهدیم  همادا  دوخ  هار  هب  میراذـگیم و  وا  دوخ  رب  ار  وا  رما  میراد و  شیاضق  هب  اـضر  نآ  زا  سپ  اـم ، یمتح  يهفیظو 

هب تسا  نم  تردـق  رایتخا و  زا  جراـخ  گرب  خاـش و  رپ  تخرد  نیا  رب  همکاـح  نیناوق  هک  لـیلد  نیا  هب  تقلخ  گرب  خاـش و  رپ  تخرد 
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نآ يهرابرد  یتفگش  یگریخ و  هب  يدنوادخ ، تایآ  رب  يهراظن  زا  نم  تسشن . مهاوخن  ضحم  يرگاشامت 
قایتشا هک  نم  تفرگ . مهاوخن  یخوش  هب  یناگدنز  نیا  رد  ار  فیلکت  يدج  ساسحا  نم  تشاد . مهاوخن  لصاح  ار  دوکر  توکس و  اه 

زا کی  ره  هک  مشاـب  اهدادـیور  ندیـسر  هار  زا  راـظتنا  رد  منیـشنب و  هنوگچ  مباـییمرد ، حوضو  لاـمک  اـب  منورد  رد  ار  كرحت  يورین  و 
سفن نیرخآ  ات  سپ  دنربب . دوخ  اب  هدرک  هراپ  هراپ  ارم  تایح  دوخ ، تعیبط  ياضتقم  هب  دنریگب و  ارم  دوجو  غارس  هتشذگ و  دوخ  يارجم 

. تسشن مهاوخن  مارآ  ياهظحل  دریگن ، زاب  نم  زا  ار  تکرح  یناگدنز ، زا  نتسبرب  مشچ  نوکـس  ات  داتـسیا و  مهاوخن  زاب  شالت  تکرح و 
رد ياهبساحم  هچ  و  ددنویپیم ، ردق  اضق و  ورملق  رد  يدنوادخ  تیـشم  هب  ار  شـشوک  شالت و  نیا  هنوگچ  یتسه  یلاع  يدابم  هکنیا  اما 

خماش ماقم  نآ  هب  میلـست  زج  نم  یهلا ، ردق  اضق و  يهدرپ  تشپ  رارـسا  تسیچ  دریگیم و  ماجنا  وپاکت  شالت و  نیا  يور  تعیبط  قوفام 
، ماهتـسب نآ  يهراـبرد  نادـجو  لـقع و  يهلیـسوب  یعطق  دـهعت  ملوئـسم و  نآ  يهراـبرد  نم  هک  هچنآ  دومیپ . مهاوخن  رگید  یهار  یبوبر 

اهیئانـشور نیا  قوفام  ماـهبا  رد  نتفر  ورف  اـب  زگره  نم  تسا و  هدرتسگ  مناگدـید  ربارب  رد  یفاـک  دـحب  هک  تسا  یئاهیئانـشور  هب  طوبرم 
وا نوکاالف  هقدص  نم  لوا  انال  هللا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  یلع  بذکا  ینارتا  تسب . مهاوخن  ورف  ار  مناگدید 

قیدصت ار  وا  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  ادخ ، هب  دنگوس  میوگیم ، غورد  ص )  ) ادخ لوسر  هب  نم  ینکیم  نامگ  ایآ   ) هیلع بذک  نم  ل 
هکنیا رد  ماهدومن  قیدصت  ار  وا  تلاسر  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  مدنبب .) وا  هب  یغورد  هک  دوب  مهاوخن  یسک  نیلوا  نم  سپ  ماهدرک ،

، تسین دـیدرت  ياج  تسا ، هدومن  قیدـصت  ار  وا  یهلا  تلاسر  هدروآ و  نامیا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  نینموملاریما 
هب نانیا  اـیوگ  تسا . هدوب  غولب  زا  شیپ  یگلاـس  هدزاود  اـی  هد  نس  رد  ناـمز  نآ  رد  نینموملاریما  دـنیوگیم : اهیـضعب  هک  تسنیا  تیاـهن 

نامز نآ  رد  مرکا  ربمایپ  فرط  زا  ار  بلاطیبا  نب  یلع  نامیا  شریذپ  و  دناهدوب !! رتهاگآ  مالسا  ربمایپ  زا  شیپ  نآ  طیارـش  نامیا و  قیاقح 
دـشر رظن  زا  هک  نس  نامه  رد  ار  یلع  نامیا  مرکا  ربمایپ  دنیوگیم : ثیدح  باحـصا  نیخروم و  يهمه  دـناهدومرف !! یقلت  نوناق  فالخ 

ماـگنه رد  اـهراب  نیموصعم  يهمئا  رگید  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  هکنیا  يهفاـضا  هب  تسا . هتفریذـپ  هدوـب ، لـماک  یهاـگآ  ینـالقع و 
تاجاجتحا نآ  هب  یقطنم  ضارتعا  دناهتسناوتن  نیفلاخم  دناهدومرف و  جاجتحا  ترضح  نآ  نامیا  رد  تقبـس  نیمه  هب  نیفلاخم  اب  جاجتحا 

ياهرادرک اهراتفگ و  يهمه  دهاوخیم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ریسفت  دروم  يهلمج  رد  دننک . هضرع 
ار يدروم  دناهتسناوتن  ترضح  نآ  نانمشد  نیرتزوتهنیک  یتح  یهگناو  دیامن . تیبثت  میقتسم  روطب  هچ  دهدیم  تبسن  ربمایپ  هب  هک  ار  ش 

تسناوتن یئوجبیع  چیه  دومرف : هک  میدید  ترضح  نآ  هتـشذگ  نانخـس  رد  دشاب . هتفگ  یغورد  نینموملاریما  دروم  نآ  رد  هک  دننک  ادیپ 
، متـسیرگن دوخ  عضو  رد  نم  سپـس  يریغل  یقنع  یف  قاثیملا  اذا  یتعیب و  تقبـس  دق  یتعاط  اذاف  يرما  یف  ترظنف  دنک . ادیپ  یبیع  نم  رد 
رد نامیپ  دوب و  هتفرگ  تقبـس  نانآ  اب  گنج  ای  نارگید و  اب  تعیب  رب  دوب ) هدش  غالبا  نم  رب  ربمایپ  يهلیـسوب  هک   ) یهلا فیلکت  زا  متعاطا 

. ماهتـسب هک  تسا  يدهعت  هب  دنتـسم  تفالخ  تدـم  رد  هچ  تفالخ و  زا  شیپ  هچ  نم  يهشیدـنا  رادرک و  راتفگ و  هنوگ  ره  دوب .) مندرگ 
یهاگن نآ ، تاصتخم  ینابم و  دهعت و  موهفم  تخانش  يارب  دهعت - فیرعت  الوئسم  ناک  هللا  نا  دهعلاب  اوفوا  تیلوئسم و  دهعت و  رد  یثحب 

ماسقا عاونا و  هب  نورد  ياهتیلاعف  اههدیدپ و  یناور  ياهتیلاعف  اههدیدپ و  میسقت  میزادنایم . یناور  ياهتیلاعف  اههدیدپ و  عاونا  هب  رـصتخم 
- مکی تمسق  دوشیم : میـسقت  هدمع  تمـسق  ود  هب  یلعف  یباتزاب و  موهفم  ود  هکنیا  هب  رظن  اب  هلمج  نآ  زا  تسا . میـسقت  لباق  ینوگانوگ 

هب و یمدآ  نورد  رد  هطوبرم  ياههزیگنا  للع و  اب  هک  دنتسه  یباتزاب  ياههدیدپ 
اهیداش و رثکا  تریح و  تلجخ و  سرت و  دـننام  دـندرگیم . رادروخرب  ناور  یعیبط  حطـس  رد  رثات  یباـتزاب و  تینیع  زا  دـنیآیم و  دوج 
رد هتسیرتکلا  نایرج  هب  هیبش  ای  هتشادن ، ناور  یعیبط  حطس  رد  یباتزاب  ساکعنا و  هک  دنتسه  یئاهتیلاعف  اههدیدپ و  مود - تمسق  اههودنا .

نورد هک  ماگنه  نآ  رد  يدیرجت . تایلمع  رگید  يزاسددع و  رایتخا و  دننام  دنشابیم ، ضحم  ياهتیلاعف  ای  هدارا و  دننام  دنشابیم . میس 
هک تسا  رایتخا  يهدیدپ  هدارا ، عوضوم  زا  رتنـشور  دـنکیمن و  ادـیپ  باتزاب  وا  نورد  رد  هدارا  مانب  يرثات  چـیه  تسا  هدارا  رادراب  یمدآ 

باتزاب رثات و  هنوگچیه  زا  راک - یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  نم  تراظن  هطلـس و  زا  تسا  ترابع  هک  یمدآ - نورد  رد  تیلاعف  ماـگنه  رد 
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تـسا هدش  هتفگ  درادن . تیخنـس  هنوگچیه  یباتزاب  رثات  اب  هک  تسا  ضحم  تیلاعف  لمع و  یعون  میتفگ : هکنانچ  هکلب  تسین ، رادروخرب 
رادروخرب رثات  زا  هک  تسین  ینورد  تقیقح  نآ  دهعت  ینعی  دوشیم  بوسحم  مود  تمـسق  دراوم  زا  یکی  الاب  يدنب  میـسقت  رد  دهعت  هک :

دننام زج  نورد ، رد  نآ  يدوجو  عون  دـیآیم و  دوجوب  ناـیز  دوس و  لـماوع  يور  هک  تسا  یناور  صوصخم  تیلاـعف  هکلب  دـشاب ، هدوب 
اصا دنهاوخیم  هک  تسا  یناسک  دییات  دروم  ابلاغ  رظن  نیا  دشابیمن . يرگید  زیچ  یمدآ  ناور  رد  یتقوم  جوم 

نارکفتم زا  یهورگ  يهدافتـساءوس  دروـم  هیرظن  نیا  هاوـخ  لاـح  ره  هـب  دـنهدب و  هوـلج  تـیمهایب  ارنآ  یناـسنا  یگزیگنا  دـهعت و  تـل 
. مینک نایب  يدودـح  ات  ارنآ  تیهام  دـهعت و  عوضوم  ام  هک  تسا  مزال  هک  هچنآ  هن ، اـی  دریگب  رارق  یناـسنا  يهدـنزاس  لوصا  هب  ءاـنتعایب 
هک تسین  نآ  لیلد  ساکعنا  مدـع  نیا  یلو  دـهدیمن ، ناـشن  دوخ  زا  نورد ، ناـهج  رد  ياهتفاـی  ساـکعنا  رثاـت  دـهعت  هچ  رگا  میئوگیم :

. ددرگ دوبان  زغم  يهحفـص  زا  دیایب و  دوجوب  ساکعنا  نیرتمک  نودب  یمدآ  زغم  رد  هک  تسا  يزاسددع  ياهتیلاعف  دننام  دـهعت  يهدـیدپ 
لاـمک رد  هچ  دـنریگب و  رارق  یمدآ  تیمها  دروم  هچ  ار  یناور  تیلاـعف  هدـیدپ و  چـیه  لوـفغم  نادـجو  اـی  هاـگآدوخان  ریمـض  سوناـیقا 

تاـنایرج رد  ارنآ  يهجیتن  رثا و  دـنکیم و  بذـج  دوخ  قاـمعا  هب  يزیگناتفگـش  تیبذاـج  اـب  هتخاـسن و  اـهر  دـنریگب ، رارق  یتیمهایب 
عوضوم دناوتیمن  یگداس  نیا  هب  مینیبیمن ، دوخ  نورد  رد  يرثات  تینیع  دهعت  زا  ام  هک  هلئـسم  نیا  دزاسیم . سکعنم  یناور  نوگانوگ 

فوسلیف و دنمشناد و  چیه  نونکات  دراد و  دوجو  مه  یناسنا  نم  دوخ  یفن  يهرابرد  ياهیاپیب  لالدتـسا  نانچ  اریز  دزاسب ، یفنم  ار  دهعت 
سنیا دیوگب : دهدب و  غارس  یباتزاب  نیعم  ققحت  اب  ار  ام  یناسنا  نم  تسا  هتسناوتن  یقیقد  هاگشیامزآ  چیه  يرکفتم و 

رد ینیع  تیدوجوم  اب  ار  نم  هکیمادام  دیوگب : دهدب و  دوخ  هب  ار  تارج  نیا  یسک  رگا  نآ . ینورد  دومن  نیعت و  تسنیا  یمدآ و  نم  ت 
ياملع ریاس  ناواکناور و  ناکشزپناور و  ناسانشناور و  رظن  زا  یـصخش  نینچ  تفریذپ ، مهاوخن  ار  شدوجو  منکن  ساسحا  یمدآ  نورد 

ریاـس رد  هک  ینیعت  هن  دراد و  يدوـمن  هن  موـمع  روـط  هب  یناـسنا  نم  هکنیا  اـب  سب . دـنیامنیم و  يوریپ  تـسیلیهین  بـتکم  زا  سفنلامـلع 
یناسنا نم  نامه  ار  شیاهیـسررب  دانیب  یعونتم  ددـعتم و  مولع  لاحنیا  اب  دوشیم  هدـید  ینورد  ورملق  ینیع و  یکیزیف  ناـهج  رد  اـهدومن 

ناـشن ار  وا  تیلعف  هک  یتـیعقوم  ناـمز و  زا  ياهظحل  ره  رد  یمدآ  تیدوـجوم  ناـمتخاس  یناـسنا  نیعت  هلحرم  هس  دـهعت و  دـهدیم . رارق 
زین رـصنع  نکر و  يهملک  ود  زا  یکی  زا  نیعت  ياـج  هب  ناوـتیم  مهاـفت  یناـسآ  يارب   ) ددرگیم لیکـشت  یـساسا  نـیعت  هـس  زا  دـهدیم 

نیناوق تثارو و  یئایفارغج و  لـماوع  مومع و  روط  هب  یعیبط  روما  دـننام  يراـیتخا ، يدارا و  ریغ  رـصنع  نکر و  اـی  نیعت  دومن .) هدافتـسا 
هن یهاگ  یتح  هکلب  تسا . هتـشادن  يرایتخا  هدارا و  یناسنا ، یلعف  ياهعومجم  ندمآ  دوجوب  يارب  اهنآ  تیلاعف  قیقحت و  رد  هک  یعامتجا 

عومجم ظاحل  نیا  زا  ناسنا  اهنآ . تالعافت  طباور و  یگنوگچ  زا  هن  دراد و  دوجو  لماوع  روما و  نآ  تیهام  زا  یهاگآ 
نیعت تسا . هدوب  نایرج  رد  وا  رایتخا  یهاگآ و  هب  جایتحا  نودـب  شیناگدـنز  دادـتما  رد  هک  تسا  یتـالولعم  لـلع و  زا  یئاهدادـیور  يه 

تروص هب  ار  وا  هداد و  ماجنا  دوخ  یئاناوت  رادقم  هب  یعیبط  روما  داوم و  نامه  يور  رد  ناسنا  هک  تسا  یتاهیجوت  اهششوک و  راک و  مود 
رد هراومه  مود  نیعت  ندمآ  دوجو  هب  تسا . هدروآ  دوجوب  یصخشم  دبلاک  رد  ار  ینیعم  تیـصخش  هدومن و  لکـشتم  یـصاخ  يهعومجم 
هب و  دـیامنیم . يرایبآ  ار  مود  نیعت  گرب  خاش و  اههقاس و  اههشیر و  هک  تسا  هدارا  رتنـشور : ترابع  هب  دریگیم و  ماـجنا  هدارا  يهنیمز 

يهطقن زج  هک  نیتسخن  نیعت  هب  رظن  اب  هن  دریگیم  رارق  اهشزرا  يهقطنم  رد  مود  نیعت  هب  رظن ، اب  یمدآ  تیدوجوم  هک  تسا  تهج  نیمه 
نیا رد  ناسنا  تسین . يرگید  زیچ  يدرف ، رایتخا  هدارا و  قوفاـم  يدادرارق  نیناوق  هاـگآدوخان و  یعیبط  روما  تاـنایرج  زا  ياهدـع  عطاـقت 

فاشتکا و يورین  دـیرجت و  تردـق  شناد و  لقعت و  هشیدـنا و  دـننامه  دراد ، رایتخا  رد  ناوارف  یلیخ  راـک  رازبا  هک  تسا  نیعت  زا  هلحرم 
قاـمعا رد  ار  وا  ياـپ  کـی  ددرگیم و  قفوم  زوریپ و  تعیبـط  نارگید و  شیوخ و  رد  یگدـنزاس  هب  و  قطنم ، سح و  قوفاـم  ياهـسدح 

خیرات ط قوفام  هب  نیعت  نیا  اب  دهدیم و  رارق  یئاضف  تارک  زارف  رد  ار  شرگید  ياپ  یتسه و  تارذ  نیرتکچوک 
اهتمظع ایازم و  نیا  هک  يراک  اهنت  یلو  دروآیم ، دوجوب  ناسنا  مانب  يرادـناج  خـیرات  ناونع  هب  یخیرات  و  دراذـگیم ، ماـگ  ضحم  یعیب 

رادروخرب هداعلاقوف  يزاسرازبا  هشیدـنا و  تردـق  زا  ناسنا  تسا ، ياهدـننک  هریخ  دوجوم  ناـسنا  لـیبق  زا  یمیهاـفم  رد  دـنهدیم  ماـجنا 
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هـصالخ دـنارتسگیم  اـهنارکیب  اـت  ار  وا  هک  تسا  یناوارف  حوطـس  ياراد  ناـسنا  تیدوجوم  تسا ، يدـنمورین  زاـس  طـیحم  ناـسنا  تسا ،
هدوب ناسنا  گرگ  دناوتیم  ناسنا  دیوگیم : هک  تسا  هتفهن  يرگید  یفنم  ياهتیلاعف  فاصوا و  نیعت ، را  هلحرم  نیا  تعیبط  رد  ددرگیم 
سوه يوه و  هب  طلـست  رد  بلغا  ناسنا  دـشوکیم ، فرط  يدوبان  هب  لامک ، بسک  رد  هدافتـسا  ياج  هب  داـضت  يارجم  رد  ناـسنا  دـشاب ،

ياهیخوش هب  هک  تسا  یئاجبان  عقوت  نیعت ، زا  هلحرم  نیا  رد  یناسنا  يالعا  ياهلآهدیا  عقوت  اذـل  دوشیم  وربور  تسکـش  اب  دوخ  یناویح 
لیان دوخ  تقد  تردق و  تیاهن  هب  دناوتیم  اقب  رد  عزانت  لصا  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  ققحت . لباق  تیعقاو  کی  ات  تسا  رتکیدزن  هیاپیب 

ای یلیفط و  دوش  حرطم  يرگید  زیچ  نیا  زج  رگا  هدوب و  نم  تلاصا  نیعت  نیا  یلک  تیصاخ  دنک . مادختسا  ار  ملع  رنه و  هفسلف و  دوش و 
دوصقم ا اجنیا  رد  دوش . عورش  نم  زج  نم و  یلاع  لیدعت  يهطقن  زا  موس ، نیعت  دوب . دهاوخ  نم  مروت  يارب  ياهلیسو 

و سب . دنکیم و  شالت  شایعیبطدوخ  تیوقت  همادا و  يارب  ناویح  نیرتهتفای  لماکت  يهقطنم  رد  هک  تسا  یعیبط  ناسنا  درف  نامه  نم  ز 
، تاتابن تاناویح ، اههوک ، اهایرد ، تسا ، نم  زج  رگید  ياهناسنا  دـشابیم . درف  نامه  دوخ  زج  تایعقاو  يهمه  لـماش  نم  زج  زا  دوصقم 

یتح قلطم ، لامک  یبسن ، ياـهلامک  تسا . نم  زج  یتسه  ناـهج  یلک  روط  هب  اـهرازاک و  اـهناشکهک و  یـسمش ، يهموظنم  نیمز ، يهرک 
میتفگ دراد . هناگادج  یثحب  نیا  تسین و  قلطم  روطب  ادخ  رب  نم  زج  يهرئاد  لومش  هتبلا  تسا  نم  زج  عیسو  رایـسب  موهفم  لومـشم  ادخ ،
نتخاس گنهامه  يانعم  هب  لیدـعت  نیا  ددرگیم . زاـغآ  موس  نییعت  دوشیم ، عورـش  نم  زج  نم و  ناـیم  یلاـع  لیدـعت  هک  ماـگنه  نآ  زا 

تاـعامتجا وج  تعیبـط و  اـب  ار  دوخ  نم  دوـخ ، يهتـساوخ  قباـطم  ناـسنا  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  ینعی  تسین ، روـبزم  تقیقح  ود  یعیبـط 
دوش گنهامه  لیدـعت و  تسا  هدرک  حرطم  دوخ  يارب  هک  ادـخ  لآهدـیا و  لامکاب و  نم  يهتـساوخ  قباطم  نینچمه  دزاـسب و  گـنهامه 

هدـیمان موس  نیعت  هک  هلحرم  نیا  رد  تشاد . دوجو  الماک  هکلب  دوب ، ریذـپناکما  اهنت  هن  مه  مود  نیعت  رد  یگنهامه  لیدـعت و  نینچ  اریز 
نم زج  وا و  شمزاول  صاوخ و  اب  یعیبط  نم  دوخ  اذل  دریگیم ، رارق  لیدعت  كالم  یتسه  يالعا  لآهدیا  لامک و  هک  تهجنادب  دوشیم 

یم
يهرهچ ندـید  زا  دـهنیمرب ، دوخ  يوراـیور  نییعت  نیا  رد  ار  یعیبط  نم  هک  یتقو  دراد . لاـمک  هب  ور  نم  اـب  لیدـعن  هب  جاـیتحا  هک  دوش 
شیوخ سکع  نوچ  ندروـخ  بآ  تقو  رد  ناروتـس  يهدـننام  دـنک : رازف  تسپ  نم  نیا  يهطیح  زا  دـهاوخیم  دوـشیم و  رفنتم  شتـشز 

زا ياهظحل  ره  رد  ار  ناسنا  تشگ ، دهاوخ  نومنهر  لامک  باصن  دـح  ات  ار  ناسنا  هک  سدـقم  لیدـعت  نیا  میدـیمر  نتـشیوخ  زا  میدـید 
یتـسه ناـهج  رد  یگدـنز  رد  هک  تسا  یلعف  تیعقوـم  تبثم ، زا  دوـصقم  دـشکیم . ـالاب  هب  ور  تبثم  هب  یفنم  زا  یفنم و  هب  تبثم  بـطق 

یگدنزاس كالم  هب  یمدآ  هلحرم  نیا  رد  تسا . رتدـیدج  تیعقوم  هب  شـشک  يارب  تیعقوم  نیمه  یفن  یفنم  زا  دوصقم  هدروآ ، تسدـب 
زا میدرب ) راکب  نآ  رد  ار  نم  زج  حالطصا  هک   ) شعونتم يازجا  اب  یتسه  ناهج  اب  طابترا  لاح  رد  ینعی  یعفد  دراد و  یبذج  لآهدیا  نم 

لماوـع نآ  زا  وا  يهتفاـی  بیکرت  تیدوـجوم  هکنیمه  دـنکیم و  بذـج  دوـخ  هب  ار  تفرـشیپ  لـماوع  دـنکیم و  يرادربهرهب  ناـهج  نیا 
هب هک  يرـصانع  لـماوع و  دراذـگیمن  دـسریم و  ارف  عفد  يهظحل  دـیآرب ، یعیبط  نم  مادختـسا  رد  مود  لوا و  نیعت  رـصانع  اـب  دـهاوخب 

يهبوچ راهچ  زا  دـناوتیم  یمدآ  بیترت  نیدـب  دـنادرگرب و  یعیبط  نم  لاچهیـس  هب  هتـشگ  لکـشتم  شتیدوجوم  رد  لآهدـیا  نم  كـالم 
امئاد هک  یئاهتیدودحم 

یبلطيدازآ و ساسحا  دوش  اهر  دـهدیم ، رارق  هدنـشک  ياهداضت  مداـصت و  لاـح  رد  نارگید  اـب  ار  وا  دـهدیم و  رازآ  هجنکـش و  ار  وا 
اهیکیرات و دسریم و  دوخ  يالعا  دح  هب  ادخ  اب  ناسنا  يهطبار  هک  تسا  نیعت  زا  هلحرم  نیا  رد  مه  دیامن . عابشا  ار  دوخ  یئوج  تیاهنیب 

نم اب  ار  دوخ  یهلا  ياـهتفایرد  هلحرم  نیا  رد  اریز  دوریم . ناـیم  زا  تسا  روبزم  يهطبار  روصت  رد  هک  نوگاـنوگ  ياـهماهباو  تالکـشم 
تامولعم اههتـساوخ و  لوط  ضرع و  هب  ار  یهلا  ياهتفایرد  دزیمآیمن ، مه  رد  یعیبط  نم  اب  ار  یهلا  ياهتفایرد  دزیمآیمن ، مه  رد  یعیبط 

یئود ز تسه  رگ  دزیخرب  یئود  هک  هر  نیا  ورب  نیدنچ  يرآ : دشکیم ، الاب  ار  دوخ  هکلب  دروآیمن  نییاپ  ار  ادـخ  وا  دزاسیمن ، طولخم 
اب تنوشخ ، نآ  اب  شیاههدیدپ  هدام و  هاگرذگ  نیا  رد  دزیخرب  یئوت  وت  زا  يورب  یهار  ینک  دهج  رگا  یلو  يوشن  وا  وت  دزیخرب  يورهر 
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دبلاک يهلزنم  هب  دراد  هک  يداعبا  يروانهپ و  مامت  اب  هدام  دـهدیم و  تسد  زا  ار  مداـصت  گـنج و  تلاـح  شفیرظ ، ياـههولج  تاـیح و 
دریگیم رارق  عفد  بذج و  لاح  رد  لآهدیا  نم  كالم  هب  اهندیدرگ  ریسم  رد  یناسنا  یعیبط  نم  هک  تهج  نادب  و  ددرگیم . یمدآ  زیزع 

عیبط يهنحص  رد  ار  اهناسنا  يهمه  تایح  تدحو  دور  رتالاب  هچ  ره  لآهدیا  نم  هک  تهجنادب  و 
اههودنا اهیداش و  دنکیم ، یقلت  نتـشیوخ  اب  دهعت  نیع  ار  نارگید  اب  دهعت  دباییمرد ، یبوخب  تعیبط ، يالعا  تیاغ  رد  ار  تدـحو  ت و 

: زا تسترابع  هک  هلئـسم  لصا  حیـضوت  ریـسفت و  هب  میدرگرب  لاح  دـنیبیم . كرتشم  اهناسنا  يهمه  نایم  رد  ار  اـهیزاینیب  اهیدـنمزاین و  و 
دهعت میهد . رارق  ریـسفت  دروم  ار  دهعت  تقیقح  میناوتیم  ام  هناگ ، هس  ياهنیعت  نیا  ندـش  نشور  زا  سپ  لوا  نیعت  رد  تیلوئـسم  دـهعت و 
نیناوق تثارو و  یئاـیفارغج و  لـماوع  مومع و  روطب  یعیبط  روما  زا  ياهعومجم  اریز  درادـن ، رب  رد  ار  یموهفم  اـنعم و  چـیه  لوا  نیعت  رد 

نیعت رد  تیلوئـسم  دهعت و  دوب . دهاوخن  یقطنم  هجو  چیه  هب  دهعت  مازلا و  درادـن ، اهنآ  هب  یهار  رایتخا  هدارا و  هک  هدـش  تیبثت  یعامتجا 
لمع قیقحت و  لباق  تسا ، هدش  تیبثت  نیناوق  یعیبط و  روما  رد  یمدآ  تاهیجوت  شـشوک و  راک و  لوصحم  هک  مود  نیعت  رد  دـهعت  مود 

نیا ددرگیم ، حرطم  یلک  روـط  هـب  زین  اهتیلوئــسم  دزرویم و  تلاـخد  یمدآ  یگدـنز  زا  هـلحرم  نـیا  رد  راـیتخا  هدارا و  اریز  دـشابیم .
تیلوئسم ساسحا  دهعت و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  سب ، دنکیم و  باجیا  یعامتجا  یتسیزمه  ترورـض  لماوع  ار  اهتیلوئـسم  اهدهعت و 

تسیزمه یعیبط  مزاول  صاوخ و  اریز  دریگب ، رارق  یلاع  ياهشزرا  يهقطنم  رد  دناوتیمن  هلحرم  نیا  رد 
رد رایتخا  يدازآ و  دـشابیم . تسا  هدومن  يرورـض  لـیمحت  ناـسنا ، زا  يدرف  يارب  تعیبط  هک  یمزاول  صاوخ و  دـننام  زین  یعاـمتجا  ي 

دنیآیم و دوجوب  هنایوجدوس  ياهیریگ  فده  اب  هک  تسا  یتالیامت  هکلب  درادن ، یعقاو  یئافوکـش  دریگیم ، تروص  نیا  رد  هک  يدهعت 
عون ود  هب  مناوتیم  موس  نیعت  رد  ار  تیلوئسم  دهعت و  موس  نیعت  رد  تیلوئـسم  دهعت و  دندرگیم . اهنآ  هب  لمع  اهدهعت و  نتـسب  بجوم 
مود نیعت  زا  ماگ  هک  یعامتجا  ای  درف  هکنیا  حیـضوت  یهلا . یناسنا  دـهعت  مود - عون  یناـسنا . دـهعت  مکی - عون  مینک : میـسقت  يهناگادـج 

هب نیعت  نیا  تبـسن  ددرگیم . یناسنا  نیعت  ورملق  دراو  دوریم و  رتالاب  اـهینیبدوخ  اـهیرورپدوخ و  اـهیهاوخدوخ و  زا  دراذـگیم ، رتـالاب 
هک درادن  يدوخ  هنوگچیه  هدوب و  نیناوق  ضحم  میلـست  هاگآدوخان  يهدام  هکنانچ  هاگآدوخان ، يهدام  هب  تسا  تایح  تبـسن  مود  نیعت 

یهاـگآ و زا  مود  نیعت  رد  هکنیا  اـب  ناـسنا  نینچمه  دـهد . رارق  هناـهاگآ  فرـصت  تحت  ار  نیناوق  تاـعوضوم  دـنک و  اـجباج  ار  نیناوـق 
يرتالاب لآهدیا  دوخ  هطلـس  تحت  روما  نیا  يهدننک  يهرادا  دوخ  هک  تهجنادـب  یلو  تسا ، رادروخرب  هشیدـنا  رظن و  رایتخا و  يهدارا و 

د دشابیم . تیلاعف  لوغشم  هدام  خنس  زا  رتهاگآ  رتاناوت و  يهولج  ای  جوم  ناونع  هب  اذل  تسا ، هتفرگن  رارق 
رارق هطلـس  تحت  ار  هشیدـنا  رایتخا و  هدارا و  اهیهاگآ و  ناـمه  یتح  هک  دوشیم  راـک  هب  تسد  يدوخ  نآ  یناـسنا  نیعت  رد  هکیتروص  ر 

دوشیم حرطم  دوخ  زا  ریغ  ناونعب  هک  رگید  ياهناسنا  دـنکیم . هیجوت  راهم و  ار  رما  نآ  یناـسنا  دوخ  تیلاـعف  ـالتعا و  هار  رد  دـهدیم و 
نم زج  ورملق  اب  رتیلک  ترابع  هب  تعیبط و  ناهج  اهناسنا و  اب  ار  دوخ  تبـسن  دنک و  لیدـعت  اهنآ  تیدوجوم  اب  ار  شایعیبطدوخ  یتسیاب 

مکل نکی  مل  نا  يهلحرم : هب  هک  تسا  هتفای  دـشر  ياهناسنا  یتسیزمه  كرتشم  دـح  نیعت  نیا  دـنک . لـمع  نآ  يور  دـبایرد و  دجنـسب و 
دوـخ ياـیند  رد  لقادـح  دیـسرتیمن ، داـعم  زا  تسین و  ینید  امـش  يارب  رگا   ) مکاـیند یف  ارارحا  اوـنوکف  داـعملا  نوفاـختال  متنک  نـید و 
نرق ات  تسا  هدز  سدـح  ار  یناسنا  یناهج  قوقح  هک  دـیلکاره  نارود  زا  ضحم  یناسنا  ياهبتکم  تسا . هدیـسر  دیـشاب ،) دازآ  ياهناسنا 

دزـشوگ ار  نیعت  نیا  دـنوشیم ، هضرع  نامزمه  ای  مه و  رـس  تشپ  یناسنا  فلتخم  یناـسنا  فلتخم  ياـهبتکم  هک  و 20  و 19  و 18   17
یناسنا نیعت  موزل  هب  داقتعا  يهرابرد  یناهج  ياههیمالعا  یناسنا و  ياهبتکم  هک  ياهجیتن  هنافساتم  القت ، شـشوک و  همه  نیا  اب  دننکیم .

سا هدوبن  یناسنا  ياههشیدنا  دوخ  یئابیز  تیعقاو و  اب  هسیاقم  لباق  دناهدروآ ، دوجو  هب  یناسنا  عماوج  رد 
رصانع لماوع و  يهرابرد  لیلحت  رصتخم  اب  دناهداد ، ناشن  دوخ  زا  اههرگنک  اههیمالعا و  واهبتکم  نیا  لابند  رد  رـشب  هک  یلامعا  اریز  ت ،

زیچ اههودنا  اهیداش و  ملا و  تذل و  رد  یعیبطدوخ  يهعـسوت  نامه  زج  یموهفم  یناسنا  دوخ  هک  دـناهداد  ناشن  لامعا ، نآ  يهدرپ  تشپ 
، تسا هتشگ  ریگمـشچ  الماک  اهناسنا  قوقح  تاعارم  اهراک و  رد  بیترت  مظن و  عماوج  زا  یـضعب  رد  هکنیا  اب  تسا ، هدادن  هجیتن  يرگید 
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رترایـشه و یمک  هکناـنآ  هداـهن و  رگیدـکی  زا  اـهناسنا  یگناـگی  هب  دارفنا و  نارود  ار  دوـخ  نارود  ماـن  یئاـهن  يهبـساحم  رد  لاـحنیا  اـب 
روما اهنآ  دـناهدرک !! حالطـصا  نتـشیوخ  زا  ناسنا  یگناگیب  نرق  مان  هب  ار  یناسنا  نرق  هدرکن  تعانق  مه  مان  نیا  هب  دنـشیدنایم  رتیناسنا 

مدع - 2 يداصتقا . عیزوت  دـیلوت و  رد  تلادـع  مدـع  - 1 لیبق : زا  دـننکیم ، حرطم  زورما  يایند  یگتـسکشرو  ءاـشنم  ناونعب  ار  يددـعتم 
روط هب  دـندوب  هتـشاک  ناشدوخ  تسد  اب  هک  یناسنا  بتکم  لاهن  ندرک  يرایبآ  يارب  تسیابیم  هک  نیبناهج  نارکفتم  صـالخا  يریگیپ 

، دنزرون تعانق  اهناسنا  سرتسد  زا  رود  یناسنا  لوصا  يهرابرد  ابیز  تالمج  نتخادرپ  نتخاس و  هب  دنوش و  راک  هب  تسد  يدج  رمتسم و 
نکهشیر س يریگولج و  راک  هب  تسد  دننکیم ، يزیریپ  ار  یناسنا  نیعت  لوصا  هک  لاح  نآ  رد  مه 

-3 دوـشیم . هتـشاک  سدـقم  هار  نیا  رـس  رد  زرو  ضرغ  اـی  ياهفرح  ياـهامنرکفتم  يهلیـسو  هـب  هـک  دنـشاب  نـیگآرهز  ياـهراخ  نـتخا 
ناسنا نوچ  تشاد و  هاگآان  نیـشام  تعیبط و  ناسنا و  نایم  زرم  ياقب  هب  جایتحا  نآ  ياقب  یناسنا و  بتکم  ندمآ  دوجو  هب  هک  تهجنادب 
هشیدنا لباق  وا  مان  هب  یبتکم  ات  تشادن ، دوجو  هتفای  نیعت  ناسنا  مان  هب  یعوضوم  تقیقح  رد  اذل  دوبن ، اراد  ار  زرم  نیا  يرادهاگن  تردق 

لماع - 4 دـشابیم . تیمها  قیقحت و  روخ  رد  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هک  هناـگهس  لـلع  هب  هطوـبرم  مه  يرگید  لـماوع  دـشاب . هدوـب  لـمع  و 
هرامش الثم  و  دوشیم ! هتـشون  هارکا  اب  مه  دیاش  هرامـش و  نیرخآ  رد  لماوع ، نوتـس  نتـشون  عقوم  رد  هک  درب  مان  ناوتیم  مه  ار  يرگید 

، تسا لماوع  نیرت  تیمهااب  نوچ  تسا  یناسنا  بتکم  یگتـسکشرو  لماوع  يهرامـش  نیرخآ  هک  نیمهدـفه  دـص و  هرامـش  نیا  117 و 
بآ زا  طلغ  ار  اههبـساحم  يهمه  دزیریم و  مه  هب  ار  نوتـس  نآ  يهمه  لماوع ، نوتـس  رد  دوخ  زیچان  تیعقوم  یئانتعایب  هب  هجوت  نودب 

ياهتـشذگ نوگانوگ و  ياهـشالت  اههجدوب و  هشیدنا و  فرـص  مینکیم . حالطـصا  هدشن  راهم  یهاوخدوخ  ار  لماع  نیا  مان  دروآیمرد 
هکلب ب تسا  هدیسرن  موس  نیعت  هب  نانآ  ياهدوخ  اهنت  هن  زونه  هک  یعماوج  دارفا و  يور  یناسنا  بتکم  ندرک  هدایپ  رد  نارکیب  يدج و 

یقلت یفرعم  هدـنهد  زردـنا - وگ و  تحیـصن  یئاـهناسنا  بتکم ، نآ  ناراداوه  هدرکن و  ادـیپ  تیمـسر  زونه  نآ  يهراـبرد  وگتفگ  ثح و 
ار دوخ  يهشیدـنا  لوصحم  نیرتیلاع  دنـشکب و  تمحز  زارد  ناـیلاس  تسدربز  سدـنهم  اهدـص  هک  تسا  نیا  هب  هیبش  تسرد  دـنوشیم ،

حلاصم نیرتهب  نیمز  يهطقن  ره  زا  ایند و  يهمه  زا  هاگنآ  دندنبب و  راکب  یئایور  هوکشاب  للجم و  رایـسب  نامتخاس  کی  يهشقن  يهرابرد 
نامتخاس نیا  هک  دـنوش  هجوتم  ناهگان  تیلاعف  راک و  ماگنه  رد  دـنوش ، نآ  نتخاس  لوغـشم  يدـنلب  کی  يور  دـنروایب و  ار  یناـمتخاس 

نیمه دنهاوخن  هچ  دنهاوخب و  هچ  دوشیم و  هتخاس  ناشفـشتآ  هوک  يور  رد  دالبلا  یف  اهلثم  قلخی  مل  یتلا  دامعلا  تاذ  مرا  نیا  یتشهب و 
یـشالتم ناینب  زا  ار  ناـمتخاس  نیا  يهرکیپ  ناشفـشتآ  هوک  نیا  يهتخادـگ  داوم  ياـههنابز  دوز  اـی  رید  هصـالخ  رگید  يهظحل  اـی  هظحل 

هک اهنارود  نیا  رد  اصوصخم  تفریم ، عقوت  تیلوئـسم  دهعت و  يهرابرد  هک  شزرا  تلاصا و  نآ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درک . دهاوخ 
رد هزورما  هک  یطئارـش  اب  رگید  هتـشگ  وربور  تسکـش  اب  دـشخردیم ، هطوبرم  لفاحم  اهینارنخـس و  اهباتک و  رد  لقادـح  یناـسنا  بتکم 

عون دسریم . رظن  هب  كدنا  رایـسب  دهعت  شزرا  تلاصا و  ندش  هدـنز  دـیما  تسا ، هدـمآ  دوجوب  مود  نیعت  نازاتـشیپ  ریگمـشچ و  عماوج 
- مود

زا جراخ  لـماوع  راـبجا  هارکا و  هن  تسا ، دـهعت  نآ  هب  ءاـفیا  لـمع و  نماـض  یمدآ  تیـصخش  دـهعت  نیا  رد  تسا . یهلا  یناـسنا - دـهعت 
تارابع رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هاگدید  زا  ار  دهعت  نیا  تمظع  کلذ . ریغ  اهـشاداپ و  رفیک و  یعامتجا و  تاررقم  دـننام  تیـصخش 
کـسفن لعجاو  هنامالاب  کتمذ  عراو  ءافولاب  كدهع  طحف  همذ  کنم  هتـسبلا  وا  هدقع  كودع  نیب  کنیب و  تدـقع  نا  و  میناوخیم : ریز 
دوهعلاب ءافولا  میظعت  نم  مهئارآ  تتشت  مهئاوها و  قرفت  عم  اعامتجا  هیلع  دشا  سانلا  یئیش  هللا  ضئارف  نم  سیل  هناف  تیطعا ، ام  نود  هنج 

، كودع نلتخت  كدهعب و ال  نسیختال  نردعتالف و  ردغلا . بقاوع  نم  اولبوتسا  امل  نیملسملا  نود  مهنیب  امیف  نوکرشملا  کلذ  مزل  دق  و 
نوضیفتسی هتعنم و  یلا  نونکسی  امیرح  هتمحرب و  دابعلا  نیب  هاضفا  انما  هتمذ  هدهع و  هللا  لعج  دق  یقش و  لهاج  الا  هللا  یلع  يرتجیال  هناف 

هقثوتلا و دـیکاتلا و  دـعب  لوق  نحل  یلا  نلوعتال  للعلا و  هیف  زوجت  ادـقع  دـقعتال  هیف و  عادـخ  ـال  هسلادـم و  ـال  لاـغدا و  ـالف  هراوج ، یلا 
نم ریخ  هتبقاع  لضف  هجارفناوجرت و  رما  قیـض  یلع  كربص  ناف  قحلا ، ریغب  هخاسفنا  بلط  یلا  هللا  دهع  هیف  کمزل  رما  قیـض  کنوعدـیال 
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کلام کترخآ . كایند و ال  اهیف  لیقتستالف  هبلط  هیف  هللا  نم  کب  طیحت  نا  هتعبت و  فاخت  ردغ 
هک یتنامـض  هدومن و  ظـفح  اـفو  اـب  ار  دوخ  دـهع  يدـیناشوپ ، وا  يارب  دوخ  زا  یتنامـض  اـی  یتـسب  يدـهعت  تنمـشد  دوخ و  ناـیم  رگا  ا ،

هدومرف ررقم  دنوادخ  هک  یتابجاو  نایم  رد  اریز  هدب ، رارق  ياهتـسب  هک  يدهع  هب  ءافو  رپس  ار  تتیـصخش  امن و  تاعارم  تناما  اب  ياهدومن 
عونتم ياههتـساوخ  ياراد  نیناوق  تاعوضوم و  يهمه  رد  هک  یمدرم  تسین  مدرم  قافتا  دروم  دهع  هب  ءافو  دـننام  اهنآ  زا  کیچیه  تسا ،

يدهعت يافیا  هب  مزتلم  دنتـسین ، هلـضاف  قالخا  هدیمح و  تافـص  هب  دیقم  ناناملـسم  دننام  هک  نیکرـشم  یتح  دنـشابیم . هدـنکارپ  ءارآ  و 
هک یتنامض  زا  زگره  دناهدید . هدرک و  شیامزآ  ار  ینکشدهع  رد  يرگهلیح  میخو  بقاوع  زین  نانآ  اریز  ددنبیم ، دوخ  نایم  هک  دنتـسه 

نادان و زج  سک  چیه  اریز  نزم ، گنرین  تنمـشد  رب  رادـم و  اور  تنایخ  ياهتـسب  هک  يدـهعت  هب  نکم و  راذـتعا  ياهتفرگ  دوخ  يهمذ  رب 
رد رگیدکی  هب  مدرم  نانیمطا  نما و  يارب  دوخ  يهعـساو  تمحر  اب  دوخ  يهمذ  دهع و  ناحبـس  دنوادخ  دنکیمن …  ادخ  هب  تئرج  یقش 

سپ دـنوش . هدـنهانپ  نآ  رب  دـننک و  هیکت  نآ  يورین  رب  مدرم  هک  تسا  هداد  رارق  ياهعونمم  يهقطنم  ار  دـهعت  تسا و  هدرتسگ  نانآ  نایم 
رنآ یناوتب  هک  نکم  رارقرب  يدهعت  چیه  اکلام ، دشاب . هدوب  گنرین  تنایخ و  داسفا و  هنوگچیه  دهعت  رد  دیابن 

نداد دـیکات و  تحارـص و  زا  سپ  زگره  و  يزاـسب . فرحنم  شلیـصا  تاـیوتحم  زا  ارنآ  یناوتب  یئاـمن و  یلـصا  دوـصقم  ریغ  هب  لـیوات  ا 
ثعاب تقـشم  يانگنت و  نیا  یتفرگ ، رارق  يانگنت  رد  هک  دش  بجوم  یهلا  دهعت  رگا  زاسم . لتخم  ار  دهعت  دوخ ، جـک  راتفگ  اب  نانیمطا ،

، يراد نآ  يوکین  تبقاع  ندش و  فرطرب  هب  دیما  هک  يرما  تقـشم  يانگنت و  لمحت  اریز  ینک ، هبلاطم  ار  دهعت  نآ  قحان  خسف  هک  دوشن 
دنک هطاحا  ار  وت  وس  همه  زا  يدنوادخ  تساوخزاب  یشاب و  یساره  میب و  رد  نآ  میخو  بقاوع  زا  هراومه  هک  تسا  يرگهلیح  نآ  زا  رتهب 

نیعت ود  رد  دـهعت  يهرابرد  ار  لئاسم  نیرتیلاع  ترابع  نیا  تایوتحم  يدرگ .) اهر  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  تساوخزاب  نآ  زا  یناوتن  و 
نیا تسا . هدومن  حرطم  ار  نمـشد  اب  دهعت  تارابع  نیا  زاغآ  - 1 مینک : تقد  الماک  دـیاب  لـئاسم  نیا  رد  تسا . هدومن  حرطم  موس  مود و 
هدوب مه  نمشد  اب  یمالسا  يهعماج  ای  درف  دهعت  فرط  زا  هک  تسا  هتـسب  مدرم  نایم  رد  هک  تسا  يدهعت  یتایح  تیمها  لیلد  دوخ  حرط 

وا يارب  دوخ  زا  یتنامـض  ای   ) همذ کنم  هتـسبلا  وا  ریبعت  - 2 دنادب . يرورـض  ار  دهعت  نآ  يافیا  هدش و  یقلت  یتایح  تیمها  اب  دیاب  دـشاب ،
ار یتنامض  دریگیم و  همذ  هب  ار  يزیچ  ناسنا  هک  یماگنه  هک  تسنیا  شیانعم  اریز  تسا ، بلاج  هداعلاقوف  يدیناشوپ 

زا یئزج  هکنیا  دـننام  دراد ، هارمه  هب  هراومه  ار  تنامـض  همذ و  نیا  فرط  تسا و  هدـیناشوپ  وا  رب  ار  دوخ  يهمذ  تقیقح  رد  دریذـپیم ،
دوش و هطاحا  نآ  هب  افو  دـیاب  دوشیم  هتـسب  هک  يدـهعت  - 3 دـنک . افو  تنامـض  همذ و  نآ  هب  ات  تسا ، هدـیبسچ  وا  هب  نماـض  تیدوجوم 

هکنیا درجمب  هکلب  تسا ، هتفر  نیب  زا  هدـمآ و  دوـجوب  هک  تسا  هدوـب  يراـتفگ  کـی  تسا  هتفرگ  تروـص  هک  يدـهعت  هـک  دورن  ناـمگ 
يهدنرادهگن رپس  دننام  هدننک  دهعت  تیصخش  - 4 دیامن . هطاحا  ار  دهعت  نآ  ازجا  يهمه  هب  افو  يدج  میمـصت  دیاب  دمآ  دوجوب  يدـهعت 

تنایخ نیاربانب ، تسا ، هدروآ  دوجوب  هک  تسا  يدهعت  ورگ  رد  هدننک  دهعت  تیصخش  هک  تسنیا  دننام  تقیقح  رد  تسا ، دهعت  عوضوم 
هک یفیلاـکت  تاـبجاو و  زا  کـیچیه  - 5 دـشابیم . تیـصخش  هب  مارتـحا  نآ  ياـفیا  دوشیم و  بوسحم  تیـصخش  هب  تناـیخ  دـهعت ، هب 

عماوج و يهمه  نایم  رد  دهع  هب  ءافو  تسین . مدرم  مازتلا  قافتا و  دروم  دهعت  دـننام  تسا ، هدومرف  ررقم  شناگهدـنب  رب  ناحبـس  دـنوادخ 
، ار نآ  زا  فلخت  میخو  بقاوع  نداد  ناشن  اب  ار  فیلکت  نیا  يهفـسلف  لاعتم  دـنوادخ  اریز  تسا ، هدـش  یقلت  تمظع  اـب  يرورـض و  لـلم 

مه زا  اعطق  یعامتجا  یگدـنز  دـنوشن ، یقلت  يرورـض  اهدـهعت  يافیا  رگا  رگید  ترابع  هب  و  تسا . هدومرف  راکـشآ  الماک  ناـکمه  يارب 
لتخم خ هتخیسگ و 

، درادیم نایب  تسا ، اهناسنا  عامتجا  تایح  مظن  هک  مود  نیعت  رد  ار  اهدهعت  هب  افو  ترورض  راکـشآ  نشور و  يهفـسلف  نیا  تشگ . دهاو 
رد دشاب ، یعامتجا  یگدنز  ربج  دهعت  هب  افو  لماع  هک  یتقو  اریز  درادـن ، دوجو  اهدـهعت  هب  افو  نیا  رد  یتلیـضف  شزرا و  هنوگ  چـیه  اذـل 

هدومن باجیا  يهعماـج  رد  یگدـنز  نتخاـس  ریذـپناکما  يارب  یهاوخدوخ  تاذ و  تنایـص  هک  تسا  یترورـض  ناـمیپ  هب  لـمع  تقیقح 
يزادرپهلیح ياهتفرگ  دوخ  يهمذ  رب  هک  هچنآ  يهرابرد  فلا - دـیامرفیم : هک  ع )  ) نینموملاریما ترابع  رد  يدـعب  تاروتـسد  - 6 تسا .
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يهلئـسم دنکیمن ، تئرج  ادخ  رب  یقـش  نادان  زج  یـسک  چیه  اریز  نزم ، نمـشد  رب  گنرین  ب - رادم . اور  تنایخ  دوخ  هدهع  رب  نکم و 
رد هک  یئاهدهعت  ادخ . هب  هتـسباو  تایح  زا  تسترابع  هک  دهدیم  رارق  موس  نیعت  رد  هدرب و  رتالاب  یعامتجا  مظن  ياهترورـض  زا  ار  دهعت 
هب تئرج  نآ  يافیا  زا  فلخت  هک  تسا  یهلا  يهزیگنا  نیعت و  نیا  اب  دـهعت  دـننکیم . ادـیپ  یهلا - یناـسنا  يهبنج  دـنیآیم ، دوجوب  نیعت 

: دراد هزیگنا  ود  دـهعت  هب  اـفو  مارتـحا و  هک  تسا  نینچ  اـجنیا  اـت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  بلاـطم  يهصـالخ  تسا . یبوبر  خـماش  ماـقم 
رد ج یعیبط  نوناق  کی  دننام  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یعامتجا  یگدنز  رد  نانیمطا  نما و  ترورض  نامه  مکی - يهزیگنا 

ارنآ ام  هک  تسا  اهناسنا  یعمج  تایح  ندوب  ریذپناکما  طقف  هزیگنا  نیا  اب  اهدهعت  هب  ءافو  مارتحا و  يهجیتن  تسا . هتخاس  امرفمکح  عماو 
تیـصعم ارنآ  زا  فلخت  يدنوادخ و  تعاطا  ار  دهعت  يافیا  مارتحا و  هک  تسا  یهلا  لماع  کی  مود - يهزیگنا  میداد . رارق  مود  نیعت  رد 

ياـنبم رب  دـهعت  ياـفیا  مارتـحا و  اریز  تسا ، نشور  ـالماک  هزیگنا  ود  نیا  ناـیم  تواـفت  دـنیامنیم . یفرعم  یبوـبر  ماـقم  نآ  هب  تئرج  و 
بآ ندـیماشآ  اذـغ و  ندروخ  هکنانچ  تسین ، الاو  ياهـشزرا  يهقطنم  رد  لـخاد  هک  تسا  یعاـمتجا  یگدـنز  ربج  لولعم  مکی  يهزیگنا 

رد دراد ، یهلا  يهبنج  هک  مود  يهزیگنا  يانبم  رب  دهعت  يافیا  مارتحا و  یلو  درادن . الاو  ياهشزرا  يهقطنم  هب  یطبر  هنشت  هنـسرگ و  يارب 
نیعت ارنآ  ام  هک  تسا  مود  يهزیگنا  نیا  رد  دـهعت  هب  لمع  یلاع  مزاول  صاوخ و  يهمه  دراد و  رارق  یناسنا  ياهـشزرا  نیرتیلاع  يهقطنم 

نیتسخن یلـصا و  دوصقم  فالخ  رب  لیوات  فیرحت و  لباق  هک  دورب  راکب  يزومر  تاملک و  يداـبن  يدـهعت  چـیه  رد  - 6 میاهدیمان . موس 
دهعت و دوش . ضقن  قحانب  دهعت  هک  دوش  نآ  بجوم  دـیابن  یتقـشم  تمحز و  چـیه  - 7 تسا . هدمآ  دوجوب  نآ  يانبم  رب  دـهعت  هک  دـشاب 

: دندرگیم میسقت  هورگ  هس  هب  دیجم  نآرق  رد  دهعت  هب  طوبرم  تایآ  نآرق  هاگدید  زا  نآ  يافیا  مارتحا و 
دهع اریز  دینک  افو  دوخ  دهع  هب  و   ) الوئسم ناک  دهعلا  نا  دهعلاب  اوفوا  و  - 1 هلمجنآ : زا  ماع . روطب  دهعت  يهرابرد  تیلوئسم  مکی - هورگ 

افو دوخ  دهع  هب  دنتسب  يدهع  هک  یتقو  هک  دنتـسه  یناسک  ناراکوکین  نآ  و   ) اودهاع اذا  مهدهعب  نوفوملا  و  - 2 تسا .) تیلوئسم  دروم 
-4 دننکیم .) تاعارم  ددنبیم  هک  ار  یئاهدهع  تناما و  هک  دنتسه  یناسک  نینموم  و   ) نوعار مهدهع  مهتانامال و  مه  نیذلا  و  - 3 دنک .)

هللا ناـف  یقتاو  هدـهعب  یفوا  نم  یلب  - 5 دـینک .) افو  دوخ  ياهدـهع  هب  دـیاهدروآ ، نامیا  هکیناسک  يا   ) دوقعلاب اوفوا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی 
نیا رد  يدنوادخ  رارـصا  دیکات و  درادیم .) تسود  ار  نایقتم  ادخ  دـیزرو ، اوقت  هدرک و  افو  دوخ  دـهع  هب  هکیـسک  یلب ،  ) نیقتملا بحی 

روتـسد دروم  ار  یهلا  دهع  هب  افو  موزل  هک  تسا  یتایآ  مود - هورگ  تسا . نشور  الماک  اهدهعت  اهنامیپ و  هب  افو  يهرابرد  تایآ  زا  هورگ 
طارـص اذـه  ینودـبعا  نا  و  نیبـم . ودـع  مکل  هنا  ناطیـشلا  اودـبعتال  نا  مدآ  ینب  اـی  مکیلا  دـهعا  ملا  هلمجنآ : زا  دـهدیم . رارق  هیـصوت  و 

هار تسنیا  دیتسرپب  ارم  تسا . امش  يارب  يراکشآ  نمشد  وا  اعطق  دیتسرپن ، ار  ناطیش  هک  ماهتسبن  دهع  امش  اب  مدآ ، نادنزرف  يا  . ) میقتـسم
افو يدنوادخ  دهع  هب  و   ) متدهاع اذا  هللا  دهعب  اوفوا  و  - 2 تسار .)

دهع ادـخ  اب  ار  هچنآ  هک  دنتـسه  ینادرم  نینموم  زا   ) هیلع هللا  اودـهاع  ام  اوقدـص  لاجر  نینموملا  نم  - 3 دیتسب .) يدهع  هکیماگنه  دـینک 
يهیآ 20 و دعرلا  يهیآ 152 و  ماعنالا  يهیآ 77 و  نارمعلآ  يهروس  هیآ 27 و  هرقبلا  يهروس  رد  هورگ  نیا  دندومن .) افیا  دندوب  هتـسب 

فوا يدهعب  اوفوا  و  - 1 تسا : هتـسب  دنوادخ  هک  يدهع  موس - هورگ  تسا . هدمآ  زین  يهیآ 15  بازحالا  يهیآ 91 و 95 و  لحنلا  25 و 
دهعت و عوضوم  هللا . نم  هدهعب  یفوا  نم  و  - 2 منک .) افو  ماهتسب  امش  اب  هک  يدهع  هب  ات  دینک  افو  دیاهتسب  نم  اب  هک  يدهع  هب  و   ) مکدهعب

دوشیم هتسب  اهناسنا  نایم  هک  يدهع  ره  هب  ءافو  موزل  هب  دراد ، هک  یتیمومع  اب  دهعت  هب  طوبرم  تایآ  زا  مکی - هورگ  تایآ  زا  مکی  هورگ 
دننام تسا ، هدمآ  یمالـسا  عبانم  رد  یفلتخم  تانایب  اب  طرـش  نیا  دشاب . یمالـسا  تاروتـسد  فلاخم  هک  يدـهعت  رگم  دـیامنیم ، تلالد 

فلاخم هک  هچنآ  رگم  تسا  زیاج  يدـهع  طرـش و  ره   ) هنـسلا وا  باتکلا  فلاخ  ام  ـالا  زئاـج  طرـش  لـک  دـیوگیم : هک  یفورعم  تیاور 
یتایآ يهمه  رگید  فرط  زا  تسا .) امش  دهع  طرش و  زا  شیپ  يدنوادخ  دهع  طرـش و   ) مکطرـش لبق  هللا  طرـش  دشاب .) تنـس  ای  باتک 

ياهدهعت فلاخم  هک  ار  يدهعت  هنوگ  ره  دیامنیم ، یهلا  ياهدهعت  هب  ءافو  یعطق  ترورض  رب  تلالد  هک 
هدرک رداص  اهدهعت  يافیا  ماجنا و  هب  روتـسد  هک  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نشور  الماک  هلئـسم  نیا  دزاسیم . دورطم  دودرم و  تسا  یهلا 
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تیانج و يدزد و  سومان و  کته  نتفگ و  غورد  هب  ناوتیمن  زگره  اذـل  دـیامنیمن . دوخ  تاروتـسد  فـالخ  ماـجنا  هب  رما  زگره  تسا ،
یهلا تامرحم  باکترا  تابجاو و  ریاس  ندرک  لامیاپ  ناوتان و  هب  یئانتعایب  ملظ و  زا  تیاـمح  يراوخاـبر و  عاـمتجا و  درف و  هب  تناـیخ 

هب تساوخ و  ار  شـصاخ  نارای  زا  یکی  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  فورعم  یتیاور  رد  دوب . نآ  يافیا  هب  مزلم  هتـسب و  دهعت 
، ایب شورفب و  اجنآ  رد  ورب و  دنوریم ، رصم  هب  هک  یناناگرزاب  اب  رخب و  یسنج  ریگب و  ار  لوپ  نیا  تسا ، هدش  دایز  نم  يهلئاع  دومرف : وا 
رد دـنوش  رـصم  دراو  هکنآ  را  شیپ  دـنوشیم . رـصم  راپـسهر  دـنرخیم و  ار  یـسنج  هنیدـم  ناـناگزاب  اـب  دریگیم و  ار  لوپ  صخـش  نآ 

صخـش نآ  دـنک ، یگدیـسر  رازاب  رد  يداـیز  یمک و  رظن  زا  ار  سنج  نآ  عضو  اـت  دنتـسرفیم  ار  رفن  کـی  دننیـشنیم و  رـصم  یکیدزن 
نیا تسا ، الاب  رایـسب  سنج  تمیق  هجیتن  رد  تسا ، مک  رایـسب  رازاب  رد  سنج  نیا  يهضرع  دیوگیم : ددرگیمرب و  دنکیم و  یگدیـسر 

مرب هک  یتقو  دننکیم ، ار  راک  نیا  دنشورفب و  شاهنالداع  تمیق  زا  شیب  هب  ار  سنج  هک  دندنبیم  دهع  رگیدکی  اب  ناناگرزاب 
نآ دنکیم . میدقت  ماما  هب  ار  هنالداع  دوس  زا  رتدایز  رایسب  دوس  دسریم  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ع )  ) قداص ماما  يهداتـسرف  دندرگي و 

رصم هب  دورو  زا  شیپ  ام  تسا : هدرک  ضرع  ماما  يهداتسرف  تسا !؟ هدوب  رارق  هچ  زا  هصق  تسا ، دایز  یلیخ  دوس  نیا  دیامرفیم  ترضح 
تحاران تخس  دیلپ  راک  نیا  زا  ماما  مینک . هلماعم  نالک  دوس  نیا  هب  هک  میتسب  دهعت  رگیدکی  اب  میدوب ، هدرب  هک  یـسنج  دوبمک  هب  رظن  اب 

شیب دومرف : تشادرب و  ار  لوپ  نآ  زا  هنالداع  دوس  يرادقم  سپس  دیدنبیم . دهعت  ناناملسم  ررض  هب  دینیـشنیم و  اتفگـش ، دومرف : دش و 
، دـهدیم روتـسد  ار  یهلا  دـهع  هب  ءافو  موزل  هک  تاـیآ - زا  مود  هورگ  میدرک .) لـقن  ار  تیاور  یبیرقت  نومـضم  . ) تسین نم  قح  نیا  زا 
، دیامنیم دزـشوگ  ار  اهنآ  يافیا  موزل  تحارـص  دیکات و  اب  لوا  هورگ  تایآ  هک  ددـنبیم  دوخ  نایم  رد  مدرم  هک  تسا  یئاهدـهعت  لماش 

يهروس زا  يهیآ 60  ددرگیم . زین  یهلا  فیلاکت  تاروتـسد و  هب  تعاطا  يهرابرد  ینادـجو  یلقع و  يرطف و  ياهدـهعت  لـماش  هکناـنچ 
طارـصلا اذه  ینودبعا  نا  و  نیبم . ودع  مکل  هنا  ناطیـشلا  اودبعتال  نا  مدآ  ینب  ای  مکیلا  دهعا  ملا  دـنکیم : دزـشوگ  ار  دـهعت  نیمه  سی ،

راکشآ ش نمشد  وا  اریز  دیتسرپن ، ار  ناطیش  هک  متسبن  دهعت  امش  اب  نم  ایآ  مدآ ، نادنزرف  يا   ) میقسملا
نینموملاریما تالمج  حیضوت  ریسفت و  رد  هک  یثحابم  هب  هکنیاب  رظن  اب  میمعت  نیا  میقتسم ) طارـص  تسنیا  دینک ، تدابع  نم  هب  تسا و  ام 

يهبنج ود  دهعت  میدرک : تابثا  یهلا  یناسنا - دهعت  رد  هکنانچ  اریز  دـسریم ، رظن  هب  حیحـص  میتشگ ، رکذـتم  رتشا  کلام  نامرف  رد  (ع )
اهنآ يافیا  یعامتجا  تایح  ربج  ترورـض و  هک  تسا  یناسنا  عماوج  رد  لوادتم  ياهنامیپ  نامه  نآ  یقلخ  يهبنج  دراد : یقلاخ  یقلخ و 

هک یمهم  يهتکن  دراد  تعیبط  ياروام  هب  ور  هک  یناسنا  تیـصخش  نتـشاذگ  ورگ  هب  زا  تسترابع  نآ  یقلاخ  يهبنج  دزاسیم . یمتح  ار 
نآ تسا ، هدوب  نایرج  رد  تسا  یعامتجا  تایح  ربج  يانبم  رب  هک  اهدـهعت  یقلخ  يهبنج  رد  نونکات  هک  تسنیا  دراد ، موزل  نآ  هب  رکذـت 
نآ زا  یشان  يرادیاپان  فعض و  نیا  دشاب . هدوب  رادیاپ  مکحتسم و  مه  نادنمتردق  نایوگروز و  ربارب  رد  هک  تسا  هدوبن  یترورض  ربج و 

يافیا هب  ار  دـهعتم  هک  درادـن  دوجو  یعامتجا  ربج  ترورـض  زج  يرگید  يهزیگنا  اهدـهعت ، یقلاخ  يهبنج  زا  رظن  عطق  اـب  هک  تسا  هدوب 
راـت دـننام  ناـسنا  زا  ربـخیب  نادـنمتردق  یئوـگروز  ربارب  رد  یعاـمتجا  تاررقم  مـظن و  هـک  مـینادیم  رگید  فرط  زا  دـیامن . مزلم  دــهعت 

ارق دوخ  يهزیگنا  ار  دهعت  یقلاخ  يهبنج  هک  ياهعماج  درف و  هک  یتروص  رد  رادیاپان . ماودیب و  تسا  یتوبکنع 
تایح يرورـض  سفنت  یعون  ار  دـهعت  يافیا  اذـل  دـنیبیم ، دوخ  دـهعت  ورگ  رد  ار  دوخ  یهلا  یناسنا  تیـصخش  هک  تهجنادـب  دـهدب ، ر 

هب يدـنوادخ  يافو  دـنکیم . افو  تسا  هتـسب  اهناسنا  اب  هک  ار  يدـهع  لاـعتم  دـنوادخ  دـیوگیم : هک  تسا  یتاـیآ  موس - هورگ  دـنادیم .
نیا دهدیم . تسا  هتـسب  هک  يدهع  يافیا  زا  ربخ  قلطم  يانغ  يزاینیب و  لامک  اب  هک  تسا  وا  هیلالج  تافـص  زا  تسا  هتـسب  هک  يدـهع 

تذـل تست  داجیا  زا  يهلمج  ام  یتسه  تست  داد  زا  ام  دوب  ام و  داب  تسا : هدـش  حرطم  بلاج  روطب  یهلا  نادنمـشناد  تارکفت  رد  هلئـسم 
تیک يریگب  رو  ریگم  او  ار  دوخ  ماج  يهدابو  لقن  ریگم  او  ار  دوخ  ماعنا  تذـل  ار  تسین  يدوب  هدرک  دوخ  قشاع  ار  تسین  يدومن  یتسه 
دوبن ناماضاقت  میدوبن و  ام  رگن  دوخ  ياخـس  مارکا و  ردنا  رظن  ام  رد  نکم  ام  ردنا  رگنم  دـنک  ورین  یک  شاقن  اب  شقن  دـنک  وج  تسج و 
تقد تسرد  دنک  ورین  یک  شاقن  اب  شقن  دـنک  وج  تسج و  تیک  يریگب  رو  دـیوگیم : هک  یتیب  نآ  رد  دونـشیم  ام  يهتفگان  وت  فطل 
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فیـصوت دهع  هب  هدـننک  افو  يالعا  دـح  رد  ار  دوخ  وا  لاحنیا ، اب  ددـنبب ، ار  يدـنوادخ  تسد  دـناوتیمن  ینوناق  هدـیدپ و  چـیه  هک  دوش 
تشیوخ دهع  هب  ادخ  زا  رتهدننک  افو  تسیک  و  ( ) هیآ 111 هبوتلا   ) هللا نم  دهعب  یفوا  نم  و  دیامرفیم :

زا نهد  میوش  یئوشب  ياهتـشون  هچ  ره  رگ  تست  يهتـشون  ینتخ  طخ  رو  تست  يهتـشرس  یـشبح  نت  رگ  دـیوگیم : يوجنگ  یماظن  ن .)
ینار وت  نارواد  رواد  يا  یناشن  مرواد  هب  زاب  رگ  یئوگ  هدایز 

ههبش ینعم  هبطخ 038-

هحفص 200] ]
هک تسنیا  تسا  هدش  هدیمان  ههبش  ههبش ، هکنیا  تلع   ) قحلا هبشت  اهنال  ههبش  ههبشلا  تیمـس  امنا  متـشه و  یـس و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 
ود نآ  هب  هجوت  هک  دراد  دوجو  كانههبش  نانخس  اههدیدپ و  رد  هدمع  عون  ود  يدمع  ياهههبـش  یعیبط و  ياهههبـش  تسا ) قح  هب  هیبش 

حوضو و نآ  اب  اهتیعقوم  يهمه  رد  هراومه و  يرشب  تایح  رد  لطاب  قح و  هک  مینادیم  ام  يهمه  یعیبط - ياهههبـش  - 1 دراد : ترورض 
هک ینورد  ياهیریگ  فده  اهتین و  تلاخد  تسا . هدـنامن  ههبـش  کش و  دـیدرت و  ياج  سک  چـیه  يارب  هک  دـنوشیمن  رادومن  تحارص 
رد ظافلا  یئاسران  تسا . اهههبش  زورب  لوادتم  جیار و  رایـسب  لماوع  زا  دنرادن ، يرـشب  نوئـش  ریاس  اهرادرک و  اهراتفگ و  رد  ینیع  دومن 

ندوـب یتـلع  دـنچ  ندوـب و  ناـبزیب  نینچمه  دـشابیم . ههبـش  یناوارف  لـماوع  زا  رگید  یکی  زین  صخـشم  ـالماک  یعقاو و  دـصاقم  ناـیب 
لباق تسا  ياهدـیدپ  کی  ترارح  ـالثم  ینیع . یعیبط  ياـهدومن  زا  یـضعب  دـننام  دراد ، دوجو  یناـسنا  راـثآ  لاـمعا و  رد  هک  یئاـهدومن 

سامت لولعم  تسا  نکمم  ترارح  نیا  تسا ، یلومعم  زا  رتداـیز  شتـسد  ترارح  مینیبیم  مینکیم ، سمل  ار  ناـمقیفر  تسد  اـم  سمل ،
لاثما دشاب و  هدوب  مشپ  دننام  یماسجا  هب  تسد  ندیلام  ای  بت  لولعم  تسا  نکمم  و  دشاب ، باتفآ  يامرگ  اب  تسد  ینالوط 

زا یکی  يهدـننک  نییعت  لیالد  مینک و  يراذـگانب  ترارح  نیا  صخـشم  تلع  رب  ار  یمهم  رکفت  ای  راک  میهاوخب  اـم  رگا  لاـح  لـلع . نیا 
رد يریـصقت  هکیمادام  تاهبـش  زا  عون  نیا  رد  داـتفا . میهاوخ  هابتـشا  هب  اـعطق  ترارح  نآ  يهراـبرد  تواـضق  رد  اـم  دـشابن ، یعطق  اـهنآ 

. تشگ دهاوخ  دراو  ام  يارب  ینادان  تهجب  هک  تسا  قح  زا  تیمورحم  ررض  دید ، میهاوخ  هک  يررض  اهنت  دریگن ، تروص  قح  صیخشت 
يهفاضا هب  دوشیم و  بوسحم  ناراکهبت  يدیلپ  ثبخ و  لیالد  زا  یکی  هک  تسا  قیاقح  يدـمع  نتخاس  هبتـشم  ههبـش و  ءاقلا  مود - عون 

اماف تخاس . دـهاوخ  مهارف  زین  ار  ههبـش  يهدـنروآ  دوجوب  طوقـس  لماع  دوشیم ، دراو  هاـگآان  ياـهناسنا  هب  هک  قح  زا  تیمورحم  ررض 
ياهتیعقوم رد  هللاءایلوا  اما   ) یمعلا مهلیلد  لالـضلا و  اهیف  مهواعدف  هللاءادعا  اما  و  يدهلا . تمـس  مهلیلد  نیقیلا و  اهیف  مهوایـضف  هللاءایلوا 

هب توعد  اهتیعقوم  نیا  رد  ادـخ ، نانمـشد  اما  و  تسا . تیادـه  يهقیرط  نانآ  يامنهار  دـننکیم و  تکرح  نیقی  یئانـشور  اب  كاـنههبش 
هللاءایلوا يارب  تاهبـش  ياهیکیرات  رد  یناسنا  یئانـشور  لـماع  نیرتگرزب  نیقی  رون  تسا .) یئاـنیبان  ناـنآ  ياـمنهار  دـننکیم و  یهارمگ 

وخ رد  ار  نآ  فاص  ياهنییآ  دننام  یمدآ  نهذ  هک  تسین  مولعم  دص  رد  دص  فاشکنا  نآ  اجنیا  رد  نیقی  زا  دوصقم  تسا 
نادجو يهدنزاس  ياهادن  هب  لمع  میلس و  لقع  نتسب  راکب  زا  هک  تسا  حور  ینارون  تلاح  نآ  دوصقم  هکلب  سب ، دیامنیم و  سکعنم  د 

هکلب دـیآیمن ، دوجوب  ساسایب  ياهـششوک  ملع و  يدایز  اب  تینارون  نیا  تسا . هدـش  هتـسب  ناحبـس  دـنوادخ  اب  هک  تسا  نیرب  دـهعت  و 
دهاوخب هک  یناگدـنب  نآ  لد  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يرون  نیا   ) هداـبع نم  ءاـشی  نم  بلق  یف  هللا  هفذـقی  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد  هکناـنچ 

دوخ ار  يدنوادخ  تیشم  نتساوخ و  نیا  تلع  هکلب  تسین ، تلعیب  نتساوخ  يدنوادخ ، نتساوخ  زا  دوصقم  هک  مینادیم  هتبلا  دناباتیم )
تایآ و تسا . ناسنا  دوخ  لمع  هدارا و  هب  طوبرم  هک  دشابیم  نیرب  دهعت  نادـجو و  ياهادـن  هب  لمع  میلـس و  لقع  نتـسب  راکب  اب  ناسنا 

يافـص صولخ و  لولعم  تینارون  نیا  هک  دـنکیم  تلـالد  تقیقح  نیا  رب  اـهنآ  يهمه  تسا و  ناوارف  نیقی  تینارون  هب  طوـبرم  تاـیاور 
اطع هدنب  کی  هب  هک  تسا  يدـنوادخ  فاطلا  نیرتگرزب  ینارون  شنیب  نیا  دـنیبیم . بان  روطب  ار  قیاقح  تایعقاو و  هک  تسا  ناسنا  یبلق 

ياهتدـهاجم اـمتح  صـالخا  يـالاو  ماـقم  هب  ندیـسر  يارب  اریز  دـنامیمن ، ناوتاـن  هدز و  تریح  تاهبـش  یکیراـت و  عقوم  رد  دوشیم و 
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ام ح دنزرویم ، تدهاجم  ام  هار  رد  هکیناسک  و   ) انلبس مهنیدنل  انیف  اودهاج  نیذلاو  هفیرش  يهیآ  قباطم  دراد و  ترورض  هناصلاخ 
تموصخ هب  هکنانآ  اما  تاهبش و  اهیکیرات و  ربارب  رد  هتفای  دشر  ياهناسنا  تیعقوم  تسنیا  مینکیم ) تیاده  دوخ  ياههار  هب  ار  نانآ  امت 

زج یئامنهار  دننکیم و  يرادربهرهب  مدرم  ندرک  هارمگ  يارب  اهنآ  زا  هدومن ، هدافتسا  ءوس  تاهبش  اهیکیرات و  نیا  زا  دناهتساخرب ، ادخ  اب 
نم وجنی  اـمف  دنـشاب . هتفرگ  رارق  اـهنآ  ربارب  رد  مدرم  هتـشگ و  رادومن  یعیبط  روطب  هک  یتاهبـش  اـهیکیرات و  نآ  رد  هچ  دـنرادن . یئاـنیبان 
چیه ءاقب  نتـشاد  تسود  اب  دـنکیمن و  ادـیپ  تاجن  گرم  زا  یـسک  چـیه  گرم  زا  سرت  اب   ) هبحا نم  ءاـقبلا  یطعیـال  هفاـخ و  نم  توملا 

دنکیم ناسنا  بیـصن  ار  يرادیاپ  ءاقب ، هب  هقالع  قشع و  هن  دزاسب و  یفتنم  ار  گرم  دناوتیم  گرم  سرت  زا  هن  دنامیمن .) رادـیاپ  یـسک 
هقئاذ سفن  لک  دمآ ) دـهاوخ  امـش  راید  هب  دـینکیم ، رارف  نآ  زا  هک  یگرم  وگب : نانآ  هب   ) مکیقالم هناف  هنم  نورفت  يذـلا  توملا  نا  لق 

هک تعیبط  نیناوق  اب  هک  هچنآ  يرآ ، تشگرب ) دیهاوخ  ام  يوسب  سپس  دیـشچ ، دنهاوخ  ار  گرم  سوفن  يهمه   ) نوعجرت انیلا  مث  توملا 
تعیبط قوفام  هب  ماگ  یهلا  تیـشم  قبط  هک  یناسنا  حور  زج  تفر ، دهاوخ  مه  تعیبط  نیناوق  اب  تسا ، هدمآ  يدنوادخ  تیـشم  هاگهولج 

دیرفآ ءاقب  يارب  امش   ) ءانفلل ءاقبلل ال  متقلخ  تشگ  دهاوخ  يدبا  یگدنز  يهدامآ  هتشاذگ و 
ثحابم يونثم  لیلحت  دقن و  ریـسفت و  زا  متـشه  دلجم  رد  ع )  ) یلع هاگدید  زا  گرم  گرم و  يهرابرد  انف ) يدوبان و  يارب  هن  دـیاهدش ، ه 
عوضوم رد  ار  یمهم  لئاسم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  هدنیآ  ياههبطخ  زا  یضعب  ریـسفت  رد  دوش . هعجارم  میاهدرک ، حرطم  یحورـشم 

. درک میهاوخ  حرط  ار  یبلاطم  دناهدش ، رکذتم  گرم 

نارای شهوکن  هبطخ 039-

هحفص 206] ]
منک رما  رگا  هک  ماهدـش  ـالتبم  یمدرم  هب  نم   ) توـعد اذا  بیجی  ـال  ترما و  اذا  عـیطی  ـال  نمب  تینم  مهن  یـس و  يهبطخ  یموـمع  ریـسفت 

عـضو تسا  شارخلد  هچ  فیلکت  تمظع  زا  هاـگآان  یناوریپ  هب  ـالتبم  يربـهر  دـنکیمن .) تباـجا  منک  توـعد  رگا  دـنکیمن و  تعاـطا 
تلیـضف تداعـس و  لماوع  يهمه  زا  دـیامنن و  روظنم  دوخ  يارب  یماقم  يدام و  دوس  نیرتمک  يربهر  هک  ناشلامیظع  ربهر  کـی  یحور 

دوخ يهعماج  مدرم  يارب  تلیضف  تداعـس و  لماوع  يهمه  ندروآ  دوجوب  هار  رد  زور  بش و  دشاب و  علطم  شاهعماج  مدرم  داعبا  يهمه 
تلیـضف تداعـس و  يارب  هک  ار  یفئاظو  فیلاکت و  معط  دننکن و  كرد  ار  وا  هعماج  نآ  مدرم  لاحنیا  اب  دـشاب ، هتـشادن  شمارآ  ياهظحل 

قفا زا  دوخ  يهعماـج  مدرم  هب  هک  يربـهر  یحور  عضو  تسا  ازهجنکـش  شارخلد و  رایـسب  يرآ ، دنـشچن ! دزاـسیم  هجوتم  مدرم  ناـمه 
یتسـس و کـی  اـب  هعماـج  نآ  مدرم  یلو  دـنکیم ، كرد  تاـهج  هـمه  زا  ار  هعماـج  نآ  نانمــشد  يدـیلپ  ثئاـبخ و  درگنیم و  يرتـالاب 

ربهر یگتسیاش  ای  دنتـشادن و  فیلکت  تمظع  زا  یهاگآ  ای  مدرم  نآ  هک  تفگ  دیاب  دنهدیم ! همادا  دوخ  يهناقمحا  یگدنز  هب  یلایخیب 
تایح م تخانش  زا  ار  نانآ  هعماج ، نآ  دارفا  يروحمدوخ  ای  دندوب و  هدارا  فعض  هب  التبم  ای  دندوب و  هدرکن  لوبق  يربهر  هب  ار  دوخ 
هتـشاد دوجو  روبزم  لـماوع  نیا  يهمه  نارود ، نآ  يهعماـج  یمومع  عـضو  هب  رظن  اـب  هک  تسنیا  تقیقح  دـندوب . هتخاـس  هرهبیب  لوـقع 

زا یکی  هب  نانآ  زا  یـضعب  هکلب  دندوب ، هدـش  هابت  چوپ و  لماوع  نیا  همه  يهلیـسوب  هعماج  نآ  دارفا  زا  کی  ره  هک  ینعم  نیا  هب  هن  تسا ،
العا دح  رد  يربهر  هب  ار  ربهر  یگتسیاش  مه  هک  زیگنافسا  یتیلقا  رگم  دندوب ، التبم  اهنآ  زا  لماع  دنچ  هب  رگید  یـضعب  هروبزم ، لماوع 

، دـندوب هدیـشخب  تینیع  دوخ  لوقعم  تایح  رد  ار  روما  نیا  هدومن و  كرد  ار  يروحم  ناسنا  هدارا و  تردـق  مه  فیلکت و  تمظع  مه  و 
يارب دـیرادن ، تلاصا  هک  یمدرم  يا   ) مکبر رـصنب  نورظتنت  ام  مکل ، ابا  ال  نانیا . لاثما  ینرق و  سیوا  رـسای ، نب  رامع  رتشا ، کلام  دـننام 

راـظتنا رد  اـیآ  دیاهتـسشن !؟ هچ  راـظتنا  رد  رخآ  دیاهتـسشن .) ياهثداـح  هچ  يزور و  مادـک  یـسک و  هـچ  راـظتنا  رد  ناـتراگدرورپ  يراـی 
ناریو اهناسنا و  ندش  هتشک  زا  رتکاندرد  ياهثداح  هچ  دیاهتـسشن !؟ ناسنا  دض  سانـشنادخ و  كابیب و  نمـشد  موجه  زا  رتالاب  ياهثداح 

رد دیاهتـسشن !؟ يزور  نیمادـک  راظتنا  رد  ددرگیم !؟ امـش  بیـصن  راوخنوخ  نمـشد  زا  هک  یتسکـش  يراوخ  تلذ و  اـهنامدود و  ندـش 
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دب هب  دنوش و  ریسا  ناتیاهنز  لامیاپ و  ناتناکدوک  دنطلغب و  نوخ  كاخ و  رد  ناتناگدنمزر  هک  يزور  راظتنا 
ایآ ملئاق !؟ امـش  نایم  رد  دوخ  يارب  یحیجرت  توافت و  نیرتمک  نم  ایآ  دیاهتـسشن !؟ ربهر  نیمادک  راظتنا  رد  دنوش !؟ التبم  یعـضو  نیرت 

امـش لیـصا  یناگدـنز  بجوم  هک  ار  یتلیـضف  تداعـس و  ایآ  مزادرپیم !؟ شیاـسآ  هاـفر و  هب  مدوخ  هداتـسرف ، گـنج  نادـیم  هب  ار  اـمش 
ینید چـیه  اـیآ   ) مکـشمحت هیمح  ـال  مکعمجی و  نید  اـما  دـیتسیک !؟ هار  هب  مشچ  دـیتسیچ و  راـظتنا  رد  سپ  مـنکیمن !؟ كرد  دـشابیم 

هب ای  دروآرد .) ناجیه  هب  دنک و  کیرحت  ناتنانمشد  موجه  رب  ار  امش  هک  دیرادن  یتریغ  چیه  دنک و  عمج  داحتا  يارب  ار  امـش  هک  دیرادن 
قح و هار  نادیهـش  رورـس  هک  دوب  هلمج  نیمه  نومـضم  اب  یناسنا  تریغ  کیرحت  هب  ای  دـینک  عافد  دوخ  زا  دـیدقتعم  هک  ینید  ياـضتقم 

نید مکل  نکی  مل  نا  دومرف : هداد و  رارق  بطاخم  ار  راکهبت  نمشد  نینوخ ، يالبرک  رد  اروشاع  زور  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تقیقح 
درمدازآ اـیند  نیا  رد  ـالقا  دیـسرتیمن ، داـعم  زور  زا  تسین و  ینید  امـش  يارب  رگا   ) مکاـیند یف  ارارحا  اونوکف  داـعملا  نوفاـختال  متنک  و 

هب دیاب  و  دینک . عافد  دوخ  زا  دیاب  دیتسه ، دقتعم  تسا ) راوتـسا  تیناسنا  يانبم  رب  هک  ینید  ره  ای   ) مالـسا نید  هب  اعقاو  امـش  رگا  دیـشاب .)
ولج دوخ  تایح  یهابت  زا  هدوب و  دنبیاپ  دنکیم  نیمات  ار  امش  یعامتجا  يدرف و  تایح  هک  یناسنا  لوصا 

یئاج و  تسا ، هداد  روتسد  ایند  نیا  رد  نآ  ياهشزرا  تایح و  ظفح  هب  حیرص  رارـصا  دیکات و  اب  مالـسا  نید  ینابم  يهمه  دیئامن . يریگ 
نیربکتـسم و اـب  هزراـبم  نیفعـضتسم و  زا  عاـفد  داـهج و  هب  مالـسا  تاروتـسد  درادـن . دوجو  مالـسا  رد  ياهناـهب  رذـع و  هنوـگچیه  يارب 
رد نآ  ندرک  اـهر  تاـیح و  ندرک  راذـگاو  تسین . یـشوپمشچ  لـیوات و  هنوـگچیه  لـباق  هک  تسا  نـشور  عطاـق و  يدـحب  نارگناـیغط 

نارفک تسا ، تسرپ  تردق  ياهامنناسنا  تعیبط و  محازم  لماوع  يهلیسوب  ندش  هابت  ضرعم  رد  هظحل  ره  هک  طیحم  تعیبط و  يهصرع 
. دوشیم هدیمان  ناسنا  هک  دینارادناج  عون  زا  لقادح  دـیتسین ، نید  کی  هب  دـقتعم  رگا  و  تسا . یهلا  تیـشم  فلاخم  راتفر  یهلا و  تمعن 

یتاذ صتخم  نیرتیـساسا  تایح  زا  عافد  ایآ  تسین !؟ اـهناسنا  یناور  تعیبط  تاـصتخم  زا  ریقحت  يراوخ و  اـب  هزراـبم  تلذ و  زا  رارف  اـیآ 
هدید نارادـناج  يهمه  رد  هیحور  نیا  هکنیا  اب  تسین ، مزال  تسا  تایح  داعبا  شرتسگ  زورب  هاگیاج  هک  نطو  زا  عافد  ایآ  تسین !؟ تایح 

ياههبطخ زا  هلمج  کی  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیتسین !؟ لصا  نیا  هجوتم  اـهناسنا  امـش  هنوگچ  دوشیم ،
مکیف موقا  درک )!؟ دیهاوخ  عافد  دوخ  هاگیاج  زا  ریغ  هاگیاج  نیمادک  زا  و  ( !؟ نوعنمت مکراد  دعب  راد  يا  و  دناهدومرف : هتشذگ 

نانزدایرف امش  نایم  رد   ) هئاسملا بقاوع  نع  رومالا  فشکت  یتح  ارما  یل  نوعیطتال  الوق و  یل  نوعمـستالف  اثوغتم ، مکیدانا  اخرـصتسم و 
هک هاگنآ  ات  دـینکیم ، تعاطا  نم  زا  ار  يرما  هن  دیونـشیم و  نم  زا  ار  يراـتفگ  هن  منکیم ، ادـن  یئوجهاـنپ  ناونع  هب  ار  امـش  متـسیایم و 

دیهدب شوگ  نم  ياهدایرف  هب  دریگب ، ار  امـش  نابیرگ  ثداوح  میخو  بقاوع  هکنآ  زا  شیپ  دـهدب .) ناشن  ار  دوخ  میخو  بقاوع  ثداوح 
یجاوما هک  دزیخیمرب  وا  یهلا  ناج  قامعا  زا  دهدیم ، رس  وا  هک  یئاهدایرف  تسین . رذگدوز  تاساسحا  يور  زا  نینموملاریما  ياهدایرف 

لقع لوصا  نآرق و  یناعم  هک  تسا  لوقعم  تایح  یلاع  ینابم  كرد  هب  دنتسم  تایعقاو  قیاقح و  نیا  تسا . وا  حور  تایعقاو  قیاقح و  زا 
تاولـص دمحم  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  هک  تسا  يدایرف  نامه  نیا  تسا . هدمآ  دوجوب  هدش  هیفـصت  كاپ و  نادجو  میلس و 

نیا نانآ  يهمه  راتفگ  دایرف و  دوب ؟ هچ  يارب  ناشدایرف  دنتفگیم و  هچ  اهنآ  دندوب . هتخادنا  هار  تیرـشب  دربشیپ  يارب  نیعمجا  مهیلع  هللا 
هب ار  دوخ  ناربمایپ  ام   ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلـسر  انلـسرا  دقل  دهدیم : ربخ  نآ  زا  ادـخ  هک  دوب 

نانآ يهلیسوب  ار  رش  ریخ و  داسف و  حالص و  نازیم  باتک  میداتسرف و  نشور  یلیالد 
تایح نیناوق  ینامـسآ و  باتک  هب  لمع  هب  مدرم  کیرحت  بلج و  يارب  ناربمایپ  دایرف  سپ  دـننک .) مایق  تلادـع  هب  مدرم  ات  میدرک  لزاـن 

طوقـس عماوج و  یگدنز  ياهیخلت  اهیراوگان و  لمع  رد  مینزب و  قرو  ار  خیرات  قاروا  يهمه  رگا  تسا . هدوب  ندیزرو  تلادـع  لوقعم و 
غلبیال راث و  مکب  كردـی  امف  دـید . مهاوخن  ناربمایپ  ياهدایرف  اـهیئامنهار و  زا  فلخت  یئاـنتعایب و  زج  يزیچ  میرگنب ، تقد  اـب  اهندـمت 

بئاذـتم دـینج  مکنم  یلا  جرخ  مث  ربدالا . وضنلا  لقاثت  مهلقاثت  رـسالا و  لمجلا  هرجرج  مترجرجف  مکناوخا  رـصن  یلا  مکتوعد  مارم ، مکب 
هب امـش  يراـی  هب  هن  ددرگیم و  ناربـج  تسا  هتخیر  هـک  ینوـخ  امـش  يهلیـسوب  هـن   ) نورظنی مـه  توـملا و  یلا  نوقاـسی  اـمناک  فـیعض 
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رتش دننام  دیدرک و  هلان  هدروخ  مخز  رتش  دننام  مدومن ، توعد  ناتناردارب  هب  کمک  يارب  ار  امـش  هک  یماگنه  دیـسر . ناوتیم  يدوصقم 
يوسب هکیسک  دننام  دیدرک ، تکرح  نم  فرطب  ناوتان  لزلزتم و  زابرس  یتشم  سپس  دیدرک ، ینیگنس  دیداتسیا و  زاب  تکرح  زا  حورجم 

دیهدیم و یتیمها  دوشیم  هتخیر  ناراکهبت  ریشمش  اب  هک  یئاهنوخ  ماقتنا  هب  هن  دننکیم . افتکا  نتسیرگن  هب  طقف  دنوشیم و  هدنار  گرم 
چیه ایآ  دیتسه  رادروخرب  دیاهدیطلغرد  نوخ  كاخ و  هب  امش  هار  رد  هک  اهناسنا  نآ  اب  يردارب  ساسحا  زا  هن 

نیا رد  چیه  ایآ  دنراد ؟ امش  هب  یمایپ  دزیریم ، كاخ  يور  امـش  ياهنامرآ  نید و  زا  عافد  هار  رد  هک  یئاهنوخ  هکنیا  رد  دیاهدرک  يرکف 
امش تدحو  لماع  نیرتگرزب  تسا ، بتکم  نیا  ناشخرد  تامالع  زا  هک  مالـسا  نید  رد  يردارب  ساسحا  هک  دیاهدیـشیدنا  یتایح  هلئـسم 

یگدـنز تفای ؟ دـیهاوخن  دوخ  يارب  یگناگی  تدـحو و  لماع  چـیه  دـیرگنب ، نآ  رد  یئانتعایب  اب  ای  دوش و  هاـبت  لـماع  نیا  رگا  تسا و 
یلها تاـناویح  یتشم  یگدـنز  زا  رترب  دـشاب ، یـضایر  مظن  نیرتـمکحم  رد  هچ  رگا  تسا  هرهبیب  یـساسحا  نینچ  زا  هک  مدرم  زا  یتـشم 

نآ مدرم  چیه . رگید  دنباوخیم و  دننیـشنیم و  مه  اب  دننکیم و  تکرح  مه  اب  دـنماشآیم و  مه  اب  دـنروخیم و  مه  اب  هک  دوب  دـهاوخن 
دوخ نابیتشپیب  ساسایب و  یگدنز  هب  هدیزرو و  تعانق  يرگاشامت  هب  نارگید  دنوشیم و  هتـشک  مولظم  نانآ  زا  یئاهناسنا  هک  ياهعماج 

زیخ تسج و  يراوخ و  فـلع  هب  نارادـناج  رگید  دنـشکیم و  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  دنتـسه  یناـیاپراچ  دـننامه  دـنرادیم ، شوـخ  لد 
زیچان و ياهگرب  دننام  امـش  دـیاهتفریذپن ! یگدـنز  رد  یمارم  فدـه و  امـش  الـصا  هک  تسنیا  متفگ ، هک  اهنیا  يهمه  زا  رتخلت  دنلوغـشم .

تردق پ يایوقا  مارم  فده و  هک  دینادیمن  ایوگ  دیاهدومن ، ناسنا  دض  نادنمتردق  ياهمارم  اهفده و  میلست  ار  دوخ  هدیکشخ 
. تسین يرگید  زیچ  ناشیاهیهاوخدوخ  عابشا  يارب  ار  امش  نتخاس  هلیسو  زج  تسر ،
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هک قح  تسا  ینخس   ) الا هللا هرما  نولوقی ال  ءالوه  نکل  هللا و  الا  مکح  هنا ال  معن  لطابلا  اهب  داری  قح  هملک  ملهچ  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 
(. ادخ نآ  زا  رگم  تسین  يرادمامز  تسایر و  دنیوگیم : نانیا  یلو  ادـخ ، نآ  زا  رگم  تسین  یمکح  یلب ، تسا ، هدـش  هدارا  نآ  زا  لطاب 

شوگ نآرق  زا  تیامح  يارب  ماحدزا  هلهله و  دایرف و  داد و  دـناهتفرگ ، هزین  رـس  رب  ار  اهنآرق  نازادرپرکم  اـمنقح  یلطاـب  لـباقم  رد  ربهر 
نینچ نآ  غیلبت  نآرق و  تیناقح  تابثا  يارب  مرکا  ربمایپ  یگدنز  خـیرات  رد  موق  نآ  هک  تسا  هدـشن  هدـید  ابجع  تسا . هدرک  رک  ار  کلف 

ار یلاجنج  نینچ  دوخ  نآرق  بحاص  یتح  دوب . مزال  يدایرف  نانچ  حولهداس  يزغم  يوشتسش  يارب  يرآ ، دروآرب ! دوخ  زا  يدایرف  داد و 
يور زا  تسخن  دـندوب ، هتفرگ  رارق  وهاـیه  لاـجنج و  نآ  ریثاـت  تحت  هک  اـهقمحا  نآ  دوـب . هتخادـنین  هار  نآرق  فرطب  مدرم  بـلج  يارب 
دوجو هب  دوخ  نورد  رد  هک  ینینهآ  تمواقم  تجاجل و  تهجب  سپس  دنتفریذپ ، ار  امنقح  لطاب  نآ  ناراکم ، رکم  شریذپ  یحولهداس و 

، دومرفیم نایب  هناراکبان  ياهیزادرپهلیح  نآ  يور  زا  هدرپ  نتـشادرب  يارب  نینموملاریما  هک  ار  یهلا  ياـهقطنم  قیاـقح و  يهمه  دـندروآ ،
هتشذگ ب ياههبطخ  ياهریسفت  رد  هکنانچ  دناهدشن . اهنآ  شریذپ  ندینش و  هب  رضاح 

تقیقح هب  ناتسرپهیواعم  هیواعم و  يهلیح  زورب  يهظحل  نیلوا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوخ  دننام  سک  چیه  میدید ، حوضو  لامک  ا 
هن دنـسانشیم و  نید  هن  نانیا  دـیهدن ، تسد  زا  ار  دوخ  شوه  لقع و  مدرم ، يا  هک  درک  غـالبا  مدرم  هب  اروف  اذـل  دوب ، هدربن  یپ  هلیح  نآ 

دـندرب و راـکب  اههسیـسد  هچ  نینموملاریما  نایرگـشل  رد  ناتـسرپهیما  هک  مینادیم  اـما  دـیهدب . همادا  دوخ  هار  هب  دـیوشن و  تسـس  نآرق ،
نینموملاریما هک  نآ  زا  سپ  دـندرک ، تیمکح  تساوخرد  هب  رادراو  ار  ناـنآ  هداد و  بیرف  ار ، رهاـظ  رد  ینوناـق  تیرثـکا  کـی  هرخـالاب 

زاـب دـننک . مکح  نآرق  قباـطم  فرط  ود  زا  ییاـهمکح  هک  دـش  رارق  تفریذـپ ، ار  تـیمکح  تیرثـکا ، نآ  راـبجا  هارکا و  اـب  مالـسلاهیلع 
ناگدننادرگ نامه  زین ، هلحرم  نیا  رد  دندومرف ، باختنا  دوخ  فرط  زا  تیمکح  يارب  ار  سابعنبا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  مینادیم 

یسوموبا اب  ار  دوخ  حیرص  تفلاخم  ترضح  نآ  هکنیا  اب  دندومن ، يرعشا  یسوموبا  لوبق  هب  راداو  ار  نینموملاریما  هدروخ  بیرف  تیرثکا 
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جراوـخ هکنیا  اـب  هک  تـسا  نـیا  نآ  دراد و  ترورـض  نآ  رد  تـقد  هـک  دراد  دوـجو  مـهم  رایـسب  يهلئـسم  کـی  اـج  نـیا  رد  درک ! زاربا 
هچ تفریذپ ، دهاوخن  ار  هتخاس  مه  اب  درم  ود  نآ  تیمکح  يهجیتن  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دنتسنادیم 

!؟ دناهدروآ دوجوب  نامز  نایتوغاط  اب  گنج  نارود  رد  ار  اهیرگلالخا  همهنآ  تابجوم  دندادرس و  ار  رگناریو  راعـشا  نآ  هک  تشاد  یتلع 
صاـع و ورمع  یگدرکرـس  هب  ماـش  ناـبابرا  يریجنز  ياـههلیح  زا  یکی  مه  جراوخ  يهناراـکهبت  لاـجنج  نیمه  دوـخ  هک  دـسریم  رظنب 
، دـندوب هتخادـنا  هار  هب  جراوـخ  هک  يراعـش  حرط  هب  لاـح  دـنتخادنا . هار  هب  بناـجب  قـح  یئاـههفایق  يهطـساوب  هـک  تـسا  هدوـب  هیواـعم 

نینموملاریما هک  دنتسنادیمن  جراوخ  نآ  ایآ  ادخ .) مکح  رگم  تسین  یمکح   ) الا هللا مکح  ال  تسا : هدوب  نیا  جراوخ  راعـش  میزادرپیم .
نآ هب  شحور  قامعا  زا  هتفریذپ و  هدرک و  كرد  ار  ادخ ) نآ  زا  رگم  تسین  یمکح   ) الا هللا مکحلا  نا  هیآ : نیا  نانآ  زا  رتقیمع  رتدوز و 

بلغا نآ  يهعاـشا  هار  رد  عاـفد و  یهلا  يهـقلطم  تیمکاـح  زا  یناگدــنز  لوـط  ماـمت  رد  هـک  نینموـملاریما  رگم  تـسا !؟ هدروآ  ناـمیا 
نیقی هک  دهدب  هار  دوخب  نآ  تحص  رد  يدیدرت  ای  دشاب و  نآ  رکنم  دناوتیم  تسا  هدومن  تکرح  گرم  یگدنز و  زرم  رد  ار  شیگدنز 

دنادیمن اـعقاو  زیگنامغ  ناتـساد  نیا  هب  هجوت  ماـگنه  رد  ناـسنا  دـشاب !؟ هتـشاد  شآ  زا  رتغاد  ياـههساک  نآ  هب  جاـیتحا  نآ  هب  شندروآ 
عدم زا  ياهتسد  هک  تسنیا  دننام  تسرد  روآمرش  ناتساد  نیا  دیوگب !! هچ  هناراکبان  مدرم  هنوگنیا  یناور  ریسفت  يهرابرد 

ال دـنیوگب : دنـشکب و  وا  يور  رب  ریـشمش  هدومن و  یئارآفص  مالـسا  ربمایپ  ییورایور  دـنتفیب و  هار  نآرق  زا  عاـفد  ناونع  هب  مالـسا  ناـی 
وت هک  دنیامرف !! رداص  روتـسد  وا  هب  دنهدب و  رارق  ضارتعا  دروم  ار  یـسک  بیترت  نیدب  و  نآرق )! رگم  تسین  یباتک   ) هللا باتک  الا  باتک 
نآ تیمکح  شریذـپ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دوب  نیا  جراوخ  روظنم  تسا ! هدـش  یحو  وا  دوخ  هب  نآرق  هک  ینک  لمع  نآرق  هب 
هب هجو  چـیه  هب  نینموـملاریما  هک  دـننادیم  همه  هتبلا  مکح . ود  نآ  رد  هن  تسا  ادـخ  نآ  زا  مکح  اریز  تسا ، هـتفر  اـطخ  هـب  رگهـلیح  ود 

ار دوخ  راک  ناگدـننک  راداو  دوخ  سپـس  دـندرک و  راداو  راک  نیا  هب  ار  وا  رابجا  هارکااب و  تسا و  هتـشادن  تیاـضر  رفن  ود  نآ  تیمکح 
ای نآرق و  رکنم  نینموـملاریما  مکح  رگم  ادـخ  مکح  رگم  تسین  یمکح  هـک  دـنداد  رـس  ار  اـمنقح  راعـشا  نـیا  نوـنکا  دـندرک . هـئطخت 

تـسا هدوب  هزادنا  نآ  هب  جراوخ  تلاهج  تقامح و  دوریمن  نامگ  دشاب ؟ هدوب  ییاهراعـشا  نینچ  هب  دـنمزاین  هک  تشاد  نآ  رد  يدـیدرت 
نب یلع  تموکح  دنتساوخیم  نانآ  تسا : هدومرف  حیرصت  ترـضح  نآ  هک  هنوگنامه  هکلب  دننادب ، فرحنم  نآرق  زا  ار  نینموملاریما  هک 

نآرق فالخ  رب  هکنیا  زا  ینک  هبوت  دیاب  وت  دنیوگب : دنزادنیب و  تیمسر  زا  تیمکح  هب  نداد  نت  تهجب  ار  ع )  ) بلاطیبا
یقیقح يانعم  هب  لمع  جراوخ  ار  امش  دوصقم  دیامرفیم : یقطنم  مازلا  يهقیرط  اب  نانآ  خساپ  رد  ع )  ) یلع یتفریذپ !! ار  درم  ود  تیمکح 

دشاب و يدنوادخ  قیدصت  دروم  تاهج  همه  زا  دیاب  مکاح  هک  تسنیا  دیراد  راعـش  نیا  تشپ  تمـش  هک  يدوصقم  هکلب  تسین ، هیآ  نیا 
يهتـسیاش نوچ  هک  دینک  قیبطت  نینچ  نم  يهرابرد  هاگنآ  دریذـپب و  ادـخ  ار  وا  تموکح  هک  تسا  یـسک  تاصتخم  زا  نیملـسم  تسایر 

دوبان ياهلالتخا  جرم و  جره و  زا  ار  هعماج  دناوتب  هک  تسا  مزال  یتماعز  تسایر و  نیملسم  يهعماج  يارب  هکیتروص  رد  متـسین ! تسایر 
هب یجایتحا  هتبلا  ماهداتفین . تسایر  تیریدم و  موزل  لصا  هبانب  ماهدش ، فرحنم  نم  امـش  یهاو  تالیخت  هب  انب  رگا  درادب . ظوفحم  هدـننک 
هب رظن  اـب  ـالا  و  تسا . هدوب  جراوـخ  یقطنم  مازلا  عاـنقا و  يارب  میتـفگ ، هکناـنچ  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  خـساپ  نیا  هک  درادـن  وـگتفگ 

تبسن یلع  يا   ) يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  یلع  ای  يو : يهرابرد  ربمایپ  راتفگ  نینموملاریما و  یهلا  تیصخش 
بهاذـم يهمه  قافتا  دروم  ابیرقت  ثیدـح  نیا  درادـن .) دوجو  يربماـیپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زجب  تسا ، یـسوم  هب  نوراـه  تبـسن  نم  اـب  وت 

رد هک  تسا .) قح  اب  یلع  یلع و  اب  قح   ) قحلا عم  یلع  یلع و  عم  قحلا  هک : ثیدح  نیا  نینچمه  تسا و  یمالسا 
رد دیدرت  تسا و  هدوب  یهلا  تموکح  کی  اعطق  اعطق و  نینموملاریما  تموکح  تسا . هدمآ  ینس  هعیش و  هورگ  ود  ره  تایاور  نیرتربتعم 

رجاف وا  رب  ریما  نم  سانلل  دبال  هنا  الا هللا و  هرما  نولوقی ال  ءالوه  نکل  الا هللا و  مکح  هنا ال  معن  تسا . یمالـسا  عبانم  يهمه  رد  دیدرت  نآ ،
هب ذـخوی  لبـسلا و  هب  نمات  ودـعلا و  هب  لتاقی  ءییفلا و  هب  عمجی  لجالا و  اـهیف  هللا  غلبی  رفاـکلا و  اـهیف  عتمتـسی  نموملا و  هترما  یف  لـمعی 

تـسین يرادمامز  دنیوگیم : نانیا  یلو  ادخ ، نآ  زا  رگم  تسین  یمکح  يرآ ،  ) رجاف نم  حارتسی  رب و  حیرتسی  یتح  يوقلا  نم  فیعـضلل 
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، دشاب فرحنم  ودب  رادمامز  رگا  هک  راکدـب ، راکوکین و  مکاح  ای  تسا ، يرورـض  مدرم  يارب  رادـمامز  مکاح و  دوجو  ادـخ . نآ  زا  رگم 
راگزور ات  ددرگیم ، رادروخرب  دوخ  يایند  يارب  مه  رفاک  صخش  دهدیم و  ماجنا  ار  دوخ  حلاص  لمع  وا  يرادمامز  رد  نامیااب  صخش 

وا يهلیـسوب  عمج و  ار  مئانع  فرحنم  رادمامز  يهلیـسوب  دنوادخ  دوش و  يرپس  فرحنم ) راکدب و  يرادـمامز  ای   ) رفاک نموم و  یگدـنز 
راکوکین ات  دوشیم  هتفرگ  يوق  زا  فیعـض  قح  وا  يهلیـسوب  ددرگیم و  نما  وا  يهلیـسوب  اههار  دزادـنایم و  هار  هب  ار  نمـشد  اـب  داـهج 

دشابن د نامیااب  هعماج  کی  رادمامز  رگا  دنشاب .) ناما  رد  راکهبت  رش  زا  مدرم  دوش و  تحار 
نینچ ندروآ  تسدـب  يارب  مدرم  دـیاب  دراد و  یهلا  يهبنج  یمالـسا  عماوج  رد  یلـصا  تموـکح  یمالـسا  عباـنم  قباـطم  هک  تسا  تسر 

رد یعقاو  يافـص  حلـص و  تلادـع و  قح و  هک  تسا  یهلا  تموکح  يهلیـسوب  دـنکن و  يراددوخ  چـیه  شـالت  شـشوک و  زا  تموـکح 
یتـموکح نـینچ  رگا  یلو  دوـب . دـهاوخ  یهلا  یناـهج  تموـکح  کـی  اـیند  عـماوج  ياـهتموکح  يهـمه  ناـیاپ  تساـمرفمکح و  هعماـج 

زا عنام  ياهلالتخا  جرم و  جره و  زا  ار  هعماج  دریگب و  هدهع  هب  ار  هعماج  تیریدم  هک  یتموکح  دوجو  مود  يهجرد  رد  دشن  ریذـپناکما 
دنزوسب ینامیایب  شتآ  رد  دوخ  تموکح  نایدصتم  ای  يدصتم  هچ  رگا  تسا ، یعیبط  ترورـض  کی  دیامن ، يرادهگن  یعامتجا  تایح 

ایند توهش  دنکیم : نایب  نینچ  دوشیم ، اهتموکح  لماش  هک  نامیایب  ياینغا  تیعقوم  رد  يولوم  نیدلالالج  ار  بلطم  نیا  دنوش . هابت  و 
ءاـینغا تساـقت  رد  تسا و  هباـمرگ  رد  هکناز  تسافـص  نوت  نیز  یقتم  مسق  کـیل  تسا  نشور  يوـقت  ماـمح  وزا  هک  تسا  نخلگ  لاـثم 

نیع تایبا  نیا  اوناب  مرگ و  هبامرگ  دوب  ات  ادـخ  يهداـهنب  صرح  ناـشیا  ردـنا  ناد  هباـمرگ  ندرک  شـشتآ  رهب  ناـشک  نیگرـس  يهدـننام 
یگتـسب نامیایب  نارادمامز  تموکح  يرادیاپ  هتبلا  تسا . هدومرف  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  ینیماضم 

یناوق هک  دراد  نیا  هب 
ترورـض نامه  هعماج  رد  يدـعت  ملظ و  تروص  رد  دـننک و  لمع  اهنآ  قباـطم  دـنریذپب و  ارنآ  تیریدـم  یعاـمتجا و  تاـیح  لوصا  ن و 

هدوب و یعیبط  ترورـض  کـی  نیا  دـنربیم . نیب  زا  دروآیمرب و  ناـشراگزور  زا  راـمد  دوب ، هدرک  يزیریپ  ار  ناـنآ  تموکح  هک  یعیبـط 
کی اجنیا  رد  اذل  تسا ، هدش  حرطم  هغالبلاجهن  رد  اهراب  یمالـسا  تموکح  يهلئـسم  هک  تهج  نادب  دشابیمن . اهـشزرا  يهقطنم  لخاد 
مدرم رب  مدرم  تموکح  اب  نآ  يراگزاس  يدنوادخ و  تیمکاح  يهرابرد  یحیضوت  مینکیم : حرطم  هلئسم  نیا  رد  ار  حورشم  اتبسن  ثحب 

رد یتح  نونکات  راعش  نیا  ياوتحم  ایآ  مینک . حرطم  مدرم ) رب  مدرم  تموکح   ) بلاج رایسب  راعـشا  نیا  لیلحت  رد  دیاب  هملک  دنچ  تسخن 
تبثم خساپ  لاوئس  نیا  هب  هک  دنشاب  هتشاد  دوجو  ینارگنحطس  نانیبشوخ و  دیاش  تسا ؟ هتفای  ینیع  ققحت  يرـشب  عماوج  زا  هعماج  کی 

يرگ طارفا  ود  نیا  زا  ام  دنهدب . لاوئس  نیا  هب  یفنم  باوج  يرگنحطس  زا  یـشان  ینیبدب  لامک  اب  هک  دنوشیم  ادیپ  مه  یناسک  دنهدب و 
تسا هداتفین  قافتا  ياهعماج  چیه  رد  خیرات  لوط  رد  میریگیم : رظن  رد  لیلحت  يارب  ار  هلئسم  تیعقاو  هدومن ، رظن  فرـص  يرگ  طیرفت  و 

تیصخش و ب اب  گرزب و  کچوک و  نادنمدرخ و  اهقمحا و  نایاناد و  واهنادان  لماش  هک  مومع  روطب  نآ  ياههورگ  دارفا و  يهمه  هک 
اب ار  ینیناوق  نادنمتردق  اهتیصخش و  ذوفن  یعامتجا و  یطیحم و  لماوع  زا  رثات  نودب  دنوش و  عمج  لحم  کی  رد  دشابیم . تیـصخشي 

باختنا نقتم  نیهارب  لیالد و  هب  دانتـسا  اب  نیناوق  نآ  نایرجم  ناونع  هب  ار  یئاهناسنا  ای  ناسنا  سپـس  هدومن و  عضو  نقتم  نیهارب  لیالد و 
یبرغ قارطمط  رپ  حالطـصا  هب  ای  لوقعم  تایح  کی  هب  هدومن  لصف  لح و  ار  مکاـح  نیناوق  نآ  هب  هطوبرم  تـالوهجم  هنوگ  ره  هدومن و 

صخـش نیا  مراد  غارـس  ار  ياهعماـج  نینچ  نم  دـیوگب : دوـش و  ادـیپ  یـسک  رگا  و  دـنوش . لـئان  مدرم ) رب  مدرم  تموـکح   ) یـسارکومد
يارب دننیـشنب و  هک  دیوگیم  نخـس  یناگتـشرف  نوماریپ  هکلب  دنکیمن ، تبحـص  میـسانشیم ، خـیرات  لوط  رد  ام  هک  یئاهناسنا  يهرابرد 

مینکیم هراشا  ریز  رد  هک  لماوع  نیا  رد  لماک  تقد  اب  دیئایب  امـش  دـندنبب !! راکب  ار  روبزم  شور  دـننک و  باختنا  یمکاح  نوناق و  دوخ 
دوجوب رد  اهتیـصخش  ذوفن  - 1 تسا ؟ ریذـپناکما  هملک  يانعم  مامتب  مدرم  رب  مدرم  تموکح  يهلئـسم  اعقاو  ایآ  دـینیبب  دـیئامن و  یـسررب 

يداصتقا و ياـهورین  دـننام  عونتم  ياهتردـق  ذوفن  - 2 هعماج . رد  دـشاب  دـیاب  هچنآ  تسه و  هچنآ  قاشنتـسا  يارب  صاـخ  ياـضف  ندروآ 
يهدیقع م يار و  هب  ندیسر  يارب  - 3 مدرم . نهذ  رد  صوصخم  طیارش  داجیا  رد  اهنآ  ریثات  هعماج و  ياضف  رد  یگنج  یملع و 
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ار یناور  يزغم و  يالتعا  دشر و  نآ  یئاناوت  دننکیم ، یگدنز  دودحم  دعب  دنچ  ای  کی  اب  ابلاغ  هک  یلومعم  دارفا  زگره  هعماج ، رد  دحت 
هک ياهدیقع  يار و  نآ  رد  هدش و  دحتم  مهف  كرد و  رد  نادنمـشناد  هتفای و  دشر  نادـنمدرخ  نارظنبحاص و  اب  هتفر و  رتالاب  هک  دـنرادن 
هب لوصو  يارب  هجیتن  رد  تفر ، دنهاوخن  رتالاب  یلومعم  مدرم  هک  الاح  سپ  دنوش . دحتم  كرتشم و  درک  دنهاوخ  زاربا  ناگتفای  دـشر  نآ 

ناگتفایدشر هدوب و  يدـعب  کی  ياهناسنا  نآ  زا  يار  تروصنیا  رد  دروآ و  دـنهاوخ  نییاپ  ار  ناگتفایدـشر  نآ  دـحاو ، يهدـیقع  يار و 
اب مکاح  باختنا  نوناق و  حوضو  يارب  هعماج  کی  ياـهناسنا  هک  تسا  هدـشن  هدـید  زگره  - 4 درک . دـنهاوخ  يوریپ  نانآ  زا  رابجا  روطب 

تیرثکا يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  نودب  رارطضا و  نودب  یناور  يزغم و  لادتعا  اب  لماک و  یئانشور  اب  دسافم و  حلاصم و  يهمه  هب  هجوت 
، مکاح ناونع  هب  صخش  کی  یناور  رصانع  تایوتحم و  ینهذ و  طیارـش  هب  لماک  تفرعم  اب  نآ و  جیاتن  اههشیر و  نوناق و  تخانـش  اب  و 

تهجب هکلب  هدوبن ، یفداـصت  تسا ، هدـشن  هدـید  یباـختنا  عـضو و  نینچ  هکنیا  دـننک و  باـختنا  ار  یمکاـح  دـنکیم و  عـضو  ار  ینوناـق 
زورب م یسایس و  یعامتجا و  باتک  نارازه  نتشون  زا  سپ  هزورما  هک  مینادیم  همه  دشابیم . نآ  ندوب  ریذپانناکما 

اب مکاح  باختنا  نوناق و  عضو  مدرم  رب  مدرم  تموکح  راعش  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  هتشذگ  رد  يدج  رایسب  تازرابم  گرزب و  نارکفت 
ینیبدـب رگید  فرط  زا  دـتفایم . نایرج  هب  تسا  هدـش  هتـساوخ  هک  هچنآ  شریذـپ  فاطعنا و  يارب  مدرم  هک  یلماوع  اهیزاسهنحـص و  هچ 

نوناق و چیه  اریز  هنوگ ، طارفا  ینیبشوخ  هک  تسا  دودرم  هزادنا  نامه  دباییمن ، ققحت  هجو  چیه  هب  روبزم  راعش  دیوگیم : هک  یطیرفت 
هک تسا  ملـسم  و  دریگب . هدیدان  یلکب  ار  نانآ  ياههتـساوخ  مدرم و  دـناوتیمن  دـنوشیم ، باختنا  عضو و  هعماج  کی  يارب  هک  ار  یمکاح 

تایح دـض  تاهج  همه  زا  هک  ار  مکاح  نآ  نوناق و  هرخـالاب  دـشاب ، هدوب  مه  دودـحم  ياـههورگ  دارفا و  رد  رگا  يرـشب  هاـگآ  نادـجو 
ود نیا  زا  تسا . هداتسرف  خیرات  نادهلابز  هب  ار  مکاح  نآ  نوناق و  نآ  طیارش ، عامتجا  نامز و  تشذگ  اب  هدومن و  غارفتـسا  تسا ، يرـشب 

نیمز يهرک  نیا  رد  زگره  هک  تسا  بلاج  رایـسب  راعـش  کی  قلطم  روطب  مدرم  رب  مدرم  تیمکاح  راعـش  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  هدیدپ 
رـصانع راعـش ، نیا  ریـسفت  يارب  نونکات  دوریمن  نامگ  یهگناو  تفای . دـهاوخ  ققحت  هن  هتفای و  ققحت  هن  مینکیم ، یگدـنز  نآ  رد  اـم  هک 
نیرتمک هک  دنتسه  یتوکلم  ینامـسآ  تادوجوم  مدرم  زا  دوصقم  ایآ  دشاب . هدش  نشور  الماک  تیمکاح  مدرم و  زا  تسترابع  نآ  یلـصا 

خ
تـسا تادوجوم  نیمه  ای  دنـشابیم !!؟ اربم  هزنم و  یگماکدوخ  یئوجدوس و  یتسرپ و  تذـل  یهاوخدوخ و  هنوگ  ره  زا  دـننکیمن و  یئاط 

دوخ یلومعم  یعیبط و  یگدـنز  نایرج  رد  هک  تسا  تادوجوم  نیا  رگا  میراد ؟ یئانـشآ  ناشخیرات  اب  ناشتیوه و  اـب  يدودـح  اـت  اـم  هک 
نیا زج  تادوجوم  نیا  تیمکاح  يانعم  دـیدرت  نودـب  تسا ، هدوب  ءاقب  رد  عزاـنت  نادـیم  نازاـتهکی  يهحلـسا  ندرک  زیت  لوغـشم  هراومه 

دننک و باختنا  تموکح  يارب  دننک ، زات  تخات و  ءاقب  رد  عزانت  نادیم  رد  دنناوتیم  رتهب  هک  ار  یناسک  ات  دنشوکب  دنـشیدنایب و  هک  تسین 
عـضو هک  ینوناق  و  دنکن . داجیا  نادنمتردق  زیخ  تسج و  لباقم  رد  يدـس  دـشاب ، یقرتم  هتفرـشیپ و  یلیخ  رگا  هک  دـننک  عضو  ار  ینوناق 

زاربا نونکات  هک  ابیز  میهافم  لـیبق  نیا  زا  تفرـشیپ و  ندـمت ، يرورپ ، ناـمرهق  یتسرپنطو ، ياـنبم  رب  ياهدـنبیرف  تاحالطـصا  اـب  دوشیم 
، میدرک حرطم  هک  هناگراهچ  لئاسم  نیا  هکنیاب  رظن  اب  دریگب . رارق  لمع  دروم  دـناهدوب ، يروحمدوخ  شتآ  ندـش  روهلعـش  يارب  یبسانم 

یگدنز رد  مدرم  یئارگنامرآ  سح  عابـشا  يارب  هک  تسا  یئابیز  رایـسب  رعـش  کی  مدرم  رب  مدرم  تموکح  راعـشا  نیا  هک  دوشیم  نشور 
ئوگب میهاوخیمن  تسین و  روبزم  راعش  لصا  درط  داقتنا و  هلمج  نیا  زا  ام  دوصقم  دوشیم . هدناوخ  ابترم  تسا و  هدورس  یعامتجا 

هک تسا  هدوبن  نیا  تسا ، هتـشگ  تیرـشب  بیـصن  راعـش  نیا  زا  نونکاـت  هک  هچنآ  میئوگب : میهاوخیم  هکلب  تسا . طـلغ  روـبزم  راعـش  می :
تـسد هب  ار  اهنآ  سپـس  دنیامن و  نیودت  هحلاص  نیناوق  ناونع  هب  ار  يداوم  يرـشب ، ياهفدـه  اهدادعتـسا و  داعبا و  يهمه  اب  مدرم  يهمه 
ققحت یناـمرآ  راعـشا  نیا  هب  ناـنآ  اـت  دنراپـسب  دنتـسه ، اربـم  هزنم و  یهاوخدوخ  سوه و  يوـه و  ياـهیگدولآ  زا  ـالماک  هک  یئاـهناسنا 

يهجنکـش راشف و  دـنمتردق  عماوج  مدرم  ياههتـساوخ  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  تسا ، هداد  هجیتن  نونکات  راعـش  نیا  هک  هچنآ  هکلب  دنـشخبب .
ینیـشام یتسیزمه  کی  هک  تسا  هدوبن  نیا  زج  يزیچ  مه  دـنمتردق  عماوج  ناـمه  دوخ  رد  تسا ، هدروآ  دراو  فیعـض  عماوج  رب  یتخس 
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تموکح میروآیم ، يدنوادخ  تیمکاح  ثحبم  رد  ام  هک  یلیلحت  اب  تسا . هدروآ  دوجوب  اهتموکح  يهلیسو  هب  دهعتم  ریغ  هاگآدوخان و 
حرط هک  تسا  ملسم  هچ ؟ ینعی  يدنوادخ  تیمکاح  ددرگیم . ینیع  تیعقاو  کی  هب  لدبم  هتفای و  لوحت  ابیز  راعش  کی  زا  مدرم  رب  مدرم 
نینچ عماوج  ناگدـننادرگ  زغم  رد  هکنیا  نودـب  دایز  يراصعا  نورق و  هک  يزورما  يهعماـج  کـی  رد  لـمع  يارب  يدـنوادخ  تیمکاـح 

بولطم و راعـش  ناونع  هب  هچ  رگا  ار  مدرم  رب  مدرم  تموکح  هک  یئاهبتکم  دیاقع و  زورب  نتفرگ  رظن  رد  اب  دشاب و  هدـش  حرطم  یمیهافم 
امرآ

یهاوخدوخ و ریجنز  زا  اهر  ناسنا  حرط  هک  هزادـنا  نامه  درک . دـهاوخ  هولج  سوناـمان  دـیعب و  رایـسب  دـناهتخاس ، حرطم  يدـج  روطب  ن 
دوخ ام  هک  تسنیا  دـنکیم ، ءاضتقا  ناسنا  یبایعقاو  قطنم  هک  هچنآ  نیاربانب ، دـنکیم . هولج  سونامان  دـیعب و  یگناـگیب  دوخ  زا  نیـشام و 

تسا و هدمآ  دوجوب  روحمدوخ  تسرپ و  تردق  نازاتـشیپ  يهلیـسوب  هک  اهنهذ  یگتخاس  طیارـش  زا  یـساره  هدومن و  يریگیپ  ار  تیعقاو 
تیمکاح يهیـضق : ود  تادرفم  تسخن  دیاب  اذل  میـشاب . هتـشادن  دـنکیم ، هولج  سونامان  دـیعب و  ار  دـیفم  يرورـض و  ياهتیعقاو  هنوگ  ره 

نیرتمک نودب  ادخ  هللا  - 1 میئامن : حیقنت  هیفصت و  تسا ، هدیناشوپ  ار  ود  نآ  یعقاو  يهفایق  هک  ینهذ  نوگانوگ  یگدولآ  زا  ار  يدنوادخ 
هب ادـخ  يهرابرد  هک  یناسک  زا  هتـسد  نآ  راکفا  رد  ای  دوشیم و  هتخاس  يرـشب  یلومعم  ناـهذا  رد  هک  یمیهاـفم  نآ  هب  ناوتیمن  دـیدرت 

هدـید يرکف  فارحنا  نیا  زا  رتروآتفگـش  میوش . لـئاق  نیرب  دوـجوم  نآ  يهراـبرد  یتخانـش  شزرا  دـناهدش ، راـچد  تیـساسح  یعوـن 
دروم یتسه  ناهج  تایعقاو  يهمه  رد  نآ ، تخانش  يارب  تقیقح  کی  تاصتخم  نیرتیلاع  نیرتنییاپ و  هب  عوجر  موزل  نوناق  هک  دوشیمن 

یتخانش ندروآ  تسدب  يارب  لاثم  ناونع  هب  دوشیمن !! تاعارم  روبزم  نوناق  هللا  تخانش  يهرابرد  یلو  تسا  هتفرگ  رارق  لوبق 
ود لگ  زا  دـیاب  دـیوگیم : هک  دـنیبیم  يرورـض  ار  روبزم  نوناق  زا  يرادربهرهب  تخانـش ، نآ  هب  نداد  رثا  بیترت  لگ و  يهرابرد  حـیحص 

يارب ناوتیمن  دوش و  حرطم  همه  همه و  تسا ، عونتم  ياهگنر  یلاع و  يوب  داـیز و  ياـهگرب  ياراد  هک  لـگ  نآ  اـت  هداـس  رایـسب  یگرب 
موهفم يهرابرد  یلو  دومن ، تعانق  تسا ، هدید  ار  هداس  لگ  عون  کی  طقف  اههوک  يهنماد  رد  هکیسک  یئادتبا  كرد  هب  تفرعم  لیـصحت 

ار هک  اج  ره  يردـنپ  هیاپ  روهنت  نومـسآ  يالاب  ریپ  ياشداپ  یکی  لاثم  ادـخ  شتـسه  دـنیامنیم : افتکا  اـهنهذ  نیرتیئادـتبا  یـسررب  هب  هللا 
نب یسوم  لیلخ و  میهاربا  نورد  ادخ  هکنیا  زا  دنرادن  یعالطا  نانیا  يردنپ  هیافـصم  هطیح  وچ  شنوخن  وید و  نرم  شدوخ  اب  شامداهرم 

بلاطیبا نب  یلع  نورد  رد  دننادیمن  نانیا  تسا . هدـش  تفایرد  هنوگچ  مهیلع  هللا  تاولـص  هللادـبع  نب  دـمحم  میرم و  نب  یـسیع  نارمع و 
خیش يدرورهـس و  یباراف و  انیـسنبا و  لیبق  زا  یهلا  نایاوشیپ  نآ  زا  رتنییاپ  ياهفیدر  رد  هکلب  درذگیم ، هچ  نآ  تفایرد  ادخ و  يهرابرد 

، دنک دیدرت  ادخ  يهرابرد  هک  دهدب  هزاجا  دوخب  یـسک  رگا  دیوگیم : هک  درذگیم  هچ  اهتراکد  نیدلالالج و  انالوم  يرتسبـش و  دومحم 
یتقو ایآ  دیامن . تابثا  نم  يارب  ار  یضایر  یهیدب و  مهم  لصا  کی  تیعقاو  یتح  هک  درادن  تردق  وا 

نومـسآ يالاب  هک  ریپ  ياشداپ  کی  ناونع  هب  ار  یئادتبا  نهذ  رد  مسجم  يادخ  شناگدنب  رب  نیمز  يور  رد  ادـخ  تیمکاح  میئوگیم : هک 
يدنوادخ ار !؟ هریغ  يولوم و  دننام  ینارادهیالط  يرافغ و  رذوبا  شبتکم  درگاش  بلاطیبا و  نب  یلع  يادخ  ای  مینکیم ! دـصق  هیاپ  روهنت 

ار وا  يهدارا  رثا  ناهج  زیگناتفگـش  نوناق  مظن و  هک  تسا  نیرب  دوجوم  نآ  مینکیم ، حرطم  اـهناسنا  يارب  نیمز  رد  ار  وا  تیمکاـح  هک 
ناهج نیا  رد  هک  ار  یئاههنومن  وا  قلطم  ملع  هقلطم و  تردـق  هک  تسا  نیرب  دوجوم  نآ  دـهدیم . ناشن  لماک  حوضو  اب  یتسه  ناهج  رد 

زا للم  عماوج و  يهمه  رد  هاگآ  ياهناسنا  يهمه  هک  يدنوادخ  نآ  دزاسیم . رهاظ  یتسرپ  تذـل  يروحمدوخ و  زا  ناگتفای  تاجن  يارب 
عاعـش تبـسن  هک  يدنوادخ  نآ  دـنرادیم . زاربا  نوگانوگ  تاملک  تارابع و  اب  ار  وا  تفایرد  نونکات  يرـشب  یگدـنز  نارود  نیرتیمیدـق 

هب هک  يدـنوادخ  تسین . اهنآ  نیع  یلو  هتـشاد ، ذوفن  هشیـش  دـننام  فافـش  ماسجا  رد  هک  تسا  رون  تبـسن  تادوجوم  رگید  اـب  شدوجو 
لوقعم تایح  لطاب و  قح و  يهرابرد  ار  هللا  تیـشم  هدارا و  هک  تسا  هداد  ار  دادعتـسا  ورین و  نآ  اهناسنا  تمظعاب  نادجو  كاپ و  ترطف 

دنناربمایپ د زا  یئاههنومن  هک  نیتسار  يامکح  ياهیئامنهار  همیلس و  لوقع  يهلیسوب  هچ  ماظع و  ناربمایپ  يهلیسوب  هچ 
اب ار  نانآ  تسا  هدومرف  تیانع  دوخ ، اب  ار  نانآ  میقتسم  طابترا  زاین و  زار و  تردق  مدرم  يهمه  هب  هک  يدنوادخ  دنیامن . تفایرد  كر و 
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تلادع رب  ار  ناسنا  ناهج و  تقلخ  يانبم  هک  يدـنوادخ  تسا . هدومن  یفرعم  دوخ  هاگـشیپ  رد  رـضاح  الاو  یهاگآ  کی  ندروآ  تسدـب 
يهرامـش هب  ار  شلاصو  هار  هک  يدنوادخ  تسا . هتخاس  موکحم  ار  زیچان  نارادناج  رب  یتح  ناگدـنب و  رب  ملظ  كدـنا  و  هتخاس ، راوتـسا 
يهلئـسم رد  ادـخ  زا  دوصقم  يرآ  قیـالخلا . ساـفنا  ددـعب  اـی  قیـالخلا ) سوفن  ددـعب  هللا  یلا  قرطلا  : ) تسا هداد  رارق  تاـقولخم  سوـفن 

عامتجا و طیحم و  نایرج  هک  یبایادخ  زا  نازیرگ  ناتـسرپدوخ  یماع و  مدرم  نهذ  يهدش  هتخاس  نایادخ  نآ  هن  تسنیا ، ادـخ  تیمکاح 
ینهذ و ياهیگدولآ  ناـمه  نیع  تیمکاـح ، - 2 دـناهتخاس . فقوتم  تفرعم  لحارم  نیرتیئادـتبا  رد  ار  نانآ  روحمدوخ  ناتـسرپ  تردـق 

ياهدـع دراد . دوجو  زین  يدـنوادخ  تیمکاح  عوضوم  رد  تسا ، هتخاس  مورحم  هللا  تفاـیرد  زا  ار  یناوارف  ياـهناسنا  هک  تاـمولعم  صقن 
تشپ رد  دوشیم و  مسجم  گرزب  دوجوم  کی  لکش  رد  لجوزع  دنوادخ  هکنیا  زا  تسترابع  ادخ  تیمکاح  زا  دوصقم  هک  دننکیم  نامگ 

نآ دریگیم و  تسدب  مه  یگرزب  يهنایزات  کی  هاگنآ  دسیونیم و  ار  يرشب  نیناوق  نآ  دریگیم و  تسدب  مه  ار  يذغاک  دنیشنیم و  زیم 
ار نیناوق 

لیمحت مدرم  رب  ار  دوـخ  يهدارا  روـحمدوخ  نادـنمروز  اـیوقا و  يهلیـسوب  ادـخ  هک  دـننکیم  مهوـت  نـینچ  رگید  ياهدـع  دـیامنیم !! ارجا 
يدنوادخ تیمکاح  هک  دننکیم  روصت  نینچ  رگید  یضعب  دنهدیم !! ایوقا  نآ  تیمکاح  هب  نت  رابجا  يور  زا  مه  مدرم  يهمه  دننکیم و 

اههفرح رگید  دـننام  تسا  ياهفرح  کی  نانآ  يارب  مه  هبنج  نیا  دراد و  يونعم  يهبنج  هک  صوصخم  ياهقبط  تیمکاح  ینعی  اـهناسنا  رب 
وجعقاو ققحم و  ناسنا  کی  يارب  یلو  دراد ، دوجو  ناوارف  تالئاط  اهرادـنپ و ال  نیا  زا  مدرم  ناهذا  رد  ادـخ  تیمکاح  ریـسفت  يهرابرد 

نادنمدرخ غباون و  ریسفت  شزرا  گرزب  رهش  کی  ياههلابز  هک  دراد  شزرا  رادقم  نامه  ادخ  تیمکاح  ریسفت  يارب  اهرادنپ  نیا  رب  هیکت 
چیه هتبلا  . ) دـشابیم شیاهتیلاعف  اـب  حور  يهطبار  هب  هیبش  اـهناسنا  اـب  ادـخ  يهطبار  هک  میریذـپب  ار  هیرظن  نیا  اـم  رگا  دراد !! ار  رهـش  نآ 
تقو نآ  تسین ) وا  لثم  يزیچ  چیه  ءییش  هلثمک  سیل  تسا و  هدش  هتفگ  حیـضوت  يارب  طقف  تسا و  اسران  هیبشت  نیا  هک  تسین  يدیدرت 

ای ناور  ای  نم  تیمکاح  رد  هک  دیراد  غارـس  یلقاع  چیه  ایآ  میئوگیم : رتشیب  حیـضوت  يارب  دهدیم . انعم  هچ  ادـخ  تیمکاح  هک  میمهفیم 
ای سانشناور و  کی  ایآ  دشاب . هتشاد  يدیدرت  ندب ، رب  دیدنسپیم ، امش  هک  يرگید  حالطصا  ره  ای  تیصخش 

نونکات یـصخش  نینچ  املـسم  دوش !؟ رکنم  نم  يهلیـسوب  ار  ناسنا  ینورد  ینورب و  يازجا  هیجوت  تیریدـم و  هک  دـیراد  غارـس  فوسلیف 
يور هک  دیآیمن  نوریب  ناسنا  نورد  زا  تیـصخش  ای  نم  زگره  هک  مینادیم  ام  و  دش . دهاوخن  هدید  مه  نیا  زا  سپ  تسا و  هدشن  هدـید 
دوجو ناسنا  رد  هک  عونتم  ياهورین  اهدادعتـسا و  يهلیـسوب  نم  نیا  دزادرپب . ناسنا  ینورب  ینورد و  يارجا  تیریدم  هب  هتـسشن و  یلدنص 

هب ار  لاثم  نیا  دزادرپیم . یناسنا  تیدوجوم  تیریدم  هب  شتیلاعف ، اهدـص  اب  بلق  نادـجو و  غوبن و  شوه و  هشیدـنا و  لقع و  دـننام  دراد 
ترطف نادجو و  اهناسنا و  يهتفای  دشر  لوقع  هک  دومن  قیبطت  وحن  نیدـب  ناوتیم  ادـخ  تیمکاح  يهلئـسم  هب  صقان  رب  لماک  هیبشت  ناونع 

هک یتیلاعف  اهدـص  اب  بلق  غوبن و  شوه و  هشیدـنا و  لقع و  هکنانچ  دنتـسه ، يدـنوادخ  تیمکاح  لیاسو  ماظع ، ناربماـیپ  ناـنآ و  كاـپ 
لوقع و ناربمایپ و  يهلیـسوب  ادخ  يهدارا  روهظ  زورب و  يدنوادخ ، تیمکاح  زا  روظنم  تقیقح  رد  سپ  دشابیم . نم  تیلاعف  لیاسو  دراد 

نم زا  هدارا  ندمآ  دوجوب  اب  ناسنا  ینالضع  تکرح  دننام  تسا ، اهناسنا  دوخ  يهلیسوب  نآ  يارجا  يرـشب و  عماوج  رد  میلـس  ياهنادجو 
دنوادخ تیمکاح  ندمآ  تیلعف  هب  ذوفن و  ناکما  ناوتیم  ایآ  دراد . رایتخا  رد  ار  یمدآ  تیدوجوم  هیجوت  تیریدم و  هک 

هنوگ چیه  - 1 میهدـب : رارق  هجوت  دروم  ار  ریز  لیالد  میناوتیم  اعدـم  نیا  تاـبثا  يارب  یلب ، تفریذـپ ؟ میدومن ، حرط  هک  هنوگنیدـب  ار  ي 
اهـششوک و ءاقب  رد  عزانت  نازورفا  شتآ  یلوایکام و  بتکم  قاشع  تسرپ و  تردـق  نایوگهوای  زا  رظن  عطق  اب  هک  تسین  يدـیدرت  ياـج 
گـنهرف و تسایـس و  ورملق  رد  هچ  داـصتقا و  ورملق  رد  هچ  عـماوج  یناـسنا  نازاتـشیپ  تفرعم و  ورملق و  ناربـهر  يهنامیمـص  ياهـشالت 

رـشب لاحب  اعقاو  هک  ار  هچنآ  هک  دوشیم  فرـصم  هار  نیا  رد  همه  همه و  تیبرت  میلعت و  ياـهنامرآ  عماوج و  یناـسنا  نازاتـشیپ  فادـها و 
دنوادخ هب  سدقم  يهدیدپ  نیا  دانسا  دنیامن . نیمات  ار  يرشب  تداعـس  هار  نیا  زا  دنهدب و  رارق  اهناسنا  رایتخا  رد  فشک و  تسا  دنمدوس 

اما  ) ضرالا یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  ءافج و  بهذیف  دـبزلا  اما  تسا : هدـش  دزـشوگ  نینچ  دـیجم  نآرق  رد  اهناسنا  رب  وا  تیمکاح  و 
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عون تسنیا  دـنامیم .) رادـیاپ  نیمز  يور  رد  تسا ، دـنمدوس  مدرم  لاحب  هک  هچنآ  اما  دـنوریم و  نیب  زا  دـنوشیم و  چوپ  رادـیاپان  ياهفک 
يهروس زا  يهیآ 25  هک  تسا  ناـمه  مدرم  رب  دـنوادخ  یعیرـشت  تیمکاـح  اـما  یتسه ، نیناوق  يارجم  زا  مدرم  رب  يدـنوادخ  تیمکاـح 

بمایپ ام   ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا  دقل  تسا : هدمآ  دیدحلا 
تموکح ایآ  دـننک ) مایق  تلادـع  هب  مدرم  ات  میدومن  لزان  ناربمایپ  نآ  اـب  ار  نازیم  باـتک و  میداتـسرف و  راکـشآ  لـیالد  اـب  ار  دوخ  نار 

لوقع داهن و  رد  تسا ، هدرک  یفرعم  ناربمایپ  تلاسر  فدـه  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تلادـع  دـشر  هب  لوصو  يارب  هنالداع  نیناوق  ای  هنالداع 
، تسا هتـشادن  ار  نآ  اب  تفلاخم  تردـق  نونکات  یبتکم  چـیه  هک  دراد  دوجو  امتح  یلب  درادـن !؟ دوجو  نایمدآ  كاپ  ياهنادـجو  میلس و 
هفسالف و يهمه  - 2 دنرادن . اهناسنا  تبثم  ياهداهن  نتخاس  افوکش  زج  يراک  هک  ناربمایپ  يهلیسوب  مدرم  رب  يدنوادخ  تیمکاح  تسنیا 

ریسم رد  ناسنا  هک  دنراد  رظن  قافتا  هلئسم  نیا  رد  دنراد ، یسانشناسنا  ینیبناهج و  رد  هک  یتافالتخا  يهمه  اب  سانـشناسنا  نادنمـشناد 
لوقعم تایح  تازایتما  هتخاـس ، روراـب  ار  دوخ  تاـیح  تشونرـس  نیداـینب  لوصا  دـناوتیم  هک  دـسریم  لالقتـسا  تمظع و  نآ  هب  یلماـکت 

تمظع و نیا  ندیناسر  تیلعف  هب  تیوقت و  يارب  راصعا  نورق و  هاگرذـگ  رد  يرـشب  نیتسار  نازاتـشیپ  رمتـسم  يریگیپ  ددرگ . رادروخرب 
یقلت یخوش  هب  ار  نآ  دـناوتب  يرگیلوایکام  يروحمدوخ و  یتسرپ و  تردـق  نارگتیاـمح  هک  تسا  هدوب  نآ  زا  رتیدـج  رایـسب  لالقتـسا 

تسج تسا . هدش  راوتسا  دناسرب ، دیاب  رایتخا  هلحرم  هب  ار  یمدآ  هک  يدازآ  نآ  يهیاپ  رب  لالقتسا  تمظع و  نیا  دنیامن .
يربج لماوع  زا  یئاهر  تسا . اهناسنا  رب  يدنوادخ  تیمکاح  ياهدومن  نیرتیـساسا  زا  يرـشب  داهن  رد  رایتخا  يدازآ و  نیا  يدج  يوج 

یناسنا عون  ینب  تعیبط و  يربج  ياههدـیدپ  لماوع و  تشم  کی  هب  ناوتیمن  ار  راـیتخا  ندروآ  تسدـب  تسا و  یتاذ  نورب  يربج  هبـش  و 
رایتخا نیا  تسا . هدومن  ظفح  هدننک  دوبان  ياههاگترپ  زا  طوقس  زا  هراومه  ار  رشب  هک  تسا  هدوب  یئاهر  نیا  يارب  شالت  تخاس . دنتـسم 

هک لامک  ریخ و  هب  لوصو  يارب  دهعت  ساسحا  هللا و  نیرب  دوجوم  شریذپ  نودـب  لامک  ریخ و  ریـسم  رد  افوکـش  يدازآ  زا  تسترابع  هک 
ار لامک  ریخ و  ياهرذب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  ادخ  تیمکاح  يانعم  نیاربانب ، تسین  ریذپناکما  دراد ، یعیبط  قوف  يهشیر  اعطق 
-3 دهاوخیم . اهناسنا  زا  ار  اهرذب  نآ  ندیناسر  تیلعف  هب  ندینایور و  ماظع ، ناربمایپ  نادجو و  لقع و  يهلیسوب  هتـشاک و  اهناسنا  داهن  رد 

يدج روطب  دنشاب  هدوب  نیتسار  يامکح  زا  دیاب  نارادمامز  هک  تقیقح  نیا  زا  يرشب  تفرعم  نازاتـشیپ  زا  یهورگ  هک  میننادیم  ام  يهمه 
رد تیروهمج  باـتک  رد  هک  تسا  یهلا  نوطـالفا  دـناهدرک ، حرطم  ار  تیقح  نیا  هک  ینازاتـشیپ  نیرتریگمـشچ  زا  دـناهدرک . يرادـفرط 

هتشاذگ قرف  امن  فوسلیف  ياهلاجد  یقیقح و  يهفسالف  نایم  ام  س - دیوگیم : نینچ  نوکولغ  طارقس و  نایم  یئوگتفگ 
تازایتما زا  يرادقم  نونکا  دنوش . باختنا  يرادمامز  تموکح و  هب  دـیاب  هک  دنتـسه  یقیقح ) هفـسالف   ) لوا هورگ  هک  تسا  نشور  میا -

غورد و اب  تموصخ  تاودـع و  - 2 لیصا . تایعقاو  يهمه  تخانـش  يارب  روهلعـش  لیامت  تبغر و  - 1 مینکیم : نایب  ار  یقیقح  يهفـسلف 
يدازآ تاـکاردا و  وـلع  - 5 تورث . لاـم و  هـب  یئاـنتعایب  - 4 ینامـسج . تاذل  ندرمـش  تسپ  - 3 صوـلخ . قدـص و  هب  یقیقح  تـبحم 

ام رگا  ینوناق . مظنم و  ترطف  - 8 تاظوفحم . يروآدای  تردق و  تارطاخ و  رد  لاقتنا  تعرس  - 7 فیطل . قالخا  تلادع و  - 6 هشیدنا .
رد صاخـشا  نینچ  تیمکاح  دـید  میهاوخ  مینک ، تقد  دنـشابیم ، یـساسا  طرـش  رادـمامز  يارب  هک  یناسنا  یلاع  رایـسب  فاـصوا  نیا  رد 

هکلب تسین ، راـصعا  نورق و  هاگرذـگ  رد  هدوـسرف  يهیرظن  کـی  نیا  تسا . نیمز  يور  رد  يدـنوادخ  ناگدـنیامن  تیمکاـح  تـقیقح ،
هبناج و همه  يدج و  ار  تیمکاح  يهلئسم  هک  ياهفرح ) ناشورف  قیقحت  هن   ) ریمض نشور  رکفنـشور و  ققحم  ره  يارب  هک  تسا  یتقیقح 

یعامتجا ياهدادرارق  تیمکاح و  يهفسلف  رد  نارگشهوژپ  بلغا  هنومن : ناونع  هب  دیـسر . دهاوخ  تقیقح  نآ  هب  دیامن ، حرطم  صالخااب 
رب ینبم  عاـمتجا  تموکح و  موزل  ترورـض و  رد  هکنیا  اـب  تیـصخش  نیا  هک  دـننادیم  دـنراد و  عـالطا  وسور  كاژ  ناژ  تارکفت  زرط  زا 

قتم لیالد  هداد و  نخس  داد  یسارکومد 
هب هک  نیناوق  نیرتهب  فشک  يارب  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب  هرخـالاب  رکفتم  نیا  تسا . هدروآ  دوخ  ياهاعدـم  تاـبثا  ياربار  ینـشور  ن و 

هتـشادن ياهطبار  تعیبط  اب  دـنکن . سح  چـیه  دوخ  یلو  دـنیبب ، ار  یناسنا  تاوهـش  مامت  هک  تسا  مزال  لک  لقع  کـی  دروخب ، لـلم  درد 
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هچنآ ربانب  دیوگیم : سپس  دنک …  کمک  ام  تداعس  هب  دوش  رضاح  یلو  دشابن  ام  هب  طوبرم  وا  تداعس  دسانشب ، ار  نآ  الماک  یلو  دشاب 
، نایادخ زا  وسور  روظنم  هک  تسا  نشور  الماک  هتبلا  دنروایب . نوناق  مدرم  يارب  دـیاب  دـیاش و  هکنانچ  دـنناوتیم  نایادـخ  طقف  دـش ، هتفگ 
رد و  تسرپاتکی . یحیسم و  تسا  يدرم  وسور  اریز  دنوشیم ، هدیمان  ربمایپ  نایدا  حالطـصا  رد  هک  دشابیم  نیمز  يور  رد  ادخ  ناگدنیامن 

توافت دـیامن . تابثا  قلخ  هب  ار  وا  ینامـسآ  تیرومام  دـناوتیم  هک  تسا  ياهزجهم  اهنت  سیون  نوناـق  گرزب  حور  دـیوگیم : رگید  ياـج 
رد وسور  ار  اهنآ  عومجم  هک  دنادیم  مزال  ار  یطیارـش  يرادمامز  يارب  نوطالفا  هک  تسنیا  رد  دراد ، نوطالفا  اب  وسور  يهتفگ  هک  یمهم 
زرط رد  قیقد  هجوت  اب  هک  دسریم  رظن  هب  دریذـپیم . دـیامنیم  راذـگنوناق  رد  یهلا  دـعب  دوجو  زا  فشک  هک  راذـگنوناق  اهناسنا  ندوب  یهلا 

زا تسترابع  تقیقح  نیا  تسا : هدش  ررقم  مالسا  بتکم  رد  هک  دیسر  میهاوخ  یتقیقح  هب  روبزم  تیصخش  ود  ره  تارکفت 
اب دناهدوب ، رادروخرب  طرش  نیا  زا  نیموصعم  يهمئا  مانب  یهلا  نایاوشیپ  مالسا و  ربمایپ  هک  یهلا  دعب  نتـشاد  هب  راذگنوناق  ندوب  طورـشم 

. دشابیم تمصع  هللاقالخا و  هب  قلخت  يهلیسوب  ادخ  اب  همئا  يهطبار  هدوب و  میقتسم  یحو  يهلیـسوب  ادخ  اب  ربمایپ  يهطبار  هک  توافت  نیا 
تموکح مدرم  رد  یهلا  يهطبار  کی  اب  دیاب  رادـمامز  هک  دوشیم  هدـید  زین  مالـسا  رد  ربهر  رادـمامز و  يهرابرد  تقیقح  نیمه  نینچمه 

نتـشاد مه  تسا و  هللاقالخا  هب  قلخت  هار  زا  مه  ادخ  اب  وا  طابترا  دـشاب ، هدوب  رادـمامز  ربمایپ  هکیتروص  رد  هک  تسنیا  رما  تیاهن  دـنک ،
هب قلخت  تمـصع و  تهجب  ادـخ  اـب  وا  طاـبترا  دـشاب ، هدوـب  نیموـصعم  يهمئا  زا  یکی  رادـمامز  هکیتروـص  رد  و  یحو . یگدـنریگ  دـعب 

یعقاو یـسارکومد  هب  یهلا  ياهتیـصخش  ریـسم  زا  دنناوتیم  اهناسنا  هدربمان ، رکفتم  ود  يهیرظن  ربانب  یحو . يهطبار  نودب  تسا ، هللاقالخا 
نیا يهجیتن  دنام . دنهاوخ  لح  لباق  ریغ  صقانت  راچد  رادمامز  راذگنوناق و  يهلئسم  رد  وسور  نوطالفا و  بتکم  ود  ره  الا  دنسرب و  دوخ 

تاـیح هکلب  دـشابیمن ، دوخ  لوقعم  تاـیح  تشونرـس  رد  مدرم  دوخ  تلاـخد  فلاـخم  اـهناسنا  رب  دـنوادخ  تیمکاـح  هک  تسنیا  ثحبم 
یگدنز خ يالعا  فده  رب  یکتم  هیجوت و  ریسفت و  لباق  یهلا  لوصا  رب  هیکت  اب  اهناسنا  لوقعم 

اهناسنا هب  ادـخ  تبـسن  دـشابیم ، لماک  رب  صقان  هیبشت  يانبم  رب  هک  یبیرقت  هیبشت  کی  هبانب  هک  میداد  حیـضوت  ثحبم  لوا  رد  دوب . دـهاو 
هجزامملااب و ءایـشالا ال  یف  لخاد  دیآیمرب : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  فورعم  يهلمج  زا  ابیرقت  هک  دـشابیم  شیاهتیلاعف  هب  حور  تبـسن 
، نیاربانب تنیابم ) روطب  هن  تسا  ءایشا  زا  نوریب  جازتما و  طالتخا و  روطب  هن  تسا  ءایشا  رد  لخاد  دنوادخ   ) هنیابملاب ءایشالا ال  نع  جراخ 

هورگ ای  مدرم  هک  یتقو  لاثم : ناونع  هب  نآ ، ياهتیلاعف  هب  تسا  حور  تبـسن  نامه  مدرم ، رب  مدرم  تیمکاح  هب  دـنوادخ  تیمکاح  تبـسن 
تیمکاح دوشیم ، رداص  مدرم  زا  شنیب  نیا  يانبم  رب  هک  یمکح  دندید ، اهناسنا  حالـص  هب  ار  یتیعقاو  كاپ  نادجو  میلـس و  لقع  اب  القع 

هب مکح  لقعلا  هب  مکح  اـملک  يهلمج  زا  هک  تسا  لـقع  لقتـسم  تیجح  ناـمه  نیا  دوب . دـهاوخ  مدرم  يارب  مدرم  يهلیـسوب  يدـنوادخ 
. دوشیم هدیمان  عرش  لقع و  مزالت  لصا  و  دنکیم ) مکح  نآ  هب  زین  عرش  دنکیم  مکح  نآ  هب  لقع  هک  يزیچ  ره   ) تسا هدش  هدافتسا  عرشلا 

فدـه رد  هک  مهبم  ياهزادـنامشچ  اههاگدـید و  تیدودـحم  تهجب  مدرم  نادـجو  لقع و  هک  تسا  نشور  اـم  يهمه  يارب  تیعقاو  نیا 
ار نانآ  یناور  حوطس  هراومه  هک  اهیروحمدوخ  اهیزابسوه و  تالیامت و  يهبلغ  تهجب  دنراد و  یگدنز  ياهیریگ 

اهناسنا یگدنز  تیریدم  هب  دنراد ، هک  هنایارگعقاو  تیوه  قبط  رب  دـناوتیمن  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یئآراک  تردـق  دـیامنیم ، لاغـشا 
لدع و يانبم  رب  اذل  تسا . رتالاب  مدرم  ياهنادجو  لوقع و  ورملق  زا  يرشب  لوقعم  تایح  یعیبط  قوف  نوئش  تفگ : ناوتیم  هکلب  دنزادرپب ،
لقع و ياهتیدودحم  زا  ناسنا  نداد  تاجن  يارب  ادخ  فرط  زا  دنراد ، ادـخ  اب  یحو  يهلیـسوب  میقتـسم  يهطبار  هک  یناربمایپ  یهلا  فطل 

نادـجو لـقع و  کـمک  هب  دـنوشیم و  ثوعبم  عماوج ، ناـیم  رد  یئارگ  تعیبط  يروحمدوخ و  ياـهیگریت  اـب  ود  نآ  یگدولآ  نادـجو و 
نا ماشه  ای  هلمجنآ : زا  دـنیامنیم . یفرعم  ینورب  تجح  ار  ربمغیپ  ینورد و  تجح  ار  لقع  ربتعم  تایاور  هک  تسا  نیمه  يارب  دنباتـشیم و 

يارب دـنوادخ  ماشه ، يا   ) لوقعلاف هنطابلا  اما  همئالا و  ءایبنالا و  لسرلاف و  هرهاظلا  اماف  هنطاب  هجح  هرهاظ و  هجح  نیتجح : ساـنلا  یلع  هللا 
لوقع ینطاب  تجح  و  مالـسلامهیلع ، همئا  ناربمایپ و  نـالوسر و  يرهاـظ  تجح  ینطاـب . تجح  يرهاـظ و  تجح  دراد ، تجح  ود  مدرم 

لـضفا هلقع  نوکی  لقعلا و  لمکتـسی  یتح  الوسر  ایبن و ال  هللا  ثعبال  و  تسا ) نامیااب  ناسنا  يامنهار  لقع   ) نموملا لیلد  لقعلا  دشابیم )
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دوش لماک  وا  لقع  هکنیا  رگم  تسا  هدرکن  ثوعبم  ار  یلوسر  ربمایپ و  چیه  دنوادخ  و   ) هتما لوقع ) عیمج   ) نم
نالوسر تلاسر  فادها  زا  یکی  هغالبلاجهن  زا  مکی  يهبطخ  رد  (ع ) نینموملاریما دشاب ) هتـشاد  يرترب  شاهعماج  دارفا  يهمه  لوقع  رب  و 

ار مدرم  لوـقع  یفخم  ياـهیداهن  و   ) لوـقعلا نئاـفد  اوریثـی  و  تسا : هدرک  یفرعم  مدرم  لوـقع  نتخاـس  افوکـش  ندـیناسر و  تیلعف  هـب  ار 
اب ضقانتم  فلاخم  دـنناوتیم  ربمایپ  لقع و  يدـنوادخ  تجح  ود  ایآ  هک  دـیآیم  شیپ  لاوس  نیا  لاـح  دـنناسرب ) تیلعف  هب  دـننازیگنارب و 

یلومعم حالطـصا  هب  ناشدوخ و  فیدر  رد  ار  اهناسنا  لوقع  دنیایب و  ناربمایپ  هک  تسین  ریذپناکما  يزیچ  نینچ  دنـشاب !؟ هدوب  رگیدـکی 
دییات و هلئسم  نیا  اب  ربمایپ  لقع و  یگنهامه  نیا  دنزیخرب !! رگیدکی  اب  راکیپ  یئوگ و  ضقانت  هب  سپس  دنیامن و  یفرعم  ناشدوخ  راکمه 

مدرم میلـس  لـقع  زا  هک  یماـکحا  نیارباـنب ، لـقع ) عاـمجا ، تنـس ، باـتک ،  ) تسا لـقع  یمالـسا  هقف  عباـنم  زا  یکی  هک  دوشیم  دـیکات 
، دروآیمرد ءارجا  قیبـطت و  يهلحرم  هب  هعماـج  رد  ار  ماـکحا  هک  هتفاـی  دـشر  مکاـح  نآ  دوشیم و  رداـص  ناشیگدـنز  نوئـش  يهراـبرد 

هدـش رداص  فشک و  اهناسنا  ینطاب  تجح  یعیبط و  قوف  نایاوشیپ  زا  هک  ینیناوق  ماـکحا و  يهلیـسو  اـب  مدرم  رب  مدرم  زا  تسا  یتموکح 
تشذگ ثحابم  عومجم  هب  رظن  اب  یناسنا  ياهتیلاعف  تافص و  رب  هدش  هیفصت  حور  تموکح  دننام  مدرم  رب  مدرم  تموکح  تسا .

حور تموکح  زا  تسترابع  مالسا ، بتکم  رد  مدرم  رب  مدرم  تموکح  اهناسنا ، رب  ادخ  تیمکاح  موزل  تهجب  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  ه 
لیلقت مدرم و  يونعم  يدام و  دعب  ود  تیوقت  زا  تسترابع  تموکح  نینچ  یلـصا  فده  یناسنا و  ياهتیلاعف  تافـص و  رب  نآ  تیریدـم  و 

دعب يهلیـسوب  تموکح  نینچ  نییعت  دوشیم . هدیمان  لوقعم  تایح  هک  یگدنز  يالعا  فدـه  ریـسم  رد  نانآ  ياهـشیاسآ  نیمات  اهدرد و 
مالـسا رد  تموکح  تسین . ریذـپناکما  دـشوجیم ، يروـحمدوخ  يهمـشچرس  زا  هک  مدرم  صلاـخ  یعیبـط  ياههتـساوخ  ضحم و  يداـم 

تیغاوـط روـج  ملظ و  دادبتـسا و  اـب  یتـموکح  نینچ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا و  نـیمز  يور  رد  يدـنوادخ  تیمکاـح  زا  ياهوـلج 
روـج و ملظ و  دادبتـسا و  یناـسنا  ياـهتیلاعف  تافـص و  هب  دـناوتیمن  یناـسنا  حور  هکناـنچ  دـشابیمن ، راـگزاس  هجو  چـیه  هب  تاـعامتجا 

هعماج دارفا  زا  هدـع  کی  هک  تسین  نآ  مدرم  رب  مدرم  تموکح  زا  دوصقم  میئوگیم : تقیقح ، نیا  حیـضوت  يارب  دزادـنیب . هار  يرگنایغط 
اهرادنپ تالیخت و  هعماج  دارفا  زا  یعمج  هک  تسین  نآ  دوصقم  زین  دنیامن ، نییعت  تردق ، روز و  اب  ار  یگدنز  یشم  طخ  رگید  يدارفا  رب 

معز هب  هچ  ره  هک  تسین  نآ  مدرم  رب  مدرم  تموکح  زا  روظنم  نینچمه  دـننک . لـیمحت  دارفا  رگید  رب  ار  دوـخ  ساـسایب  ياههتـساوخ  و 
اش حالص و  مدرم  يارب  دوخ 

هب ور  لوقعم  تایح  ریـسم  رد  مدرم  يربهر  تموکح  ياـنعم  اریز  دـنیامن . روبجم  نآ  شریذـپ  هب  ار  مدرم  هدیـشک و  شیپ  دـندید ، هتـسی 
رگید دـننام  هتفای  ققحت  یعیبط  ناـیرج  کـی  لوقعم  تاـیح  نیا  دـشابیم . اـهنآ  نتخاـس  گـنهامه  اـب  يونعم  يداـم و  ياهفدـه  نیرتهب 

یگدـنز تسا ، نایرج  رد  دوجوم و  یعیبط  ینیع  ناهج  رد  هک  هچنآ  دروآ . دوجوب  ار  نآ  دـیاب  هکلب  تسین ، هتفای  ققحت  یعیبط  تانایرج 
ندروآ دوجوب  يارب  دوریم . نیب  زا  دـیآیم و  دوجوب  یعامتجا  یطیحم و  ياهبلاق  رد  لـسانت  دـلاوت و  يارجم  رد  هک  تسا  ضحم  یعیبط 

هدومن و هیجوت  لوقعم  ياهیریگ  فده  اب  ار  ضحم  یعیبط  یگدـنز  نآ  هک  دراد  یعطق  ترورـض  تموکح  عامتجا ، يارب  لوقعم  تایح 
مدرم رب  مدرم  تموکح  زا  دوصقم  نیاربانب ، دـیامن . لـصاح  ار  دـشاب  دـیاب  هچنآ  تسه ، هچنآ  زا  ینعی  دروآرد ، لوقعم  تاـیح  تروصب 

ياههتـساوخ اهرادـنپ و  تـالیخت و  هن  مدرم و  تردـق  روز و  هن  دـنکیم ، تموکح  يارب  ار  مدرم  كاـپ  ياهنادـجو  لوـقع و  هک  تسنآ 
هدوب مدرم  رب  مدرم  تموکح  عفادم  نیرت  تخـسرس  دوش و  ادـیپ  يرکفتم  دوریمن  نامگ  و  کلذ . ریغ  یـصخش و  تایرطن  هن  ساسایب و 

رایـشه و رکفتم  کی  هک  دـهدیم  لامتحا  اـیآ  دـیوگب . هجوت  لـباق  يزیچ  میدومن ، حرطم  تموکح  كـالم  ناونع  هب  هک  نیا  زج  دـشاب و 
رف یگدنز  زا  یعالطا  هک  سانشناسنا 

تایرظن ساسایب و  ياههتـساوخ  تـالیخت و  اـی  تردـق  روز و  مدرم  رب  مدرم  تموکح  كـالم  دـیوگب  دـشاب و  هتـشاد  یعاـمتجا  يد و 
اهناسنا یـسایس  تایح  هب  ار  تیانج  نیرتگرزب  ناوارف  ینارکفتم  يهدـیقع  هب  هک  یلوایکام  یتح  منکیمن  نامگ  تسا !؟ ماـکح  یـصخش 

، ماهدرک ریوجت  ار  هروبزم  روما  يرادمامز  يارب  هک  نم  دـیوگب : وا  تسا  نکمم  اریز  دـنادب  روبزم  روما  ار  تموکح  كالم  تسا ، هدومن 
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هک تسین  نیا  رد  يدـیدرت  لاـح  ره  هب  میاهدوـمن . حرطم  تسا  يرادـمامز  ياـقبا  هک  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  یلیاـسو  رازبا و  ناوـنع  هب 
رد دشابیم . مدرم  رب  لوقعم  تایح  يانعم  صیخشت  زا  سپ  مدرم  كاپ  ياهنادجو  لوقع و  تموکح  مدرم ، رب  مدرم  تموکح  زا  دوصقم 
رب يدـنوادخ  تیمکاح  زا  ياهولج  هک  تسا  یناسنا  ياـهتیلاعف  تافـص و  رب  حور  تموکح  دـننام  میتفگ  هکناـنچ  تموکح  نیا  يهجیتن 
هب هیبش  نیماضم  تیاور و  ود  نیا  تسا . حرطم  يدج  روطب  يروش  تعامج و  يهدیدپ  یمالـسا  عبانم  رد  يروش  تعامج و  تسا . مدرم 

نیا تسا .) تعامج  اب  ادـخ  تسد  ) هعامجلا عم  هللادـی  و  تسا .) تمحر  تعامج   ) همحر هعامجلا  دراد : دوجو  یمالـسا  عباـنم  رد  ود  نآ 
لوقعم فدـه  کی  ندروآ  تسدـب  ققحت و  يارب  یعمج  لکـشت  لاـح  رد  مدرم  هک  تسا  هدرک  حرطم  ار  ینیع  تیعقاو  کـی  تیاور  ود 

نادجو لقع و  مهف و  زا  دنناوتیم 
یناسنا لوقع  مهافت  عامتجا و  دـشاب . هدوب  يرگید  ناگدـید  لـباقم  رد  هدوشگ  یباـتک  ناـنآ  زا  کـی  ره  دـننک و  يرادربهرهب  رگیدـکی 

نم ایار  سانلا  لضفا  دروآیم . رابب  یـسدنه  دعاصت  يهجیتن  تاقوا  رتشیب  لوصحم و  یباسح  دعاصت  دراد ، رب  رد  هک  ار  ياهجیتن  لقادح 
هیآ ود  رگید  فرط  زا  دشابن .) زاینیب  هدننک  تروشم  يار  زا  هک  تسا  یسک  رظن  يار و  رظن  زا  مدرم  نیرتهب   ) ریـشم يار  نع  ینغتـسی  ل 

کلوح نم  اوضفنـال  بلقلا  ظـیلغ  تنک  ول  مهل و  تنل  هللا  نم  همحر  اـمبف  - 1 دـنکیم : نایب  ار  تروشم  روش و  عوضوم  دـیجم  نآرق  رد 
مرن ناـنآ  رب  يدـنوادخ  تمحرب   ) نیلکوتملا بحی  هللا  نا  هللا  یلع  لـکوتف  تمزع  اذاـف  رمـالا  یف  مهرواـش  مهل و  رفغتـسا  مهنع و  فعاـف 

رد امن و  ترفغم  بلط  نانآ  يارب  نک و و  وفع  ار  نانآ  سپ  دندشیم ، هدنکارپ  وت  نوماریپ  زا  يدوب  لد  تخـس  وخدنت و  رگا  ياهدـش و 
نیذلاو - 2 درادیم .) تسود  ار  ناگدـننک  لکوت  دـنوادخ  نک ، ادـخ  رب  لکوت  یتفرگ  میمـصت  هک  یماگنه  نک و  تروشم  ناـنآ  اـب  رما 
مهانقزر امم  مهنیب و  يروش  مهرما  هولصلا و  اوماقا  مهبرل و  اوباجتسا  نیذلاو  نورفغی  مهاوبـضغ  ام  اذا  شحاوفلا و  مثالا و  رئابک  نوبنتجی 

گنه دنزرویم و  بانتجا  اهاشحف  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  نانآ  و   ) نورصتنی مه  یغبلا  مهباصا  اذا  نیذلاو  نوقفنی .
ناشنایم رد  نانآ  رما  دنتـشاد و  اپرب  ار  زامن  دنتفگ و  شریذـپ  خـساپ  ار  ناشراگدرورپ  هکیناسک  دنـشخبیم و  دـندش ، كانبـضغ  هک  یما 

یمتـس نانآ  هب  رگا  هک  یماگنه  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دننکیم و  قافنا  میدرک ، يزور  نانآ  هب  هک  هچنآ  زا  تسا و  تروشم )  ) يروش
یطرش تروشم  ياضعا  يارب  مکی  يهرامـش  يهیآ  قوف : يهیآ  ود  هب  رظن  اب  يروش  يهرابرد  یحیـضوت  دنزیخیمرب .) مه  يرای  هب  دسرب ،

رظنب نامگ  نیا  دنیامن . تکرـش  دنناوتیم  ینهذ  طیارـش  هنوگ  ره  اب  مدرم  يهمه  هک  دناهدرک  نامگ  نینچ  یـضعب  اذـل  تسا . هدرکن  رکذ 
تایرظن دـیاقع و  نایب  يارب  تروشم  ياضعا  ناونع  هب  صاخـشا  هدـع  کی  عامتجا  زا  تسترابع  تروشم  تیهاـم  اریز  دـسریمن  حـیحص 

زا هک  ار  تروشم  دروم  عوضوم  تیعقاو  دـنهاوخیم  تروشم  ياـضعا  يرظن . تسا  يرما  هدوبن و  یهیدـب  هک  یعوضوم  يهراـبرد  دوـخ ،
هئارا عاـمتجا  مدرم  يارب  تعفنم  بلج  اـی  ررـض  عفد  يارب  ار  عوضوم  نآ  لـح  هار  نیرتـهب  دـنزاسب و  نشور  تسا ، هدیـشوپ  یئادـتبا  رظن 

ياوقت تامولعم و  كرد و  روعش و  هب  هجوت  مدع  ضرف  اب  تسا ، روظنم  نآ  زا  هک  یفده  ینعم و  نیا  هب  تروشم  هک  تسا  ملسم  دنهدب .
عفن هب  هک  درادـن  يزیچ  تسا ، يوقت  تامولعم و  كرد و  روعـش و  دـقاف  هک  یناسنا  نیاربانب ، تسا ، راگزاسان  عطق  روطب  تروشم  ءاضعا 

زاربا اهناسنا 
حلاصم يارب  رظن  هدـیقع و  نیرتهب  ندروآ  تسدـب  زا  تسترابع  هک  تروشم  زا  تیاغ  فدـه و  هب  رظن  اـب  نینچمه  دـیامن . رظن  هدـیقع و 

. دوش نآ  بکترم  دناوتیمن  عامتجا  يهدننک  هرادا  چیه  هک  تسا  یئاطخ  يوقت ، تامولعم و  كرد و  روعـش و  زا  يزاینیب  عامتجا ، مدرم ،
هاگآ ربمایپ  هک  تسا  زیاج  هنوگچ  تروصنیا  رد  تسا ، مه  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوخ  يروش  روتـسد  هب  نیبطاخم  زا  یکی  هکنیا  يهفاضا  هب 
کی وا  ربارب  رد  دهدب و  رارق  كرد  روعـش و  دقاف  درف  کی  يواسم  ار  دوخ  لقع  مدرم  یگدنز  دـسافم  حـلاصم و  زا  علطم  زیچ و  همه  زا 

ياضعا دیاب  اعطق  ینعی  میدش ، رکذـتم  ام  هک  تسا  یهجو  هب  هیآ  ریـسفت  يارب  یلقع  يهنیرق  میتفگ ، هک  بلاطم  نیا  دـشاب !؟ هتـشاد  يار 
ینعی میدـش ، رکذـتم  ام  هک  تسا  یهجو  هب  هیآ  ریـسفت  يارب  یلقع  يهنیرق  زا  رظن  عطق  اب  دنـشاب . هدوب  تروشم  تیحالـص  دـجاو  يروش 
لوصا ریسفت و  نف  رظن  زا  میاهدومن ، نایب  هک  هیلقع  يهنیرق  زا  رظن  عطق  اب  دنشاب . هدوب  تروشم  تیحالص  دجاو  يروش  ياضعا  دیاب  اعطق 
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نینچ ار  يروش  ياضعا  فاصوا  مود  يهرامـش  يهیآ  تسا . مکی  يهرامـش  يهیآ  رـسفم  نیبم و  مود  يهرامـش  يهیآ  تارواـحم  ناـیب و 
تسد هب  هک  دنشاب  یناسک  یلک  روطب  - 3 دنناشن . ورف  ار  دوخ  بضغ  - 2 دنشابن . ءاشحف  گرزب و  ناهانگ  بکترم  - 1 دهدیم : حیضوت 

زا هکیماگنه  - 5 دنیامن . قافنا  تسا ، هدومرف  تیانع  نانآ  رب  دنوادخ  هک  هچنآ  زا  و  - 4 دنراد . ياپرب  ار  زامن  و  دنهدب . خساپ  یهلا  تارو 
هب ملع  یهاگآ و  مه  هروبزم  روما  هک  تسین  يدـیدرت  ياـج  چـیه  دنباتـشب . مه  يراـی  هب  دوش ، هجوتم  ناـنآ  رب  متـس  يدـعت و  ناـگناگیب 
هک تسا  یتیاور  دراد ، تروشم  موزل  هب  حیرـص  تلالد  هک  یتایاور  هلمج  زا  ار . يوقت  تلادع و  مه  دنادیم و  طرـش  ار  تروشم  عوضوم 
يا  ) یباحـصا یلع  اوریـشا  تسا : هدومرف  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  هدرک  لـقن  ینیئاـن  نیـسحدمحم  ازریم  اـقآ  یمظعلا  هللاهیآ  موـحرم 

ياهدع ای  ود  هک  هک  تسا  تروشم  نامه  دوشیم ، هدید  تالمعتسا  دراوم  رد  هکنانچ  هلمج  نیا  يانعم  دینک .) هراشا  نم  رب  نم ، باحـصا 
ص)  ) مرکا ربمایپ  رظن  هکنیا  اب  دحا  گنج  رد  دننکیم . يرادربهرهب  رگیدکی  تامولعم  روعـش و  كرد و  زا  تقیقح  كرد  يارب  القع ، زا 

مرکا ربمایپ  دـنوش ، جراخ  هنیدـم  زا  هک  دوب  نیا  هباحـص  ءارآ  تیرثکا  نوچ  یلو  دـنورن ، نوریب  هنیدـم  زا  هک  دوب  نیا  رگید  رفن  دـنچ  اـب 
تیرثکا اب  هک  بازحا  گنج  رد  نینچمه  تسا . هدوب  عقاو  قباطم  الماک  ربمایپ  رظن  هک  دش  مولعم  ادـعب  دومرف و  تقفاوم  تیرثکا  اب  (ص )

عم شور )  ) هریس هب  ار  تروشم  لصا  ینیئان  موحرم  دندومرف  تقفاوم  شیرق  اب  هحلاصم  شریذپ  مدع  رد  هباحص  ءارآ 
رد ندومرف  یباحصا  یلع  اوریشا  باحصا و  اب  تروشم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هیوبن  يهسدقم  يهریس  دیوگیم : هداد  تبـسن  ربمایپ  یلوم 

عوضوم هغالبلاجـهن  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  رد  تسا  نمـضتم  احورـشم  ربماـیپ ) یگدـنز  خـیراوت   ) ریـس بتک  ار ، ثداوح 
مل قوقح  یف  هیقتلا  نم  مکیلا  هللا و  یلا  یـسفن  جارخال  ءانث  لیمجب  یلع  اونثتالف  هلمجنآ : زا  تسا . هدـش  ناـیب  يدـج  تیمها  اـب  تروشم 

هردابلا و لـها  دـنع  هب  ظـفحتی  اـمب  ینک  اوضفحتتـال  هرباـبجلا و  هب  ملکت  اـمب  ینوملکتـالف  اـهئاضما . نم  دـبال  ضئارف  اـهئادا و  نم  غرفا 
نا لدـعلا  وا  هل  لاقی  نا  قحلا  لقثتـسا  نم  هناف  یـسفنل ، ماظعا  سامتلا  یل و ال  لیق  قح  یف  الاقثتـسا  یب  اونظتال  هعناصملاب و  ینوطلاختال 

کلذ نمآال  یطخا و  نا  قوفب  یـسفن  یف  تسل  یناف  لدـعب ، هروشم  وا  قحب  هلاقم  نع  اوفکتالف  هیلع  لقثا  امهب  لمعلا  ناـک  هیلع  ضرعی 
انجرخا انسفنا و  نم  کلمنال  ام  انم  کلمی  هریغ  بر  برل ال  نوکلمم  دیبع  متنا  انا و  امناف  ینم  هب  کلما  وه  ام  هللا  یفکی  نا  الا  یلعف  نم 
ياهفیظو لباقم  رد  ارم  : ) دیئامرف تقد  تسرد  یمعلا . دعب  هریـصبلا  اناطعا  يدهلاب و  هلالـضلا  دعب  انلدـباف  هیلع  انحلـص  ام  یلا  هیف  انک  امم 

لاگنچ ت زا  تیصخش  نتخاس  دازآ  دیئامنن ، دنیاشوخ  ساپس  ماهداد  ماجنا  هک 
هب هک  منکیمن  نیا  زج  يراک  نم  درادـن . يرازگـساپس  دـیتسه ) يدـنوادخ  تیـشم  هاگهولج  هک   ) امـش يوسب  نآ  ندرک  هناور  تالیام و 

بجاو فیاظو  منکیم و  ادا  ماهدشن ، غراف  شندروآ  اجب  زا  هک  ار  امـش  یعامتجا  يدرف و  تایح  قوقح  مایهلا  یناسنا  فیلکت  ياضتقم 
میلـست و زا  نم  ربارب  رد  دـشابن . راگزور  نارابج  اب  وگتفگ  دـننام  نم  اب  ناتیوگتفگ  مهدیم . ماجنا  منک ، ارجا  یتسیاـب  هک  ار  يرورـض  و 

دیربم نامگ  دـینکن . شزیمآ  نم  اـب  يرهاـظ  یگتخاـس و  يهفاـیق  اـب  دـیزیهرپب . دـیراد ، رگـشاخرپ  نادـنمتردق  لـباقم  رد  هک  يراددوخ 
هک یـسک  اریز  داد ، مهاوخ  رارق  رتالاب  قح  نآ  زا  ار  مدوخ  ای  درک و  دـهاوخ  ینیگنـس  نم  يارب  دوش ، هتفگ  نم  هب  قح  نخـس  هکیماگنه 

نتفگ زا  نم  ربارب  رد  دوب . دهاوخ  رتنیگنس  وا  يارب  تلادع  قح و  هب  لمع  دنک ، ینیگنس  وا  يارب  تلادع  نداد  ناشن  ای  قح  نخس  ندینش 
ياراد نم  دـنکن ، متیاـفک  تسا ، نم  هب  نم  زا  رتکلاـم  هـک  يدـنوادخ  تیاـنع  رگا  دـینکن . يراددوـخ  تلادـع  يور  زا  تروـشم  قـح و 
تسا وا  درادن . دوجو  يدنوادخ  وا  زج  هک  میتسه  يراگدرورپ  كولمم  ناگدنب  امش  نم و  هک  تسا  یعطق  متـسین . اطخ  قوف  یتیـصخش 

، هداد تکرح  نآ  یلاع  بتارم  هب  تایح  نییاپ  لـحارم  زا  ار  اـم  هک  تسوا  تسا . اـم  دوخ  تیکلاـم  زا  رتـالاب  هک  اـم  سوفن  قلطم  کـلام 
ام یهارمگ 

-1 دوشیم : هدـید  یبوخب  هلمج  دـنچ  رد  قوف  تارابع  رد  تروشم  تیمها  تسا ) هتخاـس  لدـبم  یئاـنیب  هب  ار  اـم  یئاـنیبان  تیادـه و  هب  ار 
تروشم لکش  رد  هچ  رگا  قح  زاربا  هلمج  نیا  رد  تفریذپ . مهاوخ  ار  نآ  توخن  ربک و  نیرتمک  نودب  دوش ، هتفگ  نم  هب  قح  هکیماگنه 

قح نتفگ  زا  نـم  ربارب  رد  - 2 ددرگیم . رادومن  تروشم  يهلیـسوب  هک  قح  زا  يوریپ  موزل  هب  دـسر  هچ  تسا ، هدـش  دزـشوگ  دـشابن ، مه 
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رگید ياهلمج  رد  متسین . اطخ  قوف  یتیصخش  ياراد  نم  - 4 دیزرون . يراددوخ  تلادع  يور  زا  نم  اب  تروشم  زا  - 3 دینکن . يراددوخ 
و ال تسا : هدومرف  راصق  تاـملک  زا  يهلمج 113  رد  و  درادن .) دوجو  تروشم  دـننام  ینابیتشپ  چـیه   ) هرواشملاک ریهظ  ال  تسا : هدومرف 

هدومرف راصق  تاـملک  زا  211 يهلمج ، رد  و  تسین .) تروشم  زا  رتمکحم  يدادمتـسا  یناـبیتشپ و  چـیه  و  - ) هرواـشملا نم  قثوا  هرهاـظم 
دادبتـسا و هک  یـسک  داتفا  رطخ  هب  اـعطق  تسا ، تیادـه  نیع  تروشم  و   ) هیارب ینغتـسا  نم  رطاـخ  دـق  هیادـهلا و  نیع  هراشتـسالاو  تسا :

طقف تسا ، هدومرف  ندومن  تروشم  ترورـض  يهرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  حیرـص  ياهدیکات  نیا  دومن .) دوخ  يار  هب  ءانغتـسا 
یمظعلا هللاهیآ  موحرم  هک  روطنامه  هنومن  ناونع  هب  تسا . هتشادن  شراتفگ  زا  یفلخت  نیرتمک  راوگرزب  نآ  لمع  هدوبن و  ینابز  راتفگ 

لمع تشاد ، تیرثکا  ياطخ  هب  نیقی  هکنیا  اب  شتموکح  نارود  يهثداح  نیرت  تیمهااب  نیرتساسح و  رد  تسا ، هدش  هجوتم  ینیئان  ياقآ 
راک نیا  متفگ : امشب  نم  دومرفیم : دوزفا و  نینموملاریما  ياهیراتفرگ  رب  تیرثکا  يار  نیا  و  داد ، نت  تیمکح  رب  هدومن و  تیرثکا  يار  هب 

ار مدرم  ءارآ  ندوب  ینوناق  روآجنر  ناتساد  نیا  دیتفریذپن . امش  تسا و  امش  بناجب  قح  هیواعم  اب  يهزرابم  رد  تسین و  حیحـص  تیمکح 
یعالطایب زا  یـشان  ای  نآ  رد  دیدرت  هک  تسا  مالـسا  یهلا  نایاوشیپ  يرمتـسم  شور  تایاور و  تایآ و  عومجم  زا  دنکیم . تابثا  یبوخب 

الماک ناتساد  نیا  یعطق  عبانم  هب  رظن  اب  تیمکح  ناتـساد  هب  طوبرم  ثحابم  رد  هکنانچ  هتبلا  هناراکبان . ياهیزرو  ضرغ  لولعم  ای  تسا و 
تسا هدوب  یتیرثکا  ءارآ  ندمآ  دوجوب  تهجب  هکلب  تسا ، هتفریذپن  تروشم  يور  زا  ار  تیمکح  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دش  تابثا 
دننام وا  یلـصا  صاوخ  نارای و  ترـضح و  نآ  تمواقم  درک و  زورب  هیواعم  ناهاوخاوه  يرگهلیح  اـب  ع )  ) نینموملاریما نایهاپـس  رد  هک 
نتفرگ رظن  رد  اب  تروشم  تلاصا  لیلد  دنـس و  تشگیم . رجنم  ترـضح  نآ  نایهاپـس  ندـش  یـشالتم  هب  راک  دـشن و  رثوم  رتشا  کـلام 

لقع مکح  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  میدومن . هظحالم  يروشلا  يهروس  يهیآ 37 و38 و 39  رد  هک  ياهناگجنپ  طیارش 
تیاده نیع  ار  تروشم  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا و  تیعقاو  هب  ندیـسر  تروشم  زا  فده  هک  حیرص 

لوقع و هک  تسنیا  تقیقح  نآ  دوش و  یقلت  دـیاب  یهیدـب  لـصا  دـننام  دـش ، حرطم  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  هک  یتقیقح  دـناهدومرف ، یفرعم 
تسا تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  دنتسه . مدرم  يارب  ینورب  ياهتجح  ناربمایپ  هکنانچ  دنشابیم ، مدرم  ینورد  ياهتجح  مدرم  كاپ  ياهنادجو 

زادرپراعش نویطارفا  هاگدید  زا  هن  دوش ، یقلت  ینیبعقاو  قطنم  قباطم  دناوتیم  مالسا  هاگدید  زا  طقف  مدرم  رب  مدرم  تیمکاح  میئوگیم : هک 
تسا لقع  مه  مالسا  بتکم  رد  تروشم  تلاصا  لیلد  دنس و  میئوگب : دیاب  سپ  تبکن . لهج و  تاملظ  رد  روهطوغ  نیبدب و  نویطیرفت  و 

اب حیحـص  تروشم  کـی  لوـصحم  نیارباـنب  تسا . هدـش  رداـص  یهلا  ینوریب  جـجح  زا  هک  تسا  لـقن  مه  تسا و  يدـنوادخ  تجح  هک 
مدرم ءارآ  هک  مینادیم  رگید  فرط  زا  نوناق . تسنیا  دریگب ، رارق  يوریپ  دروم  دیاب  مالسا ، هاگدید  زا  میتفگ ، هک  هناگجنپ  طیارش  عامتجا 

زا مدرم  رعاـشم  لوـقع و  ندـنام  ملاـس  اریز  دـشابیمن ، نوـصم  اـطخ  هابتـشا و  زا  هرخـالاب  دـشاب ، اـهیگدولآ  زا  اربـم  كاـپ و  هک  دـنچ  ره 
یتح رفن  دـنچ  يارآ  زا  ياهعومجم  ره  هک  درادـن  تیمومع  نانچنآ  ینورد  تباث  تارثاـت  یـصخش و  مهف  يریگعضوم و  ياهتیـصوصخ 

هعومجم
وگزاـب دـناوتیمن  هک  یئانثتـسا  روطب  رگم  تسا ، هتفرگ  رارق  يریگ  فدـه  دروم  هک  دـشاب  یتیعقاو  قباـطم  هعماـج  يارآ  تیرثـکا  زا  يا 

نایلاس هک  نیمز  برغم  نیرکفتم  زا  یکی  هک  میراد  دایب  ار  هلمج  نیا  دـشاب . هدوب  یناـگمه  شریذـپ  لـباق  یمومع  لـصا  کـی  يهدـننک 
الماک يدودعم  رایسب  دارفا  تسا ، یبسن  الماک  یعوضوم  ملاس  لقع  زا  يرادروخرب  دیوگیم : تسا ، هتفگ  ناسنا  ناسنا ، ناسنا ، ار  شرمع 
دهتیاو ثرون  درفلآ  زا  مه  ار  ترابع  نیا  تسا . نونج  ياراد  ایاوز  نآ  رد  هک  دراد  یئایاوز  سک  ره  ابیرقت  دـنرادروخرب ، میلـس  لقع  زا 

رد دوشیم ، هتـشون  عامتجا  میظنت  يارب  ذـغاک  يور  هک  همانرب  نآ  شزرا  هک  تسا  هدروخ  هرگ  نانچنآ  يرـشب  تعیبط  دـیئامرف : هظحالم 
ریز لاوس  خـساپ  رد  لوا  ترابع  يهدـنیوگ  زا  رگید  ترابع  کی  تسین . يواسم  مه  هدـش  لطاب  ذـغاک  نامه  شزرا  اب  مکاـح ، درم  دزن 

تـسا نکمم  دهد ، ماجنا  لادتعا  يور  زا  ار  زیچ  چیه  دـناوتیمن  زگره  رـشب  هک  تسنیا  دراد  رارق  ناسنا  ربارب  رد  هک  یتالکـشم  زا  یکی 
؟ تخومآ دهاوخ  ار  طسو  دـح  تیاعر  ماجنارـس  رـشب  امـش  رظنب  ایآ  دـناشکیم . طارفا  هب  ار  نآ  سپـس  اما  دـنک ، زاغآ  یبوخب  ار  يراک 
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نکمم الماک  لمع  نیا  دراد و  ار  موزل  تیاهن  نم  يهدیقع  هب  تخومآ و  دهاوخ  ار  طسو  دح  هک  مراودیما  منئمطم و  نم  دیوگیم : نینچ 
ا

مرادـن يدایز  يراودـیما  نم  منکیمن . یقلت  لزنم  یحو  کی  ناونع  هب  میتسه ، نآ  نایرج  رد  هک  ار  کـیرات  ياهیئوگـشیپ  نیا  نم  تس .
اب بوخ ، رایسب  درک . يروآعمج  ناوارف  روطب  ار  یبرغ  یقرش و  نارکفتم  يهمه  زا  قوف  تارابع  لاثما  یـسررب ، عبتت و  نیرتمک  اب  ناوتیم 
هب ار  نآ  لوصحم  تروشم و  ناوتیم  هنوگچ  دراد ، دوجو  اهناسنا  زا  يدودـعم  دارفا  رد  طـقف  میلـس  لـقع  يرکف و  لادـتعا  هک  ضرف  نیا 

یمئاد و داشرا  تیبرت  میلعت و  الوا - تسا : رارق  نیدب  مالـسا  هاگدـید  زا  لاوس  نیا  خـساپ  تفریذـپ ؟ ار  نآ  هدومن و  یقلت  تیعقاو  ناونع 
دوخ یلـصا  يهفیظو  هراومه  ار  مدرم  ینورد  يهیفـصت  تایعقاو و  قطنم  زا  يرادروخرب  یهاـگآ و  یمالـسا  يهعماـج  ياـهناسنا  رمتـسم 

لوقعم و تایح  ینابم  رد  ندیـشیدنا  تسرد  يارب  مدرم  نتخاس  هدامآ  رد  هجوت  لباق  الماک  کـمک  یتاـیح  يهفیظو  نیا  ماـجنا  دـنادیم .
يهمه  ) هتیعر نع  لوئـسم  مکلک  عار و  مکلک  نینموملاریما : ینابر  يهلمج  زا  یتاـیح  يهفیظو  نیا  دومن . دـهاوخ  نآ  دـسافم  حـلاصم و 

، دنیامن يرادربهرهب  ناشلوقعم  تایح  هار  رد  امـش  تامدخ  رگید  تارکفت و  زا  دیناوتیم  هک  یمدرم  يهرابرد  امـش  يهمه  دیناپوچ و  امش 
دوخ م هب  ار  نانآ  هک  تسا  اهناسنا  يارب  يدنوادخ  یهلا و  تمعن  کی  تروشم  لصا  ایناث - تسا . هدش  هدافتسا  دیلوئسم )

یگنهامه ندروآ  دوجوب  مهافت و  لصا  هب  ار  نانآ  دیامنیم و  هاگآ  هدنزاس  ياهورین  تاناکما و  اهدادعتـسا و  نتـشاد  زا  دزاسیم و  یکت 
ار روعـش  لقع و  هب  دنتـسم  یگدنز  یگتـسیاش  دوجوم  نیا  هک  دنکیم  تابثا  تروشم  لصا  نیا  اب  دنوادخ  دـیامنیم و  علطم  یگدـنز  رد 

ریغ یهیدب و  الماک  تسا  ياهلئـسم  تسین ، اهتیعقاو  هب  لوصو  مزلتـسم  ءارآ  قافتا  هکلب  تیرثکا  ءارآ  تروشم و  هکنیا  اما  دـشابیم . اراد 
هتـساوخ اهناسنا  زا  ار  اهتیعقاو  هب  لـصو  هک  يدـنوادخ  نآ  اریز  دروآیمن ، دراو  تروشم  تیجح  تلاـصا و  هب  يرورـض  و  دـیدرت ، لـباق 

اب دـیاب  تاذـلاب  الوا و  لوقعم  تاـیح  ریـسم  رد  اـهناسنا  هک  تسا  نینچ  نوناـق  نیا  تسا . هدرک  نییعت  زین  لوصو  نیا  يارب  ینوناـق  تسا ،
غارچ کی  هب  دنک ، هدافتـسا  دیـشروخ  رون  زا  میقتـسم  روطب  هدز و  رانک  ار  هرجنپ  يهدرپ  دنناوتیم  هک  یتقو  ینعی  دنریگب . سامت  تایعقاو 
لتخم تاملظ  رد  ار  دوخ  تایح  دسریمن ، دیـشروخ  رون  هب  ناشتـسد  هک  ماگنه  نآ  رد  و  دنهدن . بیرف  ار  دوخ  دـنزرون و  تعانق  فیعض 
تسا رگنشور  غارچ  نآ  تروشم  دنهدب . تاجن  تاملظ  زا  ار  دوخ  دنروایب و  تسدب  يوناث  یئانشور  لیاسو  دنناوتب  هچ  ره  هکلب  دنزاسن .

دقم نیمه  و  دشخبب . یئاهر  اهیکیرات  زا  ار  نایمدآ  تایعقاو ، دوخ  اب  طابترا  ناکما  مدع  تروص  رد  دناوتیم  هک 
دعب کی  نیا  مهنیب . يروش  مهرما  و  دیوگیم : هک  تسا  گرم  یگدـنز و  قلاخ  شریذـپ  دروم  تیعقاو ، هب  لوصو  یکیرات و  زا  یئاهر  را 
یلاع لوصحم  کی  اـب  اـهناسنا  هک  تسنیا  تروشم  رگید  دـعب  دـهدیم . ناـشن  ار  تروشم  يرادربهرهب  دراوم  ـالومعم  هک  تسا  تروشم 
رگا تسا ، طرـش  تروشم  ياضعا  رد  تلادـع  ای  قوثو  یهاگآ و  نوچ  و  دـنهدیم . رظن  ناشدوخ  یگدـنز  يهرابرد  ینادـجو  ینالقع و 

تلاهج هب  دنتسم  عقاو  فالخ  نیا  اریز  دروآیمن ، دراو  تروشم  لیصا  شزرا  رب  يررـض  دشاب . هدوب  مه  عقاو  فلاخم  تروشم  لوصحم 
میناوتیم نونکا  دـشابیمن . تیلوئـسم  دروم  هک  تسا  يراـیتخا  ریغ  یناوتاـن  کـی  لوـلعم  هکلب  تسین ، يروـش  ياـضعا  يدـیلپ  قـسف و  و 

هک دش  نشور  هتشذگ  ثحابم  زا  تسیچ ؟ مالسا  رد  تروشم  عوضوم  میئامن : حرطم  مالسا  هاگدید  زا  ار  تروشم  يهلئـسم  نیرتیـساسا 
نآ يهرابرد  تقیقح  ندروآ  تسدـب  يارب  قوثو  دروم  الماک  عوضوم و  زا  علطم  هاگآ و  مدرم  زا  ياهدـع  عامتجا  زا  تستراـبع  تروشم 

یهاـگآ و نتـشاد  اـب  تروشم  وضع  هکنیا  ناـیم  دـشاب  رئاد  رما  رگا  هک  تسا  نشور  هتبلا  تسا . هتـشگ  حرطم  تروشم  يارب  هک  عوضوم 
هک یتیعقاو  هب  نانیمطا  تلادع  فصو  اب  اریز  تسا ، مدـقم  تلادـع  تفـص  هتبلا  قوثو ، ای  دـشاب ، تلادـع  ياراد  عوضوم  زا  لماک  عالطا 

درگیم زاربا  لداع  یصخش  يهلیسوب 
يهمه تسا ، ءارآ  جارختـسا  تروشم و  يارب  نداهنرب  لباق  مالـسا  رد  هک  يروما  ینعی  تروشم ، عوضوم  اما  دـشابیم . رتیلاع  رتشیب و  د ،
يهمه میئوگیم : هلئـسم  نیا  حیـضوت  يارب  تسا . يوناث  نیوانع  هب  دنتـسم  ماکحا  رودـص  يهنیمز  اهناسنا و  یتایح  نوئـش  تاعوضوم و 

مکح مکی - عون  عوضوم . مود - عون  مکح . مکی - عون  دـندرگیم : میـسقت  عوـن  ود  رب  نیمـسم  یعاـمتجا  يدرف و  تاـیح  رد  يرظن  روـما 
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( لقع عامجا و  تنس و  باتک و   ) يهعبرا عبانم  زا  ءاهقف  داهتجا  ششوک و  اب  هک  تسا  یمالسا  فیاظو  فیلاکت و  يهمه  لماش  هک  تسا 
هک تسا  نیفلکم  لامعا  لاعفا و  يهمه  هب  طوبرم  هیلوا  ماکحا  اـما  دوشیم . هتـشاذگ  ناناملـسم  راـیتخا  رد  هدـش و  طابنتـسا  جارختـسا و 

تاـبجاو و دـننام  دـنوشیمن ، حرطم  رظن  راـهظا  تروشم و  يارب  هجو  چـیه  هب  اذـل  دنـشابیمن ، ینوگرگد  رییغت و  لـباق  هجو  چـیه  هب  نوچ 
ماکحا نیا  زا  جراخ  نیفلکم  لامعا  زا  کی  چـیه  دـنوشیم و  هدـیمان  هناگجنپ  ماکحا  هک  تاحابم  تاـهورکم و  تابحتـسم و  تاـمرحم و 
ماکحا تاید و  دودـح و  تالماعم و  هب  طوبرم  يهیلوا  ماکحا  عاـفد و  داـهج و  سمخ و  تاـکز و  جـح و  هزور و  زاـمن و  دـننام  تسین .

نآرق و يهلیـسوب  هک  یمکح  زا  تسا  ترابع  ماـکحا  عون  نیا  یلک  فیرعت  کـلذ و  ریغ  تداهـش و  یـسرداد و  نیئآ  هب  طوبرم  يهیلوا 
ربمایپ تنس 

هجو چیه  هب  تسا و  هدومن  عضو  رشب  یحور  يدام و  تعیبط  ترطف و  دسافم  حلاصم و  يارب  لقع  دراد و  هک  یطیارـش  اب  عامجا  مرکا و 
رطـضم و رـضاح و  رفاسم و  دـننام  دنـشابیم ، عونتم  نیفلکم  نوگاـنوگ  ياـهتیعقوم  هب  رظن  اـب  هچ  رگا  دنـشابیمن ، رییغت  ینوگرگد و  لـباق 
، دوش تاعارم  الماک  دـیاب  هک  دراد  دوجو  ماکحا  نیا  يهرابرد  مهم  رایـسب  بلطم  کی  کلذ . ریغ  يداـع و  ریغ  يداـع و  عضو  روبجم و 

يرظن تهجب  هک  ماکحا  يوتف و  رد  فالتخا  هناگیب ، عماوج  اب  رگیدکی و  اب  نیملـسم  یعامتجا  نوئـش  دیدش  طابترا  هب  رظن  اب  هک  تسنیا 
يواتف و هک  تسا  تهج  نیدـب  دـشاب . هدوب  نیملـسم  یعامتجا  یگدـنز  لـالتخا  بجوم  دـیابن  تسا ، یعیبط  رما  کـی  يوتف  عباـنم  ندوب 

تروصنیا ریغ  رد  دوش و  هتشاذگ  هعماج  رایتخا  رد  هدش و  رداص  يربهر  یهاقف و  ياروش  اب  دیاب  امتح  یعامتجا  تایح  هب  طوبرم  ماکحا 
تایصوصخ و هب  رظن  اب  طیارـشلا  عماج  ياهقف  هک  یماکحا  زا  دنترابع  هیوناث - ماکحا  درک . دهاوخ  لتخم  ار  هعماج  هجوت  لباق  ياهررض 

اقآ یمظعلا  هللاهیآ  موحرم  هک  وکابنت  زا  هدافتـسا  میرحت  مکح  دـننام  دـنیامنیم ، رداص  یعامتجا  اـی  يدرف  یـضتقم  ياـهتیعقوم  طـیارش و 
کحا - 1 هک : تسا  نیا  رد  هیوناث  ماکحا  هیلوا و  ماکحا  نایم  توافت  دندومرف . رداص  هیلع  هللاهمحر  يزاریش  نسحدمحم  ارزیم 

نید نتم  يرورـض  دیاقع  لوصا و  زا  سپ  هک  تسا  لقع ) عامجا و  تنـس و  باتک و   ) هناگراهچ لیالد  هب  دنتـسم  میقتـسم  روطب  هیلوا  ما 
هیقف طابنتسا  لولعم  هدوبن و  هناگراهچ  لیالد  هب  دنتسم  میقتـسم  روطب  هیوناث  ماکحا  هکیتروص  رد  دنهدیم . لیکـشت  تباث  روطب  ار  مالـسا 
هیقف طابنتـسا  لولعم  هیوناـث  ماـکحا  هکنیا  ياـنعم  هتبلا  دـشابیم . عاـمتجا  درف و  يارب  یـضراع  دـسافم  حـلاصم و  هب  رظن  اـب  طیارـشلاعماج 

لوصا و هب  رظن  رد  اب  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  دـنرادن ، هناگراهچ  لـیالد  هب  یطاـبترا  هیوناـث  ماـکحا  هک  تسین  نآ  تسا ، طیارـشلاعماج 
طیارشلاعماج هیقف  هک  دوشیم  بجوم  یئاههزیگنا  للع و  یمالـسا ، يهعماج  فلکم و  نایک  ظفح  يارب  لیالد  نآ  زا  دافتـسم  یلک  دعاوق 

عون نیا  رد  هک  یمهم  يهتکن  دیامن 2 - رداص  داسف  نتخادـنارب  ای  حالـص  يارب  ار  یمکح  رگید  ياهقف  تروشم  اب  ای  دراد  هک  یتیالو  اب 
نودب اتاذ و  هک  وکابنت  زا  هدافتـسا  دـننام  دوشیم ، رداص  هیلوا  تاحابم  يهنیمز  رد  هیوناث  ماکحا  هک  تسنیا  دوش ، تاعارم  دـیاب  ماکحا  زا 

اب هیلوا  ماکحا  هکیتروص  رد  دوب . هدومن  میرحت  ار  نآ  يزاریـش  نسحدـمحم  ازریم  اقآ  یمظعلا  هللاهیآ  موحرم  تسا و  تاحابم  زا  هضراع 
هارکا و ای  رارطضا و  تهجب  هک  ياهیلوا  ماکحا  - 3 دریذپیمن . رییغت  ياهزیگنا  تلع و  چیه 

هکلب تسین ، يوناث  مکح  نیا  دـنکیم . رداـص  جـح  زاوج  مدـع  هب  مکح  هیقف  اـههار ، ندوب  نمااـن  تهجب  ـالثم  دـنوشیم ، نوگرگد  راـبجا 
درجمب - 4 دنشابیم . فیلکت  یلصا  طیارـش  ملع  رایتخا و  تردق و  اریز  ددرگیم ، نآ  تمرح  ای  جح  بوجو  ندش  یفتنم  بجوم  رارطـضا 

. دشابیم دوخ  هیلوا  ماکحا  هب  موکحم  عوضوم  هدش و  یفتنم  ماکحا  نآ  يرارطضا  ماکحا  و  يوناث ، ماکحا  ياههزیگنا  للع و  ندش  یفتنم 
تسدب يارب  امتح  دراد ، یعوضوم  ياهیهاگآ  تاعالطا و  هب  جایتحا  هکیدراوم  رد  طیارشلاعماج  هیقف  هیوناث ، ماکحا  رودص  تامدقم  رد 

هدیدپ و ره  عوضوم  مود  عون  دوب . دهاوخن  روذعم  دتفیب ، اطخ  هب  رگا  تروشم  نودب  و  دزادرپب ، تروشم  هب  دـیاب  عوضوم  هب  ملع  ندروآ 
هک تسا  ياهدـیدپ  کی  تعارز  الثم  دریگب . رارق  یمکح  عوضوم  دـناوتیم  ناسنا  اب  هطبار  اب  دراد ، دوجو  ناهج  ناسنا و  رد  هک  ياهطبار 

شاعم هک  یعقوم  بوجو ، مکح  دـننام  ددرگیم . ماکحا  زا  یکی  هب  موکحم  هک  تسا  یعوضوم  تشیعم  داوم  هب  ناسنا  جایتحا  هب  رظن  اـب 
دننام تسا ، یماکحا  هب  موکحم  نآ  هب  اهناسنا  زاین  بتارم  جایتحا و  هب  رظن  اـب  هک  تسا  یعوضوم  جاودزا  دـشاب . نآ  هب  دـنمزاین  یناـسنا 
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اکحا يارب  یعوضوم  تسا ، طابترا  رد  تاجایتحا  رظن  زا  ناسنا  یگدنز  اب  هک  تهج  نادب  زین  تعنص  تالوصحم  بابحتسا . بوجو و 
اهتیعقوم فالتخا  اب  هک  دنتسه  یتاعوضوم  ناگناگیب  نیملسم و  نایم  نیملـسم و  ماوقا  نایم  یحلـص  ای  یگنج  تاطابترا  دریگیم . رارق  م 

تیبرت و میلعت و  ینیمز و  عباـنم  زا  يرادروخرب  عیزوت و  دـیلوت و  یگنوگچ  هب  طوبرم  روما  يهمه  دنـشابیم . فلتخم  ماـکحا  هب  موـکحم 
فلتخم ماکحا  هب  موکحم  یعامتجا  يدرف و  ياهتیعقوم  هب  رظن  اب  هک  دنتـسه  یتاـعوضوم  اـهنیا  يهمه  همه و  تیبرت …  شریذـپ  ملعت و 

مدرم دوخ  رایتخا  رد  یلک  روطب  دننک ، یمادیپ  اهناسنا  اب  تاعوضوم  هک  یتاطابترا  تاعوضوم و  تیهام  رد  قیقحت  صیخشت و  دنشابیم .
هک تسا  لیـصا  نوناق  کی  یناسنا  نوئـش  اب  اهنآ  تاطابترا  تاعوضوم و  صیخـشت  قیقحت و  رد  تروشم  اذـل  و  دـشابیم ، قثوم  هاگآ و 

فورعم يدنبمیـسقت  رد  یمالـسا  قوقح  هقف و  تاـظحالم  نیارباـنب  دـشابیم . يرظن  روما  رد  تاـیعقاو  ندروآ  تسدـب  يارب  هار  نیرتهب 
رد یمالـسا  قوـقح  هقف و  يورـشیپ  يهبنج  دـشابیم . وریپ  ورـشیپ و  يهبنج  ود  ره  ياراد  هکلب  هـتفرگن  رارق  وریپ ، ورشیپ 2 - - 1 یمسر :

حلاصم و يهدننک  وگزاب  یهلا و  یحو  هب  دنتسم  نوچ  ماکحا  نآ  رد  مالسا  میدرک . نایب  هتشذگ  رد  ار  نآ  فیرعت  هک  تسا  هیلوا  ماکحا 
. درادن ار  اهنآ  نداد  رییغت  قح  یعمج  درف و  چیه  تسا و  ضحم  ورشیپ  تسا ، اهناسنا  یحور  يدام و  تعیبط  ترطف و  دسافم 

مدرم دوخ  يهدـهع  هب  اـهنآ  صیخـشت  قیقحت و  هک  تسا  هیوناـث  ماـکحا  يهنیمز  تاـعوضوم و  رد  یمالـسا  قوقح  هقف و  يوریپ  يهبنج 
مالسا رد  ینعم  نیا  هب  مدرم  رب  مدرم  تموکح  يانعم  و  دنشاب . هدوب  رادروخرب  قوثو  ای  تلادع  لماک و  یهاگآ  زا  هک  یمدرم  نآ  تسا ،

یهن هب  هکیمادام  یگدـنز  تاعوضوم  يهمه  يهنیمز  رد  اهنآ ، تیفیک  تایح و  نوئـش  باختنا  دـش ، هظحالم  هکنانچ  اریز  دراد ، ناـیرج 
عم هللادـی   ) ار تعامج  يروش و  هتفریذـپ و  ار  باختنا  رد  راـیتخا  نیا  مالـسا  نوچ  تسا و  مدرم  دوخ  راـیتخا  رد  دـنکن ، دروخرب  حـیرص 
وا رب  ریما  نم  سانلل  دـبال  هنا  و  تسا . هتفریذـپ  یلاع  يانعم  کی  رد  ار  مدرم  رب  مدرم  تموکح  نیاربانب  تسا ، هداد  رارق  لـصا  هعاـمجلا )
هب ذخوی  لبسلا و  هب  نمات  ودعلا و  هب  لتاقی  ءییفلا و  هب  عمجی  لجالا و  اهیف  هللا  غلبی  و  رفاکلا ، اهیف  عتمتسی  نموملا و  هترما  یف  لمعی  رجاف 
هچ راکوکین و  مکاـح  هچ  تسیرورـض  مدرم  يارب  رادـمامز  مکاـح و  دوجو   ) رجاـف نم  حارتسی  رب و  حـیرتسی  یتح  يوقلا  نم  فیعـضلل 

صخـش دهدیم و  ماجنا  ار  دوخ  حلاص  لمع  وا  يرادـمامز  رد  نامیااب  صخـش  دـشاب ، فرحنم  راکدـب و  رادـمامز  رگا  هک  راکدـب  مکاح 
وش يرپس  فرحنم ) راکدب و  يرادمامز  راگزور  ای   ) رفاک نموم و  یگدنز  راگزور  ات  ددرگیم ، رادروخرب  شیایند  يارب  رفاک 

ددرگیم نما  وا  يهلیسوب  اههار  دزادنایم و  هار  هب  ار  نمشد  اب  داهج  وا  يهلیسوب  عمج و  ار  مئانغ  فرحنم  رادمامز  يهلیسوب  دنوادخ  د و 
تموکح يرادمامز و  دنشاب .) نما  رد  راکهبت  رـش  زا  مدرم  دوش و  تحار  راکوکین  ات  دوشیم ، هتفرگ  يوق  زا  فیعـض  قح  وا  يهلیـسوب  و 

یهلا یناـسنا - تموکح  یعیبـط و  يربـج  تموکح  عون  ود  نیا  تخانـش  يارب  یهلا  یناـسنا - تموـکح  يرادـمامز و  و  یعیبـط ، يربـج 
اب ناسنا  زا  يدرف  ره  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  چیه  تسا . بسانم  رایـسب  دـیآیم ، دوجوب  اجنآ  رد  هک  یتیریدـم  یمدآ و  نورد  هب  عوجر 
هب رظن  اب  هک  تسا  لکـشتم  ینوگانوگ  یناور  ياهدادعتـسا  اهورین و  تالـضع و  ءازجا و  زا  دراد ، هک  یناور  يداـم و  تیدوجوم  هب  رظن 
هک تسا  تیلاعف  لوغـشم  وا  نورد  رد  دوشیم ، هدیمان  ینادرگدوخ  تاذ ، تنایـص  هک  تایح  نتم  زا  یـشان  تیریدم  کی  وا  ندوب  رادناج 

يهمادا لماع  هک  تسا  یعیبط  ربج  نامه  زا  یشان  تیریدم  نیا  دوشیم . راک  هب  تسد  ررض  عفد  عفن و  بلج  یساسا  رـصنع  ود  يانبم  رب 
، دراد دوجو  دـنراد ، هک  یعیابط  فالتخا  اب  نارادـناج  يهمه  تیریدـم  نیا  دـشابیم . تعیبط  يهصرع  رد  دـهاوخیم ، هکیروطب  تاـیح 

مه يهرادا  يارب  یعیبط  يربج  تیریدم  نیمه  تسا ، نوگانوگ  ياهورین  عونتم و  ياهدادعتسا  ياراد  هک  تهجنادب  یناسنا  عون  رد  یلو 
زا یشان  تیریدم  نیا  هک  رظن  نآ  زا  یلو  دشابیم . رتهدیچیپ  رتفیرظ و  رتقیمع و  رتهدرتسگ و  اهورین  اهدادعتـسا و  نآ  اب  وا  تیدوجوم  يه 

یـشزرا و میهافم  اب  يراک  يربج  تیریدـم  نیا  رد  یناسنا  عون  درادـن . یتوافت  نارادـناج  رگید  اـب  تسا  یناـسنا  تیدوجوم  یعیبط  ربج 
لوصا اهـشزرا و  زا  یعاونا  هب  مه  رگا  میدومن . حرطم  احورـشم  مود  نیعت  دـهعت - ثحابم  رد  هکناـنچ  درادـن ، یناـسنا  یلاـع  ياـهنامرآ 
يهلمج رد  هکنانچ  تسا ، اـهنآ  دوخ  رد  تیبولطم  كرد  تذـل و  ساـسحا  تهجب  دـشاب ، هدوب  دـنبیاپ  دـقتعم و  یعیبط  ربج  قوف  یناـسنا 

زور رد  البرک  تشد  رد  امنمدآ  راوخنوخ  ناگدنرد  نآ  هب  باطخ  هک  میاهدید  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تقیقح  قح و  هار  نادیهـش  رورس 
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یمیب هرهبیب و  یهلا  نید  نتشاد  زا  امـش  رگا   ) مکایند یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاختال  متنک  نید و  مکل  نکی  مل  نا  دندومرف : اروشاع 
ربج قوفام  رداهناسنا  هک  ار  يدعاق  لوصا و  هدـع  کی  هب  لمع  ینعی  دیـشاب .) دوخ  يویند  یگدـنز  رد  هدازآ  مدرم  القا  دـیرادن ، داعم  زا 
نآ لوصا  دیراد ، یئاهیگنادرم  دوخ ، يارب  ایند  للم  ماوقا و  رگید  ربارب  رد  مه  برع  داژن  امش  دینکن . شومارف  دناهتفریذپ ، ضحم  یعیبط 

هک م یناسنا  تیدوجوم  زا  هنیمز  نیا  رد  تیریدم  هچ  رگا  دیئامن . تاعارم  گنج  نیا  رد  ار  یگنادرم 
ضحم یعیبط  ربج  تیریدـم  زا  رتشزرااـب  رتـالاب و  دـنوشیم ) هدـیمان  زین  قـالخا  یمومع  لوصا  هک   ) ار ربـج  قوف  نیناوق  لوصا و  يرادـق 

. دراد رارق  تیریدـم  يالعا  دـح  رد  هک  تسا  یهلا  یناسنا - تیریدـم  زا  رتنییاپ  یناـسنا  یلماـکت  ياهـشزرا  رظن  زا  یلو  دـشابیم ، یناویح 
نارادناج يهمه  رد  هک  ضحم  یعیبط  يربج  تیریدم  - 1 ددرگیم : میسقت  هدمع  عون  هس  رب  یناسنا  ینورد  تیمکاح  تیریدم و  نیاربانب 

، دراد هک  یئاهورین  اهدادعتـسا و  عونت  ترثک و  تهجب  ناسنا  ینورد  تیریدـم  میدرک : هراـشا  هکناـنچ  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ، دوجوم 
مدق دناوتیم  دوخ  یعیبط  يربج  تیریدم  رد  یمدآ  لاثم : ناونع  هب  دشابیم . نارادـناج  رگید  زا  رتهدـیچیپ  رتفیرظ و  رتقیمع و  رتهدرتسگ و 
شیب يهلصاف  دسانـشیم و  ار  نآ  زا  رترود  رتم  دنچ  هنایـشآ و  طقف  هچروم  دننام  فیعـض  رادناج  کی  یلو  دراذگب ، اهناشکهک  قوفام  هب 

رد یعیبطدوخ  عابـشا  یگزیگنا  هب  طـقف  هکیتروص  رد  اـهناشکهک  قوفاـم  هب  نتـشاذگ  مدـق  لاـحنیا  اـب  دـنک . یط  دـناوتیمن  ار  رتـم  ود  زا 
ربج زا  یـشان  تکرح  ود  ره  اریز  درادـن ، شرقحم  يهنال  يرتم  ود  رد  هچروم  تکرح  اب  یتوافت  چـیه  دـشاب ، تعیبط  يهنهپ  رب  شرتسگ 

ملسم یناسنا ، یقالخا ، ینامرآ ، لوصا  مانب  یعیبط  ربج  قوف  لوصا  زا  يرادقم  اب  طولخم  يربج  تیریدم  - 2 تسا . ضحم  یعیبط 
يوگخساپ یلو  تسا ، ضحم  یعیبط  يربج  تیریدم  زا  ناسنا  یلاع  ياهـشزرا  يهقطنم  هب  رتکیدزن  رت و  تمظعاب  تیریدم  نیا  هک  تسا 

هک تسا  یتیریدم  نیرتشزرا  اب  نیرتیلاع و  تیریدـم  نیا  یهلا ، یناسنا - تیریدـم  - 3 تسین . یناسنا  يرطف  ياهدادعتـسا  داعبا و  يهمه 
هب ندیـشخب  ققحت  تیریدم ، نیا  رد  ناسنا  یلـصا  فده  اههزیگنا و  دنـشاب . هتـشاد  دوخ  یناور  یعیبط و  تیدوجوم  رد  دـنناوتیم  اهناسنا 

اهنت ناسنا  دنسریمن . یئاهن  يروراب  تیلعف و  هب  نیرب ، لامک  هب  اهنآ  یگتسباو  زا  رظن  عطق  اب  هک  تسا  یتاذ  يرطف و  ياهدادعتـسا  يهمه 
يهنایـشآ کی  دننام  یتسه  ناهج  اب  هک  تسا  تیریدم  نیا  اب  وا  ددرگیم . لئان  تکرح  تخانـش و  باصن  دحب  هک  تسا  تیریدـم  نیا  اب 

رب تبحم  تاذ و  مارتحا  شریذپ  كرد و  دهدیم  ماجنا  تیریدم  نیا  هک  اهراک  نیرتیساسا  زا  یکی  دوشیم . انـشآ  اهدادعتـسا  يهدنرورپ 
هک تسا  تیریدم  نیا  هلمجلاب  و  دناسریم . لوقعم  یلاع  يهجرد  هب  هدرب و  رتالاب  ماخ  یئادـتبا و  تاساسحا  زا  ار  ود  نآ  هک  تسا  اهناسنا 
رب هناگهس  ياهتیریدم  قیبطت  دـیامنیم . اتکی  دـنوادخ  ینعی  نیرب  لامک  تافـص  زا  ياهنومن  هب  فوصوم  لوقعم  تایح  ریـسم  رد  ار  یمدآ 

ياهیرادمامز اهتموکح و  اهتیریدم و  رب  هناگهس  ياهتیریدم  ماسقا  قیبطت  تاعامتجا  رد  يرادمامز  تموکح و 
حیـضوت درادن . هت  رـسیب و  مخ و  چیپ و  رپ  تاحالطـصارد  ندش  روهطوغ  دایز و  يوگتفگ  هب  جایتحا  هک  تسا  ناسآ  يردـقب  یعامتجا 

یعیبط ياهورین  ربارب  رد  ندش  یـشالتم  سرت  زا  مدرم  هک  تسا  ضحم  یعیبط  ربج  عون  زا  یهاگ  عامتجا ، رب  تموکح  تیریدـم و  هکنیا 
یشالتم رد  ات  دنیامن  زکرمتم  داهن  دنچ  ای  صخش ، دنچ  ای  کی  رد  ار  یگرزب  تردق  هک  دنوشیم  روبجم  دوخ ، ناعونمه  محازم  لماوع  و 
عامتجا ياههورگ  دارفا و  هک  ینوگانوگ  تاطابترا  اب  دوخ  یعامتجا  تایح  میظنت  يارب  دنشاب و  ناما  رد  یگدنز  ندیـشاپ  مه  زا  ندش و 

تایح هب  زکرمتم ، تردق  یئارجا  تنامـض  اب  تاررقم و  نیناوق و  نآ  هب  دانتـسا  اب  دنیامن و  عضو  ار  یتاررقم  نیناوق و  دنراد ، رگیدکی  اب 
یتوافت چیه  ایآ  دیامنیم . دنمتردق  تیریدم  نتفریذپ  هب  راداو  ار  نانآ  هک  تسا  یگدنز  ضحم  یعیبط  ربج  نامه  نیا  دـنهدب . همادا  دوخ 

زا شیوخ  تیدوجوم  ظفح  يارب  درف  کی  ینورد  تموکح  تیریدـم و  عامتجا و  رد  ضحم  یعیبط  ربج  تموکح  تیریدـم و  نیا  ناـیم 
یعیبط ربج  زا  یطولخم  عاـمتجا  رب  تموکح  تیریدـم و  رگید  یهاـگ  زگره . هن  دوشیم !؟ روصت  نتـشگ  دوباـن  وحم و  ندـش و  یـشالتم 

هدید شیب  مک و  تافالتخا  اب  يرـشب  عماوج  يهمه  رد  هراومه و  هک  تسا  ینامرآ  یقالخا و  گنهرف  يرادقم  یعامتجا و  تایح  ضحم 
یمه نیع  دوشیم ،

ربج زا  یطولخم  هک  دروایب  دوجوب  یتیریدم  دوخ  نورد  رد  دناوتیم  درف  کی  ینعی  دراد . دوجو  زین  درف  يهرابرد  تموکح  تیریدـم و  ن 
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رب تموکح  میمعت  يهرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تالمج  دشاب . هدوب  یقالخا  ینامرآ و  لوصا  زا  يرادقم  یگدنز و  ضحم  یعیبط 
ناربمایپ و هک  یناـسنا  يـالعا  تموکح  تیریدـم و  هن  تسا ، تموکح  تیریدـم و  عون  ود  نیا  لـماش  فرحنم  راـکوکین و  ياـهتموکح 
. تسا هدوب  تموکح  رد  ع )  ) نینموملاریما يالعا  فدـه  هک  هچنآ  تسنیا  دـناهدومن . غیلبت  ار  نآ  نیتسار  يامکح  هللاءایلوا و  و  ءایـصوا ،

هدوب هعماـج  زا  یتموکح  نینچ  ندـش  یفتنم  بجوم  ناـشدوخ  ياـهیراکهبت  اـی  دنـشاب ، مورحم  یتموکح  نینچ  زا  مدرم  هکیماـگنه  یلو 
لوصا یعیبط و  ربج  زا  طولخم  تموکح  ای  ضحم  یعیبط  ربج  تموکح   ) دسریم مود  لوا و  عون  ود  تموکح  تیریدم و  هب  تبون  دشاب ،
یعیبـط ربـج  تموکح  لـماع  هک  تسا  حـضاو  رپ  هتبلا  تسا . لوا  عون  رب  مدـقم  تسا و  رتهتـسیاش  مود  عون  هتبلا  هک  یقـالخا ) یناـمرآ و 

فارحنا رگا  اما  دـشابیم و  هعماج  رد  مدرم  تایح  نتخاس  ریذـپناکما  دـناهدومرف  ناـیب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  روط  ناـمه  ضحم 
ربج نوناق  نامه  تروصنیا  رد  زواجت ، يرگمتـس و  يدعت و  دننام  دـشاب  مدرم  تایح  لخم  یتح  هک  دـشاب  يدـحب  تموکح  تیریدـم و 

کح یگدنز ، یعیبط 
عم مودـی  کلملا  هک : تسا  هدـمآ  هنامیکح  رایـسب  يهلمج  ای  تیاور  نیا  رد  هکناـنچ  درک . دـهاوخ  نکهشیر  دوز  اـی  رید  ار  رئاـج  تمو 

: فورعم حالطـصا  هب  اریز  درادـن .) یئاقب  ملظ  اـب  تموکح  یلو  دـنامب ، یقاـب  تسا  نکمم  رفک  اـب  تموکح   ) ملظلا عم  مودـیال  رفکلا و 
هدومرف نینموملاریما  هک  تسنامه  فرحنم  ياهتموکح  رد  یقتم  وجلامک و  ياهناسنا  فیلکت  اـما  تسا و  ضرغ  ضقن  ملظ  اـب  تموکح 

ياهتموکح ياهیخلت  اهیراوگان و  لمحت  دنیامن و  يرادربهرهب  هحلاص  لامعا  ندروآ  اجب  رد  دوخ  تاناکما  رثکادـح  زا  دـیاب  نانآ  تسا :
نیا تالمج  نیماضم  هک  تهجنادـب  يرخا …  هیاور  یف  و  ددرگیم . ادـخ  هاگـشیپ  رد  هیلاع  تاـماقم  هب  لـین  بجوم  ناـنآ  يارب  فرحنم 

. مینکیمن رارکت  اذل  تسا ، هدش  ریسفت  تالمج  نامه  نیماضم  ابیرقت  تیاور 

رکنم زا  یهن  يرادافو و  هبطخ 041-

هحفص 259] ]
نم تسا و  قدـص  هارمه  افو  مدرم ، يا   ) هنم یقوا  هنج  ملعاال  قدـصلا و  ماوت  ءافولا  نا  سانلا  اـهیا  مکی  لـهچ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

هک ینعم  نیا  هب  تسا ، میقتسم  قدص  ءافو و  نایم  هطبار  قدص  ءافو و  میقتسم  يهطبار  منیبیمن .) قدص ) ای   ) ءافو زا  رتهدنرادهگن  يرپس 
اهرادرک و راتفگ و  رد  ءافـص  قدص و  لولعم  ءافو  رگید  تهج  زا  تسا و  یناسنا  نیناوق  لوصا  هب  دیقت  اهدـهعت و  هب  ءافو  لولعم  قدـص 
هک تسا  یضتقم  نآ  میمتت  ماجنا و  ندروآ و  اجب  دیآیمرب ، نآ  تالامعتـسا  دراوم  زا  هکنانچ  ءافو  يانعم  تسا . اهیریگ  فده  هشیدنا و 

ندروآ اجب  نداد و  ماجنا  هک  تسا  دهعت  نیا  دوشیم ، هتـسب  هک  يدهعت  لاثم  ناونع  هب  تسا . هدـمآ  دوجوب  ناسنا  لوقعم  تایح  ریـسم  رد 
هدیمان افو  اهاضتقا  نیا  هب  لمع  دنکیم . اضتقا  ار  نآ  هب  يدنبیاپ  لمع و  نوناق ، کی  ای  لصا  کی  شریذـپ  كرد و  دـنکیم . اضتقا  ار  نآ 

افو لولعم  قدـص  هکنیا  هب  رظن  اب  نیاربانب ، عقاو . اـب  تارکفت  رادرک و  راـتفگ و  قباـطت  زا  تستراـبع  یلک  روط  هب  قدـص  ياـنعم  دوشیم .
نینچ تسا ، هتـشگ  لوقعم  تایح  ریـسم  رد  یـضتقم  لماوع  قبط  رب  لمع  يهدامآ  ناسنا  کی  يهیحور  یتقو  هک  تسنیا  شیاـنعم  دـشاب ،

اهراتفگ اههشیدنا و  لاوما و  يهمه  ینعی  دنکیم ، تکرح  قدص  يانبم  رب  هراومه  یناسنا 
هلئـسم تسا  قدـص  لولعم  افو  میئوگب : مینک و  ضرف  سکعرب  ار  هیـضق  رگا  و  دریگیم . ماـجنا  تاـعقاو  اـب  قاـبطنا  ياـنبم  رب  وا  ياـهتین  و 

رد اعطق  تسا ، هدـش  اراد  ار  تایعقاو  قبط  رب  تکرح  يهیحور  هک  یناسنا  ره  هک  دوشیم  نینچ  هیـضق  ياـنعم  اریز  دوب ، دـهاوخ  رتنـشور 
يرپس چیه  نم  دیامرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما  سپس  دیامنیم . تکرح  تسا ، لوقعم  تایح  رد  یضتقم  يانبم  رب  لمع  هک  ءافو  ریـسم 
ثحبم رد  هک  قدـص  افو و  يانعمب  رظن  اب  اـهرپس  يهمه  زا  رتهدـنرادهگن  يرپس  اـفو  قدـص و  منیبیمن . قدـص  اـی  اـفو  زا  رتهدـنرادهگن 

زا رتهدنرادهگن  يرپس  چیه  هک  تسا  هدومرف  دزشوگ  نینموملاریما  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  اتعیبط  میدرک ، حرطم  رـصتخم  روطب  هتـشذگ 
هب مینادب  هک  تسا  مزال  قدص  دض  افو و  دض  موهفم  ود  هب  یلامجا  هجوت  کی  هجیتن ، نیا  ندش  نشور  يارب  درادـن . دوجو  قدـص  افو و 
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دـض موهفم  درادیم ؟ ظوفحم  نوصم و  اهیهابت  ضراوع و  هچ  زا  ار  یمدآ  رپس  نیا  تسا و  رپس  نیرتهدـنرادهگن  قدـص  ءافو و  تلع  هچ 
رادرک ای  راتفگ  قابطنا  مدع  زا  تسترابع  قدص  دض  موهفم  تسا . لوقعم  تایح  رد  ریسم  یـضتقم  هک  هچنآ  زا  فلخت  زا  تسترابع  ءافو 

- مکی هلئسم  میراد : هلئسم  ود  اجنیا  رد  سپ  دشابیم . لوقعم  تایح  ریسم  زا  فلخت  زین  نآ  هک  تایعقاو ، رب  تین  هشیدنا و  و 
راتفگ و قابطنا  مدـع  ود  نآ  دـض  تسا و  لوقعم  تایح  رد  ریـسم  یـضتقم  هک  هچنآ  زا  فلخت  زا  اهرپس  نیرتهدـنرادهگن  قدـص  ءافو و 
ضراوع و نآ  هب  ءالتبا  زا  قدـص  ءافو و  هک  یئاـهیهابت  ضراوع و  تخانـش  مود - هلئـسم  دـشابیم . تاـیعقاو  رب  تاـین  هشیدـنا و  رادرک و 
تعیبط و ورملق  زا  هچ  رثوم  لماوع  ربارب  رد  یناسنا  تیصخش  هک  تقیقح  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  مکی - هلئسم  دیامنیم . يریگولج  اهیهابت 

رـصنع تهجب  بلغا  اـهینوگرگد  تارییغت و  نیا  تسا و  اـهینوگرگد  تارییغت و  ضرعم  رد  اـمئاد  دوـخ ، عوـنمه  لـماوع  يهیحاـن  زا  هچ 
هراومه اذل  ددرگیم ، تسا ، یناسنا  لامک  دشر و  هک  وا  حور  یلصا  ریـسم  زا  فارحنا  شزغل و  هب  رجنم  تسیوق ، رایـسب  وا  ییارگ  تعیبط 

نیمات و ار  وا  حور  یلصا  ریـسم  رد  تکرح  ظوفحم و  ار  وا  فارحنا ، شزغل و  بجوم  لماوع  نیا  ریثات  زا  هک  تسا  يرپس  دنمزاین  یمدآ 
زا یمدآ  تیمورحم  يرانکرب و  بجوم  یفارحنا  شزغل و  ره  هک  تسنیا  ذوفن ، لباق  ریغ  مکحم و  رپس  نیا  هب  جایتحا  تلع  دیامن . نیمضت 

: يولوم لوق  هب  و  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  یمدآ  نوماریپ  تسا  تاهج  همه  زا  فارحنا  شزغل و  لماوع  نوچ  و  ددرگیم . تیعقاو  دـنچ  ای  کی 
میوش یغرمیس  زاب و  رگ  یکی  ره  میون  ماد  يهتسباو  مدبمد  هار  میدرک  طلغ  ام  رگید  راب  هانپ  ار  ام  تجاح  هشیمه  يا 

هدیـشک یکیراب  هاگترپ  زا  یناگدـنز  نیا  رد  یمدآ  ریـسم  يهجیتن  رد  اونیب  صیرح  ناغرم  وچ  اـم  ادـخ  يا  تسا  هناد  ماد و  نارازه  دـص 
تکرح نآ  رد  دیاب  راچانب  هک  تسا  كانلوه  هاگترپ  نیا  رد  یمدآ  هدنرادهگن  ءافو  قدص و  دـشابیم . طوقـس  ضرعم  رد  امئاد  هک  تسا 

عویـش ترثـک و  تهجب  فارحنا  شزغل و  يهملک  ود  هک  تسنیا  نآ  مینک و  هجوـت  مهم  يهتکن  کـی  هب  هک  تـسا  مزـال  اـجنیا  رد  دـنک .
مینامب مورحم  اهنآ  جیاتن  یعقاو و  يانعم  رد  یفاک  مزال و  تقد  زا  ام  هک  تسا  هدش  بجوم  دنراد ، ام  یمومع  تاعالطا  رد  هک  یلامعتسا 

ربارب رد  چوپ و  ار  اـم  تیدوجوم  نادـجو  ياـهدایرف  یهلا و  تاروتـسد  زا  فارحنا  شزغل و  يهجیتن  اـنعم و  هک  مینادـیمن  ـالومعم  اذـل  و 
تلاذر لاـگنچ  هب  ار  دوخ  تیـصخش  تقیقح  رد  مینکیم ، تناـما  هب  تناـیخ  هک  یتـقو  لاـثم : ناوـنع  هب  دزاـسیم . دوباـن  وـحم و  تاـیعقاو 

نآ ربارب  رد  ار  رپس  نیرتهدنرادهگن  میریگب ، يدج  ار  ود  نآ  هب  لمع  مینک و  كرد  ار  قدص  ءافو و  تمظع  شزرا و  ام  رگا  میراپـسیم ،
ءافو قدـص و  زا  رتهدـنرادهگن  يرپس  نم  دـیوگیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  مالک  رد  هک  ياهلمج  تشاد . میهاوخ  راـیتخا  رد  اـهلاگنچ 

تسا تسارح  يرادهگن و  يانعم  هب  هیاقو  هدام  زا  يوقت  دوخ  هک  درادیم  نایب  ار  يوقت  مزالتم  رصنع  ود  تقیقح  رد  مینادیمن ،
فیک ملع  نم  ردـغی  اـم  و  دراد . تیـصخش  يهدـننک  یـشالتم  لـماوع  ربارب  رد  يرپس  تقیقح  رد  تسا  يوقت  ياراد  هکیـسک  نیارباـنب  ، 

اب تسا  ناسنا  راظتنا  رد  هک  تایح  یئاهن  تشونرس  نآ  دنکیمن .) هلیح  رکم و  تسیچ  وا  تایح  یئاهن  تشونرـس  دنادب  هکیـسک   ) عجرملا
نیرخآ ات  هبـساحم  نیا  يهتـشر  تسا و  راوتـسا  قیقد  يهبـساحم  يانبم  رب  ناسنا  تایح  هکنیا  هب  داـقتعا  ددرگیم  هاـبت  چوپ و  يزادرپهلیح 

یلقع و لیالد  دـنک . مامت  دوخ  يدـبا  ررـض  هب  لتخم و  ار  هبـساحم  نیا  هک  دـهدیمن  هزاجا  دوخب  زگره  تسنایرج ، رد  ناـسنا  ياهـسفن 
اههشیدنا لامعا و  اهراتفگ و  عومجم  زا  یلوصحم  یمدآ  تایح  یئاهن  تشونرس  هک  تسا  هدومن  تابثا  تحارص  لامک  اب  یمالـسا  عبانم 

يواسم تسیدوبان ، لاوز و  هب  ور  دراد ، هک  یئاههدیدپ  عاونا  اب  یناسنا  یگدنز  نوئـش  هکنیا  لامتحا  تسا . وا  ياهیریگ  فدـه  اهتین و  و 
دـشاب و تایح  یئاهن  تشونرـس  هب  دـقتعم  یـسک  رگا  دـشاب . هتـشادن  دوخ  لابند  رد  یلولعم  یلو  دـیایب ، دوجوب  یتلع  هک  تسنیا  لامتحا 
ام لعف  تسه و  وک  ناهج  نیا  هک : دنادب  دوشن و  عیاض  هدکیم  نیا  رد  كاخ  فک  کی  دـننک  هداب  حدـق  اییم  مخ  ای  وبـس  ای  هک : دـنادب 

(. تسا شیوخ  ياههتخودنا  ورگ  رد  یسفن  ره   ) هنیهر تبسک  امب  سفن  لک  هک : دنادب  ادص و  ار  اهادن  دیآ  ام  يوس  ادن 
تابثا لباق  تاـیح  یئاـهن  تشونرـس  هکنیا  روصت  اـما  دـهدب . روطخ  دوخ  نهذ  هب  ار  يرگهلیح  روصت  یگدـنز  لوط  رد  هک  تسا  لاـحم 

ياهساسحا همه  نآ  درادن و  دوجو  يروحمدوخ  زج  یشزرا  ینوناق و  لصا و  چیه  یناگدنز  نیا  رد  هک  تسا  روصت  نیا  يواسم  تسین ،
يهرابرد باتک  اهنویلیم  دـشوجیم و  ناسنا  نورد  قامعا  زا  نونکات  يرـشب  خـیرات  زاغآ  زا  هک  یحور  لیـصا  ياهتفایرد  یناسنا و  یلاع 
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نآ اهـشزرا و  لوصا و  نآ  هار  يادهـش  اهنویلیم  نیتسار و  يامکح  هللاءایلوا و  ناربمایپ و  زا  یهوبنا  ياهناوراک  تسا و  هدـش  هتـشون  اهنآ 
ینوناق تراشا  زا  رپ  ناهج  رد  یحور  نانیمطا  شمارآ و  راصحنا  اهـشزرا و  لوصا و  نآ  هب  ندیـشخب  ققحت  رد  يدج  ياهیراکادـف  همه 

هک هچنآ  طقف  و  تسا !! چوپ  تالایخ  اهنیا  همه  همه و  دـهدیم ، ناشن  ار  یئاهن  لوصحم  يارب  یلک  يوپاکت  کـی  مظعم  هاـگراک  نیا  رد 
راگزور و تسا : روط  نیمه  یلب ، دنتـسه !!! هاگیزاب  نیا  نارگیزاب  اهناسنا  يهمه  يزاـب و  هاـگیاج  ناـهج  نیا  هک  تسا  نیا  دراد  تیعقاو 
هک اهیراکم  اهیزادرپهلیح و  يانعم  هب  میدرگرب  لاـح  ورـسخ  رـصان  یتسادـف  ار  رهد  زارد  زور  نیا  هن  رگ  یتسیزاـب  رـسبرس  مجنا  خرچ و 

مهبسن اسیک و  ردغلا  هلها  رثکا  ذختا  دق  نامز  یف  انحبصا  دقل  و  دنمانیم . دادعتسا  غوبن و  يرایشه و  ار  نآ  نادرخبان 
دعب نیع  يار  اهعدیف  هیهن  هللا و  رما  نم  عنام  اهنود  هلیحلا و  هجو  بلقلا  لوحلا  يری  دق  هللا  مهلتاق  مهل  ام  هلیحلا  نسح  یلا  هیف  لهجلا  لها 

دناهدرک و یقلت  يرایشه  ار  رکم  شمدرم  رثکا  هک  میربیم  رسب  ینامز  رد  ام  و   ) نیدلا یف  هل  هحیرج  نم ال  اهتـصرف  زهتنی  اهیلع و  هردقلا 
هب هاگآ  ناسنا  دشکب . ار  نانآ  ادـخ  دنتـسه ! یعـضو  هچ  رد  نانیا  دـنهدیم . تبـسن  یئوجهراچ  رد  تراهم  هب  ار  يزادرپرکم  نیا  نانادان 

یعناـم اـهیرگهلیح  هب  باـکترا  يارب  يدـنوادخ  یهن  رما و  زا  وا  لـباقم  رد  یلو  دـنیبیم ، ار  يرگهلیح  هار  روما ، تارییغت  اـهینوگرگد و 
رد یبانتجا  رثات و  چـیه  هک  یـسک  و  دـنکیم ، اهر  دراد ، نآ  لاـمعا  رب  تردـق  هک  لاـح  نیع  رد  ار  يرگهلیح  نآ  هجیتن  رد  دراد ، دوجو 

؟ تسا یکریز  يرایشه و  دادعتسا و  غوبن و  يراکم ، يرگهلیح و  ایآ  درامشیم .) تمینغ  يرگهلیح  يارب  ار  تصرف  درادن ، ینید  تایح 
نینموملاریما دراد و  ینالوط  سب  یخیرات  نایارگلطاب  ياهلطاب  ناراکبان و  ياهیراکبان  يور  رب  ابیز  يهدرپ  ندـناشوپ  يراذـگمان و  نیا 

تردـق تسد  اب  بلاج  میهافم  ظافلا و  نیا  يرآ  دـهدیم . عالطا  لماک  تحارـص  اب  دوخ  نامز  رـصع و  رد  يراـکبان  نینچ  دوجو  زا  (ع )
دوب نادنمتردق  نآ  تسد  رد  یئاههلیسو  هک  هاگآان  تیصخشیب و  ناقمحا  ناتسرپ و 

نوچ اهمان  اهظفل و  اهمان  ناـیم  ینعم  یطحق  اـهماد  شریز  تسا و  راومه  هار  يولوم : لوق  هب  دـناهداد و  ماـجنا  ار  یتشز  تیروماـم  دـناه ،
ياراد هک  ظاـفلا  نیا  لاـثما  دادعتـسا و  یکریز ، يرایـشه ، تسارف ، تساـیک ، غوبن ، تسا  اـم  رمع  بآ  گـیر  نیریـش  ظـفل  تسا  اـهماد 
عماوج تفص  لگنا  مدرم  ياهیمرشیب  ندناشوپ  رد  دنشابیم ، تایعقاو  اب  هتسیاش  طابترا  حیحـص و  سامت  لماوع  هدوب و  یناعم  نیرتیلاع 

لوصا و هب  دیقم  هک  یئاهناسنا  نتفیرف  اهامن و  تقیقح  زا  مدرم  ندرک  مورحم  زا  تسترابع  هک  تنطیش  هلیح و  رکم و  دناهدش . مادختـسا 
: میوشیم روآدای  ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  هک  دنشابیم  یلماوع  هب  دنتسم  نیناوق ) لوصا و  نامه  نیغورد  ياهشیامن  يهلیسوب  ، ) دنتسه نیناوق 

نیا اهیهاگآ . اهیرایـشه و  زا  یناوتان  تهجب  ریدخت  لماوع  ندرب  راکب  دـننام  قیاقح ، تایعقاو و  يانبم  رب  تکرح  زا  یناوتان  مکی - لماع 
يور اـهیزادرپرکم  اـهیرگهلیح و  هب  دـنیآرب ، قیاـقح  تاـیعقاو و  ياـنبم  رب  تکرح  رب  تردـق  لیـصحت  ددـص  رد  هـکنیا  ياـجب  ناـناوتان 

يهلفاق اب  مه  ام  هک  دـنیوگب  و  درادـب . زاب  تایعقاو  نآ  زا  رادروخ  رب  ياـهناسنا  يهلفاـق  زا  ار  ناـنآ  یناوتاـن  صقن و  اداـبم  هک  دـنروآیم 
ای رید  هک  تسا  ملسم  یلو  میشابیم ! هلفاق  مه  هارمه و  نابلطقح  نایارگعقاو و 

ناربج ياجب  نانآ  هک  تسا  هتکن  نیا  رد  نانیا  راک  یتشز  ددرگیم . راکشآ  نانآ  یعقاو  يهرهچ  هتشگ و  زاب  ناتفـص  نود  نیا  تشم  دوز 
دننادیمن و  دنیامنیم ، يراکم  اهیزادرپهلیح و  هب  مادقا  دنراد ، هک  يدودحم  تاردـقم  هب  ءافتکا  تعانق و  ياجب  ای  دوخ ، فعـض  یناوتان و 
یشزرااب رایـسب  ياهتردق  دنزادنایم ، راکب  اهیرگهلیح  اههشقن و  هار  رد  هک  ار  اهیکریز  يرایـشه و  تسارف و  تسایک و  غوبن و  نامه  هک 

لوصو هب  قفوم  ار  نانآ  دنناوتیم  ای  دننیبیم و  ناوتان  نانآ  ندروآ  تسدب  زا  ار  دوخ  هک  دـنناسریم  یتایعقاو  نامه  هب  ار  نانآ  ای  هک  دنتـسه 
نآ يهدننک  ناربج  ای  نآ  لثم  لقادـح  دـشابن ، دـننادیم ، نآ  زا  مورحم  ار  دوخ  هک  هچنآ  زا  رتشزرااب  رتالاب و  رگا  هک  دـنیامن  یتایعقاو  هب 
زا دوخ  یناوتان  نیا  هب  وا  درادن و  تسا ، وا  هاوخلد  هک  ار  یماقم  هب  ندیـسر  یئاناوت  ناسنا  کی  مینکیم  ضرف  لاثم : ناونع  هب  دنـشابیم .

ضرف دـنک و  تزایح  ار  دوخ  هاوخلد  ماقم  نآ  تسا  نکمم  هک  یلکـش  ره  هب  دـهاوخیم  وا  یلو  تسا  هاـگآ  هطوبرم  نیناوق  لوصو و  هار 
لاـح ود  زا  یکی  ياراد  یـصخش  نینچ  ضرف  نیا  رد  درواـیب . تسدـب  ار  مماـقم  نآ  دـناوتیمن  هطوبرم  نیناوق  لوـصا و  هار  زا  هک  تسنیا 

دق دجاو  ای  درادن ، ار  ماقم  نآ  هب  لوصو  يارب  رگید  ياهلیسو  تردق و  چیه  ای  تسا :
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رگید ياهلیـسو  تردـق و  چـیه  رگا  تسین ، هطوبرم  نیناوق  لوصا و  يانبم  رب  یلو  دـسرب ، ماـقم  نآ  هب  دـناوتیم  هک  تسا  ياهلیـسو  تر و 
تردـق و رگا  دـشابیم . هرهبیب  مورحم و  شدوصقم  هب  لوصو  يارب  وپاکت  زا  راـبجا  روطب  هک  تسا  ناوتاـن  رگید  لاـح  وا  لاـح  درادـن ،
ینادجو و ینالقع و  قطنم  دروایب ، تسدب  ار  تسا  روبزم  ماقم  هطوبرم  نیناوق  لوصا و  هب  انتعا  هجوت و  نودب  دـناوتیم  هک  دراد  ياهلیـسو 
. تسا عورشم  وا  قح  رد  نوناق و  لصا و  قفاوم  هک  دنک  لابند  ار  يرگید  حیحـص  دصقم  تردق ، نآ  يهلیـسوب  هک  دنکیم  ءاضتقا  یبهذم 

بوبحم هک  ار  دصاقم  نآ  اهنت  هن  هک  دنتـسه  یلیاسو  اهورین و  دنراد ، هک  ینوگانوگ  عاونا  اب  اهیکریز  يرایـشه ، تسارف ، تسایک ، غوبن ،
بلج مود - لـماع  دـنیامن . وا  بیـصن  دـهاوخیم  هک  ار  هچنآ  زا  شیب  رتهب و  تسا  نکمم  هکلب  دـننکیم ، ناربج  تسا ، ناـسنا  هاوخلد  و 
دننام تسا ، هدوب  لوادـتم  جـیار و  رایـسب  تشیعم  داوم  داصتقا و  ورملق  رد  لماع  نیا  دوخ ، ياهیتسرپدوس  سح  ياضرا  يارب  رتشیب  دوس 

نتخاس شزرایب  و  دسفم ، رضم و  داوم  يهضرع  يارب  هنارهام  رایـسب  ياههشقن  ندیـشک  مدرم و  رد  یعونـصم  ياهاضاقت  ندروآ  دوجوب 
همادا ای  هعماج و  رب  يرادمامز  ماقم و  تسایر و  ندروآ  تسدب  موس - لماع  کلذ . ریغ  اهناسنا و  ششوک  راک و  يهجیتن 

فرـصم هدیدپ  نیا  يارب  يزاسهنیمز  رد  هک  ار  اهیژرنا  اهورین و  نآ  تسا و  هدـش  ماجنا  هار  نیا  رد  هک  اهیزادرپرکم  اهیرگهلیح و  نآ  ي 
دننادیم همه  زا  رتهب  تفص  هبور  نازادرپرکم  نارگهلیح و  هکنیا  اب  هک  تسنیا  روآتفگـش  تسا . روآماسرـس  تهب و  بجوم  تسا ، هدش 

تلجخ و نودـب  دـنناوتیمن  یناور  لادـتعا  تـالاح  رد  مه  ناـشدوخ  یتـح  هـک  تـسا  روآمرـش  حـیبق و  ردـقنآ  ناـشیاهراک  جـیاتن  هـک 
ماد رد  قـح ، هب  لـین  تیعقاو و  هب  لوـصو  قاـیتشا  هب  ناـگدروخ  بیرف  هـک  اـهتیعقوم  نآ  رد  اـصوصخم  دـنرگنب ، اـهنآ  رد  یگدـنکفارس 

ياهدنیآ هب  رظن  اب  و  دناهتفرگ ، رارق  ندش  شاف  ضرعم  رد  اهیرگهلیح  بلغا  هک  دننادیم  هکنیا  اب  و  دـناهدش . هابت  راتفرگ و  نانآ  ياههلیح 
اب دزاسیم ، نشور  راکشآ و  ار  نانآ  تموصخ  اهیدیلپ و  و  دوشیم ، هتشادرب  هدنیآ  رد  اههدرپ  دوز  ای  رید  تسا ، هتسشن  نانآ  راظتنا  رد  هک 

ناـشن تیعقاو  قیاـقح و  فـالخ  اـی  خـسم و  ار  تاـیعقاو  قیاـقح و  دـنوشیم و  يرگهلیح  بکترم  یئاـنتعایب  یئوررپ و  ماـمت  اـب  لاـحنیا 
هکنانچ هک  تسیدحب  تایعقاو  يرادیاپ  تمواقم و  تمظع و  دـنرادیاپان  ياهفک  تایعقاو ، ربارب  رد  اهیزادرپرکم  يرگهلیح و  دـنهدیم !!!

کمم تسا . ناراکبان  اهیرگهلیح و  سرتسد  زا  جراخ  نانچ  مه  تسا ، رتالاب  اهیخوش  اهرادنپ و  سرتسد و  زا 
هداد و بیرف  عوضوم  کی  يهرابرد  یـساسایب  تانیقلت  تاغیلبت و  اب  ار  گرزب  يهعماج  کی  یتح  هورگ ، کی  ای  صخـش  کی  تسا  ن 

نیب زا  اب  تسا ، وا  یـصخش  تاکرح  اهراتفگ و  راـکبان و  صخـش  هب  مئاـق  هیجوت  لـماع  نوچ  یلو  دومن . هیجوت  عقاو  فـالخ  رب  ار  اـهنآ 
راب تیعقاو  هتفر و  نیب  زا  لماع  نآ  هعماج ، نآ  يارب  ای  صخـش  نآ  دوخ  يارب  هدـشن  هبـساحم  ياهدادـیور  زورب  تهجب  یتح  اـی  نتفر و 

هک هنارهام  رایـسب  ياهیزابهقح  اهیرگهلیح و  اهیزابلغد و  نیرتمک و  زا  یکی  لاثم  ناونع  هب  دـهدیم . ناشن  ار  دوخ  یلـصا  يهرهچ  رگید 
عماوج رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تیصخش  يهرهچ  رب  هیواعم  هک  تسا  یمیخض  رایسب  ياهششوپ  اههدرپ و  تسا ، هدش  هدید  خیرات  رد 
نارود زا  یتدـم  رد  یمالـسا  عماوج  رد  ربنم  هد  رازه و  داتفه  هک  تسا  هدـش  لـقن  هکیئاـج  اـت  دوب ، هدیـشک  ماـش  رد  اـصوصخم  زور  نآ 

نیا هک  تشذگن  يرید  لاحنیا  اب  تسا . هدوب  تیلاعف  لوغشم  ترـضح ، نآ  هب  ازـسان  نعل و  نینموملاریما و  تیـصخش  بیرخت  رب  هیماینب 
نونکات تخاس و  هریخ  دوخ  ياهتمظع  هب  ار  ایند  میلاقا  يهمه  ناگرزب  گرزب  نآ  كانبات  يهرهچ  دندش و  دوبان  وحم و  رادیاپان  ياهفک 

اب هتشاد  یعالطا  ضحم  لداع  نآ  تایح  خیرات  زا  هک  تسا  هدشن  هدید  ناملسم  ریغ  هچ  ناملسم و  هچ  یلدکاپ  دنمدرخ و  ناسنا  چیه 
اهناسنا هک  تسا  هدوب  قشع  نیرتیناسنا  نیرتیلاع و  تسا  هدش  هدیزرو  بلاطیبا  دنزرف  هب  خـیرات  رد  هک  یقـشع  دزرون . قشع  وا  هب  دـش و 

راـک ناـیاپ  دـش  هـچ  ناتـسرپ !؟ هیواـعم  ياهیـشکهشقن  تـفر  اـجک  تـسا . هتــشادن  ناوارف  قاـشع  هـمه  نـیا  یقوـشعم  چـیه  دـناهدینش و 
دندیمان و یکریز  يرایشه و  تسارف و  تسایک و  ار  هناراکبان  یتفص  هبور  یلاحشوخ ، مامت  اب  يزور  دنچ  هک  هیواعم  لاثما  ياهیرگهلیح 

زور راظتنا  هب  هریت  كاخ  ریز  دوخ  تایح  یئاهن  تشونرـس  ندـید  يارب  دـنتفر و  دنتـشگ و  تیناسنا  یلاع  یناـبم  لوصا  ندـیرد  لوغـشم 
ياهفک يرآ  دـشابیم . ناراک  تیـصعم  نامرجم و  ياهیدـیلپ  اهیراکهبت و  دـهاش  دوخ  هک  گرزب  دـنوادخ  نآ  يرواد  دـندیمرآ ، يرواد 

ام اما  ءافج و  بهذیف  دبزلا  اما  دنامیم . رادیاپ  تسا  دنمدوس  لوقعم  تایح  ناقاتشم  يارب  هک  بلاطیبا  دنزرف  تیـصخش  دنوریم و  رادیاپان 
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رادـیاپ نیمز  يور  رد  تسا  دـنمدوس  مدرم  لاح  رب  هک  هچنآ  دوریم و  تسا  چوپ  هکیلاـح  رد  فک  اـما   ) ضرـالا یف  ثکمیف  ساـنلا  عفنی 
يرگهلیح و هنوـگ  ره  هک  دناهدینـش  عـماوج  ناراـکبیرف  نارگهلیح و  هکنیا  اـب  هک  تسنیا  تسا  بجعت  ياـج  اـعقاو  هـک  هـچنآ  دـنامیم .)

یبجنکس هناراکم ، شور  نیا  رد  هک  ار  هچ  ره  تسا و  هتشادن  هجوت  لباق  يرمث  هجیتن و  چیه  نونکات  دوشیم و  شاف  دوز  ای  رید  يزابلغد 
هک ار  يزیچ  ره  هدش و  ضبق  بجوم  دناهتـسب  راکب  و  هدرک ، لایخ  ماداب  نغور  هک  ار  هچنآ  هدوب و  ارفـص  يدایز  بجوم  دناهتـشاگنا ، ن 
ره دناهتـشادنرب و  يرگهلیح  يزادرپرکم و  زا  تسد  لاحنیا  اب  تسا ، هتـشگ  شتآ  ندش  روهلعـش  ثعاب  تفن  دننام  دناهدرک ، نامگ  بآ 

يارب ار  يرتهزات  ياههار  ندز ، يراکـشومارف  هب  ار  دوخ  یئوررپ و  مامت  اب  لاحنیا  اب  دـنیازفایم ، يرـشب  ياهدرد  رب  درذـگیم  هک  يزور 
هب تفرگب  دـش و  ناریح  هداتف  هتـشک  یکی  دـید  یهر  هب  یـسیع  هکنآ - زا  لفاغ  دـنربیم . راکب  دـننکیم و  فشک  تیعقاو  قح و  اب  هزراـبم 

نتفوک رد  هب  هجنر  نکم  تشگنا  تشک  ارت  هکنآ  دوش  هتـشک  اجک  زاب  ات  راز  يدـش  هتـشک  ات  یتشک  ار  هک  هک ، اتفگ  تشگنارـس  نادـند 
لمع دوـخب  اـهیراکبان  نیا  جـیاتن  هکنیا  دـیک و  هلیح و  رکم و  خـیبوت  رد  ینآرق  تاـیآ  تشم  تنتفوـک  رد  هب  هجنر  دـنکن  سک  اـت  سک 

دنوادـخ  ) نیرفاکلا دـیک  نهوم  هللا  نا  و  هلمجنآ : زا  تسا  عونتم  ددـعتم و  تشگ ، دـنهاوخن  راگتـسر  ناـنآ  ددرگیمرب و  اـهنآ  ناگدـننک 
مهنا دـنکیمن .) تیادـه  ار  ناراکتنایخ  يهلیح  دـنوادخ  و   ) نینئاخلا دـیک  يدـهی  هللا ال  نا  و  دـیامنیم .) طقاس  تسپ و  ار  رافک  يرگهلیح 

دنزادنایم هار  هب  يرگهلیح  ناراکهبت  نآ  . ) ادیور مهلهما  نیرفاکلا  لهمف  ادیک  دیکا  ادیک و  نودیکی 
دراد دوجو  يرگید  تایآ  هدب .) تصرف  نانآ  هب  یمک  هدب ، تلهم  رافک  نآ  هب  منکیم  یئوجهراچ  هدرپ  تشپ  ثداوح  زا  نانآ  يارب  نم  و 

يدنوادخ رکم  يانعم  هک  تسا  دوجوم  رکم  هب  طوبرم  تایآ  نایم  رد  ياهیآ  دنکیم . موکحم  ادـیدش  ار  نآ  حرطم و  ار  رکم  يهملک  هک 
هک دندوب  یناسک  نانآ  زا  شیپ   ) دعاوقلا نم  مهناینب  هللا  یتاف  مهلبق  نم  نیذلا  رکم  دق  دهدیم : حیضوت  نازادرپهلیح  ناراکم و  ربارب  رد  ار 

يدنوادخ رکم  زا  دوصقم  درک .) دوبان  تخیر و  مه  رد  ار  اهنآ  گنرین  رکم و  نیداینب  ياههشیر  ناینب و  دنوادخ  دـنتخادنا و  هار  هب  رکم 
فالخ ار  اهتیعقاو  نازادرپرکم  دـننام  دـنوادخ  هک  تسین  نانچ  هک  مینیبیم  هفیرـش  يهیآ  نیا  رد  هک  تسا  نیمه  ناراکم  رکم  لباقم  رد 

مه رد  ار  نازادرپرکم  گنرین  رکم و  جـیاتن  اههشیر و  ناینب و  لاعتم  دـنوادخ  هکلب  دـهدب ، ناشن  تیعقاو  ار  اـهتیعقاو  فـالخ  اـی  تیعقاو 
. دزیریم

ینارسوه زا  زیهرپ  هبطخ 042-

هحفص 273] ]
نع دـصیف  يوهلا  عابتا  اماف  لمالا  لوط  يوهلا و  عابتا  نانثا : مکیلع  فاخا  ام  فوخا  نا  سانلا ، اهیا  مود  لهچ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

يوه زا  يوریپ  تسا : زیچ  ود  يارب  مراد ، امش  يهرابرد  هک  یساره  فوخ و  نیرتدیدش  مدرم  يا   ) هرخالا یـسنیف  لمالا  لوط  اما  قحلا و 
(. دراپسیم یـشومارف  هب  ار  ترخآ  وزرآ ، يزارد  دنکیم و  يریگولج  قح  زا  يرادروخرب  زا  ار  یمدآ  يوه  زا  يوریپ  اما  وزرآ . يزارد  و 

زئارغ شـشوج  زا  هک  یجاوـما  زا  تستراـبع  يوـه  ترخآ  ندـش  شوـمارف  بجوـم  اـهوزرآ  يزارد  یباـیقح و  محازم  يوـه  زا  يوریپ 
اب يوه  نیا  دنکیم . جلف  ار  تقیقح  تفایرد  كرد و  لیاسو  لماوع و  دزاسیم و  کیرات  هریت و  ار  نورد  ياضف  دـشکیم و  رـس  یناویح 
ولج زا  ار  رادهشیر  قیاـقح  اـهتلاصا و  يهمه  دـناوتیم  تسین ، يرگید  زیچ  هبـساحمیب  نتـساوخ  زج  یلیـصا  ياـنبم  رهوج و  ياراد  هکنیا 

نخـس کی  نیا  و  دنکیمن . هیکت  دوخ  زج  یلیلد  تلع و  چیه  هب  هک  تسا  مهاوخیم  نامه  نیا  دنک . رود  وا  نادجو  لقع و  ناسنا و  مشچ 
وت لد !؟ مادک  تساوخ  ملد  هک  دـیوگیم : باوج  ناونع  هب  تسا ، هدرک  یلمع  يوه  قباطم  هکیـسک  زا  لاوس  عقوم  رد  هک  تسا  ساسایب 

، تسا قیاقح  نیرتیلاع  تفایرد  هاگیاج  لد  يوه !؟ لد و  تسپ  هب  ین  دشاب  شرع  زارف  لد  تسه  زین  لد  ارم  یئوگ  یمه 
هک تسا  یتاعوضوم  میهافم و  يهمه  يهیفـصت  هاگیاج  لد  دباییمرد . نآ  يهلیـسوب  ار  ادـخ  هک  تسا  ناسنا  یتوکلم  يهبنج  نامه  لد 
هب دنک ، كرد  اهتمظع  اهشزرا و  يهبنج  زا  ار  اهنآ  دناوتب  هکنیا  نودب  يرظن  لقع  دهدیم و  لیوحت  يرظن  لقع  هب  ار  اهنآ  یعیبط  ساوح 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 855 

http://www.ghaemiyeh.com


يهشیر هب  شتآ  شبناـجب ، قح  تروص  اـب  هک  تسا  یمدآ  تیدوجوم  رگناریو  تـالمج  نآ  زا  مدرک  تساوخ  ملد  دـهدیم . لـیوحت  لد 
دنشکیمرب رس  یناسنا  زیارغ  ششوج  زا  هک  تسا  ياهبساحمیب  جاوما  نامه  يوه  دنزیم . تقیقح  قح و  رب  ینتبم  نیناوق  لوصا و  يهمه 

ار یمدآ  ياـهبنارگ  تاـیح  ياههیامرـس  هتفرگ و  يزاـب  هب  ار  اـهتلاصا  يهمه  اهدـیاشن  اهدـیابن و  اهدـیاش و  اهدـیاب و  هب  ءاـنتعا  نودـب  و 
ار هدـننک  هابت  رطخ  نیا  دوریم . شیپ  تیدوبعم  دحرـس  ات  هک  دـنکیم  ادـیپ  تدـش  يردـقب  يروحم  يوه  یهاگ  دـنزاسیم . کلهتـسم 

ذاختا دوبعم  نتشیوخ  يارب  ار  دوخ  ياوه  هکیسک  ایآ   ) هاوه ههلا  ذختا  نم  تیارفا  تسا : هدومرف  دزشوگ  دیجم  نآرق  رد  ناحبس  دنوادخ 
يزیچ ناسنا ، هب  هیبش  يدام  ياضعا  زج  تیناسنا  زا  دوشیم و  خـسم  الماک  یمدآ  تیدوجوم  هک  تسا  اـهتیعقوم  نینچ  رد  تسا )!؟ هدرک 

ياهمدـقم دـناوتیم  هک  تسا  ناشفـشتآ  هوک  ندرک  راـهم  هیبش  تسرد  تقیقح ، قح و  هب  لوصو  يارب  يوه  ندرک  راـهم  دـنامیمن . وا  رد 
يارب ا

شزرااب نداعم  دننام  تسا  یئاهبنارگ  رایسب  ياهدادعتسا  اهورین و  ياراد  یمدآ  نورد  دشاب . هدوب  هوک  نآ  شزرااب  یندعم  داوم  جارختس 
عقوم نآ  رد  ناسنا  هکلب  دنوشیم ، هفخ  اهدادعتسا  اهورین و  نآ  اهنت  هن  دنیآیمرد ، جومت  هب  اهیوه  هک  یماگنه  ناشفشتآ ، هوک  مکش  رد 

ات رـس  هک  يرـشب  نامردیب  ياهدرد  تفگ : دیاب  عطق  روطب  ددرگیم . زین  كانرطخ  دوجوم  هب  لیدبت  هک  دیآیمرد  یناشفـشتآ  تروصب 
يهشیر فشک  غارـس  هب  اروف  دیدید ، يزواجت  یمتـس و  اجک  ره  درادن . ام  یناسفن  ياهاوه  زج  یبرکیم  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  ام  خیرات  رس 

نیا رد  هکنیا  لیلد  تسا . هدوب  رفن  دـنچ  ای  کی  یناسفن  ياوه  زواجت  متـس و  نآ  یلـصا  يهشیر  هک  دـید  دـیهاوخ  دـیزادرپب ، نآ  یلـصا 
تایعقاو زا  هک  تسین  يدـیدرت  ياـج  تسا و  تقیقح  لیـصا و  تسا ، يوه  لـباقم  هچ  ره  هک  تسنیا  میدرک  نیقی  عطق و  ياـعدا  هلئـسم 

یتح یتدـم  يارب  ار  ناسنا  دوخ  ای  مدرم  تسا  نکمم  اهیراکهابتـشا  اـهاطخ و  دـیآیمن . دوجوب  يزواـجت  ملظ و  زگره  تقیقح  لیـصا و 
تـسنیا هلئـسم  نیا  نشور  لیلد  تسین ، زواجت  ملظ و  تیمورحم  نیا  یلو  دیامن ، مورحم  اهتلاصا  قیاقح و  زا  يرادروخرب  زا  هشیمه  يارب 

یمن زواجت  ملظ و  ساسحا  تسا ، هدش  مامت  وا  ررض  هب  هک  یئاهلوهجم  رد  ندش  روهطوغ  تهج  هب  شاهتشذگ  خیرات  لوط  رد  رشب  هک 
نورق و رد  رفن  اهنویلیم  دیاش  نارازه  لاثم : ناونع  هب  تسا . هدرک  فشک  رید  ار  تالوهجم  نآ  ارچ  هکنیا  زا  دروخیم  فسات  هکلب  دـنک ،

يرایتخا يهدیدپ  کی  لس  يهجلاعم  هب  لهج  هک  تهج  نادب  اما  دناهتسبرب ، ایند  نیا  زا  تخر  هدرب و  جنر  لس  يرامیب  زا  هتشذگ  راصعا 
دنتفر ایند  زا  دندیشک و  جنر  امش  لولسم  نارامیب  ارچ  هکنیاب  دنک  خیبوت  ار  ناگتـشذگ  دناوتیمن  یلقاع  چیه  تسا ، هدوبن  يوه  يور  زا  و 

قادصم نیرتراکـشآ  هک  یتسرپدوس  تهج  هب  ار  لس  يرامیب  ياود  زورما  رد  ناسنا  دنچ  ای  کی  رگا  یلو  دیراکزواجت !! ملاظ و  امـش  و 
اب براحم  قح و  اب  هدـننک  هزرابم  يدـعتم و  راکمتـس و  نانیا  دـیدرت  نودـب  دـننک ، راکتحا  نآ  تمیق  ندرب  الاب  يارب  تسا ، یتسرپ  يوه 
هک میریگیم  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  تسخن  ددرگیم . تیدبا  ندش  شومارف  بجوم  هک  زارد  رود و  ياهوزرآ  غارـس  هب  میورب  دنتـسه . ادخ 

، تسا ققحت  لباق  نوچ  تسا و  ققحت  لباق  هدـنیآ  رد  هک  یبولطم  نتـساوخ  زا  تسترابع  دـیما  هک  تسنیا  رد  دـیما  اـهوزرآ و  ناـیم  قرف 
رب هچ  ره  هک  تسا  یناور  يهدـیدپ  نآ  دـیما  اذـل  دـشابیم ، تسا ، تایعقاو  هب  لیدـبت  لباق  هک  هچنآ  رب  ای  تاـیعقاو و  رب  ینتبم  هرورـضلاب 

تالمج ا نیا  لاثما  اب  هک  وزرآ  فالخ  رب  دوب ، دهاوخ  رتکرحم  رتدیفم و  دنک ، هیکت  رتشیب  قیاقح  تایعقاو و 
و درادن ، یققحت  العف  هدش  هتـساوخ  هک  تسا  نتـساوخ  یعون  وزرآ  اذل  ددرگیم . زاربا  دنک  دماشیپ  نینچ  شاک  يا  دشاب ، نینچ  شاک  ي 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  درادن . دوجو  یناشن  يرثا و  دشخبب  ققحت  هدنیآ  رد  ار  هدـش  هتـساوخ  نآ  هک  تسا  نکمم  هک  للع  لماوع و  زا 

قیاقح و ندرک  اجباج  لماوع و  للع و  یعنـصت  نتخاس  رد  ار  دوخ  يزغم  ياهیژرنا  تسا  روبجم  زارد  رود و  ياـهوزرآ  لاـح  رد  ناـسنا 
رایـسب ياهنامرآ  تسا  نکمم  هدش  کلهتـسم  ياهیژرنا  اهورین و  نیا  هکیتروص  رد  دیامن . کلهتـسم  تایعقاو  لوقعمان  باختنا  فذح و 

دراد رب  رد  زارد  رود و  ياهوزرآ  هک  ار  يرگید  يهدننک  هابت  يهجیتن  دشخبب . ققحت  ار  یئوزرآ  ياههتـساوخ  نآ  زا  رتیرورـض  رتدیفم و 
هار رـس  هک  تسا  گرزب  رطخ  نامه  نیا  تسا . یمدآ  حور  قفا  زا  هللاءاقل  تیدـبا و  يارـس  ترخآ و  ندـش  دـیدپان  بجوم  هک  تسنامه 

يزغم رادیاپان  رذگدوز و  جاوما  کی  اهوزرآ  درادیم . زاب  لوقعم  تایح  یلماکت  ریـسم  رد  تکرح  زا  دریگیم و  ار  اهناسنا  رادفده  تایح 
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تایعقاو و قیاقح و  يورایور  هک  ار  زورما  یناور  حوطس  هراومه  اهوزرآ  هکلب  دننیـشنب ، ورف  سپـس  دنـشک و  رب  رـس  یتاظحل  هک  دنتـسین 
یلاعف ولج  دنابسچیم و  حوطس  نآ  رب  ار  هدنیآ  رد  امن  بولطم  امن و  تقیقح  میهافم  زا  يرشق  دشارخیم و  دشارتیم و  تسا  اهنآ  زا  رثاتم 
يادرف نیزا  ياو  نم  يادرف  یخرب  دش  نم  رمع  دـننکیم : یگدـنز  زورما  زورید و  نودـب  ياهادرف  رد  نانیا  دریگیم . ار  حور  یعیبط  ياهت 

ياـهادرف نآ ، ياـجب  دوشیم و  وـحم  حور  قـفا  زا  تیدـبا  هب  قاـیتشا  كرد و  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  یناـمرک و  هداز  رظاـن  نم  يادـیپان 
اوناک ول  اورفک  نیذلا  دوی  امبر  دهدیم : رارق  خـیبوت  دروم  وحن  نیاب  ار  وزرآ  رب  ندـش  مرگرـس  نآرق  رد  ياهیآ  ددرگیم . نیـشناج  موهوم 

ناملـسم شاک  هک  دـنرادیم  تسود  دـندیزرو . رفک  هکیناسک  اسب  هچ   ) نوملعی فوسف  لمالا  مههلی  اوعتمتی و  اولکای و  مهرذـف  نیملـسم .
دنهاوخ يدوزب  درادـب ، لوغـشم  دوخب  ار  نانآ  وزرآ  دـنوش و  رادروخرب  ایند  عاـتم  زا  دـنروخب و  راذـگاو ، دوخ  لاـح  هب  ار  اـهنآ  دـندوب ،
هدنامن درذگیم و  باتشب  ایند  دیشاب ، رایشه   ) اهباص اهبطـصا  ءانالا  هبابـصک  هبابـص  الا  اهنم  قبی  ملف  ءاذح  تلو  دق  ایندلا  نا  الا و  دیمهف .)

یلو درذگیم ، عیرـس  رایـسب  نامز  دشاب .) هتخیر  هساک  رد  ار  نآ  یـسک  هک  ياهدـنامهت  نآ  دـننام  هساک  رد  ياهدـنامهت  رگم  ایند  زا  تسا 
رظان و نیبام  هلـصاف  هک  هزادنا  ره  دهدیم . شیامن  دنک  ار  عیرـس  تکرح  هک  تسا  دایز  رایـسب  يهلـصاف  زا  عیرـس  تکرح  نیا  هب  ام  هاگن 

نزاس هکنیا  اب  هک  تسنیا  تقیقح  دنامیم . رتدنک  مسج  نآ  تکرح  دشاب ، رتدایز  كرحتم  مسج 
باتش و یگنوگچ  و  مینک ، یساسحا  دوخ  نورد  رد  ار  نامز  دتمم  بانط  روبع  میناوتیم  ام  تسا و  ام  زغم  هاگراک  رد  نامز  شـشک  يهد 

تیعقاو هتـشاد و  نورد  هب  یقیمع  هجوت  نینچ  ام  هک  دـتفایم  قاـفتا  تردـن  هب  لاـحنیا  اـب  میئاـمن ، تفاـیرد  میقتـسم  روطب  ار  نآ  يدـنک 
تعرـس يدودـح  ات  مدرگیمرب ، بقع  هب  رمع  نایلاس  ندـش  يرپس  زا  سپ  هک  ماگنه  نآ  رد  طقف  يرآ ، میباـیرد . یبوخب  ناـمز  تشذـگ 
هتـشذگ شرمع  زا  لاس  دون  دودح  رد  هک  مدوب  هتـسشن  رامیب  کی  نیلاب  رد  يزور  هک  منکیمن  شومارف  مینکیم . كرد  ار  نامز  تشذـگ 

هنوگچ ار  دوخ  رمع  يهتـشذگ  نایلاس  مدیـسرپ  يو  زا  دوب ، هدادن  تسد  زا  ار  شکرد  شوه و  زونه  وا  تفر ، ایند  زا  دـعب  زور  ود  دوب و 
الومعم زغم  لاغتـشا  یتعرـس . نینچ  اب  يزیچ و  نینچ  تفگ : درک و  زاب  اروف  تشاذگ و  مه  يور  ار  شمـشچ  ياهکلپ  وا  دینکیم ؟ كرد 
میـشاب يرگراک  دننام  مینک  ضرف  رگا  یتح  تسا ، اهتکرح  هب  لاغتـشا  زا  رتیعیبط  رتشیب و  نوکـس  لاح  رد  ینورب  ینورد و  ياههدیدپ  هب 
كرحت لاح  رد  ماسجا  وا  هاگدـید  هراومه  دـشاب و  سامت  رد  هاگراک  کی  تالآنیـشام  يرود  ای  یلوط  ياهتکرح  اب  ماش  اـت  حبـص  هک 

تباث موهفم  کی  زین  ضرف  نیا  اب  درذگیم ، نآ  زا  يراج  بآ  هک  دشاب  هتسشن  یئوج  رانک  رد  امئاد  هک  میشاب  یـسک  دننام  و  دشاب ، هدوب 
اهتکرح ك نآ  زا 

ام میئوگب : میهاوخیمن  دـشابیمن . یققحت  سمل  لباق  ام  نورد  رد  تکرح  دوخ  دوشیم و  سکعنم  اـم  نهذ  رد  تسا  اـم  يوراـیور  اـمئاد  ه 
دوخ زغم  رد  اـم  هک  ار  هچنآ  و  تسا ، تکرح  دوخ  زا  ریغ  تکرح  زا  یعازتـنا  یموهفم  میئوگیم : هکلب  مینک ، كرد  ار  تکرح  میناوـتیمن 

موهفم کی  كرد  اـبلاغ  اـم  یگدـنز  رب  ناـمز  تشذـگ  يهراـبرد  مه  اـم  كرد  نیارباـنب ، دـشابیم . تکرح  یعازتنا  موهفم  میباـییمرد ،
تاسوسحم اب  ام  طابترا  دـید : میهاوخ  مینک ، هراظن  ار  نامز  تشذـگ  قیقد  ینیب  نورد  کـی  اـب  میناوتب  رگا  نآ . تیعقاو  هن  تسا  یعازتنا 

ثداوح و نیمه  نامز  شـشک  مینکیم  نامگ  هداد  رارق  يرگید  زا  سپ  یکی  هاگآدوخان  روط  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  عونتم  رایـسب  رواـنهپ و 
زور رد  مدرم  دیامرفیم : دـیجم  نآرق  رد  هیآ  دـنچ  میاهداهنرب  يرگید  زا  سپ  یکی  یعنـصت  روط  هب  ام  هک  تسا  تاسوسحم  اهدادـیور و 

هکنیا يهتکن  ار )، زور  زا  یتعاس  رگم  دناهدومنن ، فقوت  ایند  رد  نانآ  ایوگ   ) راهنلا نم  هعاس  الا  اوثبلی  مل  ناک  هک  دـیمهف  دـنهاوخ  تمایق 
نیا رگا  و  دـنکیمن . كرد  یعیبط  روطب  ار  نامز  شـشک  باوخ  لاح  رد  اـم  زغم  اریز  تسا ، نشور  ـالماک  ار  زور  زا  یتعاـس  دـیامرفیم :

حل تشذگ  صلاخ  روطب  هدومن و  رظن  عطق  تاسوسحم  اهدادیور و  ثداوح و  زا  یناگدنز  نیا  رد  هک : میشاب  هتشاد  ار  يزغم  تردق 
تـشذگ يهجیتن  رگا  اصوصخم  داتفا . میهاوخ  تشحو  هب  نآ  تشذگ  تعرـس  زا  میهدب ، رارق  اشامت  دروم  صلاخ  روط  هب  ار  نامز  تاظ 

رد تشگ : دهاوخ  هفاضا  تشحو  نآ  هب  مه  دیدش  فسات  ام ، رمع  تخرد  یجیردت  ندـیرب  زا  تسترابع  هک  میریگب  رظن  رد  مه  ار  نامز 
فـسات تشحو و  دـناوتیم  هک  تسا  هجوت  کی  طقف  تسا  شکاـشک  ردـنا  سفن  رـس  ود  يهرا  نوچ  اـم  تاـیح  غاـب  شکرـس  لـخن  عطق 
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ره اب  مینادب  هک  تسنیاب  هجوت  نآ  دزاسب و  اهنآ  نیـشناج  ار  شمارآ  یلاحـشوخ و  دیما و  دربب و  نیب  زا  ار  ام  رمع  ندش  يرپس  تشذگ و 
ددزد كدنا  كدنا  نانچمه  ار  ام  ياهناج  سفن  نیا  میوشیم : رتکیدزن  نامراگدرورپ  تاقالم  هب  رترود و  ایند  نادنز  زا  مینزیم  هک  یسفن 
ینعی میئوگ ، یسراپ  ءاقبلا  راد  یلا  انم  افحتم  ءاقترالااب  انسفنا  یقترت  ملع  ثیح  یلاانم  ادعاص  ملکلا  بایط  ادعصی  هیلا  ات  ناهج  سبح  زا 

. دشاب هارمه  تایعقاو  نآ  قباطم  لمع  اب  هک  تسا  تاعقاو  حیحص  كرد  لولعم  هجوت  نیا  شـشچ  وا  دراد  هک  دیآ  فرطناز  شـشک  نیا 
يریگولج نامز  زا  ياههرب  هب  نآ  يهعطق  ره  ندش  هدرپس  نامز و  تشذگ  اب  یمدآ  تیدوجوم  ندـش  هعطق  هعطق  زا  تایعقاو  قباطم  لمع 

زا یشاب  هرگ  رپ  یک  هب  ات  ود  رهب  نز  ردنا  شتآ  ادخ  يهدرپ  تلقتسم  یضام و  یضمام  دایز  يرایشه  تسه  دیامنیم :
الا اهنم  قبی  ملف  يهلمج : زا  دوصقم  اریز - تسا  اجک  شلاـح  لبقتـسم و  یـضام و  تسا  ادـخ  رون  وا  رد  هک  یناـکم  ـال  ینوچ  ود  ره  نیا 

تـسنیا دشاب .) هتخیر  هساک  رد  ار  نآ  یـسک  هک  ياهساک  رد  ياهدنامهت  رگم  ایند  زا  تسا  هدنامن  و   ) اهباص اهبطـصا  انالا  هبابـصک  هبابص 
زا شیپ  ام  یگدـنز  تسا  نکمم  تسین و  ام  رایتخا  رد  يدـعب  تاظحل  هک  تهجنادـب  میاهتفرگ ، رارق  نآ  رد  هک  نامز  زا  ياهظحل  ره  هک 

نیب زا  ام  ياهتیقفوم  للع  دوش و  ادـیپ  یـشهاک  صقن و  ام  یلعف  ياهدادعتـسا  تاناکما و  رد  ای  دـسرب ، نایاپ  هب  تاـظحل  نآ  ندیـسر  ارف 
تاناکما و زا  ياهدـنامهت  هک  تسنیا  دـننام  دوجوم  ياهدادعتـسا  تاناکما و  هب  رظن  اب  میراد ، رارق  نآ  رد  هک  ياهظحل  ناـمه  اذـل  دـنورب 

رایتخا رد  هظحل  نیا  شیاجنگ  هب  ار  تاناکما  نآ  یمک  رادقم  نیرفآیتسه ، يدابم  لوصا و  ای  تسا و  ام  رایتخا  رد  هتشذگ  ياهدادعتـسا 
هچنآ  ) نیمدعلا نیب  هصرفلا  منتغاف  مق  نیاف  کیتایـس  ام  یـضق و  تاف  ام  دیوگیم : هک  تسا  یتیب  نومـضم  نامه  نیا  تسا . هداد  رارق  ام 

ود نایم  زیخرب و  سپ  دمآ ، دهاوخ  هنوگچ  هک  تسین  مولعم  تسین و  یعطق  شندمآ  دـیآیم  هک  هچنآ  تسا و  هدـش  يرپس  هتـشذگ ، هک 
(. تسا هدروآ  يور  ترخآ  هک  دینادب   ) تلبقا دق  هرخالا  نا  الا و  رامشب ) تمینغ  ار  مدع 

نیا هک  یهلا  نید  تیهام  هب  رظن  اب  تسا ، هدش  لزان  رـشب  يارب  نآرق  زا  شیپ  هک  ینامـسآ  ياهباتک  يهمه  تسا  شیپ  رد  ترخآ  داعم و 
یـساسا لصا  کی  ناونع  هب  ترخآ  عوضوم  دهدیم ، امب  اهباتک  نآ  تایوتحم  يهرابرد  نآرق  هک  یتاعالطا  هب  رظن  اب  دـناهدروآ و  اهباتک 

ياج تسا و  هدـش  حرطم  ياهداـعلاقوف  تیمها  اـب  ترخآ  داـعم و  عوضوم  دـیجم  نآرق  رد  تسا . هدـش  دزـشوگ  ینامـسآ  بتک  نآ  رد 
تاملک اب  هک  تسا  شیپ  رد  ام  يارب  يدـبا  تشونرـس  يهدـننک  نییعت  تمظع و  اـب  رایـسب  يزور  هکنیا  رد  تسا  هدـنامن  دـیدرت  نیرتمک 
تاملک اب  هک  ترخآ  داعم و  عوضوم  هب  طوبرم  تایآ  يهرامـش  طقف  ثحبم  نیا  رد  ام  تسا . هتفرگ  رارق  رکذـتم  دروم  نآرق  رد  فلتخم 

هیآ 4- تمایق 70  هیآ 3 - دودح 112  رد  ترخآ  هیآ 2 - دودح 20  رد  رخآ  زور  - 1 مینکیم : هراشا  تسا ، هدـمآ  نوگانوگ  تالمج  و 
اب هللاءاقل  هیآ 8 - باـسح 12  موی و  ءاـقل  هیآ 7 - شتاقتـشم 31  اب  ثعب  هیآ 6 - شتاقتشم 35  اب  رـشح  هیآ 5 - دودـح 47  رد  هعاسلا 
رس راهق  دحاو  اب  یئورایور  هب  و   ) راهقلا دحاولا  هللا  وزرب  دننام و  زورب  هیآ 10 - شتاقتشم 44  اب  ادخ  يوسب  عوجر  هیآ 9 - شتاقتشم 21 

قالتلا موی  دوهشم ، موی  روصلا ، یف  خفنی  موی  نیدلاموی ، دننام  تمایق  فاصوا  صاوخ و  هب  هفاضا  اب  موی  هیآ 11 -  4 دناهدروآ ) رب 
ضرالا تلزلز  اذا  دـننام  دـنکیم ، نایب  ار  تمایق  زور  راـثآ  اههدـیدپ و  هک  یتـالمج  هیآ 12 - دودـح 50  رد  سفن …  لـک  دـجت  موی  ، 

هب طوبرم  تاملک  هیآ  دودـح 496  رد  عمج  هیآ  دودح 50  رد  ضرالا …  ریغ  ضرالا  لدـبت  موی  میظع . یئیـش  هعاسلا  هلزلز  نا  اهلازلز .
ار تیدبا  تازایتما  هک  یتاملک  رگید  سودرف و  ندع و  عمج و  درفم و  تروص  رد  تنج  يهملک  تمایق 13 - ندش  يرپس  زا  سپ  تیدبا 

هیآ دودـح 266  رد  عمج  هیآ  میحج 26  يهملک  هیآ 15 - دودح 90  رد  باذـع  منهج و  يهملک  هیآ 14 - دودـح 150  رد  دراد . رب  رد 
رد هک  میریگب  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  تسا . تیدـبا  تماـیق و  لـحارم  لـماش  تسا ، هیآ  هک 21  يدـنوادخ  رادـید   ) هللاءاقل هب  طوبرم  تایآ 

تمارک هبوت و  ترفغم و  تفار و  داد و  تمحر و  يهیآ  رد 511  تشهب و  هب  طوبرم  هیآ  هاجنپ  دص و  خزود ، هب  طوبرم  يهیآ  ربارب 116 
تادوجوم يهمه  هب  وا  تمحر  يریگارف  يدنوادخ ، تمحر  هب  طوبرم  تایآ  رد  هکنیا  يهفاضاب  تسا . هدومرف  دزشوگ  نآرق  رد  ار  یهلا 

هک ینآرق  حیرـص  تایآ  دوجو  اب  دـمآ . دـهاوخ  مجنپ  لهچ و  يهبطخ  ریـسفت  رد  تایآ  نیا  یلیـضفت  يهرامـش  تسا . هدـش  هداد  رکذـت 
نیرتمک مالـسا  هاگدـید  زا  تسا ، شیپ  رد  رـشب  يارب  تمظع  اـب  رایـسب  زور  کـی  داـعم و  هکنیا  رد  دـسریم ، هیآ  هب 762  اهنآ  يهراـمش 
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وجو يدیدرت 
داعم و ترورض  دهدیم . هئارا  نآ  تابثا  يارب  زین  نشور  ياهلالدتسا  يزور ، نینچ  تیعطق  زا  نداد  ربخ  يهفاضاب  تایآ  نیا  رد  درادن . د 
دـهعت و ساسحا  مکی - لیلد  تفرگ : رظن  رد  ناوتیم  يزور  نینچ  ترورـض  تابثا  يارب  ار  نشور  لیلد  دـنچ  یفـسلف  هاگدـید  زا  ترخآ 
، دنهدیم ماجنا  هدومن و  ساسحا  ار  اهنآ  یناگدنز  نیا  رد  مدرم  هک  ار  یفیلاکت  اهدهعت و  هک  مینادـیم  ام  یناگدـنز . نیا  رد  نیرب  فیلکت 

تداع کیرحت  هب  مه  یهاگ  ررض و  دوس و  ماع  يانعم  هب  ررض  عفد  دوس و  ماع  يانعم  هب  ررض  عفد  دوس و  بلج  يانبم  رب  بلغا  هچ  رگا 
ناسنا کی  یحور  دشر  هک  هزادنا  ره  هک  مینیبیم  ناوارف  روط  هب  یئانـشور و  لامک  اب  یلو  دریگیم ، تروص  یلومعم  ياههزیگنا  رگید  و 
دوجوب يو  رد  فیلکت  ماجنا  ساسحا و  يهرابرد  یلاـع  قاـیتشا  عون  ود  دـهنیم ، رتارف  ماـگ  یعیبطدوخ  گـنت  يهرئاد  زا  دوریم و  رتـالاب 

، هتفر يرتالاب  يرگادوس  يارجم  زا  دیامنیم ، ءافیا  هک  ار  یئاهدهعت  دـهدیم و  ماجنا  هک  ار  یفیلاکت  هکنیا  هب  قایتشا  مکی - عون  دـنیآیم :
تهج نادب  ار  دهعت  دهدب و  ماجنا  تسا  فیلکت  هک  تهج  نادـب  ار  فیلکت  دـنک و  ادـیپ  تاجن  نایز  دوس و  ینیـشام  ربج  يهزیگنا  زا  و 

ماجنا ت ساسحا و  هنوگ  نیا  دنکیم . افیا  تسا ، هتشاذگ  ورگ  رد  ار  دوخ  لوقعم  مارتحا  لباق  تیصخش  هک 
تیصخش رگا  اریز  تسین ، ریـسفت  لباق  تیـصخش  تیدبا  ضرف  نودب  دیآیم ، دوجوب  ناسنا  کی  رد  يدام  ياههزیگنا  قوفام  هک  فیلک 

جیاتن رد  عورـش و  تایدام  هدام و  زا  شیاهتیلاعف  تیدوجوم و  يهمه  هک  مینادـب  تاـیدام  رد  ندـش  روهطوغ  يداـم و  يهدـیدپ  کـی  ار 
. دوب دهاوخ  چوپ  موهفمان و  یلکب  تسا ، رفیک  شاداپ و  قوفام  هک  یلاع  دـهعت  فیلکت و  ساسحا  یلالقتـسا  شزرا  دوش ، هصالخ  يدام 

لحارم نیرت  تسپ  هب  نآ  طوقـس  بجوم  هدوب و  تیناسنا  ندوب  دوبان  يواسم  یناسنا  يهدـیدپ  نیرتیلاـع  نیا  ندرمـش  موهفماـن  چوپ و  و 
لوصا و هک  ار  قالخا  يهدیدپ  نیمز ، برغم  نیمز و  قرشم  يامکح  هفسالف و  زا  ياهدع  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دشابیم . تیناویح 
هک دناهدش  دقتعم  هتـسناد و  رتالاب  یکاخ  يهرک  رد  ضحم  یعیبط  یگدنز  میظنت  زا  تسا ، كرتشم  یناسنا  عماوج  يهمه  نایم  رد  ینابم 

هکنیا قیمع  رایـسب  ساسحا  مود - عون  دوب . دـهاوخن  یکتم  يانبم  چـیه  هب  دـشابن ، تیـصخش  تیدـبا  یهلا و  لماع  هب  دنتـسم  قالخا  رگا 
ورملق رد  ار  وا  یگدنز  هک  یلـصا  نوناق و  هب  لمع  ياروام  یگدـنز و  ياههدـیدپ  نوئـش و  هب  لاغتـشا  ياروام  یناگدـنز ، نیا  رد  ناسنا 

، دـشاب اـهتفاثک  اـهیگدولآ و  زا  كاـپ  فاـص و  یمدآ  نورد  رگا  هک  دراد  نیرب  فیلکت  کـی  دزاـسیم ، ریذـپناکما  یعاـمتجا  یعیبط و 
دناوتیم

دناوتیمن هک  یسک  يارب  دیامن . دوهـش  ساسحا و  تسا  یتسه  ناهج  رد  وا  تیدوجوم  يهدننک  هیجوت  ریـسفت و  هک  ار  نیرب  فیلکت  نیا 
موهفمان يو  يارب  ساسحا  نیا  درگنب ، دوخ  تیـصخش  قاـمعا  هب  دـهد و  تاـجن  ار  دوخ  ضحم  یعیبط  تاـیح  جاوما  زا  دـهاوخیمن  اـی 

هجوت کی  مود - لیلد  میدومن . حرطم  هک  مکی  عون  يهیمضب  ای  دنکیم ، تابثا  ار  تیصخش  تیدبا  لقتسم  روط  هب  ای  ساسحا  نیا  تسا .
اهتیلاعف و يهمه  هک  یئاـهن  زورکی  لوبق  نودـب  هک  وا  یگدـنز  عونتم  ياـهدومن  اـهتیلاعف و  يرـشب و  تشذگرـس  رد  هبناـج  همه  قیمع و 
هک یئاهمتس  ملظ و  لاثم  ناونع  هب  دنشابیمن . حیضوت  ریسفت و  لباق  دهدب  رارق  قیقد  يهبـساحم  تحت  ار  اهناسنا  یگدنز  عونتم  ياهدومن 

نیا دنسریمن  دوخ  لماک  تازاجم  هب  ناراکمتـس  نآ  و  دروآیمرد ، ياپ  زا  ار  ناوتان  ياهناسنا  راکهبت ، نادنمتردق  يهلیـسوب  ایند  نیا  رد 
یلو تسا . ناوتاـن  زجاـع و  نآ  كرد  زا  ضحم  یعیبـط  تاـیح  هب  قـشع  يروـحمدوخ و  هک  تـسا  یتیمهااـب  هداـعلاقوف  يهلئـسم  کـی 

یتسه ناهج  رد  تیلع  نوناق  يهقلطم  تموکح  هب  رظن  اب  لماک و  یفرطیب  اب  ار  راب  تقر  كانلوه و  رظانم  نیا  هک  ياهتفای  دشر  ياهناسنا 
رارق یسررب  دروم  اقیقد  ار  نآ  هدومن و  اشامت  تقلخ ، مظنم  هاگراک  نوئش  مامت  رد  لمعلاسکع  لمع و  نوناق  يهقلطم  تموکح  ای 

هتشاد تابثا  هب  یجایتحا  هک  دننیبیم  نآ  زا  رتیهیدب  ار  اهمتـس  ملظ و  نآ  لمعلاسکع  ققحت  یئاهن و  يهبـساحم  زور  ترورـض  دنهدیم ،
ناربمایپ و دننام  دننکیمن ، روظنم  یـشاداپ  هنوگ  چیه  و  دنهدیم ، ماجنا  هتفای  لامک  ياهناسنا  هک  ار  ییاهیرگداد  تلادع و  نینچمه  دشاب .

چیه اـب  دنـشابیم ، فطل  تلادـع و  رهوـج  زا  یمـسجت  شاداـپ  عـقوت  نیرتـمک  نودـب  هک  رگداد  نادرمدار  رگید  هللاءاـیلوا و  هللاءایـصوا و 
تلادع مالسلاهیلع و  نینموملاریما  یگدنز  نوئش  لاثم  ناونع  هب  تسین . نتفای  همتاخ  ریـسفت و  لباق  ضحم  یعیبط  یگدنز  رد  ياهبـساحم 
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نآ رد  اـم  هک  یتـسه  ناـهج  نیا  هکناـنچ  و  دـشابیمن . هیجوت  لـباق  یعیبـط  يهبـساحم  چـیه  اـب  میریگیم ، رظن  رد  هک  ار  وا  زیگناتفگش 
ندروآ دوجوب  تردق  تیفرظ و  نانچمه  درادن ، ار  اهیراکمتـس  جیاتن  لمعلاسکع و  ندروآ  دوجوب  یئاناوت  تیفرظ و  مینکیم  یگدـنز 

دوجو ياهبـساحم  زور  کی  دیاب  متح  روطب  نیاربانب ، درادن . ار  خـیرات  نارگداد  رگید  بلاطیبا و  نب  یلع  تلادـع  جـیاتن  اهلمعلاسکع و 
ندشن عابشا  موس - لیلد  دشخبب . ققحت  ار  اهنآ  جیاتن  اهلمعلاسکع و  هدومن و  باسح  ار  يرـشب  یگدنز  نوئـش  هنوگنیا  هک  دشاب  هتـشاد 

قایتشا ش هک  دنکیم  ساسحا  یبوخب  یناور  لادتعا  لامک  لاح  رد  یمدآ  ایند . نیا  رد  يرشب  یلاع  ياهدادعتسا 
اهدـیما اهوزرآ و  هکنیاب  دراد  دـیدش  قایتشا  تسین . ریذـپناکما  یلو  دوش ، لئان  یتسه  ناـهج  يهمه  كرد  مهف و  هب  هکنیاـب  دراد  دـید 

دراد دـکوم  قایتشا  نینچمه  تسا . ریذـپانناکما  مومع  روطب  اهدـیما  اهوزرآ و  ندـش  هدروآرب  دـنیبیم  یلو  دوش ، هدروآرب  مومع  روطب 
هب وا  روعش  لقع و  داعبا  يهمه  دنسرب ، دصقم  هب  دنزیم  جوم  شنورد  رد  هک  یئاههدارا  دوش و  عابـشا  وا  یلاع  تاساسحا  يهمه  هکنیاب 

دوـخب ار  وا  یتاـظحل  دـنیآیمرب و  وا  ناـج  قاـمعا  زا  هکلب  تسین  ساـسایب  یهاو و  یئاهرادـنپ  تـالایخ و  اـهقایتشا  نیا  دنـسرب . تیلعف 
ریذـپانناکما هب  هجوت  تهجب  ای  دنیـشنیم و  ورف  وا  نورد  رد  جاوما  نآ  یگدـنز  يربج  لماوع  زورب  تهجب  ای  سپـس  دـنرادیم ، لوغـشم 

، میدش رکذتم  هک  يروما  هب  قایتشا  لاح  ره  هب  یلو  دنریگیم . شیپ  ار  دوخ  هار  يدـیمون  سای و  زا  یعون  اب  یلاع  ياههتـساوخ  نآ  ندوب 
وا ياهقایتشا  نیا  هک  تشاد  نیقی  رشب  رگا  ینعی  دنوش ، یلمع  اهقایتشا  نیا  هک  دشاب  هتـشادن  دوجو  يرگید  ناهج  رگا  تسا . يدج  اعقاو 
وا نورد  رد  درپـسیم و  یــشومارف  هـب  یکاـخ  يهرک  رد  یگدـنز  یئادـتبا  ياـهنارود  ناـمه  رد  تـسا ، لـطاب  چوـپ و  ماـهواو  تـالایخ 

لیلد ود  رب  دشابیم ، یلصا  تیمها  ياراد  ناسانشادخ  يارب  هک  مراهچ - لیلد  دیشوجیمن . اهقایتشا  نآ  مانب  یئاههدیدپ 
هدـیرفاین تلع  تمکح و  نودـب  ار  ناسنا  ناهج و  قلطم  میکح  دـنوادخ  هک  یهیدـب  یعطق و  لـقع  مکح  فلا - ددرگیم : میـسقت  هدـمع 

هک تالامک  تاریخ و  نیا  تسا ، ققحت  لباق  ناهج  ناسنا و  رد  هک  تسا  تالامک  تاریخ و  ندـمآ  دوجوب  وا  یهلا  ضیف  ياضتقم  تسا .
رد هک  دسریم  تیلعف  هب  یهلا  تاروتـسد  ینوناق و  تیاده  ریـسم  رد  ریـس  تکرح و  اب  تسا ، تادوجوم  ياهدادعتـسا  رد  یفخم  هوقلاب و 

يوقت فارحنا و  دعب  ود   ) اهاوقت اهروجف و  اهمهلاف  طوقس : التعا و  دعب  ود  نتشاد  اب  هدش و  تیانع  واب  هک  يرایتخا  تهجب  یناسنا  ورملق 
هب و  دنک . ادیپ  تیلعف  يو  طوقـس  دعب  تسا  نکمم  دـسرب و  تیلعف  هب  وا  لامک  ریخ و  دادعتـسا  تسا  نکمم  تسا .) هدومن  ماهلا  وا  هب  ار 

گرزب تکرح  نیا  یئاهن  جیاتن  نوچ  و  تسا . هدرک  هدامآ  ناهج  ناسنا و  رد  ار  تکرح  عون  ود  تردق  ریسم و  لاعتم  دنوادخ  ریدقت  ره 
. دـنک ادـیپ  تیلعف  تکرح  عون  ود  نآ  یئاهن  جـیاتن  هک  دراد  ترورـض  يرگید  يایند  امتح  سپ  تسین ، ققحت  لباق  ایند  نیا  رد  انعمرپ  و 
رد هکنانچ  و  دـنکیم ، دزـشوگ  ار  تیدـبا  نآ  يهلابند  رد  داـعم  زور  فلتخم  تاـنایب  هک  تسا  دـیجم  نآرق  رد  یناوارف  تاـیآ  لوزن  ب -

نینچ دیامرفیم : ریسفت  دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . هیآ  زا 762  زواجتم  تایآ  نیا  يهرامش  میدید  هتـشذگ  ثحبم 
ور

، نونب امهنم  لکل  و  میوشیم . کیدزن  نآ  هب  هظحل  ره  ام  تسا و  اـم  يور  شیپ  دوشیم ، هدـیمان  داـعم  ترخآ ، رخآ ، زور  هک  یگرزب  ز 
ینادـنزرف ترخآ  ایند و  زا  کی  ره  يارب  و   ) همایقلا موی  هیباب  قحلیـس  دـلو  لک  ناف  ایندـلا ، ءانبا  نم  اونوکت  هرخـالا و ال  ءاـنبا  نم  اونوکف 

قحلم شردپ  هب  تمایق  زور  رد  يدـنزرف  ره  اریز  دیـشابم ، ایند  نادـنزرف  زا  دیـشاب و  ترخآ  نادـنزرف  زا  امـش  تسا ) ینادـنمقالع   ) تسا
یلپ دننام  هک  ایند  یلـصا  تقیقح  هب  هجوت  نودب  یناگدنز  نیا  رد  هکنانآ  نادواج  ترخآ  نادنزرف  نارذـگ و  يایند  نادـنزرف  دوشیم .)

نآ دـننامه  دـناهداد ، بیرف  ار  دوخ  هتخاـب و  لد  اـیند  ياـهیراوگان  هب  طولخم  یبـسن و  ياـیازم  هب  تسا ، نادواـج  ترخآ  هب  روـبع  يارب 
دناهتخاب ار  دوخ  نانچ  دوجو  يهلیـسو  ود  نآ  يهفایق  رب  هدیبسچ ، نماد  نآ  هب  ردام ، ردپ و  نماد  تیدـبا  نامگب  هک  دنخاتـسگ  ناکدوک 
هدیـسرن نانآ  ماشم  هب  لالقتـسا  دشر و  زا  یئوب  زگره  یئوگ  دننادیم . ردام  ردپ و  نآ  زا  لالقتـسا  کیکفت و  لباق  ریغ  یئزج  ار  دوخ  هک 

يرتیلاع ياهدادعتسا  رمع  نایلاس  تشذگ  اب  دننیبیم  هکنیا  اب  نانآ  دنـشابیم . دوخ  دوجو  يهلیـسو  زا  وریپ  یئزج  دبا  يارب  نانآ  تسا و 
دننکیم و هفخ  بوکرس و  ار  اهنآ  لاحنیا  اب  دنشوجیم ، ندیسر  تیلعف  هب  يارب  ناشدوجو  رد 
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ناشرکف رکذ و  دـنریگیم ، راک  هب  ردام  ردـپ و  نماد  اـپ و  تسد و  هب  ندـیبسچ  رتمکحم  يارب  یئاـهورین  تروص  هب  ار  اهدادعتـسا  نآ  اـی 
دناهدش و لوپ  ناتـسرپ  لوپ  دـناهدش ، ایند  دوخ  ياهدومن  هب  لدـبم  ایند  هب  قشع  رد  نانآ  تسا . نآ  مالآ  ذـیاذل و  ضحم و  یعیبط  تایح 
ناوختسا و دوخ  یقبام  ياهشیدنا  نامه  وت  ردارب  يا  دناهتشگ : ترهش  زا  یمسجت  ناتسرپ  ترهـش  دناهدش و  ماقم  هب  لدبم  ناتـسرپ  ماقم 

ایند هب  هقالع  قشع و  تدش  زا  یهاگ  ایند  نادنزرف  نیا  يولوم  ینخلگ  يهمیه  وت  يراخ  دوب  رو  ینشلگ  لگ  تاهشیدنا  دوب  رگ  ياهشیر 
ره هک  دننادیمن  دننزیم و  نآ  تقیقح  ایند و  يهرابرد  عالطا  یهاگآ و  زا  مد  لاحنیا  اب  دناهدش ، ایند  هب  لدـبم  دوخ  هک  دـننکیم  شومارف 
یک يدامج  ناج  زا  هگآ  دیوریم  يدامج  يوس  امش  نوچ  دوشیم : هدوزفا  ایند  يهرابرد  نانآ  ینادان  رب  دنوش ، روهطوغ  ایند  رد  رتشیب  هچ 

نیرتمک هکیتروص  رد  دـنزادرپیم !! نآ  رد  ماظن  داجیاو  تیریدـم  ایند و  يهرابرد  رظن  راهظا  هب  رطاـخ  یگدوسآ  ماـمت  اـب  هاـگنآ  دـیوش 
ار ایند  زا  ياهدیدپ  نانآ   ) ایندلا هایحلا  نم  ارهاظ  نوملعی  دـیامرفیم : ناحبـس  دـنوادخ  دـنرادن . يویند  یگدـنز  نوئـش  رد  یمهف  كرد و 

ترشع شیع و  برط و  توهش و  مشخ و  باوخ و  روخ و  زا  تسترابع  هک  دننادیم .)
تـسنیا ایآ  گرزب !؟ ناهج  نیا  رد  یمدآ  یتسه  گرزب  زار  تسنیا  ایآ  ایند !؟ تسنیا  ایآ  شیوخ ! دننام  فدهیب  لثم  ددع  دنچ  دیلوت  و 

ایند نیا  رد  هکنانآ  و  موریم ؟ اجکب  ماهدـمآ ، هچ  يارب  ماهدـمآ ، اجک  زا  يوگخـساپ  تسنیا  ایآ  یناـسنا !؟ يهدـنزاس  ياهدادعتـسا  شزرا 
، تسا تعیبط  يهلاعف  يایازم  هک  شردپ  ناماد  زا  دندش و  هدیرب  تسا ، ایند  نیا  هک  ناشردام  ریش  زا  هکیماگنه  دنتـسه ، ترخآ  نادنزرف 

رادروـخرب تسا ، راـیتخا  هک  یناـسنا  تافـص  يهمه  زا  رتـالاب  لالقتـسا و  يدازآ و  زا  دـننکیم ، نتفر  هار  هـب  عورـش  دوـخ  دنتـشگ ، دازآ 
تبـسن ایند ، كرد  هب  ترخآ  كرد  تبـسن  هک  مینادیم  دناهدرک و  كرد  ار  ترخآ  اریز  دنـسانشیم ، ناتـسرپایند  زا  رتهب  ار  ایند  دنوشیم ،

لاـمک هب  زگره  همدـقم  لولعم و  تخانـش  هجیتـن ، تلع و  كرد  نودـب  هکناـنچ  تسا ، همدـقم  هب  هجیتـن  كرد  لوـلعم و  هب  تلع  كرد 
هک تسا  ياهلداعم  هفرط  کی  ایند  نیا  دوب . دهاوخ  زیچان  دودـحم و  صقان و  اعطق  ترخآ  تخانـش  نودـب  ایند  كرد  نینچمه  دـسریمن ،

شناد نارکفتم و  نآ  هک  تسا  هدوب  یعیبط  رما  کی  نیا  و  دـشابیمن . ریذـپناکما  تسا ، هلداـعم  رگید  فرط  هک  ترخآ  تخانـش  نودـب 
یتح یلک و  يدابم  یئانبریز و  لوصا  يهرابرد  دوخ  ینادان  لهج و  هب  هراومه  دـناهدشن ، لـئاق  یتیمها  ترخآ  تخانـش  هب  هک  ناـشهوژپ 

نوئش
تالوهجم رد  ندـش  روهطوغ  ینادان و  هب  فارتعا  زا  توخن  ربک و  يور  زا  هکناـنآ  دـناهدومن و  فارتعا  اـیند  نیا  یئاـنبور  ياههدـیدپ  و 

رد دوخ  تایح  تیعقوم  ایند و  يهرابرد  ار  دوخ  یلک  تایرظن  یگتخیسگ  یئاسران و و  دناهتسناوتن  هرخالاب  دناهدیزرو ، عانتما  روآماسرس 
تخانـش کی  نانآ  يارب  ایند  تخانـش  هکنیا  يهفاضاب  دـناهتفریذپ ، يدـبا  یگدـنز  هک  نانآ  يهمه  رگید  فرط  زا  دـنرادب . هدیـشوپ  نآ 

هک ادخ  هب  هتـسباو  تایآ  هاگدـید  زا  مه  دـننکیم و  رارقرب  طابترا  ایند  نیا  اب  یفـسلف  یملع و  هاگدـید  زا  مه  ینعی  تسا  حیحـص  یقطنم 
اب لیمکت  یتقیقح  لباق  ناونع  هب  نآ  رد  یگدنز  ایند و  تفرعم  هب  رظن  اب  دـهدب ، رارق  لوقعم  تایح  ریـسم  رد  دـناوتیم  ار  نآ  رد  یگدـنز 

نامه یتفرعم ، نینچ  اب  یگدنز  دشابیمن ، ریذپناکما  نارگید  رب  هک  دنیاییم  تسد  ایند  يهرابرد  لماک  تفرعم  کی  هب  يورخا ، یگدنز 
لمع نارود  زورما   ) لمع باسح و ال  ادـغ  باسح و  لمع و ال  مویلا  دـنترخآ . نادـنزرف  نآ  ناگدـنراد  هک  تسا  ایند  رد  لوقعم  تاـیح 

تشک و زور  زورما  تسین .) راک  رد  یلمع  تسا و  باسح  عقوم  ادرف  و  دوشیمن ) هدـید  سوسحم  باسح   ) تسین راک  رد  یباسح  تسا و 
گیاج ایند  نیا  هک  دنکیم  تابثا  مامت  رارصا  اب  یمدآ  مهف  كرد و  لئاسو  يهمه  ندرک  ورد  زور  ادرف  تسا و  راک 

تـسا هدشن  هدید  زگره  و  مینیبیمن . ایند  نیا  رد  ار  لمع  ملع و  نآ  یئاهن  جیاتن  هچ  رگا  تسا ، هتـسیاش  لامعا  ماجنا  ملع و  نتفرگ  ارف  ها 
کیرحت هک  یلاع  مهف  روعش و  هب  یئوگخساپ  يارب  هکلب  ینیع ، سوسحم و  جیاتن  عقوت  نودب  ایند  نیا  رد  هک  ياهتفای  دشر  صاخـشا  هک 

وپاکت و همه  نیا  هچ  يارب  هک  دنریگب  رارق  خیبوت  دروم  نایاناد  نادنمدرخ و  فرط  زا  دیامنیم  تیدبا  رد  یگدنز  يهبـساحم  يارب  دیدش 
رد یتیدبا  تسا  نکمم  هک  انعمرپ  كرحم و  رایـسب  ینالقع  لامتحا  اب  هکلب  دیاهتخادنا  هار  هب  ینیع  سوسحم و  جـیاتن  عقوت  نودـب  شالت 

دنهاوخ میظعت  نیـسحت و  ار  ار  ناگتفای  دشر  نآ  دناهتخادرپ ، يدج  شالت  نینچ  هب  هک  تسا  يدبا  یگدـنز  هب  رظن  اب  نانیا  و  دـشاب ، راک 
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ورف یتفگـش  ریحت و  رد  ناگتفای  دشر  يدـج  يوپاکت  شالت و  يهرابرد  دنتـسین ، رادروخرب  رتقیمع  روعـش  درخ و  زا  هکیناسک  یلب  درک .
یئاناوت سک  چـیه  یلو  تسیچ ؟ تسا ، هدرک  راداو  يدـج  شالت  وپاکت و  نینچب  ار  نانیا  هک  یلماع  نآ  دـننکیم و  هچ  ناـنیا  هک  دـنوریم 

وپاکت و اههدـیدپ و  نوئـش و  يهمه  هک  یتیدـبا  ناکما  لصا  نیاربانب ، درادـن . ار  اهـشالت  اهوپاکت و  نآ  یگدوهیب  تابثا  يارب  لیلد  هئارا 
لیالد چ هب  رظن  اب  تسین و  راکنا  دیدرت و  لباق  دریگب ، رارق  هبساحم  دروم  نآ ، رد  يرشب  شالت 

ایند نیا  رد  یمدآ  رمع  هک  تسنیا  هلئـسم  نیا  لاح  دوشیم . تباث  تیدـبا  تیعقاو  موزل  میدرک ، ناـیب  هتـشذگ ، ثحبم  رد  هک  ياهناـگراه 
تفرعم و نآ  اعطق  هک  تسا  وا  راظتنا  رد  یئادرف  هک  دـنادب  ددـنبب و  راکب  ار  تفرعم  نآ  درذـگب و  قیاقح  هب  تفرعم  لیـصحت  رد  یتسیاب 
؟ دوب دهاوخ  ریذـپناکما  یلماکت  تکرح  زاب  يویند ، یگدـنز  نیا  ضارقنا  زا  سپ  ایآ  تفرگ . دـهاوخ  رارق  قیقد  يهبـساحم  دروم  لمع 

تکرح مه  ار  يویند  یگدـنز  زا  سپ  ملاع  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  لماکت ، تکرح و  يهرابرد  یناگدـنز  نیا  رد  ینهذ  زاکترا  سنا و 
نیا زا  سپ  اـیآ  هک  ددرگیم  حرطم  ناوارف  روـط  هب  هک  تسا  لوادـتم  جـیار و  تالاوئـس  نآ  زا  یکی  لاوـس  نیا  دـیامن و  روـصت  وپاـکت  و 

زا یـشان  نوکـس  فقوت و  لـباقم  رد  تیـصخش  تکرح  تمظع  شزرا و  هک  دـسریم  رظنب  دوشیم ؟ فقوتم  یلک  روـطب  تکرح  یگدـنز 
روبزم يانعم  هب  تکرح  هکنیا  هن  دریگیم . ماجنا  یلاع  لحارم  هب  اهیتسپ  زا  هک  تسا  تعیبط  ناهج  رد  یعیبط  یگدـنز  تاـصتخم  رهوج و 

ار هلئـسم  ود  بلطم  نیا  تابثا  يارب  دنامب . یقاب  دوخ  تیبولطم  هب  مه  تکرح  تایـضتقم  ندش  یفتنم  زا  سپ  یتح  هک  دشاب  قلطم  نانچ 
نیرتیـساسا زا  یکی  و  دراد . هک  ینیناوق  نیداینب و  لوصا  يدابم و  يهمه  اب  تعیبط  ندش  نوگرگد  مکی - يهلئـسم  دومن : حـطم  ناوتیم 

شک عوضوم  اهنآ 
تکرح يهلوقم  رد  ایند  نیا  رد  هک  یئاههلیـسو  اهفدـه و  ینوگرگد  مود - يهلئـسم  دراد . ترورـض  تکرح  ریـسم  رد  هک  دادـتما  ش و 
يهنحـص هب  دورو  اب  دوشیم ، هدـهاشم  اهناسنا  رد  لماکت  تکرح و  يهرابرد  ایند  نیا  رد  هک  ینهذ  زاـکترا  سنا و  نآ  و  دـنوشیم . روظنم 

هک غولب  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  یـصاخشا  زا  هدع  نآ  یلب ، ددرگیم . یفتنم  تسا ، لامک  صقن و  نوکـس و  تکرح و  قوفام  هک  تیدـبا 
هب لـمع  دناهتـسناوتن  عناوم  دوجو  اـی  فـیلکت  ماـجنا  لـماوع  ندوـبن  تهجب  هک  یـصاخشا  نآ  دـنوریم و  اـیند  نیا  زا  تسا  فـیلکت  دـح 

تیدـبا هب  دورو  زا  شیپ  یفیلکت  نانآ  يارب  تسا ، هدـمآ  ربتعم  ددـعتم و  تایاور  رد  هکناـنچ  دـناهتفر ، نیب  زا  دـنیامن و  یهلا  تاروتـسد 
. تشگ دهاوخ  نییعت  ناشتشونرس  فیلکت ، نآ  ماجنا  زا  فلخت  ای  لمع  قباطم  هک  دش  دهاوخ  هجوتم 

گنج رد  گنرد  تلع  هبطخ 043-

هحفص 295] ]
، هودارا نا  ریخ  نع  هلهال  فرـص  ماشلل و  قالغا  مهدـنع  ریرج  ماشلا و  لـها  برحل  يدادعتـسا  نا  موس  لـهچ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

نم ندش  هدامآ   ) دادعالا مکل  هارکا  اودوراف و ال  هانالا  عم  يدنع  يارلا  ایـصاع و  وا  اعودـخم  الا  هدـعب  میقیال  اتقو  ریرجل  تقو  دـق  نکلو 
، ریخ زا  ماش  لها  ندومن  فرـصنم  تسا و  ماش  يور  رب  تجح  ياهرد  نتـسب  تسا ، نانآ  دزن  رد  ریرج  هکیلاح  رد  ماش  لها  اـب  دربن  يارب 
هیواـعم و دزن  رد  نیعم ، تدـم  نآ  ندـش  يرپس  زا  سپ  هک  ماهدومن  نییعت  ار  یتقو  ریرج  تیروماـم  يارب  نم  یلو  دـنهاوخب ، ار  ریخ  رگا 

نینچ رد  امـش  تسا ، یئابیکـش  عقوم  نیا  رد  نم  رظن  ددرگ . تیـصعم  بکترم  ای  دروخب  بیرف  هکنیا  رگم  درک ، دهاوخن  فقوت  ماش  لها 
یلاو یلجب  هللادبع  نب  ریرج  یلجب  هللادبع  نب  ریرج  ناتـساد  مراد .) تهارک  امـش  ندرک  جیـسب  زا  لاح  نیا  رد  نم  دینک و  ارادـم  یعـضو 
ریرج هب  ياهماـن  هتـشگرب ، هفوک  هب  لـمج  يهلئاـغ  هب  نداد  ناـیاپ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا ، هدوـب  ناـمثع  فرط  زا  نادـمه 

، مدرم يا  دـیوگیم : هدوـمن و  عـمج  ار  مدرم  هماـن ، ندـناوخ  زا  سپ  ریرج  دتـسرفیم . ریرج  هب  سیق  نـب  رجز  يهلیـسوب  ار  نآ  دـسیونیم و 
راک ایند و  نید و  روما  يهمه  رد  تسا  نانیمطا  دروم  وا  و  ع )  ) نینموملاریما يهمان  تسنیا 

مالـسا و ردـص  راصنا  نیرجاهم و  يهمه  رد  و  تسا . يدـنوادخ  رکـش  دـمح و  بجوم  هک  تسا  هتفای  ناـیاپ  يروط  هب  شنانمـشد  اـب  وا 
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هب نانآ  نیرتهتـسیاش  دشیم ، هتـشاذگ  تروشم  هب  ناناملـسم  نایم  رد  يرادـمامز  رما  نیا  رگا  دـناهدومن . تعیب  وا  اب  نانآ  راکوکین  نیعبات 
بلاطیبا نب  یلع  نیا  یگدنکارپ . فالتخا و  اب  نآ  يدوبان  تسا  عامتجا  اب  تایح  يهمادا  دیشاب ، هاگآ  دوب . ع )  ) نینموملاریما يرادمامز ،

. دنادرگیمزاب فارحنا  زا  ار  امش  دیوش ، فرحنم  رگا  و  دیزروب ، تماقتسا  رگا  دنکیم  کیرحت  قح  ریسم  رد  تکرح  رب  ار  امـش  هک  تسا 
نینموملاریما هب  ياهمان  ریرج  میدش . یضار  میدش ، یـضار  نینموملاریما  يرادمامز  هب  ام  مینکیم ، تعاطا  میدینـش و  دنتفگ : مدرم  يهمه 

تکرح نادمه  زا  ریرج  سپس  داد . عالطا  ترضح  نآ  هب  ار  مدرم  دوخ و  تعاطا  میلـست و  تشون و  ترـضح  نآ  يهمان  خساپ  ناونع  هب 
ياهمان مالسلاهیلع  نینموملاریما  سپس  دیامنیم  تعیب  ترضح  نآ  هب  ناناملـسم  رگید  دننام  دوشیم و  دراو  نینموملاریما  هب  هفوک  رد  هدرک 

. دوریم هیواعم  دزن  ماش  رد  دتفیم و  هار  هب  هتفرگ  ار  همان  ریرج  دتـسرفیم . هیواعم  هب  یلجب  هللادبع  نب  ریرج  يهلیـسوب  دـسیونیم و  هیواعم  هب 
گیم يدنوادخ  ساپس  دمح و  زا  سپ  و  درک .) میهاوخ  ریسفت  همجرت و  هدنیآ  رد  ار  همان  نیا  )

وت يوـمع  رـسپ  هب  هماـمی  نیرحب و  ناـمع و  نمی و  زاـجح و  قارع و  رـصم و  هنیدـم و  هـکم و   ) نـیمرح مدرم  يهـمه  هیواـعم ، يا  دـیو :
ریزارـس اهنآ  ياههرد  زا  یلیـس  رگا  هک  یئاههعلق  نیمه  رگم  تسا  هدنامن  و  دناهتفریذپ ، ار  وا  يرادـمامز  هدرک و  عامتجا  نینموملاریما ) )

هب ینعی  دنکیم . تیاده  داشرا و  ار  وت  هک  منکیم  توعد  يزیچ  لوبق  هب  ار  وت  ماهدـمآ و  وت  شیپ  نم  دـنکیم و  قرغ  ار  اهنآ  يهمه  دوش ،
ار يدنوادخ  ساپـس  دمح و  تساخرب و  ریرج  دـناوخ ، ار  همان  هیواعم  هک  یتقو  داد . هیواعم  هب  ار  نینموملاریما  يهمان  و  درم . نیا  اب  تعیب 
زا هک  یناسک  هب  دسر  هچ  تسا ، هدومن  زجاع  دندوب ، ایاضق  دهاش  ار  یناسک  نامثع  ناتساد  ریسفت  مهف و  مدرم  يا  تفگ : هدروآ و  ياجب 

دندوب یناسک  زا  ریبز  هحلط و  دـناهدرک و  تعیب  بلاطیبا  نب  یلع  اب  رابجا  نودـب  مدرم  دناهدینـش . ار  یئاهزیچ  طقف  هدوب ، رود  اـیاضق  نآ 
ار بوشآ  هنتف و  نید  نیا  دـینادب ، و  دـناهدرک . ضقن  یلع  اـب  ار  دوخ  تعیب  زوـجم  دادـیور  نودـب  دـناهدومن و  تعیب  ترـضح  نآ  اـب  هک 

دماشیپ نآ  دـننام  يرگید  يالب  رگا  هک  دوب  هدـش  اپرب  ياهلئاغ  گنج و  هرـصب  رد  زورید  دریذـپیمن . ار  ریـشمش  برع  دـنکیمن و  لمحت 
رگا و  دناهدرک . تعیب  ع )  ) یلع هب  ناناملسم  مومع  و  تفر . دهاوخ  نیب  زا  مدرم  یگدنز  دنک ،

باتع و دروم  درکیم  تفلاخم  سک  ره  میدرکیمن و  باختنا  ار  وا  زج  یـسک  يرادـمامز  يارب  میتشاد ، تسد  رد  ار  دوخ  روما  راـیتخا  اـم 
هدید هتسیاش  ماقم  نیاب  ارم  نامثع  یئوگب : رگا  و  يریذپب . دیاب  دناهتفریذپ  مدرم  هک  ار  هچنآ  هیواعم ، يا  وت  لیالد ، نیاربانب  دوب . شنزرس 

هک یلاح  ره  رد  سک  ره  و  دنام ، دهاوخن  ینید  ادخ  يارب  دشاب ، حیحص  رگا  هک  تسا  ینخـس  نیا  تسا ، هدرکن  لزع  ارم  سپـس  تسا و 
هداد ار  قح  نامه  يرادمامز  یلوره و  يارب  هکیتروص  رد  دـنام ! دـهاوخ  رییغت  لباق  ریغ  تباث و  دـشاب ، هتـشاد  تسد  رد  ار  يزیچ  رایتخا 
اهنآ زا  یـضعب  هک  تسا  هداد  یقوقح  ناـنآ  يارب  هدومن و  راومه  ار  ناناملـسم  روما  دـنوادخ  و  دوـب . هداد  هتـشذگ  رادـمامز  هب  هک  تسا 

نک و تقد  رما  نیا  رد  وت  ای  هدب  تلهم  امب  وت  ریرج ، يا  تفگ : نانخس  نیا  خساپ  رد  هیواعم  دربیم . نیب  زا  هدومن و  خسن  ار  رگید  یـضعب 
درک و توعد  زاـمن  يارب  اـمومع  ار  مدرم  هیواـعم  تشذـگ و  نیا  رب  يزور  دـنچ  میوش ، علطم  ار  ماـش  لـها  رظن  اـت  مینک  یـسررب  مه  اـم 
باـطخلا و نب  رمع  يهفیلخ  نم  هک  دـینادیم  مدرم  يا  تفگ : ینـالوط  نانخـس  زا  سپ  هتفر و  ربنم  يـالاب  دـندش ، عمج  مدرم  هکیماـگنه 

نم ماهدرکن و  طلسم  امش  رب  دوش ، یئاوسر  بجوم  هک  ار  امش  زا  يدرم  زگره  نم  متسه و  امش  رب  نافع  نب  نامثع 
اروصنم ناک  هنا  لتقلا  یف  فرـسیالف  اناطلـس  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و  دیامرفیم : دنوادخ  تسا و  هدش  هتـشک  مولظم  نامثع  یلو 

هدش يرای  وا  اریز  دنکن ، فارسا  لتق  رد  یلو  میاهداد ، رارق  مولظم  نآ  لتاق  رب  هطلـس  وا  یلو  يارب  ام  دوش ، هتـشک  مولظم  هک  سک  ره  (و 
یهاوخنوخ هتساخرب و  ماش  لها  يهمه  دیئوگب ، نمب  دیراد  دوخ  نورد  رد  نامثع  لتق  يهرابرد  هک  ار  هچنآ  امـش  مراد  لیم  نمو  تسا .)

نوخ نتفرگ  رد  دوخ  ناج  لام و  زا  هک  دنتـسب  دهعت  ادخ  اب  دندرک و  تعیب  یهاوخنوخ  نیمه  يارب  هیواعم  اب  دندیـشک و  شیپ  ار  نامثع 
اب تـعیب  هـب  ار  هیواـعم  رگید  راـب  اـهوگتفگ  نـیا  زا  سپ  ریرج  دریگب . هار  نـیا  رد  ار  ناـنآ  حاورا  ادــخ  هـک  اـجنآ  اـت  دــنرذگب ، ناـمثع 
نب ورمع  هک  دـنکیم  داهنـشیپ  شردارب  دزادرپیم ، تروشم  هب  شناکیدزن  اب  دوریم  ورف  هودـنا  رد  هیواعم  دـنکیم و  کیرحت  نینموملاریما 
نب ورمع  میاهتشون و  احورشم  ار  وا  یشورف  دوخ  یـشورف و  نید  صاع و  نب  ورمع  ناتـساد  هتـشذگ  تادلجم  رد  دهاوخب … و  ار  صاع 
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هجیتن نتفرگ  نودب  ریرج  سپـس  دزادرپیم . نینموملاریما  مظعا  هللایلو  اب  هزرابم  هب  هیواعم  باکر  رد  دباتـشیم و  هیواعم  کمک  هب  صاع 
دزاسیم مهتم  شتیرومام  رد  ریصقت  هحماسم و  هب  ار  وا  هیلع  هللاهمحر  رتشا  کلام  ددرگیمرب و  ماش  زا 

تکرش نیفص  ياهگنج  رد  دوریم و  ءاسیقرق  هب  دوشیم و  ادج  نینموملاریما  زا  ریرج  سپس  دریگیم و  ماجنا  دنت  ياهوگتفگ  ود  نآ  نایم  و 
نانخـس نینموملاریما  درک . بارخ  دـندوب ، هتفر  هدرک و  ضارعا  نینموملاریما  زا  هک  ار  یناسک  يهناخ  وا و  هناـخ  نینموملاریما  دـنکیمن و 

: دیامرفیم و  تسا . هدومرف  دـنوش ، هدامآ  هیواعم  اب  دربن  يارب  دنتـساوخیم  هک  دوخ  نارای  هب  دوب ، ماش  رد  ریرج  هک  یعقوم  ار  ریـسفت  دروم 
هداد رارق  يانگنت  رد  ار  ماش  مدرم  میشاب ، هدزباتش  عقوم  نیا  رد  ام  رگا  و  دهدب ، ماجنا  ماش  رد  ار  دوخ  راک  ریرج  ات  دیهدب  تلهم  يرادقم 

الا هیفرا  ملف  هنطب  هرهظ و  تبلق  هنیع و  رمالا و  اذه  فنا  تبرـض  دـقل  و  دـهاوخب . ار  ریخ  رگا  میاهتـشاد ، زاب  ریخ  هب  تیعقوم  زا  ار  نانآ  و 
حوطس و يهمه   ) منادرگ ار  نآ  يور  تشپ و  مدز و  ار  رما  نیا  مشچ  ینیب و  نم   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  ءاج  امب  رفکلا  وا  لاتقلا 

رگنایغط نآ  اب  دربن  ای  مدـیدن : عوضوم  ود  نایم  رییخت  زج  هجیتن  رد  مدومن ) قیقحت  یـسررب و  ار  ماش  نانیـشن  خاـک  ماـش و  يهلئاـع  داـعبا 
هک هچنآ  ص )  ) دمحم نید  هب  رفک  ای  تفـص  نوعرف  رگنایغط  اب  دربن  ای  تسا .) هدروآ  ص )  ) دـمحم هک  هچنآ  هب  رفک  ای  تفـص و  نوعرف 

اب ط راکیپ  گنج و  ای  تسا : عوضوم  ود  زا  یکی  تسا ، ام  يور  شیپ  رد 
روج نانآ  يهلیسوب  هک  تسا  هتفیرف  ار  حولهداس  مدرم  هتخادنا و  هار  هب  چوپ  یئاعدا  هتسشن و  ماش  زبس  خاک  رد  هک  یتفص  نوعرف  رگنایغ 

توکس و ای  و  دزاسب . جیار  عیاش و  ار  مدرم  قحان  نوخ  نتخیر  ناناملسم و  لاملاتیب  يرگتراغ  يرگلواپچ و  یتسرپداژن و  دادبتـسا و  و 
نآ اـب  ناـمایب  يهزراـبم  زج  اـم  هک  تسین  يدـیدرت  تسا . يدـنوادخ  نید  هب  رفک  نیا  هک  دوخ  لاـحب  راوـخنوخ  یغاـی  نآ  نتـشاذگاو 
مث ولاقف  الاقم  سانلا  دـجوا  اثادـحا و  ثدـحا  لاو  همالا  یلع  ناک  دـق  هنا  میرادـن . شیپ  رد  يرگید  هار  نیغورد  یعدـم  ملاظ و  رگنایغط 

بضغاب يوگتفگ  هب  دوخ  يهرابرد  ار  مدرم  دروآ و  دوجوب  ار  یثداوح  هک  دوب  يرادمامز  یمالـسا  تما  يارب  هتـشذگ  رد   ) اوریغف اومقن 
یف هعاربلا  جاهنم  باتک  رد  درک  داجیا  یلاو  هک  ار  یثداوح  دنداد .) تارییغت  دندیزرو و  توادع  وا  اب  مدرم  سپـس  درک ، راداو  ناجیه  و 

زا جرد 3  دیدحلایبا  نبا  تسا  هدرک  تبث  هثداح  تسیب  تسا ، هدش  هداد  تبسن  نامثع  هب  هک  ار  ضارتعا  دروم  ثداوح  هغالبلاجهن  حرش 
نآ يهرابرد  ار  يدـهلاملع  یـضترم  دیـس  یلزتعم و  رابجلادـبع  یـضاق  نیبام  وگتفگ  تسا و  هدرک  لقن  هثداـح  هدزاـی  هغالبلاجـهن  حرش 

تسا هداد  رکذت  ار  اهنآ  زا  يرادقم  هیلع  هللاهمحر  یسوط  ریصن  هجاوخ  تسا . هدومن  حرطم  احورشم  ثداوح 
. دناهتشون تسا ، هدش  نامثع  لتق  هب  رجنم  هک  ار  ثداوح  نآ  فالتخا  یمک  اب  نارگید  يدوعسم و  دننام  رظنبحاص  نیخروم  . 

هریبه رسپ  هلقصم  شنزرس  هبطخ 044-

هحفص 302] ]
راک دانک ، ریخ  زا  رود  تشز و  ار  هلقصم  ادخ  دیئامرف . هعجارم  نینموملاریما  نخس  يهمه  نتم  هب  مراهچ  لهچ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

فیصوت و  درک ، شتکاس  هدرکن  راداو  نتفگ  نخـس  هب  ار  دوخ  يهدننک  حادم  وا  درک ، رارف  ناگدرب  دننام  تسا و  هداد  ماجنا  ار  ناگرزب 
شیازفا راـظتنا  میتـفرگیم و  وا  زا  دوب ، هتفرگ  قحاـن  هب  هک  ار  هچنآ  درکیم ، فقوت  رگا  درک ، بوکرـس  هدرکن  قیدـصت  ار  دوـخ  يهدـننک 

دنکیم لقن  یفقث  لاله  نب  میهاربا  زا  دیدحلایبا  نبا  هیحانینب  ینابیش و  يهربیه  نب  يهقلصم  ناتساد  میدیشکیم ) وا  لالح  لام  یناوارف 
عانتما ع )  ) نینموملاریما اب  تعیب  زا  هیحانینب  يهلیبق  دندرک ، تعیب  ترضح  نآ  اب  نینموملاریما  يزوریپ  زا  سپ  هرصب  لها  هکیماگنه  هک :

هداتـسرف نانآ  يوس  هب  ار  يدرم  ع )  ) نینموملاریما دنتـساخرب  ترـضح  نآ  اب  يهلباـقم  هب  هدومن و  عمج  ار  يرگـشل  دوخ  يارب  هدـیزرو ،
مالـسا میدوب و  یحیـسم  ام  هک  دنتفگ  یهورگ  دندش : میـسقت  هورگ  هس  هب  خساپ  رد  نانآ  دومرف . راسفتـسا  تعیب  زا  ار  نانآ  فلخت  تلع 

: تفگ نینموملاریما  يهداتـسرف  مینکیم  تعیب  امـش  اب  مدرم  دـننام  ام  میداـتفا و  دـندوب ، هتفرگ  رارق  نآ  رد  مدرم  هک  ياهنتف  رد  میدروآ و 
میدوب و ا یحیسم  ام  دنتفگ : هورگ  رگید  و  دیورب . رانک  امش  سپ 
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زا نونکا  ام  تسا و  هدوب  هارکا  ربج و  يور  زا  نانآ  اب  اـم  یهارمه  میدرک و  یهارمه  دـندرک ، جورخ  هک  یمدرم  اـب  میاهدرواـین و  مـالس 
. دـیورب رانک  مه  امـش  تفگ : نینموملاریما  يهداتـسرف  میزادرپیم . ار  هررقم  يهیزج  هدومن و  يوریپ  دـناهدرک ، تعیب  یلع  اـب  هک  یمدرم 
هب اهیحیسم  رگید  دننام  ام  میتشگرب و  تیحیسم  هب  میدیدنـسپن و  ار  مالـسا  یلو  میدروآ ، مالـسا  میتسه و  یحیـسم  ام  دنتفگ : موس  هورگ 

، دـندیزرو عاـنتما  مالـسا  هب  عوـجر  زا  ناـنآ  دـیدرگرب . مالـسا  هب  دـینک و  هبوـت  تفگ : نینموـملاریما  يهداتـسرف  میزادرپیم . هیزج  اـمش 
ناتـساد يهرابرد  یخیرات  عبانم  دروآ  نینموملاریما  دزن  هتفرگ و  نانآ  زا  یناریـسا  دـیگنج و  نانآ  نایوجگنج  اـب  نینموملاریما  يهداتـسرف 

جورخ و ربخ  هکنآ  زا  سپ  دنراد . یحورشم  لصفم و  بلاطم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  اب  شنارای  وا و  تفلاخم  یجان و  دشار  نب  تیرخ 
هب ياهمان  دزادرپب و  نانآ  بیقعت  هب  هک  دـهدیم  روتـسد  یحاـیر  سیق  نب  لـقعم  هب  دـسریم  ترـضح  نآ  هب  دـشار  نب  تیرخ  يرگناـیغط 

هدنامرف لقعم  دتـسرفب و  لقعم  کمک  هب  هتـسیاش  روالد و  هدنامرف  کی  اب  ار  هرـصب  مدرم  زا  رفن  رازه  ود  هک  دـسیونیم  سابع  نب  هللادـبع 
دومن هیصوت  يوقت  هب  ار  وا  نینموملاریما  درکیم ، تکرح  لقعم  هک  یعقوم  دوب . دهاوخ  نانآ  يهمه 

. نیربکتملا بحیال  هللا  ناف  ربکتتال  همذـلا و  لها  ملظتال  هلبقلا و  لها  یلع  غبتال  نینموملل ، هللا  هیـصو  هناـف  تعطتـسا  اـم  هللا  قتا  دومرف : و 
اور هلبق  لها  رب  متـس  تسا ، نینموم  هب  يدنوادخ  تیـصو  يوقت  اریز  زروب ، يوقت  ادخ  هب   ) ناعتـسم ریخ  لاقف  ناعتـسملا . هللا  لقعم : لاقف 

تـسود ار  ناربکتم  دنوادخ  اریز  نک ، رود  دوخ  زا  ار  ربکت  و  نکم . ملظ  دنراد  یتسیزمه  نامیپ  ناناملـسم  اب  هک  هلبق  لها  ریغ  رب  رادم و 
نیرتهب تسا  وا  يرآ ، دومرف : نینموملاریما  تساوخ ، کمک  يرای و  وا  زا  دیاب  تاقیفوت  نیا  يارب  هک  تسا  ادـخ  تفگ : لقعم  درادـیمن .

هچ رگا  دنیـشنیم . هرـصب  زا  کمک  راـظتنا  رد  دوشیم و  دراو  زاوها  هب  هدرک و  تکرح  لـقعم  تساوخ ) کـمک  وا  زا  دـیاب  هک  يدوجوم 
هب هرـصب  زا  یئاط  نادعم  نب  دلاخ  یهدـنامرف  هب  يرگـشل  هرخالاب  یلو  دـنکیم ، ریخات  یمک  دوب ، هداتـسرف  سابعنبا  هک  هرـصب  زا  کمک 

هتفر ـالاب  مکحم  ياهعلق  ندرک  ادـیپ  يارب  زمرهمار  ییاـههوک  فرط  هب  شناراـی  دـشار و  نب  تیرخ  عقوم  نیا  رد  دـنوشیم . قحلم  لـقعم 
ار نانآ  دش و  روهلمح  شنارای  تیرخ و  هب  دیدش  عیجشت  کیرحت و  اب  لقعم  نایهاپس  دنهدیم . لقعم  هب  ار  نانآ  ربخ  رهـش  مدرم  دندوب و 

رود هب  ار  یعمج  سراف  يایرد  لحاوس  رد  دراذگیم و  رارف  هب  ور  تیرخ  دنکشیم و  مه  رد  تعرس  هب 
، تیرخ لتاق  دزاسیم . بولغم  شنایرگـشل  اب  سراف  يایرد  لحاوس  رد  ار  وا  هتخادرپ و  وا  بیقعت  هب  رگید  راـب  لـقعم  دـنکیم ، عمج  دوخ 

لقعم دندروآرد ، تراسا  هب  ار  نانآ  داتـسرف و  تیرخ  ناگدـنامیقاب  ندرک  ریـسا  يارب  ار  یناراوس  لقعم  تسا . یبسار  نابهـص  نب  نامعن 
مالسا هب  تشگزاب  هب  دندوب ، هدش  دترم  مالسا  زا  هک  ار  یناسک  تفرگ و  تعیب  نینموملاریما  يارب  نانآ  زا  درک و  دازآ  ار  نانآ  ناناملـسم 
دصناپ هک  ار  ناریسا  لقعم  سپس  تخاس . دازآ  دندروآ  مالسا  ار  نانآ  داد و  ار  اهنآ  نتـشک  روتـسد  تفلاخم  تروص  رد  دومن و  توعد 
ناریسا و  دوب ، ینابیش  يهریبه  نب  هلقصم  اجنآ  رد  نینموملاریما  لماع  دیسر ، هرخ  ریشدرا  هب  هک  یتقو  درک ، تکرح  هتـشادرب و  دندوب  رفن 

. درک دازآ  دـیرخ و  لاملاتیب  زا  ار  نانآ  يهمه  هلقـصم  نک ، دازآ  ار  ام  هک  دنتـشاذگ  نویـش  هیرگ و  يانب  دـندید  ار  هقلـصم  هک  یعقوم 
زا تما  رب  تناـیخ  تسا : هدـمآ  نینچ  هماـن  نیا  رد  دـسیونیم . هلقـصم  هب  ياهماـن  نینموملاریما  دوـب . هتـشگ  تحاراـن  هلئـسم  نیا  زا  لـقعم 
قح زا  مهرد  رازه  دـصناپ  تسا . هعماـج  نآ  ياوشیپ  ربـهر و  نداد  بیرف  هعماـج  کـی  رد  بیرف  نیرتـگرزب  تسا و  اـهتنایخ  نیرتـگرزب 

تروص نیا  ریغ  رد  تسرفب و  ار  لوپ  نآ  دش  دراو  وت  رب  نم  يهداتسرف  هکنیا  درجمب  تست ، دزن  رد  ناناملسم 
نم يوس  هب  ای  دنکن ، اهر  ار  وت  تعاس  کی  یتح  ماهتفگ  دوخ  يهراتسرف  هب  نم  ناسرب و  نمب  ار  دوخ  نک و  تکرح  نم ، يهمان  ندید  اب 

ترضح نآ  دزن  هب  هفوک  هب  سپـس  هتـشگ  هرـصب  راپـسهر  نینموملاریما  يهمان  ندید  زا  سپ  يهلقـصم  یتسرفب . ار  لام  ای  ینک و  تکرح 
تسیود هلقـصم  تساوخ ، وا  زا  ار  لاملاتیب  هب  قلعتم  لام  ترـضح  سپـس  دومرفن ، هقلـصم  هب  يزیچ  دوب و  وا  دزن  رد  يزور  دنچ  تفر ،

تساوخ و ارم  هقلصم  دیوگیم : ثراحلا  نب  لهذ  تشگ . زجاع  دوب ، مهرد  رازه  دصیس  هک  هیقب  تخادرپ  زا  دومن و  تخادرپ  مهرد  رازه 
نآ تخادرپ  هب  ادـخ ، هب  دـنگوس  نم  دـهاوخیم و  نم  زا  ار  لام  نیا  نینموملاریما  ادـخ ، هب  دـنگوس  تفگ : نم  هب  میدروخ و  اذـغ  وا  اـب 
هب مناوتیمن  داد : خساپ  هلقـصم  ینک . عمج  ار  لام  نیا  یناوتیم  هکنیا  رگم  درذگیمن  وت  رب  هعمج  کی  متفگ : هلقـصم  هب  نم  مرادـن  تردـق 
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زا ار  لام  نیا  نامثع )  ) نافع رسپ  ای  هیواعم )  ) دنه رسپ  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  مهاوخیمن ، مه  رگید  یـسک  زا  منک و  لیمحت  منادنواشیوخ 
نم دادـیم . ثعـشا  هب  ار  ناجیابرذآ  تایلام  زا  مهرد  رازه  دـص  لاس  ره  رد  نامثع  هک  ياهدـیدن  رگم  دیـشخبیم . نمب  دوب ، راـکبلط  نم 

يرادقم س دریگب . وت  زا  ار  لاملاتیب  لام  ات  درک  دهاوخن  اهر  ارت  وا  دنکیمن و  ار  راک  نیا  بلاطیبا  نب  یلع  متفگ :
ع)  ) نینموملاریما هب  ار  ربخ  نیا  یتقو  دـش . قحلم  هیواـعم  هب  هکنیا  رگم  درکن ، فقوت  ار  یبش  وگتفگ ، نیا  زا  سپ  هلقـصم  میدرک . توک 

دازآ ار  ناریـسا  هک  دوب  درمدار  ناگرزب  راک  دومن ، هلقـصم  هک  يراک  دیامرفیم : نانخـس  نیا  رد  دومرف . ار  ریـسفت  دروم  نانخـس  دیـسر ،
هیواعم يوس  هب  رارف  اب  وا  یلو  درک ، دازآ  ار  ناریسا  هک  دوب  حدم  يهتـسیاش  وا  راک  دوب . ناگدرب  رارف  دننام  شندرک  رارف  اب  وا  یلو  درک ،

هب ار  وا  تساوـخیم  هک  ار  یـسک  درک و  بلـس  وا  زا  ار  یگتـسیاش  نیا  مریگب ، يو  زا  ار  ناناملـسم  لاـملاتیب  نم  هـکنیا  زا  سرت  تـهجب 
تباـث مهرد ) رازه  دصیـس   ) لاـملاتیب يهیقب  تخادرپ  زا  وا  یناوتاـن  درکیمن و  رارف  رگا  دومن . بوکرـس  دـیامن ، فیـصوت  يراـکوکین 

هیقب درکیم و  ادیپ  ناوارف  یلام  تردـق  ات  میدرکیم  ربص  متفرگیم و  دوب  شناکما  رد  هک  ار  هچنآ  متـشاذگیمن و  راشف  رد  ار  وا  نم  دـشیم ،
. میتفرگیم وا  زا  ار 

ایند هاگرذگ  هبطخ 045-

هحفص 5] ]
نع فکنتـسمالو  هترفغم  نم  سویاـم  ـال  هتمعن و  نم  ولخم  ـال  هتمحر و  نم  طونقم  ریغ  هللادـمحلا  مجنپ  لـهچ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

ریگارف و شتمعن  تسین و  یندـش  سویاـم  شتمحر  هـک  ار  يادـخ  رم  ساپـس  . ) هـمعن هـل  دـقفت  ـال  هـمحر و  هـنم  حربتـال  يذـلا  هتداـبع .
شتمحر ددرگیمن .) دوقفم  شتمعن  دوشیمن و  لئاز  وا  تمحر  هک  يدنوادخ  یندیزرون . ربکت  شـشتسرپ  یندشن و  دیماان  شـشیاشخب 

رد هک  یعفن  ره  زا  زاـینیب  ار  تقلخ  خاـک  هکیدـنوادخ  قـلطم  يهتـسیاش  شتداـبع  دـیما و  دروـم  شترفغم  رامـشیب و  شتمعن  نارکیب و 
اب یئورایور  تردق  ار  يدوجوم  چیه  هدوب و  وا  ینابر  تاضویف  زا  یضیف  تادوجوم  یتسه  هکیدنوادخ  تسا . هتـشارفارب  دشاب ، شراظتنا 

یغارچ دـننام  یتسین  يهدـکتملظ  رد  ار  تانئاک  هک  شاب )  ) نک يهملک  کـی  اـب  هدوب  وا  يهقلطم  تردـق  میلـست  همه  همه و  تسین و  وا 
تمحر هب  تادوجوم  يهمه  هک  يزاین  اب  دنک و  یتسین  راید  راپـسهر  ار  اهنآ  دـناوتیم  شابم )  ) نکتال يهملک  کی  اب  تسا و  هتخورفارب 

ار وا  تمحر  زا  سای  دناوتب  یسک  یتلع  هچ  يور  دشابن و  نایملاع  ریگارف  شتمحر  ارچ  دزرون و  تمحر  اهنآ  هب  ارچ  دنراد ، وا  يهعـساو 
ار تسین  يدومن  یتسه  تذل  تست  داجیا  زا  هلمج  ام  یتسه  تست  داد  زا  ام  دوب  ام و  داب  ادنوادخ ، دهدب . هار  دوخ  هب 

شقن دـنک  وج  تسج و  تیک  يریگب  رو  ریگماو  ار  دوخ  ماج  يهداب  لقن و  ریگماو  ار  دوخ  ماعنا  تذـل  ار  تسین  يدوب  هدرک  دوخ  قشاع 
ام يهتفگان  وت  فطل  دوبن  ناماضاقت  میدوبن و  ام  رگن  دوخ  ياخـس  مارکا و  ردـنا  رظن  ام  رد  نکم  ام  ردـنا  رگنم  دـنک  ورین  یک  شاـقن  اـب 

تبحم و فطل و  اـب  سدـقا  ماـقم  نآ  فاـصتا  فرطکی و  زا  وا  يدـنوادخ  تمحر  فطل و  هب  تاـنئاک  يهمه  جاـیتحا  يولوم  دونـشیم 
زیگناتفگـش تلاح  نآ  منکیمن  شومارف  وا . تمحر  یگنارکیب  هب  نشور  تسا  یلیالد  رگید ، فرط  زا  یتسه  ضیف  ياضتقم  تمحر و 

هک مدرک  ساسحا  ماگنه  نآ  رد  ماهدومن . ساسحا  راگدرورپ  تمحر  هب  طوبرم  ثحبم  رد  رایتخا  ربج و  باتک  نتـشون  رد  هک  ار  یحور 
دوخ رد  ار  يریذپان  فصو  ینزویب  ساسحا  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یکیزیف  تلاح  متـشونیم  نآ  اب  هک  یملق  ناتـشگنا و  تسد و 

یعیبط عضو  نامه  زاب  مدوب و  نم  سپس  دیسر و  نایاپب  يدنوادخ ، تمحر  هب  طوبرم  بلاطم  ندیـسر  نایاپ  هب  اب  هک  مدركیم  هدهاشم 
کمک و راگدرورپ  تمحر  ندروآ  ذـغاک  يور  يارب  یبیغ  دادـما  کی  هک  مدرکیم  تفایرد  یبوخ  هب  لاحنآ  رد  متـشاد . هک  ینامـسج 
اب تمحر  يهدام  هلمج : نآ  زا  تسا . ناوارف  رایـسب  نآرق  رد  نوگانوگ  تانایب  اـب  يدـنوادخ  تمحر  هب  طوبرم  تاـیآ  دـیامنیم . میراـی 

تاقتشم
تمحر 4 هیآ 7 - محرت 8  هیآ 6 - محرا 5  هیآ 5 - ینمحرت 5  هیآ 4 - محرت 2  هیآ 3 - محر 8  هیآ 2 - دودح 112  رد  تمحر  - 1 ریز :
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تایآ رد  رگید  یتاملک  هیآ  عمج 290  هیآ  میحر 112  هیآ 11 - نمحرلا 58  هیآ 10 - نیمحرلاریخ 2  هیآ 9 - نیمحارلا 4  محرا  هیآ 8 -
هیآ رفغ 4  - 3 ریز : تاقتـشم  اب  نارفغ  يهدام  هیآ  فور 11  هیآ 2 - دودو 2  - 1 تسا : تبحم  شیاـشخب و  وفع و  نآ  موـهفم  هک  ینآرق 

هیآ 11- رافغ 5  هیآ 10 - روفغ 93  هیآ 9 - نیرفاغلا 2  ریخ  رفاغ و  هیآ 8 - رفغا 17  هیآ 7 - رفغی 26  هیآ 6 - رفغن 2  هیآ 5 - رفغت 2  - 4
باوت هیآ 15 - بوتی 5  - 14 ریز : تاقتـشم  اب  هبوت  يهدام  هیآ  وفع 3  هیآ 13 - وفعی 2  - 12 ریز : تاقتـشم  اب  وفع  يهدام  هیآ  هرفغم 26 

نم هک  تسا  هدومرف  هیآ  ود  رد  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  ررقم  تمحر  هعـساو و  تمحر  هیآ  عمج 217  هیآ  میرک 2  هیآ 16 -  15
دوخ رب  ار  ناگدنب  تمحر  دنوادخ   ) همحرلا هسفن  یلع  بتک  منک : محر  مناگدنب  رب  هک  ماهدرک  ررقم  ینعی  ماهتشون ، مدوخ  رب  ار  تمحر 

رب يدنوادخ  نتشون  يانعم  تسا .) هتـشون  دوخ  رب  ار  شناگدنب  رب  تمحر  امـش  راگدرورپ   ) همحرلا هسفن  یلع  مکبر  بتک  تسا ) هتـشون 
دوخ دهع  هب  ادخ  زا  رتهدننک  افو  تسیک  و   ) هللا نم  هدهعب  یفوا  نم  و  تسا . هتسب  دوخ  اب  هک  تسا  دهعت  دهع و  نامه  دوخ 

ینوناق دوجوم و  چـیه  و  تسا ، یمازلا  یعیبط و  نیناوق  تادوجوم و  يهمه  يهدـنروآ  دوجوب  قلاخ و  نوچ  ناحبـس  دـنوادخ  هکنیا  اـب  ( 
طخ رو  تست  يهتشرس  یـشبح  نت  رگ  هکنیا : اب  ینعی  دنک . افو  دوخ  دهع  هب  هک  تسا  هدرک  هدعو  دیامن ، فلکم  دیقم و  ار  وا  دناوتیمن 

یماـظن یناد  وت  نارواد  رواد  يا  یناـشن  مرواد  هب  زاـب  رگ  یئوگهداـیز  زا  نهد  میوش  یئوـشب  ياهتـشون  هچ  ره  رگ  تست  يهتـشون  ینتخ 
هدومرف ررقم  هتـسب و  نامیپ  دـهع و  دوخ  اب  نآ  يهراـبرد  هک  تسا  ناـنچ  شتاـقولخم  رب  وا  تبحم  ناـسحا و  محر و  لاـحنیا  اـب  يوجنگ 
ریگارف وا  تمحر  هک  دـنکیم  دزـشوگ  هیآ  ود  رد  تسا . هدوـمرف  ناـیب  ار  ادـخ  تمحر  شرتـسگ  تعـسو و  نآرق  زا  هیآ  هس  رد  و  تسا .

انبر - 2 تسا .) زیچ  همه  رب  هدرتسگ  ای   ) دراد تعـسو  زیچ  همه  رب  نم  تمحر  و   ) یئیـش لـک  تعـسو  یتمحر  و  - 1 تستاقولخم : يهمه 
همحر ود  مکبر  لـقف  دـیامرفیم : هیآ  کـی  رد  و  تسا .) هدرتسگ  زیچ  همه  رب  وت  تمحر  اـم ، راـگدرورپ  يا   ) همحر یئیـش  لـک  تعـسو 
تایآ تسا  تلالض  رفک و  تافص  زا  يدنوادخ  تمحر  زا  سای  تسا .) ریگارف  تمحر  ياراد  امش  راگدرورپ  وگب : نانآ  هب  سپ   ) هعساو
طنقی نم  لاق و  درامشیم : ناهارمگ  تافص  زا  ارنآ  موکحم و  ار  يدنوادخ  تمحر  زا  يدیمون  سای و  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  یناوارف 

نم
موقلا ـالا  هللا  حور  نم  ساـیی  ـال  هنا  ناـهارمگ .) رگم  دوـش  سویاـم  شراـگدرورپ  تمحر  زا  هک  تسیک  تفگ :  ) نولاـظلا ـالا  هبر  همحر 

یهن يدـیمون  سای و  زا  نآرق  زا  يدراوم  رد  نینچمه  نارفاک .) رگم  دـنوشیمن  سویاـم  دـنوادخ  تمحر  زا  هک  تسا  یعطق   ) نورفاـکلا
ناهانگ يهمه  دنوادخ  اریز  دیـشابم ، سویام  يدنوادخ  تمحر  زا   ) اعیمج بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقتال  تسا : هدـش  دـیکا 

یمالـسا و قالخا  بتک  رد  هتبلا  تسا . هدش  بوسحم  هریبک  ناهانگ  زا  يدنوادخ  تمحر  زا  سای  هک  تسا  تهج  نیدب  و  دشخبیم .) ار 
زا یشان  ناهانگ  شـشخب  سانلا و  قح  هللا و  قح  نایم  تسا  قرف  هک  دراد  دوجو  هلئـسم  نیا  ناهانگ ، یقالخا و  لئاذر  هب  طوبرم  ثحابم 

فرطرب ار  يدعت  ملظ و  نآ  دیاب  تسا و  هدـش  يدـعت  ملظ و  نانآ  هب  هک  تسا  یئاهناسنا  دوخ  هب  طوبرم  سانلا  قح  لاطبا  نتخاس و  وحم 
ره رد  هک  یهلا  قح  دعب  هللا و  قح  اما  و  دیایب . دوجوب  يدـنوادخ  ترفغم  تمحر و  یگتـسیاش  ات  دومن ، ناربج  ار  نامولظم  قح  هتخاس و 
هب هیکت  اب  هک  یناهانگ  هک  دوش  شومارف  دیابن  مه  هتکن  نیا  دشاب . يدنوادخ  تایانع  تمحر و  لومشم  دناوتیم  دراد ، دوجو  سانلا  قح 

ار ناهانگ  هبوت  هب  هیکت  اب  یسک  هکنیا  دننام  دشابیمن ، تمحر  لصا  لومشم  دریگب ، رارق  باکترا  دروم  يدنوادخ  ترفغم  تمحر و 
ماقم اب  طابترا  يدنوادخ و  شتـسرپ  زا  یچیپرـس  ربکت و  تسا .) یندیزرون  ربکت  وا  ندیتسرپ  و   ) هتدابع نع  فکنتـسمال  و  دیامن . رارکت 

يالعا ماقم  هب  یئانتعا  یب  زا  ریغ  تسا ، هدومرف  ررقم  شناگدنب  رب  وا  هک  یتادابع  ندادن  ماجنا  يدـنوادخ و  تاروتـسد  زا  ینامرفان  یهلا 
ماقم نآ  اب  طابترا  تیمها  تادابع و  تاروتسد و  هب  لمع  ترورض  تمظع و  هب  یهاگآان  ینادان و  زا  یشان  ای - عون  ود  ره  تسا . یبوبر 

. تسا یبوبر  يالعا  ماقم  هب  یئانتعایب  لولعم  ای  تسیدـنوادخ و  كاـپ  تاذ  ربارب  رد  موهوم  لالقتـسا  زا  یـشان  اـی  تسا و  هزنم  كاـپ و 
اب يدنوادخ  دوجو  هب  ینادان  لهج و  ياعدا  یناوتان - یهاگآان و  مکی - تروص  دنکیم : ادـیپ  تروص  هس  ینامرفان  یچیپرـس و  نیاربانب 

يهدارا زا  روک  تعیبط  یناوتان  تلقخ و  ملاع  رد  نیناوق  مظن و  ندـید  اب  ناوتیم  هنوگچ  تسین ، شریذـپ  لباق  ملاس  ناور  زغم و  نتـشاد 
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، تسین ریذـپناکما  تلع  نودـب  یلولعم  چـیه  كرحم و  نودـب  یتـکرح  چـیه  هکنیا  هب  ملاـس  يرطف  ینـالقع و  یعطق  مکح  نتـشیوخ و 
صقن زا  یـشان  ای  یهلا ، فیلاکت  تاروتـسد و  هب  يدـنوادخ و  دوجو  هب  ینادان  یهاگآان و  یلک  روطب  دومن !؟ ینادان  یهاگآان و  ياـعدا 

وفام هب  ار  یسک  چیه  تسا و  لداع  ناحبس  دنوادخ  اریز  درادن ، دوجو  یفیلکت  ضرف  نیا  رد  تسا ، یناور  يزغم و 
هک یتردق  رادقمب  رگم  دزاسیمن  فلکم  ار  یسک  چیه  دنوادخ   ) اهعـسو الا  اصفن  هللا  فلکیال  دزاسیمن . فلکم  وا  یهاگآ  تردق و  ق 
هک تسا  ملـسم  وا - فیلاکت  تاروتـسد و  یبوبر و  يالعا  ماقمب  ندادن  تیمها  یئانتعا و  یب  مود - تروص  دشابیم .) نآ  ياراد  فلکم 
هب یطارفا  يهقالع  اهسوه و  يوه و  زا  يوریپ  زا  یشان  یلومعم  روطب  تسا ، یناور  تالاح  نیرتدب  نیرتتشز و  زا  هک  یناور  تلاح  نیا 

، دشابیم ذـیاذل . تاوهـش و  عابـشا  لماوع  تیوقت  ریثکت و  هار  رد  یناور  يزغم و  ياوق  اهدادعتـسا و  يهمه  مادختـسا  تاوهـش و  عابـشا 
ربکت و یعون  تسا ، یعیبط  دوخ  ياههتساوخ  ندروآرب  هب  یمئاد  نتخادرپ  یهاوخدوخ و  هب  دنتسم  طارفا  يوریپ و  هنوگنیا  هک  تهجنادب 

لالقتسا ساسحا  تئرج و  تمواقم و  موس - تروص  ددرگیم . بوسحم  وا  فیلاکت  تاروتسد و  لاعتم و  دنوادخ  اب  طابترا  زا  یچیپرس 
تلاح نیرتتسپ  میلـست  مدـع  ینامرفان و  زا  عون  نیا  تسا . وا  فیلاکت  تاروتـسد و  هب  لمع  دـنوادخ و  اب  طاـبترا  موزل  ربارب  رد  موهوم 

. دریذپب دوخب  ناسنا  کی  هک  تسا  نکمم  هک  تسا  هلیذر  تافـص  نیرتهتـسیاشان  نیرتراکبان و  نیرتحیقو و  هک  تسا  فاکنتـسا  ربکت و 
تسا نینچ  شیانعم  تسا .) یندیزرون  ربکت  وا  شتسرپ  تدابع و   ) هتدابع نع  فکنتسمال  و  دیامرفیم : هک  ریسفت  دروم  يهلمج  رد 

دوجوب دراد ، یگدنز  يالعا  فده  هب  لوصو  لماکت  رد  هک  يزاین  وا و  تمظع  ادخ و  دوجو  يهرابرد  یهاگآ  ناسنا  کی  يارب  رگا  هک 
يارب هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسین ، نآ  يربـج  ياـنعم  دـناوتیمن  زا  دوصقم  دـنکن . شتـسرپ  تداـبع و  ار  وا  دـناوتیمن  زگره  دـیایب ،

شتمعن و   ) همعن هل  دقفتال  دـنیبیمن . یعوضوم  يدـنوادخ  شتـسرپ  تدابع و  زا  رتهب  ریخ ) هار  رد  يدازآ  زا  يرادربهرهب   ) رایتخا يارجا 
تـسا هدش  یـسررب  نوداعلا  هئامعن  یـصحیال  يهلمج و  ریـسفت  رد  مود  دلجم  رد  مکی  يهبطخ  ریـسفت  رد  هلئـسم  نیا  ددرگیمن .) دوقفم 

ایند  ) رظانلا بلقب  تسبتلا  بلاـطلل و  تلجع  دـق  ارـضخ و  هولح  یه  ـالجلا و  اـهنم  اـهلهال  اـنفلا و  اـهل  ینم  راد  ایندـلا  و  دـیئامرف . هعجارم 
هریخ رب  نیریـش و  شنادـنزرف  قاذـم  رب  اـیند  نیا  تسا . هتـشگ  رطـسم  شلها  يارب  نآ  زا  جورخ  ردـقم و  نآ  رب  اـنف  هک  تـسا  یهاـگیاج 
هدمآ هچنآ  ابیرف .) هدننک و  طولخم  شاهدننک  هراظن  لد  رب  تسا و  ناباتـش  شاهدنیوج  يارب  ایند  نیا  تسا . توارط  اب  زبس و  شناگدنوش 
تاذ رد  تیدـبا  ءاقب و  دریگیم و  قلطم  ضایف  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  یتسه  ضیف  نآ ، ياههدـیدپ  تقلخ و  ملاع  یناـبم  تسا  ینتفر  تسا 

رمتسم د ینوگرگد  تکرح و  يانعم  الصا  دشابیمن . اراد  مه  هوقلاب  روطب  یتح  ار  تیدبا  اقب و  یضتقم  هکلب  تسین ، نآ 
دادعتـسا رادقم  هب  ضیف  نیا  تسا و  هدش  عورـش  یهلا  ضیف  زا  یتسه  هاگتـسد  هکنیا  فرطکی و  زا  تقلخ  ملاع  طباور  ءازجا و  يهمه  ر 

همه  ) ههجو الا  کلاه  یئیـش  لک  تسا . انف  هب  ور  ایند  هک  تسا  نیمه  تفای ، دهاوخ  همادا  دراد ، دوجو  یتسه  هاگتـسد  رد  هک  يدودحم 
سپـس هدیـشچ  ار  گرم  یناسنا  سوفن  يهمه   ) نوعجرت انیلا  مث  تتوملا  هقئاذ  سفن  لک  يدـنوادخ .) هجو  رگم  تسا  یندـش  دوبان  زیچ 

هجو یقبی  ناف و  اهیلع  نم  لک  درم .) دنهاوخ  زین  نانآ  يوریم و  ایند  زا  ربمایپ ، يا  وت   ) نوتیم مهنا  تیم و  کنا  دـیدرگیمرب .) ام  يوسب 
لالج و ياراد  هک  وت  راگدرورپ  هجو  اهنت  تسا و  انف  هب  ور  تسا  نیمز  يور  رد  هک  زیچ ) ره  اـی   ) سک ره   ) مارکـالا لـالجلاوذ و  کـبر 
سح و قباطم  دنتسه ، تقلخ  ملاع  زا  یئزج  هک  نانآ  ماسجا  لالحمـضا  انف و  يانعمب  اهناسنا  يانف  اما  دنام .) دهاوخ  یقاب  تسا ، تمارک 

زور رد  ار  هدیـسوپ  یناف و  ماسجا  نیا  دوخ  يهقلطم  تردـق  اب  لاـعتم  دـنوادخ  تسا و  نشور  میدـش ، رکذـتم  هک  ینآرق  یلقع و  لـیالد 
عبانم رگید  ینآرق و  یلقع و  لیالد  قباطم  یلو  درک . دـهاوخ  هدـنز  تیلوئـسم  يافیا  يارب  ار  اهنآ  رگید  راب  هدومن و  يروآ  عمج  رـشحم 

( انف يارب  هن  دیاهدش  هدیرفآ  اقب  يارب  امش   ) انفلل اقبلل ال  متقلخ  اریز : دندرگیمن ، دوبان  اهناسنا  حاورا  یمالسا 
يارب و  دنریذپیمن ، ار  حور  ياقب  هک  دنتسه  تعیبط  رد  ناروهطوغ  ناریـسا و  زا  ياهدع  طقف  تسین . دیدرت  ياج  ملـسم و  هلئـسم  ود  نیا 

يرـشب ياهتفرعم  رثکا  دـشاب ، حیحـص  رگا  هک  تسا  تسین  سپ  منیبیمن ، ناـمه  ناـشلیلد  و  دـناهدرواین ، یعطق  لـیلد  شریذـپ  مدـع  نیا 
تدـشب ار  تایبدا  هب  دـنمقالع  قوذ و  اب  مدرم  ارعـش و  هک  یلئاسم  نآ  زا  دوب . دـهاوخ  ساسایب  دوبان و  چوپ و  ناهج  ناـسنا و  يهراـبرد 
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هک یتایبا  هلمج  نآ  زا  اهناسنا . ایند و  يانف  لاوز و  زا  تسترابع  دـناهتفگ  نآ  يهرابرد  نیریـش  بلاج و  رایـسب  بلاطم  هدومن و  کـیرحت 
يهدـید زا  داش  منرت  كاب و ال  حون  يداقتعا  یتلم و  یف  دـجم  ریغ  دـناهتفگ . تسا ، وا  هب  بوسنم  هک  یتایعابر  رد  مایخ  يرعم و  العلاوبا 

دان لک  یف  ریشبلا  تروصب  سس  یق  اذا  یعنلا  توص  هیبش  ار و  نایرگ  يهحون  نآ  ار و  لبلب  يهمغن  نیا  ار  ناحلا  همه  رمـشب  ناسکی  نم 
رب دایملا  اهنصغ  عرف  یلع  تنغ  ما  همامحلا  مکلت  تکبا  ار  ناناج  يهدژم  ای  گرم  يالص  دنرآ  تسا  دننامه  هک  ینیب  رگنب  لد  يهدید  زا 

دهع نم  روبقلا  نیاف  بحرلا  المت  انروبق  يذـه  حاص  ار  ناتـسم  يهمغن  هخ  ار  نازوس  يهیرگ  هخ  هدرـس  لگ  يهخاـش  رب  ار  رتوبک  يوگ 
يهرود ع نآ  رآ  دای  ام  يهشال  زا  تشگ  رپ  نیمز  نهپ  نیا  داع 

وب ات  يرآ  كاخ  يهحفـص  رد  رادرب  مدـق  مارآ  داسجالا  هذـه  نم  الا  ضرالا  يدا م  نظا  ام  اطولا  ففخ  ار  ناـطحق  هرود  ناو  مسط  دا و 
اور نیهوت  ام  ناردپ و  نیب  تسا  رود  نامز  هک  مریگ  دادجالا  ابالا و  ناوه  دهعلا  مدق  نا  انب و  حیبق  ار و  نامـشچ  لد و  زغم و  يرازاین  هک 
رد نکم  لاماپ  ور  دوخ  هر  هب  ماگ و  هن  رب  اوه  يور  رب  دابعلا  تافر  یلع  الایتخا  ادـیور ال  اوهلا  یف  تعطـسا  نارـس  ار  ناکاین  داـسجا  دوبن 

ددنخیم دش و  يروگ  راب  دص  دحل  کیرات  نیا  دادضالا  محازت  نم  کحاض  ارارما  دجل  راص  دق  دـحل  بر  ارنامثج  هدـش  مه  رد  كاخ 
هنهک یپ  هزات ز  نوفدـم  یپ  نوفدـم ز  دابالا  نامزالا و  لـیوط  یف  نیفد  اـیاقب  یلع  نیفد  ار و  ناـجیب  يهمخد  نیا  دـننیزگب  هک  دادـضا  ز 
هوبنا سرپ  نایرگ  يهدید  اب  هدنـشخر  دقرف  ناز  دالب  نم  اسنا  لیبق و  نم  اسحا  نمع  نیدقرفلا  لس  ار و  نامزا  هدش  نوناق  ندومنب  هتـشابنا 
هنیرید دـقرف  يا  ناطلغ  مه  رـس  تشپ  دـنتفر  نابـش  نازور و  داوس  یف  جـلدملا  رانا  راهن و  لاوز  یلع  اماقا  مک  ار  ناریو  يداـبآ  ار  لـفاوق 

، مبجع رد  نم  تسا  جـنر  زا  رپ  نادـنز  یناف  یگدـنز  نیا  دایدزا  یف  بلاط  نم  ـالا  بجعا  اـم  هاـیحلا و  اـهلک  بعت  ار  نارود  همه  يدـید 
ادنز شیازفا  دنهاوخ 

ارنارجه یکیرات  نیب  کی  ره  يهرهچ  رد  تسا  نیورپ  هتـساراک  هدنـشخرد  عمجنآ  دارفالا  یف  دـعت  یتح  مشلا ل  قارتفاب  هنیهر  ایرثلاو  ارن 
نارین هلعش و  نآ  نودرگ  دنک  شوماخ  دراد  کلف  هب  هلعـش  شتآ  زا  هک  خیرم  داقتا  یف  تلع  نا  فطم و  رهدلا  ناثدح  نم  خیرملا  رانلو 

هدزنودرگ توخن  زا  هک  دـنچ  ره  دـنمان  لـحز  هک  ارنآ  تسگرم  هگهدـعو  رب  داـعیم  یلع  يدرلا  اـقل  نم  اراد  بکاوکلا  فرـشا  لـحز  ار 
هتخورفاک يدالیم  يداش  زا  نیب  رتنوزف  راب  دـص  گرم  نامز  هودـنا  دالیملا  هعاس  یف  رورـس  اعـضا ف  توملا  هعاس  یف  اـنزح  نا  ارناـماد 

نیا رادنپ  بش  يرادیب  تسناج  هگماراک  تسگرم  هگباوخ  نآ  داهـسلا  لثم  شیعلا  اهیف و  فنلا س  حیرتست  هدقر  توملا  هعجـض  ارناداش 
يهلاـبند شحوم  یتسین  کـی  دـنیب  یمه  هک  اریز  لـقاع  دـشن  رورغم  داـسفلل  هریـصم  نوکب  رتغی  سیل  نم  بیبللا  بیبلا  ارناـشیرپ و  شیع 

ارناویح تیـصاخ  دیامنب  ددرگرب و  دـماج  نیاک  هلکـشم  نیا  ارناسنا  هدزتریح  دامج  نم  ثدحتـسم  ناویح  هیف  هیربلا  تراح  يذـلا  ارناوکا 
قلخ ارنادزی  هر  زگره  ندرک  ناوتن  مهبم  دـنزیمآ  مهب  مدرم  لطاب  قح و  ياوعد  داـه  لالـض و  یلا  عادـف  اـنلا س  فلتخا  هلـالا و  رما  ناـب 

دافنلل مهنوبسحی  هما  تلضف  اقبلل  سانلا 
ایند هگراک  زا  داشر  وا  هوقش  راد  یلا  امعا ل  راد  نم  نولقنی  امنا  ارنادان  يهوای  نآ  ونشم  دوبن  یناف  دراد  دبا  هب  ور  ناج  ناسنا  مدع  دمآ ز 

اهعمج و یگدنکارپ  ایند و  ندوب  نارذگ  تایبا ، نیا  رد  يرعم  يالعلاوبا  ارناوضر  يهضور  ای  دـننیب  ادـخ  رهق  ای  دـندنب  یمه  تخر  نوچ 
، دـهدیم یئارگ  چوپ  يوب  هک  شرگید  راعـشا  زا  یـضعب  فـالخ  رب  یلو  دوـشیم ، رکذـتم  ناوراـک  رد  ناوراـک  ار  اـهناسنا  نتفر  نیب  زا 
زا هک  مدرم  دیوگیم : دناوخیم و  هارمگ  دنتـسین  دقتعم  تیدبا  داعم و  هب  هک  ارنانآ  دـنکیم و  دزـشوگ  ار  یهلا  تمکح  رما و  یئانـشور 
دنچ ندید  اب  ناوتیمن  اهتیصخش  نیا  ریسفت  رد  هک  تسا  تهج  نیمهب  دنوریم ، رفیک  شاداپ و  يارس  هب  لامعا  هاگیاج  زا  دنوریم ، ایند 
زرط رمع و  لوط  رد  ار  ناـنآ  تیـصخش  رـصانع  يهمه  هدوـمن و  یلک  تواـضق  ناـنآ ، زا  ناـبزیب  لـمع  دـنچ  يهدـهاشم  اـب  اـی  نخس و 

هک تسا  هدـش  هداد  تبـسن  مایخ  میهاربا  نب  رمع  هب  هک  دراد  دوجو  یتایعابر  درک . هصالخ  لمع  نخـس و  دـنچ  نامه  رد  ار  ناـشتارکفت 
يای اب  مایخ )  ) شبقل هک  دشاب  یمایخ  میهاربا  نب  رمع  زا  ریغ  رعاش  مایخ  هک  تسا  هدش  هداد  لامتحا  تسا و  كوکشم  اهنآ  يهمه  بلغا 

هک دشاب  روهشم  نادیضایر  فوسلیف و  نامه  تایعابر  يهدنیوگ  رگا  دوشیم و  رکذ  یمایخ )  ) یبسن
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التبم یتیـصخش  دنچ  يرامیب  هب  درم  نیا  میئوگب : دـیاب  ای  تسا ، هدـش  هتفگ  مامالا  قحلا  هجح  وا  فیـصوت  رد  اذـل  دراد و  یهلا  تارکفت 
هتفگ نامز  نآ  رد  ار  تایعابر  یضعب  هدوب و  ارگ  چوپ  شرمع  زا  یتمسق  رد  میئوگب : مینک و  تمـسق  ود  ار  وا  رمع  نامز  ای  و  تسا ، هدوب 

ناونعب اهناسنا  ایند و  ياـنف  رد  ار  وا  تاـیعابر  زا  یخرب  لاـح  رهب  تسا . هدوب  یهلا  میکح  فوسلیف و  کـی  شرمع  زا  یتمـسق  رد  تسا و 
ریت ندمآ  نیا  یک  مج و  نارازه  دص  كاخب  دنکفاک  یم ! روآ  شیپ  ياهنارت و  زاس  رب  یپ  خرف  منص  يا  حوبـص  ماگنه  میروآیم : هنومن 

رگهزوک و وک  شورخ  دروآرب  هزوک  یکی  هاگان  شومخ  ایوگ و  هزوک  رازه  ود  مدـید  شود  متفر  نارگهزوک  هگراک  رد  يد  نتفر  هم و 
وک سوسفا  سوسفا  هک  تفگ  یمه  هلک  اب  سواکیک  يهلک  هداهن  شیپ  رد  سوط  يهراب  رب  هتـسشن  مدـید  یغرم  شورفهزوک  رخهزوک و 
دـص يهدـناماو  هک  تسیمزب  تسماـش  حبـص و  قلبا  هگمارآ  تسماـن  ملاـع  هک  ار  طاـبر  هنهک  نیا  سوـک  يهلاـن  اـجک  اهـسرج و  گـناب 

يارب هاگناو  وت  نم و  كاغم  رب  دنهن  ود  یتشخ  وت  نم و  كاپ  ناج  تفرب  وچ  نت  زا  تسمارهب  دص  هاگ  هیکت  هک  تسیروگ  تسدیـشمج 
تکیدزن هظحل  ره  گرم  تسا و  نارذگ  ایند  هکنیا  اب  وت  نم و  كاخ  دنشک  يدبلاک  رد  نارگد  روگ  تشخ 

رتکیدزن هظحل  ره  گرم  تسا و  رذگ  رد  ایند  هک  دننادیم  مدرم  يهمه  هکنیا  اب  نیریش  یگدنز  مه  تسا ، ابیرف  ابیز و  ایند  مه  دوشیم  ر 
جنر و هکنیا  رگم  دروآیمن  ناسنا  هب  ار  یـشیاسآ  چـیه  دروآیم و  دوخ  لابند  رد  یخلت  کی  هکنیا  رگم  درادـن  ینیرـش  چـیه  دوشیم و 
یئاـهر و اـهتیفیک و  شهاگدـید  راـک و  ياـنبم  هک  یمدآ  حور  تفارظ  تفاـطل و  هکنآ  رتـمهم  همه  زا  و  تسا ، هتفهن  نآ  یپ  رد  یتقـشم 

رتـمک لاـحنیا  اـب  دراد  تعیبـط  نیناوق  ریجنز  زا  يدازآ  يارب  حور  هک  یتاذ  قاـیتشا  اـصوصخم  تسا  اـهتیمک  هداـم و  تنوشخ  زا  يدازآ 
ورف ایند  نیا  لگ  رد  شیاپ  مدرم  لوقب  هک  تسا  یـسک  رتمک  دـشابن و  لاحـشوخ  نآ  يهمادا  اـیند و  نیا  رد  یگدـنز  زا  هک  تسا  یـسک 

هب درخیم . ار  نانآ  یحور  حوطـس  يهمه  ایند  ياهیـشوخ  اهیئابیز و  دـننکیم و  تشحو  ساسحا  ایند  قارف  زا  ـالومعم  اـیند  مدرم  دورن .
رد هچ  رگا  منامب  هدنز  مهاوخیم  هک  ملاحشوخ  يردقب  ایند  نیا  یگدنز  زا  نم  تسا : هتفگ  وا  هک  دناهداد  تبسن  نینچ  میکح  سونیلاج 

نمم زک  میـضار  دارم  زا  ناهجنیا و  ياوه  زا  دار  سونیلاج  تفگ  هکنانچنآ  منک : اـشامت  ار  ناـهج  رطاـق  نآ  زا …  مشاـب و  يرطاـق  مکش 
سیآ گ شغرم  راطق  دوخ  رود  هب  دنیبیم  هبرگ  حولهداس ، نیا  ایوگ  ناهج  منیب  يرتسا  هک ز …  ناج  مین  دنامب 

دزیرگیم مرک  نوریب  دشکیم  شک  نینج  نوچ  ناهن  رـشح  وا  هدیدان  مدع  رد  ناهج  نیا  ریغ  تسا  هدید  مدع  ای  راطم  زا  تسا  هدوب  هتش 
رگید بجع  يا  ماگ  رهش  نیز  مهن  نوریب  رگا  هک  دنکیم  ردام  تشپ  رد  رفم  وا  دنکیم  ردصم  يوس  شیور  فطل  مکش  يوس  سپس  وا 
هدید محر  نآ  نوریب  هک ز  يدب  مه  ار  ینزوس  مشچ  وچ  ای  محر  ردـنا  یمدرک  هراظن  ات  مخ  رهـش و  نیا  رد  يدوب  يرد  ای  ماقم  نیا  منیبن 

تـسا ینوریب  ملاع  زا  ددـم  نآ  تسه  هک  یتابوطر  ناک  دـنادن  وا  یمرحمان  وا  سونیلاج  وچمه  یملاع  زا  تسلفاـغ  مه  نینچ  نیا  يدـش 
تـسا هتفات  رد  ياهصرع  غاب و  نآ ز  تسا  هتفای  رگ  سفق  رد  هناد  بآ و  ناکمال  رهـش  دراد ز  ددم  دـص  ناهج  رد  رـصنع  راچ  هکنانچنآ 

نیا سونیلاج  رو ز  دنغزاب  اهکلف  ردنا  هام  وچمه  دنغراف  ملاع  سونیلاج و  سپ ز  غارف  نالقن و  تقو  رد  سفق  نیز  غاب  دننیب  ایبنا  ياهناج 
شوم شناج  غرم  تفج  رون  اب  یلد  شتـسدوبن  هک  تفگب  نیاک  دـمآ  سکنآ  باوج  نیا  تسین  سونیلاج  رهب  مباوج  سپ  تسیرتفا  لوق 
خاروس نیا  رد  مه  راو  شوم  ایند  خاروس  نیا  ردنا  رارق  دید و  نطو  شناج  ببـس  ناز  وجرع  وا  ناکبرگ  زا  دینـش  نوچ  وج  خاروس  دـش 

ایسب يهتکن  نیا  هتبلا  تفرگ  یئاناد  خاروس  روخرد  تفرگ  یئانب 
نیا دوخب  اعقاو  هک  تسا  تهجنادب  هن  نآ ، رویز  رز و  ایند و  نیاب  مدرم  زا  ناوارف  ياهدع  ندیبسچ  تلع  هک  درک  دیابن  شومارف  ار  مهم  ر 

حالطصاب و  تسا ، شیوخ  يهمادا  هب  تایح  دوخ  راشف  تردق و  نآ  یئانب  ریز  تلع  هکلب  دنزرویم ، قشع  نآ  ياهیئابیز  ذیاذل و  ایند و 
رگید ياهدـع  درادیمن . غیرد  شـالت  وپاـکت و  هنوگ  چـیه  زا  دوخ  يهمادا  يارب  تسا و  يوق  رایـسب  تاـیح  مسیناـکیم  ربج  تفگ : دـیاب 

تشحو و گرم  زا  مه  هزادـنا  ره  هک  دـننادیمن  دنبـسچیم و  یگدـنز  هب  یتـسد  ود  دـنراد ، نآ  يارواـم  گرم و  زا  هک  یـسرت  تـهجب 
(. دیـشچ دنهاوخ  ار  گرم  یناسنا  سوفن  يهمه   ) توملا هقئاد  سفن  لک  هرخالاب  دننک ، رارف  نآ  زا  مه  هزادنا  ره  دنـشاب و  هتـشاد  فوخ 

مـضه لباق  ار  اهیماکان  اهتـسکش و  اهیخلت و  يهمه  هک  تسا  بلاج  يردـقب  ناـهج ، ذـیاذل  اـهیئابیز و  توارط و  ینیریـش و  یلک  روطب 
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يهمه مینک  تقد  تسرد  رگا  هکلب  دـنامب . رادـیاپ  یمدآ  رمع  لوط  رد  یتح  هک  دـنهدیمن  تسدـب  يزیچ  روما  نیا  لاحنیا  اب  دزاـسیم ،
فـسات یخلت و  یعون  ندش  يرپس  زا  سپ  اهنآ  يروآدای  دندش ، ضرقنم  هدومن و  عابـشا  اتقوم  ار  یمدآ  هکنآ  زا  سپ  اهیـشوخ  ذـیاذل و 

شذگب یناوج  مایا  هک  سوسفا  ددرگیم : زاغآ  وا  يریپ  دنکیم و  زواجت  یلاسنایم  زا  یناسنا  رمع  هک  یتقو  اصوصخم  دروآیم ، رابب 
یبوخ روصت  میهاوخب  رگا  تشذگب  یناگدنز  بآ  نم  يوج  زک  متفخ  نادـنچ  يوج  رانکب  هنـشت  تشذـگب  ینادواج  رمع  يهیامرـس  ت 

بآ رـس  رب  هن  بابح  هچ  نکلو  تسبابح  وچ  ایند  میریگیم : رظن  رد  ار  ریز  یعابر  میـشاب ، هتـشاد  هتـشذگ  ياهیـشوخ  ذـیاذل و  يهرابرد 
ام یگدنز  هک  درک  دیاب  هچ  سپ  بارخ  تسمدب  باوخ  باوخ ، هچ  باوخ  نآ  باوخب  دننیبب  هک  یبارس  هچ  مه  نآ  بارس  يور  رب  هکلب 

، دزاسن مطالتم  ار  ام  زیزع  ناج  دوخ ، نتفر  ندـمآ و  اـب  اـیند  ياـهیئابیز  ذـیاذل و  اـهرویز و  رز و  هک  دـشاب  یئاـنعم  ياراد  اـیند  نیا  رد 
دناوتیم هک  تسا  لصا  کی  طقف  تفگ : دـیاب  مینکن . یچوپ  ساـسحا  راـک  ناـیاپ  رد  دـیامنن و  حورجم  ار  اـم  ناـج  اهـسوسفا  اـهغیرد و 

ادغ تومت  کناک  کترخالا  لمعا  ادـبا و  شیعت  کناک  كایندـل  لمعا  تسا : نینچ  لصا  نیا  دـشخبب و  ام  یگدـنز  هب  ار  روبزم  يانعم 
ادرف یئوگ  هک  امن  لمع  نانچ  دوخ  ترخآ  يارب  تسینادواج و  ایند  نیا  رد  وت  یناگدـنز  یئوگ  هک  اـمن  لـمع  ناـنچ  دوخ  ياـیند  يارب  )

ربخیب ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  تسترابع : هک  تایح  یساسا  تفص  هب  رظن  اب  هک  دوشیم  هداد  حیـضوت  نینچ  لصا  نیا  درم ) یهاوخ 
رظن آ رد  زاس  هب  ینابنجب  ار  شتآ  خاش  دسج  رد  دیامنیم  يرمتسم  دسریم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردنا  ندش  ون  زا 

یفطـصم تسیتـعجر  گرم و  هظحل  ره  ارت  سپ  عنـص  يزیگنا  تعرـس  دـیامنیم  عنـص  يزیت  زا  تدـم  يزارد  نیا  زارد  سب  دـیامن  شت 
تعیبط يهدرپ  يور  رد  ياهظحل  دوشیم و  زاغآ  تعیبط  يهدرپ  تشپ  زا  تایح  دـتمم  نایرج  زا  هظحل  ره  يولوم  تسیتعاـس  اـیند  دومرف 

زا هک  یناسانـش  تسیز  هکلب  تسین ، ضحم  یقوذ  يدیرجت و  یفـسلف  بلطم  کی  نیا  دزخیم . هدرپ  تشپ  هب  هاگنآ  و  ددرگیم ، رادومن 
سانـش تسیز  نیراـپ  وا  دـنروآیم . تاـیح  حیـضوت  يارب  ار  هناـخدور  لاـثم  نیمه  دـنرگنیم ، تاـیح  يهدـیدپ  هب  ضحم  ملع  هاگدـید 
اهرهن دننام  ام  ياهندب  دیوگیم : وا  تسا . هدرک  هدافتسا  لاثم  نیا  زا  نآ ص 57 ) لماکت  اشنم  تعیبط ، تایح ،  ) دوخ باتک  رد  فورعم 

ندـب و زا  ازجم  یتقیقح  ار  تایح  يهدـیدپ  وا  لاثما  نیراپ و  وا  هک  مینادیم  دوشیم و  هزات  هتـسویپ  ییوج  بآ  ناسب  ناشداوم  دـنناور و 
رمتسم نایرج  نیا  میئامنیم . هدهاشم  دوخ  رد  ار  تایح  رد  ون  هب  ون  نایرج  یمئاد و  تکرح  نیا  دوخ  ام  لاح  رهب  و  دننادیمن . نآ  ءازجا 

يزیمآگنر و بجوم  هک  ایند  ياـهیئابیز  ذـیاذل و  رویز و  رز و  زا  يریذـپریثات  ندـش و  میلـست  تلاـح  زا  میناوتب  اـت  یتسیاـب  ار  تاـیح 
ایسب یناور  لمع  نیا  اب  میروآرد . لعفنم  دوجوم  کی  هن  لاعف  لماع  تروصب  ارنآ  میرادب و  ظوفحم  دنوشیم ، تایح  یگدولآ 

، اهنآ حیحـص  یبایزرا  اب  يدـج  روطب  ایند  ياهیئابیز  ذـیاذل و  رویز و  رز و  یتح  یعیبط و  تایح  لماوع  اب  مه  میناوتیم  ام  تیمها ، اب  ر 
لماوع اـب  تعیبـط  يهدرپ  يور  رد  دوشیم و  یئاـمنهار  هیجوت و  تعیبـط  يهدرپ  تشپ  زا  هک  ار  تاـیح  رهوج  مه  مینک و  رارقرب  طاـبترا 

وج و لالقتـسا  بلط و  التعا  اتاذ  هک  تایح  رتنـشور : ترابعب  مینک . یقلت  تیمها  اب  هجوت و  دروم  دـنکیم ، رارقرب  طاـبترا  یعیبط  تاـیح 
طابترا رد  دیامن ، ظفح  ار  دوخ  تاذ  دـناوتب  رگا  نآ ، بلاج  يایازم  یعیبط و  تایح  لماوع  اب  طابترا  اب  ایند  نیا  رد  تسا ، لامک  قاتـشم 
شزرا اب  تمظع و  اب  صاوخ  اهدادعتـسا و  لگ ، ندومن  افوکـش  ندیئور و  لماوع  زا  یکی  دننام  اهنآ  زا  کی  ره  ایازم ، لماوع و  اب  روبزم 

زا فارحنا  اب  هک  دـسریم  یتیعقوم  هب  لقاع  رادـناج و  ناسنا  هکیماگنه  لاثم : ناونعب  دوریم ، دوخ  هارب  دـناسریم و  تیلعف  هب  ار  تاـیح 
زا دـیامنیم و  لمحت  یئابیکـش و  ربص و  تیعقوم  نیا  رد  وا  دروایب ، تسدـب  یعامتجا  ترهـش  ای  ماقم  ای  تورث  دـناوتیم  یناـسنا  لوصا 

یئاهدادـیور ربارب  رد  ناـسنا  تیفرظ  لـمحت و  دادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هب  بجوم  ندرک  رظن  فرـص  نیا  دـنکیم . رظن  فرـص  فارحنا 
هبنج ف لالقتسا و  ندرک  رظن  فرص  نیا  دنوش . مامت  وا  ررض  هب  یگدنز  دادتما  رد  تسا  نکمم  هک  ددرگیم 

تایبا زا  یـضعب  حیـضوت ، نیا  اب  دوشیم . افوکـش  دوخ  هاگرذگ  رد  تایح  رهوج  ضرف  نیا  رد  دـیامنیم . تیوقت  ار  ناسنا  دـیفم  تیلعا 
اریز تسین ، حیحـص  بآ  هک  الا  وردـنا  دـجنگن  سپ  باتـش  دوب و  یلتمم  تیاـغ  هب  نوچ  دـننام : میدرک ، لـقن  یقرواـپ  رد  هک  ار  يولوم 
نانچ دوخ  يایند  يارب  لصا  يانعم  میناوتیم  نونکا  دنـسریم . تیلعف  هب  یعیبط  لـماوع  اـب  طاـبترا  رد  نآ ، یلاـع  داـعبا  تاـیح و  رهوج 
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یبوخ هب  ار  درم . یهاوخ  ادرف  یئوگ  هک  امن  لمع  نانچ  دوخ  ترخآ  يارب  تسینادواج و  ایند  نیا  رد  وت  یناگدـنز  یئوگ  هک  اـمن  لـمع 
یعیبـط تاـیح  يهمادا  يارب  هک  هچنآ  هک  تسا  نینچ  قوـف  بلاـطم  هب  رظن  اـب  لـصا  نـیا  ياـنعم  يهصـالخ  و  میئاـمن . قیدـصت  كرد و 

یقلت يدبا  تایح  يهمادا  لماع  ناونعب  دـیاب  هک  دراد  یتیمها  نانچ  تیبسن ) يهظحالم  اب  هتبلا  ، ) تسا عورـشم  ذـیاذل  بجوم  يرورض و 
رد هدوب و  يدـج  الماک  يهطبار  یعیبط ، تایح  لـماوع  اـب  اـم  يهطبار  نیارباـنب  تسا . نآ  هب  هتـسباو  تاـیح  يهمادا  ناـیرج و  اریز  دوش ،

ریـسا و نانچ  دوخ  يهبوچراچ  رد  ار  ام  دـیابن  هدـنرذگ  لماوع  نیا  لاح  نیع  رد  دـهاکیمن ، اـهنآ  يدـج  تیمها  زا  اـهنآ  ندوب  نارذـگ 
دوخان ریمض  ای  هاگآ و  دوخ  نهذ  رد  ار  تقیقح  نیا  هظحل  ره  دیاب  ام  مینک . شومارف  ارنآ  تیدبا  تایح و  لصا  هک  دنیامن  بوکخیم 

، درک دـهاوخ  عطق  ام  اب  ار  دوخ  طابترا  يدوزب  دراد ، هک  یتاصتخم  تیهام و  اب  یعیبط  تایح  لماوع  زا  کی  ره  هک  میـشاب  هتـشاد  هاـگآ 
یعیبط تایح  هک  تسا  لصا  نیا  يانبم  رب  تکرح  اب  دـشابیم . یتایح  يرما  کی  ام  تایح  يارب  دودـحم  تقوم و  طابترا  ناـمه  هچ  رگا 

اهنم اولحتراف  دننکیمن . لاغـشا  ار  ام  حور  حوطـس  يهمه  راب  تذل  لماوع  رگید  ماقم و  رویز و  رز و  دوشیم و  یقطنم  یبایزرا  ام  يارب 
هک هشوت  داز و  نیرتهب  اـب  اـیند  نیا  زا   ) غـالبا نم  رثـکا  اـهنم  اوبلطتـال  فاـفکلا و  قوف  اـهیف  اولئـستال  دازلا و  نم  مکترـضحب  اـم  نسحاـب 
(. دـیئوجم تسا ، مزال  یناگدـنز  شاعم  يارب  هک  هچنآ  زا  شیب  دـیهاوخم و  ایند  نیا  زا  تیافک  دـح  زا  شیب  دـینک و  چوک  دـیاهتخودنا ،

دروم هدنیآ  ياههبطخ  ریسفت  رد  هک  تسا  مالسا  رد  مهم  رایـسب  یلـصا  ایند ، نیا  زا  تیدبا  يارب  هشوت  داز و  نتخودنا  بسک و  ترورض 
تـشیعم رد  فافک  دحب  تعانق  میزادرپیم : تشیعم  رد  فافک  دح  هب  تعانق  موزل  ریـسفت  هب  تالمج  نیا  رد  تفرگ . دهاوخ  رارق  ثحب 

ار شیوخ  يور  وتیم  نوگلگ  هب  ات  یمه  دبسخ  اونیب  يور و  درز  وت  زا  نت  هد  هک : دینادیم  ایآ  تسا  لوقعم  تایح  يرورـض  طیارـش  زا 
اهناسنا جنرتسد  ششوک و  اب  دودحم و  روطب  تشیعم ، لئاسو  ناونعب  تعیبط  داوم  هک : دینادیم  ایآ  ینک  نوگلگ 

يارب شالت  هک  دـینادیم  ایآ  دنـشابیمن ؟ ام  قیمع  عیـسو و  تیاـهنیب  عمط  صرح و  يوگخـساپ  زگره  دـنریگیم و  رارق  اـم  راـیتخا  رد 
تیاهنیب سح  عابـشا  هک  دـینادیم  ایآ  تسا ؟ دـنیاشوخ  ياهيرامیب  زا  یعون  یناویح  ضحم  تاـیح  يهمادا  يارب  سفنت  کـی  ندوزفا 

حور هب  تیانج  نیرتگرزب  دشابن ، راک  رد  يزاس  عوفدم  نیشام  ندروآرد  تکرحب  زج  یفده  چیه  هک  يداصتقا  داوم  اب  طقف  حور  یئوج 
باقع و شمارح  رد  باسح و  ایند  نیا  لالح  رد   ) باتع اهتاهبـش  یف  باقع و  اهمارح  یف  باسح و  اهلالح  یف  هک : دـینادیم  ایآ  تسا ؟

بجوم دوخ  يدام ، دعب  هب  یقطنم  يهزادنا  زا  شیب  تخادرپ  هک  دیاهدیشیدنا  هراب  نیا  رد  ایآ  تسا .؟) شنزرـس  خیبوت و  شتاهبتـشم  رد 
یناویح سفنت  يهتخابلد  قاشع  رگا  دـشابیم ؟ تسا ، یناـبر  غورف  هاـگیاج  هک  ینورد  ياـهیکیرات  زورب  یحور و  ياهدادعتـسا  ناـقفخ 

بلغا هک  دنـشیدنیب  تسا ، هدرک  نیگنر  هبانوخ  نوخ و  اب  ار  خـیرات  ياضف  هک  اهراتـشک  اهگنج و  رد  مه  یتاظحل  دـندرک ، ادـیپ  یتصرف 
رایـسب لئاسم  میدرک ، حرطم  هک  ار  لئاسم  نیا  تسا . هتفرگ  تروص  مدرم  تشیعم  داوم  رد  رثاکت  يداصتقا و  ياهیرگامغی  تلع  هب  اـهنآ 

ترورـض شریذپ  كرد و  يارب  نانآ  میلعت  اهناسنا و  تیبرت  زج  اهیتخبدب  نیا  عفر  يارب  ياهراچ  چـیه  تسا و  یناگمه  مهف  لباق  هداس و 
تعانق ب

هب افتکا  يارب  مدرم  يدج  تیبرت  میلعت و  نودب  هک  یـششوک  شالت و  ره  و  درادن . دوجو  دنک ، هرادا  ار  یگدـنز  نتم  هک  یئاهترورـض  ه 
ریذبت فارـسا و  هک  تسنیا  نخـس  نیرخآ  درادن . ریثات  دریگب ، ماجنا  عورـشم ، تالمجت  زا  يرادروخرب  رد  تلادـع  شاعم و  ياهترورض 

فارـسا دـیجم  نآرق  رد  ددرگ . یفتنم  مدآ  دـالوا  یگدـنز  يهنحـص  زا  دـیاب  مدرم  تشیعم  یتاـیح  داوـم  نتخاـس  هاـبت  زا  تستراـبع  هک 
هنا اوفرستال  و  دننیطایش .) ناردارب  ناگدننک  فارسا  اعطق   ) نیطایشلا ناوخا  اوناک  نیرذبملا  نا  دناهدش : یفرعم  نیطایش  ناردارب  ناگدننک 

اعطق و   ) رانلا باحـصا  مه  نیفرـسملا  نا  و  درادیمن .) تسود  ار  ناگدننک  فارـسا  دـنوادخ  اریز  دـینکن ، فارـسا  و   ) نیفرـسملا بحیال 
دح هب  تعانق  تیمها  تسا . ناوارف  دیجم  نآرق  رد  فلتخم  تانایب  اب  نومضم  نیا  هب  طوبرم  تایآ  دنـشتآ .) باحـصا  ناگدننک  فارـسا 
زا هدـننک و  تعانق  دوخ  یگدـنز  زا  رقف  ندـش  نک  هشیر  مکی - لماع  تسا : مهم  رایـسب  لماع  ود  هب  دنتـسم  شاـعم ) ترورـض   ) فاـفک

هدومرف نینموملاریما  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـننکیم . لیدـبت  تشیعم  داوم  هب  ار  یعیبـط  داوـم  دودـحم  روـطب  هک  هعماـج  مدرم  یگدـنز 
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نمهرهب ریقف  نآ  یلام  قح  زا  ینغ  کی  هکنیا  رگم  تسا ، هدنامن  مورحم  دوخ  شاعم  زا  يریقف  چیه   ) ینغ هب  عتم  امب  الا  ریقف  عنم  ام  تسا :
یتسین هک  دشاب ، راگزاس  دناوتیم  ناسنا  یحور  لماکت  دشر و  اب  رادقم  نامه  یتسرپ  لام  ریذبت و  فارسا و  مود - لماع  تسا .) هتـشگ  د 

ار تیاور  ود  ام  تسا . هدروآ  فاـفک  يهراـبرد  ار  یلقتـسم  باـب  یفاـک  باـتک  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  رون . اـب  تملظ  یتسه و  اـب 
فاـفکلا فاـفعلا و  دـمحم  لآ  ادــمحم و  قزرا  مـهللا  ص )  ) هللالوـسر لاـق  مـکی - تـیاور  مـیروآیم : ثـحبم  نـیا  رد  هنوـمن  ناوـنعب 

هللا توعد  دـق  ینا  رذابا  ای  ص )  ) هللالوسر لاق  مود - تیاور  امرف .) اطع  فافک  ینمادـکاپ و  ص )  ) دـمحم لا  دـمحم و  هب  اراـگدرورپ ، )
دنوادـخ زا  نم  رذابا ، يا  دومرف : ادـخ  لوسر   ) دـلولاو لاملا  هرثک  ینـضغبی  نم  یطعی  نا  فافکلا و  ینبحی  نم  قزر  لعجی  نا  هوانث  لج 

ارم هک  ار  یسک  يزور  دهد و  رارق  فافک  ردقب  درادیم ، تسود  ارم  هک  ار  یـسک  يزور  هک  ماهتـساوخ  تسگرزب  شـساپس  هک  ناحبس 
تروص رد  اما  تسا و  مدرم  یعیبط  لدتعم و  یگدنز  يارب  لوسر  ترـضح  ياعد  نیا  هتبلا  دـهدب .) ناوارف  دالوا  لام و  درادیم ، نمـشد 

هوق نم  متعطتـسا  ام  مهل  اودعا  و  يهیآ : قباطم  دشاب ، هدوب  نیملـسم  رب  ررـض  بجوم  ناشنادنزرف  لام و  يدایز  هک  نانمـشد  اب  یئورایور 
. تشگ دهاوخ  لمع  دیناوتب ،) هک  ار  یتردق  ره  نانآ  اب  هلباقم  يارب  دینک  هدامآ  (و 

ماش هار  رد  هبطخ 046-

هحفص 31] ]
دلولو لاـملا  لـهالا و  یف  رظنملا  ءوـس  بلقنملا و  هباـک  رفـسلا و  اـثع  نم و  کـبذوعا  ینا  مهللا  مشـش  لـهچ و  يهبطخ  یموـمع  ریـسفت 

(. مربیم هانپ  وت  رب  موش ، وربور  دـنزرف  لام و  لها و  تشز  يهرظنم  اب  هکنیا  زا  رفـس و  زا  تشگزاب  جـنر  رفـس و  تقـشم  زا  اراگدرورپ ، )
هدرک رارقرب  تفلا  سنا و  نآ  اب  یمدآ  هک  تسیا  هنایشآ  زا  نتفر  نوریب  ینعم  کی  هب  رفـس  نآ  زاغآ  رفـس و  هب  میمـصت  ماگنه  رد  شیاین 

ریغ یگدنز و  میظنت  يهبساحم  رب  تردق  یغامد و  ياوق  زکرمت  بجوم  هک  تسا  یتیمها  اب  یناور  يهدیدپ  کی  تفلا  سنا و  نیا  تسا .
نطو زا  دیعبت  مکی - يهلئسم  دنکیم . دزـشوگ  نطو  مانب  ار  یگدنز  يهنایـشآ  تیمها  هک  دراد  دوجو  مهم  يهلئـسم  ود  ددرگیم . کلذ 

يهلئـسم تشگیمن . بوسحم  رفیک  ناونعب  دوبن ، تقـشم  جنر و  ثعاب  نطو  زا  نتفر  نوریب  رگا  تسا ، هدـش  بوسحم  رفیک  کی  ناونعب 
رد تماقا  رفـس و  هک  تهجنادـب  و  تسا . هقف  رد  هررقم  طیارـش  اب  هزور  راطفا  اهنآ و  لفاون  طوقـس  یتعکر و  راهچ  ياهزامن  رـصق  مود -

هجوت اذـل  دراد ، رب  رد  ار  دـیدج  ثداوح  اب  ندـش  يورایور  یگدـنز و  مظن  رد  رییغت  تارکفت و  ینوگرگد  يداـیز ، تدـم  اـت  نطو  ریغ 
نآ يارب  یصوصخم  راکذا  بادآ و  مه  تایاور  یضعب  رد  تسا و  بولطم  رایسب  رفس  زاغآ  میمصت و  رد  دنوادخ  هب  یصاخ 

يارجم رد  يداع و  ریغ  الماک  ناسنا  یگدنز  عضو  هک  داهج  گنج و  دـننام  شالت ، تقـشم و  رپ  ياهرفـس  اصوصخم  تسا . هدـش  نییعت 
تاـیح يهقطنم  رد  هکیناـسک  يهمه  هداوناـخ و  عضو  یگنوـگچ  زا  ینارگن  درذـگیم . گرم  یگدـنز و  زرم  زا  هک  تسا  یئاهدادـیور 

تنا رفـسلا و  یف  بحاصلا  تنا  مهللا  ددرگیمن . رود  يو  نهذ  زا  هک  تسا  ساسح  رایـسب  دـنراد ، رارق  داـهج  رفاـسم  اـصوصخم  رفاـسم 
رفـس رای  یئوت  ادنوادخ ،  ) افلختـسم نوکیال  بحـصتسملا  ابحـصتسم و  نوکیال  فلختـسملا  نال  كریغ  امهعمجیال  و  لهالا ، یف  هفیلخلا 

يهدـنرادهگن رظاـن و  رفـس و  رواـی  راـی و   ) ار ود  ره  نیا  یئاـناوت  وـت  زج  یـسکچیه  و  نم ، ناـمدود  يهدـنرادهگن  رظاـن و  یئوـت  و  نم ،
ادخ طقف  دنکیمن .) تکرح  كرحتم  اب  تسا  نیشناج  هکیسک  ددرگیمن و  نیشناج  تسا ، كرحتم  هارمه  هکیسک  اریز  درادن ، نامدود )

طیحم قح  نادـب  نیا  ینیبب  یک  دوخ  سپ  وت  ناـمز  نآ  ینیب  شیپ  هک  ناـمز  نآ  درادیمن  زاـب  رگید  راـک  زا  ار  وا  يراـک  چـیه  هک  تسا 
روطب هک  یئاهدادیور  يهمه  یتسه و  ناهج  رب  یهلا  يهقلطم  يهطاحا  ياضتقم  يولوم  رگد  راک  زا  شراک  درادن  او  رـسپ  يا  دمآ  هلمج 

اب هراومه  یناسنا  هاگدـید  هکیتروص  رد  تسا . هدـمآ  قوف  بلطم  رد  هک  تسا  نیمه  دـندنویپیم ، عوقوب  ناهج  نیا  رد  یلوط  یـضرع و 
اهیریگ و و عضوم 

دوـجوب هروـبزم  روـما  هـک  ياهبوچراـچ  نآ  زا  دـناوتیمن  دوـشیم و  هتـسب  وا  ياههتـساوخ  اـهیریگ و  فدـه  تاصخـشم  كرد و  لـئاس 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 873 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگدـید يهقطنم  زا  جراـخ  يهراـبرد  قـلطم  مکح  ندرک  رداـص  عناـم  هک  تسا  هاگدـید  تیدودـحم  نیمه  و  دـیامن . زواـجت  دـناهدروآ 
صاـخ يریگعـضوم  يهقطنم  زا  نوریب  هب  میمـصت  هدارا و  يهعـسوت  زا  هک  تسا  اـهیریگ  عـضوم  تیدودـحم  نیمه  نینچمه  دـشابیم و 

رظن زا  تسا ، هداتفا  قافتا  ماشب  نینموملاریما  ریسم  رد  هک  مهم  رایسب  ثداوح  زا  یضعب  هب  رکذت  هبطخ  نیا  ریسفت  رد  دیامنیم . يریگولج 
: دینیبب ات  دیهدب ، رارق  یـسررب  لیلحت و  دروم  تقد  لامک  اب  ار  ثداوح  نیا  دشابیم . هدنزومآ  دـیفم و  رایـسب  ترـضحنآ  تیـصخش  نایب 

ماش ریسم  رد  ع )  ) نینموملاریما یئوگ  بیغ  دریگب . رارق  ام  یگدنز  قشمرس  دیاب  هک  هدوب  هچ  وا  لوقعم  تایح  هدوب و  یسک  هچ  ع )  ) یلع
میلس نب  همثره  زا  يرقنم  محازم  نب  رصن  دیوگیم : دعب  هب  زا ص 169  هغالبلاجهن ج 4  حرش  رد  دیدحلایبا  نبا  البرک  ناتساد  يهرابرد 
زامن مالس  هک  یماگنه  دناوخ ، زامن  ام  اب  دیسر ، البرک  هب  هک  یتقو  میدرک ، گنج  مالسلاهیلع  یلع  هارمهب  نیفـص  رد  ام  هک  دنکیم  لقن 

مایق زور  رد  وت  زا  یموق  كاخ ! يا  یئوبشوخ  هچ  دومرف : سپس  دومرف و  مامشتسا  ارنآ  تشادرب و  البرک  كاخ  زا  تفگ ، ار 
زا ـالبرک  رد  هـک  ار  ياهیــضق  تـشگرب  گـنج  زا  هـمثره  هـک  یتـقو  دـندرگیم . تـشهب  دراو  باـسح  نودـب  دــنوشیم و  روـشحم  ت 
هب نسحلاوبا  تتسود  يهرابرد  ارت  تفگ : درک و  وگزاب  دوب ، یلع  نایعیـش  زا  هک  ریمـس  تنب  ءادرج  شنز  هب  دوب ، هدید  ع )  ) نینموملاریما

! كاخ يا  یئوبشوخ  هچ  دومرف : درک و  وب  تشادرب و  ار  نیمز  نآ  كاخ  زا  یتشم  میدیـسر ، البرک  هب  ام  هک  یتقو  منکن .؟ راداو  یتفگش 
تـسد تفگ : ءادرج  دراد ؟ بیغ  ملع  یلع  اجک  زا  دندرگیم ، تشهب  دراو  باسح  نودب  دنوشیم و  روشحم  تمایق  زور  رد  وت  زا  یموق 

يارب ار  ینایرگـشل  داـیز  نب  هللادـیبع  هکیماـگنه  دـیوگیم : همثره  دـیوگیمن . ار  يزیچ  قـح  زج  نینموـملاریما  رادرب ، تیاـهفرح  نیا  زا 
دورف ع )  ) یلع اب  هک  ار  لزنم  نآ  مدیسر ، شنارای  و  ع )  ) نیسح هب  هکیماگنه  مدوب . نایرگـشل  نآ  ناراوس  نایم  رد  نم  درک  جیـسب  گنج 
هدرک باختنا  هک  يریسم  زا  مدروآ و  دایب  مدوب ، هدینش  وا  زا  هک  ار  ینخس  درک و  وب  تشادرب و  ار  كاخ  هک  ار  یهاگیاج  میدوب و  هدمآ 

نآ متفگ و  مالـس  هدـناسر ، ع )  ) نیـسح هب  ار  مدوخ  هدرک  تکرح  مدوب ، مبـسا  رب  راوـس  هکیلاـح  رد  مدوـمن و  یتحاراـن  ساـسحا  مدوـب 
رسپ يا  مدرک : ضرع  فلاخم ؟ ای  یقفاوم  ام  اب  ایآ  دومرف : ع )  ) نیسح مدرک . نایب  مدوب ، هدینش  شردپ  زا  هاگلزنم  نیا  رد  هک  ار  یناتساد 

نیـسح مسرتیم . دایز  نب  هللادـیبع  زا  اهنآ  يهراـبرد  ماهتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  مرـسمه  نادـنزرف و  نم  فلاـخم ، هن  مقفاوم و  هن  ربماـیپ ،
وا تسدب  نیسح  ناج  هک  یئادخب  دنگوس  اریز  ینیبن ، ار  ام  ندش  هتـشک  ات  نک  رارف  تعرـس  اب  اجنیا  زا  درگرب و  سپ  دومرف : مالـسلاهیلع 

اجنآ زا  دایز  تعرـس  اب  دیوگیم : همثره  تشگ . دهاوخ  شتآ  رد  لخاد  دنکن ، يرای  دنیبب و  ار  ام  ندـش  هتـشک  یـسک  زورما  رگا  تسا ،
: دـیوگیم نیفـص  باتک  رد  محازم  نب  رـصن  دوخ  هاپـس  نارـس  اـب  نینموملاریما  تروشم  تشگ . هدیـشوپ  نم  رب  هرظنم  نآ  اـت  مدرک  رارف 

دمح درک و  عمج  دندوب ، وا  اب  هک  ار  راصنا  نیرجاهم و  يهمه  تفرگ ، میمـصت  ماش  يوس  هب  تکرح  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یماگنه 
تکرب و اب  رما  هتـسیاش و  یئابیکـش  كراـبم و  يار  ياراد  هک  دـیتسه  یناـسک  امـش  دومرف : سپـس  دروآ و  ياـجب  ار  يدـنوادخ  ياـنث  و 

تسخن دینک . نایب  میمصت  نیا  يهرابرد  ار  ناترظن  يار و  میاهتفرگ ، میمصت  نمشد  يوس  هب  تکرح  يارب  ام  دیـشابیم ، قح  ناگدنیوگ 
هیواعم و نایفارطا   ) موق نآ  نم  نینموملاریما ، ای  تفگ : دروآ و  ياجب  ار  يدنوادخ  يانث  دمح و  تساخرب و  صاقویبا  نب  هبتع  نب  مشاه 

یناسک نارادتسود  نانآ  دنشابیم ، وت  ناوریپ  وت و  نانمشد  نانآ  مسانشیم ، الماک  ار  ماش ) لها  زا  وا  ناگدروخ  بیرف 
هقیاـضم هار  نیا  رد  یـشالت  چـیه  زا  تشاد و  دـنهاوخ  وت  اـب  لادـج  گـنج و  ناـنآ  دـنهاوخیم و  ار  اـیند  لوصحم  تشک و  هک  دنتـسه 

یتجاح چیه  و  دـنراد ، تسد  رد  ایند  نیا  زا  هک  هچنآ  هب  لخب  ایندـب و  دـیلپ  عمط  يور  زا  هناراکبان  ياهوپاکت  نیا  يهمه  درک ، دـنهاوخن 
غورد نانآ  تسا ، نادان  حولهداس و  مدرم  نتفیرف  يارب  طقف  نامثع ، نوخ  يهبلاطم  ناونعب  دناهتخادنا  هارب  هک  اعدا  نآ  و  دنرادن ، نیا  زج 
يارب ار  ام  ار . نامثع  نوخ  هن  دـننکیم  بلط  ار  ایند  نانآ  تسا ، نامثع  یهاوخناوخ  يارب  ناـنآ  گـنج  چوک و  تکرح و  هک  دـنیوگیم 
دندرک تمواقم  رگا  و  دشابیمن . یهارمگ  زج  قح  زا  سپ  الا  و  تسین ) يدربن  نانآ  اب  ، ) دنتفریذپ ار  قح  رگا  امرف ، جیـسب  نانآ  اب  گنج 

، میزادرپیم دربن  هب  نانآ  اب  تسا  نیمه  نانآ  يهرابرد  نم  نامگ  هک  دنتساوخن  يزیچ  تقشم  رب  ندوزفا  يرگلالخا و  ینکشراک و  زج  و 
يارب هک  منیبیمن  دنونشیم ، وا  زا  دنک  رما  رگا  دننکیم و  شتعاطا  دنک  یهن  رگا  هک  دنامب  یسک  نانآ  نایم  رد  هکیمادام  ادخب ، دنگوس 
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مه زور  کی  رگا  نینموملاریما ، ای  تفگ : هدروآ و  ياجب  ار  يدنوادخ  يانث  دـمح و  هتـساخرب و  رـسای  نب  رامع  سپـس  دـنیامن . تعیب  وت 
فت رب  ناشتایرظن  دوش و  روهلعش  ناراکهبت  نآ  شتآ  هکنآ  زا  شیپ  نکم و  ریخات  ینکن ، ریخات  یناوتب 

رگا امرف ، توعد  دشر  شریذپ  ناشیقیقح و  بیصن  مهـس و  لوبق  هب  ار  نانآ  نک و  تکرح  دوش  دحتم  قح  زا  يریگولج  نتخادنا و  هقر 
هب برقت  بجوم  نانآ  اب  داهج  رد  شالت  ناـنآ و  نوخ  نتخیر  ادـخ ، هب  دـنگوس  دـندیزرو ، عاـنتما  رگا  دندیـسر و  تداعـس  هب  دـنتفریذپ 
ای تفگ : هدروآ و  ياجب  ار  يدـنوادخ  يانث  دـمح و  هتـساخرب و  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  سپـس  تسا . ادـخ  زا  یتمارک  یهلا و  هاگـشیپ 

ناراکبان نآ  اب  دربن  داهج و  ادـخ ، هب  دـنگوس  رادـم . اور  ریخات  ددرت و  امرف و  جیـسب  نانمـشد  فرطب  مامت  تعرـس  اب  ار  ام  نینموملاریما ،
زا هللا  ءایلوا  دـناهتخادنا و  هارب  گنرین  بیرف و  ادـخ  نید  رد  ناراکبان  نآ  اریز  تسا ، مور  كرت و  اب  دربن  داـهج و  زا  رتبوبحم  نم  يارب 

یـسک يهرابرد  هکنیا  درجمب  دناهدرمـش . تسپ  راوخ و  دنتـسه ، نانآ  راکوکین  نیعباـت  راـصنا و  نیرجاـهم و  هک  ار  ص )  ) دـمحم ناراـی 
ار ام  لاملا  تیب  دننکیم ، شاهراوآ  نطو  زا  دـنزاسیم و  شمورحم  یگدـنز  زا  دـننزیم و  دـنزادنآیم و  نادـنز  هب  ار  وا  دـننک ، بضغ 

نب همیزخ  دننام  راصنا  خویش  دعس  نب  سیق  نانخـس  زا  سپ  دنرادنپیم . فیعـض  ناشدوخ  رظن  رد  ار  ام  دننادیم و  لالح  ناشدوخ  يارب 
خس نانآ  زا  رتولج  یتخادنا و  شیپ  موق  خویش  رب  ار  دوخ  ارچ  دنتفگ : هدومن  دعس  نب  سیق  هب  باطخ  بویا  وبا  تباث و 

امـش هک  ار  هنیک  ناـمه  نورد ، رد  نم  یلو  منکیم ، مـیظعت  ار  امـش  ناـش  مـنادیم و  ار  امـش  تلیـضف  نـم  داد : خـساپ  سیق  یتـفگ !؟ ن 
نب لهـس  سپـس  دـمآرد . ناجیه  شوجب و  دـمآ ، نایمب  بازحا  زا  تبحـص  هکیعقوم  هنیک  نامه  متفایرد و  دـیراد ، نامنانمـشد  يهرابرد 

، یتسه وا  اب  تملاسم  حلـص و  لاح  رد  وت  هکیـسک  اب  ام  نینموملاریما  ای  تفگ : نینچ  يدنوادخ  يانث  دـمح و  زا  سپ  هتـساخرب و  فینح 
هدومن فقوت  هفوک  رد  يزور  دنچ  هک  تسنیا  ام  رظن  میدربن ، گنج و  رس  رب  يدربن ، گنج و  رس  رب  هکیسک  اب  میراد و  تملاسم  حلص و 

مدرم یلـصا  نتم  رهـش و  نیا  لـها  ناـنآ  يزاـسب ، هاـگآ  جیـسب  تکرح و  نیا  تلیـضف  زا  ارناـنآ  یئاـمرف و  جیـسب  ار  نیمزرـس  نـیا  مدرم 
وت اب  یتفلاخم  چـیه  ام  هورگ  اما  داتفا ، دـهاوخ  هارب  هدامآ و  ياهدرک  هدارا  یهاوخیم و  هک  ار  هچنآ  دـنداد ، تبثم  خـساپ  رگا  دنـشابیم ،

ياهناسنا دیاقع  دوب  نیا  درک . میهاوخ  تعاطا  یئامرفب  يروتـسد  هک  یتقو  ره  داد و  میهاوخ  تبثم  خـساپ  یهاوخب  هک  عقوم  ره  دـنرادن ،
بلاطیبا دـنزرف  دوجو  عمـش  رود  راوهناورپ  نانیا  دـندیزرویم ، قشع  دنمالـسا ، یـساسا  ناکرا  هک  تلادـع  قح و  هب  اـتقیقح  هک  لدـکاپ 
یلع نینموملاریما  ياهیریگ  فده  تقیقح ، هار  نازابناج  راکادف و  نادرمدار  نیا  نانخس  رد  یتقد  كدنا  اب  دندوب . زاورپ  رد  هراومه 
يهـیحور اـب  کـیدزن  یئانــشآ  نـیمه  يارب  ددرگیم . نـشور  يو  یعاـمتجا  يدرف و  تاـیح  يرادــمامز و  یناـبم  لوـصا و  مالــسلاه و 

ناوریپ اب  یلومعم  رادـمامز  کی  هن  دوب ، هدومن  یهلا  قشع  يهطبار  ترـضح  نآ  اب  ار  زابناج  ناراکادـف  نآ  يهطبار  هک  دوب  نینموملاریما 
هدـهاشم الاب  رد  هک  الاو  نانخـس  نآ  هناقـشاع و  يهطبار  نینچ  هتـشذگ و  ناج  زا  ناراکادـف  نیا  ینابر و  تیـصخش  نیا  ربارب  رد  يداع .

هک ياهدروخ  بیرف  مدرم  ماش و  نیشن  خاک  نیگنر  يهرفس  ناتفص  سگم  رگید  صاع و  نب  ورمع  هیواعم و  هکیلاح  رد  مینیبیم  میدرک ،
رز تشم  کی  ناتـسرپ  رخ  نوریب ز  دنتـسرپ  رخ  تشم  کی  ینیب  هک  نامدرم  نیا  تسا : هدورـس  نانآ  فیـصوت  رد  ایوگ  تسدربز  رعاـش 

نایرج یلب : دناهتشادن . تسا  هدمآ  قوف  تیب  رد  هک  هناگ  هس  روما  نامه  زج  يزیچ  دنتـسرپ  رـش  تشم  کی  ناتـسرپ  رز  نوریب ز  دنتـسرپ 
یفاک مزال و  تقد  دنکیم ، تکرح  هگر  نیمادک  رد  یـسک  هچ  هکنیا  صیخـشت  يارب  لطاب ، يهگر  قح و  يهگر  دراد : هگر  ود  خـیرات 

رد روش  بآ  نیریش و  بآ  نیا  تسگر  گر  تسا : مزال  نانآ  تالیخت  راتفگ و  يریگفده و  یگدنز و  یگنوگچ  تارکفت و  زرط  رد 
تکرح رد  اــت ص 215 . ص 202  زا  رد ج 4  دـیدحلایبا  نـبا  يرـسک  قاـط  رب  زیگناتربـع  یئاـشامت  روـص  خـفن  اـت  دوریم  قیـالخ 

هیلع نینموملاریما 
ع)  ) نینموـملاریما تسا : هتفگ  رـصن  دـیوگیم : هلمج  نآ  زا  تسا . هدرک  لـقن  محازم  نـب  رـصن  زا  ار  یئاـیاضق  نیفـص  ریـسم  رد  مالـسلا 

اـشامت يرـسک  ياههبارخ  راثآ  هب  هک  دید  دشیم ، هدـیمان  مهـس  نب  رح  هک  ار  شنارای  زا  يدرم  دیـسر ، ریـسرهب  رهـش  هب  ات  درک  تکرح 
نانآ راید  رهـش و  لحم  رب  اهداب   ) داعیم یلع  اـناک  اـمناکف  مهراـید  لـحم  یلع  حاـیرلا  ترج  دـناوخیم : رفعی  نب  دوسا  زا  یتیب  درکیم و 
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(. دنتفر نیب  زا  دوخ  ياهتناب  نیعم  تدم  ندیسر  اب  دنتسیز و  ایند  نیا  رد  دودحم  يراگزور  هک  دندوب ، یهاگهدعو  رب  نانآ  یئوگ  دیزو ،
اهیف اوناک  همعن  و  میرک . ماقم  عورز و  و  نویع . تانج و  نم  اوکرت  مک  یتفگن : ارچ  دومرف : دینـش ، ار  دوسا  نخـس  نینموملاریما  هک  یتقو 

اهتعارز اهراس و  همشچ  اهغاب و  زا  ردقچ   ) نیرظنم اوناک  ام  ضرالا و  امـسلا و  مهیلع  تکب  امف  نیرخآ . اموق  اهانثروا  کلذک و  نیهکاف .
ثراـب رگید  ماوقا  هب  ار  اـهنآ  ناسنیدـب  دـنتفر و  دنتـشاذگ و  اـجب  دوخ  زا  دـندوب ، هاـفر  لاـح  رد  نآ  رد  هک  یتـمعن  بوـخ و  تیعقوـم  و 

ناگتشذگ ثراو  نانیا  دومرف : سپس  دشکیم .) ار  نانآ  راظتنا  یـسک  هن  تخیر و  یکـشا  نانآ  نتفر  يارب  نیمز  نامـسآ و  هن  میتشاذگ .
یلاح رد  دش  بلس  نانآ  زا  ایند  دنتشاذگن ، ساپس  ار  يدنوادخ  تمعن  دنتشاذگ و  ثراب  دوخ  سپس  دندوب و 

نآ رد  دینک و  تکرح  لاح  دـیاین . دورف  امـش  رب  یهلا  باذـع  تمقن و  ات  اهتمعن  نارفک  زا  دـیزیهرپب  دـندوب . ادـخ  تیـصعم  لوغـشم  هک 
رد ار  يرـسک  قاط  دتفایم و  نئادم  هب  شراذگ  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  زا  تشگزاب  عقوم  رد  یناوریـش  یناقاخ  دیئایب . دورف  دـنلب  هاگیاج 
نآ رد  ار  قوف  تایآ  زا  یضعب  هک  دیارسیم  یلاع  ابیز و  رایـسب  يراعـشا  دزادرپیم و  رکفت  هب  قاط  نآ  يهرابرد  یتعاس  دنیبیم و  اجنآ 
هب لزنم  هلجد  بل  هر ز  کی  ناد  تربع  يهنیئآ  ار  نئادـم  ناویا  ناـه  نک  رظن  هدـید  زا  نیب  تربع  لدـیا  ناـه  تسا . هدرک  هراـشا  تاـیبا 
زا دکچ  شتآ  شبانوخ  یمرگ  زک  یئوگ  نوخ  يهلجد  دص  دیرگ  نانچ  هلجد  دوخ  نار  نئادم  كاخ  رب  هلجد  مود  هدید  زو  نک  نئادم 

دوخ هلجد  رگج  نایرب  نیب  ترـسح  شتآ  زا  نادنچ  دز  هلبآ  بل  شهآ  فت  یئوگ ز  درآ  ناهد  هب  فک  نوچ  هلجد  بل  هک  ینیب  ناگژم 
هلجد رگ  ناتـستاکز  هلجد  زا  تسه  اـیرد  بل  هچ  رگ  هد  شتاـک  هدـید ز  زو  ون  ون  يرگ  هلجد  رب  ناـیرب  شدـنک  شتاـک  یتسدینـش  بآ 
هلسلس نوچ  هلجد  دش  هلسلس  رد  ار  نئادم  تسسگب  ناویا  يهلسلس  ات  نادشتآ  دوش  یمین  هدرـسفا  دوش  یمین  لد  زوس  بل و  داب  دزیمآرد 

هنادند ناویا  يونش ز  خساپ  لد  شوگب  هک  وب  ات  ار  ناویا  هد  زاوآ  گشا  نابزب  هگ  هگ  ناچیپ  دش 
هن ام  رب  هس  ود  یماگ  نونکا  میاوت  كاخ  ام  یکاخ  زا  وت  هک  دیوگ  نادند  نب  ونـشب ز  هنادند  رـس  دنپ  ون  ون  تدهد  يدـنپ  يرـصق  ره  ي 

ردـناک يراد  بجع  هچ  يرآ  ناشنب  ام  رـس  درد  نک  یبالگ  هدـید  زا  رـس  درد  هب  میئام  قحلا  دـغج  يهحون  زا  ناـشفب  مه  هس  ود  یکـشا 
نالذخ دسر  هچ  دوخ  ات  ناراکمتـس  رـصق  رب  ام  رب  متـس  تفر  نیا  میداد  هگراب  ام  ناحلا  یپ  تسا  هحون  لبلب  یپ  تسا  دـغج  یتیگ  نمچ 

دیرگیم هچ  اجنیاک ز  يدـنخ  نم  يهدـید  رب  نادرگ  کلف  مکح  ای  نادرگ  کلف  مکح  ار  شو  کلف  ناویا  تسا  هدرک  نوگن  هک  یئوگ 
اب ار  نئادم  هچ  یناد  نآ  رونت  رتمک ز  نیا  گنت  يهرجح  هن  هفوک  نز  ریپ  زا  مک  نئادم  لاز  ین  نایرگ  دوشن  اجنیاک  هدـید  نآ  رب  دـندنخ 

ناتـسراگن ناویا  يدوب  وا  رد  كاـخ  مدرم  خر  شقن  زک  ناوـیا  ناـمه  تسنیا  ناـفوط  بلط  هدـید  زو  نک  يروـنت  هنیـس  زا  هن  ربارب  هفوـک 
کلف ریـش  رب  يدرب  وا  تبیه  زک  هفـص  نامه  تسنیا  ناتـسکرت  هش  دـنه و  لبلاب  کلم  بجاح  يدوب  ناهـش  ارناک ز  هگرد  ناـمه  تسنیا 
نیمز عطن  رب  وش  هدایپ  بسا  زا  نادیم  يهبکوک  رد  هگرد  يهلسلس  رد  نیب  ترکف  يهدید  تسا  دهع  نامه  رادنپ  ناورداش  نت  ریش  هلمح 

نکفا لیپ  نیب  نامعن  وچ  هک  ین  ین  نامعن  هدش  تام  هش  نیب  شلیپ  یپ  ریز  هن  خر 
نامرح هگتاـم  رد  شریدـقت  یجنرطـش  یلیپ  هش  هب  دـنکفاک  نکفا  لـیپ  هشپ  سب  يا  نارود  یپ  هتـشگ ز  شزور  بش و  نـالیپ  ار  ناـهاش 

ون دنپ  دص  ادیپ  شرس  جات  رب  هگنآ  دوب  هک  دنپ  سب  ناورشون  لد  نوخ  زمره  رس  ساک  ردیم  ياجب  تسا  هدروخ  كاریز  نیمز  تستسم 
هرت نیرز  یمزب  رهب  زیورپ  ناسکی  هدش  كاخ  اب  رسکی  هدش  داب  رب  نیرز  هب  زیورپ و  رز ، جنرت  يرسک و  ناهنپ  شرس  زغم  رد  نونکا  تسا 

رب اوکرت  مک  ور  ناوخ ؟ رب  وک  هرت  نیرز  يوگ  رتمک  هدشمگ  ناز  دش  مگ  نونک  زیورپ  ناتـسب  ار  هرت  نیرز  رز  طاسب  يدرک ز  يدرتسگ 
راوشد يرآ  كاخ  نتسبآ  دیاز  یمه  رید  سب  نادیواج  نتـسبآ  تسکاخ  مکـش  ناشیاز  کنیا  ناروجات  نآ  دنتفر  اجک  هک  یتفگ  ناوخ 

نت نیدـنچ  ناـقهد  دـهن  هک  مخ  نآ  تسزیورپ  لـگ  باز و  نبزر  دـهد  هکیم  نآ  تسا  نیریـش  لد  نوخ  ناـسآ  ندتـس  هفطن  نداز  دوب 
دیپس لاز  نیا  دزیمآ  خر  باخرس  نالفط  لد  نوخ  زا  ناشیاز  دشن  ریس  مه  رخآ  مشچ  هنـسرگ  نیا  تسا  هدروخ  ورف  كاخ  نیاک  نارابج 
يدنر ناطلـس  زا  رگ  زورما  ناقاخ  دنک  هزویرد  سپ  نیز  وت  رد  زا  ات  ریگ  تربع  يهزویرد  هگرد  نیزا  یناقاخ  ناتـسپ  هیـس  مام  نیو  وربا 

ادم داز  وت  يرهش  رهب  تسا  هشوت  هکم  هر  داز  رگ  ناطلس  دبلط  هشوت  يدنر  رد  ادرف ز  هشوت  دبلط 
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یب نیب  تریـصب  رحب  نیا  ناملـس  لـگ  هحبـس ز  رب  نئادـم  وـت ز  سپ  هزمح  لـگ  هحبـس ز  هکم  زا  درب  سک  ره  ناورـش  یپ  هفحت ز  رب  نئ 
لد رهب  زا  تسا  دروآ  هر  هعطق  نیا  يدروآ  هر  دنرآ  دنیآ  هر  هک ز  ناوخا  ناوتن  ندـش  هنـشت  بل  يرحب  نینچ  طش  زک  رذـگم  وزا  تبرش 

میظعت رد  یبوکیاـپ  یناـشفا و  تسد  اـب  ناـج  لـقاع  يهناوـید  لد  حبـسم  كوـتهم  دـیاز  یمه  رحـس  هچ  هـعطق  نـیا  زا  هـک  رگنب  ناوـخا 
ناناقهد رهـش  نیا  رد  دیـسر ، رابنا  هب  درک و  تکرح  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  دیزاسم  لتخم  ار  دوخ  یناسنا  تفارـش  نارادمامز ،

ینایاپراچ دنتخادنا و  هارب  یبوکیاپ  هلهله و  هدش و  هدایپ  دوخ  ياهبسا  زا  لابقتسا  عقوم  رد  دندرک ، لابقتسا  ترضحنآ  زا  گشونشوخونب 
هچ يارب  تسیچ و  دیراد ، دوخ  هارمهب  هک  ار  نایاپراچ  نیا  دومرف : ترضح  دندوب . هتشاد  هگن  ترضحنآ  هار  رس  رد  هک  دنتشاد  هارمهب  ار 
هب مارتحا  تشادـگرزب و  يارب  هک  تسا  اـم  قـالخا  نیا  میتـخادرپ ، یبوکیاـپ  هلهله و  هب  وت  ربارب  رد  هکنیا  دـنتفگ : ناـناقهد  دـیاهدروآ ؟
هک مارتحا  تشادگرزب و  نآ  اما  دومرف : ترضح  مینک . میدقت  امـشب  میاهدروآ  هک  تسیاهیده  نایاپراچ ، اما  میئامنیم و  دوخ  نارادمامز 

مز ادخب ، دنگوس  مینکیم ، لمع  نارادمامز  ربارب  رد  هک  تسا  ام  یگشیمه  قالخا  ياضتقمب  دیتفگ 
هک ره  دینکم . رارکت  ار  راک  نیا  زگره  نیا ، زا  سپ  دیزادنایم ، تقشم  هب  هدوهیب  ار  ناتدوخ  دنربیمن و  يدوس  راک  نیا  زا  امش  نارادما 

امـش زا  دـیهاوخب  رگا  دـیاهدروآ ، هیدـه  ناونعب  هک  نایاپراچ  نیا  اما  يولوم و  دـننکآیم  وا  ناج  رد  اـهرهز  دـننکیم  يدوجـس  مدرم  ار 
امـش ياذغ  هک  میرادن  شوخ  ام  دیاهدرک ، هیهت  ام  يارب  هک  یئاذغ  اما  و  منکیم . باسح  دـینک ، تخادرپ  دـیاب  هک  یتایلام  زا  مریگیم و 
امـش زا  ار  شتمیق  سپـس  میئامنیم و  يراذگ  تمیق  ارنآ  ام  نینموملاریما ، ای  دنتفگ : ناناقهد  مینک . فرـص  نآ  تمیق  تخادرپ  نودب  ار 

: دنتفگ ناناقهد  مینکیم . تعانق  دیاهدروآ  هک  هچنآ  زا  رتمک  هب  ام  درک ، دیهاوخن  نییعت  ار  اذغ  یعقاو  تمیق  دومرف : ترضح  میریگیم .
، دـنریذپب ار  ام  يهیدـه  اهنآ  اـی  مینک  ياهیدـه  ناـنآ  هب  اـم  هکنیا  زا  اـیآ  میراد ، نایانـشآ  ناتـسود و  برع  ناـیم  رد  اـم  نینموملاریما ، اـی 
دریذپب و ار  امش  يهیده  ناناملسم  زا  یکی  هک  تسین  هتسیاش  دنتسه و  امش  ناتسود  برع  يهمه  دومرف : ترضح  یئامرفیم ؟ يریگولج 
ار ام  تمارک  هیدـه و  وت  میراد  تسود  ام  نینموملاریما ، ای  دـنتفگ : ناناقهد  دـیهدب . عالطا  امب  درک ، بصغ  امـش  زا  ار  یلاـم  یـسک  رگا 

بسانم هک  یتروص  رد  دیاب  ام   ) میرتزاین یب  امش  زا  ام  دومرف : ترضح  يریذپب .
ات وا  هارمه  دنکیم و  كرد  ار  ع )  ) یلع نیشن  رید  بهار  درک . تکرح  تشاذگ و  دوخ  لاحب  ارنانآ  سپس  میهدب ،) ياهیده  امـشب  دشاب 

هتفگ خیلب  هک  تارف  رانک  زا  یلحم  رد  هقر  رد  ع )  ) یلع هک  یتقو  دیوگیم : ینرع  هبح  دـیوگیم : محازم  نب  رـصن  دوریم  شیپ  تداهش 
. میاهدرب ثرا  هب  نامناردـپ  زا  هک  تسا  ام  دزن  رد  یباـتک  تفگ : ع )  ) یلع هب  دـمآ و  نیئاـپ  دوخ  يهعموص  زا  یبهار  دـمآ ، دورف  دوشیم 
ار باتک  بهار  یلب ، دومرف ، ترضح  مهدیم ، ناشن  وت  هب  ار  باتک  نیا  نم  دناهتـشون ، میرم  نب  یـسیع  ترـضح  باحـصا  ار  باتک  نیا 

یما مدرم  نایم  رد  دـنوادخ  هک  تسنیا  تسا ، روطـسم  باـتک  رد  تبث و  اـضق  رد  هک  هچنآ  ناـبرهم ، هدـنیاشخب و  دـنوادخ  ماـنب  دـناوخ :
هن تسا و  نشخ  هن  دـنکیم ، یئاـمنهار  ادـخ  هار  هب  ار  ناـنآ  میلعت و  ناـنآ  رب  تمکح  باـتک و  هـک  دزیگنایمرب  ناـنآ  دوـخ  زا  يربماـیپ 

رایـسب ربماـیپ  نآ  تما  دـیامنیم . یـشوپ  مشچ  وفع و  هکلب  دـهدیم ، ازج  هاـنگ  اـب  ار  هاـنگ  هن  دـشکیم و  داـیرف  اـهرازاب  رد  هن  وخدـنت ،
مار حیبست  دیحوت و  يهملک  ریبکت و  يارب  نانآ  ياهنابز  دنیوگیم . انث  دمح و  لوزن  دوعص و  يدنلب و  ره  رد  ار  ادخ  دنیادخ ، رازگساپس 

ادخ هکیماگنه  دنادرگیم . زوریپ  دنک ، ربکت  تاهابم و  رخف و  وا  هب  هک  یسک  ره  هب  ار  وا  دنوادخ  تسا و  ایوگ  و 
زا يدرم  دنباییم . همادا  دهاوخب  ادخ  هک  ینامز  ات  دنیامنیم و  عامتجا  سپـس  دننکیم ، فالتخا  رگیدکی  اب  وا  تما  دربیم ، ایند  زا  ار  وا 

ار مکح  زگره  دـیامنیم و  قح  رب  يرواد  هدومن و  یهن  اهیدـب  زا  اـهیئوکین و  هب  رما  درم  نیا  دـنکیم ، روـبع  تارف  نیا  راـنک  زا  وا  تما 
زا رتاراوگ  وا  هاگدـید  زا  گرم  دزوب . نآ  هب  داـب  یناـفوط  زور  رد  هک  تسیرتسکاـخ  زا  رتتسپ  وا  رظن  رد  اـیند  دـنکیمن . رداـص  هنوراو 
رد ياهدننک  شنزرس  چیه  شنزرـس  زا  وا . هار  رد  یهاوخریخ  راکـشآ  رد  دسرتیم و  ادخ  زا  یناهنپ  رد  هنـشت . يارب  تسا  بآ  ندیماشآ 
وا شاداپ  نم  تشهب  ناوضر و  دروایب ، نامیا  وا  هب  كرد و  ار  ربمایپ  نآ  اهرهـش  نیا  یلاها  زا  سک  ره  دـسرتیمن . یهلا  میقتـسم  طارص 
هب بهار  سپس  تستداهش . وا  اب  ندش  هتـشک  ریز  دیامن ، يرای  ار  وا  دیاب  دنک ، كرد  ار  ع )  ) یلع حلاص  يهدنب  نآ  هک  سک  ره  تسا و 
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نینموـملاریما دیـسر . دـهاوخ  وـت  هب  هک  هچنآ  دـسرب  نم  هـب  اـت  موـشیمن  ادـج  وـت  زا  متـسه و  وـت  هارمه  نـم  درک ، ضرع  نینموـملاریما 
هارمه بهار  تسا . هدومرف  دای  ناراکوکین  ياهباتک  رد  ارم  هدرکن و  شومارف  ارم  هک  ار  يادخ  رم  ساپس  تفگ : درک و  هیرگ  مالـسلاهیلع 

ات دوب  ترضحنآ  اب  ماش  حبص و  دننکیم : لقن  هک  هچنآ  هب  انب  درک ، تکرح  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
ادیپ ار  بهار  دیدرگب و  دومرف : ترـضح  دـندمآ ، نوریب  ناشناگدـش  هتـشک  نفد  يارب  مدرم  هکیماگنه  تشگ . دیهـش  نیفـص  گنج  رد 

و دوب ، تیبلا  لها  ام  زا  درم  نیا  دومرف : درک و  نفد  ار  وا  دـناوخ و  زامن  وا  رب  ترـضح  دـندرک ، ادـیپ  ار  بهار  يهزاـنج  هک  یتقو  دـینک ،
محازم نب  رصن  نیفـص  يوس  هب  نینموملاریما  تکرح  ریـسم  عیاقو  دینکن  زاغآ  قحانب  ار  گنج  امـش  درک . ترفغم  بلط  راب  دنچ  وا  يارب 

زا هک  رفن  رازه  هدزاود  اب  ار  ود  نآ  تساوخ و  ار  یناه  نب  حیرش  رـضنلا و  نب  دایز  درک ، روبع  تارف  زا  نینموملاریما  هک  یتقو  دیوگیم :
زا  ) تاناع هب  هدرک  تکرح  ناـنآ  داتـسرف ، هیواـعم  يوسب  رکـشل  شیپ  ناونعب  تارف  راـنک  یکـشخ  فرط  زا  دـندوب ، هدرک  تکرح  هفوک 

هیواعم هک  دندوب  هدرک  ادیپ  عالطا  دنکیم و  تکرح  هریزج  هار  زا  نینموملاریما  هک  دندینش  عقوم  نآ  رد  دندیسر ، تارف ) رانک  ياهیدابآ 
ام و نایم  ایرد  نیا  مینک و  تکرح  ام  هک  تسین  حیحص  يار  کی  نیا  دنتفگ : هدنامرف  ود  نآ  تسا . هداتفا  هارب  قشمد  زا  ماش  نایرکشل  اب 

تاقالم عضونیا  اب  ار  نایماش  هک  درادـن  دوجو  کـمک  زا  هتخیـسگ  تارفن و  یمک  نیا  اـب  اـم  يارب  يریخ  چـیه  دـشاب و  هلـصاف  ع )  ) یلع
یتخا رد  ار  ناشیاهیتشک  دندرک و  يریگولج  نانآ  روبع  زا  يدابآ  نآ  مدرم  دننک  روبع  تاناع  زا  هک  دنتفر  میئامن ،

یتقو دندش . قحلم  دشیم  هدیمان  ایسیقرق  هک  ياهیرق  رد  نینموملاریما  هب  دندومن و  روبع  تیه  زا  دنتشگرب و  نانآ  اذل  دنتـشاذگن ، نانآ  را 
مدرم ناتساد  هتساخرب و  حیرش  دایز و  دنیآیم ! نم  لابند  نم  نایرکشل ) شیپ   ) شیجلاهمدقم دومرف : ترضح  دندیسر ، ترضحنآ  هب  هک 

تـسرد دومرف : ترـضح  دندومن . روبع  تیه  هار  زا  دنتـشگرب و  اذل  دنهدب ، همادا  دوخ  هارب  دنتـشاذگن ، نانآ  هک  دندرک  وگزاب  ار  تاناع 
هک تخادنا  شیپ  ار  حیرش  دایز و  دندرک ، روبع  تارف  زا  ع )  ) یلع نایهاپس  يهمه  هک  یتقو  تسا . هدوب  حیحص  امش  رظن  دیاهدرک و  رکف 

، دوب هیواعم  رکـشل  شیپ  هک  یملـس  روعالاوبا  اب  دندیـسر ، هیواعم  لحم  هب  هکیماگنه  دننک ، تکرح  هیواعم  يوسب  شیجلا  همدقم  ناونعب 
روعالاوبا ام  هک  دنداد  عالطا  ترضحنآ  هب  حیرـش  دایز و  دیزرو . عانتما  وا  دندرک ، توعد  نینموملاریما  تعاطا  هب  ار  وا  دندش ، يورایور 

ام يارب  هک  يروتـسد  نونکا  دـنتفریذپن ، نانآ  میدرک ، توعد  وت  زا  تعاـطا  هب  ار  شناراـی  وا و  میدـید و  مور  ياـهراوید  یکیدزن  رد  ار 
اب روعالاوبا  هک  دنداد  عالطا  هداتسرف و  نم  شیپ  ار  یسک  حیرـش  دایز و  دومرف : وا  هب  تساوخ و  ار  رتشا  کلام  ترـضح  دیئامرفب . دیراد 

مه يورایور  فرط  ود  ره  هک  تسا  هداد  ربخ  دناهدیسر و  مور  ياهراوید  هب  نایماش  زا  یهاپس 
هکیمادام هکنآ  زا  زیهرپب  دریگب و  تسدـب  ار  نانآ  يهمه  یهدـنامرف  ناسرب و  حیرـش  دایز و  هب  تعرـسب  ار  دوخ  کـلام ، يا  دناهداتـسیا ،

دوشن ثعاب  نانآ  توادع  ینمشد و  و  ونشب . نانآ  زا  نک و  وگتفگ  نانآ  اب  ینک  زاغآ  ار  گنج  وت  تسا ، هدرکن  عورش  ار  گنج  نمـشد ،
هدـب و رارق  هرـسیم  رب  ار  حیرـش  هنمیم و  رب  ار  دایز  ینک . زاغآ  ار  دربن  گنج ، رذـع  يهرابرد  ررکم  نایب  قحب و  ناـنآ  توعد  زا  شیپ  هک 

مه ردقنآ  دزورفارب و  ار  گنج  هلعش  دهاوخیم  هک  یسک  ندش  کیدزن  دننام  شابم  کیدزن  نمشد  هب  ردقنآ  شاب و  هاپس  بلق  رد  دوخ 
. هللاءاشنا منکیم  تکرح  تعرس  اب  نم  مسرب و  امشب  نم  ات  دیـشاب  لاح  نیا  رد  دسرتیم ، نمـشد  زا  هکیـسک  ندش  رود  دننام  شابم  رود 
. داتـسرف نانآ  هب  یفعج  ناهمج  نب  ثراح  يهلیـسوب  دوب ، نانآ  رب  رتشا  کلام  یهدـنامرف  يهدـننک  وگزاب  هک  ار  ياهمان  ترـضح  هاـگنآ 
اب گـنج  ندرک  عورـش  زا  درک و  لـمع  دوـب  هداد  روتـسد  نینموـملاریما  هک  ار  هـچنآ  دیـسر و  حیرـش  داـیز و  هـب  درک و  تـکرح  کـلام 

ع)  ) یلع نایرکـشل  هب  هاگنابـش  روعـالاوبا  دیـسر . ارف  بش  اـت  تشاد ، همادا  گـنج  نیفرط  فقوت  توکـس و  دومن . يراددوخ  روعـالاوبا 
ياجب ماش  لها  سپـس  درک ، ادـیپ  همادا  دروخ  دز و  یتعاس  دـندرک و  تمواـقم  ع )  ) یلع نایرکـشل  درک ، هلمح  رتشا  کـلام  یهدـنامرفب 

دوخ ب
دـمآ و نوریب  نینموملاریما  نایرگـشل  زا  دربـن  يارب  تارفن  ورین و  اـب  زهجم  هداـیپ و  راوـس و  ياهدـع  اـب  هبتع  نب  مشاـه  هاـگنآ  دنتـشگر .

سپس ناگدایپ . رب  ناگدایپ  دندربیم و  موجه  ناراوس  رب  ناراوس  دندیگنج ، تخس  ار  زورنآ  دمآ و  نوریب  مشاه  اب  هلباقم  يارب  روعالاوبا 
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ناوج اهزور  نآ  رد  هک  تسا  یمیمت  يهرامع  نب  نایبظ  هللادبع  لتاق  دوب ، هدش  هتـشک  یخونت  رذنملا  نب  هللادـبع  ماش  لها  زا  دنتـشگرب و 
دوخ ياجب  نیفرط  زا  کی  ره  درک و  فقوت  گنج  دوب …  فورعم  يروشحلس  هب  ماش و  رد  رادمان  يروالد  رذنم  نب  هللادبع  هکنیا  اب  دوب 

رتبسانم هاگیاج  بآ و  رانک  راومه و  نیمز  هب  ام  زا  شیپ  روعالاوبا  داد . همادا  ار  هیواعم  يوسب  تکرح  ع )  ) یلع ادرف  دادماب  رد  دنتشگرب .
هک دوب  هداد  رارق  دوخ  رکشلرس  تشپ  رد  ار  هاطرا  نب  رسب  وا  تشاد . مان  ورمع  نب  نایفـس  هیواعم ، رگـشل  شیپ  روعلاوبا  نیا  دوب . هدیـسر 

هداد دیلو  نب  دلاخ  نب  نامحرلادبع  هب  ار  مچرپ  هدومن  ناراوس  هدنامرف  ار  باطخ  نب  رمع  نب  هللادیبع  درکیم و  تیوقت  ار  شرگشل  شیپ 
ماظن هدایپ  صاع و  نب  ورمع  نب  هللادبع  هب  ار  هرسیم  یبض و  رحز  نب  دیزی  هب  ار  همنیم  ماظن  هدایپ  يرهف و  هملس  نب  بیبح  هب  ار  هنمیم  دوب .

نب كاحض  هب  ار  قشمد  ماظن  هراوس  یئاط و  دیعس  نب  سباح  هب  ار  هرسیم 
دلخم نب  هملـسم  هب  ار  اهینیطـسلف  عالکلا و  يذ  هب  ار  صمح  یلاها  یلجب و  زرک  نب  دـسا  نب  دـیزی  هب  ار  قشمد  ماظن  هداـیپ  يرهف و  سیق 

. دیسر نیفص  هب  هدنام  مرحم  زا  زور  تشه  يرجه  لاس 37  رد  نینموملاریما  درپس .

هفوک هرابرد  هبطخ 047-

هحفص 50] ]
ملع ینا ال  لزالزلاب و  نیبکرت  لزاونلاب و  نیکرعت  یظاکعلا و  میدالادم  نیدـمت  هفوک  ای  کب  یناک  متفه  لهچ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

ظاکع رازاب )  ) يوس دـش ) هظحالم  شیپ  يهحفـص  رد  هک  تسنامه  همجرت   ) لتاقب هامر  لغاشب و  هللا  هالتبا  الا  وس  رابج  کـب  دارا  اـم  هنا 
اجنآ رد  ناوارف  شورف  دیرخ و  دوب و  ناجیه  ماحدزا و  زا  رپ  هامکی  لاس  ره  رد  رازاب  نیا  دوب . هکم  يهیحان  رد  گرزب  يرازاب  مان  ظاکع 

. دندرکیم تاهابم  رخف و  رگیدکیب  هدش  عمج  اجنآ  رد  نانآ  ياسور  خویـش و  برع و  لیابق  دـندناوخیم و  راعـشا  تفرگیم و  تروص 
فلتخا عیبلا و  ماـق  ظاـکع و  یلع  باـبقلاینب  اذا  دـنکیم : لـقن  ظاـکع  رازاـب  يهراـبرد  یلذـه  بیوذوبا  زا  دـیدحلایبا  نبا  ار  تیب  نیا 

ددرت ماحدزا و  نآ  رد  رفن  نارازه  داتفا و  ناـیرجب  شورف  دـیرخ و  دـش و  بصن  ظاـکع  رازاـب  رد  اـههبق  اـهرداچ و  هکیماـگنه   ) فولـالا
تیب لـها  زا  تاـیاور  یـضعب  ياوتحم  رب  اـنب  تسا . هدوب  مرچ  تفرگیم ، رارق  هلماـعم  دروـم  رازاـب  نآ  رد  هک  یئـالاک  رتـشیب  و  دـندرک )

: تسا هدومرف  ترضحنآ  ع ،)  ) نینموملاریما زا  دیدحلایبا  نبا  لقن  هب  انب  تلیضف . ياراد  شزرا و  اب  تسیرهش  هفوک ، تراهط ، تمصع و 
وشیم روشحم  ناسنا  رازه  داتفه  دوشیم ) هدیمان  فجن  هک   ) هفوک تشپ  زا  تمایق  زور 

اعد نیا  ع )  ) قداص ماما  زا  تسا و  ام  يهعیـش  هاگیاج  ام و  لحم  ام ، رهـش  هفوک  تسا : هدومرف  زاـب  تسا . هاـم  دـننام  ناـنآ  تروص  هک  د 
رارق بیرخت  يارب  ياهناشن  ار  هفوک  هک  سک  ره  اراـگدرورپ ،  ) اـهاداع نم  داـع  اـهامر و  نم  مرا  مهللا  تسا : هدـش  لـقن  هفوک  يهراـبرد 

یکاخ هفوک  نیا  تسا : هدومرف  نینموملاریما  و  رادب .) نمـشد  ار  وا  درادب ، نمـشد  ارنآ  سک  ره  هدب و  رارق  يدوبان  يهناشن  ار  وا  دـهدب ،
نیا يهابرد  ار  یناوارف  رایـسب  عیاـقو  ثداوح و  هفوک  هب  طوبرم  خـیراوت  میرادیم . تسود  ارنآ  مه  اـم  درادیم و  تسود  ار  اـم  هک  تسا 
هارب يرگدادـیب  هتـشگ و  طلـسم  رهـش  نیا  هب  هک  ار  يدایز  ناـکماکدوخ  ناراـبج و  ندـش  یـشالتم  طوقـس و  نینچمه  دناهتـشون و  رهش 
هفوک رب  ریز  صاخشا  يردیک  نسحلاوبا  حرش  زا  رد ج 4 ص 266 و 267  هعاربلا  جاهنم  لقن  هب  انب  هلمجنآ  زا  دناهدرک . تبث  دناهتخادنا ،
نانآ هب  هدرک و  عمج  هفوک  دجـسم  رد  ار  مدرم  دایز ، نب  هللادـیبع  ردـپ  داـیز  - 1 تسا : هدیـشک  تلذ  یتسپ و  هب  ناشراک  نایاپ  طلـسم و 

رام شمکـش  رد  دش  التبم  جلف  يرامیب  هب  دنک ، تکرح  دجـسم  هب  تساوخیم  دایز  هک  یعقوم  و  دننک ، نعل  ار  ع )  ) یلع هک  داد  روتـسد 
هک هریبه  نب  رمع  رسپ  فسوی  - 3 درم . صرب  يرامیب  اب  هک  هریبه  نب  رمع  - 2 درم . دش و  دیلوت  هدنشک ) ياهمرک  )

دایز نب  هللادبع  - 5 درم . یگنـسرگ  زا  دیماجنا و  لوطب  شنادنز  دش و  ینادنز  هک  يرـسق  دلاخ  - 4 تفر . ایند  زا  صرب  يرامیب  اـب  مه  وا 
اب هک  بلهم  نب  دـیزی  - 8 ایارسلاوبا . - 7 دش . هتشک  زین  وا  ریبز ، نب  بعـصم  - 6 دش . هتـشک  یفقث  يهدـیبعوبا  نب  راتخم  اب  گنج  رد  هک 

یشنزرس اب  هفوک  يهرابرد  قوف  نانخس  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  حدم  هک  دنک  مهوت  یـسک  تسا  نکمم  دش . هتـشک  یعـضو  نیرتدب 
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، اهطسبا اهضبقا و  هفوکلا  الا  یه  ام  تسا : هدمآ  نینچ  يهبطخ 25  رد  دشابیم . راگزاسان  تسا ، هدومرف  هفوک  يهرابرد  هبطخ 25  رد  هک 
رد ارنآ  طـسب  ضبق و  هتفرگ ، رارق  نم  يهطلـس  رد  هک  تسین  هفوک  زج  نم  يارب  . ) هللا کـحبقف  كریـصاعا  بهت  تنا  ـالا  ینوـکت  مل  نا 
وت زا  ار  ریخ   ) دانک تتـشز  ادخ  دزویم ، وت  رد  هدننز  مه  رب  ياهداب  هکیلاح  رد  دشابن  وت  زج  يزیچ  نم  يارب  هفوک ، يا  رگا  مراد ، رایتخا 

يراگزاسان داضت و  هنوگ  چیه  هفوک  حدم  رد  ریـسفت  دروم  نانخـس  تالمج و  نیا  نایم  هک  دوشیم  مولعم  تقو  كدـنا  اب  یلو  دریگب ))
ارآ و فـالتخا  هاـگیاج  هفوک  هک  تسا  نیا  هب  طورـشم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نیرفن  شنزرـس و  تـالمج  نیا  رد  اریز  درادـن ، دوجو 

دخ یشاب ، یهاگیاج  نینچ  وت  طقف  رگا  هفوک ، نیا  ینعی  دزاسب ، لتخم  ار  هعماج  حالص  مظن و  هک  دشاب  دیاقع  داضت 
. دریگب وت  زا  ریخ  دنک و  تشز  ارت  ا 

ماش هب  یشکرکشل  ماگنه  هبطخ 048-

هحفص 55] ]
تقو ره  ار  يادخ  رم  ساپـس   ) قفخ مجن و  حال  املک  هللادمحلا  قسغ و  لیل و  بقو  املک  هللادمحلا  متـشه  لهچ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 
ساپس دمح و  دنک ) بورغ  دشخردب و  ياهراتـس  هک  تقو  ره  ار  يادخ  رم  ساپـس  دنارتسگب و  ار  دوخ  ياهیکیرات  دوش و  دراو  بش  هک 

دندنویپیم عوقوب  نآ  رد  هک  ار  یئاههدیدپ  بش و  ریـسفت ، دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا  وا  نآ  زا  دـبا  يارب  ناگدـنب 
ندیـسر زا  سپ  ار  هبطخ  نیا  هک  دوریم  يوق  لامتحا  تسا . هدـش  رکذـتم  يدـنوادخ  هاگـشیپ  هب  دـمح  ماود  تیدـبا و  يارب  هراشا  ناونعب 

ياـهتفایرد تارکفت و  زورب  بجوم  زیگناناـجیه و  رایـسب  بش  عقوم  رد  نامـسآ  يهرظنم  هک  مینادیم  همه  تسا . هدومرف  داریا  هاـگنابش 
هک دریگیم  تروص  یماگنه  نارادـیب  بش  هللاءایلوا و  ياهـشیاین  تاجانم و  نیرتفیطل  نیرتیلاـع و  تفگ : ناوتیم  ددرگیم . صلاـخ 

. دیآیم دجو  ناجیه و  هب  دیامنیم و  هدهاشم  یتسه  تمظع  ربارب  رد  ار  دوخ  يزیچان  یمدآ ، هتفرگ و  ارف  ار  اج  همه  زیمآرارـسا  توکس 
رظان ناگدید  ولج  رد  ار  زرم  دحیب و  يهنهپ  کی  هک  شنیرز  ياههطقن  نآ  اب  نیدروجال  رهپـس  هب  هراظن  اب  ناجیه  دجو و  نیا  اصوصخم 

هجوت اب  اصوصخم  تسین ، یلومعم  يابیز  يهرظنم  کی  طقف  نیا  ددرگیم . رتانعم  رپ  دیدش و  دنارتسگیم ،
تیاهن یب  یگنارکیب و  ساسحا  هب  طولخم  یئابیز  ساـسحا  هکلب  تسا ، هداـهن  یمدآ  ناگدـید  ربارب  رد  نامـسآ  هک  یئولباـت  یگداـس  هب 

رپ يهرظنم  ياشامت  اب  هاگنابـش  تسا ، هدنام  تکرحیب  دکار و  ضحم  یعیبط  تایح  نوئـش  هب  لاغتـشا  تهجب  یمدآ  نورد  رد  هک  تسا 
رد دروآیم . دوجوب  الاو  تریح  تمظع و  ساـسحا  یعون  فیـصوت  لـباق  ریغ  تذـل  يهفاـضاب  دـیآیم و  رد  ناـجیه  هب  نامـسآ  ياـنعم 

. تسا هدش  میـسرت  هدـننک  هریخ  یئاهولبات  دایز و  بلاطم  تسا  هتفرگ  تروص  نآ  رد  هک  یگرزب  ياهدادـیور  بش و  يهرظنم  فیـصوت 
رایـسب ياضف  يارچ  نوچیب و  میلـست  تسا ، حرطم  ناهاگآ  يارب  اهبـش  رد  نامـسآ  يهرظنم  ياشامت  رد  هک  تیمها  اب  رایـسب  يهتکن  کی 
ینوناق يارجم  رد  ادص  رس و  نیرتکچوک  نودب  توکس و  لامک  اب  هک  تسا  نیناوق  هب  رگید  تانئاک  تارک و  مارجا و  همه  نآ  اب  روانهپ 

ربارب رد  ياهرطق  دـننام  یئاـضف  تاـنئاک  ربارب  رد  هک  نـیمز  يهرک  يور  رد  هکیتروـص  رد  دـنروآیمن ، رب  مد  دـننکیم و  تـکرح  دوـخ 
لایخ اب  هتخادـنا و  هار  یئادـص  رـس و  راـیتخا  زا  زیچاـن  ياهعرج  نتـشاد  تهجب  هک  دـننکیم  یگدـنز  ناـسنا  ماـنب  یتادوجوم  تساـیرد 

رپ یئوگ  هک  همیخ  نیا  تسیچ  دیوگیم : ورسخ  رصان  دنتسه !! زیخ  تسج و  لوغشم  یتسه  ملاع  رد  اهینکـش  دس  نیناوق و  رب  يرگنایغط 
ارازه اب  یتسایرد  رهگ 

يروس لگ  زا  یتسازوج  شنبلگ  يدوب  غاـب  رد  رگا  خرچ  شیرتشم  يدوب  هلـال  يدوب  خرچ  رب  رگا  غاـب  یتساـنیم  زا  یناـگنپ  رد  عمـش  ن 
نادان ناج  ردنا  یئوگ  حبص  تایآ  وا  رد  نشور  هریت و  نودرگ  مرج  یتسایوب  رگا  نآ  يدوب و  هدنشخر  رگا  نیا  ار  قویع  یسک  یتسنادن 
یضعب ندرمش  زا  سپ  ورسخ  رـصان  یتسایرد  نوگلین  خرچ  هدندرگ  نیا  هن  رگ  یبش  ره  یتشگن  نیرز  قروز  نوچ  ون  هام  یتساناد  رطاخ 
يهرظنم نیا  ياروام  رد  یتمظع  اب  رایـسب  هاگراک  اعطق  دـیوگیم : هتخادرپ و  تمظع  نیا  یگدوهیب  یفن  هب  بش ، يهرظنم  ياـهیئابیز  زا 
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نم تسوا  نوریب  زا  مه  شباـک  نیا  تسار  یئایـسآ  تسا : وا  تـالوصحم  راـثآ و  زا  هرظنم  نـیا  هـک  تـسا  تیلاـعف  لوغـشم  زیگناتریح 
بایـسآ نیا  یتساـنیب  را  تمـشچ  ینیبب  مه  اجنیردـنو  يوش  نوریب  وزا  نوچ  ینیبب  ار  نابایـسآ  یتسار  زا  نخـس  نیا  قیقحت  هب  متـسدینش 

یمه ار  اناد  سفن  تراشا  لقع  یتساران  ایسآ  هلغ  شیتسیابن  رگ  هلغ  ار  نابایـسآ  رم  ایـسا  رگنب ز  تسیچ  ددرگیم : یلوصحم  يارب  گرزب 
یتسادـبم یپ  هن  رگ  یتسیچ  نتـشگ  رـس  درذـگبیم  وا  لاح  ات  درذـگبیم  دوخ  رهد  یتسام  رهب  هدرک ز  هتخاس  انامه  نیاک  دـنک  نودـیا 

همه ت نیا  يرآ  یتسادرف  ار  رهد  زارد  زور  نیا  هن  رگ  یتسیزاب  رسب  رس  مجنا  خرچ و  راگزور و 
. دنزاسیم رترایـشه  رترادیب و  ار  نانآ  دنیآیم و  هتفای  دشر  رادیب و  ياهزغم  غارـسب  ماگنهابـش  یتوکلم  یناحور و  ياهتفایرد  تاروص و 

شمارکا شـشخب و  ددرگیمن و  دوقفم  زگره  شناسحا  هک  ار  يادـخ  رم  ساپـس  و   ) لاضفالا اـفاکم  ـال  ماـعنالا و  دوقفم  ریغ  هللادـمحلاو 
( نوداعلا هئامعن  یـصحیال  و   ) مکی يهبطخ  ریـسفت  رد  يدـنوادخ  ناسحا  ماعنا و  هب  طوبرم  لـئاسم  تسین .) شاداـپ  ضوع و  يارب  زگره 

یلومعم مدرم  تاروـصت  دریگیمن  رارق  هلماـعم  يارجم  رد  يدـنوادخ  تمارک  شـشخب و  ناـسحا و  دوـش . هعجارم  تسا . هدـش  یـسررب 
نامگ مدرم  تسا  زیچان  تسپ و  رایسب  تاروصت  دیامرفیم ، اطع  مدرم  رب  هک  يدنوادخ  ياهتمارک  اهتمعن و  ششخب و  ناسحا و  يهرابرد 

ای تمیق و  ضوع و  ناـنآ  زا  دوخ  ياـههداد  لـباقم  رد  درادیم ، اور  ناـنآ  يهراـبرد  هک  یناـسحا  فـطل و  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـننکیم 
ادـخ ياهراک  ادـخ و  دوخ و  ياهراک  دوخ و  نایم  الومعم  مدرم  هک  تسا  یئاـههسیاقم  زا  یـشان  تاروصت  هنوگنیا  دـهاوخیم ! یـشاداپ 

يهلحرمب هکنانآ  زج  سک  چیه  ار  شاداپ  ضوعیب و  تمارک  شـشخب و  ناسحا و  فطل و  معط  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـنهدیم ! ماجنا 
دـنروآیم و عاـمتجا  رازاـب  هب  یئـالاک  تروـصب  اـی  ار  یگدـنز  نوئـش  يهمه  مدرم  بلغا  دنـشچیمن و  دناهدیـسر ، یحور  دـشر  یلاـع 

دنشورفیم و
يرگادوس هلماعم و  يارجم  زا  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  تایح و  هکنانآ  یلو  دـننکیم . تخادرپ  یئالاک  نتفرگ  ربارب  رد  یتمیق  لکـش  هب  اـی 

ار یئالاک  دـنهدب و  هک  یلوپ  لکـشب  هن  دـنروآیم و  رد  شورف  يارب  ـالاک  تروصب  هن  ارنآ  ياهدادعتـسا  تاـیح و  دـناهداد ، رارق  رتـالاب 
. دروآیمن رد  شورف  دیرخ و  ضرعمب  ار  دوخ  یناشفارطع  یئابیز و  تازایتما  هک  تسا  لگ  دننام  نانآ  یحور  عضو  هکلب  دننک . تفایرد 

دهدن را  باتفآ  دنک  هچ  ددنـسپ  هچ  دیامن  هچ  زان  یبوخ و  زجب  نابات  هام  دنک  هچ  ددـنبن  گشم  زا  ملع  دـنک  هچ  ددـنخن  هک  نادـنخ  لگ 
اب ییـش  نیمادک  ام  یهگناو  يولوم  دنک  هچ  دناردن  ار  نهریپ  تنهریپ  شوخ  يوب  زا  قشاع  دنک  هچ  دـبنگ  هردان  نیدـب  سپ  رون  شبات و 

روطب ایـشا  يهمه  قلطم  کلام  وا  رگم  مینک ؟ هضرع  يدـنوادخ  تمارک  شـشخب و  ناسحا و  شاداپ  ضوع و  ناونعب  میناوتیم  ار  شزرا 
هک یفیلاکت  ماجنا  اهتدابع و  اما  دومن !!؟ هضرع  کلام  نآ  هب  ضوع  ناونعب  تسا  کلام  كولمم  هک  ار  يزیچ  ناوتیم  ایآ  تسین ؟ مومع 

، هنافـساتم دنرادن . ادخ  يارب  يدوس  نیرتمک  هک  تسا  ام  تیدوبع  يهفیظو  لامک و  دشر و  لماوع  اهنآ  يهمه  تسا ، هدش  ررقم  ام  يارب 
هک ا تسا  نینچ  ابلاغ  تسا و  كدنا  رایسب  دننک ، كرد  فیلکت  ماجنا  رد  ار  تقیقح  نیا  هک  یصاخشا  نآ  ددع 

يدنوادخ ياهتمعن  ربارب  رد  ار  فیاظو  ماجنا  ام  هک  تسا  نینچ  ابلاغ  تسا و  كدنا  رایـسب  دننک ، كرد  فیلکت  ماجنا  رد  ار  تقیقح  نی 
یئانیبان نیا  زا  ار  ام  ادنوادخ ، دهدب !! امب  دیاب  مه  وا  میاهداد ، واهب  ام  میئوگیم : میهدیم و  رارق  ترخآ  يارـس  رد  هچ  ایند و  نیا  رد  هچ 

، مکنم همذرـش  یلا  هفطنلا  هذه  عطقا  نا  تیاردق  يرما و  مهیتای  یتح  طاطلملا  اذه  موزلب  مهترما  یتمدقم و  تثعب  دقف  دـعب ، اما  امرف . اهر 
نالوارق شیپ  نم  يدـنوادخ ، يانث  دـمح و  زا  سپ   ) مکل هوقلا  دادـما  نم  مهلعجا  مکودـع و  یلا  مکعم  مهـضهناف  هلجد  فانکا  نینطوم 

نانآ هب  نم  روتسد  هک  دنـشاب  نم  رظتنم  اجنآ  رد  دنریگب و  تارف  رانک  زا  ار  دوخ  ریـسم  مداد  روتـسد  نانآ  هب  مداتـسرف و  ار  دوخ  نایهاپس 
هلجد طـش  راـنک  رد  هکیناـسک  مسرب - دـنتارف  فرطنآ  رد  هک  امـش  زا  یکدـنا  تیعمج  هب  مرذـگب و  تارف  زا  هک  تسنیا  نـم  رظن  دـسرب .

دایز هب  ار  روتسد  نیا  ناتساد  مهدب .) رارق  امش  يورین  کمک  ارنانآ  دننک و  تکرح  نمشد  يوس  هب  امش  اب  ات  منک  جیسب  ار  اهنآ  دننکاس ،
حرطم مشش  لهچ و  يهبطخ  ریسفت  رد  نیفص  فرطب  ار  نینموملاریما  تکرح  ياهدادیور  زا  رگید  یـضعب  یناه و  نب  حیرـش  رـضن و  نب 

. دوش هعجارم  میاهدرک .
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يدنوادخ تافص  هبطخ 049-

هحفص 63] ]
(. تسا اناد  یفخم  روما  يهمه  هب  هک  تسا  ار  يادخ  رم  ساپـس   ) رومالا تایفخ  نطب  يذلا  هللادمحلا  مهن  لهچ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

دیدحلا یبا  نبا  درادن  دوجو  ياهدیـشوپ  چیه  یبوبر  سدقا  تاذ  يارب  نورد  نوریب و  لاح  زا  یهگآ  نوچ  دنچ و  یب  قلاخ  يا  ادخ ، يا 
- مکی يهیرظن  درامشیم : هیرظن  ( 9  ) هن ات  يدنوادخ  ملع  يهرابرد  ار  نیملکتم  هفـسالف و  تایرظن  دعب  هب  زا ص 218  دوخ ج 4  حرش  رد 
ءایشا و رهاظ  هب  تسا  ملاع  و  هدنیآ ، رد  هچ  هتشذگ و  رد  هچ  تسا ، اناد  ایشا  يهمه  هب  ناحبـس  دنوادخ  دنیوگیم : هک  تسا  نیملکتم  زا 

يرورض مکح  اما  تسا . ینآرق  ایآ  لقع و  يرورـض  مکح  قباطم  اعطق  هیرظن  نیا  تسا . سوسحمان  ای  سوسحم  هک  هچ  رهب  اهنآ و  نطاب 
رما ملاع  رد  دوخ  يهرهاق  تیـشم  اب  دنراد ، هک  یطباور  ثداوح و  ءازجا و  يهمه  اب  ار  یتسه  ناهج  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نینچ  لقع 

هچنآ هب  ناحبس  دنوادخ  هک  دراد  ناکما  ایآ  دزادنایم . نایرج  هب  هدومن و  ریزارس  قلخ  ملاع  هب  دوخ  رمتسم  ضیف  اب  سپس  هدومرف ، ریدقت 
ریزارـس قلخ  ملاع  هب  دشابیمن ) ضیف  نآ  هب  یهاگآ  نودـب  هک   ) وا رمتـسم  ضیف  يهلیـسوب  هتـشذگ و  شاینابر  يهدارا  تیـشم و  زا  هک 

همه اب  هک  يرون  يهطبار  هب  رظن  اب  یهگناو  دشابن !؟ ملاع  دتفیم ، نایرج  هب  ددرگیم و 
، دشاب لوهجم  وا  يارب  ای  بئاغ  دوجوم ، کی  زا  هک  يزیچ  ره  هک  تسنیا  رگید  لیلد  دنامب . هدیشوپ  وا  رب  دناوتیمن  يزیچ  دراد ، ایـشا  ي 

يدنوادخ رایتخا  هطلـس و  زا  جراخ  یتسه  ناهج  رد  يزیچ  چیه  هکیتروص  رد  دوب ، دهاوخ  نوریب  دوجوم  نآ  رایتخا  هطلـس و  زا  زیچ  نآ 
قلخ هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  دیـشاب ، هاگآ   ) ریبخلا فیطللا  وه  قلخ و  نم  ملعی  الا  تسا : هدـش  هراشا  لیلد  نیا  هب  دـیجم  نآرق  رد  و  تسین .

راـیتخا هطلـس و  يهلئـسم  نیمهب  يدـنوادخ  ملع  تیمومع  تاـبثا  رد  نیملکتم  يهیکت  تسا .) ریبـخ  فـیطل و  وا  دـنادیم و  تسا ، هدرک 
حیرـص ناوارف و  يردقب  دراد ، يدنوادخ  ملع  تیمومع  هب  تالد  هک  ینآرق  تایآ  اما  و  تسا . نقتم  درومب و  الماک  هک  تسا  يدـنوادخ 

و درک : روصت  ناوتیم  يدنوادخ  ملع  تیمومع  تابثا  يارب  ریز  تایآ  زا  رتحیرـص  یتایآ  ایآ  دشابیمن . لیوات  لباق  هجو  چیهب  هک  تسا 
ياهدادـیور یئزج و  روما  یفخم و  روما  ایآ  تسا .) هدرک  هطاحا  زیچ  همه  رب  يدـنوادخ  ملع  اعطق  و   ) املع ییـش  یلکب  طاحا  دـق  هللا  نا 

دومن هعلاطم  هورگ  هس  رد  ناوتیم  ار  يدنوادخ  ملع  هب  طوبرم  تایآ  تسین !؟ یقیقح  مومع  تاملک  زا  لک  ایآ  ای  دنتسین !؟ ییـش  هدنیآ ،
هدنیآ لاح و  هتشذگ و  چیه  یناهن و  راکشآ و  چیه  یلک و  زج و  چیه  هک  دوشیم  نشور  هورگ  هس  نیا  هب  رظن  اب  و 

ملا دننام  تسا . اناد  یبیغ  روما  یفخم و  روما  يهمهب  ناحبس  دنوادخ  دیوگیم : احیرص  مکی - هورگ  تسین . يدنوادخ  ملع  زا  نوریب  يا 
ار نانآ  یفخم ) ياهتبحص  نورد و  ای   ) یفخم زار  دنوادخ  هک  دیاهتسناد  ایآ   ) بویغلا مالع  هللا  نا  مهاوجن و  مهرـس و  ملعی  هللا  نا  اوملعی 

يهمه قافتاب  هدـمآ و  شرـس  رب  مال  فلا و  هک  تسا  عمج  يهغیـص  بویغلا  يهملک  یبیغ .) روما  يهمه  لماک  ياـناد  تسوا  دـنادیم و 
زا يهیآ 7  لـحنلا و  يهروس  زا  يهیآ 23  هرقبلا و  يهروـس  زا  يهیآ 77  و  یبیرقت . هن  دراد  قیقح  مومع  رب  تلـالد  هغیـص  نیا  بدا  لـها 

يهروس زا  يهیآ 69  لمنلا و  يهروس  زا  يهیآ 25 و 65 و 74  رون و  يهروس  زا  يهیآ 29  ایبنالا و  يهروس  زا  يهیآ 110  هط و  يهروس 
يهروس زا  يهـیآ 18  و  ص )  ) دـمحم يهروـس  زا  يهیآ 26  رفاـغ و  يهروـس  زا  يهیآ 19  بازحـالا و  يهروـس  زا   51 يهیآ صـصقلا و 

زا يهیآ 94 و 105  ماـعنالا و  يهروس  زا  يهـیآ 59 و 73  نارمع و  لا  يهروـس  زا  يهیآ 29  نباـغتلا و  يهروس  زا  يهـیآ 4  تارجحلا و 
ابس و يهروس  زا  يهیآ 3  هدجسلا و  يهروس  زا  يهیآ 6  نونموملا و  يهروس  زا  يهیآ 92  دـعرلا و  يهروس  زا  يهیآ 9  هبوتلا و  يهروس 

يهروس زا  يهیآ 22  رمزلا و  يهروس  زا  يهیآ 46  رطاف و  يهروس  زا  يهیآ 38 
نیا هنحتمم . يهروـس  زا  يهیآ 1  نجلا و  يهروـس  زا  يهیآ 26  نباـغتلا و  يهروس  زا  يهیآ 18  هعمجلا و  يهروـس  زا  يهیآ 8  رـشحلا و 

نورد رد  هک  هچ  ره  نآ و  يهدرپ  تشپ  یتسه و  يهنهپ  رد  یفخم  ءایـشا  يهمه  رب  ار  يدـنوادخ  ملع  مامت  تحارـص  اـب  تاـیآ  زا  هورگ 
. دراذگیمن يزغم  ياهيزاب  جنرطـش  یفاب و  حالطـصا  يارب  یئاج  دیامنیم و  دزـشوگ  ریغتم  تباث و  یلک و  یئزج و  درذگیم  اهنانـسا 
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تسا قالطلا  يهروس  زا  يهیآ 13  هلمج  نآ  زا  دیامنیم . تابثا  انثتسا  نودب  ایـشا  يهمهب  ار  يدنوادخ  ملع  هک  تسا  یتایآ  مود - هورگ 
اناد زیچ  همه  هب  وا  و   ) میلع ییـش  لکب  وه  تسا و  هدروآ  ار  میلع  یـش  لـکب  يهلمج  هک  یتاـیآ  دـننام  میاهدروآ . ثحبم  نیا  لوا  رد  هک 

يهروس زا  يهیآ 101  هدـئاملا و  يهروس  زا  يهیآ 97  اـسنلا و  يهروس  زا  يهیآ 176  هرقبلا و  يهروـس  زا  و 282  يهیآ 231  و  تـسا .)
يهروـس زا  يهـیآ 62  روـنلا و  يهروـس  زا  و 64  يهـیآ 35  هبوـتلا و  يهروـس  زا  يهـیآ 115  لاـفنالا و  يهروـس  زا  يهیآ 75  ماـعنالا و 

تایراذلا يهروس  زا  يهیآ 3  تارجحلا و  يهروس  زا  يهیآ 16  يروشلا و  يهروس  زا  يهیآ 12  سی و  يهروس  زا  يهیآ 79  توبکنعلا و 
باغتلا يهروس  زا  يهیآ 11  هلداجملا و  يهروس  زا  يهیآ 7  دیدحلا و  يهروس  زا  يهیآ 3  و 

ماـعنالا و يهروس  زا  يهیآ 80  حـتفلا و  يهروس  زا  يهیآ 26  بازحـالا و  يهروس  زا  يهیآ 40 و 54  اـسنلا و  يهروس  زا  يهـیآ 32  ن و 
تانایب اب  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگب و  ار  يدـنوادخ  ملع  هک  تسا  یتایآ  موس - مورگ  رفاغ . يهروس  زا  يهیآ 7  هط و  يهروـس  زا  يهیآ 98 

يهیآ 19 و  ارنانآ .) هتـشذگ ) ای   ) هدنیآ یلعف و  تیعقوم  دنادیم  دنوادخ   ) مهفلخ ام  مهیدیا و  نیب  ام  ملعی  دننام : دوشیم  رکذتم  فلتخم 
رد هک  تسیزاب  هطـسفس  هطلاغم و  نیمادـک  نآ  نامقل . يهروس  زا  يهیآ 34  تاـیداعلا و  يهروس  زا  يهیآ 9  و  ص )  ) دـمحم يهروس  زا 

باتک ار  نآرق  هدننک  هطـسفس  هکیلاح  رد  دـیامن  تایعقاو  زا  یعاونا  ای  عون  هب  دودـحم  ار  يدـنوادخ  ملع  دـناوتب  حیرـص  تایآ  نیا  ربارب 
زا هطقن  هس  هدنیآ ، لاح و  هتشذگ و  هک  دناهدشن  هجوتم  نیملسم  يهفسالف  زا  یـضعب  هک  تسا  یتفگـش  ياج  دنادب !؟ مه  دوخ  ینامـسآ 

شلاح لبقتسم و  یـضام و  تسادخ  رون  وا  رد  هک  یناکمال  یبوبر  سدقا  تاذ  رب  هن  دنحرطم  نانیـشن  تعیبط  ام  يارب  هک  دننامز  شـشک 
ین وچ  ود  ره  نیزا  یشاب  هرگ  رپ  یک  هب  ات  ود  رهب  نز  ردنا  شتآ  ادخ  يهدرپ  تلبقتسم  یضام و  یضمام  دایز  يرایـشه  تسه  تساجک 

رد مدع  هب  ار  هدنیآ  هب  ملع  مدع  نیا  دنادیمن و  ار  هدنیآ  روما  دنوادخ  دیوگیم : مود - هیرظن 
زین ار  هدـنیآ  روما  ناـنچمه  دـناهدشن ) عقاو  نوچ   ) دـنکیمن كرد  ار  هدـنیآ  روما  دـنوادخ  هکناـنچ  دـناهتفگ : هدومن و  هیبشت  هدـنیآ  ك 

، تسا یعلطم  قـقحم  هک  دـیدحلایبا  نبا  زا  تبـسن  نیا  تسا !! هداد  تبـسن  مکحلا  نبا  ماـشه  هب  ار  هیرظن  نیا  دـیدحلایبانبا  دـنادیمن .
وا هب  يدـیدش  يهقالع  ترـضحنآ  هدوب و  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ذـیمالت  نیرتهب  زا  مکحلا  نب  ماـشه  اریز  تسا ، اوراـن  دـیعب و  رایـسب 

، دوب شنادنزرف  ناردـپ و  وا و  دزن  رد  نآرق  ملع  هک  ع )  ) قداص ماما  هجوت  دروم  یفارحنا  رکف  نتـشاد  اب  ماشه  هک  تسا  لاحم  و  تشاد ،
يانبم اریز  درادن ، یحیحص  يانبم  تسا ، دودرم  ینآرق  تایآ  اب  هکنیا  يهفاضاب  دناهدرک ، قوف  ياعدا  هب  هک  یلالدتـسا  اما  و  دریگب . رارق 

رگا هک  تسنیا  انبم  نیا  لاکـشا  درادـن ، زین  اهنآ  هب  ملع  سپ  دـنکیمن ، كرد  ادـخ  ار  هدـنیآ  ثداوح  نوچ  هک  تسنیا  رب  قوف  لالدتـسا 
يرثات تفایرد  كرد  زا  دوصقم  رگا  دنک و  تباث  ار  اعدا  دـناوتیمن  تسا و  اعدا  لصا  نیا  تسا ، یملع  تفایرد  نامه  كرد  زا  دوصقم 

تسا نکمم  هدنیآ . رـضاح و  ثداوح  زا  هچ  دشاب و  هتـشذگ  ثداوح  زا  هچ  تسا ، ریذپانناکما  دنوادخ  يهرابرد  يرثات  تفایرد  تسا ،
هدنیآ ت ثداوح  نوچ  دنیوگب : دنهدب و  رارق  هدنیآ  ثداوح  عوقو  مدع  رب  ار  دوخ  لالدتسا  يانبم  نایعدم  نیا 

نامز يهطبار  نایعدم  نیا  هک  تسا  نیا  رد  انبم  نیا  راکـشآ  ياطخ  دنـشاب . هدوب  يدنوادخ  مولعم  دنناوتیمن  اذل  تسا ، هدرکن  ادیپ  ققح 
رانک رب  ام  ملع  كرد و  زا  ارنآ  هدـنیآ ، رد  دادـیور  کی  نتفرگ  رارق  هکنانچ  ینعی  دـناهدرک . روصت  نامز  اب  ام  يهطبار  دـننام  ادـخ  اـب  ار 

زا یتسه  ملاع  ياهدادـیور  ثداوح و  يهمه  هک  دـننادیمن  نانیا  دـیامنیم ! راـنک  رب  زین  يدـنوادخ  ملع  كرد و  زا  نینچمه  دزاـسیم ،
سرد وت  قرو  رب  يا  تسا . مولعم  ادـخ  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  هن  يرگید ، رانک  رد  یکی  نامز و  دـتمم  بانط  نودـب  ماجناب  ات  زاـغآ 

دمآ هگیاجنآ  یلو  دـش  سپ  زاب  دـمآ  هک  مدـنآ  مه  هک  دـش  سفن  کی  زا  رما  قلخ و  ناهج  يوجنگ  یماظن  ماجناب  ات  هتـشون  زاـغاز  ماـیا 
یکی اجنآ  رما  قلخ و  ناهج  ملاع  ود  ماجنا  زاغآ و  دنک  مدکیب  واک  یمیدق  هللا  یلاعت  تسین  ندـمآ  زج  يرگنب  نوچ  ندـش  تسین  ندـش 

دنادیمن ار  رضاح  یلعف و  روما  ثداوح و  دنوادخ  هک  تسنیا  موس - يهیرظن  يرتسبش  دومحم  خیش  دش  یکدنا  رایسب  رایـسب و  یکی  دش 
نینچمه تسا ) دوجوم  هکنوچ  ، ) درادن دوجوم  هب  تردق  دنوادخ  هکنانچ  دناهتفگ : دناهدرک و  هیبشت  يدنوادخ  تردق  هب  ار  هلئطم  نیا  و 

تعم خویش  زا  یکی  دابع  نب  رمعم  هب  ار  لوق  نیا  يدنوارلا  نبا  دنادیمن . مه  ار  دوجوم 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 883 

http://www.ghaemiyeh.com


عفد رمعم  زا  ار  تیاـکح  نیا  هدوـمن و  بیذـکت  ار  تبـسن  نیا  هلزتـعم )  ) اـم باحـصا  دـیوگیم : دـیدحلایبا  نبا  تسا . هداد  تبـسن  هـلز 
تسین و دوجوم  هک  يزیچ  نآ  اب  یتوافت  تسا  دوجوم  هک  يزیچ  هب  يدـنوادخ  تردـق  اریز  تسا ، نشور  هیرظن  نیا  يهطلاغم  دـناهدرک .
تاوامسلا و یف  نم  هلئسی  تسیدنوادخ : رمتـسم  یمئاد و  ضیف  زا  یـشان  تادوجوم  يهمه  ماود  اقب و  اریز  درادن ، تسیدنوادخ ، رودقم 

مدـع يهمادا  ندروآ و  دوجوب  يارب  يدوجوم  ره  ندـمآ  دوجوب  زا  شیپ  هک  يدـنوادخ  تردـق  نامه  اذـل  ناش  یف  وه  موی  لک  ضرالا 
تسین اناد  دوخ  تاذ  هب  دنوادخ  مراهچ - يهیرظن  دراد . دوجو  زین  دوجو  يهمادا  ندومن و  مودعم  يارب  تردق  نامه  تشاد ، دوجو  نآ ،

: دـیوگیم رمعم  هک  تسا  هتفگ  تسا و  هداد  تبـسن  رمعم  رب  مه  ار  هیرظن  نیا  يدـنوارلا  نبا  تسا . ملاـع  زیچ  هـمهب  دوـخ  تاذ  زا  ریغ  و 
اربم تمهت  نیا  زا  ار  رمعم  هدرک و  بیذـکت  مه  ار  تبـسن  نیا  هلزتعم  دـشاب . دوخ  ریغ  دـناوتیمن  يزیچ  چـیه  تسا و  مولعم  زا  ریغ  ملاع 
ملع یناور  اـی  ینهذ  يهدـیدپ  نیا  تسا . هتـشادن  یعـالطا  دوخ  یناور  اـی  ینهذ  يهدـیدپ  نیرتنشور  زا  هیرظن  نیا  بحاـص  دـناهتخاس .

هدـننک كرد  دوخ  رد  هدـننک  كرد  تاذ  روضح  هک  تسا  عون  کـی  هب  رـصحنم  ملع  نیا  دوشیم و  هدـیمان  يرایـشه ) دوخ   ) يروـضح
، ملع نیا  رد  تسا .

رادروخرب ملع  نینچ  زا  دناوتیم  ناسنا  هک  لاح  هدنوش . كرد  مه  تسا و  ناسنا  تاذ  هدـننک  كرد  مه  ینعی  تسا . یکی  مولعم  ملاع و 
. دشابیم اراد  ار  ملع  نیا  رتهتـسیاش  قیرطب  تسا ، هدیرفآ  ار  وا  ینورد  ياهدادعتـسا  تاصتخم و  يهمه  ناسنا و  هکیدنوادخ  دشاب ، هدوب 

كاـپ تاذ  هک  تبـسن  فرط  هک  تسا  نـکمم  اـیآ  دـهدیم ، تبـسن  دوـخب  ار  لـعف  تفـص و  اهدـص  ناحبـس  دـنوادخ  هـکنیا  يهفاـضاب 
داجیا دوخ  يارب  ار  ملع  هکلب  تسا ، هدوبن  ملاع  زیچ  چیهب  میدق  زا  دنوادخ  مجنپ - يهیرظن  دشاب . هدوب  لوهجم  ادـخ  يارب  تسیدـنوادخ 

هب دنوادخ  تفگ : دیاب  الوا - دیدحلایبا ) نبا  لقن  هب  انب   ) تسا ناوفص  نب  مهج  يهیرظن  نیا  تسا . هدش  ملاع  ایـشا  هب  ملع  نآ  اب  هدرک و 
دوجوب اجک  زا  ملع  نآ  تسا ، هدوب  ملاع  رگا  هن ؟ اـی  تسا  هدوب  ملاـع  تسا ، هدـش  ملاـع  نآ  يهلیـسوب  هدرک و  داـجیا  هک  یملع  نآ  دوخ 

نینچ هک  تسا  ملسم  دروایب ، دوجوب  ار  ایشاب  ملع  هک  دنکیم  داجیا  دوخ  يارب  ملع  البق  هک  دشاب  نیا  رگا  لاوئـس  نیا  خساپ  تسا ؟ هدمآ 
هدوب لهاج  هدرک ، داـجیا  دوخ  يارب  هک  یملع  نآ  هب  دـنوادخ  هک  دوش : هتفگ  رگا  و  دـنکیم . ادـیپ  لسلـست  تیاـهن  یب  اـت  یـشارت  تلع 

يدنوادخ ملع  رگا  ایناث - دشاب . هدروآ  دوجوب  ار  ملع  وا  هکنیا  هن  تسا ، هدمآ  دوجوب  ادخ  رد  ربج  روطب  ملع  نآ  سپ  تسا !
هک تسا  صقن  نیرتتسپ  لهج  نیا  هدوب و  ملع  لامک  دقاف  یبوبر  كاپ  تاذ  ملع ، ثودح  لبق  ام  هک  دـیآیم  مزال  دوش ، ضرف  ثداح 

- دـنیوگیم هک  تسنآ  زا  رتیلاعتم  رتهزیکاـپ و  دـنوادخ   ) اریبک اولع  نولوقی  اـمع  یلاـعت  هناحبـس و  دراد . ضقاـنت  ندوب  قلطم  لاـمک  اـب 
نیملکتم زا  هک  تسا  نیمرحلا  ماما  هب  فورعم  ینیوج  فسوی  نب  کلملادـبع  یلاـعملاوبا  يهدـیقع  مشـش - يهیرظن  گرزب .)- ییـالتعا 

نابحاص تسا ، یلامجا  ءایشا  هب  وا  ملع  هکلب  دنادیمن . صخشم  روطب  الیـصفت و  ار  تامولعم  يهمه  دنوادخ  دیوگیم : وا  تسا . هرعاشا 
. ار یلیـصفت  ملع  هن  دـنکیم ، لاسرا  شتامولعم  هب  ار  دوخ  یلامجا  ملع  دـنوادخ  هیرظن  نیاربانب  اریز  دـنیوگیم ، هیلـسرتسم  ار  هیرظن  نیا 

لوحت تکرح و  يارجم  رد  یتسه  ناهج  ءازجا  هک  دشاب  نیا  دمآ ، دهاوخ  متشه  يهیرظن  نایب  رد  هکنانچ  تسا  نکمم  هیرظن  نیا  يانمب 
یتـسه ملاـع  كرحتم  هتــسویپ و  هتخیــسگ و  ءازجا  لـحم  يدــنوادخ  تاذ  دوـش ، سکعنم  يدــنوادخ  تاذ  رد  ءازجا  نآ  رگا  تـسا و 

رد یناسنا  ناور  ای  نم  الوا - هک : تسنیا  هلئـسم  نیا  خساپ  تسین . راگزاس  يدنوادخ  تاذ  تلطاسب  تدحو و  اب  ساکعنا  نیا  ددرگیم و 
نتخاس سکعنم  اـب  هن  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  تطاـسب  تدـحو و  هن  یتسه ، ملاـع  كرحتم  هتـسویپ و  هتخیـسگ و  ءازجا  اـب  طاـبترا 

حتم تکرح و 
ملاع تاذ  رد  مولعم  ساکعنا  يهلوقم  زا  يدـنوادخ  ملع  هکنیا  لاـمتحا  اـیناث - ددرگیم . كرحتم  تکرح و  هب  فوصوم  دوخ ، رد  كر 

تامولعم زا  يدنوادخ  تاذ  هک  تسا  حضاو  صقن  کی  نیا  اریز  دـنکیم ، روطخ  یـسک  نهذـب  هک  تسا  لامتحا  نیرتچوپ  دـشاب ، هدوب 
دشاب تادوجوم  ققحت  ندوب  یجیردت  نیمرحلا  ماما  لالدتسا  يانبم  تسا  نکمم  و  ددرگ ! دوخ  تامولعم  يهدنریذپ  میلـست  دوش و  رثاتم 

، میاهدومن ناـیب  مود  يهیرظن  زا  داـقتنا  رد  ار  لالدتـسا  نیا  ياـنبم  دـناهتفرگ . رارق  ناـیرج  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ناـمز  يارجم  رد  هک 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 884 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ملع  ضرف  هکنیا  رگم  تسا ، ملاع  تایئزج  لصفم و  تاـمولعم  يهمه  رب  دـنوادخ  هک : تسا  هدـش  هتفگ  متفه - يهیرظن  دوش . هعجارم 
: دناهدروآ لاثم  ود  ار  لاحم  هب  ندش  رجنم  حیـضوت  رد  تسا . هدش  لقن  يدادغب  تاکربلاوبا  زا  هیرظن  نیا  دشاب . هدوب  لاحم  هب  رجنم  اهنآ 

ملع نتسناد  هک  تسین  یکـش  دنادب و  مه  ار  دوخ  نتـسناد  دیاب  ادخ  میئوگب : دیاب  دنادیم ، ار  زیچ  همه  دنوادخ  میئوگب : رگا  مکی - لاثم 
رون دننام  ملع  اریز  تسا ، نشور  لاثم  نیا  خساپ  دنکیم . ادیپ  لسلـست  تیاهن  یب  ات  بیترت  نیدب  دنادب و  دیاب  هک  تسا  یمولعم  زین  دوخ 

یئانشور ن تسا و  رون  هب  دنتسم  یمسج  ره  یئانشور  دشابیم ، زین  دوخ  ریغ  يهدننک  نشور  تسا و  نشور  اتاذ  هک  تسا 
زین ناـسنا  بکرم  ملع  رد  ینعم  نیا  تسا . یتاذ  نآ  یئانـشور  تسا و  مولعم  يهدـننک  نشور  زین  ملع  تسا . رون  دوخ  تاذ  هب  دنتـسم  رو 

هب مولعم  نآ  تیعقاو  يهرابرد  ینعی  دروآیم ، تسدـب  ار  یمولعم  ملع  يهلیـسوب  ناـسنا  دـماجنایب . لاـحم  هب  هکنیا  نودـب  تسا ، حـیحص 
هکنیا هفاـضاب  دـشابیمن . زاـین  دروم  نآ ، دوخ  زج  يزیچ  ملع  دوخ  یئانـشور  فاـشکنا و  یتاذ  تیـصاخ  يارب  یلو  دـسریم ، فاـشکنا 

هجو چیهب  يدـنوادخ  ملع  يهرابرد  دـشاب ، حیحـص  یناسنا  ملع  يهرابرد  وا  لالدتـسا  رگا  هک  تسا  هدـشن  هجوتم  هتکن  نیاب  تاکربلاوبا 
مود ملع  يارب  دودحم  صخـشم و  تقیقح  کی  ناونعب  تسا و  تیاهنیب  دوخ  تسا ، وا  تاذ  نیع  هک  يدنوادخ  ملع  اریز  تسین ، حیحص 
رجنم دشاب ، ملاع  اهنآ  مزاول  مزاول  اهنآ و  مزاول  جیاتن و  تالولعم و  هب  دنوادخ  دوش : هتفگ  رگا  دـیوگیم : مود - لاثم  دوشیمن . هداهن  رب 
طیحم يدنوادخ  ملع  میئوگیم : هکنیا  اریز  تسا ، نشور  الماک  مه  لاثم  نیا  خـساپ  لاحم ! تسیرما  نیا  ددرگیم و  تیاهنیب  لسلـست  هب 

دوـخ فورظم  هب  فرظ  يهطاـحا  دـننام  اریز  تسین ، يدـنوادخ  ملع  تیدودـحم  هطاـحا ، ياـنعم  هک  مینادـب  دـیاب  تسا ، ایـشا  يهـمه  رب 
يهیرظن تسیدنوادخ . ملع  هک  مینک ) ضرف  تیاهنیب  ار  يدنوادخ  تامولعم  رگا   ) تسا تیاهن  یب  رد  تیاهنیب  روضح  هکلب  دـشابیمن ،

ه
هک تستایلک  اریز  تسا ، ملاع  تایلک  هب  طـقف  دـنوادخ  دـیوگیم : هیرظن  نیا  هریغ . انیـس و  نبا  دـننام  تسوا  ناراداوه  وطـسرا و  زا  متش -

تایرظن خـساپ  زا  ناوتیم  ار  هیرظن  نیا  خـساپ  تسا . ملاـع  زین  دوخ  تاذ  هب  تسا و  ناویح  ناـسنا  هکنیا  هب  ملع  دـننام  دریذـپیمن ، رییغت 
هک یئزجو  یلک  رب  ار  تامولعم  میـسقت  دیاب  تسخن  میوشیم : رکذتم  ار  نآ  راصتخا  روطب  زاب  اجنیا  رد  لاح  نیا  اب  درک ، كرد  هتـشذگ 

تیلاعف کی  اب  ارنآ  یناسنا  نهذ  هک  تسا  یعازتنا  موهفم  کـی  یلک  اریز  میهدـن ، میمعت  یهلا  خـماش  ماـقمب  دریگیم  ماـجنا  اـم  نهذ  رد 
رد ار  تایئزج  هک  درادـن  ناسنا  دـننام  ینهذ  لمع  وا  اریز  تسین ، ریذـپناکما  یلمع  نینچ  يدـنوادخ  تاذ  رد  و  دروآیم ، دوجوب  ینهذ 
هب وا  ملع  دـننام  دـناهدش ، عزتنم  اـهتیعقاو  زا  هک  تاـیلک  رب  وا  ملع  دـیامن . عازتنا  دـیرجت و  ار  یتاـیلک  اـهنآ  زا  سپـس  دـهنرب و  دوخ  ربارب 

یطلغ ریبعت  هلئـسم  نیا  رد  تایلک  ریبعت  دـسریم  رظنب  درادـن . تایئزج  نداهن  رب  كرد و  هب  یجایتحا  اهنآ  هب  ملع  يارب  تسا و  تاـیئزج 
درک حرطم  نینچ  دیاب  ار  متشه  يهیرظن  ینعی  تسا ، رتبسانم  تاریغتم  لباقم  رد  تباوث  هیرظن ، نیا  نابحاص  دوصقم  هب  رظن  اب  هکلب  تسا ،

تسا نیا  خساپ  ددرگیم ؟ مه  تاریغتم  لماش  ای  تسا  تباوث  هب  رصحنم  يدنوادخ  ملع  ایآ  هک 
نایرج رد  هک  یتسه  ناهج  يهنهپ  رد  ـالوا - اریز  تسین ، ود  نآ  ناـیم  یتواـفت  و  تسا ، تاـمولعم  عون  ود  ره  لـماش  يدـنوادخ  ملع  هک 

، بیترت مظن و  نآ  زا  اـهناسنا  اـم  هک  تسا  زیگناتفگـش  یبـیترت  مظن و  دراد  دوجو  هک  هچنآ  درادـن ، دوجو  یتباـث  تسا ، تکرح  یمئاد 
دوجو ضرف  رب  ایناث - میهدیم . رارق  يرادربهرهب  دروم  اهینیب  ناهج  مولع و  رد  میئاـمنیم و  عازتنا  دـیرجت و  تباوث  ناونعب  ار  یلک  نیناوق 

هب ملع  اریز  دـشابیم ، تاریغتم  تباوث و  لماش  يدـنوادخ  ملع  زاب  یتسه ، ناهج  قوفاـم  یملاـع  رد  اـی  یتسه  ناـهج  نتم  رد  تباوث  نیا 
ملع اـب  یتاـفانم  ناـمز ، دادـتما  رد  اـهنآ  ندـش  هدرتـسگ  هن  میتـفگ ، هکناـنچ  تاریغتم  اـما  دریذـپیم و  هیرظن  نیا  دوخ  هک  ار  یلک  تباوث 

ار اهدادیور  ثداوح و  نامز  شـشک  دادتما و  اریز  دراد ، دوجو  تارییغتم  نآ  رد  هک  یئاهيدـنبزرم  اهتیدودـحم و  هن  دراد و  يدـنوادخ 
ینامز الـصا  هک  يدنوادخ  ملع  رد  هن  دنزخیم ، نامز  بانط  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دـیامنیم  هقلح  هقلح  یجیردـت و  ام  يارب  اهنت 

رکذـتم هک  بلطم  نیا  اب  دزاسیمن . توافتم  وا  ملع  يارب  ار  ثداوح  ءایـشا و  يهلـصاف  یئاضف  ياهـششک  هکناـنچ  تسین ، حرطم  وا  يارب 
ال دیوگیم : انیس  نبا  داد . رارق  شریذپ  دروم  ریسفت و  تاراشا ، باتک  رد  ار  انیس  نبا  يهیرظن  ناوتیم  میدش ،
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، دبایب هار  وا  تاذ  رد  ریغت  ات  دریگب  رارق  هدنیآ  یـضام و  لاح و  يارج  رد  هک  دـشابن  ینامز  ملع  تایئزج  هب  يدـنوادخ  ملع  هک  تسا  مز 
هک اریز  دشاب . ملاع  ءایـشا  همهب  وا  هک  تسا  مزال  تسا و  رهد  نامز و  زا  رتیلاع  هک  دشاب  سدقم  یهجو  هب  تایئزج  هب  وا  ملع  دیاب  هکلب 

ملاع زیچ  چیهب  دنوادخ  دـنیوگیم : هک  تسا  یناسک  زا  مهن - يهیرظن  هطـساویب . هچ  هطـساو و  اب  هچ  دـیآیم  دوجوب  وا  زا  اهریچ  يهمه 
تسا هدش  هچ  ای  هدرک و  يراک  هچ  دنادب  هکنیا  نودب  تسا ، هدمآ  دوجوب  وا  یتاذ  صتخم  زا  یتسه  ناهج  و  یئزج ، هن  یلک و  هن  تسین ،
يارب ییادخ  الـصا  هک  تسنیا  هیرظن  نیا  خساپ  تسا . هداد  تبـسن  هفـسالف  يامدق  زا  یـضعب  هب  دـیدحلایبا  نبا  ار  هیرظن  نیا  دوشیم ! و 

هک تسا  یـصقن  نیرتتسپ  یهاگآان  رارطـضا و  ربج و  تسیچ . ناـنآ  رظن  زا  يدـنوادخ  ملع  مینیبب  اـت  تسا ، هدـشن  حرطم  نآ  ناـبحاص 
رایـسب تالاوس  و  تسا !!!؟ هدوب  هچ  نیعم  عقوم  رد  يرارطـضا  يراـبجا و  تقلخ  نیا  لـماع  یهگناو  دوشیم . هداد  تبـسن  دوجوم  کـیب 

دوجو راکـشآ  تامالع  تاـنئاک  يهمه  دـنکیم .) تلـالد  وا  دوجوب  راکـشآ  راـثآ  اـهناشن و  يهمه  و   ) روهظلا مـالعا  هیلع  تلدو  رگید .
اسنا هب  ار  تردق  نیا  ناحبس  دنوادخ  میوشیم : رکذتم  ار  ياهمدقم  هلمج ، نیا  ریسفت  حیضوت و  يارب  دنتسه  يدنوادخ 

دعب ییابیز ، دعب  یـضایر ، دـعب  دـننام  دـهدب ، رارق  هعلاطم  دروم  نوگانوگ  داعبا  اب  ار  یتسه  ناهج  دـناوتیم  مه  هک  تسا  هدومرف  اطع  ن 
داـعبا زا  ینیب  ناـهج  دـشاب . هتـشاد  نآ  هب  فارـشا  هدومن و  یقلت  یتـسه  ناـهج  تادوـجوم  زا  راـنک  رب  ار  دوـخ  دـناوتیم  مه  و  یعیبـط ،

هب يدـعب  کی  شرگن  هک  میدـید  هدومن و  حرطم  تخانـش  لئاسم  رد  اصوصخم  هتـشذگ ، ياههبطخ  هب  طوبرم  ثحابم  رد  ار  نوگاـنوگ 
تفرعم کی  ندروآ  تسدب  يارب  هکنیا  رد  درک  ناوتیمن  دیدرت  اذل  دهدیمن ، هجیتن  دودحم  یئادـتبا و  تفرعم  زج  يزیچ  یتسه ، ناهج 

هدوبن و یفاک  زین  رگید  دودـحم  شناد  دـنچ  يهمیمـضب  یتح  هکلب  یئاهنت  هب  دودـحم  ياهـشناد  زا  کی  چـیه  ینیب  ناهج  رد  هجوت  لباق 
ياهجیتن هدنبیرف  زیگنارورغ و  مه  یهاگ  صقان و  ياهیئانـشور  زج  دودحم ، ياهـشناد  ای  شناد  نتـشاد  تسد  رد  اب  ینیب  ناهج  هب  دورو 
ياههرهچ هب  شناد  بابرا  یئاـنتعایب  بجوم  ریخا  نرق  ود  رد  هک  تسا  هدوب  دودـحم  ياهـشناد  یگدـنبیرف  رورغ و  نیمه  داد . دـهاوخن 

، دنـشاب هدوب  رادروخرب  يرکف  رادتقا  زا  مه  هزادـنا  ره  اهناسنا  هک  دـندرک  شومارف  یلکب  ار  تقیقح  نیا  هدـش و  یتسه  ناهج  زا  يرگید 
هک تسا  یهیدب  دـننکیم ، باختنا  تخانـش  يارب  هک  یئاههفدـه  مکی - لماع  ددرگیم : دودـحم  لماع  هس  يهیحان  زا  نانآ  ياهـشناد 

ریگفده
جراخ رد  هک  هچنآ  هب  فده  يهدننک  بیقعت  دراذگیمن  دنکیم و  بلج  دوخ  يوسب  ار  تخانش  رازبا  رگید  نهذ و  ساوح و  صاخ ، ي 

لیـصحت يارب  اهنآ  يهلیـسوب  هک  تسا  يرازبا  ینهذ و  یـسح و  تاصتخم  مود - لماع  دیامن . هجوت  درذـگیم  فدـه  ریـسم  يهطیح  زا 
وا يرگیزاب  بجوم  هک  دروآیم  دوجوب  ناسنا  يارب  صاـخ  يریگعضوم  یعون  تاـصتخم  نیا  هک  تسا  مولعم  و  میتفایم ، هارب  تاـیعقاو 

دوخ يارب  ءییـش  ربارب  ام  يارب  ءییـش  لماع  نامه  نیا  دروایب . تسدـب  ار  اهنآ  تخانـش  دـهاوخیم  هک  ددرگیم  یتاـیعقاو  يهنحـص  رد 
. تسا هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  تخانـش  ثحابم  رد  هلئـسم  نیا  دـیامنیم . يرگاشامت  يرگیزاـب و  زا  یلوصحم  ار  اـم  تفرعم  هک  تسا 
هک تهجنادـب  میـشاب ، هتـشادن  لوهجم  کی  زا  شیب  ام  هچ  رگا  یتح  یتسه ، ناهج  اـب  طاـبترا  رد  ناوارف  تـالوهجم  دوجو  موس - لـماع 

يهمهب ملع  ياعدا  زا  ام  هک  تسا  یفاک  دنـشابیم ، طبترم  رگیدـکی  اب  یتسه  ناهج  رد  اهنآ  نایم  هیراج  طباور  اهدومن و  ءازجا و  يهمه 
هجوت دروم  ار  هداس  لاثم  کی  يریگفدـه  تیدودـحم  زا  یـشان  ملع  تیدودـحم  حیـضوت  يارب  . ) مینک يراددوخ  ناهج  داـعبا  ءازجا و 
يراخ هوک  نآ  رد  یلو  دـنوریم ، هوک  کی  فرطب  راخ  ندرک  عمج  ندـنک و  يارب  نکراـخ  هدـع  کـی  هک  دـینک  روصت  میهدیم . رارق 

هکنیا نودب  نانیا  درادن ، دوجو 
نیا دنوریم ، دندرگیم ، رب  نآ  زا  نانیا  هک  هوک  نامه  فرطب  هک  دننیبیم  ار  ياهدع  دوخ  ریسم  رد  دندرگیم ، رب  دنسرب ، دوخ  فده  هب 

نآ رگا  هن ؟ ای  دوب  يزیچ  هوک  رد  ایآ  هک  دنسرپیم  دنانتشگرب ، لاح  رد  هک  نانآ  زا  دنوریم  هوکب  بآ  ندرک  ادیپ  يارب  هک  مود  يهدع 
یقطنم ایآ  دوبن ، يزیچ  ریخ ، هن  هک  دنهدب  خساپ  دندرگیمرب ، یلاخ  تسد  اب  نونکا  دندوب و  هتفر  راخ  ندرک  ادـیپ  يارب  هک  لوا  يهدـع 

هب امـش  هک  دنـسرپب  دیاب  ای  دندرگرب !؟ دنوش و  فرـصنم  هوک  هب  نتفر  زا  هدیزرو و  تعانق  نانآ  یفنم  خساپ  هب  مود  يهدع  نیا  هک  تسا 
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هک نانیا  میدوب ) هتفر  راخ  ندرک  ادیپ  يارب   ) دینـش دنهاوخ  نانآ  زا  هک  یخـساپ  اب  دیدوب ، هتفر  یفدـه  هچ  ندروآ  تسدـب  يارب  هوک  نآ 
تسا بآ  ندرک  ادیپ  هک  ناشفده  هب  ایآ  دننیبب  ات  داد ، دنهاوخ  همادا  هوک  فرطب  ار  دوخ  هار  دناهدش ، هوک  راپـسهر  بآ  ندرک  ادیپ  يارب 

هتشادن دوجو  هوک  رد  یبآ  اریز  دندرگیمرب ، یلاخ  تسد  اب  بآ ، يوجتسج  زا  سپ  مه  بآ  ناگدنیوج  نیا  مینک  ضرف  هن . ای  دنسریم 
هورگ ود  نآ  زا  کی  ره  زا  رگا  دـنتکرح ، رد  هوک  فرطب  شزرا  اب  ندـعم  ندرک  ادـیپ  يارب  هک  دـنوشیم  هجاوم  يرگید  هورگ  اب  تسا ،

اپ رد  نانآ  و  هن ؟ ای  دوب  يزیچ  هوک  رد  ایآ  هک  دنسرپب  دناهدیسرن ، دوخ  فده  هب  هتفر و  هوک  هب  هک 
یفنم خساپب  تسیچ ، زیچ  زا  دوصقم  دنسرپب  هکنیا  نودب  ناسانش  ندعم  و  دوبن ، هوک  رد  يزیچ  ریخ ، هن  دنیوگب : سانـش  ندعم  هورگ  خس 

قیقحت يارب  هوک  فرط  هب  هورگ  اهدص  تسا  نکمم  بیترت  نیدب  دنمورحم . درخ  لقع و  زا  دیدرت  نودب  دندرگرب ، دـننک و  تعانق  نانآ 
هک تسنیا  ضرف  نوچ  لاـحنیا ، اـب  دنـسرن ، هوک  نآ  رد  دوخ  فدـه  هب  اـههورگ  نآ  زا  کـی  چـیه  دـنوش و  راپـسهر  ناشفدـه  يهراـبرد 
هب نتفر  زا  فارـصنا  لماع  تسناوتیمن  يرگید  هب  نانآ  زا  کی  ره  یفنم  خساپ  هکنانچ  اذل  دـنفلتخم ، رگیدـکی  اب  اههورگ  نآ  ياهفدـه 
زا ریغ  یـصاخ  فدـه  هداـتفا و  هار  هوک  فرطب  هورگ  اهدـص  نآ  زا  ریغ  هک  يرگید  هورگ  ناـنچمه  دـشاب ، هدوب  دوخ  فدـه  يارب  هوـک 

هکلب دسرب ، یفنم  يهجیتن  هب  دوخ  فده  يهرابرد  هورگ  اهدص  نآ  یفنم  خـساپ  ندینـش  اب  دـناوتیمن  دراد ، اههورگ  نآ  عونتم  ياهفدـه 
ار نانآ  دنناوتیمن  دشاب ، هتـشادن  نانآ  ياهفده  اب  یطابترا  هجو  چیهب  هورگ  نیا  صاخ  فدـه  هکیتروص  رد  نانآ  یفنم  ياهخـساپ  یتح 

يرطف لادتعا  نیا  ناسنا  رگا  میئوگیم : همدقم ، نیا  زا  سپ  دنزادنیب .) دیدرت  کش و  هب  نآ ، هب  لوصو  يارب  شـشوک  فده و  يهرابرد 
یکنیع لکش  هب  تسا ، تایعقاو  زا  یئاهتروص  اهدومن و  هک  ار  دوخ  دودحم  يهدروآ  تسدب  تامولعم  هک  دشاب  هتـشاد  ظوفحم  ار  دوخ 

هک درواین  رد 
ینعی درگنن ، دـناهدروآ ، دوـجوب  يو  رد  رازبا  نهذ و  ساوـح و  تاـمولعم و  نآ  هک  یـصاخ  يریگعـضوم  اـب  هدوـمن ، بصن  دوـخ  حورب 

اب شزیمآ  اهدومن و  رد  نتفر  ورف  نودب  لدتعم و  كاپ و  ترطف  نآ  اب  دشاب و  هتشادهگن  بان  فاص و  روطب  ار  حور  فارـشا  لالقتـسا و 
يهراظن شرگن و  هنوگ  نیا  درک . دهاوخ  ساسحا  ادخ  مانب  نیرب  دوجوم  کی  هب  ار  ناهج  یگتـسباو  دیدرت  نودـب  درگنب ، ناهج  رد  اهنآ 

. دـنکیم تابثا  لماک  تهادـب  اب  اعقاو  ار  تسنآ  هب  هتـسباو  ناهج  نیا  تسا و  تاذـل  اب  دوجوم  هک  يدـنوادخ  نآ  دوجو  یتسه ، رب  باـن 
یکـسردنقریم رعـش  نیا  هتبلا  یتسایوگ  دهاش  ام  يوعد  نیا  رب  لقع  تسخن  دیاب  يرهوج  ارنآ  دشاب  ضراع  هچ  ره  یکـسردنقریم : لوقب 

قیبطت لباق  ادـخ  رب  ار  نآ  ام  تسا و  رهوج  يهلوقم  زا  دـنوادخ  هکنیا  هن  دـنکیم ، نایب  تاذـلاب  ام  هب  ار  ریغلاب  اـم  یگتـسباو  نوناـق  دوخ 
زا تسا . یهیدب  لیصا و  ساسحا  کی  میدش ، رکذتم  هک  یطرش  نآ  اب  نیرب  دوجوم  کی  هب  ناهج  یگتسباو  ساسحا  لاح  رهب  مینادیم .

یتسیاب یتلاح  نینچ  نتشاد  يارب  تسین ، یناسآ  راک  ادخب  ینامیایب  دیوگیم : هک  تسا  هدش  لقن  یلاع  ابیز و  رایـسب  ترابع  دیژ  هردنآ 
یغ ساسحا  نیا  هتبلا  نامه . اناوت  قلاخ  اب  نآ  طابترا  ساسحا  و  نامه ، تعیبط  رب  بان  فاص و  شرگن  کی  ینعی  میرگنن  تعیبطب 

، ناهج اب  یملع  تاطابترا  شوداشود  اـم  هصـالخ  دـشابیم . تسندرب  تلع  هب  یپ  لولعم  زا  هک  ینا  لـیالد  يهلیـسوب  قلاـخ  تفرعم  زا  ر 
، ياهفرح ياهیفاب  حالطـصا  اب  بان  ساسحا  هنوگنیا  راکنا  ای  دیدرت  کش و  میـشابیم و  اراد  میداد ، حیـضوت  هک  ار  هنافرـشم  طابترا  کی 

یلع عنتما  و  دنوشن . هدید  دشابیم ، یگدنز  رد  فیلکت  دهعت و  ساسحا  بجوم  هک  یئاهدادیور  هک  تسا  يدمع  نتـشاذگ  مه  رب  مشچ 
هدیدن ار  وا  هک  یـسک  يهدید  هن  دیاینرب ، هدننیب  مشچ  رب  شکاپ  تاذ   ) هرـصبی هتبثا  نم  بلق  هرکنی و ال  هری  مل  نم  نیع  الف  ریـصبلا ، نیع 
هدیدن ار  ادخ  یعیبط ، ساوح  اب  هک  سکنآ  دنیبب .) ار  وا  دناوتب  دراد  ناغذا  شدوجوب  هک  یسک  بلق  هن  دناوتب و  ار  شراکنا  یفن و  تسا ،

ینیبن ار  هدننیرفآ  ناگدننیب  هب  درادـن  وا  اب  یعیبط  ساوح  طابترا  هب  يزاین  وا  دوجوب  داقتعا  هکنانچ  دوش ، رکنم  ار  وا  دوجو  دـناوتمن  تسا 
تـسدب وا  يهرابرد  یحیحـص  تفایرد  ناوتیمن  تسا ، یعیبط  ساوح  شراک  رازبا  هک  يرظن  لقع  نآ  اـب  هکناـنچ  ار  هدـننیب  ود  ناـجنرم 

دناوتیمن هجو  چیهب  ناسنا  یعیبط  ساوح  نامتخاس  یـسودرف  یمه  دنیب  هک  دنیزگ  ار  نامه  یمه  دـنیزگرب  نخـس  رگ  درخ  اریز : دروآ ،
اوتب دیاب  دشاب  هتشاد  تیعقاو  هک  يزیچ  ره  هک  تسین  نینچ  ینعی  دشاب ، هدوب  اهتیعقاو  كالم 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 887 

http://www.ghaemiyeh.com


تیعقاو زا  داد ، ناـشن  تیعقاو  ناونعب  ارنآ  ساوح  هک  ار  يزیچ  ره  هک  تسین  نینچ  سکعلاـب  و  درک ، تفاـیرد  یعیبـط  ساوـح  اـب  ارنآ  ن 
اب هک  تسا  تیعقاو  نارازه  هب  ام  ملع  دوش ، تابثا  ساوح  اـب  اـهتیعقاو  دوجو  هک  تسین  یترورـض  هکنیا  لـیلد  اـما  دـشاب . هدوب  رادروخرب 

یملع نیناوق  عازتنا  اشنم  هک  تعیبط  ناهج  رد  مظن  تیعقاو  کی - دننام : تسین  میقتسم  طابترا  لباق  اههاگشیامزآ  ساوح و  زا  کی  چیه 
اب دـنک ، يدـیدرت  نآ  رد  دـناوتیمن  یـسک  چـیه  تسا و  اهبتکم  نارکفتم و  يهمه  لوبق  دروم  مظن  دوجو  هکنیا  اـب  تسا ، ینیب  ناـهج  و 
هک ار  هچنآ  ام  ینعی  مینیبیمن  اهنایرج  هباـشت  زج  يزیچ  تسا ، اـهینیب  ناـهج  مولع و  یلک  نیناوق  اـشنم  هک 78  مظن  تیعقاو  زا  ام  لاـحنیا 

ضراوع رگم  تسا ، رگیدـکی  هباشم  اههفطن  يهمه  رد  لوحت  نیا  تسا و  رگید  لاحب  یلاح  زا  الثم  نینج  رد  ناسنا  هفطن  لوحت  مینیبیم 
نیا دـنوشیم و  بوذ  ترارح  زا  ینیعم  يهجرد  رد  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  تسنیا  مینیبیم ، تازلف  رد  هک  هچنآ  و  دـشاب . راـک  رد  يرگید 
اـشنم القتـسم  هک  هباشت  ياروام  رد  مظن  ناونعب  یتقیقح  اـما  دـشابیم ، رگیدـکی  هباـشم  صوصخم  زلف  ننآ  بوذ  دراوم  يهمه  رد  هجرد 

اونعب هک  هیلک  يایاضق  نایم  ینوناق  طباور  ود - دوشیمن . هدید  اههاگشیامزآ  ساوح و  زا  کی  چیه  اب  دشاب ، نوناق 
ساوح و زا  کی  چیه  اب  هجو و  چیهب  تیلع  نوناق  رد  لولعم  تلع و  نایم  تیلع  يرورـض  يهطبار  لاثم : ناونعب  دنوشیم . یقلت  نیناوق  ن 

يدیرجت روما  زین  ایاضق  ءازجا  هک  دـنچ  ره  یـضایر ، يایاضق  لوصا و  طباور  نینچمه  تسین . ندرک  سمل  ندـید و  لباق  اههاگـشیامزآ 
یتح ساکعنا  دومن  کی  ناونعب  دوخ  نهذ  رد  ارنآ ) تمـالع  هن   ) ار ردبرـض  يهطبار  تقیقح  میناوتیمن  اـم  لاـحنیا  اـب  دنـشابیم ، ینهذ 

ره هک  مینادیم  ام  دـنروآیم . لعفلاب  هب  هوقلاـب  زا  ار  ءایـشا  هک  یئاهدادعتـسا  هس - میئاـمن . سمل  كرد و  سمل  لـباق  رثاـت  کـی  ناونعب 
هک تسا  بیـس  طقف  اریز  دیوریم ، بیـس  تخرد  زا  هکلب  دـیوریمن ، ولابلآ  تخرد  زا  بیـس  الثم  دـیآیمن ، دوجوب  يزیچ  ره  زا  يزیچ 

ندناسر تیلعف  هب  دادعتـسا  هک  تسا  ورین  نینچمه  و  دـناسریم ، تیلعف  هب  بیـس  مانب  ار  ياهویم  صوصخم  ياهدادعتـسا  نتـشاد  تهجب 
زا کی  چیه  مومع  روطب  راهچ - دنـشابیمن . تخانـش  رازبا  ساوح و  اب  سامت  لباق  هجو  چـیهب  اهدادعتـسا  نیا  دـشابیم . اراد  ار  تکرح 

هدهاشم ناوتیم  هک  ار  هچنآ  درک . هدهاشم  تخانـش  رازبا  رگید  ساوح و  اب  ناوتیمن  ار  تایح  يهدـیدپ  تاصتخم  داعبا و  اهدادعتـسا و 
كرح لاثم : ناونعب  دنوشیم . هدیمان  تاصتخم  داعبا و  اهدادعتسا و  نآ  يهجیتن  رثا و  هک  تسا  یئاههدیدپ  اهدومن و  درک ،

دوخ هن  یلو  دنیآیم ، دوجوب  یسنج  يهزیرغ  ششوج  زا  هک  دنتسه  یئاهلولعم  ای  هجیتن  رثا و  نارادناج  رد  یسنج  يهزیرغ  هب  طوبرم  تا 
اهنآ يهدنهد  ناشن  روبزم  لمع  هک  ار  یتذل  ششوج و  تقیقح  هن  درک و  هدهاشم  تخانـش  رازبا  رگید  ساوح و  اب  ناوتیم  ار  هزیرغ  نآ 

چیهب کلذریغ ، دوخ و  تیـصخش  نم ، ای  ناور  دوخ  یتح  هکلب  یناور ، ياهدادعتـسا  اههدیدپ و  اهتیلاعف و  زا  کی  چیه  جـنپ - دـشابیم .
عون نارازه  زا  رابتعا  کیب  هک  دنناوارف  یلیخ  اهدادعتسا  اههدیدپ و  اهتیلاعف و  نیا  هک  مینادیم  و  دنـشابیمن . یـسح  يهدهاشم  لباق  هجو 

، دـنزواجتم عون  اهدـص  زا  ملا  تذـل و  يهدـیدپ  ود  نوگانوگ  عاونا  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  تقیقح  نیا  رگا  طقف  دـننکیم ، زواجت 
ام ساوح  هک  ار  يزیچ  ره  تسین  نینچ  هکنیا  اما  دسریم . يدح  هچ  هب  اهدادعتسا  اههدیدپ و  اهتیلاعف و  نآ  يهرامـش  هک  دوشیم  نشور 
ام فلا - مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  ام  هک  دراد  یناوارف  ياهلاثم  دشاب ، هتـشاد  تیعقاو  دیاب  امتح  دهدب ، ناشن  تیعقاو  ناونعب  ارنآ 

نیمز نآ  رد  یبآ  هن  هکیتروص  رد  دـهدیم ، ناـشن  دوخ  زا  مه  ار  جومت  دومن  یتـح  هک  مینیبیم  یبآ  دـننام  ار  رازهروش  نیمز  ناـبایب  رد 
هکنپ هکیماگنه  ب - دهدیم . ناشن  تسه  مه  ار  تسین  ساوح  نیا  سپ  یجوم . هن  دراد  دوجو 

هدروآ دوجوب  شخرچ  لاح  رد  هکنپ  نآ  هک  مینیبیم  ار  ياهرئاد  ام  تسا ، هخاش  هس  نآ  تیعقاو  هکنیا  اـب  دـخرچیم ، باتـش  اـب  یقرب  ي 
يهکنپ ياههخاش  زا  کی  ره  يهتخیـسگ  ياههطقن  تبث  زا  ام  نهذ  یناوتاـن  لولعم  دومن  نآ  درادـن و  دوجو  ياهرئاد  هکیتروص  رد  تسا 

نینچ هک  مینادیم  ام  دـهدیم و  ناشن  نیمز  اب  یلاصتا  تسدرود  ياهقفا  رد  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  ام  نوماریپ  هک  یئاـضف  ج - تسا . یقرب 
لدـتعم لقعت  ساوح و  هار  زا  و  مینکیم ، هدـهاشم  ار  یمـسج  رود  زا  میوریم و  هار  یئاهنت  هب  نابایب  کی  رد  د - درادـن . دوجو  یلاـصتا 

دریگیم و ارف  ار  ام  دوجو  تشحو  اجیردت  عافد ، يهلیـسو  نتـشادن  یئاهنت و  تیعقوم  نیا  رد  میرادن ، مسج  نآ  يهرابرد  یتخانـش  چـیه 
دوخ يارب  ار  یکاـنرطخ  دوجوم  کـی  ینهذ  مسجت  نیا  اـب  مینکیم و  مسجم  كاـنلوه  يهدـنرد  کـی  اـی  نزهار  ار  مسج  نآ  هجیتـن  رد 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 888 

http://www.ghaemiyeh.com


تیفیک ای  مینکیم ، دوجوم  ار  یمودعم  ای  میزاسیم و  مودـعم  ار  يدوجوم  ای  میـسجت ، دراوم  يهمه  رد  ام  یلک : روطب  میزاسیم . حرطم 
دوخ ساوح  رد  ام  هک  یعـضو  نیا  اب  سپ : ام ! ساوح  عضو  تسنیا  مینکیم . يرگید  تیمک  اـی  تیفیک  هب  لیدـبت  ار  يدوجوم  تیمک  و 

اوتیمن ام  هک  تسا  تسد  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  میهدب !! رارق  ساوح  ار  تیعقاو  كالم  هک  تسا  قطنم  دض  اوران و  ردقچ  میراد ،
چیه نآ ، تیعقاو  تابثا  يارب  دراد ، تیعقاو  هک  هچنآ  هک  میریذـپیم  ینعی  مینادـب ، میقتـسم  روطب  تیعقاو  دوجو و  كالم  ار  ساوح  مین 

ساوح يهلیـسوب  اـهتیعقاو  تاـبثا  يارب  يرگید  هار  یلو  مینک ، رارقرب  طاـبترا  تیعقاو  نآ  اـب  میقتـسم  روطب  دـیاب  اـم  هک  تسین  یترورض 
دننام ار  یگدنمرـش  تلجخ و  میناوتیمن  ام  هک  تسا  تسرد  لاثم : ناونعب  اهتیعقاو . جـیاتن  اهلولعم و  راثآ و  زا  تسترابع  هار  نآ  میراد و 
یناور عضو  دـناوتیم  تسا ، سوسحم  لـجخ  صخـش  يهرهچ  رد  هک  نوخ  ناـیرج  رییغت  یلو  مینک ، سمل  ارنآ  مینیبب و  سوسحم  کـی 

نیع هلئـسم  نیا  خـساپ  یناور . ياههدـیدپ  اهتیلاعف و  داعبا و  اهدادعتـسا و  رگید  نینچمه  و  دـنک . تاـبثا  اـم  يارب  ار  هدز  تلجخ  صخش 
ءازجا و يهمه  ریگارف  هک  زیگناتفگـش  نوناق  مظن و  اب  یتسه  ناهج  اریز  تسا . لوبق  لباق  ادـخ  ندوب  سوسحماـن  رد  هک  تسا  یخـساپ 
، تشادن تیعقاو  یتسه  ناهج  رد  یـضایر  یقطنم و  عضو  نینچ  تشادن ، دوجو  رگا  هک  تسیدـنوادخ  راثآ  عونـصم و  تسا ، نآ  طباور 

نیا و  دـنکیمن ، باـختنا  تسنآ ، دوـخ  صتخم  نوناـق  ناوـنعب  هک  ار  یهار  نآ  تیهاـم  هب  رظن  اـب  یتـسه  ملاـع  ءازجا  زا  کـی  چـیه  اریز 
ولعلا یف  قبس  ددرگیم . نییعت  قوفام  يدوجوم  زا  دناهتفرگ ، شیپ  رد  یتسه  ملاع  تادوجوم  هک  ار  يریـسم  هک  تسنآ  لیلد  نیرتنـشور 

الف ش
وا یلاع  ماقم   ) هب ناکملا  یف  مهاواس  هبرق  هقلخ و ال  نم  ییش  نع  هدعاب  هوالعتسا  الف  هنم . برقا  ءییش  الف  وندلا  یف  برق  هنم و  یلعا  یی 

هتخاس رود  شتاقولخم  زا  ار  وا  شـسدقا  تاذ  ماـقم  ولع  هن  تسا . رتکیدزن  زیچ  همه  زا  ءایـشا  يهمه  رب  وا  یکیدزن  رتـالاب و  يزیچ  ره  زا 
يوـجنگ یماـظن  رپ  مه  یهت و  مه  وـت  ملاـع ز  ریحت  ملاـع  مرحم  يا  تسا .) هتـشگ  تاـنئاک  اـب  شیواـست  بجوـم  وا  یکیدزن  هن  تـسا و 

دلجم نآ  رد  تسا و  هدش  یـسررب  مکی  يهبطخ  ریـسفت  رد  مود  دلجم  رد  ناسنا  اب  يدنوادخ  يهطبار  تادوجوم و  اب  يدنوادخ  يهطبار 
بلطم نیا  قوف  يهلمج  ریسفت  رد  دهدب . حیـضوت  ار  یلک  يهطبار  زا  يدعب  ای  هجو  دناوتیم  کی  ره  هک  تسا  هدش  حرطم  هطبار  عون  هد 

نیا تسا . ءایـشا  يهمه  هب  تقیقح  نیرتکیدزن  تسا ، اهتمظع  يهمه  قوف  یبوبر ، خـماش  ماقم  يدـنلب  تمظع و  هکنیا  اـب  هک  دراد  دوجو 
هک یناسک  يارب  یکیدزن  التعا و  نیا  كرد  تسین . یلامک  ولع و  نینچ  ار  يدوجوم  چیه  هک  سب  تسا و  یهلا  ماقم  نآ  صتخم  تمظع 

نینچ ناهج  ناـسنا و  ورملق  ود  ره  رد  عضو  اریز  تسین ، ریذـپناکما  دـنروهطوغ ، دوخ  دودـحم  دوجو  تعیبط و  زا  هذوخاـم  میهاـفم  رد 
رارقرب طابترا  یگتسویپ و  قیاقح  نآ  اب  درادن ، ناکما  درک ، ادیپ  التعا  رگید  قیاقح  ربارب  رد  یتقیقح  رگا  هک  تسا 

اب دراد ، ار  طابترا  نیرتکیدزن  تاقولخم  يهمه  اـب  هک  لاـح  نیع  رد  و  دـشابیم ، اراد  زاـیتما  ود  رهب  لاـعتم  دـنوادخ  هکیتروص  رد  دومن ،
ذوفن و رون و  ناوتیم  تهج  کـی  زا  دـشابیمن . شتاـقولخم  رد  هیراـج  نیناوق  لومـشم  هجو  چـیهب  هدوـبن و  ناـکم  مه  ناـمزمه و  اـهنآ 

طالتخا نیرتمک  نودب  نآ  ءازجا  يهمه  رد  رون  هک  تفرگ ، رظن  رد  صقان  لاثم  کی  ناونعب  هشیش  دننام  فافش  مسج  رد  ار  نآ  يهطاحا 
نودـب تسا ، تایح  رادراب  هکیلاح  رد  رادـناج  دـبلاک  ءازجا  يهمه  رد  تاـیح  ذوفن  دـننام  دزاـسیم و  نشور  ار  هشیـش  دـیامنیم و  ذوفن 

. دشاب هدوب  اهنآ  نیع  هکنیا  نودب  دراد ، ناسنا  ینورب  ینورد و  ءازجا  يهمهب  لماک  يهطاحا  هک  حور  دننام  و  دنشاب . رگیدمه  نیع  هکنیا 
حور و  رادـناج ، دـبلاک  ءازجا  هب  ءایـشا  نیرتکیدزن  تایح  و  هشیـش ، هب  ءایـشا  نیرتکیدزن  رون  هک  لاح  نیع  رد  هناـگ  هس  ياـهلاثم  نیا  رد 

يهدیدپ ینعی  دنهدیمن ، تسد  زا  ار  دوخ  یلصا  تاصتخم  تیعقاو و  دنـشابیم ، ناسنا  ینورب  ینورد و  ءازجا  يهمهب  ءایـشا  نیرتکیدزن 
رادـناج دـبلاک  ءازجا  زا  رتیلاع  رتتفیرظ و  رایـسب  هک  ار  دوخ  تاصتخم  داعبا و  تمظع و  رادـناج ، دـبلاک  ءازجا  هب  یگتـسویپ  اب  تایح 

اع تاصتخم  تمظع و  زگره  ندب ، يدام  ءازجا  اب  ندوب  زاسمد  تهجب  حور  نینچمه  دهدیمن و  تسد  زا  تسا 
مل هتفـص و  دـیدحت  یلع  لوقعلا  علطی  مل  دـهدیمن . تسد  زا  دـشابیمن ، هسیاـقم  لـباق  ندـب  يداـم  ءازجا  اـب  هجو  چـیهب  هک  ار  دوخ  یل 

نودهاجلاو هب  نوهبشملا  هلوقی  امع  هللا  یلاعت  دوحجلا ، يذ  بلق  رارقا  یلع  دوجولا  مالعا  هل  دهـشت  يذلا  وهف  هتفرعم . بجاو  نع  اهبجحی 
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شراکشآ ياهناشن  راثآ و  دوجو و  يهرابرد  مزال  تفرعم  زا  هدومنن و  هاگآ  شتفص  فیرعت  فیصوت و  زا  ار  يرشب  لوقع   ) اریبک اولع  هل 
زا تسا  رتتمظع  اب  دنوادخ  دهدیم . تداهش  شرکنم  یبلق  رارقا  رب  یتسه  راثآ  اهدومن و  هک  تسیدنوادخ  وا  تسا . هدومرفن  بوجحم 
زا رتدودـحم  يرـشب  لوقع  ـالاو .) سب  یتمظع  شنارکنم ، لـطاب  ماـهوا  زا  تسا  رتـالاو  شناگدـننک و  هیبشت  ساـسایب  چوپ و  تـالیخت 
ولو راب  نیدنچ  ریسفت  همجرت و  نیا  يهتـشذگ  تادلجم  رد  ام  دزاسب  دودحم  دوخ  تخانـش  يارب  ار  يدنوادخ  تافـص  دناوتب  هک  تسنآ 

هراومه هک  تسا  يرظن  لقع  نامه  عمج  لوقع  زا  ام  دوصقم  هتبلا  میاهدرک . حرطم  ار  یلئاسم  يرـشب  لوقع  تیدودـحم  رد  لامجا  روطب 
يرـشب نهذ  لاعف  يورین  لقع  نیا  دریگیم . تسا ، تاسوسحم  هب  یکتم  هک  ینهذ  میهافم  نآ  زا  ای  تاسوسحم و  زا  ار  شراک  ماخ  داوم 

ناهداد صیخشت  رضم  هکلب  اجیب ، یتسه  ملاع  نیداینب  یلاع و  لئاسم  رد  ارنآ  تلاخد  فلتخم ، تانایب  اب  نافرع  لها  امکح و  هک  تسا 
رس لقع  رسپ  يا  تسنایع  هر  نک  اهر  نآ  رـسپ  يا  تسناورهر  دنب  لقع  ام  ربهار  دوب  هار  زا  رتهدیچیپ  میدیـسرن  یئاجب  لقع  يربهر  زا  د :
اب دوـشیم ، هتفرگ  تاـسوسحم  زا  هک  یتـالوقعم  هک  تسا  ملـسم  تسرد  نت  تسا و  هدـش  ناریو  لد  هکناز  تسـس  ياـپ  نکلو  تسا  زیت 

تـالوقعم نیا  اذـل  دـندرگیم ، صخـشم  تـسا ، تاـیدام  هداـم و  ملاـع  صوـصخم  هـک  یتـالوقم  رگید  اـهتیمک و  اـهتیفیک و  زا  یعاوـنا 
هدوب و رـضم  ابلاغ  میتفگ  هکنانچ  هکلب  دنـشاب ، هدوب  دـیفم  تایدام  هدام و  قوفام  لئاسم  یفن  تابثا و  میهافم و  تفایرد  يارب  دـنناوتیمن 

یتافص نآ  هچ  ناحبـس  دنوادخ  تافـص  یمه  دنیب  هک  دنیزگ  ار  نامه  یمه  دنیزگرب  نخـس  رگ  درخ  اریز : دنـشابیم ، مه  لالتخا  لماع 
يهدننک دودحم  ياهتفایرد  تاروصت و  قوفام  دنشابیم  عزتنم  يدنوادخ  لعف  زا  هک  یتافص  نآ  هچ  دنـشاب و  یبوبر  كاپ  تاذ  نیع  هک 

تاذ هب  یلعف  اـی  یتاذ  یگتـسباو  تهج  زا  مه  تیهاـم و  یگنوگچ  رظن  زا  مه  هدارا  ملع و  دـننام  يدـنوادخ  تافـص  اریز  دنـشابیم ، اـم 
لکش هب  کشیب  دشک  ینادزی  لکش  نوچ  ناوتان  فیعض و  روم  دنشابیمن : ام  تخانش  دروم  میهافم  اب  فیـصوت  فیرعت و  لباق  سدقا ،

كاردا ه دشک  ینام  تروص  وا  دتفرگ  ینام  نهذ  رد  دشک  ینارمع  نب  یسوم  يهشقن  مه  نابش  زغم  دشک  یناویح  خاش  اب  هچروم 
ینعی میشاب ، هتـشادن  ار  يدنوادخ  تافـص  زا  یتفایرد  هنوگ  چیه  ام  هک  تسین  نانچ  هیـضق  لاحنیا  اب  یتساراد  ار  شیوخ  شقن  هدنبنج  ر 

يواسم تسا  ملاع  ادخ  دراد ، لوهجم  تفـص  کی  ادـخ  میئوگب : هک  دـشاب  هدوب  نآ  دـننام  تسرد  تسا  رداق  ادـخ  میئوگیم : هک  یتقو 
هزادنا نامهب  هک  تسا  هداهن  تعیدوب  ناسنا  رد  ار  تمظع  نیا  دنوادخ  اریز  تسا  لوهجم  تفـص  کی  ياراد  ادخ  هک  هیـضق  نیا  اب  دشاب 

، درواـیب تسدـب  تیقفوـم  یهلا  قـالخا  بادآ و  ندروآ  تسدـب  رد  دـنک و  تفرــشیپ  باـن  فاـص و  ياـهتفرعم  ندروآ  تسدـب  رد  هـک 
متاذ وترپ  يهعـشعش  زا  دوخیب  دـنک . تفایرد  دـیامن ، میـسرت  دزاسب و  دودـحم  ار  اهنآ  هکنیا  نودـب  ار  يدـنوادخ  تافـص  زا  یئاههولج 

ملـسم دنکیم ، یلجت  كاپ  ياهناسنا  ياهلد  رد  ادـخ  دـیوگیم : هک  یمالـسا  ربتعم  عبانم  نآ  دـنداد  متافـص  يالجت  ماج  زا  هداب  دـندرک 
تیادخ ایآ   ) ینامی بلعذ  لاوئس  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یخساپ  رد  دشابیم . سدقا  تاذ  تافـص  یلجت  لماش  لقادح  هک  تسا 

مه ار  بلطم  نیا  دیاب  هتبلا  متـسرپیمن .) مشاب  هدیدن  هک  ار  يراگدرورپ   ) هرا ملابر  دبعا  مل  هک : مینیبیم  ار  هلمج  نیا  داد ، ياهدـید )؟ ار 
يزاـس و لکـش  میـسرت و  یعوـن  هک  تسا  روـصت  زا  ریغ  یمدآ ، لد  رد  ادـخ  یلجت  اـی  یهلا  تافـص  يهوـلج  هـک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد 

يرگتروص
هدیشچ ار  نآ  یعقاو  معط  هتخانش و  ار  تلادع  تمظع  اتقیقح  هک  لداع  ناسنا  کی  میریگب - رظن  رد  ار  تلادع  هداس : لاثم  ناونعب  تسا ،
يهدهع زا  دناوتیم  یبوخ  هب  صخـش  نآ  لد  رد  تلادع  یلجت  يهملک  طقف  هک  دراد  یلاع  رایـسب  تفایرد  کی  تلادع  يهرابرد  تسا ،

. دنکیم یلجت  قشاع  لد  رد  رتالاو  یئانعم  اب  تلادع  دنک ، ادیپ  شیازفا  نآ ، هب  لمع  تلادع و  هب  قشع  هک  هزادنا  ره  دیآرب . نآ  حیـضوت 
نایمدآ میلـس  لقع  نادـجو و  فرط  کی  زا  تسا  هتخاسن  بوجحم  شیوخ  يهرابرد  مزـال  تفرعم  ندروآ  تسدـب  زا  ار  مدرم  دـنوادخ 

زا تسا . حرطم  اهناسنا  يارب  هک  تسا  یتقیقح  نیرتراکـشآ  وا  دوجو  تسا و  یهیدب  ملع  کی  ناحبـس  دنوادخ  دوجو  هب  ملع  دیوگیم :
رد ایآ   ) ضرالا تاوامـسلا و  رطاف  کش  هللا  یفا  دننام : دیامنیم . سدـقا  تاذ  نآ  دوجو  تهادـب  هب  رارـصا  زین  دـیجم  نآرق  رگید  فرط 

تسا وا   ) میلع ءییـش  لکب  وه  نطابلا و  رهاظلا و  رخالا و  لوالا و  وه  دراد )!؟ دوجو  یکـش  نیمز  اهنامـسآ و  يهدننیرفآ  دنوادخ  دوجو 
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داهـشتسا و دروم  اهنآ  ندوب  حیحـص  تهجب  هک  یناوارف  تایاور  نینچمه  تسا ) اناد  زیچ  همهب  وا  نطاب و  رهاـظ و  تسا  وا  رخآ و  لوا و 
هب خ ریسفت  لیوات و  ار  اهنآ  ناوتیمن  هک  دنراد  ادخ  دوجو  تهادب  هب  حیرص  تلالد  تسا ، هتفرگ  رارق  نیملکتم  امکح و  لالدتسا 

تفرعم ندروآ  تسدـب  زا  ار  مدرم  دـیامرفیم : نینموملاریما  هک  تسا  ریـسفت  دروم  يهلمج  نیمه  تایاور  نآ  زا  یکی  دومن . رهاظ  فـال 
: دـیوگیم نینچ  ع )  ) نیـسح ماما  هفرع ، ياعد  تالمج  زا  یکی  رد  تسا . هدومرفن  بوجحم  شیاهناشن  راـثآ و  دوجو و  يهراـبرد  مزـال 
یئانشور و نآ  وت  ياوسام  يارب  ایآ  : ) لیلد یلا  جاتحت  یتح  تبغ  یتم  یتم  کلرهظملاوه ، نوکی  یتح  کل  سیل  ام  روهظلا  نم  كریغلا 
اب یشاب ) دنمزاین  لیلد  هب  هک  ياهدوب  بئاغ  یک  وت  ادنوادخ ، دیامن ، رهاظ  ارت  ءییش  نآ  یـشاب و  هتـشادن  ار  نآ  وت  هک  دراد  دوجو  روهظ 

تیلقا نآ  یتح  دـنمورحم و  یهیدـب  دوجوم  نیا  تفایرد  زا  عماوج  يهمه  رد  اهنارود و  يهمه  رد  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  لاـحنیا 
ناوتیم ایآ  دننیبن  دوخ  ياپ  تشپ  مه  یهگ  دننیشن  یلعا  مراط  رب  یهگ  دنشاب : هتشاد  ادخ  دوجو  يهرابرد  یهیدب  تخانـش  دنناوتیم  هک 

: دنیوگیم یمالسا  یلقع و  عبانم  درک ؟ ادیپ  يدنوادخ  دوجو  روهظ  هب  لوصو  يارب  یهار  ناوتیم  ایآ  دیمهف ؟ ار  هیـضق  نیا  یعقاو  تلع 
باجح نیا  هک  تسا  یعطق  ددرگیم . وا  اب  طابترا  عنام  هک  تسا  یباجح  راکـشآ  نیرب و  دوجوم  نآ  اهناسنا و  ام  نایم  بلغا  یلو  يرآ ،

، تسا اهناسنا  ام  دوخ  يهتخادرپ  هتخاس و  انیقی  باجح  نیا  تسا . هتخادنین  اهناسنا  دوخ و  نایم  ادخ  ار 
چوپ و حیحـص ، تخانـش  نودـب  تدابع  تسا و  هداد  رارق  نآ  ماع  يانعم  هب  تداـبع  ار  اـم  تاـیح  فدـه  هفـسلف و  هکیدـنوادخ  نآ  اریز 

نآ تسیچ  هک  مینادب  دیاب  نونکا  دیامن !؟ مورحم  شیوخ  تخانش  زا  ار  ام  دنزب و  دوخ  ام و  نایم  یباجح  دناوتیم  هنوگچ  تسا ، انعمیب 
زا ار  اهناسنا  ام  هک  یئاهباجح  دزاسیم . مورحم  وا  اب  یمئاد  طابترا  زا  ار  ام  دوشیم و  هدز  یبوبر  خـماش  ماقم  نآ  ام و  ناـیم  هک  یباـجح 

تخانـش ادـخ و  اب  طابترا  عنام  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  يددـعتم  ياهباجح  ناوتیم  دـیامنیم  مورحم  دـنوادخ  یهیدـب  تخانـش  طاـبترا و 
زا هک  يدنوادخ  سدقا  دوجو  هب  ملع  داقتعا و  هن  تسا ، یهیدب  تخانـش  طابترا و  زا  عنام  ياهباجح  دوصقم  هتبلا  . ) دنـشابیم وا  یهیدـب 
زا یـشان  ياـهباجح  مکی - عوـن  دـنوشیم : میـسقت  هدـمع  عوـن  ود  رب  اـهباجح  نیا  تـسا ). ریذـپناکما  ناـگمه  يارب  یلقع  لـیالد  يور 
رد اهیتسرپدوخ  یناسفن و  ياهسوه  يوه و  هب  ندش  میلست  اهمرج و  باکترا  اهتیـصعم و  رد  ندش  روهطوغ  دننام  تسا ، یلمع  تافارحنا 

هکلب دنزاسیم ، مورحم  وا  اب  طابترا  ادخ و  یهیدب  تخانش  زا  ار  یمدآ  اهنت  هن  یلمع  تافارحنا  زا  یـشان  ياهباجح  شنوگانوگ . لاکـشا 
ظافلا و م تروصب  ار  لیالد  نآ  دنیامنیم و  گنر  هدیرپ  تام و  مه  ار  يدنوادخ  دوجو  لیالد  نیرتیملع  نیرتنقتم و  یتح 

رایسب نارکفتم  زا  یناوارف  دارفا  ام  دنروآیمن . دوجوب  فرحنم  صخش  بلق  لقع و  رد  يرثا  نیرتمک  هک  دنروآیمرد  يوتحمیب  یمیهاف 
دوجو تابثا  رد  نقتم  ـالماک  لـیالد  اـب  انـشآ  اـقیقد  هیلاـع و  تمکح  نآ  لـئاسم  رد  هدـش  روهطوغ  یهلا و  تمکح  رد  يزغم  رادـتقا  اـی 
هدـید نانآ  رد  یهلا  یناسنا - یلاع  دـهعت  ساسحا  چـیه  دنتـسه . هرهب  یب  وا  تفاـیرد  ادـخ و  اـب  طاـبترا  زا  هک  میراد  غارـس  يدـنوادخ ،
انیبان زین  یلمع  تافارحنا  زا  یـشان  ياهباجح  اب  نانچمه  دوشیم ، هدیـشوپ  یملع  رهاظب  ياـهباجح  اـب  هکناـنچ  ناـنیا  ناگدـید  دوشیمن ،

. تسا هتفرگ  رارق  ناشهاگدـید  رد  هک  تـسا  تعیبـط  ناـهج  زا  یلوـمعم  یملع و  ياهتـشادرب  زا  یـشان  ياـهباجح  مود - عوـن  ددرگیم .
ربارب رد  تعیبط  ناهج  مانب  عونتم  يداعبا  ياراد  روانهپ و  رایـسب  ناهج  کی  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  تسا : نینچ  ياـهباجح  نیا  حیـضوت 

رارقرب یگتسویپ  سامت و  ناهج  نیا  اب  يرایتخا  يربج و  طابترا  عون  ود  اب  اهیریگ و  فده  زا  یعاونا  اب  ام  تسا و  هتفرگ  رارق  ام  ناگدید 
ياجب مینکیم ، كرد  ناهج  تخانش  يارب  فلتخم  مولع  ساوح و  يهلیسوب  ناهج  نیا  زا  هک  ار  یلکـش  تروص و  هلوقم و  ره  مینکیم .

هناهاگآان ای  هناهاگآ  میئامن ، یقلت  دوخ  صاخ  ياهیریگ  عضوم  زا  سوسحم  تعیبط  ناهج  زا  يداعبا  يهدننک  نشور  ار  اهنآ  هکنآ 
ناـهج زا  يدـعب  رد  ار  تیمک  تیمکاـح  هک  یتقو  ـالثم  مینکیم ! یقلت  یتسه  يهمه  ریگارف  ار  طـباور  لاکـشا و  روص و  اـههلوقم و  نآ 

دنکیم و داجیا  ام  نهذ  رد  يریثات  نانچ  تیمک  نیا  میهدیم ، رارق  دوخ  تامولعم  ءزج  قلطم  تیعقاو  کی  ناونعب  ارنآ  مینکیم و  كرد 
یمومع تیـصاخ  کـی  ناونعب  ار  دوخ  تیمک  يهلوقم  دوشیم ، حرطم  اـم  رب  هک  یتـیعقاو  ره  هک  دریگیم  ارف  ار  اـم  نهذ  حوطـس  ناـنچ 

ورملق رب  مکاح  طباور  اهتیفیک و  ریاـس  تسا  نینچمه  دـنکیم . لـیمحت  اـم  نهذ  هب  تیعقاو  ناـمه  کـفنیال  زج  دـننام  تاـیعقاو ، يهمه 
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زا رتشیب  سوسحم  تعیبط  لاکـشا  روص و  اـههلوقم و  دـشاب ، هدوب  رتمک  ناـسنا  کـی  يزغم  دـشر  هچ  ره  هک  تسا  تهج  نیمهب  تعیبط .
اهدودعم اب  تسخن  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  ناکدوک  دـننکیم . ادـیپ  شرتسگ  ذوفن و  وا  ینالقع  ینهذ و  ياهتفایرد  اهتیلاعف و  رد  نارگید 

ددع هن  دـیآیم  شرظنب  ناسنا  ود  ای  بیـس  ود  ای  پوت  ود  دونـشب ، رگا 2  یکدوک  لیاوا  رد  كدوک  ینعی  دادـعا . اب  هن  دـنراد  راـک  رس و 
طقف تلادع  زا  دننکیم و  سکعنم  دوخ  نهذ  رد  دناهدید ، هک  ار  صخشم  ياهیئابیز  طقف  یئابیز ، زا  هتفاین ، دشر  ياهزغم  هدش . دیرجت 

درب زا  یشان  ياهباجح  نیاربانب ، دناهدید . دوخ  مشچ  اب  ار  اهنآ  هک  دنروآیم  رد  روصت  هب  ار  صخشم  یکیزیف  راتفر  دنچ  ای  کی 
تالوقم و ریجنز  ياههقلح  ندرک  زاب  تردق  هک  تسا  ییاهناسنا  یحور  يرکف و  دشر  مدع  فعض و  هب  دنتـسم  یلومعم  یملع  ياهتـشا 

تخانش ناسنا و  نایم  اهباجح  نیرتمیخض  زا  یکی  هک  دسریم  رظنب  دنرادن . دوخ  ناور  لقع و  زا  ار  تعیبط  ياهدومن  لاکـشا و  روص و 
ادخ و روهظ  ساسحا  عنام  دتفایم و  ناسنا  نامشچ  ولج  هدش و  هتفاب  تیلع  نوناق  زا  هک  یمیخض  رایـسب  يهدرپ  زا  تسترابع  ادخ ، یهیدب 

نوناق يهرابرد  ام  دروآیم  رد  میخـض  باجح  لکـش  هب  ار  نوناق  نیا  تیلع  نوناق  مهف  رد  اطخ  دـشابیم . ناـسنا  يارب  وا  دوجو  تهادـب 
نتـشاد نودـب  يدوجوم  چـیه  و  تسا . ریذـپانناکما  تلع  نودـب  لولعم  هکنیا  دـننام  میراد ، یعطق  نشور و  تامولعم  هدـع  کی  تیلع ،

دوش هک  دـناوت  یک  شخب  یتسه  زا  هتفایان  تاذ  اریز - دزاسب ، لقتنم  تلع  ناونعب  يرگید  دوجوم  هب  ارنآ  دـناوتیمن  یقیاقح  اـی  یتقیقح 
دناوتیمن درادن ، ار  یتقیقح  هک  يزیچ   ) هیطعیال ءییـشلا  دقاف  یهدبآ  تفـص  يو  زا  دـیان  یهت  باز  دوش  هک  يربا  کشخ  شخب  یتسه 

دوجو یـصاصتخا  ود  نآ  نایم  یتسیاب  امتح  دنک و  رداص  ار  يزیچ  ره  دناوتیمن  يزیچ  ره  هک  مینادیم  نینچمه  دـهدب .) يرگیدـب  ارنآ 
اب هتشاد  دوجو  یتیخنس  لولعم  تلع و  نایم  هک  تسا  مزال  ینعی  دنمانیم . تیخنس  ارنآ  کیسالک  يهفسلف  رد  هک  دشاب  هتشاد 

ود هک  یتقو  دیدرت  نودب  میرگنب ، یلع ) يهطبار   ) تسنآ زا  نیا  طابترا  هب  رظن  اب  نآ ، ءازجا  تعیبط و  ناهج  نیا  هب  میهاوخب  ام  رگا  دـش .
دهاوخ حرطم  اـم  يارب  میتـفگ ، ـالاب  رد  هک  یعطق  نشور و  تاـمولعم  نآ  اـمتح  میداد ، رارق  هجوت  دروم  لولعم  تلع و  ناونعب  ار  دوجوم 

نیا زج  یهار  چـیه  ام  و  دـشاب ؟ هدوب  تیلع  ینعی  هاگدـید  نیا  زا  دـیاب  امتح  نآ  يازجا  ناهج و  هب  ام  شرگن  هجوت و  اـیآ  هکنیا  اـما  دوب .
هب سپـس  میهدب و  حیـضوت  ناهج ، يهرابرد  ار  شرگن  نیا  ندش  باجح  تسخن  دیراذگب  تسا . یفنم  شخـساپ  اعطق  میرادـن ؟ هاگدـید 
اب نآ  ءازجا  هک  مینیبیم  هدرتسگ  يداوم  میرگنیم ، دوخ  نوماریپ  رد  نآ  ءازجا  ناهج و  هب  هک  یعقوم  ره  اـت  میزادرپب . لاوئـس  نآ  خـساپ 
ار هدنروآ  دوجوب  ءازجا  دنروآیم ، دوجوب  ار  رگید  یضعب  ءازجا  نآ  زا  یـضعب  هک  مینیبیم  و  دنطوبرم ، رگیدکی  هب  تاطابترا  زا  یعاونا 
ار ام  ياهـساسحا  يهمه  اروف  هدرتسگ  يهداـم  ءازجا  ناـیم  رد  تیلع  یئادـتبا  كرد  نیا  میماـنیم . لولعم  ار  هدـش  هدروآ  دوجوب  تلع و 

تلع سح  میمهفیم و  ار  اهدومن  طباور و  اهتیفیک و  صاوح  یکمک  رازبا  ای  ساوح  هلیـسوب  ام  اریز  دـنکیم ، عابـشا  ءازجا  نآ  يهرابرد 
ام راظتنا  بیترت  نیدب  مینکیم ، عابشا  يرگید  زا  سپ  یکی  روطب  ءازجا  نایرج  ندید  اب  مه  ار  یئوج 

يهرابرد هک  ار  هچنآ  هک  مینکیم  روصت  نینچ  اریز  دـسریم ، نایاپ  هب  ناهج  تخانـش  يهرابرد  لقع  نهذ و  یکمک و  رازبا  ساوح و  زا 
للع هکنیمه  میاهدرک ، نهذ  دراو  تادوجوم  تلع  ناونعب  ار  ادخ  هک  تهج  نادـب  و  میاهدروآ !! تسدـب  هتخانـش و  دوب ، ینتخانـش  ناهج 

نآ ءازجا  تعیبط و  رد  تلع  ناونعب  ادـخ  يارب  یئاـج  هک  میرادـنپیم  نینچ  میدروآ ، تسدـب  نآ  ءازجا  تعیبـط و  دوخ  نتم  زا  ار  ءایـشا 
ءازجا تعیبط و  يهلسلس  رـس  رد  للعلا  تلع  ناونعب  هدومن و  رانک  رب  دوخ  هاگدید  تعیبط و  نتم  زا  ار  وا  هک  تسا  نیا  رتهب  سپ  میرادن ،

تلع نیلوا  يهدـنروآ  دوجوب  لـلعلا  تلع  ناونعب  ادـخ  تسا و  تعیبـط  دوخ  تعیبـط  میقتـسم  يهدـننک  هرادا  میئوگب : میهدـب و  رارق  نآ 
ادخ یهیدب  تخانـش  زا  ار  ام  هک  دـشابیم  میخـض  باجح  کی  تیلع  نوناق  بیترت  نیدـب  تسا . تعیبط  عومجم  يهدـننک  هرادا  ای  یعیبط 

يانعم هب  ملع  هن  هتبلا  تسا .) ام  ناگدـید  باجح  نیرتگرزب  هک  تسا  ملع   ) ربکالا باـجحلاوه  ملعلا  ياـنعم : تسنیا  و  دزاـسیم . مورحم 
تایآ نیا  رد  دیئایب  نآرق  هاگدید  زا  تیلع  رتیلاع . ياهتفایرد  اب  تمحازم  داجیا  نودـب  تسا ، تایعقاو  ضحم  یئانـشور  هک  نآ  یقیقح 

نکیم لازنا  هک  ار  ینم  نآ  ایآ  . ) نوقلاخلا نحن  ماهنوقلخت  متناا  نونمت . ام  متیارفا  - 1 مینک : يرتشیب  تقد  ریز 
.؟. نوعرازلا نحن  ماهنوعرزت  متناا  نوثرحت . ام  متتیارفا  - 2 مینیرفآیم )؟ ار  نآ  هک  میئام  ای  دینیرفآیم  ار  ینم  نآ  امش  ایآ  دیاهدید ؟. دی ،

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 892 

http://www.ghaemiyeh.com


متناا نوروت ، یتلا  راـنلا  متیارفا  - 3 مینکیم )؟ تعارز  هک  میئام  ای  دـیراکیم ، ار  اهنآ  امـش  اـیآ  دـیاهدید ؟ دـیراکیم ، هک  ار  هچنآ  اـیآ  )
دوجوب ارنآ  هک  میئام  ای  دیاهدروآ ، هک  دیتسه  امـش  ایآ  دینیبیم ؟ دـینکیم  نشور  هک  ار  یـشتآ  ایآ  ( ؟ نوئـشنملا نحن  ما  اهترجـش  متاشنا 
ناونعب يرگید  زا  سپ  یکی  ءایشا  نتفرگ  رارق  بجوم  هک  ار  یئاهتکرح  اهدادیور و  يهمه  اتحارـص  نآرق  رد  يرگید  ایآ  و  میاهدروآ )؟

هلزنن ام  هنئازخ و  اندنع  الا  ءییـش  نم  نا  و  - 4 دننام : دهدیم ، تبسن  ادخ  هب  میقتـسم  روطب  ددرگیم ، ام ) ياهتـشادرب  رد   ) لولعم تلع و 
ییحی و وه  - 5 مولعم .) يهزادـناب  رگم  ارنآ  میتسرفیمن  ام  تسا و  ام  دزن  رد  نآ  عبانم  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  چـیه  و   ) مولعم ردـقب  ـالا 
زا ار  بآ  و  . ) اـهتوم دـعب  ضرـالا  هب  ییحیف  اـم  امـسلا  نم  لزنی  و  - 6 دـناریمیم .) دـنکیم و  هدـنز  هک  تسا  وا  . ) نوـعجرت هیلا  تیمی و 

ییحی فیک  هللا  همحر  راثآ  یلا  رظناف  - 7 دنکیم .) ءایحا  شیناتسمز ) یگدرمژپ  یکشخ و   ) شگرم زا  سپ  ار  نیمز  دتسرفیم و  نامسآ 
مز هنوگچ  هک  يدنوادخ  تمحر  راثآ  رد  رگنب  . ) اهتوم دعب  ضرالا 

هقلع هفطنلا  انقلخ  مث  نیکم . رارق  یف  هفطن  هانلعج  مث  نیط . نم  هلالـس  نم  ناسنالا  انقلخ  دـقل  و  - 8 دـنکیم .) ایحا  شگرم  زا  سپ  ار  نی 
یتقیقح زا  ار  ناسنا  ام  . ) نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابتف  رخآ  اقلخ  هاناشنا  مث  امحل  ماظعلا  انوسکف  اماظع  هغضملا  انقلخف  هغضم  هقلعلا  انقلخف 

اهناوختسا هغضم  زا  هغضم و  هب  لدبم  ار  هقلع  سپس  میداد  رارق  هدنرادهگن  هاگرارق  رد  ياهفطن  ار  وا  سپـس  میدیرفآ ، لگ  زا  هدش  هتفرگ 
تـسا هدـنهد  تکرب  هزیکاـپ و  سپ  میدرک  داـجیا  يرگید  تـقلخ  ناـسنا  رد  سپـس  میدناشوپاهنآوختـسا  هـب  تشوـگ  سپـس  میدـیرفآ 

نوک و يارجم  رد  ار  تادوجوم  دومن  زورب و  تاکرح و  اهدادیور و  يهمه  هک  تایآ  هنوگنیا  تسا .) ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  يدنوادخ 
ار ءایـشا  یلولعم  تلع و  يهبنج  هک  دراد  دوـجو  یتاـیآ  رگید  فرط  زا  تسا . ناوارف  یلیخ  دـهدیم ، تبـسن  ادـخب  میقتـسم  روـطب  داـسف 

هدـنهج یبآ  زا  وا  تسا . هدـش  قلخ  نآ  زا  هک  هچنآ  هب  ناسنا  درگنب   ) قفاد ءام  نم  قلخ  قلخ . مم  ناسنالا  رظنیلف  دـننام : دـنکیم  دزـشوگ 
لـصا کی  ناونعب  تقیقح  نیا  دیجم  نآرق  رد  يدنوادخ  تیلعاف  تقلخ و  هلئـسم  هب  طوبرم  تاظحالم  عومجم  زا  تسا .) هدـش  هدـیرفآ 

اع رد  تادوجوم  نتشگ  رادومن  ندمآ و  دوجو  هب  بجوم  هک  اهدادیور  تاکرح و  يهمه  قلطم  لعاف  هک  دوشیم  هجیتن  یلک 
ینوناق مظن و  اب  تسا ، اهنآ  طباور  اهدومن و  تادوجوم و  هک  تعیبط  يهنهپ  رد  داجیا  نیا  رثا  تسا ، هناـگی  يادـخ  ددرگیم ، تعیبط  مل 

مینکیم و رارقارب  طابترا  اهنآ  اب  ساوح  يهلیسوب  ام  تسا و  ءایشا  نایم  يدام  تاطابترا  اهنآ  نیرتریگمشچ  هک  دنریگیم  رارق  نایرج  رد 
تـسیدنوادخ تیلعاف  میقتـسم  راثآ  تسا  تعیبط  يهنهپ  رد  هک  هچنآ  رتنـشور  ترابع  هب  میروآیم . دوجوب  اهنآ  يهراـبرد  ار  دوخ  مولع 

هک یباجح  نیرتمیخض  تسنیا  دنراد . دوخ ، یعیبط  للع  هب  هتسباو  لقتسم و  تادوجوم  شیامن  ام  یئادتبا  یحطـس و  ياههاگدید  زا  هک 
طابترا زا  میزیوآیم و  نامناگدـید  ولج  رد  سپـس  میفابیم و  ار  اهنآ  زغم  هاگراک  رد  میریگیم و  تعیبط  هدام و  ملاع  زا  ارنآ  دوپ  راـت و 

مظن تخانـش  هدام و  يهدرتسگ  يهنهپ  هب  شرگن  میمهفب  هک  مینک  ادیپ  ار  يزغم  تردق  نیا  ام  رگا  میدرگیم . مورحم  دنوادخ  اب  یهیدب 
هک تسناوت  میهاوخ  يدودـح  ات  تسا ، هدام  نآ  رد  اهتکرح  تاظحل  يهدـنروآ  دوجوب  لعاف و  هب  شرگن  زا  ریغ  نآ ، رد  يراج  نوناـق  و 

راثالا یلا  عوجرلاب  ینترما  یهلا  دـیوگیم : هقرع  ياعد  رد  ع )  ) نیـسح ماما  مینک . ادـیپ  ار  يرتحیحـص  هار  ادـخ ، یهیدـب  تخانـش  يارب 
ارم لاح  وت ، راثآ  هب  منک  عوجر  هک  ياهداد  روتسد  نمب  اراگدرورپ   ) راونالا هوسکب  کیلا  ینعجراف 

کیلا ینلـصوت  همدـخب  ینعمجاـف  رازملا  دـعب  بجوـی  راـثالا  یف  يددرت  یهلا  اـمرفب .) عاـجرا  دوـخ  هاگـشیپ  هب  تیناـبر  راوـنا  يهلیـسوب 
هک یتمدخ  يهلیـسوب  ارم  كرد  ياهورین  يهمه  دنکیم ، رود  نم  زا  ار  تلالج  لامج و  رادـید  راثآ  رد  تحایـس  تشگ و  اراگدرورپ ، )

هناهاگآ ام  هک  تسنیا  زا  یشان  هیضق  یلصا  يامعم  هک  هلئسم  نیا  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  امرف .) جیـسب  دوخ  يوسب  تست  ماقم  يهتـسیاش 
میقتسم قلاخ  لعاف و  زا  ار  اهنآ  يزاینیب  لالقتسا و  میروآیم و  نوریب  ار  یلعاف  تلع  ءایـشا ، يروص  يدام و  لماوع  للع و  زا  هاگآان  ای 

: میئوگیم هدومن و  عارتخا  وا  يارب  مه  بلاج  حالطصا  کی  میهدیم و  رارق  یتسه  يهلسلس  زاغآ  رد  میربیم  ار  ادخ  میریگیم و  هجیتن 
یلوا و تلع  دنوادخ  هکنانچ  مینادب  دـیاب  ام  سب . تسا و  نیمه  ام  يهلئـسم  يامعم  يرآ ، للعلا !! هلع  ینعی  ادـخ  یلوا ، تلع  ینعی  ادـخ 

هلئـسم نیا  ندـش  نشور  يارب  دـیئایب  تسا . یتسه  تارذ  تاکرح و  يهمه  لعفلاب  قلاـخ  لـعاف و  قلطم و  ضاـیف  ادـخ  تسا ، لـلعلا  هلع 
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ام هک  ماگنه  نآ  رد  تسا . یهیدـب  میقتـسم و  یملع  نآ ، هب  ام  ملع  تسا و  رتکیدزن  امب  زیچ  همه  زا  هک  میزادـنیب  دوخ  نورد  هب  یهاـگن 
دنایم نایرجب  دوخ  نهذ  رد  میراد ، رظن  رد  هک  ياهجیتن  اب  بسانم  طباور  اب  ار  ایاضق  هدع  کی  مینکیم ، رکف 

ار اهنآ  نایرج  تیریدـم  هک  دراد  نام  نم  هب  لـماک  یگتـسویپ  اـهنآ  ءازجا  زا  کـی  ره  اـیاضق و  ياهدـحاو  يهمه  هک  تسا  ملـسم  میزا ،
هک نایرج  نیا  رد  تشگ . دـهاوخ  لتخم  ام  رکفت  ایاضق  ياهدـحاو  ءازجا و  زا  تیریدـم  يهطبار  عطق  نیرتمک  اب  هکیروطب  دراد ، هدـهعب 

لالقتـسا و اریز  دـنهدیمن ، ناشن  دوخ  زا  يزاینیب  لالقتـسا و  چـیه  اـیاضق  ءازجا  اهدـحاو و  تسا ، هدـهاشم  مهف و  لـباق  ناـگمه  يارب 
، دـیآیم دوجو  هب  ام  نورد  رد  دوصقم  کی  هب  ندیـسر  يارب  هدارا  هک  یتقو  نینچمه  دـنهدب . ناـشن  ارنآ  هک  دـنرادن  ار  نم  زا  يزاـینیب 
هب میقتـسم  یگتـسویپ  رکفت  دـننام  مه  هدارا  نیا  نایرج  میمانیم ، نتـساوخ  ارنآ  هک  مینکیم  هدـهاشم  دوخ  نورد  رد  ار  یـصاخ  ناـیرج 

نوگرگد زین  هدارا  اعطق  هدارا ، نآ  يهرابرد  تیریدم  يهدـنروآ  دوجوب  تاصتخم  رد  ینوگرگد  نیرتمک  زورب  اب  هک  دراد  نم  تیریدـم 
. دنهدب حیضوت  يدنوادخ  میقتـسم  تیقلاخ  تیـضایف و  اب  ار  تادوجوم  طابترا  يهلئـسم  دنناوتیم  یبوخ  هب  لاثم  ود  نیا  تشگ . دهاوخ 

هدام هک  ار  تقلخ  نایرج  عوضوم  لحم و  هداس  لیلحت  کی  اب  میناوتب  هک  میشاب  هتشاد  ار  تردق  نیا  ام  دیاب  تسخن  میتفگ : هکنانچ  طقف 
ياههقلح ز زا  ریغ  هک  ار  راک  لعاف  میئامن و  کیکفت  دریگیم ، ماجنا  نآ  رد  هک  يراک  زا  تسا ، تالولعم  للع و  ریجنز  رد 

هب هک  رکفتم  ياهزغم  نیرتگرزب  زا  یکی  مینیبب . حوضو  تهادـب و  لامک  اب  دـنوشیم ، روظنم  میقتـسم  تالولعم  للع و  مانب  هداـم  يریجن 
هکیمادام دیوگیم : وا  تسا . يولوم  دمحم  نیدـلا  لالج  تسا ، هدومن  هیـصوت  ارنآ  هب  هجوت  نوگانوگ  تانایب  اب  هدـش و  هجوتم  هتکن  نیا 

بابسا رد  وت  ياهتفایرد  يهمه  یتسه ، راتفرگ  درادن ، یعیبط  تاسوسحم  زج  يراک  يهلیـسو  هک  يرظن  لقع  یعیبط و  ساوح  نادنز  رد 
ببـس يرتالاو  یهاگآ  اب  دـنکیم و  ذوفن  للع  بابـسا و  نیا  زا  ذـفان  مشچ  هکیتروص  رد  تشگ ، دـهاوخ  هصالخ  یعیبط  يرهاظ  للع  و 

اب راد  شوگ  ار  ببس  یسبح  رد  هک  وت  راذگ  دش  هدید  وچ  دنیب  ببسیب  دنیبیم : ار  تاکرح  طباور و  اهدومن و  قیاقح و  يهمه  میقتسم 
هظحالم ببـس  زا  نک  رذـگ  ور  ببـسم  رد  بلط  نکیم  ار  صخـش  هیاس  نیه ز  یلیاـم  ناز  اهـشوپور  نیا  يوس  یلفاـغ  ببـسم  زا  اـهببس 

قلاخ تقیقح  رد  تسا . باجح  نامه  هک  تسا  هدرب  راکب  یعیبط  لـلع  بابـسا و  يهراـبرد  ار  شوپور  يهملک  مود  تیب  رد  هک  دوشیم 
يا ز دیامنیم . دزـشوگ  ار  يدنوادخ  میقتـسم  تیقلاخ  تیـضایف و  احیرـص  موس  تیب  رد  تسوپ  لها  دنیبن  تلع  ءزج  کیل  تسوا  راثآ ،

دوخ ه یکدوک  نارود  مهف  كرد و  ریثات  تحت  زونه  تیلع  تخانش  يهرابرد  رخ  وت  یتستشگ  بابسا  يهدنب  ربخیب  ببسم  زا  تلفغ 
رود یعیبـط  لولعم  تلع و  روـحم  رب  هک  دوـخ  یئادـتبا  یکدوـک و  نارود  ياههتخودـنا  هب  هک  یمدرم  لاـح  تسا  زیگنافـسا  هچ  میتـس 

يرتیلاع داعبا  هک  یلاع  ياهدادعتـسا  ندش  زاب  يزغم و  یحور و  دشر  لحارم  هب  دورو  زا  سپ  هک  دنزروب  هقالع  قشع و  نانچ  دننزیم ،
ياهدیسفچ رب  لهج  زا  ببس  رد  ياهدید  اهببس  نوچ  یلفط  وت ز  دنبـسچب !! یتسد  ود  اههتخودنا  نامه  هب  زاب  دننکیم ، تابثا  ار  ناهج  زا 

نآ زا  نیا  يهرابرد  نهذ  یئادتبا  نارود  زا  هک  ینهذ  سنا  نآ  رگا  ياهدـید  ار  نیمه  يروذـعم  کیل  ياهدـیچیپ  ببـس  رد  هکنآ  لصاح 
ینعم نادب  نیا  ینیبب ، تسا ، هتسویپ  يدنوادخ  تیلعاف  هب  امیقتسم  هک  ار  نایرج  رد  یتسه  تیعقاو  دراذگیمن  هتفرگ و  ارت  نابیرگ  تسا 

دهج شتآ  ینز  نهآ  رب  گنـس  هک : مینادیم  ام  اریز  زگره ، هن  میـشاب ، تادوجوم  نایرج  رد  تیببـس  تیلع و  نوناـق  رکنم  اـم  هک  تسین 
يهمه ینایرج  نینچ  ینعی  میتسین ، نآ  رکنم  ام  دیآیم و  دوجوب  تسا ، تلع  هک  نهآ  رب  گنـس  ندز  زا  هک  تسا  یلومعم  شتآ  نتـسج 
نایرج نیا  حیـضوت  يهرابرد  ام  تافیـصوت  دهج ؟ شتآ  ینز  نهآ  رب  گنـس  هک  تسا  نینچ  ارچ  یلو  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  تعیبط  يهنهپ 

هک نایرج  نیا  ندید  هب  تعانق  ینعی  دهن  نوریب  مدق  قح  رما  هب  مه  هک : میریذپب  هکنیا  رگم  دیسر ، دهاوخن  یئاجب 
هک میـسریم  امعم  دنچ  هب  مینک  لیلحت  بوخ  ارنآ  میهاوخب  رگا  هک  تسا  هدـیدپ  کی  ندـید  هب  تعانق  دـهج  شتآ  ینز  نهآ  رب  گنس 

نهآ رب  ار  گنس  هک  یتکرح  تقیقح  هلمج : نآ  زا  دینش . ناوتیم  کیزیفاتم  ای  زیگناماهبا و  ياههفسلف  هب  هلاوح  اب  طقف  ار  اهنآ  زا  خساپ 
اهنیا تسیاهطبار ؟ هچ  هبرض  نآ  زا  هرارش  نتسج  نهآ و  گنس و  يهبرض  نایم  هطبار  تسا ؟ مادک  ود  نآ  نایم  هطبار  تسیچ ؟ تسا  هدز 
امـش رگا  تالاوئـس . بناوج  يهمهب  طیحم  یعقاو  للع  نایب  اب  هن  دـنوشیم ، ور  ریز و  تاسوسحم  فیـصوت  اـب  طـقف  هک  تسا  یتـالاوئس 
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نیا هک  دیـشیدنیب  دـیابن  هطبار  نیمه  دوخ  يهرابرد  ایآ  دـینکیم ، ریـسفت  دوخ  يارب  تیلع  يهطبار  اب  ار  نهآ  گنـس و  يهبرـض  ناـیرج 
رگن رتالابب  وت  کیلو  دمآ  ببس  دوخ  نهآ  گنـس و  دیئوگب : هک  دیرادن  نیا  زج  هلئـسم  نیا  يارب  یخـساپ  تسا ؟ هدمآ  اجک  زا  ترورض 
یهاگ زاب  دنک  لماع  ببس  نآ  ار  ببس  نیا  شیوخ  دش ز  یک  ببس  زگره  ببسیب  شیپ  دروآ  ببـس  نآ  ار  ببـس  نیاک  کین  درم  نیا 

هطسفس هطلاغم و  راک  هب  تسد  یشاب ، هتـشاد  هطـسفس  هطلاغم و  تردق  رگا  دنتفایم ، ریثات  زا  اهببـس  هک  عقاوم  نیا  رد  دنک  لطاع  رپیب و 
بر ه ینکیم !! اهانبر  انبر و  ینزیم  رس  رب  تفر  اهببس  نوچ  یتشگ : ناوتان  مه  يزاب  هطلاغم  زا  رگا  يوشیم و 

ندرک هصـالخ  تسا  هنارظن  گـنت  تیلع  يهراـبرد  يرظن  لـقع  مکح  بجع ! يا  يدرک  داـی  معنـص  نوچ ز  ببـس  يوـس  ورب  دـیوگیم 
نیا درادـن : یتسه  نایرج  قامعا  هب  ذوفن  تردـق  هک  تسا  ام  يرظن  لوقع  راک  یئاـنب  ور  ياـهتلع  اهببـس و  نیا  رد  لـلع  يداـبم و  يهمه 

هیبشت کـی  تسا  رترب  اهببـس  نیز  اهببـس  نآ  تسا  ربهر  ار  اـیبناک  اهببـس  نآ  اـیبنا  مرحم  تسار  اهببـس  ناو  اـم  لـقع  دـمآ  مرحم  ار  ببس 
نف هب  دـمآ  نسر  نیا  هچ  نیردـنا  نس  روگ  يزاتب  دوب ؟ هچ  ببـس  نیا  دـنک : یکمک  اـم  هلئـسم  لـح  هب  دـناوتیم  دروم  نیا  رد  ياهداـس 

نادرگرـس خرچ  نیز  ناـه  ناـه و  ناـهج  رد  اهببـس  ياهنـسر  نیا  تستلز  ندـیدن  ار  نادرگ  خرچ  تسا  تلع  ار  نسر  نیا  خرچ  شدرگ 
ار خرچ  هتسشن و  نآ  يهبل  هاچ و  نوریب  رد  هک  صخـش  نآ  يهدارا  هک  تهج  نیا  زا  اصوصخم  تسا  یئاسر  فیطل و  رایـسب  هیبشت  نادم 

لطس بانط و  خرچ و  هب  طوبرم  ياهتکرح  تاظحل  يهمه  رد  ددرگیم ، لقتنم  لطـس  بانط و  هب  تکرح  خرچ  شخرچ  اب  دنادرگیم و 
بانط و باجح  هک  تسا  يدنوادخ  تیلعاف  زا  یمـسجت  اهتکرح  نآ  يهمه  ینعی  دراد  دوجو  خرچ  يهدننادرگ  صخـش  تیلاعف  هدارا و 

يهراـبرد هتـشذگ  ثحبم  رد  هک  ار  بلطم  نآ  دومن . هدـهاشم  ار  مسجت  نآ  دـنراذگیمن  رگیدـکی  هب  اـهنایرج  دومن  یگتـسباو  لـطس و 
لا تلع  قالطا  نالطب 

يهرابرد ار  للعلا  تلع  یلوا و  تلع  حالطـصا  نیا  دیوگیم : هدش و  هجوتم  زین  يولوم  میدـش ، رکذـتم  ادـخ  يهرابرد  یلوا  تلع  للع و 
باجح عون  ود  هک  میتفایرد  ار  تقیقح  نیا  اـجنیا  اـت  میقاـب  نم  اـمئاد  فرـصت  رد  مین  یلوا  تلع  عبط و  راـچ  دـیاهدروآ !؟ اـجک  زا  ادـخ 
رهاظب باجح  هک  مود  باجح  دزاسیم ، مورحم  ادخ  اب  میقتـسم  طابترا  زا  ار  ام  دوشیم و  هدیـشک  ام  ناگدید  ربارب  رد  یملع ) یلمع و  )

رد یفیطل  ریبعت  دـنکیم و  دزـشوگ  ارنآ  يولوم  رگید  راب  هک  تسا  تعیبط  يرهاظ  نتم  رد  هیراج  لـلع  رد  نتفر  ورف  ناـمه  تسا ، یملع 
ببـسم زا  دـنار  بابـسا  يوس  تمه  بکرم  ببـس  رد  هتـشگ  لوغـشم  یـسک  ره  بجع  يا  رهق  نینچ  یئور  نانچ  زک  دروآیم : هراـب  نیا 

دنوشیم و یبایزرا  حیحص  روطب  یعیبط  للع  بابسا و  یحالطصا  للعلا  تلع  يانعمب  هن  بابـسالا  ببـسم  ندید  اب  دنام  بوجحم  مرجال 
يهطبار ناسنا  اـب  هک  لاـح  نیع  رد  هکلب  دـنوشیمن ، یفنم  لـلع  بابـسا و  ینعی  دـیامنیمن . دوخ  راـتفرگ  ریـسا و  ار  یمدآ  ییارگ  قلطم 

ندـید اب  هکناـنچ  دـشابیم  ادـخ  هب  هجوت  هارمه  اـهنآ  يهدـهاشم  هک  دـنوشیم  فافـش  یلقیـص و  ناـنچ  دـننکیم ، رارقرب  یعقاو  یقطنم 
اشامت هکنانچ  ددرگیم و  رادومن  اههتشون  نآ  تاملک  روطس و  زا  یضاق  نآ  تیصخش  تمظع  رگداد ، یضاق  کی  یئاضق  ياههتشون 

هارمه تسا  هدروآ  دوـجوب  ار  رثا  نآ  هک  يدـنمرنه  نآ  هب  ینهذ  فـیرظ  لاـقتنا  کـی  اـب  يراـکتبا ، يولباـت  کـی  يازجا  زا  کـی  ره  ي 
تاـقیقحت اهیـسررب و  هب  اـهنآ  تاـعارم  هک  دراد  یلوصا  نیناوق و  دوخ  يارب  ولباـت  ینیع  دومن  یکیزیف و  يهبنج  هکیتروص  رد  دـشابیم ،
زیگناماـهبا ثحاـبم  لـئاسم و  ناـیم  رد  هدـشن و  فرطرب  زونه  تیلع  يهنیرید  راایـسب  يهلئاـغ  دـینیبیم  هکنیا  دراد . جاـیتحا  ياهناگادـج 

ور يهنهپ  رد  رگیدـکی  زا  ءایـشا  رودـص  رد  رمتـسم  نایرج  کی  ناونعب  ار  تیلع  نوناق  هکنآ  ياجب  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا ، روهطوغ 
مینزیم تیلع  هب  قلطم  گنر  میریگب ، رظن  رد  ار  یهلا  رمتسم  ضیف  نایرج و  نآ  نایم  طابترا  نآ ، یئاهن  ریـسفت  يارب  مینک و  یقلت  یئانب 

زو میئادوس  نم  شیزاـس  ببـس  زا  میئوگیم : میوشیم و  ریحتم  جـیگ و  میزادرپب ، هلئـسم  رگید  داـعبا  یـسررب  هب  میهاوخیم  هک  یتقو  و 
، دوشن لئان  مود  دلوت  هب  یمدآ  ات  لئاسم  نیا  يهمه  اب  میراذگیم  یلومعم  تیلع  قوفام  رب  ماگ  مود  دـلوت  اب  میئاطـسفوس  شیزوس  ببس 
ار تعیبط  رب  همکاح  نیناوق  یملع  رهاظب  باجح  ندرک  فرطرب  تردـق  اهنت  هن  دـباین ، قیفوت  لوقعم  تاـیح  هب  وا  دـشر  اـهیهاگآ و  ینعی 

وفام يزیچ  تشاذگ  دهاوخن  تسا ، هدز  شنامشچ  رب  هک  یمئاد  یکنیع  يهلزنمب  نیناوق  نآ  هکلب  تشاد ، دهاوخن 
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ببـس نآ  رادـید  يارب  داهن  اهتلع  قرف  رب  دوخ  ياپ  دازب  هدازیمدآ  راب  مود  نوچ  دـنک : هدـهاشم  دـنیبیم ، روبزم  کنیع  اـب  هک  ار  هچنآ  ق 
لاحک زا  دیحوت  يهمرـس  رادید : نیا  نابحاص  نب  خیب و  زا  دـنکرب  ار  ببـس  ات  نک  خاروس  ببـس  دـیاب  ياهدـید  قلطم : ضایف  نآ  یلعا و 

فیلکت مه  ادـخ  هب  نوناق ، نیا  يهلیـسوب  یتح  هک  دـیهدب  میمعت  نانچ  ار  تیلع  نوناق  دـیهاوخب  رگا  لالتعا  تلع و  هتـسر ز  هتفاـی  لاـح 
ار یتسه  ناهج  يروص  يدام و  للع  هقباسیب و  هنوگچ  دـنوادخ  هک  تخیر  دـهاوخ  ورف  امـش  رـس  رب  تالکـشم  نیا  امتح  دـینک !! نیعم 
!؟ دراد ینعم  هچ  ءایـشا  رب  دادعتـسا  نودـب  دوـجو  ضیف  دوـشیم !؟ لـح  هنوـگچ  رمتـسم  ءاـشنا  عادـبا و  يهلئـسم  تسا !؟ هدروآ  دوـجوب 

ناک ءایبنا  تازجعم  نارازه  دـص  مدـع  زا  نیوکت  دـینایور  بآ  مکح  نیز  نوریب  بابـسایب  هکلب  درک !؟ ریـسفت  دـیاب  هنوگچ  ار  تازجعم 
یمودعم چیه  يدب  قح  لعف  طرش  رگ  یلباق  تساجک  زا  تیلباق  ار  اهتسین  تسادخ  فیرصت  بابسا  زا  تسین  ام  لقع  ریمض و  رد  دجنگن 

اب ياهداهن  اهدادعتـسا و  ندیـسر  تیلعف  هب  لماع  هک  يرـشب  يوپاکت  تکرح و  تسا  وپاکت  يارب  تیلع  نوناـق  ناـیرج  يدـمان  یتسه  هب 
يهلئسم ت هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  تایح  تانایارج  اههدیدپ و  زا  يرادقم  اب  هارمه  تسا  وا  شزرا 

هک تسا  براجت  تامولعم و  یجیردـت  لوصح  هلمج : نآ  زا  تسا . یتایح  تیمها  ياراد  لصا  کـی  يرـشب  یگدـنز  رد  شـالت  وپاـک و 
هک هجوت  لباق  زایتما  هنوگ  ره  دروایب . تسدـب  وپاکت  شـشوک و  اب  ار  ملع  ایند  نیا  رد  دـیاب  دوشیمن و  دـلوتم  ملاع  رداـم ، زا  سک  چـیه 

تازایتما يهمه  ینعی  دنابـسچب ،) ناسنا  يارب  ار  یتازایتما  تسا  نکمم  هک   ) يربج لماوع  هب  هن  تخاس ، دنتـسم  ناسنا  دوخ  هب  ارنآ  ناوتب 
نیا دوخ  هک  مینیبیم  میرگنیم ، تقلخ  نایرج  نتم  هب  هبناج  همه  یهاـگآ  يور  زا  هک  یتقو  دراد . شـشوک  راـک و  هب  جاـیتحا  يراـیتخا 

میـسقت لـئاسو  اهفدـه و  هب  هک  دریگیم  تروص  يروطب  دـهدب ، قیبـطت  نآ  اـب  ار  دوخ  یگدـنز  عضو  دـیاب  رـشب  هک  مه  گرزب  ناـیرج 
لوصحم کی  هب  ندیـسر  يارب  لاثم : ناونعب  دـننکیم  وپاکت  شالت و  هب  راداو  ار  ناسنا  دایز  مک و  ییاههلـصاف  اب  اهفدـه  نآ  ددرگیم و 

رارق یتالولعم  للع و  اههام  اهزور و  نیا  دادتما  رد  دروایب . تسدب  ار  لوصحم  نآ  ات  دـنک  شالت  اههام  هکلب  اهزور  تسا  روبجم  یعارز 
، تفرگ دهاوخ  تروص  اجیردت  هک  تعارز  نآ  ومن  يارب  الثم  دنک ، شالت  دوشیم  روبجم  اهنآ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  هک  تسا  هتفرگ 

اط دنادب  ات  ذافن  دنار  ببس  رب  بلغا  کیل  دسرب : تسا ، هدش  يریگفده  هک  لوصحم  نآ  هب  ات  دیامن ، تافآ  عفد  دنک و  يرایبآ  دیاب 
ناـیب يارب  يولوم  هک  تسا  یلاـع  رایـسب  ریبعت  دـیدپ  دـیآیم  هار  رد  ببـس  سپ  دـیرم  دـیوج  هر  هچ  دوبن  ببـس  نوچ  ذارم  نتـسج  یبـل 
تعیبط نایرج  رد  تالولعم  للع و  لسلـست  هک  تسنیا  ریبعت  نیا  يهصالخ  دروآیم ، تعیبط ، نایرج  رد  لولعم  تلع و  يهیلاـع  تمکح 

نیا دـشابیم : شالت  شـشوک و  وجتـسج و  يارب  دـسرب ، اهنآ  هب  دـیاب  هک  یئاهفدـه  یناسنا و  ياهتیعقوم  ناـیم  شیب  مک و  ياههلـصاف  و 
یهیدب تفایرد  عنام  هک  میدش  رکذتم  ار  باجح  هدرپ و  عون  ود  ثحبم  لوا  رد  نایع  ترس  دوش  ات  لکوم  دش  نآ  رهب  زا  راک  ياهاضاقت 

يهدنزاس نیناوق  لوصا و  زا  يدـعت  اهیتسرپ و  توهـش  اهیهاوخدوخ و  زا  تسترابع  هک  یلمع  باجح  مکی - عون  دـندرگیم : يدـنوادخ 
هکنانچ تسا و  هتفرگ  رارق  يرشب  هاگدید  رد  هک  یناهج  زا  یلومعم  یملع  ياهتشادرب  زا  تسترابع  هک  یملع  باجح  مود - عون  یناسنا .

سح دـنکیم و  عابـشا  قلطم  میهافم  اب  ارنآ  یلومعم  نهذ  هک  تسا  تیلع  نوناق  زا  هنایارگ  قلطم  تشادرب  اـهباجح  نیرتیـساسا  میتفگ :
یملع یلمع و  يهدرپ  ود  هکنیا  اب  ینعی  لاحنیا ، اب  دـیامنیم . یثنخ  هفخ و  یتسه  یلک  يدابم  لوصا و  تخانـش  رد  ار  دوخ  ییارگقلطم 

بلق آ قامعا  رب  قلطم  یکیرات  طلست  دنشاب ، ندید  لباق  ناسنا  يارب  اهتیعقاو  هک  دنراذگیمن  هتفرگ و  ار  یناسنا  ناگدید  ولج 
يهدیدپ کی  قلطم  یئانیبان  هب  نآ  يالتبا  مدآ و  بلق  قلطم  یهابت  ناسانـش  ناسنا  زا  یـضعب  لوقب  و  دـتفایم . قافتا  تردـنب  رایـسب  یمد 

نیرتتسپ هب  یتـسه  يهلق  نیرتعفترم  زا  طوقـس  یتـسه و  يهمه  اـب  هزراـبم  قـلطم  یئاـنیبان  رد  بلق  طوقـس  يارب  هکلب  تسین ، ياهداـس 
اهقیبطت و رد  هابتـشا  زا  یـشان  بلغا  راکـشآ  دوجوم  نیا  نتفرگ  هدـیدان  ادـخ و  راـکنا  تفگ : دـیاب  هناـعطاق  اذـل  تسا . مزـال  نآ  يهطقن 

اهب اودحج  و  دنرادن . نایمدآ  ياهلد  قامعا  هب  ذوفن  تردق  هک  تسا  ساسایب  ياهیهاوخدوخ  یحطـس و  ياهتجاجل  اهیتسرپ و  حالطـصا 
هچ ههبـشم  ياههقرف  دـندوب .) هتفایرد  نیقیب  ار  ام  تایآ  نآ  نانآ  ياهنم  هکیلاح  رد  دـندش  رکنم  ار  ام  تایآ  ناـنآ   ) مهـسفنا اـهتنقیتساو 

یشان دنربیم ، راکب  اهنآ  ياجب  ار  بتکم  يهملک  زورما  هک  تسا  اههورگ  فئاوط و  يانعم  هب  هک  اههقرف  يهملک  ندرب  راکب  دنیوگیم ؟
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رگید دـننام  مالـسا  رد  هک  تسنیا  تقیقح  دـنوشیم ) هدـیمان  لحن  للم و  رد  ناققحم  هک   ) تسا دـیاقع  ارآ و  رد  ناققحم  تقد  مدـع  زا 
رفن هد  دـیاش  هک  دـناهدرک  نایب  دوخ  یـصخش  ینهذ  طیارـش  اب  ار  یچوپ  ساسایب و  رایـسب  تایرظن  هک  دـناهدش  ادـیپ  یـصاخشا  اهبتکم 

هقرف کی  ناونع  هب  ار  یصخش  تایرظن  نآ  زا  کی  ره  لحن  للم و  رد  ناققحم  تسا ، هدوبن  نانآ  يهیرظن  قفاوم 
هجیتن نینچ  نانآ ، يوریپ  هب  مه  ناسانـش  بهذـم  ناسانـش و  بتکم  و  دـناهدرک ! دای  بتکم  کـی  يزورما  حالطـصا  هب  هورگ و  کـی  اـی 
بتکم نیمه  دراوم  زا  یکی  تسا !! هدش  هیزجت  بتکم  اهدص  هب  مالـسا  تسا . هدش  میـسقت  بتکم  اهدص  هب  تیحیـسم  الثم  هک  دناهتفرگ 

تادوجوم رگید  ای  ناسنا  هب  ار  ادخ  صاخشا  نیا  هک  تسنیا  ههبشم  یلک  يانعم  و  دنفورعم . ههبشم  هب  هک  تسا  یصاخشا  يهدیقع  يزاس 
هیبشت رد  صاخـشا  زا  ياهدع  زا  ار  یبیرغ  بیجع و  ارآ  دیدحلایبا  نبا  دنیامنیم !! هیبشت  ناسنا  هب  ار  ادخ  بلغا  هتبلا  هک  دـننکیم  هیبشت 

هفـسالف و فالخ  رب  نیملکتم  نارظنهتوک  زا  یهورگ  دـیوگیم : وا  دنـشابیم . هناقمحا  ینعمیب و  رایـسب  هک  تسا  هدرک  لقن  يدـنوادخ 
ماسجا نیا  دننام  بکرم  تسا  یمسج  دنوادخ  دیوگیم : مکح  نب  ماشه  هلمج  نآ  زا  دناهدرکن . یفن  ادخ  زا  ار  مسجت  نیملکتم  ناققحم 

تافارخ و نیا  مینادیمن  ام  تسا … و  وا  دوخ  بجو  تفه  يهزادناب  ادخ  دناهتفگ : یضعب  تسا  هدش  لقن  فلتخم  ماشه  زا  هیرظن  نیا  و 
هدـمآ تایاور  رد  هک  هچنآ  دـناهداد . تبـسن  تسا ، ع )  ) قداص ماما  صاخ  يهذـمالت  زا  هک  مکح  نب  ماشه  هب  یلیلد  هچ  اب  ار  تاـفرخزم 

مسج وا  هک  تسا  هدش  لقن  وا  زا  سپس  تسا ، مسج  ادخ  هک  تسا  هدرک  راهظا  ار  يرظن  نینچ  مکحلا  نب  ماشه  هک  تسنیا  تسا ،
درط در و  ار  هدـیقع  نیا  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  و  ع )  ) قداص ماما  سپـس  و  ماسجالااکال ) مسج   ) ماسجا رگید  دـننام  هن  تسا  ي 
یحو تمکح و  نداـعم  نآ  زا  هراومه  هدوب و  طاـبترا  رد  موصعم  ماـما  اـب  یقیلاوج  ماـشه  مه  مکح و  نب  ماـشه  مه  نوـچ  دـناهدومرف و 

کلاموبا یقیلاوج و  هب  فورعم  ملاس  نب  ماشه  لوحالا و  نامعن  نب  دمحم  زا  دناهدرک . اهر  ار  مسجت  هیرظن  نآ  اعطق  دندرکیم ، هدافتسا 
رگید رب  ار  ادـخ  هیبشت  هنوگ  ره  مامت  تحارـص  اب  ینآرق  تاـیآ  ناـسنا …  تروصب  تسا  يرون  ادـخ  هک  تسا  هدـش  لـقن  یمرـضح  نب 

اونش و تسا  وا  تسین و  وا  لثم  يزیچ  چیه   ) ریـصبلا عیمـسلاوه  ءییـش و  هلثمک  سیل  هلمج : نآ  زا  دیامنیم . دورطم  عونمم و  تادوجوم 
ءایبنالا زا  يهیآ 22  رد  نومضم  نیا  تسا .) رتالاب  رتهزیکاپ و  دننکیم  هک  یتافیصوت  نآ  زا  دنوادخ   ) نوفصی امع  یلاعت  هناحبـس و  اناد .)

، تادوجوم رگید  هب  دنوادخ  هیبشت  یساسا  تلع  تسا . هدمآ  فرخزلا  زا  تافاصلا و 82  زا  تافاصلا و 180  زا  نونموملا و 159  زا  و 91 
هجوت مدـع  نیا  تسا . لاعتم  دـنوادخ  حیحـص  تفایرد  قیقد و  هجوت  مدـع  دوشیم ، هدـید  اهنارود  يهمه  رد  لـلم  ماوقا و  يهمه  رد  هک 

. دنشابیم رتالاب  ینیع  تاسوسحم  سرتسد  زا  هک  تسا  رتیلاع  قیاقح  هب  طوبرم  ياهتفایرد  لقعت و  روعش و  فعض  لولعم  دوخ 
ياـهدومن زج  يزیچ  نیرب ، دـهعت  لاـمک و  يدازآ و  تقیقح و  تلادـع و  یئاـبیز و  كرد  زا  یئادـتبا  ياـهنهذ  دـیئامرفب : تقد  تـسرد 

هتفای دشر  ياهلقعت  اهنهذ و  رد  قیاقح  نیا  تیعقاو  هکیتروص  رد  دـنباییمن . رد  دنـشابیم  یئزج  سوسحم و  هک  قیاقح  نیا  زا  یمـسجم 
هک تسا  اـهنآ  نـتفرگ  رارق  فدـه  قیاـقح  نـیا  تـیعقاو  لـیلد  نیرتـهب  و  دنـشابیم . نآ  ياـههتخاس  نـهذ و  زا  نوریب  ياـهتیعقاو  ياراد 
هب ندیـشخب  ققحت  رد  رگوپاکت  ناسنا  کی  دناهدرک . داجیا  ار  يرـشب  تفرـشیپ  لماوع  هدروآ و  دوجوب  ار  اهقـشع  اهقایتشا و  نیرتدـیدش 

قـشاع ناسنا  کی  زگره  دزرویمن  تعانق  اـبیز  لـگ  هتـسد  کـی  ندروآ  دوجوب  تخانـش و  هب  یئاـبیز  يهبناـج  همه  تخانـش  یئاـبیز و 
اب هتفای  دشر  ياهلقعت  اهنهذ و  نینچمه  دنکیمن . ءافتکا  نیعم  صخـش  ود  نایم  هنالداع  يهطبار  هب  تلادع  هب  ندیـشخب  ققحت  تخانش و 

اهتباث تخانـش  تسا ، ینوگرگد  ریغت و  رد  هظحل  ره  هک  تعیبط  سوسحم  تانایرج  هب  تعانق  نودـب  تعیبط ، رد  همکاح  نیناوق  هب  هجوت 
ماخ و ناهذا  يارب  هکیتروص  رد  دننکیم . لمع  هداد و  رارق  یلصا  فده  دوخ ، تاذ  زا  نوریب  ياهتیعقاو  ناونعب  ار  اهنآ  زا  يرادربهرهب  و 

. دشابیم ریذپانناکما  تاسوسحم  هب  هیبشت  نودب  قیاقح  نانچ  تفایرد  یئادتبا 

هنتف نایب  رد  هبطخ 050-
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ریغ یلع  الاجر  لاجر  اهیلع  یلوتی  و  هللا ، باتک  اهیف  فلاخی  عدتبت ، ماکحا  عبتت و  اوها  نتفلا  عوقو  دب  امنا  مهاجنپ  يهبطخ  یمومع  ریسفت 
تعدـب هک  تسا  یماـکحا  دـنریگیم و  رارق  تیعبت  دروم  هک  تسا  یئاـه  يوه  اـههنتف  اـهبوشآ و  زورب  ادـتبا  هک  تسین  نیا  زج   ) هللا نید 

نادرم زا  ینادرم  دوشیم و  تفلاخم  ادخ  باتک  اب  دناهدش ) حرط  تعدب  روطب  هک  یماکحا  اهیوه و  ای   ) اههنتف نیا  رد  دنوشیم . هتشاذگ 
يهعماـج کـی  رد  رگناریو  ياهتعدـب  اـهنآ  جـیاتن  تعدـب و  لـماوع  نیتـسخن  دـننکیم .) تیعبت  يدـنوادخ  نید  زا  ریغ  ییاـنبم  رب  رگید 

مالسا نید  هک  تهج  نادب  نینچمه  دنکیمن . زورب  بتکم  زا  اهتعدب  نآ  فارحنا  هب  مدرم  لماک  یهاگآ  اب  ای  یناهگان و  روطب  یمالـسا ،
یبتکم نینچ  رد  اهتعدـب  ندروآ  دوجوب  اذـل  تسا ، يونعم  يداـم و  هدـنزاس  فیلاـکت  ماـکحا و  يرطف و  دـیاقع  لوصا و  زا  ياهعومجم 
تـسدب ار  هعماج  يرادـمامز  دـناوتیمن  راکمتـس  هک  لصا  نیا  فیرحت  يارب  ناوتیم  ایآ  دوب . دـهاوخن  دنتـسم  یقطنم  لـماوع  هب  زگره 

هعماج رب  راکمتـس  يرادمامز  زیوجت  يارب  هک  یلیلد  ملاع و  ره  نیاربانب ، زگره ، هن  درک !؟ ادـیپ  یقطنم  لیلد  حیحـص و  لماع  کی  دریگب 
آ دوب . دهاوخن  تعدب  ناراذگناینب  سوه  يوه و  زج  يزیچ  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  تسا ) تعدب  هک  )

يارب ناوتیم  ایآ  دومن ؟ روصت  نانکـش  دـهع  یناطیـش  سوه  يوه و  زج  یقطنم  اهدـهعت ، هب  اـفیا  موزل  لـصا  نتـسکش  يارب  ناوتیم  اـی 
اذام و  اریز : زگره ، املسم  درک ؟ ادیپ  یناویح  دیلپ  ياهـسوه  يوه و  زج  یلماع  یلیلد و  تادابع  لاکـشا  رد  ادخ  اب  طابترا  موزل  فیرحت 

ياهلمج چـیه  نایب  نیا  اب  تسا . یناسفن  ياهیوه  لایما و  هب  دنتـسم  هک  یهارمگ ) زج  قح  زا  نوریب  رد  تسیچ  ( ؟ لالـضلا ـالا  قحلا  دـعب 
یئاهتعدب هکنآ  زا  سپ  دنک . يربارب  تسا ، هدومرف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ياهلمج  اب  دناوتیمن  اهتعدب  لماوع  نیتسخن  نییعت  يارب 

ره اهتعدـب  هک  تسا  یعیبط  اریز  دـسریم ، ارف  اهبوشآ  اههنتف و  روهظ  تبون  درک ، زورب  اهیتسرپدوخ  اـهاوه و  يهلیـسوب  هعماـج  کـی  رد 
لوقع تیلاعف  تنس و  ظفح  يروحم و  نآرق  اب  هک  نید  تایعقاو  نتم  اب  هرخالاب  دنوش ، هضرع  عامتجا  هب  هنابیرفماوع  هنارهام و  مه  هزادنا 

تالیوات و دـیاقع و  ارآ و  زورب  بجوم  هتـشگ ، راگزاسان  گنهامها و  تسا ، هدـش  تیبثت  هعماـج  نادـنمدرخ  يارب  هعماـج  ناـکاپ  ملاـس 
قحلا حازم  نم  صلخ  لطابلا  نا  ولف  دوشیم . عورش  اهیدنبهورگ  دشکیم و  هنابز  بوشآ  هنتف و  ياههلعش  ددرگیم و  یصخش  تاریـسفت 

ذخوی م نکلو  نیدناعملا . نسلا  هنع  تعطقنا  لطابلا  سبل  نم  صلخ  قحلا  نا  ول  و  نیداترملا . یلع  فخی  مل 
زا لطاب  رگا  ینسحلا  هللا  نم  مهل  تقبس  نیذلا  اوجنی  هئایلوا و  یلع  ناطیشلا  یلوتـسی  کلانهف  ناجزمیف ، ثغـض  اذه  نم  ثغـض و  اذه  ن 

صلاخ کیکفت و  لطاب  اب  شزیمآ  اهـششوپ و  زا  قح  رگا  و  دنامیمن . هدیـشوپ  نایوج  قح  رب  دوش ، صلاخ  کیکفت و  قح  اب  نتخیمآرد 
طولخم مه  رد  هتفرگ و  لـطاب  زا  یتـشم  قح و  زا  یتـشم  یلو  دوشیم . هدـیرب  قح  يهراـبرد  لاـق  لـیق و  زا  دـناعم  مدرم  ياـهنابز  دوـش ،

هدش هداد  نانآ  هب  وکین  يهقباس  يدـنوادخ  فرط  زا  هکیناسک  هتـشگ و  طلـسم  دوخ  ناوریپ  رب  ناطیـش  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دـنوشیم .
يزغم و ياهیژرنا  نآ  تسا  لطاب  اب  قح  نتخیمآ  رد  اقب  رد  عزانت  نازات  هکی  يراکبیرف  يانبم  نیرتیـساسا  دـننکیم .) ادـیپ  تاجن  تسا ،

ندرک طولخم  يارب  ناراکبان  ياههشقن  حرط  هیهت و  رد  اقب  عزانت  نادیم  رد  ضحم  یناویح  تایح  نازاتـشیپ  نونکات  هک  شزرا  رپ  یناور 
لیاسو رگید  هحلسا و  لکش  هب  اههشقن  نآ  يارجا  رد  هک  مدرم  زاس  یگدنز  داوم  همه  نآ  و  دناهدومن ، کلهتـسم  فرـص و  لطاب  اب  قح 

اهنرق زا  دـشیم ، کلهتـسم  فرـص و  نآ  يارجا  قح و  نایب  هار  رد  داوم ، اهیژرنا و  نآ  نویلیم  کی  رگا  تسا ، هدـش  دوباـن  وحم و  لـمع 
رابنا همه و  زا  همه  تشحو  یگناگیبدوخ و  زا  ياهعومجم  هک  زورما  يایند  ياجب  اعقاو  تشگیم و  عورش  ام  یناسنا  خیرات  شیپ 

اب تبحم  لامک  رد  ییاـهناسنا  هک  میتشاد  یئاـیند  تسا ، روحم  دوخ  ناتـسرپتردق  یئوگروز  یـشکمدآ و  يهحلـسا  ياـههاگراک  اـه و 
اما دـندرکیم . یگدـنز  زوس ) ناسنا  تعنـص  ملع و  هن   ) ناسنا هب  میلـست  یتعنـص  یملع و  تاـیقرت  رطاـخ و  شمارآ  تیاـهن  رد  رگیدـکی 
هک هناراکبان  یئوررپ  لامک  اب  يدج و  الماک  يهفایق  اب  دنهاوخیمن و  ار  یناسنا  يایند  نینچ  ضحم  یناویح  تایح  نازاتشیپ  هک  مینیبیم 

تـسرد دنهدیمن . روطخ  دوخ  نهذ  هب  دناهتفرگ ، شیپ  رد  هک  هچنآ  زا  ار  يرگید  هار  دننکیم ، حرطم  ار  دوخ  نانامرهق  يامیـس  مان و  اب 
اعقاو تـسا ، یناوـیح  دوـخ  شیلـصا  ماـن  هـک  یعیبـط  دوـخ  مروـت  رب  نازوـس  قـشع  نـیا  اـهيراکبیرف و  نـیا  تارکفت و  نـیا  هـک  تـسا 

نازاتشیپ هجوت  مدع  نایرج ، نیا  زا  رتاز  هجنکش  رتكانزوس و  یلو  دنکیم ، نالعا  تحارـص  اب  ار  اهناسنا  ناربج  لباق  ریغ  یگتـسکشرو 
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زا بجع  يرآ  دـناهدروآ !! دوـجوب  رـضاح  هتـشذگ و  رد  هلفاـق  نیا  ناـبتکم  مـه  هـک  تـسا  یئاهیتخبدـب  مـیخو و  جـیاتن  هـب  هلفاـق  نـیا 
عابـشا سوه و  يوه و  يارب  هتفرگ و  يزابب  ار  قح  هک  ناراکبیرف  نیا  ناتـساد  تسا  نتخانـشن  ندـید و  ار  وید  بجع  تسین  ناگدـشمگ 

نآ دننام  دننکیم ، راومه  دوخ  زات  تخات و  يارب  ینادیم  هعماج  يهدولآ  ياضف  زا  دنزیمآ و  یمرد  لطاب  اب  ارنآ  دوخ ، یتسرپ  تردق 
ار ناتـساد  نیا  دـنکیم . یـشالتم  ریـش  يهجنپ  اب  ار  دوخ  زغم  هرخالاب  دـشکیم و  شیپ  ار  دوخ  نم  ریـش  ربارب  رد  هک  تسا  قمحا  گرگ 

فرژ يارحـص  ناردـنا  مه  اب  هس  ناـک  راـسهوک  رد  بلط  زا  دـندوب  هتفر  راکـش  رهب  یهبور  گرگ و  ریـش و  تسا : هدروآ  نینچ  يولوم 
رد هوک  يوس  تعامج  نآ  دنتفر  هکنوچ  اهدیق  راب و  دـندنب  رب  تخـس  اهدیـص  زا  رگدـمه  تشپ  هب  ات  فرگـش  رایـسب و  دـنریگ  اهدـیص 

دیاین مک  بارح  ریـش  یپ  رد  دـشاب  هک  ره  تفر  شیپ  ناشیا  راک  دـنتفای و  تفز  شوگرخ  زب و  یهوک و  واگ  هوکـش  رف و  اب  ریـش  باـکر 
دور هک  نآ  ردنا  دب  عمط  ار  هبور  گرگ و  ناشک  نوخ  ردنا  حورجم و  هتشک و  ناشدندروآ  هشیب  رد  هک  نوچ ز  بابک  ار  وا  بش  زور و 
نک شخب  ار  نیا  گرگ ، يا  ریـش  تفگ  دنـس  ار  اهعمط  نآ  تسناد  ریـش  دز  ریـش  رب  ناشود  ره  عمط  سکع  ناورـسخ  لدـع  هب  تمـسق 

شخب یـشحو  واگ  هش  يا  تفگ  يرهوگ  هچ  وت  هک  دـیآ  دـیدپ  ات  يرگتمـسق  رد  شاـب  نم  بیاـن  نهک  گرگ  يا  نک  ون  ار  تلدـعم 
گرگ يا  تفگ  ریـش  طلغیب  ناتـسب  شوگرخ  اـهبور ، طـسو  تسا و  هناـیم  زب  هک  ارم  زب  تسچ  تفز و  گرزب و  وت  گرزب و  نآ  تست 

دیدن لثمیب و  ریش  نم  ننوچ  شیپ  دید  شیوخ  واک  دوب  گس  هچ  دوخ  گرگ  وت !؟ ام و  یئوگ  وت  متسه  نم  هکنوچ  وگب  یتفگ  نوچ 
زایتما يرـس و  ود  دنامن  ات  زارفرـس  نآ  رـس  دنک  رب  ار  گرگ  دیرد  ار  وا  دز  هجنپ  دـمآ  شـشیپ  دـیدن  وت  نوچ  يرخ  سکآ  شیپ  تفگ :
دروخ رهب  زا  نک  شخب  ار  نیا  تفگ  درک  هابور  اب  ریـش  ور  نآ  زا  دعب  ریما  شیپ  رد  هدرم  يدوبن  نوچ  ریپ  گرگ  يا  تسا  مهنم  انمقتناف 

رگد ناو  ار  زوریپ  هش  دشاب  یئنخی  ار  زور  هنایم  رهب  زا  زب  نیو  نیهم  هاش  يا  دشاب  تدروخ  تشاچ  نیمس  واگ  نیاک  تفگ  درک و  هدجس 
اجک زا  یتـخومآ ؟ هک  تمـسق ز  نینچ  نیا  یتـخورفا  لدـع  وت  هبور  يا  تفگ : مرک  فـطل و  اـب  هاـش  ياهرچبـش  مه  ماـش  رهب  شوـگرخ 

میرکت میظعت و  اب  ار  ریش  هکنیا  زا  دوخ  لایخب  نادان  گرگ  ناتـساد  نیا  رد  گرگ  لاح  زا  ناهج  هاش  يا  تفگ  گرزب  يا  نیا  یتخومآ 
لطاب دناوتیم  قح ، هب  کسمت  ییامن و  قح  نیا  اب  و  تست ، بیـصن  یـشحو  واگ  یگرزب  وت  نوچ  گرزب ، يا  دـیوگب : دزاسب و  بطاخم 

فیلکت هدید  هبرجت  رکفنشور و  هابور  قمحا ، گرگ  فالخرب  دهدب . ریش  دروخب  دزیمآرد و  قح  نآ  اب  تسا ، نتفگ  نم  نم  هک  ار  دوخ 
ارف یبوـخب  ار  دوـخ  سرد  نم  اریز  تست ، نآ  زا  راکـش  هس  ره  زیزع ، ریما  يا  تـفگ : لـماک  تحارـص  اـب  هدـیمهف و  یبوـخ  هـب  ار  دوـخ 

هدیطلغ و د نوخ  كاخ و  رد  هک  گرگ  نآ  هب  هابور  ياهدناوخ ؟ هاگشزومآ  مادک  رد  ار  سرد  نیا  دیوگیم : ریش  ماهتفرگ ،
؟ دطلغیم نوخ  كاخ و  رد  یشالتم  زغم  اب  هک  یقمحا  نیا  زا  رتهدنزومآ  یهاگشزومآ  هچ  ارورس ، تفگ : درک و  هراشا  دزیم  اپ  تس و 

خیرات هاگرذگ  رد  هک  دنونشیم  دننیبیم و  هکنیا  اب  تسا ، ناتساد  نیمه  هب  هیبش  ضحم  یناویح  یعیبط و  تایح  نازاتـشیپ  ناتـساد  لاح 
، درک يرادربهرهب  دوخ  ياهیتسرپدوخ  عابـشا  يارب  شک  ناسنا  نوجعم  نیا  زا  تخیمآرد و  لـطاب  اـب  ار  قح  هک  یهورگ  ره  سک و  ره 

نآ یگدنز  راگزور  رد  ای  دروآ ، نوریب  لطاب  ياهیگریت  زا  ار  دوخ  فاص  یعقاو و  يهرهچ  تقیقح  قح و  هک  تشذگن  یحابـص  دـنچ 
ناهابور زا  رتتسپ  نیا  لاحنیا  اب  داتـسرف . ناشلابندـب  اهتنعل  ناشگرم  زا  سپ  ای  تخاس  هاـبت  ار  ناـشتیدوجوم  تسرپ ، يوه  ناـهاوخدوخ 
تیمها هکیمادام  لطاب  زا  قح  کیکفت  يارب  تیبرت  میلعت و  یتایح  ترورـض  دـنهدیم . رارق  دوخ  يهچیزاـب  ار  قح  زاـب  هتفرگن و  تربع 

ار تیبرت  میلعت و  يهدنزاس  لماع  عماوج  ناگدننادرگ  هکیمادام  دوشن و  تابثا  عماوج  مدرم  هب  لطاب  زا  قح  کیکفت  يارب  تیبرت  میلعت و 
نارادمچرپ ناربهر و  ياهوپاکت  اهششوک و  اهنت  هن  دنهدن ، رارق  عامتجا  يهرادا  نتم  رد  اهنآ ، بسانم  قرط  فادها و  رظن  زا  يدج  روطب 

ناور تشادهب  ناگدنشوک  تسد  زا  يراک  اهنت  هن  دنام و  دهاوخ  هجیتنیب  میقع و  زاس  ناسنا  بهذم  نازاتشیپ  قالخا و 
رب يرتهدیچیپ  ياهدرد  تشذگ ، دهاوخ  يرشب  خیرات  رب  هک  يزور  ره  هکلب  دمآ ، دهاوخن  رب  یملع  قرط  زا  اهناسنا  یناور  حالـصا  ي و 

هکنیا زا  تسا  رتناوتان  نانآ  مهف  كرد و  دـنزجاع و  لطاب  قح و  صیخـشت  زا  الومعم  مدرم  هک  هناهب  نیا  دوزفا . دـهاوخ  دوخ  ياـهدرد 
تالاح رد  رگا  هک  تسا  هدـنبیرف  يهناهب  کـی  دروخن ، ار  لـطاب  قح و  زا  هتخیمآ  ياـهنوجعم  بیرف  دـهدب و  صیخـشت  ار  لـطاب  قح و 
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حیحـص اعدـم  نیا  درک . دـنهاوخ  ساسحا  الماک  ار  دوخ  یبیرف  دوخ  دـنیامن ، لیلحت  ارنآ  دـنرگنب و  هناهب  نیا  رد  یناور  ینهذ و  لدـتعم 
اب یگدـنز  هب  قایتشا  لامک  اب  مدرم  دـندشیم ، لئاق  یتایح  تیمها  قح  کـیکفت  يارب  تیبرت  میلعت و  يهدـنزاس  لـماع  هب  رگا  هک  تسا 

ياهدادعتسا همه  نآ  اب  شـشوک  نیا  رد  دندیـشوکیم و  لطاب  زا  قح  صیخـشت  يارب  دشکیم ، هنابز  ناشنورد  قامعا  رد  هک  قح  ینابم 
هکنیا هب  رظن  اب  اصوصخم  دنتـشگیم . قفوم  اعطق  اعطق و  دناهداد ، زورب  دوخ  زا  ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  تایعقاو  صیخـشت  رد  هک  عونتم 
نیتسار يامکح  هللاءایلوا و  یهلا و  ناربمایپ  يهلیـسوب  هک  ياهدنزاس  یلاع و  رایـسب  قیاقح  نادـجو و  لقع و  یلاع  هداعلا  قوف  يورین  ود 

تحارص لامک  اب  ناوتیم  دنیامنب . اهنآ  زا  ار  يرادرب  هرهب  نیرتهب  دناوتیم  هدوب و  اهناسنا  رایتخا  رد  هراومه 
دنمدرم نتم  زا  هتخیـسگ  ياهناسنا  يهدـش  يهتخاس  هک  يداصتقا  یـسایس و  نوگانوگ  تاغیلبت  زا  ام  يزورما  عماوج  مدرم  هک  درک  اـعدا 

هکلب دنتـسین ، تقیقح  ینونک  ياـهتیعقاو  میراپـسب  رطاـخب  مورف  شیرا  زا  ار  هلمج  نیا  قیاـقح . زا  هن  دـنوشیم ، یناور  يزغم و  يهیذـغت 
. دنشابیم تاغیلبت  يهتخادرپ  هتخاس و 

تارف رب  هبلغ  هیواعم و  نارای  هبطخ 051-

هحفص 116] ]
ءاملا نم  اوورت  امدلا  نم  فویـسلااوور  وا  هلحم  ریخات  و  هلذم ، یلع  اورقاف  لاتقلا ، مک  ومعطتـسا  دـق  مکی  هاجنپ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

زا ار  اهریـشمش  اـی  دـیهد ، رد  نت  دوخ  تاـیح  تیعقوـم  نداد  تسد  زا  يراوـخ و  تلذ و  هب  اـی  دـناهدیبلط ، دربـن  نادـیمب  ار  امـش  ناـنآ  )
رب ار  بآ  هک  ار  تایح  دض  ناروناج  تسخن  دیهاوخیم ، تایح  بآ  رگا  دیوش .) باریس  بآ  زا  ات  دینک  باریـس  ناراکبان  نآ  ياهنوخ 

تثابخ و ایآ  دیمهفیم ؟ ار  تایح  يانعم  الـصا  ایآ  تسا ؟ هدش  تباث  امـش  يارب  تایح  مارتحا  ایآ  دـیروآرد . ياپ  زا  دناهتـسب  امـش  يور 
هکنیا يانعم  امـش  يارب  ایآ  دینکیم ؟ كرد  دناهدناسر ، يدوبان  گرم و  زرم  هب  هدیـشک و  تایح  ورملق  زا  ار  امـش  هک  ار  یناسک  يدـیلپ 
ریشمش يهضبق  هب  تسد  دوخ  یگدنز  تاجن  يارب  ارچ  دیاهداتسیا ! ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  تسا ؟ هدش  تابثا  تسا ، ادخ  نآ  زا  تایح 
تیـشم اـب  هزراـبمب  هیبـش  هـک  ار  هریبـک  تیـصعم  ود  امـش  دـینکیم ؟ هـچ  يرـصنع  تسـس  هحماـسم و  نـیا  اـب  امـش  دـینادیم  دـیربیمن !

تسا زیمآنونج  یـشکدوخ  یعون  هک  تایح  نداد  تسد  زا  اب  شیوخ  ناج  رب  تنایخ  مکی - تیـصعم  دیوشیم ، بکترم  تسیدنوادخ ،
ا تسا ، هدیشوپ  امش  ناگدید  زا  نآ  ندوب  میقتسم  ریغ  تهجب  هک  مود - تیصعم  ددرگیم . یهتنم  يرایتخا  تامدقم  هب  هک 

رارق ناسنا  دـض  ربخیب و  ادـخ  زا  يایوقا  تسد  يهچیزاب  زین  ار  اهناسنا  رگید  تایح  دوخ  ياهناج  زا  عافد  ندرمـش  کبـس  اـب  هک  تسنی 
ناگدنرد زا  رتدب  ياهامن  ناسنا  يارب  هک  دینکیم  تابثا  دوخ  يرـصنع  تسـس  نیا  اب  و  دینکیم . زاب  نانآ  يزات  هکی  يارب  نادیم  هداد و 

. حابم عرـش  مکح  هب  هن  تسا و  زئاج  لقع  مکحب  هن  هعجاف  نیا  رد  لمحت  دینکم ، فقوت  درادـن ! دوجو  شخب  تایح  بآ  نتـسب  زا  یعنام 
هدش بکترم  تسا  هنشت  ياهناسنا  يور  رب  بآ  نتسب  هک  لمع  نیرتحیقو  هب  هداتـسیا و  ام  يورایور  زورما  هک  هیواعم  مانب  ناسنا  دض  نیا 

یبهذـم یلقع و  ياـهقطنم  يهمه  ربارب  رد  هک  تسا  یـسک  وا  درادـن ، اـیند  نیا  رد  یناوـیح  ياـهیئوجماک  عابـشا  زج  يدـصقم  تـسا ،
نامرف خـیراوت  يهتـشون  هب  انب  دراد ، دوجو  ریـشمش  زج  یخـساپ  قحاـن  ریـشمش  نیا  يارب  هک  دـینکیم  رکف  اـیآ  دـهدیم ، ناـشن  ریـشمش 

نایهاپـس يور  رب  تارف  دـمآرد و  ارجا  هب  اروف  نامرف  نیا  دـش ، رداص  ناناملـسم  يور  رب  بآ  ندرک  زاـب  تارف و  حـتف  يارب  نینموملاریما 
هکلب زگره ، هن  دـمآرب ؟ اهناسنا  دـض  نآ  زا  ماقتنا  ددـص  رد  تارف  بآ  رب  طلـست  زا  سپ  بلاـطیبا  دـنزرف  اـیآ  دـش . هدوشگ  نینموملاریما 

دیری هتایح و  دیرا  يرآ - دنوش . دنمهرهب  تسا ، اهناسنا  یمومع  قح  هک  شخب  تایح  بآ  زا  زین  هیواعم  نایهاپس  داد  روتسد 
تـسود زا  ار  هناراـکبان  يهلباـقم  نیا  ردـغ  دـهاوخیم ! ارم  گرم  وا  مهاوخیم  ار  وا  یگدـنز  نم   ) دارم نم  کـلیلخ  نم  كریذـع  یلتق 

نینچ هثداح  تسویپ . عوقوب  زین  نینوخ  يالبرک  ناتساد  رد  ناسنا  دض  زا  ناسنا  يهدننک  کیکفت  يهثداح  نیمه  تسرد  روایب .) تیدارم 
رفن رازه  اب  اههاگلزنم  زا  یکی  رد  یحایر  دیزی  نب  رح  هک  دوب  البرک  هب  ور  شریسم  رد  مالـسلاامهیلع  نینموملاریما  دنزرف  نیـسح  هک  دوب 
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ع)  ) نیسح نارای  دوب ، هدرک  هدنامرد  هتسخ و  ار  نانآ  يهمه  باتفآ  نازوس  ترارح  دیسر ، هار  زا  ع )  ) نیسح اب  هلباقم  هب  هفوک  زا  یهاپس 
تخس امرگ  زا  هک  ناشنابسا  ندب  هب  مه  يرادقم  ار  بآ  نآ  یتح  دندرک ، باریس  ار  رح  هاپس  ناگنـشت  نانیا  دنتـشاد ، دوخ  هارمه  هب  بآ 
يارب ار  یکشم  مدوب ، هنـشت  رایـسب  مدوب و  هدیـسر  نارگید  زا  رترید  یمک  نم  دیوگیم : رح  نایهاپـس  زا  یکی  دندیـشاپ . دندوب ، هدرـسفا 

یلع نـب  نیـسح  مماـشایب ، بآ  کـشم  ناـهد  زا  متـسناوتیمن  هدـش  هچاـپ  تـسد و  یگنـشت  تدـش  زا  مـتفرگ ، متــسدب  بآ  ندـیماشآ 
نمب ترـضحنآ  دوخ  و  نک ) جک  روطنیا  ار ) نآ  يهنهد   ) ار کشم   ) هیواارلا خنا  تفگ : دمآ و  ولج  دید و  ار  هرظنم  نیا  مالـسلاامهیلع ) )

زا ع ياهمان  درک ، فقوت  البرک  رد  نیسح  ماما  هکنآ  زا  سپ  اما  ع .)  ) بلاطیبا نب  یلع  دنزرف  راک  دوب  نیا  درک . کمک 
نیـسح و هب  همان  نیا  ندیـسر  اب  هک  هدمآ  نینچ  همان  نیا  رد  دش . هداتـسرف  هیواعم  نب  دیزی  هاپـس  هدنامرف  دعـس  نب  رمع  هب  دایز  نب  هللادیب 

ینعی هیواعم  دنزرف  دیزی  ناسنا ، دنزرف  ناسنا  ینعی  یلع  دنزرف  نیسح  يرآ  دنبب !! نانآ  يور  رب  ار  بآ  هدم و  ناما  ریگب و  تخس  شنارای 
مکتایح یف  توملاف  تسا . وا  یگدنز  يالعا  فده  نامرآ و  يو و  تیصخش  فرعم  کی  ره  لمع  و  تیناسنا . نمشد  دنزرف  ناسنا  دض 

. دـیاهدش لـیلذ  هدروخ و  تسکـش  نمـشد  زا  هک  تسا  یگدـنز  نآ  رد  امـش  يدوباـن  گرم و   ) نیرهاـق مکتوـم  یف  هاـیحلا  نیروـهقم و 
رد یگدنز  یگدـنز و  رد  گرم  دیاهتـسب .) رب  تخر  ناهج  نیا  زا  نمـشد  رب  يزوریپ  اب  هک  تسا  یگرم  نآ  رد  امـش  ریذـپانانف  یگدـنز 

یگدنز و تخانش  اب  هک  تسین  نینچ  هیضق  درادن . دوجو  مدآ  نادنزرف  يارب  گرم  یگدنز و  تیمها  هب  ایند  نیا  رد  یتقیقح  چیه  گرم 
اب ایند  نیا  یگدـنز  يهطبار  هک  تهج  نادـب  تفگ : ناوتیم  هکلب  دوشیم ، نیمات  یمدآ  تیدـبا  اـقافتا  ودـنآ  اـب  هطبار  حیحـصت  گرم و 

فلاخم لولعم  حالطـصا  تخانـش و  عقوت  تلع  حالـصا  تخانـش و  نودـب  نیارباـنب ، تسا ، لولعم  تلع و  يهطبار  هب  هیبش  يدـبا  تاـیح 
اب نتفر  تسد  زا  بجوم  نآ ، نتفرگ  یخوش  هب  ایند و  نیا  یگدـنز  هب  یئانتعایب  هحماسم و  هکنیا  يهفاـضا  هب  تسا . لـقع  یهیدـب  مکح 

يرتتیمها
یحور نم  هیف  تخفن  هک و  تسا  عوضوم  نامه  نیا  تسا . هدش  رادیدپ  یتسه  ناهج  نیا  رد  يدنوادخ  تیـشم  اب  هک  تسا  یعوضوم  ن 

تداعـس هک  تسین  نآ  طقف  ینابر  يهدیدپ  نیا  ندرک  هابت  زا  یـشان  تراسخ  سپ  تسنآ . فرعم  مدـیمد ) دوخ  حور  زا  ناسنا  نآ  رد  (و 
هطبار شلوصحم  هک  یهلا  يهیامرس  نآ  تسا و  هتفر  تسد  زا  هک  يزایتما  تمظع و  نآ  هکلب  دیامنیم ، يدبا  تواقـش  هب  لدبم  ار  يدبا 

دراد هلئـسم  نیا  رد  وردـید  یند  هک  ینایب  ندوب  قطنم  فـالخ  هب  هک  تسا  اـج  نیمه  زا  تسا . هتـشگ  دوباـن  چوپ و  دوب ، قلطم  لاـمک  اـب 
نابرهم میرک و  میحر و  ادخ  نآ  هک  تهج  نادـب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یئادـخ  هک  ضرف  رب  دـیوگیم : صخـش  نیا  میربیم . یپ  یبوخب 

شیب هتفای  دشر  لماک و  ياهناسنا  هک  تسا  هدشن  هجوتم  صخـش  نیا  تشاد .! دهاوخن  دوجو  ترخآ  مانب  یباذع  اذل  تسا ، هدـش  یفرعم 
هب لمع  هار  رد  ار  شـشوک  شالت و  رثکادـح  ایند  نیا  رد  لاحنیا  اب  دـنراد و  ناـمیا  يدـنوادخ  تبحم  تمارک و  تمحر و  هب  نارگید  زا 

تیدبا رد  هک  تسا  هدوب  نآ  يارب  طقف  هن  اهشالت  اهـششوک و  نیا  دناهداد ، ماجنا  ینادجو  يدنوادخ و  تاروتـسد  یناسنا و  یلاع  لوصا 
زا يرادربهرهب  يارب  هکلب  تـسا ، ناـبرهم  مـیحر و  مـیرک و  ادـخ  هـک  دوـش  هداد  خـساپ  ناـنآ  هـب  اـت  دـندرگن ، طوقـس  تواقـش و  راـچد 

بیم تایح  یلاع  ياهدادعتسا 
نیا زا  سپ  تسا . هدومرف  ردقم  ناگدنشوک  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یتازایتما  نیرتیلاع  نداد  تسد  زا  بجوم  اهنآ  هب  یئانتعایب  هک  دشا 

تـسکش روهقم و  تایح  هک : میبآیم  رد  هدومرف  نایب  ریـسفت  دروم  يهلمج  ود  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ار  یبلطم  تمظع  همدقم 
ریـسم رد  هکیناسک  تایح  سکعلاب : تسا و  گرم  لوقعم  تایح  محازم  لماوع  ربارب  رد  مومع  روطب  اهتموصخ و  لماوع  ربارب  رد  هدروخ 

زا دـیاب  هک  تسا  یهلا  يهدـیدپ  نیرتتمظع  اب  نیرتشزرا و  اب  لوقعم  تایح  نیا  تسا . یقیقح  تایح  دـسریم ، نایاپ  هب  لوقعم  تایح 
اولعج یتح  ربـخلا  مهیلع  سمع  هاوغلا و  نم  هملداـق  هیواـعم  نا  ـالا و  دوش . يرادـهگن  یناطیـش  ياهـسوه  ناـسنا و  دـض  ناـنزهر  موجه 
هتخاس کیرات  نانآ  رب  ار  تایعقاو  ربخ  هتخادنا و  دوخ  لابندـب  ار  فرحنم  ناهارمگ  یتشم  هیواعم  دیـشاب ، هاگآ   ) هینملا ضارغا  مهروحن 
تـسد ار  ناحولهداس  ناور  زغم و  تسخن  نکمم  يهلیـسو  ره  اب  ناروحم  تردق  نیا  دناهدومن .) ریت  جامآ  ار  دوخ  ياهولگ  نانآ  ات  تسا 
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مهف و شوه و  يوشتـسش  دنیامنیم  نیقلت  نانآ  هب  ار  دوخ  موش  دصاقم  هتفرگ و  تسدب  ار  نانآ  يربخیب  گر  سپـس  دننکیم و  يراک 
دیشاب ه هتشاد  رطاخب  رگا  دراد . نهک  سب  یخیرات  اهناسنا  لالقتسا  ساسحا  یناور و  يزغم و  لاعف  ياوق  رگید  لقعت و 

، تشگ رشتنم  ماش  نیمزرس  رد  يو  تداهش  ربخ  دیسر و  تداهشب  تدابع  بارحم  رد  هفوک  دجسم  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هکیماگن 
لاوئس نیا  هاگنآ  هفوک . دجسم  بارحم  رد  هک  دندینشیم  خساپ  دش ، دیهش  اجک  رد  بلاطیبا  نب  یلع  دندیسرپیم : رگیدکی  زا  صاخـشا 

نآ ع )  ) یلع هک  يزغم ! يوشتـسش  یناطیـش  يورین  تسا  نینچ  يرآ ، دـناوخیم !!!؟ زامن  بلاطیبا  نبا  یلع  رگم  هک  دـندرکیم  حرطم  ار 
تلادـع و نیع  ار  ضحم  ملظ  ملاظ ، ار  ضحم  لدـع  دـنکیم ، فرعم  زاـمنیب  دوشیم ، هدـیمان  زاـمن  هک  ار  ادـخ  اـب  هطبار  رارقیب  قشاـع 

هتخیر تقیقح  قح و  هار  رد  هک  ار  یئاهناسنا  نوخ  تقیقح و  قح و  ندـش  لاـمیاپ  ماـقتنا  ادـخ  دزاـسیم ! تملظ  ار  رون  رون و  ار  تملظ 
، تسا ناگدـش  وشتـسش  ندـش  دوبان  يواسم  هک  یناور  يزغم و  يوشتـسش  دریگب . تریـس  ناطیـش  یلواـیکام  ناوریپ  نیا  زا  تسا ، هدـش 
زا دـنناوتیم  دـنریگیم ، رارق  ناروـحم  تردـق  ریثاـت  تحت  هک  یتـقو  عـماوج  ریگمـشچ  ياهتیـصخش  دراد . ینوگاـنوگ  قرط  لاکـشا و 

ربارب رد  ار  دوخ  هک  مینیبیم  ار  صاـع  نب  ورمع  ع )  ) نینموـملاریما نارود  رد  دنـشاب . هدوـب  یناور  يزغم و  يوشتـسش  لـماوع  نیرترثوـم 
وج رد  ار  هلمج  نیا  دـیامنیم و  حولهداس  مدرم  یناور  يزغم و  يوشتـسش  هب  عورـش  دـشورفیم و  هیواـعم  هب  اـیند  ماـقم  هاـج و  تورث و 

: دشاپیم هعماج 
، تسا هدـیدن  دوخب  بلاطیبا  دـنزرف  يهفایق  تیدـج  هب  ياهفاـیق  يرـشب  خـیرات  هکیتروص  رد  عبط !! خوش  تسیدرم  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع 
. تسا هتشذگن  دنرادیم ، لوغشم  دوخب  تالاح  نیرتيدج  اب  ار  یمدآ  حور  هک  تیدبا  ادخ و  هب  هجوتیب  هظحل  کی  وا  یگدنز  رساترس 
اب دیامن . دیدرت  کش و  نآ  رد  یـسک  هک  تسین  يزیچ  يدـنوادخ  رادـید  هب  وا  نیرب  قشع  یمئاد و  ياهتاجانم  وا و  یهاگنابـش  ياههلان 

يهلمج نیا  اب  دوشیم و  نادـیم  دراو  هیواـعم ، هب  شیوخ  یگتخورفدوخ  يرکون و  فئاـظو  يادا  يارب  صاـع  نب  ورمع  مینیبیم  لاـحنیا 
زا رگید  یهورگ  دزادرپیم . ناـحولهداس  یناور  يزغم و  يوشتـسش  هب  عـبط  خوـش  تسا  يدرم  بلاـطیبا  دـنزرف  هک  غورد  دـص  رد  دـص 
قح زا  ار  لد  هداس  مدرم  هتفرگ و  هدهعب  وشتسش  لمع  يارب  ار  هیواعم  يرودزم  قیرط  ود  ای  لکش و  ود  اب  هک  میراد  غارس  ار  ناریگمـشچ 

اب وا  گرزب و  تسا  يدرم  بلاطیبا  نب  یلع  یلب ، دنتفگیم : هک  دندوب  ریگمـشچ  یـصاخشا  مکی - لکـش  دنتخاسیم : مورحم  تقیقح  و 
هک تسا  یهلا  ردق  اضق و  رد  ینعی  دراد !! دوجو  مه  ردق  اضق و  هک  درک  دیاب  هچ  بوخ ، اما  تسا ، هدیـسر  يرادمامز  هب  لماک  تیمـسر 

یفتنم ناوـتیمن  ار  یهلا  ردـق  اـضق و  دـنک و  هداـیپ  حرط و  ار  شدوـخ  تاـیرظن  تردـق ، ياراد  ناملـسم و  تسا  يدرم  هک  مـه  هیواـعم 
هظحالم م تخاس !!!

زا ار  حولهداس  مدرم  نادجو  شوه و  لقع و  هدمآرب ، یناور  يزغم و  يوشتـسش  لماع  تروصب  هنوگچ  ردـق  اضق و  حالطـصا  هک  دوشي 
رب انب  دـیوگب : هک  دراد  تردـق  یـسک  هچ  دوش ، هدینـش  ناریگمـشچ  ناـهد  زا  یتـالمج  ناـنچ  یتقو  هک  تسا  مولعم  و  دزادـنآیم . راـک 
قح دنناوتیم  تردق ، هب  ندیـسر  يارب  ناروحم  تردق  - 1 هک : تسا  نینچ  يدنوادخ  ردق  اضق و  رودزم ) ناریگمـشچ  !! ) امـش شیامرف 

يهدام هک  ار  بآ  دنناوتیم  ناروحم  تردق  - 2 دنیامن .!!! لامیاپ  دـنکیمن  يدـعت  نوناق  قح و  زا  زگره  هک  ار  لماک  ناسنا  کی  ینوناق 
دوجو نانآ  نایم  رد  یقتم  اسراپ و  مدرم  اهدـص  اهرتشا و  کلام  اهرـسای و  نب  رامع  هک  ناملـسم  رازه  داتفه  يورب  تسا ، اهناسنا  یتاـیح 

ردق اضق و  بوخ ، هک : دنهدب  خـساپ  دـنریگب ، رارق  تساوخزاب  دروم  رگا  و  دـنوش ، دوبان  یگنـشت  زا  نانآ  هک  دـنهاوخب  دـندنبب و  دـنراد 
جیسب ار  يدماغ  فوع  نب  نایفس  هاطرا و  نب  رسب  دننام  ار  شابوا  لذارا و  نارازه  دنناوتیم  ناروحم  تردق  - 3 تسا .!!! هدوب  نینچ  یهلا 
خساپ دننک و  رام  رات و  دنـشکب و  ار  راید  رهـش و  نآ  نارادناج  يهمه  دنونـشب ، ار  بلاطیبا  نب  یلع  مان  هک  يراید  رهـش و  ره  رد  دننک و 

یطبر تسا و  یهلا  ردق  اضق و  بوخ ، هک  دنیامرفب ! تحاقو  لامک  اب  نانآ  هک  دننک  هلاوح  تسدب !! نآرق  ناریگمشچ  هب  ارنآ 
دنوش و بکترم  اهیئوگ  ضقانت  هب  دنیوگب و  غورد  هک  دنزاجم  ردق  اضق و  هب  هیکت  اب  ناروحم  تردق  - 4 درادن .!!! ناتفص  هیواعم  ام و  هب 

کـسمتسم ار  یهلا  باتک  نآ  نآرق ، دنناوتیم  ناروحم  تردق  - 5 دنهدب .!!! هئارا  یهلا  ردـق  اضق و  نامه  ار  زوس  ناسنا  زاوج  نیا  لیلد 
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نینچ ردق  اضق و  هکنیا  اب  دننزن ، يراک  نینچب  تسد  ارچ  دـنزاسب !! دوبان  ار  ناینآرق  نآرق و  هداد و  رارق  دوخ  یناطیـش  ياهیتسرپ  تردـق 
، دناهدرک دای  دنگوس  اهنآ  يافیا  يارب  هتـسب و  هکار  یئاهدـهعت  يهمه  دـنناوتیم  ناروحم  تردـق  - 6 تسا .!!! هدرک  رداص  ار  يروتـسد 

ارچ درب ، نیب  زا  درک و  صقن  دوب ، هتـسب  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  مام  اب  هک  ار  یئاهدـهعت  هیواـعم  هکناـنچ  دـنربب ، نیب  زا  هدومن و  صقن 
دص رگا  دنزودب  هک  دوب  ناوتن  نابز  هریچ  اضق  اب  ياهدینشن :؟ رگم  اقآ ، يا  تسا !!! هداد  یمکح  نینچ  ردق  اضق و  هکنیا  اب  دننکن !؟ نینچ 
وج نیا  ربارب  رد  هک  تشگیم  تیوقت  دییات و  ریگمشچ  ياهتیصخش  نآ  يهلیسوب  یناور  يزغم و  يوشتسش  زا  مود - لکـش  تسا !! نهد 
دوخ هب  هنافوسلیف  هناملاع و  يهفایق  هتسشن و  تکاس  دنتـشاد ، ار  نآ  زا  يریگولج  تردق  هکنیا  اب  هناراکبان ، ياهیزاب  ردق  اضق و  اهیزاس و 

لسا رد  ام  دنیوگب : دنیامن و  نشور  ریسفت و  ار  ردق  اضق و  هکنآ  ياجب  هتفرگ ،
لامعا و میرادن ، ادخ  اب  هبراحم  هزرابم و  يانعمب  يردق  اضق و  مالـسا  رد  ام  میرادن . دشاب ، يدـنوادخ  تیـشم  دـض  هک  يردـق  اضق و  ما 
اضق و رگا  هک : دندیسرپیمن  دوخ  زا  زگره  نانیا  دندومنیم . زیوجت  دوخ  نوکس  اب  ار  تفص  ناطیـش  تسرپ و  يوه  نادرخبان  نآ  راتفگ 

مکح هک  تسا  ردق  اضق و  نامه  هنوگچ  دنزادرپب ، نایمدآ  ياهناج  ندرک  ورد  هب  ربخیب  ادخ  زا  ناتسرپ  تردق  هک  دوشیم  بجوم  ردق 
اهینارـسوه و شوختـسد  وا  تایح  دراذـگن  دـنک و  عافد  شتاظحل  نیرخآ  ات  دوخ  سوماـن  فرـش و  ناـج و  زا  دـیاب  یناـسنا  ره  دـنکیم 

يارب ار  شـشوک  رثکادح  زین  نانیا  دیوگیم : ردق  اضق و  نیاربانب ، ددرگ ، یناور  نارامیب  نآ  يهزور  دنچ  ياهیزاب  ماقم  هاج و  اهیدـیلپ و 
نارامیب نآ  اب  دنوش و  رازراک  نادیم  دراو  دنروایب  تسدب  دنناوتب  هک  ياهدنشک  حالـس  ره  اب  هدومن و  فرـص  دوخ  نوئـش  يهمه  زا  عافد 

اهناسنا يهمه  هک  تسا ! هدومرف  رداص  عطاق  مکح  ردق  اضق و  هک  تسنیا  اهیزاب  ردق  اضق و  نیا  يهجیتن  دـنزادرپب . نامایب  دربن  هب  یناور 
سب یخیرات  یناسنا  دض  يهدـیدپ  نیا  میتفگ : یناور  يزغم و  يوشتـسش  ثحبم  زاغآ  رد  هکنانچ  دـنزاس !!! دوبان  دنـشکب و  ار  رگیدـکی 

گا دتفایم . نایرجب  مکاح  یگنهرف  وج  طیارش و  لماوع و  قباطم  ینارود  هعماج و  ره  رد  هدیدپ  نیا  دراد و  نهک 
تایهلا لئاسم  هب  طوبرم  نانآ  لئاسو  دنتشاد ، یناور  يزغم و  يوشتسش  هب  لسوت  هب  جایتحا  نادنمتردق  نیمز ، برغم  ياطسو  نورق  رد  ر 

دوخ تردق  روبزم  میهافم  لئاسم و  هک  ياهتفرشیپ  حالطصاب  عماوج  رد  هزورما  دوب . کلذ  ریغ  یفطاع و  تایقالخا  يدیرجت و  میهافم  و 
وشتسش شقن  يرتدیدج  لیاسو  دناهتخاب ، ار  دوخ  گنر  مسیلانویسار )  ) یلقعت یگدنز  ربارب  رد  ناشدوخ  حالطصا  هب  هداد و  تسد  زا  ار 

مهف و كرد و  دـنکیم و  نوگرگد  ار  زغم  اهنت  هن  هک  دریگیم  ماجنا  هنارهاـم  رثوم و  يردـقب  نردـم  يوشتـسش  نیا  دـننکیم . يزاـب  ار 
یفتنم ار  مدرم  نم  الـصا  هکلب  دراکیم ، مدرم  زغم  رد  اهنآ  ياجب  ار  نادنمتردق  ياههتـساوخ  دربیم و  نیب  زا  ار  مدرم  ياهنامرآ  لقعت و 

امتح دـیراد و  کیدزن  یئانـشآ  یگناگیب  دوخ  زا  يهملک  اب  امـش  يهمه  امتح  دـنناشنیم . نآ  ياجب  ار  تردـق  بولطم  نم  کی  هتخاـس 
نم ای  دوخ  يزورما  عماوج  مدرم  هک  تسین  نآ  هملک  نیا  يانعم  تسا . یگناگیب  دوخ  زا  نرق  ام  نرق  روهـشم  ياهمانزا  یکی  هک  دینادیم 

هکیتروص رد  دنتـسه ، یعیبط  لماوع  ربارب  رد  ضحم  میلـست  هک  تسا  ناهایگ  تاداـمج و  زج  نم  اـی  دوخ و  نودـب  تاـیح  اریز  دـنرادن ،
رارف م اهدرد  جنر و  زا  دنوشیم و  بلج  اهتذل  هب  هدوب و  اراد  ار  تایح  تاصتخم  تاصخشم و  مئالع و  زورما  ياهناسنا 

اب هدـش و  وشتـسش  نانآ  یقیقح  نم  ای  دوخ  هک  تسنیا  یگناگیبدوخ  زا  يانعم  هکلب  دنـشوکیم ، تسیز  طیحم  باـختنا  يارب  دـننکي و 
منامه نم  دینک : تقد  الماک  دنکیم ، نایب  مورف  هک  ریز  ترابع  رد  دننکیم . یگدنز  روز  رز و  نابابرا  يهلیسوب  هدش  هتخاس  نم  ای  دوخ 

نک هشیر  وشتسش و  زا  سپ  امش  هک  تسنامه  منکیم ، ساسحا  دوخ  نورد  رد  هک  نم  نیا  ینعی  روطچ !!؟ مدوخ  ام  دیهاوخیم ، امش  هک 
حالطصاب عماوج  رد  هزورما  هک  اهوشتسش  هنوگنیا  نم !؟ یقیقح  نم  نآ  وک  سپ  دیاهدروآ ، دوجوب  نم  نورد  رد  نم ، یقیقح  نم  ندرک 

ياهنارود مدرم  ناور  زغم و  رب  دورو  نالاد  هک  اریز  تسا  هتـشذگ  ناراگزور  زا  رتعونتم  رتهدرتسگ و  یلیخ  تسا ، هدش  لوادتم  هتفرـشیپ 
تاغیلبت اهرنه و  اهـشناد و  صاـخ  هیجوت  اـت  هتفرگ  ریوصت  سکع و  زا  هزورما  تسا . هدوب  زورما  زا  رتدودـحم  کـیراب و  رایـسب  هتـشذگ 

هتفرگ راکب  یناور  يزغم و  يوشتـسش  يارب  بسانم  لیاسو  لکـشب  کلذ  ریغ  هدنبیرف و  تاحالطـصا  زا  یـضعب  ندرک  جیار  نوگانوگ و 
عماوج رد  مینک : هجوت  اقیقد  دنکیم ، یگدنز  ایند  عماوج  نیرتندمتم  رد  ناشدوخ  حالطصاب  هک  مورف  زا  رگید  ترابع  کی  هب  دوشیم .
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ایب تسدب  ار  دوخ  لقتسم  تیصخش  رگید  راب  کی  دیاب  رشب  دنراد ، دوخ  تردق  ریز  ار  ناسنا  هلیسو  اهدص  اب  هک  يوق  يهتفای  نامزاس 
دوسب هک  یتـیوهیب  عـقوم  عـضو و  رد  ار  ناـسنا  درک  دـنهاوخ  یعـس  روکذـم  عـماوج  دـنک . لاـمعا  عـماوج  نآ  هب  ار  دوـخ  ذوـفن  درو و 

طقف دنراد ، اهنآ  ندرک  هفخ  رد  یعس  اههعماج  هک  تقیقح  رهوج و  اریز  دنکانمیب ، درف  تیصخش  زارحا  زا  اهنآ  دنرادهگن ، تسناشدوخ 
هدومن و نوگرگد  هنوگچ  ار  ناسنا  تیوه  يزورما  عماوج  ناگدننادرگ  هک  دوشیم  هظحالم  دنزاس  راکشآ  ار  دوخ  دنناوتیم  هار  نیا  زا 

ياهتیعقاو دـیوگیم : مورف  هک  اجنآ  ات  دـننکیم . كاپ  ناـشنورد  زا  هنوگچ  دـشاب ، هدوب  مدرم  تاـیح  نتم  یتسیاـب  هک  ار  یتقیقح  قح و 
يهفاـضاب دریگیم ؟ تروص  هنوگچ  ناور  زغم و  رد  يراـک  تسد  دنـشابیم  تاـغیلبت  يهتخادرپ  هتخاـس و  هکلب  دنتـسین ، یقیقح  ینونک 

تاـنیقلت اـهیزاسوج و  زا  تستراـبع  لوادـتم  شور  دریگیمن ، ماـجنا  یمـسر  روطب  هتبلا  هک  زغم  رد  یعیبط  ياـهینوگرگد  داـجیا  ناـکما 
لوصحم ندروآ  رد  لطاب و  قح و  نتخیمآ  مه  رد  اب  هراومه  تانیقلت  اهیزاسوج و  هک  تسا  ملسم  فلتخم . لاکشا  اب  یمومع  یصخش و 

یسررب ثحب و  احورـشم  مهاجنپ ) يهبطخ   ) هتـشذگ ياههبطخ  زا  یکی  رد  هلئـسم  نیا  دریگیم . ماجنا  قح ، لکـشب  لطاب  قح و  شزیمآ 
قح و ياعدا  هکلب  داد ، وشتسش  ضحم  لطاب  اب  طقف  ار  یلدتعم  زغم  ناوتب  یطیارـش  چیه  رد  هعماج و  چیه  رد  دوریمن  نامگ  تسا . هدش 

ندرک طولخم 
هک تسا  یگدنز  نوئـش  يهمه  رد  هدـیدپ  نیا  ناربج  لباق  ریغ  ياهبیـسآ  هب  رظن  اب  تسا . یـساسا  طرـش  روبزم  يهدـیدپ  يارب  لطاب  نآ 
هک تسا  تیبرت  میلعت و  نیا  دوـشیم . نشور  ییارگقـح  قـح و  ندرک  ادـیپ  هب  مدرم  نداد  تداـع  يارب  تیبرت  میلعت و  یتاـیح  يهفیظو 

زیزع ناـج  اـب  هک  دزاـسب  انـشآ  تقیقح  قح و  اـب  ناـنچ  ار  مدرم  ناور  زغم و  دـنک و  تسارح  لـطاب  هب  ندـش  هدولآ  زا  ار  قـح  دـناوتیم 
نیرتهداس نیرتهب و  ناونعب  وشتـسش و  يهدـیدپ  دوشن ، یقلت  يرورـض  یناـسنا  ياـهتیبرت  میلعت و  رد  عوضوم  نیا  هکیماداـم  و  ناـشدوخ .

رایسب لماع  نآ  تردق  اریز  دنام . دهاوخ  لوادتم  جیار و  نادنمتردق ، يهناراکبان  ياهفده  لیصحت  هار  رد  اهناسنا  مادختـسا  يارب  هلیـسو 
هک اجنآ  ات  دوشیمن ، یـشوپ  مشچ  ضامغا و  يراکهبت  هنوگ  چـیه  زا  نآ  ياقبا  ندروآ و  تسدـب  يارب  هک  تسا  هدـننک  هریخ  بلاـج و 

چوپ چیه و  تردق  ربارب  رد  قیاقح  نیا  يهمه  همه و  تیلوئـسم و  ساسحا  دهعت و  لدـع و  نوناق و  قدـص و  تیعقاو و  تقیقح و  قح و 
هک تسا  اهنآ  دادـضا  قیاقح و  نآ  يهرابرد  مدرم  يدـج  شرورپ  شزومآ و  دـسریم ، رظنب  هک  یلوقعم  يریگشیپ  هار  اـهنت  دـنوشیم ،

سح عابـشا  هار  رد  ناور  زغم و  يوشتـسش  هـب  لـسوت  اهتردـق و  يرگناـیغط  زا  هتخاـس و  انـشآ  اـهنآ  ندوـب  یتاـیح  اـب  ار  مدرم  دـناوتیم 
بلطتردق

نیمه طقف  درادن ، دوجو  انیبان  نادنمتردق  تسد  رد  هاگآان  تردـق  تاصتخم  يهرابرد  دایز  يوگتفگ  هب  یجایتحا  دـیامن . يریگولج  اهی 
. تسین حرطم  تردـق  يارب  يرگید  زیچ  دوخ  زا  ریغ  سب و  تسا و  نتـشیوخ  يهتخابلد  قشاع  طقف  تردـق  مینادـب  هک  تسیفاـک  رادـقم 
هک دراد  وا  يارب  یـشزرا  هچ  اهناسنا  رگید  ناور  زغم و  تسا ، رـضاح  دنمتردق  دوخ  نادجو  لقع و  اب  هزرابم  ادخ و  راکنا  ات  هک  یتردـق 

نانآ یناور  يزغم و  يوشتـسش  اب  یتوافت  هچ  هعماج  کی  ای  ناسنا  کـی  ندرک  دوباـن  نتـشک و  دـیوگب : هتـسشن و  نتـشیوخ  اـب  ياهظحل 
يزغم و يوشتـسش  راکب  تسد  ریوزت  روز و  رز و  بابرا  هکنآ  زا  شیپ  میئوگب : هداد و  رارق  بطاخم  ار  مدرم  دوخ  دـیاب  اجنیا  رد  دراد !؟

نکمم هک  ار  رهاظ  تروص  دیرامـشم ، کبـس  دننکیم ، حرطم  امـش  يارب  هک  ار  یلئاسم  دـینک ، دوخ  لاح  هب  يرکف  دـنوش ، امـش  یناور 
وشتسش ار  امش  ناور  زغم و  هکنآ  زا  سپ  اریز  دیزابن  ار  دوخ  دیریذپن و  اروف  دننک ، نیقلت  امشب  قح  ناونعب  نوگانوگ  ياهـشیارآ  اب  تسا 
رایـسب رایـسب  لقادح  دشابن ، لاحم  رگا  تسا ، هدش  وشتـسش  ناور  زغم و  هکنیا  هب  هجوت  یناور و  يزغم و  لادـتعا  لاحب  نتـشگرب  دـنداد ،

شیم اقلا  حرط و  مدرم ، امش  شریذپ  فاطعنا و  هب  یئانشآ  اب  لماک و  تراهم  اب  هک  یئاهاعدا  تاحالطصا و  ظافلا و  رد  تسا . راوشد 
ياهیزاب اهاقلا و  نآ  زا  هک  ار  یئاهفده  اهنآ و  ناگدننک  اقلا  ناگدنیوگ و  تشذگرـس  تیـصخش و  يهرابرد  دینک و  يرتشیب  تقد  دنو ،

هک دوش  هرادا  یئاهناسنا  يهلیـسوب  يرـشب  عماوج  ات  تسا و  یقاب  ایند  ات  دیئامن . یـسررب  تقد و  هبناج  همه  روطب  دـنراد ، ظافلا  اب  هنارهام 
راکب هدننک ، هابت  يهدیدپ  نیا  ربارب  رد  تمواقم  يارب  تفای . دهاوخ  همادا  يزغم  يوشتـسش  يهدیدپ  هدومن  تسم  ار  نانآ  هاگآان  تردـق 
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ناـما رد  وشتـسش  لـماوع  دربتـسد  زا  هدوـمن و  رادهشیر  اـهناسنا  نورد  رد  ار  لوـقعم  تاـیح  تاـیعقاو  لوـصا  هک  لـقع  مـهف و  نتخادـنا 
امش هک  منامه  نم  دوشیم : هصالخ  هلمج  کی  رد  هک  تسنامه  يرشب  یگدنز  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دراد ، یتایح  ترورض  هتشادهگن ،

ای متـسیک  هک  مهدـب  رارق  هجوت  دروم  هداهنرب و  تخانـش  يارب  ارنآ  هک  تسین  يدوخ  اریز  چـیه ، مدوخ  روطچ !؟ مدوخ  اـما  دـیهاوخیم ،
!! متسیچ

ایند شهوکن  رد  هبطخ 052-

هحفص 130] ]
اهناکس و انفلاب  زفحت  یهف  اذح  تربدا  اهفورعم و  رکنت  اضقناب و  تنذآ  تمرصت و  دق  ایندلا  نا  الا و  مود  هاجنپ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

مالعا ار  دوخ  تاظحل  ضارقنا  دزخیم و  هتشذگب  دوشیم و  عطق  ياهظحل  ره  ایند  تایح  رارمتسا  دیـشاب ، هاگآ   ) اهناریج توملاب  اودحت 
(. ددرگیم دنیاشوخان  تسا ، دنیاشوخ  ایند  زا  هک  هچنآ  ای  و   ) دشابیم هتخانـشان  تسا ، هدرپ  تشپ  رد  هک  نآ  یلـصا  تقیقح  و  درادیم .
(. دناریم گرم  گنهآ  اب  ار  شناگیاسمه  دنکیم و  عفد  انف  يوسب  ار  دوخ  نانکاس  دیامنیم و  ناگدـنز  هب  تشپ  دـیدش  تعرـس  اب  ایند 

دیاش ظفاح )  ) ورسخیک رمک  دوبر و  سوواک  جات  رایع  نیاک  نکم  درگبش  رتخا  رب  هیکت  تسنآ  ماود  تابث و  رادنپ  زا  یـشان  ایند  رب  هیکت 
دننادیم همه  درادن . دوجو  گرم  مانب  ياهدیدپ  تسیدبا و  یگدنز  دیوگب : هک  درک  ادیپ  ناوتن  يرـشب  خیرات  يهمه  رد  یلقاع  درف  چـیه 

ثیداـحا و نآرق و  رارـصا  همه  نیا  یگدـنز  ياـنف  رب  یمومع  فارتعا  ملع و  نیا  اـب  تسا . ریذـپنایاپ  یناـف و  ناگدـنز  يهمه  یگدـنز 
دیکات رارـصا و  نیا  تلع  نیرتیـساسا  دراد ؟ یتلع  هچ  ایند  نتفر  لاوزب  ور  تایح و  يانف  يهرابرد  هغالبلا  جهن  سدقم  باتک  اصوصخم 

هدش روظنم  یلاع  رایسب  یتمکح  هکلب  تسین ، تاحضاو  حیضوت  يارب  اعطق  رکذت  و 
، یلاع رایسب  تمکح  نیا  يهرابرد  يرصتخم  ریسفت  يارب  تسین . هیجوت  ریسفت و  لباق  یگدنز  دوخ  تمکح  نآ  هب  هجوت  نودب  هک  تسا 

همه درادـن و  نادواج  یگدـنز  هب  داقتعا  ایند  نیا  رد  سک  چـیه  هک  تسا  تسرد  تسنیا : نآ  میوشیم و  رکذـتم  ار  مهم  يهمدـقم  کی 
يهمه ددرگیم و  كاخ  ریزب  لقتنم  تسا ، تکرح  رد  كاخ  يور  هک  یمدآ  ددرگیم و  شوماخ  دوز  ای  رید  یگدنز  نیا  هک  دـننادیم 

رد يردـقب  گرم  مالآ و  زا  رارف  يورین  نآ و  ینیریـش  تایح و  كرحت  تردـق  لاحنیا  اب  ددرگیم : كاـخ  دـسوپیم و  شدـبلاک  ءازجا 
هغالبلاجهن يهدنیآ  تالمج  زا  یضعب  رد  هکنانچ  دزابیم و  ار  دوخ  گنر  تایح  لباقم  رد  گرم  هب  داقتعا  ملع و  هک  تسا  يوق  اهناسنا 

نیقیلا هبـشا  ام   ) دـیامنیم دـیدرت  کش و  هب  هیبش  ار  گرم  هب  ملع  نآ ، ینیریـش  تاـیح و  كرحت  دـنمورین  رایـسب  تردـق  دـید ، میهاوخ 
، دنیبب دناوتیمن  ار  تایح  زج  کنیع  نآ  اب  تسا ، هدش  هدز  یمدآ  ناگدیدب  تایح  کنیع  هکیمادام  کش )! هب  هیبش  ینیقی  هچ  ( ) کشلاب

یبوخ هب  دـیهدب ، رارق  تقد  دروـم  تسرد  دوـشیم ، داـجیا  امـش  رد  هک  یناور  تلاـح  نآ  دـیرذگیم ، ناتـسروگ  زا  هک  ماـگنه  نآ  رد 
ندوب تخاونکی  قلطم و  یـشوماخ  توکـس و  دیرگنیم ، يرگید  کنیع  اب  تسا و  هدش  ضوع  امـش  تایح  کنیع  هک  دینکیم  ساسحا 

نر ناگتفر ، كاخ  رد  نآ  يهمه  عضو 
، دریگیم دوخ  هب  يرگید  لکـش  امـش  يزغم  جاوما  اهتیلاعف و  دـیروآیم و  رب  لد  زا  درـس  ياههآ  دزاسیم ، تام  ار  تایح  ناشخرد  گ 
. دـننیبیمن نابایب  نآ  رد  یتخرد  هزبس و  زرم و  دـح و  دـنرگنیم و  نارکیب  نابایب  هب  هدیـسر و  تایح  يایرد  لحاس  هب  اهنآ  يهمه  یئوگ 

ناتسروگ زا  هکنیمه  یلو  تسا ! محریب  افویب و  ردقچ  ایند  نیا  یتسار  تسا ، تسس  ساسایب و  رابتعا و  یب  ردقچ  یگدنز  نیا  یتسار 
هب تایح  یلومعم  کنیع  نامه  دـیتشگرب ، یگدـنز  يهصرع  هب  دـیتساخرب و  دوب  راضتحا  لاح  رد  هک  یـصخش  نیلاب  زا  ای  دـیدمآ  نوریب 

رارـصا بجوم  هک  یلاعتم  رایـسب  تمکح  نآ  اما  دزاسیم . دـیدپان  امـش  هاگدـید  زا  ار  انف  گرم و  يهرظنم  دوشیم و  هدز  امـش  ناگدـید 
رکذتم ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسیددعتم  لئاسم  تسا ، هدش  گرم  يروآدای  يهرابرد  ربتعم  ثیداحا  رگید  هغالبلاجهن و  نآرق و  دـیدش 

، هتفرگ ار  ناشغارس  نانآ ، نایم  توافت  نیرتمک  نودب  تسا و  مدآ  نادنزرف  يهمه  ریگنابیرگ  هک  یمتح  تیعقاو  کی  نایب  - 1 میوشیم :
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نیا رد  ار  رـشب  یگدـنز  هک  يداوم  اهاود و  فشک  نادواج  اـیند  ياـعدا  هک  دـنکیم  تاـبثا  هلئـسم  نیا  دومن . دـهاوخ  كاـخ  ریز  یهار 
ادواج اب  يدبا ، ياقب  يارب  ار  حور  نازوس  قایتشا  ناتسرپ  لایخ  ناگدولآ و  باوخ  نیا  هدوبن و  شیب  یلایخ  باوخ و  دومن ، دهاوخ 

، دـیامن مادختـسا  اهیئوج  تذـل  اهینارـسوه و  هار  رد  ار  اهنآ  يهمه  هک  یمهف  كرد و  ساوح و  زیارغ و  اب  يدام  دـبلاک  نیا  ندـنام  ین 
ساجرالا و نم  ینرهط  مهللا   ) ریهطت ياعد  ياجب  ریهطت  عقوم  رد  هک  تسا  ناداـن  نآ  هابتـشا  هب  هیبش  اـطخ  رادـنپ و  نیا  دـناهدرک . هابتـشا 
رب ار  یتشهب  يوب  اراگدرورپ ، ( ) هنجلا هحئار  ینقزرا  مهللا   ) قاشنتسا ياعد  امرف ) هزیکاپ  اهیکاپان  اهیدیلپ و  زا  ارم  اراگدرورپ ، ( ) ساحنالا
اعد خاروس  یلو  یناوخیم ، یبوخ  ياعد  تفگ : وا  هب  دینـش ، ار  سوکعم  ياعد  نیا  دوب و  اجنآ  یـصخش  دناوخیم ، ار  امرف ) يزور  نم 
اعد خاروس  کیل  ياهدروآ  درو  بوخ  یخیـش  تفگ  تفج  راد  تنج  يوب  اـب  ارم  هک  تفگب  اجنتـسا  تقو  رد  یکی  نآ  ياهدرک ! مگ  ار 

بیصن هک  دنادیم  گرم  هب  نیقی  اب  اریز  ددرگیمن ، ماقم  هاج و  تورث و  رد  رثاکت  ریسا  یگدنز  يانف  ساسحا  اب  یمدآ  ياهدرک 2 - مگ 
ارت هک  شکلد  تروص  ره  تشگ : دهاوخ  بلـس  وا  زا  هرخالاب  دروآیم ، تسدـب  هک  یماقم  هاج و  تسا و  دودـحم  ایند  لانم  لام و  زا  وا 
دب دوب  دهاوخ  وت و  اب  هشیمه  تسا  هدوب  دوجو  راوطا  رد  هک  هن  یـسک  هب  لد  ور  دوب  روت  مشچ  رود  شکلف ز  شکلف  دـهاوخ  دومن  يور 

لد نتسب  فرص  زور  کی  تشذگ  ناسچ  میوگب  وت  اب  میلک  مه  نآ  شیب  دوبن  يزور  ود  تایح  یمان 
ایند يرابتعایب  یگدنز و  ضارقنا  هب  هجوت  رب  رارـصا  يارب  یلاع  تمکح  نیا  تشذـگ  نآ  نیز و  لد  ندـنکب  رگد  زور  نآ  نیاب و  دـش 
ندش روهطوغ  زا  ار  یمدآ  یگدنز  فده  دیامن و  يریگولج  ماقم  لام و  يهلیـسوب  هدـننک  هابت  رخافت  رثاکت و  زا  دـناوتیم  هک  تسا  سب 
لاوز هب  يدج  هجوت  اب  - 3 دزادنیب . رطخ  هب  ار  اهناسنا  رگید  تایح  لانم ، لام و  هب  هدنشک  شطع  دراذگن  انمض  دهدب و  تاجن  رثاکت  رد 

، دنک هدافتسا  دیفم  شـشوک  راک و  رد  دوخ  تاناکما  رثکادح  زا  هک  دیآیم  رب  ددص  رد  دنمدرخ ، هاگآ و  صخـش  هک  تسیگدنز  ایند و 
زا هحماسم و  نودب  تسین ، مه  رارکت  تشگرب و  لباق  دودـحم  یگدـنز  نیا  تسا و  دودـحم  یگدـنز  تدـم  دـنادب  ناسنا  هک  یتقو  اریز 

دیاین وت  زک  نآ  زا  شیپ  نکب  يراک  دـسریم  تتـسد  هکیا  دـنارذگیمن - تلاطب  يراکیب و  اـب  ار  دوخ  رمع  زگره  اهتـصرف ، نداد  تسد 
تفر اجک  ای  تایح  دـنادیم  هک  ار  رگید  لاس  رابغ  شکاخ  نتـشگ و  دـهاوخ  كاخ  نینزان  صخـش  لکـش و  نیا  دوز  رید و  راـک  چـیه 

(. تسا هتخاس  هریت  ار  دوخ  یفاص  خلت و  ار  دوخ  ینیریـش  ایند   ) اوفـص ناک  ام  اهنم  ردـک  اولح و  ناک  ام  اهیف  رما  دـق  راپ و  دوب  ام  اب  هکنآ 
لمج زا  دوصقم  دنیبب  هدولآ  هریت و  ارنآ  ياهیفاص  خلت و  ار  ایند  نیا  ياهینیریش  هک  دهاوخیم  نیب  عقاو  ناگدید 

لامتحا نیا  اریز  دشابیم ، هریت  تیهام  ياراد  نآ  ياهیفاص  خـلت و  معط  مدرم  يهقئاذ  رد  ایند  ياهینیریـش  هک  تسین  نیا  ریـسفت  دروم  يه 
رد ار  تایح  و  دشاب ، ایند  دنیاشوخ  ياهینیریـش  يهدرب  ریـسا و  هک  یناسنا  تایح  نآ  هک  تسنیا  روظنم  هکلب  تسا ، ینیع  تیعقاو  فلاخم 

تایح دوخ  تمظع  ینیریـش و  نتفر  نیب  زا  بجوم  اریز  تسا ، خلت  دناشکیم ، یچوپ  هب  ار  تایح  هک  ینیریـش  نینچ  دـیامن ، هصالخ  نآ 
نیا دـننک ، یقلت  نشور  فاـص و  طرـش  دـیق و  نودـب  يویند ، یگدـنز  اـیند و  اـب  ار  دوخ  يهطبار  هک  یلقع  ساوح و  نآ  تسا و  هتـشگ 
یلاع مهف  كرد و  ایند  يهدولآ  هریت و  روما  فاص و  قیاقح  ندید  يارب  اریز  دـنهدیمن ، ماجنا  یتسرد  راک  هدوب و  لتخم  لقع  ساوح و 

لامتحا دراد . ترورـض  دنـشاب  دیاب  هکنانچنآ  یگدـنز  ناهج و  دنتـسه و  هکنانچنآ  یگدـنز  ناهج و  نیناوق  لوصا و  اب  مزال  یئانـشآ  و 
. تسا هتخیمآ  مه  رد  اهیگدولآ  اهیگریت و  اب  نآ  ياهیفاص  اهیخلت و  اب  يویند  یگدنز  ياهینیریش  هک  تسنیا  قوف  يهلمج  ریسفت  رد  رگید 
زا ریز  تیب  رد  هک  تسا  ینعم  نیمه  دـسریم و  رظنب  رتيوق  لوا  لامتحا  و  تسا . ریـسفت  دروم  تالمج  رهاـظ  فـالخ  لاـمتحا  نیا  هتبلا 

رعم تایبا  زا  یکی  رد  ینعم  نیمه  مه  راک و  نایاپ  دوش  رهاظ  وا  دود  راکشآ  شقوذ  ناهنپ و  ششتآ  تسا : هدمآ  يولوم 
ترودـک و اـب  اـیند  نیا  تعیبط   ) رادـکالا راذـقالا و  نم  اوفـص  اـهمورت  تنا  ردـک و  یلع  تعبط  تسا : هدـمآ  زین  یماـهت  نسحلاوبا  فو 

هعرج وا  هوادالا  هلمـسک  هملـسالا  اهنم  قبی  ملف  یهاوخیم )! اهترودک  اهیگدولآ و  زا  كاپ  فاص و  ار  ایند  نیا  وت  تسا و  هتـشرس  اهیگریت 
زج يزیچ  اـی  یئوشتـسد ، فرظ  رد  یبآ  يهدـنام  هت  زج  تسا  هدـنامن  يزیچ  اـیند  نیا  زا   ) عـقنی مل  نایدـصلا  اـهززمت  وـل  هلقملا  هـعرجک 
هک تشاد  دوجو  هتشذگ  ياههبطخ  زا  یضعب  رد  قوف  تالمج  نومضم  دوشن .) باریس  دکمب ، ارنآ  ياهنشت  رگا  هک  كدنا  یبآ  يهعرج 
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لمالا و ال اهیف  مکنبلغیال  لاوزلا و  اهلها  یلع  رودقملا  رادلا  هذه  نع  لیحرلا  هللادابع  اوعمزاف  تسا . هدش  یسررب  اههبطخ  نامه  ریسفت  رد 
يوزرآ تسنآ و  مدرم  يهمه  تشونرـس  انف  هک  دـیریگب  ایند  نیا  زا  چوک  هب  میمـصت  ادـخ ، ناگدـنب  يا  سپ   ) دـمالا اـهیف  مکیلع  نلوطی 

رذگ رد  وا  رمع  تاظحل  دنادیم  هک  یسک  ددرگن .) یقلت  ینالوط  امش  يارب  نامز  ششک  دزاسن و  بولغم  ار  امـش  ایند  نیا  رد  ساسایب 
ام ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  هک - نارذگ  يایند  نیا  زا  چوک  هب  میمـصت  يانعم  تسنیا  دـیامنیم . هیجوت  هناهاگآ  ار  رمع  نتـشذگ  تسا ،

اظحل یلب ، دسج  رد  دیامنیم  يرمتسم  دسریم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردنا  ندش  ون  زا  ربخیب 
هک ز ناد  یتصرف  یقاس  يا  میرظتنم  انف  رحب  بل  رب  یئوگ : دنزخیم ، هتـشذگب  فقوت  نیرتمک  نودب  دنـسریم و  هدـنیآ  زا  ون  ون  رمع  ت 

سپ میون  ياج  دصاق  ینیبنیم  میوریم  هتـسشن  ام  رگنب  کین  تسیاب و : هشیدـنا  يارب  هظحل  دـنچ  رگید ، راب  تسین  همهنیا  ناهدـب  ات  بل 
ریغ رمتسم و  تکرح  ماود  هب  رظن  اب  ایند  نیا  زا  چوک  هب  میمـصت  يانعم  تسا  لبقتـسم  رد  شور  ریـسم و  هک  تسرپ  هر  يا  دوب  نآ  رفاسم 

يهدـیدپ کی  ار  تکرح  نیا  ناسنا  دوشن و  هتفرگ  یخوش  هب  عاطقنا  نودـب  هتـسویپ و  تکرح  نیا  هک  تسنیا  یگدـنز ، تشگزاـب  لـباق 
ندـش يرپس  تکرح و  نیا  هک  تسا  تسرد  اریز  دـنکن ، یقلت  درادـن ، يرثا  نیرتمک  نآ  رد  ناـسنا  راـیتخا  هدارا و  هک  يرورـض  یعیبـط 

لئاسو و هب  رظن  اب  نایرجلا  مئاد  رابیوج  نیا  رد  قیاقح  تایعقاو و  زا  يرادربهرهب  اما  تسا ، یعیبط  يرورض  يهدیدپ  کی  رمع ، یجیردت 
هب تکرح  نیا  هکلب  درادن ، رمع  نایلاس  تاظحل و  ندش  يرپس  نایرج و  اب  یتافانم  اهنت  هن  تسا ، هتـشاذگ  ام  رایتخا  رد  ادخ  هک  یتاناکما 

تکرح هب  رظن  اب  ام  دوش . عقاو  رثوم  ام  تایح  ینابم  ناهج و  اب  طابترا  لوصا  رد  رمثم  ياهیهاگآ  ندروآ  دوجوب  رد  دناوتیم  دوخ  تبون 
ام يارب  هک  تسا  تکرح  نیمه  مینک . میظنت  تالوحت  يارجم  رد  ار  اههلیسو  اهفده و  میناوتیم  هک  تسا 

رارسا زاب و  ار  ام  یناور  يزغم و  حوطس  يالبال  هک  تسا  تکرح  نیمه  زین  دزاسیم . مهف  لباق  ار  اهدادیور  نایم  هلـصاف  زورب  اهتـصرف و 
فارـشا و بجوم  رمع  یجیردـت  تشذـگ  تکرح و  تخانـش  میئوگیم : هک  تسا  تهج  نیمهب  دزاسیم . يرادربهرهب  لـباق  ار  اـم  ینورد 

ناعونمه اب  طباور  تعیبط و  ياههدـیدپ  بسحب  نآ  ندـش  هعطق  هعطق  تاـیح و  ندـش  هتخیـسگ  زا  هتـشگ و  نآ  رورم  ناـمز و  رب  هطاـحا 
هللا وف  تسین . یگدنز  نایاپ  هب  نتفاتش  گرم و  شوغآ  هب  نتفر  ایند ، نیا  زا  ندرک  چوک  هب  میمـصت  يانعم  نیاربانب ، دیامنیم . يریگولج 

هبرقلا سامتلا  دالوالا  لاومالا و  نم  هللا  یلا  متجرخ  نابهرلا و  یلتبتم  راوج  متراج  مامحلا و  لیدهب  متوعد  لاجعلا و  هلولا  نینح  متننح  وب 
هباقع نم  مکیلع  فاخا  هباوث و  نم  مکلوجرا  امیف  الیلق  ناکل  هلـسر  اهتظفح  هبتک و  اهتـصحا  هئیـس  نارفغ  وا  هدـنع  هجرد  عاـفترا  یف  هیلا 
دننام دینک و  يراز  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  سونام  رای  هک  يرتوبک  نانوچ  دـیلانب و  هدرک  مگ  هچب  رتش  دـننام  رگا  ادـخب ، دـنگوس  )
برقت تلزنم و  يالتعا  بلط  يارب  هدـنک  لد  دوخ  نادـنزرف  لاوما و  زا  و  دـیروآرب ، داـیرف  يدـنوادخ  تیـشخ  فوخ و  زا  اـیند  ناـکرات 

، دناهدرک ظفح  ارنآ  شنالوسر  هدرمش و  ارنآ  یهلا  ياهباتک  هک  یهانگ  ندش  هدوشخب  يارب  ای  یبوبر  هاگرابب 
دهاوخ كدنا  مسرتیم ، امش  يارب  هک  یباقع  رفیک و  ربارب  رد  مراد و  دیما  امـش  يارب  ادخ  زا  هک  یـشاداپ  نآ  ربارب  رد  دیورب ، ادخ  هب  ور 

رمال الا  بیغت  سمـشلا و ال  علطت  ام  دـشاب  روصت  لـباق  هک  تسنآ  زا  رتـالاب  تسا  مدآ  نادـنزرف  راـظتنا  رد  هدرپ  تشپ  رد  هک  هچنآ  دوب .)
اهعبط يهیام  اـت  تسا .) زیگناتفگـش  ناـش  ياراد  هک  یعوضوم  يارب  رگم  دـنکیمن ، بورغ  عولط و  باـتفآ   ) هیهاـتعلاوبا بیجع  هناـش 
نیرب مهف  یلاع و  ساسحا  کی  يوجنگ  یماظن  يزاب  تسین  هک  منک  هاتوک  يزارد  نیدب  وت  نم و  راک  دنتشون  رگد  یقرو  ار  ام  دنتـشرس 
شوخ زغن  نارتخا  نیا  اب  خرچ  هک : دـنکیم  تابثا  كاپ  ياهنادـجو  میلـس و  لوقع  يارب  تستایعقاو ، قیاـقح و  يهدـهاشم  هب  دنتـسم  هک 

. تسا دنیاشوخ  یقوذ  مهف  هنارعاش و  ساسحا  کی  نیا  هک  دورن  نامگ  یکـسردنفریم  یتسادـیپ  رد  هچنآ  دراد  ریز  رد  یتروص  یتسابیز 
هراب نیا  رد  لسار  هک  دیـشاب  هدینـش  ار  يدازردام  رک  هیبشت  امـش  دـیاش  تستایعقاو . قیاقح و  يهدـهاشم  هب  دنتـسم  میتفگ  هکناـنچ  هکلب 
هیبشت تسا ) هدوب  التبم  يژرلآ  یعون  هب  یعیبط  ياروام  لئاسم  يهرابرد  ملع و  يهتخابلد  قاشع  زا  لسار  مینادیم  هکنیا  اب   ) تسا هدروآ 

رد هک  میراد  تهابش  يدازردام  رک  هب  لثملا  یف  ام  میروآیم : اجنیا  رد  ار  لسار 
فقاو هطوبرم  دعاوقب  دراد ، دوجو  اهنآ  نتخاون  یقیسوم و  تن  تاعطق  نیب  هک  یطباور  يور  زا  هدش و  گرزب  نیـسیزوم  هدع  کی  نایم 
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تاحیضوت دناوتب  هراشا  امیا و  قیرط  زا  دازردام  رک  نیا  رگا  لاح  دنک . تیاده  ار  يرتسکرا  دناوخب و  ار  یقیسوم  ياهتن  دناوتیم  هدش و 
تیفیک رد  ناگدـنزاون  تاکرح  ریاس  ناتـشگنا و  كون  تاکرح  یقیـسوم و  ياـهتن  هک  دوشیم  هجوتم  مک  مک  دـنک ، كرد  ار  نارگید 

یگنوگچ یقیسوم و  شزرا  كاردا  یلو  دنشابیم ، دوهـشم  وا  يارب  هک  دنتـسه  يرهاوظ  زا  توافتم  الماک  یئاهزیچ  يهدنیامن  دوخ  یتاذ 
ار تعیبـط  ياـهتن  میناوتیم  اـم  تسا . نیاـب  هیبـش  يزیچ  مه  تعیبـط  زا  اـم  شناد  لاـح  تسا . نکمم  ریغ  وا  يارب  نآ  یتوص  ياـهگنهآ 

طابنتسا دودح  زا  رتشیب  دنتسه ، یئاهزیچ  هچ  يهدنیامن  اهتن  نیا  هکنیا  زا  ام  طابنتسا  اما  میربب ، یپ  اهنآ  یضایر  تاصخـشم  هب  میناوخب و 
ظاحل کی  زا  دازردام  رک  نآ  یتح  تسین ، دنشابیم ، دوخ  رهاوظ  زا  ریغ  هب  يزیچ  فرعم  یقیسوم  ياهتن  هکنیا  يهرابرد  رک  صخش  نآ 
تقیقح رد  میمورحم و  زین  دنونـشب  ار  تعیبط  یقیـسوم  يادـص  هک  هدـع  کی  نایم  رد  یگدـنز  زا  ام  هکنیا  نآ  دراد و  ناحجر  ام  رب  مه 
اب ا القا  هدینش و  ار  تعیبط  ياهتن  یعقاو  گنهآ  هک  تسین  ام  رانک  رد  يداتسا  میتسه . رک  تعیبط  ياهتن  كرد  يهرابرد  ام  يهمه 
ياروام لئاسم  هب  هک  تیـساسح  نآ  اب  لسار  هک  دوشیم  هظحالم  دـنک  یئاـمنهار  اـهنآ  یتاذ  تاـیفیک  كاردا  يارب  ار  اـم  هراـشا  اـمی و 

ناهج سوملم  سوسحم و  طباور  اههدیدپ و  ازجا و  نیمه  رد  اهتیعقاو  لک  هک  درادب  هدیشوپ  ار  تقیقح  نیا  تسا  هتـسناوتن  دراد ، یعیبط 
نایب ار  ترابع  ود  ره  يهجیتن  سپـس  مینکیم و  لقن  فارتعا  نیمه  يهرابرد  ار  لسار  زا  رگید  تراـبع  کـی  دوشیمن . هصـالخ  تعیبط 

ار نامز  هک  هاگرظن  نیا  زا  هن  و  دنوشیم ، ام  ناهج  دراو  یجراخ  يدـبا  ملاع  کی  زا  هک  مینک  روصت  نانچ  ار  ناهج  روما  رگا  میرادیم :
رگا تشاد . میهاوخ  ناهج  زا  يرتتسرد  ریوصت  هک  منکیم  ناـمگ  نم  یتروص  نینچ  رد  درگنیم ، تسه  هک  هچ  ره  هدـنروخ  نوچمه 
نیا زا  رتحیرص  ایآ  تسا . تمکح  هار  رد  لزنم  نیتسخن  درادن ، یتیمها  تیعقاو  نیا  هکنیا  هب  ندرک  هجوت  دشاب  هتـشاد  یتیعقاو  نامز  مه 

، دهدیم ناشن  ار  تیـساسح  یعون  تعیبط  ياروام  يهرابرد  شنانخـس  رثکا  انمـض  هک  تسرپ  ملع  رکفتم  کی  هک  دـیراد  غارـس  تارابع 
: دـیوگیم لسار  هکنیا  هجوت  لباق  يهتکن  تسنآ ؟ يهدرپ  تشپ  رد  تعیبط  ناهج  نیا  لیـصا  تایعقاو  يدابم و  لوصا و  هک  درادیم  ناـیب 

نشب ار  تعیبط  یقیسوم  يادص  هک  هدع  کی  نایم  رد  یگدنز  زا  ام  هکنیا  نآ  دراد و  ناحجر  ام  رب  مه  ظاحل  کی  زا  دازردام  رک  یتح 
ياهتن یعقاو  گنهآ  هک  تسین  ام  رانک  رد  يداتـسا  میتسه . رک  تعیبط  ياهتن  كرد  يهرابرد  ام  يهمه  تقیقح  رد  میمورحم و  زین  دـنو 

اعقاو لسار  دننام  یـصخش  زا  تالمج  نیا  دـنک . یئامنهار  اهنآ  یتاذ  تایفیک  كاردا  يارب  ار  ام  هراشا  امیا و  اب  القا  هدینـش و  ار  تعیبط 
خیرات هب  یهاگآ  تاـعالطا و  رظن  زا  میوگب : مناوتیم  مراد ، یئانـشآ  صخـش  نیا  تاـفیلات  اـب  نم  هک  اـجنآ  اـت  اریز  تسا ، زیگناتفگش 

ار تمظع  اب  نادرم  نیا  يهمه  وا  ایآ  تسا . ریظن  مک  صاخشا  زا  نایدا ، تمظع  اب  رایـسب  ياهتیـصخش  یهلا و  نایدا  تمکح و  هفـسلف و 
يایبنا رگید  نارمع و  نب  یسوم  لیلخ و  میهاربا  دننام  گرزب  يدیتاتـسا  دایرف  داد و  ایآ  تسا !!!؟ هدرک  یقلت  هدروخ  بیرف  رورپ و  لایخ 
یئافرع اهرذوبا و  دننام  یهلا  ءایلوا  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دننام  ینایاوشیپ  و  ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  میرم و  نب  یـسیع  لیئارـساینب و 

- یناسنا ياههفایق  زا  رتيدـج  ياهفایق  ایآ  دزاسب !؟ انـشآ  تعیبط  ياهتن  یعقاو  گـنهآ  اـب  ار  اـم  دـناوتیمن  اـهیولوم  نیدـلا  لـالج  دـننام 
رد نایبرم  ناربهر و  دـیتاسا و  نیا  ایآ  دنناونـشب !!؟ ام  هب  ار  تعیبط  ياهتن  یعقاو  گـنهآ  هک  میراد  راـظتنا  ناربهر  دـیتاسا و  نیا  یتوکلم 

قاو ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ایآ  دندوب !؟ هدش  اطخ  بکترم  تعیبط  تایعقاو  اب  طابترا 
یعامتجا و تایح  یعیبط و  تردق  هاوخ   ) تردق نیرتیلاع  زا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ایآ  تسا !؟ هدوبن  تعیبط  يهرابرد  ناسنا  نیرتارگ  ع 

ياهتن گنهآ  هک  تسا  هدوب  تردق  لامک  رد  تعیبط و  اب  یئانشآ  لامک  اب  وا  تسا !؟ هدوبن  رادروخرب  نتشیوخ ) رب  تیکلام  تردق  هاوخ 
لقع شوگ  هکلب  تسین ، يدام  وضع  نآ  شوگ  نیا  دهاوخیم و  یئاونـش  شوگ  رما  تیاهن  تسا ، هدومرف  میلعت  تیرـشب  يارب  ار  تعیبط 

ماقم و هب  قشع  تاوهـش و  عابـشا  رد  يراب  دنبیب و  یلکلا و  تابورـشم  ندرب  راکب  اب  نآ  یئاونـش  تیـساسح و  هک  تسا  نادجو  میلس و 
تـسا نکمم  روطچ  دـیئوگب : تسا  نکمم  دوشنب . مه  ار  شدوخ  يادـص  دـناوتیمن  یتح  یمدآ  دوریم و  نیب  زا  یتسرپدوخ ، ترهش و 

ریز رد  هدشمگ  ياهتیـصخش  راتفر  راتفگ و  صحف  عبتت و  هب  یجایتحا  تسا و  ناسآ  لاوس  نیا  خـساپ  دونـشن ؟ ار  شدوخ  يادـص  یمدآ 
ياقآ دوخ  يهلمج  دینیبب و  تقد  اب  رگید  راب  ار  هحفص  نیا  یلبق  قرو  دیدرگ و  رب  هظحل  نیمه  درادن ، هتـشذگ  راصعا  نورق و  ياهراوآ 
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ام ناهج  دراو  یجراخ  يدـبا  ملاـع  کـی  زا  هک  مینک  روصت  ناـنچ  ار  ناـهج  روما  رگا  دـیوگیم : احیرـص  هک  دـیناوخب  تقد  اـب  ار  لـسار 
ریوصت هک  منکیم  نامگ  نم  یتروص  نینچ  رد  درگنیم ، تسه  هک  هچ  ره  يهدنروخ  نوچمه  ار  نامز  هک  هاگرظن  نیا  زا  هن  دنوشیم و 

ناهج زا  يرتتسرد 
سپـس دیراپـسب ، رطاخب  دنکیم ، دزـشوگ  تعیبط  رد  ار  اهنآ  ریثات  تعیبط و  ياروام  تایعقاو  احیرـص  هک  ار  تارابع  نیا  تشاد  میهاوخ 
هجیتن دینک و  همیمض  ترابع  نآ  هب  لسار  اب  هبحاصم  رد  تسا  یعیبط  ياروام  یملع و  ردقیلاع  داتـسا  کی  هک  ار  نوتـسلپاک  دایرف  داد و 

هچ میریگب ، هدـیدان  تعیبط  ناهج  رد  ار  وا  ریثات  اـی  مینک و  راـکنا  ار  ادـخ  رگا  هک  دـسریم  اـجنیاب  لـسار  اـب  نوتـسلپاک  ثحب  دـیریگب .
فقـسا اـی  سپیرک  دروفاتـسارس  و  تواقـش ) لبمـس   ) نزلب هاگتـشادزاب  هدـنامرف  نیب  اـم  یتواـفت  چـیه  دـنزیم  داـیرف  نوتـسلپاک  دوـشیم ؟

کی نیا  هک  دـینکیم  هظحالم  دـنامیمن ) بلاطیبا  نب  یلع  مجلم و  نبا  نایم  یقرف  چـیه  اهناملـسم  ام  حالطـصاب  . ) دـنامیمن يروبرتناـک 
تیدـج لامک  اب  لسار  هک  مینیبیم  یلو  دونـشب ، تسناوتیم  لـسار  ياـقآ  هک  تسا  تعیبط  یقیـسوم  ندناونـش  رد  يدـج  ـالماک  نخس 

عورـش نینچ  صخـش  ود  نیا  باوج  لاوس و  دوشیم . يزاب  هطـسفس  هطلاـغم و  راـک  هب  تسد  هدرب و  ورف  شیاهـشوگب  ار  دوخ  ناتـشگنا 
امش نم و  رظنب  راتفر  زرط  نیا  میریگب . رظن  رد  لاثم  ناونعب  ار  نزلب  هاگتـشادزاب  هدنامرف  راتفر  زرط  دیراذگب  بوخ ، نوتـسلپاک : دوشیم :

اعذا دوب  دیهاوخ  راچان  امش  هک  منکیم  روصت  تسا ، هدوب  بولطم  بوخ و  راتفر  نیا  ارهاظ  رلتیه  فلودآ  رظن  رد  دیآیم . بولطمان 
رظنب هک  تسنیا  مروظنم  موریمن . شیپ  دح  نیا  ات  نم  هن ، لسار : دب . امش  يارب  تسا و  هدوب  بوخ  رلتیه  يارب  راتفر  زرط  نیا  هک  دینک  ن 

درز هک  دـینیبیم  درز  ار  یئاهزیچ  دیـشاب ، هتـشاد  ناقری  امـش  رگا  دـننک . هابتـشا  دراوم  ریاس  لثم  مه  دروم  نیا  رد  تسا  نکمم  مدرم  نم 
لسار هکنآ  زا  سپ  دنکیم ) هابتشا  دنیبب ، بوخ  تسا ، دب  ناسنا  هک  ار  نزلب  هاگتشادزاب  هدنامرف  رگا  رلتیه  . ) دینکیم هابتشا  امش  دنتـسین .

تاساسحا زا  جراخ  ینیع  کحم  چیه  تروص  نیا  رد  سپ  لوبق ، نوتـسلپاک : دیامنیم …  تاساسحا  هب  طوبرم  ار  دب  بوخ و  يهلئـسم 
کی رد  انیع  هک  دراد  دوجو  روک  گنر  مدآ  يارب  هچنآ  زا  شیب  هن  لـسار : درادـن ؟ دوجو  نزلب  هدـنامرف  راـتفر  زرط  ندرک  موکحم  يارب 

میوگیم نم  نوتـسلپاک : تسا ؟ تیلقا  رد  هک  تسنیا  يارب  هن  مینکیم ؟ موکحم  ـالقع  ارچ  ار  روک  گـنر  مدآ  اـم  تسا . یعـضو  وچمه 
یفرح وچمه  هک  دوب  تیرثکا  رد  رگا  اما  هلب ، لسار : تسا . یمدآ  تعیبط  زج  اتدعاق  هک  تسا  يزیچ  کی  دقاف  یمدآ  وچمه  هکنیا  يارب 

ساسحا زا  جراخ  هک  دـیئوگیم  امـش  سپ  نوتـسلپاک : دـیئامرف .) هعجارم  یقرواپ  هب  خـساپ  نیا  رد  لسار  ياطخ  يارب  اـمتح  . ) میدزیمن
فقسا ای  سپیرک  دروفاتسارس  الثم  راتفر  نزلب و  هدنامرف  راتفر  نیب  زیامت  نآ  کمک  هب  ام  هک  درادن  دوجو  یکحم  چیه 

تاساسحا لامعا و  تارثا  دـیاب  ام  تسا . هدـش  هداس  هزادـنا  زا  شیب  يردـق  اجنیا  رد  ساسحا  لسار : میهدـب ؟ زیمت  مه  زا  ار  يروبرتناـک 
مدآ هک  دنتسه  یعون  زا  اهدادیور  عون  نالف  هک  درک  لالدتـسا  روط  نیا  دوشیم  میروایب . باسح  هب  مه  ار  تارثا  نآ  هب  تبـسن  نامدوخ 

دیناوتیم تحار  یلیخ  امـش  دـیروایب . باسح  هب  ار  لامعا  تارثا  دـیاب  دـعب  درادـن ، تسود  مدآ  هک  یعون  زا  عون  ناـمهب  دراد و  تسود 
رد هک  یتیعقاوزا  ندـیزغل  يارب  لـسار  هک  دـینک  تقد  تسرد  تسا . هدوب  عوبطماـن  كاـندرد و  نزلب  هدـنامرف  لاـمعا  تارثا  هک  دـییوگب 

هارنیا  ) هزمیب ياـهیخوش  هب  هیبـش  تـالمج  نیا  اـب  ناوتیم  رگم  رخآ  دـنزیم !؟ يراوید  رد و  هچ  هب  ار  دوخ  تسا ، هتفرگ  رارق  شیوراـیور 
هچ نیا  دوـمن !؟ هیفـصت  تسا ، حرطم  تیرـشب  يارب  هک  ار  ياهلئـسم  نیرتساـسح  باـسح  درادـن ) تـسود  مدآ  ارنآ  دراد ، تـسود  مدآ 

هدوب عوبطمان  كاندرد و  نزلب  هدنامرف  لامعا  تارثا  هک  دیئوگب  دیناوتیم  یتحارب  امش  هک : دهدیم  نوتسلپاک  هب  لسار  هک  تسا  یخساپ 
یلیخ هاگتشادزاب  ياهمدآ  يهمه  يارب  مقفاوم ، نوتسلپاک : دینک : تقد  دهدیم ، لسار  نخس  نیا  هب  نوتسلپاک  هک  یخـساپ  هب  الاح  تسا 

، دناهدوب نزلب  هاگتشادزاب  رد  هکنانآ  یتحاران  هک  تسنیا  شیانعم  لسار  نخس  هب  خساپ  نیا  تسا . هدوب  عوبطمان  كاندرد و 
ساسحا يارب  یلیلد  چیه  دناهدوب ، هاگتشادزاب  نآ  زا  نوریب  هک  یناسک  اما  دناهدوب ، جنر  رد  روهطوغ  هجنکش و  تحت  اریز  تسا ، حیحص 

. دـهدیم میمعت  زین  دنتـسه  هاگتـشادزاب  زا  نوریب  هک  یئاهناسنا  يهمه  هب  ار  جـنر  درد و  نیا  لسار  یلو  درادـن . دوجو  ناـنآ  جـنر  درد و 
كاندرد دـناهدرک ، رکف  لامعا  نیا  يهرابرد  هک  مه  نوریب  ياهمدآ  يارب  هکلب  هاگتـشادزاب  يوت  ياهمدآ  يارب  اـهنت  هن  یلو  هلب ، لـسار :
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صاخـشا یتحاران  ساسحا  ای  ندیـشک  جنر  هک  تسنیا  خساپ  نیا  يانعم  تسا . تسرد  الماک  لیخت  ملاع  رد  هلب ، نوتـسلپاک : تسا . هدوب 
ضارتـعا نیا  تسین . یکتم  لیـصا  یئاـنبم  چـیهب  هـک  تـسا  یـساسایب  ساـسحا  کـی  اـی  تـسا ، ضحم  تـالایخ  هاگتـشادزاب ، زا  نوریب 

نآ يادـص  دـهاوخیم  لسار  ياقآ  نوچ  لاحنیا ، اب  یلو  درادـن  یباوج  چـیه  ثحب  دروم  يهلئـسم  رد  لسار  يرکف  یناـبم  رب  نوتـسلپاک 
كاردا دروم  زا  شیب  دروم  نیا  رد  نم  هلب ، دیوگیم : دریگب ، هدینشان  دزاونب ، ششوگب  ار  تعیبط  یقسوم  درکیم  شالت  هک  ار  يداتـسا 

مدرم نیا  اب  نم  دـنراد و  ناقری  مدرم  یـضعب  تسا ، درز  زیچ  همه  دـننکیم  لایخ  هک  دنتـسه  مدرم  یـضعب  مرادـن . لیلد  هب  جایتحا  گنر 
مدرم رتشیب  یلو  تسین ، تسد  رد  عوضوم  نیا  تابثا  يارب  یلیلد  تسین ، درز  زیچ  هیه  هک  منک  تباث  مناوتیمن  نم  متسین ، قفاوم 

رد ص 191 لسار  ياقآ  الوا  درکیم !!! هابتـشا  نزلب  هدنامرف  هک  دنقفاوم  نم  اب  مه  مدرم  رتشیب  تسین و  درز  زیچ  همه  هک  دـننقفاوم  نم  اب 
دسریم رظنب  درز  زیچ  کی  ارچ  بوخ ، دیوگیم : نینچ  دنک ، نایب  ار  دنسریم  رظنب  درز  اهزیچ  یـضعب  هکنیا  تلع  دهاوخیم  هک  یتقو 

ار اهنادکیزیف  رـس  تلود  نیا  ایوگ  مهدـب  باوج  شیبامک  لاوئـس  نیا  هب  مناوتیم  اهنادـکیزیف  رـس  تلود  زا  نم  یبآ ، رگید  زیچ  کی  و 
ره رگا  تسا ، یتفگـش  ياج  اعقاو  تسین !! درز  زیچ  همه  هک  منک  تباث  مناوتیمن  نم  دـیوگیم : هک  تسا  هدرک  شومارف  اجنیا  رد  لسار 

ددع اب  اهنآ  زا  کی  ره  نییعت  تابثا و  يارب  امش  املسم  تسه ، هکنانچ  دشابیم ، رون  تاجومت و  هب  طوبرم  یکیزیف  رظن  زا  اهگنر  زا  کی 
گنر زورب  بجوم  دشابیم ، درز  گنر  دومن  زورب  بجوم  هک  رون  اب  طابترا  نآ  جاوما و  زا  ددع  نآ  املسم  دیراد ، راک  رـس و  تیعقاو  و 
لسار هک  ياهسیاقم  نیا  رد  دیئامرف  تقد  نونکا  تسا . نکمم  تسین  درز  زیچ  همه  هکنیا  تابثا  سپ  دشابیمن . ياهمرـس  شفنب و  یبآ و 

درکیم هابتـشا  نزلب  هدـنامرف  هک  دـنقفاوم  نم  اب  مدرم  رتشیب  تسین و  درز  زیچ  همه  هک  دـنقفاوم  نم  اب  مدرم  رتشیب  يهلئـسم : ود  نیا  نایم 
هئطخت ك بیترت  نیدب  ار  مدرم  رثکا  لسار  میدرک ، هراشا  هتشذگ  رد  هکنانچ  الوا - دهدیم !! ماجنا 

ناوتیم لسار  شیامرف ! نیاربانب  دراد ، نونج  يارب  ياهیواز  شزغم  رد  سک  ره  تسا و  بایمک  رایسب  مدرم  رد  میلـس  لقع  هک  تسا  هدر 
مدرم ناـمه  نوـنج  يهیواز  ياـهتیلاعف  زا  یکی  تسین  درز  زیچ  همه  هکنیا  رد  امـش  اـب  مدرم  رتـشیب  تقفاوـم  هک  دـینادیم  اـجک  زا  تفگ :
گنر اب  نزلب  هاگتـشادزاب  هدنامرف  دننام  ایقـشا  يدب  هللاءایلوا و  ناربمایپ و  دننام  هتفای  دشر  ياهتیـصخش  یبوخ  نایم  هسیاقم  ایناث - دشابن ؟

، دـنراد تسود  ار  درز  گـنر  هکیناـسک  رما  تیاـهن   ) ار یبآ  رگید  یـضعب  دـنراد و  تسود  ار  درز  گـنر  مدرم  یـضعب  هـک  یبآ  درز و 
يادـص نتفرگ  هدینـشان  يارب  زج  مقفاوم )! دـنتیرثکا  نوچ  دـنراد ، تسود  ار  درز  گنر  هکیناسک  اـب  مه  نم  سپ  تسا ، رتشیب  ناشددـع 

نارمع و نب  یـسوم  ایآ  درک . ادـیپ  ناوتیمن  يرگید  تلع  دزاسب ، كرد  لـباق  لـسار  يارب  ار  تعیبط  یقیـسوم  دـهاوخیم  هک  يداتـسا 
گنر لباقم  رد  درز  گنر  دـننام  مجلم  نبا  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  لهجوبا ، و  ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  دادـش ، لیلخ و  میهاربا  نوعرف ،

نرق روهشم  رایسب  نادکیزیف  کنالپ  سکام  زا  مه  ترابع  کی  دنرتشیب !!!؟ درز  گنر  نارادتسود  الثم  هک  توافت  نیا  اب  طقف  تسا  یبآ 
یجراخ ناهج  یئاسانـش  نادـکیزیف  بولطم  لامک  میروآیم : تسنآ ، يهدرپ  تشپ  رد  تعیبط  ناهج  نیا  لیـصا  تایعقاو  هکنیا  يهابرد 

قح
، دـنروآیمن واـب  يزیچ  یقیقح  ناـهج  دوـخ  يهراـبرد  زگره  شیاهیریگهزادـنا ، ینعی  وا ، شواـک  لـیاسو  هناـگی  همهنیا  اـب  تـسا ، یقی 

هرباخم وا  هب  یقیقح  ناهج  هک  دنتسین  یتامالع  زج  زتلوهمله  ریبعت  هب  ای  دنتسین  نئمطمان  شیب  مک و  یئاهمایپ  زج  يزیچ  وا  يارب  اههزادنا 
ددـص رد  دـناوخب ، تسا  هتخانـشان  یندـمت  ياـیاقب  زا  هک  ار  يدنـس  اـت  دـشوکیم  سانـشنابز  هک  یقیرط  ناـمه  هب  وا  سپـس  دـنکیم و 

رد یئانعم  هعلاطم  دروم  دنس  هک  دریذپب  یلصا  نوچ  ار  نیا  دیاب  دسرب  ياهجیتن  هب  دهاوخب  سانـشنابز  رگا  دیآیم . رب  اهنآ  زا  يریگهجیتن 
يهدرپ تشپ  رارـسا  تاـیعقاو و  دـناوتیمن  ملع  اـهنت  هن  هک  دوب  تقیقح  نیا  تاـبثا  يارب  میدرک  حرطم  نونکاـت  هک  لـئاسم  نیا  دراد . رب 

هب ار  ام  تعیبط  قیقد  يهعلاطم  دـیوگیم : هک  تسا  ملع  دوخ  هکلب  دوش ، رکنم  دنتـسه ، نآ  تانایرج  تعیبط و  لیـصا  ینابم  هک  ار  تعیبط 
يهدرپ تشپ  تایعقاو  تابثا  يارب  يرگید  هار  ددرگیم . نومنهر  دنشابیم ، تیمها  اب  رایـسب  هک  تعیبط  يهدرپ  تشپ  تایعقاو  هب  داقتعا 

يدابم تایعقاو و  نودـب  ار  تعیبط  ناهج  یلاـع  كرد  باـن و  مهف  صلاـخ و  ساـسحا  کـی  تسا ، یمدآ  نورد  هک  دراد  دوجو  تعیبط 
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ترس هک  روتسد  نیا  اب  كرد  مهف و  ساسحا و  نیا  دنکیمن . یقلت  رس  یب  هدیرب و  مد  يرادناج  دننام  یعیبط  ياروام 
يروکیپا و ياهیخوش  اب  هک  دراد  ریذـپانیتشآ  داضت  تسا  راک  ناـیاپ  گرم  تسا و  کـیدزن  گرم  باوخب ، روخب و  زادـنیب و  نیئاـپ  ار 

طوبرم ام  یقیقح  تایح  يانبم  تیدبا و  اب  تسا  هدرپ  تشپ  رد  هک  هچنآ  و  دنتسین . ندرک  یتشآ  لباق  مسیلیهین ، هب  یهتنم  ياهمسیتامگد 
. دراد یناـسنا  حور  تیدـبا  دـعب  نیماـت  هار  رد  شـشوک  تکرح و  هب  رارـصا  همهنآ  هغالبلاجـهن  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اذـل  تسا ،

مالـسلاهیلع نینموملاریما  يهغالبلا  جـهن  اصوصخم  ربتعم و  تاـیاور  ینآرق و  تاـیآ  اـهناسنا  راـظتنا  رد  تیمها ، اـب  هداـعلا  قوف  يهدـنیآ 
و فرطکی ، زا  اهیزاسهاگآ  اهرادـشه و  همهنیا  دـناهداد . ترخآ  يارـس  تیدـبا و  ملاع  یئاـهن و  هگلزنم  يهراـبرد  يدـیدش  ياهرادـشه 
رگید و فرط  زا  دـنکیم ، اپ  رب  اهاغوغ  يرادـیب  ناـسنا  ره  لد  رد  زیگناباـجعا  رایـسب  توکـس  اـب  هک  تعیبط  ملاـع  زیمآرارـسا  ناـیرج 

تباث ار  هدرپ  تشپ  تیمها  اب  رایسب  لمعلا  سکع  دناوتیم  یئاهنت  هب  هک  اهتواقش  اهتلیضف و  تبقاع  يهرابرد  یلاع  بان و  رایـسب  ساسحا 
تیمها دناهدومن ، زاربا  تیدـج  لامک  اب  نیتسار  يامکح  ءایلوا و  ءایبنا و  همه  هک  تسا  یگرزب  ربخ  کی  يایوگ  موس ، فرط  زا  دـیامن ،

هدرک مگ  هچبرتش  دننام  رگا  دیامرفیم : نایوگتسار  نیرتوگتسار  نآ  نینموملاریما  هک  تسا  يردقب  ربخ  نیا 
دایرف يدنوادخ  تیشخ  فوخ و  زا  ایند  ناکرات  دننام  دینک و  يراز  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  سونام  رای  هک  يرتوبک  نانوچ  دیلانب و 

هک یهانگ  ندـش  ندوشخب  يارب  ای  یبوبر  هاـگرابب  برقت  تلزنم و  يـالتعا  بلط  يارب  هدـنک ، لد  دوخ  نادـنزرف  لاوما و  زا  دـیروآرب و 
رد مراد و  دیما  امش  يارب  ادخ  زا  هک  یشاداپ  نآ  ربارب  رد  دیورب ، ادخ  هب  ور  دناهدرک ، ظفح  ارنآ  شنالوسر  هدرمش و  ارنآ  یهلا  ياهباتک 

یگداـس یتیمهایب و  هب  رظن  اـب  دـنناوتن  ناـحولهداس  زا  یـضعب  دـیاش  دوب . دـهاوخ  كدـنا  مسرتیم ، امـش  يارب  هک  یباـقع  رفیک و  ربارب 
نیا زغم  دـیاب  دارفا . هنوگنیا  دـنناوارف  هچ  و  دـننک . مضه  ار  ع )  ) نینموملاریما بلاـطم  دـناهدومن ، تشادرب  يوـیند  تاـیح  زا  هک  یگدـنز 
نینچ رگا  دـینکیم ؟ رکف  هـچ  یناـسنا  تاـیح  يهراـبرد  امــش  هکنیاـب  تخاـس  هاـگآ  دـنراد ، تاـیح  زا  هـک  یتـشادرب  رد  ار  ناـحولهداس 

هک تسا  بآ  يور  رادـیاپان  یفک  دـننام  هدـمآ و  دوجوب  یفداصت  تعیبط  کی  رد  یفداصت  يهدـیدپ  کی  امـش  تاـیح  هک  دیـشیدنایم 
امـش نایاونیب ، يا  دیـشیدنایم ، نینچ  تایح  يهرابرد  رگا  دریگیم !؟ شیپ  ار  یتسین  هار  دوشیم و  دوبان  مه  تعرـسب  دـیآیم و  دوجوب 

هدومن و ق چیه  چوپ و  ار  یگدنز  تقیقح  ضحم  يهنایماع  تارکفت  نیا  اب  هک  دیئامش  دوخ  نیا  دیاهتفر و  اطخ  هب  امتح 
رگا هک  دراد  دوجو  مه  یگدنز  يهرابرد  رگید  رکفت  عون  کی  اما  دیاهداد . تسد  زا  ارنآ  ياروام  یگدنز و  تقیقح  رد  ندیشیدنا  ترد 
رگا اریز  دیـسرتن ، و  دـیزادرپب ، زین  رکفت  عون  نیاب  داد ، یتصرف  تسا ، هدرک  رپ  ار  امـش  زغم  هک  ساسایب  تانیقلت  هت و  رـس و  یب  تالایخ 

ریز رارقب  میراد ، تایح  يهرابرد  رکفت  عون  نیا  اب  هک  یئایاضق  زا  ییاههنومن  درک . دیهاوخن  يررض  دشاب ، هتشادن  امـش  يارب  مه  يدوس 
تفاطل و زا  دناوتیم  يردقب  یناسنا  تایح  - 2 دزاسب . نوگرگد  ار  ياهعماج  کی  دناوتیم  هشیدنا  جوم  کی  اب  یناسنا  تایح  - 1 تسا :
ار یتسه  هک  دوشیم  ابیز  فیطل و  يردـقب  یناسنا  تاـیح  - 3 دـنادب . دوخ  زا  یئزج  ار  اهناسنا  يهمه  هک  دـشاب  رادروخرب  یلاـع  تفارظ 

ملاع يورایور  تموصخ  يهفایق  اـب  ار  دوخ  هک  دـیارگیم  تنوشخ  هب  يردـقب  یناـسنا  تاـیح  - 4 دـنک . یقلت  ابیز  لگ  هتوب  کی  دـننام 
نیرتفیطل فیرظ و  ینعی  ناگتشرف  سفن  زا  یمتشگ  لولم  هک  نم  هک : دنکیم  ادیپ  تیساسح  يردقب  یناسنا  تایح  - 5 دنیبیم . یتسه 

رد هک  یتردق  دبایم ، هار  وا  لد  رد  قشع  هک  یتقو  لاحنیا  اب  - 6 دیامنیم . لولم  تحاران و  ار  وا  تسا ، یتوکلم  ناگتشرف  مد  هک  یتقیقح 
وت يارب  زا  مشکیم  یملاع  لاقم  لاق و  دنیبیم : دوخ  رد  دنک ، تمواقم  دناوتیم  یتسه  ناهج  يهمه  ربارب 

رونم تفرعم  رون  اب  هک  یتقو  یناسنا  تایح  - 8 دـنیبیم . کیرات  ار  ناهج  يهمه  تفر ، ورف  لهج  تاملظ  رد  هک  یتقو  یناسنا  تایح  - 7
لاعف رـصنع  ناونع  هب  دوخ  ناج  رد  ارنآ  درک و  كرد  ار  تبحم  يانعم  رگا  یناسنا  تایح  - 9 دنیبیم . یهلا  غورف  زا  رپ  ار  ناهج  تشگ ،
لاعف رـصنع  ناونع  هب  دوخ  ناج  رد  ار  توادع  ضغب و  یناسنا  تایح  رگا  سکعلاب ، - 10 دزرویم . تبحم  نارادناج  يهمه  هب  دروآرد ،

یناسنا تایح  - 11 دنادیم . دوخ  یمتح  يهفیظو  ار  نارادناج  يهمه  يهمه  ندرک  دوبان  هک  تسا  ماشآ  نوخ  دالج  نآ  یئوگ  دروآرد ،
اب یناسنا  تایح  - 12 دیامن . ینیگنس  ساسحا  هکنیا  نودب  دباییم ، رد  دوخ  زغم  زا  ياهشوگ  رد  ار  یتسه  ناهج  درک ، ادیپ  لالقتـسا  رگا 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 911 

http://www.ghaemiyeh.com


ریس تازایتما  ندروآ  تسدب  زا  زگره  یناسنا  تایح  - 13 دوشیمن . لئاق  دوخ  يهدارا  يارب  یتیدودحم  زگره  لدتعم  ناور  زغم و  نتشاد 
ناهج نیا  رد  هک  ددرگیمرب  بقع  هب  اجنآ  ات  یناسنا  تایح  - 15 دنیبن . ادخ  زجب  هک  دوریم  شیپ  اجنآ  ات  یناسنا  تایح  - 14 دوشیمن .
ناسنا یناور  يزغم و  عضو  تسنیا  دروآیم . رد  نتشیوخ  يارب  یئادخ  دح  ات  ار  دوخ  یتح  دنیبیمن  ار  يرگید  زیچ  دوخ  زا  زجب  گرتس 

ایآ دنکیم . طوقس  یتسپ  هب  تیاهنیب  ات  یفنم  داعبا  زا  مه  دوریم و  الاب  تیاهنیب  ات  تبثم  داعبا  زا  مه  هک 
هچ اهنآ  ياهتیلاعف  اهدادعتسا و  نیا  جیاتن  ایآ  دشاب ؟ شاهدنیآ  نارگن  تخس  دیابن  دوجوم  نیا  ایآ  تسین ؟ كانتشحو  یناسنا  نینچ  عضو 

ياهدادعتـسا نتخادنا  راکب  هک  بلطم  نیا  شریذپ  اب  ایآ  تسین .؟ دیدش  ینارگن  تشهد و  بجوم  یفنم  تهج  رد  هچ  تبثم و  تهج  رد 
يهزور دنچ  دودحم و  لانم  لام و  رویز و  رز و  هب  دـیابن  دربیم ، شیپ  یبوبر  هاگـشیپ  يهبذاج  ات  ار  وا  هک  دوجوم ، نیا  هدـنزاس  تبثم و 

مکلامعا تزجام  هیقاب  ایندـلا  یف  مترمع  مث  امد  هنم  هبهر  وا  هیلا  هبغر  نم  مکنویع  تلاسو  اثایمنا  مکبولق  تثامنا  ول  هللا  و  ددـنبن ؟ لد  ایند 
نامـشچ دوش و  بوذ  امـش  ياهلد  رگا  ادخب ، دنگوس   ) نامیالل مکایا  هاده  ماظعلا و  مکیلع  همعنا  مکدـهج  نم  ایـش  اوقبت  مل  ول  مکنع و 

لامعا دینک ، رمع  ایند  اقب  رادقمب  ایند  نیا  رد  سپس  دزیرب ، نوخ  کشا ) ياجب   ) وا باذع  زا  میب  تهجب  ای  وا  فطل  هب  تبغر  تهجب  امش 
دهاوخن تسا ، هدومرف  تیانع  امـشب  ناـمیا  زا  يرادروخرب  يارب  هک  یتیادـه  اـب  يدـنوادخ و  میظع  ياـهتمعن  اـب  يربارب  یگتـسیاش  اـمش 

. دوش هعجارم  تسا ، هدش  حرطم  یلبق  تالمج  ریسفت  رد  تالمج  نیا  هب  طوبرم  بلاطم  تشاد .)
هحفص 152] ]

، تساهدـش رکذ  احورـشم  یهقف  بتک  رد  یناـبرق  تابحتـسم  تاـبجاو و  هیحـضالا …  ماـمت  نم  موس و  هاـجنپ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 
یتالاوئـس نآ  تمکح  يهراـبرد  هدرکن و  مضه  ار  یناـبرق  يهلئـسم  مدرم  زا  یـضعب  یناـبرق  تمکح  رد  رـصتخم  یثـحب  دوـش . هـعجارم 

هب اهینابرق  نآ  ياهتـشوگ  هن   ) مکنم يوقتلا  هلانی  نکلو  اهئامدال  اهموحل و  هللا  لانی  نل  دیوگیم : دـیجم  نآرق  رد  هفیرـش  يهیآ  دـننکیم .
قداص ماـما  زا  ریـصبوبا  زا  هیآ  نیا  ریـسفت  ردـیتیاور  تسیدـنوادخ ) بولطم  هک  تسا  امـش  ياوقت  هکلب  شیاـهنوخ ، هن  دـسریم و  ادـخ 

نوخ يهرطق  نیلوا  ندش  هتخیر  اب  دومرف : ترـضحنآ  تسیچ ؟ ندرک  ینابرق  تلع  مدیـسرپ  ماما  زا  دیوگیم : هک  تسا  هدـمآ  مالـسلاهیلع 
تیاور نیا  هب  رظن  اب  دزرویم . يوقت  یبیغ  روما  يهرابرد  هک  تسیک  هک  دـنادب  ادـخ  ات  دوشیم و  هدیـشخب  نآ  بحاص  نیمز ، رب  ینابرق 
یفخم یلومعم  ياهنهذ  زا  ار  نآ  تخانـش  ملع و  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یبیغ  روما  هب  طوبرم  ینابرق  یلاع  تمکح  هک  دوشیم  مولعم 
يهملک دراد . هناعطاق  رثا  ناسنا  يهدارا  دربشیپ  رد  نآ  ماجنا  ساسحا و  هک  تسا  هدش  حرطم  یفیلکت  ناونع  هب  طقف  ایند  نیا  رد  هتـشاد و 

: هک تسا  هدمآ  یتیاور  رد  هکنانچ  تسا  دنوادخ  هب  یکیدزن  يانعم  هب  هک  تسا  برق  يهدام  زا  دوخ  ینابرق 
ارنآ دهاوخب  هک  سک  ره  سپ  تسیراکزیهرپ ، ناسنا  ره  برقت  يهلیسو  زامن   ) رثکتسا ءاش  نم  لقتـسا و  اش  نمف  یقت  لک  نابرق  هولـصلا 
کی دیدرت  نودب  یهلا ، روتـسد  ای  زیوجت  اب  رادناج  کی  ندروآ  رد  ياپ  زا  دروآ .) ياجب  رتشیب  دـهاوخب  هک  سک  ره  دروآ و  ياجب  مک 

ساسحا ناربج  دـناوتب  هک  دـنک  ینابرق  ار  دوخ  یناویح  تالیامت  اـهینابرق ، نیا  ربارب  رد  مه  رـشب  یتسیاـب  هکلب  تسین ، ياهداـس  يهدـیدپ 
لامک التعا و  هب  ور  اعقاو  یلاع  نآ  هکنیا  طرـشب  تسا ، یلاع  ینابرق  تسپ  دـنیوگیم : اـمکح  هکنیا  دـیامنب . ار  ناویح  حـبذ  رد  تنوشخ 

اهنآ تسوپ  تشوگ و  زا  دنروآیم و  رد  ياپ  زا  ار  نارادناج  ایند  نیا  رد  هک  یمدرم  نآ  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـشاب ،
. دنشابیم شنیرفآ  تمکح  زا  رود  تسپ و  هاگآان و  یمدرم  دنهدیمن ، ماجنا  اهیرادربهرهب  نیا  ربارب  رد  يراک  یلو  دننکیم ، هدافتسا 

تعیب هلاسم  رد  هبطخ 053-

هحفص 157] ]
مهنا تننظ  یتح  اهیناثم ، تعلخ  اهیعار و  اهلسرا  دق  اهدرو و  موی  میهلا  لبالا  كادت  یلع  اوکادتف  مراهچ  هاجنپ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

ار رگیدمه  بآ  هب  دورو  زور  رد  هنشت  نارتش  یئوگ  هک  دندرک  ماحدزا  نانچ  نم  اب  تعیب  يارب  مدرم   ) يدل ضعب  لتاق  مهـضعب  وا  یلتاق 
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ارم نانآ  مدرک  نامگ  هک  اجنآ  ات  دشاب ، هتخاس  اهر  ارنانآ  ياهراسفا  هتـشاذگ و  دوخ  لاحب  ارنانآ  ناشنابراس  هک  هنـشت  ینارتش  دنبوکیم ،
نینچ رد  مناوتیم  هنوگچ  دـناهدرک ، نم  اب  مدرم  هک  یتعیب  نینچ  اب  تشک .) دـهاوخ  ار  رگید  یـضعب  نانآ  زا  یـضعب  ای  تشک ، دـنهاوخ 

تیفیک تسا ، هدش  سکعنم  ددعتم  دراوم  رد  هغالبلاجهن  رد  هکیروطب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  مزروب !؟ یتسس  یعامتجا  یتایح  يهلئسم 
هیکت تیفیک  نآ  اب  تعیب  هب  دوخ  ياهاعدم  تابثا  يارب  هدومن و  یقلت  تیمها  اب  يدـج و  رایـسب  تسا ، هتفرگ  تروص  يو  اب  هک  ار  تعیب 

نوچ - 1 میوشیم : رکذتم  ار  نینموملاریما  اب  تعیب  جیاتن  تیفیک و  زا  يرادـقم  ثحبم  نیا  رد  ام  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . هدومرف 
تعیب تیـصخش  ضقن  يواـسم  دریگب ، تروص  هک  یلکـش  رهب  ندرک  ضقن - تسا ، هدوب  رادـمامز  باـختنا  یعقاو  طیارـش  دـجاو  تعیب 

عیب نینچ  زا  هک  ياهعماج  - 2 تشاد . دهاوخن  لابند  رد  يرگید  يهجیتن  طوقس  زج  هدوب  هدننک 
هعماـج کـی  جازم  هب  یعاـمتجا  یـسایس و  كاـپ  ياوه  هک  یتـقو  اریز  دـید ، دـهاوخن  یـشوخ  يور  زگره  هعماـج  نآ  دـنک ، فلخت  یت 

هکیاهعماج ینعی  داد . دهاوخ  نت  یـسایس  یعامتجا و  تایح  سفنت  هب  اهیکاپان  هب  هدولآ  وج  رد  دـیدرت  نودـب  هعماج  نآ  دـشابن ، راگزاس 
نب جاجح  تالیامت  نجل  رد  عطق  روطب  ددرگ ، لئان  دوخ  يونعم  يدام و  یگدنز  فادها  اهنامرآ و  هب  دـناوتن  بلاطیبا  نب  یلع  يهلیـسوب 

نیمه هک  میدید  داد و  دـنهاوخ  رارق  ناراکبان  نیا  ریـشمش  ضرعم  رد  هراومه  ار  دوخ  ياهندرگ  هتفر ، ورف  اههیواعم  نب  دـیزی  اهفـسوی و 
راوس یناسنا ، لوصا  ندرک  دوبان  تاسدقم ، نتفرگ  هرخـسم  هب  یعمج ، هتـسد  ياهماع  لتق  دندرک . هچ  عماوج  نآ  اب  خیرات  دیلپ  ناراکبان 

-3 تسا . هدوب  نانآ  يهناراکهبت  تنس  تریس و  شنوگانوگ ، لاکشا  يهمه  رد  اهیشک  قح  مدرم ، ندرگ  رب  رگنایغط  ناهاوخدوخ  ندرک 
مینادیم ار  تقیقح  نیا  ع )  ) نینموملاریما راتفر  نانخس و  هب  رظن  اب  ام  يهمه  هتبلا  دوخ . يرادمامز  زا  عافد  رب  نینموملاریما  دیدش  رارـصا 

لماع تسا : مهم  لماع  هس  رب  دنتـسم  رارـصا  نیا  تسا . هتـشادن  تردـق  ماقم و  هب  یقایتشا  هقـالع و  هجو  چـیهب  ادـخ  هار  کـلاس  نیا  هک 
رب تیلاعف  دایرف و  زا  رتمک  نآ ، يهرابرد  توکس  هانگ  هک  تسا  یمالسا  يرورض  فیلکت  کی  دوخ  ملسم  قح  زا  عافد  مکی -

یعامتجا تایح  يهنیمز  نتخاس  راومه  هعماج و  روما  میظنت  نیمولظم و  زا  عافد  ترورـض  مود - لماع  تسین . نارگید  قح  هب  يدـعت  يا 
روز بابرا  طلست  زا  سرت  موس - لماع  دشاب . هتشاد  وگتفگ  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتیهیدب  نینموملاریما  دننام  یتیصخش  يارب  هعماج 

تایح رد  قح  يارجا  نیمولظم و  زا  عافد  دننام  طلست  نینچ  زا  يریگولج  هک  نیملسم  يهعماج  رب  وجماک  ناتـسرپ  تردق  ریوزت و  رز و  و 
، يرادـمامز نینچ  زا  عافد  مدـع  یتسـس و  میدـش  رکذـتم  هک  لئاسم  نیاربانب  تسا . هتفای  دـشر  ناسنا  کی  فئاظو  نیرتمهم  زا  یعامتجا 

یهاقف حالطـصا  هب  هکلب  دنک  عافد  دوخ  يرادمامز  زا  تسناوتیم  طقف  مالـسلاهیلع  نیموملاریما  هکنیا  هن  یندوشخبان ، تسا  یهانگ  اعطق 
مکح دننام  تسا  یهلا  مکح  نیا  دشاب ، هدوب  يرگیدب  نداد  لاقتنا  طاقـسا و  لباق  هک  دوبن  یقح  بلاطیبا  دنزرف  يارب  يرادمامز  رما  نیا 
مونلا ینعنم  یتح  هرهظ  هنطب و  رمالا  اذـه  تبلق  دـق  و  دوشیم : نشور  الماک  ریز  تالمج  زا  تقیقح  نیا  ناج . زا  عافد  زاـمن و  بوجو  هب 

هجلاعم نم  یلع  ناوها  لاتقلا  هجلاعم  تناکف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  اـجامب  دوحجلا  وا  مهلاـتق  ـالا  ینعـسی  ینتدـجو  اـمف 
نآ ات  مدرک  ور  تشپ و  ار  يرادمامز  رما  نیا  نم   ) هرخالا تاتوم  نم  یلع  ناوها  ایندلا  تاتوم  باقعلا و 

نآ اـب  اـی  هکنیا  رگم  متفاـین ، تشاد  ناـکما  نم  يارب  هک  ياهراـچ  چـیه  درک ، عـنم  منامـشچ  زا  ار  باوـخ  عوـضوم  نیا  رد  رکفت  هک  اـج 
يزیوالگ زا  رتناسآ  رازراک  گنج و  يزیوالگ  نم  يارب  موش . رکنم  تسا ، هدروآ  ص )  ) دمحم هک  ار  هچنآ  ای  مزیخرب ، دربن  هب  ناراکبهت 

هار رد  گنج  هک  دوشیم  هظحالم  دوب ). رتلهس  ترخآ  يارس  رد  طوقس  گرم و  زا  نم  يارب  ایند  تسکش  گرم و  دوب و  یهلا  رفیک  اب 
هک تسا  نشور  حـضاو و  لـیالد  نیاـب  درادـم . دنتـسم  تـسا ، هدـمآ  ربماـیپ  يهلیـسوب  هـک  یهلا  مـکح  هـب  ار  دوـخ  يرادـمامز  زا  عاـفد 

مـشچ لباقریغ  ار  نآ  يدـج و  الماک  ار  تسا  هدوب  هجنکـش  رجز و  جـنر و  هارمه  هک  دوخ  يرادـمامز  زا  عاـفد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
. تسا هدومرف  یقلت  یشوپ 

گنج ریخات  هرابرد  هبطخ 054-
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هحفص 161] ]
یلا توملا  جرخ  وا  توملا  یلا  تلخد  یلابا  ام  هللا  وف  توملا !؟ هیهارک  کلذ  لـکا  مکلوق : اـما  مجنپ و  هاـجنپ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

یکاب چیه  ادخ  هب  دنگوس  اریز  دیاهتفر ) اطخب  ! ) تسا گرم  يراوگان  ساسحا  يارب  هاپـس  جیـسب  رد  ریخات  نیا  يهمه  دـیئوگیم  هکنیا  )
هب یهاگن  گنج و  نتخادـنا  ریخاتب  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهزیگنا  دـیایب .) نم  غارـسب  گرم  اـی  مورب  گرم  يوسب  نم  هک  مرادـن 
ایند نیا  رد  یتسرپ  تردق  رد  ار  دوخ  تیصخش  نانچ  هیواعم  هک  درادن  نیا  رد  دیدرت  سک  چیه  نیفـص  گنج  عورـش  زا  شیپ  تانایرج 

، تسا هتـشگ  روهطوغ  نآ  رد  هک  یتیعقوم  هب  ندش  هاگآ  ملاس و  تیـصخش  کی  هب  وا  تشگزاب  هب  يدیما  هک  دوب  هدرک  یـشالتم  وحم و 
یناسنا یلاع  لوصا  یهلا و  دهعت  هب  رظن  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  درادن  دوجو  تقیقح  نیا  رد  یکـش  چـیه  نینچمه  دـشاب . هدـنام 

همه رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـیآرد . شزاـس  رد  زا  تسرپداژن  هدـناوخن و  سرد  یلواـیکام  درـسنوخ و  زیگنچ  نآ  اـب  تسناوـتیمن 
نآ هب  هلمح  گنج و  عورـش  رد  یهاگ  ع )  ) یلع ارچ  فصو  نیا  اب  تسنادیم . ادـخ  هار  رد  داهج  ار  هیواـعم  اـب  گـنج  دوخ  ياـهراتفگ 

هدومرف ا نایب  تحارص  هب  ریسفت  دروم  تالمج  رد  ترضحنآ  دوخ  ار  لاوس  نیا  خساپ  دیزرویم ؟ ریخات  رگمتس  راکم 
يزاـب و ریـشمش  تـسا . هدوـب  ناـگدروخ  بـیرف  داـشرا  تیادـه و  هـب  نارگداد  قوـف  رگداد  نآ  دـیدش  يهقـالع  نآ  لـصاح  هـک  تـس 

ياهیزاب ناگرزب  گرزب  نآ  هکلب  تسا ، هدوبن  بلاطیبا  دـنزرف  لوقعم  تایح  فدـه  رد  اهنت  هن  نایمدآ  ناج  نتفرگ  يزابب  یئاـمزآروز و 
راثآ اشنم  هک  تستایح  اریز  درکیم ، هیکت  اهناسنا  تایح  يانبم  رب  ع )  ) نینموملاریما قطنم  تسنادیم . لوقعم  تایح  فده  دـض  ار  روبزم 

ياهناج اب  انـشآ  سانـش  تایح  نیا  هک  دوب  تهج  نیمهب  يدوبان . گرم و  هن  تسا  یتسه  ناهج  فده  بولطم  جـیاتن  يهدـننک  دـیلوت  و 
نانآ اب  اهراب  هدومن و  بانتجا  ادج  نیطساق  نیقرام و  نیثکان و  اب  گنجب  عورش  زا  تشادن و  یگدزباتـش  موجه  هلمح و  رد  زگره  یناسنا 

، دومنیم يرورـض  گنج  هب  مادـقا  هک  مه  ماگنه  نآ  رد  درکیم . تجح  مامتا  فورعم  حالطـصاب  تخادرپیم و  جاـجتحا  وگتفگ و  هب 
اوشیپ و نآ  زا  ار  هلمح  نامرف  ریخات  تلع  ناهدـنامرف  هکیتقو  دومرفیم . رداص  یکیراـت  ياـهیکیدزن  رهظ و  زا  دـعب  يارب  ار  هلمح  ناـمرف 
هک نانآ  ات  دسر ، ارف  یکیرات  دیراذگب  تسا ، کیدزن  بش  هب  رـصع  تاعاس  هک  دادیم  خساپ  نینچ  دندیـسرپیم ، نایمدآ  ياهناج  ربهر 

مخز هکنانآ  دنـسرن و  گرم  یگدنز و  زرم  هب  ینعی  دنوشن ، نادیم  دراو  دـنهار ، رد  زونه  دـنوش و  رـضاح  گنج  نادـیم  رد  دـنهاوخیم 
زا دناهدروخ ،

رتتسـس دـنوشیم ، رتکیدزن  بش  هب  نایهاپـس  هک  هزادـنا  ره  رگید  فرط  زا  و  دـنهدب . تاـجن  ار  دوخ  یگدـنز  هدرک  هدافتـسا  یکیراـت 
نیدـب ددرگیم . زاب  نانیـشن  كاخ  رب  یهلا  تمحر  ياهرد  دوشیم و  هتـساک  ناـنآ  شاـخرپ  شورخ و  شوج و  تلاـح  زا  دـندرگیم و 

مامتا وگتفگ و  نایرج  اما  تسااهناسنا . ناج  تایح و  قطنم  هک  نینموملاریما  قطنم  تسنیا  دباییم . لیلقت  ناگدش  هتشک  يهرامش  بیترت 
نیدب دیدحلایبا  نبا  لقن  قباطم  تسا ، هتـشگ  هیواعم  نایهاپـس  هب  هلمح  نامرف  ندرک  رداص  رد  ریخات  بجوم  نیفـص  رد  هک  مزال  تجح 

وا و اـب  تارف ، بآ  زا  هدافتـسا  رد  هک  داد  هزاـجا  ماـش  لـها  هب  تشگ و  طلـسم  تارف  بآ  هب  نیفـص  رد  نینموملاریما  تسا : هدوـب  بیترت 
هتفرگ شیپ  رد  هک  ياهنراکبان  تیعقوم  رد  دروایب و  دوخب  ار  نانآ  يرگداد  هزاجا و  تیانع و  نیا  هک  دـشاب  دـشاب ، كرتشم  وا  ناـیهاپس 

نینموملاریما فرط  زا  هن  ینعی  دوب ، امرفمکح  نیفرط  رب  توکـس  لوا  زور  دنچ  دـنزادرپب . هشیدـنا  لمات و  هب  دـننک و  رظن  دـیدجت  دـندوب 
گنج نامرف  رودص  ریخات  نینموملاریما  نایهاپس  ماگنه  نیا  رد  سکعلاب ، هن  تفریم و  ناتسرپ  هیواعم  هیواعم و  يوسب  یمایپ  مالسلاهیلع 

میتشاذگ و هفوک  رد  ار  نامنادنزرف  اهنز و  ام  ایآ  نینموملاریما  ای  دنتفگ : نینچ  هدرکن ، لمحت  ار  نینموملاریما  زا 
رد دـنتحاران و  گنج  ریخات  زا  مدرم  اریز  امرف ، رداص  ار  گنج  نامرف  مینک ؟ ذاختا  نطو  دوخ  يارب  ار  اجنیا  هک  میدـمآ  ماش  نیمزرـس  هب 

! گرم میب  زا  امـش  هک  دننکیم  نامگ  نینچ  مدرم  هک  دنداد  خساپ  دـنیوگیم ؟ هچ  دیـسرپ : ترـضح  دـناهتخادنا . هار  وگم  وگب  هراب  نیا 
خـساپ رد  ترـضح  دیراد . دیدرت  کش و  نایماش  اب  گنج  يهرابرد  امـش  هک  دننکیم  نامگ  مدرم  زا  یخرب  و  دینکیمن ! گنج  هب  مادقا 

داهج گنج و  هب  قایتشا  هقالع و  یناوج  نارود  رد  نم  هک  تسا  زیگناتفگـش  ماهتـشاد !؟ تهارک  میب و  گنج  زا  یک  نم  دومرف : ناـنآ 
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، تسا هدیسر  ارف  نم  يارب  ایند  نیا  زا  چوک  ماگنه  تسا و  ندش  يرپس  هب  ور  هتفر و  الاب  مرمع  نایلاس  هک  الاح  یلو  ماهتشاد ، ادخ  هار  رد 
هک ياهجیتن  اهنت  هدیـشیدنا و  نآ  يهرابرد  لماک  روطب  هدرک و  ور  تشپ و  ار  رما  نیا  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس  مسارهب !؟ داـهج  گـنج و  زا 

یئابیکـش گنج  هب  مادـقا  رد  نم  یلو  مزروب ، تیـصعم  شلوسر  ادـخ و  هب  اـی  مگنجب و  ناراـکهبت  نیا  اـب  دـیاب  اـی  هک  تسنیا  ماهتفاـیرد 
ربیخ گنج  رد  ادخ  لوسر  اریز  دنریذپب  ار  تیادـه  نانآ  زا  یهورگ  لقادـح  ای  دـنوش  تیادـه  دـنیایب و  دوخ  هب  نانآ  هک  دـشاب  منکیم .

نآ م رب  باتفآ  هک  تسیزیچ  ره  زا  رتهب  وت  يارب  دنک ، تیاده  ار  درم  کی  وت  يهلیسوب  دنوادخ  رگا  دومرف : نمب 
هب ار  یمیمت  یعبر  نب  ثبش  ینادمه و  سیق  نب  دیعس  يراصنا و  ورمع  نب  ریشب  مالسلاهیلع  یلع  سپس  دیوگیم : محازم  نب  رصن  دباتي .

يوریپ تعاطا و  هب  ار  وا  دینک  توعد  دینک و  توعد  لجوزع  دنوادخ  يوس  هب  ار  وا  و  درم ، نآ  دزن  دـیورب  دومرف : داتـسرف و  هیواعم  دزن 
وت اب  رگا  هک  یماقم  هطلس و  نداد  اب  ار  وا  یهاوخیمن  ایآ  نینموملاریما  ای  تفگ : ثبـش  ناحبـس . دنوادخ  روتـسد  زا  تیعبت  تیعمج و  زا 
وا اب  وا و  دزن  هب  دیورب  دومرف : ترـضح  يزاسب ؟ دوخ  هب  لیامتم  ددرگ  بوسحم  نارگید  ربارب  رد  وا  يارب  یحیجرت  مدـقت و  دـنک ، تعیب 
نب ورمعوـبا  تسخن  نیفرط  ياهلالدتـسا  اـهاعدا و  دـندش . دراو  هیواـعم  هب  دـنتفر و  رفن  هس  نآ  تـسیچ . شرظن  دـینیبب  دـینک و  جاـجتحا 

تفر و دهاوخ  وت  تسد  زا  اعطق  ایند  هیواعم ، يا  تفگ : نینچ  درک و  هیواعم  هب  ور  سپـس  دروآ و  ياجب  ار  ادخ  ساپـس  دـمح و  نصحم 
نم درک و  دهاوخ  هبساحم  ياهتخودنا  هک  ار  هچنآ  داد و  دهاوخ  ار  ترادرک  تازاجم  دنوادخ  تسترخآ و  يارـس  هب  وت  یئاهن  تشگزاب 

هب ارچ  ار  هیـصوت  نیا  هیواـعم : زادـنیم . هارب  يزیرنوخ  تما  نیا  ناـیم  زاـسم و  قرفتم  ار  تما  نیا  عاـمتجا  مهدـیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت 
وت ق اب  درم  نیا  درادن . هیصوت  هب  یجایتحا  بلاطیبا  نب  یلع  اتفگش ، ورمعوبا : یئامنیمن ؟ ع ))  ) یلع  ) تقیفر

مدرم يهمه  زا  ادخ  لوسر  هب  یکیدزن  مالسا و  رد  هقباس  نید و  تلیضف و  تهج  زا  يرادمامز  يارب  بلاطیبا  نب  یلع  تسین ، هسیاقم  لبا 
رد ورمع ) وبا   ) تیوـمع رـسپ  هب  تبثم  خـساپ  تراـگدرورپ و  ياوـقت  هب  ارت  ورمعوـبا : یئوـگب ؟ یهاوـخیم  هچ  هیواـعم : تسا . رتهتـسیاش 

: هیواعم تسا . رتهب  رتملاس و  وت  راک  تبقاع  وت و  نید  يارب  شریذپ  نیا  اریز  منکیم ، توعد  دـناوخیم ، نآ  يوسب  ارت  هک  قح  شریذـپ 
ینخس تساوخ  سیق  نب  دیعس  عقوم  نیا  رد  درک . مهاوخن  ار  يراک  نینچ  زگره  ادخ ، هب  دنگوس  هن  دورب ؟ رده  نامثع  نوخ  مراذگب  ایآ 

. مدـیمهف ورمعوبا  رب  ارت  ضارتعا  نم  هیواعم ، يا  تفگ : يدـنوادخ  يانث  دـمح و  زا  سپ  هتفرگ و  وا  رب  تقبـس  یعبر  نب  ثبـش  دـیوگب ،
، ياهدرکن ادیپ  يزیچ  نانآ  نتخاس  عیطم  ندرک و  بلج  دوخب  مدرم و  ندرک  هارمگ  يارب  وت  تسین . هدیـشوپ  ام  يارب  وت  فدـه  ضرغ و 
هب دیئایب  تسا ، هدش  هتشک  مولظم  امش  ياوشیپ  هک  ینک  نیقلت  نانآ  هب  هک  تسنیا  ياهتفرگ ، تسدب  يزرو  ضرغ  نیا  رد  هک  ياهناهب  اذل 
وت هـک  مـینادیم  ـالماک  اـم  دــناهداتفا . هارب  هدرک و  رواـب  لذر  تـسپ و  قـمحا و  یمدرم  ارت  یئوـگ  هواــی  نـیا  مـیزیخرب ! وا  یهاوـخنوخ 

وخیم یتشاد و  تسود  تیعقوم  نیا  ندروآ  تسدب  يارب  ار  وا  لتق  يدرک و  ریخات  وت  یلو  یباتشب ، نامثع  کمک  هب  یتسناوتیم 
هدننک وزرآ  یهاگ  دروآیم و  دوجوب  عنام  شفده  وا و  نیب  ام  دنوادخ  دشاب و  یفده  يوجتـسج  بلط و  رد  هک  یـسک  اسب  هچ  و  یتسا .

هب هچ  یـسرب و  دوخ  يوزرآ  هب  هچ  وت  ادـخ ، هب  دـنگوس  دـنامیم و  مورحم  شیوزرآ  هب  ندیـسر  زا  یهاـگ  دـسریم و  دوـخ  يوزرآ  هب 
نیرتدیلپ اعطق  يوش ، مورحم  یهاوخیم ، هک  هچنآ  زا  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  تشاد . دهاوخن  يریخ  وت  يارب  کی  چیه  یـسرن  دوخ  يوزرآ 

فده هب  شتآ  رد  طوقـس  يارب  یگتـسیاش  نودب  هک  نادب ) نیقی   ) يروایب تسدب  ینکیم  وجتـسج  هک  ار  هچنآ  رگا  دوب و  یهاوخ  برع 
، تسا يرما  يهتـسیاش  هک  یـسک  اب  نک و  اهر  ياهتفرگ  شیپ  هک  ار  یعـضو  نیا  و  هیواعم ، يا  سرتب  ادـخ  زا  تشگ . یهاوخن  لئان  دوخ 

يدرم نخـس  هک  تسنیا  وت  یئابیکـش  مک  تقامح و  لیلد  نیتسخن  تسارادـخ . رم  انث  دـمح و  هیواعم : نکم . لادـج  گنج و  رما  نآ  رد 
، شابوا یبارعا  يا  يدرک ، باتع  يرادن  ملع  نآ  هب  هک  يزیچ  يهرابرد  سپـس  يدرک ، عطق  ار  دوخ  موق  رورـس  تیـصخش و  اب  فیرش و 
. درک دـهاوخ  مکح  ریـشمش  طقف  امـش  نم و  نایم  نم ، دزن  زا  دـیدرگرب  يداد . ناشن  یتسپ  یتفگ و  غورد  يدز  هک  یئاـهفرح  يهمه  رد 

تیهام هک  تسا  یفاک  تسا  هدش  حرطم  هیواعم  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  ناگداتـسرف  نایم  هک  ینانخـس  نیمه  ققحم  ناسنا  کی  يارب 
یناطیش دیلپ و  ياههتساوخ  هیواعم و 
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ياهلالدتـسا اهاعدا و  دروم  رد  رـصتخم  یلیلحت  میهدیم : رارق  هجوت  دروم  ریز  بلاطم  رد  ار  وگتفگ  نیا  يهصالخ  دیامن . راکـشآ  ار  وا 
ترخآ و يارس  هک  یئاهن  تشگزاب  رمع و  يانف  هب  ار  هیواعم  تسخن  وا  درادن . دوجو  تقیقح  زج  يزیچ  ورمعوبا  نانخـس  رد  نیفرط 1 -

یـسک هچ  تشادن ؟ داقتعا  نخـس  نیاب  دیمهف و  ای  دـیمهفن ، ار  نخـس  نیا  هیواعم  ایآ  داد . هجوت  تسا ، راتفگ  رادرک و  جـیاتن  يهدـهاشم 
. دینـشیم تفگیم و  دروآیم و  نابز  هب  ار  بلاطم  نیا  لاثما  زور  هنابـش  هکیتروص  رد  دـیمهفن ، ار  نخـس  نیا  هیواعم  دـیوگب : هک  تسا 

نیا هب  داقتعا  نامیا و  وا  دناهدومرف ، هیانک  تحارـص و  اب  اهراب  نینموملاریما  هک  روطنامه  یلو  دیمهفیم ، ار  بلاطم  نیا  هیواعم  اعطق  سپ 
تنـس ناـمه  هک  نیغورد  ندز  امالـسا  او  داـیرف  زج  قیاـقح  نیا  ربارب  رد  هیواـعم  تمواـقم  يارب  رگید  یهار  نیارباـنب ، تشادـن . قیاـقح 

-2 تسا . هتخاس  لتخم  ار  اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  تایح  هراومه  هک  هنیرید  تنـس  نامه  دوب ، هدنامن  تسا ، یناسنا  دـض  يرادمتـسایس 
کی وت  رگا  ینعی  زادنیم  هارب  يزیرنوخ  تما  نیا  نایم  زاسم و  قرفتم  ار  یمالـسا  تما  عامتجا  هیواعم  ياهک  دوب  نیا  ورمعوبا  مود  نخس 

ناناملسم و راتشکب  جایتحا  تسا ، زیاج  عورشم و  یئاعدا  نینچ  وت  يارب  اعقاو  يراد و  یقوقح  ياعدا 
یـسررب لیلحت و  اعدا و  نیا  يهرابرد  ثحب  درادـن ، دوجو  نینموملاریما  ینوناـق  قح  نتـشاذگ  اـپ  ریز  ناـنآ و  عاـمتجا  نتخاـس  هدـنکارپ 

ود نیا  لباقم  رد  هیواعم  خـساپ  مینیبب  الاح  - 3 تسا . دـنمزاین  مارآ  عامتجا  کی  هب  نامثع  نالتاق  ندرک  ادـیپ  نآ و  ندوب  غورد  تسار و 
دهدیم لاوئـس  نیا  هب  ار  خساپ  نیرتهب  ورمعوبا  یئامنیمن ؟ ع ))  ) یلع  ) تیقفر هب  ارچ  ار  هیـصوت  نیا  دـیوگیم : هیواعم  تسیچ ؟ بلطم 

زا سپ  - 4 میامن !؟ وا  هب  ار  هیصوت  نیا  نم  ات  تسا  ییک  وت  اب  دراد  هک  ینوناق  تیعقوم  تیـصخش و  رظن  زا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  رگم  هک 
هیواـعم دـیامنیم ، کـیکفت  ادـج و  هیواـعم  تیدوجوم  زا  ار  وا  دـنکیم و  فیـصوت  یبوخ  هب  ار  نینموملاریما  تیـصخش  ورمعوـبا  هکنآ 

ای تسا ، هتفگ  نخس  هیواعم  اب  یکرت  ای  یـسراف  ای  یگنرف  ای  ینیچ  نابز  اب  ورمعوبا  ایوگ  دینک  تقد  یئوگب ؟ یهاوخیم  هچ  وت  دیوگیم :
یهاوخیم هچ  دسرپیم  هدیمهفن ، ار  وا  دوصقم  هیواعم  هک  تسا  هدومن  يزادرپامعم  ای  تایحطـش  هیواعم  يارب  ورمعوبا  هکنیا  لثم  الـصا 

تحارـص لامک  اب  ورمعوبا  دراپـسیم !! یـشومارفب  مه  ار  یمدآ  يرداـم  ناـبز  هناتـسرپ ، تردـق  ياـهیروحم  دوخ  هکنیا  لـثم  یئوگب !!؟
یم دنکیم  توعد  نآ  يوسب  ارت  هک  قح  شریذپ  رد  تیومع  رسپ  هب  تبثم  خساپ  تراگدرورپ و  ياوقت  هب  ارت  دیوگیم :

مراذـگب ایآ  دـیوگیم : حیرـص  بلاطم  نیا  ربارب  رد  هیواعم  تسا . رتهب  رتملاس و  وت  راک  تبقاع  وت و  نید  يارب  شریذـپ  نیا  ریز  مناوخ ،
نیا دناهدوب و  نارمح  نب  نادوس  بهو و  نب  هریتق  نامثع  نیرـشابم )  ) یقیقح نیلتاق  هک  تسنادیمن  هیواعم  رگم  دورب ؟ رده  نامثع  نوخ 
سک چیه  دندوب و  هدش  هتـشک  نامثع  ناگدرب  يهلیـسوب  دوب  هدمآ  دوجوب  رادلا ) موی   ) نامثع يهناخ  رد  هک  یماحدزا  نامه  رد  لتاق  ود 

، دندوبن یعرـش  صاصق  دروم  دندوب ، هدرک  کیرحت  ای  هدرک  توکـس  اضرف  رگید  یـضعب  رگا  دوب . هدرکن  تکرـش  نامثع  لتق  رد  رگید 
ياعدا هن  تشاد  جایتحا  لقتسم  يهمکاحم  کی  نیا  و  دوب . ریذپناکما  الماک  مارآ  تیعقوم  رد  نانآ  يهرابرد  رما  قیقحت  همکاحم و  هتبلا 

مینادیم ام  هیواعم ، يا  دیوگیم : هداد و  رارق  بطاخم  ار  هیواعم  یعبر  نب  ثبـش  - 5 دیگنجیم . نآ  رس  رب  هیواعم  هک  یتفالخ  تنطلس و 
وگب و حیرـص  تسا ، نشور  ـالماک  وت  روظنم  يزادـنایم ، فلکت  تمحز و  هب  ار  تدوخ  ارچ  . ) تسیچ وت  دوصقم  یهاوـخیم و  هچ  وـت 

ندرک هارمگ  يارب  یلیلد  ياهتسناوتن  نونکات  وت  تسین ) ماهبا  دیدرت و  ياج  یسک  چیه  يارب  یهاوخیم و  تسایر  وت  نکم ، یـشوپ  هدرپ 
هدروآ تسدب  هدنبیرف  يهناهب  کی  هک  ینیبیم  روبجم  ار  دوخ  اذل  ینک ، ادیپ  دوخ  يوس  هب  نانآ  لیم  بلج  مدرم و 

هک نامثع  مدرم ، ياهک  ياهدروآرب  دایرف  هک  تسا ، نامثع  ندش  هتشک  توبکنع  رات  زا  رتتسس  يهناهب  نیا  یبیرفب ، ار  حولهداس  مدرم  و 
خـساپ ارت  دیلپ  توعد  هدومن و  رواب  ارت  يهناهب  نیا  یناسک  هچ  میریگب ! ار  وا  نوخ  ماقتنا  دـیئایب  تسا ، هدـش  هتـشک  مولظم  دوب  امـش  ماما 

وت رگم  يدرکن ؟ عافد  وا  زا  هتفرن  وا  يرایب  تردق  لامک  اب  هک  يدوبن  تدوخ  وت  رگم  دنـشاب . وا  لذارا و  تسپ و  ناقمحا  نانیا  دناهتفگ ؟
ياهتفرگ شیپ  هک  یتیعقوم  نیا  رد  هک  نادـب  ار  تقیقح  نیا  یتـساوخیمن ؟ ار  وا  لـتق  ياهتفرگ  دوخ  هب  هک  یگتخاـس  تیعقوم  نیا  يارب 

یهاوخ برع  داژن  درف  نیرتدیلپ  نیرتتسپ و  يروخب  تسکش  رگا  تفر ، یهاوخ  طوقس  هب  ور  يوش ، زوریپ  هچ  يروخب و  تسکـش  هچ 
تقامح هب  ار  یعبر  نب  ثبـش  تسخن  يدـنوادخ : يانث  دـمح و  زا  سپ  هیواعم  - 6 تست . راـظتنا  رد  یهلا  شتآ  يوـش  زوریپ  رگا  دوـب و 
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نارادمتـسایس ناراـکم و  يزاـب  لـیاسو  نیرترثوم  زا  یکی  مه  راـتفگ  زاـغآ  رد  فرط  تیـصخش  هب  ندز  هبرـض  نیا  دزاـسیم . بوـسنم 
: دیوگیم دزاسیم و  بوسنم  ینادان  هب  ار  ثبش  سپـس  دنربیم . راکب  تراهم  لامک  اب  فرط  ندرک  هچاپ  تسد و  يارب  هک  تسا  ياهفرح 

یمامت ق زا  علطم  رفن  هس  زا  یکی  هکیتروص  رد  دوب ، هدمآ  تاعامتجا  زا  تسدرود  ياهنابایب  زا  ثبش  هکنیا  لثم  ینادیمن . وت 
زا اعقاو  وا  رگا  دوبن !؟ تقیقح  نیع  تفگ ، ثبـش  هک  ار  هچنآ  رگم  یهگناو  دوب . هداتـسرف  هیواـعم  يوسب  ع )  ) نینموملاریما هک  دوب  اـیاض 
ارنآ ثبش  هک  یتقیقح  زا  نتـشادرب  هدرپ  ناونع  هب  دوخ و  تیناقح  تابثا  يارب  هلمج  کی  لقادح  هیواعم  ارچ  دوب ، ربخیب  نامثع  ناتـساد 

فلج یبارعا  يا  دـیامنیم : ثبـش  راثن  مانـشد  شحف و  هدومن  يرادربهرهب  دوخ  يهفرح  زا  هیواعم  رگید  راـب  درکن !؟ حرطم  تسنادیمن ،
ریـشمش زج  امـش  نم و  نایم  دیدرگرب و  دیوگیم : هیواعم  دـسریم و  دـیدهت  تبون  هاگنآ  يداد ! ناشن  یتسپ  یتفگ و  غورد  وت  شابوا ) )

لوـقب سوـکعم  ناـسنا  نیا  هک  تسا  فساـت  فـیح و  ياـج  دـیدرک . هظحـالم  هک  هیواـعم  قـطنم  دوـب  نـیا  درک . دـهاوخن  مـکح  يزیچ 
نیمز رب  ار  هانگیب  نوخ  نارازه  دزادنایم و  راک  هب  یناوارف  تارکفت  دـنکیم و  لطاب  اهذـغاک  دریگیم و  ار  نادـصاق  تقو  نینموملاریما 

نم دـیورب ، دـیزیخرب و  دـیدید : وگتفگ  نیا  رد  هک  درادـن  ینخـس  نیا  زج  دـهدیم و  لیوحت  مدرم  هب  قح  شیامن  اب  ار  اهلطاب  دزیریم و 
هیواعم اب  وگتفگ  نایرج  دنتشگرب و  رفن  هس  نیا  مرادن ! ریشمش  زج  يزیچ  دینکیم ، عافد  قح  زا  هک  امـش  نم و  نایم  مهاوخیم و  تردق 

 ) ارق هورگ  دیوگیم : محازم  نب  رصن  هک  دهدیم  همادا  نینچ  دیدحلایبا  نبا  دندرک . ضرع  ع )  ) نینموملاریما هب  ار 
رد مالسلاهیلع  نینموملاریما  دندش . ریگیاج  دندوب  رفن  رازه  یس  هک  نیفص  زا  ياهیحان  رد  کی  ره  ماش  قارع و  لها  زا  نآرق ) اب  نایانـشآ 

ع)  ) یلع نایم  ارق  هورگ  دومن . رقتسم  ار  دوخ  يودرا  بآ  یکیدزن  رد  نینموملاریما  نایهاپـس  زا  رتالاب  زین  هیواعم  دز و  ودرا  بآ  یکیدزن 
نب رماع  هبتع و  نب  هللادبع  یعخن ، سیق  نب  همقلع  یناملـس ، هدیبع  دـناهدوب : ریز  صاخـشا  ارق  هلمج  زا  دـنتخادرپ . دـمآ  تفرب و  هیواعم  و 

هچ هیواعم ، يا  دـنتفگ : وا  هب  هتفر و  هیواعم  دزن  نانیا  دنتـشگرب . ع )  ) یلع نایهاپـس  هب  هدوب و  تارف  لـحاس  زا  ياهطقن  رد  هک  سیقلادـبع 
نامثع ایآ  ارق : بلاطیبا . نب  یلع  زا  هیواعم : یهاوخیم ؟ ار  نامثع  نوخ  یسک  هچ  زا  ارق : مهاوخیم . ار  نامثع  نوخ  هیواعم : یهاوخیم ؟

رد هیواعم  هک  دـیئامرف  تقد  تسا ) هداد  ياج  دوخ  نایهاپـس  رد  ار  ناـمثع  نیلتاـق  تسا و  هتـشک  وا  يرآ ، هیواـعم : تسا ؟ هتـشک  یلع  ار 
دزن هب  رفن  راهچ  سپـس  دـیئامرف : هجوت  ار  نایرج  هیقب  نونکا  تسا ! هتـشک  ار  نامثع  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  دـیوگیم : احیرـص  ارق  باوج 

غورد ینخس  دنگوس  ادخب  تسا ، دهاش  ادخ  ع :)  ) نینموملاریما دندرک . لقن  ترـضحنآ  هب  ار  هیواعم  نخـس  هتـشگرب و  ع )  ) نینموملاریما
وا هب  هتشگرب و  هیواعم  دزن  هب  رفن  راهچ  نیمه  ماهتشکن . ار  نامثع  نم  هتفگ ،

تفر و نیا   ) تسا هتـشکن  ار  نامثع  وا  هک  هتفرگ  دهاش  ار  ادخ  هدومن و  بیذـکت  وا  هب  ار  نامثع  لتق  تبـسن  نینموملاریما  هک  دـنداد  ربخ 
: هیواعم دنهدیم ). ربخ  نینموملاریما  هب  ار  هیواعم  نانخـس  هیواعم و  هب  ار  ع )  ) نینموملاریما نانخـس  دنکیم و  ادیپ  همادا  ریز  بیترتب  دـمآ 
. تسا هدرک  کـیرحت  وا  لـتق  هب  ار  مدرم  هوبنا  هداد و  وا  لـتق  هب  روتـسد  هک  تسا  هدوب  وا  تسا ، هتـشکن  دوخ  تسد  اـب  ار  ناـمثع  وا  رگا 
، دـیوگیم تسار  یلع  رگا  هیواـعم : تسا . غورد  تسا ، هتفگ  هیواـعم  هک  هچنآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  تسا ، دـهاش  ادـخ  ع :)  ) نینموـملاریما

نامثع هیلع  ار  نآرق  نانآ  ع :)  ) نینموملاریما مینک . صاصق  ار  نانآ  ام  ات  دـهدب ، اـم  تسدـب  دنتـسه  وا  نایهاپـس  رد  هک  ار  ناـمثع  نـالتاق 
دنتـشک و ار  وا  دوب ، نامثع  تسد  رد  هطلـس  هکیلاح  رد  دـمآ و  دوجوب  يداهتجا ) يرظن و   ) یئادـج نامثع  نانآ و  نایم  دـندومن و  لیوات 
رد هکنانچ  هتبلا  تخاس  بولغم  یمالـسا  هقف  ینابم  رظن  زا  ار  هیواعم  نینموملاریما  بیترت  نیدـب  تسین . یـصاصق  نـالتاق  نیا  لاـثما  يارب 

دندوب هدرک  کیرحت  نامثع  لتق  هب  ار  مدرم  هک  نانآ  لیالد  رد  یسررب  قیقحت و  دوشیم  هدید  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  زا  یضعب 
یعضو ك رد  هن  دوب ، ریذپناکما  هعماج  مظن  شمارآ و  رد  یگرزب  راک  نینچ  یلو  دوب ، حیحص 

ناـمثع یقیقح  نـالتاق  میتـفگ : هتـشذگ  رد  هکناـنچ  یهگناو  دـشابن . ریذـپناکما  یـسررب  قیقحت و  هک  دوب  هدروآ  شیپ  ادـمع  هیواـعم  ه 
هک مینادیم  قمحلا و  نب  ورمع  رتشا و  کلام  رکبیبا و  نب  دـمحم  هن  نارمح  نب  نادوس  بهو و  نب  هریتق  مان  هب  رفن  ود  زا  دـندوب  ترابع 

ار هیواعم  یلـصا  فده  دوصقم و  دناوتیم  هک  هچنآ  دـندوب . هتـشک  رادـلا ) موی   ) يهلئاغ زور  نامه  رد  نامثع  ناگدرب  ار  روبزم  لتاق  ود 
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نامگ امـش  هک  تسنآ  تقیقح  رگا  هیواعم : دیوگیم . احیرـص  دوخ  هک  تسا  یبلطم  هکلب  تسین ، نامثع  نوخ  يهلئـسم  دزاسب ، راکـشآ 
.!؟ تسا هدرکن  تروشم  دنتـسه  ام  اب  اجنیا  رد  هکیناسک  ام و  اب  هداد و  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  يرادـمامز  بلاـطیبا  نب  یلع  ارچ  دـینکیم ،

. دندهاش ناشنید  نایاوشیپ  رما و  يایلوا  يهرابرد  اهرهـش  ناناملـسم  همه  يارب  نانآ  دـنراصنا و  نیرجاهم و  وریپ  مدرم  ع :)  ) نینموملاریما
راوس نانآ  شود  رب  دنک و  تموکح  تما  نیاب  هیواعم  لاثما  مراذگیمن  نم  دـناهدرک و  تعیب  نم  هب  تیاضر  لامک  اب  راصنا  نیرجاهم و 

رد وا  اب  دـناهدرکن و  تعیب  یلع  اب  دنتـسه ، اـجنیا  هک  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  هدـع  نآ  ارچ  هیواـعم : دزاـسب . قرفتم  ار  ناـشعامتجا  دوش و 
ور رد  هباحص و  مومع  هن  تسا  نویردب  اب  تعیب  تروشم و  ع :)  ) نینموملاریما دناهدومنن ؟ تکرش  تروشم 

ار امـش  تسا . هداد  تیاضر  هتـشگ و  علطم  هکنیا  ای  تسا و  نم  اب  تسا و  هدرک  تعیب  نم  اب  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  يردب  کی  نیمز  ي 
هللا یلو  اب  هزرابم  ینکـشراک و  زا  هیواعم  یلـصا  فدـه  حوضو  لامک  اب  الاب  تالمج  رد  دـهدن . بیرف  ناتنید  ناـج و  يهراـبرد  هیواـعم 

محازم نب  رـصن  تسا !!؟ هتفرگ  هدیدان  ارم  يرادمامز ، عوضوم  رد  بلاطیبا  نب  یلع  ارچ  هک  تسنیا  شاهصالخ  هک  دوشیم  نشور  مظعا 
دنگوس هکیتروص  رد  ياهتخادرپ  هزرابم  گنج و  هب  درم  نیا  اب  ارچ  دنتفگ : واب  هتفر و  هیواعم  دزنب  ادردلاوبا  یلهاب و  هماما  وبا  دـیوگیم :

اب نامثع  نوخ  تهجب  نم  هیواعم : تسا . رتکیدزن  وت  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هب  هتـسیاش و  رما  نیاب  رتمیدق و  وت  زا  وا  مالـسا  يهقباس  ادـخب ،
زا یـسک  نیلوا  نم  دـهدب ، ام  هب  ار  نیلتاق  صاصق  قح  دـیئوگب : وا  هب  دراد ، دوخ  نایهاپـس  رد  ار  نامثع  نالتاق  هک  تسوا  مگنجیم و  وا 

نامثع یهاوخناوخ  هب  دـهاوخیم  ار  یناسک  هچ  هیواعم  دـینادیم  ع :)  ) نینموملاریما درک . دـهاوخ  تعیب  وا  اـب  هک  دوب  مهاوخ  ماـش  لـها 
و دـشیم ، هدـید  نانآ  نامـشچ  طقف  هدیـشوپ و  نینهآ  ياـههرز  هک  رفن  رازه  تسیب  دودـح  رد  یتیعمج  هب  دومرف  هراـشا  سپـس  دـشکب ؟

نامثع ر نالتاق  دنهاوخیم  هکیناسک  میاهدرک ، ترکش  نامثع  لتق  رد  ام  يهمه  دنتفگیم : نانآ  يهمه 
هب صاصق  يارب  دریگب و  ار  رفن  دـنچ  ای  کی  تسد  تسناوتیم  نینموملاریما  عضو  نیا  اب  اـیآ  دـنریگب  ار  اـم  دـننک ، صاـصق  دـنریگب و  ا 

هدـش هتـشک  هثداح  زور  رد  هک  دـندوب  رفن  ود  میدـش  رکذـتم  هکنانچ  نامثع  یقیقح  نـالتاق  - 1 هکیتروص : رد  دـهدب !!؟ لیوحت  هیواـعم 
نیا رد  هک  ياهتـسجرب  صاخـشا  - 3 دـندوب . ناناملـسم  زا  رفن  نارازه  زا  شیب  دـندوب ، هدرک  نامثع  لـتق  هب  کـیرحت  هکناـنآ  - 2 دندوب .
کی - 5 تسا . هدوبن  هیواعم  ناـمثع  نوخ  یقیقح  یلو  - 4 دندوب . هتفرگ  رظن  رد  ار  نآرق  یهقف و  ینابم  دـندوب ، هدرک  تکرـش  کیرحت 
هدوب هعماج  نآ  ینوناق  الماک  رادـمامز  اب  راکیپ  گـنج و  هعماـج و  نتخیر  مه  رد  زوجم  دـناوتیمن  ناـمثع  لـتق  هراـبرد  یقوقح  ياـعدا 

انا الا و  اموی  برحلا  تعفد  ام  هللا  وف  ماشلا ! لها  یف  اکش  مکلوق  اما  و  نیفـص . گنج  عورـش  زا  شیپ  تانایرج  تامدقم و  دوب  نیا  دشاب .
هکنیا اما  و   ) اهماثاب وبت  تناک  نا  اهلالـض و  یلع  اهلتقا  نا  نم  یلا  بحا  کلذ  یئوض و  یلا  وشعت  یب و  يدتهتف  هفئاط  یب  قحلت  نا  عمطا 
ریخات هب  ار  گنج  يزور  چـیه  ادـخ ، هب  دـنگوس  مراد ! ماـش  لـها  يهراـبرد  هک  تسا  یکـش  تهجب  دربن  هب  مادـقا  رد  ریخاـت  دـیئوگیم :

یئانیب نآ  اب  دنوش و  تیاده  نم  يهلیسوب  قحلم و  نمب  هدروخ  بیرف  مدرم  زا  یهورگ  هکنیا  عمط  دیما و  هب  رگم  متخادنین 
نم يارب  دشاب ) هتـشاد  رب  رد  ار  یهلا  يهجیتن  نینچ  هک  گنج  عورـش  رد   ) ریخات نیا  دندرگ . روهرهب  نم  یئانـشور  زا  دـنراد  هک  یفیعض 

اب یئاـهن  دـصقم  تشونرـس و  رد  هچ  رگا  مزاـسب ، دوباـن  دـنروهطوغ  هک  یتلالـض  رد  ار  ناـگدروخ  بیرف  نآ  هک  تـسا  نآ  زا  رتـبوبحم 
دوخ هب  هدروخ  بیرف  نانمـشد  هکنآ  دیماب  تایح ، یـساسا  لصا  تسنیا  دوشیمن ، رید  زگره  یـشک  ناسنا  دـنوش ). زاسمد  دوخ  ناهانگ 

ياهعماج نارود و  نآ  مدرم  هنوگچ  هکنیا  تسا  یتفگـش  ياج  مزادنایم . ریخاتب  ار  گنج  مناوتب  ات  دـنوش ، نامیـشپ  یهارمگ  زا  دـنیایب و 
يدرف و یگدـنز  بیـشن  زارف و  زیت و  دـنت و  ثداوـح  رد  دـندرکیم و  ترـشاعم  وا  اـب  دـندیدیم و  زور  بش و  ار  ع )  ) نینموـملاریما هک 

یمدرم نانآ  ایآ  دنتـشاد . عقاو  فلاخم  یتاروصت  وا  يهرابرد  لاحنیا  اب  دـندرکیم ، هدـهاشم  کیدزن  زا  ار  وا  تیـصخش  داعبا  یعامتجا ،
نآ رد  داضتم  تالاح  زورب  یـضتقم  نارود  نآ  تانایرج  ثداوح و  دوخ  ای  دندوب ؟ یتیـصخش  دنچ  یمدرم  نانآ  ایآ  دندوب ؟ راکـشومارف 

هدرکن تابثا  نانآ  يارب  نینموملاریما  یمئاد  راتفگ  تانکـس و  تاکرح و  رگم  رخآ  تسا . لمتحم  روما  نیا  زا  کی  ره  تشگیم ؟ مدرم 
رپ دـنچ  ره  يریـسم  رد  يدـیدرت  کش و  زگره  دـنکیم و  تکرح  ینورد  ینارون  نیقی  کی  اب  شیگدـنز  تاظحل  يهمه  رد  وا  هک  دوب 
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مخ چیپ و 
رمع لوق  هب  هیواعم و  هک  ماش  لها  اب  گنج  ریخات  تلع  دنیوگیم : لاحنیا  اب  تسا ، هتشادن  دوب ، هتفرگ  رارق  شیور  شیپ  هک  خالگنـس  و 

دوـجوب ماـش  رد  وا  ناوریپ  هیواـعم و  هک  ياهلئاـغ  رد  یلع  هک  تسنآ  تهجب  دوـب ، هتفرگ  رارق  ناـنآ  سار  رد  برع  يارـسک  باـطخ  نـب 
ار دوخ  يهناعطاق  تیعقوم  احیرـص  اههمان  اههبطخ و  رد  هغالبلا  جهن  رد  دروم  هد  زا  شیب  هکیتروص  رد  دراد ، دـیدرت  کش و  دـناهدروآ ،
، نینموملاریما ای  هک  دـندرکن  داهنـشیپ  اهراب  رگید  یـصاخشا  سیق و  نب  ثعـشا  دوخ  رگم  تسا . هدومرف  نایب  شاهیواـعم  ماـش و  ربارب  رد 

نینچ نینموملاریما  هک  مینادیم  و  زادرپب . هیواعم  راک  هب  سپـس  دوش ، تیوقت  زورما ) حالطـصاب   ) يزکرم تردـق  ات  هدـب  تلهم  يرادـقم 
دروم ار  ماش  يهلئـسم  نیا  نم  هک  دندومرف  احیرـص  میدـید ، مراهچ  هاجنپ و  يهبطخ  رد  هکنانچ  تفریذـپن و  سک  چـیه  زا  ار  يداهنـشیپ 

درط راکنا و  ای  نایماش و  اب  راکیپ  گنج و  ای  درادـن : دوجو  نم  يارب  هار  ود  زا  یکی  زج  مدرک ، ور  تشپ و  ارنآ  هداد و  رارق  تقد  لمات و 
یموس هار  موش و  جراخ  مالـسا  نید  زا  ای  منک و  دربن  ماش  لها  هیواعم و  اب  دیاب  ای  ینعی  تسا ، هدروآ  ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  هک  هچنآ 

هرابرد نینموملاریما  هک  تسا  يدیدرت  کش و  گنج  ریخات  تلع  هک  لطاب  روصت  نیا  لاح  رهب  درادن . دوجو 
هیلاع تمکح  کی  لکـش  رد  ار  ریخات  تلع  ترـضح  نآ  دوب . هتفای  هار  ترـضحنآ  نایهاپـس  زا  ياهدع  ینوملقوب  زغم  هب  دراد ، گنج  ي 

، دوشیمن رید  زگره  یشکمدآ  ارم  غیم  درب  یک  اج  زا  داب  ارم  غیت  رهوج  دشوپن  نوخ  هک : تسنآ  يارب  گنج  ریخات  تلع  دیامرفیم : نایب 
مه تعاس  کی  ای  زور  کی  هچ  رگا  نامز  تشذـگ  اب  دـشاب ، هدوب  هک  مه  رفن  کی  یتح  دـیراذگب  تایح ، لـصا  نیرتیـساسا  تسا  نیا 

نوخ نتخیر  زا  نم  تسین ، یناسآ  راک  يزیرنوخ  دیـشابن ، هدزباتـش  دوش . تیادـه  ام  يهنالداع  راتفر  يهدـهاشم  اب  دـیایب و  دوخب  دـشاب ،
دنوادـخ رگا  دومرف : نمب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  اریز  دیـشابن ، هدزباتـش  نم  ناراـی  ما . خدوب  نازیرگ  نآ  زا  هراوـمه  هدوـب و  ساره  رد  قحاـن 

. دنکیم بورغ  عولط و  نآ  رب  باتفآ  هک  تسیزیچ  ره  زا  رتهب  دنک ، تیاده  ار  ناسنا  کی  وت  يهلیسوب 

لوسر باحصا  فصو  رد  هبطخ 055-
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، تسا هدـش  حرط  هبطخ  ناونع  هک  لوا  يهلمج  حـلاص  یحبـص  رتکد  ياـقآ  يهخـسن  رد  رکذـت - مشـش  هاـجنپ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

نینچ یعقوم  چیه  رد  تسا ، هداد  حلص  هب  روتسد  ار  مدرم  نیفص  رد  ع )  ) نیموملاریما هک  هلمج  نیا  اریز  تسا ، وا  یصخش  رظن  هب  طوبرم 
يارب هن  دـناهدومرف ، ریخات  دربن  هب  عورـش  رد  گنج ، زاغآ  رد  میدـید ، هتـشذگ  يهبطخ  رد  هکنانچ  یلب ، تسا ، هدومرفن  رداص  يروتـسد 

عم انک  دـقل  و  دـندیدیم . يرورـض  ار  گنج  ماـمت  تیعطاـق  اـب  هک  نیفـص  يهلئاـغ  رد  کـش  يارب  هن  گرم و  زا  سرت  يارب  هن  حـلص و 
یلع اربص  مقللا و  یلع  ایضم  امیلـست و  انامیا و  الا  کلذ  ان  دیزی  ام  انمامعا ، انناوخا و  انئانبا و  انئابآ و  لتقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 

میتشکیم ار  دوخ  ياهومع  ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  میدوب ، ص )  ) ادخ لوسر  روضح  رد  ام   ) ودعلا داهج  یف  ادج  ملالا و  ضـضم 
نیگآدرد ياهشین  ربارب  رد  يرابدرب  نشور و  هار  رد  تکرح  میلست و  نامیا و  زج  ام  يارب  صاخشا  نیرتکیدزن  اب  راتـشک  گنج و  نیا  و 

چیه دباییم  ققحت  تایح  يالعا  فده  رد  داحتا  اب  طقف  رگیدـکیب  اهناسنا  یگتـسویپ  داحتا و  دوزفایمن .) نمـشد  اب  داهج  رد  شـشوک  و 
ابیمن ریذپناکما  تایح  فده  رد  داحتا  اب  زج  اهناسنا  نایم  رد  یمامضنا  داحتا و  طابترا و 

یگنرمه و یبسن و  يدـنواشیوخ  نطو و  داژن و  دـننام  تسا ، هدـش  حرطم  اهناسنا  يارب  داحتا  لماوع  ناونع  هب  نونکاـت  هک  یلماوع  دـش .
یلو دزاسب ، طوبرم  رگید  ناسنا  هب  ار  یناسنا  دـناوتیم  دوخ  هب  صوصخم  تیفیک  اب  اهنآ  زا  کی  ره  هچ  رگا  يداصتقا  یقوقح و  لـماوع 

زا يراداوه  تیامح و  دنشابیمن . رادروخرب  دراد ، دوجو  تایح  فده  لماع  رد  هک  يرادیاپ  ماکحتـسا و  تلاصا و  زا  اهنآ  زا  کی  چیه 
بولطم تایح  لیـصا  ینابم  ظفح  يارب  هک   ) دـسرن یهاوخدوخ  هب  یئاهن  لیلحت  رد  رگا  یگتـسویپ  طابترا و  لماوع  رگید  نطو و  داژن و 

رد داحتا  لماع  هکیتروص  رد  ددرگیم . دنتـسم  یلاخ  کشخ و  بصعت  کی  هب  دـشابیم ،) هدـننک  هاـبت  يروحمدوخ  تروص  رد  تسا و 
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تیلاـعف دـصقم  کـی  هب  لوصو  يارب  ریـسم  کـی  رد  اـهدوخ  يهمه  نداد  رارق  یهاوـخدوخ و  لیدـعت  ياـنبم  رب  تاـیح ، يـالعا  فدـه 
. دنکیم تیعبت  یناسنا  يدام  داعبا  نیناوق  زا  اهنت  هک  تسا  یعیبط  ياهدوخ  نآ  نایم  رد  یعیبط  تاطابترا  قوفام  رد  لماع  نیا  دـیامنیم .

فده رد  هک  ناسنا  دنچ  نآ  ینعی  دریگیم . دوخب  يرتیلاع  يانعم  نانآ  عفد  بذـج و  دـندش ، دـحتم  لماع  نیا  اب  ناسنا  دـنچ  هک  یتقو 
هب وپاکت  لاح  رد  هک  تسا  صلاخ  بان و  یحور  يهبذاج  کی  نانآ  نایم  دوجوم  يهبذاـج  دـناهدش ، دـحتم  رگیدـکی  اـب  تاـیح  يـالعا 

يالعا فده  دصقم و 
يداژن و رظن  زا  رگیدمه  زا  دارفا  نیرترود  هچ  رگا  دزادنیب ، راک  زا  ار  تیبذاج  نیا  دناوتیمن  یمحازم  لماع  چیه  دـناهتفرگ ، رارق  تایح 

دحتم تسادـج  مه  زا  ناگـس  ناگرگ و  ناـج  اریز - دنـشاب ، هدوب  کـلذ  ریغ  نطو و  یبسن و  يدـنواشیوخ  یگدـنز و  نیمزرـس  یموق و 
عفد و نانآ  زا  ار  نارگید  هک  نانآ  هعفاد  تسا و  هدماج  لافـس  یناویح  حور  تسا  هدـحاو  سفنک  یناسنا  حور  تسادـخ  ناریـش  ياهناج 

نیا تردق  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  دـیامنیم . درط  عفد و  ناسناب  ار  صاخـشا  نیرتکیدزن  یتح  هک  تسا  دـنمورین  نانچ  دـیامنیم ، درط 
ناردارب و نادنزرف و  ناردپ و  مالـسا  دربشیپ  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  روضح  رد  دـیامرفیم : نینموملاریما  مینیبیم ، العا  دـح  رد  ار  هعفاد 
نیگآدرد و ياهـشین  ربارب  رد  ام  يرابدرب  فده و  نشور  هار  رد  تکرح  میلـست و  نامیا  رب  نتـشک  نیا  اب  و  میتشکیم . ار  دوخ  ياهومع 

يهبذاج رد  نتفرگ  رارق  هک  تایح  يالعا  فده  هار  رد  یمدآ  هک  تسا  یحور  تقیقح  کی  نیا  دوزفایم . نمـشد  اب  داهج  رد  شـشوک 
رتیلاع رتشیب و  حور  يالتعا  دراذـگب ، اپ  ریز  ار  دوخ  رتدـیدش  تـالیامت  اههتـساوخ و  هک  هزادـنا  ره  تسا ، ادـخ  هب  دنتـسم  نیرب  لاـمک 

طق دوخ  زا  ار  دوخ  هب  هتسباو  ياههخاش  اهنت  هن  دوش ، روراب  یتقو  هک  تسا  حور  زیگناتفگش  دادعتسا  نیا  ددرگیم .
، تسا هدـش  روراب  نآ  اب  هک  ار  تاـیح  يـالعا  فدـه  زا  رتيدـیدج  يهشیر  دـنازوسیم و  ار  شیوخ  نهک  ياـههشیر  هکلب  دـنکیم ، ع 

دناوتیم هک  تسا  رادروخرب  یتمظع  ناـنچ  زا  تسا ، هدیـشکرس  حور  زا  ياهخاـش  ناونع  هب  هک  گرزب  فدـه  نیا  يرآ  دروآیم . دوجوب 
هب ور  یلامک  لحارم  یط  زا  سپ  هکیـسک  يهرابرد  سمـش  ناوید  رد  ارنآ  يزاس  هشیر  هخاش و  نیا  يولوم  نیدـلا  لالج  دزاسب . اههشیر 

دینادرگ قشع  شرس  ردنا  داتفون  گنج  گرم و  شرز  میـس و  دز  هار  كدنا  كدنا  دنکیم : نایب  گر  يهملک  اب  تسا ، هتـشگرب  طوقس 
خاش و كدنا  كدـنا  شرد  هقرخ  تلاح  دـج  تفر و  زود  هقرخ  نونکا  هتـشگ  ام  فراع  شرـش  روش و  زا  هجاوخ  دزیرگیم  نیتسوپ  وا  اب 
، دنـشابیم هشیر  دولوم  ناهایگ  ای  تخرد  ياهگر  هکنیا  اب  دوشیم  هظحالم  شروآ  خـیب  گر  دـش  هدـیرب  نوچ  تشگ  کـشخ  شگرب 

هیبشت يارب  يولوم  تیب  ياوتحم  تسا و  روصت  لباق  ناسنا  رد  طقف  هدـنزاس  تکرح  نیا  هتبلا  دـننک ، ادـیپ  يزاسهشیر  تردـق  دـنناوتیم 
هرمف نونملا . ساک  هبحاص  یقـسی  امهیا  امهـسفنا : ناسلاختی  نیلحفلا ، لواصت  نالواصتی  انودع  نم  رخالا  انم و  لجرلا  ناک  دـقل  و  تسا .

بتم هنارج و  ایقلم  مالسالا  رقتسا  یتح  رصنلا  انیلع  لزنا  تبکلا و  انودعب  لزنا  انقدص  هللا  يار  املف  انم ، انودعل  هرم  انودع و  نم  انل 
دوخ زا  هکیلاح  رد  دنتـشگیم  زیوالگ  رگیدکی  اب  تخـس  یگنج )  ) رن ود  دـننام  نمـشد  زا  يدرم  ام و  زا  يدرم  نامز  نآ  رد   ) هناطوا ائو 

ام رگید  یهاگ  دروخیم و  هبرض  ام  زا  نمشد  یهاگ  دناشچب . يرگید  رب  ار  گرم  يهساک  ود ، نآ  زا  کی  مادک  ات  دندوب ، هدش  دوخیب 
ام يارب  ار  يزوریپ  و  دناشن . يراوخ  تلذ و  هب  ار  ام  نمشد  دید ، ار  ام  صولخ  قدص و  دنوادخ  هک  یتقو  میدروخیم . هبرـض  نمـشد  زا 

دوخ ياههاگیاج  رد  تفای و  رارقتـسا  دریگب ، دوخب  میلـست  تلاح  دـهن و  نیمز  رب  ندرگ  هک  يریـش  دـننام  مالـسا  هک  هاگنآ  اـت  داتـسرف ،
ار مالـسا  صولخ ، زا  لامالام  بلق  اب  تاـیح و  يـالعا  فدـه  هب  هتخاـبدوخ  فک ، رب  ناـج  دـش .) ریگیاـج  ناناملـسم ) ياـهلد  لوقع و  )

فدـه هار  رد  ار  دوخ  ناج  یتح  میتشذـگ و  هدیـسوپ  طباوض  طـباور و  تـالیامت و  قیـالع و  يهمه  زا  هک  ناـمز  نآ  رد  میداد  رارقتـسا 
حیـضوت ام  يارب  مالـسا  هک  ار  ناج  يانعم  یتح  طباوض و  طباور و  تالیامت و  قئالع و  یعقاو  يانعم  ات  میداـهن ، فک  رب  تاـیح  يـالعا 

میدیرب دوخ  یعیبط  دوجو  ياههشیر  اههخاش و  يهمه  نادنزرف و  ناردـپ و  زا  میربب . راکب  دوخ  لوقعم  تایح  رد  مینک و  كرد  دادیم ،
نمشد ام و  میداهن . میقتسم  طارص  رد  ماگ  دندش و  نوگرگد  یگمه  تالیامت  قئالع و  نآ  هک  يدیدج ، يایند  رد  میتخاس  یئاهناسنا  ات 

، دوب نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  لپ  ام  يارب  هک  هوکـش  رپ  زرم  نآ  رد  ام  میتفرگیم ، ار  رگیدـکی  نابیرگ  گرم  یگدـنز و  زرم  رد  ود  ره  ام 
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تراسا ام و  ربارب  رد  تجاجل  لماوع  کیرحت  هب  زج  زرم  نآ  رد  ام  نانمشد  یلو  میدرکیم ، شالت  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ندنادرگرب  دیماب 
اـهوپاکت و شـالت و  نآ  رد  اـم  يزوریپ  دنتـشادن . هیکت  يرگید  قطنم  هب  رادـناج ، دـماج و  ياـهتب  شتـسرپ  ناتـسرپ و  تردـق  تسد  رد 

رگید قوفام  یئاوق  ياراد  هزین و  ریـشمش و  زا  رتالاب  یحالـس  هب  حلـسم  ام  دوبن . تردـق  لـماوع  رگید  هاپـس و  هوبنا  هب  دنتـسم  اهیراکادـف 
ادخ ربمایپ  میدیدیم و  ار  ادخ  گرم ، یگدنز و  زرم  نا  رد  ام  دوب ، ام  یقیقح  صالخا  قدص و  اوق  حالس و  نیا  میدوب ، یگنج  ياهورین 
نانآ تیلـست  دـنتخادرپیم و  یـشکدوخ  هب  رادـناج  ياهتب  کیرحتب  ام  نانمـشد  میتسیرگنیم . دوب ، نامیادـخ  تافـص  زا  ياهولج  هک  ار 

زج نانآ  يزوریپ  تسکش و  هک  دنتسنادیمن  و  میوش !! بولغم  دیابن  ام  مینامرهق !! ام  میرازراک !! درم  ام  هک  دوب  نینچ  دوخ  يرادلد  يارب 
تـشادن رب  رد  رگید  ياهجیتن  دنتخاسیم ، روهلعـش  نانآ  يارب  نایمدآ  ياهناج  نارگادوس  هک  یعامتجا  خزود  ای  یهلا  باذـع  رد  طوقس 

هضبق دنچ  ریشمش !؟ نیمادک  - 1 تسا ! هدش  زوریپ  ریشمش  اب  مالاس  هک  تسا  ساسایب  روصت  کی  مه  نیا  سپ -
دوخ ياهزغم  رب  دنتـشاد  هک  یمئاد  فالتخا  يارب  ار  اهنآ  هراومه  هک  برع  يهریزج  هبـش  ياهرازگیر  يهنهپ  رد  هدروخ  گـنز  ریـشمش 
رفن دـنچ  هن  تسا ، هدوب  مر  ناریا و  يروطارپما  ود  تسد  رد  نارود  نآ  لکـشتم  یناـسنا  يورین  رامـشیب و  يهحلـسا  - 2 دندرکیم !؟ ورف 
هدید زگره  يرـشب  خیرات  رد  - 3 للم . ماوقا و  رگید  اـب  رمثم  تاـطابترا  شترا و  گـنهرف و  داـصتقا و  قوقح و  تسایـس و  زا  رود  برع 
يارب ار  لوقعم  تایح  یعیبط و  تایح  تخانـش  ینیب و  ناهج  بتکم و  دنک و  زاب  نایمدآ  لد  هب  یهار  هدنـشک  يهحلـسا  هک  تسا  هدـشن 

زا اهنآ ، ياجب  ایوپ  هشیمه  گـنهرف  نتخاـس  نیـشناج  هدیـسوپ و  ياـهگنهرف  ندرک  نوگرگد  گرزب و  راـک  نینچ  دـیامن . میدـقت  ناـنآ 
ریشمش ناراداوه  اذل  تخاس ، دهاوخن  تسا و  هتخاسن  ار  يزیچ  چیه  نونکات  ریشمش  دردیم ، دربیم و  طقف  ریشمش  دیآیمن ، رب  ریـشمش 

ناتسبرع ریـشمش  يهفحت  نیچ  مالـسا  ایآ  - 4 دنـشابیم . نایمدآ  ياهلد  رد  ناشحالـس  دربراـک  رظتنم  هتـسشن و  هدوهیب  نازابریـشمش  و 
!؟ تسا هدرب  نیمزرس  نآ  هب  ریشمش  ار  يزنودنا  مالسا  ایآ  - 5 تسا . هتشاذگن  نیچ  هب  مدق  مالسا  زابرس  کی  یتح  هکیتروص  رد  تاس !؟

رگم دنه  يهراق  هبـش  نیمزـس  رد  ناناملـسم  زا  يریـشمش  ایآ  - 6 تسا . هتـشاذگن  يزنودنا  هب  مدـق  مالـسا  زابرـس  کی  هک  مینادیم  همه 
حم ياهلحم 

زا يریشمش  يدودحم  ياهلحم  رد  زج  زین  نآ  رد  روطچ !؟ اقیرفآ  يهراق  - 7 تسا !؟ هتفر  راکب  یمالسا ، يارما  زا  یضعب  نامز  رد  يدود 
هچ سپ  درکن ؟ رام  رات و  ار  یمالسا  عماوج  يهمه  لوغم  رکگم  ناناملسم !؟ ای  دوب  لوغم  تسد  رد  ریشمش  ایآ  - 8 دوشیمن . هدید  مالسا 

مالسا رگا  - 9 درک !؟ شالت  شـششوک و  نآ  یگنهرف  يالتعا  رد  اهدعب  تفریذپ و  ار  هدروخ  تسکـش  تلم  بتکم  لوغم  دوخ  هک  دـش 
يوه تاکیرحت  اب  هک  اهیزیرنوخ  گنج و  تاـفالتخا و  اـههلئاغ و  همهنآ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  دوب ، ریـشمش  يهدـش  هتخاـس 
دوبان دورب و  نیب  زا  مالسا  تسیابیم  تخاونیم ، ناشدوخ  يهلک  رس و  هب  ار  اهریشمش  نآ  و  درک ، ادیپ  عویش  نیملـسم  عماوج  رد  ناتـسرپ 
نامیا صالخا و  دنک و  بصن  رشب  هار  رس  ینادواج  لعشم  کی  هک  دوب  یهلا  تیشم  مالسا  روهظ  یساسا  تلع  قوف ، بلاطم  ربانب  ددرگ .

العا دح  رد  ترضح  نآ  صلخم  نارای  نینموملاریما و  رد  مرکا و  ربمایپ  رد  هک  دوب  میلس  لقع  ترطف و  قطنم  هب  دنتـسم  يالعا  فده  هب 
عیاش رایـسب  هک  یتاملک  زا  تسا  هدش  یقلت  یتاذ  بولطم  هک  یتقیقح  ناسنا و  نایم  هطبار  تیفیک  نیرتیلاع  صالخا  دوب . هدـمآ  دوجوب 
مظع اب  هوکش و  اب  رایسب  يهملک  تسا ، یمالسا  گنهرف  رد  اصوصخم  للم  ماوقا و  یبای  تقیقح  یئوج و  تقیقح  گنهرف  رد  لوادتم  و 

نیرتیناسنا نیرتهدـنزرا و  ناونعب  دوش ، هداد  تبـسن  هورگ  کی  ای  صخـش  کیب  یتمـالع  ظـفل و  ره  اـب  هک  تسا  صـالخا  قدـص و  ت 
، بان يهقالع  تیمیمـص و  اب  هک  دراد  یئانـشآ  یناور  يهدیدپ  نیا  اب  شیب  مک و  یـسک  ره  دوشیم . یقلت  هورگ  ای  صخـش  يارب  تفص 

هلیـسو لولعم  قیاقح  نآ  هب  وا  يهقالع  دـنادیمن ، بولطم  ار  اـهنآ  تاذ  هک  یقیاـقح  لـباقم  رد  دـنادیم ، دوخ  یتاذ  بولطم  ار  یتقیقح 
یعاونا میناوتیم  صالخا  یتامدقم  حیـضوت  يارب  تسا . وا  بولطم  هک  تسا  شخب  تذل  روآدوس و  ياهنامرآ  اهفده و  يارب  اهنآ  ندوب 

تـسا ملـسم  دـهاوخیم ، ار  وا  دراد و  هقالع  دوخ  كدوک  هب  یناور  رظن  زا  لدـتعم  ردام  کی  الثم  میریگب . رظن  رد  ار  قیاقح  هب  هقالع  زا 
يارب ياهلیسو  یهبنج  اهنت  نآ  تیبولطم  هک  تسین  یلومعم  یهاوخدوخ  ییارگ و  تاذل  یئوجدوس و  هب  هدولآ  نتـساوخ  هقالع و  نیا  هک 
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ردام تیدوجوم  زا  یئزج  دوشیم ، سکعنم  يردام  صاخ  روعـش  ندرک  وگزاـب  رد  هکناـنچ  كدوک  هکلب  دراد ، تذـل  دوس و  هب  لوصو 
اثر رد  یماهت  نسحلاوبا  تایبا  رد  و  دنتـسه ) ام  ياهدبک  ام  نادـنزرف   ) اندابکا اندالوا  دـنیوگیم : یبرع  يهلمج  کی  رد  ددرگیم . یقلت 
زا م ياهراپ  ردپ )  ) هدش هداد  تیلست  نیا  دنزرف   ) رابدالا یف  لکاف  یتفلا  ضعب  یضم  اذاف  هضعب  يزعملا  دلو  تسا : هدمآ  نینچ  شدنزرف 
زا قئـالع  هنوگنیا  تسا ) هدـش  نادرگیور  یتـسه  زا  وا  تیدوجوم  يهمه  تفر ، نیب  زا  درم  کـی  يهراـپ  هکیماـگنه  دوب و  وا  تیدوـجو 

بولطم هک  یعوضوم  يزیمآگنر  نودب  تاذ و  زا  جراخ  ياههتـساوخ  ضراوع و  اب  یگدولآ  نودب  دـشوجیم و  يرـشب  صاخ  تعیبط 
ثحب دروم  هک  تسا  یـصالخا  زا  یـشان  یعیبـط  ياـههقالع  هنوگنیا  میئوـگب : میهاوـخیمن  هتبلا  دـسریم . رمث  هب  تسا  هدـش  یقلت  یتاذ 

لاثم کی  نونکا  دشابیم . تاذ  زا  جراخ  ضراوع  نودب  بان و  تاطابترا  حیضوت  يارب  طقف  میدش  رکذتم  هکنانچ  هکلب  تسا ، ام  ینونک 
راتفر زا  تسترابع  هک  تلادع  مینکیم : نایب  دنکیم ، هولج  یتاذ  بولطم  هک  عوضوم  کی  هب  ار  یمدآ  بان  يهقالع  دـناوتب  هک  ار  رگید 

تهجب تسا  نکمم  دشاب و  هدوب  وا  يهقالع  دروم  تسا  هتـشاد  ناسنا  کی  يارب  هک  يدـیاوف  تهج  هب  تسا  نکمم  نوناق ، قباطم  هندازآ 
صـالخا زا  تلادـع  هب  اهـشیارگ  هنوگ  نیا  دزاـسب . دوـخ  يهشیپ  ار  تلادـع  دـیآیم ، دوـجوب  هنـالداع  راـتفر  زا  هک  ضحم  یناور  تذـل 

صالخا زا  یعقوم  یناور  تلـصخ  نیا  دـشابیمن . هدـیدپ  نیا  رادتـسود  یتاذ  بولطم  اهـشیارگ  نیا  رد  تلادـع  اریز  دنتـسین ، رادروخرب 
یتاذ بولطم  اههتساوخ  يهمه  زا  رظن  عطق  اب  تلادع و  تاذ  زا  جراخ  ياهیریگفده  يهمه  زا  رظن  عطق  اب  دوخ  هک  ددرگیم  رادروخرب 

وهفم دوش . یقلت 
تقیقح کی  ندـش  یقلت  یتاذ  بولطم  زا  تسترابع  ماع  يانعمب  صالخا  مکی - مسق  ددرگیم : میـسقت  مهم  مسق  ود  هب  صالخا  یلک  م 

داژن و تردق و  یعامتجا و  ترهـش  تورث و  ماقم و  ندـش  یقلت  یتاذ  بولطم  دـننام  هن . ای  دـشاب  هدوب  اهـشزرا  يهقطنم  رد  هکنآ  زا  معا 
دناوتیمن ماع  يانعم  نیاب  صـالخا  دوشیمن . ماـمت  يرگید  زیچ  هب  یهاوخدوخ  دوس  هب  زج  اـهنآ  یتاذ  تیبولطم  هک  يدازآ  ملع و  یتح 

ناوتیم هک  تسا  صاخ  يانعم  هب  صالخا  مود - مسق  ددرگ . یناسنا  تیـصخش  يالتعا  دـشر و  لماع  هتـشگ و  اهـشزرا  يهقطنم  لـخاد 
هطبار ندرک  رارقرب  ای  نآ و  هب  لوصو  اب  هک  یتقیقح  ندش  یقلت  یتاذ  بولطم  زا  تسترابع  صالخا  نیا  دیمان . زین  یـشزرا  صالخا  ارنآ 

تـسرد صالخا  مسق  ود  نایم  توافت  دزاسیم . روراب  ار  یناسنا  يالعا  رهوج  دـسریم و  تیلعف  هب  یناـسنا  دادعتـسا  نیرتیلاـع  نآ ، اـب 
هک تسا  قشع  يهجیتن  ای  لولعم  نیرتگرزب  ماـع  ياـنعمب  رظن  اـب  صـالخا  اریز  تسا ، یقیقح  قشع  يزاـجم و  قشع  ناـیم  تواـفت  دـننام 

یلو دراد ، دوجو  صالخا  زا  مسق  ود  ره  رد  انعم  نیا  و  دیامنیم . لاغشا  قوشعم  هب  لوصو  يارب  قایتشا  زا  ار  یمدآ  یناور  حوطـس  يهمه 
صالخا اریز  دراد ، دوجو  دنشابیم ، یقیقح  قشع  يزاجم و  قشع  يهجیتن  ود  تقیقح  رد  هک  صالخا  عون  ود  نایم  یمهم  رایسب  توافت 

اع يانعمب 
رد یعیبط ، ذـیاذل  اهتردـق و  عاونا  ماقم و  تورث و  دـننام  تسا ، یعیبط  دوخ  مروت  عابـشا و  تیوقت و  لـماع  هک  تسا  یتقیقح  هب  قلعتم  م 

يهدنهد مروت  یعیبط و  دوخ  يهدننک  عابـشا  لماوع  قوف  قیاقح  یـشزرا )  ) صاخ يانعمب  صالخا  رد  صالخا  دروم  تقیقح  هکیتروص 
نب رد  ار  یمدآ  ماع  يانعم  هب  صالخا  دنشابیم . یشزرا  صالخا  جیاتن  زا  یناسنا  يهیلاع  تافص  اهتلـصخ و  يهمه  زین  و  دنـشابیم . نآ 

قشع دننام  دهدیم  رارق  تسا ، یناسنا  یلاع  تازایتما  نتفر  تسد  زا  لولعم  هک  یقیمع  ياههودنا  اهینارگن و  اب  طولخم  راب و  تذل  یتسب 
كرد و لـماوع  رعاـشم و  يهمه  دـیامنیم و  ینادـنز  قوشعم  تیدوجوم  کـچوک  قودنـص  رد  ار  قشاـع  يوـلوم  لوـق  هب  هک  يزاـجم 

ياهتیلاعف اوق و  يهمه  یقیقح  قشع  هکیتروص  رد  دزاسیم ، ناریو  لتخم و  یئانتعایب  یمامت  اب  ار  یمدآ  لوقعم  ياههتساوخ  اهیهاگآ و 
دننام یناسنا  یلاع  قیاقح  رد  صالخا  هب  قفوم  ياهناسنا  هک  تسا  تهج  نیمهب  دیامنیم . رتگنهامه  رتيوق و  ار  ناسنا  یناور  يزغم و 

هب شیارگ   ) راـیتخا يـالعا  يهلحرم  هب  دـناوتیم  ار  یمدآ  هک  يدازآ  تسا و  تاـیعقاو  يهدـنهد  ناـشن  هـک  تـهجنآ  زا  مـلع  تلادـع و 
ياههدیدپ اههتساوخ و  زا  تشذگ  دوخ و  رب  تیکلام  دننام  یناسنا  تافص  نیرتهب  زا  دناسرب ، اهنآ ) باختنا  تالامک و  تاریخ و 

ام ياهتلع  هلمج  بیبط  يا  ام  يادوس  شوخ  قشع  يا  شابداش  دنـشابیم - رادروخرب  ینورد  تراهط  تباجن و  قدـص و  افو و  یناویح و 
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ود نایم  توافت  نایب  رد  هک  یـصتخم  يهفاضاب  یـشزرا  صالخا  تاصتخم  ام  سونیلاج  نوطالفا و  وت  يا  اـم  سوماـن  توخن و  ياود  يا 
صالخا - 1 مینکیم : حرطم  ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  هک  دراد  دوجو  یـشزرا  صالخا  يارب  يرگید  تاصتخم  میدـش ، رکذـتم  صالخا  مسق 

نآ یتاذ  رـصنع  يروحم  دوخ  یهاوـخدوخ و  هک  یعیبـط  دوـخ  اـت  اریز  دزاـسیمن ، يروـحمدوخ  یهاوـخدوخ و  اـب  هجو  چـیهب  یـشزرا 
یقلت یتاذ  بولطم  یمدآ  يارب  یناسنا  یلاع  تقیقح  چیه  دهدب ، همادا  دوخ  ینورد  تیریدم  یهدنامرف و  هب  ددرگن و  لیدـعت  دـشابیم ،
يارب ياهلیـسو  تیبوـلطم  یعوـن  دـیایب ، دوـجوب  روـحم  دوـخ  صخــش  يارب  یلاـع  تـقیقح  کـی  رد  یتـیبولطم  رگا  و  تـشگ . دـهاوخن 
لماع نیرتدـنمورین  نیرتهدـنزاس و  یقیقح  قشع  دوخ  دـننام  میتفگ  هکنانچ  یـشزرا  صالخا  - 2 دوب . دـهاوخ  یعیبط  دوخ  ياههتـساوخ 

دناوتیمن یـشزرا  صالخا  دننام  یحور  يهدیدپ  چیه  - 3 دـشابیم . وج  لامک  ناسنا  کی  نامرآ  نیرتگرزب  هک  تسا  دوخ  رب  تیکلاـم 
يهلیسوب رطاخ  شمارآ  ندمآ  دوجوب  تلع  دشاب . هدوب  رطاخ  شمارآ  بجوم  میظنت و  ار  یمدآ  بارطـضا  رپ  بیـشن و  زارف و  رپ  یگدنز 

صلخم ناسنا  حور  هک  تسنیا  یشزرا  صالخا 
یگدـنز يـالعا  فدـه  ریـسم  رد  ار  دوـخ  هتفاـیرد و  ار  دوـخ  يهدـشمگ  تقیقح  رد  دزرویم ، صـالخا  ییـالاو  تقیقح  هب  هکیماـگنه 

رد یناور  يزغم و  ياوق  زکرمت  بجوم  صالخا  - 4 دنیبیم . ار  اهییانشور  درگنیم  وس  رهب  درادن ، دوجو  وا  يارب  یکیرات  رگید  دنیبیم ،
ار حور  هک  ییاـههسوسو  ساـسایب و  تـالیخت  موجه  تارکفت و  یگدـنکارپ  مطـالت و  زا  ار  ناور  زغم و  هتـشگ ، یتاذ  بولطم  تقیقح 

یناور ياهتیلاعف  زغم و  فقوت  دوکر و  بجوم  یناور  يزغم و  ياوق  زکرمت  نیا  هک  دورن  ناـمگ  درادیم . نوصم  ظوفحم و  دنـشارخیم ،
، درادیم زاب  یلماـکت  ياـهلوحت  تکرح و  زا  تسا ، هدرک  هولج  یتاذ  بولطم  هک  دودـحم  تقیقح  کـی  رد  ار  صلخم  ناـسنا  و  هتـشگ ،

تلاصا یـشزرا و  ياهـصالخا  ریاس  دنتـسم  هاگ و  هیکت  هک  یـشزرا  صالخا  نیرتتمظع  اب  دید : میهاوخ  هدنیآ  ثحابم  رد  هکنانچ  اریز 
ءامـسا تافـص و  تفایرد  مزلتـسم  العا  تقیقح  نیا  ندوب  یتاذ  بولطم  نوچ  و  هللا . نیرب  لامک  هب  صالخا  زا  تستراـبع  دـشابیم  اـهنآ 

اب صلخم  ناسنا  حور  تسا ، یتسه  ناهج  هب  هضافا  لاح  رد  هظحل  ره  تسوا و  دیری  ام  ءاشی و  ام  لاعف  نیرتگرزب  هکنیا  تسوا و  سدـقم 
نورب ناهج  شیوخ و  تاذ  ورملق  رد  عونتم  داـعبا  هب  یهاـگآ  لیـصحت  وپاـکت و  تکرح و  رد  رمتـسم  مئاد و  روطب  ـالاو ، یتفاـیرد  نینچ 

رد دوب . دهاوخ  یتاذ 
مه رگا  و  دـنیبیم . زاینیب  اهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  یتسه و  نیناوق  يهمه  زا  ار  دوخ  تسین ، صـالخا  نیا  ياراد  هک  یناـسنا  هکیتروص 

یناور سوکعم  تیلاعف  هکلب  تسین ، یگدنزاس  تبثم و  ریـسم  رد  ییایوپ  كرحت و  نیا  هک  دنادیمن  دـنک ، یقلت  ایوپ  كرحتم و  ار  دوخ 
هب یهاگآ  زا  یشان  یـشزرا  صالخا  هکیتروص  رد  تسوا . حور  رد  قوشعم  لاگنچ  نتفر  ورف  زا  یـشان  ندز  اج  رد  فقوت و  زا  هک  تسا 

هدوب و یتاذ  بولطم  هک  تسا  هدـش  یقیاقح  ای  تقیقح و  تفاـیرد  بجوم  هک  تسا  یناـسنا  ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  یتسه و  نیناوق 
دشاب یتقیقح  دیاب  تسا ، یتاذ  تیبولطم  يهتسیاش  هک  یتقیقح  هک  دوشیم  نشور  یبوخب  لئاسم  نیا  زا  تسا . هدروآ  دوجوب  ار  صالخا 
مکح هب  رظن  اب  تقیقح  نیا  دناسرب . شباصن  دح  هب  دزاسب و  روراب  یناور  يزغم و  ياوق  زکرمت  اب  ار  یمدآ  داعبا  اهدادعتـسا و  يهمه  هک 

هدش یقلت  صالخا  يهدنبیز  للم ، ماوقا و  يهمه  رد  خیرات  لوط  رد  هک  یبراجت  یناور و  تادهاشم  يرشب و  میلـس  لقع  رادیاپ و  ترطف 
هک تهج  نادـب  تسا و  ندـنک  ناـج  نآ  تسیراوخ  رکـش  رگ  تسا  نسحا  يادـخ  قشع  زج  هچ  ره  يولوم : لوق  هب  دـشابیم . هللا  تسا ،

یتراسخ دنک ، ادیپ  قلعت  ادـخ  زج  يزیچ  رهب  صالخا  نیا  یمدآ ، حور  لیـصا  رهوج  ییافوکـش  شـشوج و  زا  تسترابع  لماک  صالخا 
اربج هک  تسا 

هدوهیب و دوـش ، فرـص  هللا  ریغ  هب  صـالخا  رد  هک  یناور  يزغم و  ياـهیژرنا  فرـص  اهـشالت و  اـهجنر و  يهمه  دوـب و  دـهاوخن  ریذـپن 
دوب یگنن  تبقاع  دوبن  قشع  دوب  یگنر  یپ  زک  ییاهقـشع  دناهدیلام  هگیاجان  رظن  هک  دناهدیلان  ناز  درد  زا  ناقـشاع  دوب . دهاوخ  هجیتنیب 

تیشم هب  یگتـسباو  تهجب  قیاقح  نآ  يهمه  اریز  تسا ، یناسنا  شزرا  اب  قیاقح  يهمه  هب  صالخا  بجوم  وا  صالخا  هک  تسا  هللا  نیا 
لاح نیع  رد  ملع  نیا  دروایب ، تسدب  ار  یملع  هللا  هب  صالخا  اب  یمدآ  رگا  دناهدرک . ادیپ  تمظع  تسادـق و  يهبنج  دـنوادخ  تافـص  ای 
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ای تیشم  هب  هتـسباو  تقیقح  کی  ناونع  هب  اریز  تسا ، رادروخرب  زین  یتاذ  تیبولطم  زا  دشابیمن ، شزرا  ياراد  مولعم  اب  طابترا  يارب  هک 
، دربب راکب  شیگدنز  نوئش  يهمه  رد  ارنآ  هدومن و  كرد  ار  تلادع  هللا  هب  صالخا  اب  یمدآ  رگا  تسا . هدش  یقلت  زین  يدنوادخ  تافص 

یلاع قیاقح  ریاس  نینچمه  تشگ و  دـهاوخ  دـنمهرهب  زین  نآ  یهلا  دـعب  زا  تلادـع ، یعامتجا  يدرف و  تاـیح  ياـیازم  زا  يرادروخرب  اـب 
یگدـنز رد  هارکا  ربج و  ریجنز  دـیق و  زا  ییاهر  موزل  ساـسحا  عابـشا  رد  یتاـیح  شزرا  ياراد  هکنیا  يهفاـضاب  ار  يدازآ  ـالثم  یناـسنا ،

صالخا قشع و  دروم  لامک ، ریخ و  هار  رد  يدازآ  زا  يرادربهرهب  زا  تسترابع  هک  رایتخا  ناونعب  تسا ،
رارق يارب  یگدنز  نوئـش  يهمه  نتفرگ  رارق  هبـساحم  تحت  زا  تسترابع  هک  نید  تفگ : دیاب  رتیلک  ترابع  کی  اب  و  داد . دـهاوخ  رارق 

يهمه رب  هک  هللا  هب  صالخا  نودب  یناسنا ، یلاع  تبثم و  داعبا  اهدادعتـسا و  يهمه  زا  لماک  يهدافتـسا  لوقعم و  تایح  ریـسم  رد  نتفرگ 
نیدـلا لوا  تسا : هدوـمرف  نینچ  هغـالبلا  جـهن  لوا  يهبطخ  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  تسین . روـصت  لـباق  تسا ، ریذـپناکما  اـهناسنا 

تسوا و تفرعم  نید  ساسا  زاغآ و  . ) هل صالخالا  هدـیحوت  لامک  هدـیحوت و  هب  قیدـصتلا  لامک  هب و  قیدـصتلا  هتفرعم  لامک  و  هتفرعم ،
، قح دیحوت  تیاهن  تسوا و  دـیحوت  الع ، الج و  قح  قیدـصت  يالعا  دـح  تسوا و  لماک  شریذـپ  قیدـصت و  يدـنوادخ  تفرعم  لامک 

نآ زا  اـم   ) نوعجار هیلا  اـنا  اـنا هللا و  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  ینعی  یهلا  سدـقا  تاذ  هب  صـالخا  تسوا ). یبوبر  خـماش  ماـقم  هب  صـالخا ،
-5 تسا . نیرب  لامک  مه  ام  ییاهن  دـصقم  نیرب و  لامک  ریـسم  رد  نیرب و  لامک  نآ  زا  ام  ینعی  تسوا .) يوسب  اـم  تشگزاـب  میئادـخ و 
هک یـصالخا  رگا  دوشیم . نوگرگد  تقیقح  نآ  ریغ  هب  ناسنا  هجوت  یعیبط  روطب  دـشوجیم ، یلاع  تقیقح  کـی  هب  صـالخا  هک  یتقو 

يانعم رگید  قیاقح  تایعقاو و  هک  تسا  یعیبط  ماع ) يانعمب  صالخا   ) دشاب یـشزرا  ریغ  قیاقح  يهرابرد  تسا ، هدـمآ  دوجوب  ناسنا  رد 
یقیقح

دزاسیم و لتخم  ار  قیاـقح  تاـیعقاو و  يهمه  هک  يزاـجم  قشع  دـننام  دـنهدیم ، تسد  زا  صـالخا  دروم  تقیقح  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ 
رگا و  دروآیمن . رابب  یعیبط  دوخ  راب  تذـل  مروت  زج  ياهجیتن  هک  ار  دوخ  قوشعم  رگم  دسانـشیمن ، تیمـسر  هب  ار  ینوناق  لصا و  چـیه 
هتـسد هس  هب  یـصخش  نینچ  يارب  ناهج  قیاقح  تاـیعقاو و  دـشاب ، یـشزرا ) صـالخا   ) یناـسنا شزرا  ياراد  تقیقح  هب  قلعتم  صـالخا 

. کلذ ریغ  یهاوخدوخ و  یسانشان و  قح  ملظ و  يراکایر و  دننام  صالخا ، دروم  تقیقح  فلاخم  يهتسد  مکی - مسق  دنوشیم : میـسقت 
روما نیا  ادخ )  ) دـیزرو وا  هب  صالخا  ناوتیم  هک  یتقیقح  نیرتیلاع  اصوصخم  الاو ، تقیقح  کی  هب  صالخا  عقوم  رد  هک  تسا  ملـسم 

هابت ار  صالخا  دشاب و  هتـشاد  تمحازم  تردق  هکنیا  هب  دسر  هچ  دـنکیمن ، روطخ  صلخم  ناسنا  نهذ  رد  یتح  دورطم و  الماک  فلاخم 
رارق صلخم  ناـسنا  تکرح  ریـسم  رد  تاـیعقاو  نیا  تسا . صـالخا  دروـم  تقیقح  نوئـش  قـفاوم  هک  تسا  یتاـیعقاو  مود - مسق  دزاـسب .

ساسحا و اهناسنا  نادجو  ناربمایپ و  يهلیـسوب  هک  ینالقع  يرطف و  فیاظو  هب  لمع  دننام  دنـشابیم ، وا  تکرح  شخب  ورین  دنریگیم و 
فلتخم لاکـشا  اـب  دـنوادخ  دوخ و  نیب  هطبار  داـجیا  یناـسنا و  یلاـع  تاـساسحا  فـطاوع و  قدـص و  تلادـع و  ریظن  ددرگیم ، كرد 

روتسد فیلاکت و  هب  لمع  تادابع و 
يونعم و يهبنج  میقتـسم  روطب  هک  ییاهراک  تعیبط و  ناهج  ياههدیدپ  طباور و  ازجا و  دـننام  فرطیب ، تایعقاو  موس - مسق  یهلا . تا 

تـسا ادخ  هک  العا  لامک  ادبم  هب  صالخا  رگا  هک  تسین  دیدرت  ياج  دنـشابیم . یناسنا  ضحم  یعیبط  نوئـش  هب  طوبرم  دـنرادن و  یهلا 
تاظحل يهمه  دوشیم و  مود  مسق  هب  قحلم  موس  مسق  نیا  دوش ، یحور  يالعا  تلاح  نیاب  قفوم  یمدآ  دسرب و  دوخ  باصن  دح  هب  رگا 

یتیبرت میلعت و  تاماقم  رگا  ددرگیم . روهطوغ  تسا ، قلطم  لامک  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  هک  یگدـنز  يالعا  فدـه  رد  ناسنا  تاـیح 
دیاب ناسنا  تسد  اب  هک  ياهزجعم  نآ  ناسانشناسنا : زا  یضعب  لوق  هب  دنوش ، مدرم  ياهلد  رد  یصالخا  نینچ  داجیا  هب  قفوم  يرشب  ناهج 
دیلوت رایتخا  لامک  اب  هک  داصتقا  ورملق  رد  یتح  مدرم  یئوج  لامک  نتفر  الاب  زا  تسترابع  هزجعم  نیا  دمآ . دـهاوخ  دوجوب  دریگب ، ماجنا 

نیب زا  مدرم  ناج  مسج و  رب  رضم  دیفم و  ریغ  هدوهیب و  فرصم  داد ، دهاوخ  ماجنا  هنالداع  روطب  ار  عیزوت  درک و  دهاوخ  رتهب  رتدایز و  ار 
نیا اب  داتفا . دـنهاوخ  راکب  اعقاو  اهدادعتـسا  تفرگ و  دـهاوخ  رارق  كالم  یعقاو  یقطنم و  ياهزاین  عیزوت  دـیلوت و  يارب  تفر و  دـهاوخ 
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هب اهیشک  قح  زات و  تخات و  يهصرع  زا  تسا ، نیمز  يور  هک  ار  دوخ  يهنایشآ  رشب  هک  تسا  یعقاو  تاحالطصا 
دهاوخ تارک  رگید  زا  نادنمدرخ  يرادربهرهب  تحایس و  ریـس و  تبون  تخاس و  دهاوخ  لدبم  تنوکـس  شمارآ و  لباق  يویند و  تشهب 

صالخا یتاذ  شزرا  ياهلیـسو . شزرا  یتاذ و  شزرا  تسا : شزرا  ود  ياراد  ملع  دننام  صالخا  تسا . یـشزرا  ود  صالخا  - 6 دیسر .!!
اربم هزنم و  اهیهاوخدوخ  تسپ و  ضارغا  هب  اهیگدولآ  زا  بولطم  تقیقح  اب  ار  ناـسنا  يهطبار  هک  صـالخا  دوخ  تیبولطم  زا  تستراـبع 

دوخ و رب  تیکلام  زا  هک  تسا  هتفای  دـشر  حاورا  ياـهتیلاعف  نیرتیلاـع  زا  یکی  هدـیدپ  نیا  میتفگ : یلبق  ثحاـبم  رد  هکناـنچ  و  دزاـسیم .
یتاذ بولطم  نانچ  ناسنا  يارب  تلادع  هک  تسا  ییالاو  یحور  تردق  کی  نیا  ددرگیم . یـشان  یناور  يزغم و  ياوق  یقطنم  تیریدـم 

تمظع و هب  طوبرم  صالخا  ياهلیـسو  شزرا  اما  دـنادب . چـیه  چوپ و  نآ  نودـب  ار  تایح  دـشاب و  یناـسنا  حور  زا  یئزج  هک  دوش  یقلت 
نیرتشزرا اب  میئوگیم : هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا . هدرک  بذج  دوخ  هب  ار  حور  فیرش  رهوج  نیا  هک  تسا  یتاذ  بولطم  نآ  شزرا 

هب ناسنا  هک  یتقو  - 7 دـیامنیم . بذـج  تسا  نیرب  لامک  هک  ادـخ  هب  ار  ناسنا  کی  هک  تسا  یـصالخا  نآ  صالخا ، نیرتتمظع  اب  و 
نآ يهراـبرد  يرآ  کـی  اـب  تقیقح  رد  دریگیم ، رارق  بوـلطم  نآ  يهبذاـج  رد  وا  تیـصخش  ماـمت  رد  دوـشیم و  بلج  بوـلطم  کـی 

ریسفت و ت ار  دوخ  تایح  يهمه  بولطم 
یفنم هن  کی  اب  ای  ار  تایح  یتسه و  قیاقح  تایعقاو و  يهمه  يرآ  نیا  دیامنیم . یقلت  دوخ  یلـصا  فدـه  هب  لصاو  ارنآ  هدومن و  هیجو 

هب صالخا  هک  یتقو  تفگ : دیاب  هجیتن  رد  دیامنیم . دیدپان  دنتسه  وا  بولطم  ياروام  هکنیا  ناونع  هب  وا  هاگدید  زا  لقادح  ای  دزاسیم و 
يهرابرد یتسیاب  میلس  نادجو  لقع و  مکحب  اذل  تسا ، هدرک  باختنا  ار  دوخ  ریسم  تایح  تقیقح  رد  دوشیم  عورش  یتاذ  بولطم  کی 

زکرمتم ار  دوخ  یناور  يزغم و  ياوق  يهمه  درک ، دـهاوخ  نییعت  ار  شتاـیح  ریـسم  هدومن و  بلج  دوخب  ار  یمدآ  صـالخا  هک  یتـقیقح 
یتاذ بولطم  ناونعب  ار  تقیقح  سپـس  هدوـمن و  هدافتـسا  تقیقح  نآ  يهراـبرد  دـیفم  تاـمولعم  ینیع و  براـجت  هنوـگ  ره  زا  هدوـمن و 

يهعلاطم ذفان و  لقع  ملاس و  ترطف  هک  هچنآ  دشوکب . دشیدنیب و  يدامتم  ياهلاس  دصقم  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  هچ  رگا  دیامن ، باختنا 
داـعبا و يهمه  رد  هبناـج  همه  لـمات  تقد و  هـک  هـچنآ  تـسا و  هتـشاذگ  رـس  تـشپ  هـک  ینـالوط  تشذگرـس  رد  يرـشب  نوئـش  يهـمه 
هب یگتسیاش  يهدنشخب  اهبولطم و  يهمهب  تیبولطم  يهدنـشخب  هک  هللا  زج  تقیقح  نیا  هک  تسنیا  دنکیم  تابثا  یناسنا  ياهیریگعضوم 

فافـش یلقیـص و  ار  اهنآ  يهمه  هکلب  دنکیمن ، یفن  درط و  هن  اب  ار  یتقیقح  تیعقاو و  چـیه  يرآ  نیا  دـشابیمن . تسا ، اهتقیقح  يهمه 
یم

يارب یتسه  ناهج  درادیم . نایب  ار  اهنآ  ناسنا و  نایم  یقطنم  تاطابترا  هدومن و  كرد  لـباق  یمآ  يارب  ار  اـهنآ  یقیقح  ياـنعم  دزاـس و 
یقطنم و يهـطبار  ندرک  رارقرب  تخانــش و  كرد و  نآ  زا  يرادربهرهب  يارب  هـک  تــسا  وا  حور  گرزب  دــبلاک  صلخم  ناــسنا  نــینچ 

نورب بطق  یتاذ و  نورد  بطق  تـسا : یبـطق  ود  یحور  دـشر  کـی  صـالخا ، - 8 دـشابیم . هیلوا  ترورـض  کی  نآ  اب  یلاع  یـساسحا 
هدش یقلت  یمدآ  یلعف  تیعقوم  قوفام  هک  یتقیقح  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  بان و  شیارگ  نآ  زا  تسترابع  یتاذ  نورد  بطق  - 1 یتاذ :

، هتـشگ اهیگتـسباو  قیالع و  ریاس  ریجنز  زا  ندش  اهر  بجوم  میدرک  هراشا  هتـشذگ  رد  هکنانچ  تقیقح  هب  باذجنا  شیارگ و  نیا  تسا .
تاذ زا  جراخ  تقیقح  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  حور  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  دهدیم . رارق  بولطم  تقیقح  رایتخا  رد  ار  یمدآ  تیصخش 

تالایخ و لولعم  هتشاد و  تیعقاو  تیبولطم  نیا  هک  یتاذ  بولطم  ناونع  هب  یتقیقح  ندرک  ادیپ  اب  حور  هک  تسا  انعم  نیاب  هکلب  دزابیم ،
يهلزنمب یتاذ  بولطم  نآ  تقیقح  رد  دسریم ، تیلعف  هب  دزاسیم و  افوکـش  ار  دوخ  یبای  فده  دادعتـسا  دشابیمن ، ینهذ  ياهیرگیزاب 

یحور يهدنزاس  تبثم و  تلاح  نیا  دیآیم . رد  لوقعم  تایح  يارب  حور  یبای  فده  دادعتسا  ندیسر  تیلعف  هب  يارب  یلـصا  لماع  کی 
ازجا و يهمه 

هیجوت هکلب  يزیمآگنر ، تسا  هدـش  یقلت  یتاذ  بولطم  هک  یتقیقح  نآ  اب  دزاسیم و  نوگرگد  ار  یناسنا  نورد  ياهدادعتـسا  اهورین و 
هچ هب  وا  دـینیبب  تسخن  دیـسانشب ، ار  ناسنا  کـی  تیـصخش  یگنوگچ  دـیهاوخیم  رگا  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـیامنیم .
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ینخلگ 2- يهمیه  وت  يراخ  دوب  رو  ینشلگ  لگ  تاهشیدنا  دوب  رگ  تسیاهبترم : دح و  هچ  رد  صالخا  نآ  دزرویم و  صالخا  یتقیقح 
دـشاب دیاب  یتقیقح  دریگب ، رارق  صالخا  دروم  دـیاب  هک  یتقیقح  هک  میـسریم  هجیتن  نیاب  زاب  تاظحالم  نیا  زا  ینیع )  ) یتاذ نورب  بطق 
یتقیقح هکیتروص  رد  ینعی  تروصنیا  ریغ  رد  دـناسرب و  تیلعف  هب  دزادـنیب و  ناـیرج  هب  ار  یناـسنا  داـعبا  اهدادعتـسا و  يهمه  دـناوتب  هک 

تیدوجوم هک  دوب  دـهاوخ  يدودـحم  عوـضوم  کـی  دـیآرب ، یناـسنا  داـعبا  اهدادعتـسا و  يهمه  ندـیناسر  تیلعف  هب  يهدـهع  زا  دـناوتن 
رد هتفرگ و  لامک  تیاهنیب  ياضف  رد  زاورپ  زا  ار  یناسنا  حور  يولوم  حالطـصا  هب  درک و  دـهاوخ  هصالخ  دوخ  رد  ار  یناـسنا  دودـحمان 

نتم رد  قلطم  نآ  يوگخـساپ  دیاب  دریگیم ، رارق  صالخا  دروم  هک  یتاذ  بولطم  تقیقح  درک ، دهاوخ  سوبحم  دوخ  کچوک  قودنص 
نتم رد  هک  ار  دوخ  ناج  تقیقح  رد  ددرگیم ، صالخا  يهدـیدپ  ياراد  هک  ماگنه  نآ  رد  یمدآ  دوشیم  هدـیمان  ناج  هک  دـشاب  تعیبط 

حم تعیبط 
رد قلطم  روطب  نآ  تیبولطم  تیبوبحم و  هک  تسا  ناج  هلماـعم  فرط  ود  زا  یکی  دـهدیم . رارق  هلماـعم  ضرعم  رد  تسا ، وا  قلطم  بوب 

ندروآ تسدـب  هار  رد  بوبحم  ناج  رهوج  هراصع و  ندیـشک  زا  تسترابع  صالخا  میتفگ  هکنانچ  اریز  تسا ، هدـش  تاـبثا  تعیبط  نتم 
بوبحم یمدآ  ناـج  نوچ  و  یتاذ . بوـلطم  تقیقح  نآ  زا  تستراـبع  هلماـعم  رگید  فرط  تسا . هدـش  یقلت  یتاذ  بوـلطم  هک  یتـقیقح 

یقلت هدش  کلهتـسم  ناج  قوفام  هک  دشاب  یقلطم  دوشیم  کلهتـسم  نآ  هار  رد  قلطم  بوبحم  نیا  هک  هچنآ  یتسیاب  امتح  تسوا ، قلطم 
تباث ار  اعدـم  نیا  دـناوتیم  هک  یلیلد  نیرتهب  تفریذـپ . دـهاوخن  ناربج  يزیچ  چـیه  اب  شتراسخ  هک  دوب  دـهاوخ  ياهلماعم  الا  ددرگ و 

نیا ددرگیم ، هنیک  هـب  لدـبم  اجیردـت  دـنکیم ، شکورف  قوـشعم  یگتـسیاشان  فـشک  اـب  هکیماـگنه  قـشع  ناـجیه  هـک  تـسنیا  دـنک ،
رد تسا ، هدوب  وا  قلطم  بوبحم  هک  ار  دوخ  ناج  قشاـع  ارچ  هک  تسا  یهاـگآ  نیا  زورب  لولعم  يازگناـج ، یخلت  ساـسحا  يزوتهنیک و 
رگ تسا  نسحا  يادـخ  قشع  زج  هچ  ره  يرآ  تسا . هدوبن  قشع  يالاو  يهدـیدپ  نآ  يهتـسیاش  هک  هداد  رارق  یقوشعم  اب  هلماـعم  يارجم 

تایآ يهراـبرد  یحیـضوت  يولوم  دـناهدیلام  هگیاـج  اـت  رظن  هک  دـناهدیلان  نآ  درد ز  زا  ناقـشاع  تسا  ندـنک  ناـج  نآ  تسیراوخرکش 
اورما ام  و  صالخا 1 - هب  طوبرم 

يارب نید  رد  هکیلاح  رد  دننک  تدابع  ار  دنوادخ  هکنیا  هب  رگم  دناهدشن  رومام  نانآ  و  ( ) يهیآ 5 هنیبلا   ) نیدلا هل  نیصلخم  هللا  اودبعیل  الا 
تیار ام  دننام : دیامنیم  رـصح  يهدافا  دوش  دراو  الا  انثتـسا  يهملک  نآ  زا  دعب  هک  هیفان  يام  یبرع  دعاوق  رظن  زا  دـنزرویم .) صالخا  وا 

: میئوگیم هکنانچ  دراد ، دوجو  زین  یـسراف  نابز  رد  هدعاق  نیمه  سب . مدید و  ار  دیز  طقف  نم  ینعی  ار .) دیز  رگم  مدـیدن  نم   ) ادـیز الا 
هب صالخا  يور  زا  ار  تدابع  رـصح  فلتخم  تابیکرت  تاملک و  اـب  هک  یتاـیآ  مدـیدن  وگتفگ  يهتـسیاش  ار  دـیز  زج  سلجم  نآ  رد  نم 

تـسا نینچ  هملک  ود  نیا  يانعم  دراد و  دوجو  نیدلا  هل  يهملک  ود  ثحب  دروم  يهیآ  رد  تسا . ناوارف  ددـعتم و  دـنکیم ، نایب  دـنوادخ 
هک نیبعقاو  لقع  میلـس و  ترطف  شریذـپ  هبـساحم و  لباق  یناگدـنز  نآ  زا  تسترابع  نید  يانعم  هک  مینادیم  و  تسا . وا  نآ  زا  نید  هک 

یلو تسین ، ناـققحم  يهمه  ریـسفت  دروـم  هچ  رگا  نید  يارب  اـنعم  نـیا  تسیدـنوادخ . یلیمکت  یعیرـشت و  يهدارا  تیـشم و  هـب  هتـسباو 
هک تسنیا  هفیرـش  يهیآ  دافم  موهفم و  نیاربانب  تسا . هدـش  حرطم  نید  يهملک  يارب  هک  تسا  یئاهریـسفت  يهمه  يهصالخ  لوصحم و 

هتفرگ و رارق  تسا  نیرب  لامک  هب  هتسویپ  هک  یهلا  يهبذاج  رد  مدرم  هک  تسنیا  يدنوادخ  یعطق  روتسد 
رد نتفرگ  رارق  نیمه  دنتـسه ، نآ  هب  ندـیورگ  هب  روماـم  مدرم  هـک  یهلا  نـید  نآ  دـننکن و  یقلت  یتاذ  بوـلطم  ار  یتـقیقح  چـیه  وا  زج 

تسا میلس  لقع  ترطف و  شریذپ  هبـساحم و  لباق  یگدنز  نینچ  تسا . خماش  ماقمنآ  ندرک  یقلت  قلطم  یتاذ و  بولطم  یهلا و  يهبذاج 
اولوت امنیاف  هچ : دنتـسه  يدـنوادخ  تیـشم  هاگهولج  ود  ره  هک  یناسنا  دوجو  یتسه و  هب  صالخا  ینعی  دـنوادخ  هب  صالخا  اذـل  سب . و 

توکلم غورف  كرد  نآ و  یعقاو  تفاـیرد  ینعی  یتـسه  هب  صـالخا  تسا .) هللا  هجو  اـجنامه  دـینادرگب ، يور  فرط  ره  هب   ) هللا هجو  مثف 
اب اهنت  هک  یتسه  گنهآ  یلاع  مهف  قیمع و  ساسحا  زا  تستراـبع  كرد  نیا  يهجیتن  دـباتیم و  نآ  طـباور  ازجا و  يهمهب  هک  يدـنوادخ 

یبوبر خماش  ماقم  هب  صالخا  يهبذاج  رد  هک  تسا  یناسنا  تاذ  هب  قیمع  مارتحا  ناسنا  هب  صالخا  يانعم  و  دینـش . ارنآ  ناوتیم  صالخا 
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ادخ يوس  هب  يدجـسم  ره  رد  ار  ناتیاهلد  يور   ) نیدـلا هل  نیـصلخم  هوعدا  دجـسم و  لک  دـنع  مکهوجو  اومیقا  و  - 2 تسا . هتفرگ  رارق 
هب هراـظن  يارب  هاگدـصر  دـننام  هک  دجـسم  يارب  هکیتقو  دـیناوخب .) دـیزرویم ، صـالخا  وا  يارب  نید  رد  هکیلاـح  رد  ار  ادـخ  و  دـیربب ،

هدنکآ زغم  اب  دیوشن ، تسار  مخ و  گنرین  قافن و  يور  زا  دینکن و  ایر  دیوشیم ، دراو  تسا ، هدش  هتخاس  نآ  يوسب  ششک  تیاهنیب و 
دنپ زا 

هفرح و يور  زا  ار  فیرش  يرورض و  طابترا  نیا  دیریگن . رارق  يورایور  ادخ  اب  یناویح  تافاثک  اهیگدولآ و  زا  رپ  ینورد  اب  لایخ و  را و 
نامـسآ هب  هک  تسین  نآ  ندـنادرگرب ، وا  يوسب  لد  يور  دـینادرگرب . وا  يوس  هب  ار  ناتیاهلد  يور  هکلب  دـیزاسن ، رارقرب  ادـخ  اـب  داـیتعا 

هک يدنوادخ  ربارب  رد  ار  دوخ  ات  دیربب  دوخ  ناج  يوس  هب  ور  هک  تسنیا  شیانعم  هکلب  دیوش ، هریخ  اضف  ای  نیمز  زا  ياهطقن  هب  دیرگنب و 
ناهن ناج  میرتکیدزن .) ناسنا  هب  ندرگ  گر  زا  ام  و   ) دیرولا لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  و  هک : دینک  هدهاشم  تسا  رتکیدزن  امش  هب  امـش  زا 

ار ادخ   ) نورفاکلا هرک  ول  نیدلا و  هل  نیـصلخم  هللا  اوعداف  راطع 3 - خیـش  ناج  ناج  يا  ناهن  ردـنا  ناهن  يا  ناهن  ناج  رد  وت  مسج و  رد 
زا يدـنوادخ  توعد  هک  تسا  ملـسم  دنـشاب ) هتـشاد  تهارک  نارفاک  هچ  رگا  دـیناوخب ، دـیزرویم ، صالخا  وا  يارب  نید  رد  هکیلاح  رد 

دروم ار  یئاهناسنا  ای  هدیـشارت و  دوخ  تسد  اب  ار  یئاهتب  نانآ  دوب ، دهاوخن  نیکرـشم  رافک و  دـنیاشوخ  یقیقح  صالخا  دـیحوت و  يور 
هناتـسرپ تب  ياهمـسجت  هنوگ  ره  زا  ار  يدنوادخ  قلطم  يانغ  دـنهاوخیمن  و  دـنهدیم ، رارق  ادـخ  کیرـش  ار  اهنآ  هداد و  رارق  شتـسرپ 

ار آ یتسه  ناهج  دراذگیمن  ارنانآ  ناگتشذگ  يهدیسوپ  دیلاقت  تاداع و  دنریذپب . دننک و  كرد 
ناونع هب  يدـماج  ایـشا  نتخادرپ  نتخاس و  ای  قلطم  لامک  نتخاس  مسجم  دـننک . رارقرب  طاـبترا  نآ  اـب  دـنبایرد و  تسا  هتـسیاش  هکناـنچن 

اب هک  دراذگیمن  دشابیم و  نانآ  ینالقع  قطنم  یلاع و  تاساسحا  تارکفت و  طوقـس  بجوم  وا ، تیـشم  رد  رثوم  يدـنوادخ و  کیرش 
يادخ شتـسرپ  هب  هعماج  کی  هاگآ  ياهناسنا  هکیتقو  دنیامن . رارقرب  تفلا  سنا و  تسا  وا  ضیف  هاگهولج  یتسه  يهمه  هک  هناگی  يادخ 

، دنهدیم رارق  صالخا  يانبم  رب  ار  دوخ  لوقعم  تایح  دـنزادرپیم و  رگـشیامن  نواعم و  رایتسد و  کیرـش و  هنوگ  ره  زا  زاینیب  هناگی و 
نیاب قیمع  هجوت  اب  دوب . دـهاوخ  بانتجا  لباق  ریغ  یمتح و  نانآ  اب  یعیبط  تایح  رد  ناروهطوغ  نیکرـشم و  رافک و  يهزرابم  تفلاخم و 

تفلاخم و دـیامیپیم ، ار  دوخ  لوقعم  تایح  یعقاو  ریـسم  یناگدـنز ، نیا  رد  حور  دربشیپ  لماکت و  زا  يرادربهرهب  رد  یمدآ  هک  هلئـسم 
وا يوپاکت  تکرح و  رد  يرثا  هچ  اـتکی  دـنوادخ  ناـگدرک  مگ  ناـهارمگ و  تـالایخ و  رد  ناروهطوغ  راـکیپ  هزراـبم و  یتح  تهارک و 

ددرگ تسـس  گس  ياغوغ  زا  باتهم  بش  ای  ناوراک !؟ یهار  ددرگ ز  او  چیه  ناگـس  يالالع  گناب  زا  هکناز  دروایب !؟ دوجوب  دناوتیم 
مقس گناب  نآ  گس  دراذگن  هکنوچ  دنتیم  دوخ  تنیط  رب  یسک  ره  دنک  وعوع  گس  رون و  دناشف  هم  گت !؟ ریس  رد  ار  ردب 

نیرتیساسا زا  یکی  نیا  يولوم  دنک  ینوزفا  بجاو  ار  رکـش  سپ  دنک  نوزفا  یگکرـس  هکرـس  هکنوچ  مله  یک  ار  دوخ  ناریـس  مهم  نم 
رد ار  حور  بان  رهوج  هداد و  ناشن  ار  دوخ  یعقاو  يهرهچ  یتاذ  بولطم  تقیقح  هک  ماـگنه  نآ  رد  هک  تسا  یـشزرا  صـالخا  صاوخ 

هکنیا هن  دـنیبیمن و  ار  تسیاـشان  رظاـنم  شمـشچ  دونـشیمن و  ار  فلاـخم  ياهادـص  شـشوگ  هـکنیا  هـن  دـهدیم ، رارق  دوـخ  يهبذاـج 
ولج زا  ار  تسیاـشان  رظاـنم  شوماـخ و  ار  فلاـخم  ياهادـص  تسناوت  رگا  هکلب  دریگیمن ، رارق  تقیقح  قح و  اـب  نارگهزیتس  يوراـیور 

كدنا نودب  انتعا و  نیرتمک  نودب  تسناوتن  رگا  دنکیم و  رب  داینب  هشیر و  زا  ار  تقیقح  قح و  اب  نارگهزیتس  دوبان و  وحم و  شناگدـید 
تزع هب  دنگوس  :( ) تفگ ناطیش   ) نیصلخملا مهنم  كدابع  الا  نیعمجا . مهنیوغال  کتزعبف  لاق  - 4 دهدیم . همادا  دوخ  هارب  اهنآ  زا  رثات 

تموـصخ دناهدیـسر .) صـالخا  ماـقم  هب  هک  ناـنآ  زا  ارت  ناگدـنب  نآ  رگم  درک  مهاوـخ  اوـغا  ار ) ع )  ) مدآ نادـنزرف   ) ناـنآ يهـمه  وـت ،
یتسه نمرخ  تسا و  هدیزرو  عانتما  وا  رب  هدجـس  زا  هدیزرو و  رـشبلاوبا  رب  هک  یتداسح  مدآ و  نادـنزرف  اب  هیلع  هللا  هنعل  ناطیـش  يهنیرید 

اب ات  ار  دوخ  لامک  التعا و  هار  یگداس  تلوهس و  هب  ع )  ) مدآ نادنزرف  تشاذگ  دهاوخن  زگره  تسا ، هدز  شتآ  دبا  ات  ار  دوخ 
ار نارگید  نازورف  عمـش  دوخ  يهتخوس  نمرخ  هب  رظن  اب  هک  تسا  دـیلپ  تادوجوم  تایح  یلک  نوناق  کی  نیا  اریز  دـنیامیپب ، یهلا  هاگر 

ذوفن هلیح و  رکم و  تردق  نتـشاد  اب  ناطیـش  يولوم  هتخورفا  سک  عمـش  دهاوخنیم  هتخوس  نمرخ  تخبدب  ره  هکناز  دننیبب . دـنناوتیمن 
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هارمگ اوغا و  ددص  رد  دوشیم و  کیدزن  مدآ  دالوا  هب  وس  ره  زا  ناهانگ ، اهاطخ و  نتساریپ  نتسارآ و  ناسنا و  یناور  حوطس  قامعا  رد 
ای  ) هراما سفن  هک  تسا  راک  نامه  دـهدیم ، ماجنا  ناسنا  تیدوجوم  رد  ناسنا  تاذ  زا  جراـخ  زا  ناطیـش  هک  يراـک  دـیایم . رب  وا  ندرک 

راوشد تخـس و  رادـقم  نامه  دـیلپ  ناطیـش  اب  يهزرابم  دـهدیم . ماجنا  ناـسنا  تیدوجوم  اـب  تاذ  نورد  زا  یناویح ) زیارغ  یعیبط ، دوخ 
ناطیـشلا نم  هللااب  ذوعا  ادخب  ناطیـش  زا  ندرب  هانپ  هک  تسا  تهج  نیمهب  یناویح ) شکرـس  زیارغ  یعیبط و  دوخ   ) هراما سفن  اب  هک  تسا 

ام الا  وسلاب  هرامالا  سفنلا  نا  یـسفن  يربا  ام  و  ادـخ - هب  هراما  سفن  ياهیرگنایغط  زا  ندرب  هانپ  هک  دراد  ترورـض  رادـقم  ناـمه  میجرلا 
مراـگدرورپ هک  هچنآ  رگم  تسیدـب  هب  هدـننک  رما  رایـسب  سفن  اریز  منکیمن ، هئربـت  ار  دوخ  سفن  نم  و   ) میحر روفغ  یبر  نا  یبر  محر 

یش زا  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  دیجم  نآرق  زا  هیآ  دنچ  رد  تسنابرهم ) هدنیاشخب و  نم  يادخ  اعطق  دنک ، محر 
ياوغا گنرین و  هلیح و  لئاسو  هک  دنـشاب  ناما  رد  ناطیـش  ياوغا  گنرین و  هلیح و  زا  دـنناوتیم  یناسک  طـقف  دـیربب . هاـنپ  ادـخ  هب  ناـط 

سپ کلذ . ریغ  یتسرپ و  ماقم  زارد و  رود و  ياهوزرآ  ایند و  لانم  لام و  هب  قشع  اهیتسرپ و  توهـش  دـننام  دـننک  رود  دوخ  زا  ار  ناطیش 
رد صالخا  اب  طـقف  هک  تسا  ملـسم  دـنک و  هاـتوک  دوخ  زا  ار  ناطیـش  بیرف  هعدـخ و  تسد  دـیاب  هک  تسا  ناـسنا  دوخ  نیا  تقیقح  رد 

نیـصلخم هوعداف  وه  الا  هلا  یحلاوه ال  - 5 دندرگیم . دوبان  وحم و  ناطیـش  يهعدخ  گنرین و  هلیح و  لئاسو  هک  تسیدـنوادخ  تیدوبع 
يهیآ نیا  رد  دیناوخب .) دیزرویم ، صالخا  وا  يارب  نید  رد  هکیلاح  رد  ار  وا  تسین . وا  زج  یئادـخ  یقیقح ، يهدـنز  تسا  وا   ) نیدـلا هل 

راصحنا لـیلد  نیرتگرزب  تفگ : ناوتیم  هک  دراد  دوجو  یمهم  هداـعلا  قوف  يهتکن  تسا ، هدـش  رکذـتم  ار  يدـنوادخ  تاـیح  هک  هفیرش 
قـشع یـساسا  يهجیتن  صالخا  میتفگ : صالخا  ثحبم  لیاوا  رد  هکنانچ  هکنیا  حیـضوت  دـشابیم . لاعتم  دـنوادخ  هب  ندـیزرو  صـالخا 

هلماـعم يارجم  رد  تسا  تعیبـط  نتم  رد  وا  قلطم  بولطم  هک  ار  دوخ  تاـیح  رهوج  قشع  يهلیـسوب  دزرویم  صـالخا  هک  یـسک  تسا ،
ار دوخ  دهاوخیم  ینعی  دزرویم  قشع  هک  تسا  هدـنز  ناج  نیا  دوشیم و  قشاع  هک  تسا  یمذآ  ناج  نیا  تقیقح  رد  سپ  دراذـگیم ،

نک یناف  قوشعم  رد 
فـصونیا اب  ایآ  دناسرب ، دوخ  بولطم  لامک  هب  قوشعم  يهبذاج  رد  ار  دوخ  تایح  دهاوخیم  ای  دوش ، قوشعم  زا  یئزج  دهاوخیم  ای  د ،

دوخ زا  تسد  قوشعم  هار  رد  قشع  ماگنه  رد  یمدآ  يهدنز  ناج  رتنشور  ترابعب  درک ؟ ضرف  هدنز  ریغ  ار  قشع  نینچ  قوشعم  ناوتیم 
قوشعم نیا  دـیاب  هک  دـنکیم  مکح  یمدآ  یلاع  ساسحا  لـقع و  قطنم  دزاـسیم ، نوگرگد  ار  دوخ  تیدوجوم  هار  نیا  رد  درادـیمرب و 

هتخاس کلهتـسم  ارنآ  هکنیا  هن  دشخبب ، التعا  دربب و  رتالاب  دوشیم  نوگرگد  وا  هار  رد  هک  ار  وا  ناج  یگدنز و  دناوتب  هک  دشاب  ياهدـنز 
يوس هدرم  هکنوچ  تسین  هدنیاپ  ناگدرم  قشع  هکناز  رتهزات  هچنغ  دشاب ز  یمد  ره  رـصب  رد  ناور و  رد  هدـنز  قشع  دـناسرب ، یچوپ  هب  و 

وا قشع  زا  دنتفای  ایبنا  هلمج  هک  نیزگب  نآ  قشع  تسا  یقاس  تیازفناج  بارـش  زا  تسا و  یقاب  واک  نیزک  هدنز  نآ  قشع  تسین  هدنیآ  ام 
هک صلاخ  نید  زا  دـهاوخب  یموق  ای  درف  رگا  تسا ) ادـخ  نآ  زا  صلاخ  نید  دیـشاب ، هاگآ   ) صلاخلا نیدـلا  الا هللا  يولوم 6 - ایک  راـک و 

ققحت لباق  ادـخ  اب  هناـصلخم  طاـبترا  نودـب  صلاـخ  نید  نیا  هک  دـنادب  دـیاب  اـمتح  دوش ، رادروخرب  تسا ، یناـسنا  لـماع  نیرتیـساسا 
تسا هدش  دراو  صالخا  يهرابرد  هک  یتایاور  و  ع )  ) نینموملاریما تالمج  زا  یضعب  هب  يرظن  دشابیمن .

صالخا وا  هب  دراد  يدنوادخ  تینادحو  هب  داقتعا  هکیلاح  رد  هکیـسک  يرای  میئوجیم ) يرای  لاعتم  دـنوادخ  زا   )) ادـحوم هل  صلخاو  - 1
نا اهنم : بتی  مل  لاصخلا  هذـه  نم  هلـصخب  هبر  ایقال  ایندـلا  نم  جرخی  نا  هلعف  صلخا  هسفن و  دـهجا  نا  ادـبع و  عفنیال  هنا  - 2 دزرویم .)
یف هعدب  راهظاب  سانلا  یلا  هجاح  حجنتسی  وا  هریغ  هلعف  رماب  رعیوا  سفن  كالهب  هظیغ  یفـشیوا  هتدابع  نم  هیلع  ضرتفا  امیف  هللااب  كرـشی 

دزادنیب و ششوک  شالت و  هب  ار  دوخ  هک  دنچ  ره  ياهدنب  چیه  يارب  هک  تسا  یعطق   ) نیناسلب هیف  یـشمی  وا  نیهجوب  سانلا  یقلی  وا  هنید 
هدوب اهتلـصخ  نیا  زا  یکی  ياراد  دورب و  نوریب  شراگدرورپ  رادـید  يارب  ایند  زا  رگا : تشاد  دـهاوخن  يدوس  دـیامن ، صلاـخ  ار  شلمع 
کی تکاله  اـب  ار  دوخ  بضغ  ب - دزروب . كرـش  تسا ، هتـشاد  ررقم  وا  يارب  ادـخ  هک  یتداـبع  رد  فلا - دـیامنن : هبوت  نآ  زا  دـشاب و 

تعدـب باکترا  اب  د - تسا . هداد  ماجنا  ارنآ  دوخ  هک  يراـک  يهراـبرد  ار  یـسک  دـنادب  دودرم  بویعم و  ج - دـناشنب . ورف  یناـسنا  سفن 
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و - 3 دـیامن .) راتفر  نابز  ود  اب  مدرم  نایم  رد  و - دـشاب . طابترا  رد  ییورود  اب  مدرم  اب  ه - دروآرب . مدرم  زا  ار  دوخ  زاین  نید  رد  يراذـگ 
شآ ناهنپ و  هکیسک  و   ) هدابعلا صلخا  هنامالا و  يدا  دقف  هتلاقم  هلعف و  هتینالع و  هرس و  فلتخی  مل  نم 

دق - 4 تسا .) هدومن  صلاخ  ار  شتدابع  ادا و  ار  تناما  اعطق  دـشاب ، یکی  شراتفگ  رادرک و  و  شنطاب ) رهاـظ و  نورب ، نورد و   ) شراـک
الاب ار  وا  صالخا  تاجرد  زین  دـنوادخ  دزرویم و  صـالخا  ادـخ  هب  (: ) تسا هدـش  يزاـسدوخ  هب  قفوم  هکیـسک   ) هصلختـساف صلخا هللا 
هللا زج  یئادخ  هکنیاب  مهدیم  تداهـش  و   ) اهـصاصم ادقتعم  اهـصالخا  انحتمم  هل  کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  و  - 5 دربیم .)

رد مکی - يهلمج  ریـسفت  تسا ) داقتعا  دروم  وا  صلاخ  رهوج  هدش و  شیامزآ  نآ  هب  صالخا  هک  یتداهـش  کیرـشیب ، هناگی و  تسین ،
. تسا هدش  دزـشوگ  ناحبـس  دنوادخ  زا  يرای  بلط  دادمتـسا و  یگتـسیاش  تلع  ناونع  هب  يدنوادخ  دـیحوت  لاح  رد  صالخا  هلمج  نیا 

یهلا تمحر  ضیف و  اریز  دیامن ، يرای  بلط  دادمتـسا و  لاعتم  دنوادخ  زا  دـشاب ، هدوب  هک  یلاح  ره  رد  یـسک  ره  هک  تسا  نکمم  ینعی 
رارق دیحوت  يهیاپ  رب  وا  صالخا  دزرویم و  صالخا  يدنوادخ  دیحوت  رد  هک  یسک  هک  تسا  ملـسم  یلو  تسا ، وا  ناگدنب  مومع  لماش 

يهبذاج رد  وا  نتفرگ  رارق  تناعتـسا و  تساوخرد و  هدوب ، دـیحوت  يانبم  رب  صالخا  يور  زا  مه  وا  یئوجددـم  تناعتـسا و  تسا ، هتفرگ 
هلمج نیا  رد  مود - يهلمج  ریسفت  دوب . دهاوخ  اهیهاوخدوخ  اهیتسرپدوس و  اهیدیلپ و  اهیگدولآ و  زا  رود  هدوب و  تقیقح  يور  زا  یبوبر ،

وملاریما
فلت هدوهیب  ار  دوخ  رمع  دـیامرفیم : تسا . یناسنا  زوسنامناخ  ياهدرد  ياود  هک  دـیامرفیم  نایب  ار  مهم  رایـسب  یبلطم  مالـسلاهیلع  نینم 

ایآ هک  دینک  تقد  دیـشیدنیب و  یتسردب  دیهدیم  ماجنا  هک  یئاهـشالت  اهوپاکت و  يهرابرد  دینزن ، رد  نآ  رد و  نیاب  حالطـصا  هب  دینکن و 
رگید زا  هتخیسگ  زغمیب و  یئاهتیلاعف  یعون  طقف  ای  دریگیم ، ماجنا  یناسنا  يرورض  ياهتلصخ  رگید  اب  گنهامه  اهـشالت  اهوپاکت و  نیا 

شمارآ نیرتـمک  نودـب  شـشوک و  راـک و  رد  ار  شرمع  تاـظحل  يهمه  ناـسنا  تسا  نکمم  يرآ  تسا ، یناـسنا  يرورـض  ياهتلـصخ 
هدـش حرطم  احورـشم  هتـشذگ  رد  هک  یمومع  يانعمب  صالخا   ) دوشیم هدـیمان  صالخا  هک  دـنیبب  لامک  يهبذاج  رد  یتح  و  دـنارذگب ،

ياهجیتن دـهدن ، رارق  یـشزرا  صالخا  ریـسم  رد  ار  یناسنا  يهدـنزاس  داعبا  رگید  هکیماداـم  صـالخا  اهـششوک و  راـک و  نیا  یلو  تسا )
، لانم لام و  رد  كرـش  تشگ : التبم  كرـش  عاونا  زا  یعون  چیهب  دـیابن  یـشزرا ، صالخا  يالاو  ماقم  هب  لوصو  يارب  سپ  داد . دـهاوخن 

ماقم هب  لوصو  نینچمه  کـلذ . ریغ  یتسرپ و  ترهـش  یتسرپدوخ و  اـب  كرـش  و  یتسرپ ، ماـقم  اـب  كرـش  یتسرپ ، تب  ياـنعم  هب  كرش 
اب نارگید  نتخاس  بویعم  بیرخت و  اب  یـشزرا  صالخا  دـشاب . هدوب  راگزاس  اهناسنا  تایح  نتفرگ  يزابب  اـب  دـناوتیمن  صـالخا  يـالاو 

وجبیع صخش  هکنیا 
ياهزاین عفر  يارب  یهلا  نید  تاصتخم  لوصا و  ندز  مه  رب  اب  یـشزرا  صالخا  نینچمه  درادن . یـشزاس  زین  تسا ، بیع  نآ  ياراد  دوخ 

يزاب و گنرین  تاصتخم  زا  هک  عامتجا  رد  ینابز  دـنچ  یئور و  دـنچ  هرخـالاب  دـشابیمن . ریذـپناکما  دوس ، بلج  يارب  يروحم و  دوخ 
هدـناسر و دوخ  لامک  هب  ار  ناسنا  هک  صالخا  يالعا  ماقم  هب  لوصو  تفگ : دـیاب  نیاربانب  تسا ، یـشزرا  صالخا  دـض  تساـهیرگهلیح 

نیا موس - يهلمج  ریـسفت  دشابیمن . ریذپناکما  هللا  بادآ  هب  هب  بدات  هللا و  قالخا  هب  قلخت  نودب  دـیامنیم ، لماک  ناسنا  مان  يهتـسیاش 
نامه نیا  نطاب ) رهاظ و  راکـشآ ، ناهنپ و   ) نورب نورد و  داحتا  مکی - طرـش  درادیم : نایب  نینچ  ار  تداـبع  رد  صـالخا  طیارـش  هلمج 

يهفاـضاب داـحتا  ود  نیا  تفگ : ناوـتیم  نخـس ، رادرک و  داـحتا  مود - طرـش  تـسا . هدـش  حرطم  زین  مود  يهـلمج  رد  هـک  تـسا  طرش 
رد یجیردت  تفرـشیپ  اب  تدحو  نیا  هک  تسا  صلخم  ناسنا  تیـصخش  تدحو  راثآ  جیاتن و  دـش ، هتفگ  مود  يهلمج  رد  هک  یئاهداحتا 

دیحوت شناج  دیحوت  رد  یناسنا  تیـصخش  هتـشگ ، رتگنهامه  رتلکـشتم و  نیرفآ  تایح  هب  هتـسباو  لوقعم  تایح  فدـه  هب  لوصو  ریـسم 
رد هکیـسک  يارب  ار  يدنوادخ  کمک  هلمج  نیا  رد  مراهچ - يهلمج  ریـسفت  دسریم . صالخا  يالعا  ماقمب  دباییم و  رد  ار  يدـنوادخ 

شحور فاصتا  صالخا و  بلط 
اودهاج نیذلاو  تسا : هداد  هیآ  نیا  رد  هک  ياهدعو  قباطم  ناحبـس  دنوادخ  دـیامرفیم . نایب  تسا ، هدـمآرب  یناسنا  يالاو  تفـص  نیا  اب 
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عبانم رد  تاظحالم  عومجم  زا  مینکیم .) تیاده  دوخ  ياههار  هب  ارنانآ  ام  دنزرویم ، تدهاجم  ام  هار  رد  هکنانآ  و   ) انلبـس مهنیدهنل  انیف 
هدارا و هک  تسا  هدومرف  ررقم  نینچ  لاعتم  دـنوادخ  هک  میـسریم  هجیتن  نیاب  تسا ، میلـس  ترطف  لقع و  مکح  قفاوم  هک  مالـسا  يهیلوا 

یمدآ ياوق  دزاسب و  راومه  تکرح  هدارا و  نآ  يارب  ار  هار  دهدب و  تبثم  خساپ  دریگب ، تروص  يدج  روطب  هک  ار  یناسنا  حور  تکرح 
اهیف هل  انلجع  هلجاعلا  دیری  ناک  نم  دننام : تسا ، هدش  دزـشوگ  یفلتخم  تانایب  اب  دیجم  نآرق  رد  یهلا  تنـس  نیا  دـیامن . تیوقت  رتشیب  ار 

مهیعـس ناک  کئلواف  نموم  وه  اهیعـس و  اهل  یعـس  هرخالا و  دارا  نم  و  اروحدـم . امومذـم  اهیلـصی  منهج  هل  اـنلعج  مث  دـیرن  نمل  اـشن  اـم 
رد دهاوخب ، ار  ایند  رذـگدوز  يایازم  عاتم و  هکیـسک   ) اروظحم کبر  ءاطع  ناک  ام  کبر و  ءاطع  نم  ءالوه  ءالوه و  دـمن  الک  اروکـشم .

ار خزود  وا  يارب  سپـس  داد و  میهاوخ  رذگدوز  يایند  نیمه  رد  مینک ، هدارا  هکیـسک  يارب  تسا ، ام  تیـشم  قباطم  هک  ار  هچنآ  ایند  نیا 
ار ترخآ  هکیسک  و  دزوسب . ششتآ  رد  تسا ، ام  تمحر  زا  رود  خیبوت و  دروم  هکیلاح  رد  هک  میهدیم  رارق 

ار هورگ  ود  ره  دیسر . دهاوخ  هجیتن  هب  نانآ  شـشوک  یعـس و  تسا ، نامیا  اب  هکیلاح  رد  دشوکب  نآ  تازایتما  هب  لوصو  يارب  دهاوخب و 
يارب هار  دـیوگیم : احیرـص  تایآ  نیا  دـشابیمن .) نانآ  زا  عونمم  وت  راگدرورپ  ياـطع  درک و  میهاوخ  کـمک  تراـگدرورپ  ياـطع  زا 

هدیـشوپ نایمدآ  لوقع  ساوح و  زا  هک  هدرپ  تشپ  دسافم  حلاصم و  هکنیا  رگم  تسا  زاب  یناگدـنز  نیا  رد  اهناسنا  حاورا  تکرح  هدارا و 
یهلا يدوجو  ضیف  نیقتم  يوزرآ  قح  دهدیم  نینچ  دهاوخ  ادخ  یهاوخ  نینچ  نوچ  دهدب - ناشن  یهلا  تنـس  نیا  رد  یئانثتـسا  تسا ،
یسک ره  و  تسا . هدومرف  راومه  هدامآ و  شناگدنب  يهدش  ذاختا  ياهفده  يارب  ار  اههار  لئاسو و  يهمه  العا  ماقم  نآ  تینامحر  قباطم 

تفاـطل رد  هک  ناراـب  یلب - تشگ . دـهاوخ  رادروخرب  یهلا  يدوجو  ضیف  زا  دـشاب ، هتـشاد  هک  یهاـگآ  تردـق و  یگنوـگچ  رادـقمب و 
ضیف ناراـب  ربارب  رد  هـک  ناـسنا  نآ  دـید  دـیاب  هـک  تـسنیا  رما  تیاـهن  سخ  رازهروـش  رد  دـیور و  هلـال  غاـب  رد  تـسین  فـالخ  شعبط 
يزیچ هچ  شریذپ  يارب  ار  دوخ  نورد  يهنیمز  و  دهاوخیم ؟ هچ  دیآیم ، رب  ینامحر  ضیف  شریذپ  ددص  رد  دریگیم و  رارق  يدنوادخ 

دنوادخ دزرویم ، صالخا  ناحبـس  دنوادخ  هب  هک  سکنآ  دیامرفیم : نینموملاریما  هک  تسا  تنـس  هدـعاق و  نیاربانب  تسا . هدرک  هدامآ 
ار د وا  مه 

تداهـش و تقیقح  لهمج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  مجنپ - يهلمج  ریـسفت  دـیامرفیم . قفوم  صالخا  یلاع  تاجرد  هب  لوصو  ر 
کی نیا  ینعی  تسا . هدـش  شیامزآ  شـصالخا  هک  مهدیم  هناگی  راگدرورپ  هب  یتداهـش  دـیوگیم : درادیم و  نایب  ار  یقیقح  تداـهش 
يارب تداهـش  نیا  تسین ، موش  بوسحم  یمالـسا  يهعماج  زا  يوضع  نم  هکنیا  يارب  تداهـش  نیا  تسین ، يداـیتعا  ياهفرح و  تداـهش 

ضراوع اههتساوخ و  اب  یگدولآ  كدنا  نودب  هدمآرب و  ناج  بان  رهوج  زا  هک  تسا  یتداهـش  هکلب  تسین ، یناور  ذیاذل  ندروآ  دوجوب 
کی هن  تسا ، یبوبر  لامج  لالج و  میقتسم  دوهش  نایب  تداهش  نیا  ددرگیم . یبوبر  ماقم  هجوتم  يروحم  دوخ  يرورپدوخ و  زا  یـشان 

هک تسنانچ  هن  درادـن ، يروجهم  بایغ و  يرود و  هک  تسا  یتداهـش  نیا  دریگیم . تروص  اعدـم  تابثا  ددـص  رد  هک  یلومعم  یهاوگ 
زا رـس  مه  ياهظحل  دـنچ  اهنآ  نایم  رد  هتـشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  متایح  تاظحل  هک  شناوارف  تاناسون  اـهتیلاعف و  دادـتما  رد  نم  حور 

حور تانایرج  یگنوگچ  يهدننک  وگزاب  تداهش  نیا  هکلب  مهدب ، وا  یگناگی  دوجوب و  تداهـش  متفیب و  ادخ  دایب  هدرک و  دنلب  نادکاخ 
( نک اهر  ار  اهنآ  يهمه  سپـس  هللا ، وگب :  ) مهرذ مث  هللا  لق  هک  تسا  صـالخا  يـالعا  دـح  رد  یتداهـش  نینچ  تسا . تاـیح  راـبیوج  رد 

تاجرد نیرتیلاع  تسنیا 
راشا دق  و  نآ 6 - شزرا  صالخا و  تمظع  يهرابرد  رگید  یتایاور  دوشیم . هدـیمان  نیقیدـص  صـالخا  قلطم و  صـالخا  هک  صـالخا 

هیلع دمحت  نا  بحت  لمعت هللا ال  ترما  امک  میقتست  مث  هللا  یبر  لوقت  نا  وه  هلوقب : صالخالا  هقیقح  یلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لسرلا  دیس 
تقیقح هب  دوخ  يهدومرف  نیا  اب  ص )  ) مرکا ربمایپ   ) ترما امک  کتدابع  یف  میقتـست  کبر و  الا  دـبعت  کسفن و ال  كاوه و  دـبعت  ـال  نا 
داقتعا لوق و  نیا  رد  ياهدـش  رومام  هکنانچ  سپـس  تسا  هللا  نم  راـگدرورپ  یئوگب : هکنیا  زا  تستراـبع  هک  تسا  هدرک  هراـشا  صـالخا 

دوخ سفن  يوه و  ینعی  دننک  تشیاتس  ياهداد  ماجنا  هک  یلمع  رب  ارت  هک  یشاب  هتشادن  تسود  ینک و  ادخ  يارب  لمع  يزروب ، تماقتسا 
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نیا رگا  يزروب ). تماقتـسا  تتداـبع  رد  ياهدـش  روماـم  هک  هنوگناـمه  یتـسرپن و  ار  تراـگدرورپ  زج  یـسک  چـیه  ینکن و  شتـسرپ  ار 
دنادب دزیمآرد و  وا  حور  رهوج  اب  اعقاو  داقتعا  نیا  تسا و  هللا  نم  یتسه  يهدنرورپ  هک  دریگب  رارق  داقتعا  دروم  یمدآ  نورد  رد  تقیقح 

یئاـمعم چـیه  تسا ،) يدـنوادخ  ماـع  ضیف  هب  دنتـسم  هکنیا  رگم  تسین  ياهوق  رییغت و  تکرح و  چـیه   ) هللااـب ـالا  هوق  ـال  لوـح و  ـال  هک 
دهاوخن شیپ  نآ ، نوئش  يو و  یگدنز  رد  یلکشم  چیه  داد و  دهاوخن  جنر  ار  وا  زغم  نآ  ماجنا  زاغآ و  تقلخ و  هاگتسد  يهرابرد 

، هللا هب  ور  حور  رهوج  تکرح  زا  سپ  الـصا  هکلب  دـشابیم ، لصف  لح و  لـباق  صلخم  ناـسنا  يارب  تالکـشم  اـهامعم و  هکنیا  هن  دـمآ ،
هچ میوگب  وت  اب  لد  مغ  یئایب  وچ  مدوب  هتفگ  تشگ - دنهاوخ  یفتنم  لصا  زا  اهامعم  تابارطـضا و  تالکـشم و  اهیگدیچیپ و  نآ  يهمه 
هک تسا  ملـسم  لاق  لیق و  یب  دوش  لـح  وت  زا  لکـشم  لاوئـس  ره  باوج  وت  ياـقل  يا  يدعـس  یئاـیب  وت  نوچ  دورب  لد  زا  مغ  هک  میوگب 

يارب سفن  ياوه  رگید  دروآ ، دـهاوخ  دوجوب  یعطق  يهجیتن  کی  ناونع  هب  دوخ  لابندـب  ار  تماقتـسا  هناصلخم  باذـجنا  داقتعا و  نینچ 
نابابرا راک  رازبا  ای  هحلاصملا و  هجو  وا  تیدوجوم  دـش و  دـنهاوخ  اهیئانـشور  هب  لدـبم  اهیکیرات  تشگ و  دـهاوخن  دوبعم  یناـسنا  نینچ 
یـسدق ربخ  رد   ) يدابع نم  تببحا  نم  بلق  هتعدوتـسا  يرارـسا  نم  رـس  صالخالا  یـسدقلا : ربخلا  یف  و  - 7 دوب . دـهاوخن  اقب  رد  عزانت 

تیاور نیا  زا  مهنیم ) تعیدوب  مراد  شتسود  هک  مناگدنب  زا  یسک  ره  لد  رد  ار  نآ  تسا ، نم  رارـسا  زا  يرـس  صالخا  هک  تسا  هدمآ 
تیلاعف کی  نیا  هکلب  دـشابیمن . تسا  لوادـتم  یلومعم  ياـهوگتفگ  رد  هک  یناور  يهداـس  يهدـیدپ  کـی  صـالخا  هک  دوشیم  مولعم 

یلو تسا ، یناسفن  لایما  زا  وا  ياهتـشذگ  اهـششوک و  ناسنا و  هب  طوبرم  نآ ، ندروآ  تسدـب  یگتـسیاش  هک  تسا  یحور  يالاو  رایـسب 
دوجوب دوخ 

ایلوا رد  هک  ار  نآ  یلاع  يانعمب  صالخا  دناوتب  هک  تسین  ناسنا  نیا  ینعی  تسا ، دنمزاین  يدنوادخ  تیانع  هب  یمذآ  نورد  رد  نآ  ندمآ 
صالخا هک  دراد  ینابر  تیانع  ددم و  هب  جایتحا  مال ) حتف  اب   ) نیصلخم ماقم  هب  لوصو  رگید  ترابعب  دیامن . لیـصحت  دیآیم ، دوجوب  هللا 

تلادع شلوصحم  هک  ندیزرو  تلادع  هار  رد  یناسفن  ياهاوه  لایما و  زا  تشذـگ  شـشوک و  ریظن  تسا ، نآ  يهمدـقم  هدـنب  ندـیزرو 
دراوم رد  نآرق  رد  دناهدیـسر ، مال ) حتف  اب   ) نیـصلخم ماقمب  هک  یناسک  هب  طوبرم  تایآ  تسا . ینابر  تایانع  زا  يوترپ  هک  تسا  یحور 
بیرف ار  مدآ  نادنزرف  يهمه  نم  و  :( ) تفگ ناطیـش   ) نیـصلخملا مهنم  كدابع  الا  نیعمجا  مهنیوغ  و ال  هلمج : نآ  زا  تسا  هدمآ  ددعتم 

. نیـصلخملا هللا  دابع  الا  نولمعت . متنک  اـم  ـالا  نوزجت  اـم  و  دناهدیـسر ) نیـصلخم  ماـقم  هب  هک  ناـنآ  زا  ارت  ناگدـنب  نآ  رگم  داد ، مهاوخ 
ماقم هب  هک  يدـنوادخ  ناگدـنب  نآ  رگم  دـیدرکیم . لمع  هک  ار  هچنآ  رگم  دـش ، دـیهاوخن  هداد  شاداپ  امـش  و   ) مولعم قزر  مهل  کـئلوا 

زا هکنانچ  ددرگیم ، لئان  نیصلخم  یلاع  يهجرد  هب  هک  یـسک  هکنیا  حیـضوت  تسا .) ینیعم  قزر  نانآ  يارب  اریز  دناهدیـسر ، نیـصلخم 
اطیش ياهیرگهلیح  اهاوغا و  زا  نینچمه  تسا ، هدش  اهر  یناویح ) شکرس  زیارغ  هراما و  سفن   ) ینورد ناطیش  ياهیراکبیرف 

رب تیکلام  هک  ددرگیم  ینابر  تردـق  نآ  ياراد  نیـصلخم  يهبترم  هب  لوصو  اب  یمدآ  اریز  تسا ، هدـش  دازآ  تسا ، سیلبا  هک  ینورب  ن 
، تسا هدـش  هداد  نیـصلخم  هب  هیآ  نیا  رد  هک  يزاـیتما  درادیم . هگن  ناـما  رد  ناطیـش  ود  ره  دربتـسد  زا  ارنآ  دروآیم و  تسدـب  ار  دوخ 
لمعلا هللا صلخی  دـبع  نم  اـم  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  و  - 8 تسا . یلومعم  لـمع  يارب  یلومعم  شاداـپ  قوفاـم  هک  تسا  موـلعم  قزر 

صـالخا لـمع  رد  زور  لـهچ  ياهدـنب  چـیه  دوـمرف : ص )  ) مرکا ربماـیپ  و   ) هناـسل یلع  هبلق  نم  هـمکحلا  عیباـنی  ترهظ  ـالا  اـموی  نـیعبرا 
رقاـب دـمحم  ماـما  زا  یتـیاور  رد  نومـضم  نیاـب  هیبـش  ددرگیم ) يراـج  شناـبزب  شبلق  زا  تمکح  ياهراسهمـشچ  هکنیا  رگم  دزرویمن 
یلاعت هللا  هدهز  الا  اموی - نیعبرا  هللا  رکذ  دبع  لمجا  ام  لاق  وا  اموی - نیعبرا  هللااب  نامیالا  دبع  صلخا  ام  - 9 تسا : هدمآ  نینچ  مالسلاهیلع 

: دومرف ای   ) دـیزرون صالخا  زور  لهچ  ادـخب  نامیا  رد  ياهدـنب  چـیه   ) هناسل اهب  قطنا  هبلق و  یف  همکحلا  تبثا  اهئاد و  هرـصب  ایندـلا و  یف 
دیناسر و یئاسراپ  دهز و  ماقمب  ایند  رد  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  رگم  درواین ) ياجب  ابیز  لماک و  حیحـص و  ار  ادخ  رکذ  زور  لهچ  هدنب  چیه 

مرف ایوگ  نآ  هب  ار  شنابز  دومن و  ریگیاج  شبلق  رد  ار  تمکح  تخاس و  انیب  ایند  ياود  درد و  رب  ار  وا 
اب هدنزاس و  هداعلا  قوف  تاصتخم  زا  یکی  هک  تسا ، نینچ  نومـضم  نیا  حیـضوت  تسا . هدش  لقن  ناوارف  روطب  تیاور  نیا  نومـضم  دو )
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لوقعم تایح  یتسه و  نیداینب  لوصا  تخانـش  هب  رتینارون و  یمدآ  بلق  دـنک ، ادـیپ  رارمتـسا  ماود و  هچ  ره  هک  تسنیا  صـالخا  شزرا 
رثا زورب  يارب  تسا ، رادروخرب  یـصوصخم  شزرا  زا  ندـیدرگ  هاگرذـگ  رد  صاخ و  ددـع  کـی  هک  زور  لـهچ  هتبلا  ددرگیم . رتقفوم 

شریذـپ يهدامآ  رتشیب  ناسنا  بلق  رادـقم  نامهب  دـنک  ادـیپ  رارمتـسا  ماود و  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  مولعم  تسا و  هدـش  حرطم  صـالخا 
. دیـشخب دهاوخ  ار  دوخ  رثا  صالخا  دشاب ، هدوب  هک  مه  زور  کی  ولو  دشاب  زور  لهچ  زا  رتمک  رگا  هکنانچ  ددرگیم ، يدنوادخ  تیانع 
ار شارف  مه  ار و  تلود  شرف  ار  شاـقن  مه  شقن و  ینیبـب  مه  كاـخ  بآ و  زا  نورب  ینیب  اهـشقن  كاـپ  یفاـص و  دوش  نوچ  لد  يهنییآ 

بجوم یهاگآ و  شیازفا  لماع  صالخا  يوقت و  هک  بلطم  نیا  يولوم  وکن  زا  تشز  تروص  یـسانشاو  وا  رد  ات  دیاب  فاص  لد  يهنییآ 
: دننام تسا . هدش  دزشوگ  ناوارف  روطب  یمالسا  عبانم  رد  مه  دوشیم و  تابثا  ناوارف  تادهاشم  زا  مه  دشابیم ، یتایح  ياهینتـسناد  زورب 

هشیدنا و گ رد  صالخا  تفگ : دیاب  اذل  داد ) دهاوخ  میلعت  امش  هب  دنوادخ  دیزروب و  يوقت  دنوادخب  و   ) هللا مکملعی  هللا و  اوقتا  و 
رد ناـققحم  هک  یتاـقیقحت  یمالـسا و  عباـنم  ناوارف و  تادـهاشم  عوـمجم  زا  تسا  ینورد  ياهراسهمـشچ  یبورـال  لـماع  لـمع  راـتف و 

ینورد ياهراسهمـشچ  یبورال  لماع  رادرک  راتفگ و  هشیدنا و  رد  صالخا  هک  میریذپب  دیاب  ار  تقیقح  نیا  دناهداد ، ماجنا  یـسانشناسنا 
نآ رد  ار  تایعقاو  هشیدـنا  رد  صالخا  دـتفایم . نایرجب  یمدآ  نورد  رد  بان  ياـهتفرعم  هوبنا  اهراسهمـشچ  نآ  ندـش  كاـپ  اـب  هک  تسا 

تالیخت تافاثک  اهیگدولآ و  هب  تایعقاو  نآ  نتخیمآرد  زا  و  دزاسیم ، دوهش  لباق  دیآیم ، رب  یناسنا  ياهدادعتـسا  یئاناوت  زا  هک  دودح 
زج یلماع  چـیه  هک  ددرگیم  یمدآ  نورد  رد  یناویح  لایما  اههتـساوخ و  نآ  زورب  عنام  نینچمه  دـنکیم و  يریگولج  ساسایب  ماهوا  و 
رد صالخا  نینچمه  دریگب . ار  اهنآ  زورب  ولج  دـناوتیمن  یتسه ، ناـهج  نیا  رد  یناـسنا  یقیقح  تیعقوم  رد  صـالخا  اـب  باـن و  هشیدـنا 

يزغم ياوـق  میظنت  هـب  یگرزب  کـمک  وـلهپ  دـنچ  تاـملک  يهلیـسوب  مدرم  يراـکبیرف  يزادرپنخـس و  يزاـب و  ناـبز  زا  زیهرپ  راـتفگ و 
. دومن نجل  زا  رپ  دیلپ  ياهتین  موش و  دصاقم  اب  ار  اهناسناو  دوخ  زغم  دنیاشوخ  نیریـش و  تاحالطـصا  ظافلا و  اب  دراذـگیمن  دـیامنیم و 

. دشاب هدوب  لوقعم  تایح  ریسم  رد  ناسنا  تیدوجوم  يهدنزاس  لماع  دناوتیم  دوشیم ، هدیمان  مه  لمع  حور  هک  لمع  رد  صالخا 
عبانم هب  لصتم  اهلک  ءامـسالا  مدآ  ملع  يهیآ و  دافم  هب  انب  هک  ار  یمدآ  نورد  ياهراسهمـشچ  میتفگ  هکناـنچ  هناـگ  هس  ياهـصالخا  نیا 

ترورض نآ  هب  هجوت  هک  دراد  دوجو  یمهم  رایسب  يهتکن  کی  يهرامش 9  تیاور  رد  دزادنیم . نایرجب  هدومن  یبورال  تسیدنوادخ  ملع 
ار ادخ  رکذ  زور  لهچ  ای  دشاب  هتـشاد  ادخ  هب  هناصلخم  نامیا  زور  لهچ  هک  یـسک  دیامرفیم : ع )  ) رقاب دمحم  ماما  تیاور  نیا  رد  دراد ،
انیب و تایح  نیا  ياود  درد و  هب  وا  و  دزاسیم ، نشور  وا  يارب  ار  ایند  نیا  رد  یگدـنز  ياود  درد و  دـنوادخ  دـشاب ، هدوب  اراد  صالخا  اب 
کـنم و کـئاود  میریگب : رظن  رد  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ع )  ) نینموملاریما هب  هک  یتـیب  نومـضم  اـب  ار  بلطم  نیا  رگا  ددرگیم . هاـگآ 

نیاـب ینیبیمن ) ارنآ  تست و  دوـخ  زا  مه  وـت  درد  یمهفیمن و  تست و  دوـخ  زا  وـت  ياـهدرد  ياود   ) رـصبتال کـنم و  کـئاد  رعـشتال و 
درد هنوگ  ره  یمدآ  هک  دروآیم  ینورد  یئانشور  افـص و  نانچ  نآ  یقیقح  يانعمب  صالخا  هک  میـسریم  تیمها  اب  هداعلا  قوف  يهجیتن 

هب شنورد  رد  ادـخ  هک  مه  ار  نآ  ياود  هجیتن  رد  دـناشوپیمن و  نتـشیوخ  رب  ار  صقن  درد و  نآ  دـنمهفیم و  یبوخ  هب  ار  دوخ  صقن  و 
حنا تالالتخا و  هک  مینیبیم  هزورما  رگا  دیامنیم . هجلاعم  نامرد و  ار  دوخ  درد  دباییم و  رد  تسا ، هداهن  تعیو 

کی تسا ، یگناگیب  دوخ  زا  يرامیب  اهنآ  نیرتعیاش  هک  تسا  هتفرگ  ارف  ار  يرـشب  عماوج  بلغا  ینوگاـنوگ  یناور  ياـهیرامیب  تاـفار و 
یخلت جنر و  يرامیب  نیا  مینیبیم  هکنیا  دشابیم و  ناشدوخ  ینورد  ياهاود  اهدرد و  زا  مدرم  یهاگآان  لولعم  هک  تسا  يربج  يهدیدپ 
تباط تمع  اذا  هیلبلا  دـناهتفگ : میدـق  زا  هک  تسنآ  تیمومع  يارب  دـننکیمن  نویـش  هلان و  يرامیب  نیاب  نایالتبم  زا  کـی  چـیه  درادـن و 

زا یئزج  يراتفرگ  يراـمیب و  هک  اـجنآ  اـت  دریگیم ) رارق  تیاـضر  دروم  اـی  دوشیم  دـنیاشوخ  دـش  یمومع  تبیـصم  ـالب و  هکیماـگنه  )
هناگیب دوخ  زا  ناسانـشناور  دیوگیم : وا  دراد . دروم  نیا  رد  یلاع  رایـسب  ياهلمج  مورف  کیرا  ددرگیم . بوسحم  رـشب  یلومعم  تعیبط 
ناروک رهـش  باتک  رد  یئابیز  زرطب  ناحارج  ناسانـشناور و  يهرابرد  زلو  هچنآ  دیوگیم : مورف  دننادیم ! ملاس  ار  هناگیب  دوخ  زا  صخش 
دندوب دازردام  روک  نآ  مدرم  مامت  هک  ياهلیبق  نیب  یناوج  درم  تسا : قداص  ام  گنهرف  ناسانـشناور  زا  يدایز  يهدـع  يهرابرد  هدروآ ،
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هـشیدنا رکف و  بحاـص  ار  دوخ  هک  موـق  نیرمعم  زا  یکی  تفرگ . رارق  هنیاـعم  دروـم  هلیبـق  ناگـشزپ  هلیـسو  يزور  دوـب . هدـیزگ  نکـسم 
هب صوصخم  ياهدادعتسا  اب  تفرگ  میمصت   ) دوب روک  نارگید  دننام  تشاد و  یقالخ  یفسلف و  نهذ  دوب و  گشزپ  وا  تسنادیم -

ماهدرک هنیاـعم  ار  اـتوگوب  نم  تفگ : درک و  حرطم  ار  زنون  عوضوم  تشاد ، روـضح  مه  بوـقعی  هک  يزور  دـنک ، هجلاـعم  ار  زنوـن  دوـخ 
شیوزرآ هراومه  نم  هک  تسا  نامه  نیا  داد : خساپ  ریپ  بوقعی  دـشاب . ریذـپهجلاعم  الامتحا  منکیم  روصت  تسا ، نشور  میارب  شعـضو 

مـشچ هک  بیجع  ءییـش  ود  نآ  داد : خساپ  رتکد  ياهمدـص ؟ هچ  دیـسرپ : بوقعی  تسا . هدـید  همدـص  وا  زغم  تفگ : روک  رتکد  مراد . ار 
رد وا  زغم  اذل  دننکیم ، تکرح  شیاهکلپ  دنراد و  هژم  دناهدرک ، داب  تدش  هب  اهنآ  دنرامیب ، دنهدیم ، یئابیز  هرهچ  هب  دنوشیم و  هدیمان 

یحارج کی  وا  جالع  هار  اهنت  نم  رظنب  داد : خساپ  گشزپ  درک ؟ دیاب  راک  هچ  بوخ  دیـسرپ : بوقعی  تسا ، یناشیرپ  کیرحت و  ضرعم 
. دـش دـهاوخ  یملاس  درف  وگتفگیب  يو  نآ  زا  سپ  دـنوشیم ، رامیب  یناشیرپ  ناـجیه و  ببـس  هک  تسیوضع  ود  نآ  ندروآرد  هداـس و 

ینونک عضو  الاح  دـهدب . وا  هب  ار  شخب  دـیما  يهدژم  نیا  ات  تفر  زنون  دزن  باتـش  اـب  سپـس  دوب ، شناد  رازگـساپس  دـیاب  تفگ : بوقعی 
اب عماوج  نآ  مدرم  ياهاود  اهدرد و  هک  تسا  ناتساد  نیمهب  هیبش  دناهدرک ، يراذگمان  زین  هتفرـشیپ  ار  دوخ  اصوصخم  هک  يرـشب  عماوج 

، دننک هجلاعم  ار  نایانیب  دـنهاوخیم  نایانیبان  اهنت  هن  دوشیم و  هداد  صیخـشت  يرـشب  تعیبط  یلـصا  داعبا  زا  هناگیب  گنهرف  کی  كالم 
هکلب ن

ثالث هلآ : هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 10 دنیامرفیم !! نییعت  نامرد  اود و  نآ  يارب  هدومن و  یقلت  يرامیب  مه  ار  نایانیب  یئانیب  یتح  نایانیبا 
یگدنز رد  هک  دنتسه  صاخـشا  زا  هورگ  هس  ای  دوشیمن ، هدیچیپ  نانآ  ندرگب  يریجنز  هک  دنتـسه  صاخـشا  زا  هورگ  هس   ) نهیلع لغیال 

تیاور نیا  يانعم  دزرویم ). صالخا  ادـخ  هب  لـمع  رد  هک  تسا  یناملـسم  درم  لد  هورگ  نا  زا  دوشیمن … ، هتـسب  ناـنآ  ياـپ  تسد و 
دوجوب وا  تاـیح  رد  یگدـیچیپ و  هرگ و  زگره  تسا ، رادروـخرب  صـالخا  زا  هک  یناـسنا  دـیوگیم : اریز  تسا ، تیمها  اـب  هداـعلا  قوـف 
تردق ایوقا و  راک  رازبا  دهدیمن و  هجنکـش  شـشود  رب  نیگنـس  راب  دننام  وا  يارب  یناگدـنز  دـسریمن و  تسب  نب  هب  زگره  دـیآیمن و 
تفایرد تخانـش و  اب  صلخم  ناسنا  اریز  تسا ، نشور  هلئـسم  نیا  لیلد  دندنبب . وا  ندرگب  ریجنز  دوخ  هاوخلدـب  ات  دریگیمن  رارق  ناتـسرپ 

ار وا  تایح  یگدنز ، نوئـش  هب  اهنآ  قیبطت  رد  اطخ  هابتـشا و  یتح  هک  دـنکیم  تکرح  يدـعاوق  لوصا و  يانبم  رب  تایح ، يالعا  فدـه 
زا تشگرب  درادیمرب و  ماگ  لوقعم  تایح  رد  صلاخ  كاپ و  تین  هناهاگآ و  يریگفدـه  کی  اب  وا  اریز  دزاـسیمن ، هدـیچیپ  لـتخم و 

، تسا هتشگ  راتفگ  لمع و  ای  هشیدنا  رد  اطخ  بکترم  هک  تسین  وا  اریز  دنکیمن ، دیلوت  یتحاران  چیه  وا  يارب  اطخ  هابتشا و 
کی دناهتـشگ . اطخ  هابتـشا و  باکترا  بجوم  تسا  هتـشادن  ار  اهنآ  ندرک  فرطرب  تردـق  هک  یئاهیناوتان  لـهج و  يربج  ضراوع  هکلب 
یعیبط تایح  يریجنز  قئالع  دویق و  زا  دـناوتیم  هک  تسا  صلخم  ناسنا  اهنت  هک  تسنیا  تیاور  يانعم  زا  يرگید  دـعب  ای  رگید  لاـمتحا 
لوقعم تایح  ریـسم  رد  تکرح  زا  حور  يهدـنرادزاب  اهنآ  زا  ياهقلح  ره  هک  يریجنز  قئالع  دویق و  زا  یئاهر  زا  سپ  هدـش و  اهر  ضحم 

حور ياپ  تسدب و  هتسب  ياهدنب  دیق و  زا  یئاهر  زا  سپ  دوخ  تسا و  نیریـش  رایـسب  هک  يدازآ  نیا  ساسحا  دسرب . يدازآ  هب  دنـشابیم 
هاگآان و تیعقاو  کی  تردـق  هکنانچ  دـسرب ، ناـسنا  تسدـب  یناوتاـن  زا  سپ  هک  تسا  تردـق  ساـسحا  دـننام  تسرد  دـیآیم ، دوجوب 
هک تسا  یتاـیح  گرزب  لـماع  نآ  يدازآ  نینچمه  تسا ، دـنمتردق  لـمع  يریگفدـه و  تین و  هب  هتـسباو  نآ  شزرا  هک  تسا  یفرطیب 

تردق زا  تسترابع  هک  يدازآ  نیا  تسا . هتـشگ  شبیـصن  يدازآ  هک  تسا  یناسنا  نآ  لمع  يریگفدـه و  تین و  هب  هتـسباو  نآ  شزرا 
رد دریگیم ، رظن  رد  دازآ  ناسنا  هک  یفده  زا  ار  دوخ  شزرا  فده  هب  لوصو  يارب  هلیـسو  دنچ  زا  یکی  ای  فدـه  دـنچ  زا  یکی  باختنا 

هدوب و یلاع  شزرا  ياراد  دشاب ، هدوب  لامک  ریخ و  هب  طوبرم  تالوقم  زا  شزرا و  ياراد  یتقیقح  هدش  باختنا  فدـه  نآ  رگا  دـباییم ،
یم هدیمان  رایتخا  تروصنیا  رد 

دروم تیاور  رد  تسا . ریخ  یگدـنیوج  يانعم  هب  تسا ، هدـش  حرطم  هتـشذگ  تادـلجم  ثحابم  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  راـیتخا  اریز  دوش ،
درادن دوجو  وا  يارب  يریجنز  لغ و  تسا ، هدیسر  صالخا  ماقم  هب  هک  یصخش  دیامرفیم : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ثحب 
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، دوشیم هدیمان  ضحم  ییاهر  هک  تسین  ریجنز  دیق و  زا  یئاهر  اهنت  ترـضحنآ  روظنم  هک  دوشیم  مولعم  صالخا  تقیقح  هب  هب  رظن  اب  و 
لاـمک ریخ و  ریـسم  رد  يدازآ  یئافوکـش  زا  تستراـبع  هک  راـیتخا  يهلحرمب  هدرک و  روـبع  يدازآ  زا  هک  تسا  یئاـهر  تلاـح  نآ  هکلب 

تداهـش نایب  رد  هک  میدـید  ار  هلمج  نیا  صالخا  يهرابرد  نینموملاریما  تـالمج  زا  یکی  رد  میـشاب ، هتـشاد  رطاـخب  رگا  تسا . هدیـسر 
صالخا نیا  تسا . هتشذگ  ناحتما  زا  هدش و  شیامزآ  شصالخا  هک  مهدیم  ادخ  هب  یتداهش  اهصالخا  انحتمم  هداهش  دیوگیم : روطنیا 
هتـسناوت هک  تسا  هدیـسر  راـیتخا )  ) يدازآ زا  ياهلحرمب  نینموملاریما  یمومع  حالطـصاب  هتخاـس و  قفوم  راـیتخا  ماـقم  هب  ار  وا  هک  تسا 

اب ربـمغیپ  ببـس  نیز  دـیوگیم : هتفاـیرد و  ع )  ) نینموملاریما يهراـبرد  ار  تقیقح  نیا  يولوم  دـشاب . هدوـب  اـهناسناب  شخب  يدازآ  تسا 
هک آ نآ  الوم  تسیک  تسوا  يالوم  یلع  نم  مع  نبا  تسود  الوم و  منم  ار  واک  ره  تفگ  داهن  الوم  یلع  نآ  دوخ و  مان  داهتجا 

وچمه دینک  يداش  نانموم  هورگ  يا  تسا  يدازآ  ایبنا  ار ز  نانموم  تسیداه  توبن  يدازآ  هب  نوچ  دنکرب  تیاپ  تیقر ز  دنب  دـنک  تداز 
اهناسنا تایح  هک  دیآرد  ارجا  هب  يرـشب  عماوج  رد  دیاب  یعامتجا  مظن  نیمادک  هک  روآ  جنر  يامعم  نیا  هتبلا  دینک  يدازآ  نسوس  ورس و 

دناوتب دـنادرگیم ) دـهاوخیم ، متـسیس  دوخ  هکنانچنآ  ار  ناسنا  یعیبط  روطب  هک   ) هتفاـی لکـشت  ياهمتیـس  رد  يدازآ  زا  يرادروخرب  اـب 
یمیلعت و مولع  رد  ناققحم  اصوصخم  یناسنا  مولع  نادنمـشناد  هکنیا  رگم  دنام ، دـهاوخ  لصف  لح و  لباق  ریغ  دـبا  يارب  دـتفیب ؟ نایرجب 

دنیامن ساسحا  رایتخا  يهلحرمب  دراد ، رب  رد  ار  هار  دنچ  زا  یکی  باختنا  تردق  طقف  هک  يدازآ  يهلحرم  زا  ار  اهناسنا  روبع  موزل  یتیبرت 
ار ترورض  موزل و  نیا  ام  یقالخا  لئاسم  هک  دننکن  تعانق  نآ  هب  دنراذگب و  مدرم  سرتسد  رد  يدج  روطب  ار  لاقتنا  روبع و  نیا  قرط  و 
، ددرگن دراو  يرـشب  یگدـنز  رد  ینیع  روطب  المع و  لاقتنا  روبع و  نیا  هکیمادام  و  دـننکیم . دزـشوگ  هراشا  روطب  هچ  تحارـص و  اب  هچ 

هورگ تشگ : دهاوخن  رادروخرب  دوخ  یلصا  تقیقح  زا  اهنآ  زا  کیچیه  یگدنز  هک  تشگ  دهاوخ  میسقت  هورگ  هس  هب  یعیبط  روطب  رشب 
تسد زا  نارگید  دوس  هب  ار  دوخ  یناور  يزغم و  یلاع  تالوصحم  جنرتسد و  هک  دنمدرم  زا  یهورگ  لوا -

شنهذ زا  هک  مه  تقو  ره  دزاسب و  لوبق  لـباق  ناـنآ  يارب  ار  نداد  تسد  زا  نیا  یعقاو ، حیحـص و  قطنم  کـی  هکنیا  نودـب  داد  دـنهاوخ 
يادـف دـیاب  وت  هک  خـساپ  نیا  اب  ددرگ !؟ نارگید  بیـصن  ضوع  نودـب  نم  زغم  یلاـع  تـالوصحم  جـنرتسد و  دـیاب  ارچ  هک  دـنک  روطخ 

رد تسـشن . دهاوخ  تکاس  دـنمهفیمن ) ار  يرگید  قطنم  یهاوخدوخ  سوه و  يوه و  زج  هک  یعامتجا  يارب  ندـش  ادـف   ) يوش عامتجا 
چیه زا  دنیبب  یهلا  ینادـجو و  لوئـسم  دـهعتم و  عامتجا  ربارب  رد  اعقاو  ار  دوخ  دـسرب  رایتخا  صالخا و  يهلحرم  هب  یمدآ  رگا  هکیتروص 

اب دـهعت و  ساسحا  اب  هک  يراک  اریز  تشاد ، دـهاوخن  راظتنا  دوخ  راک  يارب  یتمیق  چـیه  هدومنن و  هقیاضم  غیرد و  يراکادـف  تشذـگ و 
رب ار  دوخ  ياهیروماک  ذیاذل و  نامتخاس  هک  دنتسه  یمدرم  مود - هورگ  دشابیم . شزرا  هلدابم و  قوف  دیآیم ، دوجوب  رایتخا  صالخا و 

نارگوپاکت یناور  يزغم و  ینالضع و  ياهیژرنا  هب  یئانتعا  نیرتمک  اهنت  هن  هتخاس ، راوتـسا  نارگید  ياهـششوک  اهجنر و  اهدرد و  يهیاپ 
رایتخا هن  هک  دنتـسه  یناسک  موس - هورگ  میاهتفریذـپ !! تیناسنا  هب  ار  امـش  ام  هک  دـنهنیم  نانآ  ندرگ  رب  مه  یتنم  هکلب  دومن ، دـنهاوخن 

دنونشب یسک  زا  رگا  هک  تسا  روآ  باوخ  نانآ  يارب  میهافم  نیا  یلطاب ، هن  تسا  حرطم  نانآ  يارب  یتقیقح  هن  ربج ، هن  دنمهفیم و 
نیا زا  عماوج  مدرم  زیگناتشحو  تیرثکا  هنافـساتم  دیآیم . دوجوب  نانآ  رد  یجیگ  هب  هیبش  یتلاح  دـنوش ، وربور  اهنآ  اب  ياهتـشون  رد  ای 

هک تـسنیا  هـمه  زا  رتروآ  تفگـش  و  دـنمهفیمن . ار  يزیچ  چـیه  نآ ، رد  يروماـک  هاـفر و  اهیـشوخ و  زج  تاـیح  زا  هـک  دنتــسه  هورگ 
هیکت تیرثکا  نیمه  يور  دوخ ، يهناتـسرپ  تردق  ياهزات  تخات و  زیخ و  تسج و  رد  مه  عماوج  ناگدننادرگ  حالطـصاب  نارادمدرس و 

دنگوس و   ) امدـن اهنعبتتل  امد و  اهنبلتحتل  هللا  میا  دوع و  نامیالل  رـضخا  دومع و ال  نیدـلل  ماق  ام  متیتا  ام  یتاـن  اـنکول  يرمعل  و  دـننکیم !!
تشگیمن و زبس  ياهخاش  نامیا  يارب  دـشیمن و  مئاق  نید  يارب  ینوتـس  میتشاد ، ار  امـش  يزورما  عضو  نامز  نآ  رد  اـم  رگا  میگدـنزب ،

اهیرصنع تسس  اهیتوافتیب و  نیا  اب  هدیافیب .  ) یتمادن شلابند  رد  دیشود و  دیهاوخ  نوخ  هفیظو  ماجنا  رد  ریـصقت  نیا  زا  ادخ ، هب  دنگوس 
دنتسم یساسا  لماع  هس  هب  میدیـسر ، دوخ  يالتعا  فده  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  هک  ام  تشگ  دهاوخن  هتخاس  امـش  زا  يراک  چیه 

رقف تلالض و  تریح و  زا  ار  نایناهج  هک  دیامن  ثوعبم  ار  يربمایپ  نیمز  يور  رد  تساوخیم  هک  يدنوادخ  تیـشم  مکی - لماع  میدوب :
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يدنوادخ تیشم  نیا  دیامرف . تیاده  لوقعم  تایح  ریسم  هب  ارنانآ  هداد و  تاجن  هناقمحا  ياهبصعت  ینادان و  و 
هارمگ ياهیکیرات  رد  یگتشگرس  زا  ار  مدرم  بصن و  يرشب  ناوراک  هار  رـس  ار  یهلا  نید  نازورف  لعـشم  نیرخآ  هک  دوب  هتـساوخ  نینچ 

يهدنیامن ناونعب  ار  وا  هدروآ و  نامیا  مظعا  ربمایپ  هب  هک  دوب  یناسک  دیدش  صالخا  مود - لماع  دناهرب . ضحم  یعیبط  یگدنز  يهدننک 
فرـص ایند  رد  يزیچ  ره  زا  نانآ  هک  دوب  هتـشگ  ناناملـسم  دشر  بجوم  يدحب  صالخا  نیا  دندوب . هتفریذـپ  نیمز  يور  رد  ادـخ  یعقاو 

رگید يدـنواشیوخ و  طـباور  اذـل  دنتــساوخیمن . دوـب ، نـیمز  يور  رد  یهلا  نـید  رارقتــسا  هـک  ار  يدـنوادخ  تیــشم  زج  هدوـمن ، رظن 
كالم دنتفرگ . رارق  ترطف  نید  ریسم  رد  یهلا  ماظن  کی  وترپ  رد  هتشگ و  نوگرگد  دنتشاد ، رگیدکی  اب  ناملسم  مدرم  هک  یئاهیگتسویپ 
يهدننک عابشا  هک  درک  هیکت  یقیاقح  رب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یلهاج  میهافم  اهینمـشد ، اهیتسود و  اهیدب و  اهیکین و  اهیئابیز و  اهیتشز و 

ربمایپ هک  دوب  ینادواج  یبتکم  هب  دـیدش  صالخا  لولعم  اهینوگرگد  تاـبالقنا و  نیا  يهمه  تشگ . اـهناسنا  يونعم  يداـم و  دـعب  ود  ره 
ار مالـسا  دـنمورب  تخرد  روبزم  لماع  ود  لابند  رد  هک  دوب  روصت  قوف  شالت  شـشوک و  موس - لماع  دومرف . هضرع  نانآ  رب  ص )  ) مرکا

قیقح هن  دوب و  حرطم  یمالسا  هن  دادیم ، يور  هناگ  هس  لماوع  زا  یکی  رد  یلالتخا  صقن و  نیرتمک  رگا  دومن . توارط  اب  زبسرس و 
نایرج رد  تباث و  زورنآ ، دننام  تسا ، نیمز  يور  رد  مالسا  ماود  ءاقب و  يارب  يدنوادخ  تیشم  هک  مکی  لماع  نآ  هزورما  نامیا . مانب  یت 
تیـشم نیا  رد  یتوافت  دهاوخیم و  مالـسا  ربمایپ  نارود  مدرم  تداعـس  دننام  ار  ناگدـنیآ  ار و  مدرم  امـش  تداعـس  دـنوادخ  اریز  تسا ،

امـش یلوزن  تکرح  بجوم  هک  هچنآ  دنکیم و  ادج  ربمایپ  نامز  ناناملـسم  زا  ار  امـش  هک  هچنآ  تسین . ادرف  زورما و  زورید و  نایم  یهلا 
هک دـیدش  صـالخا  نآ  وک  دـیاهداد . تسد  زا  ار  اـهنآ  امـش  هک  تسا  موـس  مود و  لـماع  هب  طوـبرم  تسا ، هتـشگ  نارود  نیا  ناناملـسم 

ار ملاس  یئالقع  يرطف و  طـباور  قیـالع و  هدومن  عطق  ناـسنا  تعیبط و  اـب  تاـیح  طـباور  قیـالع و  يهمه  زا  تقیقح  هار  رد  ار  نیملـسم 
هدومن زور  دنمورین  ناریش  رادهدنز و  بش  نایاسراپ  ار  ناناملسم  هک  روصت  قوف  شالت  شـشوک و  نآ  تسا  اجک  دزاسب !؟ اهنآ  نیـشناج 
دینکیم تکرح  یلوزن  ریس  رد  زورما  امش  دوب !؟ هدومن  دندوب ، هتخاس  دوخ  تسد  اب  هک  ياهنایشآ  دننام  نانآ  يارب  ار  ایند  برغ  قرش و  و 

عیاـقو و اهدادـیور و  نیا  زا  زورما  امـش  تشاد . مهاوخ  یپ  رد  میخو  یبـقاوع  هچ  یلماـکت ، دوعـص  ناـنچ  زا  سپ  لوزن  هک  دـینادیمن  و 
. شلابندب هدنشک  تمادن  دیشود و  دیهاوخ  نوخ  دیراد ، یگدنز  هب  هک  ياهناقمحا  ياهشرگن 

دوخ نارای  هب  هبطخ 056-
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، دجی الام  بلطی  دـجی و  ام  لکای  نطبلا  قحدـنم  موعلبلا  بحر  لجر  يدـعب  مکیلع  رهظیـس  هنا  اما  متفه  هاجنپ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

نم زا  سپ  امـش  نایم  رد  دشاب ،) هتـشادن  دیدشت  اما  رد  میم  رگا  دیـشاب ، هاگآ  ای   ) يدنوادخ ساپـس  دـمح و  زا  سپ   ) هولتقت نل  هولتقاف و 
دهاوخ وجتـسج  دنکن  ادیپ  ار  هچ  ره  دروخ و  دهاوخ  دنک  ادیپ  هک  ار  هچ  ره  درک ، دهاوخ  ملع  دـق  ياهدـمآرب  مکـش  داشگولگ و  يدرم 
نخـس نیا  رد  هک  یـصخش  نییعت  رد  تسیک ؟ هدـمآرب  مکـش  داـشگولگ و  درم  نیا  تشک ) دـیهاوخن  ار  وا  زگره  دیـشکب و  ار  وا  دوـمن .

زا مراهچ  دلجم  رد  دیدحلایبا  نبا  دراد . دوجو  رظنفالتخا  تسا ، هدـش  فیـصوت  تلاذر  یناویح و  تافـص  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
دوجو رظن  فـالتخا  تسا ، هتفرگ  رارق  ع )  ) نینموملاریما فیـصوت  دروـم  هک  يدرم  نیا  يهراـبرد  دـیوگیم : هغالبلا ص 54  جـهن  حرش 

: دناهتفگ مه  یهورگ  تسا ، یفقث  فسوی  نب  جاجح  دنیوگیم : يریثک  عمج  تسا ، هیبا  نب  دایز  دوصقم  دنیوگیم : يدایز  يهدع  دراد .
مئاد و یگنسرگ  ساسحا  هب  هک  تسا  هیواعم  اریز  تسا ، هیواعم  ترضح  نآ  روظنم  نم  رظنب  تسا . هبعـش  نب  هریغم  نینموملاریما  دوصقم 

وا م داتفایم . شیاهنار  يور  هب  شمکش  نتسشن  عقوم  رد  هک  دوب  ياهدنگ  مکش  ياراد  وا  مه  تسا ، هدوب  فورعم  يروخرپ 
ار اهفرظ  ای  دیرادرب ، ار  هرفس  تفگیم  سپس  دروخیم ، دایز  یلیخ  هیواعم  دیوگیم : رد ص 55  و  دوب . لیخب  ماعط  رد  و  دیشخبیم ، لا 

داتسرف ار  یسک  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یناوارف  رابخا  رد  ماهدش . هتسخ  هتشگ و  لولم  هکلب  مدشن ، ریس  ادخ ، هب  دنگوس  دیربب ،

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 935 

http://www.ghaemiyeh.com


هیواعم زین  هعفدنیا  داتسرف ، ار  صخش  نامه  ترـضح  رگید  راب  و  دروخیم ، اذغ  هیواعم  هک  دید  صخـش  نآ  دناوخب ، وا  دزنب  ار  هیواعم  هک 
يروخرپ يهرابرد  يرعاش  نکم ) ریـس  ار  هیواعم  ادـنوادخ   ) هیواعم عبـشت  مهللا ال  تفگ : درک و  نیرفن  ار  وا  مرکا  ربمایپ  دروخیم ، اذـغ 

ره هک  . ) تسا خزود  دـننام  شمکـش  هک  مراد  یقیفر   ) هیواعم هئاشحا  یف  ناک  هیواهلاک  هنطب  یل  بحاـص  و  تسا : هتفگ  نینچ  شتـسود 
(. تسوا ياههدور  رد  هیواعم  یئوگ  دیوگیم ) دینک ) ریزارـس  نمب  هک  دراد  دوجو  نیا  زا  رتدایز  زاب  ایآ   ) دیزم نم  له  زاب  دروخیم  هچ 

تسا هدوب  هیواعم  تسا . هدوب  اراد  ار  نخس  رد  هروبزم  فاصوا  يهمه  هک  تسا  نایفسیبا  نب  هیواعم  درم  نیا  هک  دندقتعم  هاگآ  ناققحم 
ماش و رد  اصوصخم  هیواعم  هک  ادـخ  اب  هزرابم  يرـشب و  دـض  تعدـب  نیا  تسا و  هداد  جاور  ار  نینموملاریما  هب  نعل  مانـشد و  بس و  هک 

عدب نیا  زا  وا  تشاد و  جاور  هیماینب  نیطالس  زا  زیزعلادبع  نب  رمع  نامز  ات  دوب ، هدرتسگ  قارع 
تسیاهلئـسم و دوب ، هداد  رارق  ازـسان  بس و  دروم  مالـسا  ربمایپ  زا  سپ  ار  مدرم  نیرتهب  دوب و  هدرک  هیواعم  هک  يراک  درک . يریگولج  ت 

حالطـصاب هیواعم  تسیرگید . هلئـسم  دشیم ، هدید  نامز  نآ  ناهاگآ  نایاناد و  زا  هک  يرـشب  دـض  هنامرـشیب و  راک  نیا  ياضما  توکس و 
يهلئـسم اما  دوب . هدـش  هتخانـش  همه  يارب  هداـتفا و  ماـب  زا  وا  ندوب  يولع  دـض  تشط  هتـشذگ و  راـک  زا  شراـک  هک  دوب  یـسک  یلومعم 

يهناراکبان راتفر  زا  رتکاندرد  دوشیم ، هدـهاشم  نامز  نآ  ناهاگآ  نایاناد و  زا  هک  شارخلد  یناسنا  دـض  تعدـب  نیا  ياـضما  توکس و 
، دشابن ضارتعا  دروم  دریگب و  ار  يروانهپ  يهعماج  ياضف  هک  یناسنا  دـض  تعدـب  کی  ربارب  رد  توکـس  نینچ  اریز  تسا ، هدوب  هیواعم 

نکمم هچنآ  تشادـهگن . ناداـن  لـفاغ و  ارنآ  داد و  بیرف  ناوتیمن  ار  هعماـج  يهمه  دـیوگیم : هک  دوشیم  لـصا  نآ  تسکـش  بجوم 
نوخ یـشزرایب  تنوشخ و  یمحریب و  دوـش : هتفگ  هک  تسنیا  دـهدب ، تاـجن  هیماینب  تنطلـس  ناـمز  رد  تسکـش  زا  ار  لـصا  نیا  تسا 
هرادا هک  یللم  ماوقا و  يهمه  رد  خـیرات  دادـتما  رد  توکـس  نیا  ریظن  تسا و  هدوب  كاندرد  توکـس  نآ  بجوم  هیما  لآ  رظن  رد  اهناسنا 

بس و روتسد  رگا  دیامرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . ناوارف  رایسب  دناهدوبن  لئاق  وا  نوخ  ناسنا و  هب  یشزرا  چیه  نانآ  ناگدننک 
مانـشد نمب  تسین  یعنام  منادیم ، زاجم  دـینک ، ادـیپ  تاجن  ناسنا  دـض  نایوگروز  تسد  زا  هکنیا  يارب  ار  امـش  نم  دـنداد ، نمب  مانـشد 

ارم مانـشد  هک  هلمج  نیا  يانعم  رد  درک . دهاوخ  ریهطت  مه  ارم  تخاس  دهاوخ  اهر  نارگمتـس  متـس  زا  ار  امـش  هکنیا  هفاضاب  اریز  دیهدب ،
: هک تسنیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  هک  دوریم  لامتحا  تسیچ ؟ تراهط  نیا  زا  دوصقم  هک  دوش  لمات  دیاب  درک  دـهاوخ  ریهطت 

لاـمتحا اذـل  دوشیم ، هداد  قحاـنب  يازـسان  مانـشد و  وا  هب  هکیـسک  يارب  تسا  یخلت  ساـسحا  یتحاراـن و  بجوم  ازـسان  مانـشد و  نوـچ 
عویـش هک  تسنیا  مود  لامتحا  دـشابیم . حور  رد  يرتشیب  یگزیکاپ  بجوم  هک  تسا  تقـشم  لمحت  تضایر و  یعون  یخلت  یتحاراـن و 
تسرد ار  یئوگازسان  تلع  هک  دنیآیم  رب  ددص  رد  نانآ  دنکیم و  رادیب  ار  ناهاگآ  يواکجنک  سح  لیلد  نودب  یسک  يهرابرد  ازـسان 

نیرتیلاع قحتـسم  هکلب  دوبن ، ازـسان  نیرتمک  يهتـسیاش  اهنت  هن  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  خـماش  ماـقم  هک  تسنیا  ضرف  نوچ  دـنمهفب و 
هجیتن نیاب  اهیئوگازـسان  جاور  تلع  رد  لماک  قیقحت  اب  اذل  تسا ، ریذپناکما  العا  ناسنا  کی  يارب  هک  تسا  یـشیاتس  دیجمت و  میظعت و 
. تسا هدوب  اهیئوگازسان  مانشد و  یلصا  لماع  شنانمشد  دح  زا  شیب  تلاذر  یتسپ و  نینموملاریما و  دح  زا  شیب  تمظع  هک  دنسریم 

اب وا  دیامرفیم : ترـضح  نآ  دوخ  هکنانچ  اریز  دشابیمن ، زاجم  هجو  چـیهب  هک  تسا  يزیچ  نینموملاریما  زا  يرازیب  يربت و  يهلئـسم  اما 
تردق یئوجماک و  یـصخش و  ضرغ  تسا  هتـسناوتن  سکچیه  تسا و  هدوب  نآرق  مالـسا و  زا  یمـسجت  هدش و  دلوتم  یهلا  كاپ  ترطف 

نآرق و مالسا و  زا  يربت  تقیقح  رد  نینموملاریما  زا  يربت  نیاربانب  دهدب . تبسن  وا  هب  دنـشابیم ، یـصخش  ياهتوادع  اشنم  هک  ار  یتسرپ 
نبا تسا . هدوـمرف  یفرعم  مدرم  رب  روـحم  قـح  ناـسنا  ناوـنع  هب  ار  نینموـملاریما  شکراـبم  یگدـنز  لوـط  رد  هک  تسا  ربماـیپ  بیذـکت 
یلع هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  رقابلا  یلع  نب  دـمحم  زا  يراصنا  میرم  وبا  هک : دـنکیم  لقن  نینچ  تاراغلا  باتک  زا  دـیدحلایبا 

يهرابرد دش و  دهاوخ  هضرع  امـش  رب  نمب  نداد  مانـشد  بس و  يدوزب  دومرف : هبطخ  نآ  رد  دناوخ و  ياهبطخ  هفوک  ربنم  رد  مالـسلاهیلع 
نم زا  يربت  رگا  دیهدب و  مانشد  نمب  دننک ، هضرع  امش  رب  ار  نداد  نمب  مانشد  رگا  دمآ ، دهاوخ  امش  غارـسب  ندش  هتـشک  عوضوم  نیمه 

زا حلاص  نب  نسح  زا  ار  تیاور  نیمه  نومـضم  دیئوجم . يربت  نم  زا  دومرفن : و  متـسه . ص )  ) دـمحم نید  رب  نم  دـننک ، هضرع  امـشب  ار 
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اهناسنا يهعماج  روما  مامز  دهاوخیم  ندیباوخ  ندروخ و  قشاع  هک  اجنآ  تسا  هدومن  لقن  زین  مالسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  ماما 
عماوج دـنمدرخ  ناـهاگآ  يارب  هودـنا  مغ و  لـماع  کـی  نیا  دـنک !! نییعت  فیلکت  تقیقح  قح و  قاـشع  ناوراـک  رب  دریگب و  تسدـب  ار 

هب هزیکاپ  ياهاذـغ  لیدـبت  ندـیباوخ و  ندروخ و  زج  یگدـنز  زا  هک  دـتفیم  یناسک  تسدـب  اهناسنا  روما  ماـمز  یهاـگ  هک  تسا  یناـسنا 
. عماوج مدرم  شود  رب  ندش  راوس  ناشتایح  فده  نامرآ و  تسا و  نیمه  ناشراک  دنرادن ، غارس  ار  يرگید  زیچ  توهش  لماع  عوفدم و 
اـههتفگ و رد  يراـکبلط  دنتـسه !! مه  راـکبلط  دنطلـسم ، ناـنآ  رب  هک  یعماوج  مدرم  زا  هراومه  ناـنیا  هک  تسنیا  لـماع  نیا  زا  رترابهدـنا 

ربارب رد  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تالمج  نیا  اب  مهاوخیمن  هک  يدهاش  وت  ادنوادخ ، تسا . ادیپ  یبوخ  هب  نانآ  تارکفت  زرط  اهرادرک و 
نیا هکلب  درادب ، اور  یناسنا  یلاع  ياهشزرا  رب  ار  یخاتـسگ  نینچ  هک  یملق  نآ  دنکـشب  منک . هسیاقم  رگیدکی  اب  ار  ودنآ  هداهن و  هیواعم 

ءایـشالا فرعت  لـصا  زا  هدافتـسا  اـب  هک  تسا  غورد  تسار و  ملظ و  لدـع و  تملظ و  رون و  نداـهن  يوراـیور  هب  هیبـش  نداـهن  يوراـیور 
نب یلع  هب  دـیرگنب  تسخن  دوشیم . لـمع  یلومعم  راـکفا  نتخاـس  انـشآ  يارب  گـنز ) مور و  نوچ  دوـش  ادـیپ  دـض  هب  دـض   ) اهدادـضاب

هب يهمان 45  ج 3 - حلاص - یحبـص   ) هیـصرقب همعط  نم  هیرمطب و  هایند  نم  یفتکا  دق  مکماما  نا  الا و  وا : ياذـغ  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا 
ثع

نیمه رد  و  تسا ) هدرک  افتکا  نان  صرق  ود  هب  شیاذغ  زا  هنهک و  سابل  کیب  شیایند  زا  امـش  ياوشیپ  هک  دیـشاب  هاگآ  ( ) فینح نب  نام 
حورجم و ناویح  کی  هک  ياهشوت  رادقم  هب  رگم  متفرگن  ایند  نیا  نیمز  زا  و   ) هربد ناتا  توقک  الا  هنم  تذـخا  و ال  هک : تسا  هدـمآ  همان 
حـمقلا و اذـه  بابل  لسعلا و  اذـه  یفـصم  یلا  قیرطلا  تیدـتهال  تئـش  ول  و  دـیامرفیم : همان  نیمه  رد  زاب  دریگیم .) ندروخ  زا  ناوتاـن 
صرقلا و یف  هل  عمط  نم ال  همامیلا  وا  زاجحلاب  لعل  همعطالا و  ریخت  یلا  یعشج  یندوقی  ياوه و  ینبلغی  نا  تاهیه  نکلو  زقلا  اذه  جئاسن 

کلوح هنطبب و  تیبت  نا  ءاد  کبـسح  و  لئاقلا : لاق  امک  نوکا  وا  يرح  دابکا  یثرغ و  نوطب  یلوح  اـناطبم و  تیبا  وا  عبـشلاب  هل  دـهع  ـال 
هک تاهیه  یلو  درک ، مهاوخ  ادـیپ  هار  مشیربا  نیا  ياـههتفاب  مدـنگ و  نیا  زغم  لـسع و  نیا  دهـش  هب  مهاوخب  رگا   ) دـقلا یلا  نحت  داـبکا 

همامی زاجح و  رد  دیاش  هکیلاح  رد  دـنارب ، تمیقنارگ ) راب و  تذـل   ) ياهاذـغ شنیزگ  هب  ارم  زآ  صرح و  دوش و  زوریپ  نم  رب  نم  ياوه 
نم نوماریپ  رد  مراذگب و  باوخ  شلابب  رـس  رپ  مکـش  اب  ای  دشاب ، هتـشادن  دایب  يریـس  هتـشادن و  صرق  کی  يارب  يدیما  هک  دشاب  یـسک 

نیا تسا : هتفگ  دنیوگ و  هک  مشاب  نانچ  ای  دنربب ، رسب  بارطضا  رد  نازوس  ياهدبک  هنسرگ و و  ياهمکش 
یئاذغ دندرگب و  یلاخ  نابنا  نوماریپ  هک  دنـشاب  یئاهدـبک  وت  نوماریپ  رد  یباوخب و  يراکماک  رپ و  مکـش  اب  هک  تسا  سب  وت  يارب  درد 
شرـس رب  راکبان  مجلم  نبا  ریـشمش  تبرـض  هک  كرابملا  ناضمر  مهدزون  بش  رد  ع )  ) نینموملاریما هک  دناهتـشون  ناخروم  دننکن .) ادیپ 

اب وج  نان  صرق  ود  هک  مدرک  رـضاح  اذغ  زا  یقبط  بش  نآ  رد  نم  دیوگیم : موثلک  ما  تسا . هدوب  موثلک  ما  شرتخد  نامهم  دـمآ ، دورف 
! ياهدروآ شروخ  نان  ود  مرتخد ، يا  دومرف : داتفا ، قبط  هب  مردـپ  مشچ  هکیتقو  دوب ، نآ  رد  هدوس  کمن  زا  يرادـقم  ریـش و  زا  ياهساـک 
متشادرب و ار  ریـش  يهساک  نم  رادرب ، ار  ودنآ  زا  یکی  میامنیم  تعباتم  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوخ  مع  رـسپ  ردارب و  زا  نم  هک  ینادیمن  رگم 
یکاروخ و مک  نیا  داتـسیا .. زامنب  سپـس  دروآ و  ياجب  يدنوادخ  يانث  دمح و  دروخ و  کمن  نامه  اب  وج  نان  زا  یکدنا  ترـضح  نآ 

هتبلا تسا . هتـشاد  ترـضحنآ  یناور  یلاع  تیـساسح  یحور و  ياهتیلاعف  تیوقت  رد  يدیدش  ریثات  شزرا  مک  هداس و  ياهاذـغ  هب  تداع 
هلـصو ياهـسابل  اهـشفک و  میراد : داـیب  ترـضحنآ  دوـخ  تـالمج  زا  ربـتعم و  خـیراوت  يور  زا  هک  مـه  ار  ترـضحنآ  ياهـسابل  تـیفیک 
وا هب  ندز  هلصو  يارب  رگید  راب  هک  ماهدنمرش  هدننز  هلصو  زا  رگید  هک  ماهدز  هلصو  ار  دوخ  هرز  ردقنآ  دومرف : هک  اجنآ  ات  ياهدروخ 

: میهنیم رب  ضحم  رون  نیا  ربارب  رد  ار  ضحم  تملظ  نونکا  رایرهـش  لـجخ  لاـصو  خر  زا  نهریپ  لـجخ  لاـسغ  يهیرگ  زا  نفک  مهدـب .
نایفسیبا رـسپ  هیواعم  تسا  شزرا  مک  هداس و  رایـسب  ياهاذغ  هب  تداع  يروخ و  مک  هب  فورعم  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  رادقم  نامهب 

و میروآیم : دایب  میدرک : لقن  رعاـش  کـی  زا  هتـشذگ  ثحب  رد  هک  ار  یتیب  تسا . اذـغ  رد  ینارذـگ  شوخ  يروخرپ و  رد  یلثملا  برض 
نم له  زاب  دروخیم ، هچ  ره   ) دراد خزود  دـننام  یمکـش  مراد ، هک  یقیفر  اسب  هچ  و   ) هیواعم هئاشحا  یف  ناک  هیواهلاک  هنطب  یل  بحاص 
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نامه يروخرپ  نیا  تسا ) هتفهن  هیواعم  شیاههدور  رد  یئوگ : دـیوگیم ) نم ) يوسب  دـینک  ریزارـس  تسه  مه  نیا  زا  رتدایز  ایآ   ) دـیزم
هدـش و هتفگ  وا  هب  هک  یئاـهکلتم  دوـشیم . هدـید  هیواـعم  رد  هـک  دـهدیم  هجیتـن  ار  یلاـع  تاـساسحا  ندرم  یتواـفتیب و  يدرـسنوخ و 

يو یلاع  تاـساسحا  ندرم  یتواـفتیب و  يدرـسنوخ و  ناـمه  لـیلد  تسا ، هدـش  هدینـش  اـهینارپ  کـلتم  رد  وا  زا  هک  یکیکر  ياهخـساپ 
زا مد  هنارـسکبس و  نانخـس  زا  رپ  هک  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  وا  ياههسلج  رد  هک  ار  یئاهوگتفگ  وا و  ياـههسلج  رگید  فرط  زا  دـشابیم .

ربارب رد  ار  ضحم  تملظ  ینعی  دیراذگب ، مه  ربارب  رد  ع )  ) نینموملاریما ینافرع  یناحور و  ياههسلج  اب  تسا ، هدوب  ندز  هطلس  تردق و 
ن

ینعی دیراذگب ، بلاطیبا  دـنزرف  یهلا  هنامیکح و  حیرـص و  نانخـس  لباقم  رد  ار  وا  زیگناماهبا  ولهپ و  دـنچ  نانخـس  دـیراذگب . ضحم  رو 
تقیقح و رب  ینبم  هشیدنا  راتفگ و  رادرک و  يورایور  ار  وا  ياهیزادرپ  رکم  اهیرگهلیح و  دیراذگب . ضحم  رون  ربارب  رد  ار  ضحم  تملظ 

یخاتسگ نآ  اهنیا ، يهمه  زا  رتزیگنا  تفگش  دیهدب . رارق  ضحم  رون  يورایور  ار  ضحم  تملظ  ینعی  دیهدب ، رارق  نینموملاریما  تیعقاو 
ادـخ يدـنب  مشچ  زا  متریح  امع !! نیا  زاب و  شوگ  زاـب و  مشچ  دـیامن !!! فیلکت  نییعت  ضحم  رون  يارب  دـهاوخیم  تملظ  نیا  هک  تسا 

هب رما  هیجوت  ریـسفت و  رد  تشک ) دیهاوخن  زگره  یلو  دیـشکب ، ار  تسرپ  مکـش  نآ   ) هولتقت نل  هولتقاف و  دـیامرفیم : نینموملاریما  سپس 
هلئسم ود  تسا  هدش  حرطم  لوصا  مالک و  ملع  رد  یثحابم  تفای ، دهاوخن  ققحت  رما  يهلیسوب  وا  يهتساوخ  دنادیم ، هدننک  رما  هک  يزیچ 

رما يهلیسوب  وا  يهتـساوخ  دنادیم  هکنیا  اب  هدننک  رما  هک  تسا  حیحـص  ایآ  مکی - هلئـسم  دنهدیم : رارق  یـسررب  دروم  ثحابم  نآ  رد  ار 
ققحت رما  يهلیـسوب  وا  يهتـساوخ  دـنادیم  هکنیا  اب  هدـننک  رما  هک  تسنیا  مود - هلئـسم  دـنک ؟ هدارا  ارنآ  دـناوتیم  تفاـی ، دـهاوخن  ققحت 

نآ خ نایم  دناهتشاذگ  قرف  ناققحم  زا  یضعب  دیامن ؟ هتساوخ  نآ  هب  رما  دناوتیم  تفای ، دهاوخن 
ناسنا زا  تردق ) قوف   ) قاطیالام هب  فیلکت  اریز  تسین ، حیحـص  يرما  نینچ  تروصنیا  رد  دـشاب ، رودـقم  ریغ  رومام  يارب  هک  ياهتـساو 

نیا رد  دریذـپیمن ، ققحت  یناوتان  زا  ریغ  رگید  لـماوع  تهجب  یلو  تسا ، ریذـپناکما  شققحت  هک  ياهتـساوخ  نآ  و  تسا ، حـیبق  لـقاع 
دوـصقم رگا  نیارباـنب ، تسا . تاـبثا  لـباق  حیحـص و  هیرظن  نـیا  درادـن . یعناـم  یقطنم  حـلاصم  هـب  رظن  اـب  هتـساوخ  نـینچب  رما  تروـص 

دیاب دـیامنیم ، يولوم  ینییعت  بوجو  يهدافا  هک  دـشاب  نآ  یلومعم  ياـنعم  هب  تسرپ  مکـش  نآ  لـتق  هب  رما  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
اجبان سرت  يراگنا و  لهس  تهج  هب  نانآ  یلو  تسا ، هتـشاد  دوجو  رما  نآ  هب  لمع  ناکما  ترـضحنآ  رما  هب  نیبطاخم  يارب  امتح  تفگ :

نآ یناوتان  سرت و  ای  يراـگنا  لهـس  تهج  هب  ناـنآ  هک  تسنادیم  ترـضح  رگا  دوش : هتفگ  رگا  دـناهدرواین و  اـجب  ار  ترـضح  نآ  رما 
هکنیا اب  ینعی  تسا ، یهلا  تاروتـسد  هب  ضقن  هب  الوا  خـساپ  تسا ؟ هداد  وا  نتـشک  هب  روتـسد  هچ  يارب  تشک ، دـنهاوخن  ار  تسرپ  مکش 

چیه يارب  هک  دـنکیم  رداص  مومع  روطب  ار  تاروتـسد  لاحنیا  اب  داد ، دـنهاوخن  ماجنا  نیفلکم  يهمه  ار  وا  تاروتـسد  دـنادیم  دـنوادخ 
لتق هب  ار  تسرپ  مکـش  نآ  ندوب  راوازـس  تسا  هتـساوخ  ترـضح  هک  تسنیا  لاکـشا  لح  اما  دـنامن . یقاـب  ياهناـهب  رذـع و  ياـج  سک 

يامرف دزشوگ 
رد رما  هنوگنیا  ریظن  دش . دهاوخن  یلمع  لتق  نیا  هچ  رگا  دیـشکب ، ار  وا  دـیناوتیم  امـش  تسا  ندـش  هتـشک  راوازـس  صخـش  نآ  ینعی  د ،

مینادیم و  هدـب ) رارق  شماعنا  دروم  نک و  مارکا  ار  وا   ) معنا هب و  مرکا  دوشیم : هتفگ  ناسنا  کی  دـیجمت  رد  الثم  تسا ، عیاش  تارواحم 
الا متح . بوجو و  روطب  ماعنا  مارکا و  یلمع  ندروآ  دوجوب  هن  تسا ، ماعنا  مرکا و  هب  ناسنا  نآ  یگتـسیاش  نایب  يارب  طـقف  روبزم  رما  هک 

هرطفلا و یلع  تدـلو  یناف  ینم  اوربتت  الف  هئاربلا  اما  هاجن و  مکل  هاکز و  یل  هناف  ینوبـسف ، بسلا  اماف  ینم ، هئاربلا  یبسب و  مکرمایـس  هنا  و 
تروص رد  . ) داد دـهاوخ  روتـسد  نم  زا  يربت  يرازیب و  نم و  هب  نداد  مانـشد  هب  ار  امـش  وا  دیـشاب ، هاـگآ   ) هرجهلا ناـمیالا و  یلا  تقبس 

امـش رب  ار  نم  زا  يرازیب  يربت و  رگا  یلو  تسا ، امـش  یئاهر  بجوم  دـنکیم و  كاپ  ارم  نم ، هب  مانـشد  اریز  دـیهدب ، مانـشد  نمب  راـبجا )
ریـسفت ماهتـشگ ). لئان  ترجه  نامیا و  هب  همه  زا  شیپ  ماهدش و  دلوتم  مالـسا  كاپ  ترطف  رب  نم  اریز  دیئوجم ، يربت  نم  زا  دنک ، هضرع 

. دیئامرف هعجارم  تسا ، هدش  حرطم  هبطخ  نیا  هب  طوبرم  ثحابم  زاغآ  رد  تالمج  نیا 
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جراوخ اب  هبطخ 057-

هحفص 233] ]
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  عم  يداهج  هللااب و  ینامیا  دعبا  رثآ . مکنم  یقبال  بصاح و  مکباصا  متـشه  هاجنپ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

يور رد  امش  زا  یئوگناتـساد  دریگب و  ار  امـش  يازگرم  نافوط  . ) نیدتهملا نم  انا  ام  اذا و  تللـض  دقل  رفکلاب ! یـسفن  یلع  دهـشا  ملـس  و 
نینچ رگا  مهدـب !! تداهـش  دوخ  رفک  هب  ماهدومن  ادـخ  لوسر  روضح  رد  هک  يداـهج  ادـخ و  هب  مناـمیا  زا  دـعب  اـیآ  داـنامن . یقاـب  نیمز 
نافوط  ) زودنت داب  يانعم  هب  هک  بصاح  يهلیسوب  باذع  دروم  راهچ  رد  دیجم  نآرق  رد  دوب ) مهاوخن  ناگدش  تیاده  زا  مهدب ، یتداهش 

مکل اودـجتال  مث  ابـصاح  مکیلع  لسری  وا  ربلا  بناج  مکب  فسخی  نا  متنمافا  تسا : هدـش  دزـشوگ  تسا ، كاخ  درگ و  زا  رپ  و  کـلهم )
يارب سپـس  دتـسرفب  امـش  يارب  ار  یکلهم  داب  ای  دربب ، ورف  امـش  يارب  ار  یکـشخ  زا  ياهصرع  هکنیا  زا  تسا  عمج  ناترطاخ  اـیآ   ) ـالیکو

رب مه  ار  تجاجل  هک  یقش  نادان  رب  نیرفن  يهیآ 17 . کلملا  يهیآ 34 و  رمقلا  هیآ 40 ، توبکنعلا  و  دینکن ) ادیپ  ینابهگن  ظفاح و  دوخ 
تیاده زا  يدـیمون  سای و  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  هتـشذگ  ياههبطخ  زا  یـضعب  ریـسفت  رد  تسا  هدوزفا  شتواقـش  لهج و 

ایپ زا  یضعب  نیرفن  هداد و  رصتخم  یتاحیضوت  تسا ، هتخادرپ  نانآ  نیرفن  هب  راکهبت ، مدرم  نتفای 
لماک يدیمون  زا  سپ  هک  دوب  مالسلاهیلع  حون  ترضح  هلمج  نآ  زا  میدش ، روآدای  دوخ  جوجل  یقـش و  لهاج و  تما  يهرابرد  ار  ناربم 
نودب ای  ناربمایپ  تساوخرد  اب  هک  زین  ار  یهلا  ياهباذـع  لوزن  دـیاب  ثحبم  نیا  رد  دومرف . نیرفن  ارنانآ  شموق ، نتفای  تیادـه  دـشر و  زا 

نیرفن و زا  دیابن  میوش . رکذتم  دوب ، هدنامن  نانآ  يهبانا  هبوت و  رب  يدیما  هک  يراکمتس  للم  ماوقا و  ندرک  كاله  يارب  نانآ  تساوخرد 
تیفرظ شیاجنگ و  اهناسنا  رگید  دننام  زین  هللا  ایلوا  ناربمایپ و  هک  مینک  روصت  نینچ  دناشکیم ، يدوبان  هب  ار  یموق  هک  يدنوادخ  باذع 

لطاب روصت  کی  نیا  اعطق  دنرادن ، مدرم  رگید  اب  یتوافت  سپپ  دنیامنیم ، دوبان  یهلا  باذـع  اب  ار  دوخ  موق  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ 
تمحر و ضیف  يارجا  يارب  نانآ  دنـشابیم و  نیمز  يور  رب  يدـنوادخ  فطل  تمارک و  تمحر و  ناگدـنیامن  یهلا  ناربمایپ  اریز  تسا ،

داشرا غیلبت و  رد  ار  دوخ  رمع  يدامتم  نایلاس  دناهدرکن ، يراذگورف  یـشالت  تشذگ و  چیه  زا  شناگدنب  رب  يدـنوادخ  فطل  تمارک و 
مدرم هدـنامن و  یقاب  تیادـه  داشرا و  يارب  یهار  چـیه  هک  دـناهدرک  زاب  نیرفن  هب  ناـهد  یناـمز  ناـنآ  دـناهدرک ، يرپس  مدرم  تیادـه  و 

هیس تراسخ و  نایز و  زج  نانآ  یگدنز  هک  دندوب  هتفر  ورف  تجاجل  اب  طولخم  تواقش  تلاهج و  رد  يردقب 
یلومعم تیفرظ  دننام  ناربمایپ  ربص  يهساک  هک  تسین  نینچ  تفگ : دـیاب  سپ  تسا . هتـشادن  يرگید  يهجیتن  اهیهابت  هب  ندوزفا  يزور و 

هک دـیراد  رطاخب  ایآ  دـنتخاسیم . مورحم  یگدـنز  سابل  ندیـشوپ  یگتـسیاش  زا  ار  دوخ  هک  دـندوب  مدرم  نیا  هکلب  تسا ، هدـشیم  زیربل 
زا طقف  دیود  دوب ، هدـش  ادـج  هلگ  زا  هک  هلاغزب  کی  لابند  هب  زورنآ  رخآ  ات  دادـماب  زا  زور  کی  مالـسلاهیلع  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح 
هب شزاون  تسد  درک ، ادیپ  ار  ناویح  نآ  هکیماگنه  و  دوش ؟ ياهدـنرد  لاگنچ  ریـسا  ای  دریمب  یگنـسرگ  یگنـشت و  زا  ناویح  هکنیا  سرت 

ریخا يهلمج  هتبلا  ( ؟ یتخادـنایم تکاله  رد  ار  دوخ  ارچ  و  یتفریم ؟ اـجک  ناویح ، يا  تفگیم : وا  هب  باـطخ  دیـشک و  شتروص  رس و 
هچنآ اب  ار  هناگتفه  میلاقا  يهمه  رگا  تسا : هدومرف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  میرادن  دایب  رگم  تسا ) یـسوم  ترـضح  لاح  نومـضم 

ماـجنا ار  راـک  نیا  منک ، تیـصعم  ادـخ  هب  ياهچروم  ناـهد  زا  يوـج  تسوـپ  نتفرگ  اـب  هک  دـنهدب  نمب  تسا ، اـهنآ  نامـسآ  ریز  رد  هک 
نآ هب  يدوبهب  يدـیما  اهنت  هن  هک  تسا  ندـب  زا  يدـساف  وضع  عطق  يوزرآ  تقیقح  رد  هللاءایلوا  ناربمایپ و  نیرفن  نیاربانب ، داد ؟ مهاوخن 

، تسا هدش  رفاک  بلاطیبا  نب  یلع  دیوگیم : هک  یسک  ایآ  تخاس . دهاوخ  هابت  مه  ار  ندب  ياضعا  ریاس  هکلب  درادن ، دوجو  وضع 
هبوت دـیاب  يزیچ  هچ  زا  یـسک  هچ  دـنک ! هبوت  دـیاب  بلاطیبا  نب  یلع  دـیئامرف : تقد  تسین ؟ تکاله  نیرفن و  قحتـسم  دـنک ! هبوت  دـیاب  و 

هب نتآ  راکبان  تاضق  ار  روتـسد  نیا  هب  هیبش  رفک !!! زا  يزیچ ؟ هچ  زا  دـنک !! هبوت  دـیاب  بلاـطیبا  نب  یلع  دـیئامرف : تقد  رگید  راـب  دـنک ؟
نانچ هعماج  تیبرت  میلعت و  داشرا و  ترورض  ساسحا  اریز  ندوب ! طارقس  زا  يزیچ ؟ هچ  زا  ینک !! هبوت  دیاب  هک  دندومرف !! رداص  طارقس 
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دنزرف دـنتفگیم : جراوخ  تشادـن . دوجو  یطارقـس  دادیمن ، ماـجنا  ارنآ  رگا  هک  دوب  هتـشاد  لوغـشم  دوـخ  هب  ار  طارقـس  یناور  حوـطس 
ندـیزرو رفک  دوب ، هتـسب  مه  هنیپ  كاخب  ندـش  هدـیئاس  زا  ناشیناشیپ  هک  مالـسا  دـض  جوجل و  نادرخبان  نیا  دـنک ، هبوت  رفک  زا  بلاطیبا 

هبوت طارقس  رگا  هکنانچ  دندومنیم !! ملسم  نینموملاریما  هب  ار  رفک  توبث  هبوت  داهنشیپ  اب  هدومن و  یقلت  تباث  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
دزیم دنخبل  اهیرگهلیح  نیا  هب  طارقس  دوب ! هتـشگ  بکترم  ار  يدادترا  فارحنا و  قسف و  تیـصخش  نآ  هک  دوب  نآ  لیلد  دوخ  درکیم ،

زا روتـسد  نیا  اب  ناشدوخ  لایخ  هب  ای  داهنـشیپ  نیا  هب  جراوخ  مینیبب  الاح  دروخیم . فسات  ناگدننک  داهنـشیپ  نآ  يهدش  هابت  لوقع  هب  و 
دنتسنادیم یبوخب  ناشنازاتشیپ  لقادح  جراوخ  هک  تسا  ملسم  دنتساوخیم ؟ هچ  نینموملاریما 

هچ يارب  هک  دندیسرپیم  نانآ  زا  زور  نآ  رد  رگا  دندشیمن . رضاح  نیفـص  ياهگنج  رد  دندرکیمن و  وا  هب  تعیب  الا  تسیک و  یلع  هک 
ار یلیـالد  ناـمه  ناـنآ  هک  تسین  يدـیدرت  دـیاهدش ؟ هیواـعم  اـب  گـنج  رازراـک و  دراو  وا  هارمه  هب  هدومن و  تعیب  بلاـطیبا  نب  یلع  هب 

لیـالد نآ  دـندوب . هتخادرپ  وا  روـضح  رد  يراکادـف  يزاـبناج و  هب  لـیالد  ناـمه  اـب  هتـشاد و  رظن  رد  ترـضحنآ  ناراـی  هک  دـندروآیم 
یلع يهرابرد  هک  یئاهتمظع  لیاضف و  هک  تسا  هدرک  نایب  نینموملاریما  يهرابرد  رـصتخم  يهلمج  کی  رد  لبنح  نب  دمحا  هک  تسنامه 

رد رـصحنم  هک  يرادمامز  ینوناق  قح  يهفاضاب  دوشیمن . هدید  ربمایپ  يهباحـص  زا  کی  چیه  قح  رد  تسا ، هدـش  تباث  ع )  ) بلاطیبا نب 
هداد وا  هب  ربمایپ  يهلمج  رد  هک  مظعا  تیالو  زا  بلاـطیبا  دـنزرف  هک  دـنهاوخیم  اـیآ  دـنهاوخیم ؟ هچ  جراوخ  تسا . هدوب  ترـضح  نآ 

تبسن زا  ایآ  دنک ! هبوت  تسوا  يالوم  یلع  نم  مع  نبا  تسود  الوم و  منم  ار  سک  ره  تفگ  هالوم .) یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم   ) دوب هدش 
یبن هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  یلع  ای  ! ) دنک هبوت  دوب  مالـسلاامهیلع  یـسوم  هب  نوراه  تبـسن  هک  مالـسا  ربمایپ  هب  دوخ 

يروحم قح  زا  ایآ  تسین ) يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  تسا ، یسوم  اب  نوراه  تبسن  نم  اب  وت  تبسن  یلع ، يا  ( ) يدعب
عدـن اولاعت  لقف  ! ) دـنک هبوت  ندوب  ربمایپ  سفن  زا  ایآ  تسا ) یلع  اـب  قح  قح و  اـب  یلع  ( ) یلع عم  قحلاو  قحلا  عم  یلع  ! ) دـنک هبوت  دوخ 

مه امش و  مه  دیئایب  وگب : يراصن  نآ  هب  ( ) نیبذاکلا یلع  هللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکسفنا  انـسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و  مکئانبا و  انئانبا و 
يهمه قافتاب  میهدب ) رارق  نایوگغورد  هب  ار  ادخ  تنعل  زادـگ  زوس و  اب  هلان و  اب  سپـس  میروایب و  ار  نامدوخ  نامیاهنز و  نادـنزرف و  ام 

قح تیور  لاـح  رد  هراوـمه  هکنیا  زا  اـیآ  تسا . هدوـب  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  ربماـیپ و  هلهاـبم  يهیآ  نیا  رد  انـسفنا  زا  دوـصقم  نیرـسفم 
مالسا هب  قشع  تعاجـش و  يوقت و  دهز و  نآ  زا  ایآ  ماهدیدن ) هک  ار  یئادخ  مدیتسرپن  ( ) هرا مل  ابر  دبعا  مل  ( !؟ دنک هبوت  درکیم  یگدنز 
مالسا زا  دیاب  بلاطیبا  نب  یلع  جراوخ  روتـسدب ! انب  سپ  میتفگ ، هک  قیاقح  نیا  زا  یمـسجت  ینعی  بلاطیبا  نب  یلع  دنک !؟ هبوت  تلادع  و 

نیرتیـضاران نینموملاریما  هک  میدرک  تابثا  ربتعم  خیراوت  يور  زا  هتـشذگ  ياههبطخ  ریـسفت  رد  تیمکح ، يهلئـسم  هب  میئایب  دـنک ! هبوت 
جراوخ نیمه  دوخ  هک  دوب  قلطم  يربج  هارکا و  زا  یشان  ترـضحنآ  يوس  زا  تیمکح  يهدیدپ  شریذپ  دوب و  تیمکح  يهلئـسم  زا  درم 

موملاریما لاحنیا  اب  ایآ  دناهدوب . رابجا  هارکا و  نآ  لماوع  ناگدننادرگ  زا 
الماش و الذ  يدعب  نوقلتس  مکنا  اما  باقعالا . رثا  یلع  اوعجرا  بام و  رش  اوبواف  درواینرب . ناشراگزور  زا  رامد  دنکن و  نیرفن  ار  اهنآ  نین 
( دوخ یناویح  تیلهاج  هب   ) دیدرگرب دینک و  درگ  بقع  تشونرس و  نیرتدب  يوسب  دیورب   ) هنس مکیف  نوملاظلا  اهذختی  هرثا  اعطاق و  افیس 
هک يدادبتـسا  دمآ و  دـهاوخ  ناترادـیدب  نارب  يریـشمش  درک و  دـهاوخ  هطاحا  ار  امـش  ریگارف ، يراوخ  تلذ و  کی  نم  زا  سپ  دـینادب 

- مکی بلطم  دنکیم : نایب  ار  بلطم  ود  تالمج  نیا  دمآ .) دهاوخ  ناتغارس  هب  درک  دنهاوخ  ذاختا  تنـس  امـش  نایم  رد  ار  نآ  نارگمتس 
ع)  ) یلع هب  ور  ریشمش  دندرک و  تمواقم  قح  ربارب  رد  نانآ  اریز  دهاوخیم ، جراوخ  يارب  دنوادخ  زا  ار  تشونرـس  نیرتدب  نینموملاریما 
هک يدـب  تشونرــس  ینک !! هبوـت  دـیاب  دـنتفگ : دـندرک و  ریفکت  ار  مالــسا  زا  هتفاـی  مـسجت  ناـسنا  نآ  هـکنیا  هـمه  زا  رتدـب  دندیــشک و 
زا يراوخ  تلذ و  اب  دـندرک ، لسانت  دـلاوت و  هچ  ره  هک  تفرگ  ار  نانآ  نابیرگ  اـیند  رد  مه  تسا ، هتـساوخ  ناـنآ  يارب  ع )  ) نینموملاریما

يهلمج رد  ار  يویند  یگدنز  رد  يراوخ  تلذ و  دنتـشگ . راوازـس  ار  يدنوادخ  باذـع  هک  ترخآ  رد  مه  دـندش و  كاله  دـنتفر و  نیب 
نارب يریشمش  درک و  دهاوخ  هطاحا  ار  امش  ریگارف  يراوخ  تلذ و  کی  نم  زا  سپ  دینادب  : ) هک دندومرف  احیرص  مه  يدعب 
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سپ جراوخ  هک  یئاهگنج  ناتساد  ات 278  يهحفص 132  زا  مراهچ  دلجم  هغالبلاجهن  حرش  رد  دیدحلایبا  نبا  دمآ .) دهاوخ  ناترادید  هب 
هک یبـیغ  یئوگـشیپ  قباـطم  هرخـالاب  دـنتفرگ و  هدـهعب  ار  ناـنآ  يرادمدرـس  هک  جراوخ  زا  ینادرم  دـنتخادنا و  هارب  ع )  ) نینموملاریما زا 
نبا تـسا . هدرک  حرطم  دـنتفر  نـیب  زا  دـندش و  یـشالتم  دوـب ، هدوـمرف  زاربا  نـید  زا  جراـخ  قراـم و  هورگ  نـیا  يهراـبرد  نینموـملاریما 

اهنامه دندرک  جورخ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رب  هک  جراوخ  هورگ  نادب ، دنکیم : عورـش  تالمج  نیا  اب  ار  جراوخ  ناتـساد  دیدحلایبا 
ریسفت دروم  تالمج  رد  هک  ینیرفن  باطخ و  نیا  دندوب و  ترضحنآ  اب  تیمکح  يهلئسم  زا  شیپ  ات  نیفص  لمج و  گنج  رد  هک  دندوب 

هک روطناـمه  و  تسا . اـهنآ  يهدـنیآ  زا  ربـخ  تسا ، هدوـمرف  هروـبزم  تـالمج  رد  هک  ار  هچنآ  تسا و  جراوـخ  يهراـبرد  تسا ، هدوـمرف 
تخاس و طلسم  نانآ  رب  ار  دادبتـسا  نارب و  ریـشمش  ریگارف و  يراوخ  تلذ و  لاعتم  دنوادخ  اریز  تسویپ ، عوقوب  دناهداد  ربخ  ترـضحنآ 

دوبان یناف و  ار  ناشتیعمج  ار و  اهنآ  دنوادخ  ات  دندوب ، تکاله  لالحمـضا و  لاح  رد  اجیردت  ینعی  تشذگ ، لاونم  نیمهب  نانآ  راگزور 
ارادمدرس زا  کی  ره  سپس  دندید . یعیرس  گرم  نک و  ناینب  تکاله  شنادنزرف  هرفص و  یبا  نب  بلهم  ریشمش  زا  جراوخ  تخاس .

هب حورـشم  يدودح  ات  حرطم و  دنتـشگیم  بولغم  هرخالاب  دـندیگنجیم و  مدرم  اب  هدومن و  عمج  دوخ  رود  ار  ياهدـع  هک  ار  جراوخ  ن 
(. تسا بیبست  هرشابملاب و  لتق  زا  معا  لتاق  زا  ام  دوصقم  : ) جراوخ نارادمدرس  يهلمج  زا  دزادرپیم . اهنآ  ندش  هتشک  جورخ و  ناتـساد 

: یجراخ لتاق  ) یفنحلارمیوع نب  هدـجن  - 2 دـش ). هتـشک  دایز  تسدـب  هیواعم  نامز  رد  یجراخ  نیا  یجراخ : لـتاق   ) ریدـج نب  هورع  - 1
هیحاطینب و يهلیبق  زا  ینادرم  یجراـخ : لـتاق   ) هرم نب  بیرق  - 4 یط ) يهلیبق  زا  يدرم  یجراخ : لـتاق   ) يدـسالا هرثوح  - 3 کیدفوبا )

یلهابلا همالس  یجراخ : لتاق   ) یفنحلا قرزالا  نب  عفان  - 6 هنیزم ) هیحاطینب و  يهلیبق  زا  ینادرم  یجراخ : لتاق   ) یئاطلا فاحز  - 5 هنیزم )
نب بلهم  نایرکـشل  زا  یکی  یجراـخ : لـتاق   ) زوحاـم نب  ریـشب  نـب  هللادـیبع  - 8 لوهجم ) یجراـخ : لـتاق   ) رماـع نب  هدـجن  - 7 الامتحا )
نب باتع  یجراـخ : لـتاق   ) یطیلـسلا یلع  نب  ریبزلا  - 10 میمت ) يهلیبق  زا  يدرم  یجراخ : لـتاق   ) یئادـغلا ردـب  نب  هثراـح  - 9 هرفصیبا )

-13 بلهم ) نایرکـشل  زا  یکی  یجراخ : لتاق   ) ریغـصلا هبر  دـبع  - 12 لوهجم ) یجراخ : لتاق   ) ینزاـملا هئاـجفلا  نب  يرطق  - 11 ءاقرو )
ق  ) هیدا نب  هورع  - 14 تسا ) هدش  قرغ  بآ  رد  یجراخ : لتاق   ) ینابیشلا دیزی  نب  بیبش 

نب هللادـیبع  یجراخ : لتاق  ( ) مارح ینب  زا  ینز   ) ءاجلب - 16 دایز ) نب  هللادیبع  یجراخ : لتاق   ) ریدـح نب  سادرم  - 15 دایز ) یجراخ : لتا 
.( تسا هدش  كاله  هفوک  رد  یجراخ : لتاق   ) ناطح نب  رمع  - 17 دنتخادنا ). رازاب  رد  دندرک و  عطق  ار  شیاهاپ  اهتسد و  داد  روتسد  دایز 

-20 یحایر ) سیق  نب  لقعم  یجراخ : لتاق   ) يدعـس دروتـسم  - 19 مالـسلاهیلع ) نسح  ماما  یجراخ : لـتاق   ) مجلم نب  نمحرلادـبع  - 18
-22 يریمحلا ) باب  نب  جاـجح  یجراـخ : لـتاق   ) یبسارلا ثراـحلا  نب  نارمع  - 21 دایز ) نب  هللادـیبع  یجراخ : لـتاق   ) یبسارلا عزاولاوبا 

( لوهجم یجراخ : لتاق   ) فوع نب  راتخم  - 23 لوهجم ) یجراخ : لتاق   ) ییحی نب  هللادبع 

جراوخ هرابرد  هبطخ 058-

هحفص 242] ]
مرکا ربمایپ  ترـضحنآ  یبیغ  مولع  عبنم  هکنیا  نآ و  زاربا  بیغ و  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  عالطا  مهن  هاـجنپ و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 
تبیغ زا  یتاعالطا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنکیم  تابثا  هک  تسا  هدمآ  هغالبلاجهن  رد  ددعتم  یبلاطم  هک  تسا  ملـسم  تسا  هدوب  (ص )

نم ربخلا  اذـه  دـیوگیم : دـیدحلایبا  نبا  هک  تسا  دوهـشم  يردـقب  یبیغ  بلاـطم  نیا  زا  یـضعب  تسا . هدومرف  راـهظا  ار  اـهنآ  هتـشاد و 
يرابخا زا  ربخ  نیا   ) بویغلا نع  هلـصفملا  هرابخا  هتازجعم و  نم  وه  هل و  هفاک  سانلا  لـقن  هراهتـشال و  هرتاوتم  نوکت  داـکت  یتلا  راـبخالا 

نینموملاریما تازجعم  زا  بیغ  زا  عالطا  نیا  دـناهدرک و  لقن  ارنآ  مدرم  يهمه  هکنیا  نآ و  ندوب  روهـشم  تهجب  رتاوتم ، هب  کیدزن  تسا 
ياهمدقم مالسلاهیلع  نینموملاریما  یبیغ  تاعالطا  یسررب  يارب  تسا ). هداد  ربخ  بیغ  زا  ترـضحنآ  هک  تسا  یحورـشم  رابخا  زا  و  (ع )

زا تسترابع  تسا ، تداهش  لباقم  رد  یموهفم  هک  بیغ  يانعم  بیغ  ملع  ریـسفت  يارب  ياهمدقم  میوشیم : رکذتم  بیغ  ملع  يهرابرد  ار 
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هاگدـید زا  هک  یتقیقح  ره  زا  تسترابع  بیغ  ماع  موهفم  تسا . صاخ  ماـع و  موهفم  ود  ياراد  هک  ناـسنا  کـی  هاگدـید  زا  رود  قیاـقح 
بار زا  هک  دراد  دوجو  یعناوم  تقیقح  نآ  ناسنا و  نایم  ینعی  تسا ، بیاغ  یناسنا 

كرد ياروام  هک  یتیعقاو  تقیقح و  ره  تفگ : ناوتیم  نیاربانب  تسا . هتخادنا  باجح  هلـصاف و  تقیقح  نآ  ناسنا و  نایم  یکرد  يهط 
ياهدادیور تایعقاو و  يهدرپ  تشپ  قیاقح  زا  تسترابع  بیغ  صاخ - موهفم  تسا . بیغ  یعون  وا  يارب  تسا ، هتفرگ  رارق  لهاج  ناسنا 

نادنمشناد نایم  رد  هدمآ و  دیجم  نآرق  رد  هک  هچنآ  درادن . اهنآ  هب  یهار  یلومعم  تخانش  رازبا  رگید  نهذ و  ساوح و  هک  تعیبط  ملاع 
ام تسا . صاخ  موهفم  نیمه  تسیچ ، بیغ  ملع  يانعم  دشاب و  بیغ  هب  ملاع  دناوتیم  یسک  هچ  هک  تسا  هدش  حرطم  یمالـسا  نارکفتم  و 

دراوـم يهمه  نآ  زا  سپ  مینکیم و  یـسررب  ار  نآ  هب  طوـبرم  ثحاـبم  هب  سپـس  مـینکیم و  حرطم  ار  بـیغ  هـب  طوـبرم  تاـیآ  تـسخن 
: دوشیم میـسقت  یئاههورگ  هب  تاـیآ  نیا  نآ . هب  ملع  بیغ و  هب  طوبرم  تاـیآ  میروآیم . هغالبلاجـهن  رد  ار  ع )  ) نینموملاریما یئوگبیغ 
: هورگ نیا  تایآ  هلمج  زا  دروآ . نامیا  اـهنآ  هب  دـیاب  هک  سوملم  سوسحم و  تعیبط  يهدرپ  تشپ  تاـیعقاو  ياـنعم  هب  بیغ  مکی - هورگ 
-2 دنرادیم .) ياپ  رب  ار  زامن  دنروآیم و  بیغ  هب  نامیا  هک  دنتسه  یناسک  یقتم  مدرم   …  ) هاولصلا نومیقی  بیغلاب و  نونموی  نیذلا  - 1

دنک تیعبت  نآرق  زا  هک  ینکیم  غیلبت  راذنا و  ار  یسک  وت  هک  تسین  نیا  زج   ) بیغلاب نمحرلا  یشخ  رکذلا و  عبتا  نم  رذنت  امنا 
نیا دنراد .) تیشخ  تسا ) یبیغ  روما  زا  ادخ و  هب  طوبرم  هک  یقیاقح  يهلیسوب  ای   ) تسا بیاغ  اهناسنا  رب  شتاذ  هک  نمحر  دنوادخ  زا  و 

ملاوع داعم و  زور  ناگتشرف و  وا و  تافـص  تقیقح  يدنوادخ و  تاذ  لماش  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  یفلتخم  تاملک  اب  هک  تایآ  زا  هورگ 
نامیا زا  سپ  یبیغ  قیاقح  نیاب  ملع  دشابیم . یبیغ  قیاقح  رگید  خزود و  تشهب و  زورنآ و  رد  تیلوئـسم  تمایق و  زور  گرم و  زا  سپ 

ینادجو یلقع و  لیالد  يهلیـسوب  شریذپ  كرد و  لباق  مهنآ  هک  تیدـبا  داعم و  هب  نامیا  میلـس و  ترطف  لقع و  يهلیـسوب  ادـخ  دوجوب 
تشپ هک  تسا  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  هب  طوبرم  تایآ  مود - هورگ  دشابیم . لدتعم  ياهزغم  يهمه  ناکما  رد  لامجا  روطب  ولو  دشابیم 

تاوامسلا بیغ  و هللا  - 2 منادیم .) ار  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  نم   ) ضرالا تاوامـسلا و  بیغ  ملعا  ینا  - 1 دوشیم : هدیمان  تعیبط  يهدرپ 
رد بلطم  نیا  و  ددرگیم .) رب  وا  يوـسب  روـما  يهمه  تسا و  ادـخ  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  و  . ) هلکرم ـالا  عـجری  هـیلا  ضرـالا و  و 

هبوتلا 109 و 116 و  يهیآ ، هدئاملا  هیآ 18 و  تارجحلا  يهیآ 38 و  رطاف  يهیآ 65 و  لمنلا  هیآ 26 و  فهکلا  هیآ 77 و  لحنلا  يهروس 
هلیسوب اهناسنا  ام  هک  دراد  یئانب  ور  تعیبط  ناهج  هک  دوشیم  نشور  تایآ  نیا  لاثما  زا  تسا و  هدمآ  يهیآ 78 

دراد یئانب  ریز  و  میئامن ، فرصت  اهنآ  رد  دوخ  دوس  هب  مینک و  رارقرب  طابترا  اهنآ  اب  میناوتیم  تخانش  لئاسو  رازبا و  نهذ و  ساوح و  ي 
یعوـن یئاـهن ، ياـهبیکرت  اـهلیلحت و  عـقوم  رد  اـم  ياهـشناد  یلو  مینک ، ادـیپ  ساـمت  نآ  اـب  میناوـتیمن  روـبزم  لـیاسو  اـب  اـهناسنا  اـم  هک 

نیا دـشابیم و  نآ  یئانبور  حطـس  رد  تعیبطا  يانب  ریز  لوصا  ینابم و  تلاخد  هب  داقتعا  بجوم  هک  دـنهدیم  امب  یلاـمجا  ياهیئانـشور 
کی هک  میسریم  هجیتن  نیاب  مینکم ، لیلحت  لماک  روطب  ار  تعیبط  ياههدیدپ  ام  هک  یتقو  هلمج : نآ  زا  دنراد ، یناوارف  لماوع  اهیئانشور 

اهتیمک و طباور و  لاکشا و  روص و  همهنیا  هک  درادن  دوجو  ینیع  تقیقح  کی  ناونع  هب  تکرح  ای  هدام و  ای  یلویه و  مانب  یقیقح  دحاو 
داسف نوک و  لوحت و  تکرح و  لاح  رد  ار  هروبزم  روما  مینیبیم  هک  هچنآ  هکلب  دـنریگب ، رارق  ناـیرج  رد  یقیقح  دـحاو  نآ  رد  اـهتیفیک 

يرگید رانک  رد  یکی  ای  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهنآ  هک  درادن  دوجو  یخن  مینک ، هیبشت  حیبست  ياههناد  هب  ار  اهنآ  رگا  مینک و  هدـهاشم 
ناشن ار  دوخ  يهدرپ  تشپ  هک  دراد  یئاهفاکـش  تعیبط  ناـهج  میئوگیم : هک  تسا  ینیع  تادـهاشم  نیا  اـب  دزادـنیب . ناـیرجب  هداد و  رارق 

نآ ك زا  یتح  نانیب و  ناهج  زا  یناوارف  ياههورگ  هک  تسا  نامه  تعیبط ، نایرج  و  دنهدیم .
. دـندرگیم ریزارـس  قوفام  ناهج  کی  زا  تعیبط  ناهج  روما  يهمه  هک  دـنیوگیم : دـنرگنیم ، ضحم  یملع  هاگدـید  زا  ار  ایند  هکیناس 
هب لولعم  يهدـنهد  دـنویپ  هک  ینیع  خـن  کی  میهدیم ، رارق  قیقد  یلیلحت  هجوت  دروم  ثداوح ، نایم  ار  تیلع  يهطبار  هک  یتقو  نینچمه 

تلع و يهطبار  اب  دنرگیم ، رارق  هجوت  دروم  یئادتبا  تادهاشم  ای  تعیبط و  يانب  ور  رد  هک  ثداوح  نیا  هکلب  درادن ، دوجو  دشاب ، تلع 
تعیبط قوفام  یناهج  زا  قیقد  رارمتـسا  کی  اب  ثداوح  يهمه  هکلب  دنکیم ، هولج  ام  يارب  هک  تسین  نآ  تیعقاو  و  دننکیم ، هولج  لولعم 
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رد ار  بیغ  ملع  هک  تسا  یناوارف  تایآ  موس - هورگ  دنیامنیم . روهظ  لولعم  تلع و  لکـش  هب  صاخ  یئاهتیعقوم  رد  دنوشیم و  ریزارس 
ار اـهنآ  بیغ ، ياهدـیلک  تسا  وا  دزن  رد  و   ) وهـالا اـهملعیال  بیغلا  حـتافم  هدـنع  و  - 1 هلمج : نآ  زا  دـهدیم . رارق  يدـنوادخ  راـصحنا 

یف نم  ملعیال  لق  - 3 نیمز .) اهنامـسآ و  بیغ  تسا  ادخ  نآ  زا  و   ) ضرالا تاوامـسلا و  بیغ  و هللا  - 2 سدقا .) تاذ  نآ  رگم  دـنادیمن 
بیغ ملع  هک  تسا  یتایآ  مراهچ - هورگ  ادخ .) رگم  دنادیمن  بیغ  نیمز  اهنامـسآ و  رد  یـسک  وگب   ) هللا الا  بیغلا  ضرالا  تاوامـسلا و 

دابع نیب  مکحت  تنا  هداهشلا  بیغلا و  ملاع  - 1 هلمجنآ : زا  راصحنا ، صاصتخا و  نودب  دهدیم ، تبسن  دنوادخ  هب  ار 
رب سپـس   ) هداهـشلا بیغلا و  ملاع  یلا  نودرت  مث  - 2 تناگدنب .) نایم  ینکیم  مکح  ادـخ )، يا   ) وت تداهـش ، بیغ و  ملاع  دـنوادخ   ) ك
رد ار  بیغ  ملع  ینآرق  تاـیآ  زا  موس  هورگ  دوشیم  هظحـالم  هکناـنچ  تسا .) تداهـش  بیغ و  ملاـع  هک  يدـنوادخ  يوـسب  دـیدرگیم 

زیوجت ار  ادخ  ریغ  هب  بیغ  ملع  تبـسن  صاخـشا  زا  یـضعب  هک  تسا  تایآ  نیا  هب  رظن  اب  دـهدیم . رارق  يدـنوادخ  صاصتخا  راصحنا و 
هک دیجم  نآرق  رد  تسیاهیآ  هلئسم  نیا  خساپ  دنکیم . یفن  دشاب  هک  یـسک  ره  اهناسنا  زا  ار  بیغ  ملع  تایآ  نیا  دنیوگیم : دننکیمن و 

. ادحا هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  تسا : نینچ  هیآ  دنکیم . نایب  ریذـپناکما  يدـنوادخ  نذا  اب  ادـخ  ریغ  هب  ار  بیغ  زا  عالطا  احیرص 
علطم دوخ  بیغ  هب  ار  یـسک  چیه  و  تسا ، بیغ  ملاع  دـنوادخ   ) ادـصر هقلخ  نم  هیدـی و  نیب  نم  کلـسی  هناف  لوسر  نم  یـضترا  نم  الا 
فرط  ) فرط ود  زا  ینابهگن  رظان و  دنوادخ  دـیامرف ، اطع  ياهداتـسرف ) ای   ) يربمایپ هب  ار  بیغ  هک  يدـنوادخ  تیاضر  اب  رگم  دزاسیمن ،

بیغ قلطم  ياناد  هک  دوشیم  تباث  هیآ  نیا  ای  قوف  تایآ  يهظحالم  اب  دزاسیم .) لکوم  ربماـیپ  نآ  يارب  مدرم ) هب  ور  فرط  ادـخب و  ور 
ثحب دروم  يهیآ  اب  قوف  تایآ  تبسن  تشاد . دهاوخن  دوجو  یعنام  دزاسب ، هاگآ  ار  یسک  شناد  نیا  زا  دهاوخب  رگا  سب و  تسا و  ادخ 

نآ اب  دـنکیم ، یفرعم  قلطم  قلاخ  ار  ادـخ  دـهدیم و  تبـسن  ادـخ  هب  ار  تقلخ  تایرج  يهمه  هک  تسا  یناوارف  تاـیآ  يهمه  تبـسن  ، 
ناسنا درگنب   ) قفاد ءام  نم  قلخ  قلخ . مم  ناسنالا  رظنیلف  دـننام : دزاسیم ، دنتـسم  یعیبط  لماوع  للع و  هب  ار  تقلخ  تانایرج  هک  یتاـیآ 

، دهدیم صاصتخا  ادخ  هب  ار  مدرم  ندناریم  هک  تایآ  نآ  ریظن  و  تسا .) هدـش  قلخ  هدـنهج  یبآ  زا  وا  تسا . هدـش  قلخ  نآ  زا  هچنآ  رد 
رگید يهیآ  رد  لاـحنیا  اـب  و  دریگیم .) ناـشگرم  عـقوم  رد  ار  اـهناسنا  سوـفن  هـک  تـسا  ادـخ   ) اـهتوم نـیح  سفنـالا  یفوـتی  هللا  دـننام :

(. دریگیم تسا ، لکوم  امـشب  هک  یگرم  يهتـشرف  ار  امـش  حاورا  وگب : نانآ  هب   ) مکب لک  يذـلا و  توملا  کلم  مکافوتی  لق  دـیامرفیم :
اب ار .) وا  حور   ) دـنریگیم ار  وا  ام  ناگداتـسرف  دوش ، دراو  امـش  زا  یکی  هب  گرم  هک  هاگنآ   ) انلـسر هتفوت  توملا  مکدـحا  ءاـج  اذا  یتح 
ریغ يارب  بیغ  ملع  ندوب  ریذپانناکما  ای  نتـسناد  دیعب  دنکیم ، دزـشوگ  لوسر  هب  ادخ  زا  ار  بیغ  میلعت  ناکما  هک  اضترا  يهیآ  هب  هجوت 

لوصو لباق  ار  هدرپ  تشپ  تایعقاو  هک  یلومعم  ریغ  قرط  زا  ییاههنومن  تسا . حیرـص  صن  لباقم  رد  داـهتجا  فورعم : حالطـصاب  ادـخ ،
بیم یعیبط  ياروام  قیاقح  دیآیم ، تسدب  قیرط  نیا  زا  هک  یتامولعم  هک  تسین  نآ  اههنومن  نیا  زا  دوصقم  دزاسیم 

. تسین اههاگشیامزآ  نهذ و  یعیبط  ياهتیلاعف  صاوح و  دننام  یلومعم  قرط  قیاقح ، نآ  هب  لوصو  قرط  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  دنـشا ،
هب دنتـسم  اهیهاگآ  نیا  تسا . هدرکن  يدـیدرت  یماهلا  يدوهـش و  یقارـشا و  ياهینتـسناد  اهیهاگآ و  ناـکما  رد  نونکاـت  یـسک  چـیه  - 1

نیرتـقیقد و رد  یتـح  اـهیهاگآ  هنوگ  نیا  دـشابیمن . اـهناسنا  تسد  اـب  هدـش  هیبـعت  ياههاگـشیامزآ  یلوـمعم و  لـقعت  یعیبـط و  ساوـح 
همه تاعارتخا ، تافاشتکا و  هب  لوصو  قرط  - 2 تسا . هدش  بیـصن  دارفا  زا  ياهدع  يارب  یـضایر  ملع  زا  تسترابع  هک  مولع  نیرتنقتم 

ورملق رد  هک  یلومعم  یملع  تامدقم  ندرک  یط  هب  جایتحا  هچ  رگا  عارتخا ، فاشتکا و  ناونع  هب  دیدج  تامولعم  هب  لاقتنا  هک  دـننادیم 
فاشتکا و هب  دیاب  هرورضلاب  امتح و  دشاب ، هدوب  ملاع  تامدقم  نآ  هب  سک  ره  هک  تسین  نانچ  یلو  دراد ، عوضوم  هب  طوبرم  ياهینتسناد 

کیزیف يهتـشر  رد  قیمع  عیـسو و  رایـسب  تاـمولعم  ياراد  هک  دـنراد  دوجو  کـیزیف  رد  ینادنمـشناد  اـسب  هچ  ـالثم  دوـش . لـئان  عارتـخا 
رد دراد . رارق  نانآ  رایتخا  رد  اههاگـشیامزآ  هطوبرم و  تامولعم  يهمه  هکنیا  اب  دناهدادن ، ماجنا  ار  یفاشتکا  نیرتکچوک  یلو  دنـشابیم ،

هاشم ماگنه  هک  داد  تسدب  ناوتیمن  يروتسد  هدعاق و  چیه  هک  میدرک  لقن  رانربدولک  زا  ار  نومضم  نیا  هتشذگ  ثحابم  زا  یکی 
يارجم رد  ارنآ  ناوتیم  دمآ ، دوجوب  يرکف  نانچ  هکنآ  زا  سپ  طقف  دبایب ، هار  رمثم  هزات و  يرکف  ققحم  يدرم  زغم  رد  نیعم  يرما  يهد 
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غوبن راکتبا و  اشنم  هک  مولعمان  تسیرما  نآ  يهشیر  یلو  داد ، رارق  تسین ، زیاج  نآ  زا  فلخت  ار  یققحم  چـیه  هک  یقطنم  حرـصم  نیناوق 
تسا نآ  يارب  هیبشت  نیا  و  تسا . هدش  هتشون  اهشناد ) ندوب  یبیدنرس   ) ناونع نیاب  یباتک  هک  میتفگ  ثحابم  نامه  رد  زاب  تسا  صاخشا 
یتشک دمآیمن ، نابیتشک  رظنب  دوصقم  لحاس  يارب  یهار  چـیه  دوب و  هدـشمگ  روانهپ  يایرد  کی  يور  رد  یتشک  کی  دـنیوگیم : هک 

. دوب بیدنرـس  اجنآ  دـندش ، هدایپ  نانیـشن  یتشک  هک  یتقو  دـیناسر ، یلحاس  هب  ارنآ  یئایرد  ياهداب  درک و  اهر  دوخ  لاحب  ار  یتشک  ناـب 
یهاگآ و يور  زا  دوشیم ، هدـیمان  فاشتکا  هک  هزات  یعوضوم  هب  ققحم  نهذ  لوصو  هک  تسیزیچ  نینچ  هب  هیبش  مه  ملع  ناتـساد  ـالاح 

حیرـصت ار  بلطم  نیا  زین  دهتیاو  دشاب . هدوب  یعطق  میقتـسم و  عوضوم  تامدقم و  نآ  نایم  هطبار  هک  تسین  ییاههمدقم  زا  روبع  دـمع و 
يدایز رایسب  يهرامش  اریز  مینک ، تفرشیپ  یقطنم  تارکفت  اب  هراومه  دیاب  ام  دنیوگیم : هک  تسیروهشم  هابتشا  کی  نیا  هک  تسا  هدرک 

لوصو قرط  تفگ : ناوتیم  نیاربانب  میدوبن  اهنآ  رکف  رد  زگره  ام  هک  تسا  یتامدقم  زا  یشان  دیدج  ياهماگ  تافاشتکا و  زا 
رد تایعقاو  رگنشور  تاماهلا  - 3 تسین . تایعقاو  فشک  يارب  یلومعم  رازبا  ریاس  نهذ و  یعیبط و  ساوح  هب  رـصحنم  تایعقاو  هب  ناسنا 

هدید دنتسه ، فیطل  فیرظ و  حور  ياراد  هک  یصاخشا  زا  ناوارف  روطب  هک  ثداوح  تشذگرـس  يهرابرد  قیقد  الماک  ياهـشنیب  هدنیآ و 
ياجب یظفل  نتخاس  نیشناج  زج  يزیچ  يژولوکیسپاراپ  لاثما  یتاملک  اب  شنیب  تاماهلا و  نیا  ریسفت  تسین  دیدرت  راکنا و  لباق  دوشیم ،

قرط اب  زگره  هک  درادیم  مولعم  ار  یتایعقاو  صولخ ، يوقت و  لماع  اب  ینورد  يافص  هار  زا  مهم  رایسب  ياهیهاگآ  - 4 تسین . رگید  ظفل 
مالـسلامهیلع نیموصعم  يهمئا  ای  ناربمایپ  هک  یبیغ  ملع  دشابیمن . ریذپناکما  لوادـتم  یتفرعم  ياهرازبا  ریاس  نهذ و  ساوح و  یلومعم 

يهرابرد یتاذ  یلعف  ملع  ياراد  هللاءایلوا  رگید  نیموصعم و  يهمئا  ناربمایپ و  زا  کی  چـیه  تسا  یلاـعفنا  ملع  هدوبن و  یلعف  ملع  دـنراد ،
زا ربتعم  لیالد  قباـطم  هکلب  دنـشابیمن ، رادروخرب  بیغ  ملع  زا  ناـمز  ره  رد  قیاـقح و  يهمه  رد  ـالعف  اـتاذ و  ناـنآ  ینعی  دنتـسین ، بیغ 

هتـشذگ ثحب  رد  هک  ینآرق  يهیآ  قباطم  هک  تسا  ص )  ) هللالوسر هب  دنتـسم  ناـنآ  بیغ  ملع  ثیدـح ، ربتعم  عباـنم  رگید  هغالبلاجـهن و 
نب هللادبع  نب  ییحی  زا  دیفم  خیش  تسا . هتفرگ  لاعتم  دنوادخ  زا  مه  راوگرزب  نآ  میدرک ، حرطم 

امش هک  دندقتعم  مدرم  زا  یهورگ  موش ، تیادف  مدرک  ضرع  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  متفه  ماما  هب  هک  دنکیم  لقن  نسح 
میاهدروآ تسدـب  وا  زا  ادـخ و  ربمایپ  زا  مینادیم  اـم  هچ  ره  ادـخ ، هب  دـنگوس  هن ، دومرف : تسا )؟ حیحـص  نیا  اـیآ  ، ) دـینادیم بیغ  ملع 

ترـضحنآ دینادیم ، بیغ  ملع  امـش  ایآ  نینموملاریما  ای  دـنکیم : لاوئـس  هک  یـسک  خـساپ  رد  يهبطخ 128  لـیذ  رد  ع )  ) نینموـملاریما
تسترابع بیغ  ملع  ماهتفرگ . ارف  یملع  يهدنراد  زا  ارنآ  هکلب  تسین ، بیغ  ملع  متفگ  هکنیا  یبلک ، ردارب  يا  دیوگیم : هدومرف و  یمسبت 

هچنآ دتسرفیم و  ار  ناراب  هک  تسا  وا  و  تمایق ، زور  ملع  تسا : ادخ  دزن  رد  تسا ، هدرمـشرب  ادخ  هک  ار  هچنآ  تمایق و  زور  نتـسناد  زا 
نیمادک رد  هک  دنادیمن  یـسک  چیه  و  تخودنا ، دهاوخ  ادرف  هک  ار  هچنآ  دـنادیمن  یـسک  چـیه  دـنادیم و  تسناردام  ماحرا  رد  هک  ار 

یقش و لیخب ، یخـس و  ابیز ، تشز و  نز و  درم و  زا  تسا - ماحرا  رد  هک  ار  هچنآ  دنادیم  هک  تسا  دنوادخ  سپ  درم …  دهاوخ  ینیمز 
ادخ زج  یـسک  چیه  هک  یبیغ  ملع  تسنیا  دوب . دـهاوخ  نیـشنمه  تشهب  رد  ناربمایپ  اب  ای  خزود  شتآ  رد  یمزیه  هک  ار  یـسک  و  دـیعس ،

زا خ تسا و  هدومن  میلعت  نمب  شربمایپ  هدومرف و  میلعت  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یملع  اهنیا  زا  ریغ  دنادیمن و  ارنآ 
رد هلمج  نیا  نومـضم  دریگب . رب  رد  ارنآ  دـناوتب  نم  ياـضعا  دـشاب و  هتـشاد  ارنآ  تیفرظ  دریگب و  ارنآ  نم  يهنیـس  هک  تـسا  هتـساوخ  اد 

یتایاور ینآرق و  تایآ  نآ  يهمه  هک  دوشیم  نشور  عبانم  نیا  زا  داد . میهاوخ  حیـضوت  يدعب  ثحبم  رد  ام  هک  تسا  هدمآ  هغالبلاجـهن 
تاذ صوـصخم  املـسم  هک  تسا  یتاذ  مـلع  نآ  دـنکیم ، ناـیب  مورحم  بـیغ  مـلع  زا  ار  ادـخ  ریغ  ادـخ و  هـب  صتخم  ار  بـیغ  مـلع  هـک 
تسا یلاعفنا  ملع  تسا  هتشاد  دوجو  تیب  لها  يهمئا  رد  هک  دنکیم  فارتعا  نودلخ  نبا  یتح  هک  یبیغ  ياهربخ  نآ  و  تسا . راگدرورپ 

: دیوگیم همدقم  رد  نودلخ  نبا  درادـن . دوجو  تسیدـنوادخ  میلعت  هب  طوبرم  هک  ملع  نیا  نداد  تبـسن  رد  یلقن  یلقع و  روذـحم  چـیه  و 
دید دیاب  طقف  تسا  حیحص  دنتشاد ، هک  یماقم  ولع  تمظع و  هب  رظن  اب  تیبلا  لها  يهمئا  هب  بیغ  ملع  تامارک و  تاماهلا و  نداد  تبـسن 

ناوتیم دهدب ، تبسن  نانآ  هب  ار  روما  نیا  ربتعم ، یتایاور  رگا  و  هن ، ای  دنشابیم  حیحـص  دنهدیم  تبـسن  همئا  هب  ار  روما  نیا  هک  یتایاور 
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یبـیغ تاـعالطا  هـب  طوـبرم  تـالمج  تـسا  هداد  عــالطا  بـیغ  زا  هغالبلاجــهن  رد  مالــسلاهیلع  نینموـملاریما  هـک  يدراوـم  درک . لوـبق 
ثداوح تایعقاو و  زا  ار  ترضح  نآ  عالطا  هک  تسا  یتالمج  مکی - عون  ددرگیم : میسقت  عون  ود  رب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

نونکم یلع  تجمدـنا  لب  مکی - عون  دـهدیم . ربخ  بیغ  زا  ار  ینیعم  ثداوح  هک  تسا  یتـالمج  مود - عون  دـنکیم . تاـبثا  هدرپ  تشپ 
یئاهبانط دننام  منک ، زاربا  ارنآ  رگا  هک  مراد  نورد  رد  یفخم  ملع  هکلب   ) هدیعبلا يوطلا  یف  هیشرالا  بارطضا  متبرطـضال  هب  تحب  ول  ملع 

تسا نونکم  يهملک  تهجب  بیغ  ملع  هب  هلمج  نیا  تلالد  دیوشیم ) برطضم  دتفیم ، بات  چیپ و  هب  هدش  نازیوآ  قیمع  ياههاچ  رد  هک 
دیعب قلطم ، بیغ  هن  تسا  هدوب  لهاج  مدرم  نآ  يارب  یفخم  شناد  نونکم ، زا  دوصقم  هکنیا  لامتحا  تسا . هدیـشوپ  یفخم و  يانعمب  هک 

زا هک  تسیاهجیتن  دیدش ) بارطـضا  بات و  چیپ و  ، ) دیامرفیم مدرم  يارب  هدیـشوپ  تامولعم  نآ  زاربا  زا  هک  ياهجیتن  اریز  دسریم ، رظنب 
مکنیب و امیف  ییش  نع  ینولئستال  هدیب  یسفن  يذلاوف  ینودقفت ، نا  لبق  ینولئـساف  - 2 دـشابیم . مدرم  نهذ  زا  رود  الماک  تایعقاو  روهظ 

اهلها نم  لتقی  نم  اهلاحر و  طحم  اهباکر و  خانم  اهقئاس و  اهدـئاق و  اهقعانب و  مکتابنا  الا  هئم  لضت  هئم و  يدـهت  هئف  نع  هعاسلا و ال  نیب 
چیه زا  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس  دـیهدب ، تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیـسرپب  اـتوم ) مهنم  تومی  نم  ـالتق و 

دهاوخ هارمگ  ار  رفن  دص  تیاده و  ار  رفن  دص  هک  یهورگ  يهرابرد  یئاهن و  تعاس  امش و  نایم  يدادیور 
يهرابرد اهنآ و  راب  لحر و  دورف  هاگیاج  ناراوس و  لوزن  هاگیاج  هدننار و  زاتـشیپ و  هدـننز و  هرعن  هب  هکنیا  رگم  دیـسرپ ، دـیهاوخن  درک ،

ربخا نا  تئش  ول  هللا  و  - 3 داد .) مهاوخ  ربخ  تفر ، دنهاوخ  ایند  زا  یعیبط  گرم  اب  ای  دش  دـهاوخ  هتـشک  ثداوح  نآ  مدرم  زا  هک  یـسک 
یلا هیضفم  یناوالا  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسرب  یف  اورفکت  نا  فاخا  ینکلو  تلعفل  هناش  عیمج  هجلوم و  هجرخمب و  مکنم  لجر  لک 

کلهی نم  کلهمب  هلک و  کلذب  یلا  دهع  دق  اقداص و  الا  قطنا  ام  قخلا  یلع  هافطصا  قحلاب و  هثعب  يذلا  هنم و  کلذ  نموی  نمم  هصاخلا 
مهاوخب رگا  ادـخ  هب  دـنگوس   ) یلا هب  یـضفا  ینذا و  یف  هغرفا  ـالا  یـسار  یلع  رمی  ائیـش  یقبا  اـم  رمـالا و  اذـه  لاـم  وجنی و  نم  یجنم  و 

هب نم  تهجب  مسرتیم  یلو  مهدیم ، ربخ  شنوئـش  يهمه  و  شیگدنز ) ياهدادـیور  يهمه   ) امـش زا  يدرم  ره  جورخ  دورو و  يهرابرد 
ار ربمایپ  هک  یئادخب  دنگوس  و  منکیم . نایب  دننانیمطا ، دروم  هک  یصاوخ  هب  ار  رابخا  هنوگنیا  نم  دیـشاب ، هاگآ  دیزروب . رفک  ادخ  ربمایپ 

نینچمه تسا و  هدش  هتفگ  نم  رب  نانـسخ  نیا  میوگیمن . تسار  زج  ینخـس  تسا ، هدـیزگرب  مدرم  يارب  ار  وا  تسا و  هتخیگنارب  قح  هب 
درک دهاوخ  ادیپ  تاجن  هک  یسک  ره  تاجن  هب  دش و  دهاوخ  كاله  هک  یسک  تکاله  هب  مهدب  ربخ  مناوتیم 

و دومرف ، دراو  میاهشوگ  رد  دوب ، دهاوخ  نم  تشذگرـس  هک  ار  يزیچ  همه  ربمایپ  مهدب . ربخ  ار  رما  نیا  یئاهن  تشونرـس  مناوتیم  زین  و 
قیرط چـیه  هک  ار  هدـنیآ  صخـشم  ثداوـح  اـهنآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  تسا  یتـالمج  مود - عوـن  تسا .) هداد  عـالطا  نـمب 

هتسویپ عوقوب  ثداوح  نآ  يهمه  هغالبلا  جهن  نارـسفم  ناخروم و  قیقحت  قباطم  دیامرفیم و  نایب  درادن  دوجو  اهنآ  كرد  يارب  یلومعم 
قرغ اهتحت و  نم  اهقوف و  نم  باذعلا  اهیلع  هللا  ثعب  دق  هنیفـس  وجوجک  مکدجـسمب  یناک  تشگ  دـهاوخ  قرغ  بآ  رد  هرـصب  - 1 تسا .

ار شنیئاپ  ـالاب و  يدـنوادخ  باذـع  هک  دوشیم  هدـید  اـیرد  يور  یتشک  يهنیـس  دـننام  امـش  دجـسم  هک  منیبیم  نینچ   ) اهنمـض یف  نم 
نینموملاریما زا  سپ  هرصب  رهش  هغالبلاجهن  ناحراش  ناخروم و  يهتفگب  انب  تسا .) هدومن  قرغ  تسا  نآ  رد  هک  ار  یـسک  ره  هتفرگارف و 

نبا هللا  رماب  مئاقلا  ناـمز  رد  هللااب 2 - رداقلا  ناـمز  رد  - 1 تسا : هدـش  قرغ  راب  ود  سراف ) جـیلخ   ) يایرد ناـیغط  يهجیتن  رد  مالـسلاهیلع 
هداد ربـخ  نمب  زورما  ثداوح  نمم و  یلعف  تیعقوم  - 2 دشیم . هدید  هدنرپ  يهنیس  دننام  هرصب  عماج  دجـسم  طقف  دیوگیم : دیدحلایبا 

عا مکالعا و  مکلفسا  دوعی  یتح  ردقلا ، طوس  نطاستل  هلبرغ و  نلبرغتل  هلبلب و  نلبلبتل  قحلاب ، هثعب  يذلاو  دوب  هدش 
اذهب تئبن  دقل  هبذک و  تبذک  همش و ال  تمتک و  ام  هللا  اوقبس و  اوناک  نوقابس  نرصقیل  اورصق و  اوناک  نوقباس  نقبـسیل  مکلفـسا و  مکال 

رد هتـشگ  یتدـیقع  يرکف و  ياهبوشآ  راتفرگ  امـش  تسا ، هدومرف  ثوعبم  قح  هب  ار  ربماـیپ  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس   ) مویلا اذـه  ماـقملا و 
دوعص ناتنانیشننییاپ  ات  تشگ ، دیهاوخ  مه  رب  مه و  رد  ناشوج  گید  ياوتحم  نوچ  دروخ و  دیهاوخ  مهب  هیفصت  يارب  ثداوح  نزیورپ 

هک یعمج  دـنزاتب و  شیپ  دـندوب ، راـک  ریـصقت  هتـشذگ  رد  هک  امـش  زا  یهورگ  دـننک . طوقـس  اـهیتسپ  هب  ناتنانیـشنالاب  دـنیامن و  ـالاب  هب 
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زا نم  ماهدومنن . زاب  غورد  هب  ناهد  زگره  ماهتـشادن و  یفخم  ار  ياهملک  نم  ادخ ، هب  دـنگوس  دـندرگ . راکاطخ  دـندوب ، هعماج  نازاتـشیپ 
احیرـص قوـف  تـالمج  رد  مدوـب .) هدـش  هداد  ربـخ  تسا  هدـمآ  دوـجوب  هعماـج  نیا  رد  هک  یثداوـح  مدوـخ و  ینوـنک  تیعقوـم  هب  شیپ 

متـسنادیم و تسا ) یبیغ  رابخا  زا  هک  ، ) تسا هدمآ  شیپ  نم  يارب  لئاسم  نیا  نایم  رد  هک  یعـضو  زورما و  لئاسم  يهمه  هک  دیامرفیم 
هفوک غارسب  دنت  رایـسب  ثداوح  - 3 تسا . هداد  تبـسن  مرکا  ربمایپ  هب  ار  یبیغ  تاـعالطا  نیا  دـید : میهاوخ  هدـنیآ  تـالمج  رد  هکناـنچ 

بیم نینچ  هفوک ، يا  .. ) لزالزلاب نیبکرت  لزاونلاب و  نیکرعت  یظاکعلا ، میدالا  دم  نیدمت  هفوک  ای  کب  یناک  دمآ  دهاوخ 
اب زیوـالگ و  دـنت  ياهدادـیور  اـب  يوشیم ، هدرتـسگ  ثداوح  يارب  دـشیم ، نهپ  ظاـکع  رازاـب  رد  هک  هدـش  یغاـبد  مرچ  دـننام  هک  منی 

ياههدیدپ يهدنرادرب  رد  رادهشیر و  دنت و  رایسب  هک  یئاهدادیور  ینافوط و  یثداوح  يدرگیم ) هتسخ  هدرشف و  هدننک  لزلزتم  ياهمطالت 
روتسد وا  دوشیم ، زوریپ  امش  رب  هدمآرب  مکش  داشگ و  ولگ  يدرم  نم  زا  سپ  - 4 تسا . هتفرگ  ارف  ار  هفوک  راب  دنچ  تسا ، هدوب  هدرتسگ 

دجی و ام  لکای  نطبلا ، قحدنم  موعلبلا ، بحر  لجر  يدعب  مکیلع  رهظیس  هنا  اما  دیئوجب  يربت  نم  زا  دیئوگب و  ازـسان  نمب  هک  داد  دهاوخ 
هک ددرگیم  زوریپ  امش  رب  يدرم  نم  زا  سپ  دیشاب ، هاگآ   …  ) ینم هئاربلاو  یبسب  مکرمایـس  هنا  الا و  هولتقت ، نل  هولتقاف و  دجیالام  بلطی 

ار وا  یلو  ار  وا  دیشکب  دیوجیم . دنکن ، ادیپ  هک  ار  هچ  ره  دروخیم و  دنک  ادیپ  هک  ار  هچ  ره  تسا . هدمآرب  مکش  داشگ و  يولگ  ياراد 
نییعت يهرابرد  دیئوجب .) يربت  نم  زا  دیئوگب و  ازسان  دیهدب و  مانشد  نمب  هک  داد  دهاوخ  روتسد  ار  امـش  وا  هک  دینادب  تشک و  دیهاوخن 

صخـش نیا  دـننکیم ، دـییات  مه  ناققحم  تسا و  فورعم  هک  هچنآ  دراد . دوجو  هغالبلاجـهن  ناـحراش  ناـیم  رظن  فـالتخا  صخـش  نیا 
اد جاور  ار  ع )  ) یلع رب  نعل  مانشد و  هدوب و  روبزم  فصو  ود  ياراد  هک  تسا  نایفسیبا  نب  هیواعم 

تاجن نانآ  زا  رفن  هد  تسا و  هناخدور  رانک  جراوخ  ندش  هتـشک  هاگیاج  - 5 دومنیم . راـبجا  ع )  ) یلع زا  يرازیب  يربت و  هب  ار  مدرم  د و 
هرـشع و مهنم  تلفیال  هللا  و  هفطنلا ، نود  مهعراصم  تشگ  دهاوخن  دیهـش  نینموملاریما  نایهاپـس  زا  رفن  هد  زا  شیب  درک و  دـهاوخن  ادـیپ 

تاجن گنج  نیا  زا  نانآ  زا  رفن  هد  ادـخ ، هب  دـنگوس  تسا و  هناخدور  رانک  جراوخ )  ) نانآ ندـش  هتـشک  هاگیاج   ) هرـشع مکنم  کلهیال 
تسا و رتاوت  هب  کیدزن  هک  تسیرابخا  زا  ربخ  نیا  دیوگیم : دیدحلایبا  نبا  دـش .) دـهاوخن  دیهـش  امـش  زا  رفن  هد  درک و  دـهاوخن  ادـیپ 
هک تـسا  یبـیغ  صخـشم  حورــشم و  راـبخا  زا  یکی  و  ع )  ) نینموـملاریما تازجعم  زا  یکی  نـیا  دـناهدرک و  لـقن  ارنآ  ناـخروم  يهـمه 

لقن دیدحلایبا  نبا  زا  هکنانچ  ع )  ) نینموملاریما نارای  زا  رفن  هد  رگم  اهنآ  يهمه  ندش  هتشک  گنج و  ناتساد  تسا و  هدومرف  ترضحنآ 
درک دنهاوخ  جورخ  يرگید  زا  سپ  یکی  اجیردت  دناهدشن و  هتشک  جراوخ  يهمه  - 6 دناهدرک . لقن  ارنآ  ناگمه  هدوب و  یعطق  میدرک ،

الاک و مالـسلاهیلع : لاقف  مهعمجاب . موقلا  کله  نینموملاریما ، ای  هل  لیقف  جراوخلا ، لتق  امل  دوب . دنهاوخ  نزهار  نادزد  ناشراک ، نایاپ  و 
اصوصل مهرخآ  نوکی  یتح  عطق  نرق  مهنم  مجن  املک  اسنلا  تارارق  لاجرا و  بالصا  یف  فطن  مهنا  هللا ،

هن دومرف : ترـضح  دندش . هتـشک  جراوخ  يهمه  نینموملاریما ، ای  هک : دش  هتفگ  ترـضحنآ  هب  دندش ، هتـشک  جراوخ  هکیماگنه   ) نیبالس
، دـنک زورب  نانآ  زا  یخاش  هک  یعقوم  ره  دراد ، دوجو  نانز  ياهمحر  نادرم و  تشپ  رد  یئاههفطن  ناـنآ  زا  دـخ ا ، هب  دـنگوس  گره ز ،

نینموملاریما زا  سپ  جراوخ  یجیردت  جورخ  نایرج  دوب .) دنهاوخ  مدرم  يهدننک  تخل  ینادزد  ناشدارفا  نیرخآ  هکنیا  ات  دوشیم  هدیرب 
زا ص 80 مجنپ  دلجم  و  مراهچ ) دلجم  نایاپ   ) ات ص 278 زا ص 132  دیدحلایبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  زا  مراهچ  دلجم  رد  مالـسلاهیلع 

همالا یقلتسو  دید  دهاوخ  یخرس  زور  شدنزرف  مکحلا و  نب  ناورم  زا  یمالـسا  تما  - 7 دوش . هعجارم  تسا ، هدمآ  احورشم  ات ص 129 
رایـسب ناورم  تسایر  نارود  هکنیا  اب  دید .) دهاوخ  یخرـس  زور  شدنزرف  ناورم و  زا  یمالـسا  تما  يدوزب  و   ) رمحا اموی  هدلو  نم  هنم و 

، ناورم نب  کلملادـبع  دـنزرف  راهچ  نینچمه  تخادـنا و  هارب  اهتراغ  لـتق و  ار  تدـم  نیا  يهمه  تسا ، هدوب  هاـم )  9  ) دودح رد  كدـنا 
نادنزرف دوصقم  دنیوگیم : رگید  یـضعب  . ) دندروآ دوجوب  ناملـسم  تما  رد  يدایز  ياهیتخبدب  اهیزیرنوخ و  ماشه  دیزی ، نامیلـس ، دیلو ،

وا ب فرط  زا  کلملادبع و  ناممز  رد  فسوی  نب  جاجح  دمحم . رشب و  زیزعلادبع ، کلملادبع ، زا : دنترابع  هک  دندوب  ناورم  دوخ 
يهمه سپـس  دنوشیم و  دنمهرهب  ایند  زا  هاتوک  یتدـم  هیماینب  - 8 تسا .) هدش  خـیرات  لثملا  برـض  شیماشآ  نوخ  يزیرنوخ و  هک  دو 
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عـتمت و هکلب   ) هلمج اـهنوظفلی  مث  ههرب  اـهنومعطتی  شیعلا  ذـیذل  نم  هجم  یه  لـب  دـنهدیم  تسد  زا  دـندوب ، هدروآ  تسدـب  هک  ار  هچنآ 
رادروخرب ناـمز  زا  ياههرب  دـنزادنیب ، ناـهد  زا  هک  تسا  اـیند  شیع  ذـیاذل  زا  یبارـش  يهعرج  دـننام  اـیند  ذـئاذل  زا  هیماینب  يرادربهرهب 

رد ار  شیاـهمچرپ  دیـشک و  دـهاوخ  هدـبرع  ماـش  رد  هارمگ  يدرم  - 9 دـنزادنایم .) رود  هب  دوـخ  زا  ار  اـهنآ  يهمه  سپـس  دـنوشیم و 
هترغاف و ترغف  اذاـف  ناـفوک  یحاوض  یف  هتاـیارب  صحف  ماـشلاب و  قعن  دـق  لیلـض  یلا  رظنا  یناـکف  درک  دـهاوخ  بصن  هفوک  ياـههموح 

یلایللا نم  اهحولک و  مایالا  نم  ادب  و  اهجاوماب ، برحلا  تجام  اهبایناب و  اهئانبا  هنتفلا  تضع  هتاط  ضرالا و  یف  تلقث  هتمیکش و  تدتـشا 
رحبلا ملظملا و  لیللاک  نلبقا  هلضعملا و  نتفلا  تایار  تدقع  هقراوب ، تقرب  هقـشاقش و  ترده  هعنی و  یلع  ماق  هعرز و  عنیا  اذاف  اهحودک ،

هک ماـگنه  نآ  رد  تسا ، هدومن  بصن  ار  شیاـهمچرپ  هفوک  نوماریپ  رد  هدز و  هرعن  ماـش  رد  یهارمگ  منیبیم  هک  تسنیا  لـثم  . ) مطتلملا
يالتبم بوشآ ، هنتف و  تخاس ، مکحم  نیمز  رد  ار  دوخ  ياهاپ  تشگ و  تخس  شراسفا  نهآ  درک و  زاب  ار  شناهد 

رهاظ اهبـش  ياـهتحارج  رثا  و  راکـشآ ، اـهزور  سوبع  يهفاـیق  دنـشکیمرس و  گـنج  جاوما  دزگیم و  دوخ  ياهـشین  اـب  ار  هنتف  نآ  هب  نا 
رتش هک  رگج  هب  هیبش  ياهراپ  تشوگ   ) اههقشقش نآ  داتسیا و  دوخ  ياپ  هب  رمث  نآ  دیسر و  رمثب  تسا  هتشک  ار  هچنآ  هک  یتقو  ددرگیم .

تالکشم يهدنروآ  دوجوب  ياهبوشآ  مچرپ  تفرگ ، ندیشخرد  دش و  هدیـشک  شیاههزین  اهریـشمش و  تشگرب . دروآیم ) دوخ  ناهد  هب 
صخـش نیا  ناخروم ، قیقحت  ربانب  دـنروآیم .) يور  مطالتم  يایرد  کیرات و  بش  دـننام  تالکـشم  نیا  ای  مچرپ  نیا  دوشیم ، هتـشارفا 

هارمگ نآ  هب  طوبرم  ثداوـح  يهراـبرد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  ار  یتافیـصوت  يهمه  اریز  هیواـعم ، هن  تسا  ناورم  نب  کلملادـبع 
کلذ دنع  هرصب  ای  کیل  لیوف  تسا  یطحق  یگنسرگ  خرس و  گرم  راظتنا  رد  هرصب  - 10 ددرگیم . قیبطت  کلملادبع  رب  تسا ، هدومرف 

زا هرـصب ، يا  وت  رب  ياو  عقوم  نآ  رد  سپ   ) ربغالا عوجلا  رمحالا و  توملاب  کلها  یلتبیـس  سح و  هل و ال  جـهر  هللا ال  مقن  نم  شیج  نم 
هب دـنوشیم  التبم  هرـصب ، يا  وت  یلاها  يدوزب  و  ياهمهمه ، يادـص  هن  دـنراد و  يرابغ  هن  هک  يدـنوادخ  ياـهتمقن  باذـع و  زا  یهاـپس 

نیمزب هساـک  ندـنادرگ  زا  هک  یبآ  دـننام  دوـشیم ، هتخیر  اـهلد  زا  مالـسا  هک  دـسریم  یناـمز  - 11 یطحق .) یگنـسرگ  خرــس و  گرم 
دزیریم

هتخیر نوریب  اهلد  زا  مالـسا  هک  دـسریم  ارف  ینامز  مدرم ، يا   ) هیف امب  ءانالا  افکی  امک  مالـسالا  هیف  افکی  نامز  مکیلع  یتایـس  سانلا  اـهیا 
رد اب  دزیریم .) نیمز  رب  هساک  ندنادرگ  زا  هک  یبآ  دننام  ددرگیم ) رهاظ  تروص و  هب  لدـبم  نآ  قیاقح  مالـسا و  تایعقاو  ای  ، ) دوشیم

، دندوب هتفریذپ  ار  مالـسا  دیدش  قایتشا  ترارح و  همهنآ  اب  مدرم  دوب و  هدرک  روهظ  هزات  هک  مالـسا  نید  نارود  نآ  رد  هکنیا  نتفرگ  رظن 
. دنامن یقاب  نآ  زا  یمان  تروص و  لکش و  زج  ای  دور ، نوریب  اهلد  زا  سدقم  نید  نیا  هک  دسر  ارف  يزور  هک  تفریمن  نیا  لامتحا  یتح 

یلع جنزلا  بحاص  - 12 دشابیمن . ریذپناکما  بیغ  زا  عالطا  اب  زج  درادیم ، زاربا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تیعطاق  نآ  اب  یئوگـشیپ 
مجل و هعقعق  بجل و ال  رابغ و ال  هل  نوکیال  يذلا  شیجلاب  راس  دق  هب و  یناک  فنحا ، ای  تخادنا  دـهاوخ  هارب  اههنتف  ینیزرو  دـمحم  نب 
هن هک  تسا  هدـمآرد  تکرحب  يرگـشل  اب  درم  نآ  هک  منیبیم  فنحا ، يا   ) ماعنلا مادـقا  اهناک  مهمادـقاب  ضرالا  نوریثی  لیخ  همحمح  ـال 

، دننکیم ور  ریز و  ناشیاهاپ  اب  ار  نیمز  تسین ، شنابسا  رد  ياهمهمه  دهدیمن و  زورب  یئادص  شیاهبسا  مس  یئوهایه . هن  دراد و  يرابغ 
لبلاجهن حرش  زا  متشه  دلجم  رد  دیدحلایبا  نبا  غرمرتش .) ياهاپ  دننام 

نب دـمحم  نب  یلع  ار  دوخ  وا  و  درک . روـهظ  لاس 255  رد  هرـصب  تارف  رد  جنزلا ) بحاص   ) درم نیا  دـیوگیم : دـعب  هب  زا ص 126  هغا 
هیفـصت ار  رازکمن  ياهنیمز  هک  جنز  يهفیاط  درک ، یفرعم  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دیز  نب  یـسیع  نب  دـمحا 
نییبلاطا زا  وا  هک  درکیم  تلالد  دمحم  نب  یلع  رادرک  دـیوگیم : بهذـلا  جورم  باتک  رد  يدوعـسم  دـندومن . يوریپ  وا  زا  دـندرکیم ،

زیوجت ار  نارامیب  نالاسنهک و  ناکدوک و  اهنز و  نتشک  هک  دوب  هقرازا  شور  دننام  وا  شور  اریز  تسا ، هدوبن  ع   ) بلاطیبا نب  یلع  دالوا  )
. دیئامرف هعجارم  تسا ، هدمآ  ات 214  زا ص 126  متشه  دلجم  دیدحلایبا  نبا  هغالبلا - جهن  حرش  رد  صخـش  نیا  راتـشک  هنتف و  درکیم .

ناجملا مهوجو  ناک  اـماوق  مهارا  یناـک  تخادـنا  دـنهاوخ  هارب  اـهیزیرنوخ  درک و  دـنهاوخ  زاـت  تخاـت و  هلمح و  لوعفم )  ) كارتا - 13
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تلفملا نوکی  و  لوتقملا ، یلع  حورجملا  یـشمی  یتح  لتق  رارحتـسا  كانه  نوکی  لیخلا و  نوبقتعی  جابیدلاو و  قرـسلا  نوسبلی  هقرطملا ،
ریرح و دوش . هدیبسچ  مهب  هعطق  هعطق  هک  تسا  نینهآ  ییاهرپس  دننام  ناشیاهتروص  هک  منیبیم  یموق  ارنانآ  هکنیا  لثم   ) روساملا نم  لقا 

کیروطب دوشیم  عقاو  يدیدش  رایسب  راتشک  ماگنه  نآ  رد  دننکیم ، باختنا  ار  کباچ  ياهبسا  دناهدیشوپ و  ابید 
يرگدادیب زات و  تخات و  لوغم و  ناتـساد  دوب .) دهاوخ  هدـش  ریـسا  زا  رتمک  هدـننک  رارف  دوریم و  هار  لوتقم  يهزانج  يور  زا  حورجم  ه 

دلجم رد  دـیدحلایبا  نبا  تسا . هتـشگ  تواسق  یمحریب و  رد  یناسنا  عماوج  یمومع  لـثملا  برـض  ریظنیب و  يرـشب  خـیرات  رد  موق  نیا 
نامز رد  میدید و  دوخ  مشچ  اب  ام  تسا ، هداد  ربخ  نآ  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ار  یبیغ  نیا  نادب  دیوگیم : نینچ  متشه ص 218 

موق زا  نانآ  دیشک و  ام  نارود  هب  ار  نینوخ  يهثداح  نیا  ردق  اضق و  هکنیا  ات  دندیشکیم ، ارنآ  راظتنا  مالـسا  لیاوا  زا  مدرم  دش و  عقاو  ام 
ناسارخ و رهنلاءاروام و  ياهرهـش  قاجفق و  اطخ و  نیطالـس  اب  دندش و  دراو  ناشنایهاپـس  دندرک و  جورخ  رود  رواخ  زا  هک  دـندوب  راتات 

رگا نید  مرخ  کباب  اریز  تسا ، هدیدن  ارنآ  لثم  یخیرات  چیه  ام  رصع  ات  ع )  ) مدآ ترـضح  تقلخ  زا  هک  دندرک  يراک  مجع  دالب  رگید 
دروم ار  نیمز  قرشم  يهمه  لوغم  هکیلاح  رد  دوب ، ناجیابرذآ  میلقا  رد  طقف  یلو  دیـشک ، لوط  لاس  تسیب  دودح  رد  شبوشآ  تدم  هچ 

، تشک ار  دوهی  هک  رصنلا  تخب  دندش . دراو  قارع  هب  ناشنایهاپـس  دندومن و  رام  رات و  ماش  هینیمرا و  ياهرهـش  ات  داد و  رارق  زات  تخات و 
یه لباق  هورگ  ود  نیا  تشک ، دندوب  ماش  رد  هک  ار  لیئارساینب  درک و  ناریو  ار  سدقملا  تیب  طقف 

یلع يدهلا  اوفطع  اذا  يدهلا ، یلع  يوهلا  فطعی  درک  دـهاوخ  روهظ  ع )  ) يدـهم ترـضح  دنتـسین … 14 - رگیدکی  اب  هسیاقم  هنوگچ 
اوه رب  ار  تیادـه  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـنادرگیمرب  تیادـه  رب  ار  يوه   ) يارلا یلع  نآرقلا  اوفطع  اذا  نآرقلا  یلع  يارلا  فطعی  يوـهلا و 
هللا لجع  يدهم  ترـضح  صخـش  نیا  دناهدنادرگرب .) يار  رب  ار  نآرق  هک  ماگنه  نآ  رد  دـنادرگیمرب  نآرق  رب  ار  يار  دـناهدنادرگرب و 
نیا و  تسا . رتالاب  رتاوتم  دح  زا  هعیش  ینس و  يهقرف  ود  نایم  رد  ربخ  نیا  تسا . هداد  ربخ  ارنآ  روهظ  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  فیرشلا  هجرف 

دسریم ارف  ینامز  - 15 دناهدرک . لقن  هدینش و  ارنآ  یناوارف  يهباحص  هکلب  ع )  ) نینموملاریما اهنت  هن  تسا  هدومرف  ربمایپ  هک  ار  یبیغ  ربخ 
الا هیف  برقیال  نامز  سانلا  یلع  یتای  دـندرگیم  ناوتان  رگداد  مدرم  دوشیم و  هدرمـش  فیرظ  رجاف  دوشیم ، برقت  بجوم  سـسجت  هک 

سانلا یلع  هلاطتـسا  هدابعلا  انم و  محرلا  هلـصو  امرغ  هیف  هقدصلا  نودعی  فصنملا ، الا  هیف  فعـضی  رجافلا و ال  الا  هیف  فرظی  لحاملا و ال 
راکهبت و صخش  رگم  دوشیمن  هدرمـش  فیرظ  ددرگیم و  زایتما  بجوم  یئوجارجام  سـسجت و  هک  دسریم  ارف  مدرم  يارب  ینامز  …  )

يهلص ا دوشیم و  بوسحم  ررض  نامز  نآ  رد  هقدص  ناسحا و  رگداد ، رگم  نآ  رد  ددرگیمن  ناوتان 
. دراد یناوارف  جاور  عویش و  ام  نارود  رد  اههدیدپ  نیا  دنهدیم .) ماجنا  یئامندوخ  يارب  ار  تدابع  يراذگ و  تنم  بجوم  ماحر 

جراوخ راک  نایاپ  زا  نداد  ربخ  هبطخ 059-

هحفص 262] ]
، زگره هن  دومرف :  ) دـندش هتـشک  جراوخ  يهمه  نینموملاریما ، اـی  هک  دـش  هتفگ  ترـضحنآ  هب  دـندش ، هتـشک  جراوـخ  يهمه  هکیماـگنه 
ات دوشیم  هدیرب  درک ، زورب  یخاش  نانآ  زا  هک  یعقوم  ره  دراد  دوجو  نانز  ماحرا  نادرم و  تشپ  رد  یئاههفطن  نانآ  زا  ادـخ  هب  دـنگوس 

. دنوشیم مدرم  يهدننک  تخل  ینادزد  نانآ  دارفا  نیرخآ  هکنیا 

جراوخ باب  رد  هبطخ 060-

هحفص 264] ]
ریغ نداتفا  لطاب  رد  قح  تین  اب   … دیگنجن )  جراوخ  اب  نم  زا  سپ   …  ) يدعب جراوخلا  اولتاقت  مکی ال  تصش و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

هدومرف یهن  دوخ  زا  سپ  جراوخ  اب  گنج  زا  ار  مدرم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تـالمج  نیا  رد  تسا  لـطاب  تین  اـب  لـطاب  رد  نداـتفا  زا 
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ارنآ دـیوجب و  ار  اـطخ  هک  تسین  یـسک  دـننام  دور ، اـطخ  هب  دـیوجب و  ار  قح  هک  یـسک  هک  درادـیم  ناـیب  نینچ  ار  یهن  نیا  تلع  تسا .
اطخ و هنوگنیا  دـناهدش و  راچد  طلغ  راتفر  لطاب و  دـیاقع  هب  یئوج ، قح  ناونع  هب  قح و  تین  اب  جراوخ  هک  تسنیا  تلع  يانعم  دـبایرد .

هیواعم دننام  دنیامن ، ذاختا  دوخ  يارب  ار  يدیاقع  راتفر و  یهاوخدوخ  یتسرپ و  تردـق  يراکهبت و  اطخ و  تین  اب  هک  تسنآ  زا  ریغ  طلغ 
دیدحلایبا نبا  ار  ریسفت  نیا  دناهتشادن . یلهاج  بصعت  یهاوخدوخ و  یتسرپداژن و  یئوجماک و  زج  يدوصقم  هک  هیماینب  نارس  رگید  و 

دارم دنکیم : لالدتـسا  نینچ  دوخ  ياعدم  هب  دیدحلایبا  نبا  سپـس  دناهتفریذپ . هغالبلاجهن  يدـعب  ناحراش  یـسلجم و  همالع  موحرم  و 
يدودح ات  دندرکیم و  بلط  ار  قح  نانآ  دناهدش ، هارمگ  دوب ، هتفر  ناشزغم  هب  هک  یهابتشا  تهجب  جراوخ  هک  تسنیا  ع )  ) نینموملاریما

ا دندومنیم ، عافد  دندوب ، هدیورگ  نآ  هب  هک  ياهدیقع  زا  دندوب و  نید  هب  مزتلم 
يور زا  هک  درکیم  تکرح  یلطاب  يانبم  رب  وا  دوبن و  قح  يوجتـسج  رد  الـصا  هیواعم ، اما  و  دـندوب . هتفر  اطخ  هب  هدـیقع  نآ  رد  هچ  رگ 
لطاب رب  لیلد  هیواعم  تالاح  یمامت  دـیامن . عاـفد  تیاـمح و  هدـیقع  نآ  زا  تسناوتیمن  دوبن و  دـشاب ، هدرک  هابتـشا  نآ  رد  هک  يداـقتعا 
فرص رد  وا  تسا . هتشگن  تباث  وا  زا  یئوکین  تالاح  هدشن و  هدید  وا  زا  یتدابع  دوبن و  نید  لها  هیواعم  اریز  دوب ، وا  راتفر  يهمه  ندوب 

یب اهیئوجماک و  نیا  يهمه  دوب ، رگفارـسا  اورپیب و  دوخ  يارب  رادـتقا  هطلـس و  يهنیمز  ندرک  هداـمآ  یـصخش و  ضارغا  رد  لاـملا  تیب 
رد ار  وا  هک  دوبن  زیاج  ناناملسم  يارب  دوب ، نینچ  هیواعم  عضو  نوچ  دومنیم و  لطاب  هب  وا  رارصا  تلادع و  زا  وا  يرود  هب  تلالد  اهیکاب 

دـندرکیم و رکنم  زا  یهن  نانآ  اریز  دـندوب ، هیواعم  زا  رتهب  دـندوب ، تلالـض  لها  هک  دـنچ  ره  جراوخ  دـننک و  يراـی  شیاـهیئوج  هطلس 
زا دیوگیم : دربم  سابعلاوبا  دندیگنجیم . شیاهیراکهبت  نیمه  يارب  هیواعم  اب  اذل  دندیدیم . بجااو  ار  متـس  روج و  نایاوشیپ  رب  جورخ 

تیعمج اب  هک  دـندوب  یئاـط  سباـح  يدـسا و  يهرثوح  دـندرک  جورخ  هیواـعم  رب  ع )  ) نینموملاریما تداهـش  زا  سپ  هک  یجراوخ  هلمج 
عامج لاس  رد  هک  دوب  هفوک  رد  هیواعم  عقومنآ  رد  دنتفر ، هلیخن  زا  یلحم  هب  دندرک و  جورخ  ناشدوخ 

ع)  ) نسح ماما  هب  هیواعم  تشگ ، هنیدـم  راپـسهر  دـش و  جراـخ  هفوک  زا  نسح  ماـما  سپـس  دوب . هدـش  دراو  اـجنآ  هب  هعاـمجلا ) ماـع   ) ت
: تسا هدوب  نینچ  هیواـعم  هب  ع )  ) نسح ماـما  خـساپ  دریگب . هدـهع  هب  ار  رگـشل  یهدـنامرف  دریذـپب و  ار  جراوخ  اـب  گـنج  هک  دـسیونیم :

تردق وت  اب  گنج  يارب  هک  مدرکیمن  نامگ  مدرک و  يراددوخ  وت  اب  گنج  زا  ناناملـسم  نوخ  زا  يریگولج  يارب  نم  ادخ ، هب  دـنگوس 
نخس قباطم  باوج  نیا  و  یـشابیم ، جراوخ  زا  رتراوازـس  ندش  هتـشک  يارب  وت  مگنجب ! جراوخ  اب  وت ، زا  عافد  يارب  ایآ  مشاب …  هتـشاد 

هیواعم زا  رتمک  نانآ  یهارمگ  رتروذعم و  هیواعم  زا  جراوخ  هک  تسنیا  راوگرزب  ود  ره  نخـس  دوصقم  تسا و  ع )  ) نینموملاریما شردـپ 
نانآ و اب  ع )  ) نینموملاریما راتفر  یگنوگچ  و  نیقراـم )  ) جراوخ ناتـساد  هب  رظن  اـب  تسا . جراوخ  زا  رتراوازـس  هیواـعم  اـب  گـنج  تسا و 

تباث یلک  لصا  نیا  دـگنجب ، جراوخ  اـب  ترـضح  نآ  هک  هیواـعم  داهنـشیپ  در  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  نخـس  ریـسفت و  دروم  يهلمج 
تین تهجب  دـنتفیم ، لطاب  رد  قح  تین  اب  هکیناسک  تسا . لطاب  تین  اب  لطاب  رد  نداتفا  زا  ریغ  نداـتفا  لـطاب  رد  قح  تین  اـب  هک : دوشیم 

ملاریما تلادع  لیالد  نیرتتمظع  اب  زا  یکی  ناتساد  نیا  دناهداتفا . لطاب  رد  لطاب  تین  اب  هک  دنرگید  هورگ  زا  رتشزرا  اب  قح ،
لاـحنیا اـب  دوـب ، هدرکن  ریفکت  ار  ترـضح  نآ  هیواـعم  یلو  دـندرک  ریفکت  ار  وا  جراوـخ  هکنیا  اـب  اریز  تسا ، وا  یهلا  حور  و  ع )  ) نـینمو

زا ارنانآ  درادیم و  مدـقم  رگهلیح  تسرپ و  تسایر  فیثک و  يهیواعم  هب  ارنانآ  ع )  ) نینموملاریما دنتـشاد ، جراوخ  هک  یقح  تین  تهجب 
دیهش ار  نینموملاریما  مجلم  نبا  مانب  جراوخ  نیمه  زا  یکی  هکنیا  اب  رگید  فرط  زا  دیامرفیم . یفرعم  رتشزرا  اب  ناتـسرپ  هیواعم  هیواعم و 

یتواضق نیرتیلاع  نانآ  يهرابرد  ع )  ) نینموملاریما تواضق  لاحنیا  اب  تسنادیم  دوخ  يهراـبرد  ار  وا  دـصق  ءوس  ترـضحنآ  دوخ  درک و 
ینکـشراک رازآ و  تیذا و  ریفکت و  همهنآ  جراوخ  زا  هکنیا  اـب  ع )  ) نسح ماـما  شراوـگرزب  دـنزرف  نینچمه  دراد . داـیب  خـیرات  هک  تسا 

هیواعم و رب  ار  نانآ  لاحنیا  اب  دوب ، جراوخ  تسدب  ترضحنآ  تداهش  دهاش  یتح  هرخالاب  دوب و  هدید  ع )  ) نینموملاریما شردپ  يهرابرد 
تواضق مه  نیا  تفریذپن ، تشاد  رایتخا  رد  یگرزب  تردق  هک  هیواعم  دوسب  ار  جراوخ  اب  گنج  يدـصت  هداد و  حـیجرت  ناتـسرپ  هیواعم 

دـساف داقتعا  اب  دـنهاوخب  یناسک  هکیتروص  رد  نیطـساق .)  ) ناتـسرپ هیواعم  هیواعم و  و  نیقرام )  ) جراوخ يهرابرد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما 
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من يریگولج  نانآ  داسفا  لالخا و  زا  دیاب  هدوب و  موکحم  دننک ، لالخا  عامتجا  رد  قح  تین  اب  یلو 
دیاب دیدرت  نودب  دنزادنیب ، هار  هعماج  رد  لالخا  داسف و  قح ، تین  اب  یلو  هدننک  هارمگ  دساف و  داقتعا  اب  هک  دنشاب  یناسک  رگا  ینعی  دو .

جراوخ دیاقع  ءارآ و  ترـضحنآ  تسخن  هداد . ماجنا  جراوخ  يهرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هکنانچ  درک ، يریگولج  نانآ  تیلاعف  زا 
یمادام دومرف : تشگ ، علطم  نانآ  دساف  تادقتعم  زا  میقتسم  روطب  ترضحنآ  دوخ  زین  دومرف و  قیقحت  نارگید  سابع و  نبا  يهلیـسوب  ار 

هب تعانق  هک  یمادام  ینعی  دشاب ، هتـشادن  نانآ  اب  يراک  دناهدرکن ، کته  ار  یـسومان  دـناهدربن و  تراغب  ار  یلام  دـناهتخیرن و  ینوخ  هک 
یتدم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوب  تهج  نیمهب  دنتـسین . راکیپ  گنج و  قحتـسم  دننکیمن ، زواجت  يدعت و  دنراد و  دوخ  دـساف  داقتعا 
زگره تخادرپ و  نانآ  اب  جاجتحاب  قثوم  علطم و  هاگآ و  ياهتیـصخش  يهلیـسوب  تدـم  نآ  رد  تخادـنا و  ریخات  هب  ار  جراوخ  اـب  گـنج 

رداص ار  هلمح  نامرف  ترـضح  دـندرک ، زاغآ  ار  گنج  هدومن و  تجاجل  هب  عورـش  هک  یتقو  جراوخ  هکلب  درکن ، زاغآ  نانآ  اب  ار  گـنج 
دوش و زاربا  یطرش  دیق و  چیه  نودب  عامتجا و  رد  دیاب  ياهدیقع  ره  هکنیا  هن  تسا  مرتحم  صاخـشا  يهدیقع  هکنیا  يانعم  تسنیا  دومرف .

یم تراوتسا  ناج  هک  ياهدیقع  يدازآ  رد  دزاسب . التبم  اهیزیرنوخ  شیوشت و  بارطضا و  هب  ار  هعماج 
يدازآ ندرب  نیب  زا  هار  رد  دـیابن  يدازآ  هک  دـنریگیمن  رظن  رد  ار  یتاـیح  يهلئـسم  نـیا  دـننزیم ، مد  نآ  زا  يدازآ  ناراداوـه  رگید  ل و 
دـشاب هدوبن  تایعقاو  رگنـشور  تباث و  لوصا  رکنم  هک  یمادام  دیایب  دوجوب  قح  تین  اب  رگا  دساف  يهدیقع  کی  دوش . هدرب  راکب  نارگید 
دقتعم صخـش  هک  تهج  نادـب  اریز  تسین . بیقعت  لباق  دـشاب  هتـشادن  هعماج  لاحب  يررـض  دـشابن و  راک  رد  تجاجل  يزرو و  ضرغ  و 

نیب زا  تسا  دساف  داقتعا  کیب  دقتعم  هک  تهج  نادب  طقف  ار  وا  ناوتیمن  تسا ، یهارمگ  تلالـض و  رد  هچ  رگا  دنیبیم ، قح  رب  ار  دوخ 
نینموملاریما ار  روتسد  نیمه  دیاین . رب  نارگید  رب  دوخ  دساف  يهدیقع  لیمحت  ددص  رد  هک  یمادام  اما  دومن ، بلـس  ار  شتایح  قح  درب و 

گنج و دنیاینرب ، دوخ  دـساف  يهدـیقع  دربشیپ  يارب  برخم  ياهتیلاعف  ددـص  رد  هک  یمادام  نانآ  هک  دومرف  رداص  جراوخ  يهرابرد  (ع )
نادقتعم تایعقاو ، یقطنم  غیلبت  اب  هک  تسا  نآ  ناگدننک  هرادا  هعماج و  یتیبرت  میلعت و  يهفیظو  نیا  هتبلا  تسین و  حیحـص  نانآ  اب  راکیپ 

. دننک یئامنهار  داشرا و  ار  دساف  دیاقع  هب 

ندش هتشک  هب  رادشه  هبطخ 061-

هحفص 270] ]
یگدنز و  … مکحم )  تسیرپس  ادخ  بناج  زا  نم  يارب  اعطق   …  ) هنیـصح هنج  هللا  نم  یلع  نا  مود و  تصـش و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 
زا یئاههولج  همه  همه و  نوک ، هب  داسف  زا  ای  داسف  هب  نوک  زا  یتسه  ناهج  ياههدـیدپ  تاـنایرج و  يهمه  تسا  یهلا  نوناـق  وریپ  گرم 
اب ددرگیمن ، یتسین  راپـسهر  دیآیمن و  دوجوب  تسیدنوادخ  يهتـساوخ  هک  ینوناق  نودب  اهنآ  زا  هرذ  کی  یتح  هک  تسا  ینابر  تیـشم 

هدش یهلا  نوناق  زا  گرم  یگدنز و  يوریپ  رب  یناوارف  دیکات  هغالبلاجهن  دننام  یمالسا  عبانم  رگید  رد  مه  ینآرق و  تایآ  رد  مه  لاحنیا 
يارب ینانابهگن  دـنوادخ  تسا و  ادـخ  گرم  یگدـنز و  قلاخ  هکنیاب  ناوارف  حیرـصت  دـیکات و  نیا  تلع  هک  دوریم  يوق  لامتحا  تسا .

در و يارب  دراد .) دوجو  ینابهگن  نآ  يارب  هکنیا  رگم  تسین  یـسفن  چـیه   ) ظفاح اهیلع  امل  سفن  لـک  نا  تسا : هتـشامگ  اـهناسنا  تاـیح 
گرم یگدـنز و  يهرابرد  دـننکیم  نامگ  دـنراد و  گرم  یگدـنز و  يهرابرد  هاگآان  مدرم  هک  تسا  یئاجبان  ياهرادـنپ  نتخاس  یفنم 

لاـمعا و رد  اـطخ  هابتـشا و  نیا  و  دـنیامن ! كرد  ـالماک  دـنناوتیم  ارنآ  عـقوم  گرم و  لـماع  یگدـنز و  تدـم  دـنادیم و  ار  زیچ  هـمه 
یبیم هکنیا  اب  دنشابیم  ناشدوخ  گرم  یگدنز و  قلطم  مکاح  دننکیم  نامگ  و  دراذگیم . رثا  مدرم  نآ  ياههشیدنا 

اب ناگدننک  راطخا  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اذـل  تسا  ام  روصت  يهنییآ  رد  هکنانچ  یکی  دوبن  هنامز و  درآ  رب  شقن  رازه  دـنن :
لماوع تارطاخم و  زا  تاـیح  ظـفح  هتبلا  هدـنرادهگن . تسا  يرپس  ادـخ  بناـج  زا  نم  یگدـنز  يارب  دـیامرفیم : رطاـخ  شمارآ  لاـمک 

توم تایح و  رایتخا  هک  درادـن  دوجو  تردـق  نیا  ناـسنا  کـی  يارب  زگره  یلو  تسا ، یمدآ  یهلا  يهفیظو  یعیبط و  نوناـق  نآ  محازم 
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تیعقوم دناوتب  یهاگآ  ضرف  رب  دوش و  هاگآ  نآ  يانف  لماع  یگدنز و  ياقب  لماع  هب  طوبرم  لئاسم  يهمه  زا  هتشاد و  تسد  رد  ار  دوخ 
، دـیامنیم دوخ  تایح  نتفای  نایاپ  هب  نیقی  یمدآ  هک  یئاـهتیعقوم  نآ  رد  یتح  دـیامن . باـختنا  دوخ  روظنم  يهراـبرد  ار  حیحـص  ـالماک 

یئاهن نیقی  زاب  دشاب ، هدیسر  مه  تایح  تاظحل  نیرخآ  هب  هچ  رگا  دوشیم ، هدرب  مادعا  هب  رفیک  يارب  هک  یـسک  ای  کلهم  يرامیب  دننام 
تایح یعقاو  نایاپ  زا  ریغ  تایح  نتفای  نایاپ  هب  نیقی  میئامن ، یـسررب  ار  هلئـسم  نیا  رگید  یهاگدـید  زا  رگا  و  تشاد . دـهاوخن  گرم  هب 

دنوادـخ هک  تسیراصح  تسا ، هتفرگ  رب  رد  ار  تایح  هک  تعیبط  يهدرپ  تشپ  راـصح  نآ  و  تسیدـنوادخ ، تیـشم  هب  طوبرم  هک  تسا 
مث ق نیط  نم  مکقلخ  يذلا  وه  لجا : دننام  تسا ، هدومرف  نایب  ارنآ  نوگانوگ  یتاملک  اب  هدومرف و  نییعت  ارنآ  ندش  هتسکش  عقوم 

يارب و   ) هیف بیرال  الجا  مهل  لعج  و  تسا ) هدومرف  نیعم )  ) تدم هب  مکح  سپس  هدیرفآ  لگ  زا  ار  امـش  هک  تسیدنوادخ  وا   ) الجا یض 
هب ار  یـسفن  چـیه  گرم  دـنوادخ  و   ) اهلجا ءاـج  اذا  اـسفن  هللا  رخوی  نل  و  تسین ) نآ  رد  يدـیدرت  هک  تسا  هداد  رارق  ینیعم  تدـم  ناـنآ 
اذا لجا  هما  لکل  تسا : هدش  دزشوگ  مه  للم  ماوقا و  تایح  يهرابرد  نیعم  تدم  نیا  دشاب  هدیسر  ارف  شلجا  هکیعقوم   ) دزادنیمن ریخات 
هب تعاس  کی  هن  دـسر  ارف  نیعم  لجا  نآ  هکیماگنه  تسا ، ینیعم  لجا  یتما  ره  يارب   ) نومدقتـسی هعاس و ال  نورخاتـسی  الف  مهلجا  ءاج 

يارب میدش ، رکذتم  هکنانچ  لجا  نیا  ندیـسرارف  یعطق  تامدقم  تسا  نکمم  هتبلا  دـندرگیم ) ضرقنم  رتشیپ  یتعاس  هن  دـنتفیم و  ریخات 
نانخـس عوـمجم  زا  نیارباـنب  تسا . وا  ینوناـق  نییعت  يدـنوادخ و  ملع  اـب  تامدـقم ، نآ  ندـمآ  دوـجوب  دوـخ  یلو  دوـش ، موـلعم  ناـسنا 

ریغ هچ  یعیبط و  هچ  گرم  هک  میـسریم  هجیتن  نیاـب  ربـتعم  ثیداـحا  ینآرق و  تاـیآ  دـننام  یمالـسا  عباـنم  رگید  زا  و  ع )  ) نینموملاریما
دننام دـنک ، هدامآ  ناسنا  دوخ  ار  يدـنوادخ  تیـشم  ققحت  يهمدـقم  تسا  نکمم  هچ  رگا  تسا ، يدـنوادخ  تیـشم  نوناق و  وریپ  یعیبط 

. کلذریغ یمتح و  یشکدوخ  هب  مادقا 

ایند شهوکن  هبطخ 062-

هحفص 274] ]
تازاجم باذع و  زا  دیشاب  هاگآ   ) اهل ناک  یـشب  یجنیال  اهیف و  الا  اهنم  ملـسی  راد ال  ایندلا  نا  الا  موس  تصـش و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

تعیبط رد  هک  يدادـیور  چـیه  زا  ایند و  نیمه  دوخ  رد  رگم  دوب  ناما  رد  ملاس و  ناوتیمن  ایند  نیا  رورـش  اهترارـش و  اههنتف و  ناهانگ و 
ایند نیمه  دوخ  رد  طقف  اـیند  نیا  یناگدـنز  رورـش  اـههنتف و  ناـهانگ و  جـیاتن  صاوخ و  زا  درک .) ادـیپ  تاـجن  ناوتیمن  تسا ، اـیند  نیا 

هجوت دروم  رتمک  هنافـساتم  هک  تسا  یتیمها  اب  رایـسب  نوناق  کی  نایب  هلمج  نیا  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  دوب  ناما  رد  ناوتیم 
نیا رد  يراج  رورـش  اههنتف و  راوگان  جـیاتن  ناـهانگ و  تازاـجم  باذـع و  زا  يریگشیپ  يارب  هک  تسا  نینچ  نوناـق  نیا  دریگیم . رارق 

هک تاریخ  هب  لیامت  فارحنا و  یهارمگ و  زا  بانتجا  یگدنز و  دسافم  حلاصم و  هب  یهاگآ  لیـصحت  زج  یهار  چـیه  يویند ، یناگدـنز 
دیاب ایند  نیمه  رد  ار  يویند  یگدنز  نیا  يهدننک  هابت  ياهدرد  نامرد  رتهداس : ترابع  هب  درادن . دوجو  دریگب ، ماجنا  دـیاب  ایند  نیمه  رد 
اـشنم ناـسنا  يارب  دـنناوتیم  رگیدـکیب  هتـسویپ  ناـیرج  رد  هک  تسا  هدـیرفآ  ناـنچ  ار  ناـسنا  تعیبط و  هکیدـنوادخ  نآ  اریز  درک ، ادـیپ 

دنشاب هدوب  رورش  اههنتف و  رد  ندروخ  هطوغ  هانگ و  باکترا  فارحنا و 
نامرد و ناـسنا  يارب  رگیدـکی  اـب  طاـبترا  لاـح  رد  دـنناوتیم  هک  تسا  هداد  رارق  ار  یقیاـقح  تعیبط  ناـسنا و  تاـصتخم  رد  نینچمه  ، 

ماظع ناربمایپ  يهلیـسوب  هک  یهلا  فیاظو  فیلاکت و  يهرابرد  رگا  دنهدب . ناشن  ار  اههنتف  تسیاشان  جیاتن  تافارحنا و  زا  بانتجا  لماوع 
لماوع شقن  فیاظو  فیلاکت و  نآ  يهمه  هک  دیمهف  میهاوخ  مینک ، تقد  تسرد  دناهدش ، هضرع  تیرشب  يارب  میلس  لوقع  نادجو و  و 

ار يویند  یناگدنز  نیا  رد  تاشیامزآ  يهدهع  زا  ندمآرب  وکین  تابارطـضا و  اهبوشآ و  زا  ندرک  ادیپ  تاجن  تافارحنا و  زا  ندنام  ملاس 
رد هک  تسا  دنوادخ  زا  یفاطلا  مومع  روطب  ینالقع  ینادجو و  فیاظو  یعرـش و  فیلاکت  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  اج  نیمه  زا  دـنراد .

تایانع فاطلا و  نیا  تسا . هتشگ  تیرشب  بیصن  اهـسوه ، يوه و  زا  يوریپ  هب  ناسنا  يهدننک  اوغا  شیامزآ و  زا  رپ  زیخالب و  يایند  نیا 
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رد تسا  یناویح  زیارغ  زا  رپ  منورد  هک  ناسنا  نم  دیوگب : هدروآ و  هناهب  رذـع و  هک  تسین  زیاج  یناسنا  چـیه  يارب  هک  تسا  يدـنوادخ 
هک اههنتف  فارحنا و  زا  مرادرب و  مدـق  میقتـسم  طارـص  رد  مناوتیم  هنوگچ  تسا ، بارطـضا  عزانت و  محازت و  هاگیاج  اتعیبط  هک  ایند  نیا 

دنک روطخ  یمدآ  نهذ  رد  یهاگهاگ  تسا  نکمم  هک  ار  هناهب  رذع و  نیا  مشاب !؟ ناما  رد  تسا  ایند  نیا  تعیبط  رد 
رنه اـب  درواـیب و  مه  ذـغاک  يور  رب  رثـن  رعـش و  تروـص  رد  یتـح  درواـیب و  ناـبزب  تـالایخ ، نآ  تیوـقت  نتـشیوخ و  هـب  تیلـست  يارب  ، 

تمواقم اب  دیامن ، نادجو  يهقطنم  دراو  ار  تالایخ  اههناهب و  رذع و  ماهوا و  نیمه  دهاوخب  رگا  یلو  دیارایب ، ار  تالایخ  نآ  یگدنسیون 
هاپس نآ  یعطق  تسکش  هب  ای  دماجنایم و  ناسنا  ندش  هجیگرـس  هفالک و  هب  رجنم  ای  هک  ددرگیم  وربور  نادجو  فرط  زا  يدیدش  رایـسب 

اههنتف و رد  راتفر  ءوس  زا  ندـش  رانک  رب  يدـمع و  تافارحنا  زا  بانتجا  يارب  هک  دیـشاب  هتـشاد  دایب  اـههناهب . رذـع و  ماـهوا و  تـالایخ و 
دننام تسرد  هار ، نآ  ندومیپ  یئاناوت  اب  ام  یـشارت  هناهب  رذـع و  هک  تسا  هدرتسگ  ام  ياپ  شیپ  رد  ندومیپ  لباق  هار  ردـقنآ  تاشیامزآ ،
تسا اجبان  رادقم  نامه  يویند  یگدنز  تاصتخم  زا  یئاهر  عقوت  دشابیم . ندش  ناسنا  ترورض  ساسحا  ربارب  رد  ندیشارت  هناهب  رذع و 

هک تسا  یقیاقح  تایعقاو و  زا  رپ  تسا ، هدمآ  دوجوب  قلطم  میکح  هیلاع  تمکح  اب  هک  ایند  نیا  ندـشن  سیخ  نداتفا و  بآ  رد  عقوت  هک 
دودـحم و ساوـح  تطاـسوب  قیاـقح  تاـیعقاو و  نآ  اـب  اـم  طاـبترا  یئوراـیور و  نینچمه  تـسا و  اـم  ياههتـساوخ  اـم و  تاذ  زا  جراـخ 

ین نهذ و  رگید  فرط  زا  دناهدمآ . دوجوب  ام  دوخ  صاخ  ياهیریگفده  اب  هک  تسا  ینیعم  یتفرعم  رازبا  اههاگشیامزآ و 
زا رـس  یعیبط ، دوخ  يهنایارگ  تعیبط  ياـهنامرف  زا  يوریپ  تهجب  دوخ ، یلومعم  ناـیرج  رد  نآ  ياـهتیلاعف  عاونا  لـقع و  و  نآ ، ياـهور 

یناسنا عون  ینب  ام  بیترت  نیدب  دنرگنب . هنایشآ  نآ  رد  هطاحا  فارشا و  هبناج و  همه  یهاگآ  اب  هک  دنشکیمن  الاب  دوخ  دودحم  يهنایشآ 
الماک اذل  میزادرپیم . ایند  نیا  رد  یگدنزب  يدام  ياههتـساوخ  لیاسو و  اهفده و  ینورد و  ینورب و  يدام  داعبا  يدام و  دبلاک  اب  الومعم 

حور مانب  یتقیقح  طقف  میوش ، اـهر  نآ  تاـصتخم  نوئـش و  رد  هرـصاحم  تعیبط و  زا  تسناوت  میهاوخن  عضو  نیا  اـب  اـم  هک  تسا  یعیبط 
ياهدادیور تعیبط و  ياهبیـشن  زارف و  خالگنـس و  زا  ار  ناسنا  هتخادرپ ، اههتـساوخ  داعبا و  دبلاک و  نیا  یلاع  تیریدـم  هب  دـیاب  هک  تسا 

ورملق رد  یگدـنز  نوئـش  تاصتخم و  نیرتیـساسا  زا  میدرگیم : رکذـتم  ار  ریز  بلطم  نوناق  نیا  حیـضوت  يارب  دزاسب . دازآ  نآ ، عونتم 
اههلـصاف نآ  دیاب  ام  لاح  رهب  هک  دراد  دوجو  شیب  مک و  یئاههلـصاف  دشاب  هک  یعون  ره  زا  ام  ياههتـساوخ  ام و  نایم  هک  تسنیا  تعیبط 

نآ طاقن  هک  تکرح  هب  طوبرم  روما  رگید  نامز و  دـننام  تسا  یئاههدـیدپ  تشذـگ  ندوب  یجیردـت  یهاـگ  اههلـصاف  نیا  مینک . یط  ار 
رارق ام  يهدش  هتساوخ  ياهفده  ام و  نایم  هک  تسا  یعناوم  رگید  یهاگ  دنیآیم ، دوجوب  يرگید  زا  سپ  یکی 

هک ار  یطیارـش  لماوع و  میوشیم  روبجم  رگید  یهاگ  میرادرب ، دوخ  هار  رـس  زا  ار  اـهنآ  اهـششوک  اهـشالت و  عاونا  اـب  دـیاب  دـناهتفرگ و 
، دنـشاب فدـه  هب  ام  لوصو  يارب  يرادربهرهب  هدامآ  هک  اهنآ  نتخاـس  نوگرگد  اـب  دـنراد ، دوجو  تعیبط  يهصرع  رد  ماـخ  داوم  لکـشب 

رارق ام  ياهفدـه  ام و  نایم  ینوگانوگ  رایـسب  ياههلـصاف  رد  لماوع  نیا  میهدـب . ماجنا  ار  اهراک  زا  یعاونا  اهنآ  يور  میرواـیب و  تسدـب 
ياشامت فیطل و  ياوه  زا  سفنت  يارب  اههرجنپ  ندرک  زاب  دننام  دیآیم  تسدب  شالت  زا  زاینیب  هداس و  رایـسب  اهنآ  زا  یـضعب  دـناهتفرگ .
ياهشالت ینف و  رایسب  لئاسو  رازبا و  هب  اهنآ  جارختسا  هک  نیمز  حطس  زا  رود  رایسب  قامعا  رد  دنتـسه  ینداعم  رگید  یـضعب  ابیز و  رظانم 

دـهدیمن و رارق  ام  رایتخا  رد  اـم  هاوخلد  قباـطم  ار  دوخ  ياههدـیدپ  ءازجا و  زگره  تعیبط  رتیلک  تراـبع  هب  دنـشابیم . دـنمزاین  ناوارف 
نوریب بآ  زا  رگا  یهام  هک  توافت  نیا  اب  دوب ، میهاوخ  روانـش  بآ  رد  یهام  دـننام  تعیبط  رد  ناـسنا  عون  ینب  اـم  هک  تسا  تلع  نیمهب 

زا دناوتیم  یناحور  دعب  نتـشاد  تهجب  ناسنا  هکیتروص  رد  تسا ، هدش  رانک  رب  دوخ  تسیز  لماع  زا  اریز  تسا ، یمتح  شتکاله  دـتفیب ،
يوریم الاب  میئالاب و  ام ز  ددرگ . دوخ  یناحور  دعب  سونایقا  دراو  هدمآرب و  تعیبط  دودحم  ضوح 

مه ام  وچمه ال  تسا  هللا  الا  شا  یپ  ردنا  هلآ  میوریم ال  اجیب  میئاجیب و  ام ز  میتسین  اجنیا  زا  اجنآ و  زا  ام  میوریم  ایرد  میئایرد و  ام ز  م 
تسد و یب  مرجال  حور  نافوط  رد  میحون  یتشک  میوریم  یلاعت  قح  يهبذـج  هب  ام  قح  بذـج  زا  تسا  یتیآ  اولاعت  لتق  میوریم  ـالا  هب 

میوریم اهاجک  ام  ینادب  ات  نوعجار  هیلا  انا  ياهدـناوخ  میوریم  اشامت  دوخ  رد  مه  زاب  رـس  میدروآرب  دوخ  زا  جوم  وچمه  میوریم  اپیب 
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هک يا  میوریم  ام  یب  کشر  زا  ام  هک  نیب  ایب  ام  اب  نک  شوماخ  نخـس  يا  میوریم  العا  بر  اـت  یلع  زا  اـم  ياهرـس  رد  تسیلاـع  تمه 
ماگ هدمآ و  نوریب  تعیبط  دودحم  ضوح  زا  دشاب  هتـسناوتن  یمدآ  هکیمادام  يولوم و  میوریم  اقنع  فاق و  هوکب  ام  دنبم  ار  هر  ام  یتسه 

ار وا  یگدنز  تاظحل  يهمه  تایح  یتاذ  كرحت  تسا و  گنر  نامه  نامسآ  دور  هک  اجک  رهب  دراذگب ، یناحور  تیدوجوم  سونایقا  هب 
ار وا  يدام  تیدوجوم  هک  یتعیبط  ضوح  اهنت  هن  یناحور ، دعب  سونایقا  هب  دورو  اب  و  تخاس . دـهاوخ  کلهتـسم  تعیبط  اب  يزیوالگ  رد 
هب ار  یمدآ  هدمآرد و  سونایقا  نامه  زا  یئزج  تروص  هب  هتـشگ و و  رتاراوگ  رتفاص و  رتلالز و  هکلب  دکـشخیمن ، تسا  هدرک  هطاحا 

یم راداو  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  ریسم  رد  تکرح 
يوذ دنع  اهناف  هیف  اوماقا  هیلع و  اومدق  اهریغل  اهنم  هوذخا  ام  هیلع و  اوبسوح  هنم و  اوجرخا  اهل  اهنم  هوذخا  امف  هنتف ، اهب  سانلا  یلتبا  دزاس .

ایند نیا  زا  هک  ار  هچنآ  دنوشیم و  شیامزآ  هنتف  رد  ایند  نیا  رد  مدرم   ) صقن یتح  ادیاز  صلق و  یتح  اغباس  هارت  انیب  لظلا  یئیفک  لوقعلا 
هک ار  هچنآ  و  تشگ . دنهاوخ  هبساحم  دناهتفرگ ، هچ  ره  يهرابرد  راک  نایاپ  رد  دش و  دهاوخ  هتفرگ  ناشتسد  زا  دناهتفرگ ، ایند  نیا  يارب 

ماسقا رد  یثحب  دومن ) دـنهاوخ  تماـقا  دوخ  يهتخودـنا  نآ  رد  هتفر و  نآ  يوسب  ور  دـناهتفرگ ، ترخآ )  ) اـیند نیا  ریغ  يارب  اـیند  نیا  زا 
-1 تسا : ریذپناکما  عون  شـش  اب  ایند  نیا  رد  یناگدنز  مالـسا  هاگدید  زا  یگدنز  فده  زا  ثحب  يارب  ياهمدـقم  یگدـنز  يهناگـشش 

دعب يارب  يونعم  یگدـنز  - 3 ضحم . ياـیند  يارب  يویند  یگدـنز  - 2 رایتخا . يدازآ و  تیـصخش و  لالقتـسا  نودـب  هاگآان و  یگدـنز 
يونعم یگدنز  - 5 دریگب . رارق  فده  القتسم  کی  ره  هک  يورخا  يویند و  يرصنع  ود  یگدنز  - 4 ضحم . ترخآ  يارب  ای  حور  فیطل 

زا کی  ره  يهرابرد  ام  دوشیم . هدـیمان  لوقعم  تایح  هک  يورخا  تایح  ریـسم  رد  يویند  یگدـنز  - 6 ضحم . يویند  یگدـنز  يارب  امن 
يدازآ تیصخش و  لالقتسا  نودب  هاگآان و  یگدنز  - 1 میهدیم : یحیضوت  یگدنز  يهناگشش  ماسقا  نیا 

زیچ ود  طقف  تایح  يانعم  تقیقح و  زا  هک  تسا  یگدـنز  زا  ینعمیب  تروص  کی  میدـش ، رکذـتم  هک  فاصوا  نیا  اب  یگدـنز  رایتخا  و 
ماـن مود - دوخ . ناـعونمه  تعیبط و  ربـج  لـماوع  ياـهدابدرگ  رد  نتفرگ  رارق  لـثم و  دـیلوت  یئادـتبا و  ساـسحا  تکرح و  مکی - دراد :

یگدنز يهرابرد  یکرد  دنناوتیم  هن  دنمهفیم و  ار  يویند  یگدنز  يانعم  هن  نانیا  دنیوگیم : هدنز  مه  اهناسنا  نینچب  هک  تسا  یگدـنز 
دب و کین و  ابیز و  تشز و  دنشابیم . مه  قلطم  دنتسه ، یبسن  هک  لاح  نامه  رد  نانآ  يارب  اهزیچ  همه  دنـشاب ، هتـشاد  يورخا  يونعم و 

نیا لاثما  لامک و  صقن و  ماهوا و  رادنپ و  جتنم و  یقطنم  يهشیدنا  یئزج و  يهیـضق  یلک و  نوناق  فده و  هلیـسو و  هدنیآ و  هتـشذگ و 
زور دبـس  هب  بش  دبـس  زا  ار  نانیا  عماوج  يایوقا  تعیبط و  تسد  دـنهدیمن . ربخ  یتیعقاو  تقیقح و  چـیه  زا  ضقانتم ، ای  داضتم  میهاـفم 

ره هک  دنوش  هداهن  اههار  راهچ  رد  هک  دنتسه  یقیسوم  رازبا  نامه  يهلزنمب  نانیا  دننکیم . باترپ  بش  دبس  هب  زور  دبـس  زا  دنزادنایم و 
هک دروآرد  ارنآ  يادص  دوخ  هاوخلدب  دـنزب ، رانک  ار  رازبا  نآ  یلبق  ناگدـنزاون  هک  دـشاب  هتـشاد  ارنآ  یئاناوت  درذـگیم و  اجنآ  زا  سک 

نآ دسرب و  يرتیوق  رذگهر  تبون  ات  دزاونب ، ارنآ  دناوتب  هک  اجنآ  ات  دنیبب ، دوخ  هاوخلدب  ارنآ  ياهادص  رگا 
ار دوخ  لالقتسا  اب  هناهاگآ و  دنناوتیمن  ناشدوخ  هک  تسین  نیا  رد  رصحنم  امن  هدنز  ناگدرم  نیا  ررـض  دریگب . دوخ  رایتخا  رد  ار  رازبا 

ياهناسنا رگید  هار  دـس  اقب  رد  عزانت  نازاتهکی  ایوقا و  تسد  رد  نتفرگ  رارق  هلیـسو  اـب  ناـنیا  دـنروایب ، نوریب  ار  دوخ  گـنهآ  دـنزاونب و 
رد ام  خیرات  تافلت  دننکیم . يزاب  ار  اقب  رد  عزانت  یمنهج  ياضف  رد  ناگدننک  زاورپ  رپ  لاب و  شقن  هک  دنتسه  نانیا  دنشابیم . رگوپاکت 

دناوتیم هک  تسا  روآ  تشحو  نیگمهـس و  يدحب  هناگیب  دوخ  زا  رازبا  نیا  يهرابرد  هنادنمدرخ  تسایـس  یهجوتیب  تهجب  دوخ  ریـسم 
يویند یگدنز  - 2 دـیامن . دادـملق  ینعمیب  چوپ و  ار  بتکم  هفـسلف و  هنوگ  ره  یناسنا ، یلاع  تاـیعقاو  زا  هاـگآان  یلومعم و  مدرم  يارب 

اههتـساوخ و اههشیدنا و  اهیهاگآ و  يهمه  هک  یگدنز  عون  نیا  يدام  یگدـنز  يارب  يدام  یگدـنز  رگید  ترابعب  ضحم و  يایند  يارب 
زا مکی ، عون  یگدنز  فالخب  دـنکیم و  هرادا  ار  یناسنا  يهلفاق  یعیبط  خـیرات  دـنکیم ، جیـسب  تایدام  هدام و  يارب  ار  اهوپاکت  شالت و 
هب دنکیمن و  یقلت  یخوش  ارنآ  نوئش  تعیبط و  تسا و  حرطم  يدج  روطب  نآ  يارب  یتایعقاو  دنکیم و  يوریپ  اهوگلا  نیناوق و  يرادقم 

ب دهدیم ، ناشن  یگدنز  نیا  ینیع  تشذگرس  هکیروطب  و  درگنیمن . یچوپ  کنیع  اب  دوخ  تیدوجوم 
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رادروخرب تایح  هب  يدنسرخ  تیاضر و  زا  ضحم  یعیبط  یگدنز  نیمه  نوئـش  رب  یناسنا  یناحور  یئارگ و  يونعم  داعبا  قیبطت  تهج  ه 
ار دوخ  هتشاد و  دوخ  تایح  دنور  زا  يدنسرخ  تیاضر و  نآ ، رد  ناروهطوغ  یگدنز و  عون  نیا  ناگدننادرگ  هک  ینعم  نیاب  تسا ، هدوب 

موزل نتفرگ  هدیدان  یلاع و  تاساسحا  ندومن  یثنخ  لولعم  تیاضر  نیا  هک  مینادیم  همه  اما  دناهدومن . یقلت  یگدنز  رد  هدنزاب  هن  هدنرب 
؟ موریم اجکب  ماهدـمآ ؟ اجک  زا  گرزب  لاوس  هس  يهدـنروآ  دوجوب  هک  تسا  یتسه  ناـهج  یعومجم  لـک  رد  یـصخش  تیعقوم  كرد 
ار یمدآ  هدوب و  یناسنا  تیصخش  هب  طوبرم  یلاع  ياهشزرا  نتـشاذگ  اپ  ریز  بجوم  تیاضر  نیا  هکنیا  اب  و  دشابیم . ماهدمآ ؟ هچ  يارب 
زا مورحم  هاگآان و  یطیحم  یعامتجا و  تایح  يربج  ياهمتـسیس  رد  هتخاـس  شیپ  هدـش و  هیجوت  تاراـیتخا  اـهیهاگآ و  نتـشاد  نیع  رد 
هک دراد  يدازآ  یهاـگآ و  ساـسحا  هنوگناـمهب  دوـخ  رود  هب  ندـیچیپ  نـیا  رد  وا  تـسا . هدـناچیپ  دوـخ  رودـب  یقیقح  راـیتخا  يدازآ و 
هچ رگا  یتایح ، ياهـصقن  يهرابرد  قیمع  ساسحا  کی  دـیامن !! رایتخا  يدازآ و  ساسحا  دوشیم  هدـناچیپ  تشگنا  رود  هب  هک  يرتشگنا 

دوعوم ياهادرف  دوخ  ندیـسر ، ارف  زا  شیپ  هک  یئاهزورید  تداهـش  هب  هک   ) دوعوم ياـهادرف  يهدـعو  دوجو  اـب  دـنوشن ، هدروآ  ناـبز  هب 
ایپوتوا یئایور و 

عون نیا  لماک  یـسررب  يارب  دشکیم . هنابز  اهناسنا  نورد  رد  اهـصقن  نیا  زا  یـشان  تالاوس  هب  خـساپ  يوجتـسج  رد  هراومه  دـندوب ) یئ 
عون نیا  دیئامرف . هعجارم  لوقعم  تایح  ناونع  تحت  ات ص 263  زا ص 150  ریسفت  همجرت و  نیمه  زا  متـشه  دلجم  هب  دیناوتیم  یگدنز 

ناشتـسد زا  دـناهتفرگ ، ایند  نیا  يارب  ایند  نیا  زا  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  هدـش  نایب  نینچ  ع )  ) نینموملاریما تـالمج  رد  هک  تسا  یگدـنز 
يارب ای  حور  فیطل  دـعب  يارب  يونعم  یگدـنز  - 3 دش . دهاوخ  هبـساحم  دـناهتفرگ  هچ  ره  يهرابرد  راک  نایاپ  رد  دـش و  دـهاوخ  هتفرگ 

اب يزغم  لاـمعا  یحور و  ياـهتیلاعف  ناـیم  رد  یگدـنز  مکی - تروص  تسا : روصت  لـباق  تروص  ود  هب  یگدـنز  عون  نیا  ضحم  ترخآ 
نآ رد  هک  هچنآ  تعیبـط و  هب  یئاـنتعا  یب  اـیند و  زا  لـماک  ضارعا  اـب  یگدـنز  مود - تروص  طـقف . حور  يهیکزت  هیفـصت و  يریگفدـه 

- مـکی تروـص  ترخآ . رد  دوـعوم  ياـهتمظع  تازاـیتما و  هـب  لوـصو  يارب  یعیبـط  تاـساسحا  زیارغ و  ندرک  بوکرــس  اـب  درذـگیم 
ناـمگ دـننکیم و  يرپس  هداـم  تعیبط و  قوف  يورملق  رد  ار  دوخ  رمع  تاـظحل  تاـعاس و  يهمه  هک  تسا  ياهفرح  ناـضاترم  یناگدـنز 
فیرظ فیطل و  يداعبا  ریسم  نیا  رد  هک  تهج  نادب  دنناسریم !! دوخ  لامک  دشر و  باصن  دح  هب  ار  حور  یگدنز ، عون  نیا  اب  دننکیم 

، دننکیم هدهاشم  ار  حور  زا 
حور يدوجو  تمظع  هک  دننادیمن  دشابیم و  حور  فیرظ  فیطل و  داعبا  نیمه  ندیـسر  تیلعف  هب  تایح  يالعا  فده  دـنربیم ، نامگ 

هدـهاشم سمل و  لباق  هدـیناسر و  تیلعف  هب  ار  تمظع  نآ  هک  تسا  نآ  زا  رتزیچاـن  اـیند  نیا  و   ) تسا یهلا  تمظع  زا  ياهولج  هک  یمدآ 
يهفاضاب دـشابیمن . دـهدیم  ناشن  دوخ  زا  ایند  نیا  تیفرظ  قباطم  حور  هک  فیرظ  فیطل و  داعبا  نآ  اب  هسیاقم  لـباق  دـشاب ) اـیند  نیا  رد 

یناحور يونعم و  يدام و  داـعبا  شیوخ و  یگدـنز  يداـم  دـعب  زا  تغارف  اـب  حور  زا  فیطل  يداـعبا  دربشیپ  هیفـصت و  هب  نتخادرپ  هکنیا 
ناـیرج اـی  تیدوجوم  هک  دـماجنایم  یتاـیعقاو  فـالخ  هب  دنـشابیم ، رگیدـمه  هارمه  هلفاـق و  مه  هک  نیا  نتفرگ  هدـیدان  اـهناسنا و  رگید 

یلام و رقف  رد  هک  یناسنا  چـیه  رکفب  دوخ ، حور  فیطل  داعبا  دـیرجت  تیوقت و  يارب  نم  لاثم : ناونع  هب  دزاسیم ، لتخم  ار  حور  یقطنم 
یهلا و تینامحر  غورف  هک  تسین  نیا  رگم  یلو  متفین ، دـنزیم ، اپ  تسد و  اهیگدرب  زا  یعاونا  رابنارگ  ریجنز  رد  لهج و  کلهم  تاـملظ 
رد هناردارب  یتسیزمه  يراکمه و  نواعت و  ترورـض  تایح و  قوقح  رد  كارتشا  نیا  دـباتیم ؟ ناـسکیب  اـهناسنا  يهمه  رب  یناـبر  ضیف 

. تسین شریذـپ  لباق  یتایح  يرورـض  فیلکت  نیا  زا  فلخت  رد  يرذـع  هنوگچیه  هدـش و  حرطم  فلخت  لباقریغ  ترورـض  کـی  مالـسا 
تروص د

کـشخ فیلاکت  ماجناب  اهنت  دـنکیم و  یفن  درط و  یلکب  ار  ایند  ياهفرح  ناـضاترم  یناگدـنز  دـننام  هک  تسا  يونعم  یناگدـنز  نآ  مو -
هنوگنیا دـشچیم . ار  اهنآ  یناسنا  یلاع  ياهـشزرا  لامک و  دـشر و  معط  هن  دراد و  یعـالطا  فیلاـکت  نآ  تقیقح  زا  هن  دزادرپیم ، ینید 

يارب ار  دوخ  كرحت  يورین  دـنکیم و  یلـس  تیونعم  زا  ار  ینعم  تقیقح  رد  دـنکیم ، ادـیپ  ياهفرح  تلاـح  هک  مه  يوـنعم  ياهـشیارگ 
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امیف غتباو  دننام : دیامنیم  موکحم  مه  ار  یگدنز  عون  نیا  یمالـسا  ربتعم  عبانم  رد  ناوارف  یتایاور  تایآ و  دـهدیم . تسد  زا  اهندـیدرگ 
زا ار  دوخ  بیـصن  بلطب و  ار  ترخآ  يهناخ  تسا  هداد  وتب  دنوادخ  هک  هچنآ  رد   ) ایندـلا نم  کبیـصن  سنت  هرخالا و ال  رادـلا  هللا  كاتا 

ار شنید  ای  دنک و  كرت  شنید  يارب  ار  شیایند  هکیـسک  تسین  ام  زا   ) هایندـل هنید  هنیدـل و  هایند  كرت  نم  انم  سیل  نکم .) شومارف  ایند 
زا دنهاوخیم  هک  دنتسه  یناسک  دریگیم  رارق  فده  القتسم  کی  ره  هک  يورخا  يویند و  يرصنع  ود  یگدنز  - 4 دیامن .) اهر  ایند  يارب 

لقتـسم روطب  ار  تایح  يدام  يویند و  رـصنع  مه  هک  ینعم  نیاب  دـننک ، يرادربهرهب  لقتـسم  روطب  تایح  يورخا  يویند و  رـصنع  ود  ره 
ود ای  تقیقح  ودهب  نانیا  رظن  رد  تایح  دنیامنیم . يریگفده  ار  نآ  يونعم  يورخا و  رصنع  مه  دنهدیم و  رارق  فده 

مه دنهاوخیم و  هناگادج  ار  ادخ  مه  مدرم  نایم  رد  لوادتم  حالطصاب  دنرادن و  رگیدکیب  یطابترا  هک  دنوشیم  میسقت  هناگادج  رـصنع 
تـسا یتقیقح  یمدآ  تایح  هک  دننادیمن  دـنزرویم و  تلفغ  نآ  يالعا  فدـه  تدـحو  تایح و  تدـحو  زا  نانیا  نآ ! ربارب  رد  ار  امرخ 

هک تسا  طبترم  هتـسویپ و  يهعومجم  کی  رد  لکـشتم  ياهدحاو  دننام  داعبا  نیا  دـشابیم و  عونتم  داعبا  ياراد  هچ  رگا  هیزجت  لباق  ریغ 
یلاع و ياهـساسحا  اب  یگنهامه  نودـب  تسا ، تایح  مهم  رایـسب  داعبا  اـی  اـهورین  زا  یکی  هک  لـقعت  ـالثم  دـنیامنیم . ریثاـت  رگیدـکی  رد 
و دـشابیمن . دوریم ، راظتنا  لقعت  دوخ  زا  هک  یئاهفدـه  دـصاقم و  يوگخـساپ  هدوب و  صقاـن  اـعقاو  یمدآ ، داـهن  رد  لیـصا  ياـهتفایرد 

جتنم اهنت  هن  هنانیب  عقاو  ياههشیدـنا  نودـب  هدارا  نیمه  و  یمدآ ، تایح  یـساسا  لیـصا و  داعبا  ای  اهورین  زا  یکی  هدارا  نینچمه  سکعلاب .
هاگترپ یبیشارس و  رد  هدننار  نودب  هدش و  نشور  هک  ینیـشام  دننام  ار  یمدآ  تیدوجوم  تسا  نکمم  هکلب  دوب ، دهاوخن  یقطنم  يهجیتن 

ود نآ  زا  کی  ره  لالقتـسا  اب  يرـصنع  ود  یگدنز  نوچ  تفگ : دیاب  نیاربانب ، دیامن . طقاس  يدوبان  كانلوه  ياههرد  هب  دـننک ، شیاهر 
وب شدوخ  عوضوم  يهدننک  عابشا  دناوتیمن  ودنآ  زا  کیچیه  دزاسیم ، لتخم  ارنآ  فده  تدحو  تایح و  تدحو  ندوب  فده  رد 

مهف زا  هک  یمدرم  یگدـنز  تسنیا  يویند ) یگدـنز  يارب  امن  يورخا  یگدـنز   ) يداـم یگدـنز  يارب  اـمن  يونعم  یگدـنز  - 5 دـشاب . هد 
ات هک  یمدرم  یگدـنز  و  دـنزادرپیم ، تایح  تایعقاو  اب  هزرابمب  یعنـصت  ياههرهچ  هدـننک و  اوسر  ینادان  اب  هدوب ، ناوتان  تایح  تقیقح 

ناـنآ تاـیح  ورملق  زا  تاـیعقاو  ندـش  وحم  بجوـم  ناـنآ  يهدارا  فعـض  یتیـصخشیب و  یلو  دـناهدیمهف ، ار  تاـیح  تقیقح  يدودـح 
زا يدودحم  يهدـع  دـناوتیم  طقف  نانآ  يزاسرهاظ  يراکایر و  هک  دـننادیم  همه  زا  رتهب  نانیا  هکنیا  اب  هک  تسنیا  رد  بجعت  دـشابیم .
ای لصا  نیا  دـنرادیمن . رب  يزوسدوخ  قافن و  تبکن و  نیا  زا  تسد  لاحنیا  اب  دـهدب ، بیرف  دودـحم ، یتدـم  يارب  مهنآ  ار  ناـحولهداس 
ره دـشابیمن و  راگزاس  يزاسرهاظ  يراکایر و  اـب  زگره  ینعم  هک ، دـیریگب  رظن  رد  دـینادیم  بساـنم  امـش  هک  ار  یناونع  ره  اـی  نوناـق 

تـسد زا  هعماج  مدرم  ياهینیب  تقیقح  اهیهاگآ و  ربارب  رد  ار  تمواقم  تردـق  دوز ، اـی  رید  دریگب ، دوخ  هب  ار  یلکـش  نینچ  هک  ياهفاـیق 
یماهت نسحلاوبا  راع  کناف  هب  تسبتلا  اذاف  هتحت  امع  فشی  ءاـیرلا  بوث  تشاذـگ - دـهاوخ  نوریب  ار  هتـسارآ  يهدرپ  تشپ  تیعقاو  هداد 

( ینایرع هنهرب و  اعطق  یشوپب ، ار  ایر  سابل  رگا  وت  سپ  دهدیم ، ناشن  ار  دوخ  ریز  هک  تسا  یفافش  سابل  کی  ءایر  سابل  )
کی هب  تسد  هدز و  لوـگ  ار  دوـخ  دـنبیرفب ، ار  مدرم  يرهاـظ  تیـصخش  کـی  اـب  هـکنآ  زا  شیب  ناـنیا  میئوـگب : دـیاب  هصـالخ ، روـطب  . 

هک دنتسین  مدرم  زا  هورگ  نآ  طقف  دوصقم  يدام  یگدنز  يارب  امن  يونعم  یگدنز  میئوگیم : هکنیا  دننزیم . یجیردت  یحور  یشکدوخ 
هکیتروص رد  دـناهدومن . یتوکلم  يهتـشرف  ار  دوخ  تروص  يونعم  فیاظو  ندروآ  اجب  اب  هتـسارآ و  يونعم  ياههدـیدپ  اب  ار  دوخ  رهاـظ 

زین یئاهناسنا  نآ  لماش  زیمآقافن  هناراکایر و  یگدنز  زرط  نیا  هکلب  تسیدـنوادخ ، هاگرد  دودرم  دورطم و  ناطیـش  ریخـست  رد  ناشنطاب 
نیا میهاوخیم  میـشیدنایم و  یناهج  یناسنا و  قیاقح  تایعقاو و  رد  ام  دنیوگیم : هتفرگ و  دوخ  هب  هشیدنا  رکفت و  يهرهچ  هک  دـشابیم 
نبا یباراف و  وطسرا و  نوطالفا و  طارقس و  میهاوخیم  ام  دنتسه ، هفـسالف  امکح و  شنانکاس  هک  مینک  لدبم  یتشهب  هب  ار  یکاخ  يهرک 

ناشنورد یلو  دـننک !! رپ  ار  نیمز  يور  لگه  تناک و  تراکد و  يزار و  يایرکز  نب  دـمحم  ینوریب و  ناحیروبا  انیـس و  نبا  هیوکـسم و 
نانامرهق نیا  تمظع  هب  ناحبس  دنوادخ  ارچ  هک  دنا  بجعت  رد  نآ  زا  دوشیم . هابت  دزوسیم و  دوخ  زا  ریغ  درط  یهاوخدوخ و  شتآ  رد 

هدع نآ  لماش  تایح  هنوگنیا  و  ادخ !! يدنب  مشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  دزرویمن .!!!! تداسح  رکفت 
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مانب ار  نیمز  يور  یئادخ  نامرف  لاعتم  دـنوادخ  یئوگ  هک  دـناهتخادرپ  هتخاس و  نانچ  ار  هفایق  هک  دوشیم  مه  ياهفرح  نارادمتـسایس  زا 
هب نانیا  دزرویم ، تبحم  شناگدنب  رب  میرک  میحر و  دنوادخ  هکنآ  زا  رتالاب  رتشیب و  یتح  تسا و  هدرپس  ناشتسدب  هدومرف و  رداص  نانیا 
رد دازآ  ینادجو  اب  ار  دوخ  هک  دـنروآیمن  اجب  ار  نانیا  تمظع  مدرم  هک  تسا  فسات  رایـسب  ياج  و  دنـشابیم !! نابرهم  زوسلد و  اهناسنا 
رب هیکت  زور  کی  يهمادا  يارب  رگا  هک  سب  دـننادیم و  ناشدوخ  ادـخ و  طقف  درذـگیم ؟ هچ  نانآ  نورد  رد  اما  دـنراذگب !! نانآ  راـیتخا 

يویند یگدنز  - 6 دنراد !!! نانآ  رب  مه  یتنم  دناهدومرف و  مه  فطل  تیرشب  يارب  دنشکب ، شتآ  هب  ار  یکاخ  يهرک  يهمه  تردق  تخت 
تیرـشب يارب  نیتـسار  ياـمکح  یهلا و  ناربماـیپ  هک  تسا  یگدـنز  عون  نیا  دوشیم  هدـیمان  لوقعم  تاـیح  هک  يورخا  تاـیح  ریـسم  رد 

طوطخ و اـب  یناـهج  ناـسنا و  ناـنیا  ینهذ ، يهتخاـس  شیپ  تاحالطـصا  يدـیرجت و  میهاـفم  نازاـب  جنرطـش  هن  دـنیامنیم  غیلبت  هضرع و 
هتشاد مه  يدنمدوس  تبثم و  جیاتن  رگا  هک  دننکیم  میسرت  دوخ ، يهدشن  هبساحم  ياههتساوخ  دودحم و  ياههتسناد  زا  یـشان  ییاهوگلا 

ای یتایح  مهم و  داعبا  رگید  هجیتن  رد  دوب و  دهاوخ  ریذپناکما  یناسنا  دودحم  دعب  دنچ  ای  کی  يهرابرد  دنشاب 
رظن اب  هک  ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  ياهتیعقاو  هب  رظن  اب  نیتسار  يامکح  یهلا و  ناربمایپ  دـندرگیم . لتخم  اـی  دـنوشیم و  هتفرگ  هدـیدان 

يهلیسوب ینابر  يامکح  يهنامیکح  فراعم  دنتسم  هک   ) يدنوادخ تیشم  تفایرد  ای  و  تسا ) ناربمایپ  ملع  دنتـسم  هک   ) یحو زا  دافتـسم 
ات التعا  یقرت و  لباق  ار  هدیدپ  نیا  دنیامنیم و  یفرعم  تمظع  اب  یلاع و  رایسب  تقیقح  کی  ار  یگدنز  دشابیم ) نورد  يهیکزت  هیفـصت و 
زا دـیآرد و  زاورپ  هب  هدـنزاس  لـمع  تفرعم و  لاـب  ود  اـب  یمظع  تقیقح  نیا  رگا  ناـنآ  هاگدـید  زا  دـننادیم . یبوـبر  يهبذاـج  يهقطنم 
نآ تسنیا  دوشیم . هدـیمان  لوقعم  تاـیح  دریگیم و  رارق  يورخا  تاـیح  ریـسم  رد  دوش ، دازآ  یناویح  تعیبـط  نوگاـنوگ  ياـهیگدولآ 

، دیامنیم لوقعم  تایح  لیوحت  هدومن و  هیفـصت  ارنآ  نادجو  لقع و  هاگـشیالاپ  رد  هک  تهجنادب  دریگب  ایند  نیا  رد  هچ  ره  هک  یگدـنز 
رارق يورخا  تایح  ریسم  رد  یگدنز  هکنیا  يانعم  دیامنیم . نیمضت  ار  يدبا  تاجن  تداعس و  تیدبا  رد  حور  رادیاپ  ياههتخودنا  ناونعب 
هارب ضحم  يدام  يویند و  تایح  هب  صوصخم  ياهیگژیو  تاصخـشم و  ياراد  هک  يویند  یگدـنز  نیا  اـب  یمدآ  هک  تسین  نآ  دریگیم ،

تفرعم و ع لاب  ود  اب  هک  یصاخشا  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  دسرب ، يونعم  يورخا و  تایح  هب  ات  دوریم  دوریم و  دتفایم و 
ینعی تسا ، يویند  يدام و  نانآ  یگدنز  ياهدومن  هچ  رگا  دننکیم ، تکرح  یگدنز  يالعا  فده  هب  نانیمطا  اب  حـلاص و  هدـنزاس و  لم 
رتیلک ترابعب  دـنروآیم و  دوجوب  اهینوگرگد  تافرـصت  یعاونا  اب  هدام  رد  دـنیامنیم ، هیذـغت  هداـم  زا  دـننکیم ، تکرح  هداـم  يهنهپ  رد 

يورخا و تایح  یگدنز  نیا  ینطاب  زغم  تقیقح و  یلو  دنریگیم ، لکش  تایدام  عیسو  رایـسب  يهصرع  رد  نانآ  یگدنز  ياهدومن  يهمه 
ناهج یلک  گنهآ  یلک ، فراعم  لوصا و  هدـع  کی  اـب  یئانـشآ  يهلیـسوب  ناـنآ  هکناـنچ  هک  تسا  تهج  نیمهب  يونعم . تسا  یتقیقح 

دوخ رد  یتسه  ناهج  هب  یلامجا  يهطاـحا  یعون  دـنراد ، دوخ  ینامـسج  دـبلاک  هب  هک  یلاـمجا  يهطاـحا  دـننام  هدومن و  كرد  ار  یتسه 
رد ناـنچمه  ورـسخ  رـصان  یتـسازجا  شیوخ  لـک  زا  یمدرم  سفن  هن  رگ  نینچ  يدرک  ـالتعا  یک  ایـسآ  رب  اـم  سفن  دـنیامنیم - ساـسحا 

. دشابیمن ریذـپناکما  هصرع  نیا  هب  یلامجا  يهطاحا  کی  نودـب  هک  دـنرادروخرب  الاو  یناحور  تیریدـم  نآ  زا  تایدام  هدام و  يهصرع 
دوـمج دوـکر و  یچوـپ و  ساـسحا  هظحل  کـی  یتـح  تسا ، يداـم  يوـیند و  شـسدومن  يوـنعم و  يورخا و  شزغم  هک  یگدـنز  نـینچ 

مرخ ناهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناهجب  هراومه - هدام  حور و  یقـالت  صوصخم  ياـهیراوگان  راـبگر  ریز  رد  نتفرگ  رارق  نیع  رد  دـیامنیمن و 
هک ملاع  همه  رب  مقشاع  تسا  وزا 

هاگیب اهزور  ام  مغ  رد  يدعـس  تسوزا  مغ  نیاک  نآ  يداش  هدـب  هداب  ایقاس  دراد  توافت  هچ  فراع  رب  يداـش  مغ و  تسا  وزا  ملاـع  همه 
ندروآ دوجوب  نودـب  يولوم  تسین  كاپ  وت  زج  هکنآ  يا  نامب  وت  تسین  كاب  روگ و  تفر  رگ  اهزور  دـش  هارمه  اهزوس  اب  اـهزور  دـش 

، دـشاب هدوب  شیاـسآ  هاـفر و  رد  روهطوغ  هچ  رگا  یگدـنز  زا  یعون  چـیه  اـیند ، ترخآ و  ینعم و  هداـم و  ناـیم  يراـگزاس  یتشآ و  نیا 
شزغم دوب و  يویند و  يدام  شدومن  هک  یناگدـنز  نینچب  نتفای  تسد  نودـب  و  دوب . دـهاوخن  یناسنا  تایح  لیـصا  ياهزاین  يوگخـساپ 

هک مینادیم  همه  تشگ . دهاوخن  فیطلت  لیدعت و  حور  ربارب  رد  ياهلیسو  چیه  اب  نآ  یمحر  یب  هدام و  تنوشخ  تسا ، يورخا  يونعم و 
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نیناوق و تایدام و  هدام و  روانهپ  يهصرع  حور ، هدام و  تقیقح  ود  اب  زیگنافسا  یئانـشآان  تهجب  نونکات  یعیبط  تایح  رد  اـهناسنا  اـم 
راب دنچ  لقاال  شرمع  لوط  رد  هک  دوشیمن  ادیپ  یـسک  چیه  میاهدرک ، یقلت  حور  کیرات  هاگنابرق  ار  هصرع  نیا  رد  يراج  ياهینوگرگد 

رـصتخم روطب  ام  هک  تسا  نیمه  تسا ، نشور  یلیخ  شتلع  تسیچ ؟ شتلع  دـشاب . هتفگن  ازـسان  نعل و  شحف و  کیرات  هاـگنابرق  نیمهب 
یلک لصا  نیا  زا  هراومه  میتسه و  انشآان  هناگیب و  دوخ  حور  زا  هک  میربخیب  تایدام  هدام و  زا  رادقم  نامه  ام  میدش ، رکذتم 

رـسب ياهدنـشک  تلفغ  رد  دوب ، میهاوخ  هناـگیب  زین  رگید  يهلوقم  زا  حور ) هداـم و   ) هلوـقم ود  نیا  زا  یکی  اـب  لـماک  یئانـشآ  نودـب  هک 
ام يهمه  دوخ . ینامـسج  دـبلاک  اـب  هک  مینک  رارقرب  ار  یئانـشآ  ناـمه  تاـیدام  هداـم و  گرزب  ناـهج  اـب  میناوتیم  هکیتروص  رد  میربـیم .

، دوخ دبلاک  ازجا  تیریدم  زا  یناوتان  ینامسج و  دبلاک  اب  یئانـشآان  تهج  هب  یگدنز  زا  لاسکی  دودح  ات  كدوک  هک  مینادیم  مینیبیم و 
. دـیامنیم زورب  دـبلاک  ءازجا  مظنمان  تاکرح  رد  شفیعـض  رایـسب  هدارا  هتفرگ و  رارق  شدـبلاک  ءازجا  ضحم  یعیبط  ياهباتزاب  ریثات  تحت 
اب دبلاک و  نیا  يهرابرد  یئانـشآان  اب  هک  تسا  كدوک  نیمه  لثم  دوشیم  هدـیمان  ناهج  هک  گرزب  دـبلاک  نیا  ربارب  رد  مه  اهناسنا  ام  لثم 
اب زغم  حور و  رگا  میدرگیم . بارطـضا  تشحو و  تهب و  راـچد  نآ ، رد  یقطنم  حیحـص و  ـالماک  فرـصت  يارب  هدارا  مـیظنت  زا  یناوتاـن 

مورحم نآ  صاوخ  تیهام و  هب  یلامجا  يهطاحا  کی  زا  تشادن و  کیدزن  یئانشآ  مینکیم ، یگدنز  نآ  رد  هک  ینامـسج  دبلاک  نیمه 
رـضاح میدرکیم و  ساسحا  زین  ینامـسج  دـبلاک  نیمه  زا  مینکیم ، ساسحا  تایدام  هدام و  ملاع  زا  هک  ار  یمحریب  تنوشخ و  نامه  دوب ،

میرضاح ه یهاگ  هک  تسیدح  رد  يدام  دبلاک  نیا  هب  ام  تبحم  یئانشآ و  یلو  مینک ، یگدنز  دبلاک  نیا  اب  زور  کی  یتح  میدوبن 
مـشچ تسا  نکمم  هک  ياهبرـض  زا  يریگولج  يارب  هاگآان  روطب  الثم  میزادنیب ، رطخب  هدام  نیا  زا  یئزج  هار  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  يهم 
دبلاک نیا  رگا  هک  مینادیم  هکیلاح  رد  میهدیم ، رارق  ندش  یـشالتم  رطخ  رد  ار  زغم  و  میهدـیم ، رارق  رپس  ار  همجمج  دوخ  دـنک ، لتخم  ار 

ياشامت هب  رگید  يدبلاک  اب  دهاوخب  رگا  ام  حور  دنامب ، زور  دـنچ  دادرم  باتفآ  ولج  رد  شاهشال  دـهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  تایح  يدام 
دیئایب سپ  درگنب . دبلاک  نآ  رد  یتحاران  ساسحا  تشحو و  نودب  دناوتیمن  دریگب و  ار  دوخ  ینیب  دیاب  تسخن  دورب ، هدـیدنگ  دـبلاک  نیا 

ياهخالگنـس اهناتـسراخ و  نتـشاد  اب  تعیبط  يهنهپ  نیا  میـشاب . هتـشادن  قطنم  دـض  هناراکبان و  تموصخ  تایدام  هدام و  اب  نیا  زا  شیب 
اهتیمک و نآ  دهدب و  ناشن  ار  دوخ  ياروام  هک  دشاب  هدوب  فافش  یلقیص و  نانچ  اهناسنا  ام  حور  يهعـشا  شبات  زا  دناوتیم  نشخ ، رایـسب 
ام اب  تایح  ریسم  رد  تیفیک  نامه  اب  رادقم و  نامه  هب  دنشاب ، هدوب  ناهج  قامعا  هب  حور  ذوفن  هار  دس  هکنیا  نودب  همه  همه و  اهشرتسگ 

يهناگـشش عاونا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تالمج  ریـسفت  رد  هک  تهجنادـب  ام . حور  اب  اـم  ینامـسج  دـبلاک  هک  دـنوش  ماـگمه  هارمه و 
یسررب ق دروم  ار  مالسا  هاگدید  زا  یگدنز  یئاهن  فده  هک  تسا  بسانم  رایسب  میدومن ، حرط  ار  یگدنز 

لوقعم تایح  ثحبم  هب  هک  تسا  مزال  ثحبم  نیا  لیمکت  يارب  مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  هک  میوشیم  رکذـتم  مه  ار  هتکن  نیا  میهدـب ، رار 
دینک یقلت  قلطم  بولطم  ار  ایند  نیا  رد  یگدـنز  رگا  دـنیامرف . هعجارم  ات ص 263  زا ص 150  ریـسفت  همجرت و  نیا  زا  متـشه  دلجم  رد 
تایح ریـسم  رد  ار  ایند  نیا  رد  یگدنز  رگا  دیهد و  دـیهاوخن  ار  يزیچ  دوشیم  هدـیچرب  تعرـس  هب  دوشیم و  هدرتسگ  هک  ياهیاس  زا  شیب 

لوصحم تیدبا  هک  تشگ  دهاوخ  رادروخرب  یتلاصا  زا  امش  یگدنز  دیئامن ، بیقعت  ار  لوقعم  تایح  يالعا  فده  دیهدب و  رارق  لوقعم 
دنهدیم ناشن  ام  يارب  ار  یگدنز  عون  ود  اهناسنا ، يهرابرد  ام  تایبرجت  تادهاشم و  مالـسا  هاگدـید  زا  یگدـنز  یئاهن  فدـه  تسا . نآ 

لماوع يارجم  رد  هک  ضحم  یعیبط  یگدنز  - 1 زا : دنترابع  یگدنز  عون  ود  نیا  دشابیم  یگدنز  یئاهن  فده  زا  ثحب  یساسا  يانبم  هک 
هک دراد  دوجو  توافت  نامه  یگدنز ، ودـنیا  نایم  میاهدـیمان . لوقعم  تایح  ارنآ  ام  هک  یقطنم  یگدـنز  - 2 دتفایم . يربج  هبـش  يربج و 

یعمج و يدرف و  لـقعت  نآ ، ریـسفت  هیجوـت و  میظنت و  رد  هک  یتاـیح  نآ  و  تکرح ، هداـم و  هاـگآان  لـعافت  یفیک  لوـصحم  کـی  ناـیم 
الاوس يهدهع  زا  هدوب و  هیجوت  ریسفت و  لباق  دریگیم  رارق  هک  یئاه  تیعقوم  زا  کی  ره  رد  هدیزرو و  تلاخد  ینادجو  يالاو  ياهتفایرد 
هدـیدپ کی  لوقعم  تایح  درک . هدـهاشم  ناوتیم  ناسنا  ناویح و  نایم  ار  توافت  نیا  دـیآیمرب . دوشیم  تیعقوم  نآ  هجوتم  هک  يدـج  ت 

تاـطابترا شیازفا  اـب  هک  تسا  یعیبط  تاـیح  ناـمه  زا  هتفاـی  دـشر  ياهلحرم  هکلب  تسین ، هطوبرم  لـماوع  یعیبـط و  تاـیح  زا  هتخیـسگ 
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میظنت لوقعم  تایح  نیا  صتخم  نیرتیـساسا  دـیآیم . دوجو  هب  یناور  يزغم و  ياهدادعتـسا  ندرک  يرایبآ  تعیبط و  ناهج  اب  ینـالقع 
رد هک  ضحم  یعیبط  یگدنز  يهرابرد  میـسقت  نیا  دنزاسیم . ریـسقت  لباق  ار  یگدـنز  دـنوشیم و  باختنا  یگدـنز  رد  هک  تسا  یئاهفدـه 

يرایبآ ینادـجو  ینالقع و  نیناوق  لوصا و  هیحان  زا  هراومه  هک  لوقعم  تایح  دـتفایم و  ناـیرج  هب  يربج  هبـش  يربج و  لـماوع  يارجم 
رارق تقد  دروم  دـیاب  تسا و  مهم  هک  هچنآ  دـشابیم . نونکات  زاغآ  زا  اهناسنا  خـیرات  یمومع  ناـیرج  هب  یکتم  هک  تسا  یمیـسقت  دوشیم 

یئاهن فدـه  يوگخـساپ  دزاسیم ، ریذـپناکما  ار  ضحم  یعیبط  تایح  هک  اـهنآ  هب  لوصو  یبسن و  ياهفدـه  باـختنا  هک  تسنیا  دریگب ،
يارب تردـق  توهـش و  مشخ و  باوـخ و  روـخ و  راداـفو  قاـشع  زا  یخرب  هک  تسا  تهج  نیمهب  دوـب . دـهاوخن  تسا و  هدوـبن  یگدـنز 
شوگ رد  هبنپ  ناونع  هب  ضحم  یعیبط  تایح  یبسن  ياهفدـه  هب  اهنت  هن  یگدـنز ، یئاهن  فدـه  يهرابرد  دوخ  نورد  دایرف  ندرک  تکاس 

سوتم دایرف  نآ  ندینشن  يارب  دوخ 
! درادن یفده  یگدنز  هک  دناهدومرف  رداص  روتسد  نینچ  تیرشب  يارب  هدش و  رکنم  یگدنز  يارب  ار  یئاهن  فده  دوجو  هکلب  دناهدش ، ل 
داتشه و داتفه و  هک  دناهدومرف !! مالعا  ار  ناسنا  عون  ینالقع  لماکت  و  دناهدرک !! اپ  رب  يرشب  تفرعم  رکف و  رد  یبالقنا  روتسد !! نیا  اب  و 

نایم رد  يربج  هبـش  يربج و  لماوع  تراسا  رد  دـیوریم ، اجک  هب  دـیاهدمآ و  هچ  يارب  دـیاهدمآ و  اجک  زا  دـینادب  هکنیا  نودـب  لاـس  دون 
ياهداهن هدرک و  هچ  امش  تیدوجوم  اب  ایوقا ، تعیبط و  هک  دیشاب  هتـشادن  نآ  اب  يراک  دینک و  یگدنز  يراب  دنب و  یب  فافـش  ياههقلح 

يونعم ياهنامرآ  يهمه  ناسنا ، یگدنز  يهرابرد  ناگدنهد  روتسد  هنوگنیا  هک  تسا  تفگش  ياج  دندش . کلهتسم  هنوگچ  امش  لیـصا 
هتـشاد يدـبعت  دومن  مه  رگا  اهیگدـنزاس  اهنامرآ و  يهمه  هکیتروص  رد  دـنزاسیم ، مهتم  دـبعت  هب  ار  بهذـم  ياهیگدـنزاس  اهیهاگآ و  و 

دننکیم و زیوجت  ار  دبعت  رمع  کی  ناگدـنهد  روتـسد  نیا  یلو  اهنآ ، نیداینب  لوصا  رد  هن  تسا  اهنآ  لاکـشا  یگنوگچ  رد  طقف  دنـشاب و 
اب یگدنز ) یئاهن  فده   ) یتایح ثحبم  نیا  رد  ام  لاح  ره  هب  درک !! یگدنز  دیاب  یلو  درادن  ياهفـسلف  درادن و  یفده  یگدنز  دـنیوگیم 

ثا يارب  لیلد  دنچ  تسخن  تخادرپ . میهاوخ  یسررب  هشیدنا و  هب  ریگمشچ ، ياهتیصخش  لیلد  یب  تیبذاج  زا  یئاهر 
نایب يارب  خیرات  رساترس  رد  ناوارف  ياهبتکم  دیاقع و  ندمآ  دوجوب  مکی - لیلد  میروآیم . یگدنز  یئاهن  فده  تفایرد  ترورض  تاب 

زا تسا  ترابع  هک  دنهدیم  ربخ  اهناسنا  رد  یناور  رمتـسم  لیـصا و  نایرج  کی  دوجو  زا  اهبتکم  دـیاقع و  نیا  اهناسنا . تایح  یلک  قطنم 
ياهدـیاب زا  رتالاب  اهبتکم  دـیاقع و  نآ  زا  کـی  ره  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  نآ . یئاـهن  فدـه  زا  لاوس  يارب  تاـیح  عومجم  نداـهن  رب 

. دنهدیم هئارا  تسا  یگدنز  یئاهن  فده  يهدنهد  ناشن  هک  یلک  دیاب  کی  یگدنز  یبسن  یئزج و  ياهفده  لیصحت  يارب  یبسن  یئزج و 
دنهد و ماجنا  يدایز  يرکف  ياهششوک  دنروبجم  دنرادن ، ارنآ  فده  صیخشت  تخانش و  يارب  تایح  ندرک  حرطم  یئاناوت  هکنانآ  یتح 

یقطنم هیجوت  ریـسفت و  يارب  و  دشابیمن ، یلک  فده  ياراد  اهناسنا  تایح  هک  دـننک  تابثا  ات  دـنزاسب  کلهتـسم  ار  یناوارف  يزغم  يژرنا 
ندش باریـس  بآ ، ندیماشآ  زا  هنـشت  ناسنا  فده  هک  دـیدیمهف  امـش  رگا  ینعی  دـنکیم . تیافک  یبسن  یئزج و  ياهفدـه  نامه  تایح ،
یمتح وا  تایح  ظفح  يارب  هک  تسا  ندروخ  اذـغ  نامه  تسا  هنـسرگ  هک  یناـسنا  فدـه  تسا و  يرورـض  تاـیح  همادا  يارب  هک  تسا 
دوجو یبسن  یئزج و  ياهفده  زا  ریغ  یفده  هکنیا  تابثا  يارب  ینعی  تسین  نیا  زج  تابثا  يارب  هک  مینادـب  دـیاب  ام  دـنکیم ! تیافک  تسا ،

يهجنکش راشف و  درادن ،
نودـب دـناوتیمن  تمظع  اب  يهدـیدپ  نیا  تایح ، دـیوگیم  هک  دراد  ترورـض  نیداـینب  لوصا  هب  دنتـسم  تارکفت  نآ  زا  يرتداـیز  يزغم 

تایح دوخ  هب  وا  يهطاحا  یهاگآ و  شیازفا  زا  تسترابع  یناسنا  تایح  يرورـض  تاصتخم  زا  یکی  مود - لیلد  دشاب . هدوب  یلک  فده 
بجوم هطاحا  یهاگآ و  نیا  دوخ . زج  ناـهج  اـب  طاـبترا  رد  نآ  تـالولعم  لـلع و  یگدـنز و  يهراـبرد  وا  ياهـشنیب  شناد و  شیازفا  اـب 
عابـشا دنزب ، تیلاعف  هب  تسد  دوش و  رادـیب  دوخ ) ناعونمه  تعیبط و  يربج  لماوع  هب  هن  ، ) ناسنا دوخ  هب  تایح  دانتـسا  سح  هک  دوشیم 
لماوع يارجم  زا  ارنآ  هک  یئاهفده  باختنا  نودب  تایح  اریز  دوب ، دهاوخن  ریذپناکما  رتیلاع  ياهفدـه  باختنا  تلاخد  نودـب  سح  نیا 

دوشیم و هدنار  رگید  تیعقوم  هب  تیعقوم  کی  زا  ضحم  یعیبط  نیناوق  هاگرذـگ  رد  هک  تسا  يزیچان  يهدـیدپ  نامه  دربب ، رتالاب  يربج 
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دوجوب باتک  دـلجم  نویلیم  اههد  يزغم  یناور و  تاصتخم  هاگدـید  زا  ددرگیم و  ناـققحم  ریحت  بجوم  اههاگـشیامزآ  تاـقیقحت و  رد 
هصالخ ریسفت و  نآ ، ضحم  یعیبط  طئارش  للع و  رد  ار  تایح  تاناکما  اهدادعتـسا و  يهمه  ناوتیم  دننکیم  نامگ  هک  یناسک  دروآیم !

تایح هیجوت  ریسفت و  يارب  ارناسنا  مان  هب  يرادناج  یعیبط  خیرات  دنریگب و  غارـس  یناسنا  خیرات  ناسنا  يارب  دنهاوخیمن  تقیقح  رد  درک ،
ا

هب ار  تایح  رتالاو ، رتلوقعم و  ياهفدـه  يهندازآ  ياهباختنا  اب  یناسنا  تاـیح  یجیردـت  ندـش  هتخاـس  لاـح  ره  هب  و  دـننادیم !! یفاـک  و 
دـسریم دشر  زا  هلحرم  نیا  هب  تایح  هکیماگنه  دیامنیم . يرورـض  ارنآ  یلک  فده  تخانـش  حرطم و  تمظع  اب  رایـسب  دحاو  کی  ناونع 

هس هب  لوقعم  خساپ  يهیهت  دشابیم  اراد  لوقعم  تایح  هک  يزایتما  نیرتیمومع  لاح  نیع  رد  نیرتیـساسا و  دوشیم . هدیمان  لوقعم  تایح 
هلحرم هب  یمدآ  تایح  درادـن  ناکما  خـساپ  نیا  نودـب  هک  تسا  موریم ؟ اـجک  هب  - 3 ماهدـمآ ؟ هچ  يارب  - 2 ماهدـمآ ؟ اجک  زا  - 1 لاوس :

، درادن نم  یگدنز  رد  يرثا  تالاوس  نیا  خـساپ  كرد  ای  تسین ، حرطم  نم  يارب  تالاوس  نیا  دـیوگب : یـسک  رگا  دـسرب . لوقعم  تایح 
لح و هب  ات  تسین  حرطم  ياهلئـسم  تایح ، نوناق  زا  هاگآان  نیا  يارب  اریز  میرادن ، وا  اب  ینخـس  ام  تسین و  ام  ثحب  دروم  یـصخش  نینچ 
، نآ جـیاتن  تامدـقم و  رگید  نآ و  زا  هلـصاح  تذـل  یـسنج و  يهطبار  هلاـس  ود  یکدوک  يارب  هکناـنچ  دـشاب ، هتـشاد  يزاـین  نآ  خـساپ 
: تسا هدش  هصالخ  ورـسخرصان  زا  تیب  کی  رد  موس - لیلد  دشاب . هتـشاد  لصف  لح و  هب  زاین  دزیگنارب و  ار  یتالاوس  ات  تسین  ياهلئـسم 

دیدپ یتسه و  ناهج  نیا  يارب  دناوتن  يرکفتم  رگا  یتسادرف  ار  رهد  زارد  زور  نیا  هن  رگ  یتسیزاب  رسبرس  مجنا  خرچ و  راگزور و 
یهار چیه  دریذپب ، يدج  یئاهن  فده  کی  تسا ، هدـش  نافوکـش  نآ  رد  هک  تسا  یتقیقح  نیرتالاو  نیرتیلاع و  هک  اهناسنا  تایح  يه 

هتسدرس ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نایم  یتوافت  چیه  و  درادن . یلماکت  یـسایس و  یقالخا و  یقوقح و  لوصا  یناوق و  ندوب  يدج  تابثا  يارب 
یقرف نینچمه  تشاد و  دهاوخن  دوجو  يرگمتـس  یئوجماک و  یهاوخدوخ و  ياههتـسدرس  مجلم  نبا  هیواعم و  تلادع و  قح و  ناقـشاع 

نایم کیکفت  يارب  یلیلد  چـیه  دـنراذگب و  دـنناوتیمن  دـنداد ، يار  لیلد  نودـب  يو  مادـعا  هب  هک  نتآ  راـکبان  تاـضق  طارقـس و  ناـیم 
تابثا يارب  یلوبق  لباق  قطنم  چیه  نیا ، زا  رتالاب  دنهدب . هئارا  دنناوتیمن  هدنشک  برکیم  و  ناسنا ، کی  يهدنزاس  الاو و  الماک  تیصخش 
یئاهن ياهفده  تسا  هدش  حرطم  یمدآ  تایح  يارب  هک  یئاهن  ياهفده  عاونا  دنیامن . حرطم  دنناوتیمن  یـشزرا  ریغ  یـشزرا و  ياهتیعقاو 

یطیحم و عومجم  ياضتقم  هب  هک  یـصخش  ياهفده  مکی - عون  دندرگیم : میـسقت  هدمع  عون  ود  هب  دوشیم  حرطم  ناسنا  یگدنز  يارب  هک 
یلک كالم  درادیم . لوغشم  دوخ  هب  یلک  تایح  هدننک  هیجوت  ریـسفت و  ناونع  هب  ار  یناسنا  تیـصخش  صاخ ، ینهذ  طئارـش  یعامتجا و 

دهدیم و رارق  ریثات  تحت  ار  یگدنز  تایئزج  همه  هک  تسا  یناور  قیمع  حوطس  رد  بولطم  لماع  کی  ندمآ  دوجوب  یصخش ، ياهفده 
اهنآ يهمه 

رد تسا  نکمم  تیبولطم  نیا  دوشیم  یقلت  بولطم  صخـش  کی  يارب  مدرم  هب  تمدخ  هک  یتقو  لاثم  ناونع  هب  دـشکیم . دوخ  لابندـب  ار 
ياهجرد هب  تیبولطم  نیا  یهاگ  دراذگب . ریثات  وا  رادرک  تارکفت و  زرط  رد  دنک و  بلج  دوخ  هب  ارناسنا  هتـسیاش ، يهدـیقع  کی  دودـح 

یگدنز یئاهن  فده  دح  هب  لماع  نآ  تیبولطم  تیفیک  تیمک و  دوش ، یقلت  یگدنز  یئاهن  فده  ناونعب  دـناوتیم  هک  دـسریم  تدـش  زا 
دح هب  تسا  نکمم  مدرم  هب  تمدخ  ام  لاثم  رد  دروآرد . هلیـسو  لکـش  هب  ارنآ  تاصتخم  نیرتتیمها  اب  ای  تایح  دوخ  دناوتب  هک  دسریم 

تیبرت میلعت و  شقن  تهج  هب  هنافـساتم  دروآرد . هلیـسو  لکـش  هب  ارنآ  تاـصتخم  نیرتتیمها  اـب  اـی  تاـیح و  دـسرب و  یفدـه  تیبولطم 
تاـیح شزرا  تمظع و  كرد  زا  اـهناسنا  تیمورحم  يرـشب و  عماوج  بلغا  رد  تسه  هچنآ  يارجم  رد  اـهناسنا  هیجوت  ضحم و  ینیـشام 

رد هک  تسا  باتک  اهنویلیم  يراسمرـش  بجوم  شندرک  حرطم  هک  دـندرگیم  یقلت  یگدـنز  یئاهن  فدـه  یئاـهزیچ  اههدـیدپ و  لوقعم ،
تردق اهنآ ، صوصخم  لاکشا  رد  ملع  ات  هتفرگ  ماقم  لوپ و  زا  ناوارف ، یلیخ  صاخشا  نهذ  رد  اریز  تسا . هدش  هتـشون  اهناسنا  تمظع 

هک تسا  یبتکم  ياهفده  مود - عون  تسا !! هدش  یقلت  یگدنز  یئاهن  فده  ناونع  هب  مومع  روط  هب  یعامتجا  ترهش  توهش و  عابـشا  و 
هیجوت م ار  اهناسنا  تایح  شیب  مک و 
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، یگدـنز يارب  ار  فدـه  نیا  تردـق : - 1 میوشیم : رکذـتم  دـنرادروخرب ، یخیراـت  ترهـش  زا  هک  ار  اهفدـه  نیا  زا  يرادـقم  اـم  دـننکی .
تایح همادا  هک  تسا  تردق  طقف  دشاب ، هدوب  یگدنز  یئاهن  فده  دـناوتیم  هک  هچنآ  دـنیوگیم : دـناهتفریذپ و  ءاقب  رد  عزانت  ناهاوخاوه 

دناهتـسناوتن دناهدرک و  هابتـشا  یگدـنز  یئاهن  فدـه  اب  ار  یعیبط  تایح  یئانبریز  نایرج  هورگ  نیا  دزاسیم . ققحت  لباق  ار  محازم  نودـب 
شرگن نیا  یلو  تسا  رتهب  ءاقب  ریـسم  رد  ندش  زیوالگ  نایمدآ  ضحم  یعیبط  یئانبور  نایرج  رد  هلب : دنزاس . ادـج  رگیدـکی  زا  ار  ودـنآ 

رد نواعت  يانبم  رب  هک  اهناسنا  یناسنا  خـیرات  اب  يراک  دـهدیم و  رارق  اهناسنا  یعیبط  خـیرات  يانبم  رب  ار  دوخ  تاظحالم  همه  يدـعب  کی 
اب ءاقب  رد  عزانت  ناهاوخاوه  نیا  زا  یکی  هک  تسا  هدشن  هدید  نونکات  هک  تسا  نیا  روآ  تفگـش  و  درادن . دنکیم ، تکرح  لماکت  ءاقب و 

، تردق نیا  دیئامرفب  دیوگب : دیامنب و  رتدنمتردق  نآ  میدقت  یتسد  ود  ار  دوخ  تیدوجوم  دوخ ، زا  رتدنمتردق  ربارب  رد  تسکش  ساسحا 
عافد دوخ  تاـیح  زا  شتیدوجوم  تاـظحل  نیرخآ  اـت  هکلب  تسا ، امـش  تسد  رد  تردـق  نونکا  تستردـق و  اـب  تاـیح  رد  تلاـصا  اریز 

ياهدرپ اب  ار  دوخ  صخـش  یتسرپ  تردق  تقیقح  رد  تسا  یگدنز  یئاهن  فده  تردـق  لیـصحت  دـیوگیم  هکیـسک  ره  نیاربانب  دـنکیم .
فافش

اب دوش . یهتنم  وا  دوخ  يدوبانب  اهناسنا  نآ  تردـق  هچ  رگا  ار  اهناسنا  یمومع  تردـق  هن  دـنکیم ، حرطم  فدـه  یفـسلف ، تاحالطـصا  زا 
دننام مه  حلصا  نیا  حلصا : باختنا  - 2 درک . یفرعم  فدـه  نیمه  قیداصم  زا  یکی  ار  هچین  رترب ) ناسنا   ) نمرپوس ناوتیم  رظن  تقد  کی 

ياههبطخ رد  نیـشیپ  تالمج  زا  یـضعب  ریـسفت  رد  نارگید . هن  تسا ، نآ  زا  هدننک  تیامح  صخـش  ندوب  حلـصا  هدننک  وگزاب  تردـق ،
یلاع قالخا  تلیـضف و  اوقت و  اـب  هدـنزاس و  لداـع و  ياـهناسنا  یعیبط ، باـختنا  بتکم  رد  حلـصا  زا  دوصقم  هک  میدرک  تاـبثا  هتـشذگ 

اهلاپین اب  روشآ  نمی و  هقلامع  رصم و  هنعارف  ینودقم و  ردنکسا  ایژروب و  رازس  الوگیلاگ و  زیگنچ و  نورن و  دوصقم  هکلب  تسین ، یناسنا 
ار فده  نیا  تذـل : - 3 اـهیرافغ . رذوبا  طارقـس و  نوچ  ینموم  حلـصم و  نادنـشمیدنا  و  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  و  ص )  ) دـمحم هن  تسا 

يهرابرد نارسفم  فالتخا  اب  هک  تسا  روکیپا  بتکم  نیا  زاتشیپ  نیرتروهـشم  دنـشکیم . شیپ  ناتـسرپ ) تذل  ناشوخرـس و   ) اهتـسینوده
تسا نیا  تسا ، هداد  تروص  تیرـشب  يارب  هک  يراک  حلـصا ، باختنا  تردق و  يهیرظن  ود  دننام  بتکم  نیا  تسا …  هدوب  وربور  تذل 

هک اهناسنا  لوقعم  تایح  اب  تسا ، نآ  لـفکتم  دوخ  تعیبط ، يربج  هبـش  يربج و  لـماوع  هک  ار  اـهناسنا  یـصخش  یعیبط  دوخ  عابـشا  هک 
یح نایرج  قوف  یفده 

تعیبط قوفام  هک  یگدنز  یئاهن  فده  ياجب  ار  ضحم  یعیبط  تایح  مسیناکم  ریسفت  نانیا  تسا . هدرک  هابتـشا  دنکیم ، وجتـسج  ار  یناو 
هافر و لیـصحت  دـنمورین و  ملاس و  ياـهناسنا  ندـمآ  دوجوب  - 4 دناهتـشادن . غارـس  ار  یناسنا  دـشر  ناونع  هب  یتقیقح  هتفرگ ، تسا ، ماـخ 

يدج لئاسم  يرادقم  خساپ  يهدـهع  زا  دـیاب  تسا  یعامتجا  یگدـنز  زاتمم  ياهنامرآ  زا  یکی  هک  فدـه  نیا  هتبلا  هبناج : همه  شیاسآ 
هدننک عناق  دهاوش  نئارق و  يور  یتح  تسا ، هتسویپن  عوقو  هب  لاح  هتشذگ و  رد  اهنت  هن  قوف  نامرآ  هکنیا  هب  رظن  اب  هکنیا  حیـضوت  دیآرب .

هب تیاضر  اب  هک  هتـشذگ  راـصعا  نورق و  همه  ياـهناسنا  هیرظن  نیارباـنب  دوب ، دـهاوخن  ققحت  لـباق  روبزم  ناـمرآ  زین  هدـنیآ  ياـهنرق  رد 
زا سپ  ات  تسا  هتـشادهاگن  تعیبط  ار  نانآ  يهدش  كاخ  هدیـسوپ و  ياهناوختـسا  دناهدیـشوپ ، نادکاخ  نیا  زا  مشچ  ياهلیـسو ، یگدنز 

يارب ار  قطنم  نیا  ناوتیم  ایآ  دنـسرب !! ناشتایح  فده  هب  هدیـسوپ  ياهکاخ  نآ  دـمآ ، دـنهاوخ  دوجو  هب  ملاس  دـنمورین و  مدرم  هک  اهنرق 
هافر و رد  دیآیم و  تسا  تایح  ياراد  هک  یناسنا  هدـنیآ  رد  اریز  رادرب  دوخ  تایح  زا  تسد  وت  زورما  هک  تخاس ، شریذـپ  لباق  اهناسنا 

لیلد ف هچ  هب  درادن ، هدنیآ  ناسنا  اب  یتوافت  چیه  تیبولطم  رد  هک  يزورما  تایح  هکنیا  اب  دنکیم !؟ یگدنز  شیاسآ 
يدـنمورین شیاسآ و  هافر و  دـنناوتیمن  یتح  یناسنا  خـیرات  هاگآ  تلیـضف و  اب  ياهناسنا  هکنیا  يهفاـضا  هب  دوش !؟ ناگدـنیآ  تاـیح  ياد 

فده هدنیآ  رد  ار  دوخ  لثم  یتادوجوم  يدنمورین  شیاسآ و  هافر و  هکنیا  هب  دسر  هچ  دننک ، یقلت  یگدنز  یئاهن  فدـه  ار  دوخ  یعیبط 
عماج تسا . هتـشگ  حرطم  نیمز  برغم  رد  اصوصخم  یفلتخم  تانایب  اب  فده  نیا  مسیناموا : يانعم  اب  تیناسنا  - 5 دننادب . یگدنز  یئاهن 

رد تمحازم  مدـع  یناسنا و  تبثم  قالخا  هب  قلخت  زا  تسا  تراـبع  تیناـسنا  هک  داد  حیـضوت  هنوگ  نیدـب  ناوتیم  ار  فلتخم  تاـنایب  نیا 
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دننام فده  نیا  تایح ، نایرج  رد  يدازآ  رثکادح  ندروآ  تسدب  دیاقع و  هب  مارتحا  یناسنا و  لیصا  فطاوع  نتخاس  افوکـش  یگدنز و 
دناوـتیمن و  نآ ، یئاـهن  فدـه  هن  تسا ، تاـیح  دوـخ  يهقطنم  میظنت  يارب  یبساـنم  لـئاسو  مراـهچ ، يهرامـش  فدـه  يازجا  زا  یتمـسق 

يرتشیب تقد  مسیناموا  لوصا  رد  رگا  یهگناو  دهدب  خساپ  ار  موریم )؟ اجکب  و  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  ماهدمآ و  اجک  زا   ) يهناگ هس  تالاوس 
رد ام  میریذپب ، میهدب و  حیضوت  ههادبلاب  لقتـسم و  روطب  ار  اهنآ  قیمع  ياههشیر  یلـصا و  لماوع  تسناوت  میهاوخن  دیدرت  نودب  میئامن ،

یئوجدوس سح  اههتساوخ و  ياراد  هک  نم  هرخالاب  هک  دیسر  میهاوخ  لصف  لح و  لباق  ریغ  يهلئسم  نیاب  دوخ  ياهلیلحت  نایاپ 
یئاهناسنا يهرابرد  هچ  يارب  مراذگب !؟ نارگید  رایتخا  رد  مرادرب و  اهنآ  زا  تسد  تلع  نیمادکی  مشابیم  یتسرپدوخ  یهاوخ و  تذـل  و 

هافر و نتخاـس  هداـمآ  یناـسنا و  تاـیح  میظنت  رد  یناوارف  ياـهناسنا  اریز  دـنرادن  ار  يرگادوس  زا  نتفر  رتارف  تردـق  هک  مزروب  تلادـع 
هکلب ار  دوخ  ياههتـساوخ  دنرادرب ، دوخ  یگدـنز  تازایتما  زا  تسد  دـنروبجم  دـنمورین ، یگدـنز  زا  مدرم  نتخاس  رادروخرب  شیاسآ و 

تروص ناگتخاب  كاپ  نیا  هک  یئاهتـشذگ  لباقم  رد  هک  دـیآیم  شیپ  لاوس  نیا  لاح  دـننک . یناـبرق  هارنیا  رد  ار  دوخ  نیریـش  ياـهناج 
: یناوـیح تعیبـط  يهدننکـش  ياهیگتـسباو  تاـفاثک و  زا  نآ  نتخاـس  كاـپ  يداـم و  قئـالع  زا  حور  دـیرجت  - 6 دـنریگیم ؟ هچ  دـنهدیم 

راـک هب  ار  حور  زا  یفیرظ  دـعب  کـی  فدـه  نیا  ناگدـنیوج  دـنیامنیم . باـختنا  دوـخ  تاـیح  يارب  ار  فدـه  نیا  اـهیکوج  ناـضاترم و 
تلفغ دـسریم ، تیلعف  هب  ناهج  ناسنا و  اب  حیحـص  طابترا  نتخاس  رارقرب  اب  هک  حور  داعبا  رگید  زا  دـنیامنیم و  تیوقت  ارنآ  دـنزادنایم و 

شناد و دـنریگیم . شیپ  نانیا  هک  تسا  يراک  ود ، نآ  اب  تبثم  تاطابترا  بلـس  حور و  هاگدـید  زا  ناهج  ناسنا و  ندرک  اـهنم  دـنزرویم .
اهرادنپ اب  طولخم  ياهیهاگآ  تذل  درادن . یموهفم  نانیا  يارب  یناسنا  ياهدادعتـسا  یتسه و  ناهج  ياهتمظع  رد  حور  شرتسگ  شنیب و 

ثعاب
رد نواعت  هب  دـنمزاین  اهتمظع و  يهنومن  لماکت و  لـصف  رـس  هک  ییاـهناسنا  زا  ناـنیا  دـننیبب . دوخ  محازم  ار  تاـیح  قیقح  نتم  هک  دوشیم 

يالتعا جوا  دوریم . دوخ  هار  هب  دیآیم و  دوجوب  يزیچ  چیه  یب  یئالخ  رد  نانآ  تایح  یئوگ  دـناغراف و  دنـشابیم ، لامک  دـشر و  ریـسم 
نم ادخ ! الا  ماهبج  ردنا  تسین  دیوگیم : ای  دـنزیم و  قحلاانا  زا  مد  دـنیبیم و  قح  ار  دوخ  دـیرجت  يهدـنیوج  هک  تسا  یعقوم  فدـه  نیا 
نیا هک  ماهدیـسر  هجیتن  نیاب  تسا ، هدوب  شخب  تیاضر  مدوخ  نادـجو  يارب  هک  یتارکفت  هدـننک و  عناـق  ياهزادـنا  اـت  تاـعلاطم  زا  سپ 
دوخ تفایرد  يارب  دحاو  کی  دـننام  ار  ناهج  دـنناوتیم  هک  یتسه  ناهج  هب  طیحم  فیطل و  رایـسب  دـعب  کی  ندروآ  تسدـب  اب  ناضاترم 

رد ار  دوخ  یحور  يهطاحا  تمظع و  هکنیا  ياجب  هک  تسنیا  هابتـشا  نآ  دنوشیم . راچد  بیجع  رایـسب  یهابتـشا  اطخ و  هب  دـننک ، راضحا 
بکترم روبزم  ياطخ  هب  فیرظ ، تالاح  نآ  رد  یناسنا  حور  رگا  تفگ : ناوتیم  هتبلا  دـننکیم !! کچوک  ار  ادـخ  دـننک ، كرد  عقوم  نآ 

ياهریسفت ياراد  هک  مینیبیم  ادوب  تارکفت  زرط  رد  ار  فده  نیا  هب  لوصو  اناورین : - 7 تسا . هتفاین  یئالتعا  حور  هک  دوشیم  مولعم  دوش ،
توافت نیا  اب  دنریگیم ، شیپ  رد  اهیکوج  ناضاترم و  هک  تسا  یهار  دننامه  ابیرقت  فده  نیا  هب  ندیسر  هار  تسا . یفلتخم 

فلتخم ریـسافت  رد  هک  كرتشم  موهفم  کی  دهدب . یفـسلف  يهبنج  دوخ ، يهدیقع  تابثا  يارب  يدودح  ات  دـشوکیم  یئادوب  تارکفت  هک 
نیا دوشیم . دراو  نیعت  مدـع  زا  یملاع  رد  هک  يریجنز  طباور  تعیبط و  زا  هدـش  اـهر  ناـسنا  زا  تستراـبع  تفرگ ، رظن  رد  ناوتیم  اـناورین 

نوناق و یناسنا و  ياهدادعتـساو  داعبا  اب  طابترا  تازایتما  ندومن  اهنم  فذـح و  رد  دراد ، دوخ  تیوه  رد  هک  یماـهبا  يهفاـضا  هب  فدـه 
يرشب مالآ  اهجنر و  یئوجهراچ  یتسه و  ناهج  نتخاس  فافش  ياجب  هک  دراد  مشش  يهرامش  فده  اب  یتهابـش  یتسه ، ناهج  ياهتمظع 

هب حور  لوصو  هار  رد  ار  تسه  هچنآ  هک  تسین  یفدـه  اناورین  دـیآیم ، رب  یعقاو  الماک  نایرج  کی  زا  دوخ  نتخاس  یفتنم  دـصدص  رد 
یعون هب  دنتـسه ) یگدـنز  قلطم  فدـه  ریـسم  هک   ) یعقاو ياهفدـه  يهمه  فذـح  اـب  هکلب  دـهدب ، رارق  يرادربهرهب  دروم  دوخ  تمظع 

تسا و یتسه  ياهتیعقاو  زا  یلوصحم  هک  نتشیوخ  نایم  دراد  دوجو  دیدش  توافت  اریز  دزادرپیم ، تیعقاو  زا  نتشیوخ  اب  یفخم  يهزرابم 
يدازآ - 8 دـنادیم . اهنآ  عماج  ار  دوخ  فذـح و  ار  اهتیعقاو  يهمه  شیاهدادعتـسا ، ندیـسر  تیلعف  هب  اب  هک  ینتـشیوخ  ندروآ  دوجو  هب 

هک دننکیم  لالدتـسا  نینچ  فده  نیا  ناراداوه  دیامنیم : لیمحت  ناسنا  رب  خیرات  تعیبط و  هعماج و  طیحم و  هک  يدنب  دـیق و  ره  زا  قلطم 
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تیوه
تیوه هک  دشاب  دناوتیمن  نیا  زج  تایح  فده  دراد . دوخ  نورد  رد  ار  دـنب  دـیق و  محازم و  نودـب  رمتـسم  يهمادا  نایرج و  ناسنا  تایح 
تروص نآ  ندروآ  تسدب  يارب  ششوک  رثکادح  راصعا  نورق و  لوط  رد  هک  تسا  يدازآ  نامه  تیلعف  نیا  دناسرب و  تیلعف  هب  ار  دوخ 

هب ار  تایح  ياهلیـسو  تزایتما  زا  یکی  ناـحولهداس  نیا  تسا . يدازآ  ياـنعم  نتخانـش  رد  ناریگ  فدـه  نیا  ياـطخ  نیلوا  تسا . هتفرگ 
نامرآ دنچ  ای  هار  دنچ  زا  یکی  ندرک  باختنا  تردق  زا  تسترابع  هک  نآ  ندروآ  تسدب  اب  دـنربیم  نامگ  هتفرگ و  تایح  فدـه  ياج 

نامتخاس حلاصم  میظنت  يارب  هلیـسو  نیرتهب  يدازآ  هک  دـننادیمن  دناهدیـسر و  تایح  یئاهن  فدـه  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  ناشربارب  رد  هک 
گنس ددع  دنچ  زج  دازآ  صخش  نوماریپ  رد  هک  نابایب  کی  رد  يدازآ  يالعا  دح  ساسحا  نامتخاس . نآ  یئاهن  فده  هن  تسا ، تایح 

هک تسا  باـختنا  تردـق  نآ  يدازآ  دراد !؟ ياهجیتن  هچ  درادـن ، دوجو  هویم  یب  ياـهتخرد  تشیعم و  هداـم و  هنوگ  ره  زا  یلاـخ  هوک  و 
یناور ساسحا  کی  يدازآ  یهگناو  دنک . لدبم  رتیلاع  رتلوقعم و  تیعقوم  هب  ار  یمدآ  تیعقوم  هتـسیاش ، يریگفده  لقعت و  اب  هارمه 

تیدوجوم تالولعم ، للع و  اهدادـیور و  يریجنز  ياـههقلح  ناـیم  رد  هک  درادـن  یناـسنا  تاذ  زا  جراـخ  ینیع  دومن  هنوگچیه  هک  تسا 
شاب هتشاد  لقتسم 

ساسحا هک  یناسنا  اب  هک  دـنراد  راک  رـس و  وا  تیدوجوم  اب  ینیع  ياـهتیعقاو  هزادـنا  ناـمه  تسیدازآ ، ساـسحا  لاـح  رد  هک  یناـسنا  د .
يرگید رب  اهنامرآ  تیعقاو و  يریجنز  ياههقلح  زا  یکی  حیجرت  تردق  دراد ، يدازآ  يهدننک  ساسحا  هک  يزایتما  اهنت  دـنکیمن ، يدازآ 
تیعقاو نامه  نیناوق  تاصتخم و  يارجم  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  دومن ، هدافتسا  یناور  يهدیدپ  نآ  زا  هکنآ  زا  سپ  اما  تسنآ . باختنا  و 

مه یگدنز  یبسن  فده  یتح  هکلب  دشاب ، هدوب  یگدنز  یئاهن  فده  دناوتیمن  اهنت  هن  يدازآ  سپ  دـهدیم ، رارق  هدـش  باختنا  نامرآ  و 
ملاع رد  تایح  ذوفن  تسا . تایح  دوخ  نتم  هب  طوبرم  ساسحا  هکنانچ  دشوجیم ، یناسنا  تایح  مسیمانید  زا  يدازآ  اریز  دشاب  دناوتیمن 
ناونع هب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  یتح  تسا ، بسانم  ياوه  زا  رادناج  ناسنا  سفنت  دننام  محازم ، نودـب  اهنآ  لیـصحت  اهنامرآ و  تعیبط و 
تـسا هنوگنیمه  دـشاب ، يو  تایح  فدـه  دـناوتیمن  بسانم  ياوه  زا  رادـناج  ناسنا  سفنت  هکنانچ  یلو  دوش . یبایزرا  یناور  تذـل  کی 

تایح هک  تسا  هقح  نایدا  نآ  يهمه  یهلا  نایدا  زا  ام  دوصقم  دـناهدومن : نییعت  تایح  يارب  یهلا  نایدا  هک  یفدـه  - 9 يدازآ . ساسحا 
فده نیا  راصعا  نورق و  دادتما  رد  یهلا  نایاوشیپ  دناهدومن . یقلت  تعیبط  ناهج  رد  يدنوادخ  تیشم  زا  زاتمم  ياهولج  ار 

رظن اب  دناهدومنن . غیرد  يراکادف  شـشوک و  هنوگچیه  زا  فده  نیا  هب  لوصو  هار  رد  دوخ  ناوریپ  اب  هفایق  نیرتيدج  اب  هدومن و  غیلبت  ار 
زا کیچیه  تسا ، هتفرگ  تروص  برغ  رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  یگدـنز  یئاهن  یلعا و  فدـه  يهرابرد  نونکات  هک  یتاقیقحت  عومجم  هب 

نومضم نیا  روکیپا  غاب  باتک  رد  سنارف  لوتانآ  دننک . هضرع  یگدنز  يارب  نید ، زا  رتهدننک  عناق  رتلوقعم و  یفده  دناهتـسناوتن  اهبتکم 
ام هکنانچ  میئامن ، درط  ار  یهلا  هفـسلف  ام  رگا  دـهدیم و  میلعت  ناسنا  رب  ار  دوجو  تبقاع  هک  تسا  نایدا  يراکوکین  تردـق و  دـیوگیم  ار 

تـسا تهج  نیمهب  دـیامن  هیجوت  ار  ام  يدوجو  يهفـسلف  هک  درادـن  دوجو  يزیچ  رگید  مینکیم ، نینچ  يدازآ  ملع و  هصرع  نیا  رد  همه 
تسا و هدمآ  اجک  زا  دنادیمن  هکیـسکنآ  تسا  لطاب  صقان و  دشابن  ینید  هک  یتیبرت  ره  هک  دـنزیم  داد  ناتـساب  نارود  نآ  زا  نوطالفا  هک 

ياهناگ هس  لیصا  ياهرذب  تسا . نتشیوخ  رکنم  صخـش  نیا  دنک ، تیبرت  نآ  زا  يوریپ  يارب  ار  دوخ  دیاب  هک  سدقم  فده  نآ  تسیچ 
یهار ار  یلیامت  چیه  هک  وا  قلطم  يرگداد  یتسه و  ناهج  رب  وا  تراظن  هللا ، زا  دنترابع  تسا  هتشاک  اهلد  رد  تعیبط  يهلیـسو  هب  ادخ  هک 

دروم تسا  هدروآ  تیرشب  رب  ار  ع )  ) میهاربا نید  صلاخ  نتم  هک  یمالسا  عبانم  هب  ثحبم  نیا  رد  ام  تسین . نآ  هب 
اب ار  یتایآ  دوب ، دهاوخ  ناما  رد  دبا  يارب  هدوب و  ناما  رد  فیرحت  دربتـسد  زا  يدنوادخ  يهدعو  هب  انب  هک  نتم  نیا  میهدـیم . رارق  دانتـسا 

هورگ دنوشیم : میـسقت  مهم  هورگ  دنچ  هب  یگدنز  یئاهن  فده  هب  طوبرم  تایآ  دنکیم . نایب  یگدنز  یئاهن  فده  هرابرد  فلتخم  تانایب 
الطاب امهنیب  ام  ضرالا و  ءامـسلا و  انقلخ  ام  و  دننام - تسین  يزاب  يارب  هدوهیب و  ثبع و  تقلخ  هاگتـسد  دـیوگیم  هک  تسا  یتایآ  مکی -

، ام راگدرورپ  يا   ) رانلا باذع  انقف  کناحبس  الطاب  اذه  تقلخ  ام  انبر  میدیرفاین .) لطاب  تساهنآ  نیبام  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  ام  (و 
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شنیرفآ هک  دننکیم  حیرـصت  تایآ  زا  هورگ  نیا  رادب .) ظوفحم  شتآ  باذـع  زا  ار  ام  ادـنوادخ ، كاپ  ياهدـیرفاین ، لطاب  ار  ناهج  نیا 
صاخ تیـشم  دروم  ناهج  زا  الاو  یتیعقوم  رد  هکلب  تسا و  ناهج  نیا  زا  یئزج  هک  ناسنا  و  تسین . ساسا  یب  فدـه و  یب  چوپ و  ناهج 
رکذتم مومع  روطب  ار  یتسه  ناهج  ندوب  قح  هک  تسا  یتایآ  مود - هورگ  دشاب . هدوب  فده  یب  ساسا و  یب  چوپ و  دناوتیمن  تسا ، یهلا 

تایآ نیا  تسا ). هدیرفآ  قح  رب  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  یئادخ  نآ  وا  و   ) قحلاب ضرالا  تاومسلا و  قلخ  يذلا  وه  و  ریظن - دوشیم 
یضعب قح  يهملک  ریسفت  رد  تقلخ  هاگتسد  ندوب  قح  يهرابرد  یحیضوت  تسا . هدمآ  نآرق  زا  دروم  هن  رد 

. دشابیم فدارتم  نآ  ماع  يانعم  هب  دوجوم  دوجو و  توبث و  ای  مومع  روطب  تیعقاو  اب  قح  دناهدرک  نامگ  هدش و  هابتشا  راچد  نارکفتم  زا 
، تسین قح  یتیعقاو  ره  اریز  دراد . دوجو  زین  یگتسیاش  یگتسیاب و  موهفم  دوجوم ، ای  دوجو  تبوث و  تیعقاو و  يهفاضا  هب  قح  يانعم  رد 
ینآرق و تالامعتسا  دراوم  يهمه  رد  دنتـسین . قح  یلو  دنراد  توبث  تیعقاو و  کلهم  رـضم و  ياههدیدپ  رگید  تنایخ و  ای  تیانج  الثم 

تیعقاو تابثا  يارب  دهاوخیمن  دـنوادخ  هکنیا  يهفاضاب  تسا . هدـش  نیمـضت  قح  رد  یگتـسیاش  یگتـسیاب و  موهفم  یمالـسا  عبانم  رگید 
تـسنآ زا  رتیهیدب  نهذ  زا  جراخ  ناهج  تیعقاو  اریز  دیامن  موکحم  ار  یطارفا  ياهمـسیلآهدیا  دیکات  نیا  اب  دـنک و  دـیکات  یتسه  ناهج 

یتسه ناهج  طباور  ءازجا و  ندوب  تایآ  هک  تسنامه  یتسه  ناهج  ندوب  قح  زا  دوصقم  هکلب  دشاب ، هتـشاد  دـیکات  تابثا و  هب  يزاین  هک 
ءامسلا انقلخ  ام  و  تسین - هچیزاب  ناهج  هدوبن و  يزاب  يارب  یتسه  ناهج  تقلخ  دیوگیم : هک  تسا  یتایآ  موس - هورگ  دیامنیم . تابثا  ار 

دروم هس  رد  هورگ  نیا  میاهدـیرفاین ) يزاب  لاح  رد  تساهنآ ، نایم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  ام  و   ) نیبع امهنیب ال  ام  ضرالا و  و 
فرعم لوصحم  فرط و  کی  زا  یتسه  ناهج  رد  یملع  نیناوق  يهقلطم  تموکح  هب  رظن  تسا . هدمآ  نآرق  زا 

هب رظن  اب  دوجو ، ملاع  ندوب  رادـفده  ندوب و  يدـج  رگید  فرط  زا  میراد  یتسه  ناهج  اب  هک  یعونتم  تاـطابترا  زا  اـم  نوگاـنوگ  ياـهت 
لولعم ار  ناهج  نیا  هکیناسک  درادن و  لیـصفت  لوط و  هب  يزاین  هک  تسا  یهیدب  نشور و  يردق  هب  نیرفآ ، یتسه  دنوادخ  هب  نآ  دانتـسا 

هابت ار  يزغم  ياهورین  سپـس  دننک و  دوبان  ار  اههاگـشیامزآ  یملع و  راثآ  اهباتک و  يهمه  تسخن  دیاب  دـننادیم ، هچیزاب  ای  روک  فداصت 
هناعطاق تحارـص  اب  هک  تسا  یتایآ  مراهچ - هورگ  دـنیامن . حرطم  ار  یتسه  ندوب  هچیزاب  ای  فداـصت  دـنهدب و  یتارج  دوخ  هب  اـت  دـننک 

انیلا ال مکنا  اثبع و  مکانقلخ  امنا  متبـسحفا  دننکیم - دیکات  نآ  يور  تارابع  نیرتيدج  اب  دزـشوگ و  ار  ناسنا  یگدـنز  ندوب  راد  فدـه 
یفلتخم لاکـشا  اب  نومـضم  نیا  درک .) دیهاوخن  تشگزاب  ام  يوس  هب  امـش  میدیرفآ و  هدوهیب  ار  امـش  ام  هک  دیدرک  نامگ  ایآ   ) نوعجرت

هتـساخرب و هزرابمب  ینورد ، ياهتفایرد  اب  هک  ار  یناسک  ناـمگ  رادـنپ و  لاـیخ و  تاـیآ  نیا  رد  تسا و  هدـمآ  ددـعتم  دراوم  رد  نآرق  رد 
دورطم موکحم و  دـنوشیم ، رکنم  دـسریم ، لوقعم  تایح  يهلحرم  هب  یبای  فدـه  اب  طقف  هک  اهدادعتـسا  اهتمظع و  نآ  اـب  ار  دوخ  تاـیح 

اتقیقح ایآ  دنیوگیم !؟ هچ  دنشیدنایم و  هنوگچ  دننادیم ، گنهآ  یب  فده و  یب  ار  ایند  نیا  هکنانآ  یتسارب  دزاسیم .
ار يدج  گناب  نیا  دوخ  نورد  زا  اتقیقح  ایآ  دننیبیمن !؟ دننایرج  رد  هک  یضایر  يهرهچ  تقد و  نآ  اب  ار  یتسه  تمظع  اب  نیناوق  همهنیا 
اهینیمز و برغم  زا  كازلاـب  لاـثما  هک  ار  هچنآ  اـیآ  يزاـب !؟ تسین  هک  منک  هاـتوک  يزارد  نیدـب  وت  نم و  راـک  دـیوگیم : هک  دنونـشیمن 

نم هک  تسیچ  منادن  لد  هتـسخ  نم  نرودنا  رد  هک : دننکیمن  ساسحا  دنباییم ، رد  یهیدب  روطب  دوخ  نورد  رد  اهنیمز  قرـشم  زا  اهیولوم 
ام نورد  رد  یهاگ  یلو  يدـب ، زا  هن  میوش و  رثاتم  یکین  زا  هن  هک  تسه  نآ  ناکما  ام  يارب  ظفاح  تساغوغ  رد  ناغف و  رد  وا  مشومخ و 

شوماخ سپـس  دزادـنایم و  نینط  حور  ياضف  رد  دـیآیمرد و  ناـجیه  هب  یعیبط  تلع  یب  هک  تسا  تکرح  دعتـسم  اـیوگ و  گرا  کـی 
تـسیک گناب  اهلد  هوک  رد  ادص  نیا  درادیمرب  نایغط  هب  رـس  یگدوهیب  یتسین و  دض  رب  هک  تسا  یحور  كانلوه  ضقانت  اجنیا  ددرگیم ،

- مجنپ هورگ  يولوم  داـبم  یلاـخ  لد  هوک  زا  وا  گـناب  داتـسوا  میکح  نآ  تسه  اـجک  ره  تسا  یهت  هگ  هک  نیا  گـناب  نیز  تسا  رپ  هک 
دـصقم شاب  هاگآ   ) رومالا ریـصت  هللا  یلا  الا  دـنکیم - یفرعم  ادـخ  هاگـشیپ  ار  اهندـیدرگ  اهتکرح و  يهمه  یئاهن  دـصقم  هک  تسا  یتایآ 

و  ) ریصملا هیلا  امهنیب و  ام  ضرالا و  تاومسلا و  کلم  هللا  و  تسادخ ) يوس  هب  اهندیدرگ  اهتکرح و  يهمه  یئاهن 
ریـصم يهملک  تسوا .) يوسب  اهندیدرگ  اهتکرح و  یئاهن  دـصقم  تسودـنآ و  نایم  هک  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  کلم  تسادـخ  نآ  زا 
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نومضم نیا  دنیوگ . ار  رما  تبقاع  تیاهن و  هب  لاقتنا  یلوحت و  تکرح  يانعم  هب  دیآیم ، رب  هروریص  ریص و  نآ  یلصا  يهدام  زا  هچنانچ 
تاقتـشم اب  هک  تسا  یتایآ  مشـش - هورگ  تسادـخ . يوسب  اهلوحت  اهتکرح و  تیاـهن  دـیوگیم  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  زا  دروم  هدزاـی  رد 

ناونعب عجرم  نوعجار  یعجرلا  نوعجرت  عـجرت  یعجرا  دـنکیم  دـیکات  عیرـست و  دـنوادخ  يوـس  هب  ار  اـهناسنا  تشگزاـب  عوـجر  فـلتخم 
ماقمب هکیسک  يا  هنئمطم ، سفن  يا   ) یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  هیضرم  هیضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  هنومن -

هورگ رد  وش  دراو  تسا  یـضار  وت  زا  ادـخ  دونـشخ و  ادـخ  زا  وت  هکیلاح  رد  درگزاب  تراـگدرورپ  يوس  هب  ياهدیـسر ، ناـنیمطا  يـالاو 
اهنامـسآ و رد  هچنآ  تسادـخ  نآ  زا  و   ) رومالا عجرت  هللا  یلا  ضرالا و  یف  ام  تاومـسلا و  یف  ام  و هللا  وش .) لـخاد  تشهب  هب  مناگدـنب و 

تایآ نیا  رد  تسا و  هدمآ  نآرق  زا  دروم  شش  رد  عجرت  قتـشم  اب  عوجر  يهملک  دننکیم ) تشگزاب  وا  يوسب  روما  يهمه  تسا و  نیمز 
مث قلخلا  ودبی  هللا  قوف . هیآ  دننام  تسا  هدش  دزـشوگ  ادخ  يوس  هب  دشابیم  اهدادـیور  تایعقاو و  يهمه  لماش  هک  روما  يهمه  تشگزاب 

هدیعی
نیا لوا  حیـضوت  دینکیم ) تشگزاب  وا  يوس  هب  سپـس  دنادرگیم ، رب  ارنآ  سپـس  دـنکیم ، زاغآ  ار  تقلخ  هک  تسادـخ   ) نوعجرت هیلا  مث 

یتایآ تسا ، هداد  رکذت  دنوادخ  يوس  هب  ار  اهناسنا  تشگزاب  هیآ  رخآ  یلو  ناسنا ، ریغ  ناسنا و  زا  مع  تسا  تقلخ  مومع  هب  طوبرم  هیآ 
قوف و يهیآ  هنومن ، ناونع  هب  تسا . نآرق  رد  دروم  هدزون  تسا ، هداد  رکذت  دـنوادخ  يوس  هب  ار  اهناسنا  تشگزاب  نوعجرت  قتـشم  اب  هک 

نم دینکیم .) تشگزاب  وا  يوسب  سپس  دنکیم ، هدنز  سپس  دناریمیم  ار  امـش  سپـس   ) نوعجرت هیلا  مث  مکییحی  مث  مکتیمی  مث  لیذ : تایآ 
راک هک  یـسک  ره  تسوا و  دوخ  دوس  هب  دهدب  ماجنا  حلاص  لمع  سک  ره   ) نوعجرت مکبر  یلا  مث  اهیلعف  ءاسا  نم  هسفنلف و  احلاص  لمع 

نوعجری انیلا  اهیلع و  نم  ضرالا و  ثرن  نحن  انا  دینکیم ) تشگزاب  ناتراگدرورپ  يوسب  سپس  تسوا  دوخ  ررض  هب  دوشب ، بکترم  يدب 
هب تشگزاب   ) یعجرلا کـبر  یلا  نا  دـننکیم .) تشگزاـب  اـم  يوس  هب  میربیم و  ثرا  هب  تسا  نآ  رد  هک  ره  اـی  هچ  ره  نیمز و  هک  میئاـم  )
امب مکئبنیف  اعیمج  مکعجرم  هللا  یلا  تسوا .) يوسب  ام  تشگزاـب  میئادـخ و  نآ  زا  اـم   ) نوعجار هیلا  اـنا  اـنا هللا و  تستراـگدرورپ .) يوس 

رگ داد .) دهاوخ  ربخ  امش  هب  دیدادیم  ماجنا  ایند  رد  هک  ار  هچنآ  سپس  تسادخ  يوسب  امش  يهمه  تشگزاب   ) نوملعت متنک 
رد دروم  دص  زا  شیب  تشهب  هب  طوبرم  تایآ  دـهدیم  هدـعو  ناراکدـب  هب  ار  خزود  ناراکوکین و  هب  ار  تشهب  هک  تسا  یتایآ  متفه - هو 

ماجنا حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هکیناسک  و   ) تانجلا تاضور  یف  تاـحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلاو  هنومن ، ناونعب  تسا . هدـمآ  نآرق 
رد ار  رافک  نیقفانم و  همه  دنوادخ   ) اعیمج منهج  یف  رافکلا  نیقفانملا و  عماج  هللا  نا  تفرگ .) دنهاوخ  رارق  اهتـشهب  ياهغاب  رد  دـناهداد ،

دیوشیم و بولغم  يدوزب  وگب  دناهدیزرو  رفک  هک  نانآ  هب   ) منهج یلا  نورـشحت  نوبلغتـس و  اورفک  نیذلل  لق  درک .) دهاوخ  عمج  خزود 
یتایآ هفاضا  هب  تسا  هدـمآ  نآرق  زا  دروم  هن  داتفه و  رد  تسا  نآ  فیـصوت  خزود و  هب  طوبرم  هک  یتایآ  دـیدرگیم .) روشحم  خزود  هب 

( يدنوادخ رادید   ) هللا ءاقل  هملک  هک  تسا  یتایآ  متشه - هورگ  تسا . هدومن  دزـشوگ  ناراکهبت  تبقاع  يارب  ار  شتآ )  ) رانلا يهملک  هک 
احلاص المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف  هنومن ، ناونعب  تسا . هدرک  یفرعم  هللا  ءاـقل  ار  یمدآ  تاـیح  ناـیاپ  تسا و  هدومن  حرطم  ار 

جنپ رد  هللا و  ءاقل  هملک  اب  هیآ  هس  تسیب و  رد  نومضم  نیا  دهدب .) ماجنا  حلاص  لمع  دراد ، دیما  ار  شراگدرورپ  رادید  هک  یسک  ره  (و 
تسا هدمآ  ناگدننک ) رادید  هدننک و  رادید  ( ) نوقالم نآ  عمج  یقالم و   ) یلعاف قتشم  اب  دروم 

تاـقالم هـب  ینکیم  ـالقت  شـشوک و  هـک  یلاـح  رد  وـت  ناـسنا  يا   ) هیقـالمف و احدـک  کـبر  یلا  حداـک  کـنا  ناـسنالا  اـهیا  اـی  دـننام : . 
تسا هدومن  یفرعم  ایند  تایح  ار  ضحم  یعیبط  ياههدیدپ  رد  هتفر  ورف  یگدنز  ینآرق  تایآ  زا  مهن - هورگ  يوشیم .) لئان  تراگدرورپ 

ناک نم  دـندش ) لاحـشوخ  ایند  تایح  هب  نانآ  و   ) ایندـلا هایحلاب  اوحرف  و  هنومن - ناونعب  دـیامنیم ، فیـصوت  یئارگ  هدوهیب  يزاب و  ارنآ  و 
ایند تایح  نامه  رد  ار  شلامعا  جئاتن  دهاوخب  ار  شتنیز  ایند و  تایح  هک  سک  ره   ) اهیف مهلامعا  مهیلا  فون  اهتنیز  ایندـلا و  هایحلا  دـیری 

رد مدـقم  کـیدزنای و  رقحم و  تسپ و  اـیند  زا  دوصقم  تسا . هدـمآ  نآرق  رد  دروـم  هاـجنپ  زا  شیب  رد  هورگ  نیا  مینکیم .) اـفیا  ناـنآ  هب 
تـسا هتفرگ  رارق  ترخآ  تایح  ربارب  رد  ایند  تایح  تایآ  زا  يدایز  هدـع  رد  نوچ  تسنیا  دـسریم  رظن  هب  هک  هچنآ  تسا . یتسه  هلـسلس 
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یتسه ملاع  ياهتیعقاو  روظنم  هک  هتکن  نیا  نتـشاد  رظن  رد  اب  اـصوصخم  تسا . نآ  يزیچاـن  تراـقح و  اـیند  زا  دوصقم  تفگ  ناوتیم  اذـل 
. تسا هدـش  فیـصوت  بعل  وهل و  اـیند  زا  يرادربهرهب  دروم  دـنچ  رد  تسا . تاـیح  ضحم  ياههدـیدپ  شتـسرپ  نتفر و  ورف  هکلب  تسین ،

نیمه هب  هیبش  تسا ) ساسا  یب  لاغتشا  يزاب و  ایند  یناگدنز  هک  تسین  نیا  زج   ) وهل بعل و  ایندلا  هایحلا  امنا  دننام :
ام و  دننام : دـنکیم  یفرعم  بیرف  رورغ و  لماع  ار  ضحم ) یعیبط  ياههدـیدپ  رد  هتفر  ورف  یگدـنز   ) ایند تایح  هک  یتایآ  تسا  نومـضم 

صالخا اب  تدابع  هب  ار  اهناسنا  هک  تسا  یتایآ  مهد - هورگ  رورغ .) زج  هب  تسین  يزیچ  اـیند  یگدـنز  و   ) رورغلا عاـتم  ـالا  ایندـلا  هاـیحلا 
هکیلاح رد  ار  ادـخ  هکنیا  هب  رگم  دـناهدشن  رومام  نانآ  و   ) ءاـفنح نیدـلا  هل  نیـصلخم  هللا  اودـبعیل  ـالا  اورما  اـم  و  دـننام : دـهدیم ، روتـسد 

ام و  دیوگیم : هک  تسا  هیآ  ود  هورگ  نیا  هلمج  زا  تسوا .) نآ  زا  نید  دننک ، تدابع  صالخا  اب  دـنیامنیم  یهلا  میقتـسم  نید  رد  تکرح 
یکـسن و یتولـص و  نا  لق  هیآ : و  دننک .) تدابع  ارم  هکنیا  يارب  رگم  مدـیرفاین  ار  سنا  نج و  نم  و   ) نودـبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ 

راـگدرورپ هک  تسیدـنوادخ  نآ  زا  نم  تاـیح  نم و  توم  نم و  تاداـبع  نم و  زاـمن  ناـنآ  هب  وگب   ) نیملاـعلا بر  یتاـمم هللا  ياـیحم و 
دیاب نآرق  هاگدید  زا  یگدنز  یئاهن  الاو و  فده  تخانش  يارب  ینآرق  هناگهد  ياههورگ  هب  رظن  اب  یگدنز  یئاهن  فده  تسا .) نایملاع 

دنناوتیم ریز  بیترت  هب  لوصا  نیا  میشاب . هتشاد  میدرک ، هصالخ  هورگ  هد  رد  ار  اهنآ  ام  هک  ینآرق  تایآ  زا  دافتسم  لوصا  رد  لماک  تقد 
سد یلک  روط  هب  - 1 دنهدب . میلعت  ام  يارب  ار  یگدنز  یئاهن  الاو و  فده  هناعطاق  یقطنم  لاکشا  رد 

- فلا یتاذ : نورد  ناهج  زا  مه  دوشیم و  يرادربهرهب  یتاذ  نورب  ناهج  زا  مه  لصا  نیا  هب  لالدتـسا  تسین . هدوهیب  ثبع و  تقلخ  هاـگت 
نورد ب - دـنوشیم . سکعنم  یملع  نیناوق  لاکـشا  اب  اهناسنا  ناهذا  رد  هک  تسا  یتسه  ناـهج  رد  یلاـع  رایـسب  مظن  دوجو  یتاذ - نورب 

هب یتسه  ناهج  اب  هنارگیزاب  ياهرادـنپ  لیخت و  اـب  هک  دـیآیم  دوجوب  اـم  نورد  رد  لیـصا  تفاـیرد  یعون  يرکف ، دـشر  زاـغآ  زا  یتاذ -
هب ار  ناهج  يالعا  فده  دوشیم و  زوریپ  ای  هک  هاگنآ  ات  دنکیم  ادیپ  همادا  اهیدیلپ  اب  نادجو  يهزرابم  دـننام  هزرابم  نیا  دزیخیمرب ، هزرابم 
هک ینوناق  تیعقاو  يهفاـضا  هب  یتسه  ناـهج  - 2 دـیامن . یتسیلیهین  يهناخوهق  يهناور  ارناسنا  دروخب و  تسکـش  ای  دـهدب و  ناشن  ناسنا 
اما دوجو  ضیف  هب  دنتـسم  تیعقاو  کی  یتح  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  یگتـسیاش  يانبم  رب  ینعی  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  قح  ياـنبم  رب  دراد ،

یهار چـیه  هدوب و  نشور  نآ  ندوب  يدـج  یتسه ، ناهج  رد  هناـیوج  عقاو  حیحـص و  شرگن  اـب  - 3 تسین . یگتـسیاش  شزرا و  زا  یلاـخ 
تهج نآ  زا  ناهج  ندوب  هچیزاب  يزاب و  مه  وت  درادـن . دوجو  تسا  نآ  رب  مکاح  نیناوق  ای  هدـننیرفآ  يهچیزاب  ناـهج  هکنیا  تاـبثا  يارب 

هب هدروآ و  دوجوب  ار  گرزب  کچوک و  طباور  رد  ءازجا  اهدرایلیم  درخبان  رگیزاب و  ياهناسنا  دننام  هدننیرفآ  هک  تسا 
هدشن حرطم  حیحص  ناگدننک  مهوت  نیا  يارب  ادخ  هک  تسا  نآ  زا  یشان  یئوگهوای  نیا  دنک ؟ ینارذگ  تقو  دهاوخیم  هتخادنا و  نایرج 

هب ندیـسر  يارب  يراـظتنا  هن  یناور و  تلاـح  دـیدجت  هب  جاـیتحا  هن  دراد و  يریثاـت  وا  رد  نآ ، ناـیرج  ناـمز و  هن  هک  یئادـخ  اریز  تسا ،
دناوتیم هنوگچ  قـالطالا  یلع  میکح  قلطم و  لداـع  یهگنآ  و  دـنیرفآیم !؟ هچیزاـب  يارب  یناـهج  هنوـگچ  دراد ، یئاـنعم  وا  يارب  یفدـه 

يزاب ناونعب  روما  نیا  زا  وا  ات  دنوش ، یـشالتم  گرم  تابارطـضا و  اهیراوگان و  مالآ و  لاگنچ  رد  هک  دـنیرفایب  ار  یئاهناسنا  نارادـناج و 
ددص رد  هتـشاذگ و  رانک  يرکف  يرامیب  کی  ناونع  هب  تسیاهچیزاب  ناهج  هک  ار  لامتحا  نیا  يهرابرد  ثحب  هکتـسنیا  رتهب  دربب !؟ تذل 
زورب یتسه  یـضایر  هرهچ  كرد  زا  ناوتان  ياـهزغم  زا  هک  نتـشیوخ  اـب  هنادرخباـن  هسیاـقم  نیا  اریز  میئآرب . نآ  هجلاـعم  هار  ندرک  ادـیپ 

. یئاهن دصقم  يوس  هب  تکرح  لصا  - 4 دنکیم . ءاضما  دوخ  تسد  اب  ار  یتسه  ناهج  رد  شیوخ  زغم  يرگباسح  يورین  لالتخا  دـنکیم ،
هتـشذگ هناگ  هس  لوصا  هب  رظن  اب  هک  یتقو  دوشیمن ، متخ  یفدهیب  يدـصقمیب و  رد  تسا ، هدـش  عورـش  دـصق  يور  زا  هک  یتقیقح  نآ 

يور شیپ  رد  ار  یئاهن  دصقم  کی  اهندـیدرگ  تکرح و  هک  دوشیم  تباث  تسین  يزاب  ثبع و  فدـهیب و  هدوهیب و  ناهج  هک  دـش  تابثا 
راد

يولوم تسا  لبقتـسم  رد  شور  ریـسم و  هک  تسرپ  هر  يا  دوب  نآ  رفاسم  سپ  میون  ياج  دـصاق  ینیبنیم  میوریم  هتـسشن  ام  رگنب  کین  د .
نامه يواسم  دـناوتیمن  نینچمه  دـنکیم و  روبع  اهنآ  زا  ندـیدرگ  تکرح و  هک  دـشاب  یطاقن  زا  رتتسپ  رتنیئاـپ و  دـناوتیمن  دـصقم  نیا 
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: تفگ ناوتیم  مه  رگید  نایب  اب  دشن  هروغ  رگد  يروگنا  چیه  دـشن  هروک  اب  هتخپ  يهویم  چـیه  تسا . هدرک  روبع  اهنآ  زا  هک  دـشاب  یطاقن 
هب تشگزاب  هتـشگ و  رتیلاع  تیعقوم  ینابرق  نآ ، ندوب  ياهلیـسو  دـعب  هب  رظن  اب  تسا  هدـش  يرپس  اهندـیدرگ  زا  هک  صاـخ  یتیعقوم  ره 

اهندیدرگ مینک  ضرف  مه  رگا  راپ  هس  زا  تسا  نوزف  لاسما  ره  هک  راپـسیم  ار  نهک  ریگیم و  هزات  نیاربانب  تسا و  ریذـپانناکما  نآ  يوس 
ناونعب هک  رگیدـکی  اب  تادوجوم  طباور  هنوگ  ره  ای  یگدـنز  زا  یتیعقوم  نآ  هک  مینک  روصت  نینچ  میناوتیمن  زاـب  تسین ، لاـمک  يوس  هب 
تایهلا يهفسلف  رد  لصا  نیا  دشاب . هتشاد  تسا  هتـشذگ  نآ  زا  هک  تیعقوم  نامه  هب  یتشگزاب  دوشیم ، هدیـشک  یتسه  ریجنز  رد  ياهقلح 

ریبعت هلمج  نیا  اب  مولع  دیدج و  ياههفسلف  ورملق  رد  درادن و  رارکت  دوخ  یلجت  رد  دوجو  یلجتلا  یف  رارکتال  هک  دوشیم  ادا  هلمج  نیا  اب 
تسا هدنام  راگدای  هب  دیلکاره  زا  هک  مدشن  دراو  راب  ود  هناخدور  کی  هب  نم  هک  دوشیم 

یهاگآ و اب  هک  یتسه  زاغآ  هک  تسنیا  میریگیم  لـصا  نیا  زا  هک  ياهجیتن  اـهرازلگ  اـت  راـهنالا  اـهتحت  اـهرارکت  یب  گـناب و  یب  دوریم  . 
اهندـیدرگ اهتکرح و  همه  نیا  نایاپ  سپ  تسا ، هدـش  ریدـقت  یهلا  تیـشم  یهاـگآ و  اـب  زین  نآ  ناـیاپ  تسا ، هدـمآ  دوجوب  یهلا  تیـشم 

نیا همیمـض  تسا . یتسه  ملاع  همه  ریگارف  تیلع ، نوناق  دـننام  لصا  نیا  نایرج  لمعلا - سکع  لمع و  لصا  - 5 تسیدنوادخ . هاگشیپ 
زورب هک  يریـسم  رد  یناسنا  ياهرادرک  اههشیدـنا و  راتفگ و  تالوحت و  اهتکرح و  همه  هک  دـهدیم  ار  هجیتن  نیا  هتـشذگ  لوصا  رب  لصا 

اب دنروآیم ، دوجوب  ار  دوخ  ياهلمعلا  سکع  جیاتن و  یناگدنز  نیمه  رد  یتح  اهنآ  زا  یهجوت  لباق  رایـسب  رادقم  هکنیا  هفاضاب  دـننکیم ،
رد میاهدـش ، بکترم  یکدوک  نارود  رد  ار  یمرج  رگا  لاثم  روطب  مینکیم . ساسحا  یبوخ  هب  ار  اهنآ  ياقب  ینورد  لیـصا  تفاـیرد  کـی 

اهنت هن  زین  یفـسلف  یملع و  هاگدید  زا  ياهدش و  مرج  بکترم  هک  یئوت  هک  میونـشیم  دوخ  نورد  زا  ار  ادـص  نیا  زین  یگلاس  دون  داتـشه ،
ياقب نآ ، نیناوق  هدام و  قوفام  هب  حور  نتـشاذگ  ماگ  یحور و  دـشر  لاـمک و  هب  رظن  اـب  هکلب  میرادـن ، یمدآ  تیـصخش  ياـنف  رب  یلیلد 

یقاب دوخ  تردق  نامه  هب  تسا ، هدنام  راگدایب  نوطالفا  زا  هک  ياهلمج  مینادیم . یعیبط  يهلئسم  کی  ار  حور  ای  تیصخش و 
يدـبا هدـنز  تسا ، یگنادواج  هک  حور  تعیبط  اب  ات  نک ، راهم  هدارا  اب  ار  دوخ  یناویح  يدام و  داعبا   ) هعیبطلاـب ییحت  هدارـالاب  تم  تسا 

امعا ل راد  نم  نولقنی  امنا  دافنلل  مهنوبـسحی  هما  تلـضف  ءاقبلل  سانلا  قلخ  یعیبط  تایح  دوخ  زا  تایح  فدـه  يرترب  لـصا  - 6 ینامب .)
ضحم يدوبان  انف و  هب  ور  مدرم  دننکیم  نامگ  هک  یتما  نآ  دناهدش ، هدـیرفآ  تیدـبا  يارب  مدرم   ) يرعم ءالعلاوبا  داشر  وا  هوقـش  راد  یلا 

(. تسا يراگتسر  دشر و  ای  تواقش  ای  لوصحم  نآ  دنوریم ، لوصحم  هاگیاج  هب  ور  لمع  هاگیاج  زا  اهناسنا  هکلب  دناهدش ، هارمگ  دنوریم 
تایح ياههتـساوخ  تازایتما و  اریز  دشاب  هدوب  یعیبط  یناگدنز  نیمه  زایتما  خنـس و  زا  یلامک  زایتما و  دـناوتیمن  یئاهن  فدـه  دـصقم و 

هک يزیچ  هک  درادـن  ناـکما  دـنکیم و  ءاـضتقا  ار  اـهنآ  یعیبط  یگدـنز  دوخ  ناـمتخاس  تیوه و  یگنوگچ  هک  دنتـسه  یتاـیعقاو  یعیبـط 
ندوب زایتما  هک  دنتـسه  يروما  ماقم  یعیبط و  ذـئاذل  يدازآ و  ملع و  دـشاب ، هدوب  تقیقح  نآ  فدـه  تسا ، تقیقح  کی  یتاذ  ياـضتقم 

زغم هکنآ  يارب  ارچ ؟ تسا ، یعیبط  تایح  زا  يزایتما  ملع  لاثم  ناونعب  دناهتفرگ ، یعیبط  یگدنز  نامتخاس  تیوه و  یگنوگچ  زا  ار  دوخ 
دنک كرد  دوخ ، يونعم  يدام و  ياهزاین  نتخاس  فرطرب  يارب  ار  تایعقاو  هک  تسا  هدش  هتخاس  يروط  یمدآ 

يالعا فدـه  دـناوتیمن  یتاذ  ياهدادعتـسا  زا  یـشان  تازاـیتما  رگید  ملع و  نیارباـنب ، دـهدب . رارق  يرادربهرهب  دروم  ار  اههدـش  كرد  و 
لد زا  شوخ  نآ  ار  یـشوخ  ره  تسا  لد  سکع  نیبـگنا  ریـش و  فطل  تسا . یناـسنا  تاـیح  دوخ  تیوـه  هب  طوـبرم  اریز  دـشاب ، تاـیح 

اعطق یگدـنز  يالعا  فدـه  یئاهن و  دـصقم  سپ  يولوم  ضرغ  ار  لد  دوب  یک  لد  هیاس  ضرع  ملاع  رهوج و  لد  دوب  سپ  تسا  لصاح 
تقیقح رد  دنهدیم ، رارق  فده  ار  یعیبط  یگدنز  دودحم  نارذگ و  تازایتما  هکنانآ  و  دشاب . هدوب  یعیبط  تایح  تایـضتقم  قوفام  دـیاب 

ار ایند  تایح  زا  یحطـس  ياههدـیدپ  نانآ   ) نولفاغ مه  هرخالا  نع  مه  ایندـلا و  هایحلا  نم  ارهاظ  نوملعی  دنـسانشیمن  ارنآ  تیوه  تایح و 
يروحم تایح  يهفـسلف  هک  درذگیم  نرق  ود  ابیرقت  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنزرویم ) تلفغ  ایند  تایح  نیا  يهدرپ  تشپ  زا  دنمهفیم و 
یگدنز هک  دـننکیم  رازگرب  یخوش  نیا  اب  یهاگ  ار  یتایح  هلئـسم  نیا  هتـشگ ، ناوتان  یگدـنز  یئاهن  یلعا و  فدـه  نایب  زا  نیمز  برغم 
یگدنز یچوپ  هب  مکح  وماکربلآ  دننام  وگ  حیرـص  صاخـشا  ملق  يهلیـسوب  رگید  هاگ  درک و  یگدنز  دـیاب  یلو  درادـن  فدـه  هفـسلف و 
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شناد دیوگیم : ای  تسا ، یگدنز  فده  تردق  دـیوگیم  هکیـسک  ایآ  دـمدب ، شتلود  حبـص  اههناخدارز  نداتفا  راکب  اب  ات  دـشاب  دـیامنیم ،
نیا نودب 

تسا یگدنز  فده  رثکادح  رد  تاوهـش  تاذل و  عابـشا  دیوگیم : ای  تسا . یگدنز  فده  درک  دیاب  هچ  شناد  نیا  اب  هک  دنک  نییعت  هک 
کی تسا ؟ هدیمهف  يرگید  يزیچ  یگدنز  زا  یصقان  رهاوظ  زج  يولوم  وا  رکف  ار  وا  درب  لفسا  يوس  وا  رکذ  ین  وا  نید  ینرکذ  زج  هک :
دـشاب هدوب  تایح  تاذ و  نآ  فدـه  دـناوتیمن  یناسنا  یتاذ  تاصتخم  اهدادعتـسا و  زا  یـشان  تازایتما  هک  لصا  نیا  رب  یحطـس  ضارتعا 

هتفگ هک  یلـصا  نامه  ربانب  دشابیم و  اهناسنا  ترطف  تاصتخم  زا  زین  یبایادخ  یـسانشادخ و  هک  دیدقتعم  امـش  دنیوگیم : دـناهدرک . دراو 
نآ ندناسر  تیلعف  هب  هک : تسا  نینچ  ضارتعا  نیا  خـساپ  دـشاب . هدوب  اهناسنا  تایح  فدـه  دـناوتیمن  مه  یبایادـخ  یـسانشادخ و  دـش ،

تدهاجم و هب  جایتحا  تیلعف  هب  يرطف  صتخم  نیا  ندیـسر  تسین و  یناسنا  ترطف  تاذ و  رد  دوشیم ، هدیمان  یبایادخ  هک  يرطف  صتخم 
یبایادـخ یـسانشادخ و  اریز  تسا ، یعیبط  تازایتما  ندیـسر  تیلعف  دومن و  زا  ریغ  ندیـسر  تیلعف  نیا  دراد و  یمئاد  شـالت  شـشوک و 

نم حطـس  هب  طوبرم  هک  ینورد  ءازجا  رگید  ینامـسج و  دـبلاک  هچ  رگا  دـهدیم ، رییغت  اـعقاو  یلماـکت  ياـهینوگرگد  رد  ار  یمدآ  حور 
یعیبط تازایتما  هکیتروص  رد  رگید . یتقیقح  هنئمطم  سفن  تسا و  یتقیقح  یعیبط  دوخ  رتنـشور  ترابعب  دـنکیمن ، ادـیپ  رییغت  اتاذ  تسا .

مروت زج 
یبوبر هاگـشیپ  يهبذاـج  هب  دراو  ناـیمدآ  تاـیح  نمرخ  لوصحم  دـنمهفیم  ناـگتخوس  نمرخ  نیا  اـیآ  دـهدیمن . ياهجیتـن  یعیبـط  دوـخ 

یلاع نمرخ  هب  ندز  شتآ  ددـص  رد  هدرکن و  تعاـنق  مه  یمهفن  نیا  هب  و  دـنمهفیمن ، چـیه  ناـنیا  قح ، تقیقح  هب  دـنگوس  هن ، تسیچ ؟
ناویحلا یهل  هرخالا  رادلا  نا  یقیقح و  تایح  سونایقا  زا  یجاوما  ار  دوخ  ینونک  تایح  هک  یناگدنز  نآ  دـنیآیم - رب  یقیقح  ناگدـنز 

يولوم 7- هتخورفا  سک  عمـش  دهاوخنیم  هتخوس  نمرخ  تخبدب  ره  هکناز  دننادیم - تسا ،) یقیقح  تایح  هک  تسا  تیدـبا  هنحـص  (و 
ياههتساوخ ینهذ و  طئارـش  اب  یلومعم و  مدرم  یخزود ، كاندرد  ياههجنکـش  ای  یتشهب و  ياهتمعن  هب  معنت  لصا  شاداپ ، رفیک و  لصا 

بوسر ياهگنهرف  يهدـیئاز  هک  دـنراد  لوقعمان  ياهرادـنپ  تالیخت و  يورخا  شاداپ  رفیک و  موهفم  ود  رد  دـنراد  هک  يزیچاـن  دودـحم 
هدش بوسر  تایعقاو  اههشیدنا و  رادرک  راتفگ و  جئاتن  زورب  زج  شاداپ  رفیک و  يانعم  هک  مینادب  دیاب  الوا  دـشابیم . نانآ  نورد  رد  هدـش 

یعس و ام  الا  ناسنالل  سیل  نا  و  هلمجنآ : زا  تسا ، ناوارف  دننکیم  دزشوگ  ار  تقیقح  نیا  هک  ینآرق  تایآ  دنتسین . يرگید  زیچ  ناور  رد 
یف ناک  نم  و  دش .) دـهاوخ  هدـید  وا  شـشوک  يدوزب  تسا و  هداد  ماجنا  هک  یـششوک  رگم  ناسنا  يارب  تسین  و   ) يری فوس  هیعـس  نا 

هذه
دهاوخ رتهارمگ  رتانیبان و  ترخآ )  ) ایند نآ  رد  دـنک ، یگدـنز  انیبان  ایند  نیا  رد  هک  سک  ره   ) الیبس لضا  یمعا و  هرخـالا  یف  وهف  یمعا 

- مود عون  ینامـسج . يدام و  ياهباذع  تمعن و  مکی - عون  هتـشگ : حرطم  عون  ود  هب  نآرق  رد  یخزود  ياهباذع  یتشهب و  ياهتمعن  دوب .)
نتـشاد اهناسنا ، ینامـسج  عضو  ندـش  ضوع  نتفای و  لوحت  نتفرگ  رظن  رد  اب  يداـم  ياـهتمعن  زا  دوصقم  یناـحور . ياهباذـع  اـهتمعن و 

هب اهتمعن  لوحت  و  اضف ، دعب  نامز و  شـشک  نوکـس و  تکرح و  تدورب و  ترارح و  قوفام  دـشاب ، تیدـبا  يهتـسیاش  هک  تسا  یتیفیک 
یعیبـط داوـم  نآ  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  تـسا و  یعیبـط  تاـصتخم  نیناوـق و  رگید  اـهتداسح و  ندـش  هتـشادرب  و  عوفدـم ، ریغ  يداوـم 

يارـس رد  اهتمعن  نآ  دـیجم  نآرق  تاـیآ  قباـطم  دنـشابیم و  تشهب  رد  ققحت  لـباق  یقیاـقح  هچ  رگا  مینیبیم  اـیند  نیا  رد  هک  دـنیاشوخ 
هکلب دـیامن ، یلومعم  رادهویم  غاب  ای  هناخزپشآ  کی  تروصب  ار  تشهب  هک  اهنآ  یلومعم  يانعم  هب  هن  یلو  تشاد ، دـنهاوخ  دوجو  تشهب 
داوم اهنآ و  نایم  تیخنـس  تهجب  نآرق  رد  هدراو  ظافلا  هک  تسیداوم  نآ  زا  رتیلاع  یعون  یتشهب  ياهتمعن  درک  میهاوخ  هراشا  هکناـنچ 

نارمع و نب  یـسوم  لیلخ و  میهاربا  ترـضح  الثم  هک  درادـن  دوجو  یقطنم  یلیلد  هنوگچیه  اریز  تسا . هدومن  حرطم  ایند  نیا  راـب  تذـل 
یسیع

يـالعا فدـه  هار  رد  هک  لوـقعم  تاـیح  ناـگتفای  دـشر  رگید  مالـسلا و  مهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  و  ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  میرم و  نب 
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ابیز ياهغاب  رد  دنورب  هک  تسنیا  يارب  دناهتسش ، ناج  زا  تسد  یتح  هتـشادرب و  يدام  یگدنز  تازایتما  ذئاذل و  يهمه  زا  تسد  یگدنز 
دوصقم اعطق  سپ  دناهتشاذگ …  اپ  ریز  ار  اهنآ  رایتخا  يدازآ و  لامک  اب  ایند  نیا  رد  هک  دنوش  يدام  ذئاذل  نامه  زا  يرادربهرهب  لوغشم 

ندرب راکب  دننام  تیدبا  ياهراسهمشچ  يهرابرد  راسهمـشچ  ندرب  راکب  تسا ، يویند  داوم  نیا  زا  رتیلاع  رتالاو و  یقیاقح  اهتمعن  نآ  زا 
کنخ رد  یکنخ  ندرب  راکب  دـننام  و  تسا ، ملع  زا  یئایرد  سک  نالف  دوشیم  هتفگ  هک  ناسنا  کـی  شنیب  شناد و  يداـیز  رد  تساـیرد 
یعیبط يدرس  یکنخ  زا  روظنم  دیدرت  نودب  دش و  کنخ  ملد  میئوگیم : دیسر ، دوخ  رفیک  هب  راکتیانج  کی  مینیبیم  هک  یتقو  لد ، ندش 

رتدیدش یتایعقاو  یخزود  ياهباذع  نینچمه  و  دنک . وگزاب  ارنآ  دناوتیم  کنخ  يهملک  هک  تسا  یناور  يالاو  رایـسب  يانعم  هکلب  تسین ،
دعو یتلا  هنجلا  لثم  دیوگیم  اتحارـص  دیجم  نآرق  رد  هیآ  ود  دـشاب . هدوب  هسیاقم  لباق  دـناوتب  یلومعم  ینامـسج و  شتآ  اب  هک  تسنآ  زا 

ار یتایآ  يهیقب  دناوتیم  هیآ  نیا  … و  تسا )  هدش  هداد  هدعو  یقتم  ياهناسنا  هب  هک  یتشهب  لثم   …  ) نوقتملا
دیاب یکدوک  نابز  سپ  داتف  تراـک  رـس و  كدوک  اـب  هکنوچ  دـیوگب : هدومن و  ریـسفت  تسا  هدرک  حرطم  ار  تشهب  يداـم  ياـهتمعن  هک 
نیا ياـنف  هب  رظن  اـب  میئوگب  میهاوخیم  هکلب  میوشیم ، رکنم  تشهب  رد  ار  يداـم  تذـل  لـماوع  اـهتمعن و  دوجو  اـم  هک  دوشن  مهوت  داـشگ 

میاهدید ایند  رد  هک  هچنآ  زا  رتیلاع  قیاقح  يدام  لماوع  اهتمعن و  نآ  زا  روظنم  تیدـبا ، يارـس  رد  دراد ، هک  یـصاوخ  نیناوق و  اب  تعیبط 
، تسا هدومن  يدنوادخ  تاروتـسد  هب  لمع  ایند  نیا  ذیاذل  يدام و  لماوع  اهتمعن و  يریگفدـه  اب  هکیـسک  ره  تفگ : ناوتیم  و  دـشابیم .
ع)  ) بلاطیبا نب  یلع  دننام  دناهتـشاد و  ضحم  یهلا  ياهفدـه  ایند  نیا  رد  هکیناسک  دیـسر و  دـهاوخ  دوخ  ياهفدـه  نامه  هب  ترخآ  رد 

عوجر يدنوادخ  رادید  تمعن  هک  دراد  دوجو  دیجم  نآرق  رد  یتایآ  هک  مینادیم  و  دیسر . دنهاوخ  اهفده  نیمهب  دناهدوب ، هللا  ءاقل  قاتشم 
رد یلماکت  يالقت  وپاکت و  تایح و  يالعا  فدـه  رگا  دـنکیم . یفرعم  ار  هللا  مایا  رد  هللا  ناوضر  زا  يرادربهرهب  يدـنوادخ و  هاگـشیپ  هب 
نب یلع  نینموملاریما  تایح  یلاع  فدـه  ورهر  نیرتزاتمم  نیرتصخاش و  هک  تشاد  ناکما  هنوگچ  دوب ، يدام  ياهتمعن  نامه  اـیند  نیا 

افوخ م هللا  اودبع  اموق  نا  راجتلا و  هدابع  کلتف  هنجلا  یف  اعمط  هللا  اودبع  اموق  نا  دیوگب : ع )  ) بلاطیبا
تدابع تشهب  عمط  يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ   ) رارحالا هدابع  کلتف  هدابعلل  لـها  هنـال  هللا  اودـبع  اـموق  نا  دـیبعلا و  هداـبع  کـلتف  راـنلا  ن 

، دننکیم تدابع  شتآ  زا  سرت  يور  زا  ار  ادخ  رگید  یهورگ  دنرخب -) تشهب  ات  دنشورفیم  تدابع  - ) دنرگادوس ناناگرزاب  نانیا  دننکیم 
دنراد يدنوادخ  خماش  ماقم  زا  هک  یحیحـص  تفایرد  تهج  هب  ار  دوخ  تدابع  موس  هورگ  ناوتان ، وسرت و  تسا  یناگدنب  راک  نانیا  راک 

، دننکیم تدابع  شخبلامک ، دنوادخ  نآ  هاگـشیپ  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  زج  ياهزیگنا  چیه  نودـب  دـننادیم ، تدابع  يهتـسیاش  ار  وا  و 
نیا میدش ، رکذتم  لصا  نیا  رد  هک  یبلاطم  يهعومجم  يهظحالم  اب  دناهدیسر ). رایتخا  يدازآ و  يالاو  ماقم  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا 
هدش عورش  الاب  زا  هک  تسا  یناسنا  تایح  دوخ  يالعا  رهوج  ندیـسر  رمث  هب  لوحت و  یگدنز  یئاهن  یلعا و  فده  هک  میریگیم  ار  هجیتن 
بقع هللا و  ناوضر  هللا و  ءاقل  هب  تایح  يالعا  رهوج  ندیـسرن  دوشیم . یهتنم  الاب  هب  هتـشگ و  دازآ  تایدام  هدام و  زا  تدابع  يهلیـسوب  و 

رد وا  دراد . ساره  نآ  زا  طـقف  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  تسا  میلا  باذـع  ناـمه  تسنآ ، یتاذ  صتخم  هـک  یجارعم  زا  وا  یگدـنام 
لع تربص  یبر  يالوم و  يدیس و  یهلا و  ای  ینبهف  دنکیم : شیاین  نینچ  ادخ  اب  یعخن  دایز  نب  لیمک  ياعد 

يا نم ، يادـخ  يا  مریگ  . ) کـتمارک یلا  رظنلا  نع  ربصا  فیکف  كراـن  رح  یلع  تربص  ینبه  کـقارف و  یلع  ربصا  فیکف  کباذـع  ي 
رب هک  مریگ  تشاد ، مهاوخ  ار  وت  زا  یئادـج  لـمحت  ربص و  هنوگچ  درک ، مهاوخ  ربـص  وت  باذـع  رب  هک  نم ، راـگدرورپ  ـالوم و  رورس و 

نونکا مشاـب ). هتـشاد  یئابیکـش  ربـص و  مناـمب و  مورحم  تیبوبر  تمارک  رادـید  زا  تسناوت  مهاوـخ  هنوـگچ  منک ، ربـص  تشتآ  ترارح 
ماهدـیرفاین ار  سنا  نج و  نم   ) دـیوگیم هک  مینک  كرد  نشور  روط  هب  ار  نودـبعیل  الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  اـم  يهیآ و  ياـنعم  میناوتیم 

الومعم مینادیم  همه  هکنانچ  دوشیم ؟ یفرعم  یگدنز  یئاهن  فدـه  هک  تسیچ  تدابع  زا  دوصقم  دـننک ) تدابع  نم  هب  هکنیا  يارب  گرم 
يارب ياهفرح  ناگدننک  تدابع  هک  ار  یتمحز  نآ  شزرا  یتح  هک  هدش  لوادتم  يداع  مدرم  نهذ  رد  تدابع  زا  لذتبم  رایسب  يانعم  کی 

هنوگنیا هب  هبناج  همه  تقد  لمحت  هلـصوح و  زگره  هک  رگن  یحطـس  نارفکتم  زا  هدـع  نآ  هنافـساتم  درادـن و  دـنوشیم ، لـمحتم  تداـبع 
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فدـه ناونعب  هک  یلعا  تقیقح  نآ  هب  سپـس  هداد  رارق  دوخ  تاقیقحت  كالم  ار  تدابع  هناـیماع  ياـنعم  ناـمه  دـنرادن  اریتاـیح  قیاـقح 
هب هک  یقیاقح  نیرتیلاع  رد  هراومه  ساسا  یب  ياهداقتنا  اهرظن و  راهظا  هنوگنیا  لاح  ره  هب  دـننکیم !! داقتنا  ضارتعا و  تسا  هدـش  حرطم 

برت میلعت و  شقن  تهج 
الاب رد  هکنانچ  تدابع  یلصا  يانعم  تسین . یتفگـش  ياج  یلومعم و  تسا  رما  دنراد ، زیچان  تسپ و  شیامن  ساسا  یب  یحطـس و  ياهتی 

. نوگانوگ رایـسب  داعبا  رد  تایح  رهوج  ندیناسر  رمث  هب  زا : تسترابع  دهدیم ، ناشن  هتفای  دشر  ياهناسنا  تدابع  هکنانچ  میدرک و  هراشا 
يهلحرم هب  هتشگ و  اهر  دوخ ، تیدوجوم  ضحم  یعیبط  نایرج  هب  ندش  میلست  زا  ناسنا  هک  ماگنه  نآ  زا  عیـسو : رایـسب  يانعم  کی  هب  و 

ددرگ هگآ  هک  ات  كاخ  يور  زا  نتساخرب  نید  تسیچ  دوشیم : عورش  وا  تدابع  دسریم  تسا ، یهلا  توکلم  زا  یمد  هک  ناج  زا  یهاگآ 
ار دوخ  رهوج  ینالـضع  ینادجو و  ینالقع و  يوپاکت  يهلیـسوب  هک  دوخ  كاپ  ناج  زا  یمدآ  هکنیمه  يروهال  لابقا  كاپ  ناج  نوخ  زا 
رد ندـیدرگ  تکرح و  يارب  هک  تسا  یتسه  یلک  گـنهآ  نآ  زا  یئزج  هک  درک  كرد  هزادـنا  نیا  و  تشگ ، هاـگآ  دـناسریم ، تیلعف  هب 

تدابع ناسنا  یگدـنز  نوئـش  يهمه  میتفگ  تداـبع  يارب  هک  اـنعم  نیا  اـب  تسا . هتـشگ  لوغـشم  تداـبع  هب  دوشیم ، هتخاون  یهلا  تیـشم 
نایاوشیپ یناـبر  هرهچ  نیرتيدـج   ) نینموملاریما زا  تسا  ياهلمج  هکلب  تسین  یقوذ  رعـش  کـی  نیا  تسوا . دجـسم  نیمز  يهرک  يورو 

دجسم ایند  نیا  . ) هللا هکئالم  یلصم  هللا و  ءابحا  دجـسم  دیامرفیم : هغالبلا  جهن  مود  ءزج  زا  هرامش 131  رد  هک  ءایبنا ) متاخ  زا  سپ  یهلا 
د

هاگتدابع تسا  یتسه  ناهج  ياهتیعقاو  تخانش  فشک و  زکرم  هک  هاگـشناد  نیاربانب  تسا ). یهلا  ناگتـشرف  هاگزامن  تسادخ و  ناتـسو 
تشک و يارب  هک  نیمز  هرک  یـضارا  تسا ، هاگتدابع  تسا ، اهناسنا  زاین  دروم  ياـهالاک  هب  یعیبط  داوم  رییغت  هاـگیاج  هک  هاـگراک  تسا ،

لوغـشم میدـش ، رکذـتم  هک  قوف  یهاگآ  اب  نکاـما  نیا  رد  هک  یئاـهناسنا  تسا و  هاـگتدابع  تسا ، هداـمآ  دـیفم  داوم  جارختـسا  راـک و 
نآ رد  مدرم  هک  دراد  دوجو  دجاسم  مانب  یـصوصخم  ياههاگیاج  نکاما ، نیا  يهفاضا  هب  دـنراد . لاغتـشا  يدـنوادخ  تدابع  هب  دـنراک ،

دننکیم رارقرب  طابترا  دنراذگیم و  سامت  رد  گرزب  تیاهنیب  اب  ار  دوخ  تیدوجوم  میقتسم ، يهشیدنا  یغامد و  ياوق  زکرمت  اب  اههاگیاج 
مکـسافنا دیوگیم : نینچ  ناضمر  كرابم  هام  رد  ادخ  اب  نانآ  طابترا  ناناملـسم و  لاح  حیـضوت  رد  ربتعم  یتتیاور  دوشیم . هدیمان  زامن  هک 

هیف متیعد  تسا ) تدابع  هام  نیا  رد  امـش  باوخ  تسا و  يدنوادخ  حیبست  هام  نیا  رد  امـش  ياهـسفن   …  ) هدابع هیف  نکمون  حـیبست و  هیف 
ود هک  ندـیباوخ  ندز و  سفن  یتـح  هک  دوـشیم  هظحـالم   … دـیاهدش )  توـعد  يدـنوادخ  یناـمهیم  هـب  هاـم  نآ  رد   …  ) هللا هفایـض  یلا 
حیبست و ع تسا ، هتفرگ  ارف  ار  نارادهزور  یناور  حوطس  ناضمر  هام  رد  هک  یهلا  یهاگآ  نآ  تهج  هب  تسا و  تایح  يرورض  يهدیدپ 
مث لالجلا  يذ  نم  همحر  کلذ  فعـض  لاقملا  هافاکم  انیتات  مث  ءاقبلاراد  یلا  انم  افحتم  ءاـقترالاب  انـسافنا  یقترت  دوشیم . بوسحم  تداـب 

سپـس دوریم و  الاب  تیدـبا  يارـس  هب  ام  زا  تسیاهفحت  هک  ءاقترا  تلاح  کی  اب  ام  ياهـسفن   ) اهلان امم  دـبعلا  لانی  یک  اـهلاثما  یلا  اـنیجلت 
راب دـیآیم . ام  يوس  هب  لالجلاوذ  دـنوادخ  تمحر  يایرد  زا  ربارب ، ود  ادـخ ، اب  تسا  يراتفگ  دـننام  هک  اهـسفن  نیا  شاداـپ )  ) تاـفاکم
لئان نیـشیپ  ياهـسفن  نآ  زا  هک  هچنآ  هب  یهلا  يهدنب  ات  دنکیم ، راداو  اهـسفن  نامه  لاثما  هب  ار  ام  یتسه  نوناق  يهلیـسو  هب  دنوادخ  رگید 

یئاهن فدـه  هک  یتاصتخم  تسا  هدومن  حرطم  تدابع  ناونع  هب  مالـسا  هک  یگدـنز  یئاهن  فدـه  تاصتخم  ددرگ ). لئان  هرابود  هتـشگ 
ناونعب ناسنا  نتفرگ  رارق  اریز  یناگدنز ، رد  ءالخ  هنوگچیه  ساسحا  مدـع  - 1 تسا : ریز  رارق  هب  دراد ، رب  رد  مالـسا  هاگدید  زا  یگدنز 

شقن تایح  يانبور  رد  شیاهوزرآ  اهدیما و  مه  رگا  دزاسیم و  ادـخ  هب  طوبرم  ار  یگدـنز  تاظحل  يهمه  یتسه  یلک  گنهآ  زا  یئزج 
. تسا هدروآ  تسد  هب  ار  شیدوجو  تمکح  دوخ ، گنهآ  ندروآ  دوجوب  اب  هک  تسا  رات  نآ  ياهرات  ندش  هدیئاس  دننام  دـنوش ، بآ  رب 

هجیتن يدعس 2 - تسوزا  مغ  نیاک  نآ  يداش  هدب  هداب  ایقاس  دراد  توافت  هچ  فراع  رب  يداش  مغ و 
هدومن امرفمکح  ناهج  ناسنا و  دوجو  رد  ار  يرارمتسا  نایرج  تکرح و  هک  نیرب  لامک  اب  یگدنز  تاظحل  يهمه  رد  لوقعم  طابترا  ي 
یباداـش توارط و  یناور  يریپ  یگدوـسرف و  زگره  هک  تسا  یگدـنز  ياهدادـیور  تخاوـنکی  رارکت  قوـف  رد  حور  نتفرگ  رارق  تـسا ،
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ون هب  ون  عونت  ددجت و  زا  دشاب ، تباث  دـیاب  ینهذ  دـیرجت  رظن  زا  هکنیا  اب  ادـخ  اب  یمدآ  طباور  یتح  هک  اجنآ  ات  دزاسیمن ، لتخم  ار  تایح 
زا شیور  يهولج  درذـگب  هک  مرظن  ره  یتـسرگد  يادـخ  هزاـت  ارم  هظحل  ره  يراد  وت  هک  یئادـخ  هنهک  نآ  زا  مرازیب  ددرگیم . رادروخرب 
زا موس  تیب  یملاع  رد  یمد  ره  تقـشع  هار  ناورهر  یمد  ره  رد  یملاع  ار  ترد  نامیقم  يا  ماهدـید  هکنآ  زا  منیب  شرتوکن  رگد  راب  رظن 
اب رمتـسم  طابترا  اریز  تسا ، هدـنزاس  تیمها و  اـب  هداـعلا  قوف  تاـصتخم  زا  یکی  نیا  شیوخ ، تاذ  مارتحا  تسا 3 - یناـمرک  يوجاوخ 
هک تسا  هناهاگآ  طابترا  نیمه  تسا . نیرب  لامک  اب  طاـبترا  يهتـسیاش  دراد  وا  هک  یتاذ  هک  دـنکیم  تاـبثا  ار  تقیقح  نیا  نیرب ، لاـمک 

نیا اب  دـشخبیم و  وا  يارب  یتسه  هاگراک  رد  يریجنز  هقلح  کـی  قوف  شزرا  یمدآ  یگدـنز  نوئـش  ینورب و  ینورد و  ءازجا  ماـمت  يارب 
دننام دشورفیمن و  لذر  ياهیهاوخدوخ  یناویح و  تسپ  ياهاوه  ربارب  رد  ار  ناور  ناج و  نادجو و  لقع و  هک  تسا  طابترا 

نازرا درخ  نازرا  وا  هک  ره  اریز - دـهدیم ، تسد  زا  پوت  کسورع و  کی  ربارب  رد  ار  یئاهبنارگ  رهوگ  هک  دـشابیمن  کچوک  لـفط  نآ 
هک لیلد  نیا  هب  تسا ، موس  صتخم  جئاتن  زا  یکی  صتخم  نیا  اهناسنا ، تاذ  هب  مارتحا  يولوم 4 - دهد  نان  صرق  هب  یلفط  يرهوگ  دهد 

دادعتـسا رد  هک  یتدـحو  تهج  هب  ار  اـهناسنا  رگید  تاذ  مارتحا  موزل  ناوتیم  هک  تسا  شیوخ  تاذ  مارتـحا  شریذـپ  ساـسحا و  اـب  اـهنت 
یبلطم ره  دـش ، رکذ  هک  یلیلد  نیا  زا  ریغ  تفریذـپ . دـنراد ، تکرح  دـصقم  ءادـبم و  یلک  روط  هب  یگدـنز و  یئاهن  فدـه  یبایادـخ و 
مارتحا دـیوگیم : هک  تسا  يرگادوس  قطنم  نامه  ای  تسا و  يزادرپلاـیخ  هناـسفا و  رعـش و  دوش ، هتفگ  ناـسنا  شزرا  تمظع و  يهراـبرد 

هک تسا  یفدـه  قطنم  زا  ریغ  نیا  و  منک . عفد  دوخ  زا  ار  يررـض  اـی  مریگب ، رارق  تبحم  دروم  اـت  مزرویم  تبحم  موش ، مارتحا  هک  منکیم 
ماعطا ادخ  طابترا  هب  یئوگخـساپ  يارب  ار  امـش  ام  هک  تسین  نیا  زج   ) اروکـش ءازج و ال  مکنم  دـیرن  هللا ال  هجول  نکمعطن  امنا  دـیوگیم :

ملع زا  تسا ، هدش  ناسنا  کی  بیـصن  هک  يزایتما  ره  هکنیا  شریذـپ  ساسحا و  - 5 یساپس .) هن  میهاوخیم و  یشاداپ  امـش  زا  هن  مینکیم ،
نآ دننام  نایرج  نیا  رد  یمدآ  تسا و  هدش  ریزارس  نیمز  يهرک  رب  یهلا  فطل  تمحر و  نئازخ  زا  شعونتم  لاکـشا  رد  تردق  ات  هتفرگ 

س
چیه هک  اهناسنا  رد  اهتردق  تزایتما و  لیدعت  يارب  یهار  چـیه  و  دزاسیم . نشور  ار  اهپمال  دـنکیم و  روبع  نآ  زا  هتیـسیرتکلا  هک  تسا  می 

دوجو دیآیم  دوجوب  یهلا  فده  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  زا  هک  شریذـپ  ساسحا و  نیا  زج  دـنهدن ، تروص  رگیدـکیب  يزواجت  يدـعت و 
میسقت رد  ار  تایعقاو  هتفر و  رتالاب  يروحم  دوخ  كالم  زا  هک  اهنآ  حیحص  یبایزرا  اهفده و  اههلیـسو و  طابترا  یقطنم  میظنت  - 6 درادن .

نآ داد و  رارق  لاوئس  دروم  هلئسم  کی  رد  دیاب  ار  اههچین  اهیلوایکام و  اهسباه و  ساموت  اذل  دنیامنن . فرحنم  لتخم و  فده  هلیـسو و  هب 
دناهتخاب و فده  هلیسو و  يانعم  كرد  رد  دناهتشاد ، اور  هلئسم  نیا  مهف  رد  هک  ياهحماسم  اب  نانیا  هک  تسا  یگدنز  یئاهن  فده  هلئسم 

کی انمض  دشاب و  هتشاد  دناوتیمن  ناسنا  دض  نادنمتردق  زج  ياهدنرب  چیه  هک  دناهدرک  نهپ  يرشب  خیرات  رد  یسایس  جنرطش  کی  طاسب 
، دوشیم هدز  هک  يرـشب  خیرات  زا  یقرو  ره  هک  دناهدروآ  دوجوب  یناسنا  خیرات  هب  ناسنا  یعیبط  خیرات  تکرح  ربارب  رد  ذوفن  لباق  ریغ  دس 
اب یگدنز  فده  هب  لوصو  هک  تسنیا  ضرف  اریز  یگدنز ، نادیم  رد  تیلاعف  راک و  هب  دیدش  قشع  - 7 دشابیم . هتشذگ  قرو  زا  رتنینوخ 

ك تسا - قلخ  تیلاعف و  رد  هظحل  ره  هک  يدنوادخ  نآ  دریگیم ، ماجنا  یهلا  يهبذاج  ریسم  رد  تکرح 
يرگـشل ز دنکیم  هناور  ار  رگـشل  هس  واک  دوب  نآ  زور  ره  هب  شراک  نیرتمک  نادم  یلعف  یب  راک و  یب  ار  ورم  ناوخب  ناش  یف  وه  موی  ل 

نادکاخ زا  يرگشل  ناهج  ددرگ  رپ  هدام  رن و  ات ز  نادکاخ  يوس  ماحرا  يرگشل ز  تابن  دیور  محر  رد  ات  نآ  رهب  تاهما  يوس  بالـصا 
اهلد هب  اهناج  زا  هچنآ  دـسریم  اهناج  يوس  قح  زا  هچنآ  دـسریم  اهنیا  زا  شیب  کش  یب  زاب  لـمعلا  سکع  یـسک  ره  دـنیبب  اـت  لـجا  يوس 

اب ناسنا  دراد  ناکما  ایآ  يولوم  رـشبلل  يرکذ  دومرف  نیا  رهب  رم  دـح و  یب  قح  ياهرگـشل  تسنیا  دـسریم  اهلگ  هب  اـهلد  زا  هچنآ  دـسریم 
یگتفشآ نیا  رای  دراد  تسود  دتسیا ؟ زاب  يرکف  ای  ینالضع  راک  زا  ياهظحل  وا  يهبذاج  ریسم  رد  نتفرگ  رارق  اب  ای  لاعف  دنوادخ  هب  هیکت 

فدـه ناورهر  يارب  شـشوک  راک و  يولوم  شابم  غراف  یمد  رخآ  مد  اـت  شارخیم  شارتیم و  هر  نیردـنا  یگتفخ  زا  هب  هدوهیب  شـشوک 
ره هک  یفدـه  دـعب  مود - دـعب  هجیتـن . لوـصحم و  ندروآ  تسدـب  يارب  تسیا  هلیـسو  مـکی - دـعب  تـسا  دـعب  ود  ياراد  یگدـنز  یئاـهن 
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هک یناـسنا  نآ  لاـحم  ضرف  رب  رگا  هک  تسا  دـعب  نیا  هب  رظن  اـب  دوشیم و  تبث  تعیبـط  يهدرپ  تشپ  رد  یلوصحم  تروـص  هب  شاهظحل 
تهج هب  دسرن ، ياهجیتن  چیه  هب  دهدیم  ماجنا  هک  یئاهراک  زا  تسا ، یگدنز  یئاهن  فده  راپسهر 

مالسا هاگدید  زا  یگدنز  یئاهن  فده  ینشورب  میناوتیم  نونکا  ددرگیمن . راچد  يدیمون  سای و  هب  زگره  نآ  یفده  دعب  زا  ندش  دنمهرهب 
يهلیـسوب ار  هتـساخرب  كاخ  زا  تیـصخش  ندینایور و  یهلا  ینالقع - لوصا  تایح  بآ  اب  ار  نارذگ  یگدنز  ياهنامرآ  مینک : حرطم  ار 

ار تیـصخش  نداد و  تاجن  یهاوخدوخ  تعیبط و  لماوع  ربج  لاگنچ  زا  تسا  یتسه  یلک  گنهآ  هب  لصتم  هک  كاـپ  ناـج  زا  یهاـگآ 
حطـس زا  هظحل  ره  هناهاگآ ، تسا  یئوپاکت  راد : فدـه  یگدـنز  یگدـنز . یئاـهن  فدـه  تسنیا  نداد - . رارق  یبوبر  هبذاـج  رد  هنادازآ 

نآ رب  یمدآ  كاپ  نادجو  يهنزور  زا  یهلا  لازیال  غورف  هک  یفافـش  ناهج  رد  يدعب  یلماکت  يهظحل  رب  تسیاهمدقم  یگدـنز  نیا  ینیع 
الاب یهلا  رادید  هاگشیپ  هب  دوخ  جاوما  اب  ار  تیصخش  ددرگیم و  ریزارـس  تیدبا  سونایقا  هب  هک  تسا  یئاههرطق  نآ  قیمع  حطـس  دباتیم و 

تدابع زامن و   ) نیملاعلا بر  یتامم هللا  يایحم و  یکسن و  یتولـص و  نا  يانعم - تسنیا  لوقعم و  تایح  رادفده  یگدنز  تسنیا  دربیم - 
فده یگدنز و  میلعت  میهفت و  هار : نیرتلوقعم  نیرتهداس و  تسا .) نایملاع  راگدرورپ  هک  تسیدـنوادخ  نآ  زا  نم  گرم  یگدـنز و  و 
ناوتیم هنوگچ  تسین ، اهناسنا  يهمه  مهف  روخرد  الاو  فده  یگدنز و  نینچ  هک  دننک  نامگ  نینچ  مدرم  زا  یـضعب  دیاش  اهناسنا : هب  نآ 

ارنآ
الاب و يهلمج  ود  حیـضوت  نودـب  میهاوخب  ام  هکیتروص  رد  تسا  حیحـص  ضارتعا  کی  نیا  تخاس ؟ میلعت  میهفت و  لـباق  مدرم  مومع  هب 
رادفده و یگدنز  يهنـشت  اهناسنا  ام  هک  میریذـپب  ار  تقیقح  نیا  ام  رگا  مینک . هضرع  ار  هلمج  ود  نآ  اهناسنا ، نهذ  نتخاس  هدامآ  نودـب 

نآ فده  رادفده و  یگدنز  يارب  ياهدننک  عناق  بلطم  الاب  يهلمج  ود  ربارب  رد  میناوتب  میـشابیم و  یگدنز  یئاهن  فده  يدـج  ناهاوخ 
هار نیرتلوقعم  نیرتهداس و  دسریم  رظن  هب  درک . میهاوخ  ادیپ  نآ  میلعت  میهفت و  يارب  زین  لوقعم  هداس و  یهار  دیدرت  نودـب  مینک  ادـیپ 

تیمها تاذ و  مارتحا  یـسانشقح و  تلادع و  صولخ و  قدـص و  دـننام  یناسنا  یلاع  فاصوا  نتفرگ  يدـج  روبزم  میلعت  میهفت و  يارب 
ار تیبرت  میلعت و  دروم  ياهناسنا  نورد  تسخن  هک  فاصوا  نیا  دننام  هشیدـنا و  رایتخا و  هب  هقالع  یهاوخریخ و  نوناق و  لصا و  هب  نداد 

نیا هک  تسا  یعطق  دهدیم و  ناشن  ار  دوخ  يالاو  يهرهچ  یمدآ  تایح  اهنآ ، ياهتلع  هفـسلف و  كرد  اب  اجیردت  دـنکیم و  هیکزت  كاپ و 
. داد دهاوخ  ناشن  مه  ار  یگدنز  فده  نآ  دوخبدوخ  تایح  يالاو  يهرهچ 

حلاص لمع  هب  قیوشت  هبطخ 063-

هحفص 7] ]
اولحرت و مکنع و  لوزی  امب  مکل  یقبی  ام  اوعاتبا  مکلامعاب و  مکلاجآ  اورداب  هللا و  دابع  هللا  وقتاف  مراهچ  تصش و  يهبطخ  یمومع  ریسفت 

تـسد هک   ) تایح ماجنارـس  هب  دوخ  لامعا  اب  دیزروب و  يوقت  ادخ  يارب  ادخ  ناگدنب  يا   ) مکلظا دـقف  توملل  اودعتـسا  و  مکب ، دـج  دـق 
یناف ادج و  امـش  زا  هک  هچنآ  ربارب  رد  دنام ، دـهاوخ  رادـیاپ  امـش  يارب  هک  ار  هچنآ  دـیئوجب و  تقبـس  درک ) دـهاوخ  عطق  راک  زا  ار  امش 

کیرحت تخـس  داد ) دهاوخ  نایاپ  امـش  یگدنزب  هک   ) ياهدنیآ هب  تکرح  يارب  امـش  هک  دـیوش  چوک  يهدامآ  دـیرخب . تشگ ، دـهاوخ 
لامک هار  رد  یگدنز  دیـشروخ  زا  تسا .) هدنکفا  هیاس  امـش  رب  گرم  هک  دیئامن  هدامآ  ار  دوخ  ایند  نیا  زا  نتـسب  مشچ  يارب  دیوشیم و 

حورشم ثحب  تسا . هدش  عورش  يوقت  هب  روتسد  اب  هبطخ  نیا  يهلمج  نیلوا  تسا  هدنکفا  هیاس  امش  يهمه  رب  گرم  هک  دیوش  رادروخرب 
تالمج رد  دمآ . دـهاوخ  تسا ، هدومرف  مامه  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  نیقتم  فیـصوت  رد  يدـنوادخ  تساوخ  اب  يوقت  يهرابرد 

هیبنت و نیا  هک  مینادیم  و  دزاسیم . هاگآ  یگدنز  نازورف  يهلعش  نتشگ  شوماخ  ندیـسر و  نایاپ  هب  تایح و  ضارقنا  هب  ار  مدرم  يدعب 
رادشه هیبنت و  نینچ  اریز  تسین ، دننادیم  ارنآ  مدرم  همه  هک  گرم  ندیسر  ارف  يارب  اهنت  رادشه 

یگدنز یعقاو  تفایرد  ترورض  هب  مدرم  ندرک  هاگآ  یلصا  روظنم  هکلب  تسین ، هدیشوپ  یـسک  رب  هک  تسا  تاحـضاو  حیـضوت  هب  هیبش 
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هغالبلاجهن تالمج  ینآرق و  تایآ  نآ  همه  اعدـم  نیا  لیلد  دوریم . انف  داب  رب  دوشیم و  رتسکاخ  تافارحنا  اهینادان و  شتآ  اب  هک  تسا 
ترابعب دهدیم . رکذت  ار  یگدـنز  حالـصا  موزل  انمـض  دـیامنیم و  دزـشوگ  ار  گرم  ندیـسر  ارف  فلتخم  تانایب  لاکـشا و  اب  هک  تسا 

امش هک  تسا  یلپ  دننام  گرم  نیا  و  دمآ ، دهاوخ  امش  غارـسب  گرم  يهدیدپ  نوچ  هک  تسنیا  تالمج  تایآ و  هنوگنیا  لوصحم  رگید 
کی ناونعب  ار  یگدـنز  نیا  دـیاب  اذـل  تشاذـگ ، دـهاوخ  امـش  يور  شیپ  ار  تایح  لوصحم  باسح  هدومن  دراو  تیدـبا  يهنحـص  هب  ار 
حیـص اموق  اونوک  و  تخاس . هدامآ  يدبا  تایح  يارب  ار  یگدنز  نادجو ، لقع و  زا  يرادربهرهب  اب  هدومن و  یقلت  هدنزرا  رایـسب  يهیامرس 
نیقی دنتشگ و  رادیب  دش و  هدز  دایرف  نانآ  رب  هک  دیشاب  یهورگ  مدرم ، يا  امش   ) اولدبتـساف رادب  مهل  تسیل  ایندلا  نا  اوملع  اوهبتناف و  مهب 

نآ رد  هک  یناهج  راوید  رد و  يهمه  زا  دـنتخاس ) لدـبم  ترخآ  رب  ار  اـیند  اذـل  تسین ، رادـیاپ  يهناـخ  ناـنآ  يارب  اـیند  هک  دـندرک  ادـیپ 
نبرب هک  درادیم  دایرف  سرج  مد  ره  نوچ  شیع  نما  هچ  ناناج  لزنم  رد  ارم  دوشیم  هدینش  رادشه  دایرف  مینکیم ، یگدنز 

هک ياهظحل  هک  رادشه ، درادن . ناکما  رابیوج  نیا  يارب  فقوت  هظحل  کی  یتح  درذگیم و  تعرـسب  یگدنز  هک  رادـشه ، اهلمحم  دـید 
رمع يهدـش  يرپس  تاظحل  ندـینادرگرب  يوزرآ  درادـن . تشگزاـب  لاـمتحا  تسا ، هتـشذگ  اـم  دوجو  رب  اـی  هدرک  روبع  نآ  زا  اـم  دوجو 

يادص رـسیب و  تشذـگ  اب  ام  رمع  نایلاس  هک  رادـشه ، مینارورپب . رـس  رد  ار  یناهیک  گزرب  کبرقع  ندـینادرگرب  يوزرآ  هک  تسنانچ 
اب ام  یئانـشآ  هک  هاگنآ  ات  دزاسیم ، تعیبط  يهیـشاح  يهناور  ار  ام  دـیابریم و  ام  تسد  زا  اجیردـت  ار  ذـیاذل  یئاـبیز و  تردـق و  دوخ ،
هب تعیبـط  نتم  زا  تکرح  دـیامنب . سوناـمان  اـم  يارب  ار  اـبیز  يهنایـشآ  نیا  تبرغ ، ساـسحا  ددرگ و  لدـبم  نآ  زا  یگناـگیب  هب  تعیبـط 

سوسحمان یجیردـت و  روطب  ناسنا  هکلب  دوشیمن ، ماـجنا  تعیبط  نتم  زا  يرود  ندـش و  هتخیـسگ  هب  یهاـگآ  اـب  هارمه  نآ ، ياـههرانک 
ینعم نآ  هب  تعیبط  ياههرانک  هب  تکرح  ندـش و  هتخیـسگ  نیا  دـهدیم ، تسد  زا  تعیبط  نتم  اـب  ار  دوخ  تبثم  دـنیاشوخ و  تاـطابترا 

مک و مک  هک  تسا  یمدآ  تیدوجوم  یجیردـت  ینوگرگد  دوصقم  هکلب  ياهیـشاح ، ای  هراـنک  دراد و  ینتم  ینیع  روطب  تعیبط  هک  تسین 
رد الثم  دـهدیم . تسد  زا  تشاد ، تعیبط  اب  طابترا  لاـح  رد  یناگدـنز  رد  هک  ار  یعونتم  ذـیاذل  اـهیئابیز و  اهتردـق و  سوسحماـن  روطب 

ترس هک  راهب  لصف 
رس ناتخرد  توارطرپ  ياهگرب  هتخیر و  اهلگ  هک  نازخ  لصف  اب  وا  يارب  تفرگیم ، ارف  یکبـس  تذل و  ساسحا  هشعن و  ار  شدوجو  رـسا 

ياهناجیه یـسنج و  لمع  اهیکاروخ و  تذـل  درادـن . یتوافت  ددرگیم ، لیدـبت  کـشخ  ناـبایب  هب  اـهنمچ  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  يزبس 
رد يولوم  دـیارگیم . يدوباـن  یـشوماخ و  هب  همه  همه و  دیـشوجیم ، نادـنزرف  دـننام  فطاوع  کـیرحت  لـماوع  ندـید  اـب  هک  یفطاـع 

دـسم نم  لبح  هب  ددنب  تندرگ  دسر  رد  يریپ  مایا  هک  نآ  زا  شیپ  دـنکیم : فیـصوت  نینچ  ار  تعیبط  يهرانک  هب  ندـیزخ  نیا  فیـصوت 
عفتنمان نارگید  شیوخ و  وا ز  عطقنم  توهـش  بآ  روز و  بآ  تسرن  شوخ  تابن  هروش  زا  زگره  تسـس  نازیر و  ددرگ و  هروش  كاـخ 

ات ود  تشپ  راک  اهنآدند ز  معط و  قطن و  هتفر  رامسوس  تشپ  وچ  ور  جنشت  زا  هدش  يرات  هدمآ  من  ار  مشچ  هدمآ  ریز  مد  راپ  نوچ  ناوربا 
تسردان نت  کنت  لد  يوق و  مغ  تسـس  بوکرم  مک  داز  هر  رـس  رب  نامـسیر  نوچ  اپ  تسد و  فیعـض و  نت  ناپط  وت  تسـس  لد  هتـشگ 

يوم روبصان  ناج  هیس  لد  لهاک  سفن  رود  هار  لطاب  یعـس  عیاض  رمع  هدش  نابنا  يان  وچمه  ناغفا  لد ز  هدش  ناماسیب  راک  ناریو  هناخ 
تفر لمع  ناریو  هگراک  زارد  هر  گنل و  هشال  هگ  یب  زور  گرب  وچمه  نازرل  زرل  اضعا  هلمج  گرم  میب  زا  فرب  وچمه  رس  رب 

یناگدـنز نیا  رد  یمدآ  ناور  هک  ینوکـس  تابث و  تلاح  نآ  هک  مینکیم  كرد  ار  تقیقح  نیا  یمومع  یعیبط  ناـیرج  نیا  زا  زاـس  ه ز 
رظنب تسین . شیب  یلاـیخ  دـنکیم ، یقلت  فقوت  هاـگیاج  دوخ  يارب  ار  اـیند  نیا  باتـشرپ ، يدـج و  تکرح  نیع  رد  دـنکیم و  ساـسحا 

تاـیحب ار  نآ  دریگیم و  حور  تعیبـط  زا  هاـگآان  روـط  هب  تسا ، حور  تعیبـط  رد  هک  ار  یگنادواـج  تاـبث و  ناـسنا  نهذ  هک : دـسریم 
يو یگدـنز  تابـساحم  رد  ددرگیمن و  روظنم  يدـج  روطب  وا  يارب  رمع  یجیردـت  لاوز  نامز و  تشذـگ  هجیتن  رد  دزاـسیم و  دنتـسم 

ار دوخ  شهاک  تایح  شـشوج  هک  دوشیم  حرطم  تیمها  اب  یمدآ  يارب  نامز  تشذـگ  يدـج و  تکرح  یعقوم  طقف  دوشیمن . لـخاد 
يدـس مککرتی  مل  اثبع و  مکقلخی  مل  هناحبـس  هللا  ناف  ددرگیم . عورـش  تعیبط  يهرانک  هب  ندـیزخ  نارود  حالطـصاب  دـیامنیم و  زاـغآ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 972 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یشان  ای  یناگدنز  نیا  رد  یچوپ  یگدوهیب و  ساسحا  تسا ) هتخاسن  اهر  هدوهیب  ار  امش  هدیرفاین و  ثبع  ار  امش  ناحبس  دنوادخ  اعطق  )
تردـق ياراد  هک  لدـتعم  ناور  کی  تسا  هدرتسگ  یناسنا  ناگدـید  لباقم  رد  هک  یقیاقح  كرد  زا  یناوتان  ای  تسا و  یناور  تالالتخا 
هدوهیب چوپ و  دناوتیمن  دـنراد  هک  ینوناق  مظن و  اب  ار  یتسه  ملاع  نوئـش  يهمه  دـشابیم ، يزغم  ياهتیلاعف  اهورین و  ساوح و  تیریدـم 

نز ياههقلح  دنک ، یقلت 
هب مکح  دننام  اهنآ  زا  یکی  یگدوهیب  هب  مکح  هک  دننایرج  تکرح و  رد  رگیدمه  رانک  مه و  رـس  تشپ  يروطب  نیناوق  اهتیعقاو و  يریج 

ار دوخ  ینورد  ياـههمغن  یناور  تـالاح  نیرتباـن  نیرتفاـص و  رد  هک  یناـسک  یتسار  دوب  دـهاوخ  یتسه  ياـهتیعقاو  يهمه  راـکنا  یفن و 
ینادجو یلقع و  لاوئس  يارب  یخساپ  هچ  دنریگیم و  هدینـشان  ار  اهنآ  هنوگچ  دنزاونیم ، ار  یگدنز  یتسه و  ندوب  يدج  هک  دنونـشیم 

هب دـننکیمن  هجوت  مدرم  هنوگ  نیا  ارچ  دـناهدرک !؟ هدامآ  يزاـب  تسین  هک  منک  هاـتوک  يزارد  نیدـب  وت  نم و  راـک  دـنیوگیم : هک  دوخ 
ياهیگدولآ ضرغ و  نودب  ار  تایعقاو  نامه  رگا  هک  دنریگیم  هرهب  تایعقاو  نآ  زا  یچوپ ، هب  داقتعا  یگدوهیب و  هب  ندیسر  يارب  هکنیا 

تـسا نینچ  بلطم  نیا  حیـضوت  تفای  دنهاوخ  ار  یتسه  ناهج  دوخ و  یگدنز  گرزب  فدـه  تمکح و  دـنهدب ، رارق  هجوت  دروم  يزغم 
تاساسحا مکی - عون  ددرگیم : میسقت  هدمع  عون  ود  رب  دهدیم ، خر  صاخشا  زا  یخرب  هب  هک  یفدهیب  یگدوهیب و  ساسحا  لماع  هک :

شیارگ و رد  هک  دیآیم  دوجو  هب  یصاخشا  رد  ابلاغ  لماع  نیا  تسا . صخشم  ياهنامرآ  اههتساوخ و  تسکش  زا  یـشان  هک  يرذگدوز 
یقلت اهنامرآ  نآ  هب  هتسباو  ار  دوخ  تیـصخش  تایح و  هک  دننکیم  طارفا  نانچ  دوخ ، تیـصخش  تایح و  یگدنز  ياهنامرآ  هب  باذجنا 

ب دننکیم ،
ینعمیب و تسا ، اـهنآ  هب  هتـسباو  هک  زین  ناـنآ  تیـصخش  تاـیح و  اـهنامرآ ، نآ  نداد  تسد  زا  تیمورحم و  تروص  رد  هک  تسا  یهید 

تایح معط  ینیریش  املسم  دنوش ، دوخ  ياههتساوخ  اهنامرآ و  لیـصحت  هب  قفوم  يرگید  تیعقوم  رد  رگا  و  دوشیم . یقلت  هدوهیب  چوپ و 
ياج دنیوگیم : دننادیم و  تمکح  فده و  زا  یمـسجت  ار  یتسه  ناهج  هدومن و  یقلت  هدیدپ  نیرتیدـج  ار  دوخ  تایح  دنـشچیم و  ار 

ياـنعم هن  صاخـشا  هنوگ  نیا  میئوگب : دـیاب  رایرهـش  دـندز  هناـمیکح  هچ  تموکح  خاـک  نیا  تشخ  تسین  نودرگ  هرگنک  همه  هب  یئاـپ 
اههتـساوخ و ار  یتسه  ناهج  تایح و  ندوب  هدوهیب  ندوب و  رادـفده  كالم  هکلب  دناهتخانـش . ار  یتسه  ناـهج  هن  دـننادیم و  ار  یگدـنز 
دننیبیم و یئایور  دنشارتیم و  ياهفـسلف  دوخ  يارب  هظحل  ره  نانیا  دناهداد . رارق  دوخ  رذگدوز  یبسن و  دودحم و  ياههتـسناد  اهنامرآ و 
، دـنراد ناهج  تایح و  يهرابرد  ناشنورد  رد  هک  هچنآ  زاربا  نایب و  رد  هدـنبیرف  یتراهم  نانیا  هک  دـنک  ادـخ  دـننکیم ، رداـص  یماـکحا 

ناحولهداس راکفا  ضرعم  رد  بناجب  قح  ياههفایق  هدـنبیرف و  تالمج  اب  ار  دوخ  ساسایب  ياهتـشادرب  دـنناوتب  رگا  الا  و  دنـشاب ، هتـشادن 
- مود عون  تفرگ . دنهاوخ  يزاب  هب  رگناریو  یئالخ  رد  ار  نانآ  زغم  ریخست و  ار  نانآ  حاورا  ناهذا و  دنهدب ، رارق 

یگدوهیب و میمعت  دـیآیم و  دوجوب  دراد ، ایاضق  تروص  هک  یلک  ياهرادـنپ  تـالایخ و  يرادـقم  نتفاـب  زا  هک  تسا  یناور  تلاـح  نآ 
يهفـسلف ار  اهرادنپ  تالایخ و  نیا  هک  دـنوشیم  ادـیپ  یناگدنـسیون  یهاگ  و  دریگیم . هجیتن  اهناسنا  يهمه  یگدـنز  يهرابرد  ار  یچوپ 

هفـسلف یعقوم  لئاسم  هدع  کی  هک  دننادیمن  دنروآیم و  نیئاپ  اهرادنپ  تالایخ و  دح  ات  ار  هفـسلف  يراذگمان  نیا  اب  و  دنمانیم !! یچوپ 
يرادقم هب  اعقاو  دوخ  يهفـسلف  يارب  نایارگچوپ  نیا  رگا  دشاب . هدوب  دعاوق  لوصا و  یفاک  مزال و  رادـقم  هب  یکتم  هک  دـنوشیم  هدـیمان 

نآ يهدـننکوگزاب  دـعاوق  لوصا و  نآ  هک  دـنراد  دوجو  یتایعقاو  هک  دـنراد  حیرـص  فارتعا  سپ  دـناهتفای ، تسد  یلک  دـعاوق  لوصا و 
حیضوت يارب  دنیامنیم !؟ هفسلف  ياعدا  هنوگچ  دنریذپیمن ، ار  ياهدعاق  لصا و  چیه  دوخ  ياعدم  حرط  يارب  رگا  و  دنـشابیم ، تایعقاو 

حرطم حیحص  تیعقاو  کی  ناونعب  یلک و  روطب  ار  هیضق  نیا  دیامنیم ، ایند  نیا  رد  یچوپ  یفدهیب و  ياعدا  هک  یسک  میئوگیم : رتشیب 
لاح تسا . هدش  حرطم  هک  تسا  یئاعدا  نیا  دنـشابیم  هدوهیب  چوپ و  دوجوم  کی  موشیم  هدیمان  ناسنا  هک  نم  یتسه و  ناهج  دنکیم :

یتسه ناهج  ایآ  نم  یتسه و  ناهج  دیوگیم : هک  یماگنه  تسیچ ؟ یئاعدا  نینچ  رازبا  لماوع  یلصا و  رصانع  منیبب 
دنراد دوجو  یعدم  نآ  نهذ  زا  رظن  عطق  اب  هک  ار  نم  یتسه و  ناهج  ای  دیامنیم ، حرطم  تسا ، هدروآ  دوجوب  دوخ  رادنپ  رد  هک  ار  نم  و 
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يهدـیدپ کـی  هک  ار  دوـخ  رادـنپ  یعدـم ، نیا  هک  تسین  يدـیدرت  دـنراد ؟ داـقتعا  ود  نآ  ندوـب  يدـج  تیعقاو و  هب  رگید  ياـهناسنا  و 
وا هکلب  تاـبثا ، هب  هن  دراد و  زاربا  هب  یجاـیتحا  هن  نآ  ندوـب  چوـپ  ساـسایب و  تاـبثا  يارب  اریز  دـنکیمن ، وگزاـب  تسا ، نهذ  ساـسایب 

شیناگدـنز زا  یتدـم  زین  وا  دوخ  دـناهتفریذپ و  ار  اهنآ  ندوب  ینوناق  تیعقاو و  اهناسنا  رگید  هک  نم  یتسه و  ناهج  يهرابرد  دـهاوخیم 
يرورض روما  رگید  نکـسم و  اهیندیماشآ و  اهیندروخ و  تروصب  ناهج  نیمه  داوم  زا  نونکا  مه  و  دیامن ، رظن  راهظا  دوب  هتفریذپ  ار  نآ 

رگا درک و  دهاوخ  هعجارم  کشزپ  هب  يرامیب  تروص  رد  دشاب ، هدیـسرن  لالتخا  دح  ات  وا  یناور  عضو  رگا  دـنکیم و  هدافتـسا  یگدـنز 
یعدـم درک . دـهاوخ  رارف  اروف  هحماسم  نیرتمک  نودـب  لحم  نآ  زا  دـشاب ، ندـمآ  دورف  لاح  رد  تسا  هتـسشن  شریز  رد  هک  یفقـس  نآ 

میـشابیم یتسه  ناهج  نیا  زا  یئزج  هک  مه  نم  تسا و  چوپ  یتسه  ناهج  هک  دـنکیم  اعدا  تایعقاو ، نیا  شریذـپ  هدـهاشم و  اـب  یچوپ 
نامه رد  دنریذپیم ، ار  اهتیعقاو  هک  لاح  نآ  رد  ینعی  دیوگیم ، ضقانت  دنادن ، هچ  دنادب و  هچ  یعدم  نیا  متسه ! هدوهیب  چوپ و 

، تسا هدوهیب  چوپ و  متـسه ، نآ  زا  یئزج  هک  نم  یتسه و  ناهج  دیوگیم : هک  یچوپ  يهدننکاعدا  دوشیم ! رکنم  ار  اهتیعقاو  نامه  لاح 
ار طباور  هدـیدپ و  نارازه  دـیدرت  نودـب  عوضوم  ود  كرد  يارب  دـیامنیم . رداـص  ار  یمکح  نینچ  دـنکیم و  كرد  ار  عوضوم  ود  ره 

رداص هک  ار  یمکح  اهتیعقاو  طباور و  اههدیدپ و  نآ  زا  روبع  هدـهاشم و  زا  سپ  تسا ، هدومن  روبع  عونتم  ياهتیعقاو  زا  هدرک و  هدـهاشم 
یلاع تمکح  فدـه و  کی  ياراد  تسا  اهنآ  زا  یکی  مه  نم  یگدـنز  هک  اههدـش  هدـهاشم  نآ  عومجم  هک  تسنیا  هب  طوبرم  دـنکیم ،

هک دنکیم  رداص  ار  مکح  نیا  اهنآ  اب  طابترا  ایرد و  رد  تایعقاو  نارازه  يهدـهاشم  اب  یهام  هک  تسنیا  دـننام  تسرد  مکح  نیا  تسین ،
منادیمن نم  دـیوگیم : دـشاب ، هدوب  رادروخرب  روعـش  مهف و  زا  روبزم  یعدـم  رگا  هک  یتروص  رد  تسین ! فدـه  ياراد  چوپ و  سونایقا 

لقع و زا  روعـش  مهف و  نتـشاد  هفاضا  هب  رگا  تسا و  مادک  نم  یگدـنز  یئاهن  فدـه  تسیچ و  گرزب  هاگراک  نیا  يهفـسلف  وت  فدـه 
ار هجیتن  نیا  تسامرفمکح ، اهناسنا  تایح  یتسه و  ناهج  عومجم  رد  هک  نوناق  مظن و  ینیع  يهدهاشم  زا  دـشاب ، هدوب  دـنمهرهب  مه  درخ 

دهاوخ رارق  هبـساحم  دروم  ار  اهناسنا  ام  تایح  یتسه و  ناهج  هک  دراد  دوجو  تقیقح  کی  هب  هتـسباو  یقیاـقح  اـی  تقیقح  هک  دریگیم 
و م داد .

هک درادـن  دوجو  گرم  زج  ياهلـصاف  خزود  ای  تشهب و  امـش و  نایم  مدرم  يا   ) هب لزنی  نا  توملا  الا  راـنلا  وا  هنجلا  نیب  مکدـحا و  نیب  ا 
دیامنیم حرطم  ام  يارب  تیاهنیب  يهلـصاف  اب  ار  خزود  تشهب و  تمایق و  نامز ، كرد  رد  ام  ياطخ  درادرب .) ار  هلـصاف  نآ  دـیآ و  دورف 

نانآ هک  تسیزور  تمایق  زور   ) ابیرق هارن  ادـیعب و  هنوری  مهنا  دـننام : تسا  هتفرگ  رارق  رکذـت  دروم  نآرق  تاـیآ  زا  یـضعب  رد  بلطم  نیا 
ناـمز زا  یئزج  دــننام  دوـخ  هـتفر و  ورف  ناـمز  شــشک  رد  هـک  یئاـهناسنا  يرآ ، مـینیبیم .) کـیدزن  ارنآ  اـم  دــننیبیم و  رود  ار  زورنآ 

هک دـناهدرک  نانچ  ناـمز  شـشک  رد  ار  دوخ  یتسه  هکلب  دـننیبیم ، رود  رایـسب  رایـسب  ار  خزود  تشهب و  تماـیق و  اـهنت  هن  دـناهدیدرگ ،
زا هک  لماکت  هب  قفوم  هتفای و  دشر  مدرم  زا  هتـسد  نآ  اما  تشگ .) دهاوخ  اپرب  یتمایق  منکیمن  نامگ   ) همئاق هعاسلا  نظا  ام  و  دـنیوگیم :

، دنیامنیم هدهاشم  اهلمعلا  سکع  لمع و  تالولعم و  للع و  يهتسویپ  ریجنز  رد  ار  تایعقاو  قیاقح و  يهمه  هدمآ و  نوریب  نامز  رابیوج 
رد بلطم  نیا  دـننیبیمن . تسیدـنوادخ ، هاگـشیپ  رد  اهنآ  جـیاتن  لامعا و  ندـش  راکـشآ  زور  هک  یتمایق  دوخ و  یگدـنز  نایم  ياهلـصاف 

تسا هدومرف  مامه  هب  اوقت  اب  مدرم  فیصوت  رد  مالسلاهیلع )  ) نینموملاریما هک  ینانخس 
، هتمایق تماق  دقف  تام  نم  هک : تسا  هدمآ  نومضم  نیا  هب  یمالـسا  عبانم  رد  یثیداحا  رگید  فرط  زا  تشگ . دهاوخ  یـسررب  احورـشم  ، 

نیا زا  هک  سک  ره  . ) نارینلا رفح  نم  هرفح  هربق  نوکیف  ءایقـشالا  نم  ناکنا  هنجلا و  ضایر  نم  هضور  هربق  نوکیف  ءادعـسلا  نم  ناکنا  مث 
، دشاب هدوب  ءایقشا  زا  رگا  تسا و  یتشهب  ياهغاب  زا  یغاب  وا  ربق  دشاب ، هدوب  نادنمتداعس  هورگ  زا  رگا  سپس  دش . اپرب  شتمایق  تفر ، ایند 
قـالخا و هب  دوشیم ، زاـغآ  گرم  اـب  هک  ار  یخزود  تشهب و  ناـفرع  لـها  زا  یـضعب  دوب .) دـهاوخ  خزود  ياـهلادوگ  زا  یلادوگ  وا  ربق 

تیریدم قئالع  عطق  ندب و  زا  تقرافم  زا  سپ  یمدآ  حور  هک  ینعم  نیا  هب  دناهدومن . ریـسفت  دب  ياههتخودنا  تافـص و  وکین و  فاصوا 
هدهاشم مسجت و  اب  دوب ، وکین  فاصوا  قالخا و  تلیـضف و  لها  ایند  نیا  رد  رگا  دباییمرد  ار  نتـشیوخ  دـسریم و  تغارف  تلاح  هب  هک 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 974 

http://www.ghaemiyeh.com


مسجت اب  دشاب ، هدوب  تسیاشان  دب و  ياههتخودنا  تافص و  ياراد  رگا  ددرگیم و  نتشیوخ  تشهب  دراو  تقیقح  رد  گرم ، زا  سپ  اهنآ 
لمع هک  تقیقح  نیا  اریز  دـنرادن ، رگیدـکی  اب  یتفلاخم  ریـسفت  ود  نیا  دـسریم  رظنب  دوشیم . نتـشیوخ  خزود  دراو  اهنآ  يهدـهاشم  و 

دهت هظحللا و  اهصقنت  هیاغ  نا  و  تسا . هدش  دراو  یناوارف  عبانم  رد  دوشیم ، مسجم  وا  يارب  گرم  زا  سپ  ناسنا 
هک یمدآ  یگدنز  تدم  نایاپ  نآ  و  . ) هبوالا هعرـسب  يرحل  راهنلا  لیللا و  نادیدجلا : هودحی  ابلاغ  نا  هدـملا و  رـصقب  هریدـجل  هعاسلا  اهم 
زور نایرج  هک  مشچ  زا  هدیـشوپ  لجا  نآ  تسا و  یهاتوک  راوازـس  دزاسیم ، دوبان  ارنآ  اهتعاس  رورم  دهاکیم و  نآ  زا  تاظحل  تشذگ 

هدـنیآ زا  مه  رـس  تشپ  اـههظحل  رگا  تسا .) يهتـسیاش  وا  یلـصا  هاـگیاجب  ناـسنا  ندـنادرگزاب  رد  دـناریم ، ناـسنا  يوـسب  ارنآ  بـش  و 
تسا نینچ  يرآ  تسا  کیدزن  شنایاپ  دشاب ، هدوب  دتمم  ینالوط و  هک  مه  هزادنا  ره  هدنیآ  دنزخیم ، هتشذگب  فقوت  نودب  دنـسریم و 
هتشاد یفقوت  نیرتمک  ام  هاگدید  رد  هکنآ  یب  دنسریم و  هدنیآ  زا  مه  رـس  تشپ  عاطقنا  نودب  زیگناتفگـش و  یگتـسویپ  اب  اههظحل  هک 

یتیعقوم ره  رد  ار  دوخ  ام  هک  تسا  تهج  نادب  دنکیم ، هولج  ینالوط  ام  يارب  نامز  تشذگ  هکنیا  و  دنوشیم . هتشذگ  راپسهر  دنـشاب ،
نامز هب  يرتالاب  هاگدید  زا  هدومن و  دازآ  نامز  نارذگ  تاظحل  دنب  دیق و  زا  میهاوخیمن  ای  میناوتیمن  میشاب  هتفرگ  رارق  یناگدنز  زا  هک 

دناوتیم هدومن و  هولج  يورایور  یتقیقح  نآ ، ماجنا  زاغآ و  زا  هاگآ  ناسنا  يارب  یگدنز  هک  تسا  تهج  نیمهب  میرگنب . نآ  تشذـگ  و 
نام هک  یناسک  فالخب  دهدب ، ماجنا  دوخ  ناگدید  ربارب  رد  هدش  حرط  تقیقح  نیا  يهرابرد  يرتیلاع  تابساحم 

لوصحم ماجنا و  هب  یهاگآ  هن  دراد و  یعالطا  نآ  عبنم  زا  هن  هک  هتفرگ  رارق  رابیوج  رانک  رد  هدـش  هدـیئور  تخرد  کی  ای  هایگ  کی  دـن 
هدمآ ثیداحا  زا  یضعب  رد  اذل  تسا ، ناسنا  رد  باوخ  هب  هیبش  یتلاح  زورب  هاگآان ، ياهزغم  يارب  نامز  تشذگ  یناور  راثآ  زا  یکی  نآ 

زا یکی  دـنوشیم .) رادـیب  دـیایب  ناشغارـس  هب  گرم  هک  یعقوم  دـناهتفر و  ورف  باوخ  رد  مدرم   ) اوهبتنا اوتام  اذاـف  ماـین  ساـنلا  هک : تسا 
، دهدیم لیکشت  ار  شرمع  تدم  هک  تسا  یعقاو  كرد  دشابیم ، اراد  یگدنز  ماجنا  زاغآ و  زا  هاگآ  ناسنا  هک  یتابساحم  نیرتیـساسا 
دراد و هطاحا  فارـشا و  رابیوج  هب  هک  تسا  یناسنا  هکلب  تسین ، رابیوج  رانک  رد  هدش  هدـیئور  تخرد  ای  هایگ  میتفگ : هکنانچ  ناسنا  نیا 

کی هدـش و  هدیـشک  وا  یگدـنز  ياهدادـیور  زا  نامز  یجیردـت  كرحتم  بانط  ییوگ  تسیدوهـش ، ملع  یعون  هک  نآ  ناـیاپ  هب  ملع  اـب 
ناـشن ینـالوط  شـشک  هک  ناـمز  يدادرارق  یقیقح و  ياـهههرب  یـصخش  نینچ  يارب  دریگیم . رارق  وا  ناگدـید  ربارب  رد  مولعم  تقیقح 
هدـعلا لضفال  قحتـسمل  هوقـشلا  وا  زوفلاب  مدـقب  امداق  نا  و  نهذ . هاـگآدوخ  حطـس  رد  ساـکعنا  رظن  زا  رگم  درادـن ، یموهفم  دـنهدیم ،

ای دروآ و  دهاوخ  دوخ  اب  يراگتسر  ای  هک  یئاهن  تشونرس  نآ  و  ادغ . مکسفنا  هب  نوزرحت  ام  ایندلا  نم  ایندلا  یف  اودوزتف 
يادرف رد  نآ  يهلیسوب  هک  ار  هچنآ  یناگدنز  نیا  رد  سپ  تسا . تداعس  يارب  لئاسو  نیرتهب  ندرک  هدامآ  راوازـس  ار ، تواقـش  یهابت و 

ود زا  یکی  اب  دمآ  دهاوخ  شیپ  هک  هچنآ  دیروایب . تسدب  دومن  دـیهاوخ  قفوم  بولطم  تیعقوم  هب  ار  دوخ  سفن  رذـگدوز  ياهزور  نیا 
هک یگدنز  تیفیک  نآ  رد  یناسنا  لامعا  جیاتن  ناونعب  هک  ار  یئاهن  تشونرـس  نآ  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  بلاطم  زا  دوب  دـهاوخ  تلاح 

ياهنامرآ زا  تیمورحم  تواقـش و  ای  تسا و  حور  يالعا  ياهنامرآ  هب  لوصو  تاـجن و  يراگتـسر و  اـی  دـید ، دـهاوخ  دوب  هتفرگ  شیپ 
روطب یمدآ  یئاهن  تشونرـس  يهراـبرد  دـیجم  نآرق  رد  میـسقت  نیا  تسا . يدـنوادخ  ناـیاپیب  فطل  تمحر و  هک  تسا  یحور  يـالعا 
هتـشاد یگدـنز  تیفیک  رد  هک  تسا  یباختنا  ناسنا و  دوخ  لامعا  میـسقت  نیا  یلـصا  ءاشنم  میدرک  هراشا  هکناـنچ  و  تسا . هدـمآ  ناوارف 

رد لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ینیناوق  قباطم  تشگ ، دـهاوخ  یناسنا  تیـصخش  ریگنابیرگ  یگدـنز  تیفیک  باـختنا  زا  هک  یجیاـتن  تسا .
تبـسن ادخ  هب  یگدنز  تیفیک  باختنا  جیاتن  یثیدح  عبانم  ینآرق و  تایآ  رد  هک  تسا  تهج  نیدـب  تسا ، هتخادـنا  نایرجب  یتسه  ملاع 

رد رگید  ياهلئـسم  تسا . یهلا  نوناق  قبط  تسا ، هداد  ماجنا  ایند  نیا  رد  رـشب  هک  یباختنا  رب  باختنا  جـیاتن  بترت  ینعی  تسا ، هدـش  هداد 
دراد دوجو  ثحبم  نیا 

هب مزال  یهاگآ  تردق و  دناهتـسناوتن  هک  یئاهناسنا  یگدـنز  تشونرـس  تبقاع و  زا  تسترابع  هلئـسم  نآ  و  تسا . مزال  نآ  هب  رکذـت  هک 
نیا رد  هک  اهناسنا  زا  هورگ  نیا  دنوشیم . هدیمان  زین  نیفعـضتسم  مدرم ، زا  مسق  نیا  و  دنروایب . تسدب  ایند  نیا  رد  ار  یهلا  فیلاکت  ماجنا 
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، دیآیمرب طوبرم  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  زا  یضعب  زا  هکنانچ  دناهدوبن ، فیلکت  هجوت  تیلوئـسم و  دروم  اهیناوتان  زا  یعاونا  تهجب  ایند 
تعاطا رد  ار  دوخ  رمع  ایند  نیا  رد  هک  دنریگیم  رارق  ناراگتـسر  فیدر  رد  هن  يدنوادخ ، قلطم  تلادع  يهرابرد  لقع  یهیدب  مکحب  و 

رایتخا رد  ار  دوخ  یگدنز  هک  یناراکهبت  ءایقشا و  فیدر  رد  هن  دناهدومن و  يرپس  یهلا  تاروتسد  كاپ و  نادجو  میلس و  لقع  نامرف  زا 
هورگ نیا  نتفرگ  رارق  يارب  هک  دنکیم  اضتقا  يدنوادخ  يهغلاب  تمکح  قلطم و  لدـع  دـناهداد . رارق  یناطیـش  ياهاوغا  یناویح و  زیارغ 

تردـق و دناهتـشادن . يراـیتخا  لـمع  يارب  ینادیم  نآ  رد  هک  تعیبط  ناـهج  زا  روبع  زا  سپ  ءایقـشا  اـی  ءادعـس و  هورگ  ود  زا  یکی  رد 
ام دیامرفیم : نینموملاریما  هک  رخآ  يهلمج  رد  دهدب . رارق  هیفـصت  شیامزآ و  يارجم  رد  ار  نانآ  دیامرف و  تیانع  نانآ  هب  مزال  یهاگآ 

رف هک  دیرادرب  ياهشوت  دینکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  یناهج  زا   ) ادغ مکسفنا  هب  نوزرحت 
تیـصخش دـیواج  ناکرا  رادـیاپ و  رـصانع  هک  تسا  هدـش  دزـشوگ  تحارـص  لامک  اب  تقیقح  نیا  دـینک .) زارحا  نآ  اب  ار  دوخ  سفن  اد 

هک تسنامه  تشگ ، دهاوخ  يورایور  نآ  اب  تیدبا  رد  ناسنا  هک  یتیصخش  نآ  دوشیم و  يزیریپ  یگدنز  نیمه  زا  تیدبا ، رد  یناسنا 
یلقع حیرـص  لیالد  نینچمه  ربتعم و  تایاور  ددـعتم و  دراوم  رد  ینآرق  تایآ  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا و  هدـش  يزیریپ  ایند  نیا  رد 

هب لکوم  ناطیـشلا  هل و  عداخ  هلما  هنع و  روتـسم  هلجا  ناف  هتوهـش  بلغ  هتبوت و  مدق  هسفن و  حصن  هبر ، دبع  یقتاف  دیامنیم . دـییات  ار  نآ 
شیپ ار  شیادـخ  يوسب  تشگزاب  هبوت و  تشگ و  نتـشیوخ  هاوخریخ  هک  ياهدـنب  نآ  . ) اهفوسیل هبوتلا  هینمی  اهبکزیل و  هیـصعملا  هل  نیزی 

وا يهدـنبیرف  شیوزرآ  تسا و  هدیـشوپ  وا  زا  یمدآ  لجا  اریز  دـیزرو . شراگدرورپ  هب  يوقت  تشگ ، زوریپ  دوخ  توهـش  هب  تخادـنا و 
شریخات هب  اـت  دزاـسیم  عناـق  هبوت  يوزرآ  رب  ار  وا  دوش و  شبکترم  اـت  دـیارآیم  وا  رب  ار  تیـصعم  هداـمآ و  شیاوغا  هب  ناطیـش  تسا و 

یناسنا تفص  هس  ره  تسا  يوقت  تامالع  نیرتیلاع  زا  توهش  رب  يزوریپ  هبوت و  يارب  باتش  نتـشیوخ و  يهرابرد  یهاوخریخ  دزادنایب .)
. تسا یناسنا  یلاع  تاساسحا  نادجو و  لقع و  تیوقت  دشر و  لماوع  نیرتهدنزاس  زا  تسا  هدمآ  ریسفت  دروم  تالمج  رد  هک  الاو 

لامک ریخ و  ناسنا  يارب  یقیاقح  - 1 دیآیم . دوجوب  طرش  ود  اب  ناسنا  نورد  رد  لماع  نیا  نتشیوخ - يهرابرد  یهاوخریخ  مکی - لماع 
تیمها ياراد  نتـشیوخ  يارب  دوخ  هک  یـسک  دـنک . هولج  تیمها  اب  حرطم و  نتـشیوخ  يارب  دوخ  سفن  - 2 دـهاوخب . ارنآ  اب  دوش ، یقلت 

عفد دوخ  رد  ار  رـضم  رـش و  بلج و  دوخ  يارب  ار  دیفم  ریخات و  دیآیمنرب  دوخ  رب  رـضم  دیفم و  رـش و  ریخ و  تخانـش  ددص  رد  دـشابن ،
نتشیوخ هاوخریخ  عماوج  ياهناسنا  بلغا  هک  تسا  طرش  ود  نیا  هب  رظن  اب  تسا و  مود  طرـش  لولعم  لوا  طرـش  تفگ : ناوتیم  و  دیامن .

ندرک یقلت  تیمهایب  دـشاب . هدوب  تاریخ  لیـصحت  يوسب  ناـنآ  قوش  كرحم و  هک  تسین  یتیمها  ياراد  ناـنآ  يارب  دوخ  اریز  دنتـسین 
هکنیا حیـضوت  هنادازآ . شالت  شـشوک و  نودب  دوخ  ندمآ  دوجوب  زا  تسترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  دنتـسم  يددعتم  لماوع  هب  دوخ 

اب یجراـخ  ناـهج  زا  ارنآ  هکنیا  نودـب  دـنکیم ، ساـسحا  شیوخ  نورد  رد  ار  دوخ  زورب  یکدوـک ، نارود  ندرک  يرپـس  زا  سپ  ناـسنا 
دوجوب ارچ  و  دـمآ ؟ دوجوب  هنوگچ  دوخ  نیا  هک  دـهدیمن  نآ  هب  یتیمها  چـیه  اذـل  دروایب ، تسدـب  هنادازآ  تقـشم و  لـمحت  تمحز و 

سپ تسیچ ؟ نآ  یلاع  لوصحم  و  دهدب ؟ ماجنا  دناوتیم  ار  ییاهتیلاعف  هچ  و  تسیچ ؟ شتاصتخم  و  دراد ؟ یتیهام  هچ  دوخ  نیا  و  دمآ ؟
ارگ رهوگ  نیا  مدآ  دالوا 

اب ار  شنزرـس  باطخ و  نیا  هراومه  ام  دوخ  هک  درادن  وگتفگ  هب  یجایتحا  دهدیم و  تسد  زا  نازرا  تسا و  هدروآ  تسدب  نازرا  ار  اهبن 
نازرا سب  هکناز  ارم  یتسدـید  راوخ  ناـج  نارگ  يا  ياهدـید  نوـچ  ار  تسود  هدـید  ود  يا  ياهدیـشیدنا  هچنآ  منادـن  نم  هک - دراد  اـم 

هچ ره  هچ  رگ  دـنکیم  ناغفا  وت  زا  ناـج  ناـهن  رد  دـهد  ناـن  یـصرق  هب  یلفط  يرهوگ  دـهد  نازرا  درخ  نازرا  وا  هک  ره  ارم  یتسدـیرخ 
يارب یعوضوم  دـشاب و  هدیـسر  رارف  شعادو  ماگنه  هک  دـیمهف  میهاوخ  ار  اـهبنارگ  رهوگ  نیا  شزرا  یعقوم  طـقف  دـنکیم  نآ  شیئوگ 

. تسا هجوت  بلاـج  رایـسب  هک  دروآیم  یبـلطم  هراـب  نیا  رد  يولوم  دـنام . دـهاوخن  یقاـب  دوخ  تیهاـم  كرد  يارب  يرثا  یهاوـخریخ و 
يهدام ندـب ، زا  ریت  ندیـشک  درد  زا  يریگولج  يارب  دـندروآ ، رد  ناسنا  کی  ندـب  زا  ار  يریت  دـنهاوخیم  هک  ماگنه  نآ  رد  دـیوگیم :
تمظع اب  شزرا  كدر  تهجب  ناج ، حور و  اب  عادو  عقوم  رد  یمدآ  هک  تهج  نادب  دـنیامنیم و  سحیب  ار  وا  دـنهدیم و  وا  هب  ردـخم 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 976 

http://www.ghaemiyeh.com


ردخم يهدام  نآ  دننام  گرم  ندیسر  ارف  تاظحل  یجیگ  رد و  اذل  دیشچ ، دهاوخ  ار  هزادنایب  درد  تشگ و  دهاوخ  تحاران  تخـس  نآ 
ریب شنت  زا  ناکیپ  هک  ات  دنم  مخز  مدرم  هب  نویفا  دنهدیم  دشچن - ار  یهلا  گرزب  يهیامرس  نانچ  نداد  تسد  زا  خلت  معط  هک  تسا 

تیبرت میلعت و  فـیلکت  هک  دوـشیم  نشور  اـجنیا  زا  دـنربیم  ناـج  دـش  لوغـشم  نادـب  وا  دـنردیم  ار  وا  جـنر  زا  گرم  تقو  دـننک  نو 
رد ار  قالخا  بهذم و  هک  یعماوج  زا  هتـسد  نآ  هنافـساتم  . تسا یتایح  گرزب و  ردـقچ  نآ  تیمها  یناسنا و  دوخ  ندناسانـش  يهرابرد 

لئاسم نیرتتیمها  اب  دنـسانشب و  تیمـسر  هب  ارنآ  تیدوجوم  هک  دنتـسین  لئاق  یـشزرا  اهناسنا  ناج  هب  دـنهدیمن ، تلاـخد  یگدـنز  نوئش 
اـهناج و هک  تسین  روآگرم  يراسمرـش  بجوـم  اـیآ  هک  لاوئـس  نیا  اذـل  دـنهدب . صاـصتخا  یمدآ  ناـج  دوـخ و  هب  ار  تیبرت  مـیلعت و 
هب ار  روبزم  لاوئـس  رگا  دوشیم  حرطم  ناسنا  نیمادـکب  دـید  دـیاب  دریگب ؟ رارق  يدارفا  ای  درف  لیامت  شوختـسد  ناسنا  اهنویلیم  ياهدوخ 

خـساپ درادـن ، غارـس  نانآ  رد  تیـصخش ، حور ، نم ، ناج ، مانب  مهم  یتقیقح  چـیه  هک  دـنیبیم  كرحتم  یتادوجوم  ار  اهناسنا  هک  یـسک 
كرحتم تادوجوم  یتشم  اب  يزاب  تسا ، يراسمرـش  فساـت و  ياـج  هچ  تسین و  يراسمرـش  ثعاـب  هن ، ینعی  تسا ، یفنم  روبزم  لاوئس 

هک تسا  هدوبن  هدوهیب  هک  تسناد  دـیاب  اـجنیا  زا  تسا !؟ حور  نم ، ناـج ، دـقاف  دوـخ  هک  هاوـخدوخ  درف  دـنچ  اـی  کـی  لـیامت  يهلیـسوب 
ار قیاقحلاهقیقح  نآ  دـننکیم و  شالت  همهنآ  تیـصخش ، دوخ ، ناـج ، ناور ، راـکنا  يارب  يزورما  عماوج  زا  یـضعب  يرکف  نارادهیـالط 

دننکیم یقلت  هدیدان 
یفاک یـسانش  ناسنا  يارب  اهنآ  لـلع  رد  قیقحت  نودـب  ار  ینورد  ياـهلولعم  هدـع  کـی  تخانـش  یـسانشراتفر و  ناـشدوخ  حالطـصاب  و 
دوجو نم  دراد ، دوجو  ناج  يرآ  دنیوگب : رگا  هک  دـننادیم  دـنرادروخرب و  هجوت  لباق  يرکف  رادـتقا  زا  دوخ  تبونب  نانآ  اریز  دـننادیم 
دیـشاب دوز  هک  دیـسرپ  دـنهاوخ  يدـج  روطب  هعماج  نامه  ياهناسنا  اروف  تسین . رادـنپ  کی  تیـصخش  تسین ، ضحم  لایخ  ناور  دراد ،

رخآ ات  تسا  مادـک  ام  رـش  میروایب و  تسدـب  میهاوخب و  ارنآ  تسیچ و  اـم  ریخ  مینادـب  اـت  دـیزاسب ، نشور  قیاـقح  نیا  اـب  ار  اـم  فیلکت 
ام یگدنز  يهفسلف  فده و  دیشاب  دوز  دیاهتفرگ ، هدهعب  ار  ام  يرکف  تیریدم  تیبرت و  میلعت و  هک  امـش  میئامن . رود  دوخ  زا  میهاوخن و 
لح ام  میزاسب . عناق  توهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  هب  یناگدنز  نیا  رد  ار  نامدوخ  میتسناوتن  میدیـشیدنا  هچ  ره  ام  اریز  دینک ، نایب  ار 

هبلاطم امش  زا  تسا ، هتـشاد  لوغـشم  دوخب  ار  نادنمدرخ  يهمه  نونکات  يرـشب  تایح  هب  یهاگآ  زورب  زاغآ  زا  هک  ار  یـساسا  هلئـسم  نیا 
، عماوج ياهفرح  يرکف  نازاتـشیپ  رگا  یتـسادرف  ار  رهد  زارد  زور  نیا  هن  رگ  یتسیزاـب  رـس  هب  رـس  مجنا  خرچ و  راـگزور و  هک : مینکیم 

هک دینادب  نیقی  دندومنیم ، هیجوت  اهخساپ  نآ  اب  ار  يرشب  تایح  و  دنتشاد ، ار  تالاوئس  نیا  زا  حیحص  یئوگخساپ  تردق 
تیمک و دـناوتیمن  یگرزب  زغم  چـیه  هک  ار  یحور  ینامـسج و  تاـفلت  همه  نـیا  تـفرگیم و  شیپ  رد  ار  يرگید  ریـسم  يرـشب  خـیرات 

دهدیم یتیمها  شاهنانیب  عقاو  لقعت  هب  هن  هک  تسا  دوخ  ناج  ندرک  یقلت  یتیمهایب  اب  رشب  تشگیمن . لمحتم  دنک ، كرد  ارنآ  تیفیک 
لد هتـسخ  نم  نوردـنا  رد  دـسرپیم : نتـشیوخ  زا  دزاسیم و  نیگآرطع  ار  وا  نورد  ياضف  هاگیب  هاگ و  هک  شایلاع  تاـساسحا  هب  هن  و 
هک نیا  گناب  نیز  تسا  رپ  هک  تسیک  گناب  اهلد  هوک  رد  ادـص  نیا  ظفاح  تساغوغ  رد  ناـغف و  رد  وا  مشومخ و  نم  هک  تسیچ  منادـن 

يهمـشچ نارازه  دص  لاق  زاوآ و  نآ  زا  هوک  دـناهزیم  دابم  یلاخ  لد  هوک  زا  وا  گناب  داتـسوا  میکح  نآ  تسه  اجک  ره  تسا  یهت  هگ 
هدرک و دنلب  كاخ  زا  ار  رـشب  عون  هک  تسا  هدوبن  دچیپیم ، لد  هوک  رد  یهاگ  هک  ینینطرپ  يادص  نیا  اغوغ و  ناغف و  نیا  ایآ  لالز  بآ 

ساسایب قشع  اب  ياهفرح  يرکف  نازاتشیپ  یـضعب  هنافـساتم ، یلو  تسا ؟ هدومن  راداو  ءالتعا  یقرت و  ياهماگ  نیرتیلاع  نتـشادرب  هب  ار  وا 
اغوغ و ناغف و  نیا  دـناوتیمن  تسا ، هدروآرد  دوخ  یـسانشناسنا  ینیبناهج و  یملع و  تارکفت  ياـنب  ریز  ناونعب  ارنآ  هک  هدـیدپ  کـیب 

ك تسا ) وا  دوخ  مه  شربج  لماع  هتبلا  هک   ) دنیبیم روبجم  ار  دوخ  دیامن  مضه  كرد و  ار  نورد  نینطرپ  يادص 
ءاضعا لفاسا  تمدخ  هب  ار  اهیئارگ  فده  اهمـسجت و  تاساسحا و  اههشیدنا و  اهلقعت و  يهلفاق  يهدننک  رادـیب  اوآ و  شوخ  سرج  نیا  ه 

يزیچ نینطرپ ، يادـص  نیا  اغوغ و  ناغف و  نیا  یملع )!!! مادـک  ، ) یملع رظن  زا  هلب ، هک  دزاسب  نشور  ار  شفیلکت  اجنامه  رد  هدروآرد و 
ياهفرح رکفتم  نیا  تسا !! هتفرگ  رارق  یـسنج  يهزیرغ  اهنآ  يهمه  سار  رد  هک  یناویح  زیارغ  یگتفوکرـس  یباـتزاب  تاـکرح  زج  تسین 
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نیا رد  یناـهاگآ  وا ، زا  شیپ  لاـس  دصـشش  دودـح  رد  هک  تسنادیمن  وا  رکف  ار  وا  درب  لفـسا  يوس  وا  رکذ  ینوا  نید  ینرکذ  زج  هک -
نیرتگرزب ناونعب  ندـمتم  يهعماج  رد  حالطـصاب  زورما  هک  ار  هچنآ  هک  دناهتـشاد  دوجو  دـنوریم ، لاـمک  هب  ور  هک  هوبنا  رایـسب  يهلفاـق 

دزـشوگ ارنآ  ندوـب  اـطخ  هدـیمهف و  درک ، دـنهاوخ  راداو  یگدـنز  هب  دورو  يهزاورد  اـب  يزاـب  هـب  ار  مدرم  یناـسنا ، موـلع  رد  تایفـشک 
ياقآ ياهدرک !! شـسفن  تادـیدهت  مان  ياهدرب  ظفاح  راکنا  رد  يور  رایتخایب  نیبب  ار  ترایتخا  رایع  يا  ینیبن  رگ  ار  ناظفاح  دـناهدرک -

نیرتهاگآ و نیرتگرزب و  هک  ینورد  نینطرپ  يادـص  اغوغ و  ناغف و  نآ  هب  نداد  ارف  شوگ  اـب  مدرم  اـب  راذـگب ، متـسه - امـش  اـب  دـیورف ،
وم هک  یتقو  دنهن . رتارف  تاناویح  زا  یئاهمدق  یمدق و  تسا ، وا  دوجو  نابهگن  ظفاح و  نیرتدنمورین 

باوص اهیدب و  اهیبوخ و  يارب  یکالم  رگید  دندرک ، یلاخ  یناسنا  ياهشزرا  دهعت و  زا  ياهفرح  نازاتشیپ  نیا  ار  یناسنا  ینورد  تیدوج 
، دشاب هتشادن  يدیاب  چیه  يرشب  تایح  نوئـش  تیدوجوم و  يهمه  هک  یتقو  دنک . ساسحا  نآ  حیحـصت  هب  یجایتحا  هک  دنامیمن  اطخ  و 
هب تشگزاب  بیذـهت و  تراهط و  يزاـسزاب و  زا  يزاـینیب  ساـسحا  نیا  تشگ ، دـهاوخ  یفتنم  مه  هبوت  بیذـهت و  ریهطت و  يزاـسزاب و 

نیا هک  درک  دـهاوخ  هناور  اهناتـسرامیت  یناور و  ياهناتـسرامیب  هب  ار  وا  تسا ، ریذـپناکما  یئاج  ره  رد  لاـح و  همه  رد  هک  كاـپ  ترطف 
اهقاطا و اهباوختخر و  يور  زا  و  دـنیامرف ! اوادـم  دوخ  تامولعم  اب  ار  یناور  راـمیب  نآ  دـنورب و  ناـنآ  غارـس  هب  ياهفرح  يرکف  نازاتـشیپ 
ور ار  دوخ  هک  یـسک  يوقتاب و  لداع و  ناسنا  کی  تسا  هدش  هدید  نونکات  ایآ  دنیامن !! اهنابایخ  لزانم و  يهناور  اهناتـسرامیب  ياهطایح 

نادجو و لقع و  تاروتـسد  فالخ  هانگ و  باکترا  تروص  رد  دیامنیم و  لمع  نآ  قباطم  دـنادیم و  یگدـنز  رد  العا  فدـه  کی  هب 
نازاتشیپ امش  دننک !؟ شناتسرامیت  يهناور  یقرت  تروص  رد  دراذگ و  یناور  ناتسرامیب  هب  مدق  دیامنیم ، تشگزاب  هبوت و  یهلا ، ناربهر 

يراب ب دنبیب و  نیقلتاب  ار  نایمدآ  ینورد ، ياهیناماسبان  اههدقع و  زا  يریگشیپ  قرط  میلعت  ياجب  ياهفرح  يرکف 
اود ناونعب  ار  اهدرد  شیازفا  هناملاع !! راک  نیا  اب  دییامنیم و  یناور  ياهیناماسبان  اههدـقع و  هب  رتشیب  ياهیراتفرگ  يهدامآ  يدازآ ، مان  ه 

دیدیمهفیم دیدیشیدنایم و  فیلاکت  ربارب  رد  تیلوئسم  ساسحا  دهعت و  نادجو و  يهرابرد  مه  يرادقم  امـش  شاکیا ، دینکیم . زیوجت 
دینادیم یتسه ! قلطم  دازآ  وت  دـیئوگب : وا  هب  هک  تسا  یفاک  رفن  کی  نورد  نتخاس  برطـضم  يارب  هاگآ : نارکفتم  زا  یـضعب  لوقب  هک 

بلق مناوتیم  سپ  مقلطم ، دازآ  نم  دید ؟ دهاوخ  دوخ  نورد  رد  ار  ینافوط  هچ  یتسه  قلطم  دازآ  وت  دیاهتفگ : وا  هب  امـش  هک  یـسک  نیا 
چیه سپ  مقلطم ، دازآ  نم  مناـمب !! هدـنز  مشکن و  سفن  مناوتیم  سپ  مقلطم ، دازآ  نم  منک !! یگدـنز  هتـشاد و  زاـب  تکرح  زا  ار  دوـخ 

رد ار  دوخ  مارتحا ، میلـست و  لامکاب  نم  شیپ  رد  دـیآیم و  هنیـس  هب  تسد  دوخ و  ياپ  اب  راـک  لوصحم  هجیتن و  مهدـن  ماـجنا  ار  يراـک 
رد گنز  نم ، يدازآ  رطاخب  يدوبهب  یتسردنت و  اریز  منکن ، هعجارم  کشزپ  هب  مدش  رامیب  رگا  مقلطم ، دازآ  نم  دراذـگیم !! نم  رایتخا 

دراشفیم و مکحم  ارم  تسد  دوشیم و  نم  قاطا  دراو  بناـجنیا  يهزاـجااب  دوشن ، رادهکل  نم  يدازآ  هکنیا  يارب  هتبلا  دـنزیم ، ار  هناـخ 
هب ا دنکیم و  نوریب  مقاطا  زا  تشم  دگل و  اب  دروآیمرد ، نم  ناور  ای  ندب  زا  ار  يرامیب  هاگنآ 

يدازآ محازم  هدمآ و  هک  منیبن  باوختخر  نیا  رد  ارت  رگید  نیا ، زا  سپ  دیوگیم ، هدز و  يرامیب  هب  دایرف  هکلب  دنکیمن ، تعانق  مه  نی 
زا باـتفآ  نوچ  موریم  نوریب  ماـش  شرـس  دراد  نارگ  نم  اـب  مدحبـص  کـی  کـلف  رگ  هکیروطب - مقلطم ، دازآ  نم  ياهتـشگ !! اـقآ  نیا 

يهزاورد مد  ناگنل  گنل  نوریب  دیآ  مخ  چیپ و  نیا  زا  میاپ  رگا  هک  عمج  هدـمآ  ملد  هب  ترودـک  راب  ردـقنآ  مقلطم ، دازآ  نم  شروشک !
هب هکنیا  نودب  ددرگرب ، هتـشذگ  لاس  هک  مهاوخب  رگا  نونکا  مه  مقلطم ، دازآ  نم  نوریب ! دـیآ  مدـع  زا  یـسک  هک  مراذـگن  مریگ  یتسه 

هام و لاس و  هدومن  تعاطا  ارم  يهتساوخ  هطوبرم  ياهناشکهک  مامت  اب  یسمش  يهموظنم  دشاب ، هتـشاد  یجایتحا  یبتک  ای  یهافـش  روتـسد 
عورـش زاغآ  زا  رگید  زاب  هتـشذگ  لاس  اهدرایلیم  دنادرگیمرب و  ار  دوخ  يهیلوا  نوکت  هک  تسا  لهـس  هتـشذگ  يهیناث  هقیقد و  تعاس و 

، دنوش نم  رتخد  رـسپ و  نانآ  ینعی  موش ، دوخ  ردام  ردپ  يهدـنروآ  دوجوب  يهطـساو  ردـپ و  نم  مهاوخب  رگا  مقلطم ، دازآ  نم  دوشیم !!
هک تسا  یهیدب  دنشکب ! دوخ  ریجنز  هب  ارم  هک  دننکیم  طلغ  يدادرارق  یعیبط و  نیناوق  مقلطم ، دازآ  نم  دنکیمن !! دروخرب  یعنام  چیهب 

دروآیم ك دوجوب  ناسنا  نیا  يهمجمج  ریز  رد  ار  ینافوط  رگید  رادنپ  نارازه  يهفاضا  هب  اهرادنپ  نیا 
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نآ اب  ياهفرح  نازاتـشیپ  نآ  منکیمن  نامگ  نم  دوشیم . یـشان  یتسه  ناهج  رد  یمدآ  یگدـنز  تاـیعقاو  اـب  تـالیخت  نآ  دروخرب  زا  ه 
ناوتان تسا ، هدـش  باختنا  يراب  دـنبیب و  رب  يدـنیاشوخ  كاشوپ  هک  قلطم  يدازآ  ندوب  لوقعماـن  كرد  زا  دـنراد ، هک  يرکف  تردـق 
یگدنز فده  هفسلف و  نایب  زا  هک  دنراد  یهاگآ  یناوتان  نآ  هب  نارگید  زا  رتهب  ناشدوخ  دیاش  هک  دنراد  یناوتان  کی  طقف  نانیا  دنـشاب .
يهملک اب  ار  نانآ  دنروبجم  یگدنز ، فدـه  هفـسلف و  نایب  يهرابرد  مدرم  يهبلاطم  نتفرگ  هدـیدان  يارب  دـنزجاع . فیعـض و  مدرم  يارب 
تمجه اذا  ام !؟ تایح  يالعا  فدخ  هفـسلف و  وک  سپ  دنیوگب : هک  دنکن  یلوضف  تراسج و  نانآ  لقعت  هشیدنا و  هک  دـننک  عناق  يدازآ 

هک ماگنه  نآ  رد  . ) هوقـشلا یلا  همایا  هیدوت  نا  هجح و  هیلع  هرمع  نوکی  نا  هلفغ  يذ  لک  یلع  هرـسح  ایف  اهنع . نوکی  ام  لفغا  هیلع  هتینم 
ار تلفغ  رد  روهطوغ  غارـس  هک  یکاندرد  فسات  ترـسح و  هچ  تسا . زیچ  همه  زا  رتلفاغ  گرم  نآ  يهرابرد  دریگب ، نتخات  وا  رب  گرم 

هابت ینامیـشپ  نآ  دیـسر .) دهاوخ  تواقـش  هب  شراگزور  نایاپ  دوب و  دـهاوخ  وا  ررـض  رب  یتجح  شاهتفر  داب  رب  رمع  هک  تفرگ  دـهاوخ 
ای رید  کشیب  دریگب ، ار  یمدآ  نابیرگ  يرایشه  یهاگآ و  موزل  دروم  رد  هک  یتلفغ  هنوگ  ره  دیشخب  دهاوخن  يدوس  هک  هدننک 

ياهدیدپ رد  یهاگآ  تیمها  هک  هزادنا  ره  دشاب . هتشاد  ار  طوقس  زا  نتـساخرب  ییاناوت  هکنیا  نودب  دیلام ، دهاوخ  كاخب  ار  وا  ینیب  دوز 
زا تلفغ  یخلت  هک  تسا  لصا  نیمه  يور  دوب . دهاوخ  رتدننک  طقاس  شجئاتن  رتخلت و  هدیدپ  نآ  يهرابرد  تلفغ  دـشاب ، رتشیب  تایح  زا 

هلمج نیا  ام  يهمه  تسا . اهیخلت  يهرابرد  ام  روصت  قوف  تسین ، تشگزاب  لباق  شاهیناث  مدرایلیم  کی  یتح  هک  یگدـنز  یجیردـت  يانف 
یخلت هک  تسا  هلئـسم  نیمه  يور  تسین . هدننک  تحاران  یلیخ  نآ ، ندش  توف  تسا ، ناربج  لباق  هک  هچنآ  هک  میاهدرک  رارکت  اهراب  ار 

هک دراد  ار  يرهز  یخلت  مـعط  دـنادب ، ار  رمع  تاـظحل  شزرا  هـک  یــسک  يارب  تـسا ، تشگزاـب  لـباق  ریغ  هـک  رمع  تاـظحل  تشذـگ 
تاـظحل ندـش  يرپـس  درد  ساـسحا  زا  یجوـم  دـینیبیم ، ریز  یعاـبر  رد  هک  ار  یـسوسفا  تسا . رتراوگاـن  اـنف  گرم و  زا  نآ  يهجنکش 

هتـشادن یئانعم  نآ  ندش  يرپس  تشذـگ و  هک  دـهدب  ماجنا  ار  تیدـبا  راک  تسناوتیم  هنادـنمدرخ  یهاگآ  يهلیـسوب  هک  تسا  یگدـنز 
یناگدنز بآ  نم  يوج  زک  متفخ  نادنچ  يوج  رانک  هب  هنـشت  تشذگب  ینادواج  رمع  يهیامرـس  تشذگب  یناوج  مایا  هک  سوسفا  دشاب :

کی زا  تسترابع  هک  درجم  نامز  نایلاس  ياـنعم  هب  رمع  هک  تسا  ملـسم  ددرگیم ؟ وا  تراـسخ  رب  یتجح  یمدآ  رمع  هنوگچ  تشذـگب 
زا عزتنم  ینهذ  دادتما 

تیعقاو کی  نامز  مینک  ضرف  رگا  نینچمه  دزادرپیم ، جاـجتحا  تموصخ و  هب  ناـسنا  اـب  ددرگیم و  مسجم  هک  تسین  ینیع ، تاـکرح 
هب يو  اب  هک  درادن  ار  ناسنا  اب  یئورایور  دادعتسا  درذگیم ، ثداوح  ياههناد  زا  یبانط  دننام  هک  ینیع  تیعقاو  نیا  زاب  دشاب ، هدوب  ینیع 

وجتـسج شـسرپ و  ار  شیگدـنز  صاخ  ناـیرج  تلع  يو  زا  هداتـسیا و  ناـسنا  ربارب  رد  دـناوتیم  هک  هچنآ  دزیخرب . جاـیتحا  همـصاخم و 
ارچ هک  تسا  رمع  نامز  عیرـس  تشذـگ  هب  يو  ییانتعایب  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا ، وا  ياـهمهاوخیم  اههشیدـنا و  لاـمعا و  دوخ  دـیامن ،
هب نانچمه  رس  ود  يهرا  نیا  تسا و  شکاشک  ردنا  سفن  رس  ود  يهرا  نوچ  ام  تایح  غاب  شکرـس  لخن  عطق  رد  هک - تسا  هدشن  هجوتم 

نیرتمک نودـب  دـسریم ، هار  زا  هک  ياهظحل  نآ و  ره  دـشیدنیب ، هتـشذگ  هب  یمدآ  دـهدب  ناما  هکنیا  نودـب  و  دـهدیم ، همادا  دوخ  راـک 
دننام هظحل  نآ و  زا  رتمک  ره  رد  هک  دراد  يزاس  هتشذگ  هب  صوصخم  یهاگتـسد  یمدآ  زغم  هاگراک  یئوگ  دزخیم ، هتـشذگ  هب  فقوت 

رد درادـن ، یئاـنتعا  ناـیرج  روبع و  نیا  هب  هک  یـسک  دـهدیم . روبع  یمدآ  دوـجو  میـس  زا  ار  هظحل  نآ و  هتیـسیرتکلا ، ياـههناد  ناـیرج 
روبع و نیا  هب  ناسنا  ندادن  تیمها  درادن . یئانتعا  دوریم ، ینیعم  تیاهن  هب  ور  دهاوخن ، هچ  دهاوخب و  هچ  هک  دوخ  تکرح  هب  تقیقح 

هشیدـنا و هک  دـنکیم  رکف  نینچ  دوخ  زغم  رد  وا  نامز  تشذـگ  ندوب  يربج  مکی - عوضوم  دریگیم : همـشچرس  عوضوم  ود  زا  نایرج ،
ارنآ دناوتیمن  سک  چیه  ینعی  دناوتیمن ، ار  نآ  رد  فرـصت  یئاناوت  سک  چیه  هدوب و  يربج  يهدـیدپ  کی  هک  نامز  تشذـگ  هب  هجوت 

. منکن هدوسرف  هتـسخ و  ار  زغم  هراـب  نیا  رد  الـصا  هک  تسنیا  رتـهب  سپ  تسا ، هدوهیب  ـالماک  دـنک ، شدـنک  اـی  دـنت و  اـی  دزاـسب  فقوتم 
چیه دوشن و  عیاض  هدـکیم  نیا  رد  كاخ  فک  کی  دـننک  هداب  اییم  مخ  اـی  وبـس  اـی  هکنیا - هب  ناـمیا  مدـع  زا  تستراـبع  مود - عوضوم 
طبـض تـبث و  دوـشیم و  هدز  مـقر  طـخ  نیرتاـناوخ  اـب  شرمع  باـتک  قاروا  رد  هـکنیا  رگم  دـنکیمن  زورب  یمدآ  تاـیح  رد  ياهثداـح 
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ندوب يربج  هک  لوا  عوضوم  يهرابرد  دیآرب . اهنآ  یئوگخساپ  يهدهع  زا  دیاب  دیسر ، ارف  یمدآ  یعیبط  رمع  نایاپ  هک  هاگنآ  ددرگیم و 
هب دـسر  هچ  دـنکیمن  زاب  تیلوئـسم  رایتخا و  يهبـساحم  يربج  يهدـیدپ  کی  يارب  لقاع  يرگباسح  چـیه  ـالوا - تسا . ناـمز  تشذـگ 

باطخ تساوخزاب و  دروم  نآ  يهدنیآ  لاح و  تشذگ و  نامز و  يهرابرد  ار  ام  هجو  چیهب  لاعتم  دنوادخ  قلطم . لدع  میکح و  دنوادخ 
: دیوگیم هک  تسا  رمع  یجیردت  ضارقنا  نامز و  تشذگ  هب  هجوت  دـنک ، تساوخزاب  ام  زا  دـناوتیم  دـنوادخ  هک  هچنآ  دـهدیمن ، رارق 

چیه هک  يدیدیمن  رگم 
یتلع هچ  يارب  سپ  تشادن !؟ دوخ  نارذـگ  تیدوجوم  زا  شیب  یفقوت  هظحل  نآ و  کی  زگره  تشگیمنرب و  ياهتـشذگ  يهظحل  نآ و 

زا رتدیدش  نامز  ربج  ایآ  ایناث - یتفگیم !؟ ادرف  ادرف  دـشن ، زورما  دوخ ، یگدـنز  يالعا  فدـه  یلاعت و  دـشر و  هب  لوصو  يارب  هک  دوب 
زا رثات  ای  تکرح  ساسحا  تهجب  هک  روطنامه  یمدآ  ینامسج  تیدوجوم  اریز  زگره ، هن  تسا ؟ هدرک  هطاحا  ار  یمدآ  ناکم  اضف و  ربج 

ءالخ رد  ناسنا  تسا ، هتفرگرب  رد  ار  یمدآ  فرط  همه  زا  زین  ناکم  اضف و  ناـنچمه  دراد ، راـک  رـس و  ناـمز  اـب  يربج  تیرورـض  اـب  نآ 
رتمک شراکنا  هک  تسا  يزیچ  دزاسیم  دوخ  يارب  يربج  دادتما  ود  نیا  رد  وا  هک  ار  يرایتخا  یتشونرـس  لاح  نیا  اب  دـنکیمن ، یگدـنز 
لهس تسا ، هدرک  هطاحا  ارم  يربج  دادتما  ود  هکنیا  متسه ، اهرطـس  نیا  نتـشون  لوغـشم  نم  نونکا  مه  تسین . نتـشیوخ  دوجو  راکنا  زا 

دوجوب رد  مه  رـس  تشپ  ای  ضرع  رد  تاظحل  نیمه  ات  اهناشکهک  راـجفنا  زاـغآ  زا  تعیبط  يریجنز  ثداوح  دراـیلیم  اـهدرایلیم  هک  تسا 
باختنا دوخ  يارب  نم  هک  يریـسم  رد  لاح  نیا  اب  تسا ، لوبق  دروم  ینیبناـهج  یملع و  رظن  زا  دـناهدیزرو  تلاـخد  تیعقوم  نیا  ندـمآ 

دوجو هاگرذـگ ب  میمانب ، فلا  ار  شمان  رگا  هک  ماهداـتفا  ریـسم  نیا  هب  نینهآ  کـیراب و  یهاگرذـگ  زا  هک  تسا  هدوبن  روطنیا  ماهدرک ،
. تسا هتشادن 

بلاطم نیا  نتشون  رد  رگا  تسا . هتـشادن  هک ب  ماهدرک  روبع  یئاهفلا  زا  دوخ  ریـسم  رد  هک  موش  دقتعم  هک  تسا  هنایماع  رادنپ  کی  نیا 
اهناشکهک يارب  هک  ار  یـصاخ  تیفیک  هتفرگ و  دوخب  هنافوسلیف  يهفاـیق  مناوتیمن  زگره  موش ، دوخ  ياـطخ  هجوتم  يزور  مورب و  اـطخب 

بکترم ار  یئاطخ  نینچ  وت  هک  تسا  هدش  ثعاب  یتلع  هچ  هکنیا  زا  لاوئـس  ماگنه  هدرک و  دادـملق  رـصقم  تسا ، هداد  خر  راجفنا  زا  سپ 
تحار یتشگ ؟ اـطخ  بکترم  ارچ  لاوئـس  زا  ار  دوخ  رکف  هتخادـنا و  اـهناشکهک  ریـسم  اـهتیلاعف و  ندرگب  ار  لاوئـس  نیا  خـساپ  ياهدـش ،

درذگب و اجنآ  زا  دیاب  هک  فلع  بآیب و  تشد  رد  نازوس  باتفآ  شبات  ربج  هک  دـیراد  غارـس  ار  یلقاع  چـیه  ایآ  رگید  فرط  زا  مزاسب .
کی تشد  رد  نازوس  باـتفآ  شباـت  نوـچ  هک  دـنکن  رکف  درک ، دـهاوخن  ادـیپ  تشد  نآ  رد  یبآ  هک  دـنک  يرپـس  ار  یئاـهزور  اـسب  هچ 

هار رد  ار  دوخ  تیدوجوم  دیناوتب  ات  دیـشیدنایب  نآ  يهرابرد  دیاب  امـش  هلب ، مشیدنایب ! نآ  يهرابرد  دیابن  نم  سپ  تسا ، يربج  يهدـیدپ 
رمع دناوتیم  نآ ، يهرابرد  ام  یئانتعایب  هک  دـنامیم  مهم  رایـسب  يهلئـسم  کی  اجنیا  رد  دـیدرگن . دوبان  دـیئامن و  هیجوت  تایح  يهمادا 

اب ار  نامدوخ  تایح  يهطبار  دیئایب  هک : تسنیا  نآ  دزیگنارب و  ام  اب  همصاخم  هب  هداد و  رارق  ام  يورایور  ار  نارذگ 
هتفرگ ماجنا  ناوارف  رایسب  تاقیقحت  تارکفت و  نونکات  نامز  تیعقاو  موهفم و  يهرابرد  هک  مینادیم  مینک  هیفـصت  نآ  تاصتخم  نامز و 
رایسب دیاقع  ءارآ و  هجیتن  رد  دشاب . هدیشیدنین  مهم  رایـسب  عوضوم  نیا  يهرابرد  هک  درک  ادیپ  ناوتیمن  ار  یفوسلیف  چیه  هکیروطب  تسا ،
عماجب ناوتیم  ار  اـهنآ  زا  يرادـقم  داـضتم و  فلاـخم و  رگید  یـضعب  اـب  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  دوشیم  هدـید  ناـمز  يهراـبرد  نوگاـنوگ 
طوبرم ام  ثحبم  هب  هک  هچنآ  متـسین . یلک  روطب  نامز  تیعقاو  موهفم و  قیقحت  ثحب و  ددـص  رد  ثحبم  نیا  رد  اـم  دـنادرگرب . یکرتشم 

هک تعیبـط  ملاـع  رد  هیراـج  نیناوق  هب  رظن  اـب  دـشابیم . نآ  تاـصتخم  ناـمز و  اـب  تاـیح  يهطبار  يهیفـصت  رد  یبلاـطم  حرط  دوـشیم ،
عطق اب  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  مینک ، رارقرب  ینهذ  طابترا  اهتکرح  عاونا  يهمه  اب  میناوتب  ام  رگا  دیامنیم ، میظنت  ار  تعیبط  رد  تاکرح 

میهاوخن تسا  نهذ  رد  يراج  دادتما  ششک و  نامه  هک  نامز  عون  کی  زا  شیپ  اهتکرح ، نآ  زا  هلصاح  ياهدومن  تایصوصخ و  زا  رظن 
نیعم تیعقاو  کی  اهنت  ام  دروایب . دوجوب  ام  نهذ  رد  ار  نیعم  تاصخـشم  اب  ینامز  اهتکرح  عاونا  زا  کی  ره  هک  تسین  نانچ  ینعی  تفای ،

يرد يوج  نآ  رد  بآ  نایرج  تکرح و  زا  ار  نامز  مینیشنب و  یئوج  بل  رب  هچ  میباییمرد  دوخ  نهذ  رد  ار  نامز  زا 
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ساـسحا دوخ  نهذ  رد  ار  ناـمز  ناـیرج  تارک ، رگید  اـی  نیمز  يهرک  تکرح  زا  هک  میریگب  رارق  اـضف  زا  ياهطقن  رد  هچ  میئاـمن و  تفا 
كرد يهلیسوب  ار  نامز  میئامن و  هراظن  ار  لگ  يهچنغ  یجیردت  ندش  زاب  لگ و  ندیئور  قیقد  رایسب  ياههاگتـسد  يهلیـسو  هب  ای  میئامن .
تعاس دـننام  يدادرارق  جنـسنامز  تکرح  يهلیـسوب  ای  اهنورتکلا  تکرح  كرد  يهلیـسوب  ای  لگ  يهچنغ  ندـش  زاب  ندـیئور و  تکرح 
یئیـش دومن  تیـصوصخ و  هب  طوبرم  دشاب ، هتـشاد  دوجو  عونتم  تاکرح  زا  هدـش  تفایرد  ياهنامز  نایم  رد  یتوافت  رگا  میئامن . تفایرد 

هب ار  ام  هلئسم  نیا  دیایب . دوجوب  درک ، دهاوخ  داجیا  تکرح  لاح  رد  نهذ  رد  هک  یساکعنا  باتزاب و  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  كرحتم 
هک یتـقیقح  نیرتیـساسا  ینعب  ددرگیم . نومنهر  ناـمز  تیعقاو  موهفم و  رد  یمدآ  نهذ  ناور و  یـساسا  شقن  يهراـبرد  يدـج  قیقحت 

، دراد راک  رـس و  نامز  مان  هب  ياهدـیدپ  اب  هک  تسا  ام  یتاذ  نورد  بطق ، دریگب ، رارق  هجوت  دروم  دـیاب  نامز  تیعقاو  موهفم و  يهراـبرد 
هک تسا  ملـسم  درادن . نامز  تفایرد  يارب  یتسه  رد  هیراج  نیناوق  يریجنز  ياههقلح  اب  يراک  ام  ناور ) ای  نهذ   ) یتاذ نورد  بطق  اریز 

ساپ دشابیمن و  دوخ  تلع  رب  مدقم  لولعم  زگره  دیایب و  دوجوب  تلع  زا  سپ  لولعم  هک  تسنیا  یتسه  ملاع  يازجا  نایرج  رد  نوناق 
تفایرد يارب  تسیچ ؟ ام  یتاذ  نورد  بطق  يهطیح  رد  نآ  نتفرگ  رارق  زا  رظن  عطق  اـب  اـهتیعقاو  رد  سپ  شیپ و  نیا  هک  لاوئـس  نیا  زا  خ 

لباق تایح  اب  دـهاوخیم  هک  یـسک  يارب  نامز  تیعقاو  زا  هک  هچنآ  تسین . زاین  دروم  تکرح ، اب  میقتـسم  طاـبترا  لاـح  رد  ناـمز  ینهذ 
دنتسه و هک  نانچنآ  ورملق  ود  ره  رد  اهتیعقاو  دوخ  اب  وا  طابترا  یگنوگچ  تسا ، تیمها  اب  رایسب  طوبرم و  دنک ، یگدنز  هیجوت  ریـسفت و 

نامز هب  طوبرم  لئاسم  رد  شواک  قیقحت و  تیمها  یفن  ام  دوصقم  هتبلا   ) نامز یعیبط  نایرج  موهفم و  هن  تسا ، دنـشاب  دـیاب  هک  ناـنچنآ 
(. تسا ناـمز  روـبع  باتـش  يدـنک و  هدـنیآ و  لاـح و  تشذـگ و  اـب  یمدآ  تاـیح  يهـطبار  يهیفـصت  ترورـض  دوـصقم  هـکلب  تـسین ،

هدوـمرف هراـشا  ناـمز ) اـب  یمدآ  تاـیح  يهطبار  يهیفـصت   ) تیمهااـب هلئـسم  نیا  هـب  هغالبلاجـهن  زا  یناوارف  دراوـم  رد  ع )  ) نینموـملاریما
یتاذ و نورب  یتسه  ناـهج  نیناوق  ندز  مه  رب  يارب  اهرادـشه  همه  نیا  هک  تسا  ملـسم  دـناهداد . هلئـسم  نیا  رد  ار  يدـکوم  ياهرادـشه 
ع)  ) نینموملاریما روظنم  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  دوخ  لابند  هب  ار  ناـمز  تیعقاو  موهفم و  ندروخ  مه  رب  هک  تسین  یمدآ  یتاذ  نرود  ناـهج 

امتح دوش  رادروخرب  نامز  رابیوج  رد  لوقعم  تایح  کی  زا  دهاوخیم  هک  یناسنا  هک  تسنیا  میدرک ، هراشا  الاب  رد  هک  هنوگنامه 
نتـسشن مکی - بلطم  تسا : رارق  نیدب  تسا ، حرط  لباق  دروم  نیا  رد  هک  بلطم  ود  دـیامن . هیفـصت  نامز  اب  ار  دوخ  تایح  يهطبار  دـیاب 

رد یـساسا  رثا  دـناوتیمن  دـشاب ، شخبتذـل  مه  دـنچ  ره  رمع  نارذـگ ، رابیوج  ياشامت  تقلخ و  گرب  خاش و  رپ  رایـسب  تخرد  ریز  رد 
رمع ناـیرج  كرد  زا  عناـم  هک  یتـالیامت  ثداوـح و  كاـشاخ  سخ و  زا  نـهذ  يهیفـصت  يارب  هـچ  رگا  درواـیب ، دوـجوب  یمدآ  تاـیح 

تسا و تکرح  رد  ناـنز  توس  هک  يدـنلب  راـطق  یتـح  اـهرابیوج و  ناـیرج  ياـشامت  اـب  دـناوتیم  یمدآ  ینعی  تسا  دـنمدوس  دـشابیم ،
يوج بل  رب  نیـشنب  دبایرد - ار  نامز  تشذـگ  زا  یتاراشا  کلذ  ریغ  اهربا و  روبع  یعیبط و  نینطرپ  ياهگنز  اب  ای  مظنم  یناوراک  تکرح 

رد ینیع  ياهدادیور  يریجنز  لوحت  زا  هک  نامز  تشذگ  كرد  هنوگ  نیا  سب و  ار  ام  نارذـگ  ناهج  تراشا ز  نیاک  نیبب  رمع  رذـگ  و 
تسا یتعاس  رامش  تعاس  رامش  هقیقد  رامش و  هیناث  ياهکبرقع  هب  نتخود  مشچ  نتسشن و  زا  رتدیفم  رتیلاع و  رایسب  دیآیم ، دوجوب  نهذ 

رد ار  درجم  نامز  دادـتما  هک  یـسمش  يهموظنم  تکرح  تیفیک  زا  ذوخام  يداد  رارق  ياهدـحاو  ندـنایامن  يارب  رـشب  دوخ  تسد  اـب  هک 
شرتسگ هوک و  ياههلق  زا  باـتفآ  رون  یجیردـت  ندـش  هدـیچرب  ياـشامت  دروآیم . دوجوب  ارنآ  اـم  نهذ  اـی  دزاـسیم ، سکعنم  اـم  نهذ 

نآ رد  ابیز  باتهم  یجیردت 
تخاونکی کت  کت  ات  دروآیم ، دوجوب  ام  نورد  رد  نامز  تشذـگ  زا  ار  يرتینیع  ساکعنا  اهراشبآ  اهرابیوج و  يابیز  نایرج  اـههلق و 

رب هراظن  ندوب  دـنمدوس  نیمه  يارب  دوشیم . هتخاون  تعاسکی )  ) هقیقد تصـش  الثم  نیعم  ياههلـصاف  رد  هک  یئاهگنز  يادـص  تعاس و 
زا شیپ  ام و  زا  شیپ  هک  دیامنیم  يرـشب  هلفاق  روبع  رد  شرگن  هب  دیکات  ع )  ) نینموملاریما هک  تسا  تعیبط  ياهدومن  نایرج  تاکرح و 

یـساسا رثا  هک  هچنآ  مود - بلطم  دنتفر . دوخ  هارب  دنتـسیز و  نیدروجال  رهپـس  نیا  ناگراتـس  ریز  رد  شیب  مک و  دنچ  کی  لاس  نارازه 
. دوشیم هدیمان  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  هک  تسا  نآ  مهم  يهقلح  هس  رد  نامز  تیعقاو  اب  تایح  يهیفـصت  میظنت و  دراد  یمدآ  تایح  رد 
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اب نامز  ریثات  میقتـسم  يهطبار  تسا : یمدآ  یناور  دشر  اب  دراد ، هک  ياهقلح  هس  اب  نامز  ریثات  میقتـسم  يهطبار  يهدـننک  نایب  بلطم  نیا 
ود يهرابرد  قیمع  شنیب  ندوبن  زا  تیاکح  نآ  راـکنا  اـی  دـیدرت  هک  تسا  یعطق  يهطبار  کـی  نیا  یمدآ  یناور  دـشر  تیفیک  رادـقم و 

نامز يهدنرد  ياهلاگنچ  نتفر  ورف  زا  دشاب ، هدوب  رتیلاع  یمدآ  یناور  دشر  هک  هزادـنا  ره  دـیامنیم . نامز ) ناسنا و  تایح   ) هطبار فرط 
رظن زا  یمدآ  دشر  هزادنا  ره  هک  تسنیا  رد  مهم  رایسب  يهدیدپ  نیا  تلع  دوب . دهاوخ  ناما  رد  رتشیب  ناور  رد 

، دـنکیم رارقرب  يرتلماک  طابترا  تایعقاو  دوخ  اب  و  دوریم ، رتالاب  تاـیعقاو  یعرف  تایـصوصخ  زا  هکناـنچ  دـشاب ، رتلماـک  ناور  حور و 
یهیدـب یلاسنهک  يارب  شکرد  هک  نشور  رایـسب  لاثم  ناونعب  دربیم . رتارف  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ و  لاگنچ  زا  ار  حور  نابیرگ  نینچمه 

دـنکیم و تحاراـن  ار  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  هک  تسا  یلاـسنهک  يریپ و  رد  دورو  یلاـسنایم و  یناوج و  نارود  تشذـگ  تسا ،
هآ و نیا  دنروآیم  دایب  ار  دوخ  يهتـشذگ  رمع  هک  دـنروآیمرب  دوخ  نورد  زا  یعقوم  ار  هآ  نیرتنازوس  یلومعم  درم  تفگ : ناوتب  دـیاش 

یبوخب تسا ، هدید  هک  ار  یتایعقاو  نآ  رمع ، هاگرذگ  رد  یمدآ  هک  دـیامنیم  یناور  دـشر  مدـع  زا  تیاکح  رمتـسم  هودـنا  نیا  اههلان و 
شنورد رد  هک  یلیامت  ره  هتفرگ ، لقع  ياذغ  ياجب  ار  سح  ياذغ  تسا ، هدادن  صیخشت  رادیاپ  زا  ار  تقوم  الثم  تسا ، هدومنن  یبایزرا 

اب تسا و  هدومن  ضحم  میلـست  ار  تیـصخش  تالیامت ، زا  کی  ره  يارب  تسا ، هدرک  نآ  يادف  ار  تیـصخش  يهمه  تسا ، هدـمآ  دوجوب 
یهاگ تسا . هدوب  هارمه  راوگان  تسکش  هئزجت و  ساسحا  اب  هراومه  دوخ ، یقیقح  لاحب  تیصخش  نتشگرب  لیامت ، تدم  ندیـسر  نایاپ 

هنوگنیا يارب  نامز  يرآ ، تسا . هدیماجنا  تیـصخش  یناماسبان  لالتخا و  هب  لیامت ، ربارب  رد  میلـست  تدـش  تهجب  تسکـش  هئزجت و  نیا 
اومه مدرم 

کی اب  هک  درگنیم  نامز  زا  ياهطقن  هب  ددرگیمرب و  بقعب  هک  یماگنه  دـهدیم . ناشن  تیـصخش  لالقتـسا  تابث و  اب  هزرابم  يهفایق  هر 
یتـح هدـیدپ  نآ  زا  زورما  دوب و  هدرک  شمیلـست  هدروآرد و  وـناز  هب  هدوـمن و  بلج  دوـخب  ار  وا  تیـصخش  شخبتذـل ، رایـسب  يهدـیدپ 

نآ تشذـگ  نامز و  اب  هزیتس  هب  شتایح  حوطـس  همه  اب  یئوگ  هک  دروآیمرب  نورد  زا  یهآ  ناـنچ  تسا ، هدـنامن  ياـجب  مه  يرتسکاـخ 
هک دـنکیم  مالعا  ار  زور  نآ  رهظ  زا  سپ  تعاس 12  گنز  يراوید  تعاس  ناهگان  ازهجنکش ، یحور  شکاشک  نیا  رد  تسا ، هتـساخرب 

دوخ هب  يدـج  گنج  نـالعا  نآ ، يهتـشذگ  يهقلح  ناـمز و  اـب  گـنج  راـکیپ و  ياـجب  شاـب ، شوهب  اـیب و  دوخب  درذـگب  زین  نیا  یتح 
هکنیا لایخب  سپـس  دهدیم و  تسد  زا  ار  يزارد  رمع  اهنآ ، اب  هطبار  میظنت  تایح و  تایعقاو  رد  ندـیزرو  یهاتوک  اب  هک  هدـب  تایعیبط 

دنادرگرب و دوب ، هدومن  نارذگ  شخبتذـل و  يهدـیدپ  کی  میلـست  ار  تیـصخش  هک  ار  هطقن  نامه  دـناوتیم  نازوس  یپ و  رد  یپ  ياههآ 
قئاقح و اب  شراک  رس و  یمدآ  تیصخش  ای  حور  ای  ناور  هک  تسنیا  تسا ، تیعقاو  هک  هچنآ  هصالخ  دیامن ! میمرت  ار  تیصخش  تحارج 

اهنآ زا  کی  ره  هکنیا  رگم  درادـن ، تسین  شرایتخا  رد  هک  ناـهج  زا  يداـعبا  اـههیاس و  یعرف ن  تایـصوصخ  رد  يرظن  تسا و  اـهتیعقاو 
یقح تیعقاو و  کی  ناونعب 

ندیزو اب  هک  تخرد  کی  ياهگرب  نوگانوگ  رایـسب  تاکرح  و  هنییآ ، دومن  هیاس و  تقیقح  رد  قیقحت  دننام  دریگب ، ار  حور  هار  رـس  تق 
قیقحت هتفرگ و  ار  حور  زغم و  هار  رـس  تسا  نکمم  تسا ، كرد  لباق  مومهفم  کـی  هک  ناـمز  تشذـگ  دوخ  یتح  دـیآیم . دوجوب  داـب 
ناونعب هکلب  دوشیمن ، هراپ  هراپ  هتشذگ  تاظحل  زیت  ياهلاگنچ  يهلیـسوب  زغم  ای  حور  ماگنه  نیا  رد  دیامن . هبلاطم  ار  دوخ  تیهام  يدج 

تیهام و تخانـش  اب  دـهدیم و  رارق  تخانـش  كرد و  دروم  ارنآ  دراد  هک  يدـیرجت  تردـق  اب  نهذ  هک  یتسه  ناـهج  رد  تیعقاو  کـی 
ساسحا و نیا  تسا ، هدیـسر  یبولطم  یئافوکـش  هب  روبزم  تخانـش  اب  حور  زغم و  هک  دـنکیم  ساسحا  دربیم و  تذـل  نآ  تایـصوصخ 

ندیطلغ هن  تسا ، تایعقاو  اب  وا  طابترا  مزلتـسم  ناسنا  یحور  دشر  نیاربانب ، دنامیم . رادیاپ  دشاب ، هدوب  اهنرق  هچ  رگا  رمع  نایاپ  اب  تذل 
ام اوعاتبا  و  هک : مالسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج  نیا  دنریگیم . شیپ  ار  هتشذگ  هار  دنـسریم و  هار  زا  مه  رـس  تشپ  هک  نامز  جاوما  رد 

، تفر دـهاوخ  اـنف  هب  ور  ادـج و  امـش  زا  هک  هچنآ  ربارب  رد  دـنام ، دـهاوخ  رادـیاپ  امـش  يارب  هک  ار  هچنآ  و   ) مکنع لوزی  اـمب  مـکل  یقبی 
هک ه نانچنآ  تایعقاو  اب  امش  حور  زغم و  يهطبار  هیفصت  میظنت و  قیرط  يهدننک  نایب  هک  تسا  یترابع  نیرتهب  دیرخب ،)
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دشاب و هتشاد  راک  رس و  اضف ) ناکم و   ) تاذ نورب  و  نایرج ) رد  نامز   ) تاذ نورد  نامتخاس  نوتـس  ود  هک  هچنآ  زا  رظن  فرـص  اب  دنتس 
. دیشاب هتشادن  تایعقاو  نآ  رامشیب  یعرف  صیخـشت  عونت و  نامز و  تشدگ  زا  یمیب  دنامب ، رادیاپ  حور  دوخ  دننام  هک  دزودنیب  ار  يزیچ 

اروف تسا ، دنمزاین  یبیس  نانچ  هب  امـش  دوجو  رگا  دیریگب ، ارنآ  هدرک  زارد  تسد  دناوتیم  دیآیم و  امـش  يوس  هب  رابیوج  رد  هک  یبیس 
زا یئاههویم  هچ  رابیوج  نآ  بل  رب  امـش  ندـمآ  زا  شیپ  هکنیا  رابیوج و  نآ  تارطق  تشذـگ  نایرج و  يهرابرد  قیقحت  دـیریگب و  ار  نآ 

یمالـسا و ربتعم  عبانم  هک  تسا  مود  بلطم  نیا  هب  رظن  اب  درادـن . یعناـم  چـیه  رگا  هک  تسا  رگید  ییاهلئـسم  تسا ، هتـشذگ  راـبیوج  نآ 
یگدنز لاس  اهدـص  ایند  نیا  رد  یناسنا  رگا  دـنهدیم . رادـشه  ار  يدـبا  ءاقب  يهیام  نتخدـنا  یتایح  تیمها  نادـجو  لقع و  عطاق  مکح 

ياهدابدرگ اب  یتوافت  چـیه  دـیامن ، حرطم  حور  يارب  ار  یتباث  تقیقح  هکنیا  نودـب  دـنک  يرپس  ار  یئاهندـیدرگ  اهندـش و  طـقف  دـنک و 
یئاقب هن  دمهفیم و  یئانف  هن  یناسنا  نینچ  درادن ، دنهدب  رارق  دوخ  تاذ  ءزج  ار  فلع  يهتوب  ای  لگ  يهتوب  کی  دنناوتیمن  هک  یباتـشرپ 

رگ ب ایدعس  دیئامرف : تقد  تسا ، ظفاح  زا  یمود  يدعس و  زا  یلوا  هک  ریز  تیب  ود  رد  یتباث . هن  يریغتم و  هن  و 
نابیتشک ز تسا  حون  ارت  نوچ  دنکرب  یتسه  داینب  انف  لیس  را  لد  يا  تسا  وا  زا  مکحم  ءاقب  داینب  هک  رادیوق  لد  رمع  يهناخ  انف  لیس  دنک 

یناسنا دودحم  یتسه  يهیکت  لاصتا و  زا  تسترابع  هک  دنکیم  وگزاب  ار  یلاع  تقیقح  کی  تیب  ود  ره  نومـضم  هتبلا  روخم  مغ  نافوط 
میدش داش  دوخ  يداتسا  هب  دنچ  کی  میدش  داتسا  هب  یکدوک  هب  دنچ  کی  دنکیم : لایخ  هک  یسک  ربارب  رد  لازیال  لزی و  مل  دنوادخ  هب 

ادخ و ندوب  يدمرس  ایآ  هک  دنامیم  یقاب  ثحب  نیا  لاح ، نیا  اب  میدش  داب  رب  میدمآرب و  كاخ  زا  دیسر  هچ  ار  ام  هک  ونـش  نخـس  نایاپ 
لئاسو هکنیا  ای  دشاب ، اهناسنا  ام  تایح  يهلعش  یـشوماخ  انف و  ساسحا  يوگخـساپ  دناوتیم  هک  تسا  نیرب  دوجوم  نآ  رب  هیکت  ساسحا 

يزیریپ تایح  نیمه  زا  ار  دوخ  تیدبا  رگید  حالطصاب  دروایب و  تسدب  یناگدنز  نیا  رد  دیاب  ناسنا  دوخ  ار  يدبا  ياقب  يارب  یگدامآ 
رون ورملق  رد  يدـبا  ياقب  یگدامآ  لئاسو  دـیاب  امتح  میریگب ، رظن  رد  ءاقب  انف و  يهلئـسم  رد  ار  ناسنا  دوخ  تیعقوم  میهاوخب  رگا  دـیامن 
دوخ راک  هدمآ و  دوجوب  نارذگ  يایند  نیارد  لئاسو  نآ  هک  دـنک  روطخ  ام  نهذ  هب  هشیدـنا  نیا  رگا  میروایب و  تسدـب  ام  دوخ  ار  یهلا 

رد س اهیناف  نیا  یگتسویپ  ، ) دوشیم هدید  تیب  ود  رد  هک  یلاع  تقیقح  تسا ، هدرک  ار 
یتسین تشحو  ربارب  رد  ار  دوخ  روبزم  تیب  ود  اب  میهاوخب  رگا  تسا و  خـساپ  نیرتیلاع  تعیبط ) يارواـم  رد  يدـبا  ياـقب  هب  تعیبط  حـط 

ام رمع  يانف  هک  تهجنادـب  میئوگب : هدومن و  هسیاقم  یبایزرا و  ار  اقب  انف و  میهاوخب  رگا  اما  و  هتـسیاش . تسا  يراک  زاـب  میهدـب ، تیلـست 
تـسد نـم  ندرک  حرطم  زا  الـصا  هـک  دراد  دوـجو  مـه  يرگید  هار  تسیدـبا ، ياـقب  ربارب  رد  یئاـمن  یناـف  هـکلب  تـسین ، ضحم  یتـسین 

زج هکنآ  يا  نامب  وت  تسین  كاب  ور  وگ  تفر  رگ  اهزور  دش  هارمه  اهزوس  اب  اهزور  دش  هناگیب  اهزور  ام  مغ  رد  دیوگیم : درادیمرب و 
همادن و توملا  دعب  هب  لحتال  و  هیاغ . هبر  هعاط  نع  هب  رصقتال  همعن و  هرطبتال  نمم  مکایا  انلعجی و  نا  هناحبس  هللا  لئسن  تسین و  كاپ  وت 

ياـهیروماک رد  ار  وا  اـیند  نیا  ياـهتمعن  هک  دـهدب  رارق  هورگ  نآ  زا  ار  امـش  اـم و  هک  مـیرادیم  تلئـسم  ناحبـس  دـنوادخ  زا  و   ) هباـکال
( دریگن ارف  ار  شدوجو  یهودنا  تمادن و  گرم  زا  سپ  دزاسن و  رـصقم  شراگدرورپ  تعاطا  رد  ار  وا  یفده  چیه  دربن و  ورف  هنارگنایغط 

عورشمان عابشا  يهزیگنا  دنکیم  هابت  نآ  یتفرعم  یگنشت  تایح و  ياذغ  یگنسرگ  رد  ار  یمدآ  حور  تاوهش ، مکـش و  عورـشمان  عابـشا 
رگا هناتسرپ  تذل  یئوجماک  تسین ، زیچان  فیعض و  دسریم ، یلومعم  مدرم  رظنب  هک  نانچنآ  تاوهش  مکش و 

نآ نکناینب  راثآ  يهدـهع  زا  دـناوتب  يدایتعا  ياههبوت  تقوم و  ياهینامیـشپ  هک  تسین  ناـسآ  لهـس و  ناـنچنآ  دـنک ، دنلبرـس  دـشوجب و 
رب اهنآ  لصف  لح و  هار  هنوگ  ره  هک  تسا  نایمدآ  یگدنز  ياهیراوشد  زورب  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  رما  ود  نیا  ندرمـش  لهـس  دـیآرب .

تقیقح نیا  دناهدرک  سمل  دوجو  اب  هاگآهمین  ياهناسنا  یتح  هاگآ  مدرم  بلغا  هک  یتایبرجت  تادهاشم و  ربانب  تسا . هتسب  نایمدآ  يور 
اب طقف  ناسنا  هک  دیآیم  رابب  خلت  تمادـن  یتسـس و  یعون  تاوهـش ، مکـش و  ینالقع  ریغ  عابـشا  ییوجماک و  ره  زا  سپ  هک  دـننادیم  ار 

ندش هدیئاس  رب  روبزم  صرق  ندیعلب  اهتمادن و  یتسس و  رارکت  دیامنیم . ریدخت  ار  دوخ  نآ  لاثما  تهج و  ره  هب  يراب  صرق  دنچ  ندیعلب 
مه ضحم  یعیبط  الماک  ریـسفت  زا  یتح  هک  دزاسیم  گنر  هدـیرپ  نانچ  ار  یمدآ  تایح  اجیردـت  دـماجنایم و  زغم  ریگنوناق  ياههنادـند 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 983 

http://www.ghaemiyeh.com


ياـهیروماک یئوجماـک و   ) رطب زا  هدـننک  تیاـمح  حالطـصاب )  ) نارکفتم هک  تسین  لـیلدیب  يرکف  ناـیرج  کـی  نـیا  ددرگیم . ناوتاـن 
نوچ دـنناوتان ، زجاـع و  دـننکیم ، یفرعم  یگدـنز  ینوناـق  تاـبن  لـقن و  ار  يزاـبرطب  هک  یتاـیح  تعیبط  ریـسفت  زا  زین  دوخ  زیگناداـسف )

دنربخ و اب  دریگیم ، ار  تیصخش  قیمع  يرهاظ و  حوطس  غارس  اهیئوجماک  لابند  رد  هک  یتمادن  یتسس و  زا  همه  زا  رتهب  ناشدوخ 
هتشادن عالطا  ای  راک و  نایاپ  دوش  رهاظ  وا  دود  راکـشآ  شقوذ  ناهنپ و  شـشتآ  تسا : هتفگ  نینچ  يولوم  هک  دنـشاب  هتـشاد  عالطا  هاوخ 

لماع نیا  تبکن و  يهلیـسو  ارت  ياهتمعن  ات  امرف ، ام  لاح  لماش  ار  دوخ  ینابر  تایانع  ادـنوادخ ، دـناهدرک . هبرجت  ناشدوخ  اعطق  دنـشاب ،
حور مسج و  شزاون  يارب  یهاگحبص  ياهمیـسن  میرادیمرب ، باوخ  رتسب  زا  رـس  هک  نادادماب  مینکن  لیدبت  تیـصعم  لماع  هب  ار  تدابع 

اوق دـیدجت  هتـشذگ  زور  شالت  راک و  زا  هدـش  هتـسخ  ناور  مسج و  دـنربیم ، ورف  دوخ  شزاون  تفاطل و  رد  ار  اـم  دنـسریم و  هار  زا  اـم 
ار اضف  رگید  راب  دنکیمن و  یئانتعا  ناشافخ  ياهیخاتسگ  ضارتعا و  هب  دزاسیم و  نشور  ار  اج  همه  دشکیمرب و  رـس  باتفآ  دنیامنیم ،

دوخ يهعـشا  اب  ار  تاـتابن  دروآیمرد و  تکرح  هب  یندـعم  دـیفم  داوم  هب  لیدـبت  هار  رد  ار  رقحم  دـماج  ياهگنـس  دـیامنیم و  رون  زا  رپ 
يهمه اب  تعیبط  دهدیمن . ماجنا  هک  دیفم  يرورـض و  ياهتیلاعف  هچ  اهناسنا  يهرابرد  هدومن و  نیمات  ار  نارادـناج  تایح  يژرنا  هیذـغت و 

يهداـمآ ار  اـهروگنا  هدوـمن ، روـگنا  هـب  لدـبم  ار  اـههروغ  ناـیمدآ  ماـک  ندرک  نیریـش  يارب  ینوناـق  ناـیرج  کـی  رد  شطباور  ءازجا و 
فت هشیدنا و  جومت  يهدامآ  تیوقت و  ار  یمدآ  زغم  هک  دیامنیم  ياهریش  يهدام  يارب  يریگهراصع 

هچ هک  میوگیمن  ینخـس  اهیئابیز  يهرابرد  رگید  دیامن . ایهم  شخب  تایح  يهنایـشآ  ابیز و  يایند  کی  نتخاس  يارب  ار  وا  هک  دنک  يرک 
هب یتسه  ناهج  رگا  هک  میوگب  هچ  یحور  ياهورین  لقعت و  ساوح و  تمعن  يهرابرد  دـنراد . يرـشب  ناج  حور و  اـب  ياهدـنزاس  طاـبترا 

تشگ و دهاوخ  رپ  گرزب  يهحفص  نیا  همجمج ، مانب  یناوختـسا  نورد  ياهتمعن  تیفیک  تیمک و  نتـشون  يارب  دیآرب  ياهحفـص  لکش 
راـک زا  یلکلا  داوم  اـب  ار  همجمج  نیا  تاـیوتحم  زا  يرادـقم  نازاـبرطب  دـنام . دـهاوخ  رد  اـهتمعن  نآ  فصو  لوا  رد  ناـنچمه  هدنـسیون 

هیجوت رد  ار  هدنامیقاب  دنیامنیم و  فرصم  اهناسنا  رگید  يهمجمج  تایوتحم  نتخادنا  راک  زا  هار  رد  ارنآ  زا  رگید  يرادقم  و  دزادنایم ،
ریسفت لباق  تایح  يهنحص  هب  دورو  زا  ار  اهناسنا  هراومه  هک  گرزب  رطخ  نیا  زا  ع )  ) نینموملاریما دنزاسیم ! کلهتـسم  يراکبان  ود  نیا 

زا ندوب  ناما  رد  راتـساوخ  یبوبر  ماقم  نآ  زا  هدومن و  دـنلب  شهاـگرابب  شیاـین  تسد  دربیم و  هاـنپ  ادـخب  دـنکیم ، يریگولج  هیجوت  و 
. ددرگیم روبزم  رطخ 

یهلا ملع  رد  هبطخ 064-

هحفص 45] ]
نوکی نا  لبق  ارهاظ  نوکی  ارخآ و  نوکی  نا  لبق  الوا  نوکیف  الاح  لاح  هل  قبست  مل  يذلا  دمحلا هللا  مجنپ  تصش و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

هدوب شنایاپ  زا  شیپ  يزاغآ  وا  لاح  ای  دوجو و  يارب  ات  تسا  هتفرگن  تقبس  شرگید  لاح  هب  وا  زا  یلاح  هک  ار  يادخ  رم  شیاتس  . ) انطاب
نوکـس و تکرح و  دـنرادن  یهلا  خـماش  ماقمب  یهار  اهینوگرگد  لوحت و  ددرگ .) ینطاـب  هکنآ  زا  شیپ  دـشاب  يرهاـظ  وا  يارب  دـشاب و 

گرزب رایسب  هاگراک  رد  هک  سدقا  تاذ  نآ  يهرهاق  تیشم  زا  یلوصحم  دنراد ، هک  ینوگانوگ  عاونا  اب  رخات  مدقت و  فقوت ، رارمتـسا و 
زا تیاکح  دوش  روصت  هک  یلکـش  یعون و  رهب  رگید  تالاح  هب  یتالاح  زا  اـهتیعقاو  ینوگرگد  تسا . هتخادـنا  ناـیرجب  یتسه  رواـنهپ  و 

دنریغ هب  هتسباو  نانچ  تانئاک  يریجنز  ياههقلح  دیامنیم . رییغت  لماوع  ربارب  رد  اهنآ  یناوتان  اههدنوش و  نوگرگد  تاریغتم و  یگتسباو 
تهج نیمهب  دـنک . جراخ  ناشررقم  ینوناق  يارجم  زا  لـتخم و  ار  اـهنآ  يهمه  دـناوتیم  اـههقلح ، نآ  زا  یکی  ياهظحل  کـی  فقوت  هک 
يارب تسا  نکمم  دهدب . رارق  راکنا  دیدرت و  دروم  ار  تاریغتم  یگتـسباو  جایتحا و  تسا  هتـسناوتن  یهاگآ  رکفتم  چـیه  نونکات  هک  تسا 

زا ریغت  ینوگرگد و  لاح  رد  دراد  دوجو  یناهج  هک  دنک  روطخ  هشیدنا  نیا  يداع  تالاح  رد  زغم  کی 
، تسا ریغت  يارب  یـساسا  رـصنع  دـننام  یگتـسباو  نوناق  هک  هشیدـنا  نیا  رد  یلو  فلاخم ، لاـح  هب  یلاـح  زا  رگید و  یتیعقوم  هب  یتیعقوم 
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، دنک یقلت  یقطنم  الماک  ار  دوخ  ینیبناهج  یتعنص و  یملع و  راک  درذگب و  یناسآ  هب  هلئسم  تقیقح  زا  دریگن و  رارق  هجوت  دروم  الـصا 
كاپ تاذ  قلطم  يانغتـسا  لاح ، رهب  دروآیمن ، دوجوب  تیعقاو  رد  يرثا  هجو  چیهب  تفرعم ، ورملق  رد  ییارگناسآ  یهجوتیب و  نیا  یلو 
يارب میئوگیم  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـشابیم ، كاـپ  تاذ  نآ  يارب  تـالاح  ضورع  مدـع  لـیلد  یتـقیقح  دوجوم و  ره  زا  يدـنوادخ 

نایب اب  دـشاب . روصت  لباق  تالاح  نآ  يارب  يرخآ  لوا و  يرگید ، زا  سپ  یکی  تالاح  یلاوت  اب  هک  تسین  يدادـتما  یلاـعت  يراـب  دوجو 
ضورع هک  تسا  ملـسم  اریز  تسا ، لاحم  رما  کـی  روصت  سدـقا  تاذ  نآ  هب  نوگاـنوگ  تـالاح  دورو  روصت  تفگ : ناوتیم  مه  رگید 

لامک يالعا  دـح  رد  هک  وا  تافـص  ای  سدـقا و  تاذ  رب  صقن  ضورع  اریز  دـشاب ، صقان  لوا  تلاـح  هب  هبـسنلاب  دـناوتیمن  مود  تلاـح 
تاذ و رد  صقن  مزلتسم  زاب  دشاب ، لماک  لوا  لاح  هب  هبـسنلاب  مود  لاح  رگا  و  دشابیمن ، راگزاس  يدنوادخ  تاذلاب  بوجو  اب  دشابیم ،

لیالد یمالسا و  عبانم  زا  یضعب  دافم  هب  رظن  اب  و  دراد . تافانم  يدنوادخ  تاذلاب  بوجو  اب  هک  دوب  دهاوخ  هتشذگ  لاح  رد  وا  تافص  ای 
سا ینالقع 

دنوادـخ اریز  تسین ، ریذـپناکما  دادـتما ، لباق  دوجوم  کی  ماجنا  زاغآ و  ياـنعمب  وا  تافـص  يدـنوادخ و  تاد  هب  ندوب  رخآ  لوا و  داـن 
هداد تبـسن  ادـخ  هب  رخآ  لوا و  يهملک  ود  ره  نآرق  رد  هک  ياهیآ  و  دـشاب . هدوب  رخآ  شماجنا  لوا و  شزاغآ  هک  تسین  دـتمم  یتقیقح 

ماسجا و رد  هک  نایاپ  زاغآ و  يانعمب  اعطق  نطاب ،) رهاظ و  تسا  وا  رخآ و  لوا و  تسا  وا   ) نطاـبلا رهاـظلا و  رخـالا و  لوـالا و  وه  تسا ،
دحاو يانعمب  تسا ، هدمآ  ینآرق  تایآ  زا  يدراوم  رد  هک  ادخ  ندوب  دحاو  هکنانچ  تسین . دنوریم ، راکب  تاینامز  نامز و  تاینامسج و 

ریغ نم  دـعبلا  دـعب  هئاقب  لازالا و  لزا  یف  لبقلا  لبق  هدوجو  تسا : هدـش  هراشا  هلیدـع  ياـعد  رد  هکناـنچ  هکلب  تسین . يدودـعم  ددـع و 
نودب تسا ، اهدعب  زا  دعب  وا  ءاقب  لازآ و  لزا  رد  دادـتما  هنوگ  ره  نامز و  قوفام  رد  شیپ  زا  شیپ  یبوبر  سدـقا  دوجو   ) لاوزال لاقتنا و 

هنوگ ره  قوف  تسین و  تالاح  ینوگرگد  ریـسم  رد  دـنوادخ  هک  تهجنادـب  و  دـشابیم ). انف ، لاوز و  نودـب  یلاح و  هب  یلاـح  زا  لاـقتنا 
يدنوادخ روهظ  تفـص  هک  ینعم  نیا  هب  درادن ، زین  نآ  ندوب  ینطاب  هب  تقبـس  يدـنوادخ  دوجو  روهظ  اذـل  تسا ، اهینوگرگد  تاریغت و 

اب زا  لعفلاب و  هب  هوقلاب  زا  جورخ  تاریغت و  قوفام  وا  یتسه  درادن و  وا  ندوب  نطاب  اب  یکیکفت  هلصاف و 
سدقا تاذ  نآ  هب  ریغت  كدـنا  ضورع  هک  دراد  بلطم  نیا  هب  حـضاو  تلالد  يدـنوادخ  تاذ  رد  قلطم  لامک  اریز  تسا ، هوقلاب  هب  لعفل 
تانیعت فلز  زا  دوجو  يارحـصب  همیخ  نانکهولج  دز  دوب  يهناخناهن  یبیغ ز  دهاش  نآ  دیوگیم : هک  یعابر  نآ  اذل  تسا ، ریذپان  ناکما 

يدنوادخ تاذ  يارب  رگم  دنکیم . نایب  هک  تسا  یتیعقاو  زا  شیب  نآ  يرعش  یئابیز  دوبر  هقلح  لد ز  تسب  هک  هقلح  ره  تاذ  ضراع  رب 
. تسا هتشگ  راکـشآ  هدز و  دوجو  يارحـص  رد  همیخ  نانکهولج  سپـس  هدوب  یفخم  هناخناهن  نآ  رد  هک  دومن  روصت  ناوتیم  ياهناخناهن 

كاپ تاذ  هب  دنراد ، هک  یعیبط  میهافم  اب  تینطاب  تیرهاظ و  تیرخآ و  تیلوا و  تیدعب و  تیلبق و  نداد  هار  زا  یـشان  تاروصت  هنوگنیا 
ناهج ندروآ  دوجوب  زا  شیپ  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  یتسه  ناهج  ادـخ و  يهرابرد  تارکفت  زرط  الومعم  اریز  تسا . لالجلاوذ  دـنادخ 
كرد لحارم  نیلوا  هکنانچ  هک  میربیم  نامگ  زین  تسا و  هتشگ  راکـشآ  رهاظ و  یتسه  ملاع  داجیا  اب  تسا و  هدوب  یفخم  نطاب و  یتسه 

اههدیدپ و رد  ار  یهلا  تایآ  تسخن  ام  و  دسریم ، اهنآ  يهرابرد  لقعت  هشیدنا و  هب  تبون  سپس  هدوب  تاسوسحم  اب  ام  ساوح  طابترا  ام 
يزادرپیم وا  لامج  لالج و  تافص  تفرعم  تخانش و  هب  لقعت  هشیدنا و  يهلیسوب  سپس  مینیبیم و  یتسه  ناهج  طباور 

توبث و هک  یتروص  رد  تسا ، هدمآ  قوف  یعابر  رد  هچنانچ  سکعلاب  ای  تسا ، نآ  ندوب  نطاب  رب  مدقم  زین  يدـنوادخ  روهظ  نانچمه  م ،
تاـهج داـعبا و  اـب  طاـبترا  زا  هک  دنتـسه  یعازتـنا  روما  تـالاح  نیا  يهمه  تسا و  تـالاح  نیا  ضورع  قوفاـم  يدـنوادخ  قلطم  دوجو 
تببحاف ایفخم  ازنک  تنک  دیوگیم : هک  فورعم  یسدق  ثیدح  هک  تسا  هدعاق  نیا  هب  رظن  اب  دنیآیم . دوجوب  ام  نهذ  رد  ناهج  فلتخم 

( موش هتخانش  هک  مدیرفآ  ار  تاقولخم  اذل  موش ، هتخانـش  هک  متـساوخ  مدوب ، یفخم  جنگ  کی  نم   ) فرعا یکل  قلخلا  تقلخف  فرعا  نا 
تـسا یئادیپ  راکـشآ و  ربارب  رد  یناهنپ  افخ و  هک  تسا  یهیدب  هچ ؟ ینعی  یفخم  زنک  ددرگیم . عقاو  دیدرت  لمات و  دروم  قوف  نومـضم 

تـسخن دنوادخ  هکنیا  يانعم  نیاربانب  کلذ . ریغ  رهاوخ و  ردارب و  دنزرف و  ردپ و  موهفم  ود  دننام  دنـشابیم ) نیفیاضتم  موهفم  ود  نیا  )
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تاـیعقاو نآ  سپ  تسا ! هدوب  ناـهنپ  تاـیعقاو  نآ  زا  دـنوادخ  هدوب و  راکـشآ  یتاـیعقاو  هک  دوشیم  نینچ  تسا ، هدوـب  یفخم  زنک  کـی 
دوجو هک  یتایعقاو  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  يدـنوادخ  دوجو  يافخ  هک : دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دناهتـشادن ! يدـنوادخ  دوجو  اب  یطابترا 

اهدومن و هب  هبـسنلاب  کلذـعم  تسا و  یتسه  لک  داینب  اـی  ورین  هک  تسا  یتقیقح  شرع  هکناـنچ  دناهتـشادن ، ادـخ  اـب  یطاـبترا  دناهتـشاد ،
هدیدپ

هک تسا  ادـخ  اب  تانئاک  يهسیاقم  هب  هیبش  تسرد  ادـخ  اب  شرع  يهسیاـقم  اریز  تسین ، حیحـص  ضارتعا  نیا  تسا . یفخم  یتسه  ياـه 
نیتسخن ياـفخ  هب  داـقتعا  نیارباـنب  ثداـح . نکمم و  تسا  يرما  هدوب و  نآ  داـینب  رهوج و  دـننام  یتسه  ملاـع  شرع  تسا و  طـلغ  اـعطق 

روهظ و  تسا . هدوب  یفخم  اهنآ  زا  ادخ  دناهدوب و  راکـشآ  هک  دنکیم  ضرف  يدـنوادخ  دوجو  اب  ار  یتایعقاو  هکنیا  يهفاضاب  يدـنوادخ 
لک تسا ! هتشاد  تقبـس  وا  روهظ  رب  يدنوادخ  ندوب  نطاب  هجیتن  رد  تسا ! هدش  عورـش  كرد  ياراد  تانئاک  تقلخ  اب  سدقا  دوجو  نآ 

رداق لک  ملعتم و  هریغ  ملاع  لک  كولمم و  هریغ  کلام  لک  فیعض و  هریغ  يوق  لک  لیلذ و  هریغ  زیزع  لک  لیلق و  هریغ  هدحولاب  یمسم 
ریغ يدنمورین  ره  تسا و  رقحم  وا  زج  يزیزع  ره  و  تسا ، مک  دوش ، هدیمان  دحاو  سدقا  تاذ  نآ  زا  ریغ  هک  هچ  ره   ) زجعی ردـقی و  هریغ 

زجاع یهاـگ  اـناوت و  یهاـگ  وا  زا  ریغ  يدـنمتردق  ره  هدـنریگ و  ارف  وا  زج  یئاـناد  ره  كولمم و  وا  ياوساـم  یکلاـم  ره  و  ناوتاـن ، وا  زا 
نیعم و یتـقیقح  زا  دوـش ، هتفرگ  رظن  رد  هک  ینعم  رهب  دـحاو  تسا  مک  دوـش ، هدـیمان  دـحاو  سدـقا  تاذ  نآ  زا  ریغ  هک  هـچ  ره  تـسا .)

دوشن قالطا  یلک  موهفم  نآ  هب  دحاو  رگا  یتح  یـسنج ، یعون و  یفنـص و  ای  دشاب ، يددع  دحاو  هاوخ  ددرگیم ، عازتنا  دودـحم  یتیوه 
اد هک 

لباق ریغ  عاونا و  ياراد  هک  تسا  یتایلک  يهمه  لماش  هکنیا  اب  دـحاو  نیا  تسا ، قیبطت  لـباق  تاـیلک  يهمهب  دراد و  عیـسو  راـسیب  ياهرئ 
زا دحاو  کی  تهج  نیمهب  دشابیم و  ددعت  رارکت و  لباق  دیرجت  تیاهن  رد  ینهذ  موهفم  نیا  ینعی  دـشابیم ، ررکت  لباق  تسا ، شرامش 
رب دزاسیم ، دودحم  ارنآ  هک  یتیوه  نیعت  زا  دناوتیمن  هرخالاب  دشاب ، هچ  ره  اریز  تسا ، نآ  زا  دحاو  ود  زا  رتمک  عیسو  رایسب  موهفم  نیا 

تقیقح کی  زا  دحاو  تدحو و  نیا  تسا ، دحاو  ادخ  ینعی  تسا . تدـحو  هب  فوصوم  ادـخ  میئوگیم  هک  یتقو  یلو  دـشاب . هدوب  رانک 
حور ناوتیم  لماک  رب  صقان  هیبشت  کـی  اـب  دـشاب . هدوب  رتمک  دـحاو  ود  تدـحو و  ود  ربارب  رد  هک  تسا  هدـشن  عازتنا  نیعتم  دودـحم و 

یکیزیف ینیع و  تیعقاو  کی  زا  حور  دـحاو  اریز  تسا ، دـحاو  کی  زا  شیب  هک  تفرگ  رظن  رد  وا  ینامـسج  تارثکت  ربارب  رد  ار  یناـسنا 
يوم رات  هس  اپ ، ود  تسد ، ود  تشگنا ، ود  دننام  يوضع  دـحاو  ود  زا  رتمک  حور  دـحاو  کی  دوش : هتفگ  هک  تسا  هدـشن  عازتنا  دودـحم 

هس لیخت و  ود  رسارس  رد  دحاو  کی  ناونعب  ار  حور  ناوتیمن  نینچمه  دشابیم . نوخ  هرطق  شـش  ناوختـسا ، جنپ  ندب ، گر  راهچ  رس ،
هداد و ر رارق  قیدصت  روصت و  هد  رایتخا و  هن  میمصت و  تشه  یناعم و  یعادت  تفه  هدارا و  شش  سدح و  جنپ  هشیدنا و  راهچ  مسجت و 
هچ زیزع  تسا  ناوتان  وا  زا  ریغ  يدـنمورین  ره  رقحم و  لیلذ و  وا  زج  يزیزع  ره  دروآ . باـسحب  رثکتم  ددـعتم و  روما  نآ  زا  رتمک  ار  حو 

تفـص نیا  زا  وا  ربارب  رد  دـناوتیمن  يدوجوم  چـیه  و  تسا ، يدـنوادخ  كاپ  تاذ  تمظع ، ياـنعمب  هچ  دـشاب و  ندوب  ریظنیب  ياـنعمب 
تافـص یهلا و  كاپ  تاذ  هب  رظن  اب  درادن . تردق  ضرع  يارای  یتقیقح  چـیه  يراگدرورپ ، تردـق  لباقم  رد  هکنانچ  دـشاب ، رادروخرب 

عون ره  اریز  تسین ، وا  ربارب  رد  هتـسباو  ياهیراع و  تردـق  تزع و  يهلیـسوب  مادـنا  ضرع  یئاناوت  ار  يدوجوم  چـیه  شلاـمج ، لـالج و 
هدرک دوخیب  دوخ  زا  ارنانآ  تردـق  تزع و  بیرف  هکناـنآ  رگا  تسا . وا  یناـبر  تاـضافا  زا  وا و  قولخم  دوش ، روصت  هک  یتزع  تردـق و 

یطیارش للع و  هب  هتسباو  نانآ  یناور  ياهورین  اهتیلاعف و  ینامسج و  دوجو  تارذ  همه  هک  دنشیدنیب  تقیقح  نیا  رد  ياهظحل  طقف  تسا ،
زاب ورملق  رد  هراومه  نانآ  تردق  تزع و  هک  دنور  ورف  رکف  نیا  رد  ياهظحل  رگا  تسا و  جراخ  نانآ  تردـق  ملع و  يهطیح  زا  هک  تسا 

تردق تزع و  زا  دودحم  رایـسب  ياهیاس  هک  دیمهف  دنهاوخ  تفای و  دنهاوخرد  ار  دوخ  تسا ، هبـساحم  لباق  ریغ  ياهدادیور  هب  طوبرم  و 
یناوارف تایآ  رد  بلطم  نیا  دنشابیم . يدنوادخ  كاپ  تاذ  صوصخم  هک  تقیقح  ود  نآ  دوخ  هن  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  نانآ  نوماریپ 

قلخ ناـسنالا  نا  - 2 تسا ) هدش  هدـیرفآ  فیعـض  ناسنا   ) افیعـض ناسنالا  قلخ  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدـش  حرطم  فلتخم  نیماـضم  اـب 
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يریخ رگا  دتفایم و  عزج  هب  دسرب ، وا  هب  يرش  رگا  تسا ، هدش  هدیرفآ  عوله  ناسنا   ) اعونم ریخلا  هسم  اذا  و  اعوزج . رـشلا  هسم  اذا  اعوله .
نوئش یگتسباو  زا  یشان  هک  ناسنا  دوجو  رد  یناوتان  فعـض و  ندوب و  عوله  تفـص  ود  دیامنیم .) عونمم  نآ  زا  ار  نارگید  دسرب ، وا  هب 

نیرتهب تسا ، ایند  نیا  رد  يزاسدوخ  زا  وا  یناوتان  نتشیوخ و  يهرابرد  وا  لهج  زا  یشان  يرایتخا و  ریغ  يدابم  روما و  هب  وا  نم  تایح و 
دنوادخ هب  یگتـسباو  اب  هک  یتردق  تزع و  نآ  تسین و  وا  رایتخا  هب  طوبرم  دـیایب ، دوجوب  وا  رد  یتردـق  تزع و  رگا  هک  تسا  نآ  لیلد 

هدوب و ینابر  فطل  ضیف و  زا  زاتمم  يهدـیدپ  ود  نآ  هک  دـمهفیم  همه  زا  رتهب  ناسنا  نامه  دوخ  دـیایب ، دوجوب  ناـسنا  رد  ریدـق  زیزع و 
دیئادخ و هب  دنمزاین  امـش  يهمه  مدرم ، يا  . ) دـیمحلا ینغلا  وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  سانلا  اهیا  ای  - 3 تسا . اهنآ  دقاف  هسفن  یف  دوخ 

يارب ناـسنا  یگداـمآ  نودـب  تلذ )  ) یعیبط یتسپ  رقف و  ندوب و  عوله  فعـض و  نیا  تسا .) شیاتـس  لـباق  زاـینیب و  هک  تسادـخ  طـقف 
شمارآ هب  لدبم  ار  ندوب  عوله  دیامن و  تردق  هب  لدبم  ار  فعض  هک  ینابر  ضیف  یگتسیاش  لیصحت 

زا یناوارف  تاـیآ  رد  مه  نوناـق  نیا  تشاد . دـهاوخنرب  شناـبیرگ  زا  تسد  هدوب و  ناـسنا  هارمه  دـنک ، لیدـبت  تزع  هب  ار  تلذ  یحور و 
تیاـنع وا  هب  ار  تزع  یهاوـخب  ار  هک  ره  هک  یئوـت  اراـگدرورپ ،  ) ءاـشت نـم  لذـت  ءاـشت و  نـم  زعت  و  - 1 هلمجنآ : زا  تـسا . هدـمآ  نآرق 

هب هک  يدـنوادخ  تیـشم  زا  دوصقم  میاهتفگ ، هطوبرم  ثحابم  رد  هکنانچ  هتبلا  (. ) ییامنیم تلذ  راتفرگ  یهاوخب  ار  سک  ره  و  ینکیم ،
تیادـه و يهنیمز  ندرک  هداـمآ  هکلب  تـسین ، وا  يهـقلطم  يهطلـس  هـب  طوـبرم  ینیوـکت  يهدارا  دـشابیم ، رـشب  يرادرک  یلعف و  نوـئش 
رد ار  تلذ  تزع و  تلالـض و  تیادـه و  يهنیمز  ناسنا  هک  یماگنه  تسا ، اهناسنا  دوخ  رایتخا  هب  کـلذ  ریغ  تلذ و  تزع و  تلـالض و 
هک سک  ره   ) اعیمج هزعلا  هللف  هزعلا  دیری  ناک  نم  - 2 دنکیم .) ادیپ  قلعت  روما  نآ  ندرک  داجیا  يدنوادخ  تیـشم  دروآ ، دوجو  هب  دوخ 

نینموملل و هلوـسرل و  هزعلا و  و هللا  - 3 تسا ). دنوادخ  نآ  زا  قلطم ) روطب  تزع  ای   ) اهتزع يهمه  هک  دنادب ) دـیاب  ، ) دـنکیم بلط  تزع 
هفیرـش يهیآ  نیا  هب  هجوت  اب  دننادیمن ) نیقفانم  یلو  نامیا  اب  مدرم  وا و  لوسر  تسا و  ادـخ  نآ  زا  تزع  طقف   ) نوملعیال نیقفانملا  نکل 

زایتما ود  نیا  هک  دمهفیم  دنکشیم و  ياهیراع  تردق  تزع و  زا  یئاههیاس  نتشاد  تهجب  یمدآ  توخن  ربک و  هک  تسا 
یلاـع زاـیتما  ناـنچ  نتـشاد  هتـسیاش  هللا  قـالخا  هب  قلخت  هللا و  بادآ  هب  بداـت  اـب  هک  تسا  یناـسک  لـالجلاوذ و  دـنوادخ  نآ  زا  گرزب 

كولمم وا  زج  یکلام  ره  و  هللاءاشنا . تشگ ، دـهاوخ  حرطم  يهبطخ 83  رد  حورشم  روطب  فیعـض  يوق و  هب  طوبرم  ثحابم  دندرگیم .
یمدآ هک  دهاوخیم  هناهاگآ  هجوت  کی  طقف  تسا  زجاع  یهاگ  اناوت و  یهاگ  وا  زا  ریغ  يدنمتردق  ره  هدنریگ و  ارف  وا  زج  یئاناد  ره  و 

چیه هکنیاـب  هناـهاگآ  هجوـت  تسین ، وا  تیکوـلمم  يهطیح  زا  نوریب  يزیچ  چـیه  و  تـسا ، وا  تادوـجوم  هـمه  قـلطم  کـلام  هـک  دـنادب 
شرگن کـی  نیا  دوخ . یتسه  هب  نداد  ناـیاپ  رد  هن  تیدوجوم و  يهمادا  رد  هن  دراد و  راـیتخا  لالقتـسا و  ندـمآ  دوجوب  رد  هن  يدوجوم 

تیدوجوم رگنحطـس  نیبرهاـظ و  ناـسنا  دـنهدیم ، ناـشن  دوخ  زا  هک  یئاـهتیلاعف  تاـکرح و  نیعت و  اـب  هک  تسا  تادوـجوم  هب  یحطس 
ینیبرهاظ رد  یسک  رگا  دنتسه . نتشیوخب  ءاقب  يهدنشخب  هدنرادهگن و  اهنآ  هک  دنکیم  نامگ  دهدیم و  تبسن  اهنآ  هب  رادیاپ  لقتـسم و 

مه نم  دوخ و  عون  کـی  يدازآ  راـیتخا و  نآ  زا  دـنیبیم و  دوخ  رد  هک  يدازآ  راـیتخا و  یتح  دـشاب ، هتفر  طارفاـب  یلیخ  يرگنحطـس  و 
هب ار  ماسجا  اضف و  یئانـشور  دنیبن و  ار  باتفآ  صرق  هک  یـسک  دننام  تسرد  دـنیبیم . نم  دوخ و  نآ  ياراد  ار  تادوجوم  دروآیمرد و 

رون گ
قیمع حوطـس  هب  ذوفن  زا  یناوتان  رکفت و  فعـض  زا  یـشان  هک  تالیخت  تامهوت و  نیا  دزاسب !! دنتـسم  ماـسجا  حوطـس  اـضف و  رد  هدرتس 

رد ياهفرح  ياهیفاب  حالطصا  تارکفت و  زا  هچ  رگا  تسا ، نارگن  حطس  يهمه  ریگنابیرگ  تسا ، اهنآ  نایم  رد  هدوجوم  طباور  تایعقاو و 
رد ار  تکرح  هکلب  ات  دنزادنایم  هارب  یـشالت  هنوگ  ره  دننیبیم  هکنیا  اب  یناسک  هکنیا  تسا  روآتفگـش  دنـشاب . هدوب  رادروخرب  الاب  دح 

دننک ضرف  رادیاپ  لقتـسم و  دنک ، هرادا  ار  اههدیدپ  اهدومن و  اهتروص و  يهمه  هک  روانهپ  زارد و  بانط  کی  دـننام  ار  هدام  هدام و  تاذ 
نیا اب  دنیآیمرد ، وناز  هب  قیمع  يرورـض و  رایـسب  تالاوئـس  ربارب  رد  دنـسریمن و  ياهجیتن  هب  دننک ، عطق  دوخ  ياروام  زا  ار  نآ  زاین  هک 

نآ دننک !! یقلت  رگیدکی  دوخ و  کلام  ار  اهنآ  حالطـصاب  دـنهدب و  تبـسن  اهنآ  دوخب  ار  تادوجوم  تیریدـم  دـنهاوخیم  هنوگچ  لاح 
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کلام ار  اهنآ  تادوجوم و  تسدب  دنهدب  دنسیونب و  ار  نتـشیوخ  رب  ءایـشا  تیکلام  دنـس  دنهاوخیم  هک  ناگدننک  رظن  راهظا  نارکفتم و 
ملاع تادوجوم  ددـعب  یتسه  ناهج  رب  قلطم  کلام  کی  نتفرگ  هدـیدان  اـی  فذـح  اـب  هک  دـناهدرکن  شومارف  اـمتح  دنـسانشب ، نتـشیوخ 

اوخ عقوم  ره  هک  دنیامرفیم  تمحرم  ياهدارا  تادوجوم  زا  کی  رهب  قلطم  يهدارا  کی  فذح  اب  دنزاسیم و  کلام 
تلذ و تزع و  یگرزب و  یکچوک و  فعـض و  توق و  دـنربب و  نیب  زا  ار  ناشدوخ  دـندرک  هدارا  عقوم  ره  دـننیرفایب و  ار  ناشدوخ  دـنتس 

شتسرپ هب  یتسرپاتکی  زا  لاقتنا  نیا  دشاب !! هدوب  ناشدوخ  يهدارا  رایتخا و  رد  همه  همه و  ندوب  یمئاد  ندوب و  تقوم  یتشز و  ییابیز و 
دیجمت کیربت و  لباق  رایـسب  کیزیفاتم  هب  کیزیف  زا  لوحت  نیا  دنوریم و  دنیآیم و  دوجوب  یتسه  ناهج  رد  هک  یتادوجوم  زا  کی  ره 

ام يارب  دـلتولک  مناـخ  قشع  هب  يراـتفرگ  زا  شیپ  يزادرپقوذ  اـب  تنک  تسوگوا  هک  دـنادرگیمرب  ياهیلوا  نارود  هب  ار  اـم  هک  تسا !!!
. دوشیم هدـیمان  نداد  رارق  ادـخ  ار  تعیبـط  ماـن  هکلب  تسین ، یـسانشناهج  تـالیخت ، اـی  تاروصت  هنوگنیا  تفگ : دـیاب  دوب ! هدومن  نیعم 
: هلمجنآ زا  تسا . ناوارف  تسا ، سدـقا  تاذ  نآ  كولمم  دـشاب ، هچ  ره  وا  زج  تسا و  ادـخ  قلطم  کلام  هک  هلئـسم  نیا  هب  طوبرم  تایآ 

ادخ هک  ار  هچنآ  رگم  ار  يررض  هن  مکلام و  ار  يدوس  هن  دوخ  يارب  نم  وگب : نانآ  هب   ) هللا ءاشام  الا  ارضال  اعفن و  یـسفنل  کلماال  لق  - 1
اب يدوجوم  هک  یتقو  ار ) يدشر  هن  مکلام و  يررض  هن  امـش  يارب  نم  نانآ : هب  وگب  . ) ادشرال ارـض و  مکل  کلماال  ینا  لق  - 2 دهاوخب .)

نشور تادوجوم  رگید  عضو  دشاب ، هدوب  نارگید  دوخ و  يارب  يزیچ  کلام  دناوتن  رایتخا  يدازآ و  تردق  یهاگآ و 
دنکلام ار  یتعفنم  هن  دوخ  يارب   ) ارضال اعفن و  مهـسفنال  نوکلمیال  - 3 دنـشابیمن . کلام  ار  نارگید  دوخ  هب  طوبرم  يرما  چیه  هک  تسا 

تیانع و نامهب  هراشا  دهاوخب  ادخ  هکنیا  رگم  دـیوگیم : هک  دراد  دوجو  ياهیئانثتـسا  يهلمج  مکی  يهرامـش  يهیآ  رد  ار ) يررـض  هن  و 
نیا هتبلا  نامیا . اب  مدرم  دننام  دهدیم ، تزع  دهاوخب  هک  ار  یـسک  دنوادخ  هک  میدـید  زین  تزع  هب  طوبرم  تایآ  رد  هک  تسا  یهلا  فطل 
هکلب تسین ، طوبرم  دوشیم ، یشان  صاصتخا  يهطبار  زا  هک  یقوقح  تیکلام  يهدیدپ  هب  تایآ  نیا  هک  میشاب  هتشاد  رطاخب  دیاب  ار  هتکن 

رد نآ  ياقب  يدوجو و  شنیرفآ  هاگدـید  زا  یقیقح  تیکلام  ادـخ ، يارب  نآ  تابثا  ادـخ و  ریغ  زا  تایآ  نیا  رد  تیکلام  یفن  زا  دوصقم 
کلملا کلام  مهللا  لق  - 4 دیآیمرب : هیآ  ود  نیا  زا  هکنانچ  تسا . لالجلاوذ  دـنوادخ  نآ  زا  طقف  هک  تسا  يدوجو  نوئـش  زا  یناش  ره 

نیمز اهنامسآ و  کلم  هک  ياهتسنادن  ایآ   ) ضرالا تاوامـسلا و  کلم  هل  هللا  نا  ملعت  ملا  - 5 یتسه .) کلم  کلام  يا  اراگدرورپ ، وگب : )
هچنآ نیمز و  اهنامسآ و  کلم  تسا  ادخ  نآ  زا   ) ریدق یئیش  لک  یلع  وه  نهیف و  ام  ضرالا و  تاوامـسلا و  کلم  هللا  - 6 تسوا .) نآ  زا 

تیکلام خ رد  دیجم  نآرق  رد  هک  یتایآ  یناوارف  هب  رظن  اب  تسا .) اناد  زیچ  همه  رب  وا  تسا و  اهنآ  رد  هک 
نداد صاـصتخا  رطخ  ضحم  یعیبط  تاـیح  نیا  رد  هک : دوشیم  نشور  تقیقح  نیا  تسا ، هدـش  دراو  تادوجوم  يهمه  تیکولمم  اد و 

ساسحا ره  اریز  يدـج ، رایـسب  تسا  يرطخ  تازاـیتما ، ءایـشا و  نیا  قلطم  کـلام  منم  هک  ناـمگ  نیا  و  نتـشیوخ ، هب  تازاـیتما  ءایـشا و 
ار يرگنایغط  يزاینیب ، ساسحا  نیا  دروآیم و  دوخ  لابندـب  صاصتخا  نآ  نتـشاد  تهجب  ار  يزاینیب  ساـسحا  یعون  قلطم  صاـصتخا 

نیا رگید  هار  کی  زا  میناوتیم  ام  تسا . زوسنامناخ  ياهدرد  بلغا  اشنم  هک  دروآیم  دوجوب  ناسنا  نورد  رد  یعیبط  لولعم  کـی  دـننام 
هراومه ربتعم  یثیداحا  ددـعتم و  یتایآ  هک  تسنیا  هار  نآ  و  تسا . يدـج  رایـسب  قلطم  صاصتخا  ساسحا  رطخ  هک  مینک  تابثا  ار  هیـضق 

هب يوضع  ررـض  دناوتیم  ناسنا  ایآ  تسا  نتـشیوخ  کلام  دوخ  هک  دنک  ساسحا  نینچ  دیابن  ناسنا  هک  دـننکیم  دزـشوگ  ار  هلئـسم  نیا 
ار دوخ  رایتخا  منتشیوخ و  کلام  نم  دیوگب : دنزب و  یـشکدوخ  هب  تسد  دناوتیم  ناسنا  ایآ  منتـشیوخ !؟ کلام  نم  دیوگب : دنزب و  دوخ 
رک و ایند  نیا  رد  مهاوخیم  منتـشیوخ و  کلام  نم  دـیوگب : دزاسب و  لتخم  ار  دوخ  لقع  ساوح و  دـناوتیم  ناـسنا  اـیآ  مراد !؟ تسدـب 
اب هزرابم  ادخ و  اب  هبراحم  زج  یئانعم  دناوتیمن  رـشب  يارب  تارایتخا  نیا  زیوجت  هک  تسا  یهیدـب  منک !؟ یگدـنز  هناوید  ای  قمحا  روک و 

نادجو لقع و 
فده ناونعب  زگره  دراد ، تیفیک  تیمک و  رد  هک  یتیدودحم  اب  مالسا  رد  یقوقح  ياهتیکلام  هک  تهج  نیمهب  و  دشاب . هتـشاد  ترطف  و 

هدوب تاذـلاب  بولطم  دوخ  هکنیا  هن  عورـشم  لاوما  اب  اهناسنا  ینوناق  طباور  اهتیعقوم و  ظـفح  يارب  تسیاهلیـسو  هکلب  تسا ، هدـشن  حرطم 
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هدوب لامک  دـشر و  يـالعا  دـح  رد  هچ  رگا  يدوجوم  چـیه  يارب  تسا  شزومآ  هب  جاـتحم  هدـنریگ و  ارف  وا  زا  ریغ  یملاـع  ره  و  دنـشاب .
تافص زا  هک  یهلا  ملع  سب . تسا و  دنوادخ  نآ  زا  يریگارف  شزومآ و  يهقباس  نودب  یلعف  یتاذ و  ملع  درادن ، دوجو  یتاذ  ملع  دشاب ،

هک یملع  هک  یتروص  رد  تسا . هتفرگ  ارف  ارنآ  تیدودـحم  تیبسن و  هن  شزومآ و  دـنمزاین  تسا و  لـهج  هب  قوبـسم  هن  تسا ، وا  لاـمک 
ناسنا ینعی  تسا ، هدوب  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  يهیضق  یناسنا  لهج  هک  تهجنآ  زا  هچ  تسا ، لهج  هب  قوبـسم  ددرگیم ، ناسنا  بیـصن 

ادیپ ملع  دوخ  دوجو  لبقام  يدابم  لوصا و  هب  دناوتیمن  وا  تسا و  وا  ملع  ثودح  بجوم  شدوجو  ثودح  تسا و  ثداح  دوجوم  کی 
نایاوشیپ هک  یتاعالطا  زا  رظن  عطق  اب  دروآیم ، تسدـب  يداـبم  لوصا و  نآ  يهراـبرد  هک  یملع  ره  شندـمآ  دوجوب  زا  سپ  یتح  دـنک ،

يدابم لوصا و  نآ  اب  دنکیم ، یگدنز  نآ  رد  هک  یتعیبط  هئـشن  تاهیبشت  اههسیاقم و  يرادـقم  زا  شیب  دناهتـشاذگ  وا  سرتسد  رد  یهلا 
يد زیچ 

زاـب هیلوا ، ترطف  رد  اـهلک  ءامـسالا  مدآ  ملع  زا و  يرادربهرهب  یتح  يرطف و  تاـمولعم  يرادـقم  نتـشاد  دادعتـسا و  دوب . دـهاوخن  يرگ 
تـسدب اهناسنا  هک  یئاهملع  تیدودـحم  تیبسن و  اما  دـیآیمرب . احیرـص  ملع  يهملک  زا  هکنانچ  تسا  وا  میلعت  یهلا و  تیانع  هب  طوبرم 

اب دشاب و  هتـشاد  یبسانم  تغارف  یـسک  رگا  دراذگیمن . وگتفگ  ثحب و  يارب  یئاج  چیه  هک  تسا  نشور  حـضاو و  يردـقب  دـنروآیم ،
يریگیپ ءارقتـسا و  هب  نونکات ، تفرعم  خیرات  زاغآ  ار  يرـشب  نارکفتم  هفـسالف و  يهمه  راثآ  رد  تقد  هعلاطم و  جـنر  لمحت  هلـصوح و 

لهج و رب  لیلد  نیرتنـشور  هک  دید  دهاوخ  و  دید . دـهاوخ  دوخ  شنیب  شناد و  تیدودـحم  تیبسن و  هب  ار  نانآ  يهمه  فارتعا  دزادرپب ،
و مرادن . یتسه  ناهج  دوخ و  يهرابرد  یکیرات  ماهبا و  چـیه  نم  و  تسا !! قلطم  نم  ملع  دـیوگب : هک  تسنیا  ناسنا ، زا  درف  کی  تقامح 

تارابع نآ  دینادب  امتح  درادرب ، رد  ار  نیماضم  نیا  هب  هیبش  هک  دـیدروخرب  یتارابع  هب  ای  دـیدروخرب و  یتارابع  نینچ  هب  يدروم  رد  رگا 
هب یگدنز  تاظحل  زا  یـضعب  رد  یهاگ و  زین  ارعـش ، زا  یـضعب  هکنانچ  تسا ، هدوب  التبم  یملع  يرامیب  هب  هک  تسا  هتفگ  یتاظحل  رد  ار 

زا ا میاپ  رگا  هک  عمج  هدمآ  ملد  هب  ترودک  راب  ردقنآ  دیوگیم : هک  رعاش  نآ  دننام  دنوشیم . التبم  يرعش  يرامیب 
تـسدب ملق  اروف  دراوم  نیارد  نوریب  دـیآ  مدـع  زا  یـسک  هک  مراذـگن  مریگ  یتسه  يهزاورد  رد  ناگنل  گنل  نوریب  دـیآ  مخ  چـیپ و  نی 

دلج تشپ  رد  دشابن ، يدیفـس  ياج  مه  هیـشاح  رد  رگا  هیـشاح و  رد  دشاب ، هتـشادن  دیفـس  ياج  یقرواپ  رد  رگا  یقرواپ و  رد  دـیریگب و 
اناوخ طخ  اب  دـندرکیم ) تبث  اجنآ  رد  ار  باتک  دـیرخ  خـیرات  ای  دنتـشونیم و  ار  اهیمـشچرون  تدالو  خـیرات  اقباس  هک   ) باتک ناـمه 

ملع هب  طوبرم  لئاسم  دـینکن ! شومارف  اجنامه  رد  مه  ار  اعد  نیا  نیمآ  اطایتحا  دـیامرف و  تیاـنع  افـش  ار  ناراـمیب  يهمه  ادـخ  دیـسیونب :
هلئسم نیا  حیضوت  تسا  زجاع  یهاگ  اناوت و  یهاگ  وا  زا  ریغ  يدنمتردق  ره  و  تسا . هدش  حرطم  احورشم  نیـشیپ  تادلجم  رد  يدنوادخ 

یـسررب دروم  دـیاب  هک  نانچنآ  ناسنا  تسه و  هک  نانچنآ  ناسنا  هب  طوبرم  ثحابم  رد  میدرک و  نایب  يدودـح  ات  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  ار 
تاذ يهیلامک  تافـص  زا  وا  ملع  دننام  يدنوادخ  تردـق  هک  مینکیم : هراشا  هلئـسم  نیا  هب  طقف  اجنیا  رد  داد . میهاوخ  رارق  يرتحورـشم 

، تادوجوم رگید  یناسنا و  تردق  هک  یتروص  رد  دشابیمن ، هتـسباو  یطرـش  دیق و  چـیهب  هدوب و  قلطم  تردـق  نیا  تسا ، یبوبر  سدـقا 
نیاربانب تسا . هتفرگ  رارق  کلذ  ریغ  دادرارق و  ياهاشنم  اهیژرنا و  دراوم و  ریجنز  ياههقلح  رد  هک  تسا  لماوع  زا  یلوصحم 

هک تسا  تردق  يهدنروآ  دوجوب  للع  مکی - يهیحان  تسا : یناوتان  هب  لیدبت  يدوبان و  ضرعم  رد  هیحان  ود  زا  تادوجوم  رگید  تردـق 
عناوم لیـس  نایرج  مود - يهیحان  يدادرارق . ياهاشنم  لزلزت  ببـسب  ای  تسا و  يدوبان  شهاک و  ضرعم  رد  تعیبط  نیناوق  يارجم  رد  اـی 

ربا هعطق  کی  لاثم  ناونعب  دننکیم . یـشالتم  ار  تردق  دنـسریم و  هار  زا  یناسنا  تارایتخا  اهیهاگآ و  قوف  رد  هک  تسا  تردـق  يهمادا 
تراپانب نوئلپان  ینامز  هک  يدنمتردق  یـشترآ  يهداعلاقوف  میظنت  اهـشالت و  اهیریگفده و  هب  یئانتعایب  لامک  اب  نئوژ  بش 17  هک  هایس 

يهرد هب  رتمامت  هچ  ره  تدـش  اب  اپورا ، کـی  هرامـش  ناـمرهق  نآ  زا  هزاـجا  نودـب  ددرگیم و  رادومن  ولرتاو  ياـضف  رد  دـشیم ، هدـیمان 
مهب تسد  لحم  نآ  لها  زا  درم  کی  هابتـشا  دوب و  هرظتنم  ریغ  هک  یکدـنا  ریخات  اب  مه  شیاـهلاشرام  زا  یکی  و  دریگیم ، ندـیراب  ولرتاو 

اهلارنژ و نوئلپان و  زغم  رد  هک  یتردق  نآ  بیترت  نیدـب  دـننکیم و  نله  تنـس  راپـسهر  هتـسب  ياهتـسداب  ار  نانامرهق !! نامرهق  نآ  هداد ،
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هک دنهدیم  ناخروم  هب  ار  تبون  ددرگیم و  یـشالتم  فیعـض  رایـسب  یبابح  دننام  ناهگان  دوب ، هدرک  هولج  قلطم  لازیال و  شیاهلاشرام 
ازات هکی  تیسل  زا  هدش  فذح  نآ  زا  شوشم  ای  نیغورد  يهیاس  کی  دنفابب و  مهب  ار  غورد  تسار و  دنیایب 

یناگدـنز يهخـسن  لصا  قباطم  یقیقح  يهمـسجم  هک  درذـگیمن  ینالوط  یتدـم  دـنزاسیم و  یهاوخدوخ  ناراـمیب  اـقب و  رد  عزاـنت  ن 
نامه هک  دننادب  تسرپدوخ  نادنمتردق  شاکیا ، دـنهدیم . ناشن  نایناهج  هب  يوتـسلوت  وگوهروتکیو و  دـننام  گرزب  ینادرم  ار  نوئلپان 

رد یفطاع  جاوما  نارازه  اب  دـنیازب و  ار  ناـنآ  هدـش و  راـک  هب  تسد  هک  دروآیم  دوجوب  ناـنآ  ندـیئاز  يارب  ینارداـم  هک  تعیبط  نیناوق 
دنکیم هدامآ  يوتـسلوت  وگوه و  دـننام  نیبزیت  ناداقن  ندـیئاز  يارب  مه  ار  رگید  یناردام  دـننارورپب ، ارنانآ  اهغاب  اههچغاب و  اههراوهگ و 

زا ار  ناگدنرد  باسح  دنریگب و  تسدـب  ملق  ات  دـننارورپب  دـنیوبب و  دنـسوبب و  دـنوش و  مخ  نانآ  يورب  اههراوهگ  رد  دـنیازب و  ارنانآ  هک 
ناتـسرامیب هب  دوخ  ياپ  اب  هک  هاوخدوخ  رامیب  نآ  هک  دنزرون  تلفغ  تسا ، یلک  لصا  کی  هک  هلمج  نیا  نتـشون  زا  دننک و  ادـج  اهناسنا 

كاخب ارنانآ  دریگیم  ناسنا  نویلیم  هاچنپ  يور  هب  ار  شاهحلسا  هک  تردق  رامیب  نآ  ددرگیم و  نله  تنس  راپسهر  رابجا  اب  دورن ، یناور 
رلتیه مه  نامرهق  نیا  دهدیم . نایاپ  دوخ  یتسه  هب  حالس  نامه  يهلیـسوب  تردق و  نامه  اب  هک  دسریم  ارف  مه  يزور  دشکیم ، نوخ  و 

هنم دعب  ام  هنع  بهذی  اهریبک و  همصی  تاوصالا و  فیطل  نع  مصی  هریغ  عیمس  لک  و  دشیم . هدیمان 
ياهادص ربارب  رد  رک و  فیطل  ياهادص  ندینش  زا  وا  زج  ياهدنونش  ره  و   ) ماسجالا فیطل  ناولالا و  یفخ  نع  یمعی  هریغ  ریـصب  لک  ا و 

ره و  دـیآیم . دوجوب  رود  هلـصاف  رد  هک  یئاهادـص  ندینـش  زا  مورحم  وا  زا  ریغ  یـسک  ره  و  ددرگیم . راـچد  یئاونـش  لـالتخا  هب  يوـق 
تاجرد فالتخا  ناسنا و  شوگ  نامتخاس  هب  رظن  اب  تسا .) انیبان  رتکچوک  فیطل و  ماـسجا  یفخم و  ياـهگنر  ندـید  زا  وا  زج  ياهدـننیب 

تـسا جاوما  زا  ینیعم  ياهجرد  شوگ ، يوضع  ياهـصقن  اهیرامیب و  زا  رظن  عطق  اب  دـنیامنیم ، لقتنم  ام  شوگ  هب  ار  اهادـص  هک  یجاوما 
اهادص ندینـش  رد  یعطق  ریثات  ياراد  جاوما ، نآ  شوگ و  نایم  يهلـصاف  يرود  یمک و  نینچمه  دشاب ، شوگ  هب  ادص  لقان  دناوتیم  هک 
نودب دونشیم ، ار  ادص  هنوگ  ره  وا  اذل  دراد  جاوما  اب  وا  يهلصاف  هب  هن  شوگب و  جایتحا  هن  يدنوادخ  ندینش  هک  تهجنادب  و  دنـشابیم .

اب نیعم  يهلـصاف  رون و  مشچ و  صوصخم  نامتخاس  هب  جایتحا  هک  تسین  اهناسنا  یئانیب  اب  هسیاقم  لباق  زین  يدنوادخ  ییانیب . تلآ  هب  زاین 
ندید ندینش و  زا  دوصقم  دناهداد ، لامتحا  نارظنبحاص  زا  یضعب  اذل  دننیبب . ار  يزیچ  دنناوتب  ات  دنراد  ماسجا  زا  ینیعم  دومن  اههاگدید و 

ایتحا اهنآ  هب  روبزم  لمع  ود  رد  اهناسنا  هک  یطیارش  نودب  اهیندید  اهیندینش و  روضح  يدنوادخ 
هب ار  دوخ  ملع  لاـعتم  دـنوادخ  تسا ، یکتم  لـمع  ود  نیا  هب  يرـشب  تاـمولعم  رثکا  ياـنبم  نوچ  و  تسا . يدـنوادخ  ملع  رد  دـنراد ، ج 
لک و  دراد . میمعت  زین  اهیندرک  سمل  اهوب و  و  اهمعط )  ) اهیندیـشچ رب  اهیدـنوادخ  ملع  ـالاو  تسا  هدومرف  دزـشوگ  لـمع  ود  نآ  يهجیتن 
ریغ وا  زا  ریغ  ینطاب  دوجوم  ره  تسا و  نطاـب  ریغ  وا  زا  ریغ  راکـشآ  يدوجوم  ره  و   ) رهاـظ ریغ  هریغ  نطاـب  لـک  نطاـب و  ریغ  هریغ  رهاـظ 

رد يدوجوم  ره  هک  هیـضق  نیا  دـشاب  فوصوم  نآ  لـباقم  تیعقوم  اـب  دـناوتیمن  دراد ، رارق  هک  یتـیعقوم  رد  يدوجوم  ره  تسا .) رهاـظ 
هک انبم  نیا  حیـضوت  يارب  تسا . راوتـسا  نیعت  لصا  يانبم  رب  دـشاب ، فوصوم  نآ ، لـباقم  تیعقوم  اـب  دـناوتیمن  دراد ، رارق  هک  یتیعقوم 

دناوتیمن ءانثتـسا  نودـب  یلک و  روطب  یتسه  ملاع  ياههدـیدپ  ءازجا و  زا  کی  چـیه  میئوگیم  درادرب ، رد  زین  ار  روبزم  يهیـضق  حیـضوت 
دوخ هک  تسا  یفاک  هلئـسم  نیا  قیدـصت  يارب  و  دربب ، رـسب  تسا ، يدوجو  ددرت  زا  يرگید  ترابع  هک  نیعت ) مدـع   ) نیعتالر ياهظحل د 
لاح نامه  رد  عقاو  رد  فلا  ینعی  دوخ ، ریغ  دوخ و  نایم  ییش  ددرت  زا  تسترابع  نیعت  مدع  موهفم  دوش . روصت  یبوخب  نیعت  مدع  موهفم 

یم رکذت  ار  تقیقح  نیا  ياهلئسم  رد  قیقحت  زا  شیپ  هتبلا  دشاب . هدوب  مه  فلا  ریغ  قابطنا  لباق  تسا ، فلا  هک  طیارش  و 
يهطبار لاـح  رد  نیعت ، مدـع  ددرت و  زا  اـم  دوصقم  ینعی  تسین ، اـم  كرد  يهطیح  هب  رظن  اـب  تیعقاو  کـی  نیعت  مدـع  ددرت و  هک  میهد 

مینیبیم و ار  یمـسج  رود  يهلـصاف  زا  ینابایب  رد  الثم  تسا ، ریذپناکما  الماک  نیعت  مدع  نیا  اریز  دـشابیمن . ام  كرد  لماوع  اب  تیعقاو 
نیعت اب  تسا  ناسنا  ای  دراد ، ام  هاگدـید  رد  دوخ  يارب  تیعقاو  هک  هچنآ  مینادیم  ام  تسا . گنـس  ای  تسا  ناسنا  مسج  نآ  هک  مینادیمن 

ارنآ ام  هک  تیعقاو  نآ  نیعت  مدع  ددرت و  نیا  و  تسین ، ناسنا  دراد و  هک  یعقاو  نیعت  اب  تسا  گنس  ای  تسین و  گنـس  دراد و  هک  یعقاو 
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مـسیلآهدیا بتکم  در  نقتم  لیالد  زا  یکی  نیا  و  دراد . دوجو  تیعقاو  نآ  ام و  نیباـم  هک  تسا  يداـیز  يهلـصاف  تهجب  مینیبیم  رود  زا 
زا هک  تسا  یتـیعقاو  تسا ، هدـش  كرد  يارب  روـبزم  لاـثم  رد  هک  هچنآ  اریز  دـنادیم ، یمدآ  كرد  ار  تیعقاو  دوـجو  كـالم  هک  تسا 

كرد دروم  نآ  صخشت  نیعت و  یلو  تسا ، هدش  كرد  ام  يارب  ییـش  تیعقاو  دوخ  ینعی  تسین ، ام  كرد  دروم  صخـشت  نیعت و  تهج 
ای تسا  ناسنا  ایآ  هک  مینادیمن  ار  شـصخشت  نیعت و  مینیبیم و  رود  زا  ام  هک  یئیـش  نآ  ایآ  دیـسرپ : تسیلآهدیا  زا  دـیاب  لاح  تسین . ام 

رایور رد  ار  یتیعقاو  ام  اریز  تسا ، طلغ  اعطق  راتفگ  نیا  نیا  درادن ، دوجو  دییوگب : رگا  درادن ؟ ای  دراد  دوجو  گنس ،
. مینادیمن ار  تیعقاو  نآ  صخـشت  نیعت و  اـم  اریز  تسین ، حیحـص  مه  راـتفگ  نیا  دراد ، دوجو  دـیئوگب : رگا  میاهدرک و  كرد  دوخ  يو 

تسا یتیعقاو  ام  ملع  قلعتم  تسا ، ام  لهج  قلعتم  زا  ریغ  ام  ملع  قلعتم  ددرم ، تیعقاو  کی  زا  تسا  ترابع  هک  هلئسم  عوضوم  رد  هچ  رگا 
رب دراو  لاکـشا  لوـهجم  زا  موـلعم  یئادـج  نیا  یلو  تسا ، تیعقاو  نآ  صخـشت  نـیعت و  اـم  لـهج  قـلعتم  مـینیبیم و  ار  نآ  رود  زا  هـک 

یتسیاب لاثم  نیا  رد  اذـل  تسا ، ریذـپان  کیکفت  صخـشت  نیعت و  زا  دوخ ) يارب   ) هسفن یف  تیعقاو  اریز  دزاـسیمن ، عفترم  ار  مسیلآهدـیا 
دوجو سپ  تسا ، هدش  كرد  دوخ ) يارب   ) یتیعقاو هکنیا  هب  رظن  اب  دـیوگب : دـیاب  ای  دـیامن : باختنا  ار  هار  ود  زا  یکی  مسیلآهدـیا  بتکم 
دوجو كـالم  اریز  درادـن ، ینیعت  هک  مراد  یتیعقاو  هب  ملع  نم  دـیوگب : هک  تخاـس  دـهاوخ  روبجم  ار  بتکم  نیا  هار  نیا  باـختنا  دراد ،
میدرک هراشا  الاب  رد  هکنانچ  اریز  تسا ، اطخ  اعطق  نخس  نیا  درادن و  نیعت  هب  ملع  ضورفم  ناسنا  هک  تسنیا  ضرف  تسا و  ناسنا  كرد 

، درادن دوجو  ینیعت  اذل  مینادیمن  ار  ضورفم  تیعقاو  نیعت  نوچ  دیوگب : دـیاب  ای  درادـن و  دوجو  دوخ  صاخ  نیعت  نودـب  زگره  تیعقاو 
یعت لصا  ایآ  تسا . ضحم  طلغ  لوا  نخس  دننام  مه  نخس  نیا  درادن ! دوجو  زین  تسا  ریذپان  کیکفت  نیعت  زا  هک  یتیعقاو  سپ 

ناسنا و هب  طوبرم  فراعم  مومع  ورملق  رد  هک  یئوطسرا  نیداینب  لصا  ود  دزاسیم ؟ روبجم  یئوطسرا  لصا  ود  شریذپ  هب  ار  ام  یعقاو  ن 
یناسکی و لصا  ار  لصا  نیا  تسا ، دوخ  يواـسم  زیچ  ره  اـی  تسا ، دوخ  نیع  زیچ  ره  مکی - لـصا  تسا : ریز  رارقب  دراد ، ناـیرج  ناـهج 

ریغ يزیچ  چیه  مود - لصا  تسا . فلا  فلا ، الثم  تسا ، نآ  دوخ  يزیچ  ره  دـیوگیم : لصا  نیا  دـنمانیم . زین  یلوا  لصا  وهوه و  لصا 
، فلا ینعی  تسین ، دوخ  ریغ  فلا  میتفگ  هک  یتقو  ینعی  زیچ . نآ  دوخ  ضیقن  ای  دشاب  زیچ  نآ  دادضا  دوخ  ریغ  هکنیا  زا  معا  تسین ، دوخ 
ود زا  نارکفتم  زا  یـضعب  دـنیوگ . نیـضیقن  عامتجا  مدـع  نیدـض و  عامتجا  مدـع  لصا  ار  لصا  نیا  تسین . فلا  مدـع  فلا ، تسین و  ب 

لـصا کی  نیا  دناهتـشگ ، هجوتم  دوخ  هک  روطنامه  دناهتـشاذگ و  ثلاث  یفن  لصا  ارنآ  مان  هدومن و  عازتنا  ار  يرگید  لـصا  روبزم  لـصا 
فلا ریغ  فلا  تسا و  فلا  فلا ، میتفریذـپ : ام  هک  یتقو  اریز  تسا ، ینآ  هن  نیا  ینامه و  نیا  لصا  ود  يهمزال  هکلب  تسین ، ياهناگادـج 

، نیئاـپ ـالاب و  یهایـس ، يدرز و  دـننام  دـشاب ، دـض  فلا  ریغ  نآ  هاوخ  دـنوشیمن ، عمج  فلا  ریغ  اـب  فلا  هک  دوشیم  نیا  هجیتـن  تسین ،
فلا ریغ  نآ  ار  هاوخ  دننکیم و  عفد  ار  رگیدکی  هتشاد و  عنامت  رگیدکی  اب  هک  يدوجو  رما  ود  ره  هدام و  رن و  ردبرض ، هوالعب و 

عامتجا مدع  لصا  ود  هب  ار  مود  لصا  میناوتیم  میدرک ، نایب  مود  لصا  رد  هک  لیـصفت  نیا  اب  هتبلا  تسا . فلا  ضیقن  هک  دشاب  فلا  مدع 
لباق ضارتعا  ریخا  ياهنارود  رد  میئامن . یقلت  لصا  هس  یئوطـسرا  لوصا  بیترت  نیدـب  و  میئامن ، هئزجت  نیـضیقن  عامتجا  مدـع  نیدـض و 

رد ار  اهنآ  رب  هدراو  تاضارتعا  لوصا و  یـسررب  ام  دـنیامنیم . دادـملق  دـماج  دـکار و  ار  لوصا  نآ  هدـش و  دراو  قوف  لوصا  هب  یهجوت 
دناهتفریذپ تعیبط  ملاع  رد  ار  تکرح  نویئاشم  رگید  وطسرا و  هک  مینک  حرطم  دیاب  ار  هلئسم  نیا  تسخن  میوشیم : رکذتم  ثحبم  نیمه 

نیداـینب يهناـگ  هس  لوصا  اـب  وطـسرا  يروص  قطنم  هاگدـید  زا  تعیبـط  ملاـع  طـباور  اههدـیدپ و  ءازجا و  يهمه  رد  تکرح  شریذـپ  و 
ینوگرگد ریغت و  ناوتیم  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  ام  دریگب . رارق  يرتشیب  تقد  لیلحت و  دروم  هلئـسم  نیا  دـیاب  اذـل  تسا ، هتـشادن  یتاـقافانم 

لوحت و اـب  هروبزم  لوـصا  یـسررب  هب  هن ، اـی  دوـمن  راـگزاس  کیـسالک  يروـص  قـطنم  يهناـگ  هس  لوـصا  اـب  ار  یتـسه  تاـیعقاو  یمئاد 
تـسا هیـضق  کی  نیا  تسا  فلا  يواسم  فلا  ای  تسا ، فلا  فلا ، تسا : نینچ  لوا  لـصا  - 1 میزادرپیم : اهتیعقاو  رب  مکاـح  ینوگرگد 

تبثم م هطبار  زا  یکاح  يهملک  تسا ، هس - لومحم . ناونعب  فلا  ود - عوضوم . ناونعب  فلا  کی - تسا : هتفای  بیکرت  ءزج  راهچ  زا  هک 
ياهرظن فالتخا  یـضعب  زا  رظن  عطق  اـب  لـیلحت  نیا  لومحم . عوضوم و  ناـیم  هطبار  توبث  رب  مکح  راـهچ - لومحم . عوضوم و  نآ  ناـی 
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لیلحت ناوتیم  مه  رگید  يروط  ار  یـضایر  ياـیاضق  هتبلا  تسا . دـیدج  ياـهنارود  کیـسالک و  ناـناد  قطنم  يهمه  قاـفتا  دروم  یئزج 
نیرتیرورض ارنآ  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا ، فلا  ود  ره  اریز  درادن ، دوجو  لومحم  عوضوم و  نایم  یتریاغم  چیه  هیـضق  نیا  رد  دومن .

ود دـشابیم ، تیعقاو  کی  يهدـننک  نایب  فلا  هک  یماگنه  - 2 دـناهدومن . یفرعم  دوشیم ) هدـیمان  یلوا  لمح  هک   ) ایاضق نیرتیهیدـب  و 
بطق  ) هدـنوش كرد  بطق  تسا و  یناـسنا  كرد  لـماوع  هک  یتاذ ) بطق   ) هدـننک كرد  بطق  دوشیم : حرطم  اـجنیا  رد  یـساسا  بطق 
یعضو دادرارق  بسحب  هک  تسا  یظفل  هروبزم  يهیـضق  رد  فلا  سپ  دشابیم . هدننک  كرد  زا  ادج  تیعقاو  نامه  هک  تسا  یتاذ ) نورب 

یلومحم ناونع  هک  زین  هروبزم  يهیـضق  رد  مود  فلا  دراد . دوـجو  كاردا  لـماع  ظـفل و  نیمه  زا  ادـج  هک  دـنکیم  ینعم  کـیب  تلـالد 
نورب بطق  ، ) دـنکیم تلالد  نآ  هب  فلا  هک  یتیعقاو  - 3 دراد . یعوضوم  ناونع  هک  لوا  فلا  هک  دـنکیم  تلالد  تیعقاو  ناـمهب  دراد ،

هک دنچ  ره  دنتسین  رییغت  لباق  یضایر  لوصا  ناونعب  هک  یئاهتباث  دننام  دشابیم : نوگانوگ  رایـسب  عونتم  ياهریغت  تابث و  هب  رظن  اب  یتاذ )
تیهام آ هب  رظن  اب 

مقر 2 کی  اب  برـض  لمع  رد  دـشاب ، هدوب  یقیقح )  1  ) هیلوا دـحاو  ود  زا  بکرم  مقر 2  رگا  الثم  ینعی  دنـشابیم ، هطورـشم  يایاضق  اهن 
تباث امتح  دنک ، تلالد  یضایر  يهیضق  نیا  هب  هک  دشاب  ياهملک  فلا  رگا  تباث . تسا  ياهیضق  نیا  داد . دهاوخ  ار  يهجیتن 4  دوخ  لثم 

ءزج زا  لک  دراد . دوجو  یتسه  ناـهج  رد  تکرح  دراد . دوجو  هدـننک  كاردا  نهذ  زا  رظن  عطق  اـب  تیعقاو  هک  هیـضق  نیا  دـننام  و  تسا .
تقیقح کی  تسامرفمکح  اهنآ  نایم  طباور  یتسه و  ملاع  ياههدیدپ  ءازجا و  یمامت  رد  تکرح  هک  هیضق  نیا  دوخ  یتح  تسا  رتگرزب 

رییغت ینوگرگد و  لباق  زگره  هک  مینکیم  نایب  ار  تباث  کی  تقیقح ، رد  مینک ، نایب  فلا  فرح  اـب  ار  نآ  میهاوخب  رگا  هک  تسا  تباـث 
تیمکاـح رگید  فرط  زا  ددرگ . یفتنم  یتـسه  ناـهج  زا  تکرح  هـک  تـسنیا  قوـف  يهیـضق  رد  ینوـگرگد  رییغت و  ياـنعم  اریز  تـسین ،

ردنا ندـش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  يولوم - لوقب  هک  تسا  ریگارف  نانچ  یعیبط  تادوجوم  ورملق  رد  لوحت  تکرح و 
رگا ماهدشن  دراو  رابود  هناخدور  کیب  زگره  نم  دـیلکاره : لوقب  دـسج و  رد  دـیامنیم  يرمتـسم  دـسریم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع  اقب 

رد تیعقاو  نآ  ءازجا  عیرـس  ریغت  هک  تسا  ملـسم  تسا ، تکرح  يارجم  رد  دـیواج  تادوجوم  دـنکیم ، تلـالد  نآ  هب  فلا  هک  یتیعقاو 
كرح

ناونعب هک  تشاذـگ  دـهاوخن  تسا ) عیرـس  تکرح  رد  تیعقاو  ءازجا  نآ  هب  مود  يهراشا  هک   ) ار مود  هراـشا  هک  ار  مود  فلا  اـهنت  هن  ت 
نآ اریز  دسرب ، ف )  ) موس و  ل )  ) مود فرح  هب  ظفلت ا ل ف  هک  داد  دهاوخن  ناما  یتح  دریگب ، رارق  تسا ، فلا  فلا ، هیـضق  رد  لومحم 

رارق تکرح  راـبیوج  رد  هک  تسا  یتـسه  تادوـجوم  دراد ، تلـالد  نآ  هب  فـلا  هـک  یتـیعقاو  رگا  نیارباـنب  تـسا ، هدرک  ادـیپ  رییغت  ازجا 
چیه يهراـبرد  مه  ار  درفم  يهملک  یتح  تسا  فلا  فلا ، میئوگب  میزاـسب و  ياهیـضق  هکنیا  نودـب  اـم  تفگ : ناوتیم  الـصا  دـناهتفرگ ،

هک ب ) ي ، س ،  ) یفرح هس  اب  ار  بیـس  يهملک  نیمه  اریز  بیـس  میئوگب : هدرک  هراـشا  بیـس  هب  ـالثم  میربب ، راـکب  میناوتیمن  يدوجوم 
هب رظن  اب  یلو  تسا . هدرک  ادیپ  لوحت  رییغت و  معط  گنر و  لکـش و  ازجا و  يهعومجم  نآ  میدرک ، ظفلت  ارنآ  میدرک و س  عورـش  دراد ،

میراد راک  رـس و  یئاهبلاق  ینعی  یتاملک  اب  ام  تسا ، ناهج  اب  طابترا  رد  یناـسنا  ياهیریگفدـه  نهذ و  ساوح و  هک  هدـننک  كاردا  بطق 
. دـننکیم حرطم  ام  يارب  لئامت  هباشت و  تهجب  ار  نایرج  نآ  دـتمم  طاـقن  هک  تسا  تادوجوم  زا  ینیعم  ناـیرج  رب  تلـالد  ناـشراک  هک 

تخرد يور  رد  هویم  نیا  هک  ماگنه  نآ  زا  میریگیم  رظن  رد  تسا ، ریغت  لاح  رد  ءازجا  زا  ياهعومجم  هک  ار  بیس  نامه  لاثم ، ناونعب 
يهویم نآ  رب  ینامز  ات  یعـضو  دادرارق  اب  یـسراف  تغل  رد  بیـس  ظـفل  ینعی  دوریم ، راـکب  نآ  يهراـبرد  بیـس  ظـفل  ددرگیم ، رادومن 

رظن عطق  اب  دادرارق ، نیا  يهفسلف  تمکح و  و  دنارذگیم ، ار  دوخ  صاخ  يهعومجم  ئازجا و  تهابـش  نارود  هک  دوشیم  قالطا  صاخ 
قافتا هب  بیرق  تیرثکا  راک  رـس و  تساریذپان  ناکما  ابیرقت  درذـگیم ، بیـس  رب  هک  ياهنیاث  منویلیم  ره  يارب  صاخ  ظفل  عضو  هکنیا  زا 

لکـش و مجح و  رد  زورب  زاغآ  زا  بیـس  دـننام  دراد ، تخاونکی  صاوخ  شیامن و  شیب  مک و  ینامز  هک  تسا  رمتـسم  دومن  نآ  اب  مدرم 
ددرگ یـشالتم  عیاض و  يردـقب  نآ  ریز  ای  تخرد  رـس  رد  ای  ددرگ ، مضه  دوش و  هدروخ  هک  یعقوم  ات  تخرد  يهخاش  رد  نیعم  گـنر 
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زین یتسه  ناهج  رد  نآ  تیمکاح  تکرح و  يهدیدپ  زا  هاگآ  الماک  دنمـشناد  کی  یتح  دوش . هدـیرب  یلکب  بیـس  دومن  اب  شتهابـش  هک 
ظفل کی  دنیبیم ، اهنآ  دومن  زاغآ  زا  تخرد  نآ  ياههخاش  رد  هک  ار  یئاهبیس  بیس ، تخرد  رانک  زا  روبع  ماگنه  رد  مدرم ، رگید  دننام 

ای دومن  دوخ  ریـسم  رد  هک  یکرحتم  تادوجوم  يهراـبرد  اـهناسنا  رگید  فرط  زا  دربیم . راـکب  هویم  نآ  دوـمن  ياـقب  نارود  ماـمتب  بیس 
، هرب واگ ، هلاسوگ ، غرم ، هجوج ، دـننام : دـنربیم ، راکب  ریغتم  ياـهدومن  زا  کـی  ره  صوصخم  یظاـفلا  دـنهدیم ، رییغت  ار  دوخ  صاوخ 

، هلوت شیم ،
دنناوتب ات  هدومن  کیکفت  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  دـشاب ، هدوب  تیمها  ياراد  صاخ  ياهدومن  رظن  زا  كرحتم  دوجوم  هک  هزادـنا  ره  گس و 

لها ای  یناسکی  لصا  لیلحت  مهف  دیاب  ام  سپ  تمیقنارگ . ياهگنـس  اهزلف و  دـننام  دـنربیم . راکب  یـصوصخم  ظفل  اهنآ  زا  کی  ره  يارب 
یهباشم دومن  دوجوم  کی  هک  یتکرح  ریـسم  يهعومجم  رد  يدادرارق  ظاـفلا  ندرب  راـکب  هک  میریگب  رظن  رد  ـالماک  ار  بلطم  نیا  وهوه 

رگید دعب  زگره  يرورض  يهدافتـسا  نیا  دریگب و  هدافتـسا  دروم  دناوتیم  یناسکی  لصا  هاگدید  نیا  زا  تسا و  يرورـض  رما  کی  دراد ،
رظن زا  هک  بیس  نامه  الثم  دوشیمن . رکنم  مه  ار  نآ  یشزرا  دعب  هکنانچ  دنکیمن ، راکنا  یفن و  تسا ، یمئاد  تکرح  رد  هک  ار  دوجوم 

نتـشاد تهجب  دشابیم ، مه  يوقم  یئاذغ  داوم  زا  یکی  دوشیم ، هدـیمان  بیـس  دراد ، دوخ  ياقب  ریـسم  رد  هباشم  دومن  هک  ینامز  تدـم 
رد دناوتیم  گنر  لکش و  یئابیز  تهج  یهاگ  دوریم ، رامشب  زین  دنشاب  نیماتیو  نامه  ياراد  هک  اههویم  نآ  هورگ  رد  نیعم  ياهنیماتیو 
هک دشاب  هتشاد  دیدرت  دناوتیمن  تیعقاو  نیا  رد  يدنمـشناد  فوسلیف و  چیه  - 4 ددرگ . روظنم  زین  صاخ  یعیبط  ياـهیئابیز  يهعومجم 

تـسا مزـال  یعوضوم   … یفنم )  تبثم و  یلاوت  لـعف ، هب  هوق  زا  مسج  جورخ  دـننام  دوش  فیرعت  هک  يوحن  رهب   ) لوـحت تکرح و  يارب 
ك

هک تسه  يدوجوم  تکرح  نیا  رد  اـیآ  رتنـشور  تراـبع  هب  دـهدیم . رییغت  دزاـسیم و  لـقتنم  رگید  عـضو  هب  یعـضو  زا  ارنآ  تکرح  ه 
هچ رد  تکرح  سپ  درادن ، دوجو  يدوجوم  رگا  درادـن ، دوجو  كرحتم  مان  هب  يدوجوم  ای  دوشیم ، هدـیمان  كرحتم  دـنکیم و  تکرح 

يزیچ ناهج  میئوگب : دیاب  ای  درادن ، دوجو  تکرح  يارب  یعوضوم  كرحتم ، يدوجوم  یفن  اب  هک  تسا  ملـسم  دریگیم ؟ تروص  يزیچ 
رگا و  تسا ؟ دنتـسم  يزیچ  هـب  تـسا و  اـجک  زا  تـکرح  زا  لـصاح  ياـهدومن  تاـعونت  تاـفالتخا و  سپ  تـسین !! ضحم  تـکرح  زج 
ناـمز هچ  رگا  تسا ، رادروخرب  دوـخب  صوـصخم  نیعت  کـی  زا  اـعطق  دراد ، دوـجو  تسا  تکرح  عوـضوم  هک  كرحتم  ماـنب  يدوـجوم 

رد نیعت  ود  ناـیم  رد  يدوجوم  ره  هک  میریگیم  ار  هجیتـن  نیا  هتـشذگ  بلاـطم  زا  - 5 دشاب . هدوب  كدنا  رایسب  رایـسب  نیعت  نآ  رارمتـسا 
هباشم نارود  يهمه  هدـننک  كاردا  بطق  هب  رظن  اب  هک  تکرح  ریـسم  رد  دوجوم  کـی  ندـش  رادومن  ناـمز  زا  مکی : نیعت  تسا . تکرح 

ظفح اـم  كرد  يهطیح  يارب  ار  دوخ  تدـحو  ـالثم  معط  لکـش و  گـنر و  یعیبـط و  صاوـخ  رظن  زا  میدـید ) بیـس  لاـثم  رد  هکناـنچ  )
. میدش رکذتم  يهرامـش 4  رد  هکناـنچ  دراد ، تیعقاو  دوجوم  حوطـس  نیرتقیقد  رد  هک  تسا  تکرح  عوضوم  نیعت  مود : نیعت  دـیامنیم .

ین رگا  هک  تسا  یمئاد  رمتسم و  ینوگرگد  رد  نیعت  ود  نیا  نایم  رد  دوجوم 
، دیآیم دیدپ  تادوجوم  رگید  اب  دوجوم  طابترا  يهلیسوب  هک  لوحت  رادقم  نیرتکچوک  ره  يارب  یتسیاب  دنک ، باجیا  یلمع  ای  یملع  زا 
ام يارب  رمتـسم  دومن  رد  هک  ثداوح  زا  دـتمم  هلـسلس  کی  یملع  هاگدـید  زا  تفگ : ناوتیم  اذـل  تخاس . ررقم  یتمالع  زمر و  اـی  یظفل 

تکرح طباور و  ءازجا و  ياراد  هک  تسا  ثداوح  زا  ینیعم  يهلـسلس  دوش  وگزاب  تمالع  کی  ای  مان  کی  اب  دناوتیم  ددرگیم و  حرطم 
وا ینینج  نارود  اـضرف  هک  نیعم  عـطقم  نیا  میریگب ، رظن  رد  نیعم  یعطقم  رد  ار  ناـسنا  ـالثم  ار  نیعم  يهلـسلس  نیا  رگا  تسا ، صخـشم 

ینوناق ثداوح  زا  نیعم  يهلـسلس  نیا  دوش ، دـلوتم  ات  دـتفیم ، نایرجب  یـصخشم  نیناوق  ءازجا و  اب  هک  تسا  ینیعم  يهلـسلس  کـی  تسا ،
ات دوش ، طوـلخم  لووا  رپـسا و  نوـکت  زا  شیپ  اـی  دـلوت  زا  سپ  نارود  اـب  دـناوتیمن  زگره  ینینج  نارود  نیا  تسا  ینینج  نارود  شماـن 

ینینج نارود  طقف  ینینج  نارود  هفطن . نوکت  نارود  زا  شیپ  ای  دلوت  زا  سپ  نارود  مه  تسا و  ینینج  نارود  مه  ینینج  نارود  میئوگب :
دوخ يارب  کی  ره  هک  میهدب  لیکشت  ایاضق  نارازه  میناوتیم  میرگنب . نارود  نیا  رد  یبیکرت  یلیلحت و  شور  اب  میهاوخب  هچ  رگا  تسا ،
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کی تسا : رارقنیدب  یناسکی  لصا  ای  وهوه و  لصا  ینامه ، نیا  لصا  رد  هحورطم  لئاسم  يهصالخ  دشاب . هتشاد  یلومحم  یعوضوم و 
دیدج ياهقطنم  يروص و  قطنم  نآ  نودـب  هک  تسا  یملع  ترورـض  کی  ثحب  دروم  لصا  رد  یتاذ  نورب  بطق  یتاذ و  بطق  کیکفت 
نیناوق نیداینب  لوصا  دـننام  تباـث  ياـهتیعقاو  رب  ثحب  دروم  لـصا  قاـبطنا  ود - دـنهدب . تاـجن  هدوهیب  شکاـشک  زا  ار  دوخ  دـنناوتیمن 

ظافلا و ندرب  راکب  جایتحا  هس - تسا . لوحت  ناـیرج  رد  اـهتیعقاو  زا  رتنـشور  کـلذ  ریغ  یـضایر و  لوصا  تیلع و  نوناـق  دـننام  یعیبط ،
زاینیب ترورض  کی  دنـشابیم ، اراد  ار  يرمتـسم  هباشم و  دومن  شیب  مک و  یتدم  هک  ثداوح  زا  یئاههعومجم  رد  يدادرارق  ياهتمالع 

دوخ و نیباـم  ددرم  دوجوم  نیعت و  مدـع  جـنپ - تسا . رادروخرب  نیعت  عوـن  ود  زا  ینیع  ناـهج  رد  يدوـجوم  ره  راـهچ - تسا . لـیلد  زا 
رد کیکفت  یناسکی  لصا  ای  ینامه  نیا  لصا  يهرابرد  ام  رظن  لئاسم  نیا  عومجم  هب  رظن  اب  تسا . تالاحم  نیرتحـضاو  زا  رگید  دوجوم 
رد کیکفت  نامه  اب  دـیاب  مه  تسین ) دوخ  ریغ  یئـش  لصا   ) مود لـصا  میئوگیم : هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا . روبزم  لـصا  داـعبا  ناـیم 
ریغ يرهاظ  ره  دیامرفیم : هک  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هلمج  ریسفت  هب  میدرگیمرب  نونکا  دریگب . رارق  یسررب  دروم  لصا  نیا  داعبا  نایم 

صاخ نیعت  هک  دروآ  تسدـب  ار  بلطم  نیا  لیلد  ناوتیم  هتـشذگ  ثحابم  زا  تسا  رهاظ  ریغ  وا  زاریغ  ینطاب  ره  تسا و  نطاـب  ریغ  وا  زا 
دوجوم ره 

رد دـناوتیمن  تسا ، نیعتم  ندوب  رهاظ - اب  هک  یتقیقح  سپ  دریذـپب ، ار  يرگید  نیعت  صخـشت و  نیعت ، نآ  ققحت  نیع  رد  دـناوتیمن  ي 
نیعت زا  لاح  نامه  رد  دـناوتیمن  تسا  نیعتم  ندوب  نطاب  اب  هک  هچنآ  سکعلاـب  و  دـشاب ، رادروخرب  زین  ندوب  نطاـب  نیعت  زا  لاـح  ناـمه 
قطنم رد  ررقم  ياهتدحو  هب  رظن  اب  داضتم ، نیعت  ود  عامتجا  مدع  هک  درادن  وگتفگ  هب  جایتحا  طرش  نیا  هتبلا  دوش . رادروخرب  ندوب  رهاظ 

رهاظ و اهتدحو  نیا  زا  یکیب  لالتخا  اب  نامز و  تیلک و  تیئزج و  ندوب و  یفاضا  تیطرش و  هاگیاج و  لومحم و  عوضوم و  دننام  تسا ،
ود نآ  ندـش  یفتنم  مینک ، ضرف  نیـضیقن  ار  روبزم  موهفم  ود  رگا  دـیآیمن و  دوجوب  اهنآ  عامتجا  زا  یلاحم  ددرگیم و  ریغتم  زین  نطاـب 

يهیحان زا  يریثکت  سدقا  تاذ  نآ  ریز  درادـن ، نایرج  دـنوادخ  يهرابرد  هلئـسم  نیا  ددرگیم . ریذـپناکما  تدـحو ، لالتخا  لاح  رد  مه 
هک یـصاخ  ینهذ  طیارـش  ام و  هاگدـید  زا  رگم  دوش  يرگید  نیعت  یفن  بجوم  اهنآ  زا  کی  ره  نیعت  هک  درادـن  داعبا  تیدوجوم و  رثکت 

رثاکم و کیرـشال  رواثم و  دـن  یلع  هناعتـساال  نامز و  بقاوع  نم  فوختال  ناطلـس و  دـیدشتل  هقلخ  اـم  قلخی  مل  دـیآیم . دوجوب  اـم  رد 
دیرفآ دوخ  رادتقا  هطلس و  هب  نداد  تدش  يارب  هنار  تاقولخم   ) نورخاد دابع  نوبوبرم و  قئالخ  نکل  رفانم و  دضال 

يارب هن  دـشاب ، هتخارفارب  وا  اب  تفلاخم  دـق  هک  یفلاـخم  ربارب  رد  یئوجکمک  يارب  هن  ناـمز و  يهتفرگ  نیمک  ثداوح  زا  میب  تهجب  هن  و 
یئوجالتعا اب  هک  یـشکندرگ  دـض  اب  هلباـقم  يارب  هن  ورین و  ترثک  هب  یکتم  توخنرپ و  کیرـش  اـب  راـکیپ  يارب  تردـق  ندروآ  تسدـب 

دـنیوا و يهطلـس  هراـظن  تحت  یتاـقولخم  تسا ، هداـهن  دوـجو  يهصرع  هب  اـپ  وا  تقلخ  ناـمرف  اـب  هک  هچنآ  دـشاب . هداتـسیا  وا  يوراـیور 
هک یئاهراک  همه  هک  تسا  هدرک  تداع  نینچ  يرشب  نهذ  تاقولخم  ندیرفآ  زا  يدنوادخ  قلطم  يزاینیب  انغ و  ناوتان ) دنتسه  یناگدنب 

جایتحا نآ ، لوصحم  اب  دنهدب و  ماجنا  ار  ییاهراک  ای  راک  نآ ، عفر  يارب  یتسیاب  هک  دنادب  يزاین  هب  دنتسم  دوش  رداص  نارادناج  عاونا  زا 
بلج بجوم  ای  هک  دشابیم  یلماع  یگزیگناب  دشابن  ثبع  هدوهیب و  رگا  دوشیم  رداص  هک  يراک  ره  یلک  روطب  و  دزاسب . عفترم  ار  دوخ 

رد دنوادخ  هک  ار  يراک  دنکیم  لایخ  هک  تسا  نهذ  رد  تباث  تداع  نیا  اب  یمدآ  وا . زا  يررـض  عفد  بجوم  ای  تسا و  وا  يارب  یتعفنم 
هدوب دـنمزاین  ياهجیتـن  ناـنچ  ندروآ  تسدـب  هب  وا  هک  تسا  هدوب  ياهجیتـن  هب  ندیـسر  يارب  اـمتح  تسا ، هداد  ماـجنا  تادوـجوم  تقلخ 

چ تسا ، ریذپناکما  وا  يارب  نایز  دوس و  عوضوم  ود  دانسا  يدنوادخ  قلطم  يانغ  يزاینیب و  تردق و  هب  رظن  اب  تسا !!
نیمادـک تسا . وا  قلطم  تینادـحو  بوجو  لامک و  تفلاخم  نایز  عفد  هچ  دوس و  بلج  هچ  سدـقا  تاذ  نآ  يارب  جاـیتحا  روصت  هکناـن 

رقف رد  وا  ربارب  رد  تاـقولخم  يهمه  تسین و  روصت  لـباق  وا  هطلـس  قوفاـم  هک  یتروـص  رد  دـنیازفیب  وا  يهطلـس  رب  دـناوتیم  تاـقولخم 
تداع زا  نهذ  يهیفصت  هلحرم  نیتسخن  يدنوادخ  قلطم  يزاینیب  انغ و  تفایرد  يارب  دنهدیم . همادا  دوخ  یتسه  هب  یگتسباو ، ضحم و 

حور یلاع  رایسب  ياهراکب  هجوت  مود  يهلحرم  دندرگیم . رداص  اهناسنا  زا  جایتحا  عفر  يارب  هراومه  هک  تسا  یناسنا  ياهراک  زا  ذوخام 
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يدنوادخ راک  زا  يزیچان  يهنومن  ناونعب  دنناوتیم  دندرگیم و  رداص  حور  زا  جایتحا  عفر  هار  رد  یلومعم  ياهیریگفده  نودب  هک  تسا 
دومن کی  ای  لوقعم و  نامرآ  کی  ندروآ  دوجوب  يهرابرد  ياهتفای  لماکت  حور  هک  یتقو  لاثم  ناونعب  دنـشاب . هدوب  تاـقولخم  داـجیا  رد 

دح رد  ار  یئابیز  لوقعم و  نامرآ  هتفای  لامک  حور  اریز  تسا ، زاین  عفر  يارب  هن  دـهدیم ، ماجنا  ار  يراک  لامک ، يهدـنهد  ناـشن  ياـبیز 
، هصـالخ درواـیب . دوجوب  حور  نآ  يارب  یتیزم  اـنغ و  نیرتـمک  دـناوتیمن  ود  نآ  ینیع  دومن  اذـل  تسا ، راددوخ  دوجو  رد  اـهنآ  يـالعا 

نا ضرع  يارب  يدوجوم  چیه  یئاناوت  مدع  تسا و  فوصوم  نآ  اب  شکاپ  تاذ  هک  فرطکی  زا  يدنوادخ  تاذ  يهقلطم  يهطلس 
ياوـتحم لـیلد  نیرتـهب  ار ، اـهتیلعف  تـالامک و  يهـمه  سدـقا  تاذ  نآ  ندوـب  عماـج  رگید و  فرط  زا  وا  تیــشم  ربارب  رد  مـحازت  ماد و 

ءایشالا یف  للحی  مل  هن …  دیرفآ و  دوخ  رادتقا  هطلـس و  هب  نداد  تدش  يارب  هن  ار  تاقولخم  هک : دیامرفیم  نینموملاریما  هک  تسیاهلمج 
اهنآ يوت  رد  دنوادخ  دوش : هتفگ  هک  تسا  هدرکن  لولح  ءایشا  رد  ناحبـس  دنوادخ   ) نئاب اهنم  وه  لاقیف  اهنع  انی  مل  نئاک و  اهیف  وه  لاقیف 
حلاص یحبـص  رتکد  يهخـسن  رد  رکذت - تسا .) ازجم  ادج و  ءایـشا  نآ  زا  دنوادخ  دوش : هتفگ  هک  تسا  هدـشن  رود  ءایـشا  نآ  زا  تسا و 
هخسن رد  و  نئاک ) اهیف  وه  لاقیف  : ) میدروآ الاب  رد  هک  تسا  نامه  حیحص  هکلب  تسا ، طلغ  انیقی  نئاک و  وه  لاقیف  تسا : نینچ  الاب  هلمج 

نیا زا  مود  دلجم  رد  دنکیم  نایب  تادوجوم  اب  ار  يدنوادخ  هطبار  هک  هلئـسم  نیا  دراد . دوجو  اهیف )  ) رورجم ریمـض  مه  دـیدحلایبا  نبا 
هب فقوال  ارذام و  ریبدـتال  ءدـتبا و  ام  قلخ  هدوی  مل  دوش . هعجارم  تسا ، هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  لوا  هبطخ  ریـسفت  رد  ریـسفت  همجرت و 
نآ تقلخ  هب  مادـقا  هک  هچنآ  شنیرفآ   ) مربم رما  مکحم و  ملع  نقتم و  ءاضق  لب  ردـق  یـضق و  امیف  هبـش  هیلع  تجلوـال  قلخ و  اـمع  زجع 

زا یناوتان  هتشادن و  وا  يارب  یگتسخ  ینیگنس و  تسا ، هدروآ  دوجوب  هک  هچنآ  ریبدت  هدومن و 
هکلب هتشگن ، دراو  وا  رب  یهابتـشا  یتسه  هشقن  ندرتسگ  اضق و  يارجا  رد  تسا و  هتخاسن  فقوتم  ار  وا  اهنآ  نتخادنا  هارب  تانئاک و  داجیا 

هب هجوت  اب  تخاسن  هتـسخ  ار  ادخ  شنیرفآ  لمع  تانئاک و  تقلخ  يهرابرد  هشیدنا  تسا .) مربم  شرما  مکحم و  شملع  نقتم و  شئاضق 
هدوب گرزب  نیگنـس و  راک  رگا  اصوصخم  دوشیم ، هتـسخ  ورین  يژرنا و  فرـص  تهجب  ینالـضع  راک  ریبدـت و  زا  سپ  یناسنا  ره  هکنیا 
ماجنا تقلخ  داجیا  يارب  هک  یتیلاعف  زین  دنوادخ  هک  دیامن  روطخ  ناسنا  نهذ  رد  زین  ادـخ  يهرابرد  لطاب  روصت  نیا  تسا  نکمم  دـشاب ،

اب دناوتیم  یمدآ  هک  یتروص  رد  دیامنیم . مورحم  یقیقح  یـسانشادخ  زا  ار  ناسنا  هراومه  هسیاقم ، نیا  تسا ! هدـش  هتـسخ  تسا ، هداد 
هن دوـخ  ياـهتیلاعف  رد  حور  درادرب . تسد  اـههسیاقم  تاروـصت و  هنوـگ  نیا  زا  تسا ، تاـیدام  قوفاـم  وا  نورد  رد  هک  یحور  هب  هجوـت 

یگتسخ و ورین و  فرص  ددرگیم . هدوزفا  نآ  رب  هن  دوشیم و  هتساک  نآ  زا  دهدیم  ماجنا  هک  یتیلاعف  تهجب  هن  دنکیم و  فرص  يژرنا 
هک یهلا  ياضق  رد  نینچمه  حور . تاصتخم  زا  هن  تسا  حور  تیلاعف  نادیم  هک  تسا  تاینامسج  مسج و  تاصتخم  زا  شیازفا  شهاک و 

نیمادک تسا . هتفاین  هار  يدیدرت  یئاطخ و  هابتشا و  یتسه  هنهپ  رد  تقلخ  هسدنه  مسجت  زا  تسترابع  هک  يردق  تسا و  تقلخ  نامرف 
فعـض نیمادک  و  تسا ! رهاظ  نشور و  وا  يارب  زیچ  همه  هک  یلاح  رد  دروایب  دوجوب  یهلا  ردـق  اضق و  رد  یللخ  دـناوتیم  کیرات  هطقن 

زا جراخ  يزیچ  یتسه  تیعقاو  موهفم و  رد  ایآ  دزاسب !! عالطایب  شردـق  اضق و  تیهاـم  جـئاتن و  تامدـقم و  زا  ار  ادـخ  هک  تسا  یملع 
دیما دروم  هک  يدنوادخ   ) معنلا عم  بوهرملا  مقنلا ، عم  لوماملا  ددرگاطخ ! هابتـشا و  بجوم  هک  تسا  روصت  لباق  وا  تردق  ملع و  هطیح 

دوجوب ناـسنا  نورد  رد  یگتـسکش  چـیه  اـهتمعن ) رد  ناروهطوغ  ساره  دروـم  تسا و  اـهتبکن  باذـع و  رد  هتفر  ورف  ناگدـنب  يوزرآ  و 
ياضف یکیرات  چـیه  تسا و  راودـیما  دـیامن  ناربج  ار  تسکـش  نآ  دـناوتیم  هک  ياهقلطم  تردـق  هراـظن  هب  یمدآ  هکنیا  رگم  دـیآیمن 

نورد رد  يدـیمون  سای و  دـیامنیم  يریگولج  قلطم  سای  زا  دـشاب  فیعـض  هچ  رگا  يرون  هنزور  هکنیا  رگم  دـنکیمن  لاغـشا  ار  نورد 
يزاسزاب تردـق  دـسریمن . قلطم  هجرد  هب  زگره  دنتـسه  اناوت  اناد و  نابغاب  تیانع  فطل و  دروم  هدوب و  یتسه  غاب  ياهلاهن  هک  اـهناسنا 

یعیبط ياههدـیدپ  زا  دـیدش  ياهیکیرات  ماگنه  رد  نورد  هنزور  زا  كاـنبات  غورف  شباـت  اهتـسکش و  نیرتتخـس  نتفرگ  ارف  ماـگنه  نورد 
يدوبان ك يارب  ناسانش  ناسنا  زا  یضعب  لوقب  هچنانچ  تفرگ . هدیدان  یلومعم  ياههسیاقم  اههبساحم و  اب  ار  ود  نآ  ناوتب  هک  دنتسین 

رب يدیما  چیه  هک  نورد  قلطم  تسکش  يارب  نانچمه  تسا  مزال  نیمز  هطقن  نیرتتسپ  هب  نامسآ  هطقن  نیرتعفترم  زا  یطوقـس  نادجو  یل 
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یتسه زا  طوقـس  هب  هیبش  یطوقـس  ددنبب  نورد  ياضف  زا  ار  رون  ياههنزور  همه  هک  نورد  ياضف  قلطم  یکیرات  يارب  دنامن و  نآ  ناربج 
رب ياهشیت  نتـشیوخ  تسد  اب  امـش  دوخ  رگا  دزاسب  لتخم  ار  امـش  نورد  تسکـش  ساسحا  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا . مزال  قلطم  یتسین  هب 

ياههنزور امـش  دوخ  رگا  دزادرپیم . نورد  ناینب  يزاسون  هب  دیآیم و  امـش  غارـس  هب  یبیغ  تسد  دیرواین  دورف  يزاسزاب  دادعتـسا  ناینب 
غورف هب  نداد  هار  هک  ار  دوخ  راک  اههنزور  زا  یخرب  ای  همه  عطق  روطب  دیدنبن ، دالوپ  نهآ و  زا  رتتخس  يدیمون  سای و  اب  ار  نورد  رامشیب 

اب ام  رگا  روخم  مغ  ناهنپ  ياهیزاب  هدرپ  ردنا  دشاب  بیغ  رارـسا  ياهن ز  فقاو  نوچ  دـیمون  وشم  ناه  داد . دـنهاوخ  ماجنا  تسا ، یهلا  رون 
زیگنامغ نازخ  رد  ار  نورد  يدـیمون  سای و  هدـننک  هدرـسفا  ياهکالوک  فرب و  تالیخت و  زودـنت  ياهدابدرگ  سوه و  اوه و  ياـهنافوط 

عورـش اـهیناشفا  رطع  دـنوشیم و  افوکـش  نیحاـیر  اـهلگ و  دنـشکیم و  رـس  اـههنارت  دـسریم و  هار  زا  نورد  راـهب  رگید  راـب  میربن ، ورف 
اهب رگ  هک : شاب  رظتنم  راهب و  تسا و  نازخ  وت  رد  مدبمد  رآ  دوخ  اب  مدکی  لقع  ردارب  يا  دننکیم .

نورد يارب  اهیمرخ  اهیداش و  راهب  هک  تسین  نانچ  روخم  مغ  ناوخـشوخ  غرم  يا  یـشکرس  رب  لگ  رتچ  نمچ  فرط  رب  زاـب  دـشاب  رمع  ر 
ناجیه هب  ار  حور  حوطس  همه  يدادماب  ياهمیسن  دننام  یئاهمیسن  هتفرگ ، ار  حور  ياضف  اهیشوخ  لاح  نامه  رد  اریز  دشاب  هتـشاد  یماود 

راهب هب  ام  هکنیاب  ءاـنتعا  نودـب  يرگید  راـنک  رد  یکی  يرگید و  زا  سپ  یکی  دـنوشیم و  ادـیپ  رود  زا  اـهربا  رگید  راـب  تسا ، هدروآرد 
ار ام  هلیسونیدب  دنریگیم و  ارف  ار  نورد  ياضف  میهدیمن ، تیاضر  شنادنخ  ياهلگ  زا  گرب  کی  ندرمژپ  هب  یتح  میاهتسب و  لد  نورد 
هک دننک  دیکات  دنیامن و  يریگولج  دیآیم  دوجوب  رذگدوز  تاساسحا  اههشیدنا و  اهتفایرد و  كرد و  لولعم  هک  يراهب  هب  نتـسب  لد  زا 

نیا هدـننکوگزاب  ناربج  لیلخ  ناربج  زا  تیب  دـنچ  هن  راهب ، نآ  اـب  تاـیح  ریـسفت  نتـسب و  لد  یلو  یلب ، ینورد  راـهب  زا  شزاون  ساـسحا 
ترواج ردک  نع  دغر و  نع  تعفرت  ناف  رتتسی  حارف  الابف  یلوت  ناف  هرتسی  سفنلا  نزح  سفنلا  یف  رـسلا  میروآیم : الیذ  هک  تسا  بلطم 

اب هعفدنیا  تفر ، نورد  زا  ینورد  هودـنا  هک  یماگنه  دـناشوپیم و  ینورد  هودـنا  ار  یمدآ  سفن  ینورد  زار   ) رکفلا هل  تراح  يذـلا  لظ 
گیاسمه هب  یتفرگن ، رارق  اهنآ  ریثات  تحت  یتفر و  رترب  اهیگریت  اهیشوخ و  زا  رگا  دوشیم . هدیشوپ  اهیداش 

.( دنریحتم نآ  يهرابرد  اهرکف  هک  دیسر  یهاوخ  يدنوادخ  نآ  يهیاس  ي 

گنج بادآ  رد  هبطخ 065-

هحفص 80] ]
دوخ راعش  ار  يدنوادخ  تیشخ  نیملسم  هاپس  ياههورگ  يا   ) هیشخلا رعشتسا و  نیملسملا ، رشاعم  مشـش  تصـش و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

نادیم اجنیا  نم ، ناهاپس  دیهدن  ماجنا  يدنوادخ  تیشخ  نودب  ار  یتکرح  چیه  تسا ، گنج  نادیم  اجنیا  یهلا ، نازابرس  يا  دیهدب ) رارق 
ره دـنزیم . جوم  تاـیح  نازورف  يهلعـش  یـشوماخ  لاـمتحا  هظحل  ره  رد  هک  یهاـگیاج  تسا  اـجنیا  رازراـک ، يهنحـص  تسا و  گـنج 

. دیامنیم میـسجت  ار  شدلوت  لوا  زور  هتفای ، ياهزات  یگدنز  هک  درادنپیم  دنیبیم ، هدـنز  ار  دوخ  هک  یـسک  نآ  درذـگیم  هک  ياهظحل 
رب هک  يریـشمش  ره  تسا . گرم  شرگید  فرط  یگدـنز و  نآ  فرطکی  هک  تسا  يزرم  کیراب  راون  کی  رازراـک  رواـنهپ  هنحـص  همه 

کی زا  و  دزیریم ، ورف  ار  اهدـیما  اهوزرآ و  لامآ و  ياهخاک  تاساسحا و  تارکفت و  اهدـص  دوریم  ورف  ناسنا  کی  هنیـس  رب  ای  كراـت 
شغارـس یـسک  ره  زا  هتـسشن  راظتناب  شنامدود  رد  مشچ  اهدص  هک  یلاح  رد  دزادنایم ، نوخ  كاخ و  رد  ناجیب  ياهشال  رادناج  ناسنا 

نآ دـیاش  هک  دـشوجیم  اهراظتنا  رد  مشچ  نآ  نورد  رد  تالامتحا  اهدـیما و  دـیآیمرد ، هناـخ  رد  زا  هک  یئادـص  ره  زا  دـنریگیم و  ار 
هورگ ود  رازراک  هنحـص  تسا و  گنج  نادیم  اجنیا  نم  نازابرـس  دـسریم . هار  زا  رابغ  درگ و  اب  نونکا  مه  كانلوه  رفـس  ناوراک  وضع 

صاختم
رتساـسح و یتـیعقوم  مدآ  نادـنزرف  يارب  دـنرادن  رگید  فرط  يدوباـن  زج  ياهتـساوخ  دـناهدرک ، یئارآفـص  رگیدـکی  يوراـیور  هک  م 

دننیبیم نکشدوز  كزان و  رایسب  ياهشیش  يوت  رد  ار  دوخ  یگدنز  رازراک  نیفرط  زا  کی  ره  هک  درادن  دوجو  هنحـص  نیا  زا  رتکانرطخ 
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ياههرخص اهگنس و  رابگر  ربارب  رد  نکشدوز  كزان و  رایـسب  هشیـش  نآ  همادا  لامتحا  هب  هتـسب  رگید  ياهظحل  يارب  نآ  دوجو  همادا  هک 
ای نتـسکش و  يارب  ار  دوخ  یئاناوت  همه  دـیاب  هک  تسا  ینینهآ  يهعلق  رد  نارگید  ناـج  دراـبیم و  نآ  يوسب  وس  ره  زا  هک  تسا  هحلـسا 

رازراک نیفرط  ياهلد  لوقع و  هک  دوشیم  بجوم  دراد ، دوجو  تدـش  هب  فرط  ود  ره  رد  هک  نیقلت  نیا  دزادـنیب . راکب  نآ  ندرک  بوذ 
نیا يارب  هک  ياهلیـسو  هک  یتروص  رد  دتفیب . تیلاعف  هب  نینهآ  هعلق  کی  هدننک  دوبان  نکـشدوز و  كزان و  هشیـش  کی  ینابهگن  دـح  ات 

رد طقف  رازراک - هنحـص  تسا و  گنج  نادیم  اجنیا  نم ، نازابناج  دـشابیم . هحلـسا  نیرتهدننکـش  نیرتنارب و  دـنراد ، تسد  رد  ینابهگن 
شوماـخ فرط و  ندرک  دوباـن  يارب  هدومن و  يروآعمج  ار  دوخ  ینالـضع  يزغم و  ياوـق  همه  اـهناسنا  همه  هک  تسا  گرم  نادـیم  نیا 

دوخ هاگدید  زا  نانچ  ار  دیاشن  دـیاش و  دـیابن و  دـیاب و  دـب و  کین و  نیناوق و  لوصا و  همه  دـننکیم و  جیـسب  وا  یگدـنز  غارچ  نتخاس 
رانک م

، اهنیا همه  زا  رتهنادرخبان  رتراوگان و  رتدب و  دناهدوبن ! رازراک  هصرع  هب  دورو  زا  شیپ  تادوجوم  نامه  اهناسنا  نیا  ییوگ  هک  دنراذگي 
نآ گنج  نادـیم  رد  ارچ  هک  دنـسرپب  يو  زا  رگا  گنج ، نادـیم  رد  يرـشب  دـض  ياهاطخ  نارازه  باـکترا  زا  سپ  هک  تسا  هلئـسم  نیا 

، تسا هدوب  يرورض  رایـسب  رایـسب  فیاظو  شناهانگ  اهاطخ و  نآ  همه  یئوگ  هک  یـضار  دوخ  زا  هفایق  کی  اب  يدش ؟ بکترم  ار  اهاطخ 
هب ناتـسپ  هک  یلاح  رد  ار  ناردام  تسیابیم  الثم  مهدـب !! ماجنا  ار  اهراک  نآ  تسیاـبیم  دوب و  گـنج  نادـیم  هک : دـهدیم  خـساپ  نینچ 

یطابترا چیه  دندرکیم و  هیذغت  نانآ  هب  ریـش  مان  هب  یگنر  دیفـس  عیام  لکـش  رد  ار  ناشناج  يهیام  هتـشذگ و  دوخ  ياهراوخریـش  ناهد 
رقحم خوک  رد  یلاسنهک  درمریپ  هک  بش  ياههمین  رد  ار  اههراپمخ  اهکـشوم و  اهپوت و  منک !!! هعطق  هعطق  دنتـشادن ، گنج  نادـیم  ای  مه 

مرگ ياهـسفن  اب  هدنابـسچ و  لغب  ار  شکدوک  دودـنالگ ، یتشخ و  نامتخاس  کی  رد  هک  يرداـم  هداـهن و  تحارتسا  شلاـب  هب  رـس  دوخ 
تابن لقن و  گنج  رد  تسا و  گنج  رگید !!! بوخ  مدرکیم  باترپ  نانآ  يوسب  دـمدیم ، وا  رد  ار  شخب  تاـیح  ترارح  دوخ  هنارداـم 

ینـالقع لـمکاکت  تیناـسنا و  تفرـشیپ  نایعدـم  هک  لـیلد  رازه  لـباقم  رد  نم  هک  دـنک  اـعدا  يرکفتم  کـی  رگا  دـننکیمن !! شخپ  هک 
طقف دنروآیم ،

دـض هفایق  زا  تسا  ترابع  نآ  منکیم و  تابثا  ار  اهنآ  همه  ندوب  چوپ  هدومن و  در  ار  لیلد  رازه  نآ  لیلد  کی  اب  طقف  يرآ  لیلد  کی  اب 
هیجوت لیوات و  هک  دنکیم  زاربا  ار  یبلطم  دنکیم و  نایب  ار  تقیقح  نیع  دیوگیم و  حیحص  رکفتم  نیا  گنج ، نادیم  رد  اهناسنا  يرـشب 

تاناجیه زا  رازراـک - هنحـص  تسا و  گـنج  نادـیم  اـجنیا  نم ، ناهاپـس  تسا . گـنج  عقوم  رد  رـشب  يدرخباـن  دوخ  زا  رتهنادرخباـن  نآ 
رد امـش  دـینک  شومارف  ار  یـصخش  ياهیزوتهنیک  دـیزیهرپب ، هناـشنمدد  ياـهیئوجماقتنا  زا  دـینک  يریگولج  دوخ  یئوخهدـنرد  یناویح و 
هک مان  نیا  دـنرادیمن  رود  رظن  زا  ارنآ  زگره  هک  دراد  رگید  مان  کی  نادـنمدرخ  ناهاگآ و  يارب  نادـیم  نیا  دـیرازراک  گنج و  نادـیم 

تـسترابع دنروآیمن ، ناشیاهباتک  رد  ار  تغل  نیا  یگدنمرـش  تلجخ و  زا  ناناد  تغل  دیاش  دوشیمن و  ادیپ  تغل  ياهباتک  رد  هنافـساتم 
كانلوه ياهبادرگ  رد  هداتفا و  رانک  دوخ  یعیبط  ریـسم  زا  تسا  ناسنا  تایح  هک  دـنوادخ  تیـشم  هاـگهولج  نیرتگرزب  هک  یهاـگیاج  زا 

ار دوخ  گنر  یناسنا  يهدـش  هتفریذـپ  لوصا  همه  دـیابن و  دـیاب و  ابیز و  تشز و  قحان و  قح و  دوشیم ، اهـسوه  يوه و  نافوط  راـتفرگ 
مسا آ امنناسنا  ناگدنرد  هک  نادیم  نیا  یلصا  مان  تسنیا  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  یگزیگنا  ددرگیم و  یثنخ  دزابیم و 

!! دناهداد رارق  یناسنا  نیناوق  لوصا و  همه  يهرابرد  یئاورپیب  ار  مسا  نیا  قاقحتسا  كالم  و  دناهدیمان ، اهنامرهق  ینامرهق  زورب  نادیم  ارن 
نیا رد  امش  راک  رس و  دینکیم و  تکرح  ادخ  يورایور  كانلوه  نادیم  نیا  رد  تقیقح  رد  امش  هک  دیـشاب  هاگآ  نم  نایرکـشل  يا  سپ 
دوخ باصعا  هب  دیهدن  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  تسا  اهناسنا  تایح  هک  تسا  يدنوادخ  تیـشم  هاگهولج  نیرتیلاع  اب  يازگرم  يهصرع 
هولج نیرتیلاع  ندرک  شوماخ  يارب  هن  دیاهدش  دراو  اهناسنا  تایح  دض  نتخاس  دوبان  يارب  نادیم  نیا  هب  امـش  هک  دینادب  دیـشاب و  طلـسم 

سانشناج نآ  هک  دوب  نایمدآ  ياهناج  شزرا  اب  ع )  ) نینموملاریما یئانشآ  قیاقح و  نیا  كرد  تسا . اهناسنا  تایح  هک  يدنوادخ  تیـشم 
ادخ اب  شیاین  لاح  رد  امئاد  دنکن و  شومارف  ار  ادخ  اب  دـیدش  طابترا  گنج  ءانثا  رد  گنج و  زا  شیپ  هراومه  هک  درکیم  راداو  ار  یهلا 
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نینموملاریما هک  تسا  هدرک  تیاور  یفعج  رباج  زا  رمش  نب  ورمع  هک  دنکیم  لقن  يرقنم  محازم  نب  رـصن  زا  دیدحلایبا  نبا  دشاب . هدوب 
یلع دمحلا هللا  تفگیم : دروآیم و  نابز  هب  ار  ادخ  مان  دوش  راوس  هکنآ  زا  شیپ  دشیم  گنج  نادیم  راپسهر  هک  یعقوم  ره  مالسلاهیلع 

قنمل انبر  یلا  انا  و  نینرقم . هل  انک  ام  اذه و  انل  رخس  يذلا  ناحبس  هلضف ، انیلع و  همعن 
میتشادن و ار  اهنآ  ریخست  یئاناوت  ام  دوبن  یهلا  تیشم  رگا  داد و  رارق  ام  ریخست  رد  ار  بکرم  نیا  هک  تسا  ار  يادخ  رم  شیاتـس   ) نوبل و
وا توم  تایح و  کلام  تسا  ادخ  نآ  زا  تایح  يرآ ، دروآیم ، نابز  رب  ار  ادخ  مان  - 1 درک .) میهاوخ  تشگرب  نامراگدرورپ  يوسب  ام 

تیعقوم نیا  رد  هک  بکرم  - 2 تسا . نتسکش  لباق  يدنوادخ  یعیرـشت  هدارا  ینیوکت و  تیـشم  اب  طقف  تایح  هعونمم  هقطنم  نیا  تسا .
رگا دریگب . رارق  يرادربهرهب  دروم  ادـخ  هار  رد  دـیاب  تسا  هتفرگ  رارق  نم  رایتخا  رد  يدـنوادخ  هدارا  اـب  تسا و  گـنج  لـئاسو  زا  یکی 

لئاسو و يهمه  هک  دندادیم  روطخ  ناشزغم  رد  ار  تقیقح  نیا  دندادیم و  رارق  هجوت  دروم  یگنج  يهدیدپ  رد  ار  هتکن  نیا  للم  ماوقا و 
اسب هچ  دوبن  يرشب  هشیدنا  لقع و  رگا  دنیآیمرد و  بولطم  لاکـشا  هب  يرـشب  هشیدنا  لقع و  اب  طقف  هک  دنتـسه  یتادوجوم  یگنج  داوم 

لقع و نیا  دنتـشادن و  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا  یئاناوت  تاناویح  رگید  دـننام  اهناسنا  لقاال  ای  دـندرکیم  ریخـست  ار  اـهناسنا  تادوجوم  نآ  هک 
رد هدوب و  يدادادخ  ياهتمعن  زا  یلوصحم  هک  یگنج  لئاسو  ندرب  راکب  رد  ارچ  سپ  تسا . يدادادـخ  ياهتمعن  نیرتتمظع  اب  زا  هشیدـنا 

ق  ) نوبلقنمل انبر  یلا  انا  - 3 میشابن . ادخ  دایب  تسا  گرم  یگدنز و  هلئسم  هک  يرشب  لئاسم  نیرتساسح 
میاهداد ماجنا  رازراک  نادیم  رد  هک  نتـشیوخ  ياهراک  اهیریگفدـه و  اههشیدـنا و  همه  لوئـسم  و  میرگیمرب ) دوخ  يادـخ  يوسب  ام  اعط 

قح و قاقحا  رد  هحماسم  نیرتمک  دـنک . راتفرگ  یهلا  خـلت  باذـع  هب  ار  ام  هک  تسا  یفاـک  قحاـن  نوخ  هرطق  کـی  نتخیر  دوب . میهاوخ 
. دزاسب روهطوغ  گرم  یگدنز و  يادخ  يدج  بضغ  رد  ار  ام  هک  تسا  یفاک  هناقمحا  ياهیزوت  هنیک  نتشاذگ  رانک  باصعا و  رب  طلست 

نادـیم نیا  رد  ای  يرآ  دـنکیم . تیافک  يدـبا  تواقـش  بلج  يارب  هناهاوخدوخ  يزابریـشمش  هب  تاهابم  یـشورفرخف و  رورغ و  كدـنا 
جوم مشچ و  تکرح  نیرتکچوک  زا  میتسیایم و  وا  هاگـشیپ  رد  میدرگیمرب و  دوخ  يادخ  يوسب  ام  رگید  بش  زور و  دـنچ  ای  گنج و 
اهنت هن  ار  گنج  نادیم  دیاب  ام  سپ  تفرگ . میهاوخ  رارق  هذخاوم  هبـساحم و  دروم  نایمدآ  یگدـنز  تشونرـس  رب  زات  تخات و  ات  هشیدـنا 

دوجـس عوکر و  ماـیق و  رکذ و  ناونع  اـم  تاـکرح  همه  هک  مینادـب  یهلا  هراـظن  دروم  ناـنچ  ارنآ  هکلب  مینکن  یقلت  یهلا  هاگدـید  زا  رود 
اب درکیم و  دـنلب  نامـسآ  يوـس  هب  اهتـسد  داتـسیایم و  هلبق  هبور  قوـف  شیاـین  زا  سپ  ع )  ) نینموـملاریما دـیوگیم : یفعج  رباـج  دریگب 

تـصخش يدـیالا و  تعفر  بوـلقلا و  تضفا  نادـبالا و  تبعتا  مادـقالا و  تلقن  کـیلا  مـهللا  درکیم : زاـین  زار و  نـینچ  لاـعتم  دـنوادخ 
نبر راصبالا ،

وت يوسب  اهلد  هتـسخ و  وت  هار  رد  اهندب  هدش و  هتـشادرب  وت  يوسب  اهمدـق  اراگدرورپ   ) نیحتافلا ریخ  تنا  قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حـتفا  ا 
قح يانبم  رب  ار  حتف  ام  موق  ام و  نایم  ام ، راگدرورپ  يا  تسا . هدـش  هتخود  وت  هاگرابب  اهمـشچ  دـنلب و  وت  فرطب  اهتـسد  هدـش و  هدیـشک 
هار رد  هن  میاهتـشادرب  مدق  مینکیم  تکرح  قح  ریـسم  رد  هکنیا  هب  نامیا  اب  ام  ادـنوادخ ، - 1 ناگدننک .) حـتف  نیرتهب  یئوت  امرف و  رارقرب 

اـههپت و اهتـشد و  زا  وت  هار  رد  تست  ياـهتناما  هک  ار  دوخ  ياهندـب  اـم  ادـنوادخ ، - 2 تقیقح . قح و  دـض  ياـهیهاوخدوخ  اـهیبلطهاج و 
هتخود وت  هاگرابب  ار  دوخ  ناگدید  ادنوادخ ، - 3 میزادنایم . تقشم  تمحز و  هب  ار  اهنآ  میشکیم و  اهخالگنس  اهناتـسراخ و  اهنوماه و 

زا تست و  نآ  زا  اهتموصخ  لصف  لح و  یقیقح و  حتف  اراگدرورپ ، - 4 اهناسنا . گرم  یگدنز و  کلام  يا  میشکیم  ارت  تمحر  راظتنا  و 
يزوریپ هن  تست  نآ  زا  قح  يانبم  رب  يزوریپ  حتف و  اریز  میرادیم ، تلئسم  وت  زا  تسا  حتف  وت  هاگشیپ  رد  هک  ار  هچنآ  ام  وت . هغلاب  تیشم 

دوخ تایح ، لوصا  يدابم و  اب  يزوتهنیک  تقامح و  يور  زا  هک  ناسنا  دض  ربخیب و  دوخ  زا  نادان  تشم  کی  نداد  تسکـش  يرهاظ و 
آ ادنوادخ ، - 5 دناهتساخرب . هزرابمب  وت  اب  هدناشک و  گرم  یگدنز و  زرم  هب  ار  ام  ار و 

هـصرع دراو  نانآ  دـننام  مه  ار  ام  هک  دـنمدآ  نامه  نادـنزرف  ام و  عون  زا  دنتـسه و  ام  موق  دناهداتـسیا  ام  يورایور  هک  تادوجوم  هوبنا  ن 
سپـس اـمرفب . رارقرب  اـم  ناـیم  ار  قـح  ياـنبم  رب  حـتف  دوـخ  تسین  یتاذ  رگیدـکی  اـب  اـم  تموـصخ  داـضت و  هک  لاـح  دـناهدرک  یگدـنز 
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ای هللا ، ای  ربکا ، هللا  هللا ، الا  هلا  ال  ربکا ، هللا  ربکا ، هللا  لوقی : مث  هللا ، هکرب  یلع  اوریس  دومرفیم : هدومن و  رداص  تکرح  روتسد  نینموملاریما 
هدبعن و كایا  نیدلا . موی  کلام  میحرلا . نمحرلا  نیملاعلا . بر  هللادمحلا  نیملاظلا  ساب  انع  ففکا  ص )  ) دمحم بر  ای  دمـص ، ای  دـحا ،

تکرب اـب  نوـنکا  یهلا  نازابرـس  يا  نم ، ناهاپـس  .) میظعلا یلعلا  هللااـب  ـالا  هوـق  ـال  لوـح و  ـال  میحرلا و  نـمحرلا  هللا  مـسب  نیعتـسن  كاـیا 
سپـس نوعجار .) هیلا  اـنا  اـم و  تکرح  دـصقم  تسا و  اـنا هللا  اـم  تکرح  ءدـبم  هک  دـینادب  و   ) دـیتفیب هار  ـالاح  دـینک  تکرح  يدـنوادخ 

زا ار  ناراکمتس  یئوخهدنرد  تدش  (ص ) دمحم يادخ  يا  دمص ، ای  دحاو ، ای  هللا ، ای  ربکا ، هللا  هللا ، الا  هلا  ال  ربکا ، هللا  ربکا ، هللا  تفگیم :
اهنت گرزب ، دنوادخ  يا  تسا . ازج  زور  قلطم  کلام  میحر و  نامحر و  تسا  نایملاع  هدنورپ  هک  تسا  ار  يادـخ  رم  شیاتـس  رادزاب . ام 

. میحر نامحر و  دنوادخ  مانب  میئوجیم . کمک  وت  زا  اهنت  میتسرپیم و  ارت 
ناجیه نیااب  رـشبلاوبا  مدآ  گرزب  دـنزرف  نیا  مینیبب : لاح  تسا .) تمظع  اب  گرزب و  دـنوادخ  نآ  زا  رگم  تسین  یئورین  تکرح و  چـیه 

اب نم  نازابرس  - 1 ددرگیم : رازراک  نادیم  هناور  ياهیحور  هچ  اب  دنیبیم و  هنوگچ  ار  گنج  یتوکلم  تاساسحا  نیا  اب  یحور و  سدقم 
رد دزیخیمرب و  امـش  دودـحم  تعیبط  زا  هک  یتیراـع  تردـق  روز و  هب  هیکت  اـب  هن  دـینک ، تکرح  یهلا  تیـشم  تنمیم  تکرب و  هب  هیکت 

رورغم زین  دوخ  ناروشحلـس  هوبنا  شیارآ  رویز و  رز و  هب  دـشابیم  امـش  دوخ  عون  زا  یتادوـجوم  روز  تردـق و  هلیـسوب  يدوباـن  ضرعم 
رس تشپ  رد  هک  یخیرات  هب  دیدرگرب و  نونکا  مه  ورسخیک  رمک  دوبر و  سوواک  جات  مایا  نیاک  نکم  درگبش  رتخا  رب  هیکت  اریز : دیشابم 

دیفم مزال و  تازیهجت  همه  اب  دنمتردق  یئاهنابیتشک  اهنآ  رود  همه  رد  للم و  ماوقا و  همه  رد  هک  دیشیدنیب  دنچ  یتاظحل  دیاهتشاذگ  دوخ 
ناـیتشک و یتـشک و  هدـشن  هبـساحم  یناـفوط  هدرکن  یط  یتفاـسم  زونه  دـنروآیم و  رد  تکرح  هب  يدـصقم  يوـسب  ار  دوـخ  ياـهیتشک 
يادخان 2- درد  نت  رب  هماج  رگ  يادخ و  دهاوخ  هک  اجنآ  یتشک  درب  يرآ : درپسیم - گرم  ماک  هب  یئانتعایب  لامک  اب  ار  نانیشنیتشک 

اهشیامزآ نیرتدیدش  رد  امش  نم و  دعب  هب  تاظحل  نیا  زا  دینک  تکرح  يدنوادخ  تکرب  اب  يدنوادخ و  مان  اب  نم  نایرگشل 
تواقش راتفرگ  ار  دوخ  میناوتیم  میزودنیب و  دوخ  يارب  ار  يدبا  تداعس  میناوتیم  هک  میوریم  ینادیم  هب  ور  ام  میریگیم  رارق  یهلا  ي 

ام يدبا  تواقش  میهدن و  رارق  دوخ  یتسرپ  تردق  یهاوخدوخ و  هچیزاب  ار  اهناسنا  تایح  هک  تسنیا  رد  ام  يدبا  تداعـس  میئامنب . يدبا 
یـساسح تیعقوم  نینچ  رد  هک  ار  يدنوادخ  يادص  دزاسب و  شوماخ  ار  ام  ینادجو  يادن  اهریـشمش  کچاکچ  يادص  هک  تسا  نیا  رد 

نودـب دـیاهتفرگ  شیپ  هک  يرغـصا  داهج  هار  نیا  نم ، نایرگـشل  يا  دزادـنیب . رثا  زا  دزادـنایم ، نینط  ام  نورد  رد  تیعقوم  ره  زا  رتاـسر 
نیا رد  تکرح  زا  ادخ  هک  ار  ياهجیتن  دناسرب  مه  يزوریپ  هب  ار  امش  رگا  یتح  تسا  یناطیـش  ياهـسوه  يوه و  رب  طلـست  هک  ربکا  داهج 

هک تسنآ  زا  رتتمظعاب  ادخ  تسا ، رتتمظع  اب  زیچ  همه  زا  ار  ادخ  ربکا . هللا  ربکا ، هللا  - 3 دروآ . دیهاوخن  تسدب  دهاوخیم  امش  زا  هار 
ادخ دزیرب . شنانمـشد  لباقم  رد  دـنرادیمرب  مدـق  وا  هار  رد  هک  ار  یئاهناسنا  يوربآ  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادـخ  دـشاب . فیـصوت  لباق 

. دهدب رارق  تسرپدوخ  ربخیب و  ادخ  زا  تادوجوم  تشم  کی  سوه  يوه و  عباتار  دوخ  هغلاب  تیشم  تمکح و  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب 
برس هللا  الا  هلا  ال  - 4 دشابن . ام  ینورب  ینورد و  لامعا  رظان  دونشن و  ار  ام  يادص  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادخ 

بضغ شتآ  همعط  ار  دوخ  دینک و  هغلابم  ولغ و  نم  قح  رد  ادابم  میادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  متسه ، امـش  هدنامرف  ریما و  هک  نم  نم ، نازا 
تردق هک  دیربب  نامگ  دیزابب و  ار  دوخ  ادابم  دیدید  دوخ  ناوت  تردق و  زا  شیب  ار  نمشد  ناوت  تردق و  هک  ماگنه  نآ  رد  دیئامن . یهلا 

هک تسا  لالجلاوذ  دنوادخ  طقف  اهتـشونرس  هدننک  نییعت  هدنزاس و  اریز  زگره ، هن ، دـنکیم  نییعت  ار  اهناسنا  تشونرـس  هک  تسا  ناوت  و 
لقع دنکن و  هناوید  ار  امش  توخن  ربک و  دیدید  نمـشد  زا  شیب  ار  دوخ  ناوت  تردق و  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا و  اناوت  اناد و  زیچ  همه  رب 

هللا رگید  راب  - 5 تسین . ندش  هریخ  شیاتـس و  یناوت  تردق و  چیه  درادن و  دوجو  هللا  زج  يدوبعم  هک  اریز  دـیابرن  امـش  زا  ار  يدادادـخ 
ار ادـخ  ياـنعم  رگا  تسا  ادـخ  وا  تسا . رتـگرزب  تسا  اـم  دوـخ  ینهذ  میهاـفم  زا  رپ  هک  تافیـصوت  نیا  زا  یتـح  نوـچیب  دـنوادخ  ربـکا 

ناج قامعا  زا  ار  هملک  نیا  رگا  هک  دـینادیم  چـیه  هللا  اـی  - 6 هللا . الا  هلا  ربکا ال  هللا  دـیتفگیم  ناتدوخ  میلعت  هب  زاـین  نودـب  دـیتفاییمرد 
یتسه يادخ  هاگـشیپ  رد  هتفر و  رتالاب  یتسه  ياههلق  همه  زا  ناتنابز  هب  هملک  نیا  ندمآ  اب  هک  دینادیم  چیه  ایآ  دیئوگیم ؟ هچ  دیروآرب 
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تسا ام  کیبل  هللا  نآ  هکلب  تسا : نینچ  يرآ  دیاهداتسیا ؟ افوکش  حور  اب  نیرفآ 
بذج وت  ياهیئوجهراچ  اههلیح و  ماهدرک  ترکذ  لوغـشم  نم  هک  هن  ماهدروآ  نم  راک  رد  ارت  ین  تسا  ام  کیپ  تزوس  درد و  زاین و  ناو 

يدوجوم چیه  هناگی ، دنوادخ  يا  دـحا - ای  تسا 7 - اهکیبل  وت  برای  ره  ریز  تسا  ام  فطل  دـنمک  وت  قشع  درد  وت  ياپ  هداشگ  هدوب  اـم 
تلذ و تراقح و  دیامن  وت  لثم  هیبش و  ار  دوخ  دهاوخب  هک  یسک  ره  يزیچ و  ره  هک  یئادخ  ریظنیب  اتکی و  نآ  وت  درادن و  وت  اب  یتهابش 
هدومن و دوخ  تراهم  روز و  تردق و  رب  هیکت  هک  میاهدماین  رازراک  هصرع  نیا  هب  ام  ادـنوادخ ، هناگی  دزاسیم . رتراکـشآ  ار  دوخ  یتسپ 
رد ار  تردق  ضیف  فرتعم و  وت  ربارب  رد  دوخ  یناوتان  هب  ام  میهدب . رارق  وت  کیرش  ار  دوخ  روز  تردق و  میزاسب و  کیرش  وت  اب  ار  دوخ 

یناوت چـیه و  وت و  تاذ  زا  وت  هقلطم  تردـق  هک  يدـنوادخ  يا  اهزاینیب ، نیرتزاینیب  يا  دمـص - ای  - 8 مینادیم . وت  يوـس  زا  هظحل  ره 
رب ار  وا  دوخ  یبیغ  ياهدادما  اب  اهراکیپ  اهگنج و  همه  رد  هک  ص )  ) دـمحم راگدورپ  يا  دـمحم - بر  ای  - 9 تسین . زاسراک  وت  هدارایب 

تلوص تدـش و  نیملاظلا  ساب  انع  ففکا  یتخادـنا ، ناکرـشم  نارفاک و  ياهلد  رد  ار  وا  نایهاپـس  وا و  بعر  یتخاـس و  زوریپ  نانمـشد 
میحر و نامحر و  نایملاع  هدنورپ  هک  تسا  ار  يادخ  رم  شیاتس  رادزاب . ام  زا  ار  ناراکمتس 

. میحر نامحر و  دنوادخ  مانب  میبلطیم . دادما  کمک و  وت  زا  طقف  و  میتسرپیم ، ارت  طقف  اهلا  راب  تسا . باسح  زور  قالطالا  یلع  کلام 
(. تسا تمظع  اـب  گرزب و  دـنوادخ  هب  دنتـسم  هکنیا  رگم  تسین  ياهوـق  تکرح و  چـیه  و   ) میظعلا یلعلا  هللااـب  ـالا  هوـق  ـال  لوـح و  ـال  و 

زیگناتفگـش شیاین  تالاح  هچ  ینابر و  تاـناجیه  هچ  رازراـک ، نادـیم  هب  دورو  زا  شیپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دوشیم  هظحـالم 
هک تسا  نآ  رگناشن  یبوبر  ماقم  هب  هجوت  همهنیا  يدـنوادخ و  ياهمان  رارکت  همهنیا  يدـنوادخ و  ياـهمان  رارکت  همه  نیا  دـنکیم . ادـیپ 
رد يرارقیب  یباتیب و  همهنآ  گنج  هب  دورو  يارب  هک  تسا  هدـیمهف  همه  زا  رتهب  ار  اـهناسنا  یگدـنز  شزرا  تمظع و  گرزب  ناـسنا  نآ 
رب قحان  نوخ  ياهرطق  هدومن و  گرم  یگدـنز و  نوناق  زا  فلخت  نیرتمک  شنایهاپـس  ای  وا و  ادابم  هک  دـهدیم  ناـشن  دوخ  زا  ادـخ  ربارب 
اج زا  داب  ارم  غیت  رهوج  دیـشوپن  نوخ  هک : دنزیم  جوم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  لد  قامعا  رد  هراومه  تقیقح  نیا  يرآ ، دنزیرب . نیمز 

شمارآ سابل  و   ) هنیکسلا اوببلجت  و  دیوگیم : نمشد  هب  باطخ  یتسین  نم  هدرک  یقح  نآ  یتسیل  وم  فک  يهدیراگن  وت  ارم  غیم  درب  یک 
تسرد ف دینک  شالت  شمارآ  لامک  رد  دیشیدنیب و  داهج  زا  فده  يهرابرد  هظحل  دنچ  ( ) دیشوپب

توهش هدنرد و  تاناویح  ناسنا و  دض  ناراکمتس  اب  داهج  لاح  رد  امش  دیاهتفرگ ؟ رظن  رد  راکیپ  گنج و  نیا  زا  هک  ار  یفده  دینک ، رک 
هار رد  نافعـضتسم و  تلادع و  سدقم  میرح  زا  عافد  هار  رد  هک  دیاهدش  رادروخرب  يدنوادخ  تمعن  نیا  زا  امـش  دینکیم . وپاکت  تسرپ 

رذـگدوز قئالع  ایند و  هب  اپ  تشپ  یهلا  یناسنا - ياهنامرآ  نیا  هار  رد  امـش  دیاهتـشادرب . ماگ  گرم  یگدـنز و  زرم  ات  قح  هملک  يالتعا 
تناما هک  ار  ناج  نونکا  مه  امش  دراد !؟ ینعم  هچ  يرطاخ  ناشیرپ  هرهلد و  هچ !؟ يارب  بارطضا  سپ  دیاهدروآ ، ادخ  هب  يور  هدز و  نآ 

نیا ام ، ناج  نیا  تسا ، هدیـسر  ارف  وت  تناما  دادرتسا  نامز  رگا  اراگدرورپ ، راـب  دـیئوگیم : هتفرگ و  صـالخا  فک  رب  تسا ، يدـنوادخ 
ارچ دسر  گرم  نوچ  هک : میتسه  وت  رادتناما  زین  ار  رمع  یقاب  تسا ، هدیـسرن  تناما  عاجرا  عقوم  رگا  و  ام ، رکیپ  نیا  امرـس ، نیا  ام ، نوخ 

مبـسخ و شوخ  مزیخ  هناخ  وت  قوش  رگ  یهاش  مزب  هب  یهگباوخ  زو  یهاگباوخ  هب  یهگ  دروخ  زا  مسانـشیم  تسوت  هب  هار  ناـک  مساره 
زاب رگ  یئوگهدایز  زا  نهد  میوش  یئوشب  ياهتشون  هچ  ره  رگ  تست  يهتشرس  یشبح  نت  رو  تست  يهتـشون  یتنخ  طخ  رگ  مزیخ  هنامداش 

یبنا هناف  ذجاونلا  یلع  اوضع  یماظن و  یناد  وت  نارواد  رواد  يا  یناشن  مرواد  هب 
هلئسم ود  هطبار  دزادنایم ) رثا  زا  كرات  رد  ار  نمشد  ریشمش  مهیور  اهنادند  راشف  اریز  دیراشفب ، مه  يور  اهنادند  و   ) ماهلا نع  فویـسلل 

باصعا و رب  یتردق  هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب ، تبثم  هطبار  تسا  نکمم  یعیبط  تهج  زا  مه  همجمج ) تمواقم  مهیور و  اهنادـند  ندرـشف  )
تمواـقم و ياهتردـق  زورب  بجوـم  هک  یناور  رظن  زا  مه  دـشاب و  هتـشاد  رتـشیب  یتمواـقم  اههبرـض  ربارب  رد  هـک  دـشخبب  تالـضع  رگید 

فویـسلا اولقلق  همالل و  اولمکا  وا و  زا  ام  یندش  تسهام  زا  بلاق  وا  زا  ام  ین  دـش ، تسم  ام  زا  هداب  ددرگ . ینالـضع  دـیدش  ياهیزاسزاب 
هدومن و لیمکت  ار  هرز )  ) یگنج سابل   ) اطخلاب فویـسلا  ولـص  اـبظلاب و  اوحفاـن  ورزـشلا  اونعطا  رزخل و  اوظحلا  اهلـس و  لـبق  اـهدامغا  یف 
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تسار و زا  ار  ریشمش  هزین و  دشاب و  مشچ  رخوم  هشوگ  زا  ناتیاههاگن  دیهدب و  تکرح  دوخ  ياهفالغ  رد  ندیـشک  زا  شیپ  ار  اهریـشمش 
یگنج ياهترورض  هب  هجوت  دیناسرب .) نمشد  هب  ورشیپ  ياهمدق  اب  ار  اهریشمش  دینک و  دراو  هبرـض  ریـشمش  هبل  اب  دینزب و  نمـشد  هب  پچ 

هب طوبرم  دـناهدومرف ، رداص  دوخ  ناهاپـس  هب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یتاروتـسد  دراد  یتایح  تیمها  داـهج  عقوم  رد 
رماوا رگید  دیکا و  تاروتسد  نیا  زا  ناوتیم  تسا و  رازراک  نادیم  رد  نمشد  اب  هلباقم  ياهترورض 

ناج و ظفح  يارب  شـشوک  رثکادح  زا  تسا  ترابع  كالم  نیا  تفایرد . یبوخب  ار  اهنآ  همه  كالم  دـناهدومرف ، رگید  دراوم  رد  هک  ي 
هدمآ نوریب  تایح  راسهمشچ  زا  هک  ینمشد  ندروآرد  ياپ  زا  يارب  شالت  نیرتدیدش  تسا و  نکمم  هک  ياهجرد  تیاهن  رد  نآ  زا  عافد 
هتبلا دنکیم . فرـص  قح  نایماح  ياهناج  ياهلگ  ندرک  ورد  رد  ارنآ  شـشوک  مامت  هتخیـسگ و  شخب  تایح  ضایف و  ءدبم  زا  ار  دوخ  و 

رـصحنم یگنج  لئاسو  نآ  رد  راکیپ  لئاسو  هک  تهجنآ  زا  هن  کـلذ  ریغ  ریـشمش و  هرز و  دـننام  یتاـعوضوم  رب  دـیکات  هک  تسا  ملـسم 
ردـص زا  سپ  نورق  رد  هک  یگنج  لئاسو  هنوگ  همه  اهنآرود و  همه  رب  قوف  تاروتـسد  میدـش ، رکذـتم  هک  یکالم  هب  رظن  اب  هکلب  تسا ،

-1 دندرگیم : میـسقت  هدمع  تمـسق  هس  رب  دراوم  ریاس  هبطخ و  نیا  رد  دـیکات  دروم  تاروتـسد  دـباییم . میمعت  دـناهدش ، هتخاس  مالـسا 
ياههرامش 6 و 8 و 9 و 11 و 12 و تالمج  یتوکلم . تالاح  تفایرد  - 3 یناور . تمواقم  تیلاعف و  - 2 یعیبط . روما  یگنج و  لئاسو 
هب طوبرم  و 10 و 18  لامتحا ) کیب   ) ياههرامش 5 و 6 تالمج  تسا و  مکی  تمـسق  هب  طوبرم  13 و 16 و 17 و 22 و 23 و 24 و 28 
مع نبا  عم  هللا و  نیعب  مکنا  اوملعا  و  تسا . موس  تمـسق  هب  طوبرم  ياههرامش 4 و 14 و 15 و 19 و 25 و 26 و 29 و 30  مود و  تمسق 

اعف هللالوسر 
رـسپ اب  امـش  تسیدـنوادخ و  هاگدـید  رد  امـش  راک  هک  دـینادب  و   ) باسحلا موی  ران  باقعالا و  یفراع  هناف  رفلا  نم  اویحتـسا  رکلا و  اودو 

امـش و هدـنیآ  ياهلـسن  يارب  یگنن  داهج ، زا  رارف  اریز  دـینک ، مرـش  رارف  زا  رارکت و  ار  هلمح  دـیتسه . شـالت  تکرح و  رد  ربماـیپ  يومع 
يا دنیبیم  دـینکیم  گرم  یگدـنز و  زرم  رد  یگدـنز  رد  هک  وپاکت  نیا  رد  ار  امـش  دـنوادخ  هک  دـینادب  باسح ) زور  رد  تسا  یـشتآ 
چیه هک  دینادب  دیوشن و  رثاتم  ساسایب  ياههسوسو  یناطیـش و  تایقلت  هنوگچیه  زا  دیهدن  هار  لد  هب  يرادنپ  لایخ و  چیه  نم - نایهاپس 

زج دیـشخبب  نایاپ  يرگید  ناسنا  یگدـنزب  ای  دـیهدب و  تسد  زا  نآ  هب  لوصو  هار  رد  ار  دوخ  ناج  امـش  هک  درادـن  ار  نآ  شزرا  یفدـه 
هحماسم نیرتمک  دشابیم  تقیقح  قح  هار  نانزهار  نارگمتـس و  ندش  نکهشیر  رب  قلعتم  هک  تسا  یهلا  تیـشم  فده  نآ  فده و  کی 

هک دینادب  رادقم  نیمه  دروآ . دهاوخ  لابند  رد  ار  یهلا  باذع  هدوب و  رثوم  يدبا  تشونرس  نییعت  رد  توم  تایح و  ساسح  زرم  نیا  رد 
رگا هکنیا  دنربیم ، رـس  هب  القت  شالت و  رد  هتفرگ و  صالخا  فک  رد  ار  دوخ  ناج  هنوگچ  امـش  هک  دنادیم  دنیبیم و  ار  امـش  دـنوادخ 

هتفرگ نمشد  زا  ار  دوخ  یصخش  ماقتنا  ای  درب ! دیهاوخ  تمینغ  دیوش  زوریپ  رگا  دش ! دیهاوخ  هدیمان  نامرهق  دیوش  زوریپ  امش 
. دنـشاب هتـشاد  ار  ناج  شزرا  دنناوتب  هک  دنتـسین  یئاهفده  دیاهدیروآ ! تسدب  هعماج  رد  تیعقوم  ندرک  ادیپ  يارب  يویند  یئوربآ  ای  دیا !

نیا رد  امـش  دنک . روطخ  ناتلد  رد  یلایخ  چوپ و  ياهتیزم  نآ  زا  يدح  نیرتمک  یتح  ادابم ، دنیبیم  ار  امـش  ادخ  هک  دینادب  رادقم  نیمه 
هک تسا  یسک  بلاطیبا  نبا  یلع  هک  دینادیم  امـش  دیربیم و  رـس  هب  وپاکت  شالت و  رد  ناتربمایپ  يومع  رـسپ  شوداشود  رازراک  نادیم 

اوشما اسفن و  مکـسفنا  نع  اوبیط  و  تسا ) قح  اب  یلع  یلع و  اب  یلع   ) قحلا عم  یلع  یلع و  عم  قحلا  تسا : هدومرف  شاهرابرد  امـش  ربماـیپ 
يا دینک ) تکرح  گرم  يوس  هب  لابکبس  دیشاب و  شوخلد  دیهد و  تیاضر  ناتدبلاک  زا  حور  ندرک  اهر  هب  و   ) احجس ایـشم  توملا  یلا 

نادیم هناور  دیتشادن ، فیلکت  نآ  زا  تعاطا  يارب  يرذع  هنوگ  چـیه - دـش و  یعطق  امـش  يارب  یهلا  فیلکت  هکنآ  زا  سپ  نم - نایهاپس 
ساـسح فـیلکت  نیا  ورگ  رد  ار  دوـخ  ناـج  تـقیقح  رد  دـیرادیمرب ، ماـگ  فـیلکت  ماـجنا  ریـسم  رد  امـش  هـک  لاـح  دـیاهدش . رازراـک 

هکنآ زا  سپ  دـیاهدرک ، طقاس  شزرا  زا  ار  دوخ  ناج  تقیقح  رد  دـینک  شومارف  ار  فیلکت  تمظع  یتیعقوم  نینچ  رد  رگا  دـیاهدروآرد ،
دوب دهاوخ  امش  شود  رب  ینیگنس  راب  ناج  نیا  دیشاب ، هتشاد  ایند  نیا  رد  مه  يدبا  رمع  رگا  دش  طقاس  دوخ  شزرا  زا  ناج 

اذـهب مکیلع  و  دـیامنیم . یهلا  توکلم  هب  تکرح  شزرا و  لـباق  ار  امـش  ناـج  هک  تسا  نآ  تعاـطا  فـیلکت و  تمظع  ساـسحا  اریز  . 
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داب امـش  رب  و   ) الجر صوکنلل  رخا  ادی و  هبثولل  مدق  دـق  هرـسک و  یف  نماک  ناطیـشلا  ناف  هجبث  اوبرـضاف  بنطملا  قاورلا  مظعالا و  داوسلا 
یبناج رد  ناطیش  هک  ار  همیخ  نآ  نتم  طسو و  دینزب  بانط ، هلیسوب  مکحتسم  ياهرداچ  نمشد و  هاپـس  مکارتم  هوبنا  هاگیاج  نآ  هب  هجوت 

نآ هجوتم  ناتیاهتیلاعف  اهتمه و  همه  تسا .) هتفرگ  بقع  هب  یئاپ  رارف  يارب  شیپ و  هب  یتسد  شیپ ، هب  نتـسج  يارب  هتفرگ و  نیمک  نآ  زا 
موش نخـس  دناهتخادرپ ، وگتفگ  روش و  هب  رگیدمه  اب  هدمآ و  سنا  نیطایـش  کمک  هب  نج  ناطیـش  هک  تسا  اجنآ  دـشاب  نمـشد  هاگیاج 

هاگیاج تسا  اجنآ  دوشیم . هداد  خـساپ  يرگید  نآ  دـیلپ  هسامح  اب  یکی  نیا  موش  گـناب  دوشیم ، دـییات  يرگید  سحن  نخـس  اـب  یکی 
ناودعلا مثالا و  یلع  اونواعتال  يوقتلا و  ربلا و  یلع  اونواعت  و  تسا : هدومرف  هک  يدنوادخ  تساوخ  دـض  رب  ناودـع  تیـصعم و  رب  نواعت 

نآ هب  هجو  نیرتيدـج  رد  ار  ناتیاهتیلاعف  تمه و  یمامت  دـیئامنن .) ناودـع  تیـصعم و  رب  نواعت  دـیزروب و  اوقت  يراکوکین و  رب  نواعت  )
دنچ يارب  دنناناملسم و  نوخ  يهنشت  هتسشن و  اج  نآ  رد  شتسرپ  ایند  ناتسدمه  هیواعم و  هک  دیزاسب  هجوتم  هاگیاج 

دناهتسشن و نوبز  یئایقـشا  اجنآ  دناهتخادرپ . هزرابمب  ادخ  اب  هداتـسیا و  نابلطقح  قح و  يورایور  رادیاپان  يایند  نیا  رد  یئوجماک  هزور 
نیا رد  هک  دناهتفرگ  شیپ  یتسد  هک  يروطب  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  نانآ  ياهلد  حطـس  هسوسو  دیدرت و  دـنرادن ، هیکت  ینوناق  لصا و  چـیهب 
رارق رب  ار  رارف  دـندید  يرادـیاپ  تماقتـسا و  نانآ  زا  رگا  دـنزاتب و  شیپ  دـندید ، وسرت  كانمیب و  ار  فرط  ناگدـنرد  دـننام  رگا  رازراک 

دـصق تمواقم و  يارب   ) مکلامعا مکرتی  نل  مکعم و  هللا  نولعـالا و  متنا  قحلا و  دومع  مکل  یلجنی  یتح  ادمـص  ادمـصف  دـنهدب . حـیجرت 
تسا و امـش  اب  ادـخ  رترب و  ياهناسنا  دیئامـش  دـباتب و  امـش  رب  یتوکلم  غورفرپ  رون  ات  دـینک  يراشفاپ  رتتخـس  هچ  ره  نمـشد  نتـسکش 

دعب کی  دیبات  دهاوخ  امـش  رب  ناتنانمـشد  ربارب  رد  دـیدش  تمواقم  رد  قح  غورفرپ  رون  درک .) دـهاوخن  مک  زگره  ار  امـش  لامعا  شاداپ 
قح زا  عاـفد  يارب  وا  دـیدش  تمواـقم  ددرگیم ، وا  نورد  رب  یتوکلم  غورف  شباـت  قح و  رون  هولج  بجوم  هک  یناـسنا  تمظع  اـب  رایـسب 

تایح یتح  دـیامنیم و  هیلخت  اهوزرآ  لاـمآ و  ذـیاذل و  اههتـساوخ و  همه  زا  ار  دوخ  نورد  یمدآ  هک  تسا  تمواـقم  نیا  رد  اریز  تسا 
- درادن قح  زج  ياهتساوخ  چیه  دراذگیم و  اپ  ریز  ار  تسا  قلطم  بوبحم  تعیبط  نتم  رد  هک  ار  دوخ  ضحم  یعیبط 

رب قح  راونا  هک  تسا  حـضاو  دیـسر  صولخ  افـص و  نیا  هب  یمدآ  نورد  هک  یماـگنه  یلع  اـی  وت  لاوئـس  بلط و  ادـخ  زجب  هدوبن  ادـخ  ز 
یناسنا نینچ  يارب  یتسـس  هودنا و  رگید  دسریم ، دوخ  يالعا  هجرد  هب  یناسنا  يالتعا  یقرت و  هک  تساجنیا  رد  دیبات . دـهاوخ  وا  نورد 

رد دیـشابم  نیگهودـنا  تسـس و  و   ) نینموم متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحتال و  اونهتال و  و  دـیامرفیم : لاـعتم  دـنوادخ  هکناـنچ  درادـن  هار 
هب ندرگ  گر  زا  وا  همیرک  هیآ  قباطم  تسا و  اهناسنا  اب  لاوحا  همه  رد  دنوادخ  هچ  رگا  دیتسه .) نامیا  ياراد  رگا  دیرترب  امش  هک  یلاح 
امش اب  ادخ  ) دیمهفیم ار  مکعم  هللا  معط و  دربیم ، رسب  قح  اب  طابترا  قح و  زا  عافد  رد  یمدآ  هک  عقومنآ  رد  طقف  یلو  تسا ، رتکیدزن  ام 

ریذـپناکما طیارـش  يهمه  رد  اهناسنا و  يهمه  يارب  تسا ، یهلا  تایح  تقیقح  هب  یهاـگآ  اـب  يواـسم  هک  تیعم ، نیا  هب  یهاـگآ  تسا )
زا نم  هک  رتبجع  نیو  تسا  نم  هب  نم  زا  رتکیدزن  رای  دـنروآیمن - تسدـب  ار  یهاگآ  نیا  لماع  هک  دنتـسه  اـهناسنا  دوخ  ینعی  تسین ،

مروجهم نم  نم و  رانک  رد  وا  هک  تفگ  ناوت  هک  اب  منکچ  مرود  يو 

راصنا ینعم  رد  هبطخ 066-

هحفص 99] ]
مهنسحم و یلا  نسحی  ناب  یـصو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ناب  مهیلع  متججتحا  الهف  متفه  تصـش و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

هورگ هب  ایآ   ) مهب هیـصولا  نکت  مل  مهیف  همامالا  تناک  ول  مالـسلاهیلع : لاقف  مهیلع ؟ هجحلا  نم  اذـه  یف  ام  اولاـق و  مهئیـسم ؟ نع  زواـجتی 
ضامغا ناشراک  دب  زا  دوش و  یکین  راصنا  راکوکین  هب  هک  تسا  هدومرف  تیصو  مرکا  ربمایپ  هک  دیدرکن  جاجتحا  لالدتـسا  روطنیا  راصنا 

تیصو هدوب  نانآ  زا  يرادمامز  رگا  دومرف : ترضح  نآ  دراد ؟ دوجو  راصنا  رب  یتجح  هچ  هیصوت  نیا  رد  دنتفگ : ترضح  نآ  هب  ددرگ ؟
رکبوبا رم  تسا : نینچ  تسا ، هدش  لقن  قوف  تیـصو  يهرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یتیاور  دومرفیمن ) نانآ  يهرابرد 
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الخدـف ص )  ) هللالوسر نساحم  انرکذ  اولاق  مکیکبی ؟ ام  الاقف : نوکبی . مه  و  ص ،)  ) هللالوسر ضرم  یف  راـصنالا  نم  سلجمب  ساـبعلا  و 
مث هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  مویلا  کلذ  دعب  هدعصیمل  ربنملا و  دعـصف  هدرب  هیـشاح  هسار  یلع  بصعدق  جرخف و  کلذب  هاربخا  یبنلا و  یلع 

مهئیـسم نع  اوزواجت  مهنـسحم و  نم  اولبقاف  مهل  يذـلا  یقب  مهیلع و  يذـلا  اوضقدـق  یتبیع و  یـشرک و  مهناـف  راـصنالاب  مکیـصوا  لاـق :
یسلجم ا هب  دوب ، ضیرم  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  ینامز  رد  بلطملادبع  نب  سابع  رکبوبا و  )

هک دنداد  خساپ  نانآ  دـینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دـنتفگ : راصنا  هب  سابع  رکبوبا و  دـندرکیم ، هیرگ  راصنا  هک  یلاح  رد  دـندش ، دراو  راصنا  ز 
رد تساخرب  مرکا  ربمایپ  دـنداد . عالطا  ترـضح  نآ  هب  ار  هیـضق  هتفر و  ربمایپ  شیپ  رفن  ود  نآ  میاهدـش . رکذـتم  ار  ربمایپ  يوکین  قالخا 

يانث شیاتـس و  دوب ، ترـضح  نآ  ربنم  نیرخآ  نیا  تفر و  ربنم  يالاب  دـمآ و  نوریب  دوب ، هتـسب  ار  شرـس  يدرب  سابل  هرانک  اب  هک  یلاـح 
دنتـسه و نم  نایماح  زا  یهوبنا  ناـنآ  اریز  منکیم ، ریخ  هب  هیـصوت  امـشب  راـصنا  هراـبرد  نم  دومرف : سپـس  دروآ و  ياـجب  ار  يدـنوادخ 
، تسا هدنام  یقاب  دوب ، دهاوخ  نانآ  هدهعب  هدنیآ  رد  هک  هچنآ  دناهدروآ و  ياجب  دنتـشاد  هدـهع  رب  هک  ار  هچنآ  نانآ  نم ، تاناما  هاگیاج 

تاروتسد فیلکت و  طاقـسا  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوصقم  هک  تسا  نشور  هتبلا  دیئامن ) ضامغا  ناشراکهنگ  زا  دیریذپب و  نانآ  راکوکین  زا 
مالـسا دربشیپ  هار  رد  راصنا  هک  دوب  یئاهیراکادـف  شالت و  ربارب  رد  وکین  هلماعم  ترـضح  نآ  روظنم  هکلب  تسا  هدوبن  راـصنا  زا  یمالـسا 

هب یجایتحا  دوب ، زئاج  راصنا  يارب  يرادـمامز  تماما و  رگا  هک  تسا  نینچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هلمج  ریـسفت  اما  دـندوب . هداد  ماجنا 
حا نانآ  تموکح  عاعش  رد  نارگید  دنتفرگیم و  رارق  تموکح  سار  رد  دوخ  اریز  دنتشادن ، هیصوت 

: مالـسلاهیلع لاقف  ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  هرجـش  اهناب  تجتحا  اولاق  شیرق ؟ تلاق  اذاـمف  لاـق  مث  دنتـشاد . هیـصوت  هب  جاـیت 
هک درک  نیا  هب  لالدتـسا  جاجتحا و  شیرق  دـنتفگ : ترـضح  نآ  هب  تفگ  هچ ؟ شیرق  دومرف : سپـس   ) هرمثلا اوعاضا  هرجـشلااب و  اوجتحا 

دیدحلایبا نبا  دندومن .) هابت  عیاض و  ارنآ  هویم  دندرک و  جاجتحا  تخرد  هب  شیرق  دومرف : ترضح  دنربمایپ . تخرد  زا  یئاههخاش  نانآ 
و تسا . هدش  رارکت  ع )  ) نینموملاریما زا  دندومن ) هابت  عیاض و  ارنآ  هویم  دـندرک و  تخرد  هب  جاجتحا  شیرق   ) مالک نیا  لاثما  دـیوگیم :

ناگیاسمه امش  میربمایپ ، تخرد  ام  ییوگیم  هکنیا  اما  و  دیوگیم : هک  تسا  هدمآ  رکبوبا  هب  سابع  زا  ینخـس  رد  نومـضم  نیا  هب  هیبش 
بلاـطیبا نب  یلع  نینموـملاریما  تفگ  ناوـتیم  تسا  نآ  هوـیم  تـخرد  زا  فدـه  تیاـغ و  میـشابیم . نآ  ياـههخاش  اـم  دـیتخرد و  نآ 

هب مالسلاهیلع  نینموملاریما  یگتسیاش  رد  سکچیه  شیرق . گرزب  هلیبق  زاتمم  هویم  مه  دوب و  مالـسا  بتکم  تخرد  هویم  مه  مالـسلاهیلع 
هک دوب  هدیـسر  یگتـسیاش  تلیـضف و  زا  ياهجردـب  وا  دـشاب . هتـشاد  يدـیدرت  دـناوتیمن  دوب  مالـسا  بتکم  لوصحم  نیرتیلاـع  وا  هکنیا 

دوب هک  ياهلوقم  ره  رد  شراتفگ  دادیم و  ناشن  ار  مالسا  تینیع  شرادرک  دوب و  مالسا  زا  یمسجت  شاهشیدنا 
ندوب ینادواج  یناهج و  تابثا  يارب  تسا : هدـش  هتفگ  هک  تسا  یقطنم  هداعلاقوف  هجوت  کـی  نیا  و  درکیم . ناـیب  ار  مالـسا  زا  ینوناـق 

هک تسا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تیـصخش  لیلد  نیرتهب  دـشاب  هدوب  يرـشب  لـئاسم  همه  يوگخـساپ  دـناوتیم  مالـسا  هکنیا  مالـسا و  نید 
زا وا  بسن  تهج  زا  اما  و  دومن !؟ روصت  ناوتیم  مالسا  يارب  تیـصخش  نیا  زا  رتیلاع  یلوصحم  ایآ  تسا . یناسنا  بتکم  نیا  هدش  هتخاس 

نانچنآ  ) یلام رقف  هب  يراتفرگ  اب  هک  دوب  ع )  ) بلاطوبا ینعی  مالـسا  راذگناینب  نایماح  نیرترثوم  زا  هک  يدرمگرزب  رـسپ  مشاه و  نادنزرف 
رسمه هک  دوب  مالسا  ربمایپ  يومع  رسپ  وا  دشیم . هدیمان  حطابالا  خیش  هک  دوب  زور  نآ  رد  درف  نیرت  تیصخشاب  دنـسیونیم ) خیراوت  هک 

یناسنا رامشیب  ياهتمظع  نتـشاد  تهجب  نینموملاریما  هک  تسا  تسرد  دوب . هتفریذپ  شیوخ  يردارب  هب  ار  وا  و  ع )  ) همطاف وا  رتخد  هناگی 
هلـسلس رد  وا  هک  دوب  ریذـپانراکنا  تیعقاو  کـی  نیا  یلو  دـشکب  هعماـج  خر  هب  بسن  داژن و  اـب  ار  دوخ  تیـصخش  هک  دوـب  نآ  زا  رتـالاب 

یف ارون  تنک  کـنا  دهـشا  میناوـخیم : مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  شنینزاـن  دـنزرف  تراـیز  رد  هک  تسا  ع )  ) مدآ نادـنزرف  نیرتـهب 
رد دوب  يرون  ع )  ) همطاف یلع و  دنزرف  زا  وت  دوجو  هکنیا  هب  مهدیم  یهاوگ   ) هرهطملا ماحرالا  هخماشلا و  بالصالا 

راصنا هب  شیرق  هک  یجاجتحا  نامه  نیع  هکنیاب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  لالدتـسا  نیارباـنب  هرهاـط .) ماـحرا  تمظع و  اـب  ناردـپ  تشپ 
تماما و یگتـسیاش  لماع  مالـسا  ربمایپ  اـب  ناـنآ  يدـنواشیوخ  تبارق و  رگا  اریز  مراد ، شیرق  هب  نم  دـندرک  تکاـس  ارناـنآ  و  دـندومن ،

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1003 

http://www.ghaemiyeh.com


تهج زا  مه  تسا  ربمایپ  تخرد  لوصحم  هک  ياهویم  دننام  نم  هدوب و  رتکیدزن  رایـسب  نم  يدـنواشیوخ  تبارق و  دـشاب  هدوب  يرادـمامز 
تقیقحت تالاقم و  اهباتک و  هدعاسینب  هفیقس  يارجام  ناتساد و  رد  متسه . تماما )  ) نانآ ياعدم  هب  رتهتسیاش  یعیبط  دعب  زا  مه  ینعم و 

نبا حرـش  زا  رـصتخم  روـطب  ار  یبلاـطم  طـقف  میزادرپیمن . اـهنآ  تالیـصفت  هب  ثحبم  نیا  رد  اـم  و  تـسا . هدـش  هتـشون  نونکاـت  یناوارف 
: دیوگیم يرهوج  میوشیم : رکذـتم  دـنکیم ، لقن  يرهوج  زیزعلادـبع  نب  دـمحا  رکبوبا  فیلات  هفیقـس  باتک  زا  مه  وا  هک  دـیدحلایبا 

یلـص مرکا  ربمغیپ  هک  یماگنه  هک  دنکیم  تیاور  نینچ  يراصنا  ریفع  نب  ریثک  نب  دیعـس  زا  رایـس  نب  دمحا  دیوگیم : قحـسا  نب  دمحا 
هب هدابع  نب  دعـس  تفر  ایند  زا  ربمایپ  دنتفگ : دندش و  عمج  هدـعاسینب  هفیقـس  رد  راصنا  دومرف ، تلحر  ایند  نیا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

هب م ار  منخس  مناوتیمن  مراد  هک  يرامیب  تهجب  نم  هک  تفگ  نینچ  شنادنزرف  زا  یضعب  هب  ایدعس  نب  سیق  شدنزرف 
دنلب ار  دوخ  يادص  دینـشیم و  شرـسپ  تفگیم و  ینانخـس  دعـس  نم  وگب . مدرمب  مهفب و  تقد  اب  میوگیم ، هک  هچنآ  و  مناونـشب ، مدر 

تلیضف ینید و  هقباس  نآ  راصنا  امش  دوب : نینچ  يدنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  دعس  نانخس  دنونـشب . ار  دعـس  نانخـس  راصنا  ات  درکیم 
شتـسرپ هب  ارنانآ  دوب و  دوخ  موق  نایم  رد  يدنا  لاس و  هد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسین . برع  لیابق  زا  کیچیه  يارب  دـیراد ، هک  مالـسا  رد 

عافد یئاناوت  نانآ  ادخب  دنگوس  دـندرواین . نامیا  يو  هب  یکدـنا  زج  وا  موق  زا  هک  یلاح  رد  درکیم ، توعد  اهتب  ندز  رانک  يدـنوادخ و 
ار تلیـضف  نیرتهب  راصنا  امـش  يهرابرد  دنوادخ  هکنیا  ات  دنیامن  عفد  ار  شنانمـشد  زیزع و  ار  وا  نید  دنتـسناوتیمن  دنتـشادن و  ار  ربمایپ  زا 

بیـصن ار  شنید  ندومن  زیزع  وا و  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  داد و  صاصتخا  دوخ  نید  هب  ار  امـش  تیانع و  امـشب  ار  تمارک  دومرف و  هدارا 
همه هکنیا  ات  دیدوب ، ناتدوخ  زا  یناسک  رب  مدرم  نیرتدیدش  راصنا  امش  داد . امشب  ار  شنانمـشد  اب  داهج  تلیـضف  نینچمه  تخاس و  امش 

رقحم و هک  یلاح  رد  دـندوب  مالـسا  زا  رود  هکنانآ  دـنداهن و  ندرگ  ادـخ  رما  رب  هارکا  يور  زا  هچ  راـیتخا و  يور  زا  هچ  ربماـیپ  ناـفلاخم 
موق دومرف و  یلمع  مرکا  ربمایپ  رب  ار  دوخ  هدعو  دنوادخ  هکنیا  ات  دنتشگ . عیطم  دندوب  هدش  تسپ 

یـضار و امـش  زا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  تفرگ  ایند  نیا  زا  ار  ربمایپ  لاـعتم  دـنوادخ  سپـس  دـنتفرگ . رارق  امـش  ياهریـشمش  کـیدزن  برع 
رما نیا  هب  مدرم  نیرتهتسیاش  امش  اریز  دیزاس ، مکحم  يرادمامز  رما  اب  ار  دوخ  تسد  نونکا  سپ  دوب ، نشور  امـشب  شمـشچ  دونـشخ و 

وت راتفگ  یتسه و  يار  رد  قفوم  وت  تسا و  نیمه  حیحـص  يار  دـنتفگ : هداد و  دعـس  هب  تبثم  خـساپ  راصنا  همه  ماـگنه  نیا  رد  دیـشابیم 
نینموم يارب  هدننک و  عناق  ام  يارب  وت  مینکیم و  راذـگاو  وت  رب  ار  يرادـمامز  رما  نیا  مینکیمن و  زواجت  وت  روتـسد  زا  ام  تسا و  تسرد 

یلوا و نارای  رجاهم و  ام  دـنتفگ  شیرق  نیرجاهم  رگا  دـنتفگ : دـمآ و  نایمب  راصنا  ناـیم  ینانخـس  سپـس  یتسه . تیاـضر  دروم  حـلاص 
رد دنتفگ : راصنا  تفگ ؟ دیهاوخ  هچ  دینکیم  عازن  ربمایپ  زا  سپ  تفالخ  هلئسم  رد  ام  اب  راصنا  امـش  ارچ  سپ  میربمایپ ، يایلوا  هریـشع و 

تیاضر زگره  راک  نیا  ریغ  هب  ام  دوش و  باختنا  تفالخ  يارب  نیرجاهم  امـش  زا  يریما  راصنا و  ام  زا  يریما  تفگ : میهاوخ  تروص  نیا 
هک یقح  يدنوادخ  باتک  رد  و  نیرجاهم . هک  میاهدرک  ار  لمع  نامه  مالسا  يزوریپ  ناناملسم و  ربمایپ و  هب  نداد  هانپ  رد  اریز  میهدیمن ،

ام ه هکنیا  رگم  درمش  دنهاوخن  دوخ  يارب  یتلیضف  چیه  نیرجاهم  تسا ، هدمآ  زین  ام  يارب  تسا ، هدمآ  نانآ  يارب 
عامتجا ربخ  دوش . باختنا  دیاب  نانآ  زا  يریما  ام و  زا  يریما  اذل  میـشاب ، هتـشاد  مدـقت  نانآ  رب  میهاوخیمن  ام  درمـش و  میهاوخ  ارنآ  لثم  م 

ع)  ) بلاطیبا نب  یلع  دـید و  هناخ  رد  ار  رکبوبا  دـش و  ربمایپ  لزنم  راپـسهر  وا  دیـسر ، باـطخلا  نب  رمع  هب  هدـعاسینب  هفیقـس  رد  راـصنا 
رمع تسد  نعم  تسا . هدوب  يدع  نب  نعم  دوب ، هدروآ  رمع  هب  هفیقس  رد  ار  راصنا  عامتجا  ربخ  هک  یسک  دوب . ربمایپ  هزانج  زیهجت  لوغشم 

هدعاسینب هفیقس  رد  راصنازا  یعمج  تفگ : نعم  تساخرب . نعم  اب  رمع  يزیخرب و  دیاب  تفگ : نعم  مراد  راک  نم  تفگ : رمع  تفرگ ، ار 
زا ياهدع  اجنآ  رد  دننادیم و  هتسیاش  تفالخ  هب  ار  وا  دندرگیم و  وا  رود  راصنا  تسا و  نانآ  نایم  رد  هدابع  نب  دعـس  دناهدمآ و  مه  درگ 

يارب وگب و  نیرجاهم  تناردارب  هب  ار  ناتـساد  نیا  ینکیم ؟ رکف  هچ  نیبب  لاح  دوریم  هنتف  بوشآ و  میب  دـناهدش ، عمج  مه  راصنا  فارـشا 
نیا زا  رمع  ددـنبب . ار  هنتف  رد  نیا  ادـخ  هکنیا  رگم  تسا ، هدـش  زاب  هنتف  رد  تعاـس  نیا  رد  منیبیم  نم  اریز  دـینک ، باـختنا  ار  یهار  دوخ 

ربمایپ هکنآ  زا  شیپ  میورب  اجک  تفگ : رکبوبا  . زیخرب تفگ : وا  هب  تفرگ و  وا  تسد  زا  تفر و  رکبوبا  دزن  دـش و  تحاران  ادـیدش  هثداح 
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تح تفگ  رمع  ملوغشم . نم  منک ، لمع  وت  داهنشیپ  هب  مناوتیمن  الاح  نم  مینک ؟ نفد  ار 
ادـیدش يو  درک و  وگزاـب  رکبوـبا  هبار  هفیقـس  هیـضق  رمع  دنتـساخرب و  رمع  اـب  رکبوـبا  میدرگیمرب . يدوزب  هللاءاـشنا  يزیخرب و  دـیاب  اـم 

دعس دندوب و  عمج  راصنا  فارشا  زا  ینادرم  اجنآ  رد  دنتشگ . هدعاسینب  يهفیقـس  يهناور  هدمآ و  نوریب  تعرـس  اب  ود  ره  دش . تحاران 
هک متـشاد  ارنآ  میب  نم  تفگ : رمع  دـنک ، هدامآ  رکبوبا  يارب  دـیوگب و  نخـس  تساوخ  رمع  دوب  نانآ  نایم  رد  يرامیب  لاح  رد  هدابع  نب 
وا رکبوبا  درک ، رارکت  ار  یفنم  تالمج  دومن و  یگدزباتش  نتفگ  نخس  رد  رمع  هک  یتقو  دنک . یهاتوک  يرادقم  نتفگ  نخس  رد  رکبوبا 

ار نیتداهـش  لوا  تفرگ و  تسدب  ار  نخـس  هتـشر  رکبوبا  سپـس  وگب . سپـس  بایرد و  ار  نخـس  و  شاب ، مارآ  تفگ : دومن و  تکاس  ار 
نتشاد اپرب  مدرم و  تیاده  يارب  ار  ص )  ) دمحم تسا  گرزب  شساپس  هک  لاعتم  دنوادخ  درک : عورش  بیترت  نیا  هب  ار  شمالک  تفگ و 

ام و  تخاس . راداو  ربمایپ  زا  تعاطا  هب  تفرگ و  ار  ام  ياهیناشیپ  اـهلد و  دـنوادخ  دومن . توعد  مالـسا  هب  ار  وا  درک و  ثوعبم  قح  نید 
رظن زا  ربمایپ و  نادـنواشیوخ  ام  و  دنتـشگ . ام  وریپ  هار  نیا  رد  مدرم  میتفریذـپ و  ار  مالـسا  هک  میدوب  مدرم  نیلوا  رجاهم  ناناملـسم  هورگ 

و تسا . هدش  دراو  نآ  رد  شیرق  لسن  هکنیا  رگم  تفای  ناوتیمن  برع  نایم  رد  ار  ياهلیبق  میتسه ، برع  نیرتطسوتم  بسن 
يریخ ره  نید و  رد  ام  ياکرش  ادخ و  باتک  رد  ام  ناردارب  ربمایپ و  ءارزو  امش  سپـس  دیدومن  يرای  ربمایپ  هب  امـش  دیئادخ و  راصنا  امش 

يدنوادخ ياضق  هب  اضر  يارب  مدرم  نیرتهتـسیاش  ام و  يارب  مدرم  نیرتتمارک  اب  نیرتبوبحم و  امـش  میاهتفرگ . رارق  نآ  رد  ام  هک  دیتسه 
هب ندرکن  تداسح  رب  مدرم  نیرتهتسیاش  امش  و  تسا . هداد  امـش  نیرجاهم  ناردارب  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  دیتسه  یتلیـضف  نآ  هب  میلـست  و 

نید نیا  هک  دـیتسه  یناسک  نیرتهتـسیاش  دـیتشاد و  مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  اهیتخـس  رد  هک  یمدرم  نآ  دیئامـش  دیـشابیم . نیرجاـهم 
ار صخش  ود  ره  تفالخ  يارب  نم  منکیم ، توعد  رمع  هدیبعوبا و  هب  تعیب  هب  ار  امش  نم  و  ددرگن . مهرب  مهرد و  دنکشن و  امش  تسدب 

يدوب راغ  رد  ربمغیپ  قیفر  وت  دشاب ، وت  زا  رتالاب  هک  تسین  هتسیاش  سک  چه  يارب  دنتفگ : هدیبعوبا  رمع و  منیبیم . هتسیاش  تیحالص و  اب 
دـش و دایز  راصنا  نیرجاـهم و  ناـیم  رد  وگتفگ  یتسه …  تفـالخ  رما  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش  وت  سپ  تخاـس . زاـمن  روماـم  ارت  ربماـیپ  و 
ار رما  نیا  ام  ادخب  دنگوس  دنتفگ : ود  نآ  دـینک . تعیب  دـیناوتیم  ود  نآ  زا  کی  ره  هب  هدـیبعوبا  رمع و  تفگ : تساخرب و  رکبوبا  هرخالاب 

رب ص )  ) هللالوسر هفیلخ  راغ و  رد  رفن  ود  زا  یکی  یتسه و  نیرجاهم  نیرتهب  وت  میریذپیمن و 
دعس نب  ریشب  درک ، زاب  تعیب  يارب  ار  شتسد  رکبوبا  هک  یتقو  مینک  تعیب  ارت  ات  نک  زاب  ار  تتـسد  تسا ، نید  نیرتهب  زامن  یتسه و  زامن 
رذنم نب  بابح  درک . تعیب  رکبوبا  هب  داتفا و  رتولج  هدیبعوبا  رمع و  زا  دیزرویم ) تداسح  هدابع  نب  دعس  هب  دوب و  راصنا  زا   ) هک یجرزخ 

هک مه  ریضح  نب  دیسا  بیترت  نیمهب  هدابع  نب  دعس  تیومع  رسپ  هب  تداسح  رگم  درکن  روبجم  تعیب  نیا  هب  ارت  ادخب ، دنگوس  دز : دایرف 
تعیب يو  اـب  سوا  هلیبق  همه  رکبوبا ، هب  دیـسا  تعیب  اـب  درک . تعیب  رکبوبا  هب  هداـبع  نب  دعـس  هب  تداـسح  يور  زا  دوب  سوا  هلیبـق  سیئر 

رمع دیزرو ، عانتما  رکبوبا  هب  تعیب  زا  نآ  زا  دعب  زور و  نامه  دندرب و  شاهناخ  هب  دنتـشادرب و  دوب  ضیرم  هک  ار  هدابع  نب  دعـس  دـندرک .
رکبوبا هب  تعیب  وا  اریز  نکم ، مادـقا  راـک  نیا  هب  هک  دـش  هتفگ  وا  هب  دـنک ، تعیب  رکبوبا  هب  هک  دـنک  دوبجم  ار  هداـبع  نب  دعـس  تساوـخ 

هتـشک جرزخ  هلیبق  دعـس  نامدود  نتفر  نیب  زا  لابند  هب  دش و  دنهاوخ  هتـشک  شنامدود  وا  ندش  هتـشک  اب  دوش و  هتـشک  هچ  رگا  دنکیمن 
ار دعـس  اذل  داتفا ، دهاوخ  هارب  يداسف  دیگنج و  دنهاوخ  نانآ  شوداشود  سوا  هلیبق  دـگنجب ، دـهاوخب  جرزخ  هلیبق  رگا  تشگ و  دـهاوخ 

يرواد آ قباطم  درکیمن و  تکرش  ناشتیعمج  رد  درکیمن و  تکرش  نانآ  اب  زامن  رد  دعس  دندرک ، اهر 
يزور تفر . ایند  زا  رکبوبا  ات  تشذگیم  لاونم  نیدب  دعس  راگزور  دیگنجیم ، نانآ  اب  درکیم ، ادیپ  کمک  دعس  رگا  درکیمن و  لمع  نان 

يا ! ) دعـس ای  تاهیه  تفگ : دعـس  هب  رمع  درک ، تاقالم  دوب ، راوس  یبسا  رب  دعـس  دوب و  رتش  راوس  هک  شتفـالخ  نارود  رد  ار  رمع  دـعس 
قیفر وا  اـب  هک  یـصخش  ناـمه  قیفر  وت  تفگ : سپـس  دـنادرگرب و  رمع  هب  ار  هلمج  نیمه  نیع  دعـس  یـشیدنایم ) عقاو  زا  رود  وـت  دـعس 
رمع تسین . هیاسمه  نم  يارب  وت  زا  رتنمـشد  سکچیه  ادـخب ، دـنگوس  تفگ : دعـس  سپـس  مناـمه . نم  یلب ، تفگ ، رمع  یتسه  زاـسمد 

وت رب  یهاـتوک  تدـمب  ار  تفـالخ  هصرع  مراودـیما  تفگ : دعـس  ددرگیم . ادـج  وا  زا  دریذـپن  ار  يدرم  یگیاـسمه  هک  سک  ره  تفگ :
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تفر ماش  هب  نآ  زا  سپ  ینامز  كدنا  دعس  تسا . رتبوبحم  وت  نارای  وت و  زا  نم  يارب  هک  موش  یسک  یگیاسمه  راپسهر  منک و  راذگاو 
رکبوبا رود  مدرم  و  دیوگیم : يرهوج  رگید  یـسک  هب  هن  رمع و  هب  هن  رکبوبا و  هب  هن  درکن ، تعیب  سک  چـیهب  تفر و  ایند  زا  ناروح  رد  و 

دندوب و هدش  عمج  ع )  ) نینموملاریما يهناخ  رد  مشاهینب  ياهتیـصخش  دندرک . تعیب  رکبوبا  هب  زورنآ  رد  ناناملـسم  رتشیب  دندش و  عمج 
وب ربمایپ  تیب  لها  ام  اب  هراومه  ریبز  تفگیم : اهراب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  و  تسنادیم . مشاهینب  زا  يدرم  ار  دوخ  دوب و  نانآ  اب  مه  ریبز 

نمحرلادـبع دعـس و  زا  تیامح  هرهزینب  دـنتفرگ و  ار  نامثع  نوماریپ  هیماینب  دـنادرگرب . ام  زا  ار  يو  داـتفا ، تیلاـعفب  هک  شرـسپ  اـت  د ،
تعیب رکبوبا  هب  دیزیخرب و  دیاهدش ؟ عمج  مه  رود  امـش  هک  تسا  هدش  هچ  تفگ : تفر و  نانآ  غارـس  هب  هدـیعوبا  هارمهب  رمع  دـندرکیم .

، دـندوب ود  نآ  اب  هک  یناسک  نمحرلادـبع و  دعـس و  دـندوب و  وا  اب  هک  یناـسک  ناـمثع و  دـندرک . تعیب  وا  هب  راـصنا  مدرم و  اریز  دـینک ،
، دنتفر ع )  ) همطاف هناخ  يوسب  دندوب  اهنآ  اب  ملـسا  نب  هملـس  ریـضح و  نب  دیـسا  هک  یهورگ  اب  رمع  دندومن . تعیب  رکبوبا  اب  دنتـساخرب و 
رمع و هب  شریـشمش  اب  ریبز  دـندیزرو ، عانتما  ناـنآ  دـینک ، تعیب  رکبوبا  هب  دـیورب و  تفگ : دـندوب ، ع )  ) همطاـف هناـخ  رد  هکناـنآ  هب  رمع 
، دز راوید  هب  ار  نآ  تفرگ و  وا  تسد  زا  ار  ریـشمش  دـیرپ و  ریبز  هب  ملـسا  نب  هملـس  ار ! گس  دـیریگب  تفگ : رمع  دـش . ضرعتم  شنارای 

هدنب نم  دومرفیم : نینموملاریما  دنداتفا و  هارب  هتـشادرب و  دوخ  اب  دـندوب  نانآ  اب  هک  مشاهینب  زا  ار  یناسک  و  ع )  ) یلع ریبز و  رمع  سپس 
تفالخ هب  نم  دومرف : یلع  نک ، تعیب  رکبوبا  هب  دش : هتفگ  یلع  هب  دندش ، دراو  رکبوبا  هک  یتقو  میادخ ، لوسر  ردارب  نم  متـسه و  ادـخ 

، دینک تعیب  نم  هب  هک  دیرتراوازس  امش  منکیمن و  تعیب  امشب  نم  متسه و  امش  زا  رتهتسیاش 
نم و  دندومن . میلـست  امـش  رب  ار  يریما  یهدنامرف و  نانآ  دیراد و  يدنواشیوخ  ربمایپ  اب  هک  دیتفرگ  لیلد  نیا  هب  راصنا  زا  ار  تفالخ  امش 

هک ار  رما  نامه  دـیهدب و  فاصنا  امب  دیـسرتیم ، ناـتدوخ  يهراـبرد  ادـخ  زا  رگا  مروآیم  امـش  يارب  دوخ  قح  رد  ار  لـیلد  ناـمه  نیع 
یهاوخن اهر  وت  تفگ  رمع  دـینادیم . هکنیا  اـب  دوب  دـیهاوخ  راکمتـس  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـیریذپب و  اـم  يارب  دـنتفریذپ  امـش  زا  راـصنا 

يارب زورما  تست . يارب  ریـش  نآ  زا  مه  یتمـسق  شودـب ، رکبوـبا  يارب  يریـش  زورما  رمع  يا  دوـمرف : یلع  ینک . تعیب  هکنیا  رگم  تشگ 
هب رکبوبا  منکیمن . تعیب  وا  اب  مریذپیمن و  ار  تنخس  ادخب ، دنگوس  دنک . راذگاو  وت  رب  ار  تفالخ  ادرف  ات  ریگب  تخـس  مدرمب  وا  هب  تعیب 

دنتـسه و وت  موق  نالاسنهک  نانیا  و  یناوج ، وت  نسحلاوبا ، يا  تفگ : هدیبعوبا  منکیمن . روبجم  ارت  ینکیمن ، تعیب  نم  اب  رگا  تفگ : یلع 
هب وا  دورو  لمحت و  تسا و  رتيوق  وت  زا  تفالخ  يارب  رکبوبا  هکنیا  رگم  منیبیمن  نم  يرادن و  ار  روما  تخانـش  هبرجت و  نانآ  دـننام  وت 
رما نیا  يارب  وت  دـشاب  ینـالوط  ترمع  یناـمب و  هدـنز  وت  رگا  هدـب و  تیاـضر  نک و  میلـست  وا  هب  ار  تفـالخ  رما  تست . زا  رتشیب  رما  نیا 

ياهدرک هک  يداهج  قباوس و  ربمایپ و  اب  وت  يدنواشیوخ  تلیضف و  هب  رظن  اب  رتهتسیاش و 
ياهنامدود اـههناخ و  هب  وا  ناـمدود  هناـخ و  زا  ار  ص )  ) دـمحم ماـقم  دیـسرتب ، ادـخ  زا  نیرجاـهم ، هورگ  يا  دومرف : ع )  ) یلع يرتقیـال .

يا ادـخب ، دـنگوس  و  دـیزاسم . رود  دوخ  قح  ماـقم و  زا  تسا ، قـح  ماـقم و  نیا  يهتـسیاش  هک  ار  یـسک  نآ  دـیزاسم و  لـقتنم  ناـتدوخ 
علطم تنس و  هب  ملاع  ادخ و  نید  هیقف  ادخ و  باتک  هدننک  تئارق  ایآ  میتسه ، امـش  زا  رتهتـسیاش  رما  نیا  هب  ربمغیپ  تیب  لها  ام  نیرجاهم ،
رترود قـح  زا  هک  دـینکم  يوـه  زا  يوریپ  سپ ، تسا ، اـم  ناـیم  رد  یـصخش  نـینچ  ادـخب ، دـنگوس  تـسین ، اـم  زا  هعماـج  مدرم  روـما  زا 

رفن ود  یتح  دندینشیم ، وت  زا  دناهدرک ، رکبوبا  اب  هک  یتعیب  زا  شیپ  راصنا  ار  نخـس  نیا  رگا  یلع ، يا  دیوگیم : دعـس  نب  ریـشب  دیدرگیم .
نیا دیدحلایبا  نبا  هغالبلاجهن - حرـش  مشـش  دـلجم  زا  هحفـص 13  رد  دـناهدرک و  تعیب  ناـنآ  یلو  دـندرکیمن ، فلخت  وـتب  تعیب  زا  مه 

هک یماگنه  هک  دنکیم  تیاور  هعیهل  نبا  زا  وا  ریثک و  نب  دیعـس  زا  دمحا  دـیوگیم : ریزعلادـبع  نب  دـمحا  هب  رکبوبا  هک  هدـش  لقن  ناتـساد 
رما نیا  رگا  تفگ  نینچ  دوب ، هتفرگ  تسدـب  ار  تفـالخ  رما  رکبوبا  تشگرب و  هک  یتـقو  دوـب ، بئاـغ  رذوـبا  تفر ، اـیند  زا  ادـخ  لوـسر 

حم املع و  زا  قوف  بلاطم  لقن  درکیمن . فالتخا  امش  اب  رفن  ود  یتح  دیدادیم ، رارق  ناتربمایپ  تیب  لها  رد  ار  تفالخ 
هدعاسینب هفیقس  ناتساد  دوب  نیا  دنریگیم . رارق  قیقحت  ثحب و  دروم  زین  نانآ  تافیلات  رد  هک  تسا  ننـست  لها  ناردارب  نیخروم  نیثد و 

لیلحت تفالخ ، هلئسم  رد  قیقحت  يارب  دشابیم . تفالخ  ناتساد  رد  نارظنبحاص  نیخروم و  يهمه  لوبق  دروم  یفالتخا  رصتخم  اب  هتبلا  هک 
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، دریگب ماجنا  قوف  بلاطم  رد  حیحـص  لیلحت  رگا  دراد و  لماک  ترورـض  تسا ، هدـش  لقن  نیخروم  رگید  يرهوج و  زا  هک  بلاـطم  نیا 
یـسررب ریز  لئاسم  يهرابرد  صالخا  لامک  اـب  ننـست  عیـشت و  هورگ  ود  ره  نارظنبحاـص  میراودـیما  درک و  حرطم  ار  ریز  لـئاسم  ناوتیم 
لوغـشم بلاطیبا  نب  یلع  دوب و  شاهناخ  رد  مرکا  ربمایپ  هزانج  هک  یماگنه  رد  هک  دوش  قیقحت  هلئـسم  نیا  رد  دیاب  مکی - هلئـسم  دـنیامن :
نیرجاهم زا  یضعب  دوب ، ناناملسم  نایم  یناجیه  روش و  اتعیبط  هتـشاد و  روضح  اجنآ  رد  زین  رکبوبا  يرهوج : هتفگ  هب  انب  و  دوب ، وا  زیهجت 

نیعم ار  تفالخ  تشونرس  نیرجاهم  تقفاوم  بلج  نودب  دنتسناوتیمن  دندوب ، ناناملسم  زا  یهورگ  هک  راصنا  مود - هلئـسم  دناهدوب ؟ اجک 
نب دعـس  باختنا  يارب  راصنا  تامادقا  زا  يریگولج  هفیقـس و  هب  دورو  يارب  رمع  رکبوبا و  يدـع و  نب  نعم  یگدزباتـش  موزل  اذـل  دـننک ،

راصنا يریگولج  يارب  هدومن و  اهر  ار  ادخ  ربمایپ  اب  رادید  تعاس  نیرخآ  هک  تسا  هدوبن  یترورض  هدابع ،
نایب راصنا  ندرک  تکاس  يارب  نانآ  هک  لالدتـسا  جاجتحا و  نامه  نیع  موس - هلئـسم  دنورب . نوریب  ربمایپ  هناخ  زا  تفالخ  رما  هب  مادقا  زا 
هدوب ناناملـسم  یئاوشیپ  هتـسیاش  ربمایپ  اـب  يدـنواشیوخ  تهجب  ناـنآ  رگا  هک  تسا  هدومرف  ناـنآ  يارب  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  دـناهدرک ،
یفاک مزال و  يریگیپ  لیلحت و  مراهچ - هلئسم  تسا . هدوب  نانآ  همه  زا  رتکیدزن  ربمایپ  هب  یبسن  یبسح و  داعبا  همه  زا  ترضح  نآ  دنشاب ،
نامه قیفر  وت  هک : دوشیم  هدـید  رمع  اب  هدابع  نب  دعـس  نخـس  رد  مه  هک  تسا  هدـیبعوبا  اب  ود  نآ  ندوب  نخـس  مه  يار و  مه  يهراـبرد 

وا دوب ، هدنز  هدـیبعوبا  رگا  تفگ : هک  مود  رادـمامز  نتفر  ایند  زا  عقوم  رد  مه  و  منامه . نم  یلب ، تفگ : رمع  يزاسمد  وا  اب  هک  یـصخش 
مدع رب  هدـیبعوبا  کسمتـسم  هک  بلاطیبا  نب  یلع  یناوج  نامز  نآ  رد  هک  تسا  یهیدـب  مه  هلئـسم  نیا  مدرکیم . نییعت  تفالخ  يارب  ار 
نبا يرقنم و  محازم  نب  رـصن  بهذـلا و  جورم  فلوم  يدوعـسم  لـقن  هب  اـنب  مه  و  دوب . هدـش  يرپـس  دوـب ، تفـالخ  يارب  یلع  قاقحتـسا 

زا هک  دوب  یلبق  يانبم  ذاختا  تسا ، هتـشون  رکبیبا  نب  دـمحم  هب  نایفـسیبا  نب  هیواعم  هک  ياهمان  رد  برعلا  لئاسر  هرهمج  دـیدحلایبا و 
دییات زین  هفیقس  زور  رد  يرادمامز  يارب  ار  رکبوبا  رفن  ود  میدقت  اب  ینبم  نیا  تسا و  هدش  لقن  رفن  دنچ 

تعیب نینچمه  دیزرویم ، هدابع  نب  دعس  هب  هک  تسا  هدوب  یتداسح  تهجب  تعیب  رب  یجرزخ  دعس  نب  ریشب  تقبـس  مجنپ - هلئـسم  دوشیم .
تدـش مشـش - هلئـسم  تسا . هتـشاد  هنادوسح  تباـقر  هداـبع ) نب  دعـس   ) نآ سیئر  جرزخ و  اـب  سوا و  هلیبـق  سیئر  هک  ریـضح  نب  دیـسا 

نیرتگرزب زا  یعمج  مشاهینب و  روضح  مدـع  متفه - هلئـسم  دـشیم . هتـشک  هچ  رگا  رکبوبا  اب  تعیب  مدـع  يارب  هداـبع  نب  دعـس  تمواـقم 
و ع )  ) نینموملاریما عانتما  متـشه - هلئـسم  مهریغ . ریبز … و  رـسای و  نب  رامع  دادقم و  رذوبا و  ناملـس و  دننام  ص )  ) مرکا ربمایپ  هباحص 

يهرابرد ص )  ) مرکا ربماـیپ  فرط  زا  صن  هب  عقومنآ  رد  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  دـیوگیم  دـیدحلایبا  نبا  هکنیا  مهن - هلئـسم  وا . ناـمدود 
نایوار هدومن و  لقن  يرهوج  زا  دیدحلایبا  نبا  هک  یتایاور  هب  انب  اریز  دریگب . رارق  رظن  دیدجت  دروم  دـیاب  تسا ، هدومرفن  لالدتـسا  دوخ 
نامدود هناخ و  زا  ار  ص )  ) دمحم ماقم  دیـسرتب و  ادخ  زا  نیرجاهم ، هورگ  يا  دومرف : احیرـص  نینموملاریما  دننکیم ، دـییات  ارنآ  زین  رگید 

 … دیئامنن رود  دوخ  قح  ماقم و  زا  تسا ، قح  ماقم و  نیا  هتـسیاش  هک  ار  یـسک  نآ  دیزاسم و  لقتنم  ناتدوخ  ياهنامدود  اههناخ و  هب  وا 
تبسن د نینموملاریما  هب  هک  تسا  تابثا  لباق  یعدم  کی  یصخش  طابنتسا  سدح و  اب  تفالخ  ماقم  یگتسیاش  ایآ 

نیقی و نآ  اـب  تسناوتیمن  تسا ، يرادـمامز  هتـسیاش  هکنیاـب  یـصخش  طابنتـسا  سدـح و  درجمب  ترـضح  نآ  رگید : تراـبعب  دوش ؟ هدا 
دیئامنن و رود  دوخ  قح  ماقم و  زا  تسا ، يرادمامز  قح  ماقم و  هتسیاش  هک  ار  یـسک  دیوگب : ینخـس  دوخ  یگتـسیاش  يهرابرد  تحارص 
زا خیراوت  هک  ینانخس  و  دناهتفگن ، ینخس  دوخ  یگتسیاش  يهرابرد  تحارص  نیقی و  نیا  اب  يرادمامز  نایدصتم  زا  کی  چیه  مینیبیم  ام 

تحارـص نیقی و  رد  نینموملاریما  يهیکت  اعطق  دـیآیم . نایمب  یلومعم  ياهباصتنا  ای  باختنا  رد  هک  تسا  یبلاـطم  دـننکیم ، لـقن  ناـنآ 
هنا الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  یلع  ای  دننام : دوش ، اهنآ  رکنم  یـسک  دادـیمن  لامتحا  هک  تسا  هدوب  یـصوصن  هب  دنتـسم  دوخ 

تبـسن نم ، هب  وت  تبـسن  یلع ، يا  ( ) دـشاب هتـشاد  ذـخام  رکذ  هب  يزاـین  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تیاور  نیا  رتاوت  ترهـش و   ) يدـعب یبنـال 
، مالـسلاهیلع نینموـملاریما  هب  دعـس  نب  ریـشب  راـتفگ  مهد - هلئـسم  تسین . يربماـیپ  نم  زا  سپ  هـکنیا  ـالا  تـسا ، ع )  ) یـسوم هـب  نوراـه 

وت زا  دـناهدرک  رکبوبا  اب  هک  یتعیب  زا  شیپ  راصنا  ارت  نخـس  نیا  رگا  یلع : يا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  ریـشب  تیمهارپ . رایـسب  تسیراتفگ 
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ادنمشناد قیقحت  ثحب و  دروم  هراومه  هک  هلئسم  دنچ  نیا  میراودیما  دندرکیمن . فلخت  وت  هب  تعیب  زا  مه  رفن  ود  یتح  دندینشیم ،
ياوقت صالخا و  تقد و  نآ  لوصحم  زا  ناناملـسم  دریگب و  رارق  هجوت  دروم  یملع ، ياوقت  صالخا و  تقد و  اب  تسا ، هدوب  یمالـسا  ن 

. دندرگ دنمهرهب  یملع 

رکبیبا نب  دمحم  تداهش  هبطخ 067-

هحفص 114] ]
نینموملاریما یهلا  تیصخش  يدودح  ات  هک  دوب  يوقت  اب  هاگآ و  ياهناسنا  نآ  زا  رکبیبا  نب  دمحم  متشه  تصش و  هبطخ  یمومع  ریسفت 

تـسود یلیخ  ار  هتـسراو  تیـصخش  نیا  نینموـملاریما  دـندوب . هداد  نت  وا  هار  رد  يراکادـف  يزاـبناج و  ياهنوـگ  همهب  هتخانـش و  ار  (ع )
هتشونب انب  وا  هینک  تسا . هدمآ  رکبوبا  بلـص  زا  هک  تسا  نم  دنزرف  دمحم  دومرفیم : نینموملاریما  دنیوگیم : نایوار  نیخروم و  تشاد و 

. تسا وا  نادـنزرف  زا  زین  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ردام  هورف  ما  تسا و  وا  دـنزرف  زاجح  هیقف  رفعج  نب  مساق  تسا . هدوب  مساـقلاوبا  هبیتق  نبا 
هدناوخ رـصم  رد  هک  درپس  دمحم  هب  مینکیم  لقن  الیذ  هک  ینامرف  دومرف و  نییعت  رـصم  تیالو  هب  ار  رکبیبا  نب  دمحم  ع )  ) نینموملاریما
يرجه شـش  یـس و  لاس  ناضمر  هام  لوا  رد  همان  نیا  و  تسا . هدوب  مرکا  ربمایپ  ناـمیپ  مه  عفاریبا  نب  هللادـبع  طـخ  هب  ناـمرف  نیا  دـش .

. دراپـسیم رـصم  روشک  هرادا  يارب  لمع  هب  دهعت  ناونعب  رکبیبا  نب  دمحم  هب  نینموملاریما  ادخ  هدنب  هک  هچنآ  تسنیا  تسا : هدـش  هتـشون 
ناناملـسم و هب  یمرن  تفوطع و  - 2 دهدیم . روتـسد  بایغ  روضح و  رد  ادخ  زا  سرت  راکـشآ و  ناهنپ و  رد  یهلا  ياوقت  هب  ار  دـمحم  - 1

زمهب نامیپ  هک  یباتک  لها   ) همذ لها  يهرابرد  تلادع  - 3 نیفرحنم . رب  يریگتخس 
ضاـمغا وفع و  - 5 ناراکمتـس . رب  يریگتخـس  ناگدیدمتـس و  يهراـبرد  يرگداد  فاـصنا و  - 4 دناهتـسب ) ناناملـسم  هعماج  اب  یتسی 

ناـسحا و دـناوتب  هک  هچ  ره  - 6 دنحالـصا .) لباق  دـنوشیم و  بکترم  سفن  فعـض  تلاـهج و  يور  زا  هک   ) مدرم ياـهاطخ  تاهابتـشا و 
هب دـیاب  تسا  وا  نوـماریپ  رد  هک  ار  سک  ره  - 7 داد . دهاوخ  شاداپ  ار  ناگدـننک  ناسحا  دـنوادخ  هک  دـیامن  مدرم  يهرابرد  يراکوکین 

تایلام - 8 دنک . كرد  ار  تمظع  تبقاع و  نیا  تقیقح  دناوتیمن  یـسک  تسا و  تابـساحم  قوف  نآ ، شاداپ  یگرزب  تیامح و  تعاطا و 
هکنانچمه ار  تایلام  نآ  سپـس  دراذگن و  یتعدب  دریذـپن و  ار  نآ  زا  رتمک  دـنک ، لوصو  دـشیم ، هتفرگ  وا  زا  شیپ  هک  روطنامه  ار  نیمز 

رود کیدزن و  ات  دنک ، یقلت  يواسم  ار  همه  مدرم  اب  یئورایور  سلجم و  رد  - 9 دیامن . میسقت  نیقحتسم  نایم  رد  دشیم ، لمع  وا  زا  شیپ 
سوه يوه  زا  دـنک و  مایق  تلادـع  هب  دـنک و  قح  رب  مکح  مدرم  نایم  هک  دـهدیم  روتـسد  ار  وا  و  - 10 دنـشاب . ربارب  يواسم و  وا  دزن  رد 

رب ار  وا  تعاطا  دزروب و  يوقت  وا  هب  هک  تسا  یسک  اب  دنوادخ  اریز  دشاب ، هتـشادن  یکاب  ياهدننک  تمالم  زا  ادخ  هار  رد  دیامنن و  يوریپ 
یبا نب  هیواعم  ياهیرگنایغط  جیاتن  زا  یکی  رکبیبا  نب  دمحم  تیالو  نامز  رد  رصم  روشک  عاضوا  لالتخا  ناتساد  درادب . مدقم  وا  زج 

ترارـش و يزادرپرکم و  چـیه  زا  دوـب و  هتخادـنا  هارب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  مالـسا  ربماـیپ  قـح  رب  هفیلخ  يهراـبرد  هـک  دوـب  ناـیفس 
دومن تفلاخم  رـصم  رد  رکبیبا  نب  دـمحم  تموکح  اب  هک  يدرف  نیرتدـیلپ  تشادـن . غیرد  تقیقح  قح و  اب  هزرابم  يارب  يرگیلوایکام 
نییعت همانرب  مه  مالسا  دض  راکبان  نیا  دشیم . هدیمان  جیدخ  نب  هیواعم  ای  جیدح  نب  هیواعم  هک  دوب  نایفـسیبا  نب  هیواعم  راکمه  مانمه و 
تسد هثداح ، نآ  رد  تسد  نیرتكاپ  نینموملاریما  هدومرفب  انب  هک  نامثع  نوخ  هبلاطم  هناهب  هب  هتفرگ ، تسدب  ار  ماش  نیـشنخاک  زا  هدش 

يارجام زا  ع )  ) نینموملاریما هک  یماگنه  دیشک . هنابز  رصم  رد  بوشآ  دومن و  ناناملسم  نوخ  نتخیر  هب  عورش  تسا ، هدوب  ترـضح  نآ 
نآ یکی  مراد : رظن  رد  ار  تیصخش  ود  زا  یکی  تسا ، هداتفا  هار  هب  اجنآ  رد  هک  یبوشآ  هلئاغ و  رـصم و  يارب  دومرف : تشگ ، علطم  رـصم 

هللاهمحر رکبیبا  نب  دـمحم  رتشالا . ثراحلا  نب  کلام  ای  هداـبع و  نب  دعـس  نب  سیق  ینعی  میدرک ، لزع  ار  وا  هتـشذگ  رد  هک  اـم  تسود 
نب هیواعم  اریز  دوب . زیگنامغ  رابهودنا و  تخـس  نینموملاریما  يارب  هثداح  نیا  تفاتـش و  ادخ  رادید  هب  دـش و  دیهـش  بوشآ  نآ  رد  هیلع 

دومن دیهش  درک ، فیصوت  ناوتیمن  هک  یناسنا  دض  یتواسق  اب  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  بوبحم  نیا  جیدح 
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ار تارف  هک  دشاب  رخص  نب  هیواعم  عامتجا  هدننادرگ  هک  یتقو  يرآ  دنازوس . غالا  هشال  نایم  رد  دز و  ار  شندرگ  هنـشت  بل  اب  ار  دمحم  . 
نب رمع  دنازوسیم و  هنشت  ار  رکبیبا  نب  دمحم  دننام  یتیصخش  مه  شرایتسد  ددنبب ، دندوب  یلع  هاپس  رد  هک  ناملسم  رازه  اههد  يور  رب 

، هدرکن تعانق  مه  نیا  هب  دمانیم و  مه  ناسنا  ار  شدوخ  دنارذگیم و  ریشمش  مد  زا  هنشت  بل  اب  ار  وا  نارای  یلع و  نب  نیسح  مه  شدعس 
. مالسلاو مالسالا  یلع  دمانیم !!! مه  ناملسم  ار  دوخ 

نارای شنزرس  هبطخ 068-

هحفص 120] ]
رخآ نم  تکتهت  بناج  نم  تصیح  املک  هیعادتملا  بایثلا  هدمعلا و  راکبلا  يرادت  امک  مکیرادا  امک  مهن  تصش و  هبطخ  یمومع  ریسفت 

دوشیم و ارادم  تسا ، هدش  هتفوک  نانآ  ناهوک  هک  ییاهرتش  اب  هک  نانچنآ  منک ، ارادم  امـش  اب  یک  ات  ردـقچ و  رـصنع ، تسـس  مدرم  يا  )
اب رگا  امـش ! اب  منکچ  ددرگ .) هدـیرد  رگید  فرط  زا  دوش ، هتخود  فرط  ره  زا  هک  دوشیم  راتفر  هدیـسوپ  هنهک و  ياهـسابل  اب  هک  نانچنآ 

ناتیاهیناوتان و  تشگ . دـهاوخ  هابت  ناتتمظع  اب  شزرا و  اب  ياهدادعتـسا  منک ، ارادـم  امـش  اب  روآجـنر  ياهرفیک  تردـق و  يریگتخس 
تسد تشگ . دیهاوخ  روهطوغ  تیناویح  نادهلابز  رد  مریگب  رانک  امـش  زا  ار  دوخ  مزاس و  ناتیاهر  رگا  دوزفا . دهاوخ  میاهدرد  رب  اهدرد 

هک ماـگنه  نآ  رد  دـهدیمن !! گـنهامه  یخـساپ  اـی  ددرگیم و  لـتخم  امـش  زا  يرگید  دـعب  منزیم ، امـش  ياـهیهابت  زا  یکی  حالـصا  هـب 
هک تسا  یلاـع  اـبیز و  رایـسب  هیبـشت  لومـشم  داد ، تسد  زا  يونعم  اـی  يداـم  تاـیح  رد  ار  دوـخ  تماقتـسا  تدـحو و  یمدآ  تیـصخش 

هتـشگ لتخم  ناشتیـصخش  لادـتعا  تماقتـسا و  تدـحو و  هک  ار  مدرم  هنوگنیا  تسا . هدروآ  ریـسفت  دروم  تـالمج  رد  ع )  ) نینموملاریما
مرب رفیک  ریشمش و  زا  هک  يراک  اریز  تخاس ، ناشیاهر  ناوتیم  هن  دومن و  حالصا  رفیک  يریگتخس و  تردق  اب  ناوتیم  هن  تسا ،

، دـشابیمن داـسف  زورب  زا  تقوـم  يریگوـلج  زج  يزیچ  دناهدیـشچ ، ار  یحور  دـشر  تلادـع و  مـعط  هـک  یئانثتــسا  دارفا  رد  زجب  دـیآي 
بش دید و  دهاوخ  اهجنر  دنادیم ، دوخ  هعماج  مدرم  حالصا  يهرابرد  یهلا  فیلکت  هب  فلکم  ار  دوخ  هک  يربهر  هک  تسا  تروصنیارد 

دوبهب يارب  دنرـضاح  هن  دنمهفیم و  ار  شنابز  هن  هک  یناسک  هرابرد  یهلا  ربهر  کی  شـشوک  شالت و  اریز  دیچیپ . دـهاوخ  دوخب  زور  و 
همه هیبشت  نایب و  نیرتنشور  اب  ار  مدرم  نآ  درد  نانخـس ، نیارد  ع )  ) نینموملاریما دیـسر . دـهاوخن  یئاجب  دـنرادرب ، یماگ  ناشتیـصخش 
بـش دـیزودیم و  زور  دـیردنا  ضقانت  یتش  مکیعـس  تدـیآ  شیپ  نامز  ردـنا  لوبق  ات  تدـیاب  ضقاـنتیب  لـعف  لوق و  درادـیم : ناـیب  مهف 

تدحو لالتخا  يرامیب  نامه  زا  یـشان  درف ) کی  دننام   ) مدرم زا  یعمج  رادرک  راتفگ و  ندش  هبـساحم  لباق  ریغ  یگدنکارپ و  دیردیمرب 
رد هک  تسا  یفنم  فاطعنا  نامه  يرامیب  نیا  یمومع  رایـسب  تاصتخم  زا  تسا . يونعم  يدام و  تایح  ریـسم  رد  تماقتـسا  تیـصخش و 

يارب ياهیضق  - 1 هب : ددرگیم  لـیلحت  هلمج  ود  نیا  دوشیم  مه  روطنآ  یلو  تسا ، روـطنیا  تسا : اـم  همه  یئانـشآ  دروـم  هلمج  نیا  لـکش 
هک دندرک  تابثا  وا  يارب  ای  دش ، تابثا  وا  يارب  هک  یتقو  دراد ، تبثم  راک  رس و  وا  یگدنز  اب  دنکیم  لایخ  هک  تسا  هتشگ  حرطم  ناسنا 

چ
دـض قطنم  ود  نیا  دیامرفیم !! ناکم  لقن  دوشیم  مه  روطنآ  هب  تسا  روطنیا  زا  هبـساحم  لمات و  نودب  اروف و  دنکیم ، لایخ  هک  تسین  نان 

ثحابم رد  ار  مسیتهج ) رهب  يراـب  دوشیم  مه  روطنآ  تسا ، روطنیا  - ) 2 مسیئاپ ) کی  غرم  دراد  اپ  کـی  غرم  - ) یناسنا 1 ياهقطنم  همه 
- کی درک : هعلاـطم  ریز  لـئاسم  هراـبرد  لاـثم  ناونعب  ناوتیم  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هلاـن  - 2 درک . میهاوخ  یـسررب  احورـشم  هدنیآ 
تراقح و ساسحا  يرامیب  مهاوخیم  ود - دیوشیم !! راچد  يزیتسدوخ  ینکشدوخ و  دوخ و  ریقحت  يرامیب  هب  دیـشابن ، هاوخدوخ  میوگیم :
لام و ناج و  نید و  زا  عافد  يارب  نانمشد  اب  داهج  میوگیم : دیوشیم !! التبم  ربکت  یهاوخدوخ و  هب  منک ، هجلاعم  ار  امش  ياهینکـشدوخ 
دـیزاسیم و هابت  یناوتان  بذاک  ساسحا  دـیاقع و  فالتخا  اـب  ار  دوخ  ناـیک  تردـق و  دـیتفیب ، هار  دـینکم ، یتسـس  تسا ، بجاو  سوماـن 
هک دینزیم  دایرف  دیئآیمرد و  تکرحب  دـیروآیمرد ، ناتراگزور  زا  رامد  تهج  رهب  يراب  هحماسم و  یتسـس و  میخو  جـئاتن  هک  یماگنه 
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دوخ يدام  دـعب  میطنت  رد  میوگیم  هس - دـیامنیم ! تیوقت  تسا ، هتفرگ  ام  يارب  هک  ینیمک  رد  ار  دوخ  هراومه  نمـشد  میاهتیـشن و  ام  ارچ 
دوخ ر يونعم  یحور و  دعب  درادن ) داعم  درادن ، شاعم  هک  یسک   ) هل داعمال  هل  شاعمال  نم  اریز : دیشاب ، اشوک 

همه دیورب و  هتخادنا  رـس  يور  ابع  دیهاوخیم  مهدیم ، یحور  دعب  نتخاس  افوکـش  هب  روتـسد  هک  یماگنه  سکعلاب  و  دیزادنایم ! رطخب  ا 
تـشیعم يارب  هک  یـسک  نآ   ) هللا لـیبس  یف  دـهاجملاک  هلاـیعل  داـکلا  هک : دـینک  شومارف  و  دـیوش : فکتعم  ادـخ  هناـخ  رد  ار  دوخ  رمع 

مکنم لجر  لک  قلغا  ماشلا  لهارسانم  نم  رسنم  مکیلع  لطا  املک  دنکیم ) داهج  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دشوکیم ، شاهداوناخ 
زا يدرم  ره  دروآیم . يور  امش  هب  ماش  نایهاپس  زا  یهورگ  هک  هاگنآ  ره   ) اهراج یف و  عبضال  اهرحج و  یف  هبضلا  راحجنا  رحجنا  هباب و 

سرت و تسیچ !؟ زا  تشحو  سرت و  شاهنایـشآ .) هب  راتفک  دـننام  دزخیم و  دوخ  هنال  هب  رامـسوس  دـننام  ددـنبیم و  ار  دوخ  هناخ  رد  امش 
ود رب  ار  ساره  میب و  ناوتیم  تقیقح  رد  سپ  نآ . هدننک  هابت  هن  دشاب ، تایح  شخبورین  هدنزاس و  دیاب  یگدنز  محازم  لماوع  زا  تشحو 

نیا دزاسیم ، دوبان  ار  نآ  زا  عافد  تردق  فیعـضت و  ار  تایح  هک  تسا  یتشحو  سرت و  نامه  مکی - تسمق  درک : میـسقت  هدمع  تمـسق 
هب ار  يدوبان  گرم و  لماع  دـنهدیم ، دوخب  امئاد  هک  یتایقلت  دوخ و  یفنم  لامعا  هشیدـنا و  اب  هک  تسا  نوبز  نالدزب  تاـصتخم  زا  یکی 

چیه زا  نامیا  اب  دنمدرخ و  هاگآ و  صخش  نیاربانب ، دنیامنیم . نانمشد  میدقت  یتسد  ود  ار  دوخ  ناج  کیدزن و  نتشیوخ 
بانتجا تسا  نکمم  هک  یلکـش  هلیـسو و  ره  اب  نآ ، زا  تشحو و  سرت و  نیا  زا  دیـسرتب  درادن . یتشحو  ساره ، سرت و  هنوگنیا  زج  زیچ 

میب و نیا  تسا . نآ  ياـهتیلاعف  يارب  نادـیم  ندرک  هداـمآ  تاـیح و  تیوقت  بجوـم  هک  تسا  هدـنزاس  ساره  میب و  مود - تمـسق  دـینک .
همادا يارب  بسانم  لئاسو  باختنا  ندرک و  ادـیپ  يارب  يدـج  يدرگیپ  یگدـنز و  محازم  لـماوع  زا  یقطنم  طاـیتحا  زا  تستراـبع  ساره 

اهتیقالخ و شیادـیپ  لماع  تفگ : ناوتیم  رگید  یتراـبع  اـب  هک  ساره  میب و  نیا  يراگنالهـس . هحماـسم و  نیرتمک  نودـب  لوقعم  تاـیح 
نیا اب  هک  دنکیم  ادیپ  داقتعا  هاگآ  ناسنا  دـیآیم و  دوجوب  تایح  شزرا  هب  هجوتزا  سپ  هک  تسا  تایح  گرزب  لماع  نامه  تاراکتبا ،

ياهلیـسو یلکـش و  رهب  یتسیاب  داد و  رارق  نآ  نیـشناج  ناوتب  ار  يرگید  زیچ  هک  تسین  ياهدـیدپ  نآ  نیاو  درک  یخوش  ناوتیمن  تایح 
لاـمتحا و نیا  اـیآ  دوـمن . يرادربهرهب  یهلا  گرزب  تناـما  نیا  زا  هدروآرد و  تیلعف  هب  ار  نآ  رد  هتفهن  ياهدادعتـسا  تـسا  نـکمم  هـک 

يراگنالهـس تروص  رد  دوشیم ، زاب  تسا  یناسنا  دوجو  رد  هک  یگرزب  ناهج  زا  يدعب  يدادعتـسا ، ره  ندیـسر  تیلعف  هب  اب  هک  روصت 
هک ساره  میب و  نیا  تسا  سدقم  هچ  درادن ؟ ساره  میب و  تفرگ ، دهاوخ  ار  یناسنا  نماد  يریذپانناربج  ررـض  هدـنام و  یثنخ  دـعب  نآ 

دافتسا بجوم 
هب  ) تشحو سرت و  دیوگیم : هک  لطاب  رادنپ  نآ  هک  تسا  نایب  نیا  اب  دـشاب . هدوب  نآ  ندـش  کشخ  زا  شیپ  تایح  لالز  راسهمـشچ  زا  ه 
نم هومت و  رصن  نم  هللا  لیلذلا و  ددرگیم . نشور  شندوب  ساسایب  دودرم و  دروآیم ، دوجوب  ار  بهذم  نآ ) یفنم  یحالطـصا و  موهفم 

وا يرای  هب  امش  هک  یـسک  دش  لیلذ  ادخب ، دنگوس   ) تایارلا تحت  لیلق  تاحابلا ، یف  ریثکل  هللا  مکنا و  لصان . قوفاب  یمر  دقف  مکب  یمر 
رد امش  ادخب ، دنگوس  تسا  هدش  يورایور  نمشد  اب  ناکیپیب  هتسکش و  ریت  اب  دزادنب  شنمشد  هب  ریت  امش  هلیسوب  هک  یسک  و  دیتساخرب .

ناهرمه نیز  دـیدرگیم .) كدـنا  دـیوشیم و  بوذ  رازراک  رد  هتـشارفارب  ياـهمچرپ  ریز  رد  یلو  دـیئامنیم ، هوبنا  مارآ  ياهنادـیم  هنحص 
نب یلع  دننام  يربهر  نتـشاد  اب  هک  یئاهناسنا  نآ  دنرقحم  تسپ و  هچ  تسا  وزرآ  مناتـسد  متـسر  ادخ و  ریـش  تفرگ  ملد  رـصانع  تسس 
زاب دزاسب ، رادـیاپ  مواقم و  ياههوک  نوچ  ار  هاـک  نوچمه  ياـهلد  تسناوتیم  تسا  شایهلا  يافـص  قدـص و  هاـگن  ره  هک  ع )  ) بلاـطیبا

دننیبب بلاطیبا  دنزرف  دننام  يربهر  رد  ار  نایاپیب  یئابیکش  ربص و  زا  یمسجت  هک  یمدرم  هک  تسا  یتفگش  ياج  دنشاب . ناوتان  فیعض و 
ضا اب  دننکیم و  یقلت  يدبا  هاگهانپ  ار  دوخ  هنال  زا  ياهشوگ  زیچان  گرب  کی  تکرح  نیرتمک  زا  هک  وسرت  نانوچ  زاب  و 

ایآ دـنک . رود  نانآ  نابیرگ  زا  ار  یگدـنز  تسد  دریگب و  ار  ناشغارـس  گرم  کیپ  هک  هاگنآ  اـت  دـنروآیمرب !! سفن  هنـال  نآرد  بارط 
ریـسم رد  هظحل  کی  یتح  ار  وا  اـیآ  دنتـسنادیمن ؟ ادـخ  هار  ار  وا  هار  اـیآ  دنتخانـشیمن ؟ ار  یلع  هتخاـبدوخ  نارـصنع  تسـس  نیا  اـعقاو 

ادخ زا  هک  سدقم  دوجو  نآ  رد  یئانتعا  ایآ  دنتـشاد ؟ غارـس  ایند  لانم  لام و  هب  قشع  یئوجماک و  وا  رد  ایآ  دندوب ؟ هدید  يرگیلوایکام 
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یقیقح تایح  نانآ  زگره . هن  بلاطیبا ، نب  یلع  يادـخب  دـنگوس  هن ، دـندرکیم ؟ هدـهاشم  ماـقم  تبحم  تساوخیمن ، ار  ادـخ  زج  يزیچ 
رگا دندوب . هدیشچن  ارنآ  زا  یمعط  نیرتمک  یلو  دنتشاد ، نابز  درو  ار  ربکا  هللا  هلمج  ناشرمع  رـس  ات  رـس  نانآ  دندوب ، هتخانـشن  ار  یناسنا 

نا دیوگیم : هک  يدنوادخ  هیآ  نیا  هب  نانآ  اعقاو  ایآ  دندوبن . رذحرب  ادخ  زج  يزیچ  چیه  زا  دندوب ، هدیشچ  ار  زاسیتسه  هلمج  نیا  معط 
ار امـش  ياهمدق  هدومن و  يرای  ار  امـش  مه  ادخ  دینک ، يرای  ار  ادـخ  امـش  رگا  ( ؟ دنتـشاد نامیا  مکمادـقا ، تبثی  مکرـصنی و  هللا  اورـصنت 

يربهر زا  دندادیم و  اهيراوخ  اهتلذ و  هب  نت  ارچ  دنتشاد ، يدنوادخ  هیآ  نیا  ياوتحم  هب  نامیا  رگا  زگره . هن  تخاس .) دهاوخ  رتراوتـسا 
اب رطخ  عقوم  ریغ  رد  نتخادنا  هارب  وهایه  ندش و  هوبنا  دندشیم !؟ نادرگیور  بلاطیبا  دنزرف  نوچ 

امب ملاعل  ینا  و  تسا . تایح  يدـج  لئاسم  ربارب  رد  نتخابدوخ  تاقتـشم  زا  هک  تسا  یبیرفدوخ  نامه  نمـشد  اـب  یئوراـیور  زا  یناوتاـن 
، دنکیم تسار  ار  ناتیاهیجک  حالـصا و  ار  امـش  هک  ار  هچنآ  نم  و   ) یـسفن داسفاب  مکحالـصا  يراال  ینکل  مکدوا و  میقی  مکحلـصی و 

تیاضر لیصحت  يارب  هک  دینک  رود  دوخ  زغم  زا  ار  لطاب  لایخ  نیا  درک .) مهاوخن  حالصا  ار  امش  نتـشیوخ  داسفا  اب  زگره  یلو  منادیم ،
تـسا دنلب  ار  اقنع  هک  هن  رگد  غرم  رب  ماد  نیا  ورب  اروف - هدـم ، تسد  زا  ار  تصرف  شابم و  لطعم  منک  دـساف  ار  دوخ  امـش  يدونـشوخ  و 

هچ امـش  هک  میوگب  دـیهدب  شوگ  ربـخیب ، ناـج  زا  ناـنیب  تعیبـط  يا  رگنهتوـک  ناـنیبرهاظ  يا  و  رورپلاـیخ ، نازغم  کبـس  يا  هنایـشآ 
اهر ار  امش  تسا ، شالت  راک و  هاگیاج  هک  ایند  نیا  رد  تسا : رارقنیدب  امش  تاحالصا  دیاهدیمان !؟ حالـصا  ار  يدصاقم  هچ  دیهاوخیم و 

رایتخا رد  دیورب و  نیمز  زا  ای  درابب و  نامسآ  زا  دینک ، هدارا  امش  هک  عقوم  ره  رد  امش  شاعم  دیمارایب و  دوخ  ياههاگشیاسآ  رد  هک  منک 
اب هدیئور  نیمز  زا  ای  هدـیراب  نامـسآ  زا  شاعم  نآ  هک  تسا  نیا  رد  امـش  لماک  حالـصا  تسین ، لماک  حالـصا  نیا  هزات  دریگب ! رارق  امش 

رد هن  امش  زا  تنم  نارازه  لوبق  اب  دنتسیاب و  هنیس  هب  تسد  امش  لباقم  رد  دنیایب و  عوشخ  عوضخ و  لامک 
هک تسا  نیا  رد  امش  حالصا  دیئامرفب !!! لوانت  ناتهاوخلدب  ار  اهنآ  مه  امـش  دنریگب و  رارق  امـش  تسد  ریز  رد  هکلب  یعرذ ، کی  هلـصاف 

خـساپ تعرـس  هب  منک و  یقلت  لزنم  یحو  ار  امـش  یناسفن  ياوه  بلاطیبا  نب  یلع  نم  دز ، جوم  امـش  زغم  يوت  رد  ماـقم  ياوه  هک  نیمه 
نم تحلصم  هب  اریز  تسا  یبوخ  رایـسب  رادمامز  بلاطیبا  دنزرف  هک  دیهدب  بیرف  ار  نارگید  ناتدوخ و  مه  امـش  و  میوگب ! امـش  هب  تبثم 

ياهمعط ار  لاملاتیب  هک  مراذگب  نانعلاقلطم  دازآ و  ار  امش  نانچ  هک  دینیبیم  نآ  رد  ار  ناتحالص  امش  درک !! حالصا  ارم  هدومن و  لمع 
امش ياهتحلـصم  زا  رگید  یکی  الثم  دیراد ، اهتحلـصم  حالـص و  نیا  زا  یلیخ  امـش  دیعلبب ! ارنآ  دیهاوخب  هک  روط  ره  هدرک و  یقلت  اراوگ 

، دننک شوخ  لد  ار  امش  اهیسولپاچ  اهقلمت و  عاونا  اب  دنناوتیم  هک  ار  یناسک  همه  ءابرقا و  نادنواشیوخ و  ات  منک  اهر  ار  امش  هک  تسنیا 
هعماج نادنمتـسم  نویـش  هلان و  هآ و  و  دنوش ، روهطوغ  ماقم  توهـش و  مشخ و  باوخ و  روخ و  رد  نانآ  ات  دـینک  طلـسم  هعماج  مدرم  رب 
تـسا نیا  دزودـنیب !! دوخ  يارب  ار  یهلا  رفیک  باقع و  دـتفیب و  بلاطیبا  نب  یلع  ندرگب  اهنآ  همه  لاـبو  درازاـیب و  ار  یتوکلم  ناگتـشرف 

زا امش  هک  یحالصا  نینچب  يدونشخ  نداد و  نت  هک  یتروص  رد  دیمانیم ، حالصا  ارنآ  امش  هک  هچنآ 
عرضا تاهعماج . دوخ و  دسفم  يا  تدوخ  هارب  ورب  ار . امـش  دوخ  سپـس  دنکیم و  دساف  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دوخ  تسخن  دیراد  عقوت  نم 
تسپ راوخ و  ار  امـش  يور  ادخ   ) قحلا مکلاطباک  لطابلا  نولطبتال  لطابلا و  مکتفرعمک  قحلا  نوفرعتال  مکدودج  سعتا  مکدودخ و  هللا 

ار لطاب  دیربیم ، نیب  زا  ار  قح  هک  نانچنآ  دیرادن و  قح  اب  یئانـشآ  دیـسانشیم  ار  لطاب  هک  نانچنآ  دنادرگ . هابت  ار  امـش  بیـصن  ظح و  و 
تمظع و شزرا و  ایآ  دیاهتـسویپ !؟ لـطابب  هدـیرب و  قح  اـب  ار  دوخ  تاـیح  هطبار  ارچ  زیتسدوخ  ناراـکهبت  يا  دـیزاسیمن .) دوباـن  وحم و 

دوخ يوسب  هظحل  دنچ  ولو  ار  امش  یناسنا  تاساسحا  رکفت و  هک  تسا  هدرکن  هولج  مه  هزادنا  نآ  هب  امـش  يارب  تقیقح  قح و  ترورض 
لطاب تراقح  يدیلپ و  ایآ  دیاهتخاس !؟ روهلعش  دوخ  یتسه  نمرخ  رد  یـشتآ  هچ  نآ ، زا  ضارعا  قح  هب  لهج  اب  هک  دینادب  ات  دنک  بلج 

هک تسا  هدومنن  رادـیب  ار  امـش  مه  هزادـنا  نآ  هب  دـیاهدش  وربور  نآ  تارـضم  یچوپ و  اـب  هراومه  دوخ  نارذـگ  رمع  رـس  اـت  رـس  رد  هک 
هک منیبیمن  چیه  نم  دـیهدب !؟ تاجن  یچوپ  زا  ار  دوخ  تایح  دیـشیدنیب و  یناسنا  تاساسحا  لقعت و  مامت  اب  نآ  يهرابرد  دـنچ  یتاظحل 

آ دیئامن . تقیقح  قح و  زا  تیامح  هتشارفارب و  قح  دض  نآ  اب  هزرابم  مچرپ  دیتسیاب و  نایارگلطاب  لطاب و  يورایور 
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ینوناق چیه  هک  یناهج  رد  ارنآ  هتخاس و  دوخ  تسد  اب  امش  هک  تسیاهدیدپ  یگدنز  ایآ  دیهاوخیم ؟ هچ  یگدنز  زا  امـش  هک  دینادیم  ای 
نینچ یئابیز  تشز و  دب و  کین و  حیحـصان و  حیحـص و  لطاب و  قح و  هک  دینک  نامگ  نینچ  ات  دـینکیم ، هرادا  دـیرادن ، غارـس  نآ  يارب 
لطاب قح و  كالم  ار  دوخ  یگتخاس  حلاصم  سوه و  يوه و  دیناوتیم  هک  دیئامش  و  تسا ، امـش  رایتخا  رد  دیاهتخاس ، ناتدوخ  هک  نامگ 

اب سنا  وگتفگ و  روماـم  نم  میوگب ، نخـس  اـهزیچ  اـب  مناوتیمن  نم  اریز  مرادـن  امـش  اـب  ینخـس  نم  دیـشیدنایم ، نینچ  رگا  دـیهدب !؟ رارق 
، ربخیب ناسنا  زا  ادخ و  زا  نارگنایغط  ياهیهاوخدوخ  اهسوه و  يوه و  ياههاگترپ  رد  طوقس  زج  یتشونرس  امش  دیورب  متسه . اهسک 

شیوخ يازس  دنیب  دتفیب و  ات  راذگب  دوریم  ههاریب  دراد و  غارچ  نیدنچ  ایادخ - دیرادن -

ندروخ تبرض  زا  سپ  هبطخ 069-

هحفص 131] ]
زا رایتخا  ممشچ  هک  مدوب  هتسشن   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  یل  حنسف  سلاج  انا  ینیع و  ینتکلم  مداتفه  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

، شتقـشم شالترپ و  یگدـنز  رد  تیدـبا ، راـید  یقیقح  رفاـسم  نآ  تشگ ) رهاـظ  نم  رب  ادـخ  لوسر  متفر و  ورف  اـیور  رد  دوبر و  متـسد 
، دوب هدومن  بلس  وا  زا  ار  ایند  نیا  یتحار  هللاءاقل  رب  قشع  هراومه  هدنام و  زاب  تکرح  زا  یمد  هتـشادن ، شیاسآ  يارب  ندیباوخ  نتـسشن و 

میوریم هتـسشن  ام  رگنب  کین  لاحنیا - اب  تسـشن ، نیمز  يور  یتاظحل  دناهداهنب  لد  قشع  ياضق  رب  دناهداتفا  دـنت  لیـس  رب  ناقـشاع  اریز -
زا هک  لامک  قشاع  نآ  رگم  دنیـشنب !؟ دناوتیم  تسا ، هدید  دوخ  دصقم  رد  ار  شناج  یناشن  هک  يرفاسم  رگم  میون  ياج  دصاق  ینیبنیم 

لـصا دـش ز  واک  یـسک  هار ؟ رد  تسیک  رفاـسم  یتفگ  رگد  دـنامب !؟ زاـب  تکرح  زا  دـناوتیم  تسا ، هتفاـی  یهاـگآ  شدوجو  ضیف  عبنم 
يدـحا چـیهب  درکیم ، روظنم  شیگدـنز  يهماـنرب  رد  مه  ار  نتـسشن  دوخ ، تاـیح  لوط  رد  قـح  هتخاـبلد  قشاـع  نیا  رگا  هاـگآ  شیوـخ 

دینک مایق  مهدیم : دنپ  کی  امـش  هب  طقف  نم  نانآ  هب  وگب   ) اوموقت هللا نا  هدـحاوب  مظعا  امنا  لق  نک . تکرح  زیخرب و  دـیوگب : تسناوتیمن 
ورملق ز ناگدیجنر  تسناوتیم  یسک  هچ  دیباوخیم  تسشنیم و  بلاطیبا  دنزرف  رگا  ادخ ) يارب  طقف 

نیرخآ رادیب  هشیمه  نآ  دـبلاک  سفق  هک  بش  نآ  هاگرحـس  لاحنیا  اب  درب . ورف  ناشتحار  باوخب  دـناشنب و  شیاسآ  يارب  ار  شیرادـمام 
دنچ یلع  ای  درک : سامتلا  فیعـض  یئادص  اب  دناشن و  شنیمز  رب  دنچ  یقیاقد  يارب  دنارذگیم ، ار  یلعا  یتوکلم  حور  اب  یمدـمه  تاعاس 
ادـخ دایب  هراومه  وت  منیبیم ، وت  حور  رد  ياهقباسیب  تاـکرح  بشید  زاـغآ  زا  نم  نیـشنب . نم  اـب  زیمآرارـسا  هاگرحـس  نیا  رد  ياهقیقد 

ياههاگن يدرکیم ، رارکت  داـیز  ار  هللااـب  ـالا  هوق  ـال  لوح و  ـال  یتوکلم  هلمج  نیا  میـسریم ، شناـیاپب  هظحل  هب  هظحل  هک  یبش  نیا  يدوب ،
ترجه و زا  ربخ  وت  حور  يداع  ریغ  تاکرح  هاگنو و  رکذ  نآ  ياهدرک ؟ دصق  ار  هگلزنم  نیمادـک  یتشاد  نامـسآ  فرطب  ینعمرپ  رایـسب 
اب اج  همه  رد  یـسانشیم ، بوخ  ارم  منکیم  تتعاطا  نم  ماهدامآ  نم  میورب ؟ اجکب  دیاب  الاح  مرادن . نآ  زا  یعالطا  نم  هک  دادیم  یترفاسم 

يارب ات  يدزیم  نیمز  رب  لیب  هک  ماگنه  نآ  رد  میاهدوب . مه  اب  نایاونیب  ناـمیتی و  يوک  رـس  رد  ياهدـیجنرن  نم  زا  هک  منادـیم  و  ماهدوب ، وت 
هارمه و اهناسنا  تایح  همادا  يارب  ناراسهمـشچ  نتخادـنا  نایرجب  اـههاچ و  رفح  رد  يرواـیب و  نوریب  اذـغ  یکاـخ  نیمز  نیا  زا  ناـیمدآ 

هب اجنامه  رد  يدرکیم  جورع  یبوبر  يالعا  ملاع  هب  هک  هاگنآ  تدابع ، بارحم  رد  ماهدوب . وت  راکمه 
اهتعاس دیـسریم  رگید  دوعـص  جورع و  تقو  هک  هاگنآ  ات  مدادـیم ، تشزاون  یتشگیم ، زاب  یهلا  رفـس  نآ  زا  هک  یتقو  متـسشنیم  راـظتنا 

دایب مدوب  وت  زاسمد  زین  رازراک  نادیم  رد  متفگیم . کیربت  ار  تمدـقم  نتـشگرب  عقوم  مدرکیمن و  یتکرح  چـیه  متخودـیم ، وت  هارب  مشچ 
یناگدـنز رد  نم  مشاب . هدـیمرآ  شیاسآ  نما و  هشوگ  رد  دوخ  هدرک و  تیاهر  راـبنوخ  ياههنحـص  نآ  رد  هظحل  کـی  یتح  هک  مرادـن 

هنهپ رد  یتفگ  منامـشچ  هب  مدرک . تعاطا  مهدن  هار  دوخب  ار  عقاو  قح و  يادـص  زج  يدومرف : مشوگ  هب  ماهدوب  وت  عبات  میلـست و  هراومه 
نم دـیامیپن  قح  ریـسم  زج  یتفگ : میاـهاپ  هب  مداـهن . ندرگب  ناـمرف  نیبم ، ار  يزیچ  قح ، تمظع  اـب  تیـشم  ياـههولج  زج  یتسه  نارکیب 
مه نامرف  نیا  زا  ددرگن ، زاب  قح  هاگرابب  زج  دـنکن و  تکرح  قح  يارب  زج  يداد : روتـسد  میاهتـسد  هب  متـشادنرب . قح  هار  رد  زج  یماگ 
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هار يرود  زا  نم  دـمآ  مهاوخ  وت  اب  ياهداد  نآ  رب  لد  هک  ار  یهگلزنم  ره  ياهدرک و  دـصق  هک  ار  اـجک  ره  ـالاح  مدومنن  فلخت  ياهظحل 
تفگیم اهنخس  قایتشا  قارف و  درد و  زا  هدیجنر  هتسخ و  سفق  مرادن . یئاورپ  كاب و  ریسم  ياهناتسراخ  اهخالگنس و  زا  نم  مسارهیمن 

ردارب و هک  دوب  هتشذگن  تاظحل  دنداتفا و  مهیور  اههژم  دیشک و  سفق  یناشیپ  رب  شزاون  تسد  تسشن و  یلع  درکیم . اههلان  و 
رد دوب : هتفگ  عادو  دـناهدیمان ، شیاـیند  هک  ار  طاـبر  هنهک  نیا  وا  زا  شیپ  دـنچ  یناـیلاس  هک  ص )  ) مرکا ربماـیپ  شناوراـک  مه  زاـسمد و 

رادید یسیع ز  يا  ینوچ  جنگ  جنریب  ناهج  ردنا  دوبن  هک  جنر  ینوچ ز  سفن  شوخ  حیـسم  يا  تفگ : دش و  رهاظ  یلع  ناگدید  لباقم 
نایئارفـص نیا  زا  هآ  رمع  ياـشخب  ددـم  يزور  بش و  نوچ  رمغ  موق  نیا  یپ  زا  زور  بش و  وت  دوسح  ناوخا  فسوی ز  يا  ینوـچ  دوـهی 

وت زا  بابک  لد  تناملاظ  نیا  شتآ  زیچ ز  زیچان  ره  وت  زا  دبایب  هک  زیزع  لحک  ایا  وت  زا  دزـس  نآ  رـسدرد  ارفـص ؟ دـیاز ز  رنه  هچ  رنهیب 
هداد مروتـسد  هک  روطنامه  هللالوسر ، ای  دننکآ  ناحیر  رطع و  زا  ناهج  نیا  دننز  شتآ  رگ  وت  رد  يدوع  ناک  باطخ  دب  یموق  دها  هلمج 

مرگد نت  دـح  حور ز  ناریط  ادرجم  هدرک  دویق  ناج ز  بیغ  قراوب  مرگد  مدومن . اهیئابیکـش  مدـیزرو و  اهلمحت  مدرک و  اهربص  يدوب 
اههوکش مدرم  ياهیتسس  اهیتسرپ و  يوه  اهینادان و  زا  تسیرگنیم  مرکا  ربمایپ  يالاو  لامج  هب  هکنیا  اب  عقوم  نآ  رد  ادحالب  هدیـشک 

مهلرفغتل مهتوعد  املک  ینا  و  ارارف . الا  یئاعد  مهدزی  ملف  اراهن . الیل و  یموق  توعد  ینا  بر  دیشک : رس  شیاین  جوم  شنورد  رد  درکیم ،
رابکتسا اوربکتسا  اورصا و  مهبایث و  اوشغتسا  مهناذآ و  یف  مهعباصا  اولعج 

الا نیملاظلا  دزتال  اریثک و  اولضا  دق  ارافغ … و  ناک  مکبر  اورفغتـسا  تلقف  مهل . تررـسا  مهل و  تنلعا  ینا  مث  اراهج . مهتوعد  ینا  مث  ا .
نم و  دوزفین . نآ  رب  يزیچ  زیرگ  زج  ارنانآ  نم  توعد  مدومن . توعد  وت  يوسب  ار  دوخ  موق  زور  بش و  نم  نم ، راگدرورپ  يا  . ) ـالالض

لطاب هب  رارـصا  دندیچیپ و  دوخ  رب  ار  اهـسابل  دـنداهن و  ناشـشوگ  رب  ار  دوخ  ناتـشگنا  یـشخبب  ارنانآ  ات  مدرک  توعد  ارنانآ  هک  تقو  ره 
نانآ رب  ار  متلاسر  غیلبت  سپـس  متخادرپ . وت  يوس  هب  نانآ  توعد  هب  اراکـشآ  مدرکن  اهر  ار  نانآ  نم  دـنداهن . رابکتـسا  يانب  دـندیزرو و 

(. هدنـشخب تسا  يراـگدرورپ  وا  دـینک ، تشگزاـب  ادـخ  يوسب  دـیئایب  متفگ : ناـنآ  هب  سپـس  مدوـمن . غـیلبت  یناـهنپ  رگید  هاـگ  نـالعا و 
دـندرک و هارمگ  ار  مدرم  زا  یناوارف  هدـع  و  : ) دـنتفریذپن دندینـشن و  هناگیب  ادـخ  دوخ و  زا  ناراکهبت  نآ  هک  يدـهاش  دوخ  وت  ادـنوادخ ،

ربص هساک  هللالوسر  ای  هکنیا  رگید  و  دوزفین ). ناراکمتس  رب  يزورهیس  تلالـض و  زج  نم  ياهتوعد  اهیهاوخریخ و  اهینابرهم و  همهنآ 
يهدیزگرب يا  وت  رادید  تسا . هتفای  فسوی  ناهاریپ  يوب  تسا  هتفاترب  منماد  ناج  نامز  نیا  تسا . هدش  زیربل  قارف  لوط  زا  مایئابیکـش  و 

ادید زا  وت  یتوکلم  حاورا  وت و  حور  هک  يراید  نآ  رب  ار  مقایتشا  شتآ  ادخ ، بوبحم 
حرش دوش  نادنخ  نامـسآ  نیمز و  ات  اهلاحـشوخ  نآ  زا  يزمر  وگزاب  اهلاس  تبحـص  قح  يارب  زا  تخاس . رتروهلعـش  دنرادروخرب  ادخ  ر 
مارآ مارآ  تشگرب و  دوب  هتـسشن  شراـظتنا  رد  هک  شیاـفو  اـب  سفق  هب  ياهقیقد  دـنچ  ياـیور  نآ  زا  یلع  تسین  راـی  ار  وا  هک  يراـی  نآ 

هرخالاب ایآ  هک  دوب  هتفاین  ار  شخساپ  گرزب  حور  نانچ  يهتـسیاش  هنایـشآ  نآ  شدبلاک  سفق  یلو  تساخرب  داد و  شیرادلد  تیلـست و 
ناجیهرپ حور  زا  تعاطا  توکـس و  زج  ياهراچ  هن ؟ ای  دوب  دـهاوخ  وا  هارمه  دراد ، شیپ  رد  یلع  هک  زیمآرارـسا  رایـسب  ترفاسم  نیا  رد 

ياهشزاون هک  درکیم  ساسحا  دوب ، مولعمان  وا  يارب  يدعب  دصقم  دشیم و  هدوزفا  سفق  يواکجنک  بارطـضا و  رب  هظحل  ره  تشادن . یلع 
یهاگ هک  تشگنا  ود  دننام  دوشیم و  کیدزن  یلع  حور  هب  فیطل  رایسب  یحبش  یئوگ  دروآیم ، دوجوب  يو  رد  هتخانـشان  یتالاح  حور 

درک ساسحا  هقباسیب  نایرج  نیا  زا  ددرگیم . رود  یلع  حور  زا  دـنادرگیمرب ، ار  نآ  لگ  تفاطل  دوشیم و  کیدزن  لگ  هخاش  ندـیچ  يارب 
رمع نایلاس  هک  دبلاک  سفق  یتح  هکلب  دربب ، دوخ  هارمه  دناوتیمن  ار  یسک  چیه  اهنت  هن  هک  دهدیم  يرفس  زا  ربخ  یلع  حور  تاکرح  هک 

، تسین یتسه  یلک  گنهآ  هب  میلست  زج  ياهراچ  تسا و  هدش  نشور  دصقم  رگید  لاح  درادن . ار  حور  یهارمه  یئاناوت  تسا  هدوب  وا  اب 
. ممارایب تسا ، تیدبا  زاغآ  هک  رادید  زور  ندیسر  ارف  رظتنم  موش و  كاخ  ریز  هب  نتفر  هدامآ  سپ 

قارع مدرم  شهوکن  رد  هبطخ 070-
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هحفص 138] ]
لاط اهمیق و  تام  تصلما و  تمتا  املف  تلمح ، لماحلا  هارملاـک  متنا  اـمناف  قارعلا  لـها  اـی  دـعب  اـما  مکی  داـتفه و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

دـنک و لمح  ار  دوخ  نینج  هک  دـیتسه  نتـسبآ  نز  نآ  دـننام  امـش  قارع  لها  يا  دـنوادخ  يانث  دـمح و  زا  سپ   ) اهدـعبا اهثرو  اهمیات و 
نیرترود ددرگ و  ینالوط  شیگهویب  نارود  دریمب و  وا  تسرپرـس  دیازب و  ياهدرم  كدوک  دسرب  نایاپ  هب  وا  يرادراب  نارود  هک  یماگنه 

یقلت تسرپرـسیب  ار  دوخ  عیاـض و  ار  لوصحم  یلو  دـیدرک ، يرپـس  ار  يرادراـب  نارود  دریگب .) دوـخ  راـیتخا  رد  ار  وا  شنادـنواشیوخ 
تـسدب حالـس  راوخنوخ  نمـشد  ندرب  نیب  زا  يارب  رایتخا  یهاگآ و  لامک  اب  امـش  رگم  دمآ !؟ شیپ  ياهضراع  هچ  و  دش ؟ هچ  دـیدومن !

رشب دض  ادخ و  دض  نمشد  اب  یهلا  روتسد  هب  امش  دیدوب !؟ هدزباتش  نمشد  اب  رازراک  هب  دورو  رد  یهاگ  هک  دیدوبن  امـش  رگم  دیتفرگن !؟
ادخ اب  براحم  دسفم و  رگنایغط  نآ  داسف  ندرک  نکهشیر  يارب  هک  دیدوب  امش  دیدمآرب . دیلپ  راکمتـس  نآ  هدهع  زا  یبوخب  دندیگنج و 

رد هک  اهتقـشم  اهتمحز و  هچ  دیدروآرد ، شراگزور  زا  رامد  دیتشذگ و  اهروهام  اههپت و  زا  دـیدیدرونرد و  اهنابایب  اهتـشد و  شلوسر  و 
یتسس و ر دش ، کیدزن  هجیتن  هب  امش  شالت  جنر و  همهنآ  هک  یماگنه  اما  دیدش . لمحتم  رطخرپ  هار  نیا 

هک تسا  هدش  هچ  دیقارع  مدرم  نامه  مه  امـش  مبلاطیبا  نب  یلع  نامه  نم  دـیداد . انف  دابب  دـیدوب  هتـشر  هک  ار  هچنآ  دـیدرک و  هشیپ  دوک 
دیلوت هک  يرادراب  راگزور  تقـشم  همهنآ  ندناسر  ماگنه  رد  دنک و  يرپس  ییوکین  هب  ار  دوخ  يرادراب  نارود  هک  دیدش  ینز  نآ  دـننام 

دوخ رایتخا  رد  ار  وا  شنادنواشیوخ  نیرترود  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  یقیقح  تسرپرـس  هاگنآ  دـیازب . هدرم  ار  كدوک  تسا ، كدوک 
رس نم  تاروتسد  زا  مهدیم . همادا  متشادیمرب  ماگ  هک  تقیقح  قح و  ریسم  نامه  رب  ماهدشن و  ضوع  مدوب  امش  تسرپرـس  هک  نم  دریگب !

تدوم یتسود و  هب  لیدبت  ماش  رگنایغط  نیـشنخاک  اب  میتقیقح  قح و  وریپ  هک  ام  تموصخ  میهدب . همادا  ار  نامهار  ات  دـیزیخرب  دـیچیپم ،
زا ار  دوخ  رهوش  نز  نیا  هک  تسا  هیبش  دـیازب  هدرم  ار  كدوک  لمح  نارود  زا  سپ  هک  رادراب  نز  ناـمهب  امـش  عضو  لاـح  تسا . هدـشن 

نیرترود هب  میلـست  هب  ار  دوخ  هتفرگ و  ارف  ار  وا  یناور  حوطـس  همه  یناشیرپ  سای و  هدیماجنا  لوطب  مه  شیگهویب  راگزور  هداد و  تسد 
ملاع رد  ار ؟ یفقث  فسوی  نب  جاجح  ای  دـیهاوخیم ، ار  هیواعم  ایآ  دیتسرپرـس ؟ نیمادـک  راـظتنا  رد  امـش  دـنیبیم . روبجم  شنادـنواشیوخ 

اهالقت همهنآ  جیاتن  دییایب و  دوخب  رگید  راب  دیرادیم ! شوخ  لد  لایخ  نآ  اب  و  دینکیم ؟ نییعت  تسرپرس  دوخ  يارب  لایخ 
يور زا  نم  هک  ادـخب  دـنگوس  دیـشاب ، هاگآ   ) اقوس مکیلا  تئج  نکل  ارایتخا و  مکتیتا  اـم  هللا  اـما و  دـیزاسم . هاـبت  چوپ و  ار  اهتدـهاجم  و 
راداو امش  يوس  هب  تکرحب  ارم  هک  دوب  لمج  گنج  ناتساد  ماهتشگ ) امش  فرطب  ندش  هدنار  هب  راداو  هکلب  ماهدماین ، امـش  يوسب  رایتخا 

زا نینموملاریما  هک  دـندوب  اهناسنا  نیرتزاتمم  نیمز و  يور  تاقولخم  هناگی  هک  دـندرکیم  نامگ  رـصنع  تسـس  مدرم  نآ  زا  یـضعب  درک 
مشچ دنک !! يوریپ  نانآ  ياههتـساوخ  هنوگ  ره  زا  هک  تسا  روبجم  بلاطیبا  نب  یلع  اذل  تسا  هتفاتـش  نانآ  يوس  هب  قایتشا  قشع و  يور 
دقرم دوب و  ترجه  راید  مرکا  ربمایپ  هاگباوخ  یگیاسمه  ع )  ) نینموملاریما يارب  ادـخ ! يدـنب  مشچ  زا  متریح  امع ! نیا  زاب و  شوگ  زاب و 

اهنآدـیم و اههچوک و  زونه  دوب  هنیدـم  اجنآ  دوب . نآ  شرتسگ  مالـسا و  روهظ  هاـگیاج  نیتسخن  تشادرب و  رد  ار  اـهیلع  هللامالـس  همطاـف 
اذل دوب  هدش  هتخانش  مالسا  زکرم  ناونعب  درکیم و  هدنز  اههرطاخ  رد  ار  ربمایپ  يادص  هرهچ و  زا  یحابـشا  سدقم  نیمزرـس و  نآ  دجـسم 

هطلـس و يارب  نادیم  ندرک  زاب  دـصق  هب  قارع  يوس  هب  وا  تکرح  تسا . هدوب  لحم  نیرتبسانم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یگدـنز  يارب 
هار رس  هک  دوب  لمج  يهلئاغ  هکلب  دوبن ، تسا ، تسرپ  تردق  نایوجماک  یمسر  هفرح  هک  يرادتقا 

لئابق و زا  ترضح  نآ  دوصقم  رگا  هک  درک  راداو  هنیدم  زا  جورخ  هب  هاپس  يورین  تیوقت  يارب  ار  وا  تفرگ و  ار  نینموملاریما  يرادمامز 
يارب مه  رگید  یتلع  یهاگآ  نارگلـیلحت  زا  یـضعب  تشاذـگیمن . قارع  نیمزرـس  رب  ماـگ  دـیاش  تشگیم ، نیماـت  ار  هار  هاپـس  ریاـشع 

رد برع  ریغ  ناناملـسم  نامز  نآ  رد  دیوگیم  هک  تسنیا  نآ  تسا و  شزرا  ياراد  هک  دناهدرک  رکذ  قارع  هب  ع )  ) نینموملاریما ترجاهم 
تفـالخ ناـمز  اـت  ـالمع  دوـب ، ناـنآ  یگدـنز  هتـسیاش  هـک  روـطنآ  دـندوب و  ناوارف  قارع  ياهرهــش  رگید  هفوـک و  رد  اـصوصخم  قارع 

هکنیا لثم  دشیمن ، یگدیـسر  نانآ  هب  تشادن ، یتوافت  چیه  یهلا  باتک  قبط  وا  يارب  دیفـس  هایـس و  مجع و  برع و  هک  ع )  ) نینموملاریما
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قح و زا  ار  اهناسنا  همه  هک  تشاد  ار  تیزم  نیا  تقیقح  رد  قارع  هب  ع )  ) نینموملاریما ترجاهم  اذل  دوب . برع  داژن  صاصتخا  رد  مالسا 
هتفگان دش . راتفرگ  یبئاصم  هچب  دیـشک و  اهجنر  هچ  ترجاهم  نیا  رد  ترـضح  نآ  هک  مینادیم  و  تخاسیم . رادروخرب  یمالـسا  لدـع 

زا ياهتفای  دـشر  ياهناسنا  نامز  ناـمهرد  یتح  اریز  تسا ، هدوبن  اـهنآرود  همه  رد  قارع  مدرم  همه  هجوتم  ع )  ) یلع شنزرـس  هک  دـنامن 
گنراگنر ياههرفـس  غارـس  هدرک و  كرت  ار  ربهر  تسرپایند ، مدرم  هک  يرابنوخ  ياهگنج  رد  هتفرگ و  ار  ع )  ) یلع نوماریپ  قارع  لـها 

عم
هک هفوک  رهش  دننام  دناهتـشادن . غیرد  يزابناج  يراکادف و  هنوگ  چیه  زا  ترـضح  نآ  زا  تیامح  رد  دنتفرگیم ، ار  ناتفـص  هیواعم  هیوا و 

نارای نایم  رد  مه  نینموملاریما و  هاپـس  رد  مه  هتـشذگ  دوخ  زا  یناراکادف  هک  مینادیم  یلو  دناهدش ، شنزرـس  موصعم  نابز  زا  نآ  یلاها 
ع)  ) نیسح ماما  تمدخرد  هجسوع  نب  ملسم  رهطم ، نب  بیبح  يرکاش ، بیشیبا  نب  سباع  دنتـشاد . ع )  ) یلع نب  نیـسح  نادیهـش  رورس 

یلع نولوقت : مکنا  ینغلب  دقل  و  داب . ناشحاورا  رب  يدنوادخ  تمحر  دورد و  دـناهدرک ، تبث  دوخ  مانب  خـیرات  رد  ار  تاراختفا  نیرتیلاع 
تـسا هدیـسر  ربخ  نم  هب   ) هقدص نم  لوا  اناف  هیبن !؟ یلع  ما  هب  نمآ  نم  لوا  اناف  هللا !؟ یلعا  بذکا ؟ نم  یلعف  یلاعت  هللا  مکلتاق  بذـکی !!

هب هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  ادخ !؟ هب  میوگب !؟ غورد  یسک  هچ  هب  نم  دانک  ناتدوبان  ادخ  دیوگیم ! غورد  بلاطیبا  نب  یلع  دییوگیم : هک 
یمرشیب ینادان و  نیرتدیلپ  هک  یئارتفا  نیرتحیقو  ماهدرک .) قیدصت  ار  وا  هک  متسه  یـسک  نیتسخن  شربمغیپ !؟ هب  ای  ماهدروآ . نامیا  ادخ 

دح و مه  یمدآ  تمظع  تراهط و  تفارـش و  هکنانچ  دسانـشیمن  يزرم  دح و  ناسنا  يدیلپ  تحاقو و  يرآ ، دنکیم  تابثا  ار  هدننز  ءارتفا 
يدبا تغل  هک  تسنیا  راتفگ  نیا  خساپ  دیوگیم !!! غورد  بلاطیبا  دنزرف  دیوگیم : درادن . يزرم 

؟ ادخ هب  یسک ؟ هچ  هب  دیوگیم !؟ غورد  بلاطیبا  نب  یلع  ددنبیم . غورد  يارتفا  خیرات  ناسنا  نیرتقداص  رب  هک  ییوگغورد  نآ  هب  ادخ 
وا تخانشیمن ، اپ  زا  رس  ادخ  اب  شیاین  زامن و  ماگنه  رد  هک  دوب  یـسک  وا  درکیم  يرپس  يدنوادخ  رادید  اب  ار  شرمع  تاظحل  همه  هک  وا 
هار زا  ار  وا  ياهدننک  شنزرـس  چیه  شنزرـس   ) مئال همول  هللا  یف  هذخاتال  هک : دوبن  وا  رگم  دوب ، هدیتسرپن  ار  هدـیدان  يادـخ  هکدوب  یـسک 

تسناوتیمن وا  رگم  دومنن !؟ اهنآ  هب  ییانتعا  تشذگرد و  دیاذل  تازایتما و  هنوگ  ره  زا  ادخ  هار  رد  هک  دوبن  وا  رگم  تشادیمن !؟) زاب  ادخ 
ار یمالـسا  عماوج  همه  تفالخ  تسایر و  منکیم  راتفر  هتـشذگ  نارادـمامز  قباطم  نم  يرآ ، هک  باختنا  ياروش  رد  غورد  هلمج  کی  اب 
نآ هک  دـندرکیم  ادـیپ  ار  نینموملاریما  یعاـمتجا  يدرف و  نوئـش  همه  رد  دروم  کـی  حـیقو  ناگدـننز  ءارتـفا  نآ  شاـک  دریگب !؟ تسدـب 

یـسوم هب  نوراه  تشاد  ناکما  ایآ  و  تخانـشیمن !؟ ار  ربمایپ  وا  رگم  دـیوگب !؟ غورد  شربمایپ  هب  ایآ  دـشاب !! هتفگ  عقاو  فالخ  ترـضح 
یبن هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  دومرف : نینموملاریما  هب  ربمایپ  هک  دناهدرکن  لقن  نیثدحم  بلغا  رگم  دیوگب !؟ غورد  (ع )

اکبان ناقمحا  نآ  هک  تسا  ملسم  تسا ) یسوم  اب  نرواه  تبسن  نم  اب  وت  تبسن  یلع ، يا   ) يدعب
راک دندرکیم و  ضارتعا  نینموملاریما  بیغ  ملع  زاربا  هب  نانآ  دنونشب . عقاو  فالخ  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دروم  کی  یتح  دندوب  هتسناوتن  ر 
ریش ریش و  نتشون  رد  دنام  هچ  رگ  ریگم  دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راک  تفـص - نود  نادان  يا  دندومنیم . سایق  دوخ  اب  ار  مدآ  دالوا  ناکاپ 

دومن ناسکی  ناشهدـید  رد  دـب  کین و  دوبن  انیب  يهدـید  ار  ایقـشا  دـش  هاگآ  قح  لادـبا  یـسک ز  مک  دـش  هارمگ  بسـس  میز  ملاع  هلمج 
دنتسنادن نیا  روخ  میباوخ و  يهتسب  ناشیا  ام و  رشب  ناشیا  رشب  ام  کنیا  هتفگ  دنتـشادنپ  دوخ  وچمه  ار  ءایلوا  دنتـشادرب  ءایبنا  اب  يرـسمه 

حرطم مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  ياـهییوگبیغ  رد  یعورـشم  ثحاـبم  مهد  دـلجم  رد  اـم  یهتنمیب  ناـیم  رد  یقرف  تسه  یمع  زا  ناـشیا 
ياـهینادان هک  ار  هچنآ  دـیراذگب : دـناهتفریذپ . ارنآ  هاـگآ  نارظنبحاـص  ناـخروم و  هـک  دوـب  نینموـملاریما  رد  يزاـیتما  نـیا  مـیاهدرک و 

، هللا الک و  دنتیم  دوخ  تنیط  رب  یـسک  ره  دنک  وع  وع  گس  رون و  دناشف  هم  دننک - اهییارـسهوای  دنیوگب و  دنکیم ، باجیا  ناشهناحیقو 
، ادخب دـنگوس  زگره ، هن   ) نیح دـعب  هابن  نملعتل  ءاعو و  هل  ناک  ول  نمث  ریغب  الیک  هما  لیو  اهلها ، نم  اونوکت  مل  اهنع و  متبیغ  هجهل  اهنکل 

ربمایپ هجهل  زا  ینانخس  یلو  میوگیمن ) غورد  نم  )
ار تمکح  تفرعم و  نم  دنیشنب ، شمتام  هب  یعدم  نآ  ردام  دیدوبن . نانخس  نآ  ناگتسیاش  زا  دیدوب و  بیاغ  نآ  زا  امـش  هک  میوگیم  ي 
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ماهداد و ربخ  هک  ار  اهتیعقاو  نیا  هجیتن  ربخ و  هدـنیآ  رد  امـش  و  دـشاب . هتـشاد  تیفرظ  رگا  مزیریم  شنورد  هناـمیپ  رد  شاداـپ  عقوت  نودـب 
رکذتم ار  بلطم  نیا  تسخن  تسا ؟ هللاءایلوا  هب  ءارتفا  نتسب  یتیفرظیب ، يرظنهتوک و  هرافک  ایآ  تسناد ) دیهاوخ  ار  دوخ  دساف  ياهنامگ 

مه خیرات  درک و  ادـیپ  تیعقاو  دوخ  عقوم  رد  دوب  هداد  بیغ  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  يربخ  ره  ربتعم  نایوار  هتفگ  قبط  هک  میوش 
حیـضوت هب  میزادرپیم  نوـنکا  نیح . دـعب  هاـبن  نملعتل  يهیآ و  هب  ترـضح  نآ  داهـشتسا  تلع  تسنیا  دوـمن . تبث  ارنآ  تناـما  لاـمک  اـب 

ندینش یگتسیاش  هک  ماهدینش  یهلا  لماک  ناسنا  نآ  زا  ار  یبیغ  رابخا  نیا  نم  دیامرفیم : حیقو : نایرتفم  نآ  در  رد  نینموملاریما  تالمج 
يارب شوگ  مه  وت  رخ  شوگ  دـباین  ار  بلاطم  نیاک  رخ  شوگ  رگید  شورفب  رخ  شوگ  ورب - دـیتشادن ، ینابر  کیپ  نآ  نابز  زا  ار  اـهنآ 

نانخـس لابندـب  ورب  يراپـسب !؟ دوخ  نرود  هب  شوگ  هار  زا  ار  یهلا  ینارون  تاـملک  یهاوخیم  هدومن  زاـب  یتسه  يـالعا  گـنهآ  ندـینش 
راکنا هب  تفص  شافخ  هک  تسا  هتخادنا  نانچ  یتسرپدوخ  لهج و  هاگترپ  هب  ار  تتایح  هک  ییاوتحمیب 

يهمعط تسین  زیچ  نت  ره  تسار  عامس  رب  هک - ریگب  ار  دوخ  يهتسیاش  یباذع  غارس  ناوتان  غرم  يا  ورب  ياهتساخرب ! باتناهج  دیـشروخ 
زا قیاقح  هک  ماهدـید  نآ  زا  رتتسپ  ار  اهناسنا  يراسمرـش  لماع  امـش  نم  ماهتفگن ، اـهایرد  زا  ياهرطق  زونه  نم  تسین  ریجنا  یکغرم  ره 

یمتفج رگ  دوخ  زاـسمد  بل  اـب  تسرد  مهف  ترـسح  ردـنا  مدرم  تست  مهف  ردـقب  میوگیم  هچ  ره  مراذـگ - ناـترایتخا  رد  ار  هدرپ  تشپ 
یمتفگ اهینتفگ  نم  ین  وچمه 

ربمایپ رب  دورد  هبطخ 071-

هحفص 149] ]
- اهدیعـس اهیقـش و  اـهترطف - یلع  بوـلقلا  لـباج  تاکومـسملا و  معاد  تاوحدـملا و  یحاد  مـهللا  مود  داـتفه و  هـبطخ  یموـمع  ریـسفت 
هچ یقش و  هچ  اهلد - هدننیرفآ  يا  و  دنلب ، ياهنامسآ  هدنراد  اپرب  يا  و  دوخ ) راک  يارب   ) اههدرتسگ هدننک  اهر  هدنرتسگ و  يا  ادنوادخ ، )
اهر ندرتسگ و  تغل  رد  وحد  يانعم  دنلب  خاک  نیا  هتـشگ  ادیپ  وت  زا  دنچ  نوچ و  یب  قلاخ  يا  ادـخ ، يا  دوخ .) یلـصا  ترطف  رب  دـیعس -
معا دشابیم  دوخ  تعیبط  هب  بسانم  تیعقوم  رد  مسج  نآ  نداد  رارق  مسج و  کی  نتخادـنا  دـننام  هک  تسا  نیمز  ای  اضف  رد  مسج  ندرک 

مکحم یعطق و  لالدتـسا  نیمز  نوکـس  ای  تکرح  يارب  هلمج  نیا  زا  ناوتیمن  اذل  تکرح ، ای  دـشاب  نوکـس  بسانم  تیعقوم  نآ  هکنیا  زا 
دروم هلمج  نیا  دـنریذپیم . مالـسا  هاگدـید  زا  ار  نیمز  تکرح  رگید  یلیالد  هب  رظن  اب  یمالـسا  مولع  نارظنبحاـص  زا  یـضعب  هتبلا  درک ،

ریز هیآ  نومـضم  ياراد  هک  مکی - هورگ  دنـشابیم : قوف  موهفم  رب  یقیداصم  هک  دنکیم  هراشا  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  هورگ  هس  هب  ریـسفت 
، دیرتدیدش تقلخ  رظن  زا  اهناسنا )  ) امش ایآ  . ) اهاحض جرخا  اهلیل و  شطغا  و  اهاوسف . اهکمس  عفر  اهانب . ءامـسلا  ما  اقلخ  دشا  متناا  تسا :

کیرات و ار  شبش  درک و  شمیظنت  تخاس و  عفترم  ارنآ  يدنلب  داهن و  انب  ارنآ  هک  ینامسآ  ای 
دینارتسگ اضف  رد  ار  نیمز  نآ  زا  سپ  و  . ) اهاعرم اهئام و  اهنم  جرخا  اهاحد  کلذ  دـعب  ضرالا  و  مود - هورگ  تخاس .) نشور  ار  شزور 

امـش بلق  رب  ار  نامیا  دـنوادخ  یلو  . ) مکبولق یف  هنیز  نامیالا و  مکیلا  ببح  هللا  نکل  و  موس - هورگ  دروآ .) نوریب  ار  شهاگارچ  بآ  و 
ار مدرم  دنوادخ  هک  تسا  یلـصا  ترطف  نامه  دـنوادخب  نامیا   ) اهیلع سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  تسارایب ) امـش  ياهلد  رد  ارنآ  بوبحم و 

تعـسو زا  یـشان  هدنزومآ و  هداعلاقوف  تسا  هدمآ  هغالبلاجـهن  رد  ددـعتم  يدراوم  رد  هک  شیاین  هنوگ  نیا  تسا .) هتـشرس  نآ  يانبم  رب 
رد هک  دـشاب  هاگآ  رایـشه و  دـباتیم  ناهج  نیا  رب  نآ  ياروام  زا  هک  یغورف  ناهج و  تمظع  هب  رگـشیاین  ناـسنا  هک  تسا  یمدآ  هاگدـید 

تافداصت هک  دمهفیم  اهنت  هن  دنک ، كرد  ارنآ  هدننک  هریخ  غورف  یتسه و  هوکش  دربب و  الاب  هب  رـس  يرادقم  رگا  دنکیم و  یگدنز  اجک 
نآ دناوتیمن  يدرف  چیه  هک  دنکیم  یگدـنز  ینعمرپ  یناهج  کی  رد  وا  هکلب  تسا ، هدرکن  اهر  هت  رـس و  یب  نابایب  کی  رد  ار  يو  تعیبط 

يرگنالاب هراظن و  نینچ  درف  هب  رـصحنم  هجیتن  نیا  دشاب . هدـش  جراخ  لادـتعا  لاح  زا  وا  ناور  ای  زغم  هکنیا  رگم  دـنکن ، یقلت  ینعمیب  ار 
الاو يانعم  کی  ساسحا  زا  تسا  ترابع  هک  درادرب  رد  ار  نیا  زا  رتتیمها  اب  ياهجیتن  هکلب  تسین ،
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یناسآ نآ  هب  ناسنا  ناهج و  ندوب  رادینعم  هب  ینامیایب  دیوگیم : هک  يرادیب  رکفتم  نآ  تسا  هتفگ  بوخ  هچ  رگهراظن . دوخ  یتسه  رد 
نیا امتح  هک  تسیرگن  یتسه  رب  هدرب و  الاب  هب  رس  دیابن  ینامیایب  نیا  هب  ندیسر  يارب  دنرادنپیم . رگنحطس  صاخـشا  الومعم  هک  تسین 

رد روبزم  نامیا  هک  نیمه  تشاد . دـهاوخ  لابند  رد  ار  ناسنا  ناـهج و  ندوب  رادینعم  هب  ناـمیا  اـعطق  دـشاب  قیمع  هتـسیاش و  رگا  شرگن 
دهاوخ دوجوب  دوشیم ، هدیئاز  تلع  زا  هک  یعطق  لولعم  کی  دننام  زین  شیوخ ، دوجو  ندوب  رادینعم  هب  نامیا  دـمآ ، دوجوب  ناسنا  نورد 

اهناـسنا هب  ار  تقیقح  نیرتتیمها  اـب  تسا ، هتفرگ  تروص  ناوارف  روـطب  عیـشت  ملاـع  ناـیاوشیپ  زا  هک  اـهشیاین  هنوـگنیا  نیارباـنب  دـمآ .
هاگدید تعـسو  زا  یـشان  اهـشیاین  هنوگنیا  اما  دـنکیم . یگدـنز  نآ  رد  هک  یناسنا  ناهج و  ندوب  رادینعم  زا  تسا  ترابع  هک  دزومآیم 

هک یسک  نایم  تسا  دایز  رایسب  توافت  اریز  مخ ، چیپرپ و  ياهلالدتسا  لیـصفت و  زا  زاینیب  نشور و  الماک  هک  تسا  یبلطم  تسا ، یمدآ 
تاـجایتحا يرگندودـحم و  زا  یـشان  هـک  تـسا  یحطــس  ياـههزیگنا  یئادـتبا و  ياههدـش  كرد  یتـشم  يهرئاد  رد  ادـخ  هـب  شهجوـت 

او کی  دننام  ار  یتسه  هتفر و  رتالاب  هدننک  دودحم  دودحم و  ياههرئاد  نیا  زا  هک  یسک  نآ  تسا و  وا  رقحم  یعیبطدوخ 
دنکیم و هدهاشم  دوخ  رد  ار  نآ  زا  رتگرزب  یناهج  دنکیم و  ترفاسم  دوخ  نورد  هب  نآ  زا  سپ  دـنیبیم و  دوخ  هاگدـید  رد  ینعمرپ  دـح 

تایانع یب  چیه  میچیه و  ادـخ  تایانع  یب  چـسیب  ردـنا  کیل  میتفگ  همهنیا  دزادرپیم . نرود  نیا  نوریب و  نآ  يادـخ  اب  شیاین  هب  هاگنآ 
قلاخ يا  ادـخ  يا  اور  دوبن  سکچیه  دای  وت  اب  اور  تجاـح  وت  لـضف  يا  ادـخ  يا  قرو  شتـسهایس  دـشاب  کـلم  رگ  قح  ناـصاخ  قح و 

رد تداعس  تواقش و  ایآ  نورد  نوریب و  لاح  زا  یهگآ  نوچ  دنچیب و  قلاخ  يا  ادخ  يا  دنلب  خاک  نیا  هتشگ  ادیپ  وت  زا  دنچ  نوچیب و 
ندوب یتاذ  ربتعم  ثیداـحا  ینآرق و  تاـیآ  هب  یفاـک  هجوت  اـب  نینچمه  یهیدـب و  یلقع  لـئالد  هب  رظن  اـب  تسا ؟ هدـش  هیبعت  اـهناسنا  تاذ 

زا هک  یتیاور  يهنیرقب  دـشاب ، هتـشاد  تفـص  ود  نیا  ندوب  یتاذ  رب  تلالد  هک  یتیاور  ره  اذـل  تسا  لوقعماـن  ـالماک  تداعـس  تواـقش و 
هللالوسر ترضح  زا  هک  هما  نطب  یف  دیعس  دیعسلا  هما و  نطب  یف  یقش  یقشلا  ددرگ : هیجوت  دیاب  تسا ، هدش  دراو  نآ  ریسفت  رد  موصعم 

نیا ریسفت  رد  هک  یتیاور  تسا ). دیعس  شردام  مکش  رد  دیعـس  تسا و  یقـش  شردام  مکـش  رد  یقـش   ) تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  یلص 
و دنادیم . ایند  نیا  هب  دورو  زا  شیپ  ار  مدرم  همه  تشونرس  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  دراو  يوبن  ثیدح 

تواقش رگا  - 1 اریز : تسین  لوبق  لباق  هجو  چـیهب  تیاور  رهاظ  مزاول  الا  دوش و  ریـسفت  تسا  اـم  ثحب  دروم  هک  ياهلمج  دـیاب  روطنیمه 
دهاوخ ینعمیب  چوپ و  تسا ، يرایتخا  شیامزآ  ياج  ایند  هکنیا  دشاب ، هدش  هیبعت  ناشتیدوجوم  رد  ردام  مکش  زا  ءادعس  تداعس  ءایقشا و 

تیلوئسم لیصا  ینعمرپ و  رایـسب  طاسب  - 3 تشاد . دـهاوخن  یمدآ  تیادـه  داشرا و  رد  يرثا  هنوگچیه  یمدآ  نادـجو  لـقع و  - 2 دوب .
ود نآ  لباقم  میهافم  تلیضف و  تفارش و  - 5 دوب . دهاوخ  هدوهیب  وغل و  نازیم  باتک و  لازنا  ناربمایپ و  لاسرا  - 4 تشگ . دهاوخ  هدیچرب 

تایاور و همه  تاـظحالم  نیا  اـب  تشاد . دـهاوخن  لوبق  لـباق  یقطنم  چـیه  تیبرت  میلعت و  - 6 تشگ . دـهاوخ  عفترم  يدـیلپ ) تئاند و  )
: دـیوگیم هک  تیاور  نآ  قباطم  دـیاب  یهیدـب  لقع  مکحب  دـشاب  هتـشاد  تداعـس  تواقـش و  ندوب  یتاذ  رب  تلالد  رهاـظ  رد  هک  یثیداـحا 

نییبت ریـسفت و  دـشابیم  تقلخ  زا  شیپ  ناسنا  تلاح  یمامت  لماش  هک  تسا  يدـنوادخ  ملع  تیمومع  ناـیب  قوف  تیاور  لاـثما  زا  دوصقم 
ثحابم رد  هک  تسیاهلئـسم  درادرب ، رد  ار  ود  نآ  ندوب  یتاذ  هجیتن  نامه  اهناسنا  تداعـس  تواقـش و  هب  يدـنوادخ  ملع  هکنیا  اما  ددرگ .
ملع خ هک  میاهدرک  تابثا  تسا و  هداد  رارق  یسررب  دروم  رایتخا  ربج و  باتک  رد  يونثم و  لیلحت  دقن و  ریسفت و  نیشیپ و  تادلجم 
دمحم یلع  کتاکرب  یماون  کتاولص و  فئارـش  لعجا  دوش . هعجارم  افطل  دشابیمن . رایتخا  ندش  یفتنم  ربج و  لماع  هجوچیهب  يدنواد 

لمح امک  لیلاضلا . تالوص  غمادلا  لیطابالا و  تاشیج  عفادـلا  قحلا و  نلعملا  قلغنا و  امل  حـتافلا  قبـس و  امل  متاخلا  کلوسر  كدـبع و 
هتشذگ هدنهد  نایاپ  هک  تسرفب  دمحم  تلوسر  هدنب و  رب  ار  دوخ  هدنیازف  تاکرب  فیرـش و  ياهدورد  ادنوادخ ،  ) كرماب امئاق  علطـضاف 

هک ار  یتلاسر  تخاس . دوبان  وحم و  ار  یهارمگ  تالمح  نالعا و  قح  يانبم  رب  ار  قح  هک  يربمایپ  تسا . هدیچیپ  ياههرگ  يهدـنیاشگ  و 
تالمج يدـنوادخ  دورد  رب  ص )  ) مرکا ربمایپ  یگتـسیاش  للع  درک .) ماـیق  وت  رما  هب  درب و  شیپ  ارنآ  تردـق  لاـمک  اـب  تفرگ  هدـهع  رب 

هفیرـش هبطخ  نیا  رد  هک  هچنآ  تقیقح  رد  تسیدـنوادخ . دورد  رب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  یگتـسیاش  لـلع  ناـیب  دـننام  هبطخ  نیا  رد  دوجوم 
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نآ یهلا  تیصخش  يهرابرد  عماج  یلاع و  رایسب  فیصوت  هک  لاح  نیع  رد  تسا ، هدمآ  مالـسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  يارب  فیـصوت  ناونعب 
هدنب - 1 تسا : ریز  رارقب  هبطخ  نیا  رد  هدراو  تافـص  تسیدـنوادخ ، دورد  رب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  یگتـسیاش  هدـننک  ناـیب  تسا  راوگرزب 
، يدنوادخ یگدنب  هب  الوا  ربمایپ  فیصوت  هلوسر . هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  و  میئوگیم : تسا ، هدمآ  زین  دهشت  رکذ  رد  هکنانچ  ادخ -

ناطلـس ماهدـنب  یتفگ  هکنوچ  يدـش  ناهرب  همه  یتسر  دوخ  نوچ ز  هک - تسا  ترـضح  نآ  تمظع  اب  تافـص  لماع  نیرتیـساسا  ناـیب 
راب نیرتنیگنـس  لمحت  تیفرظ  هدومن و  یمظع  تلاسر  بصنم  هتـسیاش  ار  یهلا  ياوشیپ  نآ  هک  تسا  هدوب  العا  دـح  رد  یگدـنب  يدـش 

رد اهناسنا  همه  رب  ادخ  هداتـسرف  وا  ادخ - لوسر  - 2 تسا . هداد  ترـضح  نآ  هب  تسا ، هدوب  رـشب  يارب  ینادواج  نید  غالبا  هک  ار  تناـما 
دوخ تلاسر  هکنیا  هب  تسا  رتاناد  دنوادخ   ) هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  هیآ  قباطم  هچ  رگا  تلاسر  خـماش  ماقم  نیا  و  تساهنارود . همه 

اب بیذـهت  هللا و  قالخا  هب  قلخت  هللا و  بادآ  هب  بدات  گرزب ، یتناما  نینچ  راب  ندیـشک  يارب  لاح  نیا  اـب  دـهدب .) رارق  یـسک  هچ  رد  ار 
تمظع تلیـضف و  و  دراد . ترورـض  دـنیآیم ، دوجوب  يرایتخا  شالت  شـشوک و  اب  هک  یناـسنا  تـالامک  هدـیمح و  تافـص  نیرتیلاـع 

هدنهد نایاپ  - 3 دـشابیمن . وا  راـیتخا  هب  طوبرم  هک  یتاذ  تاـصتخم  هن  تسا ، يراـیتخا  روما  نیمه  لولعم  سدـقم  دوجو  نآ  تیـصخش 
اهیتسپ و زا  عونتم  یئاهنجل  رد  ارنآ  هتـشذگ و  برع  داژن  هب  هک  یتیلهاج  ياـهنارود  اـصوصخم  يرـشب  لـلم  ماوقا و  هتـشذگ  هتـشذگ -

نآ هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  تخاـس ، دوباـن  وحم و  ار  اـهیناماسبان  اهیتخبدـب و  نآ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  روـهظ  اـب  دوـب ، هدرب  ورف  اـهتئاند 
اب ترضح 

دنناوتیم ناهرب  رون و  نآ  هب  لمع  اب  اهناسنا  هک  دروآ  تیرشب  يارب  ار  ینشور  ناهرب  رون و  تشاد ، تسد  رد  هک  یهلا  باتک  تازجعم و 
نآ و  تفرگ . رظن  رد  ناوتیم  هتـشذگ  هب  نداد  نایاپ  يارب  زین  يرگید  يانعم  دـندرگ . یناـسنا  خـیرات  دراو  دناهتـشاد  هک  یعیبط  خـیرات  زا 

ار تلاسر  توبن و  ياعدا  قح  یماقم  چـیه  یـسک و  چـیه  وا  زا  سپ  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  هلیـسوب  تلاسر  توبن و  متخ  زا  تسا  تراـبع 
صقن چیه  هک  يروطب  داد  رارق  نایدا  اهبتکم و  نیرتلماک  ار  شبتکم  هکنیا  هفاضاب  شربمایپ  تیمتاخ  تابثا  يارب  لاعتم  دنوادخ  درادـن .

چیه يارب  هک  تخاس  شیاوسر  حضتفم و  نانچ  دومن ، راوگرزب  نآ  زا  سپ  يربمایپ  ياعدا  هک  ار  یـسک  ره  درادن  هار  نآ  رد  یئاسران  و 
يدام و داعبا  مامت  اب  ار  یناسنا  تایح  رگا  هدـیچیپ - ياههرگ  هدـنیاشگ  - 4 تشاذگن . یقاب  دـیدرت  کش و  يارب  یئاج  هاگآ  يدـنمدرخ 
. دـشابیمن يرـشب  تایح  نوئـش  هدـیچیپ  ياهامعم  اـههرگ و  هدـنیاشگ  مالـسا  نید  دـننام  ینید  بتکم و  چـیه  میریگب ، رظن  رد  شیونعم 

تالیامت طیحم و  خـیرات و  نادـنز  رد  ار  ناسنا  دـننکیم و  تعانق  یعیبط  دـعب  نایرج  هب  یحطـس  تیاضر  کیب  یگدـنز  زا  نارگنحـطس 
رگید دنمانیم و  یناسنا  تایح  ار  نآ  مان  دنیامنیم و  سوبحم  شیناویح  تاوهش  اههتساوخ و  عابشا  قرط  نتشگزاب  اب  شیناویح 

تایح هدیچیپ  ياهامعم  اههرگ و  اهدص  هب  یئانتعایب  لامک  اب  سپـس  دننکیم و  نیقلت  وا  هب  ساسایب  ياهرادنپ  ناونعب  ار  شیلـصا  داعبا 
ریز یهار  سپـس  دـیناطلغب و  یکاخ  هرک  نیا  هب  فدـهیب  ار  دوخ  دـننام  ياهدـع  دـیباوخب و  دـیروخب و  دـیروآ و  رد  لومرف  وا ، یقیقح 
نیا نودب  دلوت  عقوم  رد  اهناسنا  هک  ار  گرزب  يادخ  رکـش  دنزاسیم !! شریذپ  لباق  هتکید و  وا  يارب  تسا  مامت  امـش  راک  دـیوش ، كاخ 

غورد اهراتـشک  گنج و  اهیچیپرـس و  تالاوئـس و  اههرگ و  زا  نوگانوگ  یعاونا  اب  هراومه  دنراذگیم و  ایند  نیا  هب  مدـق  هیاپیب  تایقلت 
زگره مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  دـیکات  ینآرق  تایآ  هک  روطنامه  قح - يانبم  رب  قح  هدـننک  نالعا  - 5 دـننکیم . تابثا  ار  تانیقلت  نآ  ندوب 

، دیوگیم هک  هچ  ره  دیوگیمن ، يوه  يور  زا  نخـس  ربمایپ  . ) یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  و  دیوگیمن : ینخـس  يوه  يور  زا 
يراک وا  هک  دـنکیم  تابثا  لماک  حوضو  اب  ترـضح  نآ  دوخ  يراتفر  یلقع و  لـیالد  تسین .) يرگید  زیچ  دوشیم ، وا  رب  هک  ییحو  زج 
نانخس اهناسنا ، ندرک  هدرب  يارب  هک  ربخیب  قح  زا  شابوا  رماجا و  تشم  کی  فالخ  رب  تسا . هدادن  ماجنا  قح  يانبم  رب  قح  نالعا  زج 

یئوگقح و ا هزیگنا  رظن  زا  نیا  دناهتشادن . دوخ  موش  دصاقم  يارجا  لطاب و  زا  زج  يدوصقم  دنتفگیم و  قح 
ربمایپ لامعا  اههتفگ و  دانتـسا  دـنکیم ، تابثا  دـیوگیم ) قح  يانبم  رب  قح  هک   ) ار ربمایپ  ياعدا  ندوب  قح  هک  یلئالد  تلع و  رظن  زا  اـم 
عورف لوصا و  رد  هک  تسا  ناسنا  یلصا  ترطف  میلـس و  لقع  لئالد  يدنوادخ و  تیـشم  یحو و  رب  میدرک ،) هراشا  هکنانچ  ( ) ص  ) مرکا
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هچ اهیهارمگ - تالمح  دیدش و  تبیه  هدننک  وحم  و  اهلطاب - نایلغ  اهـششوج و  يهدـننک  عفد  - 6 دراد . دوجو  مالـسا  نید  داعبا  همه 
ماجنا نآ  یلمع  یملع و  غیلبت  رد  ربمایپ  هک  یفیصوت  قوف  شالت  مالسا و  روهظ  اب  هکنیا  رد  دشاب ، هتشاد  يدیدرت  نیرتمک  دناوتیم  یـسک 

لیطابا و نایلغ  شـشوج و  تخاس . راکـشآ  ار  اهلطاب  یهابت  هدومن و  زاب  دوب  يرـشب  ریگنابیرگ  هک  ار  اهلطاب  يهدـنبیرف  ياهدومن  داد ،
ندرک روگب  هدـنز  دوب . هدرک  بلج  دوخب  ار  مدرم  موسر  بادآ و  نوناق و  لکـشب  یتح  هک  دوب  هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  مدرم  نانچ  تافارخ 

ياـهناج يرگادوس  رامثتـسا ، زیمآهرخـسم ، تاراـختفا  تاـهابم و  ساـسایب ، ياـهیزوتهنیک  اـهیراسگیم ، اـهیراوخابر ، موصعم ، نارتـخد 
مدرم موسر  بادآ و  نوناق و  تروصب  يزورنآ  عماوج  ياضف  رد  هک  دـناهدوب  یئاهیهارمگ  تافارخ و  لیطابا و  نآ  همه  همه و  نایمدآ ،

عاس اهنت  هن  هک  دنکیم  عورش  اهیهارمگ  لیطابا و  نآ  اب  ياهزرابم  نانچ  مظعا  ربمایپ  دندرکیم !! هرادا  ار 
یقشتل نآرقلا  کیلع  اهلزنا  ام  هط . درادیم - زاب  اهتقشم  بئاصم و  همهنآ  رد  نتفر  ورف  تدش  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هکلب  دمارآیمن ، یت 

رفک یهابت و  زا  ترسح  يارب  تناج  . ) تارـسح مهیلع  کسفن  بهذتالف  يزادنیب .) تقـشم  هب  ار  دوخ  هک  میداتـسرفن  وت  رب  ار  نآرق  ام  )
ینک تیاده  یهاوخب  هک  ار  سک  ره  یناوتیمن  وت  . ) ءاشی نم  يدهی  هللا  نکل  تببحا و  نم  يدهتال  کنا  ددرگن .) برطضم  دورن ) ، ) نانآ

ار تلاسر  تناما  هک  روطنامه  تردـق  لامک  اب  تلاسر  هدـنرب  شیپ  - 7 دنکیم .) تیاده  دـهاوخب  ار  سک  ره  هک  تسا  ادـخ  طقف  هکلب 
هحماـسم و كدـنا  نودـب  سوه و  يوه و  نداد  تلاـخد  نیرتمک  نودـب  نآ  ندروآ  اـجب  یمظع و  تلاـسر  راـب  ینیگنـس  دوب - هتفریذـپ 

اهنامسآ رب  دنوادخ  هک  مینک  كرد  ار  یتناما  تمظع  رگا  دمآرب . نآ  حیـضوت  هدهع  زا  یلومعم  تاملک  اب  ناوتب  هک  تسین  نانچ  راذتعا ،
هدامآ ار  دوخ  نآ  تمظع  هب  یئانتعایب  لامک  اب  ناسنا  دـندرک و  عانتما  تناما  نآ  شریذـپ  زا  اهنآ  همه  دومرف و  هضرع  اههوک  نیمز و  و 

ار یمظع  تلاسر  راب  روصت  قوف  تمظع  ینیگنـس و  يدودح  ات  میناوتیم  دـماینرب  نآ  هدـهع  زا  سپـس  درک و  یفرعم  یتناما  نانچ  لمحت 
نوادخ رما  هب  هدننک  مایق  - 8 مینزب . سدح  دیشک  شود  هب  ارنآ  قدص  تناما و  لامک  اب  هتفریذپ و  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک 

طقف ار  امـش  نم  وگب : نانآ  هب  . ) يدارف ینثم و  اوموقت هللا  نا  هدـحاوب  مکظعا  امنا  لـق  یهلآ : تمظع  اـب  روتـسد  هب  هک  یـسک  نیلوا  يد -
ص)  ) مرکا ربمایپ  دوخ  دومن ، يدـج  لمع  مایق و  دـینک .) مایق  ادـخ  يارب  کی  هب  کـی  ود  هب  ود  هکنیا  نآ  مهدیم و  دـنپ  تقیقح  کـیب 

يرواب رید  کیب  دنتـسم  یعیبط ، ياروام  عضو  نانچ  ندـید  اب  هزجعم  هبلاطم  هک  دوب  يدـج  قیمع و  يردـقب  لمع  مایق و  نیا  تسا . هدوب 
ناسنا یب  فلع و  بآیب و  نابایب  نآ  زا  درادن ، ارنآ  ندروآ  دوجوب  تردق  یعیبط  لماع  چـیه  هک  ینابر  عضو  نیا  اب  تسا . هدوب  هناقمحا 

يوگخساپ هک  يدج  یناسنا  بتکم  کی  داد و  تاجن  فارحنا  زا  ار  تیرـشب  ریـسم  خیرات  رگلیلحت  نارظنبحاص  همه  قافتاب  تساخرب و 
، کیحول ایعاو  مزع . یف  هاوال  مدـق و  نع  لکان  ریغ  کتاضرم  یف  ازفوتـسم  درک . هضرع  نایناهجب  دوب  ناـسنا  يونعم  يداـم و  داـعبا  همه 
نتفلا و تاضوخ  دـعب  بولقلا  هب  تیدـه  طباخلل و  قیرطلا  ءاضا  سباـقلا و  سبق  يروا  یتح  كرما . ذاـفن  یلع  ایـضام  كدـهعل ، اـظفاح 

قحلاب کثیعب  نیدلا و  موی  كدیهش  نوزخملا و  کملع  نزاخ  نوماملا و  کنیما  وهف  ماکحالا . تارین  مالعالا و  تاحضومب  ماقا  ماثالا و 
تفرگن مارآ  یناگدنز  نیا  رد  هظحل  کی  يدنوادخ  بوبحم  هدیزگرب  نآ  یهلا - تاضرم  هار  رد  هدنباتش  قلخلا 9 - یلا  کلوسر  و 

ملاـع نیا  ءازجا  همه  زا  هک  تسنادیم  یبوخب  وا  تسا . وا  تیدـبا  زاـسراک  شکراـبم  رمع  زا  هظحل  ره  هک  تسنادـیم  یبوـخب  وا  نوـچ  ، 
همهنیا ناهد  هب  ات  بل  هک ز  ناد  یتصرف  یقاس  يا  میرظتنم  انف  رحب  بل  رب  هک : دهدیم  رادـشه  مدآ  دالوا  يارب  نینطرپ  يادـص  نیا  یتسه 

هب يدـج  روتـسد  هـک  ینآرق  تاـیآ  ندیـسر  مـهب  ناوـتن  رگید  میرذـگب  نوـچ  لزنم  هـهار  ود  نـیا  زک  تبحــص  رامــش  تـصرف  تـسین 
هک ینآرق  تایآ  نآ  درکیم و  کیرحت  ار  يدنوادخ  بوبحم  نآ  كرابم  بلق  تسخن  دـهدیم ، تاریخ  هار  رد  يزاتـشیپ  یئوجتقبس و 

لقع و تسخن  دـهدیم ، روتـسد  تیدـبا  گرزب  رفـس  يارب  هشوت  داز و  لیـصحت  ترفغم و  يوسب  تعرـس  يدـج و  شالت  هب  ار  اـهناسنا 
ادـیپان ياهادرف  هب  نتخود  مشچ  هحماسم و  یتسـس و  رگزه  هک  تسا  تهج  نیمهب  تخاـسیم . هاـگآ  ار  ناـسنا  نیرتلـماک  نآ  نادـجو 

نیرتلماک نآ  دنیـشنب  ارچ  تسـشنن . بقع  زگره  هک  يرگوپاـکت  - 10 دزاسب . فرحنم  ینابر  ریـسم  زا  ار  ترـضح  نآ  تاـیح  تسناوتن 
ریـسم و هک  تسرپهر  يا  دوب  نآ  رفاسم  سپ  میون  ياج  دـصاق  ینیبنیم  میوریم  هتـسشن  ام  رگنب  کـین  هک : تسنادـیم  یبوخب  هک  یناـسنا 
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میمصت دشن 11 - هروک  اب  هتخپ  يهویم  چیه  دشن  هروغ  رگد  يروگنا  چیه  دـنادیم : هک  یـسک  دنیـشنب  بقع  ارچ  تسا  لبقتـسم  رد  شور 
یتسس و ت هک  ياهدنریگ 

ساسایب و تالایخ  رذگدوز و  ياهزیگنا  لولعم  هاگآ  زیچ  همه  زا  رادـیب و  هشیمه  نآ  میمـصت  رگم  درادـن - شمیمـصت  رب  یهار  دـیدر 
یهلا یحو  دنزب !؟ مه  ارنآ  ادرف  دیامن و  باختنا  دنک و  هدارا  زورما  دنکشب !؟ ار  نآ  ادرف  دریگب و  میمـصت  زورما  هک  دوب  صقان  تاعالطا 

ياپ زا  ار  وا  یگدنز  نوئـش  ضقانت  الا  دریگب و  تایعقاو  يانبم  رب  ار  مزع  میمـصت و  هک  دوب  هتخاس  نشور  ار  تیعقاو  نینزان  دوجو  نآ  هب 
تفایرد دیردیمرب 12 - بش  دیزودیم و  زور  دـیردنا  ضقانت  یتش  مکیعـس  تسا : هدومرف  شناگدـنب  رب  وا  هلیـسوب  دـنوادخ  دروآیمرد .

ماقم نینچ  يارب  يرآ  دوب . هدروآ  تسدبار  یهلا  یحو  یگدنریگ  یگتـسیاش  هک  ینارون  كاپ و  بلق  نآ  هدـنراد  یهلا - یحو  يهدـننک 
ینادجو تیور  یئاناوت  نودب  دناوتیم  دـباتیم  یتسه  رب  هک  يراونا  همه  زا  رتنـشور  یتسه و  ناهج  تمظع  قوفام  دـهاوخیم  یبلق  یئالاو 

ترطف و هلیـسوب  یمدآ  هک  نیرب  دهعت  هب  لمع  ینابر - دـهع  يهدـنرادهگن  - 13 دـشاب !؟ هتـشاد  ار  راونا  نآ  شبات  تیلباق  هدـننک ، یحو 
دهعت هب  لمع  زا  ياهیاس  تقیقح  رد  هک  ناعونمه  اب  اهنامیپ  اهدـهعت و  رگید  هب  ءافو  تسا و  هتـسب  ادـخ  اب  یناگدـنز  نیا  رد  میلـس  لـقع 

ریسم ك رد  یناسنا  هدنزاس  لصا  نیرتگرزب  هک  تسا  هدوب  ادخ  بوبحم  هدیزگرب  نآ  تافص  نیرتصخاش  زا  تسا ، نیرب 
تـسد يارب  ار  يوـیند  تازاـیتما  همه  تسرپ  تب  شیرق  هک  زور  نآ  هک  تشادـن  ارنآ  یئاـناوت  یناـبر  دـهع  زج  یلماـع  چـیه  تسا . لاـم 

دیراذگب نم  پچ  تسدب  ار  هام  تسار و  تسدـب  ار  باتفآ  رگا  دـیوگب : هدومرف ، تمواقم  درک ، هضرع  وا  رب  نیرب  دـهع  نآ  زا  نتـشادرب 
نانچ يدنوادخ  تاروتسد  يارجا  ریسم  رد  هدننک  تکرح  - 14 تشاد . مهاوخنرب  یهلا  دهعت  زا  تسد  دیهدب  نمب  ار  ایند  تازایتما  همه  )

وت ربار  نآرق  ام  هط   ) یقـشتل نآرقلا  کیلع  انلزنا  ام  هط . دـیامرفیم : دـهدیم و  نآ  لیلقت  هب  میتفگ  هکناـنچ  یلاـعتم  دـنوادخ  هک  یتکرح 
لئان ناشدصقم  هب  ار  يدنوادخ  راونا  ناگدـنیوج  هک  یتسه  هنهپ  رد  یهلا  رون  هدـنزاس  رـشتنم  - 15 یتفیب .) تقـشم  هب  هک  میدرکن  لزان 
نانچ يزورنآ  هعماج  ياضف  يدنوادخ  بوبحم  هدیزگرب  نآ  تثعب  زا  شیپ  دومرف . نشور  تلالـض  يداو  ناگدشمگ  رب  ار  هار  تخاس و 
هدع کی  رد  زج  تقیقح  رد  هدوب و  هیجوت  ریـسفت و  لباق  ریغ  میهافم  هدع  کی  يدازآ  قح و  تلادـع و  نوناق و  هک  دوب  مهبم  کیرات و 
چیه دـشابیم . دـنبياپ  اهنآ  هب  لیلد  نودـب  هعماج  کی  هک  ینالقع  ریغ  يایاضق  هدـع  کی  زا  دـندوب  ترابع  هک  یئوباـت  قـالخا  موسر و 

هک تسا  هدوب  یئاهنارود  نیرتکیرات  زا  مالسا  روهظ  و  ع )  ) یـسیع ترـضح  نایم  هلـصاف  تفگ  ناوتیم  دشیمن . هدید  یـشزرا  تلاصا و 
رشب د

روهطوغ تلاهج و  رد  هدش  قرغ  مدرم  هک  دوب  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  نیمز  يور  رد  یهلا  رون  هدننک  رشتنم  تسا . هتشاذگ  رـس  تشپ  ر 
نارود نآ  ياضف  رد  ار  یهلا  یناسنا  ندمت  کی  دیون  داد و  تاجن  اهیزورهیـس  نآ  يور  زا  ار  هتخیـسگ  راهم  یئادـتبا و  ياهساسحا  رد 
هتخیر مه  رد  اهـشزرا  لوصا  اهوگلا و  همه  هک  ماگنه  نآ  رد  ناهانگ  اههنتف  رد  هتفر  ورف  ياهلد  هدننک  تیادـه  - 16 تخاس . زادنانینط 

كرد و یگدـنریگ و  ساـسحا و  مدرم  لوقع  اـهلد و  هک  تسین  ناـنچ  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  لوقعم  تاـیح  يارب  یکـالم  چـیه  دوـش و 
هکنانچ تسا  لد  لد ، تسا و  یمدآ  لقع  لقع ، دنـشاب ، هدوب  دـبلاک  هاگآان  ياضعا  هب  لدـبم  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لیـصا  ياـهتفایرد 

، ددرگن تالالتخا  نآ  همادا  بجوم  ار  اهنآ  هچ  رگا  ءاضعا  نیا  رب  هدراو  یـضرع  تالالتخا  تسا . مشچ  مه  مشچ  تسا و  شوگ  شوگ ،
ماود زا  شیب  یمدآ  تیدوجوم  رد  لد  لقع و  ماود  دیامنیم . يریگولج  ءاضعا  نآ  یئاهن  طوقس  زا  یلخاد  يزاسزاب  يورین  یعون  الومعم 

ینالوط ياهتدـم  باوص ) ساسحا  اهنآ و  لدـتعم  نایرج   ) اهنآ دـض  ياههدـیدپ  هانگ و  هنتف و  ساسحا  اذـل  تسا  وا  يدام  ياضعا  رگید 
نا هک  دوبن  نانچ  مالسا ، روهظ  لبق  ام  نارود  رد  تفگ : ناوتیم  اذل  دنتفیب . راک  زا  یلک  هب  روبزم  لماع  ود  هک  هاگنآ  ات  دنکیم ، ادیپ  همادا 

ياهلد رد  هانگ  ساسحا  ینورد و  بارطـضا  هنتف و  تهج  نیمهب  دنـشاب ، هداد  تسد  زا  یلک  هب  ار  لد  لقع و  هداد و  تیهاـم  رییغت  اـهناس 
نم کلهیل  ات  دومرف ، بصن  نانآ  هار  رس  رد  ار  تیاده  لعـشم  یمالـسا  نیناوق  لوصا و  اب  مالـسا  ربمایپ  تسا . هدوب  یعیبط  رما  کی  نانآ 

قفوم هک  یسک  ره  و  دشاب ، نشور  لیلد  يور  زا  دوشیم ، هابت  یناگدنز  نیا  رد  هک  یـسک  ره  ات   ) هنیب نع  یح  نم  ییحی  هنیب و  نع  کله 
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يارب ندوب  نابهگن  یگتسیاش  يدنوادخ - نوزخم  ملع  نابهگن  - 17 دـشاب ). نشور  لیلد  يور  زا  دوشیم ، لوقعم ) تایح   ) هبیط تایح  هب 
لوقع اهلد و  یلومعم . میهاـفم  اـب  فیـصوت  لـباق  هن  تسا و  روصت  لـباق  هن  یبلق  یلقع و  تیفرظ  نینچ  نتـشاد  يدـنوادخ و  یفخم  ملع 
یخرب دنرادروخرب و  دایز  رایـسب  تمظع  تیفرظ و  تمعن  زا  نانآ  زا  یـضعب  تسا  نوگانوگ  ياهتمظع  اهتیفرظ و  ياراد  هچ  رگا  نایمدآ 

زا ياهرطق  هک  دـنراد  دوجو  یئاهناسنا  لاح  رهب  دـناهتخاس و  مورحم  یمظع  تمعن  نآ  زا  ار  دوخ  یهورگ  دـنراد و  طسوتم  تلاـح  رگید 
عاونا مهف و  شناد و  ملع و  تازاـیتما  زا  یئاـهایرد  هک  دـنراد  دوجو  يرگید  ياـهناسنا  دزاـسیم و  زیربل  ار  ناـنآ  نورد  فرظ  تازاـیتما ،

اههتخودنا و یمک  زا  تسا  نکمم  یلومعم  حالطصاب  هکلب  دروآیمن ، دیدپ  نانآ  رد  یئاراد  ساسحا  بارطضا و  نیرتمک  اهتردق 
نیا مهف  يارب  دناوتیم  تسا ، هدش  هداد  تبسن  يولوم  يزیربت و  سمـش  هب  هک  یناتـساد  اجنیا  رد  دنیامن . فسات  ساسحا  دوخ  تیدوجوم 

یماطـسب دیزیاب  هک  درک  وا  زا  ار  لاوئـس  نیا  دیـسر  يولوم  هب  يزیربت  سمـش  هک  یتقو  هک  تسا  هدـش  لقن  دـنک . کمک  ام  يارب  هلئـسم 
سمـش اجک ؟ یماطـسب  دیزیاب  اجک و  مالـسا  ربمایپ  تسیاهسیاقم ، هچ  نیا  تفگ : يولوم  مالـسا !؟ ربمایپ  ص )  ) دـمحم ای  تسا  رتفراع 

قح كانفرع  ام  یهلا  دومرف : ربمایپ  هک  یتروص  رد  ادـخ ) الا  ماهبج  ردـنا  تسین   ) هللا الا  یتبج  یف  سیل  تفگیم : دـیزیاب  ارچ  سپ  تفگ :
تمظع هتـسیاش  هک  نانچنآ  و  متخانـشن ، ارت  دوب ، وت  خـماش  ماقم  هتـسیاش  هک  نانچنآ  ادـنوادخ ،  ) کتدابع قح  كاندـبع  ام  کـتفرعم و 

هک یتروص  رد  دـش ، زیربل  هعرج  هقرج  کی  اـب  هک  دوب  کـچوک  یتیفرظ  ياراد  دـیزیاب  داد : خـساپ  يولوم  میدرکن .) تداـبع  ارت  تست ،
يایوگ دـهاش  - 18 تـشگیمن . رپ  وا  تـیفرظ  دیــشونیم ، تـفرعم  زا  یئاـهایرد  رگا  دوـب  تیاــهنیب  تـیفرظ  ياراد  ص )  ) مرکا ربماــیپ 

دهاش و ارت  ام  ربمایپ ، يا   ) اریذن ارـشبم و  ادهاش و  كانلـسرا  انا  یبنلا  اهیا  ای  ادخ - فرط  زا  قح  رب  ثوعبم  باسح و  زور  رد  يدـنوادخ 
( ؟ ءالوه یلع  ادیهش  کبانئج  مهسفنا و  نم  مهیلع  ادیهش  هما  لک  یف  ثعبن  موی  و  میداتسرف ) هدننک  دیدهت  هدنهد و  تراشب 

زا تداهـش  نیا  میروآیم .) دـهاش  مدرم  نآ  رب  مه  ارت  میزیگنایمرب و  يدـهاش  ناـنآ  دوخ  زا  یتـما  ره  رد  هک  تسیزور  تماـیق ، زور  و 
مدرم ياهلد  لوقع و  هکنانچ  تسا  هدومرف  ررقم  اهناسنا  تیلوئـسم  تابثا  يارب  باسح  زور  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ینورب  ناربماـیپ 

هک هچنآ  هب  زین  يدام  دـبلاک  ءاضعا  دوخ  دـهاش  عون  ود  نیا  هفاضاب  درک . دـنهاوخ  تابثا  ار  اـهناسنا  تیلوئـسم  هک  دنتـسه  ینورد  دوهش 
تمایق زور  زورما  . ) نوبسکی اوناک  امب  مهلجرا  دهـشت  مهیدیا و  انملکت  مههاوفا و  یلع  متخن  مویلا  داد - دنهاوخ  تداهـش  دناهداد ، ماجنا 

، دـنتخودنایم یناگدـنز  رد  هک  هچ  نآ  هب  ناشیاهاپ  تفگ و  دـنهاوخ  نخـس  ام  اب  نانآ  ياهتـسد  مینزیم و  توکـس  رهم  نانآ  ياهناهد  رب 
یناهج نانآ  تلاسر  هک  ناربمایپ  نآ  یتح  تسا ، هدـش  ثوعبم  یتما  هب  هک  يربماـیپ  ره  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  داد .) دـنهاوخ  تداـهش 

ياههشیدـنا لامعا و  اهراتفگ و  همهب  تمایق  زور  رد  دـنناوتیم  هنوگچ  نیاربانب  دناهتـشاد ، دوخ  تما  نایم  رد  يدودـحم  رمع  تسا ، هدوب 
حاورا هک  تهجنادب  مکی - عون  دنهدب : تداهش  عون  ود  هب  دنناوتیم  یهلا  ناربمایپ  هک  تسا  نینچ  لاوئس  نیا  خساپ  دنهدب ؟ تداهش  نانآ 

ار م نانآ  راتفر  همه  هدوب و  دوخ  ياهتما  لامعا  نارظان  ایند ، نیا  زا  تلحر  زا  سپ  ناراوگرزب  نآ  سدقم 
ماجنا دـناهدومرف  غالبا  دوخ  ياهتما  رب  هک  ینید  هلیـسوب  نانآ  تداهـش  مود - عون  دـنهدب . تداهـش  اهنآ  يهراـبرد  دـنناوتیم  دـننیب و  ي 

دوخ تما  رب  ارت  تاروتـسد  همه  ام  ادـنوادخ ، هک  درک  دـنهاوخ  ضرع  لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  نانآ  هک  ینعم  نیا  هب  تفرگ . دـهاوخ 
هک لاـعتم  دـنوادخ  زا  ع )  ) نینموـملاریما تلئـسم  لـیالد  تسنیا  مـیاهدرکن . تلاـسر  رما  رد  یهاـتوک  هـجو  چـیهب  اـم  میاهدوـمن و  غـیلبت 
رب دنوادخ  هک  بلطم  نیا  رد  مهم  رایسب  هتکن  دتسرفب . ص )  ) مرکا ربمایپ  شلوسر  هدنب و  رب  ار  دوخ  هدنیازف  تاکرب  فیرـش و  ياهدورد 

جئاـتن تیهاـم و  تمظع  هـک  تـسنیا  دنتـسرفب ، مالـس  دورد و  ترـضح  نآ  يارب  دـیاب  مدرم  هـمه  دتـسرفیم و  درود  سدـقم  دوـجو  نآ 
نامز ششک  اهدومن و  اب  يریگهزادنا  تیمک و  قوفام  تسا ، هتـسویپ  عوقو  هب  نامز  زا  نیعم  یتدم  رد  هک  ربمایپ  ياهـشالت  اهشـشوک و 
ربارب رد  ترـضح  نآ  تمواـقم  تدـش  یگنوگچ و  هب  طوبرم  تمظع  نیا  تسا . هتـشگ  ناـیاپیب  مالـس  دورد و  قحتـسم  هک  تسا  هدوـب 

تیدودـحم نامز و  دادـتما  قوفام  هک  تسا  هدوب  تلادـع  قح و  دـیحوت و  هب  وا  نایاپیب  قشع  صـالخا و  اهيرگدادـیب  رفک و  كرش و 
هک دوشیم  نشور  یبوخب  هتفای  دـشر  ياهناسنا  حاورا  ربمایپ و  حور  تمظع  بلطم  نیمه  زا  و  تسا . هدوب  ترـضح  نآ  تاـیح  ياـهدومن 
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تسا يردقب  تمظع  نیا 
نیذـلا اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالم  هللا و  نا  هکرابم - هیآ  هب  رظن  اب  اـصوصخم  دـشاب . هدوب  یهلا  نارکیب  ضیف  هتـسیاش  دـناوتیم  هک 

دورد ربمایپ  نآ  رب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یمدرم  يا  دنتسرفیم ، دورد  ربمایپ  هب  شناگتشرف  ادخ و  اعطق ، . ) املست اوملس  هیلع و  اولـص  اونمآ 
هب هجوت  اب  اصوصخم  دـنکیم ، تابثا  ربمایپ  كراـبم  حور  يارب  ار  روصت  قوف  تمظع  هیآ  نیا  دـینک .) هیدـه  یئاهمالـس  وا  رب  دـیتسرفب و 

یلع لعا  کلضف و  نم  ریخلا  تافعاضم  هزجا  کلظ و  یف  احـسفم  هل  حسفا  مهللا  تسا . ترـضح  نآ  رب  ماود  شرهاظ  هک  نولـصی  هملک 
هبطخ لدـع و  قطنم  اذ  هلاقملا ، یـضرم  هداهـشلا ، لوبقم  هل  کثاعتبا  نم  هزجا  هرون و  هل  ممتا  هتلزنم و  کیدـل  مرکا  هئاـنب و  نیناـبلا  ءاـنب 

ار تنارکیب  هیاس  زا  یعیـسو  هصرع  اهلا ، راب  . ) تاذللا ءاوها  تاوهـشلا و  ینم  همعنلا و  رارق  شیعلا و  درب  یف  هنیب  اننیب و  عمجا  مهللا  لصف .
ناوارف تاریخ  زا  اون  دـب  ای  وز  تسه  لایخ و  نیاک  اضف  اـب  داـشگ و  اـب  سب  ياهصرع  دودـمم .) لـظ  و  - ) نارتسگب نینزاـن  دوجو  نآ  رب 

نآ ماقم  تلزنم و  و  دـشاب . هدوب  دومن ، غیلبت  ایند  نیا  رد  وا  هک  یتلاسر  تمظع  هتـسیاش  هک  نانچنآ  امرف ، تیانع  وا  رب  تناـسحا  لـضف و 
رفب رتالاب  تاماقم  اهتلزنم و  همه  زا  تیدبا  راید  رد  ار  تانئاک  رورس 

تیاـنع كاـپ  دوـجو  نآ  رب  هک  يروـن  رادـب . دـنلب  ناراذـگناینب  ياـهانب  همه  رب  تسا ، هداـهن  اـهناسنا  تاـجن  يارب  وا  هک  ار  یئاـنب  اـم و 
اکرابم و الزنم  یلزنا  بر  لق  و  تسا ، يدـنوادخ  روتـسد  دروم  رون  مامتا  تلزنم و  ماقم و  نیا  تلئـسم  . ) امرفب مامتا  لیمکت و  ياهدومرف 

نیذـلا یبـنلا و  هللا  يزخیـال  موی  یناگدـنهد .) تلزنم  نیرتـهب  وت  روآ ، دورف  یکراـبم  لزنم  رد  ارم  ادـنوادخ ، وگب  و  . ) نیلزنملا ریخ  تنا 
هک تسا  يزور  تمایق  زور  . ) ریدق ءییـش  لک  یلع  کنا  انل  رفغا  انل و  ممتا  انبر  نولوقی  مهنامیاب  مهیدیا و  نیب  یعـسی  مهرون  هعم  اونمآ 

: دنیوگیم دنکیم ، تکرح  نانآ  فارطا  شیناشیپ و  نانآ  رون  درک . دهاوخن  ياوسر  دناهدروآ ، نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک  ربمایپ و  دـنوادخ 
لوبقم شتما  هرابرد  ار  شتداهش  يدنمتردق .) اناوت و  يزیچ  ره  رب  وت  اعطق  اشخبب ، ام  رب  امرف و  مامتا  نامیا  رب  ار  ام  رون  ام ، راگدرورپ  يا 

وه ام  و  لصف ، لوقل  هنا  - ) هدـب رارق  لطاب  زا  قح  هدـننک  ادـج  ار  شنخـس  هنارگداد و  ار  شقطنم  تیاضر و  دروم  ار  شتعافـش  راـتفگ  و 
ام نایم  اراگدورپ ، تسین ) هیاپیب  یخوش  تسا و  لطاب  زا  قح  هدننک  ادج  تمایق  زور  رد  وا  تداهـش  راتفگ و  ای  نآرق  نیا  اعطق  . ) لزهلاب

هک د یمظع  ياهتمعن  هاگیاج  شوخ و  یگدنز  رد  ار  تبوبحم  هدیزگرب  نآ  و 
يا وت  ینابر  تیانع  فطل و  امرف .) عمج  راب ، تذل  ياههتـساوخ  بولطم و  ياهوزرآ  ندش  هدروآرب  دومرف و  یهاوخ  شبیـصن  تیدـبا  ر 

زا زورفاناهج  دیـشروخ  هک  نانچنآ  دزاسن ، مورحم  نینزان  دوجو  نآ  رادـید  زا  تیدـبا  يارـس  رد  ار  اـم  دـناوتیم  اـناوت  فیطل و  دـنوادخ 
تزیزع ربمایپ  هک  میتسین  یبوبر  فاطلا  نآ  هتـسیاش  زیچان  تسپ و  ياهناسنا  اـم  هچ  رگا  درادـیمن . غیرد  رقحم  ماـسجا  رب  شغورف  شباـت 

وا رب  مدادـیمن  رگ  دنـشکیم - رـس  وت  تایانع  زا  همه  همه و  دنـشکیم ، هلعـش  ام  نورد  رد  هک  یئاهوزرآ  اهدـیما و  اما  تسا ، اـهنآ  قیـال 
انف ابب  ار  اـم  ياـهوزرآ  اهدـیما و  نآ  وت  هعـساو  تمحر  هقلطم و  تردـق  رگا  هک  دـنزاسیم  هجوتم  وت  يوسب  ار  اـم  لـقع  لد و  شدومنن و 

. دروآیمن دوجوب  ام  نورد  رد  ار  اهنآ  لوا  زا  دادیم ،

ناورم هرابرد  هبطخ 072-

هحفص 171] ]
هتبـسب ردـغل  هفکب  ینعیاب  ول  هیدوهی ، فک  اهنا  هتعیب ، یف  یل  هجاح  نامثع ال  لتق  دـعب  ینعیاـبی  ملوا  موس  داـتفه و  نخـس  یمومع  ریـسفت 

ار راکبان  هشیپ و  تنایخ  رادغ  نیا  رگم  ار  هشیپ  تنایخ  رادغ  نیا  دینک  اهر  دوب )!؟ هدرکن  تعیب  نم  اب  نامثع  ندش  هتشک  زا  سپ  وا  رگم  )
هدرک و نم  اب  نامثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  ار  یتعیب  دوب ، هدرب  یئوب  نیرتمک  تیناسنا  زا  رگا  تشاد و  یتیـصخش  وا  رگا  دیـسانشیمن ،
ار هشیپ  تنایخ  رادغ  نیا  دینک  اهر  تساخیمنرب . ادخ  اب  هبراحم  هزرابم و  هب  تسکشیمن و  دوب ، هتـسب  تعیب  نآ  ورگ  رد  ار  شتیـصخش 
هک یهلا  رون  زا  ناتفـص  ناورم  ناورم و  نیا  دـنکیم . ضقن  ارنآ  اههار  نیرتیفخم  اب  ددـنبب ، اراکـشآ  ینامیپ  رگا  نئاخ  يدوهی  دـننام  هک 
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اهـسوه و يوه و  نجل  رد  دورب و  دیراذگب  زورفاناهج . دیـشروخ  ندید  زا  انیبان  ناشافخ  هک  دننازیرگ  نانچ  دوب ، هدروآ  نانآ  رب  مالـسا 
رـشب دـض  ناراکبان  نیا  قح ! زا  تیامح  ناورم و  قح ! زا  عافد  ناورم و  قح ! تسد  اـب  تعیب  ناورم و  دوش . روهطوغ  شیاـهیگماکدوخ 

، یناویح سفن  ياهتفاثک  رد  ناگتفرورف  نیا  رگا  دراد !؟ یـشزرا  دـهعت  تعیب و  نانیا  يارب  رگم  دنـسانشیمن ، یقح  یناویح  تالیامت  زج 
رد تیلوئسم  ساسحا  دندوب و  لئاق  یشزرا  نآ  يارب  دنتخانشیم و  يدهعت  تعیب و 

. دـندومنیم تیلوئـسم  ساسحا  نآ  هرابرد  دـندشیم و  لئاق  شزرا  نآ  يارب  دنتخانـشیم و  ار  ادـخ  اب  دـهعت  تسخن  دـندرکیم ، نآ  هراب 
زا ياهظحل  ره  دنتسب و  دوخ  یناویح  تاوهش  اهتقامح و  ناطیش و  اب  مکحم  نامیپ  دنتسکش و  ار  نآ  هتفرگ و  هدیدان  ار  ادخ  اب  دهعت  نانیا 

فرش دض  نازیتسدوخ  نیا  الامعا ، نیرسخا  نیا  قح ، ناوراک  نانزهار  نیا  درذگیم . ناطیش  اب  تدوم  دهع و  دیدجت  اب  ناشدیلپ  یگدنز 
هشیپ تنایخ  رادغ  نیا  دینک  اهر  دنریگب ؟ وا  زا  ار  دوخ  تایح  يوگلا  دنسانشب و  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دنناوتیم  قطنم  نیمادک  اب  تیناسنا  و 

روخآ و نایم  رطاخ  یگدوسآ  اب  دورب  دـیراذگب  دـینکم ، هجنکـش  باذـع و  رون ، اب  ندرک  انـشآ  اـب  نیا  زا  شیب  ار  تسپ  شاـفخ  نیا  ار ،
رد یتسایر  وا  يارب  دـینادب   ) هفنا بلکلا  هقعلک  هرما  هل  نا  اما  دـیامن . شالت  دـنک و  تکرح  دزیریم  اجنآ  رد  ار  شعوفدـم  هک  یهاـگیاج 

نایم ددرت  هام  هن  طقف  يرآ  هام ، هن  رثکادح  هام و  شش  ای  زور و  هد  هام و  راهچ  دسیلب .) ار  دوخ  ینیب  گس  هک  ینامز  رادقمب  تسا  شیپ 
خیرات ناگماکدوخ  دـیلپ  نجل  رد  ناروهطوغ  یئاـیموم  میـسجت  يارب  خـیرات  هاگـشیامن  رد  نتفرگ  رارق  سپـس  عوفدـم ، هاـگیاج  روخآ و 

هام شش  يارب  یگماکدوخ !؟ هام  راهچ  يارب  یئارقهق . طوقس  يانعم  تسنیا  یهلا . يدبا  باذع  رد  دورو  سپس 
هبراحم و هب  نیمز  يور  رد  هللاهفیلخ  اب  هک  يراکبان  طوقـس و  يرگهلیح و  همهنیا  يدـنمتردق  ساسحا  هام  هن  يارب  یهاوخدوخ !؟ عابـشا 

رون دـنزرف و  هک  دوشیم  هدـیمان  ناورم  صخـش  نیا  تسین . راک  رد  مه  یئوگهفازگ  هغلابم و  چـیه  تسا و  نیمه  يرآ ، دزیخرب !؟ هزراـبم 
بصن دوخ  هنیس  هب  هتفرگ و  مالسا  ربمایپ  تانئاک  فارشا  زا  ار  يدنوادخ  تنعل  لادم  هک  تسا  صاعلایبا  نب  مکح  گرزب  شافخ  مشچ 
نوعلم دیرط و  نبا  دیرط  بقل  اب  ناورم  بیترت  نیدب  درک و  تنعل  دومرف و  دـیعبت  درط و  هنیدـم  زا  ربمایپ  ار  رـسپ  ردـپ و  نیا  تسا . هدرک 

وت دنراد  همه  اهدـب  هچنآ  تفگ : نینچ  تشاد ، يراشرـس  قوذ  هک  ءارعـش  زا  یکی  اهدـعب  هک  تشگ  بقلم  قفانم  نبا  قفانم  نوعلم و  نبا 
: تسا هتفگ  ناورم  ردارب  هرابرد  هک  ناسح  نب  تباث  نب  نامحرلادبع  رعـش  حیـضوت  رد  باعیتسا  باتک  رد  ربلادبع  نب  ورمعوبا  يراد  اهنت 

نیعل كردم  دوب . هناوید  تشاد و  کلکـش  هفایق  هک  ياهتخادنا  ریت  یـصخش  هب  يرادنیب  وا  هب  ریت  رگا  هک  نک  يزادناریت  نیعل  تردـپ  رب 
لوسر هک  مهدیم  تداهـش  ناورم  يا  وت  اما  تفگ …  ناورم  هب  هشئاع  هک  دنکیم  تیاور  نینچ  ار  ناورم  ردپ  صاعلایبا  نب  مکح  ندوب 

نب ع هللادبع  زا  يدانسا  اب  باعیتسا  باتک  رد  زاب  يدوب  وا  تشپ  رد  وت  هک  یلاح  رد  درک  تنعل  ار  تردپ  ص )  ) ادخ
عقوم رد  نم  دیوگیم : هللادـبع  دوشیم ، دراو  امـش  رب  ینوعلم  درم  کی  الاح  دومرف  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  نینچ  صاعلا  نب  ورم 

نم ردپ  نیعل  درم  نیا  ادابم  هک  مدوب  تحاران  تهج  نیا  زا  دـسرب و  ربمایپ  روضح  هب  ات  دیـشوپیم  سابل  هک  مدوب  هدـید  ار  مردـپ  ندـمآ 
شیاهیتمدخشوخ هک  یتقو  درک  هنیدم  یلاو  ار  نیعل  نب  نیعل  نیا  نایفـسیبا  نب  هیواعم  دـش . دراو  صاعلایبا  نب  مکح  ناهگان  دـشاب ،

شلزع دراد  دوجو  ناراکمتـس  نایم  هراومه  هک  یـصخش  ضارغا  هلیـسوب  یتدم  زا  سپ  درک و  هفاضا  هنیدـم  هب  ار  فئاط  هکم و  دـید  ار 
غاب ياـهلاهن  هک   ) مدرم رب  ار  ناـنآ  هک  یناـسک  ناـنآ و  تحاـقو  تلاذر و  هراـبرد  هچ  ره  هک  ناـیناورم  ناورم و  زا  میرذـگب  دـیئایب  درک .

نایناوراک هرابرد  هزادنا  ره  هکنانچ  زیچان  تسا و  مک  میزادرپب ، يرگلیلحت  هب  مینک و  وگتفگ  دنتخاس  طلسم  هریچ و  دنتسه ) يدنوادخ 
کی هرامـش  زاتـشیپ  هک  یهیبشت  میاهتفگ . دودـحمان  زا  يدودـحم  رایـسب و  رایـسب  زا  یکدـنا  مینک ، تبحـص  یناسنا  یلجت  رهاـظم  رون و 
نیعل دیرط و  نبا  دـیرط  نآ  تسایر  تدـم  یهاتوک  ترـضح  نآ  اریز  تسا  بلاج  هداعلاقوف  تسا  هدروآ  ناورم  تسایر  هرابرد  تغالب 

هب هن  تسا . هدومرف  هیبشت  دنکیم  فرص  شاینیب  ندیسیل  يارب  گس  هک  یتدم  یهاتوک  هب  ار  قفانم  نبا  قفانم  نیعل و  نبا 
دـیآیم و دوجوب  اهربا  زا  هک  يرذـگدوز  قرب  هن  نآ و  ندرـسفا  هچنغ و  ندـش  زاب  هب  هن  نآ و  ندرک  عمج  سوواط و  ندرتسگ  لاب  لاح 

کی يرادربهرهب  زج  يزیچ  هک  ناورم  تسایر  تیهام  کی - تسا : زیچ  ود  دسریم  رظنب  هیبشت  نیا  رد  هک  ياهتکن  ددرگیم . دیدپان  دوز 
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شتیـصخش هب  دنتـسم  ماقم  کی  وا  تسایر  ینعی  دـشابیمن ، شاینیب  يور  ناوختـسا  یبرچ  هشال و  هدـنام  سپ  اهتفاثک و  زا  تفـص  گس 
ندیسیل هب  ار  ناورم  هک  یتدم  یهاتوک  ود - تسا . هدوب  اهيدیلپ  اهیتشز و  هب  هدولآ  فیثک و  هدیدپ  مه  تسایر  نآ  دوخ  تسا و  هدوبن 

هام هن  رثکادح  هام و  شـش  ای  هام  راهچ  ندیـسیل  نیا  تدم  دـندوب و  هتخادـنا  وا  ولج  هب  هیما  لآ  هک  یناوختـسا  یبرچ  هشال و  هدـنام  سپ 
ردپ تسا  وا  و   ) رمحا اموی  هدـلو  نم  هنم و  همالا  یقلتـس  هعبرالا و  شبکالاوبا  وه  و  تسا . هتـشاد  لابند  هب  ار  یمئاد  یهابت  هک  تسا  هدوب 

نادنزرف ماشه و  دیزی ، نامیلس ، دیلو ، ردارب : راهچ  دید .) دهاوخ  یخرـس  زور  شنادنزرف  وا و  زا  یمالـسا  تما  و  دوخ . موق  سیئر  راهچ 
هب دوب ، هدومرف  شنادـنزرف  ناورم و  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یبیغ  یئوگشیپ  دـناهتفگ : هغالبلاجـهن  نیحراش  هکنانچ  ناورم 

يوه پ دوش . هعجارم  تسا . هدش  حرطم  ردارب  راهچ  نیا  ناتساد  هتشذگ  تادلجم  زا  یکی  رد  تسویپ . عوقو 
هن تسا ، هدنامن  نانآ  زا  عافد  يارب  یهار  چیه  هدش و  تبث  یخیرات  ربتعم  ذـخام  رد  نانآ  ياهيزیرنوخ  لسن و  نیا  یگماکدوخ  یتسر و 
لام توهش و  تسپ  ناگدرب  نیا  زات  تخات و  طلـست و  بجوم  هک  یلماوع  زا  عافد  هکلب  درادن ، دوجو  نانآ  زا  عافد  يارب  یهار  چیه  اهنت 

. تسا نیملسم  مالسا و  رب  گرزب  یتنایخ  دندش ، ماقم  و 

نامثع اب  اروش  تعیب  ماگنه  هبطخ 073-

هحفص 179] ]
همه زا  تفـالخ  نیا  هب  نم  هک  دیاهتـسناد  امـش   …  ) يریغ نم  اـهب  ساـنلا  قـحا  ینا  متملع  دـقل  مراـهچ  داـتفه و  هـبطخ  یموـمع  ریـسفت 

ضارتعا يارب  رفن  کی  یتح  مرتهتسیاش  همه  زا  تفالخ  هب  نم  هک  دینادیم  امـش  هک  دنزیم  دایرف  ع )  ) یلع هک  ماگنه  نآ  رد  مرتهتـسیاش .)
نآ يرادـمامز  هلئـسم  رد  دـنیوگیم : نارظنبحاص  نارگلیلحت  زا  یـضعب  هکنیا  دوب . ناشملع  زا  ریغ  نانآ  لمع  یلو  دـنکیمن . زاـب  ناـهد 
رد ناوارف  یلیالد  راتفگ  نیا  تحـص  تابثا  يارب  حیحـص . تسیراتفگ  دنتـسین ، ندش  فرطرب  لباق  هک  دنوشیم  هدـید  یئاهضقانت  نارود 

نیا ار ؟ زیچ  هچ  دینادیم . امـش  دیامرفیم : ماقم  نیا  رد  نینموملاریما  هک  تسا  ینانخـس  نیمه  لیالد  نآ  هلمج  زا  تسا . هدـش  تبث  خـیرات 
يارجم رد  اـهناسنا  یحور  يداـم و  تیریدـم  دوصقم  تسیچ ؟ تفـالخ  زا  دوصقم  مرتهتـسیاش . همه  زا  تفـالخ  يارب  نم  هک  ار  تقیقح 

، تیریدـم نیا  تسا . هتـشاد  هدـهعب  ار  تیریدـم  نیا  مالـسا  ناـشلا  میظع  ربماـیپ  تسا . هدـیمان  هبیط  تاـیح  ارنآ  نآرق  هک  لوقعم  تاـیح 
يوـه بـالجنم  رد  طوقـس  لـهج و  رازنجل  زا  مدرم  ندروآرد  تکرحب  هفیظو  هب  ماـیق  هـکلب  تـسا ، هدوـبن  اهرـصیق  يرـسک و  تساـیر 

ع  ) نینموملاریما یگتسیاش  نارود  نآ  مدرم  ایآ  تسا . هدوب  يزیتسدوخ  یگماکدوخ و  رقف و  ياهتملظ  یناویح و  ياهسوه 
اریز زگره ، ندرک ؟ اشامت  نتسشن و  تسا ؟ هدوب  هچ  نتـسناد  نیا  هجیتن  دنتـسنادیم . يرآ  دنتـسنادیم . ار  گرزب  هفیظو  نینچب  مایق  يارب  ( 

تقیقح رد  دنهدیم ، نآ  هدنروآ  دوجوب  لماوع  هیواعم و  تنطلس  هب  نت  هک  یتقو  هنافساتم  یلو  دوب ، ریـسفت  لیوات و  لباق  دوب ، نینچ  رگا 
هدوسآ يارب  ای  رطاخ  یگدوسآ  لامک  اب  دـنهدب  نینموملاریما  يراصحنا  یگتـسیاش  يهرابرد  دوخ  ملع  هب  یـشزرا  نیرتمک  هکنیا  نودـب 

هب دش ، دهاوخ  یهلا  دـیدش  باذـع  هب  لدـبم  ترخآ  رد  مه  هدوب و  نانآ  نامایب  مصخ  ایند  نیا  رد  مه  هک  ملع  نآ  زا  دوخ  رطاخ  ندرک 
دوخ یهلا  هفیظو  ماجنا  هب  دیابن  نینموملاریما  هک  تسا  نینچ  ردـق  اضق و  درک ؟ دوشیم  هچ  بوخ ، دـندرکیم !!! کسمت  یهلا  ردـق  اضق و 

حیجرت قح  رب  لطاب  و  دـنکیم ! ادـیپ  يرترب  رون  رب  تملظ  هک  دروآیم  دوجوب  ناراکبان  نیا  زغم  رد  ار  هرجعم  نیا  ردـق  اضق و  دـنک !! مایق 
امیف ادـهز  هلـضف و  کلذ و  رجال  اسامتلا  هصاخ  یلع  ـالا  روج  اـهیف  نکی  مل  نیملـسملا و  روما  تملـس  اـم  نملـسال  هللاو  و  دوشیم ! هداد 
روما رد  يروج  ملظ و  دـنامب و  ملاس  ناناملـسم  روما  هکیمادام  دـش ، مهاوخ  میلـست  امـش  میمـصت  هب  نم   ) هجربز هفرخز و  نم  هومتـسفانت 

زا آ ضارعا  یهلا و  لضف  شاداپ و  دیما  هب  یئابیکش  لمحت و  نیا  نم . يارب  طقف  رگم  دهدن  يور  ناناملسم 
متس اهناسنا  هب  دینکم و  فرحنم  ار  مالسا  دیاهداتفا .) تباقر  هب  نآ  يهرابرد  امـش  هک  تسا  تفالخ  يروص  شیاریپ  يرهاظ و  شیارآ  ن 

روش و دح  ات  امش  هک  يايرادمامز  تفالخ و  منکیم . لمحت  دشاب ، نم  صخش  رب  ملظ  طقف  هک  ار  دوخ  قح  نداد  تسد  زا  نم  دیزروم ،
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امـش همه  تسا و  نم  نآ  زا  هک  ار  قح  نیا  رگا  تسا . رادهلـصو  شفک  هگنل  کی  زا  رتشزرایب  نم  يارب  دـیزرویم ، هقـالع  نآ  رب  قشع 
رگا و  منکیم ، توکـس  منکیم و  لمحت  تسا ، نم  رب  متـس  يدـعت و  اـعطق  هک  دـینک  بلـس  نم  زا  تسا ، قح  نم  ياـعدا  نیا  هک  دـینادیم 

مالـسا و فارحنا  زا  مزیخرب و  منکن و  توکـس  هک  تسا  یهلا  قح  کی  نیا  دیرادب ، اور  ناناملـسم  رب  یمتـس  دینک و  فرحنم  ار  مالـسا 
رد لماک  حوضو  یبوخب و  خیرات  ار  نآ  هب  لمع  نینموملاریما و  ياعدم  نیا  تحـص  میامن . يریگولج  دوش  دراو  ناناملـسم  رب  هک  یمتس 

دنمهفب و ار  لماک  ناسنا  نیا  راتفر  راتفگ و  معط  دنناوتیمن  هکلب  دـیابن و  اهتـسیلوایکام  تسا و  لماک  ناسنا  نیا  تسا . هتـشاذگ  ام  رایتخا 
ای هاـگآدوخ  دـننک ، ءاـضما  ارنآ  دـنریذپب و  مه  اهتـسیلوایکام  هک  دـنزاس  حرطم  يروط  ار  لـئاسم  هنوگنیا  هک  دـنراد  رارـصا  هک  یناـسک 

لئاسم هنوگنیا  رد  اهتسیلوایکام  رظن  راهظا  يارب  یتیمسر  هدوهیب  راک  نیا  اب  انمض  و  دنهدیم . بیرف  ار  ناشدوخ  هاگآدوخان 
لماکت يالاو  ماقمب  امـش  یفن  تابثا و  اب  دـنناوتیم  مه  اهناسنا  دـینک و  یفن  تابثا و  لـئاسم  نیا  رد  دـیناوتیم  مه  امـش  يرآ ، هک  دـنهدیم 

! دنیآ لئان  یلگنج  تادوجوم 

اوران یماهتا  هب  خساپ  هبطخ 074-

هحفص 185] ]
هرابرد هیماینب  ملع  ایآ   ) یتمهت نع  یتقباس  لاهجلا  عزو  ام  وا  یفرق . نع  یب  اهملع  هیماینب  هنی  ملوا  مجنپ  داتفه و  نخـس  یمومع  ریـسفت 

نم هب  ندز  تمهت  زا  نادان  مدرم  هک  دوشیمن  بجوم  نم  تشذگرـس  زا  عـالطا  اـیآ  دـنکیمن !؟ يریگولج  نم  نتخاـس  مهتم  زا  ارناـنآ  نم 
هب يرثا  بیترت  چـیه  دـنادب و  ار  یتـقیقح  هک  تسین  نآ  زا  رتزیگناترفن  رتتـشز و  ياهفاـیق  چـیه  یناـسنا  عوـن  رد  دـننک )!؟ يراددوـخ 

یبلاطم هبطخ  نیا  رد  میدرک ، تبحص  لمع  اب  ملع  داضت  تحاقو  يدیلپ و  رد  رـصتخم  يرادقم  نخس 74  ریسفت  رد  دهدن ! دوخ  نتسناد 
-1 مینکیم : حرطم  تقییقح  هب  ملع  هب  یئاـنتعایب  زا  تسا  تراـبع  هک  یناطیـش  ثیبـخ و  تفـص  نـیا  يهراـبرد  رتـشیب  حیـضوت  يارب  ار 
: یئوگ هک  دیآیم  دوجوب  ناسنا  نآ  یناور  حوطـس  رد  یلوحت  تقیقح  نآ  هرابرد  دـنکیم  ادـیپ  ملع  تقیقح  کی  هب  ناسنا  هک  یماگنه 

رایـسب راـک  مینک ، كرد  ار  لوحت  نیا  تلع  میهاوخب  رگا  تسا و  هدوـمن  زورب  وا  نورد  رد  تقیقح  نآ  هب  ملع  هب  رظن  اـب  يدـیدج  ناور 
تهجب دـیآیم  دوجوب  یناور  داعبا  ای  حوطـس  زا  کی  ره  رد  يدـج  تیلاـعف  کـی  اـی  رثات و 186  کـی  هک  یماـگنه  اریز  تسا ، یناـسآ 

رثوم يردقب  عالطا  نیا  دننکیم ، ادیپ  عالطا  تیلاعف  رثات و  نآ  زا  داعبا  ای  حوطس  همه  رد  اهنآ ، نایم  دیدش  طابترا 
ار بلاطم  نیا  نم  هک  عقوم  نیا  لاثم : ناونعب  تسا . هدـمآ  دوجوب  داعبا  عوطـس و  نامه  دوخ  رد  تیلاعف  رثات  نآ  یئوگ : هک  تسا  ذـفان  و 
نآ هدـش و  زغم  هب  لـقتنم  مشچ  هار  زا  تسا ، نشور  اوه  زور و  عـقوم  نیا  هکنیا  هب  ملع  تسا . نشور  ـالماک  اوـه  تسا و  زور  مسیوـنیم 

رگید زا  کیچیه  اهنت  هن  تسا ، هدومن  راداو  صاـخ  یتیلاـعف  رثاـت و  هب  دراد  راـک  رـس و  یکیراـت  یئانـشور و  اـب  هک  ار  نم  یناور  حـطس 
عالطا یهاـگآ و  زا  دوصقم  هتبلا  دـنعلطم . هاـگآ و  روبزم  عضو  زا  اـهنآ  همه  هکلب  تسین ، فرطیب  اوه  ینـشور  يهراـبرد  یناور  حوطس 

هک تسنیا  روظنم  هکلب  دنرادروخرب  ملع  هدیدپ  زا  میقتـسم  روطب  طوبرم  حطـس  دـننام  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسین  نآ  یناور  حوطـس  همه 
هعومجم نآ  هدننک  هرادا  زا  هعومجم  کی  وریپ  ءازجا  دننام  دهدیم و  رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  حوطـس  هیقب  حطـس  کی  تیلاعف  ای  رثات 
لاغتـشا ناور  داعبا  حوطـس و  زا  یکی  رد  تیلاعف  کی  ای  رثاـت  کـی  زورب  ماـگنه  رد  هک  تسنیا  اـعدا  نیا  لـیلد  نیرتهب  دـننکیم . تیعبت 

تمـس ود  رد  تیلاعف  ای  رثات  ود  ره  یگزیگنا  تردق  رگا  دنامیم و  زاب  دوخب  دوخ  صوصخم  تیلاعف  رثات و  هب  رگید  رثات  هب  رگید  حوطس 
داعبا و س ریاس  دشاب ، هدوب  رتيوق  يرگید  زا  یکی  رگا  هدوب و  یعطق  نورد  رد  فلاخت  ای  داضت  زورب  دشاب ، يواسم  فلاخم 

دیدرت نودب  میربیم ، تذل  نآ  ياشامت  زا  هتفرگ و  رارق  یئابیز  هرظنم  کی  ربارب  رد  لاثم : ناونعب  دهدیم . رارق  دوخ  ریثات  تحت  ار  حوط 
ار كدوک  دیدش  ساره  تشحو و  هک  میونـشیم  ار  یکدوک  يادص  لاحنیا  رد  تسا . تیلاعف  لوغـشم  ام  یبایابیز  دـعب  تیعقوم  نیا  رد 

کی هک  مینیبیم  لاح  نیا  رد  دـنکیم ؟ دایرف  داد و  كدوک  نآ  هک  تسا  هداتفا  قاـفتا  ياهثداـح  هچ  مینیبب  اـت  میدرگیمرب  دـنکیم ، تاـبثا 
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دروم نیا  رد  دتفیم ، تیلاعف  هب  كدوک  تاجن  هرابرد  ام  فیلکت  ساسحا  یتسودعون و  محرت و  دـعب  دـیآیم ، وا  فرطب  ياهدـنرد  گس 
همه دزادنایم و  راک  زا  یلکب  ارنآ  هک  تسا  یبایابیز  دـعب  یگزیگنا  تردـق  زا  رتشیب  يردـقب  مود  دـعب  یگزیگنا  تردـق  هک  تسا  یعطق 

تارثات و یناور  داعبا  حوطس و  لدتعم  ياهنایرج  رد  هک  دوشیم  نشور  اج  نیمه  زا  دیامنیم . جیـسب  دوخ  عابـشا  يارب  ار  یناور  حوطس 
نانچ دوخب  صوصخم  تیلاعف  رثات و  زا  ار  داعبا  حوطـس و  ریاس  هک  دسریمن  تردق  زا  دح  نآ  هب  دـعب  کی  يهدـننک  لوغـشم  ياهتیلاعف 

تارثات يانبریز  رد  ار  تیمها  اب  لصا  نیا  دهدب . ماجنا  داعبا  حوطس و  نآ  رد  ار  دوخ  راک  دناوتن  هجوچیهب  تبسانم  لماوع  هک  دنک  بلس 
شادهگن لداعتم  تردق  دشاب ، رتيوق  یناسنا  تیصخش  هزادنا  ره  هک  میریذپب  دیاب  یناور  داعبا  حوطس و  ياهتیلاعف  و 

همدـقم نیا  زا  سپ  دـشابیم . رتیئالقع  رتیلاع و  تیـصخش  رد  اـهتیلاعف  تارثاـت و  ياـههزیگنا  لـلع و  ربارب  رد  ناور  حوطـس  داـعبا و  نت 
ياهتیلاعف تارثات و  زا  کی  چیه  هک  تسا  نیا  رد  دـعب  نیا  تیمها  تقیقح . کیب  ملع  ناسنا  یناور  دـعب  تیمها  یـسررب  هب  میدرگیمرب 

هب یئانتعایب  تهج  هب  هک  تسا  یناور  مهم  نوناق  کی  نیا  دـنرادن . ار  نآ  نداد  رارق  عاعـشلا  تحت  تردـق  یناور  حوطـس  داعبا و  رگید 
. تسا هدوب  شیازفا  هب  ور  تاهج  یضعب  زا  تفگ  ناوتیم  هلکب  تسا ، هتفاین  شهاک  اهنت  هن  نونکات  شیگدنز  زاغآ  زا  يرـشب  ياهدرد  نآ 

کی هب  ملع  لاح  رهب  تسا . هتخاس  لفاغ  اهنآ  ندوب  درد  ساسحا  زا  ار  نیبرهاظ  مدرم  اهدرد  نیا  ندوب  نمزم  هک  مینکیمن  شومارف  هتبلا 
حوطـس و یمامت  رب  لاعف  يرـصنع  دننام  دشاب ، هدادن  تسد  زا  تسا  وا  یتاذ  صتخم  هک  ار  یگدننک  فشک  تیهام  هک  یمادام  تیعقاو ،
اب یناور  حطس  دعب و  چیه  و  دراد . تیمکاح  یناور  حوطس  رگید  رب  تیصخش  صاخ  نیعت  دننام  عاعش  نیا  دزادنایم . عاعـش  یناور  داعبا 

یتقو لاثم  ناونعب  درادن . ار  تیـصخش  صاخ  نیعت  نیا  اب  داضت  محازت و  یئورایور و  تردق  دنـشاب ، هتـشاد  هک  یتیلاعف  رثات و  هنوگ  چیه 
ساسحا چیه  دشاب ، هدوب  يرشب  لئاسم  همه  يوگخساپ  دناوتیم  هک  تسا  تلادع  اهنت  هکنیاب  دینکیم  ادیپ  ملع  امش  هک 

هب ملع  موـلعم  هک  ار  امـش  تیـصخش  نیعت  دـناوتیمن  کـلذ  ریغ  یئوجاـبیز و  شعوـنتم و  ياـهدومن  اـب  یهاوـخدوخ  هدارا و  هشیدـنا و  و 
یناور داعبا  حوطـس و  زا  یکی  رد  هک  یتیلاعف  رثات و  ره  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  یمحازت  نیعت  نآ  اـب  اـی  دـیامن ، لـتخم  تسا ، روبزم  تقیقح 

تـسنیا تسا ، یلوا  لاثم  زا  رتهداس  هک  ار  رگید  لاثم  کی  تفرگ . دـهاوخ  رارق  روبزم  نیعت  ریثات  تحت  هاگآان  ای  هناهاگآ  دـیایب ، دوجوب 
یمامت رب  لاعف  رـصنع  کی  دـننام  ملع  نیا  تسین ، تلع  نودـب  یلولعم  چـیه  هک  دـیدرک  ادـیپ  تقیقح  نیا  هب  ملع  هکنآ  زا  سپ  امـش  هک 

مولعم دوشن  تباث  ملع  ندوب  عقاو  فالخ  هکیمادام  هک  دهدیم  تیصخش  هب  یصاخ  نیعت  دزادنایم و  عاعش  امش  تیصخش  داعبا  حوطس و 
اب رگا  لاح  دوب . دهاوخ  رثوم  امـش  یناور  حوطـس  داعبا و  همه  هیجوت  ریـسفت و  رد  تسین  تلع  نودـب  یلولعم  چـیه  زا  تسترابع  هک  امش 

تسا نیا  دیریگیم و  هدیدان  ار  دوخ  تیصخش  صاخ  نیعت  تقیقح  رد  دیریگب  هدیدان  ار  ملع  نیا  دیهاوخب  دوخ  لاح  هب  روبزم  ملع  ياقب 
اهیلوایکام و هیواعم و  يانعم  دـیناوتیم  میدومن ، ناـیب  هک  همدـقم  نیا  اـب  نتـشیوخ . اـب  ینلع  هزراـبم  يزیتسدوخ و  حـضاو  رایـسب  ياـنعم 

ارق تقد  دروم  دیاش  دیاب و  هکنانچ  میدش ، رکذتم  همدقم  نیا  رد  هک  ار  یبلاطم  رگا  دیسانشب . بوخ  ار  خیرات  ياهكرامسیب 
هیواعم یناور  تیـصخش  نیعت  سپ  تسا  قح  وا  تسیک و  یلع  دنادیم  هیواعم  هک  ار  ضقانت  نیا  خساپ  زگره  میریذپن  ار  اهنآ  میهدـن و  ر 

اب راکیپ  گنج و  يانعم  و  دزیخیمرب ! راکیپ  گنج و  هب  وا  اب  دوشیمن و  یلع  میلست  هیواعم  اما  دوش . یلع  میلست  هک  دنکیم  مکح  هورـضلاب 
ياهدرد نامرد  رـشب  ایآ  تسا . ضقانتم  نیعت  ود  ياراد  هیواعم  تیـصخش  سپ  تسین . قح  رب  وا  هک  تسنیا  هورگ  کی  اـی  صخـش  کـی 

رـشب یعاـمتجا  تاـیح  ترورـض  تسایــس  رگم  يرآ !! هـتبلا  يرآ ، دـنکیم !!؟ وجتــسج  ضقاـنت  ریذـپان  جـالع  ناراـمیب  نـیا  زا  ار  دوـخ 
زا هک  میریذـپب  ار  ياهفرح  نارادمتـسایس  نخـس  سپ  تسا ، نینچ  هک  لاح  تسا . رـشب  یعامتجا  تاـیح  ترورـض  تسایـس  يرآ  ؟ تسین

نیا رادمتـسایس  هک  نیا  دـننام  دـشاب ، اـهنآ  نیرتتباـث  هچ  رگا  تسین  رییغت  لـباق  ریغ  ینوناـق  لـصا و  چـیه  یـسایس ، درم  کـی  هاگدـید 
تیبثت يارب  رگا  نینچمه  متـسین  دوجوم  نم  دیوگب : دوش و  رکنم  هک  دـهدب  صیخـشت  نینچ  ار  تسا  دوجوم  وا  هک  تیعقاو  نیرتیهیدـب 
روظنم دحاو  هیاپ  رب  اهود  زا  کی  ره  هکنیا  اب  ود  ردبرض  ود  دیوگب : دنک و  نوگرگد  ار  یضایر  لصا  نیرتیهیدب  دهاوخب  دوخ  تیعقوم 

یلوایکام كرامسیب و  ياقآ  كرابم !! الماک  رضحم  رد  هک  تعاس  نیمه  رد  باتفآ  هکنیا  اب  و  دشابیم !! يواسم 1731/007 - تسا ، هدش 
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رس يالاب  رد  میاهتسشن ،
هتشاد نارامیب  نیا  همجمج  نورد  هب  یهار  لاحنیا  اب  امـش  رگا  تسا !! ادلی  بش  همین  نایاقآ  نیا  ياهفرح  تسایـس  هزجعم  رظن  اب  تسا ، ام 
تخـس مدرم  زا  ار  دوخ  هکینارگید  دننادیم !! یناور  رظن  زا  اهناسنا  نیرتملاس  حیحـص و  ار  دوخ  یناور  نارامیب  نیا  دید : دیهاوخ  دیـشاب ،

یعیبطدوخ مروت  رب  هتفرگ و  هرخـسم  هب  ار  نانآ  قئاقح  اهتیعقاو و  همه  ریذـپان  یگتـسخ  ياهـشالت  اب  اهبـش  اهزور و  هک  دـننادیم  راـکبلط 
ناسنا نیناوق  همه  هک  دیرگنب  یئولبات  هب  یتعاس  دیهاوخب  رگا  دننادیمن !! ار  نانآ  تمیق  ردق و  مدرم  دناهدوزفا و  تردق  دنسم  رد  شیوخ 

لگه و هفسلف  هعلاطم  لوغـشم  هک  هدیئور  هلاس  جنپ  گنلپ  کی  ولابلآ  هویم  ياجب  ولابلآ  تخرد  زا  الثم  هدروخ  مهب  ولبات  نآ  رد  ناهج  و 
نارادمتـسایس راـکبلط  یـضار و  دوـخ  زا  مارآ و  رایـسب  هفاـیق  هب  اـمتح  رظاـنم  نیا  زا  اهدـص  دـشابیم و  زور  ياهفینـصت  اـب  نآ  هسیاـقم 

نآ هعلاطم  زا  ار  امش  هفایق  نآ  نیکمن  رایسب  هدنخ  هک  تسنیا  نآ  دراد و  کچوک  طرش  کی  هتبلا  دیرگنب . تفـص  یلوایکام  ياهیواعم و 
ارم رگا  تسا .) رتاسر  رتغیلب و  نم  نابز  زا  تسا  هداد  نانآ  هب  ادـخ  هک  يدـنپ  هتبلا   ) یناسل نم  غلبا  هب  هللا  مهظعو  امل  و  درادـن . زاـب  ولباـت 

نونشب نم  نابز  زا  ار  تقیقح  دنهاوخیمن  دننادیم و  ناشدوخ  لثم  یناسنا 
نم ناکنا  هیلع  هللا  هنعل  نا  هسماخلا  و  تسا : هتفگن  احیرص  نآرق  ایآ  تسا  هداد  رادشه  نانآ  هب  مالک  نیرتحیرص  اب  هک  دنونشب  ادخ  زا  د ،

رب ياو  تماـیق )  ) يزور ناـنچ  رد   ) نیبذـکملل ذـئموی  لـیو  دـشاب .) ناـیوگغرود  زا  رگا  داـب  وا  رب  ادـخ  تنعل  هـکنیا  مـجنپ  و   ) نیبذاـکلا
اجکب ناگدـننک  بیذـکت  تبقاع  نیبب  میتفرگ ، ماقتنا  ناراکهبت  نآ  زا  ام   ) نیبذـکملا هبقاع  ناک  فیک  رظنف  مهنم  انمقتناف  ناـیوگغورد .)

هزور دنچ  یگماکدوخ  يارب  هک  راکبان  هیماینب  يا  غورد . هرابرد  قلطم  ياناوت  اناد و  حیرص  نانخـس  يدنوادخ و  تایآ  تسنیا  دیـسر .)
توکـس اب  دـیناوتیم  اـهتمهت  اـهغورد و  نیا  اـب  رگم  دـیزادنایم ، نم  ندرگ  هب  ار  ناـمثع  نوخ  ارچ  دـیمهفیمن !؟ مه  ار  نانخـس  نیا  اـیند 

ایآ يدوب !! وت  دوب ؟ هک  مدوبن ، نم  یئوگب : ینک و  كاپ  یئوشب و  تسا  هدرک  هدولآ  نامثع  نوخ  هب  ار  ناتیاهتسد  هک  دوخ  هنارادمتـسایس 
ادـخ هب  هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  تسیک  و   ) هئاج اـمل  قحلاـب  بذـک  وا  ابذـک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نم  و  ياهدـیدن : یهلا  باـتک  رد 

مـصخ منم   ) نیباترملا نیثکانلا  میـصخ  نیقراملا و  جیجح  انا  دیامن .) بیذـکت  تسا ، هدیـسر  وا  هب  هک  ار  قح  ای  ددـنبب و  نیغورد  يارتفا 
تعیب هک  یناسک  اب  و  دندش ، جراخ  نید  زا  هک  فرحنم  مدرم  نآ  رب  هدننک  جاجتحا 

اب نم  تموـصخ  تـسا و  نـید  زا  نـیفرحنم  هدننکـش  نـم  ناـهرب  لـیلد و  مزروـیم .) تموـصخ  دـناهداتفا ، دـیدرت  هـب  نـید  رد  هتـسکش و 
ملاع رد  مه  تسا و  تسرد  ایند  نیا  رد  مه  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نایب  نیا  تسا . لاوز  لباق  ریغ  تباث و  کش  هب  ـالتبم  نانکـشنامیپ 

میدید جراوخ  ناتساد  رد  هکنانچ  تسا ، نید  زا  نیفرحنم  لیلد  اعدا و  هدننکش  ایند  نیا  رد  مه  ترـضح  نآ  ناهرب  لیلد و  ینعی  ترخآ .
راکـشآ قح  لباقم  رد  هناجوجل  ياهتمواقم  یچوپ  دوشیم و  نشور  همه  رب  تایعقاو  قیاقح و  هک  يدنوادخ  هاگـشیپ  رد  ترخآ  رد  مه  و 

زا زین  نایمدآ  زغم  ساوح و  دوشیم و  هتشادرب  قیاقح  تایعقاو و  همه  يور  زا  اههدرپ  هک  گرزب  زور  نآ  رد  تفگ : ناوتیم  هکلب  ددرگیم ،
روظنم ایند  نیا  رد  ام  هک  یحالـصا  يانعمب  ناهرب  لیلد و  هب  یجایتحا  ددرگیم ، اهر  دوب ، ناـشریگنابیرگ  اـیند  نیا  رد  هک  یئاهتیدودـحم 

لـیامت و چـیه  تسین و  هدیـشوپ  وا  رب  يزیچ  چـیه  هک  تسا  نارواد  رواد  نآ  دوـخ  رواد  دـهاش و  هکنیا  هفاـضاب  دوـب ، دـهاوخن  میئاـمنیم 
تسا و حیحص  ایند  نیا  رد  مه  هشیپ  کش  نانکشنامیپ  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تموصخ  نینچمه  درادن . هار  وا  يرگداد  رب  یفارحنا 

هک ترضح  نآ  هدومرف  تابثا  يارب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  نیا  حرش  رد  دیدحلایبا  نبا  ترخآ . رد  مه 
: هک دوشیم  رکذتم  نینموملاریما  دیوگیم : نینچ  دنرادن  نم  هرابرد  یئوجبیع  رد  يرذـع  دنتـسه و  اناد  نم  لاح  رب  همه  نارگید  هیماینب و 

هکیروطب دوب ، اـهتلزنم  همه  نیرتـالاب  ترـضح  نآ  تلزنم  ماـقم و  هکنیا  يارب  دـننکن . یئوـجبیع  وا  هراـبرد  هک  درکیم  ءاـضتقا  ناـنآ  ملع 
بهذیل هللا  دـیری  امنا  هیآ : نیا  رد  ار  ع ))  ) همطاف  ) شرـسمه نادـنزرف و  وا و  تراهط  نآرق )  ) یهلا باتک  تشادـن . دوجو  نآ  زا  رتیلاع 

فرط رب  تیب  لها  امـش  زا  ار  يدیلپ  هک  تسا  هدرک  هدارا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج   ) اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع 
يا  ) يدـعب یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  ص :)  ) مرکا ربمایپ  هدومرف  هدومن و  نایب  دـنک .) هزیکاپ  يریهطت  اب  ار  امـش  و 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1027 

http://www.ghaemiyeh.com


لاثمالا و ضرعت  هللا  باتک  یلع  و  درادن .) دوجو  يربمایپ  نم  زا  دـعب  هکنیا  الا  تسا ، ع )  ) یـسوم اب  نوراه  تبـسن  نم  اب  وت  تبـسن  یلع ،
دنکیم زورب  ناشیاههنیـس  رد  هک  هچنآ  هب  ناگدـنب  دـنوشیم و  هضرع  يدـنوادخ  باـتک  رب  لاـثما  هـمه   ) داـبعلا يزاـجت  رودـصلا  یف  اـمب 

هدابع نب  دعـس  نب  سیق  تسا  نآرق  رد  یبایزرا  ریـسفت و  رظن  زا  اهدادـیور  همه  يوگلا  كـالم و  دـنوشیم .) هداد  شاداـپ  اـی  تازاـجم و 
دنوادخ هاگشیپ  رد  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  تفگیم : هک  مدینش  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دیوگیم :

دهاوخ همصاخم  مالسا  میقتـسم  هداج  زا  نافرحنم  همه  اب  تمایق  زور  رد  ع )  ) نینموملاریما هک  بلطم  نیا  مریگیم  رارق  تموصخ  يارب  ي 
ران نم  بایث  مهل  تعطق  اورفک  نیذلاف  مهبر  یف  اومصتخا  نامصخ  ناذه  دیامرفیم : هک  نآرق  رد  تسیاهیآ  راکـشآ  الماک  قادصم  درک ،

ناگدرورپ هرابرد  هک  دنمصخ  ود  رفن  ود  نیا   ) دیدح نم  عماقم  مهل  دولجلا و  مهنوطب و  یف  ام  هب  رهصی  میمحلا  مهـسور  قوف  نم  بصی 
هتخیر نانآ  رس  يالاب  زا  غاد  رایسب  بآ  تسا ، شتآ  زا  یئاهکاشوپ  نانآ  يارب  دناهدیزرو ، رفک  هک  یناسک  سپ  دنتـساخرب ، همـصاخم  هب 

نب یلع  نینهآ .) هبرـض  تلآ  تسا  نانآ  يارب  دـننکیم و  بوذ  ارنانآ  ياهتـسوپ  نینچمه  تسا و  نانآ  ياهنورد  رد  هک  ار  هچنآ  دوشیم و 
: میتفگ ام  میتسه ، هیماینب  ام و  هفیرـش  هیآ  رد  مصاختم  ود  دومرف : ع )  ) قداص ماما  دـیوگیم : قوف  هیآ  ياـنعم  رد  دوخ  ریـسفت  رد  میهاربا 
رد یبلعث  دنیوگیم ) غورد  شربمایپ  ادخ و   ) هلوسر هللا و  بذک  دـنتفگ : هیماینب  دـنیوگیم .) تسار  شریمایپ  ادـخ و   ) هلوسر هللا و  قدـص 
ام هک : دـنکیم  لـقن  يردـخ  دیعـسوبا  زا  مشاـهوبا  زا  هفیلخ  نب  فلخ  دـیوگیم : نومـصتخت  مکبر  دـنع  هماـیقلا  موـی  مکنا  مث  هیآ  ریـسفت 

هک یتقو  تسیچ ؟ تموصخ  نیا  سپ  تسا ، یکی  ام  نید  تسا و  یکی  ام  ربمایپ  تسا و  یکی  ام  راگدرورپ  میتفگیم :
رب لاثما  نتـشاد  هضرع  يانعم  تسنیا  تموصخ  تسنیا  يرآ ، میتفگ  میداتفا ، مه  ناـجب  تخـس  اهریـشمش  اـب  داد و  يور  نیفـص  گـنج 

. تسا اهناسنا  یناور  تالاح  اهتین و  هب  طوبرم  اهتمظع  اهشزرا و  دـض  اهتمظع و  اـهشزرا و  همه  هکنیا  رگید  بلطم  يدـنوادخ . باـتک 
، تسین راوتـسا  صالخا  قدـص و  هیاپ  رب  دـننزب ، يدـنوادخ  باـتک  ربماـیپ و  ادـخ و  زا  مد  يزاـبلغد  هسیـسد و  اـهنویلیم  اـب  هیماینب  رگا 
. دنکیمن روطخ  نانآ  نورد  هب  یکاپ  تین  چیه  هتشاد و  دیلپ  ینطاب  هدنبیرف و  يرهاظ  ناشلامعا  ءارتفا ، ناشیاعد  ضحم و  غورد  ناشمالک 

. هللاءاشنا تشاد  میهاوخ  یحورشم  یسررب  هدنیآ  ياههبطخ  ثحابم  رد  تسا  مالسا  هاگدید  زا  یمهم  هداعلاقوف  هلئسم  هک  تین  هرابرد 

زردنا هبطخ 075-
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دنک تمحر  ادـخ   ) اجنف داه  هزجحب  ذـخا  اندـف  داشر  یلا  یعد  و  یعوف . امکح  عمـس  ارما  هللا  محر  مشـش  داـتفه و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

لامک دـشر و  هب  تفریذـپ و  ار  توعد  دـش ، توعد  لاـمک  دـشر و  يوس  هب  تفریذـپ و  تفرگ و  ارف  ارنآ  دینـش  ار  یمکح  هک  ار  يدرم 
توعد دینـش و  ار  تمکح  هک  داب  ناسنا  نآ  رب  ادخ  تمحر  دش .) راگتـسر  تفرگ و  ار  ياهدننک  تیادـه  یبرم  نماد  و  تشگ . کیدزن 

هک يولع  ینارون  تاملک  تسنیا  داتفا  وپاکت  هب  نتشیوخ  حالـصا  يارب  درک و  ادیپ  ياهدنزاس  یبرم  تفریذپ و  ارنآ  تشگ و  دشر  يوسب 
هنامیکح هخـسن  نآ  تسنیا  دـمآ . دـهاوخن  نوریب  ینادرگرـس  صقن و  لهج و  تاملظ  زا  زگره  یمدآ  ناج  اـهنآ ، هب  لـمع  مهف و  نودـب 

بآ زا  ضارعا  اب  زج  یحالطـصا  چیه  اب  ار  تمکح  زا  ضارعا  درک . دهاوخن  ادـیپ  هخـسن  نیا  نودـب  ینامرد  يرـشب  درد  چـیه  هک  یهلا 
ار تمکح  میلعت  هکیئاـج  اـت  دراد ، نآ  هب  لـمع  تمکح و  يریگارف  رب  یناوارف  دـیکات  ینآرق  تاـیآ  دومن . ناـیب  ناوتیمن  یقیقح  تاـیح 

نیرتبـسانم تمکح  هب  ریـسفت  دروم  هلمج  رد  مکح  ریـسفت  دـنکیم . قـالطا  نآ  هب  ریثک  ریخ  دـیامنیم و  یفرعم  نـالوسر  هفیظو  نیرتگرزب 
نیذـلا کئلوا  (. میداد تمکح  ع )  ) ییحی هب  یکدوک  رد  ام  و  ، ) اـیبص مکحلا  هاـنیتآ  هیآ و  زا  ار  ریـسفت  نیا  ناوتیم  تسا و  مکح  ياـنعم 

انیتآ
رد مکح  يانعم  هک  دوریم  لامتحا  هتبلا  میداد .) نانآ  هب  توبن  تمکح و  باتک و  هک  دنتسه  یناسک  نانآ   ) هوبنلا مکحلا و  باتکلا و  مه 

دشاب هدوب  يربخ  هلمج  هکنیا  مکی - لامتحا  دراد : لامتحا  ود  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  هللا  محر  هلمج  دشاب . هدوب  یئاضق  مکح  هیآ  نیا 
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لومـشم نانآ  تسا و  هدرک  تمحر  دنراد  ار  هروبزم  تافـص  هک  یـصاخشا  نآ  هب  دنوادخ  ینعی  دنک ، تیاکح  تیعقاو  کی  زا  هیـضق  و 
ياریذپ یمدآ  هکنیا  زا  رتالاب  یتکرب  تمحر و  هچ  هک  تسنیا  تقیقح  و  دناهتـشگ . یتافـص  نانچ  ياراد  هک  دـناهدش  يدـنوادخ  تیانع 

هب لدبم  رذگدوز  تالیامت  يروحمدوخ و  تارکفت  هشیریب و  ساسحا  یناویح و  یعیبط  تاکرح  يرادقم  زا  وا  تایح  دـشاب و  تمکح 
تمکح عاعش  دناوتب  مه  ددرگ و  رادروخرب  شیدادادخ  ياهدادعتـسا  زا  ریـسفت و  ار  نتـشیوخ  دوجو  دناوتب  مه  هک  ددرگ  لوقعم  تایح 

لامک دـشر و  هب  توعد  هکنآ  زا  رتالاب  یتمحر  هچ  و  دریگب . یهاوخدوخ  رقف و  لهج و  ياهنابایب  رد  هدـشمگ  ناـیناوراک  هار  ارف  ار  دوخ 
- دیامن یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تیناسنا  لحارم  دنک و  ادیپ  ياهتفای  دشر  یبرم  کی  دوش و  کیدزن  نآ  هب  دـشچب و  ارنآ  معط  دوش ،

یناسک قح  رد  اعد  هدوب و  هیئاشنا  هلمج  هکنیا  مود - لامتحا  یهارمگ  رطخ  زا  سرتب  تستاملظ  نکم  رـضخ  یهرمه  یب  هلحرم  نیا  عطق 
شاب

رد هدنزاس  نایبرم  لامک و  دشر و  تمکح و  هب  طوبرم  ثحابم  دـنروایب . تسدـب  ار  اهنآ  دنـشوکب و  روبزم  تافـص  لیـصحت  يارب  هک  د 
بنتجا اروخذم و  بستکا  احلاص  لمع  اصلاخ و  مدق  هبنذ ، فاخ  و  هبر ، بقار  تشگ . دـهاوخ  حرطم  احورـشم  هدـنیآ  ياههبطخ  ریـسفت 

ماجنا حـلاص  لمع  تفر و  شیپ  تین  لمع و  رد  صالخا  اب  داتفا . ساره  رد  شهاـنگ  زا  تفرگ و  رظن  رد  ار  شراـگدرورپ   …  ) اروذـحم
مه وا  هجیتن  رد  دنیبیم و  ار  وا  گرزب  دنوادخ  هک  دریذپب  رـشب  رگا  دـیزرو ) بانتجا  هعونمم  روما  زا  تخودـنا و  دـنمدوس  هریخذ  داد و 

تـسا یبلطم  نیا  دوب . دهاوخ  یمتح  لامک  هار  رد  وا  قیفوت  هکلب  تشگ ، دهاوخ  نامرد  وا  ياهدرد  همه  اهنت  هن  دـیامن ، تفایرد  ار  ادـخ 
هتفایرد و ار  نآ  زین  هاگآ  نادـنمدرخ  ءامکح و  هکلب  دزرویم ، رارـصا  نآ  هب  نوگاـنوگ  تاراـبع  لاکـشا و  اـب  یمالـسا  عباـنم  اـهنت  هن  هک 

تکرح يرگنالاب و  دادعتسا  دشابن ، ياهبذاج  نینچ  هب  دقتعم  دنکن و  ساسحا  ار  یهلا  تیبرت  هراظن و  زا  یـششک  یمدآ  ات  هک  دناهتفریذپ 
. دـشاب هدوب  ققحت  لباق  ریغ  یلایخ  نامرآ  کی  هدـننک  وگزاب  هک  تسین  ضحم  ياعدـم  کی  نیا  دیـسر . دـهاوخن  تیلعف  هب  وا  لاـمک  هب 

وصو دش و  یقلت  شزرا  اب  تمظع و  اب  یمدآ  يارب  هک  یفده  ره  هک  تسنیا  تفرگ  رظن  رد  ناوتیم  اعدم  نیا  تیعقاو  يارب  هک  یلیلد 
يو رد  فده  نآ  يوس  هب  یـششک  یعیبط  روطب  دـشاب ، هدوب  رادروخرب  لدـتعم  ساسحا  لقع و  زا  رگا  درک ، یقلت  يرورـض  ار  نآ  هب  ل 

ناـسنا حور  هک  تهج  نادـب  انمـض  دراد و  فدـه  تیمک  تیمها و  اـب  میقتـسم  طاـبترا  شـشک  نیا  تیفیک  تـیمک و  دـیآیم ، دوـجوب 
رود وا  زا  العف  هک  دـنادیم  دوخ  حور  زا  یئزج  ننام  ارنآ  هدومن و  میـسجت  یلاـع  عضو  کـی  رد  ار  دوخ  هقـالع  دروم  فدـه  ریگفدـه ،

يارب ار  وا  درگنیم و  وا  هب  هراومه  فده  نآ  هک  تسنیا  دننام  دنکیم و  ساسحا  دوخ  هرابرد  فده  نآ  زا  یهیجوت  هطلس  هراظن و  تسا ،
زا یکی  سانـشناسنا  ياـمکح  هک  تسا  هدوبن  هدوهیب  تسا و  یناـسنا  حور  تاـصتخم  زا  یکی  نیا  دـنکیم . بذـج  نتـشیوخ  هب  لوـصو 

کی تیصخش  دهاوخب  رگا  امش  هک  ینعم  نیا  هب  دننکیم ، یفرعم  وا  ياهفده  یئاسانش  ار  یمدآ  تیصخش  یئاسانش  قرط  نیرتیـساسا 
دزادرپیم يدج  يوپاکت  هب  اهنآ  هب  لوصو  هار  رد  هتفریذپ و  يدج  ياهفده  ناونعب  ار  اهنآ  وا  هک  یئاهفده  هب  دیـسانشب ، بوخ  ار  ناسنا 

ناربمایپ و همه  هک  تسا  هدـعاق  نیا  يور  دـینک . تقد  دـیرگنب و  دـهدیم  ناشن  دوخ  زا  بولطم  فدـه  ندروآ  تسدـب  يارب  اهتـشذگ  و 
هک دـشاب  يزیچ  دـیاب  یناسنا  يالعا  فدـه  هک  دـننزیم  دایرف  ادـصمه  گنهامه و  یناسنا  هیلوا  ترطف  اـب  نیتسار  ياـمکح  هللاءاـیلوا و 

یلعف یعیبط و  تیدوجوم  زا  رتگرزب 
، دنک فرص  بوبحم  کی  هرابرد  ار  دوخ  یعقاو  تبحم  دهاوخب  رگا  هک  دربب  لامک  دشر  هب  ور  ار  وا  تیدوجوم  دناوتب  ات  دشاب  هدوب  يو 

ياهیشوخ يایازم و  زا  تسد  دهاوخب  رگا  دنک و  بذج  ناسنا  هیلاع  لحارم  هب  ار  وا  دناوتب  دراد  دوجو  وا  رد  هک  یتمظع  اب  بوبحم  نآ 
يایازم زا  کی  چـیه  هک  تسا  ملـسم  و  دـشاب . رتتمظع  اب  رتـالاب و  يو  هک  دـهدب  ماـجنا  ار  راـک  نیا  یتقیقح  هار  رد  درادرب ، یناگدـنز 

هک دهدب  وا  رب  يزیچ  دریگب و  شتـسد  زا  ار  وا  گرزب  تیدوجوم  دناوتب  هک  درادـن  ار  تمظع  نآ  رـشب  يارب  یبوبحم  چـیه  یناگدـنز و 
وا هب  مه  یفاـضا  تیزم  دـیامن و  ناربـج  تسا ، هتخاـس  کلهتـسم  بوبحم  اـیازم و  نآ  هب  لوـصو  هار  رد  هک  ار  یتـیدوجوم  نآ ، هلیـسوب 

ایازم همهب  هدادـن  تسد  زا  يزیچ  دـهدب ، تسد  زا  وا  تمحر  عاعـش  هب  لوصو  هار  رد  ار  هچ  ره  ناـسنا  هک  تسا  ادـخ  طـقف  نیا  دـشخبب .
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داعبا همه  رد  تسا  تبثم  ياهدادعتـسا  همه  ندیـسر  تیلعف  هب  وا  فده  تقیقح  رد  سب ، دـشاب و  ادـخ  ناسنا  فدـه  رگا  دـباییم . قیفوت 
هدامآ امئاد  یهلا  لماع  کی  يو  تبثم  ياهدادعتسا  زا  کی  ره  ندروآرد  تکرحب  يارب  هک  دنادیم  یـصخش  نینچ  اریز  يونعم ، يدام و 
ماقم رب  یهتنم  هک   ) ییاههار هب  ار  اهنآ  ام  دننکیم ، تدهاجم  ام  هرابرد  هک  یناسک   ) انلبس مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلا  و  هک : تسا  راک 

هطبار نیا  تسا . نتـشیوخ  هراـبرد  وا  هراـظن  نتفریذـپ  مزلتـسم  یمئاد  روـطب  ادـخ  رب  هجوـت  سپ  مـینکیم .) تیادـه  ددرگیم ،) اـم  یبوـبر 
تـشحو ساره و  هانگ  زا  اهناسنا  نینچ  هک  تسا  یعطق  مکی - صتخم  دـشابیم : اراد  دـیامرفیم ، نایب  ع )  ) نینموملاریما هک  ار  یتاـصتخم 

تلاح رد  ار  دوخ  تاظحل  ناسنا  هک  یتقو  تشاد . دـهاوخ  تشحو  ساره و  دـتفا  شرمع  نمرخ  هب  هک  یـشتآ  زا  یمدآ  هکناـنچ  دـنراد ،
دنکیم یقلت  یقیقح  گرم  نامه  ار  ياهطبار  نینچ  هبذاج  زا  نتخیـسگ  دنیبیم ، ار  وا  مه  ادخ  هک  دنادیم  دربیم و  رـسب  يدـنوادخ  تیور 

يدنوادخ و تیور  مود - صتخم  دهدب . یگرم  نینچ  هب  نت  هانگ  هب  لیامت  اب  دناوتیم  هنوگچ  وا  نیاربانب ، دـشاب . هدوب  ضحم  مودـعم  هک 
چیه هک  تسا  هتفایرد  نیقی  هب  یـصخش  نینچ  اریز  تسا  صالخا  يور  زا  لمع  یناـسنا ، تیدوجوم  ماـمت  رب  يدـنوادخ  هراـظن  ساـسحا 
هدش هتخاس  ناسنا  نینچ  حلاص  لمع  موس - صتخم  درادن . ار  وا  لامعا  يارب  ندوب  فده  یگتـسیاش  ادـخ  زج  یتقیقح  چـیه  يدوجوم و 

صتخم دـنیبیم . ار  وا  مه  ادـخ  هک  دـنادیم  دـنیبیم و  ار  ادـخ  هک  یحور  تعیبط  ياـضتقم  هب  لـمع  ینعی  وکین  رادرک  دـنادیم  هک  تسا 
یناگدنز نیا  تازایتما  اهورین و  نارگید  رگا  هک  تسا  انف  لاوز و  هب  ور  یعیبط  یگدنز  نیا  زا  تیدبا  هتـسیاش  هریخذ  نتخودـنا  مراهچ -

نودب ار  یعیبط 
يارب تازایتما  اهورین و  نامه  زا  ار  جئاتن  نیرتشزرا  اب  یهلا  ناگدـش  هتخاس  نآ  دـنزاسیم ، دوبان  وحم و  اهنآ  شزرا  تقیقح و  یئاسانش 

هک یقالخا  لئاذر  دننام  دشابن ، هانگ  هبترمب  هچ  رگا  یتح  هعونمم  روما  زا  بانتجا  زیهرپ و  مجنپ - صتخم  دـننکیم . هریخذ  دوخ  تیدـبا 
. دـنیامنیم مورحم  رمثم  ياهيرایـشه  زا  ار  ناسنا  هک  یناور  ياهتیلاعف  اـهدومن و  رگید  ساـسایب و  تـالایخ  اههشیدـنا و  و  دـنهورکم ،

هکنیا زا  هاگآ  دنمدرخ  کی  هنوگچ  دهدیمن ، ماجنا  فدـه  نودـب  ار  یتکرح  چـیه  دـنکیمن ، فلت  هدوهیب  ار  دوخ  تایح  مشـش - صتخم 
يالعا فدـه  هب  لوصو  دـناوتیم  تسا ، یناسنا  نیناوق  لوصا و  همه  ناـهج و  تیعقاو  راـکنا  يواـسم  فدـهیب  تاـیح  ناـهج و  روصت 

دیآ ام  يوس  ادن  ام  لعف  تسه و  وک  ناهج  نیا  هک - دنادیم  وا  متفه - صتخم  دـیامن !؟ انمت  وزرآ و  فدـهیب  یگدـنز  اب  ار  دوخ  تایح 
لجوزع دنوادخ  هک  دنادیم  و  تسا ) شیوخ  ياههتخودنا  ورگ  رد  یسفن  ره   ) هنیهر تبسک  امب  سفن  لک  هک - دنادیم  وا  ادص  ار  اهادن 
نتشاذگ دازآ  تسا . سفن  ياوه  اب  هزرابم  متـشه - صتخم  تسا - هدومرف  ررقم  ام  يارب  ار  ياهجیتن  میهدیم  ماجنا  ام  هک  يراک  ره  يارب 

حا لقع و  نتشاذگ  دازآ  سکعلاب ، هکنانچ  دشابیم . نیرب  مهف  یلاع و  تاساسحا  لقع و  نتسب  ریجنزب  مزلتسم  سفن  ياهاوه 
حرطم یناسنا  مولع  رد  ناققحم  زا  یـضعب  هک  تسیاهدـعاق  نیا  تسا . یناـسفن  ياـهاوه  ندـش  هتـسب  بجوم  نیرب  مهف  یلاـع و  تاـساس 

نیرتلطاب و ناـسنا  يارب  قلطم  يدازآ  روصت  تسا ، مکاـح  یناـسنا  تیدوجوم  رد  هک  ینیناوق  اـهتیعقاو و  هب  رظن  اـب  دـنیوگیم : دـننکیم و 
هوک نتـشاذگ  دازآ  هب  هیبش  تسرد  یناسفن  ياهاوه  نتـشاذگ  دازآ  اریز  دـیآیم  دوجوب  ناـسنا  هراـبرد  هک  تسا  يروصت  نیرتفرخزم 

تیلاعف نیرتمک  اب  هک  تسا  هدـش  انب  یهوکـش  اب  للجم و  رایـسب  ياهنامتخاس  هوک  نآ  ياههنماد  اـههنت و  هلق و  رد  هک  تسا  ناشفـشتآ 
ندـش و ناریو  یناسفن و  ياهاوه  ناشفـشتآ  هوک  هرابرد  یحیـضوت  دـید . دـنهاوخ  اهیناریو  بیـسآ و  روبزم  ناـمتخاس  هوک  نآ  ینورد 

حیرـشت ار  روبزم  لاثم  تسا ، ناسآ  مه  رایـسب  شروصت  هک  رما  تقیقح  حیـضوت  يارب  دیاذگب  ینادـجو  ینالقع و  ياهنامتخاس  نتخوس 
حلاصم هلیـسوب  نامتخاس  کی  دـننام  هک  تسا  یتیـصخش  ياراد  یناور  يزغم و  لادـتعا  تلاح  رد  اـهناسنا  زا  کـی  ره  میئاـمن : لـیلحتو 

ورین ود  نیا  هک  تسا  نیرب  مهف  یلاع و  تاساسحا  لقع و  نامتخاس  نیا  راـمعم  سدـنهم و  دوشیم . هتخاـس  نرود  ياـهورین  اهدادعتـسا و 
یناشفـشتآ هتخادگ  داوم  دننام  يرـشب  زیارغ  دـنزادرپیم . تیلاعف  هب  دـنروآیمرب و  رـس  صلاخ  نادـجو  یلـصا و  ترطف  زا  موس ) مود و  )

نورد رد  هک  تسا 
هنزور نامه  رادقمب  دننک  ادیپ  ياهنزور  نیرتمک  رگا  هکیروطب  دـنچیپیم ، دوخب  تیلاعف  ندـش و  اهر  يارب  هراومه  دراد و  دوجو  اهناسنا 
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میظنت يارب  ار  دوخ  ششوک  همه  هک  یناسنا  فراعم  ورملق  رد  يرکف  صاخ  ماظن  ره  یبتکم و  ره  نیاربانب  دز . دنهاوخ  نوریب  هب  ار  دوخ 
ناـسنا زا  یمین  هراـبرد  اـهنت  هن  دـیامنن ، زیارغ )  ) یناشفـشتآ داوـم  ندرک  راـهم  يارب  یقطنم  يرکف  یلو  دربـب  راـکب  تیـصخش  میکحت  و 

اریز تسا . هتخاـس  چـیه  چوپ و  ياـنبم  رب  تیـصخش  هراـبرد  ار  دوـخ  یناـسنا  فراـعم  همه  هکلب  تسا ، هدرک  فذـح  ارنآ  هدیـشیدناین و 
نتخوس و یناریو و  ضرعم  رد  هراومه  ناشفـشتآ  هوک  ياههنماد  اههنت و  اـههلق و  رد  دـشاب ، لـلجم  دـنچ  ره  ناـمتخاس  میتفگ : هکناـنچ 

ندـش یـشالتم  هب  ار  ناسنا  دوجو  هدوبن و  رادـیاپ  تیـصخش  لوقعم  نامتخاس  نودـب  یمدآ  نورد  رگید  فرط  زا  تسا . ندـش  رتسکاـخ 
داوم دننام  هک  ار  زیارغ  تسا  ریذپناکما  هک  یبیترت  لکـش و  رهب  یتسیاب  لوقعم ، روطب  تیـصخش  نامتخاس  نتخاس  يارب  دنکیم . دـیدهت 
قطنم اب  تسا ، ام  دوجو  ياهترورـض  دوخ  هک  زیارغ  داوم  نآ  زا  یتح  هدومن و  راهم  دنکیم ، دیدهت  ار  تیـصخش  ناشفـشتآ  هوک  ینورد 

ناـمتخاس ياـنب  يارب  يدازآ  یئاـناوت و  اـب  میئوـگیم : هک  تـسا  تـهج  نـیمهب  دوـمن . يرادربهرهب  تیـصخش  نتـشاد  اـپرب  يارب  حـیحص 
هن تیصخش ،

دروم روبزم  ناـمتخاس  رد  داوم  نیرتيرورـض  نیرتـهب و  زیارغ  دوـخ  هکلب  دـندرگیمن ، يدوباـن  فذـح و  هب  موـکحم  یعیبـط  زیارغ  اـهنت 
ار تاذ  تنایص  هزیرغ  ندوب  یتایح  دناوتب  هک  تسا  سانشناسنا  رکفتم  نیمادک  بتکم و  مادک  لاثم : ناونعب  دنریگیم . رارق  يرادربهرهب 
تیوقت و میظنت و  هار  رد  یتایح  هزیرغ  نیا  هک  تسنیا  دنکیم ، باجیا  تیصخش  نوناق  هک  هچنآ  دوش ، رکنم  تسا ، تیصخش  يانبریز  هک 
رد ینیشنرداچ  هب  ارنانآ  هدومن و  ناریو  ار  اهناسنا  تیصخش  نامتخاس  یناسفن  ياهاوه  ناشفشتآ  هوک  دوش . هدرب  راکب  تیـصخش  لماکت 

هتخادگ و داوم  ياراد  هک  یناشفـشتآ  هوک  هک  تسا  ملـسم  دنکیم  راداو  یقیقح ) هن   ) یگتخاس ياهتبـسن  هت  رـس و  یب  عیـسو و  ياهنابایب 
هوک نآ  سر  شتآ  نادـیم  رد  هک  ار  یئاهنامتخاس  دریگیم ، رارق  راشف  تحت  هدـننک  رجفنم  ياـهورین  فرط  زا  هراومه  و  دراد ، هدـنزادگ 

رد يدیدرت  چیه  میراذگب ، دوخ  لاحب  ار  ناشفـشتآ  هوک  هک  مینک  ضرف  نینچ  رگا  درک . دهاوخ  ناریو  ای  تخوس ، دـهاوخ  دـنراد ، رارق 
ساسحا درجمب  هکنیا  ای  و  میـشوپب ، مشچ  دـبا  يارب  اـهنآ  زا  میرادرب و  اهنیـشن  ناـمتخاس  اـهنامتخاس و  زا  تسد  دـیاب  اـی  هک  تسین  نیا 

بصن ك يرتنما  ياج  رد  میربب و  میرادرب و  ار  اهنامتخاس  حلاصم  دنهدیم ، ماجنا  هدنزادگ  داوم  هک  هوک  نورد  زا  یتاکرحت 
تالیا دننام  میروبجم  دـشاب ، هدوب  ناشفـشتآ  هوک  سر  شتآ  رد  میریگب ، رظن  رد  نامتخاس  يارب  میناوتیم  هک  یئاههصرع  همه  رگا  مین و 

لاـثم نیا  زا  هک  ار  ياهجیتن  میئاـمن . باـختنا  اـتقوم  یگدـنز  يارب  ار  اـههصرع  نآ  زا  یئاـج  یناـمز  ره  رد  یقالـشق ، یقـالیی و  ریاـشع  و 
، دـننادیمن مزـال  ار  یناوـیح  زیارغ  ندرک  راـهم  یقـالخا  یبهذـم و  ریغ  مدرم  نارکفتم و  هک  تهجنادـب  هـک  تـسنیا  مـیریگب ، میهاوـخیم 

ناـمتخاس راـمعم  سدـنهم و  حـلاصم و  هک  ار  نیرب ) مهف  هدـش و  دیعـصت  یلاـع  تاـساسحا   ) ینادـجو ینـالقع و  نیناوق  همه  دـنروبجم 
شود هب  نیـشننابایب  تالیا  رداچ  دننام  ياهفرح  نارادمتـسایس  نادنمتردق و  یناشفـشتآ  کیرحت  نیرتمک  اب  دشابیم ، یناسنا  تیـصخش 

قوقح و ینوناق  داوم  رد  یمئاد  تارییغت  رـشب و  هدـنزاس  ياهگنهرف  رد  ینوگرگد  دـنیامن . لقتنم  رگید  لحم  هب  لـحم  کـی  زا  هتفرگ ،
هک تسا  یناویح  زیارغ  ندرکن  راهم  زا  یشان  دنشابیم ، تباث  ینادجو  ینالقع و  نیناوق  يانبم  رب  هک  یقالخا  ياهشزرا  ندش  یقلت  هیاپیب 
ای ار  یقـالخا  ياـهشزرا  قوـقح و  ینوناـق  داوـم  هدـنزاس و  ياـهگنهرف  ياـهنامتخاس  همه  یناشفـشتآ  برخم  هدـنزادگ و  داوـم  دـننام 

لمج نیا  اب  ار  دوخ  دنوشیم ، یفرعم  یسانشناسنا  بتکم  بحاص  رکفتم و  یهاگ  هک  مه  ناحولهداس  و  دنکیم . بیرخت  ای  دنازوسیم و 
، تسا یفاضا  یبسن و  دودـحم و  زیچ  همه  و  دـشاب ، تلاصا  ياراد  ای  تباث و  دـناوتیمن  قالخا  قوقح و  اـهگنهرف و  زا  کـی  چـیه  هک  ه 

بیذکت ار  دوخ  زارد  رود و  ياهوزرآ  مهن - صتخم  دننکیم .!! انب  زیارغ  ناشفـشتآ  هوک  نامه  يور  ار  يرگید  ياهنامتخاس  ای  اهرداچ 
نیا دیامن . تایعقاو  اب  نتـسویپ  تهجب  ناور  زغم و  یعقاو  دشر  نیـشناج  ار  ینهذ  تالایخ  مروت  ساسایب  ياهوزرآ  دراذگیمن  دنکیم و 

هک داد  رارق  وزرآ  دیما و  دروم  دیاب  ار  یقیاقح  هک  تسنیا  شیانعم  هکلب  تسا ، ساسایب  یناور  هدیدپ  کی  وزرآ  هک  تسین  ینعم  نآ  هب 
- مهد صتخم  دـشاب . هدوب  یگدـنز  رد  ندیـشخب  تینیع  لباق  رودـقم و  هدـننک  وزرآ  يارب  اـیناث  دـشاب و  دـیفم  لوقعم  تاـیح  يارب  ـالوا 

یناور تیفرظ  رد  هعـسوت  یئابیکـش و  ربص و  انامه  دـش ، راوس  ناوتیم  یعاـمتجا  يدرف و  مطـالت  جومرپ و  ياـیرد  رد  هک  یبکرم  نیرتهب 
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هضرع نآ  رد  اریز  دهدیم ، رارق  گرم  لپ  زا  روبع  هشوت  ار  يوقت  مهدزای - صتخم  تسا . فیـصوت  لباق  نآ  عفانم  ترورـض و  هک  تسا 
هراومه نشور و  هار  مهدزاود - صتخم  دوش . راگتسر  دناوتیم  هک  تسا  اوقت  هلیسوب  هتفای  دشر  تیصخش  میلـس و  بلق  طقف  قیقد  باسح 
صتخم دنکیم . ادیپ  تاجن  فرحنم  ياههار  ياهناتسراخ  اههاگترپ و  اهخالگنس و  زا  هتفرگ و  شیپ  دوشیم  هدیمان  میقتـسم  طارـص  هک  ار 

دزیس
هلیسوب جازم  لالتخا  دنیشنب و  هک  دوشیمن  هک  دوشیمن  یگدنز  يامنربج  ثداوح  میلست  هدرمش ، تمینغ  ار  رمع  تاظحل  تاناکما و  مه -

وا یمدـق  کی  رد  گرم  یئوگ : هک  دـنکیم  میظنت  نینچ  ار  یگدـنز  هکلب  دریگب ، نامایب  ار  شناـبیرگ  دـیایب و  شغارـسب  گرم  لـماوع 
هک شاب  اشوک  نانچ  یعیبط  تایح  لئاسو  لیـصحت  يارب   ) ادغ تومت  کناک  کترخال  لمعا  ادـبا و  شیعت  کناک  كایندـل  لمعا  تسا 

(. درم یهاوخ  ادرف  یئوگ  هک  امن  لمع  نانچ  دوخ  ترخآ  يارب  تشاد و  یهاوخ  يدبا  یگدنز  ایند  نیا  رد  یئوگ 

هیماینب راتفر  شهوکن  هبطخ 076-

هحفص 209] ]
دمحم زا  نم  هک  ار  یثرا  هیماینب   …  ) اقیوفت هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  بارت  یننوقوفیل  هیماینب  نا  متفه  داتفه و  نخس  یمومع  ریـسفت 

اـهتمظع و زا  یمـسجت  مشاـهینب  مشاـه و  هک  هزادـنا  ناـمهب  هیماوـنب  اـم  كاردا  اـم  هیماینب و   … دـنهدیم )  نـمب  مـک  مـک  مراد  (ص )
اهیزادرپهلیح رذـع و  اهیئوجتصرف و  اـهیهاوخدوخ و  اـهتحاقو و  اـهتلاذر و  زا  یمـسجت  هیماینب  هیما و  دـناهدوب ، یناـسنا  ياـهشزرا 

نامه نیا  تسا . هدرک  تبث  دبا  يارب  خیرات  هک  تسا  هورگ  ود  نیا  ناتساد  دض  هب  دیآیم  گناب  ود  ناهج  رد  دیاهدینـش : هکنیا  دناهدوب .
ماما ترـضح  زا  هیداجـس  هلماک  هفیحـص  همدـقم  رد  درادـن . دوجو  اهنآ  نایم  رد  یتشآ  ناـکما  هجو  چـیهب  هک  تسا  تملظ  رون و  لـباقت 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يزور  هک  دنکیم  لقن  شدج  زا  وا  شردپ و  زا  مردپ  هک  دنکیم  لقن  نینچ  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج 
دش و رادیب  باوخ  زا  مرکا  ربمایپ  دـننادرگیمرب ، بقع  هب  ار  مدرم  دـنهجیم و  وا  ربنم  هب  نومیم  نتـسج  دـننام  هک  دـید  ار  ینادرم  باوخ 
سانلل و هنتف  الا  كانیرا  یتلا  ایورلا  انلعج  ام  و  دروآ : ار  هیآ  نیا  لیئربج  لاح  نیا  رد  دوب ، راکـشآ  شکراـبم  هرهچ  رد  هودـنا  تسـشن و 

اریبک انایغط  الا  مهدیزی  امف  مهفوخن  نآرقلا و  یف  هنوعلملا  هرجشلا 
( يرماـس دـننام  ( ) هیماینب  ) نآرق رد  نوعلم  تخرد  نینچمه  مدرم و  يارب  یـشیامزآ  رگم  دوبن  میداد  ناـشن  وـت  رب  هک  ار  اـیور  نآ  اـم  (و 
ر دیازفایمن .) يزیچ  رفک  نایغط و  زج  هیماینب  ینعی  نانآ  يارب  دـیدهت  نیا  مینکیم و  دـیدهت  ارنانآ  ام  دـنمدرم و  يارب  یـشیامزآ  هلیـسو 

مالسا بایسآ  هکلب  هن  داد : خساپ  لیئربج  تسویپ ؟ دهاوخ  عوقو  هب  نم  نامز  هیماینب د  رفک  يرگنایغط و  نیا  لیئربج ، يا  دومرف : ربمایپ 
تلالض بایسآ  سپس  دنامیم ، لاح  نیا  رد  لاس  جنپ  ددرگیم و  وت  ترجه  زا  سپ  لاس  جنپ  یـس و  ات  مث  ددرگیم ، لاس  هدوت  ترجه  اب 

انا تسا : هداتسرف  هراب  نیا  رد  ار  تایآ  نیا  دنوادخ  و  دنریگیم . دوخ  تسد  هب  ار  نیملسم  روما  هنعارف  نآ  زا  سپ  ددرگیم ، دوخ  روحم  رب 
تمظع ینادیم  هچ  وت  میداتسرف ، ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام  . ) رهش فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل  ردقلا . هلیل  ام  كاردا  ام  و  ردقلا . هلیل  یف  هانلزنا 

هملک لثم  ریـسفت و  رد  یـسربط  ردق . ياهبش  ياهنم  دندرک ، تنطلـس  هام  رازه  هیماینب  هام .) رازه  زا  تسا  رتهب  ردق  بش  ار . ردـق  بش 
هدش و هدـیرب  نیمز  يور  زا  هک  تسا  دـیلپ  تخرد  دـننام  دـیلپ  هملک  لثم  و   ) رارق نم  اهلام  ضرالا  قوف  نم  تثتجا  هثیبخ  هرجـشک  هثیبخ 

هدش هتفگ  تسا و  رفک  كرش و  هملک  هثیبخ  هملک  نیا  دیوگیم : درادن .) يرارق 
دمحم ماما  زا  دوراجلاوبا  لظنح … و  نیگآرهز  تخرد  تسنیا  تسا و  كاپان  دیلپ و  تخرد  يدنوادخ  تیـصعم  رد  ینخـس  ره  تسا :

هللا همعن  اولدب  نیذلا  یلا  رت  ملا  هیآ . ریـسفت  رد  باتک  نیمه  رد  هیماینب و  هرابرد  تسا  یلثم  هثیبخ  هملک  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب
دنتخاس و لدبم  رفک  رب  ار  يدنوادخ  تمعن  هک  ار  یناسک  نآ  ياهدیدن  ایآ   ) رارقلا سئب  اهنولصی و  منهج  راوبلا  راد  مهموق  اولحا  ارفک و 
زا يدرم  دیوگیم : تسا .) يدب  هاگرارق  خزود  دنتفیب و  نآ  رد  هک  تسا  خزود  هاگیاج ، نیا  دـنتخادنا ، تکاله  هاگیاج  رب  ار  دوخ  هورگ 
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هـیماینب و دنـشیرق : زا  فرحنم  هورگ  ود  هـیآ  نـیا  زا  دوـصقم  دوـمرف : ترـضح  نآ  دیـسرپ . هـیآ  نـیا  هراـبرد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
ردـب گنج  رد  هریغمینب  اما  دـنرب و  رـسب  ترـشع  شیع و  رد  هک  دـناهدش  هتـشاذگ  دوخ  لاحب  نامز  زا  یتدـم  اـت  هیماینب  اـما  هریغمینب .

اههمان ریسفت  همجرت و  شخب  رد  مالـسا  اب  نانآ  طابترا  یگنوگچ  یناسنا و  قالخا  رد  هیماینب  تیعقوم  لیـصفت  تفر . نیب  زا  ناشتمحازم 
هیماینب و زا  نخـس  هغالبلاجـهن  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  ياـههمان  اـههبطخ و  زا  ددـعتم  يدراوـم  رد  هـک  تهجنادـب  دـمآ . دـهاوخ 

هلیبق نیا  تایصوصخ  ثحبم  نیا  رد  هک  تسا  بسانم  رایسب  تسا ، هدمآ  نایمب  اهنآ  یگتسیاشان 
رادروخرب یخیراـت  تاـیرطن  رد  ناوارف  راـبتعا  زا  هک  يزیرقم  ساـبعلاوبا  روهـشم  عبتتم  ققحم و  زا  ار  وجماـک  هاوـخدوخ و  تسرپاـیند و 

یلیخ نم  هک : دـنکیم  عورـش  نینچ  يدـنوادخ  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  ار  دوخ  فورعم  باـتک  قـقحم  نیا  مینک . هعلاـطم  تقد  اـب  تسا ،
رود ادـخ  ربماـیپ  زا  داـینب  هشیر و  زا  موـق  نیا  هک  نیا  هکنیا  اـب  تسا ، هدرک  يزادـناتسد  تفـالخ  هب  هـیماینب  هـکنیا  زا  مدرکیم  بـجعت 

هک دادیم  هزاجا  موق  نیا  نادـجو  هنوگچ  متفگیم : و  دنـشابیم !! ترـضح  نآ  هب  صاخـشا  نیرتکیدزن  مشاهینب  هک  یلاح  رد  دـناهدوب و 
اجک ص )  ) ادخ ربمایپ  رظن  زا  نوعلم  دورطم و  مکحلا  نب  ناورمینب  هیماینب و  دـننک ! هضرع  ناشدوخ  هب  ناشنورد  رد  ار  تفالخ  تبحص 

سپـس تسا ، هتـشاد  دوجو  مشاهینب  هیماینب و  نایم  تیلهاج  مایا  رد  هک  یتموصخ  توادـع و  اـب  اـصوصخم  اـجک ؟ تفـالخ  ناتـساد  و 
یتلاسر رد  ربمایپ  نداد  رازآ  تیذا و  رد  دنتـشاد  ترـضح  نآ  اب  هک  یتموصخ  رد  هدوب و  رتدـیدش  ص )  ) مرکا ربمایپ  اب  هیماینب  توادـع 

هکنیا ات  تسا ، هدوب  دـح  زا  شیب  هکم  حـتف  اـت  دوب ، هدروآ  ار  قح  نید  تیادـه و  مدرم  يارب  هک  ترـضح  نآ  تثعب  زاـغآ  زا  تشاد  هک 
هدارم لان  رادلا  دیعب  نم  مک  و  دیوگیم : هک  ناوخب  ریز  رعش  رد  ار  هیماینب  لثم  تسا . فورعم  هکنانچ  دندروآ ، مالسا  نانآ  زا  یضعب 

صخـش هک  یتروص  رد  دیـسر ، شدوـصقم  هب  هک  تشاد  يرود  تعیقوـم )  ) هناـخ هک  یـسک  اـسب  هچ  و   ) دـیعب وـه  رادـلا و  یناد  رخآ  و 
تفالخ رما  زا  سکچیه  هک  مدوخ  ناـجب  دـنگوس  و  هدیـسرن .) شدوصقم  هب  هداـتفا و  رود  دوب ، کـیدزن  وا  تیعقوم )  ) هناـخ هک  يرگید 

هکنیا رگم  دوشیمن ، هدید  ود  نآ  نایم  یبسن  چـیه  تشادـن و  دوجو  هیماینب  تفالخ  يارب  یتلع  چـیه  اریز  تسا  هدوبن  هیماینب  زا  رترود 
شیرق دارفا  همه  لماش  دنـشیرق  زا  نایاوشیپ  هک  ربمایپ  هدومرف  اریز  دنـشکب ، شیپ  ار  مسا  رد  هباـشت  طـقف  میتسه و  شیرق  زا  اـم  دـنیوگب :
نشور مولعم و  تسا ، هدرک  اعدا  تفالخ  هلئـسم  رد  یهورگ  ره  هک  ار  هچنآ  تسا و  نیعم  فورعم و  تفالخ  لماوع  لاحنیا  اب  و  دشابیم .

مه تسا و  هتشاد  ربمایپ  اب  ار  يدنواشیوخ  نیرتکیدزن  مه  اریز  دناهتسناد ، تفالخ  هتسیاش  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  مدرم  زا  یـضعب  تسا .
هدوب نینچ  رگا  تسا . هدومن  تفالخ  هب  تیـصو  ع )  ) یلع هرابرد  ربمایپ  نانآ  هدـیقعب  مه  تسا و  هدوب  مالـسا  رد  ناـشخرد  قباوس  ياراد 
دشاب يدنواشیوخ  تثارو و  اب  تفالخ  رگا  دنک و  اعدا  دناوتیمن  ار  تازایتما  نیا  زا  کیچیه  هیماینب  هک  دننادیم  ناناملـسم  همه  دشاب ،

زیرقم سپس  تسین . طوبرم  هیماینب  هب  روما  نیا  زا  کیچیه  زاب  دوش ، لصاح  یگتسیاش  تیمح  تمواقم و  هلیسوب  و 
نانچ نامدود  نآ  رب  ار  ناسنا  ترفن  هک  دح  نآ  ات  دنکیم  نایب  ار  هیماینب  ياهیگماکدوخ  تایانج و  اهیگتـسیاشان و  باتک  نیا  رد  ي 

وا دالوا  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  اب  نامدود  نیا  دنتفایم . دیدرت  هب  هیماینب  نارادمدرس  بلغا  ندوب  ناسنا  رد  هدننک  هعلاطم  هک  دزیگنایمرب 
لدبم اهیگماکدوخ  تیمکاحب و  قشع  يزاب و  تردق  هب  لدبم  ار  مالسا  دناهتساخرب و  هزرابم  تباقر و  هب  دناهتفرگ ، رارق  العا  دح  رد  هک 
کی ناوـنعب  هک  ظـحاج  غارـس  هب  میوریم  يزیرقم  تاـیرظن  زا  سپ  دـندشن . بکترم  هـک  یتاـیانج  اهیدـیلپ و  هـچ  هار  نـیا  رد  دـندومن و 
هکنیا ات  دـیوگیم : نینچ  هیماینب  هراـبرد  ياهلاـسر  رد  ظـحاج  تسا . روهـشم  فورعم و  ننـست  لـها  ناـیم  رد  لقادـح  گرزب  رظنبحاـص 

تخاس و لئان  تداهـش  تداعـس  هب  ار  وا  دـنوادخ  درک و  دیهـش  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يدارم ) مجلم  نبا   ) تما نیا  نیرتیقش 
رانک گنج  زا  ار  دوخ  شنارای  ندـش  هدـنکارپ  تهجب  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  یعقوم  اـت  دومن ، بجاو  شلتاـق  هب  ار  تنعل  خزود و  شتآ 
عقوم نیا  رد  تشادرب . تسد  تفـالخب  يدـصت  زا  تفرگ و  رظن  رد  ار  ناـنآ  ندـش  گـنراگنر  شردـپ و  هب  ار  ناـنآ  یئاـفویب  دیـشک و 

لاس نآ  رد  راصنا  نیرجاهم و  زا  معا  ناناملسم  تیعمج  همه  رب  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  يروش  تشگ و  طلسم  تموکح  هب  هیواعم 
رابجا یئوگروز و  هقرفت و  یگدنکارپ و  لاس  هکلب  دوبن  داحتا  لاس  نآ  تشگ . طلـسم  دادبتـسا  لامک  اب  دنداهن ، داحتا  لاس  ار  شمان  هک 
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نیرتعماج ناونعب  اهیراکهبت  نیا  تشگ و  رـصیق  هب  لدـبم  هدـش  بضغ  تفالخ  يرـسک و  تنطلـس  هب  لدـبم  تماما  هک  دوب  یلاـس  دوب و 
درک و در  یـشوپهدرپ  نودـب  ار  ربمایپ  مکح  هیواعم  درک و  ادـیپ  همادا  تاـفارحنا  یـصاعم و  هکنیا  اـت  تشگن !! بوسحم  قسف  یهارمگ و 

هکنیا رد  دنتشاد  رظن  داحتا  یمالـسا  تما  همه  هکنیا  اب  دش ، رکنم  راکانز  مکح  شارف و  رد  دنزرف  دلوت  هرابرد  راکـشآ  روطب  ار  وا  مکح 
. تسا هدش  دراو  رافک  هورگ  رد  هتفر و  نوریب  قساف  مکح  زا  يدیلپ  نیا  اب  هیواعم  دوب  هدرک  انز  وا  اب  هدوبن و  نایفـسوبا  عورـشم  نز  هیمس 

لواـپچ نارتوهـش و  دـیزی  هب  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  صاـعلا و  نب  ورمع  هب  رـصم  روشک  تاـیلام  همه  ندـناروخ  يدـع و  نب  رجح  نتـشک 
ندرک راکنا  اهنیا  همه  يزاب ، تطاسو  يدـنواشیوخ و  تهجب  اهرفیک  دودـح و  لیطعت  سوه و  يوه  يانبم  رب  لایلاو  بصن  لاـملاتیب و 
تسا روهشم  باتک  دننام  هک  یتنـس  در  هللا و  باتک  هب  رفک  اب  یتوافت  هک  تسا  هدش  نییعت  ياهتنـس  روهـشم و  نیناوق  صوصنم و  ماکحا 

بم اهگنس و  اب  ریت  هبهبعک  نتسب  هکم و  گنج  سپس  دنتشگ  بکترم  شنارای  نایلاو و  دیزی و  شدنزرف  هک  یئایاضق  سپس  درادن .
اپرب دـندوب و  تملظ  رد  یئاهغارچ  هک  شنامدود  دارفا  رثکا  اب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نتـشک  هنیدـم و  رد  زواجت  تراغ و  لـتق و  ندرک  حا 

 … مالسا هدنراد 
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ار هچنآ  اشخبب  نم  رب  اراگدرورپ   ) هرفغملاب یلع  دعف  تدـع  ناف  ینم . هب  ملعا  تنا  ام  یل  رفغا  مهللا  متـشه  داتفه و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
هچ امرف .) تیاـنع  نم  رب  دوخ  شـشخب  اـب  رگید  راـب  مدرگرب ، مدوب  هدرک  هک  یئاـطخ  هب  رگید  راـب  رگا  يرتاـناد و  نم  زا  نم  هراـبرد  هک 
هک ار  یئاهاطخ  زا  يرادقم  مینادیمن  میوشیم و  بکترم  اهنآ  ياهیدیلپ  هب  یئانتعایب  اب  ای  اهنآ  هب  هجوت  نودب  هک  ار  یئاهتیصعم  اهاطخ و 

هدـع کی  اب  هک  تسا  یعقاوم  رد  مینادـیمن  ار  اهنآ  ياهیدـیلپ  یلو  مینادـیم ، ار  اهنآ  ندوب  اـطخ  اـی  میوشیم و  بکترم  اـهنآ  هجوت  نودـب 
زا ار  دوخ  یتشز  حبق و  اجیردت  اهنآ  هب  رارـصا  رارکت و  تهجب  اهیبیرفدوخ  نیا  میهدیم ، بیرف  ار  دوخ  درومیب  ياهلالدتـسا  داهـشتسا و 

ار یناهانگ  هچ  هک  مینادیمن  میوشیم و  بکترم  ار  اهنآ  دوش ، هتـساک  اهاطخ  نآ  يدیلپ  یتشز و  زا  هکنیا  نودب  هجیتن  رد  دنهدیم و  تسد 
روتسد هفیرـش  هیآ  رد  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نیمهب  مینکیمن . میاهداد ، ماجنا  هک  هچنآ  هب  یهجوت  چیه  تحار  لایخ  اب  میاهداد و  ماجنا 

اطخ هب  ای  میدرک ، شومارف  هک  هچنآ  هرابرد  ار  ام  ام ، راگدرورپ  يا   …  ) اناطخا وا  انیسن  نا  انذخاوتال  انبر  دنیوگب : هک  دهدیم  ناگدنب  هب 
ضارتعا نیاربانب ، امرفم .) هذخاوم  ار  ام  میداتفا ،

دودرم ددرگیم ، یفتنم  فیلکت  سپ  درادن ، دوجو  نآ  ماجنا  هب  تردـق  فیلکت  هب  لهج  تروص  رد  هک  دـسریم  رظنب  دروم  نیا  رد  هک  ي 
هب لهج  بجوم  هچ  رگا  فیلکت  هرابرد  يراگنالهس  هب  دنتسم  ياهیشومارف  نینچمه  فیلکت و  ماجنا  تفایرد و  رد  هحماسم  هک  دوشیم 

نیمه زا  دزاسیمن . یفتنم  ارنآ  راوگان  بقاوع  فیلکت و  يریـصقت  لهج  يروصق و  هن  تسا ، يریـصقت  لهج  کی  نیا  یلو  تسا ، فیلکت 
ار اهنآ  هکلب  دـننادیمن ، ار  اهنآ  ندوب  تیـصعم  یتشز و  اهنت  هن  دـنوشیم و  بکترم  ار  یـصاعم  اهیتشز و  اـیند  نیا  رد  هکناـنآ  تسا  مسق 

نونسحی مهنا  نوبسحی  مه  ایندلا و  هایحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذلا  الامعا . نیرـسخالاب  مکئبنن  له  لق  دنیامنیم ! یقلت  مه  هتـسیاش  بوخ و 
هک دنتــسه  یناـسک  ناـنآ  تـسا ؟ هداـتفا  تراـسخ  رد  اـهنآ  لاـمعا  هـک  ار  یناـسک  لاـح  مهدـب  ربـخ  امــشب  اـیآ  وـگب : ناـنآ  هـب   ) اـعنص
اب اجنیا  رد  یتاظحل  دـنهدیم )! ماجنا  یبوخ  راک  هک  دـننکیم  نامگ  نانآ  تسا و  هدـش  هارمگ  چوپ و  اـیند  یناگدـنز  رد  ناشیاهشـشوک 

ایند و اب  طابترا  رد  ام  ياهیئوجهلیـسو  اهيریگفده و  دیئامرف : تقد  بوخ  میـشیدنیب  ات  دینک  فقوت  هیرگ  هدنخ و  زا  طولخم  ياهفایق 
تاصتخم ایند  قئاقح  اهدومن و  هب  تسخن  ام  هک  ینعم  نیا  هب  دریگیم . ماجنا  ینوناق  طباور  زا  رانکرب  ياهطبار  اب  دوخ ، ناعونمه 

ناوـنعب تسا  ناـمدوخ  تسد  يهتخادرپ  هتخاـس و  هک  ار  اهبـسچرب  نیا  مینابـسچیم ، ار  ناـمدوخ  یناـسفن  ياههتـساوخ  یناوـیح و  زیارغ 
مینکیم یقلت  نینچ  ار  تعیبط  ملاع  ياهینوگرگد  شدرگ و  میتسه  وجدوس  اتاذ  ام  نوچ  الثم  مینکیم !! یقلت  ایند  یعیبط  نوناق  تاصتخم 
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يدوس هک  تسنآ  يارب  طقف  طقف و  دـشکیمرب ، رـس  قفا  زا  ناهاگحبـص  هک  باتفآ  دـنریگیم !! تروص  امب  نداد  دوس  يارب  اـهنآ  همه  هک 
نادجو دناوتن  دیـشروخ  عولط  هک  یهاگحبـص  نآ  هک  دنکیمن  روطخ  ام  لایخ  هب  زگره  و  دیامن ! عفد  نم  زا  ار  يررـض  ره  دناسرب و  نمب 

رهب و  تسا . هدادن  ماجنا  ار  يراک  چیه  باتفآ  زور  نآ  دـنیوگیم : یقالخا  نازاتـشیپ  زا  یـضعب  هکنانچ  دـنک ، رادـیب  ار  ياهتفر  باوخ  رد 
هکنپ هخاش  هس  ام  نهذ  هکنانچ  میناشوپیم  هتخاس  ار  اهنآ  ام  تالیامت  هک  اهبسچرب  زا  یعاونا  اب  ار  تعیبط  طباور  اـهدومن و  همه  لاـح 
هکنپ هخاش  هس  هب  نانیمطا  لامک  اب  اـم  نهذ  هک  یبسچرب  هرئاد  نیا  دزاـسیم ، رادومن  یقیقح  هرئاد  کـی  اـب  باتـشرپ  تکرح  لاـح  رد  ار 

ندگرک تسوپ  زا  يرادقم  تماخـض  رظن  زا  هک  یئور   ) یئوررپ لامک  اب  رگید  یـضعب  لوقب  ای  ینیبهتوک  لامک  اب  ام  هاگنآ  دنابـسچیم !
اگآ ياهناسنا  سوماق  رد  راتفر  نیا  درذگیم ! تایعقاو  اب  طابترا  رد  ام  یگدنز  میئوگیم  تسا ) رتمیخض  دایز ، یلیخ  هن 

رایـسب يزیتسدوخ  هملک  دینک ، باختنا  ار  يرتبـسانم  حالطـصا  یبیرفدوخ  نیا  جیاتن  هب  رظن  اب  دیهاوخب  رگا  دوشیم . هدـیمان  یبیرفدوخ  ه 
ایند هکنآ  زا  سپ  هک : تسنیا  نآ  تسا و  نشور  رایسب  لاوئس  نیا  خساپ  میهدیم ؟ ماجنا  ار  يراکچ  ام  سپس  بوخ ، رایسب  تسا . بسانم 

. میزادرپیم دوخ  ناعونمه  نتفیرف  هب  هدـنبیرف  نیغورد و  ياهتـشادرب  نآ  اب  میتفایم و  هارب  دـبیرفب ، ار  ام  هک  میتخاس  دوخ  يارب  يروط  ار 
رد ار  دوخ  هیرگ  لماع  اجنیا  ات  میاهدـش . اهناسنا  نداد  بیرف  لوغـشم  هدروخ  بیرف  ناور  زغم و  اب  هک  تسا  نینچ  اـم  عضو  لاـح  اـت  سپ 

نیمز برغم  نارکفتم  زا  یکی  هک  ياهفرح  ناسانشناسنا  يراکبیرف  نیا  هک  دوشیم  روآهدنخ  یعقوم  هیضق  میاهدروآ و  دوجوب  نامهفایق 
رایـسب طخ  اـب  ار  نارکیب  ياـضف  همه  هتفرگ ، رارق  تسا ) هدومن  باـختنا  دروم  اـب  هچ  و   ) تسا هدومن  باـختنا  نآ  يارب  ار  يزاـبهقح  ماـن 

لاـمتحا زاـب  دـشیم ، ماـمت  موس  بیرف  نیمه  رد  رگا  میاهدیـسر . موس  بیرف  هب  اـجنیا  اـت  دـننکیم  رپ  لـماکت  تسنیا  ملع و  تسنیا  گرزب 
ندرک هدامآ  نارگید و  دوخ و  نتفیرف  ایند و  هب  ندز  بسچرب  رد  ام  لماکت  یلو  تشاد . دوجو  زیچان  روطب  هچ  رگا  تاـیعقاو  هب  تشگرب 

یمن فقوتم  دنکن ، مه  تارشح  تاناویح و  بیصن  ادخ  هک  ياهفرح  ناسانشناسنا  يراکبیرف  يارب  هنیمز 
نیا دـسریم و  یلواـیکام  نارادمتـسایس  نادـنمتردق و  تبون  هزاـت  دوـش ، فـقوتم  هطقن  کـی  رد  هک  تسین  خرچ  نآ  لـماکت  نیا  ددرگ ،

ار یناور  يزغم و  حوطس  داعبا و  همه  ریگارف  بیرف  کی  درادن ، دوجو  تیفیک  رظن  زا  هن  تیمک و  رظن  زا  هن  یتیاهن  نآ  يارب  هک  يریـسم 
، دراد یناشیپ  هب  اـهناسنا  دوخ  زا  یئاهبـسچرب  اـب  هک  یئاـیند  ناـگدروخ  بیرف  زا  هدروخ  بیرف  ناـگدروخ  بیرف  دزاـسیم و  نادـیم  دراو 

اـضف طسو  رد  باتفآ  هک  لاح  نامه  رد  زور  لماکت  نیا  تکرب  هب  و  دـسریم ، باصن  دـح  هب  لماکت  لصف  رـس  هک  تسا  اجنیا  دـبیرفیم .
رگا و  دوـشیم ! هب 100000/5  لدـبم  تسا ، هتفاـی  بیکرت  یقیقح  دـحاو  ود  زا  هکنیا  اـب  ود  ددـع  ددرگیم . ادـلی  بش  همین  هب  لدـبم  تسا 

دوجو لیم  نیا  يارب  هک  یعنام  طقف  درادـن !! دوجو  یعناـم  چـیه  دـشاب ، هدوب  مه  مقر  نآ  زا  شیب  یتح  هک  دـشاب  هدومرف  لـیم  دـنمتردق 
ام هک  دـنادیم  ار  تافارحنا  هچ  ام  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  هک  مینادـب  دـیاب  همدـقم  نیا  اب  سب . تسیاهفرح و  ياهتـسایس  رب  تراسج  دراد ،

تترفغم تیانع و  لومشم  ارم  رگید  راب  وت  متـشگرب ، اطخ  باکترا  هب  نم  رگا  و  دیامرفیم : نینموملاریما  سپـس  میتسین . هاگآ  نآ  زا  دوخ 
دخ يا  تسا  هناد  ماد و  نارازه  دص  میوش  یغرمیس  زاب و  رگ  یکی  ره  میوت  ماد  هتسباو  مد  هب  مد  هکنیا - هب  رظن  اب  امرفب .

میحر باوت و  لاعتم  دـنوادخ  رگید  فرط  زا  هار  میدرک  طلغ  اـم  رگید  راـب  هاـنپ  ار  اـم  تجاـح  هشیمه  يا  اونیب  صیرح  ناـغرم  وچ  اـم  ا 
نیا زاب آ  یتسرپ  تب  ربگ و  رفاک و  رگ  زاب آ  یتسه  هچنآ  ره  زاب آ  زاب آ  تسا : رتهدرتسگ  زیچ  همه  زا  شتمحر  بونذلا و  رافغ  وا  تسا .

رطخ و زا  هبوت  رارکت  دـیابن  تسا : هدـش  هتفگ  شدروم  رد  هکنانچ  هتبلا  زاب آ  یتسکـش  هبوت  رگا  راب  دـص  تسین  يدـیمون  هگرد  ام  هگرد 
يانعمب هک  هبوت  زا  دوصقم  اریز  دوش  یقلت  ناهانگ  خـلت  معط  ندیـشچ  ربارب  رد  يرپس  هبوت  دـیابن  دـهاکب و  ناسنا  رظن  رد  هاـنگ  تماـخو 

نیب زا  ثعاب  دوخ  العا  ملاع  نآ  زا  طوقـس  هک  تسا  یبوبر  يالعا  ملاع  هب  جورع  یعون  تسا ، ادـخ  يوسب  تشگزاب  نورد و  يزاـسزاب 
سفن زا  هک  ار  هچنآ  ياشخبب  نم  رب  ادـنوادخ ،  ) يدـنع ءافو  هل  دـجت  مل  یـسفن و  نم  تیاو  ام  یل  رفغا  مهللا  ددرگیم . هبوت  تمظع  نتفر 

نم رب  ارنآ  نتـسکش  نتـشیوخ و  اب  دهعت  گرزب  ملظ  نیا  ادـنوادخ ، يدـیدن .) یئافو  نم  زا  هدـعو ، نآ  يهرابرد  وت  مدرک و  هدـعو  دوخ 
وتب یتح  مزرون ، هحلاـص  لاـمعا  ماـجنا  رد  یهاـتوک  نیرتمک  مدرگن و  تشز  ياـهراک  نوماریپ  رگید  هک  منکیم  دـهعت  دوخ  اـب  ياـشخبب 
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نینچ هک  یبش  نآ  یکیرات  هنافساتم  تشگ ، مهاوخن  فرحنم  تیناسنا  میقتسم  طارص  زا  زگره  هک  مهدیم  هدعو 
نتـشیوخب ملظ  هک  تسیاهدنیاز  ملظ  نامه  نیا  موریم . دوخ  هارب  منکـشیم و  ار  هدعو  هدیـسرن ، نایاپب  زونه  ماهداد ، ار  ياهدـعو  دـهعت و 

، دهدیم نت  نتـشیوخ  رب  ملظ  هب  ناسنا  یتقو  هک  تسا  یعیبط  رما  کی  نیا  دروآیم . دوجوب  دیازیم و  ار  نارگید  هب  ملظ  هک  دوشیم  هدیمان 
ناسنا هب  ناسنا  دوخ  سفن  دننام  يدوجوم  چیه  اریز  درادن ، دوجو  وا  یگدنز  هار  رـس  رد  نارگید  رب  متـس  روج و  يارب  یعنام  چیه  رگید 

هک ياهدعو  ای  ماهتسب  دوخ  اب  هک  يدهع  هلیسوب  ار  شیوخ  سفن  هب  ملظ  تنایخ و  نم  هک  یتقو  تسین ، رتتیمها  اب  رتبوبحم و  رتکیدزن و 
ام یل  رفغا  مهللا  درک . مهاوخ  ساسحا  نارگید  رب  ملظ  هب  یئانتعا  تیمها و  هچ  مرادـب ، اور  ماهدومن ، فلخت  نآ  ماجنا  زا  هداد و  ادـخ  هب 

يراک اب  مبلق  سپـس  متـسج ، وت  يوسب  برقت  منابز  هلیـسوب  هک  ار  هچنآ  ياشخبب  نم  رب  اهلا ، راب   ) یبلق هفلاخ  مث  یناسلب  کیلا  هب  تبرقت 
یئامنهار اههتـساوخ و  قباطم  مروآیم و  منابز  رب  وت  يوسب  هلیـسو  ناونعب  هک  ار  ینانخـس  ادنوادخ ، دومن ) تفلاخم  دوب ، هدرک  منابز  هک 
يهدـنزاس نانخـس  همهنآ  میروآیم و  ناـبز  رب  هک  ینآرق  تاـیآ  نوگاـنوگ و  ياـهشیاین  اـهاعد و  نآ  رد  اـمرف  وفع  نم  رب  تسین ، مبلق 

رتتمظع اب  مینکیم ، سیردت  میسیونیم و  میناوخیم و  هک  ار  مالسا  نایاوشیپ 
نزو هب  دوب ، اـهنآ  قفاوم  مه  اـم  بلق  رگا  هک  دـنزیم  جوـم  يدـنوادخ  هاگـشیپ  هب  برقت  بجوـم  میهاـفم  نیرتـهب  هدـنزاس و  یناـعم  نی 

ام تایح  هجیتن  رد  میتخادـنایم و  راکب  هحلاص  لامعا  ماـجنا  رد  ار  دوخ  تاـناکما  همه  میتشگیمن و  تیـصعم  بکترم  هرذ  نیرتکچوک 
ای هک  دیوگیم  ینخـس  ام  نابز  هک  درک  دیاب  هچ  یلو  دادیم . ناشن  ام  رب  تسا ، هدش  هدیمان  هبیط  تایح  نآرق  رد  هک  ار  دوخ  یهلا  يهفایق 

لوقلا و نیب  فلخلا  هفاسم  تجرفنا  ردغلا و  ضافو  ءافولا  ضاغ  دنیبیم !! نآ  فالخ  رب  ار  تیعقاو  ای  درادن و  نآ  زا  یعالطا  الـصا  بلق 
يهلصاف تشذگرس و  زا  داتفا و  نایرجب  يرگهلیح  رذع و  تفر و  نیب  زا  درک و  شکورف  اههدعو  نامیپ و  دهع و  هب  ءافو   ) یئارغط لمعلا 

رد ود  نآ  زا  ریغ  یعـضو  رد  بلق  دـهدیم ، ناشن  ار  يرگید  زیچ  لمع  دراد ، يوتحم  کی  نخـس  دـش .) دایز  رایـسب  لـمع  زا  لوق  فلخت 
داضتم دوجوم  هس  هظحل  کی  رد  دوجوم  کی  رگم  دـنکیم !! هچ  دـیوگیم و  هچ  زیتسدوخ  يهماـکدوخ  نیا  دـنوادخ  هک  تسا  بارطـضا 

. تسا چوپ  لمع  نیا  و  دـهدیم ، ماجنا  صـالخا  نودـب  ار  لـمع  نم  هک  تسا  هتفاـیرد  بلق  هک  تسا  یعقوم  نآ  و  دوشیم . يرآ ، دوشیم ؟
دیدرت ن لباق  ریغ  یتاذ  صتخم  چیه  تسا و  ینوگانوگ  تاریسفت  لباق  ددرگیم و  رادومن  نم  ياضعا  يهلیسوب  هتسارآ  يرهاظ  اب  لمع 

عقوم نیا  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  داـضتم  دوجوم  هس  عقوم  نیا  رد  ناـسنا  میرکلا !!! ههجول  اـصلاخ  هللا !! یلا  هبرق  دـیوگیم : ناـبز  دراد .
تازمر یل  رفغا  مهللا  راک  نایاپ  دوش  رهاـظ  وا  دود  راکـشآ  شقوذ  ناـهنپ و  شـشتآ  یلو - دـشاب  هتـشاد  زین  یقوذ  ناـجیه  لاحـشوخ و 

ماهدومن و منامـشچ  اب  هک  ار  یتاراشا  ياشخبب  نم  رب  نم ، يادـخ  يا   ) ناسللا تاوفه  نانجلا و  تاوهـس  ظاـفلالا و  تاطقـس  ظاـحلالا و 
ناهانگ ماهدـش ) بکترم  منابز  اب  هک  ار  یئاهـشزغل  دـناهدز و  رـس  ملد  رد  هک  ار  یتاینمت  لاـیما و  ماهتفگ و  هک  ار  لـطاب  ینعمیب و  ظاـفلا 

راومه دوصقم  زاربا  لئاسو  رگید  تباتک و  ظـفلت و  هار  هک  ماـگنه  نآ  رد  ناـبز  ياهـشزغل  ینورد و  تلفغ  اـهیتشزب و  ظـفلت  اـههاگن و 
نیا دهدیم ، ماجنا  مشچ  يهشوگ  ياههاگن  اب  ار  دوخ  دیلپ  راک  عقوم  نیا  رد  یمدآ  دـسریم و  یمـشچ  يهشوگ  تاراشا  هب  تبون  دـشابن ،

یتیـصوصخ دراوم ، بلغا  رد  ظفلت  مومع و  روطب  تباتک  فالخ  رب  ینیع ، راک  ندروآ  دوجوب  يهفاضاب  دیلپ  ياهراک  ماجنا  يارب  هلیـسو 
ار یتشز  راک  مشچ  هشوگ  تاراشا  هلیـسوب  دوخ ، فیثک  دوصقم  زاربا  يارب  ناسنا  رگا  ینعی  تسین ، مه  دانتـسا  لـباق  هک  تسنیا  دراد  هک 

، درادن دوجو  ناسنا  نآ  يارب  یتشز  نآ  دانتسا  تابثا  يارب  یهار  دوش  تشز  راک  رودص  ببس  ای  و  دهدب ، ماجنا 
هدروآ دوجوب  ارنآ  یصاخ  لماع  هک  دنک  یفرعم  یتکرح  ار  مشچ  يهراشا  دناوتیم  دوش ، هتشادرب  وا  زا  یـسکع  هظحل  نامه  رد  رگا  یتح 

رودـصلا یفخت  ام  نیعالا و  هنئاـخ  ملعی  يرآ ، دـنیبیم ) ادـخ  هک  تسا  هتـسنادن  وا  اـیآ   ) يری هللا  ناـب  ملعی  ملا  لاـح - نیا  اـب  یلو  تسا ،
اب یمدآ  حور  طابترا  کیکر و  تشز و  تاملک  هب  ظفلت  تسا ). هدش  هدیـشوپ  اههنیـس و  هک  ار  هچنآ  مشچ و  فارحنا  دـنادیم  دـنوادخ  )

زورب بجوم  مه  ددرگیم و  ناـسنا  دوـخ  زغم  حیحـص  تیلاـعف  محازم  مه  دـیآیمرب ، تاـملک  نآ  زا  هک  یمیهاـفم  زغم و  يهلیـسوب  اـهنآ 
هچ هار  نیا  زا  دنربیم و  راکب  ار  فیثک  لطاب و  تاملک  مه  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  دتفایم  قافتا  یهاگ  دشابیم . هدنونـش  حور  رد  اهیگریت 
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مدرم اریز  دنزیم ، رـس  یلومعم  مدرم  زا  هک  تسا  یتسیاشان  ظافلا  زا  رتدیلپ  رتدیدش و  اطخ  نیا  دننکیم ، داسف  ءاشا  دـننادن  هچ  دـننادب و 
یـضعب دنیامنیم . دیلقت  دنوشیم و  رثاتم  دنربیم ، راکب  نانآ  هک  یظافلا  زا  نینچمه  دننکیم ، دـیلقت  ناگرزب  ياهرادرک  زا  هکنانچ  یلومعم 

زا دناهتخاس . مورحم  دوخ  تامیلعت  زا  ار  مدرم  کیکر ، تشز و  تاملک  ندرب  راکب  اب  دنشاب ، یبوخ  یبرم  ملعم و  دنتسناوتیم  هک  ارعش  زا 
نوناق هب  ندادن  تیمها  تهجب  ابلاغ  دریگیم و  تروص  نورد  رد  هک  یئاهتلفغ  وهس و  رگید  فرط 

نیرتگرزب و اهنآ  هب  لمع  هک  ددرگیم  یفیلاـکت  فئاـظو و  يهراـبرد  یئاـهتیمورحم  بجوم  دـشابیم ، لوقعم  تاـیح  ربسم  هک  یگدـنز 
زا اـهنآ ، هب  باـکترا  تروص  رد  هدوـمن و  يرود  اـهنآ  زا  دـیاب  هک  یئاـهاطخ  نیا  تسا . یناـسنا  يـالتعا  یقرت و  يهلیـسو  نیرترـصحنم 

. هللاءاشنا دمآ ، دهاوخ  مامه  هبطخ  ریسفت  رد  اصوصخم  هدنیآ  ياههبطخ  ثحابم  رد  دیبلط ، يدج  ترفغم  لاعتم  دنوادخ 

سانشرتخا خساپ  هبطخ 078-

هحفص 227] ]
نم یتلا  هعاـسلا  نم  فوخت  ءوسلا و  هنع  فرـص  اـهیفراس  نم  یتـلا  هعاـسلا  یلا  يدـهت  کـنا  معزتا  مهن  داـتفه و  نخـس  یمومع  ریـسفت 

تعاس نآ  رد  سک  ره  هک  ار  یتعاـس  نآ  وت  يربیم  ناـمگ  اـیآ   …  ) نآرقلا بذـک  دـقف  اذـهب  کقدـص  نمف  رـضلا !؟ هب  قاـح  اـهیفراس 
كرحتم ناـسنا  رب  ررـض  هطاـحا  بجوـم  هک  یتعاـس  نینچ  رد  تکرح  زا  اذـل  ینادـیم !؟ دوـشیم ، فرطرب  وا  زا  يراوگاـن  دـنک ، تکرح 

اهناسنا تشونرس  هک  دنتـسه  ناگراتـس  ایآ  تسا .) هدرک  بیذکت  ار  نآرق  دنک ، قیدصت  رظن  نیا  رد  ارت  هک  سک  ره  یناسرتیم !؟ دوشیم ،
شناد دیاشن ز  شهوکن  ار  نیرب  خرچ  لاعفا  ناد ز  يرب  ار  يرس  هریخ  داب  رـس  نک ز  نورب  ار  يرفولین  خرچ  نکم  شهوکن  دنزاسیم !؟ ار 
تـسا رتهراـچیب  راـب  رازه  وت  زا  خرچ  ورـسخ  رـصان  ار  يرتـخا  کـین  مشچ  کـلف  زا  رادـم  دـب  ار  شیوخ  رتـخا  ینک  دوخ  وت  وچ  ار  يرب 
رادقم نیا  یلو  تسین ، مولعم  یتسرد  هب  ناگراتـس  هب  یگدنز  ثداوح  يرـشب و  تشونرـس  دانتـسا  خـیرات  دننادرگرـس  دـننربدم  هکناناک 

زا هک  موجن  ملع  جیورت  ياههزیگنا  زا  یکی  اصوصخم  تسا ، هتشاد  عویش  رایسب  روبزم  دانتسا  هتـشذگ  راصعا  نورق و  رد  هک  تسا  ملـسم 
هتیلاعف اهراتفر و  هک  دوب  ناشدوخ  هب  طوبرم  ثداوح  اهدادیور و  نتسناد  يارب  تفرگیم ، ماجنا  نیطالس  نادنمتردق و  فرط 

يدنبمیـسقت کـی  یموجن  ماـکحا  ملع  نـالطب  ناـیب  زا  شیپ  دـنوش ! زوریپ  هراومه  هک  دـنهدب  رارق  ناـنچ  یموجن  ماـکحا  قبط  ار  ناـشیا 
هدش همجرت  مارآ  دمحا  ياقآ  مرتحم  دنمشناد  يهلیـسوب  هک  کلفلا ) ملع   ) یمالـسا موجن  خیرات  باتک  رد  هک  یموجن  ياهباتک  يهرابرد 

: درک میـسقت  هتـسد  راهچ  هب  ناوتیم  ار  یبرع  یموجن  ياهباتک  اما  تسا : یبرع  یموجن  ياهباتک  رب  میـسقت  نیا  هتبلا  میوشیم  رکذتم  تسا ،
لیلد رکذ  نودب  یلامجا و  تروص  هب  ملع  نیا  يدابم  لوصا و  دراد و  تئیه  ملع  لخدم  ناونع  هک  تسا  یئادتبا  ياهباتک  لوا - يهتـسد 
تسا یناغرف  رصیق )  ) ریثک نب  دمحم  نب  دمحا  باتک  هتسد  نیا  زا  و  دراد . تهابش  رـضاح  نامز  تئیه  ياهباتک  هب  تسا و  هدمآ  اهنآ  رد 
باتک و  تسا ) كالفالا  للع  باتک  ای  نیثلثلا  لوصفلا  اـی  هیوامـسلا  تاـکرحلا  لوصا  موجنلا و  ملع  یف  باـتک  صخـش  نیا  باـتک  ماـن  )

نب دـمحم  نیدـلاءاهب  كالفالا  حیرـشت  ینیمغچ و  فیلاـت  هئیهلا  یف  صلخملا  یـسوط و  نیدلاریـصن  فیلاـت  هئیهلا  یف  هیریـصنلا  هرکذـت 
اب هدمآ  اهنآ  رد  هچ  ره  هتفرگ و  رارق  ثحب  دروم  اهنآ  رد  تئیه  ملع  مامت  اب  هک  تسا  لوطم  ياهباتک  مود - هتسد  یئاهب ) خیـش   ) نیـسحلا

نایم ا زا  دراد . دوجو  اهنآ  رد  تسا  زاین  دروم  یموجن  ياهراکرد  هک  يددع  لوادج  همه  زین  تسا  هدیسر  تابثا  هب  یسدنه  لئالد 
یفوتم یناجزوب  ءافولاوبلا  فیلات  یسلجملا  درب : مان  ناوتیم  ار  لیذ  ياهباتک  هدش  هتشون  سویملطب  یطسجم  باتک  شور  رب  هک  اهباتک  نی 
فیلاـت یطــسجملا  ریرحت  لاـس 1048/440 و  هـب  یفوـتم  ینوریب  ناـحیروبا  فیلاـت  يدوعــسملا  نوناـقلا  ق 998 م و  ه - لاـس 388  هب 

یفوتم يزاریش  دوعـسم  نب  دومحم  نیدلابطق  فیلات  كالفالا  هیارد  یف  كاردالا  هیاهن  لاس 1274/672 و  هب  یفوتم  یسوط  نیدلاریصن 
لاس دودـح  رد  یفوتم  یلیبشا  حـلفا  نب  رباـج  فیلاـت  یطـسجملا  حالـصا  باـتک  تسا  هتـسد  نیا  زا  زین  اـهنیا . زج  لاـس 1311/710 و  هب 

هب هدش و  فیلات  ناگدننک  دصر  نارگباسح  زاین  عفر  يارب  اهنت  هک  تسا  یئاهباتک  موس - هتـسد  درادـن . ار  لوادـج  هکنیا  زج   1145/540
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مر رد  دلج  هس  رد  هک  یناتبلا  نانـس  رباج  نب  دمحم  فیلات  یباصلا  جیزلا  تسا  هلمجنآ  زا  دوشیم …  هدیمان  هجیز  ای  تاجیز  ای  جایزا  مان 
رد تسا  یتافنـصم  میواقت و  نوچمه  صاخ  تاعوضوم  رد  هک  تسا  یئاهباتک  مراهچ - هتـسد  رگید . ددـعتم  ياـهباتک  هدیـسر و  پاـچب 

عون نیا  زا  ضرع و  لوط و  بسح  رب  اـهنآ  ناگراتـس  عضاوم  نییعت  یکلف و  روص  فصو  رد  اـی  یموـجن  تـالآ  ندرب  راـک  هب  نتخاـس و 
هسنارف هب  نآ  لوا  همین  تسا و  دصر  تالآ  فیصوت  نمضتم  هک  یـشکارملا  نسحلا  یلعوبا  فیلات  تایاغلا  يدابملا و  عماج  باتک  تسا 

هدش و همجرت 
هدش همجرت  هسنارف  نابز  هب  زین  نآ  هک  لاس 986/374  هب  یفوتم  یفوص  رمع  نب  نامحرلادبع  نسحلاوبا  فیلات  روصلا  بکاوکلا و  باتک 

زا هک  نآ  للع  یگدـنز و  ياهدادـیور  رد  ناگراتـس  تاریثات  یگنوگچ  ندروآ  تسدـب  يارب  يرادهنماد  رایـسب  قیقحت  لاح  رهب  تسا و 
ملع تئیه و  ملع  موجن : ملع  يهراـبرد  مالـسا  بتکم  رظن  هب  میزادرپیم  اذـل  تسا . هتفرگ  تروص  تسا ، جراـخ  اـم  ثحبم  نیا  هلـصوح 

دنیبیم و ار  ماسح  نب  رمع  ءاهقف  زا  یکی  يزور  دهاوخیم ، موجن  ملع  يرهبا  رمع  دزن  رد  ماسح  نب  رمع  مالسا  رد  یـسانشهراتس )  ) موجن
اورظنی ملفا  دیوگیم : هک  میتسه  ینآرق  تایآ  زا  یکی  ریسفت  لوغشم  دیوگیم : ماسح  نب  رمع  دیناوخیم ؟ هچ  اهزور  نیا  دیـسرپیم ، وا  زا 

ار اهنامـسآ  داینب  یگنوگچ  ام  میداهن ) انب  هنوگچ  ارنآ  هک  دـنرگنیمن  نامـسآ  هب  ناشرـس  يالاب  رد  ایآ   ) اهانینب فیک  مهقوف  ءامـسلا  یلا 
یلا اوری  ملفا  هلمج : نآ  زا  دهدیم . روتسد  اهنآ  تخانش  ناگراتس و  اهنامسآ و  رد  رظن  هب  ددعتم  يدراوم  رد  ینآرق  تایآ  مینکیم . ریسفت 

رس تشپ  هک  ار  هچنآ  دنراد و  ور  شیپ  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز  نامسآ و  زا  دناهدیدن  ایآ   ) ضرالا ءامسلا و  نم  مهفلخ  ام  مهیدیا و  نیب  ام 
بلالا یلوال  تایال  راهنلا  لیللا و  فالتخا  ضرالا و  تاوامسلا و  قلخ  یف  نا  دناهتشاذگ ).

قلخ یف  نورکفتی  و  دراد ) دوجو  هاگآ  نادنمدرخ  يارب  یتایآ  زور  بش و  ندمآ  مه  رس  تشپ  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  اعطق   ) با
رکفت هب  نـیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  نادـنمدرخ  نآ   ) راـنلا باذـع  اـنقف  کناحبـس  ـالطاب  اذـه  تـقلخ  اـم  اـنبر  ضرـالا  تاوامـسلا و 

( رادب نوصم  شتآ  باذع  زا  ار  ام  ادخ ، يا  یئوت  هزیکاپ  ياهدیرفاین ، هدوهیب  ار  هاگتـسد  نیا  ام ، راگدرورپ  يا  دنیوگیم : و   ) دنزادرپیم
ام راهنلا و  لیللا و  فالتخا  یف  نا  دـناهدرکن ) رظن  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  رد  نانآ  ایآ   ) ضرـالا تاوامـسلا و  توکلم  یف  اورظنی  ملوا 

اهنامـسآ و رد  دـنوادخ  هک  هچنآ  رد  زور و  بش و  ندـمآ  مه  رـس  تشپ  رد  اعطق   ) نوقتی موقل  تایال  ضرـالا  تاوامـسلا و  یف  هللا  قلخ 
تسا اهنآ  رد  هک  ار  هچنآ  اهنامسآ و  یئاسانـش  موزل  تحارـص  لامک  اب  قوف  تایآ  دنزرویم ) يوقت  هک  یمدرم  يارب  تسا ، هدیرفآ  نیمز 

فارعالا هروس  زا  ابس و 185  هروس  زا  هیآ 9  دننام  تایآ  نیا  زا  یـضعب  دـیامنیم . دزـشوگ  تسا ، نآ  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  نینچمه  و 
دوجو نآرق  رد  يرگید  تایآ  تسا . هداد  رارق  خـیبوت  دروم  دـنرگنیمن ، دـباتیم  اـهنآ  هب  هک  یتوکلم  غورف  اهنامـسآ و  هب  هک  ار  یناـسک 

خا رد  ینعی   ) تسا هدرک  رخسم  امش  يارب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ار  هچ  ره  دنوادخ  دیوگیم : هک  دراد 
تسا نیمز  اهنامسآ و  رد  ار  هچنآ  همه  دنوادخ  و   ) اعیمج ضرالا  یف  ام  تاوامسلا و  یف  ام  مکل  رخس  و  دننام : تسا ) هتشاذگ  امـش  رایت 

یئاضف تارک  اضف و  زا  معا  شنیرفآ  هاگتسد  رد  دیاب  اهنت  هن  ناسنا  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  تایآ  هنوگنیا  تسا ) هدومرف  رخسم  امش  يارب 
اهنآ زا  هک  تسا  هتشاذگ  رشب  رایتخا  رد  ار  اهنآ  همه  هکلب  دنک ، كرد  ار  اهنآ  ندوب  تایآ  دشیدنیب و  تسا ، اهنآ  رد  هک  هچنآ  نیمز و  و 
ملع نیا  رد  یناوارف  تاقیقحت  دنتـشگ و  دنمقالع  تخـس  تئیه  ملع  هب  ناناملـسم  هک  دش  ثعاب  دـیدش  دـیکات  نیا  دـنیامنب . يرادربهرهب 

سناسنر ناسانـشرتخا  دـشیم  ثکن  راچد  یمالـسا  گـنهرف  رد  یـسانشرتخا  ياهدـصر  رگا  دـنکیم : فارتعا  لاـنرب  ناـج  دـنداد . ماـجنا 
هب دنهدیم ، لیلکشت  ار  دیدج  مولع  يانبم  هک  یمهم  تایفشک  دنوش  دنمهرهب  دوخ  ناینیـشیپ  هلاس  دصهن  براجت  لصحام  زا  دنتـسناوتیمن 

اـهناسنا و تشونرـس  طابنتـسا و  تسا ، عونمم  مالـسارد  موـجن  ملع  يهراـبرد  هک  هچنآ  درکیمن . ادـیپ  قـقحت  الـصا  اـی  داـتفایم و  ریخاـت 
هب رظن  اب  دـشاب . هدوب  دنتـسم  اهنآ  ياهتیعقوم  تاکرح  تیفیک  ناگراتـس و  صاوخ  هب  هک  تسا  هدـنیآ  ياهدادـیور  عیاـقو و  جارختـسا 

یلع هللاهمحر  يراصنا  یضترم  خیش  موحرم  یهاقف  قیقحت  شور  دناهدومن  هلئسم  نیا  رد  ءاهقف  هک  یتاقیقحت  عومجم 
باتک رد  یکرک ) یلاعلادـبع   ) یناـث ققحم  هکناـنچ  میجنت ، دـیوگیم : روبزم  هیقف  ققحم و  تسا . هدوب  رتلماـک  رتقیقد و  ءاـهقف  رگید  زا  ه 
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حیـضوت رگیدکی . اب  اهنآ  تالاصتا  یکلف و  تاکرح  هب  رظن  اب  ناگراتـس  ماکحا  زا  نداد  ربخ  زا  تسا  ترابع  تسا  هتفگ  دصاقملا  عماج 
مارح دشاب  هدوب  ناگراتـس  ریـس  رب  ینتبم  هک  یکلف  عاضوا  زا  ربخ  هک  تسنیا  رهاظ  مکی - تسا : دـنمزاین  هلئـسم  دـنچ  رد  ثحب  هب  بلطم 
نیمز باتفآ و  نایم  هام  نتفرگ  رارق  زا  یشان  هک  فوسک  زا  هام و  باتفآ و  نایم  نیمز  نتفرگ  رارق  زا  یشان  فوسخ  زا  ربخ  دننام  تسین ،
دنتسم ای  دنشابیم  هدنهد  ربخ  داقتعا  دروم  هک  دشاب  یلیلد  ناهرب و  هب  دنتسم  یملع ) تاعالطا   ) رابخا هنوگنیا  هک  یتروص  رد  هکلب  تسا ،

ناهرب و هب  دنتـسم  هک  روبزم  تاعالطا  هب  دـناهدش  رکنم  ار  یـسانشموجن  هک  ءاهقف  زا  ياهدـع  یتح  تسا . زئاج  دـشاب ، روآنظ  لـئالد  هب 
یموجن ماکحا  تحص  هب  لالدتسا  در  رد  ءاهقف  نیا  زا  یکجارک ، حتفلاوبا  خیش  یـضترم و  دیـس  دننام  دناهدومن  فارتعا  دشاب  هدوب  لیلد 

حیحـص لوصا  يانبم  رب  هک  اهنآ  تکرح  باسح و  يانبم  رب  اهنآ  تالاصفنا  ناگراتـس و  تالاصتا  اهفوسک و  هک  تسا  هدش  لقن  نینچ 
ررض گ عفن و  رش و  ریخ و  رد  ناگراتس  ریثات  ناونعب  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  دنوشیم  هداد  ربخ  مکحم  دعاوق  و 

ات دنـشابیم  عقاو  قباطم  امئاد  نآ  لاثما  اـهفوسک و  هب  طوبرم  تاـعالطا  هک  دوبن  نیا  زج  یتواـفت  هلئـسم  ود  نیا  ناـیم  رگا  و  دوشیم . هتف 
. دوب یفاک  تسا ، روهـشم  ندوب  عقاو  فالخ  اطخ و  هب  هراومه  یموجن  ماکحا  هک  یتروص  رد  دوشیمن ، هدـید  اـهنآ  رد  یئاـطخ  هک  اـجنآ 
اب یموجن  مکح  هرابرد  هک  یسک  رظن  تحـص  یهاگ  یتح  دتفایم ، قافتا  یئانثتـسا  تردن و  هب  الماک  عقاو  اب  یموجن  ماکحا  قباطت  یتح 

ملع  ) ناگراتس عاضوا  ملع  یتح  يراصنا  خیـش  سپـس  دشابیم …  یموجن  ماکحا  شناد  نایعدم  نآ  زا  رتشیب  تسا  هتفگ  ینخـس  نیمخت 
هک تسا  تهج  نیمهب  تسا  ناوارف  رایـسب  مه  تئیه  ملع  ياملع  ياهاطخ  اریز  دیوگیم : دیامنیم و  یفرعم  اطخ  ضرعم  رد  مه  ار  تئیه )

ینتبم نانآ  تابساحم  اریز  اهنآ ، ياهقساف  هب  دسر  هچ  درک . نانیمطا  ءاملع  نیا  زا  لداع  صاخـشا  هب  ناوتیمن  مه  تاعالطا  نیا  يهرابرد 
. دـشاب هدـش  راوتـسا  یهیدـب  يانبم  رب  ناـشتاقیقحت  عـالطا و  هکنیا  رگم  تسا  ینتبم  يرگید  تاـیرظن  رب  هک  تسا  يرظن  روما  ياهدـع  رب 
رد يراصنا  خیـش  دریذـپیم . ینعم  مامت  هب  ار  ینیع  تایعقاو  هب  ملع  هدوب و  العا  دـح  رد  تافارخ  اب  عیـشت  هقف  هزرابم  هک  دوشیم  هظحالم 

هک ا تسا  زیاج  کلذ …  ریغ  تالاصتا و  تاکرح و  ببسب  ناگراتس  رد  صاخ  ياههدیدپ  زورب  هب  مکح  دیوگیم : مود  هلئسم 
هدارا هب  هیکت  اـب  دـشاب  هدوـب  نارگید  هبرجت  زا  لـقن  هب  اـی  تئیه  ملع  ملاـع  دوـخ  میقتـسم  هبرجت  لوـصحم  هک  دـشاب  دنتـسم  ینظ  هـب  رگ 
هرابرد ناوتیم  هک  تسنیا  رهاظ  اهنآ  هکلب  اهنآ . نایم  تیلع  هطبار  هب  داقتعا  نودب  ناگراتـس  رد  صوصخم  عضو  زورب  عقوم  رد  يدنوادخ 

هب یعطق  مکح  یـسک  هک  درادـن  دوجو  یلاکـشا  چـیه  اریز  دومن  رداـص  یعطق  مکح  دـشاب  دنتـسم  یعطق  هبرجت  رب  رگا  لـئاسم  هنوـگنیا 
ءایحا هدننک و  جیورت  يارب  هکنانچ  دنک ، لالدتـسا  هناخ  لخاد  هب  ماب  تشپ  زا  گس  ندـمآ  دورف  هب  دـیامنب و  بش  نیا  رد  ناراب  ندـیراب 
تشاد یبایـسآ  رهـش  نوریب  رد  هک  دش  ینابایـسآ  نامهیم  شیاهترفاسم  زا  یکی  رد  هک  داتفا  قافتا  یـسوط  ریـصن  هجاوخ  ملع  نیا  هدننک 

هناخ رد  نیئاپ و  ایب  تفگ : هناـخ  بحاـص  تفر  ماـب  تشپ  هب  اوه  ياـمرگ  تهجب  تشگ  نابایـسآ  نآ  هناـخ  دراو  ریـصن  هجاوخ  هک  یتقو 
هناخ بحاص  دـیدن . دـشاب ، ناراب  ندـمآ  تمالع  هک  يزیچ  تسیرگن و  ناگراتـس  عاضوا  هب  هجاوخ  دـنکن  تحاران  ارت  ناراب  اـت  باوخب 
ماب تشپ  رد  درکن و  لوبق  ار  نابایسآ  لالدتـسا  نیا  هجاوخ  دوشیم . هناخ  دراو  درابب  نآ  رد  ناراب  هک  یبش  ره  هک  مراد  یگـس  نم  تفگ :

هک دراد  دوجو  تیمها  اب  هداعلاقوف  هلئسم  ود  يراصنا  خیش  بلاطم  نیا  رد  تفر  ورف  بجعت  رد  هجاوخ  دیراب و  ناراب  بش  نآ  دیباوخ و 
ت

، دنکیم نایب  ناهرب  هبرجت و  هب  ردقیلاع  رایـسب  هیقف  نیا  هک  يرابتعا  شزرا و  مکی - هلئـسم  تسا : ترورـض  يالعا  دح  رد  ود  نآ  هب  رکذ 
هکناـنچ تسین !! راـگزاس  ملع  اـب  هدـش  فرحنم  ناـیدا  رگید  دـننام  مه  مالـسا  دـنیوگیم : هک  تسا  یناـیوگهوای  نـالطب  رب  لـیلد  نیرتهب 

تروص رد  تسا  اهنآ  ریغتم  ياهتیعقوم  ناگراتس و  عضو  هب  طوبرم  هک  ار  هیعرـش  ماکحا  بترت  ثحبم  نیمه  رد  خیـش  دوشیم  هظحالم 
هدارا رب  هیکت  مود - هلئـسم  دـشابیم . اراد  هـقف  رد  خیـش  هـک  ياهناـطاتحم  شور  هـب  رظن  اـب  اـصوصخم  دـیامنیم ، زیوـجت  هـبرجت  هـب  دانتـسا 

رد هلئـسم  نیا  دزادرپیم . اـهنآ  قیقحت  هب  تئیه  ملع  هک  ناگراتـس  ياـهتیعقوم  تاـکرح و  ینیع  ياههدـیدپ  هراـبرد  یتـح  يدـنوادخ 
: دیوگیم هتـشگ و  یموجن  ماکحا  هلئـسم  دراو  خیـش  سپـس  تسا . هتفرگ  رارق  حورـشم  یـسررب  دروم  لوحت  تکرح و  هب  طوبرم  ثحابم 
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هچ الالقتـسا و  هچ  ررـض …  تعفنم و  رـش و  ریخ و  هرابرد  تالاصتا  هب  دانتـسا  اب  اـهنآ  هب  مکح  ثداوح و  زا  نداد  عـالطا  موس - هلئـسم 
رد یلح  مساقلاوبا  ققحم  تسا . دکوم  مارح  صوصن  يواتف و  هب  رظن  اب  دوشیم  هتفگ  میجنت  حالطـصا  رد  هک  هدننک  تلاخد  لماع  ناونعب 
ره ( ) ص  ) دمحم یلع  لزنا  امب  رفک  دـقف  انهاک  وا  امجنم  قدـص  نم  هنا  هک : دـنکیم  لقن  لسرم  روطب  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ربتعملا  باتک 

سک ك
یهجو نیرتغیلب  نیرتاسر و  اب  تیاور  نیا  و  تسا . هدـیزرو  رفک  هدـش  لزان  ص )  ) دـمحم رب  هچنآ  هب  دـنک  قیدـصت  ار  ینهاک  ای  مجنم  ه 

نوعلم و نهاکلا  نوعلم و  مجنملا  تسا : هدـمآ  نینچ  ع )  ) قداـص ماـما  زا  سوباـق  نب  رـصن  تیاور  رد  و  دـیامنیم . میرحت  ار  مجنم  مکح 
کنا معزتا  دومرف … : درکیم ، یهن  يدـصقم  هب  تکرح  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  یمجنم  هب  نینموملاریما  رگید  یتیاور  رد  نوعلم . رحاسلا 

نع کلوقب  ینغتـسا  اذهب  کقدص  نم  رـضلا !؟ هب  قاح  اهیفراس  نم  یتلا  هعاسلا  ءوسلا و  هنع  فرـص  اهیفراس  نم  یتلا  هعاسلا  یلا  يدـهت 
رد سک  ره  هک  ینادیم  ار  تعاس  نآ  وت  يربیم ، نامگ  ایآ  . ) هنع هورکملا  عفد  یف  کیلا  هبغرلا  یلا  جوحا  هجولا و  اذه  یف  هللااب  هناعتسالا 
ره دنکیم !؟ هطاحا  ار  وا  ررـض  دنک ، تکرح  نآ  رد  سک  ره  هک  ینادیم  ار  تعاس  نآ  ددرگیمرب و  وا  زا  يدـب  دـنک ، تکرح  تعاس  نآ 

يارب وتب  تبغر  هب  هدومن و  هار  نیا  رد  دنوادخ  زا  دادمتسا  زا  يزاینیب  ساسحا  نخس  نیا  هب  هیکت  اب  دنک ، قیدصت  ار  وت  نخس  نیا  سک 
اذاف هجاحلا  دـیراف  تیلتبا  دـق  ینا  مالـسلاهیلع : هللادـبع  یبال  تلق : نیعا ، نب  کلملادـبع  تیاور  رد  و  تسا .)!! هدـش  جاتحم  راوگاـن  عفد 

قرحا لاق  معن  تلق : یضقت ؟ یل : لاقف  هجاحلا ؟ یف  بهذا  مل  تسلجف و  رشلا  علاطلا  تیار  علاطلا و  یلا  ترظن 
علاط هب  هک  یتقو  منک  تکرح  یجایتحا  عفر  يارب  مهاوخیم  هکیماگنه  ماهدش ، التبم  نم  مدرک  ضرع  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هب  . ) کبتک

حیحـص نیا  ایآ   ) موریم تجاح  نآ  لابند  مدـید ، ریخ  ار  علاـط  رگا  موریمن و  تجاـح  نآ  لاـبند  منیـشنیم و  تسا ، رـش  منیبب  منک و  رظن 
نیمه رد  هیلع  هللاهمحر  يراصنا  خیـش  نازوسب .) ار  تیاهباتک  دومرف  يرآ . مدرک : ضرع  ینکیم ؟ مکح  ایآ  دومرف : ترـضح  نآ  تسا )؟
هبتـشم یموجن  ماکحا  ندوب  لطاب  ناملـسم  کی  يارب  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دـنکیم  لـقن  نینچ  يدـهلا  ملع  یـضترم  دیـس  زا  ثحبم 

بهذـم و داسف  هب  هدومن و  نامجنم  بیذـکت  رب  عاـمجا  رظن و  قاـفتا  دـیدج  نارود  رد  هاوخ  میدـق و  رد  هاوخ  ناناملـسم  هکنیا  اـب  دوش ،
داقتنا و رد  هک  یتایاور  تسا و  مولعم  مالـسا  ربمایپ  نید  رد  نامجنم  ماکحا  بیذـکت  ترورـض  دـناهداد و  تداهـش  نانآ  ماکحا  نـالطب 

ءاملع دیدش  تفلاخم  اب  نینچمه  تسا و  شرامـش  دح  زا  شیب  تسا  هدش  دراو  دـننکیم  رداص  هک  یماکحا  زا  نانآ  ندرک  یفرعم  ناوتان 
یسک دناوتیم  هنوگچ  دایز  ترهش  نیا  اب  یموجن  ماکحا  تیعونمم  ترهـش  راوگزرب و  باحـصا  و  ع ))  ) نیموصعم همئا   ) ربمغیپ تیب  لها 

داقتعا و هک  ینعم  نیا  هب  میجنت  تمرح  هب  مکح  هصالخ  دهد !؟ فالخ  رب  يوتف  دراذگیم  زامن  هلبق  رب  تسا و  مالسا  تلم  هب  بوسنم  هک 
هب مکح 

مالسا رد  ناگراتـس  تاکرح  تیعقوم و  عضو و  هب  اهناسنا  یگدنز  تشونرـس  هب  طوبرم  لئاسم  رگید  رـش و  ریخ و  ررـض و  عفن و  طابترا 
رد يدیدرت  كدنا  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تیفیک  تیمک و  رظن  زا  دنراد ، تلالد  تیعونمم  نیا  هب  هک  يذخام  عبانم و  هدوب و  عونمم  اعطق 

نهاکلاک و مجنملا  هناهکلا و  یلا  اوعدـت  اهناف  رحب  وا  رب  یف  هب  يدـتهی  ام  الا  موجنلا  ملعت  مکایا و  سانلا  اـهیا  دـشاب . هتـشاد  دوجو  اـهنآ 
رد مکح  يارب   ) موـجن شزوـمآ  زا  دـیزیهرپب  مدرم ، يا   ) هللا مـسا  یلع  اوریـس  راـنلا . یف  رفاـکلا  رفاـکلاک و  رحاـسلا  رحاـسلاک و  نهاـکلا 

مجنم دناشکیم و  تناهک  هب  ار  ناسنا  موجن  ملع  اریز  ایرد ، رد  ای  یکشخ و  رد  یبایتمس  يارب  ياهلیـسو  ناونع  هب  رگم  مدرم ) تشونرس 
اما و  یلب ، تئیه  ملع  ادـخ .) مان  هب  دـینک  تکرح  تسا . شتآ  رد  رفاک  رفاک و  دـننام  رحاس  رحاـس و  دـننام  نهاـک  تسا و  نهاـک  دـننام 
هب مدرم  قیوشت  کیرحت و  رد  ینآرق  تاـیآ  میتفگ  هتـشذگ  رد  هکناـنچ  زگره  هن  ناگراتـس ، هب  مدرم  تشونرـس  ثداوح و  نداد  تبـسن 

ياهتخانش تقیقح  رد  هروبزم  مولع  هک  تسین  نیا  رد  يدیدرت  هنوگ  چیه  تسا و  ناوارف  اضف  ینامسآ و  تارک  هب  طوبرم  مولع  يریگارف 
ماکحا جارختسا  هک  تسا  یعطق  نینچمه  دشخبیم و  لامک  تعسو و  گرزب  ناهیک  نیا  رد  يدنوادخ  تایآ  هرابرد  ار  ام 

تالمج رد  هزرابم  نیا  تسا . هتساخرب  هزرابمب  اهنآ  اب  تیدج  لامک  اب  مالسا  هک  تسا  یتافارخ  ناگراتس  زا  اهناسنا  تشونرس  هب  طوبرم 
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ابلاغ لئاسم  هدع  کی  هب  یتح  اجنیا  رد  تسا . هدیسر  دوخ  يالعا  دح  هب  مینکیم  ریسفت  تاحفـص  نیا  رد  ام  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
ناسنا ددرگیم و  نتـشیوخ  هب  ملع  نآ  لوصا  يداـبم و  تحـص  نیقلت  زا  یـشان  داـقتعا  نیا  ددرگیم . داـقتعا  بجوم  فیعـض  سوفن  يارب 

هب طوبرم  لـئاسم  شزومآ  زا  یتـح  ع )  ) نینموملاریما اذـل  دریذـپیم ! تاـیعقاو  ناونعب  ار  دوخ  ياـههتفرگ  ارف  دوش ، هجوـتم  هکنیا  نودـب 
شزومآ رگا  هک  تسنیا  نآ  تسا و  مزال  نآ  هب  رکذت  هک  دراد  دوجو  ثحبم  نیا  رد  هلئـسم  کی  یلو  تسا . هدومرف  یهن  یموجن  ماکحا 

. دشابیمن عونمم  تسا ، هدش  هتفگ  رحس  شزومآ  رد  هکنانچ  دشاب ، هدوب  اهنآ  ندوب  تافارخ  تابثا  داقتنا و  يارب  ياهلیـسو  یموجن  ماکحا 
ءانثتسا تیعونمم  زا  ایرد  یکشخ و  رد  هدافتسا  يارب  ار  اهنآ  ياهتیعقوم  تاکرح و  اههراتس و  تخانـش  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپس 

لباق لوقعم و  قیداصم  زا  یـضعب  نایب  ءانثتـسا  نیا  یمالـسا  عبانم  رگید  هب  رظن  اب  هک  تسا  ملـسم  هتبلا  دـیامرفیم . زیوجت  ار  نآ  هدومرف و 
کشخ رد  یبایتمس  ریس و  رد  ار  یسانشهراتس  حورشم  هدئاف  دیابن  اذل  تسا و  یسانشهراتس  زا  هدافتسا 

دینک تکرح  ادخ  مانب  كربت  اب  ادخب و  هیکت  اب  دیامرفیم  هداد و  تکرحب  روتسد  ار  نایهاپس  نینموملاریما  سپس  دومن . رصحنم  ایرد  ي و 
دوجو يرثوم  چـیه  ادـخ  زج  یتـسه  ورملق  رد   ) هللا ـالا  دوجولا  یف  رثوم  ـال  دـیهدن . رارق  اـنتعا  دروـم  تفگ  مجنم  نیا  هک  ار  یتاـفارخ  و 

همه نآ و  رد  هیراج  نیناوق  یتسه و  ماـمز  تسین .) دنتـسم  ادـخ  زج  يزیچب  ياهوق  تکرح و  چـیه   ) هللااـب ـالا  هوق  ـال  لوح و  ـال  درادـن .)
تبثی و ءاشی و  ام  هللا  اوحمی  هک : وا  قلطم  هراظن  هطلس و  ياقب  اب  تسا  وا  تیـشم  تحت  دندنویپیم ، عوقوب  هک  گرزب  کچوک و  ثداوح 

یناوتان نیا  تسا .) وا  دزن  رد  لصا  باتک  دنکیم و  تابثا  دـهاوخب  هک  ار  هچنآ  وحم و  دـهاوخب  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ   ) باتکلا ما  هدـنع 
مکحم و نانچ  ار  اهنآ  هتـسب و  دوخ  هاگدید  رد  ار  یتسه  مظن  هتفرگ و  رارق  نیناوق  يریجنز  ياههقلح  نایم  رد  هک  تسا  اهناسنا  ام  كرد 

ارنآ بورغ  دوب و  دیـشروخ  اـب  اـم  یگدـنز  هراومه  رگا  هکناـنچ  مینابـسچیم : اـهنآ  یناـشیپ  رب  تیدـبا  ناـشن  هک  مینکیم  یقلت  راوتـسا 
رب دیـشروخ  رگا  دنوشیم : هدید  رگیدکی  اب  نامزمه  هک  تسیاهدیدپ  مه  یئانـشور  تسیدوجوم و  باتفآ  هک  میدرکیم  نامگ  میدیدیمن 

قرف چیه  يدرکن  تسا  وا  وترپ  نیاک  یسک  یتسنادن  يدوب  لاونم  کیب  وا  غورف  يدوب  لاح  کی 
مئاق تسا  هتشگ  دوخب  وا  دوجو  مئاد  تسه  دوخ  ناهج  يرادنپ  وت  تسوپ  ات  زغم  زا 

نانز شهوکن  هبطخ 079-

هحفص 241] ]
صقان نانز  نامیا  مدرم ، يا   …  ) لوقعلا صقاون  ظوظحلا ، صقاون  نامیالا ، صقاون  ءاسنلا  نا  سانلا ، رشاعم  مداتشه  هبطخ  یمومع  ریسفت 
تیهام ود  هب  ناسنا  میـسقت  اب  هک  رمتـسم  يامعم  کی  ه  تسا .) صقان  نانآ  لوقع  تسا . صقاـن  ثرالامهـس  زا  ناـنز  يرادروخرب  تسا .

هک هبطخ  نیا  ریـسفت  حیـضوت و  رد  هغالبلاجـهن  نارـسفم  ناحراش و  تسا  هدومن  لوغـشم  دوخب  ار  خـیرات  رـساترس  نز ، درم و  ناگادـج 
هاگدــید زا  حرطم و  ار  هطوـبرم  ثحاـبم  تـسا ، هدوـمرف  داریا  لـمج  گـنج  هلئاــغ  ندــناسر  ناــیاپب  زا  سپ  مالــسلاهیلع  نینموـملاریما 

لئاـسم زورب  هدرک  ادـیپ  يرتعیـسو  ياـههنماد  رخاـتم  ياـهنارود  رد  تاـقیقحت  نیا  دـناهداد  ماـجنا  ار  یتاـقیقحت  یهاـقف  یـسانشناسنا و 
رد هک  تسا  صقن  ریبعت  لئاسم  نیا  يهدمع  تسا . هدومن  باجیا  تقیقح  کی  زا  فنـص  ود  نیا  عضو  ندـش  نشور  يارب  ار  يرتدـیدج 
رد هبطخ  نیا  ریـسفت  يارب  ام  لوقع . صقن  ثرالامهـس ، زا  يرادروخرب  صقن  نامیا ، صقن  تسا : هدمآ  نز  يهرابرد  یناسنا  صتخم  هس 

یـسررب قیقحت و  رب  ياهمدقم  هک  دـشاب  مینک ، نایب  رتحورـشم  يدودـح  ات  ار  ود  نآ  نایم  هطبار  درم و  نز و  هلئـسم  هک  میدـمآرب  ددـص 
يرید يانعم  نیا  ندوشگ  يارب  رتقیقد  هچ  ره  تارکفت  تاعبتت و  اب  هدوب و  دنمجرا  ناققحم  يارب  هنانیبعقاو  هنافرطیب و 

نایرج هراـبرد  ار  یهاـتوک  همدـقم  کـی  نآ ، هدـنروآ  دوجوب  لـماوع  گرزب و  ياـمعم  نیا  حیـضوت  هب  دورو  زا  شیپ  دـنرادرب . مدـق  هن 
زا یـضعب  هک  یماگنه  همدـقم - میوشیم : رکذـتم  درم ) نز و   ) دوخ فنـص  ود  نایم  لوقعم  هطبار  میظنت  زا  عیاش  یناوتان  اب  رـشب  یلماـکت 

تایقرت و همه  اب  یناسنا  عون  هک  تسیچ  تلع  هک  دننکیم  حرطم  ار  لاوئـس  نیا  نونکات ، يرـشب  تشذگرـس  لوصحم  زا  علطم  نارایـشه 
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تعانق شعونمه ، تعیبط و  ورملق  رد  دوخ  تیدوجوم  شرتسگ  تیوه و  یگدیچیپ  ندوزفا  رب  اهنت  يرنه  یتعنـص و  یملع و  ياهتفرـشیپ 
هک ار  نتشیوخ  تایح  همادا  یساسا  رصنع  ود  هک  تسا  هدرواین  تسد  هب  ار  یئاناوت  یهاگآ و  نآ  لماکت  نیا  ریسم  ندومیپ  رد  هدیزرو و 

لیان لوقعم  تایح  نتشاد  هب  ار  وا  دیاین و  رد  يرمتسم  يراوگان  یملع و  يامعم  لکشب  هک  دیامن  میظنت  حالصا و  نانچ  تسا ، درم  نز و 
هریخ شعونمه ، ورملق  تعیبـط و  هنهپ  رد  یمدآ  تیدوجوم  شرتـسگ  تیوـه و  هدـیچیپ  بکرت  ندوـب  ریگمـشچ  هب  هک  یهورگ  دزاـس ؟

فیرظ و هداعلاقوف  یتعنـص  ياـهالاک  رگید  زیگناتریح و  یطاـبترا  لـئاسو  دـننام  ار  يرـشب  ياهتفرـشیپ  یلاـع  لوصحم  اروف  دناهتـشگ 
ار اهتفرـشیپ  تایقرت و  نیا  امـش  رگم  دـنیوگیم : هدـش  رکذـتم  یلاع  هداعلاقوف  یکـشزپ  تایلمع  اضف و  ریخـست  اهامیپاوه و  اهرتویپمک و 

رایشه دینیبیمن ؟
لحارم هب  یئادتبا  تالاح  زا  ناسنا  روبع  راکنا  ددص  رد  میتسین و  رکنم  دینکیم ، حرطم  امـش  هک  ار  هچنآ  ام  دنیوگیم : خـساپ  رد  علطم  نا 
هزادنا ره  داعبا  عونت  رتهدیچیپ و  لحارم  هب  هداس  لحارم  زا  روبع  نایرج  رد  رشب  عون  مینیبیم  ام  هک  تسنیا  لاوئس  میتسین . لماکت  یقرت و 

هب ندوب  هلئسم  تلاح  زا  درم  نز و  هلئسم  ددرگیم ، رتفیرظ  رتقیمع و  رتهدرتسگ و  یقوقح  یـسایس و  يداصتقا و  یعامتجا و  لئاسم  هک 
تاصتخم و رهوج و  يهرابرد  ارچ  نویلیم  تفه  هب  خـساپ  يارب  تایح  لماکت  نایرج  هک  هزادـنا  ناـمه  اـیآ  ددرگیم . لیدـبت  ندوب  اـمعم 
هک دـنکیم  تابثا  زیگنافسا  یناوتان  نیا  دـشاب !؟ هتـشاد  يریثات  دـناوتیم  مه  امعم  نیا  نتخاـس  عفترم  يارب  دوشیم ، هتفرگ  رظن  رد  تاـیح 

، تسا هدـیناسر  وا  ینونک  عضو  هب  ار  ناسنا  هک  ییاهدادـیور  يهرابرد  ام  ياهتخانـش  زا  تسا  تراـبع  لـماکت ، ناـیرج  اـب  اـم  یئانـشآ 
نوناق يهرابرد  ام  تفرعم  دـننام  یلماکت  نایرج  يهراـبرد  اـم  تفرعم  و  دنـشابیم . اهدادـیور  نآ  لسلـست  عوقو و  زا  سپ  هک  ییاـهتخانش 

نازابهطـسفس زج  يرکنم  دـیاش  دـننکیم ، تیعبت  تیلع  نوناـق  زا  یتـسه  ملاـع  طـباور  ءازجا و  يهمه  هک  یلک  تفرعم  نیا  تسا . تـیلع 
تخم تایرورض و  طباور و  تامولعم و  للع و  تیوه  یئاسانش  يارب  لاحنیا  اب  دشاب . هتشادن  تسیلیهین 

نیا اب  دـنوشیم و  راک  هب  تسد  دنمـشناد  نارازه  زاب ، ياهمتـسیس  هتـسب و  ياهمتـسیس  رد  اهنآ  نتفرگ  رارق  یگنوگچ  اهنآ و  نایم  تاـص 
ترورـض بانط  نیا  نم  دنیوگیم : دوشیم و  دنلب  مویه  دیود  دننام  ياهدروخ  كاپ  ریـش  کی  هزات  ملع ، هار  رد  اهيراکادـف  اهشالت  همه 

: دـنیوگیم وا  هب  هک  یتقو  درادـن . دوجو  رگید  يزیچ  اهدادـیور  بقاعت  زج  تعیبط  ملاع  رد  نیاربانب  مینیبیمن  ار  اهلولعم  اهتلع و  ناـیم 
زا یلولعم  ره  دروایم و  دوجوب  دوخ  زا  نیعم  یلولعم  یتلع  ره  ارچ  سپ  درادـن ، دوجو  اهنآ  ياهلولعم  تلع و  ناـیم  ترورـض  باـنط  رگا 
رد يرگید  زومر  ام  رگا  دـیاش  نیاربانب ، منادـیمن  نم  دـیوگیم : هدرپیب  یگداس و  ماـمت  اـب  نیعلطم  زا  یـضعب  لـقن  هب  اـنب  وا  نیعم ؟ یتلع 

. میتشگیمن التبم  درم  نز و  يامعم  مانب  یئامعم  هب  تایح  همادا  رد  میدادیم و  خساپ  ارچ  نویلیم  تفه  نآ  هب  متسنادیم ، ار  لماکت  نایرج 
متسه ود  نیا  نوچ  متسه و  نم  دیوگیم : نز  تایح  متسه و  نم  دیوگیم : درم  بلاق  رد  تایح  هک  تسا  هدش  یـشان  اجنآ  زا  امعم  نیا  ایآ 
نکمم دنکیم ؟ ادیپ  همادا  دتفایم  هارب  تایح ، ریـسفت  زا  ناوتان  ود  نآ  نایم  هنامـصخ  يوپاکت  اذل  دنوش ، تسه  ناسنا  هب  لدبم  دـنناوتیمن 

یمدآ ا داعبا  شرتسگ  اب  هک  ار  تایح  ریسفت  زا  یناوتان  نیمه  دنوش و  ادیپ  ینارایشه  تسا 
نوناق قباـطم  ار  رادـناج  نآ  تیدوجوم  طـقف  یلماـکت  هاگرذـگ  رد  تاـیح  میئوگب : رگا  دـنیامن  یقلت  نآ  لوصحم  لـماکت و  تقیقح  ز 

، درم هچ  دشاب و  نز  هچ  دسانـشیمن ، ینوناق  تیمـسر  هب  دوخ  زج  ار  يرگید  رادـناج  دـتفایم و  نایرجب  دوخ  نیعت  دارفنا و  اب  هک  دـنادیم 
اریز دـشابیمن ، قیبطت  لباق  مه  اهناسنا  ملاع  رد  تسین ، راگزاس  دـنراد  یعمج  هتـسد  یگدـنز  هک  نارادـناج  ورملق  رد  هکنیا  اب  راتفگ  نیا 

ار دوخ  اعقاو  هدش و  هدرتسگ  اهناسنا  همه  رب  نانآ  بلاق  رد  تایح  هک  دـناهداد  ناشن  یبوخب  راصعا  نورق و  لوط  رد  هتفای  دـشر  ياهناسنا 
تایح دوخ  تشادـن  ناکما  درکیم ، تیلاعف  میراد ، عقوت  ام  هک  نانچنآ  یلماکت  نایرج  رگا  یهگناو  دناهتـسناد . نارگید  تاـیح  زا  یئزج 
هجیتن ار  تایح  یچوپ  تایح  دوخ  زا  دنزیخرب و  هزرابم  هب  نتـشیوخ  اب  اهسباه  ساموت  اهءالعلاوبا و  اهروهنپوش و  اهوماکربلآ و  هلیـسوب 

هک تسا  حرطم  لاوئـس  نیا  اعقاو  دنیاتـسب . ار  نآ  یبیرخت  تردـق  هبنج  طقف  دـنریگب و  هدـیدان  ار  تایح  یلماکت  داعبا  همه  اـی  دـنریگب و 
هب زگره  دـنتکرح ، رد  رتیلاـع  لـحارم  هب  یئادـتبا  لـحارم  زا  نویلماـکت  هدـیقع  هب  اـنب  هک  اـهناسنا  رد  تاـیح  هدـیدپ  هـک  تـسیچ  تـلع 
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درم نز و  هطبار  و  دهدیمن ؟ ارف  شوگ  تسا ، لوقعم  تایح  هب  یعیبط  تایح  لیدبت  نیرتالاو و  نیرتیلاع و 
هتشون هطبار  نیا  يهرابرد  هلاقم  باتک و  دلجم  رازه  اهدص  سپس  دروآیم و  نییاپ  ندروخ  بآ  ناویل  کی  دح  ات  لسار  لاثما  رظن  رد  ار 

كاندرد يامعم  نیا  هدنیآ  نرق  جـنپ  راهچ و  رد  هللاءاشنا  مینک  لح  دـیابن  ام  هک  ار  لئاسم  همه  دـنیوگیم  دـسریمن و  یئاجب  راک  دوشیم و 
تایح یگتسکشرو  مزلتسم  تسا ، ندروخ  بآ  ناویل  کی  دح  رد  درم  نز و  هطبار  هلئسم  هک  هدیقع  نیا  ایآ  تشگ ! دهاوخ  لصف  لح و 

یگداس هک  تسنیا  تقیقح  دشابیمن ؟ دنشوکیم ، هطبار  نیا  حالطصا  هیجوت و  تخانـش و  رد  صالخا  لامک  اب  هک  رکفتم  نارازه  زغم  رد 
يهرابرد ار  يدج  تالاوئـس  اهدص  اذـل  تسا ، هدـش  یقلت  زیچان  یلیخ  ام  يارب  هدومن و  لفاغ  نآ  تیمها  زا  ار  ام  یتایح  هلئـسم  کی  نیا 

ناربج ياهمدـص  يوق  لامتحاب  ددرگن ، حرطم  لصف  لح و  يارب  تیمیمـص  تیدـج و  اب  رگا  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  درم  نز و  تایح 
هناقـشاع رادید  زا  هک  دینک  یقلت  تیمهایب  ار  یتایح  هیـضق  نیا  دیناوتیم  هنوگچ  امـش  دروآ . دـهاوخ  دراو  تایح  دوخ  تیوه  هب  ریذـپان 

ینالقع هفـسلف  ياجب  ار  تاساسحا  يانبم  رب  ياهفـسلف  وووددلتولک  مناخ  اب  ضحم ) یئارگینیع   ) تسیویتیزوپ فوسلیف  تنک  تسوگوا 
نودب هنایارگینیع و  یققحت و  روبزم  مناخ  هب  ندیزرو  قشع  زا  شیپ  تنک  تسوگوا  رکفت  زرط  هک  دننادنم  همه  اریز  دناشنیم ، ضحم 

شوخ رایشه و  ردام  يراگزاسان  هک  میراد  مه  روهنپوش  رگید  فرط  زا  تسا . هداد  تلاخد  یسانشناسنا  رد  تاساسحا  نیرتمک  تلاخد 
یتحاران نیا  تشگ و  تحاران  تخـس  دـمآ  شیپ  نیا  زا  روهنپوش  دـیناشک و  یئادـج  هب  ار  ودـنآ  شایلومعم  قوذیب و  ردـپ  اـب  شقوذ 
شدـنزرف هب  رداـم  نیا  دروآ . دوجوب  ار  وا  هنانیبدـب  هفـسلف  و  تشگ . اـهنز  هب  روـهنپوش  دـیدش  تموـصخ  يزوـتهنیک و  بجوـم  اجیردـت 

تافـص همه  وـت  رورغ  تسا ، راوـشد  رایـسب  وـت  اـب  یگدـنز  تسین ، لـمحت  لـباق  هک  ینیگنـس  راـب  نـم  يارب  وـت  دـسیونیم : روـهنپوش ) )
زا هک  تسنیا  وت  یگدوـهیب  نیا  تلع  درادـن ، دـیما  وـت  زا  يزیچ  چـیه  اـیند  هک  یتـسه  یعـضو  رد  وـت  تسا ، هدرب  نیب  زا  ارت  يهدیدنـسپ 
زا یکی  رد  دـنوشیم . ادـج  مه  زا  رـسپ  رداـم و  نیا  هرخـالاب  یناوتاـن . زجاـع و  اهـشزغل ، رد  مدرم  طوقـس  رب  دوخ  يوق  لـیامت  يریگولج 

سپـس دزادنایم . اههلپ  زا  ار  شرـسپ  ردام  دیامنیم و  زیوالگ  رگیدکی  اب  ار  ود  نآ  یتخـس  عازن  دریگیم ، تروص  ود  نآ  نایم  هک  اهرادید 
يهرابرد دروآ و  دوجوب  ینیبدـب  يهفـسلف  ام  يارب  روهنپوش  هک  دوشیم  بجوم  ناـیرج  نیا  دـننیبیمن . ار  رگیدـمه  لاـس  راـهچ  تسیب و 

نیرتهنادرخبان نیرتدب و  ناونعب  مه  ار  روهنپوش  تارابع  دیامن . زاربا  ار  رظن  ینیبدـب  تنک  تسوگوا  لباقم  يهطقن  رد  تسرد  نز  فنص 
ابرد هدیقع 

هکنیا رد  تبسن  يدیدرت  دنکیم : بجعت  تخـس  تسا ، هدش  باختنا  نز  يارب  فیطل  سنج  بقل  هکنیا  زا  روهنپوش  مینکیم : لقن  نز  يهر 
يانبم تسا . هدرک  دـساف  ار  ناشلوقع  نانآ  یـسنج  هزیرغ  هک  دنتـسه  یمدرم  دـنهنیم ، تسپ  رقحم  سنج  نیا  رب  ار  بقل  نیا  هک  یناسک 

، میراذگب درادـن  يرنه  قوذ  چـیه  هک  یـسنج  ار  اهنز  مان  هک  تسنیا  تیعقاو  هب  رتکیدزن  تسا . یـسنج  هزیرغ  رب  طقف  نز  یئابیز  يهمه 
، میتسه ابیز  رنه  ياراد  ام  هک  دـننکیم  اعدا  هدومن  هطلاغم  قیاقح  يهرابرد  بلغا  یلو  دـنرادن ، ار  اهرنه  عاونا  یبایزرا  یئاـناوت  ناـنز  اریز 
هک هچنآ  دـنرادن . دـناهدش ، قلخ  نآ  يارب  هک  هچنآ  هب  زج  يزیچ  چـیه  هب  لیم  تبحم و  نانآ  تسا ، يراکایر  غورد و  نانز  زا  اـعدا  نیا 

تـسدب ار  ءایـشا  رب  میقتـسم  هطلـس  ات  دشوکیم ، اهرنه  اهشناد و  رد  درم  تسا …  نآ  يهمادا  عون و  ظفح  دناهدش ، قلخ  نآ  يارب  نانز 
یلو درادـن ، تسود  ار  ءایـشا  رب  میقتـسم  هطلـس  دراد ، هک  یتعیبط  اب  وا  نز ، اما  اهنآ . رد  فرـصت  هار  زا  ای  ءایـشا و  كرد  هار  زا  ای  روایب ،

ره نز  ینعی  دیامن ، مکحت  توش و  طلسم  درم  رب  هک  تسنآ  نز  فده  اهنت  ددرگ . طلسم  ءایشا  هب  درم  رب  طلـست  هار  زا  دهاوخیم  هراومه 
قالع نیا  دیامن  رعش  یقیسومب و  هقالع  هب  رهاظت  نز  رگا  دنیبیم . درم  اب  راکیپ  يهلیسو  ار  زیچ 

ار خـیرات  همه  وت  رگا  دـشخردب . درم  نامـشچ  ربارب  رد  هداد ، رارق  لـمجت  هلیـسو  ار  اـهنآ  دـهاوخیم  هکلب  دزیخیمنرب ، وا  یعیبط  لـیم  زا  ه 
نز يارب  درم  هک  یمارتحا  دیاش  و  دشاب . هدروآ  دوجو  هب  زیمآغوبن  لیـصا و  يرنه  رثا  کی  هک  دوشیمن  ادـیپ  نز  کی  یتح  ینک  هعلاطم 

لـقع و قوـف  ار  هدارا  هزیرغ و  تاـساسحا و  هک  کـتینامر  شور  ببـس  تسا  نیمه  تسا و  تحیـسم  نید  جـیاتن  زا  یکی  دـیامنیم ، زاربا 
يزیچان تراقح و  هب  اهیئایـسآ  اریز  دنراد ، اپورا  هراق  مدرم  كرد  زا  يرتهب  كرد  نز  يهرابرد  ایـسآ  هراق  مدرم  دـهدیم . رارق  تواکذ 
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نوناق رگا  تسا . لطاب  شلـصا  هشیر و  زا  دنادیم ، درم  يواسم  ار  نز  هک  ینوناق  ره  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  اریز  دناهدرب ، یپ  بوخ  نز 
نآ قوقح  رظن  زا  سپس  دهدب ، اهنزب  اهدرم  لقع  يواسم  یلقع  نوناق ، دیاب  تسخن  دهدب ، رارق  يواسم  قوقح  رد  درم  اب  ار  نز  دهاوخیم 

کی نیا  اریز  دناهتفریذپ ، ار  تاجوز  ددعت  لصا  هک  دناهتفایرد  بوخ  نز  يهرابرد  ار  تیعقاو  اهیقرـش  دنادب . يواسم  رگیدکی  اب  ار  ود 
یلو دـنرکنم  نابز  رد  ار  تاجوز  ددـعت  لصا  اپورا  مدرم  هک  تسنیا  روآتفگـش  دـیامنیم . زیوجت  یمتح و  ار  نآ  تعیبط  هک  تسا  لصا 

يامن لمع  حیحص  هجو  اب  ار  رسمه  تدحو  لصا  یئاپورا  کی  یتح  منکیمن  نامگ  نم  دننکیم  يوریپ  لصا  نیمه  زا  المع 
رارقرب طابترا  نانآ  اب  هک  یئاهنز  ددـعت  يهرابرد  اهیئاپورا  ینیع  لمع  زجب   ) تسا هدومن  حرطم  نز  يهرابرد  روهنپوش  هک  ار  یبلاـطم  د .

هدش هتفگ  دنکیم ، یقلت  ندروخبآ  ناویل  کی  دح  رد  ار  درم  نز و  هلئسم  هک  يرگید  تالئاطال  شوداشود  هک  تسا  یتالئاطال  دنکیم ،)
خـساپ هب  سپـس  مینک ، یـسررب  تسین  ندروـخبآ  ناوـیل  کـی  زج  يزیچ  نز  هلئـسم  دـیوگیم : هک  ار  ساـسایب  فرح  نیا  تسخن  تسا .

هک تسنیا  دـهدیم ، ناشن  اپورا  يزورما  عماوج  بلغا  ینیع  لمع  هکناـنچ  قوف  يهلمج  ياـنعم  میزادرپب . نز  يهراـبرد  روهنپوش  بلاـطم 
یلکش رهب  دننک ، ادیپ  لیم  هکنیا  درجم  هب  نز  درم و  ینعی  درادن ، دوجو  یطرش  دیق و  چیه  یگدنز  هب  اهناسنا  دورو  هزاورد  اب  يزاب  يارب 

يهنودرگ هک  لسانت  يهرابرد  ار  لصا  نوناق و  هنوگره  موزل  بیترت  نیدب  دننک ، رارقرب  یـسنج  طابترا  رگیدکی  اب  دنناوتیم  دنهاوخب ، هک 
زاب یگدنز  هنحـص  رب  ناسنا  مانب  نارادناج  دورو  هزاورد  هک  دننکیم  نالعا  يراب  دنبیب و  نیا  اب  دـنزادنایم و  رود  هب  تسا ، یمدآ  تقلخ 

دنیاشوخ ینکـشنوناق  هک  ياهجیتن  دیامن ، هیجوت  ار  وا  یتسه  هک  درادن  ینوناق  یناسنا  تیدوجوم  نیاربانب  درادن . یطرـش  دـیق و  چـیه  و 
مناخ ياهگنج  اب  هزرابم  حلص و  زا  عافد  تازاجم و  رفیک  هب  طوبرم  نیناوق  هک  تسنیا  دروآیم ، رابب 

نوناق و هب  یجایتحا  یگدنز  ورملق  هب  اهناسنا  دورو  هک  تسا  لصف  لح و  لباق  ریغ  ضقانت  کی  نیا  اریز  دنشابن . شیب  ياهرخـسم  زوسنا ،
تسا نینچ  تیعقاو  رگا  دشاب !! هدوب  دنمزاین  یمـسر  زوجم  نوناق و  هب  یگدنز  هزاورد  زا  نانآ  جورخ  یلو  دشاب ، هتـشادن  یمـسر  تراک 

مه وجهطلـس  نادنمتردق  یهاوخدوخ  تردق و  توهـش  دنکیم ، یگدـنز  دراو  ار  ناسنا  هدام ، رن و  کی  هبـساحمیب  یـسنج  تتوهـش  هک 
ریز ثحبم  رد  ار  خساپ  نیا  روهنپوش ، لاثما  ینادرم  خساپ  اما  دنارب . نوریب  جورخ  هزاورد  زا  ار  وا  هداد  همتاخ  اهناسنا  یگدنز  هب  دـناوتیم 
دح ات  ار  درم  نز و  يامعم  سانـشناسناياهناسنا  دـنهدب ، هزاجا  نایوجدوس  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  يزور  ایآ  دـیئامرف : یـسررب  دـیناوتیم 

تیناسنا هار  رد  ار  مدـق  نیا  مه  نانز  دوخ  هکنآ  طرـشب  دیـسر  دـهاوخ  ارف  يزور  نینچ  میراودـیما  اـم  دـنهدب ؟ لـیلقت  درم  نز و  هلئـسم 
ناـمرف يارجا  رد  ار  دوخ  يدرم  قوف  تمظع  دوشیم ، ادـیپ  درم  فنـص  رد  طـقف  هک  ندـش  زیگنچ  ندوـب و  نورن  يوزرآ  اـب  هک  دـنرادرب 
دنهاوخ هداد  رارق  بطاخم  ار  نادرم  فنـص  تسخن  سانـشناسنا  ياـهناسنا  زورنآ  رد  دـننکن . شومارف  تسا  ناـنآ  راـیتخا  رد  هک  تقلخ 

نز فنص  خیرات  لوط  رد  هکنیا  اب  دیسانشب ، ار  نز  دیهاوخیم  رگا  هن ؟ ای  دیسانشب  ار  نز  دیهاوخیم  امش  ایآ  یتسارب  تفگ :
جـنر و رد  هدوب ، امرفمکح  نز  هرابرد  عماوج  رد  هک  يداد  رارق  نیناوق  هب  رظن  اب  هچ  وا و  یعیبط  تاصتخم  هب  رظن  اب  هچ  ياهعماـج  ره  رد 

فرـص زا  دشاب ، رادروخرب  یناور  لادـتعا  زا  هکنآ  طرـش  هب  نز  کی  یتح  لاح  نیا  اب  تسا . هدرک  يرپس  ار  دوخ  راگزور  یتخـس  راشف 
عامتجا طیحم و  تالیمحت  ضراوع و  زا  رظن  عطق  اب  بان و  شرگن  کی  اـب  نز  تسا . هدومنن  صقن  یتحاراـن و  ساـسحا  دوخ ، ندوب  نز 
تـسرد تعیبط ، زا  یئانمت  نینچ  هک  دنادیم  یعیبط  روطب  نز  اریز  نک ، رظن  دیدجت  نز  تیـصخش  يهرابرد  تسا  هتفگن  تعیبط  هب  زگره 

: هک تسا  هدوب  اهنز  هب  سانشنناسنا  نادان و  ياهدرم  فنـص  نیقلت  نیا  دنک ! رظن  دیدجت  نز  ندوب  ناسنا  رد  تعیبط  هک  تسا  نآ  يانمت 
، درم اب  یگدـنز  ياهيوپاکت  رد  يدودـح  ات  ار  نانآ  هک  یگنانز  تاصتخم  ساسحا  اب  مه  ناـنز  رگید  فرط  زا  تسا . قلطم  ناوتاـن  نز 
نز و فنص  ود  ره  بیترت  نیدب  دنریگیم ، رارق  نیقلت  نآ  ریثات  تحت  زین  اهنز  دوخ  هدومن و  دیدشت  ار  نادرم  نیقلت  تسا ، هتخاس  دودحم 
هک دینادیم  چیه  اهدرم : نایاقآ  تفگ  دنهاوخ  درم  فنص  هب  رگید  راب  دنزرویم . كارتشا  یگدنز  كاندرد  هعجاف  ندروآ  دوجوب  رد  درم 

وآ دوجوب  هدیقع  بتکم و  اهدص  نونکات  هک  يرظن  لقع  رب  هیکت  اب  هک  مه  هزادنا  ره  دینک و  یئارسهسامح  نادرم  زایتما  رد  هچ  ره 
رب ار  یلواـیکام  ياـهيراکایر  لـغد و  غورد و  تسا و  هدیـشک  نوـخ  كاـخ و  هب  ار  خـیرات  هداد و  رارق  مه  يوراـیور  ار  اـهناسنا  هدر و 
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ناج و همه  نانز  هک  دیناوتان  نز  فنـص  تمظع  نیا  كرد  زا  زاب  دیئامن ، هیجوت  ار  دوخ  تسا ، هتخاس  طلـسم  هریچ و  رـشب  یعقاو  تایح 
نادرم امش  دننکیم و  نادرم  امش  رب  میدقت  یتسه ، یلک  گنهآ  رد  تکرـش  تقلخ و  نامرف  يارجا  يارب  صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  تایح 

نامگ دینکیمن !! هیجوت  نز  اب  ار  دوخ  هطبار  لوقعلاریحم ، هاگراک  نآ  زا  لسن  مانب  یلوصحم  شرافـس  تذـل و  مسیناکم  یگزیگنا  هب  زج 
راتفگ هب  قیقد  شرگن  کی  سب . تسا و  ینـالقع  دـنیاشوخ  ياـهایور  رد  روهطوغ  درف  کـی  يهتخادرپ  هتخاـس و  تـالمج  نیا  هک  دورن 

نز درم و  يارب  توافتم  يانعم  ود  عقاو  نآ  رد  قشع  دـحاو  يهملک  دـیوگیم : هچین  دـیزادنیب . شاینیب  ناـهج  نشخ  يهرهچ  نآ  اـب  هچین 
یب تسا  نت  ناج و  لماک  راثیا  تسا ، یگدرپس  لد  اهنت  هن  قشع  تسا . نشور  یفاـک  هزادـنا  هب  دـنکیم  طابنتـسا  قشع  زا  نز  هچنآ  دراد .

نامیا هب  ار  وا  قشع  هک  تسیزیچ  نز ، قشع  طورـشمان  تشرـس  نیا  رگید . زیچ  ره  هب  تشادمـشچ  یب  يراذگورف ، چیه  یب  غیرد ، چـیه 
نامه هجیتن  رد  تسا ، قشع  نیمه  دهاوخیم  نز  زا  هچنآ  درادـب ، تسود  ار  ینز  وا  رگا  درم ، اما  دراد ، وا  هک  ینامیا  اهنت  دـنکیم ، لیدـبت 

ساسحا
متفارـش هب  دـننک  سح  لماک  راثیا  هب  ار  لـیامت  نیمه  مه  ناـنآ  هک  دنـشاب  ینادرم  رگا  نز ، يارب  هک  دـنکیمن  ضرف  ملـسم  دوخ  يارب  ار 

نز یتسه  يهمه  قشع  درم ، یگدـنز  زا  ادـج  تسیزیچ  درم  قشع  تسا : هتفگ  ار  بلطم  نیا  ریظن  مه  نوریاب  دنتـسین . درم  اهنآ  دـنگوس ،
رد اـهنز  يرترب  تلاـصا و  زا  ار  درم  نز و  فنـص  ود  ره  دوـخ ، تمظع  اـب  تیوـه  نداد  ناـشن  اـب  هکنآ  ياـجب  اـهنز  يا  امـش  اـما  تسا 

نیا هطبار  ياهعجاف  تلاح  زا  ار  درم  نز و  هلئـسم  ات  دیزاسب ، ربخ  اب  تسا ، يدنوادخ  هاگهولج  نیرتیلاع  هک  تایح  يهنودرگ  ندنادرگ 
ساسحا زا  دیاهتـشن و  دـیدروآرد ، تسایـس ، بهذـم و  قالخا و  داصتقا و  قوقح و  رد  لصف  لح و  لباق  هلئـسم  کی  دـح  ات  فنـص  ود 

رد دیازیم ، ایژروب  سباه و  ساموت  خـیرات  يارب  امئاد  هک  يرظن  لقع  ياهيزاب  جنرطـش  رد  درم  هدـنریذپ ، امـش  تسا و  لماع  درم  هکنیا 
ندوب نامرهق  ات  میـشاب ، هتـشاد  مجلم  نبا  گنل و  رومیت  ـالیتآ و  نورن و  زیگنچ و  دـیاب  مه  اـم  هک  دیـسریم  هجیتن  نیا  هب  هتفر و  ورف  دوخ 
سپـس دـننکیم ، تذـل  داجیا  نادرم  زغم  رد  تسخن  هک  یئاهینیبناهج  اهبتکم و  ندروآ  دوجوب  اب  و  مینک ! تابثا  نادرم  ربارب  رد  ار  دوخ 

تساوخن ادخ  هک  تسا  ادرف  سپ  ادرف و  دنهدیم و  رارق  مه  يورایور  تسدب  ریشمش  ار  نانآ  هدرک  ادج  رگیدکی  زا  ار  اهناسنا 
عقومنآ رد  هک  يرـشب  ياهزغم  رد  درم  نز و  مانب  ياهعجاف  ای  هلئـسم  رگید  دـندنبرب و  نیمز  يهرک  يور  زا  ار  يرـشب  تاـیح  يهدـنورپ  ه 
يهلئاغ رد  دوخ  زایتما  تردق و  نداد  ناشن  رد  نیا  اهنز ، يا  امـش  ددرگن . حرطم  تشگ ، دنهاوخ  اهنابایب  ناروخـشال  يارب  يذیذل  ياذغ 
دینکیم نامگ  امـش  دینکم . راومه  دوخ  تسد  اب  امنناسنا  نادرم  يهنادرخبان  تئرج  يارب  ار  هار  هزادنا  نیا  دیزرون ، ریخات  نانز  نادرم و 

رد اـهنابایخ ، رد  نتـشیوخ ، هب  نادرم  زا  یـضعب  سانـشنتایح  يهرهچ  نـتفرگ  اـب  درم ، نز و  فنـص  ود  يهعجاـف  ماـن  هـب  ياهعجاـف  هـک 
دوخ نیا  هک  دینادب  نیقی  اهنز  امش  تفریذپ !؟ دهاوخ  همتاخ  یعامتجا ، یسایس و  ياهيریگمیمصت  زکارم  رد  اههرادا ، رد  اههاگـشزرو ،

ار امـش  هک  دـیهدیم  تئرج  درخبان  نادرم  هب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  تمظع  نادرم ، اب  دوخ  ندومن  فنـص  مه  اـب  هک  دـیتسه  اـمش 
رد تمظع  هوـلج  اـب  هک  تـسنیا  تـسا ، هدـش  فنـص  ود  ره  ریگنماد  هـک  رگید  ناربـج  لـباق  ریغ  تراـسخ  کـی  دـننادب . رقحم  تـسپ و 

زیچان رایسب  يهدودحم  کی  عامتجا  ربارب  رد  هداوناخ  اریز  دوشیم ، هتفرگ  هدیدان  فرط  ود  ره  ار  اهنآ  ندوب  یتایح  اهتیفیک و  اهتیمک ،
طق هسیاقم  هکنانچ  تسین ، فیصوت  لباق  هک  دهاکیم  نآ  تیمها  زا  يردقب  يزیچان  نیا  گرزب ، تاعامتجا  رد  هک  دیامنیم 

رد يروانش  هب  رداق  ار  دوخ  هک  تسنیا  تراسخ  نیا  رد  سانشنناسنا  درم  لماع  مهـس  دنـشابیمن . فیـصوت  لباق  تیمک  رظن  زا  ایرد  هر و 
یئایرد ار  نتشیوخ  یصاخ ، نعرفت  توخن و  اب  دنراذگیم ، هداوناخ  هب  مدق  هک  یتقو  و  دنیبیم . عامتجا  سونایقا  يایاوز  حوطس و  يهمه 

هرطق تسا ، عاـمتجا  ياـیرد  یعقاو  يهدـنیامن  شزغم  هکنیا  ناـمگب  وا  دـنکیم . عورـش  ار  یئوگروز  و  دـنیبیم . هداوناـخ  هرطق  لـباقم  رد 
شومارف تسا ، هتسب  دوخ  هب  هک  تسا  یقلطم  فعـض  یگتـسباو  ساسحا  ناربج  ددص  رد  تخـس  هک  مه  نز  دراگنایم . چیه  ار  هداوناخ 

تیفیک و ظاحل  زا  میتسه ، عامتجا  يایرد  زا  ياهرطق  تیمک  ظاحل  زا  هکنیا  اب  وت  يهداوناخ  ام  وت و  رـسمه  نم  دیوگب : درم  هب  هک  دنکیم 
هداوناخ یعیبط  لاناک  زا  هک  عامتجا  نآ  يازجا  تسا . هتفیرف  دوخ  تیمک  شرتسگ  اب  ار  امش  هک  میعامتجا  نامه  يهدنهد  لیکشت  تیوه 
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و یناسنا . عامتجا  کی  لیکـشت  يارب  هن  تسا  بوخ  زیتس  گنج و  ياهنادـیم  يارب  دـنکن ، يرپس  ار  تیناسنا  هگلزنم  نیلوا  دـنکن و  روبع 
نآ زا  تلفغ  هراومه  فنـص  ود  نیا  هک  یناسنا  يهلئـسم  نیرتیتایح  تیناسنا . هن  تسبوخ ، نیـشام  يارب  ساسحایب  يهرهم  چیپ و  دننام 

نایمدآ تیصخش  يهفطن  تسا . هداوناخ  عامتجا ، يازجا  تشونرس  يهدننک  نییعت  هگلزنم  هکنیا  زا  تسا  ترابع  دنزرویم ،
هک میکرود  لیما  ياهیئوگهغلابم  یتاـیح  هلئـسم  نیا  رد  دـیامنیم . يراـیبآ  ار  نآ  عاـمتجا  سپـس  ددرگیم و  دـقعنم  هداوناـخ  هگلزنم  رد 
هک دراد  ار  شزرا  ناـمه  دروآیم ، نییاــپ  زیچ  دــح  اــت  عاــمتجا  ربارب  رد  ار  ادرف  دــهدیم و  تبــسن  عاــمتجا  هـب  ار  اــهتلاصا  يهـمه 

ناسنا ایآ  هک  تسنیا  دننام  تسرد  لاوئس  نیا  تسا ؟ درم  يهتسباو  نز  ایآ  عامتجا . نتـشادنپ  ریثاتیب  هداوناخ و  تلاصا  ياهییوگهفازگ 
تبثم باوج  هب  تالاوئـس  نیا  يهمه  تسا ؟ نوناق  يهتـسباو  تلادع  ایآ  ؟ تسا نادـجو  يهتـسباو  میلـس  لقع  ایآ  تسا ؟ ناسنا  يهتـسباو 
ناسنا تیوه  يهدننک  لکشتم  ءزج  ود  نادجو  میلـس و  لقع  اریز  تسا ، نادجو  يهتـسباو  میلـس  لقع  یلب ، تسنیا : باوج  نآ  دنـسریم ،
يورین نآ  تلادع  تسا و  تلادع  نامه  نوناق  قباطم  راتفر  اریز  تلادع ، هتـسباو  نوناق  نوناق و  يهتـسباو  تلادـع  یلب  تسا . نادـنمدرخ 

دراد ار  باوج  نامه  تسا ، درم  يهتـسباو  نز  ایآ  هک  لاوئـس  نیا  سپ  دیآیمرد . نوناق  لکـشب  دنک ، ادیپ  مسجت  رگا  هک  تسیاهدـنزاس 
لیکـشت ار  یلک  ناسنا  کی  لاح  نیع  رد  دنرگیدکی ، زا  ازجم  ینامـسج  دوجوم  ود  هکنیا  اب  فنـص  ود  نیا  تسا . نز  يهتـسباو  درم  هک 
قباطم لمع  دهعت و  ساسحا  طرشب  هتفرگ  رارق  وپاکت  ریسم  رد  فنص  ود  ره  دنشابیم . يدحاو  تقیقح  یناسنا  تدحو  رد  هک  دنهدیم 

: دوش لیلحت  لاوئس  ود  هب  دیاب  تسا ؟ درم  يهتـسباو  نز  ایآ  هک  لاوئـس  نیا  نیاربانب ، دننک . زاب  دنناوتیم  ناگدنیآ  لماکت  يارب  ار  هار  نآ ،
رد درم  نز و  اریز  تسا ، یفنم  اعطق  لاوئس  نیا  خساپ  تسا ؟ درم  هب  هتسباو  نز  ياهشزرا  اهتلاصا و  تیدوجوم و  تیـصخش و  ایآ  - 1
نز نتخانـشن  تهجب  درم  رگا  دراد و  ار  یگتـسیاش  نیا  مه  نز  تسا ، تیناـسنا  ماـن  يهتـسیاش  درم  رگا  دـنرادن ، یتواـفت  چـیه  تیناـسنا 

، تقلخ نایرج  لسن و  يهمادا  دـعب  هب  رظن  اب  ایآ  - 2 درادن . ار  یگتسیاش  نیا  درم  نتخانشن  تهجب  مه  نز  تسین ، تیناسنا  مان  يهتـسیاش 
هکنآ زج  یخـساپ  لدـتعم  ناسنا  ره  زغم  رد  لاوئـس  ود  نیا  دراد . دوجو  زین  درم  فرط  زا  یگتـسباو  ناـمه  یلب  تسا ؟ درم  يهتـسباو  نز 

ثداوح ربارب  رد  دـناوتیم  درم  دـننام  نز  ایآ  دـننام  دـسریم . فنـص  ود  نیا  يهرابرد  رگید  لئاسم  هب  تبون  سپـس  درادـن . میدرک ، حرطم 
؟ دشاب درم  يواسم  دـناوتیم  ضحم  لقعت  رد  نز  ایآ  تسا ؟ رادروخرب  فاشتکا  غوبن و  يورین  زا  نز  ایآ  دـشاب ؟ هتـشاد  لمحت  تمواقم و 

میمـصت دـصرد  دون  ابیرقت  هک  دوشیم  هتفگ  اریز  تسین ؟ نز  زا  رتناوتاـن  درم  دـسریم ، تسبنب  هب  یمدآ  هک  یعقوم  تاـیح  همادا  رد  اـیآ 
هد زا  رتمک  دنریگیم ، یشکدوخ  هب  میمصت  هک  ینانز  هک  یتروص  رد  دسریم ، هجیتن  هب  یشکدوخ  يهرابرد  نادرم 

ناـنز هک  تاـیح  یعقاو  معط  نآ  زا  اـهدرم  اـیآ  تسین ؟ ناـنز  زا  شیب  اـهدرم  رد  بذاـک  رورغ  اـیآ  دـننزیم . یـشکدوخ  هب  تسد  دـصرد 
هدـمآ دوجو  هب  دایز  یلیخ  ياهرظن  فالتخا  هدـش و  هتـشون  هلاقم  باـتک و  نارازه  تالاوئـس  نیا  يهراـبرد  دنتـسین ؟ مورحم  دنـشچیم ،

ماخ تاساسحا  ناگدنهد و  خساپ  ياهتیصخش  عاعـشلاتحت  اهنآ  لاثما  اههد  قوف و  تالاوئـس  هب  نداد  خساپ  رد  هکنیا  يارب  الوا  تسا .
نادرم دوخ  فنص  دارفا  رد  يزغم  ياه  تیلاعف  یناور و  تافالتخا  هک  میشیدنیب  هلئسم  نیا  رد  میریگن ، رارق  یعامتجا  یطیحم و  لماوع  و 
اهناسنا زا  یفلتخم  فانـصا  ای  عاونا  نادرم  میتفگیم : دوبن ، نادرم  نایم  کیژولویزیف  یلکـش و  يروص و  هباشت  رگا  هک  تسا  دایز  يردقب 

دحتم فنص  کی  فسوب ، نب  جاجح  يدیلپ  تواقـش و  اب  يدرم  اب  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  یناسنا  تاساسحا  اب  يدرم  امـش  ایآ  دنتـسه .
ایآ دیرامـشیم !؟ دـحتم  عون  کی  تباث ، نب  ناسح  دـننام  نوبز  وسرت و  يدرم  اب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  تعاجـش  اب  يدرم  اـیآ  دیرامـشیم !؟
انیس نبا  لقعت  اب  يدرم  دیرامشیم !؟ دحتم  عون  کی  تباث ، نب  ناسح  دننام  نوبز  وسرت و  يدرم  اب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  تعاجـش  اب  يدرم 

تیلاعف و  تسین ؟ نانز  زا  شیب  یناور  فالتخا  نینچمه  دینادیم ؟ یکی  برع ) داژن  فورعم  قمحا   ) لقاب یلقعیب  اب  يدرم  اب  ار 
نیا هب  نینج  زا  كدوک  روبع  هلیسو  اهنت  هک  يردام  ایآ  تفرگ !؟ هدیدان  ناوتیم  دراد ، دوجو  نانز  دوخ  فنص  نایم  رد  هک  ار  يزغم  ياه 

ناکدوک و هک  يردام  نآ  اب  تسا ، هتـسیرگنن  يردام  سدـقم  فطاوع  يهچیرد  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  ناکدوک و  هجو  چـیهب  هدوب و  اـیند 
ناوتیم هنوگچ  دینکیم !؟ یقلت  فنـص  کی  دـنوریم ، هار  نیمز  يور  هدـش و  ازجم  وا  زا  هک  دـنیبیم  دوخ  حور  ياههراپ  ار  دوخ  نادـنزرف 
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يهدـید اب  ار  رمع  نایلاس  هک  ینز  نآ  اب  دـنادیم ، دوخ  تیـصخش  زا  یئزج  ار  درم  اـی  درم ، تیـصخش  زا  یئزج  ار  دوخ  اـعقاو  هک  ار  ینز 
فنـص ود  نایم  فالتخا  عون  ود  اب  ام  تاظحالم  نیا  عومجم  رباـنب  دومن !؟ هروظنم  فنـص  کـی  تسا ، هتـسیرگن  شرـسمه  هب  تموصخ 
فنـص نایم  هک  تسا  تافالتخا  نامه  هکلب  تسین ، درم  نز و  صاخ  تیوه  هب  طوبرم  هک  تسا  یئاهتافالتخا  مکی : عون  میتسه : وربور 

درم نز و  تیوه  رد  فالتخا  باسحب  دیابن  فالتخا  عون  نیا  و  دراد . دوجو  زین  رگیدـکی  اب  نانز  دوخ  فنـص  رگیدـکی و  اب  نادرم  دوخ 
ود یناسنا  تیـصخش  تاذ و  هب  طوبرم  دیدرت  نودـب  عونت  نیا  تسا . درم  نز و  تیوه  عونت  زا  یـشان  فالتخا  مود - عون  دوش . هتـشاذگ 

حرطم یمالسا  حیرص  صوصن  اب  هدنیآ  ثحبم  رد  هکنانچ  دزرویم ، رارـصا  تخـس  نآ  يور  مالـسا  هک  تسا  یقیقح  نیا  تسین و  فنص 
طوبرم هکلب  تشگ ، دهاوخ 

رگا دیعب  رایـسب  ضرف  رب  اذل  دنکیم . زورب  لثم  دیلوت  عوضوم  رد  ود  نآ  لعافت  تکرـش و  يارب  هک  تسا  فنـص  ود  یعیبط  تاصتخم  هب 
دوجو ود  نآ  نایم  یتوافت  هنوگچیه  دننک ، یگدنز  دنتـسناوتیم  لثم  دیلوت  عوضوم  رد  لعافت  تکرـش و  هب  جایتحا  نودـب  فنـص  ود  نیا 
دننام ار  نانز  ای  درکیم ، درم  نز و  قلطم  يواست  هب  مادقا  نادرم ، زا  یضعب  نانز و  زا  یـضعب  تساوخرد  هب  انب  تعیبط  نوناق  رگا  تشادن .

يهدیدپ رد  ياهظحل  دـنچ  تذـل  هب  تعانق  تایح و  یعقاو  معط  ندیـشچ  زا  تیمورحم  ضحم و  يرظن  لقع  ياهیزاب  جنرطـش  رد  نادرم 
هب نت  ناج و  میلـست  تایح و  یقیقح  معط  زا  يرادروخرب  قیمع و  ساسحا  اب  نانز  دننام  ار  نادرم  ای  و  تخاسیم ، کلذ  ریغ  لثم و  دیلوت 

يهرادا تخانش و  هن  دوشیم  هصالخ  نایرج  تسا  نینچ  رد  طقف  هک  تسا  یموهفم  ضحم  يرظن  لقع  هاگدید  زا  هک  تقلخ  یلاع  نامرف 
مه یتسارب  تخاسیمن ؟ قحلم  دـناهدش  ضرقنم  خـیرات  لبق  ام  رد  هک  یتاناویح  هب  ار  مدآ  عون  يرادـنپ  يواست  ایآ  تایح . یعقاو  ناـیرج 

يرترب لـیلد  نز  یعیبـط  تازاـیتما  هن  هکنیا  زا  یـشوپمشچ  تلفغ و  اـب  هداد ، رگیدـکی  تسدـب  تسد  هاـگآان  اـی  هناـهاگآ  درم  مه  نز و 
هدروآ دوجو  هب  ار  درم  نز و  مانب  یئامعم  تسا ، نز  رب  وا  یشزرا  يرترب  لیلد  نز  رب  درم  یعیبط  تازایتما  هن  تسا و  درم  رب  يو  یشزرا 

!؟ تسا اهدرم  زا  شیب  دوخ  تیـصخش  دـیدجت  يزاسزاب و  زا  نانآ  یناوتان  شیوخ و  هابتـشا  هب  اهنز  فارتعا  مدـع  تجاـجل و  اـیآ  دـنا .!!
روطب رگید  راب  میدش . رکذتم  تسا )؟ درم  يهتسباو  نز  ایآ   ) هتـشذگ ثحبم  رد  هک  تسا  نامه  تسا ، درم  نز و  یعقاو  تیوه  هک  هچنآ 

دعب  ) هدنیآ ثحبم  رد  تقیقح  نیا  دنرادن ، رگیدکی  اب  یتوافت  نیرتمک  یمدآ  تیصخش  یناسنا و  تیوه  رد  درم  نز و  میئوگیم : راصتخا 
ورملق ود  رد  تسا ، نآ  فنص  ود  نز  درم و  هک  یناسنا  تیوه  نیا  تشگ . دهاوخ  لیمکت  زین  مالـسا ) رد  نز  یتیـصخش  تیوه  یناسنا و 
فنـص ود  نیا  زا  کی  ره  هک  تشاد  ناکما  رگا  رگیدـکی . اب  یئوشانز  طابترا  اـب  - 2 لقتـسم . درفنم و  روطب  - 1 دوشیم : حرطم  فـلتخم 
یفتنم دـیآیم ، دوجوب  رگیدـکی  اب  فنـص  ود  طابترا  لاح  رد  هک  یلئاـسم  اهدـص  دـیدرت  نودـب  دـننک ، یگدـنز  لقتـسم  درفنم و  روطب 
فنـص ود  زا  کی  ره  هک  یتلاح  نینچ  نونکات  یلو  دوب . درم  نز و  یلـصا  تیوه  هب  طوبرم  هک  دـشیم  حرطم  یلئاسم  نآ  اـهنت  تشگیم ،

لثم دیلوت  یئوجتذل و  تلع  هب  فنص  ود  نیا  اریز  تسا . هدوبن  ریذپناکما  دودعم  رایسب  رایـسب  يانثتـساب  دننک  یگدنز  القتـسم  دنناوتب 
هک تسا  تهجنیدب  دـندروآیم . دوجوب  ار  یلئاسم  کیژولوکیـسپ  کیژولویزیف و  لعافت  عون  ود  اب  دـنریگیم و  رارق  رگیدـکی  هبذاج  رد 

زا هتسد  نآ 
رد تخس  دنهدیم ، رارق  یسررب  قیقحت و  دروم  ار  ود  نآ  یلالقتسا  تیوه  هراومه  فنـص  ود  نیا  یـسررب  رد  هک  نارظنبحاص  ناققحم و 

ازجم لقتسم و  روطب  درم  زا  ریغ  نز  هبذاج  رد  درم  نینچمه  تسا و  درم  زا  ازجم  لقتسم و  روطب  نز  زا  ریغ  درم ، هبذاج  رد  نز  دنهابتـشا .
تخانـش دـیدرت  نودـب  تسا ، رـسمه  ياراد  هـک  يدرم  هراـبرد  هبناـج  هـمه  تخانـش  کـی  ندروآ  تسدـب  يارب  نیارباـنب ، تـسا . نز  زا 

هک ینز  هبناج  همه  تخانش  يارب  سکعلاب ، تسا و  یمتح  يرورـض و  تسا ، رثوم  يو  تایح  رد  رـسمه  ناونعب  هک  نز  نآ  تایـصوصخ 
ياـنبم رگا  تسا  مزـال  يرورـض و  تسا ، رثوـم  نز  نآ  تاـیح  رد  رـسمه  ناوـنعب  هک  يدرم  تایـصوصخ  تخانـش  تسا ، رـسمه  ياراد 

اب ود و  نآ  یناسنا  تیصخش  يواست  هب  یهاگآ  اب  نیفرط  زا  کی  ره  دوش و  راوتسا  يدادادخ  یعیبط  تیوه  نامه  رب  نز  درم و  یئوشانز 
فاصوا رگا  دـنریگب ، رارق  رگیدـکی  هبذاج  رد  تسا ، یعیبط  ینوناق  ياهترورـض  لولعم  هک  نیفرط  زا  کی  ره  یعیبط  تاصتخم  هب  رظن 
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کی ره  رگا  و  تشگ . دنهاوخ  رادروخرب  هنادنمتداعس  یگدنز  کی  زا  لقادح  ددرگن ، روراب  الماک  ناسنا  ود  نآ  رد  یئوخهتشرف  يالاو 
رارق رگیدکی  هبذاج  رد  تسا ، هدومن  لاغـشا  ار  ناشزغم  لباقم  فرط  يهرابرد  هک  ياهتخاس  شیپ  لوصا  لئاسم و  هدـع  کی  اب  نیفرط  زا 

وشانز یگدنز  عطق  روطب  دنریگب ،
تایح هجیتن  رد  درک . دنهاوخن  یگدـنز  رگیدـکی  اب  یعیبط  تیوه  اب  هدـش و  يزیمآگنر  هتخاس  شیپ  لوصا  لئاسم و  نامه  اب  نانآ  یئ 

هابتـشا هب  اهنز  فارتعا  مدع  تجاجل و  دنیوگیم  هکنیا  اما  داتفا . دهاوخ  نایرجب  يوناث  یگتخاس و  ياههنیمز  رد  هراومه  نز  درم و  یعقاو 
تیوه لولعم  دشاب ، هتـشاد  تیلک  يزیچ  نینچ  رگا  تسا ، اهدرم  زا  شیب  دوخ ، تیـصخش  دـیدجت  يزاسزاب و  زا  نانآ  یناوتان  شیوخ و 

درم یناسنا  تیوه  لولعم  دـنکیم ، زورب  اهدرمرد  هک  قلطم  تیمکاح  هب  هقـالع  یئوجيرترب و  يرگهطلـس و  هکناـنچ  تسین ، نز  یناـسنا 
یناوتان شیوخ و  هابتـشا  هب  نانز  فارتعا  مدـع  تجاجل و  عوضوم  رگا  دـشابیم . عافترا  لباق  هک  تسا  يوناث  للع  هب  طوبرم  هکلب  تسین ،

درم هکنیا  هب  هناـهاگآان  ساـسحا  اـب  نز  هک  تسا  تلع  نادـب  دـشاب . هدوب  نادرم  زا  شیب  دوـخ ، تیـصخش  دـیدجت  يزاـسزاب و  زا  ناـنآ 
نآ ناربـج  ددـص  رد  هدوـمن  تسکـش  تراـقح و  ساـسحا  تسا ، هـتفرگ  زیچاـن  تـقلخ  ناـمرف  يهراـبرد  ار  وا  يهـفیظو  ماـجنا  تـمظع 

يارب دـیابن  نز  دـیامنیم  عـقوت  درم  زا  نز  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  یلیخ  ياهفیظو  نینچ  ماـجنا  تمظع  شزرا و  هکنیا  زا  لـفاغ  دـیآیمرب ،
اب ار  دوخ  تیـصخش  درم ، يراـکهبت  تلاـهج و  تروص  رد  اـت  دـشاب ، هتـشاد  درم  اـب  يرگادوس  هلماـعم و  راـظتنا  یهلا  هفیظو  نیا  ماـجنا 

رد تجاجل 
تایح هدوب  یگدنز  نوئش  همه  رد  نیفرط  طباور  ندش  رتهدیچیپ  بجوم  یهابت  نیا  دزاسب ، هابت  دوخ ، تاهابتـشا  نتفرگ  هدیدان  اهاطخ و 

ای عافد  تلاح  نادرم  ربارب  رد  هک  ینانز  تمواـقم  لـماوع  زا  رگید  یکی  تخاـس . دـهاوخ  لیدـبت  لـمحت  لـباق  ریغ  یخزود  هب  ار  نیفرط 
: درادن تیـصخش  دیدجت  تیعقوم و  رییغت  تردق  درم  دـننام  نز  هکنیا  اما  تسا . درم  یهاوخدوخ  ساسحا  دـنریگیم ، دوخب  یمئاد  موجه 
ره اصوصخم  دراد  يراصحنا  تلاح  يو  رظن  رد  نز  یلعف  تیصخش  تیعقوم و  هکنیا  ساسحا  مکی - عوضوم  تسا : عوضوم  ود  زا  یشان 

تاطابترا و شرتسگ  تهجب  درم  هک  یتروص  رد  دـنکیم ، هولج  رتدـیدش  شرظن  رد  روبزم  راصحنا  دورب ، رتـالاب  نز  یگدـنز  ناـیلاس  هچ 
لباق یضراع و  تلاح  کی  نیا  هتبلا  دنکیمن . یقلت  هتسب  ار  دوخ  هدنورپ  تیصخش  يارب  رگید  يرصانع  ندروآ  تسدب  ناکما  زا  یهاگآ 

نز اـم  رظنب  تسا . ساـسایب  یتـشحو  منکچ ؟ مداد ، تسد  زا  ار  یناور  تیعقوم  نیا  رگا  هک  تشحو  نیا  و  تسا : اـهنز  يارب  ینوگرگد 
هب هیاپ  نود  رعاش  کی  يهلحرم  زا  دـناوتیم  درم  کی  هک  نانچمه  ددرگ ، تسا ، نافرع  تفرعم و  ناـگرزب  زا  هک  هیودـع  يهعبار  دـناوتیم 

میلست رس  درم  يو ، صیخشت  هب  هک  يریگعضوم  نآ  ظفح  نتشاد و  هب  نز  دیدش  يهقالع  مود - عوضوم  دسرب . ندوب  یئانس  يالاو  ماقم 
رف يریگعضوم  نآ  هب 

زا يرادربهرهب  هدـهاشم و  زا  تیمورحم  هقـالع  نیا  یفنم  دـعب  تبثم . دـعب  یفنم و  دـعب  دراد : دـعب  ود  هقـالع  نیا  هجیتن  تسا . هدروآ  دو 
یگداوناخ لکشت  ظفح  تبثم  دعب  دنامیم . هدیـشوپ  نز  دوخ  هاگدید  زا  يراصحنا  يریگعضوم  تهجب  هک  تسا  نز  دوخ  درم و  يایازم 

رد ولو  یـسنج  يهطبار  ندوب  زاب  یتح  یگدـنز و  زا  رگید  يداعبا  ندوب  زاب  ساسحا  تهجب  درم  هک  یتروص  رد  تسا . ندـش  هدیـشاپ  زا 
دیاقع زا  نز  دنیوگیم : نینچ  هدـیدپ  نیا  رد  نارظنبحاص  زا  یـضعب  دـنیبیمن . نز  ربارب  رد  صاخ  يریگعضوم  ریـسا  ار  دوخ  لایخ ، ملاع 

نز هک  يداقتعا  نیاربانب  دراد . ربخ  درم  تیاهنیب  یهاوخدوخ  زا  تسا و  نیبدوخ  ممـصم و  شیوخ  نطاب  رد  اـما  دـنکیم  دـیلقت  طـقف  درم 
، دوشیم وربور  دروآیمن ) دوخ  يور  هب  هچ  رگا   ) هاوخدوخ دوجوم  کـی  اـب  دوـخ  يهدـیقعب  ـالوا  وا  دـیدرت  نودـب  دراد ، درم  يهراـبرد 

فرط زا  دنکـشب ، ار  درم  یهاوخدوخ  دـناوتب  هک  تسا  ياهلیـسو  رهب  نز  لسوت  طاـبترا  رد  یگناـگود  نیا  یعیبط  هجیتن  رهوش . اـب  سپس 
. دـیازفایم دوخ  تجاـجل  تمواـقم و  هب  درادـن ، دوجو  نز  رد  هک  دـنیبیم  یعیبـط  تاـصتخم  زا  ياهدـع  ياراد  ار  دوخ  هک  مه  درم  رگید 

رتعونتم ا رتهدرتسگ و  درم  تجاجل  یلو  تسا . درم  تجاجل  زا  رتخلت  رتهدننکش و  هچ  رگا  دهدیم ، ناشن  درم  ربارب  رد  نز  هک  یتجاجل 
یهاوخدوخ زا  هک  یقیمع  رثاـت  تهجب  نز  هک  یتروص  رد  تسا ، نز  ربارب  رد  تیـصخش  دـیدجت  هداـمآ  رتشیب  درم  لاـح  نیع  رد  تس و 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1048 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یلیخ  تسا و  راوشد  رایسب  نز  يارب  درم  ربارب  رد  تیصخش  یساسا  دیدجت  یلو  دنکیم ، ادیپ  تیصخش  حوطـس  رد  فاطعنا  دراد  درم 
لولعم یـصوصخ  یناور  ياههدـیدپ  نیا  میتفگ ، هک  روطنامه  لاحنیا  اب  دـننادیم ! یکی  نآ  نتخاس  یفتنم  اـب  ار  تیـصخش  دـیدجت  اـهنز 

نیرتیـساسا تفگ : ناوتیم  عطق  روطب  اذـل  دـشابیمن . نیفرط  یناسنا  تیوه  هب  طوبرم  هدوب  نیفرط  زغم  رد  هتخاس  شیپ  لوصا  لئاسم و 
ياهتیبرت میلعت و  اب  طقف  هک  تسا  یتایح  يهطبار  نیا  ندرک  یقلت  تیمهایب  عوضوم  نادرم  نانز و  نایم  اهیگنهامهان  نیا  زورب  لماع 

نایم رد  نز  درم و  زا  کی  ره  يارب  هک  یتاصتخم  تخاس . یفتنم  ار  هتخاس  شیپ  تشادرب  نیا  ناوتیم  نیفرط  يهراـبرد  يدـج  حـیحص و 
هدش هتفگ  يدایز  بلاطم  نونکات  تفرعم  خیرات  زاغآ  زا  فنـص  ود  زا  کی  ره  تاصتخم  حیـضوت  هک  مینادـیم  دـنراد  جاور  نارظنبحاص 

ضراوـع و تیناـسنا و  رد  نز  درم و  یلـصا  تیوـه  ناـیم  اـهنآ  ناگدـنیوگ  اریز  دـشابیمن ، هناـنیبعقاو  قـیقد و  اـبلاغ  بلاـطم  نیا  تسا .
لقن ار  نارظنبحاـص  زا  تراـبع  دـنچ  ثحبم  نیا  لـیمکت  يارب  اـم  دـنروآیمرد . درم  نز و  یلـصا  تیوه  باـسحب  ار  يوناـث  ياههدـیدپ 

ز - 1 مینکیم :
ایآ دنوریم ؟ رتشیب  کی  مادکب  مدرم  دنـسرپیم  هکلب  تسا ، رتهب  حیرفت  نکاما  زا  کی  مادـک  ای  ترـسنک و  ای  شیامن  مادـک  دـسرپیمن  ن 

تسا يردقب  رظن  فالتخا  اهنآ ، لاثما  اهترسنک و  اهشیامن و  یبایزرا  رد  هک  دنکیم  مکح  وا  رد  یعیبط  روعـش  کی  ای  تسنیا ، نز  تیوه 
رد اهدرم  هک  مینکب  ار  راک  نامه  رتهب  هچ  سپ  دـنریذپب ، نیفرط  لوبقم  نقتم و  لیالد  اب  ار  یتیعقاو  هک  درک  ادـیپ  ناوتن  رفن  ود  دـیاش  هک 
نز - 2 تسین . رگید  يزیچ  تیرثکا  هب  هعجارم  زج  راک  نیا  دـننکیم و  يرظن  لئاسم  ریاس  یـسایس و  یعاـمتجا و  ياـهتیعقاو  صیخـشت 

سح ار  دوخ  صقن  نزیب  درم  زا  رتشیب  درمیب  نز  تسین . يریگهشوگ  فاکتعا و  هب  رـضاح  دراد و  ار  ندـنام  اهنت  یئاـناوت  درم  زا  رتمک 
رگا تسیچ ؟ ندنام  اهنت  زا  دوصقم  مینادب  دیاب  الوا  اریز  دـسریم ، رظنب  یحطـس  يدودـح  ات  مکی  بلطم  دـننام  مه  بلطم  نیا  دـنکیم .

تـسا یناوتان  صقن و  یئاهنت  نیا  تسا ، یعامتجا  یگدنز  رد  تسکـش  ساسحا  ای  نآ ، هب  یئانتعایب  تهجب  عامتجا و  زا  ندیرب  دوصقم 
نیا هب  هک  ینادرم  دـنکدنا  هچ  تسا ، یگدـنز  نوئـش  تیـصخش و  يهراـبرد  هبـساحم  يارب  رگا  دوشیمن و  بوسحم  درم  يارب  یتیزم  هک 

نوچ ندروخ  بآ  تقو  رد  ناروتس  يهدننام  دیوگیم : نیدلالالج  انالوم  هک  دیاهدینشن  رگم  دنسرب ، تیناسنا  يالاو  ماقم 
ثحابم رد  تسا ، درم  يهتسباو  نز  هک  مینک  يرادربهرهب  نینچ  هدیدپ  نیا  زا  میهاوخب  رگا  میدیمر و  نتـشیوخ  زا  میدید  شیوخ  سکع 

زایتما نیا  يهفاضا  هب  نز . هتـسباو  تسا و  ناسنا  درم  هک  تسا  درم  يهتـسباو  ناسنا و  رادقم  نامه  نز  هک  میاهتفگ  ار  نآ  خـساپ  هتـشذگ 
دننام دـنریذپیم و  ار  یهاوخدوخ  نآ  لمحت  جـنر  تقلخ ، نامرف  يارجا  يارب  هتفاین ، دـشر  نادرم  رد  یهاوخدوخ  ساـسحا  اـب  اـهنز  هک 

-3 دـیامنن . يرگنایغط  تقلخ  نامرف  يارجا  رد  دوخ  مهـس  ياـفیا  رد  هک  دـنخرچیم  رهوش  رود  دـننک ، يرادـهگن  ار  دوخ  كدوک  هکنیا 
يرابجا لمع  هب  رتشیب  زین  نز  دنربیم ، ورف  دوخ  ماک  هب  رتشیب  ار  ناسنا  تعنـص  هچ  ره  دـنهدیم . نوریب  غباون  شیپ  راگزور  زا  شیب  نادرم 
فلتخم درم  اب  تاهج  یـضعب  رد  لقع  نهذ و  ثیح  زا  زاـب  دـباییم ، رییغت  تعرـس  هب  نز  هجیتن  رد  هکنآ  اـب  اـما  دـهدیمرد ، ینهذ  دـشر 

يارب اما  دراپـسیم . رطاخب  بوخ  ارنآ  تسا و  نیبزیت  تایعقاو  رد  نز  درادـن . یئانـشآ  نادـنچ  قلطم  رکف  اب  نز  هک  دـسریم  رظنب  دـنامیم .
صاخـشا هب  رتشیب  نز  دوش . مگ  رد  رـس  دـصقم  ندرک  ادـیپ  رد  تاـیئزج و  رد  هک  تسا  نکمم  تسین و  دعتـسم  قیمع  حیـضوت  میمعت و 

تادهاشم رظن  زا  دنراد ، نز  فنص  زا  رتشیب  یناگناوید  غباون و  نادرم  هک  هلئسم  نیا  لامعا . ءایشا و  هب  هن  تسا ، دنمهقالع 
لماع تسا  نکمم  نوچ  تسین ، دعتـسم  قیمع  حیـضوت  میمعت و  يارب  لقع  نهذ و  ثیح  زا  نز  هکنیا  اما  دـسریم . رظنب  حیحـص  یخیراـت 

نیا حیـضوت  دوش . يریگهجیتن  حرطم و  ياهنالداع  قیقحت  یـسررب و  اب  بلاـطم  نیا  یتسیاـب  دـشاب ، هدوب  درم  فنـص  دوسب  هدافتـسا  ءوس 
هک اجک  زا  دنام و  دهاوخ  هیاپ  دنلب  يرس  هشیمه  نز  رظن  رد  تعیبط  - 4 درک . میهاوخ  حرطم  لوقعلاصقاون  يهلمج  ریسفت  رد  ار  توافت 

ناوتیم هلئـسم  نیا  حیـضوت  رد  ام  یکیناکیم  مولع  ات  دزاـسیمن ، رتکیدزن  تعیبط  هب  ار  وا  تعیبط  رارـسا  كرد  رد  هناعـضاوتم  یناوتاـن  نیا 
بان روعش  ره  اب  دیامنیم ، یلک  گنهآ  کی  تابثا  یتسه  ملاع  رد  هیراج  نیناوق  هکنیا  یتسه و  ناهج  ندوب  زیمآرارـسا  تمظع و  تفگ :
لتخم مه  ام  یملع  ياهبیکرت  هیزجت و  اب  یتح  دوجو ، نایرج  رد  لالج  تمـشح و  كرد  تسا . تفایرد  كرد و  لباق  نز  هچ  درم و  هچ 
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یسانشناهج هب  لیلحت  هیزجت و  دعب  اب  اهنت  هک  تسا  ام  رظن  گنت  زا  دیآیم  دراو  یتسه  لالج  تمظع و  رد  هک  یلالتخا  هکلب  ددرگیمن ،
طابترا ندرک  رارقرب  اب  یتسه  ناهج  رد  لالج  تمظع و  یلاع و  ياهیئابیز  هک  میاهدیزرو  تلفغ  تقیقح  نیا  زا  هراومه  ام  میزادرپیم .

یتسه يهقلح  ود  ره  رس  ود  دشابیم . ریذپناکما  ینیع  ناهج  تیعقاو  اب  ام  نورد  یبایلالج  یبایابیز و  دعب  نیبام 
يهبنج زا  رتيوق  نادرم  يارب  نز  هک  تسا  یحیجرت  لثم ، دـیلوت  يهدـیدپ  رد  نز  یعیبط  تاصتخمزا  یکی  یتسویپ 5 - وت  مهب  تقیقحب 

يهرابرد دهدیم . حیجرت  لدتعم  یتح  فیعـض و  رهوش  کی  رب  ار  ینامـسج  دنمورین  رهوش  کی  نز  یعیبط  روطب  تسا . دقتعم  ینامـسج 
ياهدادیور ربارب  رد  ار  درم  تردق  هاگآان  ای  هناهاگآ  نز  یـسنج ، يهطبار  رد  رتشیب  عابـشا  ناکما  يهفاضا  هب  صتخم  نیا  یـساسا  لماع 

زا ای  تعیبط  زا  هک  تسا  یئاهتمحازم  اهدادیور  نآ  يهدمع  هک  دـهاوخیم  يدـج  روطب  دـیامن ، ناوتان  ار  نز  تسا  نکمم  هک  یگدـنز 
يارب رتيوق  لـماع  باـختنا  يارب  اـهنت  حـیجرت  نیا  رگا  یلو  دزادـنایم . هرطاـخم  هبار  كدوک  اـصوصخم  یگدـنز  هنایـشآ  یناـسنا  عون 

نادجو و لقع و  زا  يوق  ریغ  درم  هک  دراوم  نآ  رد  اصوصخم  دوشیم ، بوسحم  نز  رد  یفعض  يهطقن  دشاب ، هدوب  ضحم  تذل  ندیـشچ 
ینامـسج رظن  زا  دریگیم . رظن  رد  رتشیب  ار  یئابیز  درم  فنـص  صتخم ، نیا  رد  دشاب . هدوب  رادروخرب  يرتشیب  ياهنامرآ  لوصا و  هب  نامیا 

بوخ تیریدم  ياراد  رایـشه و  هک  ینز  هب  هاگآ  نادرم  هک  درک  ادیپ  ناوتیم  یناوارف  دهاوش  دزرویم . تعانق  نز  جازم  مسج و  لادتعا  هب 
دادعتـسا يرایـشه و  زا  مرتحم  مورحم  یلو  ینامـسج ، يایازم  یئاـبیز و  ياراد  هک  اـهنز  نآ  زا  دـنوشیم  بلج  رتشیب  دـشاب ، هنایـشآ  يارب 

يریدم
هک ینامشچ  اب  دنزیم ، نادرم  ناگدید  هب  يرظن  لقع  ساوح و  هلیسوب  تایح  يهدیدپ  هک  یکنیع  توافت  دنـشابیم . یگدنز  يهنایـشآ  ت 
ملع هک  یلاح  رد  دراد ، نارگید  تایح  هب  يروضح  ملع  نز  یئوگ  یملع : حالطصا  ترابعب  درگنیم  تایح  رد  تایح  دوخ  يورین  اب  نز 

ساوح و يهلیـسوب  درم  هک  یتروص  رد  دـباییمرد ، دوخ  تاذ  رد  ار  تاـیح  تیعقاو  نز  ینعی  تسا . یلوصح  ملع  نارگید  تاـیح  هب  درم 
انالوم هکنانچ  هکلب  تسین  تایح  هب  صتخم  يرادربسکع  نیا  دـیامنیم . سکعنم  دوخ  نهذ  رد  ار  تاـیح  زا  یـسکع  ضحم  يرظن  لـقعت 

رورغلاراد شدزیا  يدناوخن  سپ  رورس  رـس و  نآ  سکع  يدوبن  رگ  یمدآ  تاکردم  سکع  تسه  یمـس  ياهنامـساک  ینادب  ات  دیوگیم :
نیا هک  مینادـیم  همه  یلو  دـشاب ، هتـشاد  تاـمولعم  اـهنویلیم  نآ ، تـالوحت  تاـصتخم و  تاـیح و  يهدـیدپ  يهراـبرد  درم  تسا  نـکمم 

تایح و دوخ  يهرابرد  هدنز  تیلاعف  نایم  هک  تسا  هزادنا  نامه  توافت  نیا  تسا . توافتم  رایـسب  تایح  دوخ  معط  ندیـشچ  اب  تامولعم 
رظن رد  دیاب  هتکن  نیا  هتبلا  دشابیم . کیژولویزیف ، یکیزیف و  ياهتیلاعف  تایح و  زا  یئاهدومن  يهدنهد  ناشن  هک  ياهنییآ  و  نآ ، كرد 
تایح يهرابرد  یـسک  ره  ملع  كرد و  اریز  تسین ، یمدآ  دوخ  ناج  تایح و  درم ، نز و  هاگدید  زا  تایح  كرد  زا  دوصقم  هک  تفرگ 

يروضح دوخ  ناج  و 
دوجو اهناسنا  يهمه  رد  هک  تسا  یلک  تایح  دوصقم ، هکلب  دـشابیم . ندیـشچ  تفاـیرد و  لـباق  درم  نز و  ناـیم  تواـفت  نودـب  هدوب و 

رد خیرات  رساترس  رد  هک  تسا  هدوب  تهجنیدب  دبایرد . يروضح  ملع  اب  دوخ  تایح  دننام  دناوتیم  مه  ار  يرگید  تایح  نز  ینعی  دراد .
درک ادیپ  دوخ  یعیبط  تاصتخم  نتـشاد  اب  نز  رفن  جنپ  ناوتیمن  الیتآ  نورن و  زیگنچ و  دننام  درم  راوخنوخ  يایقـشا  نارازه  اهدـص  ربارب 
دوخ نازینک  هنیس  هب  قاجنـس  ندرک  ورف  زا  هک  ارتاپوئلک  کی  دشاب . هتـشاد  ار  درم  يایقـشا  زا  یکی  مدص  کی  يراوخنوخ  تواسق و  هک 

رایتخا يرایشه و  اب  هک  ماگنه  نآ  رد  نز  هک  تسیاهداعلاقوف  زایتما  نیا  تسا . هدنام  لثملابرض  اهنز  خیرات  رد  درکیم ، تذل  ساسحا 
مه هزادـنا  ره  درم  هک  یتروص  رد  دـنکیم ، هضرع  درم  نآ  هب  صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  تایح  ناج و  دوشیم . دـنمقالع  يدرم  هب  لماک 

هکنیا رگم  دـسریمن ، دـنک ، میدـقت  نز  هب  صـالخا  قبط  رد  ار  دوخ  ناـج  تاـیح و  هک  ـالا  ماـقم و  نآ  هب  دزروب  قـشع  نز  کـی  هب  هک 
قـشع ملاـع  هب  درادرب و  یعیبـط  هنحـص  زا  ار  وا  قشع  هک  دـشاب  هتـشاد  غارـس  ـالعا  ناـمرآ  هزادـنا  نآ  دوخ ، هقـالع  دروـم  نز  يهراـبرد 

. دراد نز  درم و  يارب  توافتم  يانعم  ود  عقاو  رد  قشع  دحاو  هملک  مینک : تقد  هرابود  ار  مهم  بلطم  نیا  دربب . الاب  ینوطالفا 
چیه یب  تسا  ناج  نت و  لماک  راثیا  تسا ، یگدرپس  لد  اهنت  هن  قشع  تسا . نشور  یفاـک  هزادـنا  هب  دـنکیم  طابنتـسا  قشع  زا  نز  هچنآ 
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ناـمیا هب  ار  وا  قشع  هک  تسا  يزیچ  نز ، قـشع  طورـشمان  تشرـس  نیا  رگید . زیچ  ره  هب  تشادمـشچ  یب  يراذـگورف ، چـیه  یب  غـیرد ،
هجیتن رد  تسا ، قشع  نیمه  دـهاوخیم  نز  زا  هچنآ  درادـب ، تسود  ار  ینز  وا  رگا  درم ، اـما  دراد ، ار  وا  هک  یناـمیا  اـهنت  دـنکیم ، لیدـبت 

سح لماک  راثیا  هب  ار  لـیامت  نیمه  مه  ناـنآ  هک  دنـشاب  ینادرم  رگا  نز . يارب  هک  دـنکیمن  ضرف  ملـسم  دوخ  يارب  ار  ساـسحا  ناـمه 
عقاوم رد  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  نادرم  يارب  دـیوگیم : نینچ  قوف  بلطم  دـییات  رد  ب . س . دنتـسین . درم  اهنآ  دـنگوس  متفارـش  هب  دـننک ،

اهیگتفیش و نیرتدیدش  رد  نادرم  دناوخ . گرزب  قشاع  ناوتیمن  مه  ار  اهنآ  زا  یکی  اما  دنـشاب ، يروشرپ  ناقـشاع  یگدنز  رد  یـصاخ 
دنهاوخیم زونه  هچنآ  دـناهدز ، وناز  قوشعم  ربارب  رد  یتقو  دـنراذگیمن  او  ار  دوخ  هرـسکی  زگره  ناـشیاهیگدرپس ، دوخ  نیرتنیگمهس 
دنهاوخیم اهنآ  تسا . اهشزرا  رامش  رد  یشزرا  اهنت  بوبحم  نز  دنلقتسم . یئاهلماع  ناشیگدنز  يافرژ  رد  اهنآ  تسا . وا  ندرک  فرـصت 

همه زا  ندیشوپ  مشچ  نتشاد ، تسود  نز ، يارب  سکع ، هب  دنزیرن . وا  ياپ  هب  هرسکی  ار  ناشیتسه  دننک و  ماغدا  شیوخ  یتسه  رد  ار  وا 
زیچ ب

سومان نیا  دنک ، شومارف  ار  دوخ  تیـصخش  دیاب  دوشیم ، قشاع  نز  یتقو  دـیوگیم : ژاووس  لیـسس  هکنانچ  تسا . رورـس  کی  رطاخ  ه 
قلطم قفاوم  ژاووس  تواضق  اب  هتبلا  تسا . ياهدـش  الپ  شخپ و  لگ  هتـسد  نز  بابرایب ، تسا ، چـیه  کـی  باـبرایب ، نز  تسا . تعیبط 

شتایح جوم  نیرتتمظع  اب  دوکر  ساسحا  زا  درم  یب  نز  تسنیا  تسا  حیحـص  هک  هچنآ  تسا  چیه  بابرایب  نز  دـیوگیم : هک  متـسین 
. دـماجنایب وا  یناور  لداـعت  ندروخرب  هب  تسا  نکمم  یتح  هک  تسا  نارگن  تخـس  تقلخ ، هاـگراک  رد  تکرـش  مدـع  زا  تستراـبع  هک 

يدوبان يواسم  تقلخ  رد  تیلاعف  زا  ار  دوخ  ندیـشک  رانک  هاگآدوخان  روطب  یتح  هک  تسا  نز  یعیبط  تازایتما  زا  یکی  مه  نیا  یتسارب 
، دـنکیم ساـسحا  شنیرفآ  هاـگراک  تیلاـعف  رد  تیمورحم  زا  هک  ار  یتحاراـن  نآ  تسا  نکمم  درم  هک  یتروص  رد  دـنکیم ، یقلت  دوخ 

يرظن لقع  یئاناوت  زا  درم  دراد ، تایح  نتم  رد  نز  هک  يزایتما  لباقم  رد  دمارایب ! دوخ  تدیوجوم  رد  دیامن و  عفد  رگید  لامعا  هلیـسوب 
ياهتیلاعف میدرک  هراشا  هکناـنچ  اریز  ددرگیمن ، بوسحم  یناـسنا  شزرا  اـب  يزاـیتما  يرادروخرب ، نیا  تسا ، رادروخرب  رتشیب  ضحم 

نز ثحبم  رد  هکنانچ  دیامنیمن . نیمـضت  تیعقاو  اب  ار  اهتیلاعف  نآ  طابترا  دوشیم ، هدید  نز  زا  رتشیب  درم  زغم  رد  هک  یمیمعت  دیرجت و 
هاگدید زا  درم  و 

مالسا درم  نز و  هسیاقم  رد  یطیرفت  یطارفا و  دیاقع  اهتواضق و  همهنآ  ربارب  رد  مالـسا  رد  درم  نز و  یناسنا  تیوه  دید . میهاوخ  مالـسا 
نایب رد  نآرق  هناعطاق  صوصن  دنادیم . دحتم  ار  درم  نز و  یناسنا  تیوه  هناعطاق  لماک و  تحارـص  اب  دنریذپیمن و  ار  اهنآ  زا  کی  چـیه 

انا سانلا  اهیا  اـی  - 1 تسا : تدـحو  نیا  رگنـشور  هک  یـصوصن  هلمج  زا  تسین . دـیدرت  هشدـخ و  لباق  نز  درم و  یناسنا  تیوه  تدـحو 
میدیرفآ نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم ، يا   ) مکاقتا هللادنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعـش و  مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ 

دزن امـش  نیرتشزرا  اب  دیـشاب ، هتـشاد  گنهامه  یگدـنز  رگیدـمه  اب  دیـسانشب و  ار  رگیدـکی  ات  میداد ، رارق  لئابق  اـههورگ و  ار  امـش  و 
تباجا نینچ  ار  نانآ  دنوادخ   ) یثنا رکذ و  نم  مکنم  لمع  لمع  عیضاال  ینا  یهبر  مهل  باجتسا  و  - 2 تسا ). امش  نیرتيوقت  اب  دنوادخ 

همه رد  ار  نز  درم و  هک  تـسا  تاـیآ  زا  هورگ  نآ  - 3 مینکیمن .) عیاض  نز  درم و  زا  ار  امـش  ناگدننک  لمع  زا  کی  چـیه  نم  هک  درک 
تانموملا و نینموملا و  تاملـسملا و  نیملـسملا و  نا  دـننام - دراذـگیمن . یتواـفت  ود  نآ  ناـیم  دـنادیم و  یکی  یناـسنا  یلاـع  تاـفص 

تاعشاخلا و نیعشاخلا و  تارباصلا و  نیرباصلا و  تاقداصلا و  نیقداصلا و  تاتناقلا و  نیتناقلا و 
مهل هللا  دـعا  تارکاذـلا  اریثک و  هللا  نیرکاذـلا  تاظفاحلا و  مهجورف و  نیظفاحلا  تاـمئاصلا و  نیمئاـصلا و  تاقدـصتملا و  نیقدـصتملا و 

نادرم و هدـننک  تدابع  نانز  هدـننک و  تدابع  نادرم  هنموم  نانز  نموم و  نادرم  ناملـسم ، نانز  ناملـسم و  نادرم  . ) اـمیظع ارجا  هرفغم و 
ناـنز نادرم و  هدـنیاشخب ، ناـنز  نادرم و  یهلا ، تمظع  ربارب  رد  هدـننک  عوشخ  ناـنز  نادرم و  ابیکـش و  ناـنز  نادرم و  وگتـسار و  ناـنز 
ناـنآ همه  رب  دـنوادخ  دـنروآیم ، داـیب  ناوارف  ار  ادـخ  هک  یناـنز  نادرم و  دـنیامنیم  ظـفح  ار  دوخ  تفع  هک  یناـنز  نادرم و  ریگهزور 

تیصخش رظن  زا  ار  نز  درم و  ماهبا ، نیرتمک  نودب  احیرـص و  هک  قوف  هیآ  هس  دوجو  اب  تسا ) هتخاس  هدامآ  ار  یگرزب  شاداپ  ترفغم و 
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مالسا يژولوئهدیا  هب  نز  ریقحت  تناها و  دانـسا  ای  نز  ریقحت  تناها و  دنکیم . یفرعم  دحتم  نآ ، دنمـشزرا  یلاع و  فاصوا  رـصانع و  و 
مود دعب  مالسا . هاگدید  زا  نز  تیوه  یناسنا و  دعب  تسا  نیا  تسا . هدمآ  نآرق  رد  هک  تسا  یناوارف  تایآ  دافم  زا  یعالطایب  زا  یـشان 

تلاـصا بتکم  کـی  اـی  رکفتم و  رگا  یگداوناـخ  لکـشت  رد  مهم  رـصنع  ود  ناوـنعب  ود  نآ  نتفرگ  رارق  زا  تسا  تراـبع  هـک  درم  نز و 
هطبار هک  یسک  اب  ناوتیمن  ینعی  میرادن ، وا  اب  یثحب  ام  دنکن ، یقلت  يرورض  هعماج  رد  ار  یگداوناخ  لکشت 

هـصالخ لووا  رپسا و  ندرک  زیوالگ  رد  طقف  ارنانآ  هفیظو  و  دـنادیم ، تاـناویح  دـننام  تذـل  يارب  یـسنج  لـمع  هطبار  اـهنت  ار  نز  درم و 
یعامتجا یگدنز  رصنع  نیلوا  ناونعب  ار  هداوناخ  هک  دراد  تیمسر  یناسک  يارب  مینکیم  حرطم  نونکا  هک  یثحابم  درک . وگتفگ  دنکیم 

ياههبنج رد  ار  هعلاطم  لقادـح  هک  تسا  یناسک  اب  ثحاـبم  نیا  يور  دـنریذپیم . یناـسنا  تاـساسحا  فطاوع و  ندـش  افوکـش  لـماع  و 
هدش هتفریذپ  لصا  کی  ناونعب  هک  یگداوناخ  هنایشآ  لیکـشت  تلاصا  ضرف  اب  دنـشاب . هتـشاد  نز ، درم و  کیژولوکیـسپ  کیژولویزیف و 

( درم نز و   ) هداوناخ مهم  نکر  ود  ره  مکی - تلاح  درک : روصت  ناوتیم  ار  تلاح  راهچ  هداوناخ  لکـشتم  هعومجم  یتسرپرـس  يارب  تسا 
. دنشاب هتشاد  یگدنز  نوئش  همه  رد  ار  هداوناخ  یتسرپرس  قح  دازآ  هدارا  اب  فنص  ود  ره  هک  ینعم  نیا  هب  دنریگب ، هدهع  هب  ار  یتسرپرس 

محازت هب  دیدرت  نودب  یتسرپرس  رد  هدارا  لالقتسا  اریز  دوش ، ضرف  درم  ود  ای  نز  ود  تسرپرـس  رگا  یتح  تسین ، ریذپناکما  تلاح  نیا 
ضرف اب  تلاح  نیا  رد  دریگب . هدهع  هب  نز  ار  هداوناخ  یتسرپرس  مود - تلاح  دماجنایم . هداوناخ  ندش  یـشالتم  هب  هجیتن  رد  مداصت و  و 

نوئش جایتحا  دننام  ددرگیم ، هجاوم  یعناوم  اب  تاطابترا  نآ  میظنت  دراد ، عامتجا  طیحم و  اب  هداوناخ  هک  یتاطابترا  عاونا 
ياهزور تسا . نز  زا  رتشیب  اهنآ  ربارب  رد  درم  تمواقم  هک  هدننکـش  ياهدادـیور  محازم و  ناعونمه  تعیبط و  اـب  طاـبترا  رد  یگداوناـخ 

رایسب تهجنیا  زا  نادرم  هک  تایح  معط  اب  ناکدوک  ندرک  انـشآ  ترورـض  ناوناب و  یهدریـش  لمح و  نارود  هام و  ره  رد  هنانز  یگدعاق 
تاطابترا رد  ار  ناوناب  لقتـسم  یتسرپرـس  لئاسم  هنوگنیا  دنـشابیم ، یتایح  تیمها  ياراد  يدـج و  لئاسم  دنـشابیم ، نانز  زا  رتفیعض 

رد هک  یناسنا  هچیرد  زا  هدومن ، تیمک  هلماعم  دنیآیم ، ایند  هب  هک  یناکدوک  اب  ام  هکنیا  رگم  درک . دـهاوخ  وربور  یتالاکـشا  اب  یجراخ 
رد هک  تسا  هناهاوخدوخ  هنارگهطلـس و  يرـالاس  ردـپ  تلاـح  موس - تلاـح  میرگنن . ناـنآ  هب  دـنراد ، یناـسنا  هژیو  صتخم  دودح 900 

، درک یمنهج  ياضف  ار  هداوناخ  ياضف  هدروآ و  تسد  هب  لیلدیب  تیمکاح  درم  اهنت  هن  تلاـح  نیا  رد  دوشیم ، هدـهاشم  یناوارف  عماوج 
ار یگدـنز  یقیقح  معط  زگره  دـنوش ، گرزب  هداوناـخ  ناـنچ  رد  هـک  ینادـنزرف  بوکرـس و  ار  نز  ياـهشزرا  اـهتمظع و  یمتح  هـکلب 

یقطنم هرادا  يارب  تلاح  نیا  درم ، یئارجا  تیرومام  یتسرپرـس و  اب  هداوناخ - هرادا  يارب  یئاروش  ماظن  مراهچ - تلاح  دیـشچ . دنهاوخن 
فای دشر  زین  نانآ  نادنزرف  هک  ییاههداوناخ  رد  یتح  يروش ، نیفرط  هکنآ  طرشب  تسا . تیمها  اب  هداعلاقوف  مزال و  طرش  هداوناخ 

هرادا رد  یـصخش  تالیامت  زا  یفرطیب  تلادـع و  يوقت و  لامک  اب  يروش  ياضعا  دـناهدش ، رادروخرب  دـیفم  براجت  تامولعم و  زا  هت و 
، دوشیمن هصالخ  ضحم  يریگهجیتن  رد  يروش ، رد  هدـش  ذـخا  ياهمیمـصت  يارجا  راک  هک  تسا  ملـسم  دـنوش . راک  هب  تسد  هداوناـخ 
هک لوئـسم  تسرپرـس  هملک  اب  هک  تسا ، لدتعم  درم  مالـسا  يژولوئدیا  رد  ارجا  لماع  نیا  دیآرد . ارجا  هلحرم  هب  هجیتن  نیا  یتسیاب  هکلب 

ناونع نیمه  دوشیم ، هدـید  یبرع  عماوج  رد  مه  نونکا  هک  ماوق  هملک  لامعتـسا  دراوـم  هب  رظن  اـب  تسا . هدـش  ریبـعت  تسا ، ماوـق  ياـنعم 
اب زا  یکی  هداوناـخ  هدـیدپ  اـعطق  هک  اـهراک  همه  رد  تروشم  موزل  هب  رظن  اـب  تکرـش .) تسرپرـس   ) هکرـشلاماوق دـننام  تسا ، یتسرپرس 

يژولوئدیا نتم  رب  یقطنم  ضارتعا  چـیه  یگداوناخ ، ماظن  رد  درم  یتسرپرـس  ای  یئارجا  رومام  تمـس  هب  رظن  اب  تسا و  اهنآ  نیرتتیمها 
هک ینز  رگم  نانز  اب  تروشم  زا  زیهرپب   ) لقع لامکب  تبرج  نم  الا  ءاسنلا  هرواشم  كایا و  تسا : هدومرف  ع )  ) یلع تسین . دراو  یمالـسا 

يهرابرد نیمز ، قرـشم  زا  یناگدنـسیون  نانآ  زا  يوریپ  هب  نیمز و  برغم  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  تسا .) هدیـسر  هبرجت  هب  وا  لقع  لامک 
مالسا هاگدید  فلتخم  داعبا  زا  نانآ  تاعالطا  تیدودحم  تهجب  هک  دننکیم  یئاهرظن  راهظا  رگیدکی ، اب  نانز  نادرم و  هطبار 

ناـنیا هداوناـخ . لکـشتم  هعومجم  رد  نز  درم و  هطبار  تسا  هلمجنآ  زا  تسین . شخب  تیاـضر  هجو  چـیهب  یگدـنز  لـئاسم  يهراـبرد  ي 
لمع مکی - ذخام  دننکیم : هیکت  ذخام  ود  رب  رظن  راهظا  نیا  رد  تسا . هدومن  درم  ریـسا  هدرب و  ار  نز  نز و  میق  ار  درم  مالـسا  دـنیوگیم :
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غارـس نز  رب  ار  درم  قـلطم  تیمکاـح  دادبتـسا و  لـمع  نیا  رد  یمالـسا . عـماوج  رد  یئوشاـنز  هطبار  رد  نادرم  زا  یـضعب  ینیع  یجراـخ 
اریز تسین ، یقطنم  هجوچیهب  یئاعدم  نانچ  تابثا  يارب  ذخام  نیا  هب  لالدتـسا  دنیامنیم ! مالـسا  ینید  عبانم  هب  دنتـسم  ار  نآ  دنهدیم و 

خـسم فرحنم و  نیملـسم ، عماوج  نایم  رد  مالـسا  زا  یناوارف  ماکحا  نادنمتردق ، يرگهطلـس  یئوجدوس و  یهاوخدوخ و  طلـست  تهجب 
ینیبب وت  رگ  هک  دـناهتخاس  خـسم  فرحنم و  ناـنچ  ارت  نید  دـیوگیم : مالـسا  ربماـیپ  هب  باـطخ  هنازرف  رعاـش  کـی  هک  اـجنآ  اـت  دوشیم 

لوصا و هک  دـیراد  غارـس  ار  هعماـج  نیمادـک  امـش  تسین ، نیملـسم  عماوج  هب  صوصخم  یلمع  يورجک  فـیرحت و  نیا  زاـب  شیـسانشن 
دوخ ینیع  یگدنز  رد  تسا  هدش  يزیریپ  نانآ  نیتسار  ناربهر  هلیـسوب  هعماج  نآ  ملاس  یگدنز  يارب  هک  ار  ینادـجو  ینالقع و  نیناوق 

غورد و ملظ و  يدعت و  ایآ  دشاب !؟ هدوب  نیناوق  لوصا و  نآ  هب  یقطنم  یضارتعا  دناوتیم  یلمع  تافارحنا  نیا  ایآ  دنیامن ؟ لمع  قیبطت و 
بیرف

هک دیراد  غارس  ار  هعماج  نیمادک  امش  لاحنیا  اب  تسین ؟ یعطق  موکحم  ایند  عماوج  همه  رد  یـصخش  یئوجدوس  یهاوخدوخ و  يراک و 
هدرب راکب  ار  نوماوق  هملک  هک  تسا  ینآرق  هیآ  کی  مود - ذخام  . تسا دـشاب . هتـشادن  جاور  هعماج  نآ  رد  شیب  مک و  دـیلپ  تافـص  نیا 

تاـحلاصلاف مهلاوما  نم  اوقفنا  اـمب  ضعب و  یلع  مهـضعب  هللا  لـضف  اـمب  ءاـسنلا  یلع  نوماوق  لاـجرلا  تسنیا : لالدتـسا  دروـم  هیآ  تسا .
اوغبتالف مکنعطا  ناف  نهوبرـضا  عجاضملا و  یف  نهورجها  نهوظعف و  نهزوشن  نوفاخت  یتاللا  هللا و  ظـفح  اـمب  بیغلل  تاـظفاح  تاـتئاق 

دوـخ لاـم  زا  هک  یقاـفنا  تهجب  هداد و  رگید  ضعب  رب  ار  یـضعب  دـنوادخ  هک  یتداـیز  تهجب  ناـنز  رب  دنتـسرپرس  نادرم   ) ـالیبس نهیلع 
، تسا هدرک  ررقم  دنوادخ  هک  ار  ینیناوق  دـیامنیم و  عوضخ  تدابع و  لاعتم  دـنوادخب  هک  دنتـسه  یناسک  حـلاص  نانز  سپ  دـنیامنیم .
رد دیهدب و  زردنا  دنپ و  ار  نانآ  دیسرتیم ، ناشفارحنا  ینامرفان و  تهجب  هک  ینانز  نآ  زا  و  دنیامنیم . تعاطا  مه  درم  بایغ  رد  یتح ) )
هیآ حیـضوت  لیلحت و  دیهاوخم ) نانآ  يارب  ار  يرگید  هار  دندرک ، تعاطا  ار  امـش  رگا  دـینزب ، ارنانآ  دـیوش و  ادـج  نانآ  زا  اهباوختخر 

یهقف حالطصا  هب  میق  ماوق  زا  دوصقم  - 1 مینکیم : حرطم  ار  اهنآ  ام  هک  دوشیم  لیلحت  یلئاسم  هب  نوماوق  هیآ  نوماوق 
دننام دشاب ، هتشاد  رایتخا  رد  ار  رگید  یـسک  یگدنز  هیجوت  لام و  رد  فرـصت  رایتخا  هک  دنیوگیم  ار  یـسک  میق  اریز  تسین ، یقوقح  و 

يداصتقا و نوئـش  مامت  رد  اریز  درادن . نز  رب  یتمومیق  هجو  چـیهب  درم  هک  تسا  ملـسم  و  کلذ . ریغ  ءاهفـس و  هناوید و  میق  ریغـص و  میق 
قح محازم  هک  دراد  دوجو  طرـش  نیا  یعامتجا  نوئـش  رد  طقف  تسا ، رادروخرب  لماک  رایتخا  يدازآ و  زا  یعامتجا  یبهذم و  یقالخا و 
دراد دوجو  نز  هرابرد  درم  يارب  یفیاظو  هکنانچ  دیآرب ، نآ  هدـهع  هک  تسا  مزال  دراد ، درم  يهرابرد  نز  هک  یفیاظو  ینعی  دـشابن . درم 

. تسا عامتجا  رصنع  نیرتیـساسا  هک  تسا  هداوناخ  ماظن  لکـشت  ظفح  موزل  تلعب  نیفرط  يارب  فیاظو  نیا  دیآرب . نآ  هدهع  زا  دیاب  هک 
-2 تشگ . دهاوخ  لتخم  هداوناخ  مظن  لکشت  دنرادب  اور  دوخ  یلکشت  یبیکرت و  فیاظو  رد  نیفرط  هک  یلالخا  نیرتمک  هک  تسا  ملسم 

درم تسا ، هدـمآ  درم  نز و  تیـصخش  شزرا  يواست  يهرابرد  نآرق  رد  هک  یناوارف  تایآ  هنیرقب  لامعتـسا و  دراوم  هب  رظن  اب  ماوق  يانعم 
هدـش یفرعم  هداوناخ  تسرپرـس  درم  هکنیا  تلع  یقوقح . یهقف و  حالطـصاب  میق  هن  تسا  یگداوناـخ  حـلاصم  هدـننک  ءارجا  تسرپرس و 

هک یتمواـقم  زا  تستراـبع  یعیبـط  تلع  نیا  ندوـب . درم  صاـخ  زاـیتما  یمکحت و  يدادرارق و  هن  تسا  ضحم  یعیبـط  تلع  کـی  تسا ،
اهدرم

ياههنودرگ ندـنادرگ  رد  درم  یمئاد  یگداـمآ  عونمه و  تعیبط و  محازم  لـماوع  اـب  یئوراـیور  یگدـنز و  نشخ  ياهدادـیور  ربارب  رد 
. کلذ ریغ  یهدریـش و  نارود  لمح و  عضو  لمح و  ياـههام  یگدـعاق و  نارود  رد  نز  تیدودـحم  رگید  فرط  زا  و  دـنراد . يداـصتقا 

نم اوقفنا  اـمب  ضعب و  یلع  مهـضعب  هللا  لـضف  اـمب  دـیوگیم : هک  تسا  هیآ  زا  هلمج  نآ  نومـضم  میدـش  رکذـتم  نیفرط  رد  هک  یلماوع 
یتوافت هب  رظان  هکلب  دـنکیم . حرطم  نز  رب  ار  درم  ندوب  میق  هن  دربیم و  رتالاب  نز  زا  ار  درم  یناسنا  شزرا  هن  عطق  روطب  هیآ  نیا  مهلاوما 

و دـیوگیم : هک  تسا  ياهیآ  هلئـسم  نیا  لیلد  دـنراد . رگیدـکی  اـب  تشیعم  داوم  جارختـسا  رد  تعیبط  اـب  طاـبترا  رد  نز  درم و  هک  تسا 
ناک هللا  نا  هلضف  نم  هللا  اولئسا  نبـستکا و  امم  بیـصن  ءاسنلل  اوبـستکا و  امم  بیـصن  لاجرلل  ضعب ، یلع  مکـضعب  هب  هللا  لضف  ام  اونمتتال 
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هک هچنآ  زا  نادرم  يارب  دینکن . وزرآ  تسا ، هداد  رگید  یضعب  ربارب  رد  امش  زا  یضعب  هب  دنوادخ  هک  یتیـصوصخ  نآ   ) امیلع ءیـش  لکب 
. دییامن تسا  تاصاصتخا  يهدنیاشخب  هک  یهلا  لضف  زا  تسا . یبیـصن  دـناهتخودنا  هک  هچنآ  زا  نانز  يارب  تسا و  یبیـصن  دـناهتخودنا ،

سا هدش  هداد  نز  درم و  نیفرط  زا  کی  رهب  هک  ار  تاصتخم  نآ  دیوگیم : احیرص  هیآ  نیا  تساناد .) زیچ  همه  رب  دنوادخ 
ياهجیتن هتخودنا و  زا  تسترابع  شزرا  لماع  هکلب  دنتسین ، یناسنا  شزرا  لماع  یعیبط  يربج  تاصتخم  نیا  اریز  دنیکن ، انمت  وزرآ و  ت 
یتسرپرـس تلع  هک  دوشیم  نشور  سپ  دنروآیم . تسدـب  شیوخ  تاصتخم  نتخادـنا  راکب  شـشوک و  يهلیـسوب  نیفرط  زا  کی  ره  هک 
تاصتخم كـالمب  میدرک  هراـشا  هکناـنچ  هکلب  تسین ، صاـخ  یناـسنا  زاـیتما  قوفت و  يرترب و  یگداوناـخ  لکـشتم  يهعومجم  رد  درم 

نآرق رد  اهشزرا  كالم  هک  ینآرق  تایآ  نآ  يهمه  - 3 دشابیمن . یناسنا  صاخ  شزرا  چیه  كالم  هک  تسا  درم  فنـص  یعیبط  يربج 
هن صوصخلاب و  درم  هن  تسا ، ناسنا  تسا ، هدش  حرطم  شزرا  نیا  هتـسیاش  هک  یناونع  تسا و  یناسنا  ياهیریگفده  اب  شـشوک  راک و 

رگم ناـسنا  يارب  تسین  و   ) يری فوـس  هیعـس  نا  یعـس و  اـم  ـالا  ناـسنالل  سیل  نا  و  تـسا : نـینچ  تاـیآ  زا  ياهنوـمن  صوصخلاـب . نز 
ربارب رد  درم  يارب  هک  درک  ادیپ  نآرق  رد  هیآ  کی  ناوتیمن  یتح  دش ). دهاوخ  هدید  يدوزب  وا  ششوک  اعطق  تسا و  هدرک  هک  یششوک 

، دـش رکذ  قوف  رد  هک  یلیالدـب  تسا ، هدـمآ  نوماوق  لاـجرلا  يهیآ  رد  هک  لـضف  يهملک  - 4 دـنک . تابثا  ار  یـصاخ  یناسنا  شزرا  نز 
اب طباور  رد  درم  تمواقم  دـننام  تسا ، صاخ  يورین  دادعتـسا و  هب  صاـصتخا  ياـنعم  هب  هکلب  تسین ، نز  رب  درم  یـشزرا  قوفت  يرترب و 

يازجا رد  فرصت  يارب  تعیبط  ملاع 
يهروس زا  يهیآ 32  ار  تقیقح  نیا  دیامنیم . روذعم  ار  نز  هک  تقلخ  نامرف  يارجا  رد  اههدیدپ  نآ  يهلیـسوب  وا  تیروذعم  مدـع  نآ و 

حرطم هداوناخ  یتسرپرس  تیریدم و  يارب  تلاح  راهچ  مالسا  رد  درم  نز و  یناسنا  تیوه  ثحبم  رد  - 5 تسا . هدومن  نایب  احیرص  ءاسنلا 
رـصتخم یحیـضوت  نونکا  دوش . هرادا  درم  یتسرپرـس  اـب  هداوناـخ  نوریب  یئاروـش و  هداوناـخ  نورد  هک  دوـب  نیا  مراـهچ  تلاـح  میدرک .
یعامتجا يهدـیدپ  کی  نیا  الوا  درم  یتسرپرـس  اب  عامتجا  اب  هداوناـخ  طاـبترا  یئاروش و  هداوناـخ  نورد  میهدیم : تلاـح  نیا  يهراـبرد 

رایـسب تیرثـکا  تشگ ، میهاوخ  رکذـتم  نیا  زا  سپ  هک  یمالـسا  عماوج  رد  اـههداوناخ  زا  هورگ  ود  يانثتـسا  هب  هک  تسا  ینـشور  ـالماک 
تیمکاـح هداوناـخ  یگدـنز  يارجا  لـماع  هبنج  زج  درم  دـنوشیم و  هرادا  ینورد  یئاروش  ماـظن  اـب  هک  تساـههداوناخ  نآ  اـب  ریگمـشچ 

ار یبلاطم  اههداوناخ  تیرثکا  يهرادا  ماظن  يهرابرد  سپس  میوشیم و  روآدای  ار  تیلقا  رد  الماک  هورگ  ود  نآ  تسخن  ام  درادن . يرگید 
بوـسحم یعرف  ـالماک  دوـجوم  کـی  درم  دراد و  قـلطم  تیمکاـح  نز  هکیئاـههداوناخ  نآ  زا  تستراـبع  مـکی - هورگ  مـیرادیم . ناــیب 

نز ح يدادرارق ، يایازم  ای  یئابیز  ای  یلام  تازایتما  تهجب  تسا  نکمم  هک  اههداوناخ  هنوگ  نیا  رد  هک  تسین  دیدرت  ياج  دوشیم .
عومجم طباور  نادـنزرف و  یناور  لـئاسم  رد  یقیمع  ریثاـت  ددرگیم و  یثنخ  درم  تاـصتخم  اهدادعتـسا و  همه  دـنک ، ادـیپ  قلطم  تیمکا 

هدروخ تسکش  درم  تیصخش  هک  تسنیا  ضرف  اریز  دزاسیم ، راچد  یناوارف  صقاون  هب  ار  هداوناخ  عضو  هک  دراذگیم  هعماج  اب  هداوناخ 
ماظن رد  هک  دنتـسه  یئاههداوناخ  مود - هورگ  دـیامن . ناربج  يدادرارق  لماوع  ای  یئابیز  اـی  لاـم  اـب  ار  درم  تسکـش  دـناوتیمن  مه  نز  و 
دارفا رگید  نز و  دادعتـسا  تسکـش  دوکر و  بجوم  مه  درم  قـلطم  تیمکاـح  هک  تسا  ملـسم  دـننکیم . یگدـنز  درم  قـلطم  تیمکاـح 

دهاوخن یهابت  تبکن و  زا  ار  هداوناخ  نداد  تاجن  تردق  دشاب ، هدوب  يدایز  تازایتما  ياراد  اناوت و  درم  هک  مه  هزادنا  ره  هدوب ، هداوناخ 
ربارب رد  هداوناخ  زا  هورگ  ود  نیا  يهرامـش  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  یمالـسا  عماوج  رد  قیقد  يهعلاطم  یـسررب و  کـی  اـب  تشاد .

اب ار  هداوناخ  تیریدم  هک  دنتـسه  اهنامه  دهدیم ، لیکـشت  هعماج  رد  ار  اههداوناخ  تیرثکا  هک  هچنآ  دـنتیلقا . رد  الماک  اههداوناخ  رگید 
يدعت هنوگ  چیه  ماظن  نیا  رد  دننکیم . هرادا  عامتجا ، اب  هداوناخ  طباور  رد  درم  یئارجا  تیریدـم  یتسرپرـس و  نورد و  رد  یئاروش  ماظن 

یم روبجم  ار  دوخ  رهوش  هکنانچ  اریز  دیایمن ، دراو  تسا  رهوش  نز و  هک  هداوناخ  یساسا  رصنع  ود  هب  یملظ  و 
رد ار  درم  تیدوجوم  هک  دنیبیم  مزلم  ار  دوخ  مه  نز  دشاب ، هدوب  هداوناخ  نورد  هب  یعامتجا  یگدنز  يایازم  لاقتنا  هطساو  کی  هک  دنیب 
زا یئزج  ار  دوـخ  درم  درم و  تیـصخش  زا  یئزج  ار  دوـخ  ماـظن  نـیا  رد  نز  دریذـپب ، تیمیمـص  یهاـگآ و  ماـمت  اـب  یگداوناـخ  لکـشت 
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ار هداوناخ  زاب  دنـشاب ، هتـسویپ  یعامتجا  تاطابترا  زا  یعاونا  ای  عون  اب  یـساسا  رـصنع  ود  ره  هک  تروصنآ  رد  و  دـنیبیم . نز  تیـصخش 
يرالاسردـپ هن  مالـسا  رد  هداوناخ  یقوقح  مظن  نیاربانب ، دـنیامنیم . یقلت  عامتجا  زا  دوخ  ياهتفایرد  اههتخودـنا و  يارب  یهاگـشیالاپ 

دزن رد  امـش  نیرتتمارک  اـب  نیرتزیزع و   ) مکاـقتا هللادـنع  مکمرکا  نا  هلمج  زا  هک  تسا  يرـالاسناسنا  هکلب  يرـالاسردام ، هـن  تـسا و 
یفاصوا درم  یتسرپرـس  نایب  زا  سپ  نوماوق ) لاجرلا   ) ثحب دروم  يهیآ  نیمه  رد  - 6 دوشیم . هدافتسا  تسا ) امـش  نیرتيوقت  اب  دنوادخ 

بایغ رد  یهلا  نامرف  نانابهگن  هدوب و  ادخ  اب  طابترا  لاح  رد  هراومه  هک  دنتسه  یئاهنز  هتسیاش  ياهنز  دنکیم : نایب  ار  نز  ياهـشزرا  زا 
هنایـشآ اریز  دـنزاسیمن ، لتخم  ار  دوخ  یناـسنا  يهنایـشآ  لاـم  سوماـن و  دـننکیمن ، رادهحیرج  ار  درم  تیـصخش  ینعی  دنـشابیم . درم 

تالوحت يهمه  دوشیم ، يزیریپ  نآ  رد  نز ، درم و  يونعم  يدام و  تیدوجوم  هک  تسا  یهاگیاج  یگداوناخ 
لیدـعت و هداوناـخ  مظن  اـب  یفنم ، تبثم و  تـالوحت  زا  معا  دـنریگب ، ار  نادـنزرف  نز و  درم و  غارـس  تسا  نکمم  هـک  یئاـهینوگرگد  و 

درم زا  رتساسح  هداعلاقوف  لالخا  ای  يرادربهرهب و  لیدـعت و  نیا  رد  نز  شقن  دـننکیم . ادـیپ  فیرحت  لـالخا و  تلاـح  اـی  ناـفوکش و 
يهفیظو ساـسحا  هب  ار  وا  دزاـسیم و  هاـگآ  دراد  هک  یـشقن  تیمها  هب  ار  نز  فنـص  ثحب  دروـم  يهیآ  هک  تسا  تهج  نـیمهب  تـسا .

نیا درادیم . رذحرب  دراد ، نز  ياوقت  ریبدت و  هب  یگتـسب  ابلاغ  هک  هداوناخ  يهرادا  رد  يورجک  ای  یتوافتیب و  زا  هدومن ، هجوتم  شایهلا 
دون و هب  کیدزن  نانیمطا  اب  دـشاب ، يوقت  اب  دـنمدرخ و  لماک و  ناسنا  کی  نز  هداوناـخ  کـی  رد  رگا  هک  تسیاهدـش  هبرجت  لـصا  کـی 
هب انتعایب  نز  رگا  هک  یتروص  رد  راوخریـش . كدوک  هچ  درم و  هچ  دوب  دـنهاوخ  دنمتداعـس  هداوناخ  نآ  ياـضعا  يهمه  دـصرد  تشه 

هداوناخ رد  شریثات  دـشاب ، هدوب  یناسنا  ياـهتمظع  جوا  هک  مه  هزادـنا  ره  درم  دـشاب ، هدوب  هرهبیب  يوقت  ریبدـت و  زا  یناـسنا و  لـئاسم 
یگدنزاس تردق  دنمدرخ  درم  یلو  دیامن ، لقاع  ار  قمحا  درم  دناوتیم  دـنمدرخ  نز  دـیوگیم : هک  هلمج  نیا  دوب . دـهاوخ  زیچان  رایـسب 

شزرا هدومن و  فیصوت  ار  نز  فنص  ثحب  دروم  يهیآ  رد  هک  تسا  تلع  نیمهب  تسا . یناوارف  تایعقاو  هب  دنتسم  درادن  ار  قمحا  نز 
دروم يهیآ  سپس  - 7 تسا . نز  هداوناخ  تعیبط  دشر  لماع  یلـصا و  نکر  هک  دنکیم  تابثا  و  دنکیم . دزـشوگ  ار  نآ  يهدنزاس  ياه 

نهوبرضا عجاضملا و  یف  نهورجها  نهوظعف و  نهزوشن  نوفاخت  یتاللا  و  دیوگیم : هتخادرپ  اهنآ  مکح  نز و  ینامرفان  تالاح  هب  ثحب 
نانآ زا  اهباوختخر  رد  درکن ) يرثا  دـنپ  رگا   ) دـیهدب دـنپ  نانآ  هب  دیـسرتیم . نانآ  ینامرفان  زا  هک  ینانز  و   ) الیبس اوغبتـالف  مکنعطا  ناـف 

باختنا نانآ  يارب  يرگید  هار  دندرک  تعاطا  امـش  زا  رگا  دیهدب . رادشه  فیفخ ) الماک  برـض  اب   ) ارنانآ درکن ) يرثا  رگا  . ) دیوش ادج 
. نز رد  یـسنج  تالالتخا  زا  یـشان  یـسنج  طبار  رد  ینامرفان  مکی - تروص  دراد : تروص  دنچ  هررقم  فیاظو  زا  نز  ینامرفان  دیئامنن .)

رارقرب ماـگنه  رد  درم  تیـصخش  نداد  تسکـش  یئوجماـقتنا و  مود - تروص  سب . تسا و  طوبرم  کـشزپ  هب  عوجر  تروص  نیا  مکح 
مهافت اب  دناوتیم  درم  ینعی  تسا ، یصخش  حالصا  لیدعت و  لباق  مکی - مسق  تسا : مسق  ود  رب  ینامرفان  زوشن و  نیا  یسنج ، هطبار  ندش 

نز يارب  تقـشم  نیرتمک  بجوم  هک  یفیفخ  رایـسب  برـض  اب  رادشه  باوختخر و  رد  تقوم  ینادجو  زردـنا  دـنپ و  یقطنم و  یفطاع و 
يدـعب ثحبم  رد  مسق  نیا  لماک  حیـضوت  دـیامن . رارقرب  شرـسمه  دوخ و  نایم  ار  افـص  حلـص و  دزاسب و  یفتنم  ار  نز  یناـمرفان  دـشابن ،

دهاوخ
. دیامن عوجر  مکح  هب  دیاب  دیوج ، لسوت  روزب  دناوتب  هکنیا  نودب  درم  مسق  نیا  رد  یصخش . لیدعت  حالـصا و  لباق  ریغ  مود - مسق  دمآ .

مکح نـیا  تـسا  نـکمم  . دـنکیم رداـص  ار  یــضتقم  مـکح  یگداوناـخ  لکــشت  حــلاصم  نـیفرط و  یناور  عـضو  صیخــشت  اـب  مکاـح 
نیا لیلد  دـنوش . مزتلم  مکاح  مکح  هب  لمع  هب  دـیاب  فرط  ود  ره  لاـح  رهب  هک  دـیامن  داهنـشیپ  ار  ياهتـسیاش  یقطنم و  ياـهیئوجهراچ 
هدوب نیفرط  تحلـصم  هب  تسیتروص ك  رد  طقف  طـقف و  تسا ، هدـمآ  ثحب  دروم  يهیآ  رد  هک  ياهناـگ  هس  ياـههار  هک  تسنیا  هلئـسم 

زا هک  میالم  ياهرادشه  نکمم و  ياهداشرا  فطاوع و  کیرحت  اب  هکلب  دننکن ، هعجارم  مکاح  هب  اروف  یـصخش  نایرج  کی  رد  و  دشاب ،
رد ینوناق - فیاظو  زا  نز  درمت  ینامرفان و  موس - تروص  دنیامن . یئوجهراچ  دیآیمرب ، ءاهقف  ياواتف  تایاور و  رد  نهوبرـضا  ریـسفت و 

زوشن و هدـننک ، حالـصا  قطنم  فطاوع و  اـب  یناـمرفان  لـماوع  ندرب  نیب  زا  یـصخش و  مهاـفت  اـب  دـنناوتب  نز  درم و  رگا  زین  تروص  نیا 
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اب مهافت  رگا  و  دننکیم . لمع  مهافت  نیمه  اب  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  داشرا و  بوجو  لیالد  قباطم  دنیامن ، یفتنم  ار  نز  ینامرفان 
امکح هلها و  نم  امکح  اوثعباف  امهنیب  قاقش  متفخ  نا  و  دیوگیم : هک  دوشیم  هیآ  زا  هعطق  نیا  لومشم  تشگن ، ریذپناکما  روبزم  قیرط 

ها نم 
باـختنا نز  فرط  زا  يرواد  درم و  فرط  زا  يرواد  دیـسرتب ، درم  نز و  ناـیم  یئادـج  زا  رگا  و   ) اـمهنیب هللا  قفوی  احالـصا  ادـیری  نا  اـهل 

نز رواد  درم و  فرط  زا  رواد   ) نیمکح رگا  دیامنیم ). حالـصا  ار  ود  نآ  نایم  دنوادخ  دشاب ، هدوب  حالـصا  درم  نز و  روظنم  رگا  دینک ،
يارب دناوتب  هک  نکمم  قیرط  ره  اب  مکاح  دوشیم  مکاح  هب  عوجر  دـننک ، لصاح  قیفوت  ودـنآ  نایم  حالـصا  رد  دنتـسناوتن  نز ) فرط  زا 
نکمم ریغ  ار  رهوش  نز و  یگدنز  و  دشابن ، حالـصا  لباق  هجو  چـیهب  هک  یتروص  رد  دـیامنیم و  مادـقا  رهوش  نز و  نایم  تموصخ  عفر 

مود تروص  زا  مکی  مسق  رد  نز  زوشن  عقوم  رد  هناگ  هس  ياههار  يهرابرد  یثحب  دـیامنیم . رداـص  ار  قـالط  هب  مکح  دـهدب ، صیخـشت 
( فیفخ رایـسب  برـض  هلیـسوب  رادـشه  باوـختخر و  یئادـج  زردـنا و   ) هار هس  زا  یکی  هلیـسو  هب  نز  زوـشن  هک  یتروـص  رد  هک  میتـفگ 

نیا هک  مینادب  دیاب  حیـضوت  يارب  دوش . لسوتم  هار  هس  نیا  زا  یکیب  دـناوتیم  نیفرط  تحلـصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  درم  دـشاب ، ریذـپناکما 
رگا دشاب . هدوب  درم  يرگهطلـس  یئوگروز و  يارب  ياهناهب  دناوتیمن  تسا و  درم  نز و  نایم  یـصخش  حالـصا  لیدـعت و  يارب  طقف  قح 

. ددنبب راکب  ار  اهیئوجهراچ  نآ  دناوتیمن ، درم  دوب ، دهاوخن  رثوم  نز  حالصا  رد  اهیئوجهراچ  نیا  زا  کی  چیه  هک  دوش  ساسحا 
باوختخر و رد  یئادج  هب  یسنج  دراوم  ریغ  رد  دناوتیم  درم  ایآ  هک  تسا  هدرک  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  مالکلارهاوج  بحاص  گرزب  هیقف 

دنزب ار  نز  دناوتیمن  تسا و  رگید  صاخـشا  دننام  یـسنج  هلئـسم  هب  طوبرم  ریغ  روما  رد  رهوش  دیوگیم : خساپ  دـیامن ؟ مادـقا  نز  ندز 
میتـفگ هک  یئاـنعم  هب  نز  رد  زوشن  زورب  هک  یتروص  رد  دـیامن ج 31 ص 200 . هعجارم  مکاح  هب  یـسنج  لمع  دروم  ریغ  رد  دـیاب  هکلب 

دـنپ و رگا  دوشیم و  مزال  دـشابیم  نز  صتخم  هک  ياهفیظو  ماجنا  يارب  قح  نانخـس  هلیـسوب  نز  نتخاس  هاـگآ  زردـنا و  دـنپ و  تسخن 
بجوم هک  تسین  تیناسنا  فـالخ  هدـننز  یئادـج  نآ  ضارعا  زا  دوصقم  دـسریم . هاـگباوخ  رد  ضارعا  هب  تبون  درکن ، تیاـفک  زردـنا 

لاـح رد  درم  هک  تسنیا  تسا ، هدـمآ  ع )  ) رقاـب ماـما  تـیاور  رد  هـک  ناـنچ  هـکلب  دـشاب . درم  نز و  ناـیم  یهلا  یعیبـط - هـطبار  تـسکش 
درم هک  تسنیا  یئادـج  لکـش  و   ) شارفلا یف  هرهظ  اـهیلا  لوـحی  نا  رجهلا  هروـص  و  دـنادرگب : رگید  فرط  هب  ار  شیور  نز ، يراددوـخ 

يزوتهنیک ینامرفان  دیآیمرب : تغل  ربتعم  بتک  رد  نآ  يانعم  زا  هکنانچ  زوشن  كالم  هرصبت - دنادرگب .) نز  هب  باوختخر  رد  ار  شتـشپ 
هن تسا ، تفلا  سنا و  هب  لالخا  هارکا و  ندز و  ررـض  افج و  ریثا : نبا  هیاهنلا - باتک  رد  هناراکافج و  ندرک  كرت  ندـیزرو ، متـس  ندز ،

الاح زورب 
رد نز  زا  ندنادرگ  يور  دزاسب و  عفترم  ار  نز  زوشن  تسناوتن  زردنا  دنپ و  رگا  دیآیم . دوجوب  فرط  ود  ره  رد  هک  رذـگدوز  یناور  ت 

ندز دوصقم  تسیچ ؟ ندز  زا  دوصقم  دهدب . رادشه  نز  هب  ندز  اب  دـناوتیم  درم  ءاسنلا  يهیآ 34  قباطم  دوشن  عقاو  رثوم  مه  باوختخر 
يوتف رادقم  نیمه  هب  اهقف  همه  تسا و  هدش  دراو  ع )  ) رقاب ماما  زا  یتیاور  رد  ندز  يارب  نیا  كاوسم . اب  ندز  دـننام  تسا ، فیفخ  رایـسب 

نز هب  نداد  رادـشه  هکلب  تسین  ندز  کـی  نیا  تقیقح  رد  سپ  تسا ، هدرکن  زیوجت  ار  راـب  تراـسخ  يذوـم و  ندز  یهیقف  چـیه  هداد و 
لد یئوجماقتنا و  سح  عابـشا  يارب  هن  تسا ، نیفرط  تحلـصم  ندز  نیا  تلع  تسیچ ؟ ندز  نیا  تلع  دشابیم . شاهفیظو  هب  لمع  يارب 
لد یهاوخدوخ و  یئوجماقتنا و  سح  عابـشا  دـصق  هب  نز  ندز  تسا : هدـش  لقن  یناث  دیهـش  گرزب  هیقف  زا  هکناـنچ  هکلب  ندرک  کـنخ 
درم دـشاب ، هتـشاد  نز  يارب  یناور  ای  ینامـسج و  یتراـسخ  ندز  رگا  تسا . مارح  درادـن ، نیفرط  يارب  یحالـص  چـیه  هک  ندرک  کـنخ 

بجوم ندز  نیا  هکیمادام   ) احربمال ایمدم و  نکی  مل  ام  دناهتفگ : تحارـص  مامت  اب  اهقف  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا . هدش  مرج  بکترم 
امـش زا  یـسک  ایآ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  ع )  ) رقاب ماما  دـشابن .) نز  يارب  تقـشم  وضع و  ندـش  نینوخ 

نزیم ار  شنز 
ندوب و داح  ساسح ، تیعقوم  نآ  رد  يرادـشه )  ) دـش هتفگ  هک  یتیفیک  اب  نز  ندز  زیوجت  تلع  ددرگیم !؟ شوغآ  مه  وا  اب  سپـس  د و 
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مهبم و نز  یسنج  تیلاعف  هک  یتروص  رد  دنکشیم ، ار  درم  نز ، تمواقم  ناگدننک ، یـسررب  يهتفگب  هک  تسا  درم  تیعقوم  تیـساسح 
ثحب تسا . ریگمـشچ  رایـسب  یتامدـقم  لحارم  رد  اـصوصخم  نز  يراددوخ  تمواـقم و  اریز  دـشابیمن  درم  یـسنج  شـشوج  يدـنت  هب 

هک دـشاب  هتـشاد  ناـنیمطا  درم  رگا  تسا و  نآ  ریثاـت  هب  طورـشم  هار  هس  زا  یکی  اـب  نز  زوـشن  عـقوم  رد  درم  یئوجهراـچ  زیوـجت  مـتفه -
تروصنیا رد  دـنادیم ، دنتـسم  هجوت  لباق  یلماوع  هب  ار  دوخ  زوشن  نز  تشاد و  دـهاوخن  نز  زوشن  عضو  رد  يرثا  روبزم  ياهیئوجهراچ 

ریثات رگا  هک  تسا  ملـسم  دوش و  هعجارم  فـالتخا  لـح  يارب  نیمکح  هب  دـیاب  هیآ 35 ) ءاسنلا   …  ) اـمهنیب قاقـش  متفخ  نا  هیآ و  قباـطم 
رگید راب  دنام . دهاوخ  یقاب  دوخ  لاحب  داسف  هشیر  وا ، یناسنا  هفیظو  هب  يرایـشه  هن  دشاب ، نز  ندـناسرت  زا  یـشان  طقف  هناگ  هس  ياههار 

یئوجهراچ لیدـعت و  فیفخ  رایـسب  برـض  اب  رادـشه  باوختخر و  رد  یئادـج  زردـنا و  دـنپ و  عوضوم  هک  مینکیم  هراـشا  هتکن  نیا  هب 
نز زوشن  نتخاس  یفتنم  رد  یـصخش  یئوجهراچ  نیا  هکنیا  لامتحا  نیرتمک  اب  اذـل  قلطم . قح  ای  مکح  هن  تسا  درم  نز و  نایم  یـصخش 

وناق دوب ، دهاوخن  رثوم 
درم زوشن  هب  طوبرم  يهیآ  درم  زوشن  دـشابیم . مکاح  هب  عوجر  ای  اهلها ) نم  امکح  هلها و  نم  امکح  اوثعباـف   ) نیمکح هب  عوجر  یهلا  ن 

نا حشلا و  سفنالا  ترضحا  ریخ و  حلـصلا  امهنیب و  احلـصی  نا  امهیلع  حانجالف  اضارعا  وا  ازوشن  اهلعب  نم  تفاخ  هارما  نا  و  تسا : نینچ 
ار دوخ  نایم  هک  تسین  نانآ  يارب  یعنام  دـسرتب ، شرهوش  ضارعا  ای  زوشن  زا  ینز  رگا   ) اریبخ نولمعت  امب  ناـک  هللا  ناـف  اوقتت  اونـسحت و 

يوقت دـینک و  ناـسحا  رگا  تسا و  هدرک  زورب  یناور  تسیاـشان  يراددوخ  یگنهاـمهان  عقاوم  نیا  رد  تسا . رتهب  حلـص  دـنک و  حالـصا 
هک نز  زا  درم  زوشن  مکی - يهدام  تسا : ریز  رارقب  هیآ  نیا  رد  ثحب  داوم  تسا .) هاـگآ  دـیهدیم ، ماـجنا  هک  یلمع  هب  دـنوادخ  دـیزروب ،
رد دـنکیم . فـشک  نز  زا  درم  ضارعا  زا  یعیبـط  روـطب  ـالومعم و  هـک  یـسنج  لـمع  رد  نز  رب  درم  یئاـنتعایب  یلیمیب و  زا  تستراـبع 

رگید یئوجماـقتنا و  سح  عابـشا  یهاوخدوخ و  لولعم  هن  دـشاب ، هدوب  یعیبـط  لـماوع  لوـلعم  درم  یئاـنتعایب  یلیمیب و  رگا  تروـصنیا 
هب رظن  اب  درم  نینچمه  دشوکب و  درم  یناور  عضو  رییغت  يارب  ددرگن ، وا  ررـض  بجوم  هک  یئاهتـشذگ  اب  دناوتب  ات  نز  دیاب  تسپ ، تافص 

یئانتعایب خ یلیمیب و  ياههشیر  دیزروب  يوقت  یئوکین و  دیوگیم : هک  ثحب  دروم  يهیآ  رد  يدنوادخ  روتسد 
لالح نیرتضوغبم  هک  تسا  قالط  هکراتم و  زا  يریگولج  افص و  حلص و  ندروآ  دوجوب  يارب  نیفرط  زا  شـشوک  نیا  دربب  نیب  زا  ار  دو 
لمع رد  دـشاب و  یناویح  لذر  تافـص  رگید  یهاوخدوخ و  یئوجماـقتنا و  سح  عابـشا  زا  یـشان  درم  زوشن  رگا  تسیدـنوادخ و  دزن  رد 

یتنـس و ینآرق و  یلقع و  لیالد  تسا . هدش  مرج  بکترم  هک  تسین  دیدرت  ياج  چـیه  دروایب ، مهارف  ار  نز  تیذا  رازآ و  لماوع  یـسنج 
تروص رد  هدومن و  رداص  نکمم  قیرط  ره  اب  مرج  ندرب  نیب  زا  يارب  دـیکا  روتـسد  دنـشابیم ، یمالـسا  قوقح  هقف و  عبانم  هک  یعامتجا 

زا یـسنج  هطبار  لالتخا  لماع  هک  یتروص  رد  میتفگ  مود - هداـم  دناهتـشاد . ررقم  رفیک  و  هیبنت ) ) ریزعت روتـسد ، نآ  هب  فلکم  یئاـنتعایب 
دناوتیم درم  دشاب ، درم  زا  یئوجماقتنا  سح  درم و  تیصخش  نتـسکش  یهاوخدوخ و  هب  دنتـسم  لالتخا  لماع  نیا  دشاب و  هدوب  نز  فرط 

لمع لالتخا  لماع  زوشن و  رگا  دـنزب و  تسد  هلیـسو  هس  زا  یکیب  تیعقوم  نآ  حالـصا  يارب  اـهنت  يرآ  ساـسح ، تیعقوم  حالـصا  يارب 
هک یـسنج  لمع  تیعقوم  رد  لدـتعم  تـالاح  رد  نز  یعیبط  عضو  هب  قیقد  رظن  اـب  ضرف  نیا  رد  دـشاب ، درم  فرط  زا  دـمع  روطب  یـسنج 

تسکش و بجوم  فیفخ ، ندز  هلیسوب  درمب  نداد  رادشه  باوختخر و  رد  یئادج  هلیسوب  نز  یئوجهراچ  ندوب ، لماع  هن  تسا ، شریذپ 
رم فارصنا  تیلماع و 

رجنم درم  رد  یناور  ياهیتحاران  هب  تسا  نکمم  یهاگ  فعض  نیا  تسا ، درم  فعض  لیلد  دوخ  هک  ددرگیم  یسنج  ناجیه  لاح  رد  د 
هک دورن  ناـمگ  دروم  نیا  رد  دـهدیم . ناـشن  تقلخ  ناـمرف  يارجا  يارب  يرتـشیب  تردـق  زا  تیعقوم  نیا  رد  نز  هک  یتروـص  رد  ددرگ ،

طوبرم ياهیهاگآ  اب  یبرغ  نز  هک  تسا  یتقیقح  هکلب  مینکیم ، حرطم  يرالاسردپ  ماظن  رد  هدش  گرزب  درم  کی  هاگدید  زا  ار  هلئـسم 
ار تالمج  نیا  نیمز  برغم  رد  هدنسیون  نز  کی  دنکیم . وگزاب  ارنآ  مه ، نیمز  برغم  ندمتم  عماوج  زا  یکی  رد  نز  درم و  فنص  ود  هب 
، هتـسب نامـشچ  اب  تسا ، قرغ  یلاـعفنا  یفعـض  رد  وا  یـشوغآ  مه  تقو  تسا ، نز  قیمع  یگدرپسدوخ  مزلتـسم  قشع ، لـمع  دـیوگیم :
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یکیرات دریگ ، یمرب  رد  ار  وا  یکیرات  دناشکیم و  تسد  رودـب  ار  وا  نافوت  دـنربیم ، ار  وا  جاوما  هک  دـنکیم  ساسحا  هدـشمگ ، مانیب ،
دـش رود  وا  زا  درم  نوچ  اما  دوشیم . فقوتم  وا  دوخ  دوشیم . یکی  لک  اب  تشگ ، دوبان  نوچ  روگ و  یکیراـت  نادـهز ، یکیراـت  مسج ،

میهاـفم زا  اـم  رگا  ءییـش . کـی  همعط ، کـی  تسا  بوـلغم  کـی  وا  دراد ، ماـن  نز  نیا  راـب  رگید  دـباییم ، زاـب  ینـشور  رد  ار  دوـخ  … 
رد میاهدرک ، حرطم  هک  ار  یتیعقاو  نآ  دـید . میهاوخ  اـهنآ  رد  میاهدرک ، حرطم  هک  ار  یتیعقاو  مینک ، رظنفرـص  تـالمج  نیا  يزادرپقوذ 

نآ دید . میهاوخ  اهنآ 
تیدوجوم هک  تیعقوـم  نآ  رد  تسا ، هدوـمن  کـچوک  رقحم و  هاوـخدوخ  نادرم  وا  نز  ماـن  هک  گرزب  دوـجوم  نیا  هک  تسنیا  تیعقاو 

دناوتیم هنوگچ  تسا ، هتفرگ  رارق  دـبا  لزا و  شاقن  ملق  ریز  رایتخایب  یئولبات  دـننام  هداد ، تسد  زا  تقلخ  ناـمرف  يارجا  هار  رد  ار  دوخ 
ندـینادرگ رد  ار  وا  نز  یحور  تلاـح  نیا  اـیآ  دـنک !؟ تئرج  دـشاب  درم  نداد  رادـشه  يارب  طـقف  فـیفخ و  هـچ  رگا  ینامـسج  روز  هـب 

هـس ياههار  زا  یکی  هب  لسوت  نوچ  دـننک : نامگ  نینچ  اهیـضعب  تسا  نکمم  لاحنیا  اب  دربیمن ؟ ـالاب  ضحم  میلـست  اـت  تقلخ  هنودرگ 
درم زوشن  عقوم  رد  نز  زا  یلوصا  هدعاق  يور  مکح  نیا  اذل  فنص  کی  يهرابرد  تبثم  تسا  یمکح  نز  زوشن  نتخاس  عفترم  يارب  هناگ 

نآ زا  یکیب  دـناوتیم  مه  نز  دـشاب ، هناـگ  هـس  ياـههار  زا  یکی  رد  رـصحنم  هراـچ  دـشاب و  درم  فرط  زا  زوـشن  رگا  دوـشیمن و  یفتنم 
عقوم رد  ایآ  دسریمن . رظنب  حیحص  یـسنج  هطبار  رد  نز  تیعقوم  تیـصوصخ  هب  رظن  اب  هیرظن  نیا  یلو  دیوجب ، لسوت  هناگ  هس  ياههار 

دناهدرک نامگ  نینچ  یمالسا  هقف  ینابم  زا  عالطایب  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  درادرب ؟ تسد  دوخ  قوقح  زا  دیاب  نز  درم ، ضارعا  زوشن و 
هک تشگ  نشور  نیـشیپ  ثحابم  عومجم  زا  دـتفین !! قالط  رکف  هب  درم  اـت  درادرب ، دوخ  قوقح  زا  تسد  دـیاب  درم  زوشن  عقوم  رد  نز  هک 

هب م نامگ  نیا 
درم نز و  هطبار  حالصا  دیوگیم : ینآرق  تایآ  هک  هچنآ  دشابیمن . دنتـسم  تسا ، لقع  عامجا و  تنـس و  باتک و  هک  یمالـسا  یهقف  يانب 
عقوم رد  دناوتیم  درم  هکنانچ  درم ، نز و  نیبام  یـصخش  حالـصا  ینوناق . حالـصا  یـصخش . حالـصا  تسا : عون  ود  رب  حالـصا  نیا  تسا ،

زا یئاهتشذگ  اب  تسا  نکمم  نینچمه  دنک ، لمع  دـشاب ، دـنمزاین  يو  فرط  زا  هک  یئاهتشذـگ  هب  یگداوناخ  لکـشت  همادا  هب  هقالع 
هکنیا دیامنیم . رداص  مکح  نیفرط  تحلـصم  هب  رظن  اب  هک  تسا  مکاح  ای  نیمکح و  هب  هعجارم  ینوناق  حالـصا  دریذپب . ققحت  نز  فرط 

رد رهوش  نز و  نایم  یـصخش  حالـصا  يارب  هکلب  تسین ، یمازلا  هجو  چیهب  تسا ، هدش  حرطم  نز  ءاهقف ، ياواتف  تایاور و  زا  یـضعب  رد 
ياهنز  ) متئـش ینا  مکثرح  مکل  ثرح  مکئاسن  تسا : رارقنیدب  هطوبرم  هیآ  تسا ؟ درم  هاگتـشک  نز  ایآ  دشابیم . یگداوناخ  تایح  همادا 

نیمز کی  دـح  ات  ار  نز  نآرق  هک  تسا  هدـش  ضارتعا  نینچ  دـیوش .) دراو  دوخ  هاگتـشک  هب  دـیهاوخب  تقو  ره  دنیامـش ، هاگتـشک  اـمش 
نیا نیـشیپ  هیآ  تسا . هتفرگن  رظن  رد  دـنطوبرم  رگیدـکیب  هک  ار  هیآ  نیا  زا  شیپ  هیآ  هدـننک  ضارتـعا  نیا  تـسا ! هدروآ  نییاـپ  یعورزم 

نا هللا  مکرما  ثیح  نم  نهوتاف  اذاف  نرهطی  یتح  نهوبرقتال  ضیحملا و  یف  ءاسنلا  اولزتعاف  يذا  وه  لق  ضیحملا  نع  کنولئـسی  و  تسا :
هللا ي

ناوناـب يارب  اـهزور  نیا  رد  وگب : ناـنآ  هب  دنـسرپیم . ناـنز  یگدـعاق  اـهزور  هراـبرد  وـت  زا  ربماـیپ  يا   ) نیرهطتملا بحی  نیباوـتلا و  بح 
نانآ اب  دندش ، كاپ  هک  یتقو  دنوش . كاپ  ات  دیوشن ، کیدزن  نانآ  هب  دـییامن و  يریگهرانک  نانز  زا  اهزور  نیا  رد  دراد ، دوجو  یتحاران 

هیآ ود  طابترا  درادیم .) تسود  ار  ناگدنوش  كاپ  ناگدننک و  هبوت  دـنوادخ  دـیوش . کیدزن  تسا ، هداد  روتـسد  دـنوادخ  هک  روطنامه 
: دـیوگیم هیآ  درادـن . رتشیب  حیـضوت  هب  يزاین  نشور و  ـالماک  تسا  رادروخرب  یـسانشنآرق  یبرع و  تاـیبدا  كرد  زا  هک  یـسک  يارب 
اضاقت و دندش ، كاپ  هک  یتقو  دنـشاب . هتـشاد  نانز  زا  یئاضاقت  یگدعاق  نارود  رد  اهدرم  دـیابن  دـنروذعم و  یگدـعاق  نارود  رد  ناوناب 

لمع نیا  همدـقم  رد  دریگب . ماجنا  تسا ، لسانت  هک  یـسنج  لمع  یئانبریز  فدـه  هب  رظن  اب  یعیبط و  لوصا  اب  ناـنز  اـب  ناتیـسنج  لـمع 
تاکرح لاکـشا و  اب  دیابن  یـسنج  تذل  نیا  تسا . هتخادنا  نایرج  هب  نیفرط  يارب  ار  ياهداعلاقوف  تذـل  گرزب  دـنوادخ  یتایح ، رایـسب 

نـشور هتبلا  دراد . جاور  ندمتم  حالـصا  هب  عماوج  ياهيراب  دـنبیب و  رد  هکنانچ  دـشاب ، هدوب  روآمرـش  ياهيراک  تفاثک  زیگناترفن و 
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دیوگیم هکلب  دوش ، روظنم  هاگآدوخ  ریمض  رد  الماک  لسانت  فده  یسنج  لمع  عقوم  رد  هک  دهدیمن  روتسد  هیآ  هک  تسا 
هاگآان ای  هناهاگآ  ار  نیفرط  هک  تسا  صلاخ  یکیناکیم  لماع  کی  تذل  تسا و  دلاوت  لسانت و  لمع ، یئانبریز  ییاهن  یلـصا و  فدـه  : 
نایمدآ یـسنج  لمع  دـعب  رد  ار  نز  تیعقوم  اهنت  اـهنت و  هاگتـشک )  ) ثرح هیآ  نیارباـنب  دـهدیم . رارق  فدـه  ندـمآ  دوجوب  يارجم  رد 

رد بطاخم  تسا . هدش  هداد  رارق  اهدرم  يواسم  یناسنا  تیـصخش  رظن  زا  تایآ  اههد  اب  نآرق  رد  هک  ار  نز  داعبا  همه  هن  دـنکیم ، حرطم 
لاح رد  تسا و  يزاسناسنا  تاظحل  هک  دیربیم  رس  هب  ار  یتاظحل  یسنج  لمع  رد  امـش  هک  دیـشاب  رایـشه  هک  دنتـسه  نادرم  ثرح  هیآ 

تلاوت نز  دیـشاب  هجوتم  دشاب . هدوب  عونتم  دـناوتیم  تیاهنیب ، هفاضاب  ات  تیاهنیب  ياهنم  زا  هک  دـیاهداتفا  وپاکت  هب  یناسنا ، مخت  نتـشاک 
اب نز  امـش و  يزاسناسنا  دـعب  ود  لاح  نآ  رد  هکلب  تیـسن ، امـش  هناـهاوخدوخ  ذـیاذل  هدـننک  عفد  طـقف  نز  دیـشاب  هجوتم  تسین ، راـیس 

یگدنـشاپ دعب  درم ، تیلعاف  دعب  دریذپیم و  ار  مخت  هک  تسا  هاگتـشک  شریذپ  دعب  دننام  نز  شریذپ  دعب  تسا ، هدرک  یقالت  رگیدـمه 
یگدنشاپ هاگتشک و  نیا  و  تسا ، هیبشت  نیا  زا  رتالاو  نایرج  تیعقاو  تسا و  نز  درم و  یعیبط  يرگنایامن  تلاح  دعب  ود  نیا  تسا . مخت 

هتوگ ف زا  هک  ياهلمج  رد  دیاهدینش : مه  یبرغ  رکفتم  کی  زا  ار  هیبشت  يا  امش  تسا . یسنج  لمع  شیامن  زا  یتاهیبشت  مخت 
نازورف لعـشم  دوشیم و  هتـشاک  یگدنز  لاهن  هک  اجنآ  قشع  ياهبـش  رد  دیئامرف : تقد  تسا ، هدش  لقن  یناملآ  سانـشناسنا  فوسلی و 

لمع نیا  میهاوخب  میرگنب و  شیالاو  فده  هاگدید  زا  ار  یـسنج  لمع  هک  یتقو  ایآ  ددرگیم . تسدب  تسد  تیدبا  هاگرذگ  رد  تایح 
رظن رد  هدـننک  ضارتعا  نیا  اـیآ  دراـکیم !!؟ درم  نورد  رد  نز  ار  یناـسنا  مخت  میئوگب : میناوتیم  مینک ، هیبشت  راـک  تشک و  موهفم  اـب  ار 
لماع احیرـص  ار  نیفرط  زا  کـی  ره  یتح  دـنادیم  دـحتم  یناـسنا  يـالاو  تیوه  رد  ار  نز  درم و  تیـصخش  ینآرق  تاـیآ  اـههد  هک  دراد 
يارب اهنز  هکنانچ  ینعی  دیتسه .) نانآ  سابل  امـش  امـش و  سابل  نانآ   ) نهل سابل  متنا  مکل و  سابل  نه  دهدیم ؟ رارق  رگید  فرط  شمارآ 

نانز ینمادـکاپ  تفع و  ظفاح  زین  نادرم  سکعلاـب  دنـشابیم ، ناـنآ  یعیبط  ياههتـساوخ  هدـننک  عابـشا  نادرم  ینمادـکاپ  تفع و  ظـفح 
ود رد  هک  درادـن  دوجو  نآرق  رد  هیآ  کـی  یتح  عوضوم  هس  رد  نادرم  ناـنز و  تواـفت  دنـشابیم . ناـنآ  یعیبط  ياههتـساوخ  يهراـبرد 

یلاع فاصوا  رد  ار  فنـص  ود  ره  ینآرق  تایآ  دـهدب . حـیجرت  نادرم  رب  ار  ناـنز  سکعلاـب  اـی  ناـنز  رب  ار  اـهدرم  ناـمیا  لـقع  عوضوم 
هـس رد  نانز  رب  نادرم  يرترب  تابثا  يارب  دانتـسا  دروم  هک  هچنآ  دنادیم . كرتشم  میدـش ، رکذـتم  لوا  ثحبم  تایآ  رد  هکنانچ  یناسنا ،

عوضوم
: دـناهدرک لقن  ع )  ) نینموملاریما زا  لمج  گـنج  نتفاـی  ناـیاپ  زا  سپ  ار  تـالمج  نیا  هغالبلاجـهن . رد  تسا  یتـالمج  تسا ، هتفرگ  رارق 

مایا یف  مایـصلا  هولـصلا و  نع  نهدوعقف  نهنامیا  ناصقن  اماف  لوقعلا . صقاون  ظوظحلا ، صقاون  نامیالا ، صقاون  ءاسنلا  نا  سانلا ، رـشاعم 
ثیراوم نم  فاصنالا  یلع  نهثیراومف  نهظوظح  ناصقن  اما  دـحاولا و  لاجرلا  هداهـشک  نیتارما  هداهـشف  نهلوقع  ناصقن  اـما  نهـضیح و 

نامیا مدرم ، يا  . ) رکنملا یف  نهوعمطیال  یتح  فورعملا  یف  نهوعیطتال  رذـح و  یلع  نه  رایخ  نم  اونوک  ءاسنلا و  رارـش  اوقتاف  لاـجرلا 
زامن و زا  نانآ  نتشگ  مورحم  نانآ  نامیا  صقن  لیلد  اما  تسا . صقان  نانآ  لوقع  تسا و  صقان  نانآ  مهس  بیـصن و  تسا و  صقان  اهنز 

بیصن ناصقن  تسا و  درم  کی  تداهش  يواسم  نز  ود  تداهـش  هک  تسا  تهجنادب  نانآ  لوقع  ناصقن  تسا . ضیح  ياهزور  رد  هزور 
تقد و دروم  ار  نانز  ناکین  دیـسرتب و  اهنز  رارـشا  زا  دربیم . ار  درم  ثرـالاقح  فصن  نز  هک  تسا  ثرـالاقح  هب  طوبرم  ناـنآ  مهـس  و 

یـسررب قوف و  تالمج  لیلحت  زا  شیپ  يهبطخ 80 ) .() دـنتفین عمط  هب  اهيدـب  رد  ات  دـینکن  ناشتعاطا  اهیکین  رد  دـیهدب و  رارق  طایتحا 
نا مصخ  هک  يراکلاطبا  يارب  مصخ  هدیقع  يانبم  رب  لالدتسا  زا  تسترابع  شور  نیا  میهدیم : رکذت  مهم  یقطنم  شور  کیب  اهنآ 

تسا و دقتعم  عامتجا  رد  تلادع  ترورض  هب  هک  یسک  دننام  دشابن . ای  دشاب  هدننک  لالدتـسا  هدیقع  قباطم  هکنیا  زا  معا  تسا ، هداد  ماج 
: دیئوگیم دـینکیم و  ضارتعا  سک  نآ  هب  امـش  تروصنیا  رد  دـیامنیم . زیوجت  رگید  رب  ار  یهورگ  ملظ  ای  دوشیم . ملظ  بکترم  دوخ 
رد دص  تسا  اهناسنا  همه  میلست  دروم  تلادع  ترورض  هک  تهج  نآ  زا  لاثم  نیا  هتبلا  تسین . راگزاس  تلادع  ترورض  اب  امش  راک  نیا 

دروخب تشوگ  هک  راوخماخ  یصخش  هکنیا  زا  تسا  ترابع  لدج  یعقاو  لاثم  تسین . لدج )  ) مصخ لوبقم  لالدتـسا  هب  قیبطت  لباق  دص 
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، تسا هتـسیاشان  هک  ندروخ  تشوگ  دییوگیم : تسا و  ملـسم  وا  يارب  هک  دینکیم  یلـصا  هب  لالدتـسا  وا  راک  نتخاس  دودرم  يارب  امش 
عدا تسا : هتفرگ  رارق  روتسد  دروم  لالدتسا  نیا  ندرب  راکب  زین  نآرق  رد  دوشیم و  هدیمان  لدج  یقطنم  شور  نیا  دیدروخ ؟ تشوگ  ارچ 
ملع قطنم و   ) تمکح هلیـسوب  تراگدرورپ  هار  هب  نک  توعد   ) نسحا یه  یتلاب  مهلداج  هنـسحلا و  هظعوملا  همکحلاب و  کبر  لیبس  یلا 

راکب رد  لاعتم  دـنوادخ  دوشیم ك  هظحالم  امن .) لدـج  قرط ، نیرتهب  اب  هار  نیا  رد  نانآ  اب  وکین و  زردـنا  دـنپ و  و  یعقاو ) ینیبناهج  و 
دج اهنآ  اب  قرط  نیرتهب  اب  دیوگیم : هکلب  دنکیمن ، تعانق  مصخ  هدیقع  رد  لالدتسا  تامدقم  ندوب  ملسم  هب  اهنت  لدج ، ندرب 

دوشیم نشور  نیا  زا  دشاب . هدوب  رادروخرب  تیعقاو  زا  دیاب  مصخ  لوبق  دروم  تامدقم  نآ  یتح  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  دیق  نیا  امن ، ل 
زا یـضعب  دریگب . رارق  يدـج  لـمات  دروـم  دـیاب  لدـج  هـقیرط  هـب  ع )  ) نینموـملاریما تـالمج  هراـبرد  نادنمــشناد  زا  یخرب  ریــسفت  هـک 

هدومرف نسحا  لدـج  قیرطب  اهنز  هرابرد  ار  هبطخ  رد  روبزم  فیـصوت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دوریم  لامتحا  دـناهتفگ  نارظنبحاص 
. تسین حیحص  تسا  یمالـسا  ماکحا  قباطم  هک  دناهدروآ  نز  تافیـصوت  يارب  ترـضح  نآ  هک  یلیالد  هب  رظن  اب  لامتحا  نیا  یلو  تسا ،

تسا هدشن  مامت  یمالـسا  عماوج  دوس  هب  لمج  يهلئاغ  ندرک  اپرب  يارب  ریبز  هحلط و  اب  هشیاع  تکرح  هک  تسنیا  دسریم  رظنب  هک  هچنآ 
دروخیمن و ار  نانکشنامیپ  نآ  بیرف  هشیاع  تسیابیم  دش و  هتشاذگ  اپ  ریز  ریبز  هحلط و  هلیسوب  دوخ  نانز  هرابرد  ربمایپ  ياههیصوت  و 
ار هبطخ  نیا  لمج  گنج  نایاپ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تخادرپیم . دوخ  یهلا  فیاظو  دودح  رد  نید  ینابهگن  هب  دوخ  تبونب 
زا یضعب  رودص  مدع  لامتحا  ینعی  تسین ، دنـسلایعطق  ینآرق  تایآ  دننام  نینموملاریما  ياههبطخ  همه  هک  دناهتفگ  اهیـضعب  دندومرف .

يرص فلاخم  ياهبطخ  ای  ياهلمج  رگا  نینچمه  تسا . یقطنم  لامتحا  کی  نینموملاریما  دوخ  زا  اههبطخ  تالمج 
هقف لوصا  ملـسم  لوصا  زا  نیا  تسا . ثیدح  تیاور و  رب  مدقم  میلـس  لقع  سح و  مکح  تایاور  رگید  دننام  دوب  میلـس  لقع  سح و  ح 

هک تسا  یـسک  هدـنیوگ  هک  مینادیم  مه  ار  نیا  میزادرپیم و  تالمج  دوخ  ریـسفت  هب  ام  لاح  رهب  تسا و  حـیجرت  لداعت و  رد  یمالـسا 
نامه نیا  و  دـناهدوب . تیناـسنا  راـیع  ماـمت  يوگلا  هتـشاد و  يرترب  نادرم  رثکا  رب  مالـسلاامهیلع  بنیز  شرتخد  ارهز و  همطاـف  شرـسمه 
هملک ریـسفت  دروم  تالمج  رد  دـنادیم . کیرـش  ار  نز  درم و  یناسنا  یلاـع  فاـصوا  همه  رد  هک  تسا  نآرق  زا  ياهتفاـی  مسجت  صخش 

درم دح  ربارب  رد  نز  دح  نایب  هکلب  تسین ، یناسنا  شزرا  شهاک  صقن  زا  دوصقم  هک  تسین  دـیدرت  ياج  چـیه  تسا . هتفر  راک  هب  صقن 
تذـل و اب  اهنت  هک  تقلخ  نایرج  هلئـسم  رد  اهدرم  هکنانچ  تسا . اهـشزرا  كالم  هک  یفیک  صقن  هن  دراد ، یمک  صقن  شیامن  هک  تسا 

صقاون - 1 میئوـگیم : همدـقم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـننز . زا  رتصقاـن  دـنزرویم  تکرـش  ناـیرج  نآ  رد  رپـسا  ماـنب  هرطق  دـنچ  هیلخت 
لداع تسا و  قساف  یگدعاق  نارود  رد  نز  هکنیا  هن  دـنکیم . كرت  ار  هزور  زامن و  یگدـعاق  نارود  رد  نز  هک  تسنیا  شلیلد  نامیالا -
ادـیپ هک  یـصاخ  یناور  عضو  تهجب  هکلب  تسا  هدـش  لـتخم  وا  يداـقتعا  تیـصخش  هکنیا  هن  تسین و  وگتـسار  تسا و  وگغورد  تسین 

نیا و ناکشزپناور  و   ) دنکیم
نتخاس دازآ  موزل  دیآیم و  شیپ  زامن  لاح  رد  هک  قیقد  هجوت  زا  نز  ناور  یئاهر  موزل  تهجب  دـننکیم ) حرطم  احورـشم  ار  یناور  عض 

. دوشیم هتشادرب  نز  زا  هزور  زامن و  فیلکت  دراد  تیمها  یلیخ  یگدعاق  نارود  رد  هک  اهیندیماشآ  اذغ و  رد  هدعم  شراوگ و  هاگتسد 
رد دناوتیم  وا  تسا و  یمئاد  ظوفحم و  نیعم  فیلکت  زا  راشف  ساسحا  نودب  شهاگزامن  رد  رکذ  هلیسوب  ادخ  اب  نز  هطبار  لاح  نیع  رد 
زا دیامن . اضق  اهزور  نآ  ریغ  رد  تسا ، هدرک  كرت  یگدعاق  ياهزور  رد  هک  ار  ییاههزور  دـشاب و  يدـنوادخ  رکذ  لاح  رد  زامن  تاقوا 

تقوم یئانثتـسا  تلاح  دوصقم  هکلب  تسین ، ادـخ  اـب  نز  هطبار  صقن  نز ، ناـمیا  صقن  زا  دوصقم  هک  دوشیم  نشور  قیقحت  ثحب و  نیا 
اهر ررقم  نیعم و  فـیلکت  راـشف  زا  دـشابیم ، ماوـت  یناور  ياـهینوگرگد  اـب  بلغا  هک  ینامـسج  یـضراع  تلاـح  تهجب  نز  هک  تـسا 
نینچ هملک  نیا  حیـضوت  تسا . صقاـن  نادرم  لوقع  ربارب  رد  ناـنز  لوقع  هک  تسنیا  هملک  ود  نیا  رهاـظ  لوقعلا - صقاوـن  - 2 ددرگیم .

يرادراب ماگنه  رد  نز  ياهتیدودحم  هکنانچ  تسین ، یشزرا  شهاک  صقن ، زا  دوصقم  میتفگ : هتـشذگ  ثحبم  رد  هکنانچ  الوا  هک : تسا 
اب رد  يرادراـب  لاـح  رد  نز  تسین ، یـشزرا  شهاـک  صقن و  دراد  تردـق  هـب  جاـیتحا  اـهنآ  اـب  هـطبار  مـیظنت  هـک  یئاهدادـیور  ربارب  رد 
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ایرج نیرتتیمها 
، دتفایم راک  زا  یناسنا  تقلخ  هاگتسد  نآ ، نودب  هک  یناسنا  رذب  ندنایور  هب  لاغتـشا  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  شالت  لاح  رد  تایح ، ن 
هک هاگتـسد  نیا  رد  درم  مهـس  دـید  میهاوخ  میریگب  رظن  رد  تقلخ  هاگتـسد  رد  ار  درم  مهـس  میرگنب و  هلئـسم  نیا  رد  لماک  تقد  اب  رگا 
رد شتیدوجوم  مامت  اب  هک  نز  مهس  اب  هسیاقم  لباق  تسا و  زیچان  رایسب  هفطن  هیلخت  عقوم  رد  تاذل  زا  يدودحم  تاظحل  زا  تسا  ترابع 

بوسحم وا  يارب  یـشزرا  صقن  تقلخ  نامرف  يارجا  رد  درم  مهـس  يزیچان  هکناـنچ  دـشابیمن . دـتفایم  شـالت  هب  تقلخ  ناـمرف  يارجا 
. دـشابیمن یـشزرا  صقن  تسا  کـلذ  ریغ  میمعت و  دـیرجت و  يارب  ياهلیـسو  هک  نز  ضحم  يرظن  لـقع  تیدودـحم  نینچمه  دوشیمن 
ثداوح و اب  نز  تاطابترا  یعیبط  تیدودحم  هب  رظن  اب  دناهدومرف  نایب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  نز  درم و  تداهش  يواست  مدع  ایناث -
زا شیب  ار  اهنآ  جئاتن  تاصتخم و  لماوع و  یـسررب  تقد و  یئاناوت  تسا و  روهطوغ  اهنآ  رد  درم  هک  تسا  نوگانوگ  رایـسب  ياهدادیور 

جاوما رد  درم  نتفرگ  رارق  هجیتنرد  هک  تسا  یعیبط  رما  کی  ثداوح  ياههشیر  رد  وا  يرکف  ذوفن  درم و  يواکجنک  دـشابیم و  اراد  نز 
چیپرپ و طوطخ  جاوما و  رد  نتفرگ  رارق  زا  هک  مینک  ضرف  ار  يدرم  رگا  اذل  دیآیم . دوجوب  یگدنز  عونتم  ياهمطالت  نوگانوگ و 
دیدرت نودب  دیامن . دودـحم  یگدـنز  ینیع و  ناهج  اب  ار  يو  يداع  تاطابترا  ندوب  رانک  نیا  دـشاب و  هدوب  رانکرب  یگدـنز  ثداوح  مخ 
دراوم رد  اهنز  تداهـش  هک  تسا  تهج  نیمهب  ددرگیم . لاکـشا  راچد  تسا ، رانکرب  اهنآ  زا  الومعم  هک  يروما  هراـبرد  مه  وا  تداـهش 

دنوشیمن هتـسناد   ) اهلبق نم  الا  ملعیال  هک  یتاعوضوم  زا  دنترابع  دراوم  نآ  دشابیم و  اهدرم  تداهـش  يواسم  ددعت  نودـب  یتح  يدایز 
وا مکـش  رد  هک  ياهچب  هکنیا  رهط و  ياهزور  رد  ای  تسا  یگدـعاق  ياـهزور  رد  هکنیا  هب  نز  تداهـش  دـننام  اـهنز .) دوخ  فرط  زا  رگم 

تـسا تایح  یلوا  یعیبط و  نابهگن  نز  هک  تهجنادـب  هک  تسا  رکذـت  لباق  مه  هتکن  نیا  کـلذ . ریغ  تسا و  درم  مادـک  هب  طوبرم  تسا 
هب هک  يزاین  رظن  زا  اـهناسنا  تاـیح  ياـقب  اریز  تسا . هداد  رارق  درم  زا  عونتم  رتيوق و  یلیخ  ار  وا  تاـساسحا  فطاوع و  لاـعتم  دـنوادخ 

تمعن نیا  دوجو  يدـیرجت . ياهيزادرپ  لیلد  يزاب و  موهفم  ات  تسا  دـنمزاین  تاساسحا  فطاوع و  هب  رتشیب  دراد ، ملا  تذـل و  ساسحا 
بوسحم یعرف  مود و  هجرد  رد  نز  يارب  اـهدومن  نآ  درادیم و  زاـب  کـشخ  ياـهدومن  هب  نتخادرپ  زا  ار  ناـنآ  اـهنز  فنـص  رد  یمظع 

ترابع لقعت  لقع و  میوشیم : رکذتم  لقع  هرابرد  ار  يرـصتخم  فیرعت  تسخن  درم  لقع  نز و  لقع  يادـص  رـس و  رپ  هلئاغ  دـنوشیم .
تسا ا

. دروآیم تسدب  ار  بولطم  جیاتن  هداس  نشور و  يایاضق  اهدـحاو و  زا  هدـش  تیبثت  لوصا  نیناوق و  یئانـشور  اب  هک  يزغم  تیلاعف  نآ  ز 
رد ندیـشیدنا  تسرد  زا  تسترابع  ینالقع  تیلاعف  میئوگب : دـیاب  مینک ، حرطم  لقعت  لقع و  يارب  ار  فیرعت  نیا  زا  رتیلک  میهاوخب  رگا 

عونت و  مومع ) روطب  لـیاسو   ) اـیاضق اهدـحاو و  عونت  تهجب  هک  تسا  ملـسم  هتبلا  بولطم . ياهفدـه  هب  لوـصو  يارب  لـیاسو  باـختنا 
عونتم زین  ینالقع  ياهتیلاعف  یتاذ ، نورب  یتاذ و  ینورد  تاـهجوت  هدـش و  تیبثت  لوصا  نیناوق و  زا  عـالطا  يداـیز  یمک و  اهفدـه و 

دیفس هچ  هایس و  هچ  نز و  هچ  درم و  هچ  دنملاس ، حیحص و  يزغم  نامتخاس  رظن  زا  هک  یئاهناسنا  همه  رد  فیرعت  نیا  اب  لقع  دنـشابیم .
اهدـحاو و اـب  مدرم  ییانـشآ  تیمک  تیفیک و  هب  طوـبرم  دوـشیم  هدـید  ینـالقع  تیلاـعف  نیا  رد  مدرم  ناـیم  هک  یفـالتخا  دراد ، دوـجو 
هک دنراد  دوجو  ینالقع  لوصا  نیناوق و  اب  یئانـشآ  اهيریگفده و  رد  نانآ  رظن  تالالتخا  اهفدـه و  هار  رد  هدـش  مادختـسا  يایاضق 
هک مینکن  شوـمارف  ار  هتکن  نیا  کـلذ  ریغ  میهاـفم و  میمعت  یلک و  دـیرجت  زغم و  يزاسددـع  دـننام  دـنوشیم ، هدـیمان  میمعت  دـیرجت و 

رگیدکی ت زا  ینیع  ياهزرم  یکیزیف و  ياهتیوه  اب  ار  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  عاونا  میناوتیمن  هجو  چیهب  ام  هک  تهجنادب 
يزغم و ياهتیلاعف  زا  کی  ره  يارب  میناوتیمن  اذل  مینک ، رارقرب  طابترا  سمل  لباق  صخشم و  یکیزیف  ياهدومن  دننام  اهنآ  اب  کیکف و 

رگید عون  يزاسددـع ، زا  تسترابع  ام  يزغم  ياـهتیلاعف  زا  یعون  میئوگیم : اـم  هک  یتقو  میربب  راـکب  صخـشم  ـالماک  یظاـفلا  یناور 
، یفیک تیاهنیب  كرد  زا  تسا  ترابع  مراهچ  عون  یـضایر ، تیاـهنیب  كرد  زا  تسا  تراـبع  موس  عون  یلک  دـیرجت  زا  تسا  تراـبع 

یفاک دنتـسه و  یکی  اهتیلاعف  همه  نیا  ایآ  یبیکرت …  تیلاعف  زا  تسا  ترابع  مشـش  عون  ياهیزجت ، تیلاعف  زا  تسا  تراـبع  مجنپ  عون 
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هک دنتـسه  یـصوصخم  تیلاعف  اهنآ  زا  کی  ره  ای  میربب ، راـک  هب  اـهنآ  زا  کـی  ره  نداد  ناـشن  يارب  ار  ینـالقع  تیلاـعف  هملک  هک  تسا 
میـسقت کی  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  تسا . هدیـسرن  هدـننک  عناق  خـساپ  کیب  لاوئـس  نیا  زونه  دنـشابیم ؟ ینیعم  تیوه  ياراد 

هدـش و حرطم  برغ ، قرـش و  هجوت  لباق  راکفا  وج  رد  ینیبناهج ، تفرعم و  میدـق  ياهنارود  زا  ینالقع  ياهتیلاعف  رد  شریذـپ  لـباق 
تیلاعف نامه  يرظن - لـقع  یلمع . لـقع  يرظن 2 - لـقع  زا 1 - تسا  تراـبع  میـسقت  نآ  تسا . هدـش  یقلت  لوبقم  رظن  قاـفتا  اـب  اـبیرقت 

نودب دنیامن  کمک  اهفدـه  هب  ندیـسر  يارب  دـنناوتیم  هک  یلیاسو  ایاضق و  اهدـحاو و  باختنا  اب  اهنآ  هب  لوصو  ای  اهفدـه  جاتنتـسا 
یعقاو هکنیا 

زگره دنشابیم  يرظن  لقع  ياهتیلاعف  هولج  نیرتیلاع  هک  یضایر  يروص و  قطنم  دنیامن . نیمـضت  ار  لیاسو  اهفده و  نآ  شزرا  ای  ت 
لـسانت یگنـس  چـیه  تسا و  گنـس  ناـسنا  میئوگیم : هک  یتـقو  لاـثم : ناونعب  دنتـسین . دوخ  لـئاسو  اهفدـه و  شزرا  تیعقاو و  لـفکتم 

زا تسترابع  هک  لوا  همدقم  یلو  تسا  حیحص  الماک  تسیرظن  لقع  تیلاعف  رازبا  هک  یقطنم  رظن  زا  دنکیمن . لسانت  ناسنا  سپ  دنکیمن 
رگا نینچمه  تسا . طلغ  تسا ، هدش  مادختسا  دنکیمن  لسانت  ناسنا  هجیتن  يارب  هک  ياهیضق  ینعی  تسا . عقاو  فالخ  تسا  گنس  ناسنا 

زا یکی  تسا  طلغ  هک  هچنآ  تسا . حیحـص  ـالماک  هجیتن 4  دینک ، برـض  رد 2  ارنآ  هدوـمن و  ضرف  و 2  تسا ، عقاو 7  رد  هکار  يددـع 
يرظن لقع  بیترت  نیدب  دـیاهدومن . ضرف  ارنآ 2  امش  هدوب و  عقاو 7  رد  هک  زا 2  تسا  ترابع  هک  تسا  روبزم  یـضایر  لمع  ياهدحاو 

اب امـش  هک  یتقو  ینعی  درادـن . مه  اهشزرا  اـب  يراـک  چـیه  هکناـنچ  درادـن  تیعقاو  اـب  يراـک  دـنکیم  تیلاـعف  قطنم  رازبا  اـب  هراومه  هک 
میظنت درک  یفنم  ناوتیم  تامدقم  نیا  اب  ار  هعماج  نالف  رد  تلادع  ای  يدازآ  هک  دیسریم  هجیتن  نیا  هب  یضایر  لمع  یقطنم و  تارکفت 
تـسا يرظن  لقع  راک  رازبا  هک  ضحم  یقطنم  شور  اب  دوخ  بولطم  فدـه  ندروآ  تسدـب  يارب  ار  لیاسو  باختنا  ایاضق و  اهدـحاو و 

، دیاهداد ماجنا 
تقیقح رد  لئاسو  باختنا  بیترت و  لکش  تامدقم و  میظنت  هن  تسا  نداد  رارق  فده  ار  متـس  ربج و  تسا  یناسنا  دض  طلغ و  هک  هچنآ 

ترورـض يدودح  هچ  رد  حلاصم  تمواقم  دریگب  رارق  مه  يور  هنوگچ  اهرجآ  هک  دـهدیم  میلعت  ار  نامتخاس  یئانب  ضحم  يرظن  لقع 
میلعت و يارب  یهاگیاج  نامتخاس  نیا  هکنیا  اما  دراد ؟ جاـیتحا  نهآ  گنـس و  کـهآ و  نامیـس و  رادـقم  هچ  هب  ناـمتخاس  يزیریپ  دراد 
رب يرظن  لقع  هراومه  درادن . لئاسم  نیا  اب  يراک  ضحم  يرظن  لقع  اهناسنا ؟ يارب  یهاگراتـشک  ای  دوب ، دـهاوخ  اهناسنا  يایحا  تیبرت و 
هچ رد  حیحـص  یـسک ؟ هچ  رظن  زا  حیحـص  هک  درادـن  نآ  اب  يراک  و  دـنکیم ، رداص  مکح  تسا ، هدـش  ضرف  حیحـص  شیپ  زا  هک  هچنآ 

قطنم رد  ار  یتاراکتبا  هک  یناسک  یتح  ياهفرح ، نانادقطنم  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمهب  اـهتیعقاو . نیمادـک  يور  زا  حیحـص  طـیارش ؟
ناسانشناسنا ناسانشناهج و  دنتـسه  انـشآ  يرظن  لقع  تیلاعف  ياههار  همه  رب  دننادیم و  قطنم  هک  تهج  نآ  زا  طقف  دناهدروآ  دوجوب 

. دشابیم هدش ، ضرف  حیحص  لیاسو  يانبم  رب  اهلومرف  يدنبمیظنت  رب  تردق  تخانش و  زا  ریغ  اهشزرا  اهتیعقاو و  اریز  دناهدوبن ، یعقاو 
هرک هداد ، رارق  مه  يورایور  ار  اهناسنا  خـیرات  لوط  رد  هتخادرپ و  هتخاـس و  ار  هدـیقع  بتکم و  اهدـص  هک  تسا  يرظن  لـقع  ناـمه  نیا 

ام یکاخ 
؟ دینکیم تابثا  هنوگچ  ار  دوخ  ياعدا  امش  دنسرپب ك  اهبتکم  نیا  نایماح  زا  کی  ره  زا  رگا  تسا . هدروآرد  هاگراتـشک  لکـش  هب  ار 
وا دینکیم ؟ تابثا  لیلد  نیمادک  اب  ار  یلویه  دوجو  امش  دیئوگب : وطسرا  هب  امش  رگا  درک . دهاوخ  هیکت  ضحم  يرظن  قطنم  هب  گنردیب 
هب رگا  منکیم . تاـبثا  ار  یلویه  دوجو  لـقع  قطنم  لـیلد  اـب  نم  تفگ : دـهاوخ  هکلب  ماهدـید  باوخ  رد  ار  یلویه  بش  تفگ : دـهاوخن 

ار یلویه  مدوب ، تالایخ  ملاع  رد  نم  هک  تفگ  دنهاوخن  درادن  دوجو  یلویه  دیئوگیم : یلیلد  هچ  اب  امش  دیئوگب : یلویه  دوجو  نیرکنم 
هیکت روبزم  لیلد  رب  یلویه  یفن  يارب  مه  درک و  دـهاوخ  در  یلقع  قطنم  لالدتـسا  اـب  ار  وطـسرا  یلقع  یقطنم  لـیالد  مه  هکلب  ماهدـیدن ،

زج میوگیمن  يزیچ  هفسلف  زا  دیوگیم : وا  تسا . هتخاس  برطـضم  ار  تراکد  مارآ  ناور  یتح  هک  تسا  هلئـسم  نامه  نیا  درک . دهاوخ 
هلداجم و هثحابم و  عوضوم  هک  تسین  نآ  زا  ياهیـضق  چیه  دـناهدوب  مرگرـس  نادـب  زاتمم  سوفن  نرق  نیدـنچ  زا  هکنآ  اب  مدـیدیم  هکنیا 
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هظحالم نوچ  موش و  نارگید  زا  رترادروخرب  باب  نیا  رد  مشاب  راودیما  هک  متـشادن  رورغ  نانچ  نآ  دوخ  هب  دـشابن و  كوکـشم  نیاربانب 
هتبلا هک  یتروص  رد  دنرادفرط  الضف  زا  یعمج  ار  اهنآ  زا  کی  ره  تفای  ناوتیم  فلتخم  يار  نیدنچ  ثحبم  ره  رد  هک  مدرک 

تـالایخ و رب  شیوـخ  دـیاقع  تاـبثا  يارب  بتاـکم  باـبرا  زا  کـی  چـیه  نوـچ  بیترت  نیدـب  تسین  شیب  یکی  تـقیقح  باوـص و  يار 
شزرا سپ  دـنیامنیم !! دوخ  ياهیریگهجیتن  رد  لقعت  قطنم و  ياعدا  نانآ  همه  هکلب  دـننکیمن ، هیکت  يرعـش  تاساسحا  یئاـمنباوخ و 

يزیچ يریگهجیتن  يارب  رگیدکی  رـس  تشپ  ای  رگیدمه  رانک  رد  تسا  هدش  ضرف  حیحـص  هک  یئاهدحاو  ندـیچ  زج  ضحم  يرظن  لقع 
لقع یصاصتخا  تیلاعف  هک  دنرادیم . لوذبم  یناوارف  ياهششوک  برغ  رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  يرـشب  رکفتم  ياهزغم  هک  تسین  رگید 

يرظن لقع  درادـن  ار  اهـشزرا  هزوح  هب  دورو  تردـق  ضحم  يرظن  لقع  دـیامن . زواجت  دوخ  دودـح  زا  دـنراذگن  هدومن و  نیعم  ار  يرظن 
نادـجو و يرظن و  لقع  دـننام  ار  يرـشب  نورد  لاعف  ياهورین  زا  کی  ره  یملع  لقع  هک  یتروص  رد  درادـن . هسفن  یف  تایعقاو  اب  يراک 
اهیگتـسیاب و تایعقاو و  هب  لوصو  رد  ار  اهنآ  همه  هک  دزاسیم  گـنهامه  ار  هشیدـنا  میـسجت و  هدارا و  تاـیعقاو و  مامـشتسا  سدـح و 

تایعقاو تفایرد  يارب  هکلب  طقف  يواکجنک  سح  ياضرا  يارب  هن  هک  یبرغ  یقرـش و  نارکفتم  زا  هورگ  نآ  دـیامن . جیـسب  اهیگتـسیاش 
ضحم يرظن  لـقع  هک  دناهدیـسر  هجیتـن  نیا  هـب  یگمه  دـناهدومن  یعقاو  یباـیزرا  ارنآ  هتـسیرگن و  يرظن  لـقع  دربراـک  لوـصحم و  رد 

حیحص هک  اهدحاو  نآ  میطنت  يارب  تسا  ياهلیسو 
ياهـشزرا تایعقاو و  رد  قلطم  مکاح  يرظن  لقع  هکنیا  هن  تسا  هدـش  یقلت  بولطم  هک  اهفدـه  نآ  هب  ندیـسر  يارب  تسا  هدـش  ضرف 
ییاههنومن قلطم  تیمکاح  زا  يرظن  لقع  یناوتان  تابثا  يارب  دشاب . هدوب  یمدآ  ياهیگتسیاش  اهیگتـسیاب و  تعیبط و  ناسنا و  تخانش 

لقع ام  ربهار  دوب  هار  زا  رتهدیچیپ  میدیسرن  یئاجب  لقع  يربهر  زا  نیدلالالج : انالوم  میروآیم : ار  برغ  قرش و  نارکفتم  نیرتگرزب  زا 
زا وت  لقع  تسرد  دیان  وج  مئاد ز  وبس  هک  تسس  ياپ  لقع  تسنادیمن  نآ  رـسپ  يا  تسنایع  هر  نک  اهر  نآ  رـسپ  يا  تسا  ناورهر  دنب 

لقع شخر  يوس  دش  ناوت  یک  یـشخرد  رد  شخرد  تسقرب و  وچمه  یئزج  لقع  رتب  وت  هانگ  زا  ترذع  تسه  رـس  هریخ  دشاب  هک  سب 
لقع درون  ناز  ار  اهریبدـت  دـهد  اـت  درک  لاکـشا  نیا  ناوخ  طـخ  ار  لـقع  بیـصم  شلقع  اود  رد  دوبن  کـیل  بیبط  يوس  شدرآ  روجنر 

مه ار  لقع  درب  يدوس  نآ  زک  دیوج  نآ  لقع  درخ  ین  دـشاب  قشع  یلاباال  تسین  جاتحم  نف و  ياریذـپ  زج  تسین  جارختـسا  لقع  یئزج 
شیدنا رود  لقع  مدومزآ  دش  هناوید  نالقاع  گنن  وا ز  دش  هناخ  رد  هماع  رش  وا ز  یسرغم  ار  نونج  میوج  سپس  نیز  یـسب  نم  مدومزآ 

دب هگ  تسا  هدیشوپ  هاگ  بیجح  شتسه  نامگ  لقع و  رد  هکنآ  ار  شیوخ  مزاس  هناوید  نیا  زا  دعب  ار 
فـسوی قشع  قاور  رب  دـنتخابرد  اهلقع  نوچ  نامز  نآ  راکچ ! انرـس  ار  دازرداـم  رک  راـک  هچ  ادوس  نینچ  اـب  دوخ  ار  لـقع  بیج  هدـیر 

نیبب یناتیم  وت  منیبیمن  نم  نیمک  نیز  مهناج  تسبوجحم و  لقع  رمع  یقاب  درخ  زا  دنتـشگ  ریـس  رمع  یقاس  دتـس  مدکی  ناشلقع  دنتخات 
لوضف و يا  شغورف  رد  دـلقم  ناد  لوصا  ردـنا  لقع  دوب  دـلقم  نوچ  لایخ  بادرگ  مهو و  راـحب  رد  لاـبج  نوچ  ياـهلقع  هتـشگ  قرغ 

نایم رارسا و  اشگب  نایم  هشیدنا  تسد  زا  دشب  داهنب  ياپ  لد  رد  وچ  دراد - ضحم  یلقع  یقطنم و  ياههشیدنا  رب  تیمکاح  هک  ياهشیدنا 
شیوخ زا  تسرب  هشیدـنا  تسجرب  کبـس  ار  ناجرم  دـید  ناجنارگ  لزنم  نکم  دوخ  ردـنا  هک  لد  دـمآرد  ناـج  شیپ  هب  هشیدـنا  تسبرب 

مه رب  شیوخ  تسد  ود  دز  مک  لد  فوخ  زا  کلف  هشیدنا  تسه  دوخ  بجع  دسرپیمه  سک  ره  زا  هک  یشیوخیب  دمآ ز  نانچ  یشیدنا 
هب دـجنگ  رد  هک  دراد  نامگ  سپ  شیپ و  هب  یماد  دـهن  سک  ره  ار  هشیدـنا  نینچ  هشیدـنا  تسر  هنوگچ  رخآ  تسرن  سک  نم  زا  هک  دز 

رگنب ار  هنهک  ناهج  هشیدنا  تسرپب  دوخ  تسرپم  ار  شقن  ره  رم  وت  دیوریمه  هشیدنا  دیوجیم ز  هک  یـشقن  ره  وچ  هشیدنا  تصـش  ماد و 
نکاما نوچمه  همه  دب  نکاس  هلمج  رهاوج  هشیدنا  تسا  تسبآ  هک  دراد  ناز  هنهک  درد  هک  رغال  یهگ  هبرف  یهگ 

ربج و هب  تایـضایر  زا  قطنم و  هب  هفـسلف  باوبا  زا  مدوب  رتناوج  هک  یماگنه  تراـکد  هشیدـنا  تسج  نوریب  ار و  رهاوج  نیا  دیفاکـش  دـب 
نوچ اما  درک . دـنهاوخ  يرای  نم  دوصقم  هب  هک  متـشادنپیم  نانچ  ار  ملع  ای  نف  هس  نیا  مدوب و  هداد  لد  رتشیب  یـسدنه  لـیلحت  هلباـقم و 

دنادیمن هک  ار  يزیچ  یمدآ  هک  تسین  نیا  شرگید  تامیلعت  رتشیب  تاسایق و  هدـیاف  هکنیا  هب  مدروخرب  قطنم  هرابرد  مدومن  لمات  تسرد 
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روصتیب و دـنادیمن  هک  ار  هچنآ  زا  لوـل  نوـمیر  نف  دـننام  اـی  دـنامهفب ، يرگید  هب  دـنادیم  هک  ار  هچنآ  دـناوتب  هک  تسنآ  هکلب  دـبایرد 
ریبـعت یفلتخم  تاحالطـصا  اـب  نوگاـنوگ  ياـهبتکم  رد  یلمع  لـقع  هـملک  یملع  لـقع  رد  درم  نز و  يواـست  دـنک . وـگتفگ  قیدـصت 
یبرغ یقرـش و  نارکفتم  رظن  قافتا  دروم  ابیرقت  یلمع  لقع  فیرعت  وجلامک …  لقع  نادجو ، يرطف ، لقع  میلـس ، لقع  دـننام  دوشیم ،

هن دـنتاوذ  اهنآ  دـنکیم و  كاردا  یـسح  ریغ  نادـجوب  ار  يروما  وا  هطـساوب  ناـسنا  هک  تسنآ  لـقع  رگید  هوق  دـیوگیم : تناـک  تسا .
تاذ دوـجو  سفن و  ياـقب  هب  داـقتعا  هب  یهتنم  هک  شیوـخ  لاـمعا  رد  سفن  ندوـب  راـتخم  كاردا  دوـخ و  سفن  كاردا  لـثم  ضراوـع ،
مرب کین  لمع  رب  ار  ناسنا  هوق  نیا  هلیسوب  لقع  هکنیا  ربانب  يرظن ، لقع  لباقم  رد  دیمانیم  یلمع  لقع  ار  هوق  نیا  و  دوشیم . راگدرورپ 

هطساویب شماکحا  هکلب  لولعم  هب  تلع  زا  ای  تلع  هب  لولعم  زا  ندرب  یپ  ءارقتـسا و  سایق و  ناهرب  بیترت  رظن و  لامعا  هب  هن  اما  دزیگناي 
لقع زا  رتفیرـش  رترب و  یلمع  لـقع  ینعی  هوـق  نیا  دـنکیم و  يرظن  هوـقب  هک  تسا  یماـکحا  زا  رتینیقی  یتـح  تسا و  ینیقی  اـما  تسا 

تاوذ و قیاـقح و  هراـبرد  تسا و  يویند  یـشیدنا  تحلـصم  اـی  ضراوع  رهاوظ و  هب  عـجار  دـنکیم  هچنآ  يرظن  لـقع  اریز  تسا  يرظن 
اما دروآیم . کش  دنکیم و  هسوسو  نهذ  رد  ابلاغ  هکلب  تسین  هتخاس  وا  زا  يراک  لامتحا  سدح و  زج  میتفگ  هکنانچ  یعقاو  تالوقعم 

اـشنم دزاسیم و  راوتـسا  ار  یقالخا  ینید و  دیاقع  داینب  دـهدیم و  ناسنا  هب  ار  ریخ  هدارا  تین و  نسح  تسا و  قیاقح  هجوتم  یلمع  لقع 
زا شیب  يراـبتعا  تسین و  شزرا  ياراد  هسفن  یف  دوـشیم  رورغم  دـلابیم و  وا  هب  درم  فنـص  هک  هچنآ  نیارباـنب  کیکـشت  هن  تسا  ناـمیا 

تفاـیرد هب  یمدآ  قاـیتشا  هک  تسا  تهجنآ  زا  هکلب  درادـن . تسا ، هدرک  یقلت  حیحـص  ار  اـهنآ  هک  ییاـیاضق  اهدـحاو و  هب  نداد  لـکش 
دـشر اهتیعقاو و  هرابرد  يرظن  لقع  تیمکاح  اب  اذل  دیامنیم  لاغـشا  ار  يو  تیـصخش  حوطـس  یناور  لادـتعا  طرـشب  دـشر  تیعقاو و 
نادرم ضحم  يرظن  لـقع  شرتـسگ  هب  هجوت  اـب  ناـنز  فنـص  رگا  دـشابیم . هسوسو  رطاـخ و  شیوشت  یعون  راـچد  هراوـمه  تیـصخش 

رد یتراقح  ساسحا 
رادروخرب لماک  یتیبرت  میلعت و  لماوع  زا  نانز  فنـص  رگا  دـنروآیم . مهارف  دوخ  تسد  اب  ار  دوخ  یحور  تسکـش  لـماع  دـنیامن  دوخ 

دیعـصت ناـکما  اـی  یلاـع  تاـساسحا  زا  ندوب  رادروخرب  تاـیح و  یعقاو  معط  ندیـشچ  تقلخ و  رد  یـساسا  شقن  نتـشاد  تهجب  دـنوش 
زا رتمک  اهنز  رد  یناسنا  تیصخش  دشر  هنیمز  هک  درک  اعدا  ناوتیم  تسا  رتيوق  نانز  فنـص  رد  هک  یلاع  تاساسحا  هب  ماخ  تاساسحا 

قباطم هک  تسا  ثرالامهـس  رد  درم  نز و  نایم  موس  تواـفت  هبطخ  نیا  رد  ظوظحلا - صقاون  - 3 دشابیمن . نادرم  فنـص  رد  هنیمز  نیا 
نز ود  مهس  ربارب  درم  مهس  هک  دنکیم  هیصوت  امشب  ناتنادنزرف  هرابرد  دنوادخ   ) نییثنالا ظح  لثم  رکذلل  مکدالوا  یف  هللا  مکیـصوی  هیآ :

شـش لام  دشاب ، رـسپ  کی  ردام و  ردـپ و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلمجنآ 1 - زا  درادـن  تیلک  ثرا  لئاسم  همه  رد  نوناـق  نیا  هتبلا  دـشاب )
هتـشاد يردام  رهاوخ  ردارب و  دنچ  تیم  رگا  - 2 دنربیم . تمسق  کی  ردام  ردپ و  زا  کی  ره  رـسپ و  ار  تمـسق  راهچ  دوشیم ، تمـسق 
میـسقت يواـسم  درم  نز و  ناـیم  يرداـم  رهاوخ  ردارب و  نادـنزرف  ثرالامهـس  - 3 دوشیم . میـسقت  نانآ  نایم  يواـسم  روطب  لاـم  دـشاب ،

یئاد مه  تیم  ثراو  رگا  - 5 دوشیم . میسقت  يواسم  ود  نآ  نایم  لام  دشاب ، يردام  هدج  دج و  هب  رصحنم  تیم  ثراو  رگا  - 4 دوشیم .
هلاخ ب مه  و 

ربارب ود  درم  هک  دراوم  نآ  رد  و  دوشیم . میـسقت  نانآ  نایم  يواسم  روطب  لام  دنـشاب  يردام  ای  يردپ ، ای  يردام  ردپ و  اهنآ  همه  دشا و 
يداصتقا لئاسم  رد  یمئاد  تکرـش  زا  دـنریگیم  هدـهعب  ار  هداوناخ  نوئـش  هرادا  هک  اهنز  ـالومعم  هک  تسا  تهجنادـب  دربیم  ثرا  نز 

رگید فرط  زا  تسا  بجاو  نادرم  يارب  نانآ  تشیعم  لیاسو  هیهت  اذـل  دنـشابیم ، روذـعم  لئاسم  نآ  نوگانوگ  عاونا  رد  دورو  هعماـج و 
هک یتروص  رد  دـنریگیم ، رارق  رتشیب  نایز  دوس و  رظن  زا  يداـصتقا  بیـسآ  ناـیز و  دوس و  رظن  زا  يداـصتقا  تاـناسون  ضرعم  رد  نادرم 

رادـقمب نز  هک  ياهیرهم  هکنیا  هفاضا  هب  تسا . نیمات  شاـعم  رظن  زا  هراومه  وا  تسین و  بیـسآ  ناـیز و  ضرعم  رد  درم  دـننام  نز  فنص 
رد هک  صقن  هس  ره  الوا  هک  تسا  نینچ  ثحابم  نیا  یلک  هجیتن  دشاب . هدوب  وا  ثرالامهـس  ناربج  یعون  دناوتیم  دریگیم  درم  زا  هنالداع 

یئانبور تاـصتخم  هب  هراـشا  ع )  ) نینموملاریما یلک  فدـه  و  تسا . هیجوت  ریـسفت و  لـباق  ـالماک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  اـهنز  هب  هبطخ 
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دوصقم هک  میدـید  یفاک  لیالد  دـهاوش و  ثحابم  نیا  رد  ام  اریز  درم . نز و  یناسنا  تیـصخش  نایم  توافت  هن  تسا  نز  درم و  یگدـنز 
لاخم اهنز  رب  صقن  نینچ  دانسا  اریز  دشابیمن . یلک  روطب  ثرالامهس  مومع و  روطب  لقع  نامیا و  یعقاو  صقن  نینموملاریما 

ياهنز زا  یکی  نتخاـس  هاـگآ  يارب  ناـنز  یقیقح  تیعقوم  ریـسفت  حیـضوت و  يارب  ع )  ) نینموملاریما تفگ : ناوتیم  اذـل  تسا ، نآرق  ف 
عماوج تاشاشتغا  بجوم  هک  نیفـص  ياهگنج  هب  نآ  لصو  اـب  دومن  اـپرب  ار  لـمج  گـنج  هلئاـغ  ریبز  هحلط و  يراـیتسد  اـب  هک  ربماـیپ 
هراشا دشابیم ، درم  هب  طوبرم  ياهتیلاعف  نتشگ و  درم  يوزرآ  زا  نانآ  عنام  هک  نز  فنـص  یئانبور  تاصتخم  کیب  دوب ، هتـشگ  یمالـسا 

زا دیـسرتب   ) رکنملا یف  نعمطیـال  تح  فورعملا  یف  نهوعیطتـال  رذـح و  یلع  نهراـیخ  نم  اونوک  ءاـسنلا و  رارـش  اوقتاـف  تسا . هدوـمرف 
رارشا زا  سرت  دینک .) ناشتعاطا  اهیدب  رد  هک  دننکن  عمط  ات  دینکن  تعاطا  اهیکین  رد  ارنانآ  دیشاب و  رذحرب  ناشنابوخ  زا  رورش و  ياهنز 
دندیلپ رش و  هک  یئاهنز  زا  ساره  میب و  مکی - هلئـسم  دراد : دوجو  هلئـسم  هس  تالمج  نیا  رد  دراد ؟ انعم  هچ  ناشنابوخ  زا  طایتحا  اهنز و 

يدعت و زا  یئاورپ  دنرودب ، یناسنا  لوصا  ینورد و  تراهط  هک  مه  دیلپ  رـش و  نادرم  اریز  دـنرادن  یتوافت  نز  درم و  هلئـسم  نیا  رد  هتبلا 
یعفا برقع و  هب  هک  رظن  نآ  اب  امئاد  دنـشابن و  نئمطم  ناراکبان  نیا  زا  عاـمتجا  درف  دـیاب  هراومه  اذـل  دـنرادن ، اـهناسنا  قوقح  هب  زواـجت 

یناهن رارسا  هک  تسا  نیا  دشاب ، هتشاد  یتیصوصخ  فنص  هلئسم  نیا  رد  رگا  دنرگنب . نانآ  رد  دنرگنیم 
دهاوخ مدرم  رگید  همدص  زا  رتازگناج  رتخلت و  دروآ ، دراو  درم  رب  ياهمدص  دهاوخب  رگا  هک  يروطب  دـنادیم  ار  وا  فعـض  طاقن  درم و 

نیا دنرادن ، يدیلپ  رـش و  هک  دنتـسه  ینانز  اهنز ، نابوخ  زا  دوصقم  هک  تسا  ملـسم  هتبلا  اهنز - نابوخ  زا  طایتحا  موزل  مود - هلئـسم  دوب .
دوخ نادنزرف  درم و  هب  يرش  ررض و  نز  کی  هک  رادقم  نیمه  ماع  فرع  رد  ینعی  تسا  لوادتم  ماع  فرع  رد  بوخ  نز  کی  يارب  انعم 

هب نز  هک  دوشیم  فشک  دیاینرب ، نامدود  يازجا  ریاس  درم و  هب  رارضا  ددصرد  ینز  رگا  ددرگیم . فوصوم  یکین  یبوخ و  هب  دناسرن ،
نز هک  قلطم  یناوتان  نیغورد  ساسحا  اریز  درک . یفرعم  بوخ  کین و  نز  ار  وا  ناوتیم  هجیتن  رد  دـنکیم و  لمع  دوخ  ینوناـق  فیاـظو 

هتـشادن مه  یهاتوک  هفیظو  هب  لمع  رظن  زا  هچ  رگا  دـهدیم ! رارق  يورایور  درم  اـب  فعـض  ناربج  يارب  ار  وا  اـبلاغ  دراد ، درم  لـباقم  رد 
رایـشه و درم  کی  اذـل  دوشب ، لسوتم  یقطنم  ریغ  رادرک  راـتفگ و  هب  تسا  نکمم  فعـض  نیغورد  ساـسحا  ناربج  يارب  نوچ  و  دـشاب ،

صیخـشت بوخ  ار  نز  رادرک  راتفگ و  یناوتان ، تروص  رد  دـشوکب و  نز  زا  قوف  ساسحا  نتخاس  یفتنم  رد  دـیاب  هراومه  لداع  هاگآ و 
ندروآ تسدـب  رد  هررقم  فیاظو  هب  لمع  قوفام  نز  رگا  اما  و  دراد . رگید  یتلع  ای  تسا ، نیغورد  ساسحا  نآ  زا  یـشان  اـیآ  هک  دـهدب 

دشر
یتروص رد  هکلب  درادن ، دوجو  يو  زا  طایتحا  يارب  يدروم  اهنت  هن  دشاب . هدیسر  یناسنا  یلاع  تاماقم  هب  هدیـشوک و  تیـصخش  لامک  و 

عماوج زا  یناوارف  ياهداوناخ  رد  هکنانچ  دشابیم  يو  تداعس  لماع  هدومن و  یئامنهار  ار  درم  دشاب  یلومعم  یـصاخشا  زا  ار  وا  درم  هک 
نز لیعامسا  رتخد  هعبار  هیودع و  هعبار  حیسم و  یسیع  ردام  میرم  مالسلامهیلع و  وا  رتخد  نینموملاریما و  دوخ  نز  ایآ  دوشیم . هدهاشم 

هچنآ ربانب  دـناهدوبن .؟ عماوج  نانیرفآدرم  دوخ  دـنرادروخرب  یناسنا  یلاع  تاماقم  زا  هک  هلـضاف  ياهنز  نارازه  يراوحلایبا و  نب  دـمحا 
یلاع لوصا  یقالخا و  یملع و  رظن  زا  تیـصخش  اب  ياهنز  هرامـش  دـیآیمرب  یخیرات  بتک  رگید  اهنز و  هرابرد  یـصاصتخا  بتک  زا  هک 

درم هک  تسا  نآرق  زاجعا  لیالد  زا  یکی  نیا  و  دناهدوبن . رتمک  نادرم  هب  تبسن  یلیمحت  یعیبط و  ياهتیدودحم  نتفرگ  رظن  رد  اب  یناسنا 
هک تسا  هدـش  لقن  اهنز  اب  تروشم  هرابرد  ع )  ) نینموملاریما زا  یتیاور  تسا . هدومن  یفرعم  كرتشم  یناسنا  یلاـع  فاـصوا  رد  ار  نز  و 

لامکب تبرج  نم  الا  ءاسنلا  هرواشم  كایا و  دنکیم : لقن  ترضح  نآ  زا  یـسلجم  دهدب . حیـضوت  یبوخب  ار  ریـسفت  دروم  هلمج  دناوتیم 
هدیسر هبرجت  هب  وا  لقع  لامک  هک  ینز  رگم  اهنز  اب  تروشم  زا  دیزیهرپب  ( ) راحب ج 103 ص 253  ) لقع

هکنانچ تسا ، یلومعم  نانز  ياههشیدـنا  راتفگ  رد  تقد  بوخ  ناـنز  زا  ندوب  رذـحرب  زا  دوصقم  هک  دـنکیم  تاـبثا  تیاور  نیا  تسا .)
نیا و  دنـشابیم . تروشم  هتـسیاش  نادرم  دـننام  دـناهتخادرپ ، لقعت  هب  هدرک و  ضارعا  اـیند  رویز  رز و  زا  هک  یناـنز  اـما  میداد و  حیـضوت 

. دیامنیم دییات  تسا  درم  یتسرپرس  نورب  یئاروش و  نورد  مالسا  رد  یگداوناخ  ماظن  میئوگیم  هک  ار  ام  هیرظن  تیاور 
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یئاسراپ یگتسراو و  هبطخ 080-

هحفص 4] ]
دهز یئاسراپ و  مدرم  يا   ) مراحملا دنع  عروتلا  و  معنلا ، دنع  رکشلا  و  لمالا ، رصق  هداهزلا  سانلا  اهیا  مکی  داتشه و  نخس  یمومع  ریـسفت 

( یئاسراپ  ) دـهز تاـمرحم .) اـب  یئوراـیور  عقوم  رد  يراـکزیهرپ  اـهتمعن و  زا  يرادروخرب  ماـگنه  رد  رکـش  تسا و  وزرآ  نتفرگ  هاـتوک 
حیـضوت نآ . هب  تبغر  ایند و  تبحم  دض  زا  تسترابع  دهز  : ) دناهدومن نایب  بیترت  نیدـب  ار  دـهز  فیرعت  افرع  قالخا و  ءاملع  تسیچ ؟

ترابع هب  شندب و  ترورـض  ردق  هب  رگم  دـنک ، اهر  ار  نآ  شیاضعا  اب  دـهاوخن و  بلق  زا  ار  ایند  ناسنا  هک  تسا  نینچ  ایند  تبحم  دـض 
ندیـسر ارف  اب  هک  یتازایتما  رگید  اهماقم و  لاوما و  دننام  نآ ، هزیکاپ  ياههدیدپ  ایند و  عاتم  زا  ندش  نادرگیور  زا  تسترابع  دـهز  رگید 

هب شیارگ  يارب  ادخ  ریغ  زا  ضارعا  ای  ترخآ ، هب  شیارگ  يارب  ایند  زا  ضارعا  زا  تسترابع  دهز  رگید  نایب  اب  دـنوریم و  نیب  زا  گرم 
تبحم ادخ  زج  یتقیقح  چیه  هب  دیامن و  ضارعا  تشهب  زا  یتح  ادخ  زج  زا  هک  سک  ره  نیاربانب ، دـهز . هجرد  نیرتیلاع  تسنیا  ادـخ و 

روح و زا  یتـشهب  ياـهتمعن  رد  عمط  يارب  اـی  شتآ و  زا  سرت  يارب  يویند  تذـل  لـماوع  زا  هک  سک  ره  تسا و  قلطم  دـهاز  وا  دزروـن ،
هجرد ا زا  دهاز  نیا  هجرد  یلو  تسا ، دهاز  مه  وا  دیامن ، ضارعا  ، اهراسهمشچ اههویم و  اهرصق و 

لمجت هن  دنک  كرت  ار  يروخرپ  ای  دنک ، كرت  ماقم  هن  لام  دـننام  ار  يویند  تذـل  لماوع  زا  یـضعب  طقف  هک  یـسک  و  تسارتنیئاپ . یلو 
: دـنکیم فیرعت  ریز  بیترت  هب  ار  فراع  دـباع و  دـهاز و  تاراشا  باتک  رد  انیـس  نبا  دوشیمن .) هدـیمان  دـهاز  یـصخش  نینچ  ار ، يزاب 
دباعلا و مساب  صخی  امهوحن  مایـصلا و  مایقلا و  نم  تادابعلا  لعف  یلع  بظاوملا  دهازلا و  مساب  صخی  اهتابیط  ایندلا و  عاتم  نع  ضرعملا 

یسک  ) ضعب عم  هذه  ضعب  بکرتی  دق  فراعلا و  مساب  صخی  هرس  یف  قحلارون  قورشل  امیدتـسم  توربجلا  سدق  یلا  هرکفب  فرـصتملا 
اهنآ لاثما  هزور و  زامن و  دننام  اهتدابع  ماجنا  هب  هک  یـسک  دوشیم و  هدیمان  دهاز  دنک ، ضارعا  نآ  هزیکاپ  ياههدـیدپ  ایند و  عاتم  زا  هک 

رد ار  قح  رون  شبات  ماود  هتخادنا و  راک  هب  توربج  سدق  هب  ور  ار  دوخ  رکفت  هک  یـسک  دوشیم و  هدیمان  دـباع  دـشاب ، هتـشاد  تبظاوم 
رد رگا  دباییم .) بیکرت  قوف  هورگ  هس  رد  رگید  یـضعب  اب  فاصوا  نیا  زا  یـضعب  یهاگ  دوشیم و  هدیمان  فراع  دـهاوخیم ، شنورد 
اب هجوت  اب  هک  ار  یبسانم  يانعم  اریز  دـسریم ، رظن  هب  رتعماـج  رتحورـشم و  یقارن  يدـهم  دـمحم  فیرعت  میئاـمن ، تقد  قوف  فیرعت  ود 

سین نآ  شخب  تذل  هزیکاپ و  ياههدیدپ  ایند و  عاتم  زا  ضارعا  تفرگ . رظن  رد  ناوتیم  دهز  يارب  یمالسا  عبانم  عومجم 
بـسانم يانعم  هکلب  اهتابیط ، ایندـلا و  عاتم  نع  ضارعالا  دوشیم : هدـید  یقارن  مود  ترابع  رد  هدـمآ و  انیـس  نبا  فیرعت  رد  هکنانچ  ت ،

تایح ياهنامرآ  هک  تسا  ایند  بح  هبذاج  رد  نتفرگن  رارق  تسا ، هتفرگ  رارق  دیجمت  دروم  یمالـسا  عبانم  زا  ناوارف  يدراوم  رد  هک  دهز 
هک ایند  تابیط  عاتم و  زا  لوقعم  يرادروخرب  هن  دزاسیم ، هابت  یلک  هب  ار  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  ریسم  رد  تیدبا  يارب  یگدامآ  لوقعم و 
نم تاـبیطلا  هداـبعل و  جرخا  یتـلا  هللا  هنیز  مرح  نم  لـق  تسا : هداد  رارق  شنزرـس  دروم  ار  اـهنآ  هدـننک  میرحت  زیوجت و  دـیجم  نآرق  رد 

ار شخبتذل  هزیکاپ و  ياهتمعن  نینچمه )  ) تسا و هتخاس  رادومن  دوخ  ناگدنب  هب  هک  ار  يدنوادخ  تنیز  هک  تسیک  وگب  نانآ  هب   ) قزرلا
ياهتمعن دـینکن  میرحت  دـیاهدیروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا   ) مکل هللا  لحا  ام  تابیط  اومرحتال  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  تسا .)؟ هدومن  میرحت 

هدومن یفرعم  بولطم  ار  ایند  لالح  هزیکاپ و  ياهتمعن  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  رد  تسا .) هدرک  لالح  امـش  يارب  دنوادخ  هک  ار  ياهزیکاپ 
اـیند و عاـتم  زا  ضارعا  ار  دـهز  هک  یناـسک  دوـصقم  رگا  تسا . هدوـمرف  فیـصوت  شناگدـنب  هب  يراـگدرورپ  فـطل  ناـسحا و  ار  نآ  و 

هدوب ب اهنآ  زا  دهاز  نتخاس  عونمم  یئانتعایب و  دنیامنیم ، یفرعم  نآ  شخبتذل  ياهتمعن 
بکرم نودب  لوقعم ) تایح   ) اریز تسا ، یگدنز  حیحـص  قطنم  ینآرق و  تایآ  فلاخم  ابیرقت  تفگ : ناوتیم  طلغ و  تسا  یبلطم  دشا ،
هزیکاپ ياهتمعن  زا  يرادروخرب  هب  جایتحا  ینابر ، نیناوق  قباـطم  ضحم  یعیبط  تاـیح  و  درپب ، دـناوتیمن  اوه  رد  ضحم و  یعیبط  تاـیح 

رارق هدافتـسا  ضرعم  رد  يرـشب  يوضع  يزغم و  ياـهتیلاعف  اـب  دروآیم و  دوـجوب  تعیبـط  رد  ار  اـهنآ  لوـصا  داوـم و  دـنوادخ  هک  دراد 
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نادـنمتردق شاـبوا و  رماـجا و  میرادــب ، عوـنمم  دــنوادخ  هزیکاـپ  ياـهتمعن  زا  يرادروـخرب  زا  ار  اـهناسنا  رگا  رگید  فرط  زا  دریگیم .
هعماج و چیه  رد  دنهدیم . رارق  دوخ  هدرب  ار  ادخ  ناگدنب  هدوزفا و  دوخ  تردق  هب  اهتمعن  نتفرگ  تسد  رد  اب  هراومه  راگزور  هماکدوخ 

یتح دنک . لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  دنک و  یئوگروز  تسا  هتـسناوتن  سک  چیه  یهلا ، ياهتمعن  تردق و  هب  لسوت  نودـب  ینارود  چـیه  رد 
رد ار  تردق  لاکـشا  تازایتما و  ایند و  دنکیم ) هیجوت  ار  هلیـسو  فده  ) هدشن ریـسفت  نوناق  هب  لسوت  اب  یهاگ  هماکدوخ  نادنمتردق  نآ 

لئاسو هنوگ  نیا  اب  دناهتخادنا و  هار  هب  ار  ردق  اضق و  موتحم و  تشونرـس  زا  یئاهطـسفس  هکنانچ  دـناهداد ، هولج  راوخ  تسپ و  مدرم  رظن 
عماوج زا  یضعب  هکنانچمه  دناهدومن . فعضتسم  اونیب و  ناشدوخ  ربارب  رد  ندروآرد  وناز  هب  نتخاس و  ناوتان  يارب  ار  مدرم 

اـیند و زا  ضارعا  دـهز  موـهفم  رد  مه  رگا  نیارباـنب ، دـناهدومن . ریدـخت  يرکفنـشور  یئارگ و  لـقعت  هفـسلف و  ملع و  يوداـج  اـب  مه  ار 
زا ضارعا  زا  تسترابع  دهز  : ) دـنیوگیم هک  یناسک  نینچمه  و  تسین ، یمالـسا  عبانم  هب  طوبرم  دـشاب ، هدـش  عیاش  نآ  هزیکاپ  ياهتمعن 
هک تسنیا  روظنم  هکلب  تسین ، تایح  زا  ایند  فذـح  ضارعا  زا  دوصقم  هک  دـننک  هفاضا  ار  حیـضوت  نیا  دـیاب  ترخآ ) هب  شیارگ  اـیند و 

اوـق و هـمه  ندـش  کلهتـسم  بجوـم  شتــسرپ و  دروـم  اـیند  دـیابن  و  دوـش ، یقلت  فدـه  ـالعا و  ناـمرآ  نآ ، رد  یگدـنز  اـیند و  دـیابن 
غتبا و  میناوخیم : نینچ  نآرق  زا  رگید  هیآ  رد  دماجنایب . نآ  یگدوهیب  یگدنز و  یچوپ  هب  هجیتن  رد  هک  دـشاب  هدوب  یناسنا  ياهدادعتـسا 
دوخ مهـس  بلط و  هب  ار  ترخآ  يارـس  تسا ، هداد  وت  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  رد   ) ایندلا نم  کبیـصن  سنت  هرخالا و ال  رادلا  هللا  كاتا  امیف 

یقارن يدـهم  دـمحم  الم  موحرم  تارابع  رد  نآ ) هزیکاپ  ياهتمعن  ایند و  عاـتم  زا  ضارعا   ) هلمج زا  رگا  نکم .) شومارف  اـیند  زا  مه )  ) ار
رظن هب  حیحـص  الماک  یمالـسا  عبانم  عومجم  هیرظن  اـب  نیتم و  دـیامنیم ، نآ  تاـجرد  دـهز و  فیرعت  رد  هک  ار  یبلاـطم  مینک ، رظن  عطق 

یم طابنتسا  یبوخ  هب  تسا ، هدرک  نایب  دهز  يارب  هک  هجرد  ود  زا  یقارن  هیرظن  رد  دهز  فیرعت  تفگ : ناوتیم  و  دسریم .
يارب ادخ  ریغ  زا  ضارعا  ای  ترخآ ، هب  شیارگ  يارب  ایند  زا  ضارعا  مکی - هجرد  تسا : بیترت  نیدـب  یقارن  رظن  زا  دـهز  هجرد  ود  دوش .
نینچ هک  اریز  تسین ، تایح  زا  ایند  فذح  دوصقم  میداد ، حیـضوت  هکنانچ  هتبلا  تسا . دهز  هجرد  نیرتیلاع  نیا  ادخ . يوس  هب  شیارگ 

زا ياهناسنا  دض  نیا  دماجنایم و  ءاقب  رد  عزانت  نازات  هکیزات  تخات و  يارب  نادیم  ندرک  هدامآ  هب  هدوب و  يدنوادخ  تیشم  دض  یفذح 
رد مه  ار  درف  کی  یتح  هکلب  دـندرگیم ، یئاسراپ  دـهز و  زا  نایوج  لامک  يرادروخرب  عنام  اـهنت  هن  اـهناسنا ، هب  طلـست  اـب  ربخیب  ادـخ 

شـشوک همه  هک  نویقالخا  زا  وا  لاثما  یقارن و  اذـل  درک . دـنهاوخ  یقلت  دوخ  هدرب  ار  همه  دـنراذگیمن و  دازآ  دوخ  لاح  هب  نیمز  يور 
زا دوصقم  رگا  و  دـننکیم . يریگولج  نآ  نداد  رارق  فدـه  ایند و  شتـسرپ  زا  تسا ، یمالـسا  عباـنم  زا  دوخ  تاـیرظن  طابنتـسا  رد  اـهنآ 
هک درادـن  دوجو  یتایح  ضرف  نیا  رد  دـشاب ، هدوب  لوقعم ) تایح   ) نادـیم زا  نتفر  رانک  نآ ، هزیکاپ  ياهتمعن  تردـق و  ایند و  زا  ضارعا 

داقتعا زا  تسا  ترابع  ایند  نیا  رد  دهز  هجرد  نیرتیلاع  تفگ : دیاب  نیاربانب ، دشاب . هدوب  هنادـهاز  ریغ  هنادـهاز و  تایح  هب  میـسقت  لباق 
ياهدادعتسا ع ندش  افوکش  بجوم  نآ ، رد  يرایشه  یهاگآ و  هک  تسا  یئانعمرپ  رایسب  هاگرذگ  ایند  هکنیا  هب 

یتولص و نا  یعقاو  تفایرد  زا  تسا  ترابع  دیـسر ، دهاوخ  تیلعف  هب  هاگرذگ  نیا  رد  هک  يدادعتـسا  نیرتیلاع  ددرگیم و  یناسنا  یلا 
نآ رد  تسا ) نایملاع  هدنرورپ  دنوادخ  نآ  زا  نم  گرم  یگدـنز و  تادابع و  زامن و  اعطق ،  ) نیملاعلا بر  یتامم هللا  يایحم و  یکـسن و 

یحطس هیور  دوش ، راوتسا  میدرگیمرب ) وا  يوس  هب  میئادخ و  نآ  زا  ام   ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  يانبم : رب  تایح  یساسا  لصا  هک  ماگنه 
يارب دوشیم . هدـیمان  لوقعم ) تایح   ) اعومجم هک  تسا  يورخا  تاـیح  نآ  یلـصا  قیمع و  هیور  تسا و  يویند  یگدـنز  یمدآ ، تاـیح 

یناوتان زا  یشان  یـسرت  هن  دراد و  هنارگادوس  شاداپ  هب  یجایتحا  هن  لوقعم  تایح  دوش . لوقعم ) تایح   ) ثحبم هب  هعجارم  رتشیب  حیـضوت 
هک تسا  رادروخرب  ینابر  هبذاج  غورف و  نانچ  زا  تایح  نیا  اریز  دـنیبیم ، دوخ  تاذ  رد  ار  دوخ  يالعا  فدـه  لوقعم  تاـیح  ینوبز . و 
زا میب  یتشهب و  ياهتمعن  میاهدید ، نینموملاریما  تدابع  هزیگنا  رد  هکنانچ  هکلب  نآ ، هزیکاپ  ياهتمعن  تازایتما و  ایند و  عاتم  زا  کی  چیه 
راب تذل  دنیاشوخ و  لماوع  زا  ضارعا  زا  تسترابع  دهز  مود  هجرد  درادب . لوغـشم  دوخ  هب  ار  یناسنا  نینچ  دـناوتیمن  زین  خزود  باقع 

زا دهز  زا  هجرد  نیا  خزود . باقع  زا  يرود  یتشهب و  ياهتمعن  تازایتما و  هب  لوصو  يارب  يویند  یگدنز 
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هک ار  یئانعم  میناوتیم  هتـشذگ  تانایب  هب  رظن  اب  تسا . یقیقح  نافرع  لاـمک و  دـجاو  هک  تسین  مکی  هجرد  اـب  هسیاـقم  لـباق  شزرا  رظن 
رد رکـش  تسا و  وزرآ  ندرک  هاتوک  دـهز  : ) مینک كرد  تسا ، هدومرف  دـهز  هرابرد  ریـسفت  دروم  تـالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
زا ضارعا   ) ياجب فیرعت  نیا  رد  هک  دوشیم  هظحـالم  تاـمرحم ) اـب  یئوراـیور  دروم  رد  يراـکزیهرپ  اـهتمعن و  زا  يرادروخرب  ماـگنه 
مود هرامش  ياوشیپ  زا  هک  ینافرع  دهز و  تسا  نیا  يرآ  تسا . هدمآ  اهتمعن  زا  يرادروخرب  عقوم  رد  يرازگرکش  ایند ،) هزیکاپ  ياهتمعن 

ندرک هاتوک  مکی - رـصنع  میهدیم : حیـضوت  رـصتخم  روط  هب  هک  دراد  دوجو  مهم  رـصنع  هس  فیرعت  نیا  رد  تسا . هدش  فیرعت  مالـسا 
تسا رصنع  نیا  دشابیم . ساسایب  ياهایور  اههسوسو و  اهوزرآ و  تالایخ و  هنوگ  ره  دورو  زا  يریگولج  موزل  لماش  رصنع  نیا  - وزرآ

. دراد دوجو  تایعقاو  اب  یمدآ  طابترا  زا  رتالاب  یقیفوت  هچ  دـهدیم و  رارق  طابترا  رد  ضحم  تایعقاو  اب  ار  یناسنا  ناور  زغم و  اهنت  هن  هک 
هـصالخ ریز  تیب  رد  ار  تایح  دـنکیم و  شهابت  دزابیم و  ار  دوخ  داعبا  زا  يدـعب  تایعقاو ، زا  یگتخیـسگ  زا  یعون  ره  اب  یمدآ  تایح 

نیرت شزرا  اب  نیرت و  گرزب  رصنع  نیا  میدش  داب  رب  میدمآرب و  كاخ  زا  دیسر  هچ  ار  ام  هک  ونش  نخس  نایاپ  دنکیم :
ینعم و لاـمج  هک  يروص  ياـهیزاب  شیارآ  يزاـسرهاظ و  غورد و  ندروـخ و  بیرف  يراـک و  بیرف  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، هک  يراـک 

نامه يانبم  رب  ار  لـمع  دـشخبیم و  تلاـصا  ار  وا  ياهتخانـش  دـنکیم و  رود  یناـسنا  تاـیح  قفا  زا  دزاـسیم ، دوباـن  وحم و  ار  تقیقح 
يدام زا  معا  اهتمعن  شزرا  تمظع و  ندروآاجب  اهتمعن . زا  يرادروخرب  ماگنه  رد  رکش  مود - رصنع  دزاسیم . راوتـسا  لیـصا  ياهتخانش 

حور هدنزاس  لماوع  نیرتیلاع  زا  یکی  ساپـس ، رکـش و  ندروآ  نابز  هب  و  اهنآ ، هرابرد  يدنوادخ  فطل  رد  حیحـص  هشیدـنا  يونعم و  و 
شیوخ ناعونمه  یتسه و  ناهج  وا و  نایم  لوقعم  طابترا  کی  يرارقرب  یناسنا و  لماکت  زاغآ  لمع ، تفرعم و  نینچ  زاغآ  تسا . یناسنا 

زا هجو  چیه  هب  هک  دـمهفیم  الوا  هک  تسانیا  ددرگیم ، ناسنا  بیـصن  هک  یتفرعم  نیتسخن  الاو ، ماقم  نینچ  هب  لوصو  هار  رد  دـشابیم .
دشاب یترورـض  کی  دروآیم ، تسد  هب  یناگدنز  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  هجیتن  رد  هک  تسین  راکبلط  تانئاک ، شخب  ضیف  یتسه و  قالخا 
كرد لـباق  ناـسنا  يارب  ار  یتـسه  ندوب  ضیف  هک  تسا  تفرعم  نینچ  اـهنت  دـهدب ! دوـخ  تاـقولخم  هب  ار  نآ  تسا  روـبجم  دـنوادخ  هک 

روهطوغ اب  هک  تسا  ناسنا  ینورد  رورـس  طاسبنا و  توارط و  دوشیم ، لـصاح  كرد  نیا  زا  هک  تیمهااـب  رایـسب  هجیتن  کـی  دزاـسیم .
اوگان بئاصم و  رد  ندش 

هزات و ار  ناج  غاب  نکم  نالان  ار  قشع  ناشوخرـس  نکم  نارجه  ار  لصو  نیا  ادـخ ، يا  ددرگیمن : لـتخم  زگره  یعیبط ، تاـیح  ياـهیر 
مهیلع و فوخال  هللا  ءایلوا  نا  الا  نکم  ناریو  ار  لامآ  هبعک  تساهگرد  نیا  ام  لامآ  هبعک  نکم  ناتسب  نیا  ناتـسم و  نیا  دصق  راد  زبسرس 
رد رکش  هرابرد  هک  نایب  نیا  اب  دنوشیمن .) نیگهودنا  نانآ  تسین و  یتشحو  فوخ و  هللا  ءایلوا  يارب  اعطق  دیـشاب ، هاگآ   ) نونزحی مه  ال 

يدایتعا و روط  هب  هک  تسین  هطوبرم  ظافلا  يرادقم  زا  ترابع  انث  رکـش و  هک  دوشیم  مولعم  میدش ، رکذتم  اهتمعن  زا  يرادروخرب  ماگنه 
رد رکفت  زا  تسا  ترابع  انث  رکش و  هکلب  تسا . يراذگ  رکـش  انث و  كرت  یعون  نتفگ  انث  هنوگنیا  دوشیم ، ادا  قاش  فیلکت  راب  طاقـسا 

تابثا دروآیم ، رب  ناسنا  هک  ار  یئاهسفن  ندوب  تمعن  یتح  داقتعا ، رکفت و  نیا  تسا و  يدنوادخ  تمعن  نیرتشزرااب  هک  یتسه  ضیف 
نآ قح  هک  دوشیم  بجوم  داقتعا  رکفت و  هجوت و  نیا  دنراد . هک  یتیلاعف  اهدـص  اب  نادـجو  بلق و  لقع و  تمعن  هب  دـسر  هچ  دـنکیم ،

لیصحت رد  تقبس  وپاکت و  زا  تسد  دزاسن و  هابت  ار  نآ  هظحل  کی  یتح  یمدآ  هک  تسا  نیا  دوجو ، ضیف  تمعن و  قح  دوش . ادا  اهتمعن 
نتخادناراکب ص دراد ، هک  تیلاعف  زا  یناوارف  عاونا  اب  لقع  تمعن  قح  درادنرب . تالامک  تاریخ و 

هک تسا  اهنآ  ياهدادعتـسا  همه  ندناسر  تیلاعف  هب  نادـجو  بلق و  تمعن  قح  تسا . ناعونمه  شیوخ و  یتسه  داعبا  همه  رد  نآ  حـیح 
تایح  ) یقطنم قرط  ندرک  راومه  رد  نآ  زا  يرادربهرهب  زا  تسا  تراـبع  تردـق  تمعن  قح  دنـشابیم . یناـسنا  لاـمک  دـشر و  لـماوع 
كرد هلیسو  هب  لاقتنا  تسايونعم و  لامک  هب  هتسباو  هک  نآ  شزرا  كرد  زا  تسترابع  یئابیز  تمعن  قح  اهناسنا . رگید  دوخ و  لوقعم )

دهز مود  رصنع  هک  تسا  اهتمعن  نآ  رکش  قوقح  نیا  ندرک  ادا  تسا …  یهلا  لامج  هب  هتسباو  هک  نآ  هوکش  یتسه و  لامج  مهف  هب  نآ 
یناهبنگ باکترا  زا  يراکزیهرپ  هلمج ، نیا  رهاظ  هچ  رگا  اهنآ . اب  یئورایور  عقوم  رد  تامرحم  زا  دیدش  يراکزیهرپ  موس - رصنع  تسا .
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لماش تسا ، اهیدیلپ  یتشز و  زا  حور  تنایص  هک  ناهانگ  نیا  زا  زیهرپ  تلع  هب  رظن  اب  یلو  دنشابیم ، يدج  عونمم  دص  رد  دص  هک  تسا 
عامتجا تسا . مزال  زین  تاهورکم  نیرتزیچان  زا  زیهرپ  یعقاو ، دهز  هب  لوصو  يارب  ینعی  دـشابیم . زین  تاهورکم  نیرتمک  زا  زیهرپ  موزل 

ار يزیچ  رصنع  هس  نیا  دربیم . الاب  دوشیم ، هدیمان  زین  فراع  ناسنا  هک  لماک  ناسنا  ماقم  ات  ار  وا  دیدرت  نودب  ناسنا ، رد  رصنع  هس  نیا 
دنایم راکب  لوقعم ) تایح   ) قطنم رد  ار  اهنآ  هکلب  دنکیمن ، فذح  یتسه  نوناق  ناسنا و  تیدوجوم  ورملق  ود  تایعقاو  زا 

دـشاب رود  امـش  زا  دـهز  يالاو  ماقم  نیا  رگا  و   ) مکرکـش معنلا  دـنع  اوسنت  ـال  مکربص و  مارحلا  بلغی  ـالف  مکنع  کـلذ  بزع  ناـف  دزا .
لمحت و لقادح  دیئامنن .) شومارف  اهتمعن  زا  يرادروخرب  ماگنه  رد  ار  ناتیرازگـساپس  ددرگن و  زوریپ  امـش  یئابیکـش  رب  مارح  لقادـح ) )
هک ياهمان  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ار  بلطم  نیا  ریظن  اهتمعن  زا  يرادروخرب  عقوم  رد  رکـش  نتـشاددای  هب  مارح و  لباقم  رد  تمواقم 
نم هک  تخس  رایسب  ریسم  نآ  رد  دورو  زا  امـش  دیـشاب ، هاگآ  : ) تسا هدومرف  همان  نآ  رد  هک  میراد  دای  هب  دناهتـشون ، فینح  نب  نامثع  هب 
مه دروـم  نـیا  رد  دـینک .) رتـکیدزن  نـم  ریـسم  هـب  ار  دوـخ  دـیناوتب  هـک  هزادـنا  ره  یلو  دـیناوتان ، زجاـع و  ماهدرک ، باـختنا  یگدـنز  رد 

ندمآ دوجوب  هچ  رگا  . ) دینک تاعارم  دوخ  یگدنز  رد  ار  یئاسراپ  دهز و  رـصنع  هس  ره  دیناوتیمن  هک  دیدرک  ساسحا  رگا  دـیامرفیم :
مارح ربارب  رد  یتمواقم  لمحت و  دیناوتیم ، امـش  همه  لقادـح  دـسریم ) رظن  هب  راوشد  دـیعب و  نآ  حیحـص  تامدـقم  زا  یـساسحا  نینچ 
التبم یگناگیب ) دوخ  زا   ) يرامیب هب  ار  امـش  مارح  نآ  دـیوش و  روهطوغ  مارح  رد  راـیتخایب  هک  دـیزابن  ناـنچ  ار  دوخ  دـیروایب و  تسدـب 

هک هدارا  تیصخش و  تیوقت  يارب  تسا  يدنمورین  لماع  تامرحم  ربارب  رد  یجیردت  یئابیکش  ربص و  دزاسب .
هتشادن نآ  شزرا  تمعن و  يانعم  هرابرد  یحیحص  مهف  كرد و  رگا  نینچمه  و  دماجنایم . تامرحم  زا  يرایتخا  يرادروخرب  هب  مک  مک 

يارب هک  تسا  يرکـش  هتـسیاش  یتمعن  ره  هک  دـینکم  شومارف  لقادـح  دـیدوب ، ـالتبم  دـهز  مود  رـصنع  زا  تیمورحم  هب  یعون  اـی  دیـشاب 
ار يراذگرکـش  يهدارا  دـناوتیم  اجیردـت  یهاـگآ  هجوت و  نیا  دوخ  دروآ . ياـجب  ار  نآ  یتسیاـب  تمعن ، نآ  قح  يهدـهع  زا  ندـمآرب 
اب دنوادخ   ) هحـضاو رذعلا  هزراب  بتک  هرهاظ و  هرفـسم  ججحب  مکیلا  هللا  ردعا  دـقف  دزاسب . ناسنا  بیـصن  ار  لامک  نیا  هدومن و  کیرحت 

لقع و تسا .) هتشاذگن  امش  يارب  شزوپ  ياج  تسا ، هدومن  نایب  ار  رذع  دراوم  هک  حضاو  ینامسآ  ياهباتکو  نشور  راکشآ و  ياهتجح 
هب هک  تسا  تجح  عمج  ججح )  ) هلمک تسا . هتشاذگن  رذع  يارب  یئاج  یسک  يارب  ینامـسآ  ياهباتک  لازنا  ناربمایپ و  لاسرا  نادجو و 

دالوا يارب  امنهار  لیلد و  عون  راهچ  ثیدح  یلـصا  عبانمرد  ربتعم  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  نیماضم  قباطم  دشابیم . امنهار  لیلد و  يانعم 
تاریخ و اهـشزرا و  اب  يراک  هک  تسین  صاخ  يرظن  تیلاعف  نآ  لقع  نیا  زا  دوصقم  تسا و  ناـسنا  لـقع  مکی - لـیلد  دراد : دوجو  مدآ 

تالیامت ربارب  رد  نآ  یئاـمنهار  تلـالد و  هتفرگن و  رارق  یناویح  زیارغ  مادختـسا  رد  هک  تسا  يرطف  میلـس  لـقع  هکلب  درادـن ، تـالامک 
ناوتان

رد نآ  نتخادنا  تکرح  هب  ناسنا و  دوجو   P 14  = یتشک میظنت  يارب  تیلاعف  اههداب  هک  تسا  یمدآ  كاپ  نادجو  مود - لیلد  ددرگیمن .
لیلد دـشابیم . زین  نآ  ياهتیلاعف  اوق و  لد و  لماش  یمومع  فیـصوت  نیا  اب  نادـجو  هتبلا  . دـیامنیم وپاکت  دـشوکیم و  یتسه ، سوناـیقا 
عماوج مدرم  هدش ، ثوعبم  تلاسر  غالبا  يارب  یبوبر  ماقم  زا  خیرات  لوط  رد  هک  دنـشابیم  هللا  ءایلوا  ءایـصوا و  ماظع و  زا  ناربمایپ  موس -

- مراـهچ لـیلد  دـناهتخاس . راومه  ناـنآ  يارب  ار  لاـمک  دـشر و  هار  دـناهدومن و  يریگوـلج  اـهیهابت  تاـفارحنا و  رفک و  كرـش و  زا  ار 
ناربمایپ هک  لوقعم ) تایح   ) ریسم رد  ار  لمع  تفرعم و  قیفوت  هک  یناسک  نانآ و  ءایـصوا  ناربمایپ و  هلیـسوب  هک  تسا  ینامـسآ  ياهباتک 

يدرف و چـیه  هک  تسا  تهج  نیدـب  دـهدیم . ناـشن  عـماوج  مدرم  رب  ار  روـن  تاـملظ و  هار  ددرگیم و  توـالت  دـناهدومن ، غـیلبت  ار  نآ 
ار نآ  زا  یضعب  ای  هناگراهچ  لئالد  همه  هک  یسک  ره  هب  لاعتم  دنوادخ  دنروایب . يرذع  ندش  ناسنا  يارب  دنناوتیمن  اهناسنا  زا  ياهعماج 

. دومرف دهاوخ  جاجتحا  لئالد  نامه  هلیسوب  تسا ، هداد  ناشن 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 081-
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هحفص 16] ]
تسا تقشم  شزاغآ  هک  یئایند  هرابرد  منک  یفیصوت  هچ   ) ءانف اهرخآ  ءانع و  اهلوا  راد  نم  فصا  ام  مود  داتشه و  نخس  یمومع  ریـسفت 

همه نآ  اب  تعیبط  ناهج  دوخ  ایند  زا  ع )  ) نینموملاریما دوصقم  هک  تسا  ملـسم  ایند  هرابرد  فیـصوت  یئاهن  دـح  تسنیا  ءانف .) شناـیاپ  و 
نآ  ) ناسنا دوخ  نینچمه  و  دشابیمن . تسا ، يدنوادخ  هغلاب  تمکح  تیشم و  تردق و  رگشیامن  هک  شیاهتمظع  اهیتفگـش و  نیناوق و 

یعیبط تایح  طابترا  نینموملاریما  دوصقم  هکلب  تسا . نایرج  رد  تعیبط  ناهج  اـب  هتـسویپ  یتیعقاو  ناونع  هب  هک  تسین  تسه ) هک  ناـنچ 
رد یتالمج  زا  مه  دوشیم و  هدافتسا  ینآرق  تایآ  زا  مه  ایند  هرابرد  ریسفت  نیا  تعیبط . ملاع  زا  یـسوسحم  هیور  اب  تسا  یناسنا  ضحم 

یـسک هب  باطخ  هغالبلا  جهن  رد  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  یکی  رد  تسا . هدش  يروآ  عمج  هغالبلا  جهن  رد  هک  ع )  ) نینموملاریما نانخس 
قباطم ایند  فیـصوت  حرـش  همدـقم  رد  درک . میهاوخ  هدـهاشم  تمظع  تغالب و  تیاهن  رد  ار  ریـسفت  نیمه  درکیم ، شنزرـس  ار  ایند  هک 

دنک هچ  یـسک  یتخانـشن  هک  وت  دوب  وت  تسد  رد  مج  ماـج  اـهلاس  میهدیم : رارق  تقد  دروم  ار  ریز  تیب  دـنچ  ع )  ) نینموملاریما دوـصقم 
دراد هنگ  هچ  خاک  یتستفر ز  هاچ  نورد  وت  دنک  هچ  یسک  یتخاب  دب  هک  وت  دوب  هدمآ  تاود  يدوب و  هدرب 

اب نآ  طابترا  تایح و  یقیقح  يانعم  هب  هجوت  مدـع  اب  دوبن  الاب  رـس  يادوس  ار  وت  نوچ  دونع  يا  یمرج  تسین  ار  نسر  رم  خارف  ياهناهج 
نمرخ رد  شیوـخ  تسد  ود  هب  شتآ  میئوـگیم : یگدـنز  ناـیاپ  رد  هک  تـسا  ورملق  ود  نـیا  مـیظنت  رد  یلاـیخیب  و  یتاذ ، نورب  ناـهج 
نونکا شیوخ  نماد  نم و  تسد و  نم و  ياو  يا  ادـخ  دزن  اـههکرعم  دوش  هک  يزور  شیوخ  نمـشد  منک  ار  هک  ماهدز  دوخ  نم  شیوخ 

-1 ع :)  ) نینموملاریما هاگدـید  زا  تعیبط ) ملاع  زا  سوسحم  هیور  اب  یناسنا  ضحم  یعیبط  تایح  طابترا   ) اـیند تافیـصوت  هب  میزادرپیم 
زا هک  ایند  نیا  هب  كدوک  دورو  نینج و  رد  تایح  دشر  یگنوگچ  تسا : تقـشم  اب  ماوت  ایند  نیا  زاغآ  ءانف . شنایاپ  - 2 تقشم . شزاغآ 

دوخ درد  هک  ینابز  هن  شلاکـشا و  نیرت  کچوک  رد  یتح  یتردـق  هن  رایتخا و  هن  دراد  یهاگآ  هن  تسا ، نارادـناج  نادازون  نیرت  ناوتان 
تردـق یتح  هک  درادـن  طورـشم  ياهباتزاب  مهبم و  الماک  تاکرح  هیرگ و  زج  ياهلیـسو  دـنامهفب . ار  دوخ  ياههتـساوخ  دـنک و  زاربا  ار 

دوـشیم و  ) واـه ( نکم نـکب و   ) راـبگر ریز  رد  دـسریم ، ارف  وا  یئادـتبا  ياـهیهاگآ  نارود  اجیردـت  درادـن . مـه  ار  طیارـش  نآ  كرد 
شایئادتبا ماخ و  ياه  ( مهاوخیم  ) يارجا ربارب  رد  ینیدالوپ  ياهدس  تاروتسد  رماوا و  نیا  دنزیم . اپ  تسد و  اه  ( دوشیمن

هچ وا  زا  هـک  نیااـب  لـهج  زا  یتـملظ  رد  وا  و  دزاـسیم . لـتخم  ار  شیاـه  ( مهاوـخیم  ) يارجا رد  يدازآ  حالطـصا  هـب  دـنکیم و  هوـلج 
نارود ات  ددرونیم . رد  ار  وا  هناکدوک  یگدنز  زور  بش و  رتحیحص  ترابع  هب  ددرونیم و  رد  مه  رـس  تشپ  ار  زور  بش و  دنهاوخیم ،

هب ور  شنتـسناوت  دیـسر ، ارف  شنتـسناد  نارود  هک  یماگنه  و  دنادیمن ، یلو  دـناوتیم ، الومعم  نارود  نیا  رد  ناسنا  هک  دـسر  ارف  یناوج 
تایح طابترا  ناـیاپ  - 2 تعیبـط . ملاـع  سوسحم  هیور  رد  ضحم  یعیبـط  تاـیح  هنحـص  هب  دورو  زاـغآ  تسانیا  تسا . هتفر  اـنف  لاوز و 

ار گرم  تبرـش  یـسفن  ره   ) نوعجرت اـنیلا  مث  توملا  هقئاذ  سفن  لـک  اریز : تسا ، لاوز  اـنف و  تعیبـط ، ملاـع  سوسحم  هیور  اـب  یعیبـط 
ورـسخیک رمک  دوبر و  سوواک  جات  راـیع  نیاـک  نکم  درگبـش  رتخا  رب  هیکت  درک ) دـیهاوخ  عوجر  اـم  يوس  هب  سپـس  دیـشچ و  دـهاوخ 

رد باسح 4 - شلالح  رد  - 3 باقع .) شمارح  رد  تسا و  باسح  ایند  نیا  لالح  رد   ) باقع اهمارح  یف  باسح و  اـهلالح  یف  ظـفاح ) )
هب تسین و  يدیدرت  دوشیم ، هدیمان  داعم  هک  دید  دهاوخ  شیگدنز  یسررب  يارب  ار  يزور  هدنیآ  رد  رـشب  هک  هلئـسم  نیا  باقع  شمارح 

همه شریذـپ  دروم  لصا  نآ  یمومع  ياـنعم  کـی  هب  تسا و  ناناملـسم  همه  داـقتعا  دروم  مالـسا  یئاـنب  ریز  لوصا  زا  موس  لـصا  ناونع 
ناسک نویهلا و 

، تسا فـالتخا  رظن و  دروـم  هک  هچنآ  دـننادیم . ضاـیف  دـنوادخ  يهغلاـب  تمکح  هب  دنتـسم  اـیند  نیا  رد  ار  ناـسنا  تاـیح  هک  تـسا  ي 
ربتعم تایاور  ینآرق و  تایآ  عومجم  هب  رظن  اب  تفگ : ناوتیم  تشگ . دـنهاوخ  عقاو  لوئـسم  اهنآ  هراـبرد  اـهناسنا  هک  تسا  یتاـعوضوم 

رد همه ، همه و  یلام  ریغ  لامعا  هاوخ  دشاب و  لاوما  رد  فرـصت  هاوخ  يویند  یگدـنز  رد  ناسنا  تاکرح  همه  هک  تسا  تباث  هلئـسم  نیا 
کباتک ارقا  اروشنم . هاقلی  اباتک  همایقلا  موی  هل  جرخن  هقنع و  یف  هرئاط  هانمزلا  ناـسنا  لـک  و  - 1 دش : دـهاوخ  هداد  ناشن  وا  هب  تمایق  زور 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1070 

http://www.ghaemiyeh.com


نوریب زاـب  یباـتک  وا  يارب  تماـیق  زور  مـیهدیم و  رارق  شندرگ  رد  ار  یناـسنا  ره  لاـمعا  هماـن  و   ) ابیــسح کـیلع  موـیلا  کـسفنب  یفک 
انیلع نا  مث  مهبایا . انیلا  نا  - 2 تسا ) یفاک  تدوخ  هرابرد  وت  هبـساحم  زورما  ناوخب و  ار  دوخ  باـتک  دوشیم ) هتفگ  وا  هب  و   ) میروآیم
مویل طـسقلا  نیزاوملا  عضن  و  - 3 میئامن .) هبـساحم  نانآ  هرابرد  هک  تسا  ام  رب  اـعطق  و  تسا . اـم  يوس  هب  ناـنآ  تشگرب  هتبلا   ) مهباـسح

ار تلادـع  نیزاوـم  تماـیق  زور  يارب  اـم  و   ) نیبساـح اـنب  یفک  اـهبانیتا و  لدرخ  نم  هبح  لاـقثم  ناـک  نا  ائیـش و  سفن  ملظت  ـالف  هماـیقلا 
دهاوخن ش ملظ  هجو  چیه  هب  یسک  چیه  هب  ای   ) دش دهاوخن  متس  يزیچ  چیه  هرابرد  یسک  چیه  يارب  میهنیمرب ،

زا هبـساحم  يانعم  تسا .) یفاک  ام  يرگباـسح  دروآ  میهاوخ  ار  نآ  دـشاب ، هدوب  لدرخ  زا  ياهناد  نزو  رادـقم  هب  ناـسنا  رادرک  رگا  و  د )
، دشابیمن تسا ، هدش  رداص  يویند  یناگدـنز  نیا  رد  ناسنا  زا  هک  هچنآ  نداد  ناشن  يانعم  هب  طقف  ناسنا ، دوخ  فرط  زا  ای  ادـخ ، فرط 

ادخ زا  یهلا  نامرف  قباطم  یگدنز  يارب  ایند  نیا  رد  ناسنا  هک  هچ  ره  تفگ : دـیاب  اذـل  تسا و  تیلوئـسم  يانبم  رب  هبـساحم  دوصقم  هکلب 
هچنآ : ) تسا هدش  لقن  نینچ  مه  یـسلجم  همالع  موحرم  زا  تشگ . دـهاوخ  هبـساحم  نآ  هرابرد  تمایق  زور  هدوب و  لوئـسم  تسا ، هتفرگ 

اهنآ هرابرد  هک  یئاهعوضوم  لوئسم و  تایـصوصخ  اما  تسا و  قح  لاوئـس  باسح و  هک  تسا  نیا  دوشیم ، مولعم  رابخا  تایآ و  زا  هک 
ءاـملع زا  یعمج  تسین . نشور  تسیچ ، تفرگ ، دـهاوخ  ماـجنا  وا  هراـبرد  هبـساحم  هک  یـسک  هدـننک و  هبـساحم  دـش و  دـهاوخ  لاوـئس 

دننام دنکیم ، تلالد  هیرظن  نیا  رب  تسا ، هدش  لقن  هماع  هصاخ و  زا  هک  يرابخا  تسا و  يویند  لاوما  اهتمعن و  همه  زا  لاوئس  دنیوگیم :
رد هک و  تسا  هدـمآ  مه  هلمج  نیا  تاـیاور  زا  یـضعب  رد   ) باـقع شمارح  رد  تسا و  باـسح  شلـالح  رد  دـیوگیم : هـک  تـیاور  نـیا 

و تسین .) یباسح  نموم  يارب   ) هیلع باسح  نموملا ال  نا  هک : دوشیم  هدافتسا  نینچ  تایاور  زا  یهورگ  زا  و  تسا ) تمالم  شتاهبتـشم 
یضعب رد 

رد تسین .) یباسح  حاکن  اهیندیشوپ و  اهیندروخ و  رد   ) حوکنملا سوبلملا و  لوکاملا و  یف  باسح  هنا ال  هک : تسه  رگید  تایاور  زا 
يرادقم زا  و  باسح .) نودب  دنوشیم  تشهب  دراو  یهورگ   ) باسح ریغب  هنجلا  نولخدی  اموق  نا  هک : تسا  هدـمآ  رابخا  زا  رگید  یـضعب 

ماجنا هک  دوشیم  بجوم  حـلاص  لامعا   ) باسح الب  هنجلا  یلع  هبحاـص  لوخد  بجوی  هحلاـصلا  لاـمعالا  هک : دـیآیمرب  نینچ  ثیداـحا 
قیرط تسا : هدرک  عمج  قیرط  ود  اب  ار  فلتخم  تایاور  نیا  نایم  یـسلجم  همـالع  سپـس  دوش ) تشهب  دراو  باـسح  نودـب  اـهنآ  هدـنهد 
روما رد  باسح  یفن  مود - قیرط  تسین . نانآ  رب  یباسح  هک  دنتـسه  نامیا  اب  نامدرم  دوصقم  دنکیم ، یفن  ار  باسح  هک  يرابخا  مکی -
يانبم رب  ار  دوخ  تایح  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  تفگ : ناوتیم  اهنیا . لاـثما  جاودزا و  اهیندیـشوپ و  اـهیندروخ و  دـننام  تسا  يرورض 

دنهاوخن هبساحم  هرابرد  یتقـشم  تمایق  زور  رد  دناهدیـسر و  دوخ  باسح  هب  ترخآ ، باسح  زا  شیپ  تقیقح  رد  دناهداد ، رارق  هبـساحم 
میهاوخیمن هتبلا  دـیزادرپب .) هبـساحم  هب  ناتدوخ  اب  دـیوش ، هدیـشک  هبـساحم  هب  هکنآ  زا  شیپ   ) اوبـساحت نا  لبق  مکـسفنا  اوبـساح  دـید :

رگ دهاوخن  رارق  هبساحم  دروم  داعم  زور  رد  دزادرپب ، نتشیوخ  هبساحم  هب  ایند  نیا  رد  سکره  هک  دنکیم  تابثا  تیاور  نیا  میئوگب :
تسانیا دننام  ددرگیم ، یهلا  میقتـسم  طارـص  رد  تکرح  بجوم  هک  یناگدنز  نیا  رد  سفن  اب  هبـساحم  میئوگب : میهاوخیم  هکلب  تف ،

ینامـشیپ و بجوم  راب و  تقـشم  تماـیق  زور  رد  وا  یگدـنز  ياهدادـیور  هبـساحم  اـی  درادـن و  هبـساحم  يارب  یعوضوم  تقیقح  رد  هک 
رظن هب  هک  تسا  حیرص  مکحم و  يردق  هب  میراد ، تمایق  زور  رد  باسح  هلئسم  رد  هک  یماع  لیالد  الاو  دوب . دهاوخن  رفیک  یگدنمرش و 

هللا یلص  هللا  لوسر  لاق  هماعلا : هصاخلا و  نیب  فورعملا  يوبنلا  یفف  دیوگیم : یئوخ  یمـشاهموحرم  دشاب  هدوب  صیـصخت  لباق  دیآیمن 
امیف كدسج  هتینفا و  امیف  كرمع  لاصخ : عبرا  نع  لئسی  یتح  لجوزع  هللا  يدی  نیب  نم  همایقلا  موی  دبع  مدق  لازی  ال  ملـس : هلآ و  هیلع و 
هبحم لاقف : هللا ؟ لوسر  ای  مکبح  همالع  ام  و  باطخلا : نب  رمع  لاقف  تیبلا ، لها  انبح  نع  هتعـضو و  نیا  هتبـستکا و  نیا  نم  کلام  هتیلبا و 

هک تسا  هدـمآ  نینچ  تسا ، فورعم  مرکا  ربمایپ  زا  ننـست  لها  هعیـش و  ناـیم  هک  یتیاور  رد   ) نینموملاریما سار  یلع  هدـی  عضو  و  اذـه ،
دنوادـخ هکنیا  ات  دـنکیمن ، تکرح  دوخ  ياج  زا  لـجوزع  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تماـیق  زور  رد  ياهدـنب  چـیه  مدـق  دومرف : مرکا  ربماـیپ 

م - 3 يدناسوپ ؟ هچ  رد  ار  تندب  - 2 يداد ؟ انف  هب  يریسم  هچ  رد  ار  ترمع  - 1 دنک : لاوئس  وا  زا  تلصخ  راهچ  زا  لجوزع 
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تبحم تمالع  ادـخ ، ربمایپ  يا  تفگ : باطخلا  نب  رمع  تیب . لها  اـم  تبحم  زا  و  - 4 يداهن ؟ یهار  هچ  رد  یتخودـنا و  اـجک  زا  ار  تلا 
هب صیـصخت  لباق  میتفگ  هک  نانچ  تیاور  نیا  تشاذـگ . ع )  ) نینموملاریما رـس  يور  ار  شتـسد  درم و  نیا  تبحم  دومرف : تسیچ ؟ اـمش 

رگا ددرگ و  نوتفم  هارمگ و  دـنک ، يزاینیب  ساـسحا  اـیند  نیا  رد  سک  ره   ) نزح اـهیف  رقتفا  نم  نتف و  اـهیف  ینغتـسا  نم  دـسریمن . رظن 
نیرت تباث  زا  یکی  هودنا  مزلتـسم  رقف  ساسحا  - 6 یهارمگ . مزلتـسم  ایند  رد  يزاینیب  ساسحا  - 5 ددرگ ) نیگهودـنا  دوش ، رقف  هب  التبم 
لـصا نیا  تسا . يزاینیب  ساسحا  عقوم  رد  يرگنایغط  یهارمگ و  دـشاب ، هدربن  لوقعم ) تایح   ) زا یئوب  هک  يرـشب  یعیبط  تایح  لوصا 

ار دوخ  هک  ببس  نادب  ناسنا ، اعطق ،  ) ینغتسا هار  نا  یغطیل  ناسنالا  نا  الک  تسا : هدش  دزـشوگ  نینچ  تحارـص  لامک  اب  دیجم  نآرق  رد 
ار یلئاسم  تسا ، هدمآ  نوگانوگ  تارابع  اب  هغالبلا  جهن  زا  يددعتم  دراوم  رد  هک  لصا  نیا  هرابرد  دنکیم .) يرگنایغط  دـنیبیم ، زاینیب 

یعیبط تایح  دوخ  تاذ  رد  يزاینیب  ساسحا  تهج  هب  يرگناـیغط  تلع  هک  مینکیم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  ثحبم  نیا  رد  میاهدرک . حرطم 
هب ار  لصا  نیا  میناوتیم  رتشیب  حیضوت  يارب  دشاب . هدوب  ءانثتسا  لباق  هک  تسین  یضراع  هدیدپ  کی  تسا و  هتفهن  ضحم 

تایح  ) رد ساسحا  نیا  تسا و  ضحم  یعیبط  تایح  تاذ  تایـضتقم  زا  يزاینیب  ساسحا  مکی - هیـضق  میئامن : لـیلحت  نشور  هیـضق  ود 
( تسا نیمه  دـیاب  هک  هچنآ  تسا و  نیمه  تسه ، هک  هچنآ   ) هرـصاحم رد  هراومه  ضحم  یعیبـط  تاـیح  اریز  دـیآیمن ، دوجوب  لوـقعم )
و دیاب )  ) مان هب  یتقیقح  چیه  هک  تسا  تهج  نیدب  دنکیمن . حرطم  دوخ  يارب  ار  دودـحم  گنت و  ورملق  نیا  ياروام  و  دـنکیم ، تکرح 

یموـهفم وا  يارب   … هعماـج )  نارازگنوناـق و  ءاـمکح و  ناربماـیپ و   ) شتاذ نورب  زا  هن  و  نادـجو ) لـقع و   ) شتاذ نورد  زا  هـن  دـیاش ) )
ساسحا ددرگ ، روهطوغ  رتشیب  ضحم  یعیبط  تایح  رد  هک  هزادنا  ره  دـنکیم و  راداو  يزاینیب  ساسحا  هب  ار  وا  چوپ  رادـنپ  نیا  درادـن .

ریجنز ياههقلح  راشف  تعیبط و  نیناوق  هطاحا  دیایب و  دوخ  هب  ياهظحل  مه  رگا  دوشیم و  رتهدننک  هابت  رتنک و  ناینب  رتیوق و  وا  يزاینیب 
، دیامنیم ریدـخت  ار  دوخ  دوب )! زب  هللا  ءاشنا   ) هلمج اب  هتخادـنا ، تافارخ  ماهوا و  تملظ  رد  ار  دوخ  دـنک ، ساسحا  ار  يربج  ياهدادـیور 
هب ار  ناسنا  یناوتان  هک   ) يربج ياهدادیور  ریجنز  ندیزگ  هب  دنکیم  عورش  دیامن ، ریدخت  ار  دوخ  روبزم  هلمج  اب  تسناوتن  هک  مه  یهاگ 

یم ار  نسر  دنادیمن - قمحا  نیا  دماجنایم . شیاهنادند  نتسکش  هب  هک  دوخ  ياهنادند  اب  دنکیم ،) تابثا  یبوخ 
مزالت نیا  تسا - يرگنایغط  يزاینیب و  ساسحا  یعطق  مزالت  مود - هیـضق  يولوم )  ) ندیزگ زا  چیه  نسر  نیا  دربن  هتـسب  دیـص  يا  يزگ 

ساسحا نیا  میدرک ، هراشا  الاب  رد  هکنانچ  اریز  تسین ، ندـش  فرطرب  لباق  زگره  يواسم ، ددـع  ود  هب  جوز  ددـع  میـسقت  تیلباـق  دـننام 
دوخ نآ  زا  ار  قلطم  تیمکاح  دـیوجیمن و  شاهدـش  هابت  یعیبط  دوخ  ياروام  رد  ار  دـیاب ) هچنآ   ) و تسه ) هچنآ   ) همه كالم  هناـقمحا 

هب هاک  نآ  تکرح  اب  دنیـشنب و  یهاک  يور  لوب  هرطق  دنچ  يور  عوفدم  هیلخت  هاگیاج  زا  ياهشوگ  رد  هک  ناوتان  سگم  نانوچ  دـنادیم ،
. دیامرفیم نایب  ار  ایند  مشش  تیصاخ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  دنک ! یقلت  یتسه  ملاع  یتشک  نابیتشک  ار  دوخ  وس ، نآ  وس و  نیا 

یعیبط تایح  رد  رقف  ساسحا  تاصتخم  زا  مه  یناور  راوگان  هدیدپ  نیا  هودنا ) رقف و  ساسحا  نایم  مزالت   ) زا تسا  ترابع  تیصاخ  نیا 
يدنمزاین رقف و  ساسحا  ببـس  هب  لوقعم ) تایح   ) رد هک  هچنآ  دیآیمن ، دوجوب  یناور  هدـیدپ  نینچ  لوقعم ) تایح   ) رد تسا و  ضحم 

هک اهيدنمزاین  عفر  رد  ندرک  یهاتوک  هک  يروط  هب  تسا  يونعم  يدام و  تایح  میظنت  يارب  يدج  يوپاکت  شـشوک و  دیآیم ، دوجوب 
مزاین عفر  زا  یناوتان  تروص  رد  و  دومن . زیهرپ  نآ  زا  دیاب  تسا و  هانگ  ددرگیم ، عورشمان  باکترا  یناور و  لالتخا  لماع  دوخ 

تاجایتحا عفر  لماوع  ندروآ  تسدب  زا  یلو  هدومن  یئابیکـش  ربص و  دناوتب  ات  دشابیم و  روذـعم  یناوتان  هزادـنا  نامه  هب  یمدآ  ، اهيدـن
كرت ار  وا  ایند  دتفایب ، شالت  هب  ایند  نیا  يارب  هک  یسک   ) هتتآ اهنع و  دعق  نم  هتتاف و  اهاعاس  نم  و  دیامنن . يراددوخ  ناکما ، تروص  رد 

و - 8 تخیرگ . دهاوخ  وت  زا  يودب  شلابند  هب  رگا  - 7 ددرگ .) شعیطم  دیآ و  وا  غارس  هب  دنک ، یئانتعایب  ایند  هرابرد  هک  یسک  دیوگ و 
- دطلغیم تعیبط  ملاع  یحطـس  هیور  رد  هک  ضحم  یعیبط  تایح  تیـصاخ  تسانیا  يرآ ، تشگ . دهاوخ  وت  عیطم  ینکن  شیانتعا  رگا 

ندروآ تسدب  هار  رد  ار  دوخ  يرکف  ینالضع و  ياهورین  نیرتیتایح  خیرات ، ناگدز  تعیبط  نایناوراک  زا  ناوارف  رایـسب  یهوبنا  هراومه 
يرگید زا  سپ  یکیار  امن  بآ  ياهبارـس  طـلغ  ریـسم  نیا  رد  دـنزاسیم و  کلهتـسم  هاـبت و  يویند  یناگدـنز  نیا  رد  دوخ  ياههتـساوخ 
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رکف هب  زگره  هک  تسا  نیا  رد  امنرایـشه  ناتـسم  نیا  امنرادیب و  ياهدولآ  باوخ  نیا  گرزب  هابتـشا  دننکیمن . ادیپ  یبآ  دندرونیمرد و 
یتازایتما اـیند  نیا  رد  نارگید  نآ  دـننیبیم : دـنرگنیم و  نارگید  هب  هراومه  دنتـسین و  نتـشیوخ  ياههیامرـس  اهدادعتـسا و  تیدوجوم و 

يانب دنتفایم و  شالت  هب  دنرگنب ، دوخ  یصخش  تاصتخم  تیدوجوم و  رد  هکنیا  نودب  و  دناهدروآ ، تسدب 
نازیرگ یصخش  نینچ  زا  تازایتما  نآ  ارچ  رود ) هار  لطاب  یعس  عیاض  جنر  - ) دننیبیم هک  دنیآیم  دوخ  هب  یماگنه  دنراذگیم و  وپاکت 

تیدوجوم و نآ  ندش  روراب  دوبن ، نازیرگ  دوخ  زا  رگا  تسا ، هدـش  نازیرگ  دوخ  زا  صخـش  نیا  اریز  تسا ، نشور  شخـساپ  دوشیم ؟
درکیم و یقلت  دوخ  تاصتخم  تیدوجوم و  هقطنم  زا  رود  ار  نارگید  تازایتما  درکیم و  وجتـسج  دـشابیم ، اراد  دوخ  هک  ار  یتاصتخم 

نیا هتبلا  دیدیم . اهنآ  زا  رتالاب  ار  دوخ  یحور  عضو  اریز  دیدیمن . تازایتما  نآ  دنمزاین  ار  دوخ  یتاذ ، فیرـش  ءانغتـسا  کی  اب  هجیتن  رد 
یسک بیصن  تاریخ  رد  هقباسم  اریز  درادن ، تسا ، هداد  روتسد  نآ  هب  نآرق  هک  تالامک  تاریخ و  هار  رد  هقباسم  اب  یتافانم  الاو  ساسحا 
تایح نتخاس  مروتم  يارب  رگا  و  دـشاب . هدوب  لوقعم ) تایح   ) رد تکرح  هب  قفوم  هداهن و  رتارف  ماگ  ضحم  یعیبط  تایح  زا  هک  دوشیم 

ياهدومن تسا ، یهلا  نوناـق  هک  هدارا  ندوب  جـتنم  تهج  هب  مه  رگا  دودـب ، اـیند  تازاـیتما  ذـیاذل و  اهیـشوخ و  لاـبند  هب  ضحم  یعیبط 
یناسنا تاذ  فیرـش  يانغتـسا  هک  یناسک  سکعلاب  و  دوب . دـهاوخن  وا  قلطم  هتـساوخ  يوگخـساپ  دروایب ، تسد  هب  ار  اهنآ  زا  یـساسایب 

زآ و صرح و  هک  تهج  نادب  دننک ، تکرح  نآ ، تازایتما  تعیبط و  اب  یهلا  ینالقع - نوناق  ياضتقم  هب  هدرک ، كرد  ار  دوخ 
اهنآ دـجاو  ار  دوخ  روبزم  يانغتـسا  تهج  هب  ای  تفرگ و  دـنهاوخ  ار  وا  غارـس  اههتـساوخ  نامه  نیع  ای  دـنرادن ، ار  تازایتما  نآ  هب  قشع 

، درگنب ایند  نیا  اب  هک  یـسک  و   ) هتمعا اهیلا  رـصبا  نم  و  هترـصب ، اهب  رـصبا  نم  و  تسناد . دهاوخ  اهنآ  زا  رتالاب  ار  دوخ  ای  دید و  دـنهاوخ 
ایند اب  - 9 دـیامن .) شیانیبان  دوش ، هریخ  نآ  رد  و  درگنب ، ایند  رد  هک  یـسک  دزاسب و  انیب  ار  وا  ایند  دـیوج ، یئانیب  هلیـسو  ایند  نیا  زا  ینعی 

بلاطیبا دنزرف  يا  وت  كاپ  حور  رب  يدنوادخ  دورد  مالـس و  تخاس  دهاوخ  تیانیبان  يرگنب  ایند  رد  تخاس 10 - دهاوخ  تیانیب  يرگنب 
هطـساو نایکاخ و  ردـپ  كاخ و  هدـیئاز  ع )  ) مدآ حـلاص  دـنزرف  يا  وت  رب  مدآ  دالوا  ناکاپ  ناگتـشرف و  ناربماـیپ و  همه  دورد  مالـس و  و 

نم نیقی  رب  دوش ، هتـشادرب  قیاـقح  يور  زا  هدرپ  رگا   ) اـنیقی تددزا  اـم  ءاـطغلا  فشک  ول  يدومرف : هک  دوب  وـت  اـب  قـح  ناـیکالفا ، تقلخ 
دیدپان امـش  نایم  زا  نم  دیهدب و  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا   ) ینودقفت نا  لبق  ینولـس  یتفگ : هک  دوب  وت  اب  قح  دیازفین .)

نینچ ار  وت  تفرعم  ملع و  ماقم  دوب و  وت  یبرم  ملعم و  هک  یفطصم  دمحم  ءایبنالا  متاخ  كاپ  حور  رب  يدنوادخ  دورد  مالس و  و  مدرگ .)
مایلع مملع  رهش  نم  هک  اهباب : یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  هک : دومرف  فیصوت 

اهیگدولآ لهج و  زا  هتـسراو  میکح  نیمادک  نیبناهج و  فوسلیف و  مادـک  یـسودرف )  ) تسا ربمغیپ  تفگ  نخـس  نیا  تسرد  تسا  رد 
: نارظن بحاص  لوق  هب  دـیامن !؟ نایب  نآ  یبایزرا  تاذ و  نورب  تاذ و  نورد  بطق  ود  طابترا  هرابرد  یلاع  فیـصوت  نینچ  تسا  هتـسناوت 

رصتخم هلمج  ود  اب  هنوگچ  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  مشچ  رون  هک  دننیبب  دنیایب و  یلک ، فراعم  نایعدم  امکح و  هفسالف و  نیا  دنتسه  اجک 
ار نآ  درگنب و  اـیند  نیا  اـب  هک  یـسک   ) هلمج ود  ياـنعم  رد  رگید  راـب  رگا  تسا . هدوـمن  هضرع  تیرـشب  يارب  ار  تفرعم  تمکح و  هـمه 
: تفگ دـیاب  مینک  هجوت  دـیامن ) شیانیبان  دوش ، هریخ  نآ  رد  درگنب و  ایند  رد  هک  یـسک  دزاسب و  انیب  ار  وا  ایند  دـهدب ، رارق  یئانیب  هلیـسو 
هب فارشا  لامک  اب  هلمج  ود  تسین . یئاهن  فیصوت  كرد و  لباق  رگنکاخ  نایکاخ  ام  يارب  هلمج  ود  نیا  یگدنزاس  یتفرعم و  داعبا  همه 

یتسه و ملاع  رب  هراـظن  فارـشا و  نودـب  هلمج  ود  نیا  نتفگ  تسا  هدـش  هتفگ  دـنکیم  رارقرب  طاـبترا  نآ  اـب  هک  یناـسنا  یتسه و  ملاـع 
لاعتم دنوادخ  زا  دادمتـسا  اب  نونکا  دـشابیمن . ریذـپناکما  نآ ، ياهيریگ  فدـه  لئاسو و  رازبا و  یناسنا و  تفرعم  یبایزرا  تخانش و 

-1 میراد : زیچان  رایسب  هلمج  ود  نیا  ریسفت  يارب  هک  يدودحم  تاناکما  دودح  رد  هلمج  ود  ریسفت  هب  میزادرپیم 
تاـقیقحت و هلیـسوب  هک  هچنآ  تسا  صقاـن  اـهنآ  هراـبرد  اـم  كرد  مه  زاـب  دـنک ، ذوـفن  ءایـشا  دوـخ  رد  اـم  تارکفت  هک  مه  هزادـنا  ره 
هک تسا  يوناث  ياهتیفیک  یئادـتبا و  ياهدومن  دـیآیم ، ام  تسدـب  اهنآ  مهف  كرد و  يارب  ءایـشا  تاذ  هرابرد  قیقد  الماک  ياهشیامزآ 
هب رایسب  ام  مهف  كرد و  سرتسد  زا  اهنآ ، یتاذ  ياهتیعقاو  تخانش  اما  دشابیم و  لماوع  للع و  هلیسو  هب  ءایـشا  رد  تارییغت  دورو  زا  سپ 
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نایب نشور  لیلد  هس  فارتعا  نیا  موزل  تحـص و  تابثا  يارب  دراد . يرـشب  فراـعم  رد  ینـالوط  رایـسب  یخیراـت  فارتعا ، نیا  تسا . رود 
میناوتیمن ام  ینعی  میرادن ، ار  ءایـشا  یقیقح  لصف  تخانـش  تردق  زگره  ام  : ) دیوگیم هک  تسا  فورعم  بلطم  مکی - لیلد  تساهدش :

هک هچنآ  میـسانشب . دـشخبیم ، ماوق  لصحت و  ار  اـهنآ  تیهاـم  دـنکیم و  ادـج  رگیدـکی  زا  اـتاذ  ار  اـهنآ  هک  ار  ءایـشا  یتاذ  صتخم  نآ 
هک مینک  كرد  ار  ءایشا  یقطنم  لصف  میناوتیم  طقف  مینک ، هبرجت  الماک  میشیدنیب و  قیقد  روط  هب  رگا  هک  تسا  نیا  مینک  اعدا  میناوتیم 
هک تسا  هدش  ثعاب  طابترا  نیا  تسا . رگیدکی  اب  ینیع  ناهج  ءایـشا  همه  طابترا  مود - لیلد  تسا . هدش  صخـشم  قطنم  رد  نآ  فیرعت 

دناوخ يارب  هک  دروایب  دوجوب  ار  یلکشتم  هعومجم  تسا ، هتسویپ  رگیدکی  هب  ار  اهنآ  هک  طباور  یعاونا  اب  ینیع  ناهج  ءازجا 
هعومجم ندوب  لوهجم  يارب  نیاربانب ، دراد ، ترورـض  لکـشتم  هعومجم  همه  تخانـش  ءازجا و  نآ  زا  کی  ره  هبناـج  همه  تخانـش  ن و 

همه ءزج ، کی  یصصخت  تخانش  رد  هک  هاگآ  نارکفتم  همه  هک  یتروص  رد  میشاب ، هتشاد  لوهجم  ءزج  کی  ام  هک  تسا  یفاک  لکشتم 
زا یکی  لوق  هب  هک  تسا  زیچان  دودـحم و  يردـق  هب  ناسنا  تعیبط و  هرابرد  تخانـش ، هک  دـننادیم  دـننکیمن . هصـالخ  نآ  رد  ار  یتسه 

اـهنش و زا  يرادـقم  طـقف  میاهداتـسیا و  قـیمع  رایـسب  رایـسب  نارکیب و  یئاـیرد  راـنک  رد  یکدوـک  دـننام  : ) فورعم رایـسب  نادنمــشناد 
ور شیپ  رد  تالوهجم  زا  ینارکیب  يایرد  مینیبیم ، هک  رادـقم  نیمه  يانثتـسا  هب  و  مینیبیم ، اـیرد  رد  ار  نامنامـشچ  شیپ  ياـههزیرگنس 

دوریم کیلو  دیامن  هتـسب  تسا  وج  بآ  نوچ  ملاع  دیامنیم : هتـسب  ام  رظن  هب  هکنیا  اب  یتسه  ماظن  ندوب  زاب  هب  رظن  اب  اصوصخم  میراد .)
هکنیا حیضوت  تایعقاو . تخانـش  رد  نم  زج  زا  نم  ندرک  ادج  رد  ام  نشور  رایـسب  یناوتان  موس - لیلد  تسا  اجک  زا  نیا  ون  ون  دسریم  و 

هتـشادن دوجو  ياهدـننک  كرد  ناسنا  هچ  دـنک و  كرد  ار  اهنآ  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یناسنا  هچ  دـنراد  دوجو  یتسه ، ناهج  تایعقاو 
فدـه شنیزگ و  فرط ، کی  زا  اهنآ  یکمک  رازبا  ساوح و  دـنوشیم ، حرطم  ام  كرد  يارب  تایعقاو  هک  یماـگنه  لاـح  نیا  اـب  دـشاب .

زا يریگ 
نم و  دنزاسیم . تخانش  لباق  ام  يارب  اهنآ  یکمک  رازبا  ساوح و  هلیسوب  نم  صاخ  يریگعضوم  زا  ار  تایعقاو  رگید  فرط  زا  تخانش ،
نیا دـندرگیم . سکعنم  ام  نهذ  رد  نم  هیحان  زا  يراک  تسد  فرـصت و  نودـب  دنتـسه  هکنانچ  نآ  تاـیعقاو  هک  مینک  اـعدا  میناوتیمن 

میهاوخن هجو  چـیه  هب  میرادرب ، ماگ  ناـهج  دوخ  رد  رظن  اـب  ناـهج  تخانـش  يارب  میهاوخب  رگا  اـم  هک  دـننکیم  تاـبثا  یبوخ  هب  لـیالد 
رب رگید  هدرپ  نآ  زا  یتسه  مد  يا  یئوگ  هچ  ره  یتشادرب  اههدرپ  ناتسه  ات ز  ینتـشاد  ینابز  یتسه  یکـشاک  میـسانشب . ار  ناهج  تسناوت 

ملاع رد  يوجنگ : یماظن  لوق  هب  و  يولوم )  ) لاحم تسا و  لاحم  نتـسش  نوخ  هب  نوخ  لاح  تسا و  لاق  نآ  كاردا  تفآ  نادـب  یتسب  وا 
میهاوخب رگا  يرآ ، ناوتن  تخانـش  دوخ  هب  هدرپ  نیو  ناوـتن  تخاـس  هن  ار  وـت  هدرپ  نیز  یلو : ندیـشک  مقر  ناوـتن  نیز  هب  ندـیرفآ  ملاـع 

. دنام میهاوخ  انیبان  عماج  تفرعم  زا  هشیمه  يارب  تشگ و  میهاوخن  ناهج  تخانش  هب  قفوم  زگره  میسانشب ، نآ  رد  نتـسیرگن  اب  ار  ناهج 
، میریگب ار  ناهج  یـساسا  يدابم  یلک و  قیاقح  غارـس  اهنآ ، نایم  هیراج  طباور  ناهج و  ءازجا  اـب  یملع  طاـبترا  نیع  رد  میناوتب  رگا  یلو 

رص هک  تسا  تلع  نیمه  هب  و  دروآ . میهاوخ  تسدب  ینیبناهج  رد  یهجوت  لباق  تیقفوم  دیدرت  نودب 
اهنآ میرگنن و  ناهج  یساسا  يدابم  یلک و  قیاقح  هب  اهنآ  نایم  هیراج  طباور  ناهج و  ءازجا  هلیـسو  هب  ام  هک  یمادام  تفگ : ناوتیم  اتحا 

يرامیب هب  يوحن  هب  مه  هراچیب  نآ  مینیـشنیم  وگتفگ  هب  هک  سک  ره  اب  هچ  رگا  تشاد ، میهاوخن  ینیبناهج  ياعدا  قح  مینکن ، كرد  ار 
اب نارکیب  ناهج  زا  دودحم  یئازجا  مکـش  رد  ندروخ  هطوغ  اب  رگم  ینیبناهج ! مادک  ینیبناهج ! هچ  تسا . هدـش  التبم  ینیبناهج  ياعدا 

نیا دـیوش !؟ یک  يدامج  ناج  زا  هگآ  دـیوریم  يدامج  يوس  امـش  نوچ  دومن !؟ ینیبناهج  ياعدا  ناوتیم  زاـب ) یمتـسیس   ) زاـب یمظن 
نوناق نایرج  زار  ینعی  تسا ) هدش  رداص  نآ  زا  نیا   ) یعقاو زار  ندروآ  تسدب  هک  میریذپب  دـیاب  میهاوخن  هچ  میهاوخب و  هچ  ار  تیعقاو 

هک تشاد  میهاوخن  یحیحـص  تفرعم  چـیه  ناـیرج ، نیا  قمع  هب  تـالولعم  لـلع و  يریجنز  ثداوح  اهدادـیور و  زاروبع  نودـب  تیلع ) )
هب رظن  اـب  ناـنآ  دـیراذگب ، راـنک  ار  یطارفا  نویـسح  ياـمن  هفـسلف  یخوـش  مینک . هضرع  مدرم  راـکفا  هب  میوـش و  دـقتعم  نآ  هب  ناـمدوخ 
هچ دننکیم و  رکف  هچ  دننادیمن  مه  ناشدوخ  یمومع  یصوصخ و  نیناوق  رگید  و  لولعم ، للع و  نایم  يرورـض  هطبار  ندوب  سوسحمان 
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نادیم و  مینک ، تابثا  یتسه  ناهج  يازجا  همه  يارب  ار  يریگ  فده  یهاگآ و  ای  لماکت  هب  داقتعا  يارب  دیاب  زین  دنیوگیم .
دیاب ای  و  تسا . ریذپانناکما  ملع  یحالطـصا  يانعم  هب  رظن  اب  یتسه  ناهج  يازجا  همه  يارب  يریگ  فده  یهاگآ و  یملع  تابثا  هک  می 

میرگنب و ناـهج  كرحتم  ریغتم و  يازجا  رد  طـقف  میهاوخب  اـم  رگا  مینادـب . ناـهج  يازجا  تاذ  زا  جراـخ  رد  ار  یلماـکت  تکرح  لـماع 
ندید اب  هکنانچ  دیسر . میهاوخن  یحیحص  هجیتن  چیه  هب  دیدرت  نودب  مینک ، ادیپ  ریغتم  يازجا  دوخ  رد  ار  تاکرح  تاریغت و  هدننکمیظنت 

همه هک  تسا  هدوب  تهج  نیمه  هب  و  دیـسر . میهاوخن  تیلع  يرورـض  هطبار  ناونع  هب  ياهطبار  چـیه  هب  مه ، رـس  تشپ  اهدادـیور  بقاعت 
رد دننک و  كرد  تسا ، اهریغتم  نآ  هدننک  میظنت  هک  ار  یئاهتباث  دناهتسناوتن ، دناهتـسیرگن ، ناهج  كرحتم  يازجا  دوخ  رد  هک  ینارکفتم 

یتسیلائر ياعدا  هچ  رگا  دـنریذپیم ، ار  هیاپیب  مسیلآهدـیا  یعون  اـی  دـنوشیم و  راـتفرگ  ییارگ ) چوپ   ) یتسیلیهین تسب  نب  رد  اـی  هجیتن 
دومن هک  مینادیم  ام  تشگ  میهاوخ  انیبان  یئابیز  یعقاو  تخانش  زا  میزروب ، قشع  ابیز  ياهدومن  دوخ  هب  میهاوخب  رگا  ود - دنشاب . هتشاد 
عماوج زا  کی  چیه  رد  خیرات و  زا  ياهطقن  چیه  رد  لدتعم  يدرف  چـیه  تسا و  حرطماهنارود  همه  رد  عماوج و  همه  مدرم  يارب  اهیئابیز 

يانعم یموق  ره  يارب  یئابیز  هچ  رگا  دشاب ، هتشادن  تسود  ار  یئابیز  هک  درک  ادیپ  ناوتیمن  للم  و 
رد مکی - عون  تسا : توافتم  عون  ود  رب  اـهیئابیز  هب  شرگن  هک  درک  تاـبثا  ناوتیم  مه  ار  بلطم  نیا  رگید  فرط  زا  دراد . یـصوصخم 

نیا رد  ناـسنا  دراد . دوجو  اـهناسنا  همه  رد  هک  طاـبترا  نیا  زا  یناور  طاـسبنا  تذـل و  ساـسحا  اـبیز و  دومن  اـب  ساوـح  نداد  رارق  هطبار 
دومن اب  ساوح  نداد  رارق  هطبار  رد  مود - عون  دربیم . تذـل  ابیز  دومن  نآ  زا  ساوح  هار  زا  درگنیم و  ابیز  يرهاظ  دومن  هب  طقف  طاـبترا 

فیـصوت بیترت  نیدـب  هطبار  عون  نیا  رد  ار  یئابیز  دراد . دوجو  دومن  نآ  هدرپ  تشپ  رد  هک  یلامک  هب  دومن  نآ  زا  هشیدـنا  روبع  اب  اـبیز 
نتفرگ رارق  زا  تسا  ترابع  لامک  دـهدیم و  ناـشن  دوخ  يارو  رد  ار  یلاـمک  هک  فافـش  نیراـگن و  تسا  يدومن  یئاـبیز  هک : مینکیم 
هاگدید زا  رتانعم  رپ  رایسب  هاگدید  نیا  زا  یئابیز  هک  تسا  ینیقی  دوخ . هب  بسانم  ياهیگتسیاش  اهیگتـسیاب و  يارجم  رد  عوضوم  کی 

مکی عون  زا  لصاح  یناور  طاسبنا  تذل و  زا  رتالاو  رتلوقعم و  یئابیز  اب  طابترا  نینچ  زا  هلـصاح  تذل  یناور و  طاسبنا  هدوب و  مکی  عون 
یئابیز یفـسلف و  یملع و  هاگدید  زا  یئابیز   ) باتک هب  اهیئابیز  اب  طابترا  عون  ود  نیا  نایم  توافت  تابثا  يارب  تسا . یئابیز  اب  طابترا  زا 

میرگنب و تردق  دوخ  رد  رگا  هس - دیئامرف . هعجارم  بناج  نیا  فیلات  مالسا ) هاگدید  زا 
همه رد  رشب  یعامتجا  یگدنز  هب  طوبرم  لئاسم  رد  امش  نونکات  ایآ  تشگ  میهاوخ  انیبان  تردق  یعقاو  تخانـش  زا  میزروب ، قشع  نآ  هب 

زا هجیتن  رد  هدیزرو و  قشع  نآ  هب  هتـسیرگن و  تردق  دوخ  هب  رـشب  هک  دیراد  غارـس  درد  نیا  زا  رتنک  ناینب  رتخلت و  يدرد  خـیرات  لوط 
سپس دننزیم و  ناناوتان  افعض و  نامدود  هب  شتآ  تسخن  تردق  ناقـشاع  نیا  تسا ؟ هتـشگ  انیبان  هدنام و  ناوتان  تردق  یعقاو  تخانش 
هتخاس لـتخم  ار  اـهناسنا  لوقعم ) تاـیح  ) اـهنت هن  هک  تسا  هدوب  نآ  هب  قشع  تردـق و  دوخ  رد  شرگن  نیا  دـنزاسیم . هاـبت  ار  ناـشدوخ 

رگا اما  و  تسا . هدومن  تیاهنیب  ياهیـشک  قح  اهیزیرنوخ و  تارطاخم و  راـچد  هراومه  مه  ار  ناـنآ  ضحم  یعیبط  تاـیح  هکلب  تسا ،
ار يرـشب  خـیرات  مه  دـندمآیمرب و  تردـق  تخانـش  هدـهع  زا  یبوخ  هب  مه  دنتـسیرگنیم ، تردـق  هب  هلیـسو  ناوـنع  هب  نادـنمتردق  نیا 
اب دوش ، حرطم  يدج  هعماج  کی  ای  درف  کی  يارب  ریذپلماکت  تایح  رگا  یلک  روط  هب  راهچ - دـندادیم . تاجن  روآگنن  يراسمرـشزا 

ياهتمکح هقح و  نایدا  همه  نیداینب  لوصا  زا  دینکن ) تایح  لئاسو  ینابرق  ار  تایح   ) هلمج نیا  ایند  رد  هن  تسیرگن ، دهاوخ  ایند  هب  ایند 
همدقم م کی  لصا  نیا  هتسیاش  كرد  يارب  دیراذگب  تسا . هدرک  شوارت  تسود  ناسنا  سانش و  ناسنا  ياهزغم  زا  هک  تسا  ياهدنزاس 
نآ دنکیم و  مضه  عوضوم  نآ  دوخ  رد  ار  یناسنا  حور  عوضوم  کی  هب  باذجنا  شیارگ و  هک  دیراد  لوبق  ایآ  مینک . نایب  ار  يرـصتخ 

یقبام ياهشیدنا  نامه  وت  ردارب  يا  دوشیم ؟ عوضوم  نامه  زا  یمسجت  تسا ، هتفرگ  رارق  عوضوم  نآ  يدج  ریثات  تحت  هک  حور  زا  دعب 
لاوئس نیا  خساپ  هک  میشاب  هتشاد  نیقی  يولوم )  ) ینخلگ همه  وت  يراخ  دوب  رو  ینشلگ  لگ  تاهشیدنا  دوب  رگ  ياهشیر  ناوختسا و  دوخ 

هب يدـج  باذـجناو  شیارگ  میئوگب : میناوتیم  مینک ، حرطم  مومع  يارب  رتلوبق  لـباق  رتنشور و  ار  خـساپ  میهاوـخب  رگا  و  تسا . تبثم 
دهاوخ کـنیع  ناـمه  اـب  درگنب ، زیچ  ره  هب  هک  دـشاب  هدوـب  حور  ناگدـید  رب  یکنیع  عوـضوم  نآ  هک  دوـشیم  بجوـم  عوـضوم ، کـی 
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نیرتـهب و دوـش . یقلت  عوـضوم  نآ  یلیفط  اـی  عوـضوم  نآ  زا  يوـترپ  یتـسه  ناـهج  همه  هک  دـسرب  یئاـج  هب  تسا  نـکمم  تـسیرگن و 
هب قوشعم  زا  هک  یکنیع  نودـب  دـناوتیمن  درگنیم  هک  يزیچ  ره  هب  قشاـع  هک  مینیبیم  قشع  هدـیدپ  رد  ار  اعدـم  نیا  لـیلد  نیرتنشور 

. دشاب هدوب  میدش ، رکذتم  هک  لصا  نیا  رکنم  دوش و  ادیپ  هاگآ  لقاع  کی  دوریمن  نامگ  درگنب . زیچ  نآ  رد  تسا ، هدش  هدز  شنامشچ 
رـصبا نم  هترـصب و  اهب  رـصبا  نم  دیامرفیم : هک  ار  ع )  ) نینموملاریما هلمج  یتوکلم  یناسنا و  معط  میناوتیم  رـصتخم  همدـقم  نیازا  سپ 

اهیلا
نیا رد  یسک  رگاو  دزاسیم  شیانیب  ایند  نیمه  درگنب ، سوسحم ) تعیبط  اب  طابترا  رد  یعیبط  تایح   ) ایند هب  ایند  نیا  اب  هک  یسک   ) هتمعا
هلمج نیا  اـب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  میـشچب . دزاـسیم .) شیاـنیبان  اـیند  نیمه  دـهاوخب ، یتاذ  یفدـه و  روـط  هـب  ار  نآ  درگنب و  اـیند 
انیباـن هدـش ، هاـگآان  تادوجوم  نآ  نیع  دـننام  يوش  بذـج  ترهـش  ماـقم و  و  نامیـس ، رجآ و  هب  یهاوخب  رگا  یناـسنا و  وت  دـیامرفیم :

هار رد  یـسانشب و  ار  تادوجوم  نآ  یهاوخبرگا  و  یـشابیم . تادوجوم  نآ  زا  رتتمظع  اب  و  یناسنا ، وت  هک  یتروص  رد  تشگ . یهاوخ 
اهنت هن  هتخاـس و  راکـشآ  وت  هب  ار  دوخ  یعقاو  هرهچ  تادوجوم  نآ  همه  يوش ، رادروخرب  اـهنآ  زا  دوـخ ، یناـسنا  لوـقعم  تاـیح  فدـه 

. درک دـهاوخ  رتجـتنم  رتانعمرپ و  ایند  فلتخم  ياهنادـیم  رد  ار  حور  تاـیح و  تکرح  هکلب  درک ، دـنهاوخن  ریخـست  ار  وت  حور  تاـیح و 
بوک خیم  ایند  ياهدومن  رد  دیاب  میـشاب ، هتـشاد  مه  ناور  دراد ، دوجو  ناروناج  همه  رد  هک  ناج  نآ  نتـشاد  اب  میهاوخیم  رگا  هصالخ 

ار همـشچ  ناعما ؟ تسیچ  اریز  ارچ ؟ مناور  تسا  ناور  هک  نادرم  همه  ناور  هب  مناـهج  ناتـسبرط  مناـنج  ناتـسلگ  وچ  میئوگب : اـت  میوشن .
( يولوم  ) ناور شدنیوگ  تسج  ناج  نت  نوچ ز  ناور  ندرک 

ءارغ هبطخ  هبطخ 082-

هحفص 54] ]
هک وا  تیدوجوم  هب  رظن  اب  ددعتم و  تاهج  زا  ناسنا ، هرابرد  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  موس  داتـشه و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

ناسنا تسا و  ناسنا  قلاخ  هک  دـنوادخ  هرابرد  ار  یقیاقح  نینچمه  تسا . هدومرف  نایب  ار  یبلاـطم  تسا ، عونتم  ياوق  اهدادعتـسا و  ياراد 
لوصا و حرطم و  ار  یمدآ  تایح  یئاهن  دصقم  ریـسم و  تکرح و  ءادبم  هب  طوبرم  لئاسم  زین  دشاب و  هتـشاد  وا  هب  شیارگ  تفرعم و  دیاب 
رد نینموملاریما  هک  تهج  نادب  و  تسا . هدش  رکذتم  ار  دنک  یگدنز  دیاب  هنوگچ  دشاب و  دیاب  هچ  ناسنا  نیا  هکنیا  هرابرد  یلک  يایاضق 

لیصا الماک  نیداینب و  روط  هب  ( دیاب هکنانچ  نآ   ) ورملق رد  مه  و  تسه ) هکنانچ  نآ   ) ورملق رد  مه  ار  ناسنا  هغالبلا  جهن  رد  دوخ  نانخس 
ام تفگ : ناوتیم  اذل  تسا ، هتفرگ  ماجنا  العا  دح  رد  ینآرق  تایآ  زا  هدافتسا  ریسفت  حیضوت و  نیا  رد  تسا و  هدومرف  ریـسفت  حیـضوت و 
زا دروم  ود  ره  رد  ار  مالـسا  هاگدـید  میـسانشب و  نآرق  وترپ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  زا  ار  قوـف  ورملق  رد  ناـسنا  میناوـتیم 

هفاضا هب  ناسنا ، هرابرد  روبزم  لئاسم  هدننک  حرط  هک  ملسم  تقیقح  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  اصوصخم  مینک . طابنتـسا  ترـضح  نآ  نانخس 
نانچنآ  ) ناسنا تاصتخم  داعبا و  همه  اب  تسا و  لماک  ناسنا  کی  دوخ  هکنیا 

. درگنیم نوگاـنوگ  حوطـس  ياراد  دوجوم  نیا  هب  عـفترم  ياهلق  زا  دراد ، ار  یئانـشآ  نیرتـکیدزن  دـیاب ) هکناـنچنآ   ) ناـسنا و  تسه ) هک 
لامک اب  وا  تسا . هتسش  اهنآ  زا  تسد  یمدآ ، تاقلعت  تالیامت و  هب  یئانـشآ  لامک  اب  وا  هک  تسا  نیا  قیاقح  نیا  هرابرد  وا  هطاحا  ءاشنم 
هتفای تسد  یقلطم  هب  دوخ  نورد  رد  وا  تسا . هتـسب  اهنآ  هب  لد  يدازآ ، یهاگآ و  تیاـهن  رد  یناـسنا و  ياهدـیاش )  ) و اهدـیاب )  ) هب ملع 

همه رگا  هک  تسا  نآ  لـیلد  نیرتنشور  یناگدـنز  رد  وا  ینیع  لـمع  درگنب . اـهناسنا  هب  رتـالاب  رایـسب  یقفا  زا  هدرک  راداو  ار  وا  هک  تسا 
یتسه ناهج  يور  زا  اههدرپ  دوش و  هتشادرب  دیاب ) هکنانچ  نآ   ) ناسنا و  تسه ) هکنانچ  نآ   ) ناسنا هرابرد  یمدآ  ملع  تیدودحم  لماوع 

هدرپ رگا   ) انیقی تددزا  اـم  ءاـطغلا  فشک  ول  ار : هلمج  نیا  تشگ . دـهاوخن  هدوزفا  ترـضح  نآ  نیقی  تفرعم و  ملع و  رب  ددرگ ، راـنکرب 
. دناهدومن لقن  ع )  ) نینموملاریما زا  یمالـسا  لوا  فیدر  نارظن  بحاص  نایوار و  زا  یناوارف  هدع  دیازفایمن .) نم  نیقی  رب  دوش ، هتـشادرب 
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هکنانچ نآ   ) ناسنا و  تسه ) هکنانچ  نآ   ) ناسنا هنحص  ود  ره  رد  ترضح  نآ  لماک  یـسانشناسنا  هب  مهم  رایـسب  هار  هس  زا  ناوتیم  اذل ،
يدرف چیه  تسا . هتشاد  دوخ  اب  بلاطیبا  نب  یلع  هک  ياهطبار  مکی - هار  درب : یپ  یبوخ  هب  دیاب )

ناهج اب  ار  دوخ  هطبار  تسا  هتـسناوت  یبوخ  هب  وا  دـیامن ، يرادربهرهب  دوخ  یگدـنز  زا  تیفیک  نآ  هب  تسا  هتـسناوتن  یناـسنا  عون  ینب  زا 
زین نتـشیوخ  هبناـج  همه  تخانـش  هب  ناـنچمه  دراد ، یتسه  ناـهج  تخانـش  كرد و  هب  جاـیتحا  هکناـنچ  میظنت  نیا  دـیامن ، میظنت  یتسه 

نتـشیوخ تخانـش  تیفیک  تیمک و  اب  میقتـسم  طابترا  اهناسنا ، تخانـش  تیفیک  تیمک و  هک  تفریذپ  دیاب  ار  لصا  نیا  و  تسا . دنمزاین 
، تسا هدوب  رادروخرب  ددرگیم ، یشان  تاذ  نورد  رد  تحایس  زا  هک  یصخش  یسانشدوخ  کی  زا  اهنت  هن  بلاطیبا  دنزرف  مود - هار  دراد .

یگدنز ياهسفن  نیرخآ  ات  ص )  ) مرکا ربمایپ  اب  سدقم  دوجو  نآ  تایح  زاغآ  زا  هک  ییاهدادیور  ثداوح و  داضت  عونت و  ترثک و  هکلب 
داهن رد  هک  ار  یئاهدادیور  قیاقح و  همه  هنومن  يرشب  خیرات  یتسه و  ناهج  ییوگ  هک  دوب  يردق  هب  تسا ، هدمآ  ترـضح  نآ  غارـس  هب 

هیفصت و موس - هار  دوب . هتخاس  قفوم  العا  دح  هب  یـسانش  ناسنا  رد  ار  وا  و  هداد . ناشن  وا  يارب  دوب ، دهاوخ  هدوب و  ورملق  ود  نآ  روص  و 
لامک هب  وا  دوعـص  بتارم  یناسنا و  یلاع  تافـص  تخانـش  هار  نیرترـصحنم  نیرتهب و  هک  يزاسدوخ  هجرد  نیرتیلاع  رد  ینورد  هیکزت 

مک یناسنا ، ناور  حور و  لیصا  ياههدیدپ  اهتیلاعف و  نیناوق و  لوصا و  هب  هیکزت  هکنیا  هفاضاب  دشابیم . نآ  دادضا  نکمم و 
دح رد  ار  هار  نیا  ترـضح  نآ  هک  نیا  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ینیع  یگدنز  تارکفت و  زرط  زا  نیعلطم  همه  و  دیامنیم . يدج  ك 

نازیم وگلا و  تسا  یلع   ) لاـمعالا نازیم  یلع  فورعم  تیاور  قباـطم  هک  اـجنآ  اـت  دـنراد . رارقا  تحارـص و  تسا ، هدوـمرف  يرپـس  یلعا 
هل ام  هاگراب  دـبا  ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  ياهدوب  وزارت  ره  يهنابز  لب  ياهدوب  وخ  دـحا  يوزارت  وت  دـیوگیم : يولوم  اهناسنا ) لامعا 

هچنآ زا  وگاو  ياهمـش  ياهدـید  لقع و  هلمج  هک  یلع  يا  بابل  ردـنا  روشق  وت  زا  دنـسر  ات  باب  يایوج  رب  باـب  يا  شاـب  زاـب  دـحا  اوفک 
العا دح  رد  دوخ ، یناور  حوطس  همه  رد  تسا  ناسنا  باتک  هک  ار  نآرق  ینامسآ  باتک  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هکنیا  حیـضوت  ياهدید 

، دوش تقد  یفاک  مزال و  دـح  هب  اـهنآ  جـیاتن  اـهراتفگ و  هزیگنا  اـی  راوگرزب و  نآ  نانخـس  نتم  رد  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، هدومن  كرد 
يدادعتسا داهن و  دعب و  ره  زا  ار  ناسنا  میهاوخب  رگا  یهگناو  دید . میهاوخ  ترضح  نآ  تالمج  تاملک و  زا  ار  ینآرق  تایآ  ششخرد 

-1 هنومن : ناونع  هب  تسا . هدرک  سمل  هدید و  ار  اهنآ  همه  گرزب  سانـش  ناسنا  نآ  دید  میهاوخ  میهدـب ، رارق  یئاسانـش  دروم  دراد ، هک 
یئانشآ هدید و  اهناسنا  رد  ار  یمومع  نایرج  نیا  ناسنا ، یعیبط  تایح  نایاپ  ریسم و  ءادبم و 

درد نآ  رد  رامـش  تشگنا  يدودـعم  يانثتـساب  هک  درکیم  یگدـنز  یمدرم  نایم  رد  وا  یناداـن ، يراوگاـن  درد و  - 2 دراد . نآ  اب  لـماک 
يارب عوضوم  ود  ره  قافن ، لطاب و  ناراداوه  دـیلپ  تشز و  هفایق  تقیقح و  قح و  نایماح  نورد  يابیز  هرهچ  - 3 دندوب . روهطوغ  کلهم 

رظن عطق  اب  نآ ، داعبازا  عالطا  يدرف و  تیدوجوم  نتشاد  تهج  هب  وا  يدرف ، لاح  رد  ناسنا  داعبا  - 4 دوب . حوضو  تیاهن  رد  راوگرزب  نآ 
هک تشاد  لماک  یهاگآ  وا  لقتسم  تیدوجوم  ساسحا  اهدادعتسا و  زا  تخانـشیم و  بوخ  ار  یمدآ  تیدرف  ندوب ، عامتجا  زا  یئزج  زا 

رداص دـیکا  روط  هب  ار  درف  لقتـسم  تیدوجوم  هب  طوبرم  رماوا  تاشرافـس و  عامتجا ، رد  درف  یحالـصا  تاروتـسد  اههیـصوت و  هفاضا  هب 
ناتسرپرس نایلاو و  هب  هک  یتانایب  تاروتسد و  رد  اصوصخم  ترضح  نآ  نانخس  رد  یعامتجا  لکـشت  لاح  رد  ناسنا  داعبا  - 5 دومرفیم .

ع)  ) نینموملاریما تردق ، - 6 میئامنیم . هدهاشم  نوگانوگ  لاکـشا  اب  درکیم ، رداص  رتشا  کلام  نامرف  دننام  شیرادمامز  ورملق  عماوج 
چیه هدوب و  رادروخرب  العا  دح  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  نارود  رد  مود  هجرد  شیرادمامز و  ماگنه  رد  مکی  هجرد   ) تردق هجرد  ود  ره  زا 

نیع ح رد  ناسنا و  ناهج و  یتسه  يارب  يرورض  رایسب  هدیدپ  نیا  یهلا  یقطنم - دربراک  تخانش و  هدهع  زا  وا  دننام  یسک 
ار یتردق  ناسنا  کی  رگا  تفگ : ناوتیم  دراد ، تردق  هدـیدپ  هک  يزیگناتفگـش  تیمها  هب  رظن  اب  تسا . هدـماینرب  كانرطخ  رایـسب  لا 

نانآ لاح  حالـصا  رد  دوخ ، هعماج  ياهناسنا  زا  يدعب  ندومن  وحم  فذح و  نودب  تردق  نآ  زا  دناوتب  دروایب و  تسدـب  عامتجا  کی  رد 
صخـش نیا  دهدن ، تسد  زا  كانرطخ  لاح  نیع  رد  يرورـض و  هدیدپ  نآ  هب  ندوب  اراد  اب  ار  نتـشیوخ  رب  تیکلام  دـیامن و  يرادربهرهب 

الماک دـیاب ) هکنانچ  نآ  ناسنا   ) و تسه ) هکنانچ  نآ  ناسنا   ) ورملق ود  ره  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  سانـش  ناـسنا  نیرتگرزب  دـیدرت  نودـب 
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رد ار  رمع  نایلاس  هک  یـسک  دـننام  هتخانـش و  یبوخ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زین  ار  هدـیدپ  نیا  یئاونیب ، یناوتاـن و  - 7 تسا . هتخانش 
لمارالا ماتیالا و  وبا  نآ  دـیدش  تبحم  خـلت ، معط  نیا  ندیـشچ  لیلد  تسا ، هدیـشچ  ار  نآ  خـلت  معط  تسا ، هدـنارذگ  یئاونیب  یناوتاـن و 

تـسا نانآ  تایح  میظنت  هرابرد  دیکا  روتـسد  هیـصوت و  هدوب و  شیوخ  یگدنز  هرادا  زا  ناوتان  ناگدنامرد  هب  نانز ) هویب  نامیتی و  ردـپ  )
رد هکنیا  هفاضاب  ار  ود  نآ  تیوقت  لماوع  نینچمه  جیاتن و  هشیدنا و  لقع و  - 8 دوشیم . هدید  ترضح  نآ  ینیع  لامعا  نانخس و  رد  هک 

انتم ثداوح  نیرتدیدش  رد  هکنیا  اب  راوگرزب  نآ  لوقعم  تایح  تسا ، هدومن  نایب  یفاک  مزال و  روط  هب  دوخ  نانخس 
. یقیقح قشع  روش و  فطاوع و  تاساسحا و  نینچمه  تسا  هتخاس  سمل  لباق  ام  يارب  یبوخ  هب  درکیم ، یگدـنز  یعامتجا  طیحم  ضق 
تازایتما و نیا  نایب  بلاطیبا ، دـنزرف  تیبرت  میلعت و  زا  یمهم  شخب  تایعقاو ، ندروآ  تسدـب  يارب  هبرجت  تفرعم و  ملع و  تازاـیتما  - 9

خیرات بیـشن  زارفرپ و  ینالوط و  تشذگرـس  زا  يزودنا  هبرجت  يریگ و  تربع  - 10 دشابیم . اهنآ  ندروآ  تسدب  يارب  دـیدش  کیرحت 
اهیدیلپ اهیتشز و  هب  فاطعنا  دادعتسا  - 11 دسریم . باصن  دح  هب  نینموملاریما  نانخـس  زین  شزرا  اب  رایـسب  هدیدپ  نیا  نایب  رد  یناسنا ،

تماقتسا تابث و  هک  تسا  هدوب  دادعتسا  نیا  اب  راوگرزب  نآ  لماک  یئانشآ  یهاگآ و  اب  و  هظحل ، ره  رد  ریسم  رییغت  لامتحا  و  اهناسنا ، رد 
ناـگرزب گرزب  نآ  هک  دوب  نینچ  هن  اـیآ  دوشیم . هدـید  لاـمک  دـشر و  ریـسم  رد  ع )  ) نینموـملاریما كاـپ  حور  رد  فیـصوت  لـباق  ریغ 

(. دندرک تمواقم  راتفگ  نیا  رب  سپس  تسا و  هللا  ام  راگدرورپ  دنتفگ : هکنانآ   ) اوماقتـسا مث  هللا  انبر  اولاق  نیذلا  نا  یهلا  هیآ  زا  یمـسجت 
هلـضاف قالخا  لامک و  دـشر و  هب  فاطعنا  دادعتـسا  نینچمه  و  دـندادن . ناشن  دوخ  زا  یفاـطعنا  فارحنا و  نیرتمک  هیآ 30 و  تلصف  - 1

لماک آ عالطا  یئانشآ و  نایمدآ ، تایح  رد  ود  نآ  رثوم  شقن  تیفیک و  تیمک و  يدازآ و  ربج و  - 12 یناسنا .
رارق دیدرت  دروم  ناوتیمن  هجو  چیه  هب  راوگرزب ، نآ  یگدنز  شور  نانخس و  لالخ  رد  ار  تیمها  اب  رایسب  هدیدپ  ود  نیا  زا  ترـضح  ن 

نآ هب  يو  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  تاظحل  همه  تشاد ، ترـضح  نآ  يارب  یماهبا  نیرتمک  اهنآ  تاصتخم  هدـیدپ و  ود  نیا  رگا  داد .
يو یگدنز  رد  تشذگیمن . دوشیمن ، هدید  مزعلاولوا  ناربمایپ  ياهتیـصخش  رد  زج  هب  اهناسنا  خـیرات  رد  شریظن  هک  تیدـج  تیعطاق و 

لتخم ار  وا  یگدنز  ینارگن  ددرت و  یخوش و  هن  تایح . یعرف  ياههدیدپ  یلـصا و  ینابم  هرابرد  يرارطـضا  هن  دوشیم و  هدید  یکـش  هن 
، دـشاب هتخاس  نتـشیوخ  تسد  اب  هک  یئوگ  تسا  هدوب  ياهنایـشآ  دـننام  وا  يارب  یتسه  ناهج  اـهیزادرپ . هلیح  غورد و  هن  تسا و  هتخاـس 

بلاطم هب  رظن  اب  دزاسب . العا  دح  رد  لامک ، هب  هتسباو  دوخ  يارب  ار  دوخ  دوب  هتسناوت  وا  اریز  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يارب  ناهج  دوب  نینچ 
مه دیاب ) هکنانچ  نآ   ) و تسه ) هکنانچ  نآ   ) ورملق ود  ره  رد  ار  ناسنا  هغالبلا  جهن  ریـسفت  همجرت و  زا  دلجم  نیا  رد  ام  هک  تسا  هطوبرم 
زا تسه  هکنانچ  نآ  ناسنا  اـیآ  تسه  هکناـنچ  نآ  ناـسنا  میهدیم : رارق  یـسررب  دروم  هغـالبلا  جـهن  هاگدـید  زا  مه  نآرق و  هاگدـید  زا 

اسنا هک  دوجوم  نیا  نتخانش  ددصرد  اهنارود  همه  رد  للم  عماوج و  نارظن  بحاص  تسا ؟ یئاسانش  لباق  مالسا  هاگدید 
لامتحا دناهدیشوک . تخس  یمظع  هلئسم  نیا  رد  یقالخا  ینید و  یملع و  یفسلف و  نوگانوگ  ياههاگدید  زا  هدمآرب ، دوشیم  هدیمان  ن 
براجت تامولعم و  ندوب  یبسن  ای  تسا و  یعالطایب  زا  یشان  ای  تسا ، هدادن  ماجنا  ار  يراک  چیه  شیوخ  تخانش  يهرابرد  رشب  هک  نیا 

شیوخ لوقعم ) تایح   ) یعیبط و تایح  هاگرذـگ  رد  ناسنا  تسا . هدـش  هتفرگ  هدـیدان  تسا ، عونتم  رایـسب  داعبا  ياراد  هک  ناسنا  هرابرد 
نیا تسا . هدروآ  دوجو  هب  عونتم  ددـعتم و  ياهندـمت  اـهگنهرف و  هدز و  تاـیح  عون  ود  ره  میظنت  يارب  ینیناوق  لوصا و  عـضو  هب  تسد 

ود ره  هک  نیا  هفاـضا  هب  تسا . هدروآ  تسد  هب  ار  یناوارف  تاـمولعم  دوخ  هراـبرد  دوجوم  نیاهک  تسا  نیا  يارب  لـیلد  نیرتنشور  دوـخ 
هداد همادا  دوخ  تکرح  هب  هدرک و  روبع  دوخ  ناعونمه  هدننک  دوبان  ياهمحازت  تعیبط و  ناهج  ياهخالگنـس  نایم  زا  اهناسنا  تایح  عون 

یناـسنا نوگاـنوگ  ياهدادعتـسا  عوـنتم و  تردـق  تخانـش  نودـب  اـهمحازت  نآ  نتخاـس  عـفترم  اهخالگنـس و  نآ  اـب  هزراـبم  اـیآ  تـسا .
نادنمـشناد ناققحم و  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  ثعاب  یلماوع  هچ  مینیبب  دـیاب  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  تسا !؟ هدوب  ریذـپناکما 

تخانش هرابرد  ریگمشچ  رایسب  ياهتفرشیپ  تایقرت و  همه  نآ  اب  زورما  هب  ات  ناسنا  هک  دناهدش  دقتعم  تسین ، كدنا  نانآ  ددع  هک 
تـسد هب  دوخ  تیدوجوم  هراـبرد  یفاـک  مزـال و  تاـمولعم  تسا  هتـسناوتن  شیوخ ، دوس  هب  نآ  رد  فرـصت  یگنوگچ  تعیبـط و  ناـهج 
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هک يددعتم  ياهیراوگان  مالآ و  زا  رادروخرب و  نتـشیوخ  نتخانـش  تیدوجوم  ذیاذل  زا  دسانـشب و  ار  دوخ  داعبا  حوطـس و  همه  هدروآ و 
فیلات هتخانشان - دوجوم  ناسنا   ) نومـضم اب  هک  یئاهباتک  هرامـش  هک  تسا  تسرد  هتبلا  دنک ؟ ادیپ  تاجن  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  وا  نوماریپ 

هک ار  هلئسم  نیا  یناسنا  مولع  رد  حورشم  ثحابم  تالاقم و  اهباتک و  زا  یناوارف  رایـسب  رادقم  یلو  تسا ، دودعم  دشاب ، لراک ) سیـسکلا 
رظن رد  ناوتیم  ار  یلماوع  یسانشناسنا ، یگدنام  بقع  للع  حیضوت  يارب  دننکیم . حرطم  تسا ، هدشن  هتخانش  الماک  ناسنا  تیدوجوم 
هدوب مه  یمک  رادـقم  هچ  رگا  یتالوهجم  دوجو  تهج  هب  هک  دـشابیم  یتسه  تایعقاو  همه  لماش  هک  تسا  یبلطم  مکی - لـماع  تفرگ :

هب دنتـسه ، دـیدش  طابترا  لاح  رد  رگیدـکی  اب  تایعقاو  اریز  دزاسیم ، مولعمان  ار  اهنآ  دـنکیم و  تیارـس  تایعقاو  همه  هب  لـهج  دـشاب ،
اهدادعتـسا و ياراد  رتهدیچیپ و  رایـسب  يدوجوم  هک  ناسنا  ياپارـس و  ملاع  همه  دـبای  للخ  ياج  زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  هک : يروط 

یلاعف اهورین و  اههدیدپ و  زا  کی  چیه  هک  نیا  هب  رظن  اب  اصوصخم  دشابیم ، رادروخرب  يرتشیب  ماهبازا  تسا ، رتدایز  داعبا 
تفایرد مکی - هار  دومن : تفایرد  كرد و  ار  نآ  ناوتیم  هار  ود  اب  طقف  تسین و  میقتـسم  هبرجت  هدهاشم و  لباق  وا  یناور  يزغم و  ياهت 

تاساکعنا مود - هار  درذـگیم . دوخ  ناعونمه  رگید  ناور  زغم و  رد  هک  هچنآ  اـب  اـهنآ  هسیاـقم  نتـشیوخ و  رد  یناور  يزغم و  روما  نآ 
ضحم هباشت  هن  هک  تسا  ملـسم  هلئـسم  نیا  و  ینیع . هدـهاشم  لباق  یکیزیف  ياهباتزاب  اـهرادرک و  تاـکرح و  هلیـسو  هب  روما  نآ  یلولعم 

لماک تخانـش  دـناوتیم  اهلولعم  تخانـش  هن  دزاسب و  مهف  لباق  هبناج  همه  روط  هب  ار  اـهنآ  تاـصتخم  هباـشت و  نیفرط  تقیقح  دـناوتیم 
ورملق زا  رتازفا  تریح  یئاهماهبا  بجوم  ناسنا  هدـیچیپ  دـعب و  رپ  رایـسب  تیدوجوم  هراـبرد  لـماع  نیا  هتبلا  دـیامن . ریذـپناکما  ار  اـهتلع 
هدـننک كرد  تلاح  نآ  رد  هک  يروضح ) ملع   ) يرایـشوه دوخ  ریـسفت  رد  یناوتان  اریز  ددرگیم ، نارادـناج  رگید  تاتابن و  تادامج و 
ترابع هک  میـسجت  و  راک ، یفنم  تبثم و  بطق  ود  هب  نم )  ) هطلـس هراظن و  زا  تسا  ترابع  هک  رایتخا  ساسحا  تسا و  هدنوش  كرد  نیع 

، اهتیلاعف اههدیدپ و  نیا  لاثما  ددع و  دـیرجت  و  تیعقاو ، فلاخم  نآ  زا  رثات  یقلت و  ضرف و  اب  تیعقاو  فالخ  باختنا  فذـح و  زا  تسا 
لوصا ساسایب  میمعت  زا  یشان  یناوتان  نیا  تفگ  دیاب  دشابیم . ناسنا  تقیقح  ندنام  لوهجم  بجوم  یلومعم ، قطنم  اب 

زین ار  یناور  ياههدـیدپ  اـهتیلاعف و  اـهورین و  نیناوق  لوصا و  نآ  اـب  میهاوخیم  اـم  هک  تسا  یجراـخ  ینیع  تعیبـط  رد  هیراـج  نیناوق  و 
فقوت دومج و  يارب  یتلع  دناوتیمن  ناسنا  یتاذ  نورد  یتاذ و  نورب  ورملق  ود  دیدش  توافت  هک  نیا  رد  تسین  يدیدرت  و  میئامن . ریسفت 

اب تاذ  نورد  طابترا  رد  اـهنیا  لاـثما  نیعت و  شنکاو و  شنک و  تیلع و  نیناوق  ناـیرج  اریز  دـشاب ، هدوب  یـسانشناسنا  تاـقیقحت  رد  اـم 
تـسا یتیلاعف  هشیدنا  هک  مینادیم  الثم  دنکیمن . یفن  هجو  چیه  هب  ار  تاذ  نورد  هب  صوصخم  نیناوق  تافیرعت و  ترورـض  تاذ ، نورب 
تعیبط اب  یهباشت  تسا ، دنمزاین  تلع  هب  تعیبط  ملاع  ياهدادیور  دننام  نآ  نداتفا  نایرج  هب  هک  تهج  نآ  زا  دراد ، دوجو  ام  زغم  رد  هک 
لوصا تسین ، یعیبط  لولعم  تلع و  هطبار  دننام  اهنآ ، زا  هلـصاح  هجیتن  اب  هشیدنا  يایاضق  تامدقم و  هطبار  هک  رگید  تهج  زا  یلو  دراد 

يدام لوحت  نیرتمک  نودب  دنتـسه  همدقم  ود  هک  دراد ، ساسحا  ناویح  ره  تسا و  ناویح  ناسنا  اریز  دراد ، دوخ  هب  صوصخم  ینیناوق  و 
زا کـی  چـیه  ینعی  دروآیم . دوـجو  هب  ار  دراد ) ساـسحا  ناـسنا  سپ   ) هجیتـن یفیک ) ياـهینوگرگد  ریاـس  ندـش و  داـیز  ندـش و  مـک  )

اوم هک  یتروص  رد  دشابیمن . یلبق  هدام  زا  هتفای  لوحت  هدام  هجیتن ) کی  همدقم و  ود   ) قوف هشیدنا  هتشر  ياهدحاو 
ياههدیدپ اهورین و  اهتیلاعف ، همه  قیبطت  رب  رارـصا  دریگیم . رارق  لوحت  يارجم  رد  هرورـضلاب  دروایب ، دوجوب  ار  هقلع  هکنیا  يارب  هفطن  د 
تادوجوم قیبطت  هب  رارـصا  هک  دماجنایم  تیعقاو  فذح  هب  هزادـنا  نامه  تعیبط  رب  مکاح  نیناوق  لوصا و  تافیرعت و  رب  یناور  يزغم و 

ندنام قلطم  لوهجم  هب  داقتعا  ياههزیگنا  زا  مود  عون  تاذ . نورد  رد  مکاح  تافیرعت  نیناوق و  لوصا و  رب  تعیبط ، ياهدومن  طباور و  و 
هتفرگ رارق  شریذپ  تخانش و  دروم  هک   ) تایح لوقعم  ياهنامرآ  فراعم و  قفاوت  مدع  قابطنا و  مدع  تسه ) هکنانچنآ   ) ورملق رد  ناسنا 

یهلا و نایدا  نایناب  فرط  کی  زا  هک  ینعم  نیا  هب  دشابیم . هدهاشم  لباق  عماوج  اهنارود و  رثکا  رد  هک  تسا  تایح  ینیع  ریسم  اب  تسا )
زرط اب  هک  دـنهدیم  غارـس  ناسنا  دوجو  رد  ار  هدـنزرا  یلاع و  هداعلا  قوف  ياهتمظع  اهدادعتـسا و  ناسانـش ، ناسنا  ءامکح و  نویقالخا و 

ناوراـک نتم  تیرثکا  رگید  فرط  زا  یلو  دنـشابیم ، لوبق  لـباق  دـییات و  زین  هتفاـی  دـشر  بذـهم و  ياـهناسنا  یگدـنز  شور  تارکفت و 
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نادنمشناد قیقحت و  لها  زا  یضعب  هک  تسا  هدش  بجوم  هدیدپ  نیا  دنتسه . هرهبیب  اهتمظعو  اهدادعتسا  نآ  ندیسر  تیلعف  هب  زا  یناسنا 
دوب ا هدش  هتخانش  ناسنا  رگا  اریز  تسا ، هدشن  هتخانش  الماک  زونه  ناسنا  هک  دنشاب  دقتعم 

هب هک  دوشیم  لالدتسا  نینچ  هاگنآ  دمآیمن ، شیپ  تسا ، هدش  رجنم  رگیدمه  يدوبان  بیرخت و  هب  ناوارف  دراوم  رد  هک  داضتم  عونت  نی 
، دـنکیم يریگولج  اهناسنا  نایم  رد  تلادـع  يرارقرب  لوقعم و  مهافت  زا  هک  دراد  دوجو  یناسنا  تیدوجوم  رد  لوهجم  یلماـع  عطق  روط 

فرط زا  و  تسین . رکنم  ار  نآ  یگدنز  رد  تلادع  شزرا  توررـض  اهناسنا و  تایح  شزرا و  تمظع و  هاگآ  دنمدرخ و  ناسنا  چیه  اریز 
صقن عون  نیا  درادن . نانآ  ياهتمظع  اهدادعتسا و  ندیسر  تیلعف  هب  زا  تیمورحم  ببس  هب  اهناسنا  تسکـش  رد  يدیدرت  سک  چیه  رگید 
هناگی هک  نیا  رد  تسین  یکـش  نوچ  دشاب ، هدوب  ناسنا  ندنام  هتخانـشان  رب  یلیلد  دناوتیمن  زین  یناسنا  تایح  تشذگرـس  رد  زیگنافسا 
رایـسب تامولعم  اریز  تسین ، ناسنا  یحور  يدام و  نوئـش  تیهام و  هب  لهج  اهتمظع  اهدادعتـسا و  نتـشگ  بوکرـس  ندـش و  یثنخ  تلع 

نآ هب  لمع  زا  ضحم  یناویح  یعیبط  تالیامت  تهج  هب  لاح  نیا  اب  و  تساهناسنا . سرتسد  رد  اهتمظع  اهدادعتـسا و  نآ  هراـبرد  یناوارف 
زا یشان  روآمرش  ياهطوقس  اهیراوگان و  بئاصم و  تلع  هک  دیراد  غارس  ار  یهاگآ  درف  چیه  ایآ  تسا . هتخاس  مورحم  ار  دوخ  تامولعم 

ار ن اهطوقس  ایالب و  بئاصم و  نیا  همه  تلع  رشب  ایآ  دنادن ؟ دریگیم ، ماجنا  یئانتعایب  لامک  اب  هک  ار  عقاو  فالخ  زاربا  غورد و 
یناسنا ياهدرد  تالکـشم و  زاسهراچ  اهنت  هن  قحان  نوخ  نتخیر  قح و  اب  هزرابم  ملظ و  هک  تسا  هدـیمهفن  نونکاـت  رـشب  اـیآ  دـنادیم ؟
دیوگب رگا  دـنادیم و  ـالماک  وا  يرآ ، تسا ؟ هدوب  اـهناسنا  لاـح  حالـصا  ندـش  مگردرـس  ندـش و  رت  میخو  جـیاتن  هراومه  هکلب  هدوـبن 

هک یناسنا ) لوقعم  ياهنامرآ  فراعم و  قباطت  مدع   ) لماع نیا  دسریم  رظن  هب  دیوگیم . غورد  ای  درادن و  ربخ  زیچ  چـیه  زا  ای  منادیمن ،
رب هیکت  روبزم  لماع  اریز  تسین  شیب  يرادنپ  ناسنا ، ندنام  هتخانـشان  يارب  وا ) تایح  ینیع  ریـسم  اب  تسا ، هدـش  هتخانـش  وا  يارب  الماک 

تیبرت و مـیلعت و  تیقـالخ  هـب  هجوـت  مدـع  رب  اتدـمع  هـک  دراد  اـهناسنا  یتـسرپ  دوـس  یئوـج و  تذـل  تـالیامت و  ربارب  رد  هدارا  یتـسس 
تاـمولعم شیازفا  لـماوع  نیرتیـساسا  زا  یکی  هک  مینک  يدـج  هجوـت  تقیقح  هب  رگا  دـشابیم . دنتـسم  عـماوج  نوگاـنوگ  ياهتیریدـم 

لمع هک  تسا  هدوب  یقطنم  الماک  نایرج  کی  نیا  و   ) دریگیم رارق  طابترا  رد  اهنآ  اب  هک  تسا  یتاعوضوم  رد  فرـصت  لـمع و  يرـشب ،
( نم  ) هرابرد یناوارف  تالکـشم  نایم  رد  ام  لاثم : ناونع  هب  میمهفب . میناوتیم  ار  یناسنا  قیاقح  ندنام  لوهجم  تلع  تسا .) هدومن  نآ  هب 

عت هدیدپ  رد  هک  یتالوهجم  هفاضا  هب  میاهتفرگ ، رارق  نآ  تیقالخ  دومج و  اهبلتعا و  طوقس و  اهراک و  عونت  تالوحت و  و 
تسا دنتسم  هلئسم  کی  هب  تالوهجم  تالکشم و  همه  نیا  تفگ : دیاب  دوشیم ، هدید  نم )  ) هرابرد اههدیا  اهنامرآ و  قباطم  تیبرت  میل و 

دنک و ادیپ  تاجن  هدـننک  هابت  برحم و  یهاوخدوخ  ینیبدوخ و  زا  شتیلاعف  نوکت و  ریـسم  رد  هک  داد  شرورپ  ار  نم )  ) دـیاب هنوگچ  هک 
همه نآ  لح  نیاربانب ، دریذپب . ساسایب  مروت  نودب  ای  تسکـش و  ساسحا  نودب  دازآ ) مهاوخیم   ) اب ار  یگدـنز  رد  تالوحت  تکرح و 

- موس عون  دشابیم . ریذپناکما  یلمع  مادـقا  هدارا و  نتخادـنا  نایرج  هب  و  نم )  ) یـساسا لوصا  تخانـش  اب  طقف  تالکـشم  تالوهجم و 
یقلت نانآ  یتاذ  قیاقح  ناونع  هب  للم  ماوقا و  رد  هدش  هتفریذپ  ياهنامرآ  هدش و  بوسر  ياهگنهرف  رد  هک  تسا  یگرزب  ياطخ  هابتـشا و 

اهگنهرف و نآ  راداوه  نارکفتم  هکنیا  ياج  هب  و  تسا ، هتـشگ  دراو  اهناسنا  فیرعت  رد  اـهنامرآ  اـهگنهرف و  نآ  ناـیماح  فرط  زا  هدـش و 
ياهریـسفت تاـهیجوت و  زا  اـهنامرآ  اـهگنهرف و  نآ  هک  دـننک  دادـملق  نـینچ  دـنریذپب و  تحلـصم  باـختنا  ناوـنع  هـب  ار  اـهنآ  اـهنامرآ ،

روبجم ار  دوخ  اـهنآ ، زا  عاـفد  يارب  تسا ، هدـش  یـشان  یخیراـت  یـسایس و  يداـصتقا و  یعاـمتجا و  یطیحم و  نیعم  لـماوع  صوـصخم 
دوخ و ياهورین  اهدادعتسا و  ندیناسر  تیلعف  هب  يارب  رشب  هک  مه  ار  یئاهر  هار  و  تسه ) هکنانچنآ   ) تسا نیا  دنیوگب : هک  دننیبیم 

ياهدـیدپ هک  تهج  نادـب  اهنامرآ  اهگنهرف و  هبذاـج  رد  نتفرگ  رارق  هنوگنیا  تسا !! اـهنامرآ  گـنهرف و  نیمه  دـیامیپب ، دـیاب  تاـناکما 
يارب یتالوهجم  زورب  بجوم  دشابیم ، رگید  ياهتیلاعف  عاونا  يارب  یششوپ  تسا و  صوصخم  ياهشنیزگ  لماوع  لولعم  هدوب و  یضراع 

وطـسرا دننام  ینارکفتم  بناج  زا  هنافـساتم  هک  هتـشذگ  ياهنارود  رد  یگدرب  گنهرف  لاثم  ناونع  هب  ددرگیم . للم  ماوقا و  نآ  ناهاگآ 
تلاـصا زا  اـهناسنا  رد  یگدرب  هک  اـنبم  نیا  يور  یتارفکت  هدـناشوپ و  تسا ، يدازآ  هک  ار  ناـسنا  یعقاو  هرهچ  تسا ، هدـش  قیدـصت  زین 
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گنهرف زا  یئزج  ناوـنع  هب  یگدرب  هک  یعاـمتجا  هیـشاح  رد  اـهنارود  نآ  ناـهاگآ  هک  تسا  ملـسم  ددرگیم . راوتـسا  تسا ، رادروـخرب 
تیلعف هب  رگا  هک  تسا  يدازآ  یمدآ  تایح  یـساسارصنع  دـندیدیم : هک  ضقانت  نیا  زا  دناهتـشاد  رارق  تسا ، هدـش  یقلت  اـهناسنا  یعقاو 
ناـسنا تعیبـط  يهراـبرد  یجیگرـس  راـچد  ناـسنا ، تاذ  رد  یگدرب  نداد  رارق  رگید  فرط  زا  و  دوشیم ، هدـیمان  راـیتخا  دـسرب  هتـسیاش 
هیزجت کیکفت و  مراهچ - عون  دـشابیم . تسه ) هکنانچ  نآ   ) ناسنا هراـبرد  يرـشب  تفرعم  صقن  لـماوع  زا  یکی  مه  نیا  و  دنتـشگیم !
رایـسب یئاطخ  میناوتیم  ار  هیزجت  کیکفت و  نیا  تسا ، هدرک  ادیپ  جاور  تدش  هب  رـصاعم  ياهنارود  رد  اصوصخم  هک  ناسنا  تیدوجوم 

بوسحم گرزب 
هب هک  یققحم  دنمـشناد و  ره  هک  تسا  رارق  نیا  زا  هلئـسم  نیا  تسا  هدرب  شیپ  یفیلکت  ـالب  دـح  رـس  اـت  ار  یناـسنا  مولع  رثکا  هک  میئاـمن 
رد ار  ناسنا  تیدوجوم  لک  هک  ددرگیم  روهطوغ  دعب  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  رد  يردق  هب  دزادرپیم ، یناسنا  داعبا  زا  یکی  هرابرد  قیقحت 

یتح هدـیزرون  تعانق  شیازجا  زا  یکی  رد  لک  ندرب  ورف  هب  هتفر و  رتـالاب  نآ  زا  مه  یهاـگ  دـنیبیم و  دوخ  صـصخت  دروم  دـعب  ناـمه 
دهدیم رارق  ریسفت  قیقحت و  دروم  ار  هدارا  رواهنپوش  مان  هب  ناملآ  هفـسالف  زا  یکی  دسانـشب ! دهاوخیم  ءزج  نامه  رد  مه  ار  لک  قوفام 

ار یتسه  یلـصا  تقیقح  میاهدـمیهفن ، ار  هدارا  يانعم  ام  هک  یمادام  : ) دـیوگیم هرخالاب  هک  دـنکیم  هغلابم  هدارا  تیمها  رد  يردـق  هب  و 
هک نشور  موهفم  کی  هدارا  يارب  لاح  نیا  اب  و  داد .) دـهاوخن  ياهجیتن  ظافلا  رارکت  یفاب و  حالطـصا  زج  ام  راک  درک و  میهاوخن  كرد 

( هدارا ياراد  تسا  یناویح  ناسنا  : ) تسا نیا  رکفتم  نیا  رظن  زا  ناسنا  فیرعت  بیترت  نیدب  تسا . هدرواین  دشاب  هدوب  یناسنا  هدارا  قوفام 
درادیم و لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  یناور  حوطـس  همه  دعب  نیا  دهدیم و  رارق  قیقحت  دروم  ار  ناسنا  یـسایس  دعب  دیآیم و  رگید  رکفتم  و 

زا یکی  رد  دیآیم و  رگید  ققحم  یسایس !) تسا  یناویح  ناسنا  : ) هک دسریم  هجیتن  نیا  هب 
ار هلمج  نیا  تسا ) هزیرغ  نآ  ياراد  هک  تسا  یناویح  ناسنا  : ) دـیوگب هک  دـسریم  هجیتن  نآ  هب  مه  وا  ددرگیم ، روهطوغ  یناـسنا  زئارغ 

نیا تسا !) یئاـبیز  رد  تقیقح  همه  تسا و  ضحم  بارـس  قـح  : ) دـنیوگیم یـسانشابیز  رد  نارکفتم  زا  یـضعب  هک  مینکیمن  شوـمارف 
جیار یناسنا ، داعبا  زا  کی  ره  هب  هطوبرم  لئاسم  یناوارف  شرتسگ و  و  صـصخت ، ترورـض  ناونع  هب  ریخا  نارود  رد  هک  ياهیزجت  شور 

ود ره  هب  هک  مینیبیم  مزال  اجنیا  رد  تسا . هدروآ  دوجوب  مه  يرابررض  ياهـصقن  دراد  هک  یمهم  هداعلاقوف  يایازم  هب  رظن  اب  تسا ، هدش 
لباق هک  يدـح  هب  قیقحت  ثحب و  دروم  دـعب  رد  لـمات  تقد و  مکی - هجیتن  ياهیزجت  شور  تبثم  هجیتن  مینک : هراـشا  یفنم  تبثم و  هجیتن 

هب طوبرم  ثحاـبم  لاـثم  ناونع  هب  دـشابیمن . يرگن  هعوـمجم  یبـیکرت و  ياهـشور  رد  ضورفم  دـعب  رد  یحطـس  ياهـشرگن  اـب  هسیاـقم 
ام نارود  رد  هزیرغ  نیا  هب  طوبرم  ثحابم  لئاسم و  هک  تسین  دیدرت  ياج  میریگیم : رظن  رد  ار  یعیبط ) نتساوخ  دوخ   ) و تاذ ) تنایص  )

نیا رد  تامولعم  شیازفا  هجیتن ، رد  تسین . سایق  لباق  هتشذگ  اب  هک  تسا  هدش  حرطم  قیمع  هدرتسگ و  فلتخم  ياههاگدید  زا  يردق  هب 
یعامتجا م یگدنز  ياههدیدپ  نیرتهدیچیپ  نیرت و  یلاع  ورملق  ات  هتفرگ  کیژولویب  ياههاگدید  زا  هک  تسا  ياهزادنا  هب  عوضوم 

نودم ملع  کی  تروص  هب  ار  نآ  دیاب  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  يدـح  هب  هطوبرم  ثحابم  عونت  شرتسگ و  دوشیم . حرطم  روبزم  عوضو 
هدرک و زاب  نتساوخ ) دوخ  (، ) تاذ تنایص  (، ) نم  ) ثحبم يارب  یلـصف  یکـشزپناور  يواکناور و  یـسانشناور و  رد  هک  نیا  هن  دروآ ، رد 

یفـسلف ياهبلاق  رد  ای  يروئت  ضرف و  لکـش  هب  هک  لیلدیب  ياهاعدا  زا  یناوارف  رادـقم  مود - هجیتن  دوش . هدـیزرو  تعانق  لصف  نامه  هب 
. تسا هتـشگ  یناسنا  مولع  ورملق  تامولعم  هقطنم  دراو  یبرجت  تاداهـشتسا  لیلد و  اـب  تشگیم ، حرطم  نم )  ) هراـبرد ضحم ، يدـیرجت 
. دوشیمن هدـید  ياهظحالم  لباق  تفرـشیپ  دوریم ، عقوت  تایعقاو  رگید  تخانـش  رد  هکنانچ  نآ  نم )  ) تقیقح تخانـش  هراـبرد  هچ  رگا 

تـسیچ نشور  لد  نیا  هریت  لگ  ردـنا  تسیچ و  نم  اب  ناج  لیم  هک  ماهدـش  ناریح  تسا : هدـش  هتفگ  شیپ  اهنرق  زا  هک  هنوگ  نامه  ینعی 
دروم تاعوضوم  رد  هک  نارکفتم  زا  هتـسد  نآ  مه  زورما  تسیچ  نم  منادـنیم  کیل  میوگ و  نم  نم  میوگ و  نم  راـب  رازه  تسا  يرمع 
دیفم رایـسب  یئاهلالدتـسا  تراجت و  میدش  رکذتم  هک  روط  نامه  دنیامنیم . ار  ریحت  نیمه  راهظا  دنـشیدنایم ، قیمع  روط  هب  ناشقیقحت ،
کنیع خ زا  ای  تسا و  یعالطایب  زا  ای  اهنآ  نتفرگ  هدیدان  هک  تسا  هداتفا  نایرج  هب  دوخ ) (، ) نم  ) هب طوبرم  لئاسم  یفن  تابثا و  رد 
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هب تسا . هتشاد  يریگمشچ  تفرشیپ  یناسنا  داعبا  ياهدادعتسا  زئارغ و  رگید  رد  ياهیزجت  شور  نینچمه  دوشیم . هدز  مشچ  هب  هک  یصا 
، يرشب تفرعم  نازاتشیپ  رما  تیاهن  دوب . دهاوخ  هدوب و  تعنـص  ملع و  تفرـشیپ  لماوع  نیرتگرزب  زا  یکی  هسفن  یف  صـصخت  یلک  روط 

مولع رد  اصوصخم  صـصخت  هک  تسا  نیا  دـنهدب ، ماجنا  دـیاب  هک  ار  يراک  دـنراد ، راک  رـس و  یناـسنا  مولع  اـب  هک  یناـسک  اـصوصخم 
نتفرگ رارق  و  تسا ، ناسنا  تیناـسنا  یقیقح  راـثآ  ءاـشنم  تدـحو  نآ  هک  تسا  یناـسنا  تاـیح  تدـحو  ندـش  یـشالتم  بجوم  یناـسنا 
جیاتن نایب  زا  شیپ  ياهیزجت  شور  یفنم  هجیتن  ود  دـماجنایم . تدـحو  نیا  ندـش  یـشالتم  هب  دوخ  صـصخت  دروم  بلاق  رد  صـصختم 

نآ شیانعم  ياهیزجت ،) شور  یفنم  جیاتن  : ) میئوگب هک  نیا  مکی - هلئـسم  میهدیم : رارق  هجوت  دروم  ار  هلئـسم  ود  ياهیزجت ، شور  یفنم 
ره ناـسنا  ناـهج و  زا  یئزج  ره  هراـبرد  یتـفرعم  یملع و  شنیب  اریز  تسا ، یفنم  جـیاتن  نآ  ياراد  اـتاذ  ياهیزجت  شور  دوـخ  هک  تسین 
ره هک  تسا  تیمهااب  رایـسب  قیفوت  کی  نیا  رظن  کی  اب  هکلب  دوب ، دهاوخ  لماک  رتدیفم و  دشاب ، هدوب  رت  قیقد  رتهبناج و  همه  هک  هزادـنا 

یترورض هکلب  تسین ، هتـسیاش  قیفوت  کی  طقف  یتح  تفگ : ناوتیم  میـسانشب و  فلتخم  داعبا  حوطـس و  زا  ار  روبزم  ورملق  ود  زا  یئزج 
ار ا نآ  هک  تسا 

. دـنکیم باجیا  لوقعم ) تایح   ) رد تیقفوم  و  تسه ) هک  هچنآ   ) زا لـماک  تاـعالطا  اـهیهاگآ و  ندروآ  تسدـب  يارب  اـم  یتاذ  قاـیتش 
هک دوـشیم  یـشان  ینارکفتم  يراـکهحماسم  یهجوـتیب و  نیا  زا  هک  تسا  یلئاـسم  ياهـیزجت ، شور  یفنم  جـیاتن  زا  دوـصقم  نیارباـنب ،

ریگارف و ياهیهاگآ  شنیب و  ندروآ  تسدـب  زا  دـنریگیم و  هدـیدان  یناسنا  ياهدادعتـسا  داعبا و  تخانـش  رد  ار  یبیکرت  شور  ترورض 
رابررض هجیتن  يرایتخا ، یناوتان  تیمورحم و  نیا  زا  و  دننامیم ، مورحم  اهدادعتسا  داعبا و  نآ  ياهتدحو  اهداحتا و  تیمها  رپ  تاصتخم 

کی اب  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  یبلطم  مود - هلئـسم  دربیم . طوقـس  لزنت و  هب  ور  ار  یلک  ینیبناهج  ياهتفرعم  هک  دیآیم  دیدپ  يرگید 
مکحم و رایسب  رجآ  اهنویلیم  هک  میـسریم  ياهطقن  کی  هب  میدرگیم ، يروانهپ  رایـسب  نابایب  کی  رد  مینک  ضرف  دومن : نایب  هداس  هیبشت 
هک میـسریم  یلحم  هب  هطقن  نآ  زا  رتمولیک  اهدص  هلـصاف  رد  میهدیم ، همادا  دوخ  هار  هب  سپـس  تسا ، هدـش  هتـشابنا  هطقن  نآ  رد  بوخ 
هک میسریم  یئاج  هب  رتمولیک  اهدص  زا  سپ  میهدیم و  همادا  دوخ  هار  هب  زاب  تسا . هدش  هتـشابنا  مه  يور  اجنآ  رد  نهآ  ریت  نت  اهنویلیم 

وارف رایسب  روط  هب  ینامتخاس  حلاصم  نیا  زا  کی  ره  تسا . هدش  هدیچ  مه  يور  اجنآ  رد  یلعا  نامیس  هسیک  اهنویلیم 
ینامتخاس حـلاصم  یمک  زا  نویـش  هلان و  هزورما  ام  هک  تسا  نیا  تقیقح  نامتخاس !؟ وک  اـما  دراد ، دوجو  مه  زا  رود  ياههلـصاف  رد  نا 

رکف هب  هک  تسا  نیا  رد  يزورما  نارکفتم  راک  صقن  هکلب  میاهدروآ ) تسدب  ار  یناسنا  نامتخاس  حـلاصم  همه  ام  هکنیا  هن  هتبلا   ) میرادـن
مکی یفنم  هجیتن  دنناوتان . حلاصم  همه  نآ  زا  نامتخاس  ندروآ  دوجو  هب  زا  دننکن  فارتعا  هچ  دننکب و  فارتعا  هچ  ای  دنتـسین و  نامتخاس 
هطبار دننام  طباور  نآ  هک  تسا  رگیدکی  زا  تایعقاو  طباور  عطق  دهدیم  ماجنا  هک  ار  يراک  نیتسخن  ياهیزجت  شور  ياهیزجت  شور  رد 

تیلاعف اب  یلومعم  تالاح  رد  هدارا  هدـیدپ  کی  الثم  دـنزاسیم . لقتنم  رگیدـکی  هب  ار  تایعقاو  نآ  صاوخ  لاـقتنا ، رد  هطـساو  اـی  تیلع 
رارمتـسا ندـمآ و  دوجوب  رظن  زا  ار  هدارا  تیعقاو  میناوتیم  ام  ایآ  دراد . طابترا  تسا  هدروآ  دوجوب  ار  نآ  هک  ینورد  لماع  ره  اـی  هزیرغ 

ای هزیرغ و  زا  هتخیسگ  هدارا  زا  لصاح  كرد  هک  نیارد  تسین  يدیدرت  میمهفب ؟ طوبرم  لماوع  رگید  ای  هزیرغ و  زا  هتخیسگ  نآ ، تیلاعف 
لمحتم ضحم  ياهیزجت  شور  رد  ام  هک  یتفرعم  ررـض  نیتسخن  تفگ : دـیاب  تقیقح  رد  دـشابیم . اسران  صقان و  طوبرم ، لـماوع  رگید 

. تشاد دهاوخ  هدیشوپ  ام  زا  ار  دوخ  یعقاو  هرهچ  ام  قیقحت  دروم  عوضوم  دوخ  هک  تسا  نیا  میوشیم ،
میهاوخب ياهیزجت  شور  اب  هک  مینک  يورـشیپ  هزادـنا  نآ  هب  ناویح  کی  يازجا  قیقحت  رد  رگا  هک  درادـن  دوجو  بلطم  نیا  رد  يدـیدرت 

ضرف اریز  دناسر ، میهاوخ  تکاله  هب  ار  ناویح  نآ  اعطق  میئامن  صخشم  ار  رادناج  نآ  تایح  نوئـش  رد  درفنم ، ياهمتا  شقن  تیلاعف و 
اب ینیع  کـیکفت  تیلباـق  يدـنب و  زرم  چـیه  نودـب  یناـسنا  یعقاو  تیدوجوم  رد  اـم  صـصخت  قیقحت و  دروم  تاـعوضوم  هک  تسا  نیا 

مامت هک  یتروص  رد  دریگیم  ماجنا  دـیرجت  لمع  اب  یناسنا  تیعقاو  هراـبرد  اـم  تفرعم  بیترت  نیدـب  دنتـسه . طاـبترا  لاـح  رد  رگیدـکی 
رظن رد  ار  هدارا  لاثم  میوشن . راتفرگ  دـیرجت  فذـح و  نیرتمک  هب  وا ، یگدـنز  میظنت  ناسنا و  تخانـش  رد  هک  تسا  نیا  رد  اـم  شـشوک 
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رارق هدارا  للع  هلـسلس  رد  هک  یتاـیعقاو  مکی - دـعب  دنـشابیم : نآ  اـب  دـیدش  طاـبترا  لاـح  رد  دـعب  هس  زا  عونتم  یتاـیعقاو  هک  میریگیم 
اب دـتمم و  ینامز  تاظحل  رد  ار  تالولعم  لـلع و  یلاوتم  ياـههقلح  هک  دنتـسین  یکیزیف  تاـیعقاو  هدـع  کـی  دـننام  لـلع  نیا  دـناهتفرگ ،

یئوگ دنـشابیم ، تیلاعف  لوغـشم  هدارا  اب  نامزمه  للع  زا  یهجوت  لباق  رادقم  هکلب  دنهدب ، رارق  مه  رـس  تشپ  هیزجت  لباق  ياهتیدوجوم 
نایرج رد  دـنیآیم و  دوجو  هب  دوخ  صاخ  تلع  هارمه  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  نایرج  لاح  رد  هعومجم  کی  هک  هدارا  ءازجا  زا  یئزج  ره 

رارق م
فده و هب  لوصو  ترورـض  هب  یهاگآ  دننام  دشابیمن ، کیکفت  لباق  هدارا  هدمآ  دوجو  هب  ءزج  زا  تلع  نامه  لاح  نیع  رد  دنریگي و 
ای هدوب و  هدارا  يرورـض  تالولعم  هک  یتایعقاو  مود - دعب  دـنکیم . باجیا  ار  ضورفم  فدـه  هب  لوصو  ترورـض  هک  ياهزیرغ  تیلاعف 
(- هدارا يرورـض  تالولعم  - ) لوا مسق  دـندرگیم : میـسقت  هدـمع  مسق  ود  هب  تایعقاو  نیا  دراد . هدارا  ققحت  هب  زاین  اـهنآ  ندـمآ  دوجوب 
رـس تسپ  هدارا  نایرج  رد  هک  یئاههطقن  هب  یهاگآ  تسا و  دنمزاین  نآ  هب  هدارا  هک  يرادقم  هب  هدارا  ریـسم  رد  يزغم  ياوق  زکرمت  دـننام 

فده هب  تیصخش  هطلس  هدارا و  میمـصت و  دننام  دراد -) هدارا  ققحت  هب  زاین  اهنآ  ندمآ  دوجوب  هک  یتایعقاو  - ) مود مسق  دنراد . رارق  مه 
دننام نآ ، رارمتـسا  هدارا و  زورب  اب  نامزمه  ياههدـیدپ  موس - دـعب  تسا . هتفرگ  رارق  هدارا  دروم  فدـه  نآ  هب  لوصو  يارب  هک  يراک  و 

هدارا و تقیقح  دـناوتیم  یـسک  اـیآ  دنـشابیمن . یلولعم  تلع و  طاـبترا  تدـش  هب  هک  ناـیرج  رد  هدارا  هب  طوبرم  تـالیخت  تاروصت و 
هدارا مان  هب  ار  یتیعقاو  دناوتیم  رگیدمه  زا  اهنآ  ندرک  ادج  هیزجت و  ایآ  دسانشب !؟ روبزم  هناگ  هس  داعبا  تخانـش  نودب  ار  نآ  تاصتخم 

انچ دناسانشب !؟ ام  هب  دنتسه  رگیدمه  زا  هیزجت  لباق  ریغ  میهس و  نآ  ندمآ  دوجوب  رد  هروبزم  داعبا  همه  هک 
نتم رد  هک  هدارا  نودب  میناوتیم  ایآ  میسانشب  دنراد ، دوجو  دعب  هس  رد  هک  ار  اهتیعقاو  نآ  زا  یکی  ای  همه  میهاوخب  ام  رگا  سکعلاب ، هکن 
نیا هب  ناواکناور  ناسانـشناور و  زا  یـضعب  هک  یتقو  یلک ، روط  هب  هن . اعطق ، میئامن ؟ تفایرد  كرد و  دـیآیم ، دوجو  هب  اـهنآ  ناـیرج  و 

دنـشابیم فلتخم  تاصتخم  تیهام و  اب  ءزج  هس  زا  بکرم  هک  یناسنا  تیـصخش  یعومجم  نامزاس  ءازجا  هک  دننکیم  فارتعا  تقیقح 
یناسنا یناور  یتایح و  تایعقاو  رگید  فیلکت  دنتسین ، هیزجت  يدنبزرم و  لباق  هجو  چیه  هب  یقالخا ) نم  رترب ، نم  یعامتجا ، نم  زئارغ ، )
تدحو تایح و  يهدیدپ  تدحو  ياهیزجت  شور  رد  مود  یفنم  هجیتن  دوشیم . رتنشور  میـسجت  لقعت و  هشیدنا و  مالآ و  ذیاذل و  دننام 

دیاش تسا . نارظن  بحاص  ناققحم و  همه  لوبق  دروم  ملـسم و  هلئـسم  کی  یناـسنا  مولع  يهمه  هاگدـید  زا  یناـسنا ، تیـصخش  تقیقح 
دیکات رارصا و  نآ  تیمها  اب  رایـسب  تاصتخم  روبزم و  تدحو  هب  هک  درک  ادیپ  ناوتب  قالخا  يواکناور و  یـسانشناور و  رد  یباتک  رتمک 
تدحو دناهداد ، ماجنا  ضحم  یعیبط  هاگدید  زا  یناسنا  نورد  یـسررب  يارب  ار  شـشوک  تیاهن  هک  دیورف  دننام  یـصاخشا  یتح  دزرون .

هس نآ  نایم  هداد و  رارق  دیکات  دروم  یقالخا ) نم   ) رترب نم  یعامتجا و  نم  هزیرغ و  دعب  هس  هب  ار  تیصخش  نامزاس 
رد هک  نقتم  دهاوش  لئالد و  همه  نآ  اب  یناسنا  تیـصخش  تقیقح  تدحو  هنافـساتم  دننیبیمن ، ار  ياهدـننک  ادـج  زرم  طخ و  چـیه  دـعب 

هولج ریگ  مشچ  رکفتم  کی  يارب  ناسنا  داعبا  زا  یکی  هک  ماگنه  نآ  رد  دوشیم ، تباث  یناسنا  مولع  نارظن  بحاص  ناققحم و  تاقیقحت 
يرـشب تعیبط  رد  دـهتیاو  هک  یماگنه  دـیامنیم . هصالخ  دـعب  نامه  رد  ریـسفت و  دـعب  نامه  اب  ار  ناسنا  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  دـنکیم ،

یگدـیچیپ لولعم  هعماج ، حالـصا  ياههمانرب  نیناوق و  هب  هبـسنلاب  ار  ياهفرح  نارادمتـسایس  نادرم و  تلود  یئانتعایب  دـنکیم ، تبحص 
نآ شزرا  هک  تسا  هدروخ  هرگ  ناـنچ  نآ  يرـشب  تعیبط  : ) تسا نینچ  رکفتم  نیا  تراـبع  نیع  همجرت  دـیامنیم  یفرعم  يرـشب  تعیبط 

اهتسایس و نیا  رد  دزرایمن ) مه  هدش  لطاب  ذغاک  نامه  هب  مکاح  درم  دزن  رد  دوشیم ، هتـشون  عامتجا  میظنت  يارب  ذغاک  يور  هک  همانرب 
هک هچنآ  تسین . راکنا  دـیدرت و  ياج  تسا ، وربور  یماهبا  اـی  صقن  نینچ  اـب  يرـشب  یعاـمتجا  یگدـنز  ياهفرح  یلومعم و  ياهتیریدـم 
رت حیحـص  ترابع  هب  ای  تسا  ماهبا  صقنراچد و  رـشب  یعامتجا  یگدـنز  الوا  هک : تسا  نیا  دـهدب ، رارق  هجوت  دروم  دـهتیاو  تسیاـبیم 

رگا و ایناث  و  تسا . هدروخ  هرگ  هدیچیپ و  يرشب  تعیبط  لصا  هک  نیا  هن  دناهدومن ، ماهبا  صقن و  ياراد  ار  رشب  یعامتجا  یگدنز 
ای یلوـمعم  رادمتـسایس  هک  دیـسریم  میاهدرک ، حرطم  اـم  هک  هجیتـن  نیمه  هب  دـیاش  تسیرگنیم ، هلئـسم  هـب  یباـی  تـلع  دـید  اـب  دـهتیا 
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راک هب  تسد  تسا ، یناسنا  داـعبا  رگید  زا  ادـج  لقتـسم و  تقیقح  کـی  نم  لغـش  هک  یمزج  داـقتعا  نیا  اـب  مکاـح )  ) ناـشیا حالطـصاب 
تسایس ياهیزجت ، شور  يانبم  رب  یهاگشناد  یلومعم  شور  عون  نآ  نیرکفتم و  ءارآ  هب  هناهاگآان  ای  هناهاگآ و  راک ، نیا  رد  دوشیم و 

تسا عالطا  اب  رایسب  يدرم  هک  دهتیاو  شاک  دنکیم . هیکت  دزاسیم ، ادج  یناسنا  داعبا  رگید  داصتقا و  قوقح و  بهذم و  قالخا و  زا  ار 
: دـیوگیم هک  داـتفایم  نوطـالفا  بلطم  نیا  هـب  شراذـگ  تـسا ، هداد  رارق  شریذـپ  دروـم  نوطـالفا  زا  ار  یناوارف  بلاـطم  اـصوصخم  و 

بهذم ای  دنهدب ، رارق  تسایس  مادختسا  رد  دنناوتیم  ار  بهذم  هک  دننکیم  نامگ  یماع  نارادمتسایس  زا  یخرب  هک  تسین  نآ  تیعقاو  )
دیابن هک  دـیامنیم ، دزـشوگ  شیپ  لاس  دودـح 2000  رد  درم  نآ  هک  ار  یـساسا  رایـسب  هلئـسم  نیا  تسا ) یعاـمتجا  یگدـنز  مظن  يارب 
هلئسم نیرتگرزب  ناوتیم  داد ، رارق  تیریدم  هفرح  تمدخ  رد  ار  لیصا  داعبا  نآ  هدرک و  ادج  يرـشب  داعبا  رگید  زا  ار  یعامتجا  تیریدم 

امتح و دنکن ، اه  ( زیچ  ) هب لدبم  ار  اه  ( سک  ) تیریدم ضحم  هفرح  هک  نآ  يارب  تفگ : ناوتیم  اذل  دومن  یقلت  اهناسنا  یعامتجا  تایح 
: تفگ ناوتیم  هک  تسا  ضرف  نیا  رد  طقف  داد . رارق  دنراد ، هک  یلیـصا  داعبا  اب  اه  ( سک  ) تمدخ رد  دیاب  ار  تسایـس  تیریدـم و  امازلا 

حیحص تیریدم  : ) تفگ دیاب  ار . يدعب  کی  ياهزیچ  هن  تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  ار  اهناسنا  تیریدم  مکاح  ناشیا  حالطصاب  اب  رادمتـسایس 
تموکح و تسایـس و  ناتـساد  دوب  نیا  تیریدم .) ماقم  رد  هعماج  ياهناسنا  بلق و  لقع و  تایح و  یگنهامه  عامتجا و  زا  تسا  ترابع 

مکراشا نینموملاریما و ال  یل  لاقی  ناب  یـسفن  نم  عنقاا  تفگیم : هک  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  ردارب  لیلخ و  میهاربا  دنزرف  یلع  تیریدم 
نینموم هعماج  مکاح  ریما و  نم  هب  هک  منک  تعانق  نآ  هب  دوخ  تیعقوم  زا  ایآ  .) شیعلا هبوشج  یف  مهل  هوسا  نوکا  رهدـلا و ال  هراـکم  یف 

.)؟ مریگن رارق  ناـنآ  تیعبت  دروم  یگدـنز  ياـهیراوگان  تنوـشخ و  رد  منکن و  تکرـش  ناـنآ  اـب  ناراـگزور  تاـمیالم  رد  دوـش و  هتفگ 
. درادن ناسنا  زا  یناسنا  نوئش  رگید  يدازآ و  یناسنا و  لیصا  ياهتفایرد  رکفت و  دعب  یئادج  اب  یتوافت  چیه  ناسنا  زا  یسایس  دعب  یئادج 
هک تسا  هدش  شومارف  یـساسا  تقیقح  نیا  تسا ، هدرک  ادـیپ  جاور  ضحم  ياهیزجت  شور  هنوگ  نیا  اب  ناسنا  یـسررب  هک  ماگنه  نآ  زا 

تاصتخم و  دیآیم ، دوجوب  لعافت  نایرج  زا  سپ  هک  دننک  هسیاقم  یئایمیش  رصانع  لعافت  لوصحم  کی  اب  لقادح  ار  ناسنا 
ریغ هک  یئایمیـش  تالوصحم  نآ  اصوصخم  تسا . هتـشادن  دوجو  هدننک  بیکرت  رـصانع  کت  کت  رد  هک  دروآیم  دوجو  هب  ار  يدـیدج 

لعافت لوصحم  کی  اب  رگا  ار  یمدآ  تیصخش  تدحو  تایح و  تدحو  دنـشابیم . دوخ  هدننک  بیکرت  رـصانع  ءازجا  هب  تشگزاب  لباق 
تاصتخم دوخ . هدـننک  بیکرت  رـصانع  ءازجا و  هب  تشگزاب  لـباق  ریغ  مه  تسا و  دـیدج  تاـصتخم  ياراد  مه  مینک ، هسیاـقم  یئاـیمیش 

یگدـنزاس و يارب  ار  اهنآ  دـناسریم و  تیلعف  هب  ار  يو  ياهدادعتـسا  اـهورین و  هک  تسا  یناـسنا  تیـصخش  تدـحو  تاـیح و  تدـحو 
مولع هرفـس  رد  يزورما  نایهاگـشناد  ناققحم و  بلغا  هک  اهباتک  رد  ناسنا  هدش  نایرب  ياههعطق  هعطق  دزاسیم . گنهامه  ندوب  دنمدوس 

تخانـش رد  ضحم  ياهیزجت  شور  لثم  هک  ماهدرک  رارکت  اـهراب  ار  هداـس  لاـثم  نیا  بناـج  نیا  دنـشابیم . نآ  ندروخ  لوغـشم  یناـسنا 
میئوگب میهدب و  ونابدـک  تسدـب  لزنم و  میروایب  ار  نآ  سپـس  میریگب و  بآ  زا  ار  هدـنز  یهام  کی  هک  تسا  نیا  هب  هیبش  تسرد  ناسنا 

دراک اب  ار  نآ  دریگیم و  ام  زا  ار  یهام  ونابدـک  میروخب . یهام  زیزع  نامهیم  رفن  دـنچ  اب  میهاوخیم  هک  دـیزپب  یهام  راـهان  يارب  زورما 
طولخم اهنآ  اب  مه  ومیلبآ  هجوگ و  بر  هیودا و  دننام  رگید  داوم  يرادقم  هاگنآ  دنکیم ، خرـس  هبات  رد  دـنکیم و  هعطق  هعطق  هناخزپشآ 

ار هرفس  دنکیم و 
شون ار ، یهام  نیا  دـیروخب  زیزع ، نانامهیم  دـیوگیم : دراذـگیم و  رفن  کی  يولج  باقـشب  يوت  ار  یهاـم  زا  هعطق  ره  دـنکیم و  نهپ 
یهام تایح  میاهدروآ ، نوریب  بآ  زا  ار  یهام  هک  یتاـظحل  ناـمه  رد  - 1 اریز : زگره  هن  میروخیم ؟ یهام  ام  مینیبب  دـیاب  لاح  ناـتناج .
ناویح نآ  زا  يدـماج  داوم  زج  نونکا  دوب و  روانـش  بآ  رد  هک  دوب  یعقاو  یهام  عقوم  نآ  ناویح  نیا  تسا  هتـشگ  یتسین  راـید  راپـسهر 
هکلب تسا ، هدمآ  رد  بآ  زا  شیپ  هام  دنچ  ای  زور ، دنچ  ای  تعاس  دـنچ  هک  تسین  داوم  نامه  مه  دـماج  داوم  نیا  - 2 تسا . هدنامن  یقاب 

هدـیدنگ ینالوط  نامز  رادـقم  رد  هکنیا  يارب  اصوصخم  تسا ، هدـمآ  دوجوب  دـماج  داوم  نیا  رد  یتارییغت  رتشیب  هچ  ره  نامز  تشذـگ  اب 
هاگ نآ  تسا ، هتفرگ  ماجنا  یهام  ندب  داوم  رد  کلذ  ریغ  ندناباوخ و  کمن  رد  نتـشاذگ و  لاچخی  رد  لیبق  زا  تایلمع  يرادـقم  دوشن ،
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-3 دـنکیم . طوـلخم  داوـم  نآ  هب  مـه  بر  هـیودا و  دـنکیم و  خرـس  نـغور  اـب  داـیز  ياـمرگ  رد  هباـت و  رد  ار  یهاـم  تاـعطق  ونابدـک 
دننکیم و لوانت  ار  تاعطق  نآ  فلتخم  ياههقئاذ  اب  دـنراد ، هک  یتداع  یجازم و  عضو  فالتخا  تهج  هب  مه  یهام  تاعطق  ناگدـنروخ 

يارب ار  اهنآ  ام  تسا و  حرطم  ناسنا  ياهیزجت  ياهباتک  رد  هک  یتاعوضوم  لاح  میاهدروخ ! یهام  راهبن  زورما  دنیوگیم  اهنآ  همه  سپس 
هب نونکا  میدـش . رکذـتم  هک  تسا  یلاثم  هیبش  تسرد  میریگیم  ارف  میهدیم و  رارق  قیقحت  دروم  هدرک و  ناونع  یناـسنا  مولع  رد  قیقحت 
هک تسا  يدوجوم  ناسنا  دوشیم : هتفگ  تسخن  - 1 میهدیم : رارق  هجوت  دروم  ار  یناسنا  تدحو  زا  هتخیـسگ  داعبا  ای  ءازجا  زا  يرادـقم 
هک یتـقو  تسا . هدیـسر  ندوـب  ناـسنا  هلحرم  هب  هدرک و  تـکرح  تاـیح  ءزج  نـیرت  طیـسب  نیرتـکچوک و  زا  ینـالوط  سب  ياـهنامز  رد 

نیرخآ دـناهدروآ ؟ دوـجوب  ار  ناـسنا  هک  دـناهدمآ  دوـجوب  هچ  يارب  ارچ و  تاـیح  ریـسم  رد  اـهینوگرگد  اهـشهج و  همه  نیا  دیـسرپیم 
امـش يارب  دوشیم  هدـیمان  ناـسنا  هک  ار  دوجوم  نیا  تیدوجوم  زورب  اـم  هک  تسا  نیا  دینـش ، دـیهاوخ  لاوئـس  نیا  لاـثما  هب  هک  یخـساپ 

لک هک  نیا  ضرف  اب  اریز  تسا  هدرک  باـختنا  ار  ریـسم  نیا  ارچ  و  تسیچ ؟ تاـیح  لـصا  هک  میرادـن  نیا  هب  يراـک  مینکیم و  فیـصوت 
لک اب  تایح  هطبار  و  دیامیپیم !؟ ار  لماکت  هار  دیئوگب : امش  ات  دنک ، تکرح  يراد  فده  یهاگآ و  اب  هک  تسین  یقیقح  ناویح  هلـسلس 

میربخیب ناهج  ماجنا  زاغآ و ز  ام ز  دـیاهتفرگ . شیپ  یـسانش  تایح  رد  امـش  هک  یـشور  هب  اـنب  اریز  تسیچ ؟ یتسه  تعیبط و  هعومجم 
رد نونکات  هک  دوشیم  هداد  خـساپ  اروف  تسیچ ؟ دریگیم  رارق  قیقحت  دروم  هک  ناـسنا  نیا  تسا 2 - هداتفا  باـتک  هنهک  نیا  رخآ  لوا و 

دودح 60
نیا زا  کـی  ره  اـیآ  بوـخ ، رایـسب  مـیاهداد ، ماـجنا  ناوارف  رایـسب  تاـقیقحت  اـهنآ  زا  کـی  ره  هراـبرد  میاهتخانـش و  ار  ناـسنا  صتخم   0

مینکیم ضرف  روطچ ؟ اهنآ  لوصحم  اهنآ و  یبیکرت  ياهتلاح  دیاهداد ؟ رارق  تخانش  دروم  ار  نآ  هتفایرد و  يرگید  زا  ادج  ار  تاصتخم 
یحالطـصا ره  دوخ و  ای  تیـصخش  ای  نم  ای  حور  نآ  میاهتخانـش ، هدروآ و  تسدب  مه  ار  اهنآ  تالوصحم  تاصتخم و  یبیکرت  ياهتلاح 

نآ اب  یبیکرت  تلاح  رد  هچ  يدرف و  تلاح  رد  هچ  ار  تاصتخم  نآ  ایآ  تسیچ ؟ تسا و  اجک  دیربب  راک  هب  دینادیم  بسانم  ناتدوخ  هک 
نم ای  حور  اب  يراک  ام  هک  تسا  نینچ  لاوئـس  نیا  خـساپ  الومعم  دـحاو ؟ نآ  نودـبای  دـیاهداد ، رارق  هعلاـطم  دروم  نم ) اـی  حور   ) دـحاو

هک یتروص  رد  میروخیم  یهام  هرفـس  رـس  رد  ام  هک  مینکیم  فارتعا  ام  خساپ  نیا  اب  تسرد  میـسانشب ! ار  ناسنا  میهاوخیم  ام  میرادـن 
تاصتخم نیا  زا  کی  ره  بوخ ، رایـسب  - 3 تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ندوـب  رادـناج  تسا ، هدـش  هتفرگ  بآ  زا  هکنیا  درجم  هب  یهاـم 

ار اهنآ  ام  صاخ  گنهرف  هک  ياهتخاس  شیپ  لوصا  اب  تسا ، نشور  شخـساپ  میهدیم ؟ رارق  تخانـش  قیقحت و  دروم  هنوگچ  ار  یناـسنا 
ياهیریگ فدـه  اب  میـشاب ، هتـشاد  ار  هدـش  بوسر  گنهرف  زا  یناسنا  تایعقاو  رد  شواک  قیقحت و  دـیرجت  تردـق  رگا  تسا و  هتفریذـپ 

ظن صاخ و 
رد یهام  تاعطق  نتخپ  زا  تسا  ترابع  مه  نیا  میوریم . ناسنا  صتخم  تاعطق  تخانـش  غارـس  میراد ، ناسنا  هرابرد  اـم  هک  یلک  تاـیر 

لماع دـشابیم . هدـش  خرـس  تاعطق  نآ  يومیلبآ  هجوگ و  بر  هیودا و  تخانـش  نایرج  نیا  رد  مه  نم  صاخ  ياـهیریگعضوم  هک  هباـت 
ره نتخاس  تخانش و  رد  هک  رادقم  نامه  هب  ناسنا  ياهیزجت  تخانش  رد  رگا  ناسنا  ياههعطق  هعطق  تخانش  رد  اهتسین ) نیا  زج   ) یبیرخت

هلئسم نیا  حیضوت  درکیم . ادیپ  تاجن  اهتسین ) نیا  زج   ) ررـض زا  یناسنا  مولع  دشیم ، تعانق  دوشیم ، لمع  نیـشام  کی  يازجا  زا  کی 
تروص رد  هک  دراد  دوخ  هب  صوصخم  ياهشهوژپ  هبرجت و  هب  جایتحا  نیشام ، يارب  دیفم  ای  يرورض  ءزج  کی  تخانـش  هک  تسا  نینچ 

دروم هک  ینیشام  ءزج  یتح  دهدیم . ماجنا  ءازجا  رگید  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  راک  ضورفم  نیشام  رد  دوشیم و  هتخاس  ءزج  نآ  لیمکت ،
نیا زج   ) هاگدـید زا  لقتـسم و  دوجوم  کی  ناونع  هب  دـناوتیم  نیـشام ، ءازجا  رگید  اب  طابترا  تهج  هب  دریگیم ، رارق  تخاـس  قیقحت و 

ياراد رگیدـکی ، هب  طوبرم  تاـناکما  اهدادعتـسا و  ءازجا و  نتـشاد  هفاـضا  هب  ناـسنا  هک  یتروص  رد  دوـش . حرطم  سدـنهم  يارب  تسین )
زا کی  ره  رد  ینوگرگد  ندناسر و  تیلعف  هب  تیریدـم و  رد  نم )  ) نیا دراد و  دوجو  وا  رد  دـلوت  زاغآ  زا  هک  تسا  نم )  ) مان هب  یتقیقح 

تاصتخم
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زاب میروایب  تسدب  تعیبط  ناهج  زا  ار  یناسنا  تاصتخم  زا  کی  ره  لاحم  ضرف  رب  هک  دـسر  ارف  يزور  رگا  دراد . یـساسا  شقن  یناسنا ،
هدومن اهنآ  زا  کی  ره  هب  باطخ  سپـس  میزاسب و  تاصتخم  نآ  تیریدم  يارب  مه  نم )  ) کی اهنآ  ندرک  ژاتنوم  اب  تسناوت  میهاوخن  مه 

راکمتـس مه  وت  ضحم و  لداع  وت  شاب ، ینوریب  ناحیروبا  ورب  وشن و  لطعم  مه  وت  شاـب ، یباراـف  ورب  وت  شاـب ، انیـس  نبا  ورب  وت  میئوگب :
هیزجت يانبم  رب  ناسنا  هرابرد  ار  دوخ  تخانش  فرط  کی  زا  نارکفتم  زا  یضعب  هک  تسا  نیا  تسا ، تفگـش  ياج  هک  هچنآ   … شاب و ! 
داقتنا تخـس  اهیئارگقلطم  زا  رگید  فرط  زا  دـننکیم و  حرطم  وا  تیهام  ناونع  هب  قلطم  روط  هب  ار  ناسنا  دـعب  ود  ای  کـی  هداد و  رارق 

هب هک  اجنآ  ات  ملاع  نیا  ددرگیم ؟ لتخم  بیرخت و  لماع  نیمادـک  هیحان  زا  ناسنا  تیدوجوم  هرابرد  ام  تامولعم  مینیبب  نونکا  دـننکیم !
یعامتجا دوجوم  نامه  ناـسنا  - 1 ینعی : تسین  نیا  زج  لـماع  تسین .) نیا  زج   ) لـماع زا  تسا  تراـبع  دوـشیم ، طوـبرم  تفرعم  ورملق 

دروخیم و دروآیمرد و  طقف  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  - 3 تسین ! نیا  زج  تسارگ و  قلطم  يدوجوم  ناسنا  - 2 تسین ! نیا  زج  تسا و 
-6 تسین ! نیا  زج  تسا و  یسنج  هزیرغ  نامه  ناسنا  - 5 تسین ! نیا  زج  وج و  تذل  تسا  يدوجوم  ناسنا  - 4 تسین ! نیا  زج 

نیا زج  فشتکم و  تسا  یناویح  ناسنا  - 8 تسین ! نیا  زج  تسا و  ناسنا  گرگ  ناسنا  - 7 تسین ! نیا  زج  رکفتم و  تسا  یناویح  ناسنا 
! تسین نیا  زج  دیرگیم و  ددنخیم و  هک  تسا  یناویح  ناسنا  - 10 تسین ! نیا  زج  دیوگیم و  نخس  هک  تسا  یناویح  ناسنا  - 9 تسین !
هک تسا  یناویح  ناسنا  - 13 تسین ! نیا  زج  یکیزیفاتم و  تسا  یناویح  ناسنا  - 12 تسین ! نیا  زج  هاوخدوخ و  تسا  یناویح  ناسنا  - 11

یناویح ناسنا  - 15 تسین ! نیا  زج  دنکیم و  یگدنز  اهدادرارق  اهدـهعت و  اب  هک  تسا  یناویح  ناسنا  - 14 تسین ! نیا  زج  دراد و  خیرات 
نیا زج  دـسریم و  دوخ  ياهفدـه  هب  دزاسیم و  لـئاسو  هک  تسا  یناویح  ناـسنا  - 16 تسین ! نیا  زج  دـهاوخیم و  ار  يدازآ  هک  تـسا 

بجوم وا  تیاـضر  مدـع  یهاـگ  دوشیم و  وا  تفرـشیپ  ثعاـب  وا  تیاـضر  مدـع  یهاـگ  هک  یـضاران  تسا  یناویح  ناـسنا  - 17 تسین !
تسا یناویح  ناسنا  - 19 تسین ! نیا  زج  وج و  هطلـس  تسرپ و  تردـق  تسا  یناوـیح  ناـسنا  - 18 تسین ! نیا  زج  دـشابیم و  شطوـقس 

هب هک  تافیـصوت  تاـفیرعت و  نیا  زا  دوصقم  هتبلا  تسین ! نیا  زج  رگهلماـعم و  تسا  یناویح  ناـسنا  - 20 تسین ! نیا  زج  هدـننک و  تباقر 
کی ج اعقاو  تسا  هدرک  راک  هک  تاصتخم  نیا  زا  کی  ره  رد  ياهیزجت  رکفتم  ره  هک  تسین  نیا  میتفگ ، لاثم  ناونع 

، ياهیزجت شور  رد  الومعم  هک  تسا  نیا  ام  روظنم  تسا ، هدومن  هفاضا  احیرـص  تافیـصوت  تافیرعت و  نآ  هب  مه  ار  تسین ) نیا  زج   ) هلم
هداد ناـشن  ققحم  يارب  صتخم  نآ  نوماریپ  لـئاسم  هک  یتـمیها  اـی  ترثـک  تهج  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  ثحب  قیقحت و  دروـم  یـصتخم و 

هاگنآ دـنکیم  نادـیم  دراو  ار  اـهیریگ  فدـه  اـی  تاـساسحا و  زا  یـشان  تاـمیمعت  صتخم ، نآ  یملع  یـسررب  قیقحت و  ياـج  هب  تسا ،
نیا زج   ) يانبم رد  هک  یـشور  نآ  تسا  نیا  دـنکیم . ریـسفت  دـنیبیم و  صتخم  نامه  هاگدـید  زا  طقف  ار  ناـسنا  هناـهاگآان  اـی  هناـهاگآ 

دننادب دیاب  ای  دننادیم  همه  زا  رتهب  ارگهیزجت  ناققحم  هک  نیا  اب  هک  تسا  نیا  تسا ، یتفگـش  ثعاب  هک  هچنآ  دریگیم . تروص  تسین )
هب تبون  دنوش ، دقتعم  اهتسین ) نیا  زج   ) نآ هب  هک  دندوب  روبجم  يرشب  ياهزغم  تشاد و  تیعقاو  ناگتـشذگ  ياهتـسین ) نیا  زج   ) رگا هک 

چیه هک  میـشیدنایب  رتشیب  هدیدپ  نیا  رد  دـیاب  دیـسریمن . تسا  نانآ  زا  یکی  يزورما  تسین ) نیا  زج   ) هدـنیوگ دوخ  هک  يدـعب  ناققحم 
ندـش هتـسب  روبزم  هلمج  اب  زاب  لاح  نیا  اب  هنافـساتم  و  دونـشب ، ار  يرگید  تسین ) نیا  زج  ، ) تسین رـضاح  نادنمـشناد  ناققحم و  زا  کی 

كیم يرپس  ار  دوخ  یقطنم  نایرج  ام  یسانشناسنا  هک  میوش  دقتعم  میناوتیم  عقوم  نآ  ام  دنکیم ! نالعا  ار  نارگید  يزغم  ياهتیلاعف 
ياهیزجت شور  دنک . ادیپ  نایرج  تسین ) نیا  زج   ) هلمج نودب  درذگب ، اهرازه  زا  اهنآ  هرامـش  هچ  رگا  یناسنا  تاصتخم  یـسررب  هک  دـن 

نآ لابند  هب  ار  یقطنم  لح  لباق  ریغ  ناوارف و  تالکـشم  تخاـس ، لـتخم  ار  یناـسنا  تاـیح  تدـحو  تیـصخش و  تدـحو  هکنآ  زا  سپ 
هب دنتسم  تامولعم  زا  يرادقم  دریگ ، رارق  دنمـشناد  دیدش  تیمها  دروم  یناسنا  دعب  کی  هک  یماگنه  - 1 هلمج : نآ  زا  دروآیم . دوجوب 

رگید هک  تهج  نادـب  یلو  دوشیم ، قیبطت  هدـهاشم  هبرجت و  قطنم  اـب  دوشیم و  نشور  یبوخ  هب  یتسرپ  تردـق  ـالثم  دـعب ، نآ  تیعقاو 
، دزرویم دوخ  هقالع  دروم  دعب  هب  ققحم  صخـش  هک  یقـشع  يزغم و  ياوق  همه  نتخاس  زکرمتم  نداد و  تیمها  هطـساو  هب  یناسنا  داعبا 

ریـسفت دهدیم و  ناشن  ققحم  هب  ار  دوخ  هفایق  داعبا  نآ  هک  یماگنه  ددرگیمن . دوبان  وحم و  تیعقاو  زا  یلو  دوشیم ، دیدپان  هاگدـید  زا 
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فدـه اب  هچ  هتخاس و  شیپ  لوصا  هلیـسو  هب  هچ  تاـساسحا و  اـب  هچ  ار  اـهنآ  همه  تسا  روبجم  دـنکیم ، هبلاـطم  ار  دوخ  یملع  هیجوت  و 
ناگنـشت هک  یعقوم  و  دـیامن ، هیجوت  ریـسفت و  دوخ  قوشعم  دـعب  نامه  دوس  هب  تسا ، هدومن  باـختنا  دوخ  يارب  هک  ياهفـسلف  ياـهیریگ 

زا بذاک  يدیمون  سای و  یعون  هب  دنباییمرد ، یناسنا  تیعقاو  اب  ار  روبزم  هیجوت  ریسفت و  قابطنا  مدع  اهناسنا  هرابرد  شناد  تفرعم و 
هب هقالع  قشع و  یئوج و  حلـص  لوقعم و  یئارگنامرآ  ییوج و  یئابیز  دـعب  دـهاوخب  روبزم  ققحم  رگا  دـنوشیم . راتفرگ  ناسنا  تخانش 

ار تاصتخم  داعبا و  نآ  تسا  یبیترت  ره  هب  هک  دید  دـهاوخ  روبجم  ار  دوخ  امتح  دـیامن ، حرطم  ار  ناسنا  یئارگ  لامک  شنیب و  تفرعم و 
ققحت هار  رد  راکادـف  بذـهم و  هتـسر و  دوخ  زا  ياهناسنا  فیلکت  نایم  نیا  رد  الاح  دـیامن ! هیجوت  ریـسفت و  یهاوخ  تردـق  دـعب  اـب  مه 

هک یئاهتیـصخش  هنوگ  نیا  دیوگب : دیاب  ای  منادیمن و  اهنیا  هرابرد  يزیچ  نم  دیوگب  دیاب  ای  دوشیم ؟ هچ  یناسنا  ياهـشزرا  هب  ندیـشخب 
تلفغ مه  نشور  تقیقح  نیا  زا  یتح  رگن  حطـس  صاخـشا  نیا  دـنیامن ! هعجارم  یناور  ناتـسرامیب  هب  دـنا ، تیرـشب  خـیرات  يوربآ  اعقاو 
تردق دعب  هرابرد  ار  دوخ  تاقیقحت  تسا  هدش  ثعاب  هک  ار  يدازآ  نآ  دوبن ، بذهم  وج و  لامک  ياهناسنا  يراکادف  رگا  هک  دـنزرویم 

ای کی  هب  ندیزرو  قشع  ضحم و  ياهیزجت  شور  تسردان  هجیتن  - 2 دوبن . ریذپناکما  دنراذگب  شیامن  هب  هنادازآ  الثم  یـسنج  هزیرغ  ای 
یعیبط روط  هب  هک  یملع  ياهتیـصخش  ترهـش  تهج  هب  هکلب  دـباییمن ، نایاپ  قیقحت  ملع و  ورملق  هب  اـهنت  ناـسنا ، زا  دودـحم  دـعب  دـنچ 

گدنز یتح  دراد ، عماوج  نوگانوگ  ياهتیریدم  هب  هک  یعفن  تهج  هب  نینچمه  دروآیم و  دوجوب  ار  یعیسو  رایسب  تیبذاج  هقطنم 
ار دوخ  حالطـصا  هب  هک  یناوارف  عماوج  دزادـنایم . راـک  زا  ار  یناـسنا  داـعبا  رگید  دـنکیم و  هیجوـت  زین  عاـمتجا  رد  ار  اـهناسنا  ینیع  ي 

يوحن هب  ار  تذل  دوس و  نیا  رگا  دـننکیم ! ریـسفت  تذـل  دوس و  يانبم  رب  ار  یناسنا  داهن  هدـیدپ و  ره  تیعقاو  زورما  دـناهدیمان ، ندـمتم 
دوش و هداد  حیـضوت  یقطنم  روط  هب  رگا  هک  تیـصخش  رب  تیکلام  ینیبعقاو و  ذـئاذل  یئارگ و  تقیقح  عفن  لـماش  هک  دـندرکیم  ریـسفت 

گرزب رایسب  مدق  زاب  دشاب ، هدوب  ندیـشچ  لباق  دننیبب ، دنناوتیمن  مه  ایور  رد  یتح  یعیبط  تایح  قاشع  هک  ار  نآ  تذل  نیرتیلاع  معط 
نیا دوشیمن و  هئارا  یتسرپ  تذل  یئوجدوس و  شزرا  اب  تیمها و  اب  اتبـسن  هرهچ  نیا  هنافـساتم  یلو  دشیم ، هتـشادرب  تیناسنا  دربشیپ  رد 

دنسریم و هار  زا  رکفتم  ود  هاگنآ  دزاسیم و  ار  عامتجا  وج  ددرگیم ، راوتسا  یهاوخدوخ  يانبم  رب  هک  لذتبم  يانعم  نامه  اب  هدیدپ  ود 
يزاس و وج  نآ  هجیتن  تسا ) عامتجا  هتخاس  طقف  طقف و  ناسنا  : ) دیوگیم مه  یمود  درادـن ) داهن  دراد و  خـیرات  ناسنا   ) دـیوگیم یکی 

نآ رد  یتعنـص  یملع و  شرتسگ  تفرـشیپ و  هتـشذگ  نورق  همه  ردـق  هب  دوشیم : هتفگ  هک  ار  ام  نرق  یفـسلف ، حالطـصا  هب  تیوقت ، نیا 
ورض لولعم  شعون  همه  زا  یگناگیب  هک  نتشیوخ  زا  ناسنا  یگناگیب  نرق  مان ، هتسیاش  تسا ، هتفرگ  تروص 

رگا هک  منکیم  داهنـشیپ  نرق  نیا  يور  متـسیب ، نرق  نایارـس  هسامح  هزاجا  اب  رگید  مان  کی  بناج  نیا  دـیامنیم . تسا  نآ  یعطق  ير و 
هک تسا  هدیسر  هبرجت  هب  ناوارف  روط  هب  - 3 ناسنا .) يزیتس  دوخ  نرق   ) زا تسا  ترابع  مان  نیا  دنربب ، راک  هب  مه  ار  نآ  دنشاب  هتشاد  لیم 

قـشع هب  اجیردـت  دـعب  نآ  اب  ناسنا  هطبار  دریگیم ، رارق  شایقطنم  دودـح  زا  رتهدرتسگ  رت و  قیمع  هجوت  دروم  هک  ناـسنا  زا  يدـعب  ره 
نآ هـب  ار  يو  یگدرب  هـتفرگ  رارق  قـشع  نآ  مادختـسا  رد  یناـسنا  داـعبا  رگید  نآ  ندیـسر  رمث  هـب  قـشع و  هـمادا  يارب  ددرگیم ، لدـبم 

هیرظن راهچ  دوریم . نیب  زا  تسه ) هکنانچ  نآ  ناسنا   ) حرط ناکما  یقـشع  نینچ  زورب  زا  سپ  هک  تسا  ملـسم  دزاـسیم . یمتح  قوشعم 
هراـبرد مهم  هیرظن  راـهچ  هک  میریگیم  رظن  رد  ار  مهم  بلطم  نیا  تسخن  یـشزرا  هنیمز  رد  تسه ) هکناـنچ  نآ  ناـسنا   ) تعیبط رد  مهم 

ناسنا تعیبط  هک  تسا  نیا  مکی - هیرظن  تسا : هدـش  حرطم  یـسانش  ناـسنا  ورملق  رد  نارکفتم  نارظن و  بحاـص  رظن  زا  ناـسنا ) تعیبط  )
تادوجوم نیرتهتفای  لـماکت  ناـسنا  هک  نیا  یکی  دراد : یعرف  هخاـش  ود  هیرظن  نیا  تسا . تمظع  اـب  هتـسیاش و  يدوجوم  تسا و  بوخ 

لصف ت رس  ناسنا   ) ای و  تسا ) تادوجوم  فرشا  ناسنا  : ) تسا هدش  هتفگ  یشزرا  نایب  اب  تسا و  هدش  هتخانش  تعیبط  ملاع  رد  هک  تسا 
دنچ زا  شیب  تعیبط  باتک  زا  ياهفرح  نایارگ  ملع  هتفگ  رب  انب  ام  الوا - اریز : دریگ ، رارق  يدج  لمات  دروم  دـیاب  هخاش  نیا  تسا ،) لماک 

یگدیچیپ دیابن  ام  ایناث - درذگیم . هچ  تعیبط  رد  دنراد و  دوجو  یتادوجوم  هچ  تعیبط  رد  مینادیمن  میاهدناوخن و  یبسن  رطـس  هملک و 
ناسنا تیدوجوم  یگدیچیپ  مینک . هابتشا  تادوجوم ) فرشا   ) شزرا اب  رایـسب  موهفم  اب  ار  وا  داعبا  اهدادعتـسا و  عونت  ناسنا و  تیدوجوم 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1087 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ياهدـع  هک  تسا  نامه  مود - هخاش  رگید . تسا  ياهلئـسم  وا  ندوب  تادوجوم  فرـشا  تسا و  ياهلئـسم  وا  داعبا  اهدادعتـسا و  عونت  و 
نیرتهتفاـی لـماکت  وا  هک  درک  تاـبثا  ناوتیمن  یلو  تسا ، تمظع  اـب  هتـسیاش و  دوـجوم  کـی  ناـسنا  دـنیوگیم : هک  دـندقتعم  نارکفتم 

هدـیدان یتسه  ناهج  رد  ار  ام  شناد  تیدودـحم  تاریبعت ، نیا  تسا و  تادوجوم  فرـشا  وا  هک  درک  تابثا  ناوتیمن  تسا و  تادوجوم 
یهاوخدوخ و رد  ناـنچ  زیگنافسا ، تیلقا  يانثتـساب  تاـقولخم  فرـشا  تادوجوم و  نیرتهتفاـی  لـماکت  نیا  هک  نیا  هفاـضا  هب  دریگیم ،

هلصاف رد  یتح  هک  تسا  هدرک  نیگنر  نوخ  کشا و  اب  ار  دوخ  خیرات  تاحفص  نانچ  تسا و  روهطوغ  یتسرپ  تذل  نتـشیوخ و  هب  لهج 
ياهیرگادوس خ اهیهاوخدوخ و  يارب  دناوتیم  یتح  تادوجوم ! فرشا  نیا  دوشیمن . هدید  یلاخ  ياج  مه  باتک  نیا  زا  رطس  ود 

زا ریغ  هدرک  روـبع  نآ  زا  هک  تعاـس 8  و  یبـسن ، تسا  يرما  قحاـن  قح و  هک  نیا  نیقلت  اـب  هدومن ، فرحنم  ار  دوخ  نادـجو  ملع و  دو ،
و دـنکیمن ! میظنت  ار  تاریغتم  نآ  مه  یتباث  تقیقح  چـیه  هتفای و  رییغت  تاـیعقاو  همه  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  رد  ـالاح  هک  تسا  تعاس 9 

فرـشا نیا  دزاسب . دوخ  دوس  هب  فاطعنا  لباق  ار  یتیعقاو  تقیقح و  ره  دزایب و  تسد  زیچ  همه  هب  دناوتیم  وا  تسا  تعاس 9  الاح  نوچ 
دناوتیم یهاوخدوخ ، هار  رد  تسا ، تعیبط  كرحم  نیرتیساسا  یلک  روط  هب  تالعافت و  اهتکرح و  همه  داینب  هک  ار  تردق  تادوجوم !

تـسرد مود - هیرظن  دـشاب ! هدوب  تادوجوم  نیرتناوتان  تردـق  ندروآ  تسدـب  ماگنه  رد  نیا  زا  رتالاب  دـیامن و  بیرخت  لماع  هب  لدـبم 
ره هب  شیاهیهاوخدوخ  عابشا  هار  رد  هدوب و  هاوخدوخ  دب و  رایسب  یناسنا  تعیبط  دیوگیم : مامت  تحارـص  اب  هک  تسا  مکی  هیرظن  لباقم 

ار دوخ  تسه ) هکنانچ  نآ   ) تعیبط فالخ  رگا  و  دراد . لماک  یگداـمآ  نوناـق  قح و  ندرک  لاـمیاپ  يرگیـشحو و  یگدـنز و  رد  هنوگ 
جوا رد  هیرظن  ود  ره  هک  نیا  رد  تسین  دیدرت  چیه  دشابیم . وا  یتسرپدوخ  رت  لماک  عابـشا  رتشیب و  یئوج  دوس  يارب  املـسم  دیامن ، زاربا 

شذگرس هب  هک  تسا  یفاک  مود ، هیرظن  طیرفت  اما  میدش . رکذتم  رصتخم  روط  هب  ار  مکی  هیرظن  طارفا  تسا . طیرفت  یتسپ  طارفا و 
ناویح ناتـسرپ  دوخ  گنـس  لاغذ  هوبنا  نایم  رد  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  تقد  نیا  اب  مییامن . يرتشیب  تقد  خـیرات  يارجام  رپ  ت 
اهگنـس لاغذ  دوخ  هک  ماگنه  نآ  یتح  هک  يروط  هب  دنـشخردیم ، ساملا  ياههگر  دـننام  تمظع  اب  شزرا و  اب  اـعقاو  ییاـهناسنا  تفص 

تین اب  هک  دناهدوب  ساملا  ياههگر  نامه  نیا ، زا  رتالاب  دناهدرک . هیکت  ساملا  ياههگر  نامه  هب  ، دننک هیجوت  ار  دوخ  تایح  دناهتـساوخ 
اب ناسنا  طابترا  زا  يرادربهرهب  قرط  هتـشگ و  تعیبط  ناهج  رد  نانآ  یعیبط  دـعب  شرتسگ  بجوم  یناسنا  یلاع  ياهیریگ  فدـه  كاپ و 

دوخ راوخنوخ  نمـشد  نآ  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  میناوخیم : ریز  کچوک  ناتـساد  رد  ار  بلطم  نیا  تقیقح  دـناهدومن . هئارا  ار  تعیبط 
يارب هک  راوخنوخ  نمـشد  نآ  دراذگیم  شرایتخا  رد  ار  بآ  کشم  دوب ، هدروآرد  شراگزور  زا  رامد  نابایب  رد  تکرح  یگنـشت و  هک 

بآ کشم  زا  یگنشت ، بارطضا و  تدش  زا  تسناوتیمن  دوب و  هدش  هچاپ  تسد  دوب ، هدیسر  نابایب  زا  هزات  نیسح  ندرگ  ياهگر  ندیرب 
زا هنشت  نمشد  نآ  نک ، جک  ار  کشم  يولگ  ای  ناباوخب و  تسا ، بآ  کشم  شراب  هک  ار  يرتش  نآ  دیوگیم : ع )  ) نیـسح ماما  دروخب ،

دعب دـماشایب و  ار  بآ  تسناوت  وا  ات  تفرگ  يروط  ار  کشم  تساخرب و  ع )  ) نیـسح ماما  دـماشایب ، بآ  تسناوتن  زاـب  بارطـضا  تدـش 
داد روتسد 

مدرم دـناهدرک ، عاـفد  هیرظن  نیا  زا  هک  ینارکفتم  دوـش : هتفگ  تسا  نکمم  دندیـشاپ . زین  نانمـشد  ياهبـسا  ندـب  رب  بآ  اهکـشم  هـیقب  زا 
، نارگید نینچ  مه  تـسا و  رظن  بحاـص  هـچین  کـیردرف  تـسا ، هدیـشیدنا  یلواـیکام  تـسا و  رکفتم  سباـهساموت  دنتـسین ، یکچوـک 
هب ناروناج  ملاع  زا  نارکفتم  زا  ياهدـع  هلیـسوب  تسیز  يارب  حلـصا  ياقب  یعیبط و  باـختنا  هک  بلطم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  اـصوصخم 

رکذتم ار  رصتخم  هلئسم  ود  تسا ، تقیقح  نایب  زا  رتهیبش  نداد  رونام  هب  هک  بلطم  نیا  خساپ  رد  تسا ! هدش  هداد  میمعت  مه  ناسنا  ورملق 
زا گرزب  رایـسب  ياهبطخ  تاهابتـشا و  هک  درک  لوبق  ناوتیم  یناسآ  هب  يرـشب ، تفرعم  ینالوط  خیرات  هب  رظن  اب  مکی - هلئـسم  میوشیم :

تلاصا ياطخ  میتفگ : نیـشیپ  ثحبم  رد  هک  نانچ  ایآ  تسا . هتـشگ  یناوارف  قیاـقح  دوکر  بجوم  هک  تسا  هدـنام  راـگدای  هب  یناـگرزب 
زا مسج  لاقتنا   ) هرفط زاوج  ایآ  تسا !؟ هدـشن  رداص  تسا ، تفرعم  ملع و  نازاتـشیپ  زا  دـیدرت  نودـب  هک  وطـسرا  زا  عاـمتجا ، رد  یگدرب 

یتسردان رد  هک  تعیبط  ملاع  رد  تکرح  یفن  ایآ  تسا !؟ هدشن  حرطم  روهـشم  ملکتم  ماظن  زا  تفاسم ) یط  نودـب  رگید  ناکم  هب  یناکم 
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تقیقح تسا  هتفگن  تروغاثیف  ایآ  تسا !؟ هدشن  مالعا  شیاهسکوداراپ  نآ  اب  نونیز  زا  تسین  نتشیوخ  اب  هزرابم  زا  رتمک  ندوب  طلغ  و 
ءایشا

ایآ دناهدرکن !؟ یلقع  لالدتسا  داب ) كاخ و  شتآ و  بآ و   ) ات راهچ  رد  رصانع  ندرک  رـصحنم  يارب  هفـسالف  زا  یـضعب  ایآ  تسا !؟ ددع 
دانتسا هک  داد : رارق  هجوت  دروم  دیاب  ار  بلطم  نیا  نیاربانب ، تسا !؟ هتخاسن  دراو  ملع  رد  طلغ  هب  ار  رتا  رون ، جومت  ریسفت  يارب  سنگیوه 
تیمها اب  هداعلاقوف  ثحب  نیا  رد  دزاسب . مورحم  ارچ  نوچ و  يامظع  تمعن  زا  ار  ام  دیابن  روهشم  ياهتیـصخش  هب  یناسنا  مولع  رد  هیرظن 

بحاص هچین  کیردرف  تسا ، هدیـشیدنا  یلوایکام  تسا ، رکفتم  سباه  ساموت  هک : نیا  هب  تعانق  دـب ) ای  تسا  بوخ  اتعیبط  ناـسنا  اـیآ  )
هناروکروک نتفرگ  رارق  یلو  یلب ، اهتیـصخش  تارظن  زا  یهاگآ  عالطا و  تسا . تسب  نب  هب  یمدآ  رکف  ندـناشک  تقیقح ، رد  تسا ، رظن 

اهتیـصخش هب  دانتـسا  شزرا  هب  طوبرم  لاوئـس  نآ  تسا و  هجوت  هتـسیاش  هک  دیآیم  شیپ  یلاوئـس  اجنیا  رد  هن . نانآ ، تیبذاج  نادـیم  رد 
، ام ثحب  كالم  هب  رظن  اب  منکیم : ضرع  دومن ؟ يرادربهرهب  لمع  تفرعم و  نادیم  رد  اهتیـصخش  زا  دیاب  هنوگچ  رادـقم و  هچ  هک  تسا 

رازبا ساوح و  ناـنآ ، یلمع  يرکف و  راـک  ياـنبم  هک  دنتـسه  ییاهتیـصخش  مکی - عون  دـندرگیم : میـسقت  هدـمع  عوـن  هس  رب  اهتیـصخش 
خانش رازبا  یقطنم  نتسب  راک  هب  لقعت و  هشیدنا و  تردق  رد  نارگید  اب  ناشتوافت  هک  تسا  شوه  لقعت و  هشیدنا و  تخانش و 

بولطم تفرشیپ  بجوم  هعماج  ره  رد  هک  تیمها  اب  سب  تسا  ياهیامرس  رظن  نیا  زا  تیصخش  هک  نیا  رد  تسین  يدیدرت  چیه  تسا ، ت 
. دـناهتخادنا نایرج  هب  دوخ  نورد  ار  هعماج  یبلق  ینالقع و  تیلاعف  عون  ود  ره  هک  دنتـسه  ییاهتیـصخش  مود - عون  دـشابیم . هعماـج  نآ 

نآ  ) ناسنا بلق  هلیسوب  ریسفت و  ار  تسه ) هکنانچ  نآ   ) ناسنا ناهج و  تخانـش ، رازبا  رگید  ساوح و  زا  دادمتـسا  اب  لقع  هلیـسو  هب  نانیا 
هنوگ نیا  هک  تسا  ملـسم  دنهدیم . رارق  مدرم  رایتخا  رد  ار  دوش ) یلقت  اهناسنا  دشر  هلیـسو  دناوتیم  هکنانچ  نآ   ) ناهج و  دیاب ) هکنانچ 
نـالف میونـشیم  اـم  هک  یتـقو  دـنراد . رارق  مکی  عوـن  زا  رتـالاو  ياهـلحرم  رد  اـهناسنا  رطاـخ  شمارآ  تیلوـبقم و  هاگدـید  زا  اهتیـصخش 

نآ رد  ار  وا  رظن  هک  نیا  اب  تسه ، مه  ناسنا  تسا ، یضاق  ای  تسا ، رادمتسایس  ای  تسا ، دنمرنه  ای  تسا  دنمشناد  هکنیا  هفاضاب  تیصخش 
، میئامنن تفایرد  وا  رظن  نوماریپ  رد  مه  دوخ  ياـهارچ  نوچ و  يارب  هدـننک  عناـق  یخـساپ  رگا  میریذـپیم ، تسا  صـصختم  هک  يورملق 

دوجوب ام  رد  لیـصا  یحور  شمارآ  نانیمطا و  کی  ضورفم ، تیـصخش  یناسنا  دهعت  هب  داقتعا  اریز  میتسین ، بارطـضا  ینارگن و  راتفرگ 
تسا لمحت  لباق  درادن  یناور  ضرم  ضرغ و  نوچ  دشاب ، مه  عقاو  فالخ  تیصخش  نیا  رظن  رگا  میئوگیم : دوخ  اب  هک  دروآیم 

عون تسا . رظن  بحاص  نیمه  دوخ  دوب ، اطخ  هیرظن  نآ  تفگ : دـهاوخ  هک  یـسک  نیتسخن  دوش ، فشک  تقیقح  رگا  مینادیم  انمـض  و  ، 
ناسنا  ) قرط دنسانشیم و  دنتسه ) هکنانچ  نآ   ) ار ناهج  ناسنا و  یتوکلم  یسدق  حور  هلیسوب  هک  دنتسه  الاو  رایـسب  ییاهتیـصخش  موس -

دوخ يزغم  ياهدادعتـسا  اهورین و  هب  هکنیا  نودـب  ار  شناد  تخانـش و  نیا  دـننادیم و  ار  دـشاب ) لوقعم  تایح  هاگرذـگ  رد  هکنانچ  نآ 
دناءایلوا ءایصوا و  ناربمایپ و  هورگ  نانیا  دننادیم . دنتسم  تسا ، یبوبر  ماقم  هک  قلطم  لامک  يالعا  ماقم  زا  یگدنریگ  هب  دنهدب ، تبـسن 

اهناسنا زا  یهورگ  نانیا  دـناهدروآ . تسد  هب  ار  ناسنا  ناهج و  هب  فارـشا  یهاـگآ و  هتـشذگ و  اـهیئاهدوخ  زا  فلتخم  تاـجرد  اـب  هک 
يالاو ماقم  هب  دناوتب  هک  هزادنا  ره  یتیصخش  ره  كالم  نیمه  هب  دشابیم . نوناق  لصا و  زا  یمسجت  نانآ  یتایح  نوئـش  همه  هک  دنتـسه 

وت هشیدنا  رگا  هک  يز  نانچ  : ) دیوگیم گرزب  نارظن  بحاص  زا  یکی  هک  تسا  هلمج  نآ  لومشم  دوش ، لئان  ناهج  ناسنا و  هب  فارـشا 
ياهیـضق راک  نآ  زا  ناوتب  یهد ، ماجنا  يراـک  رگا  و  دـیآرد . اـهناسنا  يارب  نوناـق  تروص  هب  دـناوتب  هجیتن  نآ  دیـسر ، ياهجیتن  کـی  هب 
قعم تایح   ) یلصا ياهوگلا  طوطخ و  دنناوتیم  هک  دنتسه  اهتیصخش  هنوگنیا  هک  تسا  ملسم  دیآرد .) نوناق  تروص  هب  هک  تخاس 

ربارب رد  ارچ  نوچ و  ندـش  عفترم  دـنراذگب . اـهناسنا  دوخ  هدـهع  هب  يوـنعم  يداـم و  ورملق  ود  رد  ار  اـهنآ  قیبـطت  دـننک و  نییعت  ار  لو )
هکلب دـنرادن ، ار  ارچ  نوچ و  تقایل  اهناسنا  هک  تسا  نآ  تهج  هب  هن  دـننکیم  حرطم  تقیقح  قح و  ناوراک  نیا  هک  ییاهوگلا  طوطخ و 

میقتـسم یئانـشآ  تاـیعقاو  اـب  ناوراـک  نیا  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  اـهتیعقاو و  تفاـیرد  يارب  تسا  ياهلیـسو  ارچ  نوچ و  هک  تسنآ  يارب 
نارکفتم فرط  زا  هک  تسا  ییاعدم  لیلد  رد  تقد  هجوت و  دراد ، ترورـض  هاگآ  لقاع و  ناسنا  کی  يارب  هک  هچنآ  مود - هلئـسم  دنراد .
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کی فیصوت  زا  شیب  میرگنیم ، مود  هیرظن  نیا  ناعفادم  لیالد  هب  هک  یتقو  ام  رظن . بحاص  تیـصخش  هن  اعدم و  دوخ  هن  دوشیم ، هئارا 
( تاذ بح   ) تاذ تنایص  دادعتسا  طقف  هک  میرگنیم  تعیبط  يارجم  رد  ار  ناسنا  یتقو  هک  ینعم  نیا  هب  مینیبیمن ، ماخ  یئادتبا و  نایرج 

دوخ فیطلت  بجوم  هک  يرگید  ياهدادعتسا  اهورین و  اب  نآ  نتخاس  گنهامه  نودب  نشور و  ریسفت  نودب  ار  نآ  هدیـسر و  تیلعف  هب  وا 
یعیبط و باختنا  موزل  جاور  عویش و  بجوم  هک  تسا  هدوب  ییاهر  ساسحا  نیا  دناهتخاساهر . دشابیم ، لامک  ریـسم  رد  نآ  نداد  رارق  و 

: تفگ ناوتیم  تارج  هب  تسا . هتشگ  یناسنا  عون  ینب  رد  هدربمان  ياهتیصخش  فرط  زا  نآ ، ضحم  یعیبط  يانعم  هب  حلصا  ياقب 
ناشن دماجناین ، نآ  شتسرپ  دوخ و  نتخاس  مروتم  هب  هک  تاذ  تنایص  ندروآ  اج  هب  تخانـش و  رد  یناسنا  عون  هک  یناوتان  فعـض و  نآ 

راـغ رد  دوجوم  نیا  تسا . هدـماین  نوریب  ینیـشن  راـغ  زا  اهیـضعب  حالطـصاب  زونه  ناـسنا  و  دوـشیمن . هدـید  دروـم  چـیه  رد  تسا  هداد 
هب دهاوخیمن  دنادیم و  ای  دنادیمن و  زونه  وا  دنکیم  زارد  ییاضف  تارک  هب  ار  شیاپ  تسد و  طایتحایب  دشکیم و  هزایمخ  هدیباوخ و 

يارب دـناوتیم  ددرگ  فذـح  نآ  زا  يزیچ  ای  دوش و  وربور  تسکـش  اب  هکنیا  نودـب  شیوخ  ینوناق  نایرج  رد  دوخ )  ) هک دـنالوبقب  دوخ 
دنیامنیم يدج  عافد  مود  هیرظن  زا  هک  ییانیبدـب  تفگ  دـیاب  اذـل  دـنک  تکرح  دـنک و  زاب  يرپ  لاب و  یلماکت  ياضف  هنوگ  ره  رد  زاورپ 

هوکش دوش ، لح  حیحص  روط  هب  رگا  هک  تسا  قوف  هلئـسم  دنهدب ، رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  دیاب  هک  ياهلئـسم  نیرتنیداینب  هک  دننادب  دیاب 
یعیبط دوخ  يارب  هدـش  مادختـسا  شوه  لقع و  لباقم  رد  دـنناوتیم  نایارگ  طیرفت  نیا  دـید . دـنهاوخ  ناـسنا  رد  فصو  قوف  یتمظع  و 

هک یمدآ  نورد  رد  لاعف  لماع  ای  ورین  نیا  دننیبب  دنریگب و  هنافرطیب  قیقد و  یلو  راب  کی  ولو  ار  یمدآ  نادجو  لد و  غارس  لقادح  ماخ ،
ازه تسا . هدرک  هچ  يرشب  ياهیتسرپ  تذل  اهییوجدوس و  اهیهاوخدوخ و  دیعصت  فیطلت و  رد  تسا ، هدش  هدیمان  نادجو  لد و 
ناگدـنهوژپ سرتسد  رد  دـناهدروآ  دوجوب  فلتخم  راودا  نوگانوگ و  یمیلقا  طیارـش  رد  هک  ینارکفتم  زا  یلاع  یبدا  باـتک  دـلجم  نار 

چیه رگید  فرط  زا  تسا . یمدآ  نادـجو  لد و  هک  تسا  رادـیاپ  یـساسا و  هملک  ود  طقف  طقف و  اـهنآ  همه  بلاـطم  روحم  هتفرگ و  رارق 
لیلد و هک  دیـسرپب  اهنآ  نایناب  زا  هکنیا  رگم  تسا  هدـماین  دوجوب  يرـشب  خـیرات  لوط  رد  یناسنا  يداصتقا  یـسایس و  یعاـمتجا و  بتکم 
ار ماـگ  نیا  نادـجو  لـیلد  هب  اـم  تفگ : دـنهاوخ  خـساپ  یلطعم  نودـب  اـهنآ  تسیچ ؟ اـهبتکم  نیا  ندروآ  دوجوب  زا  امـش  ییاـهن  فدـه 

نادـجو لد و  رب  هیکت  خـساپ  نیا  هک  تسین  دـیدرت  ياج  هنوگ  چـیه  تسا و  شیوخ  تایح  هب  اـهناسنا  ندیـسر  اـم  فدـه  میرادیمرب و 
هب ياهدننک  عناق  خساپ  دنکیم ، هرادا  ار  نورد  یهدنامرف  هک  تسا  دوخ  نآ  هب  هتـسباو  هراومه  هک  رگنیئزج  يرظن  لقع  اریز  دـیامنیم ،

. دـشاب هدوب  )ي  دوخ  ) هچ تسا ، نآ  هب  هتـسباو  یئزج  يرظن  لـقع  تسا و  یمدآ  نورد  رد  هک  درخ )  ) نآ اـت  هکلب  درادـن ، روـبزم  لاوـئس 
يرـشب خـیرات  كرد  لباق  حوطـس  اهدومن و  هک  مینادیم  رادـقم  نیمه  تسیچ ؟ يرـشب  تعیبط  نیداینب  لوصا  مینادیمن  ام  موس - هیرظن 

زا هک  هیرظن  نیا  حیـضوت  رد  دـهدیم . ناشن  ار  هلیـسو ) نارگید  فدـه و  نم   ) یئوجدوس و یتسرپ و  تذـل  یهاوخدوخ و  هفایق  هراومه 
وگتفگ ثحب و  يالبال 

طایح خـیرات  رد  هک  يریـسم  يریگ و  فدـه  هنوگ  ره  اب  شزاس  فاطعنا و  تیلباـق  هب  هجوت  اـب  تفگ : ناوتیم  دـیآیمرب ، هطوبرم  ياـه 
( دیاب هکنانچ  نآ  ناسنا   ) و تسه ) هکنانچ  نآ  ناسنا   ) يارب ار  ینیعم  تافیرعت  نیناوق و  لوصا و  میناوتیمن  ام  دراد ، دوجو  يرشب  یعیبط 
تخانـش و دروم  تعیبط  ناـهج  هب  طوبرم  مولع  رگید  دـننام  ار  وا  تاـیح  ياهریـسم  فادـها و  تعیبـط و  اـهنآ  ياـنبم  رب  هدومن و  نییعت 

میتـفگ هک  ناـنچ  دـهدیم ، ناـشن  خـیرات  كرد  لـباق  حوطـس  اـهدومن و  دوشیم و  هدـید  یبوخ  هب  هک  هچنآ  میهدـب و  رارق  يرادربهرهب 
تالوصحم نیرتالاب  زا  يژرنا  فرـص  شالت و  لقادح  اب  تسا  هتـساوخ  هراومه  رـشب  هک  تسا  یئوجدوس  یتسرپ و  تذـل  یهاوخدوخ و 

هکنانچ نآ  ناسنا   ) هرابرد یحیحص  ریسفت  دناوتیمن  مود ، مکی و  هیرظن  دننام  مه  هیرظن  نیا  دسریم  رظن  هب  دیامن . هدافتـسا  هروبزم  روما 
تخانـش رد  ام  مینادیمن ، يزیچ  تعیبط  نیداینب  وصازا ل  ام  هک  مینک  اعدا  تسا  لهاجت  کی  نیا  الوا : اریز : دهدب . هئارا  ام  يارب  تسه )
یناوارف قیاقح  رـشب  کیژولویب  کیژولویزیف و  دـعب  رد  ام  ایآ  میاهدروآ . تسدـب  ریگمـشچ  رایـسب  ياهتیقفوم  شنوگانوگ  داعبا  زا  رـشب 

شب ترطف  زونه  ام  ایآ  دنراد ؟ یتاصتخم  اهنآ  زا  کی  ره  دراد و  يزئارغ  رشب  هک  مینادیمن  ام  ایآ  میاهدرواین ؟ تسدب 
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یتسیز مه  يارب  لقادـح  ار  رـشب  یعاـمتجا  داـعبا  اـم  اـیآ  تسا ؟ كدـنا  رـشب  یناور  لوصا  هراـبرد  اـم  تاـمولعم  اـیآ  میاهتخانـشن ؟ ار  ر 
نورق و تشذگ  زا  سپ  ایآ  تسا ؟ مک  نآ  یگتسراو  سفن و  بیذهت  یقالخا و  لوصا  هرابرد  ام  تامولعم  تاعالطا و  رگم  میاهتخانشن ؟

نآ ياهنامرد  يرـشب و  نک  ناینب  ياهدرد  هرابرد  ام  ایآ  تسیچ ؟ هعماج  یعقاو  تسایـس  نیناوق  لوصا و  هک  مینادیمن  ام  يدامتم  راصعا 
دیاب تسا و  عالطایب  ناسنا  زا  ای  وا  اریز  میرادن ، وا  اب  ینخـس  چیه  ام  دنادب  یفنم  ار  تالاوئـس  نیا  خـساپ  هک  یـسک  ره  مینادان ؟ روک و 
هناخ هوهق  زا  هک  تسا  تسیلهین  درف  کی  ای  تسا و  يزرو  ضرغ  يرامیب  هب  التبم  هتـساوخن  يادـخ  ای  درواـیب و  تسدـب  یتاـعالطا  دورب 
هتفرگ ار  ناـیوج  تقیقح  شناد و  لـفحم  غارـس  تقیقح  ملع و  ندرک  هرخـسم  يارب  هدرک و  مـگ  ار  شهار  هدـمآ و  نوریب  ناـیارگچوپ 

ار اهنآ  تقیقح  یلو  میـسانشیم ، ار  يرـشب  ياهدادعتـسا  اههدـیدپ و  يرهاظ  حوطـس  اهدومن و  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  ایناث : تسا .
ذوفن ناـنچ  تاـیعقاو  قیاـقح و  قاـمعا  رد  ینیع  یجراـخ و  ناـهج  تاـیعقاو  تخانـش  رد  رگم  اـم  بوخ ، رایـسب  مییوـگیم : میمهفیمن ،

رح لاثم : ناونع  هب  زگره ! هن  مینک ؟ حرطم  اعدا ) رارکت  يدج و  خساپ  هن   ) یقیقح خساپ  میناوتیم  اهارچ  نوچ و  همه  يارب  هک  مینکیم 
زا رپ  عیانص  تعیبط و  رد  ام  یملع  لئاسم  رساترس  مینادیم و  تکرح  هرابرد  هلئـسم  لصا و  نوناق و  اهدص  ام  میریگیم ، رظن  رد  ار  تک 

نیا انمض  میئامنیم و  يرادربهرهب  اهنآ  زا  لمع  تفرعم و  هاگدید  ود  زا  دروم  نآ  تبسانم  هب  يدروم  ره  رد  تسا و  لوصا  نیناوق و  نیا 
هب ام  يارب  لاوئـس  نیا  لاح  نیا  اـب  بوخ ، رایـسب  تسا ، ءایـشا  تاذ  رد  تکرح  هک  مینکیم  حرطم  یـساسا  لـصا  ناونع  هب  مه  ار  بلطم 
نم نهذ  هتخاس  دوش  هتفگ  رگا  دراد ؟ تیعقاو  ای  تسا ، نم  نهذ  هتخاس  تسا  ءایشا  تاذ  رد  هک  تکرح  نآ  هک  تسا  حرطم  يدج  روط 

ریذـپناکما هنوگچ  رـشب  نهذ  یجراخ و  یعقاو  تینیع  زا  یجراخ  یعقاو  ناهج  بیکرت  هک  میوشیم  هجوتم  دوخ  ياـطخ  هب  اروف  تسا ،
تکرح تکرح ؟ مادـک  هک  دـیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  تسا ، یجراخ  یعقاو  ناـهج  زا  ینیع  ءزج  کـی  تکرح  دوش ، هتفگ  رگا  و  تسا !

ینیع و یئزج  تکرح  چیه  هک  تسین  يدیدرت  ینیع ، یئزج  تکرح  میئوگب : رگا  یلک ؟ تکرح  ای  تسا  صخـشم  اعطق  هک  ینیع  یئزج 
نیا هک  تسا  مولعم  و  دـشاب . لاح  کی  رد  هیناث ) مینویلیم  کی  یتح   ) هظحل ود  دـناوتیمن  تاذ  رییغت  تکرح و  رارمتـسا  رب  اـنب  صخـشم 

هنوـگچ نیارباـنب ، دـناهتفرگ ، رارق  تکرح  ریـسم  رد  هک  تسا  یئاههدـیدپ  اـب  ءیـش  تاذ  طاـبترا  ریغت  تکرح و  لوـلعم  ریغت  تـکرح و 
تاذ ییزج  تکرح  دناوتیم 

تکرح هک  تسا  ملـسم  دـشاب ، یلک  تکرح  دوصقم  رگا  و  صخـشم ، نیعم و  یتکرح  هن  دراد و  دوجو  تباـث  یتاذ  هن  اریز  دـشاب ، ءیش 
فالخ رب   ) میراد میقتـسم  طابترا  یناور  يزغم و  ياههدـیدپ  اهتیلاعف و  اب  هکنیا  اب  اـم  نیا ، زا  رتـالاب  درادـن . يرـشب  نهذ  زج  یئاـج  یلک 

اههدیدپ و اب  ام  طابترا  حالطـصا  هب  و  دـشابیم ) رازبا  رگید  سدـح و  هطـساوب  میقتـسم و  ریغ  اهنآ  اب  ام  طابترا  هک  ینیع  ناهج  تایعقاو 
خـساپ اهنآ  ياهارچ  نوچ و  همه  يارب  اهنآ  تخانـش  رد  میناوتیمن  لاح ، نیا  اـب  يروضح ، هبـش  اـی  تسا  يروضح  اـی  یناور  ياـهتیلاعف 
نوکـس دوکر و  هب  ار  ام  تایح  دـناوتیمن  اهارچ  نوچ و  همه  نداد  خـساپ  زا  ام  یناوتاـن  هک  میریذـپ  هب  دـیاب  یلو  میـشاب ، هتـشاد  ییاـهن 
تیلاعف روط  هب  هاوخ  دشاب  هتـشادن  يراک  رـس و  ددع  اب  زور  بش و  هک  دشاب  هتـشادن  دوجو  ایند  رد  يدرف  دیاش  لاثم : ناونع  هب  دـناشکب ،

دح رد  یتح  يرکفتم  چـیه  نونکات  لاح  نیا  اب  دـیآیمرب . يزغم  دـیرجت  تردـق  زورب  زا  هک  دـیرجت  يالعا  دـح  رد  هاوخ  ینهذ و  ماـخ 
زا هک  هچنآ  دهدب و  ماجنا  دیآیم  دیدپ  نهذ  رد  هک  الثم  ای 12 ، ددع 2 ، هرابرد  یحیضوت  تسا  هتسناوتن  تاعلاطم  رکفت و  غوبن و  يالعا 

رشب تایعقاو ، قمع  هب  ذوفن  رد  اهیناوتان  نیا  همه  اب  یمقر .) یتباتک و   ) عون ودب  شقن  تسا و  ظفل  میراد  ددع 
نیا رد  یلو  تسا ، هدـش  حرطم  نیـشیپ  ثحابم  رد  رـصتخم  روط  هب  هلئـسم  نیا  هچ  رگا  دوریم . شیپ  دـهاوخب  رگا  دـناوتیم و  نانچ  مه 

رد ار  یناـسنا  عوـن  تـسا  هتــسناوت  نونکاـت  اـهیناوتان  نـیا  ساـسحا  اـیآ  دریگ . رارق  رت  قـیمع  هجوـت  دروـم  دــیاب  رگید  هـبنج  زا  دروـم 
حوطس و رد  یمدآ  ذوفن  زا  تسا  هتسناوت  اهیناوتان  نیا  ساسحا  ایآ  زگره . هن ، درادب ؟ زاب  اهینیبناهج  مولع و  هاگدید  زا  یـسانشناهج 

ریغ هک  یتسه  تایعقاو  نآ  رد  شواک  زا  هاگآ  ياهناسنا  یتح  زگره . هن ، دـیامن !؟ يریگولج  نتـشیوخ  دوجو  تعیبط و  نوگاـنوگ  داـعبا 
لولم صخـش  دوش  هک  دراذـگن  لوصو  دـیما  هک  تسه  ردـق  نیا  هک : لصا  نیا  اب  هتـشگن و  دـیمون  هتـسخ و  زگره  دـیامنیم ، ذوفن  لباق 
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ییاههرهچ داعبا و  اهششوک  اهـشواک و  نآ  اب  دنرادرب ، اهتیعقاو  نآ  بولطم  هرهچ  زا  هدرپ  دناهتـسناوتن  مه  رگا  دناهتـسشنن ، غراف  ياهظحل 
رد دزیخ  راک  زا  راـک  کـیل  نآ  هن  یتسدوب  وت  مقوشعم  تفگ  داـعبا : اـههرهچ و  نآ  هب  ندیـسر  اـب  دناهتخانـش و  ار  تاـیعقاو  نآ  زا  رگید 
هک تسا  یمئاد  ریگیپ و  يوپاکت  هب  اـهناسنا  کـیرحت  يارب  یهلا  تمکح  ياـهدومن  نیرت  تمظعاـب  زا  یکی  نیا  تفگ : ناوتیم  ناـهج 

اسیم راپسهر  تایعقاو  نآ  قامعا  اههشوگ و  همه  هب  یتسه ، قیمع  تایعقاو  تخانش  هب  هقالع  قشع و  اب  ار  نانآ 
ات ار  هلئسم  نیا  دیاب  نونکا  دنیامن . دوعص  تفرعم  يالعا  هلق  هب  نیرب  مهف  دوهـش و  نآ  اب  دزیگنارب و  ار  نانآ  نیرب  مهف  دوهـش و  ات  هک  دز 
رد تسا و  تکرح  رد  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ایرد  رد  هک  یهام  نآ  دـننام  اهناسنا  ام  هک : مینک  حرطم  دـهدیم ، هزاجا  ام  تاناکما  هک  اجنآ 

لباق ياهطیحم  هدومن  رارف  هدننک  دوبان  لماوع  زا  تساراد و  ار  ایرد  بآ  معط  صیخـشت  تردق  دـنکیم و  دـلاوت  دـشکیم و  سفن  ایرد 
زا رـس  دناوتیمن  ای  یهام  هک  تسا  نیا  رد  ایرد  یهام  اب  ام  توافت  کی  میراد : يدایز  ياهتوافت  دیامنیم ، باختنا  دوخ  يارب  ار  نتـسیز 
هک دراد  زین  ار  نآ  تردـق  دـهاوخیم و  یمدآ  یلو  دـیامن ، رداص  مکح  هدرک و  تواـضق  نآ  هراـبرد  دسانـشب و  ار  نآ  هدروآرب و  اـیرد 

هدومن تواضق  نآ  هرابرد  دنک و  ادیپ  هطاحا  نآ  هب  دبایرد و  ار  تعیبط  همه  تسا  روانـش  نآ  رد  هک  تعیبط  يایرد  زا  نتفر  رتالاب  نودـب 
، دنک زورب  يرشب  نهذ  رد  تردق  نتساوخ و  نینچ  هب  لمع  داقتعا و  نودب  هک  درادن  دوجو  ینیبناهج  بتکم  چیه  دنک و  رداص  مکح  و 

یتسه ناهج  همه  هکلب  ناسنا و  تعیبط و  هرابرد  یتایلک  ناـیب  فشک و  هب  ار  دوخ  ءانثتـسا  نودـب  يرـشب  ینیبناـهج  ياـهبتکم  همه  اریز 
رادقم یگنوگچ و  زا  یشان  تالکشم  هک  هلئسم  نیا  لاحنیا ، اب  دنکیم . نایب  ار  اهنآ  دنیبیم و  مزلم 

ره رد  دیفم  يرورض و  تامولعم  ندروآ  تسدب  زا  یعنام  دنتسین ، ییاهن  لصف  لح و  لباق  تایعقاو  اب  یمدآ  زغم  رازبا و  ساوح و  طابترا 
نآ تقیقح  فشک  رظتنم  هک  نیا  نودـب  یـضایر  مولع  تسیچ ، ددـع  تقیقح  هکنیا  نتـسنادن  اـب  دنـشابیمن و  ناـهج  ناـسنا و  ورملق  ود 

ار دوخ  قیمع  هدرتسگ و  رایسب  تفرشیپ  کیزیف  زگره  دنهدیم . ماجنا  اهورملق  لحارم و  نیرتیلاع  نیرتهب و  رد  ار  دوخ  ياهراک  دنشاب ،
تحص هرابرد  هک  يدیدش  نافوت  یتح  دزاسیمن . فقوتم  دنک ، فشک  ار  نیداینب  تارذ  ندوب  جوم  ای  مرج  تسا  هتـسناوتن  هک  تهجنادب 
همادا زا  زگره  تسا ، هتساخرب  نیرکفتم  ياهزغم  رد  نآ  طئارـش  نوناق و  نیا  تیهام  هرابرد  نآ ، تحـص  لوبق  ای  تیلع و  نوناق  نالطب  و 

. یناسنا ریغ  هچ  یناسنا و  هچ  مولع ، رگید  اذکه  دنوش و  فرصنم  دنناوتیمن  دناهدشن و  فرصنم  یناسنا  ریغ  یناسنا و  مولع  رد  دوخ  هار 
هتخادنا نایرج  هب  دوخ  زغم  رد  هک  ياهشیدنا  ره  ای  تسا  هتشادرب  هک  یمدق  ره  دوخ  خیرات  لوط  رد  رشب  هک  نیا  هب  داقتعا  رگید  فرط  زا 

تـسا عقاو  فالخ  رادقم  نامه  تسا ، هدوب  یئوج  دوس  یتسرپ و  تذل  یهاوخدوخ و  يانبم  رب  تسا ، هتفگ  هک  ینخـس  هنوگ  ره  تسا و 
ترم ار  ییاطخ  هدوب و  یناسنا  یلاع  ياههزیگنا  اب  تسا ، هداد  ماجنا  هک  ار  يراک  ره  خیرات  لوط  رد  رشب  میئوگب : هک 

ياراد تسا  يدوجوم  ناسنا  دـیوگیم : تسا ) هدرک  حرطم  ناـسنا  هراـبرد  مالـسا  هک  تسا  ناـمه  - ) مراـهچ هیرظن  تسا .! هتـشگن  بک 
. تسا هدرک  تکرح  یتسه  هنحص  رد  هداد و  زورب  دوخ  زا  نونکات  ار  اهنآ  زا  يدایز  رادقم  رثکتم و  عونتم و  رایسب  ياهدادعتـسا  اهداهن و 
: دومن هدهاشم  یساسا  دعب  ود  رد  ناوتیم  ار  نایرج  نیا  تسا . نتـشیوخ  راکنا  زا  رتدب  خیرات  دادتما  رد  ناسنا  زا  یتیدوجوم  نینچ  راکنا 

تکرح یلـصا  لماع  ءادـبم و  زا  تسا ، یگدـنز  ربج  لـماوع  هب  دنتـسم  هک  یناـسنا  ياهدادعتـسا  اـهداهن و  ندیـسر  تیلعف  هب  مکی : دـعب 
هجوت مود - دعب  دنیامنیم  بلج  دوخ  هب  اربج  ار  یمدآ  تایح  هک  دوشیم  لماش  ار  يدصاقم  اهفدـه و  ات  هتفرگ ، تاذ ) بح  تنایـص و  )

( رتهب تایح  : ) دیوگب دناوتیم  دوش ، نادرگ  يور  هملک  ود  نیا  زا  یـسک  رگا  و   ) تسا لامک  یلعت و  هب  ناسنا  رمتـسم  يدـج و  قایتشا  و 
يارب ار  نآ  فدـه  یمدآ و  تایح  تسا  هتـسناوت  هتـشگ و  یناسنا  شزرا  اب  رایـسب  ياهدومن  اهتمظع و  روهظ  بجوم  هک  خـیرات  لوط  رد 

نیا یناسنا  طاشن  قایتشا و  روش و  تفگ : ناوتیم  دیامن .) هیجوت  ریسفت و  ناگتفر  باوخ  هب  نایم  رد  نارادیب  ناتسم و  نایم  رد  نارایـشه 
شذگ رد  هک  نانچ  هک  نیا  مکی - دهدب : ماجنا  تیمهااب  رایسب  راک  ود  تسا  هتسناوت  هک  تسا  هدوب  نابلط  یلاعت  نایوج و  لامک 

ضحم یعیبط  تایح  هک  یناسنا  ياهدادعتسا  اهداهن و  ندیسر  تیلعف  هب  رد  یتح  نایوج  لامک  نابلط و  یلاعت  نیا  مهس  میدرک  هراشا  هت 
ياهتکرح هک  تسا  هدوب  ضحم  یعیبط  تایح  رد  ناروهطوغ  زا  رتشزرا  اب  رتیساسا و  رتالاب و  یلیخ  دیامنیم  نیمات  یقطنم  روط  هب  ار  وا 
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اـهیراوگان و هب  هار  نیا  رد  یتح  هکنیا  اـب  دـناهداد . ماـجنا  دوخ ، یعیبـط  ياهدادعتـسا  زیارغ و  اـهداهن و  عابـشا  رد  طـقف  ار  دوخ  هدـنزاس 
یهاگ ع )  ) نینموملاریما رگم  دناهدرک ، لمحت  اهنآ  هب  تامدخ  لباقم  رد  ضحم  یعیبط  تایح  رد  ناروهطوغ  تمواقم  زا  تخس  بئاصم 

وا مهاوخیم  ار  وا  تایح  نم   ) دارم نم  کلیلخ  نم  كریرذع  یلتق  دـیری  هتایح و  دـیرا  هک : تفگیمن  دـیدیم ، ار  يدارم  مجلم  نبا  هک 
لولعم مهدزون  مهدجیه و  نرق  ات  ار  اهینیبناهج  مولع و  هنماد  شرتسگ  هک  یـسک  هاوخب .) تیدارم  تسود  نیا  زا  ار  ترذع  ارم . گرم 

روط هب  دریگب ، هدـیدان  روبزم  نارود  ات  ار  یبای  تقیقح  هب  قشع  ییوجلاـمک و  لـماع  و  دـنادب ، نآ ، نوئـش  ضحم و  یعیبط  تاـیح  ربج 
اب اهتعنـص  هک  متـسیب  مهدزون و  نرق  رد  یتح  درادـن . یعالطا  اـهنآ  هدـنروآ  دوجوب  ياـههزیگنا  مولع و  تشذگرـس  زا  صخـش  نیا  عطق 

ت ضحم ، یعیبط  تایح  عابشا  یئوجدوس و  لماوع  رد  مولع  ياههزیگنا  ندرک  رصحنم  دتفایم ، نایرج  هب  دعب  اهدص 
هدرک و زورب  نرق  ود  رد  یناوارف  رایـسب  یناـسنا  مولع  نادنمـشناد  اـصوصخم  تسا . عقاو  فـالخ  باـکترا  هک  یندوشخباـن  تسا  یتـمه 
هک تسین  نینچ  الومعم  اهینیبناهج ، نایناب  یعاـمتجا و  نازاـس  بتکم  اـما  دـناهدز ، یناوارف  یناـسنا  یملع  یتفرعم و  ياـهراک  هب  تسد 
هب اهنآ  همه  مینک  ضرف  هچ  رگا  دـشاب . هدوب  یتسرپ  نم  يزاب و  نم  یـصخش و  دوس  نانآ  ینیبناهج  یعاـمتجا و  بتکم  هدـنزاس  هزیگنا 

ندناسانـش يارب  ءانثتـسا  نودب  ینیبناهج  نایناب  نازاس و  بتکم  رترـصتخم  رتیلک و  ترابع  هب  و  دنـشاب . هدش  بکترم  یگرزب  ياهبطخ 
یملع یتفرعم و  داعبا  يوگخـساپ  دـناوتیم  هنوگچ  ناهج  و  دـیاش ) دـیاب و  هکنانچ  نآ   ) ناـسنا و  دنتـسه ) هکناـنچ  نآ   ) ناـهج ناـسنا و 

ار دوخ  ینیبناهج  بتکم و  تسین ) نیا  زج   ) ندرک همیمـض  اب  دنوش و  عوضوم  کی  قشاع  هک  یناسک  رگم  دناهدرک ، مایق  دشاب ، اهناسنا 
هنوگ نیا  هلیـسوب  يدنوادخ  تیانع  رگا  مود - دـنزاسب . مورحم  ناشیاههشیدـنا  یلاع  تالوصحم  جـیاتن و  زا  ار  اهناسنا  هدومن و  دودـحم 

ضحم یعیبـط  تاـیح  رد  ناروهطوغ  ياهیگدـنرد  هدـننک  زمرت  مه  ناشمـسا  کـی  تقیقح  رد  هک  بلط  یلاـعت  وجلاـمک و  نادنمـشناد 
مود لوا و  یناهج  گنج  ود  هک  متـسیب  نرق  رد  اـصوصخم  . ) دـشیم هنکـس  زا  یلاـخ  اـم  یکاـخ  هرک  دوبن ، رـشب  لاـح  لـماش  دـشابیم ،

ندش د روهطوغ 
راک شزرا  داد .) ناشن  ناسنا  عماوج  يارب  دنادیم ، یگدنز  رد  یساسا  نوناق  ار  اقب  رد  عزانت  هار  رد  راتشک  هک  ار  ضحم  یعیبط  تایح  ر 

گنرمک نابلط و  حالصا  دایرف  نتشاذگ  فعض  هب  ور  اب  هک  تسنیا  هلئسم  نیا  لیلد  نیرتهب  دوشیم . نشور  یبوخ  هب  ناگدننک  زمرت  نآ 
جوم دنچ  رگا  هک  تسا  هدش  لدبم  هحلـسا  رابنا  هب  ام  یکاخ  هرک  تساهنآ ، نیرتیـساسا  بهذم  قالخا و  هک  یناسنا  نیداینب  مولع  ندش 

هتـشاذگ نانآ  رایتخا  رد  ار  نیمز  يور  دوفن  درایلیم  جـنپ  تارایتخا  اههدارا و  همه  ضحم  یعیبط  تاـیح  لـماوع  هک  زغم  دـنچ  زا  برخم 
هک یمود  راک  دنهدب . اوه  هب  شیاهیدوجوم  همه  اب  ار  ام  یکاخ  هرک  درگ  راب  دنچ  دـنناوتیم  دـنیوگیم . هچنآ  رب  انب  دـشکب ، رـس  تسا ،

یعیبط تایح  رد  ناروهطوغ  ياپ  ریز  رد  یمتح ، طوقس  زا  ار  یناسنا  ياهشزرا  لوصا و  تیناسنا و  هک  تسنیا  دناهداد  ماجنا  نابلط  یلاعت 
بحاص رکفتم  ره  هک  تسا  هدوب  نانآ  شالت  شـشوک و  هک  دـیراد  غارـس  يزیچ  راـک  نیا  زا  رت  تمظع  اـب  اـیآ  دـناهداد . تاـجن  ضحم 

یعامتجا يدرف و  تایح  حالـصا  ناسنا و  زا  عافد  ار  دوخ  راک  يانبم  تسا ، هدـش  اهناسنا  هراـبرد  يزاـس  بتکم  راـک  هب  تسد  هک  يرظن 
مراهچ و هیرظن  نیا  تسا . هدرکن  یفرعم  ترهش  ماقم و  لوپ و  ار  دوخ  هزیگنا  نانآ  زا  کی  چیه  تسا و  هدرک  یفرعم  اهناسنا 

وا ياـهداهن  تاـناکما و  اهترورـض و  هب  دنتـسم  يراـیتخا ، يربـج و  ياـهتیعقاو  زا  معا  تسا  هداد  ناـشن  دوـخ  زا  ناـسنا  هک  ار  ییاـهتیعقا 
جراـخ اهـشزرا  هقطنم  زا  یلک  هب  ار  يربـج  ياـهتیعقاو  دنـسریم . تیلعف  هـب  یتاذ  نورب  یتاذ و  نورد  لـماوع  یگزیگنا  هـب  هـک  دـنادیم 

رد الـصا  اهفدـه . هنادازآ  باختنا  هن  تسا و  راک  رد  يدازآ  هدارا  هن  دروآیم ، دوجوب  ار  یتیعقاو  ربج  لماع  هک  ییاج  هک  اریز  دـننادیم 
زا هک  ار  دوجو  زاربا  یتح  عفانم و  دیاذل و  هچرگا   ) ار هار  هلیـسو و  دـنیزگب و  يدازآ  اب  ار  یفدـه  هک  درادـن  دوجو  نم )  ) يربج تایعقاو 

نانچ زا  ناسنا  کی  هک  مینک  ضرف  نینچ  رگا  دیامن . باختنا  فده  نآ  هب  لوصو  يارب  دراذگب ) اپ  ریز  دریگیم ، همشچرس  نم ) یتسه  )
رد هن  یلو  لاحم ) تسا  یضرف  هچ  رگا   ) دزاسب نوناق  مظن و  نیرتیلاع  رد  ار  یناهج  دناوتب  هک  دشاب  رادروخرب  ینالضع  يزغم و  تردق 

ماجنا ار  یشزرا  اب  راک  چیه  صخش  نینچ  نآ ، زا  يرادربهرهب  رد  هن  دشاب و  هتشاد  رایتخا  ینالضع  يزغم و  تردق  نینچ  ندروآ  تسدب 
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ياهناسنا زا  تیاهنیب  ياهـشزرا  زورب  ینابم  تامدـقم و  تسا ، هدروآ  دوجوب  راک  نآ  زا  هک  ار  یعفانم  راک و  هک  نیا  وگ  تسا ، هدادـن 
رد لد و  قامعا  زا  اعقاو  ندش ، ناسنا  يانعم  هب  هجوت  اب  ناسنا  کی  رگا  هک  یتروص  رد  دشاب . هدوب  رگید 

يارب هچرگا  ار  قح  هظحل  کی  و  مدشیم ) ناسنا  شاک  يا  : ) دیوگب نتـشیوخ  هب  باطخ  لاح  رد  دروآرب و  شاک ) يا   ) هملک کی  شنو 
هاگآ دوخ  نهذ  زا  هدروآرد و  تکرح  هب  لد  يایرد  قامعا  زا  ار  یـسدقم  جوم  هک  زیچان  یناور  تلاح  نآ  متفریذـپیم . دوب  راوگان  نم 

دعب ود  نیا  هب  هجوت  اب  مراهچ  هیرظن  رد  ناسنا  موهفم  تسا . شزرا  هقطنم  رد  لخاد  تسا ، هدرک  زاربا  رـصتخم  یلیخ  ظافلا  بلاق  هلیـسوب 
ود نیا  زا  کی  ره  تسا . هدرک  زورب  يرشب  تفرعم  هنحص  رد  نونکات  هک  تسا  یناسنا  تایعقاو  اب  میهافم  نیرتقباطم  یشزرا ) یعیبط و  )

نیا رد  ناسنا  تسا . هدـش  حرطم  نوگانوگ  تانایب  لاکـشا و  اب  راصعا  نورق و  همه  رد  هک  دراد  یناوارف  رایـسب  نوئـش  تاـصتخم و  دـعب 
. دوشیم حرطم  طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  رود  ناسنا و  هرابرد  قلمت  يزادرپ و  لیوات  یفاب و  حالطـصا  شوپور و  نیرتمک  نودـب  هیرظن 
ار وا  یعیبط ) دوخ   ) ياهیگدـنرد اهیراکهبت و  اهیدـیلپ و  هک  دوشیمن  نآ  ثعاب  یناسنا ، حور  یعیبط  قوف  ياهـشزرا  اهتمظع و  هدـهاشم 

حور یعیبط  قوف  ياهـشزرا  اهتمظع و  یعیبط ) دوخ   ) نتـشاد مدقت  زا  یـشان  تسپ  لذر و  تافـص  هدـهاشم  اب  سکعلاب  و  دریگب ، هدـیدان 
هاگدید زا  دیاب ) هکنانچ  نآ  ناسنا   ) و تسه ) هکنانچ  نآ  ناسنا   ) هب میزادرپیم  همدقم  نیا  زا  سپ  دریگیمن . هدیدان  ار  ناسنا 

ایآ ددرگیم . نشور  فشک و  نید  نیمه  هاگدـید  زا  ورملق  ود  قیمع  تخانـش  تفاـیرد و  اـب  یناـسنا  نید  نیا  رد  ناـسنا  یلاـعت  مالـسا .
هک تاملک  نیا  لاثما  تیهام و  تیعقاو ، تقیقح ، تاذ ، تعیبط ، هملک  تسا ؟ فیرعت  تخانـش و  لـباق  مالـسا  هاگدـید  زا  ناـسنا  تعیبط 

نارظنبحاص نارکفتم و  زا  هتسد  نآ  دوشیمن و  هدید  یمالـسا  لیـصا  عبانم  رگید  نآرق و  رد  دشاب ، هدوب  ناسنا  تیهام  همه  هدننک  وگزاب 
تسا هدوب  یئاهتـشادرب  دناهدرک ، رکذ  ار  یتافیـصوت  هدمآرب  نآ  فیرعت  ددصرد  ای  دناهدرک ، فیرعت  ار  ناسنا  تیهام  مامت  هک  یمالـسا 

( تسین نیا  زج   ) ندرک همیمض  نودب  هک  تسا  یمالسا  عبانم  رگید  نآرق و  زا  یتایآ  نآ  هب  رظن  اب  ای  هدوب و  یفسلف  ای  یملع و  رظن  زا  هک 
نیرترثوم دـناوتیم  هک  تسا  قیاقح  نیرتزیگناتفگـش  نیرتبلاج و  زا  ریز  لئالد  هب  رظن  اب  تاملک  نیا  ندربن  راک  هب  تسا . هدومن  حرطم 

هک تاملک  هنوگ  نیا  ینآرق ، تایآ  لوزن  نامز  رد  هک : دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  دـشاب . هدوب  اـم  يارب  یلمع  یملع و  يوپاـکت  لـماع 
اهنآ هلیـسو  هب  لاعتم  دـنوادخ  ات  تسا  هتـشادن  دوجو  برع  یبدا  گـنهرف  رد  دنـشابیم  یلک  يدـیرجت  رادراـب  یفـسلف و  میهاـفم  ياراد 

ای م تاملک و  هنوگ  نآ  لامعتسا  یفن  الوا - هک : تسا  نیا  نآ  تسا و  نشور  هلئسم  نیا  خساپ  دیامن . نایب  ار  دوخ  دصاقم 
نآرق رد  یتاغل  ایناث - تسین . یقطنم  یفن  کی  میراد ، غارس  برع  تغل  رد  ام  هک  یعیـسو  رایـسب  شرتسگ  اب  مالـسا  ردص  رد  اهنآ  فدار 
لباـق عیـسو و  هنیمز  دادعتـسا و  اـی  یمـالک و  نئارق  هب  رظن  اـب  یلو  تسا ، هدوبن  لوادـتم  زور  نآ  برع  هعماـج  رد  هک  تسا  هتفر  راـک  هب 
تایآ رد  ار  ناسنا  تعیبط  مامت  تساوخیم  لاعتم  دـنوادخ  رگا  اثلاث - تسا . هتـشادن  دوجو  اهنآ  نتفر  راکب  زا  یعنام  یبرع  تغل  شیازفا 

هک تسین  نیا  زج  ( ) بسحف قطان  ناویح  ناسنالا  امنا   ) الثم دومرفیم : دادیم و  ماجنا  ار  راک  نیا  رـصح  تاملک  اـب  دـیامرف ، ناـیب  ینآرق 
هب رظن  اب  اصوصخم  یعامتجا ) ناویح  رگم  ناسنا  تسین  ( ) ایعامتجا اناویح  الا  ناسنالا  سیل  : ) دومرفیم ای  تسا .) قطان  ناویح  طقف  ناسنا 

قطنم دید  زا  و  تسا ، هدرک  حرطم  ار  یناسنا  فئاظو  رگید  یقالخا و  ياهیگتـسیاش  یقوقح و  ياهیگتـسیاب  نیداینب  لوصا  نآرق  هک  نیا 
تاذ مامت  تعیبط و  مامت  یفرعم  مدع  هک  اعدم  نیا  لئالد  اما  دـسریم . رظن  هب  مزال  تسه ) هکنانچ  نآ   ) ناسنا تعیبط  مامت  نایب  لومعم :

تقیقح تاذ  تعیبط و  موهفم  رد  - 1 تسا : رارق  نیا  هب  تسا  قیاقح  نیرتزیگناتفگش  نیرت و  بلاج  زا  نآرق ، رد  ناسنا  تقیقح  مامت  و 
ناهذا رد  تسا ، نآ  دوخ  هب  دنتسم  هک  لاوز  رییغت و  لباق  ریغ  ینوناق  تابث  یعون  تیهام ، دننام 

، دراد یعیبط  رکفت  زرط  رکفتم  نالف  دوشیم : هتفگ  یتقو  هک  تشادرب  نیا  و  تسا . هدش  نیمضت  زین  نارکفتم  زا  یهورگ  یتح  یلومعم و 
هنوـگ نیا  اـب  ناـسنا  فـیرعت  هک  تـسا  بـلطم  نـیا  ياـیوگ  دـهاش  دـیوجیم ، اـهنآ  تعیبـط  زا  ار  تاـنئاک  يداـبم  نیناوـق و  هـمه  ینعی 

ای ددـنبیم و  ار  یناسنا  تیدوجوم  ماظن  هکنیا  هفاضا  هب  تسا ) نانچ  نینچ و  ناـسنا  تاذ  اـب  تعیبط   ) هک یمومع  یفـسلف و  تاحالطـصا 
رد دـنکیم ، عـطق  تسادـخ  هک  قـلطم  قلاـخ  زا  ار  ناـسنا  طاـبترا  منکیم ، فـیرعت  نم  هک  تسا  نیمه  ناـسنا  هک  دـنکیم  نیقلت  نـینچ 
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نـشور لیلد  دهدیم . رکذت  اههفطن  رمتـسم  تقلخ  ات  هتفرگ  لک  تیبوبر  زا  ار  دوخ  یمئاد  طابترا  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یتروص 
تادوجوم یئاهن  ياهلیلحت  هیزجت و  ماـگنه  رد  - 2 تسامرف . مکح  تدـش  هب  یتسه  هاگتـسد  رد  هک  تسا  یمئاد  تکرح  تاطابترا ، نیا 

، قلطم تکرح  قلطم ، يالویه  دننام  دوشیم ، هدیمان  تقیقح  ای  تاذ  ای  تعیبط  هک  یتباث  ینیع  قلطم  هب  تساهنآ ، زا  یئزج  مه  ناسنا  هک 
اریز دنـشاب ، هدوـب  ینادرگدوـخ  ینیرفآ و  دوـخ  تاـبث و  تلع  هک  میـسریمن ، قـلطم  هداـم  قـلطم ، نوناـق  قـلطم ، تروـص  قـلطم ، هطبار 

و ناور ) ( ) نم  ) رگم دنـشابیم ، نیعم  صخـشم و  هک  ینیع  تسا  یئازجا  ياراد  تادوـجوم ، رگید  دـننام  مـه  یمدآ  یعیبـط  تیدوـجوم 
ر  ) و دوخ )  ) ای تیصخش ) )

-3 دنشاب . هتشاد  صخشت  یکیزیف  دوجوم  کی  دننام  هک  دنرادن  یکیزیف  دومن  هک  یناور  ياههدیدپ  اهتیلاعف و  اهدادعتسا و  رگید  و  حو )
نیا هراـبرد  نارظن  بحاـص  ناـققحم و  هک  دـیدش  رظن  فـالتخا  همه  نیا  دوب ، نیعم  فـیرعت  لـباق  یتـعیبط  تیهاـم و  ياراد  ناـسنا  رگا 

رتالاب هکلب  دومن ، نایب  ناسنا  هرابرد  یفیرعت  ناوتیم  یناسنا  تاصتخم  هرامش  هب  تفگ  ناوتیم  دمآیمن . دوجوب  دناهتشاد ، زاربا  دوجوم 
يارب يدحاو  فیرعت  نانآ  ینهذ  طئارـش  همه  یناسنا و  داعبا  همه  هب  رظن  اب  هک  دوشن  ادیپ  رگنفرژ  رکفتم  ود  دیاش  تفگ : ناوتیم  نیا  زا 
هباشم ای  دـحاو  خـساپ  ار  ضورفم  فیرعت  هب  طوبرم  تالاوئـس  همه  دـشاب و  هدوب  دـحتم  زین  نانآ  فیرعت  یناـبم  دـننک و  باـختنا  ناـسنا 
رایسب فالتخا  - 5 ناـسنا . تعیبط  لـماک  فیـصوت  فیرعت و  رد  فلتخم  ياـهنارود  رد  عماوج و  عونتم  ياـهگنهرف  تلاـخد  - 4 دنهدب .

تاـفیرعت و زا  فشاـک  املـسم  هک  ناـسنا  یقـالخا  ياهیگتـسیاش  مزـال و  فیلاـکت  یقوقح و  ياهیگتـسیاب  هب  طوبرم  دـیاقع  رد  رادهنماد 
و تعیبط )  ) هملک ندربن  راکب  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  ياهدـنزاس  هتکن  نیرتگرزب  دـیاش  - 6 دشابیم . ناسنا  هرابرد  نوگانوگ  ياهفیـصوت 

اهدادعتسا و ندوب  دودحمان  تسا ، هدومرف  هدارا  دشاب ، هدوب  ناسنا  تاصتخم  تاذ و  همه  هدننک  نایب  هک  یظافلا  رگید 
اهدادعتسا نآ  ندومن  دودحم  نتسب و  اهنآ ، میهافم  فیـصوت  فیرعت و  تاملک و  نآ  ندرب  راک  هب  هک  تسا  یناسنا  تیدوجوم  تاناکما 

لیلد نیا  هتبلا  تشگیم . تفرعم  ملع و  نارگوپاکت  ياپ  شیپ  گرزب  يدـس  نآ ، ندوب  عقاو  فـالخ  هفاـضا  هب  هک  دـشابیم  تاـناکما  و 
رظن اب  اصوصخم  زین  ملاع  تادوجوم  رگید  داعبا  حوطـس و  هک  تهج  نادب  ینعی  دـنکیم . قدـص  زین  ملاع  تادوجوم  رگید  هرابرد  مشش 

هب فیرعت  یمالـسا  عباـنم  زا  کـی  چـیه  رد  اذـل  تسا ، نیعتم  ریغ  دودـحمان و  تعیبـط  يارواـم  هب  ور  اـهنآ  متـسیس )  ) ماـظن ندوب  زاـب  هب 
یبلاطم تادوجوم  جیاتن  اههدیدپ و  یبسن و  رادیاپ  تقوم و  تاصتخم  رد  تافیصوت  هکلب  تسا ، هدشن  دراو  اهنآ  هرابرد  یقطنم  حالطصا 

هک دوشیم  ادـیپ  یناسنا  هک  یلاـح  رد  دـینک ، ادـیپ  لـماک  یفیرعت  ناـسنا  ماـن  هب  يدوجوم  يارب  دـیناوتیم  امـش  اـیآ  تسا . هدـش  حرطم 
زا ءزج  هک  منیبب  و  موش ! ورایور  راهچ ) اب  تسا  يواسم  ود  ردبرـض  ود   ) اب مایناگدـنز  رد  نم  هک  دـسرن  ارف  يزور  شاک  يا  دـیوگیم :

رتالاب دشابن . ریـسفت  لباق  نیناوق  نآ  لاثما  اب  هک  منیبن  ار  ياهظحل  ياهدیدپ و  مرمع  رد  نم  ایادخ  دیوگیم : يرگید  تسا . رتکچوک  لک 
کی اب  هک  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  دیوگیم  رگید  زور  تسا ، نیناوق  لوصا و  هتخاب  لد  قشاع  هک  منیبیم  ار  ناسنا  کی  یتح  نیا  زا 

یهگ منیـشن  العا  مراط  رب  یهگ  مهدب ! همادا  ار  دوخ  تایح  یـصخش ) مهاوخیم   ) لماع اب  طقف  مزادنیب و  رودـب  ار  نیناوق  نآ  همه  دـگل 
نازخ وت  رد  مدبمد  رآ  دوخ  اب  مد  کی  لقع  ردارب  يا  هکلب  تسین ، رگید ) هاگ  یهاگ و   ) هلئسم الصا  يدعـس )  ) منیبن دوخ  ياپ  تشپ  مه 

ناگتشرف سفن  زا  یمتشگ  لولم  هک  نم  دیئامن : تقد  تسا  ظفاح  زا  ریز  تیب  رد  هک  ار  یناور  تیعقوم  ود  هلـصاف  يولوم )  ) راهب تسا و 
هدـننز هبرـض  هلمج  ندینـش  زا  سپ  ندـش  يونزغ  یئانـس  میکح  اجک و  یلومعم  رعاـش  یئانـس  وت  يارب  زا  مشکیم  یملاـع  لاـقم  لاـق و 

رد اـعقاو  هک  تسا  دازآ  دریگب  قـلعت  گـنر  هچ  ره  دوـبک ز  خرچ  ریز  هک  منآ  تـمه  مـالغ  نیباـم : هلـصاف  اـجک ؟ راوـخ  هیـال  بوذـجم 
اب ایآ  اجک ؟ تورث ) ماقم و  توهش و  مشخ و  باوخ و  روخ و   ) هدش هدیشک  ریجنز  هب  ناریـسا  و  اجک ، دوشیم  هدید  هتفای  دشر  ياهناسنا 

هتـشادن دوجو  نآ  رد  یماـهبا  هنوگ  چـیه  هک  داد  رارق  یقطنم  لـماک  فیرعت  دروم  ار  دوجوم  نیا  ناوتیم  اـهناسنا ، زیمآداـضت  عوـنت  نیا 
دیامن ریـسفت  دنک و  هیجوت  قیاقح  نیرتنشور  ربارب  رد  ار  وا  تجاجل  هدیدپ  هک  درک  دیهاوخ  ادیپ  ناسنا  يارب  ار  فیرعت  نیمادک  دـشاب ؟

ایح هب  تقیقح  ندرک  ادیپ  هار  رد  تسا  رضاح  یتح  هک  ار  اهناسنا  نیمه  زا  یضعب  یئوج  تقیقح  یفرط  زا  و 
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هدرک و عمج  تیهام  ای  تاذ  کی  رد  یحور  تالاح  نیرتحیقو  نآ  اب  ار  سدقم  رایـسب  یناور  تلاح  نیا  هنوگچ  دـشخبب ، نایاپ  دوخ  ت 
رخآ اقلخ  هاناشنا  مث  مکی : هیآ  تسا : مشـش  لـیلد  نیا  دـیوم  دـیجم  نآرق  رد  هیآ  هس  دـیئامن ؟ لـیلحت  ریـسفت و  قوف  تلاـح  ود  هب  ار  نآ 
يور رب  تشوـگ  ندــیئور  اـی  ندوـب  هـفطن  تلاــح  زا  ینینج  لــماکت  زا  سپ  ینعی  میدوـمن ) داــجیا  يرگید  تـقلخ  ار  ناــسنا  سپــس  )

دادعتـسا تفرعم و  كرد و  لـماوع  حور و  زا  تسا  تراـبع  تـقیقح  نـیا  ددرگیم . داـجیا  ناـسنا  رد  يرگید  تـقیقح  شیاهناوختـسا ،
وا رد  دوخ  حور  زا  و   ) یحور نم  هیف  تخفن  و  مود : هیآ  تسا . ناسنا  یناسنا  تیدوجوم  صوصخم  هک  رگید  تاصتخم  اهدـص  يدازآ و 
هب اـهناسنا  رد  هک  یئاـنعم  هب  حور  دـنوادخ  الـصا  اریز  تسین ، يدـنوادخ  حور  زا  یئزج  نم ، حور  زا  دوـصقم  هک  مینادیم  هتبلا  مدـیمد )

تیمها شزرا و  نایب  روظنم  هکلب  تسا  تانئاک  همه  حور و  قوفام  وا  تسا . ماسجا  داسجا و  حاورا و  قلاخ  وا  درادن ، تسا  هدروآ  دوجو 
زا هک  تسا  نآ  يـالاو  شزرا  تمظع و  تهج  هب  دـهدیم  تبـسن  دوخ  هب  ار  نآ  دـنوادخ  دوـشیم و  هدـیمان  حور  هک  تسا  تقیقح  نیا 

هرابرد وت  زا   ) الیلق الا  ملعلا  نم  متیتوا  ام  یبر و  رما  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  کنولئـسی  و  موس : هیآ  تسا . قلخ  ملاع  قوفاـم  رما )  ) ملاـع
ب دنسرپیم ، حور 

نیا رد  دنیوگیم : تایاور  زا  یـضعب  تسا ) هدشن  هداد  امـش  هب  یکدـنا  رگم  ملع  زا  تسا و  نم  راگدرورپ  رما  ملاع  زا  حور  نانآ : هب  وگ 
ام لالدتسا  دروم  مود  مکی و  هیآ  ود  دشاب ، حیحص  تیاور  نیا  رگا  تسا ، گرزب  هتـشرف  تسا ، هتفرگ  رارق  لاوئـس  دروم  هک  یحور  هیآ 

ملاعلا يوطنا  کیف  ریغـص و  مرج  کنا  معزتا  دیامرفیم : هک  میریگب  رظن  رد  ار  ع )  ) نینموملاریما هب  بوسنم  تیب  نیا  انمـض  دوب . دهاوخ 
تیب قوف و  هیآ  هس  تسا ) هدـیچیپ  وت  نورد  رد  يرتگرزب  ناهج  هک  یلاح  رد  یتسه ، کچوک  هثج  نیمه  وت  يربیم  نامگ  اـیآ   ) ربکـالا

ترورـض یقطنم  یملع  تافیرعت  رد  هک  دـنکیم  یفرعم  ییاهتیدودـحم  اهنیعت و  زا  رتـالاب  ار  ناـسنا  یحور  ینورد و  تیدوجوم  روبزم 
رد هک  دومن  ییاهتیلاعف  اهدومن و  هب  دودـحم  ار  اهنآ  تاصتخم  یناـسنا و  ياـهداهن  تاـناکما و  اهدادعتـسا و  ناوتیم  هن  نیارباـنب ، دراد .

تفرـشیپ زا  اهتـسین ) نیا  زج   ) اب هتـسب و  ار  یناسنا  مولع  متـسیس )  ) ماظن ناوتیم  هن  دـهدیم و  زورب  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یعیبط  تایح 
تیب رد  مـیدرک  ناـیب  هـک  یبـلطم  رد  یلاـع  رایـسب  حیـضوت  کـی  درک . يریگوـلج  ناـسنا  هراـبرد  رمتــسم  عوـنتم و  فراـعم  اـهتخانش و 

یگدنز نآ  رد  ام  هک  یناهج  مظن  متسیس و  هچ  رگا  هک  مینادیم  ام  تسارارق . نیدب  هک  دراد  دوجو  ع )  ) نینموملاریما
زاـب و تسا ، نآ  رب  دنتـسم  ناـهج  رد  هدوـجوم  تاـکرح  يداـبم و  هک  ناـهج  قوفاـم  هب  رظن  اـب  یلو  دـیامنیم ، هتـسب  اـم  يارب  مینکیم ،

دودحمان داعبا  ياراد  تسا ، هدـش  هیبعت  هدـیچیپ  مه  هب  داهن  کی  دـننام  شنورد  رد  رتگرزب  یناهج  هک  یناسنا  هجیتن  رد  تسا . دودـحمان 
هنهک دسریم  اجک  ون ز  تساجک  زا  نیا  ون  ون  دسریم  دوریم و  کیلو  دـیامن  هتـسب  تسوج  بآ  نوچ  ملاع  تسا . زاب  متـسیس  کی  رد 

رد ناسنا  تیهام  نایب  اهنآ  لاثما  هغبـص و  يوس ، رطف ، لعج ، قلح ، دـننام  یتاملک  اـیآ  تساـهتنمیب  ملاـع  رظن  يارو  هن  رگ  دوریم  اـجک 
قوـلخم ناوـنع  هب  ناـسنا  یفنم  داـعبا  یتـح  يزغم و  ياهدادعتـسا  یناور و  رـصانع  زا  يرادـقم  دـیجم ، نآرق  زا  یتاـیآ  رد  تـسا ؟ نآرق 

یفرعم نیعم و  ار  وا  تیهام  یناسنا و  تعیبط  تایآ ، هنوگ  نیا  اـب  دـنوادخ  هک  دورب  ناـمگ  تسا  نکمم  هک  تسا  هدـش  ناـیب  يدـنوادخ 
الف یتاـیآ  مکیراـس  لـجع  نم  ناـسنالا  قلخ  - 2 تسا .) هدـش  هدـیرفآ  فیعـض  ناـسنا   ) افیعـض ناـسنالا  قلخ  - 1 دـننام : تسا . هدوـمرف 

ناسنالا نا  - 3 دینکم .) راداو  باتش  هب  ارم  سپ  داد ، مهاوخ  ناشن  ار  متایآ  يدوز  هب  نم  تسا ، هدش  هدیرفآ  باتش  زا  ناسنا   ) نولجعتـست
عزج و دسرب  وا  يارب  يرش  رگا  تسا ، هدش  هدیرفآ  عوله  ناسنا   ) اعونم ریخلا  هسم  اذا  و  اعوزج . رشلا  هسم  اذا  اعوله . قلخ 

هب دنگوس   ) رسخ یفل  ناسنالا  نا  رـصعلا  و  - 4 دـنکیم .) عنم  نارگید  زا  ار  نآ  دوش  ضراـع  وا  يارب  يزیچ  رگا  دزادـنایم و  هار  نویش 
اهلمح اهنم و  نقفشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاوامسلا و  یلع  هنامالا  انـضرع  انا  - 5 تسا .) تراسخ  رد  ناسنا  اعطق  رصع ،

دندرک و يراددوخ  تناما  نآ  نتفریذـپ  زا  اهنآ  میدرک ، هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  تناما  ام   ) الوهج امولظ  ناک  هنا  ناسنالا 
-6 دوب .) نادان  راکمتـس و  وا  تفریذـپ ، ار  تناما  نآ  ناسنا  دـندیدن و  تمظع  اب  تناما  نانچ  لـمح  هتـسیاش  ار  دوخ  دـنداتفا و  ساره  هب 

هتـشرس تقلخ و  اـهناسنا  رد  شتاروتـسد  ربماـیپ و  هب  لاـعتم و  دـنوادخ  هب  ناـمیا   ) هللا قـلخل  لیدـبت  ـال  اـهیلع  ساـنلا  رطف  یتـلا  هللا  هرطف 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1096 

http://www.ghaemiyeh.com


هغبص هللا  نم  نسحا  نم  هللا و  هغبـص  - 7 تسین .) یلیدبت  ار  يدـنوادخ  تقلخ  تسا ، هدـیرفآ  نآ  يانبم  رب  ار  مدرم  هک  تسا  يدـنوادخ 
حرطم ار  یناسنا  تاصتخم  نیا  هتبلا  دنوادخ .) زا  رتهب  تادوجوم  يزرگنر  رد  تسیک  تسا و  يدنوادخ  يزرگنر  یهلا  تیاده  نامیا و  )

دوب نیا  يارب  اههنومن  نیا  هب  رکذـت  تسا . هدـمآ  ناسنا  هرابرد  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  یتاصتخم  زا  ییاههنومن  ناونع  هب  طقف  میدرک ،
رد ع هک  یمسر  فیرعت  دروم  نآرق  رد  ناسنا  تیهام  تقیقح و  یمامت  هک  دوش  نشور  هلئسم  نیا  هک 

تاصتخم زا  معا  تسا ، هدـمآ  ناسنا  هرابرد  نآرق  رد  هک  یتاـصتخم  همه  زین  و  تسا . هدـشن  ناـیب  تسا ، لوادـتم  دودـحم  یمـسر و  مول 
تاصتخم و نآ  یمالسا  عبانم  رگید  دیجم و  نآرق  رد  دش . دهاوخ  یـسررب  احورـشم  يدعب  لئاسم  رد  رگناریو  یفنم و  هدنزرا و  تبثم و 
هک هاگآ  ناسنا  کـی  و  ددرگیم . یمدآ  تاـیح  یهاـبت  بجوم  اـهنآ  هب  لـهج  هک  تسا  هتفرگ  رارق  رکذـت  دروم  یناـسنا  تعیبط  رـصانع 

تخانـش ورملق  لاح  نیع  رد  دنادب و  ار  تاصتخم  نآ  دـیاب  هرورـضلاب  امتح و  دـشاب ، ینالقع  هیجوت  ریـسفت و  لباق  وا  تایح  دـهاوخیم 
لمع هب  نآ  زا  يریگولج  كدـنا  هتـشاذگ و  زاب  تسا ، نکمم  هک  یتیفیک  تیمک و  ره  ات  دراد  هک  یتاـصتخم  داـعبا و  رگید  زا  ار  ناـسنا 

یف قافالا و  یف  انتایآ  مهیرنس  هیآ : قباطم  و  میدش ، رکذتم  ثحابم  نیا  زاغآ  رد  ار  اهنآ  زا  يرادقم  هک  یتایآ  قباطم  هکلب  تسا . هدرواین 
العا و بتارم  ندوبن  دودـحم  هب  رظن  اب  و  داد .) میهاوخ  ناشن  یتاذ  نورد  یتاذ و  نورب  ناهج  رد  ناـنآ  يارب  ار  دوخ  تاـیآ  اـم   ) مهـسفنا

دوخ هک   ) یتـسپ بتارم  رد  دوجوم  نیا  عوـنتم  تحاـقو  تلاذر و  یتـسپ و  ندوـب  دودـحمان  نینچمه  ناـسنا و  یناور  زغم و  عوـنتم  دـشر 
بم نیا  لیاوا  رد  هک  نانچ  یلو  دیامنب ، ناسنا  هرابرد  لماک  تخانش  ياعدا  دناوتیمن  یسک  تسا ) یناسنا  تاذ  ندوب  نیعمان  زا  فشاک 

. دشاب هتسب  لماکت  دشر و  لماوع  تخانش  هرابرد  ام  تسد  هک  تسین  نآ  لیلد  ناسنا  لماک  تخانـش  زا  تیمورحم  میاهدش ، رکذتم  ثحا 
هدومنن فیرعت  دودـحم  نیعم و  یکیزیف  دومن  کی  دـننام  ار  ناسنا  تیهام  دـیجم  نآرق  هک  نآ  تاـبثا  اعدـم و  نیا  حیـضوت  يارب  نونکا 

دیاب امتح  ار  هتکن  نیا  تایآ ، زا  کی  ره  هب  طوبرم  ثحابم  هب  دورو  زا  شیپ  میهدیم : رارق  ثحب  دروم  ار  روبزم  تایآ  زا  کی  ره  تسا ،
تیهام زا  یئزج  ای  تیهام  نایب  تسا ، هدـمآ  ناسنا  هرابرد  دـیجم  نآرق  رد  هک  یتاصتخم  اهدادعتـسا و  زا  کـی  چـیه  هک  میریگب  رظن  رد 

هب جاـیتحا  هک  ار  مکی  هرامـش  هیآ  زا  ثحب  . ) دـهد زورب  دوـخ  زا  دـناوتیم  ناـسنا  هک  تسا  یتـالاح  اـهتیفیک و  ناـیب  هکلب  تسین ، ناـسنا 
نوچ هک  تسا  نیا  یکی  میریگیم : هک  مهم  هجیتن  ود  ثحبم  نیا  زا  درک .) میهاوخ  حرطم  موس  مود و  هرامـش  هیآ  زا  سپ  دراد ، لیـصفت 

ناسنا فیرعت  ددصرد  هک  يرکفتم  بتکم و  ره  تسین ، لوبق  لباق  ناسنا  يارب  عماج  لماک و  فیرعت  مالـسا ، هاگدید  زا  یناسنا  مولع  رد 
رگید ینآرق و  تایآ  رد  ناسنا  هملک  هکنیا : مود  درادن . ار  یناسنا  صتخم  دنچ  ای  کی  فیـصوت  زج  یـشزرا  مالـسا  هاگدـید  زا  دـیآرب ،

نتشاد اب  دوجوم  نیمه  دوشیم  هدارا  ابلاغ  هملک  نیا  زا  هک  یموهفم  هکلب  تسین ، شزرا  رادراب  هسفنیف  یمالسا  ربتعم  عبانم 
هرابرد نآرق  رد  هدراو  تاصتخم  هک  تسا  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  نشور  لیلد  ءانثتـسا  دـشابیم . تبثم  یفنم و  تاصتخم  اهدادعتـسا و 

ولمع اونمآ و  نیذلا  الا  رسخ . یفل  ناسنالا  نا  رصعلاو  - 1 تسا : ریز  رارق  هب  اهانثتـسا  نیا  زا  ياهنومن  تسین  وا  تعیبط  تاذ و  همه  ناسنا 
نا - 2 دـناهداد .) ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  تسا ، تراـسخ  رد  اـعطق  ناـسنا  هک  رـصع  هب  دـنگوس   ) تاـحلاصلا

ناسنا دوخ  دزرویم . نارفک  شراگدرورپ  ياهتمعن  هب  ناسنا  اعطق   ) دیدشل ریخلا  بحل  هنا  و  دیهـشل . کلذ  یلع  هنا  دونکل و  هبرل  ناسنالا 
یلو درادن  دوجو  يرهاظ  يانثتسا  تایآ  نیا  رد  هک  تسا  تسرد  تسا .) تسود  لام  تخس  ناسنا  نیا  و  تسا . دهاش  شنارفک  نیمه  هب 

ار نآ  زا  بانتجا  ناکما  نارفک و  یتشز  وا  دوخ  هک  تسا  نآ  لیلد  تسا ، دـهاش  دوخ  ندـیزرو  نارفک  هب  ناسنا  دـیوگیم : هک  مود  هیآ 
دنیبیم و مه  ار  دوخ  يربج  لامعا  تاصتخم و  نوئـش و  همه  یمدآ  اریز  تسین ، ندـید  نتـسناد و  درجم  تداهـش  زا  دوصقم  دـنادیم و 

نامه تداهش  زا  دوصقم  نیاربانب ، دوشیمن . هدیـشک  ناسنا  خر  هب  شنزرـس  خیبوت و  ماقم  رد  يربج  روما  نتـسناد  ندید و  یلو  دنادیم ،
ردلا یف  نیفانملا  نا  - 3 دنادیم . یبوخ  هب  ار  نآ  زا  بانتجا  نارفک و  یتشز  وا  هک  میدومن  هراشا  نآ  هب  هک  تسا 

اعطق  ) نینموملا عم  کئلواف  مهنید  اوصلخا  هللااـب و  اومـصتعا  اوحلـصا و  اوباـت و  نیذـلا  ـالا  اریـصن . مهل  دـجت  نل  راـنلا و  نم  لفـسالا  ك 
دنیامن حالصا  ار  دوخ  هدومن و  هبوت  هک  یناسک  رگم  درک . یهاوخن  ادیپ  يروای  نانآ  يارب  دنخزود و  شتآ  زا  لفسالا  كرد  رد  نیقفانم 
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اب ناگدـننک  هبوت  نیا  دـنزروب ، صـالخا  هدومن و  هیفـصت  اـهیگدولآ  زا  ار  دوـخ  نید  دـننزب و  گـنچ  یهلا  تاروتـسد  تساوـخ و  هب  و 
اریز منکیمن ، هئربت  ار  دوخ  سفن  نم   ) میحر روفغ  یبر  نا  یبر  محر  اـم  ـالا  ءوسلاـب  هراـمال  سفنلا  نا  یـسفن  يربا  اـم  و  - 4 دننانموم .)

اذا انا  و  - 5 تسا .) نابرهمو  هدنیاشخب  نم  يادـخ  اعطق  دـیامرف ، محر  مراگدرورپ  هک  نآ  رگم  دـهدیم ، يدـیلپ  هب  نامرف  هراومه  سفن 
ناسنا يارب  دوخ  فرط  زا  هک  یماگنه  ام  و   ) روفک ناسنالا  ناف  مهیدـیا  تمدـق  امب  هئیـس  مهبـصت  نا  اهب و  حرف  همحر  انم  ناـسنالا  اـنقذا 
ناسنا دنوش ، التبم  يراوگان  هب  دناهتخودنا ، دوخ  هک  یئاهیتسیاشان  تهج  هب  رگا  دوشیم و  لاحـشوخ  تمحر  نآ  هب  میدـناشچ ، یتمحر 

، دـهدیم زورب  دوخ  زا  یمدآ  هک  تشز  فاصوا  نآ  یفنم و  تاصتخم  زا  کی  چـیه  اهنآ  لاثما  قوف و  تایآ  هب  رظن  اب  دزرویم .) نارفک 
عومجم آ زا  هک  هچنآ  هکلب  تشادن ، یموهفم  خیبوت  ءانثتسا و  الاو  تسین ، وا  تعیبط  تاذ و  رصانع  هدننک  نایب 

دادعتـسا ياراد  هک  نانچ  تسا ، اهدادعتـسا  نآ  همه  ياراد  یناسنا  تایح  هک  تسا  نیا  دـیآیمرب ، یمالـسا  عباـنم  رگید  هطوبرم و  تاـی 
اب دوخ و  ریـسم  رد  هک  تسا  یلامجا  ناهج  کی  یناسنا  تایح  تقیقح  رد  و  دـشابیم . زین  یهلا  یناسنا - تافـص  تاصتخم و  نیرتیلاع 

زورب دوخ  زا  ار  یتافـص  تاصتخم و  دنـشابیمن ، شرامـش  لباق  دودـحمان و  تفگ : ناوتیم  هک  عونتم  ياـههزیگنا  لـماوع و  اـب  دروخرب 
سانـش و ناسنا  يامکح  یهلا و  ناربمایپ  هلیـسوب  هک  هعماـج  طـیحم و  وج  تمالـس  یمالـسا و  یناـسنا  حیحـص  تیبرت  میلعت و  دـهدیم .

نونکا تسا . هدوبن  لوقعم ) تایح   ) يوس هب  یناسنا  تایح  هیجوت  حیـضوت و  زج  یفده  تسا ، هیـصوت  روتـسد و  دروم  ردق ، یلاع  نایبرم 
میهاوخ ریسفت  نیا  رد  تسا ، یناسنا  تعیبط  هدننکنایب  رهاظ  رد  هک  دهدیم  تبسن  ناسنا  هب  ار  یتاصتخم  هک  یتایآ  ریسفت  هب  میزادرپیم 

رییغت لباق  ریغ  تعیبط  تاذ و  تفرعم  دهدیم ، تبـسن  اهناسنا  هب  ار  یتاصتخم  هک  یمالـسا  ربتعم  عبانم  رگید  ینآرق و  تایآ  همه  هک  دید 
یسانشدوخ و اب  هک  یتروص  رد  دنیامنیم ، زورب  یتاذ  نوریب  لماوع  اب  یناسنا  ياهدادعتسا  طابترا  اب  هک  دنتسه  يروما  اهنآ  هکلب  تسین ،

یسانشدوخ و نامه  اب  ار  یناسنا  تبثم  ياهدادعتسا  هدومن و  يریگولج  ناوتیم  یفنم  فاصوا  زورب  زا  حیحص  يزاسدوخ 
هدیرفآ باتـش  زا  ناسنا  هک  نیا  تسا ) هدش  هدیرفآ  باتـش  زا  ناسنا  : ) دیوگیم مود - هرامـش  هیآ  دیناسر . تیلاعف  هب  ناوتیم  يزاسدوخ 

رد باتـش  مان  هب  تسا  یتقیقح  نآ  یئزج  ای  ناـسنا ، تیهاـم  تعیبط و  هک  دـنکیم  تلـالد  ناـیب  نیا  اـیآ  و  دراد ؟ ینعم  هچ  تسا ، هدـش 
دهاوخ نشور  میئوگیم ، هک  یبلاطم  هب  رظن  اب  لاوئـس  ود  نیا  خساپ  کلذ ؟ ریغ  میمـصتو و  يریگ  فدـه  ای  هشیدـنا ، ای  رادرک  ای  راتفگ 

هتفرگ شیپ  هک  ریـسم  کی  رد  تسا  یتکرح  ینوناق  ریغ  يدنت  تعرـس و  دوشیم  هتفگ  باتـش  یـسراف  تغل  رد  هک  هلجع  يانعم  تشگ .
یگدز باتش  هک  تسا  نشور  و  دوشیم ، هدید  یبوخ  هب  وا  رد  تفـص  نیا  یناسنا ، نوئـش  رگید  رادرک و  راتفگ و  هب  رظن  اب  تسا و  هدش 

ار نآ  هک  تسین  تکرح  زا  لقتـسم  ینیع و  یجراخ  تقیقح  کی  تسا ، دـصقم  کی  هب  ءدـبم  کـی  زا  تکرح  يارب  صاـخ  یتیفیک  هک 
اهورین و يدام و  ءازجا  اب  ناسنا  تیدوجوم  تسا ، فیرعت  هب  دنمزاین  دراد و  تیعقاو  هک  هچنآ  دومن . یفرعم  ناوتب  ناسنا  تیهام  زا  یئزج 
اب مه  رگید  هاگ  تسا و  لدـتعم  یهاگ  تسا و  دـنک  یهاگ  هک  دـیآیم  دوجوب  تکرح  اهنآ  دربراک  رد  هک  تسا  وا  یناور  ياهدادعتـسا 

دوخ يدـعب  هلمج  مود - لیلد  تسین . ناسنا  تیهام  زا  یئزجای  تیهام  فرعم  باتـش  هک  نیا  تابثا  يارب  مکی  لیلد  دوب  نیا  تسا . باتش 
گیم هک  تسا  هیآ 

کی ناونع  هب  هدیدپ  نیا  رگا  اریز  تسا ، هدشن  قلخ  ناسنا  تاذ  رد  یگدز  باتش  هک  دوشیم  نشور  نولجعتست  الف  یتایآ  مکیراس  دیو :
اهر لباق  دشاب ، هدوب  تیهام  تاذ و  زا  یئزج  ای  رـصنع  هک  هچنآ  اریز  تفرگیمن ، رارق  یهن  دروم  دوب ، هدش  هدـیرفآ  یناسنا  یتاذ  رـصنع 
یهن دروم  دـناوتیمن  تسین  ندرک  اهر  یئادـج و  لباق  نوچ  تسا ، ناسنا  یناویح  تیهام  زا  یئزج  هک  ساسحا  هک  ناـنچ  تسین ، ندرک 

رد یهن  هاوخ  دشاب و  رما  هاوخ  فیلکت  هفیظو و  روتسد و  یلک  روط  هب  و  دینکن . ساسحا  دوش : هتفگ  هک  تسا  ینعمیب  ینعی  دریگب ، رارق 
( شکم سفن   ) ای شکب ) سفن  : ) تفگ ناوتیمن  ناسن  هب  اذـل  درادـن ، یئاـنعم  هجو  چـیه  هب  نآ ، رـصانع  ءازجا و  تاذ و  تیهاـم و  دروم 

هرورـضلاب ار  ندیـشک  سفن  دوخ  هک  تایح  لادـتعا  لاـح  رد  هدـنز  ناـسنا  اریز  تسا ، وغل  لـصاح و  لیـصحت  تسا ، رما  هک  یلوا  هلمج 
رجنم تسا ، یهن  هک  مود  هلمج  دیآرد . ندیشک  سفن  هب  رما  تعاطا  ددصرد  فیلکت  هلیسو  هب  ات  دشکن  سفن  دناوتیمن  دنکیم ، باجیا 
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هک تسا  دیجم  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  موس - لیلد  دنکیمنادیپ . همادا  ندیشکن  سفن  اب  ناسنا  تایح  اریز  ددرگیم ، تایح  دوخ  یفن  هب 
دورد - 1 دننام : دنکیم  نایب  ار  نآ  يایازم  دهدیم و  نانمشد  تمواقم  راوگان و  ياهدادیور  ربارب  رد  یئابیکش  ربص و  هب  روتسد 

زوف - 5 فعاضم . گرزب و  ياهشاداپ  - 4 يدنوادخ . یلاع  ابیز و  تیشم  نایرج  - 3 هدارا . تردق  شیازفا  - 2 ابیکش . مدرم  رب  يدنوادخ 
لماوـع زا  یکی  - 9 نارگهلیح . ياـهیزاب  هلیح  ریثاـت  مدـع  يدـنوادخ 8 - تشهب  - 7 اـهناسنا . رب  یئاوـشیپ  یگتـسیاش  - 6 يراگتـسر . و 

داد و هب  دیآ  شیپ  وا  يارب  يرـش  رگا  تسا ،) هدش  هدیرفآ  عوله  ناسنا  : ) دـیوگیم موس  هرامـش  هیآ  يدـنوادخ . تایآ  كرد  تفایرد و 
زا مه  ار  دوخ  یهاـگ  یتـح  و   ) دـنکیم يریگوـلج  ریخ  نآ  زا  يرادربهرهب  زا  ار  نارگید  دـسر ، وا  هب  يریخ  رگا  دـتفیم و  عزج  داـیرف و 

نایب تسا ، تاذ ) تنایـص   ) لـصا هب  دنتـسم  هک  ار  یناـسنا  داـعبا  زا  يدـعب  زین  هیآ  نیا  دزاـسیم ) عونمم  ریخ  زا  هنادـنمدرخ  يرادربهرهب 
نینچ مه  نآ و  زا  عافد  تنایـص و  یگنوگچ  نم و  تایح و  كرد  زا  یناوج  زاغآ  ات  یناسنا  عون  ینب  ام  هک  تسا  نینچ  الومعم  دـنکیم .

اب هک  یتـقو  مینادیمن  اـبلاغ  ینعی  تسا ، یمهبم  تفاـیرد  کـی  روبزم  نارود  رد  نم )  ) زا اـم  تفاـیرد  میناوتاـن . نآ  دربـشیپ  شرورپ و  زا 
رد یلو  درک ؟ دـیاب  هچ  نم )  ) نیا اب  مینادیمن  ام  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسیچ ، دریگیم  رارق  ام  كرد  دروم  نم )  ) ناونع هب  یتقیقح 

عافد نم )  ) نیا زا  دیاب  تسا ، یبیترت  ره  هب  لکش و  ره  هب  مکی - هلئسم  مینکیم . كرد  حوضو  لامک  اب  ار  هلئسم  ود  لاح  نیع 
زا عافد  و  نم )  ) ياقب لماوع  ندروآ  تسدـب  يارب  شـشوک  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  هلئـسم  یتح  دروآ . تسدـب  ار  نآ  ياقب  لماوع  درک و 

( نم  ) تایح و دوخ  تاذ  زا  ترورض )  ) و دیاب )  ) نیا اریز  دشاب ، هتـشاد  جایتحا  مینکیم ، عضو  ار  نآ  ام  هک  ترورـض )  ) و دیاب )  ) هب نآ ،
هب لتخم  ار  نم )  ) تایح و دـناوتیم  هک  تسا  یئاهدادـیور  ثداوح و  زا  زیگناتشحو  یناوتاـن  کـی  ساـسحا  مود - هلئـسم  دـشوجیم .

کمـشچ اب  هتـسشن  دنراد ، راک  رـس و  ام  اب  طقف  هک  نیا  دننام  نم )  ) تایح و نیمک  رد  عطقنی  امئاد و ال  اهدادیور  ثداوح و  نیا  دزاس و 
راید هب  هظحل  نامه  الا  دیزروب و  تلفغ  دوخ  نم ) تایح و   ) زا هظحل  کی  دیابن  یتح  هک  دنهدیم  رادشه  ام  هب  دوخ ، نوگانوگ  ياهندز 

هک یناسنا  هک  تسا  یعیبط  داد . دیهاوخ  تسد  زا  تسا ، بولطم  امش  يارب  هک  ار  نم ) تایح و   ) نآ ای  و  تشگ ، دیهاوخ  راپسهر  یتسین 
ار اهنآ  تامئالمان  نیرتمک  ندروآ  يور  اب  ینعی  دوب ، دـهاوخ  عوله ) ، ) دـنارذگیم ار  دوخ  راگزور  تشحو  یناوتاـن و  تلاـح  نینچ  رد 
ار نآ  ریخ ، كدـنا  هب  تیقفوم  اب  و  دروآ . دـهاوخ  دوجوب  يو  رد  یناوتان  ساسحا  تشحو و  هدومن ، یقلت  نم ) تاـیح و   ) هدـننک لـتخم 

تردـق ملع و  تفرـشیپ  هک  مینک  ضرف  رگا  یتح  تفرگ . دـهاوخ  رب  رد  ار  نآ  یتسد  ود  هدومن ، یقلت  تاذ  تنایـص  تایح و  ءاقب  لـماع 
اسنا

دوخ ناسنا  نیا  لاح  نیا  اـب  دسانـشب ، هدرتسگ  رایـسب  ياهرئاد  رد  ار  دوخ  نوماریپ  ياهدادـیور  ثداوح و  دـناوتب  هک  دـسرب  يدـح  هب  ین 
ره هدوب و  زاب  ود  ره  متـسیس  مظن و  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یعیبط  طیحم  اهناسنا و  زا  ياهعومجم  رد  وا  نم ) تایح و   ) هک دـنادیم  یبوخب 

. دیآیم رظن  هب  هتسب  ود  نآ  متسیس  مظن و  دودحم  رظن  اب  هچ  رگا  تسا ، یقطنم  لامتحا  کی  ورملق  ود  نآ  زا  بیسآ  دورو  لامتحا  هظحل 
نایرج نیا  تیمومع  دیهاوخب  رگا  يزیربت ) بئاص   ) نتخاس ناکما  يارحـص  رد  هناخ  دـیابن  ای  نتفات  دـیابن  ور  ثداوح  بالیـس  زاب  يرآ ،

رد هک  ریز  ترابع  هب  دیریذپ ، هب  يرـشب  عماوج  همه  رد  ار  راوگان ) ياهدادیور  اراوگ و  ياههدـیدپ  هب  ار  نم  تایح و  هزاورد  ندوب  زاب  )
ار ياهدنزاس  تالوحت  هدش و  هدرتسگ  ملع  هنماد  يدایز  دودح  ات  هک  تسا  هتفرگ  رارق  لوبق  دروم  هدش و  هتفگ  یعماوج  رد  مهدزون  نرق 

همه همه  نیا  اب  بوخ ، رایسب  دراد !؟ مان  تخبشوخ  هک  دیسک  نآ  امش  ایآ  تسا . هدرک  نیمات  حالطصا  هب  ار  اهناسنا  هتشاذگ و  رـس  تشپ 
زیزع امـش  دزن  هک  یـسک  یمالـس  يارب  زورید  دراد ، دوخ  هب  صوصخم  یکچوک  ياورپ  ای  یگرزب  هودنا  زور  ره  دـیتسه ، نیگمغ  هزور 

رف سپ  دوب ، دهاوخ  لوپ  هب  عجار  نات  بارطضا  ادرف  دیکانمیب ، دوخ  تمالس  رب  زورما  دیدیزرلیم ، تسا 
سپس دوب ، دهاوخ  ناترثات  ببس  تسود  کی  یتخبدب  ادرف  نیسپ  تخاس ، دهاوخ  نات  نیگهودنا  هدننز ) ارتفا   ) يرتفم کی  نابز  مخز  اد 
نوتـس نادـجو و  نآ ، لیلد  هب  هک  یحیرفت  نآ  زا  سپ  شزرااـب ،)  ) سیفن يزیچ  ندـش  مگ  اـی  نتـسکش  نآ  زا  سپ  اوه ، یبوخ  اـی  يدـب 

نینچ مه  میرواین و  رامـش  هب  ار  یبلق  مالآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یمومع . روما  نایرج  رگید  راب  کی  درک . دـهاوخ  ناـتتمالم  تارقف 
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ینامداش باتفآ  هک  دتفایم  قافتا  زور  کی  تمحز  هب  زور  دص  ره  رد  دوشیم . رادیدپ  يرگید  ربا  دوریم ، نایم  زا  يربا  دباییم . همادا 
هداتفا ناشرـس  رب  هک  ار  تملظ  نایمدآ ، رگید  اما  دـنراد ، تداعـس  هک  دـیتسه  يردان  دارفا  زا  امـش  هک  نآ  لاـح  و  دـشخردب ، امـش  يارب 

يرگید ملاع  زیلهد  املسم  هک  ملاع  نیا  رد  ناتخبدب ) ناتخبشوخ و   ) دنربیم راکب  رتمک  ار  ترابع  نیا  دنرکف ، بحاص  هک  یناسک  تسا .
دادعت رب  ندوزفا  ناکیرات و  دادعت  زا  نتساک  ناکیرات ) نانشور و  . ) تسا رارق  نیا  زا  رـشب  یعقاو  میـسقت  درادن . دوجو  تخبـشوخ  تسا ،

. تسا شتآ  ندرک  نشور  نتخومآ  ار  ندناوخ  شناد ، میلعت ، میئوگیم : نانک  دایرف  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا . یلصا  فده  نانـشور 
رد یمدآ  ینامداش . دیوگب : هک  دیآیمن  بجاو  یئانشور  دیوگیم : هک  یسک  عقاو  رد  دهجیم ، نوریب  ياهرارش  اجه  ره  ندرک  یجه  زا 
زور درب . دیهاوخ  جنر  مه  زاب  دیرادب . تسود  هک  یماگنه  تسا . رپ  لاب و  نمشد  هلعش  دنازوسیم ، نآ  رد  طارفا  دربیم ، جنر  یئانـشور 

يارب يدروم  چیه  مه  رگا  نانشور  دیآیم . دوجوب  نیحایر ) اهلگ و  ناتخرد و  ياهگرب  رب  ناهاگنابش  هک  یئاهمنبش  اب   ) رابکـشا مشچ  اب 
ساپس دنوادخ ، ناعتسم .) یلقنیـسح  ياقآ  همجرت  وگوه ج 2 ص 322  نایاونیب -  ) دنیرگیم ناگدز  تملظ  رب  دنشاب ، هتـشادن  نتـسیرگ 

اههشیدنا و لوصحم  تایح و  لالتخا  زا  تشحو  تابارطضا و  اهیرامیب و  یگنـسرگ و  فوخ و  هک  تسارت ، هغلاب  تمکح  نارک ، دحیب و 
كانرطخ و نیشام  نیا  تشادن ، دوجو  زمرت  نآ  رگا  هک  يداد  رارق  ناسنا  دوجو  كانرطخ  نیشام  رب  یئاهزمرت  دننام  ار  يوضع  ياهراک 

نتفرگ ریز  ياوه  هکلب  تخاـسیم ، یـشالتم  دوخ  ياـهخرچ  ریز  زا  ار  دوخ  عوـن  دارفا  همه  اـهنت  هن  تعیبـط  ياـهورین  همه  زا  رتدـنمورین 
لاـسدرخ ناـکدوک  هک  درکیم  یقلت  يزاـب  بابـسا  ناـنچ  نآ  ار  تعیبـط  ملاـع  تاـنئاک  دزیم و  شرـس  هـب  مـه  اـهناشکهک  اـهرازاک و 

: دیوگیم درادـن ، تسد  رد  دوخ  زا  رتدـنمورین  ياهدادـیور  ثداوح و  زا  قلطم  همان  ناما  کی  ناسنا  نیا  هک  نیا  اب  ار . پوت  کسورع و 
اوه زا  سفنت  قاشنتـسا و  يارب  يرگید  نآ  نورن .) (. ) مدرکیم عطق  راب  کی  هب  ار  نآ  نم  دنتـشاد و  ندرگ  کی  اهناسنا  همه  شاـک  يا  )

تایلام
ایندـلا و یلا  کحـضی  وه  امنیبف  دـیامرفیم : ع )  ) یلع درکیم . هچ  تساوخیم و  هچ  تشاد  همان  ناـما  رگا  ساتـسانآ .) . ) دـنکیم عضو 

نیا هک  ماگنه  نآ  رد   …  ) هفرعی ثب ال  هطلاخ  هاوق و  مایالا  تضقن  هکسح و  هب  رهدلا  ءیطو  ذا  لوفغ  شیع  لظ  یف  هیلا  ایندلا  کحـضت 
راخ راگزور  ناهگان  زیگناتلفغ ، ترـشع  شیع و  رد  روهطوغ  دـنزیم ، دـنخبل  وا  هب  مه  ایند  ددـنخیم و  ایند  هب  ناما  ساسحا  اب  ناـسنا 

تـشذگ و  يدـیدیمن ) وت  دوـب و  هدرپ  تشپ  تابـساحم  رد  مه  نیا  يرآ ، دوـب !؟ مه  نیا  بجع ،  ) دربیم ورف  وا  رد  ار  دوـخ  نیگآ  رهز 
ار نآ  تشادــن و  هقباـس  نآ  اـب  هـک  درک  ساـسحا  یگتخیــسگ  مـه  زا  توـخر و  زا  یتلاـح  تسکــش و  مـه  رد  ار  وا  ياـهورین  اـهزور 
مگ تهج  هب  دزیخ و  یمرب  تاذ ) تنایص   ) يورین راشف  تعیبط و  نتم  زا  هک  ناسنا  ندوب  هدز  باتـش  عوله و  لماع  هدمع  تخانـشیمن .)

نامه هفاضا  هب  تشگ ، میهاوخ  رکذتم  ناسنا  یفنم  تافـص  ثحب  رد  هک  نانچ  ددرگیم و  ناوتان  صیرح و  یمدآ  ورین  نیا  قطنم  ندرک 
نتـشاد دننام  فلتخم  لاکـشا  اب  نآ  زا  یهن  ندوب و  عوله  دض  هب  رما  میدـش  رکذـتم  ناسنا  يارب  باتـش  هلجع و  ندوبن  یتاذ  رد  هک  لیلد 

رد دایرف  داد و  عزج و  زا  یهن  نینچمه  و  نارگید ، هب  تسا  هدومرف  تیانع  ناـسنا  هب  دـنوادخ  هک  یئاـیازم  تاریخ و  لذـب  عبط و  تمارک 
ماگنه

نآرق رد  ناسنا  يارب  تفـص  نیا  نایب  زا  سپ  هک  یئانثتـسا  تسا . هدـمآ  ناوارف  روط  هب  یمالـسا  عبانم  رد  هک  اهیراتفرگ  بئاـصم و  دورو 
مویب نوقدصی  نیذلا  و  مورحملا . لئاسلل و  مولعم . قح  مهلاوما  یف  نیذـلا  و  نومئاد . مهتالـص  یلع  مه  نیذـلا  نیلـصملا  الا  تسا : هدـمآ 

. دناهداتفا راک  زا  هک  یناسک  نادنمزاین و  يارب  مولعم  تسا  یقح  نانآ  لاوما  رد  و  دنرادیاپ . يرازگزامن  رد  هک  ناراذگزامن  رگم   ) نیدلا
قوف تافص  هب  فصتم  هک  ینارازگزامن  گرزب  رایسب  هلفاق  ءانثتـسا  دوب ، ناسنا  یتاذ  ندوب  عوله  رگا  دننکیم .) قیدصت  ار  تمایق  زور  و 
عوله تفـص  ندوب  جراخ  ندوبن و  یتاذ  بلطم  نیا  و  تسین . ءانثتـسا  لباق  یتقیقح  چیه  زا  تاذ  ءزج  تاذ و  اریز  دوبن ، لوقعم  دنـشابیم 

حیحـص تیبرت  میلعت و  مکی - لماع  ناسنا . زا  عوله  تفـص  نتخاس  یفتنم  لماوع  هرابرد  یحیـضوت  دنکیم . تابثا  یبوخ  هب  ار  ناسنا  رد 
ناسنا نم ) تایح و   ) هک یناور  لادتعا  نآ  ندروآ  دوجوب  اهیدب و  اهیکین و  ربارب  رد  بارطضایب  یگدنز  يارب  ناسنا  نتخاس  هدامآ  يارب 
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یگزیگنا ربارب  رد  تمواقم  يورین  ندروآ  دوجوب  مود - لماع  دـیامنیم . نیمات  زیگنا  بارطـضا  هدـنهد و  ناـکت  لـماوع  لـلع و  ربارب  رد 
هدید ش ناوارف  روط  هب  خیرات  لوط  رد  هک  یناسنا  نورد  رد  رادفده  قالخ و  گنهرف  هلیسو  هب  للع 

زا ناـسنا  يریگولج  تاـبثا  رب  لـیلد  نیرتـهب  هک  یقوقح  یقـالخا و  یبهذـم و  نیناوـق  زا  مدرم  تعاـطا  يوریپ و  موـس - لـماع  تسا . هد 
نآ طابترا  و  نم ) تایح و   ) هب یهاگآ  فارـشا و  مراهچ - لماع  تسا . یـصخش ) ياهمهاوخیم   ) رـش و ریخ و  ربارب  رد  شزرل  ساـسحا 

- مکی هجیتن  دراد : شزرا  اب  مهم و  رایـسب  هجیتن  ود  یهاگآ  فارـشا و  نیا  ناهج . ناسنا و  ورملق  ود  رد  هیراج  ياهدادـیور  للع و  اـب  ود 
ربارب رد  ناسنا  یگتخابدوخ  بارطـضا و  زا  اهنآ  ندـناسر  تیلعف  هب  اب  هک  نم ) تایح و   ) رد هتفهن  ياهدادعتـسا  اـهورین و  زا  يرادروخرب 

رـش ریخ و  ره  هک  ضحم  یعیبط  هدـیدپ  ود  زا  نم ) تایح و   ) لوحت تیلباق  شریذـپ  مود - هجیتن  دـیآیم . لـمع  هب  يریگولج  رـش  ریخ و 
( دـشر هب  ور  یقیقح  نم   ) هک نم )  ) نآ هب  دوشیم و  هدـیمان  لوقعم ) تایح   ) هک تایح )  ) نآ هب  دزادـنیب ، بارطـضا  هب  ار  اـهنآ  دـناوتیم 

يرگید يارب  ياهمدقم  اهنآ  زا  یکی  ای  دـشاب و  دـحتم  رگید  یـضعب  اب  قوف  لماوع  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا  دومن . حالطـصا  ناوتیم 
قلخ مکنع و  ففخی  نا  هللا  دیری  - ) مکی هرامـش  هیآ  اهنآ ) زا  کی  ره  ای  اعومجم   ) هک میدش  رکذتم  ار  هتکن  نیا  الاب  رد  اذـل  دـشاب ، هدوب 

همه تسا و  هتخادنین  تقشم  تمحز و  هب  ار  ناسنا  نیا  دنوادخ  تسا و  هدش  هدیرفآ  ناوتان  ناسنا  دیوگیم : افیعض ) ناسنالا 
دیاب لاح  دنکیمن .) فلکم  وا  تردق  رادقم  هب  زج  ار  یـسک  چـیه  دـنوادخ   ) تسا اهعـسو  الا  اسفن  هللا  فلکی  ال  يانبم : رب  وا  تاروتـسد 
فعض نیا  ایآ  تسا و  ناوتان  فیعـض و  یلماوع  هچ  لباقم  رد  ناسنا  و  تسیچ ؟ تسا ، هدش  هدیرفآ  ناوتان  ناسنا  هک  نیا  زا  دوصقم  دید 
محازت نایرج  رد  رگا  هک  رتیوق  یلماع  ربارب  رد  یئورین  نادـقف  زا  تسا  ترابع  یناوتان  هک  مینادیم  ام  همه  تسا ؟ وا  تاذ  تیهام و  ءزج 

یمدع و تسا  يرما  نادقف  هک  تسا  مولعم  و  دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  تیدوجوم  دروخیم و  تسکـش  ناوتان  دـنریگب ، رارق  مداصت  و 
اریز تسا ، فیعـض  غارچ  نآ  رون  تیهام  تفگ : ناوتیمن  ار  رون  مک  غارچ  اذل  دشاب ، هدوب  يدوجوم  تیهام  ای  تاذ  زا  یئزج  دناوتیمن 

نکمم يوق و  تسا  نکمم  نآ  هدنروآ  دوجو  هب  لماع  هب  رظن  اب  صخشم  نیعم و  تقیقح  نیا  صخـشم ، نیعم و  تسا  يزیچ  رون  تیهام 
اذـل طلغ . تسا  يروصت  تسا ، یناوتان  فعـض و  وا  تیهام  زا  یئزج  ای  ناسنا  تیهام  هک  نیا  روصت  نیاربانب ، دـشاب . هدوب  فیعـض  تسا 
همه زا  ناـسنا  ضحم  یعیبـط  تقلخ  دوخ  زا  نوریب  یتاـیعقاو  هب  ناـسنا  دوـجو  یگتـسباو  - 1 تسیچ ؟ زا  یـشان  ناسنا  فعـض  دید  دـیاب 

بیکرت رد  هک  نانچ  دـننایرج و  تکرح و  رد  صوصخم  نیناوق  يارجم  رد  هک  تسا  ینورب  ینورد و  تاـیعقاو  ریجنز  هب  هتـسباو  بناوج 
یبط ینامسج 

اهدادعتسا اهورین و  رد  نینچ  مه  دندرگیم ، لتخم  محازم  لماوع  نیرتمک  اب  هک  دراد  دوجو  یـساسح  فیرظ و  رایـسب  طباور  ناسنا  یع 
لتخم دـنمورین  لـماوع  لـباقم  رد  هـک  دراد  دوـجو  یـساسح  فـیرظ و  رایـسب  طـباور  اهیگتــسباو و  یمدآ  یناور  ياـهتیلاعف  زیارغ و  و 

رد ار  نآ  فعـض  هدومن و  دودـحم  زیگناتفگـش  روط  هب  ار  یمدآ  یهاگآ  تردـق ، طباور  اهیگتـسباو و  نیا  دـنتفیم . راک  زا  دـنوشیم و 
نآ هب  رگا  هک  تسا  دایز  يردق  هب  شتایح  همادا  رد  یناسنا  فعض  ناققحم  زا  یـضعب  لوق  هب  دنکیم . تابثا  نتـشیوخ  ياقبا  تیریدم و 

نیمز برغم  ناگدنسیون  زا  یضعب  هدیقع  هک : دوشیم  تباث  اجنیا  زا  دیامنیم . هطاحا  ار  وا  گرم  ندمآرد و  ياپ  زا  تشحو  دنک ، هجوت 
عفترم تیعقاو . کی  نایب  زا  تسا  رتهیبش  یلایخ  رعـش  هب  دنکن ) هیکت  يزیچ  هب  دشاب و  لقتـسم  يوق و  یگدنز  رد  دـیاب  ناسنا   ) هک نیا  هب 

لماع تیدودـحم  نآ  دوخ  هک  تقیقح  نیا  شریذـپ  تسا و  یناسنا  ياهیئاناوت  تیدودـحم  هب  یهاگآ  ـالوا : فعـض ، عون  نیا  نتخاـس 
زورب ماگنه  رد  دـبیرفیم و  ار  ناسنا  هک  تسا  دودـحمان  ینوناـق  ریغ  تردـق  بذاـک  ساـسحا  هکلب  تسین ، تاـیح  قطنم  مظن و  لـالتخا 

هرابرد ب يو  تیلوئسم  هکلب  درادن . یتیلوئسم  هنوگ  چیه  يرایتخا  ریغ  ياهیناوتان  هرابرد  ناسنا  ایناث : دنیبیم و  هابت  ار  شتایح  فعض ،
هک نیا  زا  دوصقم  اـثلاث : تسا . هتفرگ  رارق  روتـسد  دروم  هک  دـشابیم  تردـق  عاونا  لیـصحت  يارب  دوخ  ياهدادعتـسا  ندـیناسر  تیلعف  ه 

ناسنا یگدنز  زاغآ  دیجم  نآرق  تایآ  رد  هک  نانچ  تسین ، یگدنز  ياهنارود  همه  رد  قلطم و  فعض  تسا ،) هدش  قلخ  فیعـض  ناسنا  )
زاغآ رد  هچ  یمدآ  فعـض  تیدودحم و  نیاربانب  کلذ . ریغ  هغـضم و  هقلع و  هفطن و  دـننام  دـیامرفیم ، دزـشوگ  زیچان  ياههدـیدپ  زا  ار 
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رد وا  يهحماـسم  لـیلد  هشیمه ، يارب  داـعبا  زا  یـضعب  رد  وا  يدوجو  فعـض  هچ  دـنکیم و  داـجیا  وا  دوخ  هک  یئاـهیناوتان  هچ  یتـسه و 
عـضو دعب  هظحل  کی  دنادیمن  قیقد  الماک  روط  هب  ناسنا  يرارطضا 1 - لهج  زا  یشان  فعض  - 2 دشابیمن . دیفم  تردق  عاونا  لیصحت 

رگا هک  تسا  یتـقیقح  نیا  يولوم )  ) راـهب تسا و  نازخ  وت  رد  مد  هب  مد  رآ  دوخ  اـب  مدـکی  لـقع  ردارب  يا  تسا : لاـح  هچ  رد  وا  یناور 
، هتـشذگ هب  هسیاقم  هباشت و  اب  یناور  هدنیآ  تاظحل  سدح  نیمخت و  هتبلا  درک . دهاوخ  شقیدصت  دـنک ، شروصت  تسرد  دـناوتب  یـسک 
هک نیا  زا  رتالاب  یفعض  هچ  دسریمن . دصرددص  هب  زگره  نآ ، تایفیک  ناور و  هدنیآ  عضو  هب  ام  ملع  زگره  یلو  تسا ، حیحـص  یبلطم 

دیاب هک  يرایتخا  تسا  یفعض  نیا  یلو  تسا ، ندروخ  بیرف  ضرعم  رد  لاح  ره  رد  تاذ ) تنایـص   ) يانبم رب  دوخ  زا  تیامح  رد  یمدآ 
روم نآ  عفر  رد 

بیرف رد  ناجراخ  دـش  ناز  تسا  لکـش  سفق  نت  داد . میهاوخ  رارق  یـسررب  نیا ، زا  سپ  ار  يراـیتخا  ياهفعـض  عون  نیا  و  میـشوکب ، د 
لامک و رد  دوجو  رد  وت  نوچ  تسین  دـیوگ  شنیا  وت  زارمه  منم  ین  دـیوگ : شناو  وت  زارمه  موش  نم  دـیوگ  شنیا  ناـجراخ  نـالخاد و 

شنیا یمرخ  شیع و  هاگ  دـناوخ  شنآ  تست  ناج  لیفط  ناماهناج  هلمج  تست  نآ  ملاـع  ود  ره  دـیوگ  شنآ  دوجو  ناـسحا  رد  لـضف و 
وید وا  وچ  ار  نارازه  هک  دـنادن  وا  شیوخ  تسد  زا  دوریم  ربـکت  زا  شیوخ  تسمرـس  ار  قلخ  دـنیب  وـچ  وا  یمهرم  شوـن و  هاـگ  دـیوگ 

: مکی لماع  تسا : ندـش  عفترم  لباق  یـساسا  لماع  ود  اب  تسا ، ساـسح  مهم و  رایـسب  هک  فعـض  هطقن  نیا  وج  بآ  ردـنا  تسا  هدـنکفا 
نآ حیحـص  نتـسب  راک  هب  اوه و  رد  اپ  ماهوا  تالایخ و  زا  اهنآ  کـیکفت  تاـیعقاو و  تخانـش  صیخـشت و  يارب  لـقعت  هشیدـنا و  تیوقت 

، تسا هدرکن  يراذگ  ورف  دمع  یهاگآ و  يور  زا  هلحرم  نیا  رد  هک  دشاب  تحار  شرکف  تهج  نیا  زا  یمدآ  رگا  تخانـش . صیخـشت و 
تقیقح رد  سپ  دروآ . دهاوخ  تسدب  نآ ، تنایـص  لماوع  هرابرد  يدمع  لالخا  نودـب  تسا  یفاک  مزال و  تایح  يارب  هک  ار  یـشمارآ 

لقعت هشیدـنا و  تردـق  نیا  و  تسا . وا  راـیتخا  رد  هک  تسا  یتردـق  هلیـسو  هب  هدـنیآ  هب  لـهج  فعـض  هطقن  نتخاـس  فرطرب  لوا  لـماع 
او تخانش  صیخشت و  يارب  حیحص 

دنچ یتح  ار  تایح  هدنیآ  هک  دسریمن  تیعطاق  زا  ياهجرد  هب  زگره  اهلقعت  اههشیدـنا و  تامولعم و  هجیتن  هک  دـنچ  ره  هک  تسا  تایعق 
دهدیم و لیلقت  يدایز  دودح  ات  ار  هدنیآ  هب  لهج  زا  یـشان  فعـض  الوا  هک  دراد  ار  نسح  نیا  یلو  دزاسب  نشور  الماک  ار  يدـعب  هظحل 
زا یکی  هدرب  هک  تتکیپا  هک  دننکیم  لقن  دزاسیم . عفترم  ار  تاذ  تنایص  تایح و  همادا  لماوع  هرابرد  ریصقت  زا  یـشان  بارطـضا  ایناث :

، تفرگ شیپ  رد  یئاـیرد  رفـس  دوـب ، هدرک  باـجیا  هـک  یترورـض  تـهج  هـب  دوریم ، رامـش  هـب  مور  ياـمکح  زا  دوـخ  نورن و  نارـسفا 
زا میب  دـیدش  بارطـضا  رد  نانیـشن  یتشک  همه  تفرگ و  ارف  ار  ایرد  حطـس  نیگمهـس  ینافوط  دوب ، هتفر  هار  يرادـقم  یتشک  هکنآزاسپ 

رگیدکی زا  ار  نانیشن  یتشک  همه  اهنت  هن  یگدنز  تاعاس  نیرخآ  ساره  لوه و  تشادرب . فاکـش  نانآ  یگدنز  راوید  دنتفر ، ورف  گرم 
تتکیپا دنتـشادن ، هلان  عزج و  دایرف و  داد و  زج  يراک  دـندرپس و  یـشومارف  تسد  هب  مه  ار  دوخ  نانآ ، زا  کی  ره  هکلب  تخاس ، هناـگیب 

رب نارگاشامت  دننام  هک  يو  زیگناتفگـش  شمارآ  تسا . هداتفین  قافتا  ياهثداح  چـیه  یئوگ  دوب ، هدومن  ظفح  ار  دوخ  شمارآ  نانچمه 
، دنکیمن ساسحا  ار  گرم  ایآ  درم  نیا  هک  دوب  هدرک  تحاران  تخس  ار  نانیشن  یتشک  نآ  زا  یضعب  دشیم ، ساسحا  ایرد  جاوما  یئابیز 

يآ
يازگرم ناـفوط  ینیبیمن  رگم  تفگ : دـمآ و  تتکیپا  کـیدزن  یـصخش  دـنیبیمن ! تسا  هدـش  زاـب  اـم  ندـیعلب  يارب  هک  ار  گرم  ماـک  ا 

زا تتکیپا  ینکیمن ؟ گرم  ساسحا  ای  یتسین ، هدـنز  رگم  تسا ، شمارآ  عقوم  هچ  نیا  تسااـم ، یگدـنز  راـموط  ندـیدرونرد  ددـصرد 
ارچ دیئوگب : نم  هب  منیبیمن ، تیعقوم  نیا  رد  بارطضا  يارب  یتلع  چیه  نم  تفگ : نینچ  نانیشن  یتشک  هب  باطخ  تساخرب و  دوخ  ياج 

هدومن راداو  رفس  نیا  هب  ارم  هک  تسا  هدوب  زاین  تلع و  زگره . هن  ماهتفرگ ؟ شیپ  ار  ایرد  رفس  زاین  تلع و  نودب  ایآ  موش ؟ برطـضم  دیاب 
هدوب یقطنم  يرورض  تلع  کی  لولعم  زین  یتشک  هب  نم  ندش  راوس  سپ  زگره . هن  دوب ؟ ریذپناکما  یتشک  نودب  یئایرد  رفس  ایآ  تسا .

اب نابیتشک  ایآ  زگره . هک  تسا  حـضاو  شخـساپ  منک ؟ يریگولج  نآ  زا  مناوتب  هک  تسا  نم  تسد  رد  ینافوط  ياهداب  رایتخا  ایآ  تسا .
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رد ام  زیزع ، نارفسمه  يا  سپ  زگره . هن  دشکیم ؟ ام  زا  ار  شماقتنا  عقوم ، نیا  رد  ام  ندرک  قرغ  اب  طقف  هک  دراد  یـصخش  تموصخ  ام 
هب تیدبا  هزاورد  هک  ار  تاظحل  نیا  نم  هک  تسا  نیمه  يارب  میاهدرکن . رایتخا  ياطخ  ریـصقت و  نیرتمک  میاهدومیپ  نونکات  هک  يریـسم 
ام فیلکت  داد . مهاوخ  رـس  ینویـش  هن  درک و  مهاوخ  ياهلان  هن  هتخادرپ ، تیدبا  غورف  ياشامت  هب  شمارآ  لامک  رد  تسا ، هدش  زاب  میور 

رد
همه دوشیم و  مارآ  ایرد  نافوط  كدـنا  كدـنا  نتخادرپ . زاین  زار و  هب  هناگی  دوبعم  اـب  تسا و  تشونرـس  هب  میلـست  یئاـهن  تاـظحل  نیا 

ریغ يرایتخا و  ياههدیدپ  رصانع و  عون  ود  هب  یهاگآ  هشیدنا و  لقعت و  تردق  هک  دوشیم  هظحالم  دننکیم . ادیپ  تاجن  نانیـشن  یتشک 
نانیـشن یتشک  رگید  اب  هدـنیآ  تاظحل  ياهدـماشیپ  هب  ینادان  رد  هدرب  نیا  تسا . هدیـشخب  میکح  هدرب  نآ  رب  گرزب  یئاناوت  هچ  يرایتخا 

دوب یلقعت  هشیدنا و  تامولعم و  دوب ، هتشگ  وا  بارطضا  عنام  هدیـشخب و  شمارآ  تردق  ار  تتکیپا  هک  هچنآ  تسا . هتـشادن  یتوافت  چیه 
تایح هتـشر  هکنیا  مدآ و  نادنزرف  يارب  یتاذ  ءانغتـسا  ساسحا  لیدعت  موزل  مود : لماع  دناهدوب . مورحم  نآ  زا  نانیـشن  یتشک  رگید  هک 

هب لدـبم  رگناریو  فعـض  هطقن  رـصتخم  هجوت  کی  اب  هک  تسا  زیگناتفگـش  رایـسب  تقیقح  کی  نیا  تسا . تاـیح  هدـننیرفآ  تسد  رد 
فعـض هطقن  نیرتمهم  هک  تسین ، نم  یهاگآ  رایخا و  رد  لماک  روط  هب  هدنیآ  هک  نیا  هب  هجوت  ددرگیم : شخب  تایح  هدنزاس و  تردق 

یهاگآ و لیصحت  هب  ارم  هچ  رگا  هک  قلطم  تسا  یتردق  هب  هتسباو  نم  هتشذگ  نوچ  مه  نم  لاح  هدنیآ و  هک  نامیا  هجوت و  نیا  اب  تسا ،
صاوخ و همه  اب  ار  تایح  هتشر  دسرب ، هک  مه  ياهجرد  ره  هب  تردق  یهاگآ و  نیا  یلو  تسا ، هداد  روتسد  تایح  همادا  يارب  تردق 

فعـض هطقن  روبزم  نامیا  هجوت و  هکنیا  تلع  ددرگیم . تردـق  هب  لدـبم  دریگیمن ، گرم  یگدـنز و  قلاخ  تسد  زا  دراد  هک  یلماوع 
یناسنا تردق  یهاگآ و  هب  هک  تیلاعف  هنوگ  ره  يارب  ار  روتـسد  نیرتدکوم  تایح  قلاخ  هک  تسانیا  دنکیم ، لدبم  تردق  هب  ار  یمدآ 

رد تسین  هنخر  هچ  رگ  شابم  غراف  یمد  رخآ  مد  ات  شارخیم  شارتیم و  هر  نیردـنا  تسا . هدومرف  رداص  تسا ، نکمم  تایح  همادا  رد 
ملع زا  ناسنا  تیمورحم  هدـنزاس  رایـسب  تمکح  هک  مینکیم  رارـصا  هتکن  نیا  هب  رگید  راب  دـیود  دـیابیم  راو  فسوی  هریخ  دـیدپ  ملاـع 

ناسنالا نا  الک  دنکیم . باجیا  ار  یتسـس  ای  يرگنایغط و  ءانثتـسا  نودب  هک  تسا  یتاذ  يانغتـسا  ساسحا  زا  يریگولج  هدـنیآ ، هب  قلطم 
رظن اب  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  درک .) دـهاوخ  نایغط  دـید  زاینیب  ار  دوخ  هک  یماگنه  ناسنا  اعطق ،  ) ینغتـسا هار  نا  یغطیل 

. تسا وا  دوجو  رد  یفعض  هطقن  هکنیا  هن  تسا ، وا  یعقاو  حالص  هب  دروآیم ، تسدب  هک  یملع  تیدودحم  یمدآ ، تیدوجوم  تیفرظ  هب 
هن تسا  یمدآ  تیفرظ  لـصا  رد  فعـض  نیارباـنب ، تسا .) هدـشن  هداد  یکدـنا  زج  ملع  زا  امـش  يارب  و   ) ـالیلق ـالا  ملعلا  نـم  مـتیتوا  اـم  و 

من ناسنا  هدوب و  يدارا  ریغ  میدرک ، حرطم  هک  یفعض  عون  ود  ناسنا  دوخ  هب  دنتسم  يرایتخا  ياهفعض  وا . ملع  تیدودحم 
یناـسنا تقلخ  رد  یـصقن  فعـض ، عون  ود  نیا  میدرک  هراـشا  هکناـنچ  و  دزاـسب . فرطرب  دوخ  زا  لـماک  روط  هب  ار  عوـن  ود  نآ  دـناوتي 

جراـخ تیدودـحم  زا  یهاـنتمان  دودـحمان و  دـنوادخ  اـب  طاـبترا  رد  طـقف  هک  تسا  وا  يدوـجو  تیدودـحم  هکلب  ددرگیمن ، بوـسحم 
كاخ زو  اوه  زا  شناهراو  نم  ناج  ردـنا  تسا  ملع  هرطق  شیوخ  ياهبیرد  هب  نادرگ  لـصتم  شیپ  يدیـشخب ز  هک  شناد  هرطق  دوشیم .

، تسا میقتسم  یعطق و  تیلوئسم  دروم  هک  هچنآ  تشگ . دهاوخ  لیمکت  يدودح  ات  يدنوادخ  تایانع  اب  هدنیآ  ثحابم  رد  هلئسم  نیا  نت 
تردق لیصحت  يارب  شـشوک  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  ضرعم  رد  هراومه  ناسنا  هک  تسا  یناوتان  همادا  ای  فعـض  لماوع  داجیا  زا  بانتجا 

زا تفگ : دیاب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـشوجیم . تایح  نطب  زا  هک  ینوناق  یمدآ ، تایح  یـساسا  نوناق  تسا  نیا  یگدـنز ، ریـسم  رد 
تـسدب ناکما  اب  لهج  همادا  تسا . ناقمحا  نانادان و  راک  هک  تسیدـنوادخ  تیـشم  اـب  هزراـبم  یعون  یگدـنز  يارب  تردـق  نداد  تسد 

لئاسو شزومآ  نداد  تسد  زا  دوب  انرب  ریپ  لد  شناد  هب  دوب  اناد  هک  ره  دوب  اـناوت  تسا . یگدـنز  رب  تردـق  نداد  تسد  زا  ملع ، ندروآ 
ربخیب و ادـخ  زا  يایوقا  يرگتراغ  هب  اشامت  يرورپ و  نت  دوشیم . بوسحم  یـشکدوخ  یعون  هک  تسا  تردـق  هب  یئاـنتعایب  یگدـنز ،

دآ تایح  هراصع  هک  ناسنا  دض 
همادا يارب  اهتردـق  عاونا  هک  نتـسشن  نآ  راظتنا  رد  تسا . نآ  هب  نداد  تیاـضر  نتـشیوخ و  يدوباـن  رب  اـشامت  دـنربیم ، اـمغی  هب  ار  ناـیم 
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داتـسیا و دـنهاوخ  ناسنا  لباقم  رد  هنیـس  هب  تسد  مارتحا  لامک  اب  دـمآ و  دـنهاوخ  ناسنا  غارـس  هب  دـنراد ، هک  ینوگانوگ  داعبا  اب  تایح 
زا دـننک و  ادـیپ  يراکـش  دـنورب و  هک  دراد  هدـنرد  ناریـش  ناگرگ و  زا  ناوتان  هرب  هک  تسا  يراـظتنا  داد ، دـنهاوخ  وا  روتـسد  هب  شوگ 

ناگرگ و ياهراکـش  نیرتهب  زا  یکی  هک  یتروص  رد  دـنروایب ! هرب  نآ  يارب  تسا ، هدـش  مضه  ياهفلع  هک  راکـش  نآ  مکـش  تاـیوتحم 
نوناق رب  انب  ناگدـنز  رگید  نایم  رد  یگدـنز  تسا ! هتـسشن  ناگدـنرد  نآ  تمحرم  فطل و  راظتنا  هب  هک  تسا  ياهرب  ناـمه  دوخ  ناریش 
یعیبط تایح  رد  روهطوغ  ناگدنز  رگید  همقل  نیرتذـیذل  نیرتاراوگ و  الا  و  دورب ، تردـق  لیـصحت  لابند  هب  دـیاب  ضحم ، یعیبط  تایح 

هک تسا  یفعـض  همه  همه و  اهادرف  رب  هیکت  نانیمطا و  اهتداسح و  تاوهـش و  دنب  رد  تراسا  زآ و  صرح و  عمط و  دوب . دـهاوخ  ضحم 
لاس زا   ) هیلوبرـش روتکیو  هتفگ  هب  هک  تسین  ناسنا  دوخ  هب  دنتـسم  روآمرـش  فعـض  نیا  ایآ  دیامنیم . زوریپ  نتـشیخ  رب  رایتخا  اب  یمدآ 

ره طسوتم  روط  هب  یلو  هدش ، هتسب  یمئاد  حلص  نیمات  يارب  نامیپ  رازه  تشه  دودح  رد  دالیم ، زا  دعب  ات 1860  دالیم  زا  شیپ   1500
تسا هتسناوت  خیرات  هک  تسا  هدوب  ریگمشچ  يروط  هب  اهینکش  نامیپ  اهنامیپ و  نیا  هک  تسا  ملسم  تسا ) هتشاد  ماود  لاس  ود  طقف  مادک 

هب درذگیم  اهنآ  زا  ءانتعایب  نیخروم  ملق  هک  یئاههدودحم  رگید  یلحم و  ياهینکـش  نامیپ  نامیپ و  میهاوخب  رگا  دنک و  طبـض  ار  اهنآ 
هفاضا ددع  نیا  هب  مینیچب و  مقر 8000  تسار  تسد  زا  میربیم  راکب  یموجن  ماقرا  رد  هک  ار  یئاهرفـص  لقادح  دیاب  میروایبرد ، باسح 

هچ لاـس  ود  نآ  رد  ناـمیپ  نیفرط  هـک  میهدـب  رارق  تـقد  دروـم  دـیاب  تـسا ، هتـشاد  ماود  حلـص  ناـمیپ  هـک  ار  لاـس  ود  نآ  هزاـت  مـینک .
تبحم رگیدمه  هب  دنسانشب و  ار  رگیدکی  ناسنا  زا  هورگ  ود  ناونع  هب  نیفرط  هک  دوب  هدش  ثعاب  هدش  دقعنم  حلـص  اعقاو  ایآ  دندرکیم ؟
دنهدب رارق  قیقحت  دروم  ار  يزوریپ  قرط  هک  تسا  هدوب  یئاهترتف  هلزنم  هب  اههلـصاف  لاس  ود  نآ  ای  دنناکـشخب ، ار  گنج  هشیر  دنزروب و 

لیلد نیرتهب  اهنامیپ ، نآ  نتسکش  حلص و  ياهنامیپ  نیبام  هلصاف  یمک  اریز  تسا ، يوق  رایـسب  لامتحا  نیا  دننک ؟ رتزیت  ار  دوخ  هحلـسا  و 
ود هلصاف  لقادح  هک  دندیشیدنایمن  حلص  هدنزاس  يایازم  گنج و  هدیدپ  يدیلپ  بیرخت و  یتشز و  هب  هلـصاف  نآ  رد  نانآ  هک  تسا  نآ 

ذگ لسن  نآ  تسا ، هدش  عورش  نونکا  هک  یگنج  ناگدنروآ  دوجوب  میئوگب  هک  دشاب ، هلاس  داتفه  الثم  لسن  کی  گنج 
هب یهاوخدوخ  یئوجدوس و  يانبم  رب  رـشب  اب  رـشب  گـنج  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دندیـشیدنا و  دنتـسشن و  رگیدـمه  اـب  هک  تسین  هتش 

يزیرنوخ و جـیاتن  زا  ار  دوخ  نابیرگ  زگره  دوش ، زوریپ  یگنج  نینچ  رد  هک  سک  نآ  دـماجنایمن . گنج  نیفرط  زا  کی  چـیه  يزوریپ 
یترسم دوخ  لد  رد  زگره  یلو  دنروایب ، تسدب  گرزب  رایسب  یمروت  تسا  نکمم  نادنمزوریپ  نیا  دهدب . تاجن  دناوتیمن  یماشآ  نوخ 

لسن کی  هب  لقادح  ار  نآ  نتسکش  حلص و  نامیپ  هلصاف  دناوتن  هک  تسین  ناسنا  دوخ  هب  دنتسم  روآمرش  فعـض  نیا  ایآ  تفای . دنهاوخن 
ام نارود  رد  الثم  دراد ، دوجو  نآ  نتـسکش  حلـص و  نامیپ  نایم  مه  يدایز  ياههلـصاف  خیرات  لوط  رد  دیوگب : یـسک  رگا  دهدب ؟ لیلقت 

هدیدپ الوا : میئوگیم : دنتـسه . یقاب  دوخ  توق  هب  زونه  ضرعت  مدع  ياهنامیپ  درذگیم و  مود  یناهج  گنج  زا  هک  تسا  يدایز  نایلاس 
اریز دننکـشب ، دناهتـسب  محازت  ضرعت و  مدـع  يارب  هک  ار  یناـمیپ  میقتـسم  روط  هب  نیمـصاختم  هک  تسین  نآ  رد  رـصحنم  ینکـش  ناـمیپ 

ار میقتسم  ریغ  گنج  هنوگنیا  دننک و  يرادربهرهب  دنتسه ، فیعـض  هک  رگید  عماوج  زا  دوخ  یئامزآروز  يارب  نیمـصاختم  تسا  نکمم 
یگدنز يزرم  راون  هب  رازراک  نیفرط  ندش  هدیشک  هب  رصحنم  مصاخت  گنج و  رگم  ایناث : تخاس . یفتنم  يرشب  تشذگرـس  زا  ناوتیمن 

دیم هک  تسا  گرم  و 
هب هتفرگ  ار  رگیدـمه  نابیرگ  هکنیا  نودـب  مصاخت  نیفرط  هک  دراد  دوجو  اـهگنج  زا  یعاونا  دوشیم ، هدـیمان  یکیزیف  گـنج  ههبج  نا و 

. هریغ یبلط و  هعـسوت  یگنهرف و  يداصتقا ، عونتم  ياهگنج  دننام  دـنناریم ، نوریب  یگدـنز  هنحـص  زا  ار  رگیدـمه  دنـشکب ، گنج  ههبج 
ندوب یناویح  یتشز و  لوبق  اهنآ و  یناسنا  شزرا  هب  داـقتعا  يارب  حلـص  ياـهنامیپ  هب  لـمع  اـیآ  هک  درک  تقد  دـیاب  هلئـسم  نیا  رد  اـثلاث :

هجنکـش جـنر و  بجوم  رتشیب  دـناوتیم  سانـش  ناسنا  کی  يارب  هک  هچنآ  دـنراد ؟ تشحو  رگیدـمه  زا  مصاخت  نیفرط  اـی  تسا  گـنج 
راک هب  یئامن و  تردق  ياههنحـص  ار  گنج  ياهنادیم  تفرعم ، هشیدنا و  رکف و  یعدـم  مدرم  هدـع  کی  دـنیبب  هک  تسانیا  دوش  ینورد 

بجوم یناوتان  فعـض و  هک  ياهدیدپ  نآ  دیوگب : هک  دوشیمن  دنلب  مه  سکچیه  دننکیم ، دادـملق  تردـق  شیامن  ار  هحلـسا  نتخادـنا 
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یئوجدوس و ياـنبم  رب  عازن  گـنج و  هک  میریذـپب  ار  تقیقح  نیا  رگا  درک . یقلت  تردـق  ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیمن  تسا  هدـش  نآ  زورب 
هزاجا دوخ  هب  قطنم  نیمادک  اب  لاحنیا  اب  تسا ، فعض  هدیدپ  نیا  تلع  هک  میاهتفریذپ  تقیقح  رد  تسا ، فعـض  زا  یـشان  یهاوخدوخ 

هار دوخ  هب  یمیب  تشحو و  يراذگمان  نیا  زا  دیابن  دـنیوگیم : رگید  یـضعب  میمانب ؟ تردـق  تسا  گنج  هک  ار  فعـض  لولعم  میهدیم 
ناسنا هکنانچ  داد ،

اهلچک بلغا  هک  مینادیم  ام  و  روفاک ) یگنز  مان  دـنهن  سکعرب  . ) تسا هدومن  حرطم  هنیرید  تنـس  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  گرزب  ساـنش 
ردـب تنا  هل  لاقی  هفـصن  هرفـشم  دوسا  و  دـیوگیم : رـصم  يارما  زا  یکی  هرابرد  یبنتم  دـنوشیم ! هدـیمان  ناخ )! هفاـضا  هب   ) ناـخ یلعفلز 
فعـض نیا  ایآ  یتسه )! یکیرات  رد  ردب  وت  دشیم : هتفگ  وا  هب  دوب ، هدیـشک  شندـب  فصن  ات  شنیئاپ  بل  هک  یهایـس  درم  نآ  ! ) یجدـلا

هب دنتـسم  روآمرـش  فعـض  نیا  ایآ  دروآیم ؟ ردخم  داوم  هب  ور  هدماینرب و  يرایـشه  هدـهع  زا  هک  تسین  ناسنا  دوخ  هب  دنتـسم  روآمرش 
زا مه  ار  بلطم  نیا  دزاسب ؟ دوخ  يارب  ياهتسیاش  هنایـشآ  تسا  هتـسناوتن  زونه  هدروآ و  نوریب  تعیبط  هناخ  زا  رـس  هک  تسین  ناسنا  دوخ 

یناسنا و عبط  : ) هک دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  رد  يزیربت ص 25 ) ربکا  ياقآ  همجرت  مورف  شیرا  لـقن  هب  اـنب  دـیورف -  ) ناواـکناور زا  یـضعب 
يارب دـیراد ؟ غارـس  نیا  زا  رتالاب  یفعـض  ایآ  دـشاب ) رامیب  هعماج  ماـمت  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  دـنراد و  یـضراعتم  ياههتـساوخ  هعماـج 

فرطرب تردق  هک  ییاهیناوتان  فعـض و  نتخاس  یفتنم  رد  تسا  یلکـش  ره  هب  دیاب  میراد ، تایح  هرابرد  اهناسنا  ام  هک  يدهعت  مارتحا و 
رد هراومه  ناناوتان  فعض   ) هک میربن  دای  زا  زگره  ار  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  میشوکب . میشوکب و  میراد ، ار  اهنآ  ندرک 

عافد ءاقب  رد  عزاـنت  هدـیقع  زا  زین  مالـسا  بتکم  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  دـیابن  بلاـطم  نیا  زا  دزیگنایمرب .) موجه  هعـسوت  نادـنمتردق و 
هتـسد يدرف و  تایح  قح  ندروآ  تسدب  يارب  تردق  لیـصحت  تسا ، هداد  روتـسد  یگدنز  رد  مالـسا  هک  هچنآ  هکلب  زگره ، هن  دنکیم !

نیا رد  تسا و  گنج  هاگیاج  ناهج  نیا  ایآ  دنادرگیم . دوخ  رایتخایب  هدرب  ار  اهناسنا  هک  تردـق  شتـسرپ  يارب  هن  تسا  اهناسنا  یعمج 
ریـسفت و نارازه  زا  ار  يرـشب  يرکف  ياـهبطخ  رگا  تسین ؟ ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  ناـسنا  دـنوریم و  نـیب  زا  افعـض  هراوـمه  رازراـک 

ياطخ نیا  مینک ، هئربت  اطخ  باکترا  زا  ار  يرـشب  گرزب  ياهزغم  ناماد  میریگب و  هدیدان  میهدـب  ماجنا  اهنآ  حیحـصت  يارب  هک  تالیوات 
دوجو یگرزب و  فیرعت  ریـسفت و  يارب  هک  مینک  لیوات  ریـسفت و  ای  میریگب و  هدیدان  میناوتیمن  فورعم  ياهزغم  زا  یـضعب  رد  ار  گرزب 
هتفرگ رارق  عفترم  هلق  نآ  زا  هطقن  نیرتنیئاـپ  رد  هک  یناـیرج  داوم و  اـب  ار  دوخ  تیدوجوم  هدـمآ و  ریز  هب  لـماکت  عفترم  هلق  زا  شیوـخ 

دطلغب و هوک  زا  دیاب  هک  مگرزب  گنس  نامه  نم  دردیم و  ار  هرب  هک  متـسه  گرگ  نامه  نم  دیوگیم : و  دوشیم . راک  هب  تسد  تسا ،
سنا هک  تسا  تیاهنیب  فسات  یتفگش و  ياج  اعقاو  دیامن .! یشالتم  ار  اههراپ  خولک  ای  ار  اههچروم  دوش و  ریزارس 

ياهتیلاعف اهـشهج و  اهـشالت و  تالوحت و  هچ  دـنادیم  ادـخ  طقف  نآ  هب  دوعـص  ندیـسر و  يارب  هک  لامک  عفترم  ياـههلق  رد  هتـسشن  نا 
نارادناج تاتابن و  تادامج و  ملاع  یبیکرت  هیزجت و  یلعافت  تاکرح  زا  ار  دوخ  تایح  هدـعاق  نوناق و  تسا ، هداد  ماجنا  یناور  يزغم و 
زیگنامغ رایسب  يدژارت  نامه  نیا  دیامن ! یقلت  ینیبناهج  تفرعم و  تفرـشیپ  زا  ياهناشن  ار  نآ  دنک و  ذاختا  دوخ  زا  رتنیئاپ  یلیخ  یلیخ 

راعش یشاب ) نم  ياههتساوخ  عبات  دیاب  دنک ، روطخ  تزغم  هب  یتسه  لایخ  رگا  ای  یتسین  وت  سپ  متسه  نم  هلمج   ) هک تسا  يرشب  تفرعم 
ود تقیقح  رد  یلو  تسا ، یکی  تروـص  رد  هک  تسا  یئاـطخ  هکلب  تسین ، طیـسب  يرکف  يراـمیب  اـطخ و  کـی  نیا  تسا . نآ  هناـیفخم 
هرب هدـنرد و  گرگ  اب  اهناسنا  یعمج  هتـسد  تایح  نایرج  هسیاقم  مکی : ياطخ  تسا : يرـشب  لـمع  تفرعم و  هدـننک  هاـبت  رایـسب  ياـطخ 
کی ای  و  دزاـسیم ، یـشالتم  دوخ  ریز  رد  ار  ییاـههراپ  خولک  ندـیطلغ  لاـح  رد  دـطلغیم و  هوک  زا  هک  یگرزب  هرخـص  کـی  ناوتاـن و 

هک درک  روصت  ناوتیم  نیا  زا  نیرتراوگان  يرشب  تفرعم  رکفت و  يارب  یطوقـس  ایآ  دعلبیم ! ار  کچوک  بورکیم  هک  گرزب  بورکیم 
تسا و هدـش  هتخانـش  تادوجوم  نیرت  تمظع  اب  هک  یناسنا  رگید : یـضعب  حالطـصاب  تادوجوم و  نیرتهتفای  لماکت  اهیـضعب  حالطـصاب 

نارازه نونکات 
یلاع رایـسب  ياهـساسحا  نادـجو و  سانـش و  ناهج  لقع  ياراد  هدرک ، روبع  هرخـص  بورکیم و  گنـس و  زا  ار  تاجرد  لزانم و  اـهلپ و 
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اب تسا ، تیلاعف  لاح  رد  شنادجو  هک  درگنیم  نادجو  ياراد  ناسنا  کی  نامـشچ  هفایق و  رد  یهاگ  ناسنا  هک  يروط  هب  ، ) تسا هتـشگ 
و دوش . هسیاقم  نارادـناج  تاـتابن و  تاداـمج و  ياـیند  اـب  دوشیم )، يوراـیور  یتسه  همه  لـالج  هوکـش و  تفاـیرد  يواـسم  یتفاـیرد 
: دـیوگب دـنک و  ذاختا  نیئاپ  هجرد  ياههدـیدپ  نآ  زا  دـشابیم ، دوخ  ناعونمه  اـب  یتاـیح  هطبار  هک  ار  دوخ  تاـیح  يوگلا  نیرتیـساسا 
زا یئزج  هک  مه  ام  نیاربانب ، دراد ، نایرج  دوجو  يهمادا  ءاقبا و  يارب  راکیپ  گنج و  تادوجوم  همه  ناـیم  تعیبط  ملاـع  رد  نوچ  يرآ ،

دروخرب هلئـسم  الـصا  هکنیا  مود : ياطخ  میروخب ! مینک و  هراپ  هراپ  میردب و  ار  رگیدکی  دیاب  سپ  میتسه ، تعیبط  ملاع  نیمه  تادوجوم 
نایم رد  هک  ینعم  نآ  هب  راکیپ  گنج و  رگید ، یـضعب  دوجو  رارمتـسا  اهنآ و  زا  یـضعب  نتفر  نیب  زا  رگیدـمه و  اب  ناهج  رد  تادوجوم 

اب نید  وچمه  هرذ  هرذ  يرگنب  نوچ  لک  تسگنج  ناهج  نیا  دـیوگیم : هک  يولوم  تاـیبا  زا  یـضعب  یتح  تسین  دوشیم  هدـید  اـهناسنا 
نوکر ردـنا  نیبب  ناشیلعف  گنج  نوگن  رگید  نآ  ـالاب و  ياهرذ  بلط  ردـنا  نیمی  يوس  رگدـناو  پچ  هب  درپ  یمه  هرذ  یکی  نآ  يرفاـک 

گنج
رگیدـکی و اب  تعیبط  ملاع  يازجا  دروخرب  عون  ود  تریاـغم  هاگدـید  زا  نادـب  ار  فلاـخت  نآ  فلاـخت  نیز  ناـهن  گـنج  زا  تسه  یلعف 
هب رظن  اب  يولوم  هچ  رگا  ادریگب  رارق  رتشیب  لمات  دروم  اقیقد  دـیاب  تسا و  زیگناماهبا  داد ، میهاوخ  حیـضوت  هکناـنچ  رگیدـمه  اـب  اـهناسنا 

تـسین نیا  وا  يوخ  تسا  اهلـصف  يارو  نوچ  ناج  رهوگ  دـیوگیم : دربیم و  رتالاب  راـکیپ  گـنج و  نیا  زا  ار  یمدآ  ناـج  رگید  تاـیبا 
تلع نارگن  یحطـس  يارب  دـناوتیم  تعیبط  نایرج  رد  رفاک  نید و  حالطـصا  ود  ندرب  راک  هب  گنج و  هملک  لاحنیا  اب  تسایربک  يوخ 

ریـسفت و دـناوتیم  ءاقب  رد  عزانت  رازراک  زا  یمدآ  ناج  رهوگ  يانثتـسا  دـشاب . هدوب  میدـش  رکذـتم  الاب  رد  هک  یئاطخ  ود  ندـمآ  دوجوب 
ندرب نیب  زا  يارب  داـهج  هن   ) رگیدـمه ندـیرد  رازراـک و  نادـیم  هب  اـهناسنا  دورو  هک  حیـضوت  نیا  هب  دـشاب ، هدوب  قوف  تاـیبا  هب  یلیواـت 
راـکیپ گـنج و  هکنیا  و  دـشابیمن ، ناـنآ  ياـهناج  فیرـش  رهوگ  هب  دنتـسم  هدوب و  ناـنآ  یناویح  يوخ  لولعم  ناـسنا ) دـض  ناگدـنرد 
نادـجو تاساسحا و  لقعت و  رکفت و  دادعتـسا  نتـشاد  اب  ناسنا  هک  تسانیا  يارب  تسین ، اهناسنا  يراکبان  یتشز و  یخلت و  هب  تاـناویح 

عقاو ياهگنج  هک  دنادیم  قیمع  يردق  هب  ار  عازن  گنج و  يولوم  روبزم  تایبا  رد  دنزیم . عزانت  گنج و  ياهیدیلپ  هب  تسد 
ایوقا و گنج  موهفم  اب  هک  دروآیم  ار  یبلطم  يدـعب  تایبا  رد  سپـس  دـنادیم و  ناـهج  يداـبم  لوصا و  هب  دنتـسم  ار  اـهدومن  ناـیم  رد 

وحم هرذ  نوچ ز  باسح  فصو و  زا  دـش  نوریب  وا  گنج  باتفآ  رد  دـش  وحم  واک  ياهرذ  دـیوگیم : وا  تسا . توافتم  ایوقا  اـب  ءاـفعض 
نیا رد  هک  یبلطم  نوعجار  هیلا  انا  زا  هچ ؟ زا  نوکس  عبط و  شبنج  يو  زا  تفر  سب  دیـشروخ و  گنج  نونکا  شگنج  سفن  سفن و  دش 

تخات و ءایوقا و  يارب  ار  نادیم  دیامن و  یتسین  راید  راپسهر  ار  ءافعض  هک  تسین  ءافعض  ایوقا و  گنج  ینعم  هب  اعطق  دوشیم  هدید  تایبا 
زا یـشان  تفگ : ناوتیم  هکلب  تسین ، گنج  لولعم  اهنت  هن  ایرد ، اب  هرطق  نتخیمآرد  باتفآ و  رد  هرذ  ندـش  وحم  اریز  دـنک ، زاب  اهنآ  زات 

هکلب تسین ، یکیزیف  تیبذاج  دروم ، نیا  رد  تیبذاج  زا  دوصقم  هتبلا   ) تسا ایرد  تیبذاـج  رد  هرطق  باـتفآ و  هبذاـج  رد  هرذ  نتفرگ  رارق 
اهر زا  سپ  دیشروخ  هب  هرذ  دورو  و  دومن .) روصت  تعیبط  ملاع  تادوجوم  رد  ناوتیم  عفادت  گنج و  ربارب  رد  هک  تسا  یفـسلف  شـشک 

دـصقم نآ  يوس  هب  تکرح  تسا و  هرذ  يالتعا  لامک و  تیاهن  نوعجار ، هیلا  انا  هنیرق  هب  یعیبط  نوکـس  عبط و  سفن و  سفن و  زا  ندش 
بل ات  نانک  صقر  تفص  هرذ  وا  يراداوه  هب  مینیبیم : ظفاح  تیب  رد  هکنانچ  تسا ، قشع  يورین  هب  دنتسم  گرزب 

هدـیمان هللا  لیبس  یف  داهج  دریگیم و  هک  ار  سدـقم  ياـهگنج  تاـیبا  نیمه  رد  يولوم  رگید  فرط  زا  مورب  ناـشخرد  دیـشروخ  همـشچ 
تـسا اهحلـص  لوصا  ناک  نیب  اهگنج  دیوگیم : تروص  یهلا  نازاتـشیپ  هلیـسوب  اهناسنا  تایح  تنایـص  يارب  دـنکیم و  حرطم  دوشیم ،

هب رظن  اب  اذـل  تسادـخ  رهب  وا  گنج  نیاـک  نآ  داـش  تسا  اهحلـص  لـصا  هک  یگنج  ناـک  هفرط  تسا  ادـخ  رهب  وا  گـنج  هک  یبن  نوچ 
رد یلیلحت  شور  اب  یتسیاـب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  میوشیم ، وربور  ینوگاـنوگ  لـئاسم  اـب  گـنج ، هدـیدپ  رد  يولوم  تاـیبا  عومجم 

موهفم زا  ثحب  هب  دورو  زا  شیپ  ود  نآ  ناـیم  نیگناـیم  ندوبن  اـهناسنا و  عون  رد  يوق  فیعـض و  موهفم  میئاـمن . یـسررب  هطوـبرم  تاـیبا 
نآ زا  رتنیئاپ  هک  میرادن  یقیقح  نیگنایم  چیه  تردق ، فعض و  نییعت  يارب  ام  هک  میزادنایم  شیپ  ار  ملسم  هلئـسم  نیا  يوق ، فعیض و 
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دهاوخ یبسن  اعطق  میریگب ، رظن  رد  موهفم  ود  صیخـشت  يارب  نیگنایم  مان  هب  ار  یئوگلا  ره  اذل  میمانب ، يوق  ار  نآ  زا  رتالاب  فیعـض و  ار 
عون رد  توق  فعـض و  تسا . اـمرف  مکح  یتـسه  ملاـع  طـباور  ءازجا و  همه  رد  هکلب  تسین ، اـهناسنا  ورملق  صوصخم  تیبـسن  نیا  دوـب .
عون دـهدیم : رارق  ءایوقا  ناونع  هب  رگید  یـضعب  لباقم  رد  ءافعـض  ناونع  هب  ار  نانآ  زا  یـضعب  هک  دـنکیم  زورب  تیعقوم  هس  رد  اـهناسنا 

کی
ياراد هک  یـسک  نآ  ددرگیم . یناسنا  دارفا  فالتخا  بجوم  هک  تسا  يرایتخا  ریغ  ياهتیعقوم  تاصتخم و  اهدادعتـسا و  رد  فالتخا  م :

هک یسک  تسا . فیعـض  نآ  ربارب  رد  مود  صخـش  يوق و  تسا ، نآ  لقادح  ياراد  ای  غوبن  نآ  دقاف  هک  یـسک  ربارب  رد  تسا  یلاع  غوبن 
یـسانش و تصرف  شوه و  يریگارف و  عونتم  ياهدادعتـسا  تسا  نینچ  مه  تسا . يوـق  هحیرق  نآ  دـقاف  ربارب  رد  تسا  یبدا  هحیرق  ياراد 

اهدادعتسا نیا  زا  هکنانآ  کلذ . ریغ  یماظن و  يرنه و  یسایس و  یئاضق و  یعامتجا و  يداصتقا و  ياهدادعتسا  سدح و  یبای و  تیعقوم 
يرتـمک مهـس  زا  اـهنآ  ناگدـنراد  ربارب  رد  اـی  دـنمورحم و  یلک  هب  اـهنآ  زا  اـی  هک  یناـسک  ربارب  رد  دـنرادروخرب ، اهـشنم  تاـصتخم و  و 

دـیدرت و لباق  ریغ  اهناسنا  نایم  فـالتخا  عونت و  نیا  دـنوشیم . بوسحم  فیعـض  اـهنآ  ربارب  رد  موس  مود و  هورگ  يوق و  دـنرادروخرب ،
دـش دهاوخ  حرطم  هدنیآ  ثحابم  رد  هطوبرم  تایآ  دنکیم . دییات  ار  نآ  دوجو  ربتعم  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  زا  يرادـقم  و  تسا ، راکنا 

نداعمک نداعم  سانلا  تسا : هدومرف  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  فورعم  رایـسب  ثیدح  هطوبرم ، ثیداحا  زا  ياهنومن  و 
زا دوصقم  میتفگ  ثحبم  نیا  لوا  رد  هکنانچ  هتبلا  هرقن .) الط و  نداعم  دننام  دنتسه  ینوگانوگ  ياهندعم  مدرم   ) هضفلا بهذلا و 

عونت مکی : تمـسق  دـندرگیم : میـسقت  یـساسا  تمـسق  ود  رب  هک  تسا  اهنآ  يرایتخا  ریغ  عون  تاصتخم ، اهدادعتـسا و  عونت  فـالتخا و 
زا یکی  رد  يرگید  ندینـش ، هوق  دننام  تسا ، رادروخرب  ینالـضع  ياوق  زا  یکی  رد  یـصخش  الثم  تسا ، تاصتخم  اهدادعتـسا و  ضحم 

تسا و يوق  یجراخ  ناهج  ینیع  ياهتیعقاو  رب  تایلک  یقیبطت  یقطنم  هشیدـنا  تردـق  رد  یـسک  اـی  ندـید . دـننام  رگید  ینالـضع  ياوق 
رد اـهناسنا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هک  دراد  یعاونا  دوخ  تبوـن  هب  هک  یبدا  تاـساسحا  رد  یموـس  تاـیلک و  دـیرجت  تردـق  رد  يرگید 
ود صاخـشا ، نیا  نتفرگ  رارق  ربارب  رد  تمـسق  نـیا  رد  اـهنآ . زا  رگید  یفنـص  رد  رگید  یـضعب  دنـشاب و  يوـق  تاـساسحا  نآ  زا  یفنص 

تسا يزایتما  ياراد  صاخشا  زا  کی  ره  هک  تسانیا  ضرف  اریز  دوش ، حرطم  داح  هلئسم  کی  ناونع  هب  دناوتیمن  يوق  فیعض و  موهفم 
. تسا اهناسنا  یعامتجا  تاـیح  راـک  نیرتیـساسا  نوگاـنوگ  تاـصتخم  اهدادعتـسا و  نتخاـس  گـنهامه  میظنت و  تسین و  يرگید  رد  هک 
رد تسا . اهنآ  زا  رگید  یضعب  تیمورحم  یضعب و  رد  اهنآ  دوجو  اهناسنا و  رد  تاصتخم  اهدادعتـسا و  تیمک  رد  فالتخا  مود : تمـسق 

ریبدت رایتخا و  اب  دراد ، نارگید  زا  رتشیب  هک  یسک  ای  تازایتما  يهدنراد  هک  تهج  نآ  زا  تفرگ : رظن  رد  یتسیاب  فالتخا ، زا  تمسق  نیا 
چ تسا ، هدرکن  لیصحت  ار  اهنآ  دوخ 

شزرا ياراد  زایتما  هدـنراد  يارب  تردـق  نآ  هن  اذـل  تسا ، هتخاسن  مورحم  اهنآ  زا  ار  دوخ  ریبدـت  رایتخا و  اب  تازاـیتما ، نآ  دـقاف  هکناـن 
، دـشاب نایم  رد  ربج  ياپ  هک  اج  ره  اریز  دوریم . رامـش  هب  شزرا  دـض  فعـض  تسا ، اـهنآ  دـقاف  هک  یـسک  يارب  هن  دوشیم و  بوسحم 

ربارب رد  دوخ  لکیه  هثج و  یگرزب  هب  لیف  هک  تسا  نیا  هب  هیبش  تسرد  تردق  نینچ  هدـنراد  رخافت  اذـل  درادـن . دوجو  اجنآ  رد  یـشزرا 
رب یـشورف  رخف  دـلابب و  دوخ  يربـج  ياـیازم  هب  یمدآ  هک  تسا  یتـسپ  فعـض و  کـی  نیا  هک  تفگ ، دـیاب  هکلب  دـیامن ! رخاـفت  هچروم 

دروایب تسدب  شالت  يوق  کی  هک  يربج  يایازم  رایتخا و  يور  زا  ار  تیزم  کی  یفیعـض  رگا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دیامنب . نارگید 
. دشابیم شزرا  يهقطنم  زا  جراخ  درایلیم  نآ  تسا و  شزرا  ياراد  کی  نآ  دشاب ، درایلیم  هب  کی  دشابیم ، نآ  ياراد  اب  نآ  تبـسن  هک 
اب ار  نآ  هداهن و  رب  يرتم  کی  هپت  کی  ربارب  رد  ار  دوخ  زایتما  تردق و  دناوتیمن  زگره  ایلامیه  تسروا ، هلق  عافترا  یگرزب و  يهصالخ 
هب دنتسم  مه  ار  دوخ  فعض  دیامن و  یقلت  فیعض  هلق  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  زین  هپت  نآ  دیامن و  هضرع  هپت  نآ  رب  نتشیوخ  هب  نداد  دانتـسا 

دوش و آ لوذبم  يرتشیب  هجوت  میدرک ، هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  بلطم  نآ  هب  اجنیا  رد  دنادب . عفترم  هلق  نآ  هناهاگآ  تردق 
تمظع اب  یلک و  يدابم  لوصا و  نآ  هب  دـیاب  هکلب  تسا ، ینیبناهج  زا  رود  یلک  هب  دوجوم  کـی  فیعـض  دومن  هب  شرگن  هک  دوب  نیا  ن 
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رگیدـکی و اب  یتسه  ناـهج  ءازجا  دروخرب  اریز  تسا . هداد  رارق  گرزب  یتسه  عومجم  رد  ار  فیعـض  کـچوک و  ءزج  نآ  هک  تسیرگن 
نوزم رمع  یهاتوک  دـننام  اهنآ ، رمع  يزارد  یهاتوک و  رگیدـکی و  اب  نآ  تالعافت  ءازجا و  ياـهیریگ  عضوم  طـباور و  ندـش  نوگرگد 
زگره دوـشیم ، هدز  نیمخت  لاـس  دراـیلیم  هدراـهچ  هک  یناـشکهک  رمع  لوـط  تسا و  هیناـث  مینوـیلیم  هد  تسا  هدـش  هتفگ  هـک  نورپیاـه 

نآ ياهتشگ ؟ رگید  دوجوم  ياقب  محازم  ارچ  هک  میـسرپب  اهنآ  زا  یکی  زا  رگا  هک  تسین  دمعت  یهاگآ و  يور  زا  هدنـشک  داضت  لوصحم 
رگا دریذپب ، ارم  هتـساوخ  نیا  دیاب  دوجوم  نآ  و  تسا ) نم  هدارا  عبات  دوجوم  نآ  یتسه  سپ  متـسه ، نم  نوچ   ) هک دـهدب  خـساپ  دوجوم 

یـشالتم هوک  زا  ناطلغ  هرخـص  کـی  ریز  رد  هک  ياهراـپ  خولک  دـشاب ! هدوب  هجنکـش  جـنر و  نارازه  لـمحتم  نتفر ، نیب  زا  لاـح  رد  هچ 
ناهایگ هک  یتوارط  اب  ياههفوکش  ددرگیم ، رتسکاخ  روهلعـش و  ناشف  شتآ  هوک  يهنماد  رد  هک  ییابیز  توارط و  اب  ناتخرد  دوشیم و 

زا هک  یجوم  نیرتمک  اب  ایرد  رانک  رد  هک  تارـشح  اههچروم و  هنال  اهدص  یناریو  دنناکـشخیم و  ار  اهنآ  دنچیپیم و  اهنآ  رود  هدیچیپ 
شک لحاس  هب  ایرد 

يارب یعیبط  دوجوم  کی  هک  ار  یتردق  تسین . روبزم  تادوجوم  نایم  تموصخ  لولعم  بایـسآ  رد  مدنگ  ندش  درآ  دننام  دوشیم ، هدـی 
رـس ینویـش  هلاـن و  درکیم ، فرـص  دوـخ  ندرب  نیب  زا  يارب  ضرف  رب  رگا  تسا ، هدرک  فرـص  رگید  یعیبـط  دوـجوم  کـی  ندرب  نیب  زا 

. دزادـنیب هار  یبوکیاـپ  دـنک و  یناـشفا  تسد  دوش و  ناـمداش  يزوریپ  ساـسحا  تهج  هب  رگید  دوجوم  ندرب  نیب  زا  عقوم  رد  هک  دادیمن 
یلومعم يانعم  هب  گنج  تموصخ و  يور  زا  اهنآ  نایم  هدنـشک  ياهدروخرب  تعیبط و  يازجا  نایم  رد  دوجوم  شکاشک  هکنیا  لاـمتحا 

. تسا قشع  تبحم و  يور  زا  اهدروخرب  اهـشکاشک و  نآ  هک  تسین  لامتحا  نیا  زا  رتیقطنم  تسا ، لوادـتم  اـهناسنا  اـم  ناـیم  رد  هک  نآ 
دیوریم هک  یهایگ  تعیبط ، ناهج  رد  هک  تسا  روصت  لباق  ایآ  دـشابیم . یملع  ریغ  مه  لوا  لاـمتحا  تسا ، یملع  ریغ  لاـمتحا  نیا  رگا 

نآ رد  هک  دـنامهفب  اهنآ  هب  دـنک و  عمج  ار  دوخ  ياهورین  تاصتخم و  ءازجا و  تسخن  دـنک ، کشخ  ار  نآ  دـچیپب و  لگ  هخاش  کی  هب 
نیرتمک هکنیا  نودب  میوش و  لکشتم  زورما  نیمه  زا  دیاب  ام  و  متـسه ) نم  : ) دیوگیم هک  تسا  هدییور  یلگ  هخاش  يرتم  مین  يهلـصاف 

هب یلامشوگ  نآ ، یجیردت  ندناکشخ  اب  میچیپب و  نآ  رود  میئامن و  زات  تخات و  لگ  هخاش  نآ  رـس  رب  میهدب  تسد  زا  ار  تصرف  ورین و 
مینک تابثا  هداد و  نآ 

ماهدید بئاجع  سب  یهاگراک  ای : تسا ، نیا  تیعقاو  ایآ  متـسه !) نم  : ) دیوگن ام  هزاجا  نودب  دشاب و  شیاهفرح  بظاوم  نیا  زا  دـعب  هک 
هک ابیز  یعیبط  هرظنم  کی  رد  ایآ  تسین  هاگآ  ياهرذ  زا  ياهرذ  تسین  هار  ار  سک  شیوخ  هنک  يوس  ماهدـید  بئاـغ  شیوخ  زا  ار  هلمج 
ره هک  دیهدیم  ار  لامتحا  نیا  یعیبط  هاگدید  زا  تسا ، شخب  حرف  ياهراس  همشچ  ابیز و  ياهزان  ورـس  گنراگنر و  ياهلگ  زا  لکـشتم 

هدـش و لکـشتم  يدازآ  یهاگآ و  لامک  اب  هدـش و  عمج  مه  رود  دـنراد  رگیدـکی  هب  هک  یقـشع  تهج  هب  هرظنم  نآ  ياهدـحاو  زا  کی 
ات دـنروایب  دوجو  هب  ار  اـبیز  يهرظنم  و  هتـشگ ، هعومجم  نآ  دراو  صاـخ  یتـیعقوم  صتخم و  اـب  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  دـناهتفرگ  میمـصت 
ار يددجم  یباداش  توارط و  نآ ، ییابیز  تذل  رد  هرظنم و  نآ  غارـس  هب  دنیایب  دنوشیم ، هتـسخ  یگدنز  ياهتقـشم  زا  هک  ناگدازیمدآ 

لاوحا زا  سپ  دننیبیم ، ار  رگیدمه  هدـننکرجفنم ، داوم  رگید  ای  اهزاگ  نیمز  ریز  رد  هک  یتقو  دوش : هتفگ  ات  دـننک ؟ ادـیپ  دوخ  نورد  رد 
يهزاـجا نودـب  یتـح  میوش و  مکارتـم  هوبنا و  عـمج و  دـیاب  اـم  هک  دنـسریم  هجیتـن  نیا  هب  هتخادرپ  راـکفا  لداـبت  تروـشم و  هب  یـسرپ 

اگزور زا  رامد  مینک و  عورش  مدرم  عرازم  اههوک و  تاهد و  اهرهش و  ندرک  ناریو  يارب  ار  دوخ  تیلاعف  ینیمزریز  ياههدیدپ 
زا بآ  يهرطق  الثم  دـسریم ، نایاپ  هب  يوق  يدوجوم  اب  ییوراـیور  رد  فیعـض  رمع  هک  ماـگنه  نآ  رد  نیارباـنب ، میروآرد ؟ مدرم  نآ  ر 

متام و اب  ینورد و  عاـنتما  کـی  اـب  هرطق  نآ  هک  تسین  ناـنچ  دوشیم ، کلهتـسم  رادـناج  تیدوجوم  رد  دوریم و  ورف  يرادـناج  يولگ 
نتفرگ رارق  يارب  هرطق  هک  یهاگراک  نآ  رد  ددرگیم . مورحم  دوخ  نیعتم  تیدوجوم  زا  دوشیم و  رادـناج  يهدـعم  یهار  هلاـن  نویش و 
ریزارـس ایرد  هب  هناخدور  زا  ییزج  ناونع  هب  هک  دراد  یقرف  هچ  نآ  يارب  تسا ، هداـمآ  یتسه  رامـشیب  ياهدادـیور  ثداوح و  ریجنز  رد 
يهنهپ رد  هک  ار  یناسنا  نازوس  یگنـشت  ای  دیامن ، دوعـص  اضف  هب  دوش و  راخب  ای  ددرگ و  هدعم  یهار  ناویح  کی  يولگ  هار  زا  ای  دوش و 
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زا دوریم  يرابیوج  زک  ياهرطق  تسا : راک  لوغـشم  هرطق  دیامن . فرطرب  دودیم ، وس  نآ  وس و  نیا  هب  یگنـشت  عفر  يارب  ار  هلعـش  نابایب 
کی يدوبان  هک  دروآ  دـهاوخ  دوجوب  ار  لالتخا  نامه  یتسه  هاگراک  زا  شايدوبان  هک  تسا  هرطق  ناـمه  نیا  دوریم  يراـک  ماـجنا  یپ 
نیعلا هفرط  ره  رد  تسا و  لک  ناهج  ددرگ  تسین  ناکما  مد ز  ردـنا  لک  ددرگ  تسین  ناک  لک  ییزج ز  رهب  ناشکهک  کـی  اـی  رازراـک 

يریگرب ا ار  هرذ  کی  رگا  ینامسآ  نیمز و  هظحل  رهب  یناهج  ادیپ  دوش  هراب  رگد  نینام  یقبی ز  ددرگ و ال  مدع 
لوصا و نآ  هب  دینادب ، یتسه  ناهج  نیا  رد  ار  فیعـض  تادوجوم  تردـق  تمظع و  دـیهاوخب  رگا  ياپارـس  ملاع  همه  دـبای  للخ  ياج  ز 

ياهحالطـصا فذـح  اـب  هفـسالف  ناـنیبناهج و  همه  دـناهدروآ . دوجوب  ار  فیعـض  تادوجوم  نیا  هک  دـیرگنب  تمظع  اـب  رایـسب  يداـبم 
نیا ندـمآ  دوجوب  زاـغآ  زا  هک  تسا  یللع  ریجنز  زا  یلوـلعم  ـالثم  فرح ب  کـی  هب  اـم  ظـفلت  هک  دـنریذپیم  ار  تقیقح  نیا  یـصخش ،

تلاخد فرح  نیا  ظفلت  رد  مه  رایتخا  رگا  میاهدروآ و  نابز  هب  ار  فرح ب  اـم  هک  تسا  هدرک  راداو  هداـتفا و  ناـیرج  هب  گرزب  ناـهیک 
تـسا هدمآ  دوجوب  راک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  هب  تیـصخش )  ) هطلـس تراظن و  مان  هب  ياهدیدپ  فرح ب  نیا  رودص  يارب  دـشاب ، هدرک 

ار یناهج  هک  تسا  یتقیقح  نیرت  تمظع  اب  دوخ  نیا  و  دنک ، تابثا  للع  یگزیگنا  رب  ار  یمدآ  تیـصخش  هطلـس  فارـشا و  دـناوتیم  هک 
رظن زا  ثداوح  ریاس  لـباقم  رد  هک  تسا  زیچاـن  يردـق  هب  ظـفلت ب  ینعی  هثداـح  هکنیا  اـب  دـنکیم . تاـبثا  ینیع  یعقاو  ناـهج  ربارب  رد 

هک دنادیم  رادـناج  کی  ندـب  ياهلولـس  زا  کی  ره  هک  مینک  تابثا  میاهتـسناوت  نونکات  ام  ایآ  دـشابیمن . هجوت  لباق  ییادـتبا  یحطس و 
سنا رگیدکی  اب  دشاب ، نآ  هاوخلد  قباطم  هیاسمه  لولس  نآ  عضو  لاح و  رگا  هجیتن  رد  تسا و  یعـضو  لاح و  هچ  رد  نآ  هیاسمه  لولس 

دنریگب و تفلا  و 
رگیدکی هب  گنج  نالعا  دـشابن ، نآ  هاوخلد  قباطم  هیاسمه  لولـس  نآ  عضو  لاح و  رگا  دـننک و  اهینامداش  رگیدـمه  اب  اهینیـشن  بش  رد 

نیناوق نآ  هب  تساوخ  نشلد  رگا  مه  ادعب  دننک و  عضو  ناشناحورجم  یگنج و  ناگراوآ  ناریـسا و  گنج و  يارب  مه  ینیناوق  و  دـنهدب ،
هدنز دوجوم  کی  ءازجا  نایم  رثات  ریثات و  طابترا و  زا  یـشان  ياهبات  زاب  هتبلا  دـننکن ! لمع  تساوخن  ناشلد  رگا  دـننکب و  لمع  يدادرارق 

. تسین هناهاوخدوخ  هنایوجدوس و  هنایوج و  ماقتنا  هناهاگآ و  تموصخ  گنج و  نالعا  اـهباتزاب  نیا  یلو  یعیبط ، ـالماک  تسا  ياهدـیدپ 
رهق مییوگب : هچ  ینعی  تسا ، يواسم  الماک  دروم  رب  داضتم  هیـضق  ود  قیبطت  لامتحا  هک  تسا  نیا  اهرادـنپ  نیا  نـالطب  لـیلد  نیرتنشور 

قـشع کی  مییوگب : هچ  دروآیم و  دوجو  هب  تعیبط  رد  ار  تـالعافت  اـهدروخرب و  هک  تسا  رگیدـکی  اـب  نآ  يازجا  تموصخ  تعیبط و 
زا ار  نآ  ای  دـنهدیم و  رارق  دوخ  ءزج  ار  قوشعم  دـنوشیم و  بذـج  رگیدـکی  هب  هک  دراد  دوجو  اهنآ  يازجا  ناـیم  تعیبط و  رد  یناـهن 

هراشا الاب  رد  هکنانچ  یلو  دنروخیم ، ار  دوخ  دازون  ياههچب  اههبرگ  یـضعب  هک  تسا  هدـش  هدـید  دـنرادیم . زاب  دوخ  تکرح  يارجم 
یهاگ هچ  فلاخم و  عاونا  نایم  رد  هچ  گنج  تموصخ و  تاناویح : هرابرد  اما  تسین . تابثا  لباق  لامتحا  ود  زا  کی  چیه  میدرک ،

یهاگآ يور  زا  تاناویح  هک  تسا  هدشن  تابثا  هجو  چـیه  هب  یلو  تسا ، عزانت  دروخرب و  دوشیم ، هدـید  تاناویح ، زا  عون  کی  نایم  رد 
نینچمه و  دـنزادرپب . گنج  عزانت و  هب  یگنـسرگ ، ای  شدالوا ، زا  عافد  ای  دوخ  تاـیح  زا  عاـفد  دـننام  یعیبط  تلع  کـی  نودـب  دـمعت  و 

یگزیگنا هب  دید ، دـهاوخ  تخـس  دـنت و  راکیپ  رد  رتفیعـض  ناویح  هک  ياهجنکـش  جـنر و  هب  یهاگآ  اب  یناویح  هک  تسا  هدـشن  تابثا 
يزوریپ تذـل و  ساسحا  اب  تاهابم و  لامک  اب  هاگنآ  دربیم و  ورف  فیعـض  ناویح  زغم  رد  ار  دوخ  لاگنچ  و  دروآیم ، موجه  يزوتهنیک 

، تسد هب  بارـش  هلایپ  ناهد و  هب  پیپ  شاهنال  رد  ای  دریگب و  ندـیمارخ  اهرازین  رد  هدـید ، ینامرهق  بقل  راختفا و  لادـم  قحتـسم  ار  دوخ 
شایـشالتم ای  دوش و  وا  محازم  دهاوخیم  هک  يدنمورین  ناویح  هک  دنادیمن  مه  فیعـض  ناویح  نآ  هکنانچ  دوش . يدوخیب  هداب  تسم 

اـشامت تاناویح  ياهـشکاشک  زا  يدایز  رادقم  رد  نم  دید . دهاوخ  هجنکـش  جنر و  شکاشک  نیا  رد  فیعـض  ناویح  هک  دنادیم  دزاسب ،
ياهدننک عناق  لیلد  چـیه  مدـش ، رکذـتم  هک  روط  نامه  ماهدومن و  تقد  یـصصخت ) روط  هب  هن  هتبلا   ) اهنآ راتفر  رد  يدودـح  ات  ماهدرک و 

دشاب هدوب  رگیدکی  یگدنز  هرابرد  تاناویح  يزوتهنیک  تموصخ و  توادع و  یگزیگنا  هب  اهشکاشک  نآ  هک  دنک  تابثا  هک  مدرکن  ادیپ 
ار بلطم  نیمه  زین  نانآ  ماهتـشاذگ ، نایم  رد  زین  دنتـشاد ، یتاعلاطم  ناویح  یـسانش  راـتفر  رد  هک  یناـسک  زا  یـضعب  اـب  ار  بلطم  نیا  و  . 
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، مدرک هعلاطم  تقد  اب  ار  باتک  نیا  تسا  هدش  هتـشون  تاناویح  مجاهت  هرابرد  هک  دیـسر  متـسد  هب  یباتک  رخاوا  نیا  رد  دـناهدرک . دـییات 
یلو دـنکیم . تابثا  مدـش  رکذـتم  بناـجنیا  هک  ار  ياهیرظن  رادهنماد  تاـقیقحت  تاـعلاطم و  اـب  دراد  ماـن  ستنرول  دارنک  هک  نآ  فلوم 
يارب تایح  نییاپ  لحارم  راـتفر  زا  راـیعم  وگلا و  نتفرگ   ) ارنآ ماـن  میناوتیم  اـم  هک  تسا  هدـش  بکترم  ار  یگرزب  هابتـشا  کـی  ستنرول 

هک تسا  لوقعم ) تایح   ) يارب یگنهامه  ریسم  رد  فیعـض  يوق و  تایح  ییورایور  مود : عون  میمانب . نآ ) يالعا  لحارم  هیجوتو  ریـسفت 
فیعـض و دنیامنیم . شالت  هار  نیا  رد  هدومن و  يریگ  فده  ار  لوقعم ) تایح   ) عفترم ياههلق  هب  دوعـص  فیعـض ، يوق و  هورگ  ود  ره 
اب فنص  ود  زا  کیره  هک  اریز  دناهتفرگ ، شیپ  رد  فده  نیرتیلاع  يارب  ار  ریسم  نیرتیلاع  رد  تکرح  سدقم ، تیعقوم  نینچ  رد  يوق 

کی رگا  تسا . هتـشگ  لوقعم ) تایح   ) ناـمرآ هب  ندیـشخب  ققحت  هلیـسوب  یتسه  یلک  گـنهآ  دراو  دوخ  تاـصتخم  تیدوجوم و  ماـمت 
یه هب  اعدا  نیا  مهدب ، هئارا  یگدنز  نادیم  رد  يوق  فیعض و  ندش  یفتنم  يارب  یهار  مناوتیم  نم  هک  دنک  اعدا  بتکم  کی  ای  رکفتم 

رد ود  نآ  نداد  رارق  طقف  فیعـض  يوق و  گرزب  رایـسب  هعجاف  نتخاس  فرطرب  هک  دنک  اعدا  رگا  یلو  دـشابیمن . یکتم  یقطنم  لیلد  چ 
رد فنـص  ود  ره  هباشت  كارتشا و  هب  رظن  اب  هدوب و  یقطنم  الماک  اعدا  نیا  تسا ، یعامتجا  حیحـص  تیریدم  يهلیـسوب  هدنزاس  ياهتباقر 
ود هک  مراد  ار  تردق  نآ  نم  دیوگیم : هک  مکی  ياعدا  اما  و  تسا . تابثا  عافد و  لباق  ماع ، ياهـشزرا  تاصتخم و  یناسنا و  تیدوجوم 

تالیامت و اهگنهرف و  اهدادعتسا و  اهطیحم و  فالتخا  اریز  تسین ، لوبق  لباق  هجو  چیه  هب  منک ، فذح  يرـشب  خیرات  زا  ار  روبزم  فنص 
باختنا فذح و  ار  اهنآ  ناوتب  هک  دنتسین  ییاههدیدپ  اهنداتفاراک ، زا  اهییآراک و  نارود  اهیتسردنت و  اهیرامیب و  اههشیدنا و  تاساسحا و 

اب دنیچب ، مه  يور  ار  اهرجآ  دناوتیم  طقف  هک  ار  يرگراک  دوجو  یعامتجا  تایح  دوخ  میظنت  هکنیا  هفاضاب  دومن . يواستم  لیدـعت و  و 
هب ار ، عفادـم  زابرـس  یملع و  نارظن  بحاص  فشتکم و  ریدـم و  کشزپ و  یبرم و  ملعم و  هدـنفاب و  هک  دـنکیم  باجیا  ترورـض  نامه 

رظن زا  درادرب ، ار  لوصحم  دشاپب و  نآ  رد  رذـب  دـنک و  مخـش  ار  نیمز  دـناوتیم  طقف  هک  يزرواشک  نآ  دوجو  دـهاوخیم . يدـج  روط 
ای ن تیبرت  میلعت و  يربهر  هک  یتیصخش  راک  اب  یقرف  چیه  تیفیک ، رظن  زا  هعماج  ياهناسنا  يدام  تایح  میظنت  رد  تلاخد 

هدیچیپ يوق و  رایسب  روتوم  هب  هزادنا  نامه  یگدنز  گرزب  نیشام  نیا  تکرح  درادن . یقرف  تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  ار  هعماج  یـسایس  ماظ 
تلاخد گرزب  نیـشام  نتخادنا  هار  هب  رد  دسرب ، رظن  هب  زیچان  هک  مه  ردق  ره  کچوک  هرهم  نیا  کچوک  هرهم  کی  هب  هک  تسا  دنمزاین 

ءازجا و زا  کی  ره  رد  یطارفا  نتفر  ورف  مه ، فیعض  يوق و  هدیدپ  رد  دسریم  رظن  هب  یقوذ . يرابتعا و  یلایخ و  هن  دراد ، ینیع  يدج و 
رد گرزب  کچوک و  ءازجا  زا  کی  ره  يرورـض  مهـس  یعومجم و  لک  نتفرگ  هدـیدان  هب  نآ ، ندوب  ریگمشچ  یگرزب و  اب  نآ  یباـیزرا 

گرزب هعجاف  دناوتیم  دیایب ، دوجوب  هک  یبتکم  ره  رد  هدنزاس  تباقر  هب  روتـسد  اب  يرگن  عومجم  نیا  دوشیم ! ینتبم  نآ ، ندمآ  دوجوب 
زا کی  ره  كارتشا  موزل  يرگن و  عومجم  هب  راداو  ار  ام  هک  یلـصا  نیرتیلک  ینآرق  تایآ  رد  دربب . نیب  زا  ار  يوق  فیعـض و  راب  گرم  و 

ابوعـش و مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  اـی  تسا : هدـش  دزـشوگ  نینچ  دـیامنیم  فدـه  هب  ور  عومجم  نآ  رد  ءازجا 
اب ات  میداد  رارق  اههورگ  اههبعـش و  ار  امـش  میدیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم ، يا   ) مکاقتا هللادـنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق 

لصا نیا  ءازجا  تسا .) امش  نیرتیوقت  اب  دنوادخ ، دزن  امش  نیرتشزرا  اب  دیسرب . هفراعم  ماقم  هب  رگیدکی 
ار ناـیمدآ  تقلخ  لـصا  نیوـکت و  ءدـبم  لـصا  زا  ءزج  نیا  تسا ، نز  درم و  کـی  زا  اـهناسنا  يهمه  تقلخ  - 1 تـسا : ریز  رارق  هـب  یلک 

نیا زا  اذل  دـناهدش . هدـیرفآ  ءدـبم  لصا و  کی  زا  دنـشاب ، هتـشاد  يرایتخا  تهج  نیا  زا  هکنیا  نودـب  نانآ  يهمه  هک  دـنکیم  دزـشوگ 
زا مدآ  دـیاهدش و  دـلوتم  مدآ  زا  امـش  همه  ( ) ص  ) مرکا ربمایپ  زا  یتیاور  رد  درادـن . يرترب  يرگید  رب  اهناسنا  امـش  زا  کـی  چـیه  تهج 

فلتخم ياههورگ  نوگانوگ و  ياههبعـش  ار  امـش  ام  بارت 4 و  نم  مدآ  مدآ و  نم  مکلک  تسا : هدـمآ  نینچ  تسا  هدـش  هدـیرفآ  كاخ 
تاـصتخم و تسا . هبعـش  عمج  هک  بوعـش  زا  دوصقم  دناهتـشادن و  يراـیتخا  هنوگ  چـیه  مه  لـصا  زا  ءزج  نیا  رد  مدآ  ـالوا  میداد . رارق 

ماوقا ياههورگ  اهداژن و  هن  تسا ، هدش  نایب  اوفراعتل )  ) رد هک  تسا  یتایح  رایسب  تمکح  هدنروآ  دوجو  هب  هک  تسا  اهدادعتسا  اهشنم و 
حـضوا زا  هک  هدـیدپ  کی  نایب  ددـصرد  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  ینعی  دـننکیم . یگدـنز  رگیدمه  زا  ادـج  نیمز  يور  رد  هک  للم  و 
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لکـشتم داژن  کی  ای  طیحم  کی  ار  اهنآ  زا  ياهدع  ره  هکنیا  نیمز و  يور  رد  اهناسنا  شرتسگ  هدـیدپ  اریز  دـشابیمن ، تسا  تاحـضاو 
هب رظن  اب  اصوصخم  درادـن . جایتحا  يرکذـت  چـیه  هب  هک  تسا  نشور  یهیدـب و  يردـق  هب  دـنزادرپیم ، یگدـنز  هب  رگیدـکی  اب  هتخاس و 

هکنیا خ
یقطنم یعقوم  رکذت  نیا  هک  تسا  مولعم  دـنک و  دزـشوگ  تسا ، يوقت  هک  ار  یناسنا  شزرا  كالم  دـهاوخیم  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دـنواد 

هک یهابتـشا  اطخ و  هب  نانآ  نتخاس  هاگآ  يارب  لاعتم  دـنوادخ  دوش و  حرطم  ساسایب  ياهـشزرا  كالم  مدرم  ناـیم  رد  هک  دوب  دـهاوخ 
هک دوش  حرطم  یـضارتعا  اجنیا  رد  تسا  نکمم  دـیامرف . ناـیب  ار  اهـشزرا  یعقاو  كـالم  دـنوشیم ، بکترم  يرادـنپ  ياهـشزرا  هراـبرد 

ار کلذ  ریغ  اهداژن و  ییایفارغج و  ياهطیحم  هک  تسا  نیمز  يور  رد  هدنکارپ  للم  ماوقا و  نامه  لیابق  بوعـشزا و  ادخ  دوصقم  دیوگب :
ییاـیفارغج ياـهطیحم  رد  ار  يرـشب  لـلم  ماوقا و  دوخ  نم  هک  دـیامرفب  دـهاوخیم  هیآ  نیا  رد  ادـخ  دـننکیم و  یقلت  شزرا  دوـخ  يارب 

رد الثم  هک  دنکیمن  نیا  هب  راختفا  یلقاع  درف  چیه  اریز  تسا ، ساسا  یب  الماک  ضارتعا  نیا  ماهداد . رارق  نوگانوگ  ياهداژن  اب  فلتخم و 
دـشاب هدش  میظنت  يروط  هب  هوک  هنماد  رد  ای  روشک  نآ  رد  اهناسنا  یگدنز  عضو  هکنیا  رگم  هدش ، دـلوتم  هوک  نالف  هنماد  ای  روشک  نالف 

زا دوصقم  هک  دوشیم  تباـث  تاـظحالم ، نیا  هجیتن  رد  دـشاب . هدوب  داژن  موق و  نآ  یلاـع  تاـصتخم  اهدادعتـسا و  ییافوکـش  بجوم  هک 
اهابم رگیدمه  رب  اهنآ  هلیسوب  هاگآان  مدرم  هک  تسا  نوگانوگ  تاصتخم  اهدادعتسا و  نامه  اهنآ ، عونت  لیابق و  بوعش و  فالتخا 

دننکیم و یقلت  ءافعض  ار  تاصتخم  اهدادعتـسا و  نآ  زا  نامورحم  هدیمان و  ءایوقا  ار  دوخ  اهنآ  ناگدنراد  دننکیم و  یـشورف  رخف  ت و 
يهناقمحا رورغ  ربک و  زا  هک  اهناسنا  تقلخ  دـحاو  ادـبم   ) یلک لصا  زا  روبزم  ءزج  ود  دـننادیم ! دوخ  راصحنا  رد  ار  تایح  قح  هاـگنآ 

اهناسنا رایتخا  زا  یلک  هب  تسا  هدش  لعج  اوفراعتل )  ) يارب هک  تاصتخم  اهدادعتسا و  عونت  و  دیامنیم . يریگولج  رگید  یضعب  هب  یـضعب 
زا دوصقم  تسا ، ملـسم  هک  هچنآ  دـیآیمرب . اوفراعتل  هملج  زا  هک  هفراـعم  - 3 دنشابیم .) دنتـسم  يدنوادخ  يامظع  تیـشم  هب  جراخ و 
هک اـهناسنا  ضحم  ییاسانـش  ـالوا : اریز  تسین ، رگیدمه  لاوـحا  تعیبـط و  هب  اـهناسنا  ضحم  تفرعم  یهاـگآ  درجم و  ییانـشآ  هفراـعم ،

یتح نآ  نودب  هک  تسا  يربج  هدـیدپ  کی  دـنریگیم ، رارق  طابترا  رد  دایز  لاکـشا  اب  رگیدـکی  اب  هدوب و  عون  کی  زا  اهنآ  دارفا  يهمه 
: ایناث درادن ، روتـسد  رکذت و  هب  یجایتحا  هفراعم  ییاسانـش و  هنوگنیا  اذـل  دـشابیم و  ریذـپانناکما  یگدـنز  نیرتیعیبط  نیرتییادـتبا و 

نیب زا  يهلیسو  دناوتیم  نانچمه  دشاب ، هدوب  هتسیاش  یعامتجا  یگدنز  يارب  مزال  يهلیـسو  همدقم و  دناوتیم  هک  نانچ  ضحم  ییاسانش 
یناگدنز نآ  هفراعم ، زا  لاعتم  دنوادخ  دوصقم  نیاربانب ، دشاب . هدش  هتخانش  ناسنا  فیعضت  ندرب و 

رگیدکی اب  هنالداع  لکـشت  رد  دنروایب و  ياج  هب  ار  رگیدـمه  ياهورین  تاصتخم و  اهدادعتـسا و  هک  تسا  یتفرعم  رب  راوتـسا  هناهاگآ و 
هک دوشیم  دـییات  مه  هلئـسم  نیا  اب  قوف ، لیلد  ود  هفاضاب  اوفراـعتل  هلمج  يارب  ریـسفت  نیا  دنـشخبب . ققحت  ار  یعاـمتجا  لوقعم ) تاـیح  )

یقیقح ناـفرع  تفرعم و  ینعی  تسا ، یقیقح  ناـفرع  تفرعم و  یعطق  مزاول  زا  عوضوم  کـی  اـب  طاـبترا  رد  ینیع  تیعقوم  نییعت  لـمع و 
نیقی دروم  فورعم و  ییوگ  هک  دهدیم  رارق  دـیدش  طابترا  رد  نانچ  نیقی ، دروم  عوضوم  اب  ار  یمدآ  نورد  هک  تسا  نیقیلا  نیع  دـننام 
ندـش رادروخرب  يارب  رگیدـکی  هب  اهناسنا  یقیقح  نافرع  تفرعم و  زا  تسا  ترابع  هفراـعم  سپ  تسا . یمدآ  تیـصخش  رـصانع  زا  یکی 
رگید نیماـضم  هیآ و  نیا  رد  شزرا : كـالم  - 4 تسا . هدومرف  تیانع  اـهنآ  هب  هک  یعونتم  ياـهورین  تاـصتخم و  اهدادعتـسا و  زا  ناـنآ 

یعیبـط نوئـش  ياـهیگدولآ  زا  تاذ  تنایـص  زا  تسا  تراـبع  مکی : ءزج  دراد : یـساسا  ءزج  ود  يوقت  تسا . هدـش  یفرعم  يوقت  تاـیآ ،
ندیدرگ يرورض  همدقم  يوقت  زا  ءزج  نیا  یهاوخدوخ . نازوس  ياههلعش  رد  ندش  هابت  زا  تاذ  يرادهگن  یناویح و  تالیامت  ضحم و 

هیکزت و موزل  هب  طوبرم  تایآ  همه  دوشیم . هدوزفا  ندیدرگ  لوحت و  يارب  یگدامآ  رب  دوش ، تاعارم  رتشیب  هزادـنا  ره  هک  تسا  یلماکت 
سفن و بیذهت 

هدیمح و تافص  لیـصحت  زا  تسا  ترابع  مود : ءزج  تسا . يوقت  زا  ءزج  نیا  هب  طوبرم  یقالخا  دعاوق  لوصا و  زا  یناوارف  رایـسب  رادقم 
رد دوخ  نداد  رارق  يدنوادخ و  يهراظن  هطلس و  تحت  نتفرگ  رارق  داقتعا  هب  تاریخ و  رد  تقبـس  صالخا و  قدص و  دننام  یناسنا  هیلاع 
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هللا یلا  ریسم  رد  ود  ره  هک  تسا  نم  زج  نم و  ندروآ  اج  هب  تخانـش و  نآ  هلپ ي  نیلوا  هک  یقیقح  نم  ماقم  رب  دوعـص  لامک و  يهبذاج 
-1  ) يراـیتخا ریغ  ءزج  ود  زا  تسا  بکرم  دوشیم  هدافتـسا  ثحب  دروم  هیآ  زا  هک  یتیمها  اـب  رایـسب  لـصا  بیترت  نیدـب  دـناهتفرگ . رارق 
اب يوقت ) تایح 2 - میظنت  يارب  هفراـعم  - 1  ) يرایتخا ءزج  ود  و  اهورین ) تاـصتخم و  اهدادعتـسا و  عونت  - 2 نز ، درم و  کـی  زا  تقلخ 
هب فعـض  الـصا  هکلب  دـنزیمن ، یعامتجا  يدرف و  تایح  رب  یبیـسآ  اهنت  هن  يرایتخاریغ  ياـهیناوتان  فعـض و  هک  تسا  لـصا  نیا  هبرظن 

هظحالم لصا  مراهچ  ءزج  رد  هکنانچ  هکلب  ددرگیمن ، بوسحم  یشزرا  صقن  ناسنا ، کی  تیدوجوم  صاخ  نیعت  تیدودحم و  يانعم 
ییورایور موس : عون  تسا . هدش  هداد  ناسنا  هب  لاعتم  دنوادخ  زا  هک  ياهیامرس  هنوگ  ره  اب  يوقت  زا  تسا  ترابع  شزرا  كالم  میدومن ،

هس رب  ءافعض  اب  ایوقا  رگیدمه و  اب  ءافعض  رگیدمه و  اب  ایوقا  نایم  رد  تباقر  هک  مینادیم  تسا . اهتباقر  رد  يوق  فیعض و 
عضو رب  يرظن  هکنیا  نودب  تباقر  فرط  ود  زا  کی  ره  هک  ینعم  نیا  هب  ضرعت  نودب  تباقر  مکی : مسق  ددرگیم : میـسقت  یـساسا  مسق 
ینعی دـنکیم ، تکرح  هدومن و  باـختنا  ار  دوخ  هار  هداـتفا و  دوخ  بولطم  یگدـنز  میظنت  يوپاـکت  رد  دـشاب  هتـشاد  يرگید  تیعقوم  و 

رب هبلغ  اـب  دـیامن و  روظنم  ار  يرگید  تیعقوم  عضو و  دوـخ  تکرح  رد  هکنیا  نودـب  دوـخ ، هار  هب  يوـق  دوریم و  دوـخ  هار  هب  فـیعض 
رد هک  ییاهتباقر  همه  تفگ : دیاب  دوریم . شیپ  فرط  ندرب  نیب  زا  ات  یهاگ  هک  محازم  تباقر  مود : مسق  دـهدب . رارق  فدـه  ار  يرگید 

تیمـسر هب  ار  یـشزرا  چـیه  نم  زج  يارب  هک  تـسا  مود  مـسق  نـیا  زا  دریگیم ، ماـجنا  يروـحم  دوـخ  اـب  ضحم  یعیبـط  تاـیح  نادـیم 
لمات و نودـب  دـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  نتفرگ  راـیتخا  رد  تردـق  رگا  دـشاب ، هدوب  وا  تاـیح  نوئـش  زا  یکی  هب  طوبرم  هچ  ره  دسانـشیمن و 

یمئاد يوزرآ  هفاضا  هب  دریگب ، رارق  دوخ  رایتخا  رد  ارنآ  هک  دشاب  هتـشادن  تردق  رگا  و  داد ، دهاوخ  رارق  دوخ  هطلـس  تحت  ارنآ  فقوت ،
يارب يزرم  دح و  ناشیعیبط  دوخ  هک  دنتـسه  یتاناویح  نانیا  دیـشوک . دهاوخ  نآ  کلمت  رد  دناوتب  هک  اجنآ  ات  نآ ، ندروآ  تسدب  يارب 
تروص نآ  رد  ینعی  دننادیم ، راک  بلط  ناهج  ناسنا و  زا  ار  دوخ  هراومه  هک  تسا  نآ  يدیلپ ، نیا  زا  رتتـشز  و  دسانـشیمن . دوخ  مروت 

وزرآ هب  هک 
ناهج ای  ناسنا  زا  ار  دوخ  ماقتنا  يزور  دـیاب  و  تسا ! هدروخ  ار  نانآ  قح  ناهج  ای  ناسنا  هک  دـننکیم  یقلت  نینچ  دنـسریمن ، دوخ  ياه 

رب دوعـص  تباقر  نیا  یـساسا  فده  هدنزاس ، تباقر  موس : مسق  ادخ  يدـنب  مشچ  زا  متریح  امع ! نیا  زاب و  شوگ و  زاب و  مشچ  دنـشکب !
دروم هکلب  تسین ، عونمم  مالـسا  هاگدـید  زا  اهنت  هن  یئورایور  نیا  برخم . مداصت  محازت و  نودـب  تسا ، لوقعم ) تایح   ) عفترم ياههلق 
تباقر نیا  یلصا  يانبم  میدرک ، حرطم  مود  عون  رد  هک  مکانقلخ …  انا  سانلا  اهیا  ای  يهیآ  تسا . هتفرگ  رارق  مه  دیکا  روتـسد  هیـصوت و 

ریخـست يارب  یهورگ  درف و  ره  هک  تسا  هدـش  هدـیمان  تاریخ  رد  هقباـسم  نآرق  حالطـصارد  یئوراـیور  نیا  تسا . هدـنزاس  يهقباـسم  و 
ندمآ دوجوب  بجوم  اهنت  هن  تقبس  نیا  لوصحم  دریگیم و  تقبـس  رگید  یهورگ  ای  درف  رب  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  رت  عفترم  ياههلق 

ناگدـنب هرابرد  یهلا  فطل  ناسحا و  اهناسنا  تقبـس  شالت و  تـالوصحم  همه  هک  تهجنادـب  هکلب  ددرگیمن ، لـباقم  فرط  رد  فعض 
یئورایور نیا  رد  طقف  دیسر  دهاوخ  دناهدنام ، بقع  هقباسم  نادیم  رد  هک  یئاهناسنا  نآ  هب  یتح  تالوصحم  نآ  دوس  اذل  دشابیم ، دوخ 

رد دوخ  ندـید  فیعـض  زا  تشاد ، ساسحا  اپ  تشگنا  نخان  رگا  هکنانچ  دربیمن ، جـنر  فعـض  ساسحا  زا  فیعـض  هک  تسا  تباقر  و 
بارب

ره يارب   ) تاریخلا اوقبتساف  اهیلوم  وه  ههجو  لکل  و  - 1 تسا : ریز  رارق  هب  هقباسم  هب  طوبرم  تایآ  زا  یضعب  دربیمن . جنر  زغم  هاگراک  ر 
هللا ءاش  ول  و  - 2 دیئامن .) هقباسم  تاریخ  هب  لوصو  يارب  امـش  دراد ، دوجو  یگدنز  رد  تکرح  يارب  یتمـس  یفدـه و  ایند  نیا  رد  یـسک 
یلو دادیم ، رارق  هدحاو  تما  ار  امـش  تساوخیم  دـنوادخ  رگا  و   ) تاریخلا اوقبتـساف  مکاتآ  ام  یف  مکولبیل  نکل  هدـحاو و  هما  مکلعجل 

تاریخ لیـصحت  يارب  سپ  دـنک . شیاـمزآ  تسا ، هداد  امـش  هب  هک  هچنآ  رد  ار  امـش  هک  تـسا  نـیا  يارب  تـسا ، هدرکن  ياهدارا  نـینچ 
هللا نذاب  تاریخلاب  قباس  مهنم  دـصتقم و  مهنم  هسفنل و  ملاـظ  مهنمف  اـندابع  نم  انیفطـصا  نیذـلا  باـتکلا  اـنثروا  مث  - 3 دـیئوجب .) تقبس 

هورگ دننکیم و  نتشیوخ  رب  متس  یهورگ  ام  ناگدنب  زا  میتشاذگ ، ثرا  هب  میدیزگرب  دوخ  ناگدنب  زا  هک  یناسک  هب  ار  باتک  ام  سپـس  )
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ام نوتوی  نیذلا  و  - 4 دنیامنیم .) تاریخ  لیـصحت  يارب  تقبـس  يدنوادخ  نذا  اب  رگید  یهورگ  دناهتفرگ و  شیپ  ار  یلدـتعم  هار  رگید 
هک دنتـسه  یناسک  نامیا  اب  مدرم  نآ  و   ) نوقباـس اـهل  مه  تاریخلا و  یف  نوعراـسی  کـئلوا  نوعجار . مهبر  یلا  مهنا  هلجو  مهبولق  اوتا و 

رورپ يوس  هب  هکنیا  هب  نامیا  اب  نانآ  ياهلد  هک  یلاح  رد  دنهدیم ، هک  ار  هچنآ  ادخ  هار  رد  دنهدیم 
هک یئورایور  نیا  دنریگیم .) تقبـس  تاریخ  نآ  يارب  هدومن و  تاریخ  رد  تعرـس  نانآ  تسا . ساسح  درک ، دـنهاوخ  عوجر  ناشراگد 

ورملق  ) هب دورو  رد  التعا ، یقرت و  لماوع  نیرتدـنمورین  نیرت و  بوبحم  زا  یکی  تسا ، تالامک  تاریخ و  هب  لوصو  هار  رد  هقباـسم  يارب 
رد دـننکیمن ، تکرـش  تاریخ  لیـصحت  يارب  هقباسم  رد  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  تسا . نآ  ریـسم  رد  تکرح  شالت و  و  لوقعم ) تاـیح 

بقع هک  تسا  یهیدب  دنرادیم و  اور  نتشیوخ  هعماج  نتشیوخ و  رب  متـس  دنزاسیم و  ناوتان  فیعـض و  ار  دوخ  رایتخا  لامک  اب  تقیقح 
ورملق رد  هک  یتازایتما  نآ  اریز  دشابیمن ، تالامک  تاریخ و  نازاتشیپ  یئوج  تقبـس  شالت و  لولعم  نانآ  طوقـس  فعـض و  یگدنام و 

نانآ يوپاکت  هچ  رگا  دشابیمن ، ناشتایح  ریـسم  رد  رگوپاکت  ياهناسنا  رگید  فعـض  بجوم  محازم و  دیآیم ، تسدـب  لوقعم ) تایح  )
زا یخرب  رد  هکناـنچ  تـالامک  تاریخ و  هار  نارگهقباـسم  نیا  سکعلاـب  هکلب  دـشاب . محازم ) ریغ  دـساف و  ریغ  یلو   ) یعیبـط تاـیح  رد 

یبایزرا و تخانـش و  رد  نانیا  دنـشابیم . لوقعم ) تایح   ) و یعیبط ) تایح   ) عون ود  ره  نازورف  ياهلعـشم  میدرک ، هراشا  هتـشذگ  لئاسم 
( یعیبـط تاـیح   ) ناوراـک هوبنا  یباـیزرا  ندروآ و  اـج  هب  شاداـپ و  هب  یجاـیتحا  چـیه  تاـیح ، عون  ود  ره  ياـهنامرآ  رب  ندیـشخب  ققحت 

اریز دننیبیمن ،
زا فعـض  یناوتان و  لماوع  هنوگ  ره  نتخاس  فرطرب  يهتـسیاش  شزرا  اب  ار  تایح  تاذ  وا  هک  تسا  نیمه  لوقعم ) تایح   ) تیـصوصخ
هام تسا  هام  لوقعم ) تایح   ) دنک هچ  ددنبن  گشم  زا  ملع  دـنک  هچ  ددـنخن  هک  نادـنخ  لگ  تسا . لگ  لوقعم ) تایح   ) دـنادیم ار ، نآ 

هردان نیدـب  سپ  رون  شبات و  دـهدن  را  باتفآ  تسا  باتفآ  لوقعم ) تایح   ) دـنک هچ  ددنـسپ  هچ  دـیامن  هچ  زاـن  یبوخ و  زا  زج  هب  ناـبات 
تایح  ) هاگدید زا  ع )  ) نینموملاریما دنک  هچ  دناردن  ار  نهریپ  تنهریپ  شوخ  يوب  زا  قشاع  تسا  قشاع  لوقعم ) تایح   ) دـنک هچ  دـبنگ 

نم كریذـع  یلتق  دـیری  هتاـیح و  دـیرا  دـیوگیم : درگنیم ، دوـخ  راـکتیانج  لـتاق  يدارم  مجلم  نبا  هب  هک  یماـگنه  هک  تسا  لوـقعم )
ناربج بلاط  نم  ینعی  روایب .) نم  يارب  تیدارم  رای  نآ  زا  ار  دوخ  رذع  ارم ، گرم  وا  و  مهاوخیم ، ار  وا  یگدـنز  نم   ) دارم نم  کلیلخ 

زا یکی  مشاب ، هتـشاد  یتردـق  رگا  هک  دـهاوخیم ! ارم  تاـیح  يدوباـن  نم ، یهلا  يهتـساوخ  نیا  ربارب  رد  وا  متـسه ، وا  یتاـیح  ياـهفعض 
هک رگید  ناسنا  اب  ناسنا  یئورایور  عون  نیا  رد  هصالخ  تسا . اهناسنا  ياهیناوتان  فعـض و  اـب  هزراـبم  نم ، تاـیح  ياـهنامرآ  نیرتهدـمع 

دننکیمن یئارآفص  رگیدکی  فیعضت  ای  يدوبان  يارب  ناسنا  ود  تقیقح  رد  تسا ، هدنزاس  هقباسم  تباقر و  شمان 
نداد ناشن  يارب  دناهدناسر و  نآ  هب  ار  دوخ  نازیخ  ناتفا و  نافیعض  هک  تسا  يریخ  زا  رتالاب  ریخ  نداد  ناشن  يارب  يدج  يوپاکت  هکلب  ، 

دوخ زا  ار  دادعتسا  نآ  نانزاصع ، گنل و  ياپ  اب  تیرشب  يهلفاق  هدنام  بقع  ياهفیدر  هک  تسا  يدادعتـسا  زا  رتيوق  رتالاب و  يدادعتـسا 
ار اهنآ  مینک و  اهر  رگیدکی  لباقم  رد  ار  اهناسنا  نوگانوگ  تاصتخم  اهدادعتـسا و  عیابط و  داضت  عونت و  یئورایور  ام  رگا  دناهداد . زورب 
هب ار  نآ  دـشابیم ، زاتمم  دـیفم و  دادعتـسا  صتخم و  ياراد  هک  یـسک  هک  تسا  یعیبط  میزاسب  گنهامه  لوقعم ) تاـیح   ) مادختـسا رد 

تافـص نیا  هک  تسا  فسات  یـسب  ياج  تفرگ . دهاوخن  راک  هب  دـنمورحم  اهنآ  نتـشاد  زا  هک  یناسک  ندرب  نیب  زا  يارب  یحالـس  ناونع 
هدـنزاس لعافت  بیکرت و  اهـشنم  تاصتخم و  نآ  ناـیم  يرورـض  ياـهربج  دراوم  رد  زج  هتـشگ ، راـکیپ  عزاـنت و  يارب  یلماوع  دنمـشزرا 

عاونا يهمه  هاگآان  ای  هناهاگآ  ضحم ) یعیبط  تایح   ) يارجم رد  يرـشب ، خـیرات  رـساترس  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  تسا . هدـماین  دوجوب 
دتـس داد و  رازاب  رد  هک  دـناهدوب  یئاهالاک  تازایتما  اهتردـق و  تسا . هتفرگ  رارق  هلماـعم  دروم  هراومه  عونتم  رایـسب  تازاـیتما  اهتردـق و 

اد هک  اهناسنا  زا  یئاههورگ  ای  دارفا  هک  تسا  هدوب  یعیبط  الماک  اذل  اهناسنا . ورملق  رد  هن  تسا ، هدش  هضرع 
ار یگدنز  هراومه  هدش ، یقلت  ناوتان  فیعـض و  دناهدوب ، اهنآ  دـقاف  هکنانآ  دـنمورین و  يوق و  دـناهدوب ، اهدادعتـسا  تاصتخم و  نآ  يار 

دیفم تازایتما  اهتردق و  يانعم  زگره  نارگادوس  هک  تسا  ملسم  رگید  فرط  زا  دناهدیشک . شودب  ءایوقا  ربارب  رد  نیگنـس  راب  کی  دننام 
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: يانعم هک  دیمهف  دنهاوخن  ینعی  دیمهف . دـنهاوخن  دـناهدیمهفن و  ار  لوقعم ) تایح   ) ناوراک هاگدـید  زا  يونعم  يدام و  ورملق  ود  ره  رد 
هک یماگنه  هک  دوشیمن  هدید  بلطم  نیا  زا  رتراب  فسا  رت و  تفگـش  تسیچ ؟ دارم  نم  کلیلخ  نم  كریذع  یلتق  دـیری  هتایح و  دـیرا 
وت سپ  متسه ، نم  نوچ   ) هک دیوگیمن  يرگید  هب  اهنآ  زا  کی  چیه  دنریگیم  رارق  لعافت  يارجم  رد  هک  یئایـشا  عیابط  فالتخا  عونت و 

دیاب وت  یتسه  ای  ( ) یـشاب دیابن  وت  متـسه  نم  نوچ   ) هک تسا  ینتبم  نیا  رب  طقف  یهاگ  نایمدآ  ياهزیتس  گنج و  هک  یتروص  رد  یتسین )
هک هچنآ  هن  دـهدب ، تسد  زا  یلک  هب  ار  دوخ  نیعت  تردـق و  ءایـشا  زا  یکی  لـعافت ، يارجم  رد  مه  رگا  دـشاب ) نم  یتـسه  هدارا و  عباـت 

راصحنا رد  ار  ءاقب  قح  دـهدیم و  حـیجرت  بولغم  یئیـش  رب  راـیتخا  يدازآ و  يور  زا  هناـهاگآ و  ار  دوخ  تیدوجوم  تسا ، هدـش  بلاـغ 
دوخ يربج  ءاقب  هک  دنیبیم  ياهدروخ  تسکش  ار  دوخ  تیدوجوم  تسا ، هدش  بولغم  هک  هچنآ  هن  و  دهدیم ، رارق  دوخ 

نانادکیزیف یـضعب  يهتفگ  هب  انب  هک  نورپیاه  نوزم  هک  میدید  لاثم  ناونع  هب  هتـشذگ  ثحبم  رد  دنیبب . هدش  هدوبر  زوجم  نوناق  نودب  ار 
، عون نیا  رد  تسین  فیعـض  یلو  تسا ، هاتوک  ناشکهک  رمع  لاس  درایلیم  هدراهچ  ربارب  رد  دـنکیم ، رمع  اـیند  ناـی  رد  هیناـث  مینویلیم  هد 

نیا رد  هک  يوق  ناـمه  هک  تسا  یتـیدوجوم  تیدودـحم  دراد  دوـجو  هک  هچنآ  هکلب  دـنیبیمن ، یـشزرا  صقن  يوـق  لـباقم  رد  فـیعض 
هک یئورایور  عون  نیا  رد  يوق  فیعـض و  هلئـسم  یئاـهن  لـح  دـشابیم . اراد  دوخ  زا  رتیوق  لـباقم  رد  تسا ، هدـش  بلاـغ  نآ  هب  تیعقوم 

لوصا و زا  هک  تسا  ریذپناکما  نآ  نیناوق  یتسه و  هاگراک  فده  تدـحو  لصا  اب  اهنت  تسا  يوق  فیعـض و  رایتخا  تردـق و  زا  نوریب 
ناوتان رادناج  کی  يور  هک  فیعـض  گرب  کی  هیاس  شزرا  دیوگیم : هک  تسا  لوقعم ) تایح   ) نیا ینعی  تسا . لوقعم ) تایح   ) ینابم

و تسا ، تیفیک  کی  اههموظنم  هرابرد  يدیشروخ  اهنویلیم  ناشکهک  کی  دربراک  اب  هدرک  ظفح  باتفآ  نازوس  يامرگ  زا  ار  نآ  هداتفا و 
هک بآ  هرطق  کی  دـیامن . يریگولج  نآ  فدـه  گرزب و  ناهیک  تیدوجوم  رد  اهنآ  تلاـخد  زا  دـناوتیمن  ود ، نآ  ناـیم  یمک  تواـفت 

تسا یئاههناخدور  اهراس و  همشچ  نامه  تمکح  ياراد  تیفیک ، رظن  زا  دنکیم ، نیمات  ار  نآ  تایح  ياقب  باریس و  ار  یفیعض  رادناج 
مدرم اهنویلیم  هک 

هدیزگرب صخـش  کی  دنزرف  ناسنا  ع )  ) مدآ دـنزرف  ناسنا  مالسا 1 - هاگدید  زا  ناسنا  یتاذ  ياهدادعتسا  دننکیم . باریـس  اهرـش  رد  ار 
یناسنا عون  ادبم  مکی : تفص  تسا : تیمهااب  رایسب  تفـص  دنچ  ياراد  صخـش  نیا  تسا . ع )  ) اوح وا  رـسمه  و  ع )  ) رـشبلا وبا  مدآ  مانهب 
ياـمظع تمعن  یگتـسیاش  هک  تسا  يدـنوادخ  هدـیزگرب  ربماـیپ  مود : تفـص  تسا . هدـش  قلخ  نیمز  يور  رد  هفیلخ  ناونع  هب  هک  تسا 

اهنآ تخانش  هلیسو  هب  هک  اهناسنا  نیرتلماک  ای  یتسه  ملاع  قیاقح   ) ءامـسا همه  ملعت  یگتـسیاش  موس : تفـص  تسا . هتـشاد  ار  یهلا  یحو 
هب ندش  هجوتم  اب  ناگتـشرف  هک  تسا  هدوب  يردق  هب  يدنوادخ  فرط  زا  ءامـسا  میلعت  تمظع  دوشیم ) هتفرگ  ارف  زین  یتسه  ملاع  قیاقح 

همه مراـهچ : تفـص  دـنتفایرد . شنادـنزرف  مدآ و  تقلخ  تمکح  زا  ار  دوخ  لاوئـس  خـساپ  دوـب ، هدـمآ  دوـجوب  مدآ  رد  هک  تمظع  نیا 
یناسنا عون  يهلسلسرس  ادبم و  ار  وا  ناحبس  دنوادخ  مجنپ : تفص  دناهدرک . هدجس  يدنوادخ  رما  هب  اهناسنا  يهلسلسرس  نیا  هب  ناگتشرف 

. تسا هداد  رارق  تسا ، زیگناتفگش  رایسب  یتسه ، ناهج  رب  هطلس  لمع و  تفرعم و  یلاع  ياوق  یلماکت و  ياهدادعتسا  نتـشاد  رظن  زا  هک 
نیااهنآ رود  يهمه  رد  للم  ماوقا و  یگدـنز  رد  قیقد  براجت  تادـهاشم و  تسا . لامک  دادعتـسا  ياراد  كاـپ و  ناـسنا  هیلوا  ترطف  - 2

تن
نیا هک  دنک  اعدا  دناوتیمن  یبتکم  رکفتم و  چیه  و  تسا . دودحمان  لامک  دعتـسم  كاپ و  یناسنا  هیلوا  ترطف  هک  دـنکیم  تابثا  ار  هجی 

يهبناج همه  تخانـش  ورملق  دراو  هتخاس  شیپ  لوصا  هبذاـج  زا  رود  ضرغیب و  ققحم  عبتتم و  کـی  رگا  تسا . رـش  دـیلپ و  اـتاذ  دوجوم 
یسح و دشر  زاغآ  زا  كدوک  تسا . لامک  دعتـسم  كاپ و  ناسنا  يهیلوا  ترطف  هک  دیـسر  دیهاوخ  هجیتن  نیا  هب  اعطق  دشاب ، هدوب  ناسنا 
هب  ) دوخ زج  زا  دوخ  کیکفت  تردق  یتح  هکنیا  نودب  كدوک  دنیبیم . قیاقح  اهتیعقاو و  اب  ار  دوخ  راک  رـس و  تیدـج  لامک  اب  يرکف 

عقاو وج و  عقاو  دوجوم  نیا  تسین . حرطم  وا  يارب  تسا ، طابترا  رد  اهتیعقاو  اب  هکنیا  زج  يزیچ  دشاب ، هدروآ  تسدـب  ار  تیعقاو ) ناونع 
ات ار  وا  دـناوتیم  عامتجا  هک  اجنآ  ات  دریگیم ، رارق  اهینوگرگد  يارجم  رد  تسا ، هتفرگرب  رد  ار  وا  هک  یعامتجا  اـب  طاـبترا  رثا  رد  باـی 
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چیه دوشیم ، هدهاشم  یناسنا  عون  دارفا  رد  هک  اهینوگرگد  نینچ  ققحت  ناکما و  زا  دروآرد . عقاو  دض  یتح  ارگ و  چوپ  ناویح  کی  دح 
ناسنا زا  یئاههدـیدپ  اههفایق و  هب  طوبرم  وا  تامولعم  هک  یتروص  رد  مسانـشیم ، ار  ناسنا  نم  هک  دـنک  اعدا  دـناوتیمن  یبتکم  رکفتم و 

رد ناهاگآ  زا  یضعب  هک  تسا  یساسا  بلطم  کی  نیا  تسا . هتخاس  وا  يارب  عامتجا  طیحم و  هک  دشاب  هدوب 
دوشیم هدیرفآ  رتوبک  هک  ناسنا  رگم  دوش ، سکرک  اهدعب  هک  دوشیمن  هدیرفآ  رتوبک  یناویح  چیه  ایند  رد   ) هک دیوگیم  یناسنا  لئاسم 

تقیقح نیا  رد  رگا  و  دیآیم . رد  بآ  زا  یعفا  شین  زا  رتمومسم  دوشیم و  ربب  گنلپ و  ریـش و  زا  رتهدنرد  ددرگیم و  سکرک  اهدعب  و 
کی ناونع  هب  هیـضق  نیا  تسا ، تایعقاو  هب  دنتـسم  تایح  يـالعا  فدـه  اـهناسنا و  لوقعم  ياـهنامرآ  اهـشزرا و  هک  دوش  تقد  یبوخ  هب 
هدوب ناما  رد  فیثک  یعامتجا  طیحم  هتخاس  شیپ  لوصا  تانیقلت و  تافارحنا و  زا  یناسنا  دارفا  رگا  هک  دوش  هتفریذپ  دیاب  يرورـض  لصا 

ترطف لصا  هب  طوبرم  تایآ  دنـشاب . ناشتایح  يالعا  فده  یهار  دنهدب و  همادا  ار  دوخ  لامک  دعتـسم  كاپ و  ترطف  دـنناوتیم  دـشاب ،
سانلارثکا ال نکل  میقلا و  نیدـلا  کلذ  هللا  قلخل  لیدـبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  افینح  نیذـلل  کـهجو  مقاـف  تسا : رارق  نیدـب 

نآ ياـنبم  رب  ار  مدرم  هک  تسا  یهلا  ترطف  تقلخ و  ناـمه  نیتـسار  نید  نیا  زاـسب ، رادـیاپ  نیتـسار  نـید  يارب  ار  دوـخ  يور   ) نوـملعی
نم هللا و  هغبص  دننادیمن .) مدرم  رثکا  یلو  شزرا ، اب  مکحم و  نید  تسا  نیا  تسین ، یلیدبت  يدنوادخ  تقلخ  تنس  يارب  تسا ، هدیرفآ 

وادخ يزرگنر  دشر ) لامک و  هار  رد  یهلا  تیشم  رد  میلست  نتفرگ و  رارق  دنوادخ و  هب  نامیا   ) هغبص هللا  نم  نسحا 
زا فورعم  تیاور  رد  و  دیامن .) يزرگنر  ار ) نایمدآ  ياهناج  دناوتب  هک   ) دنوادخ زا  رتهب  تسیک  و  تسا ) نایمدآ  ياهناج  هرابرد   ) يدـن
هب مالسا   ) میهاربا نید  هک  هیلوا  ترطف  رب  يدولوم  ره   ) هنارـصنی هنادوهی و  هاوبا  نوکی  مث  هرطفلا  یلع  دلوی  دولوم  لک  ص )  ) مرکا ربمایپ 
هک دنتسه  یناسک  دوصقم  هتبلا  (. ) دنیامنیم ینارصن  ای  يدوهی  ار  دولوم  نآ  هک  دنتسه  ناردپ  سپـس  ددرگیم ، دلوتم  تسا ) ماع  يانعم 

میهاربا ناوریپ  هک  یقیقح  ياراـصن  دوهی و  هن  دـنزاسیم ، بوـسنم  هللا  حور  یـسیع  هللا و  میلک  یـسوم  ترـضح  یقیقح  نید  هب  ار  دوـخ 
: دیامنیم تسا ، لامک  دشر و  هب  شیارگ  دنوادخ و  هب  نامیا  هک  اهناسنا  هیلوا  ترطف  هب  تلالد  زین  ریز  هیآ  ود  دسریم  رظن  هب  دنشابیم .

سپ هللا  تفگ : دنهاوخ  اعطق  تسا ؟ هدیرفآ  ار  نانآ  یسک  هچ  یـسرپب  نانآ  زا  رگا  و   ) نوکفوی یناف  هللا  نلوقیل  مهقلخ  نم  مهتلئـس  نئل  و 
اهنامـسآ و هک  تسیک  یـسرپب  نانآ  زا  رگا  و  . ) هللا نلوقیل  ضرالا  تاوامـسلا و  قلخ  نم  مهتلئـس  نئل  و  دنیارگیم .) فارحنا  نیمادک  هب 

كرش ای  دنـسانشیمن و  ار  ادخ  هک  یناسک  قوف  لاوئـس  خساپ  رد  هک  تسا  ملـسم  هتبلا  هللا .) تفگ : دنهاوخ  اعطق  تسا ، هدیرفآ  ار  نیمز 
نیا دوصقم  هکلب  درک ، حرطم  دنهاوخن  ار  ادخ  ارچ  نوچ و  نودب  اروف و  دنزرویم ، وارب 

رابغ درگ و  رتنشور  ترابع  هب  دوش و  تابثا  نانآ  ینهذ  ياهخـساپ  ندوب  ساسا  یب  دریگب و  تروص  نانآ  زا  قوف  لاوئـس  رگا  هک  تسا 
چیه سب و  تسا و  هللا  نامه  دـید  دـهاوخ  هک  ار  خـساپ  نیرتیقطنم  ناـنآ  هیلوا  ترطف  دوش ، وشتـسش  ناـنآ  زغم  زا  تـالیخت  تاـمهوت و 

دهاوخن هتـشادن و  تاـنئاک  قلاـخ  هب  حیرـص  فارتعا  زج  یتسه  هوکـش  ناـیرج و  مظن و  زا  لاوئـس  هب  یقطنم  خـساپ  نداد  تردـق  يزغم 
هب تسا . نآ  ندرک  لتخم  ای  لاوئـس  نآ  زا  زیرگ  زا  ریغ  لاوئـس ، کی  زا  یقطنم  خساپ  هک  میریگب  هدیدان  ار  هلئـسم  نیا  دیابن  ام  و  تشاد .

ناوتیم عون  هس  هب  ار  لاوئـس  نیا  اب  یئورایور  تسیچ ؟ تسا ، یـسانشناور  مولع  عوضوم  هک  نم  هک  دوش  لاوئـس  اـم  زا  رگا  لاـثم  ناونع 
خـساپ عون  نیا  نم و  هیوناـث  هیلوا و  تاـصتخم  تیعقاو و  ناـیب  فیـصوت و  زا  تسا  تراـبع  نآ  یقطنم و  خـساپ  مکی : عوـن  درک : روـصت 

نم زا  امـش  دوصقم  رگا  میئوگب : هکنیا  دـننام  تسا ، لاوئـس  ندرک  لتخم  مود : عون  تسا . اهینیبناهج  ملع و  شالترپ  نایناوراک  بولطم 
نم يهدام  امـش  دوصقم  رگا  و  دـشاب ! هتاذـب  مئاق  هک  یتقیقح  نآ  زا  تسا  تراـبع  رهوج  هک  میاهدرک  تباـث  هفـسلف  رد  اـم  تسا ، رهوج 

كرد لباق  يروضح  تفایرد  اب  هک  تسا  اـهناسنا  یمومع  يهدـش  كرد  ناـمه  ناـتدوصقم  رگا  تسین . هداـم  هلوقم  زا  الـصا  نم  تسا ،
نم ق تسا ،

رد هکنیا  دننام  تسا ، لاوئس  زا  خساپ  ياج  هب  لاوئـس  زا  زیرگ  موس : عون  تسا . لاوئـس  ندرک  لتخم  خساپ  هنوگنیا  تسین . فیرعت  لبا 
فیرعت و ام  هک  درادـن  تیعقاو  نم  هجیتن  رد  تسا ، ناسنا  ینورب  ینورد و  ءازجا  عومجم  نم  هک  میهدـب  خـساپ  نینچ  قوف  لاوئـس  نامه 
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دنکن و لتخم  ار  تقلخ  هلئسم  زا  لاوئس  دهاوخب  یسک  رگا  لاح  تسا . نآ  زا  رارف  هکلب  تسین ، روبزم  لاوئس  خساپ  نیا  مینک . شفیصوت 
دهاوخ امتح  دـیامن ، لصف  لح و  دـمآ ، دـهاوخ  دوجوب  هللا )  ) یقطنم يرطف ، خـساپ  ریغ  رد  هک  ار  یئاهارچ  نوچ و  همه  دزیرگن و  نآ  زا 
هئاـیبنا مهیلا  رتاو  و  هلـسر ، مـهیف  ثـعبف  دـیامرفیم : ار  هـلمج  نـیا  ناربماـیپ  تـثعب  فدـه  ناـیب  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هللا . تـفگ 

نامیپ ءافیا  ادا و  ات  داتـسرف  نانآ  يارب  مهرـس  تشپ  ار  شناربمایپ  تخیگنارب و  مدرم  نایم  رد  ار  شنالوسر   …  ) هترطف قاثیم  مهوداتـسیل 
مهتیرذ و مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کبر  ذخا  ذا  هیآ و  هبرظن  اب  نینچمه  و  دـنهاوخب ، نانآ  زا  دناهتـسب ، ناشیادـخ  اب  مدرم  هک  ار  يرطف 
رب ار  نانآ  تفرگ و  ار  نانآ  ياهلـسن  مدآ  نادـنزرف  ياهتـشپ  زا  راگدرورپ  هک  یماگنه  و   ) یلب اولاق  مکبرب  تسلا  مهـسفنا  یلع  مهدهـشا 

و یلب .) دنتفگ : نانآ  همه  متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ  هک  داد  رارق  بطاخم  هتفرگ  دهاش  ناشدوخ 
، مدآ نادنزرف  يا   ) میقتسم طارـص  اذه  ینودبعا  نا  و  نیبم . ودع  مکل  هنا  ناطیـشلا  اودبعت  نا ال  مدآ  ینب  ای  مکیلا  دهعا  ملا  هیآ  هب  رظن  اب 

هار تسا  نیا  دینک ، تدابع  نم  هب  تسا و  امش  يارب  يراکشآ  نمشد  وا  اعطق  دینکن ، تدابع  ار  ناطیش  هک  ماهتفرگن  دهعت  امش  زا  نم  ایآ 
روظنم لقتسم  روط  هب  ار  ع )  ) مدآ نادنزرف  دارفا  زا  يدرف  ره  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  کبر ، ذخاذا  و  لوا : هیآ  حیـضوت  تسار .)

رد هک  تسا  هدومرف  یناسنا  توکلم  تفرعم  هب  تکرح  دعتـسم  ار  نانآ  وج ، عقاو  لد  لقع و  بلط و  لامک  كاپ و  ترطف  نداد  اب  هدومن 
تاروتسد اب  لامک  ریسم  رد  نتفرگ  رارق  موزل  وا و  تینادحو  ادخ و  هب  تداهش  زا  لد  لقع و  ترطف و  ياضتقم  زا  فارحنا  مدع  تروص 

دوجو رب  تلالد  ثحب  دروم  هیآ  هک  هلئسم  نیا  رد  دنراد ، رظن  فالتخا  هیآ  نیا  ریسفت  رد  نیرسفم  هکنیا  اب  و  دوب . دهاوخ  رادروخرب  وا ،
زا دـنوادخ  هک  دـهعت  نیا  مکیلا …  دـهعا  ملا  مود : هیآ  حیـضوت  دـنراد . رظن  قافتا  ابیرقت  دراد ، ناسنا  رد  بلطادـخ  وج و  لامک  ترطف 
هب عورـش  ناسنا  رد  یعیبط  دشر  زاغآ  زا  هک  يرطف  دهعت  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم  اهدـهعت  زا  یعاونا  لماش  تسا ، هتفرگ  مدآ  دالوا 

یسب هدیدپ  کی  ناسنا  تایح  - 3 دوب . دهاوخ  يدنوادخ  تساوخزاب  دروم  دهعت  نیا  دیامنیم . تیلاعف 
هداس هک  تسا  هدش  ثعاب  نآ ، هدهاشم  ندوب  سرتسد  رد  یناوارف و  هک  تسا  تمظعاب  رایـسب  زیگناتفگـش و  هدیدپ  تایح  تمظعاب  را 
ملاع ياهدومن  قیاقح و  هب  مدرم  زا  یناوارف  رایـسب  ياههورگ  هراومه  هک  اجنآ  ات  دـنیامن ، یقلت  یلومعم  هدـیدپ  کی  دـننام  ارنآ  ناـحول 

ياههاگدید زا  ار  هدیدپ  نیا  هک  مه  ناققحم  نارکفتم و  یـضعب  یتح  و  دنرگنیم ، تایح  هدـیدپ  زا  رتشیب  یتیمها  اب  تاتابن ، تادامج و 
ترارح و هجرد  هتسشن ، يراهب  نیشنلد  ابیز و  رایـسب  هاگحبـص  رد  هک  دنتـسه  یناسک  دننام  ، ) دنهدیم رارق  یـسررب  دروم  ضحم  یملع 

شزاوـن زا  دـناهداد و  رارق  یملع  هیزجت  دروـم  ار  اوـه  جوـمت  نینچ  مـه  ار و  اـهنآ  ياـهگنر  اـهگرب و  ناـتخرد و  هزادـنا  اوـه و  تبوـطر 
طابترا اب  دـیاب  هک  نآ  تدـحو  تاـیح و  عونتم  ياـهتیفیک  تفاـیرد  كرد و  زا  دـناهتخاس ) مورحم  ار  دوخ  يراـهب  نوگاـنوگ  ياـهتفاطل 

يارب قاطا  رد  ار  باوخ  بسانم  رون  اب  باوخ  پمال  بش  هک  یـسک  دننام  ای  دننامیم . مورحم  دنبایرد  ار  تدـحو  اهتیفیک و  نآ  میقتـسم 
رد دـشیدنایب ، ندـیباوخ  تحار  اب  اهنآ  طابترا  باوخ و  پمال  گنر  رون و  زا  هجرد  نآ  هرابرد  رکفت  هب  دـنک و  نشور  تحار  ندـیباوخ 

ياراد تاـیح  يهدـیدپ  نیا  لاـح  ره  هب  دـباوخن . هظحل  کـی  یتـح  رکفتم  ياـقآ  نیا  دـسرب و  ناـیاپ  هب  بش  هک  تسا  نکمم  ضرف  نیا 
تمظع غ

هب ار  نآ  زورب  ندـمآ و  دوجوب  اـشنم  هک  دـنچ  ره  دنـشاب و  هتـشادن  نآ  هب  یئاـنتعا  تاـیح  ناگدـنراد  هک  دـنچ  ره  تسا ، روصت  لـباق  ری 
زیگناتفگـش ياهدادعتـسا  هلیـسوب  هک  تسا  يرـشب  تایح  نیا  رد  ام  ثحب  هک  تسا  یهیدـب  اریز  دـنهدب ، هلاوح  تالوهجم  تـالیخت و 

رظن زا  هک  تسا  يرـشب  تایح  نیمه  رد  ام  ثحب  و  دـیامن . رداص  یلک  مکح  نآ  هرابرد  هدـش و  فرـشم  یتسه  ناـهج  همه  هب  دـناوتیم 
ملاع تسپ  لحارم  هب  شیپ و  لاس  اهنویلیم  هب  تایح  هدـیدپ  ندرک  هلاوح  درادیمرب . ماگ  ناگتـشرف  قوفام  ات  یناـسنا  لـئاضف  اـهتمظع و 
طقاس نیمز  هرک  هب  هک  یمارجا  هلیـسوب  ییاضف  تارک  رگید  زا  نآ  ندـمآ  ای  تاـیح و  اـشنم  ندوب  لوهجم  هب  مکح  اـی  تاـیدام ، هداـم و 

تقیقح قح و  مسجت  دح  ات  ار  ناسنا  زا  درف  کی  یهاگ  هک  ار  یناسنا  تایح  يالاو  ياهـشزرا  تمظع و  دناوتیمن  کلذ ، ریغ  دناهدش و 
نیناوق هب  ار  دوخ  نیـشنب و  هک  دزاسب  عناق  ار  یناسنا  تایح  تخانـش  هب  هنـشت  حاورا  دربب و  نیب  زا  دربیم ، ـالاب  یتسه  هوکـش  رگناـیامن  و 
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ياهشزرا یناسنا و  تایح  ندرک  طقاس  يارب  شاب ! تسرپ  تردق  شابوا  رماجا و  هدرب  ریسا و  هدومن و  میلست  تعیبط  يربج  هبش  يربج و 
تراقح و پ هب  دوجوم  کی  رقحم  زاغآ  زا  ام  هک  دوش  انب  رگا  اریز  تسین ، شیپ  لاس  اهنویلیم  هب  ناسنا  ندیشک  هب  یجایتحا  نآ ، يالاو 
دنچ هب  شرگن  زا  تسا  ترابع  هار  نآ  میراد و  مه  لاـس  اـهنویلیم  زا  رت  کـیدزن  یهار  مینک ، لالدتـسا  دوجوم  نآ  تیدوجوم  همه  یتس 

نامه مینک ، ساسحا  تحاراـن  ار  دوخ  اـی  میـشاب و  لاحـشوخ  هچ  اـم  لاـح  نیا  اـب  هغـضم . هقلع و  سپـس  لووا و  دـیئوزوتامرپسا و  هرطق 
بلاـطیبا نب  یلع  هللادـبع و  نب  دـمحم  نارمع و  نب  یـسوم  لـیلخ و  میهاربا  هب  لدـبم  دوخ  ینوناـق  یعیبط و  تکرح  رد  رقحم  ياـههرطق 

فده تمکح و  دناهدروآ ، تسد  هب  هک  یلامک  اب  دنناوتیم  هک  دروآیم  دوجو  هب  ار  ياهتفای  لامک  ياهناسنا  ددرگیم و  مالـسلامهیلع 
رایـسب تایح  يهدـیدپ  رد  زایتما  نیا  تایح  یتاذ  مارتحا  دـهاوخیم و  ار  دوخ  ماود  تیلعف و  تایح  - 4 دنـشخبب . مسجت  ار  یتسه  ناهج 
تاـیح راسهمـشچ  یخلت  ترودـک و  بجوم  و  ددرگن ، تاـیح  هفاـیق  ندـش  راـت  هریت و  بجوم  یناور  لـالتخا  رگا  هک  تسا  هجوت  لـباق 

ار دوخ  ماود  تیلعف و  یطیحم  لماوع  هنوگ  ره  نایم  رد  لاح و  ره  رد  تایح  دـیآیمن . دوجوب  نآ  زا  ندـش  ریـس  ساسحا  زگره  دـشابن ،
دوجوب نآ ، هب  قایتشا  بولطم و  کی  روصت  زا  هک  تسین  نآ  یلومعم  يانعم  هب  هدارا  نتساوخ و  دهاوخیم )  ) زا دوصقم  هتبلا  دهاوخیم .

تیلعف و يارب  تایح  یتاذ  كرحت  ششوج و  دوصقم  هکلب  دنکیم ، ادیپ  همادا  بولطم  هب  ناسنا  لوصو  ات  دتفایم و  نایرج  هب  دیآیم و 
هتـشاد ررقم  تاناویح  يارب  مالـسا  هک  یقوقح  داوم  نآ  زا  ماع  روط  هب  ار  تایح  مارتحا  شزرا و  میناوتیم  ام  و  دشابیم . نتـشیوخ  همادا 
مارتحا شزرا و  دومن ، میهاوخ  هظحالم  الیذ  هک  ناویح  يهرابرد  یمازلا  یقوقح  داوم  عضو  تلع  نایب  رد  ءاـهقف  میرواـیب . تسدـب  تسا ،

ناج تایح و  هدـیدپ  قلطم  يارب  یقوقح  داوم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـنروآیم . نایم  هب  دـشابیم ، نآ  ياراد  رادـناج  هک  ار  تاـیح  دوخ 
یئانعم چیه  رتالاو ، ماقمزا  هدـیدپ  نیا  هب  شرگن  اب  زج  مارتحا  شزرا و  نیا  دراد و  یـشزرا  هچ  یمدآ  تایح  ناج و  هک  ددرگیم  نشور 

رد ار  یهلا  صاخ  تیانع  هک  دوش  حرطم  دناوتیم  یسک  يارب  تایح  زیگناتفگش  يهدیدپ  مارتحا  شزرا و  ینعی  دشاب . هتشاد  دناوتیمن 
رگید اب  ملا  تذل و  رد  ار  دوخ  هک  تسا  یمدآ  كاپ  ترطف  نادجو و  تایح ، هرابرد  یهلا  صاخ  تیانع  هدـنریذپ  دریذـپب و  هدـیدپ  نیا 
اعطق دنکیمن ، يراوگان  درد و  ساسحا  ناسنا  کی  رادـناج و  کی  لیلد  نودـب  هجنکـش  زا  هک  یناسنا  نآ  دـنادیم . كرتشم  نارادـناج 

رد مالـسا  زا  شیپ  هک  یقوقح  نیناوق  رد  مالـسا ) رد  تاـناویح  قوقح   ) هب یهاـگن  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لیـصا  ترطف  نادـجو و 
يد رد  مالسازا  سپ  مالسا و  زا  شیپ  یتاررقم  مه  رگا  دوشیمن  هدید  تاناویح  يارب  یقوقح  دناهدوب ، جیار  للم  عماوج و 

یفطاع هبنج  رتنشور  ترابع  هب  تسا . هتـشادن  اهناسنا  دوخ  تاساسحا  هب  مارتحا  زج  ياهزیگنا  دوش ، هدـید  ریخا  نرق  اـت  لـلم  ماوقا و  رگ 
تاناویح هرابرد  ار  یمازلا  ریغ  یتاساسحا و  تاررقم  یعون  تقیقح  رد  درادن و  یمازلا  نیمات  نیمضت و  لماع  چیه  هدوب و  اهناسنا  ضحم 

هب دنتسم  میدرک ، هراشا  هک  روطنامه  هک  دوشیم  هدهاشم  تاناویح  زا  تیامح  هرابرد  یتاکرح  ریخا  نرق  ياپورا  رد  دناهدومن . تاعارم 
اهناسنا رب  ررـض  لماع  هک  یمادام  يرادناج  ره  ناج  مالـسا  نید  رد  دشابیمن . رادروخرب  یقوقح  لیـصا  هزیگنا  زا  تسا و  ضحم  هفطاع 

ار یمالـسا  هقف  هنیمز  راـصتخا  روط  هب  اـم  تسا . هتـشگ  تاـناویح  هراـبرد  یقوقح  نیناوق  عضو  اـشنم  مارتحا  نیا  و  تسا . مرتـحم  دـشابن ،
. دیامن نیمات  ار  رادناج  نآ  یگدنز  لیاسو  یتسیاب  دریگب ، رارق  یـسک  رایتخا  رد  هک  يرادناج  ره  - 1 مینکیم : حرطم  نیناوق  نیا  هرابرد 
هک رام  یعفا و  برقع و  دـننام  دـننک ، دراو  ناسنا  هب  يررـض  رازآ و  هک  یتاناویح  رگم  تسا ، تاـناویح  عاونا  همه  لـماش  رادـناج  هملک 

ماکحا نیاربانب ، دشابیم . ررض  بجوم  ریذپانجالع و  اهنآ  يرامیب  هک  رامیب  تاناویح  رگید  راه و  گس  دننام  دنشابیم و  يذوم  تاذلاب 
وحن هب  هاوخ  هکلب  هنای ، دشاب ، یندروخ  شتشوگ  هاوخ  دشابیم ، یناویح  ره  لماش  ررقم  یقوقح 

تناما کلم و  لماش  تسا ، یقوقح  ماکحا  بجوم  هک  یـسک  رایتخا  رد  رادناج  نتفرگ  رارق  - 2 هن . ای  دشاب  يرادربهرهب  لباق  ءاحنا  زا  ي 
ریغ ءاود و  نکسم و  یندیماشآ و  كاشوپ و  كاروخ و  زا  تسا  معا  یگدنز  لیاسو  زا  دوصقم  - 3 دشابیم . تارایتخا  رگید  هیراع و  و 

يارب ار  نآ  دناوتیم  ناویح  کلام  دیامن ، نیمات  ار  دوخ  یگدنز  هیذغت ، لباق  ياههاگیاج  رگید  عتارم و  رد  دناوتب  ناویح  رگا  - 4 کلذ .
تـشیعم لئاسو  کلام  تسا  بجاو  دیامن  نیمات  ار  دوخ  یگدـنز  اههاگیاج  نآ  زا  دـناوتن  ناویح  رگا  و  دـنک . اهر  ندـیماشآ  ندـیرچ و 
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دح هب  ار  وا  هیذغت  يهیقب  کلام  تسا  بجاو  دنک ، هرادا  ار  دوخ  يهیذغت  یفاک  دح  هب  دناوتن  ناویح  رگا  نینچمه  دـنک . هدامآ  ار  ناویح 
هرادا هب  ار  وا  دـنکیم و  داشرا  ار  وا  تسخن  مکاح  درک ، يراددوخ  قوف  فیاظو  ماجنا  زا  ناویح  بحاـص  رگا  - 5 دیامن . نیمات  تیافک 

هک دـنک  باختنا  يرگید  ياههار  مکاح  دـیاب  دـیامن ، درمت  مکاح  تعاـطا  زا  ناویح  بحاـص  رگا  - 6 دزاسیم . روبجم  ناویح  یگدـنز 
ات ناویح ، ندرک  اهر  ای  و  دـشاب . یندروخ  نآ  تشوگ  رگا  نآ ، حـبذ  ای  ناویح و  شورف  دـننام  دـهدب ، تاجن  یگدـنز  راشف  زا  ار  ناویح 

تیم مکاح  دشاب ، ناگدننک  تزایح  محازت  بجوم  ناویح  ندرک  اهر  رگا  هرصبت : دنریگب . هدهع  هب  ار  نآ  تشیعم  نارگید 
قوف ياههار  زا  یکی  اـب  ناویح  یگدـنز  رگا  - 7 دـهدب . لام  بحاص  هب  ار  نآ  تمیق  دـشورفب و  اجیردـت  ای  راب  کـی  هب  ار  ناویح  دـناو 

تسا و یـضتقم  ناویح  عضو  هک  يوحن  رهب  دـیامنیم و  ناوـیح  یگدـنز  نیماـت  هب  مادـقا  لاـم  بحاـص  ياـج  هب  مکاـح  ددرگن ، نیماـت 
لاوما ریاس  زا  دـناوتیم  مکاح  ناویح ، بحاص  عاـنتما  تروص  رد  - 8 دـنکیم . لمع  دـهدیم ، هزاجا  نآ  ییاهر  يارب  دوجوم  تاناکما 

دناوتیم مکاح  دشاب ، ریذـپناکما  نآ  نداد  هراجا  اب  ناویح  یگدـنز  نیمات  رگا  و  دـیامن . نیمات  ار  نآ  تشیعم  هتخورف و  ناویح  بحاص 
چیه دزروب و  عانتما  ناویح  یگدـنز  هرادا  زا  ناویح  بحاـص  هکنیا  درجم  هب  دـیوگیم : رهاوج  بحاـص  هرـصبت : دـهدب . هراـجا  هب  ار  نآ 
مکاح هکلب  دیامن ، رابجا  ناویح  یگدنز  هرادا  هب  ار  ناویح  بحاص  هک  تسین  روبجم  مکاح  دنکن ، باختنا  رادـناج  ییاهر  يارب  ار  یهار 

هتـشادن دوجو  ناویح  بحاـص  دزن  رد  ناویح  تشیعم  داوـم  رگا  - 9 دـیامنیم . رادـناج  تایح  نیمات  هب  مادـقا  دراد ، هک  یتیالو  تهج  هب 
تشیعم هدام  هک  یـسک  رگا  - 10 درخب . ار  داوم  نآ  ناویح  بحاـص  هک  تسا  بجاو  دـشاب  هتـشاد  ار  داوم  نآ  يرگید  صخـش  دـشاب و 

هدام نامه  لثم  تنامـض  اب  ار  نآ  ترورـض  عقوم  رد  ناویح  بحاص  تسا  زیاج  دزروب ، عانتما  هداـم  نآ  شورف  زا  تسا  وا  دزن  رد  ناویح 
، نآ تمیق  ای 

هرصبت 1- تسا . کلاسم  باتک  رد  مود  دیهش  زا  يوتف  نیا  تسا . زیاج  ناسنا  يارب  تشیعم  يرورض  هدام  بصغ  هکنانچ  دیامن ، بصغ 
، تسا وا  رایتخا  رد  هک  یناویح  ای  هداـم و  نآ  بحاـص  دوخ  هک  تسا  زیاـج  یماـگنه  ناویح  ياـقبا  يارب  تشیعم  يرورـض  هداـم  بصغ 

رگا - 11 دـشابیم . تایح  همادا  لـیاسو  رگید  اود و  لـماش  تشیعم  يرورـض  داوم  هرـصبت 2 - دـشاب . هتـشادن  هدام  نآ  هب  یتایح  جایتحا 
طقف ردام  ریش  رگا  اذل  دوش . يرادهگن  ردام  ناتسپ  رد  ریش  هچب ، يهیذغت  تیافک  يهزادنا  هب  دیاب  دشاب ، هتـشاد  راوخریـش  يهچب  رادناج 
تسا بجاو  هک  هچنآ  دناهتفگ : تنس  لها  ياهقف  زا  یضعب  تسا . مارح  ردام  ریش  ندیـشود  دشاب ، هدوب  شاهچب  هیذغت  جایتحا  هزادنا  هب 
يوتف نیا  فعـض  دیوگیم : رهاوج  بحاص  تسا . یفاک  ناویح  يهچب  ندنام  هدنز  طقف  ینعی  تسا ، هچب  قمر  هزادنا  هب  ریـش  يرادـهگن 

. تسا مارح  دوش ، عابشا  یفاک  هیذغت  زا  دناوتن  ناویح  هکنیا  دننام  دشاب ، هتشاد  ررض  ناویح  يارب  ریـش  ندیـشود  رگا  - 12 تسا . نشور 
ندیشودن تروص  رد  اریز  تسا ، بجاو  ریش  ندیشود  دشاب . هتـشادن  وا  هچب  ای  وا  دوخ  هب  يررـض  ناویح  ندیـشود  هک  یتروص  رد  - 13
تسا راوازس  - 15 دوشیم . تیذا  ناویح  اریز  دیشود ، شرخآ  ات  ار  ریش  دیابن  - 14 دوریم . رده  هب  دوشیم و  فارسا  دیفم  لام  ریش ،

لـسع يودنک  رد  لسع  زا  يرادـقم  یتسیاب  - 16 دوشن . تیذا  ناویح  ات  دریگب  ار  شناتـشگنا  ياـهنخان  دـشودیم  ار  ریـش  هک  یـسک  هک 
هب ناویح  راـبجا  و  شتـشپ ، رب  نیگنـس  راـب  نتـشاذگ  دـننام  تسا ، عونمم  ناویح  رازآ  هنوـگ  ره  - 17 دننامن . هنـسرگ  ناروبنز  ات  دـنامب ،
هب ندز  ناوـیح و  هب  تـنعل  مانـشد و  - 18 جاـیتحا . يهزادـنا  زا  شیب  ناویح  ندز  و  دـشاب . هدوب  ناویح  تیذا  بجوـم  هک  عیرـس  تکرح 

ندرک مر  عـقوم  رد  ندز  - 19 دـنکیم .) تنعل  ار  ناویح  هدـننک  تنعل  ادـخ  تسا : هدومرف  ع )  ) نینموملاریما . ) تسا عوـنمم  نآ  تروـص 
جایتحا نودب  حیرفت و  يارب  تاناویح  راکش  - 20 تسا . عونمم  ناویح  ندیزغل  عقوم  رد  ندز  یلو  تسا ، زیاج  جایتحا  يهزادنا  هب  ناویح 

راداو - 21 دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  تسا و  تیصعم  شرفس  دوریم ، راکـش  هب  حیرفت  يارب  هک  یـسک  رفـس  تهج  نیمه  هب  تسا  مارح 
مارح تسا ، هدماین  رد  زاورپ  هب  هک  یمادام  هنایشآ  رد  ناگدنرپ  يهجوج  راکش  - 22 تسا . هورکم  رگیدکی  اب  گنج  هب  تاناویح  ندرک 

هک يروط  هب  دـنک ، تیافک  ناویح  دـنچ  زا  یکی  هب  تایح  هلیـسو  هک  يدراوم  رد  - 23 تسا . ادـخ  هانپ  رد  هنایـشآ  رد  هجوج  اریز  تسا ،
یح زا  یکی  طقف  هک  میراد  بآ  يرادقم  هکنیا  دننام  دش . دنهاوخ  كاله  هیقب  دنک و  ادیپ  تاجن  دناوتیم  هلیسو  نآ  اب  اهنآ  زا  یکی 
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تروص نیا  رد  دنـشابیم ، يواسم  یتایح  تاـهج  همه  زا  تاـناویح  - 1 تسا : هنوگ  ود  رب  ضرف  نیا  دـهدب . تاـجن  دـناوتیم  ار  تاـناو 
-2 تسا . ریخم  دنتـسه ، يواسم  یتایح  تاهج  ياراد  هک  تاناویح  زا  کی  ره  یگدـنز  همادا  يارب  تاـیح  هلیـسو  ندرب  راـکب  رد  فلکم 

حبذ اب  دنفـسوگ  تایح  هب  نداد  نایاپ  هک  تهجنادـب  دنفـسوگ . رـضم و  ریغ  گس  دـننام  دنـشاب ، هدوبن  يواسم  تاهج  همه  زا  تاناویح 
. دوشن كاله  تلع  نودب  ات  دوشیم  هداد  گس  هب  بآ  اذـل  تسا ، نوناق  فالخ  یگنـشت  زا  گس  ندرم  یلو  ینوناق  تسا  يرما  یعرش ،
، دیاین رد  ياپ  زا  الثم  یگنـشت  زا  زور  ود  ات  دناوتب  يرادـناج  رگا  قوف  كالم  هب  رظن  اب  تسا . هدروآ  کلاسم  رد  مود  دیهـش  ار  هدام  نیا 

نینموـملاریما داد . دـیاب  مود  رادـناج  هـب  ار  بآ  هـک  تـسا  ملــسم  درواـیب ، ماود  دـناوتیمن  تدـم  نآ  اـت  رگید  رادـناج  یلو  رتـش  دـننام 
اب الوا و  تایح  مارتحا  هب  رظن  اب  هک  تسا  هدومرف  یتاروتـسد  نارادـناج  تاـیلام  تفاـیرد  نایدـصتم  هب  هرامش 25 ) ج 2   ) رد مالـسلاهیلع 

هدـهاشم روتـسد  دوخ  رد  هکناـنچ  هتبلا  دروآ  باـسح  هب  ناوـیح  قوـقح  داوـم  زا  ار  اـهنآ  ناوـتیم  اـیناث ، یهن  رما و  هغیـص  ود  هب  هجوـت 
لاملا تیب  هب  ار  اهنآ  هتفرگ و  رارق  رومام  طلست  تحت  هک  تسا  هدومرف  رداص  یناویح  اب  راتفر  رد  ار  ریز  تاروتسد  ترضح  نآ  دوشیم ،

همه لماش  هک  تسا  ناویح  ندوب  رادناج  كالم  هب  طقف  تاروتـسد  نیا  میدش  رکذـتم  هکنانچ  لاحنیا  اب  داد ، دـهاوخ  لیوحت  نیملـسم 
تنوشخ هک  نک  لیکو  ناویح  ندروآ  نتفرگ و  لـیوحت  يارب  ار  یـسک  - 24 دراد : اهنآ  رب  ياهطلـس  ناسنا  هک  دوشیم  تاناویح  تالاح 

. دزادـناین یئادـج  نآ  يهچب  رتش و  ناـیم  - 25 دـنکن . هتـسخ  هدـنامرد و  ار  اهنآ  و  دـیامنن . ناویح  رب  يدـعت  فاـحجا و  دـشاب و  هتـشادن 
تاناویح ياـههچب  نارداـم و  همه  لـماش  مکح  تلع  هب  رظناـب  تسا و  قادـصم  ناونع  هب  شاهچب  رتش و  لاـثم  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت 

يارب اجنیا  رد  و  تسا ، هدش  رکذ  هرامش 12  رد  هدام  نیا   ) دنک دراو  يررض  ناویح  هچب  هب  هک  دشودن  الماک  ار  ناویح  ریـش  و  دشابیم .
، دتفایب تقـشم  هب  ناویح  هک  دوشن  راوس  ناویح  تشپ  ردقنآ  - 26 میدش .) رکذتم  مینک ، تبث  ار  ع )  ) نینموملاریما ناروتـسد  همه  هکنیا 

ردقنآ دیابن  ینعی  دوشیم ، زین  راب  لماش  هدام  نیا  كالم  دنک . يرادربهرهب  تلادع  اب  تاناویح  نآ  يهمه  زا  ندش  راوس  يارب  دـیاب  اذـل 
هتسخ یناویح  رگا  - 27 دیامن . لیدعت  تاناویح  رگید  اب  ار  راب  دیاب  دتفایب و  تمحز  هب  ناویح  هک  دنک  لمح  ناویح  تشپ  رب  نیگنـس  راب 

ار تکرح و  رد  ای  هتفاکش  نآ  مس  هک  یناویح  اب  - 28 دهدب . شیاسآ  ناویح  نآ  يارب  دیاب  دشاب ، هدنامرد  و 
-30 دـنک . دراو  اهراسهمـشچ ) و   ) ریگ بآ  ياـههاگیاج  هب  ار  تاـناویح  هار  ریـسم  رد  و  - 29 دـنک . تمیالم  دـشکیم ، ار  دوخ  نتفر  ه 

بسانم تعاس  دنچ  ره  رد  - 31 دناشکن . دنـشابیم ، کشخ  هک  یلومعم  ياههداج  فرط  هب  عتارم ) و   ) رادهایگ ياهنیمز  زا  ار  تاناویح 
، رادـهایگ ياههاگیاج  رد  نینچمه  دوشیم و  عمج  اهنآ  رد  بآ  هک  یئاههاگیاج  رد  ار  تاناویح  - 32 دنک . اهر  تحارتسا  يارب  ار  اهنآ 
: دیامرفیم هک  تسا  نیا  تسا ، هدمآ  ناویح  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تاروتـسد  لیذ  رد  هک  یتیمهااب  هداعلاقوف  هتکن  دـنک . اهر 

ندش کیدزن  لماع  دیامنیم و  رت  تمظع  اب  ار  وت  شاداپ  تاروتـسد  نیاهب  لمع   ) هللا ءاش  نا  كدشرل  برقا  كرجال و  مظعا  کلذ  ناف 
تهج نادب  هن  تسا  تایح  ياراد  هک  تهج  نادب  ناویح  تاذ  مارتحا  هک  دوشیم  تباث  یبوخ  هب  هتکن  نیا  زا  تسا .) لامک  دشر و  هب  وت 

شزرا ناوتیم  هک  تسا  تاروتـسد  داوم و  نیا  هب  رظن  اب  تسا ، یناسنا  لامک  دشر و  لماع  لیلد و  تسا ، دیفم  يداصتقا  يهدام  کی  هک 
هک دوشیم  تابثا  مه  تقیقح  نیا  انمـض  و  درک . كرد  تسین  نارادناج  رگید  اب  هسیاقم  لباق  تمظع  رظن  زا  هک  ار  ناسنا  تاذ  مارتحا  و 

هرابرد هک  یئاعدا  ره  هعماج  درف و  نآ  درادن ، یمارتحا  شزرا و  یناسنا  تایح  تاذ  هک  ياهعماج  درف و  ره  يارب 
هجوت زا  هک  يرگید  بلطم  درادن . رب  رد  يرگید  زیچ  نارگید  نتفرگ  هرخسم  هب  یبیرف و  دوخ  غورد و  زج  دزادنایب ، هار  لامک  دشر و  ي 

، یخیرات ياهباتک  رد  ام  : ) دنیوگیم هک  تسا  یناسک  ياعدا  يهرابرد  رظن  دیدجت  موزل  دوشیم ، نشور  قوف  تاروتـسد  داوم و  هب  قیقد 
تاملک و نیا  خیراوت  نیا  روطس  نیرتشیب  نیرتریگمـشچ و  میرگنیم  هچ  ره  هک  یتروص  رد  میـشابیم )! اهناسنا  خیرات  ندناوخ  لوغـشم 
، هدش مه  رابکی  يارب  لقادح  رگا  دنتخاس …  دوبان  وحم و  دندش و  طلسم  دندرک و  تراغ  دندنازوس و  دنتـشک و  دندز و  تسا : تالمج 

یتادوجوم یعیبط  خیرات  ندناوخ  لوغـشم  یخیرات  ياهباتک  رد  ام  : ) دـنیوگب دـیاب  دـنهدب ، ماجنا  یناعم  هرابرد  حیحـص  يراذـگمان  کی 
رد تایح  یـساسا  لصا  نیا  نتـشیوخ : عضو  دوبهب  ماود و  يارب  تایح  شالت  ثحب  همتت  هب  میدرگرب  دـناهدش .) هدـیمان  ناسنا  هک  میتسه 
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هناف ال هایحلا  الا  هلمی  هنم و  عبـشی  هبحاص  داکی  ـالا و  یئیـش  نم  سیل  هنا  اوملعا  و  تسا : هدـمآ  نینچ  هغالبلاجهن ص 192  زا  هبطخ 133 
رارکت و زا   ) دوشیم ریـس  نآ  زا  زیچ  نآ  بحاـص  هکنیا  رگم  درادـن  دوـجو  يزیچ  اـیند ) نیا  رد   ) هک دـینادب  و   ) هحار توـملا  یف  دـجی 

هک م تهجنادب  ینعی  دنیبیمن ) گرم  رد  یشمارآ  تحار و  یمدآ  هک  یگدنز  رگم  دنکیم  ادیپ  رطاخ  تلالم  و  شاهمادا )
لباق یعیبط  تایح  نیا  اب  تلاصا  تمظع و  رظن  زا  هک  تسا  یقیقح  تایح  نآ  یعیبط  تاـیح  نیا  يارواـم  هک  دـننادیمن  اـهناسنا  ـالومع 

یقیقح تحار  هتشگ ، رادروخرب  یقیقح  تایح  نآ  زا  دنکن ، یهاتوک  لمع  تفرعم و  دشر  يارب  وپاکت  رد  ناسنا  رگا  دشابیمن و  هسیاقم 
ندیبسچ نیا  اب  دنبسچیم و  تخـس  یعیبط  تایح  نیاب  نایمدآ  هک  تسا  تقیقح  نیا  كرد  مدع  درک . دهاوخ  تفایرد  تایح  نآ  رد  ار 

! دننابـسچب پمـال  هب  ار  مشچ  پمـال ، رون  ندـید  يارب  هکنیا  دـننام  تسرد  دـننامیم ، مورحم  زین  تاـیح  نیمه  یقیقح  معط  ندیـشچ  زا 
ناتـسراخ کیرات و  ورملق  کی  ای  يدوباـن و  یتسین و  ار  گرم  یمدآ  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  یگدـنز  هب  هقـالع  قشع و  تدـش  هصـالخ 

ایندلا هایحلا  مهترغ  دننام : تسا ، هدش  رکذتم  يویند  تایح  هب  ار  ناسنا  ندـش  رورغم  يددـعتم  دراوم  رد  ینآرق  تایآ  رد  دـنکیم . یقلت 
ار نآ  هک  یئاهیراوگان  اهیتخس و  نتشاد  رظن  رد  اب  هدیدپ  کی  زا  ندروخ  بیرف  هک  تسا  ملسم  و  داد .) بیرف  ار  نانآ  يویند  یگدنز  (و 

دیابن بلاـطم  نیا  زا  دـشاب . هدومن  بلج  دوخ  هب  تخـس  ار  هدروخ  بیرف  صخـش  هدـیدپ  نآ  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  تسا ، هدومن  هطاـحا 
نآ اـهناسنا  دـیابن  هک  تسا  نیا  یلـصا  روظنم  هکلب  دریگب ، رارق  هقـالع  هجوت و  دروم  دـیابن  ضحم  یعیبط  تاـیح  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ 

دادعتسا همه 
تذل و تکرح و  ساسحا و  رد  هک  یعیبط  تایح  يهدـیدپ  يادـف  تسا ، هدومرف  اطع  نانآ  هب  دـنوادخ  هک  ار  یئاهتمظع  تاناکما و  اه و 

تایح ام  رگا  تفر . رتالاب  تایح  هاگآان  يربج و  تعیبط  زا  دـیاب  تایح ، فدـه  تفایرد  يارب  - 5 دنزاسب . دوشیم  هصالخ  دلاوت  درد و 
یقیرط چیه  اب  مینک ، هصالخ  دلاوت  یناویح و  زیارغ  تاجومت  زا  یشان  تالیامت  تکرح و  ساسحا و  رد  هک  ضحم  یگدنز  نیمه  رد  ار 

يارب يدج  تحارـص و  لامک  اب  هدرپیب و  ار  یـساسا  هلئـسم  نیا  دـیئایب  تشاد . میهاوخن  ار  تایح  يارب  الاو  یفدـه  ندرک  ادـیپ  یئاناوت 
ره ایند  نیا  رد  رگا  میئوگب : نانآ  هب  حوضو  مامت  اب  و  مینکن ، هفالک  تالایخ  تاحالطـصا و  تشم  کی  رد  ار  نانآ  مینک و  حرطم  اهناسنا 

دیوشن لطعم  دوشیم ، دوبان  سپس  دیآیم و  دوجوب  یعیبط  رـصانع  يرادقم  لعافت  زا  هک  تسا  ضحم  یعیبط  یگدنز  نیمه  تسه ، هچ 
ار مدرم  همه  دوخ  ياهیهاوخدوخ  عابـشا  ذیاذل و  يارب  دـیتسناوت  رگا  دـیوش و  رادروخرب  ایند  ياهیـشوخ  ذـئاذل و  زا  دـیناوتیم  هچ  ره  و 

یئاناوت رگا  و  دـیئامنن . ریخات  مه  هظحل  کی  یتح  دـینک و  مادـقا  راکنیا  هب  تسا ، نکمم  هک  ياهلیـسو  ره  اب  دـیزاسب ، دوخ  هاگآان  هدرب 
هب ب مادقا  یناسنا ) لصا   ) ناونع هب  لصا  کی  هب  هیکت  اب  لاحنیا ، اب  دیشاب ، هتشاد  ار  ایند  مدرم  همه  ندرک  هدرب 

هنوگنیا يارب  یصوصخم  ناتسرامیت  نونکات  هنافساتم  هک  دیاهدش  التبم  یناور  يرامیب  زا  یعون  هب  امتح  دیئامنن ، مدرم  يهمه  يریگهدر 
ياهتلیـضف رگید  یناسنا و  یلماکت  قالخا  اهـشزرا و  هرابرد  هک  مه  ار  یتـالاقم  اـهباتک و  نآ  هوبنا  انمـض  تسا . هدـشن  سیـسات  ناراـمیب 

نآ هکلب  دینکن و  ینادنز  اههناخباتک  ياههسفق  رد  هدوهیب  تسا ، دلجم  اهنویلیم  زا  زواجتم  اعطق  هک  تسا  هدـش  هتـشون  دوجوم  نیا  يابیز 
اب هک  هلئـسم  نیا  تابثا  يارب  هک  تسا  یهیدـب  دـیربب ! نیب  زا  دـینازوسب و  رـشب  یناور  ياـهیرامیب  ندرک  هشیر  يارب  ار  تـالاقم  اـهباتک و 

ناوتیم نتفر ، ورف  كاـخ  ریز  هب  سپـس  ندرک و  زیخ  تسج و  يرادـقم  ندروآرب و  كاـخ  زا  رـس  ضحم و  یعیبـط  تاـیح  رد  تکرح 
اهنامرآ و يهمه  هدنابـسچ و  یگدنز  نیا  يارب  یئادخ  قلطم  تمظع  هب  یقلطم  یتسیاب  دومن ، لیـصحت  ار  یگدنز  هرابرد  لماک  تیاضر 
. درادن لیـصفت  ثحب و  هب  يدایز  جایتحا  هک  هلئـسم  نیا  زا  میرذـگب  دومن ! نیمـضت  یگتخاس  قلطم  نآ  رد  ار  يرـشب  داعبا  اهدادعتـسا و 
هب  ) نداد ناشن  یئاناوت  دـناهدمآ ،) اجک  زا   ) هک دـنهدب  ناشن  دـنناوتن  مدرم  يارب  رگا  هک  دـننادیم  همه  زا  رتهب  ناـققحم  نارکفتم و  دوخ 

ئالعا مهم و  رایسب  فده  یگدنز ، نیا  يارب  فلتخم ، تانایب  اب  ینآرق  تایآ  تشاد . دنهاوخن  ار  دنوریم ) اجک 
هدوهیب و ثبع و  ایند  نیا  رد  ناسنا  هکنیا  رب  ددعتم  یتایآ  رد  دیدش  دیکات  - 1 تسا : ریز  بیترت  هب  تانایب  زا  یضعب  دهدیم . رکذت  ار  ي 
میاهدیرفآ و ثبع  ار  امـش  ام  هک  دیاهدرب  نامگ  ایآ   ) نوعجرت انیلا ال  مکنا  اثبع و  مکانقلخ  امنا  متبـسحفا  تسا . هدـشن  هدـیرفآ  فدـهیب 
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ار یگدـنز  گرم و  هک  يدـنوادخ   ) المع نسحا  مکیا  مکولبیل  هایحلا  توملا و  قلخ  يذـلا  درک .) دـیهاوخن  تشگزاب  اـم  يوس  هب  اـمش 
رتوکین لمع  امش  زا  یناسک  هچ  هک  دسرب  روهظ  تیلعف و  هب  امـش  یحور  تیدوجوم  دهدب و  رارق  شیامزآ  يارجم  رد  ار  امـش  ات  دیرفآ ،

، تسا اهنآ  رد  هک  هچ  ره  نیمز و  اهنامسآ و  زا  تسا  هدش  هدیرفآ  هک  هچنآ  هکنیا  رب  ددعتم  یتایآ  رد  دیدش  دیکات  - 2 دنهدیم .) ماجنا 
رب تسا ، هدیرفآ  ار  هچ  ره  دنوادخ  دیوگیم : هک  ار  یتایآ  تسخن  قح )  ) رب تقلخ  هرابرد  رصتخم  يریسفت  تسا . هدش  هدیرفآ  قح )  ) هب
هک تسا  يدـنوادخ  وا  و   ) قحلاب ضرالا  تاوامـسلا و  قلخ  يذـلا  وه  و  فلا : میوشیم : رکذـتم  تسا ، هدـیرفآ  قح )  ) يانبم رب  ای  قح ) )

نیمز اهنامسآ و  دنوادخ  هک  ياهدیدن  ایآ   ) قحلاب ضرالا  تاوامـسلا و  قلخ  هللا  نا  رت  ملا  ب : تسا .) هدیرفآ  قح  رب  ار  نیمز  اهنامـسآ و 
رب ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ   ) قحلاب ضرالا  تاوامسلا و  قلخ  ج : تسا .) هدیرفآ  قح )  ) رب ار 

تاوامسلا و هللا  قلخ  ام  ه : تسا .) هدیرفآ  قح  رب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دنوادخ   ) قحلاب ضرالا  تاوامـسلا و  قلخ  د : تسا .) هدیرفآ  قح ) )
تاوامسلا قلخ  و : قح .)  ) رب رگم  تسا ، هدیرفاین  تساهنآ  نایم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  دنوادخ   ) قحلاب الا  امهنیب  ام  ضرالا و 

رب ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ  و   ) قحلاب ضرالا  تاوامسلا و  هللا  قلخ  و  ز : تسا .) هدیرفآ  قح )  ) رب ار  نیمز  اهنامسآ و   ) قحلاب ضرالا  و 
ار امش  هدیرفآ و  قح )  ) رب ار  نیمز  اهنامسآ و   ) مکروص نسحاف  مکروص  قحلاب و  ضرالا  تاوامـسلا و  هللا  قلخ  د : تسا .) هدیرفآ  قح ) )

لطاـب ار  گرزب  ناـهج  نیا  وـت  ادـنوادخ ،  ) ـالطاب اذـه  تقلخ  اـم  اـنبر  ط : تسا .) هتـسارآ  ار  امـش  ریوـصت  نیرتـهب  اـب  هدوـمن و  ریوـصت 
، تسا اهنآ  نایم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  میدیرفاین  ام  و   ) قحلاب الا  امهنیب  ام  ضرالا و  تاوامسلا و  انقلخ  ام  و  ي : ياهدیرفاین .)

قوف تایآ  رد  هک  قح  زا  دوصقم  مکی : بلطم  تسا : يرورـض  اهنآ  رب  هجوت  هک  دراد  دوجو  تایآ  نیا  رد  مهم  بلطم  ود  قح .)  ) رب رگم 
هسفن و یف  تیعقاو  قـح )  ) زا دوـصقم  هکلب  دـشاب ، هدوـب  يدادرارق  تباـث  ياـنعم  هب  هک  تسین  نآ  یقوـقح  حالطـصا  دوـشیم ، هدـهاشم 

او نیا  دوجو  دراد و  دوجو  هک  تسا  یتیعقاو  تسا ، هدش  هدیرفآ  هک  یناهج  ینعی  تسا . یتسه  هتسیاش 
هدـش هدـیرفآ  نآ  يارب  هک  تسا  یئالاو  فدـه  هب  طوبرم  ندـمآ ، دوجوب  يارب  ناهج  نیا  یگتـسیاش  ياـنعم  هتـسیاش . تسا  يرما  تیعق 

یگتـسیاش تسا ، شیوخ  تاقولخم  زا  زاینیب  قالطالا و  یلع  میکح  قلطم و  ملاع  ناـهج ، نیا  يهدـننیرفآ  هکنیا  هب  نیقی  اـب  اریز  تسا ،
. تسین دنـشابیم ، تسین ) تسه و   ) داـسف نوک و  يارجم  رد  یتاـیعقاو  هک  اـهنآ  دوخ  یتسه  هب  دنتـسم  ندـمآ ، دوجوب  يارب  شتاـقولخم 
ره نیاربانب  دراد ، تیعقاو  ناسنا  كرد  نهذ و  زا  نوریب  رد  یتسه  ناهج  دـیوگیم : تحارـص  لامک  اـب  هناـگ  هد  تاـیآ  نیا  مود : بلطم 
زرط هیجوت  يارب  ای  درادـن و  یعالطا  مالـسا  بتکم  زا  ای  تسا ، یئارگ  نهذ  ياهینیبناهج  عون  زا  یمالـسا  ینیبناـهج  دـیوگب : هک  سک 

ار نآ  ندوب  ینهذ  هدوب و  ینیع  ناهج  تیعقاو  هب  دقتعم  بتکم  کی  مالسا  قوف ، تایآ  هب  رظن  اب  دنزیم . تمهت  مالـسا  هب  دوخ  تارکفت 
اهینیبناهج ص يولوم و   ) بناجنیا باتک  هب  افطل  مسیلآهدیا  در  یئارگ و  عقاو  بتکم  یفـسلف  یملع و  تابثا  يارب  دـنکیم . در  هناعطاق 

نیرتیلاع زا  یکی  ای  تسا و  تقلخ  ناهج  رد  دوجوم  نیرتیلاع  ای  ناـسنا  هک  تسا  ملـسم  موس : بلطم  دـیئامرف . هعجارم  ات ص 106 )  104
یگدـنز اـب  هک  تسا  یئـالاو  فدـه  کـی  هب  لوصو  يارب  تسا و  قح )  ) رب زین  وا  تقلخ  نیارباـنب  تسا . تقلخ  يهنحـص  رد  تادوجوم 

ودحم
دوجو ضحم  یعیبط  یگدنز  زیچان  دصاقم  ياروام  یفدـه  وا  تایح  يارب  دـیاب  و  ددرگیمن . نیمات  ایند  نیا  زور  دـنچ  يهبـساحمیب  د و 

-3 بناجنیا . فیلات  یگدنز ) فده  هفسلف و   ) باتک هب  دوش  عوجر  ناسنا  یگدنز  يالاو  فده  رد  قیقحت  یـسررب و  يارب  دشاب . هتـشاد 
دوجوم نیا  يارب  گرم  دوریمن و  نیب  زا  گرم  اـب  ناـسنا  یتـسه  هک  دـنکیم  دـیکات  فلتخم  لاکـشا  اـب  دـیجم  نآرق  رد  ناوارف  یتاـیآ 
هـسیاقم لباق  هجو  چـیه  هب  رذـگ  دوز  تاـیح  نیا  اـب  تلاـصا  ءاـقب و  تمظع و  رظن  زا  هک  يرگید  ناـهج  هب  روبع  يارب  تسا  یلپ  گرزب 

تسا و يورخا  تایح  یقیقح  تایح  تقیقح  رد  تسا .) یقیقح  تاـیح  ترخآ  ناـهج  اـعطق  و   ) ناویحلا یهل  هرخـالا  رادـلا  نا  و  تسین .
یفده يارب  ار  ناسنا  نم  دیوگیم : احیرص  هک  دیجم  نآرق  رد  تسا  ياهیآ  - 4 زیچان . تسا  ياهدیدپ  نآ  تیهام  هب  رظن  اب  یناگدنز  نیا 

حورـشم حیـضوت  دننک .) تدابع  نم  يارب  هکنیا  رگم  ماهدیرفاین  ار  سنا  نج و  نم  و   ) نودبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و  ماهدیرفآ .
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نوناق مالسلاهیلع  نینموملاریما  میاهدومن . نایب  یگدنز  فده  هفسلف و  باتک  نامه  رد  تسا . ناسنا  تقلخ  فده  هک  تدابع  يهرابرد  ار 
سنادن رگا  ( ) هروثنم ص 27 مکح   ) بهذت نیا  یلا  ملعت  مل  تئج  نیا  نم  ملعت  مل  نا  تسا : هدومرف  نایب  نینچ  ار  یسانش  فده  یلک 

نوناق نیا  زا  یسک  رگا  تایح ، فده  تخانش  رصحنم  نوناق  تسا  نیا  تفر .) یهاوخ  اجک  هب  هک  ياهتسنادن  ياهدمآ ، اجک  زا  هک  ياهت 
مدع  ) مزالت نیا  لیلد  دنادب . ار  دوخ  دوجو  ریسم  فده و  تسا  لاحم  دشاب ، هتشادن  دوخ  دوجو  ءادبم  زا  یعالطا  ینعی  دنک ، رظن  فرص 
تسا ادخ  هک  یمدآ  دوجو  ءادبم  هب  فارتعا  تخانش و  رگا  اریز  تسا . نشور  یلیخ  دوجو ) ءادبم  تخانش  مدع  تهج  هب  فده  تخانش 

زا یتح  یعالطا  چیه  هدش و  هتشون  باتک  ياهرطس  فورح و  نارازه  نایم  رد  هک  تسین  فرح  کی  دننام  زج  ناسنا  دوش ، هتفرگ  هدیدان 
هنوگ چـیه  هک  تسین  تیاهنیب  ینالوط  ریجنز  زا  هقلح  کی  ای  فورح  دـننام  لماک  روط  هب  ناسنا  هتبلا  درادـن . دوخ  سپ  شیپ و  فورح 

نآ زا  عنام  وا  دودـحم  رایـسب  رایـسب ، تاعالطا  هک  تسا  ملـسم  یلو  دـشاب ، هتـشادن  کلذ  ریغ  تکرح و  تلع  سپ و  شیپ و  زا  یعالطا 
يهمه هک  تسا  هدوبن  تلعیب  دـنادب و  ار  دوـخ  يهدـنیآ  تشونرـس  همه  شیپ و  زا  ار  دوـخ  يدوـجو  لـماوع  يهمه  دـناوت  هب  هک  تسا 

ساسایب میهافم  هدع  کی  زا  اهناسنا  یگدنز  فده  هرابرد  نانآ  خساپ  دناهتخانـشن ، ناسنا  یتسه  يارب  یئدـبم  هک  یئاهبتکم  نارکفتم و 
هجو چـیه  هب  نارکفتم  هنوگنیا  اذـل  دـناهدش . روهطوغ  تسبنب  هب  یهتنم  يریجنز  تالاوئـس  لح و  لباق  ریغ  یتاماهبا  رد  هدومنن  زواـجت 

یمن
هک یناسک  رظن  زا  یقالخا  مولع  قالخا و  هجیتن  رد  دـنیامن و  هیـصوت  یحور  تالامک  لئاضف و  اهـشزرا و  نتفرگارف  هب  ار  اهناسنا  دـنناوت 

اهناسنا تایح  هنحـص  زا  ار  یقالخا  لمع  تفرعم و  دیاب  هکلب  دشابیم ، هدوهیب  اهنت  هن  دنتـسین ، دقتعم  ناسنا  يارب  یئالاو  فدـه  ءادـبم و 
. دـنیامن عابـشا  دـنهاوخیم  هـک  يروـط  ره  هـب  ار  دوـخ  لـصایب  تـالیامت  زیارغ و  فدـهیب  ءدـبمیب و  یگدـنز  نـیا  رد  اـت  درک ، رود 

نآ زا  دهدیم . رادـشه  یگدـنز  يالعا  فدـه  هب  ار  نانآ  دـنزیم و  اهناسنا  رب  دایرف  یناوارف  دراوم  رد  هغالبلاجـهن  رد  ع )  ) نینموملاریما
نتشیوخ نایاپ  هب  ار  دوخ  تسا  یفده )  ) ینایاپ امش  يارب  اعطق  ( ) رطس 17 زا  ج 1 ص 252   ) مکتیاهن یلا  اوهتناف  هیاهن  مکل  نا  - 1 هلمج :

هاوخ دننادن و  هچ  دننادب و  هچ  دیـسر  دنهاوخ  دوخ  ینامز  نایاپ  هب  مدرم  اریز  تسین ، ینامز  نایاپ  دوصقم  هک  تسا  مولعم  هتبلا  دیناسرب .)
و - 2 دنشوکب . نآ  لیصحت  يارب  دیاب  هک  تسا  تایح  يالاو  فده  دوصقم  هکلب  دوشن . هداد  يروتسد  ای  دوش  هداد  يروتـسد  نانآ  يارب 
زا ج 1 ص 95   ) يدس مککرتی  مل  اثبع و  مکقلخی  مل  هللا  ناف  اولدبتـساف  رادب  مهل  تسیل  ایندلا  نا  اولمع  اوهبتناف و  مهب  حیـص  اموق  اونوک 

نتشگ رادیب  نانآ  دندز و  دایرف  ناشیهاگآ  يارب  نانآ  هب  هک  یمدرم  دیشاب  و  ( ) 6 رطس
دینادـب  ) دـنتخاس لدـبم  تیدـبا  هب  هقالع  قشع و  هب  ار  ایند  نآ  هب  هقالع  نانآ  اذـل  تسین ، يدـبا  هاگیاج  نانآ  يارب  ایند  هک  دـندیمهف  د و 

اضرغ یمر  یعوف … و  امکح  عمس  ارما  هللا  محر  - 3 تسا .) هدرکن  اهر  فدهیب  هدوهیب و  ار  امش  هدیرفاین و  ثبع  ار  امش  دنوادخ  هک :)
نییعت دوخ  يارب  ار  یفده  تفرگ و  ارف  لمع ) يارب   ) ار نآ  دینش و  ار  یتمکح  هک  ار  يدرم  دنک  تمحر  ادخ  ( ) رطس 11 (ج 1 ص 103 

ادخ ناگدنب  يا  ( ) رطس 4 ج 1 ص 110   ) هل مکقلخ  ام  ههج  هللا  دابع  هللا  اوقتاف  - 4 درک . ششوک  شالت و  نانآ  هب  لوصو  يارب  و  دومن .)
نجلا و تقلخ  ام  يهیآ و  ریـسفت  هرابرد  یلامجا  بلاطم  تسا .) هدیرفآ  دیزروب  يوقت  ادخ  هب  دیاهدش ، قلخ  نآ  يارب  هک  یفدـه  هار  رد 
. دیئامرف هظحالم  یقرواپ  رد  لامجا  روط  هب  ار  دـننک .) تدابع  نم  يارب  هکنیا  رگم  ماهدـیرفاین  ار  سنا  نج و  نم  و   ) نودـبعیل الا  سنالا 

ایند تازایتما  زا  کی  چـیه  کی : هک  تسانیا  دوشیم ، لصاح  یناـسنا  تاـیح  ندوب  رادـفده  لـصا  زا  هک  تیمهااـب  هداـعلاقوف  ياهجیتن 
زا تسا ، هداد  رارق  العا  یفده  ریـسم  رد  ار  دوخ  تایح  هک  ار  یناسنا  دناوتیمن  هافر  تذل و  لماوع  شفلتخم و  لاکـشا  رد  تردق  دـننام 

تسین و لئاق  سابل  اذغ و  هب  یشزرا  تایح  لباقم  رد  هک  یسک  دننام  تسرد  دیامن ، دوخیب  دوخ 
هک تسا  رادروخرب  یلاع  یئانشور  کی  زا  هراومه  رادفده  ناسنا  ود : دنیامن . نیمات  ار  وا  تایح  هک  دنکیم  یقلت  ياهلیسو  اهنت  ار  اهنآ 

ناشن ار  وا  يهتسیاش  تیعقوم  هظحل  ره  وا  یگدنز  یتشک  يامن  بطق  هراومه  یئوگ  دوریم ، اجک  هب  دنکیم و  هچ  دنادیم  هظحل  ره  رد 
دوجوب وا  یناور  عضو  تارکفت و  رد  یلالتخا  دنناوتیمن  دنـشاب ، هدوب  تخـس  دنت و  مه  هزادنا  ره  تامئالمان  اهیراوگان و  هس : دـهدیم .
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بجوم هک  درادن  دوجو  یلاوئس  چیه  رادفده  ناسنا  نیا  يارب  راهچ : دنـشچیم . اهناسنا  رگید  دننام  ار  اهنآ  ملا  درد و  هچ  رگا  دنروایب ،
تسا ياهنایشآ  اب  یئانشآ  لیصحت  يارب  تسا ، نآ  زا  یئزج  دوخ  هک  تعیبط  ناهج  يهرابرد  وا  تالاوئـس  دشاب . هدوب  وا  هجنکـش  رجز و 
تیلعف هب  يارب  تفرعم  ندروآ  تسدـب  يارب  زین  تسا و  هدوـمن  یناـحور  ینامـسج و  دـشر  يهداـمآ  هدرورپ و  دوـخ  ناـماد  رد  ار  وا  هک 

تایح  ) نآ هب  یهاگآ  يارب  تعیبط  قوف  ملاع  هرابرد  وا  تالاوئـس  اما  دشابیم . شیوخ  عونمه  دارفا  رگید  دوخ و  ياهدادعتـسا  ندناسر 
يدنوادخ غاب  ياهلاهن  ناونع  هب  اهناسنا  هرابرد  شرظن  جنپ : دشابیم . نآ  ندروآ  تسدب  يهدامآ  اجیردـت  ایند  نیا  رد  هک  تسا  یقیقح )

یلک گنهآ  نآ  رد  دنروایب و  دوجوب  یناگدنز  نیا  رد  ار  دوخ  حور  یلاع  تالوصحم  دنناوتیم  هک  تسا 
هب تسا  یگدنز  يالاو  فده  هب  دقتعم  هک  یـسک  تسا  لاحم  - 5 دنزروب . تکرـش  تسا ، ناهج  نیا  یئاهن  فده  يهدنروآ  دوجوب  هک 

یئاهن تشونرـس  دنادب  هک  یـسک  و  ( ) رطس 8 ص 83  ج 1 -  ) عجرملا فیک  ملع  نم  ردـغی  ام  دـیامن و  يراـکبیرف  رگید  ناـسنا  کـی 
رب رگیدـکی  اب  اهناسنا  طابترا  يارب  نیا ، زا  ریغ  يرگید  هار  ایآ  بتاکم  نابابرا  نارکفتم و  نایاقآ  دـنکیمن ) يراـکبیرف  زگره  تسیچ ،

اـضما ار  ناـنآ  قوقح  اـهناسنا و  يدوباـن  توکـس  نیا  اـب  ارچ  دـینکیمن ! داهنـشیپ  ارچ  دـیراد ، یهار  نینچ  رگا  دـیراد ؟ اـهتیعقاو  ياـنبم 
تاکرح و اهنت  تدابع  زا  دوصقم  مکی : بلطم  تسا : نینچ  میاهتفگ ، روبزم  باتک  رد  تدابع  موهفم  رد  هک  هچنآ  هصالخ  - 1 دینکیم !
یناعم و هب  مدرم  بلغا  هجوت  مدع  هب  رظن  اب  اصوصخم  هک  تسین  ادخ  اب  یلومعم  هطبار  نتخاس  رارقرب  عقوم  رد  دودـحم  راکذا  تانکس و 

دسر هچ  دنرادن ، مه  ار  ناسنا  زور  کی  یگدنز  يارب  ندوب  فده  یگتسیاش  یتح  هک  دنتـسه  يزیچان  ياههدیدپ  اهنآ ، یلـصا  تمکح 
زا روظنم  دشاب . هدوب  یتسه  تاناکما  اهدادعتسا و  رارسا و  اههدیدپ و  نیناوق و  اهنویلیم  اب  گرزب  هداعلاقوف  هاگراک  کی  فده  هکنیا  هب 

نامه زا  تسا  ترابع  ماع  تدابع  صاخ . تدابع  ماع و  تدابع  تسا : تدابع  رد  تسا ، هدـش  یفرعم  اـهناسنا  تقلخ  فدـه  هک  تداـبع 
تدابع

هدش رکذتم  تانئاک  همه  رد  ار  تدابع  نیا  ناوارف  روط  هب  ینآرق  تایآ  دراد و  دوجو  یتسه  ءازجا  همه  رد  هک  حیبست  هدجـس و  رکذ و  و 
یتسه يازجا  يهمه  ینعی  تسا .) نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچنآ  ار  دنوادخ  دنکیم  حیبست   ) ضرالا تاوامـسلا و  یف  ام  حبـس هللا  تسا :

رد هک  رقحم  ياهچروم  خاش  یکچوک  هب  هاوخ  دـشاب و  اهناشکهک  تمظع  هب  هاوخ  نآ ، ياههولج  نیرتیلاع  اـت  هداـم  ءزج  نیرتتسپ  زا 
رات یتح  دناتدابع ، لاح  رد  همه  همه و  تسا …  هدیزخ  اهناشکهک  لباقم  رد  زیچان  یسمش  يهموظنم  رد  زیچان  ياهرک  زا  زیچان  ياهنال 

وا تدابع  رد  مدآ  دنزرف  نیرتکاپ  یناسنا و  درف  نیرتدیلپ  بلق  نابرض  نوخ و  ياهگر  ياههمشچ  رایشهان و  نخان  رس  هاگآان و  رس  يوم 
هب تدابع  رد  همه ، همه و  دنتـسه  هدام  زا  جاوما  هک  یتامـسجت  اههشیدـنا و  اهلآ و  هدـیا  تالیخت و  اهنیا  زا  رتـالاب  هکلب  دـنربیم ، رـس  هب 

دنیوگیم وت  اب  نامـسآ  نیمز و  ءازجا  هلمج  نوعجار  هیلا  اـناک  ناـقطان  نوکـس  رد  كرحت  رد  ءازجا  هلمج  دـنربیم . رـس  هب  ماـع  ياـنعم 
رد نامرای  تخت  ياپ  ات  دوریم  نامرارکت  يهرعن  میشماخ و  میشماخ  ام  نامرحمان  امش  اب  میـشه  میریـصب و  میعیمـس و  ام  نابـش  نازور و 

الا ضرالا  تاوامسلا و  یف  نم  لک  نا  میناوخیم : نینچ  میرم  هروس  زا  هیآ 39 
نینچ دعر  يهروس  زا  هیآ 15  و  دنتـسه .) ادخ  تیدوبع  لاح  رد  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  اهنامـسآ و  رد  يزیچ  چیه   ) ادبع نمحرلا  یتآ 
يور زا  هچ  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  هچ  ره  دننکیم  هدجس  ادخ  هب  و   ) اهرک اعوط و  ضرالا  تاوامسلا و  یف  نم  دجسی  و هللا  تسا :

هیآ و رد  هکنانچ  هتبلا  تسا  يدـنوادخ  تدابع  لاح  رد  هکنیا  رگم  درادـن  دوجو  يزیچ  قوف  تایآ  هب  رظن  اب  رابجا .) روط  هب  اـی  راـیتخا 
. تسین كرد  لباق  ام  يارب  تانئاک  تیدوبع  حـیبست و  رکذ و  كرد  دـیمهفیمن .) ار  اـهنآ  حـیبست  امـش  یلو   ) مهحیبست نوهقفت  ـال  نکل 

تدابع زا  تسا  ترابع  صاخ  تدابع  اما  ددـنویپیم . عوقو  هب  نآ ، يدوجو  ققحت  زاغآ  زا  یتسه  ملاـع  ندـمآ  دوجوب  فدـه  نیارباـنب ،
دهدـب ماجنا  هک  ار  عورـشم  تین  لمع و  راتفگ و  ره  ناسنا  یمالـسا ، ربتعم  عبانم  قباطم  اریز  تسا ، عیـسو  رایـسب  يانعم  ياراد  هک  ناسنا 

، دـهدیم ماجنا  هک  يراک  لئاسو  یئاناوت و  يهمه  تسا و  يدـنوادخ  يهراـظن  دروم  وا  هک  دـشاب  تقیقح  نیا  هب  یهاـگآ  اـب  هارمه  رگا 
تیشم قباطم  درذگیم ، شنورد  رد  هک  یتین  هشیدنا و  دیوگیم و  هک  ینخس  دهدیم و  ماجنا  هک  يراک  نیا  اب  وا  تسا و  ادخ  هب  دنتسم 
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هاگشیپ رد  دناوتیم  تالاح  همه  رد  ایند  نیا  رد  ناسنا  رتعماج  ترابع  هب  تسا و  تدابع  لوغشم  دنکیم ، راتفر  یهلا 
قیقحت لوغشم  یهاگشیامزآ  رد  ای  دوش ، راک  لوغـشم  یتعنـص  رد  هاوخ  دنک ، مخـش  ار  ینیمز  تسد  هب  لیب  هاوخ  دنک . ادیپ  روضح  ادخ 

اب میقتسم و  روط  هب  ار  ناسنا  هررقم  تادابع  هتبلا  دشاب . عورشم  تاحیرفت  لوغشم  يزغم  شیاسآ  یتسردنت و  لیصحت  يارب  هاوخ  و  دشاب ،
هللا ناف  - 5 دشاب . هدوب  یمئاد  رارمتـسا  هررقم و  تاقوا  رد  دـیاب  اذـل  دـهدیم ، رارق  طابترا  رد  ادـخ  اب  یناور  يزغم و  ياوق  زکرمت  لامک 

هدـیرفاین و هدوهیب  ار  امـش  ناحبـس  دـنوادخ  اـعطق ،  ) یمع ـال  هلاـهج و  یف  مکعدـی  مل  يدـس و  مککرتـی  مل  اـثبع و  مکقلخی  مل  هناـحبس 
وهلیف و ال اثبع  ورما  قلخ  امف  هللا  اوقتا  ساـنلا ، اـهیا  - 6 تسا .) هتخاسن  روهطوغ  يروک  لهج و  رد  ار  امـش  تسا و  هدرکن  اـهر  فدـهیب 

يزاب وهل و  هب  یناگدـنز  نیا  رد  ات  تسا ، هدـش  هدـیرفاین  هدوهیب  یناسنا  چـیه  دـیزروب ، يوقت  ادـخ  هار  رد  مدرم ، يا   ) وغلیف يدـس  كرت 
ود هک  یـسک  يارب  دادماب  . ) نینیع يذل  حبـصلا  ءاضا  دـق  - 7 دـنک .) یگدـنز  دوخ  ياوه  قباطم  ات  تسا  هدـشن  اهر  فدـهیب  دزادرپب و 

دوجو یلع  لیلد  یبلق  امظ  یف  مودـی و  رجفلا  رجفلاب و  یهتنا  نج  اذا  لیل  يوس  شیعلا  اـم  سفن  اـی  تسا .) هدـش  نشور  دراد ، اـنیب  مشچ 
یکیرات رد  هک  یماگنه  هک  یبش  زج  تسین  یناگدنز  نم ، يا   ) موحرلا توملا  هرج  یف  لیبسلسلا 

روهط اراوگ و  بارـش  دوجو  رب  یلیلد  ملد ، نازوس  یگنـشت  رد  و  تسا . تیدبا  دادماب  نآ  ددرگیم و  یهتنم  نشور  دادـماب  هب  تفرورف ،
منتفکش هگرحس  هک  امرف  ددم  مبشما  ابـص  يا  ناربج  لیلخ  ناربج  تسا .) هدش  هتخیر  نم  رب  زوسلد  گرم  يهزوک  رد  هک  تسا  لیبسلس 

يارب ار  تایح  یلاع  فدـه  عماوج  نازاتـشیپ  رگا  میناسریم : نایاپ  هب  ار  تایح  فدـه  یلامجا  ثحبم  هلمج  نیا  اب  ظفاح )  ) تسا سوه 
هار دـس  هکلب  دـناهدادن ، ماجنا  ناسنا  يارب  يراک  چـیه  اهنت  هن  دـنیامنن ، رادروخرب  يرادفدـه  زا  ار  نانآ  تاـیح  دـنزاسن و  نشور  مدرم 

لامک هنـشت  دوجوم  نیا  لماکت  دـشر و  زا  هتـشگ و  تایح  یلاع  فدـه  هب  نانآ  لوصو  عناـم  هدوب و  نتـشیوخ  هراـبرد  اـهناسنا  تخاـنش 
زا مالـسا  هاگدید  زا  تایح  يدام  دعب  تیمها  تایح : يدام  دعب  یناسنا  تایح  یحور  دعب  يدام و  دعب  - 6 دناهدروآ . لمع  هب  يریگولج 

ناسنا هتفرگ و  رارق  دوخ  صاخ  نیناوق  يارجم  رد  هک  تسا  تایح  يداـم  داـعبا  تیعقاو  مکی : تهج  دوش : هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  تهج  ود 
رد تسا و  هتفهن  نآ  دوخ  رد  دعب  نیا  تیمها  رگید  ترابع  هب  دیامنیم . هجنکـش  جـنر و  ساسحا  داعبا ، نآ  رد  لالخا  نیرتمک  زا  هدـنز 

دعب نیا  یسررب  تخانش و  هب  دیکا  روتسد  مالسا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دشابیم ، دوخ  نیمضت  نیمات و  يایوج  ياهظحل  ره 
تفرعم لیـصحت  يارب  یملع  ياهیـسررب  اذـل  دـیامنیم . یقلت  تدابع  ار  دـعب  نیا  هراـبرد  یگدـنزاس  رکفت و  دـنکیم و  رداـص  هسفن  یف 
اهیسررب عون  نآ  رگم  تسین ، حیحص  ششوک  شالت و  نیا  رد  ياهحماسم  هنوگ  چیه  تسا و  يرورـض  مالـسا  هاگدید  زا  دعب  نیا  هرابرد 

ردخم داوم  میظنت  هلیسوب  يرایشهان  قرط  ندروآ  تسدب  يارب  یملع  ياهیـسررب  دننام  دشاب ، هدوب  رـضم  اهناسنا  تایح  یحور  دعب  هب  هک 
ینینج و لحارم  زا  روبع  اقترا و  وشن و  يادـتبا  زا  ناـسنا  تقلخ  رد  قیقحت  ریـس و  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ینآرق  تاـیآ  هدـننک . تسم  و 

دعب تیلاعف  نادیم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تایح  يدام  دعب  تیمها  مود : تهج  دیامنیم . هیـصوت  ادیدش  ار  وا  ینامـسج  دـشر  یگنوگچ 
ثحب و ددرگیم . لتخم  هزادـنا  نامه  هب  تایح  یحور  دـعب  دوشیم ، دراو  تایح  يداـم  دـعب  رد  هک  یللخ  ره  اـب  تسا و  ناـسنا  یحور 
، نآ نودـب  هک  تسا  يرورـض  ياهراک  زا  یکیزیف  تایح  یحور  دـعب  يدام و  دـعب  هطبار  حیـضوت  هرابرد  حورـشم  لصفم و  ياهیـسررب 

عبانم هب  رظن  اب  یمالـسا  نادنمـشناد  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمه  هب  تسا . يوق  رایـسب  دـعب ، ود  ره  یـساسا  نوناق  نتخاس  لـتخم  لاـمتحا 
تانایب اب  يدام  دـعب  نامه  اب  دـنکیم ، ادـیپ  دـشر  دـسریم و  تیلعف  هب  تایح  يدام  دـعب  رد  هک  ار  تاـیح  یحور  دـعب  طاـبترا  یمالـسا 

دزاسیم حرطم  نوگانوگ 
ریثات و هب  رکذت  اب  رگید  فرط  زا  کلذ  ریغ  سفق و  هدنرپ و  لوصحم ، نآ  ندمآ  دوجوب  هنیمز  یلاع و  لوصحم  بکرم ، راوس و  دـننام  ، 
زا مود  تهج  هب  رظن  اب  دیامنیم . رداص  دعب  ود  ره  تشادهب  تخانش و  يارب  حیرص  تاروتـسد  دنراد ، رگیدکی  اب  دعب  ود  نیا  هک  يرثات 

يرورپ و نت  مدرم  هک  دوشیم  رداص  دیدش  هیـصوت  دراد ، تایح  یحور  دعب  لامک  دشر و  يارب  ياهلیـسو  يهبنج  هک  يدام  دعب  تیمها 
نآ یحور  دعب  يارب  هلیـسو  يهلماعم  تایح  يدام  دعب  اب  دنراذگب و  رانک  ار  یتسرپ  تردـق  یگماکدوخ و  یبلطهافر و  یتسرپ و  توهش 
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رد هک  هزادنا  ره  مالـسا  هاگدید  زا  و  تسا . رادروخرب  ياهداعلاقوف  تیمها  زا  یناسنا  عون  ینب  رد  دـعب  نیا  تایح : یحور  دـعب  دـنیامنب .
رگید زا  ناسنا  زیامت  هک  تسا  ملسم  و  ددرگیم . رتقفوم  دوخ  لامک  دشر و  هب  تایح  دشاب ، هدوب  رترثوم  یحور  دعب  یناسنا  تایح  هرادا 

تیبرت و میلعت و  هب  دیدش  جایتحا  یحور  دعب  تایح ، يدام  دـعب  ای  ضحم  یعیبط  تایح  فالخ  رب  تسا . هتفهن  دـعب  نیمه  رد  نارادـناج 
. تسین ریذپناکما  يدج  يهدارا  نودب  نآ ، زا  ندش  رادروخرب  یحور و  دعب  نتشاد  يهدارا  دعب  نیا  رد  دراد . ندناسر  تیلعف  هب  يهدارا 

ناونع هب  یمدآ  هک  تسا  هدارا  نیا  زورب  عقوم  زا  ینعی  دزاسیم ، دلوتم  ار  ناسنا  هک  تسا  هدارا  نیا  طقف 
شناد لاحم ، ضرف  رب  رگا  هدوب ، عونتم  ياهدادعتسا  ياراد  هک  تسا  یناویح  نامه  نآ ، زورب  زا  شیپ  دنکیم و  یگدنز  هب  عورش  ناسنا 
مورحم تایح  یحور  دعب  ندیناسر  تیلعف  هب  يهدارا  زا  هک  دوش  هتـشاذگ  یـسک  رایتخا  رد  نآ  نتخاس  نوگرگد  تردق  یتسه و  يهمه 

اذل نارگید ، يارب  هن  نتـشیوخ و  يارب  هن  درادرب  يروحم  دوخ  ورملق  زا  رتالاب  رد  یماگ  نیرتمک  تسناوت  دهاوخن  یـصخش  نینچ  دشاب ،
نم تسا : هدناوخ  هبیط ) تایح   ) ار نآ  مان  نآرق  هک  تسا  تایح  دعب  نیا  دوب . دهاوخن  وا  دوخ  هب  دنتسم  یماگ  چیه  روبزم  يهدارا  نودب 

نامیا اب  وا  هک  یلاح  رد  دـهدب ، ماجنا  حـلاص  لمع  نز  ای  درم  زا  سک  ره   ) هبیط هایح  هنییحنلف  نموم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  اـحلاص  لـمع 
میلعت مدرم  هب  ارنآ  یهلا  ناـیبرم  همه  هک  تسا  یقیقح  تاـیح  نآ  تاـیح ، دـعب  نیا  میـشخبیم .) يو  يارب  هـبیط  تاـیح  اـم  اـعطق  تـسا ،

امل مکاعد  اذا  لوسرلل  هللا و  اوبیجتسا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دنیامنیم . هیکزت  تیبرت و  تایح  نینچ  زا  يرادروخرب  يارب  ار  نانآ  دنهدیم و 
امـش يارب  یقیقح  تاـیح  هک  هچنآ  هب  ار  امـش  هک  یماـگنه  ار  لوسر  ادـخ و  دـینک  تباـجا  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یمدرم  يا   ) مکییحی

یکسن یتولص و  نا  لق  دوش . طوبرم  بوسنم و  ادخ  هب  دناوتیم  هک  تسا  تایح  دعب  نیا  دننک .) توعد  دهدیم ،
نایملاع يهدـنرورپ  دـنوادخ  نآ  زا  نم  گرم  نم و  تاـیح  نم و  تاداـبع  نم و  زاـمن  اـعطق  وگب :  ) نیملاـعلا بر  یتاـمم هللا  ياـیحم و  و 

دنک یگدنز  ات  و   ) هنیب نع  یح  نم  ییحی  و  دوب . دهاوخ  هیجوت  ریـسفت و  لباق  نشور  لیلد  يانبم  رب  هک  تسا  تایح  دعب  نیا  طقف  تسا )
هب يویند  یگدـنز  رد  رادـیاپ  نوناق  تباث و  لصا  يانبم  رب  هک  تسا  تایح  دـعب  نیا  نشور .) لـیلد  يور  زا  دـنکیم  یگدـنز  هک  یـسک 

دنوادـخ  ) هرخالا یف  ایندـلا و  هایحلا  یف  تباثلا  لوقلاب  اونمآ  نیذـلا  هللا  تبثی  دـهدیم . تیدـبا  رد  ار  دوخ  تبثم  هجتین  دـتفایم و  نایرج 
یحور دعب  ندیسر  تیلعف  هب  نودب  - 7 دـیامنیم .) تیبثت  يورخا  يویند و  تایح  رد  تباث  لوق  اب  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  تایح 

شاهمزال هک  هدـیدپ  کی  رد  ناسنا  ندروخ  هطوغ  اب  هک  تسا  یلک  نوناق  کی  نیا  دـش . دـهاوخن  هتخانـش  یناـسنا  تاـیح  دوخ  تاـیح ،
زین هدیدپ  نامه  دوخ  هکلب  دوب ، دـهاوخن  ریذـپناکما  رتیلاع  تقیقح  ای  هدـیدپ  كرد  مهف و  اهنت  هن  تسا ، ناسنا  رب  هدـیدپ  نآ  يهطاحا 

مدـش بآ  نم  هک : ماهدرک  ضرع  دوخ  تافیلات  اهـسرد و  رد  اهراب  ار  یعاـبر  نیا  داد . دـهاوخن  ناـشن  ناـسنا  هب  ار  دوخ  یقیقح  يهفاـیق 
مدید باوخ  هب  مدش  رادیب  مدید  ار  دوخ  تلفغ  مدش  هاگآ  ار  دوخ  مدید  بابح  متشگ  ایرد  ار  دوخ  مدید  بارس 

ایآ دننادیم .) ار  يویند  تایح  زا  يدومن  نانآ   ) ایندـلا هایحلا  نم  ارهاظ  نوملعی  تسا : هدـمآ  نینچ  نآرق  زا  ياهیآ  رد  نوناق  نیا  ار  دوخ 
ملا و تذـل و  تفایرد  هدارا و  ساسحا و  تکرح و  اشنم  هک  ار  یعیبط  تایح  نیمه  تقیقح  نم  دـیوگب : هک  دیاهدینـش  یـسک  زا  نونکات 

نایلاس هک  ینارظن  بحاص  ناققحم و  یتح  مرادن . هدیدپ  نیا  يهرابرد  یلوهجم  چـیه  ماهتخانـش و  دـشابیم ، تاذ  تنایـص  لثم و  دـیلوت 
یتافیصوت زج  میراد ،) نانآ  ياهـششوک  تامحز و  شزرا  هب  هک  یفارتعا  اب  ، ) دننکیم يرپس  هدیدپ  نیا  تخانـش  ریـسم  رد  ار  دوخ  رمع 

يزیچ روبزم ، تافیـصوت  يارب  تایلک  يرادـقم  زج  دـنیامنیم و  زورب  تایح  تاصتخم  اههدـیدپ و  ماـن  هب  هک  هچنآ  يهراـبرد  دودـحم 
هک ینوگانوگ  طباور  عونتم و  یعامتجا  يدرف و  ياههرهچ  رد  ار  تایح  هک  ینارکفتم  رگید  غارـس  هب  میورب  الاح  دـننکیمن . ناـیب  رگید 

نانآ زا  ارچ ، نوچ و  یب  لیالد  اـب  تاـبثا  لـباق  یئاـهن و  عطاـق و  يهلمج  کـی  امـش  اـیآ  دـنیامنیم  یـسررب  دـنراد ، رگیدمه  اـب  اـهناسنا 
هتخانـش تاـیح ، یحور  دـعب  ندیـسر  تیلعف  هب  نودـب  تاـیح   ) هکنیا زا  اـم  دوصقم  هک  میهدهب  رکذـت  میراـچان  ار  هتکن  نیا  دـیاهدینش ؟

سانشیم نیعم  یکیزیف  دومن  کی  دننام  ار  تایح  دوخ  تایح ، یحور  دعب  رد  ناگتفای  دشر  هک  تسین  نآ  دش ) دهاوخن 
هک دـنکیم  ادـیپ  ار  یئانـشور  نآ  تایح  نیداینب  میهافم  تاصتخم و  تایح ، یحور  دـعب  یئافوکـش  اب  هک  تسانیا  اـم  روظنم  هکلب  دـن ،
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شیارآ و اب  هدنبیرف و  یگدنز  تایح ، یحور  دعب  ندیـسر  تیلعف  هب  نودب  - 8 دیامنیم . نییعت  ار  تایح  دصقم  ریـسم و  تکرح و  ءادبم 
یبسن دودـحم  تامولعم  زج  ياهجیتن  تخانـش  رازبا  رگید  ساوح و  يهلیـسوب  یتسه  ناهج  اب  طابترا  ددرگیم . يرپس  لـصایب  ياـهیزاب 

اب هراومه  وا  دراد و  دوخ  تایح  يهدننک  ریسفت  تفرعم  لیصحت  هب  يدیدش  رارصا  یمدآ  هک  یتروص  رد  تخاس ، دهاوخن  ناسنا  بیـصن 
زا یـشان  بارطـضا  تشحو و  نتـشیوخهب ، ماهدروآ ، تسدـب  نم  هک  تسا  نیمه  كرد  تخانـش و  هک  بذاک  تفرعم  نیا  هاـگآان  نیقلت 

تیاضر نآ  هب  دـهدیم و  همادا  ار  دوخ  تایح  یگدـنز ، دـنمورین  ربج  اب  هک  ناسنا  اونیب  دزاسیم . فرطرب  ار  دوخ  تامولعم  یگتخیـسگ 
همه تایح  يهدـننک  نیمات  تسرد و  اقلطم  دـهدیم ، ماـجنا  هک  مه  ار  هتـسباو  ساـسایب و  صقاـن و  راـک  ره  هک  دـنکیم  ناـمگ  دراد و 

دودحم ياهتخانش  نیمه  رگا  دبیرفیم و  ار  دوخ  تفرعم  رظن  زا  هتسباو  دودحم و  الماک  ياهتخانـش  نتـشاد  اب  نیاربانب ، تسا ! وا  يهبناج 
ار یناور  فلتخم  حوطـس  یعیبط  زیارغ  شـشوج  دبیرفیم . مه  ار  هعماج  دـهدب ، لیوحت  هعماج  هب  هتـسیاش  تفرعم  ناونع  هب  ار  هتـسباو  و 

تحت ت
هدننک ریـسفت  ار  زیارغ  نآ  عابـشا  زا  هلـصاح  تذل  دوس و  دزادـنایم  راک  زا  ار  جنـس  تقیقح  لیاسو  رگید  لقعت و  رکفت و  هداد  رارق  ریثا 

هک دنکیم  ساسحا  درک ، شکورف  رگید  یلماوع  ببس  هب  ای  دش  عابشا  هدیـشوج  يهزیرغ  هکنآ  زا  سپ  یلو  دنکیم ، یقلت  تایح  قلطم 
ياههدـیدپ اهنآ  زا  هلـصاح  تذـل  دوس و  هزیرغ و  نآ  تیلاعف  تسا و  هداد  بیرف  ار  دوخ  زیارغ ، نآ  هب  تبثم  خـساپ  اب  تاـیح  ریـسفت  رد 

اهنآ ياهتیلاعف  زیارغ و  یبایزرا  رد  هک  تسا  هتـشاذگن  تذل  دوس و  نآ  ندوب  ریگمـشچ  هک ، تسا  هدوب  یمالآ  اهنایز  اب  هارمه  دودـحم و 
هدنبیرف یگدـنز  نیا  اب  هکنیا  روآتفگـش  دوشیم و  يرپس  هدـنبیرف  یگدـنز  کی  رد  یمدآ  رمع  بیترت  نیدـب  دریگب . شیپ  یقطنم  هار 
یگدـنز تسین  و   ) رورغلا عاتم  الا  ایندـلا  هایحلا  ام  و  دـیوگیم : هک  نآرق  رد  ياهیآ  يانعم  تسنیا  دـهدیم ! بیرف  مه  ار  دوخ  ناـعونمه 

اب طوـلخم  ياهتخانـش  اـهتفرعم و  همه  دـسرب ، تیلعف  هب  تاـیح  یحور  دـعب  رگا  هدـنبیرف .) یعاـتم  رگم  ضحم ) یعیبـط  تاـیح   ) يوـیند
ار دوخ  یقطنم  راک  دنوشیم و  مادختـسا  یناسنا  تایح  رد  حیحـص  یبایزرا  اب  تخانـش ، رازبا  رگید  ساوح و  هار  زا  دودـحم  اهیکیرات و 

ياهیراکبیرف ولج  هک  دزادنایم  ام  فراعم  تامولعم و  يهمه  رب  ماع  یئانشور  کی  تایح  یحور  دعب  اریز  دنهدیم . ماجنا 
دصقم هب  ور  تکرح  ریـسم  رد  نم  یبسن  دودحم و  تامولعم  زا  کی  ره  هکنیا  هب  داقتعا  زا  تسا  ترابع  یئانـشور  نآ  دریگیم . ار  اهنآ 

ندـناوخ لباق  یطوطخ  ینیع  ملاع  سوسحم  قیاقح  اههدـیدپ و  نیا  و  دـیامنیم . داجیا  روبزم  تکرح  يارب  صاخ  یئورین  تایح ، یئاهن 
درون و ناز  ار  اهریبدت  دهد  ات  درک  لاکشا  نیا  ناوخ  طخ  ار  لقع  دننکیم . تابثا  ار  ياهدرپ  تشپ  تیمهااب  رایسب  ياهتیعقاو  هک  دنتـسه 

هدـش میـسرت  یعیبط  ناهج  رد  هک  یطوطخ  ندـناوخ  يهزیگنا  اریز  مناوخبار ، طوطخ  نیا  دـیاب  متاناکما  تردـق و  دودـح  نیرخآ  ات  نم 
دعب ندیـسر  تیلعف  هب  نودب  تایح ، هکنیا  اما  دـشابیم . فدـه  نآ  زا  یجوم  يدودـحم  مولعم  ره  هک  تسا  نم  يدوجو  فدـه  تسا ،
نیا دراد . نآ  روصت  هب  جایتحا  طقف  نآ  قیدـصت  هک  تسا  یتقیقح  درذـگیم ، لیـصایب  ياهیزاب  شیاریپ و  شیارآ و  اب  تاـیح ، یحور 
يارب  ) اونمآ نیذلا  نم  نورخـسی  ایندلا و  هایحلا  اورفک  نیدلل  نیز  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا ، هدمآ  ددـعتم  دراوم  رد  نآرق  تایآ  رد  هلئـسم 

(. دننکیم هرخـسم  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  نانآ  هدش و  هتـسارآ  ضحم ) یعیبط  یگدنز   ) ایند تایح  دـناهدیزرو ، رفک  هک  یناسک 
هک یئاهناسنا  لثم  تسا  ناویا  شقن  دنب  رد  هجاوخ  تسا  ناریو  تسب  ياپ  زا  هناخ  میناوخیم : ریز  تیب  رد  ار  نومضم  نیا 

راک هب  هیبش  دناهتخادرپ ، ضحم  یعیبط  تایح  زا  یحوطس  نتساریپ  نتـسارآ و  هب  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  تایح  یحور  دعب  ای  لوقعم  تایح 
لگ هخاش  هب  یقیقح  لگ  ياج  هب  ار  گـنراگنر  یکیتسـالپ  ياـهگرب  دـهاوخیم  هدـنک و  نآ  هخاـش  زا  ار  یقیقح  لـگ  هک  تسا  یـسک 

ینوناق تنـس  دننام  هک  اهیـشک  مدآ  اهیـشک و  قح  اهیتخبدب و  اهتبکن و  همه  نآ  هک  میاهدرک  رکف  نونکات  هلئـسم  نیا  رد  ایآ  دنزب ! هلـصو 
هک رمتـسم  تحاقو  نیا  تلع  نایب  يارب  تسا  نکمم  هتبلا  تسیچ ؟ زا  یـشان  تسا ، هدرک  رپ  ار  اهناسنا  ام  خیرات  تاحفـص  بلغا  یگدنز 

، اهیزورهیـس همه  نآ  یلـصا  تلع  دـسریم ، رظن  هب  هک  هچنآ  یلو  دوش  هتفگ  يداـیز  بلاـطم  تسا ، هدـناشوپ  ار  شتحاـقو  شرارمتـسا 
رظن هب  اهیرگیزاب ، ضحم و  یعیبط  تایح  ساسایب  ياهـشیاریپ  قرب و  قرز و  هب  نتـشاد  شوخلد  تایح و  تقیقح  ندـش  مگ  زج  يزیچ 
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هتـشگ تیرـشب  بیـصن  نونکات  هک  یئاهتفرـشیپ  همه  اب  برغ ، قرـش و  هاگآ  نارکفتم  فارتعا  هب  هک  تسا  هدوبن  تلعیب  اذـل  دـسریمن .
دعب هک  یمادام  - 9 تسا . هتشاد  یپ  رد  ار  يرگید  ياهدرد  ای  درد  هکنیا  رگم  تسا ، هدشن  نامرد  يرـشب  ياهدرد  زا  يدرد  چیه  تسا ،

تیلعف هب  اـب  طـقف  تسین . شیب  یلاـیخ  باوخ و  یگدـنز  رد  اـهناسنا  تاذ  مارتـحا  عـقوت  تسا ، هدیـسرن  تیلعف  هب  یناـسنا  تاـیح  یحور 
تایح یحور  دعب  ندیسر 

ناسنا هب  طوبرم  ياهباتک  تاحفـص  نیرتشزرا  اب  هک  مینک  اعدا  نینچ  رگا  تسا . اهناسنا  همه  شزرا  يواسم  ناسنا  کی  شزرا  هک  تسا 
اهنت هن  تسا ، یگدنز  رد  ناسنا  تاذ  مارتحا  اصوصخم  یناسنا و  يالعا  ياهنامرآ  تدحو  نآ  نیماضم  هک  تسا  هدرک  رپ  اهرطـس  نآ  ار 

نیرتبولطم نیرتانعم و  رپ  رپ  هک  مینک  اعدا  نینچ  رگا  میاهدومن و  نایب  ار  یحیحـص  دـص  رد  دـص  تیعقاو  هکلب  میاهدرکن  یئوگ  هفازگ 
تاذ مارتحا  اصوصخم  یناسنا و  يالعا  ياهنامرآ  تدـحو  دروآیم ، نابز  هب  اهینارنخـس  اهتیبرت و  میلعت و  رد  مدآ  نادـنزرف  هک  یتالمج 

عونمه ناسنا  هک  هلمج  نیا  نومضم  يرشب  یعمج  هتـسد  یگدنز  ياهنارود  نیرتیمیدق  زا  میاهدرکن . ياهغلابم  تسا ، یگدنز  رد  ناسنا 
قالخا یهلا و  هقح  نایدا  اصوصخم  دوشیم ، دزـشوگ  اهناسنا  يهمه  يارب  نوگانوگ  لاکـشارد  تسا ، ناسنا  ردارب  ناسنا  تسا و  ناسنا 

هک یئاهبتکم  تارکفت و  یتح  دـناهداد ، رارق  دوخ  يهمانرب  ساسا  ار  روبزم  يهیـصوت  تسا ، هدـش  غیلبت  نیتسار  ياـمکح  يهلیـسو  هب  هک 
رد روبزم  شور  ینیع  قیبـطت  ياربار  ینیناوـق  لوـصا و  و  دـناهدروآرب ، يرـشب  یگدـنز  يارب  ار  ینیـشام  يهناـعطاق  شور  حرط  ددـصرد 

دومنن نایب  ناسنا  تاذ  مارتحا  اصوصخم  العا  ياهنامرآ  تدحو  زج  یلیلد  هزیگنا و  چیه  دناهدومن ، میظنت  یعامتجا  یگدنز 
تـسا هتـساوخ  هدرک و  دـنلب  دوخ  یـصخش  ياههتـساوخ  باوخ و  روخ و  زا  ار  شرـس  هک  يرکفتم  ره  تفگ : ناوـتیم  هجیتـن  رد  دـناه .

. تسا هداد  رارق  دوخ  راک  ياـنبم  ار  اـهناسنا ) یتاذ  یمارتحا  اـهنامرآ و  تدـحو   ) روبزم راعـش  دـنک ، زاربا  دـسفم  يرظن  ناـسنا  يهراـبرد 
رد هک  تسا  هدوب  عماوج  ياهناسنا  زا  هورگ  نآ  رد  طقف  تسا  هداد  هجیتن  اـهناسنا  شخب  دـیما  هدرتسگ و  بوبحم و  راعـش  نیا  هک  هچنآ 

نیا لیصا  تلع  دناهتشگ . یحور  تایح  هب  لوصو  هب  قفوم  دهدیم ، ناشن  قلطم  لامک  کی  هب  ار  اهناسنا  یگتسباو  هک  دیحوت  مچرپ  ریز 
کی رگا  دریذپیمن . ار  یقطنم  چیه  نتـشیوخ  ندوب  فدـه  زج  هک  تسا  هدوب  یعیبط  تایح  زا  نتفر  رترب  انامه  یقطنم  الماک  صاصتخا 

تعیبط ورملق  هب  هدـیدپ  کی  هک  هزادـنا  ره  هک  درگنب  نوناق  نیا  هب  تسا  یفاک  دروایب ، تسدهب  ار  اعدـم  نیا  لیلد  دـهاوخب  هاگآ  رکفتم 
ياهگنج هیجوت  ریسفت و  دریگیم . رارق  دنانایرج  رد  هک  یئاههدیدپ  رگید  اب  داضت  محازت و  يارجم  رد  هزادنا  نامه  هب  دوش ، رت  کیدزن 

نانیا هک  تسا  نوناق  نیمه  هب  رظن  اب  دوشیم ، هدید  زین  رکفت  هفسلف و  هب  فورعم  صاخشا  زا  یضعب  يهلیـسوب  هنافـساتم  یتح  هک  رابنوخ 
ندوب یلایخ  راکیپ و  گنج و  ندوب  ینوناق  سپس  دنزاسیم و  رصحنم  حور  یب  یعیبط  دعب  نامه  رد  ار  رشب  تایح  تسخن 

: مکی يهزیگنا  تسا : دنتـسم  هزیگنا  دـنچ  هب  تایح  یحور  دـعب  زا  رظن  عطق  اب  قوف  راعـش  دـنروآیم ! نوریب  نآ  زا  ار ، ناسنا  تاذ  مارتحا 
رد نتفرگ  رارق  تهج  هب  طسوتم  مدرم  دناهدرک ، عافد  تاذ  مارتحا  راعـش  زا  یگرزب  ياهتیـصخش  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  ملـسم  دیلقت -

نایدا همه  تسا  بهذم  لماع  مود : هزیگنا  دننکیم . هیهت  نانآ  هب  دیلقت  اب  ار  دوخ  یگدنز  ياهخساپ  رثکا  ریگمـشچ ، ياهتیـصخش  هبذج 
زا هراومه  نیدـتم  مدرم  هک  تسا  تسرد  دـناهداد ، رارق  دوخ  يزاس  ناسنا  ياههمانرب  لصف  رـس  ار  ناسنا  تاذ  مارتحا  راعـش  یهلا  يهقح 
اب اعقاو  ار  قیاقح  نآ  دـنراد و  هتـسیاش  قیمع و  كرد  ینید  قیاـقح  يهراـبرد  ناـنآ  زا  ياهدـع  ینعی  دـنفلتخم ، ینید  قیاـقح  كرد  رظن 

نازاتـشیپ زا  تیعبت  دیلقت و  يور  زا  طقف  رگید  یهورگ  دـنزاسیم . راوتـسا  اهنآ  يانبم  رب  ار  دوخ  تایح  دـنمهفیم و  دوخ  یناور  قامعا 
يدنوادخ هدارا  هب  دنتـسم  ار  ناسنا  تاذ  مارتحا  دناقیمع ، هبناج و  همه  یکرد  ياراد  هک  مکی  هورگ  هتبلا  دندقتعم ، روبزم  راعـش  هب  ینید 

لیئارـساینب یلع  انبتک  کلذ  لجا  نم  و  تسا : هدومرف  دنوادخ  تسا . هداد  رارق  شزرااب  ناسنا  تمظع و  اب  ار  ناسنا  تایح  هک  دـننادیم 
حا امناکف  اهایحا  نم  اعیمج و  سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم  هنا 

نیمز يور  رد  داسفا  ای  صاصق  ناونع  نودـب  ار  ناسنا  کی  سک  ره  هکنیا  لیئارـساینب  هب  میتشاد  ررقم  تهج  نیا  زا  و   ) اعیمج سانلا  ای 
هدومن ءایحا  ار  اهناسنا  همه  هک  تسانیا  دننام  دنک . ءایحا  ار  یناسنا  هک  سک  ره  تسا و  هتـشک  ار  اهناسنا  همه  هک  تسانیا  دننام  دـشکب 
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رارق رکذت  دروم  قوف  هیآ  رد  هک  لیئارساینب  صاخ  داژن  هکرابم  يهیآ  نیا  رد  لیئارـساینب  زا  دوصقم  هک  مینادیم  ام  يهمه  هتبلا  تسا .)
نک هشیر  يارب  دـنوادخ  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  ناـنآ  زا  یـضعب  دوجو  هک  دوب  سفن  لـتق  ربک و  دـسح و  باـکترا  هکلب  تسین ، تسا  هتفرگ 

هب سپ  تسا . هدومرف  ناـیب  ار  روـبزم  نوناـق  دوـب ، هدـمآ  دوـجوب  زین  لیئارـساینب  موـق  زا  يدارفا  ناـیم  رد  هک  یلیباـق  دـیلپ  تفـص  ندرک 
ناسنا کی  نتـشک  اب  هک  دـسریم  ياهجرد  هب  ناـسنا  نورد  يدـیلپ  نوچ  هک  ناـیب  نیا  هب  تسا ، هلعلا  صوصنم  نوناـق  یهاـقف  حالطـصا 

اب نیرت و  تمظع  اب  ناسنا  هک  تسا  یتسه  لک  رب  تناها  تقیقح  رد  یتسه  لک  قلاخ  رب  تناها  و  دیامنیم ، یبوبر  خماش  ماقم  هب  تناها 
يایحا دننام  ناسنا  کی  يایحا  تسا و  اهناسنا  يهمه  لتق  دننام  دش ، نایب  هک  یکالم  اب  ناسنا  کی  لتق  سپ  تسا ، نآ  ءازجا  نیرتشزرا 

همه ار  مالسا  هک  یناملسم  يارب  ناسنا  تاذ  مارتحا  یقیقح  يهزیگنا  تسانیا  تسا . اهناسنا  يهمه 
ار ناناوتان  تموصخ  هک  درادن  دوجو  ینامرآ  نوناق و  لصا و  چیه  مینک  رظن  عطق  هزیگنا  نیا  زا  ام  رگا  تسا . هدرک  كرد  قیمع  هبناج و 

فنص هس  هب  مدرم  میـسقت  اریز  دزاسب ، نک  هشیر  رایخا  اب  ار  رارـشا  نادنمدرخ و  نایاناد و  اب  ار  تفرعم  ملع و  زا  مورحم  مدرم  ءایوقا و  اب 
يرورض میسقت  کی  یعیبط  تایح  نتم  رد  تسا ، هدش  لقن  ع )  ) نینموملاریما زا  رطس 3  هحفص 6  هروثنم  مکح  باتک  رد  هکنانچ  روبزم 

ندرک هشیر  یقطنم  هار  اـهنت  تسین . هعلاـطم  لـباق  تلجخ  نودـب  يرـشب  خـیرات  هک  تسا  روـبزم  فنـص  هس  هـب  مدرم  ماـسقنا  زا  تـسا و 
یگزیگنا اب  اهناسنا  تاذ  مارتحا  نتخاس  كرد  لباق  نایاناد  ناهاگآان و  ءایوقا و  ناناوتان و  ینعی   ) مود مکی و  فنـص  ود  ناـیم  تموصخ 

فانـصا نآ  نایم  تموصخ  میرواین ، باـسح  هب  ناـسنا  يهراـبرد  ار  تعیبط  قوفاـم  لـماع  هک  یماداـم  میداد و  حیـضوت  هک  تسا  روبزم 
نیناوق لوصا و  عومجم  هب  رظن  اب  رایخا  رارشا و  فنص  ود  اما  دشاب . هدوب  نوگانوگ  نآ  لاکـشا  تسا  نکمم  هچ  رگا  دوب ، دهاوخ  رادیاپ 

هک یتروص  رد  دیشوک و  رارشا  یحور  حالصا  رد  دیدهت  قیوشت و  تیبرت و  میلعت و  هلیسوب  دیاب  تسا  نکمم  هک  يوحن  ره  هب  یمالـسا ،
هنالداع نیناوق  لوصا و  اب  يرورض و  هعماج  مدرم  زا  رارشا  رش  عفد  دنرادنرب ، تسد  اهیهابت  زا  دنشابن و  حالصا  لباق 

راوتـسا نیداینب  مکحم و  ساسا  رب  هزیگنا  نیا  هک  تهج  نادـب  یئادـتبا ، ماخ و  تاساسحا  فطاوع و  موس : هزیگنا  دوشیم .) راتفر  اهنآ  اب 
يهدـهاشم اب  هزیگنا  نیا  دومن . بوسحم  رادـیاپ  لماع  کـی  ناونع  هب  هداد  رارق  ناـنیمطا  دروم  ار  نآ  ناوتیمن  هجو  چـیه  هب  اذـل  تسین ،

. دوریم نیب  زا  ددرگیم و  نوگرگد  عونتم  ياـهیهاوخدوخ  مروت  اـب  نینچمه  دوشیم ، شوماـخ  یناـسنا  عون  دارفا  زا  اـهتفاثک  اهیدـیلپ و 
نیا زا  دوصقم  رگا  ددرگیم . نآ  هب  میظعت  مارتـحا و  ندـمآ  دوجوب  بجوم  هک  ناـسنا  تاذ  يهراـبرد  قـیمع  ساـسحا  مراـهچ : يهزیگنا 
ینید یلاع  ساسحا  نامه  نیا  دهدیم ، ناشن  ار  یمهم  رایـسب  فده  هک  تسا  یتسه  لک  گنهآ  رد  ناسنا  تاذ  تفایرد  قیمع  ساسحا 

لحارم یط  هب  جایتحا  الاو  فیرش و  ساسحا  نینچ  هب  ناسنا  ندیسر  یلو  تسا  حیحص  الماک  میدش و  رکذتم  مود  يهزیگنا  رد  هک  تسا 
یتسه فده  اب  يواست  یلاع  لحارم  هب  ات  یتسه  لک  گنهآ  زا  یساسا  ءزج  کی  ناونع  هب  ار  ناسنا  دناوتب  هک  دراد  یناور  يزغم و  دشر 
دوـجو هب  رـشب  هک  ریگمشچ  رایـسب  ياـهدومن  اـهراک و  هب  هجوـت  مجنپ : يهزیگنا  دـناهدوب . تـیلقا  رد  هراوـمه  دارفا  هنوـگنیا  دـناسرب و 

هدادعتسا تیمها  یگرزب و  دناوتیم  هزیگنا  نیا  عونتم . ياهگنهرف  يرنه و  یتعنص و  یملع و  ياهتفرشیپ  دننام  دروآیم ،
رد حور  لد و  قاـمعا  زا  فیرـش  تاـساسحا  زاربا  سیدـقت و  مارتحا و  اریز  ار ، ناـسنا  تاذ  مارتحا  موزل  هن  دـیامن ، تاـبثا  ار  یناـسنا  يا 

هبـش ربج و  لماوع  اهیهاوخدوخ و  قوفام  رد  یناسنا  یلاع  يریگفده  یهاگآ و  يور  زا  ار  يراک  مارتحا  دروم  ناسنا  هک  تسا  يدروم 
هب دنتـسم  تسا  هدروآ  دوجوب  دوخ  زا  رـشب  هک  يریگمـشچ  ياهدومن  اهراک و  بلغا  هک  مینادیم  ام  دهدب و  ماجنا  يرگهلماعم  يربج و 

يانثتـسا هب  هک  یتعنـص  عماوج  ریخا  نرق  هس  ياهتفرـشیپ  اصوصخم  یناسنا ، یلاـع  ياهیریگفدـه  يور  زا  هن  تسا ، هدوب  روبزم  لـماوع 
ياهدومن اهراک و  زورب  هصالخ  تسا . هدوب  یئاهیرگادوس  يربج و  هبش  يربج و  لماوع  اهیهاوخدوخ و  لماوع  هب  دنتسم  كانفسا  تیلقا 

نآ زا  فده  هزیگنا و  دید  دیاب  هکلب  دیامن ، تباث  ار  یناسنا  تاذ  مارتحا  موزل  هسفن  یف  دـناوتیمن  یناسنا  عون  ینب  زا  بلاج  ریگمـشچ و 
تحـص تابثا  يارب  ار  یبلاطم  هیرظن  نیا  ناهاوخاوه  مسیناما )  ) ینالقع یئارگ  ناـسنا  مشـش : يهزیگنا  تسا . هدوب  هچ  اـهدومن  اـهراک و 

تاساسحا و  ) میدرک میـسقت  مسق  ود  رب  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  تاساسحا  فطاوع و  رادراـب  اـهنآ  زا  يرادـقم  هک  دـنروآیم  دوخ  ياعدـم 
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هیفصت قیمع و  ساسحا  میدرک و  تابثا  تاذ  مارتحا  يهزیگنا  ناونع  هب  ار  اهنآ  ندوب  هیاپیب  هک  یئادتبا  ماخ و  فطاوع 
ءزج کی  ناونع  هب  ناسنا  شزرا  تمظع و  كرد  ساـسحا ، نیا  کـیرحت  يارب  اریز  دراد ، ینید  هشیر  یـساسحا  نینچ  میتفگ : هک  هدـش 

هک یبلاطم  زا  رگید  يرادقم  دراد . ترورـض  دسرب ، دناوتیم  یتسه  فده  يواسم  یلاع  لحارم  هب  ات  هک  یتسه  یلک  گنهآ  زا  یـساسا 
: دوشیم هتفگ  هک  تسا  یناسنا  عون  ینب  زا  تیامح  موزل  يهرابرد  لقع  مکح  هب  دانتـسا  دوشیم ، هتفگ  ینالقع  یئارگناسنا  تابثا  يارب 
هک تسا  نآ  زا  رتهدیچیپ  هلئسم  دید ، میهاوخ  میشاب ، هتشاد  يرتشیب  تقد  بلطم  نیا  رد  میهاوخب  رگا  یلو  تسا . یهیدب  لقع  مکح  نیا 

ضحم يرظن  لقع  نامه  لقع ، زا  دوصقم  رگا  الوا : اریز  میناسرب ، توبث  هب  لـقع  يهنطنط  رپ  ماـن  اـب  ار  وباـت  قـالخا  هب  هیبش  تنـس  کـی 
نامه نیا  دهدیم ، ماجنا  اهیریگفده  رد  ابیز  تشز و  رش و  ریخ و  دب و  کین و  هبساحم  موزل  زا  رظن  عطق  اب  ار  دوخ  ياهتیلاعف  هک  تسا 

يرـشب لوقعم ) تایح   ) رد ناربج  لباق  ریغ  تالالتخا  دنک ، يدـعت  دوخ  يهطیح  زا  رگا  هک  تسا  صاخ  ياهتیلاعف  يارب  صاخ  يهلیـسو 
دوبن کیل  بیبط  شیپ  دروآ  روجنر  لقع  تسرد  نت  تسا و  هدـش  ناریو  لد  هکناز  تسـس  ياپ  نکل  تسا ، زیت  رـس  لقع  دروآیم . دراو 

شزرا اب  يراک  چیه  يرظن  لقع  نیا  ام  ربهار  دوب  هار  زا  رتهدیچیپ  میدیسرن  یئاج  هب  لقع  يربهر  زا  بیصم  شمکح  اود  رد 
ناریو نیرتهدـننک و  دوباـن  نتخاـس  يارب  نارکفتم  یئاـمنهار  عقوم  رد  لـقع  نیا  رتنـشور  تراـبع  هب  درادـن و  یناـسنا  یلاـع  لوصا  اـه و 

رپ ار  خیرات  يهدرتسگ  رتسب  يهمه  هک  ار  نوخ  اهیوج  شمـشچ  دونـشیمن و  ار  نایاونیب  نویـش  هلان و  يادص  زگره  هحلـسا ، نیرتهدـننک 
هب ار  اـهناسنا  تسناوتن  اـهنت  هن  اـم  نارود  رد  ینـالقع  یئارگ  ناـسنا  نیا  هک  هدـش  ثعاـب  یتـلع  هچ  رگید  فرط  زا  دـنیبیمن . تسا  هدرک 

ناسنا زا  یگناگیب   ) يرامیب زا  تسناوتن  یتح  هکلب  دزاسب ، شیارگ  تبحم و  لباق  رگیدکی  هب  ار  اهناسنا  تقیقح  دنک و  کیدزن  رگیدـکی 
دـنراد و هک  یفلتخم  لاکـشا  رد  مسیلانویـسان  یئارگداژن و  هک  دراد  نیا  رد  دـیدرت  یـسک  اـیآ  دـیامن ؟ يریگولج  یگناـگیب ) دوـخ  زا  و 

هجوت اب  تسا ؟ هدرب  نیب  زا  ار  یشزرا  لوصا  هب  دنتسم  یناسنا  ياهشیارگ  يهمه  دراد ، هک  ینوگانوگ  قیداصم  اب  یئارگ  تردق  نینچمه 
مود هزیگنا  زج  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  درک  لوبق  دـیاب  اهنآ ، يهمه  يهرابرد  لماک  قیقد و  یبایزرا  هناگـشش و  ياههزیگنا  رد  هبناـج  همه 

هدیـسر تیلعف  هب  نانآ  یحور  تایح  دـعب  هک  تسا  حرطم  یناسک  يارب  هزیگنا  نیا  دـنک و  تاـبثا  ار  ناـسنا  تاذ  مارتحا  موزل  دـناوتیمن 
دناوتیم م حور …  ناور ، نم ، تیصخش ، هک  تسا  یناسنا  تایح  یحور  دعب  ندیسر  تیلعف  هب  اب  طقف  - 10 دشاب .

میوشیم هجاوم  بیجع  دـمآ  شیپ  نیا  اب  ماع ، روط  هب  یـسانشناور  هب  طوبرم  لئاسم  زیگناتفگـش  تشذگرـس  رد  هک  یتقو  دوش . حرط 
نومضم نیا  ! ) دسریم رس ) یب  نت  هب  اجیردت  دوشیم و  عورش  نت  یب  رس  زا  یـسانشناور   ) یناور مولع  نادنمـشناد  زا  یـضعب  لوق  هب  هک 

لاوئـس نیا  تسا ) هدش  رـس  یب  نت  رـضاح  نامز  رد  و  تسا ، هدوب  نت  یب  رـس  هتـشذگ  رد  یـسانشناور  هک  تسا  هتفگ  نینچ  كور  اب  ار 
تایح تیریدم  تدحو  تایح ، يهدیدپ  رد  ناققحم  يهمه  هکلب  یناسنا و  مولع  رد  نارکفتم  يهمه  فارتعا  لوبق و  اب  هک  دـیآیم  شیپ 

. تسا تاـیح  لـماکت  لـیلد  حور …  ناور ، نم ، تیـصخش ، نتـشاد  هب  تاـیح  يهدـیدپ  ندیـسر  ینعی  تسا ، تاـیح  لـماکت  لـحارم  زا 
تیصخش ای  دوخ ، هب  دقتعم  هک  يرکفتم  ره  نونکات  هتشذگ  ياهنارود  زا  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  ای  یناور  مولع  یئارقهق  نایرج  نیاربانب ،

یناسنا عون  هکنیا  ای  تسا و  هدوب  ساسایب  ياهرادـنپ  تالایخ و  يرامیب  هب  التبم  هتفر و  اطخ  هب  تسا  هدوب  یناسنا  تاـیح  رد  نم …  اـی 
تاـیح و تیریدـم  هک  يدـحاو  نآ  نونکا  هداد و  تسد  زا  ار  تدـحو  نآ  اجیردـت  هدوب و  تاـیح  تیریدـم  تدـحو  ياراد  هتـشذگ  رد 
رس و ینورد  تایلمع  راتفر و  يهعلاطم  اب  طقف  ناسانـشناور  اذل  تسا ! هداد  تسد  زا  دهدیم ، ماجنا  ار  اهتیلاعف  ورین و  دادعتـسا و  اهدص 

راد راک 
ناونع هب  ناور  عوضوم  رگا  دـناهدش ، هجوتم  مورف  کیرا  دـننام  مه  نیمز  برغم  نارکفتم  زا  یـضعب  هک  روطناـمه  دـسریم  رظن  هب  دـن .

نایم هب  يدـج  روط  هب  ار  نآ  یناحور  يونعم و  داعبا  امتح  هک  دروآ  دـهاوخ  دوجوب  ار  يدایز  لئاسم  ددرگ ، حرطم  یقیقح  دـحاو  کـی 
ناسنا یلصا  هتـساوخ  ناونع  هب  نیمز  برغم  رد  ینالوط  ياهتدم  هک  مسینوده )  ) یتسرپ تذل  رد  يدازآ  تروص  نیا  رد  دیـشک . دهاوخ 
یتسیاب یناور  مولع  اذـل  تشگیم ، لتخم  تسا ، هتفرگ  ماجنا  تیلاعف  غیلبت و  هنوگ  همه  نآ ، زا  يرادروخرب  رد  يدازآ  زا  هدـش و  یفرعم 
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یمالسا یسانشناور  رد  حور  ناور ، نم ، تیصخش ، دوخ ، دهدب ! همادا  دوخ  هار  هب  دیامنن و  فقوت  رس ) یب  نت   ) فرط هب  دوخ  ریـسم  رد 
يهرابرد ار  یبلاـطم  میاهدومن ، ریـسفت  همجرت و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهغالبلاجـهن  زا  هک  اـجنیا  اـت  اـم  نآ  لـماکت  دـشر و  قرط  و 

نیا رد  هک  تهج  نادـب  میاهدومن . يرـصتخم  فیـصوت  قوف  میهافم  زا  کی  ره  يهراـبرد  لوا  دـلجم  رد  میاهدرک و  حرطم  قوف  میهاـفم 
. میداد قوف  میهافم  هب  طوبرم  لئاسم  حورـشم  لیمکت  هب  يرورـض  زاین  اذـل  تسا ، هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  تاـیح  یحور  دـعب  ثحاـبم 

هتسویپ عوقوب  یمالسا  يامکح  ناققحم و  تارکفت  خیرات  رد  یمالسا ) یسانشناور   ) سفنلا ملع  رد  هک  ار  یمهم  لئاسم  نایرج  تسخن 
ناسانـشناور و هک  تـسا  یمهم  لاوئـس  کـی  نـیا  تـسا ؟ هدرک  فـیرعت  ار  ناـسنا  ناور  یمالـسا  عباـنم  اـیآ  میوـشیم . رکذـتم  تـسا ،

نونکات دننکیمن ، حرطم  تخاونکی  هب  ار  نآ  تسا  هدش  هدـیمان  یئارگینیع  ملع و  نارود  هک  رخاتم  نارود  ناواکناور  ناکـشزپناور و 
ار اهیژولوئهدـیا  اههفـسلف و  غارـس  تسیچ )؟ نم  ای  ناور   ) هکنیا زا  خـساپ  تفایرد  زا  یناوتان  ساـسحا  زا  سپ  نارکفتم ، زا  یناوارف  هدـع 

ندناسانـش ناور ، فیرعت  زا  دوصقم  رگا  تفگ : دیاب  دننک . ادیپ  نآ  يهرابرد  ياهدننک  عناق  نشور و  الماک  یخـساپ  دیاش  هک  دـنریگیم 
هدـهاشم مالـسا  يهیلوا  عباـنم  رد  یمـسر  یقطنم  فیرعت  نینچ  تسا ، نآ  ياـهداهن  تاـصتخم و  يهمه  یقیقح و  لـصف  سنج و  اـب  نآ 

زا ناور  تخانـش  رد  هک  یتوافت  تسا ، هدشن  زاربا  مه  يرظنبحاص  چیه  زا  یـسانشناور و  ياهبتکمزا  کی  چیه  رد  هکنانچ  دوشیمن ،
هک يدودحم  تامولعم  هب  ار  ناور  تخانش  ورملق  مالسا  هک  تسانیا  دراد ، دوجو  یسانشناور  تارکفت  اهبتکم و  رگید  مالسا و  هاگدید 
زا يدرف  ره  رد  صاخ  نیعت  نیع  رد  ار  ناور  دزاسیمن و  دودـحم  دـنکیم ، باـجیا  نیعم  ینارود  رد  هعماـج  کـی  طیارـش  تایـضتقم و 

رکفت متسیس  هک  تسا  تهجنیدب  و  تسا . رامشیب  ياهداهن  اهدادعتسا و  زا  ياهعومجم  هک  دیامنیم  یقلت  ماع  تقیقح  کی  دننام  اهناسنا 
رایـسب هتکن  هک  دسریم  رظن  هب  طسبنم  ره  تلاح  نکیم  مهف  طلتخم  اهلک  یئزج ز  يا  وت  زا  دراذـگیم . زاب  ناور  يهرابرد  ار  تخانـش  و 

يدـنوادخ فرط  زا  یناور  تاـیآ  هئارا  هک  تسا  نیمه  دراد  دوـجو  مهـسفنا  یف  قاـفالا و  یف  اـنتایآ  مهیرنـس  هفیرـش  هیآ  رد  هـک  یمهم 
یلعف یب  راکیب و  ارو  رم  ناوخب  ناش  یف  وه  موی  لک  ددرگیمن . دودـحم  ینورد  ياهتیلاعف  اهدومن و  زا  ددـع  کی  رد  هتـشاد و  رارمتـسا 
تابن دیور  محر  رد  ات  نآ  رهب  تاهما  يوس  بالـصا  يرگـشل ز  دنکیم  هناور  ار  رکـشل  هس  واک  دوب  نآ  زور  رهب  شراک  نیرتمک  نادـم 

زاب لمعلا  سکع  یـسک  ره  دـنیبب  ات  لجا  يوس  نادـکاخ  زا  يرـشگل  ناهج  ددرگ  رپ  هداـم  رن و  اـت ز  نادـکاخ  يوس  ماـحرا  يرگـشل ز 
تنیا دـسریم  اهلگ  هب  اهلد  زا  هچنآ  دـسریم  اهلد  هب  اهناج  زا  هچنآ  دـسریم  اهناج  يوس  قح  زا  هچنآ  دـسریم  اهنآ  زا  شیب  کشیب 
کنا معزتا  تسا : هدش  هداد  تبسن  ع )  ) نینموملاریما هب  هک  یفورعم  تیب  نینچمه  رشبلل  يرکذ  دومرف  نیا  رهب  رم  دحیب و  قح  ياهرگشل 

هدیچیپ وت  رد  يرتگرزب  يایند  هک  یلاح  رد  یتسه  کچوک  مرج  کی  وت  هک  يربیم  نامگ  ایآ   ) ربکالا ملاعلا  يوطنا  کیف  ریغص و  مرج 
حور نم ، دوخ ، ناور ، هرابرد  یمالسا  نادنمشناد  هفسالف و  هک  یتافیرعت  اما  تسا .)

مالسا هکنیا  هن  دناهداد ، ماجنا  یمالسا  هنیمز  رد  دوخ ، ینهذ  طیارش  تامولعم و  ياضتقم  هب  هک  تسا  یئاهتشادرب  تقیقح  رد  دناهدومن ،
نیملکتم و هفسالف و  دیوگیم : هک  تسا  یلک  يهدعاق  نآ  لومـشم  مه  دروم  نیا  و  دناهتفگ . نادنمـشناد  هفـسالف و  نآ  هک  تسا  نامه 
لماک و ار  نآ  هک  یبتکم  يهرئاد  زا  دـنهاوخیمن  دـننکیم و  شـالت  مالـسا  بتکم  هنیمز  رد  یگمه  هچ  رگا  یمالـسا  نادنمـشناد  رگید 
ار صوصخم  ریـسفت  صاخ و  تشادرب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسین  دـیدرت  ياج  هنوگچـیه  یلو  دـنراذگب ، نوریب  مدـق  دـننادیم  ینادواج 

یمالسا يهفسلف  یباراف ، يهفسلف  ینعی  یمالـسا  يهفـسلف  تفگ : ناوتیمن  اذل  دننکیم و  حرطم  ناهج  ناسنا و  هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد 
ماشه ناوفـص ، نب  مهج  ماظن ، نب  میهاربا  ای  يولوم و  ای  دامادریم و  ای  نیملاتملا و  ردص  ای  يدـنک  ای  دـشر  نبا  انیـس ، نبا  يهفـسلف  ینعی 

اـمکح و هفـسالف و  روـبزم  ياهتیـصخش  هک  تسانیا  تـفگ : ناوـتیم  هـک  هـچنآ  هـکلب  هریغ ، يزار … و  رخف  نـیمرحلا ، ماـما  یطوـف ،
نانآ يهمه  و  تسین ، هتسب  اهبتکم  رگید  دننام  مالسا ، بتکم  ورملق  نوچ  دناهدیشیدنا و  مالـسا  ورملق  رد  هک  دنتـسه  یئافرع  نیملکتم و 

اور فیرعت  ندرک  ادیپ  يارب  تسین  روبجم  زگره  یمالسا  رکفتم  کی  اذل  دنرادیمرب ، ماگ  ورملق  نیا  نورد  رد 
ترورـض تاهج  یـضعب  زا  هکلب  دیفم و  رایـسب  نانآ  تارظن  هب  عالطا  یهاگآ و  هچ  رگا  دـیامن . دـیلقت  اهتیـصخش  نآ  زا  یکی  هب  الثم  ن 
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زاب تایعقاو  تفایرد  يارب  ار  ام  ریسم  هک  مالسا ، یلـصا  عبانم  میئام و  ینیبناهج  تارکفت  دننام  یـسانشناور  تاقیقحت  رد  نیاربانب  دراد .
ءاـمکح و تارظن  زا  ياهنوـمن  ناـیب  زا  شیپ  دـناهدمآرب  ناور  سفن و  فـیرعت  ددـصرد  یمالـسا  نادنمـشناد  ءاـمکح و  تسا . هدراذـگ 

نایم هب  هراومه  رگید  حالطصا  هب  یسانشناور  ای  سفنلا  ملع  رد  هک  ار  مهم  حالطـصا  دنچ  ناور ، سفن و  يهرابرد  یمالـسا  نادنمـشناد 
دننام هدـیدپ  نیا  فیرعت  هرابرد  ددرگیم . رادومن  تعیبط  ورملق  رد  هک  تسا  ياهدـیدپ  نیرتیلاع  تاـیح : - 1 مینکیم : ریسفت  دیآیم ،
يارب شالت  دـیلوت و  هناهاگآ ، تکرح  تاذ ، تنایـص  ساسحا ، دـننام  دراد ، يدایز  يهلـصاف  دـماج  تعیبط  زا  هک  هدـیچیپ  قیاقح  رگید 

دوخ دـنناوتب  ای  دـنهاوخب  هکنیا  نودـب  دـنزادرپیم ، نآ  نوگانوگ  داعبا  اهتیلاعف و  اههدـیدپ و  یعیبط و  لماوع  فیـصوت  هب  لسن ، ياـقبا 
رادومن تعیبط  يهنهپ  رد  هک  تسیا  هدـیدپ  تایح  لاح  ره  هب  دـنهدب . رارق  فیرعت  دروم  عنام ) عماج و   ) لماک روط  هب  القتـسم  ار  تاـیح 

تذل و ساسحا  تکرح و  ینادرگدوخ و  تاذ و  تنایص  ساسحا ، میتفگ : هکنانچ  نآ  صاوخ  نیرتیساسا  ددرگیم و 
لکـشت و هک  تسا  تایح  يهیام  ریمخ  دـننام  دـناهتفگ : یـضعب  ناج : - 2 دـشابیم . کلذ  ریغ  لسن و  ياـقبا  يارب  شـالت  دـیلوت و  ملا و 

ساسحا ءاشنم  هک  تسا  تایح  زا  دـعب  نآ  ناج  هک  درادـن  ینعم  نیا  يهفاضا  اـب  یتاـفانم  ینعم  نیا  دـیامنیم . ظـفح  ار  تاـیح  تدـحو 
ار نآ  هیجوت  يزاسزاب و  میظنت و  تیریدم و  هک  تسا  تایح  تعیبط  یلاع  لوصحم  دوخ : - 3 دشابیم . تایح  تعیبط  اب  میالمان  میالم و 

دروم هک  تسا  دوـخ  ناـمه  نیا  نم : - 4 تسا . كرتشم  نارادـناج  رگید  اـب  یعیبط ) دوخ  ناـج و  تاـیح و   ) رد ناـسنا  دراد و  هدـهع  هب 
يهملک اب  ار  مراهچ ) موس و  مود و   ) حالطـصا هس  نیا  دـنک . کیکفت  دوخ  زج  زا  ار  دوخ  دـناوتیم  دریگیم و  رارق  يرایـشه  یهاـگآ و 

هب دوخ  زا  یعونتم  داعبا  تسا ، یناویح  دوخ  زا  رتیلاـع  هک  نم )  ) هلحرم رد  دوخ  دـنربیم . راـک  هب  زین  تسا  ماـع  موهفم  ياراد  هک  سفن 
زا یعاونا  هک  تسا  نم )  ) كرحتم دعب  ناور : - 5 کلذ . ریغ  یئوج و  لامک  دهعت و  يوقت و  دعب  یعامتجا ، دعب  دننام  دـناسریم ، تیلعف 

نیرتعیاش نیرتیـساسا و  سفنلا )  ) باتک رد  وطـسرا  لقن  هب  انب  لوحت  كرحت و  دـعب  نیا  دـهدیم . ناشن  ار  یلوط  یـضرع و  ياـهتکرح 
هک مینکیم  حرطم  ار  سفن  تافص  نآ  تسخن  ثحبم ، نیا  يدرگیپ  رد  ام  : ) دیوگیم نینچ  باتک  نیمه  رد  وطسرا  تسا . ناور  صتخم 

وصخم
یـساسا تفـص  ود  رد  تسا  سفن  دقاف  هک  يدوجوم  اب  تسا  سفن  ياراد  هک  يدوجوم  توافت  دـسریم  رظن  هب  تسا . سفن  تعیبط  ص 

هدیـسر ام  هب  سفن  فیرعت  يهرابرد  ءامدـق  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ابیرقت  تفـص  ود  نیا  ساسحا و  تکرح و  زا : تسا  تراـبع  هک  تسا 
ناور ندرک  ار  همـشچ  ناعما ؟ تسیچ  دنکیم : نایب  نینچ  تسا ، هدش  هدیمان  ناور  هک  ار  سفن  تکرح  دعب  يدـلوم  نیدـلا  لالج  تسا .
موزلم مزـال و  سفن  رمتـسم  یئافوکـش  كرحت و  دـید : میهاوخ  هدـنیآ  بلاـطم  رد  هکناـنچ  ناور و  شدـنیوگ  تسج  ناـج  نت  نوـچ ز 

. دشابیم سفن  یمئاد  توارط  یباداش و  یئافوکش و  مزلتـسم  نآ  یناور  هبنج  هک  یناسنا  سفن  یعیبط  تایح  تکرح و  ینعی  دنرگیدکی .
یـسررب دروم  يدودح  ات  يدـعب  بلاطم  رد  هلئـسم  نیا  مناور  تسا  ناور  هک  نادرم  همه  ناور  هب  مناهج  ناتـسبرط  منانج  ناتـسلگ  نوچ 

يروط هب  تسا ، لوادتم  جیار و  رایـسب  هملک  نیا  یمالـسا  نادنمـشناد  ءامکح و  تارکفت  تاقیقحت و  رد  سفن : - 6 تفرگ . دهاوخ  رارق 
ثحاـبم نآ  دراو  سفنلا  ملع  ناونع  هب  دـناهتخادرپ ، نآ  یمومع  ياـنعم  هب  یـسانشناور  ثحاـبم  هب  هک  یمالـسا  نارکفتم  نآ  يهمه  هک 

تاهج داعبا و  يهمه  هک  تسا  موهفم  نیرتعیسو  ياراد  دوشیم ، هدرب  راک  هب  هک  یتاحالطصا  يهمه  نایم  رد  حالطصا  نیا  اذل  دناهدش .
. دوشیم لماش  ار  ناور 

هدش هدیمان  حور  تسا و  تعیبط  قوفام  هب  نآ  یگتـسباو  يهدـننک  نایب  هک  تسا  سفن  یلاع  يهبنج  لوادـتم ، ياهلامعتـسا  رد  حور : - 7
ياهتخانـش ورملق  رد  یمـسر  روط  هبار  نآ  هک  تسا  سفن  یعیبط  ياروام  دعب  نیا  ندوب  تافیـصوت  قوف  تمظع و  تهج  هب  دیاش  تسا .

لوصا و اب  هک  یـسانشحور  ماـن  هب  یملع  ـالومعم  تسا و  یـسانشناور  سفنلا و  ملع  تسا  هدـش  حرطم  هک  هچنآ  دـناهدادن . رارق  یملع 
ثحابم دوشیم  هدید  هک  هچنآ  تسین . حرطم  دنریگیم ، رارق  يرادربهرهب  دروم  یـسانشناور  ای  سفنلا و  ملع  رد  هک  یفیراعت  نیناوق و 

، دریگیم رارق  یـسررب  دروم  تسا ، حور  تیعقوم  ماقم و  هب  سفن  لوصو  قرط  نایب  يدـصتم  هک  یلاع  یقالخا  مولع  رد  حور  هب  طوبرم 
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اـهتیلاعف و رـصانع و  عومجم  گـنهامه  رولبت  زا  یلوصحم  تیـصخش : - 8 تسا . سفن  قوفاـم  هک  دراد  رگید  حالطـصا  کـی  حور  هـتبلا 
تهج رد  هک  تسا  تیـصخش  رد  لاعف  هدـش و  بوسر  صاخ  تیفیک  شنم : - 9 تسا . ینورب  ياههزیگنا  لماوع  ینورد و  ياهدادعتـسا 

یحالطصا تاذ : - 10 کلذ . ریغ  یناحور و  شنم  یـسایس ، شنم  یئاضق ، شنم  يرنه ، شنم  دـننام  دـشابیم ، رثوم  لماع  تاـیح  یباـی 
نویسکنوف یبرغ  حالطـصا  رد  هک  یناور : لمع  - 11 دوریم . راکب  ینوریب  ینورد و  زا  معا  ءایـشا  همه  تباـث  تقیقح  رد  هک  ماـع  تسا 

تسا ا ترابع  دوشیم ، هدیمان 
سفن و ناور و  زا  یمالسا  نادنمشناد  ءامکح و  هک  یتافیرعت  اما  دنیآیم . دوجوب  رثوم  لماوع  يانبم  رب  هک  یناور  ياهتیلاعف  اهدومن و  ز 

هدومن راوتـسا  اهنآ  رب  ار  سفن  فیرعت  وطـسرا  رد  هک  دـناهدرب  راک  هب  ار  میهاـفم  ناـمه  سفن  فیرعت  رد  یهورگ  دـناهدومن ، حور  نم و 
لباق هک  یلآ  یعیبط  مرج  لاـمک  تیماـمت و  زا  تسا  تراـبع  سفن  : ) دـیوگیم هک  قحـسا ) نب  بوقعی  فسوی  وبا   ) يدـنک دـننام  تسا ،
سفن : ) دـیوگیم هدروآ و  يرگید  فیرعت  دـنکیمن و  تعاـنق  فـیرعت  نیا  هب  يدـنک  یلو  تسا ، وطـسرا  زا  فـیرعت  نیا  تسا ) تاـیح 
دمحم ار  فیرعت  نیمه  نیع  یلاعت  يراب  رون  زا  تسا  يرون  قمع ، هن  ضرع و  هن  دراد و  لوط  هن  یناحور ، یهلا و  طیسب و  تسا  يرهوج 

هدروآ و رگید  ياج  رد  ار  یناسنا  سفن  یتوکلم  یناحور و  دعب  يدنک  دننام  سپـس  هتفگ و  سفن  يهرابرد  یباراف  ناخرط  نب  دمحم  نب 
یفیرعت دروآیم ) لیلد  راهچ  فیرعت  يازجا  نیا  تابثا  يارب  سپـس  و  دسج ) اب  نیابم  یناحور و  طیـسب  تسا  يرهوج  سفن  : ) دیوگیم

سفن هک  تسا  نآ  رتهب  و  : ) دیوگیم انیـس  نبا  تسا . یباراف  يدنک و  فیرعت  زا  رتنشور  رتلماک و  دـنکیم ، نایب  سفن  زا  انیـس  نبا  هک 
ناویح كاردا  هک  ياهوق  تهج  زا  زین  تسا . لامک  دوشیم ، رداص  نآ  زا  یناویح  لاعفا  هک  ياهوق  تهج  زا  سفن  اریز  میئوگ ، لاـمک  ار 

ب
مـسق ود  رب  لامک  تسا ) لامک  مه  هدام  زا  قراـفم  ریغ  سفن  تسا و  لاـمک  هداـم  زا  قراـفم  سفن  تسا . لاـمک  دـباییم  لامکتـسا  ناد 

مود لاـمک  ریـشمش . يارب  يریـشمش  لکـش  دـننام  دـباییم  تیلعف  نادـب  عون  هک  تسا  نآ  لوا  لاـمک  یناـث ، لاـمک  لوا و  لاـمک  تسا :
سفن هک  تسا  اجنیا  زا  و  ناـسنا . يارب  ساـسحا  تیور و  زییمت و  ریـشمش و  يارب  ندـیرب  نوچ  تسا  یئیـش  تـالاعفنا  لاـعفا و  يهجیتن 
مـسج نیا  و  يدام . ینعم  هب  هن  نآ  یـسنج  ینعم  هب  مسج  يارب  تسا  لامک  سفن  و  يزیچ ، يارب  تسا  لامک  لاـمک  و  تسا ، لوا  لاـمک 

ره هن  و  تسا . یعیبط  مسج  لامک  هکلب  تسین ، یلدنص  تخت و  نوچ  یعانص  مسج  لامک  سفن  ینعی  دشاب ، یمـسج  هنوگ  ره  هک  دیاشن 
تالامک هک  تسا  یعیبط  مسج  هنوگ  نآ  لامک  سفن  ناـهج ، نیا  رد  هکلب  دـشابن ، اوه  نیمز و  شتآ و  لاـمک  سفن  ـالثم  یعیبط ، مسج 

سفن سپ  دوشیم . رداص  نآ  زا  دـیوجیم . تناعتـسا  اهنآ  دـب  ومن  هیذـغت و  لیبق  زا  تایح ، لاعفا  رد  هچنآ  ینعی  تالآ ، يهلیـسوب  هیناـث 
شرورپ دـنکیم و  دـلو  داز و  هک  تهج  نآ  زا  تسا  یلآ  یعیبـط  مسج  لوا  لاـمک  یتاـبن  سفن  تـسا و  یلآ  یعیبـط  مـسج  لوا  لاـمک 

دـهدیم و ماـجنا  راـیتخا  هب  هک  يرکف  یلاـمعا  تهج  زا  تسا ، یلآ  یعیبط  مسج  لوا  لاـمک  یناویح  سفن  دـنکیم و  هیذـغت  دـباییم و 
ا تایلک .) كاردا  تهج  زا  يار و  هب  طابنتسا 

یلآ یعیبط  مسج  يارب  لوا  لاـمک  : ) دـنکیم فیرعت  نینچ  ار  یناـسنا  سفن  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  انیـس  نبا  هار  اـبیرقت  زین  یلازغ  دـماحوب 
یناـحور و ياـههبنج  داـعبا و  یلازغ  هتبلا  یلک ) روـما  كاردا  يارلاـب و  طابنتـسا  یلقع و  راـیتخا  يور  زا  یلاـعفا  ماـجنا  تـهج  زا  تـسا 

قوف يامکح  زا  سفن  فیرعت  رد  ار  دوخ  هار  لـیفط  نبا  دـهدیم . رارق  تیمها  دروم  ءاـمکح  زا  رگید  ياهدـع  زا  شیپ  ار  سفن  یتوکلم 
تالوقعم تایناحور و  نادب  هک  رترب ، تسا  يزیچ  دنراد ، تابن  ناویح و  هچنآ  رب  هوالع  ار  ناسنا  اما  : ) دیوگیم نینچ  هدرک  ادج  رکذلا 

كرد دـشاب  مسج  رد  هک  ار  هچنآ  ای  ار  ماسجا  زج  هک  یلخاد  یجراخ و  ساوح  هب  روما  نیا  دـنکیم و  كرد  دـناهدام ، زا  درجم  هک  ار 
كرد نادـب  ار  روما  نیا  هک  مسج  رد  ياهوق  هن  دـشاب و  مسج  هن  هک  دـشاب  رگید  ياهوق  ناسنا  رد  دـیاب  سپ  دـنوشن . تفایرد  دـننکیمن ،
یهلا ینابر و  تسا  يرما  هقطان  سفن  نیا  میناوخیم و  هقطان  سفن  ار  نآ  هک  تسا  ناـمه  هوق  نیا  دـشاب . نآ  رد  وا  تاذ  تقیقح  دـنک و 

هن دیآ و  لایخ  هب  هن  دوشیم و  كرد  ساوح  هب  هن  تسا و  ماسجا  تافص  هب  فوصوم  هن  دبای و  هار  نادب  داسف  هن  دوش و  لیحتـسم  هن  هک 
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و ا مولعم . مه  تسا و  ملاع  مه  فورعم ، مه  تسا و  فراع  مه  وا  دوش . هتخانش  رگید  ياهلیسوب  وا  دوخ  هلیسوب  زج 
تفص هن  تسا و  مسج  هن  اجنآ  تسا و  ینامـسج  ضراوع  مسج و  تفـص  یئادج  نیابت و  اریز  تسین ، نیابت  فالتخا و  بجوم  روما  نی 

داـعبا و حیـضوت  رد  یلو  دـنکیم ، باـختنا  سفن  يارب  ار  وطـسرا  یلاـمجا  فـیرعت  ناـمه  هچ  رگا  دـشر  نبا  مسج ) قـحاول  هـن  مـسج و 
رتدیفم یطسو  نورق  يارب  تیصخش  نیا  تسا : هدش  هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنکیم ، ثحب  رتهدرتسگ  رتقیقد و  نآ  ياهدادعتـسا 
ءامکح هک  هچنآ  قباطم  سفن ، يدح  فیرعت  اما  : ) دیوگیم نینچ  سفن  فیرعت  رد  يزاریش  نیهلاتملا  ردص  تسا . هدوب  وطسرا  دوخ  زا 

هدش هدیمان  یفلتخم  ياهمان  هب  فالتخا ، نیا  تهج  هب  هک  تسا  يددعتم  داعبا ) ای  تاهج   ) ياهتیثیح سفن  يارب  مینکیم : نایب  دـناهتفگ ،
هک  ) تـالوقعم تاـسوسحم و  روص  زا  لاـعفنا  کـیرحت و  يارب  هک  تهجنادـب  سفن  تروص . لاـمک ، هوق ، زا : دـناترابع  اـهنآ  تسا و 
ای یتابن  رهوج  هدام  نآ  زا  ات  دنکیم  لولح  نآ  رد  هک  ياهدام  هب  رظن  اب  تسا و  هدش  هدیمان  هوق  دشخبیم ، ورین  دوشیم ) هدـیمان  كاردا 
زا سپ  تسا و  صقاـن  نآ  هب  لـصف  مامـضنا  زا  شیپ  سنج  تعیبـط  هکنیا  هب  رظن  اـب  و  تروص ، ددرگ ، لکـشتم  دـنوش و  عمج  یناوـیح 

رتهتسیاش لامک  اب  سفن  يدح  فیرعت  دناهتفگ : و  تسا . هدش  هدیمان  لامک  ددرگیم ، لماک  مامضنا  نآ  هلیسو  هب  عون  سنج ، هب  مامضنا 
فیرعت آ زا  تسا 

زا هدع  نآ  هکنیا  مکی : بلطم  دناهدروآ . سفن  يهرابرد  یمالسا  نادنمشناد  ءامکح و  هک  یتافیرعت  رد  مهم  بلطم  ود  تروص .).. اب  ن 
تقباطم وطسرا  اب  ءازجا  نآ  رد  نانآ  ياههتفگ  ای  هدومن  يرادربهرهب  وطـسرا  زا  یمالـسا  نادنمـشناد  ءامکح و  هک  سفن  فیرعت  يازجا 

نیمه هب  هوق …  رهوج ، لامک ، تیمامت ، دننام : دـنروآیمنرب . سفن  هرابرد  ار  ام  تفرعم  زاین  هک  دنتـسه  یلک  میهافم  زا  يرادـقم  دراد ،
نایب هب  مادقا  یهجوت  لباق  دودح  ات  هتـشاذگ ، رانک  ار  وطـسرا  تارظن  هب  دـیقت  یمالـسا  نادنمـشناد  ءامکح و  زا  یـضعب  هک  تسا  تهج 

هک دنوشیم . فیرعت  دراو  میهافم  نیا  یلازغ  دماحوبا  انیس و  نبا  فیرعت  رد  لاثم  ناونع  هب  دناهدومن . سفن  يارب  يرتصخـشم  تاصتخم 
روما كاردا  يارلاب و  طابنتـسا  یلقع و  رایتخا  يور  زا  یلامعا  ماجنا  تهج  زا  یلآ  یعیبط  مسج  يارب  لوا  لامک   ) زا تسا  تراـبع  سفن 

يار و طابنتـسا  دـهدیم و  ماجنا  رایتخا  هب  هک  يرکف  لامعا  تهج  زا  تسا ، یلآ  یعیبط  مسج  لوا  لاـمک  یناویح  سفن  ( ) یلازغ ( ) یلک
ار اپ  یمالـسا  نادنمـشناد  ءامکح و  هک  تفریذپ  ار  بلطم  نیا  ناوتیم  یفاک  عبتت  قیقحت و  اب  هتبلا  انیـس ) نبا  ( ) دـیامنیم تایلک  كاردا 

میهافم نآ  هچ  رگا  دناهدرک ، اهششوک  سفن  تخانش  رد  تقد  شیازفا و  هار  رد  هداهن و  وطسرا  زا  رتارف 
هتکن کی  یمالـسا  نادنمـشناد  ءاـمکح و  تاـقیقحت  ناـیم  رد  تسا . هدـمآ  تاـفیرعت  بلغا  نتم  رد  میتفگ ، ثحبم  نیا  لوا  رد  هک  یلک 

: دیوگیم وا  دشاب . هدوب  دیفم  رایسب  یمالسا  یسانشناور  طخ  ریسفت  رد  دناوتیم  هک  تسا  هتفگ  نیهلاتملا  ردص  ار  یهجوت  بلاج  رایسب 
رظاـن یعیبـط  مولع  زا  سفنلا  ملع  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا و  ندـب  رد  رظن  تقیقح  رد  تسا ، سفن  هک  تهج  نآ  زا  سفن  رد  رظن  )
هفاضا نیا  زا  رظن  عطق  اب  نآ ، تاذ  هب  رظن  اب  ار  سفن  تقیقح  دـهاوخب  هک  سک  ره  سپ  دوشیم . هدرمـش  نآ  تاکرح  هداـم و  لاوحا  رد 

دنک و عورش  ار  یعیبط  ملع  نیا  زا  ریغ  یملع  درگنب و  سفن  تاذ  رد  يرگید  لصا  ءدبم و  زا  هک  تسا  بجاو  دسانشهب ، ندب ) رب   ) یسفن
همه نیا  ینعی  ، ) تسا هلوقم  نیمادک  زا  سفن  هکنیا  رد  تالکشم  همه  نیا  میتخانـشیم ، ار  سفن  ندب ، رب  سفن  يهفاضا  هبنج  اب  ام  رگا 

هک دـنکیم  تابثا  یبوخ  هب  تسا و  یلاع  هداعلاقوف  هیلع  هللا  همحر  نیهلاتملاردـص  زا  لالدتـسا  نیا  دـمآیمن .) دوجوب  اهرظن ) فـالتخا 
نیا تسا . یهیدـب  فالخ  هدوهیب و  الماک  نخـس  کی  اهنآ ، طباور  تالیکـشت و  ندـب و  يدام  ءازجا  تخانـش  اـب  ناور  تخانـش  ياـعدا 

تخانش يارب  سفن  تایثیح  داعبا و  کیکفت  هفاضاب  ینعم  نیا  و  وا . ضحم  ناوریپ  هن  تسا و  هدش  رکذتم  وطسرا  هن  ار  لالدتسا  قیقحت و 
نیرتیلاع زا  هچ  رگا  رکفتم  تیـصخش  چـیه  تسا و  زاب  الماک  یـسانشناور  يهرابرد  مالـسا  يرکف  ماظن  هک  تسا  نآ  لـیلد  نیرتهب  نآ 

بلطم ددنبب . ار  یمالـسا  یملع  يرکف و  ماظن  دناوتیمن  زورما ، هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  دشاب ، هدوب  رادروخرب  یتیـصخش  رابتعا  تارکفت و 
ءامکح يهمه  هک  تسا  يرظن  قافتا  نآ  تسا و  رادروخرب  یمالسا  یـسانشناور  ملع  رد  هداعلاقوف  تیمها  زا  هک  تسا  یعوضوم  مود :
ناوتیم میدومن و  هظحالم  هتـشذگ  تایرظن  رد  هکنانچ  دـناهدرک . زاربا  سفن  یئارگ  توکلم  يهبنج  رد  نارظنبحاص  نادنمـشناد و  و 
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نیمه دوش . ذاختا  سفن  فیرعت  ءزج  یتح  دریگب و  رارق  نتم  رد  یمالـسا  یـسانشناور  رد  دـیاب  اـمتح  هک  یـساسا  لـئاسم  نآ  زا  تفگ :
هجوت هک : تفگ  ناوتیمن  و  دراد . دوجو  یناسنا  سفن  رد  عطق  روط  هب  دادعتسا  نیا  اریز  تسا  نآ  یناحور  دعب  یئارگ و  توکلم  يهبنج 

یصخش تفایرد  لولعم  دریگب ، رارق  فیرعت  زا  یئزج  دیاب  امتح  هک  دادعتسا  نیاهب  یمالسا  نارظنبحاص  نادنمشناد و  ءامکح و  صاخ 
نیا فلتخم  لاکـشا  روص و  اب  هک  تسا  یمالـسا  عبانم  نتم  هب  طوبرم  نداد  تیمها  هجوت و  نیا  هکلب  تسا . هدوب  نانآ  صاخ  طابنتـسا  و 

تاملک زا  کلذ  ریغ  رون  هللا و  ءاقل  هنئمطم و  سفن  ماقم  هب  لوصو  ناکما  دننام  تسا ، هدومن  دزشوگ  یناسنا  سفن  رد  ار  دادعتسا 
رد خـیرات  ریـسم  رد  هک  تسا  اـهناسنا  هوـبنا  ناوراـک  رد  اـم  ینیع  هدـهاشم  رگید  فرط  زا  تـسا . روـبزم  دادعتـسا  يهدـننک  ناـیب  هـک  ي 

تابثا ضحم  یعیبط  تایح  رد  ناروهطوغ  گنـس  لاغذ  هوبنا  يوت  رد  ساملا  ياههگر  دننام  هک  ار  یناوارف  صاخـشا  دوجو  دـناتکرح ،
هب ناوتیم  میدش ، رکذتم  هک  بلطم  نیا  زا  دـناهدش . رادروخرب  نآ  تازایتما  زا  هدـناسر و  تیلعف  هب  ار  سفن  یلاع  دادعتـسا  هک  دـنکیم 
هک تسا  نیا  یلـصا  تلع  درب . یپ  یبوـخ  هب  دـناهتفرگ ، دوـخ  هب  یملع  يهفاـیق  رهاـظ  هب  هـک  یئاهیـسانشناور  یفیلکتـالب  یلـصا  تـلع 

یعیبط الماک  لوصا  اب  ار  دادعتـسا  نآ  تاصتخم  دنهاوخیم  دنریگیم و  هدـیدان  ار  ناور  دادعتـسا  نیرتیـساسا  نیرتمهم و  اهیـسانشناور 
، تالکـشم نآ  ربارب  رد  دوـخ  تیلـست  يارب  هک  دـنکیم  راـچد  لـحنیال  یتالکـشم  هب  ار  ناـنآ  اـجبان  ریـسفت  نـیا  دـنیامن و  ریـسفت  سفن 

مامت هدنیآ  رد  تالکـشم  نیا  ندش  لح  هک  دننادب  دنهاوخیمن  ای  دننادیمن  درک و  دهاوخ  لح  هدنیآ  ار  تالکـشم  نیا  همه  دنیوگیم :
دننام یملع  چیه  اههفـسلف  مولع و  روانهپ  رایـسب  ورملق  رد  هزورما  اذل  داد . دهاوخ  رییغت  دناهدیبسچ  نآ  هب  هک  ار  يزورما  ینابم  اهفیرعت و 

نآ يارب  تسا ، لئاسم  همه  نآ  روحم  هک  یعوضوم  زونه  شرامش ، قوف  یلئاسم  نتشاد  اب  هک  درادن  دوجو  یسانشناور 
يهجیتن رد  تسا  هتشگ  یلومعم  ناسانـشناور  ریگنابیرگ  یـسانشناور  عوضوم  هرابرد  هک  راوگان  یفیلکت  الب  نیا  تسا . هدشن  صخـشم 

یلماوع هکلب  دهدب ، تاجن  خلت  یفیلکتالب  زا  ار  یـسانشناور  هدوب و  ریذـپهراچ  تعرـس  اب  یناسآ و  هب  هک  تسین  نیعم  لماع  ود  ای  کی 
ام تسا . هتـشگ  یـسانشناور  مولع  عوضوم  رد  دئاقع  ءارآ و  یگدنکارپ  همه  نیا  بجوم  هک  تفرگ  رظن  رد  ناوتیم  ار  یعونتم  ددـعتم و 

، تیمهااب هداعلاقوف  مولع  نیا  نادنمـشناد  ناققحم و  هک  میراودـیما  مینکیم و  هراشا  تیمها  اـب  رایـسب  لـماع  دـنچ  هب  ینارنخـس  نیا  رد 
ياراد یسانشناور  هب  عوضومیب ، یسانشناور  لوحت  رد  دیفم  تاقیقحت  عوضوم و  صیخشت  يارب  ار  هار  هتفرگ و  ار  همدقم  نیا  يهلابند 
لحارم لوصا  يانبم  رب  یناور  لـئاسم  حرط  هب  یبرغ  ناسانـشناور  زا  یناوارف  هورگ  ياـجبان  لـیامت  مکی : لـماع  دـنیامن . راومه  عوضوم 

یلایخ ولو  ياهطبار  چیه  اب  هک  تسا  هدش  رود  اهنآ  زا  يردـق  هب  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  رد  ار  اهنآ  یناسنا  ناور  هک  یناسنا  صحم  یعیبط 
عوضوم یفیلکتـالب  لـماوع  نیرتبرخم  دـسریم  رظن  هب  داد . رارق  یـسررب  دروم  هداد و  دـنویپ  یناـسنا  ناور  هب  ار  لـحارم  نآ  ناوتیمن 

هب دناسریم  تسبنب  هب  ار  یسانشناور  ملع ، ياعدا  اب  هتسارآ  ياهفایق  اب  هک  تسا  لماع  نیمه  یسانشناور 
دنمشناد نم  متسین ، نم  امش  لاوئس  نیا  لوئسم  دیوگیم : تسیچ ؟ امـش  ملع  عوضوم  هک  دیـسرپیم  سانـشناور  زا  هک  یتقو  هک  يروط 

. دننک نایب  ار  عوضوم  نیا  تقیقح  دیاب  هک  دنتسه  هفسالف  اریز  هفسالف ، غارس  هب  ورب  مرادن ، ناور  تقیقح  اب  يراک  متسه و  یسانشناور 
ملع ءاملع  لـیوحت  ار  اـم  گـنرد  یب  مه  اـهنآ  دـیئوگیم ؟ هچ  ناور  تقیقح  يهراـبرد  هفـسالف ، ناـیاقآ  هک  میریگیم  ار  هفـسالف  غارس 
سپ دیروایب ، تسدب  ناسنا  ندب  رد  هتفای  لکـشت  ياضعا  تعیبط  زا  ار  ناور  زورب  ءاشنم  دیورب  تسخن  هک  لیلد  نیا  هب  دنهدیم  ءاضعالا 

دیراذگب نایم  رد  یفسلف  یلک  میهافم  يرادقم  کیژولویزیف  ياهتخانـش  لوصحم  یفـسلف  میظنت  يارب  دیداد ، ماجنا  ار  راک  نیا  هکنآ  زا 
میهافم هب  رمتسم  تکرح  نودب  ءاضعالا  ملع  تسیز و  یعیبط  يهیلوا  لحارم  تخانش  زا  بیترت  نیدب  دینک ؟ یقلت  هتفای  نایاپ  ار  هلئسم  و 
هاـگره هک  تسا  ملـسم  تسا . ناور  دوخ  دریگیمن ، رارق  تخانـش  هجوـت و  دروـم  هک  هچنآ  طـسو  نیا  رد  دـننزیم ! هرفط  یفـسلف  یلک 

کی نیا  دروآ . میهاوخن  تسدب  ناور  ناونع  هب  یتقیقح  هب  ندش  کیدزن  یئاناوت  زگره  ام  دنک  ادیپ  همادا  ناور  تخانـش  شور  هنوگنیا 
ژولویزیف يژولویب و  لئاسم  هک  تسا  نامه  ناور  يهرابرد  تایعقاو  يهمه  هکنیا  رب  يراشفاپ  اریز  تسین ، ضحم  ياعدا 

یضایر تایلمع  هشیدنا و  دننام  زغم  یلاع  رایـسب  ياهتیلاعف  يهرابرد  تایعقاو  يهمه  هک  درادن  نیا  زج  یئانعم  دهدیم ، میلعت  ام  يارب  ي 
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رب رد  غرم  مخت  تشوگ و  مدنگ و  اههویم و  دننام  ازيژرنا  یئاذغ  داوم  هک  تسا  نامه  میـسجت  دـیجت و  تردـق  غوبن و  هدـیچیپ و  رایـسب 
هجوت دروم  دیابن  اهنآ  رد  هیراج  نیناوق  ناسنا و  ضحم  یعیبط  داعبا  هب  طوبرم  ثحابم  هک  تفرگ  ار  هجیتن  نیا  دیابن  بلاطم  نیا  زا  دراد !
نیناوق اههدـیدپ و  هب  يدـج  رایـسب  تیمها  نآ  یلـصا  عبانم  هک  تسا  یمالـسا  یـسانشناور  زا  فارحنا  اـعطق  يرادـنپ  نینچ  دریگب . رارق 

زاب و ار  ناسنا  تخانـش  ورملق  هک  مالـسا  هاگدید  زا  تفگ : ناوتیم  سکعلاب ، هکلب  دـهدیم . ناسنا  تیدوجوم  رد  مکاح  ضحم  یعیبط 
ياهنوگرامیب تیساسح  مود : لماع  دوش . يریگیپ  دیاب  رمتسم  روط  هب  هراومه  ضحم  یعیبط  داعبا  رد  شواک  قیقحت و  دنادیم ، دودحمان 

رثوم یسانشناور  طوقس  دوکر و  رد  يردق  هب  تیساسح  نیا  دنراد . یناور  یلاع  ياهتیلاعف  اههولج و  هب  ناسانشناور  زا  یضعب  هک  تسا 
اب هک  تسا  یـسک  هچ  یملع ، یـسررب  رد  هدهاشم  هبرجت و  هرابرد  اپورا  یئاطـسو  نورق  نارکفتم  يهنوگرامیب  تیـساسح  هک  تسا  هدوب 

یم یتحاران  ساسحا  یبهذم ) يونعم و  ینافرع و   ) لئاسم هنوگ  نیا  حرط  زا  نم  : ) دیورف ترابع  نیا  ندید 
ملع ملع و  ياعدا  اب  يرشب  تفرعم  نایازفا  راک  نیا  لاثما  هکنیا  نتشاد  رظن  رد  اب  میامنیم ) فارتعا  یتحاران  نیا  هب  هراومه  نم  و  میامن ،

و دیوگیم : هک  میتفایم  رعاش  نآ  رعش  دای  هب  دننکیم ، نایب  احیرـص  ار  یفارتعا  نینچ  انمـض  دناهدش و  یـسانشناسنا  نادیم  دراو  یتسرپ 
نیا دهدیم ، روتـسد  يوقت  هب  ار  مدرم  هک  يدنمتواقـش  ناسنا  اسب  هچ  و   ) لیلع وه  سانلا و  يوادی  بیبط  یقتلااب  سانلا  رمای  یقـش  بر 

: مییوگیم یـسراف  عرـصم  کی  رد  مه  ام  تسا .) التبم  ضرم  نامه  هب  دوخ  هک  یلاح  رد  دنکیم  اوادم  ار  مدرم  هک  تسا  کشزپ  نامه 
رگا هک  مینکیم  تعانق  رکذت  نیا  هب  طقف  میزادرپیمن ، رتشیب  لیـصفت  هب  ثحبم  نیا  رد  ام  يدومن ) اود  دوخ  رـس  يدوب  بیبط  رگا  لک  )
رثوم یماگ  دیاب ) هکنانچنآ  تسه و  هکنانچنآ   ) ناور یعقاو  یئاسانـش  رد  یناسنا  مولع  رگید  نایدـصتم  رخاتم و  نورق  ناسانـشناور 

نیا لبقام  ياهنامز  رد  نامرد  یب  ياهدرد  نیا  رثکا  تشگیمن . يرـشب  تایح  ریگنماد  نامرد  یب  درد  هاجنپ  دودـح  رد  دـندوب ، هتـشادرب 
رطخ اب  ار  اهناسنا  تایح  هک  دندوب  دودحم  یحطس و  يردق  هب  دنتشاد ، دوجو  مه  رگا  ای  دنتشادن ، دوجو  ای  یناسنا ، مولع  اهیـسانشناور و 

روم لوقعم ) تایح   ) باتک رد  ار  لئاسم  نیا  زا  هرامش  کی  لهچ و  دندرکیمن . دیدهت  یچوپ 
راداو ار  اـم  هک  تسا  لـئاسم  نیمه  تشگ . دـهاوخ  حرطم  باـتک  ناـمه  رد  پاـچ  دـیدجت  رد  رگید  يهرامـش  هن  هداد و  رارق  یـسررب  د 

دوخ یقیقح  يارجم  هب  ار  مولع  نیا  هدرک ، رظن  دیدجت  متسیب  نرق  مهدزون و  نرق  یناسنا  مولع  رگید  اهیسانشناور و  يهرابرد  هک  دنکیم 
یـسانشناور يارب  شیاهدادعتـسا  ءازجا و  يهمه  یعومجم  تدـحو  اب  ار  ناسنا  ام  یتسیاب  نارود  نیا  زا  هک  دـسریم  رظن  هب  مینادرگرب .

هن تسا و  هدوب  یسانشناور  عوضوم  هتشذگ  نورق  تارکفت  زرط  رد  هک  ناکشزپناور  زا  یضعب  لوق  هب  هک  نت ) یب  رس   ) هن مینک ، حرطم 
یموهفم رد  ضامغا  لباق  ریغ  ياطخ  کی  موس : لماع  تسا . هتفرگ  رارق  متسیب  مهدزون و  نرق  ود  یسانشناور  عوضوم  هک  رـس ) یب  نت  )
ياهزغم هک  دـندروآ  دوجو  هب  يرـشب  تفرعم  شرتسگ  كرحت و  رد  يدوکر  دومج و  ناـنچ  هدومن ، نآ  بلاـق  ار  ملع  يهملک  هک  تسا 

هبرجت و زا  لـصاح  تخانـش  زا  تسا  تراـبع  یملع  رکفت  هکنیا  دـننام  دـندومن ، هیجوت  موـهفم  نآ  هب  هناـهاگآان  اـی  هناـهاگآ  ار  رکفتم 
هفایق نیا  ياروام  يزیچ  ره  یچوپ  شیانعم  هک  نآ  هب  بناجهب  قح  يهفاـیق  کـی  نداد  اـب  ملع  يارب  فیرعت  نیا  طـقف . مولعم  يهدـهاشم 
شور رد  كاخ  شتآ و  اوه و  بآ و  رصنع  راهچ  رد  رصانع  ینالقع  ندرک  رصحنم  هک  دروآ  دراو  یسانشناور  رب  ار  بیسآ  نامه  دوب ،

یفسلف ق
يهملک دیاب  مینزب ، يرتهب  لاثم  نآ  يارب  میهاوخب  رگا  دندروآ . دوجوب  یملع  تخانـش  يارب  هک  ار  تیدودـحم  نیا  یمیـش . ملع  هب  ءامد 

رد ار  نیمز  دـنازرلیم و  یمدآ  رـس  يالاب  رد  ار  نامـسآ  هک  تمظع  هوکـش و  لالج و  تبیه و  رپ  يهملک  نیا  میریگب ، رظن  رد  ار  نوناـق 
يراب نآ  لالج و  تبیه و  نیا  تسا و  ریـشمش  يهبل  راد و  يهبوچ  نادـنز و  رادراب  هملک  نیا  دـناشورخیم . دـناشوجیم و  يو  ياپ  ریز 

تمظع و همه  نیا  رگم  دنـسرپهب  رگیدـکی  زا  هک  دـهدیمن  ناـما  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  يارب  دـشابیم ، اراد  نوناـق  يهملک  هک 
و هچ ؟ ینعی  یگدرب  نوناق  نیارباـنب  تسین ؟ اـهناسنا  اـم  تاـیح  ياـهتیعقاو  يارب  تسا  هتفهن  هملک  نیا  رد  هک  تیعطاـق  تبیه و  تدـش و 
هناـیزات و نادـنز و  رادراـب  ناـناوتان  يارب  هدـش و  یقلت  توبکنع  ياـهرات  دـننام  اـیوقا  يارب  خـیرات  لوط  رد  عماوج  رثـکا  رد  هک  ینیناوق 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1135 

http://www.ghaemiyeh.com


نوناـق يهملک  تشونرـس  هب  فرط ، نیا  هب  مهدزون  نرق  زا  مه  ملع  يهملک  دـهدیم ؟ ینعم  هچ  تسا ، هدوب  ریـشمش  يهبل  راد و  يهبوـچ 
، دـنرگنب رتهبناج  همه  رتقیمع و  یتسه  ملاع  تایعقاو  رد  دـنناوتیم  هک  يوق  ياهزغم  نارظنبحاص و  يارب  هملک  نیا  تسا . هدـش  ـالتبم 

ونرس يهرابرد  میناوتیم  بلطم  نیا  هب  هجوت  زا  سپ  میتفگ ، الاب  رد  هک  دراد  لوادتم  موهفم  نآ  زج  یئانعم 
يرامشیب تالوحت  اههدیدپ و  اهدادعتسا و  داعبا و  اهناسنا و  ناور  نتفرگ  رظن  رد  اب  ام  میشیدنیب . یلومعم  یـسانشناور  زیگنافسا  تش 

يدادرارق و تاحالطـصازا  تسد  تاـیعقاو  هب  قـشع  لاـمک  اـب  مینکیم ، هدـهاشم  ناور  يهراـبرد  فـلتخم  ياـهتیعقوم  طیارـش و  رد  هک 
رد دـیئوگب : رگا  مینکیم . حرطم  ار  اهنآ  تاصتخم  جـیاتن و  لئاسم و  نآ  همه  و  میرادیم ، رب  تاـیعقاو ، رب  لوصو  هار  يهدـننک  دودـحم 

خـساپ تسا ؟ ریذـپناکما  هنوـگچ  نیا  دـیروآرد و  یملع  يهتـشر  اهدـص  هب  ار  یـسانشناور  دـش ، دـیهاوخ  روـبجم  یـسررب  هنوـگ  نیا 
رد دـناوتیمن  هجو  چـیه  هب  مالـسا  تسا . هدـمآ  دوجوب  ملع  هتـشر  اهدـص  ینیع  تعیبط  تخانـش  يارب  هک  هنوگ  نامه  يرآ ، مییوگیم :

فده نودب  دوخ  دننام  ار  ياهدع  دـشکب و  یئاهـسفن  هک  دـنک  تعانق  ناسنا  تبثم  ياههفایق  نارازه  زا  خرمین  نآ  هب  طقف  ناسنا  تخانش 
، میتسه تایعقاو  يهدنیوج  ام  ددرگن . یناسنا  مولع  نایدصتم  رگید  ناسانشناور و  تمحز  بابـسا  دورب و  دناطلغب و  یکاخ  يهرک  يور 
ار دوخ  اهدادرارق  يریجنز  ياـههقلح  رد  هکنیا  نودـب  دودیم ، تاـیعقاو  لاـبند  هب  شـالت  تیدـج و  لاـمک  اـب  مالـسا  رد  یـسانشناور 

قـشاع ققحم و  ناسنا  کی  دشاب . هدش  يرگهتخیر  یمالـسا  هفـسالف  نیرتگرزب  هلیـسوب  يریجنز  ياههقلح  نآ  هچ  رگا  دنک ، هرـصاحم 
عقاو

هدـهاشم اـههزیگنا  لـماوع و  اـب  دروخرب  رد  ار  یناور  تاـیعقاو  نارازه  درگنیم و  لـلم  ماوقا و  یبدا  گرزب  راـثآ  رد  هک  یماـگنه  تاـی 
امتح امتح و  یبایعقاو  ترورـض  مکح  هب  دشاب ، هداتفا  قافتا  خیرات  رد  رابکی  يارب  ناسنا و  کی  رد  تایعقاو  نآ  زا  یکی  رگا  و  دنکیم ،

ناونع هب  دیاب ) هکنانچنآ  دعب  زا  هچ  تسه و  هکنانچنآ  دعب  زا  هچ   ) دـهدب رارق  یـسررب  كرد و  دروم  ار  اهتیعقاو  تیعقاو و  نآ  دـیاب 
هبذاج رد  نتفرگ  رارق  یناسنا و  يالعا  نامرآ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هدش و  ادیپ  درف  کی  طقف  يرـشب  خـیرات  رد  هک  مینک  ضرف  رگا  لاثم :

ار یناور  نینچ  دـیاب  هرورـضلاب  دـنادب ، تایعقاو  مهف  هب  مزلم  ار  دوخ  ققحم  کـی  رگا  تسا . هدـش  هدـیمان  دیهـش  هداد و  تسد  زا  یبوبر 
خیرات رد  رگا  ار . نارگید  سپـس  تسا ، هتفیرف  ار  دوخ  تسخن  یـسانشناسنا  ياعدا  رد  ققحم  نیا  الاو  دـهد  رارق  ریـسفت  قیقحت و  دروم 

رداص ربج  نودب  ار  يراک  هدومن  تیوقت  ار  دوخ  دازآ  يهدارا  رایتخا و  للع ، یگزیگنا  لیدـعت  اب  رابکی  مه  نآ  رفن و  کی  طقف  يرـشب 
ار دادعتـسا  نیا  دوجو  ناور ، کی  رد  دازآ  يهدارا  زورب  اریز  دریگب ، رارق  یمـسر  یـسررب  دروم  یتسیاب  هرورـضلاب ، امتح و  دشاب ، هدومن 

هراک هب  دیقم  سانشناور ، کی  هاوخ  تسا . تیعقاو  نیا  و  دنک . تابثا  اهناور  يهمه  رد  دناوتیم 
ناونع هب  ار  اـهنآ  مینیبیم و  یمدآ  زغم  رد  تریح  عون  شـش  اـم  هن ؟ اـی  دسانـشب  تیمـسر  هب  ار  تیعقاو  نآ  کـیژولویزیف ، یحیرـشت  يا 

هب هن . ای  دشاب  هتشاد  اهنآ  زا  یعالطا  تسینویسکنوف  سانـشناور  کی  هاوخ  میریذپیم ، دنراد ، دوجو  یناسنا  دادعتـسا  رد  هک  یئاهتیعقاو 
لـالج و هوکـش و  ربارب  رد  نتفرگ  رارق  زا  هک  نیعت  قوفاـم  تلاـح  نآ  زا  تسا  تراـبع  تریح  يهناگـشش  ماـسقا  زا  یعون  لاـثم : ناوـنع 

تریح نیا  زا  يرشب  تفرعم  يامظع  زا  یناوارف  هدع  هک  تسین  دیدرت  ياج  ددرگیم . یشان  دوشیم ، هدهاشم  دوجو  ملاع  رد  هک  یغورف 
لکشتم يهعومجم  هدومن و  ادیپ  تاجن  یعیبط  دوخ  نادنز  زا  تسا  هتـسناوت  هک  یناسنا  ره  تفگ : ناوتیم  هکلب  دناهدوب ، رادروخرب  الاو 

نیرتیـساسا زا  یکی  یحور  يالاو  رایـسب  تلاح  نیا  تسا و  هار  نیمه  ناوراک  وضع  دـهنرب ، دوخ  يارب  دـحاو  کـی  ناونع  هب  ار  یتسه 
توکلم رد  ایآ   ) ضرالا تاوامسلا و  توکلم  یف  اورظنی  ملوا  دریگیم : رارق  قیوشت  دروم  حرطم و  مالسا  یـسانشناور  هک  تسا  یلئاسم 

لد هب  طقف  یـسراف  تاـیبدا  رد  هک  یتیلاـعف  دومن و  يهرابرد 427  ياهفرح  یلومعم  ناسانـشناور  رگا  دـناهدرکن .) رظن  نیمز  اهنامـسآ و 
اهنآ ندوبن  یملع  هب  مکح  اهنآ ، ندوبن  هدهاشم  لباق  تهج  هب  دنیامن و  یعالطایب  راهظا  تسا ، هدش  هداد  تبسن 

اههدیدپ و يهرابرد  قیقحت  نتخادـنا  تیمـسر  زا  نتفرگ و  هدـیدان  مراهچ : لماع  تسیچ ؟ هبناج  همه  سانـشناسنا  کی  فیلکت  دـنیامن ،
لئاسم رد  نارگن  دودـحم  هک  مینادیم  مه  ار  بلطم  نیا  اـم  يهمه  هتبلا  دـنوشیم . هدـیمان  لد  نوئـش  تاـصتخم و  ماـن  هب  هک  یئاـهتیلاعف 
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ناـیم هب  روـما  نآ  زا  نخـس  هک  یعقوـم  ره  هدـیزرون و  تعاـنق  لد  نوئـش  تاـصتخم و  نتخادـنا  تیمـسر  زا  نتفرگ و  هدـیدان  هـب  یناور 
یلیخ هک  میاهتفرگ ) شیپ  رد  یملع  شور  ام  میرادـن ، کیزیفاتم  اب  يراک  ام   ) یئـالط بآ  یتروص  اـب  یلو  هدـنبوک  قاـمچ  اـب  دـمآیم ،

لد نوئـش  تاـصتخم و  يهدـننک  حرطم  غارـس  هـب  تـسا  هدـمآ  دورف  ناـبلط  شناد  زغم  رب  اهیئاطــسو  نورق  ریفکت  قاـمچ  زا  رتهدـنبوک 
يهدننکوگزاب هک  یمیهافم  دـنوسپ و  دـنوشیپ و  دودـح 427  رد  مدوب ، عبتت  هب  روبجم  هک  لد  هب  طوـبرم  لـئاسم  رد  بناـجنیا  دـنوریم .

زا ص هغالبلاجهن  ریـسفت  همجرت و  زا  متفه  دـلجم  رد  هدومن و  يروآ  عمج  دراد  دوجو  لد  يارب  اهتیلاعف  اههدـیدپ و  تیعقوم و  لاوحا و 
یلو دومن ، یقلت  یفاـک  لد  نوئـش  تاـصتخم و  يهمه  ندروآ  تسدـب  يارب  ار  عبتت  نیا  ناوتیمن  هتبلا  ماهدوـمن . ناـیب  اـت ص 325   290

تسا ب نکمم  تفرگ . رظن  رد  هروبزم  روما  يهرابرد  یفاک  تاعالطا  ندروآ  تسدب  يارب  هجوت  لباق  يهنومن  ناونع  هب  ار  اهنآ  ناوتیم 
غارس دشاب ، هتـشاد  یمدآ  نورد  رد  نیعم  یتیدوجوم  هک  لد  مان  هب  یتقیقح  ام  هک  دننک  ضارتعا  نینچ  دروم  نیا  رد  صاخـشا  زا  یـضع 

نیا خـساپ  میزادرپب . قیقحت  ثحب و  هب  اهنآ  يهرابرد  هدومن و  یقلت  یملع  قیاـقح  ناونع  هب  ار  روبزم  تاـصتخم  اههدـیدپ و  اـت  میرادـن ،
فیرعت لباق  نیعتم و  دوجوم  کی  ناونع  هب  یمدآ  نورد  رد  هک  هچنآ  هک  میراذـگب  نیا  رب  ار  انب  رگا  اریز  تسا ، نشور  ـالماک  ضارتعا 
موکحم یتسیاب  زین  ار  یضایر  ياهدیرجت  ینالقع و  ياههشیدنا  لقعت و  عاونا  دشاب ، هدوب  یتسین  هب  موکحم  دشابن ، كرد  لباق  صخـشم 

تذـل و عون  اهدـص  ام  مینیبیمن . هروبزم  روما  يارب  صخـشم  فیرعت  ياراد  نیعتم و  يدوجوم  یمدآ  نورد  رد  ام  اریز  میئامن ، یتسین  هب 
ندیـشچ لماع  ناونع  هب  یتقیقح  ینیع ، يهدهاشم  مدع  تهج  هب  ار  مالآ  ذیاذل و  نیا  میناوتیم  ایآ  مینکیم ، هدهاشم  دوخ  نورد  رد  ملا 

، میباییمرد يروضح  میقتـسم و  روط  هب  ار  قیاقح  نیا  ام  دیئوگب  رگا  میزادنایب . تیمـسر  زا  ار  اهنآ  یـسررب  هتفرگ و  هدیدان  ملا  تذـل و 
اهنآ جـیاتن  راثآ و  زا  ار  قیاقح  نیا  ام  دـیئوگب : رگا  دراد و  دوجو  زین  لد  نوئـش  تاصتخم و  رد  يروضح  میقتـسم و  تفایرد  نیمه  نیع 

نیا ي رگید  فرط  زا  دشابیم . هدهاشم  لباق  جیاتن  راثآ و  ياراد  زین  لد  نوئش  تاصتخم و  میباییمرد ،
تـشذگ اب  هکلب  نایلاس ، تشذگ  اب  هک  هدنزومآ  یبدا  بتک  زا  ار  نآ  هب  طوبرم  روما  لد و  میهاوخب  ام  رگا  هک  تسا  نشور  تقیقح  ك 

اهباتک نآ  زا  هدش  لطاب  ياهذغاک  زج  يزیچ  میئامن  فذح  دنراد ، راک  رـس و  اهناسنا  تایح  اب  هراومه  دنوشیمن و  هنهک  راصعا  نورق و 
اروف دوشیم ، تسـس  عوضوم  کی  رد  لقعت  یمـسر و  قطنم  ياـپ  هک  یتقو  مه  هزورما  یتح  هک  تسا  اـجنیا  رد  بجعت  تشاد . میهاوخن 

هک یتقو  مصخ ، ندرک  موکحم  يارب  ای  دنوشیم و  مادختـسا  یعدـم  تابثا  يارب  تاحالطـصا  نیا  لاثما  كاپ و  ترطف  لد و  نادـجو و 
عـضو نیا  اب  دسریم  يرـشب  لد  یناسنا و  نادجو  کیرحت  هب  تبون  دسرن ، یفاک  مزال و  دح  هب  ای  دشاب و  هتـشادن  دوجو  یمـسر  لئاسو 

ياهتیلاعف لد و  یمالـسا ، عبانم  رد  دنوشیم ! یناگیاب  هریخذ و  هنایوجدوس  ياهیرادربهرهب  يارب  اهنآ  نوئـش  تاصتخم و  نادجو و  لد و 
، دنکیم حرطم  ار  لد  ریغتم  تباث و  نوئـش  تاصتخم و  هک  دیجم  نآرق  رد  هطوبرم  تایآ  دـنوشیم . حرطم  تیمهااب  يدـج و  رایـسب  نآ 

دروم ات 334  زا ص 326  هغالبلاجـهن  ریـسفت  همجرت و  زا  متفه  دـلجم  رد  تاـیآ  نیا  تـسا ، تیمهااـب  رایـسب  ناور  داـعبا  تخانـش  يارب 
نآرق رد  هک  هچنآ  دراد و  ياهنوـمن  هبنج  تسا  هـتفرگ  رارق  یـسررب  دروـم  روـبزم  تاحفـص  رد  هـک  یتاـیآ  تـسا . هـتفرگ  رارق  یـسررب 

هس م يهرابرد 
. دنریگب رارق  یـسررب  دروم  تقد  لامک  اب  تایآ  نیا  يهمه  دیاب  هک  دشابیم  هیآ  دودح 192  رد  تسا  هدمآ  داوف  ردـص و  بلق و  عوضو 

زورب ناور و  يهدـنزاس  موـلع  ندرک  طـقاس  زا  تسا  تراـبع  یلوـمعم  ياهیـسانشناور  رد  ناور  یفیلکتـالب  مهم  لـماوع  زا  مجنپ : لـماع 
یسانشناور دیوگب : ناسنا  هک  تسا  يراسمرش  ثعاب  بلطم  نیا  یسانشناور . اب  طابترا  رد  فلتخم  طیارـش  رد  نوگانوگ  ياهدادعتـسا 

یقرف دـنیبب ، لاح  کـی  رد  هظحل  ود  ار  دومن  کـی  دـهاوخیمن  یتح  هک  اـشوک  اـیوپ و  ناور  زا  ار  دـماج  دـکار و  ناور  هک  تسا  یملع 
ینعی دـنادیم . یکی  دنـشوکیم ، ورــشیپ  ياـهتیلاعف  رد  هراوـمه  هـک  یئاـهزغم  اـب  دـناهدیچیپ ، دوـخ  هـب  هـک  ار  یئاـهزغم  دراذـگیمن و 

يارجم رد  دوشیم و  زاب  طیارـش  نیمادک  اب  دچیپیم و  دوخ  هب  یطیارـش  هچ  تحت  يرـشب  زغم  کی  هک  درادن  نآ  اب  يراک  یـسانشناور 
هدیدپ نیا  طقف  یلومعم  یـسانشناور  هن ؟ ای  دوش  هدناجنگ  دیاب  تیبرت  میلعت و  ورملق  رد  یمادقا  نینچ  ایآ  دتفایم و  هار  هب  لماکت  نوناق 
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دوخ و هب  ندیچیپ  زا  ار  زغم  هک  دراد  ار  دادعتـسا  نآ  یمدآ  ناور  ایآ  هک  دهدیمن  نآ  هب  یتیمها  دـنکیم و  فیـصوت  دـنادب  مزال  رگا  ار 
نا ار  اهناور  زا  یلومعم  دح  کی  دوخ  يارب  یلومعم  یسانشناور  تفگ : ناوتیم  ابیرقت  درادن ، ای  دهدب  تاجن  یچوپ  هب  ندیسر 

غارـس اروف  دـش ، فرحنم  لدـتعم  دـح  نیا  زا  یناـسنا  ناور  رگا  دـیوگیم : سپـس  دزادرپیم و  اـهنآ  فیـصوت  حیـضوت و  هب  هدومن  عازت 
ناور نامه  يراددوخ  تخادرپ ، دهاوخ  لادـتعا  دـح  زا  جراخ  نیا  يهجلاعم  رادـید و  هب  هک  مه  یکـشزپناور  دریگب ! ار  ناکـشزپناور 

دهاوخ دوخ  دننام  يرامیب  کی  هجلاعم  يدصتم  یقیقح  ناور  زا  هناگیب  کشزپناور  بیترت  نیدب  تسا و  هدش  هتخاس  یعازتنا و  لدـتعم 
. دیآیمرب زغم  ندیچیپ  دوخ  هب  لماوع  وحم  ددصرد  دوشیم و  حرطم  تیدـج  لامک  اب  مالـسا  یـسانشناور  رد  لئاسم  هنوگ  نیا  تشگ !
هک ینیبناهج  کی  هب  ندیـسر  يارب  دـیوگیم : مالـسا  دـشاب ، هدوب  ینیبناهج  يهدـیچیپ  لـئاسم  لـح  زا  یناوتاـن  لولعم  هدـیدپ  نیا  رگا 

ورملق رد  یتـسرپ  قلطم  يزاـب و  قـلطم  زا  زیهرپ  کـی : دیـشاب : هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  ار  زیچ  ود  دزاـسب ، افوکـش  ار  ناور  تاـیح و  تقیقح 
تامولعم طقف  هک  ینیع  ناـهج  یـساکعنا  تخانـش  زا  رکفتم  صخـش  هجیتن  رد  هک  تسا  ساوح  هب  یکتم  هک  ینهذ  ياـهتیلاعف  ساوح و 
رظنبحاص کی  هک  یتقو  اریز  درامشیم ، دودرم  ار  قلطم  ای  دزاسیم  قلطم  دوخ  يارب  دراذگیم ، ناسنا  رایتخا  رد  ار  يدودحم  یبسن و 

نشور ار  یتسه  ملاع  یعومجم  لک  فیلکت  سوسحم  هب  دنتـسم  لوقعم  يایاضق  زا  سوسحم و  يایاضق  زا  ناوتیمن  هک  درک  ادیپ  داقتعا 
نیا زغم  دومن ،

هک یناسک  يارب  ترورـض ، یگداس و  نیع  رد  طرـش  نیا  دنکن ، نتـشیوخ  رود  هب  فاوط  ود : دیچیپ . دهاوخن  دوخ  هب  زگره  رظنبحاص 
اب طرـش و  ود  نیا  هظحالم  اب  و  دریگیمن . رارق  تیمها  هجوت و  دروم  دـناهدوبن ، تایعقاو  رد  یتعیبط  دوخ  هدـننک  چوپ  ياهتلاخد  رکف  رد 

جیگ هفالک و  ار  دوخ  رکفتم  صخش  زاب  طرـش ، ود  نیا  لوصح  اب  رگا  دوشیم . اهر  دوخ  هب  ندیچیپ  زا  زغم  هک  تسا  اهنآ  ندمآ  دوجوب 
نیا دناوت  نابایب  كاپ  نماد  دابدرگ  دناهدیچیپ  دوخ  هب  یناشیرپ  زک  یئاهزغم  هک ، دزاسیم  هجوتم  هلئسم  نیدب  ار  وا  مالسا  دنک ، ساسحا 

لولعم هدیدپ  نیا  رگا  انلبس . مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلا  اریز و  دنوش  زاب  ات  دنچیپیم  دوخ  هب  دابدرگ  دننام  یجیگ  یگهفالک و  اب  اهزغم 
هک تسا  دـکوم  یتاروتـسد  هلیـسو  هب  یگدـیچیپ  نیا  زا  مالـسا  يریگـشیپ  دـشاب ، هدوب  اههقالع  قشع و  اهوزرآ و  رد  تسکـش  ساـسحا 

هدارا یتسس  فعـض و  لولعم  رگا  تسا و  هدومن  يریگولج  اههدیدپ  نیا  يهلیـسوب  نتخاب  دوخ  زا  هداد و  اهیگتـسبلد  اهوزرآ و  يهرابرد 
و تردق ، رادقم  هب  تیلوئسم  كالم  تایح و  یساسا  ینابم  رب  هجوت  هب  اهناسنا  يهیصوت  اب  مالـسا  تسا ، یگدنز  نشخ  تایعقاو  ربارب  رد 

گدیچیپ هدومن و  تیوقت  ار  هدارا  تایح ، ربارب  رد  تایعقاو  تایعقاو و  ربارب  رد  تایح  متسیس  ندوب  زاب 
ار یناور  ياهتیلاعف  اهدومن و  اـم  دـیوگب : یناور  هوژپ  شناد  هک  تسا  يراسمرـش  ثعاـب  بلطم  نیا  هک  میتفگ  دـنکیم . زاـب  ار  روبزم  ي 

هزات هشیمه  اشوک و  اـیوپ و  رگید  یناور  ارچ  و  دـماج ، دـکار و  ناور  کـی  ارچ  هک  میرادـن  نآ  اـب  يراـک  میهدیم و  رارق  هعلاـطم  دروم 
، دنکیم حرطم  ینآرق  تایآ  هب  رظن  اب  مالسا  یـسانشناور  هک  هچنآ  هن ؟ ای  دراد  حیجرت  اتـسیا  دماج و  ناور  رب  ایوپ  ناور  ایآ  و  دشابیم .
اب تقـشم  تکرح  رد  ار  ناسنا  ام   ) دبک یف  ناسنالا  انقلخ  دـقل  تسا : یگدـنیوپ  صتخم  ياراد  یمدآ  ناور  یقیقح  تعیبط  هک  تسانیا 

ماجنا تراگدرورپ  يوس  هب  هک  شـشوک  تیاهن  رد  وت  ناسنا ، يا   ) هیقالمف احدـک  کـبر  یلا  حداـک  کـنا  ناـسنالا  اـهیا  اـی  میدـیرفآ .)
دیئوجب تقبـس   ) مکبر نم  هرفغم  یلا  اوقباس  دننام  دهدیم ، تاریخ  هب  روتـسد  هک  یتایآ  و  یتسه .) تکرح  رد  وا  رادـید  هب  داد ، یهاوخ 

هب هک  دنتسه  نانآ  دناهدومن ، تقبـس  هک  یناگدنیوج  تقبـس  و   ) نوبرقملا کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  و  ناتراگدرورپ .) زا  یـشیاشخب  هب 
قباس مهنم  دـصتقم و  مهنم  هسفنل و  ملاـظ  مهنمف  اـندابع  نم  انیفطـصا  نیذـلا  باـتکلا  اـنثروا  مث  دـناهدرک .) ادـیپ  برقت  لاـعتم  دـنوادخ 

، میدیزگرب ار  نانآ  هک  میتشاذگ  ثرا  هب  نامناگدنب  زا  یناسک  هب  ار  باتک  ام  سپس  . ) هللا نذاب  تاریخلاب 
تقبــس تاریخ  هـب  يدـنوادخ  نذا  اـب  رگید  یهورگ  دـننکیم و  يور  هناـیم  رگید  یــضعب  دـنزرویم ، متــس  دوـخ  هـب  مدرم  زا  یــضعب 

تاریخ هب  لوصو  يارب  تسا ، هتفرگ  شیپ  هک  تسا  ياهقیرط  سک  ره  يارب  و   ) تاریخلا اوقبتـساف  اهیلوم  وه  ههجو  لـکل  و  دـنیوجیم .)
چیه هدومن و  یعاـمتجا  یطیحم و  لـماوع  یثرا و  يهنیمز  تایـضتقم  میلـست  ار  دوخ  هک  یناور  اـیآ  دیـسرپ  دـیاب  لاـح  دـیئامن .) هقباـسم 
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ورملق هتخادـنا و  تیلاـعف  هب  ناور  دوخ  تعیبـط  زا  ار  تکرح  يورین  هک  یـسک  ناور  اـب  دروآیمن  دوـجوب  دوـخ  نتم  تاذ و  زا  یتـکرح 
يرادقم اب  هدومن و  یقلت  تقیقح  کی  ار  ناور  عون  ود  ره  دیاب  ام  ایآ  تسا ! یکی  تسا ، هدومن  یقلت  هقباسم  نادـیم  دوخ  يارب  ار  تایح 

زا جراخ  لماع  اب  ندب  یعیبط  يهراوهگ  رد  هک  ار  ناج  نآ  ناوتیم  ایآ  رگید  ترابع  هب  میهدب ؟ رارق  ریـسفت  دروم  ار  ود  نآ  تباث  لوصا 
ناشن دوخ  زا  دادعتـسا  دعب و  اهدص  هداتفا و  وپاکت  هب  هدـشاهر و  ندـب  یعیبط  يهراوهگ  زا  هک  ناج  نآ  اب  تسا ، يربج  تکرح  رد  تاذ 
هراوهگ رد  هدش  بوکخیم  ناج  ایآ  الصا  درک . یسررب  ار  ود  نآ  یسانشناور  مان  هب  دعاوق  لوصا و  کی  اب  هتسناد و  ناج  کی  دهدیم ،

نیا ناوتیم  ایآ  ناور  شدنیوگ  تسج  ناج  نت  نوچ ز  ناور  ندرک  ار  همشچ  ناعما ؟ تسیچ  هن ؟ ای  تسا  هدیسر  ناور  هلحرم  هب  تعیبط 
زج تایح  يهدـیدپ  زا  یئوگ  هک  تسا  هدوب  دوکر  هب  التبم  نانچ  ایند  نیا  رد  الثم  یگدـنز  لاـس  داتـشه  دادـتما  رد  یکی  هک  ار  ناور  ود 
هب مناهج  ناتـسبرط  منانج  ناتـسلگ  وچ  دیوگیم : هک  ناور  نآ  تسا و  هتـشادن  يزیچ  دـکار  يهشیدـنا  ماخ و  ساسحا  يربج و  تکرح 
رد كرحتم  يهشیدـنا  نینچمه  داد ؟ رارق  یـسررب  دروم  دـعاوق  لوصا و  کـی  اـب  تسناد و  یکی  مناور  تسا  ناور  هک  نادرم  همه  ناور 

يوج بآ  يور  رکذ  تشز  بوخ و  كاشاخ  یب  تسین  رکف  يوج  بآ  يور  یناور  رد  دـماج . یناور  رد  دـکار  ياهشیدـنا  اب  ایوپ  ناور 
رگ تسا  فکاع  یئوگ  وت  تسا و  ناود  وا  تسا  فقاو  یئوگ  وت  تسا و  ناور  وا  شحو  بوبحم و  كاشاخ  یب  تسین  شور  ردـنا  رکف 

ردنا زغم  ار  اهرشق  ناود  دش  یبیغ  غاب  رامث  زا  ناور  بآ  نیا  يور  رب  اهرـشق  اهکاشاخ  ون  هب  ون  يو  رب  تسیچ  اهکاخ  زا  بآ  ریـس  يدوبن 
وز رذگ  رد  دـیآ  رتهبنا  نوچ  بآ  تابن  يوج و  نیا  ریـس  ردـنا  رگنب  تایح  بآ  نتفر  ینیبن  رگ  وج  هب  دـیآیم  غاب  زا  بآ  هکناز  وج  غاب 

سپ باتـش  دوب و  یلتمم  تیاغ  هب  نوچ  ناـفراع  ریمـض  رد  دـیاپن  مغ  ناور  وج  نیا  دـش  زیت  تیاـغ  هب  نوچ  رذـگ  رتوز  روص  رـشق  دـنک 
ئایوپ دیوگیم : تقبس ) حدک و  دبک و  يهیآ   ) میدروآ نیا  زا  شیپ  هک  ار  یتایآ  بآ  هک  الا  وردنا  دجنگن 

نودـب دـشاب ، كرحتم  اـیوپ و  مـه  دـنچ  ره  یمدآ  ناور  ـالاو  دـشاب ، تاریخ  رد  هقباـسم  لاـمک و  ریــسم  رد  یتسیاـب  ناور  كرحت  ي و 
هک درک  دهاوخ  نامگ  اونیب  يهدنرپ  نیا  دشاب ، هتـسب  ریجنز  رد  شیاهاپ  هک  تسیا  هدنرپ  ندز  لاب  كرحت و  دننام  دصقم ، يریگتهج و 

، تسا هدادـن  ماجنا  ریجنز  ياههقلح  نوماریپ  رد  ندز  اجرد  زج  يراک  هک  یتروص  رد  تسا ، هدومیپ  اـهتفاسم  ندز  لاـب  كرحت و  نآ  اـب 
تـسدب دـنادیم و  یناسنا  ياهدادعتـسا  نیرتیلاع  زا  یکی  ار  لاـمک  هب  لوصو  هار  رد  يرارق  یب  لیـصا و  تبحم  یمالـسا  یـسانشناور 

تبحم ادخ  هب  رگا  وگب : نانآ  هب   ) هللا مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نا  لق  دـنادیم . ملاس  ناور  کی  يرورـض  مزال و  ار  نآ  ندروآ 
نمحرلا مهل  لعجیس  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  ا  دزاسب .) رادروخرب  دوخ  تبحم  زا  ار  امـش  ادخ  ات  دینک ، يوریپ  نم  زا  دیزروب ،

هدمآ نینچ  لیمک  ياعد  رد  داد .) دهاوخ  رارق  دادو  تبحم و  نانآ  هب  دنوادخ  دناهداد ، ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک   ) دو
نآ امرف .) رارقیب  تتبحم  رد  ار  مبلق  ایوگ و  تدای  هب  ار  منابز  اراگدرورپ ،  ) امیتم کـبحل  یبلق  اـجهل و  كرکذـب  یناـسل  لـعجا  و  تسا :

ار شمان  هتفر و  ورف  یناویح  ياههبذاج  رد  هک  یناور  نآ  اب  تسا ، قشع  تبحم و  نیا  ياراد  هک  ار  یلاعتم  ناور 
: دیوگیم هک  تسا  هدیدپ  نامه  یلاعتم  ناور  رد  قشع  تبحم و  دومن ؟ ریسفت  ینابم  لوصا و  کی  اب  ناوتیم  تسا  هداهن  قشع  تبحم و 

دیآرـس ناـهج  راـک  يزور  هنرا  وش  قشاـع  اهلالدتـسا  هدرک  اـم  هدروآ و  لـیلد  دـص  وا  ياهرطق  اـم  مزلق و  وا  ياهعقر ، اـم  لـک  رما  قـشع 
اعطق دراد و  لامک  دشر و  دادعتـسا  دوشیم ، هدیمان  ناور  ای  حور  هک  تایح  یلاع  تقیقح  نیا  یتسه  هاگراک  زا  دوصقم  سرد  هدناوخان 
ملاع يویند و  یگدـنز  رد  تواقـش  تداعـس و  اهتیلوئـسم و  همه  روحم  تسب  راکهب  هدومن و  تفاـیرد  ار  نآ  یلماـکت  دوعـص  قرط  دـیاب 

رد نآ  اب  يرشب  لئاسم  يهمه  هک  تسا  یناسنا  حور  ای  ناور  هبناج ، همه  هیجوت  ریسفت و  لباق  تایح  یقیقح  روحم  یلک  روط  هب  تیدبا و 
هب ناتراذگ  هکنیا  رگم  دیناسرب  نآ  تقیقح  فشک  قیقحت و  باصن  دح  هب  دیناوتیمن  امش  ار  ياهلئسم  چیه  هک  يروط  هب  تسا ، طابترا 

دیاب دوش ، حرطم  ینیبناهج  یناسنا و  مولع  رد  هک  ياهلئسم  ره  رد  میئوگب : میهاوخیمن  هتبلا  داتفا . دهاوخ  یناسنا  حور  هب  يرورـض  روط 
ناوتیمن ینیبناهج  یناسنا و  ورملق  رد  ار  ياهلئـسم  چیه  هک  تسانیا  روظنم  هکلب  تفرگ ، ار  یمدآ  ناور  حور و  غارـس  میقتـسم  روط  هب 

يهیفصت نودب  دشاب ، راک  رد  ناسنا  ياپ  هک  ياهلئسم  ره  دشابن و  راک  رد  ناسنا  ياپ  هک  درک  ادیپ 
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. دناهدیسرن توبث  هب  هک  یضرف  يایاضق  اب  رگم  دوشیمن ، هدید  اهتـسبنب  زا  تاجن  یناسنا  ناور  ای  حور  يهرابرد  یتفرعم  یقیقح  باسح 
هتفرگ رارق  ینیب  ناهج  یناـسنا و  ورملق  ود  لـئاسم  ياـهتنا  رد  هک  ییاهتـسبنب  زا  تاـجن  يارب  هک  تسنیا  حیحـص  يهمدـقم  نیا  يهجیتن 

هب هار  رد  دیاب  مه  دنک و  ادیپ  همادا  نکمم ) دح  نیرخآ  رد   ) حور اب  یئانشآ  يارب  رمثم  يدج و  ياهـشواک  تاقیقحت و  دیاب  امتح  تسا ،
. داد ماـجنا  لـمع  تفرعم و  تـهج  ود  رد  ار  شـشوک  رثکادـح  یلماـکت  دوعـص  قرط  زا  حور  لاـمک  دـشر و  دادعتـسا  ندـناسر  تـیلعف 
هب طوبرم  ثحابم  یط  رد  میداد و  ماجنا  ییاهیـسررب  هتـشذگ  ثحابم  رد  يدودح  ات  تسا ، حور  اب  یئانـشآ  هک  لوا  يهلئـسم  يهرابرد 

، حور یلماکت  دوعص  قرط  نایب  زا  تساترابع  هک  مود  يهلئسم  رد  اریز  تشادرب ، ییاهماگ  حور  اب  یئانشآ  يارب  ناوتیم  زین  مود  هلئسم 
دوعـص قرط  ناـیب  هب  میزادرپیم  نوـنکا  تسا . یمدآ  حور  ياهدادعتـسا  داـعبا و  رگنشور  هـک  دـمآ  دـهاوخ  تسدـب  یناوارف  تاـیعقاو 

تامولعم و یهاگآ و  نآ  دریگبهدـهع . هب  ار  حور  يربهر  دـناوتیمن  ناسنا  یعیبط  دوخ  کی : تسا : اـم  مود  يهلئـسم  هک  حور  یلماـکت 
ناور ي هک  تهجنادب  دنریگب . هدهع  هب  ار  حور  يربهر  دنناوتیمن  دناهتفرگ ، رارق  یعیبط  دوخ  مادختسا  رد  هک  اههدش  تفایرد 

ریثات و تحت  دیابن  تسا ، دوجوم  زین  تاناویح  رد  دودـحم  داعبا  اب  هداس و  روط  هب  هک  تسا  یعیبط  دوخ  زا  رتهتفای  لماکت  یقیقح  حور ، ا 
ياهعومجم رد  تاـیح  هدـیدپ  هک  یهاـگآان  داوم  هیجوت  ریثاـت و  تحت  دـناوتیمن  یعیبط  دوخ  هکناـنچ  دریگب ، رارق  یعیبـط  دوخ  هیجوت 

زاب لفکتم  هکنیا  نودب  دهدیم  ماجنا  ار  یئادـتبا  تایح  يربج  تیریدـم  یعیبط  دوخ  دریگب . رارق  تسا ، هدرک  زورب  اهنآ  زا  هتفای  لعافت 
هلفاق زا  دـنام  هک  دـیرگیم  هجاوخ  اهلاگنچ  نیمز  ردـنا  هدز  نت  اهلاب  الاب  حور  هداشگ  رب  دـشاب . هدوب  تایح  یلاع  داعبا  حوطـس و  ندرک 

ياوشیپ نانآ  زا  يدرم  ره  یئوگ   ) هسفن ماما  مهنم  ءيرما  لک  ناک  تسا : هدـمآ  نینچ  يهبطخ 88  رد  شرخ  ندنام  نیا  زا  دراد  اههدـنخ 
یـصو ربمایپ و   ) یهلا نایاوشیپ  يربهر  هک  دنتـسه  یناراکهبت  دوشیم  مولعم  شیپ  تالمج  زا  هکنانچ  نانآ ، زا  دوصقم  دـشابیم .) دوخ 
یتروص رد  دنیوجیم ! دوخ  شفن  زا  ار  تالکشم  يهمه  لح  دب و  کین و  كالم  دنروهطوغ و  تاوهـش  رد  دننکیمن و  ءانتعا  ار  ربمایپ )

میلس و لقع  هلیسوهب  دیاب  یلماکت  دوعـص  قرط  ینالقع و  ياهنامرآ  تخانـش  درادن و  ار  دوخ  زا  نتفر  رتارف  تردق  یعیبط  دوخ  چیه  هک 
نوادخ ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  ود : دشابیم . ریذپناکما  یهلا  نایاوشیپ  ترطف و  نادجو و 

بحا نم  نا  هللا ، دابع  دیامرفیم : نینموملاریما  تساوا  حور  یلماکت  دیعصت  تخانش و  يارب  يدنوادخ  کمک  ناسنا ، کی  يهرابرد  يد 
يارب ار  وا  ادـخ  هک  تسا  ياهدـنب  دـنوادخ  دزن  رد  ناگدـنب  نیرتبوـبحم  زا  ادـخ ، ناگدـنب  يا   ) هسفن یلع  هللا  هناـعا  ادـبع  هیلا  هللا  داـبع 

ددـصرد ناـسنا  دوـخ  هک  تسا  یعقوـم  حور  دیعـصت  تفرعم و  رد  يدـنوادخ  کـمک  تسا .) هدوـمرف  کـمک  سفن  دیعـصت  تـفرعم و 
يهدارا اذل  داتفا ، تاریخ  همه  ءاشنم  هب  تقبس  هکلب  ریخ  هب  تقبس  ریسم  رد  هدارا  نوچ  دیامن و  يدج  يهدارا  دیآرب و  دعیـصت  تخانش و 

نیا كرحت  نیقتم  يوزرآ  درآرب  قح  نینچ  دهاوخ  ادـخ  یهاوخ  نینچ  نوچ  دـیناسر . دـهاوخ  رمث  هب  هدومن و  تیوقت  ار  نآ  يدـنوادخ 
دوعـص جـیاتن  يهدـهاشم  اب  دریگیم و  ترطف  میلـس و  لقع  زا  ار  دوخ  تامدـقم  تسا ، تالامک  تاریخ و  يهمه  داینب  زاـغآ و  هک  هدارا 
تکرح مدـع  ددرگیم . يرایبآ  تسا ، نایامن  یبوخ  هب  هتفای ، دـشر  يرـشب  بلط  قح  ناوراـک  رد  خـیرات  دادـتما  رد  هک  یحور  یلماـکت 

اریز درادـن ، دوجو  یناـسنا  داـهن  رد  هدارا  نینچ  دادعتـسا  هنیمز و  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  تسا . تاریخ  ساـسا  هک  ریخ  نیا  يارب  هدارا 
تکرح و مدـع  هکلب  تسا ، يرـشب  خـیرات  يهتفاـی  دـشر  ناـبلط  قح  تمظع  اـب  ناوراـک  میتفگ  هکناـنچ  هدارا  نیا  دوجو  لـیلد  نیرتـهب 

نآ ششوج 
تسا یتانیقلت  تالیخت و  مکی : مسق  دندرگیم : میسقت  مسق  ود  رب  عناوم  نیا  دیآیم . دوجوب  ناسنا  ياپ  شیپ  هک  تسا  یعناوم  هب  دنتـسم 

اهنآ يهمه  عماج  هک  دنراد  فلتخم  یعاونا  مه  تانیقلت  تالیخت و  نیا  دزاسیم . دراو  نتـشیوخ  زغم  هب  ریخ  يهدارا  يهرابرد  یمدآ  هک 
تاـنیقلت تـالیخت و  زا  عوـن  نیا  یچوـپ  راوـشد ! سب  تسا  يراـک  ود  ره  اریز  تسین ، یلمع  نم  يارب  حور  دیعـصت  تفرعم و  تـسانیا :

زا هک  تـسا  هتـسناوت  اـهنآ  يهلیـسوب  هتـشاد و  یگدـنز  ریـسم  رد  هـک  یتاـناکما  تردـق  هـب  ناـسنا  نـیمه  هـک  دوـشیم  راکـشآ  یعقوـم 
تردـق و هک  دـنادب  درگنب و  تقد  اب  درواـیب ، تسدـب  ار  دوخ  ياههتـساوخ  هتـشذگ و  دوخ ، دـصاقم  هار  رد  روبعلابعـص  ياـهخالگنس 
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فـشک یتـح  نتــشیوخ و  ندرک  حرطم  فـیرح و  ندروآ  رد  ياـپ  زا  ماـقم و  تذـل و  دوـس و  ندروآ  تسدـب  هار  رد  هـک  ار  یتاـناکما 
هدوب یفاک  یناـسنا ، ریخ  يهدارا  هب  نداد  تکرح  يارب  تسا ، هدومن  فرـص  دومنیم ، ریذـپانناکما  يو  رظن  هب  زاـغآ  رد  هک  یتـالوهجم 

هک تسین  زاین  دروم  تاناکما  رگید  يژرنا و  تردق و  هزادنا  نآ  نآ ، هب  لمع  تلادع و  تخانش  يارب  تسا . هدوب  نآ  زارتشیب  یلیخ  هکلب 
تلادع و اب  مدرم  نتخاس  انـشآ  يارب  یعامتجا ، رظن  زا  نینچمه  دنوشیم . کلهتـسم  دودـحم  یتذـل  دوس و  ندروآ  تسدـب  يارب  یهاگ 

دیعصت ندرک  هدامآ 
اهتردق و همه  نآ  یعامتجا ، طباور  عاونا  تسایـس و  قوقح و  داصتقا و  تیبرت و  میلعت و  يهلیـسوهب  تلادـع ، هب  لمع  يارب  اهناسنا  حور 

يارب اریز  تسین . جایتحا  دروم  زگره  دوشیم ، هابت  فرص و  تیمیمص  تلادع و  قدص و  ورملق  ریغ  رد  اهناسنا  هیجوت  يارب  هک  تاناکما 
اوران ملظ  کی  يارجا  يارب  نینچمه  دنوشیم و  هدیشک  رگیدکی  رـس  تشپ  هک  يریجنز  ياههقلح  اب  غورد  کی  نتخاس  یلمع  زیوجت و 

مزال تایعقاو  ندرک  نوگرگد  يارب  یناوارف  ياهیژرنا  تاناکما و  فرـص  دوب ، دهاوخ  جایتحا  دروم  هک  یعنـصت  ياهراک  تاهیجوت و  اب 
اهتیعقاو فالخ  باکترا  هیجوت  يارب  دوخ ، ضحم  یعیبط  تایح  خـیرات  دادـتما  رد  رـشب  دـیوگب : یـسک  هک  تسین  هغلابم  اعدا  نیا  تسا .

هدومن فرـص  اهنآ  هب  لمع  اهتیعقاو و  تخانـش  هار  رد  هک  یتردـق  نآ  اب  تسا ، هدرک  فرـص  هک  ار  یئاهدادعتـسا  تاـناکما و  تردـق و 
اهتیعقاو تخانـش  زا  شیب  یلیخ  اهفالخ ، نآ  قباطم  دوخ  هیجوت  اهتیعقاو و  فالخ  باکترا  هیجوت  يارب  ینعی  دشابیمن  هسیاقم  لباق  تسا 
گرزب ریخ  نیا  يهدارا  كرحت  زا  هک  تسا  یتاذ  نورب  عناوم  مود : مسق  تسا . هدرب  نیب  زا  ار  تاناکما  تردـق و  اـهنآ  هب  لـمع  قیبطت  و 

یبرت میلعت و  نادقف  عامتجا و  يراگزاسان  طیحم و  يراجنهان  دننام  دراد ، يدایز  عاونا  زین  عناوم  نیا  دیامنیم ، يریگولج 
هب یتاذ  نورب  عناوم  نتخاس  فرط  رب  ینعی  لکـشم  نیا  لح  دـندرگیم . راـیتخا  يدازآ و  بلـس  بجوم  هک  یئاهتردـق  هدـنزاس و  ياـهت 

عناوم هک  دوشیمن  ادیپ  ياهعماج  چیه  لدتعم ، تالاح  رد  يرـشب  عماوج  رد  الوا : تسا . ریذـپناکما  یفلتخم  لئاسو  ای  عناوم  عونت  تهج 
يهطیح کی  رد  هچ  رگا  یحور  دوعـص  هب  مادـقا  نتـشیوخ و  اـب  یئانـشآ  يارب  یناـکما  چـیه  هک  دنـشاب ، هدوب  يربج  ریگارف و  يروط  هب 

يو شیامزآ  يارب  ینادیم  دناوتیم  ملاس  نادجو  لقع و  نتشاد  اب  ناسنا  کی  یگدنز  ورملق  نیرتدودحم  دشاب . هتـشادن  دوجو  دودحم ،
دیعـصت لمع  نتـسب  راک  هب  نتـشیوخ و  اب  یئانـشآ  يارب  یهجوت  لباق  ياهتـصرف  اهلاجم و  اهناسنا  الومعم  هکنیا  هب  دسر  هچ  دشاب ، هدوب 

فلکم شتردق  يهزادـنا  زا  شیب  هب  ار  یـسک  چـیه  دـنوادخ   ) اهعـسو الا  اسفن  هللا  فلکی  ال  يهیآ : قباطم  یلک  روط  هب  و  دـنراد . یحور 
ره اب  هزادـنا و  ره  یـسک  ره  تسا ، تردـق  ملع و  هب  طورـشم  هراومه  فیلکت  هک  لـقع  حیرـص  مکح  هب  رظن  اـب  نینچمه  و  دزاـسیمن .)

میریگیم هجیتن  بلاطم  نیا  زا  درادن . تهجنیا  زا  يرذع  چیه  دشوکب و  نآ  دیعصت  حور و  اب  یئانشآ  رد  دیاب  تسا ، نکمم  هک  یتیفیک 
عم تالاح  يهمه  رد  تاهج و  همه  زا  ناسنا  هدوب و  هار  دس  هک  تسین  دح  نآ  هب  يربج  عناوم  روبزم  لامک  هب  هدارا  كرحت  يارب  هک 

شیپ تسین  ریذپناکما  تالیامت  ندرک  راهم  نودب  هک  تسا  نتشیوخ  يهرابرد  ناسنا  تلادع  نیرتیـساسا  نیلوا و  هس : دشاب . هدوب  روذ 
قایتشا و تبغر و  لیم و  يهدیدپ  دوش . نشور  تسا ، طوبرم  ام  ثحبم  هب  هک  يدودح  ات  تالیامت  يانعم  یتسیاب  هلئـسم  نیا  حیـضوت  زا 

نیا هک  تسا  ملـسم  تسا . هداد  صیخـشت  دـیفم  ریخ و  دوخ  يارب  ار  نآ  هک  یعوـضوم  يوـس  هب  ناـسنا  شـشک  زا  تسا  تراـبع  هقـالع 
يهمادا لماع  نیرتنیداـینب  هک  تسا  تاذ  تنایـص  يهلیـسو  نیرتیـساسا  هکلب  تسین ، رـضم  اـهنت  هن  هسفن  یف  یناور  یتاـیح و  يهدـیدپ 

دوخ هکنانچ  تسا ، یعیبط  دوخ  يهمزال  تاصتخم  زا  هک  تسا  نوناق  فلاخم  نایغط  نایرج و  دوش ، راهم  دـیاب  هک  هچنآ  تسا . تاـیح 
رد رگید  رادـناج  ره  یناسنا و  تایح  تاذ ، ظفح  يارب  تیلاعف  نودـب  تسا و  تایح  يهمادا  لماع  نیرتيرورـض  هسفن  یف  تاذ  تنایص 

، تسا بجاو  نآ  ظفح  تنایص و  هک  یتاذ  زا  دوصقم  هک  تسانیا  هلئسم  رما  تیاهن  دریگیم ، رارق  يدوبان  ندش و  یشالتم  رطخ  ضرعم 
زا رتهارمگ  هکلب   ) تسا لضا  مه  لب  یناویح  تاذ  نامه  نیا  تسا ، یناسنا  لوصا  نامرآ و  نوناق و  ره  زا  اهر  تاذ  دوصقم  رگا  تسیچ ؟

هابرد هک  یئاهتیلاعف  تاذ و  نامه  دوخ  یهابت  زج  ياهجیتن  تاذ  نینچ  يهمادا  تنایـص و  يارب  یتیلاعف  ره  دـیدرت  نودـب  تسا ) تاناویح 
نآ ي 
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دوعـص هب  ور  دوخ  ینوناـق  يارجم  رد  هک  تسا  یحور  اـی  ناور  نآ  تاذ  زا  دوصقم  رگا  و  تشاد ، دـهاوخن  رب  رد  تفرگ  دـهاوخ  ماـجنا 
هب میزادرپیم  نونکا  دوب . دـهاوخ  یناسنا  نامرآ  تیاهن  شزرا و  اب  دریگیم ، ماجنا  یتاذ  نینچ  تنایـص  روظنم  هب  هک  یتیلاـعف  ره  تسا ،

یفن هلدـع  لوا  ناکف  لدـعلا  هسفن  مزلا  دـق  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نآ ، دربراک  تلادـع و  هب  رظن  اـب  حور  دیعـصت  حیـضوت 
(. تسا هتخاس  قفوم  نآ ، یلماکت  دیعـصت  نتـشیوخ و  حور  ناور و  اـب  ییانـشآ  لیـصحت  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  یناـسنا   ) هسفن نع  يوهلا 

دناوتیمن یبتکم  چیه  يرکفتم و  چیه  تسا .) نتشیوخ  سفن  زا  يوه  یفن  وا  تلادع  نیلوا  تسا و  هدومن  تلادع  هب  مزلم  ار  دوخ  تاذ  )
تاذ هیطعی  ـال  ءییـشلا  ذـقاف  دـهدب ) يرگید  هب  ار  تقیقح  نآ  دـناوتیمن  درادـن  ار  یتـقیقح  هک  يدوجوم   ) هک دوش  رکنم  ار  نوناـق  نیا 

نیرت و تیمها  اب  یهد  بآ  تفـص  يو  زا  دیان  یهت  باز  دوش  هک  يربا  کشخ  شخب  یتسه  دوش  هک  دـناوت  یک  شخب  یتسه  زا  هتفایان 
يهدارا يهرابرد  دـناوتن  هک  يدرف  تسا . وا  تیدوجوم  دوخ  هعماج ، ياهتیریدـم  هعماج و  کی  درف و  کـی  يارب  تاـیعقاو  نیرتيرورض 

تاجن اهسوه  يوه و  نافوط  رد  ندش  هابت  زا  ار  دوخ  دزروب و  تلادع  دراد ، هک  یئاهدادعتسا  اوق و  همه  نآ  نتشیوخ و  تایح 
، دزاسهب رارقرب  ار  تلادع  دوخ  یتسیزمه  لکشت و  رد  دناوتن  هک  ياهعماج  نآ  دزروب ؟ تلادع  نارگید  يهرابرد  دناوتیم  هنوگچ  دهدب ،

یناسنا عون  زا  ییاههعومجم  ای  هعومجم  تیریدم  ددصرد  هک  یئاهناسنا  نآ  دیامن ؟ توعد  تلادـع  هب  ار  رگید  عماوج  دـناوتیم  هنوگچ 
دیابن راهچ : دـنزاسهب ؟ رادروخرب  تلادـع  زا  ار  اههعومجم  ای  هعومجم  دـنناوتیم  هنوگچ  دـنناوتان ، تلادـع  قباطم  راتفر  زا  دـناهدمآرب و 

هب جایتحا  مدرم  زا  ياهدـع  رب  تماعز  تساـیر و  هک  ماـگنه  نآ  رد  تخاـس  دـساف  ار  دوخ  حور  نارگید ، ياهـسوه  يوه و  عابـشا  يارب 
هجیتن ار  حور  داسف  دریگب ، ماجنا  نانآ  یناویح  ياهـسوه  اوه و  عابـشا  هلیـسوهب  نانآ  نتخاس  یـضار  دشاب و  هتـشاد  نانآ  نتخاس  یـضار 
لئاـسو ندروآ  مهارف  عابـشا و  و  مدرم ، زا  ياهدـع  یناوـیح  ياهـسوه  يوـه و  نتخاـس  اـهراب  دـهاوخیم  هـک  یـسک  ینعی  داد ، دـهاوخ 

ندـش افوکـش  زا  ار  مدرم  نآ  دـساف و  ار  دوخ  حور  دـنک ، ایهم  ار  دوخ  یئاقآ  تسایر و  يهکیرا  نانآ ، ياهـسوه  يوه و  زا  يرادروخرب 
هک ناشیناویح  ياههتساوخ  هب  لوصو  رد  ار  مدرم  يدونـشوخ  تیاضر و  یـصخش  نینچ  اریز  تسا . هتخاس  مورحم  ناشتایح  یحور  دعب 

: تسا هدومرف  نینچ  ار  بلطم  نیا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دزاسیم . دساف  مه  ار  دوخ  حور  دشاب ، نانآ  داسفا  اشنم  دوخ 
زا دزادنایب و  هار  هب  ار  امش  هک  هچنآ  هب  اعطق ، نم  و   ) یـسفن داسفاب  مکحالـصا  يرا  ینکل ال  مکدوا و  میقی  مکحلـصی و  امب  ملاعل  ینا  و 

دوخ دیرادنپیم  امش  هک  یحالصا  نینچ  يارب  نم  یلو  متسه  اناد  دنک ، يریگولج  ماهتفرگ ) شیپ  رد  نم  هک  ياهداج  زا   ) امـش تافارحنا 
ياـنبم اـهنارود  بلغا  عماوج و  بلغا  رد  هک  مینادیم  همه  یلو  اـهناسنا . تاـیح  يهرادا  یعقاو  نوناـق  تسانیا  درک .) مهاوـخن  دـساف  ار 

زا يراـنکرب  تحلـصم و  ار  نآ  هک  هچنآ  هب  مدرم  تیاـضر  ینعی  تسا ، هدوب  طورـشم  ریغ  روط  هب  تیاـضر  لیـصحت  تماـعز  تساـیر و 
يرادقم هک  درک  دیاب  هچ  تایح ! یحور  يدام و  دـعب  ود  يالتعا  رد  رثوم  قیاقح  تایعقاو و  هب  تیاضر  هن  دـنهدیم ، صیخـشت  فارحنا 

تقیقح رد  دـناهدرک و  یقلت  قوقح  نیناوق و  نیرتـهب  ار  تیرثـکا ) ياههتـساوخ   ) ماـع فرع  ياـنبم  رب  قوـقح  نیناوـق و  لـلم  ماوـقا و  زا 
یـساسا يانبم  دنهدیمن ، ناشن  دوخ  زا  دشر  يهلحرم  هب  دوعـص  يهدارا  ای  تردق  هک  ار  مدرم  تیرثکا  طورـشم  ریغ  تیاضر  هتـساوخ و 

دهاوخ لیدعت  مه  ار  هعماج  ناگدننک  هرادا  اعطق  دوش ، حرطم  يدج  رگا  هک  ار  یناسنا  یلاع  قالخا  دناهداد و  رارق  یقوقح  ياهیگتـسیاب 
دنهدیم لزنت  یئاضق  یماظتنا و  تاماقم  رسدرد  ندرک  مک  يارب  ياهلیسو  دح  ات  ای  دنوشیم و  رکنم  یلک  هب  ای  درک ،

یهاوخ و تذـل  اـب  دنتـسه ، یحور  دیعـصت  لـباق  دعتـسم و  هکنیا  اـب  ار  اـهناسنا  تیرثکا  یناور  حوطـس  هک  تسا  یمومع  ناـیرج  نیا  و 
رب ار  دوخ  تحلـصم  تیاضر و  يانبم  دـیابن  ملاس  يهعماج  کی  ع )  ) نینموملاریما يهدومرف  ربانب  تسا . هدومن  عابـشا  تردـق  هب  شیارگ 

يهدننک هرادا  مکاح و  رب  دـنیآرب ، ددـص  نیا  رد  هعماج  کی  دارفا  رگا  دزاسب و  راوتـسا  دـهاوخیم ، شیناویح  راهم  یب  زیارغ  هک  هچنآ 
لباق نانآ  يارب  ار  یناسنا  لوقعم  ياهنامرآ  تیبولطم  یقطنم  تاهیجوت  زا  یعاونا  اـب  حیحـص و  تیبرت  میلعت و  اـب  هک  تسا  مزـال  هعماـج 

( هعماج يهمه   ) ياهیرصیق تسا ) اهیراوگان  اهرسدرد و  اب  طولخم  اعطق  هک  دوخ  يهزور  دنچ  یئاقآ   ) لامتسد کی  يارب  دزاسب و  كرد 
، درک دهاوخن  داسفا  ار  نارگید  اهنت  هن  دیدرت  نودب  دشاب ، شیوخ  یحور  یعقاو  حالـصا  هب  دقتعم  هک  یـسک  ره  هصالخ  دـنزن . شتآ  ار 
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اب هدنزاس و  لصا  نیا  دیوش  رادروخرب  دوخ  يارب  دوخ  زا  جنپ : تخاس . دهاوخ  نشور  مه  ار  نارگید  وا  حلاص  حور  غورفرپ  عاعـش  هکلب 
تسا یـسک  هتفای  دشر  ناسنا   ) هسفنل هسفن  نم  ورما  ذخاف  دیامرفیم : نینموملاریما  هک  میهدهب  رارق  تقد  هجوت و  دروم  تسرد  ار  تیمها 

زدب يزیچ  دوخ  یب ز  دوخ  زا  هگناو  دزم  رادرب  نک  میلست  ار  شیوخ  دیامن .) يرادربهرهب  دوخ  يارب  دوخ  زا  هک 
اهقبواف هسفن  اهیف  عاب  لجر  نالجر : اهیف  سانلا  و  دـیامرفیم : درب و  دـنهاوخ  ناهن  رد  يزیچ  وت  زا  درپس  یهاوخ  لد  هک  یلیم  رهب  نوچ  د 

هب ار  دوخ  دنتخورف و  ایند  نیا  رد  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یمدرم  مکی  فنـص  دنفنـص : ود  رب  ایند  نیا  رد  مدرم  و   ) اهقتعاف هسفن  عاتبا  لجر  و 
ناسنا و تقیقح  زا  هک  یناسک  تسا  نکمم  دـندرک .) دازآ  ار  نآ  دـندیرخ و  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یمدرم  مود  فنـص  دـنتخادنا . تکاله 

لامک دشر و  لیصحت  يارب  ناسنا  هک  دننک  حرطم  ار  لاوئس  نیا  دنرادن ، یعالطا  دراد ، دوجو  وا  رد  هک  یئاهتردق  تفرعم و  ياههیامرس 
دوخ ندب  زا  جراخ  داوم  زا  ینامـسج  تیوقت  هیذغت و  يارب  هکنانچ  وا  اریز  دهدب ، رارق  يرادربهرهب  دروم  دناوتیم  دوخ  زا  ار  يزیچ  هچ 

هدارا تیوقت  يارب  هکنانچ  تسا ، دنمزاین  دوخ  تاذ  زا  جراخ  قیاقح  كرد  هب  زین  یناور  يزعم و  دشر  يارب  نینچمه  دـنکیم ، هدافتـسا 
، درادرب رد  ار  تقیقح  زا  يرادقم  هک  هلئـسم  نیا  دیامن . دادمتـسا  دـیاب  یتاذ  نورب  ناهج  زا  زین  ینالقع  نیناوق  لوصا و  هب  لمع  قیبطت  و 
زا کـی  چـیه  ارچ  تـسا ، هدرتـسگ  زین  تاـناویح  يهـمه  ربارب  رد  یتاذ  نورب  ناـهج  اریز  دریگیم ، هدـیدان  ار  ناـسنا  ینورد  تیدوـجوم 

هن دراد و  يرنه  عارتخا  فاشتکا و  هن  دزودنایم ، یتفرعم  هن  دوخ ، يارب  ناسنا  زج  تاناویح 
اهفلع دراد ؟ دوجو  تاناویح  رگید  رد  دوشیم ، هدید  ناسنا  زا  هک  یـصتخم  تیلاعف و  اهدص  هن  دزاسیم و  دوخ  يارب  یندـمت  گنهرف و 

نیا ایآ  دندرگیمن . لدبم  لسع  هب  لیف  غالا و  واگ و  دنفـسوگ و  هلیـسو  هب  زگره  دنکیم  دـیلوت  لسع  اهنآ  زا  لسع  روبنز  هک  یئاهلگ  و 
یتاذ نورب  ناهج  اب  طابترا  رد  هک  یتاناکما  اهدادعتسا و  يوق و  ياراد  تسا  يدوجوم  ناسنا  هک  تسین  نآ  زا  یشان  ناسنا  رد  تاصتخم 

دروایب و دوجوب  ار  یئابیز  همه  نآ  دربب و  تذـل  همه  نآ  اهیئابیز  زا  تسناوتیم  زاب  دوبن  یبایابیز  سح  ناسنا  رد  رگا  ایآ  دـنکیم ؟ زورب 
زاب دوبن ، یعامتجا  یگدـنز  دادعتـسا  سح و  ناسنا  رد  رگا  دـهدب ؟ ماجنا  دوخ  یگدـنز  طیحم  نتخاـس  اـبیز  يارب  ار  شـشوک  رثکادـح 

ناهج داوم  زا  تسناوتیم  تشادن  یئامنرنه  يزاس و  گنهرف  دادعتسا  دوجوم  نیا  رگا  دهدب ؟ لیکشت  یتاعامتجا  دوخ  يارب  تسناوتیم 
رد هچ  اـهناسنا  هک  تسا  یهیدـب  رگید  فرط  زا  درواـیب ؟ دوـجوب  ورملق  ود  نیا  رد  اهیتفگـش  دزاـسب و  يرنه  یگنهرف و  ياـهدومن  ینیع 

عاونا لوصا  دنـشابیم  توافتم  رایـسب  اهنآ  هیجوت  یتاذ و  ياهدادعتـسا  يوق و  زا  يرادربهرهب  رد  عماوج  لکـش  رد  هچ  يدارفنا و  تلاح 
جا یطیحم و  لماوع  ربج  ياضتقم  هب  يرادربهرهب  هیجوت و  مکی : عون  تسا . عون  هس  رب  تاهیجوت  اهیرادربهرهب و  نیا 

هراظن هک  تسا  یلومعم  ياهناسنا  تیرثکا  یگدـنز  نایرج  رد  يرادربهرهب  هیجوت و  عون  نیا  تسا . ینورد  یعیبط  ياههتـساوخ  یعامت و 
زا یشان  یگدنز  ياهشزرا  لاکـشا و  عونت  اب  دنهاوخیم و  ار  تیاضر  اب  یگدنز  نانیا  دنرادن . يرادربهرهب  هیجوت و  رب  هناهاگآ  هطلـس  و 

نینچ مه  درادـن ، یتیمها  نانآ  يارب  لمع  تفرعم و  ندوب  هیاپیب  هک  نانچ  دـنرادن و  يراک  رتیلاع  رتقیمع و  تاـناکما  عونتم و  لـماوع 
نع هیهال  اهظح و  نع  هیـساق  بولقلاف  دیامرفیم : نینموملاریما  دننادیمن . ار  نآ  یلامک  شزرا  دنوش . یلاع  لمع  تفرعم و  هب  قفوم  رگا 
اهنآ لباقم  رد  هرهبیب و  دوخ  تازایتما  زا  ضحم  یعیبط  تایح  ياههدیدپ  رد  ناروهطوغ  نیا  ياهلد   ) اهرامضم ریغ  یف  هکلاس  اهدشر .

: مود عون  دننکیم ). تکرح  دوخ  ياهریـسم  نادـیم و  زا  ریغ  يورملق  رد  دـناهدرک و  ضارعا  دوخ  دـشر  زااهلد  نیا  دـنیامنیم . تمواقم 
میهافم اب  ار  یعیبط  دوخ  نیا  یناسنا ، يالعا  ياهنامرآ  ساسحا  هچ  رگا  تسا  یعیبط  دوخ  دصاقم  هب  لوصو  هار  رد  يرادربهرهب  هیجوت و 

يرنه راثآ  درادن . یعیبط  دوخ  عابـشا  زج  يدـصقم  هک  یتروص  رد  دـنزب  یعامتجا  تامدـخ  زا  مد  الثم  دـیامن ، عابـشا  یهاوخدوخ  قوف 
درگ رادروخرب  عامتجا  تیبوبحم  ترهش و  زا  دوش و  هتخانش  دنمرنه  هک  نیا  يارب  طقف  دروایب ، دوجوب 

نیا تسا  نکمم  دوش . هتخانـش  شناد  تفرعم و  لها  ناونع  هب  ای  دروایب و  تسدـب  اـقم  هک  نیا  يارب  طـقف  دریگب ، ارف  شناد  تفرعم و  د .
، نآ تلاذر  یتسپ و  هک  دریگب  رارق  یهاوخدوخ  ریثات  تحت  يردـق  هب  یلاع  تاناکما  اهدادعتـسا و  يوق و  يهرابرد  يرادربهرهب  هیجوت و 
رد يرادربهرهب  هیجوت و  موس : عون  دماجنایب . اهناسنا  یهابت  ررض و  رب  هکلب  ددرگن ، هصالخ  یعیبط  دوخ  شتـسرپ  یهاوخدوخ و  رد  طقف 
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يرادرب هرهب  دروم  اهنآ  هار  رد  هدومن و  هیجوت  اهیکین  تاریخ و  هب  ور  ار  دوخ  ینورد  تازایتما  ینعی  تسا  یناـسنا  دـصاقم  هب  لوصو  هار 
داقتعا اعطق  دنرادن ، دوجو  یئاهناسنا  نینچ  هک  نیا  هب  داقتعا  یلو  دنتـسه  تیلقا  رد  نانیا  تفگ : دـیاب  فسات  لامک  اب  هتبلا  دـهدیم . رارق 

اهناسنا و دـیما  ثعاب  دـننکیم ، يرادربهرهب  دوخ  يارب  دوخ  ینورد  تیدوجوم  زا  هک  اهناسنا  هنوگ  نیا  تفگ : دـیاب  تسا و  عقاو  فالخ 
يرادربهرهب زا  دوخ و  اب  یئانشآ  زا  هدروآ و  اج  هب  ار  دوخ  هک  دنتسه  نانیا  دنشابیم . یناسنا  یلاع  ياهـشزرا  هب  کیرحت  سدقم  لماوع 

تخانشن درکن و  كرد  ار  دوخ  هک  یسک  شش : دشابیم . یناسنا  سابل  رد  نایوخهتشرف  نیا  نآ  زا  یعقاو  يزوریپ  دنرادروخرب . دوخ ، زا 
هیجوت تیفیک و  تیمک و  هک  تسین  دایز  يوگتفگ  هب  یجایتحا  تسا  واراظتنا  رد  تکاله 

کی ای  درف  کی  هک  یماگنه  دراد . نتـشیوخ  زا  ناسنا  تخانـش  كرد و  تیفیک  تیمک و  اـب  میقتـسم  هطبار  نتـشیوخ ، زا  يرادربهرهب  و 
اب یقطنم  هبـساحم  يور  زا  دـناوتیمن  لمع  هاگدـید  زا  مه  تفرعم و  رظن  زا  مه  درادـن ، دوخ  ياهدادعتـسا  تاناکما و  زا  یعالطا  هعماج 

لماوع ریثات  تحت  مهبم و  وا  لامعا  هجیتن  رد  هدوب  یفداصت  شیاهزادـنامشچ  ساسایب و  شیاهیریگ  فدـه  اذـل  دـنک ، راـتفر  نتـشیوخ 
تسا یمتح  نآ  لالحمـضا  يدوبان و  دشاب ، هدوب  لاونم  نیا  هب  هعماج  ای  درف  تایح  نایرج  رگا  تفرگ . دهاوخ  رارق  يربج  هبـش  يربج و 

دوخ ردق  هک  یناسنا  دش  كاله   ) هردق فرعی  مل  ورما  کله  دیامرفیم : نینموملاریما  دـشاب . هتـشاد  یگدـنز  زا  یتروص  دومن و  هچ  رگا 
یتایح نینچ  اریز  دشابیم . هریغ  یشزرا و  ياهتیلاعف  ینیوکت و  تیدوجوم  لماش  هک  تسا  ماع  موهفم  کی  ردق  زا  دوصقم  تخانشن .) ار 

یتابن و يدامج و  ياههدیدپ  رگید  دننام  تایح  تروص  نیا  رد  تسا ، مورحم  یگدنز  نوئـش  رب  طلـسم  هاگآ و  ناور  ای  حور  نتـشاد  زا 
دوخ زا  یتیدوجوم  هچ  رگا  درک ، ادـیپ  ار  یعـضو  نینچ  یناسنا  تایح  هک  نیمه  دـشابیم و  دوخ  زا  جراخ  لـماوع  شوخ  تسد  یناویح 

نتشیوخ هب  تیمها  هک  یسک  تفه : تسین . حور  ياراد  ناسنا  کی  تیدوجوم  هاگآان ، لقتـسم و  ریغ  تیدوجوم  نیا  یلو  دهدیم  ناشن 
چیه دهدن ،

زا لصا  نیا  تسا . فئاظو  نیرتيرورـض  زا  لصا  نیا  تاـعارم  یناـسنا ، یلاـمک  تاـیح  دیعـصت  يارب  داد . دـهاوخن  تیمها  وا  هب  یـسک 
نم هنا  اوملعاو  دنکیم : نایب  نینچ  ع )  ) نینموملاریما ار  لصا  نیا  دافم  تسا . لوصا  نیرتیـساسا  زا  دـیاب ) هک  نانچ  نآ  ناسنا   ) هاگدـید

دهدن دوخ  هب  یتیمها  هک  یـسک  دـینادب  و   ) ظعاو رجاز و ال  اهریغ ال  نم  هل  نکی  مل  رجاز  ظعاو و  اهنم  هل  نوکی  یتح  هسفن  یلع  نعی  مل 
زا هدـننک  يریگولج  لماع  هن  دوخ  ریغ  زا  وا  يارب  دـشاب ) هتـشاد  اهیهابت  زا  هدـننک  يریگولج  لماع  هدـنهددنپ و   ) یبرم دوخ  نوردزا  هک 

ار دوخ  تاذ  دـهدن و  نتـشیوخ  هب  یتیمها  یمدآ  رگا  هک  تسا  نیچ  يدیعـصت  لصا  نیا  يهصالخ  هدـنهددنپ ). هن  دراد و  دوجو  اهیهابت 
نتخاس راظتنا  عقوت و  دـیابن  نارگید  زا  زگره  دـیاینرب ، شیوخ  نتخاـس  ددـص  رد  دـنادن و  ار  وا  تازاـیتما  تاـجایتحا و  درواـین و  ياـجب 

یهلا و ناربمایپ  همه  دیاینرد ، تکرح  هب  مزال  تفرعم  هقباس  اب  تایح  یلماکت  دیعصت  يهدارا  ناسنا  کی  رد  رگا  دشاب . هتشاد  ار  شیوخ 
رایتخا رد  تسا ، هدش  هتـشون  نآ  هب  لوصو  قرط  تایح و  یلامک  دیعـصت  زایتما  نایب  هرابرد  هک  یبتک  راثآ و  يهمه  ءامکح و  ءایـصوا و 

تخاس رتنشور  يارب  اضف  رد  دیشروخ  نارازه  دیشروخ  کی  ياج  هب  هک  تسا  نیا  هب  هیبش  تسرد  دریگب ، رارق  وا 
مکارتم یئاپ  هن  دراد و  یتسد  هن  تکرح  يارب  هک  یـسک  نوماریپ  رد  مکحم  ياصع  رازه  اهدـص  و  دـنیبب ! شافخ  ات  دـیایب ، دوجوب  نآ  ن 

ینعی درادن . نآ ، هب  دورو  تردق  لماع  چیه  سک و  چـیه  هک  تسا  ياهقطنم  هب  هیبش  یمدآ  نورد  رد  تایح  دیعـصت  هدارا  هقطنم  دـننک !
تکرح هب  ار  هدارا  هدش و  هقطنم  دراو  دناوتیم  هک  تسا  وا  دوخ  طقف  ددنبب و  سکهمه  زیچهمه و  يور  رب  ار  هقطنم  نیا  دناوتیم  ناسنا 

رد هچ  یمالسا  عبانم  رد  دشابیم . كرد  لباق  وا  یصخش  يهدارا  اب  تیـصخش  کی  شزرا  كالم  هک  تسا  هدوبن  تلع  یب  اذل  دروآرد .
تخانـش موزل  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ  رد  تسا . هتفرگ  رارق  دـیکات  دروم  ادـیدش  یـسانشدوخ  موزل  ربتعم ، ثیداـحا  رد  هچ  دـیجم و  نآرق 

نامیا هک  یمدرم  يا   ) متیدتها اذا  لض  نم  مکرـضی  مکـسفنا ال  مکیلع  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  هک : تسا  هدمآ  نینچ  يزاسدوخ  نتـشیوخ و 
هک یـسک  دیدش ، تیاده  امـش  هک  یماگنه  هدننک و  هابت  لماوع  زا  نآ  ظفح  نتخاس و  تخانـش و  ناتدوخ  سفن  داب  امـش  رب  دـیاهدروآ ،

ياهسفن یتاذ و  نورب  ناهج  رد  ار  دوخ  تایآ  ام   ) مهسفنا یف  قافالا و  یف  انتایآ  مهیرنس  دز .) دهاوخن  يررض  امـش  هب  تسا  هدش  هارمگ 
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رب تسا  یتایآ  نیمز  يور  رد  و   ) نورصبت الفا  مکسفنا  یف  و  نینقوملل . تایآ  ضرالا  یف  و  داد .) میهاوخ  ناشن  نانآ  هب  نانآ 
تخانـش ترورـض  مه  قوف  تایآ  دـینیبیمن ). ایآ  ناـتدوخ  ياهـسفن  رد  تسا  یتاـیآ  امـش  يارب  دـنرادروخرب و  نیقی  زا  هک  یمدرم  يا 

زا ار  ناسنا  دهدیم و  نتشیوخ  نتخاس  داشرا و  هب  حیرص  روتسد  لوا  يهیآ  ار . نآ  نتخاس  مه  دنهدیم و  رارق  دیکات  دروم  ار  نتـشیوخ 
نتخاـس تخانـش و  رد  امـش  هک  دـهدیم  روتـسد  نینچ  هـیآ  درادیم . رذـح  رب  دـناهداتفا ، یهارمگ  هـب  هـک  یناـسک  نآ  يزیگنا  هسوـسو 

، تسا هدمآ  نتشیوخ  تخانش  رد  هک  یثیداحا  دشاب . امش  يزاسدوخ  هار  دس  دیابن  سک  چیه  یهابت  تلالض و  دیـشاب و  اشوک  نتـشیوخ 
ار دوخ  هک  یـسک   ) هبر فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم  - 1 میوشیم : رکذـتم  ار  اهنآ  زا  یخرب  هنومن  ناونع  هب  طقف  اـم  تسارتاوت . دـح  قوف 

ریـسفت داهـشتسا و  دروم  هراومه  تسا ، هدـش  لـقن  ص )  ) لوسر ترـضح  زا  هک  تیاور  نیا  تسا ). هتخانـش  ار  شیادـخ  اـعطق  تخاـنش ،
یبوخ هب  هبناج و  همه  یمدآ  نم  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـشابیم . قالخا  ياـملع  هدافتـسا  دروم  اـصوصخم  نادنمـشناد و  ءاـمکح و 
تسا ناسنا  سانش  یتسه  كاپ و  ترطف  نم  داعبا  زا  یکی  - 1 اریز . تسا ، هدش  هتشادرب  یسانشادخ  هار  رد  ماگ  نیرتگرزب  دوش ، هتخانش 

هک تسا  یناسنا  داهن  رد  تیمها  اب  رایـسب  يدعب  دوجو  - 2 دهدیم . رارق  طابترا  رد  ادخ  اب  ار  ناسنا  حیحـص ، يامن  بطق  کی  دـننام  هک 
یتسه هب  دناوتیم 

دراد و هک  يددعتم  تافـص  اب  یناسنا  تاذ  تدحو  تخانـش  - 3 دنک . هدهاشم  یتسه  ملاع  هب  ار  یهلا  غورف  شبات و  هدرک  ادـیپ  فارـشا 
دناوتیم ناسنا  هک  تسا  تاذ  تدـحو  تخانـش  اـب  تقیقح  رد  دزاـسیمن و  لـتخم  ار  ناـسنا  تاذ  تدـحو  عونتم  ددـعتم و  تافـص  نآ 

درجت و - 4 دنک . كرد  دنروآیمن ، دوجوب  يدنوادخ  تاذ  رد  یعونت  ددـعت و  رثکت و  چـیه  هک  ار  يدـنوادخ  تافـص  میهافم  فالتخا 
تاذ ياهتیلاعف  - 5 یکیزیف . طابترا  نودـب  ءازجا  همه  رب  نآ  هطلـس  ندـب و  رب  نآ  هطاحا  تایدام و  هداـم و  زا  یناـسنا  نم  اـی  تاذ  يرترب 

دوجوب دـننام  ناسنا  تاذ  رد  يدـنوادخ  تیقلاخ  زا  ياهنومن  - 6 دـشاب . هدوب  نآ  هیزجت  تاذ و  ندـش  مک  بجوم  هک  نآ  نودـب  یناسنا 
ای مکح  ای  روصت  ره  هک  نیا  حیضوت  هب  يدام . هقباس  نودب  تایعقاو  ندروآ  دوجوب  زا  ياهنومن  - 7 یضایر . لامعا  يرنه و  راثآ  ندروآ 

هدوب نیـشیپ  يدام  تلع  کی  هب  قوبـسم  روما  نیا  هک  تسین  نانچ  دـباییم ، رد  ار  اهنآ  زغم  هلیـسو  هب  یناسنا  تاذ  هک  ایاضق  زا  ياهتـشر 
تروص هک  تسین  نینچ  مینکیم ، سکعنم  نهذ  رد  تخرد  کی  روصت  زا  سپ  ار  هام  تروص  هک  یتقو  هک  نانچ  لاثم : ناونع  هب  دنشاب .

، رگید یتیعقاو  هام  تروص  تسا و  یتیعقاو  نهذ  رد  تخرد  تروص  هکلب  تخرد ، روصت  زا  هتفاـی  لوحت  تسا  یتقیقح  اـم  نهذ  رد  هاـم 
یتقو نینچ  مه 

روصت مکح و  چـیه  زا  هتفای  لوحت  نیا  تسا ، دـیفم ) هعماـج  يارب  دـنمدرخ  ناـسنا  : ) مییوگیم ـالثم  مینکیم ، تبـسن  کـی  هب  مکح  هک 
يدـعب روصت  مکح و  هب  ددرگیم ، هقلع  هب  لدـبم  هک  دـشاب  ياهفطن  دـننام  نیـشیپ  روصت  مکح و  هداـم  هک  يروط  هب  دـشابیمن ، نیـشیپ 

هدام نیشیپ  مقر  چیه  دنتفیب ، نایرج  هب  دنیایب و  دوجوب  ناسنا  نهذ  رد  گرزب  کچوک و  مقر  اب  ددع  اهنویلیم  رگا  نینچ  مه  دوش . لیدبت 
رگید یتقیقح  يهقباس  نودـب  ار  یتسه  هک  ار  يدـنوادخ  تیقلاـخ  دـناوتیم  یبوخ  هب  یناـسنا  نم  زا  دـعب  نیا  دوب . دـهاوخن  يدـعب  مقر 

زین يرگید  تیاور  رد  هدـنوش  كاردا  هدـننک و  كاردا  تدـحو  اب  تاذ  تفایرد  يروضح ، ملع  - 1 دزاـسب . نشور  تسا  هدروآ  دوجوب 
؟ قحلا هفرعم  یلا  قیرطلا  فیک  هللا . لوسر  اـی  لاـقف  ص )  ) هللا لوسر  یلع  لـجر  لـخد  - 2 هک : تسا  هدـمآ  نینچ  قوف  تیاور  نومـضم 
: دومرف ربمایپ  تسا ؟ هنوگچ  قح  تفرعم  يارب  هار  ادخ ، ربمایپ  يا  درک : ضرع  دـمآ و  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  يدرم   ) سفنلا هفرعم  لاقف :
هب یجاـیتحا  تسا ). اـهتفرعم  نیرتدـنمدوس  سفن  تخانـش   ) فراـعملا عفنا  سفنلا  هفرعم  تسا : هدومرف  نینموملاریما  - 3 سفن .) تخانش 

دروآیم و تسد  هب  ار  یتفرعم  یملع و  ياهتیلاعف  اهدادعتسا و  همه  هک  تسا  یمدآ  حور ) تیصخش ، نم ،  ) سفن نیا  هک  درادن  حیـضوت 
سفن نیا  رگا 

ع)  ) نینموملاریما - 4 ار . اهنآ  عفن  ررض و  اهشزرا و  هن  درک و  دهاوخ  كرد  ار  دوخ  یتفرعم  یملع و  ياهتخانش  تیهام  هن  دوشن ، هتخانش 
شزرا هزادـنا و  هب  تسا ، نادان  دوخ  شزرا  هزادـنا و  هب  هک  یـسک  اعطق   ) لهجا هریغ  ردـقب  نوکی  هسفن  ردـقب  لهاجلا  ناف  تسا : هدومرف 
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، نتـشیوخ يهراـبرد  سفن  یئاسانـش  رظن و   ) سفنلا حالــصب  هیاـنعلا  سفنلل ، سفنلا  رظن  ع :)  ) نینموـملاریما - 5 تسا .) رتناداـن  نارگید 
تفرعم هب  هک  یسک  دش  لئان  يرتگرزب  يراگتـسر  هب   ) سفنلا هفرعمب  رفظ  نم  ربکالا  زوفلا  لان  - 6 تسا .) سفن  حالص  هب  نداد  تیمها 

(. دسانشب ار  نتـشیوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  تفرعم  تیاهن   ) هسفن ءرملا  فرعی  نا  هفرعملا  هیاغ  ع :)  ) نینموملاریما - 7 تشگ .) زوریپ  سفن 
. تسا هدش  لئان  یتفرعم  ملع و  ره  تیاهن  هب  تخانش ، ار  نتـشیوخ  هک  سکره   ) هفرعم ملع و  لک  هیاغ  یلا  یهتنا  دقف  هسفن  فرع  نم  - 8
هب هجوت  تیاور ، ود  نومـضم  تیمها  تفایرد  يارب  تسا . تیمها  اب  هداعلاقوف  هک  دـننکیم  نایب  ار  نومـضم  کی  ابیرقت  تیاور  ود  نیا 
هب ور  ملع  نایاپ  ادخ و  زا  ملع  زاغآ  : ) دنیوگیم یمالسا  يامکح  زا  یضعب  هک  تسا  نینچ  هلئـسم  نیا  تسا . يرورـض  مهم  هلئـسم  کی 

نایاپ هکنیا  یلو  تسا . زاجم  ادخ  هب  ملع  زاغآ  دانسا  : ) دناهتفگ نیمز  برغم  نارکفتم  زا  یخرب  و  تسا ) ادخ 
هتبلا تسا . یناوارف  نانیب  ناهج  ءامکح و  داقتعا  دروم  تسا ، ادـخ  هب  ور  ملع  نایاپ  هک  نیا  رد  نیارباـنب ، تسا ) تقیقح  تسا ، ادـخ  ملع 
زاربا ار  نآ  یفلتخم  لاکـشا  تارابع و  اب  هکلب  دـناهتفگن ، نایب  لکـش و  کی  هب  اـهینیمز  برغم  یمالـسا و  یقرـش  نارکفتم  ار  بلطم  نیا 

هب هتسباو  یتسه  لک  هب  هتـسباو  یتسه  ناهج  رد  یمولعم  ره  هک  مینادب  تفرعم  يهلحرم  نآ  زا  ار  ملع  زاغآ  ام  رگا  لاح ، ره  هب  دناهدومن .
تفرعم تفرعم ، ياهتنا  نایاپ و  قوف  تیاور  ود  نومضم  رد  دوب . دهاوخ  حیحـص  الماک  زین  ادخ  هب  ملع  زاغآ  تبـسن  تسا ، نیرفآ  یتسه 

ملع تفرعم و  ياهتنا  اب  قوف  نومـضم  هک : میئوگب  میناوتیم  هتـشذگ  بلاطم  هب  رظن  اب  تسا و  هدش  یفرعم  تاذ ) تیـصخش ، نم ،  ) سفن
همه تخانش ) ار  دوخ  يادخ  تخانـش ، ار  نتـشیوخ  سک  ره   ) هک لصا  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  اریز  درادن ، یتافانم  چیه  لاعتم  دنوادخ  هب 

هب يرـشب  تفرعم  ملع و  هک  یتقو  ینعی  دنکیم ، روبع  ادخ  هب  ور  نتـشیوخ ) تخانـش   ) سفنلا تفرعم  ریـسم  زا  يرـشب  ياهتفرعم  مولع و 
تخانـش يارب  ار  ماـگ  نیرتیلاـع  درک ، كرد  تسا  وا  نـم  دوـخ و  هـک  ار  تـفرعم  لـماع  تـمظع  تخانـش و  ار  دوـخ  هـک  دیـسر  یئاـج 

نامرد ه هک  تسا  هدش  دراو  ع )  ) نینموملاریما زا  يزاس  نتشیوخ  يهرابرد  رگید  يهدنزاس  رایسب  لصا  کی  تسا . هتشادرب  يدنوادخ 
-9 تسا : نیا  لصا  دش . دهاوخن  هتشادرب  یناسنا  هار  رد  یماگ  چیه  لصا  نیا  نتـسب  راب  کی  نودب  تسا و  اهناسنا  یحور  ياهدرد  يهم 

يارب دنکن ، یئایح  شدوخ  زا  دنک و  ایح  مدرم  زا  هک  یـسک   ) ردق هسفن  دنع  هسفنل  سیلف  هسفن  نم  یحتـسی  مل  سانلا و  نم  ییحتـسا  نم 
سفن زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  بدا  تیاهن   ) هسفن نم  ناسنالا  ییحتـسی  نا  بدـالا  هیاـغ  درادـن .) دوجو  نتـشیوخ  دزن  رد  یـشزرا  وا  سفن 

، نم ای  تاذ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یتمظع  كرد  زا  یشان  نتـشیوخ  سفن  زا  مرـش  ایح و  هبـساحم و  دشاب .) هتـشاد  مرـش  نتـشیوخ 
نیرتیهیدب ار  تاذ  هب  مارتحا  اعطق  دوش ، تفایرد  كرد و  اعقاو  یسک  يارب  تمظع  نیا  رگا  تسا ، هدروآ  دوجوب  ناسنا  حور  تیـصخش ،

ناـمه نیا  اریز  تخاـس ، دـهاوخ  دنتـسم  دوـخ  یعیبـط  يهدارا  لـیم و  هب  ار  تاذ  تمظع  هک  تهج  نآ  زا  هن  تسناد ، دـهاوخ  اـهترورض 
نیا لاـعتم  دـنوادخ  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  تسا ، نآ  جـیاتن  زا  يورخا  يوـیند و  تاـیح  یهاـبت  هک  تـسا  یهاوـخدوخ  کـلهم  يراـمیب 

دهاوخ یعطق  وا  یلامک  تایح  دیعصت  دروآ ، ياج  هب  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا  هدومرف  تیانع  وا  هب  ار  شزرا  فرـش و  دادعتـسا و  تمظع و 
تمظع نآ  هب  نیهوـت  زا  اـیح  مرـش و  بـجاو و  نآ  مارتـحا  سپ  تـسا ، ناـسنا  تاذ  رد  وا  تیـشم  رثا  ادـخ و  نآ  زا  تـمظع  نـیا  دوـب و 

مزال اهیتشز  باکترا  يهلیسوب 
ناسنا تانکـس  تاکرح و  يهمه  هب  هک  ار  ینورد  نابهگن  رظان و  دوجو  باـن  يرطف  ساـسحا  کـی  اـب  ناـسنا  هک  نیا  يهفاـضا  هب  تسا .

هک تفرگ  رظن  رد  دیاب  قوف  بلاطم  حیضوت  يارب  ار  هتکن  نیا  دنکیم . كرد  یبوخ  هب  دهدیم ، ماجنا  نتشیوخ  داسف  ای  حالص  يهرابرد 
. دریگیم رارق  اـیح  مارتحا و  دروم  هک  تسا  دوجوم  نآ  زا  ریغ  هدـننک  اـیح  مارتـحا و  هک  تسا  یئاـج  رد  تلجخ  اـیح و  مارتـحا و  موهفم 

ناسنا تاذ  رد  یتمظع  یناسنا ، لوصا  نادـجو  لقع و  يهلیـسوب  هک  تسا  یناسنا  فرطیب  دوخ  هدـننک  مارتحا  هک  مینادـب  دـیاب  نیارباـنب 
مارتحا و نیا  رگا  دنکیم و  ایح  مرـش و  اهیدـیلپ  اهتفاثک و  هب  باکترا  تهج  هب  نآ  رب  تناها  زا  مارتحالا و  بجاو  هک  دـهدیم  صیخـشت 

هدوب حرطم  یـصخش  نینچ  يارب  نارگید  يهرابرد  ایح  مارتحا و  هک  تسا  لاحم  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یـسک  رد  نتـشیوخ  زا  ایح  مرش و 
عامتجا زا  یئزج  هتـشگ و  نآ  رب  تناها  تاذ و  مارتحا  موزل  ساسحااب  يزاسدوخ  رومام  يدرف  ره  مالـسا  هاگدید  زا  بیترت  نیدـب  دـشاب .
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باوخ و ضحم ) یعیبط  تایح  ناگدـنراد  عامتجا  هن   ) یناسنا ملاس  عامتجا  ندـمآ  دوجوب  لصا  نیا  نتـسب  راـک  هب  ندـب  دریگیم و  رارق 
نیا تساوت  تیصخش  صقن  زا   ) کتافص کتاذ و  نع  اجراخ  ائیش  کعیفش  نوکی  نا  صقنلا  نم  - 10 دوب . دهاوخن  هدوبن و  شیب  یلایخ 

هک
هب نتخود  مشچ  یلامک ، تایح  دیعصت  ریـسم  رد  الاو  ياهفده  هب  ندیـسر  يارب  دشاب ). هدوب  وت  تافـص  تاذ و  زا  نوریب  ءییـش  وت  عیفش 

هیمال تایبا  زا  یکی  تسا . یگرزب  صقن  تاذ  يهتـسیاش  نوئـش  يارب  تاذ ، زا  جراخ  زا  کـمک  نتفرگ  يدـیلقت و  ياهیراـع و  تازاـیتما 
هناگی ایند و  درم  هک  تسین  نیا  زج   ) لجر یلع  ایندلا  یف  لوعی  نم ال  اهدحاو  ایندـلا و  لجر  امنا  و  تسا : نینچ  یئارغط  يهدورـس  مجعلا 
یلامک تایح  دیعصت  ریسم  رد  هک  تیـصخش  لالقتـسا  باصن  دح  تسا  نیا  دنکن .) هیکت  يدرم  چیه  هبایند  رد  هک  تسا  یـسک  ایند  درم 

هب جایتحا  يانعم  اریز  دراد ، تایح  یلامک  دیعـصت  اب  ریذپان  یتشآ  يداضت  تایح ، ریـسم  رد  ریغ  هب  جایتحا  ددرگیم . ناسنا  تاذ  بیـصن 
هب لوصو  یئاناوت  اهنآ  نودـب  هک  تسا  يرـصانع  طئارـش و  دـقاف  بولطم ، عضو  هب  تکرح ، رد  دـنمزاین  ناسنا  هک  تسا  نیا  ریغ  کـمک 

ریـسم رد  كرحتم  ناسنا  داهن  رد  ار  نارگید  زا  يزاینیب  یتاذ و  يانغ  دادعتـسا  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  درادـن ، ار  بولطم  عضو 
هب قلطم  روط  هب  هچ  رگا  دریگب  رارق  روبزم  ریـسم  رد  هک  یناسنا  ینعی  تسا . هداهن  تعیدو  هب  یفاک  مزال و  دـح  هب  یلامک  تایح  دیعـصت 

جم ام  هار  رد  هک  نانآ   ) انلبس مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلا  يدنوادخ و  هدعو  قباطم  یلو  دسریمن ، يزاینیب  ینغ و 
رد زاورپ  يارب  ینعی : ددرگیم ، زاینیب  يرگید  رب  هیکت  هلـصو و  ره  زا  مینکیم .) تیاده  دوخ  ياههار  هب  ار  نانآ  ام  دـنزرویم ، تدـها 

دوخ تاذ  زا  ار  زاورپ  نآ  رپ  لاب و  هدوب و  يدـنوادخ  يهدارا  زا  یعاعـش  هک  تسا  ناسنا  نیتسار  يهدارا  تمه و  یلامک ، تاـیح  ياـضف 
هک یماگنه  دـنوشیم ، بکترم  ار  یگرزب  ياطخ  هچ  يزورما  عماوج  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  هک  دوشیم  مولعم  لصا  نیا  زا  دـنایوریم .
زا یعالطا  نانیا  دشاب !) هتشادن  مه  دنوادخ  هب  هیکت  یتح  دنک ، یگدنز  سک  چیه  هب  زاین  هیکت و  نودب  لقتسم و  دیاب  ناسنا  : ) دنیوگیم

تراقح ساسحا  دوکر و  مزلتـسم  اهنت  هن  ادخ  هب  ناسنا  یگتـسباو  هک  دننادیمن  دنرادن و  ادخ  هب  يو  يهیکت  يانعم  یناسنا و  تیدوجوم 
نهآ دننام  هک  تسا  قلطم  لاعف  هقلطم و  تردق  قلطم و  ملع  رب  هیکت  ادخ ، هب  ناسنا  یگتـسباو  هکلب  تسین ، هدننک  فیعـضت  يدـنمزاین  و 

يهعـشا زا  یلو  ددرگیمن ، قلطم  زگره  وا  ینعی  دوشیم ، هتخورفارب  قلطم  تیلاعف  تردـق و  ملع و  زا  یکتم ، ناـسنا  شتآ ، زا  هتخورفارب 
رارق سک  همه  سرتسد  رد  لماک  ناسنا  نآ  تاـیح  خـیرات  میـسانشیم و  ار  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  اـم  يهمه  دوشیم . هتخورفارب  قلطم 

هرابرد ءامکح  زا  یضعب  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدش  يرپس  لالقتسا  يالعا  دح  رد  ترضح  نآ  یگدنز  تسا . هتفرگ 
رد ندش  هتخاس  تفرعم و  رد   ) مدرم يهمه  جایتحا   ) لکلا یف  لکلا  ماما  هنا  یطعی  لکلا  نع  هئانغتـسا  هیلا و  لکلا  راقتفا  دناهتفگ : يو  ي 

همه رد  تسا  مدرم  يهمه  ياوشیپ  وا  هک  دـنکیم  تابثا  مدرم ، يهمه  زا  وا  يزاـینیب  بلاـط و  یبا  نب  یلع  هب  تاـیح ) نوگاـنوگ  داـعبا 
يهمه رد  وا  نورد  و  درکیمن ، ساسحا  يدنوادخ  ربارب  رد  یتاذ  لالقتسا  هظحل  کی  یتح  لماک  لقتـسم و  ناسنا  نیا  لاح  نیا  اب  زیچ .)

رظن اب  تفگ : دیاب  یئانثتسا ، چیه  نودب  یلک  نوناق  ناونع  هب  تحارـص  لامک  اب  اذل  و  درکیم ، تکرح  ادخ  اب  طابترا  اب  طیارـش  لاوحا و 
نآ دبایرد و  ادخ  اب  ار  دوخ  تاذ  یگتسباو  ناکما  هک  نیا  رگم  ددرگیمن  قفوم  تایح  لالقتسا  هب  یـسک  زگره  اهناسنا ، یتاذ  جایتحا  هب 

نتشیوخ سفن  هک  یسک   ) هل مقتـسی  مل  نم  نمولی  الف  هسفن  هل  مقتـست  مل  نم  - 11 دیامن . یلمع  يدازآ  یهاگآ و  لامک  اب  ار  یگتـسباو 
(. دهدن رارق  تمالم  دوخ  يارب  ار  نارگید  ندشن  هتخاس  تماقتـسا و  مدع  لیدعت و  مدـع  دوشن ، هتخاس  میـسقت و  لیدـعت و  وا  دوخ  يارب 

هنوگ چـیه  عقوت  دوشن ، یلمع  دریگن و  رارق  تیمها  دروم  رگا  هک  تسا  عامتجا  اب  طابترا  رد  یناسنا  تایح  یلاـع  لوصا  زا  یکی  مه  نیا 
بن ددع  عقوت  زگره  رفص ، اهنویلیم  عامتجا  زا  هکنانچ  تشاد ، دیابن  یعامتجا  طباور  رد  ار  یحالصا 

ربب و اهنویلیم  عامتجا  زا  هبناج ، همه  فراعم  اب  هدش  هتخاس  و  اهیگدنرد ، اهیدیلپ و  زا  هتـسراو  ناسنا  کی  ندـمآ  دوجوب  عقوت  تشاد  دـیا 
ریبعت ناوتیمن  يرگید  زیچ  دـشاب ) ریذـپناکما  رگا   ) هجلاعم هب  جاتحم  ياـیلوخیلام  زج  هوقلاـب ، لـعفلاب و  برقع  راـم و  یعفا و  گـنلپ و 

ياهراک هدشن  هبساحم  ثداوح  اب  یئورایور  تانیقلت و  يربج و  هبـش  يربج و  لماوع  ببـس  هب  اهناسنا  زا  یعمج  هک  ماگنه  نآ  رد  دومن .
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یهاگآ لامک  اب  ار  ریگمشچ  ياهراک  نیا  هک  منم  نیا  هک  دنک  نیقلت  نینچ  دوخ  هب  ناسنا  زا  درف  کی  دنروآیم ، دوجوب  ار  يریگمـشچ 
چیه اب  اعقاو  هک  دـبیرفیم  ار  دوخ  نانچ  دـنکیم و  نیقلت  دوخ  هب  ار  یغورد  نانچ  نآ  ماهداد ، ماجنا  یناسنا  ياهیریگفدـه  اب  راـیتخا و  و 

ياهراک نیمه  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  ناسنا  نیا  هک  تسا  نیا  نیقلت  غورد و  نیا  زا  رتدـب  درک . فیـصوت  ار  نآ  ناوتیمن  یناـیب  هملک و 
دهدیم ناشن  دوخ  يهرهچ  رد  ار  يدونشوخ  تیاضر و  نآ  دنکیم و  ساسحا  لماکت  ریـسم  رد  تسا ، قوف  لماوع  لولعم  هک  ریگ  مشچ 

ایح مرـش و  ساسحا  يدونـشوخ  تیاضر و  نانچ  زاربا  زا  دادیم ، ماجنا  یئاهنت  هب  ار  اهراک  همه  نآ  اعقاو  هتفای  لامک  ناسنا  کی  رگا  هک 
نوئش خ تایعقاو و  دوخ  يارب  هک  یتسه  يدوجوم  ناسنا ، يا  وت  دیوگیم : یلاع  لصا  نیا  هصالخ  درکیم .

يهمه راـکنا  زا  رت  ناـسآ  يراـک  دوشیم ، رکنم  ار  دوخ  صاـخ  تیدوجوم  هک  یـسک  اریز  متـسین ، نم  یئوگب  یناوتیمن  يراد و  یـصا 
، یئامن میقتسم  لیدعت و  حالصا و  نتشیوخ  يارب  ار  دوخ  هک  یشاب  هتـشادن  ار  هدارا  تردق و  نیا  وت  رگا  و  دهدیمن . ماجنا  یتسه  ناهج 
حالـصا و نتـشادن  اب  اریز  دننک . رارقرب  طابترا  وت  اب  میقتـسم  هتفای و  لیدـعت  حـلاص و  تیـصخش  اب  نارگید  هک  یـشاب  هتـشاد  عقوت  دـیابن 

يهرابرد اهناسنا  عقوت  يارب  ددنویپب !؟ وت  هب  روبزم  عضو  اب  ار  مدرم  هک  تسا  لماع  كالم و  نیا  مادک  نتـشیوخ ، رد  تماقتـسا  لیدـعت و 
اهناسنا و یعامتجا  تایح  یساسا  نوناق  تسا  نیا  دروآ . دوجوب  دومن و  زارحا  دوخ  يهرابرد  ار  نتشیوخ  تیناسنا  دیاب  تسخن  نتشیوخ ،
نم ال ریثکلا  ددعلا  طبضی  سیل  - 12 سب . دومن و  نیودـت  اهناسنا  یعامتجا  تایح  يارب  یخیرات  ناوتیم  هک  تسا  نوناق  نیا  هب  لمع  اـب 

طابـضنا ار  سوفن  زا  یناوارف  ددع  تسناوت  دهاوخن  زگره  دشخبب  طابـضنا  ار  دوخ  دـحاو  سفن  دـناوتن  هک  یـسک   ) دـحاولا هسفن  طبـضی 
شخب یتسه  زا  هتفایان  تاذ  میروآیم : قوف  لصا  حیـضوت  رد  میدوب ، هدش  رکذتم  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  ار  تیب  ود  رگید  راب  دشخبب ).

هک یسک  دیوگیم  لصا  نیا  یهدبآ  تفص  يو  زا  دیان  یهت  باز  دوش  هک  يربا  کشخ  شخب  یتسه  دوش  هک  دناوت  یک 
هب نارگید  يهراـبرد  دـناوتیمن  زگره  درادـنن ، ار  نیناوـق  طـباوض و  يارجم  رد  تـکرح  تردـق  تـسا و  ناوتاـن  نتــشیوخ  تیریدـم  زا 

دزـشوگ لصا  نیا  یمالـسا  عبانم  زا  يربتعم  ثیداـحا  رد  دروآرد . تکرح  هب  نیناوق  طـباوض و  يارجم  رد  ار  ناـنآ  هتخادرپ و  تیریدـم 
اریز دزادرپـب ، دوخ  تیبرت  بیداـت و  هب  دـیاب  تسخن  دـیامن ، تیبرت  بیداـت و  ار  مدرم  دـهاوخیم  هک  یـسک   ) هک نیا  دـننام  تسا ، هدـش 
رداص روتسد  هک  تسا  نیا  مکی - تلاح  تسین . یلاخ  تلاح  هس  زا  ددرگیم ، رداص  اهناسنا  يارب  اهناسنا  نایم  رد  يروتـسد  هک  یماگنه 
داجیا يدنب  لیـس  دـیاب  لیـس ، ياهیناریو  زا  يریگولج  يارب   ) هک نیا  دـننام  دراد ، رب  رد  هسفن  یف  ار  دوخ  ترورـض  قدـص و  لیلد  هدـش 

هناخدور نآ  زا  لیس  نایرج  عقوم  رد  هک  دننکیم  یگدنز  ياهناخدور  رانک  رد  هک  تسا  هدش  رداص  یمدرم  نایم  رد  روتسد  نیا  و  دوش )
هب يزاـین  دراد ، دوخ  هارمه  ار  ترورـض  لـیلد  هک  تهج  نادـب  تاروتـسد  هنوگ  نیا  رد  دروآیم . راـبب  اـهیناریو  مدرم  نآ  نکاـسم  يارب 

نئارق و اب  روتـسد  ندوب  عقاو  فـالخ  بذـک و  هک  تسا  نیا  مود - تلاـح  درادـن . دوجو  روتـسد  يهدـننک  رداـص  ینورد  عضو  نتـسناد 
دروم نیا  رد  روتسد  يهدننک  رداص  ینورد  عضو  تخانش  هب  یجایتحا  مه  تلاح  نیا  رد  هک  تسا  ملـسم  تسا ، هدش  تباث  یفاک  دهاوش 

تلاح درادن . دوجو 
دوجو تاروتسد  نآ  ندوب  عقاو  فلاخم  ای  قباطم  يارب  یعطق  نشور و  دهاوش  نئارق و  یلو  ددرگیم ، رداص  هک  تسا  یتاروتـسد  موس -

يهدننک رداص  رگا  تسا . روتسد  يهدننک  رداص  ماقم  ای  صخش  دوخ  تاروتسد ، نتشاد  تیعقاو  تحـض و  نماض  تالاح  نیا  رد  درادن .
يهنیمز دناوتیم  يو  طبضنم  نامیا و  اب  تیصخش  دشاب ، هتشاد  تسا ، هدرک  رداص  هک  يروتسد  تیعقاو  تحـص و  هب  نامیا  دوخ  روتـسد 

نآ يهرابرد  یطابـضنا  نامیا و  روتـسد ، يهدننک  رداص  دوخ  رگا  دیامن و  هدامآ  هدـش  رداص  روتـسد  يهرابرد  ار  مدرم  طابـضنا  نامیا و 
نامیا و یگدـنزاس  یئاناوت  دـمآ ، دـهاوخ  دوجوب  اهنآ  رد  هک  یتاضقانت  اهیریگ و  فدـه  رادرک و  راـتفگ و  زرط  دـشاب ، هتـشادن  روتـسد 

لـصا دـشاب ، هدوب  اراد  ار  دوـخ  سفن  طابـضنا  تردـق  هک  یناـسنا  هک  نیا  يهفاـضا  هب  درک . دـهاوخ  بلـس  وا  زا  ار  نارگید  رد  طابـضنا 
اهدادعتسا مامت  رد  سفن  کی  نتخاس  طبضنم  تیریدم و  ناکما  اریز  تسا ، هدروآ  تسدب  ار  نارگید  رد  طابضنا  ندروآ  دوجوب  نیداینب 

ینیع یجراخ و  لمع  هب  قیفوت  تسا و  یناسنا  سوفن  يهمه  نتخاس  طبـضنم  تیریدـم و  ناکما  يواسم  دراد ، هک  یفنم  تبثم و  داـعبا  و 
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نایم طابـضنا  ندروآ  دوجوب  يهرابرد  هک  يراک  نادـیم  قمع  تعـسو و  هک  تسا  نیا  رما  تیاهن  دراد . بسانم  لیاسو  رازبا و  هب  جایتحا 
مزال مدرم 

دیعصت ریسم  رد  نتـشیوخ  يهنزاوم  هبـساحم و  ترورـض  تشه - دشخبب . قمع  تعـسو و  دوخ  ياهـششوک  تاعالطا و  هب  یتسیاب  تسا ،
سونایقا یتشک  يارب  ساسح  الماک  قیقد و  يامن  بطق  هشقن و  میظنت  هب  هیبش  نتشیوخ ، يهرابرد  هنزاوم  هبساحم و  یناسنا  تایح  یلامک 

نآ  ) نتشیوخ تخانش  يهرابرد  مدرم  هک  تسا  نینچ  الومعم  امنهار . یب  یلو  كرحتم  تسا  یهاگتـسد  نآ ، نودب  یتشک  هک  تسا  امیپ 
لماوع هزادنا  رهو  دننکیم . تعانق  يدودحم  ياههدارا  كدنا و  تامولعم  تاعالطا و  هب  دیاب ) هکنانچ  نآ   ) نتـشیوخ و  تسه ) هکنانچ 

نتشیوخ يهنزاوم  هبساحم و  هجیتن  رد  دباییم ، شیازفا  تیدودحم  نیا  دشاب ، رادروخرب  رتمک  يدازآ  زا  تایح ، يهدش  باختنا  ریـسم  و 
هکلب رمتـسم ، روط  هب  مه  نآ  نتـشیوخ  يهرابرد  نارذـگ  ياههجوت  هب  یمدآ  تسا  عضو  نیا  رد  دـنک . ادـیپ  لیلقت  رفـص  ات  تسا  نکمم 
زاربا دوخ  صاخ  تلاصا  اب  هک  حور  ناور ، تیصخش ، ای  نم  ناونع  هب  يزیچ  اههجوت  نآ  رد  زارد ، رایسب  ینامز  ياههلـصاف  اب  یهاگهاگ 

زا تعرس  هب  دنکیم و  هدهاشم  دهدب ، ناشن  ار  نآ  دناوتیم  وا )  ) يهملک هک  ار  فیعـض  رایـسب  یحبـش  هکلب  دنیبیمن  دیامن ، تیدوجوم 
نکمم نآ . ماـجنا  يارب  یلاـجم  تصرف و  هن  دراد و  دوجو  هنزاوم  هبـساحم و  يارب  یعوضوم  هن  نیارباـنب ، ددرگیم . فرـصنم  هجوت  نآ 

تسا
زا هک  نتـشیوخ  يهبـساحم  نوناـق  هـب  لـمع  یگدـنز  تاـقوا  يهـمه  ندرک  رپ  ینیـشام و  یگدـنز  اـب  هـک  دوـش  ضارتـعا  دروـم  نـیا  رد 

ياهوزرآ ای  تالایخ و  زا  دـناوتیمن  نآ  هب  لمع  یئاناوت  هدوب و  ریذـپانناکما  تسا ، ناـسنا  تاـیح  یلاـمک  دیعـصت  نیناوق  نیرتیـساسا 
میلعت و رگا  هک  تسا  نشور  يرشب  یعمج  هتـسد  ياهتیلاعف  زیگناتفگـش  تردق  هب  رظن  اب  ضارتعا  نیا  خساپ  دنک . زواجت  یمدآ  ینورد 

امن نکمم  ریغ  نیا  دننک ، یقلت  یتایح  يدج و  ار  هعماج  ياهناسنا  يارب  تیصخش  نم و  نتـشاد  ترورـض  یعامتجا  ياهتیریدم  اهتیبرت و 
يدـج و زا  یـشان  ای  تسا ، تازجعم  لیبق  زا  اهنآ ، تاـعارم  عاـمتجا و  دارفا  یعاـمتجا  قوقح  اـیآ  ددرگیم . قیقحت  لـباق  ریذـپناکما و 
یعاـمتجا و تاررقم  قوـقح و  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  هکلب  تسین ، تازجعم  لـیبق  زا  هک  تسا  یهیدـب  تـسا ؟ اـهنآ  ندرک  یقلت  یتاـیح 

یعامتجا ياهتیریدـم  اهتیبرت و  میلعت و  گـنهرف و  رگا  تفگ  ناوتیم  تهج  نیمه  هب  تسا . هدـش  یقلت  یتاـیح  يدـج و  اـهنآ  تاـعارم 
ار هبـساحم  لباق  تاذ  دازآ و  نم  هب  ندوب  اراد  یلاع  تذل  و  دندرکیم ، یقلت  يدـج  یتایح و  تیـصخش  ای  نم  زا  ار  اهناسنا  يرادروخرب 

يهلیـسوب رادروخرب و  تسا  نم  هک  دوخ  تایح  رهوج  نیرتیـساسا  زا  اهناسنا  عطق  روط  هب  دنتخاسیم ، تفایرد  لباق  هعماج  ياهناسنا  هب 
هبساحم و

نیا تسیچ . ناسنا  یقیقح  فیرعت  هک  میدیمهفیم  عقوم  نآ  رد  ام  دنتشگیم و  قفوم  تایح  حطس  نیرتیلاع  هب  نتشیوخ  يهرابرد  هنزاوم 
نیا هب  دیدش  قایتشا  لیم و  زا  ناوتیمن  ار  ناسنا  زا  يدرف  چیه  هک  تسا  نیا  نآ  مینک و  حرطم  میناوتیم  زین  رگید  لالدتـسا  اب  ار  هلئـسم 
نیا ناور  زغم و  رظن  زا  یلدتعم  ناسنا  ره  لاثم : ناونع  هب  درک . فرـصنم  دـشاب ، وا  دوخ  هب  دنتـسم  وا  یعامتجا  يدرف و  تایح  يایازم  هک 
هدوب دنتـسم  وا  دوخ  هب  ملع  نیا  دنک ، ادـیپ  ملع  نآ  يهرابرد  دـنادب و  ار  يزیچ  رگا  هک - دـنکیم  سح  ار  دوخ  تاذ  رد  قایتشا  هقالع و 

ار تذـل  نآ  یـشوخ  اـتقیقح  وا  دوخ  دـشچیم ، ار  یتذـل  رگا  دـشابن . نارگید  تاـمولعم  ضحم  يهدـننک  سکعنم  دـلقم و  ینعی  دـشاب ،
هیجوت ریسفت و  نآ  دنیبیم ، يرورض  دوخ  تایح  يهرابرد  یهیجوت  ریـسفت و  رگا  دزروب . تعانق  نارگید  فیـصوت  هب  هک  نیا  هن  دبایرد .

دوخ نم  رب  تایح  يایازم  دانتـسا  موزل  لـیلد  نیرت  نشور  نارگید . يهدارا  تخانـش و  هب  هن  دـشاب ، وا  دوخ  يهدارا  تخانـش و  هب  دنتـسم 
جوا دـنیامنیم . تفایرد  هقباـسیب  يرنه  راـثآ  ناگدـنروآ  دوجوب  نافـشتکم و  هک  تسا  یتسه  قیمع  ساـسحا  تذـل و  تمظع  ناـسنا ،

ناسنا ا دوخ  نم  رب  يرنه  رثا  ملع و  دانتسا  ساسحا  نامه  تفایرد  نیا  تلع  تسا و  دراوم  نیمه  رد  متسه ) نم   ) ساسحا
هب تایح  يایازم  دانتسا  يرورض  تیمها  هب  رظن  اب  تسین !؟ یفاک  ناسنا  يارب  تیصخش  نم و  یتایح  قح  تابثا  يارب  لئالد  نیا  ایآ  تس .

گـنهرف و نیداـینب  لوـصا  رد  تیبرت و  مـیلعت و  ورملق  رد  یناـسنا  ياـهنم  يهنزاوـم  هبـساحم و  نداد  رارق  هـک  تـسا  ناـسنا  دوـخ  نـم 
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يدام و تایح  ناگدننادرگ  نازاتـشیپ و  رگا  تفگ : ناوتیم  نانیمطا  لامک  اب  اذل  ریذپان  بانتجا  تسا  یترورـض  یعامتجا ، ياهتیریدـم 
یعامتجا تایح  لکـش  جـئاتن  تسا  نکمم  هتبلا  دـناهدادن . ماجنا  اهناسنا  يهرابرد  يراک  دـنرادنرب ، هار  نیا  رد  یتبثم  ماگ  اهناسنا  یحور 

، دروآرد دوخ  فرـصت  هب  ار  نآ  یتح  دـنک و  ادـیپ  عالطا  گرزب  ناهیک  همه  رب  الثم  هک  يروط  هب  دـشاب ، هدوب  ریگ  مشچ  یلیخ  اهناسنا ،
رد دنشاب . مورحم  شیوخ  نم  هب  دنتسم  تایح  نتشاد  هب  لیـصا  قایتشا  هقالع و  نتـشاد  اب  عامتجا  يهدنهد  لیکـشت  دارفا  زا  کی  ره  یلو 

يهرابرد يولوم  دـشابیمن . اهناسنا  زا  يدرف  چـیه  هب  دانتـسا  لباق  تاـیح  تاـیازم  لوصحم و  هب  طوبرم  ياـههدارا  اهتخانـش و  ضرف  نیا 
یگدـنز ینیقلت  یلایخ و  نم  کی  اب  لاح  نیع  رد  دـنمورحم و  نتـشیوخ  يهرابرد  یفاک  مزـال و  ياـههدارا  اهتخانـش و  زا  هک  یئاـهناسنا 

رس يدوخ  زا  سک  تسه  ار  دوخ  تشادنپ  یمه  واک  سگم  هفرط  نادب  تلاوحا  دنام  دروآیم  بلاج  یلاثم  دننکیم ،
رب سگم  نآ  نامگیب  متق  ياقنع و  نم  هتفگ  ناـمز  رد  هدینـش  ار  نازاـب  فصو  باـتفآ  هدرمـش  ار  دوخ  ياهرذ  بارـش  یب  هتـشگ  تسم 

نیا کنیا  ماهدـنامیم  نیا  رکف  رد  یتدـم  ماهدـناوخ  یتشک  ایرد و  نم  تفگ  رـس  تشارفا  یمه  ناـبیتشک  نوچمه  رخ  لوب  هاـک و  گرب 
نآ دحیب  دوب  دـح  نوریب ز  ردـق  نیا  شدومنیم  دـمع  وا  دـنار  یمه  ایرد  رـس  رب  نف  يار و  لها  نابیتشک و  درم  نم  یتشک و  نیا  ایرد و 

تـسا شنیدـنچ  مه  رحب  نیدـنچ  مشچ  تسا  شنیب  شک  دوب  نادـنچ  شملاـع  وک ؟ تسار ، ار  نآ  دـنیب  واـک  رظن  نآ  ودـب  تبـسن  نینچ 
يامه دـنادرگ  تخب  ار  سگم  نآ  يار  هب  دراذـگب  لیوات  سگم  رگ  سخ  ریوصت  رخ و  لوب  وا  مه  سگم و  نوچ  نطاب  لیوات  بحاـص 
ياراد ناـسنا  هک  دـشاب  هتـشاد  تیعقاو  هیـضق  نیا  رگا  هصـالخ ، دوب  تروـص  روـخ  رد  ینوا  حور  دوـب  تربـع  نیا  شک  دوـبن  سگن  نآ 

. دشاب هتشاد  ياهبساحم  دیاب  امتح  تقیقح  نآ  يهلیسوب  دوخ  تایح  یلامک  دیعصت  يارب  تسا ، حور  ای  تیـصخش ، ای  نم  مان  هب  یتقیقح 
هب ادـخ ، ناگدـنب  يا   ) اوبـساحت نا  لـبق  نم  اهوبـساح  اونزوت و  نا  لـبق  نم  مکـسفنا  اونز  هللا  داـبع  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

ئامن هبساحم  نتشیوخ  يهرابرد  و  دوش . هتخادرپ  امش  يهنزاوم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دیزادرپب ، نتشیوخ  يهنزاوم 
كریغ بیـسح  اهل  سفنالا  نم  اهریغ  ناف  کـسفنل ، کـسفن  بساـحف  دـیامرفیم : و  دوش .) هبـساحم  امـش  يهراـبرد  هک  نآ  زا  شیپ  دـی 

هللا دابع  اولمعا  دراد .) دوجو  وت  زا  ریغ  يرگباسح  وت  سفن  ریغ  يارب  اریز  نک ، هبساحم  نتشیوخ ) يارب  ای   ) نتشیوخ عفن  هب  ار  نتـشیوخ  )
يارب ادخ ، ناگدنب  يا  دینادب   ) مکـسافنا ددع  مکلامعا و  نوظفحی  قدص  ظافح  مکحراوج و  نم  انویع  مکـسفنا و  نم  ادصر  مکیلع  نا 

امش هک  تسا  ینامشچ  ناتدوخ  ياضعا  زا  و  دنکیم ) هراظن  امش  تایح  نوئـش  يهمه  رب   ) هدش هتفرگ  نیمک  ناتنتـشیوخ  نورد  زا  امش 
نتشیوخ يهبساحم  ترورض  یمالسا  عبانم  رد  دننکیم .) تبث  ار  امـش  ياهـسفن  ددع  اهرادرک و  هک  تسا  یقداص  نانابهگن  دنیبیم و  ار 

رد تسیک  يرآ ، تسا . هبـساحم  یـساسا  تیمها  رب  لیلد  نیرتعطاق  عونتم  ددعتم و  ياهدزـشوگ  نیا  تسا . هدش  دزـشوگ  ناوارف  روط  هب 
ام يوس  ادـن  ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  دوریم  يراک  ماجنا  یپ  زا  دوریم  يرابیوج  زک  ياهرطق  هک  نیا  هب  یهاـگآ  زا  هک  اـیند  نیا 

يهبـساحم اب  دوجو  گرزب  يهلـسلس  رد  دشاب  اهنآ  نیرتزیچان  هچ  رگا  اهدادیور  يهمه  هک  دنادب  دشاب و  رادروخرب  ادـص  ار  اهادـن  دـیآ 
هدب روطخ  دوخ  نهذ  هب  ار  یناسنا  حور  نم و  تمظع  هب  یتقیقح  یئاهر  یباسحیب و  لاح  نیا  اب  دریگیم ، ماجنا  قیقد 

مرکا و  دیامرفیم : نینموملاریما  دینکن  هابت  ار  نتشیوخ  نم  شزرا  تمظع و  اهیتسپ ، هب  نداد  لد  اب  یلامک ، تایح  دیعصت  ریسم  رد  هن : د ؟
تمظع اب  رتالاب و  ار  نتـشیوخ  سفن  و   ) اضوع کسفن  نم  لذـبت  امب  ضاتعت  نل  کناف  بئاغرلا ، یلا  کتقاس  نا  هیند و  لک  نع  کـسفن 

اریز دناشکب . دنیاشوخ  لایما  يوس  هب  ار  وت  اهیتسپ  نآ  ای   ) سفن هچ  رگا  یهدب  رارق  اهیتسپ  اب  هلماعم  ضرعم  رد  هک  شاب  هتـشاد  نآ  زا  رت 
هتـشذگ ثحابم  رد  هک  يولوم  زا  ریز  تیب  دـنچ  نیا  رد  دروآ .) یهاوخن  تسدـب  داد  یهاوخ  تسد  زا  نتـشیوخ  زا  هک  هچنآ  ربارب  رد  وت 

درپس یهاوخ  لد  هک  یلیم  رهب  نوچ  دزدـب  يزیچ  دوخ  یب ز  دوخ  زا  هکنآ  دزم و  رادرب  نک  میلـست  ار  شیوخ  دـینک : تقد  میاهدروآ  مه 
رانلا یلع  اورفک  نیذـلا  ضرعی  موی  و  تسا : هدـمآ  نینچ  دـیجم  نآرق  زا  ياهیآ  رد  مود  تیب  نومـضم  درب  دـنهاوخ  ناهن  رد  يزیچ  وت  زا 

(: دوشیم هتفگ  نانآ  هب  ، ) دـنوشیم هضرع  شتآ  باذـع  هب  رافک  هک  يزور  … و   ) اـهب متعتمتـسا  ایندـلا و  مکتاـیح  یف  مکتاـبیط  متبهذا 
لیم و ره  هک  تسا  یهیدـب   … دـیاهدش .)  رادروخرب  اهنآ  زا  هتخاس و  دوبان  وحم و  ناـتیویند  یگدـنز  رد  ار  دوخ  يهزیکاـپ  ياـههیامرس 
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دننام ب جوم  نآ  دنزیم ، جوم  ام  نورد  رد  بوبحم  ياههدیدپ  ندروآ  تسدب  يارب  هک  یتذل  قایتشا و 
نیا دننام  هتـشگ و  جراخ  ام  رایتخا  زا  دـیامن ، يریگولج  ایرد  ياضف  هب  نآ  تشگزاب  زا  يوج  لماوع  دوش و  دـعاصتم  ایرد  زا  هک  يراخ 
ربارب رد  یلوپ  میهدیم و  تسد  زا  هلماعم  يارجم  رد  ار  یئالاک  هک  نیا  دننام  تسرد  دربیم ، ام  زا  ار  شطابترا  ددرگ ، مودعم  الماک  هک 

هدش هدروآ  یحیضوت  هیبشت  يارب  الاک  جوم و  عوضوم  ود  ره  هتبلا  . ) دوشیم هدیرب  ام  زا  الاک  نآ  يهطبار  هک  تسا  یعطق  میریگیم ، نآ 
ره  ) هک درک  یقلت  روط  نیا  دـیاب  ار  تاـیح  نوناـق  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـنزاسب ) نشور  ار  اـم  ثحب  دروم  هلئـسم  تقیقح  دـنناوتیمن  و 

ینیع ياههدـیدپ  ربارب  رد  اهنت  هن  ار  تاناکما  اهدادعتـسا و  اـهیژرنا و  میهدیم ) تسد  زا  نآ  لـباقم  رد  ار  يزیچ  میریگیم  هک  ار  يزیچ 
تقیقح رد  میزادـنایم ، هار  هب  دوـخ  عـفن  هب  رین  هک  ار  تذـل  قاـیتشا و  لـیم و  تاـجومت  یتـح  هکلب  مینکیم ، فرـصم  مـیریگیم ، هـک 

ار اهناسنا  ام  رگید  فرط  زا  میهدیم . تسد  زا  میروآیم و  هلماعم  رازاب  هب  تشم  تشم  ای  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  تایح  ياههکس 
شزرا تمظع و  تفایرد  تهج  هب  هک  دنتـسه  یناسک  مکی - هورگ  مینکیم : هدـهاشم  خـیرات  لوط  رد  هدـمع  هورگ  ود  هب  هلماعم  نیا  رد 

من نان  یصرق  هب  يرهوگ  هداد ، ماجنا  دنریگیم ، هک  هچنآ  دنهدیم و  هک  هچنآ  يهرابرد  قیقد  يهبساحم  تایح ،
يوه هار  رد  دیابن  تشگ ، دهاوخن  رارکت  نآ  زا  هظحل  کی  یتح  زگره  هک  تایح  درف  هب  رـصحنم  يهیامرـس  هک  دننادیم  ینعی  دـنهدي ،

دنهدیمن تسد  زا  نازرا  یناجم و  اذل  دناهتفایرد ، ار  هیامرـس  نیا  تمیق  نانیا  دوش ، هداد  تسد  زا  یعیبط  دوخ  نتخاس  مروتم  اهـسوهو و 
نیرترادـیب و اهناسنا  زا  هورگ  نیا  دـنزادنایم . راک  هب  عامتجا  یلاـمک  تاـیح  دیعـصت  یـصخش و  تاـیح  دـشر  لاـمک و  هار  رد  ار  نآ  و 

نامگ دـننکیم ، عابـشا  هک  ار  یتذـل  قایتشا و  لیم و  زا  ياهظحل  ره  هک  دنتـسه  یناـسک  مود - هورگ  دنـشابیم . رـشب  عون  نیرتدـنمدرخ 
یعیبط تایح  رد  زیگنافسا  رایـسب  ياهلحرم  رد  نانیا  دـننکیم ! بحاصت  دـنهدب  تسد  زا  ار  يزیچ  هک  نیا  نودـب  ار  يزاـیتما  دـننکیم 

هورگ نیا  زا  ياهدع  دـیاش  درادـن و  یموهفم  نانیا  يارب  یلامک  تایح  دیعـصت  نیناوق  لوصا و  زا  کی  چـیه  اذـل  دـناهتفرگ ، رارق  ضحم 
هیجوت و رد  هک  ار  نادـجو  لقع و  هشیدـنا و  ناج و  نانیا  دـننکیمن . یقلت  يزیچ  ساـسایب  ياهرادـنپ  زا  شیب  ار  روبزم  نیناوق  لوصا و 
. دننادیم زیچ  همه  اب  هلماعم  لباق  ار  اهنآ  هدومن  یقلت  شزرایب  دناهدادن ، ماجنا  یـششوک  راک و  نآ  ندـناسر  تیلعف  هب  لیمکت  تیوقت و 

نهدیم تسد  زا  اهنآ  شزرا ، يهبساحم  نودب  هک  ار  اهنآ  نابحاص  تمظع ، اب  ياههیامرس  نیا  نابز  زا  يولوم 
نازرا سب  هکناز  ارم  یتسدید  راوخ  ناج  نارگ  يا  ياهدید  نوچ  ار  تسود  هدید  ود  يا  ياهدیشیدنا  هچنآ  منادن  نم  دیوگیم : نینچ  د ،

هک اههیامرس  نیا  یمالـسا  هاگدید  زا  هک  یتروص  رد  دهد  نان  یـصرق  هب  یلفط  يرهوگ  دهد  نازرا  درخ  نازرا  وا  هک  ره  ارم  یتسدیرخ 
نم يرتـشا  هللا  نا  تسا : هدومرف  ررقم  دـنوادخ  هک  یتـمیق  رگم  تسین ، یباـیزرا  لـباق  یتـمیق  چـیه  اـب  تسا ، يدـنوادخ  يهدـش  هتخاـس 
الاـک شیتسه  نیـسح  هدنـشورف  تسا :) هدـیرخ  ار  ناـمیا  اـب  مدرم  لاوما  سوفن و  دـنوادخ  هک  تسا  یعطق   ) مهلاوما مهـسفنا و  نینموملا 

تازایتماهک تشاد  هک  تشاد  اهناسنا  زا  ناوتیم  هک  تسا  یهلا  يانبم  نیا  اب  طقف  رگنب  يرتشم  نک  هگن  عیاب  نیبب  الاک  اـیب  نادزی  يرتشم 
تمدخ هنوگ  نیا  اریز  دنراذگب ، دنتسه  يدنوادخ  غاب  ياهلاهن  هک  یئاهناسنا  رایتخارد  دنروآیم ، تسدب  یناگدنز  نیا  رد  هک  ار  یتایح 

تایح دیعـصت  ياههولج  نیرتناـشخرد  نیرتگرزب و  زا  یکی  هد - تسا . نآ  تازاـیتماو  تاـیح  يهدنـشخب  دـنوادخ  اـب  هلماـعم  اـهناسنا  هب 
اب ناسنا  کی  طابترا  رد  حیحص  نازیم  هک  تسا  مهم  رایسب  هلئسم  نیا  تسا  اهناسنا  رگید  اب  طابترا  رد  نتـشیوخ  نداد  رارق  نازیم  یلامک 

یم يهرابرد  یسررب  ثحب و  زا  لبق  دشاب ؟ هدوب  راوتسا  دیاب  یئانبم  هچ  رب  اهناسنا  رگید 
یعامتجا یگدـنز  لکـشت  رد  اهناسنا  طابترا  روظنم  هک  دوش  نشور  الماک  دـیاب  بلطم  نیا  رگیدـکی ، اب  اهناسنا  طاـبترا  رد  حیحـص  ناز 

يوق و یگنهامه  نتخاس  ریذپناکما  یگدنز و  رد  تمحازم  مدـع  يهیاپ  رب  یعامتجا  یگدـنز  لکـشت  یلـصا  لماع  اریز  تسین ، ضحم 
تسا هدوب  تهج  نیمه  هب  تسا . هدش  هداهن  انب  یعمج  هتسد  یگدنز  هب  ندیشخب  ققحت  رد  اهنآ  زا  رتهب  يرادربهرهب  مدرم و  ياهدادعتسا 

هک تسا  یتقیقح  نیا  و  درادرب . یمدق  اهناسنا  یلامک  تایح  دیعـصت  رد  تسا  هتـسناوتن  نونکات  یلومعم ، یعامتجا  تاررقم  قوقح و  هک 
ناوتیم و  دـناهدومن . نآ  هب  فارتـعا  دـناهدرک ، راـک  ضحم  یعاـمتجا  تاررقم  قوقح و  یئاـنبریز  لـماوع  اههفـسلف و  رد  هک  ینارکفتم 
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داـضت و نتخاـس  یفتنم  هعماـج و  مدرم  ياهدادعتـسا  يوق و  یگنهاـمه  نتخاـس  ریذـپناکما  لـفکتم  طـقف  هک  نیناوـق  هنوـگ  نیا  تفگ :
ملاس رد  یقوقح  ياهماظن  زا  یضعب  حیجرت  هتبلا  تسا  ندنام  هدنز  يارب  سفنت  دننام  يربج  يهدیدپ  کی  دوشیم ، عضو  نانآ  تمحازم 

روراب رد  یقوقح  ياهماظن  زا  یـضعب  تسا  نکمم  الثم  تسین . دـیدرت  ياـج  رگید  یقوقح  ياـهماظن  زا  یـضعب  رب  ندوب ، یقطنم  ندوب و 
اتلاصا یلومعم  یقوقح  ماظن  کی  هرخالاب  یلو  دـشاب ، هدوب  رگید  ياـهماظن  زا  یقطنم  رتهب و  تاـناکما  نتفرگ  راـکب  اهدادعتـسا و  ندرک 

يا اب  يراک 
نانآ نورد  رد  تردـق ، هب  ندیـسر  ماگنه  رد  ار  ناـنآ  يرگناـیغط  سح  هک  دـنک  تیبرت  نینچ  ار  دوخ  يهعماـج  ياـهناسنا  هک  درادـن  ن 
ماظن کی  نینچ  مه  دـشاب . هتـشادن  دوجو  يرگنایغط  ینیع  زورب  عقوم  رد  يربج  يریگولج  يرفیک و  دـیدهت  هب  یجایتحا  دزاسب و  یفتنم 
تاذ رد  یناسنا  طولخ  تیمیمـص و  قدص و  هک  دنک  تیبرت  يروط  هب  ار  هعماج  دارفا  حاورا  هک  دنادیمن  دوخ  يهفیظو  یلومعم  یقوقح 

محازت و مدـع  ضحم ، یعامتجا  یگدـنز  رد  رگید  ياهناسنا  اب  ناـسنا  طاـبترا  رد  وگلا  نازیم و  میتفگ ، هک  نیارباـنب  دوش . افوکـش  ناـنآ 
طابترا رد  یلامک  تایح  دیعـصت  ریـسم  رد  هک  نازیم  نآ  اذـل  تسا ، هعماج  رد  مدرم  ياهدادعتـسا  يوق و  یگنهامه  نتخاس  ریذـپناکما 

زا دـناوتیمن  نازیم  نیا  تسیچ ؟ نازیم  نیا  تسا . یعامتجا  یگدـنز  تاررقم  قوقح و  نازیم  قوفام  دراد ، ترورـض  رگیدـمه  اب  اهناسنا 
یلامک تایح  دیعـصت  قوقح  نایمدآ و  ياهناج  زا  یعالطا  اههدیدپ  نیا  اریز  دـشاب  هدوب  تعیبط  ملاع  رد  سوسحم  ياههدـیدپ  يهلوقم 

زا یهاگآ  ءازجا  نیا  زا  کی  چـیه  اریز  تفرگ ، غارـس  اهنآ  یعیبط  تاـیح  يداـم  دـعب  ءازجا  زا  ناوتیمن  ار  نازیم  نیا  نینچ  مه  دـنرادن .
وخ زا  ار  هلمج  ماهدید  بئاجع  سب  یهاگراک  دشاب . هدوب  ءازجا  رگید  يارب  یهاگآ  نازیم  دناوتب  هک  نیا  هب  دسر  هچ  درادن ، يرگید 

تاذ دوخ  قوف ، تیب  ود  نومـضم  رب  اـنب  یتـح  تسین  هاـگآ  ياهرذ  زا  ياهرذ  تسین  هار  ار  سک  شیوـخ  هنک  يوـس  ماهدـید  بئاـغ  شی 
علطم هاگآ و  نارگید  تاذ  زا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دنرادن ، نتـشیوخ  زا  لماک  یهاگآ  دنتـسه ، یتایعقاو  هک  تهج  نادـب  طقف  مه  اهناسنا 
اـشنم زا  رظن  عطق  اب  نیناوق  نیا  اریز  دنـشاب ، هدوب  دـنناوتیمن  مه  یناـسنا  ینید  یقـالخا و  ینـالقع و  نیناوق  دوخ  نازیم ، نیا  دـشاب . هدوب 

نیناوق و نیا  نتسناد  نایم  یقطنم  مزالت  چیه  هک  نیا  يهفاضب  دنتـسین ، دوخ  عازتنا  اشنم  هب  دنتـسم  یلک  يایاضق  زج  يزیچ  یعقاو ، عازتنا 
هک یئاهناسنا  دنناوارف  رایـسب  اریز  درادن ، دوجو  یعامتجا  یگدـنز  طباور  يانبریز  رد  اهنآ  نداد  رارق  نازیم  لمع و  اهنآ و  شریذـپ  یتح 

نازیم ار  نیناوق  نآ  اهناسنا ، رگید  اب  دوخ  طباور  رد  لاح  نیا  اب  دنـسانشیم و  ار  اهنآ  الماک  هدوب و  ناـنآ  ياهینتـسناد  ءزج  روبزم  نیناوق 
، دـنراد روبزم  نیناوق  زا  هک  یعالطا  رادـقم  نامه  هب  هک  یناسک  دـنناوارف  رایـسب  رایـسب  تفگ : ناوتیم  هکلب  دـنهدیمن . رارق  دوخ  راـتفر 
یناسفن و ياهاوه  لایما و  اههتـساوخ و  يانبم  رب  دـناوتیمن  نازیم  نیا  نینچ  مهو  دـننکیمن . ذاختا  نیناوق  نآ  زا  دوخ  راتفر  يارب  ینازیم 

يهمه هک  تسا  یهیدب  اریز  دوش ، هداد  رارق  رگزواجت  ياهیهاوخدوخ 
یلامک تایح  دیعصت  رد  اهناسنا  نایم  یعقاو  نازیم  دنناوتیم  هنوگچ  سپ  دنـشابیم ، حیحـص  ياهکالم  نازیم و  يهدننک  لتخم  روما  نیا 

نم داد  دـهاوخ  ماجنا  ار  شجنـس  راک  اهنآ  يانبم  رب  دوخ  يرگباسح  رد  هک  یتایعقاو  نآ  هب  رظن  اب  هتـسیاش  نازیم  نیارباـنب ، دنـشاب . هدوب 
اب هیکزت ، بیذـهت و  زا  يرادروـخرب  اـب  هک  تهج  نادـب  هکلب  تسا ، ناـسنا  تاذ  نم و  طـقف  هک  تهج  نادـب  هن  یلو  تسا ، ناـسنا  دوـخ 
ای دوخ   ) نازیم نیا  هتبلا  تسا . هتخانش  هدش  دیعـصت  تایح  ورملق  رد  ار  دوخ  ياهیئابیز  اهیتشز و  اهیدب و  اهیکین و  هدش و  انـشآ  نتـشیوخ 

يرادربهرهب ندـمآ و  دوجوب  لباق  هک  دـشابیم  يریگ  نازیم  یلاع  دـح  میتفگ : ام  هک  ار  هچنآ  تسا و  یناد  یلاع و  تاـجرد  ياراد  نم )
امیف انازیم  کسفن  لعجا  ینب  ای  دیامرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما  دیآرب . دوخ  تایح  دیعصت  ددصرد  دهاوخب  هک  تسا  یسک  ره  يارب 

نا بحت  امک  نسحا  و  ملظت ،. نا  بحت  امک ال  ملظت  و ال  اهل ، هرکت  ام  هل  هرکا  و  کسفنل ، بحت  ام  كریغل  ببحاـف  كریغ  نیب  کـنیب و 
نیبام ار  نتـشیوخ  مدـنزرف ،  ) کسفن نم  مهل  هاضرت  امب  سانلا  نم  ضرا  و  كریغ ، نم  هحبقتـست  ام  کسفن  نم  حبقتـسا  کـیلا و  نسحی 

ارگید زا  هک  هچنآ  زا  يدنسپیم و  نتشیوخ  رب  هک  دنسپب  ار  نامه  نارگید  يارب  هدب و  رارق  نازیم  نارگید  دوخ و 
یهاوخیمن هک  نانچ  نکم ، ملظ  سک  چیه  هب  نادب . دنیاشوخان  هورکم و  زین  نتـشیوخ  زا  تسا ، دـنیاشوخان  وت  يارب  يراد و  تهارک  ن 
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حیبـق تشز و  نتـشیوخ  زا  و  دـننک ، یئوکین  وترب  نارگید  هک  يراد  تسود  هک  ناـنچ  نک ، یئوکین  نارگید  هب  و  دـنک ، ملظ  وـت  رب  سک 
ناـنآ يارب  نتـشیوخ  زا  هک  شاـب  هتـشاد  تیاـضر  ناـمه  هب  مدرم  زا  یئاـمنیم و  بوـسحم  حـیبق  تشز و  نارگید  زا  هک  ار  هـچنآ  نادـب 

نتـشیوخ سفن  بیدات  يارب  و   ) کل هیلع  يذلا  لثم  کیخال  کیلع  و  كریغ ، نم  هتهرک  ام  کسفنل  ابدا  كافک  0 و  یهدیم ) تیاضر 
، تردارب زا  تسوت  يهدهع  رب  ینادـب و  دـنیاشوخان  زین  نارگید  رب  نتـشیوخ  زا  ینادیم ، دـنیاشوخان  نارگید  زا  ار  هچنآ  هک  تسا  یفاک 
هک تـسا  بـیترت  نیدــب  وا  یناور  عـضو  ددرگ ، لـتخم  نازیم  نـیا  هـک  یماـگنه   0 تردارب ) يهدـهع  رب  تسوـت  زا  هـک  هـچنآ  دــننامه 

هریغ هعاط  نم  هرقحی  ام  هتعاط  نم  رثکتسی  هسفن و  نم  هنم  رثکا  لقتسی  ام  هریغ  هیـصعم  نم  مظعتـسی  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
اهیلع مکحی  هسفنل و ال  هریغ  یلع  مکحی  ءارقفلا  عم  رکذـلا  نم  هیلا  بحا  ءاینغالا  عم  هیلع  وهللا  نهادـم ، هسفنل  نعاـط و  ساـنلا  یلع  وهف 

دوشیم بکترم  ار  نآ  زا  شیب  دوخ  دنادیم ، شگرزب  دناهدش و  بکترم  نارگید  هک  ار  یهانگ  نامه   ) هسفن يوغی  هریغ و  دشری  هریغل ،
ياج هب  دوخ  ار  تعاطا  نامه  رگا  دـنکیم و  شریقحت  وا  دـناهدروآ  ياـج  هب  نارگید  هک  ار  یتعاـطا  و  دـیامنیم ! یقلت  كدـنا  ار  نآ  و 

رت بوبحم  ءاینغا ، اب  يزاب  وهل و  وا  يارب  نتـشیوخ ! رب  قلمت  تسا و  نارگید  رب  هنعط  وا  راـک  درادـنپیم . رت  تمظع  اـب  رتداـیز و  درواـیب ،
ار نارگید  دنکیمن ! مکح  دوخ  ررض  رب  نارگید  دوس  هب  دنکیم و  مکح  نارگید  ررض  رب  دوخ  دوس  هب  ءارقف ! اب  يدنوادخ  رکذ  زا  تسا 

حیـضوت يارب  میدرگیمرب  لاح  اهناسنا  رگید  نتـشیوخ و  نیبام  نازیم  فارحنا  تاصتخم  تسا  نیا  دزاـسیم .)! هارمگ  ار  دوخ  داـشرا و 
تـسا نامه  دیآیمرب  ینادـجو  ماکحا  ینالقع و  ياهفایرد  زا  هک  هچ  نآ  رگیدـکی  هب  اهناسنا  تاطابترا  رد  لوقعم  نازیم  يهرابرد  رتشیب 

دیعـصت لماوع  نیرتدنمورین  زا  هدزای : هدـب ) رارق  نازیم  نارگید  دوخ و  نیبام  ار  نتـشیوخ  مدـنزرف ، : ) دومرف مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک 
هزادنا هب  هتسباو  ناسنا  شزرا  هزادنا و   ) هتمه ردق  یلع  لجرلا  ردق  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا  یلاع  تمه  یلامک ، تایح 
ضحم يهدارا  تردـق  هملک  نیا  موهفم  تسا . يوتحمرپ  یموـهفم  ياراد  هک  تسا  یتاـملک  زا  تمه  يهملک   0 تسوا ) تـمه  شزرا  و 

ای دنریذپان و  ناکما  ای  هک  تسا  زارد  رود و  ياهوزرآ  لامآ و  زا  ریغ  موهفم  نیا  هک  نانچ  تسین ،
رادروخرب ریز  قیاقح  زا  هک  تسا  یلاع  تمه  ياراد  یناسنا  تفگ : ناوتیم  دراد . دنموزرآ  ناسنا  هک  یصاخ  تیعقوم  رب  نابطنا  لباقریغ 

نیا دیامنیم . لیمحت  ناسنا  يارب  ربج  روط  هب  عامتجا  طیحم و  هک  يدوجوم  عضو  هب  تعانق  مدـع  یلاع و  يریگ  فدـه  - 1 دشاب : هدوب 
، تسین ریذپناکما  تسا ، ناسنا  رب  طیحم  عضو  زا  رتالاب  هک  تیـصخش  رد  هدنزاس  رـصانع  رگید  تردق و  تخانـش  نودـب  يریگ  فدـه 
ار دوخ  زگره  دنیبب ، ار  بولطم  زاب و  ياضف  ات  دربب  رتالاب  رترب  طیحم  لماوع  نادنز  ياهراوید  زا  رـس  دناوتن  هک  یـسک  تسا  یهیدب  اریز 

بولطم زاب و  ياـضف  رد  تکرح  هب  قفوم  دـیآرب و  نادـنز  راوید  نتـسکش  ددـص  رد  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  دـنکیمن ، ساـسحا  نادـنز  رد 
هـصالخ دوخ  رد  ار  یمدآ  تاـیح  هک  هدـننک  لوغـشم  یعیبـط  ذـیاذل  یباـیزرا  رذـگدوز و  ياههتـساوخ  جاوـما  زا  نتفر  رترب  - 2 ددرگ .

و ریذـپناکما )  ) لـباقتم موـهفم  ود  يهراـبرد  یقطنم  ریــسفت  - 3 دــنوشیم . عناـم  ذــئاذل  جاوـما و  نآ  قوفاــم  رد  رکفت  زا  دــننکیم و 
دوریم و رده  هب  اهتردق  هک  تسا  طرـش  نیا  ققحت  نودـب  تسا . ناسنا  یلاع  تمه  ندـشروراب  طیارـش  نیرتیرورـض  زا  ریذـپانناکما ) )

یفاک يهدارا  تردق و  نتشاد  اب  تسا  نکمم  ینعی  دندرگیم ، هابت  دنـسرب ، تبثم  جیاتن  هب  هک  نآ  ياج  هب  گرزب  ياهمیمـصت  اههدارا و 
يارب ب

يهدارا تردق و  زا  رترب  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  هک  ار  یفده  دنک  نامگ  دـنک و  هابتـشا  ریذـپانناکما  اب  ار  ریذـپناکما  رثوم ، ماگ  نتـشادر 
يهدارا تردـق و  نتـشادن  اب  ینعی  تسا ، نکمم  زین  سکعلاب  دزاـسب و  ناوتاـن  ار  دوخ  نتـشیوخ ، رب  یناوتاـن  نیقلت  اـب  هجیتن  رد  تسوا و 

. تفر دهاوخ  ردـه  هب  هدارا  تردـق و  تروص  ره  رد  اذـل  دـشابیم ، وا  يهدارا  تردـق و  زا  رترب  یلیخ  هک  دریگب  ار  یفدـه  غارـس  یفاک 
ربج و دودح  اب  ار  یمدآ  هک  تسا  نیا  درادربرد ، ار  يرگید  مهم  زایتما  ریذـپانناکما )  ) و ریذـپناکما )  ) لباقتم موهفم  ود  یقطنم  ریـسفت 
رد هدارا  رصنع  - 4 ددرگیم . رادروخرب  شزرا  اب  رایسب  یئانشآ  نیا  زا  یعیبط  روط  هب  ناسنا  دزاسیم و  انشآ  زین  دوخ  ياهراک  رد  رایتخا 

عمج ناسنا  کی  رد  یلاع  تمه  نتـشاد  رـصانع  طیارـش و  يهمه  رگا  دراد . هدـهع  هب  ار  شقن  نیرت  یـساسا  یلاـع  تمه  نتخاـس  جـتنم 
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ود هک  یماگنه  هک  تسا  رادروخرب  تیمها  زا  يردـق  هب  هدارا  رـصنع  دـمآ . دـهاوخن  رب  اهنآ  زا  يراک  دـشاب ، فیعـض  هدارا  یلو  دـنوش ،
: میونـشیم هک  یتقو  الثم  دـنکیم . روطخ  اـم  نهذ  هب  يوق  يهدارا  رگید ، طیارـش  يهمه  زا  رتدوز  میونـشیم . ار  یلاـع ) تمه   ) يهملک

روم دوش  نابنج  هلسلس  رگا  تمه  دناهدیسر  یئاج  هب  دنلب  تمه  زا  راگزور  نادرم  هک  راد  دنلب  تمه 
، تمه ندش  روراب  طیارـش  موهفم و  تخانـش  يارب  تسا و  دنلب  يهدارا  دنکیم ، ردابت  ام  نهذ  هب  اروف  هک  هچنآ  دوش  نامیلـس  هک  دـناوت 
موهفم و يهمه  هن  تسا ، تمه  جـتنم  رـصنع  هدارا  میدرک ، هراشا  هک  نانچ  یلو  دوشیم . ساسحا  حورـشم  حیـضوت  لیلحت و  هب  جاـیتحا 

يهدارا زا  یطولخم  شیارگ  نیا  تشاذگ . یئارگ  تمظع  ار  نآ  مان  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  تمه  رد  رگید  رـصنع  کی  - 5 نآ . طیارش 
يهشیر رصنع  نیا  دننیبیم . ناوتان  اهنآ  هب  لوصو  زا  ار  دوخ  یلومعم  صاخـشا  هک  تسا  یئاهتمظع  ندروآ  تسدب  موزل  ساسحا  يوق و 

هب تمه  نداد  تبـسن  هک  تسا  رـصنع  ود  نیا  هب  رظن  اب  میدومن . بوسحم  لوا  رـصنع  ار  نآ  ام  هک  تسا  یلاع  ياهیریگ  فدـه  یـساسا 
یتمظع چیه  اریز  تمه ) اب  هن  هدـننک  هدارا  دـنوادخ   ) همهب دـیرم ال  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  نانچ  تسین ، حیحـص  ادـخ 

تمه طیارـش  يهمه  موهفم و  يهرابرد  يولوم  دـشاب . هتـشاد  تمه  هب  يزاین  نآ  هب  لوصو  يارب  هک  درادـن  دوجو  كاپ  تاذ  نآ  قوفام 
ریخ و رد  دش  هدولاک  یقشاع  نامدرم  يا  تسا  تمه  مدرم  رپ  نایشآ  ات  دربیم  رپ  ار  غرم  تسا : هجوت  بلاج  رایـسب  هک  دراد  یتایبا  الاو ،

يدغج و دوب  رو  ریقح  دش  دشاب  شوم  شدیص  هک  نوچ  ریظن  یب  دیپس و  دشاب  رگا  زاب  رگن  تمه  رد  وت  رگنم  رش  ریخ و  رش 
ار گرگ  گنلپ و  رو  رگن  مک  يریش  لکش  وا  دوب  گس  رخ  هدرمزا  دروخ  يریـش  یمه  رو  هالک  رد  رگنم  تسا  زابرـس  وا  هاش  هب  وا  لیم 

ردق رب  یمدآ  لد  هب  بکوک  زا  خرچ و  زا  تشذگرب  لگ  تشم  کی  زا  هتـشرسب  یمدآ  کش  بیر و  یب  ار  ورم  نادیم  ریـش  گس  دـنکفا 
نآ دوـش ، یقلت  دـیاب  لوـصا  نیرتهدـنزاس  زا  یکی  ناوـنع  هب  هک  ياهناـمیکح  تـالمج  زا  ریثا  زا  نامـسآ و  زا  دوزفرب  ریمخ  تشط  کـی 

رـصنع يهرابرد  رگید  راب  دـنکیمرب .) اج  زا  ار  اههوک  نادرم  ياـهتمه   ) لاـبجلا علقت  لاـجرلا  ممه  دـیوگیم : هک  تسا  روهـشم  يهلمج 
میلعت و یتایح  لماع  ياهیهاتوک  يهرافک  دناوتیمن  ام  قیقد  هجوت  نیا  هچ  رگا   ) میشاب هتـشاد  یقیقد  هجوت  تسا ، هدارا )  ) هک تمه  جتنم 
زا یناشن  یتسه  تمظع  رگا  تفگ : دـیاب  رـصتخم  هملج  کی  رد  هدارا  يهرابرد  دـشاب ) هدوب  هدارا  يادربهرهب  تیوقت و  يهراـبرد  تیبرت 

يهدارا زا  ياهوـلج  زین  یناـسنا  يهدارا  تسا ، يدـنوادخ  ملعزا  ياهنوـمن  يرـشب  فراـعم  موـلع و  يهمه  رگا  درادربرد و  ادـخ  تـمظع 
ار ياهدنزاس  دیفم و  هداعلاقوف  جئاتن  تمه  يدنلب  صئاقن  رورـش و  هب  هن  دشاب ، لامک  ریخ و  هب  قلعتم  هک  طرـش  نیا  هب  تسا  يدـنوادخ 

ياهنومن دنزاسب . دنناوتیم  ار  عامتجا  مه  دنرثوم و  رایسب  درف  ندش  هتخاس  رد  مه  هک  دروآیم  دوجوب 
: تسا هدومرف  دزـشوگ  نینچ  ار  هجیتـن  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يراـبدرب - یئابیکـش و  مکی - هجیتـن  تسا : ریز  رارق  هب  جـئاتن  نیا  زا 

ثحابم رد  هلئسم  نیا   0 دهدیم ) هجیتن  ار  اهنآ  تمه  ولع  هک  دنا  هنیرق  ود  يرابدرب  یئابیکش و   ) همهلا ولع  امهجتنی  ناماوت  هانالا  ملحلا و 
رد  ) تبثم زارتها  جومت و  دـیآیم ، دوجوب  یمدآ  نورد  رد  ملا ) اـی  تذـل   ) هدـیدپود نیا  هک  یماـگنه  هک  تسا  هدـش  تباـث  ملا  تذـل و 

و دنزاسیم . فقوتم  دکار و  یمدآ  ناور  زا  هدیدپ  ود  نآ  ریثات  رادـقم  هب  ار  يدازآ  یهاگآ و  ملا ) رد   ) یفنم زارتها  جومت و  ای  و  تذـل )
دنت هودنا  کی  ینعی  دیامن ، يریگولج  هدش  هتفریذپ  ياهنامرآ  لوصا و  تیلاعف  ریثات و  زا  دناوتیم  هک  تسا  يردق  هب  ریثات  تدش  یهاگ 

یفرع لاثم  رد  هک  نانچ  دـشاب و  هدوب  نارگید  قوقح  رب  زواجت  يدـعت و  بجوم  هک  دزاسب  لـتخم  ار  یناور  لادـتعا  دـناوتیم  يردـق  هب 
زا یکی  هـلمج  نـیا  دوریم  لاـمتحا  عاـمتجا 1 - يهیرـصیق  هب  شتآ  وا  دنـشاب ، هدوبر  وا  زا  ار  یلامتـسد  رفن  دـنچ  اـی  کـی  تسا : هدـمآ 

مالآ يهطرو  رد  ار  ياهعماج  تذل  کی  لیـصحت  يارب  نینچ  مه  و  دروآرد ! یناسنا  عمتجم  راگزور  زا  رامد  دنزب و  دـشاب . هدوب  ثیداحا 
رارق زا  یشان  ياهزواجت  يدعت و  اهیگتخابدوخ و  زارپ  يرشب  خیرات  ایآ  دزادنایب . اهیراوگان  و 

درادن دوجو  رتگرزب  نیا  زا  یـصقن  رـشب  يارب  : ) دیوگیم هک  میکح  درم  نآ  تسا . نینچ  اعطق  تسین ؟ هدـیدپ  ود  نیا  ریثات  تحت  نتفرگ 
ار شیوخ  يور  وـتیم  نوـگلگ  هب  اـت  یمه  دبـسخ  اوـنیب  يور و  درز  وـت  زا  نت  هد  اریز : دزاـسیم ، ینتبم  رگید  مـالآ  رب  ار  شذـئاذل  هک 

ناوتیمن یلاـع  تمه  زا  رتدـنمورین  یلماـع  چـیه  تسوا ! دوخ  نآ  زا  اـتقیقح  هک  دوش  رادروخرب  تذـل  نآ  زا  دـناوتیمن  ینک و  نوگلگ 
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ذئاذل قوفام  هک  حور  یلـصا  زار  اب  ناسنا  نتخاس  انـشآ  اب  دـیامن و  نیمات  روبزم  يهدـیدپ  ود  ربارب  رد  ار  ناسنا  شمارآ  تابث و  هک  تفای 
يور ار  یئاههدرپ  مالآ  ذئاذل و  هک  بلطم  نیا  حور : زار  ندش  راکـشآ  مود - هجیتن  دـنک . نیمـضت  ار  تایح  یلامک  دیعـصت  تسا ، مالآ 
نزح سفنلا  یف  رـسلا  یقطنم  الماک  تسا  یبلطم  دـنزاسیم ، مورحم  اهزار  نآ  زا  يرادروخرب  زا  ار  ناـسنا  دنـشکیم و  حور  یلـصا  زار 

نع دغر و  نع  تعفرت  ناف  ردکلا  هبجح  یلوت  لیزا  ناف  هبجحی  شیعلا  دـغر  شیعلا  یف  رـسلا  رتتـسی و  حارفال  ابف  یلوت  ناف  هرتسی  سفنلا 
یفتنم هودنا  هک  یماگنه  و  دـناشوپیم ، ار  یمدآ  ناور  زار  یناور  هودـنا   ) ناربج لیلخ  ناربج  رکفلا  هل  تراح  يذـلا  لظ  ترواج  ردـک 

ایم یگدنز  زار  يور  رب  هدرپ  یگدنز  رد  ناوارف  هافر  دوشیم . هدیشوپ  اهیداش  اب  ناور  زار  تشگ ،
( اههودنا اهیداش و  و   ) اهیگریت هافر و  زا  رگا  دریگیم . هدهع  هب  ار  یگدنز  زار  ندناشوپ  یگریت  تشگ ، یفتنم  هافر  هک  یماگنه  دزادن و 
هک تسا  ملـسم  تشگ .) یهاوـخ  رواـجم  تسا ، ناریح  وا  يهراـبرد  تارکفت  هـک  يدـنوادخ  يدوـجوم )  ) نآ اـب  يراذـگب ، رتـالاب  ماـگ 

نودب لماوع  نآ  تایـضتقم  زا  نتفر  رترب  تسا و  اهنآ  نیرت  تیمها  اب  زا  دیدش  مالآ  ذئاذل و  هک  هدننک  لزلزتم  لماوع  ربارب  رد  تماقتـسا 
. دسرب تیلعف  هب  دیاب  دراد ، دوجو  یمدآ  داهن  رد  هک  یئارگ  تمظع  تمه ، ولع  ندمآ  دوجوب  يارب  دوب . دـهاوخن  ریذـپناکما  تمه  ولع 

میظع دـنوادخ  هبذاـج  رد  نتفرگ  رارق  اـب  زج  دوـشیم ، هدـیمان  یئارگلاـمک  یئارگ و  تمظع  هک  یمظع  تقیقح  نیا  ندیـسر  تیلعف  هب 
یناسنا دنمورین  لماع  نیا  ناگدنراد  دراد . نتـشیوخ  داهن  رد  ناسنا  هک  تسا  یتلع  لولعم  یلاع  تمه  تفگ : دیاب  اذل  تسین ، ریذپناکما 
تقیقح نیا  تسا ، هللا  ام  راگدرورپ  دنتفگ : هک  دنتـسه  یناسک  نانآ   ) اوماقتـسا مث  هللا  انبر  اولاق  نیذلا  نا  دناهدش : یفرعم  نینچ  نآرق  رد 

تماقتـسا تقیقح  نیا  يور  هتفریذـپ و  ناـج  قاـمعا  زا  تسا ) ادـخ  اـم  یعیرـشت  ینیوکت و  تیبرت  يهوـق  لوـح و  یـساسا  لـماع  هک  ار 
سنا تاعامتجا  ناگدنزاس  هک  درادن  دوجو  تیعقاو  نیا  رد  يدیدرت  چیه  عامتجا - یگدنزاس  موس - يهجیتن   0 دنزرویم )

لیـصا لماع  تخانـش  يارب  دوشیم ، هدهاشم  هک  جتنم  تبثم و  تکرح  ره  خیرات  رـساترس  دنرادروخرب . تمه  ولع  زا  هک  دنتـسه  یئاهنا 
مه یناطیـش و  یناسفن و  ياهـسوه  اهیهاوخدوخ و  نادنز  زا  دناهتـسناوت  هک  تفرگ  ار  تمه  یلاع  ياهناسنا  ياپ  ناشن  غارـس  دـیاب  نآ ،

يولوم و حور  شورخ  شوج و  دنرادرب . عامتجا  نتخاس  رد  یماگ  هتـشگ و  اهر  شیوخ  نارود  دـکار  گنهرف  طیحم و  نادـنز  زا  نینچ 
نیدلا ماسح  قحلا  ءایض  يا  وا  دوخ  يهتفگ  هب  انب  یلو  تسین ، دیدرت  ياج  الاب  حوطس  رد  یسانش  ناسنا  ینیبناهج و  زا  يو  يرادروخرب 

یشکیم ياهتسب  ار  يونثم  نیا  ندرگ  اجک  دناد  ادخ  ار  نیا  دشکیم  یجترم  يا  وت  یلاع  تمه  يونثم  ترون  هب  هم  زا  تشذگ  هک  یئوت 
ددرگ نوزف  رگ  ياهدوب  ءدبم  وت  نوچ  ار  يونثم  دید  تسین  شک  یلهاج  زا  دـیدپان  دـیدپان  هدنـشک  نایوپ  يونثم  ياهتـسناد  وت  هک  اجنآ 

راـیتخا تمه و  يـالتعا  لولعم  تیرح  هدزاود - نیقتم  يوزرآ  قـح  دـهدیم  نینچ  دـهاوخ  ادـخ  یهاوـخ  نینچ  نوـچ  ياهدوزفا  شاوـت 
رد الاو  شزرا و  رپ  یموهفم  نتشادربرد  تهج  هب  هک  بلاج  رایـسب  تاملک  يهلمج  زا  تایح  یلامک  دیعـصت  ریـسم  رد  نآ  یلاع  يهولج 

وت يارب  درادربرد ، هملک  نیا  هک  یموهفم  تسا . تیرح )  ) هملک دراد ، ياهدننک  هریخ  ششخرد  یناسنا  تایح  سوماق 
( يدرم دازآ   ) و یگدازآ )  ) اب یـسراف  رد  هک  تیرح  هب  لوصو  یلاـمک ، تاـیح  دیعـصت  رد  تسا . یفاـک  تیـصخش  کـی  تمظع  فیص 

يریسفت حالطصا ، نیا  و  هقلخلا ) لماک  ینعی  قلخ  دازآ  : ) هک تسا  هدرک  لقن  نینچ  همان  فرـش  زا  يروعـش  تسا . یمتح  دوشیم ، ریبعت 
تایبا زا  یکی  رد  دراد . دوجو  لامک  روبزم  يهملک  موهفم  رد  هک  ینعم  نیا  هب  دـنکیم ، دـییات  الماک  میدومن ، نایب  یگدازآ  يارب  هک  ار 

هک تیرح  يانعم  حیـضوت  يارب  یبان  يهدازاک  میوگ  ار  وت  يور  نیز  دـشابن  هدولآ  هک  زیچ  نآ  ره  تسا  باـن  تسا : هدـمآ  نینچ  یخرف 
نیا اهرو : هلی  - 1 میوشیم . رکذتم  دنوریم ، راک  هب  يدازآ  موهفم  رد  هک  هملک  دنچ  ریـسفت  رد  ار  ياهمدقم  تسا ، تمه  يالتعا  لولعم 

ینامـسج ریجنز  دیق و  نیا  هاوخ  تسا ، هدـش  هدز  يو  داعبا  زا  يدـعب  ای  ناسنا  رب  هک  تسا  يریجنز  دـیق و  ندـش  هتـشادرب  يایوگ  تلاح 
تردق زا  تسا  ترابع  يدازآ : - 2 دوشیم . هتسب  ناسنا  تیصخش  رب  قح  هیحان  زا  یعامتجا  طباور  رد  هک  يدادرارق  ای  دشاب ، هدوب  ینیع 

رتمهم و تلاـح  نیا  دـیآیمرب ، يدازآ  فیـصوت  زا  هک  ناـنچ  تسا . هتفرگرارق  ناـسنا  يور  شیپ  رد  هک  عوضوم  دـنچ  زا  یکی  باـختنا 
دنچ زا  یکی  باختنا  تردق  هچ  رگا  دشابیم ، ناسنا  رب  هدـش  هتـسب  ریجنز  دـیق و  زا  نتـشگ  اهروهلی  طقف  هک  تسا  لوا  تلاح  زا  رتیلاع 
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وضوم
حرطم ناـیب  یتدـیقع و  یـسایس و  یعاـمتجا و  ورملق  رد  هک  تسا  يدازآ  زا  موـهفم  نیا  دـشاب . هتـشادن  تـسا  حرطم  يو  يارب  هـک  ار  ع 
راـیتخا فـیرعت  رد  بناـج  نـیا  هـک  یفیـصوت  لاـمک  ریخ و  لیـصحت  رد  يدازآ  زا  يرادربهرهب  زا  تـسا  تراـبع  راـیتخا : - 3 ددرگیم .

، مینک رظن  فرص  بلطریخ  دیق  زا  رگا  راک ) یفنم  تبثم و  بطق  ود  هب  بلطریخ  تیـصخش  يهطلـس  هراظن و  : ) تسا رارق  نیدب  ماهدومن ،
حالطصا هک  دراد  ار  ینعم  نامه  یسراف  رد  حالطصا  نیا  یگدازآ : - 4 میدومن . نایب  هک  تسا  يدازآ  نامه  صوصخم  روبزم  فیـصوت 

تلذ و دـنب  دـیق و  زا  دازآ  ینعی  رارحا .) زا  تـسا  يدرم  وا   ) رارحـالا نـم  لـجر  وـه  دوـشیم : هـتفگ  یتـقو  هـک  یتـقو  یبرع  رد  تـیرح 
موهفم اهیهاوخ . دوخ  تاصتخم  رگید  اهیئوجدوس و  ذیاذل و  یگدرب  زا  دازآ  یناطیش و  یناسفن و  ياهسوه  يوه و  تافاثک  یگیامورف و 

دش 1- ایرد  درم  هچ  یتشک  درم  دـشاب  رح  ناج  قشع ، اشنم  دـیوگیم : نآ  يهرابرد  یئانـس  میکح  هک  تسا  تمظع  اب  يردـق  هب  تیرح 
ار اهنآ  دریگیم ، ماجنا  تیرح  يهرابرد  یحورـشم  یـسررب  هک  ثحبم  نیا  رد  یلو  میاهدروآ ، یلبق  تادـلجم  رد  ار  حالطـصا  دـنچ  نیا 

تیرح  ) هیدوـبعلا هیاـهن  هیرحلا  تسا : هدـش  لـقن  اـفرع  زا  یـضعب  زا  یگدازآ  تیرح و  يهراـبرد  تراـبع  نیا  مینکیم . حرطم  رتلـصفم 
يدنوادخ ا تیدوبع  تیاهن 

قح و هار  نادیهش  رورس  ددرگ ) دازآ  شیوخ  یگدنب  زا  دسر ، تیرح  ماقم  هب  نوچ  هدنب  يرآ ، : ) تسا هدش  لقن  زین  ترابع  نیا   0 تس )
: دومرف نینچ  دندمآرب ، نانز  ناکدوک و  هب  هلمح  ددص  رد  هک  اروشاع  راب  نوخ  زور  رد  هیما  ناگدرب  هب  باطخ  ع )  ) نیـسح ماما  تقیقح 

دیسرتیمن تمایق  زور  زا  و  تسین ، حرطم  ینید  امش  يارب  رگا   ) مکایند یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاخت  متنک ال  نید و  مکل  نکی  مل  نا 
هب هک  ار  یناسنا  لوصا  نآ  دیهدن و  راگزور  نانود  یگدنب  تلاذر و  هب  نت  رادقم  نیا  ینعی   0 دیشاب ) ینادرم  دازآ  ناتیایند  نیا  رد  القا ) )
زا ع )  ) نیـسح ماما  هک  ار  هچنآ  دیراذگن . اپریز  تسا ، هدش  هتفریذـپ  للم  عماوج و  يهمه  يارب  یعامتجا  تایح  رد  یناسنا  قوقح  ناونع 

ماقم و هن  دوب ، لدـتعم  ياهناسنا  يهمه  لوبق  دروم  هک  دوب  یگدازآ  تیرح و  زا  ياهلحرم  دومرف ، هبلاـطم  حـیقو  تسپ و  ناـگیامورف  نآ 
ار یحایر  دیزی  نبرح  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تیرح  حالطـصا  میدش . رکذتم  الاب  رد  افرع  ءامکح و  تاملک  رد  هک  تیرح  يالعا  يهلحرم 
زا رتالاو  یماقم   0 تسا ) هدیمان  ار  وت  تردام  هک  هنوگ  نامه  يدرم  دازآ  وت   ) کما کتمس  امک  رح  تنا  دومرف : هداد و  رارق  نآ  هتسیاش 

نآ اریز  داد ، رادشه  ار  راگزور  نانود  هیما و  لآ  لذر  ناگدرب  نآ ، يروآدای  اب  هک  تسا  ینعم  نآ 
یتروص رد  دنراد ، ترورـض  حیحـص  یعامتجا  تایح  يارب  هک  دومرف  دزـشوگ  ار  یناسنا  كرتشم  لوصا  حیقو  مدرم  نآ  يارب  ترـضح 

ماـقم و یناـسفن و  سوـه  يوـه و  زا  یگدازآ  دوـمرف ، یفرعم  نآ  يهتــسیاش  ار  دـیزی  نـبرح  هـک  تـیرح  زا  ترــضح  نآ  دوـصقم  هـک 
تفر تسـش و  نآ  زا  تسد  تیرح  لامک  اب  هدومن و  دازآ  یناطیـش  یناویح و  ياهریجنز  نیا  زا  ار  دوخ  ناج  هک  تسا  هدوب  یهاوخدوخ 
روهلی اب  دیابن  تسا ، هدش  بوسحم  یناسنا  تافص  نیرتیلاع  ناونع  هب  تمه و  ولع  لولعم  هک  تیرح  هک  تسا  نیا  همدقم  نیا  يهصالخ 

تیدوبع تیاهن  اـهنآ  نیرتیلاـع  هک  تسا  یتاـماقم  لـحارم و  ياراد  دوخ  تبون  هب  تیرح  دوخ  و  دوش . هابتـشا  ضحم  يدازآ  یئاـهر و 
هک یلاح  رد  شابم  يرگید  يهدنب  و   ) ارح هللا  کلعج  دق  كریغ و  دـبع  نکتال  و  - 1 دناهدومرف : هدش  دیعصت  يدازآ  يهرابرد  هک  تسا 

هدازآ ناسنا  دنک ، تمدخ  ار  نتشیوخ  سفن  ریغ  هک  یـسک  و   ) رحب سیلف  هسفن  ریغ  مدخ  نم  و  - 2 تسا .) هداد  رارق  دازآ  ار  وت  دنوادخ 
یبرع تایبدا  رد  تیرحزا  دوصقم  میدرک ، هراشا  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  امش )؟ نادرم  دازآ  دنتـسه  اجک  و  ( ؟ مکرارحا نیا  و  - 3 0 تسین )

نیا تفگ : ناوتیم  اذل  دـیآیم ، دوجوب  تایح  یـشزرا  لوصا  هب  لمعو  تاعارم  اب  هک  تسا  یگدـنز  رد  يدرم  دازآ  یـشزرا  لئاسم  رد 
تاذ و هب  هک  یعقوم  هدیدپ 

ع)  ) نینموملاریما دریگیم . رارق  يرادربهرهب  دروم  ریخ  باختنا  رد  هک  تسا  يدازآ  نآ  دوصقم  دوشیم ، هداد  تبـسن  یناـسنا  تیـصخش 
هب یگتـسب  يدادادخ  تیرح  يهمادا  زاسم ) دوخ  ریغ  يهدرب  ار  دوخ  سپ  تسا ، هدیرفآ  دازآ  ار  وت  دنوادخ  : ) دیامرفیم مکی  يهلمج  رد 

دنمورین لماوع  الاو  دـشاب  هدوب  دوخ  يرایتخا  تایح  تیرح و  يهمادا  نماض  دـیاب  هک  تسا  ناسنا  نیا  ینعی  دراد . ناـسنا  دوخ  شـشوک 
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يریگهدرب بابـسا  اب  هراومه  دناتعیبط ، لماوع  زا  رتمحازم  هک  تسرپ  تردق  عون  مه  لماوع  فرط و  کی  زا  اهـسوه  يوه و  تعیبط و 
سانـش تایح  هاگآ و  ياهناسنا  هک  تسا  هدوبن  تلعیب  اذل  دیـشک . دـنهاوخ  یگدرب  ریجنز  هب  نوگانوگ  لاکـشا  اب  ار  یمدآ  دـنراد ، هک 

نایرجرد هک  ع )  ) نیـسح ماما  نانخـس  رد  دناهدومن . فرـص  دوخ  يدادادخ  تیرح  ظفح  هار  رد  ار  دوخ  ياهـشالت  نیرتشزرا  اب  هراومه 
یگتـشذگ ناج  زا  تلع  نایب  رد  نامز و  نایتوغاط  توغاط و  ربارب  رد  دوخ  تمواـقم  تلع  ناـیب  رد  دـناهدومرف ، ـالبرک  نینوخ  يهثداـح 

نودـب تایح  تفگ : ناوتیم  رـصتخم  تراـبع  کـی  رد  دـندادیم . رکذـت  ار  یتسپ  تلذ و  ندوب  ضوغبم  تیرح و  یهلا  تیبولطم  دوخ ،
تمظع شزرا و  دناوتیم  هک  تسا  دوخ  تاذ  رد  تیرح  ساسحا  اب  طقف  یمدآ  تسا . ناج  یب  يهشال  رونیب و  دیـشروخ  دننام  تیرح ،

ار دوخ  تاذ 
مود يهـملج  رد  ع )  ) نینموـملاریما دزروـب . عاـنتما  شلکــش  ره  رد  یگدرب  هـب  میلــست  زا  داـقتعا  ناــمیا و  نـیرت  مـکحم  اــب  دــبایرد و 

هتـشاد دوجو  تایح  نارذگهر  همه  رد  یئاونـش  شوگ  شاک  يا  . ) دوشیم رکذـتم  یلامک  تایح  دیعـصت  رد  ار  لصا  نیرتزیگناتفگش 
راک ماجنا  تمدخ ، زا  دوصقم  هک  تسا  ملسم   0 تسین ) هدازآ  ناسنا  دنک ، تمدخ  ار  نتشیوخریغ  هک  یسک  : ) دیوگیم لصا  نیا  دشاب )

يدام دعب  ود  رد  هک  تسا  یبولطم  لیصحت  يارب  میهدیم  ماجنا  ام  هک  ار  یلامعا  يهمه  اریز  تسین ، یـسک  ای  يزیچ  يارب  قلطم  روط  هب 
و نآ . یمومع  ياـنعم  هب  تشیعم  هب  طوبرم  داوم  دـننام  تسا  یناـسنا  ریغ  تاـعوضوم  یهاـگ  بوـلطم  نیا  تسا ، رثوـم  تاـیح  یحور  و 
زا دوصقم  نیاربانب  تسا . دیفم  ای  يرورض  یعامتجا  یگدنز  حوطس  رد  هک  تسا  اهناسنا  اب  عونتم  طابترا  يهمادا  ای  نتخاس  رارقرب  یهاگ 

دسرب و قلطم  فدـه  يهلحرم  هب  هک  دریگب  رارق  هقالع  قشع و  دروم  نانچ  مودـخم  هک  تسا  نیا  تسا ، راگزاسان  تیرح  اب  هک  تمدـخ 
ناـسنا ناـسناریغ و  ءایـشا  زا  معا  يزیچ  ره  هک  تسا  راـکنا  لـباق  ریغ  تقیقح  نیا  و  دـشکب . ریجنز  هـب  دوـخ  هبذاـج  رد  ار  یمدآ  تاـیح 

نوئـش و رگید  میمـصت و  هدارا و  میـسجت و  تـالیخت و  تارکفت و  فـطاوع و  لاـیما و  يهـمه  درک ، هوـلج  قـلطم  فدـه  هـک  یماـگنه 
يوس هب  ار  تیصخش  ياهتیلاعف 

هظامللا هذه  عدی  رح  الا  - 4 دنکیم . بلس  وا  زا  ار  تیرح  هجیتن  رد  ددرگیم و  یمدآ  تایح  یلصا  يهدننک  هیجوت  هدومن و  بذج  دوخ 
نودـب هک  تسین  دـیدرت  ياج  دـنکاهر .)؟ ار  زیچان ) نود و  يایند   ) ناهد رد  دـش  هدـیوج  ياذـغ  يهیقب  نیا  هک  تسین  يدرم  دازآ  اـیآ  )

هب ناسنا  تشگ . دـهاوخن  نشور  يویند  لماوع  يهعفاد  هبذاج و  تیفیک  تیمک و  ایند ، نیا  ناسنا و  نایم  طابترا  ینالقع  میظنت  هفیـصت و 
دوخ هداد ، تسد  زا  ار  اهنآ  یگزیگنا  میظنت  هیجوت و  یئاناوت  هتـشگ و  ایند  تایـضتقم  شوختـسد  هدارا ، یتسـس  تهج  هباـی  لـهج  تهج 

نینموـملاریما فیـصوت  رد  نیتـسار  ياـمکح  اـیند و  ناـهاگآ  زا  یـضعب  هک  تسا  تهج  نـیمه  هـب  تـشگ . دـهاوخ  نآ  راـیتخایب  ریـسا 
رد هک  ار  یناسک  تسیلع و  دازآ  دـناهدنب و  همه  ملاع  تسیلع  داتـسا  ریپ  قشع  بتکم  رد  دـنربیم . راکب  دـیکات  اـب  ار  تیرح  مالـسلاهیلع 

رارق ایند  ياهینتساوخ  زا  یعون  ریجنز  دنب و  رد  ار  دوخ  تیصخش  هظحل  ره  ناکدوک  دننام  دنسانشیمن و  اپ  زا  تسد  نود  يایند  يهبذاج 
مدرم خـیبوت  رد  يوه  زا  هدـیهر  زج  غلاب  تسین  ادـخ  درم  زج  دـنلافطا  قلخ  دـنمورحم . راـیتخا  هدارا و  زا  هک  دـنمانیم  لاـفطا  دـنهدیم ،

ووذ یمع  مالک و  وذ و  مکب  عامسا و  اووذ  مص  - 5 دهدیم . رکذت  تیرح  زا  ار  نآ  ندوب  هرهبیب  نامز  نآ  يهفوک 
يا وگنخـس و  ياهلال  يا  و  رادـشوگ ، ياهرک  يا  هفوک … ، لها  يا   ) ءالبلا دـنع  هقث  ناوخا  ءاـقللا و ال  دـنع  قدـص  رارحاـال  راـصبا . ا 
ربص نم  - 6 0 اهـشیامزآ ) اهءالتبا و  ماگنه  رد  قثوم  ناردارب  هن  دیتسه و  رادید  ماگنه  رد  نادرم  دازآ  هن  مدرم ، امـش  رادمشچ ، نایانیبان 

یئابیکـش رگا  و  تسوا ) حور  یگدازآ  تمظع و  بجوم   ) دـشاب هتـشاد  رارحا  یئابیکـش  هک  یـسک   ) رامغالا ولـسالس  الا  رارحالا و  ربص 
اموق نا  و  راجتلا ، هدابع  کلتف  هبغر  هللا  اودبع  اموق  نا  - 7 0 دیامنیم ) شومارف  ار  ثداوح  و  درذگیم ) ثداوح  زا  ، ) دشاب هتشادن  رارحا 
دوس هب  هقالع  لیم و  يارب  ار  ادـخ  مدرم  زا  یعمج   ) رارحالا هدابع  کلتف  ارکـش  هللا  ودـبع  اموق  نا  دـیبعلا و  هدابع  کـلتف  هبهر  هللا  اودـبع 

یعمج دنناگدرب ، نانیا  دنتـسرپیم ، رفیک  زا  سرت  تهج  هب  ار  ادخ  رگید  یعمج  دنناگدننک . تراجت  نانیا  دنتـسرپیم ، يورخا  يویند و 
نآ راکهبت  مدرم  مجنپ ، يهلمج  رد  نینموملاریما  دنرارحا .) نانیا  دنتـسرپیم ، شتـسرپ  يارب  وا  یگتـسیاش  ساپـس و  يارب  ار  ادـخ  رگید 
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ناوتیم تقیقح  رد  ددرگیم و  رکذتم  تیرح  زا  ار  نانآ  ندوب  هرهبیب  سپـس  دیامنیم و  فیـصوت  یهاگآان  هلیذر  تافـص  اب  ار  نارود 
یقلت ن نانآ  ياهیرصنع  تسس  اهیهاگآان و  تلع  دننام  ار  راکهبت  مدرم  نآ  ندوب  هرهبیب 

ياراد هک  یناسنا  دـشاب و  ناوتان  ندـید  زا  مشچ  ياراد  ناسنا  دزروب و  عاـنتما  ملکت  زا  نتفگ ، نخـس  هب  اـناوت  ناـسنا  هک  یتقو  اریز  دوم ،
يوس هب  ار  وا  مشچ  نابز و  شوگ و  هک  دراد  دوجو  یلماوع  ای  لماع  اعطق  دشاب ، هدوب  هرهبیب  دـیفم  نخـس  ندینـش  زا  یلو  تسا ، شوگ 
تاذ هک  دـنکیم  نیا  زا  فـشک  دـش ، هدیـشک  ریجنز  هب  تـالآ  رازبا و  نـیا  هـک  یماـگنهو  تـسا . هتـسب  ریجنز  هـب  هدرک و  بذـج  دوـخ 
مـشش يهلمج  رد  دوشیم . هتـسب  تسا ، هدرک  یقلت  یتاـیح  بولطم  دوخ  يارب  هک  يزیچ  ریجنز  رد  صخـش  نآ  حور ) نم ، تیـصخش ، )

اهیراوگان و دئادش و  ربارب  رد  هک  دنرارحا  ياهناسنا  مکی : فنص  دنفنص : ود  رب  ایند  راوگان  تخس و  ثداوح  ربارب  رد  اهناسنا  دیامرفیم :
يهطقن هب  جایتحا  تابارطـضا ، نافوط  رد  نتفرگن  رارق  یبلق و  نانیمطا  شمارآ و  ظفح  هک  تسا  یهیدب  دـنزرویم . یئابیکـش  تارطاخم 

هک دشاب  تمظع  اب  يردق  هب  دیاب  ءاکتا  يهطقن  نیا  املسم  دنک . يریگولج  تایح  لوقعم  نایرج  لزلزت  زا  نآ  هب  هیکت  اب  هک  دراد  یئاکتا 
یئاکتا يهطقن  چیه  ناسنا ، یگدنز  نوئش  يهمهرد  یفاک  مزال و  تقد  اب  و  دیآرب . ناسنا  تایحرد  تامئالمان  اهیتخس و  ریثات  يهدهع  زا 

من يور  ار  وت  هک  شکلد  تروص  ره  دشاب . هدوبن  انف  بارطضا و  لزلزت و  ضرعم  رد  هطقن  نآ  دوخ  هک  درک  ادیپ  ناوتیمن 
دید کی  اب  هکلب  دوب  دـهاوخ  وت و  اـب  هشیمه  تسا  هدوب  دوجو  راوطا  رد  هک  هن  یـسک  هب  لد  ور  دوبر  وت  مشچ  رود  شکلف ز  دـهاوخ  دو 

رد هچ  يدارفنا و  لاـح  رد  هچ  یناـسنا  ره  هک  تسا  هدـناسر  توبث  هب  ارنآ  ناوارف  براـجت  هک  مینیبیم  ار  یلـصا  رتهنارایـشه  رت و  قیمع 
، تسا هتفرگ  رارق  نآ  يهبذـج  رد  قلطم  روط  هب  هداد و  رارق  دـیما  ءاکتا و  يهطقن  دوخ  يارب  هک  ار  یلماـع  تردـق و  ره  یعاـمتجا  لاـح 

هلیله زا  دومنیم  یکـشخ  ماداب  نغور  دوزف  ارفـص  نیبجنکـسا  اـضق  زا  يولوم : لوق  هب  هدوب و  هطقن  ناـمه  زا  ناـسنا  نآ  طوقـس  لزلزت و 
رد لوقعم  شمارآ  یئابیکـش و  بجوم  هک  یگدازآ  تیرح و  نآ  نیارباـنب ، تفن  وچمه  دـش  ددـم  ار  شتآ  بآ  تفر  قـالطا  دـش  ضبق 

دنوادخ هب  هیکت  اب  طقف  هک  تسا  نم ) تیصخش ، حور ،  ) تاذ يدازآ  تیرح و  ددرگیم ، هدنبوک  تخس و  نیگمهس و  ياهدادیور  ربارب 
محازم ياههدیدپ  لماوع و  زا  ناسنا  شخب  يدازآ  و  ءاکتا ، يهطقن  دـناوتیمن  ءالخ  هک  تسا  ملـسم  اریز  دـیآیم ، دوجوب  نیرفآ  یتسه 

ندوب اکتم  اـجلم و  هتـسیاش  هک  یتقیقح  سپ  دـشابن ، طوقـس  لزلزت و  ضرعم  رد  دوخ  هک  تسین  یئاـکتا  يهطقن  چـیه  نینچمه  دـشاب و 
، تسا یگدازآ  تیرح و  دض  ءاکتا  يهطقن  ره  هب  هیکت  هک  دوش  حرطم  لاوئس  نیا  هلئسم  نیا  رد  تسا  نکمم  سب . تسا و  ادخ  تسا ،

هب هک  يریجنز  دنب و  نتخیـسگ  مکی : دعب  دراد : دعب  ود  يدازآ  یئاهر و  هک  تسا  وحن  نیدب  لاوئـس  نیا  خساپ  دشاب . هدوب  ادـخ  هچ  رگا 
اههدیدپ هک  تسا  ببس  نادب  لماع  نیا  ترورض  ریجنز ، دنب و  زا  نم  نتخیسگ  لماع  مود : دعب  تسا . هدش  هتـسب  ناسنا  نم  ياپ  تسد و 

دض یگتـسویپ  نیا  تسا . یمتح  اهنآ  هب  یعیبط  دوخ  یگتـسویپ  دزاسیمن و  اهر  یعیبط  روط  هب  ار  ناسنا  یعیبط  دوخ  ایند ، بلاج  روما  و 
شیپ ناسنا  کی  يارب  یتلاـح  نینچ  رگا  و  دـشاب . هدوب  چـیه  ءـالخ و  دـناوتیمن  لـماع  نیا  هک  تسا  یهیدـب  تسا . تیرح  ریذـپانیتشآ 
يارب یتیدوجوم  هک  هاـگآ  دوخ  نم  هن  دراد و  ياهتفاـی  نیعت  تاذ  هن  هدیـسر  یچوپ  هب  يو  هکلب  تسین  هدازآ  رح و  یناـسنا  نینچ  دـیایب ،

رگا اریز  دشاب ، هدوب  تایح  بلاج  تاعوضوم  ریاس  دناوتیمن  لماع  نیا  نینچمه  و  يدازآ . تیرح و  هب  دسر  هچ  دنک  ساسحا  نتـشیوخ 
تیرح و دض  هک  تسا  رترابنارگ  گرزب و  ریجنز  نامه  نیا  دـهدب ، رارق  دوخ  قشاع  هتفیـش و  ار  ناسنا  هک  دـسرب  يدـح  هب  اهنآ  تیبلاج 

تروص نیا  رد  دریگیم ، رارق  بلاج  تاعوضوم  دایز  مک و  ياهیگزیگنا  تاناسون  رد  یمدآ  دسرن ، یقوشعم  دح  هب  رگا  تسا و  يدازآ 
یمدآ حور  هک  ددرگیم  ریذـپناکما  یماگنه  لماک  یگدازآ  تیرح و  نیاربانب ، دـیآیمن . دوجوب  ناسنا  تاذ  رد  یگدازآ  تیرح و  زین 

سوب
رتیلاع هدومن و  ناربج  ار  اهنآ  يهمه  هک  دـهدب  وا  هب  ار  یتقیقح  دریگیم ، يو  زا  هک  ار  اههقالع  لایما و  نآ  هک  دوش  دازآ  یلماع  يهلی 

رارق تیاهنیب  لالج  لامج و  يهبذج  رد  ار  یمدآ  حور  دناوتیم  هک  تسا  ادـخ  طقف  طقف و  لماع  نیا  دراذـگب . شرایتخا  رد  ار  اهنآ  زا 
هدمآ نینچ  ع )  ) نیسح ماما  ءادهـشلا  دیـس  هفرع  ياعد  زا  ياهلمج  رد  دنک . یقلت  زیچان  هبذج  نآ  ربارب  رد  ار  یتسه  يهمه  یمدآ  هداد و 
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هدرک مگ  هچ  تسا و  هدرک  مگ  ار  وت  هک  یـسک  تسا  هتفایرد  هچ  ادنوادخ ،  ) كدجو نم  دـقف  يذـلاام  كدـقف و  نم  دـجو  اذام  تسا :
يامکح یهلا و  ناربمایپ  هتـشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اـهزغم  نیرتیلاـع  هک  تیرح  یگدازآ و  نیا  تسا ) هتفاـیرد  ار  وت  هک  یـسک  تسا 

يرعـش بلاق  اب  ریز  تیب  رد  ار  نآ  ظفاح  هک  تسا  یگدازآ  تیرح و  نیمه  تسا ، هتخادـنا  وپاـکت  هب  ار  ياهفرح ) يهفـسالف  هن   ) نیتسار
يهدـننکزاب هدـننکاهر و  رگا  تـسا  دازآ  دریگب  قـلعت  گـنر  هـچ  ره  دوـبک ز  خرچ  ریز  هـب  مـنآ  تـمه  مـالغ   0 تسا هدروآ  ابیز  رایـسب 

دیامنب و تیرح  ساسحا  یمدآ  حور  تاذ ، هک  تسا  لاحم  دشابن ، اهنآ  قوف  ام  بلاج  ياههدـیدپ  هب  یگتفیـش  قئالع و  ریجنز  ياههقلح 
ادیم ناسنادب  بلاج ، ياههدیدپ  هب  یگتفیش  قئالع و  ریجنز  هک  ار  هچنآ  هدننکاهر  لماع  نآ  دیاب  رتنشور  ترابع  هب 

ورملق رد  يرـشب  بولطم  ياهتیرح  اهیدازآ و  يهمه  نیاربانب ، دهدب . ناسنادـب  زین  یفاضا  زایتما  دـنک و  ناربج  ار  اهنآ  یئاهر  ای  نادـقف  د 
یئاهر و لـماع  هک  ار  يدازآ  تیرح و  مود  دـعب  هک  یماداـم  یتدـیقع ، یملق و  یناـیب و  اـب  یعاـمتجا  یـسایس و  يداـصتقا و  یگنهرف و 

یئاهر یعون  دـشاب ، هدوبن  دوشیم  اهر  یعیبط  دوخ  زا  هک  هچنآ  زا  رتالاب  لماع  نآ  دزاـسن و  نشور  دنـشابیم ، محازم  دویق  زا  نتخیـسگ 
هـس رب  ادخ  شتـسرپ  رد  مدرم  دیامرفیم : متفه  يهلمج  رد  ع )  ) نینموملاریما نآ . یقیقح  يانعم  هب  یگدازآ  تیرح و  هن  دشابیم ، یبسن 

تیرح باصن  دـح  هب  هک  تسا  موس  هورگ  نیا  اهنت  رارحا ، هورگ  نوبز 3 - هدرب و  هورگ  رگادوس 2 - هورگ  - 1 دندرگیم : میسقت  هورگ 
يانعم هب  تیرح  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  يدنب  میسقت  نیا  رد  هک  یتیمها  اب  هداعلاقوف  يهتکن  تسا . هتـشگ  رادروخرب  نآ  زا  هدیـسر و 

دوس و زا  ندـش  دازآ  نتـسر و  نودـب  تیرح  نیا  و  دـشابیمن ، راگزاس  زین  وازا  ساره  سرت و  ادـخ و  اـب  يرگادوس  اـب  یتح  نآ  یقیقح 
ره هب  هدیدپ  ود  نیا  اریز  دشاب ، يدنوادخ  نایز  دوس و  هدـش  عفد  نایز  لصا و  دوس و  هچ  رگا  تشگ ، دـهاوخن  سک  چـیه  بیـصن  نایز 

یما يا  دوب . دهاوخ  تیرح  محازم  يریجنز  دوخ  دشاب ، هدوب  یعیبط  دوخ  ود  نآ  روحم  رگا  دنوش ، هتفرگ  رظن  رد  هک  یئانعم 
، یناسنا عون  ینب  رارحا  رالاس  ناوراک  يا  ع )  ) لیلخ میهاربا  يهدید  رون  يا  ع )  ) ءایبنالا متاخ  سفن  يا  بلاط ، یبا  دـنزرف  يا  نینموملار ،
اب ار  ام  هک  تشاد  تیرح  يهرابرد  ار  ینابر  ریسفت  نیا  یئاناوت  یـسک  هچ  يدوب ، هدرکن  ریـسفت  ام  يارب  ار  یگدازآ  تیرح و  يانعم  رگا 

ياهدید لقع و  هلمج  هک  یلع  يا  اضقلا  نسح  اضقلا  ءوس  زا  سپ  يا  یضترم  یلع  يا  اشگب  زار  دزاسب ؟ انشآ  یهلا  تقیقح  نیا  تخانش 
کی ندیـشچ  ندرک و  سمل  ندید و  نودب  هک  یئوت  اهنت  اریز  مدآ ، دالوا  رارحا  يهلفاق  زاتـشیپ  يا  وگب ، ياهدـید  هچنآ  زا  وگاو  ياهمش 

وت هب  مظعا  ربمایپ  یتسه  ملاع  رارحا  يهتسدرس  هک  تسا  ياهتـسیاش  بصنم  نامه  یلوم  بصنم  ياهتفگن . نآ  يهرابرد  ینخـس  تقیقح ،
نوچ دنکاو  تیاپ  تیقر ز  دنب  دنک  تدازآ  هکنآ  یلوم ؟ تسیک  داهن  یلوم  یلع  ناو  دوخ  مان  داهتجا  اب  ربمغیپ  ببس  نیز  تشاد : ینازرا 

شمارآ يا  دینک  يدازآ  نسوس  ورـس  وچمه  دـینک  يداش  نانموم  هورگ  يا  تسا  يدازآ  ءایبنا  ار ز  نانموم  تسا  يداه  توبن  يدازآ  هب 
چیه نآ ، تفایرد  اب  هک  تسا  یتقیقح  هچنآ  اهناسنا ، عون  تقلخ  تمکح  زا  ناگتـشرف  لاوئـس  خـساپ  يا  و  ع ،)  ) رـشبلاوبا مدآ  لد  شخب 

قم هاج و  لانم و  لام و  دچیپب . وت  حور  ياپ  تسد و  هب  تسناوتن  ایند  نیا  رد  ریجنز 
يهقطنم هب  دنتسناوتن  وت  تیرح  زا  سارح  تشحو و  زا  دنتفرگ ، ار  تنینزان  دوجو  غارس  هک  یناسفن  ياهاوه  جاوما  زا  یجوم  ره  ایند و  ما 

اب اـیب  تسا ، ناـیامن  تدوجو  رد  يدـنوادخ  راـیتخا  يدازآ و  زا  ياهوـلج  هک  گرزب  درم  دازآ  يا  اـیب ، دـنوش . کـیدزن  وـت  حور  تاذ و 
رب مینکیم ) راوخـشن  اقب ، رد  عزانت  نایماح  زا  هک   ) یئاهر دازآ و  ظافلا  یئابیز  هک  ار  ابیرف  یئـالط و  ياـهریجنز  نیا  يدـنوادخ  تیاـنع 

رهوج زا  ار  ام  رادرب و  ام  ياپ  تسد و  زا  تسا  هدرک  نیقلت  تایح  قلطم  فده  ار  اهریجنز  نآ  ام  يارب  یتح  هدوزفا و  اهنآ  یگدنـشخرد 
يارب لد  تیفرظ  شیازفا  تیرح  تمه و  ولع  شخبرمث  رایـسب  جـیاتن  زا  هدزیـس : امرفب . رادروخرب  تسا  تیرح  نامه  هک  اـم  حور  یلـصا 
يزور بش و  دنچ  دنوشیم و  ایند  نیا  دراو  هتـسد  هتـسد  ناسنا  اهنویلیم  يرـشب  ینالوط  رایـسب  هاگرذگ  رد  هک  اغیرد  تسا  لامک  ریخ و 

ادیپ تردـق  هک  یکچوک  ياههلایپ  دـنوشیم . كاخ  ریز  یهار  هدیـسرن  دوخ  تیفرظ  باصن  دـح  هب  هک  یئاهلد  اب  دـننکیم و  یگدـنز 
اب سپـس  دندرگیم و  لگ  كاخ و  هب  لدـبم  تعرـس  هب  دـنوشیم و  رپ  دولآلگ  یتایوتحم  اب  دـنراد ، ار  نارکیب  سونایقا  تیفرظ  ندرک 

یم دنتفایم و  نیمز  رب  رگید  راب  دنیآیم و  رد  اههلایپ  نآ  زا  رتگرزب  یئاههساک  اههزوک و  تروص  هب  رگید  لسن  تسد 
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میسجت لقعت و  تردق  نتشاداب  دندرگیم ، كرحتم  يارسناوراک  نیا  دراو  ناوراک  رـس  تشپ  ناوراک  یناسنا  عون  ینب  نانچ  مه  دننکش .
كاشوپ و كاروخ و  يرادـقم  يهیهت  رد  یلامک  تایح  لئاسو  اههیامرـس و  همه  نیا  هک  یتروص  رد  هدـننکهریخ ، يهدارا  فاشتکا و  و 

کلهتـسم رگیدـکی  ندروآرد  ياـپ  زا  يارب  اـهيرگهلیح  راتـشک و  زیرگ و  گـنج و  مه  يرادـقم  تـفج و  اـب  هـطبار  مـیظنت  نکـسم و 
نانآ هیامرس  میدرک و  هرادا  ار  اهناسنا  یعقاو  تایح  ام  هک  دننکیم  اعدا  نینچ  مه  عماوج  یلومعم  نازاتـشیپ  دنوشیم ! مامت  دندرگیم و 

یتاساسحا و میهافم  رد  هک  تسین  نآ  صاخ  يانعم  هب  لد  تیفرظ  زا  دوصقم  تسا ، لد  تیفرظ  طقف  ام  ثحب  ناونع  میتخادنا ! راک  هب  ار 
، دوـش لـئان  نآ  لیـصحت  هب  یمدآ  رگا  هک  تسا  یناـسنا  نم  گرزب  تیفرظ  هطاـحا و  تمظع و  دوـصقم  هکلب  دوریم ، راـک  هـب  یفطاـع 
. دتفایم راکب  دوخ  یقطنم  ریـسم  رد  زین  وا  ياسآهزجعم  يهدارا  فاشتکا و  میـسجت و  لقعت و  دـننام  وا  يالتعا  لئاسو  رگید  اههیامرس و 

دوخ ياـهلولعم  تاـمالع  نیا  دـننک . كرد  ار  اـهنآ  دـنناوتیم  مه  یلومعم  مدرم  یتـح  هک  دراد  يراکـشآ  تاـمالع  لد  تیفرظ  تمظع 
تقیقح دـنناوتیمن  اـهلولعم  نیا  كرد  تخانـش و  اـب  یلوـمعم  مدرم  رما  تیاـهن  دنـشابیم ، هدـهاشم  لـباق  هک  تسا  لد  گرزب  تیفرظ 

تیفرظ یگرزب 
نیا یگرزب  اما  تسا . یگرزب ) ناسنا  : ) هک دـننکیم  تعانق  هملک  نیا  هب  طقف  تـالولعم  راـثآ و  نآ  ندـید  اـب  ناـنیا  دـننک ، كرد  ار  لد 

. دـشابیمن مهف  لـباق  دـنرادن ، یعـالطا  نتـشیوخ  رد  تیـصخش  تـیفرظ  زا  دوـخ  هـک  ناـنآ  يارب  دراد ؟ ینعم  هـچ  تـسیچ و  رد  ناـسنا 
يدـیب ذـخا  دایز : نب  لـیمک  لاـق   0 تسا ) اـهنآ  نیرت  فیرظاـب  اـهلد  نیرتـهب   ) اـهاعوا بولقلاریخ  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
بولقلا هذه  نا  دایز ، نب  لیمک  ای  لاق : مث  ءادعصلا ، سفنت  رحـصا  املف  نابجلا  یلا  ینج  رخاف  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نیموملاریما 

هک یتقو  میتفر ، یناتسروگ  هب  ور  رهش  جراخ  هب  تفرگ و  نم  تسد  زا  ع )  ) نینموملاریما دیوگیم : دایز  نب  لیمک   ) اهاعوا اهریخف  هیعوا 
، تسا یئاهفرظ  اهلد  نیا  داـیز ، نب  لـیمک  يا  دومرف : سپـس  دیـشک و  دـتمم ) یهآ   ) يدـنلب سفن  ع )  ) نینموملاریما میدیـسر ، ناـبایب  هب 
رد هک  تساردص  حرش  نامه  لد  گرزب  تیفرظ  تفگ : ناوتیم  0 و  تسا ) اهنآ  نیرتلمحتم ) نیرتگرزب و   ) نیرت تیفرظاب  اهنآ  نیرتهب 

، دریگب رارق  هجوت  دروم  دیاب  ام  ثحبم  رد  هک  یمهم  هلئـسم  تسا . هدش  حرطم  ناگدـنب  يارب  یهلا  فطل  تیانع و  ناونع  هب  ینآرق  تایآ 
یعصت ریسم  رد  نانآ  رگا  هک  تسا  هدیرفآ  اهناسنا  نورد  رد  یفرظ  کی  دنوادخ  هک  تسین  نآ  لد  تیفرظ  يانعم  هک  تسا  نیا 

رب دناتـسیم  شرع  زا  دـناد  هچ  نیا  نامیپ  ناج  نیا  تسا  ياهنامیپ  هکلب : دوشیمرپ ، اهیکین  اب  فرظ  نآ  دـنرادرب ، ماگ  یلاـمک  تاـیح  د 
ار هنامیپ  هکنآ  طرـش  هب  دوشیم ، ریزارـس  لد  يهنامیپ  هب  یلماکت  تایح  بآ  هراومه  یناـبر  تاـیانع  فاـطلا و  زا  ینعی  دـناشفیم  شرف 
ار تایح  بآ  زا  رپ  يهنامیپ  نآ  نادجو  لقع و  نتخادنا  راک  هب  اب  یمدآ  هکنآ  طرـش  هب  دشاب و  هدرکن  رپ  یناویح  زیارغ  تافاثک  اهنجل و 
هک یتلم  هعماـج و  ره  زا  مدرم  يهمه  مینادیم و  مه  ار  بلطم  نیا  دزیرن . یعیبـط  دوخ  نتخاـس  مروتم  يارب  یناویح و  ياههتـساوخ  يور 

دناوتیمن سک  چیه  هک  تسا  یلصا  نیا  تسا و  یگدنز  رد  يزوریپ  يهلیسو  اعطق  ینورد ، گرزب  تیفرظ  نتشاد  هک  دنراد  لوبق  دنشاب 
ینورد گرزب  تیفرظ  هک  دوشیم  رداص  یئاهناسنا  زا  ایند  گرزب  ثداوح  يهمه  هک  دـننکیم  هدـهاشم  ناگمه  اریز  دـنک ، راکنا  ار  نآ 

هچ رگا  اذل  دنربیم . عامتجا  نتشیوخ و  رب  دیفم  يهرهب  گرزب  دادعتسا  تردق و  نیا  زا  هک  دنتسه  یکدنا  ياهناسنا  هراومه  یلو  دنراد ،
تـسین تقیقح  نیا  رد  يدیدرت  یلو  دناهدومرف ، هراشا  لد  تیفرظ  هب  طقف  دناهدومرف ، دایز  نب  لیمک  هب  هک  ياهلمجرد  ع )  ) نینموملاریما

ار نورد  تیفرظ  یگرزب  اهناسنا ، میلس  ياهنادجو  لوقع و  حلصم و  يامکح  یهلا و  ناربمایپ  يهمه  هک 
تسا تایح  دیعصت  رد  لامک  ریخ و  يارب  نورد  یتیفرظیب  زا  یـشان  تیفرظ  هنوگ  نیا  دنرامـشیم ، دورطم  دودرم و  اهیدیلپ  رـش و  يارب 

ماشآنوخ ناگدـنرد  دنـشابیم . تیفرظرپ  رارـشا  اب  طابترا  لاح  رد  هک  تسا  اـهناسنا  رگید  ینورد  تیفرظ  نتفر  نیب  زا  بجوم  دوخ  هک 
دناهتـسناوت هک  دنرادروخرب  تیاهنیب  ياهیدیلپ  اهیتشز و  شریذپ  یگدـنریگ و  لمحت و  تیفرظ و  زا  اهزیگنچ  اهنوعرف و  دـننام  خـیرات 

يارب تیفرظ  دـنیامنیم : دوباـن  هتـسکش و  دـشاب ، هدوب  یتسه  يهمه  فرظ  دـناوتیم  یئاـهنت  هب  کـی  ره  هک  ار  اـهناسنا  ياـهلد  اـهنویلیم 
دیدرت و کش و  نکناینب  ياهنافوط  زا  ار  یمدآ  تیصخش  هک  تسا  ثداوح  ربارب  رد  نتـشیوخ  نتخابن  یتسه و  نیناوق  لوصا و  ياوتحم 
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ندـمآ دوجوب  يارب  ار  هنیمز  تیفرظ  زا  الاو  یتیعقوم  ره  دراد و  هب  نوصم  ظوفحم و  ساـسایب  تـالوحت  یتیـصخش و  دـنچ  بارطـضا و 
ناسنا ام  مینک : اعدا  هک  میراد  قح  ناسنا ، رد  زیمآزاجعا  ياهتیفرظ  تمظع  تخانـش  نودب  ام  یتسار  هب  ایآ  دـیامن . هدامآ  رتالاو  یتیعقوم 
دیعصت ریسم  هب  دورو  تمالع  اهضغب ، اهیزوتهنیک و  زا  هنیس  ندرک  كاپ  هدراهچ : میاهدش ؟ لئان  ناسنا  یقیقح  فیرعت  هب  میاهتخانش و  ار 

روط هب  ار  نیابت  تفلاخم و  عاونا  یتسیاب  اهیزوتهنیک ، نتخاس  یفتنم  موزل  حیضوت  يارب  تسا  یلامک  تایح 
نآ رد  اهناسنا ، زا  یهورگ  ای  ناسنا  کی  رادرک  ای  راتفگ و  ای  تین  هب  تیاضر  نتشادن  تیاضر : مدع  - 1 میهدب : رارق  هجوت  دروم  رصتخم 
زا زیرگ  و  ناسنا . ندب  يازجا  يارب  رـضم  بورکیم  دورو  هب  تیاضر  مدع  هک  تسا  يرورـض  رادقم  نامه  دنـشاب ، هدوب  دیلپ  هک  تروص 
هک تسا  سدـقم  رادـقم  نامه  هب  تیاـضر  مدـع  نیا  هدـننازوس . شتآ  ناگدـنرد و  زا  زیرگ  هک  تسا  یقطنم  هزادـنا  ناـمه  اهیدـیلپ  نآ 

اهیکاپ هب  تیاضر  طقف  هک  دننکیم  نامگ  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  اذل  یناسنا ، كاپ  ياهیریگ  فده  رادرک و  راتفگ و  تین و  هب  تیاضر 
مزال ار  كاپ  ياوه  زا  قاشنتـسا  هک  تسا  یناسک  لثم  نانیا  لثم  دنهابتـشا . رد  تخـس  دـنکیم ، تیافک  یلاـمک  تاـیح  يارب  اهـشزرا  و 

ار ینشور  حیرص و  ضقانت  دناوتیم  هجوت  نیرتمک  اب  یـصخش  نینچ  دنکیمن ، ساسحا  یتحاران  زین  اوه  یگدولآ  زا  نمـض  رد  دنادیم ،
، دشاب هدوب  يرورـض  بولطم و  دادـضا  زا  یکی  رگا  هک  درک  نایب  نینچ  ار  هیـضق  نیا  یلک  نوناق  ناوتیم  و  دـنک . هدـهاشم  دوخ  زغم  رد 

ندید يارب  یئانشور  رگا  دوب . دنهاوخ  تسیاشان  بولطمان و  اعطق  دنتـسین ، عامتجا  لباق  يرورـض  بولطم و  نآ  هک  رگید  دادضا  ای  دض 
هکلب تسین ، یحالطـصا  داضت  رد  ام  ثحب  هتبلا  . ) دوب دهاوخ  هتـسیاشان  بولطمان و  ندید  يارب  اعطق  یکیرات  تسا ، يرورـض  بولطم و 

ای چ ود 
زا دـیاب  ای  دوش ، یقلت  هتـسیاش  اـی  يرورـض  بولطم و  یکیراـت ، رگا  ضرف  نیارد   0 دـنوشیمن ) عمج  رگیدـکی  اب  هک  تسا  فلاخم  دـن 

رظن اب  تیاضر  مدع  سپ  دومن ! یفنم  ار  یئانشور  ندید و  نایم  مزالت  ای  درک و  رظن  فرص  دراد ، جایتحا  یئانـشور  هب  هک  ندید  يهدیدپ 
يارب ار  نادیم  تسش و  اهشزرا  لوصا و  يهمه  زا  تسد  دیاب  الا  تسا و  يرورض  رما  کی  اهیدیلپ ، اهیتشز و  زا  يرود  بانتجا و  موزل  هب 

نآ هب  توادع ، تموصخ و  - 2 دنرادن ! یتوافت  نانآ  هاگدید  زا  اهناسنا  یتخبدب  یتخبـشوخ و  گرم و  یگدـنز و  هک  یلاخ  یتادوجوم 
نادیلپ يورایور  یئادـج و  هب  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  هدیـسر  يدـح  هب  ناراکهبت  ینیع  راتفر  یحور و  عضو  هب  تیاضر  مدـع  هک  ینعم 

زورب فلاخم  فیدر  ود  نایم  توادـع  تموصخ و  تروص  نیا  رد  دـیآرب ، نارگید  دوخ و  زا  نانآ  تمحازم  عفد  ددـصرد  دریگب و  رارق 
اب اهناسنا  زا  فیدر  ود  نآ  اـی  ناـسنا  ود  نآ  دوشیم : هتفگ  اذـل  ددرگیم . لـباقم  فیدر  يهراـبرد  توادـع  ساـسحا  بجوم  دـنکیم و 

دـشر هاوخدوخ و  حیحـصان و  حیحـص و  لطاب و  قح و  نایم  لوادتم  يهدیدپ  کی  مصاختم  تلاح  نیا  دنانمـشد . مصاختم و  رگیدـکی 
، دـناهتفرگ شیپ  رد  ار  یلامک  تایح  ریـسم  هکنا  نآ  قح و  نایماح  هک  تسا  نیا  رما  تیاهن  تسا ، یعیبط  الماک  رما  کی  هدوب و  ناگتفای 

توادع تموصخ و 
لذر و تافص  ندرب  نیب  زا  نانآ  فده  ینعی  دنزاسیمن ، لدبم  صاخـشا  دوخ  هب  توادع  تموصخ و  اب  زگره  ار  دیلپ  لذر و  تافـص  اب 
، صخـش یتیـصخش  رـصانع  يهمه  هک  دسرب  يدح  هب  لطاب  رادفرط  يدیلپ  مرج و  تحاقو و  هک  نیا  رگم  صاخـشا ، دوخ  هن  تسا ، دیلپ 

فرط ـالومعم  دـنزرویم ، هک  یتموصخ  رد  دـیلپ ، مدرم  لـطاب و  ناـیماح  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هدوب  حالـصا  لـباق  ریغ  هاـبت و  دـساف و 
هتبلا دنهدیم . تیارس  زین  قح  دوخ  هب  ار  تموصخ  بلط ، قح  صخـش  تمواقم  تدش  تروص  رد  دننیبیم و  صخـش  ار  دوخ  تموصخ 
نانآ ياهیهابت  اـهلطاب و  محازم  هک  تسا  قح  لـصا  اـب  ناـنآ  تموصخ  تلوادـع و  هک  دـنوشیم  هدـید  مه  ناوارف  ینادـیلپ  ناراـکهبت و 

فیـصوت دنمانیم . يزوتهنیک  ار  نآ  مان  هک  دـنکیم  زورب  رگیدـکی  اب  اهناسنا  نایم  اهتموصخ  رد  رگید  یتلاح  يزوتهنیک : - 3 دنشابیم .
دـیامن و زواجت  نآ  يهدـنروآ  دوجوب  لـماع  اـشنمزا و  هک  دریگب  تدـش  يدـح  هب  توادـع  تموصخ و  رگا  هک  تسا  نینچ  هدـیدپ  نیا 

لدـبم هنیک  هب  تفلاـخم  نیاـبت و  دـیامن ، يزیمآگـنر  ار  یناور  تاـنایرج  اـهتیلاعف و  ریاـس  هک  يروط  هب  دـیامن ، لاغـشا  ار  ناور  حوطس 
ياهقـشع قشاع  هک  نانچ  تسا ، ندیزرو  قشع  يزوتهنیک ، لباقم  يهطقن  دیامنیم . بلـس  ناسنا  زا  ار  يرگنقح  ینیبعقاو و  ددرگیم و 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1161 

http://www.ghaemiyeh.com


اهم بادرگ  ار  قوشعم  يزاجم 
اب اهـشزرا ، نیناوق و  لوـصا و  نآ  قباـطت  هک  دـنکیم  نیقلت  دوـخ  هب  لاـح  نیع  رد  و  دزاـسیم ، اهـشزرا  نیاوـق و  لوـصا و  يهمه  کـل 

ناـنچ مه  دـنباییم ، رد  نم  قوـشعم  زا  ار  دوـخ  تمظع  یتـح  اـی  دـنرادن و  نم  قوـشعم  هب  يدرب  تسد  هک  تسا  تهج  نادـب  تـیعقاو ،
زا يریگولج  يارب  لاعتم  دنوادخ  دنیامنیم . اهشزرا  نیناوق و  لوصا و  يهمه  يهدننک  دوبان  بادرگ  ار  هنیک  دروم  نمشد ، ياهیزوتهنیک 

و ال دـیامرفیم : احیرـص  هدرکن ، ءافتکا  تاروتـسد  نیمه  هب  دـهدیم و  طسق  لدـع و  هب  دـیدش  روتـسد  هک  تسا  كانرطخ  يراـمیب  نیا 
، دنکن راداو  تلادع  مدع  مرج  باکترا  هب  ار  امـش  یموق  اب  تموصخ  و   ) يوقتلل برقا  وه  اولدعا  اولدـعت  نا ال  یلع  موق  نانـش  مکنمرجی 

لباق اهناسنا  رگید  اب  طابترا  رد  اهیزوتهنیک  یبلطرـش و  زا  نورد  نتخاس  كاـپ  رثا   0 تسا ) رت  کیدزن  يوقت  هب  تلادع  دیزروب ، تلادـع 
ار دوخ  نورد  تسخن  دیاب  امتح  دراد ، نارگید  زا  یبلطرـش  يزوتهنیک و  ندش  یفتنم  يوزرآ  هک  یـسک  رگید  فرط  زا  و  تسین ، دـیدرت 
زا ار  رـش   ) كردص نم  هعلقب  كریغ  ردص  نم  رـشلا  دـصحا  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـیامن . هیفـصت  کلهم  يدـیلپ  نیا  زا 

قع سانلا  نع  قلطا  دهدیم : روتسد  رتشا  کلام  هب  رگید  ياهلمج  رد   0 نک ) ورد  رش  زا  دوخ  يهنیس  ندرک  كاپ  اب  نارگید  يهنیس 
يزوتهنیک ياههدقع  شتآ  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  تسا  ملـسم   0 نک ) یفتنم  زاـب و  ار  هنیک  هنوگ  ره  هرگ  مدرم  نورد  زا   ) دـقح لـک  هد 

( هرـصب یلاو   ) ساـبع نب  هللادـبع  هب  هک  يروتـسد  رد  دزاـس  یفتنم  نارگید  نورد  رد  ار  اـههنیک  يهدـقع  دـناوتیمن  دزوـسیم ، شینورد 
نک و زاب  ناـنآ  ياـهلد  زا  ار  یـسرت  تشحو و  ره  يهدـقع   ) مهبولق نع  فوخلا  هدـقع  لـلحا  و  دوشیم : هدـید  هلمج  نیا  تسا ، هدومرف 

ساره میب و  رد  تسا  طابترا  رد  نانآ  اب  هک  یئاهناسنا  زا  دوخ  و  دـشاب ، هتـشاد  لد  رد  یـضابقنا  هدـقع و  ناسنا  دوخ  رگا   0 زاسب ) عفترم 
دهاوخ ور  هب  ور  نانآ  اب  يداع  ریغ  يهفایق  کـی  اـب  هراومه  اریز  دزاـسب ، عفترم  ار  نارگید  سرت  تشحو و  دـناوتیمن  زگره  دـشاب ، هدوب 

دنهاوخن حالصا  مدرم  یتسه  دساف  وت  هک  یمادام   ) دباکت ام  دعبا  ام  تاهیه  دساف  تنا  سانلا و  حلصی  نل  هیهاتعلاوبا : لوق  هب  سپ  تشگ .
یسایس تاروتـسد  رد   0 ینکیم ) ـالقت  لوـصو  لـباق  ریغ  دـصقم  هار  رد  یهاوـخب ) نتـشیوخ  داـسف  اـب  ار  نارگید  حالـصا  رگا  . ) تشگ

نآ زا  هدزناپ : دیامرفیم . رداص  نایلاو  دوخ  لاح  حالـصا  يوقت و  هب  ار  روتـسد  باطخ و  نیتسخن  هغالبلا  جـهن  رـساترس  رد  نینموملاریما 
لامک تایح  دیعصت  ریسم  رد  تکرح  دوش ، هدودز  لد  زا  هتسیاش  ياهراک  فیلکت و  ماجنا  يارب  شاداپ  عقوت  هک  ماگنه 

تاجن يرگادوس  يهعفاد  هبذاج و  زا  ار  دوخ  دـنناوتن  اهناسنا  هک  یمادام  تسا : دـیدرت  لباق  ریغ  تقیقح  کـی  نیا  تسا  هدـش  عورـش  ي 
یلامک تایح  دیعـصت  مان  هب  ياهلئـسم  حرط  يارب  یهار  چیه  ریگب ) هدب و   ) هک تسا  راوتـسا  هیاپ  نیا  رب  نانآ  قطنم  هک  یمادام  دـنهدب و 

تـسدب نودب  دـنراد ، رایتخا  رد  هک  يزیچ  زا  نانآ  نتـشادرب  تسد  هک  تسا  هدوب  نینچ  رگیدـکی  اب  اهناسنا  راتفر  نونکات  درادـن . دوجو 
همه یهاگآ  تقد و  لامک  اب  دیاب  تسا . هدوب  ریذپانناکما  یهاگ  یعیبط و  ریغ  دراد ، دوخ  رایتخا  رد  لباقم  فرط  هک  يزیچ  نآ  ندروآ 
عون يارگدوخ  تعیبط  هب  رظن  اب  مینیبیم  میریگیم ، رظن  رد  ار  قطنم  نیا  قامعا  هک  یماگنه  دریگب . رارق  یـسررب  دروم  قطنم  نیا  هبناـج 

هک تسا  نیا  رب  ضرف  رگا  اریز  درادـن ، دوجو  رگیدـکی  اب  مدرم  ینالـضع  يرکف و  تالوصحم  رد  يرگهلماعم  زج  یهار  چـیه  یناـسنا ،
نآ يهرابرد  قلطم  يدازآ  اـب  هداد و  رارق  دوخ  صاـصتخا  يهزوح  رد  دـناوتیم  هک  ار  هچ  نآ  هک  نیا  هب  دراد  هقـالع  یمدآ  یعیبط  دوخ 

یعیبط دوخ  نیا  زا  رتالاب  هکلب  وا . تساوخ  تیاضر و  اب  رگم  دشاب ، هتـشادن  ار  نآ  هب  ندـش  کیدزن  تردـق  یـسک  چـیه  دـنک ، فرـصت 
، اهوزرآ لامآ و  ملاع  رد  هچ  رگا  دشاب  هتشاد  وا  هب  يدوس  هک  دنکیم  روطخ  شنهذ  زا  هک  ار  هچنآ  هک  نیا  هب  دراد  هقالع 

يهزوح رد  هک  یئاهزیچ  يهرابرد  هلماعمو  يرگادوس  يهدـیدپ  یعیبط ، دوخ  یتاذ  تیـصاخ  نیا  اب  دـنریگب ، رارق  صاـصتخا  يهزوح  رد 
نآ یتاذ  تیصاخ  یعیبط و  دوخ  رد  لالخا  بجوم  نآ  رد  لالخا  هک  تسا  يرورـض  یعیبط و  الماک  رما  کی  دنریگیم ، رارق  صاصتخا 
زا رفیک  شاداپ و  يهدـیدپ  ود  يرگادوس و  اذـل  تسا ، هلماعم  يانبم  رب  ایند  نیا  رد  یناـسنا  عون  ینب  ياـمن  وشن و  نوکت و  نوچ  و  تسا .
يو یناسنا  نوئش  يهمه  ناسنا و  ندرک  هصالخ  هک  مینادیم  ام  يهمه  اما  دنـشابیم . نآ  صاوخ  یعیبط و  دوخ  يرورـض  یمتح و  روما 

يهمه رد  خـیرات و  لوط  يهمه  رد  ار  نآ  ترورـض  هک  تسا  تیناـسنا  ماـن  هب  یتیعقاو  یفن  مزلتـسم  نآ  صاوخ  یعیبط و  دوخ  ياـنبم  رب 
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هفـسلف و بتکم و  چـیه  هک  يروط  هب  دـننکیم ، نیقلت  تسا ، هتفرگ  رارق  یلاوـتم  ياـهلسن  يور  شیپ  هک  اـهولبات  زا  یعاوـنا  اـب  عـماوج 
زا عافد  يارب  یقرط  نآ و  نتخاس  یلمع  هعاشا و  يارب  یئاههار  روبزم  تیعقاو  يهرابرد  هک  نیا  رگم  دـنکیمن  دنلبرـس  يربهر  حلـصم و 

رظن اب  و  دنـشابیم ، رادروخرب  نآ  زا  ناروناج  يهمه  هک  تسا  یعیبط  تایح  نابهگن  طقف  یعیبط  دوخ  هک  نیا  هب  رظن  اـب  دـنکن . حرط  نآ 
ناسنا ر فیرعت  نیا  هکلب  ، ) دوشیمن مامت  لثم  دیلوت  يزوریپ و  تسکش و  ندیباوخ و  ندروخ و  اب  ناسنا  فیرعت  هک  تقیقح  نیا  هب 

تدـحو هب  نامیا  یهاگآ و  اـب  ینعی  دریگیم . رارق  رفیک  زا  سرت  شاداـپ و  هب  قشع  يرگادوس و  قوف  رد  ناـسنا  عضو  دـنکیم ) خـسم  ا 
اهتمظع اهـشزرا و  اشنم  هیور  نیا  اب  هک  تسا  یعیبط  قوف  يهیور  ياراد  اهناسنا  تاـیح  هک  نیا  هب  ناـمیا  یهاـگآ و  اـب  اـهناسنا و  تاـیح 

تـسا تیعقوم  نیا  هب  یمدآ  لوصو  اب  طقف  دـیناشچ . ناسنا  هب  رفیک  زا  ساره  شاداپ و  عقوت  نودـب  ار  فیلکت  ماجنا  معط  ناوتیم  تسا ،
زا ملع  دـنک  هچ  ددـنخن  هک  نادـنخ  لگ  تسا  وا  تاذ  زا  ینایب  هک  تسا  لگ  ندـیدنخ  یناـشفا و  رطع  دـننام  وا  يارب  فیلکت  ماـجنا  هک 

دبنگ هردان  نیدب  سپ  رون  شبات و  دهدن  را  باتفآ  دنک  هچ  ددنـسپ  هچ  دـیامن  هچ  زان  یبوخ و  زا  زج  هب  نابات  هام  دـنک  هچ  ددـنبن  گشم 
اب يرـشب  خیرات  مخ  چـیپ و  رپ  بیـشن و  زارف و  رپ  تشذگرـس  رد  رگا  دـنک  هچ  دـناردن  ار  نهریپ  تنهریپ  شوخ  يوب  زا  قشاع  دـنک  هچ 

رگم تسا  هتشادنرب  شناعونمه  يهرابرد  ار  یگرزب  ماگ  چیه  رشب  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  دیدرت  نودب  میرگنب ، هبناج  همه  تقد 
هنافـساتم یلو  تسا . هتـشگ  دـیفم  مدـق  نتـشادرب  هـب  قـفوم  سپـس  تـسا  هدرک  نوریب  شزغم  زا  ار  يرگهلماـعم  ياوـه  تـسخن  هـک  نـیا 

الثم يرگهلماعم  یعون  ششوپ  تحت  ار  اهنآ  دنشوکیم  ای  و  دنروآیمن ، رظن  رد  ار  اهماگ  نیا  رگنحطس  نارگلیلحت 
( درک يرگادوس  اـیند  نیارد  دـیاب   ) نیقلت رد  يرثوم  شقن  دوخ  دوـشیم ، هدز  ناـسنا  هب  هک  یئاـجبان  ماـهتا  نیا  دـنروآرد ! یهاوـخدوخ 
هک نانچ  نآ   ) ناسنا دابم ) نینچ  هک   ) هناهاگآ ای  هاگآان  دـننکیم ، فیـصوت  ار  تسه ) هک  نانچ  نآ   ) ناسنا ارهاظ  هک  یناـیب  اـب  هتـشاد و 

کیرحت اهیزابهلماعم  زا  ماـگ  نتـشاذگارف  هب  ار  مدرم  دـهدیم ، صـالخا  هب  روتـسد  هک  ینآرق  تاـیآ  يهمه  دـنیامنیم . نیقلت  ار  دـیاب )
زا مینکیم و  ماعطا  ادخ  يارب  ار  امـش  طقف  ام   ) اروکـش ءازج و ال  مکنم  دیرن  هللا ال  هجول  مکمعطن  امنا  دـیوگیم : هک  هیآ  نآ  دـنکیم و 
هک هچ  نآ  اب  نم  يهطبار  رگا  دـشابیم . اهیرگادوس  قوف  يالاو  ماقم  هب  اهناسنا  نتخاس  هاگآ  يارب  میهاوخیمن .) ساپـس  شاداـپ و  اـمش 

هنیک مصاخت و  عازن و  گنج و  دـشاب ، راوتـسا  یعیبط  دوخ  يانبم  رب  دریگب ، رارق  نم  صاـصتخا  رد  دـناوتیم  اـی  تسا  نم  صاـصتخا  رد 
کی نیا  تشاد ، دـهاوخن  رب  رـشب  نابیرگ  زا  تسد  زگره  عامتجا  اب  تیریدـم  عامتجا و  اب  عامتجا  عامتجا و  اب  درف  درف ، اـب  درف  ياـهیزوت 
ورملق زا  دنـسانشن ، تیمـسر  هب  ار  نآ  دیعـصت  یلامک و  تایح  نازاتـشیپ ، ناربهر و  هک  یماداـم  هک  تسا  يرورـض  یعیبط  ـالماک  لـصا 

يرادرب تسد  یبیرف  دوخ  زا  میراذگب و  رانک  ار  یخوش  هلئسم  نیا  رد  دیئایب  تشگ . دهاوخن  یفتنم  يرشب  یگدنز 
فیعـض يوق و  جاوما  يارجم  زا  ار  ناـسنا  میناوتب  هک  دـشاب  میئآرب ، اهیزورهیـس  تبکن و  نیا  رب  یعقاو  يهراـچ  ندیـشیدنا  ددـصرد  م و 
تردـق نیقلت  اب  هک  امـش  يرآ ، چـیه ! رگید  تسا و  گنج  یگدـنز  میورب و  ار  دوخ  هار  ام  دـیراذگب  زگره ! هن  دـنیوگیم : میربب . رتالاب 
لوغـشم و  دـیورب ! دوـخ  هار  هب  دـیاهداد ، تسد  زا  ار  تاـیح  یلـصا  نوناـق  تمظع و  تاـیح و  مـعط  هدـش و  ریدـخت  هاوـخدوخ ، ناتـسرپ 
نامـشچ اب  دـهدب و  تاجن  ار  دوخ  تانیقلت  نیا  بیرف  زا  اهناسنا  تایح  هک  دـسریم  ارف  يزور  دـبال  دـیوش ! اـهناسنا  ياهرـس  يرگادوس 

رب ساسحایب  هدرب و  نیب  زا  ار  نانآ  تاـیح  يازفناـج  رطع  هک  تاـنیقلت  نآ  درگنب  هداـتفا  نوخو  كاـخ  رد  ياهندـب  اـهنویلیم  هب  رابگـشا 
دیورب و دوخ  هار  هب  امش  تسا . هدرک  يریگولج  اهنابایب  ناروخشال  ندش  کیدزن  زا  یتح  اهندب  نآ  تنوفع  يوب  هتخادنا و  كاخ  يهنهپ 

لـصا هب  میدرگرب  دصقم . نیمادک  هب  اهناسنا  دیـسر و  دیهاوخ  دـصقم  نیمادـک  هب  امـش  هک  دوش  نشور  ات  دـنورب  دوخ  هار  هب  مه  اهناسنا 
دوجو نآ  رد  يرگادوس  چیه  عقوت  هک  دشاب  هدوب  لگ  یناشفا  رطع  ندـیدنخ و  دـننام  دـیاب  ناسنا ، يارب  فیلکت  ماجنا  میتفگ : هک  بلطم 

نم ا مکیلا  هناحبس و  هللا  یلا  یسفن  جارخال  ءانث  لیمجب  یلع  اونثت  الف  دیامرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما  درادن .
هجوت ناحبس و  دنوادخ  يوس  هب  دوخ  سفن  ندرک  راپـسهر  لباقم  رد  ارم   ) اهئاضما نم  دبال  ضئارف  اهئادا و  نم  غرفا  مل  قوقح  یف  هیقتل 

اب منک  ءارجا  ار  اهنآ  دـیاب  هک  یتابجاو  يهرابرد  ماهدـشن و  غراف  شیادا  زا  هک  یقوقح  ندروآ  اج  هب  رد  ساره  يوقت و  تهج  هب  امـش  هب 
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تیمها اب  هداعلاقوف  دیامرفیم ، سانش  فیلکت  نآ  هک  فیلکت  ماجنا  يهفسلف  رد  یسفن  جارخال  ریبعت   0 دینکن ) يراذگرکش  ابیز  ساپس 
نتخاس اهر  زا  یـشان  فیلکت  ماجنا  مهدیم و  ماـجنا  ار  مفیلکت  اـهناسنا  امـش  قوقح  يادا  اـب  نم  هک  تسا  نینچ  ریبعت  نیا  ياـنعم  تسا .
ناحبـس دنوادخ  تیـشم  هاگهولج  هک  تسا  اهناسنا  امـش  يوس  هب  ادخ و  يوس  هب  نآ  نتخاس  هناور  یعیبط و  دوخ  يهبذاج  زا  نم )  ) سفن

نآ تایح و  نآ  يادف  يا  دنک ) هچ  ددنبن  گشم  زا  ملع  دنک  هچ  ددنخن  هک  نادـنخ  لگ  : ) متـسه لگ  نامه  نم  تقیقح ، رد  دیـشابیم .
هفراع عنطـصم  لک  دیامرفیم : رگید  ياهلمج  رد  دنیبیم . اهناسنا  نم  تایح و  يهدنخ  یئافوکـش و  رد  ار  شاهدـنخ  یئافوکـش و  هک  نم 

ياهتسیاش راک  هک  یسک  ره   ) کضرع هب  تیقو  کتذل و  هب  تممت  کسفن و  یلا  هتبثا  ام  رکش  كریغ  نم  سمتلت  الف  هسفنل  عنـصی  امناف 
يارب هک  ار  هچنآ  رکش  نیاربانب ، ددرگیم ، رب  وا  دوخ  يارب  راک  نآ  يهجیتن  هک  تسین  نیا  زج  دهدیم ، ماجنا 

0 شاب ) هتشادن  عقوت  نارگید  زا  ياهدرک ، ظفح  نآ  يهلیـسوب  ار  دوخ  سومان  لیمکت و  نآ  اب  ار  نتـشیوخ  تذل  و  ياهدومن ، تابثا  دوخ 
ترابع نومضم  دشابیم . وکین  راد  فده  تانکس  تاکرح و  هنوگ  همه  لماش  هک  تسا  یعیـسو  تیمومع  ياراد  قوف  ترابع  نومـضم 
یعون ندروآ  تسدب  يارب  ای  تساوت و  دوخ  یلامک  تایح  دیعصت  ياضتقم  هب  ای  یهدیم  ماجنا  هک  ار  ياهتسیاش  راک  ره  هک  تسا  نینچ 

تسخن هدزناش - تساوت . تیصخش  زا  یناش  ای  یئزج  هک  تسا  سومان  ظفح  يارب  ای  تسا و  نتـشیوخ  يارب  لوقعم  سوسحم و  ذئاذل  زا 
سپس میناوخب و  الوا  ار  انیسنبا  ترابع  نیا  یلامک  تایح  دیعصت  ریـسم  رد  تکرح  سپـس  ضحم ، یعیبط  تایح  رد  صقن  درد  ساسحا 

هلغاوش و یف  ندـبلا و  یف  تنک  اذا  نـالا  دـیوگیم : انیـسنبا  میزادرپب . مینکیم  حرط  هک  یثـحبم  يهراـبرد  دوخ  يهشیدـنا  هعلاـطم و  هب 
تالاغتـشا و ندب و  دبلاک  رد  هک  نونکا   ) هنمال کنم  کلذ  نا  ملعاف  هدض  لوصحب  ملاتت  مل  وا  نکمملا  کلامک  یلا  قتـشت  مل  هقئالع و 
، یـشکیمن یجنر  درد و  لامک  دض  هب  فاصتا  زا  ای  يرادـن  قایتشا  تسا ، ریذـپناکما  وت  يارب  هک  یلامک  نآ  هب  هتفای و  رارق  نآ  قئالع 
: تسا هدمآ  نینچ  ع )  ) نینموملاریما نانخس  رد  هدنزاس  رایسب  يهدعاق  نیا   0 لامک ) نآ  هب  هن  تساوت  دوخ  رب  دنتسم  طوقس  نیا  هک  نادب 
کسفن و یلع  ءاکبلا  نع  كازع  کباصم و  یلع  كدـلج  کئاد و  یلع  كربص  امف  هل ، همحر  یکبیف  هدـسج  ضمی  ملاب  یلتبملا  يرتوا 
هب يزوسلد  تهج  هب  دـنکیم ، هابت  ار  وا  ندـب  هک  تسا  هدـش  راچد  هاکناج  يدرد  هب  هک  ار  یـسک  ینیبیم  ایآ   ) کیلع سفنـالا  زعا  یه 

نیرتزیزع هک  نتـشیوخ  رب  هیرگ  زا  تسا و  هدرک  راداو  تسفن  تبیـصم  هب  یئابیکـش  درد و  لمحت  هب  راداو  ارت  یلماع  هچ  دیرگیم ، ندب 
نینچ تسا ، ندـب  درد  زا  رتدـیدش  يرامیب  نیا  هک  نیا  نایب  رد  رگید  ياـج  رد  و  دـیامنیم .)؟ يریگولج  تیلـست و  تساوت  يارب  اهـسفن 

ناکما ایآ  میراد : هیضق  ود  اجنیا  رد   0 تسا ) بلق  يرامیب  ندب  يرامیب  زا  رت  تخـس  و   ) بلقلا ضرم  ندبلا  ضرم  نم  دشا  و  دیامرفیم :
درد صقن و  كرد  اـی  دـشابیم ؟ لاـمک  زا  تـیمورحم  عـقوم  رد  درد  صقن و  ساـسحا  بجوـم  هـک  تـسا  لاـمک  هـب  لوـصو  قاـیتشا  و 

ساسحا زا  سپ  لامک  هب  قاـیتشا  اـب  اریز  تسا ، تسرد  ـالماک  لوا  يهیـضق  تسا  لاـمک  هب  قاـیتشا  اـشنم  هک  تسا  لاـمک  زا  تیمورحم 
زرط هب  رظن  اب  مه  هیـضق  نیا  تفگ : ناوتیم  مود : هیـضق  اما  تسا . صقن  ساسحا  درد و  بجوم  نآ  زا  تیمورحم  نآ ، هب  لوصو  ناـکما 

بجوم لامجا  روط  هب  دـننکیم ، تاـبثا  یگدـنز  رد  ار  اهیریگفدـه  یئاـسران  تاـمولعم و  تیدودـحم  هک  میلـس  لـقع  ملاـس و  تارکفت 
شاب دیاب  هک  هچ  نآ   ) رد صقن  ساسحا 

لوط رد  رشب  هک  یئاهششوک  اهوپاکت و  رارمتـسا  ماود و  اب  بلطم  نیا  دشاب ) دیاب  هک  هچ  نآ   ) تسیچ دنادن  ناسنا  هچ  رگا  ددرگیم ، د )
اهفده و يهرابرد  صقان  یئانـشآ  اب  ای  دسانـشیمن و  دنکیم  بیقعت  هک  ار  یئاهفدـه  تقیقح  الـصا  ای  هک  نیا  اب  دـهدیم ، ماجنا  خـیرات 

هکلب دنک ، تابثا  ار  ياهلئـسم  دناوتیمن  هدوب  هناروک  تاکرح  اهـشالت  اهوپاکت و  نیا  تفگ : ناوتیمن  و  دـتفایم . هار  هب  يدـعب  ياهماگ 
تسا نکمم  دیامنیم . ساسحا  ار  نآ  دریگب ، رارق  هک  یصاخ  عضو  ره  رد  رـشب  هک  تسا  یئاسران  صقن و  زا  یـشان  يدج  تاکرح  نیا 

اب هک  تسا  هدوب  یئاهفدـه  هب  لوصو  يارب  دـیدرت  نودـب  دـناهتخادنا ، هار  هب  لـقع  نتـشاد  اـب  اـهناسنا  هک  یـششوک  وپاـکت و  دوش : هتفگ 
هدومن ناشدوجوم  عضو  هب  تعانق  زا  عنام  ار  نانآ  هک  تسا  هدوب  لامک  ساسحا  زا  یـشان  ای  تسا و  هتخاسیم  عفترم  ار  نانآ  تاـجایتحا 
شالت وپاکت و  بجوم  لامک  هب  بان  قاـیتشا  مه  میدرک  هراـشا  هک  ناـنچ  اریز  تسا ، اـجبان  قوف  بلاـطم  هب  هجوت  اـب  ضارتعا  نیا  تسا .
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.. یخیرات یگنهرف و  یطیحم و  يدرف و  لماع  اهدـص  لوصحم  هک  يدوجوم  عضو  اـب  ناـنآ  دوجو  رد  هک  نیا  ساـسحا  مه  تسا و  هدوب 
یپ لاقتنا  هلحرم  نیمادک  هب  هلحرم  نیا  زا  سپ  هک  دننادیمن  هچ  رگا  دراد  دوجو  نآ  ندش  هتشادرب  يارب  يراظتنا  صقن و  تسا 

لباق یلامک  هک  دیـسر  دـهاوخ  هجیتن  نیا  هب  دـشیدنیب  لـماک  روط  هب  راـظتنا ، صقن و  ساـسحا  زا  سپ  ناـسنا  رگا  هتبلا  درک ، دـنهاوخ  اد 
مدرم ارچ  هک  دیآیم  شیپ  لاوئس  لصا  لاح  دشکیم . هنابز  نشور  همین  ياههلعـش  اب  ولو  لامک  نآ  هب  قایتشا  وا  داهن  رد  تسا و  لوصو 
يارب دـنراد  هک  يدوجوم  عضو  هراومه  هک  دـننکیم  ریـسفت  هنوگچ  ار  ناشدوخ  مدرم  دـنیامنیمن ؟ لامک  هب  لوصو  مدـع  درد  ساسحا 

ار مهدزون  نرق  ناگدنسیون  زا  یـضعب  یتح  هک  تسا  تیاضر  اب  ماوت  عیاش و  يردق  هب  ساسحا  مدع  نیا  دنکیم ؟ هولج  هدننک  عناق  نانآ 
یفن تابثا و  هب  طوبرم  لئاسم  ! ) میرادـن لامک  ناونع  هب  یتقیقح  ام  الـصا  دـنیوگب : دـنوش و  رکنم  ار  لاـمک  لـصا  هک  تسا  هدرک  راداو 

هک يرشب  ياهدادعتسا  اوق و  زا  کی  ره  هک  تسا  نینچ  لاوئس  نیا  خساپ  دوش ) یسررب  میاهدومن  حرطم  رنه  یئابیز و  باتک  رد  ار  لامک 
زا تسد  دـهدن ، ماجنا  ار  دوخ  راـک  ینـالوط  تدـم  هک  يوضع  دـننام  هرخـالاب  دوش ، وربور  تسکـش  اـب  شیاـهتیلاعف  رد  رمتـسم  روط  هب 
هک یتقو  دنهدیم ، ماجنا  ار  دوخ  تاکیرحت  اهتدم  ات  بان  ترطف  نادـجو و  میلـس و  لقع  ددرگیم . دـکار  درادیم و  رب  دوخ  ياهتیلاعف 

دنتفایم راک  زا  روبزم  نایامنهار  نامز ، تشذگ  اب  دریگب ، هدیدان  ار  تاکیرحت  نآ  دهدن و  تبثم  خساپ  تاکیرحت  نیا  هب  ناسنا 
وا يرامیب  هک  دـش  هجوتم  هنیاـعم  زا  سپ  بیبط  درک  هعجارم  وا  هب  يراـمیب  هک  بیبط  نآ  دـننام  دـننکیم ، اـهر  دوخ  لاـح  هب  ار  یمدآ  و 

نیا دـیراذگب  هدـب . ماـجنا  تساوخ  تلد  هک  ار  يراـک  ره  روـخب و  دـهاوخب  تلد  هک  ار  يزیچ  ره  ورب  تفگ : وا  هب  تسا ، ریذـپان  جـالع 
لد لاح  زا  يوش  هگآ  ضبن  ات ز  بیبل  يا  نیب  ورف  ار  مضبن  تفگ  بیبط  يوس  دـش  روجنر  یکی  نآ  میونـشب : يولوم  نابز  زا  ار  ناتـساد 

ات نکب  نآ  دهاوخب  لد  تچ  ره  تفگ  لاحم  دب  وا  تحص  دیما  هک  لاحز  دش  هگآ  تفرگب و  وا  ضبن  لصتم  لد  اب  تسا  تسد  گر  هک 
يا تفگ  ار  روجنر  نینچ  نیا  نایمرد  شرآرد  لد  دـهاوخ  هچ  ره  ناـیز  ناد  ار  ضرم  نیا  زیهرپ  ربص و  نهک  جـنر  نآ  تمـسج  زا  دور 
نیا رد  دهاوخیم  هک  تسا  یعیبط  دوخ  نآ  جازم  نایز  بجوم  تیمیمص  افص و  قدص و  تلادع و  یلب ، متئـش  ام  اوملعا  یلاعت  قح  ومع 

: دیامرفیم دناهدرک ، ضیرم  ار  دوخ  رایتخا  لامک  اب  هک  ار  نارامیب  هنوگ  نیا  لاعتم  دنوادخ  اذـل  دـنک . یگدـنز  تایح  نوناق  نودـب  ایند 
اولکای و مهرذ   0 تسا ) انیب  دیهدیم ، ماجنا  هک  هچنآ  هب  ادـخ  دـیهدب ، ماجنا  دـیتساوخ  ار  هچ  ره   ) ریـصب نولمعت  امب  هنا  متئـش  ام  اولمعا 

لوغشم ار  نانآ  وزرآ  دنوش و  رادروخرب  دنروخب و  ات  نک  اهر  ار  نانآ   ) نوملعی فوسف  لمالا  مههلی  اوعتمتی و 
يذلا مهموی  اوقالی  یتح  اوبعلی  اوضوخی و  مهرذـف   0 دناهدرک ) هابت  ار  یگرزب  يهیامرـس  هچ  هک  ( ) دیمهف دنهاوخ  يدوز  هب  نانآ  درادـب ،

هداد هدـعو  نانآ  هب  هک  دنـسرب  يزور  نآ  رادـید  هب  ات  دـننک ، يرگیزاب  دـنور و  ورف  دوخ  یناسفن  لایما  رد  ات  ار  نانآ  نک  اهر   ) نودـعوی
لاح رد  رامیب  دـنک . زیهرپ  دـیابن  يزیچ  چـیه  زا  هک  تسا  اهیرامیب  عون  نآ  زا  وا  يراـمیب  هک  دینـش  بیبط  زا  راـمیب  هک  یتقو   0 دوشیم )

ار تحص  هک  ات  بآ  رب  وا  تشگ  یمه  لد  دارم  رب  موریم  وج  بل  ياشامت  نم  مع  ناج  تداب  ریخ  نیهور  تفگ : بیبط ، زا  یظفاحادخ 
دوزفیم یکاپ  تسـشیم و  ور  تسد و  دوب  هتـسشنب  یئفوص  وج  بل  رب  تشگیم : راسهمـشچ  نآ  رود  رامیب  هک  روطنامه  بآ  حتف  دبایب 

ار وا  درک  یلییخت  نوچ  دـید  شیافق  وا  داتفا ، یفوص  ندرگ  تشپ  هب  شمـشچ  ناهگان  درکیم و  اـشامت  ار  وا  یفوص  رـس  تشپ  زا  راـمیب 
یمدآ هک  یعیبط  دوخ  ریثات  تحت  نتفرگ  رارق  یهلا و  ناربمایپ  تاروتـسد  نادجو و  لقع و  زا  نتخیـسگ  نوناق  تسا  نیا  یئلیـس  يوزرآ 

نیا انمـض  درواـیب . دورف  وا  رب  یلیـس  هک  تسا  نهپ  فاـص و  یندرگ  تشپ  لاـبند  هب  شمـشچ  درگنب ، هک  يزیچ  ره  رد  یعیبـط  روـط  هـب 
نناشوپب روط  هب  ای  دنریگب و  يروط  ار  دوخ  ندرگ  تشپ  دنناوتیمن  مدرم  يهمه  هک  مینادیم  مه  ار  تیعقاو 

يرشب خیرات  تسا  تهج  نیمه  هب  دشابن ، زیگناهسوسو  زیگنالایخ و  نادجو  لقع و  دیق  زا  هدش  اهر  تسرپ و  تردق  نارامیب  يارب  هک  د 
ناـنآ ندرگ  تشپ  يوجتـسج  رد  ناراکمتـس  هک  نیا  زا  ربخیب  یناـمولظم  دـندرگیم و  ندرگ  تشپ  لاـبند  هک  تسا  یناراکمتـس  زا  رپ 
يافق رب  درک . کیرحت  ار  رامیب  ریقف  نآ  ندرگ  تشپ  هک  یتقو  دـنرادن . دوخ  ندرگ  تشپ  زا  عاـفد  یئاـناوت  هک  یناـیاونیب  اـب  دـنودیم و 

مه دیورف  بانج  دوش  تلع  ناک  تفگ  مبیبط  ین  دور  ات  منارن  رگ  ار  وزرآ  تسد  عفص  يارب  زا  درکیم  تسار  تسرپ  تریح  نآ  یفوص 
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يرامیب راچد  دـننکن ، عابـشا  دـنهاوخیم ، هک  روط  نآ  ار  دوخ  تاوهـش  مدرم  رگا  هک  تسا  هدـید  يرورـض  اهناسنا  يارب  ار  هجلاـعم  نیا 
نالف يا  زیهرپ  ربص و  نیا  تسا  هکلهت  هکلهت  يدیاب  اوقلتال  هکناز  هکرعم  رد  مرب  ردنا  شیلیـس  نیاربانب ، دش ! دنهاوخ  زیارغ  یگتفوکرس 

هس ود  ات  یفوص  تساوخ  قاع  داوق  يا  یهیه  یفوص  تفگ  قارط  رد  دمآ  یلیس  کی  شدز  نوچ  نالهاج  نوچ  نزم  نت  شبوکب  دوخ 
فعض وا  دیشیدنا  زاب  دید  روع  درز و  راز و  فیعض و  سب  دید  روجنر  هتسخ و  ار  وا  کیل  دنکرب  کیاکی  ششیر  تلبس و  دنز  شتـشم 

روجنر قلخ  رازن  روجنر و  تخس  ار  وا  دید  رامد  هدروآرب  يو  زا  قد  جنر  انف  ددرگ  منز  شتشم  رگا  تفگ  ارو 
ار ناهانگیب  هدننز  يا  صیقن  نایوج  رگدکی  يافق  رد  صیرح  نامرجیب  ياذیا  رد  هلمج  دناهراب  یلیـس  وید  عادـخ  زو  دـناهراچیب  قد و 

تـساود نیاک  تتفگ  هک  نآ  دیدنخ  وت  رب  هتـشامگب  ار  عفـص  نافیعـض  رب  هتـشادنپ  دوخ  بط  ار  اوه  يا  ازج  ینیبیمن  دوخ  يافق  رد  افق 
هب یئانتعایب  درد  دـنراتفرگ و  یناویح  تاوهـش  ياهیگراچیب  لهج و  يرامیب  هب  هک  نیا  اب  ناـیمدآ  تساـمنهر  مدـنگ  هب  ار  مداـک  تسوا 

نیا يهرابرد  هشیدـنا  رکف و  ياج  هب  دـشکیم ، یهاـبت  هب  ار  وا  نورد  دـیامن ، رجز  جـنر و  ساـسحا  ناـسنا  هکنیا  نودـب  یلماـکت  تاـیح 
هک یصاخشا  فرط  زا  - 1 مدازآ : نم  فرط  ود  ره  زا  هک  نیقلت  نیا  اب  دشابیم ! مه  ندز  یلیـس  قشاع  يولوم  لوق  هب  اهدرد ، اهیرامیب و 

فرط زا  - 2 تسا ! روآنایز  زیارغ  عابـشا  زا  زیهرپ  دینک و  عابـشا  الماک  ار  یناویح  زئارغ  هک  دنهدیم  روتـسد  هتفرگ  دوخ  هب  ملع  يهفایق 
نارامیب نیا  هدـب ! ماجنا  نکم و  هقیاضم  دـیآیمرب ، تتـسد  زا  يراک  ره  هک  دـناهداد  روتـسد  نم  هب  هک  یهلا  ناربمایپ  نادـجو و  لـقع و 

تیمورحم تهج  هب  درد  ساسحا  مدع  لامک و  هب  قایتشا  مدـع  نیاربانب ، تسا . ود  نیاک  تتفگ  هک  نآ  دـیدنخ  وت  رب  دـننادیمن . راکهبت 
پس یعیبط  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  ياهدادعتسا  اوق و  يهمه  راهم  هک  یناسک  يارب  نآ ، زا 

تیلاعف نیرت  یعیبط  نتخاس  یفتنم  زا  یـشان  یعیبط  رما  نیمه  و  تسین . یتفگـش  هنوگ  چیه  ياج  یعیبط و  الماک  تسا  ياهدیدپ  دناهدر ،
يهقلح رـس  هک  دروآیم  دوخ  لابند  هب  ریجنز  ياههقلح  دـننام  مه  ار  یناوارف  یلیخ  یعیبط  روما  تسا ، یلامک  تایح  هب  قایتشا  هک  حور 

دننکیم و دادملق  تایح  ترورض  هکلب  دیفم  بولطم و  ار  اهنآ  زیگناتفگش  ياهتراهم  اب  هک  تسا  ءاقب  يارب  عزانت  داضتو و  محازت  اهنآ 
روهلعـش دـننام  تسرد  یگهراپ ، یلیـس  يهشیپ  يولوم  حالطـصاب  ءاقب و  رد  عزانت  ندرک  هولج  یعیبط  هک  دـننکیمن  زاربا  ار  تقیقح  نیا 

دوخ لابند  هب  ار  ناـتخرد  عرازم و  اـهناسنا و  داوم و  نتخوس  یعیبط  ـالماک  روط  هب  هک  تسا  نآ  هب  ندز  شتآ  زا  سپ  نیزنب  راـبنا  ندـش 
تیمها اب  هداعلاقوف  لصا  کی  نیا  یلامک  تایح  دیعـصت  رد  اهتین  يانبم  رب  تافاکم  لصا  هدـفه - دـناشکیم . يریجنز  ياههقلح  دـننام 
دوصقم تسا . یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  عون  زا  هک  تسا  تین  يانبم  رب  تیـصخش ) طوقـس  ءالتعا و  رفیک و  شاداپ و   ) تافاکم هک  تسا 

کیرحت و ار  ناسنا  هک  تسا  یفده  شزرا  هب  طوبرم  یکی  تسا : عوضوم  ود  هب  نآ  شزرا  هک  تسا  راد  فدـه  مادـقا  میمـصت و  تینزا 
نآ رگا  هک  تسا  یمدآ  ناور  زغم و  یئانبریز  يهزیگنا  هب  طوبرم  مود - دیامنیم . مادقا  میمصت و  ذاختا  هب  راداو 

ناسنا لوصو  زا  رظن  عطق  اب  یتاذ  شزرا  نیا  تسا . یتاذ  شزرا  ياراد  هسفنیف  دوخ  دـشاب ، یبلط  لاـمک  یئوجریخ و  یئاـنبریز  يهزیگنا 
کی هب  لوصو  يارب  مادـقا  میمـصت و  هک  نانچ  تسارمتـسم . تباث و  فدـه ، یگتـسیاشان  یگتـسیاش و  زا  رظن  عطق  اـب  یتح  فدـه و  هب 

ناـسنا هچ  تسا ، حـیبق  تشز و  مه  یئاـنبریز  يهزیگنا  نیا  دـیایب ، دوجوب  ینورد  يدـیلپ  یبلط و  رـش  یگزیگنا و  هب  دنتـسم  رگا  فدـه ،
تشز هسفن  یف  یئانبریز  يهزیگنا  نیا  یتح  هکلب  دسرن ، فده  هب  هچ  دسرب و  دوخ  فده  هب  دنک و  يراک  هدننک  مادقا  هدنریگ و  میمصت 

. دـنمانیم يرجت  لوصا  ملع  رد  ار  مادـقا  میمـصت و  یناور و  عضو  نیا  دـشاب . هدوب  وکین  ریخ و  فدـه  هب  لوـصو  بجوـم  هچ  رگا  تسا 
زا دنادیم . ینورد  هزیگنا  ود  هب  دنتسم  مادقا  میمصت و  نیمه  يانبم  رب  ار  تافاکم  لصا  نادجو ، میلس و  لقع  مکح  قباطم  یمالسا  عبانم 

يهطبار  ) دسجلل حورلاک  لمعلل  هینلا  - 2 دوشیم .) هدیجنـس  اهتین  اب  لامعا  شزرا  هک  تسین  نیا  زج   ) تاینلاب لامعالا  امنا  - 1 هلمج : نآ 
، تسا ناگدـنب  ياههنیـس  رد  هک  هچ  نآ  اب  و   ) داـبعلا يزاـجت  رودـصلا  یف  اـمب  و  - 3 تسا .) ندـب  اب  حور  يهطبار  دـننام  لمع  اـب  تسین 

اسنا نینچ  تقیقح  رد  دنسرب ، ریخ  فده  هب  كاپ ، تین  یگزیگنا  اب  رگا  دنوشیم . هداد  رفیک ) ای  شاداپ   ) تازاجم ناگدنب 
یهاگآ اب  هک  فده  دوخ  یگتسیاش  یبوخ و  مود - یبلط . ریخ  یئانبریز  يهزیگنا  يارجا  زا  یشان  ریخ  یکی  دناهدیـسر : ریخ  ود  هب  یئاهن 
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یئانبریز يهزیگنا  شزرا  اب  تسین ، ریخ  هک  یفدـه  هب  لوصو  ای  فدـه  هب  لوصو  مدـع  تروص  رد  و  دناهدیـسر . فدـه  نآ  هب  راـیتخا  و 
هدـعاق لـصا و  هب  دـیقت  نودـب  یتـسرپ  دوس  یهاوخدوخ و  یبلطرـش و  یگزیگنا  هب  دوـخ  یگدـنز  رد  هک  یناـسک  و  تسا . تباـث  یناور 

ياهفدـه هب  تین  هزیگنا و  نآ  اب  رگا  نانیا  تسا . تباث  نانآ  ینورد  يدـیلپ  یتشز و  لماع  هراومه  دـننکیم ، مادـقا  دـنریگیم و  میمـصت 
حالصا دناوتیمن  دسج  یئابیز  ار  دساف  حور  اریز  دیلپ ، رش و  ياهفده  اهراک و  هب  دسر  هچ  دوب  دنهاوخن  اراد  ار  یشزرا  دنـسرب ، مه  ریخ 

( تین يانبم  رب  تاـفاکم  لـصا   ) تیمها اـب  هداـعلاقوف  جـیاتنزا  یکی  دوریم . نیب  زا  حور  یئاـبیز  اـب  دـسج  یتشز  هک  یتروص  رد  دـنک ،
هاـبت هدرـسفا و  ار  یلومعم  مدرم  بلغا  هک  تسا  اهفدـه  هب  لوصو  مدـع  زا  یـشان  تسکـش  ساـسحا  يدـیمون و  ساـی و  ندـش  نکهشیر 

هک دننیبیم  نآ  رد  ار  تداعس  كالم  ینعی  دوشیم ، يرپس  يروحم  سوسحم  يانبم  رب  یلومعم  مدرم  یگدنز  هک  نیا  حیضوت  دزاسیم .
دوش بآ  يهمشچ  جارختـسا  هب  قفوم  یـشالت  كدنا  اب  رگا  ددرگ . رادیدپ  ناشنامـشچ  شیپ  سوسحم  الماک  روط  هب  نانآ  ياههتـساوخ 

ار بآ  نایرج  هک 
كاپ تین  میمـصت و  اب  نیمز  زا  هطقن  نارازه  رد  رگا  هک  یتروص  رد  دنکیم ، یقلت  دنمتداعـس  دروم  نآ  رد  ار  دوخ  دـنیبب ، شنامـشچ  اب 

دوخ اعطق  دسرب ، بآ  هب  دناوتن  رگا  دنکب ، هاچ  رتم  اهدـص  اهیرافح  نآ  زا  کی  ره  رد  اضرف  دـنک و  يرافح  اهناسنا  شیاسآ  هافر و  يارب 
سوسحم  ) تهج هب  یمدآ  هک  تسا  نآ  رد  يزور  هیـس  یئاونیب و  دسرب ! یچوپ  هب  هار  نیا  زا  دیاش  یتح  دنکیم و  موکحم  تسکـش  هبار 

فدـه هب  ار  وا  كاـپ  مادـقا  تین و  اـب  شیاهشـشوک  شـالت و  رگا  هک  نآ  هن  دـیامنیم ، تسکـش  هب  موکحم  ار  دوـخ  ندوـب  يروـحم )
يهمه كالم  ام  هک  دوشیم  یشان  اج  نیمه  زا  اهناسنا  ام  ریذپانناربج  گرزب و  رایـسب  ياطخ  تسا . هتـشگ  نوبغم  وا  دناسرن ، شروظنم 

ياهـشزرا ناونع  هب  ینآرق  تایآ  رد  هک  هچنآ  اذـل  میـسریم ! اهنآ  هب  شـالت  راـک و  اـب  هک  مینادیم  یئاهفدـه  یکیزیف  ققحت  ار  اهـشزرا 
زا یناوارف  دراوم  رد  مود  لوا و  عوضوم  ود  هب  طوبرم  تایآ  تسا . میلـس  بلق  تاریخ و  رد  هقباسم  حـلاص و  لـمع  تسا : هدـمآ  یناـسنا 

لئاسم حلاص  لمع  يهرابرد  هدنیآ  ياه  هبطخ  ریـسفت  رد  هدش و  یـسررب  هتـشذگ  رد  تاریخ  رد  تقبـس  ثحابم  تسا . هدـش  دراو  نآرق 
نم الا  نونبال  لام و  عفنی  موی ال  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدمآ  لماک  تحارص  اب  هیآ  دنچ  رد  میلـس  بلق  اما  درک . میهاوخ  حرطم  ار  مزال 

تا
دراو كاـپ  یبـلق  اـب  هک  یـسک  رگم  نادـنزرف  هن  دـهدیم و  يدوس  زور  نآ  رد  لاـم  هن  هک  تسا  يزور  تماـیق  زور   ) میلـس بلقب  هللا  ي 

بلقب هبر  ءاج  بیغلاب و  نمحرلا  یـشخ  نم  ظیفح . باوا  لکل  نودعوت  ام  اذه  دیعب . ریغ  نیقتملل  هنجلا  تفلزا  و  - 2 دوش .) ادخ  هاگشیپ 
يوس هب  هدـننک  تشگزاب  ناـسنا  ره  يارب  هک  هچنآ  تسا  نیا  دـش . کـیدزن  دوبن ، رود  ناـنآ  زا  هک  يوقت  اـب  مدرم  يارب  تشهب  و   ) بینم

هب هدننک  تشگزاب  بلق  اب  هتشاد و  تیشخ  تامحر  دنوادخ  زا  بیغ  هب  نامیا  يور  زا  هک  یـسک  دیاهدش . هدعو  یهلا  دهعت  ظفاح  ادخ و 
شزرا هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  ثحب ، دروم  لصا  يهرابرد  یلقن  یلقع و  لـئالد  عومجم  هب  رظن  اـب  دوش .) دراو  شراـگدرورپ  هاگـشیپ 

ینیع نوئـش  رظن  زا  هچ  رگا  اـهنآ  جـیاتن  اـهراک و  شزراو  تسا ، اـهناسنا  ینورد  يهزیگنا  هب  طوـبرم  اهیریگفدـه  اـهراک و  يهـمه  یتاذ 
هب تسا . یعیبط  یگدنز  حطـس  رد  هجیتن  راک و  تیدیفم  رادقم  عبات  شزرا  نیا  یلو  دوشیم ، هدیجنـس  ینیع  ياهدومن  كالم  اب  یگدنز 

تابثا يهرابرد  ثحب  تسا و  يرورـض  دیفم و  اهناسنا  یعیبط  یگدنز  رد  زلف  نیا  زا  يرادربهرهب  يارب  نهآ  ندعم  جارختـسا  لاثم  ناونع 
هراک هنوگ  نیا  لاحم  ضرف  رب  رگا  تسا . هدوهیب  الماک  تسا  دیدش  جایتحا  دروم  نهآ  هک  یناگدنز  نیا  رد  ندعم  نیا  جارختسا  موزل 
اهشزرا يهقطنم  رد  دنناوتیمن  اذل  تسا . هدمآ  تسدب  دوصقم  دریگب ، ماجنا  مه  ربج  یهاگآان و  لامک  اب  یعیبط  یناگدنز  يرورـض  يا 
یـساسا لماع  درذـگیم ، ناسنا  نورد  رد  هک  هچ  نآ  اهراتفگ و  اهرادرک و  يهمه  هب  يدـنوادخ  ملع  هب  داـقتعا  هدـجیه - دـنریگب . رارق 

مومع روط  هب  درذـگیم  ناسنا  نورد  رد  هک  هچ  نآ  اهراتفگ و  اهرادرک و  يهمه  هب  يدـنوادخ  ملع  تابثا  يارب  یلامک  تاـیح  دیعـصت 
اهنآ حرط  هب  یجایتحا  هک  تسا  ناوارف  يردـق  هب  تسا ، نادـجو  لقع و  مکح  يهدـننک  وگزاـب  هک  یمالـسا  ربتعم  عباـنم  یلقع و  لـئالد 
همه هب  وا  و   ) میلع یئیـش  لکب  وه  و  میروآیم : ار  ع )  ) نینموملاریما نانخـس  زا  هلمج  دـنچ  نآرق و  زا  هیآ  دـنچ  هنومن  يارب  طـقف  تسین .
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همه هب  دنوادخ  دیوش و  هارمگ  ادابم  دهدیم ، حیضوت  امش  يارب  دنوادخ   ) میلع ءییش  لکب  هللا  اولضت و  نا  مکل  هللا  نیبی  تسا .) اناد  زیچ 
هب ار  يدـنوادخ  ملع  هک  دراد  دوجو  رگید  یناوارف  تاـیآ  تاـقولخم .) يهمه  هب  اـناد  تسا  وا  و   ) میلع قلخ  لـکب  وه  و  تسا .) اـناد  زیچ 

یصحا و  مهقازرا ، مسق  دیامرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما  دنکیم . دزشوگ  تخرد ، زا  زیچان  گرب  کی  نداتفا  یتح  ناهنپ و  راکشآ و 
مهرقتسم و م ریمضلا و  نم  مهرودص  یفخت  ام  مهنیعا و  هنئاخ  مهسفنا و  ددع  مهلامعا و  مهراثآ و 

ددـع لامعا و  دـنادیم  راثآ و  هدرک و  تمـسق  ار  اهناسنا  قازرا  دـنوادخ   ) تاـیاغلا مهب  یهاـنتت  نا  یلا  روهظلا  ماـحرالا و  نم  مهعدوتس 
ندوب تقوم  هاگرارق و  دـنادیم  دـنکیم و  یفخم  نورد  رد  ناشیاهلد  هک  ار  هچ  نآ  ار و  ناشنامـشچ  تناـیخ  دـنادیم  ار و  ناـنآ  سوفن 

رد يدنوادخ  ملع  هب  طوبرم  یفـسلف  لئاسم  دـسر .) ارف  نانآ  یگدـنز  نایاپ  هک  هاگ  نآ  ات  ایند  رد  نانآ  روهظ  ماگنه  ماحرا و  زا  ار  نانآ 
لـصا نیا  یگدـنزاس  يهبنج  هب  ثحبم  نیا  رد  مینکیمن . رارکت  اج  نیا  رد  اذـل  تسا ، هدـش  حرطم  احورـشم  هتـشذگ  تادـلجم  زا  یکی 

دنوادـخ هک  دوـش  دـقتعم  ناـسنا  کـی  رگا  هک  تسا  نینچ  هبنج  نیا  حیـضوت  تسا . رادروـخرب  يداـیز  رایـسب  تیمها  زا  هک  میزادرپیم 
تانکـس تاکرح و  نآ  يهمه  هک  نیا  هب  دـشاب  دـقتعم  انمـض  و  تسا ، ملاـع  وا  ینورد  ینوریب و  تانکـس  تاـکرح و  يهمه  هب  ناـحبس 

هک دراد  یجیاتن  راثآ و  دوش . رداص  ناسنا  کی  زا  تسا  نکمم  هک  يراک  نیرت  گرزب  ات  ینهذ  يهدیدپ  نیرتزیچان  زا  ینورد ، ینورب و 
هک دناهتـسویپ  مه  هب  یطباور  اب  اهلمعلاسکع  اـهلمع و  نیاو  دوب  دـهاوخ  ناـسنا  ریگ  نماد  ترخآ  رد  اـی  اـیند و  یناگدـنز  نیمه  رد  اـی 

باکترا زا  هک  نیا  مکی - دسریم . الاو  لوقعم  نامرآ  ود  هب  ناسنا  گرزب  داقتعا  ود  نیا  اب  تسا ، هدومرف  ررقم  ار  اهنآ  دنوادخ 
زا یجیاتن  ای  لـمعلا  سکع  هک  تسا  يرفیک  زا  سرت  يارب  طـقف  هن  اـهیتشز  زا  ناـسنا  نینچ  باـنتجا  دـنکیم . ضارعا  اهیدـیلپ  اـهیتشز و 
رد مه  ياهجیتن  لمعلاسکع و  اضرف  هچ  رگا  دنکیم ، ساسحا  ادخ  زا  هک  تسا  یئایح  مرش و  زا  یشان  هکلب  دنـشابیم ، اهیتشز  باکترا 

ملاع اهنآ  هب  دراد و  تراظن  دریگیم ، تروص  نآ  رد  هک  یئاهدادیور  يهمه  یتسه و  يهمه  رب  دنوادخ  هک  نیا  يانعم  اریز  دشابن ، نایم 
ملع هراظن و  نیا  هب  هک  یلقاـع  ناـسنا  اـیآ  ددـنویپیم . عوقوب  يدـنوادخ  روضح  رد  نآ  ياهدادـیور  يهمه  یتسه و  يهمه  ینعی  تسا ،
نیا مود - دوش ؟ بکترم  ار  يدنوادخ  يهتـساوخ  فالخ  دناوتیم  تسا ، يدنوادخ  روضح  رد  وا  هک  دنادیم  تسا و  دقتعم  يدـنوادخ 

ناسنا اریز  ددرگیم ، يو  یلامک  تایح  دیعصت  رد  تفرشیپ  بجوم  یناسنا ، تایح  نوئش  يهمه  رب  يدنوادخ  ملع  هراظن و  هب  داقتعا  هک 
لئاسو هدومرف و  نییعت  لوقعم  ياههار  نامرآ  نیا  هب  لوصو  يارب  دهاوخیم و  ار  وا  دـشر  لامک و  ریخ و  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دـنادیم 

ررقم راـیتخا  تردـق و  رادـقم  هب  ناـمرآ  نآ  هب  لوصو  رد  ار  یمدآ  فیلکت  تسا و  هتخاـس  هداـمآ  زین  ار  ناـمرآ  نآ  هب  ندیـشخب  قـقحت 
تسا هدومرف  فیلکت  هک  هچ  نآ  هب  یلو  دنکیمن ، رداص  يروتسد  رایتخا  تردق و  قوفام  هب  زگره  هک  يدنوادخ  هزیکاپ  تسا . هدومرف 

هن تسا  وا  يدـنوادخ  يهتـسیاش  هک  تسا  هدومرف  روظنم  ار  یئاههجتین  دـشاب ، هدوب  مه  زیچان  راـیتخا  تردـق و  یمک  تهج  هب  هچ  رگا  ، 
یتسرپ و يوه  یهاوخدوخ و  تعیبط  رازنجل  زا  یمدآ  ندرک  دنلبرـس  فیلکت  زا  دوصقم  یلک  روط  هب  و  لاـمعا . ینیع  تیفیک  تیمک و 

یهلا يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  هک  یلـصا  دوصقم  ربارب  رد  فیلکت  عونتم  ياهتیفیک  تیمک و  هلئـسم  تسا و  یهلا  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق 
يهدـننک نییعت  میقتـسمروط  هب  دـناوتیمن  هدوب و  ایرد  زا  یئاهدومن  جوم ، یگرزب  یکچوک و  هک  تسا  اـیرد  ربارب  رد  جوم  دـننام  تسا ،

حور دریگیم ، رارق  يدنوادخ  يهبذاج  رد  هدومن و  دنلب  رـس  یگدرب  سرت  يرگادوس و  تهج  هب  هن  هک  یئاهناسنا  دشاب . هدوب  ایرد  عضو 
هدوب ربکا  هللا  نتفگ  ندرک و  دـنلب  تسد  کی  شجوم  هچ  رگا  ددرگیم ، یهلا  تمظع  زا  یئاـیرد  روبزم  یگتـسویپ  تهج  هب  ناـسنا  نیا 

دنوادـخ تیبذاج  هب  یگتـسویپ  نیا  هک  ماـگنه  نآ  رد  وش  بآ  مینک و  یهاـگن  میـشک و  يرـس  راـی  خر  تراـیز  يارب  راو  باـبح  دـشاب .
یمدآ نورد  رفیک  شاداپ و  ياروام  فیلکت  تمظع  ساسحا  یحور و  تیفارظ  یتسه و  يهمه  زا  هقلطم  تیرح  دـیآیم ، دوجوب  ناحبس 

لقع نتخادـنا  راک  هب  نودـب  یلاـمک  تاـیح  دیعـصت  هدزون - سب . دـنادیم و  ار  نآ  ادـخ  طـقف  هک  دـشخبیم  ءـالتعا  ءاـقترا و  ناـنچ  ار 
پناکما

يهرابرد هک  یئالقع  يهمه  يرـشب  تفرعم  خیرات  لوط  رد  داد . دهاوخن  ماجنا  یناسنا  راک  چیه  لقع  یحور ، بیذهت  نودب  تسین و  ریذ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1168 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا دناهدیـشیدنا . يدج  روط  هب  نآ  دربراک  لقع و  يهرابرد  دناهتخادرپ ، رکفت  هب  یتسه  ملاع  تایعقاو  اب  ناسنا  طابترا  تیفیک  تیمک و 
اهوپاکت و نیا  يهجیتن  رد  تسا . هدوبن  یشوپ  مشچ  هحماسم و  لباق  هجو  چیه  هب  هک  يرورـض  رایـسب  تسا  هدوب  يراک  هشیدنا  رد  شالت 

لقع - 1 مینکیم : هراشا  رصتخم  روط  هب  اهنآ  نیرتمهم  هب  ام  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ناگدنهوژپ  سرتسد  رد  یـساسا  يهیرظن  دنچ  اهـشالت 
-2 تسا . تایعقاو  قباطم  باوص و  الماک  دنکیم ، رداص  لقع  هک  ار  یماکحا  تسا و  تایعقاو  اب  طابترا  لماع  نیرتگرزب  يرشب  زغم  رد 
اب يرـشب  زغم  تفایرد  كرد و  لماوع  رگید  هک  نیا  هب  طورـشم  تسا  تایعقاو  اب  طابترا  لماوع  نیرتگرزب  زا  یکی  يرـشب  زغم  رد  لـقع 

چیه لقع  - 3 دـشاب . هدوب  زین  اهنآ  اب  قفاوم  هکلب  دـشابن  تاسوسحم  هبرجت و  فلاخم  اهنت  هن  لقع  مکح  ـالثم  دـشاب . هدوب  گـنهامه  نآ 
رد نوناق  تروص  هب  ار  اهنآ  دریگیم و  تاسوسحم  زا  هک  تسا  یـصاخ  داوم  میظنت  طقف  نآ  نآ  راک  و  دهدب ، ماجنا  دناوت  یمنار  يراک 

عقاو اب  ار  ام  طابترا  دنناوتیمن  تاسوسحم  تسا و  تاسوسحم  عبات  دوخ  راک  رد  لقع  هک  تهج  نادب  - 4 دروآیم .
رگید ياهیرظن  - 5 دـنک . اعدا  ار  اهتیعقاو  هب  لوصو  دـناوتیمن  دوخ  ياهتیلاعف  رد  لقع  اذـل  دـنیامن ، نیمـضت  دنتـسه ) هک  نانچ  نآ   ) اهتی

ار يرـشب  يزغم  ياهتیلاعف  زا  یعاونا  ام  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  رت  کیدزن  تقیقح  هب  عماـج و  هک  درک  حرطم  ناوتیم  لـقع  يهراـبرد 
لقع دننام  دناهدومن ، حرط  لقع  يهرابرد  هک  ار  یتامیسقت  و  دنمانیم . لقع  ياهتیلاعف  تقد ، لامعا  نودب  ار  اهنآ  يهمه  هک  میـسانشیم 

تیلاعف مان  هب  هک  ار  یئاهتیلاعف  عاونا  نایم  دـیاب  ام  و  دـیآیم . صقان  اسران و  رظن  هب  لک  لقع  یئزج و  لقع  یلمع . لـقع  صلاـخ ، يرظن 
، دراد هدـهع  هب  ار  دارفا  يدرف  تایـصوصخ  تاصخـشم و  فذـح  هک  يدـیرجت  ياهتیلاعف  کی - میراذـگب . قرف  دـناهدش ، فورعم  لقع 

فذـح اب  يرـشب  زغم  رد  روبزم  تاعوضوم  یلک  میهافم  ندـمآ  دوجوب  کـلذ . ریغ  یلک و  زلف  یلک ، ملع  یلک ، بآ  یلک ، ناـسنا  دـننام 
میتفگ دـیرجت  يهراـبرد  هک  ار  بلطم  نیا  هتبلا  . ) دریگیم ماـجنا  كرتـشم  عماـج  روصت  اـهنآ و  دارفا  تایـصوصخ  تاصخـشم و  يهمه 
یقرف تیلاـعف  عوـن  ود  نـیا  ناـیم  ـالومعم  يددــع ، دــیرجت  تیلاـعف  ود - تـسا .) يزاـسیلک  يهراــبرد  لوادــتم  يرکف  شور  قباــطم 

ای تاذ  ای  تیهام  مان  هب  نیعم  یتقیقح  یلک  دـیرجت  تیلاعف  رد  اریز  دنـشابیمن ، رگیدـکی  اب  هسیاـقم  لـباق  هک  یتروص  رد  دـنراذگیمن ،
یبط

هن هک  ینهذ  لمع  ءاشنا  زج  يددع  دیرجت  تیلاعف  رد  هک  یتروص  رد  دیآیم . دوجوب  زغم  رد  تاصخـشم  تایـصوصخ و  فذـح  اب  تع 
هب هک  هچ  نآ  دوشیمن و  هدید  تعیبط  تاذ و  تیهام و  ناونع  هب  يرگید  زیچ  تسا ، ینیع  ناهج  زا  یساکعنا  هن  دراد و  يدومن  نهذ  رد 

یلک عضو  رگنایامن  هک  تسا  نیا  رگید  قرف  تسا . دـحتم  هدـش  ءاشنا  عوضوم  اب  هک  تسا  یئاـشنا  دـیآیم ، دوجو  هب  نهذ  رد  ددـع  ماـن 
عازتنا اشنم  تیفیک  تیمک و  اب  یطابترا  چـیه  هدـش ، دـیرجت  یلک  موهفم  هک  یتروص  رد  تسا  یئاشنا  یمیـسجت و  اـی  یعقاو  ياهدودـعم 

مکح لقع  ایاضق ، نآ  رد  لـمع  ءاـشنارد و  اـطخ  باـکترا  مدـع  تروص  رد  هک  اـهنآ  زا  جاتنتـسا  یـضایر و  ياـیاضق  هس - درادـن . دوخ 
زا لک   ) دننام دنشابیم  ایاضق  نالطب  تحص و  يانبم  هک  تسار  هرورـضلاب  ای  یهیدب  لوصا  راهچ - دنکیم . رداص  اهنآ  يهرابرد  هناعطاق 

قیبطت جـنپ - دریگب . رارق  تقد  دروم  دـیاب  هن  اـی  دنتـسه  هیلقع  ياـیاضق  زا  اـیآ  هک  نیا  رد  هیلوا  لوصا  هنوگ  نیا  هتبلا  تسا ) رتگرزب  ءزج 
- شـش تسا . هدرک  لثم  دـیلوت  هک  یـصخشم  ناسنا  هب  دـنکیم ) دـلاوت  ناسنا  ره   ) قیبطت دـننام  یئزج  قیداصم  دراوم و  رب  هیلک  يایاضق 
هدرتسگ و رایـسب  لقع  تیلاعف  نیا  دیامنیم . نییعت  ار  اهنآ  بسانت  دنکیم و  رداص  هطوبرم  لئاسو  ای  اهفده  طابترا  رد  لقع  هک  یماکحا 

اد
نوئـش رد  هک  اهتیلاعف  نیا  تیهام  هب  رظن  اب  لولعم  تلع و  مزالت  دننام  دـنکیم  رداص  اهمزالت  يهرابرد  هک  یمکح  تفه - تسا . رادهنم 

فوصوم ینعی  دنشابیمن ، اهشزرا  هقطنم  رد  لخاد  ندنام ، هدنز  يارب  اوه  زا  سفنت  دننام  دراد  ترورض  اهناسنا  یناور  یعیبط و  یگدنز 
میظنت يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  اهنآ  ندوب  هلیسو  يهبنج  هب  رظن  اب  شزراای  ترورض  اب  اهنآ  فاصتا  دنتـسین و  یتاذ  يدب  یبوخ و  هب 

یلالقتـسا و شزرا  اما  و  تسا . هدومرف  تیانع  یناسنا  لقع  يارب  ار  روبزم  ياهتیلاعف  تاصتخم و  اهنآ ، يهلیـسوب  يونعم  يدام و  یگدنز 
ار لقع  رگا  اذل  دننکیم . راداو  تیلاعف  نآ  هب  ار  لقع  هک  تسا  یئاهناسنا  ياهیریگ  فدـه  اههتـساوخ و  هب  طوبرم  اهتیلاعف ، نیا  رد  یتاذ 
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نیا اب  لقع  میئامن . روظنم  دهدیم ، ماجنا  هک  یئاهتیلاعف  نآ  فدـه  هب  رظن  اب  دـیاب  ار  نآ  یتسپ  تمظع و  مینک  رـصحنم  اهتیلاعف  نیمه  هب 
هک تسا  نیا  دریگب  رارق  لـمات  تقد و  دروم  دـیاب  ثحبم  نیا  رد  هک  هچنآ  تسا . يرظن  لـقع  ناـمه  رـش  ریخ و  هب  هجوت  نودـب  اـهتیلاعف 
زا دندرگیم و  قیاقح  طالتخا  بجوم  دننکیم و  رادراب  قلطم  یشزرا  میهافم  اب  ار  لقع  يهملک  نادنمشناد  هفـسالف و  زا  یـضعب  یهاگ 

ربیم شیپ  ندوب  امعم  دح  ات  ار  تالکشم  یکیرات  یهاگ  هک  دیآیم  دوجوب  یتالکشم  ور  نیا 
. دـیامنیم ریذـپانناکما  ار  اهنآ  زا  فلخت  دـنکیم و  رداص  ناهج  اب  ناسنا  طاـبترا  رد  لـقع  هک  یلک  ماـکحا  نآ  هب  میزادرپیم  لاـح  د .

دنناـم دـننکیم  هوـلج  طورـشم  ریغ  قـلطم و  ياـیاضق  يرهاـظ  تروـص  رد  هچ  رگا  دـنکیم  رداـص  ورملق  نیا  رد  لـقع  هک  ار  یماـکحا 
لیصحت  ) يهیضق نیمه  الاح  دنـشابیم . طورـشم  ناسنا  ياههتـساوخ  تیعقوم و  هب  رظن  اب  عقاو  رد  یلو  تسا ) يرورـض  شناد  لیـصحت  )

رداـص ارچ  نوـچیب و  طرـشیب و  لزنم و  یحو  کـی  دـننام  لـقع  ار  هیـضق  نیا  میهدیم : رارق  یـسررب  دروـم  ار  تسا ) يرورـض  شناد 
زا تسا  ترابع  نآ  تسا و  هدش  ضرف  یعطق  هیضق  نیمه  رودص  زا  شیپ  هک  تسا  يرگید  يهیـضق  لوصحم  هیـضق  نیا  هکلب  دنکیمن ،

( تسا يرورـض  شناد  لیـصحت  : ) دیوگیم هک  مکی  يهیـضق  نیاربانب ، دـنادب ) ار  دوخ  یگدـنز  هب  طوبرم  تایعقاو  دـیاب  ناسنا   ) هک نیا 
تسا مزال  دنادب  ار  دوخ  یگدنز  هب  طوبرم  تایعقاو  دیاب  ناسنا  رگا  هک  بیترت  نیا  هب  میدش ، رکذتم  هک  تسا  یلبق  يهیـضق  هب  طورـشم 
حیحـص زین  مود  يهیـضق  دوبن ، حیحـص  یلوا  يهیـضق  لاـحم  ضرف  رب  رگا  هک  تسا  نیا  طارتـشا  نیا  ياـنعم  دـیامن . لیـصحت  شناد  هک 

زا تسا  ترابع  هک  مینکیم  تقد  مود  يهیضق  رد  هک  یماگنه  تسا . مود  يهیضق  ترورض  زا  یشان  لوا  يهیضق  ترورض  ینعی  تسین .
هب طوبرم  تایعقاو  دیاب  ناسنا  )

اب ار  دوخ  طاـبترا  دـیاب  ناـسنا   ) زا تسا  تراـبع  نآ  یلبق و  هیـضق  کـی  هب  تسا  طورـشم  مه  نآ  هک  مینیبیم  دـنادب ) ار  دوـخ  یگدـنز 
دهاوخیم هک  یناـسنا  رگا  دـیآیم : رد  تروص  نیا  هب  طورـشمو  طرـش  هیـضق  ود  نیا  دـیامن ) میظنت  دوخ  یگدـنز  هب  طوـبرم  تاـیعقاو 

هیـضق نیا  مینیبیم  میوریم و  رتولج  رگید  یمدق  زاب  دنک . ادیپ  ملع  تایعقاو  نآ  هب  دیاب  دنک ، میظنت  ار  دوخ  یگدنز  هب  طوبرم  تایعقاو 
ار دوخ  یگدـنز  ناـسنا   ) هک تسا  یلبق  يهیـضق  نیا  هب  طورـشم  دـیامن ، میظنت  ار  دوخ  یگدـنز  هب  طوبرم  تاـیعقاو  دـیاب  ناـسنا  هک  مه 

یگدنز ناسنا  رگا  دیآیم : رد  تروص  نیا  هب  یلات  مدقم و  یقطنم  حالطصا  هب  ای   ) طورـشم طرـش و  هیـضق  ود  عقوم  نیا  رد  دهاوخیم )
ياهیـضق هب  میـسریم ، نیا  زا  سپ  دنادب . ار  اهنآ  هتـشاد و  یئانـشآ  تسا  طوبرم  وا  یگدنز  اب  هک  یتایعقاو  نآ  اب  دیاب  دهاوخیم  ار  دوخ 

ایآ هک  درک  تقد  دیاب  تسا  هتشذگ  یلاوتم  يایاضق  زورب  اشنم  هک  هیضق  نیا  يهرابرد  دهاوخیم ) ار  دوخ  یگدنز  ناسنا  : ) دیوگیم هک 
دنتـسم هک  دنتـسه  ایاضق  زا  هورگ  نآ  هیلقع  يایاضق  میئوگب : رگا  تسا ؟ یهیدب  ینادجو  تفایرد  کی  ای  تسا ، یلقع  يهیـضق  کی  نیا 

اریز تسین ، یلقع  يهیضق  دهاوخیم ) ار  دوخ  یگدنز  ناسنا   ) قوف يهیضق  اعطق  دنشابیم ، تابثا  هب  جاتحم  لالدتسا و  هب 
لیلدلا بلط  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  دنک ، تابثا  نادجو  سح و  يهلیـسوب  نآ  ندـش  تفایرد  زا  رتهب  ار  یتقیقح  دـناوتیمن  یلیلد  چـیه 

زا دیاب  تلیلد  رگ  باتفآ  لیلد  دمآ  باتفآ  تسا ) حـیبق  لولدـم  دوخ  هب  لوصو  زا  سپ  لیلد  يهبلاطم   ) حـیبق لولدـملا  یلا  لوصولا  دـعب 
نیا میئوگب : میناوتیم  دنـشابیم ، یلقع  ياـیاضق  هورگ  زا  زین  نادـجو  یهیدـب  ياههدـش  تفاـیرد  لوـصا  میئوـگب : رگا  باـتم و  ور  يو 

هیرظن هیلقع  يایاضق  ریسفت  رد  هک  دسریم  رظن  هب  یلو  تسین . طورشم  تسا و  قلطم  دهاوخیم ) ار  دوخ  یگدنز  ناسنا   ) یئاهن يهیـضق 
ینالقع لمع  هب  یجایتحا  شقیدـصت  تسا و  سوسحم  هب  دنتـسم  دـنیبیم ) مشچ  اـب  ناـسنا   ) يهیـضق هک  ناـنچ  اریز  تسا ، حیحـص  لوا 

دنا و قلطم  هک  دنشاب  یلقع  يایاضق  هورگ  نآ  زا  ایاضق  هنوگ  نیا  هچ  لاح ، ره  هب  و  دهاوخیم ) ار  دوخ  یگدنز  ناسنا   ) نینچمه درادن ،
دنا طورـشم  هک  تهج  نادـب  یلقع  يایاضق  يهمه  دنتـسین . طورـشم  يایاضق  ءزج  یهیدـب ، ینادـجو  هدـش  تفاـیرد  لوصا  هورگ  زا  هچ 
ارچ میئوگب : میهدب و  رارق  لاوئـس  دروم  ار  یهیدب  یلـصا و  يهیـضق  نیا  مینک  ضرف  رگا  لاح  دـنوش ، یهتنم  لوصا  هنوگ  نیا  هب  یتسیاب 

اب ینک ؟ یگدنز  دیاب  وت  هک  دنک  مازلا  ار  ناسنا  دناوتیم  هنوگچ  لقع  منک ؟ یگدنز  مهاوخیمن  نم  اریز  دنک  یگدنز  ناسنا  دیاب 
موهفم هک  نیا  رگم  دـیامن ، رداص  یمکح  نینچ  ندرک  رداص  هب  ار  لقع  هک  درادـن  دوجو  یهار  چـیه  لقع ، یـصاصتخا  ياهراک  هب  رظن 
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نآ دـنکیم . رداص  ار  یمکح  نینچ  هک  تسا  لقع  يرآ  میئوگب : هدومن  رادراب  فاـص  ترطف  كاـپ و  نادـجو  ياـهیئامنهار  زا  ار  لـقع 
رگم دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دنکیم . دییات  قیدصت و  دوخ  صاخ  ورملق  رد  ار  لقع  زا  يوریپ  ترورض  هک  میلس  ترطف  كاپ و  نادجو 

هب رظن  اـب  اـم  رگا  اریز  دـنک ، قیدـصت  ار  نآ  تیجح  هک  دراد  یناـبیتشپ  هب  زاـین  يرآ ، دراد ؟ ناـبیتشپ  هب  يزاـین  شیاـهیئامنهار  رد  لـقع 
تابثا یلیلد  هچ  یتلع و  هچ  میـسرپب  يو  زا  هدـناشک و  همکاحم  ياپ  هب  ار  لقع  دوشیم ، بکترم  دوخ  ياهتیلاعف  رد  لـقع  هک  یئاـهاطخ 

رظن زا  میامنیم ! دوخ  زا  اهناسنا  يوریپ  ترورـض  هب  مکح  نم  دوخ  دیوگب : لقع  رگا  مینک ؟ يوریپ  وت  زا  دـیاب  اهناسنا  ام  هک  تسا  هدرک 
دنتـسم نآ  زا  يوریپ  ترورـض  لقع و  تیجح  سپ  دنک . تابثا  ار  اعدا  دناوتیمن  هک  تسا  بولطم ) هب  هرداصم   ) اعدا رارکت  نیا  یقطنم 
لیـصا ياههدـش  تفایرد  هک  تسا  یلمع  لقع  ای  نادـجو و  تقیقح  نآ  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  لقع  دوخ  زا  ریغ  هک  تسا  یتقیقح  هب 

تباث فرط  نآ  زا  دومن . تیعبت  دوخ  هب  صوصخم  ورملق  رد  لقع  زا  هرداص  ماـکحا  زا  دـیاب  دـیوگیم : دراذـگیم و  رـشب  راـیتخا  رد  ار 
رملق هک  میدرک 

يارب هک  تسا  اهیگتسیاب  اهترورض و  هب  طورـشم  ناسنا ، ناهج و  يهنهپ  رد  ناسنا  تیعقوم  هب  طوبرم  يایاضق  يهرابرد  لقع  ياهتیلاعف  و 
هک یئاهیگتسیاب  اهترورض و  هب  دیاب  گرزب ، دادعتـسا  تردق و  نیا  زا  حیحـص  يرادربهرهب  يارب  هک  تسا  یعطق  تسا ، هدش  تباث  ناسنا 

ضرف اب  هک  دومن  یلقع  ماکحا  ياههقلح  يهلـسلسرس  هب  يدج  هجوت  دیاب  ینعی  دومن ، يدج  هجوت  دـنکیم ، صخـشم  دوخ  يارب  ناسنا 
هدهاشم درک ) شناد  لیـصحت  دیاب   ) يهیـضق رد  هک  نانچ  دش ، دـهاوخ  هدیـشک  مه  رـس  تشپ  تسا ، هداد  صیخـشت  ناسنا  هک  یترورض 

نیا يهلسلسرس  هب  میسرب  ات  دوب ، یلبق  يهیضق  کی  هب  طورشم  مه  هیـضق  نآ  دوخ و  زا  شیپ  ياهیـضق  هب  طورـشم  هیـضق  نیا  هک  میدرک 
، دوشیم هتفرگ  هلئـسم  زا  هک  ياهناعطاق  یلک و  يهجیتن  دهاوخیم ) ار  دوخ  یگدـنز  ناسنا   ) هک نیا  زا  دوب  ترابع  هک  طورـشم  يایاضق 

کی نیا  تسین و  لـقع  نتخادـنا  راـک  هب  طـقف  دـشابیم ، یلماـکت  تاـیح  دیعـصت  رد  ناـسنا  تفرـشیپ  بجوـم  هک  هچ  نآ  هک  تسا  نیا 
نیا رگا  اریز  درک ) راتفر  لقع  قباطم  دـیاب   ) هک دوشیم  یقلت  لصا  نیرتمهم  ناونع  هب  نارکفتم  ياهزغم  رد  هک  تسا  زیگناماـهبا  يهلمج 

ای لصاح  لیصحت  ابیرقت  دنکیم ، ءاضتقا  عوضوم  کی  يهرابرد  ناسنا  تیعقوم  هک  تسا  یگتـسیاب  ترورـض و  صیخـشت  زا  سپ  دیاب ) )
حضاو حیضوت 

( دروخ دـیابن  ار  نیگآ  رهز  هایگ  نیا   ) نآ زا  باـنتجا  هب  لـقع  مکح  تسا  نیگآرهز  هاـیگ  نیا  هک  نیا  صیخـشت  زا  سپ  اریز  تسا ، تا 
هب رظن  اب  ناسنا  کـی  يارب  عوضوم  کـی  یگتـسیاب  ترورـض و  رگا  درادـن و  تاـیح  دوخ  ياـضتقم  زا  جراـخ  یمازلا  دـیاب )  ) هب جاـیتحا 

ار دوخ  مکح  مزال  دروم  رد  لقع  سپ  دـیامن . رداـص  دـناوتیمن  یمکح  چـیه  دروم  نیا  رد  لـقع  تسا ، هدـشن  تباـث  دراد  هک  یتیعقوم 
يورملق هب  ار  لقع  دناوتیمن  دـنک و  تیوقت  ار  لقع  دوخ  هب  صوصخم  تیلاعف  تسا  نکمم  طقف  روتـسد  هیـصوت و  درک ، دـهاوخ  رداص 

روط هب  ثحبم  نیا  رد  هک  هناگجنپ  ياهتیلاعف  يهمه  رد  يرـشب  لوقع  هک  مینادیم  مه  ار  تقیقح  نیا  و  تسین . نآ  نادیم  هک  دـنک  دراو 
هک هچنآ  سپ  تسا . هتفریذـپ  دوخ  يارب  ار  نآ  ناـسنا  هک  دراد  هجوت  یگتـسیاب  ترورـض و  نآ  هب  طـقف  طـقف و  میدرک ، حرطم  رـصتخم 

هدرک یقلت  يرورـض  دوخ  يارب  ار  يزیچ  هچ  دهاوخیم و  هچ  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا ، لئاسملاما  حالطـصا  هب  یلـصا و  تیمها  ياراد 
دهاوخ ماجنا  ار  دوخ  راک  هراومه  تسا و  لقع  لقع ،  ) هک میرادـب  رود  رظن  زا  دـیابن  ار  هنانیب  عقاو  هناـمیکح و  رایـسب  يهلمج  نیا  تسا .

اهترورض نآ  تسیچ  و  تسیچ ؟ دنکیم  تکرح  نآ  يانبم  رب  دوخ  یتایح  نوئش  يهمه  رد  رـشب  هک  میهاوخیم )  ) نآ هک  دید  دیاب  داد )
رشب هک  اهیگتسیاب  و 

؟ دنکیم رداص  مکح  ایاضق  نآ  تیعطق  هب  لقع  هک  دهدیم  رارق  یئایاضق  يهسلـسرس  ارنآ  دروآیم و  دوجوب  دوخ  ياه  مهاوخیم )  ) زا
(. تسا هدربـن  لـقع  زا  يدوس  تسا ، هدرکن  بیذـهت  ار  دوخ  هک  یـسک   ) لـقعلاب عـفتنی  مل  هسفن  بذـهی  مل  نم  دـیامرفیم : نینموـملاریما 

يانبم رب  هک  ار  دوخ  یعقاو  قطنم  هدشن و  بیذهت  یناسنا  حور  ای  تیـصخش ، ای  نم  هک  یمادام  هک  تسا  نیا  هدـنزاس  يهلمج  نیا  يانعم 
همه همه و  دهدیم  صیخشت  دوخ  يارب  هک  یئاهیگتسیاب  اهترورض و  ناسنا  نیا  ياه  مهاوخیم ) ، ) تسا هتفاین  رد  تسا  راوتـسا  تقیقح 
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تیعقاو لقع  هک  درادـن  دوجو  وا  ياهیگتـسیاب  اهترورـض و  اه و  ( مهاوخیم  ) يارب یحیحـص  كالم  ای  دوب و  دـهاوخ  تقیقح  فالخ  رب 
يارب مس  ندروخ  ترورـض  تابثا  يارب  لقع  هک  تیلاعف  عون  نآ  رد  دـیامن . نیمـضت  دـنکیم ، رداص  هناعطاق  ماـکحا  اـب  هک  ار  یئاـیاضق 

ترورض هب  مکح  ندرک  رداص  عقوم  رد  دنکیمن و  یگدنمرش  تلجخ و  ساسحا  تسا  هداد  صیخشت  يرورض  ار  یشکدوخ  هک  یـسک 
هک یمیمـصت  زا  يروـخن و  ار  کـلهم  مس  هک  تسا  نیا  رتـهب  هک  دـنکیمن  شرافـس  مه  هنازوـس  لد  هناـیفخم و  روـط  هب  مـس ، ندروـخ 

طوبرم دزیخیمرب ، یشکدوخ  زا  نتشاد  زاب  يارب  یمدآ  نورد  زا  هک  یئاهدایرف  نآ  ینورد و  نویـش  هلان و  نآ  يوش . فرـصنم  ياهتفرگ 
درک فیصوت  ام  هک  یلقع  دوخ  هب 

هب دـشکیم و  رـس  هک  تسا  تایح  دوخ  زا  یجوم  تسا ، هتفرگ  ار  یمیمـصت  نینچ  هتـساوخن  يادـخ  هک  یـسک  زغم  رد  هکلب  تسین . می ،
مهاوـخیم و يهظحـالم  نودـب  هک  متـسه  یهلا  يهدـیدپ  نآ  نم  نکم ، عـطق  ارم  رارمتـسا  نازوـسم و  ارم  يهشیر  هک  دـیوگیم : ناـسنا 

ناـیاپ زا  ار  یمدآ  دزادـنایم و  راـکب  ار  زغم  هک  تسا  تاـیح  دوخ  شـشوج  هب  طوبرم  جوم  نیا  ماهدـمآ . دوجوب  وت  رد  وت ، مهاوـخیمن 
میظعت و همه  نآ  دروم  هک  یمالسا  عبانم  رگید  ینآرق و  تایآ  رد  لقع  زا  دوصقم  نیاربانب ، دنکیم . يریگولج  شیوخ  تایح  هب  نداد 

يهملک اب  نآ  زا  یهاگ  هک  تسا  یفیرـش  تقیقح  نآ  ای  تسا ، هدـش  هداد  وا  هب  يدـنوادخ ) تجح   ) گرزب بصنم  هتفرگ و  رارق  لیلجت 
رارق بلط  لامک  حور  هتفای و  دشر  تیـصخش  هدش و  بیذهت  نم  نامرف  تحت  هک  تسا  تقیقح  نآ  ای  دوشیم و  ریبعت  نادـجو  ای  بلق و 

دنکیم و حرط  اهیگتسیاب  اهترورـض و  ناونع  هب  ار  یناسنا  يالاو  بولطم  ياهفده  دصاقم و  حور  تیـصخش و  نم و  نآ  هک  تسا  هتفرگ 
طاسبنا هب  جایتحا  یلامک  تایح  دیعصت  ریسم  رد  یناسنا  نم  تسیب : ددرگیم . تیلاعف  هب  لوغـشم  دصاقم  نآ  هب  یمدآ  لوصو  يارب  لقع 

نم یعیبط  طاسبنا  شیاسآ و  يارب  ابیز  یئاههگلزنم  یتسیاب  یلامک ، تایح  دیعـصت  لحارم  زا  ياهلحرم  ره  رد  دراد . یعیبط  یئافوکـش  و 
. تفرگ رظن  رد 

دش نشور  هلئـسم  نیا  نیهلاتملاردص  يهیرظن  هب  هجوت  اب  اصوصخم  ثحبم ، نیا  لئاوا  رد  نم )  ) ای سفن )  ) یلامجا فیـصوت  ریـسفت و  رد 
ندـب و تعیبط  رواجم  هک  نم  زا  حطـس  نآ  ینعی  نم ، تعیبط  رواجم  حطـس  مکی : يهیور  تسا : هیور  ود  ياراد  ناور  ای  نم  اـی  سفن  هک 

زیارغ ساوح و  تایضتقم  زا  یعیبط  روطب  دراد . هک  یحطس  نیا  اب  نم  دنک . یمرارقرب  طابترا  ینیع  ناهج  اب  ندب  تعیبط  نیمه  يهلیـسوب 
رواجم حطـس  مود : يهیور  دیآرب . ندب  تیریدم  يهدـهع  زا  دـناوتن  هک  دـشاب  رود  ازجم و  نانچ  دـناوتیمن  ندـب  ینامـسج  تایـضتقم  و 

هب میوشن و  ياهفرح  تاشقانم  راچد  نم ، حطـس  نیا  هب  هجوت  رد  میهاوخب  رگا  و  دوشیم . هدـیمان  حور  ینعم  کی  هب  هک  تعیبط  يارواـم 
عون ود  ام  لاح  ره  هب  مینکیم . تعاـنق  تعیبط ) يارواـم  رواـجم  حطـس   ) حالطـصا نیمه  هب  تسا ، سفن  نم و  زا  ریغ  حور  هک : میریذـپ 

ریثاتو و طابترا  لاح  رد  ینیع  ناهج  ندب و  اب  هک  تسا  تیریدم  لماع  تیلاعف  نآ  مکی  مینیبیم : نورد  تیریدم  لماع  هب  دنتـسم  تیلاعف 
هک تیریدـم  لماع  نآ  تسا . تعیبط  ندـب و  اب  طابترا  لاح  رد  رثات  ریثات و  قوفام  هک  تسا  تیریدـم  لماع  تیلاعف  نآ  مود : تسا . رثاـت 

یلاح ك رد  تسا . تایح  دیعصت  یلصا  لماع  وج و  لامک  بلط و  ءالتعا  تسا ، تعیبط  ندب و  اب  طابترا  لاح  رد  رثات  ریثات و  قوفام 
یعیبط اههدـیدپ  رگید  اههودـنا و  اهیداش و  اهیراوگان و  اهیئاراوگ و  تیریدـم  نیع  رد  تعیبط ، اب  میقتـسم  طابترا  تهج  هب  لوا  لـماع  ه 

میریگبرظن رد  دیاب  تسا  تیمها  ياراد  هک  ار  رگید  يهلئسم  کی  اج  نیا  زا  دریگیم . رارق  مه  اهنآ  ریثات  تحت  ندب ، تینامـسج  زیارغ و 
يورایور ار  ود  نآ  هدومن و  حرطم  ندب  حور و  يهرابرد  نویقالخا  ءافرع و  ءامکح و  زا  ناوارف  یهورگ  هکار  یلباقت  هک  تسا  نیا  نآ  و 

یفرعم وـج  لاـمک  بلط و  ءـالتعا  ار  حور  ارگ و  یتـسپ  بلط و  یلفـس  شندوـب  ینامـسج  تهج  هب  ار  ندـب  سپـس  دـنهدیم و  رارق  مـه 
هلفاق زا  دـنام  هک  دـیرگیم  هجاوخ  اهلاگنچ  نیمز  ردـنا  هدز  نت  اهلاب  الاب  حور  هداـشگ  رب  دـننام  اـطخ . اـجبان و  تسا  یلباـقت  دـنیامنیم ،

هن تسا و  بلط  يولع  هن  هدارایب ، ناـج و  یب  تسا  ياهشـال  نم )  ) تاـیحزارظن و عـطق  اـب  ندـب  اریز  شرخ  ندـنام  نیا  زا  دراد  اههدـنخ 
دیایب دوجوب  اهنآ  رد  هک  یئاـهینوگرگد  هنوگ  ره  نوکـس و  تکرح و  هک  تعیبط  ملاـع  داوم  رگید  دـننام  تسا  يداوم  هکلب  ارگ ، یلفس 

ياروام هب  ور  حطس  ای  حور  ربارب  رد  دیاب  هک  ار  هچنآ  سپ  دیامنیم . رارقرب  یلعافت  يریثات و  طابترا  داوم  نآ  اب  هک  تسا  یلماوع  لولعم 
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ثات ریثات و  لاح  رد  رگیدکی  اب  هدوب و  تعیبط  رواجم  هک  تسا  نم  حطس  نآ  داد ، رارق  نم  یعیبط 
زیارغ میظنت  يارب  ار  يراـهم  چـیه  هدوب و  ارگ  تسپ  دـیمان ، ناوتیم  مه  یعیبط  دوخ  ار  نآ  هک  نم  حطـس  نیا  دـنربیم . رـسب  لـعافت  ر و 

نم دراد ، داضت  یلماکت  تایح  دیعصت  اب  دراد و  یتسپ  هب  شیارگ  هک  هچنآ  نیاربانب  دسانشیمن . تایعقاو ، يهدننک  وگزاب  نیناوق  رباربرد 
هک يرگید  ناـیب  هب  رظن  اـب  اـی  دراد ، لاـمک  ـالتعا و  هب  شیارگ  اـتعیبط  هک  تهج  نادـب  حور  اـما  تسا و  یعیبط  دوخ  اـی  تعیبط  رواـجم 

نیا اب  تعیبط  رواجم  نم  نآ  اذل  دـناشکب ، لامک  ءالتعا و  هب  ار  یناسنا  نم  دـهاوخیم  ناسنا  دوجو  رد  هدـش  خـفن  یهلا  حور  دـیوگیم :
دیعـصت ریـسم  رد  یناسنا  نم  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  هک  هلئـسم  لصا  هب  میدرگ  یمرب  لاح  دـننکیم . تکرح  داضتم  تمـس  ود  رد  حور 

حور رگا  هک  دش  حضاو  میتفگ ، ثحبم  نیا  يهمدـقم  رد  هک  هچ  نآ  هب  رظن  اب  دراد . یعیبط  یئافوکـش  طاسبنا و  هب  جایتحا  یلامک  تایح 
هب طاسبنا و  شیاسآ و  ساسحا  يارب  تلهم  نودـب  ار  تعیبط  رواجم  حطـس  دوخ ، تاذ  ياضتقم  هب  یعیبط  ياروام  حطـس  اـی  بلط  يولع 

نم و نامایب  تعرس و  اب  ای  دنک  عطق  نامایب  تعرـس و  اب  زیارغ  یعیبط  تاصتخم  زا  ار  نآ  و  دهدب ، رارق  دیعـصت  ریـسم  رد  رمتـسم  روط 
دننام هک  ار  دبلاک  تیریدم  تشگ و  دهاوخ  لتخم  نم  نیا  دیدرت  نودب  دزاسب ، دوخ  وریپ  دشکب و  دوخ  لابند  هب  ار  شتاصتخم 

هک تسا  تهج  نیمه  هب  دراد . ترورـض  نم  اـب  ارادـم  یلاـمک ، تاـیح  دیعـصت  يارب  اذـل  داد ، دـهاوخ  تسد  زا  تسا  نآ  يارب  یبـکرم 
هب ار  دوخ  هک  میدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام   ) یقـشتل نآرقلا  کیلع  اـنلزنا  اـم  دـیامرفیم : ص )  ) مرکاربماـیپ هب  باـطخ  لاـعتم  دـنوادخ 

مرکا ربمایپ  زا  هک  یتیاور  دننام  درک ، تاعارم  ار  لادتعا  يدنوادخ  تدابع  رد  دیاب  هک  تسا  هدمآ  ددعتم  یتایاور  زین  يزادنیب .) تقـشم 
عطق ارفسال  تبنملا  بکارلاک  اونوکت  قفرب و ال  هیف  اولغواف  نیتم  نیدلا  اذه  نا  یلع  ای  - 1 تسا : هدمآ  نینچ  ع )  ) نینموملاریما هب  باطخ 

ناگدنب رب  ار  ادـخ  تدابع  و  دـیوش ) دراو   ) دـیور ورف  ارادـم  اب  نید  نیا  رد  تسا  نیتم  مالـسا ) نید   ) نید نیا  یلع ، يا   ) یقبا ارهظ  و ال 
هن دنزیم ) زیمهم  بسا  يولهپ  هب  هزادنا  یب  دصقم  هب  ندیسر  دوز  يارب  هک   ) دیـشابم دنت  لوجع و  راوس  نآ  دننام  دیزاسن و  میالمان  ادخ 
هک تسا  هدـمآ  یگدـنز  تاـعاس  میـسقت  رد  زین  یتاـیاور  تسا ). هدـنام  بسا  يارب  یملاـس  تشپ  هـن  تـسا و  هدـش  يرپـس  یهار )  ) رفس

لیـصحت هار  رد  شـشوک  شالت و  يارب  تمـسق  کـی  دـنک : تمـسق  هسار  شرمع  تاـعاس  نموم  ناـسنا  هک  تساراوازـس  - 2 دیوگیم :
تمسق نیا  هک  عورشم  ذئاذل  زا  يرادروخرب  شیاسآ و  حیرفت و  موس : تمسق  تیدبا . يارب  هریخذ  نتخودنا  يارب  رگید  تمسق  شاعم .

اهل اوغتباف  نادبالا  لمت  امک  لمت  بولقلا  هذـه  نا  - 3 دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مود . مکی و  تمـسق  ود  نآ  رب  تسا  یکمک 
ياهتمکح اهلد  يارب  عقاوم  نیا  رد  دـنوشیم ، لولم  هتـسخ و  هک  اهندـب  دـننام  دـنوشیم  هتـسخ  لولم و  یهاگ  اـهلد  نیا   ) مکحلا فئارط 

نم حطس  نامه  یگتسخ  تلالم و  يهنیرق  هب  هلمج  نیا  رد  يهرامش 4  يهلمج  هب  رظن  اب  اصوصخم  اهلد  زا  دوصقم  دینک .) هضرع  فیطل 
ندب و یعیبط  حوطـس  قوفام  يدنوادخ و  تمظع  یلجت  هاگیاج  هک  لوادتم  یحالطـصا  يانعم  هب  لد  الاو  تسا  تعیبط  رواجم  هک  تسا 
هب ین  دشاب  شرع  زارف  لد  تسه  زین  لد  ارم  یئوگ  یمه  وت  تسا . رتالاب  یگتـسخ  تلالم و  يارجم  زا  دـشابیم ، شنیناوق  اب  ینیع  ناهج 

بولقلل نا  - 4 ددرگیم . نم  یئافوکـش  طاسبنا و  بجوم  هک  تسا  زیگناتفگـش  بلاطم  فئاطل و  نآ  مکح  فئارط  زا  دوصقم  تسپ و 
و طاسبنا )  ) ندروآ و يور  تسا و  یلیامت  اهلد  يارب   ) یمع هرکا  اذا  بلقلا  ناف  اهلابقا  اهتوهـش و  لـبق  نم  اـهوتاف  اراـبدا  ـالابقا و  هوهش و 

ارابدا الابقا و  بولقلل  نا  - 5 دیوش .) دراو  اهنآ  ندروآ  يور  لیامت و  هار  زا  اهلد  يایازم  زا  يرادروخرب  يارب  ضابقنا )  ) یندـنادرگ يور 
تسا یندروآ  يور  اهلد  يارب   ) ضئارفلا یلع  اهب  اورصتقاف  تربدا  اذا  لفاونلا و  یلع  اهولمحاف  تلبقا  اذاف 

يور هک  یماگنه  و  دـینک ، راداو  بحتـسم )  ) بجاو ریغ  لامعا  ماجنا  هب  ار  اهنآ  دـنروایب ، يور  اـهلد  هک  ماـگنه  نآ  رد  ینادرگ ، يور  و 
ناک نمل  یبوطف  هرتف  هرـش  لکل  هرـش و  دحا  لکل  مالـسلاهیلع : هللادـبعوبا  لاق  - 6 دـینک .) تیافک  تابجاو  ماجنا  هب  طقف  دـندش ، نادرگ 

یتسـس یناجیه ، طاشن و  ره  لابند  رد  دـیآیم و  شیپ  يدـیدش  ناجیه  طاشن و  یـسک  ره  يارب  دومرف : ع )  ) قداص ماـما   ) ریخ یلا  هترتف 
لوسر ترـضح  زا  رقاب  دمحم  ماما  زا  تیاور  نیا  نومـضم  دـشاب .) ریخ  هب  ور  شایتسـس  يهرود  هک  یـسک  لاح  داب  شوخ  دراد ، دوجو 

دقف یتنس  یلا  هتدابع  هرش  تراص  نمف  هرتف  یلا  ریـصت  مث  هرـش  هدابع  لکل  نا  الا  - 7 تسا : هدش  دراو  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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یتسس هب  ور  سپس  تسا ، یناجیه  طاشن و  یتدابع  ره  يارب  دیشاب  هاگآ   …  ) بابت یف  هلمع  ناک  لض و  دقف  یتنـس  فلاخ  نم  يدتها و 
تسا هارمگ  اعطق  دیامن ، تفلاخم  نم  تنس  اب  هک  یسک  تسا و  هتفای  تیاده  دوش ، یهتنم  نم  تنس  هب  شتدابع  طاشن  سک  ره  دوریم ،

( یتسـس طاشن و   ) ضابقنا طاسبنا و  تسا ، هدـشن  هدـیرب  تعیبط  اب  طابترا  زا  نم )  ) هک يا  مادام  تسا .) تراسخ  یهاـبت و  رد  وا  لـمع  و 
طس نآ  میدرک  هراشا  هک  نانچ  دیماان  وت  وشم  درآ  طسب  ضبق  دیلک  هگ  دزاس  لفق  هگ  رگ ، لفق  تسا . یعیبط  رما  کی  نم )  ) يارب

ار یمدآ  نوماریپ  هک  ینیع  ناـهج  یناویح و  زیارغ  ندـب و  تعیبـط  اـب  طاـبترا  تهج  هب  یعیبـط  دوخ  اـی  تسا  تعیبـط  رواـجم  هک  نم  ح 
يالعا دـح  هب  زیارغ  ندـب و  ینیع و  ناهج  اب  نم )  ) طابترا هک  هاگنآ  ات  دراد ، همادا  ضابقنا  طاـسبنارد و  نم )  ) تاـناسون تسا ، هتفرگارف 

( نم  ) حور هک  نیا  يانعم  هب  هن   ) دریگب روبزم  قئالع  لاگنچ  زا  ار  نم )  ) تسا هتـسناوت  حور  نوچ  تروص  نیا  رد  دـسرب ، یناسنا  طاـبترا 
زا یعیبط  یئافوکـش  طاسبنا و  اذل  دسرب ) یناسنا  يالعا  دح  هب  هقالع  لماوع ، نآ  اب  طابترا  میتفگ  هک  نانچ  هکلب  دهدب ، رارق  ءالخ  رد  ار 
زا تسد  مه  یتسـس  یگتفرگ و  ضابقنا و  تشگ ، طقاس  ندوب  فده  زا  راب  تذـل  يهدـیدپ  نیا  هک  یتقو  ددرگیم ، طقاس  ندوب  فدـه 

ءازجا تیریدـم  هک  دوخ  يهفیظو  هب  زیگناتذـل  ياـهطاشن  طاـسبنا و  لاـبند  هب  ندـیود  نودـب  یعیبط ) دوخ  ( ) نم  ) دـنراد و یمرب  نم ) )
هداعلا قوف  ضابقنا  طاسبنا و  یبایزرا  یلامک  تایح  دیعصت  ریسمرد  دزادرپیم . تسا ، ینیع  ناهج  اب  اهنآ  يهطبار  میظنت  ندب و  تایح و 

ریسم نیارد  مه  شیب  مک و  ینامز  دنریگیم و  رارق  ریسم  نیا  رد  هک  یئاهناسنا  زا  یناوارف  يهرامش  تفگ : ناوت  هب  دیاش  تسا . تیمها  اب 
سر شیامرف  رد  هک  روط  نامه  ضابقنا  طاسبنا و  يهلیسوب  نم )  ) تاناسون هب  هجوت  مدع  تهج  هب  دننکیم . تکرح 

یتسس و نامه  تسا  نکمم  یتقو  دنسریم ، ارف  یئافوکش  طاشن و  زا  سپ  اهیتسس  میدرک ، هدهاشم  يهرامش 6  تیاور  رد  ص )  ) ادخ لو 
دیاـب ار  ریز  لـصا  ود  اهیتسـس  ضاـبقنا و  طوقـس  رطخزا  نم )  ) ظـفح يارب  دـشاب . هدوب  هدـننک  هارمگ  فارحنا  بجوم  اجیردـت  ضاـبقنا 

تذـل و بجوم  رـصنع ، ود  نآ  یئادـتبا  لحارم  یط  زا  سپ  یلماکت  تایح  دیعـصت  ریـسم  رد  لمع  تفرعم و  مکی : لـصا  دومن : تاـعارم 
روآطاشن ذـیذل و  ار  فیلکت  ماجنا  تفرعم و  هک  تسا  تایح  دیعـصت  یعون  هلحرم  نیا  هب  ناسنا  لوصو  هتبلا  دـندرگیم . طاشن  ناجیه و 

ماـجنا دـشاب و  شفلتخم  لاکـشا  رد  یهاوـخدوخ  لـماوع  هب  دنتـسم  تفرعم  نتفرگ  ارف  تسا  نکمم  هلحرم  نـیا  زا  شیپ  تـسا و  هدوـمن 
عامتجا طیحم و  يربج  لماوع  هب  طوبرم  رـصنع  ود  ره  تسا  نکمم  دریگب و  تروص  رفیک  زا  رارف  ای  شاداـپ  بلج  هب  یکتم  مه  فیلکت 

طاسبنا و بجوم  لمع  تفرعم و  هک  مود  يهلحرم  رد  دنـشاب . هدوب  شزرا  يهقطنم  دراو  دـنناوتیمن  هلحرم  نیا  رد  ملع  تفرعم و  دـشاب .
. تسا هداهن  رتالاب  سوسحم  یعیبط  مالآ  ذئاذل و  زا  ار  اپ  هتـشاذگ و  مدـق  رت  یلاع  ياهلحرم  هب  ورهر  ناسنا  ددرگیم ، تذـل  یئافوکش و 
ود دنکیم ، ساسحاار  میالمان  میالم و  اراوگان ، اراوگ و  هتساوخان ، هتـساوخ و  یناسنا  تایح  هک  يامادام  ملا  تذل و  هچ  رگا  مود : لصا 

رورض لولعم 
. دنک اعدا  ملا  تذل و  زا  ار  دوخ  ندوب  رانک  تسا ، قوف  روما  يارجم  رد  هک  یتایح  نتـشاد  اب  دناوتیمن  يدرف  چیه  هک  تسا  روما  نآ  ي 

روبزم يارجمرد  تایح  يهراـبرد  دـنیوگیم ، ملا  تذـل و  يهراـبرد  تذـل  باحـصا  رگید  و  نیناوق ) لوصا   ) باـتک رد  ماـتنب  هک  ینخس 
عونتم روبزم  يهدیدپ  ود  عونتم  ياهتیفیک  اب  يو  يهطبار  هک  نانچ  تسا ، فلتخم  ملا  تذل و  اب  ناسنا  يهطبار  یلو  تسا . حیحـص  الماک 

اهطاشن اهناسنا  هنوگ  نیا  يارب  یهاگ  هکلب  تسا ، سوسحم  تذل  زا  رت  بولطم  هتفایدشر  ناسنا  يارب  لوقعم  تذـل  هک  نانچ  ینعی  تسا ،
دـشر لحارم  اب  طاشن  تذل و  نتفرگ  رارق  يهزیگنا  فده و  نانچ  مه  دـشابیم ، رقحم  تسپ و  لوقعم  ذـئاذل  ربارب  رد  سوسحم  ذـئاذل  و 
طاشن تذل و  یگزیگنا  ندوب و  فده  زا  دشاب  هدوب  رتالاب  دیعـصت  دشر  هزادنا  ره  ینعی  دراد ، سوکعم  يهطبار  یلماکت ، تایح  دیعـصت 

نیا هب  تذـل ، طاشن و  اب  ار  یلماـکت  دیعـصت  ریـسم  رد  كرحتم  ناـسنا  هطبار  ناوتیم  تهج  کـی  زا  دوریم . رتنیئاـپ  دوشیم و  هتـساک 
یفدـه تیبولطم  لمع ، تفرعم و  يارب  یلماکت  تایح  دیعـصت  ریـسم  هب  دورو  زا  شیپ  طاـشن  تذـل و  یعیبط  روطب  هک  دومن  ناـیب  بیترت 

هب ا هن  دریگیم ، ار  سوسحم  یعیبط و  ياهطاشن  ذئاذل و  ياج  اجیردت  لوقعم  ياهطاشن  ذئاذل و  دیعصت ، ریسم  هب  دورو  زا  سپ  دراد ،
عون یفدـه  تیمها  اههدـیدپ  نیا  لوقعم  عون  تمظع  هکلب  دوشیم ، هتخیـسگ  یلک  هب  یعیبـط  ياـهطاشن  ذـئاذل و  زا  ناـسنا  هک  ینعم  نی 
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وا هقالع  قایتشا و  یلو  دـنادیم ، بولطم  ار  یعیبط  ياهطاشن  ذـئاذل و  نامه  ناسنا  هک  نیا  اب  و  دربیم ، نیب  زا  ار  اهنآ  سوسحم  یعیبط و 
اهنآ زا  نم )  ) لـماک نتخیـسگ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـشابیمن و  یعیبـط  دـنیاشوخ  ياههدـیدپ  نآ  ضحم  عباـت  لـمع  تـفرعم و  هـب 

هبرض و ندرک  دراو  اب  اهطاشن  ذئاذل و  نآ  زا  ( نم  ) ندش هتخیسگ  هک  یتروص  رد  تسا  نکمم  یتح  هتشگ و  یگدرـسفا  تلالم و  بجوم 
نامه یلماکت ، تایح  دیعـصت  ریـسم  رد  یئادـتبا  يهلحرم  نیا  زا  روبع  زا  سپ  ددرگ . یناور  ياهیتحاران  هب  رجنم  دریگب ، ماـجنا  یبوکرس 

. دوب هداد  ماجنا  یعیبط  سوسحم و  ذئاذل  اب  یئادتبا  لوقعم  ذئاذل  هک  دـهدیم  ماجنا  یئادـتبا  لوقعم  ذـئاذل  اب  رتالاو  لوقعم  ذـئاذل  ار  راک 
لاقتنا يهدارا  یگدنز  نایلاس  زا  بسانم  ياهلحرم  رد  ناسنا  کی  رد  مینک  ضرف  میروآیم : ینشور  لاثم  کی  نایرج ، نیا  حیضوت  يارب 

، تسا هدرک  روبع  فلتخم  یتامدقم  زا  هدارا  نینچ  هب  ندیسر  يارب  ناسنا  نیا  املـسم  تسا . هتفرگ  ندیـشوج  یعیبط  سوسحم و  ذئاذل  زا 
دننام نینچ  مه  و  قیاقح ، زا  هیذغت  يارب  حور  ششوج  ماود  يرادیاپ و  اب  یعیبط  سوسحم  ذئاذل  يرادیاپان  ساسحا  دننام 

راکتبا لقعت و  هشیدنا و  تردق  زا  سوسحم  ذـئاذل  ریثات  تحت  نتفرگ  رارق  هک  مهم  يهجیتن  نیا  هب  لوصو  براجت و  تامولعم و  شیازفا 
دـنهدیم و تسد  زا  ناسنا  يارب  ار  دوخ  یگزیگنا  یئادـتبا  سوسحم  ذـئاذل  هک  دوشیم  ثعاـب  یئانـشور  نیا  دـهاکیم . يرگنهدـنیآ  و 

روما یگزیگنا  ریثاـت  تحت  تیعقوم  نیا  رد  ناـسنا  دـننکیم و  شکورف  دوب ، ذـیاذل  نیا  تفاـیرد  صوـصخم  هک  یفطاوـع  تاـساسحا و 
یـصاخ فطاوع  تاساسحا و  دوخ  تبون  هب  زین  روما  نیا  هک  دریگیم  رارق  کلذریغ  يرگنهدنیآ و  راکتبا و  لقعت و  هشیدنا و  هب  طوبرم 

دننام دـیامن ، تفایرد  ار  اهنآ  يالعا  زایتما  دـنک و  ادـیپ  عالطا  روما  نیا  زا  رتـالاو  یقیاـقح  هب  یمدآ  هک  هاـگ  نآ  اـت  دروآیم . دوجوب  ار 
لقعت هعماج و  يارب  دیفم  جیاتن  هب  لوصو  يارب  هشیدنا  دـننام  دـنزاسب ، شزرا  رادرابار  هروبزم  روما  تسا  نکمم  هک  یئاهـشزرا  تاعارم 

دیفم و تایعقاو  فشک  يارب  غوبن  راکتبا و  تردق  نتخادـنا  راک  هب  یلماکت و  تایح  دیعـصت  رد  دـیفم  یلک  نیناوق  اب  لئاسم  میظنت  يارب 
تاساسحا و مزلتـسم  اعطق  دـیآیم ، دوجوب  دیعـصت  یلاـع  لـحارم  رد  هک  ناـسنا  يارب  گرزب  تیقفوم  نیا  تاـعوضوم . رگید  نینچ  مه 

راوشد رایسب  اتقیقح  میمانیم و  نیرب  تاساسحا  ار  یئافوکش  نیا  مان  ام  هک  رترادیاپ ، رتینعمرپ و  یلیخ  تسا  یئاهطاشن 
نادـب لحارم  نیا  يهمه  رد  دنـشابیم . اهنآزا  راـنکرب  رود و  یلکب  هک  یناـسک  يارب  تاـساسحا  نیا  شخب  تاـیح  معط  ندـناشچ  تسا 

رد تسا ، هتفرگ  ار  وا  نوماریپ  هک  یتعیبط  اب  ناسنا و  دوجو  ینورب  ینورد و  ءازجا  اـب  تسا ، تعیبط  رواـجم  هک  نم  حطـس  نآ  هک  تهج 
لباق رایسب  هک  هچ  نآ  تسا . یعیبط  الماک  رما  کی  ناسنا  يارب  یتسس  طاشن و  ضابقنا و  طاسبنا و  اذل  دریگیم ، رارق  رثات  ریثات و  نایرج 
عقوم رد  دشاب ، هدوب  رتدیدش  تسا ، هدـش  یقلت  فدـه  هک  یطاشن  طاسبنا و  هک  هزادـنا  ره  لحارم  نیا  يهمه  رد  هک  تسنیا  تسا  هجوت 

لحارم ناـمه  رد  وج  تذـل  تسرپ و  طاـسبنا  هدارالافیعـض و  صاخـشا  دوب . دـهاوخ  رتدـیدش  زین  یتسـس  ضاـبقنا و  ندرک ، شک  ورف 
دنیآیم و رد  ياپ  زا  یتسس  ضابقنا و  نیتسخن  اب  تذل  طاسبنا و  شتسرپ  تهج  هب  رتالاب  تاساسحا  هب  نیئاپ  تاساسحا  زا  لاقتنا  یئادتبا 

یلاـع لـحارم  رد  ناـسنا  هک  دـنچ  ره  یباـی  تقیقح  يهلحرم  لـبقام  اـت  ضاـبقنا  طاـسبنا و  بواـنت  یلو  دـننکیم . ضوع  ار  دوـخ  ریـسم 
هرتف هرـش  لکل  هرـش و  دـحا  لکل  دـیامرفیم : ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دراد . رارمتـسا  دـشاب ، هدوب  مه  لوقعم  ياهنامرآ 

، دـیآیم یتسـس  نارود  طاسبنا  طاشن و  ره  لابند  تسا و  یناجیه  طاسبنا و  طاـشن و  یـسک  ره  يارب   ) ریخلا یلا  هترتف  ناـک  نمل  یبوطف 
شوخ ب

رتالاب ضابقنا  طاسبنا و  بوانت  نایرج  زا  ناسنا  هک  یمادام  هک  درک  هجوت  دیاب  دشاب .) هدوب  ریخ  هب  ور  وا  یتسس  نارود  هک  یسک  لاح  دا 
نداد لزنت  زج  ياهراچ  میدومن ، هظحـالم  تیاور  رد  هک  یتسـس  نارود  نتخاـس  وکین  يارب  هک  دـناد  هب  ار  تقیقح  نیا  دـیاب  تسا ، هتفرن 
يراک نینچ  دـیاب  هکلب  تسین ، ریذـپناکما  یناـهگان  هعفد و  کـی  مه  راـک  نیا  درادـن و  دوجو  ندوب  فدـه  زاـیتما  زا  طاـسبنا  طاـشن و 

. دشچب ار  حور  یئافوکـش  معط  دوش و  اهر  طاشن  تذل و  طاسبنا و  يابیرف  ماد  زا  هک  دسرب  ياهلحرم  هب  یمدآ  ات  دریگ ، هب  ماجنا  اجیردت 
يرگن و شیپ   ) هک تسا  یلماکت  تایح  دیعـصت  ریـسم  رد  تکرح  یـساسا  لصا  نامه  نیا  شیپ  هب  تکرح  يرگن و  شیپ  کی : تسیب و 

تکرح يرگن و  بقع  هک  ینآرق  تایآ  نآ  همه  میریگیم : رظن  رد  ار  لصا  نیا  یمالـسا  عبانم  تسخن  دوشیم . هدیمان  شیپ ) هب  تکرح 
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ترـضح زا  نوعرف  هک  هیآ  نآ  دـننام  تسا ، هدـش  دراو  یفلتخم  تانایب  اب  ددـعتم و  روطب  تایآ  نیا  دـننکیم . خـیبوت  ادـیدش  ار  ارقهق  هب 
: تفگ ع )  ) یـسوم هب  نوعرف   ) یـسنی یبر و ال  لضی  باتک ال  یف  یبر  دنع  اهملع  لاق  یلوالا . نورقلا  لاب  امف  لاق  دسرپیم : ع )  ) یـسوم

ملع دومرف : یسوم  ترضح  دنتشادن ) نامیا  یئوگیم  وت  هک  بلاطم  نیا  هب  اهنآ  ارچ  و   ) یئوگیم هچ  هتشذگ  نورق  يهرابرد  سپ 
مهل لیق  اذاو  دـنکیمن .) شومارف  دوشیمن و  هارمگ  نم  راگدرورپ  و  تسا ، هدـش  تبث  یباـتک  رد  نم  راـگدرورپ  دزن  رد  ناگتـشذگ  نآ 

دوشیم هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  و   ) نودـتهی ائیـش و ال  نولقعی  مهئابآ ال  ناک  ول  وا  انئابآ  هیلع  انیفلا  ام  عبتن  لـب  اولاـق  هللا  لزنا  اـم  اوعبتا 
اهنآ هب  دقتعم  ار  نامناردپ  هک  مینکیم  تیعبت  موسر  دیاقع و  نآ  زا  ام  هکلب  دنیوگیم : تسا ، هداتـسرف  ادـخ  هک  هچ  نآ  زا  دـینک  تیعبت 
اذاو دندوب .) هدشن  تیاده  دندرکیمن و  لقعت  ار  يزیچ  نانآ  ناردپ  هچ  رگا  دوب ) دنهاوخ  دنب  ياپ  هدیـسوپ  دیاقع  نآ  هب  زاب   ) ایآ میتفای ،

یماگنه و   ) نودتهی ائیـش و ال  نوملعی  مهوابآ ال  ناک  ولوا  انئابآ  هیلع  اندجو  ام  انبـسح  اولاق  لوسرلا  یلا  هللا و  لزنا  ام  یلا  اولاعت  مهل  لیق 
هب دقتعم  ار  نامناردپ  هک  هچ  نآ  ام  يارب  دنیوگیم : وا  ربمایپ  يوس  هب  هداتـسرف و  ادخ  هچ  نآ  يوس  هب  دـیئایب  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  هک 
(. دنتـشادن تیاده  دنتـسنادیمن و  يزیچ  ناشناردپ  هچ  رگا  دوب ) دنهاوخ  دنب  ياپ  هدیـسوپ  دئاقع  نآ  هب  زاب   ) ایآ تسا . یفاک  میتفای  اهنآ 

بقارم دنکیم ، یگدنز  هک  يزور  رد  و   ) هماما امدـق  رظن  هدـغ و  هموی  یف  بقارو  دـیامرفیم : یقتم  ناسنا  فاصوا  رد  ع )  ) نینموملاریما
دنیآ هب  شیپ  هب  تکرح  لاح  رد  هدوب و  شیادرف 

هفاسملا و عطقی  افقاو و  ناکنا  هب و  راسی  هناف  راـهنلا  لـیللا و  هتیطم  تناـک  نم  نا  ینب  اـی  ملعاو  قحلی . نا  عرـسا  نم  کـشوی  درگنیم .) ه 
زور بش و  وا  بکرم  هک  یـسک  مدـنزرف ، يا  نادـب  دوش و  قحلم  تسا ، عیرـس  تکرح  رد  هک  یـسک  تسا  کیدزن   ) اعداو امیقم  ناـکنا 

هدیزگ و تماقا  هچ  رگا  تسا  تفاسم  یط  لاح  رد  یـصخش  نینچ  دشاب و  فقوتم  هچ  رگا  دـناهداد ، رارق  ریـس  تکرح و  رد  ار  وا  تسا ،
: داد رارق  يدـج  هجوت  دروم  ار  اـهنآ  دـیاب  هک  دراد  دوجو  قوف  تـالمج  تاـیآ و  رد  مهم  بلطم  دـنچ  دـشاب .) هدوب  تحارتـسا  لاـح  رد 
: مود بلطم  دـشابیمن . بئاغ  يدـنوادخ  ملع  زا  دزخیم ، هتـشذگ  هب  نامز  راـبیوج  رد  هک  یتاـیعقاو  ثداوح و  هنوگ  چـیه  مکی : بلطم 
زا دیلقت  موس : بلطم  ددرگ . یقلت  ناسنا  يهدـنیآ  ینونک و  تایح  ینابم  كالم  دـناوتیمن  تسا  هتـشذگ  هک  نیا  ناونع  هب  طقف  هتـشذگ 

رـضاح لاح  رد  يرگباسح  مراهچ : بلطم  دزادـنایم . راک  زا  ار  هشیدـنا  لقع و  نانآ  گـنهرف  موسر و  دـئاقع و  زا  تیعبت  ناگتـشذگ و 
هب ار  یلئاسم  نامز  يهرابرد  ریـسفت  همجرت و  نیا  زا  هتـشذگ  تادلجم  رد  ام  . ) شیپ هب  تکرح  لاح  رد  تسا  شیپ  رد  هک  ياهدنیآ  يارب 

كرد تیبسن   ) ات 94 زا ص 90  متـشه  دـلجم  اهتیعقاو .) نامز و  تقیقح  يرکف و  نشور   ) متفه ص 66 دـلجم  میاهدرک : حرطم  ریز  رارق 
ا  ) و نامز )

ینیع تیعقاو  کی  ناونع  هب  نامز   ) و ام ) يارب  نامز  دوخ و  يارب  ناـمز   ) و ینورب ) ینورد و  تاـکرح  اـی  یناور  طیارـش  اـب  نهذ  طاـبتر 
رد نامز  كرد  ندـش  نوگرگد   ) و تسا ) حرطم  تعیبط  ورملق  رد  طقف  دـشاب  هچ  ره  ناـمز   ) و درادـن ) دوجو  یکیزیف  دومن  کـی  دـننام 
هک تسا  دایز  رایسب  يهلـصاف  زا  عیرـس  تکرح  نیا  هب  ام  هاگن  یلو  درذگیم ، عیرـس  رایـسب  نامز   ) مهن ص 270 دـلجم  و  تمایق .) زور 

قوف بلطم  راهچ  میاهدرک ، حرط  شیپ ) هب  تکرح  يرگن و  شیپ   ) ناونع اب  هک  ثحبم  نیا  رد  دـهدیم .) شیامن  دـنک  ار  عیرـس  تکرح 
زا دنزخیم  هتشذگ  هب  نامز  رابیوج  رد  هک  یتایعقاو  ثداوح و  زا  کی  چیه  مکی : بلطم  میهدیم : رارق  یسررب  دروم  رـصتخم  روط  هب  ار 

نیا طقف  ثحبم  نیا  رد  تسا و  هدـش  یـسررب  احورـشم  يدـنوادخ  ملع  يهرابرد  هتـشذگ  ثحابم  رد  دـشابیمن . بئاـغ  يدـنوادخ  ملع 
زورما هک  ياهتـشذگ  للع  نانآ  يارب  دـنربیم و  رـسب  یگدـنز  زا  یتاـظحل  رد  هک  ناـنچ  مدرم  زا  یـضعب  هک  میوشیم  رکذـتم  ار  هلئـسم 
دوجوب يرورض  یعیبط  تالوصحم  دننام  ادرف  ار  دوخ  تالولعم  دنوشیم و  هتـشاک  زورما  هک  یللع  دنروآیم و  دوجوب  ار  دوخ  تالولعم 

قلطم یناف  مودعم و  دنزخیم  هتـشذگ  هب  دـننکیم و  روبع  نانآ  يورایور  زا  هک  یثداوح  تایعقاو و  نینچ  مه  تسین ، حرطم  دـنروآیم ،
دننکیم و روصت 

ریجنز ياههقلح  رگید  اب  ياهطبار  چیه  هک  دننکیم  یقلت  هدـش  هتخیـسگ  ینالوط  رایـسب  ریجنز  کی  زا  هک  ياهقلح  دـننام  ار  دوخ  دوجو 
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هدـیدان یلک  هب  دوشیم ، هدـیمان  تیلع )  ) هک ار  ناهج  ناسنا و  رب  مکاح  نوناق  نیرت  یـساسا  هک  سب  نیمه  نانیا  يرگنحطـسرد  درادـن !
هدابحدق اییم  مخ  ای  وبـس  ای  هک : دننادیمن  ادص و  ار  اهادن  دیآ  ام  يوس  ادـن  ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  هک : دـننادیمن  دـنریگیم و 

ملع رد  دوش ، هفاضا  نآ  هب  رگید  ملاع  اهدرایلیم  رگا  یتسه  ملاع  يهمه  هک  دننادیمن  دوشن و  عیاض  هدکیم  نیرد  كاخ  فک  کی  دننک 
حوطـس رثکت  شرتسگ و  یگرزب و  تسا و  ناسنا  تسد  رد  هک  یملق  يهرابرد  کچوک  روصت  کی  هک  تسا  حرط  نانچ  نآ  يدـنوادخ 
مدـکیب واک  یمیدـق  هللا  یلاعت  تسین . تسا ، حرطم  ام  يارب  هک  یعـضو  نیمه  اب  یبوبر  ماقم  نآ  يارب  هدـنیآ  لاح و  تشذـگ و  یتسه و 

ام نم  هنوگچ  هک  میمهفب  هدومن و  ياهعجارم  دوخ  نورد  هب  هک  تسا  یفاک  روصت  نینچ  یلامجا  كرد  يارب  ملاع  ود  ماجنا  زاغآ و  دنک 
هظحل کی  رد  هدوب و  تیعقاو  کی  اهنآ  يهمه  هک  نیا  دـننام  ار  ام  یگدـنز  ياهدادـیور  تایعقاو و  يهمه  رازبا  لئاسو و  تیدودـحم  اب 

دناوتیمن تسا ، هتشذگ  هک  نیا  ناونع  هب  طقف  هتشذگ  مود : بلطم  دبای . یمرد  نتشیوخ  رد  تسا ، هداتفا  قافتا 
دیاب هک  دوشیم  هدید  للم  عماوج و  مدرم  بلغا  رد  جئار  رایـسب  يهدیدپ  کی  دـشاب . هدوب  ناسنا  يهدـنیآ  ینونک و  تایح  ینابم  كالم 

هک یئاهتنس  دیاقع و  موسر و  بادآ و  دننام  اهگنهرف  یبوسر  ماکحتـسا  زا  تسا  ترابع  هدیدپ  نآ  دریگب و  رارق  هجوت  دروم  يدج  روطب 
للم ماوقا و  نآ  یلاوتم  ياهلسنرد  اهنآ  زا  یضعب  ای  همه  يرورـض  طیارـش  لماوع و  دوجو  تهج  هب  دننکیم و  زورب  للم  ماوقا و  نایم  رد 

، دندرگیم روما  نیا  بوسر  ماکحتسا و  بجوم  هک  یلماوع  دنوشیم . عقاو  رثوم  شیب  مک و  نانآ  تایح  يزرگنر  رد  دننکیم و  بوسر 
مدرم ياهترورض  اب  روما  نآ  تبثم  يهطبار  مکی : لماع  مینکیم : هراشا  بوسر  یساسا  لماوع  زا  یـضعب  هب  ام  دنـشابیم . عونتم  ددعتم و 
یقلت يرورـض  نانآ  يارب  هک  ینیداینب  لوصا  يداژن و  یعامتجا و  ياهتیعقوم  یئاـیفارغج و  یطیحم  ياهترورـض  زا  معا  لـلم  ماوقا و  نآ 

هب ناوتیم  ار  اـهنآ  ياـههشیر  هک  دـنه  نیمزرـس  طاـقن  زا  یـضعب  رد  نارادـناج  هب  طوـبرم  موـسر  بادآ و  لاـثم : ناوـنع  هب  تسا . هدـش 
بادآ و دننام  و  تخاس . دنتـسم  تسا ، هدـش  یقلت  يرورـض  نارادـناج ، يهرابرد  هک  نیداینب  لوصا  هدـع  کی  هب  ای  یطیحم  ياهترورض 

ولطم رارمتسا  ماود و  مود : لماع  دشابیم . راهب  يابیز  لصف  زاغآ  هب  دنتسم  بلغا  هک  یناریا  ماوقا  رد  زورون  دیع  موسر 
هدـیدان روما  نآ  تاهابتـشا  اهاطخ و  یموق  بصعت  تهج  هب  ای  دـنک و  تابثا  ار  اهنآ  ندوب  اطخ  دـناوتن  ناـمز  تشذـگ  هک  روما  نآ  تیب 

هب دـنک ، تابثا  ار  اهنآ  ياـطخ  دـناوتن  اهدادـیور  تارکفت و  درذـگب و  رتشیب  ناـمز  هزادـنا  ره  هک  تسا  نینچ  لـماع  نیا  دوشیم . هتفرگ 
تیلم یـساسا  رـصنع  ندروآ  دوجوب  اهتنـس و  دئاقع و  موسر و  بادآ و  گنهرف  رولبت  موس : لماع  دیازفایم . روما  نآ  یبوسر  ماکحتـسا 

دوخ تایح  زا  هک  نیا  دـننام  دـننیبیم و  گنهرف  نآ  رد  ار  دوخ  تیلم  داینب  ياهعماج  نینچ  مدرم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  هعماج . کـی 
ندرک یقلت  نیداینب  یهاگ  هک  نیا  هب  رظن  اـب  لـماع  نیا  تیمها  دـنیامنیم . تیاـمح  عاـفد و  گـنهرف  نآ  زا  دـننکیم ، تیاـمح  عاـفد و 

هدیشخب یتردق  تسا ، اهنآ  هب  دقتعم  هک  ياهعماج  يارب  هتشگ و  زکرمت  لکشت و  بجوم  تنـس  دئاقع و  موسر و  بادآ و  یعون  گنهرف 
تایعقاو و اب  قوف  روما  گنهرف  قباطت  مراهچ : لماع  دناهداد . تاجن  انف  لاوز و  زا  ار  دوخ  اهـشکاشک  اقب و  رد  عزانت  نادـیم  رد  هک  تسا 
زج هب  لماوع  نیا  دیامن . يریگولج  هروبزم  روما  گنهرف  لاوز  زا  دـباییم ، شرتسگ  هک  اجنآ  ات  دـناوتیم  قباطت  نیا  تابثا ، لباق  قیاقح 

سا مود  لماع  طقف  و  دیامنیمن ، دنتسم  نامز  تشذگ  هب  ار  اهتنس  دیاقع و  موسر و  بادآ و  گنهرف  يهمادا  مود ، لماع 
تاظحالم عومجم  هک  هچ  نآ  درادـنپیم . نآ  ياههشیر  ماکحتـسا  تیعقاو و  لـیلد  گـنهرف ، کـی  هب  ار  ناـمز  تشذـگ  شیازفا  هک  ت 

هب طقف  اهنآ  لاوز  مدـع  اهتنـس و  دـیاقع و  موسر و  بادآ و  رب  نامز  تشذـگ  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، تابثا  ناـسنا  تیدوجوم  هب  طوبرم 
هدرک يرپس  ار  ینالوط  سب  خیرات  يرـشب  خیرات  رد  یگدرب  اریز  دـشابیمن ، قیاقح  تایعقاو و  اب  اهنآ  قباطت  لیلد  نامز  تشذـگ  ناونع 

. دوب هدروآ  دوجوب  مه  ار  یصاخ  ياهتنـس  دئاقع و  موسر و  بادآ و  دوخ  يارب  دوب ، هدرک  ادیپ  هک  یئانب  ریز  يهبنج  اب  لصا  نیا  تسا و 
یموق يارب  ار  روما  نآ  هک  یترورـض  یگنوگچ  للع و  رد  یتسیاب  دشاب ، هدوب  مکی  لماع  هب  دنتـسم  میتفگ  هک  يروما  گنهرف  ياقب  رگا 

تلم موق و  نآ  یناور  نیناوق  لوصا و  هب  یکتم  روما  نآ  ترورـض  یگنوگچ  لـلع و  رگا  درک ، تقد  تسا  هتخاـس  داـقتعا  دروم  یتـلم  و 
اقب و دشاب ، هدوب  اهتیـصخش  یـصخش  دیاقع  ءارآ و  هب  یکتم  رگاو  دیامن . هدوسرف  هنهک و  ار  اهنآ  دـناوتیمن  نامز  تشذـگ  دـشاب ، هدوب 
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نآ يارب  هک  یقطنم  يهناوتـشپ  تیفیک  تیمک و  مدرم و  سوفن  رد  اهتیـصخش  نآ  ذوـفن  تیفیک  تیمک و  تسا : زیچ  ود  عباـت  اـهنآ  لاوز 
رد لیـصا  داهن  کی  تروص  هب  هک  يدح  هب  دشاب  هدوب  اهنآ  یگنهرف  رولبت  روما  نآ  يهمادا  لماع  رگا  و  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  روما 

موق نآ 
گنهرف ضرف  نیا  رد  هک  تهج  نادـب  دریگب ، دوـخب  مدرم  تـیلم  تیموـق و  لیـصا  يهدـننادرگ  ناوـنع  هـک  يروـط  هـب  دـیآرد ، تـلم  و 

اذـل دـشاب ، هدوب  مدرم  تدـحو  لکـشت و  بجوم  دـناوتیم  هجیتن  رد  و  دـنارتسگیم ، مدرم  یناور  قامعا  رد  ار  دوخ  ياـههشیر  ضورفم 
یکتم هک  تسا  مراهچ  عون  ثحب ، دروم  روما  گنهرف  نیرترادیاپ  نیرتهب و  دشاب . هتـشاد  هجوت  لباق  ریثات  دناوتیم  رتمک  نامز  تشذـگ 

زا دیاب  همکاحم  زاغآ  رد  هک  میناوخیم  رصم  یناتساب  قوقح  رد  لبق  لاس  دودح 3000  رد  لاثم  ناونع  هب  دشابیم . قیاقح  تایعقاو و  هب 
ای دنکیم  قیدصت  دیوگیم ، شنابز  اب  هک  ار  هچ  نآ  شنادجو  ایآ  داد ، دهاوخ  یضاق  تالاوئس  ربارب  رد  هک  ار  ییاهخساپ  دیـسرپ : مهتم 

نادب تسا ، هدوب  رـصم  رد  نامز  نآ  یـسرداد  گنهرف  رد  هک  مهتم  نابز  نادجو و  قفاوت  مهتم و  زا  لاوئـس  نیا  هک  دوشیم  هظحالم  هن ؟
ياـقیرفآ ياهناتـساد  رد  دوـش . یقلت  يدـج  تقیقح  ناوـنع  هب  دـناوتیم  مه  زور  نیا  یتـح  تسا ، یـسرداد  قیاـقح  رب  یکتم  هک  تهج 

یتقو دزادرپیم ، ترفاسم  هب  دنکیم و  تکرح  دوخ  راید  رهش و  زا  یئاقیرفآ  نز  کی  هک  مینیبیم  ار  زیگناتفگش  يهلئسم  نیا  یناتساب 
وع ار  نتشیوخ  دوخ  اهناسنا ، اب  سامت  اب  ات  موریم  مرفنتم و  مراد  هک  دوخ  نیا  زا  نم  دیوگیم : دنسرپیم ، وا  ترفاسم  تلع  زا  هک 

نوناق نیرت  گرزب  دنک ) شالت  نآ  ندرک  ضوع  حالـصا و  رد  دـیاب  تسا  رفنتم  دوخ  یتشز  زا  هک  یناسنا   ) هک هلئـسم  نیا  ایآ  منک . ض 
نیرتمک دناوتیمن  دشاب ، ینالوط  هک  مه  هزادنا  ره  اهنامز  تشذگ  و  تسا . نینچ  اعطق  تسین ؟ راصعا  نورق و  يهمه  رد  رادـیاپ  یقالخا 

راک زا  ار  هشیدنا  لقع و  نانآ  گنهرف  موسر و  دـئاقع و  زا  تیعبت  ناگتـشذگ و  زا  دـیلقت  موس : بلطم  دـشاب . هتـشاد  نوناق  نیا  رد  يرثا 
قباطت تلاصا و  رب  یلیلد  موق  کی  رد  گنهرف  کی  ماکحتـسا  خوسر و  درجم  هک  میتفریذپ  ار  لصا  نیا  یلبق  ثحابم  هب  رظن  اب  دزادنایم 

نآ درک ، بوسر  ذوفن و  مدرم  یناور  حوطـس  قامعا  رد  گـنهرف  کـی  هک  یتقو  هک  تسا  تسرد  دـشابیمن . تیعقاو  تقیقح و  اـب  نآ ،
هک نیا  هب  هجوت  اب  یلو  دنرگنیم ، ود  نآ  تایعقاو  ناهج و  ناسنا و  هب  کنیع  نآ  اب  نآ ، ناوریپ  هک  دیآیمرد  یکنیع  لکـش  هب  گنهرف 
ره يارب  رـشب  تفگ : ناوتیم  دـنوشیم ، یهتنم  ساسا  یب  ياهانبریز  يرادـقم  هب  لیلحت  عقوم  رد  ینونک  هتـشذگ و  ياـهگنهرف  زا  یلیخ 

رصانع دهدب و  رارق  لیلحت  دروم  ار  دوخ  يهعماج  رب  مکاح  گنهرف  تسا  روبجم  درادرب ، یلماکت  تایح  دیعصت  ریـسم  رد  هک  یتبثم  ماگ 
هک درک  دیاب  هچ  اما  دشاب . هدوب  درادیمرب  هک  یماگ  هار  دس  رصانع  نآ  دراذگن  دزادنیب و  نوریب  ار  اهنآ  لیلدیب  یبوسر 

نابیرگ زا  تسد  اهیناسآ  نیا  هب  اهیدوز و  نیا  هب  دوریمن  لاـمتحا  هک  دراد  ذوفن  ناـنچ  ردـتقم  گرزب و  ياـهزغمرد  یهاـگ  یتح  دـیلقت 
نیا رب  تنعل  دص  ود  يا  داد  داب  رب  ناشدیلقت  ار  قلخ  هک : میرادن  رواب  ایوگ  دراپـسب . هشیدـنا  لقع و  تسد  هب  ار  اهنآ  درادرب و  مدآ  دالوا 

تاماقم زونه  دـنرذگیم ، دنـسریم و  هار  زا  اهنرق  یپ  رد  اهنرق  دراد  قرف  نادان  هب  ات  اناد  هک  تفگ  ناوت  یک  دـلقم  ار  ققحم  داـب  دـیلقت 
کی تسا ! شیپ  هب  اهناسنا  تایح  تکرح  ربارب  رد  ینیدالوپ  دس  هچ  دیلقت  هک  دناهداتفین  رکف  نیا  هب  يدج  روط  هب  یعامتجا  ياهتیریدـم 

، دوش یفتنم  یعامتجا  يدرف و  تایح  لوصارد  دیلقت  رگا  هک  دنسرتیم  نآ  زا  اهتیریدم  دیاش  هک  تفگیم  نینچ  ناتـسم  نایم  رد  رایـشه 
ام هک  دوش  انب  رگا  دیآیم . دوجوب  يرظنهتوک  زا  هک  تسا  ساسا  یب  يهمهاو  کی  نیا  تفای . دنهاوخ  اهتریدـم  زا  زاین  یب  ار  دوخ  مدرم 

ریـسم رد  شدارفا  هک  ياهعماج  نآ  هب  تیریدم  دیدرت  نودب  مینادـب ، يرورـض  نوناق  کی  ار  یلماکت  تایح  يدیعـصت  ریـس  اهناسنا  يارب 
دهتیاو هک  مضه  لباق  ریغ  گنن  نآ  زا  و  دوب . دـهاوخ  نایمدآ  ياهناج  قطنم  اب  رت  بسانم  رت و  لوقعم  رتیلاـع و  دـننکیم ، تکرح  روبزم 

روخ هرگ  نانچ  نآ  يرشب  تعیبط  : ) دیوگیم دهتیاو  درک . دهاوخ  ادیپ  تاجن  دیوگیم ،
نیناوـق و هک  يذـغاک  نآ  زا  یتـح  دوـشیم ، هتـشون  ذـغاک  يور  رـشب  لاـح  حالـصا  يارب  هک  یئاـههمانرب  نیناوـق و  يهمه  هک  تسا  هد 

دننام هتفای  دشر  ياهناسنا  زا  لکشتم  هک  ياهعماج  هب  تیریدم  تسا ) رتشزرایب  مکاح  درم  رظن  رد  تسا  هدش  هتـشون  نآ  يور  اههمانرب 
تایح ار  یلماکت  تایح  دیعـصت  ریـسم  ریغ  رد  یگدـنز  و  دـنرادیم ، رب  مدـق  نانآ  ریـسم  رد  هک  نانآ  اهرامع و  اـهینرق ، سیوا  اـهرذوبا ،
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بهذـم قالخا و  یلاع  لوصا  هک  تسا  ضرف  نیا  رد  دـشابیم . هعماج  يهرادا  نایدـصتم  دوخ  لماکت  ءالتعا و  بجوم  دوخ  دـننادیمن ،
نآ هک  نیا  هن  تخاس  دهاوخ  ابیز  رایـسب  افوکـش و  دنراد ، هنانیب  عقاو  هنامیمـص و  تایح  هک  عامتجا  يداع  دارفا  دـننام  زین  ار  نانآ  نورد 
رد چیه  درک . هدایپ  نانآ  رد  ار  اههتساوخ  هنوگ  ره  ناوتیم  هک  دننک  یقلت  یئاهزیچ  دننام  ار  مدرم  هتفر  رانک  هب  یبهذم  یقالخا و  لوصا 

ندرک زیچ )  ) هب مادـقا  هک  نآ  زا  شیپ  دـننادیم ، ماقم  هب  لوصو  ار  دوخ  تایح  فدـه  هک  یناتـسرپ  ماقم  نآ  هک  دیاهدیـشیدنا  هراـب  نیا 
زا نانآ  دوخ  تسخن  دـندنبب ، ار  ناـشیاپ  تسد و  دـیلقت  نادـنز  رد  دـنزاسب و  مورحم  ارچ  نوچ و  لالدتـسا و  زا  ار  ناـنآ  دـنیامن و  مدرم 

.؟ دننزیم اهناسنا  نتخاس  نوگرگد  هب  تسد  سپس  دنباییم و  لوحت  دلقم )  ) هب ققحم )  ) زا و  زیچ )  ) هب سک ) )
هانگ کی  دنـشچن ، ار  نآ  لوصا  شیوخ و  تایح  تخانـش  یقیقح  معط  هک  مینک  تیبرت  يروط  هب  ار  مدرم  هک  گرزب  هانگ  نیا  هصـالخ 

قلاـخ دـنوادخ  فطل  تمحر و  زا  يرود  زج  يرفیک  چـیه  درک و  هئربـت  ناوتیمن  ار  نآ  بکترم  یقطنم  چـیه  اـب  هک  تسا  یندوشخباـن 
ياهناسنا قیقحت  یهاگآ و  شیازفا  هک  دریذـپب  ار  تقیقح  نیا  دوخ ، لماکت  رد  تیریدـم  هک  یتقو  دوب . دـهاوخن  هانگ  نآ  لداعم  تایح ،

دهاوخ دوجوب  ار  زیگنا  تفگـش  يهجیتن  نیا  نکمم ، لقادـح  ات  دـیلقت  یهاگآان و  لیلقت  نآ و  یـساسا  لوصا  تایح و  يهرابرد  هعماـج 
میلـست ار  دوخ  رایتخا  لامک  اب  دازآ و  نادجو  اب  هتـسناد و  نتـشیوخ  بلق  لقع و  دـننام  ار  هدـننک  هرادا  ياهناسنا  هعماج ، مدرم  هک  دروآ 

تفاـیرد و لـقع و  نیناوق  میلـست  ار  دوخ  راـیتخا  لاـمک  اـب  دازآ و  نادـجو  اـب  ار  دوخ  یمدآ  هک  ناـنچ  دومن ، دـنهاوخ  ناـنآ  تاروتـسد 
زا درف  ره  هک  يرشب  عماوج  رد  ار  یعضو  نینچ  ندمآ  دوجوب  نارکفتم  زا  یخرب  هک  تسا  ملسم  دیامنیم . نتشیوخ  نادجو  ياهیئامنهار 

هاگآ دوخان  ریمـض  رد  هدیقع  نیا  لقاال  دیامنیم و  قاشنتـسا  هلیـسو ) نارگید  فدـه و  نم   ) ياوه زا  دروایب  نابز  هب  هک  نیا  نودـب  اهنآ 
یمادام دوب ، میهاوخ  قفاوم  یقلت  نیا  اب  مه  ام  درک و  دنهاوخ  یقلت  لایخ  ایور و  تسا ، راک  لوغـشم  یفخم  لاعف  رـصنع  کی  دننام  نانآ 

ك
ياهتمادن اهینامیـشپ و  دنیامنب . یناسنا  خیرات  باتک  هب  لدبم  ار  دوخ  تایح  یعیبط  خیرات  راموط  دـنهاوخن  اهنآ  ناگدـننادرگ  اهناسنا و  ه 

نارتخد و ندرک  روگ  هب  هدـنز  اهیتسرپ و  تب  يهرابرد  ناـشناکاین  زا  دـیلقت  هب  مدرم  هک  مالـسا  ربماـیپ  روهظ  نارود  يارما  اـسور و  خـلت 
زا سپ  وبات  قالخا  هدوسرف و  بادآ  رات  هریت و  نینج  رد  تنوکـس  هب  دـیدش  رارـصا  رانید و  مهرد و  رد  تایح  ياهتمظع  ندرک  هصـالخ 
هب دـیلقت  ریجنز  رد  مدرم  نتـشاد  هگن  يارب  اهتیریدـم  تمواـقم  يراـشفاپ و  هـک  تـسا  اعدـم  نـیا  رب  لـیلد  نیرتـهب  مالـسا ، هـب  ندـیورگ 

نوریب هب  راداو  ار  اهنینج  ناردام  محر  راکدوخ  نیناوق  رگا  دیاش  تسا . هدوبن  یـشان  بصعت  یتسرپ و  ماقم  زج  یلماع  چیه  زا  ناگتـشذگ 
مامت ار  هاگیاج  نآ  رد  تنوکـس  يهمادا  نوخ و  زا  هیذغت  مرتحم ! ياهنینج  دنیامنن ، رقحم  تسپ و  داوم  رات و  هریت و  هاگیاج  نآ  زا  ندمآ 

بلطم تسا  یماشآ  نوخ  راک  ینینج  ات  تسا  یماخ  بصعت  يریگ و  تخـس  دندروآیمن . فیرـشت  نوریب  هب  هدرک و  یقلت  یتسه  يانعم 
، تسا شیپ  رد  هک  ياهدـنیآ  يارب  رـضاح  لاح  رد  يرگباسح  تسا  شیپ  رد  هک  ياهدـنیآ  يارب  رـضاح  لاح  رد  يرگ  باـسح  مراـهچ :

یئاوق ندیسر  تیلعف  هب  روبزم  يرگباسح  يارب  اریز  تسا ، یلماکت  تایح  دیعصت  ریسم  رد  دشر  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی 
رد ناسنا  اهتیلعف ، نیا  ندمآ  دوجوب  نودب  تسا . زاین  دروم  الاو  ياهیریگ  فده  هدارا و  براجت و  زا  يرادروخرب  لقع و  هشیدنا و  دننام 
هب وا  ندیـشک  رد  رگید  هاـگآان  لـماوع  هتخادـنا و  رـضاح  يهظحل  هب  هتـشذگ  زا  ار  وا  یهاـگآان  لـماوع  هک  دـنکیم  یگدـنز  یتاـظحل 
نآ دزاسیم و  یشالتم  ار  تایح  تدحو  عطق  روط  هب  هدنیآ  هتشذگ و  زا  هتخیـسگ  ياههظحل  نیا  دنوشیم . راک  هب  تسد  دعب  ياههظحل 

هدنیآ ای  هتشذگ و  هب  یناور  ياهتفایرد  يزغم و  ياوق  يهمه  ندرک  جیـسب  رگید  فرط  زا  دنکیم . طقاس  یلکب  يراد  فده  تیلباق  زا  ار 
ناسنا هک  دوشیم  بجوم  ددرگیم و  یهتنم  تایح  نوئـش  رد  ءالخ  داجیا  هب  اـعطق  نآ ، هب  یئاـنتعا  یب  اـی  رـضاح و  لاـح  زا  نتخیـسگ  و 

اریز دـنوریم ، هژر  وا  نهذ  زا  هتخیـسگ  روط  هب  هک  دزروب  تعانق  یئاـههیاس  هب  اـهنآ  اـب  یتاـیح  طاـبترا  هدـنیآ و  هتـشذگ و  تخانـشرد 
للع نتخیـسگ  دناهدمآ و  دوجوب  هتـشذگ  رد  هک  یللع  زا  يزورما  ياهلولعم  نتخیـسگ  بجوم  نآ ، هب  یئانتعایب  ای  لاح و  زا  نتخیـسگ 

هدـنیآ لاـح و  هتـشذگ و  هب  تاـیح  میـسقت  عیزوت و  رگید  فرط  زا  تفاـی و  دـهاوخ  ققحت  اـهنآ  ياـهلولعم  هدـنیآ  رد  هک  تسا  يزورما 
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یضمام دایز  يرایشه  تسه  درک . دهاوخ  طقاس  يراد  فده  ریسفت و  تیلباق  زا  ار  نآ  هک  دشابیم  یناسنا  تایح  تدحو  هیزجت  بجوم 
م

يرگباسح نیا  دـید  دـیاب  نیاربانب ، ینوچ  ود  ره  نیا  زا  یـشاب  هرگ  رپ  یک  هب  اـت  ود  رهب  نز  ردـنا  شتآ  ادـخ  يهدرپ  تلبقتـسم  یـضا و 
هنوگچ تسیچ و  میاهدروآ ، هنومن  ناونع  هب  ثحبم  زاغآ  رد  ار  اهنآ  زا  يرادـقم  ام  تسا و  هدـمآ  یمالـسا  عبانم  رد  هک  هدـنیآ  يهرابرد 

هک یقیاقح  تایعقاو و  مهف  يارب  تفرعم  لیصحت  مکی : هلئسم  تسا : ریذپناکما  هلئـسم  دنچ  نتفرگ  رظن  رد  اب  رما  نیا  دریگب ؟ ماجنا  دیاب 
کی يارب  هدنیآ  اریز  یعرف ، یلولعم و  ياهدادـیور  زا  تباث  نیناوق  رادـیاپ و  لوصا  کیکفت  صیخـشت و  هتـشذگ و  یگدـنز  نایرج  رد 

دهاوخب هچ  دنادن ، هاوخ  دنادب و  هاوخ  ناسنا  دناهدمآ و  دوجوب  هتشذگ  رد  هک  یئاهتلع  مکی : تسا . هتسویپ  هتـشذگ  اب  نالاد  ود  زا  ناسنا 
تقو ره  هک  دـنرادن  ار  یئاناوت  نآ  اهناسناو  دروآ . دـنهاوخ  دوجوب  تسا ، ناـمز  لوط  هب  هدرتسگ  هک  ار  دوخ  ياـهلولعم  دـهاوخن ، هچ  و 

راک زا  دـنیامن و  یثنخ  ار  للع  نآ  دروآ ، دـنهاوخ  رابب  راوگان  یئاهلولعم  ادرف  ای  زورما  هتـشذگ ، رد  هدـش  هتـشاک  للع  هک  دـنوش  هجوتم 
ياههدیدپ ای  قیاقح  ناونع  هب  یتایعقاو  هک  رضاح  لاح  رد  هک  دیآیم  دوجوب  یهاگآ  نیا  هلئسم ، نیاب  يدج  هجوت  يهجیتن  رد  دنزادنیب .

درگیم لیمکت  اهنآ  تیلع  طیارش  دوز ، ای  رید  دنوشیم ، هتشاک  تایح  يهعرزم  رد  تایح  یعرف 
هک هچ  نآ  مود : يهلئـسم  رارمتـسا . ءاقب و  يارب  تایح  ینورد  شـشوج  زا  تسا  ترابع  مود : دنروآیم . دوجوب  ار  دوخ  ياهلولعم  دـن و 
هک دمهفیم  هاگآ  صخـش  هظحل ، کی  ولو  تسین  تشگرب  لباق  هجو  چـیه  هب  نوچ  تشگ ، راپـسهر  هتـشذگ  هب  ناسنا  تایح  رابیوج  رد 

دیفم لایما  يروآعمج  هکلب  تسا ، هدوهیب  اهنت  هن  زین  تسا ، هتـشذگ  هک  هچ  نآ  يوزرآ  نیارباـنب  تسا و  هدوهیب  وغل و  نآ ، هب  هدارا  قلعت 
کی درک ، هابتـشا  هثداح  کی  یقیقح  رارکت  اب  دـیابن  ار  دـننامه  هباشم و  ثداوح  و  تسا . اهنآ  يهمه  هب  ندز  شتآ  تبثم و  ياهدـیما  و 

، یبدا تایح  دیعـصت  يارب  لاثم  روط  هب  هک  دـیآیم  تسدـب  مهم  يهجیتن  کی  هلئـسم  نیا  زا  تسین . ریذـپرارکت  زگره  یقیقح  يهثداـح 
، برغ رد  هچ  قرش و  رد  هچ  تسدربز  يارعش  يزغم  ياهیژرنا  زا  ناوارف  رایسب  يرادقم  هتشذگ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  دیفم  رایسب 

يهحیرق قوذ و  ياهتیلاعف  نیرتیلاع  هتشگ ، اهتردق  اهیشوخ و  راگزور  نتشگرب  يوزرآ  هتـشذگ و  رب  هودنا  فسات و  یمظن  نایب  فرص 
تسج و اهیـشوخ و  نارود  ندـش  يرپـس  تهج  هب  نارگید  ندـنایرگ  نتـسیرگ و  يارب  يرعـش  دومن  رد  رنه  ندروآ  دوـجوب  رد  ار  دوـخ 

شتآ ياههلعش  يوجتسج  هک  دندرکیم  تقیقح  نیا  هب  هجوت  گرزب  ياهناسنا  نیا  رگا  دناهتخاس ! کلهتـسم  یعیبط  ياهتوارط  اهزیخ و 
رتسکاخ م زا 

لقعت تیوقت  لامعا و  حیحصت  يهلیسوب  بوخ  يهدنیآ  هب  شیارگ  اب  دناوتیم  هک  یلاح  رد  دیآ ! راکچ  هب  هدش  يرپس  ناراگزور  يهدر 
اب ار  یگدوسرف  بذاک  ساسحا  دزورفیب و  نورد  رد  كانبات  ياههلعش  نونکا  مه  يدیعصت  تایح  يالعا  ياهنامرآ  زا  يرادروخرب  يارب 
ار یلوقعم  يهدنیآ  هدومن و  يزاسزاب  ار  دوخ  هظحل  ره  مناوتیم  هک  متسه  يدوجوم  نانچ  نم   ) یلاع ساسحا  هب  لدبم  اهیشوخ  تشذگ 

یطاشن توارط و  تذل و  چیه  یباداش ، یـشوخ و  راگزور  نامه  رد  هک  دنروایب  دایب  اجبان  نادنموزرآ  نیا  رگا  دیامنب . مریگب ،) شیپ  رد 
مینک رکف  تـسرد  رگا  دـندرکیمن . وزرآ  ار  هتــشذگ  تشگزاـب  زگره  دـناهدرکن ، يرپـس  یناور  یگتفرگ  یگدرمژپ و  مـلا و  نودــب  ار 

هآ میـشیدنایم و  اـهنآ  يهراـبرد  هک  زورما  تسا ، هدـنامن  يرثا  نیرتمک  اـهنآ  زا  و  هتـشذگ ، رد  هک  اـم  ياـهطاشن  ذـئاذل و  دـید  میهاوخ 
ذئاذل و نآ  نتـشاد  ماگنه  رد  هک  یئاهیگدرـسفا  مالآ و  زا  رتهدش  دیرجت  رتقلطم و  رت و  یلاع  یلیخ  مینکیم ، وزرآ  ار  اهنآ  میـشکیم و 

اهیـشوخ نآ  تشذگ  يارب  اذـل  میهدیم ! روطخ  یتشهب  الماک  بان و  ار  ذـئاذل  نآ  دوخ  زغم  رد  مینکیم و  مسجم  تشاد ، دوجو  اهطاشن 
ینوگانوگ تاناجیه  اهیبایماک و  تردق و  اهیشوخ و  نارود  يروآدای  موس : هلئسم  میشکیم ! نازوس  ياههآ  میروخیم و  فسات 

میظنت يارب  هدش  دیعـصت  تاساسحا  اههشیدنا و  نتخادنا  تیلاعف  فرـص  دناوتیم  دریگیم ، ارف  ار  ام  یناور  حوطـس  اهیروآدای  نآ  زا  هک 
يارب لـقعت  هشیدـنا و  هک  تـسا  نـیا  هدـنیآ  يارب  يرگباـسح  يهراـبرد  هلئـسم  هـس  يهجیتـن  ددرگ . هدـنیآ  يارب  رـضاح  لاـح  زا  تاـیح 
هتشذگ ياهیشوخ  يوزرآ  فسات و  هلان و  هآ و  هک  یتروص  رد  تسا ، یتایح  ترورض  کی  هدنیآ  يارب  هتـشذگ  براجت  زا  يرادروخرب 
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مینادب میهاوخن و  ای  میهاوخب  هک  میراد  دوخ  يور  شیپ  رد  هدنیآ  عون  ود  ام  مراهچ : يهلئـسم  تسا . تایح  ياهیژرنا  ندرک  هابت  بجوم 
ار نآ  دراد و  ور  شیپ  رد  شیب  مک و  هدـنز ، یناسنا  ره  هک  يویند  تایح  نیمه  يهدـنیآ  مکی : عون  میوریم : اهنآ  يوس  هب  ور  مینادـن  ای 

زگره يویند  تایح  نیا  دریگب ، هدـیدان  ای  دریذـپن  ار  نآ  یـسک  رگا  هک  يورخا  تایح  يهدـنیآ  مود : عون  درک . دـهاوخ  يرپس  راـچان  هب 
ءامکح و يهمه  لاح  ناـبز  هک  تسا  ینومـضم  ياراد  دـیناوخیم ، ریز  رد  هک  ار  تیب  نیا  دوب . دـهاوخن  هیجوت  ریـسفت و  لـباق  يو  يارب 

زور نیا  هنرگ  یتسیزاب  رسب  رس  مجنا  خرچ و  راگزور و  دناهدومن . یبایزرا  ار  نآ  هتخانـش و  الماک  ار  ایند  نیا  یگدنز  هک  تسا  یئالقع 
دتما هدنیآ  ود  ره  اریز  دراد ، يرگباسح  هب  جایتحا  هدنیآ  عون  ود  ره  ینایدابق  ورسخ  رصان  یتسادرف  ار  رهد  زارد 

رد يرگباسح  نتفرگ و  يدج  اهنآ ، يهرابرد  يرگباسح  هدـنیآ و  عون  ود  ره  نتفرگ  يدـج  تقیقح  رد  سپ  تسا . ناسنا  دوجو  زا  يدا 
رد ار  تلع  ود  نیا  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  يددـعتم  للع  يویند ، تایح  يهدـنیآ  يرگباـسح  ترورـض  تسا . ناـسنا  دوخ  دوجو 

زورما زورید و  ياهدادـیور  تاـیعقاو و  زا  یتمـسق  هک  میاهدوـمن  نآ  هب  هراـشا  یلعف  ثحبم  رد  هک  تسا  ناـمه  مکی : تلع  تـفرگ : رظن 
هب لاح ، هتـشذگ و  زا  دیفم  براجت  هشیدنا و  شوه و  مود : تلع  دروآ . دـنهاوخ  دوجو  هب  هدـنیآ  رد  ار  دوخ  تالولعم  هک  دنتـسه  یللع 

يهراـبرد مدرم  رگا  تسا ، هدرک  هداـمآ  دوخ  تیعقوم  ظـفح  يارب  ار  نادـنمتردق  هراومه ، یگدـنز ، ياهدادـیور  نوئـش و  هباـشت  تهج 
رت یلک  ترابع  هب  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  نادنمتردق  يهلیـسوب  هدش  ماجنا  عضو  لباقم  رد  دـیدرت  نودـب  دنـشاب ، ءانتعایب  دوخ  يهدـنیآ 
اریز لاح ، هتـشذگ و  رد  هک  تسا  ریذـپانناکما  رادـقم  نامه  یقطنم  يرگن  هدـنیآ  نودـب  نابلط  تصرف  ناـیوگروز و  محازت  عفر  عفد و 
رارق دوخ  يارجم  رد  عطاقت  يهطقن  دـننام  ار  یمدآ  تایح  یگدـنز ، ياهدادـیور  نوئـش و  يهلـسلس  تـالولعم  لـلع و  میتفگ : هک  ناـنچ 
هدنیآ ثداوح  ياهرابیوج  هک  تسا  یئایرد  دننام  نانچ  مه  تسا ، هتـشذگ  زا  يرولبت  هک  نانچ  یمدآ  تایح  تفگ : دیاب  اذـل  دـنهدیم ،

یم ریزارس  نآ  يوس  هب 
، دنـشاب هدوب  اهیگدولآ  زا  كاپ  هتـسراو و  ياهناسنا  ناهاگآ  نیا  رگا  دـناهدومن . كرد  عماوج  ناـهاگآ  ار  رولبت  یگتـسویپ و  نیا  دـنوش 

هدرک هدافتـسا  ءوس  مدرم  یهاگآان  زا  دنـشاب ، دـیلپ  رـش و  ياهناسنا  رگا  دـنزاسیم و  وکین  يهدـنیآ  هعماج  مدرم  رگید  نتـشیوخ و  يارب 
يهرابرد يرادقم  ام  تسا  یفاک  يورخا ، ینیب  هدنیآ  ترورض  اما  دروآ . دنهاوخ  رد  دوخ  يهطلـس  تحت  يروحم  دوخ  دوس  هب  ار  هدنیآ 

. میـشیدنیب تسا  هدومرف  تیانع  اهناسنا  هب  ادخ  هک  زغم  زیگناتفگـش  ياههیامرـس  يهرابرد  نینچ  مه  نآ و  ياههتـساوخ  حور و  تمظع 

. دنوشیمن عابـشا  دودحم  یناگدنز  نیا  رد  زگره  زغم  نیا  حور و  نیا  هک  دـید  میهاوخ  دـشاب ، هدوب  هبناج  همه  قیمع و  هشیدـنا  نیا  رگا 
ارگ و تیاهنیب  حور  نیا  لوصحم  زگره  دـید  میهاوخ  مینک ، یگدـنز  لاس  اهدرایلیم  ایند  نیا  رد  میناوتب  اهناسنا  اـم  لاـحم  ضرف  رب  رگا 

نیا دـهنرب ، دوخ  ربارب  رد  زیچاـن  دوـجوم  کـی  لکـش  هب  ار  نآ  دوـش و  فرـشم  یتـسه  ملاـع  هب  دـناوتیم  هظحل  کـی  رد  هک  يزغم  نیا 
نآ منادیمن  نم  میاهدیناشوپ . لمع  يهماج  اهنآ  هب  ای  هدـید و  ینالوط  رایـسب  یناگدـنز  رد  ام  هک  تسین  رقحم  ياههتـساوخ  اههدـیدپ و 

اگتسد هک  ار  اههتساوخ  نیا  قوفام  يهتساوخ  نآ  دنکیم و  ساسحا  دوخ  نورد  رد  حور  هک  ار  گرزب  رایسب  راظتنا 
رذـگدوز و یناویح  ذـئاذل  يرادـقم  یندیـشوپ و  یندـیماشآ و  یندروخ و  یتـشم  رد  ناوـتیم  هنوـگچ  تسین ، نآ  يوگخـساپ  یتـسه  ه 

تیلعف هب  نآ  رد  یمدآ  حور  هک  ینعمرپ  يدـبا و  يهدـنیآ  کـی  يوس  هب  تکرح  تاـبثا  يارب  هصـالخ  درک ؟ هصـالخ  یبـسن  دودـحم و 
زا كاپ  بان و  قیمع و  هجوت  کی  طقف  تشگ ، دهاوخ  افوکـش  هدـنیآ  نآ  رد  روصت  قوف  ياوق  اهدادعتـسا و  زا  رپ  زغم  دیـسر و  دـهاوخ 

نیا نآ ، يهرابرد  يرگباسح  موزل  يدـبا و  يهدـنیآ  تابثا  يارب  نینچ  مه  دریذـپب . دـبایرد و  ار  روبزم  تقیقح  هک  تسا  مزال  اهیگدولآ 
دنکیم مکح  میلـس  لقع  نادجو و  هک  نیا  رگم  دنزیمن ، رـس  هنادازآ  هناهاگآ و  اصوصخم  ناسنا  زا  یتکرح  چـیه  هک  تسا  سب  هجوت 

هار رد  اهیراکادـف  اهتمظع و  همه  نآ  لاح ، نیا  اب  ایآ  دـنام . دـهاوخن  لولعم  نودـب  تلع  نیا  ای  دوب و  دـهاوخن  هجیتن  یب  تکرح  نیا  هک 
اهیشکمدآ اهیتشز و  اهیتسپ و  همه  نآ  سکعلاب ، دنزیمرس و  شاداپ  عقوت  نودب  گرزب  ياهناسنا  زا  هک  تلادع  قح و  هب  ندیشخب  ققحت 

تسخن دنک ، رواب  ار  يزیچ  نینچ  سک  ره  دنام ؟ دنهاوخ  هجیتن  یب  ایآ  دنزیمرـس ، هدنرد  تاناویح  زا  رتتسپ  ياهناسنا  زا  هک  اهیدیلپ  و 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1181 

http://www.ghaemiyeh.com


. دروایب دوخ  ناـبز  هب  ار  یناـسنا  لوصا  هدـننک  ناریو  نخـس  نینچ  نتفگ  تئرج  سپـس  دربب ، نیب  زا  ار  دوخ  نادـجو  میلـس و  لـقع  دـیاب 
نیمه آ ساسحا 

اهناسنا دربشیپ  رد  هک  تسا  هدش  نآ  بجوم  هدروآ و  رد  تکرح  هب  ار  اههدارا  نیرت  سدـقم  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  تمظع  اب  يهدـنی 
. دناهتـشادرب تسد  یعیبط  یگدنز  يایازم  هنوگ  همه  زا  دیـسر ، دـنهاوخ  قلطم  ياههبذاج  هب  هدـش و  اهر  اهتیدودـحم  زا  هک  ياهدـنیآ  هب 
. تسا هدرک  نیب  شوخ  یگدنز  هب  هداد و  تاجن  يدیمون  سای و  کلهم  يرامیب  زا  ار  اهناسنا  هک  تسا  تمظع  اب  يهدنیآ  نیمه  ساسحا 

قیوشت اب  هراومه  ریگارف  ياهبتکم  نایناب  یعامتجا و  گرزب  تـالوحت  ناگدـنروآ  دوجوب  هک  دـید  میهاوخ  مینک  تقد  تسرد  رگا  یتح 
نتـشیوخ يهراـبرد  مدرم  نیرتهاوـخریخ  ود : تسیب و  دناهتـشادرب . ماـگ  دراد ، ربرد  ار  قـلطم  تمظع  هک  ياهدـنیآ  هـب  اـهناسنا  کـیرحت 

نا و  هبرل ، مهعوطا  هسفنل  سانلا  حـصنا  نا  هللا ، داـبع  تسا : هدومرف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـشابیم . شراـگدرورپ  هب  اـهنآ  نیرتعیطم 
تسا و شیوخ  راگدرورپ  هب  ناـنآ  نیرتعیطم  نتـشیوخ  يهراـبرد  مدرم  نیرتهاوخریخ  ادـخ ، ناگدـنب  يا   ) هبرل مهاـصعا  هسفنل ، مهـشغا 
ای حور  تیــصخش ، نـم ، دوـخ ، نتــشیوخ ، رگا  دــشابیم .) شراـگدرورپ  رب  ناـنآ  نیرتیــصاع  نتــشیوخ  رب  مدرم  نیرتراـک  تناــیخ 

طابترا رد  اعطق  دشاب ، هتشاد  تیعقاو  دوریم ، راک  هب  یناسنا  تایح  يهدننک  میظنت  هرادا و  يهرابرد  هک  یموهفم  یحالطصاره و 
تقیقح نآ  یعقاو  تعیبط  هک  ینعم  نیا  هب  درادن ، یعیبط  شریذپ  داضتم  نوگانوگ و  ياههزیگنا  للع و  اهدادیور و  لامعا و  هنوگ  ره  اب 

تعیبـط و فـالخ  يزیچ  چـیه  دریذـپب و  ار  اـهنآ  يهمه  هک  تسین  نیعتیب  دـیقیب و  طرـشیب و  تاـیح  يهدـننک  مـیظنت  هدـننک و  هرادا 
، دربب تذل  مه  یتشز  زا  دناوتیمن  تعیبط  نیا  دربیم ، تذل  یئابیز  زا  حور  ای  نم  یلـصا  تعیبط  رگا  لاثم : ناونعب  دـشابن  نآ  تایـضتقم 

قیداصم ای  دزاس ، هب  لتخم  ار  یبایابیز  قوذ  هک  دیایب  دوجوب  یناور  ای  يزغم  یضراوع  هک  نیا  رگم  دشاب ، دنیاشوخان  نآ  يارب  یئابیز  ای 
دوجوب ینیع  ياهدومن  يهدـننک  نوگرگد  تالالتخا  ساوح  یعیبط  لمع  رد  ای  دـنوش و  نوگرگد  ناـسنا  يارب  اـهیتشز  اـهیئابیز و  ینیع 

نینچ حور  ای  نم  یلـصا  تعیبط  هک  تهج  نآ  زا  هن  یلو  دنوشیم ، نوگرگد  ناسنا  يارب  یتشز  یئابیز و  موهفم  ود  دراوم  نیا  رد  دیایب .
يهمه ار  راوگان  يهدیدپ  نیا  میریگب . رظن  رد  ار  نتشیوخ  رب  ررض  ندرک  دراو  میناوتیم  هلئـسم  نیا  ندش  نشور  يارب  دنکیم . یئاضتقا 

رد نآ  زا  رتالاب  دروآیم و  دراو  دوخ  رب  یندب  ای  یلام  ررض  ناسنا  دوشیم  بجوم  بضغ  ناجیه و  دیدش  تالاح  یهاگ  هک  میاهدید  ام 
بط هب  طوبرم  تالاح  هنوگ  نیا  هک  دنک  دیدرت  تقیقح  نیا  رد  دناوتیمن  سک  چیه  دیآیم ، رب  راحتنا  ددص 

نآ یلـصا  تعیبط  نآ ، مادـعا  اـی  نتـشیوخ  رب  صقن  درک  دراو  يارب  نتـشیوخ  اـب  تقیقح  کـی  يهزراـبم  اریز  تسین ، حور  اـی  نم  تعی 
حور ای  نم  دوخ ، نتشاد  اب  هدنز  ناسنا  هک  مینیبیم  لاح  نیا  اب  و  تقیقح . نآ  تعیبط  دض  للع  لولعم  تسا  یتلاح  هکلب  تسین ، تقیقح 

ناسنا هک  ار  هچ  نآ  هک  میریگب  ار  یعطق  يهجیتن  نیا  میناوتیم  اج  نیا  زا  دـیامنیم . دوخ  یگدـنز  هب  نداد  نایاپ  دـح  ات  ررـض  هب  مادـقا 
يرگید لیلد  تسا . وا  حور  ای  نم  یقیقح  تعیبط  ياضتقم  هدـش  ماجنا  راک  هک  تسین  نآ  لیلد  ددرگیم ، رداص  وا  زا  دـهدیم و  ماـجنا 

تسا یناور  ینوگانوگ  ياهیرامیب  تالالتخا و  دراد ، نوناق  دوخ  يارب  حور  ای  نم  هک  دنک  تابثا  دناوتیم  لئالد  يهمه  زا  رت  نشور  هک 
نیرتزیچان زا  تعیبط  هدام و  ملاع  تفگ : ناوتیم  ایآ  تسا . حور  اـی  نم  نیناوق  زا  ینوناـق  نتـشاذگ  اـپریز  زا  یـشان  اـهنآ  زا  کـیره  هک 

نوناق عبات  دراد ، دوجو  نارادناج  يهمه  رد  هک  تایح  يهدیدپ  نینچ  مه  تسا و  نوناق  ياراد  نآ ، یعومجم  لک  ات  هتفرگ  نآ  يهدـیدپ 
ياههتـساوخ وریپ  دـیاب ) هکنانچ  نآ   ) و تسه ) هکنانچ  نآ   ) ورملق ود  رد  نآ  تیدوجوم  يهمه  درادـن و  ینوناق  حور  اـی  نم  یلو  تسا ،

متم راصعا  نورق و  هک  یئاهناسنا  زا  نخس  نیا  ندینش  تسا  زیگناتفگش  اعقاو  تسا ؟ ناسنا  دوخ  نوناق  طرشیب و 
ار حور  ای  نم  یساسا  نوناق  زونه  اهناسنا  نیمه  هک  دناهدرک ، تکرح  یسانش  ناسنا  ینیب و  ناهج  یتعنص و  یملع و  ياهتفرـشیپ  رد  يدا 

ینخس نینچ  ام  ایآ  میونشیم ؟ ایور  باوخ و  رد  ار  ینخس  نینچ  ام  ایآ  دننکیمن ! نآ  هب  لمع  دناهدرک ، ادیپ  مه  رگا  ای  دناهدرکن و  ادیپ 
؟ دنرادیم زاربا  ار  ینخـس  نینچ  هک  دنتـسه  ینیبدب  نامدرم  ایآ  دنیوگیم ؟ نایذـه  هتفرگ و  ماسرـس  يرامیب  هک  میونـشیم  یناسک  زا  ار 

قوف تالامتحا  زا  یکی  ندرگ  هب  ار  ینخـس  نینچ  یـسک  رگا  تسین ، اـهنیا  زا  کـی  چـیه  هک  لـمع  تفرعم و  ناگنـشت  ناـج  هب  دـنگوس 
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ار یگدنز  نآ  دهاوخیم  ای  تسا و  ناوتان  دراد ، دوجو  نخـس  نیا  رد  هک  یخلت  تقیقح  اب  ندش  يورایور  زا  ای  تسا و  نادان  ای  دزادنیب 
رانک ار  هلئسم  نتم  هب  طابترایب  ياهیشاح و  ياهوگتفگ  همه  ام  دزاسن ، لتخم  رادهشدخ و  دنکیم ، يرپس  ار  نآ  یحطـس  تیاضر  اب  هک 
ملاع تفگ : ناوتیم  ایآ  تسا  نینچ  هلئـسم  مینکیم . حرطم  ار  هلئـسم  نتم  یبیرف  دوخ  نودـب  اجیب و  مرـش  ساسحا  نودـب  میراذـگیم و 

نوناق ياراد  اـهنآ  یعومجم  لـک  اـت  هتفرگ  اـهنآ  يهدـیدپ  نیرتزیچاـن  زا  دراد ، دوجو  نارادـناج  يهمه  رد  هک  تاـیح  تعیبط و  هداـم و 
نآ چ  ) و دیاب ) هک  نانچ  نآ   ) ورملق رد  وا  تیدوجوم  يهمه  هک  ناسنا  حور  ای  نم و  رگم  دنشابیم ، دوخ  هب  صوصخم 

ناـبز هب  ار  نآ  دریذـپیمن و  ار  ینخـس  نینچ  ناـسنا  تعیبـط و  زا  یهاـگآ  رکفتم  چـیه  هک  تسا  ملـسم  درادـن ؟ ینوناـق  تسه ) هک  ناـن 
حور ای  نم  هک  تقیقح  نیا  هب  دوخ ، بیشن  زارفرپ و  ینالوط و  رایـسب  هاگرذگ  رد  رـشب  ایآ  هک  دیـسرپب  هاگآ  رکفتم  ره  زا  اما  دروآیمن .
رگا دـهدب . همادا  دوخ  تیعقاو  هب  تسناوتیمن  ـالاو  يرآ  تفگ : دـهاوخ  اـعطق  هن ؟ اـی  دراد  یهاـگآ  دراد  دوخ  يارب  ینوناـق  زین  یناـسنا 

هتـشاد عالطا  نوناق ، ياراد  حور  ای  نم  تیعقاو  اب  نآ  قابطنا  مدـع  اب  اهناسنا  تایح  ینیع  ناـیرج  زا  هک  دـشاب  یـسک  امـش  لاوئـس  فرط 
زین یناسنا  حور  ای  نم  یلب ، نکمم ، قیرط  ره  زا  یبای  عقاو  یفـسلف و  یملع و  هاگدید  زا  اما  داد : دـهاوخ  روط  نیا  ار  امـش  خـساپ  دـشاب ،

يدوجوم ناسنا  درادن و  ینوناق  حور  ای  نم  هک  دیامنیم  نینچ  رـشب  ینیع  راتفر  یلو  دهدب ، همادا  دوخ  تیعقاو  هب  نوناق  نودب  دناوتیمن 
هچ تسا ، تایح  يهلئسم  نآ  مان  نیرت  بسانم  هک  هلئسم  نیا  لاح  ره  هب  تسا ! هدرک  یگدنز  دوخ  یلعف  يهتساوخ  اب  هظحل  ره  هک  تسا 

یقلت نینچ  یناوارف  دارفا  هک  ناـنچ  مینک ، یقلت  یخوش  ار  نآ  اـی  میریگب و  يدـج  ار  نآ  هاوخ  میروخن و  فساـت  هچ  میروـخب و  فساـت 
تسین هتخاس  يراک  مه  نتخادنا  نارگید  ندرگب  ندرک و  ادرف  زورما و  یفاب و  حالطصا  زا  دراد و  دوجو  دناهدرک ،

افوکـش اهندمت  هک  لاس  رازه  هس  تشذگ  رابتعا و  کی  هب  لاس  رازه  هد  تشذـگ  حور ، ای  نم  نوناق  مهف  يارب  هک  مینادـب  دـیاب  تسخن  . 
تسین یمک  تدم  درذگیم  خیرات  يهنهپ  رد  مالـسا  روهظ  زا  هک  نرق  هدراهچ  رگید  رظن  کی  اب  و  تسین . یئاسران  مک و  نامز  دناهدش ،

مان هداد و  رارق  یـسررب  هجوت و  دروم  ار  يرـشب  هتـشذگ  ياهـشالت  يهمه  لوصحم  هک  ریخا  لاس  تسیود  دودـح  رد  رگید  يهیواز  زا  و 
نآ تسیچ  تسا و  اـجک  وک و  سپ  تسین ، یمک  تدـم  تسا ، هتـشاذگ  رنه  ینیبناـهج و  ملع و  یئافوکـش  نارود  ار  لاـس  تسیود  نیا 

وک و سپ  دهدب ؟ تاجن  کیرات  يادرف  هدش و  دوبان  زورید  هتخیـسگ و  ياههظحل  رد  یگدنز  زا  ار  اهناسنا  هک  حور  ای  نم  یقیقح  نوناق 
امـش تسا  نکمم  دزاـس ؟ هب  اـهر  اـهیزاب  نم  اهیتخبدـب و  راـحتنا و  زا  ار  ناـسنا  هک  حور  اـی  نم  یقیقح  نوناـق  نآ  تسیچ  تـسا و  اـجک 
نیا خـساپ  میدرگ . هب  شنوناق  لابند  هب  سپـس  مینک ، یقلت  دوجوم  یتیعقاو  ار  حور  اـی  نم  ماـن  هب  یتقیقح  ـالوا  هک  درادـن  یتلع  دـیئوگب :

هک یـسک  هک  دـیاهدرک  تفاـیرد  دوخ  زغم  رد  ار  نآ  مه  امـش  دوخ  ینهذ  تغارف  تلاـح  رد  اـمتح  هک  تسا  هداـس  یلیخ  امـش  ضارتـعا 
ناور یـسانش و  ناور  يهرابرد  هک  ار  يراثآ  رگید  باتک و  دلجم  رازه  اهدص  دورب  دیاب  تسخن  دریذپیمن  ار  حور  ای  نم  دوجو  تیعقاو 

ناور يواک و 
ای دزیرب و  ایرد  هب  ای  دنازوسب و  ار  اهنآ  دروایب و  نوریب  اههناخباتک  اههاگشناد و  زا  تسا  هدش  هتـشون  کلذ  ریغ  رنه  قالخا و  یکـشزپ و 

نانخـس نتـشون  يارب  هک  دـنروآ  رد  یئاهذـغاک  تروـص  هب  دـننک و  ریمخ  ار  اـهنآ  دـهدب ، روتـسد  دـنادب  ار  يداـصتقا  داوـم  شزرا  رگا 
نآ ياج  هب  تسا ، هدش  هتـشون  یمیـش  کیزیف و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  هک  ار  اهباتک  نامه  هاگ  نآ  دـنربب . راک  هب  یئارگ ) چوپ   ) یتسیلیهین

یسک هک  درادن  نتفگ  هب  یجایتحا  هتبلا  دنیامرف ! هیـصوت  یناسنا  ياهدادعتـسا  داعبا و  يهمه  نتخانـش  يارب  هعلاطم  قیقحت و  دروم  اهباتک 
هک شبـسانم  ياجب  ار  وا  اروف  دتمم  ریژآ  اب  هدرک و  هدامآ  ار  زیمت  سنالوبمآ  هاگتـسد  کی  اروف  هعماج  يالقع  دیآرب ، ددـص  نیا  رد  هک 
نم نوناق  یسانش و  ناسنا  يارب  لوادتم  یعیبط  مولع  رگید  یسانش و  هایگ  یمیـش و  کیزیف و  لئاسم  رگا  درب . دنهاوخ  تسا ، ناتـسرامیت 

. دمآیمن دوجوب  يرورـض  مولع  رگید  یکـشزپ و  ناور  یـسانش و  ناور  هب  طوبرم  عونتم  ياههتـشر  همه  نآ  درکیم ، تیافک  وا  حور  ای 
دوخ هک  يژولویب  شناد  هکلب  ضحم ، یعیبط  مولع  اهنت  هن  هک  دـنتفایرد  یبوخب  ناسانـش  ناـسنا  هوبنا ، رایـسب  ناوراـک  نیا  زا  رتـالاب  یتح 

کی یتح  ناسنا  تخانش  رد  دناوتیمن  تسا ، هدرک  لاغشا  تسیز  هب  طوبرم  مولع  رد  ار  یعیسو  رایسب  ورملق 
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رگیدـکی اب  اهنآ  عونتم  طباور  هدـنز و  ءاضعا  ریـسفت  ددـصرد  میقتـسم  روط  هب  هک  نیا  اب  مه  يژولویزیف  شناد  مینیبیم  زاب  درادرب . مدـق 
شنوگانوگ و ياههتـشر  نآ  اب  یـسانشناور  هک  تسا  هدوب  تلع  نیدـب  تسا . ناوتاـن  ناـسنا  تیدوجوم  يهمه  ریـسفت  زا  تسا ، هدـمآرب 
هک یلئاسم  يارب  دـنوشیم و  ملع  نادـیم  دراو  اهنارود  نیرت  یمیدـق  زا  دـنراد ، هک  یعونتم  ياههتـشر  اـب  يواـک  ناور  یکـشزپ و  ناور 

ياهتیعقاو ناسنا و  هب  طوبرم  مولع  شیادیپ  ترورض  يانعم  هک  دیایب  شیپ  دیابن  مهافت  ءوس  نیا  هتبلا  دنهاوخیم . خساپ  دننکیم ، حرطم 
رد هک  نانچ  سکعلاب ، هکلب  دزاسیم ، هدوهیب  وغل و  يژولویزیف ، يژولویب و  ضحم و  یعیبط  مولع  دننام  ار  اهنآ  لبقام  ياهشناد  وا  یناور 
هک میاهتفایرد  قطنم  هدـهاشم و  هب  دنتـسم  نیقی  لاـمک  اـب  زین  دوخ  میدـید و  باـتک  نیمه  ثحاـبم  رد  يزاریـش  نیهلاتملاردـص  يهیرظن 
مه هزادنا  ره  دنشابیم و  رادروخرب  هناعطاق  تیمتح  ترورـض و  زا  دنراد ، یتاعوضوم  یناسنا  داعبا  رد  هک  نآ  تهج  هب  مولع  نآ  يهمه 
هک تسین  ياهلئـسم  نیا  و  تسا ، بجاو  مزال و  مینک ، شالت  یناسنا  ضحم  یعیبط  يدام و  داـعبا  ياـهتیعقاو  تفاـیرد  يارب  مولع  نآ  رد 

هدومن حرطم  نونکا  مه  هک  تسا  ياهلئسم  تسا ، مهم  هک  هچ  نآ  دهدب . رارق  دیدرت  دروم  ار  نآ  هاگآ  لقاع  کی 
راب تسیچ )؟ حور  ای  نم  نوناق   ) هک تسا  نیا  نآ  مینکیم و  شالت  میدرگیم و  نآ  لح  مهف و  لاـبند  تیمیمـص  صولخ و  لاـمک  اـب  و 

زا ار  نآ  اروف  دیرادن ، غارس  ار  ینوناق  حور  ای  نم  يارب  رگا  ( درادن تیعقاو  درادن  نوناق  هچره   ) هک مینک  تقد  یساسا  لصا  نیا  هب  رگید 
رد یتـح  هک  نارکفتم  زا  یناوارف  هورگ  زا  دـیناوتیم  امـش  ار  هـلمج  نـیا  درادـن . تـیعقاو  اریز  دـینک ، فذـح  يرـشب  تاـمولعم  سوماـق 
ای ضحم  یفسلف  يهلئـسم  کی  دوشیم  روصت  هچ  نآ  سکعرب  تیوه  يهلئـسم  : ) دیونـشب دنرادن  رظن  تدحو  يژولوئهدیا  ینیبناهج و 

عبنم دریگیم و  همـشچرس  ناـسنا  یتـسه  طئارـش  زا  تیوـه  ساـسحا  هب  زاـین  تسین . دـشاب ، اـم  رکفت  لـیخت و  هـب  طوـبرم  هـک  ياهلئـسم 
يارب اذل  دشاب ، رادروخرب  یناور  تمالس  زا  دناوتیمن  ندوب  نم  ساسحا  نودب  صخـش  نوچ  تسا ، اهـشکمشک  اهـششوک و  نیرتدیدش 
یهاگ تسا و  هتفهن  قابطنا  یعامتجا و  تیعقوم  هب  دیدش  لیم  ءارو  رد  زاین  نیا  دنکیمن . يراذگورف  يراک  چـیه  زا  نآ  ندروآ  تسدـب 

زا دـننکیم ، رظن  فرـص  دوخ  قشع  زا  دـنزادنایم ، رطخ  هب  ار  دوـخ  یگدـنز  مدرم  تسا . یمـسج  یگدـنز  يهمادا  هب  لـیم  زا  رتدـیدش 
هچ رگ  دننک  تیوه  ساسحا  هجیتن  رد  دنوش و  یهورگ  زا  یئزج  ات  دننکیم  ادف  ار  دوخ  يهشیدـنا  رکف و  دنـشوپیم ، مشچ  دوخ  يدازآ 

شیب ن یبارس  دوخ  نیا 
بلغا لکـشتم  هورگ  رد  نتفرگ  رارق  اـب  درف  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسین ) شیب  یلاـیخ  دوخ  نیا  هچ  رگ   ) دـیوگیم مورف  هک  نیا  تسی .)

ياهنومن نایب  هب  میزادرپیم  نونکا  دوریم . نیب  زا  یلک  هب  مه  یهاگ  دنکیم و  نارگید  ياهنم  اب  طولخم  ار  دوخ  نم  هک  تسا  روط  نیا 
يهطبار نتـشیوخ . اب  ناـسنا  يهطبار  مکی : يهطبار  دراد : ترورـض  حور  اـی  نم  يارب  هطبار  راـهچ  رد  نیناوق  نیا  حور : اـی  نم  نیناوق  زا 

: مکی ادـخ . اب  ناسنا  يهطبار  مراهچ : يهطبار  یتسه . ناـهج  اـب  ناـسنا  يهطبار  موس : يهطبار  عاـمتجا . طـیحم و  اـب  ناـسنا  يهطبار  مود :
نتـشیوخ هب  یهاگآ  هک  تهج  نادب  مینکیم ، حرطم  ار  نآ  ناسنا  يهملک  اب  ثحبم  نیا  رد  ام  هک  حور  ای  نم  نتـشیوخ  اب  ناسنا  يهطبار 

زا هاگآ  ناسنا  الوا  هک  تسا  نینچ  نوناق  نیا  حیـضوت  دراد . ینوناـق  دـیدرت  نودـب  دزاـس ، هب  نوگرگد  لوحتم و  ار  دوخ  دـناوتیم  داد و 
یتلآ یلو  دشاب . هتشاد  ار  نتـشیوخ  رایتخا  دناوتیمن  زگره  نتـشیوخ ، زا  هاگآان  ناسنا  تسا . نتـشیوخ  زا  هاگآان  ناسنا  زا  ریغ  نتـشیوخ 

نکمم تسا . عامتجا  طیحم و  رایتخا  رد  يو  دسافم  حلاصم و  صیخـشت  شناعونمه . تردق  عامتجا و  طیحم و  جاوما  رد  رایتخایب  تسا 
سنا هب  یصاصتخا  هتفرگ و  رارق  نوناق  يارجم  رد  یتسه  ناهج  تادوجوم  يهمه  دوش : هتفگ  تسا 

هک تسا  نیا  نآ  دراد و  تادوجوم  رگید  اب  كارتشا  تهج  کی  نوناق  اب  طابترا  رد  ناسنا  هک  تسا  نینچ  ضارتعا  نیا  خساپ  درادـن . نا 
موزل دـننام  تسا ، تعیبط  اـب  رثاـت  ریثاـت و  لاـح  رد  تادوجوم  رگید  دـننام  تهج  نیا  زا  یعیبط ، تسا  يدوجوم  هک  تهج  نآ  زا  ناـسنا 

، کلذ ریغ  درذگیم و  وا  ندب  رد  هک  یعونتم  تانایرج  بآ و  رون و  زا  يو  يرورـض  يهدافتـسا  راک و  تشک و  يارب  نیمز  رد  فرـصت 
یعیبط تادوجوم  رگید  دـننام  ناسنا  تهج  نیا  زا  دـشاب . هتـشادن  هچ  دـشاب و  هتـشاد  نتـشیوخ  يهرابرد  يدازآ  یهاگآ و  ساـسحا  هچ 

نیرت یلاع  زا  یتح  یگرزب ) زایتما  هچ  و   ) تادوجوم رگید  زا  ناـسنا  زاـیتما  تهج  اـما  دـشابیم . نتـشیوخ  هب  صوصخم  نیناوق  لومـشم 
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هب دـیامن و  يدازآ  ساسحا  نتـشیوخ  تایح  هیجوت  يارب  دوش و  هاـگآ  نتـشیوخ  زا  دـناوتیم  وا  هک  تسا  نیا  رد  ناـسنا ، ریغ  نارادـناج 
تادوجوم رگید  رب  مکاح  نوناق  زا  رتیلاع  ناسنا  رب  مکاح  نوناق  هک  تسا  گرزب  زاـیتما  نیا  تهج  هب  دـشخبب . دیعـصت  نتـشیوخ  تاـیح 

تسا هدروآ  دوجوب  ار  هطوبرم  مولع  رگید  یسانش و  ناور  عونتم  ياههتـشر  هک  تسا  هدوب  نتـشیوخ  هب  یهاگآ  تهج  هب  ناسنا  دشابیم .
لاثم ناونع  هب  دـیمهفیمن . حور  نم و  ناور و  يهرابرد  يزیچ  دوخ  ناعونمه  يراتفر  ياهدومن  زا  تشادـن ، نتـشیوخ  زا  یهاـگآ  رگا  و 

ناسنا دوخ  رگا 
دوخ راـتفر  یکیزیف  ياههدـیدپ  زا  هن  دوب ، هدرکن  تفاـیرد  دوخ  نورد  رد  ار  تاـساسحا  فـطاوع و  میـسجت و  ریحت و  هشیدـنا و  هدارا و 

تیعقوم تسناوتیمن  دیدرت  نودـب  تشادـن ، نتـشیوخ  زا  یهاگآ  ناسنا  رگا  نارگید . زا  هن  درکیم و  كرد  روبزم  روما  يهرابرد  يزیچ 
يارب یخیرات  هدومن و  میظنت  دوخ  ناعونمه  تعیبط و  ثداوح  اههدـیدپ و  نارکیب  لگنج  نایم  رد  عونتم  داعبا  همه  نآ  اب  ار  دوخ  یتاـیح 

وا دوخ  نامرآ  بولطم و  هک  يروط  هب  دوخ  تایح  هیجوت  موزل  ساسحا  نتـشیوخ و  يهرابرد  ناسنا  يدازآ  تسا  نینچ  مه  دزاسب . دوخ 
نیاب طقف  هدرک و  رانک  رب  دـنراد  هک  یتایح  تیمها  زا  ار  ناسنا  گرزب  زاـیتما  ود  نیا  عماوج  تیریدـم  تاـماظن  رثکا  هک  دـنچ  ره  تسا .
كاخ ریز  هب  كاخ  يور  زا  سپـس  دننک و  یگدنز  تعیبط  زا  يرادربهرهب  اب  رگیدکی  اب  محازت  نودـب  عماوج  مدرم  هک  دـناهدرک  تعانق 
یتسه زا  یئزج  ناسنا  هکنیا  هب  الاو  یهاگآ  مکی : تسا : رارق  نیدـب  نتـشیوخ ) اب  ناسنا  هطبار   ) هطبار نیا  رد  ناسنا  نوناق  دـنوش . لـقتنم 

اب يردق  هب  اریز  دیرامـشن ، کچوک  ار  یهاگآ  رـصنع  نیا  متـسه ) نم  : ) دیوگب دناوتیم  الوا  دیاب  نوناق  نیا  قبط  ناسنا  تسا  راد  فده 
يوگب نم )  ) دناوتیم ناسنا  هک  میئوگب  دیاب  ناسنا  فیرعت  رد  : ) دناهتفگ گرزب  نارکفتم  زا  یضعب  هک  تسا  تیمها 

نوچ : ) تسا هتفگ  ار  یبلاج  بلطم  رکفتم  نامه  فیرعت  نیا  لیلحت  رد  دـشاب ) هاگآ  دوخ  دوجو  زا  زیامتم  تیـصخش  کـی  ناونع  هب  د و 
داعبا يهمه  رد  ار  نتـشیوخ  تیدوجوم  زا  یهاگآ  دناوتیم  ات  دیاب  ناسنا  دنکیم ) یگدنز   ) هکلب هدـشن ، ندرک  یگدـنز  هب  راداو  ناسنا 

بولطم ياهفده  باختنا  نتـشیوخ ، تیدوجوم  يهرابرد  کیرات  يهطقن  کی  دوجو  هک  دریذپب  ار  تقیقح  نیا  دیازفیب و  يونعم  يدام و 
. تخاـس دـهاوخ  لـتخم  ار  دوخ  دوعـص  لزنت و  قطنم  یگدـنز و  رد  عونتم  ياـهیژرنا  فرـص  قطنم  نینچ  مه  اـهنآ و  بساـنم  لـئاسو  و 

يارب اذل  دنمورحم . نوناق  نیاب  لمع  زا  هتفای  دشر  ياهناسنا  زج  هب  هدوب و  راوشد  تخس و  دوشیم ، هظحالم  هک  نانچ  نوناق  نیا  تاعارم 
زا تسد  تسا  دایز  نم  کیرات  ياههطقن  مرادـن  لماک  یهاـگآ  نتـشیوخ  يهراـبرد  نم  هک  نیا  يهناـهب  هب  دـیابن  تیمورحم ، نیا  ناربج 

يهرابرد هک  اهیئانـشور  رادقم  نآ  زا  هک  تسا  نیا  هصیقن  نیا  يهراچ  دریگب . هدیدان  هطبار  نیا  رد  ار  حور  ای  نم  نوناق  درادرب و  تکرح 
لفکتم طقف  میتفگ  هک  اهیهاگآ  نیا  دیازفیب . اهیئانـشور  رب  دیآرب و  اهیکیرات  لیلقت  ددصرد  هدومن و  ار  هدافتـسا  رثکادح  دراد ، نتـشیوخ 

کی آ دیامن . نیمات  ار  حور  ای  نم  نوناق  دناوتیمن  دشابیم و  تعیبط  ناسنا و  ورملق  ود  رد  نتشیوخ  تایح  يهرادا 
هک تسا  هدنزاس  هداعلاقوف  یهاگآ  کی  نیا  رادـفده . یتسه  عومجم  رد  حور  ای  نم  هب  یهاگآ  زا  تسا  ترابع  هک  میراد  رگید  یهاگ 

رادروخرب یهاگآ  نیرتمک  زا  یناگدـنز  نیا  رد  هچ  رگا  ، ) نتـشیوخ يهرابرد  وا  ياهیئانـشور  شیازفا  موزل  يهفاضاب  هک  دـنادب  ناـسنا 
، دشابیمن وا  تایح  محازم  تالوهجم  اهیکیرات و  دوجو  دیایب  دوجوب  رگا  هک  تسا  مزال  ناسنا  تیدوجوم  رد  یئانشور  عون  کی  ددرگ )

یهاگآ نیا  اب  و  دنکیم . یقلت  يرورـض  ار  يرگباسح  طایتحا و  دنیبیمن و  هابت  ار  دوخ  الاو  یهاگآ  نآ  زا  هیذـغت  تهج  هب  تایح  ینعی 
هب دـیدش  کیرحت  قیوشت و  زا  یثیدـح  عبانم  ینآرق و  تایآ  دوصقم  هک  دوریمن  نامگ  دوشیم و  انـشآ  دوخ  ناـج  اـب  ناـسنا  هک  تسا 
هب و   ) الیلق الا  ملعلا  نم  متیتوا  امو  هک : دشاب  هدوب  یتسه  ناهج  ورملق  يهمه  رد  اهیهاگآ  مولع و  يهمه  ندروآ  تسدب  یهاگآ ، لیصحت 

يهرابرد هچ  رگا  نم  دـیوگیم  هک  تسا  الاو  ملع  ساـسحا و  یهاـگآ و  نآ  دوصقم  هکلب  یکدـنا ) رگم  تسا ، هدـشن  هداد  ملع  زا  اـمش 
یتسه راید  نیا  رد  ار  ناسنا  دوجو  تمظعاب  رایسب  تمکح  دناوتیم  دودحم  ياهیهاگآ  نیمه  یلو  دراد  يدودحم  ياهیهاگآ  نتـشیوخ 

ناج دروآیم : لابند  هب  تسا  ریذپناکما  هک  اج  نآ  ات  ار  رگید  ياهیهاگآ  شیازفا  هجیتن  رد  دنک و  تابثا  نم  يارب  اهزار  زا  رپ 
تـسا رتناج  اب  رتهاگآ  وا  هک  ره  تسا  ربخم  ناج  تیهاـم  رـس و  نوچ  ررـض  زا  ناـیرگ  ناـسحا و  زا  داـش  رـش  ریخ و  زا  ربخ  اـب  دـشاب  هچ 
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دوخ دوب  یهللا  شیب  نیا  ار  هک  ره  دوب  یهاگآ  ریثات  ار  حور  تسا  يوق  شناج  دوب  رتهگآ  هک  ره  تسا  یهگآ  لدـیا  وچ  ناـج  ياـضتقا 
ریظن یتاحالطـصا  زا  افرع  ءامکح و  زا  یـضعب  دوصقم  دـیاش  تسا  یهت  شناد  زا  تسا  ناج  یب  هک  ره  تسا  یهگآ  رـسارس  ناج  ناهج 

سرتـسد ار  وت  رگا  نک  ممیلعت  تسا  سوه  یندـل  ملع  ارم  تفگ  لد  دـنیوگیم : هک  دـشاب  هدوب  یهگآ  نیمه  هب  هراـشا  فلا  هب  یهاـگآ 
حول رد  تسین  ظفاح : لوق  هب  ای  مایخ  هب  بوسنم  تسـسب  فرح  کی  تسـسک  رگا  هناخ  رد  يوگم  چیه  رگد  تفگ  فلا  هک  متفگ  تسا 

رد هک  یتمظع  اب  رایسب  گنهآ  زا  ربخ  هک  حور  نم و  ناج ، زا  یهاگآ  ینعی  مداتسا  دادن  دای  رگد  فرح  منک  هچ  رای  تماق  فلا  زج  ملد 
هچ دـنادن و  هچ  دـنادب و  هچ  تسا  تمظع  اب  رایـسب  گنهآ  نیا  زا  یئزج  ناـج  نیا  هک  نیا  زا  یهاـگآ  دـنهدیم . دوشیم  هتخاون  یتسه 

، یهاگآ نیا  زا  سپ  دریذپب . ار  نآ  دـیاب  نتـشیوخ  اب  هطبار  رد  ناسنا  نوناق  رد  هک  تسا  فرح  نیرخآ  نیلوا و  دـهاوخن ، هچ  دـهاوخب و 
ا دنراد . ار  دوخ  شزرا  دح  رد  یترورض  هک  دنریگیم ، رارق  مود  يهجرد  رد  نتشیوخ  يهرابرد  رگید  ياهیهاگآ  مولع و 

نیا دوصقم  هکلب  دنتـسین ، تیمها  ياراد  رگید  ياـهیهاگآ  هک  دوش  یقلت  نینچ  دـیابن  دـنریگیم ، رارق  مود  يهجرد  رد  میئوگیم : هک  نی 
دهاوخ ناسنا  هب  هک  ياهدئاف  اهنت  دناد ، هب  نتـشیوخ  يهرابرد  هچ  ره  ناسنا  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یـسک  يارب  قوف  یهاگآ  رگا  هک  تسا 

هک نیا  اما  دشیدنیب ، دناوتیم  دهاوخب و  دناوتیم  دماشایب و  دناوتیم  دروخب و  دناوتیم  هک  دیمهف  دـهاوخ  رادـقم  نیا  هک  تسا  نیا  داد 
وا دوخ  تاذ  هب  طوبرم  زگره  هدوبن و  یئانبریز  نوناق  كالم و  ياـنبم  رب  دـشیدنیب  دـیاب  يزیچ  هچ  يهراـبرد  دـهاوخب و  دـیاب  ار  زیچ  هچ 

ار وا  حور  نم و  ناج و  سردآ  تقیقح  رد  دنکیم . یگدنز  نآ  رد  هک  تسا  یعامتجا  طیحم و  تایـضتقم  هب  طوبرم  هکلب  دوب ، دهاوخن 
يهلیـسوب یعامتجا  ياهتیریدم  رگا  نتـشیوخ  اب  ناسنا  يهطبار  رد  الاو  یهاگآ  نوناق  هب  لمع  جئاتن  درک . دنهاوخ  نییعت  نارگید  هراومه 

نوناق و نیا  تیمها  حیضوت  يهدهع  زا  دنناوتب  یگنهرف  تاحالـصا  يهلیـسوب  یتیبرت  میلعت و  تاماقم  یقوقح و  يداصتقا و  لئاسم  میظنت 
ای صتخم  نیرتیساسا  - 1 دمآ : دـهاوخ  دوجوب  هنومن  ناونع  هب  ریز  جـئاتن  دـنیآرب ، نتـشیوخ  اب  ناسنا  يهطبار  رد  نآ  هب  لمع  ترورض 

زج دهعت  نیا  نودب  ناسنا  يارب  دوجو  گرزب  هاگراک  هک  تسا  نیرب  دهعت  نیرب  یهاگآ  نیا  هجیتن 
، دش دهاوخ  هدناوخ  باتک  نیا  زا  رگید  ترابع  هب  ای  هاگراک  نیا  زا  هک  هچ  نآ  تسین و  يرگید  زیچ  ریسفت  لباق  ریغ  لوهجم و  هگاشامت 
ام ز دناهتفگ : هدرپ  یب  ار  نآ  ءارعـش  زا  یـضعب  هک  تسا  ياهجیتن  نامه  نیا  دوب . دهاوخ  زیگناماهبا  دودـحم و  رطـس  دـنچ  زا  هملک  دـنچ 

دـض هک  يرایـشهان  ریدخت و  لئاسو  زا  بانتجا  ضارعا و  تسا 2 - هداتفا  باتک  هنهک  نیا  رخآ  لوا و  میربخیب  ناـهج  ماـجنا  زاـغآ و ز 
تخر - 4 حور . ای  نم  يهدـننک  هابت  ياـهیرگ  هلیح  غورد و  گـنراگنر  هدرتسگ و  رایـسب  طاـسب  ندـش  هدـیچرب  - 3 تسا . الاو  یهاـگآ 
اهیئابیز زا  يرادربهرهب  - 5 يرورض . تاجایتحا  ندروآ  رب  هب  تعانق  يرشب و  نادناخ  زا  شفلتخم  لاکشا  رد  یتسرپ  ایند  رثاکت و  نتسبرب 

نتفرگ رارق  زا  تسا  ترابع  لامک  تسا و  هدش  هدیشک  لامک  يور  هک  فافـش  نیراگن و  تسا  يدومن  یئابیز   ) هک فیرعت  نیا  يانبم  رب 
-7 هدـنزاس . تاقباسم  اهتباقر و  هب  هدنـشک  ياـهتباقر  اـهداضت و  لیدـبت  - 6 دوـخ ) ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  يارجم  رد  یعوـضوم  ره 

دیعـصت یـساسحا  ینالقع و  سنا  یئانـشآ و  یناور و  نارذگ  ياهیگتفرگ  اهدرد و  ربارب  رد  ندـماین  رد  وناز  هب  یناور و  طاسبنا  ساسحا 
نآ هیجوت  تردق و  حیحص  ریسفت  - 9 اهنآ . میظنت  اههلیسو و  اهفده و  رد  یبایزرا  - 8 عامتجا . طیحم و  اب  هدش 

دارفا هب  دـناهدومن ، ریقحت  داضتم  عون  ود  دـح  ات  ار  دوخ  نایم  تریاغم  تنیابم و  هک  یناـسنا  عماوج  لوحت  - 10 هعماج . حالـص  ریخ و  رد 
يارب بساـنم  یتاـعاس  مـیظنت  - 12 ینالــضع . يرکف و  ياـهراک  ياهــشزرا  یعقاو  قـح  ندروآ  اــج  هـب  - 11 هداوناـخ . کـی  فلتخم 

رب تیکلاـم  موزل  شریذـپ  مود : همه . يارب  یناور  طاـسبنا  میمعت  اـهیهاگآ و  تیوقت  یحور و  تیبرت  زا  هعماـج  دارفا  يهمه  يرادروخرب 
هک یقوقح  تیکلام  نتـشیوخ ) اب  هطبار  رد  ناسنا   ) نوناق رد  تیکلام  زا  دوصقم  حور  ای  نم  دشر  یئاناوت  ندروآ  تسدب  يارب  نتـشیوخ 

تسین نتـشیوخ  رد  فرـصت  هیجوت و  ریـسفت و  هنوگ  ره  یئاناوت  تیکلام  زا  روظنم  زین  دشابیمن و  تسا ، اهدادرارق  زا  یـشان  رابتعا  کی 
زا هک  هچ  ره  دناوتیم  دراد ، نتشیوخ  رب  هک  یتیکلام  نآ  اب  ناسنا  هک  دننکیم  لایخ  دننکیم و  نامگ  رگنیحطس  نارکفتم  زا  یخرب  هک 
رد ار  دوخ  يرنه  یملع و  غوبن  دهدب ! نایاپ  راحتنا  اب  دوخ  یتسه  هب  الثم  دـهدب ! ماجنا  دوش ، رداص  نتـشیوخ  يهرابرد  تسا  نکمم  يو 
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گرب کی  دننام  وا  نتشیوخ  دراذگن  هک  تسا  نیا  نتشیوخ  رب  تیکلام  زا  دوصقم  هکلب  دربب ! راکب  نارگید  دوخ و  یگدنز  ندرک  لتخم 
مه ا زا  رگا  دهدب . تسد  زا  ار  نتشیوخ  یتسه  ساسحا  لالقتسا و  اهنافوط  نیرتدنت  میسن و  نیرتمک  ياپ  شیپ  رد  زیچان  کبس و 

نیا زا  هک  نیا  رگم  دید ، میهاوخن  ار  گرزب  ناسنا  کی  زگره  مینزب ، قرو  ار  يرـشب  خیرات  قاروا  يهمه  میدرگرب و  رـس  تشپ  هب  نونک 
اهتردق و ایازم و  زا  نتـشیوخ  رب  تیکلام  يهلیـسوب  ناریگ  مشچ  زا  یهورگ  هک  تسنیا  رما  تیاهن  تسا . هدوب  رادروخرب  سدقم  تیکلام 

نآ هک  دناهتـشادن  نآ  اب  يراک  هتفاـی و  تسد  گرزب  ذـئاذل  اـهدوس و  اهتردـق و  اـیازم و  هب  هتـشادرب و  تسد  کـچوک  ذـئاذل  اـهدوس و 
اهشزرا و دض  يهقطنم  رد  ای  تسا  هدوب  اهـشزرا  يهقطنم  رد  دناهدروآ ، تسدب  نتـشیوخ  رب  تیکلام  يهلیـسوب  هک  ار  گرزب  ياههدیدپ 

رارق رت  گرزب  يایازم  يهبذاج  رد  هدرک و  اهر  کچوک  يایازم  يهبذاج  زا  ار  دوخ  نتـشیوخ  هب  تیکلام  يرادنتـشیوخ و  اب  لاح  ره  هب 
زا ار  حور  ای  نم  ظفح  نتـشیوخ ، رب  تیکلام  نوناق  زا  تسا  اهنآ  يهتـسیاش  گرزب ) ناسنا   ) مان هک  اهناسنا  زا  رگید  یهورگ  و  دناهتفرگ .

یگرزب ياهناسنا  دندش و  یگرزب  ناسنا  دوخ  هدومن ، يرادربهرهب  یـصخش  دوس  تذل و  تردق و  شتـسرپ  یناویح و  ياهیتسپ  اهیدیلپ و 
هک تسا  هدـمآ  نآرق  رد  مرکا  ربمایپ  رب  لاعتم  دـنوادخ  زا  یباطخ  نتـشیوخ ، رب  تیکلاـم  دـیدش  تیـساسح  يهراـبرد  دـنتفر . دـنتخاس و 

دب زا  هک  دنتساوخرد  وا  زا  دندمآ و  مرکا  ربمغیپ  دزن  شیرق  رافک  زا  گرزب  یئاهتیصخش  هک  تسا : رارق  نیا  زا  شناتساد 
دناهدش عمج  يو  نوماریپ  هک  ینافعضتسم  نایاونیب و  ناگدرب و  درادرب و  تسد  ناشیاههدیا  ندرک  دادملق  چوپ  نانآ و  نایادخ  هب  یئوگ 
مالـسا هب  هقالع  قایتشا و  تدش  تهج  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  دنهدب . شوگ  شنانخـس  هب  دـننک و  دـمآ  تفر و  ربمایپ  اب  نانآ  ات  دـنک  درط 

هسلج نآ  رد  نافعضتسم  نایاونیب و  نآ  هک  دنشاب  هتـشاد  یـصوصخم  يهسلج  دنیآیم ، ربمایپ  دزن  نانآ  یتقو  هک  درک  لوبق  نانآ  ندروآ 
يرتفتل کیلا  انیحوا  يذلا  نع  کنونتفیل  اوداک  نا  و  دش : لزان  دروم  نیا  رد  ریز  تایآ  دنـشاب . هتـشاد  يرگید  يهسلج  دـننکن و  تکرش 

مث تامملا  فعض  هایحلا و  فعـض  كانقذال  اذا  الیلق . ائیـش  مهیلا  نکرت  تدک  دقل  كانتبث  نا  الول  و  الیلخ ، كوذخت  اذا ال  هریغ و  انیلع 
هب هک  ار  نآ  زا  ریغ  ات  دننک  هتفـشآ  میاهدرک ، یحو  هک  هچ  نآ  زا  ار  وت  بلق  ات  دندمآرب  ددص  رد  شیرق  رافک   ) اریـصن انیلع  کل  دجت  ال 

ار وت  ام  رگا  و  دـندرکیم . ذاختا  تسود  ناـشدوخ  يارب  ار  وت  یتفریذـپیم  ار  ناـنآ  داهنـشیپ  رگا  يدـنبب ، ارتفا  اـم  رب  میاهدرک ، یحو  وت 
ربارب ود  ناکرـشم و  یگدـنز  باذـع  ربارب  ود  يدرکیم  نینچ  رگا  ینک ، هیکت  لـیم و  ناـنآ  هب  یکدـنا  دوب  کـیدزن  میدرکیمن ، ظـفح 

تشادن دوجو  يرای  دوخ  يهرابرد  ام  زا  نیا  زا  سپ  میدناشچیم و  وت  رب  ار  نانآ  گرم  زا  سپ  باذع 
يزیچان يهحماسم  میرگنیم ، ناتـساد  رد  هک  یئادتبا  رظن  اب  تسا ) باذع  ندوب  ربارب  دنچ  تدـش و  دوصقم  : ) دـیوگیم بلغت  نب  نابا  ( 

رتدوز ار  مالسا  هکلب  هک  فده  نیا  اب  نافعضتسم  زا  نانآ  يهسلج  کیکفت  شیرق و  ریگ  مشچ  ياهتیـصخش  زا  لابقتـسا  اب  ربمایپ  هک  دوب 
زیچان شزاس  نامه  هک  دراد  رت  ساسح  یلیخ  ینوناق  ربمایپ  حور  نم ، یلو  دادیم ، ماجنا  دوش ، وربور  يرتمک  تمحازم  اب  دهدب و  جاور 

اب تیمیمـص  لطاب و  قح و  اب  طابترا  رد  نتـشیوخ  ندادـن  بیرف  موس : دـیناشکیم . ترخآ  ایند و  یهابت  هب  ار  مرکا  ربمایپ  نم  شیرق ، اـب 
چیه اـهتیانج  شرامـش  رد  و  درادـن . دوجو  یبیرف  دوخ  تحاـقو  یتـشز و  هب  یتناـیخ  چـیه  اـهتنایخ  لودـج  رد  ود  نآ  ربارب  رد  نتـشیوخ 

اب تیمیمـص  زا  تسا  ترابع  نتـشیوخ ، اب  هطبار  رد  ناسنا  مهم  نوناـق  سپ  دوشیمن . هدـهاشم  نتـشیوخ  نتفیرف  زا  رت  كاـنلوه  یتیاـنج 
رارق لمع  داقتعا و  دروم  نتشیوخ  اب  ناسنا  يهطبار  رد  نوناق  نیا  هک  یمادام  ضحم . تایعقاو  ربارب  رد  حور  ای  نم  نداد  رارق  نتشیوخ و 

ره دشاب و  هدروآ  تسدب  ار  اهتردق  نیرت  گرزب  هک  دنچ  ره  يو  یعامتجا  لکـشت  هدشن و  هتـشادرب  ندش  ناسنا  رد  یمدـق  چـیه  دریگن ،
اب خ هزرابم  ینعی  نتشیوخ  نداد  بیرف  درادن . ار  تیناسنا  ياعدا  قح  دشاب ، هدرک  رخسم  ار  یتسه  ملاع  يهمه  هک  دنچ 

هب داـقتعا  هتفریذـپن و  ار  دوخ  یتسه  تیعقاو  هک  یـسک  يهراـبرد  امـش  نتـشیوخ . یتـسه  تیعقاو  نتفریذـپن  ینعی  دوخ ، اـب  هرزاـبم  دو و 
يهزرابم زا  دنوشیم و  ادیپ  یناحول  هداس  هک  نآ  همه  زا  رتروآ  تفگـش  دـیراد ؟ تایعقاو  راکنا  زج  یعقوت  هچ  درادـن ، دوخ  تیدوجوم 

قح ربارب  رد  ار  یسک  هچ  ای  ار  يزیچ  هچ  ناگدنبیرف  دوخ  هک  دنتسنادیم  نانیا  رگا  دنوریم ، ورف  بجعت  رد  رایـسب  بیرف  دوخ  ياهناسنا 
بیرف رقحم  لامتــسد  کـی  يارب  ار  اـیند  مدرم  يهـمه  درخباـن ، ناراـکبان  نـیا  هـچ  رگا  دـندرکیمن ، بـجعت  زگره  دـناهتفیرف ، لـطاب  و 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1187 

http://www.ghaemiyeh.com


اب نیرتزیزع و  هک  نتـشیوخ  حور  ای  نم  هب  لطاب  قح و  ربارب  رد  هک  دـناهتفریذپ  دوخ  هب  ار  تحاـقو  نیا  ناگدـنبیرف ، دوخ  نیا  دـندادیم .
لاعتم دنوادخ  یتسه  قلاخ  هک  دـینک  تقد  ینآرق  تایآ  نیا  رد  دـنبیرفب . ار  نآ  دـنیوگب و  غورد  دـشابیم ، اهـسک  ای  اهزیچ  نیرت  شزرا 

امب میلا  باذع  مهل  اضرم و  هللا  مهدازف  ضرم  مهبولق  یف  نورعشی . ام  مهـسفنا و  الا  نوعدخی  ام  اونمآ و  نیذلاو  هللا  نوعداخی  دیامرفیم :
رد دننادیمن . ار و  نتـشیوخ  رگم  دـنبیرفیمن  نانآ  دـننکیم و  يراک  بیرف  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  ادـخ و  اب  نانآ   ) نوبذـکی اوناک 

گیم هک  یغورد  يهجیتن  رد  نانآ  يارب  تسا و  هدوزفا  ناشضرم  رب  دنوادخ  تسا و  یضرم  اهنآ  ياهلد 
نآ يراـک  بیرف  گـنرین و  هک  دوشیم  نشور  بلطم  نیا  تحارـص  لاـمک  اـب  هفیرـش  يهیآ  ود  نیا  زا  تسا .) یکاـندرد  باذـع  دـنیو ،
نآ اب  هک  دـندوبن  هجوتم  نانآ  هک  تسا  نیا  رما  تیاهن  تسا . هدوب  نتـشیوخ  يهرابرد  يراک  بیرف  يزاب و  گنرین  تقیقح  رد  نادرخبان 

ضرم هب  التبم  یبیرف  دوخ  نآ  اب  ناراکهبت  نآ  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  زین  بلطم  نیا  و  دـنبیرفیم . ار  ناشدوخ  تقامح  يراـکبان و 
يراـمیب نیا  دوزفایم . ناـنآ  ضرم  رب  تسا ، اـهناسنا  حاورا  شخب  تحـص  هک  یهلا  نیناوـق  هک  دـندوب  حور  يهدـننک  هاـبت  زوـس و  ناـج 

مهم رایـسب  نیناوق  زا  یکی  نیا  ربانب  دوب . هتـشگ  لطاب  باکترا  قح و  زا  نتفر  هرفط  بجوم  هک  تسا  هدوب  نتـشیوخ  هب  نانآ  یئوگغورد 
نم : ) دـیوگب دـناوتیم  هک  تسا  نوناق  نیاب  لمع  نامیا و  اب  ناسنا  تسا . نتـشیوخ  اب  صولخ  تیمیمـص و  نتـشیوخ ، اب  هطبار  رد  ناسنا 

یناهج اب  بولطم  تیعقوم  میظنت  هک  تهج  نادب  نتشیوخ  يهدنزاس  تبثم و  ياهدادعتـسا  زا  رتشیب  هچ  ره  يرادرب  هرهب  مراهچ : متـسه .)
، تسا ریذپانناکما  ینالـضع  يرکف و  شـشوک  شالت و  نودب  لاح و  ره  رد  لک ) رب  هدـنیازف  یئزج  یلو   ) تسا نآ  زا  یئزج  یمدآ  هک 

يدام یگدنزاس  رد  مه  و  دوریم . راک  هب  بیرخت  يارب  مه  هک  تسا  یئورین ، هشیدنا  هک  دنادیم  نوچ  و  دشیدنیب . دـیاب  هرورـضلاب  سپ 
حور و 

: تسا نتـشیوخ  اب  ناسنا  طابترا  رد  حور  ای  نم  نوناق  هدنزاس  يهشیدنا  زا  يرادروخرب  سپ  تسا ، حور  ای  نم  تعیبط  دض  بیرخت  ي و 
نادب ینخلگ و  يهمیه  وت  يراخ  دوب  رو  ینـشلگ  لگ  تاهشیدـنا  دوب  رگ  ياهشیر  ناوختـسا و  دوخ  یقبام  ياهشیدـنا  نامه  وت  ردارب  يا 

حور ای  نم  نیناوق  زا  یکی  زین  ملع  نتفرگ  ارف  سپ  تسا ، دـنمزاین  اهنآ  نتـسناد  هب  ناسنا ، هب  طوبرم  ياـهتیعقاو  بیترت  میظنت و  هک  تهج 
، رـضم ای  تسا و  هدوهیب  ای  لوقعم  يریگ  فده  نودب  دوخ ، تبونب  زین  ملع  هک  دنادیم  يو  نوچ  و  تسا . نتـشیوخ  اب  ناسنا  يهطبار  رد 
زا یکی  يدازآ  هک  تهج  نادب  و  تسا . یلاع  ياهیریگ  فدـه  هب  طورـشم  هشیدـنا  دـننام  نتـشیوخ  اب  ناسنا  يهطبار  رد  ملع  نوناق  سپ 
هک مینادیم  رگید  فرط  زا  دناسرب . تیلعف  هب  زین  ار  يدازآ  دادعتسا  دیاب  اذل  تسا ؟ حور  ای  نم ، یتسه  تابثا  يارب  اههدیدپ  نیرتیساسا 

کی يدازآ  زا  هدافتـسا  ءوس  اریز  دـهدب ، رارق  يدیعـصت  تکرح  رد  ار  حور  اـی  نم  دـناوتیمن  دوخ  هب  دوـخ  يدازآ  ندـیناسر  تیلعف  هب 
دنچ رس  رد  ات  دنک ، هیجوت  رایتخا  هب  ور  ار  یتایح  دادعتسا  نیا  دیاب  اذل  تسا ، هدوب  للم  عماوج و  ياهتیرثکا  جئار  عیاش و  الماک  يهدیدپ 

یند یناگدنز  نیا  رد  حور  ای  نم  یتسه  يهمادا  هک  تهج  نادب  و  دنیزگرب . ار  ریخ  هار  هار ،
لماع هدـمع  دریگب و  رارق  يو  رایتخا  رد  عورـشم  روط  هب  داوم  نیا  دـیاب  اـمتح  دراد ، تشیعم  داوم  كالهتـسا  فرـصم و  هب  جاـیتحا  يو 
حابم عورـشم و  درک  دـهاوخ  فرـصم  هک  ار  يداوم  نآ  ات  دریگب  ماجنا  دـیاب  هک  تسا  نآ  ماع  ياـنعم  هب  راـک  تشیعم ، داوم  تیعورـشم 
لباق ار  نآ  هک  تسا  اهناسنا  رگید  تمحز  راک و  لوصحم  دریگیم  رارق  تشیعم  يهمادا  يارب  اـهناسنا  راـیتخا  رد  هک  هچ  نآ  اریز  دـشاب ،

ینوگانوگ عاونا  هک  اهیناوتان  عقاوم  رد  رگم  تسین ، يرگید  شاعم  يهرادا  نویدـم  اتاذ  یناـسنا  چـیه  و  دـنزاسیم . دـیفم  يرادرب و  هرهب 
، یئاضق غوبن  یتعنص ، غوبن  یملع ، غوبن  دننام  دشاب ، هدوب  غوبن  زا  یعاونا  ای  عون  دادعتسا  ناسنا  رد  تسا  نکمم  هک  تهج  نادب  و  دنراد .
( نتـشیوخ اب  ناسنا  يهطبار   ) رد حور  ای  نم ، يارب  ینوناق  غوبن  نیا  يهدنراد  رگا  کلذ  ریغ  تیریدـم و  غوبن  يرنه ، غوبن  یـسایس ، غوبن 
. تخادـنا دـهاوخ  راک  هب  اهناسنا  ریخ  حالـص و  هار  رد  ار  نآ  هدرب و  رتالاب  تسپ  يرگادوس  يارجم  زا  ار  زایتما  نیا  اـمتح  دـشاب ، دـقتعم 

نیرب یهاگآ  نتشاد  اب  ماهتخاس ، ار  باصعا  اهلولس و  همه  نیا  مزغم  رد  هک  متـسه  نم  نیا  هک  دنک  اعدا  دناوتیمن  یمدآ  هک  نانچ  ینعی 
مدوخ ب ار  غوبن  نیا  دیوگب : دناوتیمن  تسا ، نآ  صتخم  نیرت  نشور  نیتسخن و  نیرب  دهعت  ساسحا  هک 
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تیـشم هاـگهولج  هک  یتسه  ملاـع  نیناوق  دـیوگیم : نیرب  دـهعت  مهدـب ! رارق  يرگادوس  ضرعم  رد  ار  نآ  مناوتیم  سپ  ماهدروآ ، تسد 
. دهاوخب وت  زا  یشاداپ  راک  نیا  يارب  هک  نیا  نودب  تسا ، هدرک  وت  بیـصن  ثداوح  اهدرایلیم  يهلـسلس  رد  ار  غوبن  نیا  تسا ، يدنوادخ 

یئاههقلح هک  دوخ  ناعونمه  یقرت  التعا و  رد  هک  يدـنبب  راکب  نانچ  یتسه  ثداوح  اهدرایلیم  زا  یتیعقوم  رد  ار  غوبن  نیمه  دـیاب  وت  اذـل 
هک تسا  هداد  ناشن  ساسح  هدیدپ  نیا  رد  مالـسا  نید  ار  ياهدننک  هریخ  تمظع  دوش . عقاو  دیفم  دنـشابیم ، یتسه  ملاع  دـتمم  ریجنز  زا 

یترجا دزم و  زایتما  نآ  هب  دـناوتیمن  دـشاب ، دـنمزاین  زایتما  نآ  هب  هعماج  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ناسنا  کی  رد  هک  يزایتما  ره  دـیوگیم :
مکح نیا  يانعم  تسا . هعماج  ياهناسنا  يهمه  جنرتسد  لوصحم  هک  تسا  لاملا  تیب  صاخـشا  هنوگ  نیا  تشیعم  لفکتم  دـنک و  هبلاطم 

دوخ زا  هک  اهناسنا  رب  تبحم  مجنپ : دهدیم . لیوحت  ادـخ  هب  اهناسنا  هار  زا  ار  نآ  لوصحم  دریگیم و  ادـخ  زا  ار  زایتما  یمدآ  هک  تسنیا 
تدـحو نیا  ددرگیم ، یهتنم  نانآ  حور  ای  نم  فذـح  هب  رگیدـکی  اب  اهناسنا  لماک  داحتا  هک  تسا  یلک  نوناـق  کـی  نیا  دـشوجب  تاذ 

اپ ساسا و  نتخاس  دوبان  دشاب ، ریذپناکما  رگا  يداحتا  نینچ  اریز  تشگ ، دهاوخ  تموصخ  توادع و  هب  رجنم  دوخ 
داحتا رد  هک  یئاهاعدا  تاساسحا و  يهمه  میئوگیم : هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . وا  حور  ای  نم  هک  دوب  دـهاوخ  یناـسنا  دوجو  يهی 

کی ود  ره  نم  تسیک ؟ یلیل  یلیل و  میک ؟ نم  دـننام : دوـشیم ، هدـید  یناوارف  هب  تاـیبدا  ورملق  رد  هک  ناـنچ  ددرگیم ، زاربا  ناـسنا  ود 
وا هب  هک  منامه  نم   ) انترصبا هترصبا  اذا  هترصبا و  ینترـصبا  اذاف  اندب  انللح  ناحور  نحن  انا  يوها  نم  يوها و  نم  انا  ندب  ود  ردنا  میحور 
وا ینیبب  ارم  هک  یماگنه  سپ  میاهدرک . لولح  ندـب  کی  رد  هک  میحور  ود  اـم  منم . مزرویم ، قشع  وا  هب  نم  هک  یـسک  مزرویم و  قشع 

دیاب تسین و  شیب  يرادـنپ  لیخت و  بلطم  نیا  تسا ، نم  یقیقح  يانف  دوصقم  رگا  ياهدـید .) ارم  ینیبب  ار  وا  هک  یماـگنه  ياهدـید و  ار 
تردـق هک  تسا  نم  ای  حور  يـالتعا  دوصقم  رگا  دـیامنیم و  هیلخت  نتـشیوخ  زا  هک  تسا  حور  اـی  نم  تیعقاو  زا  فارحنا  یعون  تفگ :

دوخ تسا و  لوقعم  بلطم  کی  نیا  دنیبیم ، گنهامه  یتسه  گنهآ  رد  رگید  نم  دنچ  ای  کی  اب  ار  دوخ  هدرک و  ادیپ  لوقعم  شرتسگ 
یبلاج ياههولج  اب  للم  ماوقا و  رگید  تایبدا  رد  نینچ  مه  ام و  تایبدا  رد  هک  ار  بلطم  نیا  دـیراذگب  تسا . یناـسنا  حور  تمظع  لـیلد 

ار تقیقح  نیا  دیاب  میئامن . حرطم  رتنشور  يدودح  ات  دزیگنا ، رب  ار  مدرم  تاساسحا  روش و  دراد ، هک 
نم هک  تسا  هدرک  ادـیپ  تمظع  ردـق  نآ  نم  کی  ای  تسا ، هدـش  نم  کی  نم  ود  هک  نیا  نایم  تسا  يدایز  رایـسب  تواـفت  هک  میریذـپب 

عابـشا يهلیـسو  بوـبحم  نم  اـی  دوـش  دوباـن  دوـجو  يهحفـص  زا  رگید  نم  نآ  هـک  نـیا  نودـب  دـنکیم  ساـسحا  دوـخ  نـم  رد  ار  رگید 
نیا رگید  ترابع  هب  دـشاب . هتـشاد  نآ  اـب  یقیقح  تدـحو  هدـش  لوا  نم  هب  لـقتنم  اـی  دـشاب . هدوب  تبحم  يهدـننک  زاربا  نم  یهاوخدوخ 
ناهج یتسه ، ناـسنا  هک  وت  رد  و   ) ربکـالا ملاـعلا  يوطنا  کـیف  و  ياـضتقم : هب  هک  دراد  دوجو  یناـسنا  نیب  رد  یلاـمک  دیعـصت  تمظع و 

نم شرتسگ  یلاع  يهجرد  رد  دنتـسه ، نآ  زا  یئازجا  اـهناسنا  يهمه  یتح  هک  ار  یتسه  ناـهج  دراد .) دوجو  هدـیچیپ  مه  هب  رت و  گرزب 
ادـیپ یتدـحو  نم  کی  اب  ای  دـنوشیم و  مودـعم  اهناسنا  یتسه و  ناهج  هک  تسین  نآ  لامک  تمظع و  نیا  يهمزـال  یلو  دـنک . تفاـیرد 
دوجو قشاع  ای  تبحم  اب  نم  کـی  هک  یتروص  رد  اـهنارود  يهمه  رد  سپ  دـشاب ، هتـشاد  تیعقاو  یتدـحو  نینچ  رگا  یهگناو  دـننکیم .
رگید هب  قشع  تبحم و  ياعدا  نم  اـی  دـشاب ) هتـشاد  اـهناسنا  رگید  هب  قشع  هک  یتروص  رد   ) دراد دوجو  يرگید  ناـسنا  هن  دـشاب ، هتـشاد 
ناهج هک  منآ  زا  مرخ  ناهج  هب  دیوگب : تیدـج  لامک  اب  دوش و  ادـیپ  يدرف  کی  طقف  هک  یتروص  رد  یناهج ، هن  دـشاب و  هتـشاد  اهناسنا 

همه رب  مقشاع  تسوا  زا  مرخ 
ماخ و ساسحا  نینچ  يهرابرد  ام  دـشاب ، هدوب  ماخ  تاـساسحا  هب  دنتـسم  تدـحو  ساـسحا  دوصقم  رگا  تسوا و  زا  ملاـع  همه  هک  ملاـع 
. ار ناسنا  ناهج و  يهمه  سپـس  دنکیم ، روتاکیراک  ار  ناسنا  دوخ  نم  تسخن  ماخ  تاساسحا  نیا  اریز  میرادـن  یـسک  اب  یثحب  یئادـتبا 

نم وت  دیئوگن : زگره  یلو  مزرویم ، تبحم  وت  رب  دـیئوگب  : ) تسا هتفگ  هک  مروآیم  دای  هب  ناربج  لیلخ  ناربج  زا  ینعمرپ  ابیز و  یترابع 
روبع نانک  صقر  دنزرویم  تبحم  رگیدکی  هب  هک  نم  ود  نایم  زا  تعیبط  ياروام  شخب  تایح  میـسن  دـیراذگب  مدـش ، وت  نم  ای  يدـش ،

فافش فیرظ و  رایسب  يهدرپ  نآ  یهلا  میـسن  هراومه  تشگ ، رارقرب  تبحم  يهطبار  نم  ود  نایم  هک  یماگنه  میئوگب : میناوتیم  و  دنک )
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دراد تقیقح  هک  هچ  نآ  سپ  دـهدیم . شزاون  ار  نم  ود  ره  دروآیم و  رد  زازتها  هب  تسا  هتخیوآ  یبیغ  ملاع  زا  نم  ود  نآ  ناـیم  هک  ار 
بآ نیا  زا  شدارفا  هک  ياهعماج  تسا . رگیدکی  هب  اهناسنا  يهدش  دیعصت  تبحم  رهم و  دوش ، بوسحم  حور  ای  نم  نیناوق  زا  دناوتیم  و 
عون گرب  خاش و  رپ  تخرد  يهدنـشک  تاـفآ  هک  ار  یـشک  قح  ملظ و  يرگیلواـیکام و  ریوزت و  غورد و  تسا ، هتـشگ  باریـس  تاـیح 

نکمم دشابیم . هعماج  نآ  بیصن  تقیقح  رد  ددرگیم ، دارفا  بیصن  هک  تازایتما  هنوگ  ره  تردق و  دنکیم . رود  دوخ  زا  تسا  یناسنا 
تسا

رد هک  تسا  یئایور ) نامرآ   ) یئایپوتوا يهعماج  نامه  دیئوگیم ، امش  هک  نیا  هک  دنیوگب : ربخیب  ناسنا  زا  سانـشن و  ملع  ناتـسرپ  ملع 
نییعت حور  ای  نم  يارب  ینوناق  نیاربانب ، تشگ ، هریت  كاخ  ریز  راپسهر  نانآ  دوخ  اب  سپـس  دز و  جوم  یحابـص  دنچ  اهنوطالفا  ياههنیس 
حرطم ربخیب  ناسنا  زا  سانشن و  ملع  ناتسرپ  ملع  نیا  هب  ناوتیم  هک  یخساپ  دشاب . اهناسنا  یگدنز  تینیع  رد  ندرک  هدایپ  لباق  هک  دینک 

ياهیرامیب عنام  اهایپوتا  نیا  - 1 هک : مینکیم  هفاضا  مه  ار  نیا  زا  رتالاب  و  دیئوگیم ! امـش  هک  تسا  روطنامه  يرآ ! هک : تسا  نیا  دومن ،
رشب راگزور  زا  رامد  اهیهاوخدوخ  میتفگ ، هک  لوقعم  تبحم  نآ  عویش  اب  - 2 ددرگیم . یگناگیب ) دوخ  زا   ) و ناسنا ) زا  یگناگیب   ) عونتم

رب دوخ  ناعونمه  یناشیپ  رب  و  درادیمرب ، ناتسرپ  تردق  ياهگنج  روپیش  زا  ار  اهناسنا  ياهبل  یئایور ! نامرآ  نیا  يرآ  - 3 دروآیمن . رد 
ءاضتقا ناگماکدوخ  دیدحالـص  هک  یئادرف  يهرابرد  ار  رـشب  دـیدش  بارطـضا  هرهلد و  هک  تسا ! یئایور  ناـمرآ  نیا  يرآ ، - 4 دهنیم .

هک يراک  انمـض  یئایور ! ناـمرآ  نیا  - 5 دربیم . نیب  زا  ناسنا  ندناسانـش  اـب  دیـشک ، دـنهاوخ  نوخ  كاـخ و  هب  ار  رـشب  اـهنویلیم  دـنک ،
تسلگ نمچ و  رازلگ و  هب  لدبم  هحلسا  رابنا  زا  ار  یکاخ  يهرک  هک  تسا  نیا  دنکیم 

نهآ يالبال  رد  مدآ  دالوا  كاپ  حاورا  نتفر  ورف  هن  تسا ، یناسنا  یعقاو  ندـمت  شمان  هک  دراد  مه  يرگید  راـک  - 6 دنکیم . یتشهب  نا 
یفطل دوش ، عورش  رگا  هک  دشابیم  اهناسنا  یناسنا  خیرات  هب  اهناسنا  یعیبط  خیرات  لیدبت  ایپوتوا ! نیا  متفه  راک  - 7 تعنص . مان  هب  اههراپ 

، دنکیم یلایخ ! نامرآ  نیا  هک  يراک  نیرخآ  نیلوا و  - 8 دنیامن . فیرعت  ار  ناسنا  دنناوت  هب  هک  دش  دهاوخ  ناسانش  ناسنا  يهرابرد  مه 
تمظع و دنـسانشب و  ار  دوـخ  اـهناسنا  رگید  يارب  هدـش  دیعـصت  تبحم  ندروآ  تسدـب  يارب  هک  دـنکیم  راداو  ار  اـهناسنا  هک  تسا  نیا 

نیا دنزروب . قشع  تبحم و  حور  ای  نم و  نینچ  هب  دـنبایرد و  تسا  يدـنوادخ  لامج  تمظع و  هب  هتـسباو  هک  ار  دوخ  حور  ای  نم  یئابیز 
نوناق تفایرد  كرد و  عامتجا  طیحم و  اب  ناسنا  يهطبار  مود : نتشیوخ .) اب  ناسنا  يهطبار   ) ورملق رد  حور  ای  نم  نیناوق  زا  يرادقم  دوب 

ادـیپ يارب  ینالوط  راصعا  نورق و  دادـتما  رد  رـشب  هک  تسا  ياهدـشمگ  نامه  عامتجا ) طیحم و  اب  ناسنا  يهطبار   ) ورملق رد  حور  اـی  نم 
تالاغتـشا دراذگب و  نیـشام  يادص  رـس و  رگا  مه  زونه  تسا ، هدروآ  دوجوب  اهیژولوئدیا  اهبتکم و  هدومن و  ناوارف  تارکفت  نآ ، ندرک 

یح رایسب  يهدشمگ  نیا  هک  نیا  هتبلا  درک . دهاوخ  وپاکت  اهشالت و  دهدب ، شناما  يریدخت 
رد حور  ای  نم  نوناق  مان  هب  ياهدمـشگ  ام  الـصا  تفگ : دنهاوخ  دیـسرپ  هب  میکرود  لاثما  زا  رگا  تشگ  دـهاوخ  ادـیپ  هنوگچ  یک و  یتا 
رـس عامتجا  طیحم و  دوخ  يایرد  زا  هک  تسا  یئاهبابح  دیاهتـشاذگ ، حور  ای  نم ، ار  نآ  ماـن  هک  یتقیقح  نیا  میرادـن ، عاـمتجا  طـیحم و 

هک يراک  اهاعدا  هنوگ  نیا  تابثا  يارب  هک  تسا  ملـسم  دنرادن ! عامتجا  طیحم و  ربارب  رد  لقتـسم  یتیـصخش  تیوه و  چـیه  دنـشکیم و 
زیچ همه  یئاهنت  هب  هک  یناسنا  ینعی  دنمانیم ! یناسنا  يهعماج  ار  عامتجا  نآ  مان  و  دنروآیم ! دوجوب  ددـع  اهرفـص  عامتجا  زا  دـننکیم ،

هب هک  تساوخ  ار  بوکلاـخ  هک  ار  ناولهپ  نآ  دـنک  تمحر  ادـخ  درادـن ! ار  یناـسنا  تاـصتخم  ضراوع و  لـصف و  سنج و  طـقف  دراد ،
يا منز  تروص  هچ  تفگ  یئنیریـش  نکب  نز  مدوبک  هک  یئنیوزق  دـشب  یکالد  يوس  دـیامن . میـسرت  یبوکلاـخ  اـب  ار  ریـش  يو  ياـههناش 

تروص تعـضوم  هچ  رب  تفگ  نز  ریـس  يدوبک  گنر  نک  دهج  نز  ریـش  شقن  تسا  ریـش  معلاط  نایژ  ریـش  تروص  نزرب  تفگ  ناولهپ 
ندرک ورف  نزوس  وا  هک  نوچ  مزج  مزع  رد  ناـیژ  ریـش  نینچ  اـب  مزب  مزر و  رد  يوق  متـشپ  دوـش  اـت  مقر  نآ  نز  مهگ  هناـش  رب  تفگ  منز 

رم يدومرف  ریش  رخآ  تفگ  ینزیم  تروص  هچ  یتشک  ارم  رم  ینس  ياک  دمآ  هلان  رد  ناولهپ  تفرگ  نکسم  هگ  هناش  رد  نآ  درد  تفرگ 
وا هگمد  تفرگ  مد  مریـش  هاگمد  مد و  زا  ماهدید  ود  يا  راذـگب  مد  تفگ  ماهدـیزاغآ  هاگمد  زا  تفگ  ادـتبا ؟ يدرک  وضع  هچ  زا  تفگ  ا 
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یب مخز  صخـش  نآ  تفرگ  رگید  بناج  زاگ  مخز  زا  تفرگ  یتسـس  ملد  هک  زاس  ریـش  يا  وگ  شاب  مد  یب  ریـش  تفرگ  مکحم  مهگمد 
مامه يا  دشابن  ششوگ  ات  تفگ  وخکین  يا  نیا  تسا  شوگ  وا  تفگ  وا  زا  تسا  مادنا  هچ  نیاک  وا  دز  گناب  محر  یئاساوم و  یب  اباحم 

زین تسا  مادـنا  هچ  بناج  میـس  نیاک  درک  زاس  ار  ناـغف  ینیوزق  راـی  درک  زاـغآ  شلخ  رگید  بناـج  مـالک  نک  هتوک  راذـگب و  ار  شوگ 
اهمخز نز  مک  تشگ  نوزفا  درد  ار  ریبدا  نیا  دشاب  مکشا  هچ  دوخ  ار  ریش  دشابن  مکشا  وگ  تفگ  زیزع  يا  ریـش  مکـشا  تسا  نیا  تفگ 

تفگ داتسوا  مدنآ  نزوس  دز  نیمز  رب  دنامب  نادند  رب  تشگنا  رید  هب  ات  دنامب  ناریح  سب  كالد و  دش  هریخ  ادخ  رهب  ار  ریـش  هچ  مکـشا 
ای نم  يهرابرد  عامتجا  دید  دیاب  الاح  دیرفآ ! یک  ادخ  يریش  نینچ  نیا  دید  هک  مکـشا  رـس و  مد و  یب  ریـش  داتف ! نیا  ار  یـسک  ملاع  رد 

تکرح تفرعم و  ياهرذب  هک  دنتسه  یتادوجوم  دنکیم ، دراو  ایند  نیا  هب  ناردام  ماحرا  زا  دنوادخ  هک  هچ  نآ  دنکیم . هچ  ناسنا  حور 
انمض تسا . هدش  هتشاک  اهنآ  داهن  رد  یحور  لامک  ینامسج و  دشر  لحارم  هب  لوحت  و 

يهلیـسوب عاـمتجا  غاـب  دوشیم . هدـیمان  یعیبـط  دوخ  رذـب  تاذ و  تنایـص  هک  دراد  دوجو  اهرذـب  نآ  ناـیم  رد  زین  مهم  یلیخ  رذـب  کـی 
یگنهرف یملع و  یسایس و  یقوقح و  يداصتقا و  روما  نایدصتم  تیبرت و  میلعت و  تاماقم  نوگانوگ و  ياهتیریدم  دننام  عونتم  ياهنابغاب 
نیرتـمک یعیبـط  دوـخ  تاذ و  تنایــص  رذـب  ندــینایور  رد  رگا  هـک  مـینادیم  رگید  فرط  زا  دــننایوریم . ار  اهرذــب  نآ  کـلذ ، ریغ  و 
فرحنم کی  هب  ار  لداع  ناسنا  کی  الثم  تعاـس  ود  رد  صاخـشا ، هنوگ  نیا  زا  ناوتیم  یگدـنز  ریـسم  رد  دریگب ، تروص  ياهحماـسم 

کی زا  الثم  تعاس  هد  رد  ناوتیم  دوش ، تاعارم  نآ ، ندینایور  رد  یعیبط  دوخ  تاذ و  تنایـص  نوناق  رگا  تخاس و  لدـبم  راک  تیانج 
يدارفا رد  عامتجا  ریثات  تدش  تسا  نیا  و  حور ، ای  نم ، تیـساسح  تسا  نیا  دروآ . دوجوب  وخهتـشرف  لداع  ناسنا  کی  راکهبت  فرحنم 

زا یعاوـنا  ياراد  دوـخ  دراذـگیم و  اـیند  نیا  هب  مدـق  ياهتفاـی  نیعت  تیوـه  اـب  درف  ره  هچ  رگا  نیارباـنب ، دـننکیم . یگدـنز  نآ  رد  هـک 
مدق یکدوک  چیه  لاح  نیا  اب  دراد ، هدهع  هب  ار  دارفا  تیوه  ریـسم  يهدـننکنییعت  شقن  عامتجا  طیحم و  یلو  تسا ، اهورین  اهدادعتـسا و 

هعماج و نآ  رد  مه  كدوک  نآ  دیاب  امتح  دناهدرک ، یگدنز  طیحم  هعماج و  نآ  رد  شناردام  ناردپ و  نوچ  هک  دراذـگیمن  ایند  نیا  هب 
طیحم

هک دوشیم  نیا  فرـص  ناشـشوک  يهمه  هک  ینارکفتم  نیاربانب ، تسا ! هدـش  هتخاس  اجنآ  يارب  اجنآ و  رد  هک  لیلد  نیاب  دـنک ، یگدـنز 
رد تخس  تسا ، هدش  صخشم  وا ، تایح  لوصا  تیهام و  شدلوت  زا  شیپ  یتح  هک  عامتجا  هب  هتسویپ  يهرهم  کی  ینعی  درف  دننک  تابثا 

دهاوخ هزاجا  نانآ  هب  ردق  نآ  عامتجا  طیحم و  ای  دنراد  ار  تردق  نآ  عامتجا  طیحم و  يهنحص  رد  دارفا  يهمه  میئوگب  رگا  و  دناهابتـشا .
تیوه دـنناوتیم  هک  هچ  نآ  گرزب ، تسا  یهابتـشا  مه  نیا  دـنناسرب ، تیلعف  هب  دوخ  یتـیوه  رـصانع  یماـمت  اـب  ار  دوخ  تیدرف  هک  داد 

ره هک  دح  نآ  ات  تسا  اهنیـشنرهش  سوفن  لیلقت  الوا  دزاسب : گنهامه  تیوه  نآ  ریـسم  يهدننک  نییعت  یعامتجا  لماوع  اب  ار  درف  یناسنا 
تیوه يزیچان  نداد  ناشن  يهرابرد  يزیچان  حیـضوت  يارب  لاثم  نیا  دـنکن . مگ  عیـسو  ینابایب  رد  نش  هناد  کی  دـننام  ار  دوخ  نم  يدرف 
گرزب عاـمتجا  رد  درف  کـی  تیوه  میئوگب : هک  تسا  نیا  رت  بساـنم  هیبشت  تسا . گرزب  ياهرهـش  سوفن  رپ  رایـسب  تاـعامتجا  رد  درف 

نم  ) تسا یناکم  رییغت  لاح  رد  امئاد  اهداب  جاوما  زا  یعاونا  يهلیـسوب  هک  تسا  گرزب  رایـسب  هوبنا و  یلگنج  رد  زیچان  گرب  کی  دننام 
زب یعمتجم  رد  یناسنا  درف  کی  یگدنز  دوشیم ،) وربور  عونتم  ياهراک  اهدومن و  اب  نوگانوگ ، لماوع  ریثات  تحت  امئاد  یناسنا 

زگره هک  دریگیم  رارق  یئاهیریگرامآ  موکحم  هکلب  عاعـشلاتحت  وا  يدوجو  رـصانع  يهمه  دهدیم و  رارق  اهتیمک  راشف  رد  ار  وا  گر ،
ندش وحم  زا  ار  درف  تیوه  هک  تسا  تاعامتجا  ناگدننکهرادا  يرورض  فیلکت  نیا  دیامنیمن . ناسنا  يدوجو  ياهتیفیک  قامعا  هب  ذوفن 
حول هداس  ناسنا  هک  یتقو  تفگیم : نینچ  يزور  علطم  قوذ و  شوخ  ناسنا  کی  دنهدب . تاجن  عامتجا  هاگآان  يربج و  جئاتن  راثآ و  رد 
ناـنآ يهرهچ  رد  ار  رطاـخ  ناـنیمطا  شمارآ و  نآ  درگنیم ، تقد  اـب  اـهناسنا  یعاـمتجا  ياهتیریدـم  يهنافرـشم  ياـههاگن  نانخـس و  هـب 
هتبلا هـک   ) يربـج لـماوع  اـب  كرحتم  ياـهزیچ  يهـنهپ  رد  ار  عاـمتجا  دارفا  یناـسنا  تیوـه  ناـنیا  اـهنت  هـن  یئوـگ  هـک  دـنکیم  ساـسحا 

یگدنز رد  هک  تسا  نامه  دارفا  تیوه  لامک  باصن  دح  هکلب  دناهدربن ، نیب  زا  دننک ) یگدنز  رایتخا  اب  هک  دنشاب  یئاهسک  دنتـسناوتیم 
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حورـشم بلاطم  حرط  هب  جایتحا  عامتجا  طیحم و  رد  یناسنا  حور  ای  نم  نوناق  یـسررب  هک  تهج  نادب  تسا ! هتـشگ  ناشبیـصن  یعامتجا 
میهاوخ حرطم  يدعب  دلجم  رد  عامتجا ) طیحم و  اب  ناسنا  يهطبار   ) رد ار  حور  ای  نم  نوناق  ینعی  ثحبم  نیا  لیمکت  حیضوت و  اذل  دراد ،

هدمآ دوجوب  نامز  زا  زیچان  ياههرب  رد  يزیچان  دوجوم  کی  نم  هک  چوپ  قطنم  نیا  یتسه  ناهج  اب  ناسنا  يهطبار  موس : درک .
نامه مشاب ، هتـشاد  مناوتیم  يراک  هچ  ناهج  نیا  اب  نم  دراد و  يراک  هچ  نم  اب  تمظع  نیاـب  یتسه  ناـهج  سپ  تفر ، مهاوخ  نیب  زا  و 

ندروآ دوجوب  يارب  هک  یناهج  ایآ  دنک . راداو  نتـشیوخ  اب  هزرابم  هب  ار  وا  ناسنا ، کی  نهذ  رد  روطخ  درجم  هب  دناوتیم  هک  تسا  قطنم 
زیگناتفگش تیلاعف  مشچ و  لوقعلا  ریحم  نامتخاس  قیقد و  باصعا  همه  نآ  میظنت  لولـس و  اهدرایلیم  نتخاس  لکـشتم  وت و  ندب  ءاضعا 

یگدیچیپ تمظع و  نآ  اب  ندب  نیا  يهدـننک  هدامآ  ایآ  درادـن ؟ وت  اب  يراک  تسا ، هداد  ماجنا  راک  تانئاک ، ندـمآ  دوجوب  زاغآ  زا  بلق ،
رد ار  نادـجو  لقعت و  هک  ینعم  رپ  رایـسب  لماوع  نآ  درادـن ؟ وت  اب  يراک  حور ، تیـصخش ، نم ، دوخ ، ندروآ  دوجوب  يارب  روآ ، تریح 

یمدآ نورد  رد  دوجو  ساسحا  دح  رـس  ات  ار  نادجو  دیامنیم و  یتسه  ملاع  هب  فرـشم  ار  هشیدـنا  لقع و  دـنکیم و  هیبعت  نایمدآ  داهن 
دوخ تسا ، هتفرگ  ماجنا  یمدآ  تیدوجوم  يهیبعت  رد  هک  گرزب  ینوناـق  ياـهراک  نیا  يهمه  يرآ ، درادـن ؟ وت  اـب  يراـک  دربیم ، شیپ 
دوخ هب  صوصخم  نیناوق  اب  دـناوتیم  یمدآ  نم  هک  نانچ  دراد . يدـج  رایـسب  راک  یناسنا  نم  اب  یتسه  ناهج  هک  تسا  نآ  لیلد  نیرتهب 

سا رارق  نیدب  یتسه  ناهج  اب  هطبار  رد  یناسنا  حور  ای  نم ، نیناوق  زا  ياهنومن  دهدب . ماجنا  ار  دوخ  راک  یتسه  ناهج  نیا  رد 
نم كرحم  رصنع  نیرتیساسا  اب  هزرابم  نیداینب  نیناوق  نیاب  یئانتعایب  تسا ، نکمم  هک  يدح  نیرتیلاع  ات  ناهج  نیا  تخانـش  - 1 ت :

تـسخن دروایب و  نادیم  هب  نتـشیوخ  زا  زیرگ  رد  دناوتیم  ار  یـشزوپ  هچ  ناسنا  تسین ، لوبقم  نآ  ندرک  یثنخ  رد  يرذع  چیه  هک  تسا 
نیا دنکیم ، روهظ  رتشیب  يرـشب  دـئاقع  ءارآ و  تارکفت و  درذـگیم و  راصعا  نورق و  هچ  ره  نارگید ؟ سپـس  دریذـپب و  ار  نآ  شدوخ 

اب رایـسب  راک  دوش ، ریـسفت  هنوگ  ره  دـشاب و  هچ  ره  یتسه  ناهج  نیا  هک  ددرگیم  رت  نشور  رت و  تباـث  یتسه  ناـهج  يهراـبرد  تفرعم 
نیرت گرزب  زا  ياهـلمج  اــج  نـیا  رد  تـسا . نآ  زا  يدوـمن  یتـسه  لوـقعلاریحم  نوناــق  مـظن و  هـک  دریگیم  تروـص  نآ  رد  یتــیمها 

تقیقح نیا  تسیچ و  تقیقح  نآ  مینادیمن  هک  دراد  دوجو  یتقیقح  اـیند  نیا  رد  دـیوگیم : هک  میرواـیب  داـی  هب  ار  نرق  نیا  نانادـکیزیف 
نیا رد  هک  ار  یتیمها  اب  راک  مه  ـالعا و  تقیقح  دوخ  مه  رکفتم  نیا  هچ  رگا  تسا . يراـک  هچ  نآ  مینادیمن  هک  دـهدیم  ماـجنا  يراـک 

: میریگب رظن  رد  ار  نآ  ندش  نشور  ماهبا و  نیا  تلع  میناوتیم  هداس  لیلحت  کی  اب  یلو  دنکیم ، راذـگرب  ماهبا  اب  دریگیم ، ماجنا  ناهج 
هاگآان یئاهدومن  رهاظ  رد  هک  یکیزیف  تامولعم  هب  رظن  اب  ار  روبزم  ماهبا  تسا ، ام  نرق  کی  هرامش  نانادکیزیف  زا  هک  رکفتم  نیا 

دنادیمن هک  ار  تقیقح  نآ  مه  نیداـینب ، لوصا  هب  اـهدومن  نیا  یگتـسباو  مظن و  رگید  فرط  زا  اـما  دـنکیم  ناـیب  دنـشابیم  ناـبز  یب  و 
نیا یلو  دـیامنیم . سمل  لـباق  دـهدیم ، ماـجنا  یتـسه  ناـهج  رد  تقیقح  نآ  هک  ار  تیمها  اـب  راـک  نآ  مه  دـنکیم و  تاـبثا  تـسیچ 
ناهج نیا  رب  ار  وا  یلازیال  غورف  شبات  دـنکیم و  تبحـص  العا  تقیقح  يهرابرد  احیرـص  منیبیم ) نم  هک  یئایند   ) باتک رد  نادـکیزیف 
طقف هک  ضحم  تینیع  کنیع  مکی : دنرگنیم : ناهج  نیا  رد  کنیع  ود  اب  نارکفتم  نیا  تفگ ، دیاب  هجیتن  رد  دـیامنیم . دزـشوگ  یتسه 
يراک هک  دـنریذپیم  ار  لوهجم  یتقیقح  هک  تسا  کنیع  نیا  اب  دراد . راک  رـس و  ساوح  راـک  دربشیپ  يارب  یعونـصم  رازبا  ساوح و  اـب 

يوتحمرپ و دـحاو  کی  ناونع  هب  کنیع  نیا  اب  یتسه  ناهج  هک  يرگنلک  کنیع  مود : دـهدیم . ماـجنا  ار  تیمهااـب  یلیخ  یلو  لوهجم 
لدـتعم ياـهزغم  هاـگآ و  ياـهلد  رب  دوهـش  لـباق  نیرب  لاـمک  نآ  هتخادـنا و  وـترپ  نآ  رب  نیرب  لاـمک  زا  یغورف  هـک  تـسا  ینعم  ياراد 

ساوح يهلیسوب  هک  ام  دودحم  یبسن و  تامولعم  هک  تسا  نیا  میریگیم ، هک  دید  عون  ود  نیا  زا  مهم  هداعلاقوف  يهجیتن  کی  دشابیم ،
ار نیرب  لامک  غورف  نینچمه  یتسه و  ناهج  زا  ار  ینشور  يانعم  هک  يرگن  لک  دید  اب  درادن  یتافانم  چیه  دنیآیم ، دوجوب  رازبا  رگید  و 

هک
تخانش یتسه  ناهج  اب  هطبار  رد  یناسنا  حور  ای  نم  لوا  نوناق  لاح ، ره  هب  دنکیم . تابثا  تسا ، دوهش  لباق  میلـس  ياهلد  لوقع و  يارب 

نداتفا راکب  اب  یبسن  یئزج و  دودـحم  تاـمولعم  تسا ، هدـش  تاـبثا  دوخ  دروم  رد  هک  ناـنچ  اریز  دـشاب ، هدوب  زیچاـن  هچ  رگا  تسا ، نآ 
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يهمادا هک  نیا  يهفاضا  هب  دندرگ ، نومنهر  رتیلاع  رتیلک و  تامولعم  هب  ار  دنمـشیدنا  ناسنا  دنناوتیم  هدش  دیعـصت  یلاع و  تاساسحا 
ندروآ تسدب  رد  حور  ای  نم  نوناق  یلو  تسین ، ریذپناکما  دشاب ، هدوب  مه  یبسن  روط  هب  رگا  نآ ، زا  عالطا  نودـب  ناهج  نیا  رد  تایح 
تخانش نم و  ربارب  رد  نآ  نداهن  رب  دحاو و  کی  ناونع  هب  یتسه  تفایرد  هب  نم  رارصا  هکلب  دوشیمن ، هصالخ  یبسن  یئزج و  تامولعم 

. ددرگیمن عفترم  یبسن  یئزج و  تامولعم  ياهدـع  ندروآ  تسدـب  اب  هک  تسا  يراد  هشیر  رایـسب  لماع  هب  دنتـسم  ود ، نآ  یلک  يهطبار 
يدـج ار  يداـم  دـبلاک  رد  هیراـج  نیناوق  هک  هنوـگ  ناـمه  هب  نآ ، زا  يرادروـخرب  یتـسه و  ناـهج  رد  هیراـج  نیناوـق  نتفرگ  يدـج  - 2

ناهج اب  یخوش  ندوب  كانرطخ  يهیاپ  هب  هک  درادن  دوجو  ایند  نیا  رد  كانرطخ  یخوش  چیه  میدرگیم . رادروخرب  اهنآ  زا  میریگیم و 
دتسیاب تکرح  زا  هظحل  کی  ناهج  هک  درادن  ناکما  زگره  تسا ، يدج  رمع  تاظحل  تشذگ  دسرب . نآ  رد  هیراج  نیناوق  یتسه و 

اب هک  دهدب  تلهم  نم  هب  دتسیاب و  راطق  نیا  موش و  هدایپ  نامز  یمئاد  كرحتم  ینالوط و  راطق  زا  مهاوخیم  نم  هک  نم  یخوش  نیا  هب  و 
نم زا  ار  یخوش  نیا  یتـسه  نیناوق  زگره  مریگب . شیپ  رد  ار  دوخ  ینوناـق  هار  موش و  راـطق  راوـس  سپـس  منزب و  نکـشب  کـی  مناتـشگنا 

اب منک  یخوش  هنوگچ  دشاب . هدوب  یقطنم  نم  يارب  هجیتن  نآ  دانتـسا  هک  مروایب  تسد  هب  ار  ياهجیتن  هدرکن  يراک  هک  تفریذـپ  دـهاوخن 
؟ دروآ دـهاوخ  دوجوب  اضف  رد  هام  کی  دریگب ، رارق  ممـشچ  ربارب  رد  دوش و  جـک  میوربا  يوم  کی  رگا  هک  یتسه  رد  هیراـج  نیناوق  نآ 

نیناوق ایآ  دروآ ؟ دـهاوخ  دوخ  لابند  هب  ار  یلمعلاسکع  ناهج ، نیا  رد  یلمع  ره  دـیوگیم : هک  منک  یخوش  مناوتیم  نوناق  نیا  اب  اـیآ 
نیا مشاب ؟ هتشاد  راظتنا  لیف  يهچب  شوم  يهفطن  زا  مروایب و  نوریب  ودرگ  وله ، يهتـسه  زا  هک  داد  دهاوخ  هزاجا  يزور  یتسه  رد  هیراج 

زیچ چـیه  طرـش  زیچ  چـیه  ناـهج  نیا  رد  هک  شاـب  شوخ  میوگب : مروخب و  ار  هدنـشک  رهز  يراـمیب  عفد  يارب  هک  تسا  یخوش  هنوگچ 
زا رتالاب  و  یلب ، میوگیم : میزادـنیب ! هار  هب  ناوارف  روط  هب  اهیخوش  نیا  زا  میناوتیم  هک  میتسه  یتادوجوم  اـهناسنا  اـم  دـیئوگیم  تسین ؟

نیا زا  رتالاب  یتح  و  میربب ! یشکدوخ  هب  تسد  تیدج  لامک  اب  میزادنیب و  هار  هب  میناوتیم  مه  ار  اهیخوش  نیا 
، دوخ ياهیگماک  دوخ  عابـشا  يارب  دوخ و  یتسرپ  تردق  سح  عابـشا  يارب  هک  نیا  نآ  دوشیم و  ادـیپ  اهناسنا  ام  سوماق  رد  مه  یخوش 

بصن دوخ  يهنیس  يور  رب  ار  ینامرهق  لادم  زیمآ ! راختفا  یباصق  نیا  راک  نایاپ  رد  میـشکیم و  نوخ  كاخ و  هب  ار  هدنز  ناسنا  اهنویلیم 
كرحت اب  طقف  نادـجواب  کشزپ  کی  هک  ناـنچ  نآ  مینکیم ! شون  عصرم  ياهلاـیپ  رد  ار  روآرکـس  بارـش  هدوسآ  يرطاـخ  اـب  هدومن و 

، عماوج مدرم  زا  ناوارف  ياهدع  ینیع  راتفر  تارکفت و  زرط  عومجم  هب  رظن  اب  دهدیم ! تاجن  گرم  رطخ  زا  ار  یناسنا  شیناسنا ، نادـجو 
نتفرگن يدج  هک  یتسه  رد  هیراج  نیناوق  اب  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  سامت  دروخرب و  دراوم  رد  زج  مدرم  هک  دیآیم  تسد  هب  هجیتن  نیا 

هب یئانتعایب  هب  هک  دننکیم  یقلت  یئانتعایب  نانچ  اب  ارنآ  نیناوق  یتسه و  يهیقب  دزادـنایم ، رطخ  رد  ار  نانآ  ضحم  یعیبط  تایح  اهنآ ،
للخ ياج  زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  هک ، دشیم  تابثا  مدرم  نیا  هب  هک  دیـسریم  ارف  يزور  رگا  ددرگیم . رجنم  نتـشیوخ  تیدوجوم 

زا هتخیـسگ  نم  تایح  هک  ار  یخوش  نیا  رگید  تشگیم و  تابثا  مدرم  نیا  اب  یتسه  لک  طاـبترا  زور  نآ  رد  ياـپ  ارـس  ملاـع  همه  دـبای 
میظنت رد  دندادیمن و  روطخ  دوخ  رکف  هب  دوریم ، دنکیم و  تکرح  اهنآ  زا  هتخیسگ  دیآیم و  دوجوب  تانئاک 

ساسحا نیا  اـب  تسا . نآ  نتفرگ  يدـج  مهم  جـئاتن  زا  یکی  هک  ناـهج  نیا  توکلم  ساـسحا  - 3 دـندرکیم . شالت  نآ  يونعم  يداـم و 
. دنکیم ادیپ  تاجن  یناگدنز  نیا  رد  یفده  یب  بعل و  وهل و  یئارگ و  هدوهیب  زا  دشوجیم و  یمدآ  نورد  رد  فیلکت  ساسحا  هک  تسا 

زرم زا  ماگنه  نآ  زا  یناسنا  نم  دریذـپب . دـناوتیمن  ایند  نیا  رد  هظحل  کـی  یتح  ار  یگدوهیب  ساـسحا  هک  حور  اـی  نم  نوناـق  تسا  نیا 
کی رگا  دـنک . ریـسفت  ار  دوخ  یگدـنز  دوش و  زاغآ  يو  رد  روبزم  ساسحا  هک  ددرگیم  دراو  تیناـسنا  ورملق  هب  درذـگیم و  تیناویح 

ياهتـسیاش تمدخ  لوقعم و  راک  چیه  دیامن ، تیوقت  ار  نآ  تیلعف  ای  دـناسرب و  تیلعف  هب  دوخ  دارفا  رد  ار  روبزم  ساسحا  دـناوتن  عامتجا 
نوناق ادخ  اب  ناسنا  يهطبار  مراهچ : تسا . هدـیمان  یناسنا  نم  حیرـص  غورد  اب  ار  نوناق  زا  مورحم  نم  هدادـن و  ماجنا  دوخ  دارفا  يهرابرد 

هب ور  صقان  تکرح  نوناق  رتحیحـص  ترابع  هب  ای  تسا  لامک  هب  ور  صقن  تکرح  نوناق  ادـخ ، اب  ناسنا  يهطبار  رد  یناسنا  حور  اـی  نم 
زاربا زا  یـضعب  تسا . هدـش  زاربا  يداـیز  بلاـطم  نآ ، نتخاـس  لـتخم  اـی  شخب و  تاـیح  نوناـق  نیا  نتفرگ  هدـیدان  يارب  تـسا . لاـمک 
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مینادیمن د یلو  دناهداد ، رارق  ریثات  تحت  ار  اهناسنا  زا  ياهدع  هک  دناهدرک  زاربا  يدج  ار  بلاطم  نآ  يردق  هب  ناگدننک 
نآ رد  ایآ  دنتـشاد ؟ نامیا  دـندادیم ، هئارا  دوخ  ياههتفگ  تابثا  يارب  هک  ار  یلئـالد  اـعقاو  اـیآ  تسا ؟ هتـشذگیم  هچ  ناـنآ  دوخ  زغم  ر 

ساسحا بلاطم  نآ  زا  دنتـشگیم ، وربور  دـندرکیم ، یگدـنز  نآ  رد  هک  یتسه  ملاع  نآ  نتـشیوخ و  اـب  فاـص  ینورد  اـب  هک  تاـظحل 
همیمض ار  یئاهقلطم  دنتشاد ، یتسه  ملاع  زا  هک  يدودحم  تشادرب  نارگن و  نتـشیوخ  نامه  هب  ای  دندومنیم ، قیمع  ینامداش  ترـسم و 

هب هجوت  اب  ار  دوخ  قیمع  ینارگن  ای  دندرکیم ؟ هدوسآ  ار  دوخ  دیـشیدنا ) دـیابن  رگید  تسا  سب   ) نیقلت اب  هتخیمآ  یتیاضر  دـندرکیم و 
نم نوناق  تخانش  يارب  میرادن . یفاک  یئانشور  اهنآ  يهرابرد  ام  هک  تسا  یئاهزیچ  تالاوئـس  نیا  دنتخاسیم ؟ یفتنم  نارادیرخ  قایتشا 

دوجوم هک  دریذپب  دیاب  یناسنا  نم  ایآ  هک  نیا  مکی : يهیضق  میریگب : رظن  رد  ار  مهم  يهیضق  ود  یتسیاب  ادخ  اب  ناسنا  يهطبار  رد  حور  ای 
دنچ هن ؟ ای  دوخ  قلاخ  هب  قولخم  یگتـسباو  تساوا . هب  هتـسباو  یتسه  ناـهج  تادوجوم  رگید  نم و  نیا  هک  دراد  دوجو  یقلطم  لـماک و 
زاربا هراب  نیا  رد  هک  هچ  نآ  درادن . دوجو  لیلد  کی  یتح  یفنم  خساپ  يارب  هک  یلاح  رد  دهدیم ، تبثم  خـساپ  ار  هیـضق  نیا  نقتم  لیلد 

بیمن هک  ار  تیصخش  ای  نم  دوخ  تسخن  لالدتسا  نیا  تسین )! سپ  منیبیمن   ) هک نیا  یکی  تسا : زیچ  ود  تسا ، هدش 
سپس تسین ، یندید  تسا ، یکشزپ  ناور  يواک و  ناور  یـسانش و  ناور  مولع  یـساسا  عوضوم  هک  تقیقح  نیا  اریز  دوشیم  رکنم  مینی 

اریز دزادنایم ، تیعقاو  زا  ار  یتسه  ناهج  هاگ  نآ  دـنکیم . راکنا  یتاذ  نورد  یتاذ و  نورب  ورملق  ود  زا  ار  سوسحمان  ياهتیعقاو  يهمه 
یندـید و زگره  طباور  نیا  تسا و  تادوجوم  نایم  رد  ینوناق  طباور  دزادـنایم ، نایرج  هب  دوجو  يارجم  رد  ار  یتسه  ناهج  هک  هچ  نآ 
ای یفن و  ار  اهنآ  زا  یکی  دهدب  هزاجا  دوخ  هب  یسک  رگا  هک  تسا  يدح  هب  ءایشا  نایم  رد  اهنآ  دوجو  ترورض  یلو  تسین  یندرک  سمل 

هداد رارق  دـیدرت  دروم  ای  یفن  ار  یتسه  ینوناـق  ناـیرج  هجیتن  رد  طـباور و  يهمه  تیعقاو  هک  تسا  نیا  دـننام  دـهدب ، رارق  دـیدرت  دروم 
هک تسا  نیا  نآ  تسین و  راگزاس  یقطنم  چیه  اب  هک  دراد  رب  رد  ار  يریذـپان  ناکما  ياعدـم  کی  يدـنوادخ  دوجو  یفن  یهگناو  تسا .
مه ار  یـضرف  نینچ  رگا  و  ماهدـیدن ! ادـخ  ناونع  هب  ار  يزیچ  یتـسه  نآ  رد  ماهتخانـش و  قلطم  روط  هب  ار  یتـسه  يهمه  هدـننک  یفن  نم 
هک ار  هچ  نآ  زج  دناوتیم  صخـش  نیا  ایآ  تسا ، هتخانـش  قلطم  روطب  ار  یتسه  يهمه  هدش و  ادیپ  يدرف  هک  مینک  روصت  ینعی  میریذپب ،

دومن کلذ  ریغ  میسجت و  هشیدنا و  تاساسحا و  فطاوع و  ملا و  تذل و  هدارا و  يارب  هک  حیرشت  ملاع  ایآ  دنک ؟ یفن  تسا  هدید 
نآ زا  يدومن  حیرشت ، ملع  اب  ناسنا  ندب  ءازجا  يهمه  تخانـش  اب  نم  هک  لیلد  نادب  دوش  رکنم  ار  اهتیعقاو  نیا  دناوتیم  دنیبیمن  يوضع 

رارق نیا  زا  لامجا  روطب  درک ، میهاوخ  حرطم  یهلا  تایانع  اـب  يدـعب  تادـلجم  رد  هک  يدـنوادخ  دوجو  تاـبثا  لـئالد  مدـیدن ؟ ار  روما 
لیلد هداب  تیاهنیب  ات  لسلـست  دوش و  دوجوم  دناوتیمن  قلاخ  نودب  یقولخم  چیه  دیآیمن و  دوجوب  تلع  نودب  یلولعم  چـیه  - 1 تسا :

تسا و لولعم  یتسه  لک  سپ  تسا  لولعم  یتسه  ناهج  تادوجوم  زا  کی  ره  نوچ  تسا و  دودرم  ءامکح  هفسالف و  هاگدید  زا  مکحم 
لالقتسا هک  ار  یتقیقح  دوجو  دوشیم ، هدهاشم  اهنآ  يهمه  رد  هک  تادوجوم  یگتـسباو  نایرج  - 2 دراد . نیرب  قلاخ  ای  تلع  هب  جایتحا 

تکرح - 4 دنکیم . تابثا  ار  هناگی  قلاخ  دوجو  تالیخت  تامهوت و  زا  كاپ  نادـجو  میلـس و  ترطف  - 3 دنکیم . تابثا  دراد ، تاذـل  اب 
تکرح هب  ار  نآ  قلطم  كرحم  کی  دـیاب  اذـل  دـشاب ، تعیبط  هدام و  دوخ  هب  دنتـسم  دـناوتیمن  هک  تهج  نادـب  تعیبط ، هدام و  تاذ  رد 
تکرح لعاف  یلک  تکرح  ایآ  تکرح ؟ نیمادک  تفگ : دیاب  تسا ، تکرح  لعاف  دوخ  هدام  تاذ  هک  دـنک  لایخ  یـسک  رگا  و  دروآرد .

ینیع یئزج  تکرح  دـشاب ، هدوـب  ینیع  یئزج  تکرح  دوـصقم  رگا  تسا و  نهذ  هتخاـس  یلک  اریز  تسا ، یطلغ  رادـنپ  کـی  نیا  تسا ؟
عافت سامت و  لوصحم 

نییعت دروآیم ، رد  تکرح  هب  ار  نآ  هک  یطیارـش  ءازجا و  نآ  اب  هدام  رد  تکرح  تیوه  نیاربانب  تسا . ءازجا  رگید  اـب  هداـم  زا  یئزج  ل 
یمالـسا عبانم  زا  یـضعب  رد  هک  یلامک  ای  یبوجو  ناهرب  - 5 تسا . هداـم  تاذ  رد  تکرح  لـعاف  میئوگب : میناوتیمن  هجیتن  رد  ددرگیم ،

تفایرد اعقاو  ادخ  موهفم  رگا  هک  تسا  نینچ  ناهرب  نیا  يهصالخ  دناهتفریذپ . ار  نآ  زین  نیمز  برغم  يامکح  زا  یهورگ  تسا و  هدمآ 
تکرح قوفام  تلع و  یگتسباو و  زا  زاینیب  تالامک و  يهمه  ياراد  هک  تسا  يدوجوم  ادخ  اریز  تشگ ، دهاوخ  تابثا  وا  دوجو  دوش ،
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اریز دوش ، دقتعم  وا  دوجوب  دیاب  دنک ، تفایرد  ار  موهفم  نیا  یسک  رگا  تسا ، قلطم  لامک  ياراد  ادخ  رترـصتخم  ترابع  هب  نوکـس و  و 
. دشاب قلطم  لامک  هکنیا  هب  دسر  هچ  درادن  یققحت  هک  دوب  دهاوخ  یلایخ  روصت  کی  دـشابن ، یعقاو  دوجو  ياراد  العا  موهفم  نانچ  رگا 

مرتحم يهدـننک  هعلاطم  تسا ، هدـمآ  اـت ص 40  هحفـص 18  زا  يونثم  لیلحت  دـقن و  ریـسفت و  زا  مهدراهچ  دـلجم  رد  ناـهرب  نیا  ریـسفت 
هب رظن  اب  اهرفیک  اهـشاداپ و  قوفاـم  فیلکت  ساـسحا  نیرب و  دـهعت  ساـسحا  فیلکت : ناـهرب  - 6 دیامرف . هعجارم  دـلجم  نآ  هب  دـناوتیم 

وب اهیئوجدوس  لایما و  اهاوه و  تعیبط و  رد  روهطوغ  ناسنا  يدام  تعیبط  يهدش  هتخاس  دناوتیمن  دراد  هک  یتمظع  تسادق و 
یناسنا یلاع  ياهـشزرا  رگا  - 7 دراد . یهلا  يهشیر  اهرفیک  اهـشاداپ و  قوفام  فیلکت  ساسحا  نیرب و  دـهعت  ساسحا  نیارباـنب  دـشاب . هد 

، دشابن دنوادخ  هب  دنتسم  یناسنا  يالعا  ياهنامرآ  هب  ندیـشخب  ققحت  هار  رد  ذئاذل  زا  تشذگ  تلادع و  قح و  هب  میلـست  عوضخ و  دننام 
اهنآ هب  ندیشخب  ققحت  یناسنا و  یلاع  ياهـشزرا  هب  لمع  هار  رد  هک  یناسک  تفگ : دیاب  سکعلاب ، هکلب  هدوبن و  تابثا  لباق  هجو  چیه  هب 

ای نم  يهطبار  مود : يهیضق  دنشابیم ! رامیب  تخبدب و  یمدرم  دنرادیم ، رب  تسد  تردق  یهاوخدوخ و  تذل و  دوس و  زا  تاعامتجا  رد 
طباور نآ  یـسررب  يارب  مرتحم  يهدننک  هعلاطم  میاهدرک ، حرطم  ادخ  اب  ار  ناسنا  يهطبار  عاونا  باتک  نیا  زا  مود  دلجم  رد  ادـخ  اب  حور 

ادخ اب  حور  ای  نم  طابترا  یمازلا  نوناق  ود  نایب  يارب  مینکیم  شـشوک  میناوتب  ات  ثحبم  نیا  رد  دـیامن . هعجارم  مود  دـلجم  هب  دـناوتیم 
. تسا هدیرفآ  زاین  نیرتمک  نودب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  دبایرد  ار  تقیقح  نیا  دیاب  نم  مکی : نوناق  دـیامن : تاعارم  ار  اهنآ  یتسیاب  هک 
. تسا هدرکن  باـجیا  لـالجلاوذ  سدـقا  تاذ  رد  ینوـگرگد  چـیه  دنـشابیم  نآ  زا  یئازجا  یناـسنا  ياـهنم  هک  تقلخ  هاگتـسد  شنیرفآ 

ررش وچمه  ارم  تخومآ  هک  نآ  ندیدنخ  رکش  ار ز  ناهج  درک  یتنج  هک : تسا  هدوب  وا  قلطم  تیضایف 
نیا موزل  تسا . ادـخ  اب  هطبار  رد  نم  نوناق  نیلوا  دراد ، غارـس  دوخ  قلاخ  رد  نم  هک  الاو  لامک  زا  ياهنومن  هب  فاصتا  قاـیتشا  ندـیدنخ 

تیانع شناگدـنب  هب  ار  دوخ  لامک  زا  ياهولج  هنومن و  لاعتم  دـنوادخ  دوب  اـنب  رگا  دریگیم  همـشچرس  نیرب  دـهعت  ساـسحا  زا  فاـصتا 
هک تفریذـپیم  ار  تقیقح  نیا  یمدآ  رگا  دادیمن . رارق  اهناسنا  ام  داـهن  رد  ار  هولج  هنومن و  نآ  اـب  فاـصتا  هب  نازوس  قاـیتشا  دـیامرفن ،
امن لامک  زیچان  رایسب  ياههدیدپ  هب  ار  دوخ  زگره  درادن  یتیاهن  زرم و  دح  هک  تسا  یهلا  يالاو  لامج  لامک و  تسا  وا  راظتنا  رد  هچنآ 

لامک و هب  دوعـص  يارب  درکیم  یقلت  ياهیلوا  تامدقم  ار  اهنآ  تقیقح  رد  دروآیم ، تسدب  ار  اهنآ  رگا  تخابیمن  يروص  ياهیئابیز  و 
يروص و ياهیلیل  هب  ار  دوخ  يارگ  تیاهنیب  يوج و  ادخ  نم  دنتـسناوتیم  عماوج  ياهنونجم  هک  دوب  یقطنم  شریذـپ  نیا  اب  الاو . لامج 

تروص تیبذاج  هک  دـندیمهفیم  دـنتخورفیمن و  بل  ود  ینیب و  کی  وربا و  ود  مشچ و  ود  رد  گرزب  نم  نآ  يهدـننک  هصـالخ  تقوم 
يالاو لامج  لامک و  هب  نازوس  قایتشا  هک  نم  يالاو  رایـسب  حوطـس  نآ  اما  دزاسب و  دونـشخ  ءاضرا و  ار  نم  یعیبط  حطـس  دناوتیم  اهنت 

یئابیز ل دیئایب  ددرگ ، سوبحم  مشچ  گنر  لکش و  ود  وربا و  طخ  ود  نادنز  رد  دناوتیمن  زگره  دراد ، یهلا 
دوخ هار  دس  دیآیم ، دوجوب  اهابیز  نآ  ياهدومن  اههرهچ و  رد  ام  يالاو  ساسحا  لقع و  زا  هک  یتیفافش  اب  دناوتیم  هک  ار  یتسه  ياهیلی 

يدنوادخ يهطلـس  هراظن و  يدـج  ساسحا  مود : نوناق  ار  شیدـنا  ماخ  نونجم  متخوس  ار  شیوخ  مدومن  یلیل  خر  رد  اریز  میهدـن ، رارق 
ار دوخ  تیدوجوم  يهمه  هک  تهجنادـب  دـیایب ، دوجوب  ناسنا  کی  رد  ساسحا  نیا  رگا  تفگ : ناوتیم  نانیمطا  لامک  اـب  نم . يهراـبرد 
هک يرگید  يهجیتن  داد . دهاوخن  هار  دوخ  هب  زگره  ار  قح  ریـسم  زا  فارحنا  تفای  دـهاوخ  يدـنوادخ  ملع  يهطیح  رد  لاوحا  يهمه  رد 
هار رـس  رایتخا  نودـب  هک  نم  یعیبط  حطـس  ياهیگتفرگ  ایند و  بئاصم  اهیراوگان و  هک  تسانیا  ددرگیم ، ناسنا  بیـصن  ساسحا  نیا  زا 

. دناوتیم دنادیم و  ار  اهنآ  يهمه  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـنادیم  یناسنا  نینچ  هک  اریز  داد ، دـنهاوخن  رازآ  ار  يو  دـنریگیم ، ار  یناسنا  ره 
هب ار  راک  بقاوع  دوجو و  تلع  یمدآ  هب  هک  تسا  نایدا  يراکوکین  تردق و  : ) دـنکیم نایب  ریز  تالمج  اب  ار  نوناق  نیا  سنارف  لوتانآ 

رکف نینچ  يدازآ ، ملع و  رـصع  نیا  رد  همه  ام  ابیرقت  هکنانچ  میئامن ، درط  ار  یهلا  یفـسلف  دئاقع  لوصا  ام  هک  یتقو  دـهدیم . میلعت  يو 
هج نیدب  راک  هچ  هب  میاهدمآ و  ایند  هب  ارچ  مینادب  هک  دنامیمن  یقاب  يرگید  يهلیسو  مینکیم ،

ماهبا ات  میـشیدنین  زیچ  چیه  هب  دیاب  اعقاو  تسا و  هدرک  هطاحا  دوخ  دنمورین  رارـسا  رد  ار  یگلمج  ام  تشونرـس  زار  میاهتـشاذگ . مدـق  نا 
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یمـسج و مالآ  دراد . دوجو  ام  هودنا  مغ و  يهشیر  هک  تسا  ام  يدوجو  تلع  زا  قلطم  تلاهج  رد  و  مینکن . ساسحا  ار  یگدنز  زیگنامغ 
دشیم لمحت  لباق  زاب  اهنیا  يهمه  ناراکتسرد ، رابدا  تبکن و  ناگلفس ، یتخبشوخ  تداعـس و  تاساسحا ، حور و  ياههجنکـش  یحور ،

تذل دوخ  یحور  ياهباذع  اههجنکـش و  زا  نموم  صخـش  میدوب . دقتعم  یهلا  تیـشم  کی  هب  میدربیم و  یپ  اهنآ  يهفـسلف  هب  هچ  نانچ 
اهاطخ و یتح  دـنک  هولج  اراوگ  بسچلد و  شرظن  رد  دـنرادیم  اور  وا  هب  تبـسن  شنانمـشد  هک  یئاهیریگتخـس  اهیرگدادـیب و  دربیم و 
درد و یتح  تسا ، هدـش  شوماخ  نامیا  يهلعـش  هنوگ  ره  هک  یئایند  رد  اما  دـنکیمن . دـیما  بلـس  يو  زا  دـنزیم  رـس  وا  زا  هک  یناهانگ 

هکنآ ياجب  رشب  هک  اغیرد  دوشیمن ) یقلت  یموش  ياهیگرخـسم  تشز و  ياهیخوش  زجب  رگید  هداد و  تسد  زا  مه  ار  دوخ  يانعم  ضرم 
خلت معط  ندیشچ  اب  هکنآ  ياج  هب  دنک و  يرادرب  هرهب  نتشیوخ  يرادیب  ندمآ و  دوخ  هب  يرایـشه و  يارب  بئاصم  اهیراوگان و  یخلت  زا 
زا اهنآ  خلت  معط  لیدعت  ناربج و  ای  اهنآ  نتخاس  یفتنم  ددص  رد  هدرک و  ادیپ  عالطا  دوخ  ناعونمه  رگید  لاح  زا  بئاصم  اهیراوگان و 
یحور ياهیگتفرگ  اهیراوگان و  نآ  خلت  معط  زا  یئاهتعاس  ای  یتعاس  ات  دریگیم ، تسد  هب  بارـش  يابیز  ياههلایپ  دیآرب ، دوخ  ناعونمه 

هک دـننک  ریـسفت  نانچ  ای  دـنربب و  نیب  زا  ای  ار  اهدرد  اهتبکن و  نآ  دـنناوتیم  هک  ار  يزغم  ياهتیلاعف  اـهورین و  بیترت  نیدـب  و  دوش ، اـهر 
اهیزورهیـس اهتبکن و  نآ  هب  رگید  تبکن  کی  دـنکیم و  یثنخ  ردـخم  تاعیام  نامه  اب  دـنربب ، نیب  زا  ار  اهنآ  زا  یـشان  یحور  يهجنکش 

جنر قشاع  يرآ ، دنرآ ! نوگلگ  يهداب  ات  هک  يامرف  دنرآ  نوخیبش  تاهمغ  هک  شیپ  ناز  هک ، دهدیم  تیلـست  ار  دوخ  دـنکیم و  هفاضا 
هلآ یلع  دـمحم و  نیلـسرملا  دیـس  یلع  مالـسلا  هولـصلا و  نیملاعلا و  بر  دـمحلا هللا  دـبک  یف  ات  ناوخب  مسقا  زیخ ال  دـبا  اـت  ناداـن  تسا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  دـشابیم ) دـلج 13  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) نیموصعملا نیرهاـطلا  نیبیطلا 
مامت رب  شتردق  اب  هک  تسا  ار  يادـخ  رم  ساپـس   ) هلوطب اند  هلوحب و  الع  يذـلا  دـمحلا هللا  موس  داتـشه و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت  يهیقب 

و یتسه ، قوف  العا  یتردق  اب  تسا ) کیدزن  ایـشا  يهمه  هب  شایبوبر  ناسحا  اب  تانئاک و  يهمه  زا  رتالاب  نآ ، نتخادنا  نایرجب  یتسه و 
یئادخ نآ  قولخم  ناسنا ، يا  وت  تسا  یتسه  يازجا  يهمه  کیدزن  یبوبر  یناسحا  اب 

زا يدومن  نیرتمک  اب  يربارب  یئاناوت  شیاهتمظع  اهورین و  همهنآ  اب  یتسه  ناهج  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  تست و  تردق  قوف  شتردـق  هک 
رد هک  يرایتخا  يدازآ و  ساسحا  اب  ینادب و  وا  تردق  يهطیح  زا  نوریب  ار  دوخ  لایخ  رادنپ و  ملاع  رد  ادابم  دـشاب ، هتـشاد  ار  وا  تردـق 

( شاب  ) نک يهملک  کی  اب  شاهدارا ، هظحل  کی  اـب  هک  یتردـق  یئآرب - تردـق  نآ  لـباقم  رد  دوجو  ضرع  ددـص  رد  ینیبیم  نتـشیوخ 
يهطاـحا ملع و  هک  تسا  یکیدزن  ناـمه  هب  تاـنئاک  يهراـبرد  وا  یبوبر  مرک  ناـسحا و  فطل و  تسا ، هدروآ  دوـجوب  ار  یتـسه  ناـهج 

هب یکتم  هزادـنا  نامه  نآ ، تیدوجوم  یئاـهن  لـیلحت  عقوم  رد  تخرد  رد  زیچاـن  گرب  کـی  تکرح  تاـنئاک . نآ  يهمه  رب  وا  يدوجو 
هحفـص تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) مهف هب  جایتحا  طـقف  تقیقح  نیا  ساـسحا  یتسه . يهمه  هک  تسا  وا  مرک  ناـسحا و  فطل و 
قیفوت روبزم  يهلئسم  تخانش  هب  یسک  رگا  اجک ؟ تکرح  اجک و  هدام  زا  یئزج  هک  دراد  هلئـسم  نیا  دشابیم ) دلج 13  هب  طوبرم  لباقم 

کی يهرابرد  یتقو  اـم  هک  تسا  تسرد  تسا . هدرک  كرد  گرب  نآ  رب  ار  نیرفآیتسه  غورف  شباـت  وا  هک  دـینادب  اـعطق  دـنک ، لـصاح 
، دـشاب هدوـب  گرزب  مه  هزادـنا  ره  زج  اریز  مینک ، یقلت  لـک  رگـشیامن  ار  زج  نآ  میناوـتیمن  میرگنیم ، لـک  کـی  زا  یئزج  ناوـنعب  زیچ 

رتکچوک لک و  رد  هرخالاب 
يهمه تلاخد  ضرف  رب  اریز  داد ، رارق  تسا  رتگرزب  زج  زا  لـک  لـصا  عباـت  ناوتیمن  ار  زج  تیعقاو  تخانـش  يهلئـسم  یلو  تسا ، لـک  زا 

، لـک تخانـش  نودـب  زج  کـی  داـعبا  يهمه  تخانـش  دـنربیم ، رـسب  یلعاـفت  طاـبترا  رد  رگیدـمه  اـب  هـک  ازجا  زا  کـی  ره  رد  لـک  ازجا 
نایامن ءزج  رد  لک   ) لکلا یف  لثمم  ءزجلا  نا  امک  ءزجلا  یف  لثمم  لـکلا  تسا : هدـش  هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسین و  ریذـپناکما 

یکیدزن تفاـیرد  دـباتیم . زین  نآ  زا  یئزج  ره  رب  دـباتیم ، یتـسه  لـک  رب  هک  یهلا  غورف  ناـمه  نیارباـنب ، لـک ) رد  ءزج  هکناـنچ  تـسا ،
ناسآ هچ  دـنناوتان . نآ  كرد  زا  هتفر  ورف  دوخ  رد  مدرم  طقف  هک  تسا  یهیدـب  نشور و  نانچنآ  شیبوبر ، ياهناسحا  يهلیـسوب  دـنوادخ 
تسا راوشد  هچ  و  دبایرد ، قلطم  يهدننک  ناسحا  هب  ار  دوخ  قلطم  زاین  دیآ و  نوریب  نتشیوخ  زا  هکیـسک  يارب  ادخ  یکیدزن  كرد  تسا 
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دنتسم نتشیوخ  ملع  یئاناوت و  هب  ار  دوخ  يدوجو  ياهزاین  يهدننک  فرطرب  لماوع  يهمه  دوش و  غراف  نتشیوخ  زا  دناوتن  هکیـسک  يارب 
فیطل يهدننک  ناسحا  رادید  تمعن  زا  زگره  میرادـن ، یعالطا  نتـشیوخ  قلطم  زاین  زا  میاهتفر و  ورف  دوخ  رد  اهناسنا  ام  ات  يرآ ، درادـب .

فرطرب تسا و  زاـیتما  دوس و  ره  يهدنـشخب   ) لزا همیظع و  لـک  فشاـک  لـضف و  همینغ و  لـک  حـنام  تشگ . میهاوخن  رادروخرب  دوـخ 
يهدننک

يهدنشخب تسا  ادخ  دشابیم ) دلج 13  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  ( ) تایح يانگنت  گرزب و  يهثداح  ره 
يهمه ياههتشر   ) هددم نم  هدمتسم  لکلاو  هدیب  ارط  رومالا  همزا  تایح  ياهانگنت  گرزب و  يهثداح  ره  يهدننک  یفن  زایتما و  دوس و  ره 

يهدنـشخب هک  الاو  ساسحا  نیا  دننکیم ) دادمتـسا  يدنوادخ  يهقلطم  تردق  زا  تانئاک  يهمه  تسا و  ادـخ  تسدـب  یتسه  ملاع  روما 
، تسا الع  لج و  دـنوادخ  تایح  ياهانگنت  همه  يهدـننک  زاب  گرزب و  تخـس و  ياهدادـیور  يهمه  يهدـننک  یفتنم  تازایتما و  يهمه 

مهف كرد و  لباق  درادن ، رگیدکی  اب  تادوجوم  طباور  لاکـشا و  روص و  اهدادیور و  تشپ  هب  ذوفن  يارب  يرکف  یئاناوت  هک  یـسک  يارب 
زا یناوتان  نایعدم  يارب  هک  تسا  هداد  رارق  نانچ  ار  ود  نآ  نایم  يهطبار  یناسنا و  یحور  تیوه  يدام و  نامتخاس  دنوادخ  یلو  تسین .

یمامت هک  دـمهفن  هجوت  كدـنا  اب  هک  تسا  لـقاع  لدـتعم و  ناـسنا  نیمادـک  نآ  تسا . هتـشاذگن  يرذـع  ياـج  روبزم  ساـسحا  نتـشاد 
ثداوح ریجنز  رد  دننکیم و  زورب  دنـشوجب ، شتاذ  زا  هکنآ  نودـب  شتیدوجوم  يارجم  رد  وا  یتایح  ياههدـیدپ  تانکـس و  تاکرح و 
ياهراک رد  زجب  اهنآ  قلطم  لعاف  و  دـشاب . هدوب  دوخ  یتایح  نوئـش  قلطم  لعاف  هک  تسین  ناسنا  تاذ  نیا  ینعی  دـنتفایم ، نایرجب  یتسه 

ایتخا
هراظن و دـشاب ، هدوب  دنتـسم  ناسنا  تیلعاف  هب  دـناوتیم  هک  هچنآ  مه ، يرایتخا  ياـهراک  رد  یتح  تسا . دـنوادخ  دنزیمرـس  يو  زا  هک  ير 
، تسا يدـنوادخ  تیلعاف  هب  طوبرم  مه  طلـست  هراظن و  نآ  رب  تردـق  یتح  هک  راک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  هب  تسا  وا  تیـصخش  طلـست 

ناـمتخاس یگنوگچ  یهگناو  تسا . يدـنوادخ  لـعف  زا  یمدآ  دوجو  رد  زین  طلـست  هراـظن و  تردـق  لـئاسو و  راـک و  نادـیم  یتح  هکلب 
يدنوادخ تیلعاف  هب  طوبرم  دـنیاشوخان ، راوگان و  رگید  یـضعب  تسا و  زایتما  شخبدوس و  وا  يارب  ءایـشا  زا  یـضعب  هک  ناسنا  يدوجو 

تیلعاف هب  دنتسم  دوش  رادروخرب  اهیراوشد  رب  يزوریپ  ذیاذل و  دوس و  زا  دناوتب  هک  ناسنا  يدوجو  نامتخاس  هیبعت  هک  رظن  نیا  اب  و  تسا .
ره يهدنـشخب  هک  تسا  ادخ  تفگ : دیاب  اذل  دشابیم ) دلج 13  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) تسیدنوادخ

رظن رد  ناوتیم  ار  یگدنز  زا  هظحل  نیمادک  رگید  فرط  زا  تسا . راوگان  تخـس و  ياهدادـیور  هنوگ  ره  يهدـننک  یفتنم  زایتما و  دوس و 
نآ دـشکب و  دوخ  لابند  هناعطاق  ترورـض  ربج و  اب  ار  يدـعب  يهظحل  یتسه  نیناوق  ازجا و  يهمه  اب  تایح  طاـبترا  هب  رظن  اـب  هک  تفرگ 

بیرف دـیابن  تیمهااب  رایـسب  يهلئـسم  نیا  رد  دـشاب !؟ هدوب  شخبدوس  هظحل  نآ  يارب  دـهاوخب  هک  ار  يزیچ  ره  هک  دزاسب  نانچ  ار  هظحل 
طبار

ناهج نیا  رد  تلع  نودب  یلولعم  چیه  يرآ ، میروخب . میهدیم ، شرتسگ  یتسه  حوطـس  قامعا  ات  هدومن و  عازتنا  ارنآ  ام  هک  ار  تیلع  يه 
ای تسا  بآ  يهدـنروآ  دوجوب  تلع  تسا ، هداتفا  نایرجب  نآ  رد  بآ  هک  هناخدور  کی  ایآ  تسیچ ؟ تلع  یلو  دـیآیمن ، دوجوب  یتسه 

دیاب هکنیا  الثم  ینعی  اهتلع  تیلع  یهگناو  نآ  هدنروآ  دوجوب  تلع  هن  تسا  بآ  هاگرذگ  هناخدور  امتح  تسا ؟ نآ  هاگرذگ  هناخدور 
هب نم  وا  همعن و  غباوس  همرک و  فطاوع  یلع  هدمحا  تسا . هتـسباو  لماع  نیمادـکب  دـیامن  دـیلوت  ار  ناسنا  دـنک و  تکرح  ناسنا  يهفطن 
رب شیدنوادخ و  مرک  فطاوع  رب  متسه  ادخ  رازگساپس   ) ارصان ایفاک  هیلع  لکوتا  ارداق و  ارهاق  هنیعتسا  ایداه و  ابیرق  هیدهتسا  ایداب و  الوا 
وا زا  تیادـه  تسا و  هقباسیب  لوا و  دوجوم  هک  مروآیم  سدـقا  تاذ  نآ  هب  نامیا  تسا . هدومرف  تیاـنع  اـم  رب  هک  یلماـک  ياـهتمعن 
وا هب  لکوت  قـالطالا ) یلع   ) رداـق تسا و  قلطم  زوریپ  هک  مبلطیم  وا  زا  يراـی  تسا . وا  زا  متیادـه  تسا و  کـیدزن  نم  هب  هک  میوجیم 

يهدهاشم اب  هک  یسک  میروهطوغ  شمرک  فطاوع  رد  هک  تسیئادخ  يهتـسیاش  قلطم  شیاتـس  تسا .) وا  زا  يرای  تیافک و  هک  میامنیم 
شابیم دلج 13  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) ددص رد  يدنوادخ  محارم  فاطلا و  فطاوع و  همه  نآ 
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زا ار  اهنآ  صیخـشت  تردق  تسا و  مورحم  ابیز  تشز و  دب و  بوخ و  ساسحا  هنوگ  ره  زا  ای  دیآیمنرب ، يدنوادخ  شیاتـس  دـمح و  د )
لتخم ار  دوخ  نادجو  لقعت و  رعاشم و  يهمه  دنکیم و  یگدـنز  ایند  نیا  رد  نوناق  لصایب و  نم  کی  اب  هجیتن  رد  هک  تسا  هداد  تسد 
دریگیم رارق  يورایور  ابیز  تشز و  دب و  بوخ و  میالمان و  میالم و  اب  هک  تسا  رادروخرب  ياهناکدوک  یگدنز  کی  زا  ای  تسا و  هتخاس 

وا دـنهدیم ، كدوک  رب  اولح  يروخیاچ  قشاق  کی  هک  یماگنه  الثم  دـنک ، كرد  ار  اـهنآ  ندـمآ  دوجوب  طیارـش  لـماوع و  هکنیا  نودـب 
ردام ناتـشگنا  نایم  تاظحل  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  يرپس  ار  یلحارم  هچ  یندعم  تلاح  زا  يزلف  يروخیاچ  قشاق  نآ  دمهفب  هکنیا  نودب 
اهنیا زا  رتالاب  دروخیم . ارنآ  تسیچ  تسا ، هدومیپ  اولح  نآ  هک  ار  یلحارم  دنادب  هکنیا  نودـب  نینچمه  تسا و  هدیـسر  شیاهبل  هب  ردـپ  ای 

وا هب  قشاق  نآ  اب  ار  اولح  رادـقم  نآ  هک  تسا  هدـش  بجوم  یئاهیریگ  فدـه  هچ  یفطاوع و  هچ  رداـم  نورد  رد  هک  دـنادیم  هچ  كدوک 
فرط هب  كدوک  هکیماـگنه  روطنیمه  داـتفا و  دـهاوخ  یلاـح  هچ  هب  رداـم  دـنک  غارفتـسا  نآ  ندروخ  زا  سپ  كدوک  رگا  دـناروخیم و 
شتآ زا  دـنکیم و  لغب  ار  وا  دودـیم و  وا  فرطب  دـیدش  تعرـس  اب  ردام  هکیماگنه  دـنک ، يزاـب  شیاـبیز  ياههلعـش  اـب  هک  دوریم  شتآ 

ن دنکیم ، شرود 
رد هدرک و  یتحاران  ساسحا  شیناور  حوطـس  يهمه  اـب  هکلب  دراد ، یتلع  هچ  شتآ  ياههلعـش  زا  وا  ندرک  راـنکرب  هک  دـمهفیمن  اـهنت  ه 

نازوس ياههیرگ  دنک ، رتسکاخ  تسنآ  رد  هک  ار  هچنآ  هناخ و  يهمه  یهجوتیب  كدـنا  اب  دـناوتیم  هک  شتآ  يابیز  ياههلعـش  نآ  قارف 
هب ینورد  جاوما  نیمادک  زا  ردام  یفطاع  رادراب  ناتشگنا  دمهفب  هک  درادن  ار  نآ  روعش  كدوک  زگره  نیا ، زا  رتالاب  هکلب  دزادنایم ، هارب 
هچ يردام  يهفطاع  دیوگب  دناوتیم  هک  تسا  رهام  سانـشناسنا  کی  طقف  دـننکیم . كاپ  ار  وا  ناگدـید  کشا  دـنیآیم و  رد  تکرح 
نآ زا  يدومن  يردام  شخب  تایح  يهفطاع  هک  یناسنا  تایح  قامعا  هب  ذوفن  زا  مه  سانـشناسنا  نآ  تاـمولعم  مهف و  هزاـت  دراد ، ینعم 

میناوتیم هداس  رایسب  لاثم  دشابیم ) دلج 13  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) نیا هب  رظن  اب  دشابیم . ناوتان  تسا ،
همهنآ نانآ و  لباقم  رد  هدرتسگ  ناوخ  نیا  دننکیم  نامگ  دـنروآیمن و  ياجب  ار  يدـنوادخ  محارم  فاطلا و  فطاوع و  هکنانآ  میمهفب 

میلـست و نانآ  لباقم  رد  دنیوریم و  نیمز  زا  چراق  دننام  دنتـسه  یئاههدـیدپ  نادـجو ، هدارا و  لقعت و  هشیدـنا و  دـننام  ینورد  ياهتمعن 
نیا هک  ادرد  تسا  نیشتآ  رحب  دص  هر  نیا  رد  یمنبش  ره  هک - دننادیمن  دندرگیم و  يرادروخرب  يهدامآ 

رد دننکیمن و  كرد  دـنراد ، ادـخ  اب  هک  ار  ياهطبار  نیرتکیدزن  هک  دـنجازم  كدوک  ياهناسنا  هنوگنیا  ظفاح  درادـن  نایب  حرـش و  امعم 
نم يوج  زک  متفخ  نادنچ  يوج  رانک  هب  هنـشت  تشذگب  ینادواج  رمع  يهیامرـس  تشذگب  یناوج  مایا  هک  سوسفا  دـنیوگیم : راک  نایاپ 
یلو دـشاب ، هتـشاد  ار  هطبار  نیرتکیدزن  ناسنا  اـب  یتقیقح  هک  تسین  نکمم  يزیچ  نینچ  دـیئوگب : تسا  نکمم  تشذـگب  یناگدـنز  بآ 
هنوگ نیا  جاور  يهدـهاشم  يارب  هکلب  يزیچ ، نینچ  ناکما  قیدـصت  يارب  ددرگن . رادروخرب  نآ  زا  دـنکن و  كرد  ار  تقیقح  نآ  ناـسنا 

تارکفت هب  یجاـیتحا  هن  دراد و  یبدا  مولع  اههفـسلف و  یناـسنا و  يهلئـسم  نارازه  نتفرگ  ارف  هب  يزاـین  هن  قیاـقح ، نیرتـکیدزن  زا  يرود 
یکیدزن لامک  اب  هک  دـنیبب  دروایب و  رظن  رد  ار  دوخ  نم  هک  دـهاوخیم  ندز  مهب  مشچ  کی  رادـقم  هب  ینامز  طقف  هکلب  ینالوط ، راوشد و 

رد نم  نوناق  لصا و  ندرک  ادـیپ  يارب  هن  دـشیدنایم و  نتـشیوخ  اب  نم  یکیدزن  يهراـبرد  هن  تسا و  نم  نآ  رکف  رد  هن  زگره  وا ، هب  نم 
ار دوخ  يدـنوادخ  فاطلا  داشرا و  تیادـه و  زا  هک  یناسک  هک  تسین  لوبق  لباق  قطنم  کـی  نیا  نیارباـنب ، دـتفایم !! هارب  یناگدـنز  نیا 

قلت يدنوادخ  یفن  لیلد  ارنآ  يرکفیب  لامک  اب  هکلب  و  دننک . هلاوح  ادخ  هب  ار  تیمورحم  نیا  دننیبیم ، مورحم 
دـلج 13 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) تابثا يارب  زاـب  ادـخ !! نآ  تسا  اـجک  وک و  دـنیوگب : و  دـننک !! ي 

هشیمه دوش ، دراو  دهاوخب  هک  یسک  ره  رب  نورد  نآ  هک  مینک  هعجارم  نتشیوخ  نورد  هب  میورن و  رود  یهار  قطنم  نیا  یچوپ  دشابیم )
تسترابع اهنآ  زا  یکی  طقف  هک  نآ  نالک  ياههیامرس  زا  هجیتن  رد  دننادیمن و  نتشیوخ  هب  ار  نم  یکیدزن  هک  یناسک  تسا . عنامالب  زاب و 
تیمورحم نیا  دنراد  قح  ایآ  دنرادن ، غارس  یناگدنز  نیا  رد  نم  يارب  ینوناق  دنرادن و  یعالطا  یتسه ، رب  یهاگآ  وپاکت و  تکرح و  زا 

ریسفت دروم  تالمج  رد  يرگید  بلطم  دنریگب !! هجیتن  ار  نم  یفن  کلهم  تلاهج  نیا  زا  دنراد  قح  ایآ  دننک !!؟ هلاوح  نم  هب  ار  يرایتخا 
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دـمآ و ببـس  دوخ  نهآ  گنـس و  يرآ - قالطالا ) یلع   ) رداق تسا و  قلطم  زوریپ  هک  مبلطیم  ادـخ  زا  يرای  دـیامرفیم : هک  دراد  دوجو 
دماج تادوجوم  زا  ایآ  شیوخ  دش ز  یک  ببس  زگره  ببسیب  شیپ  دروآ  ببس  نآ  ار  ببـس  نیاک  کین  درم  يا  رگن  رتالاب  هب  وت  کیل 

اهنآ دوخ  ایآ  مهاوخب !؟ اهنآ  زا  ار  میاههتساوخ  ات  دننکیم  كرد  ارم  ياههتـساوخ  تادوجوم  نیا  رگم  مبلطب ؟ يرای  نارادناج  تابن و  و 
تردق خ هشیدنا و  اب  هک  منم  نیا  سپ  تسا . نینچ  اعطق  يرآ ، دناهتفرگن ؟ رارق  ایند  يربج  نیناوق  يارجم  رد 

لباـق تیدوـجوم  تهج  زا  هچ  رگا  يرادربهرهب  فرـصت و  نیا  میاـمنیم . يرادربهرهب  دوـخ  دوـس  هب  منکیم و  فرـصت  اـهنآ  رد  يداداد 
يرای يهتسیاش  داوم  نآ  یلو  تسا ، ادخ  هب  دنتسم  داوم  نآ  زا  يرادروخرب  رد  هدارا ، هشیدنا و  نم و  يدوجو  نامتخاس  و  ندوب ، هدافتسا 

نتـشیوخ دوجو  یقیقح  کلام  هن  دـنمهفیم و  ارم  ياههتـساوخ  هن  دـنراد و  یهاـگآ  نم  رب  هن  اـهنآ  هک  اریز  دنتـسین ، دادمتـسا  نتـسج و 
زا اعطق  دـنهدب ، نمب  نتـشیوخ  زا  هک  ار  هچنآ  دـنراذگب و  مرایتخا  رد  نم  ياههتـساوخ  ندروآرب  يارب  رایتخا  یهاگآ و  اب  هک  دنـشابیم 

لهاک قیرغ  عقوت ز  تشاد  ناوتن  يریگتـسد  دنتـسه - نم  عونمه  هک  مریگب  اهناسنا  زا  يرای  مهاوخب  رگا  و  تشگ . دـهاوخ  مک  ناشدوخ 
رگیدکیب اهناسنا  يرای  رد  دشابیم ) دلج 13  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) دنرگدکی زا  رتهدنامرد  همه  ایند 

يزیچ هک  دننکیم  ساسحا  دننادب ، نویدم  ار  دوخ  هکنیا  نودب  دـنهدب ، رگیدـکیب  يزیچ  رگا  هک  دراد  دوجو  يرگهلماعم  لصا  نامه  زین 
ناما وج  مک  ناشکیلع  مالس  زا  نامدرم  بلغا  دنراوخ  یمدآ  دیاهدینشن - رگم  دنروایب  تسد  هب  ارنآ  ضوع  دیاب  تسا و  هدش  مک  اهنآ  زا 

یقح رد  صاخشا  نیا  يرای  دناهدرک ، ادیپ  هللاقالخا  هب  قلخت  هدیسر و  سفن  بیذهت  ماقم  هب  هکیناسک  رگم 
یـششخب اطع و  نآ  رد  ار  دوخ  اذل  دناهتفرگ ، ادخ  زا  دنهدیم  ار  هچنآ  هک  دننادیم  یبوخب  ناگدنهد  يرای  نیا  اریز  تسا ، ادخ  يرای  تق 

هیلع و هللا  یلص  ادمحم  نا  دهـشا  و  دناهدروآ . تسدب  ارنآ  یگتـسیاش  سفن  بیذهت  اب  هک  دننکیم  یقلت  هطـساو  کی  دنهدیم ، ماجنا  هک 
يارب ار  وا  تسا . وا  يهداتسرف  هدنب و  ص )  ) دمحم هک  مهدیم  یهاوگ  و   ) هرذن میدقت  هرذع و  اهنا  هرما و  ذافنال  هلسرا  هلوسر  هدبع و  هلآ 

نوچ تلاسر  نیگنس  راب  لمحت  سپس  دنوادخ و  یگدنب  تسخن  داتـسرف .) شیاهرفیک  هب  دیدهت  زاربا  تجح و  یئاهن  غالبا  رما و  يارجا 
هک تسا  صاـخ  یتبهوم  زاـیتما  کـی  تلاـسر  هک  تسا  تسرد  يدـش  ناطلـس  ماهدـنب  یتـفگ  هکنوچ  يدـش  ناـهرب  همه  یتـسر  دوخ  ز 
هک تسا  رتاناد  دـنوادخ   ) هتلاـسر لـعجی  ثیح  ملعا  هللا  يهیآ  قباـطم  دـهدیم  رارق  دـنیبب  حالـص  دوخ  هک  سک  ره  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
اب دشابیم ) دلج 13  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  (. ) دهدب رارق  یتیعقوم  هچ  یـسک و  هچ  رد  ار  دوخ  تلاسر 
نآ دناوتب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  دیاب  یئالاو  رایسب  یناحور  یقالخا و  یگتـسیاش  دهدیم  رارق  لوسر  ار  وا  دنوادخ  هک  یناسنا  رد  لاحنیا 

دیص رد  ياهناد  هک - مینادیم  ار  نیا  دناسرب . دصقم  هب  دنک و  لمحت  ار  ساسح  هداعلاقوف  تیلوئسم  نیگنس و  راب 
هب باطخ  لاعتم  دـنوادخ  هک  میناوخب  تقداب  ار  تایآ  نیا  دـننکیم  نوریب  ریـصقت  کـی  هب  مدآ  تشهب  زک  نیچم  تصخریب  قشع  هاـگ 

تتلاسر رد  و  وش . رود  اهیدـیلپ  هنوگ  ره  زا  ربمایپ  يا   ) ربصاف کبرل  و  رثکتـست . ننمتـال  و  رجهاـف . زجرلاو  دـیامرفیم : ص )  ) مرکا ربماـیپ 
نانچ ربمایپ ، يا  دـیاب  شاب .) ابیکـش  تراگدرورپ ) هار  رد   ) تراگدرورپ يارب  و  ینک . یقلت  داـیز  ار  دوخ  راـک  هک  راذـگم  تنم  یـسکب 

هک نادـب  ار  تقیقح  نیا  و  راذـگم ، مدرم  رب  مه  یتـنم  چـیه  و  ددرگن . وت  نورد  دراو  يدـیلپ  هنوگ  چـیه  هک  ینک  هیفـصت  ار  دوخ  نورد 
نم ناگدـنب  ياهدـش  ثوعبم  نانآ  رب  وت  هک  یئاهناسنا  دریگیم و  همـشچرس  نم  تیـشم  زا  نآ ، يارجا  تردـق  تلاـسر و  ياـمظع  تمعن 
الا لیللا  مق  لمزملا . اهیا  ای  سب . تسا و  نم  نآ  زا  طقف  ساسحا  تنم و  مهاوخیمن . ار  تنم  زا  یشان  يراوخ  تلذ و  نانآ  يارب  دنتـسه و 
نا الیق . موقا  اطو و  دـشا  یه  لیللا  هئـشان  نا  الیقث . الوق  کیلع  یقلنـس  انا  الیترت . نارقلا  لتر  هیلع و  دزوا  الیلق . هنم  صقنا  وا  هفطن  ـالیلق .

ار بش  تلاسر ) سابل  يهدـنراد  رب  رد  يا  ای   ) شـسابل رب  هدـیچیپ  يا   ) الیتبت هیلا  لتبت  کبر و  مسا  رکذاو  الیوط . احبـس  راـهنلا  یف  کـل 
، تسا ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) يرادقم ای  بش  فصن  یتسناوتن ) رگا  و   ) زیخ اپرب  زامن  يارب  یکدنا  رگم 

شاب و لوغـشم  تراگدرورپ  تدابع  هب  فصن  زا  رتشیب  ای  نک . مایق  زاـمن  يارب  نآ ، زا  رتمک  دـشابیم ) دـلج 13  هب  طوبرم  لباقم  هحفص 
نخس ندینش  اب   ) شوگ اب  ار  بلق  یهاگنابـش  زامن  اعطق  درک . میهاوخ  اقلا  وت  رب  ینیگنـس  نخـس  ام  نک . تئارق  حوضو  لامک  اب  ار  نآرق 
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زور ماگنه  رد  وت  يارب  دشابیم . قح  هار  رد  يرتدیدش  يرادیاپ  تماقتسا و  بجوم  یهاگنابـش  زامن  دزاسیم و  میالم  قفاوم و  رتشیب  قح )
(. نک تداـبع  ادـخ  هب  صـالخا  لاـمک  اـب  شاـب و  عطقنم  زیچ  همه  زا  زادرپب و  تراـگدرورپ  ماـن  رکذ  هب  تسا و  ینـالوط  رکذ  حـیبست و 

تیرومام یگتـسیاش  لیـصحت  ترورـض  فلتخم  تانایب  اب  تاـیآ  نیا  ياهدـش .) روماـم  هکناـنچنآ  زروب . تماقتـسا   ) ترما اـمک  مقتـساف 
یئابیکش و  - 3 ندراذـگ . تنم  زا  زیهرپ  و  - 2 اهيدـیلپ . هنوگ  ره  زا  يرود  بانتجا و  - 1 دنکیم : دزشوگ  ریز  روما  يهلیـسوب  ار  تلاسر 

رد رکذ  حیبست و  - 6 حوضو . لامک  اب  نآرق  تئارق  - 5 دجهت . يرادیب و  بش  - 4 اهیتخـس . اهیراوگان و  هنوگ  ره  لمحت  ادخ و  هار  رد 
رد تماقتـسا  یلک  روطب  و  - 9 ندرب . وا  هاگراب  هب  ور  لماک  صالخا  اـب  هللا و  يوساـم  زا  نتخیـسگ  - 8 ندوب . ادـخ  دایب  هراومه  - 7 زور .

اصوصخم یهلا  ناربمایپ  دشابیم . يدنوادخ  تلاسر  راب  لمحت  يهتسیاش  هک  یصخش  ینورد  فاصوا  زا  یضعب  تسنیا  تیرومام . يارجا 
پ

شالت يردقب  بیذهت  تضایر و  عاونا  لمحت  رد  ترـضح  نآ  یتح  دروآ ، تسدـب  ار  فاصوا  نیا  يهمه  صولخ  لامک  اب  مالـسا  ربمای 
. هط دشابیم ) دلج 13  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  : ) دومرف هداد  رارق  بطاخم  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  درک 

تـسناوت اهبیذـهت  اهتضایر و  نیا  اب  وا  یتفیب .) تقـشم  هب  هک  میداتـسرفن  وت  يارب  ار  نآرق  اـم  هط ، . ) یقـشتل نارقلا  کـیلع  اـنلزنا  اـم 
تقایل ات  دزن  رس  وا  زا  قوف  تاروتسد  زا  فارحنا  نیرتمک  دشاب و  هدوب  اهناسنا  يوس  هب  ادخ  زا  یحو  نایرج  يارب  ندوب  هلیسو  یگتسیاش 
عفترم يدـنوادخ و  رماوا  يارجا  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تلاـسر  فدـه  دروآ . تسدـب  ار  توبن  متخ  ماـقم  تشگ و  تلاـسر  یلاـع  يهجرد 

ياهفدـه لوا  يهبطخ  رد  ع )  ) نینموملاریما دوب . یهلا  ياهرادـشه  هب  مدرم  نتخاـس  هجوتم  دـشر و  هب  ندیـسر  رد  اـهناسنا  رذـع  نتخاـس 
ار هدـش  شومارف  ياـهتمعن  دـنروآرد و  اـفو  ادا و  يهلحرمب  ار  اـهناسنا  ترطف  ناـمیپ  : ) تسا هدومرف  ناـیب  ءاـیبنا  تثعب  يارب  ار  يرگید 

(. دننک ریسفت  نانآ  يارب  ار  یهلا  تایآ  دنناسرب و  تیلعف  هب  دننازیگنارب و  ار  نانآ  لوقع  یفخم  ياههنیجنگ  و  دنروایب . ناشدایب 
هحفص 13] ]

هدز اهلثم  امش  يارب  هک  منکیم  هیصوت  يدنوادخ  ياوقت  هب  ار  امش  ادخ ، ناگدنب  يا   ) لاثمالا برض  يذلا  هللا  يوقتب  هللا  دابع  مکیـصوا 
هداتـسرف اهناسنا  يارب  هک  یباتک  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا  هدروآ  اهناسنا  يارب  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یئاـهلثم  يهیلاـع  تمکح  تسا .)

قیاقح نتخاس  کیدزن  اهلثم  همهنآ  ندروآ  زا  دنوادخ  یلـصا  فده  تسا . هدومرف  نایب  باتک  نیا  رد  ار  اهلثم  زا  یناوارف  عاونا  تسا ،
کی نیا  و  دنوش . رادروخرب  قیاقح  نآ  زا  هتخادنا و  راکب  ار  دوخ  لقعت  هشیدنا و  دـنناوتب  هک  تسا  مدرم  نهذ  هب  ناسنا  ناهج و  يهیلاع 

هب تیبرت  میلعت و  میهفت و  هک  تسا  هدروآ  دوجوب  ار  لیثمت  هیبشت و  تردق  شناگدنب  ياهزغم  رد  یتح  دـنوادخ  هک  تسا  یلاع  تمکح 
دیدرت نودب  درکیمن  داجیا  يرـشب  زغم  رد  ار  یتردق  نینچ  لاعتم  دـنوادخ  رگا  تفگ : ناوتیم  تهج  نیا  زا  هکلب  دریگب . تروص  یناسآ 

زا تیبرت  میلعت و  يارب  هحورطم  لئاسم  تاعوضوم و  هک  دراوم  نآ  رد  اصوصخم  تشگیم ، لتخم  اـهناسنا  ناـیم  تیبرت  میلعت و  يهطبار 
نیا يهرابرد  ار  مهم  بلطم  دـنچ  نآرق ، رد  اهلثم  عاونا  نایب  زا  شیپ  دـشاب . هدوب  تاسوسحم  قوفاـم  لـئاسم  لوقعم و  میهاـفم  يهلوقم 

شت لیثمت و  چیه  هک  میریذپب  دیاب  ار  تقیقح  نیا  - 1 میوشیم : رکذتم  تیمهااب  يهدیدپ 
، دشاب یکی  تاهج  يهمه  زا  هیبشت  لیثمت و  فرط  ود  تایـصوصخ  تقیقح و  يهمه  هک  دشاب  قیبطت  لباق  هزادـنا  نآ  هب  دـناوتیمن  یهیب 
هک تسا  تهج  نیمهب  مهراو  ار  درخ  یناریح  ات ز  مروآیم  یصقان  لاثم  مه  ارت  رم  میامناو  یلثم  هک  ات  ارس  نیا  درادن  یـشقن  دحتم  اریز :
زا دننکیم و  کیدزن  دوصقم  هب  تهج  کی  زا  هیبشت  لیثمت و   ) يرخا ههج  نم  نادعبی  ههج و  نم  نابرقی  هیبشتلا  لیثمتلا و  دوشیم : هتفگ 

تایـصوصخ قیاـقح و  يهمه  هک  تشاد  راـظتنا  هیبشت  لـیثمت و  زا  دـیابن  هک  تسا  تلع  نیمهب  دـنیامنیم .) رود  دوصقم  زا  رگید  تهج 
مالک حیضوت  يارب  طقف  هیبشت  لیثمت و  هک  تهج  نادب  - 2 دـیامن . نایب  ار  ود  نآ  هب  هطوبرم  میهافم  يهمه  هدوب و  ناسکی  هیبشت ، نیفرط 
دروم یهاگ  مهم  هلئـسم  نیا  هنافـساتم  درب و  راکب  اعدـم  تابثا  يارب  هدومن و  روظنم  لـیلد  ناونعب  ار  ود  نآ  دـیابن  هجو  چـیهب  اذـل  تسا ،

هب هجوـت  مدـع  تهجب  یهاـگ  هک  فیـصوت  دـننام  ددرگیم ، يرادربهرهب  اعدـم  تاـبثا  يارب  روـبزم  عوـضوم  ود  زا  دریگیمن و  رارق  هجوـت 
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ماوقا راعشا  دتفایم ، قافتا  هفسلف  مولع و  زا  رتناوارف  رایسب  تایبدا  رد  اطخ  نیا  دوشیم . عقاو  هدافتسا  دروم  لالدتـسا  ياجب  نآ ، تقیقح 
طاق اب  ار  رعاش  دوصقم  هک  یتافیصوت  تسا و  تاهیبشت  تالیثمت و  زا  رپ  ایند  للم  و 

دهعتم نادجو  زج  اطخ ، نیا  زا  يریگولج  يارب  یلماع  چیه  دیامنیم . ذفان  هدنونـش  یناور  حوطـس  قامعا  رد  قطنم  زا  رتالاب  یهاگ  یتیع 
دنناوتب هدننک  هعلاطم  هدنونش و  هک  دوش  هتخاس  يروطب  دیاب  هک  تسا  بیدا  صخش  نخس  کبس  درادن . دوجو  یبدا  يهدنـسیون  رعاش و 

رد یبدا  ناگدنسیون  رگید  ارعش و  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  هتکن  نیاب  رگا  اصوصخم  دننکن . هابتشا  لالدتسا  اب  ار  فیصوت  هیبشت و  لیثمت و 
ناوارف یلیخ  دراوم  رد  هکلب  تسا . نآ  دـننام  نیا  دـنیوگیمن : اج  همه  رد  هراومه و  الثم  دـنروآیمن ، ار  لیثمت  هیبشت و  يهملک  اـج  همه 

ینعی هیبشت  نیفرط  نایم  هبـش ) هجو   ) هیبشت كالم  هک  هزادنا  ره  - 3 دنروآیم . تسا ) نآ  نیا   ) هیلمح يهیـضق  تروصب  ار  لیثمت  هیبشت و 
دوصقم هب  هدنونش  نهذ  لاقتنا  بجوم  هک  تسا  هیبشت  كالم  اریز  دوب ، دهاوخ  رتدیفم  دشاب ، هدوب  رتمیقتسم  رتيوق و  هب ، هبـشم  هبـشم و 

، دشابیم نوگانوگ  ناوارف و  تسا ، هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  هیبشت  لیثمت و  رادقم  نآرق  رد  هیبشت  لیثمت و  زا  یعاونا  دـشابیم . هدـنیوگ 
لوقعم - 4 لوقعم . رب  سوسحم  - 3 لوقعم . رب  لوقعم  - 2 سوسحم . رب  سوسحم  - 1 هناگراهچ : عاونا  کی  ره  زا  مدرم  میهفت  يارب  ینعی 

دیاب ار  هتکن  نیا  دوشیم . هدید  نآرق  رد  يدایز  تالیثمت  تاهیبشت و  سوسحم . رب 
هلمج زا  تسا . سوسحمان  مومع  دوصقم  هکلب  تسین ، نآ  یحالطـصا  ياـنعم  هیبشت  عاونا  رد  لوقعم  زا  دوصقم  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد 

ثوثبملا و شارفلاک  سانلا  نوکی  موی  تسا : هعراـقلا  يهروس  زا  هیآ 4 و 5  تسا ، هدـش  هیبشت  سوسحم  رب  سوسحم  اهنآ  رد  هک  یتاـیآ 
روشحم دـنرپیم ، هدـنکارپ  مظن و  نودـب  هک  یئاههناورپ ) اـی   ) هدـنرپ تارـشح  دـننام  مدرم  هک  يزور   ) شوفنملا نهعلاـک  لاـبجلا  نوکت 

سوـسحم ياههدـیدپ  زا  هیبـشت  نیفرط  هیآ  ود  نیا  رد  دـندرگیم .) هدـش  یجـالح  يهبنپ  دـننام  اـههوک  دـنتفایم و  تکرحب  دـنوشیم و 
ماحدزا رد  هک  مظنمان  هدنکارپ و  یئاههناورپ  ای  هدنرپ  تارشح  دننکیم ، تکرح  ماحدزا  رد  مظنمان و  هدنکارپ و  هک  یئاهناسنا  دنشابیم :

دیجم نآرق  رد  تسا  هدش  هیبشت  سوسحم  رب  لوقعم  اهنآ  رد  هک  یتایآ  مود . يهیآ  رد  هیبشت  نیفرط  تسا  نینچمه  دننیشنیم . دنرپیم و 
یف مهکرت  مهرونب و  هللا  بهذ  هلوح  ام  تئاضا  اـملف  اراـن  دقوتـسا  يذـلا  لـثمک  مهلثم  دـننام : تسا  رتشیب  لـیثمت  هیبشت و  عاونا  يهمه  زا 

وا نوماریپ  شتآ  نآ  هک  یماگنه  دنکیم و  نشور  ار  یشتآ  هک  تسا  یسک  دننام  ناهارمگ  نآ  لثم  ( ) هیآ 17 هرقبلا   ) نورصبیال تاملظ 
نیا رد  دننیبیمن .) هک  دنکیم  اهر  یئاهیکیرات  رد  ار  نانآ  دنکیم و  وحم  ار  نانآ  رون  ادخ  تخاس ، نشور  ار 

هب دوریم ، نیب  زا  تعرـس  اـب  دـنکیم و  زورب  ناـقفانم  ناـهارمگ و  تاـکرح  اـی  تاـملک  رد  هک  يوـنعم  یناور  تـالاح  نآ  هفیرـش  يهیآ 
زورب و تعرس  هک  هنوگنامه  سوسحمان ، تسا  یتقیقح  يونعم  یناور  تلاح  تسا . هدش  هیبشت  شتآ  کی  رذگدوز  دودحم و  یئانـشور 

یـشوماخ یئانـشور و  شتآ و  یئانـشور   ) سوسحم ود  هب  سوسحمان ) ود   ) لوقعم ود  نیا  تسا . سوسحمان  روما  زا  زین  شندش  شوماخ 
: تسا تافاصلا  هروس  زا  ات 65  يهیآ 62  تسا ، هدش  هیبشت  لوقعم  رب  لوقعم  هک  ینآرق  تایآ  هورگ  نآ  زا  تسا . هدـش  هیبشت  نآ ) عیرس 
رد لوزن  ایآ  . ) نیطایـشلا سور  هناک  اهعلط  میحجلا . لصا  یف  هرجـش  اـهنا  نیملاـظلل . هنتف  اـهانلعج  اـنا  موقزلا . هرجـش  ما  ـالزن  ریخ  کـلذا 

خزود لصا  زا  هک  تسا  یتخرد  نآ ، میداد . رارق  ناراکمتـس  يهدـننک  دـساف  ار  تخرد  نآ  اـم  موقز . تخرد  اـی  تسا  رتهب  یهلا  تشهب 
تهجنادب میدومن ، روظنم  لوقعم  رب  لوقعم  هیبشت  هورگ  زا  ار  قوف  هیبشت  هکنیا  تسا .) نیطایـش  ياهرـس  دننام  نآ  ياههفوکـش  دیوریم .

اونمآ نیذـلا  یلو  هللا  دنـشابیم . سوسحمان  نیطایـش  ياهرـس  هکنانچ  تسا ، سوسحمان  ناـسنا  يارب  اـیند  نیا  رد  موقز  تخرد  هک  تسا 
هک تسا  یناـسک  یلو  دـنوادخ   ) تاـملظلا یلا  رونلا  نم  مهجرخی  توغاـطلا  مهواـیلوا  اورفک  نیذـلاو  روـنلا  یلا  تاـملظلا  نم  مهجرخی 

اهدروآ نامیا 
نارفاک هک  تسا  توغاط  نانآ  يایلوا  دنزرویم  رفک  هک  یناسک  دنکیم و  دراو  رون  هب  دیامنیم و  نوریب  تاملظ  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دن .

تایآ رد  هک  تملظ  رون و  هکنانچ  دنـسوسحمان ، قیاـقح  زا  ناـمیا  رفک و  تقیقح  دـنربیم .) ورف  تاـملظ  رد  دـنزاسیم و  جراـخ  رون  زا  ار 
يارب هک  تسا  یمدآ  نرود  یکیراـت  یئانـشور و  هکلب  دنـشابیمن ، یکیزیف  تملظ  روـن و  دـناهدمآ ، رفک  ناـمیا و  حیـضوت  يارب  هـفیرش 
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تملظ رون و  ندرب  راـکب  هچ  رگا  میئوگیم : هجیتـن  رد  دوشیم . يرادربهرهب  تملظ  رون و  سوسحم  یکیزیف و  موهفم  ود  زا  مدرم  میهفت 
میقتسم روطب  ینورد  تملظ  رون و  هب  رفک  نامیا و  هیبشت  یلو  دشابیم ، سوسحم  رب  لوقعم  هیبشت  خنس  زا  نرود  یکیرات  یئانـشور و  رد 

هیبـشت اـما  دـنریگیم . رارق  يرادربهرهب  دروم  سوسحم  تملظ  رون و  اـب  نآ  تهباـشم  تهجب  هک  تسا  یلوقعم  رب  لوقعم  هیبـشت  لـیبق  زا 
کنا هتایآ  نم  و  تسا : هدمآ  تلصف  يهروس  زا  يهیآ 39  رد  هک  تسا  عوشخ  هب  نیمز  شریذپ  میلست و  هیبشت  دننام  لوقعم  رب  سوسحم 
تسا يرما  هدننایور  لماوع  هب  نیمز  ندش  میلست   … ینیبیم )  عشاخ  ار  نیمز  وت  هک  تسا  يدنوادخ  تایآ  زا  … و   ) هعشاخ ضرالا  يرت 

ابن عاونا  دیآیمرد و  زازتها  هب  دوشیم و  رثاتم  هدننایور  لماوع  زا  دعتسم  نیمز  هک  دننیبیم  ناگمه  اریز  سوسحم ،
تغل بتک  رد  هکنانچ  عوشخ  هتبلا  تسین . ینیع  يهدـهاشم  لـباق  هک  تسا  سوسحماـن  هناـهاگآ  میلـست  عوشخ ، یلو  دـنایوریم ، ار  تاـت 

يانعمب عوشخ  دـناهدش  هجوتم  نیرـسفم  زا  يدایز  هدـع  هکنانچ  یلو  دوریم ، راکب  زین  سوسحم  ياهیکـشخ  اهیتسپ و  رد  تسا ، هدـمآ 
يرادربنامرف هک  تسا  تلاح  نیا  اب  نیمز  اریز  دـسریم ، رظنب  رتبسانم  نیمز  شریذـپ  تعاطا و  ناـیب  هب  رظن  اـب  هفیرـش  يهیآ  رد  میلـست 

نییعت ار  امش  یگدنز  تدم  و   ) لاجالا مکل  تقو  و  دهدیم . ناشن  دنشابیم ، يدنوادخ  تیـشم  زا  یئاههولج  هک  یهلا  نیناوق  زا  ار  دوخ 
لجا تسا : هدمآ  مسق  ود  هب  لجا  يهملک  دیجم  نآرق  تایآ  رد  یمارتخا  لجا  ای  طورـشم  لجا  یمـسم ، لجا  قلطم ، لجا  تسا .) هدومرف 

مکقلخ يذلا  وه  تسا : هدش  دراو  یمـسم ) لجا  قلطم و  لجا   ) مسق ود  ره  ماعنا  يهروس  زا  يهیآ 2  رد  یمـسم ، دیق  اب  لجا  دیق و  نودب 
رارق امش  یگدنز  يارب  یتیاهن  سپس  هدیرفآ  ار  امش  هک  تسا  يدنوادخ  وا   ) نورتمت متنا  مث  هدنع  یمسم  لجا  الجا و  یـضق  مث  نیط  نم 

ارسالا يهروس  زا  يهیآ 99  رد  نینچمه  دـیئامنیم .) دـیدرت  کش و  تقلخ ) رما  رد   ) امـش سپـس  تسوا . دزن  رد  نیعم  یلجا  تسا و  هداد 
دوصقم ا تسین .) نآ  رد  یکش  هک  تسا  هداد  رارق  یلجا  نانآ  يارب  و   ) هیف بیر  الجا ال  مهل  لعج  و  تسا : هدمآ  قلطم  روطب  لجا 

دروم دودح 15  رد  و  دوشیم ، نایب  یمسم  حالطصا  اب  نآرق  رد  هک  صخشم  نیعم و  تقو  هن  تسا ، یگدنز  ضارقنا  ندوبن ، كوکـشم  ز 
. تسا هدمآ  رخات  مدقت و  مدع  دـیق  اب  لجا  دروم  دودح 8  رد  تسا و  صخـشم  نیعتم و  يانعمب  هک  تسا  هدش  دراو  یمـسم  دـیق  اب  لجا 

ریخات یتعاس  دیـسر ، ارف  نانآ  لجا  هکیماگنه  و   ) نومدقتـسیال هعاس و  نورخاتـسیال  مهلجا  ءاج  اذاف  فارعـالا : يهروس  زا  هیآ 34  دننام 
اما دومن . بوسحم  تسا ، هدروآ  یمـسم  دیق  اب  ار  لجا  هک  یتایآ  هورگ  زا  ناوتیم  ار  تایآ  عون  نیا  دنتفایمن .) شیپ  یتعاس  دـننکیمن و 

يانعم تسا  هدش  دراو  لجا  رد  هک  تسا  یتایاور  تایآ و  عومجم  هب  رظن  اب  میاهداد ، رارق  ثحبم  ناونع  رد  ام  هک  مسق  هس  هب  لجا  میسقت 
هک يزیچ  ره   ) ناف اهیلع  نم  لک  هک : تسنیا  رب  هراشا  تسا و  هتـشگ  تقلخ  ملاع  دراو  هک  تسا  يدوجوم  ره  تدـم  ضارقنا  قلطم  لجا 

نیعت هب  رظن  اب  دـناهدش ، هدـیرفآ  اقب  يارب  هک  اهناسنا  حاورا  هب  هبـسنلاب  انف  لاوز و  نیا  اما  و  تسا .) اـنف  لاوز و  هب  ور  تسا  نیمز  يور  رب 
هطوبرم تایاور  تایآ و  هب  هجوت  اب  یمـسم  لجا  تسا . اهنآ  لجا  داسجا ، زا  اهنآ  قلعت  ندـش  هدـیرب  ماگنه  هک  تسا  داـسجا  رب  اـهنآ  قلت 

تسا و هدیشوپ  سک  همه  زا  لجا  نیا  دوشیم و  هدیمان  مه  موتحم  لجا  هک  یگدنز  یمتح  نایاپ  زا  تسا  ترابع 
هدمآ نکشمزیه  درم  ناتساد  رد  هکنانچ  تسا . یگدنز  طورشم  ضارقنا  یمارتخا  لجا  ای  طورشم  لجا  و  تسا . ادخ  هب  رـصحنم  نآ  ملع 

هب بجعت  اب  یسیع  ترضح  تفریم ، هتفرگ و  دوخ  تشپ  هب  مزیه  راب  هک  يدرم  دوب ، هداتسیا  مالسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  يزور  هک  تسا 
ار وا  مزیه  راب  دومرف  سپـس  دشاب  هتفر  ایند  زا  نونکات  تسیابیم  دوب و  هدیـسر  زورما  درم  نیا  گرم  دومرف : دوخ  نارای  هب  تسیرگن و  وا 

شین يهلیـسوب  وا  هک  دوب  نینچ  درم  نیا  ریدقت  دومرف : ترـضح  دندید ، مزیه  نایم  رد  ار  يرام  دندرک ، زاب  ارنآ  يالبال  دـندروآ و  نیئاپ 
هار رد  ياهقدـص  درک : ضرع  شکمزیه  ياهدرک ؟ راک  هچ  اهزور  نیا  رد  هک  دومرف : لاوس  شکمزیه  زا  ترـضح  سپـس  دریمب . رام  نیا 
مه هلئسم  نیمه  يددعتم  تایاور  رد  تسا . هتـشگ  وا  گرم  ریخات  بجوم  تسا  هداد  درم  نیا  هک  ياهقدص  دومرف : ترـضح  ماهداد . ادخ 

يانعم هک  مدیـسرپ  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  نارمح  زا  هرارز  تسا . هدمآ  اعد  يهرابرد  مه  هقدـص و  يهرابرد 
ود یمسم  لجا  لجا و   ) فوقوم لجا  موتحم و  لجا  نالجا : امه  دومرف : ترـضح  نآ  تسیچ ؟ هدنع  یمـسم  لجا  الجا و  یـضق  هیآ : نیا 

وق نع  مالسلاهیلع  هللادبعابا  تلاس  دیوگیم : نارمح  هک  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  طورشم .) لجا  یمتح و  لجا  دنشابیم : لجا 
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زا مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  موتحم  لجا  ءاشی و  ام  هللا  عنـصی  فوقوم  لجا  نالجا : امه  لاـقف : لاـق  یمـسم ؟ لـجا  ـالجا و  یـضق  هللا : ل 
هک طورشم )  ) فوقوم لجا  تسا : عون  ود  رب  لجا  دومرف : ترضح  مدیـسرپ ، یمـسم ) تسا  یلجا  دومرف و  ررقم  ار  یلجا   ) ادخ يهدومرف 

؟ هدنع یمسم  لجا  الجا و  هللا : لوق  نع  ع ))  ) هللادبعابا  ) هتلاس دیوگیم : نارمح  زاب  یمتح .) لجا  تسا و  لاعتم  دنوادخ  تیـشم  هب  هتـسب 
يذلا وه  و  نومدقتسیال ، هعاس و  نورخاتسیال  مهلجا  ءاج  اذاف  هللا : لاق  يذلا  وه  و  هلیلا ، کلت  یف  توملا  کلمل  یمـس  ام  یمـسملا  لاق :

يهرابرد مدیـسرپ : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هرخا  ءاـش  نا  همدـق و  ءاـش  نا  هیـشملا  هیف  هل  رخـالا  ردـقلا و  هلیل  یف  توملا  کـلمل  یمس 
تسا هدش  نیعم  توملاکلم  هب  هک  تسا  یلجا  یمسم  لجا  دومرف : ترضحنآ  وا ؟ دزن  رد  یمـسم  لجا  لجا و  لاعتم : دنوادخ  يهدومرف 
شیپ یتعاس  هن  دننکیم و  ریخات  یتعاس  هن  دـسر  ارف  نانآ  لجا  هکیماگنه  و  تسا : هدومرف  ادـخ  هک  تسنامه  و  ردـق ) بش   ) بش نآ  رد 

ارنآ دهاوخب  رگا  تسا  يدنوادخ  تیشم  هب  طوبرم  رگید  لجا  تسا و  هتـشگ  نیعم  توملاکلم  هب  ردق  بش  رد  هک  تسنامه  دنتفایم و 
هتفگ م نآ  هب  زین  یمارتخا  فوقوم و  هک  طورشم  لجا  يانعم  دزادنایم ). ریخات  هب  ارنآ  دهاوخب  رگا  دزادنایم و  شیپ 

یعطق یمسم  لجا  تسا . قلعم  طورشم و  رب  عوطقم  قلطم و  تبسن  عون ، ود  نیا  نایم  تبسن  هکلب  درادن ، یمـسم  لجا  اب  يداضت  دوشي ،
مولعم لجا  عون  ود  ره  دـشابیم . رییغت  لباق  طرـش  نادـقف  ناکما  هب  رظن  اب  طورـشم  لجا  هک  یتروص  رد  تسا . رییغت  لباق  ریغ  قلطم و  و 

ملاع رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یلوصا  نیناوق و  عبات  لجا  عون  ود  ره  نینچمه  دنادیم و  ار  ود  ره  لاعتم  دنوادخ  اریز  تسا ، يدنوادخ 
يهنیمز هک  ینیناوق  يدنوادخ و  يهدارا  هب  رظن  اب  یمسم  لجا  هک  تسا  نیا  رد  ود  نآ  نایم  رد  توافت  اهنت  تسا . هتخادنا  نایرجب  یتسه 

یلومعم و تدم  ضارقنا  زا  تسترابع  طورـشم  لجا  هک  یتروص  رد  دشابیمن ، رییغت  لباق  هدوب و  تباث  دـنکیم ، هدامآ  ارنآ  ندیـسر  ارف 
تدم رگا  الثم  درادن ، یتاذنورب  یتاذنورد و  ياهدادیور  لماوع و  اب  یناسنا  یگدنز  طابترا  هب  رظن  اب  یـصاخ  نیعت  هک  یگدنز  یعیبط 

لـماوع و هک  تسنیا  هب  طورـشم  هتفرگ و  رارق  تاـبثا  وـحم و  حوـل  رد  لاـس  دـص  نیا  مینک ، ضرف  لاـس  دـص  ار  یمدآ  یگدـنز  یعیبـط 
اب هک  تسا  یعیبط  نوناق  کی  ررقت  نیا  یلو  تسا ، هدش  ررقم  یعیبط  لجا  ناونعب  تدم  نیا  ینعی  دـهدن ، رییغت  ارنآ  يرگید  ياهدادـیور 

ي نآ ، يهلیسوب  نیمز  ياضف  ندش  نشور  باتفآ و  عولط  مینادیم  هکنانچ  ددرگیم ، یفتنم  اهدادیور  لماوع و  ینوگرگد 
فوسک بجوم  هک  دراد  دوجو  يرگید  یعیبط  نیناوق  رگید  فرط  زا  و  دـنکیم ، ادـیپ  ققحت  یعیبط  نوناق  قباـطم  هک  تسا  تقیقح  ك 

دیـشروخ رون  يهلیـسوب  اضف  ندـش  نشور  عنام  دـنریگیم و  ار  اضف  یعیبط ، نیناوق  قباـطم  هک  یکیراـت  ياـهربا  اـی  دوشیم و  دیـشروخ 
یبوخ هب  طورـشم  لجا  تسا ، هدروآ  ماـعنالا  يهروس  زا  ( 2  ) يهیآ ریـسفت  رد  زین  ییابطابط  يهمالع  موحرم  هک  لاثم  نیا  اـب  دـندرگیم ،

هک رگید  یلماوع  هک  تهجنادب  یلو  تسا ، لاس  دص  الثم  ررقم  نوناق  روطب  اهناسنا  یگدنز  تدم  نایاپ  میئوگیم : لاح  ددرگیم  حضاو 
هک تسا  نیا  یعیبط  ررقم  نوناق  هکنانچ  دنروایب ، دوجوب  تدم  نیا  رد  يرییغت  دـنناوتیم  دنـشابیم ، رگید  يهررقم  یناوق  زا  یـشان  دوخ 

ار یئاهربا  ای  دوشیم ، باتفآ  فوسک  بجوم  هک  دراد  دوجو  يرگید  نیناوق  لاح  نیع  رد  دزاسب . نشور  ار  نیمز  ياضف  دیآرب و  باتفآ 
هک تسا  یگدـنز  یعطق  ضارقنا  نآ  یمـسم  لجا  یلو  دـنروآیم . لمعب  يریگولج  باتفآ  رون  شبات  زا  دـنزادنایم و  ناـیرجب  اـضف  رد 
هب اذل  تسا ، نوناق  يهلیـسوب  يدنوادخ  يهدارا  قلعت  دروم  مولعم و  یمـسم ، لجا  دننام  مه  طورـشم  لجا  نوچ  تسین و  ریذپرییغت  چـیه 

و ءازجلا ، مکل  دصرا  ءاصحالا و  مکب  طاحا  و  شاعملا ، مکل  غفرا  و  شایرلا ، مکسبلا  و  تسا . یمـسم  لجا  مه  طورـشم  لجا  رابتعا  کی 
ثا

يهمه رب  ناحبـس  دنوادخ  تسا ، هتـشاد  ینازرا  یناوارف  شاعم  امـش  يارب  هدناشوپ و  امـش  رب  سابل   ) غفاورلا دـفرلا  غباوسلا و  معنلاب  مکر 
رارق تیانع  دروم  ناوارف  ياهتمعن  اب  ار  امـش  هداهن و  نیمک  رد  ار  یجیاتن  امـش  لامعا  يهمه  يارب  و  طیحم ، امـش  لاـمعا  تیدوجوم و 

دنوادـخ دـیئامن  هجوت  تسا ، هدومرف  امـش  يهرابرد  هک  يدـنوادخ  فاـطلا  هب  تسا .) هدومرف  شفطل  لومـشم  ناوارف  ياـیاطع  اـب  هداد و 
ار وا  تشونرـس  دـنک و  اهر  مداصت  ثداوح و  رپ  تعیبط  نایم  رد  ار  وا  هک  تسا  هدرکن  تیافک  ناسنا  مانب  ینارادـناج  شنیرفآ  هب  لاـعتم 

ناسنا دوخ  هب  رما  رهاظ  رد  هچ  رگا  ار  تایح  يهمادا  تیریدـم  لاعتم  دـنوادخ  اریز  دراپـسب . تافداصت  هب  یگدـنز  يهمادا  لیاسو  نودـب 
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قوف لماوع  رگا  هک  مینیبیم  دیآیم ، نوریب  تایح  دوخ  یئاناوت  نودب  هدام  ملاع  زا  هک  تایح  يهرابرد  رتقیمع  رظن  اب  یلو  تسا ، هدرپس 
اونیب تشادـن . مه  ار  شیوخ  تایح  زا  هظحل  کـی  نتـشادهگن  تردـق  یتح  وا  دوبن ، تاـیح  يهمادا  يارب  یمدآ  تیلاـعف  رد  رثوم  یعیبط 

شراک لابند  دنکیم و  كاپ  مه  ار  نآ  كاخ  درگ و  دـشوپیم و  سابل  مامت  یگداسب  دزیخیمرب و  باوخ  زا  ناهاگحبـص  هک  مدآ  دالوا 
یطیحم ياههدیدپ  رگید  اوه و  بسانم  مشپ  تسوپ و  هک  يدنوادخ  نآ  هک  دنکیمن  روطخ  شنهذ  هب  زگره  دوریم و 

هدومن و راداو  شیاضعا  تماق و  اوه و  بسانم  ساـبل  يهیهت  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  يدـنوادخ  ناـمه  تسا ، هدـیناشوپ  تاـناویح  يارب  ار 
نادـیم راپـسهر  دریگیم و  تسدـب  رازبا  یمدآ  نینچمه  و  تسا . هداهن  شنورد  رد  ار  اهدادعتـسا  زا  یعاونا  یتایح  راـک  نیا  ماـجنا  يارب 

نایرج نیا  هب  یگداـس  لاـمک  اـب  دروآیم و  تسدـب  ار  دوخ  تشیعم  داوم  دوشیم و  زیوـالگ  نآ  طـباور  ءازجا و  اـب  ددرگیم و  تعیبط 
. تسا هدوب  راک  ردنا  تسد  یعیبط  قوف  لماوع  هچ  دیفم  لوصحم  ندروآ  تسدـب  نایرج و  نیا  نداتفا  هارب  يارب  هک  دـهفیمن  درگنیم و 
هک دنکیم  لایخ  دزادنایم و  تیلاعف  هب  ار  اهنآ  هک  یندب  ءاضعا  ساوح و  يهفاضا  هب  هک  دهدب  روطخ  دوخ  نهذ  هب  دـناوتیمن  زگره  وا 

دیـشروخ و هم و  داب و  ربا و  يدعـس : لوقب  هک  دـمهفیمن  تسا ، وا  رایتخا  رد  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  للع  يهمه  اب  شیاهتیلاعف  يهمه 
باتفآ شبات  هک  دنکیمن  هجوت  تلفغ  یهاگآان و  قشاع  ناسنا  اعطق  يرآ ، يروخن  تلفغ  هب  يرآ و  فک  هب  ینان  وت  ات  دنراک  رد  کلف 
تروـص رد  ناـهاگآ  يارب  هک  تسا  ینـالقع  تیعقاو  کـی  ینوـگرگد  ضرعم  رد  نآ  نتفرگ  رارق  رارق  تهجب  يدـعب  يهظحل  کـی  رد 
لولعم زین  تلع  نآ  اعطق  تسا و  یتلع  لولعم  یناهیک  زاب  ماظن  رد  تسا  يدوجوم  نآ  شبات  باتفآ و  دوخ  اریز  دوشیم  حرطم  لامتحا 

لماوع نآ  هب  هجوت  اهدوشیم  نایرج  رد  روهطوغ  ناـسنا  نینچمه  دراد . تعیبط  قوف  هب  میقتـسم  طاـبترا  هک  اـجنآ  اـت  تسا  يرگید  تلع 
طوبرم سفنت  نیا  هک  دنادیمن  اما  دشکیم  سفن  هک : دنیبیم  طقف  وا  درادن . دراد  هدـهعب  شبولطم  تیفیک  اب  ار  تایح  میظنت  هک  ینورد 

يهتـسیاش هچ  هک  نیب  ادـگ  نیا  تسا  رگد  یفطل  هتخوسلد  نم  اب  شمد  ره  تسا . نورد  نورب و  هاگراک  رد  یتمظعاب  ياهتیلاعف  هچ  هب 
، داد دـنهاوخ  هجنکـش  ار  ام  دوخ  یتح  اهناسنا و  يهمه  هماش  دـنوش  رادومن  رگا  هک  ام  ياهتفاثک  بویع و  ندیـشوپ  ایآ  ظفاح  داتفا  ماـعنا 
ام بیع  سب  نیدـب  ات  ياهدیـشخب  وت  ناـسحا  ردـقنیا  اور  دوبن  سک  چـیه  داـی  وت  اـب  اور  تجاـح  وت  لـضف  يا  ادـخ  يا  تسین :؟ ناـسحا 

تافص مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسنیا  یکی  درک  هدافتسا  ریسفت  دروم  تالمج  زا  ناوتیم  هک  یتیمهااب  رایسب  يهتکن  ود  ياهدیـشوپ 
. دنزروب يوقت  ادـخ  يارب  لاعفا  تافـص و  نآ  هب  هجوت  اب  هک  دـهاوخیم  مدرم  زا  درامـشیم ، قوف  تالمج  رد  هک  ار  يدـنوادخ  لاعفا  و 

اجکب ماهدـمآ ؟ هچ  يارب  ماهدـمآ ؟ اجک  زا  لاوئـس  هس  هب  خـساپ  یئاناوت  دـنک و  یگدـنز  هناهاگآ  ایند  نیا  رد  دـهاوخیم  هک  یناسنا  ینعی 
قف دهدیم و  رارق  هجوت  هشیدنا و  دروم  ار  دوخ  یگدنز  نوئش  يهمه  دشاب ، هتشاد  ار  تفر ؟ مهاوخ 

ندرک چوپ  تافارخ و  ماهوا و  زا  یملاـع  رد  ار  دوخ  دـمهفیم و  ار  نوعجار  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  ياـنعم  هک  تسا  هجوت  هشیدـنا و  نیا  اـب  ط 
دنوادـخ هـب  هجوـت  طـقف  هـک  تـسنیا  تـسا  تیمهااـب  هداـعلاقوف  هـک  مود - يهـتکن  دزاـسیمن . روهطوـغ  تاـیح  يهلیـسو  هار  رد  تاـیح 

دزوماـیب و ناـسنا  يارب  یعیبط  یگدـنز  رازبا  لـیاسو و  زا  يرادربهرهب  هیهت و  رد  ار  یقیقح  یناـسنا  قطنم  دـناوتیم  هک  تسا  نیرفآیتسه 
يریگولج ار  یگدنز  رازبا  لیاسو و  زا  يرادروخرب  هیهت و  زا  هدافتـسا  ءوس  زا  ار  یمدآ  دـناوتیمن  یتردـق  چـیه  قطنم  نیاب  هجوت  نودـب 

یکی دننک : يریگولج  وا  يهدافتـسا  ءوس  زا  هزیگنا  هس  زا  یکی  اب  دـنناوتیم  هک  يو  دوخ  ناعونمه  ای  یعیبط  يرابجا  لماوع  رگم  دـیامن 
ءوس زا  يریگولج  تروص  نیا  رد  دنشاب ، یقیقح  يهتفای  دشر  حلاص و  نآ  دارفا  هک  دنک  یگدنز  یعامتجا  رد  ضورفم  صخـش  هکنیا -

- هکنیا مود  دوب . دهاوخ  یگدـنز  حیحـص  قطنم  هب  دنتـسم  اهنآ  اب  يو  طابترا  لیدـعت  یگدـنز و  لئاسو  رد  ضورفم  صخـش  يهدافتـسا 
ياهاوه لایما و  لیدـعت  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هدوب  امرفمکح  نآ  رد  تردـق  روز و  طقف  هک  دـنک  یگدـنز  عاـمتجا  رد  یـصخش  نینچ 

رب ا هدومن و  ضرف  دوخ  يارب  ياهعماج  ره  هک  یتاررقم  نیناوق و  زا  تسترابع  موس - درب . دهاوخ  نیب  زا  اهتردق  محازت  ار  وا  ساسایب 
دهدیم ناشن  تاعامتجا  نیا  رد  یگدـنز  يرهاظ  تروص  هتبلا  ددرگیم ، صخـشم  تشیعم  رازبا  لئاسو و  اب  ار  مدرم  طابترا  اهنآ ، ساس 
ساسحا يدازآ و  لامک  اب  هدوب و  هاـگآ  تاررقم  نیناوق و  نآ  یتاـیح  ترورـض  شزرا و  هب  یهاـگآ  راـیتخا و  لاـمک  اـب  اـهنآ  مدرم  هک 
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نیناوق ربج  هب  رظن  اب  نانآ  یگدنز  نطاب  هک  یتروص  رد  دنیامنیم ، رارقرب  تشیعم  داوم  اب  ار  دوخ  طابترا  دـننکیم و  لمع  فیلکت  شزرا 
رگا هک  تسا  مکی  يهزیگنا  هس  زا  تسا . هتفرگ  رارق  يربج  نایرج  کی  رد  تشیعم ، داوم  زا  هدافتـسا  ءوس  زا  يربج  يریگولج  رب  دنتـسم 

یناسنا دـشر  يوقت و  هب  دنتـسم  دـناوتیم  دـیامن ، تشیعم  داوم  اب  یقطنم  يهطبار  نتخاس  رارقرب  يهدامآ  هیفـصت و  ار  ناسنا  نورد  دـناوتب 
عالطا ناتیاهراک  جیاتن  هب  لماک  ياهتجح  اب  ار  امـش  هک ) يدنوادخ  نآ  يارب  دیزروب  يوقت  و   )) غلاوبلا ججحلاب  مکرذنا  و  دـشاب . هدوب 

موق لکل  و  هک - تسا  يدـنوادخ  مالک  نیا  تسه ؟) ياهدـننک  تیادـه  یموق  ره  يارب   ) داه موق  لکل  و  هک : دیاهدینـش  اـیآ  تسا .) هداد 
ار تقیقح  نیا  تحارـص  لامک  اب  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  رگید  فرط  زا  تسیاهدـننک ؟) تیادـه  یموق  ره  يارب  و  . ) داه

هک ب دنکیم  نامگ  ناسنا  ایآ   ) يدس كرتی  نا  ناسنالا  بسحیا  تسا . هدشن  اهر  دوخ  لاحب  ناسنا  هک : دنکیم  دزشوگ 
اب صاخ  بصنم  اب  صوصخم  تیوه  کی  امنهار  تجح و  هدـننک و  تیادـه  زا  دوصقم  تسا .) هدـش  اهر  تیاـغ  ضرغیب و  فدـهي و 

دوخ تایح  يهرابرد  دهاوخب  رگا  دشاب ، هک  یلاح  ره  رد  ناسنا  هکلب  تسین  یمسر  ناربمایپ  نالوسر و  دننام  نیعم ، تاصتخم  تامالع و 
نامه قباطم  دنک و  ادـیپ  حیحـص  خـساپ  يدوب ؟ هدـمآ  هچ  يارب  و  يوریم ؟ اجکب  و  ياهدـمآ ؟ اجک  زا  دـیوگیم : هک  ار  قیمع  لاوئـس  نآ 

: دید میهاوخ  مینک  تقد  تسرد  ام  رگا  اریز  درک ، دـهاوخ  ادـیپ  دوخ  يارب  یئامنهار  اعطق  دـیامن ، هیجوت  ریـسفت و  ار  دوخ  تایح  خـساپ 
درادرب و تسد  دوخ  رود  هب  فاوط  زا  رگا  دیامنب ، نتشیوخ  هجوتم  ار  قوف  لاوئس  هک  تسا  هدرک  ادیپ  روعش  یهاگآ و  ردقنیا  هک  یـسک 

هـصالخ توهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  نیمه  رد  يو  یگدنز  هک  درک  دهاوخ  تفایرد  ار  تقیقح  نیا  اعطق  دیامن ، نتفر  هار  هب  عورش 
رد يرابجا  ندیطلغ  زا  دناوتب  هک  دنک  ادیپ  دشر  هزادـنا  نآ  هب  یمدآ  زغم  یتسیاب  قوف  لاوئـس  حرط  يارب  هک  تسا  یهیدـب  اریز  دوشیمن ،

تخانـش و دروم  ارنآ  دـیامن و  حرطم  دوخ  يارب  ار  شیوخ  تاـیح  یلک  موهفم  هتخاـس و  اـهر  ار  دوخ  تسپ  یعیبط  یگدـنز  ياههدـیدپ 
لماع هنیب ) هب  دنتسم  تایح   ) هیجوت ریسفت و  لباق  تایح  هب  یناسنا  يامنهار  تجح و  هدننک و  تیاده  نیلوا  نیاربانب ، دهدب . رارق  هبساحم 

نزرا رایسب 
هچ يارب  و  يوریم ؟ اـجکب  ياهدـمآ ؟ اـجک  زا  هک  رادـشه ، دـیوگیم : دـهدیم و  تسیا  ناـمرف  ناـسنا  هـب  هـک  تـسا  یناور  اـی  يزغم  يهد 

تیاده تجح و  امنهار و  لیلد و  چیه  دـیدرت  نودـب  دـهدن ، ار  روبزم  رادـشه  دوش و  یثنخ  یمدآ  نورد  رد  روبزم  لماع  رگا  ياهدـمآ ؟
دنرادروخرب میلـس  لقع  زا  هک  ییاهناسنا  يهمه  رد  نیتسخن  لماع  نیا  تشاد . دهاوخن  ار  يدوجوم  نانچ  ندرک  رادیب  یئاناوت  ياهدـننک 

طـیحم و هک  يزاـجم  دوخ  رد  یگدـنز  یقیقح ، نتـشیوخ  نآ  زا  سپ  هک  تسا  نتـشیوخ  درط  يواـسم  نآ  نتفرگ  هدـیدان  دراد و  دوجو 
رایـسب هاگدـید  رد  یگدـنز  عقوم  نآ  رد  اعطق  هک  قوف  لاوئـس  حرط  زا  سپ  ددرگیم . عورـش  دـنزاسیم ، يو  يارب  یمدآ  ناـعونمه  رگید 

راداو دـیآیم  هک  یـسرج  گناب  ندینـش  هب  ار  هدـننک  لاوئـس  دوخ ، یئانعمرپ  یئانـشور و  نامه  اـب  دـنایامنیم ، ار  دوخ  ینعمرپ  نشور و 
رد دنتشون  رگد  یقرو  ار  ام  دنتـشرس  اهعبط  يهیام  ات  يزاب  تسین  هک  منک  هاتوک  يزارد  نیدب  وت  نم و  راک  دیوگیم : گناب  نیا  دزاسیم .

رفیک شاداپ و  يارب  هن  هسفن  یف  فیلکت  ماجنا  ساسحا و  تسا . حـیبق  اتاذ  ملظ  تسا و  بوخ  اتاذ  تلادـع  دناهتـشون ، اـم  يارب  هک  یقرو 
یقرو رد  دنهدب . نازوس  ياوه  رد  فلع و  بآ و  یب  نابایب  رد  هتخوس  يهنـشت  کی  هب  هک  تسیراوگـشوخ  لالز و  بآ  دننام  حور  يارب 

ك
نارگادوس اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  و  تسین ، یکی  راوخنوخ  نوعرف  اب  مالسلاهیلع  نارمع  نب  یسوم  دناهتـشون ، ام  يارب  ه 

نیا كرد  ایآ  تسین . ناسکی  گنل  رومیت  یلوایکام و  اب  ینرق  سیوا  تسین . طارقس  نورن ، تسا . توافتم  لهجوبا  دننام  نایمدآ  ياهناج 
: دنیوگیم هک  دسریم  شیاهتیلاعف  زا  ناوارف  یعاونا  اب  لد  نادجو و  لقع و  تبون  هاگنآ  تسین !؟ هدننک  تیادـه  امنهار و  تجح و  قیاقح 
زا تسا  تعیبـط  هت  رـس و  یب  ياـهیزاب  زا  یکی  نم  یتـسه  ییوگب ، یناوتیمن  یتـسه  وت  نوچ  متـسین و  نم  ییوگب : یناوتیمن  یتـسه و  وت 
لد نادـجو و  لقع و  کمک  هب  رگن ، هبناج  همه  نادـنمدرخ  یتح  هللاءایلوا و  نیتسار و  يامکح  ناـنآ و  ءایـصوا  ناربماـیپ و  رگید  فرط 

یمدآ ياـپ  شیپ  شتاـیئزج  ماـمت  اـب  ار  لوـقعم  تاـیح  ریــسم  دـنزاسیم و  نـشور  دــننکیم و  زاـب  ار  اـهنآ  یلک  ياـهتفایرد  هتفاـتش و 
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اـهیف و نوربتخم  متنا  هربع ، راد  هربخ و  رارق  یف  اددـم ، مکل  فظو  و  اددـع ، مکاـصحاف  هغلاـبلا . هجحلا  ياـنعم و هللا  تسنیا  دـننارتسگیم .
ررقم امش  يارب  ار  ینیعم  ياهتدم  هدومن و  باسح  تحت  ار  امش  لامعا  یتسه و  نوئش  ءازجا و  يهمه  ناحبـس  دنوادخ   ) اهیلع نوبـساحم 

ياج هک  تسا  ایند  نیا  رد  امش ) تیدوجوم  يهمه  باسح  لیالد و  غالبا  فاطلا و  اهتمارک و  همهنیا  . ) تسا هتخاس 
دروم ایند  نیا  رد  یگدـنز  يهرابرد  هتفرگ و  رارق  شیامزآ  يارجم  رد  ایند  نیا  رد  مدآ  دالوا  امـش  تسا . تربع  يارـس  شیاـمزآ و  هاـگ 

هبـساحم تحت  یگدنز  نایناوراک  امـش  دوجو  نایرج  دیـشیدنیب  نتـشیوخ  تیدوجوم  يهرابرد  رگید  راب  تفرگ .) دـیهاوخ  رارق  هبـساحم 
طبـض زین  ایند  نیا  زا  ار  امـش  جورخ  تبث و  یتسه  نیناوق  قیقد  نارگباسح  ایند  نیاب  ار  یگدـنز  نایناوراک  امـش  زا  کی  ره  دورو  تسه .
رارق لاـعتم  دـنوادخ  ینعی  ـالعا  رگباـسح  يهبـساحم  تحت  دوـخ  هک  نیبعـقاو  ریذـپاناطخ و  نارگباـسح  نـیا  اـهناسنا و  امـش  دـناهدومن .

ایآ دیسیونب ، ار  دننام 7  ددع  کی  دیهاوخیم  هک  عقومنآ  رد  امش  دننکیم . تکرح  العا  رگباسح  نآ  هاگدید  رد  ءانثتـسا  نودب  دناهتفرگ ،
ارنآ امـش  هک  دروایب  ذغاک  يور  يروط  ار  دوخ  ای  دـنک ؟ رارف  امـش  ملق  زا  دـناوتیم  يهدننک 7  فیلات  ياهدـحاو  زا  دـحاو  کی  ای  نیا 7 

ثحبم رد  هکنانچ  اهناسنا  يهمه  یناگدنز  تدـم  درواین !؟ ذـغاک  يور  ار  نآ  ملق  هک  دـنراذگب  رارق  دـننیچب و  ياهئطوت  ملق  اب  ای  دـینیبن ،
ود یگدـنز  تاـنایرج  يهمه  ندوب  یهاـگآ  دروم  تیوه و  ندوب  صخـشم  يرگباـسح و  همهنیا  تسا . نیعم  میدوـمن ، یـسررب  هتـشذگ 

مود دنشیامزآ ، تحت  اعطق  یتادوجوم  نینچ  هکنیا  یکی  دنکیم : تابثا  تسا  هدمآ  ریسفت  دروم  تالمج  رد  هک  ار  مهم  يهجیتن 
. اهعرـشم غدر  اهبرـشم ، قنر  ایندـلا  ناف  درادـن . اهنآ  یتسه  یفن  اب  یتوافت  یتادوجوم  نینچ  هب  یفدـهیب  یگدوهیب و  نداد  تبـسن  هکنیا 
دولآ و لگ  شراسهمـشچ  هریت و  ایند  نیا  روخـشبآ   ) لئام دانـس  لئاز و  لظ  و  لفآ ، ءوضو  لـئاح ، رورغ  اـهربخم ، قبوی  و  اـهرظنم ، قنوی 
و تقیقح ) ندـید  زا  عنام  اـی   ) اـهینوگرگد لاـح  رد  تسیاهدـنبیرف  کـلهم . شیاـهشیامزآ  هب  ییاـنتعایب  تسا و  اـبیرف  يرظنم  ياراد 

بلاطیبا نب  یلع  هک  ییاـیند  تاـبثیب .) تسا  یهاـگ  هیکت  ندـش و  هدـیچ  رب  لاـح  رد  تسیاياهیاـس  لاوز و  ضرعم  رد  تسا  ییانـشور 
تسا هتـسناوت  هک  تسا  وا  اریز  دسانـشیم ، الماک  ار  نآ  یلب  اعطق  دسانـشیم ؟ ار  ایند  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ایآ  دسانـشیم  ارنآ  مالـسلاهیلع 
یئوگ هک  دیوگیم  نخـس  نانچ  تسیز  تسیاب  هنوگچ  فیـصوت  رد  هک  تسا  وا  دـشاب و  هتـشاد  ار  ایند  زا  هتـسیاش  يرادروخرب  رثکادـح 

رد اهناسنا و  يهمه  اب  نونکات  نیمز  يور  رد  رشب  نیتسخن  یگدنز  زاغآ  زا  تسا ) هدومرف  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هب  شتیصو  رد  هکنانچ  )
قیقحت و ار  اهنآ  سپـس  هدهاشم و  ینیع  یکیزیف  ياهدومن  يهدع  کی  دننام  ار  اهنآ  يهمه  هتـشاد و  طابترا  نانآ  یگدنز  نوئـش  يهمه 

، دیشاب نادنخ  هشیمه  ایند  رد  دیاب  هک  دینکم  نیقلت  دوخب  زگره  دیوگیم . نخس  ایند  يهرابرد  هاگنآ  هدومن و  یبایزرا 
نادنخ ناسنا  يهراسخر  رب  زورنامه  هاگنابش  هک  یئاهکشا  هکنیا  رگم  دندشن ، زاب  رگیدکی  زا  هدنخ  يارب  ناهاگحبص  یبل  ود  چیه  اریز 
يهلایپ هک  يزور  دومن . زاب  رگیدکی  زا  دوب  هداد  هدنخ  هب  لد  هک  نتشیوخ  يهیرخس  يارب  ای  درـشف و  مهیور  ار  بل  ود  نامه  تخیر  ورف 
يرگید زور  راظتنا  رد  دومن ، ترایشهان  تسم و  تخاس و  کیدزن  تنابل  رب  ار  اهیداش  زا  راوگـشوخ  لالز و  یتبرـش  ایند  يابیرف  نیرز و 

هک تایح  رذگهر  يا  ایند  ياهییابیز  دزاس . ترایـشه  رادیب و  دزیرب و  ورف  تساک  هب  ار  اههودـنا  زا  ازگناج  گنرـش  زا  يرغاس  هک  شاب 
زا سپ  یکی  تایح  قیاقح  هنوگچ  هک  يرگنب  تقدـب  ار  تیاـپ  شیپ  هار  هچنآ  زا  شیب  يرذـگیم و  اـیند  ياـبیز  رظاـنم  زا  رپ  هاگرذـگ  زا 

وـسنآ وسنیاـب و  رـس  تریـسم ، فارطا  رویز  رز و  يروص و  ياـهییابیز  ياـشامت  يارب  دـندرگیم ، دوباـن  وـحم و  تیاـپ  ریز  رد  يرگید 
هک زادرپب . وگتفگ  خـساپ و  لاوئـس و  هب  نتـشیوخ  اـب  هدـش  هک  مه  راـبکی  يارب  شیدـنیب و  اـمن و  فقوت  ریـسم  نیا  رد  یتخل  ینادرگیم ،

تقیقح فـشک  ریـسفت و  ییاـناوت  درواـین ، ماود  شیب  ياهظحل  دـنچ  هچ  رگا  نتـشیوخ  اـب  هناـنیبعقاو  یئوراـیور  نیا  مه  دـیاش  دـنادیم !؟
تقیقح نیا  رد  دشاب . هتشاد  تسا ، هدیدرون  مه  رد  ار  تیگدنز  راموط  هک  ار  نارگید  اب  لاس  اههد  يوگتفگ  ییورایور و 

یمدآ بلط  لامج  حور  رگم  دربن !؟ تذل  یئابیز  تفایرد  زا  هک  تسا  ناسنا  نیمادک  دسانشن ، ار  یئابیز  هک  تسا  یسک  هچ  هک  شیدنیب 
یساسا راک  ندش  هتسب  زاب و  تکرح و  هک  ناجیب  تعیبط  هک  ربم  نامگ  زگره ، هن  دمارایب ؟ ياهظحل  یئابیز  زا  يراع  يایند  رد  تسناوتیم 
یتاظحل هاگنآ  دـنک . ییاریذـپ  تسا ، تعیبط  يارـسنامهم  يهزور  دـنچ  نامهم  هک  ار  یمدآ  حور  دـناوتب  شیاهیئابیز  نودـب  تسا ، نآ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1206 

http://www.ghaemiyeh.com


ار دوخ  تیمها  هدوبن و  تسا  هدش  هدیشک  لامک  يور  هک  فافـش  نیراگن و  يهدرپ  زج  يزیچ  هک  شیدنیب  یئابیز  دوخ  يانعم  رد  رگید 
ندـید زا  سپ  اـیآ  نیبـب  يآ و  دوخ  هب  رگید  راـب  دـیامنیم . تاـبثا  دراد ، حور  رد  یتـسه و  رد  لاـمک  نداد  ناـشن  يارب  هک  یتیفافـش  رد 

ياههدرپ نیا  اب  تسد  هریچ  شاقن  داد !؟ یهاوخ  تیاضر  هدرپ  نآ  اب  حور  ندناچیپ  هب  فافش ، نیراگن و  يهدرپ  تشپ  رد  لامک  تقیقح 
اههدرپ نیاب  ار  نایابیز  يابیز  نآ  حور ، دیابن  وت  سپ  تسا ، هتـسارآ  هاگرذـگ  نیا  رد  وت  يهزور  دـنچ  شمارآ  يارب  ار  تعیبط  نیراگن ،
نینزاـن مدروآ ! تسدـب  ار  متاـیح  زا  یفدـه  متفاـیرد و  ارنآ  متخانـش و  ار  ییاـبیز  هـک  یهد  تیلـست  نـینچ  ار  نتـشیوخ  هاـگنآ  يزاـبب و 

اهدینش رایسب  دنوریم ، یتشز  هب  ور  هک  ییاهییابیز  نوگانوگ  ياههلان  هآ و  هاگرذگ  نیا  ریسم  رد  هک  منادیم  نیقی  هب  ارذگهر ،
دوخ ياهییابیز  دنشاپیم و  مه  زا  تعیبط  ياهدومن  رد  لوحت  نیناوق  نشخ  ياهلاگنچ  ریز  هک  ار  نیراگن  ياههدرپ  راب  تقر  رظانم  ي و 
دنچ رد  هک  ياهدید  ار  گنهآ  شوخ  ابیز و  یلبلب  يهدـیدنگ  يهشال  ياهدـید . یناوارفب  دـنهدیم ، تسد  زا  عوضخ  میلـست و  لامک  اب  ار 

هتخاس و روهطوغ  جاهتبا  تذل و  زا  ییایرد  رد  ارت  نیحایر ، اهلگ و  زاون  ناج  ياهرطع  هارمه  شیاههمغن  يدادماب  ره  شیگدـنز ، حابص 
كاشاخ سخ و  زیچان و  ياهبوچ  فرطنآ  مدـق  دـنچ  تفریم . تسد  زا  تنماد  هک  یتشگیم  دوخیب  دوخ  زا  رومخم و  نانچ  لاح  نآ  رد 
سگرن نسوس و  يابیز  ياهلگ  يا  هک  يدیسرپن  يدرکن و  فقوت  ییوجلد  يارب  اهنآ  دزن  مه  ياهظحل  یتح  هتفرگ و  ارت  هار  رس  هدیـسوپ 

یتـسه عـبنم  زا  ار  امـش  زاونناـج  زازتـها  یباداـش و  توارط و  تـفرگ و  نتخاـت  امـش  رـس  رب  هـک  دوـب  گرم  ساد  نیمادـک  نارمیــض  و 
شود رب  نیبوچ  یبکرم  هک  يدید  ار  یتیعمج  هوبنا  ناهگان  يداد ، همادا  تکرح  ریـس و  هب  هک  رگید  ماگ  دنچ  تخیـسگرب . نیرفآهوکش 
یشود زا  هک  نیبوچ  بکرم  نآ  يوت  رد  تسیچ  دنتسیک و  نانیا  هک  يدیسرپ  دنتکرح . رد  زیگنالایخ  تعرـس  اب  نانکهلان  نازیر و  کشا 

ام اب  شاب و  ام  عمج  رد  اـیب و  داد : خـساپ  نینچ  ارت  مدرم  نآ  زا  یکی  دزرلیم ، مدرم  نیا  تسد  يور  ددرگیم و  لـقتنم  يرگید  شود  هب 
كرح

هزرلب ار  ام  يهمه  ياـهلد  زارد  سب  یناـیلاس  شاهدـننک ، هریخ  یئاـبیز  اـب  نیبوچ  بکرم  نیا  راوس  هک  میتسه  اـهناسنا  ناـمه  اـم  نک ، ت 
زا یکی  زورید  وا  هکنیا  زج  یماـن  چـیه  مدرم  هک  تسیزیچ  زورما  تـشاد ، ماـن  ناـیابیز  ياـبیز  هـک  دوـب  یـسک  زور  نآ  تـسا . هدروآرد 

زورما میتـسجیم ، تقبــس  رگیدــکی  رب  شیارـالد  لاـمج  رب  هراـظن  یکیدزن و  يارب  زورید  مدرم  اــم  دنــسانشیمن . شیارب  دوـب  ناــیابیز 
. میتشگیمرب بقع  هب  ماگ  ود  هداهنن  شیپ  ماگ  کی  ینیب  ذفنم  رب  ناتشگنا  رـس  میداهن ، وا  نیلابب  ور  رادید  نیرخآ  يارب  هک  ناهاگحبص 

اههدرم يهرهچ  ندید  ناناوج  ام  يارب  تفگیم : یموس  ورب ، رتولج  وت  تفگیم : يرگید  نآ  میرادرب ، ار  وا  ات  شیپ  ورب  تفگیم : یکی  نیا 
هـشال نیا  نتـشادرب  يارب  ینامـسج  تردق  ام  هک  دـینیبیم  امـش  هک  دـنتفگیم  موق  ناریپ  دـنورب . رتولج  نالاسنهک  ناریپ و  تسین ، بسانم 

لاح رد  ار  نایابیز  يابیز  نیا  هنامیمـص  يراتـسرپ  و  دیاهفطاع ، تبحم و  فطل و  تیآ  هک  ناوناب  امـش  دنتفگیم : نانز  هب  نادرم  میرادـن ،
: دـنتفگیم دـنهدیم ، ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  ساسحا  توم  تایح و  معط  ندیـشچ  رد  هک  اهنز  دـیورب ، شیپ  دـیدوب ، هتفرگ  هدـهعب  يرامیب 

بیز نیا  رادید  هب  تقبس  رد  زورید  دراد . دوجو  نز  درم و  نایم  یتوافت  هچ  ناوختسا  تشوگ و  تشم  کی  لاقتنا  لقن و  يارب 
زورما و يهشال  نیا  يور  زا  هدرپ  هک  ماگنهنآ  رد  میتشاد . اهمداصت  رگیدمه  اب  نتفر  بقع  رد  زورما  میدوب ، هدرک  اهمحازت  ابرلد ، منص  ا 

تاظحل نیرخآ  لالج  تمـشح و  لقادـح  دوب  هتـسناوتن  یتح  نایاونیب  ياونیب  نیا  میتشادرب ، رادـید  نیرخآ  يارب  ار  زورید  نایابیز  يابیز 
دوصقم سرد  يریگارف  يارب  یباتک  هک  وا  یئابیز  غورف  زار  عبنم و  زا  ام  رگا  دنک . ظفح  هدز  تشحو  نارگاشامت  ام  يارب  مه  ار  یگدـنز 
تمکح زا  رگا  میدرکیم و  ادـیپ  دوجو  ملاع  رد  اهیئابیز  تمکح  تفرعم  يارب  یهار  میناوخب ، يرطـس  دـنچ  میتسناوتیم  دوب ، یتسه  زا 
فافـش نیراگن و  يهدرپ  نداد  تسد  زا  اب  ار  كاخ  هگلزنم  راپـسهر  نیا  یتسه  لامک  میدوب ، هدـناوخ  ياهملک  دـنچ  دوجو  ياـهیئابیز 
یئاـناوت میدوب ، هدومن  تفاـیرد  كرد و  ار  لاـمج  يهیلاـع  تمکح  زا  ياهمـش  رگا  میدرکیمن . ادـج  یتـسه  توـکلم  هوکـش  زا  یئاـبیز 

هک تسا  ناسنا  نآ  نورد  رد  هیلاع  تمکح  نیا  باتک  سردـم و  میدروآیم . تسدـب  ار  ابیز  هشیمه  راهب و  هشیمه  یناـهج  رد  یگدـنز 
ناهج رازلگ  ات ز  راهب  کشر  يا  رحـس  کی  ناهج  غاب  زا  رذگب  ربکالا  ملاعلا  يوطنا  کیف  و  دنیبیم - دوخ  نورد  رد  ار  يرتگرزب  ناهج 
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ام دنرادروخرب و  تیعقاو  زا  انیقی  هک  ار  سوسحم  ياهیئابیز  فافش  نیراگن و  ياههدرپ  دیئایب ، دزیخرب  نازخ  مسر 
اما میئادزب ، اهنآ  ياشامت  اب  ار  ناور  زغم و  ياـهیگریت  میربب ، تذـل  اـهنآ  ياـهاشامت  زا  میریگن ، هدـیدان  دـننکیم ، بلج  دوخ  فرطب  ار 

حور هتـشادن و  ار  سوسحم  ياهدومن  يهدـننک  بیکرت  لماوع  قیمع و  داعبا  حوطـس و  هب  ذوفن  یئاناوت  هک  میـشابن  ناکدوک  نآ  دـننامه 
رادروخرب لوقعم  ياهنامرآ  یئابیز  زا  مه  مینک و  كرد  ار  سوسحم  یئابیز  مه  دـیاب  اـم  دـنیامنیم ، اـهدومن  ناـمه  ریـسا  ار  دوخ  سرون 

تشاد دهاوخ  یبیـصن  زین  اهیئابیز  تمکح  دعب  زا  ام  یبایابیز  هک  تسا  تروص  نیا  رد  میئامن . تفایرد  ار  اهنآ  یلـصا  للع  مه  میوش و 
. تشگ دنهاوخن  اهیگدروخرـس  فسات و  شیوشت و  بجوم  اهیتشز  هب  اهنآ  لدبت  يرادیاپان و  ندوب و  تقوم  ندوب و  یبسن  هب  هجوت  و 

عاوـنا يهمه  هک  مـینک  ضرف  نـینچ  رگا  تـسا ، هدـش  حرطم  اـم  يارب  عوـنتم  ياـهیئابیز  قـیمع  لوـصا  هـک  تهجنادـب  ضرف  نـیمه  رد 
ار اهیئابیز  نآ  زا  یکی  یتاظحل  هک  دهدن  ناما  تکرح  نآ  یتح  دنرذگب و  ام  هاگدـید  زا  عیرـس  تکرح  کی  اب  تشز  ابیز و  ياهدومن 

تاذ زا  هک  تفاـی  میهاوخ  یلاـعتم  یتمکح  تشز ، اـبیز و  ياـههقلح  زا  بکرم  كرحتم  ریجنز  ناـمه  رد  زاـب  میهدـب ، رارق  اـشامت  دروم 
یتـسه هوکـش  هب  نآ  لاـصتا  هب  هجوت  اـب  دروآیم ، دوجوب  ار  اـهدومن  عوـنت  هک  یتـسه  ناـهج  رد  تکرح  اریز  دـشکیم ، ریرـس  تکرح 

وکش ساسحا  بجوم 
نهذ ساوح و  يارب  اـبیز  دومن  دوخ  هک  تسا  سوسحم  ياـهیئابیز  دوـمن  رد  یباـیابیز  قوذ  زا  ریغ  یلاـع  هوکـش  نیا  تشگ . دـهاوخ  ه 

زا یکی  یلاـع  هوکـش  هب  سوسحم  یئاـبیز  زا  تسا  هتفرگ  رارق  هاگدـید  رد  هک  يدومن  لدـبت  دوـشیم . هداـهنرب  فافـش  نیراـگن و  روـطب 
هظحالم ثحبم  نیا  رد  هک  یبلاطم  عومجم  هب  رظن  اب  دشابیم . اههوکش  اهیئابیز و  رد  یتاذ  نورد  بطق  یـساسا  تلاخد  لئالد  نیرتگرزب 

تـسا ینآرق  تاـیآ  فلاـخم  هک  یئاـبیز  یفن  ریـسفت  دروم  يهلمج  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  هک  میـسریم  هجیتـن  نیاـب  میدومن ،
یناسنا حور  هک  اهدادعتـسا  زا  یعاونا  ياراد  تمظعاـب و  رایـسب  رهوگ  تیلاـعف  هک  دـیامرف  دزـشوگ  اـهناسنا  يارب  دـهاوخیم  هکلب  هدوبن ،

، دومن هصالخ  دنایبسن  و  لاوزب ) ور  ياهیاس  هدننک و  بورغ  یئانشور   ) تقوم هک  سوسحم  ياهیئابیز  ياهدومن  رد  دیابن  دوشیم  هدیمان 
نینچمه دوش . يرادربهرهب  یتسه  ياهیئابیز  يهمه  تفایرد  رد  حور  ياهدادعتـسا  داعبا و  يهمه  زا  هک  تسا  نآ  یعقاو  یباـیابیز  هکلب 

ناسنا تایعقاو  زا  ندیـشوپ  مشچ  سوسحم و  ياهیئابیز  ياـهدومن  هب  نتـسب  لد  هک  دوشیم  هدـیمهف  نینموملاریما  تاـملک  زا  بلطم  نیا 
س دریگب ، رارق  يرادربهرهب  دروم  دیاب  هکنانچنآ  ناهج  تسه و  هکنانچنآ  ناهج  دیاب و  هکنانچ  نآ  ناسنا  تسه و  هکنانچنآ 

: تفگ دـیاب  قیقد  رابتعا  کی  هب  هچ  رگا  دـناشکیم ) تکاله  هب  ایند  نیا  شیامزآ   ) اهربخم قبوی  و  دروآ : دـهاوخ  لابندـب  یهابت  طوق و 
طیارـش لماوع و  يهمه  نایم  رد  یلو  درذگیم ، ناحتما  رد  یطئارـش  لماوع و  ره  نایم  طیحم و  ره  رد  ایند  نیا  رد  یمدآ  تایح  رـساترس 

هطبار رد  یمدآ  رگا  دوشن ، بلج  اهیئابیز  هب  هک  تسین  لدتعم  ناور  زغم و  ياراد  یناسنا  چیه  اریز  تسا ، ساسح  رایسب  یئابیز  يهدیدپ 
اجاوزا هب  انعتم  ام  یلا  کینیع  ندـمتال  و  تسا : هتخاب  ار  دوخ  یتسه  تقیقح  رد  دزابب ، ار  دوخ  تیـصخش  لقعت و  رعاشم و  اـهیئابیز  اـب 

ار ناـنآ  ناـنز  نآ  يهلیـسوب  هک  ینادرم  ناـنز  يوـس  هب  ار  تنامـشچ  . ) یقبا ریخ و  کـبر  قزر  هیف و  مـهنتفنل  ایندـلا  هاـیحلا  هرهز  مـهنم 
راگدرورپ تیانع  دنشابیم ، ایند  نیا  رد  نادرم  نآ  شیامزآ  لماع  يویند و  تایح  ياههفوکـش  اهنز  نیا  نکم ، زارد  میاهتخاس  رادروخرب 

نیرتاسر زا  یکی  طوقـس ) نداـتفا و  هب  ور  هاـگهیکت   ) لـئام دانـس  و  ریـسفت : دروم  تـالمج  رخآ  رد  هملک  ود  تسا .) رترادـیاپ  رتهب و  وت 
ظفح و يارب  طقف  نیدروجال  رهپـس  نارتخا  یئوگ  دومنیم ، رادـیاپ  ماوداب و  یلیخ  ورـسخیک  رمک  سوواک و  جاـت  تسا . اـیند  تافیـصوت 

رارق نارتخا  نآ  لاحنیا  اب  ایآ  دوب ، نینچ  لاحم  ضرف  رب  مه  رگا  دندرکیم !! تکرح  نانآ  رمک  جات و  تسارح 
نکم درگبـش  رتخا  رب  هیکت  زگره - هن  دنـشاب ؟ هدوب  لاوز  هب  ور  ياـهامن  تباـث  نآ  هاـگهیکت  دنتـسناوتیم  داـسف  نوک و  يارجم  رد  هتفرگ 

و اـهلبحاب ، تصنق  و  اـهلجراب ، تصمق  اـهرکان ، ناـمطاو  اـهرفان ، سنا  اذا  یتح  ظـفاح  ورـسخیک  رمک  دوبر و  سوواـک  جاـت  ماـیا  نیاـک 
نآ رد   ) لمعلا باوث  لحملا و  هنیاعم  عجرملا و  هشحو  و  عجـضملا ، کنـض  یلا  هدـئاق  هینملا ، قاـهوا  ءرملا  تقلعا  و  اهمهـساب ، تدـصقا 
رب دـهدب و  نآ  هب  لد  دوـب ، هدرک  شراـکنا  یناداـن  يور  زا  هک  سک  نآ  دریگب و  سنا  اـیند  نیا  اـب  ددرگرب و  نازیرگ  ناـسنا  هک  ماـگنه 
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هک یئاهماد  اب  دنک و  مر  وا  زا  دزادنیب ) ار  دوخ  راوس  دنزب و  نیمز  رب  دـنک و  دـنلب  ار  شیاهاپ  هک  یبسا  دـننام  ناهگان   ) دـمارایب شرهاوظ 
دچیپ و شیاپ  تسد و  هب  گرم  ياهبانط  راک ) نایاپ  رد  و  . ) دروآرد ياپ  زا  ار  وا  شیاهریت  اب  دنک و  شراکـش  تسا ، هدرتسگ  وا  هار  رس 
( تسا هتخودنا  دوخ  يارب  هک  تواقش  ای  تداعـس  زا   ) یتیعقوم رادید  هب  كانتـشحو و  یهگلزنم  هب  کیرات و  گنت و  یهاگباوخ  هب  ار  وا 
مشخ و باوخ و  روخ و  نادـیم  رد  هک  تفرگ  رارق  اـیند  رویز  رز و  رپ  بکرم  تشپ  رب  هک  نیمه  یمدآ  دـنارب ) شلمع  يهجیتـن  يوسب  و 

دوب هدشن  مار  زگره  شندش  راوس  يارب  یئوگ  هک  دنزیم  نیمز  رب  ار  وا  نانچ  شومچ  بکرم  نیا  دریگب ، نتخات  توهش 
ذئاذل يرادیاپان  اریز  درکیم ، درط  دوخ  زا  ار  وا  و  تسیرگنیم ، ترفن  يهدـید  اب  شرویز  رز و  ایند و  نیاب  تسخن  حولهداس ، ناسنا  اونیب 
يایازم اب  دازآ  يهطبار  ندرک  رارقرب  زا  وا  درکیم . شراکنا  تشاد و  ایند  زا  ترفن  دوب ، هدرک  هدـهاشم  ارنآ  تقوم  ياهشـشخرد  اـیند و 

ایند هب  ور  شايدوجو  داعبا  يهمه  اـب  ددرگیم و  ناوتاـن  تسا ، تیـصخش  تیریدـم  اـب  یگدـنز  لـماع  نیرتیـساسا  هک  يویند  یگدـنز 
فیعـض و ياهتفلا  سنا و  زا  هکلب  تسین ، اتعفد  یناهگان و  ایند  کیرات  جاوما  رد  نتفر  ورف  زاغآ  ددرگیم . قرغتـسم  نآ  رد  دروآیم و 

ایند هک  هاگنآ  ات  تسا : هدش  هراشا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هیبشت  رد  هکنانچ  دوریم و  شیازفا  هب  ور  كدنا  كدنا  دوشیم و  عورـش  زیچان 
مه ندـمآ  دوخ  هب  لاجم  یتح  هک  دـنزیم  نیمز  رب  نانچ  ار  وا  ناـهگان  داد ، رارق  دوخ  تشپ  رد  ار  وا  عیطم  رویز و  رز و  رپ  یبکرم  دـننام 

روش و زا  هجاوخ  دزیرگیم  نیتسوپ  وا  اب  دینادرگ  قشع  شرس  ردنا  داتف  ون  کسج  گرم و  شرز  میس و  دز  هار  كدنا  كدنا  دهدیمن -
یلاباال قشع  دنار  داشگرد  يو  رب  هشیدنا  هسوسو و  شرت  مشچ  دش  کشخ  كدنا  كدنا  دش  درز  شخرـس  يور  كدنا  كدـنا  شرش 

رخ فراع  تشگ  كدنا  كدنا  شروآ  خیب  گر  دش  هدیرب  نوچ  تشگ  کشخ  شگرب  خاش و  كدنا  كدنا  شرد  زا 
کیل هلفاق  زا  دنام  هک  دیرگیم  هجاوخ  شربلد  دـیاین  رگید  شرب  رد  داهن  ملاع  نیرب  لد  داد و  قشع  شرد  هقرخ  تلاح  دـجو  تفر  زودهق 
تفرگ رخ  مد  تشاذگب و  ار  قشع  شربنع  دش  رخ  نیگرـس  مرجال  تسـشن  نیگرـس  رب  تشاذـگب  ار  کلم  شروخآ  ردـنا  رخ  ددـنخیم 

ياهبانط روت و  ایند  نیا  شرگ  نوچمه  دهد  شراخ  یمه  هک  لایخ  نآ  تسا و  هسوسو  نآ  سگمرخ  شرکـشلرس  سگمرخ  دـش  مرجال 
لوغـشم ابیز  ياهگنر  بلاج و  لاکـشا  اـب  هک  تسا  هدرتسگ  ربخیب  دوخ  زا  ناـحولهداس  راکـش  يارب  سوملماـن  یهاـگ  فیرظ و  عونتم و 

یکی ره  میون  ماد  يهتسباو  مدبمد  اونیب  صیرح  ناغرم  وچ  ام  ادخ  يا  تسا  هناد  ماد و  نارازه  دص  دشابیم - ناتسم  نارایـشهان و  راکش 
رد تسه  هکنانچنآ  ار  زیچ  ره  وت  يامنب  ادـخ  يا  زاینیب  يا  میوریم  یماد  يوس  زاب  ار و  ام  یمد  ره  یناـهریم  میوش  یغرمیـس  زاـب و  رگ 

ياههدـیدپ رد  ندروخ  هطوغ  تدـش  زا  هک  هاگنآ  ات  تسه  هک  ناس  نآ  ار  زیچ  ره  امناو  تصـش  هدوب  ناواـم  هب  هدومنب  هناد  ارـس  هعدـخ 
ياپ تسد و  زا  ار  دوخ  دناوتیمن  تسا و  هتشگ  لدبم  هدرتسگ  ياهماد  زا  یبانط  هب  وا  دوخ  اریز  ياهناد ، هن  دسانـشب و  یماد  هن  ایند  بلاج 

. ددرگیم گرم  يهدنشک  ياهریت  يهناشن  ناسنا  نیا  دوجو  اجیردت  ددرگ . اهر  دنک و  زاب  نتشیوخ 
یئاـناوت يدـنمورین  ناـسنا  چـیه  دوریمن و  اـطخب  دوـشیمن و  فرحنم  تسا  هـتفرگ  هـک  ياهناـشن  زا  زگره  دـنکیم ، اـهر  گرم  هـک  يریت 

گرم هک  ماـگنهنآ  رد   ) عفنتـال هـمیمت  لـک  تـیفلا  اـهرافظا  تبـشنا  هـینملا  اذا  و  درادـن - گرم  زیت  ياـهلاگنچ  نـتفر  ورف  زا  يریگوـلج 
شیاههدـیدپ لماوع و  نآ  اب  ایند  نامه  تشاد .) دـهاوخن  يدوس  روای  کمک و  هوبنا  چـیه  هک  دـید  یهاوخ  درب ، ورف  ار  دوخ  ياهلاگنچ 

ار یمدآ  غارـس  امن  يدبا  یتروص  اب  اهنآ  زا  کی  ره  دنزاسیم و  لفاغ  یگدنز  نتفرگ  نایاپ  ضارقنا و  زا  ار  یمدآ  يهشیدنا  رعاشم و  هک 
يو دندوب ، هدرک  ایند  رویز  رز و  رپ  بکرم  راوس  ار  ناسنا  هک  لماوع  نامه  مدرم  لوقب  دننکیم و  ءاضما  ار  وا  يورب  دیاب  دنـس  دنریگیم ،

یتشخ وت  نم و  كاپ  ناج  تفرب  وچ  نت  زا  كانتـشحو  کیرات و  گنت و  یهاگباوخ  هب  ور  اجکب ؟ ور  دنروآیم ، نیئاپ  بکرم  نآ  زا  ار 
نآ رد  ناسنا  نیا  یگدنز  ناتـساد  ایآ  وت  نم و  كاخ  دنـشک  يدـبلاک  رد  نارگد  روگ  تشخ  يارب  هاگنآ  وت و  نم و  كاغم  رب  دـنهن  ود 

نامز هاـگباوخ  نآ  هب  دورو  اـب  تسا و  هدوب  یگدـنز  يهعرزم  راـک  تشک و  هدـش  ماـمت  هچنآ  هکلب  زگره ، هن  دـسریم ؟ ناـیاپب  هاـگباوخ 
يد رد  یئانشور  حوضو و  لامک  اب  اهلمع  لمعلا  سکع - اهتلع و  لولعم  تامدقم و  جئاتن  دسریم و  ارف  لوصحم  يهدهاشم 

نوضمی الاثم و  نوذـتحی  امارتجا  نوقابلا  يوعریال  و  امارتخا ، هینملا  علقتال  فلـسلا ، بقعب  فلخلا  کلذـک  و  دـنریگیم . رارق  یمدآ  هاگد 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1209 

http://www.ghaemiyeh.com


زاب ناگدـنز  ندرک  ورد  زا  گرم  دـنتکرح و  رد  ناگتـشذگ  لابندـب  ناگدـنیآ  بیترت  نیدـب   ) ءاـنفلا رویـص  ءاـهتنالا و  هیاـغ  یلا  ـالاسرا 
هباشم ار  ناشتاکرح  راتفر و  دـننکیمن . يراددوخ  اههتـسیاشان  باکترا  زا  دـنتکرح ، رد  هتـشذگ  نایناوراک  لابند  هب  هکناـنآ  دتـسیایمن و 
تکرح نایاپ  هک  لاوز  ءانف و  يوس  هب  دـید و  دـهاوخ  یگدـنز  نایاپ  رد  هک  یتیاغ  يوس  هب  طاـبر  هنهک  نیا  زا  هلگ  هلگ  هدومن ، نارگید 

لاوز و هار  مه  لابندب  ءانثتسا  نودب  دناهداتفا ، هارب  ایند  نیا  رد  مدآ  یگدنز  زاغآ  زا  هک  ناوراک  نیا  فوفـص  دارفا و  دنراپـسهر .) تسا ،
تـسنایاپیب هک  بوشآ  رپ  رحب  نیز  میرذگیم  مقر  هدرک  دوخ  مغ  فرح  میرذگیم  ملق  وچ  یتسه  يهحفـص  رب  دـناهتفرگ  شیپ  رد  ار  انف 

ار تقیقح  نیا  ایند  نیا  رد  هک  تسیک  دیشچ .) دهاوخ  ار  گرم  یسفن  ره  . ) توملا هقئاذ  سفن  لک  میرذگیم  مه  یپ  زا  جوم  وچ  هتسویپ 
رد گرم  لاگنچ  نتفر  ورف  زا  دـناوتیم  ناگرزب  یگرزب  اـیآ  دـشاب ؟ هدرکن  كرد  ار  تاـیح  يرادـیاپان  هک  ياهدـنز  نآ  تسیک  دـمهفن ؟

نایومدیپس زا  گرم  ایآ  دراذگیم ؟ مارتحا  نایابیز  یئابیز  هب  گرم  ایآ  دنک ؟ يریگولج  ناشتایح 
چیهب یئانتعا  گرم  دراد ؟ یمحرت  تایح  ناسرون  ندوب  سرون  هب  ای  دراد ؟ یمرـش  دـناهدیمخ ، زارد  نایلاس  نیگنـس  راب  ریز  هک  لاسنهک 
همهنیا اـب  نیمز  شتاـنئاک و  مارجا و  همهنآ  اـب  نامـسآ  هک  دـننکن  هاـگن  مه  ناشرـس  تشپ  یتـح  دـنورب و  دـیاب  درادـن  روما  نیا  زا  کـی 

رفس زاغآ  يارب  دنـشکیمن و  ار  ناشتـشگزاب  راظتنا  دنهدیمن و  رـس  نانآ  يارب  ياهیرگ  دنرگنیمن و  تیدبا  راید  رفاسم  چیهب  شتاقولخم 
تایح دوخ  رد  دـیدرت  زا  رتمک  نآ ، رد  دـیدرت  تسا و  مولعم  ناگمه  يارب  فقوتیب  رمتـسم  تکرح  نیا  دـنهدیمن . ناما  مه  ياهظحل  وا 

زا دیلقت  مدع  ناگتـشذگ و  یگدنز  زا  يریگتربع  زا  تسترابع  هک  تسا  دیدرت  مدع  ملع و  نیا  زا  يریگهجیتن  تسا ، مهم  هچنآ  تسین .
تاینمت لایما و  عابـشا  ربارب  رد  هکـس  هب  هکـس  ار  دوخ  یگدـنز  يهیامرـس  دـندنارذگ و  تلاـهج  رد  يرمع  هک  یناـگتفر  كاـخ  رد  نآ 

لقع هتـشگ ، نانآ  تایح  نمرخ  رب  گرزب  یتفآ  دوخ  رگیدمه  هب  اهناسنا  دارفا  هباشت  هک  اغیرد ، دنداد . تسد  زا  یناویح  تایح  يهیاپیب 
یگدنز قطنم  هجیتن  رد  دنیامنیم . رگیدـکی  تفـص  تروص و  يدـننامه  رب  هیکت  هتفرگ ، هدینـشان  هدـیدان و  ار  ناربمایپ  دایرف  نادـجو و  و 

شیپ گ دندرک و  باختنا  نانآ  هک  یهار  سپ  میزورید ، ياهناسنا  هب  هیبش  زورما  ياهناسنا  ام  هک  دیآیمرد  لکش  نیاب  نانآ 
نآ يانبم  رب  ار  دوخ  تایح  دـنتفایرد و  دنتـسه ، اـم  هیبش  هک  ناگتـشذگ  هک  تسناـمه  تقیقح  تسا . هدرتسگ  مه  اـم  ياـپ  شیپ  دـنتفر ،

روهدلا و تضقت  رومالا و  تمرـصت  اذا  یتح  داب  دیلقت  نیا  رب  تنعل  دص  ود  يا  داد  داب  رب  ناشدـیلقت  ار  قلخ  دـنتفر !! دـندرک و  يزیریپ 
الیعر هداعم ، یلا  نیعطهم  هرما ، یلا  اعارس  کلاهملا ، حراطم  عابسلا و  هرجوا  رویطلا و  راکوا  روبقلا و  حئارض  نم  مهجرخا  روشنلا ، فزا 

زا ندروآرب  رـس  ندش و  هتخیگنارب  داعیم  دـش و  يرپس  ناراگزور  دیـسر و  نایاپب  یناسنا  تقلخ  روما  هک  هاگنآ  ات   ) افوفـص امایق  اتومص ،
ياههاگترپ ناگدـنرد و  ياههاگیاج  ناگدـنرپ و  ياههنایـشآ  اهربق و  ياههاگناهن  زا  ار  مدرم  دـنوادخ  دـش  کـیدزن  هریت  ياـهکاخ  ریز 

ایآ دزاسیم .) هناور  شیوخ  يهدعو  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  تعرس  اب  دوخ و  رما  يارجا  يارب  ناباتـش  ار  نانآ  دروآیم و  نوریب  کلهم 
؟ تشگ دـهاوخ  دوباـن  تسین و  ادرف  دراد ، دوـخ  نورد  رد  گرزب  ناـهج  زا  رتـگرزب  يداـهن  زورما  هدوـب و  چـیه  زورید  هـک  ناـسنا  نـیا 
. دناهداد يرآ  يهملک  کی  اب  دنشاب ، هتـشاد  ياهدننک  عناق  لیلد  هکنیا  نودب  ار  قوف  لاوئـس  خساپ  هدش و  ادیپ  خیرات  لوط  رد  یـصاخشا 

ات هک  تسا  حیحص  یملع  لیلد  دوصقم  دنشاب  هتشاد  ياهدننک  عناق  لیلد  هکنیا  نودب  میئوگیم : هکنیا 
یلیخ تسین  سپ  مینیبیمن  تسین  ریذـپناکما  تسا ، دـیعب  دوشیمن  دـننام  یئاـهاعدا  اـما  تسا و  هدرکن  هئارا  ناـسنا  زا  يدرف  چـیه  نونک 

هچ ار  ام  هک  ونش  نخس  نایاپ  میدش  داش  دوخ  يداتسا  هب  دنچ  کی  میدش  داتـسا  هب  یکدوک  هب  دنچ  کی  دننام : تسا ، هدش  هتفگ  ناوارف 
لفاغ يا  ياهن  رز  وت  دـنرآ  نوگلگ  يهداب  ات  هک  يامرف  دـنرآ  نوخیبش  تاهمغ  هک  شیپ  ناز  میدـش  داب  رب  میدـمآرب و  كاـخ  زا  دیـسر 

تـسنیا تقیقح  تسادیپ  تیاهن  هن  تیادب  هن  ارنآ  تسام  نتفر  ندـمآ و  وا  رد  هک  يرود  دـنرآ  نوریب  زاب  دـنهن و  كاخ  رد  ارت  هک  نادان 
تکرح هب  عورـش  اـجنآ  زا  هک  ار  یئدـبم  نآ  هن  دناهتخانـش و  ار  دوخ  هن  هکنیا  رگم  دـناهدشن ، رکنم  ار  تیدـبا  داـعم و  صاخـشا  نیا  هک 

: تسا هدومرف  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  هنوگنامه  تسا . هدروآرد  تکرح  هب  یئدبم  زا  ار  نانآ  هک  يدنوادخ  يهرابرد  هن  دناهدومن و 
مدـع اب  نانیا  يوریم ) اجکب  هک  تسناد  یهاوخن  ياهدـمآ ، اجک  زا  هک  ياهتـسنادن  رگا   ) بهذـت نیا  یلا  ملعتال  تئج  نیا  نم  ملعت  مل  نا 
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، تسیچ شیگدنز  یئاهن  دصقم  هک  دنادن  ناسنا  هک  یتقو  تسیچ . نانآ  یئاهن  دصقم  هک  دـننادب  تسناوت  دـنهاوخن  زگره  ادـخ  هب  هجوت 
انآ هک  تسا  هدوب  لیلد  نیمهب  دوب . دهاوخ  ناوتان  دوخ  یگدنز  هیجوت  ریسفت و  زا  اعطق 

؟ ماهدمآ هچ  يارب  ماهدـمآ ؟ اجک  زا  لاوئـس  هب  یتیمها  یهجو  چـیهب  دـننکیم ، یگدـنز  تیدـبا  داعم و  هب  داقتعا  نودـب  ایند  نیا  رد  هک  ن 
مه درد  مشچ  دـنروخیم ، امرـس  هن  دـننکیم و  بت  هـن  دـنهدیمن ، روـبزم  لاوئـس  هـس  هـب  یتـیمها  هـکنیا  زا  دـنهدیمن و  موریم ؟ اـجکب 
رد يراخ  دـنریگب  هدـیدان  مه  ار  دوخ  نم  رگا  هکنانچ  دـیآیمن . دوجوب  یللخ  مه  ناشتوهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  رد  دـنریگیمن و 

، ددرگیم داجیا  ناـنآ  نورد  زغم و  رد  هک  زیگناتفگـش  یلوحت  طـقف  ددرگیمن . یبآ  ناـشکنیع  دیفـس  ياههشیـش  دـلخیمن و  ناـشیاپ 
ياهتیلاعف اب  دـنهدب ، رارق  دوخ  تساوخرد  دروم  هک  ار  یموهفم  ره  دـتفایم و  راـکب  ادـیدش  ناـشزغم  يزاـسقلطم  هاـگراک  هک  تسنیا 

يارب رامشیب  ياهقلطم  دشاب ، هدوب  قوف  لاوئس  هس  يوگخساپ  دناوتیم  هک  دحاو  قلطم  نآ  ياجب  هار  نیا  زا  هدومن و  قلطم  ار  نآ  ینهذ 
هدیسوپ اهنرق  زا  شیپ  هکلب  نایلاس  زا  شیپ  تیـصخش  نآ  هکنیا  اب  دنکیم . بلج  دوخب  ار  نانآ  یتیـصخش  لاثم : ناونعب  دنزاسیم !! دوخ 

دـس ای  دوشیم و  یقلت  قلطم  تقیقح  کی  دوخ  ای  هک  دنکیم  لاغـشا  ار  نانآ  یناور  يزغم و  فلتخم  حوطـس  نانچ  تسا ، هتفر  نیب  زا  و 
دق ماقم و  تسا  نکمم  دشاب و  هدوب  یئابیز  دروآیم ، دوجوب  نهذ  هک  ار  یقلطم  تسا  نکمم  ددرگیم . یقیقح  قلطم  يوسب  روبع  هار 
ناسنا مانب  یقلطم  دیامن ، حرطم  ار  دوخ  اهناسنا  نیـسحت  دیجمت و  زا  دهاوخب  ای  دشاب و  هتـشاد  راک  رـس و  اهناسنا  اب  يرادـقم  رگا  و  تر ،

دوخ تسد  اب  بلغا  دراپـسیم و  انف  لاوز و  تسدب  ار  دوخ  دتفایم و  قالطا  زا  یهاوخدوخ  يرامیب  اب  ارثکا  هک  ار  دوجوم  نیا  دزاسیم و 
دنناسریم و یئادـخ  زا  رتالاب  ياهجرد  هب  دـنکیم ، زاب  اهتراپانب  اهایژروب و  رازـس  اهگنل و  رومیت  اهزیگنچ و  هب  ار  اقب  رد  عزانت  نادـیم 

تیعقاو رد  یللخ  چـیه  اهراکنا  کش و  اهتیلـست و  ینهذ و  ياـهیرگیزاب  نیا  يهمه  یلو  دـنیامنیم !! عابـشا  ار  دوخ  یئوجقلطم  سح 
دنونشیم ناشنورد  رد  ار  تیدبا  يادص  كاپ  ترطف  بان و  روعش  میلس و  لقع  اب  هک  اهناسنا  نآ  يارب  دنناوتیمن  و  دنروآیمن . دوجوب 

نادالج ءایقشا و  اب  ار  اهناسنا  هب  تمدخ  هار  رد  راکادف  هتسراو و  لداع و  ناسنا  نیبام  سانش  تایح  ياهناسنا  نیا  دنیامن . فیلکت  نییعت 
یتح دنناوتیمن  هتفای  دشر  ياهناسنا  نیا  دنراذگیم  قرف  دـناهتخاس  راوتـسا  گنرین  غورد و  رب  ار  دوخ  تایح  يانبم  هک  یناگماکدوخ  و 
يارب گرزب  یهاگـشیامزآ  هاگرذگ و  ار  ایند  نیا  رگا  دننادب . ءانتعا  لباق  ار  ایند  نیا  یگدنز  فده  تمکح و  هب  داقتعا  نودـب  ياهظحل 

، دناسرب تیلعف  هب  ار  نانآ  تیدوجوم  يهمه  هک  يرتالاو  تایح  هب  یگدامآ 
دهاوخن يزیچ  تایح  يهرابرد  هک  یلثم  دـیلوت  سفنت و  نیمز و  يهرک  كاـخ  ندـیلام  باـتفآ و  ياـشامت  هب  ياهقـالع  نیرتمک  دـننادن ،

رد هچ  رگا  هتفای  دشر  زغم  کی  اریز  دندادیم ، حـیجرت  ریـسفتیب  یگدـنز  نیا  رب  ار  هریت  كاخ  ریز  هاگمارآ  دـندادیمن و  ناشن  دـیمهف ،
کی یتـسادرف  ار  رهد  زارد  زور  نیا  هن  رگ  یتسیزاـب  رـسبرس  مجنا  خرچ و  راـگزور و  هک - دـنادیم  دـشاب  هدوب  مه  دـشر  لـحارم  نیلوا 
هدوب راوشد  نارکفتم  زا  یخرب  يارب  شروصت  هک  تسا  داعم  ندوب  ینامـسج  دوشیم ، هدید  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  هک  یتیمهااب  هلئـسم 

یموهفم کلذ  ریغ  ناگدنرد و  ياههاگیاج  ناگدنرپ و  ياههنایـشآ  اهروگ و  زا  ندـمآ  نوریب  دوب ، ضحم  یناحور  داعم  رگا  اریز  تسا 
زا هک  اهناسنا  حاورا  هن  دنیآیمرد ، تارذ  تروصب  دنوشیم و  یشالتم  اههاگیاج  نآ  رد  هک  تسا  ینامـسج  ندب  ءازجا  نیا  اریز  تشادن ،

داعم هکنیا  مودعم و  ندنادرگرب  ندوب  لاحم  دننام  دناهدروآ  ینامـسج  داعم  یفن  يارب  هک  ار  یلئالد  دننکیم . زاورپ  تایدام  هدام و  ملاع 
تـسنآ تالوصحم  زا  ناـمز  هک  تسا  تعیبط  هاـگراک  يهمه  ندـنادرگرب  مزلتـسم  دوخ  هک  تسا  ناـمز  ندـنادرگرب  مزلتـسم  ینامـسج 

ینامسج داعم  ندوب  ریذپانناکما  هب  دقتعم  نارکفتم  رگا  لاحم  ضرف  رب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اریز  تسا . تقد  زا  یلاخ  فیعض و 
دوجو تسا ، گرزب  يهفـسالف  امکح و  یهلا و  نایدا  يهمه  شریذـپ  دروم  هک  يروص  يدام و  يهقباسیب  یتسه  ناهج  ءاشنا  زا  شیپ  ، 

دنوادخ و  تسا ! ریذپانناکما  يروص  يدام و  يهقباسیب  ناهج  ندروآ  دوجوب  دنتفگیم : امتح  دندیشیدنایم ، ناهج  ءاشنا  رد  دنتـشاد و 
هدومرف عادبا  ءاشنا و  ار  ناهج  یهلا  تردق  زا  ناربخیب  نیا  راتفگ  هشیدنا و  فالخ  رب  دنوادخ  یلو  دهدب . ماجنا  دناوتیمن  ار  يراک  نینچ 

، تسا هتـشگ  یـشالتم  ناشماسجا  هدرک و  یگدنز  هدمآ و  دوجوب  ایند  نیا  رد  هک  ار  اهناسنا  نیمه  لاعتم  دنوادخ  بیترت  نیمهب  و  تسا ،
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هک یناسک  خساپ  رد  دروم  دنچ  رد  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  داد . دهاوخ  رارق  تساوخزاب  دروم  ار  نانآ  دروآ و  دـهاوخ  دوجوب  رگید  راب 
یگدنز ایند  نیا  رد  هک  یلکـش  هب  دـنوشیم و  هدـنز  رگید  راب  هنوگچ  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  نیا  هدـش و  یـشالتم  ياهندـب  نیا  دـنتفگیم :

هدومن عادبا  ءاشنا و  يروص  يدام و  دوجو  يهقباس  نودب  ار  اهناسنا  یتسه و  ناهج  هک  يدنوادخ  تسا : هدومرف  دروآیمرد ؟ دندرکیم ،
لق میمر . یه  ماظعلا و  ییحی  نم  لاق  هقلخ  یـسن  الثم و  انل  برـض  و  هلمجنآ : زا  دـنک  دـیدجت  ار  تقلخ  نیمه  دـناوتیم  رگید  راـب  تسا ،

قوت هنم  متنا  اذاف  اران  رضخالا  رجشلا  نم  مکل  لعج  يذلا  میلع . قلخ  لکب  وه  هرم و  لوا  اهاشنا  يذلا  اهییحی 
هدز و لثم  ام  يارب  نادان )  ) ناسنا نیا   ) میلعلا قالخلا  وه  یلب و  مهلثم  قلخی  نا  یلع  رداقب  ضرالا  تاوامـسلا و  قلخ  يذـلا  سیلوا  نود .

هدیرفآ راب  نیلوا  ار  اهنآ  هک  يدنوادخ  نآ  وگب : وا ) هب  ام  ربمایپ  يا  . ) دنک هدنز  اهنآ  ندیـسوپ  زا  سپ  ار  اهناوختـسا  هک  تسیک  دیوگیم :
تخرد نآ  زا  امـش  دیرفآ و  شتآ  زبس  تخرد  زا  امـش  يارب  هک  يدـنوادخ  نآ  تسا . اناد  تاقولخم  يهمه  رب  وا  دـنکیم و  هدـنز  تسا ،

( تسا هدیسوپ  ناشیاهناوختسا  هک   ) اهناسنا نآ  لثم  ندیرفآ  یئاناوت  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يدنوادخ  ایآ  دیئامنیم . نشور  شتآ 
هجاوخ دـننام  گرزب  يامکح  هک  تسا  دـیجم  نآرق  رد  نشور  ینـالقع  لالدتـسا  نیمهب  رظن  اـب  اـناد .) قـالخ  تسا  وا  يرآ ، درادـن ، ار 

رد دنوش ، روصت  رگیدمه  لثم  تقیقح  ود  رگا  ینعی  تسا ) یکی  لثم  ود  مکح   ) دحاو نیلثامتملا  مکح  و  دنیوگیم : یـسوط  نیدلاریـصن 
دوجوب الـصا  دوبن ، نکمم  نیعم  عضو  ندـب و  نیمه  اـب  اـیند  نیا  رد  اـهناسنا  ندـمآ  دوجوب  رگا  دوب . دـنهاوخ  یکی  تاـصتخم  ماـکحا و 

نآ عوقو  یئیـش  کی  ناکما  لیلد  نیرتنـشور  يهدعاق  هب  انب  دناهدش ، قلخ  ینیعم  عضو  ندب و  اب  یئاهناسنا  مینیبیم  هک  لاح  دندمآیمن ،
رد اهناسنا  نیمه  تقلخ  دیدجت  نیاربانب ، تسا . هدوب  نکمم  یئاهناسنا  نینچ  ندمآ  دوجوب  هک  دوشیم  تباث  تسا ،

ییش نآ  نیع  ییـش  کی  لثم  هک  دناهتفگ : نارکفتم  زا  یـضعب  دوب . دهاوخ  نکمم  امتح  دشابیم ، نانآ  يویند  تقلخ  لثم  هک  تمایق  زور 
و ار . اـهنآ  نیع  هن  دـنکیم  تاـبثا  تماـیق  زور  رد  ار  يوـیند  ياـهناسنا  لـثم  تقلخ  میدـش ، رکذـتم  هک  یلالدتـسا  قوـف و  يهیآ  تسین و 

توافت طقف  هکنیاب  هجوت  اـب  هک  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  هلئـسم  نیا  رد  و  تسا . هدـمآ  لـثم  ناونع  مه  ربتعم  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  نینچمه 
یکی ود  ره  تاصتخم  تیوه و  هدام و  الا  دـیامنیم و  مه  لثم  ار  ود  نآ  تمایق  زور  ددـجم  تقلخ  يویند و  تقلخ  ناـیم  هک  تسا  ناـمز 

یتعیرـش ياقآ  مرتحم  دنمـشناد  فیلات  هفـسلف  یحو و  هاگن  رد  داعم  باتک  هب  داعم  ندوب  ینامـسج  يهرابرد  لصفم  یـسررب  يارب  تسا .
عطقنا و  لیحلا ، تلض  دق  هلذلا ، مالستسالا و  عرض  هناکتسالا و  سوبل  مهیلع  یعادلا ، مهعمـسی  رـصبلا و  مهذفنی  دوش . هعجارم  يراوزبس 
لـصف یلا  یعادـلا  هربزل  عامـسالا  تدـعرا  و  قفـشلا ، مظع  قرعلا و  مجلا  و  هنمیهم ، تاوصالا  تعـشخ  و  همظاک ، هدـئفالا  توه  لمالا و 

اونـش ار  نانآ  شوگ  هدـننک  توعد  دـیامنیم و  ذوفن  نانآ  رب  نیبعقاو  یئانیب   ) باوثلا لاون  و  باقعلا ، لاـکن  ءازجلا و  هضیاـقم  باـطخلا و 
وزرآ ب و  هابت ، اهیزادرپهلیح  اهیئوجهراچ و  یلوتسم . ناشدوجو  هب  تراقح  میلست و  ینتورف  نت و  رب  عوضخ  سابل  دزاسیم .

رد يردـنت  گرزب  ناهانگ  زا  تشحو  هتخیر و  ورف  ناهد  ات  قرع  یفخم ، اهادـص  هدروخ ، ورف  اهناجیه  یلاـخ و  رورـس  زا  اـهلد  و  هدـیر ،
قح و نایم  عطاق  مکح  ندینش  يارب  و  دناهدرک ) يرپس  هک  يرمع  يهرابرد  تساوخزاب  يارب   ) دبوکیم هدننک  توعد  دنت  دایرف  زا  اهشوگ 
اونیب و اونـش ، انیب و  هداد  رارق  هراظن  تحت  ار  نانآ  یئانیب  ياهمشچ  شاداپ ) هب  لوصو  رفیک و  رد  طوقـس  لامعا - يهجیتن  نتفرگ  لطاب و 

دروم تالمج  زا  هلمج  دـنچ  تمایق  زور  رد  اهناسنا  عضو  تسنیا  یلاخ ، دـجو  رورـس و  زا  اهلد  هدـیرب ، اهوزرآ  اهيزادرپرکم و  ناوتان ،
تنع اسمه … و  الا  عمـستالف  نمحرلل  تاوصالا  تعـشخ  هل و  جوع  یعادلا ال  نوعبتی  ذئموی  تسا : هدـمآ  نینچ  دـیجم  نآرق  رد  ریـسفت 

شریذپ و رد  فارحنا  نودب  ار  یهلا  يادـن  هدـش  روشحم  تاقولخم  تمایق )  ) زورنآ رد   ) املظ لمح  نم  باخ  دـق  مویقلا و  یحلل  هوجولا 
دینـش … و یهاوخن  یفخم  ياهادص  زج  هدش و  فیعـض  نمحر  دنوادخ  ربارب  رد  اهادص  يهمه  دـننکیم و  يوریپ  یهلا  توعد  تباجا 

زورما تسا ) راوخ  سویام و  دشکیم  شود  رب  يراکمتـس  راب  هک  یـسک  هتـشگ و  میلـست  مویق  یح و  دـنوادخ  لباقم  رد  اهتروص  يهمه 
عی تسا ، هتفرگ  رارق  هدرپیب  فوشکم و  انیب  دنوادخ  یئانیب  ربارب  رد  تسا ، هداد  ماجنا  ایند  رد  یمدآ  هک  هچنآ  تسا ، تمایق  زور 

رد لاعتم  دنوادخ  الا  و  تسا ، يدـنوادخ  یئانیب  دروم  شیاههتخودـنا  يهمه  اب  وا  تیدوجوم  يهمه  هک  دـمهفیم  زورنآ  رد  وا  دوخ  ین 
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دـیدیم و دـمآیم ، دوـجوب  شنورد  رد  هـک  ياهدـیدپ  نیرتزیچاـن  یتـح  ار و  وا  راـتفگ  رادرک و  تیدوـجوم و  يهـمه  يوـیند  یگدـنز 
ریاس دننام  لاعتم  دنوادخ  ندیدان  زا  و  يو ، ناعونمه  دوب و  یتعیبط  تسیرگنیم  اجک  ره  هک  تسین  يویند  راگزور  نآ  زورما  تسنادـیم 

دنکیم یگدنز  ياهناخ  رد  درادن و  رظان  کلام  هک  دنکیم  یگدنز  یکلم  رد  وا  دنیبیمن و  ار  وا  یـسک  هک  درکیم  نامگ  تاسوسحم ،
ءازجا يهمه  هک  تسا  هداتـسیا  يدـنوادخ  ربارب  رد  هک  دـباییم  رد  هدرپیب  وا  یئانیب  ساـسحا و  درادـن . هاـگآ  اـنیب و  يهناـخ  بحاـص  هک 
دایرف ربارب  رد  دنزب و  یئاونـشان  هب  ار  دوخ  تسناوتیم  هتـشذگ  راگزور  نآ  رد  دنادیم . دنیبیم و  ار  وا  ياههتخودـنا  يهمه  تیدوجوم و 
يرپس نارود  نآ  زورما  یلو  مونـشیمن  یئادـص  دـیوگب : هداهن و  شوگ  هب  ناتـشگنا  یتسه ، ناهج  رد  یهلا  تایآ  نادـجو و  ناربماـیپ و 

تردـق نآ  زا  دراـگنا . هدینـشان  ار  یهلا  لدـع  داـیرف  دـناوتیمن  هتـشگ و  وحم  تاـیعقاو ، زا  دوخ  ندیـشوپ  رب  تردـق  ساـسحا  هتـشگ و 
خادنایم وا  ياپ  ریز  ار  يدنوادخ  تاروتسد  يهمه  یناسنا و  ياهشزرا  لوصا و  يهمه  يویند  یگدنز  راگزور  رد  هک  یهاگآان 

رتخـلت و یعقوم  یگدـنامرد  نیا  يازگناـج  گنرـش  هدـنامرد . ناوتاـن و  اونیب و  تسین . يربـخ  يرثا و  زورما  تخاـسیم ، شدوباـن  ت و 
اهیشکهشقن و اهیزادرپرکم و  يهمه  زورما  دروایب . دایب  يویند  یناگدنز  رد  ار  دوخ  يهنارابج  ياهيرگنایغط  هک  ددرگیم  رتازهجنکش 

هابت رد  هک  وا  يهدـش  هاـبت  رمع  دـننکیم و  روبع  شنامـشچ  ربارب  زا  دادیم ، لیکـشت  ار  وا  يویند  یگدـنز  هک  یئاـهغورد  اـهیئورود و 
یئاناوت وا  دـنوریم ، هژر  شناگدـید  ربارب  زا  تسا ، هدـش  يرپس  اهيرگهلیح  يهلیـسوب  نارگید  یگدـنز  نتفرگ  يزاب  نتـشیوخ و  ندرک 
تایعقاو هدنامن ، يراکم  يزادرپهلیح و  يارب  ياهلیـسو  یئاج و  تسا و  تمایق  زور  اریز  درادن ، ار  اهیراکهبت  نآ  زا  یکی  یتح  ندیناشوپ 

. ادخ ربارب  رد  دوخ  راکشآ و  قیاقح  نشور و 
هحفص 48] ]

ءازج و نونیدـم  ادارفا و  نوثوعبم  اتافر و  نونئاک  و  اثادـجا ، نونمـضم  اراضتحا ، نوضوبقم  و  اراستقا ، نوبوبرم  و  ارادـتقا ، نوقولخم  دابع 
رد دناهتفرگ ، رارق  یبوبر  فارـشا  تحت  هداهن و  یتسه  يهصرع  هب  اپ  يدـنوادخ  تردـق  اب  هک  دنتـسه  یناگدـنب  اهناسنا   ) اباسح نوزیمم 

اهروگ نورد  رد  دوشیم و  هتفرگ  ناشحاورا  تشگ ، دنهاوخ  رـضاح  نانآ  نیلاب  رد  گرم  لپ  زا  مدرم  روبع  رب  لکوم  ناگتـشرف  هکیلاح 
اب نانآ  یئاهن  عضو  دنوشیم و  هبساحم  دناهداد  ماجنا  هک  یلامعا  ربارب  رد  سپس  دنروآیمرب . كاخ  زا  رس  اهنت  دنـسوپیم و  هتفرگ و  رارق 

نایاپ زاغآ و  تیدوجوم و  رد  رگید  راب  ار  اضق  هد  رییغت  يدنسپیمن  وت  رگ  ناسنا ، يا  وت  یمتح  ریس  تسنیا  ددرگیم .) صخشم  باسح 
لالدتـسا هشیدـنا و  نودـب  تروشم و  هب  زاین  نودـب  جاـیتحا و  نیرتمک  نودـب  يدـنوادخ  يهقلطم  تردـق  مشیدـنیب - یگدـنز  تیاـغ  و 

، دوب نیا  زا  ریغ  رگا  هک  نداهن  ترکف  يوناز  هب  رس  نتـسشن و  هتـسب و  بقع  هب  تشگرب  هار  تسا . هدیرفآ  ار  اهناسنا  ام  تقلخ ، يهرابرد 
لطاب ياهرادنپ  نیا  يهمه  تقامح . مدرکیم ، نانچ  نینچ و  متـشاد  يرایتخا  دوخ  تقلخ  رما  رد  رگا  هکنیا  رد  رکفت  هدوهیب . دشیم ؟ هچ 

انبم رب  رکفت  تکرح و  زج  يزیچ  ءاشنم  نیا  دنرادن ، اشنم  کی  زا  شیب  اسرفحور  ماهوا  و 
دیاـش هکناـنچ  ار  یتـسه  يهمه  دـسرب ، تیلعف  هب  رگا  هک  ناـسنا  رد  قشع  یگدـنب و  دادعتـسا  نآ  دراذـگیمن  هک  تسین  يروحمدوخ  ي 

ام یک  اـت  ادـنوادخ  دـبایرد . ار  یتـسه  قح  رب  تقلخ  شنیرفآ و  يارب  ار  دوخ  دوجو  یگتـسیاش  دـنک و  ادـیپ  ومن  دـشر و  دـید ، دـهاوخ 
همه یتسر  دوخ  نوچ ز  هک - میریذپب  میهاوخیمن  ام  داهن !؟ میهاوخ  اپ  ریز  ار  دوخ  تقلخ  يایازم  یئاونیب ، یناوتان و  ساسحا  اب  اهناسنا 

فارـشا تحت  تانئاک  نداد  رارق  شنیرفآ و  يارب  هقلطم  تردق  يارجا  ضحم  روصت  يدـش  ناطلـس  ماهدـنب  یتفگ  هکنوچ  يدـش  ناهرب 
رد هچنآ  رد  لمات  نودب  نآ ، ءازجا  ندب و  لکش  ندز  مه  رب  روگ و  هاگناهن  رد  اهنآ  نداد  ياج  گرم و  لپ  زا  اهنآ  نداد  روبع  و  یبوبر ،

یماج دـیآیمرد . شیامنب  یتسه  زا  ناگدـننک  رهق  راعـشا  رد  هک  تسا  ندز  یئانیبان  هب  ار  دوخ  درذـگیم ، یمدآ  رب  ناـیرج  نیا  دادـتما 
شدنزیم نیمز  رب  زاب  دزاسیم و  فیطل  ماج  نینچ  رهد  رگهزوک  نیا  شدـنزیم  نیبج  رب  رهم  هسوب ز  دـص  شدـنزیم  نیرفآ  لقع  هک  تسا 

شدای زا  ایوگ  یلو  دـهدیم ! تبـسن  وا  هب  ار  تقلخ  ریـس  هتفایرد و  ار  نیرفآ  لقع  تقلخ ، ریـس  روصت  رد  یعابر  نیا  يهدـنیوگ  اتفگش ،
يارب فیطل  یماج  هک  درک  روصت  يرگهزوک  دیابن  دشاب  هدوب  لقع  قوفام  دیاب  هرورضلاب  هک  ار  نیرفآ  لقع  نیا  هک  دوریم 
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ار یتسه  هوکـش  دوخ و  نورد  تمظع  یتسه  ملاع  زا  ناگدننک  رهق  نیا  دـنزب !! نیمز  رب  ارنآ  فدـهیب  يزاب  نایاپ  زا  سپ  دزاسب و  يزاب 
. دنزیریم ورف  دوخ  ردام  ردپ و  رـس  رب  ار  اهیئوگضقانت  داضت و  رابگر  لاق  داد و  رهق و  لاح  رد  هک  دنتـسه  یناکدوک  دننام  و  دنرکنم ،

تقیقح درذگیم ، شیگدـنز  نایاپ  ات  شتقلخ  زاغآ  زا  وا  يربج  ریـس  دادـتما  رد  هک  هچنآ  زا  دـناوتیم  دراد ، درخ  زا  ياهرهب  هک  یناسنا 
رادروخرب تینارون  تفرعم و  ملع و  زا  دناوتیم  ریـس  نیا  دادتما  ار  یمدآ  دمهفب . ار  شراک  ماجنا  زاغآ و  تمکح  دبایرد و  ار  دوخ  دوجو 

ادیپ تینارون  تفرعم و  ملع و  دیامنیم ، هک  یتالوحت  رد  دـنک و  یتکرح  هریت  كاخ  یتشم  هک  تسا  حیحـص  روصت  کی  نیا  ایآ  ددرگ .
زا ار  لاوئـس  نیا  دـیابن  ناسنا  نیا  ایآ  دوش . مامت  كاخ  ناـمه  رد  دـیآرد و  كاـخ  یتشم  ناـمه  تروصب  هدرک و  لزنت  رگید  راـب  دـنک ،

یلاع تاساسحا  اهیهاگآ و  همه  نیا  اجک و  زا  هریت  كاخ  اجک !؟ تینارون  تفرعم و  ملع و  غورف  اجک و  هریت  كاخ  هک  دنکب  نتـشیوخ 
دح ات  تاذ  تنایـص  میظنت  لیدـعت و  اجک و  هریت  كاخ  اجک !؟ فیلکت  ساسحا  رایتخا و  يدازآ و  اجک و  هریت  كاخ  اـجک !؟ فطاوع  و 

هدروخ ي دنگوس  هریت  كاخ  یتشم  نیا  ایآ  اجک !؟ دوخ  ناعونمه  يهمه  مالآ  ذئاذل و  تدحو  تفایرد  یتسه و  ناهج  هب  فارشا 
دنچ طـقف  دریگب  دوـخب  یناـسنا  لکـش  هاـگنآ  دـیآرد و  لوا  دـیئوزوتامرپسا و  تارذ  تروـصب  صاـخ  یمظن  اـب  هک  تسا  هدرک  دـهعت  ا 
ریز یهار  سپـس  دروآرد و  یتفگـش  هب  ار  یتسه  ناـهج  هک  دریگب  جوا  ناـنچ  اـهشزرا  اـهورین و  اهدادعتـسا و  تمظع  رظن  زا  یحاـبص 
ایند نیا  رد  مدع  دوجو و  داسف و  نوک و  نایرج  هک  دشیدینیب  تقیقح  نیا  رد  دیابن  ناسنا  نیا  ایآ  چیه !! نآ  زا  دـعب  ددرگب و  هریت  كاخ 

ناوتیم هنوگچ  نیاربانب ، درک !؟ هدـهاشم  نآ  رد  ناوتیمن  هدوهیب  وغل و  ياهطقن  چـیه  هکیروطب  دریگیم ، تروص  یلاـعتم  تمکح  کـی  اـب 
ورف سپـس  دـچیپیم و  دوـخب  مظن  باـسح و  نودـب  دزخیمرب و  اـفداصت  هک  تسین  يداـبدرگ  زا  شیب  یتـسه  ناـهج  نـیا  هـک  درک  رواـب 
رجنم نتـشیوخ  راـکنا  هب  رما  تیاـهن  رد  دریگیم و  هدـیدان  ار  یتـسه  ناـهج  رب  مکاـح  نیناوق  لوصا و  یماـمت  رکفت  هنوـگنیا  دنیـشنیم !؟

رامـضمل اولخ  بیرلا و  فدـس  مهنع  تفـشک  بتعتـسملا و  لهم  اورمع  و  جـهنملا ، لیبس  اودـه  و  جرخملا ، بلط  یف  اولهما  دـق  ددرگیم .
تلهم تاجن  هار  ندرک  ادیپ  يارب  ایند  نیا  رد  اهناسنا   ) لهملا برطـضم  لجالا و  هدم  یف  داترملا  سبتقملا  هانا  و  دایترالا ، هیور  و  دایجلا ،
خیبوت زا  بلج و  ار  ادخ  ياضر  دنناوتیم  هک  تسا  هدش  هداد  یتلهم  یناگدنز  نیا  رد  نانآ  يارب  دناهدش . داشرا  نشور  هار  هب  هدش و  هداد 

نانآ زا  دـیدرت  ههبـش و  تاملظ  ات  تسا ) هدومرف  فطل  ایند  نیا  رد  اهناسنا  هب  ناهرب  تجح و  يهلیـسوب  ناحبـس  دـنوادخ  . ) دـنوش اهر  وا 
. تسا هدومرف  تیانع  نانآ  يارب  ار  دـصاقم  نیرتهب  هب  ندیـسر  رد  رکفت  هدامآ و  نانآ  يارب  ار  تاریخ  رد  تقبـس  نادـیم  هتـشگ و  عفترم 

نآ تاناسون  رمع و  تدم  رد  ار  تداعـس  لیـصحت  يارب  یئانـشور  يهدنیوج  یئابیکـش  لمحت و  تردق  اهناسنا ) يارب  ناحبـس  دـنوادخ  )
هتـشادرب دیدرت  لماوع  يور  زا  هدرپ  هتـشگ و  تیاده  نشور  هارب  هدـش ، هداد  تلهم  اهناسنا  يارب  ایند  نیا  رد  تسا .) هدرک  اطع  اهتلهم ،

هک كرحتم  رایـشه و  ناسنا  يارب  ظفاح  تسین  همه  نیا  ناهد  هب  ات  بل  هک ز  ناد  یتصرف  یقاـس  يا  میرظتنم  اـنف  رحب  بل  رب  تسا  هدـش 
ناسنا يارب  تسا و  یفاک  تسا ، هتفرگ  شیپ  هک  یتکرح  رد  رفس  راب  نتسب  يارب  هظحل  کی  یهاگآ  درگنیم ، درخ  يهدید  اب  ار  ایند  نیا 
تلهم زا  هدروآ ، دوخب  ار  وا  دناوتیمن  مه  رمع  نیرتینالوط  دـچیپیم ، دوخ  رود  ایند  نیا  رد  شیپ  هب  تکرح  ياجب  هک  رایـشهان  تسم و 

يانگنت زا  یئاهر  يارب  دزودنیب . دوخ  يارب  دناوتیم  ار  ياهریخذ  هچ  تلهم  نیا  رد  دوریم و  اجکب  هک  دنادب  هدرک و  هدافتـسا  ینالوط  رمع 
يایمیک نیاک  یتسه  شوک و  شیع  رد  یتسدگنت  ماگنه  تسا - زاسراک  مه  هظحل  کی  یگدنز  نیا  رد  یفیلکتالب 

هدـش هتـشادرب  ياهظحل  يرکف  ياهشهج  اب  تـالوهجم  فشک  هار  رد  اـهماگ  نیرتگرزب  هک  تسنیا  هن  رگم  ار  ادـگ  دـنک  نوراـق  یتسه 
یهاگ هکلب  تسین ، مه  قیقد  هکلب  تعاس و  اهتعاس و  زور و  هاـم و  دـیامنیم ، لاغـشا  دازیمدآ  يرکف  ياـههقراب  ار  یناـمز  تدـم  تسا .

ار یتامدقم  هک  تسا  هدوب  ياهیناث  دنچ  ياههقراب  نیمه  دـیامنیم . نییعت  ار  ناسنا  کی  تشونرـس  هک  تسا  هدوب  هیناث  ود  ای  کی  ياهقراب 
هک دوب  يدودحم  رایسب  تعاس  دنچ  ای  تعاس  رد  رکفت  نیمه  دناسریم . هجیتن  هب  دیآیم  دوجوب  نایلاس  لوط  رد  رکفتم  کی  نهذ  رد  هک 

. دـهدیم رارق  ادـخ  هب  هتـسباو  تیناـسنا  هار  يادهـش  نیرتیلاـع  فیدر  رد  درادـیمرب و  خـیرات  يایقـشا  فـص  زا  ار  یحاـیر  دـیزی  نب  رح 
زا دـیامن . یقلت  اهیهارمگ  رد  طوقـس  يارب  ياهناهب  ار  تقیقح  هب  لوصو  يرادـیب و  يارب  نامز  ندوب  كدـنا  دـناوتیمن  یمدآ  نیارباـنب ،
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، تسا كدـنا  رایـسب  قلطم  رون  يهعـشا  هب  لوصو  یناملظ و  ياهباجح  يهمه  زا  روبع  هب  ناگتفای  قیفوت  يهرامـش  هکنانچ  رگید  فرط 
: تفگ ناوتیم  هک  تسا  مک  يردقب  دنـشاب ، هتـشادن  رون  اب  طابترا  يارب  ياهنزور  چیه  هک  یتاملظ  نآ  رد  ناگدـش  راتفرگ  ددـع  نانچمه 

دوبان وحم و  ار  دوخ  تاناکما  اهدادعتسا و  اهورین و  يهمه  دناهتسناوت  هک  دنتسه  یئاهءانثتسا  ناگدش  راتفرگ  هنوگ  نیا 
غارچ دـشاب ، هدوب  ریذـپناکما  نادـجو  يارب  یتیلاعف  كدـنا  هک  اجنآ  ات  دـشاب و  هدـنام  لقعت  يارب  یتردـق  نیرتمک  هک  اجنآ  ات  دـنزاسب .

دوجوب يزغم  ياهتیلاعف  ساوح و  دربراک  تیدودحم  يارب  یلماوع  هک  يدـنوادخ  نآ  تسا . نازورف  هار  صیخـشت  يارب  یهلا  تیادـه 
زین اهناسنا  صاخ  ياهیریگعضوم  هب  رظن  اب  ار  قئاقح  يهرهچ  زا  دـیدرت  کش و  رابغ  نتخاس  فرطرب  لماع  دـنوادخ  نامه  تسا ، هدروآ 

تاـیعقاو و يهمه  رگا  هک  مینک  حرطم  نتـشیوخ  يارب  دـشاب ، هدوـب  مه  راـبکی  يارب  هچ  رگا  ار  تقیقح  نـیا  دـیئایب  تـسا . هدوـمرف  اـطع 
یتسه طباور  اهدومن و  تایعقاو و  يهمه  رد  هک  منم  نیا  هک  تیعقاو  نیا  دشاب ، دیدرت  دروم  كوکشم و  ام  يارب  یتسه  طباور  اهدومن و 
ناوتیم رگم  رخآ  تسین . كوکـشم  هجو  چـیهب  ماهتفرگ  رارق  دـیدرت  کش و  ياهنافوط  اهدابدرگ و  ناـیم  رد  هک  منم  نیا  منکیم و  کـش 

ادـیپ دـیدرت  کش و  هب  یهاگآ  ناوتیم  دـنکیم ، دـیدرت  کـش و  هک  تسا  نم  نیا  هکنیا  هب  نیقی  نودـب  کـش و  نیقی و  نیب  زیمت  نودـب 
تسا هدش  صخـشم  هدرک و  ادیپ  تیوه  نم  زج  لباقم  رد  امتح  دنکیم ، کش  هک  نم  نیا  یعقاو  دوجو  دیوگب : دناوتیم  یـسک  ایآ  درک !؟

هچ ام  دـنک ، هزرابم  نتـشیوخ  اب  هنوگنیا  دوش و  ادـیپ  یـسک  مه  رگا  زگره . هن  مریذـپیم !! ار  نم  زج  نآ  هن  ممهفیم و  ار  نم  نیا  هن  نم 
ینخس

تابثا اب  ياهلصاف  دش ، تباث  نم  زج  نم و  عوضوم  ود  تیعقاو  هک  لاح  یتسرپ  کش  نیع  رد  دریمب  ات  راذگب  میشاب - هتشاد  وا  اب  میناوتیم 
هک نآ  يرهاظ  حوطـس  اریز  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  دـناوتیم  ضحم  الخ  رد  نم  هن  اریز  درادـن ، دوجو  رگیدـکی  اـب  تیعقاو  ود  نیا  طاـبترا 

لاـحب ارم  هدـیرب و  نم  زا  نم  زج  تیعقاو  هن  و  ددرگیم . نوگرگد  دوشیم و  رثاـتم  دوخ  زا  جراـخ  لـماوع  زا  تسا  نم  زج  تعیبط  رواـجم 
مدـع يارب  یهار  چـیه  و   ) دریذـپب تسا  اهناسنا  يارب  هحورطم  يایاضق  نیرتیهیدـب  هک  ار  هروبزم  لوصا  نیا  یـسک  رگا  دراذـگیم . دوخ 

زا سپ  اریز  تسا ، هتـشادرب  تسا  یناور  يزغم و  ياهیرامیب  نیرتکلهم  هک  یتسرپ  کش  زا  یئاهر  يارب  ار  ماگ  نیرترثوم  درادن ) شریذپ 
رذع و چیه  لصا  نیا  شریذپ  زا  سپ  دریذـپب . ار  یتسه  رد  نوناق  مظن و  ندوب  يدـج  هک  تسا  روبجم  هروبزم  لوصا  ندرک  یقلت  يدـج 

یتسه ملاع  تادوجوم  يهمه  رب  لوحت  تکرح و  تیمکاح  اب  یتسه  رد  نوناق  مظن و  تابث  هب  یئانتعایب  زوجم  هک  درادن  دوجو  ياهناهب 
تاریغتم نآ  زا  ياهطقن  ره  رد  تسا  روبجم  دـنک ، كرد  تاریغتم  رابیوج  زا  جراخ  ار  نوناق  مظن و  تاـبث  دـناوتن  یـسک  رگا  دـشاب . هدوب 

ریغتم تاذ  رد  ار  تابث  ای  دروآرد ، ریغتم  تاذ  زا  ار  تابث  دیاب  یصخش  نینچ  اریز  دنک ! لوبق  ار  ریذپانناکما  ضقانت  کی 
زاین دروم  تیرکومد  يهدـنخ  هن  هلئـسم  نیا  لح  يارب  رارقرب  رتخا  سکع  هام و  سکع  راـب  دـنچ  وج  نیا  بآ  لدـبم  دـش  اریز - دـیوجب !

، ملع زا  هناربخیب  یگدز  ملع  ساسحا  نودب  تحارـص و  لامک  اب  هکلب  بیدا ، يرعم  ءالعلاوبا  رعاش و  مایخ  دـیلکاره و  يهیرگ  هن  تسا و 
هک يدـیدرت  کش و  تاـملظ  عفر  لـماع  نیرتدـنمورین  نیرتگرزب و  تسنیا  سب . تسا و  تعیبط  قوف  هب  طوبرم  تاـبث  نیا  میئوگب : دـیاب 

تسد دوش و  عورش  یمدآ  یگدنیوج  هک  دتفایم  راکب  یعقوم  کش  تاملظ  عفر  لماع  نیا  دوشیم . هدیشک  نتشیوخ  راکنا  ات  نآ  يهنماد 
دـتفایم و هار  بولطم  لامک  ندرک  ادـیپ  يارب  تسخن  هک  میـشاب  بیرفدوخ  زورهریت  نآ  دـیابن  ام  دـبایب . ار  شبولطم  ات  درادـنرب  بلط  زا 
ار لاـمک  تقیقح و  تیعقاو و  طـقف  ملاـمک و  يهتخاـبلد  قاتـشم  نم  مزروـیم ، قـشع  تقیقح  هب  نم  میوـجیم ، ار  تـیعقاو  نـم  دـیوگیم :

دیوگیم غورد  دـنکیم ! فاوط  نتـشیوخ  رود  دـنادرگیم و  يور  بولطم  نآ  زا  ناهگان  میوپیم ، هار  اهنآ  هب  لوصو  يارب  اهنت  میوجیم و 
. نامه ریسم  نآ  رب  هدننک  تیاده  رون  شبات  و  نامه ، وجتسج  ریـسم  هب  دورو  اریز  مدرکن  ادیپ  متـسج  ار  تقیقح  نم  دیوگیم : هک  یـسک 

زا هب  هدوهیب  ششوک  یگتفشآ  نیا  رای  دراد  تسود  دنیبب - دناوتن  وپاکت  وجتسج و  دوخ  رد  ار  یهلا  رون  هک  تسا  یسک  نآ  انیبان 
دیود دیابیم  راو  فسوی  هریخ  دـیدپ  ملاع  رد  تسین  هنخر  هچ  رگ  شابم  غراف  یمد  رخآ  مد  ات  شارخیم  شارتیم و  هر  نیردـنا  یگتفخ 

(. درک میهاوخ  تیاده  دوخ  ياههار  هب  ار  نانآ  هتبلا  ام  دنزروب ، تدهاجم  ام  يهرابرد  هک  یناسک   ) انلبـس مهنیدهنل  انیف  اودـهاج  نیذـلاو 
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هدوبن هدنیوج  وا  هک  مینادب  دیاب  نیقی  تسا ، هدیـسرن  بولطم  هب  هک  میدید  ار  ياهدـنیوج  رگا  نیاربانب  تسا . يدـنوادخ  دـکوم  يهدـعو 
- دـسرب دوصقم  لزنم  رـس  هب  تسا  هتـسناوتن  هک  تسا  هتـشگ  طولخم  اـهیورجک  بصعت و  اـهیهاوخدوخ و  اـب  يو  یگدـنیوج  اـی  تسا .
هیعاو و اعامسا  و  هیکاز ، ابولق  تفداص  ول  هیفاش ، ظعاوم  هبئاص و  الاثما  اهلایف  دیردیمرب  بش  دیزودیم و  زور  دیردنا  ضقانت  یتش  مکیعس 

تافارحنا يهدنهدافش  تسا  یئاهدنپ  هچ  عقاو و  قباطم  حیحـص و  تسا  یئاهلثم  هچ  ( ) متفگ هک  بلاطم  نیا   ) همزاح ابابلا  همزاع و  ءارآ 
ظعاوم لاثما و  نیا  هک  لد  نآ  دنوش .) دراو  رگباسح  لوقع  يدـج و  راکفا  اونـش و  ياهـشوگ  كاپ و  ياهلد  رگا  ینورد -، ياهیرامیب  و 

زارف لد  تسه ! زین  لد  ارم  یئوگ  یمه  وت  تسین . یلاخ  اـهنجل  تاـفاثک و  زا  ياهظحل  هک  تسا  یناد  هلاـبز  هکلب  تسین ، لد  دریذـپن ، ار 
نموملاریما هک  ار  یمکح  ظعاوم و  دیهدب  لامتحا  دیناوتیم  ایآ  تسپ  هب  ین  دشاب  شرع 

! دزیخیمنرب نینموملاریما  لد  زا  مکح  ظعاوم و  نآ  هک  دیربیم  نامگ  ایآ  دنتسین ! عقاو  قباطم  دنکیم ، نایب  اهناسنا  يارب  مالسلاهیلع  نی 
لماک ناسنا  نآ  يهرابرد  اهرادـنپ  نیا  زا  کی  چـیه  درکیمن ! لمع  دوخ  ياههتفگ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوخ  دـینکیم  لایخ  اـیآ 

ره وا  هک  دننادیم  ترـضحنآ  تایح  زا  نیعلطم  يهمه  اریز  درادن ، تفلاخم  نآ  اب  مه  رفن  کی  یتح  هک  تسیاهیـضق  نیا  تسین ، حـیحص 
نایب لد  قامعا  زا  هدوب و  نآ  هب  هدـننک  لمع  نیلوا  دوخ  تسا ، هدرک  ناـیب  رـشب  حالـص  ناونعب  ار  هچ  ره  هدوب و  تیعقاو  تسا ، هتفگ  هچ 

رد زین  شدرد  ياود  تسا و  وا  دوخ  زا  رـشب  درد  دیدرت  نودب  تسا ؟ مادک  نآ  ياود  رـشب و  درد  تسیچ ؟ رد  لاکـشا  سپ  تسا . هدومن 
نیا هب  هجوت  تسا . ندـش  فرطرب  لباق  هک  دـیآیم  دوجوب  ضامغا  لباق  ریغ  لـهج  کـی  زا  رـشب  کـلهم  درد  ياـههشیر  تسا . وا  دوخ 

هدیچیپ تاحالطصا  رد  نتفر  ورف  هب  تسا و  نشور  رایسب  تسیچ ؟ لهج  نیا  تسا . ناگمه  مهف  لباق  ناسآ و  رایـسب  نآ  تماخو  لهج و 
دناوتیم راک  هچ  دراد  هک  هچنآ  اب  و  دراد ؟ هچ  وا  هکنیاب  ینادان  زا  تسترابع  ینادان  نیا  درادـن . يزاین  یفـسلف  یملع و  ضماـغ  لـئاسم  و 

يهدنراد رب  رد  لد  یناسنا . تالامک  رازبا  هیامرس و  يهمه  يهدنراد  رب  رد  لد  تسیچ ؟ لد  دراد ، لد  وا  دهدب . ماجنا 
هب ار  ناهج  ناسنا و  يهدنزاس  قیاقح  دناوتیم  هک  تسا  یـشزرااب  رایـسب  ياهلیـسو  نیا  تسیچ ؟ شوگ  دراد ، شوگ  وا  اهتمظع . يهمه 
اب وا  دراذگب . دوخ  ياپ  ریز  ار  اهنامـسآ  یتح  دناوتیم  زیگناتفگـش  يورین  نیا  اب  وا  تسیچ ؟ هشیدنا  دـشیدنایم . وا  دزاسب . لقتنم  وا  زغم 

نیا رد  ار  دوخ  یتسه  ورین  نیا  اب  دناوتیم  وا  اهنیا  زا  رتالاب  دنک . هدامآ  نتـشیوخ  يارب  ار  يونعم  يدام و  هافر  دناوتیم  شزرارپ  يورین  نیا 
نیناوق هک  هک  تسا  یئورین  کی  مه  نیا  هچ ؟ ینعی  لقع  دراد . لقع  وا  دنک . كرد  یگدنز  رد  ار  يدازآ  لالقتـسا و  معط  دبایرد و  ایند 

اهفده و صیخشت  رد  دنکیم . حرطم  دوخ  يارب  دیرجت  اب  ار  تایلک  دیامنیم ، قیبطت  درذگیم  هک  هچنآ  رب  ار  ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  ره 
يدوس هچ  رازبا  هیامرـس و  نیا  زا  یمدآ  لاحنیا ، اب  دـهدیم . ماجنا  ار  اهراک  نیرتیلاـع  نیناوق  لوصا و  زا  یئوجهرهب  اـب  لـئاسو  باـختنا 

. دهدیم تسد  زا  تفم  ار  رازبا  هیامرس و  نآ  حالطصا  هب  دنادیمن و  ار  اهنآ  تازایتما  اهتمظع و  شزرا و  هکنیا  يارب  چیه . ابیرقت  دربیم ؟
نازرا درخ  نازرا  وا  هک  ره  ارم  یتسدیرخ  نازرا  سب  هکناز  ارم  یتسدـید  راخ  ناجنارگ  يا  دـننزیم - داد  زور  بش و  رازبا  هیامرـس و  نیا 

زرا تخانشیم و  ار  لد  رگا  وا  دهد  نان  صرق  هب  یلفط  يرهوگ  دهد 
لماک ناسنا  نابز  زا  هک  یتمکح  هظعوم و  کی  اب  تسناوتیم  درکیمن و  لیدبت  اهنجل  تافاثک و  نادهلابز  هب  ارنآ  دیمهفیم ، ار  نآ  ش 

ار ع )  ) یلع نخـس  نـیا  طـقف  تخانـشیم و  ار  شوـگ  رگا  ددرگ . یهلا  لـالج  لاـمج و  هاـگهولج  دـیآیمرب ، مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
دهاوخ نتخات  راکمتـس  رـس  رب  رفیک  يهنایزات  اب  تلادع  هکیزور   ) مولظملا یلع  روجلا  موی  نم  دشا  ملاظلا  یلع  لدعلا  موی  هک : دینـشیم 

یتـح اـی  دـیالایب ، ملظ  هب  تسد  يزور  هک  تـشاد  ناـکما  اـیآ  تـسا .) هدـش  دراو  موـلظم  رب  متـس  هـک  تـسا  يزور  زا  رتدـیدش  تـفرگ 
اهلاثم و نآ  ریثات  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـهدب . روطخ  دوخ  نهذ  رد  ملظ  نیرتزیچاـن 

عمـس نم  هیقت  هللا  اوقتاف  دیامرفیم . رگباسح  لوقع  يدج و  ياههشیدـنا  اونـش و  شوگ  كاپ و  لد  نتـشاد  هب  طورـشم  ار  مکح  ظعاوم و 
و باناف ، باجا  و  رجدزاف ، رجز  و  رذـحف ، رذـح  ربتعاف و  ربع  نسحاف و  نقیا  و  ردابف ، رذاـح  لـمعف و  لـجو  فرتعاـف و  فرتقاو  عشخف ،

مویل اداز  رهظتـسا  اداعم و  رمع  و  هریرـس ، باطا  و  هریخذ ، دافاف  ابراه ، اجن  اـبلاط و  عرـساف  يارف ، يرا  و  يذـتحاف ، يدـتقاو  باـتف ، عجار 
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هک ش یسک  ياوقت  دیزروب ، يوقت  ادخ  يارب   ) هماقم رادل  هماما  مدق  و  هتقاف ، نطوم  هتجاح و  لاح  هلیبس و  هجو  هلیحر و 
، دیزرو وکین  لامعا  ماجنا  هب  تردابم  درک و  رذح  دومن ، لمع  دیسرت و  درک ، فارتعا  دوخ  هانگب  دش و  هانگ  بکترم  درک ، عوشخ  دین و 

اهيدیلپ زا  دومن ، رذح  دش ، هتشاد  رذحرب  تفرگ ، تربع  دش ، هضرع  وا  رب  تربع  يهلیسو  تخادرپ ، يراکوکین  هب  دیـسر و  نیقی  ماقمب 
هب عوجر  ای   ) دومن دوخ  ناهانگ  هب  هجوت  و  تشگزاب . نآ  يوسب  ار و  قح  توعد  درک  تباـجا  تفریذـپ ، ار  اـهنآ  تیعونمم  دـش ، عونمم 

ار قح  وا  دـش ، هداد  ناشن  وا  هب  تقیقح  تسویپ ، ناگتفای  دـشر  هب  دومن و  يوریپ  یهلا  نالوسر  زا  درک ، هبوت  و  دومن ) قح  نامرف  لقع و 
دابآ ار  دوخ  داعم  درک و  هیکزت  ار  دوخ  نطاب  تخودنا و  ياهریخذ  سپ  تفای ، تاجن  اهیدیلپ  زا  زیرگ  اب  تفاتشرب و  لامک  بلط  رد  دید ،

رد هک  یهلا  هار  یئاهن  دـصقم  ایند و  نیا  زا  چوک  زور  يارب  ار ) هنامیمـص  یعـس  وپاکت و  همه  نیا  . ) دومن هشوت  داز و  رب  هیکت  تخاـس و 
، داد ماجنا  دراد ) ور  شیپ  رد  هک   ) يدیدش جایتحا  تیعقوم  و  دمآ ) دهاوخ  شغارـس  هب  اعطق  يزور   ) هک يزاین  تلاح  نآ  تشاد و  شیپ 

هار دزاسیم و  یفتنم  ار  بویع  اهصقن و  يهمه  هک  یهلا  ياوقت  نآ  تخادـنا .) هارب  دوخ  يدـبا  هاـگیاج  يارب  ار  هحلاـص  لاـمعا  يهمه 
ان لوصالالصا  هک  تاذ  تنایص  لصا  زا  هک  دهاوخب  دناوتب و  یسک  رگا  دیامنیم  راومه  یمدآ  ياپ  شیپ  ار  لامک 

يهنامیپ دزاسن و  شدوبان  وحم و  یناویح  تسپ  ملاع  رد  تسا ، هدش  عورش  الاب  ملاع  زا  هک  ار  تاذ  نآ  ددرگ و  رادروخرب  دوشیم ، هدیم 
رهوگ نآ  تاذ  ظفح  تنایص و  ینعی  يوقت  دزروب . يوقت  دیاب  دیامن ، رپ  يدبا  تایح  بآ  زا  ار  تاذ  شیدنا  بآ  کشم  وج و  تیاهنیب 

نیا رد  ع )  ) نینموملاریما طوقـس . لماوع  اهنجل و  اهتفاثک و  دربتـسد  زا  دراد ، یبوبر  يهبذاج  يهقطنم  ات  تفرـشیپ  تردـق  هک  فیرش 
-1 دزاسب : لیان  تایح  يالعا  فدـه  هب  ار  یقتم  ناسنا  دـناوتیم  هک  تسا  تاصتخم  نیا  تسا . هدومرف  نایب  ار  يوقت  تاـصتخم  تـالمج 

ارف شوگ  تسیچ . اهنآ  ياوتحم  دمهفب  هکنیا  نودب  دشابن ، تاوصا  ظافلا و  یئابیز  قشاع  دوش . میلست  اهنآ  لباقم  رد  دونـشب و  ار  قیاقح 
هک یئابیز  طخ  ياشامت  اب  دراد  یتوافت  هچ  تالمج  تاـملک و  نآ  یناـعمب  هجوت  مدـع  دـنیاشوخ و  اـبیز و  تـالمج  تاـملک و  هب  نداد 

يهزوم رد  ار  ریز  یعابر  درادـن . تقیقح  نآ  هب  یهجوت  چـیه  تسا و  هدـش  طخ  یئابیز  روحـسم  طقف  رگاشامت  دراد و  رب  رد  ار  یتقیقح 
نمشد منک  ار  هک  ماهدز  دوخ  نم  شیوخ  نمرخ  رد  شیوخ  تسد  ود  هب  شتآ  مدید . یئابیز  رایسب  طخ  اب  ناتـسودنه  تختیاپ  ون  یلهد 
نآ هک  تشاد  یناوارف  نارگاشامت  ابیز  طخ  نیا  شیوخ  نماد  نم و  تسد  نم و  ياو  يا  يادخ  دزن  اههکرعم  دوش  هک  يزور  شیوخ 

اب یعابر  هک  یبکرم  گنر  يهرابرد  ناشتارکفت  تاساسحا و  يهمه  دنتـشاد ، یئانـشآ  یـسراف  نابز  اب  هک  ياهدع  دـندناوخیم و  ار  طخ 
دـشکب و یهآ  اهنآ  زا  یکی  مدـیدن  نم  دوب ، هداتفا  نایرجب  نآ  ياهیئابیز  طخ و  نیناوق  تاـعارم  يهراـبرد  نینچمه  هدـش و  هتـشون  نآ 
تسا و هوک  ناـهج  نیا  و - تسا .) شیوخ  يهتخودـنا  ورگ  رد  یـسک  ره  ( ) هیآ 38 رثدملا   ) هنیهر تبـسک  امب  سفن  لک  يرآ ، دـیوگب :
، دوب یئابیز  رایـسب  ینارنخـس  میراد : ناوارف  ینهذ  يهقباس  تـالمج  نیا  لاـثما  اـب  اـم  يهمه  ادـص  ار  اهادـن  دـیآ  اـم  يوس  ادـن  اـم  لـعف 

عبط نایب ، رب  طلـست  بلاج ، يدنبهلمج  ابیز ، نخـس  هک  تسا  تسرد  دراد  ناور  عبط  تسا ، نایب  داتـسا  دوب  بلاج  تیاهنیب  اهيدـنبهلمج 
تروص لکـش و  هب  اهنآ  نتخاس  هریخ  اهناسنا و  لقع  ندوبر  هن  دوصقم ، ینعم و  میهفت  يارب  اما  تسا ، یناـسنا  شزرااـب  ياـیازم  زا  ناور 

دیمهف و ار  دوصقم  يانعم  دیاب  هکلب  زگره ، هن  دنکیم ؟ تیافک  ابیز  نیشنلد و  نانخس  ندینش  زا  ینعم  ندیمهف  ایآ  بوخ ، رایـسب  درجم .
دیاب ام  اذل  تسب . راک  هب  قیاقح  اب  حور  نتسارآ  ینورد و  ياهتفاثک  زا  تاجن  يارب  تفریذپ و  دراد  دوجو  ینعم  نآ  رد  هک  ار  یتقیقح 

هکنانچ دونشیم ، میراد ، جایتحا  هک  هچنآ  زا  شیب  یلیخ  ام  شوگ  هک  میریذپب  ملسم  لصا  کی  دننام  ار  هیضق  نیا 
لد میناوخیم - : ریز  رد  هک  تسین  یلایخ  يانعم  کی  نیا  دنیبیم . مینک ، هدافتسا  اهیندید  زا  میناوتب  هک  هچنآ  زا  شیب  یلیخ  ام  نامـشچ 

تـسا سک  رگا  هناـخ  رد  يوگم  چـیه  رگد  تفگ  فلا ، هک  متفگ  تسا  سرتـسد  ارت  رگا  مک  ممیلعت  تسا  سوـه  یندـل  ملع  ارم  تفگ 
هار زا  هک  ار  یتایعقاو  قیاقح و  نیا  ایآ  ای - مداتسا  دادن  دای  رگد  فرح  منکچ  رای  تماق  فلا  زج  ملد  حول  رد  تسین  تسا  سب  فرحکی 

بجوم تسا ، هدیـسر  ام  زغم  هب  شوگ  هار  زا  هک  تایعقاو  قیاقح و  نیا  اـیآ  درک ؟ دـنهاوخن  ملع  دـق  اـم  هیلع  رب  يزور  میونـشیم ، شوگ 
تیـصخش کلهم  تفآ  غورد  هک  تقیقح  نیا  ندینـش  اب  هک  یـسک  تسین  يدنوادخ  هاگراب  رد  نادجو و  ربارب  رد  ام  تیلوئـسم  شیازفا 
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گنر هکنیا  اب  دزرویم و  تموصخ  تقیقح  اب  هکنیا  يهفاضاب  دـیوگیم ، غورد  یحارج ، ترورـض  دـننام  عطاق  ترورـض  نودـب  زاب  تسا 
طقف هک  دروآیمرد  ياهناخدور  لکـش  هب  تسا ، نآ  شریذـپ  نورد و  هب  تقیقح  لاقتنا  يهلیـسو  هک  ار  شوگ  دـنکیم ، تاـم  ار  نوناـق 

دراذـگن هدومن و  نآ  هب  فارتعا  دـش ، یهاـنگ  بکترم  رگا  - 2 نآ . ياههزیرگنـس  اهگنـس و  رد  ریثات  نودب  دـنکیم ، روبع  نآ  زا  بآ 
اریز تسا ، رتشیب  هانگ  دوخ  زا  تهج  کی  زا  هانگ  هب  یئانتعایب  تحاقو  اریز  دنک ، یئانتعایب  هانگ  هب  هک  دشاب  لذر  تسپ و  ردـقنآ  حور 

یب
نآ هب  یئانتعایب  نمـضتم  تسا ، نآ  شرتسگ  دشر و  هجیتن  رد  داسف و  هب  ندادن  تیمها  بجوم  هکنیا  يهفاضاب  نآ ، ندرک  یقلت  تیمها 

یکی یگدنز  نوئش  رد  رذح  طایتحا و  - 3 تسا . هتشاد  رذحرب  نآ  باکترا  زا  ار  ناسنا  هدومن و  یفرعم  هانگ  ار  نآ  هک  تسا  يدنوادخ 
نورد یمئاد  شمارآ  بجوـم  هکنیا  یکی  دـهدیم : ماـجنا  مهم  رایـسب  راـک  ود  لـمع  نـیا  تـسا ، حور  يهیفـصت  لـماوع  نیرتیـساسا  زا 

تابـساحم فلاخم  تیعقاو  رگا  تسا و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  قیقد  يرگباسح  دیآیم ، شیپ  هک  يدادیور  ره  رد  هک  دـنادیم  اریز  ددرگیم ،
تاعارم براجت و  لوصحم  ندرب  راکب  تامولعم و  یهاـگآ و  رظن  زا  وا  هک  دـنادیم  اریز  تشاد ، دـهاوخن  یبارطـضا  هرهلد و  دـیآرد ، وا 

رد دـیامنیم و  رتقیمع  رتشیب و  شیاهراک  جـئاتن  هدـنیآ و  هب  ار  یمدآ  یهاگآ  طایتحا  رذـح و  هکنیا  مود  تسا . هدومنن  يریـصقت  طایتحا 
لکـش هب  هدـنیآ ، ياهدادـیور  دـشابیم و  ناما  رد  دوخ  راکهبت  ناعونمه  ياه  یـشکهشقن - اـهیزابلغد و  اـهیراکبیرف و  دربتـسد  زا  هجیتن 

سک ره  نومـضم  نیا  هک  تسا  تهج  نیمهب  دننکیمن . هفالک  ریحت  تهب و  رد  ار  وا  دـنوشیمن و  شتکرح  هار  دـس  هدـنبوک  ياهفداصت 
دیزروب يوقت  هکنیا  يانعم  نیاربانب ، تسا . هدـمآ  يددـعتم  تایاور  رد  دوشیم  زاب  وا  ياـپ  شیپ  تاـجن  هار  تفرگ  ار  طاـیتحا  بناـج  هک 

ینعی ح
طایتحا دیـشاب . اشوک  نورد  زا  نآ  ندرک  كاپ  رد  رتمامت  هچ  ره  تیدج  اب  دینادب و  هانگ  ار  هانگ  دینک و  لمع  نآ  هب  دیونـشب و  ار  تقیق 

لماوع نیرترثوم  زا  یناـسنا  ياهـشزرا  لوصا و  هب  یئاـنتعایب  یفدـهیب و  میخو  بقاوع  زا  ساره  میب و  - 4 دـینک . هشیپ  ار  يرگباسح  و 
نانمشد هک  دید  میهاوخ  میـشیدنیب  تسرد  مینک و  فقوت  يرادقم  ماقم  نیا  رد  رگا  تسا . اهیئارگهدوهیب  اهیگدولآ و  زا  تاذ  تنایص 

، دناهداد ماجنا  خیرات  رد  دوخ  دصاقم  ندروآ  تسدـب  يارب  هک  ار  يراک  نیرتکانرطخ  یناسنا ، لامک  دـشر و  تلیـضف و  يوقت و  راکهبت 
دایرف تقیقح ، دض  ياههطسفس  اههطلاغم و  يهلیـسوب  هک  تسا  هدوب  تایونعم  قالخا و  دض  راتفر  زا  سرت  يهدیدپ  نتخاس  یفتنم  انامه 

. یلطاب دـنراد و  رب  رد  ار  یتقیقح  تالمج  نیا  دـیزاسن  ناوتان  ار  اهناسنا  دـینکن ، نارگن  ار  اـهناسنا  دـیناسرتن ، ار  اـهناسنا  هک  دـناهدروآرب 
، تسا هنادنمتفارـش  یگدنز  لماوع  نیرتیلاع  زا  دیدرت  نودب  هک  تسا  یگدـنز  رد  مدرم  عیجـشت  تیوقت و  دـنراد ، رب  رد  هک  ار  یتقیقح 

یلطاب اما  دناهدومن . یفرعم  یناسنا  تافص  زا  یکی  ار  تعاجش  ناسانشناسنا  ءامکح و  يهمه  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمهب 
تلیضف و يوقت و  هب  یئاورپیب  دح  ات  ار  تردق  تعاجش و  هک  تسنیا  دراد ، دوجو  قوف  تالمج  رد  هک 

دناهدیمان تعاجش  ار  یناطیش  ياهیهاوخدوخ  یناویح و  ياهسوه  يوه و  بالجنم  رد  طوقس  زا  یکابیب  هداد و  میمعت  تیصخش  دشر 
نیا زا  مه  ار  يراکشآ  ضقانت  انمض  رتنامرهق !! رتدالج  سک  ره  هک : دناهتفرگ  هجیتن  مه  ار  هیلک  هیضق  نیا  يراذگمان  میمعت و  نیا  زا  و 

یعدی لقحلا  قراس  رقتحم و  مومذم و  رهزلا  قراسف  مینیبیم  ناریج  لیلخ  ناربج  ریز  تیب  ود  رد  هک  دـندومن  مضه  يراذـگمان  میمعت و 
هب دـیاب  تسا و  تسپ  دزد و  زیچان  لگ  کی  ای  هفوکـش و  کی  دزد   ) هک دـیرگنب ): ار  یناسنا  لماکت  یعامتجا و  تلادـع   ) رطخلا لـسابلا 

عاجـش و ددزدـب ، ار  غاب  دوخ  ای  هعرزم  دوخ  هک  یـسک  یلو  ددرگ ) ءارجا  رفیک  وا  يهرابرد  و   ) دوش خـیبوت  تسا ، هداد  ماجنا  هک  يراک 
اعطق تسا ، ناسنا  کی  ینامسج  لتاق  هک  یـسک  و   ) رـشبلا هب  يردتال  حورلا  لتاق  هتلعفب و  لوتقم  مسجلا  لتاق  و  دوشیم )!! هدیمان  نامرهق 
يهید ای  لوتقم و  ءایلوا  وفع  ای  صاصق  يهلئـسم  هتبلا  دریگیمن ) رارق  رـشب  هجوت  دروم  حور  لـتاق  یلو  دوش ، هتـشک  صاـصق  ناونعب  دـیاب 
هکلب تسین ، یـشکمدآ  تحاقو  یفن  مه  لیلخ  ناربج  روظنم  تسا و  حیحـص  الماک  اهناسنا  تاـیح  ظـفح  يارب  مالـسا  هاگدـید  زا  یلاـم 

نیا ایآ  دهدیمن ؟ تیمها  یحور  لتق  هب  رشب  نیا  ارچ  تسا ، دیدش  رفیک  بجوم  ینامسج  لتق  هک  لاح  دیوگیم :
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زا ار  دوخ  تقیقح  رشب  یناویح  تالیامت  نافوط  رد  هک  دنمیهافم  نآ  يهلمج  زا  مه  تعاجـش  سرت و  هصالخ ، تسین . ضقانت  کی  دوخ 
رد سرتن و  هک  دننکیم  نیقلت  دسرتب  دیاب  هکیدروم  رد  دوشیم ، هدـیمان  ناسنا  هک  دوجوم  نیاب  تفگ : ناوتیم  هک  اجنآ  ات  دـناهداد ، تسد 

قدص و لدع و  نآ  زا  سرتب  دشاب ! وت  ماقم  هاج و  يارب  ینابدرن  هک  يدیلپ  ره  باکترا  زا  سرتن  سرتب ! هک  دنیوگیم  دسرتن  دـیاب  هکیئاج 
نتشون یگداسب  یگداس  نیمهب  يرآ ، یگداس ؟ نیمهب  دروایب ! دراو  وت  یناویح  ذئاذل  هاج و  لانم و  لام و  هب  ررض  هک  تیمیمـص  افص و 

نیقی و ماقم  هب  ندیـسر  ادـخ 5 - يدـنبمشچ  زا  متریح  امع ! نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  هبانوخ ! نوخ و  روطـس  اب  يرـشب  خـیرات  باتک 
کـش یکیرات  رد  ناـمگ و  ياـنبم  رب  لـمع  هکیتروص  رد  تسا ، حور  يهنادازآ  راـک  نیقی  هب  دنتـسم  لـمع  هحلاـص . لاـمعا  هب  نتخادرپ 

رد هکنانچ  و  هروغ . هنادکی  زا  لصاح  يدرس  شمشک و  هنادکی  زا  لصاح  یمرگ  یگیاپیب  هب  تسیاهیاپیب ، لماوع  یگزیگنا  هب  هراومه 
ارنآ یقیقح  شزرا  دـبایرد و  ار  تیعقاو  دـناوتیمن  نیقی  دـننام  یتلاح  چـیه  رد  یمدآ  حور  هللاءاشنا )  ) دـید میهاوخ  ماـمه  يهبطخ  ریـسفت 

ا دیادزب . ار  تایعقاو  زغم و  يهدننک  یشالتم  لیطابا  ماهوا و  تاملظ  يهمه  دناوتیم  هک  تسا  نیقی  تینارون  دشچب .
ندرک یقلت  يهمان  تربع  - 6 دوب . دهاوخن  يوتحم  ینعم و  ياراد  یحلاص  لمع  چیه  نیقی  نودب  یئانعم ، دنراد و  یتروص  هحلاص  لامع 
امـشب تحارـص  لامک  اب  لولعم  هکیئاج  دـنکیم . یگدـنز  ایند  نیا  رد  هک  یناسنا  اب  رگیدـکی و  اب  اهنآ  نایم  طـباور  اهدادـیور و  اـیند و 

امـش تسا ، هدروآ  دوـجوب  ارم  هک  مراد  یتـلع  نم  هکلب  ماهدـیئورن ، یناـهگان  مه  نیمز  زا  ماهداـتفین و  نامـسآ  زا  ناـهگان  نـم  دـیوگیم :
یترورـض هچ  سپ  دناهتـشاد ، راـک  رـس و  لولعم  نیا  اـب  دـننک ، كرد  ار  لولعم  نیا  تلع  هکنیا  نودـب  یناوارف  مدرم  دـیئوگب : دـیناوتیمن 

يدارفا یئانتعایب  اب  دروآ ، دهاوخ  لابندب  ار  دوخ  لمعلاسکع  ملظ  للع  هک  دیدیمهف  امـش  رگا  ممهفب ! ارنآ  تلع  نم  هک  دنکیم  باجیا 
ایند يهمان  تربع  باتک  هب  امنناسنا  مدرم  یئانتعایب  اریز  دـیهدب ، تیلـست  ار  دوخ  دـیناوتیمن  لمعلاسکع ، لمع و  نیاب  اـهناسنا  زا  رگید 
تقد ماهتفگ ، اهـسرد  زا  یـضعب  رد  هک  ار  هداس  رایـسب  لاثم  کـی  دـشاب . هدوب  اـناوخ  باـتک  نیا  زا  امـش  یـشوپمشچ  رب  یلیلد  دـناوتیمن 

روصت دوشیم  مه  ینک  شلاب  شاوت  رگ  دوب  نف  نآ  باـتک  زا  دوصقم  هچ  رگ  دـیئامرف : تقد  لـماتاب  ار  يولوم  تیب  نیا  تسخن  دـیئامرف .
ناهج ناسنا و  ورملق  ود  هب  طوبرم  بلاطم  نیرتدیفم  نیرتيرورض و  هک  دیراد  یباتک  دلجم  کی  هک  دینک 

دـیرادیمرب و ناتدوخ  اب  ار  باتک  نیا  تسا ) عئاـش  حیـضوت ، يارب  لـئاسم  هنوگنیا  رد  نکمم  ریغ  ضرف  هتبلا  . ) تسا هدـش  هتـشون  نآ  رد 
ملع و زا  یلکب  یئاتسور  نیا  هک  مینک  ضرف  دیوشیم . اتسور  راپسهر  دیراد ، رادید  یضتقم  یئانشآ  نآ  اب  هک  یئاتـسور  کی  رادید  يارب 

شیپ ار  اتسور  هار  امـش  تسین . حرطم  الـصا  ملع  مانب  یتقیقح  اهباتک و  مانب  یئاههدیدپ  يو  یگدنز  يهنحـص  رد  تسا و  ربخیب  باتک 
هب متـساوخیم  تسا ، اـجک  نسح  هک  دیـسرپیم  دـینزیم و  دراد  ماـن  نسح  اـضرف  هـک  ار  وا  يهناـخ  رد  و  دیـسریم ، دـصقم  هـب  دـیریگیم و 

تکرح هچوک  نآ  فرطب  امـش  دشابیم . دوخ  ياهغالا  يارب  هلیوط  نتخاس  لوغـشم  هچوک  نآ  رد  دیوگیم : نسح  دنزرف  مسرب ، شتمدـخ 
هک رتهب  هچ  تسا ، مارآ  تکاس و  مه  متکرح  ریسم  منک و  يرپس  دیاب  ار  هار  نیا  هک  نم  بوخ ، هک : دیتفایم  رکف  نیاب  ناهگان  دینکیم ،

لوغـشم نسح  هک  دیـسریم  یئاج  هب  هدرک و  يرپس  ار  هار  منک . هعلاطم  نآ  رد  ار  یبلطم  دـنچ  دوخ  ریـسم  رد  مربب و  دوخ  اب  ار  باتک  نآ 
نیا رد  دوشیم …  عورـش  نسح  اب  یـسرپلاوحا  مالـس و  هدش و  مامت  هعلاطم  دـشابیم . دوخ  ياهغالا  يهلیوط  ياهرجآ  ای  اهتشخ  ندـیچ 
ك دیهدیم : خساپ  امش  تسیچ ؟ دیراد  لغب  رد  هک  هچنآ  هک  دسرپیم  امش  زا  دتفایم و  دیراد ، لغب  رد  هک  یباتک  هب  نسح  مشچ  عقوم 

یتخـس یمرن و  شناتـشگنا  اب  و  دریگیم . امـش  زا  ندـید  يارب  ار  باتک  نسح  هچ ؟ ینعی  باتک  منیبب  نمب  هدـب  باتک ، بوخ ، تسا . بات 
رد رجآ  کی  ای  تشخ  کی  رادقمب  دناوتیم  هک  تسا  یتخـس  زیچ  کی  دـشاب ، هچ  ره  باتک  دـنیبیم : دـنکیم و  یـسررب  ار  باتک  دـلج 

، مراد یمک  رجآ  هلیوط  راوید  يارب  نم  زیزع ، تسود  هک  دنکیم  اضاقت  امـش  زا  اروف  دشاب . هتـشاد  تمواقم  شنینزان  غالا  يهلیوط  راوید 
لزنم میورب  سپس  منیچب  اهرجآ  نامه  يور  مه  ار  نیا  هدب  هزاجا  دهدب ، ماجنا  ار  رجآ  کی  ای  تشخ  کی  راک  دناوتیم  مه  زیچ  کی  نیا 

نآ زا  رتشزرااب  یلیخ  باتک  نیا  دـیئوگب : رگا  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  میروخب . اذـغ  رگیدـمه  اب  تسا و  ندروخ  اذـغ  عقوم  نونکا  و 
: دیوگب دوخ  لد  رد  دیاش  درواین ، مه  نابزب  رگا  دیجنر و  دـهاوخ  امـش  زا  یئاتـسور  نآ  دوش ، هتـشاذگ  راوید  رد  يرجآ  ياجب  هک  تسا 
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زا دوصقم  هچ  رگ  يرآ ، میدید !! دوخ  مشچ  اب  زورما  یلو  میدرکیمن ، رواب  دنتـسه  مئیل  لیخب و  مدرم  اهنیـشنرهش  هک  میدینـشیم  ام  هک 
راوید رد  رجآ  کی  ياجب  دـهاوخب  ار  باتک  نیرتشزرااب  ناـمه  باـتک ، ملع و  زا  مورحم  اونیب و  یئاتـسور  ياـقآ  رگا  دوب  نف  نآ  باـتک 
عضو تسا  نینچ  تشاد . دهاوخ  نسح  هب  یضارتعا  هلان و  هن  دیـشک و  دهاوخ  یهآ  هن  باتک  تسا و  ریذپناکما  دنیچب ، شغالا  يهلیوط 

ند
کی هک  دنکیم  تباجا  ار  قح  توعد  تعرـس  نآ  هب  دسرب ، یقتم  ناسنا  شوگ  هب  قح  توعد  رگا  - 7 مینکیم . یگدنز  نآ  رد  هک  یئای 

يهرابرد قح  تیشم  قح و  زا  شدوجو  هک  دنادیم  یبوخب  وا  ار . راوگشوخ  لالز و  بآ  هب  توعد  ازهلعش  نابایب  کی  رد  هتخوس  يهنـشت 
. دنادیم دوخ  دوجو  لامک  ریخ و  شریذپ  تباجا و  ار  قح  يوس  هب  تشگزاب  تباجا و  اذل  تسین ، يرگید  زیچ  لامک  ریخ و  زج  وا  دوجو 

بیرخت زج  یئانعم  يزاسزاب  نیا  هب  یئانتعایب  هدش . ناریو  نورد  يزاسزاب  ینعی  هانگ  زا  هبوت  تسا . هدش  بکترم  هک  یهانگ  زا  هبوت  - 8
حلاصم ناریو و  يروطب  ار  نامتخاس  هک  دنرادن  ار  تردق  نآ  دوشیم ، بکترم  رـشب  هک  یناهانگ  بلغا  درادن . تیـصخش  نامتخاس  یلک 

نامتخاس يهدننک  دیدجت  حلاصم  هک  تسا  هبوت  هب  یئانتعایب  نیا  دنـشاب . هتـشادن  يزاسزاب  تیلباق  هک  دـنزاسب  دوبان  وحم و  نانچ  ار  نآ 
نیا دـنیامنیم . کیرحت  قیوشت و  هبانا  هبوت و  هب  ار  اهناسنا  هک  دـنراد  دوجو  یناوارف  تاـیاور  تاـیآ و  دـیامنیم . طـقاس  هدافتـسا  زا  مه  ار 

ار حور  زا  یئزج  نیرتزیچان  یتح  نآ  يهدـننیرفآ  هک  تسا  یناسنا  حور  زیگناتفگـش  شزرا  تابثا  يارب  لیلد  نیرتهب  تاـیاور  تاـیآ و 
یناسنا حور  زا  رگا  هکنانچ  دوش ، طقاس  دراد  هک  یشزرااب  تیدوجوم  زا  دهاوخیمن  تسا ، هدش  بیرخت  ناهانگ  يهلیسوب  هک 

یهلا و نــالوسر  زا  يوریپ  - 9 ددرگ . دوباـن  وحم و  زیچاـن  يهطقن  نآ  دـهاوخیمن  لاـعتم  دـنوادخ  زاـب  دـنامن ، زیچاـن  ياهطقن  زج  يزیچ 
ءارآ و اب  تسا . عونتم  هوبنا و  رایـسب  رایـسب  تسا ، هداتفا  هارب  نونکات  ع )  ) مدآ رـشبلاوبا  زا  هک  يرـشب  ناوراک  ناگتفای - دـشر  هب  نتـسویپ 

هوبنا ینالوط و  رایسب  ناوراک  نیا  ياههورگ  فانصا و  زا  کی  چیه  فلتخم . رایسب  ياهریگفده  دئاقع و  اههتـساوخ و  نوگانوگ  ءاوها 
یگدنز ینالقع  هیجوت  ریسفت و  هب  نالوسر  ناوریپ  دننام  اهنآ  زا  کی  چیه  دنرادن و  یمیمـص  يدج و  يهفایق  یهلا  نالوسر  ناوریپ  دننام 

نورد زا  روج  ملظ و  زا  نانآ  رفنت  دـنیامنیم . يرپس  باسح  اب  ار  دوخ  تایح  تاظحل  هک  دنتـسه  هدوب و  نانیا  طـقف  دـناهتفاین . قیفوت  دوخ 
دوخ تایح  هدومن ، یقلت  رادفده  يدج و  ار  یتسه  ناهج  دشکیمرب ، رس  ناشناج  قامعا  زا  اهناسنا  رب  نانآ  لیـصا  تبحم  دزیخیمرب . نانآ 
يارب قح و  رب  ار  اهناسنا  نیا  هک  يدـنوادخ  نآ  دـید . ار  تقیقح  وا  دـش و  هداد  ناـشن  وا  هب  تقیقح  - 10 دناهتـسناد . فدهاب  يدج و  ار 

نارـصنع تسـس  هک  اهردـقنآ  تقیقح  هب  لوصو  تسا . هدومرف  اطع  ناـنآ  هب  مه  ار  تقیقح  قح و  ندـید  یگتـسیاش  تسا ، هدـیرفآ  قح 
زا س هک  تسناوت  درک و  روبع  هدنبیرف  رهاوظ  روص و  زا  یمدآ  هک  ردق  نیمه  تسین . راوشد  دننکیم ، لایخ 

تقیقح تسا . هدش  زاغآ  وا  نورد  زا  تقیقح  يهدهاشم  دنک ، ادیپ  تاجن  یناویح  ياههتساوخ  هب  هقالع  اهیگماکدوخ و  اهاوه و  يهطل 
وا تسین و  هدوهیب  دوجوم  کی  ناسنا  هکنیا  هب  يرادـیب  یهاگآ و  هک  ماگنهنآ  زا  تسین . يرـشب  تقاط  قوف  تسد و  زا  رود  دوجوم  کی 
ره نآ  زا  سپ  تسا . هدش  تقیقح  دراو  درک ، زاغآ  ار  تکرح  فده ، نآ  هب  لوصو  يارب  تسا و  هدش  هدـیرفآ  مهم  رایـسب  یفدـه  يارب 

تاظحل نیلوا  زا  تقیقح  رد  تقیقح  ندید  نیاربانب  درادـن . دوجو  تقیقح  يارب  ياهنارک  هچ  رگا  درادـیمرب ، تقیقح  رد  درادرب  ماگ  هچ 
هک ار  يراگدرورپ  ماهدـیتسرپن   ) هرا مل  ابر  دـبعا  مل  يالاو  يهلحرم  ات  زاغآ و  يزاجم ) دوخ  هن  یقیقح  دوخ   ) نتـشیوخ اب  ناسنا  یئانـشآ 

نورد نیتسآ  زا  هک  تسا  یتسد  دهدیم ، رارق  سامت  رد  نآ  اب  ار  ناسنا  درادیمرب و  تقیقح  يور  زا  هدرپ  هک  هچنآ  دوریم . شیپ  ماهدیدن )
تفاتشرب لامک  بلط  رد  - 11 تشاد . میهاوخ  يدعب  ياههبطخ  ریسفت  رد  تقیقح  يهرابرد  یحورشم  ثحب  دیآیمرب . ناسنا  دوخ  كاپ 

تالاح يهمه  رد  نآ ، هب  قایتشا  هک  یعوضوم  ره  هک  دننآ  رب  نیتسار  يامکح  ناهاگآ و  يهمه  درک . ادـیپ  تاجن  اهیدـیلپ  زا  زیرگ  اب  و 
تالایخ و اریز  تسا ، لوصو  لباق  عوضوم  نآ  اعطق  دشاب ، هدوب  يدج  ینورب ، طیارش  هنوگ  ره  نایم  رد  ینورد و  تاناسون  و 

بلج دوخب  ینورب  ینورد و  تاناسون  تالاح و  يهمه  رد  ار  ناـسنا  يدـج  هجوت  دـنروایب و  ماود  همهنآ  دـنناوتیمن  ساـسایب  ياـهوزرآ 
دوخ داد  مهاوخن  رگ  دنکیم - نایب  نینچ  نآ  هب  ار  ناسنا  لوصو  ناکما  لامک و  هب  قایتشا  يهرابرد  ار  يدنوادخ  تیشم  يولوم  دنیامن ،
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رد دومرفیمن ، تیانع  ناسنا  رب  ار  نازوس  قشع  قایتشا و  نیا  دـیامرف ، لامک  هب  قفوم  ار  ناسنا  تساوخیمن  لاعتم  دـنوادخ  رگا  شمیاـمنن 
زادـنانینط اهیدـیلپ  زا  رود  ياـهناسنا  نورد  رد  شیادـص  هک  تسیدـنوادخ  يهدـعو  یعوـن  لاـمک ، هـب  یمدآ  قـشع  قاـیتشا و  تـقیقح 

نینموـملاریما اذـل  ددرگیمن . ینورد  ملاـع  دراو  دورن ، نورد  زا  تیناوـیح  وـید  اـت  هک  تـسا  یهلا  هتـشرف  نآ  لاـمک  هـب  قاـیتشا  ددرگیم .
تاجن اهیدـیلپ  زا  زیرگ  اب  و   ) ابراه اجن  و  دـیامرفیم : هلـصاف  نودـب  تفاتـشرب ) لامک  بلط  رد   ) اـبلاط عرـساف  يهلمج  زا  سپ  مالـسلاهیلع 

هحلاص لامعا  يهشوت  داز و  رب  دومن و  دابآ  ار  دوخ  داعم  درک و  هیکزت  ار  دوخ  نطاب  تخودـنا و  ياهریخذ  - 12 دیامرفیم : سپس  تفای .)
هللاءاقب هب  ءاقب  تیدـبا و  يارب  هک  تسیاهریخذ  ناـمه  تیلعف ، هب  نآ  تبثم  ياهدادعتـسا  ندـناسر  تاذ ، لوقعم  تنایـص  يارب  درک . هیکت 

سین ریذپناکما  سک  چیه  يارب  نطاب  يهیکزت  نودب  اهدادعتسا  نآ  ندیسر  تیلعف  هب  ندش و  روراب  دراد . ترورض 
. لامک دکوم  ياهدادعتـسا  ندـناسر  تیلعف  هب  تسا و  نورد  هیکزت  تاذ  لوقعم  تنایـص  يارب  تیدـبا  نیمات  داعم و  يدابآ  نیاربانب ، ت .

نم رذحلا  هداعیم و  قدصل  زجنتلاب  مکلدعا  ام  هنم  اوقحتـسا  هسفن و  نم  مکرذح  ام  هنک  اورذـحا  هل و  مکقلخ  ام  ههج  هللا ، دابع  هللا  اوقتاف 
نامه قبط  رب  تسا و  هدیرفآ  نآ  يارب  ار  امـش  هک  یفدـه  نآ  ریـسم  رد  دـیزروب و  يوقت  ادـخ  يارب  ادـخ ، ناگدـنب  يا  سپ   ) هداعم لوه 

هداد امشب  ناحبس  دنوادخ  هک  ياهدعو  يافیا  يارب  و  دیـشاب ، رذحرد  وا  زا  تسا ، هتخاس  هجوتم  نآ  هب  ار  امـش  هک  دوخ  يهرابرد  ریذحت 
هاگهدـعو رد  اـهنآ ) جـئاتن  دوـخ و  لاـمعا  يهدـهاشم  اـب   ) هک يزور  لوـه  بعر و  ندـمآ  شیپ  يارب  و  دـینک . بسک  یگتـسیاش  تسا .

هاوخ دراد  ترورض  يوقت  تسا ، یگدنز  تیاغ  ضرغ و  هک  یفده  نآ  هب  لوصو  يارب  دیـشاب .) رذحرب  تفرگ ، دیهاوخ  رارق  يدنوادخ 
ار تقیقح  نیا  یلو  شاب ، یهاوخیم  هک  لاح  ره  رد  ینک ، یقلت  تیمهایب  ای  یهدـب  تیمها  یهاوخن ، اـی  یهاوخب  ینادـن ، هاوخ  ینادـب و 

ریگب تسدب  یملق  ای  يزاب  تسین  هک  منک  هاتوک  يزارد  نیدب  وت  نم و  راک  دنتشون  رگد  یقرو  ار  ام  دنتـشرس  اهعبط  يهیام  ات  هک - نادب 
مشخ باوخ و  روخ و  زا  رتالاب  یفده  راپسهر  ار  یتسه  نیا  ای  و  متسین ! نم  هک  وگب  نز و  دوخ  یتسه  رب  نالطب  طخ  و 

ینیبیم ار  ینورد  ناغف  اغوغ و  نیا  تدوخ  اریز  تسین ، وت  كاپ  تاذ  زج  یسک  يهتفگ  نیا  نادب . ترـشع  شیع و  برط و  توهـش و  و 
ناغف رد  وا  مشومخ و  نم  هک  تسیچ  منادن  لد  هتسخ  نم  نوردنا  رد  یشاب : هدوب  توکس  یشومخ و  نیرترابگرم  رد  هچ  رگا  يونشیم  و 
میکح نآ  تسه  اـجک  ره  تسیهت  هگ  هک  نیا  گـناب  نیز  تسا  رپ  هک  تسیک  گـناب  اـهلد  هوـک  رد  ادـص  نیا  ظـفاح  تـسا  اـغوغ  رد  و 

دنیوگیم اهنیا  هک  يزیچ  دـیوگیم ؟ هچ  لد  گناب  نیا  اغوغ و  ناغف و  نآ  دـینادیم  چـیه  يولوم  داـبم  یلاـخ  لد  هوک  زا  وا  گـناب  داتـسوا 
تقیقح نیا  هکنیمه  دیتسه و  امش  دینادب و  یکی  ار  دوخ  یتسین  یتسه و  دیناوتیمن  امش  دنیوگیم : اهنیا  امـش . دوجو  تیعقاو  زا  تسترابع 

اطخ نیرتگرزب  دینک  رکف  نینچ  رگا  تسا . تعیبط  زا  یئاطخ  وغل و  هدوهیب و  نم  یتسه  دیئوگب : دیناوتیمن  دیتسه ، هک  دیتفریذپ  ار  حضاو 
ار یناهج  تیعقاو  تسخن  کلهم ، ياطخ  نینچ  بکترم  اریز  تشگ . دهاوخ  مامت  امـش  دوجو  يدوبان  هب  هک  یئاطخ  دیاهدش ، بکترم  ار 

مدع دوجو و  یتوافتیب  هب  داقتعا  نیاربانب  تسا ، هدیـشخب  ققحت  ارت  دوجو  قیقد  مظنم و  طباور  اهدادیور و  اهدرایلیم  اب  هک  دوشیم  رکنم 
گناب اغوغ و  ناغف و  نیا  دیئوگب : تسا  نکمم  تسا . ناهج  یتسین  یتسه و  یتوافتیب  هب  داقتعا  يواسم  ناسنا ، کی 

بوکرـس نم  نورد  رد  هک  تسا  يزئارغ  یـشکرس  يادص  ینورد  يهدیدپ  نیا  دیاش  دـننکیمن ، زاربا  ار  ینـشور  يانعم  نم  يارب  ینورد 
نیبب دوخ  رایتخا  رایع  يا  ینیبن  رگ  ار  ناـظفاح  اریز - تقیقح ، يور  رب  نتخادـنا  هدرپ  يارب  رگید  ياـجبان  لـیوات  کـی  مه  نیا  دـناهدش .

هب ار  نآ  ندرب و  یهلا  لیـصا و  يادـن  نادـجو و  راکنا  رد  يور  ياهدرک  شـسفن  تادـیدهت  مان  ياهدرب  ظفاح  راکنا  رد  يور  راـیتخایب 
ندش بوکرـس  تلع  نیمادـکب  تسا . ریذـپناکما  لایخ  ملاع  رد  طقف  هک  تسا  تقیقح  زا  رگید  يزیرگ  ندرک ، لیوات  سفن  تادـیدهت 

مه نیا  ایآ  تسا !؟ هتخادـنا  هار  هب  دایرف  داد و  فدـه  يوسب  کیرحت  يارب  هداد و  هجیتن  ار  یگدـنز  ندوب  رادـفده  ساسحا  طـقف  زئارغ 
دوخ زا  غاب ، رد  بآ  ریـسم  ررکم  نییعت  زا  و  دنایوریم !! قیاقـش  هلال و  شتآ  دـنچ  ياههلعـش  ندرک  شوماخ  هک  تسا  دـیدج  قطنم  کی 

ار دوخ  نادجو  لقع  هرخالاب  میربب ، راک  هب  تایح  فده  یفن  يارب  میراد  تردق  هچ  ره  ام  دـیآیم !! دوجوب  باریم  نابغاب و  بآ ، نامه 
هب ناتـشگنا  نتـشاذگ  اب  هکنانچ  ینورد ، گناب  اغوغ و  ناغف و  نیا  يهراـچ  هب  حیحـص  خـساپ  مینزب . راـنک  هچ  سپـس  موجه  زا  میناوتیمن 
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سنا نورد  يالاو  ياههمغن  هک  تسین  دیدج  یسانشناویح  لوصا  هب  کسمت  اهنآ  يهراچ  نینچمه  تسین ، اهنآ  ندینشن  يارب  اهشوگ 
کی هب  ور  ام  یگدنز  هک  میرادن  نیا  زج  ياهلئـسم  چـیه  میئامن . هیبشت  گنـس  يهبرـض  تهجب  گس  ندیـشک  هزوز  هب  ار  هتـسراو  ياهنا 
تاذ لوقعم  تنایص  زا  تسترابع  هک  يوقت  زج  الاو  فده  نآ  ندروآ  تسدب  يارب  یلماع  چیه  تسا و  تکرح  رد  یگرزب  رایسب  فده 

تـسا ادخ  اب  ام  تایح  تاظحل  مامت  طابترا  هب  یئانتعایب  هک  دراد  دوجو  نتـشیوخ  اب  هزرابم  رگید  عون  کی  درادـن . دوجو  لامک  هار  رد 
لقع شایمارگ و  نالوسر  يهلیسوب  لاعتم  دنوادخ  شیاهتیلاعف و  نیرتبان  رد  یمدآ  نادجو  دشابیم . ام  یـسانشادخ  فعـض  زا  یـشان  هک 

اهشزرا و اهتردـق و  اهتمظع و  يهمه  قوف  هک  دـناهتخاس  تفایرد  كرد و  لباق  ام  يارب  ار  يدـنوادخ  شاهناعطاق ، ماـکحا  اـب  میلس 
دـنروآیم و دایب  ربکا  هللا  يهلمج  اب  هبترم  جـنپ  زورهنابـش  ره  رد  ار  ینعم  نیا  نیملـسم  تسا . اهیگرزب  يهراـبرد  اـم  تاروصت  نیناوق و 
هک تسا  ینعم  نیا  نتخاـس  مهف  لـباق  يارب  گرزب  رکذ  نیا  تقیقح  رد  دـنروآیم ، ناـبزب  بـجاو  هـن  بحتـسم  ناوـنعب  رگید  راـب  اـههد 

لامک و هک  تسا  وا  تسا . اناوت  اناد و  ام  يدوجو  نوئـش  يهمه  رب  هک  تسا  وا  تسا . رتالاب  تافیـصوت  يهمه  زا  زیچ و  همه  زا  دـنوادخ 
اجب وا و  زا  ندش  رود  تسا و  یمدآ  دوجو  تیقفوم  نیرتالاب  لامک  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  وا و  هب  برقت  دهاوخیم ، ار  ام  دشر 

ایآ میشاب !؟ وا  رکذ  رکف و  هب  هراومه  دیابن  لاحنیا  اب  ایآ  تسا . ام  يدوجو  تراسخ  نیرتکلهم  وا  قلطم  تلادع  هطلـس و  هراظن و  ندرواین 
هک امـش  رب  هدش  هچ   ) اراقو نوجرتال هللا  مکل  ام  میهدب !؟ همادا  وا  قلطم  تلادـع  هطلـس و  هراظن و  وا و  يهبـساحم  اب  ار  دوخ  تایح  دـیابن 
هچ ره  دینک -. بسک  یگتسیاش  تسا ، هداد  امشب  دنوادخ  هک  ياهدعو  ندناسر  تیلعف  هب  يارب  دیباییمنرد .) ار  يدنوادخ  راقو  تمظع و 

نادـجو میلـس و  لقع  مکحب  مه  لاعتم  دـنوادخ  تسین  هاتوک  سک  يالاب  زا  وت  فیرـشت  هن  رو  تسا  ام  مادـنایب  زاسان و  تماق  زا  تسه 
هدومرف اههدعو  اهششوک  نآ  يارب  دوخ  ینامسآ  باتک  رد  مه  تسا و  هدومرف  ررقم  ار  یجئاتن  يوقت  تلیضف و  هار  رد  اهششوک  يارب 

قباطم نانچمه  تفرگ ، دهاوخن  هدیدان  ار  ام  ياهـششوک  يهررقم  جـئاتن  ناحبـس  دـنوادخ  نادـجو  میلـس و  لقع  مکحب  هکنانچ  و  تسا .
زا ادخ  میئوگیم : هکنیا  و  دومرف . دهاوخن  فلخت  زگره  تسا ، هداد  هک  یئاههدعو  زا  وا  تسا ، هدروآ  دوخ  باتک  رد  هک  یحیرـص  تایآ 

هداد هک  یئاههدعو  هب  لمع  هب  روبجم  ار  دنوادخ  ام  لمع  ای  ام  هک  تسین  نآ  شیانعم  دومرف  دـهاوخن  فلخت  تسا ، هداد  هک  یئاههدـعو 
ضتقم تسا ، هدومرف  شیاههدعو  زا  فلخت  مدع  يهرابرد  دوخ  هک  ياهدعو  هیلاعتم و  تمکح  هکلب  دیامنیم ، تسا ،

زا يدنوادخ  فلخت  مدع  يهرابرد  ینارق  ایآ  منکیم  تیاکح  مکاح  مین  نم  تسا : هداد  شناگدنب  هب  هک  تسا  یئاههدعو  هب  وا  يافو  ي 
تسیدـنوادخ و يهدـعو   ) نوملعیال سانلا  رثکا  نکل  هدـعو و  هللا  فلخیـال  هللا  دـعو  هلمجنآ : زا  تسا  ناوارف  تسا  هداد  هک  یئاههدـعو 
زا دنوادخ  تسیدنوادخ و  يهدعو   ) داعیملا هللا  فلخیال  هللا  دعو  دننادیمن .) مدرم  رثکا  یلو  دنکیمن ، فلخت  دوخ  يهدعو  زا  دـنوادخ 

تایآ دنکیمن .) فلخت  زگره  تسا  هداد  هک  ياهدعو  زا  دـنوادخ  و   ) هدـعو هللا  فلخی  نل  و  دـنکیمن ) فلخت  تسا ، هداد  هک  ياهدـعو 
هاگآ  ) نوملعیال مهرثکا  نکل  قح و  هللا  دعو  نا  الا  دننام : دنیامنیم  یفرعم  قح  رب  قح و  ار  يدـنوادخ  يهدـعو  هک  دراد  دوجو  يرگید 

يهدعو دوخ  هک  تسین  نیا  يدنوادخ  يهدعو  ندوب  قح  زا  دوصقم  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  و  تسا ) قح  يدـنوادخ  يهدـعو  هک  شاب 
دـشابیمن قح  يهدـعو  دوشن ، افو  هک  ياهدـعو  اریز  تسا ، هدـعو  هب  ءافو  دوصقم  هکلب  تسا ، هدرک  ادـیپ  ققحت  تسا و  قح  يدـنوادخ 

نآ رد  و  تسین . روصت  لباق  یناوتان  لهج و  دننام  ادخ  يهرابرد  هدعو  زا  فلخت  يارب  یتلع  اریز  دوش ، هداد  دانتـسا  ادـخب  رگا  اصوصخم 
دنوادخ دشابیمن . فلخت  طرش ، لوصح  مدع  تهجب  هدعو  ءافیا  ءافتنا  دشاب ، طورشم  عقاو  رد  يدنوادخ  يهدعو  هک  تروص 

نآ زا  فلخت  لاعتم  دـنوادخ  اعطق  قوف  بلاطم  رب  انب  تسا و  هداد  شناگدـنب  يارب  تیدـبا  رد  ار  یلاـع  رایـسب  تازاـیتما  يهدـعو  لاـعتم 
ترابعب دنریگب . رارق  یهلا  ياههدـعو  لومـشم  هک  دـنروایب  دوجوب  دوخ  رد  ار  یگتـسیاش  نیا  دـیاب  ادـخ  ناگدـنب  هکلب  دومرف ، دـهاوخن 

یگتسیاش هک  طرش  لوصح  مدع  تروص  رد  تسا و  هدومرف  ررقم  هک  تسا  یتاعوضوم  هب  طورشم  لاعتم  دنوادخ  ياههدعو  رترـصتخم 
رذحرب دیامرفیم : ع )  ) نینموملاریما سپس  دناهتخاس . مورحم  يدنوادخ  ياههدعو  میظع  ضیف  زا  ار  دوخ  هک  دنتـسه  ناگدنب  دوخ  تسا ،

روصت نایماع  یهاگ  هک  تسانعم  نآ  هب  هن  تمایق  زور  ندوب  كانلوه  هک  تسا  مولعم  تسا  امش  راظتنا  رد  هک  كانلوه  زور  نآ  زا  دیشاب 
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، زورنآ ندوب  كانلوه  تلع  هکلب  درک ! دهاوخ  راتفر  شناگدـنب  اب  درط  بضغ و  تفـص  اب  طقف  لاعتم  دـنوادخ  زور  نآ  رد  هک  دـننکیم 
تلع دادیمن . روطخ  شنهذ  رد  ارنآ  روصت  زگره  مدآ  دـالوا  هک  تسا  اـهنآ  جـئاتن  لاـمعا و  تاـیعقاو و  يور  زا  اـههدرپ  ندـش  هتـشادرب 

لامعا رد  یضاق  دهاش و  رگید  فرط  زا  دناهدش . بکترم  هک  تسا  یئاهاطخ  ناهانگ و  ناربج  ایند و  نیاب  تشگرب  هار  ندش  هتسب  رگید 
يهدـهاشم رگم  دوبن  تماـیق  زور  ندوب  كاـنلوه  يارب  یتلع  رگا  و  تسا . مولعم  وا  يارب  قیاـقح  تاـیعقاو و  يهمه  هک  تسا  ادـخ  مدرم 

جیاتن و
كانلوه رد  ینآرق  تایآ  دنرادن . اور  عوضوم  نیا  رد  ار  یتلفغ  چیه  دنشاب و  زور  نآ  يدج  رکف  هب  اهناسنا  هک  تسا  یفاک  اهیدیلپ ، میخ 

شوگ هکنیا  طرـشب  دـنروآیمرد ، هزرلب  ار  يرـشب  درف  نیرتجوجل  یتـح  هک  دـننکیم  ناـیب  ار  یبلاـطم  تماـیق  زور  ندوـب  كانتـشحو  و 
رد هدـش و  اهر  اهيزادرپلایخ  اهیهاوخدوخ و  مادختـسا  زا  لقع  دوشن و  هدز  رهم  وا  ساسح  بلق  رب  دـهدن و  تسد  زا  ار  دوخ  یئاونش 

. دیآرد هاگآ  نادجو  بلق و  مادختسا 
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، اهرمع ددم  اهروص و  بیکرت  یف  اهئانحال  همئالم  اهئاضعال ، هعماج  ءالشا  اهاشع و  نع  ولجتل  اراصبا  اهانع و  ام  یعتل  اعامـسا  مکل  لعج 
رارق یئاهـشوگ  مدآ  دالوا  امـش  يارب   ) هتیفاع زجاوح  هننم و  تابجوم  همعن و  تاللجم  یف  اهقازرال  هدـئار  بولق  اـهقافراب و  همئاـق  نادـباب 

ار ءاضعا  تروص  دزاـسب ، فرطرب  ار  شیاـهیئانیبان  اـت  داد  رارق  یناگدـید  دونـشب و  دراد  تیمها  وا  يارب  شندینـش  هک  ار  هچنآ  اـت  داد ،
میالم و قح ، هب  صوصخم  ياهتیفیک  اب  ءاضعا  نآ  رمع  ياهتدم  لاکـشا و  بیکرت  دـیامن و  فیلات  ار  شیاضعا  يازجا  ات  دومرف  میظنت 
رد ، ) دنـشابیم دوخ  قازرا  يهدـنیوج  هک  یئاهلد  اب  زهجم و  تایح  يارب  دـنمدوس  لئاسو  اب  هک  یئاهندـب  اب  ار  اـهناسنا  دـشاب . گـنهامه 

یئاهلد ای   ) دنروهطوغ یتسردنت  عناوم  وا و  ناسحا  لماوع  تمظعاب و  ياهتمعن  رد  ایند  نیا  رد  مدآ  نادـنزرف  داد ) رارق  یگدـنز  نایرج 
(. دنننکیم وجتـسج  دنـشابیم ، اهیتسردنت  عنام  هک  یلماوع  يدنوادخ و  ناسحا  لماوع  گرزب و  ياهتمعن  نایم  رد  ار  دوخ  قازرا  هک 

هاگرذـگ رد  یناسنا  عون  ینب  هک  تسا  تسرد  تسا  مزال  ناـسنا  تقلخ  گرزب  تمکح  تخانـش  يارب  قیقد  ياههشیدـنا  ناوارف و  مولع 
هدرک يدایز  ياهشالت  يونعم  يدام و  دعب  ود  ره  زا  نتشیوخ  تخانش  يهرابرد  راصعا  نورق و 

دیدش شرتسگ  بجوم  هک  مولع  رد  ياهیزجت  شور  زا  سپ  اصوصخم  تسا ، هدومن  روبع  يرامشیب  ياهبیشن  زارف و  اهخالگنـس و  زا  و 
تیدوجوم يهدـنهد  لیکـشت  يداـم  ءازجا  رد  ناوارف  رایـسب  ياـهیراک  تقد  تاـهجوت و  تسا ، هتـشگ  ناـسنا  هب  طوبرم  مولع  زا  یعاونا 

رــشب و نوگاـنوگ  داـعبا  هـک  روـطنآ  یلو  تـسا ، هـتفرگ  ماــجنا  وا  یحور  یناور و  يزغم و  ياــهتیلاعف  اهدادعتــسا و  ناــسنا و  یعیبـط 
لح هدنیآ  رد  اههلئـسم  نیا  دیاش ، یلو ، نودب  اهشنیب ، اههشیدـنا و  اهشناد و  نیا  زا  کیچیه  دـهدیم ، ناشن  داعبا  نآ  ياهیگدـیچیپ 

. دوشیمن مامت  تالمج  تاملک و  لیبق  نیا  زا  دنکیم و  یط  ار  دوخ  هیلوا  نارود  زونه  ناسنا  يهرابرد  ام  ياهصـصخت  تشگ ، دـهاوخ 
يدام تالکشم  مکی - عون  ددرگیم : میـسقت  هدمع  عون  راهچ  رب  ناسنا  هب  طوبرم  مولع  يهرابرد  ام  تالکـشم  تفگ : ناوتیم  یلک  روطب 

نامتخاس يهرابرد  زونه  الثم  تسا . هداد  صاـصتخا  دوخب  ار  مولع  زا  يرادـقم  هک  تسا  نآ  ءازجا  زا  کـی  ره  دـبلاک و  هک  ینامـسج  و 
يرظن بلاطم  اهنآ  عناوم  طیارـش و  للع و  اهلولـس و  لوحت  رییغت و  يهرابرد  دراد . دوجو  یناوارف  يرظن  لئاسم  ندـید ، يهدـیدپ  مشچ و 

ربخ یتالکـشم  دوجو  زا  بلق  تیدوجوم  طئارـش  ءازجا و  اب  طابترا  رد  نآ  ياهتیلاعف  بلق و  يهرابرد  نینچمه  دوشیم . هدـید  يداـیز 
هدیم

اب ندـب  قابطنا  يورین  يارب  اهيرامیب و  يهجلاعم  قرط  نینچمه  يرامیب و  تیـصاخ  لولعم و  زا  رظن  عطق  اب  اهیرامیب  قیقد  صیخـشت  دـن .
يایاضق دننام  تسا  هدرکن  ادیپ  هدننک  عناق  هبناج و  همه  الماک  ریسفت  حیضوت و  هک  تسا  یلئاسم  دایز  رایـسب  دح  ات  نوگانوگ  ياهطیحم 

لوحت رد  هک  نینج  هب  طوبرم  ياـیاضق  هچ  تسا و  هلماـح  نز  هب  طوبرم  هک  اـیاضق  نآ  هچ  ناـنز ، یگلماـح  فـلتخم  لـحارم  هب  طوـبرم 
کی زا  نادنمشناد  یناوتان  ورملق ، نیا  رد  لکشم  نیتسخن  هک  تسا  یناور  لئاسم  هب  طوبرم  تالکشم  مود - عون  دنکیم . تکرح  عونتم 
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دایب ار  روهشم  نارکفتم  زا  یکی  يهلمج  اجنیا  رد  تسا . یناور  لئاسم  يهمه  روحم  هک  تسا  ناور  دوخ  يهرابرد  حیحص  الماک  فیرعت 
: تفگ ناوتیم  هک  تسا  هدـمآرد  یتروصب  یعرف  یموـمع و  لـئاسم  هب  نتخادرپ  اـب  یـسانشناور  اـم  نارود  رد  دـیوگیم : هک  میروآیم 

مولع ناصصختم  زا  رگید  یکی  تسا . ناور  هک  دوخ  عوضوم  رد  رگم  دنکیم  یـسررب  ثحب و  زیچ  همه  رد  هک  تسا  یملع  یـسانشناور 
ندب و رثات  ریثات و  هب  طوبرم  تالکشم  موس - عون  تسا . رسیب  نت  ام  نارود  رد  هدوب و  نتیب  رس  هتشذگ  رد  یسانشناور  دیوگیم : یناور 

یکیزیف ناهج  رد  هک  تسا  رگیدکیب  لولعم  تلع و  يهدننک  لصو  بانط  تیخنس و  ندوبن  اهنآ  يهمه  نیرتمهم  زا  هک  رگیدمه  اب  ناور 
ادح

ناور و ثحبم  نیا  رد  میهاوخیمن  ام  هتبلا  تسا . حور  هب  طوبرم  تالکـشم  مراهچ - عون  دنـشابیم . هدـهاشم  لباق  اهدومن  حطـس  رد  لق 
اراد ار  یلاعت  دیعـصت و  ياهورین  داـعبا و  هک  میریگب  رظن  رد  ار  یتقیقح  نآ  میهاوخیم  هکلب  میئاـمن ، یفرعم  زیاـمتم  تقیقح  ود  ار  حور 

نیلوا رگید . یتقیقح  ای  دشاب ، هدوب  ناور  يوج  دیعصت  بلط و  یلاعت  دادعتسا  تقیقح  نیا  هاوخ  دنکیم ، ادج  ناویح  زا  ار  ناسنا  هدوب و 
دننک فارتعا  ناسنا  رد  یئامظع  تقیقح  نینچ  دوجوب  دنهاوخیمن  فرط  کی  زا  نارکفتم  زا  یضعب  هک  تسنیا  رد  حور  گرزب  لکـشم 

یئامعم تلاح  هب  حور  هجیتن  رد  دننک و  راکنا  دنناوتیمن  مه  ار  یمدآ  نورد  یبلطدیعـصت  یئوجیلاعت و  راکنا  یئاناوت  رگید  فرط  زا  و 
اهیبلطشزرا و اـیآ  هک  تسنیا  رد  حور  یـساسا  رایـسب  تالکـشم  زا  رگید  یکی  دـهدیم . همادا  نادنمـشناد  عون  نیا  ياـهزغم  رد  دوخ 

ادـخ هک  یلعا  تقیقح  یعیبط و  قوف  قیاقح  ياههبذاج  رد  نتفرگ  رارق  هب  نآ  دـیدش  قایتشا  یناسنا و  یلاع  قالخا  هب  حور  ياهشیارگ 
بهاذم يهمه  هکنانچ  تسا ، حور  یلـصا  تعیبط  رد  ای  دننکیم  نامگ  نارکفتم  زا  یـضعب  هکنانچ  تسا  صلاخ  ینیقلت  یبسک و  تسا ،

بم لئاسم  تالکشم و  قوف ، يهناگراهچ  عاونا  رد  هبناج  همه  تاظحالم  اب  دندقتعم ؟ گرزب  ناسانشناسنا  امکح و  ینامسآ و 
اب اعطق  دراد و  دوجو  هک  یلکـشم  نیرتیـساسا  دـسریم  رظنب  دناهدیـسرن . دوخ  یئاهن  لصف  لـح و  هب  نونکاـت  هک  مینیبیم  ار  یناوارف  مه 

تـسیب هدزون و  نرق  ود  رد  هک  تسنیا  دش ، میهاوخن  لئان  قوف  يهناگراهچ  عاونا  ناوارف  تالکـشم  رد  یتفرـشیپ  چیهب  نآ  نتفرگ  هدیدان 
رارق ثحب  دروم  القتـسم  ار  اـهنآ  زا  کـی  ره  دـنیامن و  ازجم  رگیدـکی  زا  ار  هناـگراهچ  عاونا  لـئاسم  هک  دریگیم  ماـجنا  یناوارف  رارـصا 

تاقیقحت اهیـسررب و  هجیتن  رد  دماجنایم و  دـحاو  نامه  ندرب  نیب  زا  هب  اعطق  هک  تسا  یقیقح  دـحاو  کی  يهیزجت  نامه  نیا  دـنهدب ،
نـشور همدـقم  نیا  رد  تقد  اب  نونکا  دروآیم . دوجوب  ار  يزیگناماهبا  صقاـن و  تاـمولعم  هدـش  يدـنبزرم  هدـش و  ادـج  ءزج  هب  طوبرم 

رد امش  دنکیم . حرطم  ار  ناسنا  داعبا  بناوج و  يهمه  یـسانشناسنا  هب  مدرم  هیجوت  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تلع  هچ  هب  هک  دوشیم 
هک يدام  دعب  تهجب  اهناسنا  امـش  - 1 بیترت : نیدـب  دزاسیم ، هجوتم  ناسنا  يداـم  داـعبا  هب  ار  مدرم  ترـضح  نآ  هک  دـینیبیم  هبطخ  نیا 

دبلاک رد  ینوگانوگ  یندب  ياضعا  تسا . هدـش  هداد  ساوح  رگید  مشچ و  شوگ و  امـش  يارب  دـیدنمزاین . تشیعم  داوم  میظنت  هب  دـیراد 
ناور ش تسا … 2 - هدوب  هنوگچ  دعب  هب  ناردام  ماحرا  ياهیکیرات  زا  امش  دوجو  نایرج  تسا . هتشگ  میظنت  امش 

لایما و نانآ ، يهدیـسوپ  گـنهرف  ناگتـشذگ و  زا  دـیلقت  هب  لـیامت  دـینارورپیم ، رـس  رد  اـهوزرآ  دوشیم ، بلج  اـیند  ياـهیئابیز  هب  اـم 
تمالس یتسردنت و  زا  هک  تسا  رـسیم  يراگزور  رد  یهلا  لوقعم  ياهنامرآ  هب  لوصو  - 3 دنیامنیم . فرحنم  ار  امش  هک  دیراد  یئاهاوه 

هغالبلاجـهن و رد  هچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  یئاهن  فدـه  تفگ : ناوتیم  حور ، هب  طوبرم  لئاسم  اما  و  - 4 دیرادروخرب . اهندب 
ارامعا مکل  ردـق  و  دـیامن . دوعـص  هنئمطم  سفن  ماقم  ات  دـیاب  هک  یناسنا  حور  تسا ، هدومنن  يروآعمج  یـضردیس  هک  ینانخـس  نآ  هچ 
مهبذش لامالا و  نودایانملا  مهتقهرا  مهقانخ ، حسفتسم  مهقالخ و  عتمتـسم  نم  مکلبق  نیـضاملا  راثآ  نم  اربع  مکل  فلخ  و  مکنع ، اهرتس 

هدومرف و نیعم  ار  امـش  ياهرمع  رادقم  ناحبـس  دنوادخ   ) ناوالا فنا  یف  اوربتعی  مل  نادبالا و  همالـس  یف  اودـهمی  مل  لاجالا ، مرخت  اهنع 
دوب و هتشگ  ناشبیصن  هک  یتازایتما  زا  اهيرادربهرهب  رد  ناگتشذگ  راثآ  زا  ار  تربع  لئاسو  امش  يارب  تسا و  هتشاد  یفخم  امـش  زا  ارنآ 

ناشدوخ يوزرآ  هب  ناگتـشذگ  نآ  هکنآ  زا  شیپ  دـندوب ) هک  لاـح  ره  رد  . ) تسا هتـشاذگ  یقاـب  ناـشگرم ، اـت  رمع  تلهم  ندوب  زاـب  زا 
عطق ك دندنارورپیم ، رس  رد  هک  یئاهوزرآ  زا  ار  نانآ  لجا  ساد  تفرگ و  نتخات  ناشرس  رب  ناباتش  گرم  دنسرب ،
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زا هتشگن و  هدامآ  یئاهن  تشونرـس  نآ  يارب  یتسردنت  راگزور  رد  هک ) دوب  هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  نانآ  نانچ  ترـشع  شیع و  تلفغ  . ) در
رب هدناوخان  گرم  نتخات  هتـشگ و  عیاض  ياهتلهم  هتفر و  انف  داب  رب  ياهوزرآ  رد  دـندوب .) هتفرگن  تربع  دوخ  تایح  يهحوبحب  زاغآ و 

دنکیم و هریخ  ار  یمدآ  ناگدید  تایح ، كانبات  ياههلعـش  هک  ماگنهنآ  رد  نارایـشه . يارب  تسا  ياهدـنزومآ  ياهـسرد  ناگتـشذگرس 
ار یتقیقح  نیلوا  دناچیپیم ، دوخ  ياهدابدرگ  رد  ار  یمدآ  اههتساوخ  زا  رامشیب  یعاونا  دیابریم و  ناسنا  زغم  زا  شوه  اههزیرغ  ششوج 
نآ تمکح  تایح و  دوخ  تقیقح  یناسنا ، هاگدید  زا  تایح  نایاپ  ندش  دیدپان  اب  تسا و  انف  گرم و  دزاسیم ، دیدپان  وا  هاگدـید  زا  هک 
دوخ نآ  خـساپ  ياهدـنز ؟ وت  ایآ  هک  یـسرپب  يو  زا  رگا  یتح  دروآیمرد . كرحتم  ياهدرم  تروصب  ار  ناسنا  هتخاب و  ار  دوخ  گنر  زین 

گرم كانلوه  روصت  زا  روبع  اب  طقف  هدینـش و  هک  یلاوئـس  زا  دوخ  یگدنز  تشحو  زا  دـناوتب  رگا  یگدـنز  كانبات  ياههلعـش  رد  هتخاب 
یهاگآ هب  دوخ  ماهدنز ، نم  يرآ ، هکنیا  نتفگ  اریز  دوب ، دهاوخن  ینـشور  زیچ  دـنک ، يریگولج  تسا ، هدروآ  دوجوب  دوخ  نهذ  رد  ارنآ 

اجک و نارکیب  يایرد  زا  يدودحم  يهطقن  رد  روهطوغ  یهام  دراد . یگدنز  مانب  قیمع  مهم و  رایسب  یموهفم  رب  فارشا  و 
تسد زا  هدوهیب  رد  يرگید  يهلئسم  اجک !؟ دهنرب ، دوخ  كرد  يارب  ارنآ  هتفر و  رتالاب  ایرد  نآ  زا  دیاب  امتح  هک  ایرد  رب  هطاحا  فارشا و 

یکیدزن زا  تسدـب  ساد  ار  گرم  رگورد  هک  دـنیآیم  دوخب  یماـگنه  طـقف  هدوب و  اـهناسنا  بیرف  لـماع  هک  دراد  دوجو  یگدـنز  نداد 
، دشاب کیدزن  هک  مه  هزادنا  ره  هدنیآ  هکنیا  اب  هجوت  اب  اصوصخم  تسا ، تایح  نتـشگ  يرپس  ندوب  یجیردت  هلئـسم  نیا  دننک . هدـهاشم 

هدنهد ناکت  يروطب  مه  یـشوماخ  نیا  دیامن و  ندش  شوماخ  هب  عورـش  اجیردـت  تایح  ياههلعـش  هکنآ  رگم  دـیامنیم ، رود  ناسنا  يارب 
نینچ نیریش  رایسب  نایب  اب  يولوم  ار  گرم  زیگناتریح  یشوماخ  یجیردت و  لاوز  نیا  دروایب . دوخب  ار  هدش  هریخ  ناسنا  دناوتب  هک  دشاب 

دوب و توق  لد و  روز  تحـص و  دوب  تردق  شک  مایا  نآ  ردنا  شیوخ  ماو  دراذـگ  دراد  منتغم  شیپ  مایا  وا  هک  ارنآ  کنخ  يا  دـیوگیم :
رومعم و يهناخ  نادب  نت  نیمز  ددرگیم  زبس  ناور  توهش  توق و  ياههمشچ  رب  راب و  یغیردیب  دناسریم  رت  زبس و  غاب  وچمه  یناوج  نآ 

یناوج ناد  تمینغ  نیه  افـصرپ  نشور  هناخ  مکحم  رـصق  اجب  نادبا  توق  مشچ و  رون  دنب  طیلختیب و  ناکرا و  لدتعم  دنلب  سب  شفقس 
نم لبحب  ددنب  تندرگ  دسر  رد  يریپ  مایاک  نآ  زا  شیپ  ردم  تشخ و  نکب  روآ  دورف  رس  رسپ  يا 

نارگید شیوخ و  وا ز  عطقنم  توهـش  بآ  روز و  بآ  تسرن  شوخ  تاـبن  هروش  زا  زگره  تسـس  نازیر و  ددرگ و  هروـش  كاـخ  دـسم 
راک اهنادـند ز  معط و  قطن و  هتفر  رامـسوس  تشپ  وچ  ور  جنـشت  زا  هدـش  يرات  هدـمآ  من  ار  مشچ  هدـمآ  ریز  مد  راپ  نوچ  ناوربا  عفتنماـن 
نت کنت  لد  يوق و  مغ  تسس  بوکرم  مک  داز  هر  رس  رب  نامسیر  نوچ  اپ  تسد و  فیعـض و  نت  ناپط  تسـس و  لد  هتـشگ  ات  ود  تشپ 
ناج هیـس  لد  لهاک  سفن  رود  هار  لطاب  یعـس  عیاض  رمع  هدـش  نابنا  يان  وچمه  ناغفا  لد ز  هدـش  ناماسیب  راک  ناریو  هناـخ  تسرداـن 
لمع ناریو  هگراک  زارد  هر  گـنل و  هشـال  هگیب  زور  گرب  وچمه  نازرل  زرل  اـضعا  هلمج  گرم  میب  زا  فرب  وچمه  رـس  رب  يوم  روبـصان 

تـسار ور  ورم  جـک  هاچ  هار  رد  نارگ  دـشاب  وت  راب  رود  رود  لزنم  تسا و  گـنل  ترخ  هک  روسخ  يا  میدوب  ریرقت  نآ  ردـنا  زاـس  هتفر ز 
لعف یئور و  هیـس  زج  ین  تشک  تقو  تشگ  هکیب  لاس  دشر  یبای  ات  ریگ  ایرد  هار  دـشک  تتـسش  رد  هک  دـمآ  تصـش  لاس  هارهاش  ردـنا 

ود نیا  دش  هاچ  يوس  رمع  باتفآ  دش  هاگیب  ورهار  يا  نیه  نیه و  داهن  شتآ  رب  دنکرب و  شدیاب  داتف  نت  تخرد  خـیب  رد  مرک  ین  تشز 
ات راکب  تتسدنام  هک  یمخت  ردقنیا  دوج  هار  زا  نکب  یناشفا  رپ  دوز  تسه  تزور  هک  ار  تزور 

شاهلیتف نیه  رهگ  اب  غارچ  نیا  تسدرمن  ات  زارد  رمع  مد  ود  نیز  دیورب  ات  زابب  تتسدنام  هک  يرمع  ردقنیا  راب  گرب و  ارنآ  ینیب  رخآ  رد 
اهیـشوخ و لاـبند  رد  اـهیراوگان  یلاوـت  نیمه  تشک  ماـیا  درذـگب  یلکب  اـت  تشذـگ  اـهادرف  هک  ادرف  وـگم  نـیه  رتدوز  نـغور  زاـس و 

تـسا رگیدکی  لابندب  تایح  ياهورین  ندرک  شکورف  یناوج و  نارود  ندش  يرپس  زا  سپ  اهیگدـیمخ  توارط و  زا  دـعب  اهیگدرـسفا 
الا هحصلا  هراضغ  لها  مرهلا و  یناوح  الا  بابشلا  هضاضب  لها  رظتنی  لهف  دوشیم : رکذتم  يدعب  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک 

تفلت ضرجلا و  صـصغ  ضـضملا و  ملا  قلقلا و  زلع  لاقتنالا و  فوزا  لایزلا و  برق  عم  ءانفلا ، هنوآ  الا  ءاقبلا  هدـم  لها  مقـسلا و  لزاون 
یناوج توارط  راگزور و  رد  هکیناسک  ایآ   ) بحاونلا تعفن  وا  براقالا  تعفد  لهف  ءانرقلا  هزعالا و  ءابرقالا و  هدفحلا و  هرصنب  هثاغتـسالا 
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زج دنروهطوغ ، تیفاع  تحـص و  ياهیـشوخ  رد  هکنانآ  ایآ  دنـشکیم ؟ ار  يریپ  نارود  رد  تماق  یگدـیمخ  زج  يراظتنا  دـنربیم ، رـسب 
کیدزن اب  دنکـشیم -؟ ار  انف  هب  یهتنم  تاظحل  راظتنا  زج  يرگید  راظتنا  ءاقب ، دادتما  رد  ناروانـش  ایآ  دـنراد ؟ ار  اهيرامیب  دورو  راظتنا 

ورف اهیراوگان و  خلت  درد  كاندرد و  یبارطضا  اب  تیدبا ، راید  هب  تکرح  رمع و  لاوز  ندش 
همهنآ ایآ  مدـمه . ناکین  زیزع و  نایانـشآ  ناشیوخ و  دالوا و  يرای  هب  هنایوجهانپ  نتـسیرگن  ولگ و  رد  هودـنا  هصغ و  اب  ناـهد  بآ  نداد 

نآ لاح  هب  يدوس  دنتـسناوت  ناگدـننک  هیرگ  نآ  ایآ  و  دـنیامن ؟ عفد  هریت  كاخ  ریز  رفاـسم  نآ  زا  ار  گرم  دنتـسناوت  ناـکیدزن  ناراـی و 
ور یعمج  سنا  یـشوماخ و  هب  ور  یئایوگ  یگدرمژپ و  هب  ور  یباداش  توارط و  يریپ و  هب  ور  یناوج  دـنناسرب .)!؟ ناشوماخ  راید  ورهار 

نیا زا  دناوتیمن  دشاب  هدوب  تردق  تیاهن  رد  هچ  رگا  یناسنا  چـیه  تسا و  يدـنوادخ  تیـشم  هاگولج  هک  یتعیبط  نوناق  تسنیا  یئاهنت  هب 
زا شیاهراوید  هک  ینک  ادیپ  یهگلزنم  دوخ  يارب  يرذـگب و  نارکیب  ياهاضف  يهمه  زا  ینیـشن و  هتـشرف  لاب  رب  رگا  دوش . فرحنم  ریـسم 

، ینکن ساسحا  ار  تاظحل  رورم  ینارب و  تنورد  زا  ار  نامز  تشذگ  ات  دوش  عطق  رارمتـسا  تکرح و  هنوگ  ره  زا  تساوح  و  دشاب ، دالوپ 
ای دنریگب  ار  تتسد  دیاب  نتساخرب  يارب  هدیمخ و  تدازآ  ورـس  نوچمه  يانعر  دق  یئایب  دوخب  ات  تفرگ و  دهاوخ  ار  تغارـس  گرم  زاب 
رد ار  دوخ  هتفاترب و  لوصف  تشذگ  زا  يور  رگا  دومن . یهاوخ  دادمتسا  اصع  ای  راوید  زا  نتفر  هار  نتـساخرب و  يارب  هدز  راوید  هب  تسد 

هریت روگ  هب  یکیدزن  رمع و  نایلاس  تشذگ  روآسای  ياهکورچ  زاب  دشاب ، هدوب  لوصف  یلاوت  قوف  هک  ینیبب  یئاضف 
دیفـس ياهوم  زا  یئاـهرات  وت ، نیکـشم  هوبنا و  يوسیگ  فلز و  ناـیم  زا  هک  ماـگنهنآ  رد  تخاـس . دـهاوخ  ناـیامن  تاهرهچ  رد  ار  راـت  و 

رب ار  یناوج  ترارح  لیدبت  انمـض  دروآ و  دنهاوخ  وت  يارب  ار  تیدبا  دادماب  عولط  ماغیپ  اجیردت  دنداهن  شیازفا  هب  ور  دنتفرگ و  ندیئور 
ربا دروآ  دیفـس  فرب  هام  ود  کی  دوش  درـس  اوه  هکنوچ  درک - دنهاوخ  نالعا  ینازخ  فرب  ياههناد  نیلوا  شزیر  عورـش  اب  يریپ  يدرس 

اجیردت ندب  هاگراک  رمتـسم  تیلاعف  هرخالاب  دشاب ، ترایتخا  رد  ضارما  يریگـشیپ  لئاسو  اهاود و  يهمه  بط و  نیناوق  يهمه  رگا  هایس 
هتـسد روطب  یهاگ  يرگید و  زا  سپ  یکی  يزغم  ياهورین  یعیبط و  ینورب  ساوح  تخادـنا . دـهاوخ  راک  زا  هتخاس  هدوسرف  ار  نآ  ءازجا 

تاعاس و قئاـقد و  تاـظحل و  رورم  اـب  داد . دـنهاوخ  هئارا  وتب  هتفرگ و  اـهنآ ، رب  هیراـج  یعیبط  نیناوق  زا  ار  دوخ  تسـشنزاب  دنـس  یعمج 
مک مک  درکیم ، هولج  عوقو  لباق  ریغ  انایحا  فیعض و  رایـسب  یباداش  توارط و  راگزور  یناوج و  نارود  رد  هک  لاوز  انف و  راظتنا  اهزور ،

لاغـشا ار  یمدآ  نورد  اههتـساوخان  اهیراوگان و  زا  هوبنا  یهاپـس  دریگیم و  شیازفا  كاـندرد  تابارطـضا  دوشیم . رتکیدزن  دوخ  تیلعف  هب 
تایح غاب  شکرس  لخن  عطق  رد  دیامنیم : رتکیدزن  ار  تایح  تخرد  عطق  ندیسر  تیاهن  هب  یسفنت  ره  هدومن ،

ياههاگن هب  ار  دوخ  ياج  نادـنواشیوخ  نارای و  يهناقاتـشم  مرگ و  ياههاگن  مارآ  مارآ  تسا  شکاـشک  ردـنا  سفن  رـس  ود  هرا  نوچ  اـم 
ار ناشوماخ  راید  هب  ندش  کیدزن  بیترت  نیدب  دهدیم و  رجز  ار  یمدآ  ناج  يهقئاذ  یئاهنت  خلت  معط  اجیردت  دهدیم و  زیمآسای  درس و 
هک تسنیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  دنک . راکنا  ارنآ  دناوتیمن  درف  کی  یتح  هک  تسا  یگدـنز  رد  یهیدـب  نایرج  کی  نیا  دـنکیم . ساسحا 

نیا رد  ار  دوخ  دـناوتیم  ناسنا  ایآ  و  دـنک ؟ اـهر  ناـیرج  نیا  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  دـشاب و  ناـیرج  نیا  رظاـن  طـقف  دنیـشنب و  ناـسنا  اـیآ 
دوخ و ناعومه  تعیبط و  زا  نتفرگ  رد  ار  یگدنز  و  دشکب !؟ رانک  درک ؟ دیاب  هچ  سپ  لاوئس  اب  یئورایور  زا  یلوزن  يدوعـص و  تکرح 

تـشذگ ناسچ  میوگب  وت  اب  میلک  مه  نآ  شیب  دوبن  يزور  ود  تایح  یمان  دـب  ینادـمه : میلک  لوقب  و  دـیامن ؟ هصـالخ  اـهنآ  نداد  سپ 
رد هبطخ  نیمه  رد  ار  درک ؟ دیاب  هچ  سپ  خساپ  تشذـگ  نآ  نیز و  لد  ندـنک  هب  رگد  زور  نآ  نیاب و  دـش  لد  نتـسب  فرـص  زور  کی 

یئاـهن هگلزنم  مینیبـب  اـت  مینک  بیقعت  ار  یگدـنز  ناـیرج  يهیقب  لاـح  دینـش . میهاوخ  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  ناـبز  زا  يدـعب  ثحاـبم 
وعلا تفع  هتدج و  کهاونلا  تلبا  هتدلج و  ماوهلا  تکته  دق  ادیحو ، عجضملا  قیض  یف  انیهر و  تاومالا  هلحم  یف  ردوغ  دق  و  تسیچ ؟

رد ناگدرم  لحم  رد  بیرغ  رفاسم  نآ   ) اهتوق دعب  هرخن  ماظعلا  اهتضب و  دعب  هبحش  داسجالا  تراص  هملاعم و  ناثدحلا  احم  هراثآ و  فصا 
دنتفایرد وا  تسوپ  زا  يذیذل  ياذغ  ینیمزریز  تارشح  داهن . كاخب  رـس  اهنت  رات  هریت و  هاگباوخ  يانگنت  رد  دش و  اهر  دوخ  لامعا  ورگ 

بـش زور و  بقاعت  دندرب و  نیب  زا  ار  وا  راثآ  ینافوط  ياهداب  دندناسوپ و  هدننک  وحم  لماوع  ار  وا  ندب  توارط  دـندرک و  شاهراپ  هراپ  و 
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اهناوختـسا دنتـشگ و  یـشالتم  دنتـشاد  هک  یتوارط  یباداش و  همهنآ  زا  سپ  اهندـب  تخاس و  دوبان  وحم و  ار  وا  زراب  ياهدومن  اـههناشن و 
ياوه شوخ  دـناهدیباوخ  نانهاریپ  اتکی  هک  اجنآ  ناشوماخ ، راید  هب  دوریم ؟ اـجکب  ـالاح  دندیـسوپ ). دـنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تمواـقم 
مدرم ياـههناش  رب  راـیتخایب  راوس  نیا  رگم  يرآ ، يزیربـت  بئاـص  دـناهدیباوخ  نهریپ  اـتکی  هلمج  شناـنکاس  یتـسین  راـید  دراد  یملاـس 

ار ناتـسروگ  رد  دوشیم ، کیرات  اوه  مک  مک  دـینک ، هلجع  ددرگیمرب ؟ كاـخ  رب  راـک  ناـیاپ  رد  دـیآرب ، كاـخ  زا  هچنآ  هک  تسنادـیمن 
دوب و روهلعش  ناشیاهلد  رد  شرادید  قایتشا  تشاد و  ناشیوخ  نارای و  نامـشچ  رد  ياج  يزور  هک  ناسنا  نینزان  نیا  اتفگـش ، دندنبیم .

رد ار  رمع  نایلاس  ندنارذگ  هکلب  اهزور ، اهتعاس و  هن  وا  اب  ینیشنمه  هب  قشع  هقالع و  تدش  زا 
ندنام نیمز  يور  رد  بش  کی  تلهم  یتح  نانآ ، ياههناش  يور  رایتخایب  نادرگرـس و  زورما  دندروآیمن ، رمع  باسحب  وا  اب  یمدـمه 

نئاص مک  هرخالاب - دنام !! دـهاوخ  ام  تسد  يور  زیگناتشحو  يهشال  نیا  دـندنبیم و  ار  ناتـسروگ  رد  دیـشاب ، دوز  دـنهدیمن . وا  هب  ار 
نودب نینزان  اسب  هچ  يرعم  ءالعلاوبا  هدقع  نم  لقثلا  اوکـشی  ناک  دق  هدـیج  يرثلا  لتث  لماح  هدـخ و  یلع  ضرالا  تطلـس  هدـخ  هلبق  نع 

طلـسم و يو  رب  هریت  ياـهکاخ  هوبنا  هتـشگ و  نیمز  میلـست  نونکا  دومنیم ، راـنک  هسوب  تنوشخ  زا  ار  دوخ  فیطل  يهنوگ  هک  یئوراـبیز 
اهتیاکش فیرظ  دنبولگ  ینیگنس  زا  زورید  هک  یسک  دنکیم  لمح  دوخ  رب  ار  هدننک  یـشالتم  ياهکاخ  ینیگنـس  زورما  تسا . هدش  هریچ 

اب نیرز  ياههساک  رد  نارادـناج  تشوگ  تروص  رد  هچ  تابوبح و  اههویم و  تروص  رد  هچ  ار  تعیبط  ینالوط  سب  يراگزور  تشاد ).
ار رگیدـکی  هک  تسا  هدیـسر  ینیمزریز  تارـشح  تبون  نونکا  هدـنارذگ  تشاد ، یعیبط  نیناوق  رب  اـهنآ  ندروخ  يارب  هک  یتنم  توخن و 

دراو دوخ  ياپ  اب  یفیطل  ياذغ  کنیا  تسا و  هدیسر  رسب  مه  ام  یگدنامرد  یگنـسرگ و  نارود  هک  دینک  هلجع  دیئایب و  هک  دنزاسب  علطم 
نانچ تارشح ، زورما  فیطل  ياذغ  نیا  دوشیم . عورش  ناهد  شوگ و  ینیب و  خاروس  رب  تارشح  محازت  موجه و  تسا . هدش  ام  يهمخد 

ست
تکرح و ياـیند  رد  هظحل  کـی  یتح  یئوگ  هک  دـهدیم  ناـشن  دوخ  زا  ربک  توخن و  داـب  زا  رپ  لد  زغم و  ناگنـسرگ  نآ  ربارب  رد  یمیل 

لامتحا دوب ، وا  راظتنا  رد  هک  ار  هدـننک  دوبان  یناوتاـن  میلـست و  نینچ  ندیـسر  ارف  نیبهتوک  ناداـن  نیا  رگا  تسا . هدرکن  یگدـنز  تردـق 
لدـبم یناوتان  نوکـس و  هب  قحانب  دـندوب ، میلـست  ناوتاـن و  وا  ربارب  رد  هک  ار  ناگدـنز  ناوت  تکرح و  دوخ  یناگدـنز  رد  زگره  دادیم ،

زا راک  تسا ، رگم  رگا ، افـسا ، اغیرد ، شاکیا ، یلو ، ياج  هچ  نیمز ، يهمخد  روم  رام و  يهرفـس  هب  دورو  زا  سپ  لاح  رهب  تخاـسیمن .
ياهچب اتسور  لیب  يهچیزاب  شدابرپ  يهمجمج  هک  تشذگ  دهاوخن  رگید  حابص  دنچ  تسا . هتسشن  لگ  هب  دوجو  یتشک  هتـشذگ و  راک 

رد هانگیب  نارازه  شیاوتحم  جوم  کی  اب  یهاگ  هک  ياهمجمج  درک . دـهاوخ  هداـمآ  تشک  يارب  ار  نیمز  نازیرقرع  هک  تشگ  دـهاوخ 
هب زورما  تسا ، هدوب  يزادـنارب  نامناخ  يزادرپرکم و  يزاـسغورد و  يارب  یگرزب  هاـگراک  هک  ياهمجمج  دـندیطلغیم . نوخ  كاـخ و 

تمدـخ ماجنا  هچب  اتـسور  نآ  تاعوفدـم  يارجم  نامتخاس  رد  یـشکهشقن  گنرین و  نیرتمک  نودـب  ینوناق و  تیعطق  لامک  اب  یتسار و 
نیا رد  كاخ  فک  کی  دننک  هداب  حدق  اییم  مخ  ای  وبـس  ای  اریز : زگره ، هن  تسا ؟ هدش  مامت  هگلزنم  نیا  رد  وا  راک  ایآ  دومرف !. دـهاوخ 

دکیم
اهلمع و حـلاص  نم  دازتستال  اهئابنا ، بیغب  هنقوم  اهئابعا ، لـقثب  هنهترم  حاورـالا  و  دوشیم : زاـغآ  يدـج  راـک  نیا ، زا  سپ  دوشن  عیاـض  ه 
، دـنراد نیقی  دوخ  یبیغ  رابخا  هب  هکیلاح  رد  دـنهدیم ، همادا  دوخ  ءاقب  هب  نیگنـس  ياهراب  ورگ  رد  حاورا  و  . ) اهللز ییـس  نم  بتعتـستال 

ساـمتلا دـناهدش ، بکترم  حاورا  هک  یئاهـشزغل  یتـشز  زا  قح  ياـضر  دوـشیمن و  هتـساوخ  هحلاـص  لاـمعا  شیازفا  حاورا  نآ  زا  رگید 
؟ تسا هدیناسر  نایاپب  ناسنا  يهرابرد  ینیمزریز  تارشح  تسدب  ناسنا  يهشال  ندرپس  زا  سپ  ار  دوخ  راک  یتسه  نیناوق  ایآ  ددرگیمن ).

تیریدـم هب  لاغتـشا  نارود  درک و  تقرافم  ندـب  زا  حور  هکنآ  زا  سپ  حور ، راک  زاغآ  تسا و  ینامـسج  دـبلاک  راک  تقوم  نایاپ  اـجنیا 
تسا هتشاد  یگدنز  عقوم  رد  هک  یتالاعفنا  لعف و  هب  یهاگآ  نامز  درک ، اهر  ار  هزور  دنچ  بکرم  دمآ و  رـسب  تعیبط  يهنحـص  رد  ندب 

هدـش يرپس  یگدـنزب  رگید  راب  ارم  نم ، راگدرورپ  هآ ،  ) تکرت اـمیف  اـحلاص  لـمعا  یلعل  ینوعجرا ، بر  هکنیا : داـیرف  داد و  دـسریم . ارف 
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زا شیپ  هجنکـش  رجز و  زج  اهینامیـشپ  دـسریمن ، یئاجب  مهدـب ) ماجنا  حـلاص  لمع  ماهتـشاذگ  رـس  تشپ  هک  هچنآ  رد  اـت  دـینادرگرب ،
چیه دودسم ، بقع  هب  نتشگرب  هار  بارخ ، رس  تشپ  رد  اهلپ  دهدیمن . يرگید  يهجیتن  تیلوئسم  گرزب  زور  ندیسرارف 

نیا هب  يویند  یگدنز  رد  هک  یبیغ  رابخا  نآ  هدش ، هتـشادرب  اههدرپ  درادـن . دوجو  تسا  هدـش  نییعت  ور  شیپ  رد  هک  يریـسم  زج  یقیرط 
یتایعقاو و  زاب ، ار  دوخ  يدج  يهرهچ  دشیم  یقلت  یخوش  هک  یقیاقح  هتشگ ، راکشآ  دوب ، هدش  جراخ  يرگید  نآ  زا  دراو و  شـشوگ 

ءابالا موقلا و  ءانبا  متسل  وا  دنروآیمرد . شیامن  هب  ار  دوخ  يدج  تیعقاو  دوب ، هدش  غارفتـسا  هتـشگن  مضه  اههناسفا  ریطاسا و  ناونعب  هک 
یف هکلاس  اهدشر ، نع  هیهال  اهظح ، نع  هیـسداق  بولقلاف  مهتداج !؟ نووطت  مهتدق و  نوبکرت  و  مهتلثما ، نوذـتحت  ءابرقالا ؟ مهناوخا و  و 

كاخ نآ  ناشیوخ  ناردارب و  ناردپ و  نادنزرف و  ناگدنز  امـش  ایآ   ) اهایند زارحا  یف  دـشرلا  ناک  و  اهاوس ، ینعملا  ناک  اهرامـضم ! ریغ 
مدق دندوب ، هتفرگ  شیپ  اهنآ  هک  ياهداج  رد  دیوشیم و  راوس  نانآ  ریسم  رب  و  دینکیم ! يوریپ  نانآ  راتفر  لاثما  زا  هک  دیتسین  ناگتفر  رد 

مورحم دنروایب ) تسدب  دیاب  یناگدنز  نیا  رد   ) هک یبیـصن  ظح و  زا  يرادروخرب  زا  هتفرگ و  تواسق  ار  امـش  ياهلد  يرآ ، دـیرادیمرب .
هک دناهتفرگ  شیپ  یهار  امش  ياهلد  دیاهدومن . ناشلوغشم  بعل  وهل و  هب  ار  اهلد  دناهدنام . هرهبیب  دننآ  يهتسیاش  هک  يدشر  زا  هتـشگ و 

يریگفده اهلد  نآ  يارب  لامک  دشر و  زا  ریغ  يزیچ  ییوگ  تسین . اهنآ  تکرح  یلصا  نادیم 
هار دیریگب ، تربع  ناتناگتـشذگ  زا  هکنآ  ياجب  تسا .) اهنآ  يویند  ياههتـساوخ  ندروآ  تسدب  رد  اهلد  نیا  دشر  یئوگ  و  تسا ! هدـش 

كرت ناگتـشذگ و  زا  نتفرگ  تربع  موزل  رد  یئابیز  رایـسب  لاثم  يولوم  تسا ؟ اـجک  امـش  ياـهلد  لوقع و  سپ  دـیدرونیمرد ، ار  اـهنآ 
هابور گرگ و  ریش  يزور  هک  تسا  نینچ  ناتساد  دروآیم . دندرک  طوقس  خیرات  نادهلابز  رد  هدومیپ و  ارنآ  ناگتشذگ  هک  یهار  ندرک 
کی یهوک و  زب  کی  یهوک و  واگ  کی  دـنوشیم و  هوک  راپـسهر  ناویح  هس  نآ  مینک . ادـیپ  يراکـش  میورب  دـیوگیم  دـناوخیم و  ار 

نم بیان  نهک  گرگ  يا  نک  ون  ار  تلدـعم  نک  شخب  ار  نیا  گرگ  يا  ریـش  تفگ  لگنج . هب  دـنروآیم  دـننکیم و  راکـش  شوگرخ 
تـسچ تفز و  گرزب و  وت  گرزب و  نآ  تست  شخب  یـشحو  واگ  هش  يا  تفگ  يرهوگ  هچ  وت  هک  دیآ  دیدپ  ات  يرگ  تمـسق  رد  شاب 

ام و یئوگ  وت  مشاب  نم  هکنوچ  وگب  یتفگ ! نوچ  گرگ  يا  تفگ  ریـش  طلغیب  ناتـسب  شوگرخ  اهبور  طسو  تسا و  هناـیم  زب  هک  ارم  زب 
دمآ شیپ  دـیدن  وت  نوچ  يرخ  سک  شیپ آ  تفگ  دـیدن  لثمیب و  ریـش  نم  نوچ  شیپ  دـید  شیوخ  واک  دوب  گس  هچ  دوخ  گرگ  وت !
نینچ نیا  دربن  دوخ  زا  تنم  دید  نوچ  تفگ  دیـشک  رـس  زا  شتـسوپ  تسایـس  رد  دیـشر  ریبدت  زغم و  شدیدن  نوچ  دـیرد  ار  وا  دز  هجنپ 

درم راز  دیابب  ار  ناج 
دروخ رهب  زا  نک  شخب  ار  نیا  تفگ  درک  هابور  رد  ریـش  ور  نآ  زا  دعب  درک : ادص  ار  هابور  ریـش  هک  دـیطلغیم  نوخ  كاخ و  رد  گرگ 

رگد ناو  ار  زوریپ  هش  دشاب  یئنخی  ار  زور  هنایم  رهب  زا  زب  نیو  نیهم  هاش  يا  دشاب  تدروخ  تشاچ  نیمس  واگ  نیاک  تفگ  درک و  هدجس 
اجک زا  یتـخومآ ؟ هک  تمـسق ز  نینچ  نیا  یتـخورفا  لدـع  وت  هبور  نیا  تفگ  مرک  فـطل و  اـب  هاـش  ياهرچبـش  مه  ماـش  رهب  شوـگرخ 
اهبور ورب  ناتـسب و  ریگرب و  ار  هس  ره  ورگ  یتشگ  ام  قشع  رد  نوچ  تفگ  گرگ  لاح  زا  ناـهج  هاـش  يا  تفگ  گرزب  يا  نیا  یتخومآ 
تربع یتفرگ  نوچ  آرب  هن  متفه  نودرگ  رب  ياپ  ارت  ناراکـشا  هلمج  ارت و  ام  يدش  ام  وت  نوچ  میرازآ  تنوچ  يدـش  ار  ام  یگلمج  نوچ 

دـص نابز  رب  مد  نآ  هبور  زرتحم  يالب  رد  ناراـی  گرم  زا  دریگ  تربع  هک  دـشاب  نآ  لـقاع  ینم  ریـش  یتسین  هبور  وت  سپ  یند  گرگ  زا 
هک ار  وا  ساپس  سپ  وا  زا  ناج  يدرب  هک  ار  نیا  نک  شخب  وت  هک  يدومرفب  لوا  ارم  رگ  دناوخ  گرگ  نآ  سپ  زا  ریش  ارم  هک  دنار  رکش 

شیپ ناگرگ  نآ  لاح  زا  ام  هک  ات  قبـس  ردـنا  هیـضام  نورق  رب  قح  ياهتـسایس  نآ  میدینـش  ات  ناینیـشیپ  سپ  زا  ادـیپ  درک  ناهج  رد  ار  ام 
قح لوسر  نآ  نامدناوخ  ور  نیز  هموحرم  تما  شیب  میراد  دوخ  ساپ  هبور  وچمه 

ماجنا دینـش  نوچ  داب  یتسه و  نیا  دهنب  رـس  زا  لقاع  ناهم  يا  دیریگ  دنپ  دـیرگنب و  نایع  ناگرگ  نآ  مشپ  ناوختـسا و  نایب  رد  قداص  و 
ياهلد دـیامرفیم : ریـسفت  دروم  تالمج  رد  ع )  ) نینموملاریما وا  لالـضا  زا  دـنریگ  یتربع  وا  لاح  زا  نارگید  دـهنب  هن  رو  داع  ناـنوعرف و 

تواسق تنوشخ و  تسا  هدنام  مورحم  دنروایب  تسدب  دنناوتیم  یناگدنز  نیا  رد  هک  یبیصن  ظح و  زا  امـش  ياهلد  هتفرگ . تواسق  زا  امش 
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لماع چـیه  هک  تسا  نیمه  تقیقح  دـیآیم . دوجوب  ناگتـشذگ  يهشیدـنا  رادرک و  رب  هیکت  اب  هک  تسا  یئاهیراکهبت  هیجوت  لولعم  اهلد 
نارگید نوچ  دیامنیم ! هیجوت  نارگید  راتفر  رب  هیکت  اب  ار  دوخ  ياهیدیلپ  اهیهابت و  هک  تسین  نیا  زا  رتدسفم  رترضم و  رشب  يارب  يداسف 
يرـشب یقالخا  ینالقع و  دشر  لالتخا  لماع  نامه  نیا  متفریذپ … و  نم  دنتفریذپ ، نارگید  متفر ، نم  دنتفر ، نارگید  مدرک  نم  دندرک ،

هک تهجنادب  و  دیامن ! باختنا  دهاوخیم  هک  ار  یهار  ره  دهدب و  ماجنا  دهاوخیم  هک  ار  يراک  ره  رـشب  دـیراذگب  لکـش  نیا  رد  تسا -
یناسک اب  تیرثکا  هنافساتم  دنهدیم و  لیکشت  ناتـسرپ  تذل  نایوجدوس و  ار  مدرم  ریگمـشچ  رایـسب  تیرثکا  عماوج  اهنارود و  يهمه  رد 

تیریدم زا  هک  ياهفرح  ياهتیریدم  ای  دنهدیمن و  دوخب  ار  یناگدنز  رد  لقعت  تمحز  هک  تسا 
رادروخرب دوجو  ساسحا  للعت و  هشیدـنا و  نتخادـنا  هارب  زا  مدرم  دـنراذگیمن  دـنرادن ، ینامرآ  دوخ  يارب  هاج  ماقم و  يهمادا  زج  يزیچ 

ار گنج  روپیـش  يادص  هک  رادقم  نیمه  دنگنجیم ، هچ  يارب  دننادیمن  یلو  دنگنجیم  دنوریم ، اجکب  دننادیمن  یلو  دنوریم ، اذـل  دـنوش ،
، لوغم يرلتیه و  ناملآ  ياهلاشرام  ناهد  زا  رترب  داژن  سورپ  هسنارف و  ینوئلپان  ياهلاشرام  ناهد  زا  همه  قوف  هسنارف  راعـش  دنونـشیم و 

دوخ عماوج  رد  ار  ساسایب  تیرثکا  کی  نیغورد  ياهراعـش  نیا  لاثما  زا  کی  ره  دـیآیمرب ، ناـیزیگنچ …  ناـهد  زا  همه  ناـخ  اـقآ و 
زا ار  مدرم  نآ  نادجو  هشیدنا و  لقع و  هک  تسا  هدوب  اهتیرثکا  نیا  تسا . هتـشگ  عماوج  نآ  مدرم  يارب  یعطاق ! تجح  هدروآ ، دوجوب 

ياهخـساپ يهدـننک  نیمات  دارفا و  یگدـنز  ناـبیتشپ  بیترت  نیدـب  تسا . هتـشاذگیمن  یقاـب  لاوئـس  قح  سک  چـیه  يارب  هتخادـنا و  راـک 
نیا يهجیتن  مدرک  مه  نم  دندرک ، نارگید  هک  تسا  عطاق ! تجح  نیا  تالاوئـس ، لصا  يهدـننک  یفتنم  رتحیحـص  ترابعب  ای  تالاوئس و 

: تسا هداد  رکذـت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ار  ود  ره  هک  تسا  یتیمهااب  هداعلاقوف  يهدـیدپ  ود  هیاـپیب  ناـبیتشپ  نیا  ساـسایب و  تجح 
سک هک  تسا  یفاک  تلفغ  هظحل  کی  هک  یئایند  رد  اهنآ  دوکر  رعاشم و  بلق و  لقع و  نداتفا  راک  زا  مکی - يهدیدپ 

زا هتـشگ و  مورحم  دنروایب ) تسدب  دیاب  یناگدنز  نیا  رد   ) هک یبیـصن  ظح و  زا  هتفرگ و  تواسق  ار  امـش  ياهلد  دیامن : لیدبت  زیچ  هب  ار 
یلـصا نادیم  هک  دـناهتفرگ  شیپ  ار  یهار  لوغـشم و  بعل  وهل و  هب  اهلد  مود - يهدـیدپ  دـناهدنام . هرهبیب  دـننآ ، يهتـسیاش  هک  يدـشر 

زاب دیآیمرب  اهنآ  زا  هک  هچنآ  هب  هجوت  زا  ار  نادجو  هشیدـنا و  لقع و  هک  اهيرایـشهان  ریدـخت و  عاونا  عویـش  دـشابیمن  اهلد  نآ  تکرح 
نوچ لوـمرف  رب  یناـسنا  موـلع  ياههفـسلف  رد  نارکفتم  زا  یـضعب  هک  تسا  یقیدـصت  نکناـینب  دوـکر  نیا  زا  رتراـب  فـسا  تسا . هتـشاد 

دننکیم هیکت  نانچ  داد !! ماجنا  ار  راک  نآ  دیاب  سپ  دنهدیم ، ماجنا  ار  يراک  تیرثکا  نوچ  و  تفر ! ار  هار  نامه  دیاب  دنزوریم  تیرثکا 
دوخ رگا  هکیتروص  رد  دنیامنیم . یثنخ  ار  نانآ  يداهن  ياهدادعتـسا  دـنزادنایم و  راک  زا  ار  اهناسنا  نادـجو  لقعت و  هشیدـنا و  اعقاو  هک 

اههشیر نیا  دید  دـنهاوخ  دـننک ، وجتـسج  ار  نآ  یلـصا  ياههشیر  دـنیآرب و  تیرثکا  يهناهاگآان  راتفر  لیلحت  ددـص  رد  نارکفتم  نامه 
ارف شوگ  لقعت و  هشیدـنا و  يارب  یتصرف  هک  یگدـنز  زا  یـصاخ  عضو  ندـمآ  دوجوب  - 2 هدشن . راهم  ياهـسوه  يوه و  زا 1 - دنترابع 

يهزور دنچ  هاج  ماقم و  يهمادا  يارب  هماکدوخ  نادنمتردق  يزاسوج  - 3 دراذگیمن . نادجو  ياهادن  هب  نداد 
غارس دوخ  دوس  يارب  ار  یتیاهن  هک  یطارفا  ياهیئوجدوس  - 5 ینیب . گرزب  دوخ  يرامیب  هب  ءالتبا  يداژن و  یموق و  ياهبصعت  - 4 ایند .

رب عماوج  ریگمـشچ  ياهتیرثکا  الومعم  هک  روما  نیاب  رظن  اب  ایآ  کلذ . ریغ  صلاخ و  عفن  بلج  اـی  ررـض  عفد  يارب  لکـشت  - 6 دنرادن .
مه نم  دـنهدیم ، ماجنا  ار  راک  نآ  تیرثکا  نوچ  موریم ! مه  نم  دـنوریم ، تیرثکا  نوچ  تفگ : ناوتیم  زاب  دـننکیم ، تکرح  اهنآ  ياـنبم 
رد ناجیه  ای  تسا  قئاقح  ساسحا  لد  راک  نادـیم  ایآ  ندیـشک . هابت  هب  ار  تایح  قطنم ، دـض  ای  ساسایب ، قطنم  نیا  اب  و  مهدـیم ! ماـجنا 
راک نادیم  ایآ  یناطیش !؟ ياهسوه  يوه و  ربارب  رد  ناجیه  ای  تسا  قئاقح  ساسحا  لد  راک  نادیم  ایآ  یناطیـش !؟ ياهـسوه  يوه و  ربارب 
راک نادیم  ایآ  بعل !؟ وهل و  لماوع  ربارب  رد  زیخ  تسج و  ای  تسا . لوقعم  تایح  رد  لوقعم  ياهنامرآ  هوکش  یتسه و  یئابیز  كرد  لد 

!! هاگآان تیرثکا  ریجنز  رد  ندیشک  ای  تسا  لوقعم  تایح  رد  يدازآ  لالقتسا و  یتسه و  ساسحا  لد 
هحفص 91] ]

هاگیاج زا  طارـص و  زا  امـش  روبع  اعطق  هک  دـینادب  و   ) هلاوها تارات  هللاز و  لیواها  هضحد و  قلازم  طارـصلا و  یلع  مکزاـجم  نا  اوملعا  و 
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یهاگآ ناسنا  ره  درک ). دیهاوخ  روبع  نآ  بقاعتم  تارطاخم  طارص و  رطخرپ  هاگشزغل  زا  امـش  تسا . نآ  يهدننک  طقاس  ياههاگـشزغل 
زا ترخآ  رد  طارـص  لصا  هب  داقتعا  درک  دـهاوخ  روبع  مه  طارـص  زا  تیدـبا  زاغآ  رد  تسا ، هدرک  روبع  یعیبطدوخ  زا  اـیند  نیا  رد  هک 

تسترابع تسا و  قح  طارـص  هک  تسنیا  طارـص  يهرابرد  ام  داقتعا  دیوگیم : تاداقتعا  رد  هیلع  هللاهمحر  قودص  تسا . نید  تایرورض 
ایـضقم و امتح  کبر  یلع  ناک  اهدراوالا  مکنم  نا  و  تسا : هدومرف  دنوادخ  تشذگ . دـنهاوخ  لپ  نآ  زا  تاقولخم  يهمه  منهج و  لپ  زا 

رابخا تسا .) هدومرف  یعطق  ءاضق  یمتح و  ارنآ  ادخ  هک  تسا  یتشونرـس  نیا  تشگ و  دهاوخ  نآ  دراو  هکنیا  رگم  تسین  امـش  زا  یـسک 
موی ناک  اذا  یلع  ای  مالسلاهیلع : یلعل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاق  هلمجنآ : زا  تسا . هدمآ  طارـص  لپ  ندوب  قح  رد  ناوارف 

هدومرف ادخلوسر   ) کتیالوب هئارب  هعم  ناک  نم  الا  طارصلا  یلع  دحا  زوجیال  طارصلا و  یلع  مالـسلاهیلع  لیئربج  تنا و  انا و  دعقا  همایقلا 
طارص م رس  رب  مالسلاهیلع  لیئربج  وت و  نم و  دسر ، ارف  تمایق  زور  هکیماگنه  یلع ، ای  تسا :

ياعد رد  و  دـشاب .) هتـشاد  دوخ  اب  وت  تیالو  نتـشاد  تهجب  ار  شتآ  زا  تئارب  هکنیا  رگم  درذـگیمن  طارـص  زا  یـسک  چـیه  مینیـشني و 
رب مهدیم  تداهش  … و   ) قح طارـصلا  قح و  ثعبلا  قح و  ریکن  رکنم و  هلئـسم  قح و  ربقلا  قح و  توملا  نا  دهـشا  و  تسا : هدمآ  هلیدع 

تسا و قح  تمایق  يارب  ندش  هدامآ  ندش و  هتخیگنارب  تسا و  قح  ربق  رد  ریکن  رکنم و  لاوئـس  تسا و  قح  ربق  تسا و  قح  گرم  هکنیا 
ار یبلاطم  اهنآ  يهرابرد  موصعم  نایاوشیپ  و  تسا ، تعیبط  ياروام  روما  زا  هک  نآ  تیهام  طارص و  تایصوصخ  هتبلا  تسا .) قح  طارص 
انب نینچمه  میدش و  رکذتم  الاب  رد  هک  ياهفیرش  يهیآ  قباطم  دنیامنیم . تابثا  ار  طارـص  ندوب  كانلوه  تیمها و  الامجا  هک  دناهدومرف 

. تسا تیدـبا  يهنحـص  رب  روبع  لحارم  نیرخآ  هدیـشک و  خزود  يور  زا  طارـص  هک  دوشیم  مولعم  طارـص ، يهراـبرد  هدراو  تاـیاور  رب 
روما زا  یضعب  ناوتیم  یلو  تسین ، نشور  تمایق ، زور  رد  تیلوئسم  لمحت  دننام  ام  يارب  هچ  رگا  كانلوه  لپ  نیا  يدوجو  تایـصوصخ 

تفایرد يارب  ددرگیم ، روهلعـش  ناراکهبت  لامعا  جـئاتن  زا  هک  یهلا  رهق  شتآ  ساـسحا  ترورـض  دـننام  تفرگ ، رظن  رد  بیرقت  روطب  ار 
جهتلا رهسا  هندب و  فوخلا  بصنا  هبلق و  رکفتلا  لغش  بل  يذ  هیقت  هللا ، دابع  هللا  اوقتاف  یهلا . برق  هاگراب  هب  دورو  تشهب و  تمظع 

حـضو نع  جلاخملا  بکنت  هنامال و  فوخلا  مدق  هناسلب و  رکذلا  فجوا  هتاوهـش و  دهزلا  فلظ  همویرج و  اوه  ءاجرلا  امظا  همون و  رارغ  د 
يارب ادخ ، ناگدنب  يا   ) رومالا تاهبتـشم  هیلع  معت  مل  رورغلا و  تالتاف  هلتفت  مل  و  بولطملا ، جهنلا  یلا  کلاسملا  دصقا  کلـس  لیبسلا و 

اهيرادیب بش  هتخادنا و  تمحز  هب  ار  شندب  سرت  هتـشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  شبلق  رکفت  هک  يدنمدرخ  ياوقت  دـیزروب ، يوقت  ادـخ 
ار شمرگ  راگزور  يدنوادخ  تیانع  تمحر و  هب  وا  دـیما  و  دـشاب . هدیـسر  دادـماب  هب  يرادـیب  اب  هدوبر و  شنامـشچ  زا  ار  زیچان  باوخ 
يراج و شنابز  رب  يدـنوادخ  رکذ  هدرک و  يریگولج  وا  تاوهـش  زا  یئاسراپ  دـهز و  دـیامن . يدـنوادخ  ياهتمحر  تایانع و  يهنـشت 
نشور و هار  عـناوم  زا  دزادـنیب . شیپ  عـقوم  نآ  شمارآ  نما و  يارب  ارنآ ) جـئاتن  روـهظ  و   ) راـک ناـیاپ  زا  ساره  فوـخ و  دـیامن . تقبس 
ربک و لماوع  دنیزگرب و  ار  اههار  نیرتلدتعم  يدبا  تایح  يوسب  بولطم  شور  هب  ندیـسر  يارب  دـنک و  يریگهرانک  ضارعا و  تیادـه ،
، نورد رد  رکفت  دزاسن ). شیانیبان  هبتـشم  كوکـشم و  روما  دنکن . شفرحنم  تسار  هار  زا  دزاسیم ، رود  تقیقح  قح و  زا  ار  وا  هک  رورغ 

تفایرد هشیدنا و  يارب  بلق  لقع و  دیشیدنا ، دیاب  مرجال  نادجو  لقع و  يرادیب  يارب  يرادیب  بش  ینامسج و  ءاضعا  رد  وپاکت 
رد ناروهطوغ  يرکف و  نازابجنرطش  دنـشاب . هتـشاد  یتاذ  تیبولطم  طقف  هک  دننآ  زا  رتشزرا  اب  رت و  تمظع  اب  تفایرد  هشیدنا و  تسا و 

هجیتن ار  اـیند  نیا  رد  لـمع  وپاـکت و  ترورـض  هب  یئاـنتعایب  یبلق  تاـساسحا  يرکف و  ياـهتیلاعف  زا  ناـنیا  دـنناوارف ، یبلق  تاـساسحا 
ياهساسحا تفایرد و  هشیدـنا و  دـنهدیم . ناشن  دوخ  زا  یبلق  تاساسحا  يرکف و  ياهیزاب  يهراـبرد  كاـنلوه  یتیاـضر  و  دـنریگیم !

. تکرح رادنپ  لایخ و  اب  دوکر  فقوت و  يارب  هن  دنشابیم ، یناسنا  ياهندش  ریسم  رد  تکرح  يارب  تمظعاب  سب  یئاهورین  یبلق  لیـصا 
رادیب یبش  هگرد  نیا  رد  دیشاب  رایشه  نایکاخ  يا  ناه  هک  يدناهداشگب  نایکاخ  اب  نابز  يدناهداتسیا  نارتخا  یئوگ  وت  يرادیب - بش  اما 

، وا يهنازور  ياهیرادـیب  يهمه  دـیزرو ، یتسه  ناهج  يرادـیب  رد  تکرـش  رادـیب  یبلق  اب  ار  بش  زا  ینامز  لقادـح  هک  ناـسنا  نآ  دیـشاب 
هظقی و هینملا  مون و  شیعلا  دوب . دهاوخن  يزیچ  باوخ  رد  تکرح  زج  وا  شورخ  شوج و  رپ  یگدـنز  الا  و  دوب ، دـهاوخ  یعقاو  يرادـیب 
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باوخ و نیا  نایم  ناسنا  و  نارگ ، باوخ  نیا  زا  يرادـیب  گرم  تسا و  یباوخ  ایند  یناگدـنز   ) یماهت نسحلاوبا  راس  لاـیخ  اـمهنیب  ءرملا 
رم  ) اوهبتنا اوتام  اذا  ماین و  سانلا  تسا : هدمآ  فورعم  یتیاور  رد  كرحتم ) تسا  یلاخ  يرادیب 

رگم هدرم  لد  ات  حبـص  یـسیع  مد  تسود  يا  رمـش  تمینغ  هب  اذل - دنوشیم ) رادیب  دـندرم  هکیماگنه  دـنناگتفر و  باوخب  ایند  نیا  رد  مد 
شنیک هب  کلف  دیاشگ  هرگ  شراک  کلم ز  ددنبن  رحس  ضیف  رظن ز  اهبش  هک  ره  هک  مدینش  نینچ  يدعس  تسا  وا  زا  مد  نیاک  دوش  هدنز 

راخب و   ) هتفرگ ارف  ار  اج  همه  یکیرات  هک  هاگنابش  ات  تسا ، مزال  یهلا  فطل  ضیف  يارب  یگدامآ  يرآ ، یناهفصا  افص  میکح  ددنبن  رمک 
یـسدق ضیف  دـناهدش ) هدـیرفآ  دـماج  عضو  نیمه  اـب  ناـنآ  یئوگ  هک  تسا  هدرب  ورف  قیمع  باوـخب  ناـنچ  ار  ناـنآ  ناتـسرپمکش  مکش 

رظن زا  همهنیا  رحـس  هآ  بش  يهلان  ناور  کشا  لد  زوس  دزاـسب . ناشرادـیب  یهاگرحـس  راونا  زا  يرادروخرب  يارب  دریگب و  ار  ناـشغارس 
ار وا  یگدنز  يدـنوادخ ، تیانع  تمحر و  هب  وا  شخب  تایح  دـیما  تسا و  یگدـنز  رد  وا  هار  غارچ  دـیما  یئانـشور  منیبیم  امـش  فطل 

کیرات ار  شنورد  ياضف  هظحل  کی  یتح  يدـیمون  سای و  هک  تسا  تهجنیا  زا  دـیامن . نوزفازور  یهلا  فاطلا  رب  ار  وا  یگنـشت  مرگ و 
وا هار  غارچ  يارب  ریذپانلاوز  یئورین  نادجو  صولخ  لد و  يافـص  كاپ و  تین  تسا . یگدنز  رد  وا  هار  غارچ  دـیما  یئانـشور  دزاسیمن .

هک ا تسا  یهلا  تایانع  فطل و  تمحر و  ضیف  هب  دیما  انامه  دشاب ، هدوب  ریذپناکما  یسک  يارب  تداعس  ایند  نیا  رد  رگا  تسا .
زا دیما ، یئانـشور  رد  تکرح  تهجب  دنکن ، ریـس  ار  شمکـش  یئاذغ  دناشوپن و  ار  وا  نت  یـسابل  دشاب و  هتـشادن  ياپ  رد  مه  یـشفک  رگ 

ار یقتم  ناسنا  یگدنز  راگزور  یهلا ، تیانع  تمحر و  ضیف  هب  ءاجر  دیما و  ارچ  دید  دیاب  لاح  دشابیم . رادروخرب  تداعس  نیرتینامرآ 
يهعـساو تمحر  هب  وا  یهاگآ  یناـسنا ، نینچ  یگدـنز  راـگزور  یمرگ  تلع  دـیامنیم ؟ نوزفازور  یهلا  فاـطلا  رب  ار  وا  یگنـشت  مرگ و 

. تسا هدادن  نانآ  هب  يرایتخا  چـیه  شنیرفآ  رد  هدـیرفآ و  ار  نانآ  يزاینیب  لامک  اب  هک  تسا  یتاقولخم  رب  وا  مرک  فطل و  يدـنوادخ و 
یشان زین  دیدش  جایتحا  نیا  دنشابیم و  وا  تمحر  ضیف و  هب  جایتحا  تدش  رد  دوجو  يهمادا  يارب  ءانثتسا  نودب  تاقولخم  رگید  فرط  زا 

ره يارب  تیاهنیب  فطل  تیانع و  تمحر و  ياهظحل  ره  رد  لاـعتم  دـنوادخ  رگا  هکنیا  يهفاـضاب  تسا ، هدوب  ناـنآ  تقلخ  یگنوگچ  زا 
زا هرطق  کی  رتهداس  ترابعب  دیامنیمن و  وا  فاطلا  تایانع و  تمحر و  ياهایرد  ضیف و  لامک  رد  يرثا  نیرتمک  دیامن ، هضافا  یقولخم 
هک یتوافت  دنکن  راخب  سوه  يوه و  تروصب  ار  حور  تایحبآ  ات  دینک  راهم  ار  یناویح  زئارغ  ياههلعـش  تشگ . دـهاوخن  مک  اهایرد  نآ 

کشب اضف  رد  ایرد  بآ  راخب  هک  تسنیا  دراد ، اهسوه  يوه و  ياههلعش  اب  یمدآ  تایحبآ  ندش  راخب  اب  اهایرد  بآ  ندش  راخب 
ار اـهرازنمچ  ناـتخرد و  عرازم و  دوریم و  اـی  دزیریم و  ورف  ناراـب  تارطق  تروصب  اـیرد  ناـمه  دوـخ  هب  اـی  رگید  راـب  دـیآیمرد و  ربا  ل 
زا سپ  تشاد و  يراک  دوب ، بآ  تروصب  ایرد  رد  هک  عقومنآ  رد  راخب  لاح  رهب  دزاسیم و  ینغ  ار  اهراسهمـشچ  عبانم  ای  دنکیم  باریس 

يرابیوج زک  ياهرطق  اریز - دریگیم ، ار  رگید  يراک  لابند  دـمآرد  ياهرطق  تروصب  هکیماگنه  دزادرپیم و  رگید  يراک  هب  ندـش  راـخب 
ریـسم نانکاس  مدرم  دوشیم  ریزارـس  اههرد  هب  اههوک  زارف  زا  ناشورخ  یلیـس  تروصب  هک  ماگنهنآ  رد  دوریم و  يراک  ماـجنا  یپ  زا  دوریم 

دیزاسب ار  يریسم  نم  يارب  دیاب  هک  دیمهفب  دیشاب و  هتشاد  روعش  ردقنیا  دیاهدیزگ ، نکسم  نم  ریسم  رد  امـش  هک  دهدیم  رادشه  ار  دوخ 
ياهورین رگید  یناشفشتآ و  داوم  هک  دنزیم  ار  یفرح  نامه  میامن و  باریـس  ار  بآ  هب  دنمزاین  داوم  نارادناج و  مورب و  ریـسم  نآ  زا  هک 

، دیامنیم راخب  سوه  يوه و  تروصب  حور  تایحبآ  یناویح  زئارغ  ياههلعش  هک  ماگنهنآ  رد  اما  دننزیم . قح  فرح  ناگدنونش  هب  تعیبط 
. ددرگیم نارگید  شیوخب و  رارضا  لماع  ددرگرب  رگا  ای  دزاسیم و  کلهتسم  اجیردت  ار  حور  تایحبآ  ددرگیم و  دوبان  یلکب  ای  راخب  نیا 

اور تجاح  وت  لضف  يا  ادخ  يا  دیبایرد  ار  دوخ  یتسه  ات  دیشاب  ادخ  دایب  دینک و  رکذ  ار  ادخ 
دنکف وسکی  همه  ار  ناهج  تاذـل  ارم  وت  دایز  تسپ  مغ  يهیام  يو  ارم  وت  دایز  تسم  ناـج  لـبلب  يا  يولوم  اور  دوبن  سکچیه  داـی  وت  اـب 
خـساپ سک  چیه  دراد ؟ ینعم  هچ  دیـشاب  ادخ  دایب  هچ ؟ ینعی  ادخ  رکذ  یماج  نامحرلادبع  هب  بوسنم  ارم  وت  دایز  تسد  دـهد  هک  یلاح 

زج تسیچ ؟ قشع  هک  ار  لاوئس  نیا  زا  خساپ  یئاناوت  سکچیه  هکنانچ  داد  دهاوخن  امشب  ادخ  ندوب  دایب  رکذ و  دوخ  دننام  ار  لاوئس  نیا 
قـشع تسین  جاتحم  شنم  یناـمجرت  رـسپ  يا  تسا  ناـج  دیـشروخ  دوخ  قشع  سرپ  قشع  زا  سرپم  سک  زا  ار  قشع  درادـن - قشع  دوخ 
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زا دادمتسا  اب  لاحنیا  اب  يولوم  نآ  زا  مدرگ  لجخ  میآ  قشع  هب  نوچ  نایب  حرـش و  ار  قشع  میوگ  هچ  ره  رـسپ  يا  تسا  نامجرت  ار  دوخ 
ياهناسنا ام  دـنک . کمک  نآ  كرد  قاـیتشا  هب  دـناوتیم  ندوب ، ادـخ  داـیب  رکذ و  زا  یموهفم  تفاـیرد  روخ  رد  دـنچ  یتاـملک  رکذ ، دوخ 

- هک میتفایم  هارب  هتفرگ و  ماهلا  تسا ، هدوب  تفرعم  يداو  ناگنـشت  شخبدیما  هشیمه  هک  فیرـش  رایـسب  يهدعاق  نیا  زا  هراومه  دودحم 
رکذ لاـح  رهب  درک .) اـهر  ناوـتن  ارنآ  يهـمه  دوـمن ، تفاـیرد  كرد و  ناوـتن  ارنآ  يهـمه  هـک  يزیچ   ) هـلک كرتیـال  هـلک  كردـیال  اـم 

وجو دمهفب  هک  تشاد  ار  كرد  یئاناوت و  نیا  راسهمشچ  رگا  ار . دوخ  عبنم  راسهمشچ  ندروآ  دایب  ینعی  يدنوادخ ،
نوناک تسناوتیم  رون  تارذ  رگا  دوب . نتشیوخ  نایرج  دوجو و  ندروآ  دایب  شیوخ ، عبنم  ندروآ  دای  يانعم  تسا  عبنم  زا  نآ  نایرج  د و 
دوجوب ناسنا  کی  زغم  رد  هک  ددع 2  رگا  تسا . هدروآ  دایب  ار  دوخ  ندیراب  دوجو و  رون  تارذ  هک  دوب  نیا  شیانعم  دروایب ، دایب  ار  دوخ 

هکنیا حیضوت  تشگیم . رکذتم  زغم  رد  ار  دوخ  زورب  ندش و  دیرجت  اعطق  دوش ، رکذتم  ار  دوخ  دوجو  دیرجت و  لماع  تسناوتیم  دیآیم ،
يهمه زا  هدیرب  نایرج  یتسه و  کی  مکی - عون  دهدب : رارق  رکذت  هجوت و  دروم  عون  ود  هب  ار  دوخ  یتسه  نایرج  یتسه و  دناوتیم  یمدآ 

تسا و ریذپناکما  هن  رکذـت  هجوت و  هنوگنیا  هک  تسین  دـیدرت  ياج  چـیه  شیوخ . دوجو  نایرج  یتسه و  نامزمه  سپ و  شیپ و  قیاقح 
هیبش یهجوت  رکذ و  نینچ  تشاد . ار  شیوخ  دوجو  نایرج  یتسه و  هب  تفرعم  ندروآ  دوجوب  یئاـناوت  ندوب ، ریذـپناکما  تروص  رد  هن 

ره ندـید  اـب  دراذـگب و  دوـخ  يور  شیپ  رد  ياهنییآ  دربـب و  سپ  شیپ و  هظحل  زا  ار  دوـخ  یتـسه  زا  ياهـظحل  ره  یمدآ  هـک  دوـب  نیاـب 
نیا مراد !!! هجوت  نآ  هب  مهاگآ و  شیوخ  دوجو  ناـیرج  یتسه و  زا  نم  هک  دـنک  اـعدا  شیوخ ، یتسه  زا  هقحـالیب  هقباـسیب و  يهظحل 

ات ناردام  ناردپ و  يهلسلس  نداهنرب  اب  دنوشیم و  ادیپ  یصاخشا  مینیبیم  هکنیا  تسین ، هاگآ  درف  چیه  يارب  دیدرت  ياج  تقیقح 
دنروآیم و دایب  دیـشروخ  زا  ارنآ  ندش  ادج  خـیرات  هدرک و  لصتم  دیـشروخ  هب  مه  ار  نیمز  هاگنآ  دـنوریم و  شیپ  عون  نیا  دوجو  زاغآ 
یتسه و زا  یعالطا  هک  دنرادنپیم  نینچ  يریجنز  ياههقلح  نیا  زا  دنروآیم و  دایب  ار  اهناشکهک  راجفنا  روهظ  نانزاصع  رگید  يرادقم 

شیوخ دوجو  نایرج  یتسه و  دایب  يرگید ، زا  شیپ  یکی  ياههقلح  نآ  ندروآ  دایب  اب  دـنناوتیم  هدروآ و  تسدـب  شیوخ  دوجو  ناـیرج 
نیا اریز  دوخ ، یتـسه  تیعقاو  كرد  زا  تسا  رتهیبـش  زوسهشیدـنا  یخوش  کـی  هب  دوجو  یلـصا  ءدـبم  رکذ  تفاـیرد و  ربارب  رد  دـنتفیب ،

ناسنا نآ  لاحب  يدوس  هچ  دنشاب ) هدوب  حیحص  اعقاو  اهیروئت  نیا  رگا   ) هتـشذگ يریجنز  ياههقلح  هب  صقان  ياشامت  بقع و  هب  تشگرب 
ریجنز کی  نداد  رارق  اب  دیناوتیمن  امش  دنیبیم و  للع  نآ  زا  يرثا  ار  دوخ  وا  دشاب . هاگآ  دوخ  يدوجو  للع  يهمه  زا  دهاوخیم  هک  دراد 
دننام ریجنز  نآ  زا  گرزب  ياهقلح  نیبام  دـنیبیمن  یتوافت  هدوب و  دنکیرـش  ندوب  ریغ  هب  دنتـسم  یگتـسباو و  رد  اهنآ  يهمه  هک  ینـالوط 

یناسنا چیه  هکنیا  يهفاضاب  دناهتـسویپ . يدزیا  تمحر  هب  شیپ  لاس  دنچ  هک  شردام  ردپ و  دننام  کچوک  ياهقلح  یـسمش و  يهموظنم 
نیرتيدج س هک  ار  تفر ؟ مهاوخ  اجکب  و  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  و  ماهدمآ ؟ اجک  زا  ثلثم  لاوئس  خساپ  دناوتیمن  هاگآ 

، دـنوشیم هدیـشک  مه  رـس  تشپ  یعیبط  نیناوق  ربج  اب  هک  هاگآان  يریجنز  ياـههقلح  زا  دوشیم ، حرطم  هاـگآ  ناـسنا  يارب  هک  تسا  یلاوئ 
خساپ زا  نانآ  دوخ  یملع ، هاگدید  زا  هک  دسرپیم  یتادوجوم  زا  ار  قوف  لاوئـس  خساپ  هک  يرـشب  نآ  تسا  حولهداس  هچ  دیامن . تفایرد 

ياقآ میئوگب  هک  داد  دـنهاوخ  هزاجا  سانـشیتسه  نارکفتم  ایآ  دـنزجاع .!! شیوخ  دوجو  نایرج  یتسه و  يهرابرد  لاوئـس  ناـمهب  نداد 
اجک زا  يدعب  يهقلح  نیا  هک  وگب  امب  هدومرف  فطل  یـشکیم ، دوخ  لابندب  هاگآدوخان  ارابجا و  ار  يدـعب  يهقلح  هک  ریجنز  زا  ياهقلح 

یناوتان هکنانچ   ) درک یناوتان  راهظا  لاوئـس  نیاب  خساپ  نداد  زا  نیـشیپ  يهقلح  نآ  رگا  دوشیم ؟ هدیـشک  اجکب  و  هدمآ ؟ هچ  يارب  هدمآ ؟
یلاوئس چیه  دینک و  اهر  ار  ناسنا  نارکفتم ، نایاقآ  بیترت  نیدب  تفگ . دهاوخ  ار  قوف  لاوئـس  خساپ  يدعب  يهقلح  ایآ  تسا ) یعطق  نآ 

رکذ حیـضوت  هب  میدرگرب  نونکا  تشگ . دـهاوخ  یهتنم  ینعمیب  ياهیخوش  هب  هک  دـیرواین  نایمب  وا  يدوجو  نایرج  یتسه و  يهراـبرد 
ضحم یقوذ  يانعم  کـی  نیا  نتـشیوخ . دوجو  ناـیرج  یتسه و  لـصا  هب  شیارگ  هجوت و  ینعی  ادـخ  رکذ  میتفگ  وا . ندوب  داـیب  ادـخ و 

نوقسافلا مه  کئلوا  مهسفنا  مهاسناف  هللا  اوسن  نیذلاک  اونوکتال  و  دیوگیم : هک  تسا  ياهفیرش  يهیآ  نآ  دافم  هکلب  تسین ،
یهاوخن رگ  دنفرحنم .) نانآ  تخاس ، التبم  نتـشیوخ  ندرک  شومارف  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دندرک و  شومارف  ار  ادـخ  هکنانآ  زا  دیـشابم  (و 
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تـسا هدش  دراو  نآرق  رد  نآ  يهدنزاس  تاصتخم  ادخ و  رکذ  موزل  رد  یناوارف  تایآ  وا  دای  نک ، وا  دای  نک ، وا  دای  دوش  تشومارف  دوخ 
يدنوادخ رکذ  - 1 هلمجنآ : زا  دـندرگیم . میـسقت  یئاـههورگ  هب  ینعم  رظن  زا  تاـیآ  نیا  دـنراد . عطاـق  رثا  یناـسنا  حور  لـیمکت  رد  هـک 

هکنیا زا  دوصقم  منک .) رکذ  ار  امـش  نم  اـت  دـیروایب  داـیب  ارم   ) مکرکذا ینورکذاـف  دـنک - رکذ  ار  ناـسنا  مه  ادـخ  هک  تسا  نآ  بجوـم 
ندروآ داـیب  هن  تسا و  یظفل  رکذ  هن  دروآیم ، تسدـب  ار  ادـخ  ندوب  رکذ  دروم  یگتـسیاش  ناـسنا  اـی  دـنکیم ، رکذ  ار  ناـسنا  دـنوادخ 

رد هظفاـح  رد  دوجوم  میهاـفم  ناـیم  زا  یموهفم  ندرک  رـضاح  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا  روـصت  لـباق  اـهناسنا  اـم  رد  طـقف  هک  یلوـمعم 
. تسا یحور  دـشر  ریـسم  رد  تکرح  يارب  یمدآ  نرود  نتخاـس  روـنم  هیفـصت و  رب  يدـنوادخ  تیـشم  قـلعت  دوـصقم  هـکلب  هاـگآدوخ ،

شاهجیتن هک  نتشیوخ  دوجو  نایرج  یتسه و  لصا  هب  شیارگ  هجوت و  زا  تسا  ترابع  دیامنیم ، ادخ  يهرابرد  ناسنا  هک  يرکذ  نیاربانب ،
هدـش هداهن  تعیدوب  شداهن  رد  هک  تسا  یتبثم  ياهدادعتـسا  ندـناسر  تیلعف  هب  يارب  رکاذ  صخـش  نتخاس  هداـمآ  رب  یهلا  تیـشم  قلعت 

ایآ - 2 تسا .
ملا نوواغلا . مهعبتی  ءارعشلا  و  دیامرفیم : ءارعش  فیـصوت  رد  دنوادخ  هلمجنآ  زا  دننکیم  نایب  ار  رکذ  تیمهااب  رایـسب  جئاتن  هک  تسا  یت 

ام دـعب  نم  اورـصتنا  اریثک و  هللا  اورکذ  تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  الا  نولعفیـال . اـم  نولوقی  مهنا  و  نومیهی . داو  لـک  یف  مهنا  رت 
نانآ و  دـنوشیم . نادرگرـس  يداو  ره  رد  ءارعـش  هک  ینیبیمن  رگم  دـننکیم . يوریپ  نانآ  زا  ناهارمگ  هک  دنتـسه  یناسک  ءارعـش   ) اوملظ

دنروآیم دایب  دایز  ار  ادخ  دنهدیم و  ماجنا  هحلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دـننکیمن . لمع  نآ  هب  هک  دـنیوگیم  ار  يزیچ 
يزادرپلایخ و زا  عانتما  تاـیآ ، نیا  رد  يدـنوادخ  رکذ  يهجیتن  دـنیوجیم .) يراـی  رعـش ) يهلیـسوب   ) دـندش عقاو  مولظم  هکنآ  زا  سپ  و 

رـصتخم روطب  و  دوشیمن . اهنآ  هب  لمع  هک  تسا  یئاهزیچ  يهرابرد  نتفگ  نخـس  یگتخاس و  میهافم  هت  رـس و  یب  نابایب  رد  ندـش  هفالک 
هدـیرفآ و یئاهتیعقاو  زا  ار  اهناسنا  اـم  هک  تسادـخ  اریز  دـنکیم ، راداو  یئوگعقاو  یئارگعقاو و  ینیبعقاو و  هب  ار  یمدآ  يدـنوادخ  رکذ 
هک صوصخلاب  ناسنا  یتسه و  ملاع  قئاقح  فیرحت  زا  دـشاب ، ادـخ  دایب  رگا  رعاش  تسا . هداد  رارق  اـهتیعقاو  رد  ار  اـم  تشونرـس  ریـسم و 

دیاب هکنانچنآ  تسه و  هکنانچنآ  ورملق  ود  ره  رد  تسا ، وا  تایح  برخم  میقتسم و  شررض 
ءياشل نلوقتال  و  تسا . ینورد  رئاخذ  زا  يرادربهرهب  قیاقح و  هب  یباـیهار  لـماوع  نیرتیـساسا  زا  يدـنوادخ  رکذ  - 3 دزرویم . بانتجا 

ادرف نم  وگم : زگره  و   ) ادشر اذـه  نم  برقال  یبر  نیدـهی  نا  یـسع  لق  تیـسن و  اذا  کبر  رکذا  هللا و  ءاشی  نا  الا  ادـغ  کلذ  لعاف  ینا 
رگا ای  و  دریگب ) قلعت  داد ، مهاوخ  ماجنا  هک  يراک  هب  يدـنوادخ  تیـشم  رگا   ) هللاءاشنا یئوگب : هکنیا  رگم  داد ، مهاوخ  ماجنا  ار  يراـک 
وگب شاب و  تراگدرورپ  دایب  يدومن ، شومارف  ار  يدنوادخ  تیشم  هب  قیلعت  رگا  و  دهاوخن . مهدب ، ماجنا  مهاوخیم  نم  هک  ارنآ  ریغ  ادخ 

هب اهناسنا  نداد  هجوت  هفیرـش  يهیآ  يانعم  دـشاب ). هدوب  دـشر  هب  رتکیدزن  یـشومارف  زا  هک  دـنک  تیادـه  یتلاح  هب  ارم  نم  يادـخ  دـیاش 
یتسه ملاع  رد  يدنوادخ  یمئاد  فرـصت  شدافم  هک  تسا  اهدادیور  ءایـشا و  يهمه  رب  وا  يهطلـس  هراظن و  دنوادخ و  ضیف  ماود  نوناق 

نیمز اهنامـسآ و  رد  هک  هچ  ره   ) ضرـالا تاوامـسلا و  یف  نم  هلئـسی  تسیراـک .) رد  دـنوادخ  یعقوم  ره   ) ناـش یف  وه  موی  لـک  تسا -
اور وت  ددنبب - یمئاد  تیلاعف  زا  ار  يدـنوادخ  تسد  دـناوتیمن  ینوناق  دوجوم و  چـیه  و  دـهاوخیم . ادـخ  زا  ار ) دوخ  دوجو  ضیف  (. ) تسا

جاح موحرم  هک  تسا  تیب  نامه  نومضم  نیا  يولوم  قبس  مکح  زا  لوزعم  دوش  دوخ  قح  هک  دشاب  اور  يراد 
تسا و يدنوادخ  تسد  هب  روما  يهمه  رایتخا  نانع و   ) هددم نم  هدمتـسم  لکلا  هدیب و  ارط  رومالا  همزا  تسا : هتفگ  يراوزبس  يداه  الم 

تیدوجوم تسا و  ادخ  زا  بابـسا  يهمه  تیببـس  هک  تقیقح  نیا  قیدصت  دـنیامنیم .) دادمتـسا  وا  ددـم  هدارا و  تردـق و  زا  روما  يهمه 
نآ زا  رتیهیدب  یعقاو  ناسانشادخ  يارب  درادن ، شتآ  يارب  امالس  ادرب و  تیدوجوم  اب  یتوافت  وا ، يزاس  ببس  ربارب  رد  شتآ  يهدنزوس 

نابیبط هک  یئاهاود  رثا  ندش  یثنخ  يهرابرد  يولوم  هک  ار  یبلاطم  تفگ : ناوتیم  نیاربانب ، دـشاب . هتـشاد  تابثا  رکف و  هب  يزاین  هک  تسا 
يدـنوادخ تیـشم  هب  اهاود  ریثات  قیلعت  مدـع  تهجب  اهاود  یعقاو  ندـش  یثنخ  تسا ، هتفگ  دـندوب ، هدروآ  كزینک  هاشداپ و  ناتـساد  رد 

ام فک  رد  ار  ملا  ره  تسا  یملاع  حیـسم  ام  زا  یکی  ره  مینک  يزابنا  میرآ و  درگ  مهف  مینک  يزاب  ناج  هک  شدـنتفگ  هلمج  تسا - هدوب 
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ضراع هک  نتفگ  نیمه  ین  تسیتوسق  مدارم  انثتـسا  كرت  رـشب  زجع  ناشدومنب  ادخ  سپ  رطب  زا  دـنتفگن  دـهاوخ  ادـخ  رگ  تسا  یمهرم 
تجاح نوزفا و  جنر  تشگ  اود  زا  جالع و  زا  دندرک  هچ  ره  تفج  تسا  انثتـسا  ناج  اب  وا  ناج  تفگ  هب  انثتـسا  هدروان  اسب  يا  تسیتلاح 

ا دش ، ضبق  هلیله  زا  دومنیم  یکشخ  ماداب  نغور  دوزف  ارفص  نیبگنکرس  اضق  زا  اوران 
هیودا و تبرـش و  مغ  درد و  رپ  لد  مشچ و  شزوس  مک  باوخ  نوزف و  دـش  لد  یتسـس  تفن  وچمه  دـش  ددـم  ار  شتآ  بآ  تفر  قالط 

ترامع نآ  دناهدرک  ناشیا  هک  وراد  ره  تفگ  دیوگیم : كزینک  يهنیاعم  زا  سپ  یهلا  بیبط  نآ  وربآ  رسکی  تخیر  نابیبط  زا  وا  بابـسا 
ریذپانرییغت هک  یتبسن  دنهدب ، تبسن  اهنآ  تاذ  هب  ار  اهاود  صاوخ  دنتساوخیم  دنتـشاد ، هک  یتوخن  ربک و  اب  نابیبط  دناهدرک  ناریو  تسین 

ببس معط  ات  تسا ، وا  تیشم  هب  هتـسباو  زیچ  همه  ریثات  هک  داد  ناشن  نانآ  هب  دنوادخ  اذل  تسا ! يدنوادخ  يهدارا  زا  زاینیب  لقتـسم و  و 
ود تیسن …  اذا  بر  رکذا  و  مود : يهیآ  ریسفت  رد  میئاطـسفوس  شیزوس  ببـس  زو  میئادوس  نم  شیزاس  ببـس  زا  دنـشچب - ار  وا  يزوس 

تسیراک قیلعت  تسا ، هدش  شومارف  هک  هچنآ  زا  دوصقم  هک  دناهداد  نارسفم  زا  یضعب  هک  تسا  نامه  مکی  لامتحا  دراد : دوجو  لامتحا 
و يهلمج : هک  تسنیا  مود  لامتحا  میدش . رکذتم  هیآ  حیـضوت  رد  هکنانچ  يدنوادخ  تیـشم  هب  دـیامن ، مادـقا  نآ  هب  دـهاوخیم  ناسنا  هک 

وت يارب  دوشیم  ثعاـب  یلماوع  هک  یعقوـم  ره  رد  هک  تسا  نینچ  هیآ  ياـنعم  تروـصنیا  رد  دـشاب ، هدوـب  لقتـسم  تیـسن  اذا  کـبر  رکذا 
ادخ شاب و  ادخ  دایب  دهدیم ، يور  لقعت  هشیدنا و  مظن  لماوع و  رد  يرگید  لالتخا  اب  دوش ، ضراع  یشومارف 

، دـش جراخ  وت  تسد  زا  هشیدـنا  مظن و  لماوع و  رد  رگید  تالالتخا  ببـسب  هدـش  لتخم  اـی  هدـش  شومارف  نآ  تیزم  رگا  نک و  رکذ  ار 
هچ رگا  دومرف . دهاوخ  تیانع  هدش  توف  نآ  زا  دشر  هب  رتکیدزن  یتیزم  تسا ، هتفر  متسد  زا  هک  هچنآ  ناربج  يارب  نم  يادخ  دیاش  وگب :
هک ثیدـح  نآرق و  رد  یلوـمعم  يهدـعاق  نیا  هب  رظن  اـب  یلو  ددنـسپیمن ، ار  ریـسفت  نـیا  نازیملا  باـتک  رد  یئاـبطابط  يهمـالع  موـحرم 

ریـسفت نیمه  تسا و  حیحـص  زین  ریـسفت  نیا  درادن  تسا  هدش  هتفگ  دروم  نآ  رد  هک  ماع  يهدعاق  تیمومع  اب  یتافانم  دروم  تیـصوصخ 
نیا يولوم  هک  تسا  ریـسفت  نیا  هب  رظن  اب  دشابیم . زین  يدنوادخ  تیـشم  هب  راک  قیلعت  ندـش  شومارف  زا  تسترابع  هک  دروم  دوخ  لماش 

رکفت تایعقاو ، تفایرد  یئانبور  ینوناق  یلومعم و  ریـسم  هک  تهجنادـب  نک  رکذ  دـیان  رگ  نک  رکف  تسا : هدروآ  يونثم  رد  ار  نومـضم 
رکفت دوخ  هکنیاب  هجوت  اب  رکفتم  ناسنا  هک  تسا  هدومرف  تیانع  اهناسنا  هب  تایعقاو  ندروآ  تسدب  يارب  ار  رکفت  يورین  دنوادخ  تسا و 

زا تایعقاو  هار  رگا  تسا و  يدنوادخ  رکذ  یتدابع  ره  دهدب و  تدابع  يهبنج  ار  رکف  لمع  دناوتیم  تسیوادـخ ، ياهتمعن  نیرتگرزب  زا 
نآ مظن  هشیدنا و  رد  هک  يرگید  لماوع  ای  دریگب ، رارق  يرادربهرهب  دروم  هظفاح  هک  تشاذگن  یشومارف  دش و  هتسب  هشیدنا  ریسم 

ددرگیم و يزغم  ياهورین  راک  میظنت  رطاخ و  شمارآ  بجوم  رکذ  نیا  تخادرپ . يدنوادخ  رکذ  هب  دیاب  دنتـشگ ، یثنخ  دنراد ، تلاخد 
بولطم نادقف  هک  دزاسیم  نشور  ناسنا  يارب  ار  یقئاقح  رکذ ، نآ  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  تشگن ، لصاح  بولطم  دوخ  هکیتروص  رد 

یشومارف زا  یـشان  هک  بولطم  نادقف  دیاش  و  تسا . هدیـسر  هبرجت  هب  ناوارف  روطب  هک  تسیزیچ  هدیدپ  نیا  دیامنیم . ناربج  ار  ضورفم 
هک دیامنیم  هللایلا  عاطقنا  رکذ و  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  دشاب  یهلا  يهیفخ  فاطلا  زا  تسا ، هتـشگ  مظن  هشیدنا و  لماوع  نتـشگ  یثنخ  ای 

کیل نآ  هن  یتسدوب  وت  مقوشعم  تفگ  درک : دـهاوخ  ناسنا  بیـصن  ار  هدـشمگ  بولطم  زا  رتالب  یلیخ  يزاـیتما  نورد ، يهیفـصت  تهجب 
هک تسا  بسانم  یـسک  نینچ  دوب ، لکـشم  یـسک  يارب  هشدینا  میظنت  رد  يدـنوادخ  رکذ  ریثات  شریذـپ  رگا  ناهج  رد  دزیخ  راک  زا  راک 
رد یتامدقم  ریثات  لوادـتم  قیقحت  هبرجت و  هشیدـنا و  هچ  رگا  هک  دـنادب  ات  دـنک  قیقحت  تاعارتخا  تافاشتکا و  خـیرات  رد  يرادـقم  دورب 

ددرگیم یهتنم  عارتـخا  فاـشتکا و  هب  هک  یئاـهن  يهلحرم  نآ  نارظنبحاـص  يهمه  قاـفتا  هب  یلو  دـنراد ، تاـعارتخا  تاـفاشتکا و  زورب 
هکلب ناردپ  رکذ  ندوب و  دایب  دننام  یتسیاب  ادخ  ندوب  دایب  يدنوادخ و  رکذ  - 4 دشابیم . هطوبرم  تامولعم  هشیدنا و  قوفام 

هکلب دینکیم ، رکذ  ار  ناتناردـپ  هکنانچ  دـینک  رکذ  ار  ادـخ   ) ارکذ دـشا  وا  مکئابا  مکرکذـک  هللا  ورکذاف  دـشاب . نآ  زا  رتدـیدش  رتالاو و 
طاـبترا ناـنآ و  یعقاو  دوجو  هب  نیقی  اـب  ار  ناتناردـپ  هکناـنچ  هکنیاـب  تسا  اـهناسنا  هیجوت  تقیقح  رد  رکذ ، يارب  تیفیک  نیا  رتدـیدش )

اب مه  ار  ادخ  دینکیم ، رکذ  دینادیم ، نانآ  هب  هتسباو  ناردپ و  تیصخش  يهنماد  دننام  ار  دوخ  دراد و  اهنآ  دوجو  اب  امش  دوجو  هک  ینیقی 
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هک امـش  هکنیاب : دزاسیم  هجوتم  ار  دوخ  ناگدنب  هفیرـش  يهیآ  نیا  اب  لاعتم  دنوادخ  رتالاو . رتدـیدش و  هکلب  دـیئامن . رکذ  تیفیک  نیمه 
ادـخ رکذ  هب  دـیناوتیمن  ارچ  دـیوش ، رکذـتم  نتـشیوخ  اب  ار  اهنآ  طابترا  دوخ و  دوجو  یعیبط  للع  رد  هدـمآ و  نوریب  دوخ  زا  دـیناوتیم 

ای تسا ، هللا  رکذ  جئاتن  زا  یکی  يدنوادخ  ياهتمعن  تمظع  تخانـش  - 5 تسا : امش  یعیبط  يدوجو  للع  امش و  شخب  یتسه  هک  دیـشاب 
ياهتمعن و   ) نیدسفم ضرالا  یف  اوثعتال  هللا و  ءالا  اورکذا  و  دیامنیم . هللا  رکذ  هب  راداو  ار  امـش  يدنوادخ  ياهتمعن  رد  رکفت  تقد و 

هبنج زا  هک  ار  یقئاقح  اههدیدپ و  داوم و  نآ  رگا  ینعی  دینکم .) داسفا  يارب  تکرح )  ) باتش نیمز  يور  رد  دیوش و  رکذتم  ار  يدنوادخ 
تمعن اهنآ  يهمه  هک  دینادب  دیسانشب و  دنشابیم  شخبدوس  امش  يارب  يونعم  يدام و 

نآ زا  هدافتـسا  ءوس  نیمز و  يور  رد  داسفا  زا  عنام  ادخ  ندوب  دایب  رکذ و  نیا  دوب و  دـیهاوخ  ادـخ  دایب  هراومه  دنـشابیم  يدـنوادخ  ياه 
تیانع امـشب  هک  ار  يدنوادخ  تمعن  دـیروایب  دایب   ) مکبولق نیب  فلاف  ءادـعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذا  و  تشگ . دـهاوخ  اهتمعن 
تفلا سنا و  يهطبار  هک  تقیقح  نیا  كرد  دومن .) رارقرب  تفلا  امش  ياهلد  نایم  دیدوب ، رگیدکی  نانمشد  امـش  هک  ماگنهنآ  رد  دومرف ،

نیرتیلاع زا  تسا ، یناطیـش  ياهاوغا  یناویح و  سفن  ياهاوه  زا  ترفن  تموصخ و  هنیک و  ادـخ و  زا  اـهناسنا  ناـیم  رد  دادو  تبحم و  و 
سنا و زا  رگیدکی  اب  اهناسنا  میهاوخب  رگا  هک  مینادیم  ام  يهمه  درادیم و  دنتـسم  ادخب  ار  اهناسنا  تایح  شزرا  هک  تسا  هللا  رکذ  جـئاتن 
یگدـنز و زرم  رد  يدـنوادخ  رکذ  - 6 میریگب . رظن  رد  ار  هدـیدپ  نیا  یهلا  يهبنج  دـیاب  اـمتح  دـنوش ، رادروـخرب  لیـصا  تبحم  تفلا و 
، دیاهدروآ نامیا  هک  یمدرم  يا  اریثک  هللا  اورکذا  اوتبثاف و  هئف  متیقل  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  تسا - اهناسنا  نایم  رازراک  گنج و  هک  گرم 

نادیم رد  تموصخ  فرط  ود  ره  دیـشاب  ادخ  رکذ  هب  ناوارف  دیئامن و  تمواقم  دـیدش ، يورایور  ناتنانمـشد ) زا   ) یهورگ اب  هک  یماگنه 
تیم هللا  رکذ  زا  ریغ  یلماع  چیه  ایآ  دنرادیمرب ، مدق  گرم  یگدنز و  زرم  رد  رازراک 

هجیتن نیاب  مینک  هعلاطم  ار  لطاب  قح و  نارادـفرط  گنج  ینالوط ، خـیرات  رد  ام  رگا  دـیامن ؟ لیدـعت  ار  تردـق  فعـض و  ساـسحا  دـناو 
یناسنا ياهـشزرا  لوصا و  هب  نانآ  يدنبیاپ  دیقت و  هب  رظن  اب  اصوصخم  دنتـشاد ، يرتمک  تردق  بلغا  هک  قح  نایماح  هک  دیـسر  میهاوخ 
تمواقم قح  نانمشد  لطاب و  نایماح  ربارب  رد  ندوب  وا  دایب  يدنوادخ و  رکذ  اب  هراومه  تسبیم ، زواجت  يدعت و  زا  ار  نانآ  ياهتسد  هک 
يزوریپ مچرپ  هراومه  دنتشاد  نامیا  نیقی و  زین  دوخ  هکنانچ  تسا ، هتشگ  نانآ  بیصن  رازراک  رد  ینامـسج  تسکـش  مه  رگا  دناهدومن .

ياقب هار  رد  عزانت  ناقشاع  هدنرد و  تاناویح  دبسرس  ياهلگ  لطاب و  نایماح  راتفر  اما  دناهتـشادهگن و  زازتها  رد  خیرات  لوط  رد  ار  قح 
رازراک نیدایم  رد  اهنت  هن  دناهدوبن ، ادـخ  دایب  زگره  هورگ  نیا  نوچ  تسا ؟ هدوب  هچ  گنج  رد  دوجو ، يهحفـص  زا  نارگید  وحم  دوخ و 

نیرتهب و نانآ  يارب  اهرازراک  گنج و  نیدایم  تفگ  ناوتیم  هکلب  درک ، دنهاوخن  دناهدرکن و  تاعارم  ار  تیناسنا  لوصا  زا  یلـصا  چیه 
لصا هنوگ  ره  دنب  دیق و  نتشادرب  اب  فورعم  حالطصاب  و  تسا ، هدوب  تیناسنا  ياهشزرا  لوصا و  راشف  زا  یئاهر  يارب  هاگیاج  نیرتبسانم 

! دنشکیم ياهدوسآ  سفن  زواجت ، يدعت و  هنوگ  ره  ماجنا  رد  يدازآ  ساسحا  و  شود ، زا  تیناسنا  يهدعاق  و 
! دهدیم همادا  دوخ  لماکت  هب  مه  زونه  تسا و  هدیمان  تاقولخم !! فارشا  لماکت و  لصفرس  ار  دوخ  هک  يدوجوم  ناتـساد  تسنیا  يرآ ،

ياهزرم نآ  رد  يدـنوادخ  رکذ  زا  ياهظحل  هدومن ، یقلت  یهلا  ياهشیامزآ  رد  تیعقوم  نیرتساسح  ار  رازراک  نادـیم  قح ، نایماح  اما 
رکذ لوغـشم  گنج  نادیمب  تکرح  تامدقم  زاغآ  زا  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مرکا و  ربمایپ  دناهدیزرون . تلفغ  گرم  یگدنز و 

رد تیناـسنا  ناـسنا و  ناـنامرهق  نآ  شیاـین  رکذ و  اذـل  دـندومرفیم و  یقلت  تداـبع  بارحم  دـننام  ار  گـنج  نادـیم  هدوـب و  يدــنوادخ 
رکذ اـب  طـقف  اـهلد  شمارآ  - 7 دـناهدیرفآ . ار  تاـیح  ناـنآ  دوخ  یئوـگ : هک  تسا  هدوـب  یلاوـتم  یلاـع و  ناـنچ  نانمـشد  اـب  یئوراـیور 
رکذ اب  نانآ  ياهلد  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  . ) بولقلا نئمطت  هللا  رکذـب  الا  هللا  رکذـب  مهبولق  نئمطت  اونمآ و  نیذـلا  تسیدـنوادخ -

لقعت هشیدنا و  نآ  زا  رگا  دسریم .) یئاهن  شمارآ  هب  اهلد  يدـنوادخ  رکذ  اب  طقف  دیـشاب  هاگآ  دـنکیم ، ادـیپ  یئاهن  شمارآ  يدـنوادخ 
هدارا نآ  ياراد  رگا  یئاـمن . نشور  فشک و  دـنک  زورب  وت  كرد  يهطیح  رد  هک  ار  یلوهجم  يرکف  هجوت  کـی  اـب  هک  یـشاب  رادروخرب 
خرب یتردق  زا  رگا  یئامن . مادقا  تست ، تساوخ  دروم  هک  هچ  رهب  هدارا  لحارم  نیلوا  رد  دیامنن و  لکشم  وت  يارب  يراک  چیه  هک  یشاب 
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ار هدننیب  ره  هک  یـشاب  هتـشاد  ابیز  نانچ  یتروص  رگا  یهدب . ماجنا  یناوتب  یهاوخب  دوخ  تیدوجوم  عاعـش  رد  ار  هچ  ره  هک  يوش  رادرو 
العا دـح  رد  یناـهج  ترهـش  زا  هکلب  یعاـمتجا  ترهـش  زا  رگا  دوش . تبیـصن  ع )  ) حون ترـضح  رمع  لوـطب  يرمع  رگا  ینک . روحـسم 

نیرتذـیذل زا  هراومه  وت  يهرفـس  رگا  دـنزرلب . وت  ربارب  رد  اـهناسنا  يهمه  هک  دـسرب  ياهلحرمب  تتیـصخش  تبیه  رگا  يوـش . رادروـخرب 
یگرهلد و یعون  دروآیمرب ، رـس  قفا  زا  باتفآ  هک  زور  ره  تسا ، یناوارف  ياهلاحم  ضرف  رب  ینتبم  هک  لاحنیا  اب  دشاب ، رپ  ایند  ياهاذغ 
رد یهاوخیم  هک  ار  هچنآ  يهمه  ناکما  مدع  زا  لقادح  تسا و  مولعمان  نآ  لماع  هک  یهودنا  میمصت و  تسکـش  راظتنا و  بارطـضا و  ای 

هاگنآ ات  تفرگ ، دهاوخ  ار  تغارس  دشاب ، هدرکن  ترایشهان  تسم و  قوف  ياههدیدپ  رگا  هچ  سپس  لاوئس  کی  دشکیم و  رـس  وت  نورد 
رگم دتفایمن  نیمز  رب  تخرد  زا  يزیچان  گرب  چـیه  تسا و  وا  رایتخا  رد  قوف  روما  يهمه  هک  يروایب  دایب  ار  نیرفآیتسه  دـنوادخ  هک 

يدنوادخ رکذ  هکنیا  رگم  دروآیمن ، يور  ناسنا  يارب  یبارطـضا  رارطـضا و  يراوگان و  چیه  رگید  فرط  زا  وا . تیـشم  نذا و  ملع و  اب 
وکین لاح  همه  رد  يدـنوادخ  رکذ   ) لاح لک  یلع  نسح  هک  هللا  رکذ  رد  مهم  يهلئـسم  راهچ  دزاـسیم . لدـبم  ناـنیمطا  شمارآ و  هب  ارنآ 

تسا
یضعب نومضم  هب  رظن  اب  يدنوادخ  رکذ  هب  یمئاد  لاغتشا  یمئاد  رکذ  مکی - يهلئسم  میئامنیم : حرطم  رصتخم  روطب  ام  هک  دراد  دوجو  (. 

يرـشب و ساوح  هاگدید  هکنیا  هب  رظن  اب  اصوصخم  تسا . دیفم  بولطم و  هاگآ ، لد  میلـس و  لقع  مکح  هب  هجوت  اب  تایاور و  تایآ و  زا 
یئاهرـشق دننام  دنرادیم و  لوغـشم  دوخب  ار  یمدآ  ناور  حوطـس  هک  تسا  ضحم  یعیبط  تاسوسحم  یلومعم ، لقعت  هشیدنا و  ماخ  داوم 

. دـنریگیم ارف  ار  نورد  ياضف  هک  ینهذ  تالاغتـشا  زا  یعاونا  تالیخت و  يهفاضاب  دـنناشوپیم ، ار  ناور  تیـساسح  تفاـطل و  نوگاـنوگ 
تیرثکا ناور  زغم و  هاگدید  زا  ضحم  یعیبط  تاسوسحم  نامه  تسا ، يدنوادخ  میقتـسم  رکذ  لوغـشم  راذـگزامن  هک  عقومنآ  رد  یتح 

طقف . ) نیعتـسن كایا  دبعن و  كایا  دننام - یتالمج  رد  ار  ادخ  اب  یئورایور  ساسحا  هاگآان  ای  دشاب  هاگآ  هاوخ  ناسنا  اذل  دـنوریمن ، رانک 
، تاسوسحم رـشق  ندرک  فرطرب  يروجهم و  قارف و  نیا  يهراچ  دـباییمن . دوخ  نورد  رد  میئوجیم .) کمک  وت  زا  طقف  میتسرپیم و  ارت 
تاجانم و رکذ و  هب  تسا  وا  هب  قیاقح  نیرتکیدزن  هک  يدـنوادخ  اب  تسا  هدـش  قفوم  هک  یتاظحل  هب  نداد  تیمها  کـی - تسا : زیچ  هس 

تمظعاب ت هک  يدنوادخ  اب  مناوتیم  هنوگچ  مزیچان  ناسنا  کی  هک  نم  هک  اطخ  رادنپ  نیا  زا  نهذ  ندرک  یلاخ  ود - دزادرپب . شیاین 
ناسنا هکنانچ  اریز  تسین ، لکـشم  اطخ  نیا  زا  نهذ  يهیفـصت  منک ! رارقرب  طاـبترا  تسا ، قیاـقح  يهمه  قوف  یتقیقح  تادوجوم و  نیر 

حور ای  نم  رد  هک  یئاهدادعتـسا  تاصتخم و  تیوه و  تمظع  هکنیا  اب  دـنکیم ، رارقرب  طاـبترا  شیوخ  نم  اـب  تراـقح  ساـسحا  نودـب 
تمظع ندرک  تفایرد  ضرف  رب  دبایرد و  ار  اهنآ  دناوتب  طئارـش  هنوگ  ره  هظحل و  ره  رد  یمدآ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  یلیخ  دراد ، دوجو 

یئاهتمظع نآ  زا  یکی  دوخ  نم  رد  روبزم  روما  تفایرد  اریز  دهدب ، هار  دوخ  هب  نم  زا  یتشحو  نم ، ياهدادعتسا  تاصتخم و  تیوه و 
دیامن و تفایرد  نآ  هب  مادـقا  هکنیمه  یلو  دـنکیم ، یقلت  لوصو  لباق  ریغ  ار  تفایرد  نآ  دـنک ، روصت  ار  نآ  رود  زا  هک  یـسک  هک  تسا 
یلایخ و راعـشا  میناوخیم  ریز  رد  هک  ار  تایبا  نیا  دوشیم . یتفگـش  راچد  تفاـیرد  نآ  تلوهـس  زا  دـشاب ، هتـشاد  ارنآ  یگداـمآ  شنورد 

ناـکم نوک و  فدـص  زک  يرهگ  درکیم  اـنمت  هناـگیب  تشاد ز  دوخ  هچنآ  درکیم  اـم  زا  مج  ماـج  بلط  لد  اـهلاس  دنتـسین : ضحم  یقوذ 
دیـس ظفاح  درکیم  ایادـخ  رود  زا  شدـیدیمن و  وا  دوب  وا  اب  ادـخ  لاوحا  همه  رد  یلدـیب  درکیم  ایرد  بل  ناگدـشمگ  زا  بلط  دوب  نوریب 
فیک بر  هک : درک  ضرع  ادـخب  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  يزور  هک  دـنکیم  لقن  ار  یتیاور  عیبرلا  رهز  باتک  رد  يرئازج  هللا  همعن 

صا
: دومرف یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  مسرب ؟ وتب  منوگچ  نم ، راگدرورپ  يا  . ) یلا کلـصو  یل  كدـصق  یلاعت : كرابت و  هللا  لاـق  کـیلا ؟ ل 

هدننک تکرح  هک  تسا  هدمآ  ناوارف  نومـضم  نیا  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  ياهشیاین  رد  ياهدیـسر .) نمب  يدرک  دـصق  ارم  هکنیمه 
يهفیرـش و تایآ  رارکت  الاو ، رایـسب  یحور  تکرح  نیا  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  دراد ) کیدزن  یتفاسم  ای  درادـن ، یتفاـسم  ادـخ  يوسب 
هک اجک  ره  تسا  امش  اب  وا  و  . ) متنک امنیا  مکعم  وه  و  میرتکیدزن .) شندرگ  گر  زا  ناسنا  نآ  هب  ام  و  . ) دیرولا لبح  نم  هیلا  برقا  نحن 
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ادخ اب  طابترا  نتخاس  رارقرب  يارب  یئاناوت  لیـصحت  بجوم  هک  رکذ  تلاحب  نداد  رارمتـسا  رکذ و  يهمادا  هس - دراد . ترورـض  دیـشاب .)
يدـنوادخ رکذ  يهمادا  تسا . هدـش  هداد  روتـسد  رکذ  ریثکت  هب  نآرق  تاـیآ  رد  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا . تامدـقم  نیرتـهب  زا  یکی 

زا یـضعب  لوقب  یناسنا . زغم  رد  ار  یتسه  نیناوق  تخانـش  مهف و  لقعت و  هشیدنا و  يهمادا  هک  دهدیم  هجیتن  ار  ادخ  اب  طابترا  هنوگ  نامه 
نامدوخ نابایخ  زا  روبع  عقوم  رد  هکنانچ  مینکیم ، لقعت  ای  میـشیدنایم و  هک  مینیبب  ار  نامدوخ  هک  مینک  لمع  يروطب  دـیابن  ام  ءاـمکح 

لقتسم يریگفده  رادهشیر و  يهزیگنا  هب  دنتسم  ام  ياشامت  هکنآ  نودب  مینکیم  اشامت  ناتخرد  هب  هک  مینیبیم  ار 
رگا هک  دـشاب  زغم  رد  ياهدـش  اهر  نایرج  کی  یگدـنز ، ناهج و  ناسنا و  يهرابرد  ناملقعت  هشیدـنا و  دـیابن  دـشاب ، ناـتخرد  يهراـبرد 

، دنکیم قدص  مه  دنوادخ  رکذ  رد  بلطم  نیا  میـشاب . نایرج  رگاشامت  طقف  ام  دروایب ، دوجوب  ار  نایرج  نآ  هک  دش  ادـیپ  يربج  لماوع 
يوجتسج رد  دیاب  ام  میـشاب ، هدوب  دراد  دوخ  رد  ار  ادخ  زا  یگتخاس ) بلغا  و   ) یموهفم هک  زغم  رد  يربج  نایرج  کی  رگاشامت  دیابن  ام 

وجتـسج نیا  مینادب  هک  تسنیا  داد  دهاوخ  ام  يارب  هک  ياهجیتن  نیتسخن  دشاب ، يدـج  وجتـسج  نیا  رگا  میـشاب . ام  هب  نم  زا  رتکیدزن  نآ 
یفخ رکذ  یلج و  رکذ  مود - يهلئـسم  تسوا  ياهیه  زا  حور  يوهیاه  تسا  وا  ياهمد  زا  يان  نیا  يهمدـمد  تسا - ادـخ  زا  یئادـن  دوخ 

فراـع و ناـسنا  هاگدـید  زا  یک  ادـنوادخ ، . ) لـیلد یلا  جاـتحت  یتح  تبغ  یتم  ارت  منک  اـنمت  هک  لد  ياهتفر ز  یک  هک - تسنیا  تقیقح 
ماما قح  هار  نادیهـش  رورـس  شیاین  تالمج  زا  یکی  نیا  یـشاب .) هتـشاد  لیلد  هب  يزاین  تروضح  تفایرد  يارب  ات  ياهدـش  بئاغ  هاـگآ 

يرپـس يدـنوادخ  رکذ  یب  ياهظحل  فراـع  هاـگآ و  ناـسنا  تفگ : ناوـتیم  بلطم ، نیا  هب  رظن  اـب  تـسا . مالـسلاامهیلع  یلع  نـب  نیـسح 
اب اذه  تقلخ  ام  انبر  ضرالا  تاوامسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و  یلع  ادوعق و  امایق و  هللا  نورکذی  نیذلا  دنکیمن -

دناهتفرگ رارق  ولهپ  رب  هک  یعقوم  نتـسشن و  نداتـسیا و  لاح  رد  ار  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نادـنمدرخ  . ) رانلا باذـع  انقف  کناحبـس  الط 
وت ياهدـیرفاین ، هدوـهیب  ار  یتـسه  ناـهج  نـیا  اـم ، راـگدرورپ  يا  دـنزادرپیم ، رکفت  هـب  نـیمز  اهنامــسآ و  شنیرفآ  رد  دـننکیم و  رکذ 
رد وا  هکنیاب  یمدآ  رمع  رد  رمتـسم  یهاگآ  کی  امرف .) ظوفحم  شتآ  باذـع  زا  ار  ام  یهدـب ) ماجنا  هدوهیب  يراـک  هکنیا  زا   ) ياهزیکاـپ

دهدیم و ماجنا  هک  يراک  ره  رد  وا  فده  هزیگنا و  تسا و  هداد  رارق  لامک  يهبذاج  رد  ار  وا  ادخ  دنکیم و  یگدنز  يدنوادخ  هاگدـید 
لیب هاوخ  دـیامنیم ، ادـخ  رکاذ  ار  يو  تسا  وا  دوجو  ینوناق  ریـسم  رد  تکرح  و  تسا ، نآ  هب  لوغـشم  وا  هک  يراـتفگ  هشیدـنا و  عون  ره 

هچ دشاب ، ادخ  ناگدنب  دوسب  لوصحم  دیلوت  يارب  نیـشام  ياهخرچ  ندروآ  تکرحب  لوغـشم  هاوخ  دشاب و  نیمز  مخـش  لوغـشم  تسدب 
تـسدب اههدـیدپ  نآ  زا  ار  بولطم  قئاقح  هک  درگنب  هریخ  داتـسا  ناهد  هب  ای  دوش و  مخ  اههاگـشیامزآ  ای  باـتک  يور  رب  اههاگـشناد  رد 

ياهیـشوخ رد  هچ  و  لطاب . نایماح  اب  هزرابم  يارب  رازراک  نادیم  رد  ای  دـشاب  عورـشم  ذـئاذل  زا  يرادربهرهب  حـیرفت و  رد  هاوخ  دروایب و 
ناوتیم و  تسا . يدنوادخ  رکذ  رادراب  یناسنا  نینچ  نوئش  تالاح و  يهمه  همه و  يرامیب …  ياههلان  رد  هچ  یتسردنت و 

اب دومن . ریسفت  میتفگ  هک  یبلطم  اب  يوحنب  اعد  زا  دشاب  هتـسب  ناشناهد  هک  ایلوا  مسانـشیم ز  یهورگ  نم  دیوگیم : هک  ار  يولوم  ریز  تیب 
رد هچ  نابز و  يهلیـسوب  هچ  میقتـسم  رکذ  هکلب  دوشیمن ، ماـمت  میتفگ  هک  هچنآ  رد  يدـنوادخ  رکذ  يهلئـسم  هک  درک  تقد  دـیاب  لاـحنیا 

لکش ود  رد  هک  يدنوادخ  میقتسم  رکذ  تمکح  تسا . هتفرگ  رارق  روتـسد  دروم  بولطم و  يدج  روطب  یمالـسا  عبانم  هاگدید  زا  نورد 
هحماسم و هک  تسا  یترورض  حور  يارب  یلاعتم و  رایـسب  تسا ، هدش  ررقم  بجاو ) ریغ  داروا  راکذا و  بجاو و  زامن   ) بحتـسم بجاو و 

ضرف رمتـسم  يدج و  هزادنا  ره  میدش ، رکذـتم  الاب  رد  هک  رمتـسم  یهاگآ  ندروآ  تسدـب  اریز  تسین ، حیحـص  نآ  يهرابرد  یئانتعایب 
رد هچ  تسا و  وا  ندب  هک  شکچوک  دبلاک  رد  هچ  دراد و  تعیبط  اب  يدیدش  طابترا  هک  تسا  یناسنا  ریگفده  هاگآ و  صخـش  زاب  دوش ،

، دـنک اـهر  اـهیدوز  نیاـب  ار  یمدآ  هک  تسا  نآ  زا  رتبلاـج  رتنیریـش و  تعیبط  رد  اـم  ياهناتـسپ  تسا  تعیبـط  ملاـع  هک  شگرزب  دـبلاک 
نیا ادخ  دیامرف  تسار  دیکدوک و  امـش  تسا و  بعل  وهل و  ایند  تفگ  اوه  زا  هدـیهر  زج  غلاب  تسین  ادـخ  درم  زج  دـنلافطا  قلخ  اتقیقح -

، نوملاعلا الا  نوکلاه  مهلک  سانلا  تسا : هدش  لقن  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  هک  مینک  هعلاطم  تقد  اب  ار  فورعم  تیاور 
رد مدرم  يهمه   ) میظع رطخ  یلع  نوـصلخملا  نوـصلخملا و  ـالا  نوکلاـه  مـهلک  نولماـعلا  و  نولماـعلا ، ـالا  نوکلاـه  مـهلک  نوملاـعلا  و 
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رد نیـصلخم  نیـصلخم و  رگم  دنتکاله  رد  همه  ناگدـننک  لمع  ناگدـننک و  لمع  رگم  دـنتکاله  رد  همه  ءاملع  ءاملع و  رگم  دـنتکاله 
تاهجوت و اب  هچ  تسا و  ندینش  لباق  هک  یظافلا  اب  یلج  راکـشآ و  روطب  هچ  يدنوادخ  رکذ  نیاربانب ، دناهتفرگ ) رارق  گرزب  رطخ  کی 

دوصقم رگا  هتبلا  هنایفخم ) شنرک و  لاح  رد  دیناوخب  ار  دوخ  راگدرورپ   ) هیفخ اعرضت و  مکبر  اوعدا  تسا - بولطم  ینورد  ياهتبقارم 
طالتخا زا  ددرگیم و  رکذ  یناعم  رب  ساسحا  هشیدنا و  زکرمت  بجوم  هک  تسا  میقتسم  رکذ  اریز  دشابن . نارگید  زا  هدیشوپ  طقف  هیفخ  زا 
يانعمب یهاگآ  هجوت و  اب  ار  ربکا  هللا  رکذ  هکیماگنه  دـیامنیم . يریگولج  ساسایب  ياهمیـسجت  اهیناعم و  یعادـت  اهوزرآ و  تالایخ و 

سنا يوسب  ار  حور  تکرح  جومت و  میهدیم ، روطخ  دوخ  نورد  رد  ارنآ  ای  میروآیم  نابزب  نآ ، هب  باذجنا  شریذـپ و  ساسحا  اب  نآ و 
رکذ رادراب  قوف  یهاگآ  اب  هچ  رگا  الثم  لالح  شاعم  يارب  شـشوک  رد  هکیتروص  رد  مینکیم . ساسحا  یبوخب  یبوبر  ماقم  اب  طاـبترا  و 

ورد رد  تسا ، ادخ  اب  طابترا  سنا و  يارب  حور  تکرح  جومت و  هک  ار  میقتسم  رکذ  تلاح  میقتسم  روطب  لاحنیا ، اب  تسا ، يدنوادخ 
تیمدآ ناکم  تسا  دح  هچ  ات  هک  رگنب  دنیبن  ادـخ  زجب  هک  یئاجب  یمدآ  دـسر  هک - دوش  قفوم  ناسنا  رگا  هتبلا  مینکیمن . ساسحا  دوخ  ن 

دننام هک  درک  ادیپ  ناوتیم  رفن  دنچ  یلو  دهدب ، ماجنا  میقتسم  رکذ  دننام  ار  دوخ  یگدنز  ياههدیدپ  نوئـش و  يهمه  دناوتیم  لاح  نیا  رد 
يزیچ نم   ) هعم هللا  تیار  الا و  ائیش  تیار  ام  ماهدیتسرپن ) مشاب  هدیدن  هک  ار  یئادخ   ) هرا مل  ابر  دبعا  مل  دیوگب : مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
هدوب ادخ  دایب  هراومه  شکرابم  هدش و  هیکزت  نورد  هکنیا  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لاحنیا  اب  مدید ) نآ  اب  ار  ادخ  هکنیا  رگم  مدیدن  ار 

ار رکذ  هکیناسک  سپ  ءایلوا . مالـسلامهیلع و  همئا  ءایبنا و  ریاس  دـننام  تسا ، هدادـیم  تیمها  ناوارف  روطب  زین  یلج  یظفل و  رکذ  هب  تسا ،
نانآ ياعدا  راکذا  اهاعد و  ندناوخب  روتسد  هکلب  دنرادن ، یمالسا  عبانم  زا  یحیحص  دنس  دنیامنیم ، رـصحنم  نورد  رد  رکذ  صوصخ  رد 

تسنیا دشاب ، هدوب  دنتسم  هزاجا  هب  دیاب  رکذ  هکنیا  زا  دوصقم  رگا  دشاب ؟ هزاجا  هب  دنتـسم  دیاب  رکذ  ایآ  موس - يهلئـسم  دیامنیم . لطاب  ار 
نیا دراد ، ندـش  تیبرت  ملعت و  هب  جایتحا  هیلاع  قئاقح  رگید  دـننام  نآ ، یحور  تاـصتخم  تیهاـم و  رکذ و  ياـنعم  تمظع  ندـیمهف  هک 

ملعت نیا  موزل  لیلد  و  تسا ، حیحص  الماک  بلطم  کی 
رکذ هک  تسنیا  روـظنم  رگا  و  میدـش . رکذـتم  دروـم  نیا  رد  لـبق  ثحاـبم  رد  هک  تـسا  یبلاـطم  اـب  یئانـشآ  ترورـض  ندـش ، تـیبرت  و 

دوجوب هکنانچ  دشابیمن ، دنتسم  یلیلد  چیهب  دراد ، هزاجا  هب  جایتحا  زاب  دنک ، لیـصحت  دناوتیم  يدرف  ره  هک  یطئارـش  نتـشاد  اب  يدنوادخ 
يدنوادخ يهغلاب  تیـشم  طقف  تسا و  هتـشادن  ناگتـشرف  ماظع و  ناربمایپ  یتح  سک  چیه  يهزاجا  هب  یجایتحا  ایند  نیا  رد  ناسنا  ندمآ 

چیه تسا ، رتکیدزن  ناسنا  هب  ندرگ  گر  زا  هک  يدـنوادخ  اـب  طاـبترا  ندرک  رارقرب  يارب  روط  نیمه  تسا ، هداد  ار  تقلخ  نیا  يهزاـجا 
. درادن رگید  یقولخم  چیه  تلاخد  هب  یجایتحا  مه  ادخ  يوسب  تشگزاب  هبوت و  هکنانچ  درادـن ، هزاجا  دیدحالـص و  تطاسو و  هب  يزاین 

نارگید تطاسو  هزاجا و  يهلئـسم  هب  یطابترا  تسا ، بهذم  لوبق  دروم  هک  تعافـش  عوضوم  مالـسلامهیلع و  همئا  ءایبنا و  هب  لسوت  هتبلا 
هب بدات  هللاقالخا و  هب  قلخت  تهجب  هکلب  دشابیمن ، نانآ  ضحم  یـصخش  دعب  هب  رظن  اب  مالـسلامهیلع  ءایبنا  همئا و  هب  لسوت  اریز  درادـن ،

ربارب رد  ار  یناسنا  چـیه  هک  دـنلامک  ریـسم  ناـکلاس  هار  ارف  یغارچ  دـننام  هدرک و  ادـیپ  ققحت  ناـنآ  رد  ـالعا  دـح  رد  هک  تسا  هللابادآ 
ثحابم رد  ار  تعافش  لسوت و  يهلئسم  دنیامنیمن . نانآ  زا  تعاطا  میلست و  بلط  دننکیمن و  بوکخیم  دوخ  تیصخش 

دوخ رکذ  يانعم  هب  قیقد  هجوت  هچ  رگا  يدنوادخ  رکذ  طئارـش  مراهچ - يهلئـسم  یلاعت . هللاءاشنا  درک  میهاوخ  یـسررب  احورـشم  هدـنیآ 
حرطم روما  نیا  يهرابرد  ار  یبلاطم  هک  تسا  بسانم  رتشیب  حیـضوت  يارب  لاـحنیا  اـب  دـنامهفب ، اـم  يارب  ار  رکذ  جـئاتن  طئارـش و  دـناوتیم 

يدنوادخ رکذ   ) لاح لک  یلع  نسح  هللا  رکذ  دننادیم . تیاور  ارنآ  یضعب  هک  هلمج  نیا  دافمب  انب  يدنوادخ  رکذ  ینعم  کیب  - 1 میئامن :
تسا ملسم  یلو  تسا . هدشن  صخـشم  هللا  رکذ  يارب  یـصوصخم  طرـش  نیاربانب ، درادن ، ینیعم  لاحب  صاصتخا  تسا ) وکین  لاح  ره  رد 
طرـش سپ  دراد .) يرمث  الامجا  هچ  رگا  نآ  ياـنعمب  هجوت  نودـب  داروا  تاـملک و  يادا   ) تسین ناـبز  ضحم  يهقلقل  رکذ  زا  روظنم  هک 

جراخم هب  ياهفرح  دیقت  اهنآ و  دوخب  قشع  تاملک و  يادا  زرط  رکذ ، يانعمب  هجوت  نودب  هک  اسب  هچ  تسا و  نآ  يانعمب  هجوت  رکذ  لوا 
هک یبـلق  رکذ  رد  و  دوـشیم . هتفگ  هک  دـشاب  يرکذ  تقیقح  هـب  یحور  تاـفتلا  زا  یعناوـم  دوـخ  کـلذ  ریغ  توـص و  گـنهآ  فورح و 
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لابقا و لاـح  رد  دـیاب  رکذ  يادا  - 2 دـشاب . هجوتم  رکذ  یناعم  هب  میقتـسم  روطب  دـناوتیم  رتهب  حور  درادـن ، دوجو  توص  ظفل و  ضراوع 
نآ عوقو  دشاب ، هتفای  خوسر  تداع  هب  دنتسم  هک  يراتفگ  راک و  ره  هک  تسا  نشور  يربج . هبـش  تداع  هب  دنتـسم  هن  دشاب ، حور  قایتشا 

اک
کی رکذ  تروصنیا  رد  درادـن . یتلاخد  اهنآ  رد  حور  یهاـگآ  یهاـگ  یتح  راـیتخا و  يدازآ و  هک  دراد  ربج  هب  هیبش  یتلاـح  راـتفگ  ر و 

نارـسخ ود  بجوم  دـشابیم ، يونعم  يداـم و  حـلاصم  رد  جـتنم  يهشیدـنا  عناـم  هک  تهجنآ  زا  تسا  نکمم  هکلب  هدوـب ، رثایب  يهدـیدپ 
خوسر يروطب  رکذ  تداـع  رگا  هتبلا  جـتنم . هشیدـنا  نداد  تسد  زا  نارـسخ  و  نآ ، يهجیتن  رکذ و  تقیقح  زا  تیمورحم  نارـسخ  ددرگ :

. دشاب هتـشاد  ققحت  تسا  نکمم  رکذ  دافم  هب  حور  قایتشا  لابقا و  تروص  نیا  رد  دزاسب ، یفتنم  ار  حور  رایتخا  یهاگآ و  هک  دنکن  ادـیپ 
یهاوخدوخ و رایتخا  رد  ار  دوخ  حور  دیابن  ربکا  هللا  فیرش  رکذ  يهدنیوگ  دیوگیم ، هک  يرکذ  يانعم  اب  راتفر  مومع  لامعا و  قیبطت  - 3

زیچ ره  زا  فیصوت و  هنوگ  ره  زا  ار  ادخ  روبزم  رکذ  اب  رکاذ  اریز  دراذگب ، شتسرپ  بلاط  ياهتب  رگید  ترهـش و  ماقم و  لانم و  لام و 
زیگناضقانت لمع  اب  ار  دوخ  حور  دهدب ، رارق  شتسرپ  قشع و  دروم  ار  هروبزم  روما  زا  يزیچ  رگا  لاحنیا  اب  دنکیم ، یقلت  رتالاب  رتگرزب و 

ناـبز نداد  ناـکت  هقلقل و  زج  يزیچ  ددرگ و  دوباـن  وحم و  شنورد  رد  ربـکا  هللا  رکذ  تیـصاخ  اـنعم و  هک  هاـگنآ  اـت  دـهدیم ، رجز  دوخ 
هدع اب  هامریت  نازوس  يامرگ  رد  هدج  هاگدورف  رد  منکیمن  شومارف  چیه  تسین . راک  رد  یضقانت  یتروص  نینچ  رد  دشابن ،

جاجح يارب  بآ  يرادـقم  دـیراذگب  هک  میدرکیم  شهاوخ  هاگدورف  نارومام  زا  هچ  ره  میدربیم ، جـنر  نازوس  یگنـشت  زا  جاـجح  زا  يا 
چیه هکیتروص  رد  دـندشیم  عنام  نارومام  میرادرب ، دوب  یمدـق  دـنچ  رد  هک  بآ  عبنم  زا  دوب )، دایز  ناوتان  نالاسنهک  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  )

نارومام نآ  زا  رفن  دـنچ  لاح  نیمه  رد  دـندناریم و  بقع  هب  ار  ام  دـندزیم و  ام  يهنیـس  رب  تشم  اب  نارومام  تشادـن ، دوجو  ینوناق  عناـم 
یلع همطاـف و  دـنزرف  يهدـیرب  رـس  خـیرات  يایقـشا  هک  مـه  ماـگنهنآ  رد  دـندوب !! ادـخ  رکذ  لوغـشم  دـندرکیم و  هـمزمز  ار  نآرق  تاـیآ 

هئامدب المرتم  دمحم  تنب  نبای  کسارب  واج  دندومرفیم !! ریبکت  دندرکیم ، يرهش  دراو  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رـس  ینعی  مالـسلاامهیلع 
رد دندروآ  ص )  ) دـمحم دـنزرف  يا  ارت  يهدـیرب  رـس  خـیرات ) يایقـشا  نآ   ) الیلهتلا ریبکتلا و  کب  اولتق  امنا  تلتق و  ناب  نوربکی  الیمرت و 

ار هللا ) الا  هلا  ربکا و ال  هللا   ) لیلهت ریبکت و  وت  نتـشک  اب  هکیتروص  رد  دـنتفگیم  ریبکت  وت  نتـشک  هب  نانآ  دوب . هتـشغآ  دوخ  نوخب  هکیلاح 
میکح دـنوادخ  يا  یلدـع ، ضحم  هک  يدـنوادخ  يا   ) میکح اـی  لدـع  اـی  دـیوگیم : هک  يدـنوادخ  يهدـننک  رکذ  نآ  دـندوب )!!! هتـشک 

ایب نابزب  لد  زا  میتفگ ، رکذ  يارب  نونکات  هک  یطرش  هس  اب  ار  تمظعاب  رکذ  نیا  رگا  قالطالایلع )
تمکح تخانـش  زا  تلفغ  اب  يرکذ  نینچ  يهدـنیوگ  ایآ  دزایب !؟ ملظ  نیرتمک  هب  تسد  دـناوتیم  اـیآ  دـهدب ، روطخ  دوخ  لد  رد  اـی  درو 

هابت يرپس و  تلفغ  لهج و  رد  ار  دوخ  رمع  دناوتیم  ایآ  دشاب !؟ هتـشاد  یتیاضر  دوخ  یگدنز  زا  دناوتیم  رودقم  يهزادناب  ولو  يدـنوادخ 
اب دناوتیم  لاحنیا  اب  ایآ  دنکیم ، يدنوادخ  تلادـع  هب  حیرـص  فارتعا  لدـع ) ای   ) رکذ نیا  اب  هک  تقیقح  نیاب  هجوت  اب  رکاذ  رگا  دـیامن !؟

نارگید ندید  هلیـسو  دوخ و  ندید  فده  اب  دـنک و  يدـعت  ملظ و  نتـشیوخ  هب  شیوخ  يهدـنزاس  ياههیامرـس  اهدادعتـسا و  ندرک  هابت 
مدرم و بویع  فشک  هب  قشع  نارگید و  تمرح  يهدرپ  ندـیرد  هب  هقالع  اب  یناسنا  چـیه  اـیآ  درادـب ! اور  نارگید  هب  یمتـس  نیرتکچوک 

يهدنناشوپ يا  . ) بونذلا رافغ  ای  بویعلا ، راتـس  ای  دیوگب : هک  دراد  قح  مدرم  شـشخب  لباق  ياهاطخ  ندرکن  وفع  نانآ و  يوربآ  نتخیر 
دنوادـخ يا   ) دمـص ای  دـیوگیم : هک  یـسک  نآ  دـیامن !! یقلت  هللارکذ  لها  ار  دوخ  نانخـس  نیا  اب  و  ناهانگ .) يهدـنیاشخب  يا  اـهبیع و 
لیـصحت دـنکیمن ، روطخ  شنهذ  هب  یگدـنز  لوط  رد  هک  هچنآ  یلو  لاـمک ) لالقتـسا و  تیاـهن  رد  لقتـسم  دوجوم  يا  قـلطم و  زاـینیب 

تحارص اب  لاح  میتفگ ، رکذ  يارب  نونکات  هک  ياهناگ  هس  طئارش  هب  رظن  اب  دشاب !؟ هدوب  اهیگتسباو  زا  لالقتسا  يزاینیب و 
يهمه عماج  باتک  کی  ینعی  يدنوادخ  رکذ  تیـصخش ، يهدـنزاس  لماع  نیرتدـنمورین  ینعی  يدـنوادخ  رکذ  میئوگب : میناوتیم  هناعطاق 
ناـسنا اـب  رمع  تاـظحل  يهمه  رد  زور و  بش و  هک  یهلا  یبرم  ملعم و  کـی  ینعی  يدـنوادخ  رکذ  یحور ، ياـهتیبرت  مـیلعت و  لوـصف 

هک ناور  ضحم  شیارآ  لـماع  هن  دوـش ، یقلت  یمدآ  یتوـکلم  حور  يهدـنناسر  تیلعف  هب  لـماع  دـننام  دـیاب  يدـنوادخ  رکذ  - 4 تسا .
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یفتنم هن  تسا  یتوکلم  حور  يهدـنناسر  تیلعف  هب  لماع  یقیقح  رکذ  يرآ  دـشاب . هدوب  اـهیراکبان  اـهتلاهج و  ربارب  رد  تیلـست  بجوم 
زا تیمورحم  یگدـنز و  راوید  لزلزت  ماـگنه  رد  هک  یئاهرارطـضا  تابارطـضا و  نتفرگ  هدـیدان  یگدـنز و  یتـخاونکی  تلـالم  يهدـننک 

راوس هکیماگنه  و   ) نوکرـشی مه  اذا  ربلا  یلا  مهاجن  املف  نیدـلا  هل  نیـصلخم  هللا  اوعد  کـلفلا  یف  اوبکر  اذاـف  دـیآیم - شیپ  اههتـساوخ 
، دناسر یکـشخ  هب  داد و  تاجن  ایرد  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هکنیمه  دنناوخیم و  وا  هب  نید  دانـسا  صالخا و  لاح  رد  ار  ادخ  دـندش ، یتشک 
! دنوشیم رکذ  هب  لسوتم  یگدـنز  یتخاونکی  تلالم  نتخاس  یفتنم  يارب  هک  دـنوشیم  هدـید  ناوارف  یـصاخشا  دـنزرویم .) كرـش  ناهگان 
. دوشیم لسوتم  باوخ  تلاسک  ندرک  فرطرب  يارب  دولآباوخ  صخـش  هک  تسا  تروصب  ندز  بآ  اـب  يواـسم  رکذ  نیا  یعقاو  ياـنعم 

لیسو دیابن  هللا  رکذ  نینچمه 
یمدآ هک  تسا  ياهتسیاش  راک  کی  نیا  ایآ  دنهدیم . ماجنا  اهیکوج  ناضاترم و  هکنانچ  دشاب  هدوب  زیگناتفگش  لامعا  ماجنا  يارب  ياه 

، دیامن نیمات  ار  شاهعماج  دوخ و  یعقاو  تداعـس  هتـشاد و  هللاقالخا  هب  قلخت  دنک و  هدنز  ار  دوخ  يهدرم  دناوتیم  هک  يدـنوادخ  رکذ  اب 
رد يرادربهرهب  ياجب  هللا  رکذ  زا  هک  دراد  ار  نآ  شزرا  نارگید  تایونم  نتسناد  ایآ  دنک ! هدنسب  دوخ  ياج  زا  رجآ  نداد  تکرح  هب  الثم 

قوف ياـهراک  دـیآرب ، بلق  قاـمعا  زا  ناـمیا و  يور  زا  رگا  هللا  رکذ  يرآ ، دریگب !؟ رارق  هدافتـسا  دروـم  یتوـکلم ، حور  ندـناسر  تیلعف 
هک ینارگنیحطس  دید  ندرک  زاب  زا  تسترابع  هک  دراد  رب  رد  ار  یهجوت  لباق  يهجیتن  یهاگ  یتح  دهدب و  ماجنا  دناوتیم  یناوارف  یعیبط 

لاحنیا اب  دنرادن . لوبق  ار  يرگید  ياهورین  طباور و  دـنراد ، نآ  يارب  هک  یفیرعت  اب  تعیبط  حوطـس  ياهتخانـش  رد  ندـش  روهطوغ  زج 
رایسب ار  تقیقح  نیا  دوب ، هدش  هارمه  ع )  ) یسیع ترضح  اب  هک  یهلبا  ناتساد  رد  يولوم  تسین . يرگادوس  يارب  هللا  رکذ  هک  مینادب  دیاب 
یـسیع اب  تشگ  دنک : میلعت  وا  هب  ار  مظعا  مسا  هک  دنکیم  سامتلا  (ع ) یـسیع ترـضح  زا  قمحا  نآ  هک  دنکیم  حرطم  هدـنزومآ  ابیز و 

نادب ت هک  ینس  مان  نآ  هللا  حور  يا  تفگ  قیمع  روگ  رد  دید  اهناوختسا  قیفر  هلبا  یکی 
سافنا و قیال  تسین  وت  راک  نیا  هک  نک  شماخ  تفگ  منک  ناج  اب  نادـب  ار  اهناوختـسا  منک  ناسحا  ات  زومآ  ارم  رم  ینکیم  هدـنز  هدرم  و 

دـش كالفا  نزخم  نیما  ات  دش  كاپ  مداک  تسیاب  اهرمع  رتکالاچ  شور  رد  هتـشرف  زو  رتکاپ  ناراب  دـهاوخ ز  سفن  ناک  تسین  وت  راتفگ 
رب ار  مان  ناوخ  رب  وت  مه  ناوخ  رارـسا  متـسین  نم  رگا  تفگ  تساجک  زا  یـسوم  ناتـسد  ار  تسد  تسار  تسد  رد  اصع  نیا  یتفرگ  دوخ 
ناج مغ  نوچ  ار  رامیب  نیا  تسین  دوخ  مغ  نوچ  تسیچ  راـتفگ  نیا  رد  هلبا  نیا  لـیم  تسیچ  رارـسا  نیا  بر  اـی  یـسیع  تفگ  ناوختـسا 

يازج هدیئور  راخ  تسا  وجرابدا  رگ  رابدا  قح  تفگ  وفر  دیوج  ار  هناگیب  يهدرم  وا  تسا  هدرک  اهر  ار  دوخ  يهدرم  ار  رادرم  نیا  تسین 
یهرمگ زا  وا  درادنپیم  لخب  یهلبا  زا  وا  دـنپ  دریگنیم  قیرط  دـنادیمن  هزیتسا  هک  زج  قیفر  هلبا  ناک  دـید  یـسیع  هکنوچ  تسا  وا  تشک 

نایم زا  درک  هدنز  ارناوختـسا  نآ  تروص  درم  ماخ  نآ  یپ  زا  نادزی  مکح  ناوج  نآ  سامتلا  يارب  زا  ناوختـسا  رب  قح  مان  یـسیع  دـناوخ 
فوخ و دوبن  يزغم  وا  ردناک  يزوج  وچمه  دوز  تخیر  شزغم  دنکرب و  شاهلک  هابت  ار  ششقن  درک  دزرب  هجنپ  هایـس  ریـش  کی  تسجرب 

داس يهدیدپ  کی  ار  یگدنز  نیا  هکنانآ  راک  نایاپ  زا  ساره 
، دنرادن غارـس  نآ  يارب  يزیمآتمکح  زاغآ  هکنانچ  تسا ، هتخادنا  نایرجب  فده  نودب  ارنآ  تعیبط  هاگآان  نیناوق  هک  دـنرادنپیم  ياه 

ندوب رذحرب  ساره و  میب و  هن  دننادیم و  يرورض  یگدنز  زاغآ  يارب  ار  ياهبساحم  هن  اذل  دننکیمن و  روصت  نآ  يارب  مه  یلوقعم  نایاپ 
اهتسینودـه هک  تسناـمه  دـنروآیم ، نوریب  تابـساحم  زا  زیرگ  نیا  زا  هک  ار  یقطنم  هجیتـن  رد  دنرامـشیم . زئاـج  ارنآ  ناـیاپ  يهراـبرد 

راک تعیبط  دیراذگب  دینکن ، باسح  دیـسرتن ، چیه  سپ  دـناهدروآ ! هفحت  تیرـشب  يارب  ناتـسرپ ) تذـل  (، ) ناشاب شوخ  (، ) ناشوخرـس )
دنچ هک  دینکن  یئانتعا  ناگتشذگ  ریطاسا  نایارـسهناسفا و  ياههناسفا  هب  دهدب ! ماجنا  یبوخب  دراد ، هک  یهاگآان  ربج و  يهمه  اب  ار  دوخ 

يهشـال هک  يروگ  ناـیم  رد  هن  تفاـی و  دـهاوخ  تنیمز  يور  رد  هن  تفاـی ، دـهاوخن  وـت  زا  یناـشن  درگنب ، هک  اـج  رهب  باـتفآ  رگید  زور 
! هنازوسلد ياههیـصوت  نیا  رگا  دـنتفر . دوخ  راک  لابند  دـنداهن و  نآ  رد  تنادـنواشیوخ  ءابرقا و  دولآکشا  نامـشچ  ربارب  رد  ار  تناجیب 

کی بجوم  طقف  دـهدب ) ماجنا  دراد ، هک  یهاگآان  ربج و  همه  اب  ار  دوخ  راـک  تعیبط  دـیراذگب  دـینکن ، باـسح  چـیه  دیـسرتن و  چـیه  )
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باق زاب  دوب ، نکمم  رثکادح  رد  ذئاذل  زا  يرادروخرب  شیاسآ و  هافر و  اب  رطاخ و  يهغدغدیب  هسوسویب و  یگدنز 
ریز يهناور  یحابـص  دـنچ  زا  سپ  دنتـشگیم و  روهطوغ  اهیـشوخ  رد  ياهعماج  نارود و  ره  رد  رـشب  دارفا  هک  ینعم  نیاب  دوب ، هجوت  ل 

، يرـشب عماوج  ناگتخوس  رپ  لاب و  نامولظم و  نایاونیب و  ددـع  هب  و  یلو ! یلو ! دـندشیم . شوماخ  دـبا  يارب  رتسب  نآ  رد  هتـشگ ، كاخ 
دراد هک  یهاگآان  ربج و  يهمه  اب  ار  دوخ  راک  تعیبط  مراذـگب  منکن و  یباـسح  مسرتن و  هک  يدرک  هیـصوت  نمب  بوخ ، رایـسب  یلو … 
اونیب يور و  درز  وت  زا  نت  هد  یتفگن : اما  مروایب ، تسدـب  ار  رثکادـح  رد  یعیبط  تذـل  شیاسآ و  هافر و  هک  مشوکب  طـقف  دـهدب ، ماـجنا 

تذـل و لصا  صتخم  نیرتیـساسا  یتفگن : نمب  یناـیدابق و  ورـسخ  رـصان  ینک  نوگلگ  ار  شیوخ  يور  وتیم  نوگلگب  اـت  یمه  دبـسخ 
محازت و هب  تذـل  لصا  هجیتن  رد  تسین و  حرطم  هجو  چـیهب  وا  يارب  دوخ  زج  هک  تسا  یهاوخدوخ  نآ  یگدـنز  رب  نآ  قلطم  تیمکاـح 

تیمکاح یتفگن : نمب  و  داد . دـهاوخ  هولج  نوناق  نیرتلیـصا  اهناسنا  نایم  ار  راتـشک  گنج و  هتـشگ و  رجنم  اهناسنا  ياهدوخ  اـب  داـضت 
سارهیب سرتیب و  نادـنمتردق  قلطم  تیمکاح  هب  ترورـض  ربج و  لاـمک  اـب  تسا ، یهاوخدوخ  صتخم  نیرتیـساسا  هک  تذـل  قلطم 

حاورا ءاضعا و  نادـنزرل  زا  مدوجو ! تمکح  هب  کلهم  ياهینادان  رد  ندروخ  هطوغ  زا  مسرتن ؟ هچ  زا  سرتن ، یتفگ  نمب  ددرگیم . رجنم 
ربارب ق رد  يرشب 

تذـل مه  ام  میتسه و  مه  ام  دـنیوگیم : هک  تهج  نادـب  طقف  مناعونمه ، يزادـنارب  نامناخ  يزادرپرکم و  يزاـبهقح و  غورد و  زا  مترد !
خیرات قاروا  میدرگرب و  نونکامه  زا  تسا . راوتـسا  اهنآ  رب  امـش  ذـئاذل  هک  میوش  لمحتم  ار  اهملا  درد و  نآ  میهاوخیمن  اـم  میهاوخیم و 

همه و اهنآ ) ياهدادعتسا  يهدننکش  يهنعارف  هن   ) اهناسنا يهدنزاس  يامظع  نیرتگرزب  دید  میهاوخ  مینک ، هعلاطم  قرو  هب  قرو  ار  يرـشب 
. دناهدرکن مادقا  يراک  چیهب  تایح  نایاپ  زاغآ و  يهبساحمیب  هتشاد و  اهناسنا  تایح  اب  يزاب  زا  ساره  سرت و  هک  دندوب  ینادرم  زا  همه 
هدمآ و هچ  يارب  هدـمآ و  اجک  زا  ناسنا  نیا  ثلثم  لاوئـس  هب  خـساپ  يهیهت  نودـب  رامـشیب ، ناسانـشناسنا  ءامکح و  ربمایپ و  رازه  اههد 
ساره و میب و  مزاول  زا  یضعب  ثحبم  نیا  رد  لاح ، رهب  و  دنیامن . يربهر  یئامنهر و  ياعدا  اهناسنا  يارب  دناهتـسناوتن  تفر  دهاوخ  اجکب 
، مدوب هداد  شتایح  مایا  رد  تسا  هدوب  بهذـم  لماع  سرت  هکنیا  يهرابرد  لسار  دـنارترب  بلاطم  خـساپ  رد  هک  ار  سدـقم  رایـسب  ینارگن 

دننام همه  مدرم  . ) سانلل مهعفنا  هیلا  مهبحا  هللا و  لایع  مهلک  قلخلا  دـیوگب : مالـسا  ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  سرت  رگا  - 1 مروآیم :
يارب اهنآ  نیرتشخبدوس  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  دنتسه و  يدنوادخ  لایع 

امناکف ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم  هنا  دیوگب : نیملـسم  ینامـسآ  باتک  هک  تسا  هدش  ثعاب  سرت  رگا  - 2 تسا .) مدرم 
يور رد  داسفا  ای  صاصق  ناونع  نودـب  ار  یـسفن  هک  یـسک  هک  تسا  یعطق  . ) اعیمج سانلا  ایحا  امناکف  اـهایحا  نم  اـعیمج و  ساـنلا  لـتق 
ءایحا ار  اهناسنا  يهمه  هک  تسنیا  دننام  دنک ، ءایحا  ار  یسفن  هک  یسک  ره  تسا و  هتـشک  ار  اهناسنا  يهمه  هک  تسنیا  دننام  دشکب . نیمز 

روهطوغ لهج  تاملظ  رد  زور  نآ  يایند  يهمه  هک  يرجه  مود  نرق  رخاوا  زا  ناناملسم  هک  تسا  هدش  ثعاب  سرت  رگا  - 3 تسا .) هدرک 
هدیشخب و لماکت  ار  تایـضایر  دنوش و  تعیبط  تخانـش  راپـسهر  یملع  شرگن  اب  دزادنیب و  هارب  ار  نادنمـشناد  زا  یهوبنا  ناوراک  دندوب 
هک تسا  هدش  ثعاب  سرت  رگا  - 4 دنزادنیب . نایرجب  نیدایم  يهمه  رد  ار  ملع  هصالخ  دننزب و  راکتباب  تسد  دراوم  زا  یناوارف  رادـقم  رد 
هک تسا  هدـش  ثعاب  سرت  رگا  - 5 دننک . انب  یمالسا  عیـسو  ورملق  رد  ار  اهناتـسرامیب  نیرتیلاع  ناناملـسم  مالـسا  روهظ  يهیلوا  نورق  زا 
ات  ) اهناسنا قوقح  نایب  يهفاـضا  هب  مالـسا  دوب ، راـتفرگ  یناـماسبان  فعـض و  ماـهبا و  رد  اـهناسنا  قوقح  زونه  هک  اـهنارود  نآ  رد  مالـسا 

اب ت هن  ار  تاناویح  قوقح  داد ) ناشن  ار  دوخ  تازایتما  اهقوقح  نیرتدیدج  رب  نآ  قیبطت  اب  هکیئاج 
هک تسا  هدـش  ثعاب  سرت  رگا  - 6 داد . رارق  لـمع  دروم  ررقم و  نارادـناج  شزرا  هب  هیکت  اـب  هکلب  ضحم  فطاوع  تاـساسحا و  رب  هیک 

، اهیلازغ اهینوریب ، ناحیروبا  اههیوکـسمنبا ، اهيدنک ، اهدشرنبا ، اهانیـسنبا ، اهیباراف ، زا  اهتنایب  یناوراک  هک  دیایب  دوجوب  یگنهرف 
، اهنیهلاتملاردـص اهیمزراوخ ، یـسوم  خیـش  اهمثیه ، نب  نسح  اهیناتبلا و  اهنودـلخنبا ، اـهراطع ، اهیئانـس ، اـهيولوم ، نیدـلالالج 

یـسانشیتسه تمکح و  ملع و  يهلیـسوب  ار  تایعقاو  همهنآ  دـنتفیب و  هار  هب  اههمالع …  اهریـصن و  هجاوخ  اهيدرورهـس و  اـهدامادریم ،
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یمالـسا ياهروشک  لاملاتیب  يهجدوب  هک  زیزعلادـبع  نب  رمع  نامز  رد  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  سرت  رگا  - 7 دننک . هضرع  تیرـشب  يارب 
ریغ ناملـسم و  زا  معا  اقیرفآ  رد  اههدرب  ندرک  دازآ  يارب  ار  یفاضا  يهجدوب  نارادـمامز  ددرگ و  عاـمتجا  رد  مزـال  فراـصم  زا  رتداـیز 

ار یئاهمدق  لاثما  دنسارهب و  تمایق  زور  رد  تیلوئسم  زا  دنسرتب و  یگدنز  راک  نایاپ  زا  اهناسنا  يهمه  شاک  رگا …  دتـسرفب و  ناملـسم 
يهمه زا  رتالاب  دنرادرب . میدرک  رکذ  ار  اهنآ  زا  یکدنا  يهنومن  طقف  ام  هدش و  هتشادرب  یگدنز  یئاهن  باسح  يهلیسوب  تیرشب  يارب  هک 

هزاجا ام  ياهیئارگرادنپ  اهیتسرپيوه و  اهیهاوخدوخ و  ایآ  میتفگ ، هک  ار  اهنآ 
نب یلع  هک  دوـب  ساره  سرت و  نیمادـک  نآ  هک  مینک  رکف  هراـب  نیا  رد  تیمیمـص  افـص و  لاـمک  اـب  مینیـشنب و  يزور  هـک  داد  دـنهاوخ 

قرشلا اهلری  مل  هدرفم  هخسن  ءامظعلا  میظع  بلاطیبا  نب  یلع  مامالا  دیوگیم : شاهرابرد  ارگهدام  لیمش  یلبش  هک  تسا  هتخاس  ار  یبلاطیبا 
، برغ هن  قرـش و  هن  هک  تسیاهخـسن  هناگی  ناگرزب  گرزب  بلاطیبا  نب  یلع  اوشیپ  . ) امیدق اثیدـح و ال  لصالا ال  قبط  هروص  برغلا  و ال 
يرافغ و رذوبا  یسراف و  ناملس  هک  دوب  ساره  سرت و  نیمادک  نآ  تسا !؟) هدیدن  هخـسن  نیا  لصا  قباطم  یتروص  زورما  هن  زورید و  هن 

میدقت تیرـشب  خـیرات  رب  ار  هتفای  لماکت  ياهناسنا  نیا  لاثما  هکئالم و  لیـسغ  يهلظنح  نیتداهـشلاوذ و  رـسای و  نب  رامع  ینرق و  سیوا 
ندمت نآ  رد  تیناسنا  رایع  رامت  ياهوگلا  دنناوتیم  اهناسنا  نیا  مینک ، روصت  هک  ینارود  ره  رد  ار  یناسنا  یعقاو  ندـمت  هنوگ  ره  هک  درک 
تـسا فورعم  ثلثم  لاوئـس  یئاهن  خساپ  هدش  هتخاس  هتفای ، لماکت  ياهتیـصخش  نیا  يهمه  گرزب و  ياهمدق  نیا  يهمه  دنـشاب . هدوب 

ادخ يوسب  میئادخ و  نآ  زا  ام  . ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  زا : تسترابع  خساپ  نیا  ماهدـمآ .؟ هچ  يارب  موریم ؟ اجکب  ماهدـمآ ؟ اجک  زا  هک ،
یس کی  نیا  میوریم و  ایرد  مییایرد و  ام ز  میوریم  الاب  میئالاب و  ام ز  میدرگیمرب -)

رد وـلهپ  نآ  هب  وـلهپ  نیا  زا  نتـشگرب  زا  هشیدـنا و  نیرترمثم  اـت  هتفرگ  رقحم  يهعرزم  رد  ندز  لـیب  زا  هـک  تـسا  یتوـکلم  تـکرح  ر و 
نتـشادرب لامک  يارب  وپاکت  هار  رـس  زا  ار  عناوم  دوشیم . لماش  ار  یهاگنابـش  هاگباوخ  رد  هدـنزاس  يهلئـسم  کـی  لـح  يارب  باوختخر 
رگوپاکت هکنانچ  ددرگیم و  يورایور  محازم  ناعونمه  یعیبط و  لـماوع  زا  یعناوم  اـب  هراومه  هک  تسا  نیا  رد  یلماـکت  تاـیح  تمظع 

تردـق مدـع  باسحب  ار  یتسرپاوه  یئوجتذـل و  يرورپنت و  و  دـنک ، يدـج  شالت  یتسیاب  طئارـش  تایـضتقم و  داـجیا  يارب  لاـمک  هار 
نودـب دـنیامنیم ، نیمات  اـم  يهدارا  فعـض  يرـصنع و  تسـس  زا  ار  دوخ  تمواـقم  تردـق  هک  یعناوم  ربارب  رد  دـیابن  نینچمه  درواـین ،
ناونعب عوضوم  کی  رب  یمدآ  يهدارا  هک  ماگنهنآ  رد  هک  تسا  زیگنافسا  يهدـیدپ  کـی  نیا  دـیآرد . ونازب  تردـق  یباـیزرا  شجنس و 

کی رگا  و  دـناهتفای . ققحت  یتایح  رما  نآ  لیـصحت  يارب  هک  دـیامنیم  یقلت  یطئارـش  تایـضتقم و  ار  عناوم  دریگب  قلعت  یتاـیح  رما  کـی 
یقلت یعناوم  دنیامن ، نیمات  ار  عوضوم  نآ  ندمآ  دوجوب  دنناوتیم  اعقاو  هک  یطیارش  تایـضتقم  ددرگ ، عقاو  یمدآ  تهارک  دروم  عوضوم 
قطنم ندـیزگرب  ار  اههار  نیرتلدـتعم  يدـبا  تایح  يوسب  تکرح  رد  دنـشابیم .! تهارک  دروم  عوضوم  هب  لوصو  هار  دـس  هک  دـیامنیم 

ياپ یساسا و 
لدتعم تما  ار  امش  بیترت  نیدب  و   ) سانلا یلع  ءادهش  اونوکتل  اطـسو  هما  مکانلعج  کلاذک  و  تسا - لادتعا  ایند  نیا  رد  تکرح  ره  راد 

هار رد  لادتعا  و   ) لیبسلا دصق  هللا  یلع  و  دشاب .) هدوب  تیناسنا  رد  اهناسنا  يهمه  رایعم  وگلا و  امـش  راتفر  ماکحا و  دئاقع و  ات  میداد  رارق 
، تسا یعیرـشت  نتـساوخ  نیا  هتبلا  دهاوخیم  شناگدنب  زا  ار  لدتعم  هار  رد  تکرح  لاعتم  دنوادخ  ینعی  تسا .) يدنوادخ  تیـشم  يانبم 

تـسا یتما  نانآ  زا  و   ) نولمعی ام  ءاس  مهنم  ریثک  هدـصتقم و  هما  مهنم  دـننک . ادـیپ  ار  هار  نیا  شالت  رایتخا و  مهف و  اب  دـیاب  ناگدـنب  اریز 
عوضوم هب  طوبرم  هک  ار  رگید  يهیآ  کی  لادـتعا  يانعم  رد  قیقحت  زا  شیپ  دـنوشیم .) دـب  لـمع  بکترم  ناـنآ  زا  يرایـسب  ورهناـیم و 

مهنم دـصتقم و  مهنم  هسفنل و  ملاظ  مهنمف  اندابع  نم  انیفطـصا  نیذـلا  باتکلا  اـنثروا  مث  تسا : نینچ  هیآ  نیا  میروآیم . تسا ، اـم  ثحب 
زا میدومن ، راذگاو  میدیزگرب ، ار  نانآ  هک  نامناگدنب  زا  یناسک  هب  ار  باتک  ام  سپـس   ) ریبکلا لضفلا  وه  کلذ  هللا  نذاب  تاریخلاب  قباس 

دنتفرگ شیپ  ار  يورهنایم  نانآ  زا  یهورگ  دندرک و  ملظ  نتشیوخ  رب  نانآ  زا  یهورگ  میاهداتسرف ، ناشنایاوشیپ  رب  ار  باتک  هک  یتما  نآ 
رب تقبس  نآ  دندومن و  تقبس  تاریخ  هب  لوصو  يارب  يدنوادخ  نذا  اب  یهورگ  و 
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هـس تاریخ  رب  تقبـس  لادـتعا و  طسو و  طسق و  داـصتقا و  تسا ). هدومرف  تیاـنع  ناـنآ  يارب  دـنوادخ  هک   ) تسا یگرزب  لـضف  تاریخ 
، تسا لدع  يهدام  زا  هک  لادـتعا )  ) مراهچ يهملک  هدـش و  دراو  يددـعتم  دراوم  رد  دـیجم  نآرق  رد  مجنپ  موس و  مود و  مکی و  يهملک 

یسراف رد  هک   ) دصق يهدام  هک  دراوم  نآ  رد  تسا . هدش  رکذ  ددعتم  تایآ  رد  شتاقتشم  اب  لدع  يهدام  دوخ  یلو  تسا  هدماین  نارق  رد 
دنوش هداد  تبـسن  ناسنا  راتفر  هب  رگا  دنوشیم  هدید  تسا ، داصتقا  فدارم  ابیرقت  هک  طسو  دح  نینچمه  و  دوشیم ) همجرت  يورهنایم  هب 

نتـشیوخ يهرابرد  هچ  تسا  هدش  يدب  بکترم  دیامن ، يدـعت  ینوناق  نتم  نیا  زا  هک  یـسک  دنـشابیم و  نید  ینوناق  نتم  هب  لمع  ابیرقت 
نتـشیوخ و يهراـبرد  هچ  تسا و  هتفرگ  رارق  نآ  لـباقم  رد  دـصتقم  هک  دـنرادیم  اور  دوخ  رب  متـس  ناـنآ  زا  یهورگ  هسفنل  ملاـظ  مهنمف 
رد دصتقم  مدرم  و  دنوشیم .) دـب  لمع  بکترم  نانآ  زا  يدایز  يهدـع  و   ) نولمعی ام  ءاس  مهنم  ریثک  و  يهیآ : مومع  زا  هکنانچ  نارگید ،

نآرق رد  طسو  دح  دصق و  يارب  يرگید  يانعم  دنوشیمن . دب  لمع  بکترم  هک  دنتـسه  یناسک  هدصتقم  هما  مهنم  ریثک  يهدـع  نیا  ربارب 
هکنانچ د دشابیم . لاعتم  دنوادخ  هب  برقت  لامک و  يهلیسو  نیرتیلاع  يانعمب  هک  تسا  یهلا  نید  دوخ  تفص  هک  دراد  دوجو 

طسو تما  ار  امش  بیترت  نیدب  و   ) سانلا یلع  ءادهـش  اونوکتل  اطـسو  هما  مکانلعج  کلذک  و  تسا : هدمآ  هرقبلا  يهروس  زا  يهیآ 143  ر 
دـصق هللا  یلع  و  لحنلا : يهروس  يهیآ 19  رد  و  دـشاب .) هدوب  اهناسنا  رد  اهناسنا  يهمه  رایعم  وگلا و  امـش  راـتفر  دـئاقع و  اـت  میداد  رارق 
مهعم انلزنا  تانیبلاب و  انلـسر  انلـسرا  دـقل  يهیآ 25 : دـیدحلا  يهروس  رد  و  تسا .) يدـنوادخ  تیـشم  ياـنبم  هار ، رد  لادـتعا  و   ) لـیبسلا

هب مدرم  ات  میدومن  لزان  اهنآ  اب  ار  نازیم  باتک و  میداتسرف و  نشور  لئالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  ام   ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و 
نید صاوخ  زا  هکیماگنه  لدـع  طسو و  طسق و  دـصق و  تاملک  ینآرق  تایآ  عومجم  هب  رظن  اـب  تفگ : ناوتیم  اذـل  دـنیامن ). ماـیق  طـسق 
راتفر دـنوش ، هداد  تبـسن  اهناسنا  راتفر  هب  رگا  دنـشابیم و  یبوبر  هاگرابب  برقت  لامک و  يهلیـسو  نیرتیلاع  ياـنعمب  دنـشاب  هدـش  روظنم 

هدیمان نوقباسلا  تاریخ ، رب  تقبـس  هک  دشاب  یهلا  نافرع  يوقت و  يالعا  دـح  رد  راتفر  نیا  هکنیا  زا  معا  دـشابیم  نید  نوناق  نتم  قباطم 
درادن دوجو  تهج  نیا  زا  یلکشم  نیاربانب ، نآ . زا  فارحنا  نودب  دشاب  يدنوادخ  نید  نوناق  نتم  قباطم  یمسر  راتفر  طقف  ای  دوشیم و 

هاگرابب خ برقت  لامک و  يهلیسو  نیرترصحنم  نیرتیلاع و  یهلا  نید  رگا  هک 
میناوتیم لاح  تسا ؟ هدش  ریبعت  نآ  زا  طسو  تما  لیبسلا و  دـصق  هک  تسا  نید  ینوناق  نتم  قوف  تاریخ  رب  تقبـس  ارچ  تسا ، يدـنواد 

ینید و شیارگ  رظن  زا  مدرم  تاجرد  فـالتخا  مکی - عون  میهدـب : رارق  یـسررب  دروم  ار  نید  نوناـق  نتم  رد  يرورـض  فـالتخا  عون  ود 
یـسوم ترـضح  هک  یناپوچ  نآ  زا  لاثم  ناونعب  دوشیم . هدـید  لماک  حوضوب  عماوج  اـهنارود و  يهمه  رد  هک  تسا  نآ  زا  يرادروخرب 

زاربا یئادـخ  نانچب  لوصو  يارب  ار  دوخ  یحور  قاـیتشا  قشع و  دـیامنیم و  فیـصوت  ناـسنا  کـی  لکـش  رد  ار  ادـخ  دـنیبیم و  ار  (ع )
رگ تکیاج  مبورب  دیآ  باوخ  تقو  تکیاپ  ملامب  مسوب  تکتسد  ترس  هناش  منک  مزود  تقراچ  ترکاچ  نم  موش  ات  یئاجک  وت  درادیم :

هتفرگ ماش  حبص و  ره  تمرآ  نغور  ریـش و  مادم  نم  ار  تاهناخ  منادب  رگ  شیوخ  وچمه  مشاب  راوخمغ  ارت  نم  شیپ  هب  دیآ  یئرامیب  ارت 
هللا تاولـص  راهطا  يهمئا  بلاطیبا و  نب  یلع  هللادـبع و  نب  دـمحم  میرم و  نب  یـسیع  نارمع و  نب  یـسوم  لیلخ و  میهاربا  یـسانشادخ  ات 

زا یتشحو  شراتفگ  رد  هک  يداع  ناملسم  کی  زا  نینچمه  و  دننکیم . تکرح  نیرب  لامک  یبوبر و  قشع  ریـسم  رد  همه  نیعمجا  مهیلع 
رب نیمز  هتخادنین و  هیاس  نامسآ  هک  يرافغ  رذوبا  ات  درادن ، نید ) رد  نآ  تیعونمم  حبق و  هب  داقتعا  اب  هتبلا   ) عقاو فالخ  زاربا 

رذیبا نم  قدـصا  هجهل  يذ  یلع  ءاربـغلا  تلقاـال  ءارـضخلا و  تلظا  اـم  يراـفغ  رذوبا  زا  رتوگتـسار  ار  یناـسنا  تسا  هدرکن  لـمح  دوـخ 
دح يانعم  رد  یکیکشت ) فالتخا - مود - عون  تسا  نامـسآ  ات  نیمز  زا  توافت  نودرگ  هام  ات  نم  هام  نایم  یلو - دنانیدتم ، هب  فوصوم 

يولوم زا  ار  ریز  تایبا  دوشیم . هدـیمان  نید  هک  تفرعم  نآ  قباطم  لمع  یهلا و  تفرعم  لحارم  هب  رظن  اب  طسق  دـصق و  لادـتعا و  طسو و 
کیل مک  تسه  رتشا  هب  تبسن  وج  بآ  تسا  تبسن  اب  مه  زین  طسوا  کیل  تسا  تمکح  هچ  را  طسوا  هار  تفگ  میهدب : رارق  هجوت  دروم 

طـسوا زا  رود  راچ  ره  دروخ  رو  نآ  طسوا  تسه  دروخ  هس  ای  دروخ  ود  نان  راـهچ  هفیظو  دـشاب  ار  هک  ره  می  وچمه  نآ  ار  شوم  دـشاب 
تـسه نان  هاجنپ  ارم  نوچ  دوب  نآ  طـسوا  هک  نادیم  دروخ  شـش  دوب  ناـن  هد  اهتـشا  ار  وا  هک  ره  تسا  طـب  دـننام  صرح  ریـسا  وا  تسا 
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دوریم یفاح  هبعک  ات  یکی  نآ  لوحن  رد  میاینرد  دصناپ  هب  نم  لولم  یئآ  زامن  تعکر  هد  هب  وت  ین  میتسدمه ؟ هدرگ ، شش  ارت  رم  یهتـشا 
دوریم تیاهن  اب  رد  طسو  نیا  دادـب  نان  کی  ات  دـنک  ناج  یکی  ناو  دادـب  ناج  يزابکاپ  رد  یکی  نآ  دوشیم  دوخ  زا  دجـسم  ات  یکی  ناو 

نایم رد  طسوا  دجنگ  روصت  رد  نآ  رد  ات  دیابب  رخآ  لوا و  دوب  رخآ  لوا و  ارنآ  رم  هک 
هک تهجنادب  دادـم  رحبلا  هل  ناک  ول  تفگ  دادـن  سک  شناشن  رخآ  لوا و  فرـصنم  هنایم  ار  وا  دوب  یک  فرط  ود  درادـن  نوچ  تیاهنیب 

هدومیپ لاـمک  دوخ  رد  لاـمک و  هب  لوصو  يارب  هک  يریـسم  دـنتفایم و  راـکب  هدـیدپ  نیا  رد  هک  یعوـنتم  ياهدادعتـسا  ادـخب و  تفرعم 
عوضوم ود  اب  ناسنا  طابترا  يهرابرد  طوقـس  فرط  رگید  تهج  زا  درادن و  ینایاپ  زرم و  دح و  ادـخ  تفرعم  لامک و  دوخ  دـننام  دوشیم 

روبزم عوضوم  ود  يهرابرد  دنناوتیمن  دنراد ، هک  یلوادتم  يانعمب  طسق  دصق و  لادتعا و  طسو و  دح  نییعت  اذـل  درادـن ، یتیاهن  زین  روبزم 
تیب زا  لامک ) یهلا و  تفرعم  لحارم  رد  یکیکشت  فالتخا  صاخشا و  تاجرد  فالتخا   ) فالتخا ود  ره  قوف  تایبا  رد  دندرگ . حرطم 

یف مود  عون  فـالتخا  هک : دوش  هتفگ  تسا  نکمم  ار . مود  عون  رخآ  تیب  راـهچ  دـنکیم و  ناـیب  ار  لوا  عوـن  فـالتخا  مهن  تیب  اـت  مکی 
قاـبطنا رد  فـالتخا  بجوم  يراـیتخا  ياـهیریگعضوم  اـی  يربج  ياـهتیعقوم  تهجب  هک  دنتـسه  اـهناسنا  نیا  هکلب  درادـن ، دوجو  هسفن 

قلطم لامک  ایآ  دوش : حرطم  ریز  لکش  هب  دیاب  هلئـسم  نیا  تفگ  دیاب  دنـشابیم . دنراد ، هک  یعـضو  رب  طسق  دصق و  طسو و  دح  لادتعا و 
: تفگ ناوـتیم  هچ  رگا  تسا ؟ تیاـهنیب  لاـمک  يوـسب  ناـسنا  تکرح  ریـسم و  اـیآ  تسا و  نآ  یحالطـصا  ياـنعمب  تیاـهنیب  هسفن  یف 

يامکح
هدوب حرطم  یمهم  يهلئسم  نینچ  میکح  سانشیتسه و  رکفتم  ره  يارب  اتدعاق  دناهتشادن و  رود  رظن  زا  ار  تیمهااب  يهلئـسم  نیا  ردقیلاع 

اذل دناهدادن ، رارق  هجوت  دروم  دوش ، حرط  یهلا  تمکح  رد  دیاب  اعطق  هک  لقتسم  يهلئسم  کی  ناونعب  ار  نآ  یـسررب  ثحب و  یلو  تسا ،
نیا لاح ، رهب  و  دومن . يریگیپ  ار  تمکح  یسانشیتسه و  زا  یفلتخم  باوبا  لوصف و  یتسیاب  لئاسم  نیا  رد  نانآ  تایرظن  تخانـش  يارب 

( ادخ  ) قلطم لامک  يارب  هک  یتیاهنیب  موهفم  میئوگیم : دریگب . رارق  نارظنبحاص  راکفا  ضرعم  رد  ددرگ و  حرطم  دیاب  يدج  روطب  هلئسم 
ششک و دادتما و  ياراد  تاعوضوم  رگید  تدش و  لباق  روما  اضف و  ددع و  نامز و  زا  ام  هک  یتیاهنیب  موهفم  نآ  اب  اعطق  میهدیم  تبسن 

تیاهنیب ار  قلطم  لامک  هب  بوسنم  تیاهنیب  تاملک ، رارکت  مدع  ثحب و  لیهـست  يارب  تسا . توافتم  میروآیم  دوخ  نهذ  رد  هک  دعب 
دعب ششک و  دادتما و  ياراد  تاعوضوم  رگید  تدش و  لباق  روما  اضف و  ددع و  نامز و  هب  بوسنم  تیاهنیب  مینکیم و  يراذگمان  لوا 

، دشابیمن قلطم  لامک  هب  لمح  لباق  ای  قیبطت  لباق  هک  تسا  ینیقی  مود ، تیاهنیب  صاوخ  تیهام و  هب  رظن  اب  میئوگیم . مود  تیاهنیب  ار ،
هچ ره  هدوب و  بیکرت  هیزجت و  لباق  هک  دنتسه  یمک  يهلوقم  زا  روما  نیا  فانصا  عاونا و  يهمه  اریز 

يهمه قوـف  قـلطم  لاـمک  دـنراد و  یباـیهار  اـهنآ  رد  يواـست  داـیز و  مک و  هک  دنـشابیم  رادـقم  دـعب و  یعوـن  ياراد  هرخـالاب  دنـشاب ،
هدش دیرجت  یمک و  موهفم  هنوگ  ره  دیاب  امتح  قلطم  لامک  میئوگیم : هک  یتقو  تفگ : دیاب  اذل  دـشابیم ، نآ  صاوخ  یمک و  ياهتیهام 
لامک هب  لمح  لباق  ای  قیبطت  لباق  هک  یتیاهنیب  نیاربانب  مینک . رود  دوخ  نهذ  زا  ار  دیدشت  لباق  روما  اهدعب و  اهشـشک و  اهدادتما و  زا 
دنناـم دـناوتیمن  قـلطم  لاـمک  يوـس  هب  ناـسنا  تکرح  ریـسم و  بیترت  نیمهب  و  مود . تیاـهنیب  هـن  دـشابیم  لوا  تیاـهنیب  تـسا ، قـلطم 
لاوئـس خساپ  رد  دنوادخ  هک  مینیبیم  ینادجو  لیـصا  تفایرد  میلـس و  لقع  قباطم  یمالـسا  عبانم  رد  هکنانچ  دشاب ، هدوب  مود  تیاهنیب 

، یسوم يا   ) یلا کلصو  یل  كدصق  دیامرفیم : مسرب ) وت  هاگرابب  هنوگچ  ادنوادخ ، ( ؟ کیلا لصا  فیک  تفگ : هک  ع )  ) یسوم ترضح 
هب دـنوادخ  هک  تسا  نیمه  دـنباییم  رد  دوخ  نورد  رد  وج  لامک  ياـهناسنا  هک  هچنآ  و  يدیـسر ) نم  هاـگرابب  يدرک ، دـصق  ارم  هکنیمه 
رو وگب  يراد  ربخ  لد  لاـح  رگ ز  هک - دـنیبب  لاوئـس  نیا  يوراـیور  ار  دوخ  اـعقاو  ناـسنا  کـی  رگا  تسا . هدومرف  ع )  ) یـسوم ترـضح 
رد هک - دینـش  دهاوخ  ار  دوخ  باوج  اعطق  وگب  يراد  رتکیدزن  را  یهار  تسود  يوک  ات  یلو  مناد ، ار  گرم  وگب  يراد  رـصتخم  ثیدـح 

فص
جارعم وچ  ین  رکش  ات  یکلک  جارعم  نوچ  هکلب  رمق  ات  ینیمز  جارعم  وچ  ین  یتسین  دیاشگ  رپ  تقارب  نوچ  یتسیاب )  ) یتسیب رگ  نایجارعم 
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يهیلوا داوم  لدـبت  هکنانچ  یتسین  زا  تدرآ  یتسه  يوس  یتسین  گنخ  تشگ  یقارب  شوخ  اـهنات  ینینج  جارعم  وچ  لـب  امـس  اـت  يراـخب 
مه قلطم  لامک  يوسب  هار  درادن ، نآ  رد  یهار  اهششک  اهدادتما و  رگید  یسدنه و  يهلصاف  تسا و  ینورد  لدبت  کی  رکش  هب  رکـشین 
چیه یلب ، میرتکیدزن ) وا  هب  ندرگ  گر  زا  ام  و   ) دـیرولا لـبح  نم  هیلا  برقا  نحن  و  اریز - تسین ، یناـمز  یـسدنه و  يهلـصاف  ياـنعم  هب 

دز هللا  رب  درک و  تروص  دصق  دز  هار  تروص  هک  ار  سک  اسب  يا  درادن : دوجو  ریسم  نیا  رد  تیاهنیب  هچ  یهانتم و  هچ  یـششک  دادتما و 
تفر نابغاب  لامج  دش  وا  يهجرف  ناتـسلگ  ات  یکی  دش  هجرف  رهب  دیـشچ  فسوی  خر  زا  ناویح  بآ  دیـشک  هچ  زا  بآ  هک  یبارعا  وچمه 

لوصو هک  تسا  یئاهتکرح  يارب  قوف  تایبا  رد  روبزم  ياهلاثم  هچ  رگا  تسرب  شتآ  زا  هک  وا  دید  یشتآ  تسد  هب  درآ  یشتاک  یسوم 
غارـس ناتـسلگ و  رد  شدرگ  هاچ و  بآ  تروص و  دـصق  نیبام  هک  تهجنآ  زا  یلو  تسا ، هدـشن  ماجنا  يریگفدـه  اـب  اـهنآ  رد  لاـمک  هب 

يارب دنناوتیم  اذل  تسا ، هدوبن  یسدنه  ینامز و  يهلصاف  رتالاو  قیاقح  هب  لوصو  و  ع )  ) یسوم ترضح  نتفر  شتآ 
چیه دصقم  كرحتم و  نیبام  هک  میراد  ياهدیدپ  نینچ  نتـشیوخ  ياهتفایرد  تالوقعم و  رد  ام  ایآ  دـنیامن . یکمک  ام  دوصقم  حیـضوت 

ام تفایرد  ملع و  نیرتبان  هک  تاذ  تفایرد  يروضح و  ملع  رد  هناتخبـشوخ  یلب ، دشاب ؟ هتـشادن  دوجو  یـسدنه  ینامز و  يهلـصاف  هنوگ 
اهنت هن  نتشیوخ ) تفایرد  يارب  تاذ  تکرح   ) تکرح نیا  و  درادن ، دوجو  یسدنه  ینامز و  دادتما  شـشک و  هلـصاف و  هنوگ  چیه  تسا ،

رد رگید  لاوئس  کی  تسین . زاین  دروم  يرگید  زیچ  نتشیوخ  يور  رب  نتشیوخ  جوم  زج  یهار  ریسم و  الصا  هکلب  تسا ، اههلـصاف  قوفام 
سپ درادن ، دوجو  لامک  هب  لوصو  اب  لامک  يوس  هب  یعقاو  تکرح  نیبام  ياهلصاف  هنوگ  چیه  رگا  بوخ ، رایـسب  هک  دیآیم  شیپ  اجنیا 

یهلا و نایاوشیپ  يهمه  رظن  قافتا  دروم  هک  رمع  تاظحل  نیرخآ  ات  نورد  يهیفصت  سفن و  بیذهت  بیدات و  وجتسج و  رارمتـسا  ماود و 
نآ لیلد  نورد  يهیفـصت  سفن و  بیذـهت  بیدات و  وجتـسج و  يهمادا  موزل  دوخ  اـیآ  دراد ؟ ینعم  هچ  تسا ، قـالخا  ياـملع  ءاـمکح و 

سپـس دزاسیم و  نشور  لامک  كانبات  غورف  زا  ار  یمدآ  نورد  یتاظحل  هک  تسیاهقراب  لاـمک  يوسب  یقیقح  تکرح  دـصق و  هک  تسین 
دـصق زا  یعون  هک  تسا  نینچ  لاوئـس  نیا  خساپ  شیاهنامرآ ؟ تاینهذ و  ساوح و  تسا و  ناسنا  سپ ، نآ  زا  دریگیم و  شیپ  ار  دوخ  هار 

رد هک  تسنامه  تکرح  و 
رادهشیر تکرح  دصق و  نآ  هک  تسا  نآ  لیلد  دوخ  كدـنا ، تدـم  رد  مهنآ  نورد  رد  لصاح  غورف  بورغ  تسا و  هدـش  حرطم  لاوئس 

هک تدابع  نیرتگرزب  رد  مالـسا  اذل  تسا . هدوبن  دـشاب  هتـشاد  ار  قلطم  لامک  تفایرد  یئاناوت  هک  لامک  هب  لوحت  يهدامآ  نورد  هدوبن و 
طارـصلا اندـها  يهیآ  هک  تسا  هدومن  رداص  یلوا  تعکر  ود  ره  رد  هحتاف  يهروس  ندـناوخ  هب  یمازلا  روتـسد  تسا ، هناگجنپ  ياـهزامن 

يرود رادقم  هب  یناسنا  ره  نیاربانب ، زادنا  كاپ  نآ  رب  هدید  سپ  لوا و  وش  كاپ  هکنیا - يارب  هچ ؟ يارب  دوشیم . رارکت  راب  هد  میقتـسملا 
رد ياپ  درادرب و  ار  مدق  هک  دشاب  یتکرح  دصق و  يهدامآ  درذـگب و  اهیکـشخ  زا  ات  دـشوکب ، دـیاب  تسا ، هتفرگ  لامک  اب  هک  یعـضوم 

تفایرد تایحبآ  عبنم  و  تسا ، اهنجل  زا  نورد  یبورال  دننام  تقیقح  رد  یتامدقم  ياهـششوک  رگید  ترابعب  و  دراذـگب - لامک  يایرد 
ناسنا هک  هچ  ره  هرخالاب  هک  تسنیا  نآ  دوش و  حرط  دـناوتیم  دروم  نیارد  زین  یموس  لاوئـس  درادـن . دوخ  نایرج  زا  یعناـم  چـیه  لاـمک 

شیازفا رد  جـیردت  نیا  رگا  دوـشیم ، هدوزفا  وا  یباـیلامک  تفرعم و  هب  دـیدرت  نودـب  دوریم ، شیپ  دوـخ  تـکرح  ریـسم و  رد  وجلاـمک 
دایز و مک و  هک  تسا  اراد  ار  تیاهنیب  نامه  لامک  تیعقاو  دوخ  سپ  دشاب ، هدوب  لامک  تیاهنیب  تعسو  هب  دنتـسم  یبایلامک  تفرعم و 

ست
یط سپ  تسا ، ناسنا  لوحت  یگدـنریگدوخ و  هب  دنتـسم  یبایلامک  تفرعم و  جـیردت  رگا  دراد و  یبایهار  نآ  تاجرد  ای  ءازجا  رد  يوا 
وحن نیدب  لاوئـس  نیا  خساپ  دـشابیم . نامه  لصو  نامه  دـصق  لصا  فلاخم  دـنوش  يرپس  دـیاب  هک  یئاهدـحاو  رگید  ینامز و  يهلـصاف 

لگ يهچنغ  لاثم  ناونعب  یلصو . دراد و  يدصق  ندیسر  تیلعف  هب  یئافوکش و  هظحل  ره  اب  هک  تسا  یمدآ  یبایلامک  دادعتـسا  هک  تسا 
یئافوکـش دادعتـسا  هچنغ  هزادنا  ره  دنکیم . عورـش  ار  یناشفارطع  دسریم و  یئافوکـش  هب  دیامنیم ، ندـش  زاب  هب  عورـش  هک  ماگنه  نآ  زا 

نآ ندش  لگ  هچ  رگا  تسا . هدش  لگ  ندش ، زاب  زاغآ  نامه  زا  هچنغ  یلو  دوب ، دـهاوخ  رتشیب  نآ  یلامک  ندـیدرگ  دـشاب ، هتـشاد  رتشیب 
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هزاـت ارم  هظحل  ره  يراد  وت  هک  یئادـخ  هنهک  نآ  زا  مرازیب  دـیوگیم : هک  يرعاـش  نآ  دـشاب . هدوب  دودـحمان  دودـحمان ، دادعتـسا  تهجب 
نم هک  یبایادخ  دادعتـسا  دوخ  دیوگیم : هکلب  ندش ، ون  هب  ون  لوحت و  رد  تسا  یتقیقح  ادـخ  اعقاو  دـیوگب : دـهاوخیمن  یتسرگد  يادـخ 

یبایادخ دادعتسا  زا  يرتدیدج  حوطس  یحور  يهیفصت  بذهت و  رد  تفرـشیپ  اب  هظحل  ره  دراد ، هک  يرمتـسم  ياهتیلعف  اب  مراد ، دوجو 
يا مینکیم : لـقن  ریز  رد  یناـمرک  يوـجاوخ  زا  هک  یتـیب  تسا  ینعم  نیمهب  دـباییمرد . ار  لاـمک  ادـخ و  دـنکیم و  زورب  یباـیلامک  و 

نامیقم
رد ثحب  درواینرد  شتاـیح  راـگزور  زا  راـمد  رورغ  ربک و  لـماوع  یملاـع  رد  یمد  ره  تقـشع  هار  ناورهر  یمد  ره  رد  یملاـع  ار  ترد 

نیرتیـساسا ینعی  لوصـالالصا  میماـنیم . شلوصـالالصا  هک  تاذ  تنایـص  یهلا  میظنت  لوقعم و  يرادربهرهب  ینعی  يوقت  تسا ، يوـقت 
طوبرم اهنآ  ریثات  تردق  هرخالاب  دوش ، روصت  هک  يورملق  ره  زا  يوقت  برخم  لماوع  یناسنا . یگدـنزاس  فراعم و  لوصا  يهمه  يهیاپ 
قایتشا زج  یگدنز  سفن  نیرخآ  ات  درادیم و  زاب  يدوعص  ياهندیدرگ  تکرح و  زا  ار  یلاعت  یقرت و  لباق  تاذ  هک  تسا  یعیبطدوخ  هب 

نیا دزودـنایم . دوخ  يارب  اـیند  نیمه  زا  یمدآ  هک  تسا  خزود  ياههلعـش  ناـمه  يهیلوا  داوـم  قاـیتشا  نیا  درادـن . ياهتـساوخ  مروـت  هب 
دوش و نورد  رد  یتب  هک  یعیبطدوخ  نیا  زا  دایرف  دوشیم . هدیمان  نتشیوخ  نتفیرف  يانعمب  رورغ  ربک و  هک  تسا  یعیبطدوخ  مروت  يرامیب 

رام تب  نآ  هکناز  تسا  امش  سفن  تب  اهتب  ردام  دیامن - دوخ  ربارب  رد  نداتفارد  وناز  هب  هدجس و  هب  روبجم  ار  یمدآ  تیدوجوم  يهمه 
اب یمدآ  دوش  نکاس  یک  باز  نهآ  گنس و  رارق  دریگیم  بآ  زا  رارش  نآ  رارش  تب  سفن و  تسا  گنس  نهآ و  تسا  اهدژا  تب  نیا  و 

رب ران  نوچ  باز  راذگ  دوبن  ناشران  رب  اربآ  ران  دنراد  نورد  رد  نهآ  گنس و  اریز - دوب  نمیا  یک  ود  نیا 
تروص لهج  تسا  لهج  ار  سفن  ندید  لهـس  لهـس  کین  دشاب  لهـس  نتـسکش  تب  دور  یک  نهآ  گنـس و  نورد  رد  دوش  هتـشک  نو 

هک ار  یقحانب  نوخ  ره  دـیتفیب و  هارب  يرـشب  یگدـنز  خـیرات  زاـغآ  زا  دـیورب  رد  تفه  اـب  ناوخب  خزود  يهصق  رـسپ  يا  یئوجب  را  سفن 
رورغ و ربـک و  ار  قحاـن  نوـخ  نآ  دـینکن ، هتــسخ  ار  ناـتدوخ  زغم  نآ ، لـیلحت  ریــسفت و  يارب  تـسا ، هتخاـس  نـیگنر  ار  نـیمز  دـیدید 

نآ هک  دش  تباث  امش  يارب  رگا  دیسر . دیهاوخ  اهیبارخ  اهنویلیم  هب  هار  طسو  رد  تسا . هتخیر  نوخ  نامه  بحاص  عون  ینب  یهاوخدوخ 
هار چـیه  متـس ، نآ  لماع  تخانـش  يارب  تسا ، هدومن  ناریو  ار  اهنآ  متـس  يهشیت  يرگید  زور  دـندوب و  یلاع  ياهیدابآ  يزور  اـهیبارخ 
ره اج و  ره  زا  دشیم . هدیمان  ناسنا  هک  تسا  يدوجوم  یهاوخدوخ  رورغ و  ربک و  هک  دیورب  نآ  یقیقح  لماع  لابند  هکلب  دـیورن ، يرود 

امتح تسا ، هدوبن  ناگدـننک  نویـش  هلان و  بسانم  یگدـنز  لماوع  نادـقف  لولعم  هک  دیدینـش  یکانزوس  نویـش  هلان و  هک  نامز  ناـکم و 
هنـسرگ و ياهمکـش  اب  ناتهار  رـس  رد  رگا  تسا . هدوب  اهیراوگان  نآ  بجوم  اـمنناسنا  یتاـناویح  یهاوخدوخ  رورغ و  ربک و  هک  دـینادب 

دینادب اعطق  دیرادن ، هدوهیب  ياهیفابهفـسلف  هب  یجایتحا  هاگناج  ياههدیدپ  نیا  ریـسفت  يارب  دیدش ، هجاوم  نانیـشنهبارخ  هنهرب و  ياهندب 
ربک

خیراـت زا  هطقن  نیا  هب  هکیماـگنه  تسا . هدرک  هایـس  ار  مدرم  نآ  راـگزور  رـشب  ماـنب  یـضار  دوـخ  زا  یتادوـجوم  یهاوـخدوخ  رورغ و  و 
هب انب  تسا و  تفرـشیپ  جوا  رد  هلـضاف ) يهنیدم   ) ندـمت ناحولهداس  زا  یخرب  حالطـصاب  تعنـص و  ملع و  تسا و  ام  زورما  هک  دیدیـسر 

دنمدرخ هاگآ و  مدآ  کی  رگا  درذگیم ، مین  درایلیم و  راهچ  زا  تاقولخم  فرشا  لماکت و  لصفرس  سوفن  يهرامش  ریخا  یللملانیب  رامآ 
چیه منکیم و  یگدنز  خیرات  يالتعا  يهطقن  رد  زورما  نم  تفگ : امـشب  یگدش  ریدخت  نیرتمک  نودب  يرایـشه و  لامک  رد  هک  دـیدید 

ینخـس اریز  تسا  اجک  دنکیم  یگدنز  اجنآ  رد  هک  ینکـسم  سردآ  و  تسا ؟ هدمآ  اجک  زا  هک  سرپب  وا  زا  اروف  مرادن ، ینارگن  صقن و 
مین درایلیم و  راهچ  درف  درف  زا  ار  تیعقاو  هکنیا  يارب  طقف  تسین . ام  یلعف  نیمز  يهرک  رایـشه  نادـنمدرخ  ياـهفرح  هب  هیبش  هک  دـیوگیم 

ار ادرف  دیناوتیم  ایآ  دینکیم ؟ رکف  هچ  دیتسیک و  ای  دیتسیچ  امـش  دیـسرپب : سپـس  دیهدب و  نانآ  هب  يرایـشه  یهاگآ و  يرادـقم  دیونـشب ،
؟ دنهاوخیم هچ  رـشب  ناج  زا  دننکیم و  هچ  يرـشب  يادرف  يهرابرد  تسرپ  تردق  ناهاوخدوخ  نارورغم و  ناربکتم و  هک  دـینک  ینیبشیپ 

تسا ادخ  طقف  نوماریپ  هک  ار  یتاملک  بارطـضا ، تدش  زا  دناوتن  دیاش  یتح  هک  تسا  بطاخم  بارطـضا  طقف  امـش  لاوئـس  خساپ  اعطق 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1246 

http://www.ghaemiyeh.com


هک م
نادناخ زا  ربک  رورغ و  یهاوخدوخ و  يرامیب  ات  هاتوک ، نخس  کی  رد  دنک . ادا  یبوخب  تفگ ، دهاوخ  دهدب  تاجن  ار  رشب  يادرف  دناوتی 

ناتیانیبان كوکشم  زیگناماهبا و  روما  مالسلاو . تسا ، گنر  نامه  نامسآ  يور  هک  اجک  رهب  دوشن ، هجلاعم  لوصالالصا  ياود  اب  يرـشب 
زا یناسفن  ياهيوه  اهـسوه و  ياهیرگلالخا  اهدادعتـسا و  ندیـسر  تیلعف  هب  ندوب  یجیردت  تفرعم و  رازبا  لئاسو و  تیدودحم  دنزاسن 

فرط زا  میراد ، تکرـش  رگیدمه  اب  یگدـنز  رد  هک  یناعونمه  عونتم  ياهتیدودـحم  اهیهاوخدوخ و  دـنت  رایـسب  ياهنافوط  و  فرطکی ،
دنمدرخ هاگآ و  ناسنا  يارب  یکش  ماهبا و  ره  دنزاسیم . نامیانیبان  دنشکیم و  ظیلغ  ياهرابغ  درگ و  قئاقح  اهتیعقاو و  يور  ابلاغ  رگید 

زا ورین  نتفرگ  يارب  هکلب  دوکر ، يارب  هن  یلو  دزاسیم ، فقوتم  ار  هاگآ  دـنمدرخ  لاوئـس  تمـالع  نیا  دروآیم . دوجوب  یلاوئـس  تمـالع 
شیپ ار  ياهدشن  ینیبشیپ  یتایح  دصاقم  هار  دننکیم و  زاب  اههار  اهلاوئس  دنزیگنایمرب و  اهلاوئس  اهماهبا  هک  اسب  هچ  لقعتو و  رکفت  عبانم 

ورف اهیکیرات  رد  ار  نانآ  یلکب  دـنروآیم و  ناقفخ  ای  نادرخبان  ناـهاگآان و  يارب  اـهکش  اـهماهبا و  ناـمه  هکیتروص  رد  دـنروآیم .
يزیچ ن نم  هک  هناهب  نیاب  نانآ  ياهیدنب  دیقیب و  رب  ای  دنزاسیم و  ناشرتانیبان  دنربیم و 

ربـعم ربـع  دـق  و  هموـی ، نمآ  هموـن و  معنا  یف  یمعنلا  هحار  يرـشبلا و  هحرفب  ارفاـظ  دـنیازفایم . ممفهب  هک  تسین  مـه  یمازلا  مـمهفیم و 
هدغ و هموی  یف  بقار  و  بره ، نع  بهذ  بلط و  یف  بغر  لهم و  یف  شمکا  لجو و  نم  رداب  ادیعس و  هلجالا  داز  مدق  ادیمح و  هلجاعلا 

امیـصخ اجیجح و  باتکلاب  یفک  اریـصن و  امقتنم و  هللااب  یفک  و  الابو ، اباقع و  رانلاب  یفک  و  الاون ، اباوث و  هنجلاـب  یفکف  هماـما . امدـق  رظن 
رد ار  یهلا  تـمعن  رد  شیاـسآ  يدـبا و  تداعـس  تراـشب  يداـش  تـسا ) هدروآ  تسدـب  هـک  وپاـکت  تـکرح و  نـیا  اـب  يوقتاـب  ناـسنا  )
هک تسا ) یناسنا  نینچ  . ) تسا هدروآ  تسدـب  تسا ) شراظتنا  رد  هک   ) يزور نیرتنما  اـهایور و  اـهباوخ و  نیرتمیـالم  نیرتهدوسآ و 
هب يدنوادخ  سرت  زا  هتخدنا و  شیپ  هنادنمتداعـس  ار  تشونرـس  نایاپ  يهشوت  هدومن و  روبع  هدیدنـسپ  یعـضو  اب  ار  ایند  تقوم  هاگرذگ 

هتفاتش و تداعس  يوسب  تسا ، هتشگ  شبیصن  یگدنز  رد  هک  یتلهم  راگزور  رد  یقتم ) ناسنا  نیا  . ) تسا هدرک  یتسدشیپ  هحلاص  لامعا 
موزل يارب  . ) تسا هتسیرگن  شیپ  هب  هراومه  هتخادرپ و  شیادرف  رکف  هب  شزورما  رد  هتخیرگ و  اهیدیلپ  زا  هدومن و  تاجن  بلط  رد  تبغر 

ای ای  يدنوادخ  ماقتنا  تسا . یفاک  شتآ  لابو  رفیک و  باذع و  زا  ساره  یتشهب و  شاداپ  اطع و  يوقتاب ) ناسنا  لمع  تفرعم و 
رابنارگ ریجنز  زا  یئاهر  تراشب  رد  يداش  حرف و  دیامنیم .) تیافک  يوقتاب ) ناسنا  يارب   ) ینامسآ باتک  يهمصاخم  جاجتحا و  وا و  ير 

ساسحا طاسبنا  يداـش و  يوقتاـب :) ناـسنا  تاـصتخم  زا  . ) ندومن شیپ  هب  تکرح  نتـسیرگن و  شیپ  هب  هراومه  تسا و  يویند  یگدـنز 
و دنریگیمن . ار  شغارـس  زگره  اههصغ  مغ و  سرت و  هک  تسا  يدـبا  ناما  نما و  تداعـس و  تفایرد  یگدـنز و  رابنارگ  ریجنز  زا  یئاهر 

نـشور ینیبنشور و  یئانیب و  اب  هک  دوب  یـسک  يو  تسا . نیریـش  ياهایور  باوخ و  زا  رتابیز  هک  ددرگیم  روهطوغ  يدـبا  تاـیح  نآ  رد 
هاگرذگ هک  ایند  زا  وا  درذـگب ، وا  رب  ایند  ات  دنیـشنب  هکنآ  ياجب  تفایرد و  رد  يویند  یگدـنز  یعطق  ضارقنا  تشذـگ و  تعرـس  يرکف 

اب دوخ  تبونب  کـی  ره  دـنوش و  راوس  وا  رب  زور  بش و  دراذـگب  هکنآ  ياـجب  و  تشذـگرد . يرایـشه  یهاـگآ و  لاـمک  اـب  دوب ، یتقوم 
هایـس و بسا  ود  نآ  رب  ناور  حور و  یکالاچ  اب  دنک ، یمخز  ار  وا  ناور  حور و  دـنزب و  شیاهولهپ  هب  زیمهم  تشاد  هک  یعیرـس  تکرح 

تقیقح نیا  تفایرد  اب  وا  درک . روبع  ایند  نیا  زا  دوب ، وا  يدبا  تداعـس  نماض  هک  ياهشوت  هنادنمزوریپ و  یگدـنز  اب  دـش و  راوس  دـیفس 
تکرح و تسا  لبقتسم  رد  شور  ریسم و  هک  تسرپهر  يا  دوب  نآ  رفاسم  سپ  میون  ياج  دصاق  ینیبنیم  میوریم  هتسشن  ام  رگنب  کین  هک 

داتشه دنیبب  دنک ، زاب  مشچ  هکیماگنه  ات  دربب ، باوخب  ار  وا  نامز  رابیوج  عطقنیال  نایرج  هک  تشاذگن  درکن و  یقلت  یخوش  ار  نتـشذگ 
لابندب ایند  نیا  رد  يراهب  لصف  چیه  هک  ینازخ  تسا . هتفرگ  ندیزو  يدـبا  نازخ  ياهداب  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  رد  ار  شخب  تایح  راهب 

ادـصیب و هـک  يریجنز  ياـههقلح  يور  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  یگدـنز  ناـیلاس  روـبع  دـهاش  هـک  تشاذـگن  وا  دروآ . دــهاوخن  دوـخ 
تقلخ و تخرد  ریز  رد  نتـسشن  هب  تعانق  زا  تاذ  تنایـص  لوصـالالصا  نآ  يوقت ، يرآ ، دـشاب . هدوب  دـناهدیزخ  هتـشذگ  هب  رارکتیب 
هک یناسنا  هک  دوب  هدـنامهف  وا  هب  ار  یگرزب  تقیقح  یهلا  یبرم  ملعم و  نیا  اریز  تخاس ، شعونمم  نآ ، يابیز  گرب  خاش و  رد  تحایس 
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لامک تشگ و  هریخ  تسا ، هدـش  هدیـشک  لامک  يور  هک  اهیئابیز  فافـش  نیراگن و  ياههدرپ  هب  شنادـجو  لقع و  هشیدـنا و  تایح و 
دنهاوخ غیرد  وا  زا  ار  دوخ  ياـهیئابیز  اـهنت  هن  فافـش  نیراـگن و  ياـههدرپ  ناـمه  هک  دـید  دـهاوخ  ار  يزور  دـیدن ، ار  هدرپ  نآ  تشپ 

لاح رد  رفاسم  نیا  هک  لاوز  انف و  راوگان  هرهچ  رب  نیراگن ، ياههدرپ  نآ  يور  رب  يو  ياهیگریخ  هب  ندیـشخب  ناـیاپ  يارب  هکلب  تشاد ،
دییایب تشاد ، میهاوخن  یتشگزاب  روبع  نیا  يارب  میتسه و  روبع  لاح  رد  میوریم و  هک  لاح  تشگ . دنهاوخ  هریخ  تسا ، هدرک  ادـیپ  عادو 

اوتیم ات 
تاریخ و هب  شیارگ  اب  ات  میراپـسب ، نادـجو  لقع و  تسدـب  میریگب و  یناسفن  ياهوزرآ  لایما و  تسد  زا  ار  دوخ  تایح  يهتـشررس  مین 

نیا رگا  تسا . ام  يهحلاص  لامعا  نآ  زا  يرادـیاپ  اقب و  هک  میزودـنیب  هحلاص  لاـمعا  لوقعم ، تاـیح  لاـمک  دـشر و  نادـیم  رد  هقباـسم 
نادیم رد  ام  تیدوجوم  هک  تشذگ  دـهاوخن  يرید  میرامـشن ، تمینغ  تسا ، هدـش  هداد  امب  یگدـنز  نیا  رد  هک  ار  اهتصرف  اهتلهم و 

شیپ هب  تکرح  طقف  درب . دنهاوخ  تمینغ  هب  ارنآ  هتشگ و  رتدنمورین  لماوع  شوختسد  رتداب  رپ  مروت  رتشیب و  توهش  يارب  عزانت  رازراک 
ملاع يارب  بقع  هب  تکرح  ای  نتشیوخ و  رود  هب  تکرح  رگا  دیامن . هیجوت  ریـسفت و  ار  نآ  رد  وپاکت  یگدنز و  نایرج  دناوتیم  هک  تسا 

دیامن فقوت  هظحل  کی  یتح  دوخ  تکرح  رد  یتسه  ملاع  هکنیا  روصت  دوب !؟ ناسنا  زا  يرثا  يربخ و  زورما  اـیآ  دوب ، ریذـپناکما  یتسه 
يدـمآ تسه  رد  هک  يزور  نآ  زا  وت  دـیئامرف : تقد  دراد !؟ تکرح  یفن  روصت  اب  یتوافت  هچ  دـخرچب ، دوخ  رود  ای  ددرگرب  بقع  هب  اـی 

وا ياجب  رگید  یتسه  دنامن  لوا  یتسه  لدبم  زا  اقترا  نیا  ارت  رم  يدیسر  یک  اقب  يدوب  ارت  تلاح  نادب  رگ  يدب  يداب  ای  كاخ  ای  یـشتآ 
طئاسو زک  نامب  ار  طئاسو  نیب  لدبم  نآ  ادتبا  هب ز  مود  رگیدکی  دعب  اهتسه  نارازه  دص  ات  نینچمه  دناشن 

تتریح مک  دوش  یناد  ببـس  زا  تسا  رتـنوزفا  لـصو  قوذ  مک ، هطـساو  تسج  لـصا  دـش  نوزف  اـج  ره  هطـساو  نآ  لـصا  يدرگ ز  رود 
يا ياهدیسفچ  اقب  رب  ات  هک  تدوب  نایز  هچ  اهانف  ناز  یتفاترب  ارچ  ور  سپ  انف  زا  یتفای  اهانف  زا  اهاقب  نیا  تترضح  رد  دهد  هر  هک  یتریح 

زا دوجو  ودب  زا  هظحل  ره  نونکات  دونع  يا  يدید  رـشح  نارازه  دص  تسرپ  ار  لدبم  يوجانف و  سپ  تسا  رتهب  تنیلوا  زا  مود  نوچ  اونیب 
نیا رحب  بل  ات  شـش  جـنپ و  نیا  جراخ  يوس  زاب  شوخ  تازییمت  لقع و  يوس  زاب  التبا  تایح و  يوس  اـمن  زو  اـمن  يوس  ربخیب  يداـمج 
ناج نیا  غاز  ياهدـب  نیه  طابر  اهنطو و  اههد و  تسه  طایتحا  یکـشخ ز  ياهلزنم  زاب  تسال  رحب  نورد  اپ  ناشن  سپ  تسا  اهیاپ  ناـشن 
نک راثیا  راو  لخن  یـشابن  رو  راپ  هس  زا  تسنوزف  تلاسما  ره  هک  راپـسیم  ار  نهک  ریگیم و  هزات  شاب  زابناج  ادـخ  لیدـبت  شیپ  شاب  زاـب 

تکرح زا  ام  یتسه  هک  میرادب  اور  ایآ  لاحنیا  اب  ار  هدیدان  ره  رهب  ربیم  هفحت  ار  هدیـسوپ  هدیدنگ و  هنهک و  نک  راثیا  هن و  هنهک  رب  هنهک 
یـشالتم لـماوع  راـم  روم و  رب  عوبطم  یئاذـغ  دـسوپب و  ددـنگب و  يولوم  لوقب  دـنامب و  زاـب  تسا ، لاـمک  درجت و  هب  ور  هک  دوـخ  یتاذ 

اوخدوخ نازوس  ياههلعش  يارب  يداوم  تعیبط و  يهدننک 
زا دیـسرتب  . ) هراجحلا سانلا و  اهدوقو  یتلا  رانلا  اوقتا  دـشاب !؟ تیدـبا  رد  یهلا  رهق  شتآ  نتخورفارب  يارب  ياهلیـسو  ناـهاوخدوخ و  یه 

تسا و تشهب  شیپ ، هب  تکرح  ناـیاپ  سپ  تسا .) اهگنـس  و  هدـیدنگ ) ياـهیعیبط  دوخ   ) اـهناسنا نآ  تخوـس  داوـم  هک  یخزود  شتآ 
تعیبـط اـب  هزراـبم  جـئاتن  هک  شتآ  زج  یناـیاپ  دوخ ، رود  هب  اـی  بقع  هب  تکرح  و  هللاءاـقل ، هب  ندیـسر  يدـنوادخ و  هاـگراب  رد  روـضح 

. تشاد دهاوخن  دوجو  وا  تامارک  ادخ و  زا  يرود  قارف و  زج  ینایاپ  نینچمه  هتشادن و  تسا  خزود  شهاگیاج  تکرح و 
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يدرا و لضاف و  ایجن ، ناذالا  یف  ثفن  ایفخ و  رودصلا  یف  ذفن  اودع  مکرذح  جهن و  امب  جتحا  رذنا و  امب  رذعا  يذلا  هللا  يوقتب  مکیصوا 
نوه و ام  مظعتسا  و  نیز ، ام  رکنا  هتنیهر ، قلغتسا  هتنیرق و  جردتسا  اذا  یتح  مئاظعلا ، تاقبوم  نوه  و  مئارجلا ، تائیـس  نیز  و  ینمف ، دعو 

لقع مکح  ناربمایپ و  يهلیسوب   ) تشز لامعا  راوگان  جئاتن  غالبا  اب  هک  منکیم  هیـصوت  يدنوادخ  يارب  اوقت  هب  ار  امـش  نم   ) نما ام  رذح 
امش و  تسا . هدومن  جاجتحا  هدرتسگ ، امـش  ياپ  شیپ  هک  نشور  یقرط  اب  و  تسا . هتـشاذگن  يرذع  ياج  یهلا ) نادجو  کیرحت  میلس و 

دالوا يهنیرید  نمشد  نیا  . ) تسا هتشاد  رذحرب  دمدیم ، ناتیاهشوگ  رد  هتـسهآ  هتـشاد و  یفخم  يذوفن  ناتیاههنیـس  رد  هک  ینمـشد  زا  ار 
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دزاسیم روهطوغ  اهوزرآ  لایخ  رد  ار  ع )  ) مدآ دنزرف  دهدیم و  هدعو  دزادنایم و  تکاله  هب  دنکیم و  هارمگ  هک  تسا  ناطیش  ع ))  ) مدآ
زاسمد و هک  هاگنآ  ات  دـیامنیم . زیچاـن  ناـنآ  رظن  رد  ار  هدـننک  دوباـن  گرزب و  یـصاعم  دـیارآیم و  ناـنآ  يارب  ار  ناـهانگ  ياـهیتشز  و 

گرزب دوب ، هداد  هولج  زیچان  هک  ار  هچنآ  راکنا و  ار  دوخ  ياههتسارآ  تسب ، هرگ  اب  مکحم  ار  دوخ  ناگورگ  داد  بیرف  ار  دوخ  نیشنمه 
وقت يارب  درادیم .) رذحرب  دوب ، هدرک  نیقلت  ناما  ناسنا  يارب  هک  هچنآ  زا  و 

نینموملاریما هک  تسا  موس  راب  نیا  دراد  ترورـض  دورطم  ناطیـش  ياهاوغا  اـهشیارآ و  زا  باـنتجا  تسا  لوصـالالصا  هب  لـمع  هک  ي 
نایب ار  يوقت  طئارش  صاوخ و  مزاول و  زا  یعاونا  راب  ره  رد  و  دیامرفیم . هیصوت  يوقت  هب  ار  مدرم  هکرابم  يهبطخ  نیا  رد  نایقتم  ياوشیپ 

هدومرف لماک  ناسنا  میلعت  تیبرت و  يارب  یناسنا  يهعماج  نتخاس  هدامآ  تهج  رد  هک  ینانخـس  رـساترس  رد  لـماک  ناـسنا  نیا  دـیامرفیم .
يوقت ندوب  لوصالالصا  يارب  لیلد  نیرتنشور  نیرتنقتم و  نداد ، تیمها  نیا  تسا . هداد  تیمها  يوقت  هب  بلاطم  يهمه  زا  شیب  تسا ،

تاذ تنایـص  لوصالالصا  هب  دیهاوخب  رگا  هک  دیامنیم  هیـصوت  حرطم و  ناطیـش  ربارب  رد  ار  تاذ  تنایـص  قوف  يهلمج  دنچ  رد  دشابیم .
. دیـشاب رذحرب  یهلا  هاگرد  دورطم  ثیبخ  نآ  ياهیئارآ  رهاظ  ناطیـش و  يابیرف  ياههدعو  زا  دـیاب  امتح  دـیدرگ ، لئان  تسا ، يوقت  هک 

نورد تیریدم  هک  داز  یمدآ  یعیبطدوخ  اب  یفخم  ای  راکشآ  طابترا  نتخاس  رارقرب  اب  رادغ  لایح و  رگـشیارآ  راکم و  ینورب  نمـشد  نیا 
نانچ ارنآ  شزرا  قوف  ياهدادعتسا  نورد و  يهمه  دناوتیم  هلیسو  نیرتمک  اب  اههار و  نیرتکیدزن  اب  هجو و  نیرتناسآ  هب  دریگیم ، هدهعب  ار 

ظافلا اب  دشاب و  هتشادن  یگتسیاش  نورد  نآ  رد  حور  يهتشرف  نتسشن  يارب  هظحل  کی  یتح  هک  دنک  ناریو 
! ناـسنا حولهداـس  دراذـگن . حور  ینورد  ياـههمزمز  یبیغ و  شورـس  ندینـش  يارب  یلاـجم  هک  دزاونب  ناـنچ  ار  دازیمدآ  شوگ  شیاـبیز 
هتـسشن و هدوسآ  يرطاخ  اب  تسا ، راکم  ناطیـش  يرگید  هراما و  سفن  یکی  هک  کلهم  نامایب و  نمـشد  ود  ربارب  رد  هک  ناسنا ! لاـیخیب 

بآ بارس  یلایخ  جاوما  رب  یتسد  ود  ار  لقعت  هشیدنا و  نیرز  يهلایپ  دیوجیم . تیعقاو  نمـشد  زا  ار  تیعقاو  تقیقح ، دض  زا  ار  تقیقح 
دـنکیم و کیدزن  شنابلب  ار  یلاـخ  يهلاـیپ  ناـمه  سپـس  دـیامنیم !! ساـمتلا  لوقعم  تاـیحبآ  نیغورد  جاوما  نآ  زا  هدرک و  هضرع  اـمن 
زا باقن  گرم  تسد  هک  هاگنآ  ات  دزاسیم ، شرایشهان  تسم و  یتدم  ات  دنشکیم ، رـس  لایخ  ملاع  رد  طقف  هک  جاوما  نآ  دنمورین  مسجت 
الاب تالمج  رد  نایقتم  رورس  تسا . هدوب  یلاخ  لوا  زا  هلایپ  نآ  هک  دمهفب  ندمآ  دوخب  يهظحل  نیلوا  نامه  رد  درادرب و  شناگدید  ولج 

اب دازیمدآ  رمع  دادـتما  رد  ناطیـش  هکنآ  زا  سپ  هک  دـیامرفیم  هراشا  تسا ، ناطیـش  اب  دازیمدآ  یئورایور  هک  تمایق  تاظحل  نیرتخـلت  هب 
، ناسنا اب  یئوراـیور  عقوم  رد  تسا ، هتخاـس  هاـبت  ار  شراـگزور  کـلهم ، ماد  رد  يو  نتخادـنا  يارب  هناد  ندیـشاپ  اـهيراکبیرف و  اوغا و 

یضق امل  ناطیشلا  لاق  و  مدوب .!؟ هتخاس  روبجم  تکاله  طوقس و  هب  ارت  نم  رگم  هک : دیوگیم  وا  هب  ار  نخس  نیرتهدننازوس 
اومول ینومولتالف و  یل  متبجتـساف  مکتوعد  نا  الا  ناطلـس  نم  مکیلع  یل  ناک  ام  مکتفلخاف و  مکتدعو  قحلا و  دعو  مکدعو  هللا  نا  رمالا 

یگدنز رما  هکیماگنه  و  . ) میلا باذع  مهل  نیملاظلا  نا  لبق  نم  نومتکرشا  امب  ترفک  ینا  یخرصمب  متنا  ام  مکخرصمب و  انا  ام  مکسفنا ،
امـش رب  نم  مدومن و  فلخت  مدرک و  هدعو  امـشب  نم  داد و  قح  يهدعو  امـشب  دنوادخ  دـیوگیم : مدآ  دالوا  هب  ناطیـش  دـش ، مامت  يویند 

نم دینک ، تمالم  ار  ناتدوخ  دینکن و  تمالم  ارم  سپ  دیتفریذپ ، امش  مدومن و  اهیهابت ) هب   ) توعد ار  امـش  هکنیا  زج  متـشادن ، ياهطلس 
اعطق و  مرکنم . دیاهداد ، تلاخد  تکرـش و  نآ  رد  ارم  نیا  زا  شیپ  امـش  هک  هچنآ  هب  نم  نم ، دایرفب  امـش  مسریمن و  امـش  دایرفب  زورما ) )

هک نم  دیتسنادیم  امـش  دوب . هتـشادن  رذحرب  نم  زا  ار  امـش  شناربمایپ  يهلیـسوب  دنوادخ  رگم  تسا .) یکاندرد  باذـع  ناراکمتـس  يارب 
ره هکناز  مدوبن - یـضار  امـش  یگدـنز  عمـش  غارچ و  یئانـشور  هب  مدوب ، هدرک  هابت  هتخوس و  تداـسح  ربک و  شتآ  هب  ار  مدوجو  نمرخ 

هتخورفا سک  عمش  دهاوخنیم  هتخوس  نمرخ  تخبدب 
هحفص 146] ]

، اظفاح ابلق  هحنم  مث  اعفای . ادیلو و  اعضار و  انینج و  و  اقاحم ، هقلع  و  اقاهد ، هفطن  راتسالا ، فغش  ماحرالا و  تاملظ  یف  هاشنا  يذلا  اذه  ما 
یف احت  ام  ارداس ، طبخ  و  اربکتسم ، رفن  هلاثم ، يوتسا  و  هلادتعا ، ماق  اذا  یتح  ارجدزم ، رـصقی  اربتعم و  مهفیل  اظحالا ، رـصب  اظفال و  اناسل  و 
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یف شاع  اریرغ و  هتنتف  یف  تامف  هیقت ، عشخیال  و  هیزر ، بستحیال  مث  هبرا ، تاودـب  و  هبرط ، تاذـل  یف  هایندـل ، ایعـس  اـحداک  هاوه ، برغ 
دوجوب هدنناشوپ  ياهفالغ  ناردام و  ماحرا  تاملظ  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  یناسنا  نیا  اب   ) اضرتفم ضقی  مل  اضوع و  دـفی  مل  اریـسی ، هتوفه 

رد یفخم  هدیـشوپ و  ياهقلع  تارذ ، زا  مکارتم  ندـیئور و  لاح  رد  ياهفطن  تفرگ :) شیپ  ار  دوخ  نوکت  ریـسم  ناسنا  نیا  هاگنآ  . ) دروآ
دمهفب و تربع  هبرجت و  يور  زا  ات  داد ، هدننیب  یمشچ  ایوگ و  ینابز  ظفاح و  یبلق  وا  يارب  سپس  ناوج . كدوک ، راوخریش ، ردام ، محر 
، دش تسار  شتماق  رکیپ و  دیسر و  دوخ  لادتعا  دحب  هک  هاگنآ  ات  دیامن . يراددوخ  نآ  هب  باکترا  زا  تیصعم ، زا  نتشیوخ  يریگولج  اب 

ندرک باریـس  يارب   ) شیاوه ولد  اـب  داـتفا ، اـطخ  طـبخ و  هب  اورپیب  تفرگ و  ندـیمر  قح  ریـسم  زا  دومن و  هطاـحا  ار  شدوجو  رابکتـسا 
رب راب  تقشم  تاکرح  ششوک و  دیشک ، بآ  شایعیبطدوخ ) خاش  رپ  تخرد 

یگدـنز يارب  تسم  لفاغ  نیا  . ) شیاهزاین يهرابرد  ماخ  تارکفت  اب  شبرط و  شیع و  ذـئاذل  لیـصحت  يارب  درک و  فرـص  شیاـیند  يا 
رد هدننک ) هابت  تلفغ  نیا  اب  . ) دزاسیمن راداو  عوشخ  هب  ار  وا  یسرت  چیه  دروآیمن و  باسحب  دهدیمن و  لامتحا  ار  یتبیـصم  چیه  دوخ )
هن هتـشگ ، يرپس  شزغل  رد  زیچان  دودحم و  ینامز  رد  وا  یگدنز  هک  یلاح  رد  ددنبیمرب  ناهج  نیا  زا  هدید  دوخ  يهدنبیرف  شزغل  هنتف و 

نامه ناسنا  نیا  ناسنا  یعیبط  تکرح  نایاپ  ریسم و  ءدبم و  دروآ ). ياجب  ار  مزال  يهضیرف  هن  تفرگ و  يدادادخ  ياهتمعن  زا  ياهجیتن 
زاـغآ زا  وا  تسا . هتخیگنارب  ار  يرکفتم  ره  یتفگـش  وا ، رفـس  فدـه  ناـیاپ و  ریـسم و  ءدـبم و  رد  رکفت  هـک  تـسا  يزیمآرارـسا  رفاـسم 

دوجوب دـنوادخ  دـهدیم . همادا  دوخ  تکرحب  نامایب  فقوتیب و  هداـتفا ، هارب  دوجو  زا  ینوگاـنوگ  لاکـشا  رد  یتسه  ملاـع  يهقباـسیب 
يارجم رد  ارنآ  هدومن و  زاـب  دوـخ  يهغلاـب  تمکح  اـب  ار  هداـم  يو  نتخادـنا  هارب  زا  شیپ  تسخن  رفاـسم  نیا  يهدـنزادنا  هارب  هدـنروآ و 

نیا تاشن  هاگیاج  نیتسخن  تروصب  رواـنهپ  رایـسب  ياـضف  زا  ياهشوگ  رد  ار  نیمز  يهرک  ناـمز  زا  ياههرب  رد  دـهدیم و  رارق  تـالوحت 
هچ دنارورپیم ، دوخ  نورد  رد  هک  ینادنزرف  تسد  اب  اهدعب  دنادب  هکنیا  نودب  هیلوا  ردام  نیا  دروآیمرد . رفاسم 

يابیز یعیبط  رظانم  هنوگچ  تخاس و  دنهاوخ  روهلعش  وا  شوغآ  رد  هک  اهـشتآ  هچ  دروآ و  دنهاوخ  دوجوب  وا  ناماد  رد  یثداوح  اغوغ و 
شزرااب رایسب  تختیاپ  نیا  دنارذگیم . ار  دوخ  ینتسبآ  نارود  درک ، دنهاوخ  لدبم  رتسکاخ  هب  اهیهاوخدوخ  ياههلعـش  اهدود و  اب  ار  وا 
يهیذـغت يارب  ندـش  ریـش  ریـسم  رد  نوخ  دـننام  هک  شنورد  رد  هتفهن  میظع  ياههیامرـس  نداعم و  يهدـنیآ  تشونرـس  زا  گرزب  ناهیک 

اب هدمآرد  شنادنزرف  تسد  رد  نازوس  يهحلـسا  تروصب  ادرف  شخب  تایح  داوم  نآ  هنوگچ  هک  درادن  یعالطا  دنارورپیم ، شنادـنزرف 
دنهاوخ مه  رد  راتـشک  گنج و  ياهروپیـش  يادـص  اب  هک  میتادوجوم  فرـشا  ام  میلماکت ، لصفرـس  ام  میاهتفاـی ، لـماکت  اـم  ياههدـبرع 

نیا رگج  نوخ  نیا  نارجه و  نیا  حرـش  میرذـگب  زیگنامغ  ناتـساد  نیا  زا  دـیئایب  دروآ ! دـنهاوخ  دورف  رگیدـمه  رکیپ  رـس و  رب  تخیمآ ،
زین يرگید  ياهناسنا  نتسبآ  تسا ، یثداوح  نادنزرف و  نینچ  نتـسبآ  الع  لج و  قح  رما  هب  هک  هانگیب  ردام  نیا  رگد  تقو  ات  راذگب  نامز 

دنهاوخ نآ  يوسب  باذـجنا  تیاهنیب و  رب  هراظن  يارب  اههاگدـصر  یکاخ  نیمز  نیمه  زا  درک و  دـنهاوخ  زاب  ایند  نیاـب  مشچ  هک  تسه 
دوخ رفس  هب  دنسریم و  لامک  غولب و  هب  هوکش  اب  ردام  نیا  ناماد  رد  هک  دنتایح  ریسم  تیمهااب  رایسب  ناوراک  نانیا  تخاس .

طقف دنوریم ؟ اجکب  و  دنیآیم ؟ هچ  يارب  دنیآیم ؟ اجک  زا  اهناسنا  نیا  یقیقح  خـساپ  هک  يدـج  ناوراک  نیا  نازاتـشیپ  دـنهدیم . همادا 
بلاطیبا دنزرف  هللادبع و  نب  دمحم  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  نانآ  لوا  فیدر  رد  هک  دـنماظع  ءایلوا  ناربمایپ و  تسا ، نانآ  رایتخا  رد 

هوبنا رایسب  ناوراک  يهلسلس  رس  دیآیم و  رسب  راقو  تمـشح و  اب  ردام  نیا  يرادراب  نارود  دننکیم . تکرح  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص 
زاـغآ گرزب  ریـسم  نیا  رد  ار  دوـخ  رفـس  دروآیمرب و  رـس  كاـخ  یتـشم  زا  تسا ، هدـش  هدـیمان  رـشبلاوبا  مدآ  هک  ینعمرپ  ینـالوط و  و 

یئاههناخناهن رد  نز  درم و  کی  زا  یتارذ  تروصب  ینیمز ، داوم  زا  سدـقم  يهلـسلسرس  نیا  نادـنزرف  يهیلوا  ياهرذـب  هاـگنآ  دـنکیم .
یلاوتم لزانم  کیرات  يهناخناهن  نآ  رد  رفاسم  نیا  دریگیم . ندیئور  دباییم و  رارق  دـیدج  تکرح  زاغآ  يارب  ناردام  ماحرا  مانب  کیرات 

، یتسه زا  زیچان  یـشیامن  اب  ددرونیمرد و  تسا  هتخاس  مهب  کیدزن  يدنوادخ  یلازیال  هقلطم و  تردق  ار  اهنآ  رود  رایـسب  لصاوف  هک  ار 
رد نآ  يهلیـسوب  هک  یحور  ندـش  هدـیمد  یگتـسیاش  دوـشیم و  هداـمآ  تسا ، وا  نآ  زا  ینـسح  ءامـسا  هک  گرزب  رگتروـص  ینزملق  هـب 
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ین اب  هک  ههام  هن  نامهم  نیا  دنکیم . ادیپ  درک ، دهاوخ  هضرع  وا  هب  ادخ  ار  یگرزب  تناما  زاب  کیدزن  يهدنیآ 
زاب ایند  نیاب  مشچ  دـیآیم و  نوریب  بارطـضا  درد و  ساسحا  اب  دوب  هدـش  نینج  يهناـخنامهم  دراو  ياهظحل  دـنچ  دـیدش و  تذـل  يور 

، دهدیم ناشن  ار  یتسه  ملاع  لوقعم  فده  یئانیب  ناسنا  ره  يارب  هک  تقلخ  زیگناتفگـش  هاگراک  دـنیبیم . هزات  ار  زیچ  همه  دـنکیم و 
كدوک نیا  تسا . هدومن  هدامآ  ار  وا  ياذغ  دنک ، زاب  ناهد  كدوک  هکنآ  زا  شیپ  هتخاس ، لدبم  شخب  تایح  ریـش  هب  ار  ماف  خرـس  نوخ 

نیا هک  دنادیم  ادـخ  طقف  دـنارذگیم و  ار  يرتوبک  نارود  یحابـص  دـنچ  تسا ، تاناویح  زا  یلیخ  ناکدوک  زا  رتناوتان  یتح  هک  دازون 
یکچوک طیحم  رد  شتایح  زا  يرادـقم  هک  هداتفا  هارب  هزات  رفاسم  نیا  تشگ . دـهاوخ  دـنمورین  یباـقع  هچ  دـعب  ناـیلاس  رتوبک  زا  رتمارآ 

: دنیوگیم هک  تسا  هدروآ  ياهظفاح  دوخ  يهمجمج  يوت  رد  دوشیم  هدیمان  هراوهگ  هدش و  لیکـشت  بوچ  هعطق  دـنچ  زا  هک  درذـگیم 
دصناپ اب  هک  یکیرتکلا  يهطبار  درایلیم  ات 15  زا 12  دوخ  يزغم  تابیکرت  رد  دـشابیم و  اراد  ار  عالطا  درایلیم  نویلیم  کی  تبث  یئاناوت 

ریـسم رد  يزور  رگا  هک  دراد  دوخ  اب  ار  یقیقح  قشع  يورین  تسا . هدروآ  دوخ  اب  ار  هدش ، لصو  رگیدمه  هب  یتاطابترا  يهبکـش  نویلیم 
را ن وش  قشاع  دنکیم : فارتعا  نینچ  دوخ  وا  دناوخب و  دناوتیم  یئاههظحل  رد  ار  یتسه  باتک  دوش ، افوکش  دوخ  یعقاو 

ندید يهرابرد  ار  اهلالدتـسا  نیرتیلاع  يانبم  دناوتیم  هک  یقـشع  یتسه  هاگراک  زا  دوصقم  سرد  هدـناوخان  دیآرـس  ناهج  راک  يزور  ه 
لیلد اهلالدتـسا  هدرک  اـم  هدروآ و  لـیلد  دـص  وا  ياهرطق  اـم  مزلق و  وا  ياهعقر  اـم  لـک  رما  قشع  دزاـسب - نشور  یتسه  تاـیعقاو  غورف 

ندـناوخ نودـب  یتسه  باـتک  قاروا  ندـناوخ  هک  تفگ : ناوتیم  نینچ  هاـتوک  يهلمج  کـی  رد  ار  رفاـسم  نیا  تکرح  دوجو و  تمظع 
هدناوخ یتسه  باتک  تاحفـص  هک  دسر  ارف  يزور  تسا  نکمم  زین  دوب ، دهاوخن  ریذپناکما  تسا ، رفاسم  نیا  دوجو  شقاروا  هک  یباتک 
دصاقم هک  تسا  هدش  هیبعت  رفاسم  نیا  يارب  یئایوگ  نابز  دشاب . هدشن  زواجت  لوا  يهحفص  زا  ناسنا  باتک  تخانـش  يهرابرد  یلو  دوش ،

ندـید و يارب  مشچ  دزادـنیب . راک  هب  لوقعم  تاـیح  ریـسم  رد  تیبرت  میلعت و  يارب  ياهلیـسو  ارنآ  دـیامن و  میهفت  شناـعونمه  هب  ار  دوخ 
نآ رد  ار  اهنآ  دزاسب و  لـقتنم  دوخ  ناور  زغم و  هب  شوگ  هار  زا  ار  يرگید  تاـیعقاو  مشچ و  هار  زا  ار  یتاـیعقاو  هک  ندینـش  يارب  شوگ 

، دنـشاب شیگدـنز  داعبا  يهمه  يوگخـساپ  هک  نوگاـنوگ  یتـالوصحم  ندروآ  دوجوب  يارب  عونتم  ياههاگـشیالاپ  زا  تمظعاـب  هاـگراک 
اسم ددرگن . فرحنم  نوناق  نآ  زا  دبایرد و  ار  دوخ  حور  نم و  نوناق  هک  دشاب  دریگب ، اهتربع  دزودنیب و  اههبرجت  دنارذگب .

. دسریم دوخ  باصن  دح  هب  تسار و  شرکیپ  هتـشگ و  لئان  يدوجو  لادتعا  دـحب  دـهدیم و  همادا  دوخ  تکرح  هب  نانچمه  زیمآرارـسا  رف 
ای تقیقح  نیا  زا  دـناوتیم  تسا و  هدـش  حور  تیـصخش ، ناور ، نم ، مانب  یتقیقح  ياراد  وا  تسا . هتـشاذگ  يدـیدج  لزنم  هب  ماگ  نونکا 

كانرطخ ساسح و  رایـسب  هگلزنم  کی  نیا  دـهدب . همادا  دوخ  دـیدج  هارب  یتسه  هب  یهاگآ  اـب  دـبایرد و  ار  دوخ  یتسه  تیعقاو  قئاـقح 
تمدخ رد  هگلزنم  نیمه  زا  تسا  نکمم  دباییمرد ، دوخ  رد  هک  ار  یمظع  تقیقح  نآ  اریز  دراذـگب ، دوخ  رـس  تشپ  دـهاوخیم  هک  تسا 

چیه عوفدـم  يهیلخت  هاـگیاج  روخآ و  زج  هک  یعیبط  دوخ  ربارب  رد  ار  حور  تسا  نکمم  رتحیحـص  تراـبع  هب  دـهدب و  رارق  یعیبطدوخ 
ناوراک رب  یناویح  دریگب و  هدـیدان  دـنادیمن ، نتـشیوخ  یتسه  يارب  یفدـه  تلع و  هزیگنا و  چـیه  دوخ ، مروت  زج  دسانـشیمن و  ار  يزیچ 

قح ریـسم  زا  تسا ، اهناسنا  ناوراک  زا  یئزج  هک  لاح  نیع  رد  هدومن و  هطاحا  رورغ  ربک و  ار  امنناسنا  ناویح  نیا  دوجو  دیازفیب . اهناسنا 
دـتفایم و یـشزغل  هب  یتحاقو  زا  یئاطخ و  هب  یهانگ  زا  نادـجو  ياهدایرف  لقع و  ماکحا  ناربمایپ و  تلاسر  هب  اورپیب  دریگیم و  ندـیمر 
ار یعیبطدوخ  دنکیم و  رپ  شیناویح  زئارغ  ياههاچ  زا  سوه  يوه و  بآ  هراومه  هک  دیآیمرد  یلطـس  روصب  شرعاشم  رگید  هشیدنا و 

اب
فرص يویند  تسپ  یگدنز  نیمه  رد  اهیگتسخ  تقـشم و  هنوگ  ره  هب  نداد  نت  اب  ار  شتایح  يوپاکت  شالت و  دزاسیم . مروتم  بآ  نآ 
تـسد زا  شیاهیهاوخدوخ  تاوهـش و  ربارب  رد  هدروآ و  یناویح  یگدنز  رازابب  هکـس  هب  هکـس  ار  شایتسه  يهیامرـس  يهنیدـقن  هدومن 

رکف رد  سوه  يوه و  هب  رس  رفاسم  نیا  تسا . شوخلد  شتایح  ياهزاین  يهرابرد  ماخ  تارکفت  اب  تفصنود  رـصنع  تسـس  نیا  دهدیم .
ار يدعب  مدق  ود  یتح  تسا ، هدز  شناگدید  رب  اهیگماکدوخ  تاوهش و  زا  هک  یمیخض  ياهباجح  تهجب  تسین و  يدعب  ياههگلزنم 
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ار شهار  رـس  هک  یئاهتبیـصم  اهیراوگان و  لامتحا  دونـشیمن ، دـنرتکیدزن  رایـسب  هک  ار  يدـعب  هگلزنم  نازوس  ياـههلان  وا  دـنیبیمن . مه 
تسج و تسا و  هدـیدنخ  اهزور  نآ  رد  هک  درادـنپیم  اهزورید  دـننام  ار  اهادرف  يهمه  دـهدیمن ، دروآ  دـنهاوخرد  ونازب  ار  وا  هتفرگ و 
هچ اهینارذگـشوخ ، اـهقوذ و  نیا  هک  دـباییمن  هار  شلتخم  زغم  هب  مه  سرت  زا  یموهفم  هکلب  سرت  دوخ  اـهنت  هن  تسا . هدوـمن  اـهزیخ 
زا سرت  راک  نایاپ  دوش  رهاظ  وا  دود  راکـشآ  شقوذ  ناهنپ و  شـشتآ  دروآ - دـنهاوخ  دوخ  لابندـب  ار  يروآناقفخ  ياهدود  اهشتآ و 

ار اهنآ  دوخ  لایخ  رد  هداد و  ماجنا  هک  یئاهلمع  زا  شنیبهتوک ، دـید  زا  رود  هدرپ و  تشپ  رد  هدـش  هریخذ  ياـهلمعلاسکع  زا  سرت  هچ ؟
يد هب 

یئاهتلع لابندب  هطبار  نیرتدیدش  اب  دهاوخن  ای  دهاوخب  دنادن ، هچ  دـنادب و  هچ  وا  هک  یئاهلولعم  زا  سرت  تسا ! هداتـسرف  ضحم  یتسین  را 
؟ اجکب دـهدیم ، همادا  دوخ  تکرح  هب  اهشزغل  اههنتف و  جاوما  ناماد  رد  ناسنیدـب  درـشف . دـنهاوخ  ار  شنابیرگ  تسا ، هدروآ  دوجوب  هک 

گرم ماـن  هب  یهگلزنم  هب  دوـخ  هار  رـس  رد  زگره  تسنادـیم ، ارنآ  فدـه  رفـس و  ياـنعم  رفاـسم  نیا  رگا  گرم . ناـمایب  بادرگ  هـب  ور 
تـست هب  هار  ناک  مساره  ارچ  دـسر  گرم  رگ  درکیم - روبع  نآ  زا  رورـس  شمارآ و  لامک  اب  هک  دوب  یلپ  دـیدیم ، هچنآ  هکلب  دیـسریمن ،
یماظن مزیخ  هنامداش  مبـسخ و  شوخ  مزیخ  هناـخ  تسه  وت  قوش  رگ  یهاـگراب  هب  یهگباوخ  زو  یهاـگباوخ  هب  یهگدروخ  زا  مسانـشیم 
تخانش يهلیسوب  يدبا  يازتداعـس  جئاتن  نتفرگ  نودب  درک و  یگدنز  ایند  نیا  رد  زیچان  دودحم و  ینامز  هک  یناسنا  نینچ  لاح  رب  اغیرد 

یف هینملا  تاعجف  هتمهد  درادـن . تشگزاب  هک  ینتفر  تفر ، تسبرب و  ناهج  نیا  زا  هدـید  هدـنزاس  فیلاکت  ماجنا  يدـنوادخ و  ياـهتمعن 
و قیفـش ، دـلاو  قیقـش و  خا  نیب  ماقـسالا ، عاجوالا و  قراوط  مالالا و  تارمغ  یف  ارهاس ، تاب  ارداس و  لظف  هحارم ، ننـس  و  هحاـمج ، ربغ 

کم هبذج  و  هعجوم ، هنا  و  هثراک ، هرمغ  هثهلم و  هرکس  یف  ءرملاو  اقلق ، ردصلل  همد  اعزج و ال  لیولاب  هیعاد 
دوب و راوس  اـهیگماکدوخ  شکرـس  بکرم  رب  زونه  هکیلاـح  رد  گرم  ياـهیراوگان  اههودـنا و  زا  یهوبنا  ناـهگان  . ) هبعتم هقوـس  هبر و 
تفر و ورف  تشادن  ياهقباس  چیه  هک  یتریح  رد  ماگنه  نیا  رد  تفرگ . نتخات  شرـس  رب  دومیپیم ، ترـشع  شیع و  يداش و  هار  لایخیب 
رد دـندرک ، هطاحا  ار  وا  اهیرامیب  اهدرد و  عاونا  سپ  نیا  زا  دوبر و  شرـس  زا  ار  یهاگنابـش  باوخ  شمارآ  اهرجز  درد و  مطالتم  جاوما 

ردام و نابرهم و  يردـپ  اتمه و  يردارب  نایم  رد  ار  دوخ  دـنکیم  زاب  مشچ  تسا . هداد  تسد  زا  ار  اهنآ  ربارب  رد  تمواقم  یئاناوت  هکیلاـح 
هک  ) لاح نیا  رد  دـنبوکیم . دوخ  ياههنیـس  هب  هنابرطـضم  نانآ  هک  دـنیبیم  هدروآرد  نویـش  هب  ار  نانآ  يو  گرم  يهفاـیق  هک  يرهاوخ 

يهلان تسا و  هتـشگ  شیاهدیما  يهمه  عطق  بجوم  هک  گرم  روآجـنر  تارکـس  رد  هتفر  ورف  دـنکیم ) يرپس  ار  یگدـنز  یئاهن  تاظحل 
هکنیا گرم  هگلزنم  رد  رفاسم  گرم ) يهناتـسآ  رد  ینعی  ، ) ایند نیا  زا  راب  تقـشم  ندـش  هدـنار  تخـس و  شـشک  كاـندرد و  فیعض و 

، هدراذگ رـس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  دوب ، وا  نآ  زا  هک  يرفـس  نوئـش  يهمه  هدومیپ و  اههار  هدرک ، يرپس  اهلزنم  یگدـنز  هار  رفاسم 
قفا یکیرات  هک  دنکیمن  رواب  مه  زونه  دهدیم ، همادا  دوخ  هارب  دنیبیمن . ار  دوخ  یمدق  دنچ  دوشیم و  رتکیرات  شهاگدید  قفا  اجیردت 
بکرم زا  دـهاوخیمن  دـعب  هقیقد  کی  دـیما  هب  یتح  وا  تشگ ، دـهاوخن  لدـبم  یئانـشور  هب  زگره  دـیاسرفیم  ار  شناگدـید  مک  مک  هک 

هچ رد  دوخ  هیناث ! مادک  هقیقد ، مادک  یلو  دنک ، یقلت  هدیسر  نایاپ  هب  ار  ترـشع  شیع و  دیآ و  دورف  اهیگماکدوخ  شکرـس  شومچ و 
تیلـست لئاسو  يوجتـسج  رد  هک  ماگنهنآ  رد  ترـشع !؟ شیع و  نیمادک  ترـشع ! شیع و  دـشاب !؟ هتـشاد  مه  یگماکدوخ  هک  تسلاح 

ناوارف اهیکیرات  اهنافوط و  نیا  زا  یگدنز  هک  دسریم  شنهذ  هب  ناهگان  دـیازفایم . دوخ  ياهنافوط  اهیکیرات و  هب  قفا  تسا ، نتـشیوخب 
دوخ یئانشور  نورد  ياضف  قفا  ندش  زاب  اب  رگید  راب  دندرگیم و  عفترم  اجیردت  سپس  دنیامنیم و  لاغـشا  ار  نورد  ياضف  یتدم  هک  دراد 

زا تیب  دنچ  ناهگان  زیگناتیلست ، يدادیور  ای  ینخس  ندرک  ادیپ  يارب  هظفاح  تایوتحم  ندز  مه  رب  عقوم  رد  ناسنیدب  دریگیم . رـس  زا  ار 
يهبلک روخم  مغ  ناعنک  هب  دیآ  زاب  هتشگمگ  فسوی  يرآ : دنیآیم ، شغارسب  تیلست  يارب  هدیـشک  رـس  هظفاح  يالبال  زا  گرزب  ظفاح 

راهب رگ  روخم  مغ  ناماس  هب  یئآ  زاب  هدیروش  رس  يو  نکم  دب  لد  دوش  هب  تلاح  هدیدمغ  لد  يا  روخم  مغ  ناتـسلگ  يزور  دوش  نازحا 
رگا یناوج ؟ نارود  فسوی  اونیب !؟ يا  فسوی  نیمادک  روخم  مغ  ناوخشوخ  غرم  يا  یشک  رس  رب  لگ  رتچ  نمچ  فرط  رب  زاب  دشاب  رمع 
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وتب
عورـش زاغآ  زا  ار  دوخ  راک  رگید  راب  هک  ینادرگرب  تسا ، هدادـیور  یتسه  رد  هک  یتاـنایرج  يهمه  يراذـگب و  یتسه  قوف  رب  ماـگ  ینا 

نآ زا  رتقیمع  ياهداتفا  وت  هک  هاچ  نیاب  برطـضم ، رفاسم  يا  دمآ !! دهاوخ  زاب  یهاوخیم  وت  هک  یناعنک  هب  مه  وت  یناوج  فسوی  دـیامن ،
يهبلک نیا  ناتـسلگ !؟ نیمادک  دروایب . نوریب  نآ  زا  دراذگ و  یلطـس  رد  ارت  دـسرب و  نآ  رعق  هب  دـناوتب  یتسه  يازارد  هب  یبانط  هک  تسا 

ندب ندـیعلب  يارب  هک  تسا  کیرات  روگ  نامه  بل  یـشاب  هدونغ  یناینرپ  باوختخر  نایم  رد  هچ  رگا  ياهتفرگ  رارق  نآ  رد  وت  هک  نازحا 
ندرمـش لاح  رد  وا  درک !؟ دهاوخ  ادیپ  تاجن  یئاهن  بادرگ  نیا  زا  هک  تسا  هدیدمغ  لد  نیمادـک  نآ  تسا . هدرک  زاب  ناهد  ترورپزان 

. دوب دـهاوخ  وت  کیرات  روگ  ناروم  نارام و  يارب  يذـیذل  ياذـغ  دـعب  ینامز  كدـنا  رد  هک  تسا  شیوخ  تازازتها  تاکرح و  نیرخآ 
باسح هک  دوریم  رـس  هساک  نیا  ددرگ . زاـب  دوخ  ناـماس  هب  دـناوتب  رـس  هک  دـنک  اـهر  ار  رـس  هک  تسین  اهـشروش  نآ  زا  رـس  شروش  نیا 

هک یمگ  رد  رس  جیگ و  ناتسم  ندرک  رادیب  يارب  ار  نیمز  كاخ  دیامن و  هیفـصت  ینیمز  تارـشح  اب  ار  دوخ  ياهتوخن  رورغ و  اهیتسم و 
زمره رـس  ساک  ردیم  ياجب  تسا  هدروخ  كاریز  نیمز  تسا  تسم  دزاسب . هدامآ  دـنهاوخیم ، جاـب  نامـسآ  زا  دـنراذگیم و  نآ  رب  مدـق 

نوخ
اب ناراهب  يهمه  رمع !؟ راهب  یناقاخ  ناهنپ  شرس  زغم  رد  نونکا  تسا  ون  دنپ  دص  ادیپ  شرس  جات  رب  هگنآ  دوب  هک  دنپ  سب  ناورـشون  لد 

یئاهن نازخ  نیا  دناهتفر . هتخاس و  رادیب  دمآیم  لابند  هب  نامایب  هک  ینازخ  هب  ارت  لقع  هتخاون و  ارت  مسج  دوخ  يهدننک  رادیب  ياهمیسن 
دوخ مکارت  اهیگریت و  رب  قفا  ياهیکیرات  دشک . رس  رب  لگ  رتچ  یناوخشوخ  غرم  دیارایب و  ینمچ  ات  تشاد  دهاوخن  یپ  رد  يراهب  چیه 

يرگید اب  نامزمه  یکی  يرگید و  زا  سپ  یکی  اهرجز  درد و  جاوما  تسا . هتفر  ورف  اهنآ  نورد  رد  برطضم  رفاسم  ناهگان  دنیازفایم و 
شرـس يالاب  رد  باتفآ  کی  یتح  رمع  نایلاس  لوط  رد  یئوگ  هک  دـناهدربورف  دوخ  رد  نانچ  ار  وا  اهفـسا  اهغیرد و  یناملظ  ياهنافوط  اب 

ار زور  بش و  بارطضا  ود  رد  تدش  زیگناتفگش ! سب  تسا  یهگلزنم  تسا . هتسبن  شقن  شنابل  رب  یمـسبت  هدنخ و  چیه  هدیـشخردن و 
يارو یهگلزنم  هـب  حور  دـیدش  شـشک  تـسا . هدـنامن  يزیچ  نـهذ  رد  موهفماـن  یلاـیخ  زج  یکیراـت  یئانـشور و  زا  هـتخیمآ و  مـه  رد 

نانچمه رایتخایب  ششک  نیا  تسا . عنام  شفیعض  زوسناج و  ياههلان  ندینش  زا  یتح  تسا ، هدید  رون  رد  تعاس  نآ  ات  هک  یئاههاگلزنم 
اهتکرح نآ  تکرح !؟ نیمادک  نک . تکرح  رفاسم  يا  هدب  همادا  ار  تهار  نکم و  فقوت  دهدیم : همادا  دوخ  بیهن  هب 

نایاپب هدـش و  مامت  تکرح  نآ  زگره ، هن  تساوخیم !!؟ اهجاب  نیمز  زا  نیمز ، رب  ندـش  هداهن  يارب  هک  یئاهمدـق  اـب  هندازآ  ناـمارخ و  ي 
داد و دـنهاوخ  تکرح  ارت  نیا ، زا  سپ  یتـفریم ، دوخ  يدرکیم و  تکرح  دوـخ  هک  هگلزنم  نیا  زا  شیپ  دوـب  یتـکرح  نآ  تسا . هدیـسر 

هدـفح هلمحت  مقـسوضن ، بصو و  عیجر  داوعالا  یلع  یقلا  مث  اسلـسا ، داقنم  بذـج  اـسلبم و  هناـفکا  یف  جردا  مث  اـجکب ؟ درب - دـنهاوخ 
ایجن هترفح  یف  دعقا  عجفتملا  عجر  عیـشملا و  فرـصنا  اذا  یتح  هتـشحو  درفم  هتروز و  عطقنم  هتبرغ و  راد  یلا  ناوخالا  هدشح  نادـلولا و 
ناشن دوخ  زا  یتمواقم  هکنآیب  و  دـندیچیپ ، شیاهنفک  رد  ایند  نیا  زا  عاطقنا  سای و  لاـمک  اـب  سپـس   ) ناـحتمالا هرثع  لاوئـسلا و  هتهبل 

هتسخ و هک  یئاپراچ  نانوچ   ) هتفوک هتسخ و  دش . هدیـشک  دراد  مان  توبات  هک  نیبوچ  یبکرم  فرطب  یناسآ  اب  میلـست و  لامک  اب  دهدب و 
هدراذگ نیبوچ  توبات  رد  دننک ، شراپسهر  رگید  يرفس  هب  تسا ، رامیب  رغال و  هکیلاح  رد  تلهم ) نودب  ددرگرب و  یترفاسم  زا  هدنامرد 

يهمه هک  یهاـگیاج  تبرغ  راـید  يوـسب  شود  يور  رب  شیاوـتحم  نآ  اـب  ار  نیبوـچ  بکرم  ناردارب  هوـبنا  ناگدازدـنزرف و  نادـنزرف و 
درپس شلمع  رب  ار  شحور  كاخ و  رب  ار  شدبلاک  دندیشک و  تسا ، امرفمکح  نآ  رد  یئازتشحو  یئاهنت  و  هدش ، عطق  اجنآ  رد  اهرادید 

يارب تسا ) هتشگ  هریت  كاخ  هگلزنم  دراو  هک  بش  نامه  رد   ) ناگدننک نویش  هلان و  ناگدننک و  عییشت  فارصنا  زا  سپ  دنتـشگرب . دن و 
نیبوچ بکرم  رب  دـنناشوپیم و  دـندناشن ). شربق  لادوگ  رد  ناـحتما  ياهـشزغل  يهدـننک  شاـف  زیگناتهب و  تالاوئـس  هب  خـساپ  نتفرگ 
ینالوط ياهتقو  فرـص  اهيریگهزادنا و  هب  شندیـشوپ  يارب  هک  دوشیم  وا  سابل  زیچان  يهچراپ  هعطق  دنچ  دنربیم  دننکیم و  شراوس 

نایم رد  تیلوبقم  زور و  بش و  امرگ و  امرـس و  يهظحالم  تسین ، يزاین  چـیه  دـقمامت  دـقمین و  ياـههنیئآ  ربارب  رد  نداتـسیا  ناـطایخ و 
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هکلب دـشوپیم ، ارنآ  هک  تسین  رفاـسم  دوخ  نیا  اریز  دوـشیمن ، طرـش  ماودیب  تقوـم و  رایـسب  ساـبل  نیا  رد  مادـنا  يارب  شیارآ  مدرم و 
نیا تسدربز  طایخ  دـنناشوپیم . وا  يارب  نایرگ  يهدـید  اـب  درک  دـنهاوخ  روبع  هاگرذـگ  نیمه  زا  رگید  حابـص  دـنچ  دوخ  هک  نارگید 

زا سپ  دوب . هدـناشوپ  وا  رب  نانکمسبت  ياهلباق  یگدـنز ، يهزاورد  زا  دورو  ماگنه  هک  تسا  نیتسخن  سابل  ناـمه  طاـیخ  نیماـجرف  ساـبل 
دنمورین نامه  نیا  دنشکیم ؟ اجکب  و  دنشکیم ؟ ار  یـسک  هچ  هچ ؟ ینعی  دنـشکیم ، ار  وا  دنـشکیم . ار  وا  نیماجرف  سابل  نیا  ندناشوپ 

کت رد  فیفخت  وا  زا  دزرلیم و  هک  دیدیم  شیاپ  ریز  ار  گرزب  ناهیک  شاهدارا  شرغ  اب  هک  دوب  زیخ  تسج و  رپ  كرحترپ و 
لوصا يهمه  دیدیم و  یتوبکنع  ياهرات  ار  یعامتجا  یگدنز  نیناوق  يهمه  هک  تسا  نامرفان  نکـشدس  نامه  نیا  دنکیم . سامتلا  فیل 

عبات و ار  يرـشب  ياههتـساوخ  يهمه  دنتـشادن . ار  وا  توخن  ربک و  نامادـب  یخاتـسگ  یئاناوت  هک  ساـسایب  یئاهرادـنپ  ار  لوقعم  تاـیح 
فدـه ناـمه  نیا  درکیم . یقلت  یتـسه  زا  فدـه  ار  دوخ  هلیـسو و  ار  یناـسنا  عون  ینب  دارفا  يهمه  دـیدیم و  دوـخ  ياههتـساوخ  یلیفط 

هار رد  هدـش  یناـبرق  ياههلیـسو  هک  تسا  يدـقن  ماـقتنا  ناـمه  نیا  دـنربیم . دنـشکیم و  ار  وا  اههلیـسو  نونکا  هک  تسا ! یتسه  يـالعا 
، دیورب رتهتـسهآ  یمک  دیوگب : هک  درادن  ار  شهاوخ  نیا  تردـق  هکیلاح  رد  دـنربیم  ار  وا  دـندوب . شراظتنا  رد  وا ، یناویح  ياهفدـه 
زا یتبحص  تقو  ره  هک  یئاجب  دنربیم ؟ دنشکیم و  اجکب  دینک !! زارد  میولهپ  رب  دیرادرب و  ارنآ  تسا ، هدنام  مرس  ریز  متسد  ود  زا  یکی 
هک نادان  لفاغ  يا  ياهن  رز  وت  دـنرآ  نوگلگ  هداب  ات  هک  يامرف  دـنرآ  نوخیبش  تاهمغ  هک  شیپ  ناز  هک - تفگیم  دـمآیم ، ناـیمب  نآ 
متخ نیئاپ  رد  تسا  هدـش  عورـش  الاب  زا  هک  يزیچ  هک  شاب  شوهب  دـنتفگیم : وا  هب  هک  یعقوم  ره  دـنرآ  نوریب  زاب  دـنهن و  كاخ  رد  ارت 

! تسین هتوک  اههناسف  نیا  زا  هک  روخیم  روایب و - ار  هلایپ  هک  دنادرگیمرب  راکتمدخ  يوسب  رس  تشگ  دهاوخن 
يدبا ءاقب  يارب  مود  روهظ  لامتحا  نادکاخ ، نیمه  زا  تایح  زورب  يهدهاشم  اب  یتح  هک  دادـیمن  ناما  نکفاحور  ياهيرایـشهان  یتسم و 

هتـسخ و رفاـسم  تسا . رتهدـننکنارگن  رتکرحم و  اـهنیقی  يهمه  زا  لـمتحم  عوضوم  تیمها  تهجب  هک  یلاـمتحا  لاـمتحا ، يرآ  دـهدب .
اب هظحل  دـنچ  دـنداهن و  هریت  كاخ  رتسب  هب  دـشیمن ، کـیدزن  شیاـهیهاوخدوخ  ربک و  نامادـب  یگدـنز  رد  هک  یئاهتـسد  اـب  ار  هتفوک 
رـس رب  گرم  كاخ  هک  تسا  نامه  هداتفا  كاخب  نیا  اعقاو  ایآ  دنتـسیرگن ! شتارـشح  كاخ و  هب  راـیتخایب  میلـست  نآ  هب  هریخ  نامـشچ 

یتایح و تاکرح  هک  تسا  ناـمه  تکرحیب  نیا  اـعقاو  اـیآ  درکیم !؟ بلـس  ناـنآ  زا  ار  تاـیح  دیـشروخ  رادـید  تخیریم و  ناگدـنز 
تکرح و روطنیا  هک  تسوپ  گر و  ناوختـسا و  تشوگ و  تشم  کی  نیا  اتفگـش ، تخاسیم !؟ لدـبم  نوکـس  هب  ار  اهناسنا  شخبتاـیح 

کلام ار  دوخ  دروآیمرد و  هزرل  هب  دوخ  ربارب  رد  ار  ناـسنا  اـهنویلیم  هکلب  نارازه ، هک  تسا  ناـمه  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  شبنج 
دوخ لاحب  ار  وا  دـیدرگرب و  نونکا  تسا ، سب  رگید  دـینیبیمن . هابتـشا  امـش  و  تسا ، نامه  نیا  يرآ ، دـیدیم !؟ ناـنآ  گرم  یگدـنز و 

باوبا لوصف و  يهمه  تسرهف  باتک  نیا  رخآ  رطـس  دـناوخب ، دـیفم  یـسرد  یگدـنز  باـتک  زا  دـهاوخب  هکیـسک  يارب  يرآ  دـیراذگب .
شلامجا لامک  اب  هک  تسا  یگدنز 

لوصف يهمه  ندناوخ  دریگب  ارف  یسرد  یگدنز  باتک  زا  دهاوخن  هک  یـسک  يارب  و  دهدب . میلعت  دناوتیم  ار  یگدنز  تالیـصفت  يهمه 
اهلامجا اهلیـصفت  نخـس  دش  تروص  لها  رب  اهلیـصفت  اهلامجا  نخـس  دش  ینعم  لها  رب  دیـشخب - دهاوخن  يرثا  مه  باتک  نآ  باوبا  و 

اب نیدروجال  رهپـس  نابات  هاـم  نازورف و  باـتفآ  اـب  زیمآرارـسا  رفاـسم  تسا . هدیـسر  ارف  يدـبا  هاـگمارآ  رد  ندـیباوخ  بش  نیلوا  يولوم 
رد ار  رفاـسم  نیا  هک  يدـنوادخ  نآ  بش ، نیا  رد  تسا . هدـش  شهاـگمرآ  لادوـگ  دراو  هتفگ و  ار  عادو  نیرخآ  شرامـشیب  ياـههراتس 

همهنآ اـب  ار  ناـسنا  هک  يدـنوادخ  نآ  دـناشنیم . رگید  راـب  دوشیم ، هدـیمان  ربـق  هک  موـس  محر  نیا  رد  دوـب ، هدـناشن  رداـم  محر  نورد 
ناهیک سپـس  دـناشنیم و  دـنکیم و  دـنلب  تعیبط  ملاع  رـصانع  يانگنت  رد  زیچان  يهفطن  هرطق  دـنچ  يهلیـسوب  شیاـهورین  اهدادعتـسا و 

يانگنت رد  دـناهدومنن ، تقرافم  وا  زا  یلک  روطب  حور  تایح و  زونه  هک  ار  رفاسم  نیا  قلطم  رداق  نامه  دراذـگیم ، وا  ياـپ  ریز  ار  گرزب 
کلانه ام  مظعا  و  دیامنیم . لاوئس  وا  زا  هتـشرف  ود  يهلیـسوب  دوب  شیگدنز  يهدننک  ریـسفت  هک  ار  شدئاقع  یلـصا  ینابم  دناشنیم و  ربق 

زجاح هوق  هحیزم و ال  هعد  هحیرم و ال  هرتف  ال  ریفزلا ، تاروس  ریعسلا و  تاروف  میحجلا و  هیلصت  میمحلا و  لوزن  هیلب 
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ناشوج عیام  رد  دورو  يالب  اهنیا ، زا  رتالاب   ) نوذـئاع هللااب  انا  تاعاسلا  باذـع  تاتوملا و  راوطا  نیب  هیلـسم  هنـس  ـال  هزجاـن و  هتوم  ـال  ه و 
نوکـس کی  هن  نآ . ياـهسفن  ياهیتخـس  تسا و  شتآ  نازوس  جاوما  رد  ندـش  روهطوغ  خزود و  رد  ندـش  نوگنرـس  یهلا و  باذـع 

اهدرد و همهنآ  موجه  زا  عنام  یئورین  هن  دـیامن و  فرطرب  ار  باذـع  دـناوتب  هک  یـشمارآ  هن  دراد و  دوجو  ناراـکهبت  نآ  يارب  یتحارتسا 
یباوخ یتح  هن  و  دنک . اهر  شلامعا  باذـع  زا  ار  شایتسه  طاسب  هک  دراد  دوجو  باذـع  يهدـننک  عطق  رـضاح و  یگرم  هن  اهیراوگان و 

یلاوتم و ياهباذـع  اهگرم و  زا  یعاونا  نایم  ناراکهبت ) تشونرـس  ناتـساد  تسنیا  . ) دـمارایب ار ) یتاظحل  لقادـح   ) هک تقوم  کـبس و 
هب يویند  یگدنز  نیمه  زا  ار  ششتآ  هک  تسا  یخزود  راکهبت ، ناسنا  یئاهن  تشونرس  راک ، نایاپ  رد  میربیم .) هانپ  ادخ  هب  ام  هدنـشک .
رد یمدآ  هک  یئاهدنب  ریجنز و  نآ  زا  هدش  هدیئاز  زج  یهلا  باذـع  رابنارگ  ریجنز  ياههقلح  تسا  هداتـسرف  كاندرد  باذـع  هاگیاج  نآ 

نیـشتآ ياهسفق  اهریجنز و  نآ  دوب . دهاوخن  يرگید  زیچ  دوب ، هدز  دوخ  زاورپدنلب  لابکبـس و  حور  ياپ  تسد و  هب  يویند  یگدنز  نیا 
ناوتان ياپ  تسد و  حاورا و  هب  ایند  نیا  رد  هک  تسنامه  تسا ، هدش  هدامآ  ناسنا  دض  ناتسرپدوخ  يهجنکش  يارب  خزود  رد  هک 

يهمه اـیند  نـیا  رد  هـک  تسناـمه  خزود  نازوـس  ياههلعـش  درکیم . هاـبت  هاـگناج  يهجنکـش  رجز و  رد  ار  ناـنآ  تاـیح  دـیچیپیم و  نا 
تیـشم هک  میحر  ناـمحر و  دـنوادخ  تسا . هداد  اـنف  داـبب  هتخوس و  ياههلعـش  نآ  اـب  ار  نارگید  دوخ و  دوجو  شزرا  قوـف  ياـههیامرس 

هدش راوتـسا  تسا .) هدش  راوتـسا  لدـع  قدـص و  رب  وت  راگدرورپ  لعف  تیـشم و  . ) الدـع اقدـص و  کبر  هملک  تمت  يانبم و  رب  شاهغلاب 
. تسا هدرک  یتسه  يهنحص  دراو  ار  نانآ  دوخ  تیانع  فطل و  يارب  هک  دوخ  تاقولخم  دوجو  نمرخ  رب  زیچان  يهرارش  کی  یتح  تسا ،

یـصخش ماقتنا  يارب  دنوادخ  هک  دنراد ، لالجلاوذ  دنوادخب  بیـسآ  صقن و  ندرک  دراو  یئاناوت  هچ  كاخ  تشم  کی  نیا  دز . دـهاوخن 
!؟ دنازوسب هنایوجماقتنا  یفشت و  بضغ  رهق و  شتآ  رد  ار  نانآ  دوخ 
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اودعو و  امیلا ، اورذح  و  الیمج ، اوحنم  و  الیوط ، اولهما  اوسنف ! اوملس  اوهلف و  اورظنا  و  اومهفف ، اوملع  و  اومعنف ، اورمع  نیذلا  نیا  هللادابع ،

اهتمعن زا  دش ، هداد  رمع  نانآ  يارب  هک  یناسک  دنتـسه  اجک  ادخ  ناگدنب  يا   ) هطخـسملا بویعلا  هطروملا و  بونذـلا  اورذـحا  امیـسج !
يرپس بعل  وهل و  تلفغ و  رد  ار  تصرف  نآ  دندش ، هداد  تلهم  هک  یناسک  دندیمهف و  نانآ  دـش و  هداد  میلعت  نانآ  هب  دـندش ، رادروخرب 
دنتفای ینالوط  تلهم  دندرپس . یشومارفب  اهتمعن  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  يهفیظو  دندش ، رادروخرب  تمالـس  یتسردنت و  تمعن  زا  دندرک .

ناگدنب يا  دش . هداد  نانآ  هب  یگرزب  يهدعو  دندش و  دیدهت  ناشلامعا  جـئاتن  باذـع  يهراب  رد  و  دـش ، اطع  نانآ  هب  یئوکین  یئابیز و  و 
يهدهاشم اب  دیشیدنیب و  دوخ  تایح  رد  رگید  راب  دیزیهرپب ). دروآیمرد  بضغ  طخس و  هب  ار  ادخ  هک  یبویع  کلهم و  ناهانگ  زا  ادخ ،

رد نانچ  دنیبن ، ار  یسک  دوخ  زج  دهاوخب  رگا  تسا ، زیگناتفگش  رایـسب  يهدیدپ  کی  ناسنا  نیا  دینکیم  هچ  دینادب  نارگید ، تشونرس 
نیا تسا . هدرواین  دوجوب  ار  یلوصحم  وا  دوخ  زج  یتسه  هاگراک  ییوگ  هک  ددنبیم  دوخ  زج  زیچ  همه  زا  هدید  نانچ  دوریم و  ورف  دوخ 

چیه چ نم  زج  یلوصحم  زیچ  همه  نم  رذب  زا  هک  دننادیمن  نیبدوخ  ناروحمدوخ 
یـسک ای  رگید  يزیچ  هدرب و  الاب  دوخ  زا  رـس  دنناوتیمن  هک  دنراد  ندرگ  تشپ  رد  یمروتم  كروک  نانیا  دش . دهاوخن  هدشن و  هدیئور  زی 

مه نیدروجال  نامـسآ  مراد  ساسحا  تکرح و  نم  دراد ، دوجو  مه  نیمز  منکیم ، یگدنز  نم  هک  ساسایب  رادـنپ  نیا  دـننیبب . ار  رگید 
. دـنتیلاعف لوغـشم  ناشدوخ  يارب  هک  دـندراد  دوجو  مه  ینیناوق  متـسه ، نم  یلک  روطب  و  یناگراتـس . یهاـم و  دراد و  یباـتفآ  دوخ  يارب 

ياجب امن ، تسه  تسین  نیا  خساپ  زاغآ  متسه !! هک  نم  دنراد ، نم  اب  یطابترا  هچ  یتسه  نیناوق  يهمه  هام و  باتفآ و  نامـسآ و  نیمز و 
نیمه هک  دـنادیمن  اونیب  حولهداس  ادـخ  يدـنبمشچ  زا  متریح  امع ! نیا  زاب و  شوگ  زاـب و  مشچ  تسا : تیب  نیا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 

کلهم ياهنافوط  هب  شلتخم  زغم  هب  دور  واـب  هک  تسا  هدوب  یتسه  نارکیب  ياـیرد  زا  دـیفم  یجاوما  هدـننک  هاـبت  ياهرادـنپ  تـالیخت و 
هب دورو  زا  سپ  هچ  تیدـیفم و  تبثم و  نارود  رد  هچ  دوخ  ریـسم  رد  جاوما  نیا  دـناهداد و  شتـسدب  ار  وا  تقامح  دنـس  هتـشگ و  لدـبم 
وا دناهتـشادن . یتکرح  یتسه ، نیناوق  اب  طابترا  نودـب  ياهظحل  یتح  تسا ، هتـشگ  لدـبم  کلهم  ياهنافوط  هب  هک  وا  زغم  لتخم  هاگراک 
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سو اهتمعن و  عاونا  زا  دننکیم و  یگدنز  ینالوط  نایلاس  هک  دنیبیم  دوخ  ناعونمه  زا  ار  یئاهناسنا  ناسنیدب 
ربارب رد  تیلوئـسم  هب  یئانتعا  هن  یلو  دنروآیم ، تسدـب  مهف  یهاگآ و  دـندرگیم و  رادروخرب  لوقعم  تایح  ضحم و  یعیبط  تایح  لئا 

یناملظ يهناـخناهن  رد  هک  يو  دـنیآیمرب . ود  نآ  قبط  رب  لـمع  مهف و  ملع و  هب  ندوزفا  ددـص  رد  هن  دـننکیم و  لـئاسو  اـهتمعن و  نآ 
هدشمگ ناوراک  نیمه  زا  یئزج  وا  دوخ  هک  دنادب  دهاوخیمن  تسا ، هتـسب  رایغا  زا  دوخ  يورب  رد  هتـسشن و  هدوسآ  يرطاخ  اب  یعیبطدوخ 

اب میـشیدنیب و  دوخ  تایح  رد  رگید  راب  دـیئایب  دـندرگیم . دوخ  رود  هتـشگرس  هک  تسا  اهيراکماک  لـهج و  هت  رـس و  یب  ياـهنابایب  رد 
. تسا لوقعم  تایح  ریـسم  رد  بلط  تیاهنیب  تیـصخش  ندیناسر  رمثب  يارب  رمع  مینکیم . هچ  هک  مینادب  نارگید ، تشونرـس  يهدـهاشم 
رد تفای . دـهاوخ  مسجت  ام  نامـشچ  ربارب  رد  اـمنرود  یلو  کـیدزن  ياهدـنیآ  رد  هک  شـالت  راـک و  يارب  تلهم  لـمع ، يارب  مهف  ملع و 

نیا میراذـگن  مینکن و  شومارف  ارنآ  ندوب  تقوم  تیدودـحم و  دـننادیم ، ارنآ  شزرا  نارامیب  طقف  هک  گرزب  تمعن  نیا  دوخ  یتسردـنت 
ینادواـج رمع  يهیامرـس  تشذـگب  یناوج  ماـیا  هک  سوـسفا  رابهودـنا - يهمزمز  اـب  يزور  هک  دورب . ردـه  هب  اـم  یگنادواـج  يهیاـمرس 

نجل و زج  میناروشب و  ار  دوخ  ناور  حوطـس  يهمه  تشذـگب  یناگدـنز  بآ  نم  يوج  زک  متفخ  نادـنچ  يوـج  راـنکب  هنـشت  تشذـگب 
اهنآ رد  تفاثک 

مک ندش  ناسنا  يارب  تسا ، هدومرف  تیانع  شتاقولخم  هب  دـنوادخ  هک  یعیبط  رمع  زا  تدـم  نآ  هاگآ ، ناسنا  کی  يارب  مینکن . هدـهاشم 
زا دودحم  یتاظحل  رد  ابلاغ  اهنآ  دوخ  یلو  دـندنمزاین ، نیـشیپ  تامدـقمب  یهاگ  هچ  رگا  یحور  شخبرمث  تابالقنا  اههشیدـنا و  تسین .

دیهاوخ دیرگنب ، خیرات  يامظع  تابالقنا  اههشیدنا و  تشذگرس  رد  دنباییمرد . ار  یتسه  لک  غورف  هکلب  تایح و  دنشکیم و  رب  رس  رمع 
قیمع تاریثات  زا  ای  دناهدیشک و  رس  یعیبطدوخ  يهدننکش  ياههبرض  زا  ای  هک  تسا  هدوب  یئاههقراب  لوصحم  ابلاغ  نانآ  ياهتمظع  دید 

شـشخرد دـیآیمرب  هملک  نیمه  دوخ  زا  هکناـنچ  یناور  يزغم و  ياـههقراب  هک  مینادـیم  اـم  يهمه  دـناهدمآ و  دوجوب  قیاـقح ، هب  قشع 
لیلد نیمهب  دزاسیم . يدیدج  عضو  دراو  هتخیسگ و  دوخ  یلبق  یناور  يزغم و  تایوتحم  اههتخودنا و  زا  ار  ناسنا  یتح  هک  تسا  یعیرس 
رمع ندرمش  تمینغ  هب  شکرابم  نانخس  رساترس  رد  دسانشیم  ار  یناسنا  رمع  تاظحل  شزرا  انیقی  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا 

هب یئانتعا  نادان  قمحا و  ناسنا  نآ  اریز  میرامـشن ، کچوک  ار  ناهانگ  دیئایب  دـیامرفیم ، هیـصوت  اررکم  ادـیدش و  نآ  نارذـگ  تاظحل  و 
عامسالا راصبالا و  یلوا  دسانشیمن . یگدولآ  رد  ار  نادجو  دیدش  تیساسح  دنوادخ و  یگرزب  هک  دنکیمن  کچوک  فارحنا 

! نورتغت اذامب  ما  نوفرـصت ! نیا  ما  نوکفوت ! یناف  ما ال ؟ راحم ! وا  رارف  وا  ذالم ، وا  ذاعم  وا  صالخ ، وا  صانم  نم  له  عاتملا ، هیفاعلا و  و  ، 
هنیف یف  لسرم  حورلا  لمهم و  قانخلا  هللا و  دابع  نالا  هدخ . یلع  ارفعتم  هدـق ، دـیق  ضرعلا  لوطلا و  تاذ  ضرالا  نم  مکدـحا  ظح  امنا  و 

عورلا و قیضملا و  کنـضلا و  لبق  هبوحلا  حاسفنا  هبوتلا و  راظنا  هیـشملا و  فنا  هیقبلا و  لهم  داشتحالا و  هحاب  داسجالا و  هحار  داشرالا و 
یهاگهانپ چیه  ایآ  ایند ، عاتم  تیفاع و  اهیئاونش و  اهیئانیب و  ناگدنراد  يا   ) ردتقملا زیزعلا  هذخا  رظتنملا و  بئاغلا  مودق  لبق  قوهزلا و 

هن هک  لاح  ( ؟ دیاهتـسشن ینابیتشپ  عجرم و  دیما  هب  ای  دـیراد ؟ رارف  يارب  تردـق  ای  دـینیبیم ؟ دوخ  يارب  یهاگهیکت  اجلم و  یـصالخ و  و 
، دیدرگیمرب يوس  نیمادکب  دیوشیم و  فرحنم  ریسم  نیمادکب  سپ  رارف ) یئاناوت  هن  و  یهاگهیکت ، اجلم و  هن  تسه و  یصالخ  هاگهانپ و 
هک یهاگباوخ  تسا  امـش  تماق  ضرع  لوطب و  نیمز  زا  امـش  زا  کی  ره  بیـصن  هک  تسین  نیا  زج  دیاهدش ! رورغم  نابیتشپ  نیمادـکب  ای 

ناوختـسا گر و  نوخ و  تسوپ و  تشوگ و  لکـش  هب  هتفرگ و  تعیبط  زا  هک  ار  هچ  ره  اـجنامه  رد  و   ) هداـهن شکاـخ  رب  هنوگ  هرخـالاب 
. دنادرگ دیهاوخرب  تعیبط  دوخ  هب  دیدوب ، هداد  لیکشت  ار  دوخ  یعیبط  تیدوجوم 

اهندب تسا و  دازآ  داشرا  يارب  نامز  لوط  رد  امـش  حور  هدش و  هداد  امـشب  یعیـسو  تلهم  هک  ادخ  ناگدنب  يا  دـیئایب  دوخب  نونکا  مه  ( 
. تسا عیـسو  زاین  ندروآرب  يارب  تلهم  اههدارا و  دـیدجت  تایح و  يهدـنامیقاب  تصرف  یگدـنز و  يارب  عمجت  نادـیم  تحار و  لاـح  رد 

سرت زا  شیپ  دـیوش و  دراو  یئاـهن  هاـگباوخ  ياـنگنت  هب  هکنآ  زا  شیپ  دوـش و  هاـتوک  ناـمز  هکنآ  زا  شیپ  دـینک ،) تکرح  دـیزیخرب و  )
تـشونرس رکف  هب  زیزع  دنوادخ  يهذخاوم  زا  لبق  تسا و  راظتنا  دروم  هک  یتیاغ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  ندب و  زا  حور  یئادج  میب  تابقع و 
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هب ! ) نوکفوت یناف  نوبهذت ! نیاف  دیربیم ؟ هاگهانپ  نیمادـکب  ور  تسیچ ؟ امـش  رورغ  تلع  دـیوریم ؟ اجکب  دیـشاب .) دوخ  یئاهن  دـصقم  و 
تاناکما ياراد  ناتسردنت و  ناگدنونـش و  نایانیب و  اب  نخـس  يور  دیامرفیم : نینموملاریما  دیدرگیمرب !) وس  نیمادک  هب   ) و دیوریم !) اجک 

نیناوق ارنآ  تاصتخم  تیهام و  رـساترس  هک  ینوناق  یگدنز  نیا  ینعمرپ و  تکرح  نیا  هک  دـنادب  دـیاب  اونـش  انیب و  ناسنا  تسا . یگدـنز 
اههشیدـنا و يهراـبرد  تیلوئـسم  ساـسحا  تسین . هدوهیب  هواـی و  گرزب  يهدـیدپ  نینچ  دراد و  یفدـه  اـمتح  تسا ، هدرک  هطاـحا  قـیقد 

هزرابم ب يواسم  نآ  نتفرگ  هدیدان  هک  یساسحا  نیرتیساسا  دنیآیم ، دوجوب  یگدنز  نیا  لوط  رد  هک  یئاهراتفگ  اهرادرک و 
زا یگناگیب  نرق  ار  ام  نرق  هک  تسا  هدوبن  تلعیب  و  درادن . نتشیوخ  زا  زیرگ  اب  یتوافت  چیه  ساسحا  نیا  زا  رارف  رادنپ  تسا . نتشیوخ  ا 

ساسحا نانچ  چیه  رگید  دیوش و  رادروخرب  تذل  رثکادح  زا  دـیماشایب و  دـیروخب و  هک  یئاورپیب  نیا  عویـش  اریز  دـناهدیمان ، نتـشیوخ 
فیرش و ساسحا  نیا  هک  یتقو  تسا . هتشادن  دوجو  تیلوئسم  ساسحا  مانب  یـساسحا  ناسنا  نیا  رد  یئوگ  هک  تسا  هتـشک  ار  تیلوئـسم 
رد هشیدنا  هکیماگنه  و  دشیدنیب . یئاهن  نابیتشپ  فده و  نوناق و  لصا و  رد  ناسنا  هکنیا  يارب  دنامیمن  یتلع  رگید  دـش ، هتـشک  سدـقم 

کلهتـسم شایعیبطدوخ  نتخاس  مروتم  اهیئوجماک و  هار  رد  یناسنا  یلاع  ياهدادعتـسا  هیامرـس و  يهمه  تشگ ، یفتنم  روبزم  قیاـقح 
تیلوئسم ساسحا  هک  تسا  تفص  ناویح  رصنع و  تسـس  ردقنآ  ناسنا  اعقاو  ایآ  مینیبب  مینک و  فقوت  دیاب  يرادقم  اجنیا  رد  اما  دنوشیم .

!؟ دـهدیم تسد  زا  یلایخیب  يدوز و  نیاب  شایعیبطدوخ  نتخاس  مروتم  اهیئوجماک و  ربارب  رد  شتمظعاـب  لیـصا و  ياـههشیر  نآ  اـب  ار 
تیمکاح يزورما  رـشب  ناور  زغم و  ياضف  رب  هک  دـهدب  دـناوتیم  یتسم  ریدـخت و  داوم  لئاسو و  طقف  ار  زیگناتفگـش  لاوئـس  نیا  خـساپ 
زا ك تسد  یتلع  لماع و  ره  اب  هک  تسین  هیاپیب  تسس و  ردقنآ  یمدآ  نادجو  وگوه  روتکیو  یکسویاتساد و  لوقب  الا  و  دراد .

. دراد جایتحا  نیمزب  نامسآ  زا  طوقس  يهزادناب  یطوقس  نادجو  یلک  طوقس  يارب  دشکب ، دوخ  را 

صاع نب  ورمع  هرابرد  هبطخ 083-

هحفص 168] ]
هدرک رکذ  نینچ  هغالبلاجـهن  حرـش  رد  دـیدحلایبا  نبا  ار  يو  بسن  تسیک ؟ صاعلا  نب  ورمع  مراـهچ  داتـشه و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

نب کـلام  نب  رهف  نب  بلاـغ  نب  يول  نب  بعک  نب  صیبـه  نب  ورمع  نب  مهـس  نب  دیعـس  نب  مشاـه  نب  لـئاو  نب  صاـعلا  نب  ورمع  تسا :
دوشیم و ریـسا  نز  نیا  تسا . هدوب  هزنع  يهلیبق  زا  يدرم  زینک  تسا ، هدرک  لقن  يرـشخمز  هک  هچنآ  ربانب  صاـعلا  نب  ورمع  رداـم  رـضنلا .

نب بهلوـبا  دـنکیم . دازآ  ار  يو  ناعدـج  نـب  هللادــبع  تـسا ، هدوـب  راـکانز  ینز  وا  درخیم . ار  وا  هـکم  رد  یمیت  ناعدــج  نـب  هللادــبع 
نز نیا  اب  رهط  کی  رد  یمهـس  لئاو  نب  صاع  برح و  نب  نایفـسوبا  یموزخم و  هریغم  نب  ماشه  یحمج و  فلخ  نب  هیما  بلطملادـبع و 

دنیامنیم و مکاح  هلئسم  نیا  رد  ار  ورمع  ردام  دنهدیم و  تبـسن  دوخب  ار  ورمع  اهدرم  نیا  يهمه  دیازیم و  ار  ورمع  وا  دنوشیم و  هباوخمه 
یلو دادـیم ، نز  نآ  هب  يدایز  جراـخم )  ) هقفن صاـع  هک  دوب  نآ  يارب  نداد  تبـسن  نیا  تسا و  لـئاو  نب  صاـع  دـنزرف  نیا  دـیوگیم : وا 

: تفگیم نینچ  صاعلا  نب  ورمع  يهرابرد  بلطملادبع  نب  ثراح  نب  نایفسوبا  تشاد و  تهابش  همه  زا  شیب  نایفسوبا  هب  ورمع  دنتفگیم :
هفایق رد  ام  يارب  تسا و  نایفسوبا  وت  ردپ  کش  نودب   ) لئامشلا تانیب  هنم  کیف  انل  تدب  دق  کش  نایفسوبا ال  كوبا 

دنکیم لقن  باعیتسالا  باتک  فلوم  ربلادبع  نب  ورمعوبا  زا  دیدحلایبا  نبا  تسا .) هدش  راکشآ  تروص  نشور  مئالع  نایفـسوبا  زا  وت  ي 
هدوب و رازن  نب  هعیبر  نب  دسا  نب  هزنع  نب  نالج  ینب  يهریـشع  زا  هلمرح  رتخد  نز  نیا  تسا . هدوب  هغبان  هب  بقلم  یملـس و  نز  نیا  مان  هک 

هکنیا هب  رظن  اب  تسا . هدـیئاز  وا  يارب  ار  ورمع  هدیـسر و  لئاو  نب  صاـع  هب  شیرق  زا  یعمج  نتـشگ  تسدـب  تسد  زا  سپ  هدـش و  ریـسا 
تحاقو و اب  تسا ، هدوبن  يرایتخا  يرما  هک  تهجنادب  یلو  دـشابیم ، اراد  ار  دوخ  یعـضو  صاوخ  هچ  رگا  درم  نیا  دـلوت  ندوب  عورـشمان 
هخماش و بالـصا  هاگرذـگ  زا  هک  ع )  ) نینموملاریما تیـصخش  هب  تناـها  يارب  هک  درم  نیا  تسین . هسیاـقم  لـباق  وا  يراـیتخا  يراـکهبت 
و ددرگیم ، ساسایب  الماک  يزاسهعیاش  يراکبیرف و  غورد و  هنوگ  رهب  رـضاح  تسا ، هدوشگ  ایند  نیاب  مشچ  هدرک و  روبع  هرهطم  ماحرا 
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. دریگب رارق  حیـضوت  هجوت و  دروم  دـیاب  دراذـگیم ، دوخ  ياپ  ریز  ار  قئاقح  لوصا و  يهمه  نیگنن  يهزور  دـنچ  یناگدـنز  يهمادا  يارب 

. تسا هدرکن  يراذگورف  چیه  نآ ، مظعا  لوسر  مالـسا و  هب  نیهوت  ریقحت و  چیه  زا  تسا ، مالـسا  روهظ  اب  فداصم  هک  وا  یناوج  نارود 
ادع هک  دوب  یناسک  زا  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  ناگدننکهرخسم  زا  یکی  تسا  هدوب  لئاو  نب  صاع  شردام  مکح  هب  هک  شردپ  اما 

: تفگیم شیرق  هب  هک  دوب  راکهبت  نیا  مه  تسا . هدرکن  يراذـگورف  راوگرزب  نآ  رازآ  تیذا و  رد  تشاد و  ترـضح  نآ  اب  راکـشآ  تو 
کئناش نا  هک : داتسرف  ار  هیآ  نیا  وا  ندرک  بوکرـس  يارب  دنوادخ  دوشیم و  عطق  اهنابز  زا  شمان  دریمیم و  لسنلا ) عوطقم   ) رتبا نیا  ادرف 

اب مالـسا  رد  لئاو  نب  صاع  تهج  نیمهب  درک ) دـهاوخن  ادـیپ  همادا  دوشیم و  عطق  شلـسن  هک  تست  نمـشد  زیزع )، ربمایپ  يا   )) رتبالا وه 
رـس دادیم و  مانـشد  وا  هب  درکیم و  تیذا  هکم  رد  ار  مالـسا  ربمایپ  صاعلا  نب  ورمع  ینعی  يدرم  نینچ  دنزرف  اما  دوشیم . فورعم  رتبا  بقل 

رب دزغلب و  دروخب و  گنـس  نآ  هب  ربمایپ  ياپ  تفریم ، ادخ  تیب  فاوط  هب  هاگنابـش  هک  یتقو  مرکا  ربمایپ  هک  تشاذـگیم  گنـس  ربمایپ  هار 
هتفرگ و درکیم  ترجاهم  هنیدـم  هب  هکم  زا  هک  ار  ربمایپ  رتخد  بنیز  هار  رـس  هک  دوب  یناـسک  زا  یکی  صاـعلا  نب  ورمع  نیا  دـتفیب . نیمز 

ربماـیپ هب  راوگاـن  ربخ  نیا  هک  یتقو  درک . طقـس  دوب ، عیبر  نب  صاـعلاوبا  شرهوش  زا  هک  ار  دوخ  نینج  هک  دـندز  وا  يهواـجک  هب  ردـقنآ 
ربماـیپ صاـعلا  نب  ورمع  و 282 ) ص 281  هغالبلاجـهن ج 6  حرـش  . ) درک تنعل  ار  ناـنآ  يهـمه  دوـمن و  تحاراـن  ار  وا  تخـس  دیـسر ،

چوک زا  ربمایپ  هکیعقوم  رد  مه  اهنآ  درکیم و  میلعت  هکم  ياههچب  هب  ار  نآ  درکیم و  وجه  رایسب  ار  ناشلامیظع 
نب ورمع  دناوخیم ، زامن  (ع ) لیعامـسا رجح  رد  مرکا  ربمایپ  يزور  دندناوخیم . ربمایپ  هب  ار  اهوجه  نامه  دنلب  يادـص  اب  درکیم ، روبع  اهه 
ارم صاعلا  نب  ورمع  ادـنوادخ ،  ) یناجه ام  ددـعب  هنعلاـف  رعاـشب  تسل  یناـجه و  صاـعلا  نب  ورمع  نا  مهللا  درک : نیرفن  نینچ  ار  صاـعلا 

ماـما فیـصوت  هک  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد  نک ) تنعل  تسا  هدرک  هک  يوجه  ددـع  هب  ار  ورمع  وت  متـسین ، رعاـش  نم  تسا و  هدرک  وجه 
هبقع نب  دیلو  صاع و  نب  ورمع  دـیوگیم : ریبز  میونـشب . راکب  نب  ریبز  تیاور  زا  صاعلا  نب  ورمع  يهرابرد  ار  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح 

ار شردپ  دای  ع )  ) یلع نب  نسح  دنتفگ : وا  هب  دندش و  عمج  هیواعم  دزن  رد  هبعش  نب  هریغم  برح و  نب  نایفـسیبا  نب  هبتع  طیعمیبا و  نب 
وا عضو  نیا  دندرگیم و  هوبنا  عمج و  وا  نوماریپ  مدرم  دوشیم و  تعاطا  دنکیم  رما  دوشیم ، قیدـصت  دروم  دـیوگیم ، هچ  ره  دـنکیم ، ءایحا 
هچ دـیوگیم : ناـنآ  هب  هیواـعم  تسا . راوگاـن  اـم  يارب  هک  دـسریم  اـمب  وا  زا  یئاـهزیچ  هراوـمه  درب و  دـهاوخ  تسه  هک  نـیا  زا  رتـالاب  ار 
هک تسا  هدوب  وا  ردپ  هک  میهدـب  ربخ  واب  میئوگب و  ازـسان  ار  وا  ردـپ  وا و  ات  نک  راضحا  ار  وا  تسرفب و  ار  یـسک  دـنیوگیم : دـیهاوخیم ؟

ابثا وا  ردپ  ندرگ  هب  ار  نامثع  لتق  ای  میریگب ، رارقا  لتق  نیا  يارب  وا  زا  تسا و  هتشک  ار  نامثع 
نیاب ع )  ) نسح ماما  راضحا  زا  تسخن  هیواـعم  دـیامن . شنوگرگد  تفگ ، میهاوخ  وا  هب  اـم  هک  ار  يزیچ  تسناوت  دـهاوخن  وا  مینک و  ت 
راداو رفن  دنچ  نآ  رارصا  اب  تسا ، هدرکیم  ابا  تسا  هدوب  كانمیب  ترضح  نآ  تمظع  ماقم و  زا  رگم  تسا  هتـسشنن  وا  اب  زگره  هک  لیلد 

دندرک و رارـصا  رفن  دنچ  نیا  مروایب ، ار  امـش  متـساوخیمن  نم  دیوگیم : هیواعم  تسخن  نسح ، ناما  ندـمآ  زا  سپ  دوشیم . ماما  راضحا  هب 
نایقتم يالوم  شردپ  ترضح و  نآ  هب  دنتسناوتیم  هک  هزادنا  ره  تسرپایند ، ناگتخورفدوخ  نآ  سپس  دندومن . امـش  راضحا  هب  راداو  ارم 

نب ورمع  تبون  سپـس  دـناشنیم ، دوخ  ياجب  هداد و  خـساپ  اهنآ  زا  کـی  رهب  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  دـندومن . اـهتناها  مالـسلاامهیلع 
يرگیپسور انز و  زا  ارت  وت  ردام  یتسه . درم  دنچ  كارتشا  زا  هدش  هدیئاز  يدنزرف  صاع  رـسپ  يا  وت  اما  دـیامرفیم : ماما  دـسریم . صاعلا 

رظن زا  رتهدنـشک و  اـهنآ  يهمه  زا  هک  يدرم  اـهنآ  ناـیم  زا  دـناهدرک . هـعفارم  شیرق  زا  درم  راـهچ  وـت  يهراـبرد  تـسا . هدـیئاز  لوـهجم 
ادخ رتبا و  دمحم  نمـشد  منم  تفگ : تساخرب و  تردپ  سپـس  درک . هبلغ  اهنآ  يهمه  رب  دوب  رتثیبخ  یبصنم  ياراد  رتمیئل و  تیـصخش 

تمواقم و ربمایپ  يورایور  دراوم ، يهمه  رد  هک  يراکهبت  درم  نامه  وت  داتسرف و  ياهیآ  وا  تثابخ  نایب  يهرابرد 
اب ینمشد  بیذکت و  رد  مدرم  نیرت  تخـس  زا  وت  یتخادنا و  هارب  يرگهلیح  ربمایپ  يهرابرد  يدرک و  تیذا  وجه و  ار  وا  يدومن و  هزرابم 

. مالسا تیلهاج و  نارود  رد  مشاهینب  يهنیرید  نمشد  یئوت  تسا . مولعم  یـشاجن  فرطب  تکرح  ناتـساد  رد  وت  یئاوسر  يدوب و  ربمایپ 
: درک نیرفن  نینچ  ارت  ربماـیپ  يدرک و  وجه  رعـش  تیب  داـتفه  اـب  ار  ادـخ  لوسر  وـت  هک  دـننادیم  صاخـشا  نیا  ینادـیم و  دوـخ  وـت  سپس 
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سپ نک  تنعل  رازه  هدرک  وجه  ارم  ورمع  هک  یفرح  رهب  ادنوادخ ، میوگب ، رعش  هک  تسین  راوازـس  نم  رب  میوگیمن و  رعـش  نم  ادنوادخ ،
روهلعـش وا  يارب  اـیند  رد  ار  شتآ  نآ  دوخ  وت  يدرک ، حرطم  هک  ار  ناـمثع  ناتـساد  اـما  و  تسا . يرامـشیب  تنعل  وت  يارب  ادـخ  فرط  زا 

مرادرب تحارج  يور  زا  تسوپ  هکیماگنه  نم  هک  یتفگ  يدینش ، ار  نامثع  ندش  هتـشک  ربخ  هک  یتقو  یتفر . نیطـسلف  هب  سپـس  یتخاس ،
شنزرـس توادع  يارب  هنارت  ام  یتخورف ، وا  يایند  هب  ار  تنید  يدرک و  هریخذ  هیواعم  يارب  ار  تدوخ  سپـس  مروآیم . نوریب  ارنآ  نوخ 

يدرک و يرای  ار  وا  نامثع  تایح  راگزور  رد  هن  وت  ادخب ، دنگوس  و  میهدـیم . رارق  باطخ  باتع و  دروم  تبحم  بلط  يارب  هن  مینکیم و 
، تسا هدوب  ماقم  ایند و  عمطب  طقف  هیواعم  يارب  شتامدـخ  عافد و  هکنیاب  صاعلا  نب  ورمع  فارتعا  يدـش …  كانبـضغ  شگرم  يارب  هن 

رد
: میزادرپب هتخورفدوخ  درخبان  نیا  فیـصوت  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  حرـش  هب  میرذگب و  تسین . دـیدرت  دروم  ربتعم  خـیراوت 

مدرم رب  هک  راکبان  نز  نآ  دـنزرف  زا  متفگـش  رد   ) سراما سفاعا و  هباعلت  ءرما  ینا  هباعد و  یف  نا  ماشلا  لـهال  معزی  هغباـنلا ، نبـال  اـبجع 
نیمز رب  نم  راک  هک  اشوک  متـسه  يریگیتشک  متـسود !! يزاب  ارگوهل و  يدرم  خوش و  يهیحور  ياراد  نم  هک  دنکیم  لطاب  نیقلت  ماش 
ماقم قشاع  نیا  فورعم  نانخـس  زا  ماقم  هاج و  ظفح  ینارذگـشوخ و  زور  دـنچ  يارب  حـیقو  غورد  تسا )! نآ  يارب  شالت  نادرم و  ندز 
نیا يارب  میتخادنا  بقع  هب  يرادمامز  رد  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ام  هک  تسین  نیا  زج  ! ) هعم دـج  الزه ال  هیف  نال  ایلع  انرخا  امنا  هک  دوب  نیا 

زا دیاب  سپ  دوب !؟ هتفرگ  يزابب  ار  یگدنز  وا  ایآ  دوب  عبط  خوش  نینموملاریما  ایآ  دوبن !!) يدج  تشاد و  دوجو  یعبط  خوش  وا  رد  هک  دوب 
یلع يا   ) يدـعب یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  یلع ، اـی  تسا : هدومرف  گرزب  حور  نیا  قح  رد  ارچ  هک  دیـسرپ  ربماـیپ 

يهنماد نینموملاریما  هب  غورد  تبـسن  نیا  اـیآ  تسین .) يربمغیپ  نم  زا  سپ  هکنیا  ـالا  تسا  ع )  ) یـسوم هب  نوراـه  تبـسن  نمب  وت  تبـسن 
رد يرمع  هک  دوب  وگحازم  يدرم  عبط و  خوش  یلع  ایآ  تسین !؟ صاعلا  نب  ورمع  یلهاج  تیصخش 

ینخـس شیناگدنز  يهمه  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رگا  تسا . هدرک  يرپس  ادخ  یتسه و  ناهج  شیوخ و  تاذ  اب  طابترا  نیرتيدج 
رگا دوـب . یفاـک  اـیند  نیا  یگدـنز  رد  ترـضح  نآ  حور  ندوـب  يدـج  تاـبثا  يارب  دوـب ، هـتفگن  هغالبلاجـهن  نـیمه  زا  هـبطخ  دـنچ  زج 

( تشادن لوبق  يو  هک  یطرش  اب   ) يروش ناتساد  رد  فوع  نب  نمحرلادبع  هک  یمالسا  روشک  دنچ  يرادمامز  در  زج  يراک  نینموملاریما 
هکیتروص رد  دـیامن ، یفرعم  مالـسا  ربمایپ  زا  سپ  درم  نیرتيدـج  ار  وا  هک  تسا  یفاک  دوب ، هدادـن  ماجنا  اـیند  نیا  رد  درک ، هضرع  وا  هب 

. تفرگیم تروص  ینابر  توکلم  رد  یهلا و  يهبذاج  رد  شیاههشیدنا ، اهرادرک و  اهراتفگ و  يهمه  ترضح و  نآ  تایح  نارود  يهمه 
يهموظنم تارک  تاتابن و  اهناسنا و  نارادـناج و  يهمه  دـیوگیم : ناویح  نیا  دوشیم . هدـیمان  شافخ  هک  دراد  دوجو  یناویح  اـیند  نیا  رد 

يرگید تاناویح  دننکیم ! یخوش  اهنآ  يهمه  دـنیوگیم و  غورد  اهنآ  يهمه  تسا ، نشور  هک  دراد  دوجو  یباتفآ  دـنیوگیم : هک  یـسمش 
نیغورد ياهناسفا  ار  دیـشروخ  دوجو  اهنت  هن  دنراکیپ و  گنج و  رـس  رب  دیـشروخ  رون  نایعدم  اب  اهنت  هن  هک  دنراد  دوجو  ایند  نیا  رد  مه 

رتگرزب ياعدا  لاحنیا  اب  دراد و  عالطا  همه  زا  شیب  دوخ  تیصخش  یتسپ  زا  هک  یسک  دنرکنم . مه  ار  دوخ  دوجو  هکلب  دنرادنپیم ،
نتشیوخ رکنم  ایآ  دراد  رتشا  کلام  رـسای و  نب  رامع  يرافغ و  رذوبا  یـسراف و  ناملـس  هک  دیامنیم  ار  یعامتجا  رد  يرظنبحاص  ماقم  نی 

وت صاع ، رـسپ  يا  دـیوگب : دزیخرب و  عقومنآ  رد  یـسک  هک  تشاذـگیمن  شنارب  ریـشمش  هیواعم و  گـنراگنر  ياههرفـس  يرآ ، تسین !؟
رد مالـسا  ربمایپ  نارود  رد  وت  دوب ! عبط  خوش  وا  هک  میتخادـنا  بقع  لیلد  نیاب  يرادـمامز  رد  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ام  یئوگب : هک  یتسیک 
هچ تسا ، یهلا  بصنم  کی  هک  مالـسا  يرادمامز  ناتـساد  رد  وت  يدوب و  هراکچ  ربمایپ  ياسراپ  راکادـف و  راوگرزب و  نارای  همهنآ  ربارب 

یتسرپماقم یهاوخدوخ و  دننادیم - ارنآ  للم  ماوقا و  نادنمدرخ  هک  دراد  خساپ  کی  تالاوئس  نیا  يهمه  یتشاد !؟ رظن  راهظا  يارب  یقح 
يرافغ رذوبا  دننام  غورد  هب  ندشن  هدولآ  يارب  یکی  هک  ناسنا  ود  نیبام  تسا  یتیاهنیب  توافت  هچ  ایادخ ، دراد . رایـسب  اههچیزاب  نیا  زا 

اهتحاقو و هب  نتـشاذگ  شوپور  يارب  هک  صاعلا  نب  ورمع  دننام  يرگید  دنکیم و  بلـس  دوخ  زا  ار  یگدـنز  شیاسآ  اهیـشوخ و  يهمه 
رش اما و  امثآ . قطن  الطاب و  لاق  دقل  دیامنیم ! لامیاپ  ار  تیناسنا  لوصا  یناسنا و  ياهـشزرا  يهمه  هک  دیوگیم  یئاهغرود  دوخ  ياهیدیلپ 
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الا عطقی  دهعلا و  نوخی  و  فحلیف ، لاسی  لخبیف و  لاسی  فلخیف و  دعی  بذکیف و  لوقیل  هنا  بذکلا - لوقلا 
دیوگیم نخس  درخبان  نآ  تسا . غورد  نخس  نیرتدب  دیشاب ، هاگآ  تسا . هدروآ  نابزب  هناراکتیصعم  نخـس  هتفگ و  لطاب  راکبان  نیا   ) ل

دوخ هکیماگنه  دزرویم و  لخب  نآ  هب  خساپ  زا  دوش ، لاوئـس  يزیچ  زا  هک  یتقو  دنکیم ، فلخت  دیامنیم و  هدـعو  تسا ، غورد  شراتفگ  و 
؟ هچ ینعی  دیوگیم ، غورد  دنکـشیم .) ار  يدنواشیوخ  طباور  نامیپ  هدومن و  دهعت  هب  تنایخ  دیامنیم . تجاجل  رارـصا و  دنکیم ، لاوئس 
زا هک  یـسک  دوریمن  نامگ  هچ ؟ ینعی  دـیوگیم ، غورد  دوشیم و  بکترم  ار  ادـخ  تیـصعم  هک  شنابز  هب  نداد  تکرح  اب  دـیوگیم ، لطاب 

دوخ شوگ  مشچ و  دیوگیم ، لطاب  یسک  هکنیا  يانعم  دننادیم : همه  دهفن . ار  اهلاوئـس  نیا  یناعم  دشاب ، رادروخرب  لقع  روعـش و  لقادح 
دـنادیمن و منادـیمن و  دـیوگیم : دـنادیم و  مونـشیمن ! دـیوگیم : دونـشیم  هکنیا  اب  منیبیمن و  دـیوگیم : دـنیبیم  هکنیا  اب  دوشیم و  رکنم  ار 

دیوگیم دهاوخیمن و  مهاوخیمن و  دیوگیم  دهاوخیم و  ماهتسشن ! دیوگیم  دوریم و  هار  موریم  هار  دیوگیم : تسا و  هتـسشن  منادیم ! دیوگیم :
، تسا هناراکتیصعم  غورد و  لطاب و  نانخس  اهنیا  تسا ! نشور  دیوگیم  ار  کیرات  بش  تسا  کیرات  دیوگیم  ار  نشور  زور  مهاوخیم !

یعقوم دنیامنیم . فلخت  دننکیم و  هدعو  نتشیوخ  يهروخ  عامتجا و  ياهولاز  نیا  تسا . عقاو  فالخ  اهنآ  يهمه  اریز 
يارب دـننک ، لاوس  يرما  يهرابرد  رگید  یـسک  زا  دوخ  رگا  دـنزرویم و  لخب  عقاو  يهئارا  زا  دوش  لاوس  نانآ  زا  یعوضوم  يهرابرد  هک 

. ناشراک يدنواشیوخ  طباور  ياهنامیپ  ضقن  نتخیسگ و  تسا ، نانآ  تیصاخ  ینکـشنامیپ  دنیامنیم . تجاجل  رارـصا و  خساپ  تفایرد 
همه نیا  تفگ : دـیهاوخ  دـیآیمنرب . اهنآ  شرامـش  يهدـهع  زا  یلومعم  دادـعا  دیرامـشب ، ار  ناراـکهبت  نیا  لذر  تافـص  دـیهاوخب  رگا 

هدـیمان غورد  زیوجت  هک  دناهتـشاک  دوخ  نورد  رد  کلهم  رذـب  کی  نانیا  هک  تسنیا  خـساپ  تسیچ ؟ لولعم  اـطخ  تیـصعم و  فارحنا و 
نورد رد  رذب  نیا  هک  یناسنا  نآ  دوشیم و  باریـس  امئاد  یعیبطدوخ  هاگلیـس  زا  رذب  نیا  تقیقح . دـض  عقاو و  دـض  ینعی  غورد  دوشیم ،

تیعقاو دض  باکترا  رد  ار  تیاهنیب  رمع  کی  نآ  دناوتیم  دشاب ، هتشاد  ایند  نیا  رد  تیاهنیب  رمع  رگا  تسا ، هتخوسن  ای  هدیکشخن و  يو 
یفرعم اهیدیلپ  يهمه  دیلک  غرود  تراهط ، تمـصع و  نادناخ  زا  ربتعم  تایاور  رد  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـیامن . يرپس  تقیقح  دـض  و 

مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  بذکلا  اهحاتفم  لعج  تیب و  یف  اهلک  ثئابخلا  تلعج  مالسلاهیلع : يرکسعلا  لاق  هلمجنآ : زا  تسا . هدش 
هیلع هللادبعیبا  نع  و  تسا . نتفگ  غورد  هناخ  نآ  دیلک  هدش و  هداد  رارق  ياهناخ  لخاد  رد  اهتثابخ  اهیدیلپ و  يهمه  تسا : هدومرف 

مالسلاهیلع قداص  ماما  بذکلا . بارـشلا  نم  رـشلا  بارـشلا و  لافقالا  کلت  حیتافم  لعج  الافقا و  رـشلل  لعج  لجوزع  هللا  نا  لاق : مالـسلا 
نع و  تسا . غورد  بارـش  زا  رتدـب  تسا و  بارـش  اهلفق  نیا  ياهدـیلک  هداد و  رارق  یئاـهلفق  رـش ، يارب  لـجوزع  دـنوادخ  تسا : هدومرف 

نامیا يهدـننک  بیرخت  غورد  تسا : هدومرف  مالـسلاهیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  نامیالا  بارخ  وه  بذـکلا  لاق : مالـسلاهیلع  رفعجیبا 
وگغورد يارب  دوشیم : هتفگ  هکنیا  تسا . ناوارف  تایعقاو  بیذـکت  غورد و  يدـیلپ  قدـص و  ترورـض  رد  ینآرق  تایآ  نینچمه  تسا .

ناسنا يارب  تایعقاو  يهمه  ندوب  یفنم  زا  تسترابع  هک  تسا  یناسنا  يهیلاع  تمکح  کی  يهدـننک  وگزاب  دـیوشن ، لئاق  يراـبتعا  چـیه 
. دـنکیم يوریپ  تاـیعقاو  زا  ربـخیب  یعیبـطدوخ  کـی  زا  نآ  ياـجب  هک  تـسا  یناـسنا  نـم  تیـصخش و  نتـشادن  لوـلعم  هـک  وـگغورد 
هک يرـشب  خیرات  رب  راصعا  نورق و  تشذـگ  همهنآ  هک  تسا  زوسناسنا  يرامیب  نیاب  رـشب  يراتفرگ  اهتبکن ، نیا  يهمه  زا  رتروآتفگش 

، ثیبخ لذر و  تفـص  نآ  زا  يریگهرانک  تشحو و  ياجب  تسا ، هداد  ناشن  ناگمه  يارب  ار  اهیئوگلطاب  غورد و  حـیقو  میخو و  جـئاتن 
تایعقاو قیاقح و  زا  ناوتان  ياهناسنا  تیمورحم  رب  زور  ره  هتسارآ و  تسایس  يدنمـشیدنا و  تراهم و  تحلـصم و  نیرز  تاملک  اب  ارنآ 

نیازفایم
يارب اهکینکت  اهـشناد و  جـئاتن  شرتسگ  هتفای ، لماکت  غورد  اب  ماوت  هتفاـی  لـماکت  مولع  هتفرـشیپ ، غورد  شوداـشود  هتفرـشیپ  کـینکت  د .

رد ناناوتان  یتسه  ياهنمرخ  هب  ندز  شتآ  يارب  رتهدرتسگ  رتقیمع و  یئاهغورد  اـب  هارمه  رود  رایـسب  يهدـنیآ  ياـهنامز  رد  يریگهجیتن 
هبناج همه  لماکت  هب  ور  يالتعا  یقرت و  ریسم  رد  ناسنا  نوچ  يرآ ، اهناسنا !! يهبناج  همه  لماکت  یقرت و  تسنیا  رود !! رایـسب  ياههدنیآ 

یئارآلطاب و یئوگغورد و  هک  ار  یلماکت  نینچ  یـساسا  رـصنع  هک  دوبن  راوازـس  اذـل  تسا ، هدرک  تکرح  یئوجماـک  یهاوخدوخ و  رد 
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ناـمز رد  هک  درکیم  لـقن  ناتـسود  زا  یکی  دـشاب !! هتـشاد  یلماـکت  تکرح  رد  یـصقن  تهج  نیا  زا  هتفرگ و  هدـیدان  تسا  ینکـشنامیپ 
زا یکی  دوب ، هدرک  صقاـن  يهتکـس  دوـب  هدـنارذگ  یهاوـخدوخ  رد  ار  دوـخ  رمع  ناـیلاس  هک  يریگمـشچ  ياهتیـصخش  زا  یکی  هتـشذگ 
نآ تسین . بوـخ  ملاـح  ماهدرک و  صقاـن  يهتکـس  دـیوگیم : شتـسود  هب  تیـصخش  نآ  یـسرپلاوحا  زا  سپ  دـنیبیم و  ار  وا  شناتـسود 

تیـصخش دـیئامرفب ، صقان  يهتکـس  هک  تشادـن  عقوت  چـیه  دـیتسه ، یگرزب  ناسنا  هک  امـش  زا  عاـمتجا  دـیوگیم : قوذ  شوخ  تسود 
نونکاـت هک  تسنیا  دوشیم ، هدـید  يرـشب  یلماـکت  تفرـشیپ  رد  هک  یـصقن  طـقف  دـیامرفب !! لـماک  يهتکـس  تسیاـبیم  لـماک  گرزب و 

گرزب یئاههاگشناد  سیسات  ترورض 
يرـشب تفرـشیپ  يارب  دوکر  فقوت و  یعون  نیا  تسا و  هدرکن  ساـسحا  ار  یئوگغورد  ياهصـصخت  هیلاـع و  تاـمیلعت  يارب  یمـسر  و 
هرکاذـم یگدـنام  بقع  نیا  صوصخ  رد  ناـنآ  هک  یتـقو  درک و  دـنهاوخن  یـشوپمشچ  گرزب  ياـطخ  نیا  زا  ناگدـنیآ  اـعطق  هک  تسا 

یئوگغورد یمسر  گرزب و  ياههاگشناد  ناگتشذگ  رگا  هک  دیسر  دنهاوخ  هجیتن  نیاب  هتخادنا و  هارب  یخیرات  ياهلیلحت  درک ، دنهاوخ 
نیذلا مکبلا  مصلا  هللادنع  باودلا  رـش  نا  درکیم !!! یط  ار  دوخ  یئاهن  لحارم  هزورما  رـشب  یلامک  ریـس  دـنتخادنایم ، نایرج  هب  رتدوز  ار 

هک دوب  یئارتفا  غورد و  يزابحازم ، یخوش و  دننکیمن .) لقعت  هک  دنتـسه  یئاهلال  اهرک و  نآ  ادـخ  دزن  رد  ناروناج  نیرتدـب   ) نولقعیال
دلوتم یلوایکام  هکنآ  زا  شیپ  یلوایکام  بتکم  دـیتاسا  زا  یکی  صاعلا  نب  ورمع  دوب  هتفگ  ع )  ) نینموملاریما يهرابرد  صاـعلا  نب  ورمع 
يارب هک  دوب  هداد  صیخشت  يرایشه  تراهم و  لامک  اب  دروآرد  ریرحت  يهتشرب  ار  يرـشب ) نایوج ! لامک  لیجنا   ) رایرهـش باتک  دوش و 

وا تسا ؟ وسرت  بلاطیبا  نب  یلع  دـیوگب : ایآ  درادـن . دوجو  یهار  چـیه  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یهلا  تیـصخش  نتـسکش  تناـها و 
لیلخ و میهاربا  مشچ  رون  نآ  تیمیمـص  صالخا و  تسا !؟ وردنچ  قفانم و  دیوگب : ایآ  تسا . يرـشب  خـیرات  روشحلـس  نانامرهق  نامرهق 

نب دمحم 
وا دنکیمن !؟ تدابع  دیوگب : ایآ  دندوب . هدیسر  نیـصلخم  يالاو  ماقم  هب  هک  تسا  هدرک  تیبرت  اهناملـس  اهرذوبا و  مالـسلاامهیلع  هللادبع 

صاـعلا نب  ورمع  ار  تقاـمح  نـیا  هنوـگچ  تـسا !؟ راکمتـس  یلع  دـیوگب : اـیآ  دوـب . اـهناسنا  نیرتفراـع  نیرتاـسراپ و  مدرم و  نیرتدـباع 
شیرادــمامز تموـکح و  راــگزور  رد  هـچ  شتموـکح و  نارود  زا  شیپ  یلع  تلادــع  هـک  یتروـص  رد  دوــش ، بـکترم  تسناوــتیم 

هعبـسلا میلاقالا  تیطعا  ول  هللا  و  هک : دوب  هدز  دایرف  زور  نآ  عماوج  مدرم  يارب  عقوم  نآ  رد  یهلا  لدع  هنومن  نیا  تسا . هدوب  لوقعلاریحم 
ریز هچنآ  اب  نیمز )  ) هناگتفه میلاقا  يهمه  رگا  ادخب  دنگوس   ) تلعف ام  هریعش  بلج  اهبلـسا  هلمن  یف  هللا  یـصعا  نا  یلع  اهکالفا  تحت  امب 

و درک .) مهاوخن  نم  منک ، تیـصعم  ياهچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  ندیـشک  اب  ار  ادـخ  هک  دوش  هداد  نمب  تسا ، نیمز  نآ  ياهنامـسآ 
تلع هب  شتدابع  بارحم  رد  ع )  ) یلع  ) هلدـع هدـشل  هتدابع  بارحم  یف  یلع  لتق  ار : ترابع  نیا  اهناسنا . هب  ملظ  زا  رتگرزب  یتیـصعم  هچ 
ورمع ارنآ  لیلد  انعم و  اشنم و  یلو  تسا ، هتفگ  تسا  يزورما  یحیـسم  رکفتم  کی  هک  ناربج  لیلخ  ناربج  دش .) هتـشک  شتلادع  تدـش 

اع بلاطیبا  نب  یلع  دیوگب : ایآ  تسا !؟ راکمتس  یلع  دیوگب : تسناوتیم  هنوگچ  دوب ، هدرک  هدهاشم  دوخ  مشچ  اب  زورنآ  رد  صاعلا  نب 
مملع رهش  نم  هک  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  تسا : هدومرف  يو  قح  رد  مالسا  ربمایپ  هک  دوب  هدینـشن  وا  رگم  دوب !؟ تفرعم  ملع و  زا  ير 
شاب زاب  ار  ملح  باتفآ  یعاعش  نوچ  ار  ملع  يهنیدم  نآ  یباب  وت  نوچ  یـسودرف  تسا  ربمغیپ  تفگ  نخـس  نیا  تسرد  تسا  رد  ما  یلع 

، مالک يهصالخ  يولوم  دحا  اوفک  هل  ام  هاگراب  دـبا  ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  بابل  ردـنا  روشق  وت  زا  دنـسر  ات  باب  يایوج  رب  باب  يا 
يارب نآ  يهناـهبب  دـنک و  ادـیپ  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  يارب  یـصقن  تسناوتیمن  یئادـخ  زا  ربخیب  ناـسنا و  دـض  چـیه  صاـعلا و  نب  ورمع 

دـبیرفب و ار  ربخیب  زیچ  همه  زا  ناحولهداس  هک  دـنکیم  یئارتفا  غورد و  کی  هب  مادـقا  اذـل  دروایب ، تسدـب  یلیلد  دوخ  ياـهیگماکدوخ 
رد ار  یلع  اـم  هـک  تـسین  نـیا  زج  دـیوگیم : دـیامن . رادهـحیرج  ار  یناـسنا  ياهـشزرا  لوـصا و  بلاـطیبا و  نـب  یلع  زا  نـیعلطم  یئاـهلد 

دـنمدرخ و ياهناسنا  نآ  هک  تسا  هدوبن  هجوتم  قمحا  نیا  ـالوا - دوب !! وا  يزاـبحازم  یعبطخوش و  يارب  میتخادـنا ، ریخاـت  هب  يرادـمامز 
غورد و نانچ  يهدنیوگ  زا  درک ، دـنهاوخ  ادـیپ  عالطا  میتفگ ، الاب  رد  ار  اهنآ  زا  ياهنومن  هک  نینموملاریما  تمظعاب  تافـص  زا  هک  علطم 
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غورد نآ  هک  دیمهف  دنهاوخ  تشگ و  دنهاوخ  رجزنم  رفنتم و  راکشآ  گرزب و  يارتفا 
رد میظع  تافـص  نآ  عامتجا  اریز  تسا ، هدوب  مورحم  زین  یمهف  كدـنا  زا  یتح  تسا و  هتـشادن  ارنآ  يداـم  ياـضعا  زج  تیناـسنا  زا  وگ 

يهمه راکبان  يوگغورد  نآ  ایناث - تسین . ریذپناکما  دنک ، هرادا  عمج و  ار  اهنآ  دـناوتب  هک  حور  نیرتيدـج  نتـشاد  نودـب  ناسنا  کی 
هدـیزگرب تفالخ  هب  تیمیمـص  صولخ و  لامک  اب  ار  راوگرزب  نآ  نامثع  زا  سپ  هک  ار  نارود  نآ  كاپ  ياهناسنا  راـصنا و  نیرجاـهم و 
ینوملقوب صاعلا  نب  ورمع  دوخ  دننام  شتیـصخش  دوب و  یلع  نامه  یلع  اریز  تسا ، هداد  رارق  بیذـکت  حـیبقت و  تناها و  دروم  دـندوب ،

مدرم تساوخیم  درکیم و  هدافتـسا  هیواعم  نامز  رد  ءارتفا  غورد و  نآ  زا  صاعلا  نب  ورمع  هکنیاب  رظن  اب  اصوصخم  دوب ، هتـشگن  نوگرگد 
زا یکی  تسا ، هدوب  اراد  ار  تمظع  رـصانع  يهمه  هک  یتیـصخش  یئورهداشگ  تفاطل و  اثلاث - دزاـسب . رود  یهلا  قح  رب  مکاـح  نآ  زا  ار 

درگن يراخ  هب  رگ  دزیخ  ناکما  ملاع  دبلاک  زا  حور  شطخـس  میب  هک ز  یلعا  یلاع  یلع  هک - تسا  هدوب  وا  ياهتمظع  لئاضف و  نیرتزراب 
هب مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  یمئاد  لاغتـشا  اـعبار - یمقادـج  دزیخ  ناوـضر  يهضور  دـص  ود  راـخ  نب  زا  شیوـخ  تـمحر  زا  رظن  کـی 

ترود بلاطیبا  نب  یلع  ادخب  دنگوس  دیوگیم : دیدحلایبا  نبا  تشاذگیم !؟ یخوش  تصرف  وا  هب  هنوگچ  يدج  ياهراک  اههشیدنا و 
زامن و تدابع و  رد  وا  تاقوا  يهمه  اریز  دزادرپ ، یخوش  هب  هک  دوب  یلع  يارب  یتصرف  هچ  اریز  تسا ، هدوب  حازم  یخوش و  زا  مدرم  نیر 

رثکا ای  شیاهبش  هزور و  اب  اهزور  رثکا  ای  اهزور  يهمه  تشذگیم . نآرق  ریـسفت  ماکحا و  يهرابرد  مدرم  يهعجارم  ملع و  يوتف و  رکذ و 
رب راوس  هزین و  هدـش و  هدیـشک  ریـشمش  اب  وا  راک  گنج  عقوم  رد  اما  دوب و  حلـص  راگزور  شور  نیا  تشگیم ، يرپس  زاـمن  اـب  شیاـهبش 

گرم دایب  هک  تسا  هتفگ  تسار  اقیقحت  نینموملاریما  دوخ  تسا و  هدوب  گنج  اـب  میقتـسم  طاـبترا  یـشکرکشل و  نوشق و  میظنت  بسا و 
زج ياهراچ  اذل  دننک ، ادیپ  یصقن  بیع و  وا  يارب  دنتسناوتن  گرزب  فیرـش و  درم  نیا  نانمـشد  نوچ  یلو  دوشیم  عنام  يزاب  زا  ارم  ندوب 
مه نیقفاـنم  نیکرـشم و  دـنهدب . تسدـب  ياهناـهب  درم  نآ  زا  مدرم  نتخاـس  فرحنمم  يارب  دـنزادنیب و  هار  يرگهـلیح  هـک  دـندیدن  نـیا 

دنوادخ هک  دندادیم  تبسن  ار  یساسایب  تاعوضوم  ترضح  نآ  يارب  هدومن ، هدافتـسا  هناراکهبت  يهویـش  نیمه  زا  ادخ  لوسر  يهرابرد 
ار وا  هاگآان  روطب  شنایوج  بیع  نانمـشد و  هک  دیـشوکیم  نینموملاریما  دوخ  رگا  دوب …  هتخاـس  يرب  بویع  تاـعوضوم و  نآ  زا  ار  وا 

دوب هتخاس  هار  نآ  باختناب  راداو  ار  اهنآ  ادخ  هک  درکیمن  ادیپ  هار  نیا  زا  رتفیطل  رتهب و  دنیامن ، میظعت  دیجمت و 
نیا اب  هک  دنتـسنادیمن  دننکیم و  کچوک  ار  یلع  دندرکیم  نامگ  ارتفا ، غورد و  نیا  اب  نانآ  و  تسا ) عبطخوش  يدرم  یلع  دنیوگب : هک  )

يهرابرد یعقاو  یـصقن  رگا  لقعیب  نازورهیـس  نآ  هک  تسین  نیا  رد  يدیدرت  اریز  دننکیم  تابثا  ار  وا  يالاو  لیلج و  ماقم  اجیب  يارتفا 
عالطا مالـسا  زا  ردـقنآ  صاعلا  نب  ورمع  اسماخ - دـندومنیم . عیاـش  ناـنآ  ناـیم  رد  دندیـشکیم و  مدرم  خر  هب  ارنآ  دنتـشاد ، غارـس  یلع 

نب سنوی  بوبحم . تسا  يرما  ادخ  دزن  رد  مدرم  ياهلد  زا  هودـنا  رابغ  نتخاس  عفترم  ناسنا و  کی  ندرک  داش  دـمهفب  هک  تسا  هتـشادن 
قلخلا و نسح  نم  هبعادملا  ناف  اولعفت  الف  لاق : لیلق ، تلق : اضعب ؟ مکـضعب  هبعادـم  فیک  مالـسلاهیلع : هللادـبعوبا  لاق  دـیوگیم : ینابیش 

قداص ماما   ) هرـسی نا  دـیری  لجرلا  بعادـی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ناـک  دـقل  کـیخا و  یلع  رورـسلا  اـهب  لخدـتل  کـنا 
نینچ دومرف : تسا . كدنا  متفگ : رگید ؟ یضعب  اب  امش  زا  یضعب  فیطل  هدننک و  رورسم  راتفر  راتفگ و  تسا  هنوگچ  دومرف : مالـسلاهیلع 
مرکا ربمایپ  ینکیم و  لخاد  تردارب  لد  رد  رورـس  نآ ، يهلیـسوب  وت  و  تسا . وکین  قالخا  صاوخ  زا  راـتفگ  راـتفر و  ناـنچ  اریز  دـینکن ،

فس زا  ار  تیاور  نیا  دیدحلایبا  نبا  تشاد ) فیطل  راتفر  راتفگ و  درم  نتخاس  رورسم  يارب  یهاگآ ) ( ) (ص
یمالسا عبانم  میوگیمن ) يزیچ  قح  زج  یلو  منکیم ، حازم  یهاگ )  ) نم  ) اقح الا  لوقاال  حزما و  ینا  دنکیم : لقن  مرکا  ربمایپ  زا  يروث  نای 

، مالـسا نایاوشیپ  زا  المع  مه  الوق و  مه  درواین ، مهارف  ار  یـسک  رازآ  دـشابن و  قح  فـالخ  هک  فیطل  راـتفگ  حازم و  هنوگنآ  يهراـبرد 
رود دوخ  زا  ار  نزح  فوخ و  هکیتروص  رد  دشابن ، لاحـشوخ  ورهداشگ و  فراع ، لماک و  ناسنا  ارچ  یهگناو  دراد . یهجوت  لباق  لئالد 

نافرع لامک و  اریز  دنتسین ، اههیواعم  اهصاعلا و  نب  ورمع  میوش ، رکذتم  میهاوخیم  هک  نانخـس  نیا  رد  وگتفگ  فرط  هتبلا  تسا . هدرک 
: دـیوگیم انیـسنبا  اـجک !؟ شیوخ  مروت  توهـش و  رد  هتفر  ورف  یعیبـطدوخ  اـجک و  یتوکلم  حور  ینعی  اـجک ؟ ناتـسرپماقم  نیا  اـجک و 
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وه شهیال و  فیک  هیبنلا و  نم  طسبنی  ام  لثم  لماخلا  نم  طسبنی  ریبکلا و  لجبی  امک  هعـضاوت  نم  ریغـصلا  لجبی  ماسب  شب  شه  فراـعلا 
ناسنا دراد  هک  یعـضاوت  اب  وا  دراد ، بل  رب  مسبت  تسا و  ورهداشگ  فراع ، ناسنا   …  ) قحلا هیف  يری  هناـف  ءییـش  لـکب  قحلاـب و  ناـحرف 

ادـیپ یحور  طاسبنا  هنوگنامه  ناشن  مان و  یب  یناسنا  يهدـهاشم  زا  ار و  گرزب  ناسنا  هک  دـنکیم  میظعت  ناـنچمه  ار  رقحم  کـچوک و 
يزیچ ره  اب  قح و  اب  طابترا  اب  وا  اریز  دشابن ، طسبنم  نادنخ و  ورهداشگ و  ارچ  روهشم . ناسنا  زا  هک  دنکیم 

وهف همارکلا  سابل  یف  فارـصنالا  دـنع  کلذـک  و  دـیوگیم : رگید  هیبنت  رد  تسا ). رورـس  حرف و  رد  قرغ  دـنیبیم ) نآ  رد  ار  قح  نوچ  )
تردق نتـشاد  اب  هک  یتقو  دوب ، هدش  بذج  نآ  هب  هک  یهلا  هاگراب  زا  فارـصنا  ماگنه  رد  فراع  درم  نینچمه  و  . ) هتجهبب هللا  قلخ  شها 

رد دراد .) هک  یجاهتبا  رورـس و  هب  تسا  ادـخ  قولخم  نیرتنامداش  وا  ددرگیمرب ، ایند ، نیاب  هجوت  عقوم  رد  یهلا  تیبذاج  نامه  ظفح  رب 
هک تسا  تایعقاو  يهرابرد  لوادـتم  ریغ  فیطل  نایب  زا  ریغ  لوقعمان  حازم  هک  تسنیا  دوش  هداد  رکذـت  دـیاب  هک  ياهتکن  ثحبم  نیا  نایاپ 

لوقعماـن حازم  دروآیمن . دراو  یلـالتخا  هنوگ  چـیه  دوشیم ، ناـیب  هک  یتیعقاو  رد  لاـح  نیع  رد  یلو  ددرگیم ، رطاـخ  طاـسبنا  بجوم 
تایعقاو و قئاقح و  هب  یئانتعایب  هجیتن  رد  هدومن و  لتخم  ار  هناـیوجعقاو  ياههشیدـنا  لـقعت و  يورین  نآ  يهمادا  رارکت و  اـب  اـصوصخم 

رگید تراـبعب  ددرگیم و  لیدـبت  ساـسایب  ياهناـسفا  هب  خوش  ناـسنا  دوخ  دوجو  اجیردـت  دروآیم و  دوجوب  ار  اـهنآ  رد  هیراـج  نیناوق 
. ددرگیم نتـشیوخ  زا  یمدآ  رفنت  تهارک و  بجوم  دوریمورف و  اهیگریت  رد  بلق  دوشیم و  هدـیئاس  یمدآ  زغم  ریگنوناق  ياههنادـند 

تدیکم ربکا  ناک  کلذ  ناک  اذاف  اهذخام ، فویسلا  ذخات  مل  ام  وه ! رمآ  رجاز و  ياف  برحلا  دنع  ناک  اذاف 
دوخ يارجم  رد  اهریـشمش  هک  یمادام  تسا ! یگرزب  یعدم  هدنهد و  روتـسد  دوش  رازراک  دراو  هک  ماگنهنآ  رد   ) هتبـس مرقلا  حـنمی  نا  ه 
راکب هک  ياهلیح  نیرتگرزب  دـنتفرگ ، نتخاـت  رگیدـکی  رـس  رب  ریـشمش  اـب  نیفرط  ناعاجـش  عورـش و  رازراـک  یتقو  دنـشاب ، هداـتفین  راـکب 
تاجن هکلهم  زا  ار  دوخ  هناترطف  تسپ  يهلیح  نیا  اب  و   ) تسا درمدار  گرزب و  عاجـش  هاگدـید  رد  شیاضعا  لفاسا  ندرک  زاـب  ددـنبیم ،

دیـسرتن و دینزب ، دینک ، هلمح  دیزاتب ، دینک ، تکرح  دنکیم !! نیمـضت  ار  دوخ  یگدـنز  شیاضعا  لفاسا  اب  نانامرهق !! نامرهق  دـهدیم ))
، شیپ ورب  دینک ، عورش  يزادناریت  هتشاذگ  رانک  ار  اهریشمش  درک . مهاوخ  عفترم  يزوریپ  اب  ار  گنج  يهلئاغ  هک  منم  نیا  دیـشاب ، عاجش 

هناروشحلـس تاکیرحت  نیا  يهمه  دیرادهگن … و  زازتها  رد  هراومه  ار  اهمچرپ  ولج ، دیایب  هرـسیم  دینک ، عافد  هنمیم  زا  بقع ، هب  درگرب 
دهدیم ار  نک  شگنل  نامرف  هداتسیا و  يدوگ  رانک  رد  هک  ار  نانامرهق !! نامرهق  نیا  نخس  هک  دوشیم  رصتخم  هلمج  کی  رد  هنانامرهق  و 

یگنج هچ  نیا  مظعم ! رادرس  دنیوگب : هدروآ و  هلمح  وا  رب  ناگدش  هتـشک  ناگدنامزاب  ادرف  ادابم  هک  دتفایم  رکف  نیاب  ناهگان  دیونـشب !!
هب نک  شگنل  نامرف  اب  ار  ناسنا  نارازه  یلو  تسا ، هتخاسن  دراو  تندب  رب  زیچان  تحارج  کی  یتح  هک  دوب 

!! نانامرهق نامرهق  نآ  صاعلا  نب  ورمع  دنکیم و  تکرح  وا  فرطب  نینموملاریما  دوشیم . گنج  نادـیم  دراو  یتخادـنا !؟ نوخ  كاخ و 
لفاـسا دـنزیم و  راـنک  ار  شکاـشوپ  هتخادـنا و  نیمز  يور  رب  بـسا  زا  ار  دوـخ  اروـف  دـنیبیم ، نینموـملاریما  ربارب  رد  ار  دوـخ  هـکنیمه 

نب ورمع  هک  یتایح  يرآ  دنکیم . يرادربهرهب  نینموملاریما  یئوخهتـشرف  يایح  زا  دـهدیم و  رارق  نینموملاریما  هاگدـید  رد  ار  شیاضعا 
نایاپ دید  دیاب  الاح  دشابیم . ءاضعا  لفاسا  تایح  هنوگ  نآ  نیمضت  يهتسیاش  يهلیسو  دوب ، هدرک  باختنا  دوخ  يارب  ایند  نیا  رد  صاعلا 

هب ار  ءایبنالادیـس  تلاسر  دـتفایم و  نایرجب  اهینکـشنامیپ  گنرین و  غورد و  اب  دوشیم و  عورـش  درم  دـنچ  كارتشا  اب  هک  یگدـنز  نآ 
یهتنم اجکب  دزادرپیم ، یگدنز  نینچ  نیمضت  هب  ءاضعا  لفاسا  اب  دیامنیم و  فارتعا  یتسرپماقم  هب  تحارص  لامک  اب  دریگیم و  ءازهتسا 

نبا دنکیم . ادیپ  نایاپ  هنوگچ  زابگنرین  بیرفدوخ و  نیا  یگدنز  مینیبب  میـشیدنیب و  صاعلا  نب  ورمع  یگدـنز  نایاپ  رد  نونکا  ددرگیم 
سابع نب  هللادبع  هک  تسا  هدش  لقن  دـنکیم : لقن  صخـش  نیا  تایح  يهمتاخ  زا  ار  یبلاطم  جرد 6 ص 323 و 324 و 325  دیدحلایبا 

هشیمه م وت  متفگ : وا  هب  دوب ، ندنک  ناج  لاح  رد  وا  مدش و  صاعلا  نب  ورمع  يهناخ  دراو  دیوگیم :
لاـح رد  هک  دوخ  وت  نونکا  ( ؟ ینیبیم هنوگچ  ار  گرم  منک  لاوس  وا  زا  اـت  منیبب  ندرم  عقوم  رد  ار  یلقاـع  صخـش  مراد  لـیم  یتـفگي :

ود نآ  نایم  نم  هدمآ و  نیمز  رب  یئوگ  هک  منیبیم  ار  نامـسآ  داد : خساپ  ورمع  ینیبیم )؟ هنوگچ  ار  گرم  منیبب  وگب  یتسه  ندنک  ناج 
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الاـمتحا  ) يوش یـضار  اـت  نم  زا  ریگب  ادـنوادخ ، تفگ : سپـس  مشکیم ، سفن  ینزوس  خاروـس  زا  یئوـگ  منیبیم  ار  مدوـخ  مراـتفرگ و 
نتفرگ اریز  تسین ، ناج  نتفرگ  روظنم  و  يوش ، یـضار  ات  ریگب  ماقتنا  نم  زا  ادنوادخ ، ینعی  تسا  ماقتنا  دـنکیم ، هک  یتافارتعا  يهنیرقب 

رظنب رتيوق  حور  نتفرگ  سامتلا  لامتحا  مینکیم  لقن  نیا  زا  سپ  هک  یتیاور  رد  یلو  درادن  ماقتنا  يهبنج  تسا  گرم  هک  هسفن  یف  ناج 
هزات ادخ  زا  وت  ورمع ، يا  تاهیه ! دیوگیم : يو  هب  ضارتعا  يور  زا  يو  يهلمج  ندینـش  زا  سپ  سابعنبا  تیاور  نآ  رد  اریز  دسریم ،

يداد و روتسد  ادنوادخ  تفگ : درک و  دنلب  ار  دوخ  تسد  سپس  دوش )!؟ یضار  وت  زا  ینادرگرب و  ار  نآ  يهنهک  یهاوخیم  یتفرگ و  ار 
يراـی نآ  زا  هک  مراد  یئورین  هن  منک و  یهاوخرذـع  هک  متـسه  يرب  ناـهانگ  زا  هن  میدـش ، بـکترم  يدرک ، یهن  مـیدرک و  تیـصعم  اـم 

ینچ ینزم  تیاور  رد  و  درم . ات  درکیم  رارکت  ار  هلمج  نیا  ورمع  هللا . الا  هلا  نکل ال  میامن و  ناربج  ار  هتشذگ  میوجب و 
حبـص هنوگچ  تفگ : درک و  مالـس  تفر و  شیراـمیب  عـقوم  رد  صاـع  نب  ورمع  يهناـخ  هب  ساـبعنبا  تفگ : یعفاـش  هک  تسا  هدـمآ  ن 
رگا ماهدرک ، داسفا  ار  منید  زا  یلیخ  حالـصا و  ار  دوخ  يایند  زا  یکدنا  هکیتروص  رد  ماهدیـسر  لاح  نیاب  نم  داد : خـساپ  ورمع  يدرک ؟
ندرک بلط  نوـنکا  رگا  مدرکیم . ادـیپ  تاـجن  ماهدرک ، داـسفا  هک  ار  هچنآ  مدرکیم  حالـصا  ماهدرک و  حالـصا  ار  هـچنآ  مدرکیم  داـسفا 
نیمز نامـسآ و  نایم  هک  یـسک  دـننام  عقوم  نیا  رد  مدرکیم ، رارف  منک  رارف  متـشاد  تردـق  رگا  مدومنیم و  بلط  تشاد  ملاحب  يدوس 

. مربب یعفن  ات  نک  هظعوم  ارم  ماهداز ، ردارب  میایب ، دورف  نیمزب  میاهاپ  اب  هن  مورب و  الاب  مناتـسد  اب  مناوتیم  هن  ماهتفرگ ، رارق  تسا  هدش  هفخ 
هنوگچ يدش و  التبم  هکنیا  رگم  يوش  یتشونرس  هب  التبم  یتساوخیمن  وت  و  تسا ، هدش  تردارب  تردارب ، رـسپ  تاهیه ! تفگ : سابع  نبا 
ماگنه نیا  رد  دیوگیم : سابع  نبا  هب  ورمع  دراد . یگدنز  رد  تماقا  زونه  هک  دهدب  روتـسد  ای  دنک  هظعوم  یـسک  ار  هدننک  چوک  دناوتیم 

وت تمحر  زا  ارم  ساـبعنبا  ادـنوادخ ، ینکیم ؟ دـیماان  مراـگدرورپ  تمحر  زا  ارم  تسا ، هدیـسر  لاـس  يدـنا  داتـشه و  هب  نـم  رمع  هـک 
رگیمرب ار  هنهک  یتفرگ و  ار  هزات  ورمع  يا  تاهیه ! تفگ : سابعنبا  يوش . یضار  نم  زا  ات  نم  زا  ریگب  دنکیم ، سویام 

و هنهک ، دـنادرگرب  دـهاوخیم  هک  نونکا  دوب و  هتفرگ  ارنآ  ملاس  هزاـت و  دـنوادخ  زا  هک  تسا  ناـج  نتفرگ  ورمع  دوصقم  ارهاـظ  یناد !؟
تلالد صاعلا  نب  ورمع  يهبوت  هب  رابخا  نیا  ایآ  ییوگب : وت  تسا  نکمم  دـیوگیم : رد ص 325  دیدحلایبا  نبا  سپس  تسا . هدش  دساف 

اذا یتح  تائیسلا  نولمعی  نیذلل  هبوتلا  تسیل  و  دیوگیم : هک  تسا  ینآرق  يهیآ  فلاخم  نیا  هک  دهدیم  خساپ  دیدحلایبا  نبا  دنکیمن ؟
یکی غارسب  گرم  هک  یماگنه  ات  دنوشیم  بکترم  ار  ناهانگ  هکیناسک  يارب  تسین  ياهبوت  و   ) نالا تبت  ینا  لاق  توملا  مهدحا  رـضح 
گرم بادرگ  هک  ماگنه  نآ  رد  هک  تسا  یلک  يهدـیدپ  کی  نیا  يرآ  مدرک !) هبوت  نالا  نم  دـیوگیم : لاـح  نآ  رد  دـیآیم  ناـنآ  زا 

نانمـشد دنیوگیم و  ادخ  ادخ  نازیتسادخ  دـنوشیم و  شیم  همه  اهگرگ  دـنکیم ، زاب  ناهد  تایح  راکهبت  نانیـشنیتشک  ندـیعلب  يارب 
هک ار  دوخ  تشپ  هدش و  بارخ  یگدنز  راوید  هک  ماگنه  نآ  رد  یلب ، دندرگیم !! نایامنهار  نانزهار  دـننزیم و  تیناسنا  زا  مد  تیرـشب 

تابالقنا نآ  ندیـسر  رمث  هب  يارب  یلاجم  یلو  تسا ، یمتح  تابالقنا  نیا  دـهدیم ، ناـشن  تسا  اـهنآ  جـئاتن  لاـمعا و  يهدـهاشم  زاـغآ 
دایب خیرات  رد  یبلاطم  ورمع  نورد  ياهیدیلپ  زا  درادن . دوجو  لامعا  جیاتن  ندید  گرم و  لپ  زا  روبع  زج  ياهراچ  تسا . هدنامن 

قالخا نید و  زا  ربخیب  نیا  دـنک . یفرعم  یلواـیکام  ياـهيزاب  گـنرین  ناراذـگهیاپ  نیتسخن  ناونعب  ار  وا  دـناوتیم  هک  تسا  هدـنام  راـگ 
هدوب شناتسدمه  هیواعم و  ياهیشکمدآ  اهيراکهبت و  اهینکـشراک و  يهمه  يهدننک  ریـسفت  دناوتیم  هک  تسا  هتفگ  هشئاع  هب  ياهلمج 

هیواعم و هک  دـنکیم  تابثا  حوضو  لامک  اب  مینکیم  لقن  الیذ  هک  ياهلمج  نیا  تسا . هتفرگ  ماجنا  صاع  نب  ورمع  تنواعم  اب  هک  دـشاب 
یهاوخنوخ عوضوم  هک  دنتـشاد  يدوصقم  هچ  دنتـسشنیم ، هیواـعم  گـنراگنر  ياههرفـس  رـس  هک  ناگدـنرد  يهمه  صاـع و  نب  ورمع 

تددول هشئاعل : لاق  و  هک : تسنیا  دـیوگیم  هشئاع  هب  صاع  ورمع  دـیدحلایبا  نبا  لقن  هب  انب  هک  ياهلمج  دـندوب . هدیـشک  شیپ  ار  نامثع 
نب یلع  یلع  عینـشتلا  ربـکا  کـلعجن  هنجلا و  نیلخدـت  کـلجاب و  نیتومت  تنک  لاـق  کـلابا !؟ ـال  مل  و  تلاـق : لـمجلا ، موـی  تلتق  کـنا 

تفگ ورمع  ردپیب !؟ يا  ارچ  تفگ : هشئاع  يدـشیم . هتـشک  لمج  گنج  رد  هک  متـشاد  تسود  تفگ : هشئاع  هب  صاع  ورمع  . ) بلاطیبا
حیبقت نیرتگرزب  يهلیسو  ارت  ندش  هتشک  ام  یتشگیم و  تشهب  لخاد  یتفریم و  ایند  زا  دوخ  لجا  اب  يدشیم ، هتـشک  لمج  گنج  رد  رگا 
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رد هملک  نیا  هچ  رگا  ردپیب  يا  دیوگیم : صاع  ورمع  هب  ضارتعا  ماقم  رد  هشئاع  هکنیا  میدادیم .) رارق  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  شنزرس  و 
ار وا  درم  جـنپ  ای  راهچ  هک  نیخروم  قافتا  هب  رظن  اب  صاع  ورمع  يهرابرد  یلو  دوریمن ، راکب  شایقیقح  ياـنعمب  بلغا  برع  تارواـحم 

هغبانلا نبال  ابجع  دومرف : هتشذگ  يهبطخ  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هکنانچ  تسا ، هتفر  راکب  نآ  یقیقح  يانعمب  دناهداد ، تبـسن  دوخب 
لمج گنج  رد  رگا  دـیوگیم : صاع  ورمع  هک  تسنیا  دراد  دوجو  قوف  تاملک  رد  هک  يرگید  يهتکن  راکانز ) نز  دـنزرف  زا  مبجعت  رد  )

، دوب هتخاب  ایند  يهزور  دنچ  تسایر  ياوه  هب  ار  دوخ  لقع  هک  قمحا  نیا  یتشگیم ، تشهب  لخاد  يدرمیم و  دوخ  لجا  اب  يدشیم ، هتشک 
دروم زورما  دـشیم و  هتـشک  گنج  نامه  رد  دوب ، دوخ  یعیبط  یقیقح و  لجا  لمج  گنج  رد  هشئاـع  ندـش  هتـشک  رگا  هک  دـنکیمن  رکف 

وت یگدنز  وت و  دوجو  شاکیا  دیوگیم : صاع  ورمع  هکنیا  زا  رتالاب  ياهرخسم  تناها و  هچ  تفرگیمن . رارق  صاع  ورمع  تناها  هرخسم و 
زا میتسناوتیم  ام  دـشیم و  ینابرق  میتشاد  بلاطیبا  نب  یلع  هب  هیواـعم  یگدرکرـس  هب  مناـهارمه  نم و  هک  یتوادـع  ضغب و  دـیدشت  هار  رد 
هک میتسنادیم  اریز  میتشادن ، توادع  وت  اب  مناهارمه  نم و  ینعی  هک  دهدیم  هشئاع  هب  مه  تشهب  يهدعو  انمـض  مینک و  هدافتـسا  وت  گرم 

دنچ ر يایند  نیا  رد  ماقم  ندروآ  تسدب  يارب  تشاد ، منهج  تشهب و  هب  داقتعا  صاع  ورمع  رگا  تفر ! یهاوخ  تشهب  هب 
ربمایپ حیرص  صوصن  يهفاضا  هب  دوب و  یسوم  هب  نوراه  تبسن  ص )  ) مرکا ربمایپ  اب  شتبسن  هک  ار  ع )  ) نینموملاریما قحرب  تموکح  زو ،

هب درکیمن و  اهيراتفرگ  همهنآ  راچد  گنراگنر  ياهيرگلالخا  شاـشتغا و  اـب  يرادـمامز ، هب  نینموملاریما  یعطق  یگتـسیاش  يهراـبرد 
اههد دـناشنیمن و  هایـس  زور  نآ  هب  ار  یمالـسا  عماوج  تسا  هدوب  هدولآ  نآ  هب  شاهیواعم  وا و  تسد  اعطق  هک  نامثع  یهاوخنوخ  يهناهب 

تمسق یضتقم  عقوم  رد  ياهفرح  نازاب  تسایس  هک  میـشیدنیب  هلئـسم  نیا  رد  يرادقم  اعقاو  تخیریمن . نوخ  كاخب و  ار  ناملـسم  رازه 
نارگید هب  ار  تشهب  يهمه  و  دوـب ، هدرک  مه  هابتـشا  منهج  تشهب و  میـسقت  رد  ورمع  هکنیا  لـثم  دـنوشیم ! مه  منهج  تشهب و  يهدـننک 

هدادن صاصتخا  تشهب  نیمز  رد  رشب  کی  نتسشن  ردقب  یتح  دوخ  يارب  میدینش  سابعنبا  زا  ار  شندرم  ناتساد  هک  هنوگنادب  دوب و  هداد 
ار دوخ  دنـشخبیم و  مدرم  هب  مه  ار  يدبا  تاجن  تشهب و  اذل  دنراد ، فیرـشت  رگراثیا  یلیخ  ياهفرح  نازاب  تسایـس  نیا  نوچ  هتبلا  دوب .

قوف مالک  زا  ادخ  يدنبمشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  يولوم - ریخ  هب  تدای  دـننکیم !!! رود  تشهب  یهلا و  تمحر  زا 
هدص راصنا و  نیرجاهم و  يهمه  هک  دنک  اپرب  یگنج  تسناوتیم  رگا  ناسنا  دض  تسرپماقم  نیا  هک  دوشیم  مولعم 

نینچب مادقا  اعطق  دنک ، ادیپ  نینموملاریما  تیـصخش  ندیبوک  يارب  ياهناهب  دناوتب  صاع  ورمع  ات  دـنوش ، دیهـش  رامع  رذوبا و  ناملـس و  ا 
هیواعم يهتسد  راد و  تسدب  گرزب  ناسنا  نآ  رسای  نب  رامع  هک  زورنآ  رد  نیفص  گنج  رد  هک  دناهتشون  ناخروم  يهمه  درکیم . يراک 

هک دندنز  حولهداس  مدرم  نایهاپـس و  نایم  رد  ياهدرتسگ  تاغیلبت  هب  تسد  یلوایکام  بتکم  ناراذگناینب  نآ  دـش ، دیهـش  صاع  ورمع  و 
رتحضاو هناقمحا  نخس  نیا  تسا ! هدروآ  گنج  نادیم  هب  اب  رامع  هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  اریز  تسا ، هتـشک  بلاطیبا  نب  یبع  ار  رامع 
يهسیسد زا  دناهدوب ، ناتسرپماقم  غیلبت  يهلیسو  نیرتهب  هراومه  هک  یناحولهداس  لاحنیا ، اب  دشاب ، هتشاد  خساپ  هب  یجایتحا  هک  دوب  نآ  زا 

نینموـملاریما اذـل  و  دـندرکیم ، رواـب  ار  ناـسنا  دـض  ود  نآ  يهناراـکبان  نخـس  هک  اـسب  هچ  هـتفر و  ورف  ماـهبا  رد  صاـع  ورمع  هیواـعم و 
هدوب ربمایپ  اریز  تسا ، هدوب  مرکا  ربمایپ  مالـسا  يادهـش  رگید  بلطملادبع و  نب  هزمح  لتاق  نانآ  يهتفگ  ربانب  هک  داد  خـساپ  مالـسلاهیلع 

هتخادنا هارب  رـسای  نب  رامع  يهرابرد  صاع  ورمع  هیواعم و  هک  یحیقو  يهعیاش  دوب ! هدومرف  جیـسب  داهج  نادـیمب  ار  ادهـش  نآ  هک  تسا 
نآ ناناملسم  يهمه  لد  رد  هک  دوب  ینشور  مهم و  رایسب  تقیقح  ندناشوپ  يارب  دندوب ،

رگنایغط راکمتس و  هورگ  ارت  رامع  يا   ) هیغابلا هئفلا  کلتقت  رامع  ای  دوب : هدومرف  رسای  نب  رامع  يهرابرد  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  راوتـسا  زور 
شالت تقبـس  يارب  اهناسنا  زا  هورگ  هس  تسا ، هقباسم  يارب  یگرزب  يهنحـص  هک  ایند  نیا  رد  تشک .) دـهاوخ  نیملـسم  قحرب  مکاـح  رب 

اب ار  ود  نآ  یئورایور  لطاب و  قح و  هب  طوبرم  ثحابم  البق  لطاب . لها  اب  قح  لها  رگیدمه ، اب  لطاب  لها  رگیدمه ، اب  قح  لها  دنیامنیم :
يارجم رد  ار  لطاب  قح و  نایرج  اجنیا  رد  میاهدومن . یـسررب  ریـسفت  نیا  تادـلجم  زا  یکی  رد  ود  نآ  اـب  ار  تردـق  يهطبار  رگیدـکی و 

اب لطاب  قح و  موهفم  ود  دوخ  هک  یلباـقت  مکی - يهمدـقم  میوش : رکذـتم  دـیاب  ار  همدـقم  ود  تسخن  میوشیم : روآداـی  هقباـسم  وپاـکت و 
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، دنـشابیم اراد  ود  نآ  زا  یکی  اب  نانآ  فاصتا  اهناسنا و  يدـنبهورگ  عقوم  رد  روبزم  موهفم  ود  هک  تسا  یلباقت  زا  ریغ  دـنراد ، رگیدـکی 
دوـخ ضیقن  يهدـننک  درط  یتـقیقح  ره  هکناـنچ  تسا ، يرگید  یعطق  يهدـننک  درط  کـی  ره  ود ، نآ  تاذ  هب  رظن  اـب  لـطاب  قـح و  اریز 
دننام امهل  ثلاث  نیدض ال   ) دـنرادن موس  هک  دـنرگیدمه  دـض  ود  لقادـح  میریگن ، رظن  رد  نیـضیقن  لیبق  زا  ار  لطاب  قح و  رگا  دـشابیم .

لطاب دشاب ، هدوب  قح  تیعقاو  کی  هک  يدروم  ره  رد  لاح  رهب  و  امکح ) زا  یضعب  هاگدید  زا  نوکس  تکرح و 
دهاوخ یفتنم  تیعقوم  نآ  رد  قح  دشاب ، هدوب  لطاب  هک  يدادـیور  تیعقاو و  ره  سکعلاب ، و  دوب . دـهاوخ  یفتنم  دروم  نآ  رد  دوخبدوخ 

ود نیا  دنوش . زیوالگ  رگیدمه  اب  هک  دنریگیمن  رارق  مه  يورایور  دوجوم  ود  دننام  تیعقوم  کی  رد  زگره  لطاب  قح و  نیاربانب ، تشگ .
نییعت ار  يزیوالگ  نیا  رذگدوز  يدام  تشونرس  يدام  تردق  دنیامنیم و  یئارآفص  مه  يورایور  هک  تسا  وجلطاب  بلطقح و  ناسنا 

رب یهلا  ملق  اـب  دـیاب  نینچ  تسا و  نینچ  هک  ار  یناـسنا  لیـصا  ياـهشزرا  ینادواـج  تشونرـس  قح ، يدـبا  يوـنعم و  تردـق  دـیامنیم و 
- مود يهمدـقم  دـیامنیم . ینابهگن  هیجوت و  راصعا  نورق و  هاگرذـگ  رد  ار  اهلسن  كاپ  ياهنادـجو  اهلد و  دراـگنیم و  یتسه  يهحفص 

يزرم دح و  چیهب  يرـشب  حور  یئوج  تیاهنیب  دادعتـسا  هب  رظن  اب  دـنهدیم ، ماجنا  ایند  نیا  رد  هورگ  هس  هک  ياهقباسم  هب  قشع  هقباسم و 
دـصاقم هب  لوصو  يارب  دودـحمان  ياهوپاکت  رد  يرـشب  تاـیح  ینیع  تشذگرـس  هب  رظن  اـب  زیگناتفگـش  يهدـیدپ  نیا  تسین . دودـحم 
يهقباسم - 1 هقباسم : يهناگهس  عاونا  هب  میزادرپیم  نونکا  دشاب . هتشاد  داهشتسا  لیـصفت و  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتنـشور  نتـشیوخ ،

ددرگیم یمدآ  بیـصن  قح  اب  یگنهامه  رد  هک  یفیـصوت  لباق  ریغ  شمارآ  كرد  قح و  تمظع  شزرا و  ساسحا  رگیدمه - اب  قح  لها 
نینچمه و 

قح هار  رد  هقباسم  وپاکت و  بجوم  تسا ، ذئاذل  يهمه  قوفام  دنربیم ، دوخ  یتسه  زا  هک  یتذـل  قح ، اب  گنهامه  حاورا  هکنیا  هب  رظن  اب 
ناگنـشت بل  يارب  اراوگ  بآ  يهزوک  کی  ندـیناسر  يارب  ناـسنا  کـی  شـالت  هجیتن  يهدـهاشم  ددرگیم . نوگاـنوگ  داـعبا  هب  لوصو  و 

نانچ رگـشالت  نآ  دوخ  يارب  ار  تایح  دـیامن ، نیمات  ار  ناگنـشت  بل  نآ  تایح  هکنآ  زا  شیب  هک  نازوس ، ناـبایب  کـی  رد   ) هتخوسرگج
مدق نیموم  درخ  دوخ - رود  هب  هدیچیپ  ياهزغم  هن  دننک ، كرد  ارنآ  دنناوتیم  یتسه  زار  ناقـشاع  طقف  هک  تسا  هتخاس  تمظعاب  ذـیذل و 

زیچان يزار  فشک  تسا . هدومن  راداو  اهراسهمشچ  جارختسا  اههاچ و  رفح  هب  ار  یئاهناسنا  هتفر ) هک  سکنآ  دنادیم و  ادخ  هتفت  هار  نیو 
كاپ تین  هنالداع و  راتفر  تسا . هدروآرد  تکرحب  ار  تفرعم  ملع و  قاشع  زا  یئاهناوراک  نآ ، دنمدوس  يهجیتن  يهدـهاشم  تعیبط و  زا 

هفاـیق و نیرتيدـج  اـب  ارناـنآ  هداد و  تکرح  ناوراـک  رد  ناوراـک  ار  یئاـهناسنا  هتفاـی  دـشر  ياـهناسنا  یمیمـص  صـالخا و  يهـیحور  و 
تباقر هطبغ و  دسح و  ثحابم  هب  هقباسم  نیا  یـسررب  لیمکت  يارب  افطل  دناهتخادنا . هارب  یتسه  تمکح  ریـسفت  يارب  هرهچ  نیرتیتوکلم 

هدافتسا و ب یلک  روطب  هک  ار  ریز  ياهلاثم  هقباسم  نیا  حیضوت  يارب  دیئامرف . هعجارم  مشش  داتشه و  يهبطخ  ریسفت  رد 
ياروشاع بش  رد  دـیئامرف : هظحالم  دزاسیم ، نشور  رثاـت  ریثاـت و  يهقطنم  رد  نتفرگ  رارق  اـب  ار  بلطقح  ياـههورگ  دارفا و  يرادربهره 

هدیـشک فلع  بآ و  یب  نازوس و  ینابایب  هب  ار  دوخ  هک  دایز ، رایـسب  ياهتفاسم  یط  زا  سپ  قح  زا  عاـفد  يارب  هک  ع )  ) یلع نب  نیـسح 
طاشن و دنـشاب ، رگیدمه  اب  هسیاقم  لباق  هک  دندوب  نآ  زا  رتزیچان  ورین  هدـع و  رظن  زا  نمـشد  ربارب  رد  هک  شاهتـشذگ  ناج  زا  نارای  دوب ،

یئوگ دوبن و  گرم  یگدنز و  زرم  دندناسریم ، حبص  هب  ار  بش  هک  هاگیاج  نآ  رد  یئوگ  دندادیم ، ناشن  دوخ  زا  يزیگناتفگـش  فعش 
یکیرات نآ  رد  زاسخیرات و  بش  نآ  رد  دیاش  مینادیمن ، دوب . هداتفین  شرامـش  نیرخآ  هب  ناشندـب  زا  ناشحاورا  یئادـج  قئاقد  تاعاس و 

هچ یناور و  ياـهطاسبنا  هچ  ع )  ) یلع نـب  نیـسح  ناـشنامرهق  تیوـه  يهـمه  رد  قـح  زورب  اـب  نیبقـح  ياـهناسنا  نآ  نـیرفآ ، یئانـشور 
قح زا  يدعب  زورب  تسا . ناوتان  اهنآ  ندرک  وگزاب  زا  تاحالطـصا  ظافلا و  هک  دنتـشاد  لد  رد  يدبا  ياهیداش  هچ  ریذـپانانف و  ياهمسبت 
نب رمش   ) اونین ناتساد  درف  نیرتدیلپ  هک  ار  رهام  زادناریت  نآ  گنج ، عورش  هب  مادقا  مدع  زا  دوب  ترابع  هک  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  رد 

نب ع سابع  لضفلاوبا  شردارب  و  دشکن . دوب ، هتفرگ  رارق  وا  سرریت  رد  اروشاع  زور  دادماب  رد  هک  نشوجلايذ )
يارب شفک  رد  رهن  نآ  زا  ار  بآ  نازوس ، یگنـشت  لامک  رد  یلو  دوش ، تارف  رهن  دراو  هک  دنک  راداو  نآ  رب  ار  اسراپ  عاجـش  نآ  ع )  ) یل
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ءاقب يهیام  هظحل  نآ  رد  هک  ار  حابم  الماک  بآ  نامه  دـتفیب و  وا  نامدود  نارای و  ناگنـشت  بل  و  ع )  ) نیـسح دای  هب  درادرب و  ندـیماشآ 
تورم ایرد  زا  دش  نوریب  بل  کشخ  داهن و  اپ  ایرد  هب  ددرگرب . تارف  رهن  زا  هنشت  بل  اب  دزیرب و  دوب  هتشادرب  هک  اجنامه  هب  دوب  وا  تایح 

، دـنکیم زورب  رتشیب  نیـسح  ندوب  ع )  ) نیـسح هچ  ره  هک  دـنکیم  ءاـضتقا  نینچ  نوناـق  نیا  يرآ ، نک  اـشامت  تریغ  رگن  يدرمناوج  نیب 
رد رتشا  کلام  ینرق و  سیوا  رامع و  دادـقم و  رذوبا و  ناملـس و  رگا  ددرگیم . رتراکـشآ  اـسراپ  عاجـش و  ساـبع  رد  وا  ینیـسح  يهولج 
نب یلع  رگا  و  دـندمآیمن . لئان  یهلا  ناسنا  يهیلاع  تاماقم  همهنآ  هب  دـندوب ، هتفرگن  رارق  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  قح  يهعـشا  اـب  طاـبترا 

طابترا دـیباتیم ، ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هک  تقیقح  قح و  يهعـشا  اب  دـیآیمرب  راوگرزب  نآ  نانخـس  زا  هک  روطنامه  مالـسلاهیلع  بلاطیبا 
نـشور رایـسب  يهدـیدپ  نیا  زا  دادـیمن . ناـشن  دوـخ  زا  ار  تاریخ  لاـمک و  رد  تیلعف  همهنآ  یهلا ، گرزب  تیـصخش  نآ  درکیمن ، رارقرب 

هن ح  ) ینابر ياملع  اب  ینیشنمه  ناگتفای و  دشر  زا  تیعبت  هب  مدرم  توعد  همهنآ  هک  دوشیم  تابثا 
اب لطاب  لـها  يهقباـسم  - 2 دراد . رب  رد  ار  ياهدـنزاس  ـالاو و  تمکح  هچ  تـیعبت ، طاـبترا و  نـیا  موزل  يهراـبرد  دـیدش  دـیکات  ياهـفر )
رد تکرح  تماقتسا و  زا  رتریگمشچ  رایسب  یناسنا ، عون  ینب  رد  نآ  عویش  لطاب و  ریسم  رد  تکرح  قح و  يهداج  زا  فارحنا  رگیدمه -

، دـشابیم نانآ  فوفـص  ندوب  مکارتم  لماع  هراومه  لطاب ، لها  ندوب  رتریگمـشچ  تیرثکا و  نیمه  دوخ  هنافـساتم  تسا . هدوب  قح  ریـسم 
راکم و دنمتردق و  مدرم  رثکا  يهدهاشم  اصوصخم  تسا . هدوب  لطاب  يوسب  هتفاین  دشر  مدرم  ششک  نماض  تیرثکا  دوخ  هک  ینعم  نیاب 

حولهداس مدرم  یگدروخ  بیرف  هابتـشا و  بجوم  دـنهدیم و  ناـشن  اـناد  كریز و  رایـشه و  ار  دوخ  هک  لـطاب  لـها  ناوراـک  رد  زاـبهلیح 
يدومج نامز و  تشذـگ  شقن  دـننامه  یلومعم  مدرم  تایح  هیجوت  رد  تیرثکا  شقن  هک : میراپـسب  رطاـخب  مه  ار  لـصا  نیا  دـندرگیم .

هب ار  دوخ  يهرهچ  قح  هکیماگنه  هک  تسا  نینچ  یلک  نوناق  لاـح ، رهب  و  دـنکیم . راـنکرب  داـقتنا  ضارتعا و  زا  ار  بتکم  کـی  هک  تسا 
قح هک  هزادنا  ره  دوب و  دهاوخ  هارمه  نورد  شیوشت  بارطضا و  کی  اب  هراومه  لطاب  ریـسم  باختنا  نآ ، زا  سپ  داد ، ناشن  ناسنا  کی 

رتزیمآبارطـضا و هزادـنا  نامهب  نآ ، ریـسم  رد  تکرح  لـطاب و  شنیزگ  دـنایامنب ، رتلدتـسم  رتراکـشآ و  رتكاـنبات و  ار  دوخ  يهرهچ 
هدننک شوشم 

دسریم و تیلعف  هب  ریـسم  نیا  ندومیپ  رد  ارگلطاب  ناسنا  ياهدادعتـسا  دـش ، هداد  حـیجرت  لطاب  ریـسم  شنیزگ  هک  یتقو  دوب . دـهاوخ  رت 
عاونا و يهمه  اب  لـطاب  هب  ندیـشخب  ققحت  رد  دودـحمان ، ياـههدارا  عابـشا  هار  رد  شـشوک  تاـیح و  رد  هقباـسم  يارب  ینورد  شـشوج 
هب میقتسم  دمعت  یهاگآ و  اب  تسا  نکمم  هچ  رگا  لطاب ، رد  هقباسم  وپاکت و  هب  نتخادرپ  دتفایم . راکب  دشاب ، هتشاد  دناوتیم  هک  یلاکـشا 

ياهنامرآ یگماکدوخ و  یـصخش و  عفن  قوفام  یتسیاب  هنوگ  ره  زا  ضارعا  تهجب  ارگلـطاب  صخـش  یلو  دریگن ، تروص  یئارگلـطاب 
هک دنتـسه  یئاـهلطاب  دوـش ، کسمتـسم  هک  ياهلیـسو  رهب  دریگب و  رظن  رد  هک  ار  یفدـه  ره  دراذـگب و  مدـق  هک  اـج  رهب  تقیقح ، دـض 

هکنآ زا  ریغ  ینوناق  لصا و  هب  یکتم  هجو  چـیهب  دـهاوخیم  هک  ار  هچنآ  وا  دـشابیم . روک  ياههدارا  لـماع  هب  دنتـسم  طـقف  اـهنآ  تیبولطم 
تایح رد  روک  يهقباسم  يارب  روک  ینورد  ششوج  هب  دنتـسم  روک و  نایرج  کی  میدرک  هراشا  هکنانچ  دهاوخیم  نیا  تسین و  دهاوخیم 

رد وجم  ار  وا  ناه  ناه و  ناهج  رد  دراـک  راـخ  مخت  هکنآ  تسوا  تشک  يازج  هدـیئور  راـخ  تسا  وج  راـبدا  رگراـبدا  قح  تفگ  تسا -
یقتم يایمیک  فالخ  رب  یقـش  نآ  تسا  رام  رهز  يایمیک  دوش  يراـم  دور  يراـی  يوس  رو  دوش  يراـخ  فک  هب  دریگ  یلگ  رگ  ناتـسلگ 

کت نیا 
رب هک  تسا  يذئاذل  رذگدوز و  تاوهـش  عابـشا  برخم و  ياهتردق  دننام  ابیرف ، یئاههدـیدپ  ندروآ  تسدـب  لماع  لطاب ، ریـسم  رد  وپا 

قئاقح هب  دنتسم  ریغ  روک و  هک  یئاههتساوخ  تسا - ساسایب  ياههتساوخ  ندروآ  تسدب  لماع  نینچمه  دناهدش و  راوتسا  نارگید  مالآ 
ياههورگ دارفا و  هقباسم  يارب  ینورد  ياهششوج  تاکیرحت  اب  تایح  يالعا  ياهنامرآ  ناونعب  روبزم  ياههدیدپ  دنشابیم . ریسفت  لباق 

رد اهناسنا و  تایح  رب  هطلس  هقباسم  نیا  يهزئاج  دندرگیم . هقباسم  وپاکت و  رد  تیقفوم  كالم  و  دنناشکیم ، دوخ  لابند  هب  ار  ارگلطاب 
هاگنآ تسا . هدرک  رپ  ار  خـیرات  رـساترس  هک  تسا  قئاقح  هب  هاگآان  ینورد  شـشوج  روک و  يهدارا  نآ  اـب  ناـنآ ، يهدارا  نتفرگ  راـیتخا 
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شوماخ رب  ار  روبزم  يوپاکت  رد  تیقفوم  يانبم  هک  دـینیبیم  تایح ، دـض  نارگوپاـکت  نیا  يهسیاـقم  ریـسفت و  رد  ار  یتـالاقم  اـهباتک و 
ره كالم  اب  يرگید  رب  لطاب  رـش و  ریـسم  رد  ار  ناگدنود  نیا  زا  یکی  حـیجرت  هداد و  رارق  اهناسنا  تایح  ياههلعـش  رتشیب  هچ  ره  ندرک 

: دـیناوخیم نینچ  تالاقم  اهباتک و  نآ  رد  هداس : الماک  تراـبعب  و  دـنهدیم . ماـجنا  نارگید  ندـید  هلیـسو  دوخ و  ندـید  فدـه  رتشیب  هچ 
زا و شیب  هتشک و  مدآ  هاشردان  زا  رتشیب  گنل  رومیت  اریز  الثم ، هاشردان  زا  تسا  رتنامرهق  گنل  رومیت 

رد هزرل  هب  هدیسرت و  هاشردان  زا  شیب  یلیخ  وا  ربارب  رد  تیرشب  اصوصخم  هدومن و  اهيزورهیـس  اهتبکن و  راچد  ار  یمالـسا  عماوج  ي ،
لامیاپ رب  تئرج  اهغورد و  اهیرگهلیح و  اریز  دشابیم ، رتنامرهق  هدوب و  قفوم  نلربمچ  زا  شیب  ایژروب  رازـس  تسا !! هدش  هراچیب  هدمآ و 
ایژروب هدوب و  ناوتان  يو  سپ  تسا ، هدادـن  ماجنا  نلربمچ  تسا ، هدـش  بکترم  اـیژروب  هک  ار  یـشزرا  یقـالخا و  لوصا  هنوگ  ره  ندرک 

اهیفاب و هفسلف  نیا  رد  يرشب  یتخبدب  هکلب  تسین ، رگیدمه  اب  لطاب  لها  يهقباسم  رد  طقف  يرشب  یتخبدب  تسا !! هدوب  رتنامرهق  اناوت و 
عون هس  لطاب - لها  اب  قح  لها  يهقباسم  - 3 دنهدیم ! رارق  شیوشت  دروم  جیورت و  ار  لطاب  لها  تاقباسم  هک  تسیاهناراکبان  تاهیجوت 
لها هک  تسا  یئوپاکت  مکی - عون  مینکیم : نایب  رصتخم  روطب  ار  اهنآ  زا  کی  ره  ثحبم  نیا  رد  ام  هک  دراد  دوجو  هقباسم  نیا  رد  هدمع 
ماجنا يراک  هک  دننادیم  رادقم  نیمه  طقف  نانآ  دنهدیم ، ماجنا  قح  لها  ربارب  رد  نوناق ، قح و  اب  لطاب  یگنهامهان  هب  هجوت  نودب  لطاب 
تسا مادک  لطاب  تسیچ و  قح  هک  دنرادن  نآ  اب  يراک  دنزادرپیم و  هقباسم  هب  نارگید  اب  دننکیم و  وپاکت  دوخ  یگدنز  رد  دنهدیم و 

رظن ر زا  نانیا  دنشابیم . هنوگچ  یحور  یتسه و  نیناوق  هب  رظن  اب  کی  ره  تاصتخم  و 
دیلوت رد  تسا  نکمم  دنزاسیم ، کلهتسم  الاو  یناسنا  جئاتن  ذخا  نودب  ار  دوخ  ینورد  ياههیامرس  اهدادعتسا و  هکنیا  يهفاضا  هب  یحو 

، دنـشاب هدوب  تقیقح  قح و  دـض  مدرم  يرادربهرهب  دروم  دـنرادن ، تقیقح  قح و  دـض  يهرهچ  هکنیا  اـب  هدوـب و  رثوـم  اـهيراکبان  رش و 
اذل دـشاب ، هدوب  تقبـس  رب  هناروک  ینورد  شـشوج  اههدارا و  عابـشا  يریگفدـه  اب  طقف  دـناهدرک  باختنا  هک  يریـسم  رد  نانیا  يهقباسم 

نادب لاحنیا  اب  دنرادن . دنشابیم ، قح  دض  لطاب و  داعبا  هک  تهجنآ  زا  طقف  لطاب  داعبا  شرتسگ  هب  يرظن  مدرم  هنوگ  نیا  تفگ : ناوتیم 
، دـشاب هدوب  ياهقباسم  نینچ  داعبا  شرتسگ  يوگخـساپ  هک  ار  دوخ  داعبا  اههرهچ و  تسا ، ناسنا  یتسه و  یـساسا  ینوناـق  قح  هک  تهج 

اذـل دـنرادن ، ار  قح  اب  داضت  هزرابم و  دـصق  هک  تهجنادـب  لطاب  لـها  عون  نیا  هک  دـننک  ناـمگ  نینچ  یـضعب  دـیاش  داد . دـهاوخ  ناـشن 
کی هب  دیاب  اجنیا  رد  دومن . دادـملق  قح  دـض  رب  هقباسم  ناونعب  ار  نانآ  يوپاکت  ناوتیمن  اذـل  درک ، موکحم  يدـیلپ  هب  ار  اهنآ  ناوتیمن 

، دنـسانشیمن ار  يدورولا  عونمم  يهقطنم  دوخ  عابـشا  يارب  زگره  اـهناسنا  اـم  یناویح  زئارغ  هک  تسنیا  نآ  درک و  هجوت  یمهم  يهلئـسم 
عابشا هب  دنراوتسا ، نوناق  قح و  يانبم  رب  هک  یحور  ياهنامرآ  مارتحا  هب  ام  زئارغ  هک  تسین  نانچ  ینعی 

کی ندـیدزد  اذـل  دـندرگن ، اهنامرآ  نآ  دورولا  عونمم  يهقطنم  لخاد  یحور ، ياهنامرآ  نآ  ساـپ  هب  هدـیزرو و  تعاـنق  دوخ  يهداـس 
بیـس کی  ندـیدزد  نالطب  ندرک  یقلت  یخوش  اب  غاب  ندـیدزد  هب  ادرف  تسا  نکمم  قح ، اـب  نآ  داـضت  هب  یهجوتیب  اـب  زورما  رد  بیس 

زا زیچان  ياهشهج  کی  ءادتبا  قح ، اب  يو  حیرص  تیدض  يرشب و  ياهيراکبان  يهمه  هکلب  تسین ، ضحم  ناکما  کی  نیا  دماجنایب و 
. تسا هدـیماجنا  اهزیچ  يهمه  يدوبان  هب  هک  تسا  هدوب  اهتسین  يزیچ  هک  نیا  يرآ ، تسا . هدوب  قح ) دروم  ندرک  یقلت  زیچاـن  اـب   ) قح

يرـشب ناـهاگآ  هک  یتـقو  تسین  يزیچ  هک  نیا  هک  تسا  یکاـنرطخ  يهیـضق  کـی  نیا  ناتـسرپقح  قـح و  يارب  هک  تسا  تهج  نیمهب 
رحب دص  هر  نیا  رد  ياهرطق  ره  دـننکیم  نوریب  ریـصقت  کی  هب  مدآ  تشهب  زک  نیچم  تصخریب  قشع  هاگدیـص  رد  ياهناد  دـنیوگیم :

دز ناوت  ناج  دـقن  رب  لوا  ادو و  تسا  قشع  دـنزابب  رظن  کی  رد  ملاع  ود  رظن ، لها  درادـن  نایب  حرـش و  اـمعم  نیا  هک  ادرد  تسا  نیـشتآ 
ار قارتحا  لباق  داوم  زا  یئاهایرد  دناوتیم  تیربک  بوچ  کی  يهلعـش  هک  مینادـیم  ام  يهمه  اریز  دـننکیمن ، یخوش  امـش  نم و  اب  ظفاح 

کلب رازه ، اهدص  يهزانج  دزادنیب و  مه  ناجب  ار  یللم  ماوقا و  دناوتیم  اجبان  هاتوک  يهلمج  کی  هک  مینادیم  ام  يهمه  دنازوسب .
ماگنهنآ رد  اذل  دنتخوس  ار  یملاع  اهنخس  زو  دنتخود  نامشچ  هک  یموق  نآ  ملاظ  دیامن : اهنابایب  ناروخـشال  يهمعط  ار  ناسنا  اهنویلیم  ه 
دوشیم وربور  هیـضق  نآ  اب  يزغم  اب  ارگقح  ناسنا  تسین . يزیچ  هک  نیا  هک : دروآیم  نابز  هب  ار  هیـضق  نیا  شچوپ  زغم  ار  ارگلطاب  هک 
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يهقباـسم تیمهااـب  رایـسب  ياـههولج  زا  یکی  تسا  نیا  و  تسا . زیچ  همه  تلع  هشیر و  نیا  هـک  تـسا  هدـش  تاـبثا  وا  يارب  یئوـگ  هـک 
لمع هشیدـنا و  هب  داقتعا  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  لطاب  نارادـفرط  اب  قح  نارادـفرط  يهقباـسم  مود - عون  ناـیارگلطاب . ناـبلطقح و 

، دهدیم ماجنا  شداقتعا  قباطم  مه  ار  دوخ  لمع  تسا و  دقتعم  قح  زا  دوخ  يرادفرط  هب  تسا و  قح  رادـفرط  هک  یـسک  نآ  دراد . دوخ 
رب نآ  یمومع  تیبولطم  لوـقعم و  تاـیح  ناـیرج  ار  وا  لـمع  داـقتعا و  جـئاتن  اـههزیگنا و  تسا ، هتفرگ  شیپ  هک  ياهقباـسم  وپاـکت و  رد 

یگتـسیاش تلاصا و  تایح ، لیـصا  لاکـشا  رد  قح  داعبا  زورب  ناراگزور و  تشذگ  تخاس و  دهاوخ  راکـشآ  يرـشب  هاگآ  دارفا  يهمه 
- مکی هورگ  دندرگیم : میـسقت  هورگ  ود  رب  دنـشابیم ، دقتعم  دوخ  لمع  هشیدنا و  هب  هک  لطاب  نارادفرط  اما  و  داد . دـهاوخ  ناشن  ار  نآ 

نادب دشابیمن ، يرگید  زیچ  هدنبیرف  یلو  ساسایب  ياههتساوخ  تاساسحا و  زج  نانآ ، یتدیقع  ینابم  هک  دنتسه  یناسک 
نیا اذـل  دوشیمن ، شوماخ  تکاس و  هشیمه  يارب  طیارـش و  يهمه  رد  نآ  ینالقع  دـعب  اصوصخم  یمدآ  تایح  ياهدادعتـسا  هک  تهج 

ندوب هیاپیب  هب  دنوشیم و  رادیب  يزور  دنهاوخن  هچ  دنهاوخب و  هچ  دنهدن  تتـسد  زا  یلکب  ار  تایح  هب  فارـشا  یهاگآ و  رگا  صاخـشا 
دننکیم و تکرح  قح  فرطب  دنیاینرب ، هیجوت  لیوات و  ددص  رد  رگا  دننکیم و  ادیپ  هجوت  دوخ  ساسایب  ياههتـساوخ  تاساسحا و  نآ 

داضت یعون  اـب  هراومه  نآ ، تلاـصا  قح و  هب  هجوت  تهجب  دـنهدب ، همادا  دوخ  يهتـشذگ  عضو  هب  رگا  دنتـسین و  كدـنا  هورگ  نیا  دارفا 
لوبق هک  ار  یلئالد  دننادیم و  لیلد  هب  دنتـسم  ار  دوخ  يهدـیقع  هک  دنتـسه  یناسک  مود - هورگ  دـنیامنیم . يرپس  ار  دوخ  یگدـنز  ینورد 
لئالد يانبم  رب  ار  دوخ  و  دنیآیمرب ، زین  نارگید  هب  ناشتادـقتعم  ندـنالوبق  ددـص  رد  نانیا  دنـشابیم . مکحم  الماک  ناشرظن  رد  دـناهدرک 

نیا تادقتعم  نالطب  تابثا  يارب  دنیامنیم . لمع  مکی  هورگ  زا  رتيدج  هقباسم  وپاکت و  رد  اذل  دـننادیم ، تیعقاو  قح و  رادـفرط  ضورفم 
دنناوتیم دـشاب ، هدـشن  دوبان  یلکب  نانآ  یئوجعقاو  یئارگون و  دادعتـسا  رگا  هک  دومن  هدافتـسا  ناوتیم  نیناوق  لوصا و  نآ  زا  طـقف  هورگ ،

اح ناسنا  یناور  عضو  هک  تسنیا  تسا ، قح  اب  یئورایور  نیرتحیقو  نیرتکانرطخ و  هک  موس - عون  دنشاب . هدوب  دیفم 
ای صخـش  اب  داضت  زا  یـشان  هک  قح  اب  داضت  مکی - مسق  ددرگیم : میـسقت  هدـمع  مسق  ود  رب  عون  نیا  دریگب . دوخ  هب  قح  اـب  تیدـض  تل 

دهاوخیمن درادیم و  اور  دوخب  ناسنا  هک  تسا  یمتـس  نیرتگرزب  اشنم  قح  اب  یئورایور  هنوگنیا  دشابیم . قح  زا  هدـننک  تیامح  صاخـشا 
هجیتـن ار  قح  اـب  يزوتهنیک  توادـع و  یـصخش  تموصخ  زا  هناراـکبان  راـتفر  رکفت و  نیا  اـب  وا  دـنک . ادـج  صاخـشا  زا  ار  قح  باـسح 

زا یبایقح  يارب  دناوتن  هک  یـسک  ره  نیاربانب ، تسا . وا  يزوتهنیک  توادـع و  دروم  صخـش  قح ، یـساسا  رـصنع  ماوق و  یئوگ  دریگیم ،
ترورـض شزرا و  تسا و  هتخانـشن  ار  قح  یـسک  نینچ  تفگ : دـیاب  تقیقح  رد  دـیامن ، رظن  عطق  ناـنآ  اـب  هطبار  یگنوگچ  صاخـشا و 

هللایلو نآ  اب  هکیناسک  بلغا  میراد . غارس  ناوارف  روطب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یگدنز  نارود  رد  ار  هدیدپ  نیا  ام  دنادیمن . ارنآ  یتایح 
دناهتفرگ هدهعب  ار  تلادـع  قح و  مالـسا و  يارجا  دـنتفگیم  هک  رگید  یناسک  اب  اهنت  هن  دـندیزرویم ، تفلاخم  لماک  ناسنا  نآ  اب  مظعا و 

!؟ هچ يارب  دنتـشادن . تقیقح  قح و  اب  ار  نینموملاریما  یئانـشآ  مرازه  کی  هک  دنتـشاد  لیامت  یناسک  يرادـمامز  هب  هکلب  دـندوب ، قفاوم 
ار بلاطیبا  نب  یلع  صخش  نتساوخن  هک  دندوب  مه  يرگید  هدع  هتبلا  دنتساوخیمن ! ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  طقف  هکنیا  يارب 

موس عون  نیا  رد  دشابیم . اهيدیلپ  يهمه  اشنم  هک  تسا ، قح  دوخ  اب  تیدض  مود - مسق  دـندوب . هداد  رارق  قح  نتـساوخن  يارب  یـششوپ 
رهاظ عونتم  يداعبا  اب  دنک و  زورب  رتشیب  تردـق  اب  قح  هک  هزادـنا  ره  تسا ، قح  اب  یئورایور  عاونا  نیرتحـیقو  نیرتکانرطخ و  میتفگ  هک 
ناشن رتدنمورین  رتحیرـص و  ارنآ  شزرا  قدـص و  تمظع  هک  یعقوم  قح  دوشیم . هدوزفا  نآ  عونتم  داعبا  روهظ  لطاب و  دـنت  زورب  رب  دوش ،

رد لطاب  هکنیا  زا  دوصقم  هتبلا  درب . دهاوخ  نیب  زا  رتشیب  ارنآ  شزرا  و  درک ، دهاوخ  شالت  رتشیب  تمظع  نآ  نتـسکش  يارب  لطاب  دـهدب ،
دهاوخ رادهشدـخ  ار  قح  شیورین  يدـض و  نآ  اب  لطاب  هک  تسا  نآ  ياـنعمب  هن  دـش ، دـهاوخ  هنحـص  دراو  رتشیب  یتیدـض  اـب  قح  ربارب 

ياهرگنس يهمه  هچ  رگا  لطاب  تخادنا ، دهاوخ  هارب  ار  يرتعونتم  رتریگمـشچ و  رتشیب و  نالوج  لطاب  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  تخاس ،
یئاهن تسبنب  هب  اهناسنا ، یقیقح  تایح  رد  یتسه و  ینابم  لوصا و  رد  قح  قلطم  تیمکاح  تهجب  هرخالاب  دنک ، ریخـست  ار  قح  نایماح 

رتدنمورین رتنشور و  ار  یمدآ  یئوج  لامک  تمظع  قح  هک  هزادـنا  ره  بیترت  نیدـب  تشگ . دـهاوخ  هجاوم  یعطق  تسکـش  اب  هدیـسر و 
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دنا ره  داتفا . دهاوخ  شالت  هب  رتدیدش  تسین ، شیب  یلایخ  درادن و  یتلاصا  یئوجلامک  هکنیا  نداد  ناشن  يارب  لطاب  دهدب ، ناشن 
اپ تسد و  رتدـیدش  درف ، دوخ  يارب  تعفنم  تلاصا  تابثا  رد  لطاب  دـهدب ، زورب  رتیناسنا  رتیلاع و  ار  اـهناسنا  اـب  يدردـمه  قح  هک  هزا 
رد روش  بآ  نیریـش و  بآ  نیا  تسا  گر  گر  تسا - هتـشاد  نایرج  اـهناسنا  خـیرات  رد  هراومه  روش  نیریـش و  بآ  نیا  درک . دـهاوخ 
مان هب  یکی  قح و  مان  هب  یکی  ینیع ، عوضوم  ود  هک  تسین  نآ  شیانعم  قح  اب  لطاب  كانرطخ  یئورایور  نیا  روص  خـفن  ات  دوریم  قئالخ 

اهزغم و زا  قح  ياهـشزرا  اهتمظع و  اهنامرآ و  هکلب  دـنریگیم ، رارق  مه  يورایور  دـنوشیم و  نادـیم  دراو  نیعم  یتیوه  اـب  یکی  ره  لـطاب 
اهزغم و زا  شزرا  اهتمظع و  اهنامرآ و  نآ  نداد  ناشن  زیچان  نتخاس و  رادهشدخ  لباقم ، فرط  رد  دنکیم و  زورب  یلاع  یناسنا  ياهنادجو 

رارق مه  يورایور  بتکم  ود  ای  رکفت  زرط  ود  بیترت  نیدب  دهدیم . زورب  ار  دوخ  داعبا  لطاب  رگنحطـس ، نیبهتوک و  رات و  هریت و  ياههنیس 
ناعفادـم لطاب ، ینعی  يرگید  نآ  سار  رد  دـنریگیم و  رارق  نیتسار  ياـمکح  یهلا و  ياـیبنا  قح )  ) ود نآ  زا  یکی  سار  رد  هک  دـنریگیم 

نایماح زا  کی  ره  هک  ماگنهنآ  رد  دـنروآیمرد . زازتها  هب  ار  دوخ  مچرپ  اهتسرپدرف  اهیگماکدوخ و  تردـق و  قاشع  یتسرپ و  تذـل 
هزادنا ع ره  تشگ ، روهلعش  تموصخ  شتآ  دنتفرگ و  رارق  رگیدکی  يورایور  دنتسه  ود  نآ  زا  یمسجت  هک  لطاب  قح و 

دهاوخ رد  شیامنب  دوخ  زا  ار  يرتشیب  ياهیدیلپ  اهیتسپ و  دوخ ، ظفح  يارب  لطاب  دـنک ، زورب  رتشیب  قح  نارگتیامح  زا  اهـشزرا  تمظ و 
ناسنا ود  ره  و  دنکیم . تیامح  نآ  زا  هتـشگ و  قح  زا  یمـسجت  هک  تسا  ناسنا  نامه  خنـس  زا  لطاب  ظفاح  نابهگن و  هک  مینادـیم  دروآ .

ار شزرا  تمظع و  زا  یئاههولج  دودـحمان  روطب  قح  هکنانچ  نیاربانب ، دنـشابیم ، دـنمورین  دـعبرپ و  رایـسب  یئاهورین  اهدادعتـسا و  ياراد 
تمظع و ياههولج  وحم  ددـص  رد  هیامرـس  نامه  نتـشاد  اب  ناسنا  يهلیـسوب  زین  لطاب  دروآیم  دوجوب  روبزم  فصو  اب  ناـسنا  يهلیـسوب 
، قح اب  لـباقت  یئوراـیور و  يارب  نآ ، تازاومب  ياهداـج  مه  لـطاب  دـنکیم ، روبع  نآ  زا  قح  هک  ياهداـج  زا  ینعی  دـیآیمرب ، قح  شزرا 
. دـننکیم یئارآفص  رگیدـمه  لباقم  رد  ناوارف  عونتم و  رایـسب  داعبا  اب  دـسریم و  دوخ  جوا  هب  لـطاب  قح و  ياـههولج  یهاـگ  دـشکیم .

مالسلاهیلع نینموملاریما  مینکیم . هدهاشم  رگید  فرط  زا  صاع  ورمع  هیواعم و  فرطکی و  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ناتساد  رد  هکنانچ 
نینموملاریما دسانـشیمن  كانرطخ  يهدـیدپ  نیا  رد  ار  ياهدـعاق  لصا و  چـیه  لباقم  فرط  دـنکیم ، زیهرپ  قحاـنب  يزیرنوخ  زا  تدـش  هب 

اههد راتشک  صاع  ورمع  هیواعم و  دنکیم ، لالدتسا  نآ  یهلا  شزرا  تایح و  تیمها  هب  يزیرنوخ  زا  زیهرپ  يارب 
رـسب شیاین  اعد و  لاح  رد  شـسدقم  داهج  تاظحل  يهمه  رد  ع )  ) نینموملاریما دنزادنایم . هارب  هنتف  ندـناباوخ  يهناهب  هب  ار  ناسنا  رازه 
قباطم دیاب  ام  هک  دننکیم  دنلب  اههزین  رس  رب  ار  نآرق  و  دنشابیم . يزادرپهلیح  یـشکهشقن و  لوغـشم  تحاقو  لامک  اب  لباقم  فرط  دربیم ،

زا یمسجت  هک  دننک  ادیپ  ار  یلماک  ناسنا  کی  دنتـساوخیم  زور  نآ  رگا  هک  دنتـسنادیم  همه  زا  رتهب  نانآ  هکیتروص  رد  مینک ، لمع  نآرق 
نادیم رد  ار  یـسانشیتسه  تایهلا و  لئاسم  نیرتیلاع  ع )  ) نینموملاریما تشادـن . دوجو  رگید  یـسک  ع )  ) نینموملاریما زج  دـشاب ، نآرق 
یـسک لباقم  فرط  دیامنیم . لدبم  يزاسناسنا  هاگـشناد  کی  هب  ار  رازراک  نادیم  دهدیم و  میلعت  دوخ  نایهاپـس  ناهدنامرف و  هب  رازراک 

تایهلا يهبذاج  رد  دنک و  هدافتـسا  یهلا  لقع  زا  دناوتیمن  و  درادن ، دوخ  یناطیـش  ياهـسوه  يوه و  رب  يزوریپ  تردق  دـنیبیم  هک  تسا 
هک هزادنا  ره  تشادن . لقع  هک  یـسک  دش  تحار  هدوسآ و  دـیوگیم : هداد  تیلـست  ار  دوخ  نآ  شزرا  لقع و  راکنا  یفن و  اب  دریگب ، رارق 

لطاب دـهدیم  زورب  ار  يرتیلاع  رتعونتم و  لامک  تمظع و  نآ  ربارب  رد  زین  قح  دـنهدب ، ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  تدـش  عونت و  لطاب  داـعبا 
نوگانوگ ا ياهانگنت  رد  نآ  نتفرگ  رارق  دنکیم ، تکرح  نوناق  ریسم  فالخ  رد  هک  تهجنادب 

، دـننک ادـیپ  تاجن  دـناهدرک ، داجیا  هک  یئانگنت  زا  دوخ  تیقفوم  يارب  دـنهاوخب  لطاب  نایماح  هک  هزادـنا  ره  یعیبط و  ـالماک  تسا  يرم 
رد زگره  تسا  نآ  تعیبط  هک  نوناق  ریـسم  رد  تکرح  تهجب  لطاب  فالخ  رب  قح  یلو  تشگ ، دنهاوخ  هدنهانپ  يرگید  يانگنت  هب  اعطق 

ناونعب دـیامن . تابثا  ار  هشقن  نآ  نالطب  دـناوتیم  شمارآ  لامک  اب  دروآیم ، شیپ  لطاب  هک  ياهشقن  ره  ربارب  رد  دریگیمن و  رارق  اـهانگنت 
امـش ياعدا  نیا  رگا  دیوگیم : قح  میاهدرک ، گنج  هب  مادقا  نامثع  یهاوخنوخ  هب  ام  دیوگیم : دوخ ، هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  لطاب  لاثم :

ياوعد کـی  نیا  تسا ) هدولآ  ناـمثع  نوخ  هب  امـش  يهمه  تسد  تسین و  نینچ  هکیتروص  رد   ) دـشاب هدوب  تیمیمـص  قدـص و  يور  زا 
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رظن زا  نیا  دراد !؟ یهاوخ  تنطلس  اب  یطابترا  هچ  دشاب .) عورـشم  امـش  زا  نامثع  برقا  يایلوا  دوجو  اب  یئاوعد  نینچ  رگا   ) تسا یقوقح 
ملظ قـسف و  مالـسا  هاگدـید  زا  اـهنت  هن  هک  ددـنبیم  ع )  ) نینموـملاریما نایرکـشل  يور  رب  ار  تارف  هیواـعم  لـمع ، يهبنج  زا  اـما  قـطنم و 

تارف زا  ار  هیواعم  نایهاپـس  نینموملاریما  هک  یتقو  لباقم  فرط  رد  تسین . هیجوت  لباق  یبتکم  چـیه  هاگدـید  زا  هکلب  تسا ، یندوشخباـن 
تارف بآ  زا  ناگمه  زاب و  هیواعم  نایهاپس  يهمه  يارب  تارف  دهدیم  روتسد  ددرگیم ، طلسم  تارف  رب  و  دنکیم ، رود 

رد دیامن . هیجوت  ار  دوخ  یـشکمدآ  دیلپ و  تکرح  دـناوتیمن  دوشیم و  راتفرگ  قطنم  دـض  يانگنت  رد  لطاب  بیترت  نیدـب  دـننک . هدافتـسا 
تفرشیپ يارب  لطاب  دیامنیم . سوبحم  دوخ  يانگنت  رد  ار  لطاب  دریگیم و  شیپ  ار  دوخ  هار  دراد ، نوناق  هک  یماکحتـسا  اب  قح  هکیتروص 

یلو دسریم ، يزیرنوخ  یشکمدآ و  تسب  نب  هب  دوخ  ریـسم  رد  دریگیم و  رارق  ناسنا  رازه  اههد  يور  رب  تارف  رهن  نتـسب  يانگنت  رد  دوخ 
ع)  ) یلع ندوب  یلع  هزادـنا  ره  هکنیا  يانعم  تسنیا  دـباییم . قیفوت  اهناسنا  يایحا  هب  دوخ  ینوناق  يارجم  رد  تیعقاو  میظع  يهنهپ  رد  قح 

رتشیب صاـع  ورمع  ندوب  صاـع  ورمع  هک  هزادـنا  ره  سکعلاـب ، دوشیم و  هدوزفا  صاـع  ورمع  ندوب  صاـع  ورمع  رب  دـنکیم ، زورب  رتـشیب 
نشور رایـسب  لباقت  یئورایور و  رد  دیدشت  نیا  يانبم  دهدیم . ناشن  دوخ  زا  يرتیلاع  یئافوکـش  ع )  ) یلع ندوب  یلع  دنکیم ، ادیپ  تدش 

باـختنا دوخ  يارب  هک  یبولطم  تاـیح  يارب  ار  دوـخ  داـعبا  اهدادعتـسا و  يهمه  نم  ود  اـی  حور ، ود  زا  کـی  ره  هک  تسنیا  نآ  و  تسا .
صیخـشت بولطم  تاـیح  نآ  يارب  دـیفم  اـی  يرورـض  هک  ار  یلمع  نخـس و  دادـیور و  ره  درادـیماو و  شـالت  تیلاـعف و  هب  تسا ، هدرک 
رارق يرادربهرهب  دروم  ار  یتسه  ناهج  يهمه  دناوتب  لاحم  ضرف  رب  رگا  هکیروطب  دربیم . راکب  بولطم  تایح  نآ  ریسم  رد  دهدیم ،
مادختـسا دوخ  بولطم  تایح  يهمادا  ای  لوصو  هار  رد  ار  اهنآ  يهمه  دزادنیب ، راکب  دراد  هک  يداعبا  اهدادعتـسا و  ربارب  اهنویلیم  دهدب و 

هلیسو و نارازه  مادختسا  اب  هشیدنا و  داعبا و  دادعتـسا و  اهدص  اب  تسا  نکمم  یقالت  يهطقن  کی  رد  لطاب  قح و  نیاربانب ، درک . دهاوخ 
رارق یئاـنگنت  رد  زگره  هدوب و  زوریپ  قح  هرخـالاب  میدرک ، هراـشا  هکناـنچ  یلو  دـنریگب . رارق  رگیدـکی  يوراـیور  تعیبط  ناـهج  زا  ورین 

نارود دنک . تکرح  اهیراوشد  بیـشن و  زارف و  خالگنـس و  رد  امئاد  هک  دـنچ  ره  تسا ، قح  ناسنا  یتسه و  يانبم  اریز  تفرگ ، دـهاوخن 
وا يارب  داعبا  زا  یعاونا  اب  لطاب  ياـههورگ  هک  تسا  یئاـهیناماسبان  خالگنـس و  اـهیراوشد و  زا  رپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يرادـمامز 

ع)  ) یلع تیـصخش  عاعـش  ذوفن  تمظع و  رب  تسا  هتـشگ  رتدـیدش  رتشیب و  تالکـشم  اهیراوگان و  هک  هزادـنا  ره  یلو  دـناهدرک ، داـجیا 
زا یعاونا  دوخ  ریـسم  رد  هثداـح  نیا  دوبن . یکچوـک  يهثداـح  دـنتخادنا ، هارب  ناـنآ  هک  یگنج  لـمج و  باحـصا  ناتـساد  تسا . هدوزفا 

يراوشد تالکـشم و  نآ  يهمه  زا  شیوشت  بارطـضا و  نیرتمک  نودب  ع )  ) یلع لاحنیا  اب  دروآیم و  دوجوب  ار  اهیراوشد  تالکـشم و 
دوخ نانمشد  يهزانج  نیلاب  رب  دزادرپیم و  شدرگ  هب  گنج  نادیم  رد  زورنامه  هاگنابش  يزوریپ ، زا  سپ  درذگیم و 

هودـنا و لاـمک  اـب  دتـسیایم و  دـندوب ، هدرک  هدافتـسا  ءوس  ندوب  هباحـص  سدـقم  ناونع  زا  هک  یناتـسرپماقم  سوه  يوه و  ناـینابرق  هک 
نوخ كاخب و  نامـسآ  ياههراتـس  ریز  ناجیب  ياهندب  نیا  متـساوخیمن  زگره  نم  ادنوادخ ، دـیوگیم : دـنکیم و  نامـسآ  هب  ور  ترـسح 

هب طوبرم  ثحابم  عومجم  زا  دنداد . نایاپ  دوخ  تایح  هب  دندز و  يراکهبت  نیا  هب  تسد  نانیا  دوخ  هک  يدهاش  دوخ  وت  ایادـخ ، دـنطلغب ،
رب ددرگ ، رادومن  رتهدرتسگ  داعبا  اب  رتراکشآ و  ع )  ) یلع ندوب  یلع  هزادنا  ره  میسریم : ریز  سکاعتم  لصا  هب  نایایرگلطاب  نایوجقح و 

داعبا اب  رتراکـشآ و  اهصاع  ورمع  ندوب  صاع  ورمع  هزادنا  ره  سکعلاب  و  دـیازفیم . ناشتایح  داعبا  رد  اهصاع  ورمع  ندوب  صاع  ورمع 
؟ تسیچ تقیقح  دنادیمن  صاع  نب  ورمع  ایآ  دیازفیم . ناشتایح  داعبا  رد  وا  قیرط  ناکلاس  یلع و  ندوب  یلع  رب  ددرگ ، رادومن  رتهدرتسگ 

لداع ریما  دیامنیم : یفرعم  هنامیکح  نانخس  ار  اهنآ  رد ص 321  دـنکیم و  لقن  صاع  ورمع  زا  یبلاطم  رد ج 6 ص 322  دیدحلایبا  نبا 
یقبتال و ناسللا  هلز  ربجی و  مظع  لجرلا  هلز  و  مودت ، هنتف  نم  ریخ  مولظ  ناطلس  و  مولظ ، ناطلـس  نم  ریخ  موطح  دسا  لباورطم و  نم  ریخ 

طلس زا  تسا  رتهب  هدنرد  ریش  ناراب و  رپ  ربا  زا  تسا  رتهب  لداع  ریما  . ) هل لقع  نم ال  حارتسا  رذتال و 
تسا و ناربج  لباق  هک  تسیاهتـسکش  ناوختـسا  دننام  مدرم  شزغل  و  یمئاد ، بوشآ  هنتف و  زا  تسا  رتهب  راکمتـس  ناطلـس  راکمتـس و  نا 

يا تفگ : دیاب  الوا  درادن ). لقع  هک  یـسک  دش  هدوسآ  تحار و  دزاسیمن و  اهر  ار  زیچ  چیه  دراذـگیمن و  یقاب  ار  زیچ  چـیه  نابز  شزغل 
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نیرتلداـع ربارب  رد  ار  وا  هتفرگ و  ار  هیواـعم  نوـماریپ  ارچ  راکمتـس ، ناطلـس  زا  تسا  رتـهب  هدـنرد  ریـش  یتسنادـیم  هک  وـت  صاـع ، ورمع 
وت يدومن ! هدولآ  هانگ  یب  ناملـسم  رازه  اـههد  نوخ  هب  تسد  وا  مچرپ  ریز  رد  يدرک و  ملع  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  سپ  يرـشب  رادـمامز 
وا يارب  يدرک و  تیامح  ار  كاپ  درف  نارازه  هکلب  اهدص  لتاق  یقتم و  نایاسراپ  نآ  لاثما  يرجه و  دیشر  يدع و  نب  رجح  لتاق  روطچ 

هیواعم زا  عاـفد  يهراـبرد  احیرـص  وت  دوخ  اـیآ  يداد ؟ هئارا  دومنیم  نینموملاریما  هب  تدارا  راـهظا  هک  یـسک  ره  ندرک  دوباـن  ياـههشقن 
هچ یمالـسا  تما  رب  هک  يدوب  تسرپاـیند  نآ  نیگنن  لاـمعا  دـهاش  دوخ  وت  و  مدرک ؟ راـیتخا  ار  وا  هیواـعم  ياـیند  يارب  نم  هک  یتفگیمن 
هچ دنتخیر و  ناناملسم  زا  یکاپ  ياهنوخ  هچ  هیواعم  زا  تعاطا  هب  هک  یتخانـشیمن  ار  يدماغ  فوع  نب  نایفـس  هاطرا و  نب  رـسب  ایآ  درک .

یلب هک  دیامن  هیجوت  ار  اهزیگنچ  راتفر  تسناوتیم  هک  دندروآ  دراو  ناناملسم  ضارعا  لاوما و  رب  هک  یئامغی  تراغ و 
ورمع دنیوگب : يو  تیصخش  ناگدننک  لیوات  ای  صاع  ورمع  تسا  نکمم  دوب . هدرک  اهراک  نیا  زا  مه  هیواعم  مان  هب  ناملـسم  ریما  دوخ  ، 

ناطلـس و   ) مودـت هنتف  نم  ریخ  مولظ  ناطلـس  و  دـیوگیم : يدـعب  يهلمج  رد  وا  تسا ، هدروآ  دـیتفگ ، امـش  هک  ار  بلاطم  نیا  رذـع  صاع 
یـسایس یعاـمتجا و  لـصا  کـی  ناونعب  صاـع  ورمع  هک  ار  بلطم  نیا  رگا  دـنک ). ادـیپ  ماود  هک  یبوـشآ  هنتف و  زا  تسا  رتـهب  راـکمتس 

کی ره  زا  اریز  دریگب . رارق  حیبقت  تمالم و  دروم  يراکمتس  کی  يرشب  خیرات  رد  دوریمن  نامگ  دشاب ، هدوب  حیحص  دنکیم ، شیامرف 
نم تفگ : دهاوخ  امش  خساپ  رد  دننکیم ، لامیاپ  دوخ  دگل  ریز  ار  نایمدآ  ياهناج  همهنآ  ارچ  هک  دیسرپب  روج  نیطالـس  تیغاوط و  زا 

يهرابرد دوخ  ياهيدالج  هیجوت  يارب  گـنل  رومیت  هک  یخـساپ  ریظن  منکیم ، تراـغ  لـتق و  يزیرنوخ و  هب  مادـقا  هنتف  ندـناباوخ  يارب 
ره تسا و  دترم  دزروب  تمواقم  نم  ربارب  رد  هک  سک  ره  منکیم  راک  نآ  تدحو  مالسا و  يارب  نم  نوچ  تفگیم : هک  هدومن  ناناملسم 
!! دیامنیم دییات  ار  هقف ! نیا  رظنبحاص  کی  دننام  مه  صاع  ورمع  هک  خیرات  ناراکمتـس  یناطیـش  هقف  مه  نیا  تسا !! لتقلابجاو  يدترم 

یم دراو  اهناسنا  تایح  هب  يزوسلد  هار  زا  هنتف و  ندناباوخ  تین  اب  طقف  ار و  اههنتف  ندناباوخ  یئاناوت  هک  يدنمتردق  نآ  یهگناو 
يارب شدوجو  هک  تسا  راکمتـس  يردـتقم  هکنیا  هن  تسا ، لداع  دـنمتردق  کـی  نیا  دـناباوخب ، ار  اـههنتف  يرگناـیغط  نودـب  دوش و  ناد 

یناونع رهب  یلکش و  رهب  متـس  هک  تسا  هدیمهفن  میکح !! صاع  ورمع  رتنـشور  ترابعب  و  تسا . بوبحم  بولطم و  اههنتف  ندرک  شوماخ 
ندروآ تسدـب  يارب  دوخ  هک  يراکمتـس  نآ  ایآ  هکنیا  يهفاضا  هب  تسا . درط  بجوتـسم  دـیلپ و  یلاح  ره  رد  راکمتـس  تسا و  موکحم 

لباق دـناوتیم  زاب  مزاسب ، شوماـخ  ار  هنتف  ماهدـمآ  نم  هک  دوش  نادـیم  دراو  هاـگنآ  دـیامن و  بوشآ  هنتف و  داـجیا  اـهیگماکدوخ  ماـقم و 
هدروآ دوجوب  دولآلگ  بآ  زا  نتفرگ  یهام  يارب  هیواـعم  ار  نارود  نآ  ياـههنتف  هک  تسنادیمن  صاـع  ورمع  رگم  دـشاب !؟ هدوب  هیجوت 

دـیرادرب و اـهیرگبوشآ  زا  تسد  امـش  هک  تفگیمن : هیواـعم  يهناـیوج  هنتف  ياـعدا  ربارب  رد  اـهراب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رگم  دوـب ؟
نیرتکاپ نم  تسد  هک  دومرفن  اهراب  رگم  مینک ؟ عورـش  ار  ناـمثع  لـتق  يهراـبرد  تاـقیقحت  دـبایرد ، ار  دوخ  شمارآ  عاـمتجا  دـیراذگب 

هب صاع  ورمع  دوخ  رگم  دـنک . ادـیپ  ار  دوخ  یعیبط  تلاح  عامتجا  تشاذـگیمن  هیواـعم  ارچ  لاـحنیا ، اـب  تسا ، ناـمثع  نوخ  زا  اهتـسد 
ار مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  میتسناوتیم  ام  یتفریم و  تشهب  هب  يدـشیم و  هتـشک  لـمج  گـنج  رد  وت  متـشاد  تسود  تفگن : هشئاـع 

رتشیب م
ار دوخ  یتفگـش  میروبجم  اـجنیا  رد  تسا !! هدوـب  نینچ  صاـع  ورمع  یناد  تقیقح  يرآ ، مینک . جـلف  ار  وا  ینعی  میهدـب  رارق  تمهت  درو 
ام هک  ار  یتاحیضوت  سپـس  دنکیم ، لقن  هنامیکح  تاملک  ناونعب  صاع  ورمع  زا  ار  تاملک  نیا  هک  مینک  زاربا  دیدحلایبا  نبا  يهرابرد 

حارتسا و  دیوگیم : هک  صاع  ورمع  يرخآ  يهلمج  زا  دوشیمن ! رکذـتم  میداد ، وا  يرظنبحاص  صاع و  ورمع  تمکح !! هقف و  يهرابرد 
هچ وا  يارب  لقع  هک  درب  یپ  رظنبحاص ! لقاع و  نیا  یحور  عضو  هب  ناوتیم  مه  تشادـن ) لـقع  هک  یـسک  دـش  هدوسآ   ) هل لـقع  ـال  نم 

اعطق تفر  غالا  دمآ  رخ  هرک  هکیسک  مرخ  دش  لقع  راتفرگ  هک  یسک  نآ  هراچیب  دیوگیم : رگید  سانـشنلقع  نآ  دننام  هک  تشاد  یئانعم 
اهنانسا و اب  شکاشک  دروخ و  دز و  رد  امئاد  هتفرگ ، رارق  یعیبطدوخ )  ) هراما سفن  مادختـسا  رد  هک  تسا  وجدوس  يرظن  لقع  نامه  نیا 

نادجو ترطف و  اب  گنهامه  میلـس  لقع  زا  رگا  هشیپ  ردـغ  راکم  نیا  دربیم . نیب  زا  دزاسیم و  کلهتـسم  ار  شبحاص  تایح  اهدادـیور 
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اهیــشوخ و درادـن  لـقع  هـک  یــسک  درادــن ، لـقع  هـک  تـسا  یــسک  زور  هریت  تخبدــب و  تـفگیم : تـشاد ، ياهرهب  عـالطا و  كاـپ 
دنادب هک  تشادن  نآرق  زا  ياهرهب  نیرتمک  نیملسم ! رادمامز  نواعم  نیا  دشابیم  تاناویح  ياهیشوخان  اهیـشوخ و  دننام  شیاهیـشوخان 

نآرق هک 
هعنمیلا هنا  توملا و  رکذ  بعللا  نم  ینعنمیل  هللا  اما و  دیامنیم . یفرعم  اهنآ  زا  رت  تسپ  هکلب  تاناویح ، دـننام  دـنرادن  لقعت  هک  ار  یناسک 
دنگوس دیـشاب ، هاگآ   ) هخیـضر نیدلا  كرت  یلع  هل  خـضری  هیتا و  هیتوی  نا  طرـش  یتح  هیواعم  عیابی  مل  هنا  هرخالا . نایـسن  قحلا  لوق  نم 

تعیب تسرپماقم ) راکم  نآ  . ) دریگیم ولج  قح  راتفگ  زا  ار  راکبان  نآ  ترخآ  یشومارف  درادیم و  زاب  يزاب  زا  ارم  گرم  دای  هک  ادخب ،
یخوش زا  عنام  گرم  يهرابرد  حیحـص  يهشیدنا  دهدب ). وا  هب  يزیچان  توشر  دـنک و  یئاطع  وا  يارب  هیواعم  هکنیا  رگم  درکن  هیواعم  اب 

رد هک  يریـسفت  هب  رظن  اب  تسا ، راگزاسان  گرم  يهرابرد  حیحـص  يهشیدـنا  اب  هک  یخوش  زا  دوصقم  هتبلا  تسا  ایند  نیا  رد  يرگیزاب  و 
روطب هک  تایعقاو  نایب  يهرابرد  حازم  فیطل و  ریبعت  هن  ددرگیم ، اهنآ  خـسم  بجوم  هک  تسا  تایعقاو  اب  يزاـب  میتفگ ، هتـشذگ  ثحاـبم 

يهرابرد حیحـص  يهشیدـنا  اب  ایند  نیا  رد  يرگیزاب  یخوش و  ارچ  هکنیا  اـما  تسا . هدـش  هدـید  زین  نید  ناـیاوشیپ  تارواـحم  رد  كدـنا 
ام رگا  هکلب  تسین ، راگزاسان  تسا ، یگدـنز  نایاپ  هک  گرم  دوخ  اب  يرگیزاـب  یخوش و  هک  مینادـب  دـیاب  ـالوا  تسا ؟ راـگزاسان  گرم 

، بولطم تسا  يرما  دشاب  نکمم  هک  اج  ره  رد  يزاب  یخوش و  اهنت  هن  مینادب  زیچ  همه  نایاپ  ار  گرم 
رـسبرس مجنا  خرچ و  راـگزور و  دـشابیمن : يزاـب  حازم و  یخوـش و  زج  يزیچ  دوـخ  دوـشیم ، ماـمت  گرم  رد  هـک  یگدـنز  نآ  هـکلب 

، درادـیمزاب يزاب  زا  ارم  گرم  ندروآ  دایب  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هکنیا  سپ  یتسادرف  ار  رهد  زارد  زور  نیا  هنرگ  یتسیزاـب 
دروآ دهاوخ  دوخ  لابندب  ار  اههشیدنا  اهراتفگ و  لامعا و  يهمه  يدج  يهبـساحم  يهنحـص  هک  تسا  گرم  زا  سپ  ملاع  هب  رظن  اب  اعطق 
گرم يهرابرد  رکفت  هنوگنیا  يهجیتن  و  دمآ . دهاوخ  دوجوب  لداع  یـضاق  دهاش و  میکح و  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  تسیاهنحـص  نیا  و 

نیرت و تمظعاب  اههشیدنا و  نیرتگرزب  ات  هتفرگ  کچوک  دادیور  کی  زا   ) تایح نوئش  يهمه  ندوب  يدج  تیمها و  هب  یمدآ  هک  تسا 
گنرمه رسپ  يا  کی  ره  گرم  دیامن : یقلت  يزاب  ارنآ  دریگب و  یخوش  هب  ار  یگدنز  نیا  دناوتیمن  ددرگیم و  هجوتم  لامعا ) نیرتگرزب 

وت تشز  يور  رادشوه  ناج  يا  سرتیم  دوخ  وت ز  رارف  ردنا  گرم  یسرتیم ز  هچنآ  تسود  تسود ، رب  نمشد و  نمـشد ، شیپ  تسوا 
ياهتـشر دوخ  يرد  زق  ریرح و  رو  ياهتـشک  دوخ  ياهتـسخ  يراـخب  رگ  گرب  گرم  تخرد و  نوچمه  وت  ناـج  گرم  راـسخریب  تسا 

هکنیا يهفاـضا  هب  دسانـشب . بوخ  ار  شیگدـنز  هک  تسا  مزـال  دسانـشب ، بوخ  ار  شگرم  دـهاوخب  هک  یـسک  تفگ : دـیاب  اذـل  يوـلوم 
یخوش و

. دشاب هدوب  يروص  دنیاشوخ  رثات  بجوم  رادهدـنخ و  دـناوتیمن  تایعقاو  رد  یعقاو  ریغ  میـسجت  فرـصت و  نودـب ص 210  الومعم  حازم 
مرج يارب  ياهرافک  دـننام  هک  تسا  يرایـشهان  یتسم و  نآ  قیمع  ياههدـنخ  اـصوصخم  ياهدـنخ  ره  دوشیم : هتفگ  هک  تسا  تهجنیدـب 

اب حیحص  طابترا  ینالقع و  ياهتیلاعف  دض  هک  تشاد  تایعقاو  اب  يزاب  اهیخوش و  هنوگنیا  زا  نینموملاریما  ایآ  دنکیم . زورب  تایعقاو  خسم 
زا يدـحا  رب  تایعقاو  اب  راوگرزب  نآ  يدـج  طابترا  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  لقع  يهداـعلاقوف  تمظع  هکیتروص  رد  تسا ، تاـیعقاو 

. دیاهدینش بلاطیبا  نب  یلع  يهرابرد  ار  هللا  تاذ  یف  هرمنت  يهملک  نیا  دیاش  تسین !؟ هدیشوپ  ترـضح  نآ  یگدنز  زا  نیعلطم  ناهاگآ و 
هیبـشت اـی  تـسا  فاـطعنا  هحماـسم و  هنوـگ  ره  زا  رود  ندوـب و  يدــج  تیاـهن  زا  هیاــنک  گــنلپ ) ینعی  رمن   ) هللا تاذ  یف  هرمنت  ياــنعم 

هبـش هجو  هک  تسا  هدـش  هیبـشت  مه  ریـش  هب  ترـضح  نآ  هکناـنچ  تسا ، ندوب  هحماـسم  زا  رود  تیدـج و  يوخ  رد  رمن  هب  نینموملاریما 
ءافرع هفـسالف و  هورگ  ود  ره  تسا ، هدوب  رادروخرب  هداعلاقوف  دـنمورین  لقع  زا  ترـضحنآ  هکنیا  یلعا . دـح  رد  تعاجـش  زا  تستراـبع 

اضقلاءوس ح زا  سپ  يا  یضترم  یلع  يا  اشگب  زار  دیوگیم : يولوم  هلمجنآ  زا  دناهدش . رکذتم  ناوارف  يدراوم  رد  ارنآ  هتفریذپ و 
رب لوقعم  حیجرت  ثحب  رد  همانجارعم  باتک  رد  انیـس  نبا  ياهدید و  هچنآ  زا  وگاو  ياهمـش  ياهدـید  لقع و  هلمج  هک  یلع  يا  اضقلانس 
اب تفگ  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نالوسر  متاخ  ءاـیبنا و  نیرتزیزع  ناـسنا و  نیرتفیرـش  هک  دوب  نیا  يارب  و  دـیوگیم : سوسحم 
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هیلا تنا  برقت  ربلا  عاوناب  مهقلاخ  یلا  نوبرقتی  سانلا  تیار  اذا  یلع  ای  هک : نینموملاریما  لـقع  يهنازخ  تقیقح و  کـلف  تمکح و  زکرم 
يریگتقبـس و همه  رب  ات  رب  جـنر  لوقعم  كاردا  رد  وت  دـنرب  جـنر  تدابع  رثکت  رد  نامدرم  نوچ  یلع ، يا  تفگ  مهقبـست . لقعلا  عاوناب 

لوقب یلقاع و  نینچ  ایآ  سوسحم . نایم  رد  لوقعم  هک  دوب  نانچ  قلخ  نایم  رد  وا  هک  يدـماین  تسار  یگرزب  ونچ  زج  ار  باـطخ  نینچنیا 
طابترا زا  یناوتان  راثآ  زا  اعطق  هک  دزادرپب  يزاب  حازم و  یخوش و  هب  ایند  نیا  رد  دناوتیم  تسا ، ضحم  لقع  هک  یتیـصخش  نینچ  يولوم 
هیواعم ياهیگماکدوخ  شتآ  يهدننک  روهلعش  صاعلا  نب  ورمع  دنکیم !؟ فشک  تایعقاو  خسم  هب  هقالع  زا  ای  هدوب  تایعقاو  قیاقح و  اب 

كرد زا  يداـم  تردـق  ساـسحا  تهجب  اـیند  نیا  رد  هک  يدـنمتردق  ره  تسین  حرطم  وا  يارب  ترخآ  اریز  درادـن ، یئوـگقح  هب  يزاـین 
لوصا و ا هب  دیقت  زا  نینچمه  دنکیم و  یگدنز  نآ  رد  هک  یناهج  ناسنا و  هب  هطوبرم  تایعقاو  قیاقح و 

نایغط اهـشزرا  لوصا و  تایعقاو و  قیاقح و  نآ  يهمه  رب  دـنیبیم و  یئوگقح  قح و  زا  زاینیب  ار  دوخ  تشگ ، ناوتان  یناسنا  ياهـشزر 
يانب دـید ، زاینیب  ار  دوخ  هک  یتقو  ناسنا   ) ینغتـسا هار  نا  یغطیل  ناسنالا  نا  هک - تسا  یعیبطدوخ  رادـیاپ  تباث و  نوناق  نیا  دـنکیم و 
ملظلا تسا - : هدوب  شراک  رد  یتلع  هک  دـینادب  امتح  دـنیامنن ، راکمتـس  دـننکن و  نایغط  هثیبخ  سوفن  نیا  رگا  و  دراذـگیم .) يرگنایغط 

ار یـسک  رگا  تسا ، يرـشب  سوفن  ياهتلـصخ  قالخا و  زا  يراکمتـس   ) یبنتم هب  بوسنم  ملظیال  هلعلف  هفعاذ  دـجت  ناف  سوفنلا  میـش  نم 
تسا و يرـشب  یناویح  تعیبط  نیا  ینعی  دنکیمن ) ملظ  هک  دراد  دوجو  یتلع  امتح  دیالآیمن ، ملظب  تسد  تسا و  تفع  يراد  هک  يدـید 
ملظ و ددرگن  الاو  یناسنا  نم  هب  بلقنم  وا  یعیبطدوخ  دـهدب و  تسد  يداـم  یتردـق  وا  يارب  رگا  هک  تسا  تعیبط  نیا  رادـیاپ  نوناـق  اـی 
زا رتالاب  دشاب . هتشاد  يدیدرت  يرگنایغط  ملظ و  يزاینیب و  ساسحا  مزالت  يهرابرد  یـسک  دوریمن  نامگ  و  تسا . یمتح  يو  يرگنایغط 

یتارابع اب  يدام و  تردق  شیب  مک و  هک  ياهتفای  دشر  ياهناسنا  هک  میتسه  وربور  ناوارف  روطب  يهلئسم  نیا  اب  يرـشب  خیرات  رد  ام  هکنیا 
بجوم یهاگ  ریحت و  بجوم  دناهتشاذگن ، يرگنایغط  یئوگروز و  يانب  هدرک و  ادیپ  يویند  تردق  رتیلک 

تقیقح قح و  زا  لاحنیا  اب  درواـیب و  تسدـب  یتردـق  یمدآ  هک  دوشیم  روطچ  هک  تسا  هتـشگ  ناـنآ  يهراـبرد  رکفهتوک  مدرم  يزوسلد 
تواضق نیا  اب  و  دـناهدش ! زین  تسایـس  مدـع  هب  مهتم  تیناسنا  يهلفاق  ناگتفای  دـشر  نیا  هکنیا  يزوسلد ، ریحت و  زا  رتدـب  دـنکن ! زواـجت 

رادراب تسا ، يونعم  يدام و  ياهفدـه  نیرتهب  ریـسم  رد  یناسنا  يهعماـج  يهدـننک  هرادا  يهدـیدپ  نیرتیلاـع  هک  ار  تسایـس  هنادرخباـن 
يرادقم ثحبم  نیا  لیصفت  دناهدومن !! يرشب  ياهشزرا  لوصا و  يهمه  يهدننازوس  يزابهقح و  گنرین و  غورد و  تیانج و  یشکقح و 

راد و هب  صاعلا  نب  ورمع  لوخد  هکنیا  اما  دـش . دـهاوخ  هداد  حیـضوت  هللاءاشنا  زین  هدـنیآ  ياههبطخ  رد  هدـش و  نایب  هبطخ 41  ریسفت  رد 
يهمه لوبق  دروم  تسا ، هدوب  ایند  تورث  ماقم و  هب  ندیـسر  يارب  طقف  طقف و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اب  وا  تموصخ  هیواعم و  يهتـسد 

. تسا نیخروم 

هظعوم دیحوت و  رد  هبطخ 084-

هحفص 215] ]
تداهـش  ) هل هیاغ  رخالا ال  هلبق و  یئیـش  لوالا ال  هل  کیرـش  ـال  هدـحو  هللا  ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  مجنپ و  داتـشه و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

وا تسین و  وا  زا  شیپ  يزیچ  هک  لوا  دوجوم  نآ  تسا  وا  تسا . کیرـشیب  هناگی و  وا  تسین ، یئادخ  اتکی  دنوادخ  زج  هکنیا  هب  مهدیم 
تـسا قلطم  رخآ  قلطم و  لوا  وا  دوـجو  هک  مهدیم  تداهـش  هناـگی  دـنوادخ  نآ  هب  درادـن .) یتیاـغ  تیاـهن و  هک  يرخآ  دوـجوم  تسا 

وا هکنانچمه  دوش ، روصت  یطـسو  يرخآ و  یلوا و  وا  يارب  هک  تسین  یمک  دادتما  ياراد  یهانتم و  دوجوم  کی  نوچیب  اتکی و  دـنوادخ 
دنک و كرد  ار  یمک  دادتما  قوف  تقیقح  دناوتب  هک  دنک  ادیپ  دشر  رادقم  نیمه  یمدآ  نهذ  رگا  تسا . یعانتمان  اریز  تسا ، کیرـشیب 
سدقا و دوجو  نآ  تفایرد  دوش ، اهر  دنراد ، دوجو  نهذ  رد  یمومع  تباث و  ياهبلاق  دننام  هک  سپ  شیپ و  شـشک و  يهطلـس  زا  دناوتب 
هک تسنیا  رد  راک  لاکـشا  درکیم ، نامگ  هک  دـید  دـهاوخ  نآ  زا  رتناـسآ  ار  وا  ندوب  رخآ  لوا و  قوف  تینادـحو و  هب  یقیقح  تداـهش 
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ریغ کیکفت و  لباق  ریغ  یئازجا  دـننام  دـنوشیم  هتخاس  تاسوسحم  زا  هک  ار  يداعبا  رگید  ناکم و  نامز و  ياـهبلاق  یلومعم و  ياـهنهذ 
تسا ب رتکیدزن  اهناسنا  هب  ندرگ  گر  زا  هک  یتقیقح  تخانش  يارب  ار  هار  و  دننکیم ، یقلت  نهذ  زا  ندش  رانکرب  لباق 

ینهذ يدیرجت  تیاهنیب  هن   ) یعقاو تیاهنیب  اب  ددعت  هک  دنادب  ناسنا  هک  تسا  مزال  بان  یلو  رـصتخم  هجوت  کی  دندنبیم ! دوخ  يور  ه 
زا هک  تسنیا  مزلتـسم  تسا ، یعقاو  تیاهنیب  دنوادخ  هکنیا  ضرف  اریز  ددرگیم ، حیرـص  ضقانت  هب  رجنم  رگید ) ياهتیمک  دادعا و  دـننام 

دیدرت نودب  دوب  دهاوخ  تیعقاو  دوجو و  مزلتـسم  هک  کیرـش  ضرف  هکیتروص  رد  ددرگیمن ، يدنبزرم  دودـحم و  يدوجوم  چـیه  فرط 
دودحم یتیوه  رد  ار  وا  تیدوجوم  اتمه  کیرـش و  دوجو  ضرف  رب  يدنوادخ  دوجو  اریز  درک ، دهاوخ  بلـس  ادـخ  زا  ار  ندوب  تیاهنیب 

نوچ لالجلاوذ  دوجوم  نیا  دراد . ضقانت  ادخ  ندوب  یهانتمان  ضرف  اب  تیدودـحم  نیا  تسا و  اتمه  کیرـش و  نآ  ریغ  هک  درک  دـهاوخ 
زاغآ ياراد  هک  يدتمم  تایعقاو  رد  طقف  رخآ  لوا و  اریز  دـشابیم ، سپ  شیپ و  رخآ و  لوا و  ياههلوقم  زا  رتالاب  اعطق  تسا ، تیاهنیب 

تیدودحم هک  دنشابیم  ماسجا ) تاصتخم  ضراوع و   ) تاینامسج ماسجا و  تافص  زا  ماجنا  زاغآ و  تسا و  روصت  لباق  دنتسه ، ماجنا  و 
زا دـنهاوخب  هک  یناـسک  يارب  تسا ، رخآیب  لوایب و  ینعی  يدـبا  یلزا و  هـک  یتـقیقح  نـینچ  تفاـیرد  تـسا . اـهنآ  یتاذ  تاـصتخم  زا 

یهار چـیه  ینهذ  تـسب  نـب  هـب  لوـصو  زج  دـننک ، هدافتـسا  تفاـیرد  نـیا  يارب  یکیزیف  ینیع  ناـهج  ورملق  زا  هدـش  سکعنم  تاـمولعم 
دنوادخ تشاد . دنهاوخن 

ماـخ داوم  رب  هک   ) ینهذ ياـهتیلاعف  اـهورین و  اههاگـشیامزآ و  ساوح و  هار  زا  زج  یتـفرعم  اـم  دـنیوگیم : هک  ار  یناـسک  يهناـهب  لاـعتم 
يورین ندرک  تیانع  اب  میرادن ، غارس  دندنتسم ) یکیزیف  ینیع  ناهج  رد  صخشم  تیوه  هب  دودحم  ءاهتنا و  ءادتبا و  ياراد  ریذپنیزوت و 

ایآ دزاسیم . یفتنم  دنـشابیم ، سپ  شیپ و  رخآ و  لوا و  دادـتما و  نیزوت و  قوف  میهافم  هک  اهناسنا  هب  یئاـبیز  لدـع و  تقیقح  تفاـیرد 
تافـص اب  رگید  یتیوه  دنناوتیمن  دنراد ، یعیبط  ینیع  ناهج  نیمه  زا  ار  رخآ  لوا و  یب  تیاهنیب و  تیعقاو  کی  دیرجت  تردق  هکیناسک 

رخا و لوا و  تیدودحم و  قوف  یمیهافم  تایعقاو ، نآ  لاثما  یئابیز و  لدع و  تقیقح  رد  مه  مدرم  نیا  اعطق  دـنیامن !؟ تفایرد  ار  روبزم 
. دنشاب هتشاد  ار  یئابیز  لدع و  تاذ  تفایرد  یئاناوت  هکنیا  نودب  دننکیم  كرد  یلامجا  يروضح  ملع  یعون  اب  ار  نیزوت  سپ و  شیپ و 
هک تسنیا  رما  تیاهن  دنیامن . تفایرد  رتیلاع  یلامجا  يروضح  ملع  یعون  اب  ار  روبزم  تافـص  اب  يدوجوم  تیوه و  دـنناوتیم  نانیا  مه 

زونه روما  نیا  دنراد و  جایتحا  ینادجو  تینارون  یحور و  بیذهت  افـص و  هب  سدـقا ، دوجوم  نیا  یلاع و  تیوه  نیا  تفایرد  يارب  نوچ 
رخآ و لوا و  یب  هناگی و  یتقیقح  تفایرد  ناکما  مدع  اذل  دناهدرکن ! تابثا  نانآ  يارب  ار  دوخ  ترورض 

نیا زا  مینکیمن و  كرد  ار  یتقیقح  نینچ  ام  هک  دـنرادیم  دنتـسم  اـعدا  نیا  هب  ار  نیزوت  تیلباـق  سپ و  شیپ و  دادـتما و  هنوگ  ره  قوف 
دقعتال و  هفص ، یلع  هل  ماهوالا  عقتال  دنریگیم ! هجیتن  ار  راکنا  لباق  ریغ  ياهشزرا  لوصا و  تبثم و  لئالد  هب  یئانتعایب  مینکیمن  كرد 

، ناوتان وا  كرد  زا  فیصوت  يهلیـسوب  يرـشب  ماهوا   ) بولقلا راصبالا و  هب  طیحتال  ضیعبتلا و  هئزجتلا و  هلانتال  هیفیک و  یلع  هنم  بولقلا 
سدـقا و تاذ  رد  ضیعبت  هیزجت و  يارب  تسا . زجاـع  كاـپ  تاذ  نآ  يهراـبرد  یتـیفیک  تیبـثت  يارب  ینهذ  زکرمت  اـب  ناـیمدآ  ياـهلد  و 

يارو ام و  تاروصت  قوف  يدـنوادخ  تافـص  تقیقح  دـنرادن ). وا  رب  هطاحا  يرـشب  ياـهلد  نامـشچ و  تسین و  یهار  وا  لـالج  تاـفص 
هک ار  یلئاـسم  هبطخ  نیا  رد  تسا . هدـمآ  رـصتخم  روطب  هحفـص 60  ات  هحفـص 58  زا  ثحبم  نیا  مکی  يهبطخ  ریـسفت  رد  تسا  اـهتیفیک 

فیـصوت ناکما  مدع  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هکنیا  للع  زا  یکی  دیاش  میوشیم : روآدای  يدودـح  ات  تسا ، ثحبم  نیمه  هب  طوبرم 
دشر حور  کی  مادختـسا  رد  هک  وجتقیقح  يهشیدنا  لقع و  هک  دشاب  بلطم  نیا  تسا ، هدرب  راکب  ار  ماهوا  یناوتان  یتفـص ، اب  يدنوادخ 

اد ياهدننک  عناق  لئالد  هتفای  دشر  لقع  اریز  دیامن ، فیصوت  ار  دنوادخ  هک  دیآیمنرب  نآ  ددص  رد  زگره  تسا ، هتفای 
امتح دـیایب ، دوجوب  یتیلاعف  نینچ  اهناسنا  هنوگنیا  زغم  رد  رگا  اذـل  تسا ، هدرک  تابثا  ار  يدـنوادخ  فیـصوت  ندوب  ریذـپانناکما  هک  در 

يهشیدنا لقع و  هک  یمدرم  زغم  رد  روبزم  تیلاعف  رگا  دـننک و  كرد  ار  تیلاعف  نآ  ندوب  مهوت  دـنناوتیم  هک  دوب  دـهاوخ  لیخت  مهوت و 
مدرم هنوگ  نیا  يزغم  عونتم  ياهتیلاعف  اهورین و  هک  تهجنادـب  دـیایب ، دوجوب  هتفرگ ، رارق  ناـنآ  يهتفاـین  دـشر  حاورا  مادختـسا  رد  ناـنآ 
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يهبلغ تهجب  اذـل  دنـشابیمن ، نیعم  تیوه  ياراد  هدوب و  طولخم  رگیدـکی  اب  یناعم  یعادـت  میـسجت و  لیخت و  هشیدـنا و  لـقعت و  دـننام 
هنوگ ره  ماهوا  زا  نینموملاریما  دوصقم  تسا  نکمم  و  دوب . دهاوخ  تامهوت  يهلیـسوب  فیـصوت  زین ، اهزغم  هنوگنیا  رد  تالیخت  ماهوا و 

اریز تسا ، ریذپانناکما  زین  لئاسو  نامه  اب  يدنوادخ  فیصوت  ضرف  نیا  رد  دشاب ، هدوب  ماهوا  هشیدنا و  لقعت و  زا  معا  يزغم  ياهتیلاعف 
يدنوادخ فیصوت  لیلد  هچ  هب  هکنیا  هب  میزادرپیم  لاح  تسا . ناوتان  یتیلاعف  نینچ  زا  مه  هشیدنا  لقعت و  داد  میهاوخ  حیـضوت  هکنانچ 

یلاعت يراب  تاذ  بکرت  موزل  تسا ، هدروآ  هیـضق  نیا  تابثا  يارب  لوا  يهبطخ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یلیلد  تسا . لوقعم  ریغ 
هفص ریغ  هنا  فوصوم  لک  هداهش  فوصوم و  ریغ  اهنا  هفص  لک  هداهشل  دشابیم : تفص  تاذ و  زا 

ره هکنیا  هب  رظن  اب  تریاغم  نیا  دهدیم .) تداهش  دوخ  تفص  اب  تریاغم  هب  یفوصوم  ره  دوخ و  فوصوم  اب  تریاغم  هب  یتفـص  ره  اریز  )
، دوشیمن كرد  تفـص  موهفم  زا  دوشیم ، كرد  تاذ  موهفم  زا  هچنآ  تسا و  نشور  الماک  دشابیم ، دوخ  فوصوم  تاذ  زا  جراخ  یتفص 

موهفم تفـص  تفـص و  زا  درجم  تاذ  هجیتن  رد  ود ، ره  ای  یناـمز و  اـی  یتاذ و  مدـقت  اـی  دراد ، فوصوم  رب  مدـقت  تاذ  رگید  فرط  زا  و 
یتاذ و  ) مسق ود  رب  ـالع  لـج و  دـنوادخ  تافـص  هک  تهج  نآ  زا  و  ددرگیم . بکرت  بجوم  ود  نآ  عاـمتجا  و  دـشابیم ، تاذ  اـب  ریاـغم 
، دـنراد ادـخ  ندوب  دوجولابجاو  رد  تلاخد  هک  لالج  لامک و  تافـص  نآ  يهمه  اریز  درادـن ، دوجو  یلاکـشا  ددرگیم ، میـسقت  یلعف )
، دشابیمن بکرت  مزلتسم  يدنوادخ  تاذ  هب  تافص  نآ  دانـسا  دنوشیم و  هدیمان  یتاذ  تافـص  تسین ، روصت  لباق  بوجو  اهنآ  نودب  ینعی 

نیا تسا . وا  دوجو  بوجو  لالج و  لامک و  زا  يدعب  يهدننک  نایب  یتاذ  تافـص  زا  کی  ره  هک  تسا  يدحا  تقیقح  نآ  دنوادخ  هکلب 
تیقلاخ و هدارا و  دننام  يدنوادخ  هیلعف  تافص  اما  و  دوش . هعجارم  تسا ، هدش  حرط  میدرک  هراشا  هکنانچ  مکی  يهبطخ  ریسفت  رد  ثحب 

تردـق هچ  رگا  دنتـسین ، یبوبر  سدـقا  تاذ  نیع  دـنوشیم و  عازتنا  يدـنوادخ  لعف  زا  هک  یعازتنا  دنتـسه  یتافـص  کلذ ، ریغ  تیقزار و 
عازتنا اشنم  داجیا  رب  تردق 

تیقلاخ تفص  اب  يدنوادخ  فاصتا  اشنم  هک  تقلخ  رب  تردق  ینعی  وا . یتاذ  تافـص  ریاس  دننام  تسا  يدنوادخ  تاذ  نیع  تافـص  نآ 
كرد زا  رـشب  یناوتان  دنکیم ، تابثا  ار  يدـنوادخ  فیـصوت  ندوب  ریذـپانناکما  هک  يرگید  لیلد  تسا . ادـخ  یتاذ  تافـص  زا  دـشابیم ،

ره ای  میمهفیمن ، ار  يزیچ  چیه  میربیم ، راکب  يدنوادخ  تافص  ناونعب  هک  یتاملک  زا  ام  هک  ینعم  نیاب  هن  تسیدنوادخ  تافص  تقیقح 
یـضعب هکنانچ  تسا ، دـنوادخ  زا  هملک  نآ  موهفم  ضیقن  اـی  دـض  بلـس  دوصقم  میئاـمنیم  لامعتـسا  یهلا  تفـص  ناونعب  هک  ار  ياهملک 

هکنانچ تسین و  ناوتان  دنوادخ  ینعی  تسا  رداق  دنوادخ  هکنیا  تسین و  لهاج  دنوادخ  ینعی  تسا  ملاع  دـنوادخ  هکنیا  يانعم  دـناهتفگ :
. دشابیم تایهلا  تفرعم  زا  لوقع  لیطعت  بجوم  دنوادخ  تافص  يهرابرد  تاریـسفت  هنوگنیا  دیوگیم : يراوزبس  يداه  الم  جاح  موحرم 

دنوادخ هکنیا  و  میئامن . یقلت  يدنوادخ  تردق  ملع و  زا  يزیچان  يهنومن  ارنآ  مینک و  كرد  دوخ  رد  ار  تردق  ملع و  تیوه  میناوتیم  ام 
لالجلاوذ تافص  تاذ و  ولع  تهجب  لاح  نیع  رد  تسا و  ینشور  یناعم  ياراد  تافص  نیا  هک  تسا  هدومرف  فیصوت  یتافص  اب  ار  دوخ 

يرون دـننام  تسرد  يدـنوادخ  تافـص  تاذ و  تیعقاو  ربارب  رد  تاملک  نآ  میهافم  هک  مینادـب  دـیاب  اهنآ ، يهرابرد  ام  ینهذ  میهاـفم  زا 
رد فیعض 

زا تزع  يادخ  وت - راگدرورپ  تسا  هزیکاپ  . ) نوفصی امع  هزعلا  بر  کبر  ناحبس  دیامرفیم : دنوادخ  هکنیا  تسا و  دیـشروخ  رون  ربارب 
هکنیا اب  نینچمه  تسا و  کلذ  ریغ  وا و  يارب  دـنزرف  نداد  رارق  دـننام  تسیاشان  تافیـصوت  نامه  دوصقم  دـنیامنیم ) فیـصوت  هک  هچنآ 

هب ار  ادـخ  ناگدـنب  هار  ود  زا  لاحنیا  اـب  تسین ) وا  دـننام  لـثم و  يزیچ  چـیه   ) یئیـش هلثمک  سیل  تسا : هدومرف  دوخ  يهراـبرد  دـنوادخ 
ظافلا اب  طقف  ام  دهاوخیمن  دنوادخ  املـسم  هک  نتـشیوخ  تافـص  تایب  میتفگ  هکنانچ  مکی - هار  دیامنیم : راداو  شیوخ  تافـص  ندیمهف 
دوصقم تسا .) نابرهم  هبوت و  ياریذپ  تسا  ادخ  اعطق   ) میحرلا باوتلا  وه  هنا  دیامرفیم : دنوادخ  هک  یتقو  الثم  میوش و  انشآ  تافـص  نآ 

دنکن لوبق  ار  هبوت  هک  تسین  نانچ  دنوادخ  هک  مینادب  هکنیا  ای  میروایب ، نابزب  ار  تاملک  هنوگ  نیا  دوخ  طقف  ام  هک  تسین  نآ  يدنوادخ 
یمیهافم كرد  اب  ام  هکیتروص  رد  دیامن ، کیرحت  يدنوادخ  تافص  زا  يرادروخرب  هب  ار  رـشب  دناوتیمن  ملع  هنوگ  نیا  دشابن . نابرهم  و 
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يرود اهیتشز  زا  میوشیم و  کیرحت  تافص  نآ  كرد  يهلیـسوب  برقت  سنا و  يارب  هنومن  لامجا و  روطب  هچ  رگا  يدنوادخ  تافـص  زا 
دوجو م رساترس  میب  ساره و  بعر و  میوشیم ، رکذتم  ار  يدنوادخ  رهق  بضغ و  هب  طوبرم  تافص  هک  یتقو  نینچمه  مینیزگیم ،

تافـص رثا  نایب  مود - هار  تسین . يرگید  زیچ  ياهنومن  یلامجا و  كرد  زج  تافـص  هنوگنیا  يهراـبرد  اـم  كرد  هچ  رگا  دریگیم ، ار  ا 
ام رگتروص .) هدـننک و  عادـبا  هدـننیرفآ و  دـنوادخ  تسوا  . ) روصملا يرابلا  قلاخلا  هللا  وه  دـننام  تسا ، هدـهاشم  لباق  هک  تسیدـنوادخ 

ياهلد و  تسین . كرد  لباق  ام  يارب  تاذ ، اب  اهنآ  طابترا  هب  رظن  اب  تافـص  نیا  تقیقح  هچ  رگا  مینکیم ، هدـهاشم  ار  تافـص  نیا  یناـعم 
صاخ یحالطـصا  يانعم  لد  زا  دوصقم  هلمج  نیا  رد  تسا . زجاع  كاپ  تاذ  نآ  يهرابرد  یتیفیک  تیبثت  يارب  ینهذ  زکرمت  اـب  ناـیمدآ 

ادخ يارب  ار  یتیفیک  تیبثت  یئاناوت  هک  تسا  کلذ  ریغ  میـسجت و  لقعت و  هشیدـنا و  تاکاردا و  رعاشم و  يهمه  دوصقم  هکلب  تسین  نآ 
هب تیفیک  دانـسا  تهج  دنچ  زا  دـهد  حیـضوت  ار  فیکتم  تاذ  زا  يدـعب  لقادـح  دـناوتب  هک  يدومن  زا  تسترابع  تیفیک  يانعم  دـنرادن .
هک ار  یـصاخ  تیوه  زاب  دشاب ، تاسوسحم  قوف  رتلوقعم و  تیفیک  تیهام  هک  دـنچ  ره  مکی - تهج  تسین : ریذـپناکما  لاعتم  دـنوادخ 
زا هک  یئانعم  دیدرت ، نودـب  میریگیم ، رظن  رد  الثم  یئابیز  زا  یتیفیک  اب  ار  تلادـع  هک  یتقو  دـشابیم . اراد  تسا ، نتـشیوخ  هب  دودـحم 

زان تلادع  ابیز و  تلادع  هب : تلادع  ماسقنا  زا  تسترابع  نآ  يهمزال  تسا و  نتشیوخ  هب  دودحم  يانعم  کی  دوشیم ، موهفم  یئابیز 
، تسا هدـش  ضرف  صاخ  یتیفیک  ضورعم  هک  یبوبر  سدـقا  تاذ  رد  یماسقنا  نینچ  و  فرطیب ) تشز و  زا  معا  دـشاب  هک  ینعم  رهب   ) ابی

تلادـع تیفیک  يدـنوادخ  تاذ  مامت  نوچ  مینک ، ضرف  يدـنوادخ  تاذ  زا  یتیفیک  ار  تلادـع  ـالثم  هکنیا  حیـضوت  تسا . ریذـپانناکما 
هک لالدتـسا  ناـمه  مود - تهج  لداـع : ریغ  لداـع و  ددرگیم : میـسقت  تهج  دـعب و  ود  اـی  تیوـه  ود  هب  يراـب  تاذ  هرورـضلاب  تـسین ،
رب تیفیک  دانـسا  ثحب  رد  دـشابیم ، تفـص  تاذ و  بکرت  تریاـغم و  بجوـم  هک  مـیدروآ  يدـنوادخ  فیـصوت  ندوـب  لاـحم  يهراـبرد 

. ددرگیم بوسحم  ضارعا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  یمومع  يانعمب  دومن  ای  تئیه  زا  ترابع  تیفیک  موس - تهج  دراد . نایرج  زین  دـنوادخ 
حیحـص ادخ  يهرابرد  ضرع  عون  ود  نیا  زا  کی  چیه  ضورعم و  تاذ  زا  جراخ  زا  ای  دوش و  یـشان  ضورعم  تاذ  زا  دـیاب  ای  ضرع  نیا 
يانعم رد  اریز  دشابیمن ، ضرع  ضورعم و  ای  ضرع  رهوج و  ناونعب  یئیش  ود  هب  لیلحت  لباق  هجو  چیهب  ناحبس  دنوادخ  تاذ  اریز  تسین ،
دوجو دشابیم و  هسفنب  دوجو  حالطـصا  هب  تاذ و  هب  مئاق  یبوبر  سدـقا  تاذ  نوچ  و  دراد ، دوجو  ضورعم  هب  یگتـسباو  هراومه  ضرع 

نآ رد  صقان  یتقیقح  روصت  اب  ادخ  دوجو  رد  هتسباو  یتقیقح  روصت  اذل  دوشیم ، هدیمان  ضرع  هک  تسا  هسفن  یف  دوجو  زا  لمکا  هسفنب 
اما و  دوب . دهاوخ  يواسم  لمکا  العا و  دوجوم 

لوا لامتحا  زا  رتلوقعمان  رتفیخـس و  دـشاب ، هدوب  ضراع  سدـقا  تاذ  نآ  رب  یبوبر  تاذ  زا  جراخ  یتقیقح  ای  لماع  کـی  زا  ضرع  هکنیا 
یبوبر كاپ  تاذ  ندوب  لمکا  ضرف  اب  دوش ، ضرف  صقن  عفر  ای  لامک و  لیـصحت  يارب  رگا  تاذ  زا  جراخ  زا  ضرع  شریذپ  اریز  تسا ،

هب يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتنـشور  ضورع  نیا  ندوب  لاحم  دشاب ، تاذ  صقن  بجوم  جراخ  زا  ضرع  ضورع  رگا  دماجنایم و  ضقانت  هب 
. دشاب هتشاد  تابثا  حیضوت و 

هحفص 223] ]
نیا يهلمج  زا  و   ) ظعاوملاو رکذـلاب  اوعفتناو  غلاوبلا ، رذـنلاب  اورجدزا  و  عطاوسلا ، يالاب  اوربتعا  عفاونلا و  ربعلاب  هللا  داـبع  اوظعتاـف  اـهنم : و 

، غلاب اسر و  ياهدـیدهت  هب  و  دـیزودنیب ، تربع  یهلا  نشور  تاـیآ  زا  دـیریگب و  دـنپ  عفاـن  ياـهتربع  زا  يدـنوادخ  ناگدـنب  يا  (: ) هبطخ
نـشور مئالع  تایآ و  تربع و  لماوع  دیوش .) دنمهرهب  ظعاوم  ندوب و  وا  دای  هب  يدنوادخ و  رکذ  زا  و  دیریذپب ، ار  اهیدـیلپ  زا  تیعونمم 

هچ زا  هک  یمدآ  یناور  ینامـسج و  تالاح  ینوگرگد  لوحت و  ایآ  دـنامیمن  یـسک  يارب  رذـع  ياـج  هک  دراد  روفو  يدـحب  اـیند  نیا  رد 
تربع لماع  هدنزاس  ياهتـصرف  نداد  تسد  زا  ینامیـشپ  ایآ  تسین ، تربع  لماوع  ياراد  دراد ، رب  رد  ار  یجئاتن  هچ  درذگیم و  یلحارم 

زا ندروخ  بیرف  زا  یشان  كاندرد  ياهفسات  ایآ  دنتـسین ؟ تربع  بجوم  اهوزرآ  اهدیما و  نتفر  داب  رب  اهمیمـصت و  نتـسکش  ایآ  تسین ؟
سح دـیابن  تلفغ  لـهج و  ياـهیراوگان  بئاـصم و  یخلت  اـیآ  دنـشاب ؟ تربـع  يهلیـسو  دـنناوتیمن  تـقیقح  زا  يراـع  يهتـسارآ  رهاوـظ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1277 

http://www.ghaemiyeh.com


رادیب تربع  دنناشکیم ، اهیتسپ  هب  ار  اهالاب  الاب و  ار  اهتسپ  هک  هدشن  هبساحم  ياهدادیور  زورب  رد  ایآ  دنک ؟ رادیب  ار  اهناسنا  يریگتربع 
هک ام  ياهلد  تواسق  تنوشخ و  تسا  زیگناتفگش  هچ  نیاربانب ، درادن ؟ دوجو  هدننک 

یهلا نشور  تایآ  یتسه  ناهج  رـساترس  ایآ  میئامنیمن . حالـصا  ار  دوخ  لاح  میریگیمن و  يدـنپ  يرادـیب  تربع و  لـماوع  همه  نیا  زا 
يارب ایآ  دنیامن ؟ تابثا  یتسه  رد  ار  هیلاع  تمکح  هغلاب و  تیشم  کی  دوجو  دنناوتیمن  اهینوگرگد  عاونا  تکرح و  نوناق و  ایآ  تسین ؟

ام يهمه  تسین ؟ یفاـک  یهلا  ناربماـیپ  لـقع و  نادـجو و  لـمعلاسکع ، لـمع و  نوناـق  هب  هجوت  تلفغ و  نارگ  باوـخ  زا  ندـش  رادـیب 
رب نتشاذگ  شوپرس  درادن . ار  تالاوئس  نیا  هب  یفنم  خساپ  نداد  یئاناوت  سک  چیه  تسا و  تبثم  تالاوئس  نیا  يهمه  خساپ  هک  مینادیم 

یمدآ هک  دـشاب  هتـشاد  دـناوتیمن  نیا  زج  یتلع  چـیه  دـنمدوس ، تربع  لماوع  همهنآ  نتفرگ  هدـیدان  نشور و  مئالع  تایآ و  نیا  يهمه 
. قیاقح ندناشوپ  اهیرایـشهان و  اهیتسم و  همهنیا  یـساسا  تلع  تسنیا  دـنکیم . یگدـنز  يزاجم  دوخ  اب  هدرک و  مگ  ار  شایقیقح  دوخ 

سفن لکل  دوروملا ، درولا  یلا  هقایـسلا  و  رومالا ، تاعظفم  مکتمهد  و  هینمالا ، قئالع  مکنم  تعطقنا  و  هینملا ، بلاخم  مکتقلع  دـق  ناـکف 
یگدـنز رد  گرم  ياهلاگنچ  هک  یئوگ :)  ) تسا کیدزن   ) اهلمعب اهیلع  دهـشی  دـهاش  اهرـشحم و  یلا  اهقوسی  قئاس  دیهـش ، قئاس و  اهعم 

تخات امش  رس  رب  تایح  نایاپ  ثداوح  نیرتدیدش  نیرتراوگان و  و  تسا ، هدیرب  امش  زا  اهدیما  اهوزرآ و  قئالع و  هتفر و  ورف  امش 
هدننار هک  تسا  لکوم  ياهتشرف  یناسنا  ره  يارب  هک  يزور  هاگیاج و  دیاهدش ، دراو  يدنوادخ ) هاگشیپ   ) رـشحم يهصرع  هب  و  هتفرگ ، ن 
تایح نوئـش  يهمه  رب  هک  تسا  يدهاش  دناشکیم و  يدـنوادخ  هاگـشیپ  هب  ار  وا  هک  تسیاهدـننار  هدـنهد ، تداهـش  تسیاهدنـشک و  و 

راوگاـن و ثداوح  راـبگر  عورـش  قئـالع و  یجیردـت  ندـش  هدـیرب  گرم و  ياـهلاگنچ  هب  رگید  راـب  داد .) دـهاوخ  تداهـش  يو  يوـیند 
ربارب رد  تیلـست  ناونع  هب  ار  یـشوخرس  تذـل و  شیک  ناوریپ  رگید  روکیپا و  يهتفگ  هک  مه  هزادـنا  ره  دـیرگنب  دوخ  یئاـهن  تشونرس 

دیازفیب تایح  ششخرد  رب  ام  یگریخ  هب  هک  زیمآرورغ  دنیاشوخ  تاحالطصا  اب  ردق  ره  مینک و  رارکت  گرم  يانعم  زیمآرارسا و  يهفایق 
نآ زا  دوش ، رکف  نآ  يهرابرد  دـیاب  شزاغآ  يهزادـنا  هب  هک  ار  یتایح  نایاپ  نتفرگ  هدـیدان  یئانتعایب و  میناشوپب و  ار  گرم  يهرهچ  اـت 
زا و  دوب ، میهاوخ  گرم  لاگنچ  رد  يزیچان  يهمعط  مینک ، لمع  هک  يوحن  ره  میشیدنیب و  هنوگ  ره  رتیلک  ترابع  هب  و  میرادب ، لصاح 

ار ایند  تاناکما  تورث و  يهمه  تیکلام  دنـس  رگا  دیرب . میهاوخ  دنـشاب ، هدوب  هجرد  نیرتدیدش  رد  هک  دنچ  ره  دوخ  تاطابترا  قئالع و 
تبث يدبا  ام  مان  هب  ار  اهتیکلام  نیا  روبزم  ياهدنس  دنراذگب و  ام  رایتخا  رد  ار  اهناسنا  يهمه  یگدرب  دنس  يهفاضاب 

رب اهدنـس  روطـس  هک  دوب  دـهاوخ  يدیفـس  ذـغاک  نآ  زا  رتشزرا  مک  اـم  يارب  روبزم  ياهدنـس  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  يزور  زاـب  دـنیامن ،
دنچ هدـش ) لطاب  ياهذـغاک   ) اهدنـس نآ  ياجب  گرم  یکیدزن  رد  رگا  هکنآ  يارب  رتشزرا ؟ مک  ارچ  تسا ، هدـش  هتـشون  اـهنآ  تاـحفص 

اـهتقامح و ـالقا  میــسیونب و  ار  دوـخ  هماـن  تیــصو  هحفــص  دــنچ  نآ  رد  میتـسناوتیم  دــندرکیم ، هـیهت  اــم  يارب  دیفــس  يهـحفص 
کی یقیقح  گرم  هک  دـیمهف  ناوتیم  یلاع  هجوت  کی  اب  میهدـب . عالطا  ناگدـنیآ  يارب  هحفـص  دـنچ  نآ  رد  ار  دوخ  ياهیئارگرادـنپ 

رد هدش  اهر  رادناج  کی  دننام  ار  دوخ  دـنکیم و  شومارف  شیگدـنز  راگزور  رد  ار  گرم  يهبـساحم  هک  دوشیم  عورـش  یعقوم  ناسنا 
نابایب نآ  رد  هک  یتشونرس  زا  هن  دراد و  یعالطا  شتایح  زاغآ  هاگیاج  هدنروآ و  دوجوب  لماوع  زا  هن  دنیبیم ، تعیبط  هت  رـس و  یب  نابایب 

تیمها نارکنم  هک  تسنامه  تقیقح  تفگ : دـیاب  انبم  نیا  رب  دـهدب . ماجنا  دـیاب  ناـبایب  نآ  رد  هک  يراـک  زا  هن  دـشابیم و  شراـظتنا  رد 
ناسنا مان  هب  يدوجوم  اریز  تسین ، يزیچ  گرم  هک  دنیوگیم  تسرپ  تذل  ناشوخرـس  نینچمه  و  نآ ، زا  سپ  ملاع  راکنا  تهجب  گرم 

نیا يهمادا  یحابـص  دنچ  زا  سپ  دنکیم و  ادـیپ  لکـشت  بکرت و  ناوختـسا  تشوگ و  نوخ و  گر و  باصعا و  اهلولـس و  يرادـقم  زا 
دوشیم هدیمان  تایح  لکشت  بکرت و 

؟ تسا حیحـص  هدیقع  نیا  راتفگ و  نیا  ارچ  دوشیم . هدـیمان  روبزم  لکـشت  بکرت و  ندـش  یـشالتم  لالحنا و  فقوت و  ددرگیم ، عطق  ، 
رد مه  یگرم  هک  تسا  نآ  گنهآ  یتسه و  زا  هدـیرب  هت و  رـس و  یب  نانچ  دـناهتفرگ ، رظن  رد  تایح  يارب  نانیا  هک  ینعم  نآ  هکنیا  يارب 
هک دهدب  ناشن  دناوتیم  دوخ  زا  تایعقاو  ربارب  رد  فاطعنا  ردقنیا  یمدآ  یلو  تسین . هجوت  لباق  هجو  چیهب  دـمآ ، دـهاوخ  تایح  نآ  یپ 
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کی نیا  دـیئوگب : تسا  نکمم  دـنک ! رواـب  مه  ار  نیقلت  یقلت و  ناـمه  نـیا ، زا  رتروآتفگـش  دـنک و  یقلت  زور  ار  بـش  بـش و  ار  زور 
ياـهفاطعنا نینچ  یلب ، میئوـگیم : ددرگیم . لوقعماـن  فارحنا  ناـنچ  بجوـم  هک  تسا  یناـسنا  فاـطعنا  تدـش  يهراـبرد  یطارفا  ینیبدـب 

هک تسا  لوادتم  ناسآ و  يردقب  دنرادن ، نتـشیوخ ) یقطنم  لیدـعت  ترورـض   ) لوصالالصا هب  یئانتعا  هک  یئاهناسنا  يهرابرد  لوقعمان 
ياراد تسا و  وا  عون  زا  يدرف  فیعض  ناسنا  کی  هک  دنادیم  اعطق  یمدآ  هک  دینادیم  امش  امتح  درادن . حیضوت  لالدتـسا و  هب  یجایتحا 

دنکیم باجیا  یقطنم  یعیبط و  روطب  ساسحا  كرد و  نیا  تسا ، اراد  وا  دوخ  هک  دـشابیم  یمالآ  ذـیاذل و  اههتـساوخ و  زئارغ و  نامه 
یقطنم یعیبط و  ساسحا  كرد و  نیا  ياضتقم  زا  ناسنا  ایآ  دهدب . شتاجن  تایح  نادیم  رد  طوقس  زا  دریگب و  ار  فیعض  نآ  تسد  هک 

فرحنم
نانآ نتخاس  دوبان  ات  شایعیبط ، دوخ  مروت  يارب  نادـیم  ندرک  زاـب  يارب  هکلب  دـنکیم ، یئاـنتعایب  ناـناوتان  هب  وا  طـقف  هن  و  دوشیمن !؟

تسرپدوخ يایوقا  يارب  ناناوتان ، فعـض  ایآ  نیا ، زا  رتالاب  درادن !؟ دوجو  تایعقاو ، ربارب  رد  كانرطخ  فاطعنا  نینچ  ایآ  دوریم . شیپ 
هک تسا  هتفگ  تحارـص  لاـمک  اـب  و  تسا ، هدومن  فارتـعا  نآ  هب  ناـسنا  نیمه  دوـخ  هک  تسا  تقیقح  کـی  نیا  تسین ؟ زیگناهسوـسو 

، تسا هتـشاذگ  دوخ  رـس  تشپ  رـشب  هک  یخیرات  هب  دـیدرگرب و  ـالاح  نیمه  زا  امـش  دـشابیم . زیگناهسوسو  اـیوقا  يارب  افعـض ، یناوتاـن 
ناسنا زا  یعالطا  رگا   ) هک تفای  دیهاوخن  نیا  زج  ياهراچ  هک  تشگ  دیهاوخ  وربور  يروآمرـش  يهدیدپ  کی  اب  دیرگنب ، قیقد  يرادـقم 

نآ تسین . ریذپناکما  اهناسنا  ورملق  رد  ياهدیدپ  نینچ  دیوگیم و  غورد  اعطق  خیرات  زگره ، هن  دیئوگب : دیشاب ) هتشاد  نآ  ياهـشزرا  و 
هب هک  یئاهفیعض  رد  یناوتان  نتشیوخ و  رد  تردق  ساسحا  كدنا  اب  ءافعض  رب  ءایوقا  يهلمح  زا  تسا  ترابع  هدیدپ  نآ  تسیچ ؟ هدیدپ 

دینکیم لاوئس  یسک  زا  رگا  دینکیم ، یسک  هچ  زا  ار  لاوئس  نیا  دینیبب  دینک  تقد  تسا ؟ هدوب  هچ  هلمح  نیا  لیلد  دناهدرک . هلمح  نانآ 
فرط رد  فعض  نتشیوخ و  رد  تردق  ساسحا  هک  تفگ : دهاوخ  دراد ، یتسرپ  تردق  یهاوخدوخ و  زا  نوریب  یقطنم  هک 

رگا و  دهدب . ناشن  دوخ  زا  تایعقاو  زا  فاطعنا  يهلیـسوب  دناوتیم  رـشب  کی  هک  تسیاهرهچ  نیرتحـیقو  يهدـنهد  ناشن  هک  تسا  لباقم 
درجمب درادـن ، يرگید  يانعم  اـهیگماکدوخ  رد  ندـیطلغ  تردـق و  زج  وا  يارب  یگدـنز  هک  دـیاهدرک  حرطم  یـسک  يارب  ار  لاوئـس  نیا 

دهاوخ امـش  ياـضعا  رگید  مشچ و  تاـکرح  مادـنا و  تروـص و  رـس و  هب  زیگناتفگـش  هاـگن  کـی  دـیدومن ، وا  زا  ار  لاوئـس  نیا  هکنیا 
اب هدوب و  راجنهان  رایسب  هک  دیزادنایم  یناویح  ياههاگن  تاکرح و  ءاضعا و  هفایق و  هب  لگنج  کی  رد  امـش  هک  یهاگن  نامه  تخادنا ،
زا سپس  دشابیم . یسانشناویح  ره  تمحز  بابسا  یناویح  نانچ  رادید  ینعی  دوشیمن ، قیبطت  یـسانشناویح  یملع  لوصا  زا  کی  چیه 
ای درف  تردـق ! نم ! مدومن !!؟ رام  رات و  ار  وا  مدرک و  هلمح  فیعـض  يهعماج  ای  درف  نآ  هب  دـنمتردق  نم  ارچ  یتفگ ؟ هچ  دـسرپیم : امش 
ار یئاهزیچ  یـصوصخم  ياهقاطا  رد  ماهدینـش  اما  ممهفیمن ، ار  تاملک  نیا  زا  کی  چـیه  نم  رام ! رات و  هلمح ! فیعـض ! ناسنا ! هعماـج !

لاوس دنوشیم  هدیمان  باتک  هک  اهزیچ  نآ  دـیاش  اهقاطا ، نآ  غارـس  هب  ورب  دـنراذگیم ، باتک  مه  ار  اهنآ  مان  دـننکیم و  عمج  مه  يور 
نآ و  تسا ، ضحم  تقیقح  يهدننک  وگزاب  تالمج  نیا  دینکن ، یقلت  یئوگزنط  یخوش و  ار  تالمج  نیا  دـنیوگب ! خـساپ  دـنمهفب و  ارت 

یقح
هرابکیب تافارحنا  نیا  يهدـهاشم  اب  دـیابن  لاحنیا ، اب  اهنآ . زا  وا  يهناـحیقو  فارحنا  تاـیعقاو و  ربارب  رد  رـشب  فاـطعنا  زا  تستراـبع  تق 

ناسنا مه  ار  یناگدنز  زا  یتدم  دـنیآیم و  ایندـب  ناسنا  اهناسنا ، دـشاب ، هچ  ره  اریز  درب ، هانپ  اهلگنج  اهراغ و  هب  هتـسش و  ناسنا  زا  تسد 
هک یتحاقو  زا  دومن و  لوذبم  اهناسنا  نیا  تیبرت  هار  رد  ار  شالت  ششوک و  رثکادح  دیاب  دراد ، دوجو  هک  تصرف  دلوت و  نیا  اب  دنتـسه ،

تارابع ریـسفت  رد  هک  ار  ياهلمج  نآ  میدرگرب  تخاس . شیاربم  هزنم و  دهدیم  ناشن  دوخ  زا  تایعقاو  يهمه  ربارب  رد  فاطعنا  يهلیـسوب 
زا سپ  ملاـع  نارکنم  هک  ار  ساـسایب  موهفم  نآ  میهدـب : رارق  تقد  دروم  رگید  راـب  میتـفگ ، گرم  يهراـبرد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 

هجوت هنوگ  چیه  لباق  دمآ ، دهاوخ  یگدنز  نآ  یپ  رد  هک  مه  یگرم  دناهتفرگ ، رظن  رد  یگدنز  يارب  تسرپ  تذـل  ناشوخرـس  گرم و 
نآ دوخ  يارب  تسا ، ینبمیب  ریـسفتیب و  یگدـنز  يهدـنهد  ناـیاپ  هک  یگرم  ینعی  تسین  هجوت  لـباق  میتـفگ : هک  دـیئامرف  تقد  تسین .
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نودـب تسا ، هدـمآ  دوجوب  يدـنوادخ  يهغلاب  تمکح  هیلاع و  تیـشم  زا  هک  یتایح  تیعقاو  هب  رظن  اب  اما  دـشابیمن . هجوت  لـباق  صخش 
یگدنز و م یقلت  یگنوگچ  جئاتن  اذل  دشابیم و  یتسه  گنهآ  رد  لخاد  هبساحم و  دروم  یتسه  ریجنز  رد  دیدرت 

ندیرب يهرابرد  هک  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يدعب  يهلمج  درک . دهاوخ  هدـهاشم  دـهاوخن ، ای  دـهاوخب  دـنادن ، ای  دـنادب  هچ  ار  گر 
يرومام تمایق  زور  رد  هللاءاشنا . داد  میهاوخ  حیضوت  يدعب  ياههبطخ  ریـسفت  رد  تسا ، راوگان  ثداوح  رابگر  عورـش  قئالع و  زا  ناسنا 

زا ياهیآ  رد  دناهداد . ماجنا  يویند  یگدنز  رد  هک  هچ  رهب  تداهـش  يارب  تسا  يدـهاش  باسح و  يارب  اهناسنا  ندـناشک  هب  لکوم  تسا 
تسا زورنآ  دش و  هدیمد  روص  رد   ) دیهـش قئاس و  اهعم  سفن  لک  تئاج  دیعولا و  موی  کلذ  روصلا  یف  خفن  و  دیامرفیم : احیرـص  نآرق 

وا هارمه  دیآیم و  زور ) نیا  رد   ) یناسنا ره  و  دندوب ، هدـش  دـیدهت )  ) هدـعو نآ ) تبیه  تمظع و  يهرابرد  ایند  نیا  رد   ) مدرم هک  يزور 
دوخ دوش : هتفگ  تسا  نکمم  داد ). دـهاوخ  تداهـش  وا  يارب  هک  تسیدـهاش  دـناشکیم و  دـناریم و  باـسح  يارب  ار  وا  هک  تسیروماـم 

هب نانآ  ياضعا  لامعا و  يهمان  نینچمه  دوب و  دـنهاوخ  ایند  نیا  رد  نانآ  تشذگرـس  هب  یگدیـسر  باسح و  يهدامآ  زورنآ  رد  اـهناسنا 
نیا هب  ینوگانوگ  ياهخساپ  نیرسفم  تشاد ؟ دنهاوخ  دهاش  رومام و  هب  یجایتحا  هچ  اذل  داد ، دنهاوخ  تداهش  دناهدرک ، لمع  هک  هچنآ 

شن صخشم  هفیرش  يهیآ  رد  هدننار  هدنناشک و  رومام  تیوه  هکنیا  هب  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  الوا  دناهداد . لاوئس 
ءاضعا دهدیم ، تداهـش  هکنآ  تسا و  ناسنا  نورد  دوخ  دربیم ، دناریم و  ار  ناسنا  هک  يرومام  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  اذـل  تسا ، هد 

نینچ هغالبلاجـهن  رد  ریـسفت  دروم  يهلمج  دـننام  تایاور  یـضعب  زا  یلو  دـشابیم . وا  لمع  يهمان  ای  تداهـش و  هب  لکوم  کلم  اـی  يو 
هکنیا اب  هک  دوش  هداد  خـساپ  تسا  نکمم  نینچ  قوف  لاوئـس  مود ، بلطم  رب  انب  و  دنـشابیم . قوف  راک  ود  رومام  کـلم  ود  هک  دـیآیمرب 

، تیعقوم يهداـعلاقوف  تیمها  تهجب  لاـحنیا ، اـب  دراد ، دوجو  لـماع  تداهـش ) باـسح و  يارب  ندـش  هدـنار   ) روبزم لـمع  ود  ره  يارب 
هچ رگا  اریز  دیامنیم ، تیعقوم  نآ  يهرابرد  دیدش  دیکات  رب  تلالد  هک  دـیامنیم  رومام  لمع  ود  يارب  ار  روبزم  لماع  ود  لاعتم  دـنوادخ 

يارب وا  ندرب  رد  يدـنوادخ  رومام  دوجو  تمکح  لاحنیا  اـب  درک ، دـهاوخ  تکرح  باـسح  فرطب  ینورد  يربج  لـماع  اـب  ناـسنا  دوخ 
مهتم هچ  رگا  دوشیم ، تاعارم  هاگداد  هب  مهتم  ندرب  يارب  رومام  دوجو  رد  ایند  نیا  رد  هک  تسا  تمکح  ناـمه  هیبش  ـالامتحا  باـسح ،

، باسح يارب  تمایق  زور  رد  ناسنا  ندرب  رد  هتـشرف  کی  تیرومام  دسریم  رظن  هب  یلو  درادـن ، هاگداد  هب  دوخ  ياپ  اب  نتفر  زج  ياهراچ 
رینو ءاضعا  يهلیسوب  وا  دوخ  هکنیا  اب  يرشب  لامعا  تاکرح و  يهمه  يارب  ایند  نیا  رد  هک  دریگیم  همشچرس  یهلا  نوناق  نامه  زا 

وا يارب  هکنیا  رگم  تسین  یـسفن  چـیه   ) ظفاح اهیلع  امل  سفن  لک  نا  تشاد - دوجو  ینابهگن  دـهدب  ماجنا  ار  اهنآ  دـناوتیم  دوخ  ياهو 
تـشذگرس تابثا  هب  دیکات  يهفاضا  هب  میدرک ، هراشا  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  تداهـش  يارب  ناسنا  اب  يدـهاش  هکنیا  و  ظفاح ) تسیاهتـشرف 

نآ و  داد . دهاوخ  تداهش  تسا  هداد  ماجنا  هک  هچنآ  هب  شیاضعا  تداهـش  لامعا و  يهمان  اب  ناسنا  دوخ  هک  تسا ، وا  دوخ  يارب  يرـشب 
. دهدیم تداهش  مه  یتسه  ياهدادیور  ریجنز  رد  ار  تشذگرس  يهمه  ساکعنا  دهاش ،

هحفص 230] ]
یتاجرد ياراد  تشهب   ) اهنکاس سابیال  و  اهدلاخ ، مرهیال  و  اهمیقم ، نعظیال  و  اهمیعن ، عطقنیال  تاتوافتم ، لزانم  و  تالـضافتم ، تاجرد 

نآ زا  زگره  دراد  تماقا  نآ  رد  هک  یـسک  و  تسا . یندـشن  عطق  شیاهتمعن  توافتم ، تسا  یلزاـنم  ياراد  و  يرگید ، زا  رترب  یکی  تسا 
تـشهب هب  طوبرم  ثحابم  دمآ ). دهاوخن  شغارـسب  زگره  يراوگان  هودنا و  درادن و  هار  يریپ  شیدبا  نکاس  يارب  درک و  دـهاوخن  چوک 

. هللاءاشنا دمآ  دهاوخ  يهبطخ 87  ریسفت  رد 

يراکزیهرپ تافص  هبطخ 085-

هحفص 235] ]
ءیش لک  یلع  هوقلا  و  ءیش ، لکل  هبلغلا  و  ءیش ، لکب  هطاحالا  هل  رئامضلا ، ربخ  رئارسلا و  ملع  دق  مشش  داتشه و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 
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يزیچ و ره  رب  قلطم )  ) يهطاحا تسا . هاگآ  درذگیم  مدرم  ياهنطاب  رد  هک  هچنآ  رب  اناد و  مدرم  نورد  ياهیناهنپ  هب  ناحبـس  دـنوادخ  )
سدقا تاذ  نآ  يارب  ینورد  ياهیناهنپ  يهمه  تسا .) وا  نآ  زا  ءایـشا  يهمه  رب  هقلطم )  ) يهطلـس توق و  دوجوم و  ره  رب  قلطم )  ) يهبلغ

يور هدرپ و  و  نطاب ، رهاظ و  میهافم  نورد  نوریب و  لاح  زا  یهگآ  نوچ  دنچ و  یب  قلاخ  يا  ادخ  يا  تسا  زیچ  همه  رب  طیحم  راکشآ و 
يهدــننک وگزاـب  میهاــفم  هنوـگ  نـیا  يهـمه  ادرف ، زورما و  زورید و  شیپ و  سپ و  جراــخ ، لــخاد و  ریز ، ــالاب و  هدرپ ، تـشپ  هدرپ و 

لباـق زورما  جراـخ و  ـالاب و  هدرپ و  يور  رهاـظ و  دـننام  اـهنآ  زا  یـضعب  هدوب ، یتسه  حوطـس  زا  یعاونا  ربارب  رد  ناـسنا  ياـهیریگعضوم 
حرطم هجو  چیهب  سدقا  تاذ  يارب  روما  نیا  دنتسین ، هدهاشم  لباق  رگید  یـضعب  دنـشابیم و  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم و  طابترا  هدهاشم و 

و يهیآ : داـفمب  اـنب  دوـش : هتفگ  تسا  نکمم  دـشابیم . قوـف  میهاـفم  زا  رتـالاب  نتـشیوخ  نم  رب  یمدآ  يروـضح  مـلع  هکناـنچ  دنتـسین ،
وت زا  . ) الیلق الا  ملعلا  نم  متیتوا  ام  یبر و  رما  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  کنولئسی 

نت ناج ز  ناج و  نت ز  تسا .) هدشن  هداد  امش  يارب  یکدنا  زج  ملع  زا  تسا و  نم  راگدرورپ  رما  زا  حور  وگب : دنـسرپیم ، حور  يهرابرد 
نآ زا  نیعم  یحطس  دوشیم ، تفایرد  يروضح  ملع  عقوم  رد  نم  زا  هک  هچنآ  سپ  تسین  روتـسد  ناج  دید  ار  سک  کیل  تسین  روتـسم 

اب توکلم  ملاع  دـننام  رما  ملاع  تسا و  رما  ملاـع  قوف ، يهیآ  رد  رما  زا  دوصقم  هکنیا  هب  رظن  اـب  ضارتعا  نیا  نآ . هنک  تقیقح و  هن  تسا 
ادخ و  دناهدش ، ادخ  اب  طابترا  تفایرد و  هب  رومام  اهناسنا  هکنیا  يهفاضا  هب  ددرگیم . یفتنم  تسا ، كرد  لباق  نطاب  يهیکزت  بیذـهت و 

تفایرد ناکما  شریذپ  تسا ، تفایرد  لباق  وا ) سدقا  تاذ  هن   ) لاعتم دـنوادخ  میریذـپب  هک  یتقو  تسا ، رما  قلخ و  ملاع  ود  يهدـننیرفآ 
رهاظ هن  هک  تسا  سدـقا  دوجو  نآ  رون  غورف  تسا ، تفایرد  لباق  ناسنا  يارب  ادـخ  زا  هک  هچنآ  هتبلا  دوب . دـهاوخ  لوقعم  يرما  زین  حور 
ياراد ناـسنا  هک  لاـح  ادرف …  زورما و  زورید و  هن  ریز و  ـالاب و  هن  جراـخ و  لـخاد و  هن  هدرپ و  تشپ  هدرپ و  يور  هن  نطاـب ، هـن  دراد و 

رهاظ و تسا ، ناسنا  هب  الاو  كاردا  نانچ  يهدنـشخب  یتسه و  قلاـخ  هک  لاـعتم  دـنوادخ  يارب  ارچ  دراد ، ار  یلاـع  كرد  دادعتـسا  نینچ 
دشر زا  یتاجردب  رگا  اصوصخم  یمدآ  حور  یهاگآ  یهگناو  دشاب !؟ هتشاد  یتوافت  نورد  نوریب و  نطاب و 

رهاظ و هب  یـصاصتخا  هک  تسا  هبناج  همه  یهاگآ  کی  ندـب  طـباور  ءازجا و  يهمه  شیوخ و  ياههدـیدپ  اـهتیلاعف و  زا  ددرگ ، لـئان 
يهمه نینچمه  و  دـنیآیم ، دوجوب  یمدآ  حور  زا  هک  یئاههدـیدپ  تیلاـعف و  هکلب  درادـن ، روـما  نآ  رـضاح  ـالاب و  نوریب و  هدرپ و  يور 

نیعم و يریگعضوم  کـی  زا  حور  اریز  دنتـسین ،  … نطاـب )  رهاـظ و   ) لـباقتم روـما  نآ  ياراد  حور  دوـخ  ربارب  رد  ندـب  طـباور  ءازجا و 
نوریب نورد و  هدرپ و  تشپ  هدرپ و  يور  نطاب و  رهاظ و  ینعم و  تروص و  لاـعتم  دـنوادخ  يارب  نیارباـنب ، درگنیمن . اـهنآ  رد  دودـحم 
يهمه رب  دنوادخ  اریز  درادن ، دوجو  ادخ  يارب  دنک  ادج  رگیدـکی  زا  ار  روما  نآ  هک  ياهدـننک  صخـشم  زرم  الـصا  ینعی  تسین ، حرطم 

. تسا ناوارف  ثحب  دروم  عوضوم  رد  ینآرق  يهفیرش  تایآ  درگنیمن . اهنآ  رد  نیعم  عضوم  کی  زا  هتشاد و  هبلغ  هطاحا و  ءایـشا  حوطس 
(. دنادیم مه )  ) ار رتیفخم  یناهنپ و  لاعتم  دنوادخ  یئوگب ، راکشآ  ار  نخس  رگا  و   ) یفخ اورسلا  ملعی  هناف  لوقلاب  رهجت  نا  و  هلمجنآ : زا 

( يهتسهآ  ) یئاوجن ناهنپ و  ياهتبحـص  دنوادخ  هک  دناهتـسنادن  نانآ  ایآ   ) بویغلا مالع  هللا  نا  مهاوجن و  مهرـس و  ملعی  هللا  نا  اوملعی  ملا 
يهطاحا يهرابرد  یناوارف  تایآ  نینچمه  تسا .) بویغ  يهمه  قلطم  ياناد  دنوادخ  دنادیم و  ارنانآ 

زیچ همه  رب  دنوادخ  دیـشاب ، هاگآ   ) طیحم یئیـش  لکب  هنا  الا  دننام : دراد ، دوجو  نآرق  رد  نوگانوگ  تانایب  اب  ءایـشا  يهمه  رب  يدنوادخ 
- لوا يهبطخ  ریـسفت  هب  دوش  عوجر  میدـش ، رکذـتم  ـالاب  رد  هک  یثحاـبم  يهفاـضا  هب  هطاـحا  ياـنعم  هب  رتـشیب  هجوت  يارب  تسا .) طـیحم 
رب هجوت  ءایـشا  يهمه  رب  يدنوادخ  يهبلغ  كرد  يارب  ءایـشا  يهمه  رب  يدـنوادخ  يهبلغ  تادوجوم . اب  ادـخ  يهطبار  هب  طوبرم  ثحابم 

تمظع تفایرد  مکی - تقیقح  دـشابیم . ءایـشا  يهمه  رب  يدـنوادخ  قلطم  يهبلغ  يانعم  ندـش  نشور  بجوم  هک  تسا  مزال  تقیقح  ود 
هک ياهلوقم  ره  زا  یتسه  ملاع  تادوجوم  ضحم  میلـست  مود - تقیقح  تسا . سدقا  تاذ  نآ  دوجو  بوجو  قلطم و  لامک  يدنوادخ و 
دح رد  رگا  مکی  تقیقح  قیدـصت  تفاـیرد و  هک  میهدـب  رارق  تقد  دروم  دـیاب  ار  هتکن  نیا  تسا . سدـقا  تاذ  نآ  ربارب  رد  دنـشاب  هدوـب 
یلع زا  یتیاور  يدنوادخ  يهبلغ  يانعم  حیضوت  يارب  دوشیم . تباث  زین  یتسه  ملاع  تادوجوم  يهمه  میلست  ترورض  دشاب ، هدوب  لماک 
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هارادم و لایتحا و  جالع و  بصن و  ینعم  یلع  سیلف  رهاقلا  اما  و  مینکیم : حرطم  ار  نآ  هک  تسا  هدش  دراو  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب 
نا ج یلع  یلاعت  هللا  نم  کلذ  نکل  اروهقم و  دوعی  رهاقلا  ارهاق و  دوعی  مهنم  روهقملا  اضعب و  مهضعب  دابعلا  رهقی  امک  رکم 

ترکذ و ام  یلع  انم  رهاقلا  نوکیف و  نک  هل  لوقی  نا  نیع  هفرط  هنم  جرخی  مل  هب  دارا  امل  عانتمالا  هلق  هلعاـفل و  لذـلاب  سبلم  قلخ  اـم  عیم 
ارادم و و  يرگهلیح ) ای   ) یئوجهراچ جالع و  شالت و  يهلیـسوب  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  تسا ، قلطم  زوریپ  دنوادخ  هکنیا  اما  و   ) تفـصو
هک نانآ  زا  یـسک  و  دـنیامنیم . کسمت  روما  نآ  هب  رگیدـکی  رب  يزوریپ  هبلغ و  رد  مدرم  هکناـنچ  دـنک ، هبلغ  تادوجوم  رب  يزادرپرکم 

هچنآ يهمه  هک  تسنیا  يدـنوادخ  يهبلغ  رهق و  يانعم  یلو  دوشیم . بولغم  دوب  بلاغ  هک  یـسک  ددرگیم و  بلاـغ  دوب ، بولغم  يزور 
تادوجوم تسا ، هدرک  هدارا  ادخ  هچنآ  زا  كدنا  یعانتما  اب  دناهدیشوپ و  دوخ  يهدننیرفآ  رب  میلست  تلذ و  سابل  دنتـسه ، وا  قولخم  هک 

بلاغ يرگید  هب  هک  اهناسنا  ام  زا  یـسک  یلو  دـننک . یچیپرـس  دـنناوتیمن  ندز  مهب  مشچ  کی  نوکیف  نک  ناـمرف  زا  زگره  یتسه  ملاـع 
ارادـم و یئوجهراـچ و  جـالع و  شـالت و  هـب  نارگید  رب  هـبلغ  رد  جاـیتحا  دـشابیم .) مدوـمن ، فیـصوت  مـتفگ و  هـک  اـنبم  نآ  رب  دوـشیم 
ار ود  نآ  هک  يدوـجو  تاـصتخم  ورین و  تیوـه و  ياراد  دنتـسه  يدوـجوم  ود  ره  بوـلغم  بلاـغ و  هک  تسا  تـلع  نادـب  يزادرپرکم ،
، تشگ رادـیب  تسا  دـنمورین  هک  فرط  ود  نآ  زا  یکی  رد  یهاوخدوخ  یئوجدوس و  سح  هکیماگنه  دـنهدیم و  رارق  رگیدـکی  يورایور 

مادقا
ار فرط  ات  دربیم ، تسد  ارادم  هلیح و  رکم و  شالت و  هنوگ  همهب  تسا ، هدومرف  ماما  هک  روطنامه  مادقا  نیا  رد  دـنکیم و  يزیوالگ  هب 

دوجوم ود  دـش ، ادـیپ  يو  زا  رتدـنمورین  یـصخش  اـی  داد ، تسد  زا  ار  دوـخ  تردـق  دـنمورین  نیا  هک  رگید  یتـقو  رد  و  دروآرد . ياـپ  زا 
فرط رتدنمورین  صخـش  دنزیخیمرب و  راکیپ  گنج و  هب  رگیدکی  اب  میدش  رکذـتم  هک  قیرط  نامه  اب  زاب  دـنریگیم ، رارق  مه  يورایور 

تـسنانچ تانئاک  يهمه  رد  وا  يهدارا  ذوفن  دـنوادخ و  قلطم  يزاینیب  هطاحا و  تردـق و  يهطلـس  هکیتروص  رد  دربیم . نیب  زا  ار  دوخ 
يهمهب هک  دشاب  هتـشاد  یحور  ربارب  رد  مادنا  ضرع  یئاناوت  ینامـسج  دبلاک  دراد  ناکما  هنوگچ  ینامـسج . دـبلاک  رب  حور  يهطلـس  هک 

نآ هک  دراد  یلئاسو  هب  دیدش  جایتحا  دوشیم ، بلاغ  رگید  دوجوم  اب  یئورایور  رد  هک  يدوجوم  ره  دراد . هطلـس  هطاحا و  دـبلاک  تارذ 
طورـشم تقوم و  اهنآ  دربراک  ای  و  دنوشیم ، کلهتـسم  لئاسو  نآ  رگیدکی ، اب  زیتس  گنج و  ماگنه  رد  دروایب و  تسدب  دـیاب  ار  لئاسو 
دندومرف ماما  هک  روطنامه  هکیتروص  رد  دراذگیم ، ریثات  بلاغ  صخش  تردق  نایرج  رد  طیارش  نآ  دوبن  دوب و  هک  دشابیم  یطئارش  هب 

هلمج دوش . ریسفت  دیاب  هک  دراد  دوجو  ثحب  دروم  تیاور  رد  هلمج  کی  تسا . زاینیب  قلطم  روطب  هلیسو  هنوگ  ره  زا  دنوادخ 
عانتما و هنوگ  ره  میدرک ، نایب  يدنوادخ  يهبلغ  موهفم  رد  هک  يریـسفت  قباطم  تسا  هدرک  هدارا  ادخ  هچنآ  زا  كدـنا  یعانتما  اب  تسنیا 

يانعم هک  دـیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  نیاربانب ، تسا ، ریذـپانناکما  يدـنوادخ  يهدارا  تردـق و  ربارب  رد  میلـست  زا  یچیپرـس  تمواـقم و 
عانتما يدـنوادخ ، ربارب  رد  يدوجوم  چـیه  تمواقم  ناکما  مدـع  هقلطم و  تردـق  ضرف  اـب  ینعی  تسیچ ؟ ماـما  تراـبع  رد  قوف  يهلمج 
نـشور تسا ، هداد  اههلیـسو  اهفده و  باختنا  رد  اهناسنا  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  يرایتخا  هب  رظن  اب  لاوئـس  نیا  خـساپ  هچ ؟ ینعی  كدـنا 

رد هک  تسا  نیا  هب  هیبش  درادیمرب ، مدق  يدنوادخ  يهتساوخ  فلاخم  يریـسم  رد  رایتخا  يورین  زا  هدافتـسا  اب  رـشب  هکیماگنه  و  ددرگیم .
دوصقم اعطق  تسا ، ریذپانناکما  يدنوادخ  ینیوکت  يهدارا  زا  فلخت  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  تسا . هدومن  تمواقم  يدـنوادخ  يهدارا  ربارب 

يارب رایتخا  ملع و  لامک  اب  دیاب  دوخ  هک  تسا  ناسنا  داسف  حالص و  نایب  نتساوخ و  يانعم  هب  هک  تسا  یعیرشت  يهدارا  مالـسلاهیلع  ماما 
دشر و هب  قلعتم  هراومه  هک  يدنوادخ  یعیرـشت  يهتـساوخ  هب  ملع  اب  رـشب  هک  یتقو  دریگب . رظن  رد  ار  ود  نآ  دوخ ، لوقعم  تایح  هیجوت 

هتساوخ نآ  ربارب  رد  دریگیم ، شیپ  ار  دوکر  داسف و  هار  دراد ، هک  يرایتخا  اب  تسا ، یناسنا  حالص 
نتخاس رد  ناسنا  يدازآ  یئاهر و  یمالـسا ، عبانم  رگید  ینالقع و  لئالد  هب  رظن  اب  ماما  يهدومرف  هصالخ  و  دزرویم . عاـنتما  یعیرـشت  ي 

هک تسنیا  رب  ینبم  ریسفت  نیا  هتبلا  درادن . ياهطلس  تردق و  اهناسنا  يرایتخا  ياهراک  رد  دنوادخ  هکنیا  هن  تسا ، نتشیوخ  لوقعم  تایح 
ینعم نیا  سمش  ناوید  رد  يولوم  تسا . هتفرگ  تروص  یهابتشا  تیاور  تاملک  لقن  رد  تفگ  دیاب  الا  دشاب و  ناسنا  قلخ  ام  زا  دوصقم 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1282 

http://www.ghaemiyeh.com


هنب يزیرگ  ام  زا  ات  تسین  تیاپ  وچ  ندـیرد  ار  تردـق  ماد  دـناد  هک  ندـیرب  ام  گنچ  یهاوخ ز  اـجک  تسا . هدومن  حرطم  اـبیز  رایـسب  ار 
نسر نیا  دربن  هتـسب  دیـص  يا  يزگیم  ار  نسر  ندیود  یناد  یمه  رگ  نطابب  هروغ  ینیریـش ز  يوس  وش  ناود  ندیـشکرس  نک  اهر  ندرگ 

رهب تمتـشه  مد  یکی  متـسر  راب  زک  ینزیم  هتفج  هچ  ندـیمخ  هز  زا  تدـیاب  یناـمک  تسا  اـم  هز  ردـنا  ترـس  ینیبیمن  ندـیزگ  زا  چـیه 
ات ار  کلف  ندیهجرب  دراین  ام  دنب  دبا ز  ای  مخز  نآ  رگا  نیگنـس  هک  ندـیپط  زا  جوم و  دـشوج ز  یمه  ام  تبیه  میب و  ایرد ز  لد  ندـیرچ 

ساـنلا رثـکا  نـکل  هرما و  یلع  بلاـغ  هللا  و  دـیامرفیم : دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا  یکی  رد  ندـینت  دـیاب  اـم  كاـخ  درگب  سب  اـم  رما  دـیوگن 
رثکا دننادیمن .) مدرم  رثکا  یلو  تسا ، زوریپ  دوخ  رما  رب  دنوادخ  . ) نوملعیال

هک دننکیم  تکرح  يذغاک  يهحفص  يور  هک  دینک  روصت  ار  ياهچروم  دنچ  دننادیمن  ار  يدنوادخ  يهقلطم  يهطلـس  يزوریپ و  مدرم 
ياههاگدید اب  دنراد و  ذـغاک  يهحفـص  نآ  يور  رد  هک  یتیعقوم  هب  رظن  اب  اههچروم  نیا  دـیتسه . نتـشون  لوغـشم  ذـغاک  نآ  يور  امش 

يور ار  ملق  تکرح  طقف  هک  هچروم  نآ  درک . دنهاوخ  ریسفت  ذغاک  يور  ار  امش  نتشون  دنراد ، دوجو  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  هک  یفلتخم 
ناتـشگنا تکرح  طقف  هک  یمود  يهچروم  دسیونیم . ار  اههتـشون  نیا  ملق  هک  تفگ  دهاوخ  هداد  تبـسن  ملق  هب  ار  نتـشون  دنیبیم ، ذغاک 

: دیوگیم دنیبیم ، ار  ناتـشگنا  مه  ملق و  مه  هک  موس  يهچروم  دنهدیم . ماجنا  ناتـشگنا  نیا  ار  نتـشون  راک  دیوگیم : دنیبیم ، ار  امش 
اهنآ عومجم  هب  ار  نتشون  دنیبیم و  مه  ار  وزاب  چم  مراهچ  يهچروم  دنسیونیم . ذغاک  يهحفص  يور  هک  دنتـسه  ناتـشگنا  ملق و  عومجم 

نکمم ناسنیدـب  دریگب و  رظن  رد  زین  هناش  اب  ار  هتـشون  طابترا  دورب و  الاب  هدنـسیون  يهناش  ات  تسا  نکمم  مجنپ  هچروم  دـهدیم . تبـسن 
اما دنروایب . باسح  هب  ار  یلماوع  امش  يهتشون  دانسا  رد  دنراد  هک  یهاگدید  تعسو  يهزادنا  هب  کی  ره  دنوش و  ادیپ  یئاههچروم  تسا 

هک دنرایتخایب  هاگآان و  لئاسو  تبسن  نتشون  اب  ءاضعا  نآ  يهمه  تبسن  هک  دمهفب  هک  ياهچروم  نآ  تسا  اجک 
هک لیثمت  نیا  تسا . هدمآ  دوجوب  حور  ای  نم  زا  يوریپ  هب  دوخ  تبونب  مه  يزغم  تیلاعف  نآ  هک  دناهداتفا  راکب  هدنسیون  يزغم  تیلاعف  اب 

نیا هک  تهج  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  اصوصخم  تسا . دـیفم  رایـسب  اـم  ثحب  دروم  يهلئـسم  حیـضوت  يارب  تسا ، هدـمآ  يولوم  يونثم  رد 
دنناوتیمن هک  تهج  نآ  زا  دـنهدیم ، تبـسن  اـهنآ  هب  ار  نتـشون  دـننیبیم و  ار  سوسحم  ياههدـیدپ  طـقف  هک  يدـعب  کـت  ياـههچروم 

تلاخد نتـشون  يهدیدپ  رد  ار  ندب  ءازجا  يهمه  تلاخد  دندرگب ، ار  هدنـسیون  ناسنا  ندب  يهمه  رگا  دنمهفب ، ار  دوخ  سوسحم  ياروام 
عومجم هب  ار  تعیبط  ملاع  تایعقاو  زورب  تکرح و  هک  دوشیم  هدید  تعیبط  ياروام  ملاع  نیرکنم  يرکف  شور  رد  هکنانچ  داد . دنهاوخ 

هکلب دنعالطایب ، تعیبط  ملاع  رد  یهلا  يهقلطم  يهطلس  زا  تعیبط  ياروام  نیرکنم  اهنت  هن  هک  تسا  تهج  نیمهب  دنهدیم ! تبـسن  اهنآ 
رایسب ياههدیدپ  اهدادیور و  يهدهاشم  عقوم  رد  رگم  دنزرویم ، تلفغ  هطلس  نیا  زا  دنتسه  تعیبط  ياروام  هب  دقتعم  هک  مه  یناسک  رثکا 

یلاع و یـسانشادخ  دیحوت و  کی  زا  دیاب  یمدآ  دنتفایم . يدنوادخ  تردـق  هبلغ و  دای  هب  اروف  اهنآ  ندـید  اب  هک  يداع  ریغ  ای  گرزب و 
تسا ملسم  و  دوش . دقتعم  دمهفب و  یتسه  رب  ار  یهلا  يهطلس  دناوتب  هک  دوش  رادروخرب  هتسباو  ناهج  یسانشیتسه 

ناـیرج دـناوتیم  هک  طـباور  تکرح و  هداـم و  يهنهپ  رب  قیقد  ذوفن  اریز  دنـشابیم ، تیلقا  رد  هراومه  هتفاـی  دـشر  ياـهناسنا  هنوگنیا  هک 
زا ار  دوخ  مدرم  رثکا  هنافـساتم  هک  تسا  دنمزاین  سفن  بیذـهت  بان و  تفرعم  هب  دـهدب ، ناشن  قلطم  بلاغ  دـنوادخ  هب  ار  اهنآ  يهتـسباو 
یف و  هلغـش ، ناوا  لبق  هغارف  یف  و  هلجا ، قاهرا  لبق  هلهم  مایا  یف  مکنم  لـماعلا  لـمعیلف  دـنزاسیم . مورحم  لاـمک  دـشر و  لـماع  ود  نیا 
دیاب دنک  لمع  دهاوخیم  هک  امـش  زا  یـسک  ره   ) هتماقا رادل  هنعظ  راد  نم  دوزتیل  همدق و  هسفنل و  دـهمیل  همظکب و  ذـخوی  نا  لبق  هسفنتم 

زا شیپ  تغارف  نارود  رد  لمع  دـنک - لمع  دـیآ ، شغارـس  هب  ناباتـش  لجا  هکنآ  زا  شیپ  تسا  هدـش  هداد  وا  هب  هک  یتلهم  راـگزور  رد 
زاغآ رد  دـیاب  هک  یمدـق  یئاهن و  تشونرـس  يارب  و  دوش . هتفرگ  شدازآ  سفنت  يارجم  هکنآ  زا  شیپ  یگدوسآ  راگزور  رد  و  لاغتـشا ،
نامز درادرب .) هشوت  دوخ  يدبا )  ) تماقا هاگیاج  هب  دنک  چوک  نآ  زا  دـیاب  هک  ياهناخ  زا  و  دوش . هدامآ  درادرب  تیدـبا ) يارب  ای   ) تیدـبا

دناوتیمن تردق  لاوز  ورمع  نامز  تیدودـحم  رد  یلقاع  چـیه  تسا  یعطق  یئاهن  فدـه  هب  ور  تکرح  و  لاوز ، هب  ور  تردـق  دودـحم ،
ریذپناکما تسا ، سمل  هدهاشم و  لباق  ناسنا  ناگدید  ربارب  رد  امئاد  هک  سوسحم  يرما  رد  دیدرت  اریز  دنک ، دیدرت 
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زا یعون  ره  هاتوک و  ناـسنا  رمع  ناـمز  هک  دـننادیم  ءاـیلوا  ءایـصوا و  مالـسلاامهیلع و  نینموملاریما  ءاـیبنالامتاخ و  هک  روطناـمه  تسین .
ود مه  تهج  رهب  يراب  ناوریپ  ناهلبا و  نادیلپ و  ءایقـشا و  خیرات و  تیغاوط  تسا ، انف  لاوز و  هب  ور  دشاب ، هدوب  هک  ياهزادنا  رهب  تردق 

: هکنیا زا  تسا  ترابع  هک  تسا  موس  عوضوم  دنکیم  ادـج  رگیدـکی  زا  ادـیدش  ار  هورگ  ود  نیا  هک  هچنآ  دـنمهفیم ، ار  روبزم  عوضوم 
توافت زا  رتدـیدش  دروآیم ، دوجوب  اهامنناسنا  اهناسنا و  ناـیم  هک  ار  یتواـفت  عوضوم  نیا  گرزب  فدـه  هب  ور  تسا  یتکرح  یگدـنز 

يهمه رگا  هک  دنک  رکف  نینچ  ود  نآ  زا  یکی  هک  ناسنا  ود  نیبام  تسا  یکانلوه  توافت  يرآ ، دشابیم . اهناسنا  ناویح و  گنـس و  نایم 
هدوب نیمه  اهناسنا  يهمه  یمتح  يهفیظو  اعطق  دنهدب ، تسد  زا  رایتخا  اب  صخـش ، نآ  ندنام  هدنز  هار  رد  ار  دوخ  یگدنز  ایند  ياهناسنا 

رگا دنیامن و  وا  ینابرق  ار  دوخ  ياهناج  دراد  هک  یفدهیب  یگدنز  يارب  وا  یهاوخدوخ  سح  عابشا  تاوهش و  ندروآرب  هار  رد  هک  تسا 
دوشیم هصالخ  توهش  مشخ و  باوخ و  روخ و  زور  دنچ  رد  هک  شفدهیب  تایح  هار  رد  ار  اهناسنا  يهمه  ندرب  نیب  زا  تردق  وا  دوخ 

يراک نینچ  تاذ  تنایص  ترورض  ياضتقمب  وا  هک  درادنپ  نینچ  دزاسب و  دوبان  وحم و  ار  نانآ  دشاب و  هتشاد 
عیاض ای  لالتخا  بجوم  نم  یگدـنز  نوئـش  زا  یکی  اـی  یگدـنز  يهمادا  زا  هظحل  کـی  رگا  هک  دـنک  رکف  نینچ  یمود  و  تسا . هدرک  ار 
هابت دض  یگدنز  نینچ  منادیم و  رـضم  هکلب  چوپ ، قح ، فالخ  نامه  رادقم  هب  ار  یگدنز  نآ  نم  دشاب ، هدوب  يرگید  ناسنا  قح  ندـش 

هک تسا  یئاهناتـساد  نیرتیلاع  زا  تایح  شزرا  یگدنزومآ  رد  هک  یکچوک  ناتـساد  کی  دیئایب  دنارورپیم . دوخ  رد  ار  دوخ  يهدـننک 
ارف شیگدنز  زور  نیرخآ  دوب ، هدش  دیعبت  هذبر  هب  اهناسنا  تایح  شزرا  ندناسانـش  هار  رد  هک  يرافغ  رذوبا  میناوخب : تسا ، هدینـش  رـشب 
رد وا  سنوم  هناگی  هک  شرتخد ) ای   ) رـسمه دوشیم ، کیدزن  بورغ  هب  يو  رمع  دننام  اهزور  ریاس  دـننام  مه  زور  نآ  باتفآ  دـسریم و 

رذوبا دـنکیم ، زاغآ  نویـش  هلان و  لماک ، ناسنا  نآ  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  لالج  تمـشح و  هوکـش و  ندـید  اب  تسا ، هدوب  نابایب  نآ 
هب تیاهـسفن  ناهج و  نیا  زا  نتـسبرب  مشچ  لاح  رد  وت  دسریم و  ارف  بش  یکیرات  دهدیم : خساپ  وا  دـسرپیم ، ار  وا  نویـش  هلان و  تلع 
رد یناوراک  هک  نک  هاگن  فرطنآ  هب  شابم ، تحاران  دـیوگیم : رذوبا  درک ؟ مهاوخ  هچ  نابایب  نیا  رد  یئاهنت  هب  نم  تسا ، هداتفا  هراـمش 

هار زا  نانآ  هکنیمه  هداج و  رانک  ورب  وت  درک . دنهاوخ  روبع  هنیدم  يوس  هب  اجنیا  زا  كدنا  ینامز  زا  سپ  ناوراک  نآ  تسا و  تکرح 
دوخ اب  ارت  تخانـش و  دـنهاوخ  ارت  ناـنآ  دـینک و  نفد  ار  وا  دـیئایب  تسا ، هتفر  اـیند  زا  اـجنیا  رد  یناملـسم ) اـی   ) يدرم هک  وگب  دندیـسر ،
شیپ هک  تسا  هدرک  تیصو  درم  نیا  وگب : نانآ  هب  دندش  کیدزن  نم  نیلاب  هب  نانآ  هکیتقو  نم ، زیزع  دنناسریم . تنامدود  هب  دنربیم و 

یناجم نم  يارب  دنروخب و  دننک و  حـبذ  تسا ، ایند  زا  نم  تمـسق  نیرخآ  هک  ار  دنفـسوگ  نآ  دـننک ، مادـقا  نم  نفد  نفک و  هب  هکنآ  زا 
يارب ار  دوخ  یگدنز  نامز  اهيژرنا و  نارگید  دهاوخیمن  بلاطیبا ، نب  یلع  لماک  ناسنا  بتکم  يهدرورپ  لماک  ناسنا  نیا  دـننکن . راک 

هدش ینیع  بجاو  ناوراک  نآ  ياضعا  يارب  تسا و  یئافک  بجاو  تاوما  نیفدت  نیفکت و  هچ  رگا  دنیامن ، کلهتـسم  صوع  نودب  رذوبا 
بجاو فیلاکت  يهفاضا  هب  دنتخانـش ، ار  وا  دندید و  ار  رذوبا  يهزانج  هکیماگنه  نانآ  تسا  نکمم  هک  دنکیم  رکف  رذوبا  لاحنیا  اب  دوب ،
اهناسنا هدـع  کـی  هک  دوشیم  نآ  عناـم  رذوبا  اذـل  دـنهدب ، ماـجنا  رذوبا  تیـصخش  تهجب  ار  يرگید  تامدـخ  وا ، نفد  نفک و  لـسغ و 
ياوشیپ ربهر و  رگا  دنیامن . فرـصم  شزرا ، تفایرد  نودب  وا  يهزانج  بجاو  ریغ  روما  ندروآ  اجب  رد  ار  دوخ  تایح  يورین  زا  يرادقم 

رم يهمه  دنروایب ، مهارف  ار  وا  تذل  شیع و  لئاسو  رطاخ  تیاضر  لامک  اب  مدرم  هک  دادیم  هزاجا  بلاطیبا  نب  یلع  وا 
دنهاوـخیم هـک  ینفک  اـب  ارم  يهزاـنج  مدرم  تـفگیم : وا  رگا  دـندروآیم . اـجب  بوـلطم  رایـسب  ناـمرآ  کـی  دـننام  ار  وا  يهتـساوخ  مد 

تـسرد ار  مالـسلاهیلع  یلع  یتوکلم  دـعب  هکنانآ  هتبلا   ) دـندرکیم باختنا  ار  هچراپ  نیرتاهبنارگ  تیاضر  لامک  اب  مدرم  اعطق  دـنناشوپب ،
؟ دوب هنوگچ  وا  نهاریپ  نفک و  دوب - شایگدـنز  مایا  رد  شندـب  نهاریپ  دـننام  دوب  هدرک  باـختنا  وا  دوخ  هک  ینفک  یلو  دنتخانـشیمن )

ياهتیفیک اههزیگنا و  اهنامرآ و  حوطـس و  تخانـش  يارب  دسریم  رظنب  رایرهـش  لجخ  لاصو  خر  زا  نهریپ  لجخ  لاسغ  يهیرگ  زا  نفک 
یـسک رگا  تخانـش . ار  تسا  دصقم  مادـک  هب  ور  یگدـنز  تکرح  عوضوم  نیا  دـیاب  طقف  عامتجا  درف و  ورملق  ود  ره  رد  مدرم  یگدـنز 

زا زیچان  يهدیدپ  کی  نامز و  زا  هظحل  کی  یتح  فده  نآ  تمظع  هب  رظن  اب  دنک ، یقلت  یگرزب  فدـه  کی  هب  ور  یتکرح  ار  یگدـنز 
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هجوت و دنـشیوخ ، سوه  اوه و  تردق و  بارـش  تسم  هک  تهجنادب  نادیلپ  ءایقـشا و  هکیتروص  رد  دنکیمن  فلت  هدوهیب  مه  ار  تردـق 
هک دنربیم  فدهیب  رـشب  کی  نامـشچ  شیپ  رد  هداهن و  نآ  رد  ار  ياهدرم  هک  یتوبات  دنرادن . یگدـنز  نایاپ  زاغآ و  تمکح  اب  يراک 

دنرادن وا  اب  طابترا  چیه  هک  دنکیم  هولج  وا  يارب  دنفسوگ  نیـشام و  هکـشرد و  کی  تکرح  دننام  ای  دنیامن ، شنفد  هریت  كاخ  ریز  رد 
ای م و 

روطخ یـصخش  نینچ  نهذ  رد  هک  هچنآ  لاح  رهب  دربیم و  ار  وا  تسا و  هتفرگ  ار  رفن  کی  نابیرگ  هک  دشابیم  یقافتا  يهدـیدپ  کی  دـننا 
نیئاپ للجم  هوکـش و  اب  يرـصق  زا  هتفرگ و  نتخات  شرـس  رب  هک  ینیناوق  نامه  هدوب و  ياهدنز  ناسنا  کی  هدرم  نیا  هک  تسنیا  دـنکیمن 

. دمآ دنهاوخ  زین  وا  غارـس  هب  دیدرت  نودـب  نیناوق  نامه  تسا  هداد  ياج  توبات  رد  ار  وا  ناوختـسا  تشوگ و  تشم  کی  دـننام  هدروآ و 
نیرتگرزب و ات  هتفرگ  تاـیح  يهدـیدپ  نیرتزیچاـن  زا  گرزب ، یفدـه  يوس  هب  تسا  یتکرح  یگدـنز  هک  اـهناسنا  نآ  يارب  هکیتروص  رد 

ناشن ار  دوخ  جـئاتن  هرورـضلاب  امتح و  هک  دریگیم  ماجنا  یقیقد  يهبـساحم  رد  همه  همه و  ندرم ، اـت  تاـیح و  تاـیعقاو  نیرتریگمـشچ 
تـسد زا  ار  دوخ  يافـص  یمدآ  تاـیح  دـهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  یقطنم  تکرح  یمدآ  رعاـشم  لـقع و  هک  ماـگنهنآ  رد  داد . دـنهاوخ 

کین و هک  هنوگنامه  هجیتن  رد  ددرگیم ، نوگرگد  تسا ، نآ  يوسب  تکرح  العا و  فده  يوجتـسج  هک  نآ  یلـصا  تیهام  دـهدیم و 
يرادربهرهب تیمها  رمع و  نامز  نانچمه  دنهدیم ، تسد  زا  رات  هریت و  تایح  نیا  يارب  ار  دوخ  يانعم  مدع  دوجو و  ابیز و  تشز و  دـب و 

شتـسد هب  هک  یتردق  دودحمان ، هچ  دشاب و  دودـحم  نامز  هچ  یـسک  نینچ  يارب  دـنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  تیمها و  زین  نآ  زا 
یچان هچ  تسا ، هدمآ 

دوش هتفرگ  وا  زا  راک  يورین  هک  نآ  زا  شیپ  راک  هب  قشع  دروآیمن . دوجو  هب  نآ  نایرج  تایح و  رد  یتوافت  چـیه  قلطم ، هچ  دـشاب و  ز 
شیپ دیامرفیم : يدعب  يهلمج  رد  نینموملاریما  هیلع  هللاهمحر  یناقلاط  یضترم  خیش  اقآ  موحرم  گرزب  فراع  میکح و  خیـش  ناتـساد  و 

رعاشم و يهمه  هکنآ  زا  شیپ  رمع و  جئاتن  يهدهاشم  هب  دورو  یگدنز و  نایلاس  نایاپ  رد  تایح  نیگنس  راب  ندیـشک  هب  لاغتـشا  هکنآ  زا 
لاس راک  چیه  دیاین  وت  زک  نآ  زا  شیپ  نکب  يراک  دسریم  تتـسد  هک  يا  دیزروب - وپاکت  دینک و  راک  دیهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  ياهورین 

دهاوخ كاخ  نینزان  صخـش  لکـش و  نیا  دوز  رید و  هک  دـیوشن  لطعم  راپ  دوب  ام  اـب  هک  نآ  تفر  اـجک  اـی  تاـیح  دـنادیم  هچ  ار  رگید 
رایسب داتـسا  منکیم : ضرع  مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  يارب  هک  دمآ  مرظن  رد  ياهدنزومآ  رایـسب  یناتـساد  يدعـس  رابغ  شکاخ  نتـشگ و 
فجن يهیملع  يهزوح  رد  هک  هرس  هللاسدق  یناقلاط  یضترم  خیش  اقآ  موحرم  گرزب  فراع  میکح و  تایدام و  هدام و  قئالع  زا  هتسراو 

شیدـبا ترفاسم  هب  زور  ود  دوب ، هدومرف  تیانع  نم  هب  ار  شتاضافا  رد  روضح  قیفوت  لاعتم  دـنوادخ  مین  لاس و  کی  دودـح  رد  فرـشا 
يدمآ آ هچ  يارب  دندومرف : متسشن ، مدرک و  ضرع  مالس  هک  یتقو  مدیسر ، شروضحب  زور  ره  دننام  هک  دوب  هدنام 

هب هدنام  زور  ود  هک  زورنآ  نوچ  دش . مامت  سرد  ورب  ناج  اقآ  ورب ، زیخرب و  دومرف : خیش  دیئامرفب . ار  سرد  هک  ماهدمآ  مدرک : ضرع  اق ؟
هب زور  هدراـهچ  يارب  فجن  يهزوح  ياهـسرد  تسا و  هدـش  دراو  مرحم  هک  تسا  هدرک  ناـمگ  ناـشیا  هک  مدرک  لاـیخ  دوب ، مرحم  ماـیا 

تسا هدنام  مرحم  هب  زور  ود  مدرک : ضرع  تسا ، هدش  لیطعت  مه  اهسرد  اذل  تسا ، لیطعت  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رورـس  مارتحا 
دیـس اقآ  یمظعلا  هللاهیآ  موحرم  يهسردـم  ياههبلط  يهمه  تشادـن و  يرامیب  تلاسک و  نیرتمک  هکیلاح  رد  خیـش  تسا . رئاد  اهـسرد  و 
امـش هب  ناج  اقآ  دـندومرف : دـندوب . علطم  خیـش  لماک  تمالـس  زا  درکیم ، سیردـت  اجنآ  رد  رمع  رخآ  ات  خیـش  هک  يدزی  مظاـک  دـمحم 

: تفگ هلـصافالب  دومرف و  ار  هلمج  نیا  هدنام  شدسج  هتفر  حور  هدنام ، شنالاپ  هتفر  ناقلاط  رخ  مرفاسم ، نم  دـش ، مامت  سرد  میوگیم :
دهدیم ربخ  شیدبا  ترفاسم  زاغآ  زا  خیش  هک  مدش  هجوتم  عقوم  نیا  رد  نم  دش و  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  لاح  نیا  رد  هللا - الا  هلا  ال 

ار یجازم  لالتخا  نیرتمک  شیاههاگن  ینامـسج و  تاکرح  تبحـص و  زرط  تشادن و  دوجو  يو  رد  يرامیب  تمالع  هنوگ  چیه  هکنیا  اب 
دوخ هب  تتـسد  دسر  ات  ونـشب - يدش ؟ هجوتم  يدیمهف ؟ ناج  اقآ  دومرف : مورب . ات  دیئامرفب  يزیچ  کی  الاح  مدرک : ضرع  دادیمن . ناشن 

ش
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تروص و هب  يو  نامـشچ  زا  کشا  هراـبود  دـنتفگ و  ار  هللا  ـالا  هلا  ـال  يهملک  رگید  راـب  رـس  هب  دز  یهاوخ  راـک  زا  یتف  نوچ  رگراـک  و 
نم تسد  زا  ار  شتسد  يدایز  تردق  اب  خیش  متفرگ ، ندیسوب  يارب  ار  خیش  تسد  مورب ، هک  متساخرب  نم  دش . ریزارس  شکرابم  نساحم 

ار شنـساحم  تروص و  یناشیپ و  مدـش و  مخ  نم  دـشیم ) یـسوبتسد  زا  عناـم  شیگدـنز  ماـیا  رد  خیـش   ) مسوبب ارنآ  تشاذـگن  دیـشک و 
يهسردم رد  ام  زورنآ  يادرف  سپ  منکیمن . شومارف  زونه  هک  مدرک  ساسحا  متروص  نابل و  اب  ار  خیش  نامـشچ  کشا  تارطق  مدیـسوب ،

نیـسح ماما  نادیهـش  رورـس  يهضور  يهسلج  نیلوا  متـشاد ، لاغتـشا  اجنآ  رد  بناجنیا  لاـس  هدزاـی  دودـح  رد  یناهفـصا  ردـص  موحرم 
یلدنص يور  دندمآ و  دندوب ، فجن  ظاعو  نیرتاسراپ  زا  هک  یناسارخ  یلع  دمحم  خیش  اقآ  موحرم  میدوب . هدرک  راذگرب  ار  مالـسلاهیلع 
یضترم خیش  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  دنتفگ : هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دورد  دنوادخ و  يانث  دمح و  زا  سپ  دنتسشن و 

میتفر يدزی  مظاک  دیـس  اقآ  موحرم  يهسردم  فرط  میتساخرب و  ام  يهمه  وا . يهزانج  عییـشت  يارب  دنورب  اههبلط  تفر و  ایند  زا  یناقلاط 
ار پ خیش  توف  ناتساد  دیس  موحرم  يهسردم  بالط  زا  دنرادرب . ار  خیش  يهزانج  هک  دناهدمآ  اههبلط  دیتاسا و  عجارم و  میدید  و 

تاجانمب تعاس  مین  دودح  رد  تفر و  الاب  ماب  تشپ  ياههلپ  زا  هتـشذگ  ياهبـش  يهمه  دننام  بشید  خیـش  دنتفگ : اهنآ  يهمه  میدیـسر .
ار غارچ  دـنچ  یقئاقد  زا  سپ  دـناوخ  ار  حبـص  زامن  دـمآ و  نیئاپ  اههلپ  زا  سپـس  تخادرپ و  هشیمه  دـننام  هتـسهآ  يادـص  اب  یهاگرحس 

هسردم تایح  رد  دمآیم و  نوریب  هرجح  زا  باتفآ  عولط  یکیدزن  هشیمه  خیـش  یلو  دوب ، خیـش  یگـشیمه  تلاح  اجنیا  ات  درک . شوماخ 
يهناحبص دنتفریم و  دادادخ  هب  فورعم  يزیربت  يداه  دیس  اقآ  نیملسملا  مالسالاهجح و  بانج  بلغا  اههبلط و  زا  یـضعب  دزیم و  مدق 

زا يرادقم  هکنیا  اب  هک  میدـش  هجوتم  حبـص  زورما  دومرفیم . عورـش  ار  سیردـت  هرجح و  هب  تفریم  خیـش  دـندرکیم و  هدامآ  ار  خـیش 
هاگن خیـش  يهرجح  يهرجنپ  يهشیـش  تشپ  زا  میدش و  نارگن  اذل  دماین ، هسردم  تایح  رد  ندز  مدق  يارب  خیـش  درذگیم ، باتفآ  عولط 

نم هب  خیـش  يرئاح  يداه  ازریم  اقآ  موحرم  شدرتسم  دومن و  عوجرم  قح  دب  هدرپس  ودب  هک  یناج  تدابع  لاح  رد  خیـش  میدید  میدرک ،
یئادـص اب  نآرق  توالت  اهدنفـسوگ  ندـنارچ  لاح  رد  يزور  مدرکیم ، یناپوچ  ناقلاط  تاهد  رد  یگلاـس  لـهچ  اـت  نم  هک  دوب  هدومرف 

یند زا  مشچ  هدناوخن  ارت  يهمان  نیا  دیسر و  دهاوخ  رخآ  هب  نم  رمع  ایآ  ایادخ ، متفگ : دش و  نوگرگد  ملاح  دیسر ، مشوگب  ابیز  رایسب 
سرد يارب  نم  هک  مدیـسرپ  عـلطم  صاخـشا  زا  مدـنادرگرب و  ناـشدوخ  هـب  ار  مدرم  نادنفـسوگ  متـشگرب و  ناـبایب  زا  تـسب !؟ مهاوـخ  ا 
ازریم موحرم  دندوب : تایح  دیق  رد  هلاتم  میکح  ود  نامزنآ  رد  ناهفـصا - متفر  نم  ناهفـصا و  هب  ورب  دـنتفگ : مورب ؟ دـیاب  اجکب  ندـناوخ 

سورد رد  روضح  هب  قفوم  متفرگ و  ارف  يداع  ریغ  تعرس  اب  ار  تامدقم  نم  امهیلع . هللاهمحر  یشاک  دنوخآ  موحرم  یئاقـشق و  ریگناهج 
، مدش رضاح  یناسارخ  مظاک  دمحم  الم  دنوخآ  موحرم  سورد  رد  مدرک و  ترجاهم  فرـشا  فجن  هب  سپـس  متـشگ و  روبزم  میکح  ود 
هب رکذت  يارب  مدرک ، ضرع  ثحبم  نیا  رد  لیصفت  اب  يدودح  ات  هک  ار  ناتساد  نیا  مونشیمن . ناشیا  زا  ار  ياهزات  بلطم  مدرک : ساسحا 

شکراـبم رمع  تاـعاس  نیرخآ  رد  تیدوـبع  هار  هتـسراو  کـلاس  نآ  یناـقلاط  یـضترم  خیـش  موـحرم  هک  دوـب  يرعـش  ياوـتحم  تیمها 
هدومرف بناجنیاب  دـیدیم ، ار  گرم  ياروام  ملاع  هداتـسیا و  گرم  یگدـنز و  نایم  لپ  يور  هک  یتقیقح  نیرتیـساسا  ناونعب  بناـجنیاب 

تایح رهوج  هک  تسا  يراک  هچ  ایند  نیا  رد  هکنیا  اما  رس  هب  دز  یهاوخ  راک  زا  یتف  نوچ  رگراک  وش  دوخب  تتـسد  دسر  ات  يرآ : تسا .
. درک میهاوخ  حرطم  هدنیآ  ياههبطخ  ریسفت  رد  هللاءاشنا  تسا ، یمدآ 

هحفص 250] ]
مل و  يدـس ، مککرتی  مل  اثبع و  مکقلخی  مل  هناحبـس  هللا  ناف  هقوقح  نم  مکعدوتـسا  هباتک و  نم  مکظفحتـسا  اـمیف  ساـنلا ، اـهیا  هللا ، هللااـف 
ادخ مدرم ، يا   ) ءیش لکل  انایبت  باتکلا  مکیلع  لزنا  مکلاجآ و  بتک  مکلامعا و  ملع  مکراثآ و  یمـس  دق  یمع ، هلاهج و ال  یف  مکعدی 

رد هک  یقوقح  هب  لمع  تاعارم  رد  هتـساوخ و  نآرق  هب  لمع  ظفح و  رد  امـش  زا  هک  هچنآ  يهرابرد  ادخ ) زا  دیـسرتب   ) دیریگب رظن  رد  ار ،
لهج و رد  ار  امـش  و  تسا ، هتـشاذگناو  ناتدوخ  لاح  هب  هدـیرفاین و  هدوهیب  ارامـش  ناحبـس  دـنوادخ  اریز  تسا ، هداهن  تعیدوب  امـش  دزن 
هتـسناد و ار  امـش  لاـمعا  يهمه  هدوـمرف و  نیعم  رـش ) ریخ و  زا   ) ار امـش  لاـمعا  راـثآ  يهمه  زیزع  دـنوادخ  تسا . هدوـمنن  اـهر  يروـک 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1286 

http://www.ghaemiyeh.com


باتک شـش  یتسه  ملاع  هناگـشش  ياهباتک  تسا . زیچ  ره  يهدـننک  نایب  هک  داتـسرف  امـش  رب  ار  باتک  و  تسا ). هدومن  تبث  ار  ناتیاهلجا 
اهنآ قبط  رب  هشیدـنا  لمع و  هیجوت  میظنت و  نتفرگارف و  ندـناوخ و  لباق  یگمه  باتکلاما  زا  تسا  ترابع  هک  اهنآ  زا  یکی  زج  هک  دراد 

دننادیم ندش  نتفرگ و  ارف  دنمزاین  ار  دوخ  هک  یئاهناسنا  دـنناوخب - ار  اهنآ  هک  تسا  هدوشگ  اهناسنا  ناگدـید  ربارب  رد  اهباتک  نیا  تسا .
نک هریخ  تقوم و  دودحم و  هاگارچ  رد  ندیطلغ  زج  تایح  یتسه و  زا  هک  یمدرم  اما  و 

رس و ضارتعا و  نودب  هک  تسا  باوخ  يارب  یئاهشلاب  دنتسه ، ندناوخ  لباق  هک  یئاهباتک  يهمه  دنسانشیمن ، ار  يرگید  زیچ  ایند  يهدن 
نف نآ  باتک  زا  دوصقم  هچ  رگ  هک : دشاب  نخـس  نیا  رکنم  هک  دوشیمن  ادیپ  سکچیه  دـنتفایم . هتفر  باوخ  هب  مدرم  نآ  رـس  ریز  ادـص 

نورب ناهج  دوشیم  هدـیمان  زین  یقاـفآ  باـتک  هک  باـتک  نیا  یتسه  ناـهج  مکی - باـتک  يولوم  دوشیم  مه  ینک  شلاـب  شاوت  رگ  دوب 
رد ياهعماج  ره  نارود و  ره  رد  یناگدنناوخ  تسا و  هتفرگ  رارق  رـشب  هاگدـید  رد  انعمرپ  تاملک  روطـس و  اب  شتاحفـص  هک  تسا  یتاذ 
زا دنـشابیم . عونتم  فلتخم و  رایـسب  باتک  نیا  ناگدـنناوخ  دـناهدش . دـنمهرهب  باتک  نیا  زا  دناهتـشاد ، هک  یئاناوت  تاجایتحا و  دودـح 

قوذ و زج  نآ ، تایوتحم  حیـضوت  يارب  ینایب  چیه  هدـش ، باتک  نیا  طخ  یئابیز  يهتفیـش  طقف  هک  دنتـسه  یناسک  لوا - هورگ  هلمجنآ :
نیا نانآ ) دوخ  صیخشت  رب  انب  هتبلا   ) گرزب طوطخ  اهلصفرس و  ندناوخب  طقف  هک  دنتـسه  یناگدزباتـش  مود - مورگ  دناهدرکن . ادیپ  رعش 

هک دـناهدش  میـسقت  یفلتخم  فانـصا  هب  زین  نانیا  میتسناد . ارنآ  تایوتحم  میدـناوخ و  ار  باتک  نیا  اـم  دـنیوگیم : هدرک ، تعاـنق  باـتک 
وتیم ار  باتک  نیا  زا  یلاعتم  رایسب  تمکح  تسا و  یندناوخ  باتک  نیا  هک  دناهدیسر  هجیتن  نیا  هب  اهنآ  زا  یضعب 

راـنک ارنآ  هدیـسرن و  دناهتـشاد ، رظن  رد  هـک  ياهجیتـن  هـب  باـتک  نـیا  گرزب  طوـطخ  اهلـصفرس و  زا  رگید  یخرب  دوـمن . يرادربهرهب  نا 
یباتک نیا  هک  دـننادیمن  و  دناهتـشاذگ ! رانک  هدرک و  ادـج  دوخ  زا  ار  یتسه  ناهج  باتک  هک  دـنرادنپیم  نینچ  ناـنآ  هتبلا  دـنراذگیم .
تاملک رد  ارنآ  تیدوجوم  مامت  دـشابیم و  نانآ  ندـناوخ  لوغـشم  نامایب  باـتک  دوخ  دـنناوخن ، ارنآ  هچ  دـنناوخب و  ارنآ  هچ  هک  تسا 

بقع هیجوت  يارب  موس - هورگ  داد . دـهاوخ  ناشن  تسا  ادـخ  هک  شیلـصا  يهدنـسیون  يارب  باتک و  نیا  یقیقح  ناگدـنناوخ  يارب  دوخ 
ندرک نشور  يارب  مه  یعمش  رگا  هدیـشارت و  هناهب  ار  تالوهجم  اهیکیرات و  دوجو  یتسه ، باتک  يهدنناوخ  نایناوراک  زا  دوخ  یگدنام 
باتک قاشع  ولج  هنارکفتم ، یگتخاس  يهفایق  اب  دـنیامنیم و  شوماخ  ار  نآ  اروف  هنوگراـمیب  یگریخ  ساـسحا  تهجب  دـننک ، ادـیپ  یهار 
هورگ نیا  دیورب -! دوخ  هارب  رانک و  دیراذگب  تسین ، مهف  لباق  تسا و  وداج  رحـس و  باتک  نیا  هک  دنیامرفیم !! روتـسد  هتفرگ  ار  یتسه 
اروف يربخیب  دـسرن  ار  يربخیب  ره  تسین  وت  راـک  يربخیب  يربـخیب ، وت  دـنیوگب : هورگ  نیا  دارفا  هب  رگا  یتـح  تسا و  تقیقح  زا  ربـخیب 

هک یناربخیب  دنناربخیب ؟ نیمادک  نانیا  دیناوخم . رعش  ام  يارب  افطل  هک  دننکیم  ورف  دوخ  شوگ  ود  هب  ناتشگنا 
هک دناهتشاذگ  ماگ  یمظع  تریح  يالاو  ماقم  هب  اهربخ  يهمه  ندینش  زا  سپ  هک  یناربخیب  نآ  هن  دناهتفرن ، ربخ  نتفرگ  غارـس  هب  الـصا 

ضحم یعیبط  تایح  تشیعم  داوم  ندروآ  تسدب  زج  یفدـه  گرزب  باتک  نیا  ندـناوخ  زا  مراهچ - هورگ  تسا ؟ اریحت  یندز  بر  ماقم 
یشورفلیجآ و یلاقب و  ناکد  ياههمانرب  تسرهف  يهلزنم  هب  ار  گرزب  باتک  نیا  هتـشادن و  نارگید  رب  يزوریپ  لئاسو  تذل و  لماوع  و 
هب دنهنیم و  باوخ  شلابب  رس  باتک  ندناوخ  هنوگنیا  زا  رورغ  ساسحا  تیاضر و  لامک  اب  سپـس  هدومن  یقلت  يزاسهحلـسا  يرگنهآ و 

تفرعم ملع و  زا  يزاینیب  ساسحا  نانچ  باتک ، نیا  زا  دودعم  یئاهرطـس  تاملک و  ندناوخ  اب  مجنپ - هورگ  دنهدیم ! همادا  دوخ  تایح 
نم ایادخ  هک  دـنزادنایم  تریح  هب  تسنایرج  رد  هتـسب ) متـسیس  رد  هن   ) زاب ماظن  رد  هک  ار  یتسه  ناهج  باتک  دوخ  یتح  هک  دـنیامنیم 

یعالطا مدوخ  يهدنیآ  نایرج  قیمع و  حوطس  زا  دسریم ، ون  هب  ون  زاب  متسیس  کی  رد  مطباور  اههدیدپ و  ءازجا و  و  مایتسه ، ناهج  هک 
باتک نیا  اب  طابترا  زاغآ  هک  دنتسه  یناسک  مشش - هورگ  مهدب !؟ ياپ  ون  كدوک  نیا  تسدب  قلطم  ملع  عالطا و  مناوتیم  هنوگچ  مرادن ،

قف هک  یسک  دننام  تسخن  هدومن ، یقلت  باتک  رد  هدش  هتشون  طباور  اههدیدپ و  زا  دودحم  صقان و  یساکعنا  ریوصت و  ار  گرزب 
نهذ رد  ار  فورح  نآ  دـننیبیم ، هدـنکارپ  ار  اهنآ  دوخ  یئادـتبا  يریگعضوم  تهجب  هکیلاح  رد  ار  باتک  رد  دوجوم  ياـبفلا  فورح  ط 

نآ تایوتحم  زا  دنناوخب و  ار  باتک  تاملک  روطـس و  دنناوت  یمن - زیچان  رایـسب  طابترا  نیا  اب  هک  دننادیم  نانیا  دنیامنیم . سکعنم  دوخ 
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. دنروآیم تسدب  دناهتخاس ، سکعنم  دوخ  نهذ  رد  هک  هچنآ  هب  فارـشا  یهاگآ و  یعون  يدعب  يهلحرم  رد  دنروایب ، تسد  هب  یعالطا 
مشچ لاخ و  طخ و  نوچ  ناهج  هک - دننکیم : ساسحا  هکیدحب  دننیبیم ، تاملک  فورح و  نیب  هک  يدیدش  طابترا  يهدهاشم  اب  هاگنآ 

دنمهفیم ياپارـس  ملاع  همه  دبای  للخ  ياج  زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  هکیروطب - تسا  وکین  شیوخ  ياجب  يزیچ  ره  هک  تسا  وربا  و 
نیمز و هب  هتـسباو  تخرد ، يهشیر  هب  لصتم  تخرد  یلـصا  يهنت  هب  لصتم  هقاس  هب  لصتم  يهفوکـش  زا  هدـیرب  گرب  کـی  تخانـش  هک 

گرزب ناهیک  یعقاو  تخانـش  هک  دننیبیم  موس  يهلحرم  رد  دشابیم . گرزب  ناهیک  هب  لصتم  یـسمش  يهموظنم  هب  لصتم  ینیمز ، داوم 
يهمه یهام  تخانـش  ای  ار . یهام  يهمه  یهام ، مد  تخانـش  هک  دـهاوخیم  یمـشچخوش  رادـقم  ناـمه  دنتـسه ، نآ  زا  یئزج  دوخ  هک 

یکـشاک هک : تسا  هدرکن  یخوش  تقیقح  نیا  رازبا  رد  يولوم  ناـهیک !! هب  لـصتم  یـسمش ، يهموـظنم  هب  لـصتم  ینیمز  رد  ار  سوناـیقا 
ینابز یتسه 

لاح تسا و  لاق  نآ  كاردا  تفآ  نادـب  یتسب  وا  رب  رگید  يهدرپ  نآ  زا  یتسه  مد  يا  یئوگ  هچ  ره  یتشادرب  اههدرپ  ناتـسه  ات ز  یتشاد 
ترابع یئاهن  يهلحرم  تسا . یتسه  ناهج  باـتک  یعقاو  ندـناوخ  رخآ  لـبقام  يهلحرم  نیا  لاـحم  تسا و  لاـحم  نتـسش  نوخ  هب  نوخ 

نیا دـننکیم . هراظن  باتک  نیا  روطـس  تاملک و  تشپ  هب  نآ  اـب  مه  دـنرگنیم و  نآ  رد  مه  هک  تادوجوم  فافـش  دـعب  زورب  زا - تسا 
رگا میدـناوخ  ار  باتک  ام  دـنیوگیمن : میناوخیم و  ار  یتسه  باتک  گرزب  يهسردـم  نیا  رد  اـم  دـیوگب : دـناوتیم  هک  تسا  مشـش  هورگ 
باتک باتک  نیا  یتاذ  نورد  ناهج  مود - باتک  دوب . دـهاوخ  ندـناوخ  لابق  زین  مود  باتک  اعطق  دوش ، هدـناوخ  بیترت  نیا  هب  لوا  باتک 
رایسب داعبا  لوصف و  باتک  نیا  نینچمه  تسا و  قیمع  حوطس  يرهاظ و  حوطـس  ياراد  یقافآ  باتک  دننام  تسا ، هدش  هدیمان  زین  یـسفنا 

هب هجوت  نودب  هتخیسگ و  روطب  مه  نآ  ار  باتک  نیا  باوبا  لوصف و  زا  یضعب  يرهاظ  حوطـس  طقف  ياهفرح  ناسانـشناور  دراد . یعونتم 
ناهج  ) یقافآ باتک  اب  باتک  نیا  توافت  دنهدیم . میلعت  دنناوخیم و  دشابیم  نم  ناور و  لقادح  ای  حور  هک  اهنآ  یلـصا  يانبم  تدـحو 

سنا تاصتخم  زا  عالطا  يارب  مرتحم  يهدننک  هعلاطم  مینکیم و  هراشا  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  هب  ام  و  تسا . دایز  رایسب  یتسه )
دادتما هنحـص و  نآ  هکنآ  مکی - دیامرف . هعجارم  ریـسفت  نیمه  لوا  دلجم  هب  دوشیم  هدـناوخ  یـسفن  باتک  تاملک  روطـس و  رد  هک  ینا 

کی زغم  مود - درادـن . موزل  یـسفن  باتک  رد  دراد ، ترورـض  یقافآ  باتک  فورح  تاملک و  نایرج  دوجو و  رد  هک  یناـمز  یـسدنه و 
تبث دناوتیم  عالطا  درایلیم  نویلیم  کی  ناسانش  تسیز  لوقب  هک  تسیاهظفاح  ياراد  کچوک  رایـسب  رایـسب  راک  نادیم  نتـشاد  اب  ناسنا 

زغم رد  یئاهتیعقاو  موس - تسین . يزرم  دح و  چیه  ناور  ای  زغم  نیا  يهدارا  شـشوج  يارب  يدئوس ) سانـش  تسیز  ندـیهرگلوه ،  ) دـنک
دوجو هب  دشاب  هدوب  يرادربسکع  لئاسو  نیرتقیقد  اب  یتح  هدهاشم  لباق  هک  صخـشم  تیفیک  تروص و  نودب  یـسفن ) باتک  نیا   ) یمدآ

مدـع و موهفم  كرد  نیـضیقن و  عامتجا  نیدـض و  عاـمتجا  عاـنتما  لـصا  اـیاضق و  ءازجا  ناـیم  طـباور  تاـیلک و  ددـع و  دـننام  دـنیآیم 
نهذ رد  یقافآ ) باتک   ) یتسه ناهج  زا  هک  هچنآ  زا  کی  چـیه  تهج  کی  زا  کلذ و  ریغ  امرـس و  امرگ و  اهمعط و  تفایرد  تیاهنیب و 

، دتفایم نایرج  هب  ای  دوشیم و  روصتم  هاگآ  دوخ  نهذ  رد  تسا  یـسفن  باتک  هک  تاذ  نورد  فلتخم  حوطـس  رد  ای  دوشیم و  سکعنم 
لاح رد  یمدآ  نورد  رد  میوشیم . وربور  میـسجت  ماـن  هب  ياهدـیدپ  اـب  یـسفن  باـتک  رد  مراـهچ - تسین . يرادربسکع  هدـهاشم و  لـباق 

دادیور ب نیرتزیگناتفگش  میسجت 
، سکعلاب تاذ و  نورد  رد  ضحم  مودـعم  هب  ینورب  ناهج  رد  ینیع  یعقاو  دوجوم  ندومن  نوگرگد  زا  تسترابع  هک  ددـنویپیم  عوقو  ه 
زا کی  چـیه  یقافآ  باتک  رد  مجنپ - دـشاب . هتـشاد  دوجو  ینیع  یجراخ  ناـهج  رد  هکنیا  نودـب  نورد  رد  تیعقاو  کـی  ندروآ  دوجوب 
رد هکیتروص  رد  دـنرادن ، یلماکت  تفرـشیپ  رد  ای  تردـق  لیـصحت  رد  هقباسم  تباقر و  رگیدـکی  اب  باوبا  لوصف و  ای  فورح  تاملک و 
هک تسنیا  باتک  عون  ود  نیا  نایم  تیمهااـب  رایـسب  تواـفت  مشـش - دوشیم . هدـید  نآ  دارفا  ناـیم  لـیامت  دادعتـسا و  نیا  یـسفن  باـتک 

هیزجت و لـباق  ریغ  باـتک  کـی  یقاـفآ  باـتک  فورح  تاـملک و  روطـس و  باوبا و  لوصف و  يهمه  ینعی  یتـسه ، ناـهج  ءازجا  عومجم 
اب یـسفن  باتک  هکیتروص  رد  دـشاب ، هدوب  لقتـسم  یقافآ  باتک  کی  یئاهنت  هب  دارفا  نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  اهباتک  زا  يدارفا  هب  لـیلحت 
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باتک دوخ  باتک  نیا  ءازجا  زا  کی  ره  دنهدیم ، لیکـشت  ار  يدحاو  کی  اعومجم  نآ  ءازجا  هک  تسا  باتک  کی  تهج  کی  زا  هکنیا 
ایآ  ) ربکالا ملاعلا  يوطنا  کیف  ریغـص و  مرج  کنا  معزتا  تسا - فورح  تاملک و  روطـس و  باوبا و  لوصف و  ياراد  هک  تسا  یلقتـسم 

یـسک رگا  یئوت  ربکا  ملاـع  ینعم  هب  سپ  تسا .) هدـیچیپ  وت  رد  يرتـگرزب  ناـهج  هکیتروص  رد  یکچوک ، مرج  نیمه  وت  ینکیم  ناـمگ 
دنک وجتسج  ار  بلطم  نیا  لیلد  دهاوخب 

دحاو کی  دننام  وا  يارب  هنوگچ  هک  دیامن  هجوت  یقافآ  باتک  يهمه  تئارق  رب  ناسنا  تساوخ  شرتسگ  یملع و  يهطاحا  ناکما  هب  دـیاب 
يا تسا - هدـش  هدـیمان  یـسفن  باتک  هک  تسا  یهلا  يهمان  یلـصا  يهخـسن  ناـمه  نیا  يرآ ، دوشیم - هداـهنرب  تفاـیرد  كرد و  يارب 

هب یقاـفآ  باـتک  تعیبط  يارواـم  تعیبط و  يهیور  ود  لاـصتا  يهطـساو  دـناوتیم  یـسفن  باـتک  متفه - یئوت  هک  یهلا  يهماـن  يهخـسن 
يارب هک  یلقیـص  تیفافـش  اب  دناوتیم  یقافآ  باتک  یلو  یتسویپ  وت  مهب  تقیقح  هب  یتسه  يهقلح  ود  ره  رـس  ود  دـشاب - هدوب  رگیدـکی 

هک ینامـسآ  بتک  ینامـسآ  بتک  موس - باتک  دشاب . هدوب  تعیبط  يوس  نآ  هب  حور  روبع  يارب  ینالاد  طقف  دـنکیم ، ادـیپ  هیکز  سوفن 
یسک ره  تسا . باتک  نیا  یـسفنا  یقافآ و  باتک  ود  يانعم  تخانـش  ساسا  تسا . هداتـسرف  رـشب  يارب  ماظع  ناربمایپ  يهلیـسوب  دنوادخ 

دنچ اب  ار  باتک  ندـناوخ  يانعم  امتح  مناوخب ، مناوتیم  ار  یـسفنا  یقافآ و  باتک  ود  موس  باتک  نیا  ندـناوخ  نودـب  نم  هک  دـنک  اعدا 
، دشاب اهنآ  ندیسیل  اب  هارمه  هک  نآ  فورح  تاملک و  زا  یضعب  هب  ندش  بلج  و  شرامـشیب ) تاحفـص  اب   ) باتک زا  هدنکارپ  ندز  قرو 

نیا دنرادن . نآ  هب  یهار  اطخ  هابتشا و  هک  تسا  یسفنا  یقافآ و  باتک  ود  يهدنروآ  دوجوب  دوخ  نایب  ینامسآ  باتک  تسا . هدرک  هابتشا 
اتک

هک ینانیـشنکاخ  يارب  دش  رادروخرب  نآ  زا  ناوتیم  هکنانچنآ  ناهج  دـیاب و  هکنانچنآ  ار  ناسنا  دنتـسه و  هکنانچنآ  ار  ناهج  ناسنا و  ب 
هجوت اقیقد  میوشیم  رکذتم  الیذ  هک  مهم  رایـسب  تقیقح  کی  هب  ام  رگا  دهدیم . میلعت  دنناهج  ناسنا و  ورملق  ود  يهزور  دـنچ  نانامهم 
نآرق اصوصخم  ینامسآ  باتک  هک  تسنیا  تقیقح  نآ  میمهفیم . ار  نآ  هب  لمع  ندناوخ و  ترورـض  ینامـسآ و  باتک  تمظع  میئامن ،

میهاربا و فحـص  دننام  هتـشذگ  ینامـسآ  بتک  يهمه  عماج  هتفرگ و  رارق  رـشب  هاگدـید  رد  فیرحت  نودـب  يدامتم  راصعا  نورق و  هک 
ماجنا دیاب  هچ  دوجوم  نیا  هکنیا  ار و  وا  ياهدادعتسا  رشب و  داسف  حالص و  يهمه  دشابیم ، مالسلامهیلع  یـسیع  لیجنا  یـسوم و  تاروت 
نآرق هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دننام  يدرف  هک  مینیبیم  رگید  فرط  زا  تسا . هدومن  نایب  دیامن ، بانتجا  دـیاب  يزیچ  هچ  زا  و  دـهدب ،
ناملس يدعب  فیدر  رد  نینچمه  تسا و  هدیـسر  تیناسنا  یئاهن  دشر  لامک و  هب  هدومن  لمع  نآ  تایلک  تایئزج و  مامت  هب  هدناوخ و  ار 

هغالبلاجـهن نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تقیقح  قح و  هار  ناکلاس  رگید  اهرتشا و  کلام  اهینرق و  سیوا  رامع و  اـهرذوبا و  و 
ياهعماج ره  رد  هرود و  ره  رد  رگا  هک  دنتسه  اهناسنا  نامه  تسا ، هدومرف  یفرعم  دوخ  ناردارب  ار  نانآ 

اب یعطق  يهدیدپ  نیا  دوب . دنهاوخ  هعماج  نآ  هرود و  نآ  ياهناسنا  نیرتهتفایلامک  نیرت و  تمظعاب  دننک ، یگدـنز  اهناسنا ، زا  لکـشتم 
يهجیتن هک  تسا  قئاقح  نیرتیلاع  تسا ، هتفگ  دـیاب  هکنانچنآ  ناسنا  ناونع  هب  نآرق  هک  ار  قئاقح  نآ  هک  دـنکیم  تابثا  حوضو  لاـمک 

ار تسه  هکنانچنآ  ناهج  تسه و  هکنانچنآ  ناـسنا  لیـصا  تیعقاو  نآرق  هک  تسا  نیا  يدـعب  یعطق  يهجیتن  تسا . هتـشاد  رب  رد  ار  قوف 
دوجوب ار  قوف  يهجیتن  دیاب  ود  تسه و  ود  نآ  زا  اهدیاب  هکنانچنآ  هک  تسا  هدرک  حرطم  اطخ  هابتـشا و  طیرفت و  طارفا و  نیرتمک  نودب 

هب فارتعا  عون ) نیا  ناهاگآ  هتبلا   ) رشب دوخ  اهنت  هن  تسا ، هدش  هتـشون  يرـشب  تسد  زغم و  اب  هک  یئاهباتک  هک  یتروص  رد  تسا . هدروآ 
!! شتفاـظن هب  دوخ  رتش  نآ  ياـهوناز  يولوم : لوقب  هکلب  دـنیامنیم ، دـیاب  هکناـنچنآ  تسه و  هکناـنچنآ  يهراـبرد  دوخ  تاـمولعم  صقن 

نیا تفگ  وت  يوک  مرگ  مامح  زا  تفگ  یپ  هدنخرف  زا  یئآیم  اجک  زا  یه  تفگ  دیدب و  رتشا  یکی  نآ  دـهدیم . حـضاو  الماک  تداهش 
ره نکناینب  رگناریو و  ياهیهاوخدوخ  هتشاد ، جاور  يرـشب  عماوج  رد  ناوارف  یعاونا  اب  هک  یئاهیرایـشهان  اهیتسم و  وت  يوناز  زا  تسادیپ 

گنج و خ روآمرش ، دح  رد  یئوجدوس  یگدنز ، رد  یفدهیب  اهادرف ، زا  قلطم  ینارگن  تسا . دوخ  زج  هک  هچ 
زا ار  رـشب  خیرات  هک  یناماسبان  نیا  لاثما  تاعامتجا … و  يهمادا  يارب  ترورـض  کی  دـننام  غورد  يهدـیدپ  يهمادا  قحانب ، ياهیزیرنو 
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ار تسه  هکنانچنآ  ناسنا  تسا  هتسناوتن  دوخ  زغم  اب  رـشب  هک  تسا  هلئـسم  نیا  یعطق  لئالد  همه  همه و  تسا ، هدومن  طقاس  شزرا  تیلباق 
وحم باتک  مراهچ - باتک  دهدب . عماوج  لیوحت  ار  لماک  ناسنا  دیامن و  حرطم  وا  يارب  ار  بولطم  ياهدیاش  مزال و  ياهدیاب  دسانـشب و 

دـنکیم و وحم  دـهاوخب  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ   ) باتکلاما هدـنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللا  اوحمی  دـیامرفیم : دـیجم  نآرق  رد  ياهیآ  تابثا  و 
يارب  ) باتک لجا  لکل  دیامرفیم : دنوادخ  هیآ  نیا  زا  لبق  ياهیآ  رد  باتکلاما ) تسا  وا  دزن  رد  دـیامنیم و  تابثا  دـهاوخب  هک  ار  هچنآ 

هیآ نیا  رد  هچ  رگا  اریز  تسا ، یباتک  یتاـبثا  وحم و  ره  يارب  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  نیا  زا  تسا .) یباـتک  یناـیاپ  ضارقنا و  ره 
مه یتابثا  ره  تسا ، يزیچ  یلبق  تاـبثا  زا  سپ  يوحم  ره  هکناـنچ  هک  مینادیم  یلو  تسا ، هدومرف  ررقم  ار  یباـتک  يوحم  ره  يارب  طـقف 

طقف هیآ  هک  دوریم  لامتحا  دشاب و  هدوب  قباس  يزیچ  وحم  هب  قوبسم  تسا ، نکمم  دشابن و  وحم  مزلتـسم  هک  دشاب  یعادبا  تسا  نکمم 
دننام داجیا ، مومع  يانعم  هب  تابثا  هن  دیامنیم  نایب  ار  هدش  وحم  نامه  ياجب  یئیش  تابثا 

رتهب هکنیا  رگم  میربیمن  اهدای  زا  ای  مینکیمن  خسن  ار  ياهیآ  چیه  اهلثم  وا  اهنم  ریخب  تان  اهسنن  وا  هیآ  نم  خسنن  ام  دیامرفیم : هک  ياهیآ 
یـسفن چـیه  يارب  و   ) الجوم اباتک  هللا  نذاب  الا  تومت  نا  سفنل  ناک  ام  و  دـیامرفیم : رگید  ياهیآ  رد  و  میروآیم .) ار  نآ  لثم  اـی  نآ  زا 
تکرح دوخ  هک  دوشیم  تابثا  تایآ  نیا  عومجم  زا  تسا .) هدش  تباث  لجوم  باتک  رد  هک  يدنوادخ  نذا  اب  رگم  دـسریمن  ارف  گرم 

حول باتک و  هک  تسا  یهلا  لصا  رارق و  کی  هب  دنتسم  دنریگیم ، تروص  یتسه  ناهج  رد  هک  یئاهینوگرگد  داسف و  نوک و  لوحت و  و 
هچ باـتکلاما و  عوضوم  رد  هچ  تاـبثا و  وحم و  عوضوم  رد  هچ  باـتک  زا  روظنم  هک  تسا  ملـسم  اریز  دـنوشیم ، هدـیمان  تاـبثا  وـحم و 

یناسک يارب  هکنانچ  هدش ، هتشون  هزور  امـش  يارب   ) مکلبق نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  بتک  عیرـشت - یعیبط  ياروام  باتک 
یلومعم بکرم  ذـغاک و  سنج  زا  دوشیم ، هدـیمان  لامعا  يهماـن  هک  یباـتک  نینچمه  و  تسا .) هدـش  هتـشون  دـناهدوب ، امـش  زا  شیپ  هک 

هک تسا  تاملک  هملک و  ینعم  نیا  ریظن  و  تسا . هدشن  هداد  حیضوت  ام  يارب  نآ  تیهام  هک  یعیبط  ياروام  تسا  یتقیقح  املسم  تسین و 
تسا يدنوادخ  يهملک  و   ) ایلعلا یه  هللا  هملک  و  دننام : تسا ، هدش  هداد  تبسن  ادخ  هب  هک  تایآ  زا  یضعب  رد 

هللا نا  تسا .) هدش  مامت  لدع  قدص و  يانبم  رب  وت  راگدرورپ  يهملک  و   ) الدع اقدص و  کبر  هملک  تمت  و  تسیاهملک .) ره  زا  رتالاب  هک 
تراـشب تسا  میرم  نب  یـسیع  حیـسم  شماـن  هک  دوـخ  زا  ياهملک  هب  ارت  دـنوادخ   ) میرم نب  یـسیع  حیـسملا  همـسا  هنم  هـملکب  كرـشبی 

زا میهاربا  دومرف و  ناحتما  یتاـملک  اـب  میهاربا  راـگدرورپ  ار  میهاربا  هک  یماـگنه  و   ) نهمتاـف تاـملکب  هبر  میهاربا  یلتبا  ذا  و  دـهدیم .)
نکمم تسا و  تایآ  زا  یـضعب  هب  قیبطت  لباق  هک  دشاب  يدنوادخ  تیـشم  هملک  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دـمآرب .) تاناحتما  نآ  يهدـهع 
دـشاب يدنوادخ  لعف  لوصحم  يانعم  هب  تایآ  زا  رگید  یـضعب  رد  تسا و  مود  هرامـش  يهیآ  هب  قیبطت  لباق  هک  دـشاب  لعف  يانعمب  تسا 

يدنوادخ رما  زا  تسا  ترابع  هک  یکی  زج  تسا ، هدش  مالسلاهیلع )  ) لیلخ میهاربا  زا  هک  یئاهشیامزآ  هب  رظن  اب  موس . هرامش  يهیآ  دننام 
ماهلا یحو و  يهلیـسوب  اـی  تسا و  هدوبن  یلومعم  تاـملک  يهلیـسوب  الـصا  اـی  اهـشیامزآ  هیقب  مالـسلاهیلع )  ) لیعامـسا شدـنزرف  حـبذ  هب 
یعیبط ياروام  یئانعم  تایآ  نیا  رد  هملک  هکنانچ  لاح  رهب  دشاب . هدوب  لوادتم  ظافلا  يهلیسوب  تسین  مولعم  زاب  هک  تسا  هتفرگ  تروص 

تغل ك رد  نآ  یمومع  موهفم  اب  ار  هملک  رابتعا  کی  هب  تسا  نکمم  هتبلا  ثحب . دروم  تایآ  رد  باتک  نینچمه  دراد ،
قیبـطت لـباق  تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  اـهنآ  رد  هملک  هک  یتاـیآ  يهمه  هب  ینعم  نیا  یلو  تفرگ ، رظن  رد  تسا  لـعف  ياـنعم  هب  ه 

هورگ نآ  تسا . باتک  نیمه  هب  طوبرم  ادـب  عوضوم  تسا و  تابثا  وحم و  باتک  اهباتک  زا  یکی  هک  بلطم  لصا  هب  میدرگرب  دـشابیمن .
وحم و لاح  رد  دنوادخ  هک  دـیوگیم : اتحارـص  هیآ  نیا  اریز  دـننک - تقد  تابثا  وحم و  يهیآ  رد  دـیاب  دـنرکنم ، ار  ادـب  هک  نیملـسم  زا 
و ددنبب . ءایـشا  رد  یمئاد  فرـصت  هطاحا و  فارـشا و  زا  ار  يدنوادخ  تسد  دـناوتیمن  ینایرج  هدـعاق و  چـیه  ینعی  تسا ، ءایـشا  تابثا 
(. تسا هدیکشخ  هدش و  مامت  هتشون و  دوب ، دهاوخ  هک  ار  هچنآ  ملق   ) نئاک وه  امب  ملقلا  فج  هک : دوشیم  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یتیاور 

تـشونب ملق  نوچ  مها  لعف  رب  تسا  ضیرحت  رهب  ملقلافج  دق  لیوات  اذکه  درادـن : ادـب  تابثا و  وحم و  اب  یتافانم  چـیه  هک  دراد  یئانعم 
دــش تـسد  يدزد  درک  تدـیازفب  ملقلافـج  ور  تـسار  تدــیآ  ژک  ملقلافـج  يور  ژک  ازج  ریثاـت و  تـسه  نآ  قیـال  ار  راـک  ره  هـک 
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دوخ قح  هک  دشاب  اور  يراد  اور  وت  ملقلافج  يربدم  يرآ  ملظ  ملقلافج  یلبقم  يرآ  لدع  ملقلافج  دش  تسم  هداب  دروخ  ملقلافج 
انیقی تسا !؟ راگزاسان  ملقلافج  اب  دنک ، وحم  ار  ناهانگ  دناوتیم  هک  هبوت  رگم  قبس !! مکح  زا  لوزعم  نک 

نیناوق تبث  ملاع  رد  لمع  يهجیتن  لمع و  هکنانچ  سپ  تسا ، نئاک  وه  ام  رد  لخاد  تسا ، ناـهانگ  وحم  لـماع  هبوت  هکنیا  دوخ  اریز  هن ،
اب دـنراد ، ینیعم  تکرح  ارجم و  نیناوق ، تبث  ملاـع  رد  هکنیا  اـب  یتـسه  تاـنایرج  يهمه  نینچمه  دوشیم ، نوـگرگد  یناـسنا  يهبوـت  اـب 

لوزعم یمئاد  تیلاعف  زا  ار  وا  يولوم : لوقب  دندنبب و  ار  ادخ  تسد  دنناوتیمن  دنتسه ، یهلا  تیشم  دوخ  يهتخاس  هک  نیناوق  نآ  لاحنیا ،
يهضافا تیـشم و  عبات  دوخ  نوناق  نآ  تابث  ماوق و  هک  تسا  اهدادـیور  ءایـشا و  ینوناق  تابث  ملقلافج  زا  دوصقم  اـی  نیارباـنب ، دـنیامن .

باتک نیا  تسا . باتکلاما  دنک ، نوگرگد  ار  اهنآ  دـناوتیمن  ملق  تسین و  رییغت  لباق  نآ  ياههتـشون  هک  یباتک  زا  روظنم  ای  تسا و  یهلا 
يارب فلتخم  تاجرد  اب  دـیامنیم ، طوبرم  باتک  رد  تابثا  وحم  زا  فشک  هک  اهینوگرگد  زورب  زا  سپ  تابثا ) وحم و  باتک   ) زین مراـهچ 
هلمج ینایب و  ره  اذل  تسا ، هدشن  هدوشگ  رـشب  يارب  عبنم ، لصا و  یهلا  باتک  نیا  باتکلاما  مجنپ - باتک  دشابیم . هعلاطم  لباق  ياهناسنا 

حیـضوت رد  ام  تسا . یلومعم  لوقعم  سوسحم و  میهاـفمب  لوقعم  قوف  اـم  لـیثمت  هیبشت و  لـیبق  زا  دوش ، هدروآ  نآ  حیـضوت  رد  یظفل  و 
ربارب رد  ارنآ  يهجرد  دناوتیم  اهنت  هک  مینکیم  تیافک  اسران  هیبشت  کی  هب  طقف  باتکلاما 

وحم و باتک  هک  تسا  یتباث  نوناق  هب  هیبش  باتکلاما  دـیامن . نایب  ینامـسآ  باتک  یـسفنا و  باتک  یقافآ و  باتک  تابثا و  وحم و  باتک 
نآ يهدننک  نایب  تبسن  باتکلاما ، اب  یهلا  ینامسآ  باتک  تبسن  و  دنـشابیم . نوناق  نآ  ياههدیدپ  تایعقاو و  یـسفنا ، یقافآ و  تابثا و 

ياهندـش قرط  رد  یهلا  تیـشم  نایب  دـشاب و  هدوب  حرطم  دـناوتیم  رـشب  يارب  نوگانوگ  حوطـس  نتـشاد  اـب  هک  تسا  قیاـقح  زا  تمـسق 
اهباتک زا  یعون  يانثتساب  دناوخیم  دسیونیم و  رشب  هک  تسا  یئاهباتک  مشـش - باتک  دراد . دوجو  باتکلاما  رد  هک  تسا  ناسنا  یلماکت 
بیرق تیرثکا  تفگ : ناوتیم  دنشابیمن ، راوتسا  یقیقح  یعقاو و  ینابم  رب  دوشیم و  هتشون  مدرم  زا  یضعب  ندرک  مرگرـس  يارب  طقف  هک 

زا معا  تسا ، هدوب  تاـیعقاو  يهئارا  روـظنم  هب  تسا ، هدـمآ  ذـغاک  يور  وا  تسد  اـب  هدرک و  شوارت  رـشب  زغم  زا  هک  یئاـهباتک  قاـفتا  هب 
ناسنا هب  ات  دروایب  تسد  هب  ار  اهنآ  دـیاب  ناسنا  هک  یتایعقاو  نآ  ناهج و  ورملق  رد  هچ  ناسنا و  ورملق  رد  هچ  دنتـسه  هکناـنچنآ  تاـیعقاو 

نآ رد  هک  تسا  یناهج  ءازجا  رد  فرـصت  قرط  يهئارا  يارب  اهباتک  نیا  زا  يدایز  رایـسب  يهرامـش  نینچمه  دبای و  قیفوت  دیاب  هکنانچنآ 
یبیرقت ك رامآ  قبط  دوخ . یگدنز  يارب  دیفم  ياههدیدپ  اهترورض و  ندروآرب  يارب  دنکیم - یگدنز 

دلجم درایلیم  جنپ  دودح  رد  دـنیوگیم ، يدالیم   1983 متـسیب - نرق  رخاوا  قباطم  يرجه 1403  مهدزناپ  نرق  لـئاوا  ینعی  اـم  نارود  رد  ه 
تسا هدش  هتشون  رـشب  يارب  رـشب  زا  هک  دنهدیم  غارـس  يزورما  عماوج  یمومع  یـصوصخ و  ياههناخباتک  رد  گرزب  کچوک و  باتک 

يهنامرشیب لماوع  نآ  زا  رتدب  و  یعیبط ، يهدننک  دوبان  لماوع  شوختسد  برغ  رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  رگید  باتک  دلجم  اهنویلیم  املـسم 
زونه تسا و  هداد  ماجنا  ار  یگرزب  رایـسب  راک  هراب  نیا  رد  رـشب  لاح  رهب  و  تسا . هتفر  نیب  زا  اهزات  تخات و  رگید  اـهگنج و  رد  یناـسنا 

ثحابم هب  هک  هچنآ  یلو  تسا : دایز  رایسب  حرط  لباق  لئاسم  مشش  باتک  نیا  يهرابرد  دشابیم . راک  نیمه  لوغـشم  تیدج  لامک  اب  مه 
هدوب لئاسم  يهمه  نیرتمهم  دیاش  هک  مکی - يهلئسم  میئامنیم : نایب  رصتخم  روط  هب  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  هلئـسم  دنچ  دوشیم ، طوبرم  ام 
ناوتن ار  یلقاع  دیاش  تسا و  هدمآ  دوجوب  يرشب  ياهزاین  نیرتیساسا  زا  یکی  يهدننک  فرطرب  ناونع  هب  طخ  باتک و  هک  تسنیا  دشاب ،
یقافآ باتک  بلاطم  يهمه  هک  درادن  ار  تردق  نآ  ناسنا  هک  تهجنادب  و  دشاب . هتشاد  يدیدرت  نیرتکچوک  هلئـسم  نیا  رد  هک  درک  ادیپ 

وتیم و  دراد ، اهنآ  ندیمهف  هب  زاین  هک  ار  یبلاطم  زا  تمسق  نآ  لقادح  ای  ار ، تابثا  وحم و  ینامسآ و  یسفنا و  و 
: تفگ ناوتیم  اذل  دزاسب ، لاقتنا  لباق  ار  نآ  هلیـسو  نودب  هتـشاد و  نهذ  رد  هظحل  ره  رد  دـمهفب ، ار  اهنآ  دوخ  تاناکما  دودـح  رد  دـنا 

مه يریگمـشچ  قیفوت  زاین  نیا  ندروآرب  رد  و  تسا . هدـمآ  دوجوب  اهباتک  نآ  تایوتحم  يهدـنهد  ناشن  تامالع  ناونع  هب  باتک  طـخ و 
باتک کی  شزرا  كالم  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا . دایز  هداعلاقوف  اهباتک  نیا  ياهشزرا  توافت  مود - يهلئسم  تسا . هدروآ  تسدب 

اـهطیحم و عوـنت  اههدـئاف و  اهترورـض و  فـلتخم  بتارم  هب  هبـسنلاب  اـهناسنا  يارب  بلطم  نیرتدـیفم  نیرتیرورـض و  يهئارا  زا  تستراـبع 
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يهلئـسم دنـشابن . رگیدکی  اب  هسیاقم  لباق  الـصا  هک  دـشاب  دایز  يردـق  هب  رگید  باتک  اب  باتک  کی  شزرا  توافت  تسا  نکمم  طئارش ،
نیا زا  خساپ  دـننام  تهج  کی  زا  لاوئـس ، نیا  خـساپ  تسا ؟ هدوب  دـیفم  رـشب  يارب  مومع  روطب  هراومه و  یتایح  يهلیـسو  نیا  ایآ  موس -

فقوتم رد  هک  دراد  دوجو  اـهباتک  رد  یبلاـطم  تفگ : ناوتیم  زگره ، هن  دـناهدوب ؟ دـیفم  یتادوجوم  اـهناسنا  يهمه  اـیآ  هک  تسا  لاوئس 
. دناهتشاد دشر  هب  ور  تکرح  اب  ریذپانیتشآ  تموصخ  هک  یئاهناسنا  دننام  دناهدرک ، يزاب  ار  اهشقن  نیرتیساسا  يرشب  تفرـشیپ  نتخاس 

رگم ب تسا ، هدش  میرحت  اهنآ  لاقتنا  لقن و  هنوگ  ره  هلماعم و  لالض و  بتک  ظفح  یمالسا  هقف  رد  هک  تسا  تهج  نیمهب 
بساکم باتک  رد  هرس  سدق  يراصنا  یضترم  خیـش  موحرم  ار  هلئـسم  نیا  یهاقف  قیقحت  اهنآ . يهدننک  هارمگ  بلاطم  در  قیقحت و  يار 

. تسا هدش  لقن  فالخالب  يهلمج  اب  هک  ءاهقف  رظن  قافتا  يهفاضا  هب  روبزم  مکح  رب  ءاهقف  لالدتـسا  نیرتمهم  تسا و  هدومن  نایب  همرحم 

. تشگ میهاوخ  رکذتم  يدعب  لئاسم  رد  ار  یهیدب  مکح  نیا  دنکیم و  تابثا  ههادبلاب  ار  داسف  يهدام  عطق  هک  تسا  لقع  مکح  رب  ینتبم 
زا یضعب  و  . ) ملع ریغب  هللا  لیبس  نع  لضیل  ثیدحلا  وهل  يرتشی  نم  سانلا  نم  و  مکی - يهیآ  تسا : هفیرش  يهیآ  ود  رب  ینتبم  نینچمه  و 

و . ) روزلا لوق  اوبنتجا  و  مود - يهیآ  دنک .) هارمگ  يدنوادخ  هار  زا  لهج  يور  زا  ار  مدرم  ات  درخیم  ار  ساسایب  راتفگ ) و   ) ثیدح مدرم 
هنوگ ره  هک  تسا  هبعـش  نب  یلع  نب  نسح  لوقعلافحت - ثیدـح  دـننام  ثیداحا  زا  یتالمج  رب  و  دـینک .) باـنتجا  ساـسایب  راـتفگ  زا 

ام نارود  رد  هک  یبیرقت  رامآ  قبط  میدومن ، هراشا  ثحبم  زاغآ  رد  هکنانچ  مراهچ - هلئسم  دنکیم . یفرعم  هلماعملاعونمم  ار  داسف  يهدام 
غارـس يزورما  عماوج  یمومع  یـصوصخ و  ياههناخباتک  رد  گرزب  کچوک و  باتک  دـلجم  درایلیم  جـنپ  دودـح  رد  تسا  هدـش  هتفرگ 

ابرد اهباتک  نیا  مهد  کی  عوضوم ) تیمها  كالم  هب  سدح  رب  ینتبم  تسا  یضرف  کی  نیا  هتبلا   ) مینک ضرف  رگا  دنهدیم .
دلجم نویلیم  دـصناپ  رب  غلاب  اهناسنا  هب  طوبرم  تادـلجم  دادـعت  دـشاب ، هدـش  هتـشون  دراد  هک  يداـیز  رایـسب  داـعبا  هب  رظن  اـب  ناـسنا  يهر 

يهدننک نایب  هک  يداوم  رگید  تایبدا و  تسایـس و  قوقح و  قالخا و  يهرابرد  قوف  تادلجم  مدص  کی  مینک  ضرف  رگا  زاب  دـشابیم .
نیا مجنپ  کی  هک  مینک  ضرف  رگید  راب  دوب . دهاوخ  نویلیم  جنپ  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تادلجم  دادعت  دشاب ، هدوب  دیاب  هکنانچنآ  ناسنا 

، دشاب هدوب  یعیبط  ياروام  لوقعم  ياهـشیارگ  قالخا و  نادـجو و  لقع و  رظن  زا  ناسنا  یگدـنزاس  قالخا و  نید و  هب  طوبرم  تادـلجم 
يرشب ياهدرد  ياود  نداد  ناشن  يارب  هخـسن  نویلیم  کی  نیا  ایآ  دوب . دهاوخ  دلجم  نویلیم  کی  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تادلجم  دادعت 

هدوب نیمه  هجیتن  هک  نونکات  دیآرب !؟ رـشب  لماکت  دـشر و  قرط  نایب  يهدـهع  زا  دـناوتیمن  باتک  دـلجم  نویلیم  کی  ایآ  تسین !؟ یفاک 
تـسا یبلطم  نیا  دهدب . هئارا  ار  يو  لماکت  دشر و  قرط  دهدب و  هئارا  ار  يرـشب  ياهدرد  ياود  تسا  هتـسناوتن  ینعی  مینیبیم ، هک  تسا 

هک تسا  ناگدنـسیون  نآ  رد  ریـصقت  تسین . اهباتک  رد  ریـصقت  هک  تسنیا  رما  تقیقح  اما  و  دنکیم . تابثا  ارنآ  ام  يهیلوا  تادهاشم  هک 
سین مزال  رشب  يارب  روتسد  دنک . ادیپ  دوخ  زغم  اب  ار  دوخ  هار  رشب  دیراذگب  هک  دنسیونیم  رکفت  رد  ترهش  بسک  يارب 

لصا و چـیه  دوخ  نتخاس  مروتم  زج  هک   ) تسا اهناسنا  یعیبطدوخ  نیـشام  ياههدـند  کمک  مه  نانآ  مان  کـی  هک  ناگدنـسیون  نیا  ت .
ياهدرد ياود  يهخـسن  نویلیم  کی  نآ  سپـس  دنـشکیم ، دوخ  ناور  زغم و  هب  تسخن  ار  نالطب  طخ  ملق  نآ  اب  دسانـشیمن ) ار  ینوناـق 

.! دناهدومرف فرـصم  مدرم !! هب  تمدخ  هار  رد  ار  ناشکرابم !! ناور  زغم و  هک  دـنوشیم  مه  راکبلط  یتح  دنـشکیم و  شتآ  هب  ار  يرـشب 
هب ار  دوخ  ءارآ  دـئاقع و  تسا  هتـسناوت  رـشب  هک  ماـگنه  نآ  زا  تفگ  ناوـتیم  هک  دراد  دوـجو  مهم  رایـسب  يهلئـسم  کـی  دروـم  نیا  رد 
هک تسنیا  نآ  و  تسا . هتـشاد  دوجو  ساسح  مهم و  يهلئـسم  نیا  دهدب ، رارق  نارگید  فایرد  ضرعم  رد  دـنک و  هضرع  باتک  يهلیـسو 

هکنانچ تسا . ناوارف  یلیخ  دـسفم  دـساف و  بلاطم  تسا  هدـش  هتـشون  يو  ملق  يرـشب و  رکف  اـب  هک  یئاـهباتک  رد  هک  مینادیم  اـم  يهمه 
يرشب تایح  املـسم  دوب ، هدشن  هتـشون  یئاهباتک  نینچ  رگا  هکیروط  هب  تسا ، هدمآ  اهباتک  رد  ناوارف  رایـسب  مه  دیفم  يرورـض و  بلاطم 
يرـشب دئاقع  ءارآ و  يهدـننک  نایب  هک  یئاهباتک  يهمه  تفگ : ناوتیم  ایآ  درک ؟ دـیاب  هچ  نیاربانب ، تشگیم . لتخم  تملظ  لهج و  رد 

نیا یسررب  يارب  دوش ؟ هدیشک  نالطب  ملق  تسا ، دسفم  دساف و  هک  بلاطم  نآ  يور  دریگب و  رارق  قیقد  یـسررب  تحت  تسخن  دیاب  تسا 
ئسم دنچ  هیرظن 
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ایآ مود  يهلئـسم  تسیچ ؟ تسا  دـساف  بلطم  کی  اـی  هیرظن  کـی  هکنیا  كـالم  مکی - يهلئـسم  دریگب : رارق  يدـج  هجوت  دروم  دـیاب  هل 
، دنریگب رارق  یسررب  دروم  دیاب  اهباتک  مومع  ایآ  موس - يهلئسم  تسین ؟ نایب  هدیقع و  يدازآ  فالخ  بتک ، تایوتحم  شیتفت  یـسررب و 

کی ای  هیرظن  کی  هکنیا  كالم  مکی - يهلئـسم  دـنوش ؟ یـسررب  دـیاب  هک  دنتـسه  اهباتک  نیمادـک  مود  تروص  رد  اـهنآ و  زا  یـضعب  اـی 
رد هک  میریذپب  رگا  هک  دراد ، دوجو  ناوارف  رایـسب  یئاهباتک  رد  رـضم  دساف و  بلاطم  تسین  دیدرت  ياج  الوا  تسیچ ؟ تسا  دساف  بلطم 
زا هدرک و  یقلت  لـطاب  دـیاب  ار  بلاـطم  نآ  اـمتح  تسین ، حیحـص  اـهنآ  زا  فارحنا  دراد و  دوجو  یتاـیعقاو  ناـسنا  ناـهج و  ورملق  ود  ره 

مینادـب میهاوخیم  مکی  يهلئـسم  نیا  رد  تشگ . دـهاوخ  یـسررب  احورـشم  مود  هلئـسم  رد  بلطم  نیا  میئامن . رود  اهناسنا  راـکفا  ضرعم 
ره رد  اجنیا و  رد  دساف  يانعم  ددرگیم . فارحنا  بجوم  دوش ، هتشاذگ  مدرم  راکفا  ضرعم  رد  رگا  هک  تسیچ  بلطم  کی  داسف  كالم 

ینامز و طیارش  فالتخا  هدوب  قلطم  تهج  کی  زا  عقاو  قح و  هک  تسا  ملـسم  و  عقاو ، فالخ  قح و  فالخ  زا  تسا  ترابع  رگید  ياج 
ندوب ینوناق  یتسه و  ناهج  یمومع  يدابم  دننام  دزاسب . نوگرگد  ار  اهنآ  دـناوتیمن  یناسنا  صاخ  ياهتیعقوم  اهیریگعضوم و  یناکم و 

نیا دننام  نآ و 
فلاخم تایرظن  راهظا  نیاربانب ، تفرگ . هدیدان  اهرادنپ  تالایخ و  اب  ناوتیمن  ار  نیناوق  نیا  دراد و  دوخ  يارب  ینیناوق  یناسنا  تایح  هک 

زا یچوپ  فارحنا و  نیا  جـیورت  يارب  رگا  لاـح  تسا . یچوپ  فارحنا و  ضرعم  رد  راـکفا  نداد  رارق  میتـفگ  هک  یئاـنعم  هب  عـقاو  قـح و 
یئارگچوپ لماع  داسف و  يهعاشا  زج  دوش ، يرادربهرهب  رثن  رعـش و  نیرتدنیاشوخ  زا  اهیدنبهلمج و  نیرتابیز  زا  تاحالطـصا و  نیرتبلاج 

هک تسا  یعوضوم  ای  لصا  نآ  تاـعارم  ینعی  تبـسن  فرط  تاـعارم  هدوب و  یبسن  رگید  تهج  زا  عقاو  قح و  تشاد . دـهاوخن  ياهجیتن 
يدرف يارب  یتقیقح  کی  هک  یتقو  هک  تسا  ملسم  دنکیم . ادیپ  ققحت  عوضوم  ای  لصا  نآ  هب  رظن  اب  ءیش  کی  تیعقاو  قح و  ندوب  قح 

ای ناسنا  نآ  ياهیریگفدـه  اههشیدـنا و  لامعا و  يهمه  ندوب  عقاو  قح و  دـش ، ضرف  تباـث  حیحـص و  اـهناسنا  زا  ياهعماـج  اـی  ناـسنا  زا 
قیبطت ناسنا  ناهج و  ورملق  ود  نیناوق  تیعقاو و  اـب  یتسیاـب  زین  ود  نآ  تحـص  كـالم  یلو  دوشیم ، هدیجنـس  تقیقح  ناـمه  اـب  هعماـج 

اعطق دوش  ریزارـس  ذـغاک  يور  ملق  زا  ای  دوش  هتفگ  نآ  فالخ  رب  هک  یبلطم  قوف ، تهج  ود  رد  عقاو  قح و  ندـش  تباث  ضرف  رب  دـنوش .
ار د عقاو  قح و  فالخ  رب  یبلاطم  نایب  هک  تفرگ  غارس  ار  يدنمدرخ  ناسنا  کی  ناوتن  دیاش  دوب . دهاوخ  دسفم  دساف و  لطاب و 

يارب بتک  تایوتحم  یـسررب  ایآ  مود - يهلئـسم  دـنکن . یقلت  اهناسنا  تایح  اب  هزرابم  تسا ، اـهناسنا  تاـیح  ياـنبم  هک  قوف  تهج  ود  ر 
، نآ يهرابرد  ءاطخ  هابتـشا و  هک  تسا  هلئـسم  نامه  نیا  تسا ؟ نایب  هدـیقع و  يدازآ  فـالخ  یناـسنا  ناور  زغم و  تیلاـعف  نوناـق  ظـفح 

شیپ یصاخشا  لیم و  تراوتـسا  دننام  ینارکفتم  رود  نادنچ  هن  ياهتـشذگ  رد  ناربج . لباق  ریغ  تسا  یئاطخ  یندوشخبان و  تسا  یمرج 
هدیقع و رد  يدازآ  هک  دوب  نینچ  تیعقاو  رگا  دـناهدناسر و  باصن  دـحب  ملق  هدـیقع و  يدازآ  يهرابرد  ار  نخـس  اهنآ ، زا  سپ  اهنآ و  زا 
هب ای  دوبن . روصت  لباق  دـناهداد ، ماـجنا  روبزم  نارکفتم  هک  هچنآ  زا  رتاـسر  رتهب و  یلالدتـسا  نخـس و  دوب ، اـهناسنا  یگدـنز  فدـه  ناـیب 

روبزم يدازآ  یئوگ  هک  دناهداد  نخس  داد  نانچ  ملق  هدیقع و  يدازآ  ترورـض  تابثا  حیـضوت و  يهرابرد  روبزم  نارکفتم  رگید  ترابع 
نآ زا  رتشزرااب  یتح  تسا و  نینچ  یلب ، تسا ؟ نینچ  نایب  هدیقع و  يدازآ  اعقاو  ایآ  تسا ! یگدنز  یلاع  ياهفده  زا  یکی  ای  العا  فدـه 

رارق مرتـحم  يهدـننک  هعلاـطم  هجوت  دروم  قیقد  روطب  میراودـیما  مینکیم ، حرطم  هک  ار  اـما  نیا  اـما ، دـناهتفگ ، روبزم  نارکفتم  هک  تسا 
ملق آ نایب و  زا  هکنانآ  دنتسه و  یناسک  هچ  دندازآ ، نآ  نایب  هدیقع و  باختنا  رد  مدرم  يهمه  هکنیا  دریگب .

هک تسنیا  لوا  لاوئس  حیـضوت  دناهدروآ . دوجوب  ار  اما  هک  تسا  لاوئـس  ود  نیا  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  درک ، دنهاوخ  هدافتـسا  ناشیدناداز 
یگمه مدرم  هکنیا  هب  داـقتعا  اـیآ  دوـشن ؟ تیعقاو  دـض  يهدـیقع  هب  دـقتعم  زگره  هک  دـینیبیم  لـماکت  زا  ياهجرد  رد  ار  رـشب  امـش  اـیآ 

؟ تسا لوقعم  داقتعا  کی  دنورب  نیب  زا  دیاب  هیقب  تسا و  یگدنز  يهتسیاش  دشاب ، هدوب  رتشیب  شروز  رز و  سک  ره  هک  دنتـسه  یتاناویح 
هک دیراد  غارس  نیا  زا  رتالاب  یتیانج  هچ  امش  دنکیمن ؟ تنایخ  اهناسنا  يهمه  هب  يدازآ  لامک  اب  دریذپیم  ار  ياهدیقع  نینچ  هک  یـسک 
زا رظن  عطق  اب  صخش  نیا  ایآ  تسا ، تایح  یچوپ  هب  دقتعم  هک  یسک  دیامنیم ! ءانف  هب  موکحم  روز  رز و  نابحاص  زجب  ار  اهناسنا  يهمه 
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هک دنزادرپب  یئاهناسنا  ياشامت  هب  و  دـنراذگب ، مهیور  تسد  عماوج  ناریدـم  نایبرم و  ایآ  دـنکیمن !؟ هزرابم  نتـشیوخ  تایح  اب  نارگید 
هکنیا هب  نداد  خـساپ  لـباق  میدوـمن ، حرطم  هک  لـئاسم  نیا  زا  کـی  چـیه  تـسا !؟ ینورد  رگناریو  ياههدـقع  یتـشم  لوـلعم  ناشدـئاقع 

يرادربهرهب راثآ  زا  یکی  هلمج  نیمه  دوخ  تسین . دـنک  يزاب  دـهاوخب  هک  هنوگ  ره  نتـشیوخ  تاـیح  اـب  دوخ و  حور  اـب  رـشب  دـیراذگب 
ئاقع رگید  زا  شیب  اهناسنا  حاورا  اهزغم و  يهرابرد  نآ  يرگناریو  هک  تسا  قلطم  روطب  هدیقع  يدازآ  زا  تسیاشان 

هچ نیا  تسا . هتخاس  لدـبم  هاـگآ ) ناسانـشناسنا  لوقب   ) رـسیب نت  هب  ار  تیرـشب  هک  تسا  سوحنم  لومرف  ناـمه  نیا  تسا . لوقعماـن  د 
ناور زغم و  هب  طوبرم  هک  طرـش  نیا  هب  طقف  دراد ، ترورـض  قیقحت  شالت و  هنوگ  همه  رـسیب  ياهنت  نتـشاد  اپرب  يارب  هک  تسا  یقطنم 

؟ هچ ینعی  هفـسلف  میونـشیم : ناوارف  روطب  هکنیا  دوب . دهاوخن  حرطم  رـس  يارب  مه  یئاوتحم  تسین ، حرطم  يرـس  هک  یتقو  يرآ ، دشابن !
یناهگان يهدیدپ  کی  دننک ؟ هضرع  ام  يارب  دـنناوتیم  ار  یلئاسم  هچ  یمدآ  ناج  ناور و  حور و  هب  طوبرم  مولع  تسا ؟ مادـک  تمکح 
ساـسایب تـالیامت  رد  ندـش  روهطوـغ  هحلـسا و  شیاـمزآ  درد  هب  طـقف  هک  تسا  نت  نیا  نتـشادن  رـس  ناـمه  شتلع  تسین ، تلعیب  و 

ناور زغم و  نوناق  نییعت  زا  زیرگ  تسا ، ناور  ياراد  رشب  رگا  تسا و  حرطم  یلقعت  ياهشیدنا و  يزغم و  رشب  يارب  رگا  هصالخ ، دروخیم .
هک یتاداـقتعا  میظنت  زا  زیرگ  نینچمه  دـشابیمن . ناربـج  میمرت و  لـباق  هک  تسا  یتناـیخ  دزومآیم ، اـم  يارب  ار  یتـسه  نوناـق  دوخ  هک 

يهمادا زا  ار  رشب  هرخالاب  هک  تسا  یعونصم  یناوتان  کی  دشاب ، هدوب  ینعمرپ  تمظعاب و  تایح  نیا  رد  رشب  يدج  تالاوئس  يوگخـساپ 
، درک دـنهاوخ  هدافتـسا  نایب  هدـیقع و  يدازآ  تکرب  هب  هدـش  راهظا  دـئاقع  زا  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  هکنیا  اما  دزاسیم . كانمیب  تاـیح 

تساد
زغم و لوقعم  هیجوت  تردـق  دوخ  دسانـشب و  ار  ناور  زغم و  نوناق  تسناوتیم  هک  دوب  يدـحب  يرـشب  لماکت  رگا  یندینـش . سب  تسا  ینا 
رد تیدودـحم  نیرتمک  یـضرف  نینچ  رد  هکلب  تشادـن ، دوجو  نایب  هدـیقع و  قلطم  يدازآ  رد  یلاکـشا  چـیه  تشاد ، تسد  رد  ار  ناور 

دندادیم اهناسنا  هب  ار  تیمها  نآ  عماوج  یناور  يرکف و  ياهتیریدـم  رگا  لقادـح  ای  دوب و  تیرـشب  يارب  شحاف  ملظ  نآ ، نایب  هدـیقع و 
زغم و هک  دـنتخادرپیم  نآ  لوقعم  میظنت  لیلحت و  هب  اههار  نیرتیقطنم  اب  دوشیم ، هضرع  هعماـج  رد  هک  ياهیرظن  هدـیقع و  هنوگ  ره  هک 

عافد نایب ، هدیقع و  قلطم  يدازآ  زا  عافد  دندادیمن ، تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  نوناق  اهضقانت  اهداضت و  نافوط  رد  هعماج  مدرم  ياهناور 
دشرنبا هیوکسمنبا و  يدنک و  انیسنبا و  قرش  رد  يرشب  عماوج  دارفا  زا  کی  ره  ایآ  ینعی  تسا ؟ نینچ  ایآ  میسرپیم  لاح  دوب . یقطنم 

يریثات نیرتمک  دنوش ، هضرع  نانآ  يارب  ضقانتم  داضتم و  چوپ و  دئاقع  اهنویلیم  رگا  هک  دنتـسه  نیهلاتملاردص  يولوم و  نیدـلالالج  و 
رابگر ناراب ، ياجب  رگا  هک  دنتـسه  لگه  تناک و  تراکد و  نیمز  برغم  عماوج  يهمه  دارفا  ایآ  دنـشاب !؟ هتـشادن  ناـنآ  ناور  زغم و  رد 

طاب زا  ار  اهحیحص  دوخ ، یناور  يزغم و  رادتقا  اب  درابب ، ناشیاهرس  رب  ضیقن  دض و  چوپ و  تایرظن  دئاقع و 
دادـملق هب  قشع  اب  میراذـگب و  رانک  ار  ساسایب  ياهیخوش  تـالایخ و  دـیئایب ، دنـسرن !؟ یگدـنز  یچوپ  ساـسحا  هب  هداد و  صیخـشت  ل 

هشیدـنا و ره  هک  تسنیا  تیرـشب  یقیقح  قطنم  ایآ  میریگن . يزاب  هب  ار  يرـشب  حاورا  اـهزغم و  يدازآ ، عفادـم  ناونع  هب  نتـشیوخ  ندرک 
یقیقح قطنم  هکنیا  ای  دشاب ، یناشف  شتآ  ياههوک  کلهم  داوم  هچ  رگا  دوش  هضرع  هعماج  هب  دیاب  دشاب ، هچ  ره  رادنپ  لیخت و  هدیقع و 

نرق ود  رد  ام  دیئامرف : هجوت  تسرد  اهنآ ؟ زا  يرادربهرهب  لوقعم  قرط  نایب  تایعقاو و  فشک  يارب  يدج  شالت  زا  تسا  ترابع  یناسنا 
نخـس کی  ای  هثداح  کی  ندرک  باترپ  اب  ار  تایح  یگدـیئاس  ینعی  میاهداد ، بلاج  نخـس  جـیورت  رد  اـهناسنا  زا  یناوارف  ناـینابرق  ریخا 

! میاهدرکن فارتـعا  ناور  زغم و  يارب  ملاـس  داوم  يهیهت  رد  دوخ  تسکـش  هب  مه  زوـنه  و  ار !! حیحـص  تاـیعقاو  هن  میاهداد  جاور  بلاـج 
نیا دـنکن . كرد  ارنآ  تسا ، ناـسنا  شماـن  هک  دنمـشیدنا  رایـشه و  دوجوم  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رتناـسآ  تالکـشم  نیا  لوـقعم  يهراـچ 

یسررب دروم  دیاب  ناور  زغم و  تیلاعف  نوناق  ظفح  يارب  اهباتک  مومع  ایآ  موس - يهلئسم  میئامنیم : حرطم  ریز  يهلئسم  رد  ار  یئوجهراچ 
اسنا ریغ  تاقیقحت  مولع و  هن  تسا  یناسنا  لئاسم  هب  طوبرم  میتفگ ، عوضوم  نیا  رد  نونکات  هک  ار  یبلاطم  دنریگب ؟ رارق 

یناسنا ریغ  تاعوضوم  نیا  هب  طوبرم  ياهجاتنتـسا  یتسردان  یتسرد و  اریز  کلذ ، ریغ  یـضایر و  تعنـص و  ینیع و  ناهج  هب  طوبرم  ین 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1294 

http://www.ghaemiyeh.com


راکفا هب  ندرک  هضرع  رد  اهنآ  دوخ  تیهام  رد  یماهبا  لاکـشا و  دنـشابیم ، ینیع  يهدهاشم  لباق  ياهدومن  جئاتن و  ياراد  هک  تهجنادب 
نیرتساسح هک  تسا  ناسنا  هب  طوبرم  مولع  تسا ، يرـشب  ياهزغم  یهارمگ  تبکن و  یتخبدـب و  بجوم  هک  هچنآ  درادـن . دوجو  عماوج 

نیرتساسح هک  تسنیا  رد  ناـسنا  هب  طوبرم  مولع  تیمها  يرآ ، تسا . ینیع  ياـهدومن  رد  اـهنآ  نیرتدـیدپان  اـهنآ  لـئاسم  تاـعوضوم و 
یـضعب هب  ام  هک  تسا  يددعتم  روما  ناسنا  هب  طوبرم  مولع  تیمها  تسا . ینیع  ياهدومن  رد  اهنآ  نیرتدیدپان  اهنآ ، لئاسم  تاعوضوم و 

، دنکیم رظن  راهظا  تسه  هکنانچنآ  ناسنا  فیـصوت  ندناسانـش و  رد  رکفتم  کی  هک  یتقو  هک  تسنیا  مکی - رما  مینکیم : هراشا  اهنآ  زا 
نیوراد هک  یتـقو  لاـثم  ناوـنعب  دـنیامنیم . يرادربهرهب  ار  دـیاب  هکناـنچنآ  ناـسنا  فیـصوت ، نآ  زا  یلوـمعم  راـکفا  مدرم و  تـقیقح  رد 

رما دنریگیم ! هجیتن  نآ  زا  ار  دشاب  دیاب  نینچ  ناسنا  هک  هیـضق  نیا  دروآیم ، نادـیمب  نارادـناج  فیـصوت  رد  ار  یعیبط  باختنا  يهدـیدپ 
ندرک رارقرب  اب  ناسنا  و  دنتسه ، اهناسنا  تاذ  زا  جراخ  يروما  یضایر  تعنص و  تعیبط و  هب  طوبرم  مولع  لئاسم  تاعوضوم و  مود -

، تسا هدروآ  تسدـب  اهنآ  يهرابرد  هک  یتامولعم  زا  دوخ  یناگدـنز  رد  ددرگیم و  اـهنآ  مهف  كرد و  هب  قفوم  اـهنآ ، اـب  یملع  يهطبار 
- مکی هاگدید  دراد : هاگدید  ود  يواکناور  شنوگانوگ و  عاونا  اب  یـسانشناور  اصوصخم  یناسنا  مولع  هکیتروص  رد  دـیامنیم ، هدافتـسا 
اههدیدپ و مود - هاگدید  دنریگب . رارق  یهاگشیامزآ  یسح و  ياهتخانش  ضرعم  رد  دنناوتیم  هک  تسا  ینیع  ياهدومن  هنوگ  ره  راتفر و 

تسا یهیدب  اریز  دراد ، ترورض  ققحم  ناسنا  دوخ  یـصخش  تفایرد  كرد و  اهنآ  تخانـش  يارب  هک  دنتـسه  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف 
ساسحا ینیب و  گرزب  دوخ  ربک و  ساسحا  یبایابیز و  هدارا و  لقعت و  میـسجت و  هفطاع و  هشیدنا و  ملا و  تذـل و  يانعم  یـسک  رگا  هک 
يهفطاع تقیقح  درادن . دوجو  اهنآ  كرد  يارب  یهار  چیه  دیامنن ، تفایرد  دوخ  نورد  زا  ار  کلذ  ریغ  ینیب و  کچوک  دوخ  تراقح و 

. دـیوگیم غورد  ای  تسین و  درم  ای  دـنک ، اعدا  نینچ  يدرم  رگا  تسین و  تفایرد  لباق  هجو  چـیهب  نادرم  يارب  دوخ ، ناکدوک  هب  يردام 
یملع يهجیتن  چـیه  هک  تسا  یـصقان  تخانـش  کی  دوشن ، هتخانـش  مود  هاگدـید  زا  هکیمادام  زین  مکی  هاگدـید  زا  ناـسنا  تخانـش  یتح 

سوسحمان ینورد  اهنآ  للع  هک  دنتـسه  یئاهلولعم  دهدیم ، ناشن  دوخ  زا  ناسنا  هک  ینیع  ياهدومن  راتفر و  اریز  دشاب ، هتـشاد  دناوتیمن 
ب

يهرابرد يرظن  راهظا  چـیه  تفگ : ناوتیم  هجیتن  رد  دنـشابیم . كرد  لباق  نتـشیوخ  نورد  زا  ناسنا  یـصخش  تفاـیرد  اـب  طـقف  هدو و 
زا دزرویم . تلاخد  رظن  راـهظا  نآ  رد  شنورد ، زا  وا  یـصخش  تفاـیرد  كرد و  هکنیا  رگم  دریگیمن ، ماـجنا  نیققحم  فرط  زا  ناـسنا 
ای شیوخ و  يهعماج  ياهناسنا  یخیرات  تشذگرـس  يهرابرد  هک  ینارود  هعماج و  ره  رد  یخروم  ره  دوشیم : هتفگ  هک  تسا  اـج  نیمه 
هک مینادــیم  اـم  يهـمه  و  تـسا . هدز  دوـخ  نامــشچ  رب  شیوـخ  نارود  هعماـج و  زا  یکنیع  دــیامنیم ، ریــسفت  لـیلحت و  عـماوج  رگید 

رادید دنـشابیم . رثوم  ناسانـش  ناسنا  تارکفت  هیجوت  رد  قئاقح  نیا  يهمه  هدوب و  نوگانوگ  ياهگنهرف  اههدـیا و  ياراد  ناسانـشناسنا 
هکنانچ ار  وا  یملق  راـثآ  هدرک و  ریـسفت  ار  وا  یگدـنز  يهمه  هک  دروآ  دوجوب  ياهدـیا  یلواـیکام  نورد  رد  اـیژروب  رازـس  اـب  یلواـیکام 
حرطم وا  ياههاگدـید  زا  دـیدش  رثات  يزیربت و  سمـش  اب  رادـید  زا  سپ  هک  ار  یناسنا  يولوم  نیدـلالالج  تسا . هدومن  هیجوت  مینیبیم ،

نخس یناسنا  يهرابرد  رادید ، نآ  زا  سپ  يولوم  تسا . هدوب  توافتم  تشاد  رظن  رد  سمش  اب  رادید  نودب  هک  یناسنا  اب  املـسم  دنکیم ،
لت يهلیسوب  هک  میراد  كرتشم  تایعقاو  قئاقح و  ناسنا  يهرابرد  ام  هک  بلطم  نیا  و  تسا . هتفایرد  ار  نآ  دوخ  نورد  رد  هک  دیوگیم 

اود ار  ناسانشناسنا  يزاسناسنا  یناور  يزغم و  هاگراک  تیلاعف  زا  یـشان  درد  چیه  دناهتـشگ ، تابثا  ام  يارب  ناققحم  نادنمـشناد و  شا 
تیلع دـننام  تعیبط  رد  كرتشم  یلک و  نیناوق  لوصا و  هدـع  کی  هب  هیبش  اهناسنا  يهراـبرد  كرتشم  تاـیعقاو  قئاـقح و  اریز  دـنکیمن ،

یئاهناسنا الثم  یمیدق  رایـسب  ياهناسنا  تسیابیم  الا  دیامنیمن و  یعیبط  مولع  يارب  یکمک  چیه  اهنآ ، یلک  یلامجا و  نتـسناد  هک  تسا 
مه ار  يزورما  موـلع  تسا ، اـمرفمکح  تـیلع  نوناـق  تعیبـط ، ناـهج  رد  هـک  دنتـسنادیم  دـندرکیم و  یگدـنز  شیپ  لاـس  نارازه  هـک 

داوم يرادقم  هک  تسا  يزاسناسنا  يارب  ینورد  هاگراک  کی  ياراد  ناسنا ، يهرابرد  یققحم  ناسنا  ره  تفگ : دیاب  هصالخ  دنتـسنادیم .
رد يزیگنافسا  زرط  هب  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  ناسنا  دـیدش  يریذـپنیقلت  موس - رما  دـیامنیم . يروآعمج  ینیع  ناهج  زا  ارنآ  ماـخ 
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ریثات تخـس  ناـنچ  تراـهم  اـب  مدرم  زا  یباـتک  تاـنایب  نانخـس و  زا  یعاونا  يهلیـسوب  نیقلت  نیا  تسا . هدوب  رثوم  اـهناسنا  تاـیح  هیجوت 
مولع تیـساسح  لماوع  زا  يزیچان  رایـسب  يهنومن  هک  هناگهس  روما  نیا  ددرگیم . رتدـیدش  یعیبط  يربج  لـماوع  زا  یهاـگ  هک  دـنکیم 

شیپ دنشاب . هدوب  یناسنا  مولع  هب  طوبرم  ياهباتک  رد  لوقعم  يرگباسح  يارب  هزیگنا  نیرتيرورض  دنناوتیم  تسا  یناسنا 
هک مینکیم  هراـشا  مهم  يهتکن  نیا  هب  میوش ، رکذـتم  ار  ناـسنا  هب  طوـبرم  راـثآ  اـهباتک و  يهراـبرد  يرگباـسح  لوـقعم  قـیرط  هکنآ  زا 

يهضرع زیوجت  طرـش  هک  تسین  یـسررب  يرگباسح و  نامه  ترورـض  زج  يزیچ  اهباتک  یـسررب  يرگباـسح و  ترورـض  زا  اـم  دوصقم 
لرتنک رب  ياهعماج  چیه  رد  يدرف  چیه  هک  تسا  تریح  یتفگش و  ياج  اعقاو  تسا . ناکشزپ  یـسیونهخسن  يارب  رازاب  هب  درد  رـس  صرق 
يدازآ مدرم ، يا  هک  دنزیمن  دایرف  دوشیم ، هیهت  یمسج  نارامیب  يارب  هک  یئاهاود  يهرابرد  اهیـسررب  اهیرگباسح و  عاونا  شیتفت و  و 

هب مه  یناسنا  ياهزغم  حاورا و  اهناج و  يهرابرد  دیوگب : یـسک  رگا  اما  و  یناسنا ! دض  تسا  يرما  دـئاقع  شیتفت  روسناس و  تفر ، داب  رب 
او اناسنا ، او  داـیرف  دزادـنیب ، هار  دـهاوخب  هک  ار  یناـشفشتآ  هنوگ  ره  يزغم  ره  دـیراذگن  دـیهدب و  تیمها  درد  رـس  صرق  تیمها  ردـق 

راثآ هنوگ  ره  اهباتک و  يهراـبرد  يرگباـسح  لوقعم  قیرط  اـما  دزادـنایم . نینط  عماوج  ياـهاضف  يهمه  رد  ـالیم ، تراوتـسا  او  اـیدازآ ،
رکفت قیقحت و  هنوگ  ره  هک : تسنیا  دـیاب  هکنانچنآ  ناسنا  ورملق  رد  هچ  تسه و  هکنانچنآ  ناسنا  ورملق  رد  هچ  یناسنا  لـئاسم  هب  طوبرم 

قحت دروم  بناوج  يهمه  زا  دیاب  يرشب  راکفا  هب  هضرع  يارب  یلو  تسا ، دازآ  طرش  دیق و  نیرتکچوک  نودب  ناسنا  يهرابرد 
يالاو ماقم  هب  میظعت  لامک  اب  دـسریم  رظن  هب  دوش  هضرع  هعماج  ياضف  هب  جـئاتن  تحـص  تروص  رد  سپـس  دریگب و  رارق  شیامزآ  قی و 

نیا هک  میوشیم  رکذتم  البق  مه  ار  هتکن  نیا  درک و  داهنشیپ  نینچ  ناوتب  وحن  نیدب  ار  يرگباسح  لوقعم  قیرط  یناسنا ، مولع  نادنمشناد 
نیا دشاب و  هتفریذپ  تسا . یناسنا  ياهشزرا  یلاع و  ياهدادعتسا  ياراد  هک  ار  ناسنا  مانب  يدوجوم  هک  دوشیم  هضرع  یناسک  هب  داهنشیپ 

اما تشگ . دهاوخن  لاسرا  مه  گنل  رومیت  زیگنچ و  تمدخب  تسپ  يهلیسوب  هکنانچ  دوشیمن ، میدقت  ایژروب  سباه و  ساموت  هب  داهنشیپ 
زج یطرـش  چـیه  زاـب و  ـالماک  ناـققحم  نارکفتم و  يارب  قیقحت  رکفت و  هنوگ  ره  نادـیم  هک  تسا  بیترت  نیدـب  يرگباـسح  نیا  قـیرط 

ار هیرظن  نآ  تشگ ، ياهیرظن  تفایرد  هب  قفوم  رکفتم  کی  هکنآ  زا  سپ  دوشن و  روظنم  راک  رد  تیمیمـص  مزال و  تامولعم  تاـعالطا و 
ره یلاع  يهلحرم  نیا  رد  دـنراذگب . نایم  رد  دنـشابیم ، تیمیمـص  صولخ و  مزال و  تامولعم  تاعالطا و  ياراد  هک  ینارکفتم  رگید  اب 

شیازفا تقیقح  هب  ندـش  کیدزن  لامتحا  دنـشاب ، رادروخرب  رتیلاع  تیفیک  رتشیب و  تیمک  زا  قیقحت  رد  ناگدـننک  تکرـش  هک  هزادـنا 
نا گنهرف  بالقنا  نایرج  نیا  رد  مهم  يهتکن  ود  هکنیا  طرشب  تسا  یناسنا  يالاو  رایسب  نامرآ  کی  نیا  هتبلا  درک . دهاوخ  ادیپ 

شاعم و دـنیامن و  رانکرب  يزابهلماعم  يرگادوس و  نایرج  زا  ار  ورملق  نیا  رد  شهوژپ  قیقحت و  هکنیا  مکی - يهتکن  دوش : تاعارم  یناس 
سدقم و رما  نیا  بیترت  نیدب  دریگب و  هدـهع  هب  دنـشوکیم  نانآ  يهرابرد  نارکفتم  نیا  هک  یمدرم  لاملاتیب  ار  نارکفتم  نیا  یگدـنز 

دصقم دوش و  زیهرپ  ساسح  راک  نیا  رد  تعرس  زا  مود - يهتکن  ددرگ . هزنم  كاپ و  ماقم ، یعامتجا و  ترهش  لوپ و  يارجم  زا  هدنزاس 
مزال تاحیـضوت  اب  ار  هلـصاح  تایرظن  ناوتیم  طیارـش ، نیا  عامتجا  زا  سپ  دماجنایب . لوطب  اهلاس  هچ  رگا  دـشاب  تقیقح  فشک  یلـصا 

تـسا یناهج  یگنهرف  بالقنا  نامه  نیا  داد . رارق  راکفا  ضرعم  رد  دننک ، هدافتـسا  تایرظن  نآ  زا  دنناوتیم  یناسک  هچ  هکنیا  يهرابرد 
ندیـشچ زا  سپ  اهیئوگضقانت و  داضت و  تالایخ و  ياهخالگنـس  رد  ندش  حورجم  هدوهیب و  ياهـشالت  زا  ندش  هتـسخ  زا  سپ  رـشب  هک 
روآرفنت سونامان و  رادقم  نامه  داهنشیپ  نیا  هزورما ، اما  داهن . دهاوخ  ندرگ  نآ  هب  تهج  رهب  يراب  یگناگیبدوخ و  زا  يرامیب  خلت  معط 

تایح ندوب  رادفده  هب  طوبرم  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  يدعب  يهلمج  ود  کلذ . ریغ  یگدرب و  ياهنارود  رد  يدازآ  داهنـشیپ  هک  تسا 
بمایپ يهلیسوب  قئاقح  غالبا  تیاده و  يدعب  يهلمج  و  تسا . هدش  ثحب  احورشم  هتشذگ  تادلجم  زا  یکی  رد  هک  تسا  نایمدآ 

يدنوادخ ملع  نینچمه  تسا . هدش  حرطم  هتشذگ  ياههبطخ  زا  یضعب  ریسفت  رد  هک  دهدیم  رکذت  ار  اهناسنا  ياهنادجو  لوقع و  نار و 
یـضر يذـلا  هنید  هباتک  نم  لزنا  امیف  مکل  هل و  لمکا  یتح  اـنامزا ، هیبن  مکیف  رمع  و  تسا . هدـش  یـسررب  هتـشذگ  رد  زین  اـهلجا  نییعت  و 

مدـق هجحلا و  مکیلع  ذـختا  و  هرذـعملا ، مکیلا  یقلا  و  هرماوا ، هیهاون و  و  ههراکم ، لامعالا و  نم  هباـحم  هناـسل  یلع  مکیلا  یهنا  هسفنل و 
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دنوادـخ هکنیا  ات  داد  رمع  یئاهنامز  امـش  نایم  رد  ار  دوخ  ربماـیپ  ناحبـس  دـنوادخ   ) دـیدش باذـع  يدـی  نیب  مکرذـنا  دـیعولاب و  مکیلا 
نآ شلوسر  نابز  اب  دومرف و  لیمکت  امـش  ربمایپ و  يارب  دوب ، هدیدنـسپ  دوخ  يارب  هک  ار  ینید  داتـسرف  شباـتک  زا  هک  هچنآ  رد  لـجوزع 

غالبا شربمایپ  يهلیسوب  ار  دوخ  رماوا  یهاون و  نالعا و  امـش  يارب  تشاد ، تهارک  اهنآ  زا  هک  ار  یلامعا  تشاد و  تسود  هک  ار  یلامعا 
زا  ) راطخا دومن ، ذاختا  امـش  رب  ار  تجح  دومن و  ءاـقلا  امـش  يارب  دـیروایب ) رذـع  دـیناوتیمن  نآ  زا  سپ  هک   ) ار دوخ  ترذـعم  و  دومرف .

ناحبـس دـنوادخ  دوـمرف ). دـیدهت  تسا ، امـش  يور  شیپ  هک  یتخـس  باذـع  يهراـبرد  ار  امـش  تخادـنا و  شیپ  امـش  يارب  ار  اهیدـیلپ )
متا مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  دیامرف  لیمکت  امش  وا و  يارب  ار  نید  هک  دومرف  اطع  رمع  يردق  هب  ار  شربمایپ 

يارب ار  مالـسا  هدومن و  میمتت  امـش  يارب  ار  متمعن  لیمکت و  ار  ناتنید  امـش  يارب  زورما   ) انید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تم 
یهلا نید  لماک  غالبا  يارب  دوبن و  مک  دـنارذگ ، نیملـسم  نایم  رد  مرکا  ربمایپ  هک  ار  ینامز  مداد ) تیاضر  نآ  هب  هداد و  رارق  نید  اـمش 

فطل و رگا  دوب ، لاس  هس  تسیب و  دودـح  رد  هکنیا  اـب  ناـمز  نیا  دوب و  یفاـک  دـشابیم ، ناـشداعبا  يهمه  رد  اـهناسنا  شخب  تاـجن  هک 
ثداوح و همهنآ  اب  شداعبا  يهمه  رد  یمالـسا  فیلاکت  ماکحا و  دئاقع و  يهمه  غالبا  تشگیمن ، ربمایپ  لاح  لماش  يدنوادخ  تیـشم 
زا یـضعب  هک  ناوارف  عافد  گنج و  دوجو  اب  دـندوب و  هدرک  داجیا  ربمایپ  هار  رـس  ناقفانم  رافک و  هک  دـیدش  عناوم  گرزب و  ياهدادـیور 
هک تسا  هدوب  یعیبط  قوف  هداعلاقوف و  راک  کی  نیا  دوب و  ریذـپانناکما  دناهدرمـش ، یگنج  يهعقاو  داتـشه  دودـح  ات  ار  اـهنآ  نیخروم 

، مینک باسح  ار  یگنج  عیاقو  رگا  دـنیآرب . نآ  ریـسفت  لیلحت و  يهدـهع  زا  دناهتـسناوتن  نآ ، شرتسگ  مالـسا و  روهظ  نارگلـیلحت  زونه 
یقوقح و نیناوق  نیرتریگارف  مرکا  ربمایپ  لاحنیا  اب  تسا . هدومرف  يربهر  ار  عافد  ای  گنج  هس  دودـح  رد  لاـس  ره  رد  ص )  ) مرکا ربماـیپ 

مرف غیلبت  العا  دح  رد  ار  یگدنز  داعبا  يهمه  رد  یهقف  فیلاکت  ماکحا و  یسانشیتسه و  قرط  یقالخا و 
دـشابیم لاعتم  دـنوادخ  هنع  یهنم  ای  هب  رومام  تهارک ، دروم  ای  بوبحم و  هک  هچنآ  يهمه  لماش  تاروتـسد  نیا  يهعومجم  تسا . هدو 

باذع يهرابرد  دیدهت  دـیعو و  تسا . هدرک  مامت  امـش  يارب  ار  تجح  هدـش و  نایب  ترـضح  نآ  نابز  اب  مرکا  ربمایپ  رمع  نامز  لوط  رد 
يدارف ینثم و  اوموقت هللا  نا  هدحاوب  مکظعا  امنا  لق  تسا . هدومن  یهلا  تاروتـسد  زا  نیفرحنم  ناگدننک و  فلخت  راظتنا  رد  هک  يدـیدش 
هظعوم کی  هبار  امـش  نم  هک  تسین  نیا  زج  وگب : نانآ  هب   ) دیدش باذع  يدی  نیب  مکل  ریذن  الا  وه  نا  هنج  نم  مکبحاصب  ام  اورکفتت  مث 

امـش يهدننک  دیدهت  زج  وا  درادن ، نونج  امـش  بحاص  دیـشیدنیب  سپـس  کی ، هب  کی  ات و  ود  ات  ود  دیزیخرب - ادخ  يارب  منکیم : ظعو 
نآ دینک  مایق  ادـخ  يارب  هک  تسنیا  نآ  مرادـن و  امـش  يارب  ظعو  کی  زا  شیب  نم  تسین .) تسا ، شیپ  رد  هک  یتخـس  باذـع  يهرابرد 

روطب تسا و  هتـشاذگ  رـس  تشپ  رد  تقلخ  هاـگراک  هک  گرزب  ثداوح  جاوما  نآ  دراد و  شیپ  رد  دوجو  لـماع  هک  گرزب  ياـههنحص 
ربـخ یتمظعاـب  تیمهااـب و  رایـسب  رایـسب  يهدـنیآ  زا  هک  دـینادب  نیقی  دوـشیم ، هتخاوـن  یتـسه  ناـهج  رد  هـک  یگرزب  گـنهآ  نآ  یلک 

هک منک  هاتوک  يزارد  نیدب  وت  نم و  راک  دینش : دهاوخ  ار  ادص  نیا  زاب  دریگب ، مکحم  ار  شیاهـشوگ  مه  هزادنا  ره  مدآ  دالوا  دنهدیم .
اب تسین 

ندیمارخ دید - دـهاوخ  ار  یتسه  گرزب  گنهآ  ياراد  يهرظنم  زاب  دـندنبب ، مکحم  ار  شیاهمـشچ  مه  هزادـنا  ره  مدآ  دالوا  یماظن  يز 
راکیب هتشرکی  هدرپ  نیرد  تسیرسرس  نینچنیا  ياهدرپارس  تسا  يرگیزاب  رهب  زک  رادنپم  رهم  هام و  ندیدرگ  درگ  نامه  رهپـس  يدروجال 

رگم دـنکیمن  بورغ  عولط و  باتفآ   ) هیهاتعلاوبا بیجع  هناش  رمال  الا  بیغتال  سمـشلا و  علطت  تسین ال  رادـیدپ  اـم  رب  هتـشر  رـس  تسین 
يهنالهاج ياهیخاتـسگ  درذـگیم و  نآ  رد  هچنآ  یتسه و  ناهج  ندـید  کچوک  مدرم و  ناتـساد  زیگناتفگـش ) رایـسب  رما  کـی  يارب 

هک تسا  یئاتـسور  ناتـساد  نامه  دریگیم ، ماجنا  یتسه  ناـهج  رد  هک  یلوقعلاریحم  زیگناتفگـش و  راـک  نیا  هب  یئاـنتعایب  اـب  ناـنادان 
تـسشن شیاج  رب  دروخ و  شواگ  ریـش  تسبب  روخآ  رد  واگ  یئاتـسور  تسـشن . واگ  ياج  رب  دروخ و  هلیوط  رد  ار  وا  واگ  دمآ و  يریش 

ریز هاگ  الاب  هاگ  ولهپ  تشپ و  ریـش  ياضعا  رب  دـیلامیم  تسد  واـکجنک  نآ  بش  تسجیم  ار  واـگ  واـگ  يوس  روخآ  رد  دـش  یئاتـسور 
مدرادنپیم واگ  بش  نیا  رد  واک  مدراخیم  ناز  خاتسگ  نینچنیا  يدش  نوخ  لد  يدیردب و  شاهرهز  يدب  نوزفا  ینشور  را  ریـش  تفگ 
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ار م اهنآ  دنکیم ، زاب  ار  شنامشچ  دنیبب ، ار  ءایشا  دهاوخیم  هک  یتقو  هک  دنیبیم  حولهداس  ناسنا 
دوخ کیدزن  ار  اهنآ  ياهلیسو  اب  ای  دنیبیم  کیدزن  زا  ار  اهنآ  دوریم  دنکیم و  تکرح  دنشاب ، رود  يهلصاف  رد  ءایـشا  نآ  رگا  دنیبي و 
مدـق ینیمز  ماسجا  يور  دـنیبیم  زاب  دنـشابیم . نم  یئانیب  میلـست  اریز  دنتـسین ، يزیچ  اهنیا  هک  دـیوگیم : نینچ  نتـشیوخ  اـب  دروآیم و 
نیقلت دوـخ  هب  تهج  نیدـب  دـنزادنایمن ، هار  مه  یئادـص  رـس و  چـیه  دـننکیمن و  رارف  وا  ياـپ  ریز  زا  اـهنآ  دوریم و  هار  دراذـگیم و 
تعیبط ملاع  ءازجا  يدایز  دودح  ات  هک  دنیبیم  اونیب  ناسنا  نیا  یلک  روطب  و  دنشابیم . نم  ياهاپ  میلست  دنتسین و  يزیچ  اهنیا  هک  دنکیم 

اهنآ يهمه  نم  اریز  دنتسین  يزیچ  هک  مه  اهنیا  بوخ ، دزاسیم . ناشنوگرگد  دنکیم و  فرصت  اهنآ  رد  دوخ  يهدارا  اب  دسانـشیم و  ار 
هر نیا  رد  ياهرطق  ره  هک : نک  تابثا  اونیب  حولهداس و  نیا  هب  ایب  وت  لاح  میامنیم . فرـصت  اهنآ  رد  دوخ  يهدارا  لـیم و  اـب  هتخانـش و  ار 

مد ز ردنا  لک  ددرگ  تسین  ناک  لک  یئزج ز  رهب  هک - نک  تابثا  ظفاح و  درادن  نایب  حرـش و  امعم  نیا  هک  ادرد  تسا  نیـشتآ  رحب  دص 
نیمز و هظحل  رهب  یناهج  ادـیپ  دوش  هراـب  رگد  نیناـمز  یقبیـال  ددرگ و  مدـع  نیعلاهفرط  ره  رد  تسا و  لـک  ناـهج  ددرگ  تسین  ناـکما 

رذ نیرتکچوک  ره  هک  نک  تابثا  يرتسبش و  دومحم  خیش  ینامسآ 
ددرگ هرذ  هرذ  ناهد  دـیاشگب  هرذ  نآ  ناهگان  ناـهن  هرذ  یکی  رد  یباـتفآ  تسا ، یـسمش  يهموظنم  کـی  دـننامه  ماـسجا  ملاـع  رد  ياه 

طسبنم ره  تلاح  نکیم  مهف  طلتخم  اهلک  یئزج ز  يا  وت  زا  هک - نک  تابثا  نیمک و  زا  تسجنوچ  دیشروخ  نآ  زا  شیپ  نیمز  كالفا و 
تـسد رود  تارک  زا  دیآرد و  راغ  زا  ریخا ) نارود  حالطـصاب   ) نیـشنراغ نیا  هک  تسا  مزال  يدادعتـسا  هچ  هک  دـمهفب  هکلب  نک  رارـصا 
تـسد تاعارتخا  تافاشتکا و  همهنآ  هب  هک  تسا  مزال  يدادعتـسا  هچ  و  دراذـگب . تارک  نآ  يور  ماگ  دروایب و  تسدـب  عـالطا  یئاـضف 

مدرم ز امن  زو  مدش  یمان  مدرم و  يدامج  زا  دیوگب : دریگب و  شیپ  ار  روآتهب  تکرح  نینچ  هک  دیاب  ارچ  دراد و  يدادعتـسا  هچ  دنزب و 
لاب و کئالم  زا  مرآرب  ات  رشب  زا  مریمب  رگید  يهلمح  مدش  مک  ندرم  یک ز  مسرت  هچ  سپ  مدش  مدآ  یناویح و  زا  مدرم  مدز  رـس  ناویح 

مدع سپ  موش  نآ  دـیان  مهو  رد  نآ  هچنآ  موش  نارپ  کلم  زا  رگید  راب  ههجو  الا  کلاه  یئیـش  لک  وج  نتـسج ز  مدـیاب  مه  کلم  زا  رپ 
لهاج امنکریز و  حولهداس  نآ  يارب  دیاهدرک ، حرطم  امـش  هک  لئاسم  نیا  يهمه  خساپ  نوعجار  هیلا  انا  مدیوگ  نونغرا  نوچ  مدع  مدرگ 

دص دیئوگیم : هک  ار  هرطق  نآ  نم  تفگ : دهاوخ  رطاخ  نانیمطا  لامک  اب  وا  تسا . هدامآ  تروص  ملاع 
هب سپـس  دـماشآیم و  ار  اـهنآ  مواـگ  مواـگ و  هـب  مـهدیم  مزیریم و  تـشط  يوـت  زور  ره  ارنآ  ربارب  نارازه  ارنآ و  تـسا ، نیـشتآ  رحب 
نم ساـبل  زا  یئزج  نم  ساـبل  نیتسآ  منادـن  هک  متـسین  قمحا  ردـقنیا  نم  یئوگیم ، هک  لـک  ءزج و  دزیریم ! نوریب  ار  اـهنآ  لوب  تروص 

غورد اـعطق  ینامـسآ  نیمز و  هظحل  رهب  یناـهج  ادـیپ  دوش  هراـب  رگد  ممهفیمن  نم  تسیچ ؟ دوـصقم  مندـب . زا  یئزج  نم  تسد  تسا و 
يرییغت چـیه  تسا و  یلعف  لاح  نیمه  هب  هک  تسا  لاس  هاجنپ  زا  شیب  مراد ، تنوکـس  نآ  رد  ماهتخاـس و  هک  ار  ياهناـخ  اریز  یئوگیم ،

سپـس تسا و  یـسمش  يهموظنم  کی  دننامه  ماسجا  ملاع  رد  ياهرذ  نیرتکچوک  ره  یئوگیم : هک  ار  نخـس  نیا  تسا !! هدرکن  ادیپ  مه 
نآ زا  شیپ  نیمز  كالفا و  ددرگ  هرذ  هرذ  ناهد  دـیاشگب  هرذ  نآ  ناهگان  ناهن  هرذ  یکی  رد  یباـتفآ  هک - یناوخیم  مه  رعـش  نم  يارب 

ياههموظنم نآ  اب  تیاهنیب  یئاههرذ  هکلب  اهدرایلیم  هن  اهنویلیم  هن  نارازه  هن  اهدـص  هن  اـههرذ  نآ  زا  نم  نیمک  زا  تسج  نوچ  دیـشروخ 
دایرف نونکات  مه  اهنآ  زا  یکی  یتح  منکیم و  تسرد  هزوک  هساک و  مزاسیم ، ینامتخاس  حـلاصم  اـهنآ  زا  مروخیم و  دـنراد ، هک  یـسمش 

تلاح نکیم  مهف  طلتخم  اهلک  یئزج ز  يا  وت  زا  یئوگیم : هک  ناسنا  نیا  يهرابرد  نکم !! نیهوت  نم  هب  هک  تسا  هدزن 
يهشال هتـشک و  گنج  نادیم  رد  مدوخ  ار  اهلک  زا  طلتخم  نیا  زا  درف  نارازه  میوگب : وتب  اتحارـص  الوا  رگید . بلطم  اهدـص  طسبنم و  ره 
ياراد ناسنا  یئوگیم  هکنیا  و  تسا . هدمآ  نیمز  هب  نامسآ  هن  هتفر و  نامسآ  هب  نیمز  هن  لاحنیا  اب  ماهدومن و  ناروخشال  يهمعط  ار  اهنآ 
شقن متخاون ، اهناسنا  نآ  زا  یکی  تروصب  هک  نیـشتآ  یلیـس  کی  اـب  هک  دوب  زورید  نیمه  تسا ، یلماـکت  تکرح  نآ  اهدادعتـسا و  نآ 

نینچ میدرک ، ضرع  باوج  لاوئـس و  دـننام  هک  ار  تالمج  نیا  مدومن !! شایـشالتم  میاـپ  ریز  هراـپ  خولک  کـی  دـننام  مدرک و  شنیمز 
: دید دیهاوخ  دینک ، تقد  مدرم  یضعب  تارکفت  زرط  رد  یلو  تسا ، هدش  حرطم  ناسنا  ود  نایم  تحارص  لامک  اب  نونکات  هک  تسا  هدوبن 
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سب دنهدب ، همادا  اهنآ  نایم  رد  دـیاب  ار  دوخ  یگدـنز  نانآ  هک  یمهرب  مهرد و  حابـشا  اههیاس و  زج  نانآ  نامـشچ  ایند  نیا  رد  اعقاو  هک 
؟ تسیچ یگدنز  يانعم  دننکیم و  یگدـنز  اجک  رد  هک  دـنمهفب  دـنهاوخن  نانیا  رگا  هک  نانیا  زا  دـیرذگب  تسین . يرگید  زیچ  دـننکیم 
رتشیب و هچ  ره  لاح  رهب  و  دوب . دـهاوخ  اهتیعقاو  ینوگرگد  بجوم  نانآ  تارکفت  زرط  هن  دـیتسه و  نانآ  میق  لـیکو و  لوئـسم و  هن  اـمش 

اون یتسه  ناهج  رد  هک  ار  یگنهآ  تیمها  تمظع و  مینکیم ، رکف  دنکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  یناسنا  ناهج و  يهرابرد  رتقیقد 
نآ دوخ  رد  زیچ  همه  هک  دریگیم  تروص  ناهج  نیا  رد  یگرزب  رایسب  راک  هک  مینکیم  كرد  میمهفیم و  رتنـشور  رتهب و  دوشیم  هتخ 
راک نیا  زا  هک  یحالف  زوف و  تداعـس و  هب  لین  مه  اذـل  تسا ، نآ  رـس  تشپ  رد  هک  دـهدیم  ناشن  ار  یتیمهااب  رایـسب  عضو  هکلب  تسین ،

اهدادعتسا و ياراد  نانسا  هک  یطوقس  تسکش و  يو . طوقـس  تسکـش و  مه  تسا و  تمظعاب  یلیخ  دش ، دهاوخ  ناسنا  بیـصن  گرزب 
يهـلمج رد  هدـمآ و  نآرق  رد  هـک  تـسا  مـیلا  باذـع  دـیدش و  باذـع  ناـمه  تـسا . هدــش  هـضرع  وا  يارب  هـک  یئاـهتجح  تاـناکما و 

مایالا ریثک  یف  لیلق  اهناف  مکـسفنا  اهل  اوربصا  و  مکمایا ، هیقب  اوکردتـساف  تسا . هدـش  سابتقا  تسا  اـم  ریـسفت  دروم  هک  ع )  ) نینموملاریما
ناترمع راگزور  هیقب   ) هملظلا بهاذم  صخرلا  مکب  بهذتف  مکـسفنال  اوصخرت  هظعوملا و ال  نع  لغاشتلا  هلفغلا و  اهیف  مهنم  نوکت  یتلا 

نآ ربارب  رد  لمحت  ياهزور  نیا  دیئامن ، راداو  هدـنامیقاب  راگزور  نیا  رد  يوقت ) سفن و  بیذـهت   ) لمحت هب  ار  دوخ  سفن  و  دـیبایرد ، ار 
اهر دهاوخیم ) هک  هچنآ  هب   ) ار دوخ  سفن  تسا و  كدـنا  دـیاهدومن ، ضارعا  زردـنا  دـنپ و  زا  هتفر و  ورف  تلفغ  رد  هک  ناوارف  ياهزور 

دینکن و و اهر  نارذگ  زور  دنچ  نیا  رد  ار  دوخ  سفن  ددرگیم ) نومنهر  ناراکمتس  ياههار  هب  ار  امش  سفن ، یئاهر  اریز  دینکن ،
يرگید راک  تالایخ  اب  دوخ  نتخاس  مروتم  تاوهـش و  رد  ندـیطلغ  زج  هک  ار  یعیبطدوخ  ای  سفن  رگا  دـیئامن  یئابیکـش  لمحت و  هب  رادا 

هک یمکحم  رایسب  ریجنز  اب  مه  ار  ام  دوخ  هکلب  تشاد ، میهاوخن  وا  رب  یطلست  رگید  دوریم و  ام  تسد  زا  دوخ  اهنت  هن  مینک ، اهر  درادن ،
هک تسنامه  دـهاوخیم ، هراـما  سفن  اـی  یعیبطدوخ  هک  ار  هچنآ  تسا و  وا  هاوخرطاـخ  هک  اـجنآ  دربیم  دـشکیم و  دوخ  لابندـب  دراد ،
ات دزادـنایم و  شتآ  نآ  رد  مزیه  هعطق  کـی  دـننام  مه  ار  دوخ  تیدوجوم  سپـس  دـنازوسیم  ار  یمدآ  دوجو  يهیامرـس  يهمه  تسخن 

تاـقوا يهراـبرد  یقیقد  تسرد و  يهبـساحم  ناـسنا  رگا  تسا . هتفر  اـنف  داـبب  شایتسه  نمرخ  هیامرـس و  رتسکاـخ  دـیایب  دوخ  هب  ناـسنا 
هب دیاب  نیا  زا  سپ  تسا ، سب  درک ؟ دیاب  هچ  سپ  هچ ،؟ سپـس  رکف  هب  یکدنا  نامز  هک  دـید  دـهاوخ  دروایب ، لمع  هب  شرمع  ياهبنارگ 

نامه كدنا  نامز  نیا  دنکن ، ادیپ  همادا  سفن  نیرخآ  ات  يو  يرایشهان  یتسم و  رگا  هک  دوشیم  لوغـشم  مشاب  مایگدنز  يهیامرـس  رکف 
اهلاگنچ ینعی  تسا ، هتـشگ  یفتنم  يرابجا  روطب  ایند  ياهیـشوخ  ذـئاذل و  اب  يو  یناسفن  تاـطابترا  قئـالع و  هک  تسا  رمع  رخآ  ناـیلاس 

زور دنچ  نامه  دیامرفیم : هیصوت  نینموملاریما  لاحنیا  اب  تسا . هتخادنا  راک  زا  هدومن و  دنک  رمع  نایلاس  تشذگ  ار  شیاهنادند 
همه هک  دسرب  روگ  بل  هب  ياپ  درذگب و  رـس  زا  بآ  یلکب  تشاذگ  دیابن  داد و  تسد  زا  دیابن  هک  تسا  یتصرف  تمینغ و  مه  هدـنامیقاب 
دارن رمع  دقن  درب  درذـگب  رـس  زا  تبآ  ات  نت  تاملظ  زا  رذـگب  درذـگب  ردنکـس  بآ  سپ  ردـنا  رمع  دـنچ  دورب - نیب  زا  دوش و  مامت  زیچ 
اریز دینکن ، اهر  ار  سفن  دیامرفیم : ع )  ) نینموملاریما رین  مالـسالا  تجح  درذگب  ردشـش  تداد ز  ات  ساط  نادرگب  یه  وت  كاپ  ترهپس 

، دشاب یکیرات  يانعم  هب  تملظ  تسا ، هدمآ  ترـضح  نآ  يهلمج  رد  هک  ياهملک  هاوخ  دوشیم . نومنهر  ناراکمتـس  ياههار  هب  ار  امش 
لاح رهب  دیالآیمن . ملظ  رب  تسد  زگره  دریگن ، ارف  تملظ  ار  ناسنا  کی  نورد  ات  اریز  دنکیمن ، نادـنچ  یتوافت  ناملاظ ، يانعمب  هملظ  ای 

شیپ ار  ناراکمتـس  هار  دوـش  اـهر  سفن  رگا  هک  هلئـسم  نیا  لـیلد  دـشابیم . هدـنزومآ  دـح  نیرتیلاـع  رد  نـشور و  رایـسب  هـلمج  ياـنعم 
لصا چیه  درادن ، اهنآ  عابشا  يارب  شـشوک  زئارغ و  ندناسر  تیلعف  هب  زج  يراک  یعیبطدوخ  زا  تسترابع  هک  سفن  هک  تسنیا  دریگیم ،

ارنآ دهاوخیم  هک  دراد  يدنب  دـیق و  لصا و  هنوگ  ره  اب  ریذـپانیتشآ  يهزرابم  کی  امئاد  هکلب  دسانـشیمن ، دوخ  راک  رد  يدـنب  دـیق و  و 
نوناق مظن و  يو  یئوجعقاو  یئارگقح و  هشیدنا و  لقع و  دننام  ناسنا  ینورد  يهیامرس  رگید  فرط  زا  دیامن . راهم 

یگدنز تاررقم  قوقح و  هکنانچ  دـشاب ، هدوب  یعیبطدوخ  دـیدش  ياههبرـض  هت و  رـس و  یب  جاوما  لمحتم  دـناوتیمن  هک  دراد  یمکحم 
يو یناسفن  ياهاوه  لایما و  هک  دشاب  هدوب  ناسنا  زا  درف  دنچ  ای  کی  دیدش  ياههبرـض  ینافوط و  جاوما  لمحتم  دـناوتیمن  اهناسنا  رگید 
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ینکشنوناق نامه و  یعیبطدوخ )  ) سفن ندش  اهر  نیاربانب ، دسانشیمن . ار  ینوناق  لصا و  چیه  دروآیم و  دوجوب  ناشفشتآ  هوک  دننام 
يهراـبرد ملظ  هک  تسا  یتلع  سفن  یئاـهر  هجیتن  رد  نارگید . قوقح  هچ  ناـسنا و  تیدوجوم  داـعبا  يهمه  هب  طوبرم  نوناـق  هچ  ناـمه ،

یملظ نیرت  تشز  نیرتحیقو و  هک  میوش  رکذتم  مه  ار  هتکن  نیا  دروآ . دـهاوخ  دوخ  لابندـب  یعطق  لولعم  دـننام  ار  نارگید  نتـشیوخ و 
دوخ هب  دزادـنیب و  رگید  لماوع  یناسنا و  تعیبط  ندرگب  ار  ملظ  دـیامن و  هیجوت  ار  دوخ  راک  هک  تسنیا  دوشیم ، بکترم  سفن  کی  هک 
زئارغ دوخ  ندرک  یچیق  تقیقح  رد  تاـصتخم  زا  يریگولج  تسا و  زئارغ  نآ  تاـصتخم  زا  یناویح  زیارغ  تیلاـعف  هک  دـنک  نیقلت  نینچ 
زورب دـهاوخب  هک  ار  یـصتخم  ره  ات  سفن  ندرک  اهر  ـالوا  هک  دـنادیمن  اـهتحاقو  يهدـننک  هیجوت  نیا  تسا ! تعیبط  اـب  هزراـبم  هک  تسا 

یئارگقح هشیدنا و  لقع و  نامه  هک  ار  دوخ  تیمها  اب  تعیبط  اب  تقیقح ) هب  ینادان  زا  رتحیقو  هک   ) نامایب هزرابم  کی  دهدب ،
هک زئارغ  راـهمیب  ياـهتیلاعف  نیا  رگا  اـیناث - تشگ . دـهاوخ  وا  تیدوـجوم  يهمه  يدوباـن  بجوـم  هک  دراد  رب  رد  تـسا ، یئوـجعقاو  و 

، دندوب سفن  ینوناق  تاصتخم  دربیم ، تذـل  نآ  ياههلعـش  زا  كدوک  دـننام  تسرپسفن  ناسنا  دـنازوسیم و  ار  نیناوق  لوصا و  يهمه 
فیعض رایـسب  يادص  نآ  و  تسیچ ؟ دریگیم ، ارف  ار  یمدآ  نورد  اهتیلاعف  نآ  عابـشا  زا  سپ  هک  ینامیـشپ  هرهلد و  بارطـضا و  نآ  سپ 

ام رگید  راب  هانپ  ار  ام  تجاح  هشیمه  يا  دیوگیم -؟ هچ  دوشیمن ، ادیپ  نآ  زا  رترثوم  رتیوق و  یئادـص  تاذنورب  ناهج  رد  هک  نورد  رد 
صیرح ناغرم  وچ  ام  ادخ  يا  تسا  هناد  ماد و  نارازه  دص  میوش  یغرمیس  زاب و  رگ  یکی  ره  میون  ماد  يهتـسباو  مدبمد  هار  میدرک  طلغ 

هن منکیم !؟ هابتشا  نم  دیئوگیم ، تسار  امش  دیوگیم : ای  دنیشنیم و  تکاس  امـش  رادشه  نیا  ربارب  رد  تسرپسفن  سفن و  رگم  اونیب  و 
امش رس  رب  دوشیم ) هدیمان  ملع  قامچ   ) هک اهیئاطلس  نورق و  ریفکت  قامچ  زا  رتنارب  رتدنمورین و  رایـسب  قامچ  کی  اب  هعفد  نیا  زگره ،

زئارغ یبوکرـس  يادص  رـس و  بارطـضا و  زج  يزیچ  دینزیم ، نآ  زا  مد  هک  ینورد  يادص  رـس و  بارطـضا و  نیا  تفگ : دهاوخ  هدیبوک 
اهسفن نیا  هب  دیاب  تسا ! هدش  لح  ملع  يهلیسوب  لئاسم  نیا  هزورما  ریگب ، دای  ملع  ورب  تسین ! يرگید  زیچ 

زا يدادیم و  دوـخ  هب  هعلاـطم  لـمحت  يرادـقم  هک  تشاد  يررـض  هچ  ملع ، زا  هناـگیب  ملع  یماـح  يا  تفگ : ناتـسرپسفن  مسجم و  ي 
هدش و حرط  لئاسم  نیا  لاثما  یمالسا  تارکفت  رد  شیپ  لاس  دصتفه  دودح  رد  هک  يدرکیم  ادیپ  عالطا  ملع  هوکشاب  رایسب  تشذگرس 

ظفاح راکنا  رد  يور  راـیتخایب  نیبب  دوخ  راـیتخا  راـیع  يا  ینیبن  رگ  ار  ناـظفاح  تسا - : هتفرگ  ماـجنا  رمثم  ياههشیدـنا  اـهنآ  يهراـبرد 
. زادرپب دوخ  نورد  يهعلاطم  هب  مه  ياهقیقد  دنچ  لقادـح  ياهدادرـس  ملع  هب  قشع  ياعدا  هک  وت  ياهدرک ! شـسفن  تادـیدهت  مان  ياهدرب 

هدیمان يرایتخا  راک  هک  تیصخش  ای  نم  نآ  يهطلـس  هراظن و  اب  وت  ياهراک  زا  يرادقم  يراد و  تیـصخش  وت  يراد ، نم  وت  دید  یهاوخ 
کی لولعم  هن  تست  راک  اعقاو  هدـش  رداـص  راـک  هک  یمهفیم  همه  زا  رتهب  اـهراک ، هنوگ  نیا  نداد  ماـجنا  رد  دریگیم و  ماـجنا  دوشیم 

حوضو لاـمک  اـب  وت  تسا . نینچ  اـعطق  تست !؟ تیـصخش  هب  دنتـسم  راـک  هک  ینکیمن  ساـسحا  عقوم  نیا  رد  اـیآ  يربج . لـماوع  تشم 
ار ینورد  يادص  رس و  بارطضا و  نآ  وت  تیصخش  ایآ  هک  دیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  لاح  تست . تیـصخش  هب  دنتـسم  راک  هک  یمهفیم 
زا هک  میرادن  غارس  نایمدآ  نورد  رد  یتیصخش  ام  اریز  درادن ، دوجو  وت  اب  یثحب  دنکیمن ، كرد  رگا  دنکیمن ، كرد  ای  دنکیم  كرد 

نانچ پ
عالطایب و اههدیدپ  نآ  زا  ار  تیـصخش  ناوتیم  هنوگچ  دشاب ، هتـشادن  یعالطا  ینورد ) يادص  رـس و  بارطـضا و   ) تیمهااب ياههدـید 

دحرس ات  تیـصخش  دنراد ، تدش  اههدیدپ  نآ  هک  یهاگ  یتح  دنزیم و  مه  رب  ار  تیـصخش  شمارآ  اههدیدپ  نآ  هکنیا  اب  تسناد ، لفاغ 
ای تسا و  یعیبطدوخ  باسحیب  زات  تخات و  زا  یمدآ  نورد  ظفاح  هک  تسا  تیصخش  دوخ  ای  نیاربانب ، دوریم . شیپ  لالتخا  يرامیب و 
اب دـنک  لاغـشا  ار  نورد  دـهاوخیم  یعیبط  دوخ  هک  یعقوم  رد  دریگیم و  هدـهع  هب  زات  تخاـت و  نآ  زا  ار  نورد  ظـفح  هک  دراد  یئورین 

اهتمادن و تابارطـضا و  ندـیناشوپ  ددـص  رد  ینکیم ، عافد  ملع  زا  هک  وت  لاح  دـهدیم . رادـشه  تیـصخش  هب  ادـص  رـس و  بارطـضا و 
يرگید زیچ  زئارغ  تادیدهت  زج  اههدیدپ  نآ  یئوگیم : هتخادنا و  هارب  یملع  لیلحت  نارگید  نتـشیوخ و  هب  هدـمآرب و  ینورد  ياهادـص 

هب اهناسنا  لیدبت  اب  یئامن و  نایمدآ  نورد  زا  تیـصخش  راکنا  هب  مادـقا  هک  يدرگیم  روبجم  ساسایب  ياعدـم  نینچ  تابثا  يارب  دنتـسین !
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یـسولپاچ قلمت و  هنهادـم و   ) هیـصعملا یلع  ناهدالا  مکب  مجهیف  اونهادـتال  و  یناسرب !! باصن  دـحب  ار  ملع  اهزیچ  هب  اهسک  اـهناویح و 
وریم لامتحا  تسا  تیصعم  رد  نداتفا  فارحنا و  لماوع  زا  یکی  قلمت  هنهادم و  دناشکیم .) تیصعم  باکترا  هب  ار  امش  هک  دینکن ،

هک دوشیم  نینچ  هلمج  يانعم  نیاربانب ، تسا ، سفن  ندرک  راهم  هب  طوبرم  هک  دشاب  قباس  تالمج  هب  طوبرم  ریـسفت  دروم  يهلمج  هک  د 
هنهادم زا  یهن  رد  یلقتسم  يهلمج  هک  تسنیا  مود  لامتحا  دناشکیم و  تیصعم  هب  ار  امـش  هک  دینکن ، قلمت  هنهادم و  نتـشیوخ  سفن  اب 

یبرچ نغور و  يانعم  هب  نهد  زا  هنهادـم  لـصا  دـشابیم . نارگید  هب  نتـشیوخ و  سفن  هب  یئوگقلمت  لـماش  هک  دـشاب  هدوب  مومع  روطب 
فرط اب  شیوخ  ياههتـساوخ  عضو و  قیبطت  نآ  زا  فدـه  دوریم و  راکب  یـسولپاچ  ساسایب و  شزاس  قلمت و  رد  هملک  نیا  دـشابیم و 

یبایزرا زا  یناوتان  یتیـصخشیب و  زا  یـشان  تشز  يهدـیدپ  نیا  دوشیم و  هتفگ  زین  یـسولپاچ  ینابزبرچ و  یـسراف  رد  هک  تسا  لـباقم 
شزاـس سفن و  تاوهـش  تـالیامت و  حـبق  نتفرگ  هدـیدان  ياـنعم  هب  دـشاب ، هدوب  نتـشیوخ  سفن  اـب  هنهادـم  رگا  تسا . اهـشزرا  لوصا و 

یتیصخشیب تحارص  لامک  اب  نتشیوخ  سفن  اب  یسولپاچ  هنهادم و  اب  یمدآ  دوشیم . هدیمان  زین  یبیرفدوخ  هک  دشابیم  نآ  اب  ساسایب 
یبهذم یقالخا و  ياهـشزرا  تمظع و  عقوم  نیا  رد  يو  دیامنیم . فارتعا  سفن  ربارب  رد  دوخ  ندمآرد  وناز  هب  دنکیم و  نالعا  ار  دوخ 

هیتشز نآ  يهمه  يهفاضا  هب  دشاب . هدوب  نارگید  اب  هنهادم  رگا  و  دزاسیم . نتشیوخ  رب  طلسم  ار  سفن  دراذگیم و  اپ  ریز  یلکب  ار 
لباقم فرط  رگا  اصوصخم  دزاسیم ، لتخم  مه  ار  اهناسنا  یعامتجا  یگدـنز  مظن  تسا ، هدـش  بکترم  سفنب  قلمت  رد  هک  اهیراکبان  ا و 

اهیراکبیرف عقاو و  ار  اهعقاو  فالخ  حیحص و  ار  اهغورد  دوش و  مروتم  دنک و  رواب  ار  اهیسولپاچ  اهقلمت و  نآ  تیصخش  فعض  تهج  هب 
رد تمواقم  نتخاس و  یفتنم  هک  تسا  يرشب  ياهفعـض  نیرتعیاش  زا  یکی  نآ ، ندرک  رواب  تشز و  يهدیدپ  نیا  دیامن . یقلت  تقیقح  ار 
هب هک  تسا  یهجوت  دـننکآیم  وا  ناـج  رد  اـهرهز  دـننکیم  يدوجـس  مدرم  ار  هک  ره  هکنیا - هب  هجوـت  تسین . یـسک  ره  راـک  نآ ، ربارب 

اهیدرخبان اهیئاوران و  اهیتشز و  ندرکن  قیدـصت  اهندـش و  تسار  مخ و  ربارب  رد  نتفرگن  رارق  ریثات  تحت  دراد . جایتحا  يدایز  تامدـقم 
يهمه مدرم  رگا  دشابیم . ریذپانناکما  دنراد . یپ  رد  هک  يریذپان  ناربج  ياهررض  هب  هجوت  نودب  تیصخش و  تمظع  هب  یهاگآ  نودب 

هدرپیب تایعقاو  قیاقح و  كالم  اب  دنتشادیمرب و  زایتما  نابحاص  نادنمتردق و  ربارب  رد  یـسولپاچ  ینابزبرچ و  قلمت و  زا  تسد  اهنارود 
دوشیم ساسحا  نینچ  دندروآیمن . دوجو  هب  اهنورن  اهگنل و  رومیت  ایژروب و  رازس  اهزیگنچ و  دوخ  تسد  اب  دندشیم ، يورایور  نانآ  اب 

دوخب نونکا  دنوشیمن . گرگ  گنلپ و  رگید  یئاهناسنا  دنزاسن ، شیم  قلمت  يهلیسوب  ار  دوخ  یئاهناسنا  ات  هک 
: میونشب ع )  ) نینموملاریما زا  ار  لوقعم  تایح  اب  نتسیز  طئارش  میئایب و 
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، نتشیوخ يهرابرد  مدرم  نیرتهاوخریخ  ادخ ، ناگدنب  يا  هبرل  مهاصعا  هسفنل  مهـشغا  نا  و  هبرل ، مهعوطا  هسفنل  سانلا  حصنا  نا  هللادابع ،

طیارـش زا  يرادـقم  دـشابیم ). شراگدرورپ  رب  ناـنآ  نیرتراـک  تیـصعم  نتـشیوخ ، رب  مدرم  نیرتنئاـخ  شیادـخ و  رب  مدرم  نیرتعیطم 
تـسا یتقیقح  يدنوادخ  تعاطا  تسا  شیادخ  رب  مدرم  نیرتعیطم  نتـشیوخ ، يهرابرد  مدرم  نیرتهاوخریخ  لوقعم 1 - تایح  اب  نتسیز 
ترابع يدنوادخ  تعاطا  دنربیم : نامگ  دناهتفرگ ، رارق  دشر  ریسم  رد  هدرک و  اهوپاکت  هک  نانآ  زا  یـضعب  یهاگ  یتح  مدرم  بلغا  هک 

يراذگرکش نیا  دراذگیم و  ار  وا  رکـش  الثم  ددرگیم ، ادخ  دئاع  نآ  يهجیتن  هک  يدنوادخ  دوخ و  نایم  هطبار  نتخاس  رارقرب  زا  تسا 
دیامنیم و میظعت  ار  ادخ  ددرگیم ! وا  دئاع  هک  تسا  یعفن  دمح  نیا  و  دیوگیم ، ار  وا  دمح  دوشیم ! ادخ  بیصن  هک  تسا  یعفن  دننام 

نیا تسا و  وا  زا  توق  تردـق و  هک  دـنکیم  فارتعا  ینعی  دـنکیم ، دادمتـسا  ادـخ  زا  دوشیم ! لاحـشوخ  میظعت  نیا  زا  لاعتم  دـنوادخ 
میظعت و دمح و  يراذگرکش و  هب  یجایتحا  مه  رگا  دنوادخ  هک  درادنپیم  نینچ  هدننک  تعاطا  یهاگ  دزاسیم ! دونشخ  ار  ادخ  فارتعا 

دونشخ وا  ات  دنک  تعاطا  ار  ادخ  دیاب  هک  تسا  هدیمهف  هدننک  تعاطا  هکنیا  زا  دشاب ، هتشادن  دادمتسا 
دروم هراومه  دشابیم  هدننک  تعاطا  دوخ  هب  طوبرم  ءانثتـسا  نودـب  اهتعاطا  يهمه  هکنیا  یلو  دـنکیم ! ادـیپ  يدونـشخ  تیاضر و  دوش ،

زج يزیچ  ناـمز  ره  رادـقم و  ره  اـب  لکـش و  ره  رد  يدـنوادخ  تعاـطا  هک  تسا  نیمه  تقیقح  هـک  یتروـص  رد  دریگیم . رارق  تـلفغ 
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زاـیتما  ) ادـخ هب  تعاـطا  طاـبترا  هب  داـقتعا  هک  ياهجیتن  نیرت  تسیاـشان  دـیاش  تسین . يرگید  زیچ  یمدآ  دوخ  حور  تیلعف  یئاـفوکش و 
یچوپ حور و  لزنت  مزلتـسم  هراومه  هک  دـشاب  یبوبر  خـماش  ماقم  هب  تناها  ادـخ و  ندرک  کچوک  دروآیم ، دوجوب  ادـخ ) هب  ندیـشخب 

هک یتازایتما  زا  هک  دـنیبیم  يورایور  یئادـخ  اب  ار  دوخ  هاـگآان  روطب  روبزم  داـقتعا  اـب  عیطم  صخـش  هکنیا  حیـضوت  دـشابیم . تعاـطا 
عیطم يارب  توخن  ربک و  بجوم  هکنیا  يهفاضا  هب  تعاطا  زا  یقلت  هنوگ  نیا  ددرگیم . دنسرخ  لاحشوخ و  دشخبیم  وا  هب  عیطم  صخش 

ياج هب  تسا ، وا  يهتـسیاش  هکنانچنآ  ار  يدنوادخ  ردق  نانآ  و   ) هردق قح  هللا  اوردـق  ام  و  دروآیم . نیئاپ  ار  يدـنوادخ  ردـق  دـشابیم ،
ینیب و گرزب  دوخ  بجوم  بلغا  تسا ، طوـبرم  هدـننک  تعاـطا  دوـخ  هب  نآ  جـئاتن  تعاـطا و  هکنیا  ياـنعم  رگید  فرط  زا  دـناهدرواین )
قح و يوک  یهار  دیآرد و  دوخ  زا  دهاوخب  رگا  حولهداس  ماخ و  يهدننک  تعاطا  بیترت  نیدب  و  ددرگیم . نتـشیوخ  دیجمت  نیـسحت و 

، دوش تقیقح 
فیلکت هنوگ  ره  ماجنا  تعاطا و  لاح  رد  یمدآ  هک  تسنیا  یحور  دـیدش  يراـتفرگ  نیا  يهراـچ  دـنکیم . طوقـس  دوخ  رد  ددرگیمرب 

رارق هزیگنا  تقیقح و  نیا  هب  ملع  اب  وا  دـنکیم . هضرع  خـماش  ماقم  نآ  هب  ار  دوخ  یتسه  هک  تسا  وا  دـنوادخ ، اـب  طاـبترا  رد  هک  دـنادب 
ره رگید  فرط  زا  دـناسریم . تیلعف  هب  ار  نآ  یتسیاش  یتسیاب و  دزاسیم و  افوکـش  ار  دوخ  یتسه  ادـخ ، اب  طابترا  ماـگنه  رد  نآ  نداد 

حوطـس داـعبا و  يهمه  ندرک  هـضرع  هـب  وا  قاـیتشا  شـشوج  دوـش ، هدوزفا  دـنوادخ  يزاـینیب  تـمظع و  هـب  وا  یهاـگآ  هـب  هـک  هزادـنا 
مدرم نیرتهاوخریخ  هک  دوشیم  تاـبثا  یبوخ  هب  ناـیب  نیا  اـب  ددرگیم . رتداـیز  سدـقا  تاذ  نآ  هب  اـهنآ  میلـست  نتـشیوخ و  تیدوـجوم 

نتـشیوخ يهراـبرد  مدرم  نیرتنئاـخ  و   ) هبرل مهاـصعا  هسفنل  مهـشغا  نا  و  دـشابیم . شیادـخ  هـب  مدرم  نیرتعـیطم  نتـشیوخ  يهراـبرد 
نتسیز مکی  طرش   ) لوا يهلئسم  زا  بلطم  نیا  نتشیوخ . هب  تنایخ  ینعی  ادخب  تیصعم  - 2 دشابیم .) شیادخ  هب  نانآ  نیرتراک  تیصعم 

، حور لئاضف  تاریخ و  حـلاصم و  يهرابرد  هبناـج  همه  يهظحـالم  اـب  میئوگیم : رتشیب  حیـضوت  يارب  دوشیم . نشور  لوقعم  تاـیح  رد 
اب حور  ندرک  هدامآ  رد  ناسنا  دوخ  هچ  رگا  دوشیم ، اطع  ناسنا  هب  تسا  قلطم  ضایف  هک  لاعتم  دـنوادخ  زا  اـهنآ  يهمه  هک  تسا  یعطق 

بیذهت
تاکیرحت نتـشاذگ  اپ  ریز  یناـسفن و  ياـهاوه  زا  تشذـگ  شـالت و  اـب  ناـسنا  دـیاب  تسخن  ینعی  دراد . لـماک  تلاـخد  نآ  يهیفـصت  و 

و  ) انلبـس مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلا  و  تسا : هداد  هک  ياهدعو  قبط  دـنوادخ  دـشاب و  هدوب  ینابر  تاضویف  نتفرگ  يهدامآ  یهاوخدوخ 
تیانع ناسنا  هب  ار  لئاضف  تاریخ و  نآ  مینکیم .) تیاده  دوخ  ياههار  هب  ار  نانآ  ام  دننکیم ، تدـهاجم  ام  تیـشم  ریـسم  رد  هکیناسک 
یتایاور تایآ و  درک  راک  هک  ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزم  دوشیمن  رـسیم  جنگ  جنر  هدربان  هک - تسین  نیا  رد  يدیدرت  چیه  و  دیامرفیم .

راک و يهجیتن  ذخا  يارب  دـنیوگیم : تحارـص  لامک  اب  عبانم  نیا  دنـشابیم و  ناوارف  یلیخ  دـننکیم ، دـیکات  هجیتن  همدـقم و  نیا  هب  هک 
دوخ تقیقح  رد  دیامن ، تفلاخم  يدنوادخ  تاروتسد  اب  یمدآ  هک  هزادنا  ره  نیاربانب ، دنشابیم . يرورض  تامدقم  صالخااب  تدهاجم 
کی تالاح  نیرترابفـسا  تسا . هتـسب  دوخ  يور  رب  ار  يدـنوادخ  تمحر  تاکرب و  ياهرد  تسا و  هتخاـس  مورحم  یهلا  تاـضویف  زا  ار 

ناوتیم بیترت  نیدب  نتشیوخ ؟ اب  ناسنا  ینمـشد  زا  رتالاب  یتوادع  تموصخ و  هچ  و  تسا . نتـشیوخ  اب  يو  توادع  تموصخ و  ناسنا ،
نایخ ره  اریز  دوش ، هجوتم  نانآ  هب  راکتیانج  باطخ  تسا ، تیدبا  زاغآ  هک  داعم  زور  رد  هک  یصاخشا  يهرامش  تسا  كدنا  هچ  تفگ :

اب طابترا  هب  حور  قایتشا  ياههلعـش  ندرک  شوماخ  ایآ  تسا . هدـش  دراو  حور  هب  هک  تسا  یتیانج  دریگیم  ماجنا  حور  يهرابرد  هک  یت 
هب دوش ، رارقرب  حیحـص  طابترا  نآ  رگا  هک  ادـخ  اب  حور  طابترا  عطق  اـیآ  تسین !؟ حور  هب  تیاـنج  تسا ) ادـخ  هب  تیـصعم  هک   ) تقیقح

نیرتـگرزب زا  هک  نارگید  قوـقح  رب  يدـعت  ملظ و  اـیآ  تسین !؟ حور  هب  تیاـنج  دـشابیم ، يدـنوادخ  تمظع  راوـنا  زا  یعاعـش  يهلزنم 
، يرآ تسین !؟ حور  هب  تیاـنج  اـهینادان  نجل  رد  ندـش  روهطوغ  تفرعم و  ملع و  اـب  تموـصخ  تسین !؟ حور  هب  تیاـنج  تسا ، ناـهانگ 
زا ار  دوخ  دـنکیم و  شومارف  ار  ادـخ  یمدآ  هک  ماگنه  نآ  رد  دروآیم . دراو  دوخ  حور  هب  لفاغ  ناسنا  هک  تسا  یتاـیانج  اـهنیا  يهمه 
هک نانآ  زا  دیـشابن  و   ) مهـسفنا مهاسناف  هللا  اوسن  نیذلاک  اونوکتال  و  دنکیم . شومارف  ار  دوخ  تقیقح  رد  دزاسیم ، رود  وا  ضیف  يارجم 
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وا دای  نک  وا  دای  دوش  تشومارف  دوخ  یهاوخن  رگ  درک ) راداو  نتـشیوخ  ندرک  شومارف  هب  ار  نانآ  مه  ادـخ  دـندرک و  شومارف  ار  ادـخ 
. راسهمشچ نآ  ندیکشخ  ینعی  دوخ ، عبنم  زا  راسهمشچ  ندیرب  و  دوخ ، عبنم  زا  راسهمـشچ  ندیرب  ینعی  يدنوادخ ، یـشومارف  وا  دای  نک 

راو تایانج  لمحت  مدع  تهجب  حور  ددرگیم و  نورد  نانعلاقلطم  هدنامرف  یعیبطدوخ  ادخ ، ندرک  شومارف  تیصعم و  اب  تقیقح  رد 
هک تسا  یـسک  راکنایز   ) هسفن نبغ  نم  نوبغملا  و  ددرگیم . دـیدپان  نورد  هاگدـید  زا  دـیامنیم و  رانکرب  تاـیح  نادـیم  زا  ار  دوخ  هد 

هدش دراو  نایز  دشاب و  هدشن  ررضتم  حور  هکیمادام  دومن ، ناربج  ارنآ  دیاب  تسا و  یتیمها  ياراد  هک  ینایز  ره  - 3 دروایب ) دوخ  رب  نایز 
، دوش دراو  حور  رب  نایز  تراسخ و  رگا  اما  تسین ، ینارگن  ياج  تهج  نیا  زا  دوب و  دـهاوخ  ناربج  لباق  دـشاب ، هتخاـسن  لـتخم  ار  حور 

تینوبغم تراسخ و  نآ  زا  حور  دوخ  تسخن  هکنیا  رگم  دوب ، دـهاوخن  میمرت  ناربج و  لـباق  دـشاب ، هدوب  مه  زیچاـن  هچ  رگا  یناـیز  چـیه 
کمن و ددنگب  هک  يزور  هب  ياو  دننزیم  شکمن  ددنگب  هچ  ره  تسا : هدمآ  نینچ  هلئـسم  نیا  هیبشت  هداس ، رعـش  کی  رد  دنک  ادیپ  تاجن 

هتسیاش یـسک  نآ  ماقم  هب  لوصو  يوزرآ  - 3 دـشاب .) ملاس  وا  يارب  وا  نید  هک  تسا  یـسک  هطبغ  يهتـسیاش   ) هنید هل  ملـس  نم  طوبغملا 
، دـنراد يونعم  يدام و  تازایتما  نادـقف  نتـشاد و  رد  مدرم  هک  یفالتخا  تهجب  اـیند  نیا  رد  دـشاب . هدوب  ملاـس  وا  يارب  وا  نید  هک  تسا 

يرگید بیـصن  هک  تسیزاـیتما  نتـشاد  هب  دـیدش  يوزرآ  ندروخ  هطبغ  ياـنعم  دـنروخیم . هطبغ  رگید  یهورگ  هطبغ و  دروـم  یهورگ 
رد دسح  هب  طوبرم  ثحابم  دشابیم . نارگید  زا  زایتما  ندش  بلس  يوزرآ  هک  تسا  کشر  دسح و  زا  ریغ  ینعم  نیا  و  تسا . هتشگ 
تیلاعف کی  ینعم  کی  هب  هطبغ  دراد و  دوجو  دـسح  هطبغ و  نایم  یمهم  تواـفت  هللاءاـشنا . دـش  دـهاوخ  حرط  هدـنیآ  ياـههبطخ  ریـسفت 

. دریگب رارق  يرادربهرهب  دروم  دناوتیم  نارگید ، زاتمم  تیدوجوم  رب  لالخا  محازت و  تین  ای  محازت و  نودب  هک  تسا  ياهدـنزاس  ینورد 
هطبغ لباق  دنوریم ، نیب  زا  ایند  نیمه  رد  دنـشکیمرب و  رـس  ایند  نیمه  رد  هک  يویند  تازایتما  زا  کی  چـیه  دـیامرفیم : ع )  ) نینموملاریما
راوطا رد  هک  هن  یـسک  هب  لد  ور  دوب  روت  مشچ  رود  شکلف ز  دـهاوخ  دومن  يور  ارت  هک  شکلد  تروص  ره  اریز - دنـشابیمن ، ندروـخ 
ماـمت نارگید  ناـمناخ  ندرک  ناریو  هب  هک  یئاـهزایتما  زاـیتما ؟ نیمادـک  هب  لوصو  يوزرآ  دوب  دـهاوخ  وت و  اـب  هشیمه  تسا  هدوب  دوجو 

رگا راک و  نایاپ  دوش  رهاظ  وا  دود  راکـشآ  شقوذ  ناـهنپ و  شـشتآ  هک - دنـشابیم  هدـنبیرف  یئاههدـیدپ  هکلب  دنتـسین ، زاـیتما  دوشیم ،
ار حور  یهابت  دوشن ، مامت  مه  نارگید  قوقح  ندرک  لامیاپ  رب  هچ  رگا  دـشابیم ، تاوهـش  عابـشا  یگماکدوخ و  لئاسو  زایتما  زا  روظنم 
، دـشاب هدوب  تذـل  قلطم  لماع  زایتما  زا  روظنم  رگا  و  دـشابیمن . ندروخ  هطبغ  وزرآ و  لباق  یهاگآ  لقاع  چـیه  يارب  هک  دـهدیم  هجیتن 

تکرح زا  تسترابع  دشابیم  ندروخ  هطبغ  لباق  هک  هچنآ  تسا . ناروناج  راک  ذذلت  زیچان ! فده  هچ  ذذلت 
دوخ تایح  یلاع  فدـه  هیجوت  ریـسفت و  هب  هک  یـسک  نآ  دـیامن . نییعت  ارنآ  دـناوتیم  یهلا  نید  طقف  هک  تسا  لوقعم  تایح  ریـسم  رد 
دروم اقح  تسا ، هدمآرب  موریم ؟ اجک  هب  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  ماهدمآ ؟ اجک  زا  ریگارف  گرزب و  لاوئس  خساپ  يهدهع  زا  تسا و  هدش  قفوم 

اب هکیتروص  رد  دـشابن  هطبغ  دروم  ارچ  یـصخش  نینچ  دـشاب . هدـشن  تابثا  گرزب  لاوئـس  نیا  تمظع  هک  یـسک  يارب  رگم  تسا ، هطبغ 
فدـه ریـسم و  ءدـبم و  رد  یکیرات  ماهبا و  هب  التبم  مه  هظحل  کی  یتح  دـنکیم و  یگدـنز  ینعمرپ  رایـسب  ناهج  نیا  رد  یهاگآ  لامک 
حوطـس يهمه  قشع  غورف  یلو  دوریم ، نآ  يوت  لگ  كاخ و  نتفر  هار  رد  هک  دورب  هراپ  هراپ  ياهـشفک  اـب  هچ  رگا  تسین ، دوخ  تاـیح 
نارگید زا  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تداعـس   ) هرورغ هاوهل و  عدخنا  نم  یقـشلا  هریغب و  ظعو  نم  دیعـسلا  و  تسا . هتخاس  نشور  ار  شناج 

دنپ و دناوتیم  نارگید  یگدـنز  - 3 دروخب .) بیرف  دوخ  رورغ  يوه و  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  یقـش  دریگب و  تربـع  ظـعو و  دوخ  يارب 
رد هن  دوشیم  هدهاشم  لباق  مدرم  یگدـنز  نایرج  رد  اهیگتـسیاب  قیاقح و  ینیع  مسجت  دزاسب . دنمتداعـس  ار  ام  دـهدب و  امب  رثوم  زردـنا 

یگدنز رد  هچ  تسا و  هدرک  ظفح  ام  يارب  خیرات  تاحفـص  هک  هتـشذگ  رد  هچ  نارگید  یگدـنز  يهعلاطم  اذـل  اوه ، رد  هن  لایخ و  ملاع 
اوتیم رصاعم ، مدرم 

دننام رگیدمه  ربارب  رد  اهناسنا  يهمه  هک  تسنیا  هیـضق  نیا  يانعم  دشاب . هدوب  ام  یگدنز  هیجوت  میظنت و  يارب  ياهدنزومآ  ياهـسرد  دـن 
لاثم ناونعب  دنشاب . رگیدمه  يارب  دیفم  براجت  لقعت و  مهف و  دربشیپ  رد  هلیـسو  نیرتهب  دنناوتیم  هک  دنتـسه  یئاههاگـشیامزآ  اهباتک و 
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هجیتن هب  تمه  نتخادـنا  راکب  شالت و  راک و  يهلیـسوب  طقف  دوخ ، ناعونمه  زا  يدارفا  ای  درف  هک  دـنیبیم  اـهناسنا  نیا  زا  يدرف  هک  یتقو 
سکع هک  یتقو  دزومایب . نانآ  يارب  ار  لوقعم  تایح  نیناوق  نیرتیـساسا  زا  یکی  دناوتیم  هدـننک  ءایحا  گرزب و  سرد  نیا  دناهدیـسر ،

، دنیبیم يدارفا  ای  درف  رد  عامتجا  شود  رب  ندش  نیگنـس  راب  يرورپنت و  یبلطهافر و  يهلیـسوب  ار  يدوبان  طوقـس و  ینعی  ار  نایرج  نیا 
یگدـنز يارب  یهار  چـیه  هک  تسا  هدـش  انب  يروطب  ناهج  ناـسنا و  ناـمتخاس  هک  دریگب  ارف  ار  هدـننک  ءاـیحا  هدزومآ و  سرد  نیا  دـیاب 

دمهفب دیاب  تسا ، هدز  اهناسنا  نمرخ  رب  شتآ  رورغ  ربک و  دنیبیم  هک  یتقو  درادن . دوجو  شـشوک  راک و  هب  دنتـسم  تکرح  زج  حیحص 
یسک یقش  ناسنا  - 5 دراذگیمن . نانآ  نایم  رد  یتوافت  چیه  نایمدآ  دوجو  نمرخ  ندرک  دوبان  رد  تسا و  يرامیب  کی  رورغ  ربک و  هک 

مورحم ایند و  ياهیراوگان  اهیتخس و  دروخب . ار  دوخ  يهدنبیرف  لماوع  رورغ و  يوه و  بیرف  هک  تسا 
ار روما  نیا  زا  کـی  چـیه  یماـنمگ ، کـیرات  يهناـخناهن  رد  نتفرگ  رارق  یتح  یعاـمتجا و  ترهـش  تیبوبحم و  رابتذـل و  لـماوع  زا  تی 

تسین یسک  یقش  داد . رارق  هجنکش  راشف  ریز  ار  بلطيولع  حور  هنادرخبان  نیقلت  نیغورد و  يراذگمان  نیا  اب  دیمان و  تواقش  ناوتیمن 
يهدرب ذئاذل  نیرتدنیاشوخ  زا  يرادروخرب  نیع  رد  دشابن و  نتشیوخ  کلام  هک  تسا  یـسک  یقـش  تسین ، يزیچ  کلام  ایند  نیا  رد  هک 

. تسا نتـشیوخ  تردـق  رایتخایب  يهدرب  تردـق ، زا  يرادروخرب  نیع  رد  هک  تسا  یـسک  یقـش  دـشاب . هدوب  تذـل  لماوع  شوگب  هقلح 
يارب ياهلیـسو  ار  تفرعم  ملع و  هک  تسا  یـسک  یقـش  تسین ، روهرهب  يربـج  لـلع  تهجب  تفرعم  ملع و  تمعن  زا  هک  تـسین  نآ  یقش 
یقـش درادـن ، نتفر  يارب  یئاـپ  هک  تسین  یـسک  یقـش  تسا . هتفر  ورف  یهاوخدوخ  رورغ و  نجل  رد  تسا و  هدومن  شایعیبطدوخ  مروت 

لاکـشا و ندـید  يارب  هک  تسین  نآ  یقـش  دزاسیم . یـشالتم  وحم و  دوخ  ياـپ  ریز  ار  ناـناوتان  اهـشزرا و  دوریم و  هار  هک  تسا  یـسک 
ناهج رد  هدوجوم  طباور  قئاقح و  اهگنر و  لاکـشا و  يهمه  ندید  اب  هک  تسا  یـسک  یقـش  درادن ، هدـننیب  مشچ  تعیبط ، ملاع  ياهگنر 

هب لد  وا  هب  رگا  یهدن  دنکیم - سمل  شنامـشچ  اب  ار  شیوخ  دوجو  یتسه و  يهمه  دـنیبیمن و  نآ  رد  ار  یلوقعم  يانعم  چـیه  یتسه ،
را ینیزگن  یشاب  هدیمرآ  هچ 

ضیف نسحم  الم  یـشاب  هدـید  هچ  ناهج  هب  ینیبن  ناهج  زا  شرگ  ینیبب  ناـیع  شرگم  نکفیب  ناـهن  يرظن  یـشاب  هدـیزگ  یمغ  هچ  وا  مغ 
فرـصت نآ  رد  دیاب  هکنانچنآ  مناوخب و  تسه  هکنانچنآ  ار  یتسه  باتک  مناوتیم  نم  دـیوگیم : هک  تسا  یـسک  نآ  حولهداس  یناشاک 

کی تسا  نکمم  تسا ! هتـشون  ار  نآ  یفدـه  هچ  يارب  تسیک و  باتک  نیا  فلوم  منادـب  هکنیا  نودـب  منک ، رارقرب  طابترا  نآ  اـب  منک و 
نتخانش هب  یجایتحا  درک و  هدافتـسا  شبلاطم  زا  دناوخ و  ناوتیم  دشاب ، هدش  هتخانـش  شفلوم  هکنیا  نودب  ار  باتک  دیوگب : یحولهداس 

اعقاو هک  دزاسب  راچد  اطخ  نیاب  ار  ام  دیابن  باتک  هب  ناسنا  دوجو  یتسه و  ملاع  هیبشت  هک  دنادب  دیاب  هدـننک  ضارتعا  نیا  تسین . شفلوم 
هدـش فیلات  دـشابیم  يدادرارق  دوخ  یناعم  رب  اهنآ  تلالد  هک  یلومعم  ظافلا  اب  اهنآ  بلاطم  هک  دـنباتک  ود  ناسنا  دوجو  یتسه و  ملاـع 

باریـس وا  ضیف  زا  ار  دوخ  دوجو  هظحل  ره  هک  دنتـسه  يدـنوادخ  تیـشم  زا  یعقاو  یئاههولج  ناـسنا  دوجو  یتسه و  باـتک  اریز  تسا ،
و درادـن . یتیعقاو  تسا و  ام  نهذ  يهتخاس  میریگب ، رظن  رد  تاـنئاک  دوجو  يهمادا  يارب  هک  ار  یقلطم  ره  اریز  دـنهدیم ، همادا  هدومن و 

ءایر كدنا  هک  دینادب  و   ) ناطیشلل هرضحم  نامیالل و  هاسنم  يوهلا  لها  هسلاجم  و  كرش ، ءایرلا  ریسی  نا  اوملعا 
زا يرادقم  تسا . كرش  يراکایر  - 6 تسا ) ناطیش  روضح  نامیا و  یشومارف  تلع )  ) هاگیاج ناتـسرپيوه  اب  ینیـشنمه  تسا و  كرش 

یعامتجا ياهنایز  یحور و  ياهبیسآ  زا  یضعب  هب  دروم  نیا  رد  تسا . هدش  یسررب  هتـشذگ  ياههبطخ  ریـسفت  رد  ءایر  هب  طوبرم  ثحابم 
، دروآیم اجب  هک  ار  یلمع  هک  تسین  نآ  زا  رتالاب  حور  کـی  يارب  يررـض  چـیه  - 1 مینکیم : هراشا  دـنیآیم ، دوجوب  اهیراکایر  زا  هک 

يهجیتن - 2 ددرگ . یبوبر  ماقم  هب  تناها  يهلیـسو  دوش و  كرـش  رد  نآ  طوقـس  بجوم  دشاب ، هدوب  وا  حور  يالتعا  بجوم  هکنآ  ياجب 
نیرت و تمظعاب  دهدیم  ماجنا  هک  یئایر  اب  راکایر  اریز  تسا ، لوصا  اهـشزرا و  يهمه  طوقـس  دـیآیم ، دوجوب  يراکایر  زا  هک  یکرش 
اب ارنآ  دهدیم و  رارق  تناها  دروم  یهلا  لامک  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  اب  حور  نتخاس  افوکـش  زا  تسترابع  هک  ار  تقیقح  نیرتشزرااب 

یعون - 3 تشاد . دهاوخن  موهفم  یشزرا  چیه  یسک  نینچ  يارب  دنکیم !! هضواعم  دشاب  ءایقشا  نیرتیقـش  زا  هک  اسب  هچ  هک  ناسنا  کی 
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، ددرگیمن یفتنم  تیلـست  نیقلت و  هنوگ  چـیه  اـب  هک  دریگیم  ارف  ار  یمدآ  نورد  يراـکایر  يهجیتن  رد  هک  ینورد  شیوشت  بارطـضا و 
رایسب ا ددرگیم ، اهناسنا  دئاع  يراکایر  زا  هک  یعامتجا  ياهررض  - 4 دیامن . تشگزاب  هبوت و  دنک و  كرد  ار  ءایر  حبق  هکنیا  رگم 

دریگیم و دوخ  هب  ینوناق  لصا و  لکش  اجیردت  هک  تقیقح  رب  نآ  نتشاد  مدقم  يزاس و  تروص  رهاظ و  شیارآ  جاور  هلمجنآ : زا  تس 
هک ار  تفـص  نیرتحـیقو  يراکایر  دـهدیم ! هولج  روفنم  ار  تقیقح  اسب  هچ  دزاسیم و  ءاـنتعایب  لاـیخیب و  قئاـقح ، يهراـبرد  ار  مدرم 
هک تسا  تمالع  دومن و  زا  تیعقاو  فلخت  دراوم  نیرتمهم  زا  یکی  يراکایر  اریز  دهدیم ، هولج  هدیدنسپ  یئوگغورد ، زا  تسا  ترابع 

تـسا یفخ  کیراب و  سوملمان  عونتم و  لاکـشا  ياراد  يردقب  حیقو  لذر و  تفـص  نیا  تسا . عامتجا  درف و  طوقـس  لماع  نیرتدنمورین 
ار تایعقاو  هک  ینیناوق  لوصا و  زا  يرادقم  ماکحتسا  هناتخبشوخ  یلو  تسا ، راوشد  مه  راکایر  دوخ  يارب  یهاگ  یتح  نآ  صیخـشت  هک 

تـسبتلا اذا  هتحت و  امع  فشی  ءایرلا  بوث  دهدب - ناشن  یبوخ  هب  ار  فافـش  نهاریپ  نیا  تشپ  دناوتیم  دنکیم ، کیکفت  اهیزاسرهاظ  زا 
، يدیناشوپ ار  دوخ  سابل  نیا  اب  هکیماگنه  دـهدیم و  ناشن  ار  دوخ  ریز  دراد ، هک  یتیفافـش  اب  ءایر  سابل   ) یماهت نسحلاوبا  راع  کناف  هب 

صالخا نودـب  هک  تسا  يراکایر  زا  يرود  لوقعم  تایح  ریـسم  رد  تکرح  طئارـش  نیرتمهم  زا  یکی  نیاربانب  ینایرع ) هنهرب و  وت  اعطق 
يادف ار  نیرب  تاساسحا  هشیدنا و  لقع و  هک  ناتسرپيوه  دوش  كرت  دیاب  ناتسرپيوه  اب  ینیشنمه  - 7 تسین . ریذپناکما 

شزرا و زا  دنناوتب  ات  یهلا  ياههیامرـس  ندرک  دوبان  هیجوت  يارب  هک  دنراد  نآ  رب  دیدش  رارـصا  دـناهدومن ، دوخ  یناسفن  ياهاوه  لایما و 
تانایب اب  ار  یناسفن  ياهاوه  لایما و  عابـشا  تیبولطم  دـنزاب و  تسد  تافارخ  یئوگهواـی و  هنوگ  رهب  هار  نیا  رد  دـنهاکب و  اـهنآ  تمظع 
يرادقم رگا  تفر  غالا  دمآ  رخ  هرک  هک  یلد  مرخ  دش  لقع  راتفرگ  هک  یـسک  نآ  هراچیب  دننام  دننک . تابثا  ناشدوخ  يهدیقع  هب  بلاج 

هتـشاد يریگمـشچ  ترهـش  دعب  کی  زا  هک  دنیامنیم  یناسک  لمع  ای  راتفگ  هب  داهـشتسا  لالدتـسا و  ددـص  رد  دنـشاب ، هتـشاد  داوس  مه 
میهاربا نب  رمع  نامه  نیا  ایآ  تسا ؟ مایخ  نیمادک  ضقانتم  تایعابر  نآ  يهدنیارس  تسین  مولعم  الصا  هک  وا  لاثما  مایخ و  دننام  دنـشاب ،

زا دیامنیم . ثحب  هفـسالف  رگید  دننام  تایهلا  تعیبط و  ياروام  ینابم  زا  هناعطاق  شور  لوصا و  اب  تایهلا  يهفـسلف  رد  هک  تسا  یمایخ 
نایاوشیپ يهرابرد  طـقف  هک  دـنربیم  ماـن  یتاحالطـصا  تاـملک و  اـب  دـنربیم  ار  وا  ماـن  خـیراوت  اههرکذـت و  رد  هک  یعقوم  رگید  فرط 

رعاـش کـی  يهراـبرد  ار  تاـملک  هنوگنیا  هک  تسا  لاـحم  قلخلا و  یلع  قحلا  هجح  ماـمالا  دـننام  دـننکیم  لامعتـسا  ینید  لوا  يهجرد 
رگ شیپ  یگدنز  رد  هک  یشور  هیجوت  يارب  ناتسرپيوه  لاح ، رهب  و  دنربب . راکب  ارگچوپ )  ) تسیلیهین

ياضف دـیاسرفیم و  ار  یلاع  تاساسحا  هشیدـنا و  لقع و  نارگیزاب  نیا  اب  ینیـشنمه  دـنهدیم ، نت  لوقعمان  تاـهیجوت  هنوگ  همهب  دـناهتف ،
، دوخ ياـهیزاب  سوه  يوه و  ربارب  رد  ار  یناـسنا  ياههیامرـس  یتـسه و  ملاـع  نیناوـق  مظن و  يهمه  دزاـسیم و  کـیرات  هریت و  ار  نورد 

نجل زا  ار  اهنآ  دنناوتن  دنیامن و  تسلاجم  سوه  يوه و  لها  اب  هک  یناسک  دـنوریم . ورف  يرایـشهان  باوخ  رد  دـنزاسیم و  هدـیرپ  گنر 
دنهاوخ نانآ  ربارب  رد  ار  دوخ  اجیردت  دیدرت  نودـب  دنـشاب ، یناوتان  تیـصخش  ياراد  رگا  دـنهدب ، تاجن  دـناهتفر  ورف  نآ  رد  هک  یفیثک 

یعیبـط و رما  کـی  ناوـنعب  ارنآ  زورنآ  رد  دـننکیم ، یقلت  تیـصعم  نیرتحـیبق  زورما  هک  ار  هچنآ  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  يزور  تخاـب و 
ار دوخ  هک  تشاذگ  دهاوخن  تیصخش  يورین  هک  تسا  تسرد  دنشاب ، هدوب  دنمورین  تیصخش  ياراد  رگا  و  داد . دنهاوخ  ماجنا  هتـسیاش 

رگا و  دید . دنهاوخ  هجنکش  رجز و  دنوشیم ، بکترم  هک  یئاهتیـصعم  تافارحنا و  يهدهاشم  زا  اعطق  یلو  دنزابب ، ناتـسرپيوه  ربارب  رد 
هجنکـش رجز و  ساسحا  سوه  يوه و  لها  يراکبان  يدرخبان و  يهدهاشم  زا  هک  دشاب  دایز  يردقب  نانآ  تیـصخش  تردق  مینک  ضرف 

دوخ مه  ینعی  تشگ ، دهاوخ  یقلت  نانآ  شور  هیجوت  یعون  دوخ  ناتـسرپيوه ، اب  نانآ  ینیـشنمه  هک  تسین  کش  ياج  درک ، دنهاوخن 
پيوه

. تفای دهاوخ  ساکعنا  هعماج  رد  نآ  ندوب  یعیبط  یتسرپيوه و  تیمها  مدع  مه  تشاد و  دنهاوخ  يرتشیب  تئرج  دوخ  شور  هب  ناتسر 
، دـینک بانتجا  غورد  زا   ) هناهم هاوهم و  فرـش  یلع  بذاکلا  و  همارک ، هاجنم و  افـش  یلع  قداصلا  نامیالل . بناجم  هناـف  بذـکلا  اوبناـج 
(. تسا یتسپ  طوقـس و  زا  یهاگترپ  رد  وگغورد  تمارک و  تاجن و  يهرانک  رب  وگتـسار  ناسنا  تسا . نامیا  زا  رود  هناـگیب و  غورد  اریز 
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هداتفا قافتا  نونکات  چیه  دیوگب  غورد  دناوتیم  هک  تسا  ناسنا  طقف  یتسه  ناهج  ءازجا  يهمه  رد  دـیئوگب . تسار  دـیئوگم و  غورد  - 8
هک دنک  اعدا  رتوبک  هک  دیاهدید  یئاج  رد  نونکات  ایآ  مالیف ! نم  دـیوگب  ياهچروم  هک  دیاهدینـش  ایآ  دـیامن ! الط  ار  دوخ  رایخ  هک  تسا 

دینکیم رکف  ایآ  ماهدییاز ! نم  ار  باتفآ  دـیوگب : خولک  هعطق  کی  ناشکهک  رمع  لاس  اهدرایلیم  رد  هک  دـیهدیم  لامتحا  ایآ  مباقع ! نم 
يدام و ياهفدـه  نیرتهب  يوسب  ار  يرـشب  عماوج  مناوتیم  هک  متـسه  میکح  ریدـم  نآ  نم  هک  دـنک  اعدا  رتش  کـی  یتسه  يهنهپ  رد  هک 

تسه یتسین  لامتحا  يواسم  مه  اهنآ  لامتحا  هدشن و  هدینش  هدشن و  هدید  اج  چیه  رد  نونکات  اهغورد  نیا  ریخ ، هن  میامن ! هیجوت  يونعم 
لتعا دشر و  لزنم  ورهر  دوجو و  ملاع  دبسرس  لگ  لماکت و  لصفرس  تادوجوم و  فرشا  ناسنا  نیا  اما  تسا . قلطم 

یئوگتسار و رد  هنیمز  نیا  زا  هکنیا  طرـش  هب  دشاب ، هدوب  وا  تمظع  يهنیمز  دناوتیم  غورد  رایتخا  ینعم  کی  هب  دیوگب . غورد  دناوتیم  ا 
، حیقو تفص  نیا  زا  بانتجا  يارب  دیوگن و  غورد  یئوگغورد  هب  یئاناوت  اب  ناسنا  هک  تسا  زایتما  کی  نیا  ینعی  دنک ، هدافتسا  روما  ریبدت 

ندینـش لمحت  دـیوگب و  ار  تیعقاو  دوش ، يورایور  تاـیعقاو  اـب  دزادـنیب و  راـکب  ار  تیـصخش  يورین  هدارا و  تردـق  هشیدـنا و  لـقع و 
نایب و يارب  ناوارف  تامحز  اهتقشم و  لمحت  ياجب  رگا  تیناسنا  ورملق  نازاتشیپ  نازاس و  بتکم  نابلطحالصا و  دشاب . هتشاد  ار  تایعقاو 

يهدیئاز هک  دنتسه  یئاهلولعم  اهنآ  بلغا  دسریم  رظن  هب  هک  اهیزیرنوخ  اهیشکقح و  زا  نانآ  ندرک  رود  اهناسنا و  حالصا  قرط  حیـضوت 
تلع نیا  هک  یتوافت  تفای . دنهاوخ  یئوگغورد  رد  ار  اهتبکن  اهیتخبدب و  نآ  للع  زا  یکی  اعطق  دنزادرپب ، یلصا  للع  هب  دنـشابیم ، یللع 

یتـسرپدوس و دـننام  دوشیم ، شاـف  غورد  زا  رتدوز  قیدـصت و  دروم  ـالومعم  رگید  لـلع  یتـشز  حـبق و  هک  تسنیا  دراد ، لـلع  رگید  اـب 
باـجح نیدـنچ  ریز  تسا  نکمم  مه  هک  تسا  ياهدـیدپ  غورد  هک  یتروص  رد  اـهنیا ، لاـثما  یبلطترهـش و  یئاورپیب و  یهاوخدوخ و 

گانوگ تاریسفت  تالیوات و  اب  ندش  راکشآ  تروص  رد  تسا  نکمم  مه  دوش و  هداد  فرط  لیوحت  هدیشوپ و  میخض 
تایعقاو زاربا  ترورـض  زا  رتالاب  هک  تخاس  یترورـض  نانچ  غورد  نآ  يارب  ناوتیم  هکلب  درب ، نیب  زا  ار  نآ  تحاقو  حـبق و  اـهنت  هن  نو 

اهنآ يهرابرد  غورد  يهملک  ندرب  راکب  زا  زونه  هک  دراد  تاـیعقاو  اـب  هزراـبم  غورد و  زا  یعاونا  ناـسنا ) ! ) لـماکت لصفرـس  دـنک ! هولج 
، تابـساحم زا  یـضعب  يانبم  رب  اـم  رگا  هک  تفگ  ناوتیم  دـیامنیم . هیهت  یبساـنم  حالطـصا  غورد  نآ  زا  کـی  ره  يارب  دراد و  تشحو 
هب راـصعا  نورق و  دادـتما  رد  ناـسنا  هک  میوش  رکنم  ار  دـشر  لـماکت و  نیا  میناوتیمن  مینک  راـکنا  خـیرات  رد  ار  يرـشب  لـماکت  یقرت و 

بکترم ار  اهغورد  زا  ناوارف  یعاونا  دربب ، راکب  ار  غورد  يهملک  هکنیا  نودـب  دـناوتیم  هک  تسا  هدیـسر  لاـمک !! تمظع و  زا  ياهجرد 
يو ندوب  هتشرف  قوف  هک  دنک  میظنت  دیارایب و  یتاحالطـصا  اب  ار  اهنآ  يهمه  دزاسب ، راوتـسا  غورد  رب  ار  دوخ  یگدنز  يانبم  هکلب  دوش و 

رگید معط و  لکـش و  ندـش  راکـشآ  اـب  غورد  نیا  تسا ! راـنا  دـیوگیم : ار  بیـس  هک  مـیراد  یغورد  دـیامن !! تاـبثا  یئوگتـسار  رد  ار 
نیع رد  و  تسا ! بش  دـیوگیم : ار  زور  هک  میراد  رگید  یغورد  دـنکیم . تابثا  ار  دوخ  ندوب  عقاو  فـالخ  ناـهد  رد  بیـس  تاـصتخم 

دیوگیم دنیبیم  شیاهسابل  گنر  لکش و  مامت  اب  ار  وا  هکنیا  اب  دنیبیم و  قرب  پمال  غارچ و  عمش و  نودب  ار  بطاخم  لاح 
یغورد تشگ . دـهاوخ  شاف  دوشیم ، هدـنکارپ  اضف  رد  هک  رون  نامه  تعرـس  اـب  هناـحولهداس  هیاـپیب و  غورد  نیا  تسا ! بش  نونکا  : 
دراـیلیم ناـسنا و  اـهدرایلیم  ياـعدا  دـنهدب و  دـنناوتیم  ناـشافخ  طـقف  دیـشروخ  يهراـبرد  ار  عـالطا  نیرتهب  دـیوگیم : هک  دراد  دوجو 

اعدایب و اونیب و  شافخ  کی  ندروآ  اب  مه  غورد  نیا  یچوپ  تسا !! غورد  دیـشروخ  يهراـبرد  نداـعم  ناـهایگ و  ناروناـج و  اـهدرایلیم 
هدـهاشم ناوارف  روطب  ناسنا  ینعی  لماکت ! لصفرـس  راتفگ  رد  هتفای ! لماکت  ابیز و  غورد  کی  اما  تسا . دیـشروخ  رون  ریز  رد  نآ  نداـهن 

دیاش غورد  نیا  درک ! هرادا  ناوتیمن  تسا ) هتسارآ  تسایس  يهدش  تسکشرو  يهملک  اب   ) هک غورد  نودب  ار  رشب  دیوگیم : هک  دوشیم 
هک یئالط  ینیـس  کی  زا  تسترابع  دیـشروخ  ای  تسا  نم  سابل  بیج  رد  اهناشکهک  دیوگیم : هک  دـشاب  نیغورد  نخـس  نآ  زا  رتحـیقو 

بـصن خـیم  اب  اضف  رد  ارنآ  هدرک و  دـنلب  دوخ  تسد  اب  هتخیر و  لاغز  شتآ  يرادـقم  نآ  يوت  هتخاس و  ارنآ  ام  لـحم  رگرز  دـیز  ياـقآ 
فیرعت ار  وا  يهیراـج  تعیبط  اـی  ناـسنا  تیهاـم   ) درک هرادا  ناوتیمن  غورد  نودـب  ار  رـشب  دـیوگیم : هک   ) لوا غورد  اریز  تسا ! هدومن 

هب غورد  دانسا  اب  انمض  دزاسیم و  يدبا  عبنم  یئوگعقاو  فالخ  يارب  دنکیم و  یفرعم  يرورض  نوناق  کی  ناونع  هب  ار  غورد  دنکیم و 
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ارگعقاو و یمیمـص و  وگتـسار و  مدرم  هجیتن  رد  تسا ، قح  يهدـننک  نایب  نوناق  اریز  دـنکیم ، دادـملق  قح  يواـسم  ارنآ  یمدآ ، تعیبط 
ینآرق تایآ  دنشابیم !!! یقرت  تفرشیپ و  زا  رـشب  دوکر  ثعاب  دننکیم و  لمع  نوناق  قح و  فلاخم  ایند  نیا  رد  هاوخ  تقیقح  وجقح و 

عم اونوک  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  دـیامرفیم : دـهدیم و  روتـسد  قدـص  هب  فاـصتا  غورد و  زا  باـنتجا  هب  فـلتخم ، تاـنایب  اـب 
مهقدـص نیقداصلا  عفنی  موی  اذـه  هللا  لاق  دیـشاب ) نایوگتـسار  اب  دـیزروب و  يوقت  ادـخ  يارب  دـیاهدروآ ، نامیا  هکیناـسک  يا   ) نیقداـصلا
ریـسفت رد  غورد  هب  طوـبرم  تاـیآ  و  درک ) دـهاوخ  عـفن  ناـنآ  هب  نایوگتـسار  قدـص  هک  تسیزور  تماـیق )  ) زور نیا  دوـمرف : دـنوادخ  )
تداسح زگره  و   ) بطحلا رانلا  لکات  امک  نامیالا  لکای  دـسحلا  ناـف  اودـساحتال  و  دوش . هعجارم  تسا ، هدـش  حرط  هتـشذگ  ياـههبطخ 

تسا یناتساد  نیرتزیگنامغ  نادوسح  ناتساد  دینک - بانتجا  دسح  زا  - 9 ار ) مزیه  شتآ  هکنانچ  دروخیم ، ار  نامیا  دسح  اریز  دیزرون ،
نازوـس شتآ  رد  شنورد  تسا ، تازاـیتما  اـهتمظع و  اـهیئابیز و  رب  دوـسح  نامـشچ  دوـشیم . هدـناوخ  رـشب  یگدـنز  تاحفـص  رد  هـک 

وبا ران  یف  مهبولق  هنج و  یف  مهنویعف  یب  هللا  عینص  اورظن  راغوالا  نم  مهرودص  تنمض  امرحل  يدساح  محرال  ینا  روهلعش -
زا نانآ  ياههنیـس  اریز  منکیم ، محرت  ساسحا  نانآ  يارب  و  دزوسیم ، دـنزرویم  تداـسح  نم  رب  هکیناـسک  نآ  هب  ملد   ) یماـهت نسحلا 

تشهب رد  نانآ  نامشچ  دننیبیم ، نم  رد  ار  ادخ  فطل  دننکیم و  اشامت  هک  نم  هب  نادوسح  نآ  تسا . هدش  روهلعـش  دسح  هنیک و  شتآ 
هدرب هانپ  ادخ  هب  نادـساح  رـش  زا  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  ینآرق  يهیآ  رد  تسا ) روهلعـش  خزود  شتآ  رد  ناشیاهلد  دـنکیم و  ریس 

( دوب هتسب  هک  تعیبط  ملاع  قلطم  ای   ) اههناد يهدنفاکش  دنوادخ  هب  نانآ : هب  وگب   ) دسح اذا  دساح  رش  نم  قلفلا … و  برب  ذوعا  لق  دوش :
نم هللا  مهاتآ  ام  یلع  سانلا  نودـسحی  ما  دـیامرفیم : نادوسح  خـیبوت  رد  دزروب . تداسح  هکیماگنه  دوسح  رـش  زا  زا … و  مربیم  هاـنپ 

خیبوت رد  هدراو  تایاور  دنزرویم ) تداسح  تسا ، هدومرف  تیانع  نانآ  هب  دوخ  لضف  زا  دـنوادخ  هک  تهجنادـب  مدرم  هب  نانآ  ای   ) هلـضف
زا دراذگیمن . یناور  تلاح  نیا  حبق  رد  دیدرت  ياجب  هک  تسا  رتاوت  دح  رد  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  مرکا و  ربمایپ  نابز  زا  دسح 

نید تفآ  دومرف : ع )  ) قداص ماما   ) رخفلا بجعلا و  دسحلا و  نیدلا  هفآ  مالـسلاهیلع : هللادـبعوبا  لاق  دـیوگیم : بهو  نب  هیواعم  هلمجنآ :
لاق مالسلاهیلع . هللادبعیبا  نع  یقرلا  دواد  نع  تسا و  ندومن  رخف  ندوب و  یضار  دوخ  زا  دسح و 

یلـضف و نم  مهتیتا  ام  یلع  سانلا  ندـسحتال  مالـسلاهیلع : نارمع  نب  یـسومل  یلاعت  هللا  لاق  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاق  : 
کلذـک ناک  نم  يدابع و  نیب  تمـسق  يذـلا  یمـسقل  داص  یمعنل ، طخاس  دـساحلا  ناف  کسفن ، هعبتتـال  کـلذ و  یلا  کـینیع  ندـمتال 
هدومرف نارمع  نب  یـسوم  هب  دـنوادخ  دومرف : ادـخلوسر  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  یقر  دواد   ) ینم سیل  هنم و  تسلف 

، تسا هدـش  هداد  نانآ  هب  هک  یلـضف  يوس  هب  ار  تنامـشچ  نکم و  تداسح  ماهداد  دوخ  ناسحا  لضف و  زا  هک  تهجنادـب  مدرم  هب  تسا :
، ماهدومن میسقت  مناگدنب  نایم  هک  یتمسق  زا  تسا و  كانبضغ  نم  ياهتمعن  رب  دوسح  اریز  زادنیم ، نآ  لابندب  ار  دوخ  سفن  نکم و  زارد 

لاق دیوگیم : ملـسم  نب  دمحم  تسین .) نم  زا  متـسین و  وا  زا  نم  دشاب ، هتـشاد  ار  ثیبخ ) تفـص   ) نیا هک  یـسک  و  دیامنیم . يریگولج 
مالسلاهیلع رقاب  دمحم  ماما   ) بطحلا رانلا  لکای  لامک  نامیالا  لاکیل  دسحلا  نا  رفکیف و  هرداب  ینداب  یتایل  لجرلا  نا  مالسلاهیلع  رفعجوبا 

(. ار مزیه  شتآ  هکنانچ  دروخیم  ار  نامیا  دـسح  دزادرپیم و  ار  نآ  يهرافک  دوشیم و  بکترم  ار  یمرج  نیرتمک  یناسنا  کـی  دومرف :
دسحلا رابکتسالا و  صرحلا و  هثالث : رفکلا  لوصا  مالسلاهیلع : قداصلا  هللادبعوبا  لاق  دیوگیم : ریصبوبا 

هللادبعوبا لاق  دیوگیم : ضایع  نب  لیضف  دسح .) رابکتـسا و  صرح و  تسا : زیچ  هس  رفک  لوصا  تسا : هدومرف  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  )
تداسح دروخیم و  هطبغ  نموم  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما   ) طـبغیال دـسحی و  قفاـنملا  دـسحیال و  طـبغی و  نموملا  نا  مالـسلاهیلع :
تامدقم هک  کلهم  يرامیب  نیا  يهجلاعم  موزل  دسح و  يدیلپ  يهرابرد  تایاور  دروخیمن .) هطبغ  دزرویم و  تداسح  قفانم  دزرویمن 

دومن حرطم  ناوتیم  میدروآ  هک  یتایاور  يهرابرد  ددعتم  یثحابم  تسا . رایسب  دوشیم ، عورـش  دوخ  زج  يهدننازوس  یهاوخدوخ  زا  نآ 
ینعی تسا . نید  تفآ  تداـسح  هک  تسا  هدـمآ  احیرـص  بهو  نب  هیواـعم  تـیاور  رد  - 1 میوشیم : رکذـتم  ار  اهنآ  زا  يرادـقم  اـم  هک 

، تسا هدـمآ  یقر  دواد  تیاور  رد  هکناـنچ  ـالوا  اریز  دـشابیم ، زین  نید  يهدـننک  لـتخم  هکلب  تسین ، راـگزاس  نید  اـب  اـهنت  هـن  تداـسح 
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لاوما قوقح و  نارگامغی  يهرابرد  ام  ثحب  هتبلا  . ) تسا هداد  فلتخم  روطب  مدرم  يارب  هک  تسا  يدنوادخ  تمـسق  هب  ضارتعا  تداسح 
زا سپ  یقر  دواد  تیاور  رد  - 2 تسین .) ناسنا  دض  ناربخیب  ادخ  زا  ياهیرگجارات  قیدصت  دـسح  اب  هزرابم  يهمزال  ینعی  تسین ، مدرم 

نکم تداسح  ماهدومن ، ناسحا  لضف و  هکیناسک  هب  هک  دهدیم  دیکا  روتسد  ار  مالسلاهیلع )  ) نارمع نب  یسوم  ترضح  دنوادخ  هکنآ 
، زادـنیم ماـهدومن  ناـنآ  هب  هک  یناـسحا  لـضف و  نآ  لاـبند  هب  ار  دوـخ  سفن  نکم و  زارد  يروـخدوخ  يور  زا  ناـنآ  يوـس  هـب  مـشچ  و 

دوسح نیبام  هطبار  عطق  نالعا  تقیقح  رد  يدنوادخ  فرط  زا  هلمج  نیا  متسین  دوسح  زا  مه  نم  تسین و  نم  زا  دوسح  ناسنا  دیامرفیم :
تسا نینچ  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  تیاور  رد  - 3 تسا . هدوب  هطبار  عطق  نیا  تلع  دوسح  دوخ  هک  تسا  ادـخ  و 
دـسح يهدننک  هابت  جئاتن  دنکیم . هزرابم  يدنوادخ  يهغلاب  تیـشم  اب  دنادن ، هچ  نادـب و  هچ  دوسح  اریز  تسا ، رفک  لوصا  زا  دـسح  هک 

اجک زا  حیبق  يرامیب  نیا  مینیبب  میریگب و  رظن  رد  ار  رایتخا  هب  دنتسم  يرامیب  نیا  يهشیر  دیاب  تسخن  ددرگیم  عامتجا  درف و  ریگنماد  هک 
تنایص عوضوم  رد  فارحنا  تسکش و  مکی - يهشیر  دشکیمرس : مهم  يهشیر  ود  زا  فیثک  تفص  نیا  دسریم  رظن  هب  دوشیم . یـشان 

، ددرگ فارحنا  راچد  دروخب و  تسکـش  تسا  لوصـالالصا  شلیدـعت  میظنت و  هک  روبزم  عوضوم  رد  مدآ  هک  یتقو  نآ  یباـیزرا  تاذ و 
ار یـسک  رگا  نیاربانب ، تسا . دسح  اهنآ  نیرتکانرطخ  زا  یکی  هک  تشگ  دـهاوخ  روهطوغ  یناوارف  عونتم و  ياهیرامیب  اهیهابت و  نایم  رد 

يهشیر د دیاب  میزادرپب ، رامیب  نآ  رد  روبزم  يهدیدپ  یعرف  ياهدومن  اهلولعم و  هب  هکنآ  ياجب  دزرویم ، تداسح  هک  میدید 
: دـیوگیم هک  میریگب  رظن  رد  ار  يوـلوم  فورعم  تیب  اـجنیا  رد  مینک . يریگیپ  تسا ، هدـیدپ  نیا  زورب  یلـصا  تلع  هـک  ار  نآ  یتاذ  نور 
زا یشان  یهاگ  تسا  یمدآ  يهیامرس  يهمه  هک  ینورد  نمرخ  نتخوس  هتخورفا  سک  عمش  دهاوخنیم  هتخوس  نمرخ  تخبدب  ره  هکناز 

تسا و وا  ملـسم  قح  یگدـنز  تازایتما  يهمه  هک  دـنک  ساـسحا  نینچ  دوسح  هک  دـنکیم ، باـجیا  هک  تسا  یطارفا  ینیب  گرزب  دوخ 
نآ تقایل  هدوب و  وا  زا  رتکچوک  دـناهدروآ ، تسدـب  ار  تازایتما  نآ  هک  نارگید  هکیتروص  رد  دـناهتفرگ ، وا  زا  راـبجا  روز و  اـب  نارگید 

دناوتن هک  دـسریم  ياهجرد  هب  یمدآ  تلاهج  تقامح و  هک  تسا  هدـننک  هابت  کلهم و  اعقاو  یناور  تلاح  کی  نیا  دـنرادن !! ار  تازایتما 
گنج کی  دوخ  نیا  دریذـپب و  ارنآ  دـمهفب و  اـهناسنا ، رگید  رد  اـهورین ، اهدادعتـسا و  دوجو  زا  تسا  تراـبع  هک  ار  هیـضق  نیرتیهیدـب 

دای هب  هراومه  میوشیم ، رکذـتم  هک  ار  هتکن  کی  نیا  تسـشن . دـهاوخن  ياپ  زا  نتـشیوخ  يدوبان  اـت  هک  تسا  نتـشیوخ  اـب  ریذـپانیتشآ 
، تسا نآ  یمومع  يانعم  رد  هک  یماهبا  مکی - تهج  تسا : تداسح  زا  رتمضه  لباق  تهج  ود  هب  یهاوخدوخ  حالطصا  هک  میشاب  هتشاد 

مه دوریم و  راکب  دراد ، رب  رد  ار  نارگید  يهرابرد  يزوتهنیک  هک  نتـشیوخ  هب  قشع  ینیب و  گرزب  دوخ  دراوم  رد  مه  یهاوخدوخ  اریز 
رد م

هاوخدوخ سک  نالف  هکنیا  نتفگ  درجمب  اذل  دوریم ، راکب  دوشیم ، یـشان  تاذ  بح  حیحـص  لصا  زا  هک  دوخ  تنایـص  نتـشاد و  دراو 
يرامیب اروف  صخش  کی  يهرابرد  دوسح  تفص  ندرب  راکب  هکیتروص  رد  دیآیمن . نهذ  هب  صخش  نآ  يهرابرد  یـصاخ  يرامیب  تسا 

لاـبق یـسک  يهراـبرد  دوسح  باـطخ  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـسریم . رظن  هب  نارگید  يدوباـن  دوخ و  نتخاـس  مروتم  يارب  يروخدوخ 
دودـح اـت  نآ  هب  ناـیالتبم  تیمومع  تهجب  یهاوخدوخ  حالطـصا  مود - تهج  درک . دـهاوخ  یقلت  تناـها  مانـشد و  ارنیا  هدوـبن و  مضه 

هکیتروص رد  دنـشابیم ، انـشآ  مدرم  بلغا  يهرابرد  اـهنآ  ندرب  راـکب  اـب  اهـشوگ  يهمه  اـبیرقت  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  يداـیز 
اذل دنریذپیم ، میقتسم  روطب  ار  نآ  ندوب  يرامیب  مدرم  يهمه  نوچ  تسا ، یهاوخدوخ  ياهلولعم  صاوخ و  زا  یکی  هک  دسح  حالطـصا 

تسیاهثیبخ تفص  کی  نیا  میتفگ : تداسح ، مکی  يهشیر  حیضوت  هب  میدرگرب  دوش . هداد  تبسن  وا  هب  تداسح  تسین  رضاح  سک  چیه 
شیپ تسا ، نتشیوخ  هک  شتلع  دوخ  يدوبان  ات  لولعم  نیا  تسا . نآ  هب  لمع  لوصالالصا و  تخانش  رد  فارحنا  تسکـش و  لولعم  هک 
هکیئاج ات  تسا  راوگان  خلت و  رایسب  دنکیم ، لاغشا  نتشیوخ  نتخاس  وحم  ات  ار  دوسح  نورد  هک  یمئاد  يهجنکـش  رجز و  نآ  دوریم و 

رتهب یئاهر و  ار  دوسح  ندرم  ءابدا  زا  یضعب 
يا یهرب  ات  ریمب  تسا  رد  جنرب  دوخ  واک ز  منکچ  ار  دوسح  یـسک  نوردنا  مرازاین  هکنآ  مناوت  دننادیم - دـسح  ریذـپانجالع  يرامیب  زا 
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نیا شرتسگ  زورب و  بجوم  هک  رگید  يهشیر  کی  مود - يهشیر  يدعس  تسر  ناوتن  رشحب  ات  نآ  تقـشم  زا  هک  تسیجنر  نیاک  دوسح 
دروخیم تسکـش  اهنآ  یبایزرا  دوخ و  تاذ  زا  نوریب  نیناوق  لوصا و  تخانـش  رد  دوسح  ینعی  تسا ، یتاذ  نورب  ددرگیم ، هثیبخ  تفص 

، دناهتـشگ رگید  صاخـشا  رد  تازایتما  رگید  غوبن و  زورب  بجوم  الثم  هک  ینیناوق  لوصا و  نآ  هک  دنکیم  نامگ  ددرگیم و  فرحنم  و 
لوصا نآ  هک  تسا  هدوب  ياهنیک  تموصخ و  تهجب  امتح  دناهتـشاذگن ، وا  رایتخا  رد  ار  تازایتما  هکنیا  دـنراکاطخ و  اهنآ  يهمه  همه و 

تسا نکمم  دریگیم ، همـشچرس  لوا  يهشیر  زا  مه  مود  يهشیر  نیا  تفگ : ناوتیم  هتبلا  دننارورپیم ! لد  رد  دوسح  يهرابرد  نیناوق  و 
لوصا هک  دنک  نامگ  هک  دسرب  تقامح  زا  هلحرم  نآ  هب  یمدآ  هک  دشابن  یندرک  رواب  هیضق  نیا  مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  زا  یـضعب  يارب 

. دنکیم تابثا  یبوخ  هب  ار  یندرکن  رواب  يهیـضق  نیا  مدرم  یبدا  خیرات  تادهاشم  یلو  دنراد ! توادع  تموصخ و  وا  اب  یتسه  نیناوق  و 
زا غ يرادقم  نابز  زا  هک  تقلخ  هاگتسد  یتسه و  هاگراک  هب  ینیبدب  راهظا  هک  هلئسم  نیا  رد  دیئامرفب  تقد  الوا 

زا یکی  زا  تسا  نکمم  دوشیم ، هدهاشم  دناهدیمان ، زین  رعاش  نادهفسلف و  دنمشناد و  ار  دوخ  هک  دودحم  یفیـصوت  میهافم  رد  ناروهطو 
ینیبدـب و تروصنیا  رد  هک  دـشاب  نآ  نیناوق  ینابم و  یتسه و  هب  لهج  زا  یـشان  تسا  نکمم  - 1 دوش : یـشان  اهنآ  يود  ره  ای  لماع  ود 
هب تداسح  زا  یـشان  تسا  نکمم  و  - 2 نآ . نیناوق  ینابم و  یتسه و  رب  هن  تسا ، نتـشیوخ  لهج  هجوتم  تقیقح  رد  ناـیاونیب  نیا  مانـشد 

! دناهدروآ تسدب  نیرب  تاساسحا  زاربا  ناهج و  تخانش  رد  ردقیلاع  يارعش  ءامکح و  هفسالف و  نادنمـشناد و  رگید  هک  دشاب  یتازایتما 
زا دـنربیمن و  تذـل  یتسه  ياهیئابیز  زا  کی  چـیه  زا  هک  دوشیم  هدـید  زین  يداع  مدرم  زا  يدایز  دارفا  رد  رامیب  يهیحور  نیا  نینچمه  و 

نیا دـنراد ! یتاذ  تموصخ  گنج و  اهناسنا  یتسه و  ملاـع  اـب  یئوگ  هکیروطب  دـننکیمن  یتمظع  ساـسحا  یتسه  لـالج  هوکـش و  چـیه 
تاعقوت و تاراظتنا و  رد  تسکش  زا  یـشان  ای  دشاب و  یتسه  گرزب  هاگتـسد  هب  لهج  زا  یـشان  تسا  نکمم  هکنانچ  یگراچیب  یگریت و 
زا یـشان  تسا  نکمم  نینچمه  دـشاب ، هدوب  تسا ، طابترا  رد  نآ  اب  هک  یناهج  دوخ و  ناعونمه  نایم  رد  یگدـنز  رد  شیاهیریگ  فدـه 

ادیور يرایتخا و  ریغ  لماوع  ببس  هب  ای  دناهدش و  لئان  یتازایتما  هب  يرایتخا  حیحص و  لماوع  تهج  هب  ای  هک  دشاب  یصاخشا  هب  تداسح 
تازایتما زا  کی  چیه  یتسیابن  هک  تسا  ملـسم  و  دـناهتفای . تسد  اهنآ  هب  اهیگماکدوخ  اهیئوگروز و  تهج  هب  ای  هدـشن و  هبـساحم  ياهد 

نیا حیـضوت  يارب  دشاب . هدوب  دوخ  يدوجو  يهیامرـس  نتخاس  دوبان  يروخدوخ و  بجوم  قوف  يهناگهس  روما  يهلیـسوب  هدـمآ  تسدـب 
هراـشا ـالاب  رد  هکناـنچ  ددرگیم  تازاـیتما  ندروآ  تسدـب  بجوم  هک  ياهناـگهس  لـماوع  میهدـب : رارق  تقد  دروـم  ار  ریز  ثحب  هلئـسم 

، دندرگیم نارگید  رظن  رد  ای  دوخ  يارب  هجوت  لباق  صخـشت  ياراد  هلیـسو  نادب  اهناسنا  دسریم و  اهناسنا  تسدب  هک  یتازایتما  میدرک ،
رگا دنـشابیم ، رایتخا  شالت و  شـشوک و  هب  دنتـسم  هک  زایتما  يهدنروآ  دوجوب  لماوع  مکی - مسق  دندرگیم : میـسقت  هدمع  مسق  هس  رب 

رد تداسح  ساسحا  نیرتمک  دیابن  دشاب ، هتـشاد  هجیتن  راک و  نوناق  زا  یعالطا  كدنا  دـشابن و  لتخم  یـسک  يهشیدـنا  لقع و  رعاشم و 
. تسا هدش  لئان  زایتما  بسک  هب  هداد و  رارق  هجیتن  راک و  ینوناق  يارجم  رد  ار  دوخ  ضورفم  زایتما  بحاص  اریز  دشاب ، هتشاد  دوخ  نورد 

تموصخ هنیک و  ینوناق  اـب  وا  هکلب  تسین ، نیعم  صخـش  کـی  يهراـبرد  وا  تداـسح  هک  دـید  دـهاوخ  دوش ، هجوتم  تسرد  دوسح  رگا 
فر دنهاوخ  نیب  زا  رایتخا  راک و  رب  ینتبم  ياهشزرا  يهمه  هتشگ و  لتخم  اهناسنا  یعامتجا  تایح  دوشن ، تاعارم  رگا  هک  دزرویم 

تایح رب  تداسح  هب  تقیقح  رد  ددرگیم ، اهناسنا  بیـصن  قح  يانبم  رب  یگتـسیاش و  اب  هک  تازایتما  زا  مسق  نیا  يهرابرد  تداسح  ت .
دوسح ناور  زغم و  هیجوت  زج  یئاود  چیه  تازایتما ، زا  مسق  نیا  رد  يرامیب  نیا  ندرک  نکهشیر  يارب  دوشیم . رجنم  اهـشزرا  یعامتجا و 

یـصخش نینچ  يارب  کشزپناور  هب  هعجارم  ددرگن ، عقاو  رثوم  هیجوت  نیا  رگا  و  درادن . دوجو  اهنآ  جئاتن  للع و  نوناق و  لصا و  يانعم  هب 
میقتسم طارص  زا  فارحنا  تیصعم و  زا  یـشان  یناور  لالتخا  یعون  راچد  اعطق  هک  دنادب  دشن ، رثوم  مه  نآ  رگا  دراد و  یتایح  ترورض 

يرایتخا و ریغ  لماوع  هب  دنتسم  تازایتما  مود - مسق  تسا . نآ  ياههویم  زا  یکی  اهـشزرا  نیناوق و  لوصا و  هب  تداسح  هک  دشابیم  قح 
هبساحم لماوع  هک  تسا  تسرد  اریز  دروآ ، باسح  هب  زایتما  لماوع  عون  کی  ناونع  هب  ناوتیمن  ار  مسق  نیا  هدشن  هبـساحم  ياهدادیور 

عون ود  اب  ار  اهنآ  ناوتیم  اهدادـیور  لماوع و  نآ  ياههشیر  فالتخا  هب  رظن  اـب  یلو  دنـشابیم ، يراـیتخا  ریغ  لـماوع  هورگ  زا  زین  هدـشن 
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لماوع نینچمه  دراد و  هک  یماسقا  اب  غوبن  دننام  یتاذ  ياهدادعتسا  زا  یشان  هک  يرایتخا  ریغ  لماوع  مکی - عون  تفرگ : رظن  رد  هناگادج 
ماج تیریدم  ءوس  هب  طوبرم  ياهدادیور  لماوع و  مود - عون  دنشابیم . کلذ  ریغ  یعیبط و  طیحم  يربج 

رد هک  یبلطم  هب  هجوت  مکی ، عون  تازایتما  يهرابرد  ددرگیم . دارفا  زا  یضعب  يارب  هناملاظ  اجبان و  ياهیـشخبزایتما  بجوم  هک  تسا  هع 
نآ اریز  دشاب ، هدوب  تداسح  بجوم  دیابن  تازایتما  يرایتخا  ریغ  لماوع  رد  مدرم  تمسق  هکنیا  نآ  دراد و  تیمها  رایسب  میتفگ ، هتشذگ 

تقیقح رد  تازایتما  زا  عون  نیا  هب  ياضر  مدع  دنکیم و  تیلاعف  یعقاو  حـلاصم  يانبم  رب  هک  تسا  يدـنوادخ  تیـشم  هب  دنتـسم  لماوع 
یشزرا چیه  ياراد  اتاذ  يرایتخا  ریغ  تازایتما  نیا  لماوع  دوخ  یتح  یهگناو  تسا . راگدرورپ  تیشم  زا  تیاضر  مدع  تیاکـش و  هلگ و 

، دـشاب هتـشادن  یناسنا  يریگفدـه  ریخ و  تین  اهنآ  ندرب  راکب  رد  یلو  دـشاب ، هدوب  غوبن  عاونا  يهمه  ياراد  یـسک  رگا  الثم  دنـشابیمن ،
. دنریگب رارق  تداسح  دروم  ات  دنرادن ، یشزرااب  زایتما  یـصاخشا  نینچ  نیاربانب ، دشابیمن ، رادروخرب  شزرا  نیرتمک  زا  یتح  هجو  چیهب 
ار تخرد  نآ  بیـس  هکنیا  ياـجب  تداـسح  نیا  رد  دزروـب و  تداـسح  تسا ، هدروآ  راـب  هک  بیـس  تخرد  هب  یـسک  تـسا  یقطنم  اـیآ 

رایتخا تلاخد  نودـب  هک  زین  یعیبط  طیحم  يربج  لـماوع  هب  طوبرم  تازاـیتما  نینچمه  و  ددرگ !؟ راـچد  يروخدوخ  يراـمیب  هب  دروخب ،
. دشاب هدوب  تداسح  بجوم  هدوب و  صخش  نآ  يرترب  بجوم  ات  دنرادن  وا  صخش  اب  یطابترا  تقیقح  رد  دندرگیم ، ناسنا  کی  بیصن 

طب و 
نآ يدوباـن  نتـساوخ  هار  رد  هراـچیب  دوسح  هک  درادـن  دوجو  یـشزرا  دـشاب ، راـک  رد  ربج  ياـپ  هک  تازاـیتما  زا  يدروم  ره  رد  یلک  رو 

تیریدـم و ءوس  زا  تسا  یـشان  هک  یئاهدادـیور  لماوع و  نآ  مود - عون  دـهدب . همادا  ارنآ  ای  دوش  راچد  يروخدوخ  يرامیب  هب  صخش ،
اهیژرنا هک  دشاب  هتـشاد  هشیدنا  لقع و  رادقم  نیا  دیاب  تداسح  هب  التبم  صخـش  دراوم  نیا  رد  هعماج . نآ  رد  لوادتم  تسیاشان  گنهرف 

هک یـصاخشا  صخـش و  يهراـبرد  هن  دزادـنیب ، راـکب  تسیاـشان  ياهدادـیور  لـماوع و  نآ  ندرک  نکهشیر  رد  ار  دوـخ  ياهدادعتـسا  و 
یتسرپ و تردق  یئوگروز و  هار  زا  هک  یتازایتما  موس - مسق  دنوشیم . رادروخرب  اهدادـیور  لماوع و  نآ  تازایتما  زا  هاگآان  ای  هناهاگآ 
اب دننیـشنب و  هکنیا  ای  دنـشوکب  قوف  لماوع  ندرک  نکهشیر  هار  رد  دیاب  دنزرویم  تداسح  هک  یمدرم  ایآ  دیآیم . تسدـب  یگماکدوخ 

تداسح هک  دوشیم  تابثا  ثحبم  نیا  عومجم  زا  دـنیامن ! تیوقت  ار  ناراـکبان  نآ  هدومن و  فیعـضت  ار  دوخ  تداـسح ، يراـمیب  تیوقت 
مه ار  یعبنم  لصا و  نآ  هکلب  دنکیمن ، نامرد  ار  يدرد  چیه  اهنت  هن  دـهدیمن و  ماجنا  ار  یتبثم  راک  چـیه  اهنت  هن  هک  تسا  يرامیب  یعون 

. دربیم رـسب  هجنکـش  رجز و  رد  هدش  لتخم  نم  تیـصخش و  کی  اب  ار  رمع  لوط  يهمه  دزاسیم و  دوبان  تاذ  تنایـص  زا  تسترابع  هک 
قح

اـهیزیرنوخ و گـنج و  اهیـشکدوخ و  همه  نیا  اـیآ  دـنیآیم  دوجوب  تداـسح ، يهجیتن  رد  هک  قحاـنب  یئاـهیزیرنوخ  گـنج و  اهیـشک و 
لطاب لاطبا  قح و  قاقحا  يارب  اعقاو  دنزیم ، رس  خیرات  مکارتم  رایـسب  تاحفـص  رد  لماکت )! هب  ور   ) رـشب نیا  زا  هک  قحانب  ياهیرگناریو 

چیه تسا ؟ راوخنوخ  بلط و  گنج  اتاذ  ناسنا  ایآ  دندنتسم ؟ تایح  قطنم  لماوع  للع و  هب  روآمرـش  ياههدیدپ  نیا  اعقاو  ایآ  دشابیم ؟
یهاوخدوخ نیا  زا  یـشان  يرامیب  هتفای و  تدش  یهاوخدوخ  هک  ار  تداسح  ام  رگا  دـهدب . تبثم  ار  اهلاوس  نیا  خـساپ  دـناوتیمن  یلقاع 

دوخ و نیبام  یباـجح  هلیـسونیدب  میاهداد و  بیرف  ار  ناـمدوخ  میرواـین ، باـسح  هب  اـهیزیرنوخ  گـنج و  اهیـشکقح و  ریـسفت  رد  تسا ،
: دنیوگب صاخشا  زا  یضعب  میربب ، راکب  دوسح  تداسح و  دسح و  تاملک  روآمرش  روما  نیا  ریـسفت  رد  دیاش  میاهدروآ . دوجوب  اهتیعقاو 
. درک هدافتـسا  یملع  شور  زا  لیلحت  ریـسفت و  نیا  رد  دیاب  میناوخیمن و  قالخا  سرد  يرـشب  خیرات  ياهیناماسبان  لیلحت  ریـسفت و  رد  ام 

راکب ار  یحالطـصا  مینکیمن و  هدافتـسا  نآ ، تاقتـشم  دـسح و  تاملک  زا  ناگدـننک  ضارتعا  نیا  رطاخ  تیاضر  يارب  مه  ام  نیارباـنب ،
زا قحانب ، ياهیزیرنوخ  گنج و  اهیشکقح و  همهنآ  میئوگیم : و  دریگن . رارق  ضارتعا  دروم  یملع  هاگدید  زا  هک  میربیم 

تخانـش و رد  فارحنا  زا  یـشان  یهاوخدوخ  نیا  دوـشیم . هدـیمان  یهاوـخدوخ  هک  دریگیم  همـشچرس  نیگآرهز  رایـسب  يهشیر  کـی 
نوئش و زا  هک  دینک  ادیپ  ار  یـسک  دیناوتیم  ایآ  دریگیم . همـشچرس  دوشیم  هدیمان  تاذ  تنایـص  هک  تایح  لصا  نیرتیـساسا  یبایزرا 
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یهاوخدوخ نامه  تداسح  اریز  دزیخرب !؟ میتفگ  هک  تقیقح  نیا  راکنا  هب  دـشاب و  هتـشاد  عالطا  يدودـح  ات  یناسنا  راـتفر  تاـصتخم و 
یفلتخم لاکـشا  رد  یهاوخدوخ  هتبلا  دیآیمرب . نارگید  ندرک  هابت  ندروخ و  ددص  رد  نتـشیوخ ، ندرک  هابت  ندروخ و  اب  هک  تسا  دیلپ 

نیا لاکـشا  زا  یکی  کلذ و  ریغ  یتسرپيوه و  یتسرپ ، تیبوبحم  یتسرپ ، ترهـش  یبلطراصحنا ، يدام ، یئوجدوس  دننام  دـنکیم ، زورب 
زا هکنانچ  دسح  هقباسم  هطبغ و  دسح و  دـنکیم . وگزاب  دنتـسه  يزایتما  ياراد  هک  ار  یناسک  اب  تیدـض  هک  تسا  تداسح  یهاوخدوخ 
نآ زا  طقف  تسا  هدش  دوسحم  بیـصن  هک  یتمعن  زایتما و  لاوز  دیدش  يوزرآ  نتـساوخ  زا  تسترابع  دیآیمرب ، قالخا  ياملع  تافیرعت 

تمعن زایتما و  لاوز  دیدش  يوزرآ  نتساوخ و  يهفاضاب  هک  تسا  نآ  زا  معا  فیرعت  نیا  دوسحم . صخـش  يارب  تسا  يزایتما  هک  تهج 
نآ هب  يرظن  دوش و  لئاز  دوسحم  نآ  زا  زایتما  طقف  هکنیا  دوش و  اراد  دوسح  صخـش  ار  زاـیتما  ناـمه  هک  دـشاب  نیا  اـب  هارمه  دوسحم  زا 

ما هک  دشاب  هتشادن 
ای دشاب  هدروآ  تسدـب  قح  يانبم  رب  ار  نآ  زایتما ، يهدـنراد  هکنیا  زا  تسا  معا  نینچمه  و  هن . ای  دوش  هداد  دوسح  هب  تداسح  دروم  زایت 

تلاح هیجوت  يارب  تسا  نکمم  دوسح  صخـش  هچ  رگا  لطاب . يارجم  ای  دربب  راـکب  قح  يارجم  رد  ار  زاـیتما  قش  ود  زا  کـی  ره  رب  هن و 
هکنیا اـی  تسا و  هتـشگ  دوسحم  صخـش  بیـصن  قحاـنب  ضورفم  زاـیتما  ـالثم  هک  دـشارتب  ار  یئاـههناهب  دوخ  يهنادوسح  راـتفر  یناور و 

نتـساوخ و هک  تسنیا  دوش ، هداد  رارق  رکذـت  دروم  دـیاب  قوف  فیرعت  رد  هک  ياهتکن  دربیمن . راکب  قح  يارجم  رد  ار  زایتما  نآ  دوسحم 
هک تسنآ  زا  قیمع  رایـسب  رثات  هکلب  تسین ، نآ  یلومعم  يانعم  هب  وزرآ  نتـساوخ و  درجم  صخـش ، کی  زا  زاـیتما  لاوز  دـیدش  يوزرآ 

دوسحم زا  زایتما  نآ  لاوز  يارب  طقف  هک  دیآیمرد  یناور  لاعف  رصنع  لکش  هب  اجیردت  رثات  نآ  و  تسا ، هدش  زایتما  نآ  بحاص  دوسحم 
هک هزادنا  ره  دراد ، دوسح  رکفت  زرط  یئاناوت و  رادقم  تداسح و  فعـض  تدش و  هب  یگتـسب  دسح  يهدـیدپ  ینیع  رثا  دـنکیم . تیلاعف 

یلمع و تامادقا  دیدرت  نودب  دشاب ، هدوب  رتیوق  وا  رکفت  زرط  رتشیب و  ینیع  یجراخ  تامادقا  رب  دوسح  یئاناوت  رادـقم  رتدـیدش و  دـسح 
یب یحور  يهبرض  کی  اب  میتفگ : هک  یفصو  نآ  اب  دوسح  رگا  لاح  نیع  رد  دوب . دهاوخ  رتنکناینب  رتدیدش و  وا  ینیع  یجراخ  لمع 

هابت دنزوسیم و  تداسح  شتآ  رد  هک  ار  روبزم  ياهورین  دناوتیم  ددرگ ، هاگآ  دوخ  يرامیب  هب  دوش و  رادیب  هدنزاس  یبرم  ای  هدننک  راد 
فرـصم دنازوسیم ، نارگید  زا  نآ  لاوز  بلـس و  يارب  ار  دوخ  هک  نآ  زا  رتیلاع  رتهب و  اسب  هچ  یتازایتما  ندروآ  تسدب  رد  دـنوشیم ،

يوزرآ نتـساوخ و  زا  تسترابع  تسا ، هدـش  هتفگ  هطبغ  يهرابرد  هک  یفیرعت  ربانب  هطبغ - درواـیب . تسدـب  یلاـع  رایـسب  جـئاتن  هدومن و 
تفرعم ملع و  لاوز  وا  دهاوخب . دنک و  وزرآ  نارگید  زا  ار  نآ  يدوبان  لاوز و  هکنیا  نودب  دـنیبیم ، نارگید  رد  هک  يزایتما  لثم  دـیدش 

ماما زا  ضایع  نب  لیـضف  تیاور  رد  هکنانچ  دوشب و  مه  وا  بیـصن  تفرعم  ملع و  نامه  لـثم  دـهاوخیم  هکلب  دـهاوخیمن  ار  نارگید  زا 
ریخ و هب  لوصو  يوزرآ  هطبغ  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  درادـن ، یعنام  نموم  صخـش  يارب  ندروخ  هطبغ  تسا ، هدـمآ  مالـسلاهیلع  قداـص 

اریز دراد ، مه  تیبوبحم  دنک ، وزرآ  نارگید  زا  ارنآ  لاوز  بلـس و  هکنیا  نودـب  دـنرادروخرب  نآ  زا  زین  نارگید  هک  تسا  يزایتما  لامک 
هطبغ تداسح و  تسا  نکمم  یهاگ  دشاب . هدوب  حیحص  تازایتما  لامک و  ریخ و  يوسب  تفرـشیپ  ریـسم  رد  تکرح  لماع  دناوتیم  هطبغ 

هک د یسک  هک  تسا  تهج  نیمهب  ددرگ . یقلت  تداسح  هطبغ  سکعلاب : ای  دوش و  یقلت  هطبغ  تداسح  ینعی  دنوش ، طولخم  رگیدمه  اب 
ثحبم نیا  رد  هقباسم  زا  دوصقم  هقباسم - دیامن . يریگولج  هابتـشا  طالتخا و  نیا  زا  یتسیاب  امتح  درادیمرب ، ماگ  لوقعم  تایح  ریـسم  ر 

هدش هداد  هقباسم  نیا  هب  روتسد  یناوارف  تایاور  تایآ و  رد  تسا . لوقعم  حیحص و  تازایتما  تالامک و  تاریخ و  بسک  هار  رد  هقباسم 
سدقم و يهدیدپ  نیا  زییمت  تخانش و  يارب  تسا . تاریخ  رد  هقباسم  هاگیاج  ایند  نیا  الصا  هک  تسنیا  اهنآ  زا  یضعب  نومضم  هک  تسا 

رگا تازایتما  ندروآ  تسدب  يارب  تازایتما  نادـیم  رد  عزانت  باسحیب و  تباقر  هک  رگید  يهدـیدپ  ود  زا  یتسیاب  امتح  نآ ، هار  رد  وپاکت 
رب نتفرگ  یـشیپ  زاـیتما و  ندروآ  تسدـب  زا  تستراـبع  باـسحیب  تباـقر  دوش . کـیکفت  دوش ، ماـمت  نارگید  تاـیح  نداد  ناـیاپ  هب  هچ 

دحرـس ات  امیقتـسم  هن  یلو  دوش ، مامت  بیقر  یگراچیب  ندنام و  بقعب  هچ  رگا  هکلب  طقف ، تبثم  زایتما  لیـصحت  يریگفدـه  اب  هن  نارگید 
اب هنافـساتم  دراد و  یللملانیب  جاور  هزورما  هچ  رگا  تسا ، یئوجدوس  یهاوـخدوخ و  هب  دنتـسم  هک  هدـیدپ  نیا  وا . یلک  طوقـس  گرم و 
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لامیاپ بجوم  اعطق  یلو  دـسریمن ، ءاقب  رد  عزاـنت  يدـیلپ  تحاـقو و  هب  هچ  رگا  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  خـیرات  رـساترس  نوگاـنوگ  لاکـشا 
هچ ت تباقر  نیاب  ندیشخب  ققحت  يارب  هنافساتم  دشابیم . نانآ  ینوناق  یگدنز  ریسم  نتخاس  فرحنم  اهناسنا و  قوقح  ندرک 

نتـشاد اب  هک  اهناسنا  ام  لاح  تسا  كانفـسا  یتسارب  ناسنا .! دوخ  ياهنم  رما : تیاـهن  دریگیم ، ماـجنا  يزغم  ياهـششوک  قیقد و  تارکف 
حیرـشت ارنآ  ات  هک  تسا  هدـش  هدرپس  یهورگ  تسدـب  کی  ره  هک  میاهدـش  داضتم  دوجوم  دـنچ  حور  کی  ای  نم و  کی  تاـیح و  کـی 

ینیـشنراغ یلگنج و  تیدوجوم  نامه  نانادداصتقا  هورگ  تسد  رد  ناسنا  يداصتقا  تیدوجوم  دیامن . نییعت  ار  شیاهیگتـسیاب  دـیامن و 
تسترابع نآ  ياهشزرا  تیناسنا و  ناسنا و  تسا ، هتفای  یقرت  یکولب  يروشک ، یهورگ ، عمجت  هب  تیدرف  زا  هک  تسا  ناسنا  حالطصاب ) )

لاکـشا و اب  باسحیب  تباقر  هک  نونکات  لاح  ره  هب  و  دراد !! يداصتقا  جارات  يرگامغی و  اب  لماک  داـضت  هک  اـم  یقـالخا  تیدوجوم  زا 
لیبس یف  عزانتلا  ام  كاردا  ام  و  ءاقب : رد  عزانت  اما  دـیایب . شیپ  هچ  ادرف  ات  تسا ، هدرک  ظـفح  ار  دوخ  تیمکاـح  دـنیاشوخ  تاحالطـصا 

باختنا يانعم  هب  حلصا  باختنا  دوشن . لماکت ! هب  ور  ناسنا  خماش  ماقم  هب  تناها  هتساوخن  ادخ  هک  درک  یتبحـص  دیابن  هراب  نیا  رد  ءاقبلا 
دیدـج یـسانشناویح  هیرظن  نیا  ناراداوه  تسین ! اهناسنا  نیا  هب  طوبرم  تسا ، ءاقب  رد  عزانت  زا  فدـه  هک  تایح  يارب  یکیزیف  دـنمورین 

هدمآ و نیئاپ  دوبن ، یمدآ  لکش  مه  ناشلکش  هک  یئاضف  تارک  زا  یکی  زا  تسا ، هدرب  راکب  مویه  يهیرظن  يهرابرد  دهتیاو  هک 
يزیرنوخ و گنج و  نارازه  هدـیئور و  اهریوک  رد  اهرذـب  نآ  اجیردـت  دـناهتفر و  هتـشاک و  نیمز  يهرک  ياهریوک  رد  ار  هیرظن  نیا  رذـب 

مدق لماکت  ریـسم  رد  هک  اهناسنا  نیا  اریز  تسین !! اهناسنا  نیا  هب  طوبرم  ادبا  تسا و  هتخادـنا  هارب  ار  اهناسنا  تایح  اب  هزرابم  یـشکقح و 
یناسنا تایح  هب  ار  درف  کی  یناویح  تایح  دناوتیم  هک  هچنآ  دـننکیمن !! شومارف  ار  ناج  تایح و  شزرا  مارتحا و  زگره  دـنرادیمرب ،

يارب تسا ، لوقعم  تازایتما  تالامک و  تاریخ و  رد  هقباسم  دزاسب ، لدبم  یناسنا  خیرات  هب  ار  ناسنا  ضحم  یعیبط  خیرات  دیامن و  لیدبت 
-1 مینکیم : نایب  ار  يرـصتخم  لئاسم  لاحنیا  اب  تسا ، هدـش  حرطم  یبلاطم  هتـشذگ  ثحابم  رد  هچ  رگا  هقباسم  هنوگنیا  ياـنعم  حیـضوت 

نکمم تسا . هدش  نییعت  هک  یفده  هب  لوصو  هار  رد  يرگید  رب  یکی  نتفرگ  یـشیپ  يارب  تکرح  دـنچ  ای  ود  زا  تسترابع  هقباسم  يانعم 
يریداقم رد  تسا  نکمم  هکنیا  اب  اهتکرح  دوخ  تسا و  صخـشم  ابلاغ  هدش  نییعت  فده  یلو  دشاب ، یبسن  ياهقباسم  تکرح  ءدبم  تسا 

رظن عطق  اب  یلومعم  ياههقباسم  رد  هک  هچنآ  دشابیمن . هقباسم  تاظحل  يهمه  ریگارف  مزال و  طرش  یلو  دنشاب ، هدوب  مه  يزاوم  نامز  زا 
تفرگ رظن  رد  نودب  تسا  يرگید  رب  یکی  نتفرگ  یشیپ  فده  هب  لوصو  رد  تباقر  نامه  تسا ، لومعم  اهشزرا ، زا 

حرطم یهلا  نایدا  رد  هک  ياهقباسم  - 2 يرگید . ندنام  بقع  یکی و  نداتفا  شیپ  رب  هبترتم  جئاتن  یگنوگچ  فده و  شزرا  تقیقح و  ن 
روتسد دروم  هکلب  دنکیم و  هیصوت  ارنآ  تسا  ص )  ) دمحم ات  میهاربا  زا  نایدا  نآ  يهمه  یقیقح  نتم  هک  مالـسا  نید  اصوصخم  تسا و 

اهیزاب و گنرین  رد  تقبـس  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـشاب . هدوب  لوقعم  زایتما  لامک و  ریخ و  یتسیاـب  اـمتح  نآ  تاـعوضوم  دـهدیم ، رارق 
اهیرگتراغ و لواپچ و  اهیزیرنوخ و  گنج و  اهیزوتهنیک و  تموصخ و  شتآ  ندرک  روهلعش  اهیدیلپ و  رش و  نتخادنا  هارب  اهیزادرپرکم و 
رد هقباسم  تسا ، هدش  نایب  نآرق  اهناسنا و  كاپ  نادجو  رد  هک  يدنوادخ  تیـشم  رد  مدرم  حاورا  نادبا و  رب  رـضم  داوم  عیزوت  دـیلوت و 

امتح مالـسا  نید  رد  اصوصخم  یهلا و  نایدا  رد  هقباـسم  - 3 تسا . اهیدـیلپ  رورـش و  شیازفا  دـیدشت  رد  يزیوالگ  هکلب  تسین ، تاریخ 
روما رد  هقباسم  هک  تسا  تهجنیدب  دـشاب . هدوب  لوقعم  تایح  رد  نتـسیز  يارب  تاناکما  ندروآ  دوجوب  يارب  يریگفدـه  تین و  اب  دـیاب 

اهناسنا لوقعم  تایح  هب  ندیـشخب  ققحت  ریخ و  تین  هب  نورقم  رگا  دشاب ، هتـشاد  ترورـض  ضحم  یعیبط  تایح  ورملق  رد  هچ  رگا  دـیفم 
صلاخ يدام  ياهنامرآ  اههتساوخ و  هب  لوصو  هدننک  هقباسم  يریگفده  تین و  مکی - مسق  ددرگیم : میسقت  هدمع  مسق  ود  رب  دشابن ،

لخاد هک  تسین  یتاریخ  رد  هقباـسم  یلو  تسین ، اهیدـیلپ  رـش و  رد  نتفرگ  یـشیپ  دـصق  هب  وپاـکت  هچ  رگا  هقباـسم  نیا  دـشاب ، هدوب  دوخ 
یمدق ارنآ  ناوتیمن  هک  تسا  يدام  عفانم  نامه  دوب ، دهاوخ  هقباسم  يهدنرب  بیـصن  مسق  نیا  رد  هک  هچنآ  دشاب . هدوب  اهـشزرا  يهقطنم 

نیا يادـف  نآ  ياهیژرنا  تایح و  هک  تسا  نتفرگ  یـشیپ  يارب  طـقف  هقباـسم  مود - مسق  دومن . یقلت  هعماـج  لوقعم  تاـیح  رد  شزرا  اـب 
هدارا تردق  لیصحت  ناشگنن  ناشمان و  یلایخ  رب  ناشگنج  ناشحلص و  یلایخ  رب  ددرگیم : متفرگ  یشیپ  هقباسم  رد  نم  هک  یلایخ  ناونع 
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مدرم نداتفا  هزرل  هب  هک  تسا  یعیبطدوخ  مروت  زا  ياهخاش  تشگ  دهاوخ  فرـص  اجک  رد  يوق  يهدارا  نیا  هکنیا  هب  نداد  تیمها  نودـب 
نآ کفنیال  تاصتخم  زا  تسا ) هتخاـس  مروتم  ار  شایعیبطدوخ  هک  تهجنادـب   ) وا زا  دـیجمت  مارتحا و  اـی  ناـنامرهق ) نوچ   ) شربارب رد 
هب لوصو  يارب  طقف  نانآ  يوپاکت  هک  یعمج  نایم  رد  هقباسم  مکی - عون  ددرگیم : میسقت  هدمع  عون  ود  رب  تاریخ  رد  هقباسم  - 4 تسا .

وپاـکت ینیع  تکرح  اریز  تـسین ، تاریخ  رد  هقباـسم  وپاـکت  نـیا  تـقیقح  هـچ  رگا  تـسا . ضحم  یعیبـط  یگدـنز  رد  يداـم  تازاـیتما 
تروص نینچمه  و  تایدام )  ) اهفدـه ینیع  عوضوم  هک  تهجنادـب  لاـحنیا  اـب  دـشابیمن ، رادشزرا  يریگفدـه  ریخ و  تین  اـب  ناگدـننک 

کت تکرح و 
يریگفدـه ریخ و  تین  اب  هک  ياهعماج  ای  هورگ و  ای  صخـش  يارب  ار  نآ  ناوتیم  اذـل  دـنریگب ، ماـجنا  كاـپ  تین  اـب  دـنناوتیم  زین  اـهوپا 

ناشتکرح هکنانآ  اب  یعمجهتـسد  يوپاـکت  نیا  رد  ناگدـننک  تکرح  تواـفت  دـیمان . تاریخ  رد  هقباـسم  دـنهدیم ، ماـجنا  شزرا  ياراد 
تاریخ رد  هقباسم  نادرم  شزرا  تمظع و  يدام ، تازایتما  هب  لوصو  يارب  نارگوپاکت  هلمجنآ  زا  تسا ، رایـسب  تسا ، تاریخ  رد  هقباسم 

زین نانآ  ندرک  دوبان  هکلب  ندز  بقع  ددص  رد  هدومنن  تعانق  نانآ  لوقعم  تایح  تیفیک  تخانش  مدع  هب  هنافساتم  یهاگ  دننادیمن و  ار 
هکیمادام دـنروآیم و  ياجب  ارنانآ  تایح  یمومع  شزرا  دنـسانشیم و  ارناـنآ  ـالماک  تاریخ  رد  هقباـسم  نادرم  هکیتروص  رد  دـنیآیمرب !

نادرم دیایب  شیپ  روبزم  هورگ  ود  نایم  یمحازت  رگا  و  دـننکیمن . غیرد  نانآ  هب  ندرک  کمک  زا  دنـشاب  هتفرگن  دوخب  یناسنا  دـض  رگنس 
هار رد  نارگوپاکت  هکیتروص  رد  دوشن ، هدافتـسا  ءوس  بجوم  هکنیا  طرـشب  دـننکیم  لح  نیفرط  دوس  هب  ار  محازت  نآ  تاریخ  رد  هقباسم 
نآ اب  نانیا  ناتـساد  دـنورب . شیپ  تاریخ  رد  هقباسم  نادرم  دوجو  وحم  دحرـس  ات  تسا  نکمم  محازت  ماگنه  رد  ضحم  يداـم  تازاـیتما 

دمآ يونثم  رد  هک  تسا  زا  رپدنلب و  زاب  اب  تسپ  رقحم و  ياهدغج  ناتساد  هب  هیبش  دراوم  نیا  رد  وجلامک  ریخ و  ياهناسنا 
اـضق گنهرـس  درک  شروک  کیل  اضر  رون  زا  تسا  رون  همه  وا  داـتف  ناریو  رد  درک و  مگ  ار  هار  داـتف  نادـغج  رب  هناریو  رد  زاـب  تسا : ه 
هلولو دننکیم  شنینزان  لاب  رپ و  دـننزیم  رـس  رب  شنادـغج  يرـس  رب  درپس  شناریو  دـغج و  نایم  رد  درب  هار  زا  دز و  شمـشچ  رد  كاخ 

هچ نم  دـیوگ  زاب  بیرغ  قلد  رد  دـنداتفا  ردـنا  بیهم  مشخ و  رپ  يوک  ناگـس  نوچ  ام  ياج  دریگب  ات  دـمآ  زاـب  اـههک  نادـغج  رد  داـتفا 
يا دیـشکم  نتـشیوخ  موشیم  عجار  هاشنهاش  يوس  موریم  اجنیا  دوب  مهاوخن  نم  دغج  هب  مدرک  اهر  ناریو  نینچ  دص  دغج  هب  مدروخیم 

تلیح زاب  اتفگ  دغج  تسا  اج  زاب  هش  دعاس  ار  ام  هن  رو  تسا  امـش  مشچ  رد  دابآ  بارخ  نیا  نطو  يوس  موریم  ممیقم  ین  نم  هک  نادغج 
تسرپ تیلح  نیا  يریـس  دیامنیم  رک  وز  یـسولاس  هب  ار  ام  دنکرب  رکم  هب  وا  دریگب  ام  ياههناخ  دنک  رب  ار  امـش  نام  ناخ و  ات ز  دنکیم 

دـنزیم و ز هش  زا  فـال  سرخ  هب  ناراـی  يا  دیراپـسم  هبند  سبد  وـچمه  ار  نیط  صرح  زا  دروـخ  وا  تسا  رتدـب  ناـصیرح  هلمج  زا  هللاو 
سنج ای  وا و  تسهاش  سنج  یکدنا  يراد  لقع  رگ  شونـشم  یکغرم  دشاب  هاش  سنج  هچ  دوخ  هار  ار ز  نامیلـس  ام  وا  درب  ات  هاش  تسد 

رکم دیوگیم ز  هچنآ  ریش ! هنیزوب  قیال  دشاب  چیه  ریزو 
زا دـنک  رواـب  نیا  هک  ره  ریگ  لوگ  ماد  ماـخ و  فـال و  تنیا  ریذـپان  ياـیلوخیلام  تنیا  نم  ياـیوج  مشح  اـب  ناطلـس  تسه  نف  لـعف و  و 

دنکـشب نم  رپ  کی  را  زاب  تفگ  وک  هاش  زا  يرگیرای  ارو  رم  وا  زغم  رب  دنزرا  دغج  نیرتمک  تسیهـش  دروخرد  هچ  رغال  کغرم  تسیهلبا 
نارازه دص  زارف  بیـش و  رهب  هدوت  دنک  هش  افج  نم  اب  دنک  دـناجنرب  لد  ارم  يزاب  رگا  دوخ  دوبچ  دـغج  دـنکرب  هشنهـش  ناتـسدغج  خـیب 

دوب هک  دغج  امه  ناریح  دوش  نم  رد  مزاب و  تسا …  یپ  رد  هش  مور  نم  هک  اجک  ره  تسا  يو  تایانع  نم  نابساپ  زاب  ياهرـس  زا  نمرخ 
درک زاب  ار  اهدغج  نم  مد  زا  درک  زاسمد  اهدغج  اب  ممدکی  درک  دازآ  ار  هتـسب  نارازه  دص  درک  دای  نادنز  نم ز  يارب  هش  ام  رـس  دنادب  ات 
عون دـیوش  نازابهـش  دـینادغج  هچ  رگ  دـیوش  نازاب  ات  دـیزیوآ  نم  رد  نم  زار  یتخبکین  زا  درک  مهف  نم  زاورپ  رد  هک  يدـغج  کنخ  يا 
شوج رد  یئوجلامک  ریخ و  تین  اب  نانآ  يهمه  دناهتخادرپ و  وپاکت  هب  لوقعم  تایح  ریسم  رد  یگمه  هک  یعمج  نایم  رد  هقباسم  مود -
عماوج ات  هک  تسین  يدیدرت  چـیه  یلو  تسا ، هدـشن  هدـهاشم  گرزب  عماوج  رد  اصوصخم  ياهقباسم  نینچ  نونکات  هچ  رگا  دنـشورخ . و 

سانشناسنا مولع  اهنت  هن  دننکن ، ادیپ  قیفوت  گرزب  نامرآ  نیا  هب  يرشب 
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بئاصم اهیراوگان و  اهدرد و  رگا  هکلب  تفای ، دـهاوخ  همادا  یناسنا  ياهـشزرا  ایازم و  زا  تیمورحم  اهنت  هن  و  دـنام ، دـهاوخ  صقان  ام  ي 
رایخ اب  هزبنک  دایم ، راهب  ریمن  كزب  هک : دنهدب  هدعو  اههدننک  هدعو - دـیراذگب  درک . دـنهاوخن  ادـیپ  لیلقت  دـنورن ، شیازفا  هب  ور  يرـشب 

لیوات یئاهروتاکیراک  ای  اهتروص و  اهناسنا  تاـیح  زا  دنـسرب و  دوخ  رنه  جوا  نیرتیلاـع  هب  یگدنـسیون  رنه  رد  مه  ناگدنـسیون  داـیم و 
و دنرادرب ! مدق  اهناسنا  یحور  يالتعا  خرچ  نتخاس  دکار  يارب  مه  تسرپ  تردق  نارادمامز  ياهفرح و  نارادمتـسایس  دـنهدب و  نایمدآ 
رد تاریخ  رد  یعمج  هتـسد  يهقباسم  رد  عماوج  يهمه  تکرـش  عقوت  یعیبط  قوفام  یناهج  تلود  کی  زورب  ات  دـسریم  رظنب  لاح ، رهب 

جاور هک  تسین  سک  چیه  يارب  دیدرت  ياج  لاحنیا  اب  دیسر . دهاوخن  لمع  يهلحرم  هب  زگره  هک  تسا  یئاجیب  عقوت  لوقعم  تایح  ریسم 
سوملمان ناـمرآ  نیمه  تسا و  حرطم  وا  يارب  اـعقاو  ناـسنا  هک  تسا  یبتکم  رکفتم و  ره  ناـمرآ  نیرتیلاـع  عماوج  رد  روبزم  يهقباـسم 

هب شقایتشا  هک  ناسنا  مانب  ینارادـناج  زا  نیمز  يور  ندـش  یلاخ  زا  طقف ) ینهذ  ناـهج  رد  هچ  رگا  ، ) لوقعم تاـیح  موهفم  رد  هک  تسا 
یم يریگولج  تسا ) هتشاذگن  یشکقح  گنج و  زا  یلاخ  ار  شخیرات  زا  یقرو  چیه  نم )  ) حلصا باختنا  ءاقب و  رد  عزانت 

تایح ریـسم  رد  نارگهقباسم  هک  تسنیا  نآ  و  تسا . لماک  هجوت  يهتـسیاش  هک  میوشیم  رکذـتم  ار  ياهتکن  ثحبم ، نیا  نایاپ  رد  دـنک .
تایح و زا  ارنانآ  هدومن  یقلت  یعقاو  ناگدـنام  بقع  ار  هقباسم  رد  ناناوتان  دـنناوتیمن  تایح  تمظع  شزرا و  ساـسحا  تهج  هب  لوقعم 
هک ياهزئاج  رد  دـناهتفرگن ، دوخ  هب  یناسنا  دـض  تلاح  هک  یئاهناسنا  يهمه  هک  دـننادیم  یبوخب  نانآ  اریز  دـنیامن ، مورحم  نآ  ياـیازم 

بوسحم هزئاج  ناگدنرب  زا  هقباسم  نادیم  رد  شالت  تکرح و  تهجب  زین  نانآ  هک  دـنراد  یمهـس  ددرگیم ، ناگدـنریگ  تقبـس  بیـصن 
زا - 10 تسا ). نامیا  يهدـننک ) وحم  و   ) هدنـشارت توادـع  اریز  دـیزرون ، توادـع  رگیدـکی  اب  و   ) هقلاحلا اـهناف  اوضغاـبتال  و  دـنوشیم .

. تسا توافتم  رایـسب  تاجرد  ياراد  قشع  تبحم و  دـننام  رگید  ناسنا  کی  اب  ناسنا  تفلاخم  يرود و  دـیزیهرپب . يزوتهنیک  توادـع و 
دحب تفلاخم  یهاگ  دشابیم ، زیچان  رایـسب  لماوع  زا  یـشان  هک  تسا  زیچان  یحطـس و  رایـسب  یهاگ  رگید  ناسنا  کی  اب  ناسنا  تفلاخم 

ره ياهناج  يهمه  دندوب ، تیاهنیب  ياهناج  ياراد  زوتهنیک  ناسنا  ود  هک  تشاد  ناکما  رگا  هک  دسریم  دـیدش  رایـسب  يزوتهنیک  ضغب و 
بان يارب  هجو  نیرتهجنکش  اب  نیرتخلت و  اب  هتفرگ و  دوخ  رب  داضت  تلاح  رگید  فرط  ياهناج  همه  ربارب  رد  فرط  ود  زا  کی 

قـشع تبحم و  زا  تسا  ترابع  هک  نآ  لـباقم  يهدـیدپ  هکناـنچ  دراد ، دوجو  ناـسنا  رد  هدـیدپ  نیا  تخادرپیم . تموصخ  فرط  يدو 
هب لدبم  تسا  نکمم  دوشیم و  عورـش  تبغر  لیم و  نیرتزیچان  نیرتفیعـض و  زا  تبحم  دسانـشیمن . يزرم  دـح و  چـیه  زین  اهناسنا  نایم 

دیامن و قوشعم  يادف  ار  دوخ  ياهناج  يهمه  تسا  رضاح  دشاب ، هدوب  تیاهنیب  ياهناج  ياراد  قشاع  رگا  نآ  يهلیسوب  هک  ددرگ  قشع 
رظن زا  هکنانچ  ناسنا  بیترت  نیدـب  تشگ . دـهاوخ  هدامآ  يراکادـف  نینچب  مه  وا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  مه  قوشعم  رد  تلاـح  نیمه  رگا 

رد ناسنا  نینچمه  دیامنیم ، دوعـص  دشر  يهجرد  تیاهنیب  هب  لامک  تمظع و  رظن  زا  دـنکیم و  لزنت  طوقـس  يهجرد  تیاهنیب  هب  یتسپ 
هک یعماوـج  يهمه  رد  اـصوصخم  رـشب  خـیرات  لوـط  رد  دـیاش  دراد . ار  دوعـص  طوقـس و  نیمه  مه  هـنیک  قـشع و  داـضتم  يهدـیدپ  ود 
زا يرود  يارب  تاروتـسد  اههیـصوت و  نیرتشیب  تسا ، هدـش  تباـث  نیناوق  لوصا و  ياـنبم  رب  یعمجهتـسد  یگدـنز  یتسیزمه و  ترورض 

تفرعم و حطـس  هعماج  کی  رد  هک  هچ  ره  تسا و  هدومن  زورب  رگیدکی  رب  اهناسنا  تبحم  معط  ندیـشچ  يزوتهنیک و  توادع و  ضغب و 
نآ اصوصخم  ایند  تایبدا  تسا . هتفای  شیازفا  مه  هدش و  رتینعمرپ  مه  تاروتسد  اههیصوت و  تسا ، هتفر  رتالاب  یلاع  لوقعم و  تاطابترا 

نروآ دوجوب  هک  یبدا  راثآ 
رگیدـکیب و هقالع  قشع و  تبحم و  هب  اهناسنا  کیرحت  رد  دـناهدوب ، سانـشناسنا  فیرظ و  ساسح و  هتفای و  دـشر  ياهناسنا  اهنآ  ناگد 

رتالاب تسا . لوقعلاریحم  هک  دناهدومن  نایب  هراب  نیا  رد  یتوکلم  بلاطم  ردقنآ  هداد و  نخـس  داد  رگیدـمه  اب  توادـع  ضغب و  زا  يرود 
نایم رد  تبحم  ملس و  افـص و  حلـص و  داجیا  ار  دوخ  یهلا  تلاسر  ياهفده  نیرتیـساسا  ماظع  ناربمایپ  ینامـسآ و  بتک  اهنیا  يهمه  زا 

هن تسیچ ! يزاسان  یتسم و  هدـبرع و  همهنیا  تسا )!؟ يرگید  زیچ  تبحم  زج  نید  ایآ   ) بحلا ـالا  نیدـلا  لـه  دـناهدومن : یفرعم  اـهناسنا 
بتک و نآ  هچ  تسا ، هدـش  هتـشون  رـشب  تسد  اب  نونکات  هک  قـالخا  ملع  ثحاـبم  بتک و  رد  اـم  رگا  دـندازمه  هلفاـق و  مه  هرمه و  همه 
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دوخ یتاذ  تیبوبحم  ای  رـشب و  یتاذ  ياهدادعتـسا  زا  ار  قـالخا  هک  یئاـهنآ  هچ  دـناهدرک و  یفرعم  ادـخ  ار  قـالخا  ناـبیتشپ  هک  یثحاـبم 
رد دناهدومن . یفرعم  نآ  يهدننک  هابت  ار  توادع  تموصخ و  اهناسنا و  تایح  يرورـض  ار  تبحم  همه  همه و  دناهدومن ، طابنتـسا  قالخا 

دروم هک  ع )  ) نینموملاریما يهلمج  تمظع  هب  ياهلمج  چـیه  تفگ : تیعطاق  اـب  ناوتیم  ضغب ، توادـع و  يهدـیدپ  حـیبقت  همهنآ  ناـیم 
يانعم تسا . اهناسنا  شزرااب  تیدوجوم  يهدنشارت  توادع  ضغب و  دیامرفیم : ریز  دوشیمن ، هدید  تسا ، ام  ریسفت 

هاتوک يهلمج  کـی  رد  هثیبخ  تفـص  نیا  میریگب . رظن  رد  ار  هثیبخ  تفـص  نیا  یعطق  جـئاتن  راـثآ و  هک  دوشیم  نشور  یعقوم  هلمج  نیا 
وحم ندیشارت و  يارب  شـشوک  دوب ، يرگید  یتسه  محازم  ناسنا  کی  یتسه  هک  یتقو  تسا ! نم  یتسه  محازم  فرط ، یتسه  دیوگیم :
دروم تبحم  ضغب و  دننام  يرـشب  لباقتم  تافـص  زا  کی  چیه  هک : میتفگ  تشگ . دهاوخ  یقلت  يرورـض  یهیدب و  رما  کی  نآ ، ندومن 

هب هکلب  هتفاین ، لیلقت  اهنت  هن  توادع  ضغب و  اهیزوتهنیک و  جاور  لاحنیا ، اب  تسا . هدوبن  ناگتفای  دشر  اصوصخم  مدرم  تیساسح  هجوت و 
ادیپ یعونتم  قیقد و  رایسب  لاکشا  داعبا و  ناهج ، ناسنا و  ورملق  ود  رد  وا  يدوجو  ياهداهن  شرتسگ  یناسنا و  ياهدادعتسا  ندش  زاب  عبت 

رد اهیرگهلیح  ردقنآ  دـنزاسب ، طلـسم  نارگید  رب  ار  دوخ  يهعماج  ای  دوخ  دـنهاوخیم  هک  ینادـنمتردق  هزورما  لاثم  ناونعب  تسا . هدرک 
هک دنزادنایم  هارب  تفرشیپ  يهناهب  نارگید و  يهعماج  نداد  تاجن  يزوسلد و  ناونعب  یتح  یعامتجا و  قطنم  لکش  تحلصم و  تروص 

داجیا رد  ار  راک  نآ  يورین  رگا  دوشیم  هتفرگ  راـکب  لـئاسم  نیا  رد  نادنمـشناد  يهلیـسوب  هک  یئاهـشناد  دنتـسین . فیـصوت  لـباق  اـعقاو 
يامن یناسنا  خیرات  دراو  هتخاس  جراخ  یعیبط  خیرات  زا  ار  تیرشب  دنتسناوتیم  دندربیم ، راکب  اهناسنا  نایم  هقالع  تبحم و 

هدـمآ ریـسفت  دروم  يهلمج  رد  هک  هدنـشارت )  ) هقلاح ریبعت  یـساسایب ! رادـنپ  هچ  یماخ و  لاـیخ  هچ  ینیبشوخ و  هچ  تاـهیه ! یلو  دـن .
رد دـیاب  ینعم ، نیا  ندـش  نشور  يارب  درک . كرد  ار  نآ  تیمها  ناوتیمن  یحطـس  رظن  اب  هک  دراد  رب  رد  ار  یمهم  رایـسب  ياـنعم  تسا ،

نیا دشارتیم . ار  نیفرط  زغم  ناور و  عونتم  شزرااب  ياههدیدپ  هک  تسا  یـشارت  يهلیـسو  رگید  ای  زیت  غیت  دننام  توادـع  هک  تفرگ  رظن 
رگا هنازوتهنیک  هاگن  ره  دنشابیم . یناسنا  تایح  یساسا  رصانع  هک  یئاهیبایابیز  تاساسحا و  فطاوع و  زا  دنترابع  شزرااب  ياههدیدپ 

دفاکـشیم و تسا  هتفرگ  رارق  هاگدـید  نآ  رد  هک  ار  اههدـیدپ  نآ  زا  کـی  ره  هک  تسا  یکلهم  ریت  دـشابن ، برخم  لـمع  اـب  هارمه  هـچ 
امیقتسم اههاگن  نآ  عاعـش  یئوگ  هک  دنکیم  ذوفن  فرط  ناور  زغم و  قامعا  رب  يردق  هب  هنازوتهنیک  ياههاگن  یهاگ  دیامنیم . یـشالتم 
تموصخ فرط  لقعت  هشیدنا و  هک  دنهدیمن  ناما  یتح  اههاگن  نیا  تسا . هدوبن  نایم  رد  ياهطـساو  چـیه  هتفرگ و  هناشن  ار  یناسنا  حور 
دوشیمن روصت  هنازوتهنیک  ياههاگن  نآ  زا  رتهاکناج  رتخلت و  یباذع  یمدآ  حور  يارب  دنهاکب . اهنآ  تدـش  تدـح و  زا  هداتفا و  راک  هب 

دناوتیم یناسنا  مشچ  ایآ  تسا . هدش  هصالخ  اههاگن  نآ  رد  ایند  يهجنکش  رجز و  لماوع  يهمه  یئوگ  هک 
!؟ دشاب هدوب  شبحاص  نورد  ياهتفاثک  اهیدیلپ و  يهمه  زورب  يهطـساو  هاگن  کی  رد  هک  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  زا  رتحیقو  رتدیلپ و  ياهظحل 
رد تالامک !! هنوگ  نیا  هک  تسا  یعطق  دشاب !؟ هدوب  اههاگن  نانچ  قحتـسم  هک  دسرب  یئاجب  دـناوتیم  تموصخ  ینمـشد و  رد  ناسنا  ایآ 

هکیتروص رد  دـیامن . تیلاعف  يزوتهنیک  يارب  تموصخ  یعیبط  لماع  زا  شیب  اهنآ  ناور  زغم و  هک  دوشیمن  هدـید  تاـناویح  نیرتهدـنرد 
هدومن دیدشت  تیاهنیب  ات  ار  يزوتهنیک  دوخ ، تموصخ  فرط  تیدوجوم  حوطس  يهمه  ندیـشارت  يارب  دناوتیم  هتفای ! لماکت  ناسنا  نیا 
هکنیا زا  تسا  ترابع  هک  دریگیم  همـشچرس  مهم  لصا  کـی  زا  بلطم  نیا  دروآرد . شیاـمن  هب  شنامـشچ  کـچوک  يهنزور  زا  ارنآ  و 
دنناـم ار  دوـخ  ینورد  تارثاـت  دـناوتیم  نـینچمه  دـیامن ، كرد  دوـخ  نـهذ  رد  دـناوتیم  ار  تیاـهنیب  يدـیرجت  موـهفم  هکناـنچ  یمدآ 
تبحم هب  لدـبم  تسا  یناسنا  يهتـساوخ  نیرتمک  هک  يزیچ  کی  هب  لیم  لاثم  ناونعب  دـیامن . دـیدشت  تیاهنیب  اـت  فطاوع ، تاـساسحا و 

داهن رد  ام  نیاربانب ، و  تسا . هدیـسر  تیاهنیب  يهجرد  هب  لیم  تلاحنیا  رد  دوشیم ، رجنم  قشع  هب  دیدشت  يهلیـسوب  تبحم  نآ  ددرگیم و 
يدپ نیا  هک  ماگنهنآ  رد  میمانب . يزاس  تیاهنیب  ارنآ  میناوتیم  هک  میتسه  وربور  تیمهااب  هداعلاقوف  يهدیدپ  کی  اب  اهناسنا 

عبنم هک  میریذپب  دیاب  اذل  دندودحم ،) دنـشاب  هچ  ره  ینیع  تایعقاو  نوچ  ، ) دنکیم زواجت  ینیع  تایعقاو  زرم  دـح و  زا  دـتفایم ، راکب  هد 
نیا هک  تسا  یعطق  تسا  تیاهنیب  دادعا  يهلـسلس  میئوگیم : هک  یتقو  ینیع . تیعقاو  هن  تسا ، یمدآ  ناور  ای  زغم  هدیدپ ، نیا  شـشوج 
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تاساسحا فطاوع و  نینچمه  دشابیم . یکتم  نهذ  رد  هتفای  ققحت  دادعا  دوخ  رب  هن  تسا و  ینیع  ياهدودعم  تایعقاوب  دنتـسم  هن  مکح 
ناور ای  زغم  هب  طوبرم  ددرگیم ، تیاهنیب  تدش  ياراد  دنکیم و  زواجت  یعقاو  ياههزیگنا  دودح  زا  یمدآ  نورد  رد  هک  تارثات  رگید  و 

زا هک  مه  توادـع  ضغب و  تدـش  تفگ : ناوتیم  هجیتـن  رد  تارثاـت . تاـساسحا و  فـطاوع و  نآ  یعقاو  ياـههزیگنا  هن  تسا ، یناـسنا 
تموصخ و فرط  ود  تقیقح  رد  سپ  دـیازفیب . تیاهنیب  ات  دـناوتیم  تسا ، دـیلپ  یناور  اـی  يزغم  تیلاـعف  هب  هدـش  بلقنم  یفنم  تارثاـت 
هک ماگنهنآ  رد  یناور  دیلپ  تلاح  نیا  دناهدمآرب . تیاهنیب  ات  رگیدکی  یناور  يزغم و  حوطـس  اههدیدپ و  ندیـشارت  ددـص  رد  يزوتهنیک 
رد هرهچ  نیرتحیقو  زورب  بجوم  دنزادرپب ، ضغب  يزوتهنیک و  هب  رگید  یعمج  اب  اهناسنا  زا  یعمج  ینعی  دریگب ، دوخب  یعمجهتسد  لکش 

اهفرح ناکشزپناور  ناسانشناور و  دیراذگب  درادن . ارنآ  یئوگزاب  یئاناوت  یمالک  هملک و  چیه  هک  دندرگیم  اهناسنا 
طاشن دـیابن  دـنزادرپب ! تاینیع  يریگلومرف  نیزوت و  هب  دـنرذگب و  یئانتعایب  لامک  اب  اهنآ  راـنک  زا  دـننکن و  هجوت  لـئاسم  هنوگنیاـب  ي 

نآ زا  حیحص  يرادربهرهب  هار  دیـشیدنیب و  تسرد  اهناسنا  يزاس  تیاهنیب  تیـصاخ  يهرابرد  دیئایب  هک  تالمج  هنوگنیا  اب  ار  نانآ  یملع 
ینیع يهعلاطم  زا  رگا  دیئوگب : ناکشزپناور  ناسانشناور و  هب  هک  تسا  حیبق  یلوضف  کی  نیا  درب !! نیب  زا  دیهدب  حیـضوت  مدرم  يارب  ار 
بلغا ياههشیر  اب  ات  دیهدب  رارق  تقد  دروم  هعلاطم و  ار  يرـشب  تشذگرـس  باتک  زا  مه  قرو  دنچ  دیدرک ، ادـیپ  تغارف  یهاگـشیامزآ 

رگم رخآ  دیتفیب !! يزاسهراچ  رکف  رد  دیوش و  انـشآ  تسا ، هدوب  حـیقو  ياهتموصخ  اهیزوتهنیک و  هک  اهیزیرنوخ  تایانج و  اهیـشکقح و 
قیقد گرزب و  هاگشیامزآ  تسا ، هدش  هدرتسگ  ام  ناگدید  لباقم  رد  نونکات  لاس  رازه  اههد  زا  هک  یناسنا  یگدنز  تشذگرـس  خیرات و 
لماع کی  تسخن  اهناسنا ، نایم  هنادرخبان  هناراکبان و  توادع  ضغب و  لماوع  نایب  زا  شیپ  اهناسنا  نایم  توادع  ضغب و  لماوع  تسین !؟

اهفده و نیا  هب  دـیقت  هک  تسا  ملـسم  یناسنا ، يالاو  ياهفدـه  زا  تسترابع  لماع  نیا  میوشیم : رکذـتم  ار  رگیدـکی  زا  ناسنا  ود  يرود 
صخ هب  رجنم  هرخالاب  هک  دنکیم  داجیا  يداضت  محازت و  اهناسنا  نایم  اهنآ  اب  تیدض  ای  یئانتعایب 

ناراداوه هب  یمدآ  دوشیم  ثعاـب  هک  تلع  ناـمه  تفگ : دـیاب  هناـعطاق  تحارـص و  لاـمک  اـب  دروـم  نیا  رد  ددرگیم . توادـع  تمو و 
اهنآ اب  ناگدـننک  هزرابم  زا  فدـه و  نآ  هب  نایانتعایب  زا  هک  دـنکیم  باجیا  تلع  نامه  دزروب ، هقالع  قشع و  یناسنا  يـالاو  ياهفدـه 

یناسنا قطنم  درادن  ناکما  ینعی  تسا . ریذـپانناکما  تایح  هیجوت  رد  ریذـپانیتشآ  دـض  ود  هب  تبحم  اریز  دـشاب ، رفنتم  دـنیزگ و  يرود 
هک تایح  دـض  مدرم  نآ  هب  دزرویم ، تبحم  اهناسنا  يایحا  هار  رد  ناشکتمحز  ناگتفای و  دـشر  هب  هک  هنوگنامه  ناسنا  هک  دـهدب  هزاجا 

ینعی ءایقـشا  ربارب  رد  یتوافتیب  اریز  دـشاب ، تواـفتیب  یتح  اـی  دزروب  تبحم  دـنرادن ، يراـکهبت  یـشکقح و  زج  یناـمرآ  یگدـنز  رد 
مهف كرد و  جوا  هب  اهناسنا  یـشزرا  تدـحو  يهرابرد  ناشدوخ  لایخ  رد  هک  اهتوافتیب  نآ  نارگید . دوخ و  تاـیح  ربارب  رد  یتواـفتیب 

ناسنا نادنفسوگ  رب  دوب  يراکمتس  نادند  زیت  گنلپ  رب  محرت  هک - دننادیمن  دناهتشگ ، لئان  لک  حلص  ماقم  هب  حالطصا  هب  و  دناهدیـسر ،
، ینرق سیوا  هیواعم و  راطع ، خیش  زیگنچ و  هک  دنشیدنیب  نینچ  هک  دنوشیم  رضاح  اهزغم  زا  یضعب  روطچ  هکنیا  رد  دنامیم  ریحتم  اعقاو 

یبرم ایژروب  رازس  رلیهتناس و  یملت  راب  هیواعم ، نب  دیزی  و  ع )  ) یلع نب  نیسح  نتآ  راکبان  تواضق  طارقس و 
ناسنا یشزرا  تدحو  کی  رد  دنوشیمن  ادیپ  تادامج  ناهج  دادضا  رد  یتح  رگیدمه  اب  ناشتموصخ  نیابت و  هک  دادضا  نیا  یلوایکام ،

یندوشخبان ياطخ  کی  هب  لاوئس  نیا  رد  زیگنچ  رظن  زا  ناتدوخ  الوا  تسیک ؟ راطع  خیـش  هک  دیـسرپب  زیگنچ  زا  رگا  دنـشابیم . كرتشم 
لکش هک  دوب  یقطنم  یعقوم  زیگنچ  يارب  امش  لاوئس  تسیک ؟ راطع  خیـش  دیاهدرک : حرطم  روطنیا  ار  لاوئـس  لکـش  هک  دیاهدش  بکترم 

ناهدنامرف هک  تسا  ذیذل  تشوگ  همقل  دنچ  راطع  خیش  هک  دهدب  ار  امـش  خساپ  وا  ات  تسیچ ؟ راطع  خیـش  هک : دشاب  روطنیا  امـش  لاوئس 
ینرق سیوا  یتفگیم : هیواعم  هب  رگا  دنتفیب . هار  رگید  ياهراطع  خیش  نتـشک  لابند  دننک و  ادیپ  تردق  دنروخب و  هتخپ  گید  رد  ارنآ  نم 

ياهنابایب وا  نوخ  اب  میناوتیم  ام  هک  تسا  یتادوجوم  زا  یکی  هک  دوب  نیا  امـش  يارب  ع ))  ) یلع لوق  هب   ) هنوراو ناسنا  نآ  خساپ  تسیچ ؟
ناسنا کی  هن  دوب ، نانآ  یناسفن  ياهاوه  يهکرعم  سگمرخ  ای  محازم  یناویح  نتآ ، راکبان  تاضق  يارب  طارقـس  مینک . نیگنر  ار  نیفص 

نیا يهدنیوگ  هک  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  دوخ ، يهناحیق  لذر و  ياهیتسرپماقم  یناویح و  تاوهـش  عابـشا  هار  رد  هیواعم  نب  دیزی  میکح .
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زا وت  زا  ریغ  يارب  ایآ  نم ، راگدرورپ  . ) کل رهظملا  وه  نوکی  یتح  کل  سیل  ام  روهظلا  نم  كریغلا  تسا . شیاین  رد  هلمج 
اب دناوتیم  هنوگچ  یقش  دیلپ  نآ  دیامنیم !؟ یقلت  يدوجوم  هچ  دزاسب .) راکشآ  رهاظ و  ارت  هک  دراد  دوجو  حوضو  روهظ و  نآ  تانئاک 

میزادرپیم نونکا  دنک !؟ ادیپ  تدحو  شزرا ، دض  شزرا و  دب و  کین و  هب  لهاج  نازادرپلایخ  لک  حلص  حرط  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح 
روطب اهناسنا  نایم  توادـع  ضغب و  داجیا  رد  دـیلپ  دوجوم  نیا  تیلاعف  ناطیـش ، مکی - لـماع  اـهناسنا . ناـیم  توادـع  ضغب و  لـماوع  هب 

مدآ نادـنزرف  ياوـغا  يارب  ناطیـش  تیلاـعف  دریگیمن . رارق  هجوـت  دروـم  هک  تسا  تهجنیدـب  و  دریگیم . ماـجنا  سوسحماـن  سوملماـن و 
ریقحت ینیب و  گرزب  دوخ  زا  یـشان  یهاو  لایخ  کی  هب  هیکت  اب  دومن و  زاربا  رـشبلاوبا  يهرابرد  هک  تسا  یتداـسح  تهجب  ع )  ) رـشبلاوبا

تجاجل یلو  دـیزرو  رارـصا  دوخ  يدـیلپ  رب  هتـشگ و  يدـنوادخ  هاگرد  دورطم  دزروب ، عاـنتما  وا  هب  هدجـس  زا  دـش  بجوم  هک  ع )  ) مدآ
داجیا و  ع )  ) مدآ نادـنزرف  ياوغا  اب  هک  تسا  یتواقـش  يدـیلپ و  يهمادا  تداسح ، نآ  زا  رتدـب  تشگ . راچد  يدـبا  تواقـش  هب  هدومن و 

یئانتعا مدآ  دالوا  نایم  رد  نآ  يهنیک  ضغب و  داجیا  اهاوغا و  ناطیـش و  هب  مدرم  زا  هورگ  ود  دـهدیم . ماجنا  نانآ  نایم  توادـع  ضغب و 
سپ منیبیمن   ) ملع فلاخم  يهنیمز  کی  يانبم  رب  دنرادن و  تعیبط  ياروام  تایعقاو  هب  نامیا  هک  دنتسه  یناسک  مکی - هورگ  دنرادن :

اذـل تسین ، حرطم  یتیـصعم  تعاطا و  هورگ  نیا  يارب  نوچ  و  دـنوشیم ! رکنم  دـننیبیمن ، دوخ  یـسح  هاگدـید  رد  هک  ار  هچ  ره  تسین )
لوبق لباق  تیعقاو ، ناونع  هب  نانیا  يارب  دناوتیمن  مه  ناطیـش  یعیبطدوخ و  اذل  درادن ، یموهفم  نانیا  يارب  یهلا  نادـجو  لقع و  هکنانچ 

عوضوم ناطیـش  ات  تشاد ، دهاوخن  دوجو  تیـصعم  زا  عانتما  تعاطا و  هب  مازتلا  دشابن ، حرطم  یتیـصعم  تعاطا و  هکیماگنه  دشاب و  هدوب 
ياروام هب  داقتعا  اب  هک  دنتسه  یناراک  تیـصعم  ناراکهبت و  نآ  میتفگ  هک  قوف  كالم  نامه  اب  مود - هورگ  دنک . ادیپ  دوخ  يارب  يراک 

هب مه  ار  ناطیـش  راک  نانآ  یعیبطدوخ  تقیقح  رد  ینعی  دـنرادن ، تعاـطا  كرت  تیـصعم و  باـکترا  زا  یئاورپ  چـیه  ناطیـش ، تعیبط و 
رد نانآ  ياهتیـصخش  امئاد  هک  هورگ  ود  ره  يارب  يزوتهنیک  توادع و  ضغب و  دنرادن . یناطیـش  ياهاوغا  هب  يزاین  تسا و  هتفرگ  هدهع 

نانآ نایم  زا  تایح  دض  ياههدیدپ  نآ  ندش  یفتنم  تسا و  نیداینب  يهدعاق  کی  دنسریم ، مداصت  محازت و  هب  يدام  تازایتما  يهصرع 
ناطیش ياهاوغا  نیاربانب ، دشابیم . محازت  نادیم  زا  نتفر  رانک  بجوم  هک  یناوتان  فعض و  ای  تسا و  عفانم  بلج  اهرفیک و  يهلیـسوب  ای 

و دنشابیم . تیمها  ياراد  حرطم و  نانآ  يارب  تیصعم  تعاطا و  هک  تسا  یناسک  هجوتم  دیلپ  دوجوم  نیا  ياهتیلاعف  و 
یعیبـط روطب  و  تسا ، تیـصعم  اـهناسنا ، اـب  توادـع  ضغب و  و  تعاـطا ، يونعم  يداـم و  یگدـنز  محازم  ریغ  ياـهناسنا  رب  تبحم  نوچ 

دریگیم و ار  هورگ  نیا  غارس  ناطیـش  اذل  دنیامن ، بانتجا  توادع  ضغب و  تیـصعم  زا  دنروآ و  ياجب  ار  گرزب  تعاطا  نیا  دنهاوخیم 
يراکبیرف زا  لماک  تحارـص  اب  هدومرف و  ناطیـش  اب  تفلاخم  يهرابرد  يدیدش  دـیکات  لاعتم  دـنوادخ  دـیآیمرب . نانآ  ياوغا  ددـص  رد 

رذـح رب  دـنک ، التبم  توادـع  ضغب و  يرامیب  هب  ار  ناـنآ  درادرب و  مدرم  ناـیم  زا  ار  ملـس  افـص و  حلـص و  دـهاوخیم  اـمئاد  هک  ناـطیش 
تاوطخ اوعبتتال  هفاک و  ملـسلا  یف  اولخدا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  - 1 دـنکیم : رداص  ار  روبزم  روتـسد  هک  تسا  یتاـیآ  هلمجنآ  زا  درادیم .

تیعبت ناطیش  ياهماگ  زا  دیوش و  لخاد  ملس  و  افص ) حلص و   ) رد یگمه  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یمدرم  يا  . ) نیبم ودع  مکل  هنا  ناطیـشلا 
يهتساوخ روتسد و  افص  حلص و  رد  یگدنز  هک  دنکیم  نایب  هفیرش  يهیآ  نیا  تسا .) يراکشآ  نمـشد  امـش  يارب  ناطیـش  اریز  دینکم ،

زج  …  ) ءاضغبلا هوادعلا و  مکنیب  عقوی  نا  ناطیشلا  دیری  امنا  - 2 تسا . ناطیش  يهتساوخ  افص  حلص و  دض  رد  یگدنز  تسا و  يدنوادخ 
ناطیش تلاخد  تیمها  تسا ، رصح  دیفم  هک  امنا  يهملک  دنک .) داجیا  ینمشد  توادع و  امش  نایم  دهاوخیم  ناطیش  هک  تسین  نیا 

دیدـشت ای  اهتوادـع و  داجیا  رد  ار  ناطیـش  سوملماـن  تلاـخد  مدآ  دـالوا  رگا  دـهدیم . ناـشن  یبوخ  هب  مدرم  ناـیم  اهتوادـع  زورب  رد  ار 
زا مدرم  رثکا  هنافـساتم  تفرگیمن . ارف  ار  خـیرات  رـساترس  اهیزیرنوخ  اهیـشکقح و  همهنیا  اـعطق  دـندادیم ، رارق  تیمها  دروم  اـهتموصخ 
هک تسا  نآ  يارب  بساـنمان  میتفگ : هکنیا  دنتـسرفیم . تنعل  وا  هب  بساـنمان  اـی  بساـنم  دروم  رد  مه  یهاـگ  دناهدینـش و  یمـسا  ناـطیش 
زا هک  ریز  فیطل  ناتـساد  دزادنایم . ناطیـش  ندرگب  ار  دوخ  يدیلپ  هکنیا  ای  دـنکیم و  طلـسم  دوخ  رب  ار  ناطیـش  ناسنا  دوخ  یهاگهاگ 
رد کیل  وت  هبوت  وا  خر  هرفـس  رـس  نوچ  نارفعز  شگنر  يور و  جنـشترپ  نالک  هلاس  دون  يریپمک  دوب  تسا : هجوت  بلاج  تسا ، يولوم 
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دیص مامت  شصرح  توهش و  يوش و  قشع  دش  رییغت  شسح  ره  نامک و  دق  دش  ریـش  نوچ  وم  اهنادند و  تخیر  وش  قشع  هدنام  دوب  يو 
بل و رمز و  قشاع  هن  ياپ  بسا و  نادـیم و  قشاع  یهت  گـید  نب  رد  رپ  یـشتآ  یهریب  هار  ماـگنهیب و  غرم  ماد  هتـشگ  هراـپ  هراـپ  هاوخ و 

هنییآ ور  شیپ  فیختـسم  نآ  تفر  تساوخ  یـسورع  نوچ  بلط  ار  وا  اضق  زا  دـندوب  هدرک  بجع  يروس  شاهیاـسمه  رد  دوب  هن  ياـنرس 
داهنب هنییآ  زوجع  نآ  زوپ  راسخر و  خر و  دیارایب  ات  زوجع  نآ  درکیم  كاپ  وربا  يوم  فیرخ  نآ  تفرگب 

دیربیم اج  زا  فحـصم  ياهرـشع  رتهدیـشوپ  دشن  شیور  يهرفـس  رطب  زا  دیلامب  هنوگلگ  دنچ  شیوخ  راسخر  خر و  دیارایب  ات  شیپ  هب  ه 
هکنوچ داـهنیم  اـج  ره  يور  رب  اهرـشع  دوش  ناـبوخ  يهقلح  نیگن  اـت  دوش  ناـهنپ  وا  يور  يهرفـس  هک  اـت  دـیلپ  نآ  ور  رب  دینابـسچبیم 

رب ور  زا  يداتفا  اهرشع  نیمک  زا  يدرک  تسار  رداچ  زاب  ور  فارطا  رب  دینابسچبیم  ودخ  اب  ار  اهرشع  نآ  وا  زاب  داتفیم  رداچ  تسبیمرب 
تـشز رپـپمک  يا  تفگ  دوز  سیلبا  ناـمز  رد  روصم  دـش  داـب  سیلبا  نآ  رب  تنعل  دـص  تفگ  داـتفیم  نآ  نف و  درکیم  یـسب  نوچ  نیمز 

یتشاذگن یفحـصم  وت  ناهج  رد  یتشاک  تحیـضف  رد  ردان  مخت  ماهدید  نیا  يا  وت …  زج  ین ز  ماهدیـشیدنین  نیا  رمع  همه  نم  دورویب 
! بیـس وچمه  نولم  تیور  دوش  ات  بیتکلاما  زا  رـشع  يدزد  دنچ  سیب  درد  زوجع  يا  وگ  نم  كرت  سیمخ  ردنا  سیمخ  وت  یـسیلب  دص 
ضغب و بجوـم  هک  ار  یئاـهینادان  تسا . اـهناسنا  ناـیم  توادـع  ضغب و  لـماوع  زا  یکی  زین  نکناـینب  درد  نیا  اـهتلاهج ، مود - لـماع 
هچ ناسنا  هچ ، ینعی  یگدنز  دنادیمن  الصا  هک  قلطم - ینادان  - 1 دومن : میسقت  هدمع  تمسق  ود  هب  ناوتیم  دنشابیم ، اهناسنا  نایم  توادع 

یئاهتوادع ضعب و  تسیچ . تسکش  تیمورحم و  ملا و  درد و  تذل و  دراد ، یئانعم 
رگا دنتـسین ، قیمع  هبناج و  همه  ابلاغ  تیفیک  رظن  زا  یلو  دندایز ، رایـسب  تیمک  رظن  زا  هچ  رگا  دنیآیم ، دوجوب  اهینادان  هنوگ  نیا  زا  هک 

مه یهاگ  تموصخ و  فرط  مه  یگداس  لامک  اب  شرابگرم  جئاتن  دریگیم و  تروص  هنایـشان  توادـع  ضغب و  يارجا  دوخ  یهاگ  هچ 
تعرـسب هک  ددرگیم  بکترم  ار  یتیانج  تعرـسب  دربیم و  یحالـس  هب  تسد  ـالثم  دریگیم ، ار  تموصخ  يهدـننک  دـیدشت  دوخ  نماد 

ضغب و لماع  هکنیا  يهفاـضا  هب  صقاـن  ياـهیئاناد  زا  یـشان  ياهتوادـع  ضغب و  صقاـن - ياـهیئاناد  - 2 دزادـنایم . رفیک  ماد  هب  ار  دوـخ 
دیلپ تفـص  نیا  ياهررـض  زا  يدودح  ات  توادع  ضغب و  بحاص  هک  تسنیا  ضرف  اریز  دیامن ، فیعـضت  دیدشت و  دناوتیم  ار  توادـع 

نکمم هک  دراد  مه  ار  تیـصوصخ  نیا  دـبایرد ، ار  ضوغبم  صخـش  ضغب و  نوگانوگ  بناوج  دـناوتیم  یهاگآ  نیا  اـب  و  تسا ، هاـگآ 
رود هثیبخ  تفـص  نیا  زا  اجیردـت  ای  ناـهگان  ار  وا  دـتفیب و  ناـیرج  هب  شاینورد  قیمع  تاـساسحا  دـنادب و  ار  ضغب  میخو  بقاوع  تسا 

هب و  دروایب ، تسدـب  يدوس  هنیک  يارجا  زا  دربب و  راکب  فرحنم  ریـسم  رد  ار  دوخ  ياـهیهاگآ  راـب  دـنچ  اـی  کـی  تسا  نکمم  و  دـیامن .
یتارییغت رد  هدـمع  صقان  ياهیئاناد  قلطم و  ياهینادان  زا  یـشان  ياهـضغب  نایم  توافت  هصالخ  دـیازفیب . فیثک  يهدـیدپ  نیا  رب  تمواقم 

یئاناد تروص  رد  هک  تسا 
موس تمـسق  نیا  رد  اههنیک  اهتوادع و  نیرتکانتـشحو  نیرتدیدش و  دیلپ . ضارغا  اب  طولخم  ياهیئاناد  - 3 تسا . ریذپناکما  صقان  ياه 
هتبلا تسا . وا  ضغبم  هک  فرط  فعـض  تاکن  دوخ و  تردق  یبایزرا  رب  اناوت  اناد و  تسا  یـصخش  زوتهنیک  هک  تسنیا  ضرف  اریز  تسا .

ملع موهفم  هب  یئاناد  هن  تسا  اهدادیور  نتفرگ  يزاب  هب  اهیریگعضوم و  تالولعم و  للع و  اب  یئانـشآ  ثحبم  نیا  رد  یئاناد  زا  ام  دوصقم 
اهناسنا هب  هراومه  هک  یمیخو  جئاتن  هنارورش و  ياهیئاناد  يدیلپ  رطخ و  تسا . اهیزوتهنیک  توادع و  زا  بانتجا  بجوم  دوخ  هک  شزرااب 

فرط هک  اهیئاناد  هنوگنیا  میلعت  يارب  عونتم  رایسب  ياهیژرنا  اهزغم و  شیپ  اهتدم  زا  تسا . رتالاب  فیـصوت  فیرعت و  زا  تسا ، هدرک  دراو 
هنوگچ دروآرد و  ضحم  راـیتخایب  تلآ  کـی  تروص  هب  ناوتیم  هنوگچ  ار  فرط  درک و  شیوـخ  يهدارا  میلـست  ناوـتیم  هنوـگچ  ار 

سحیب ياهشال  تروص  هب  ار  وا  دـیکم و  ار  فرط  يونعم  يدام و  ياـههیام  ناوتیم  هنوگچ  داد و  همادا  هنارباـج  ياههطلـس  هب  ناوتیم 
، ایند ماقم  لانم و  لام و  عمطب  اهناسنا  يهرابرد  دوخ  ياهتموصخ  ضغب و  يارجا  زا  سپ  هاگآ  ناگدـنرد  نیا  تسا . هداتفا  راکب  دروآرد ،

هاج ياهفده  هب  دناهدروآرد و  ياپ  زا  ار  یئاهناسنا  هک  دنیامنیم ، اهینامداش  دنهدیم و  رس  اههدنخ 
ای لیلدیب و  ار  یمدرم  هک  نانآ  هک  تسا  هدوب  نیا  يرشب  خیرات  رد  يدنوادخ  تنس  نونکات  هکنآ  زا  لفاغ  دناهتـشگ ! لئان  دوخ  يهنابلط 
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رتراوگان نآ ، زا  هظحل  کی  یخلت  هک  ینتسیرگ  دناهتـسیرگ - زین  دوخ  دناهدنایرگ  دوخ ، ياهیگماکدوخ  يارب  نادیم  ندرک  راومه  يارب 
تـالولعم و لـلع و  زا  عـالطا  یهاـگآ و  اـب  هک  یتوادـع  ضغب و  لاـح  رهب  تسا . هدوب  هدـنخ  ینـالوط  ياـهنرق  هکلب  ناـیلاس  ینیریـش  زا 
لوا و مسق  ود  زا  رترادهنماد  رتقیمع و  دـنریگیم ، تروص  اهناسنا  یناور  عضو  رییغت  یتح  اهدادـیور و  نتفرگ  يزاـب  هب  اـهیریگعضوم و 
اهیــشکقح و زا  یمهم  شخب  هـک  يداـصتقا  ياـهتموصخ  اهتوادـع و  حالطــصاب  اـیند و  دـیفم  داوـم  رد  عـمط  صرح و  - 4 تـسا . مود 
هب یجایتحا  تسا و  نشور  رایـسب  اهتوادـع  ضغب و  زا  عون  نیا  هب  طوبرم  ثحابم  دـهدیم . لیکـشت  ار  يرـشب  تشذگرـس  ياـهیزیرنوخ 

يرادربهرهب يهدامآ  ششوک  راک و  يهلیسو  هب  يداصتقا  داوم  هک  تسا  نیا  هب  طوبرم  یگمه  ثحابم  نآ  يانبم  و  میرادن . رتشیب  لیصفت 
رد بآ  دیـشروخ و  رون  اوه و  دـننام  دـندوب ، دودـحمان  رگا  اریز  دـنریگیم ، رارق  مدرم  سرتـسد  رد  دودـحم  روطب  هراومه  دـندرگیم و 

زا دندرکیم . ادیپ  ياهلماعم  شزرا  دنرادن ) شالت  راک و  هب  يزاین  يرادربهرهب  يارب  مه  دنرادن و  تیدودحم  مه  هک   ) ایند عماوج 
ضغب و مداـصت و  محازت و  ینبم  نیا  يور  دنـشابیم ، ناـنآ  یعیبـط  تاـیح  ماوـق  اـهناسنا و  تـشیعم  يهیاـپ  يداـصتقا  داوـم  رگید  فرط 
تالکـشم و ندوشگ  یئوجهراـچ و  دوـب . دـهاوخ  یعیبـط  رما  کـی  اـهنآ  زا  يرادربهرهب  يداـصتقا و  داوـم  ندروآ  تسدـب  رد  توادـع 

يدیفم تاکن  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  هدمآ  دوجوب  ددـعتم  عونتم و  ياهبتکم  ءارآ و  دـئاقع و  يداصتقا ، داوم  اب  مدرم  طابترا  ياهامعم 
رظن هب  دـناهدرک . لوکوم  هدـنیآ  هب  ارنآ  هتـشاذگ و  لصف  لح و  نودـب  مه  ار  یفعـض  تاـکن  رگید  تالکـشم  ربارب  رد  هدومن و  حرط  ار 

يرـشب مولع  زادنامشچ  رد  یلوقعم  هار  چیه  مینک ، لح  اهناسنا  دوس  هب  ار  يداصتقا  لئاسم  ياهامعم  تالکـشم و  میهاوخب  رگا  دـسریم 
يداصتقا دـعب  هب  ناسنا  ندرک  هراپ  هراپ  میهدـب . رارق  ثحب  عوضوم  شایـساسا  داعبا  اـب  ار  ناـسنا  دوخ  دـیاب  هک  دوشیمن  هدـید  نیا  زج 

هکنانچ کلذ  ریغ  یـسایس و  دعب  یقالخا و  دعب  یقوقح و  دعب  یگداوناخ و  دعب  يرنه و  دعب  یتفرعم و  دـعب  یبهذـم و  دـعب  هناگادـج و 
رگیدـکی اـب  عماوج  یعمجهتـسد و  ياـههنیک  ضغب و  هب  زورب  زور  درک و  دـهاوخن  هراـچ  ار  يدرد  چـیه  تسا ، هتفرگ  تروـص  نونکاـت 

تایح یمومع  قح  ياراد  ناگمه  دـیوگیم : تحارـص  لامک  اب  هک  میراد  ریگارف  یناسنا  لـصا  کـی  مالـسا  نید  رد  اـم  دوزفا . دـهاوخ 
یمادام دنشابیم ،

مکوجرخی مل  نیدلا و  یف  مکولتاقی  مل  نیذلا  نع  هللا  مکاهنیال  دنزاسن . لامیاپ  ار  یـسک  تایح  قح  دـنوشن و  یـسک  تایح  هار  دـس  هک 
مکراید و نم  مکوجرخا  نیدلا و  یف  مکولتاق  نیذلا  نع  هللا  مکاهنی  امنا  نیطسقملا . بحی  هللا  نا  مهیلا  اوطسقت  مهوربت و  نا  مکراید  نم 
اب هک  یناسک  يهرابرد  تلادع  يراکوکین و  زا  ار  امـش  دـنوادخ   ) نوملاظلا مه  کئلواف  مهلوتی  نم  مهولوت و  نا  مکجارخا  یلع  اورهاظ 

نیا زج  درادیم . تسود  ار  ناگدننک  تلادع  دنوادخ  تسا ، هدرکن  یهن  دناهدرکن  نوریب  دوخ  ياهنطو  زا  ار  امـش  هتـشادن و  یگنج  امش 
امـش ندنار  نوریب  رد  هدومن و  نوریب  ناتیاهنطو  زا  هدیگنج و  امـش  اب  نید  رد  هکیناسک  هب  ندیزرو  تبحم  زا  ار  امـش  دـنوادخ  هک  تسین 

تبحم و رب  لصا  دیوگیم : مالسا  هک  دوشیم  هظحالم  دنناراکمتس ) دنزروب  تبحم  نانآ  هب  هک  یناسک  دیامنیم و  یهن  دناهدرک  کمک 
یتایح زاـین  دروم  هک  يداـصتقا  داوم  نیارباـنب ، دنـشاب . مدرم  یگدـنز  محازم  هکنیا  رگم  تسا ، اـهناسنا  يهمه  اـب  يراـکوکین  تلادـع و 

يداصتقا دعب  ات ص 142  زا ص 13  ریسفت  نیا  زا  مراهچ  دلجم  رد  دشاب . هدوب  توادع  ضغب و  لماع  مالـسا  رد  دناوتیمن  تسا ، اهناسنا 
دب دنیامرف و  هعجارم  دلجم  نآ  هب  دنناوتیم  مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  تسا . هدش  یسررب  يدودح  ات  اهناسنا 

یفتنم اهیـشکقح  اهرامثتـسا و  اهیرگامغی و  اعطق  دوش ، حرطم  شایـساسا  داعبا  يهمه  اب  ناـسنا  دوخ  يداـصتقا  لـئاسم  رد  رگا  هک  دـننا 
کچوک يهعماج  کی  يداصتقا  تالکـشم  نتـشگ  فرطرب  عقوت  یتح  ددرگن ، حرطم  شداعبا  يهمه  اب  ناـسنا  هک  یماداـم  و  ددرگیم ،

هدرک لاغـشا  ار  ام  يهتـشذگ  خیرات  هکنانچ  مدروخن  نم  يدروخ  وت  زا  یـشان  توادـع  ضغب و  هجیتن  رد  دوب و  دـهاوخ  اجبان  یعقوت  مه 
هدرک فرـص  تردق  لیـصحت  هب  یناسنا  عون  هک  یقـشع  مرازه  کی  رگا  تردق  هب  قشع  - 5 درک . دهاوخ  لاغـشا  مه  ار  ام  هدـنیآ  تسا ،
ملاـع رب  هطلـس  تاـیقرت و  اهتفرـشیپ و  ندروآ  تسدـب  يارب  اـهنت  هن  درکیم ، فرـص  رگیدـکی  ياـیحا  دوخ و  عون  مه  تخانـش  هب  تسا ،

ابلاغ هک   ) هدش فرـص  ياهتردق  جئاتن  هکلب  دوبن ، دنمزاین  تایح  ياهیژرنا  فرـص  تردق و  همهنآ  هب  لوقعم  یناگدنز  کی  يارب  تعیبط 
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لوقعم و تایح  ریسم  رد  اراوگ  یگدنز  کی  ندروآ  دوجوب  رد  تسا ) هدش  کلهتسم  اهناسنا  نایم  توادع  ضغب و  زا  رپ  تایح  هیهت  رد 
دیئایب تسین . روصت  لباق  توادع  ضغب و  ناداتعم  يارب  اهنآ  تمظع  روصت  هک  دادیم  ماجنا  ار  یئاهراک  اهناسنا  یحور  حطـس  ندرب  الاب 

ار دوخ  تقیقح  نیا  يهرابرد  لقادـح  و  تسا ) كاـندرد  اـعقاو  ناـسنا  کـی  يارب  هچ  رگا   ) میراذـگب ناـیم  رد  ار  هدرپیب  تقیقح  کـی 
ضغب و ایآ  میهدن : بیرف 

رگیدمه اب  عماوج  يهمه  نایم  ات  هعماج و  ود  نایم  ات  هتفرگ  درف  ود  نایم  زا  دیدش  فیعـض و  تاجرد  اب  نوگانوگ و  لاکـشا  اب  توادـع 
هابتـشا نآ  حرط  رد  ام  میراودیما  هک   ) یلگنج زیگناتفگـش و  لاوئـس  نیا  هب  خساپ  يارب  تسین ؟ ایند  ياهگنهرف  همه  زا  سوملمان  یئزج 

. نتـشیوخ هب  تیلـست  یـشوپهدرپ و  موس - ماخ . یحطـس و  تاـساسحا  مود - یخوش . مکی - دـیراذگب : راـنک  ار  زیچ  دـنچ  میـشاب ) هدرک 
تسا یهیدب  هتبلا  هنازادرپلایخ …  ياهیئوگرعش  مشش - کیمداکآ . ياهیمرگرس  مجنپ - هتفای . لماکت  تسا  یناویح  رـشب  قامچ  مراهچ -

زا کی  ره  هک  تسین  نیا  تسا ، ایند  يهمه  ياهگنهرف  زا  سوملماـن  یئزج  رگیدـکی  اـب  اـهناسنا  توادـع  ضغب و  هکنیا  زا  اـم  روظنم  هک 
دوبان يهدامآ  هتفرگ و  ار  رگیدمه  هار  رـس  یمتا  حالـس  کی  اب  ام  نارود  رد  گنـس و  کی  اب  حالطـصاب )  ) ینیـشنراغ نارود  رد  اهناسنا 

طرـشب نارگید  تایح  سپـس  نم ، بولطم  تایح  تسخن  هک  نکناـینب  لـصا  نیا  هب  رظن  اـب  میئوگیم : هکلب  دنـشابیم . رگیدـکی  ندرک 
هدروآ دوجوب  رگیدمه  هب  تبسن  اهناسنا  ام  ياهلد  رد  ار  توادع  ضغب و  رادهشیر  رایـسب  يهدام  دنـشابن  نم  بولطم  تایح  محازم  هکنیا 
ادج يهشیر  نیا  ندناکشخ  ياج  هب  عماوج  نازاتشیپ  مینکیم . شالت  يهقالع  قشع و  اب  رادهشیر ، هدام  نآ  ندوب  دلوم  رد  زین  دوخ  و 

نم گنهرف  نم ، خـیرات  نم  يهعماج  نم ، موق  نم ، داژن  تاحالطـصا  اب  تردـق  ندروآ  تسدـب  يارب  ناسنا ، شردارب  زا  ناسنا  يهدـننک 
ندـش کیدزن  زا  هک  تسا  يدـنمورین  رایـسب  يهدـنرادزاب  لماع  کی  اهنم  نم ، نیا  دـناهدومن . يرایبآ  ار  کـلهم  يهشیر  نآ  نم  مکش 
رازراک نادـیم  هب  ار  اهناسنا  اهنم  نم ، نیا  هکنآ  زا  سپ  هک  تسنیا  همه  زا  رتروآتفگـش  دـیامنیم و  يریگولج  رگید  ناـسنا  هب  ناـسنا 

زا يرادروـخرب  شدرگ و  ياـجب  اهندـب  اـهنویلیم  هکلب  نارازه ، تخادـنا و  مه  ناـج  هب  ار  ناـنآ  گرم  یگدـنز و  ياـهزرم  رد  دیـشک و 
الماک اهناسنا  ياههشال  زونه  وگوه : روتکیو  لوق  هب  دندیطلغرد  نوخ  كاخ و  رد  رگیدمه  اب  هدـنزاس  تفلا  سنا و  تعیبط و  ياهیئابیز 
رورس نانخس  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  دننزیم و  مهب  رگیدمه  یتمالـس  هب  اریم  ياهماج  اهنم  نم ، نآ  هدشن ، اهنابایب  ناروخـشال  يهمعط 

رد سپس  دنتشکیم و  ار  یناربمایپ  لیئارساینب   ) ائیش اوعنصی  مل  مهناک  قاوسالا  یف  نوسلجی  و  تسا : هدمآ  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نادیهش 
ناوتیم ار  یتسرپ  تردـق  هک  تسنیا  تقیقح  دـناهدرکن !!) يراک  نانآ  یئوگ  دنـستشنیم ، یلاـیخیب ) یئاـنتعایب و  لاـمک  اـب   ) اـهرازاب

یسر دهاوخ  ارف  يزور  ایادخ ! دروآ . باسح  هب  اهناسنا  نایم  رد  توادع  ضغب و  لماوع  نیرتیساسا  زا  یکی  ای  نیرتیساسا 
تابثا ار  دوخ  یناسنا  تردق  اهناسنا ، لوقعم  تایح  ندروآ  دوجوب  رد  نآ  لوقعم  نتخادنا  راکب  اب  دـمهفب و  ار  تردـق  يانعم  رـشب  هک  د 

دنمجرا ناگدننک  هعلاطم  تسا ، هتـشگ  حرطم  يدودـح  ات  هتـشذگ  تالمج  ریـسفت  رد  تداسح  هب  طوبرم  ثحابم  اهتداسح ، - 6 دیامن ؟
، میقتـسم روطب  اهناسنا  نایم  توادـع  ضغب و  ندرک  داـجیا  رد  هثیبخ  تفـص  نیا  یعطق  ریثاـت  دـنیامرف . هعجارم  ثحاـبم  نآ  هب  دـنناوتیم 
ار یلئاسم  تاریخ  رد  هقباسم  هطبغ و  تباقر و  دسح و  يهرابرد  ثحابم  نآ  رد  ام  دشاب . هتشاد  لیصفت  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتنـشور 

یـصخش تیوه  هب  لهج  زا  ای  بلغا  دسح  دوخ  هک : تسنیا  هتکن  نآ  مینکیم و  رارـصا  هتکن  کی  رکذـب  طقف  اجنیا  رد  میاهدـش . رکذـتم 
رد هرابود  رکذت  میدش و  روآدای  هتشذگ  ثحابم  رد  هک  تسا  یهاوخدوخ  هب  دنتسم  ای  دوشیم و  یشان  یناسنا  ياهشزرا  لوصا  ناسنا و 

یهاوخدوخ طابترا  یگنوگچ  يهرابرد  مزال  حیضوت  يارب  اهیهاوخدوخ ، - 7 تسا . نآ  رب  دیکات  رارصا و  يارب  میتفگ  هکنانچ  دروم  نیا 
ظفح و يارب  تاذ  شـشوک  ای  تاذ  تنایـص  مکی - عون  مینک : نایب  لامجا  روط  هب  ار  یهاوخدوخ  عون  ود  میروبجم  توادـع ، ضغب و  اـب 

هکلب اهناسنا  ورملق  رد  اهنت  هن  یگدـنز  ماود  نآ ، نودـب  هک  تسا  تایح  نوناق  نیرتمکحم  یهاوخدوخ ، زا  هجرد  نیا  نتـشیوخ ، يهمادا 
یتح

رکنم ار  نآ  ای  دریگب و  هدیدان  ار  یساسا  يهدیدپ  نیا  هک  یبتکم  رکفت و  هنوگ  ره  اذل  تسا . ریذپانناکما  ماع  روط  هب  نارادناج  ملاع  رد 
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مولعم و  دراد ، هک  یعیبط  تیوه  اب  تاذ  هب  تبغر  هقالع و  زورب  مد - عون  درادـن . نآ  رـصنع  نیرتیـساسا  تایح و  زا  یعالطا  اعطق  دوش ،
رادروخرب نآ  تیریدـم  زا  رادـناج  نیرتـیوق  اـت  هتفرگ  فیعـض  يهچروـم  زا  هک  تسا  یعیبـطدوخ  ناـمه  تاذ  یعیبـط  تیوـه  هک  تسا 

یتح هک   ) یعیبطدوخ هب  هقالع  تبحم و  اریز  درادـن . رب  رد  نآ  مروت  دـیدشت  زج  ياهجیتن  یعیبطدوخ ، نیا  هب  تبغر  هقـالع و  دنـشابیم .
لئاـسو ناونع  هب  یتسه  تاـیعقاو  همه  نداد  رارق  اـب  تازاـیتما و  يهمه  ندروآ  تسدـب  اـب  اهتردـق و  يهمه  هب  تیکلاـم  رد  تسا  نکمم 

عنام و یعیبطدوخ  راذگتمدخ  رظن  رد  هک  تسا  يدوجوم  ره  اب  ضغب  تموصخ و  زاغآ  ددرگن ) دودـحم  دوخ ، نیا  يهتـساوخ  هب  لوصو 
هکلب تسین ، نآ  تیهاـم  تاذ و  زا  یئزج  دوـخ  زج  اـب  یعیبـط  دوـخ  تموـصخ  ضغب و  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  هتبلا  تسا . نآ  مـحازم 

توادع ضغب و  دـنک ، ادـیپ  تدـش  تبحم  هقالع و  نیا  هزادـنا  ره  اذـل  تسا . یعیبطدوخ  هب  تبحم  هقالع و  لولعم  میدرک  هراشا  هکنانچ 
هب لدبم  یحطس  توادع  ضغب و  تروص  نیا  رد  هک  دسرب  شتـسرپ  قشع و  دح  هب  هک  اجنآ  ات  تشگ ، دهاوخ  دیدشت  نارگید  يهرابرد 

غم يزوتهنیک و 
تاصتخم زا  یکی  ای  تاذ  زا  یئزج  یعیبط  دوخ  هب  تبحم  هقالع و  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  ددرگیم . لدبم  ریذـپانیتشآ  داضت  هب  تریا 

، تسا نآ  کـیکفت  لـباق  ریغ  صتخم  اـی  یعیبط  دوخ  تاذ  زا  یئزج  هچنآ  اریز  تسین ، حیحـص  بلطم  نیا  تسا . نآ  کـیکفت  لـباق  ریغ 
نیا لیلد  نیرتنـشور  نیرتمهم و  تسا و  يوناث  يهدـیدپ  کی  هک  نآ  هب  هقـالع  تبحم و  هن  تسا  نآ  ياـقب  يارب  شـالت  تاذ و  تناـیص 

زا هک  تسا  نآ  نداد  رارق  راشف  تحت  هکلب  ناگتفای  دشر  یئانتعایب  تسا ، يوناث  يهدیدپ  کی  یعیبطدوخ  رب  هقالع  تبحم و  هک  هلئـسم 
ضغب و نتـشیوخ ، رب  هقـالع  تبحم و  زا  هک  يرـشب  نهذ  رد  گرزب  ياـطخ  کـی  ددرگیم . یـشان  یناـسنا  يـالعا  دوخ  تیوـقت  تکرب 
زا تسترابع  هک  یعیبطدوخ  هک  میهدـب  رارق  تقد  دروم  رگید  راب  ار  تیمهااـب  رایـسب  يهیـضق  نیا  دریگیم  هجیتن  ار  نارگید  رب  توادـع 

قلطم يهقالع  تبحم و  دروم  دناوتیمن  اذل  دریذپیمن ، دسانـشیمن و  ار  نتـشیوخ  يهرادا  زج  ینوناق  لصا و  چیه  نادرگدوخ ، یتقیقح 
تیدوـجوم يهمادا  نتـساوخ  دـهدیم ، ناـشن  دوـخ  زا  کـیکفت  لـباق  ریغ  صتخم  ناوـنع  هب  یعیبـطدوخ  هک  هچنآ  دـشاب ، هدوـب  یناـسنا 

زا تسترابع  هک  نتساوخ  نیا  دشاب . شهار  دس  ای  دزاسب و  دودحم  ارنآ  دناوتب  هک  ياهطباض  چیه  نودب  طرش و  دیق و  یب  تسا  نتشیوخ 
یئادف خ يرورض  تکرح 

روـحم رد  تسا  یتـکرح  شـشوج و  هکلب  دـشابیمن ، تبحم  يارب  تقیقح  کـی  یگتـسیاش  هـب  هناـهاگآ  تـبحم  يهلوـقم  زا  یعیبـطدو 
یبوخ و دوجو  تبحم  لماع  نیرتیـساسا  هکیتروص  رد  نآ ، رد  یئابیز  ای  یبوخ  تلاخد  نودب  نتـشیوخ  تیدوجوم  يهمادا  ندنادرگ و 
هب هک  تسنیاب  هیبش  تسرد  میئاـمن ، يرادربهرهب  یعیبطدوخ  يهراـبرد  تبحم  موهفم  زا  میهاوخب  رگا  تسا . بوبحم  عوضوم  رد  یئاـبیز 

فدـه کی  يوس  هب  نیـشام  تکرح  ماگنه  رد  هک  ار  راک  نامه  نیـشام  روتوم  هکیتروص  رد  میزروب ، قشع  نیـشام  کی  هاـگآان  روتوم 
هقالع و نم  دـیوگیم : هک  یـسک  نیاربانب  دـهدیم . ماجنا  زین  طوقـس  فرط  هب  تکرح  عقوم  رد  ار  راک  ناـمه  دـهدیم ، ماـجنا  بولطم 
ار تاملک  نیا  یناعم  ای  منکیم  تکرح  لوقعم  تاـیح  ریـسم  رد  تبحم  هقـالع و  نیمه  قباـطم  مراد و  یعیبطدوخ )  ) نتـشیوخ هب  تبحم 

نودـب دراد ، يرـشب  سوماق  رد  هک  یئالاو  يانعم  نآ  اب  تبحم  تسا . هدـش  راچد  قیبطت  رد  هابتـشاب  ای  دـیوگیم و  غورد  ای  دـمهفیمن و 
صقاـن شناد  تسـشن  یتـخت  نینچ  رب  هفازگ  یک  تسا  شناد  يهجیتـن  مه  تبحم  نیا  اریز - تسین  ریذـپناکما  بوبحم  یعقاو  تخاـنش 

تبحم و لباق  دوش ، هتخانـش  الماک  رگا  یعیبطدوخ  تیهام  هک  تسین  دـیدرت  ياج  دامج و  رب  اـما  صقاـن  دـیاز  قشع  داز  قشع  نیا  اـجک 
وم رد  ار  یترورض  هکلب  تسین ، قشع 

دوخ ندیـشک  سفن  هب  نم  هک  تسا  هدشن  هدینـش  لقاع  ناسنا  کی  زا  زگره  دراد . دوجو  زین  تاناویح  رگید  رد  هک  دراد  يرـشب  تیدوج 
، تسین ندـیزرو  قشع  تبحم و  لباق  یعیبطدوخ  میئوگیم : هکنیا  هتبلا  مشابیم  دوخ  نتفرگ  ناـکم  قشاـع  نم  مزرویم ، قشع  تبحم و 
ار دوخ  یعیبط  راک  یعیبطدوخ  هک  تسنیا  هب  طورـشم  تسا  رادروخرب  نیـشام  يارب  روتوم  ترورـض  دننام  یترورـض  زا  نآ  دوجو  هکلب 

نورد رد  یعیبطدوخ  قلطم  تیمکاح  بجوم  اهـشزرا  لوصو و  هب  وا  یئاـنتعایب  یمدآ و  ياـهتقامح  هک  یتروص  رد  اـما  دـهدب و  ماـجنا 
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طوقس و هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ینمـشد  نیرتدیلپ  دروآرد ، دوخ  مادختـسا  رد  ار  یمدآ  یناور  يزغم و  ياوق  اهدادعتـسا و  يهمه  هدوب و 
دناوتیم ناسنا  لوقعم  هقالع  تبحم و  دروم  هک  نتـشیوخ  زا  دوصقم  هک  دوشیم  نشور  قوف  بلاطم  يهظحـالم  اـب  دـناشکیم . يدوباـن 

رارق زا  تسترابع  هک  ار  یتسه  يـالعا  فدـه  هدومن و  یقلت  رادـفده  یتسه  زا  یئزج  ار  دوخ  هک  تسا  وا  یقیقح  نتـشیوخ  دـشاب ، هدوب 
هک تسنیا  يارب  یقیقح  نتـشیوخ  میتـفگ : هکنیا  دـیامنیم . بیقعت  لوـقعم  تاـیح  ریـسم  رد  تکرح  زا  يدـنوادخ  يهبذاـج  رد  نـتفرگ 

لامک يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  لامک و  هب  لوصو  دادعتـسا  ياراد  دوشیم و  هدـیمان  ناسنا  هک  يدوجوم  نآ  يارب  یعیبطدوخ  اـب  نتـسیز 
وخ اب  نتسیز  دراد  ار  العا 

یگدـنز حور  تعیبط  اب  ات  ریمب  هدارا  اب   ) هعیبطلاب ییحت  هدارالاب  تم  دـنیوگیم : نوطالفا  زا  يوریپ  هب  اـمکح  هک  یتقو  تسا . يزاـجم  د 
اب ار  یناویح  زئارغ  ياهتیلاعف  ریاس  یناـسفن و  ياـهاوه  هک  تسنیا  قوف  تراـبع  يهدـنیوگ  یلـصا  دوصقم  اریز  دـننکیمن ، یخوش  ینک )

رادروخرب حور  یعیبط  تایح  زا  یناوتب  ات  دننکن ) هنارـسدوخ  یگدنز  ساسحا  هک   ) روآرد نادجو  لقع و  تیعبت  هب  نک و  دودـحم  هدارا 
تبحم و لباق  هک  تسا  یقیقحدوخ  نیا  سب . تسا و  یقیقحدوخ  اب  یگدنز  تیدـبا  لامک و  هب  ور  یعیبط  تایح  اب  یگدـنز  سپ  يوش .

حاورا تیبوبحم  كرد  بجوم  هکلب  دـیآیمن ، دوجوب  نارگید  رب  توادـع  ضغب و  اـهنت  هن  قشع  تبحم و  نیا  زا  تسا و  ندـیزرو  قشع 
هب قلخت  هللابادآ و  هب  بدات  اب  اهنت  تسا ، هتفایرد  یتسه  نابرهم  قلاخ  زا  ار  دوخ  دوجو  رذـب  هک  یقیقحدوخ  اریز  ددرگیم ، زین  نارگید 

قوف تیبوبحم  شزرا و  كرد  نودـب  قـلخت  بداـت و  نیا  دـسریم و  تیلعف  هب  تسا  هللاماـیا  دوـخ ، نآ  يارب  هک  اـیند  نیا  رد  هللاقـالخا 
ریـسفت همجرت و   ) باتک نیمه  رد  هچ  یلقن  عبانم  مزاول  یلقع و  لئالد  هب  رظن  اب  بناجنیا  تسا . ریذـپانناکما  اـهناسنا  رگید  حاورا  یعیبط 

سا فراعم  یناسنا و  مولع  هب  طوبرم  ياهباتک  ریاس  رد  هچ  يونثم و  لیلحت  دقن و  ریسفت و  رد  هچ  و  هغالبلاجهن )
زا یکی  نتـشیوخ  رب  الاو  يهقالع  تبحم و  نودب  نارگید  رب  الاو  لوقعم و  يهقالع  تبحم و  هک  ماهدـش  روآدای  ار  هتکن  نیا  اهراب  یمال ،

اهناسنا هب  تسا  هتفرگ  ارف  ار  يرشب  خیرات  ریسم  يهمه  هک  یمومع  راعـش  نیا  دیامنیم و  وزرآ  ای  لایخ  دوخ  يارب  رـشب  هک  تسا  تالاحم 
هک ابیز  ياهراعـش  رگید  دننام  مه  راعـش  هکنیا  هب  رظن  اب  اصوصخم  دیـسر ، دهاوخن  لمع  ماقم  هب  وزرآ  لایخ و  زا  زگره  دـیزروب  تبحم 

. تسا هتفرگ  رارق  تسرپ  تردق  نادنمتردق  یصخش  دصاقم  هب  لوصو  يارب  ياهلیسو  بلغا  دنشابیم ، یناسنا  ياهنامرآ  يهدننک  وگزاب 
هب سک  همه  زا  تسا و  وا  رادـیاپ  دوخ  هک  ار  یتقیقح  دـناوتن  هک  یناـسنا  هک  دوشیم  هصـالخ  هلمج  نیا  رد  میدرک  حرط  هک  بلطم  نیا 
يو اب  دودـحم  یناـمز  تسا و  وا  دوخ  زا  ریغ  هک  نارگید  هب  دـناوتیم  هنوگچ  دزروب ، تبحم  نآ  هب  درادـب و  تسود  تسا ، رتکیدزن  يو 
نا اوملعا  و  دـشاب . هتـشاد  نیتسار  تبحم  قشع و  داد ، دـهاوخ  ناشن  وا  هب  مه  داضت  يهرهچ  یـضتقم  عقوم  رد  دوب و  دـهاوخ  طاـبترا  رد 

لقع تلفغ  يراکـشومارف و  ثعاـب  وزرآ  دـینادب  و   ) رورغم هبحاـص  رورغ و  هناـف  لـمالا  اوبذـکاف  رکذـلا ، یـسنی  لـقعلا و  یهـسی  لـمالا 
بیرف وزرآ  بحاص  تسا و  بیرف  بجوم  هک  دینک  بیذکت  ار  وزرآ  سپ  دزادنایم . یشومارف  هب  ار  يدنوادخ  رکذ  ددرگیم و 

ریغ تاعوضوم  هدـش  هتـساوخ  هک  نتـساوخ  یعون  زا  تسا  ترابع  تسا  هدـمآ  تالمج  نیا  رد  هک  یئوزرآ  اـهوزرآ  دـشابیم ). هدروخ 
دیاب هک  تسا  تهج  نیمهب  و  دـنک . ادـیپ  همادا  مه  هدـنیآ  يارب  یناوتان  نیمه  تسا  نکمم  تسا و  یلعف  یئاناوت  زا  رود  هدوب و  يرورض 
دوخ یعیبط  شقن  وا  یگدـنز  رد  زورما  زورید و  يریجنز  تیعقاو  دـنکیم و  یگدـنز  موهوم  ياهادرف  رد  هراومه  ارگوزرآ  ناسنا  تفگ 

هدوب و لوقعم  نآ  ندروآ  تسدب  هک  دوشیم  قلعتم  هتـساوخ  نآ  هب  دیما  هک  تسنیا  رد  دیما  وزرآ و  نایم  توافت  و  دـناهداد . تسد  زا  ار 
طرـشب تسا  یناور  بوـلطم  ياههدـیدپ  زا  یکی  يراودـیما  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسین . ناـکما  زا  رود  نآ ، هـب  لوـصو  يارب  یئاـناوت 

ياراد یئوزرآ  ره  هک  دوشیم  مولعم  ریسفت  نیا  اب  دشاب . هدوب  یناسنا  یحور  یعیبط و  داعبا  ياهترورض  نیمات  يارب  ششوک  لماع  هکنیا 
هک تسنیا  رد  یگدنز  رد  تیقفوم  هب  لیم  وزرآ و  نایم  توافت  نینچمه  دشابیمن . تسا  هدمآ  ریسفت  دروم  تالمج  رد  هک  اهتیصاخ  نآ 

حور توارط  یباداش و  يهفاضا  هب  هک  دیفم  هدنزاس و  تسیاهدـیدپ  لیم ، نآ  يهلیـسوب  طاشن  ساسحا  یگدـنز و  رد  لوقعم  زیچ  هب  لیم 
تیهام و رظن  زا  وزرآ  يهرابرد  دشابیم . زین  برخم  ياهینیبدب  سای و  تلالم و  ندش  یفتنم  لماع  نیرتبـسانم  تسا ، نآ  میقتـسم  رثا  هک 
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م
ناوتیم ار  يددـعتم  بلاطم  دـنرثوم ، روبزم  يهدـیدپ  تیفیک  تیمک و  رد  هک  یئاـههزیگنا  لـماوع و  هب  رظن  اـب  نینچمه  نآ و  تاـصتخ 

سپس میهدیم و  رارق  یسررب  دروم  تسا  هدمآ  ریسفت  دروم  تالمج  رد  هک  ار  وزرآ  یساسا  تیصاخ  هس  ثحبم  نیا  رد  ام  دومن . حرطم 
تلفغ يراکـشومارف و  مکی - تیـصاخ  میهدیم : رارق  حیـضوت  دروم  تسا  هدمآ  هغالبلاجـهن  رد  وزرآ  يهرابرد  هک  ار  يرگید  تالمج 

تارودـقم و يانبم  رب  یمدآ  بان  لقعت  هکنیا  هب  رظن  اـب  هیـضق  نیا  تسا . زارد  رود و  ياـهوزرآ  لوا  تیـصاخ  دوخ ، ياـهراک  رد  لـقع 
هبـساحم تاعارم و  ار  روبزم  ینابم  اهوزرآ  رد  نتـساوخ  لیامت و  هکنیا  هب  رظن  اـب  دـیامنیم و  تیلاـعف  یگدـنز  ياهترورـض  تاـناکما و 

زغم هکنیا  يهفاضا  هب  وزرآ  يهدیدپ  رگید  فرط  زا  دوشیم . بوسحم  لقع  لالتخا  لماوع  زا  یکی  روبزم  يانعم  هب  وزرآ  اذل  دـنکیمن ،
ندرک اهر  زا  یـشان  هک  تسا  یناور  رثات  لماع  یعون  ياراد  دزاسیم ، لوغـشم  رودـقم  ریغ  میهافم  اب  يزاب  یهاو و  تالایخ  اب  ار  ناـسنا 
هکنیا يهفاضا  هب  و  دنشخردیم ، امن  بآ  بارس  دننام  هک  تسا  هدنیآ  رد  یئاهامن  تقیقح  هب  نتسب  لد  یلعف و  لوقعم  تایعقاو  قئاقح و 
یم دوجوب  هدشن  هبساحم  ياهدادیور  یعاونا  زین  بارس  نامهب  لوصو  هار  رد  یتح  تشگ ، دهاوخن  ناسنا  بیصن  ياهرهب  بارس  نآ  زا 

ياههتساوخ يهرابرد  يزغم  ياهیرگیزاب  هب  نداد  رثا  بیترت  لولعم  هک  ریثات  نیا  دنیامنیم . يریگولج  بارس  نامهب  ندیـسر  زا  هک  دنیآ 
نتخاس کلهتـسم  نودـب  هدـیدپ  نآ  زا  هظحل  کی  یتح  هکلب  تسین ، یمدآ  نورد  رد  راکیب  فرطیب و  يهدـیدپ  کی  تسا ، ساسایب 

درب دنهاوخ  ناهن  رد  يزیچ  وت  زا  درپس  یهاوخ  لد  هک  یلیم  رهب  سپ  اریز - دنکیمن . ادـیپ  همادا  دـیآیمن و  دوجوب  يزغم  ناوت  يژرنا و 
هکنیا نودـب  دروخیم  ار  يزغم  شزرا  اب  ناوت  يژرنا و  لقع  تیلاعف  نتخاـس  لـتخم  يهوـالعب  ساـسایب  ياـهوزرآ  تفگ  ناوتیم  سپ 
لولعم تایح ، رد  یطاشنیب  یتسـس و  زا  دوخ و  ياهتیلاعف  رد  لقعت  روصق  زا  اههلگ  اههلان و  همه  نیا  اـیآ  دـشاب . هتـشاد  لوقعم  ياهجیتن 

هب ياهبرـض  نآ  ندـشن  یلمع  وزرآ و  ره  نتـسکش  هک  تسا  یهیدـب  اریز  تسین ؟ تاـیعقاو  رب  یکتم  ریغ  هیاـپیب و  ياـهوزرآ  هنوگ  نیا 
دزاسیم و لفاغ  يدنوادخ  رکذ  زا  ار  ناسنا  هیاپیب  ياهوزرآ  مود - تیصاخ  ددرگیم . یگدرـسفا  بجوم  دزاسیم و  دراو  یمدآ  ناور 
نتـشیوخ و يهرابرد  تلفغ  هب  ناسنا  هک  تسا  یـشومارف  تلفغ و  نیا  يهجیتن  رد  دیامن . شومارف  ار  ادـخ  ناسنا  هک  دوشیم  نآ  بجوم 

انآ زا  دیشابن  و  . ) نوقسافلا مه  کئلوا  مهسفنا  مهاسناف  هللا  اوسن  نیذلاک  اونوکتال  و  ددرگیم - راچد  یشومارف  دوخ 
هب لد  هک  ارگوزرآ  ناسنا  هک  تسا  یهیدب  دنقـساف .) نانآ  دومن . یـشومارف  دوخ  هب  راداو  ارنانآ  مه  ادخ  دـندرک و  شومارف  ار  ادـخ  هکن 

دناوتیم هنوگچ  دنکیم ، یگدنز  تسا ، شیوخ  رگیزاب  زغم  يهتخاس  هک  موهوم  یئاهادرف  رد  هراومه  و  تسا ، هتـسب  دـنیاشوخ  تالایخ 
!؟ دـیامن كرد  نیناوق  تاـیعقاو و  نآ  رب  ار  يدـنوادخ  ضیف  ماود  دـناوتیم  هنوگچ  دـشچب و  ار  اـهنآ  رد  هیراـج  نیناوق  اـهتیعقاو و  معط 

رکذ زا  دوـصقم  هک  دـنربیم  ناـمگ  دنتـسه ، رادروـخرب  شناد  هشیدـنا و  زا  مه  یناوارف  تاـعوضوم  رد  هـچ  رگا  یماـع  مدرم  زا  یـضعب 
زا روظنم  ای  دشابیم و  دناهتخاس ، ناشدوخ  زغم  اب  هک  ادخ  زا  مهبم  یموهفم  ندروآ  دای  هب  طقف  تسا ، یئارگوزرآ  فلاخم  هک  يدنوادخ 

هنوـگنیا هک  دـنمهفیمن  و  تسا ، یعیبـط  يارواـم  یمیهاـفم  ياراد  هـک  اـبیز  یظاـفلا  ندروآ  ناـبز  هـب  زا  تـسا  تراـبع  يدـنوادخ  رکذ 
هک مینادب  دیاب  ام  دنکیم . يریگولج  اهلد  رب  یهلا  غورف  شبات  زا  هک  تسا  یمیخض  باجح  دوخ  ظافلا  هب  قشع  هنوگنیا  یئارگموهفم و 

نیرتیـساسا هک  تسا  قلطم  لامک  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  یبلق ، يروآدای  اب  هچ  دشاب و  ظافلا  يهلیـسوب  هچ  يدـنوادخ  رکذ  زا  روظنم 
رف هب  ینورد  لاغتشا  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا . ینابر  غورف  هاگهولج  هک  گرزب  یتسه  تایعقاو  رد  تکرح  زا  تسترابع  نآ ، رصنع 

هک تسا  ینابر  غورف  نآ  نتفرگ  هدـیدان  تلفغ و  نآ و  نوناـق  یتسه و  زا  ضارعا  تقیقح  رد  ساـسایب ، ياههتـساوخ  موهوم و  ياـهاد 
رد اپ  ياهمـسجت  لایخ و  اب  ار  تایح  هک  تسا  يرعاش  رعـش و  هنوگ  نآ  رد  نتـسیز  دننام  یئارگوزرآ  دنیبیم . ارنآ  نایانیب  ناگدید  طقف 

شومارف تلفغ و  لماوع  زا  یکی  مه  نیا  دروآیمرد و  روتاکیراک  لکـش  هب  ار  اهنآ  خـسم و  ار  تایح  قئاقح  دزاـسیم و  کلهتـسم  اوه 
ءارعـشلا و  دیامرفیم : نارعاش  ندرک  رادیب  يارب  ناور  زغم و  تایح و  قلاخ  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا . يدنوادخ  رکذ  ندرک 

… و  ) اریثک هللا  اورکذ  تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  نولعفیال . ام  نولوقی  مهنا  و  نومیهی . داو  لک  یف  مهنا  رت  ملا  نواغلا . مهعبتی 
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دنیوگیم يزیچ  نانآ  و  دندرگیم . هارمگ  يداو  ره  رد  نانآ  ینیبیمن  رگم  دننکیم . يوریپ  نانآ  زا  ناهارمگ  هک  دنتـسه  یناسک  ءارعش 
يدنوادخ رکذ  دننکیم .) رکذ  ناوارف  ار  ادخ  دنروآیم و  اجب  هحلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دـننکیمن . لمع  نآ  هب  هک 

- موس تیصاخ  دنیامنیم . يریگولج  تایعقاو  خسم  ساسایب و  تالایخ  رد  نتـشگ  روهطوغ  زا  ار  رعاش  هک  تسا  حلاص  لمع  نامیا و  و 
رایشه هشیدنا و  رعاشم و  هک  تسین  نانچ  دنیامنیم ، يرپس  اهوزرآ  رد  ار  دوخ  رمع  هکیناسک  تسا ، یبیرفدوخ 

كرد لـماوع  نآ  اـب  صاخـشا  نیا  دـنزاسیم ، مورحم  ار  دوخ  اـهنآ  یعیبـط  تازاـیتما  زا  هچ  رگا  دـنهدب ، تسد  زا  یلکب  ار  دوخ  ياـهی 
اب اهراب  هک  صاخـشا  نآ  اصوصخم  تسین ، راوتـسا  تایعقاو  یقطنم  يهیاپ  رب  نانآ  ياهوزرآ  هک  دنمهفیم  صقان  روطب  هچ  رگا  تایعقاو 
اب اهنآ  ندـش  هجاوم  هب  اهنآ و  یگیاپیب  هب  هجوت  ضرف  اب  اهوزرآ  رب  هیکت  نیاربانب ، دـناهدش ، يوراـیور  اـهنآ  یچوپ  اـهوزرآ و  تسکش 
رد مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دشابیم . یقیقحدوخ  اب  یگدـنز  زا  یمورحم  بجوم  هک  تسا  اهیبیرفدوخ  دراوم  نیرتراکـشآ  زا  تسکش ،

ار دراوم  نیا  ام  تسا . هتـشاد  رذح  رب  هدـیدپ  نیا  زا  ار  مدرم  نوگانوگ  تانایب  ای  حرطم و  ار  یئارگوزرآ  يهدـیدپ  شنانخـس  زا  يدراوم 
، هللادابع - 2 تشگ .) دـهاوخ  دـب  وا  لمع  دـنارورپب ، رـس  رد  زارد  يوزرآ  هک  یـسک  . ) لمعلا ءاسا  لمالا  لاـطا  نم  - 1 میوشیم : رکذتم 

تقوم ناـنامهم  دـینکیم  وزرآ  اـیند  نیا  زا  هک  ار  هچنآ  امـش و  ادـخ ، ناگدـنب  يا  . ) نولجوم ءاـیوثا  ایندـلا  هذـه  نم  نولماـت  اـم  مکنا و 
لما و لوط  بقاوعلا  نما  لالقالا و  رذح  لاملا و  عمج  نمم  کلبق  ناک  نم  تیار  دـق  و  کسفن ، نم  سانلا  داوس  کنرغیالف  - 3 دیتسه .)

عمج لام  هک  يدید  دوخ  زا  شیپ  ار  یناسک  هکیتروص  رد  روخم  ار  تنوماریپ  رد  مدرم  هوبنا  یهایس  بیرف   ) لجا داعبتسا 
اهنآ راوگان  تسیاشان و  بقاوع  زا  یگدـنز  نایاپ  ندرمـش  رود  زارد و  يوزرآ  تهجب  دـندومن و  بانتجا  كدـنا  هب  تعانق  زا  دـندرک و 

. اروب اوعمج  ام  اروبق و  مهتویب  تحبصا  فیک  اریثک ، نوعمجی  ادیشم و  نونبی  ادیعب و  نولمای  نیذلا  متیار  اما  - 4 دندید .) نما  رد  ار  دوخ 
، دندرک عمج  دایز  ياههتخودنا  دنتخاس و  مکحم  یلاع و  ياهانب  دندنارورپ و  رـس  رد  زارد  رود و  ياهوزرآ  هک  ار  یناسک  دـیدیدن  ایآ  )
. لجا هئارو  نم  لـما  ماـیا  یف  مکنا  ـالا و  - 5 تشگ .) ناشتکاله  لماع  ناشیاههتخودـنا  دـش و  اهروگ  هب  لدـبم  نانآ  ياـههناخ  هنوگچ 

اوبذک لمعلا و  اوردابف  - 6 دسریم .) ارف  یگدنز  نایاپ  اهنآ  لابند  هب  هک  دینکیم  يرپس  ار  وزرآ  ياهزور  ایند  نیا  رد  امش  دیشاب ، هاگآ  )
اهربع نم  و  - 7 دنتفرگ .) رظن  رد  ار  یگدنز  نایاپ  دندومن و  بیذکت  ار  وزرآ  دـندرک و  یتسدـشیپ  لمع  هب  سپ  . ) لجالا اوظحالف  لمالا 

رب درم  هک  تسا  ایند  نیا  زا  يریگتربع  لماوع  زا  . ) كرتی لموم  ـال  كردـی و  لـما  ـالف  هلجا ، روضح  هعطتقیف  هلما  یلع  فرـشی  ءرملا  نا 
تفایرد یئوزرآ  هن  گرم  روضح  اب  و  دنکیم ، عطق  يو  زا  ار  وزرآ  شیگدنز  نایاپ  روضح  دنکیم و  ادـیپ  فارـشا  لیم و  دوخ  يوزرآ 

کیلع فاخا  ام  فوخا  نا  - 8 تسا .) هتشگ  اهر  تسا ، هدش  هتساوخ  وا  زا  هک  هچنآ  زا  هن  تسا و  هدش 
يهرابرد هک  یـسرت  نیرتدـیدش  . ) هرخالا یـسنیف  لمالا  لوط  اما  قحلا و  نع  دـصیف  يوهلا  عابتا  اماف  لمالا . لوط  يوهلا و  عابتا  ناـنثا : م 

، وزرآ يزارد  اـما  و  تسا . قح  ياـنبم  رب  یگدـنز  زا  عناـم  يوه  زا  يوریپ  اـما  وزرآ . يزارد  يوه و  زا  يوریپ  تسا : زیچ  ود  مراد ، اـمش 
لمالا رصق  هداهزلا  سانلا ، اهیا  - 10 دنکن .) هبلغ  امش  رب  وزرآ  ایند  نیا  رد   ) لمالا اهیف  مکنبلغیال  و  - 9 دراپسیم .) یشومارف  هب  ار  ترخآ 
زیهرپ اهتمعن و  هب  ندـش  معنتم  عقوم  رد  رکـش  وزرآ و  ندرک  هاتوک  نامه  دـهز  مدرم ، يا  . ) مراـحملا دـنع  عروتلا  معنلا و  دـنع  رکـشلا  و 
نکتال - 12 دیـسر .) یهاوخن  تیوزرآ  هب  وت  هک  نادـب  انیقی  مدـنزرف ، . ) کلما غلبت  نل  کنا  انیقی  ملعا  و  - 11 تسا .) تامرحم  زا  دیدش 

دیما نآ  هب  دـنکیم و  وزرآ  لمع  نودـب  ار  ترخآ  هک  یناسک  نآ  زا  شابم  . ) لمالا لوطب  هبوتلا  یجری  لـمعلا و  ریغب  هرخـالا  وجری  نمم 
نایاپ هدنب  رگا  . ) هرورغ لمالا و  ضغبال  هریـصم  لجالا و  دبعلا  يار  ول  - 13 دزادـنایم ). ریخات  هب  ار  هبوت  وزرآ  لوط  تهج  هب  درادیم و 

ایند يا   ) ریقح کلما  ریـسی و  كرطخ  و  ریـصق ، کـشیعف  - 14 تشادیم .) نمـشد  ار  وزرآ  دیدیم ، ار  دوخ  یئاهن  تشونرـس  یگدـنز و 
بر دبع  یقتاف  - 15 تسا .) رقحم  وت  يهرابرد  وزرآ  زیچان و  وت  رطخ  هاتوک و  وت  شیع 

هاوخریخ هک  دـیزرو  يوقت  شیادـخ  يارب  هدـنب  نآ  . ) هل عداخ  هلما  هنع و  روتـسم  هلجا  ناف  هتوهـش ، بلغ  هتبوت و  مدـق  و  هسفن ، حـصن  ه ،
-16 تسا .) وا  يهدنبیرف  شیوزرآ  هدیـشوپ و  وا  یگدنز  نایاپ  اریز  درک ، هبلغ  شتوهـش  هب  تخادنا و  شیپ  ار  شاهبوت  دـش و  نتـشیوخ 
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ششزغل يهجیتن  ای   ) دتفایم شزغلب  شیگدنز  نایاپ  اب  درپس ، شیوزرآ  رایتخا  هب  ار  دوخ  هک  سک  ره   ) هلجاب رثع  هلما  نانع  یف  يرج  نم 
شـشزغل کیدزن و  شیوزرآ  هک  دـید  یهاوخ  ار  یقتم  ناـسنا   ) هللاز ـالیلق  هلما ، اـبیرق  هارت  - 17 دید ) دـهاوخ  شلجا  ندیـسر  نایاپ  اب  ار 

متیفاصت و  - 19 دیامنیم ) دیدجت  ار  اهوزرآ  هنهک و  ار  اهندب  راگزور  تشذگ  لامالا  ددـجی  نادـبالا و  قلخی  رهدـلا  - 18 تسا ) كدنا 
هب هکنآ  زا  شیپ  ناگتـشذگ )  ) نانآ ياهگرم   ) لاـمالا نوداـیانملا  مهتقهرا  - 20 دـیدومن ) اهوزرآ  تبحم  رب  عاـمتجا   ) لاـمالا بح  یلع 

شیدناهداس مدرم  يارب   ) ار دوخ  ایند  و   ) رورغلاب تنیزت  لامالاب و  تلحت  و  - 21 دنتفرگ ) نتخات  ناشرس  رب  ناباتش  دنسرب  دوخ  ياهوزرآ 
لامالا بذاوک  مکترـضح  و  لاجالا ، رکذ  مکبولق  نع  باغ  دـق  - 22 دومن ) نیزم  ار  دوخ  ناـنآ  نتفیرف  يارب  تساراـیب و  تسرپيوه ) و 

امنا و  - 23 نیغورد ). ياهوزرآ  ناتیاهلد  رد  تسا  هدش  رضاح  اهلجا و  رکذ  ناتیاهلد  زا  تسا  هدش  دیدپان  )
تهج هب  دـناهدرک ، یگدـنز  ایند  نیا  رد  امـش  زا  شیپ  هکنانآ  هک  تسین  نیا  زج  و   ) مهلاجآ بیغت  مهلامآ و  لوطب  مکلبق  ناک  نم  کله 

زا رود  ياهوزرآ  تاصتخم  حیـضوت  رب  ياهمدقم  دنتـشگ ) كاله  نتـشیوخ  يارب  یگدنز  نایاپ  ندرک  دـیدپان  زارد و  رود و  ياهوزرآ 
نوگانوگ تاصتخم  میدروآ ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  الاب  رد  هک  یتالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تـالمج  رد  یقطنم  تیعقوم 

نآ قلعتم  وزرآ و  موهفم  يهراـبرد  ار  میـسقت  نیا  تسخن  تسا . هدـش  دزـشوگ  یمدآ  یقطنم  تیعقوم  فـالخ  زارد و  رود و  ياـهوزرآ 
تالمج رد  هک  یئوزرآ  میتفگ : ثحبم  نیا  يهمدقم  رد  دراد . ترورض  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تالمج  مهف  يارب  هک  میوشیم  رکذتم 
لامتحا دشاب و  یلعف  یئاناوت  زا  رود  هدوب و  يرورـض  ریغ  يرما  هدش  هتـساوخ  هک  نتـساوخ  یعون  زا  تسترابع  تسا ، هدمآ  ریـسفت  دروم 

دوخ موهفم  هب  رظن  اب  هکلب  تسین . لطاب  یئوزرآ  ره  هک  دوشیم  نشور  فیـصوت  نیا  زا  دـنک . ادـیپ  همادا  مه  هدـنیآ  يارب  یناوتان  نیمه 
لالتخا بجوم  هدوب و  لوقعم  يرما  نتساوخ  يانعم  هب  وزرآ  هک  تروصنآ  رد  - 1 دراد . دوجو  اهوزرآ  زا  یعاونا  نآ ، تاقلعتم  وزرآ و 

رما م نآ  تیمها  يهجرد  هب  طوبرم  نآ ، تیبولطم  يهجرد  هدوبن و  لطاب  نتساوخ  نیا  املسم  دشابن ، لوقعم  تایح  قطنم  نایرج  رد 
يرما دشاب ، هدوب  هدـنیآ  رد  هدـش  هتـساوخ  عوضوم  هچ  رگا  نتـساوخ  يهدـیدپ  قلطم  اریز  تسا ، هتفرگ  رارق  وزرآ  دروم  هک  تسا  لوقع 
قطنم تایعقاو و  زا  نتشیوخ  نتخیـسگ  بجوم  هدنیآ  رد  يرما  نتـساوخ  تفگ : میهاوخ  مراهچ  عون  رد  هکنانچ  رگم  تسین  لطاب  حیبق و 

رما نآ  هب  طوبرم  تاـناکما  ناـسنا و  تیعقوـم  اـب  بساـنم  ياهدـنیآ  رد  يرورـض  يرما  نتـساوخ  - 2 دـشاب . هدوب  تایح  ناـیرج  حـیحص 
یعـس و هک  يزرواشک  دـننام  دـشابیم ، مه  هتـسیاش  بولطم و  رما ، نآ  ترورـض  هب  رظن  اب  هکلب  تسین ، لـطاب  حـیبق و  اـهنت  هن  يرورض ،
تشک و تافآ  عفد  هاگتـشک و  يرایبآ  رذب و  ندیـشاپ  نیمز و  ندرک  هدامآ  دننام  لوصحم  تامدقم  ندروآ  دوجوب  رد  ار  دوخ  شـشوک 

تـسا يرما  الماک  نتـساوخ  نیا  دـهاوخیم . دوخ  لوقعم  تایح  رد  ار  نآ  زا  يرادربهرهب  لوصحم و  ندیـسر  هداد و  ماـجنا  کـلذ ، ریغ 
وزرآ هنوگنیا  تسیاشان ، تشز و  يرما  نتساوخ  - 3 دشابیم . رادروخرب  زین  ینوناق  یعیبط  نایرج  کی  نتـساوخ  تیبولطم  زا  هک  یعیبط 
یناور يزغم و  نیناوق  رد  لالتخا  بجوم  اعطق  تسا و  لطاب  حـیبق و  رـضاح  لاح  رد  هچ  دـشاب و  رود  اـی  کـیدزن  يهدـنیآ  هب  قلعتم  هچ 
نایرج حیحص  قطنم  یلعف و  تاعیقاو  زا  نتشیوخ  نتخیسگ  - 4 دهدیم . رارق  اهیتشز  اهیراکبان و  هب  ءالتبا  ضرعم  رد  ار  ارگوزرآ  هدوب و 

وم هچ  رگا  تایح ،
، تایح حیحص  قطنم  یلعف و  تایعقاو  زا  نتشیوخ  نتخیـسگ  اریز  دشاب ، هدوب  يرورـض  هکلب  هتـسیاش  يرما  هسفن  یف  هدش  هتـساوخ  عوض 

ترورض یگتسیاش و  زا  هدش  هتساوخ  عوضوم  طوقس  بجوم  هدوب و  هدنیآ  رد  وا  يارب  تایعقاو  يریجنز  ياههقلح  لالتخا  بجوم  اعطق 
، اهوزرآ عاونا  فالتخا  ربانب  هک  دـیآیم  شیپ  هلئـسم  نیا  وزرآ ، يهناگراهچ  عاونا  هب  رظن  اـب  دوب . دـهاوخ  يریجنز  ياـههقلح  هب  طوبرم 

دیاش ددرگ ؟ نتـشیوخ  نداد  تسد  زا  بجوم  هک  دهدن  تسد  زا  یناگدنز  نیا  رد  ار  دوخ  لوقعم  تایح  قطنم  یمدآ  هک  درک  دـیاب  هچ 
ناوتیم رکذت  يارب  لاح  نیا  اب  دشاب . هتفایرد  وزرآ  يهناگراهچ  عاونا  فیـصوت  نمـض  رد  ار  هلئـسم  نیا  خـساپ  مرتحم  يهدـننک  هعلاطم 

یعیبط روطب  دـنک ، هجوت  تیمهااب  رایـسب  عوضوم  ود  هب  تسا  لوقعم  تایح  راتـساوخ  هک  یناـسنا  رگا  درک : ناـیب  نینچ  ار  هلئـسم  خـساپ 
هن دنتفایم و  نایرج  هب  دوخ  یعقاو  قطنم  اب  ءاجر  دیما و  تروص  رد  هچ  وزرآ و  تروص  رد  هچ  وا  ياههدش  هتساوخ  اهنتـساوخ و  يهمه 
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مه دـشر  ریـسم  رد  تکرح  لماع  نیرتدـنمورین  نیرتیلاع و  هکلب  دـنروآیمن ، مهارف  دـشر  ریـسم  رد  ار  وا  یگدـنام  بقع  تابجوم  اهنت 
طابترا ندرک  رارقرب  تخانش و  رد  یئاناوت  يهزادنا  هب  تایح  تایعقاو  یبایزرا  تخانش و  کی - زا : دنترابع  عوضوم  ود  نیا  دنشابیم .

دوجوب تلع  نودب  یلولعم  یمدآ ، تیدوجوم  ناهج و  يهدرتسگ  يهنحـص  زا  ياهطقن  چیه  رد  دنادیم  هک  یـسک  لاثم : ناونع  هب  اهنآ . اب 
تسا وا  يهتـساوخ  هک  یلولعم  ندمآ  دوجوب  يارب  تلع  زورب  ناکما  مدع  هب  نیقی  اب  هجو  چیهب  یـصخش  نینچ  هک  تسا  یعطق  دیآیمن ،
یتسه رمتسم  ضیف  هک  یـساسا  لصا  نیا  هب  نامیا  شریذپ و  ود - داد . دهاوخن  رارق  وزرآ  دروم  ارنآ  تساوخ و  دهاوخن  ار  روبزم  لولعم 

رتزیچان هچ  رگا  يدادیور  چـیه  ددرگیم و  ریزارـس  لاعتم  دـنوادخ  زا  ياهظحل  ره  رد  یمدآ  تایح  رد  هچ  ینیع و  دوجو  يهنهپ  رد  هچ 
دنوادـخ هک  تسا  نامه  مود  عوضوم  نیا  دـتفایمن . نایرج  هب  يدـنوادخ  تیـشم  هدارا و  نودـب  دـشاب ، اـیند  ثداوح  عیاـقو و  يهمه  زا 
يهرابرد وگم  امتح  و   ) هللا ءاشی  نا  الا  ادـغ  کلذ  لعاف  ینا  ءییـشل  نلوقتال  و  تسا : هدومرف  مالعا  دـیجم  نآرق  رد  شناگدـنب  هب  لاـعتم 
رارمتـسا ماود و  دانتـسا  ناـمه  طرـش  نیا  تلع  دـهاوخب ) ادـخ  رگا  یئوـگب )  ) هکنیا گرم  داد ، مهاوـخ  ماـجنا  ار  نآ  ادرف  نم  هک  يزیچ 

کی دهاوخب  یسک  رگا  تسا . هدش  تابثا  مکحم  لئالد  اب  هک  تسا  ناحبس  دنوادخ  تیشم  ضیف و  هب  شتایلک  تایئزج و  مامت  اب  یتسه 
یئاناوت ش سک  چیه  هک  درگنب  دوخ  یناور  زغم و  عضو  هب  تسا  یفاک  دشاب ، هتشاد  عوضوم  نیا  يهرابرد  یئادتبا  رصتخم و  یئانشور 

فلتخم ددـجتم و  ینورد  ياهینوگرگد  تاکرح و  ماود  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دـنادیمن و  ار  دوخ  يدـعب  يهظحل  يهبناـج  همه  تخاـن 
هچ ینورب  ناهج  اما  و  دسریمن . دـص  رد  دـص  هب  اهنآ  ینیبشیپ  زگره  هک  یلماوع  تسا - هدومن  تابثا  ارنآ  نوگانوگ  لماوع  هب  دنتـسم 

یتح یعطق  مهف  زا  یناوتان  دزاسیم ، دوخ  تسد  اب  هک  یئاههدـیدپ  تعیبط و  اب  اهناسنا  طـباور  رد  هچ  رگیدـکی و  اـب  اـهناسنا  طـباور  رد 
رگا دشاب . هتـشاد  وگتفگ  ثحب و  هب  یجایتحا  هک  تسا  نآ  زا  رتنـشور  دش ، دهاوخ  هچ  اقیقد  يدعب  تاظحل  هک  لماک  سدـح  زا  یناوتان 

هک لیلد  نادـب  قلخ  شکنانع  دـب  کین و  رهب  تسا  اضق  یلب  تسا  اضر  فالخ  رب  لاوحا  يراجم  ارچ  تسا  اضق  هن  نایناهج  ناج  لوحم 
تایبا رد  اضق  زا  دوصقم  هتبلا  يرونا  تسا  ام  روصت  هنیئآ  رد  هک  نانچ  یکی  دوبن  هناـمز و  درآرب  شقن  رازه  تسا  اـطخ  هلمج  ياهریبدـت 

دیاب هک  ار  ياهتکن  همدـقم ، نیا  نایاپ  رد  نآ . یحالطـصا  ياـنعم  هن  تسا ، یتسه  رد  يدـنوادخ  یمئاد  فرـصت  هطلـس و  هراـظن و  قوف ،
هچ ره  ای  دـشاب ، هدوب  رتینالوط  هدـش  هتـساوخ  لوصح  نامز  ینعی  وزرآ ، نامز  هچ  ره  قوف  بلاـطم  هب  رظن  اـب  هک  تسنیا  میوش ، رکذـتم 

. دوب دهاوخ  رتکلهم  لطاب و  رتساسایب و  یئوزرآ  دشاب ، هدوب  رترود  یمدآ  تاناکما  يهطیح  زا  هدش  هتساوخ  عوضوم 
ياهوزرآ - 1 دـنیامنیم : نایب  ارنآ  تاصتخم  هک  یئارگوزرآ  وزرآ و  يهراـبرد  ع )  ) نینموملاریما تـالمج  ریـسفت  هب  میزادرپیم  نونکا 

اریز تسا ، نشور  الماک  صتخم  نیا  لیلد  دـیآیمرب . يهرامـش 1 و 4 و 6  يهلمج  زا  صتخم  نیا  تسا . یلمع  دـب  بجوم  زارد  رود و 
لمع ماگنه  رد  هک  دیامنیم  فرصم  اهوزرآ  عقوم  رد  ار  یتایح  ياههیامرـس  رگید  ورین و  قایتشا و  نامه  يدودح  ات  یمدآ  ناور  زغم و 

عانقا و لاحنیا  اب  دـشاب ، هدوب  لمع  ماگنه  رد  هدارا  لکـش  هب  هکنیا  نودـب  تسا  یناور  لیامت  ینهذ و  يهدـیدپ  کی  هکنیا  اب  وزرآ  ینعی 
تسا تهج  نیمهب  دشابیم ، لمع  هب  نورقم  يهدارا  رد  رطاخ  یلـست  عانقا و  دننام  دیامنیم ، یقلت  دوخ  يارب  ارگوزرآ  ناسنا  هک  یلـست 
یسک لاثم : ناونع  هب  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  رهوج و  ددرگیم و  دنتسم  یلایخ  یلست  عانقا و  نامهب  ارگوزرآ  ناسنا  لامعا  هک 

دهاوـخ تسدـب  هدـنیآ  رد  هک  یماـقم  تورث و  يوزرآ  هب  دنتـسم  هکلب  لـهج ، تملظ  زا  زیرگ  تاـیعقاو و  هب  لوـصو  يارب  هن  ار  ملع  هک 
تـسدب هک  یملع  تهج  نیا  زا  دیـشچ ، دـهاوخن  ار  تایعقاو  اـب  حیحـص  طاـبترا  شزرا  رهوج و  معط  دـیدرت  نودـب  دریگیم ، ارف  دروآ ،
هب تیرشب  يارب  حالطصاب  ریخا  ندمت  هک  تسا  يراوگان  درد  نامه  نیا  دوب و  دهاوخن  شزرا  تقیقح و  نآ  ياراد  دروآ ، دهاوخ 

رد دوشیم  رداص  هک  ار  یلمع  تاناکما ، يهطیح  زا  جراخ  زارد و  رود و  دصاقم  هب  لوصو  يوزرآ  رگید  فرط  زا  تسا . هدروآ  ناغمرا 
رثا دناوتیمن  تسا ، دنمزاین  نامز  زا  یئاهههرب  نتـشذگ  هب  تاناکما و  يهطیح  زا  رود  دصاقم  نوچ  دهدیم و  رارق  دـصاقم  نآ  يهبذاج 

یلایخ ياههیاس  هب  دنتسم  ای  دریگیم و  ماجنا  هدشن  هبساحم  لماوع  هب  دنتسم  ای  هدش  رداص  لمع  اذل  دشاب ، هتـشاد  ینیع  لمع  رد  یقطنم 
لمع تلاصا  هب  ارگوزرآ  صخش  يرایشه  یهاگآ و  رگا  اذل  ددرگیم . شزرایب  هیاپیب و  ارگوزرآ  مدرم  لمع  هجیتن  رد  و  دصاقم ، نآ 
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دهاوخ ار  شنورد  غارـس  صاخ  یهودـنا  مغ و  دوز  ای  رید  نآ  شزرا  تلاصا و  ندـش  فشک  اـب  دـشاب ، هتفرن  نیب  زا  یلکب  نآ ، شزرا  و 
ياهدنیآ زا  تلفغ  بجوم  زارد  رود و  ياهوزرآ  لوغ 2 - دیـص  نآ  تسا  هدرک  وخ  نادب  هک  لوضف  ياهوزرآ  دمآ ز  مغ  نآ  تفرگ - :

مه دـنارورپیم ، رـس  رد  هک  یئوزرآ  اب  یمدآ  اریز  دـشابیم ، تفرگ ، دـهاوخ  اهناسنا  رگید  دـننام  ار  نایارگوزرآ  غارـس  دوز  اـی  رید  هک 
تایح یقیقح  بقاوع  دراذگیمن  دهدیم و  ششک  رتشیب  دوخ  دودحم  یتایح  تیعقوم  زا  و  دناشکیم ، تیاهنیب  ات  ار  نامز  هاگآان  روطب 

هراومه اذل  دیامنیم و  یگدنز  تسا ، هتخاس  دوخ  ناور  زغم و  رد  هک  یبقاوع  دصاقم و  رد  مه  دریگب و  رارق  وا  هاگدید  رد 
فدـه زا  ار  یمدآ  یئارگوزرآ  نینچمه  دزاسیم . مورحم  ار  دوخ  نآ ، ياهدادـیور  یگدـنز و  یقیقح  بقاوع  رد  حیحـص  يهشیدـنا  زا 

نیا دیامنیم . فرـصنم  لفاغ و  دشابیمن ، چیه  يوس  هب  چیه  زا  لایخ  کی  زج  تایح  نآ  نودب  هک  نآ  یمتح  تبقاع  یگدـنز و  يالعا 
نینموملاریما ار  صتخم  نیا  دزاسیم . لدـبم  ینعمیب  ياهناـسفا  هب  ار  یمدآ  یگدـنز  هک  تسا  یئارگوزرآ  صتخم  نیرتکلهم  نیرتدـب و 

هک تسا  ناسنا  دوخ  دـننام  اهوزرآ  قیقحت  هک  تهجنادـب  - 3 تسا . هدومرف  ناـیب  و 23  و 22  و 15  و 13  يهرامـش 3  تالمج  رد  (ع )
اهدـص ایند  نیا  رد  يزورهنابـش  ره  رد  دـشاب . هدوب  باسحیب  دودـحمان و  دـناوتیمن  اذـل  تسا ، نیعم  تاناکما  دودـحم و  يرمع  ياراد 

ارف نانآ  لجا  دنسرب ، اهوزرآ  نآ  يدوجو  تامدقم  هب  یتح  هکنآ  زا  شیپ  دننارورپیم ، رس  رد  زارد  رود و  ياهوزرآ  هک  یئاهناسنا  رازه 
تابثا يارب  مکحم  لئالد  زا  یکی  دنراذگیم . تسا  اهوزرآ  اهرادنپ و  تالایخ و  يهمه  يهدنهد  نایاپ  هک  یگرم  شلابب  رـس  دسریم و 

، دـنوریم ایند  نیا  زا  غلابان  حیحـص ، تیبرت  میلعت و  یعامتجا و  یگدـنز  تیریدـم  زا  تیمورحم  تهج  هب  مدرم  تیرثکا  هک  تقیقح  نیا 
هک دـمهفیمن  لاح  نیع  رد  دـیامنیم و  لوغـشم  ار  یمدآ  ناور  زغم و  هک  تسا  یگدـنز  تیدودـحم  اهوزرآ و  نایم  قباطت  مدـع  نیمه 

زغم و دوخ 
هب دهاوخب  ات  هک  تسا  ياهزور  دنچ  نامهم  هدومن و  لاغشا  ار  اهنآ  زا  دودحم  رایسب  یئاههقلح  یتسه  ناهج  ثداوح  هتشر  کی  رد  ناور 

هدمآ يهرامـش 2 و 5 و 6 و 7 و 16 و 20  تالمج  رد  وزرآ  صتخم  نیا  تسا . هدش  هدیچیپ  مه  رد  شیگدنز  راموط  دسرب ، اهوزرآ  نآ 
گرب کی  ار  هوک  دـباتن  رب  هاوخ  هزادـنا  کیل  هاوخیم  وزرآ  هک - تفرگ  رظن  رد  وزرآ  نوناق  ناونع  هب  ناوتیم  ار  هیـضق  نیا  اذـل  تسا .

هب امتح  تسارگوزرآ ، ناسنا  دوصقم  هک  هچنآ  هک  تسین  نآ  صتخم  نیا  يانعم  تسا . زیچان  ریقح و  دـشاب ، هچ  ره  وزرآ  قلعتم  هاک 4 -
يانعم هکلب  دنکیمن ، وزرآ  تسا  زیچان  رقحم و  وا  يارب  هک  ار  هچنآ  روعـش  كرد و  رظن  زا  یلومعم  ناسنا  چیه  اریز  تسا ، رقحم  وا  رظن 

هک تسا  نآ  زا  رتشزرااب  رت و  تمظعاب  یمدآ  نادـجو  لقع و  هدارا و  تاـیح و  شزرا  هک  تسنیا  تسا ، رقحم  دـشاب  هچ  ره  وزرآ  هکنیا 
ياهویم لـقع  هدارا و  تاـیح و  كالهتـسا  زج  دوشیم و  باریـس  ضحم  لاـیخ  زا  هک  نآ  يهمادا  تیوقت و  وزرآ و  ندروآ  دوجو  هب  رد 

هشیدنا و ندرک  فرـص  شزرا  هک  یئوزرآ  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  نشور  ثحابم  نیا  نمـض  رد  نونکات  هتبلا  دوش . فرـص  دـهدیمن 
زا تایعقاو و  زا  ار  یمدآ  دهدیم و  رارق  تساوخ  عمط و  دروم  ار  یگدنز  يرورض  ریغ  روما  هک  تسا  وزرآ  نآ  درادن ، نتساوخ  لقعت و 

-5 تسا . هدـمآ  و 20  و 16  و 14  و 7  و 6  تـالمج 5  رد  صتخم  نیا  دزاـسیم . لـفاغ  يدـنوادخ  یمئاد  هقلطم و  يهطلـس  هراـظن و 
يهدـنراد هک  میدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  هتـشذگ  ثحابم  رد  دـنکیم . يریگولج  قح  يانبم  رب  راتفگ  راتفر و  زا  زارد  رود و  ياـهوزرآ 

هک تهجنادـب  ددـنبیم و  لد  یمدآ  یقیقح  تیعقوم  زا  رود  ياهامن  تیعقاو  هب  دراذـگیم و  اپ  ریز  ار  یلعف  تایعقاو  لوقعمان  ياهوزرآ 
میـسجت يورین  زا  يرادربهرهب  اب  ارگوزرآ  ناسنا  اذل  دیامن ، میظنت  عابـشا و  تایعقاو  اب  ار  دوخ  طابترا  یئوجعقاو و  سح  دیاب  یناسنا  ره 

تکرح زا  ار  دوخ  بیترت  نیدب  دنکیم و  یقلت  یقیقح  تیعقاو  نیع  ار  دوخ  یقطنم  تیعقوم  يهطیح  زا  جراخ  ياهامن  تیعقاو  نیقلت ، و 
تیمهااب رایسب  هک  دراد  دوجو  يریبعت  يهلمج 23  رد  تسا و  هدمآ  يهلمج 8 و 22 و 23  رد  صتخم  نیا  دزاسیم . مورحم  قح  يانبم  رب 
ياهوزرآ تهجب  دناهدرک ، یگدنز  ایند  نیا  رد  امش  زا  شیپ  هکنانآ  هک  تسین  نیا  زج  دیامرفیم : ع )  ) نینموملاریما هلمج  نیا  رد  تسا ،

ندروخ زارد  رود و  ياهوزرآ  بیرف  دوشیم ، هظحالم  هکنانچ  دنتشگ  كاله  نتشیوخ  يارب  یگدنز  نایاپ  ندرک  دیدپان  زارد و  رود و 
هک تسا  یعطق  يهجیتن  نامه  نیا  لوقعم  تایح  تذل  دوس و  نتفر  تسد  زا  لماع  طقف  هن  تسا ، هدش  یفرعم  تکاله  لماع 
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نوخ شلدـع  شیپ  نتخیرگب  دوب  نتـسج  وزرآ  میئامنیم . ریبعت  تایعقاو  قئاقح و  زا  نتخیـسگ  یعیبط  ـالماک  لولعم  ناونع  هب  نآ  زا  اـم 
دـض رد  يدش  نوچ  داشگ  دص  يدیدب  یتفر  نینچ  نوچ  وزرآ  يور  اهماد  زا  زیرگ  رد  وزرآ  شاهناد  تسا و  ماد  ناهجنیا  نتخیر  يوقت 

ياهامن تیعقاو  زا  یئاـههیاس  رد  ار  یناـسنا  تیـصخش  دـنوشیم و  زوریپ  فیعـض  سوفن  رب  زارد  رود و  ياـهوزرآ  داسف 6 - يدـید  نآ 
شوماـخ ار  تیـصخش  یتاذ  ياهدادعتـسا  شـشوج  ياـهتیعقاو  رب  هقـالع  قـشع و  نیا  دـنیامنیم . نادرگرـس  رود  ياـهنامز  رد  هدرتـسگ 

نامه هب  ار  کشخ  ياهبوچ  اهنآ  ياجب  دننک و  عطق  ار  نآ  ياههفوکش  اههخاش و  هک  دوشیم  یتخرد  دننام  یناسنا  تیصخش  دزاسیم و 
و دشاب . هدوب  تخرد  دوخ  یلصا  ياههفوکـش  اههخاش و  زا  رتابیز  یلیخ  کشخ  ياهبوچ  نآ  گنر  لکـش و  هچ  رگا  دننابـسچب ، تخرد 
. تسا هدمآ  يهرامش 10  يهلمج  رد  بلطم  نیا  ددرگیم . نآ  ياهیتسیاب  ناسنا و  زا  تیـصخش  ندش  دیدپان  بجوم  هبذاج  یئابیز و  نیا 
. دنروخیم ار  کشخ  ياهبوچ  نآ  لوگ  دـنرادن  یعالطا  وا  تیـصخش  عضو  زا  هک  زین  نارگید  دـبیرفیم و  ار  دوخ  یمدآ  تروصنیا  رد 

تسا اهتمعن  زا  يرادروخرب  عقوم  رد  رکش  ساپس و  نآ ، مود  رصنع  تسا و  ایند  نیا  رد  دهز  رـصنع  هس  زا  یکی  اهوزرآ  ندوب  هاتوک  - 7
موس آ رصنع  و 

رگا اریز  تسین ، ینامز  یهاتوک  طقف  اهوزرآ  یهاـتوک  زا  دوصقم  هک  تسا  ملـسم  دـشابیم . تاـمرحم  زا  دـیدش  زیهرپ  يراددوخ و  ن ،
هب وزرآ  رگا  درادـن و  دوجو  نتـساوخ  یهابت  يارب  نرق  کی  هقیقد و  کی  نیبام  یتوافت  چـیه  دـشاب ، هدوب  لوقعماـن  يرما  وزرآ  عوضوم 

هیـضق ياـنبم  درادـن . یئوزرآ  نینچ  تیبولطم  رد  يرثا  نرق ، کـی  هچ  هقیقد و  هچ  دـشاب ، هدوب  لوـقعم  يرما  نتـساوخ  قاـیتشا و  ياـنعم 
اعطق دزاسب ، توارطاب  باداش و  یبلطتقیقح  یئوجلامک و  اب  ار  یمدآ  حور  دناوتب  هک  دشاب  يروط  هب  نتساوخ  وزرآ و  رگا  هک  تسنیا 

زا یکی  رد  هک  يدرم  نخـس  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  خـساپ  رد  بلطم  نیا  تسا ، حور  یبلطلامک  افـص و  لیلد  بولطم و  وزرآ  نیا 
نآ تساوخ  لیم و  ایآ  دـندومرف : ترـضح  نآ  دوب  ام  اب  زورما  ام  تسود  نالف  شاـکیا  هک  تفگ  ع )  ) نینموملاریما تمدـخ  رد  اـهداهج 
رد تقیقح  رد  دوب ، ام  اب  وا  تساوخ  لیم و  نوچ  دـندومرف : ترـضح  نآ  نینموملاریما . ای  يرآ ، داد : خـساپ  درم  نآ  تسا ، ام  اـب  تسود 

یموق لمع  هب  تیاـضر  هک  یـسک  . ) مهنم وهف  موق  لـعفب  یـضر  نم  تسا : هدـش  ریبعت  نینچ  هلمج  نیا  تسا . هدوب  اـم  کیرـش  دروم  نیا 
ياهنامرآ نتـساوخ  قایتشا و  رگا  هک  مینک  ناـیب  نینچ  ار  یحور  يـالاو  يهدـیدپ  نیا  میناوتیم  دوشیم .) بوسحم  موق  ناـمه  زا  دراد ،

وع لوقعم و 
زا ار  دوخ  تیمها  نآ ، يزارد  یهاتوک و  نامز و  تروص  نیا  رد  دـیآرد ، یمدآ  تیـصخش  رد  لاعف  رـصنع  کـی  تروص  هب  دـشر  لـما 

ینالوط دادـتما  رد  ار  تایح  دـض  ياههدـیدپ  اـی  یلمجت  بولطم  کـی  یمدآ  هک  تسین  نیا  عوضوم  ضرف  نیا  رد  اریز  دـهدیم ، تسد 
ياهنامرآ وزرآ و  نتـساوخ و  اب  یمدآ  تیـصخش  ای  حور  هک  تسنیا  عوضوم  هکلب  دـهدیم ، رارق  وزرآ  دروم  ار  نآ  دـهاوخیم و  ناـمز 

یقبام ياهشیدنا  نامه  وت  ردارب  يا  میئوگیم : هشیدنا  يهرابرد  هکنانچ  دزاسیم و  افوکـش  ار  دوخ  یهلا  تعیبط  دـشر ، لماوع  لوقعم و 
میئوگیم زین  وزرآ  يهراـبرد  ناـنچمه  ینخلگ  يهمیه  وت  يراـخ  دوـب  رو  ینـشلگ  لـگ  تاهشیدـنا  دوـب  رگ  ياهشیر  ناوختـسا و  دوـخ 

دوخ رد  لوقعم ، يالعا  دـح  رد  ار  وزرآ  دروم  دزاسیم و  افوکـش  دوخ  تاذ  زا  ار  تیـصخش  دـشر ، لماوع  لوقعم و  ياهنامرآ  يوزرآ 
نآ دراوگن  رکشلگ  ار  هراوخلگ  دوب  لگ  يوزرآ  دشابیم - هدش  هتساوخ  هدنهاوخ و  نایم  تیخنس  نوناق  هب  طوبرم  ینعم  نیا  دباییمرد .
ادیپ رمتـسم  دیدجت  رتهزات و  اهوزرآ  یلو  ددرگیم ، ینامـسج  ياهورین  شهاک  بجوم  رمع  نایلاس  ناراگزور و  تشذگ  ار 8 - هراچیب 

: تفرگ رظن  رد  ناوتیم  تلع  ود  رمع  نایلاس  تشذگ  اب  اهوزرآ  ددـجت  يارب  تسا . هدـش  حیرـصت  يهلمج 18  رد  صتخم  نیا  دـنکیم .
تخیسگ مکی - تلع 

رادـنپ و اب  شیدـناهداس  ماخ و  ناـسنا  دوب و  هدیـشچ  ار  اـهنآ  معط  یلاـسنایم ، یناوج و  نارود  رد  هک  یتاـیعقاو  زا  ناـسنا  تسد  ندـش  ه 
یتـخاونکی ندز  مه  رب  مود - تلع  دـهدیم ! یلـست  نتـشیوخ  هب  درادیم و  شوخ  لد  ار  دوـخ  هتفاـی  ناـیاپ  تاـیعقاو  نآ  ددـجت  يوزرآ 

رد هک  تسا  هدـهاشم  لباق  مدرم  ياهناور  يهمه  رد  هک  تسا  یلک  يهدـعاق  کی  نیا  ددرگیم . یـشان  اهدادـیور  رارکت  زا  هک  یگدـنز 
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رابنا رد  رگا  دنکن ، ادیپ  ندرک  درآ  يارب  دیفم  لوقعم و  ياههناد  دتسیایمن ، زاب  تکرح  زا  سفن  نیرخآ  ات  هک  زغم  بایـسآ  هک  ماگنهنآ 
اب ار  اهنآ  دشاب ، هدوب  يرادربهرهب  لباق  هرابهس  هرابود و  ندـش  بایـسآ  يارب  هک  دـشاب  هتـشاد  یئایاضق  دـحاو و  هاگآان  ریمـض  ای  هظفاح 

هظفاح رابنا  هک  تروص  نآ  رد  درادیم و  لوغشم  اهنآ  اب  ار  دوخ  دزیریم و  زغم  بایـسآ  هب  دیفم  لوقعم و  ياههناد  ياج  هب  یئاهتبـسانم 
. دروآیم دوجو  هب  یناور  يرامیب  یعون  مه  نآ  هک  دیاسیم  ار  دوخ  زغم  بایـسآ  دـشاب ، هتـشادن  يرادربهرهب  يارب  يداوم  هاگآدوخان  و 

يوس هب  تشگزاب  - 9 تسا . یتاذ  نورد  یتاذ و  نورب  ناهج  ود  زا  دیفم  لوقعم و  ياههناد  دیلوت  یناور ، يزغم و  تالالتخا  نیا  يهراچ 
نادب تسا . هدمآ  يهرامش 12  رد  هلمج  نیا  دشابیمن ، عمج  لباق  زارد  رود و  ياهوزرآ  هب  لاغتشا  اب  ادخ 

زارد يوزرآ  ـالوا  اذـل  تسا ، وا  يوس  هب  تشگزاـب  موزل  هاـنگ و  فارحنا و  يهلیـسوب  ادـخ  زا  يرود  ساـسحا  زا  یـشان  هبوـت  هک  تهج 
نامز یلایخ  ششک  دهدیم و  هدعو  ارگوزرآ  صخش  يارب  ار  ینالوط  رایسب  ياهادرف  یعیبط  روطب  هک  تسا  رمع  لوط  ساسحا  مزلتـسم 

رما نیا  زا  دوخ  زارد  ياهوزرآ  هب  زغم  لاغـشا  ایناث - و  دـیامنیم . يریگولج  ناهانگ  تافارحنا و  يارب  یئوجهراچ  ترورـض  ساـسحا  زا 
هک يدـنمدرخ  ناسنا  ـالا  تسا و  هدـشن  یقلت  يرورـض  قئاـقح  اـب  حور  يزاـسزاب  ادـخ و  يوسب  تشگزاـب  عوضوم  هک  دـنکیم  فشک 

تیـصخش دراو  هک  یتالالتخا  ياهیئوجهراچ  هجلاعم و  زا  هظحل  کی  یتح  دـناوتیمن  تسا  حرطم  وا  يارب  حور  نوناق  ناونع  هب  یتقیقح 
نوچ وا  فک  زا  شفک  زا  یتسرن  يدوب  مدع  رد  شدیابیم  نینچ  نیاک  يدومزآ  شدیآ  محر  ات  راذگب  وزرآ  دیامن . تلفغ  تسا ، هدـش 

رد وزرآ  ینعی  لما  يهملک  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  مینکیم و  هراـشا  مهم  يهتکن  کـی  هب  ثحبم  نیا  ناـیاپ  رد  شوخ  تسد  يا  یهر 
ياـنعم هب  وزرآ  هکیتروص  رد  تسا ، هتفرگ  رارق  خـیبوت  دروم  ینـالوط  دـیق  نودـب  قلطم و  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  تـالمج  زا  یـضعب 

، دـیامنیم یحور  دـشر  زا  فشک  بولطم و  دـشاب ، هدوب  مه  ینالوط  رایـسب  ياـهنامز  رد  هچ  رگا  لوقعم  ياـهنامرآ  تاریخ و  نتـساوخ 
ینایارگوزرآ نآ  هکنانچ 

اب هک  دنتـسه  یفرحنم  ياهنم  ياراد  دـنناشوپن ، اهنآ  هب  لمع  يهماج  هچ  رگا  تسا  تاـیانج  اهیدـیلپ و  رورـش و  ناـنآ  يوزرآ  دروم  هک 
نامه دـنوشیم  بوسحم  یناور  ای  يزغم  فارحنا  یعون  مومذـم و  هک  یئاهوزرآ  زا  دوصقم  اذـل  دـشابیم . راگزاسان  حور  یلـصا  نوناق 

تیمک و اب  یمدآ  یگدنز  تدـم  زا  رود  ینامز  رد  یتاعوضوم  نتـساوخ  زا  یـشان  ای  اهنآ  ندوب  لوقعمان  هک  تسا  لوقعمان  ياهنتـساوخ 
رظن اب  ریـسفت  نیا  دنوشیم . هتـساوخ  وزرآ  يهلیـسو  هب  هک  تسا  تاعوضوم  نآ  دوخ  ندوب  تسیاشان  تهج  هب  ای  تسا و  لوقعم  تیفیک 

. تسا یمالسا  ربتعم  لئالد  رگید  لقع و  لیلد  هب 

نارای هظعوم  هبطخ 086-

هحفص 10] ]
هدـمآ نآ  رد  هک  ياهیلاع  نیماضم  کـیاکی  تسخن  هفیرـش ، يهبطخ  نیا  ریـسفت  حیـضوت و  يارب  متفه  داتـشه و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

یلع هللا  هناعا  ادـبع  هیلا  هللادابع  بحا  نم  نا  هللادابع ، میزادرپیم : اهنآ  ریـسفت  هب  سپـس  میوشیم ، رکذـتم  بلاـطم  تسرهف  دـننام  تسا ،
یناسنا سابل  - 2 تسا . هدومن  يرای  نآ ، نتخاس  نتشیوخ و  تخانـش  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یناسنا  نآ  يدنوادخ  بوبحم  هسفن 1 -
تخانش يهجیتن  - 3 تسا . هدیشوپ  دوخ  هب  میب  زا  یکاشوپ  هودنا و  زا  هتفای  قیفوت  نتشیوخ  تخاس  تخانش و  هب  هدوب و  ادخ  بوبحم  هک 

-4 تسا . وا  نورد  رد  تیادـه  كانبات  غورف  روهظ  دزاسیم ، لئان  يدـنوادخ  تیبوبحم  يالاو  ماقم  هب  ار  ناسنا  هک  نتـشیوخ  تخاـس  و 
يارب هک  ار  یتایعقاو  - 5 دیـسر . دهاوخ  ارف  اعطق  هک  تسا  تمظع  اب  زور  نآ  رد  ادخ  هاگـشیپ  رد  نتفرگ  رارق  يهدامآ  ادـخ  بوبحم  نیا 
یئانیب اب  ایند  نیا  رد  - 7 تسا . هتخاس  ناسآ  دوخ  يارب  ار  ناراگزور  گنراگنر  دـئادش  - 6 دزاسیم . کیدزن  دوخ  هب  دـیامنیم ، رود  وا 
باریـس تسا  ناج  ياراوگ  هک  تقیقح  قح و  تاـیح  بآ  زا  - 9 دربیم . رـس  هب  يدـنوادخ  رکذ  رد  ناوارف  روط  هب  وا  - 8 درگنیم . ذفان 

اههعرج نیلوا  اب  - 11 تسا . هدومن  راومه  دوخ  رب  ار  تایح  بآ  نآ  هب  دورو  ياهلخدم  - 10 دوشیم .
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مه و هنوگ  ره  زا  و  - 13 دنکیمرب . ار  تاوهش  نوگانوگ  ياهسابل  - 12 دریگیم . شیپ  ار  راومه  نشور و  هار  شخب ، تایح  بآ  نآ  زا 
هتفای تاجن  یئانیبان  کلهم  تفص  زا  وا  - 14 تسا . هدومن  باختنا  یئاهنت  هب  دوخ  يارب  هک  سدـقم  ینارگن  مه و  کی  زج  هدـش  اهر  مغ 

ياهرد لفق  و  تیادـه ، ياهرد  يهدـنیاشگ  دـیلک  ادـخ  بوبحم  نیا  - 16 درادـن . ناتـسرپ  يوه  اب  یتکرـش  دوخ  تاـیح  رد  - 15 تسا .
شهار رس  هک  ار  یهلا  نازورف  ياهلعشم  هداد ، صیخشت  هتـسیاش  یئانیب  اب  دنک ، يرپس  دیاب  هک  ار  یهار  - 17 تسا . تکاله  تلالض و 

هب لامک  ورهر  ناـسنا  نیا  - 18 دراذگیم . رـس  تشپ  ار  شهار  ياهبیـشن  زارف و  رد  نتفر  ورف  اهیراومهان و  هتخانـش و  تسا ، هدش  بصن 
روـن دـننام  تسا ، هدـمآ  دوـجوب  وا  نورد  رد  هـک  ینیقی  - 19 تسا . هدز  گـنچ  یهلا  یناـسنا - ياهـشزرا  هب  دوعـص  لـئاسو  نیرتمکحم 

رد هدرامگ و  ادخ  يارب  طقف  روما  نیرتتیمهااب  رد  ار  نتشیوخ  سفن  - 20 دزاسیم . نشور  ار  نآ  دباتب  يزیچ  ره  هب  هک  تسا  دیشروخ 
یعرف ره  دشابیم و  وا  لامک  يهدـننک  ساکعنا  ددرگیم ، دراو  وا  هب  و  دـنکیم ، رارقرب  طابترا  وا  اب  هک  ياهثداح  ره  رد  يو  لمع  هجیتن 

رد نازورف  تسا  یغارچ  ادخ  بوبحم  نیا  - 21 دیامنیم . قیبطت  نآ  رب  دنادرگیمرب و  نآ  لصا  هب  هجو  نیرتهب  اب  دیایب  شیپ  وا  يارب  هک 
ظ

تایح نایناوراک  يامنهار  - 23 تالکـشم . ندوشگ  يارب  تسا  يدیلک  وا  - 22 اهیکیرات . تاهبتـشم و  يهدننک  زاب  ایند و  ياههدکتمل 
دوشیم و تکاس  تسا ، توکس  یـضتقم  تیعقوم  هک  ماگنه  نآ  رد  و  - 25 دنامهفیم . ار  نآ  دیوگیم ، هک  ار  ینخس  یگدنز 24 - رد 
زا یکی  ادـخ  بوـبحم  نیا  - 27 ددرگیم . لـئان  نیـصلخم  يهعیفر  يهجرد  هب  دزرویم و  یبوـبر  ماـقم  هب  صـالخا  - 26 دنامیم . ملاس 

دیامنیم فیصوت  ار  تقیقح  قح و  - 29 تسا . نیمز  يور  رد  یناسنا  ياهشزرا  يهدنرادهگن  لماوع  زا  وا  - 28 تسا . یهلا  نید  نداعم 
دیلپ ياهسوه  يوه و  نتخاس  یفتنم  وا  يرگداد  لدع و  نیلوا  هدومن و  مازلا  دوخ  سفن  رب  ار  تلادع  - 30 دیامنیم . لمع  نآ  هب  دوخ  و 

. دـنکیم دـصق  ار  نآ  هب  لوصو  هکنیا  رگم  دزاسیمن  اهر  ار  لامک  ریخ و  يارب  یتیاهن  تیاـغ و  هنوگچیه  - 31 تسا . نتشیوخ  سفن  زا 
دوجو راهم  - 33 دـیامنیم . تکرح  نآ  هب  لوصو  يارب  لاـمتحا  ناـمگ و  درجم  هب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  قح  يهبذاـج  رد  ناـنچ  وا  - 32

ع)  ) نینموملاریما نانخـس  یلامجا  لوصحم  دوب  نیا  دـنادیم . امنهار  ربهر و  دوخ  يارب  ار  یهلا  باتک  نآ  هدرپس و  هللا  باـتک  هب  ار  دوخ 
ناسنا يهراـبرد  ضحم  تاـیعقاو  ناـیب  ع )  ) نینموملاریما نانخـس  يهمه  هچ  رگا  هبطخ . نیا  رد  تقیقح  قح و  هار  ناـکلاس  فیـصوت  رد 

انچنآ
هغالبلاجهن باتک  دناهتفگ : دنرادروخرب ، رادیب  نادـجو  زا  هک  نارظنبحاص  نآ  يهمه  اذـل  دـشابیم ، دـیاب  هکنانچنآ  ناسنا  تسه و  هکن 

لامک نافرع و  ورملق  رد  تقیقح  نایب  دروم  دـنچ  رد  هغالبلاجـهن  رد  لاـحنیا  اـب  تسا  يرـشب  باـتک  زا  رتـالاب  یهلا و  باـتک  زا  رتنیئاـپ 
تمکح تیاـغ  هک  تسا  هفیرـش  يهبطخ  نیمه  یکی  هلمج  نآ  زا  تسین . روصت  لـباق  نآ  قوف  هک  دـسریم  یئاـهن  دـح  نآ  هب  یناـحور 

هک تهجنادـب  تسا . هدومرف  ماـمه  هب  نیقتم  فیـصوت  رد  هک  تسا  ینانخـس  مود  هدوـمرف و  ناـیب  ار  یناـسنا  یناـفرع  لاـمک  يدوـجو و 
ربهر نانخس  وترپ  رد  مدودحم ، یئاناوت  دودح  رد  ار  نافرع  هب  طوبرم  بلاطم  هغالبلاجهن  ریسفت  نیمه  رد  هک  مدوب  نآ  ددصرد  بناجنیا 

هچ رگا  مداد ، صیخشت  هبطخ  نیمه  ریسفت  رد  ار  تیعقوم  نیرتبسانم  موش ، رکذتم  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  قح  هار  ناکلاس  زاتـشیپ  نافرع و 
تقیقح يهدننک  نشور  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یمالسا  نافرع  لماک  ربهر  نیدحوملاسیئر و  نانخس  يهمه  دش  هراشا  الاب  رد  هکنانچ 

ار ياهمدقم  ریـسفت ، دروم  يهبطخ  رد  ینافرع  بلاطم  هب  دورو  زا  شیپ  ندـیدرگ  تفرعم و  لوصا  تسا . یناسنا  نافرع  لامک  تمکح و 
لویزیف کیژولویب و  یعیبط  يهطبار  زا  رظن  عطق  اب  یتسه  اب  ناسنا  طابترا  میوشیم . رکذتم  یتسه  اب  ناسنا  طابترا  رد 

یتسه 3- تفاـیرد  یتسه 2 - تخانـش  - 1 دراد : یـساسا  دـعب  راهچ  تسا . طابترا  نیرتیمئاد  لاح  نیع  رد  نیرتیئادـتبا و  هک  کـیژو 
دعب تفه  يهمه  ای  دنچ  ای  کی  اب  یساسا  دعب  راهچ  نیا  زا  کی  ره  و  یتسه . رد  ندنادرگ )  ) رییـصت یتسه 4 - رد  ندیدرگ )  ) تروریص

: دومن يراذگمان  قوف  یـساسا  دعب  راهچ  يهدـنناسر  رمث  هب  تیلعف و  لماوع  ار  ریز  يهناگتفه  داعبا  ناوتیم  اذـل  دـسریم ، تیلعف  هب  ریز 
داـعبا و فیـصوت  اـی  فیرعت  هب  دورو  زا  شیپ  یبهذـم . - 7 ینافرع . - 6 یمکح . - 5 یقالخا . - 4 يدوهش . - 3 یفـسلف . - 2 یملع . - 1
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نیعتم و نانچ  نآ  هناگتفه  لـماوع  هناـگراهچ و  داـعبا  تیوه  هک  تسنیا  نآ  مینک و  هجوت  مهم  يهتکن  کـی  هب  تسا  مزـال  قوف  لـماوع 
هب دروایب . دوجوب  دـشابن  يرگید  اب  طالتخا  لباق  هک  ار  صاخ  یتیعقوم  یمدآ  ناور  ای  زغم  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسین  هدـش  يدـنبزرم 

يهبرجت هقطنم  رد  ار  ملاع  صخـش  ضحم ، یملع  راک  عقوم  رد  تسا  نکمم  هچ  رگا  ملع  هار  زا  یتسه  زا  یئازجا  تخانـش  لاـثم : ناونع 
ار هبرجت  دروم  و  تفای ، یئاهر  هقطنم  نآ  يهبذاج  زا  هک  نیمه  هک  تسا  یهیدـب  یلو  دـهدب ، رارق  دوخ  يهبذاج  رد  عوضوم ، کی  ینیع 

هجوت دروم  دوب ، هدیزگرب  دروم ، نآ  يهبرجت  يارب  هک  یصاخ  يریگفده  زا  رانک  رب  یملع و  تخانش  رازبا  يهدودحم  زا  جراخ  رد 
الثم دربیمن ، رـسب  قلطم  یکیرات  رد  اهنآ  يهراـبرد  ملاـع  صخـش  هک  تشگ ، دـهاوخ  وربور  دروم  نآ  رد  یلئاـسم  داـعبا و  اـب  داد ، رارق 

یملع يهبرجت  دروم  رد  سوملمان  ای  سوملم  روطب  مه  یهاگ  هک  دراد  اهنآ  يهرابرد  یتفایرد  ای  یملع  دودـحم  ياهیئانـشور  يرادـقم 
نکمم رما  تیاهن  تسا ، ریذـپناکما  الماک  نآ  يدوهـش  تفایرد  اب  نهذ  رد  تقیقح  کی  یملع  ساـکعنا  نینچمه  دـنزرویم . تلاـخد 

ناونع هب  دشاب . هدوب  دنمزاین  ار  يرگید  هب  هجوت  یکی و  زا  فارصنا  هب  ود ، نآ  زا  کی  ره  هب  صخشم  هجوت  يارب  یلومعم  ياهزغم  تسا 
دومن نامه  یئابیز  لاح  نیع  رد  و  دوشیم ، سکعنم  ققحم  ملاع  نهذ  رد  یملع  شور  اب  ابیز  دومن  کی  یئابیز  هک  لاح  نامه  رد  لاثم :
داعبا میـسقت  كالم  نایب  هب  میزادرپیم ، قوف ، يهتکن  هب  هجوت  زا  سپ  دـنوش . دـحتم  رتیلاع  تدـحو  کی  رد  شایملع  تخانـش  اب  ابیز 
ناهج ورملق  ود  ره  لماش  هک  نم  زج  اب  هطبار  رد  نم  هکنیا : زا  تسترابع  كالم  دـشابیم ، دـعب  راهچ  هک  یتسه  اب  ناسنا  طاـبترا  یلـصا 

دنمورین ساسحا  يهلیـسوب  ار  نم  زج  ای  دـنکیم و  ادـیپ  نآ  هب  یهاـگآ  دریگیم و  ارف  ار  نم  زج  اـی  تسا ، ینورد  ناـهج  ینورب و  ینیع 
نیرتمهم ت و  تفایرد . يهطبار  مود  يهطبار  تسا و  تخانش  يهطبار  لوا  يهطبار  دیامنیم . تفایرد  دوخ  نورد  رد  یباییتسه 

یمدآ نهذ  هکنآ  زا  سپ  ینعی  دراد ، تیلاـعف  يهبنج  نهذ  يهلیـسوب  تخانـش  يهطبار  رد  نم  هک  تسا  نیا  رد  روبزم  يهطبار  ود  تواـف 
حـیجرت و هنزاوم و  قیبطت و  مکح و  دـیرجت و  هب  عورـش  تفاـی ، تسد  نیناوق  زا  یهاـگآ  هب  هدومن و  يروآعمج  ار  تاـمولعم  ماـخ  داوم 

يارعـش رد  ار  نآ  زا  یبتارم  میناوتیم  هک  دراد  هدـش  دیعـصت  نیرب و  ساسحا  يهلیـسوب  یلاع  رثات  یعون  دـیامنیم و  يرظن  ياهشنیزگ 
تاـبثا نیرب  ساـسحا  يهلیـسوب  یتـسه  زا  ار  اـهنآ  ياـهتفایرد  یبوـخ  هب  هک  دـنرادیم  زاربا  ار  یبلاـطم  ناـنآ  هک  مـینک  هدـهاشم  گرزب 

ره هک  تسا  ملسم  رگید  فرط  زا  تفرگ . غارس  دناهدش ، رادروخرب  تبثم  نافرع  زا  هک  یئافرع  زا  ناوتیم  ار  نآ  یلاع  لحارم  دیامنیم .
هب هراومه  دریگیم و  رارق  ندـنادرگ  ندـیدرگ و  يارجم  رد  هراومه  دراد ، هک  يژولویزیف  يژولویب و  یعیبط  تاصتخم  داـعبا  اـب  یناـسنا 
زا هک  ناسنا  ره  یعیبط ، ینوگرگد  نیا  يهفاضا  هب  تسا . دتـس  داد و  لاح  رد  تعیبط  اـب  نوگاـنوگ  نیناوق  يارجم  رد  فلتخم و  طـئاسو 

رتیلاـع و یتـیعقوم  دربیم ، رـسب  هک  یگدـنز  زا  ياهطقن  ره  رد  هک  تقیقح  نـیا  كرد  درجم  هـب  تـسا ، رادروـخرب  لدـتعم  ناور  زغم و 
نآ دید و  دوخ  رد  ار  تیعقوم  نآ  هب  لوصو  ناکما  رگا  دراد ، دوجو  دنکیم ، كرد  درخ  نادجو و  اب  ار  نآ  تیبولطم  هک  رتلماک 

نآ يراـیتخا  عون  ثحبم  نیا  رد  ندـیدرگ  زا  دوصقم  هتبلا  دریگیم . رارق  ندـیدرگ )  ) تروریـص ریـسم  رد  درک ، هرادا  يدـج  روـط  هب  ار 
ندیدرگ اریز  تسا ، یتسه  رد  نارگید  ندنادرگ  ندـیدرگ  نیا  يهمزال  نآ . يرابجا  عون  هن  تسا  یمدآ  ییوجلامک  ياضتقم  هک  تسا 

ار لماکت  نامه  يهدارا  دادعتسا و  هک  اهنم  رگید  اب  یلماکت  ریسم  رد  نم  یگنهامه  تدحو و  يدج  تفایرد  تخانـش و  نودب  یلماکت 
دیامنیم یتحاران  ساسحا  نارگید  رجز  درد و  ساسحا  زا  لدتعم  ناور  زغم و  ياراد  ناسنا  کی  هک  روطنامه  تسین . ریذپناکما  دنراد ،
دتـسیایم زاب  تکرح  زا  هک  اسب  هچ  و  دباییم ، رد  دوخ  رد  ار  رجز  درد و  نامه  نیع  دشاب ، هدوب  رادروخرب  مه  يرتشیب  دـشر  زا  رگا  هک 

ای هدوب و  هدننک  تحاران  تسا ، رادروخرب  یناور  يزغم و  دشر  زا  هک  یـسک  يارب  اهناسنا  یناور  دوکر  صقن و  نینچمه  دوشیم ، جـلف  و 
رد زین  ار  دوخ  ندز  اپ  تسد و  يروحم  دوخ  یهاوخدودـحم و  يرگندودـحم و  لهج و  تملظ  رد  اهناسنا  ندز  اپ  تسد و  هب  یئاـنتعایب 

ناسنا ناعونمه  رگید  ندنادرگ  هار  رد  وپاکت  نودب  یلاع  یناسنا  ندیدرگ  چیه  اذل  دـنکیم ، هدـهاشم  يرگندودـحم …  لهج و  تملظ 
نم دیوگیم : هک  مینیبیم  یمالساربتعم  عبانم  رد  ار  نایب  نیرتهناعطاق  لصا  نیا  تابثا  يارب  دشابیمن . ریذپناکما  رودقم  دح  رد 

ناملسم دهدن ، ناناملسم  روما  هب  یتیمها  درادرب و  باوخ  زا  رس  یهاگحبـص  سک  ره   ) ملـسمب سیلف  نیملـسملا  روماب  متهی  مل  حبـصا و 
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، یمکح یقالخا ، يدوهـش ، یفـسلف ، یملع ،  ) لماع تفه  رد  روبزم  دـعب  راهچ  يهدـنناسر  تیلعف  هب  لماوع  راصحنا  لـیلد  اـما  و  تسین )
یـسح و یبرجت و  ياـهتیلاعف  لوـصحم  اـی  دروآیم  تسدـب  ناـسنا  هـک  یتخانـش  ره  داد : حیـضوت  نـینچ  ناوـتیم  ار  یبهذـم ) یناـفرع ،

هیلوا تـالوقعم  نآ  يهراـبرد  ار  یلمع  ددرگیم و  لـصاح  نهذ  رد  نهذ  زا  جراـخ  هک  هچنآ   ) تـسا هـیلوا  تـالوقعم  رد  یهاگـشیامزآ 
نیناوق میهاـفم و  يهلیـسوب  هک  تسا  هیلاـع  تـالوقعم  رد  نهذ  تیلاـعف  لوصحم  اـی  تسا و  یملع  تخانـش  ناـمه  نیا  دروآیم ) دوجوب 
نودب مولعم  میقتسم  تفایرد  لوصحم  تخانش  رگا  و  دوشیم . هدیمان  یفـسلف  تخانـش  هک  دریگیم  تروص  یتسه ، ریـسفت  يارب  رتیلک 

دننام دوشیم ، هدیمان  يدوهش  تخانش  دشاب ، هدوب  هشیدنا  یلومعم  ياهتیلاعف  یهاگشیامزآ و  یـسح و  تادهاشم  براجت و  يهطـساو 
یفیک و یمک و  ياـهدومن  يارواـم  قئاـقح  تفاـیرد  نـینچمه  و  اهــشزرا ، هـب  طوـبرم  ياـهتفایرد  تاـفاشتکا و  یلاـع و  ياهسدــح 

تفایرد یفـسلف و  یملع و  تخانـش  نیباـم  هدـمع  تواـفت  هک  مینک  شومارف  دـیابن  مه  ار  هتکن  نیا  هتبلا  لوقعم . سوسحم و  ياـهیئابیز 
سلف یملع و  تخانش  هک  تسنیا  رد  يدوهش 

تفایرد هک  یتروص  رد  تسا ، دـنمزاین  باختنا  حـیجرت و  قیبطت و  دـیرجت و  لالدتـسا و  دـننام  ینهذ  ياهتیلاعف  ساوح و  تطاسو  هب  یف 
مزال دوهـشم  عوضوم  بسانم  قرط  تامدقم و  زا  روبع  دوهـش  هب  لوصو  يارب  هچ  رگا  درادـن ، روبزم  روما  تطاسو  هب  یجایتحا  يدوهش 

، دراد ترورض  بسانم  یتاروصت  یتح  تارکفت ، ابیز و  ياهدومن  اب  یـسح  سامت  املـسم  یئابیز  دوهـش  هب  نتفای  تسد  يارب  الثم  تسا .
هچ ندرک  يرپس  تامدقم و  نیمادک  یط  نامز و  زا  تدم  هچ  ندـنارذگ  اب  هک  دـنادب  ناسنا  هک  تسین  يوحن  هب  طابترا  سامت و  نیا  اما 

لعافت هب  دنتـسم  هک  زتنـس  کی  دننام  ار  یئابیز  صاخ  دوهـش  رگید  ترابع  هب  و  تشگ ، دهاوخ  قفوم  یئابیز  صاخ  دوهـش  هب  یئاههار ،
يربک يرغـص و  يهمدـقم  ود  زا  میقتـسم  روط  هب  هک  یقطنم  تاسایق  لوا  لکـش  رد  یعطق  هجیتن  کی  دـننام  ای  تسا و  دـحاو  دـنچ  یلبق 

عوضوم نآ  رد  بسانم  یتامدـقم  یط  هب  امتح  عوضوم  کی  يهرابرد  دوهـش  میتفگ  هکناـنچ  یلو  دومن . یقلت  ناوتیمن  دوشیم ، هدـیئاز 
غورف يهرابرد  یئالاو  دوهش  هب  ضحم  قوقح  تاقیقحت  ثحابم و  يهلیسوب  دناوتیمن  الثم  قوقح  ملع  رد  ققحم  کی  اذل  تسا . دنمزاین 

ناـسنا و يهراـبرد  رتیلاـع  ياهـشنیب  تهج  هب  دوخ  یـصوصخ  راـک  يهزوـح  زا  نادـقوقح  کـی  تسا  نکمم  یلب ، ددرگ . لـئان  یتـسه 
دناوتب ب نآ ، یلاع  تاصتخم 

ره هک  تسنیا  میوش ، رکذـتم  اجنیا  رد  دـیاب  هک  ار  يرگید  يهتکن  دـنک . ادـیپ  یتسه  دوهـش  هب  یهار  یلاع  لوصا  میهافم و  هب  یبایتسد  ا 
هب رتالاو  ياهدوهـش  هب  تسا  نکمم  هکنانچ  دـشاب ، رتشیب  عوضوم  کی  قیمع  تفاـیرد  هب  قشع  ماـمتها و  ققحت و  عبتت و  يهنماد  هزادـنا 

ناسنا و ورملق  ود  زا  هلـصاح  تامولعم  رگا  و  دـشاب . هدوب  رتغورف  رپ  رتیلاع و  اـهنآ  زا  لـصاح  دوهـش  نینچمه  ددرگ ، لـئان  عیرـس  روط 
بطق ياراد  هک  دوش  ینورد  دراو  ینعی  دـشاب ، هدوب  یناسنا  يالعا  ياهنامرآ  اهـشزرا و  قالخا و  اب  هتـسارآ  هک  دوش  ینورد  دراو  ناهج 
یقلت تسا ، ندش  ون  لاح  رد  امئاد  هک  یحور  جاوما  دننام  تامولعم  نآ  دیدرت  نودـب  دـشاب ، هدوب  یئوجلامک  هب  قشع  نادـجو و  يامن 

ناـسنا و ناـیم  یباـجح  دـنناوتیمن  تاـمولعم  نآ  زگره  هک  تسنیا  تاـمولعم  ندـش  یقلت  یحور  جاوـما  يهجیتـن  نیرتـگرزب  ددرگیم ،
تامولعم یگنهامه  ربانب  اریز  دنریگب ، رارق  يرادربهرهب  دروم  ناسنا  ياهیگماکدوخ  ریسم  رد  دنناوتیمن  و  دنشاب ، هدوب  وا  یبای  تقیقح 

دهاوخ دوـخ  یحور  نوئـش  جاوـما و  دـننام  تاـمولعم ، نآ  هب  ناـسنا  حور  لوـقعم  لـقاع و  داـحتا  كـالم  هب  میتـفگ  هکناـنچ  قـالخا  اـب 
وخن ناسنا  دئاع  يررض  تامولعم ، نآ  ندش  یقلت  یحور  جاوما  زا  زاب  دوش ، فشک  تامولعم  نآ  ياطخ  اهدعب  رگا  یتح  تسیرگن .

نآ يرهاظ  حطـس  دوش و  ایرد  جاوما  طولخم  ایرد  تاذ  زا  جراخ  زا  یکاـشاخ  سخ و  هچ  رگا  تسا  جوم  اـیرد ، جوم  اریز  تشگ ، دـها 
؟ دراد ینعم  هچ  تمکح ، دعب  اب  یقالخا  يدوهش ، یفـسلف ، یملع ، تخانـش  دعب  لیمکت  ای  یگنهامه  مینیب  دیاب  الاح  دنک . هدولآ  ار  جوم 

تفرعم دنتشگ ، یگدنز  رد  یناسنا  تکرح  يورین  امنهار و  يهلزنم  هب  هتفای  دشر  درخ  میلس و  لقع  يهلیسوب  هناگراهچ  داعبا  يهمه  رگا 
هناگراهچ و داعبا  نتخاس  گـنهامه  زا  تستراـبع  تمکح  دـعب  تقیقح  رد  سپ  دوشیم ، هدـیمان  تمکح  روبزم  دـعب  راـهچ  زا  هلـصاح 
رد یئانـشور  بجوم  هک  یحور  تینارون  کی  اب  روبزم  دعب  جنپ  رگا  لوقعم  تایح  ریـسم  رد  تکرح  يارب  وجلامک  نم  زا  هدارا  كرحت 
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، نآ هب  ار  دوخ  یگتـسباو  ینورد  ینورب و  ناهج  يهمه  هک  تاذلاب  لک و  تقیقح  يهبذاج  رد  ار  ناسنا  هتـشگ و  ینورد  ینورب و  ناهج 
داعبا لیمکت  هب  هک  ار  یناسنا  نآ  ناوتیم  دناهدیسر و  تبثم  نافرع  ماقم  هب  هلحرم  نیا  رد  داعبا  نیا  دنروآ ، رد  تکرح  هب  دهدیم ، ناشن 
ینابر رون  نآ  تسا ، اهنآ  يهمه  یقیقح  نتم  يهدننک  نایب  مالـسا  هک  یهلا  بهاذم  و  دیمان . فراع  تسا ، هتفای  قیفوت  رگیدـمه  اب  روبزم 

لصا دناسریم . تسا  هللا  ءاقل  هک  شایتسه  یئاهن  يهجیتن  هب  ار  ناسنا  دزاسیم و  نشور  ار  هناگشش  داعبا  يهمه  هک  تسا 
یعونـصم و يهتخادرپ  هتخاس و  تفرعم  يهناگتفه  داعبا  زا  کی  چـیه  هک  تقیقح  نیا  تاـبثا  يارب  ار  رگیدـمه  هناـگتفه  داـعبا  لـیمکت 

نیا اب  مینک . هجوت  عماوج  يهمه  رد  داـعبا  نآ  ریگارف  شرتسگ  یخیراـت و  ياـههشیر  قمع  هب  هک  تسا  یفاـک  تسین ، يرـشب  زغم  تقوم 
هدـمآ دوجوب ، ییوجعقاو  ینهذ  ياههزیگنا  بساـنم و  لـماوع  هک  یناـسنا  ره  يارب  یطئارـش ، ره  نارود و  ره  رد  هک  دـید  میهاوخ  هجوت 

نیرتگرزب هک  هداس  لثم  کی  دروم  نیا  رد  تسا . هدومن  يرادربهرهب  تفرعم  لیـصحت  يارب  هناگتفه  داعبا  زا  دـعب  دـنچ  اـی  کـی  زا  تسا 
رد هناگتفه  داـعبا  يهمه  زا  هک  يدارفا  هک  درک  دـیاب  فارتعا  هتبلا  دوبن  يزارد  نیا  هب  يزاـب  هک  دـیوگیم : نینچ  درادرب ، رد  ار  تمکح 

لاثم ناونع  هب  دنشاب . هتشاد  دوجو  دنناوتیم  دناهتـشاد و  دوجو  دارفا  نیا  یلو  دناهدوب ، تیلقا  رد  هراومه  دنـشاب ، هدوب  رادروخرب  تفرعم 
رظن رد  تسا ، هدومن  لوغشم  دوخ  هب  ار  يراصعا  نورق و  نافرع  رد  هک  ار  يولوم  و  دشابیم . ریگملاع  هفسلف  رد  شترهش  هک  ار  انیس  نبا 
مهن طـمن  متـشه و  طـمن  هب  رظن  اـب  هدوب و  یبهذـم  انیـس  نبا  نیمه  تسا و  فوسلیف  ضحم ، یملع  تارکفت  زرط  اـب  انیـس  نبا  میریگیم .

: دیوگیم شیارگ  نیا  يهرابرد  وا  یبهذم  شیارگ  تسا . رادروخرب  زین  الاو  ینافرع  تفایرد  زا  تاراشا  باتک 
لاس رد  بناجنیا  تشگیم  لح  نم  يارب  لکـشم  نآ  مدـناوخیم و  زامن  متفرگیم و  وضو  دـمآیم ، شیپ  تفرعم  رد  یلکـشم  تقو  ره 

بناجنیا زا  دوب ، مجنپ  زور  هک  رانیمـس  زور  نیرخآ  رد  مدوب . هدرک  تکرـش  ون  یلهد  رد  انیـس  نبا  يهرازه  یللملانیب  رانیمـس  رد   1361
لوط رد  یللملانیب  رانیمس  نیا  رد  ام  هک  مدرک  ضرع  نینچ  بناج  نیا  منک . ضرع  انیس  نبا  يهرابرد  یلک  رظن  کی  هک  دش  تساوخرد 

نآ هب  رظن  اب  میدینـش  یناوارف  یلاع و  بلاطم  انیـس  نبا  تارکفت  زرط  تیـصخش و  يهرابرد  یناـهج  ناـققحم  نادنمـشناد و  زا  زور  جـنپ 
نیع رد  میراد ، غارس  يرشب  تفرعم  خیرات  رد  هک  یگرزب  ياهتیصخش  رگید  دننام  انیـس  نبا  هک  دش  تابثا  ام  يارب  تقیقح  نیا  بلاطم 

قباـطم اـم  دنـشابیم و  دـنمهرهب  زین  یناـفرع  یقـالخا و  یبهذـم و  یفـسلف و  دـعب  زا  ضحم ، یملع  ياـهتیلاعف  تارکفت و  زا  يرادروخرب 
داعبا هک  ار  برخم  رکفت  نیا  دیاب  تسا ، هدـش  نایب  رانیمـس  نیمه  رد  هدـمآ و  لمع  هب  یناهج  نادنمـشناد  يهلیـسوب  هک  یلاع  تاقیقحت 

اما میراذگب . رانک  دنشابیم . هدش  كرد  تدحو  هدننک و  كرد  تدحو  نتخاس  یشالتم  بجوم  هک  دنتـسین ، راگزاس  رگیدکی  اب  روبزم 
وب یبسن  هتبلا  درادن . عورش  ثحب  هب  یجایتحا  دیآیمرب ، شنانخس  زا  هک  هچنآربانب  ثحب ، دروم  يهناگتفه  داعبا  هب  يولوم  ندوب  عماج 

رکفتم و ره  هن   ) نارفکتم زا  ياهدع  دشابیمن . تابثا  دنمزاین  هک  تسا  یهیدب  رما  کی  زین  روبزم  داعبا  زا  اهتیـصخش  نیا  يرادروخرب  ند 
ياراد هناگتفه  داعبا  نیا  زا  کی  ره  دـننکیم  نامگ  دـناهتفرگ . شیپ  رد  هک  یتارکفت  زرط  اب  هچ  حیرـص و  تاراهظا  اب  هچ  يرظنبحاـص )

نارگنیحطـس هدـش و  عورـش  نیمز  برغم  زا  ریخا  ياهنارود  رد  هک  رادـنپ  نیا  دـشابیمن . راـگزاس  يرگید  اـب  هک  تسا  یـصاخ  تیوه 
هک یصاخ  تیوه  هب  رظن  اب  ار  تایعقاو  هب  لوصو  قرط  ای  داعبا  هک  تشاد  ار  تیزم  نیا  هچ  رگا  دیشک ، دوخ  لابند  هب  مه  ار  نیمز  قرشم 

ملاع هاگدید  زا  عقاو  اب  طابترا  رد  الثم  ار  یملع  شور   ) تخاسیم صخـشم  دمآیم ، دوجوب  تایعقاو  ناگدنیوج  صوصخم  هاگدـید  زا 
داـعبا يرورـض  لـماوع  نتفرگ  هدـیدان  زا  هـک  ار  یتالکـشم  یلو  دوـمنیم ) صخـشم  دودـحم ، تخانـش  رازبا  اـب  نـیعم و  يریگفدـه  اـب 
هراشا تالکـشم  نیا  زا  یخرب  هب  ام  دوزفایم . ناهج  ناسنا و  يهراـبرد  تفرعم  لـک  تالکـشم  رب  دروآیم ، دوجوب  تفرعم ، يهناـگتفه 

دروم عوضوم  يهرابرد  یفاک  مزال و  تخانـش  رادـنپ  زا  تسترابع  هک  ملاع  صخـش  زغم  رب  ساـسایب  رادـنپ  کـی  طلـست  - 1 مییامنیم :
اب عوضوم و  کی  يهرابرد  قیقحت  زا  صاخ  فدـه  نییعت  نودـب  یملاع  چـیه  میدرک  هراشا  هکناـنچ  هک  یتروص  رد  شیاـمزآ  قیقحت و 

رازبا نتشاد 
ساسایب رادنپ  نآ  هک  یلاح  رد  دوشب ، دـناوتیمن  لمع  دراو  عوضوم  نآ  بناوج  داعبا و  يهمه  هب  ریگارف  قلطم و  تخانـش  هب  لئاسو ، و 
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یناسنا تیصخش  هئزجت  - 2 تسین ! نیا  زج  تسا و  نیمه  هک  دـنکیم  نیقلت  نینچ  يو  هـب  دـشکیم و  هدـننک  هاـبت  تراـسا  هـب  ار  وا  زغم 
يهرهچ زا  یئاههدرپ  ای  هدرپ  نتشادرب  اب  هبرجت  قیقحت و  دروم  عوضوم  دریگیم - رارق  وا  یملع  ياهـشواک  دروم  هک  یعوضوم  يهرابرد 

، دناکـشخیم ملاع  نورد  رد  ار  روبزم  عوضوم  رد  هبناـج  همه  تفرعم  يورین  دریگیم و  دوخ  يهرطیـس  تحت  ار  ملاـع  تیـصخش  دوخ ،
یناسنا مولع  نادنمراک  رگید  ناواکناور و  ناسانـشناور و  زا  ناوارف  ياهدـع  رد  ار  تیـصخش  يهئزجت  نیا  دوخ  نارود  نیمه  رد  ام  رگم 
يهزیرغ هک  تسین  دقتعم  دـیورف  ایآ  تسین  نیا  زج  و  عامتجا - يهدـش  هتخاس  تسا  يدوجوم  ناسنا  دـیوگیمن : میکرود  ایآ  مینیبیمن ؟

ار دوخ  تیـصخش  تسخن  میتفگ  قوف  رد  هک  يرادـنپ  تهج  هب  نانیا  تسا … ؟ وا  یـسنج  يهزیرغ  یناسنا  نوئـش  يهمه  يهدـننک  هرادا 
یئوجدوس لاثم : ناونع  هب  یملع ، یـسررب  دروم  تاـیعقاو  نتخیـسگ  هئزجت و  - 3 ار . تفرعم  ناوراک  تیـصخش  سپـس  دننکیم و  هئزجت 

عتسا هک  شزرااب  رایسب  ياهیراکادف  تشذگ و  ياهتلصخ  هب  یهجوت  نیرتمک  هکنیا  نودب  و  دنکیم ، هدهاشم  یئاهناسنا  رد  ار  یطارفا 
هئزجت و تسا  هداد  رارق  تخانـش  قیقحت و  عوضوم  هک  ار  ناـسنا  هاـگآان  اـی  هناـهاگآ  هدوـمنن ، دراد ، دوـجو  اـهناسنا  يهمه  رد  اـهنآ  داد 

يزاب لماع  نیرتمهم  دیاش  نیرتساسح و  - 4 دزاسیم . مهتم  تسا  وا  دعب  کی  هک  یئوجدوس  هب  امومع  ار  ناسنا  الثم  دنکیم ! یـشالتم 
نیا دـیآیم . دوجوب  ناسنا  مان  هب  یعوضوم  یملع  يهئزجت  زا  هک  تسا  یقطنم  دـض  يریگهجیتن  الثم  یناسنا ، ياهـشزرا  تیدوجوم و  اب 

یناسنا مولع  رد  ملاع  ناونع  هب  ار  دوخ  یلئاسو  قرط و  اب  رگا  اصوصخم  ملاع  صخـش  کی  هک  یتقو  هکنیا ، زا  تسا  ترابع  يریگهجیتن 
داعبا رگید  رب  رظن  نودـب  دـنکیم ، هدـیقع  زاربا  رظن و  راهظا  تسه  هکناـنچنآ  ناـسنا  زا  يدـعب  يهراـبرد  دـشاب ، هدرک  حرطم  هعماـج  رد 

ار دوخ  تسخن  لقادـح  دـشاب ) هتـشادن  هناهاگآ  يزرو  ضرغ  رگا  ، ) دـنکیم يراشفاپ  تمواـقم و  دوخ  يرگندودـحم  نآ  رد  و  ناـسنا ،
نودـب هداـس و  نهذ  اـب  هک  ار  تفرعم  ملع و  ناوراـک  سپـس  ماهدرک ! فـشک  نم  هک  یناـسنا  تعیبـط  تسنیا  يرآ ، هـک  دـهدیم  بـیرف 

نینچ ناسنا  یـسانش  تعیبط  نیا  زا  هاگنآ  دـناهدش ، ناسنا  تخانـش  دراو  یناـسنا ، داـعبا  يهمه  يهراـبرد  یلبق  ياـهیهاگآ  تاـعالطا و 
هکنانچنآ ناسنا  هجیتن  رد  دنک  تکرح  دوخ  تعیبط  نیا  فالخ  دناوتیمن  سپ  تسا ، نینچ  ناسنا  تعیبط  هک  الاح  دوشیم : هتفرگ  هجیتن 

اب
زاربا ار  هدیقع  نیا  روبزم  رکفت  زرط  اب  دنمـشناد  کی  رگا  هک  دـینک  تقد  لاح  تسا ! هدومرف  رظنبحاص  ياقآ  نیا  هک  تسا  نیمه  مه  دـی 

ناـسنا يا  سپ  هک  دوب  دـهاوخ  یعیبـط  يریگهجیتـن  نیا  دوـخ  عوـنمه  گرگ  بلط و  گـنج  برخم و  تسا  يدوـجوم  ناـسنا  هک  درک 
هنوگ نیا  یـشاب ! هدوـب  تسا ، هدوـمرف  دنمـشناد  ياـقآ  نآ  هک  تسه  هکناـنچنآ  ناـسنا  دـض  رب  یناوـتیمن  وـت  اریز  شکب  نک و  بیرخت 

گنلرومیت و وکاله و  زیگنچ و  نورن و  الوگیلاگ و  الیتآ و  زا  عافد  يارب  تلاکو  نتفرگ  هدهع  هب  اب  دننادن  هچ  دـننادب و  هچ  نادنمـشناد 
لایخ و یتحار  لامک  اب  دـنروآیم و  رد  اقب  رد  عزانت  يارب  یهاگنادـیم  تروص  هب  ار  یتسه  يابیز  ناهج  ناـنآ ، ناـبتکم  مه  تراـپانب و 

يزوریپ تذل  زا  یئایرد  رد  هداهن و  مرن  شلاب  هب  رس  هاگنابش  تسا ، تیرشب  لک  زا  یئوجماقتنا  سح  عابـشا  زا  یـشان  هک  یناور  شمارآ 
، ناهج ای  ناسنا  دـعب  دـنچ  ای  کی  یملع  تخانـش  اب  هکنانآ  - 5 دـنوشیم ! روهطوغ  تسا  يرـشب  تایح  اب  تیدـض  هک  دارم  هب  لوصو  و 

عفد رگیدـمه  اب  هناگتفه  داعبا  لـیمکت  يهراـبرد  مهم  مهوت  عفد  دـننکیم . فذـح  دوخ  زغم  زا  ود ، نآ  يهراـبرد  ار  تفرعم  داـعبا  رگید 
کنیا رد  تسا : رارق  نیدب  یساسا ، دعب  راهچ  يهدنناسر  تیلعف  هب  لماوع  يهناگتفه  داعبا  زا  کی  ره  يهئزجت  ناکما  ای  ترورض  مهوت 

هب دوش و  راک  هب  تسد  صخـشم  یفادها  ای  فدـه  هب  لوصو  يارب  نیعم  لئاسو  رازبا و  اب  تقیقح  کی  تخانـش  يارب  دـناوتیم  ناسنا  ه 
ناـیم دناهتـسناوت  هدوب و  ینبم  نیمه  رب  دـناهداد ، ماـجنا  نونکاـت  مولع  هک  یئاـهراک  يهمه  تسین و  يدـیدرت  چـیه  دـسرب ، دوخ  دوصقم 

نآ هک  درک  اـعدا  ناوتیم  یملع  شور  هنوگنیا  اـب  اـیآ  هک  تسنیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  دـننک . رارقرب  طاـبترا  ناـسنا  تعیبط و  زا  يداـعبا 
ماجنا هک  هچنآ  اریز  تسا ، یفنم  اعطق  ملع ، دوخ  هاگدید  زا  لاوئس  نیا  خساپ  تسا ؟ هدش  هتخانش  تسه  هکنانچنآ  قلطم  روط  هب  تقیقح 

يریگفده اب  و  دهدیم ) ناشن  ار  تلع  رثا  شریذپ  تیفیک  طقف  تقیقح ، اب  طابترا  هک   ) نیعم يرازبا  لئاسو و  اب  ققحم  درم  تسا ، هتفرگ 
هب تسه  هکناـنچنآ  قلطم  روـط  هب  تقیقح  نآ  تخانـش  ياعدـم  عـضو ، نیا  اـب  تسا . هدروآ  تسدـب  ار  تقیقح  نآ  زا  یتاـمولعم  نیعم ،
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نینچمه ار . نآ  يهمه  هن  دنکیم  تابثا  ار  اعدم  زا  يرادـقم  طقف  لیلد  هک  ینعم  نیا  هب  دـشابیم . لیلد  زا  معا  ياعدـم  یملع  حالطـصا 
يدوهش ياهتیلاعف  هب  شلالدتسا  رگا  دروایب ، تسدب  دوهش  يهلیـسوب  نآ ، داعبا  مامت  اب  ار  یتسه  تخانـش  هنوگ  همه  دهاوخب  یـسک  رگا 

هلئسم نیمه  زا  دنک . تابثا  ار  تیمهااب  یلیخ  هچ  رگا  يدراوم  زج  دناوتیمن  لالدتسا  نیا  دشاب ، هدوب  تفرعم  ورملق  رد  زغم 
همه نآ  تلع  تسیچ  تسا و  هدوب  هچ  ناـسنا  یعیبـط و  يهنهپ  رد  يرـشب  فراـعم  یجیردـت  شرتـسگ  تلع  هک  دـیمهف  دوـشیم  نشور 

تیدودحم يهرابرد  مزال  يرایشه  زا  ملع ، زا  يرادروخرب  يهفاضا  هب  هک   ) گرزب ناسانشیتسه  نادنمشناد و  حیرـص  فارتعا  عضاوت و 
رد يرـشب  تامولعم  هراومه  هک  تیعقاو  نیا  هب  دناهدوب ) دـنمهرهب  یتسه  قیاقح  اب  طابترا  رد  اهینیزگ  فدـه  تخانـش و  رازبا  لئاسو و 

بیرق تیرثکا  زا  ار  هنادنمدرخ  فارتعا  نیا  بناجنیا  هتشذگ  ياهلاس  رد  تسا . كدنا  رایسب  دراد ، دوجو  وا  ربارب  رد  هک  یتالوهجم  ربارب 
نوـنکا ماهدروآ . ناـهج  ناـسنا - طاـبترا  باـتک  زا  لوا  دـلجم  رد  ار  نآ  زا  يرادــقم  هدوـمن ، يروآعـمج  تـفرعم  نازاتــشیپ  قاـفتا  هـب 

ام هک  میهدب  رارق  تقد  دروم  ار  حضاو  يهیضق  نیا  دیئایب  دنرگیدمه . لمکم  تفرعم  يهناگتفه  داعبا  هک  هلئسم  نیا  تابثا  هب  میزادرپیم 
سکعنم ار  ماسجا  لاکشا  اهدومن و  طقف  طقف و  هک  لالز  بآ  یلقیص و  يهنییآ  اب  هن  میراد ، راک  رس و  ناسنا  اب  ثحب  دروم  يهلئـسم  رد 

طوقـس هک  میراد  راک  رـس و  یناسنا  اب  ام  دنروایب . دوجوب  لالز  بآ  هنییآ و  نآ  رد  يریثات  لاکـشا  اهدومن و  نآ  هکنیا  نودب  دنزاسیم ،
شزغم ع يدیرجت  تردق  هک  میراد  راک  رس و  یناسنا  اب  ام  تسا . هدرب  یپ  تیبذاج  دوجو  هب  هدید و  نیمز  رب  ار  بیس 

نانچ هکلب  دـهدیم ، رییغت  ار  دوخ  تشونرـس  اهنت  هن  شارخلد  يهثداح  کی  ندـید  اب  دـهدیم . ماجنا  ار  یـضایر  یلاع  هداعلاقوف  تایلم 
تاـساسحا و يهمه  دزاـسیم . نوگرگد  تسنآ  يهدـییاز  دوـخ  هک  ار  ياهعماـج  تشونرـس  هک  دـیآیم  دوـجوب  يو  رد  یناور  بـالقنا 
ار دوخ  یتفرعم  داعبا  هنوگ  ره  دوشیم و  کیرحت  هثداح  نآ  زا  يدرف  نینچ  میمـصت  هدارا و  یناعم و  یعادـت  مسجت و  لقعت و  هشیدـنا و 
مجـسنم و رگیدـکی  اب  شارخلد  يهثداح  نآ  ندـش  کیرحت  اب  هک  یفدـه  يارب  تسا ) اـم  ثحب  دروم  هک  ار  ياهناـگتفه  داـعبا  طـقف  هن  )

يارب ناوتیم  ار  یلالدتـسا  هچ  ناسنا  تاصتخم  نیا  زا  تفگ : دـیهاوخ  تسا . ناسنا  اب  ام  راک  رـس و  يرآ ، دـتفایم . هار  هب  هتخاس  دـحتم 
ار قوف  ياعدم  یملع  دید  تحارص و  لامک  اب  هک  تسا  لاوئـس  نیا  خساپ  دومن ؟ يزیریپ  دنرگیدکی  لمکم  هناگتفه  داعبا  هک  اعدا  نیا 

مان هب  یتقیقح  یمدآ  نورد  رد  هک  میریذـپیم  ار  تیعقاو  نیا  اتمدـقم  دـیوگیم . هچ  خـساپ  نیا  مینیبب ، ات  دـیئامرف  هجوت  دـنکیم . تابثا 
اـهتیلاعف و رد  هک  دراد  دوجو  نادرگدوخ  تیلاـعف  دـینک ، زیهرپ  تاـملک  نیا  ندرب  راـکب  زا  دـیهاوخب  رگا  اـی  نم ، دوخ ، اـی  تیـصخش 

ياهتیلاعف رد  نم  هک  یبای  تدحو  ماجسنا و  راک  فعض  تدش و  دهدیم . ماجنا  ار  هدننک  مجسنم  یتیریدم  یناور ، يزغم و  تارثات 
يارب هدش  حرطم  عوضوم  هک  هزادنا  ره  ددرگیم . حرطم  نم  يارب  هک  دراد  یعوضوم  تیمهااب  میقتـسم  يهطبار  دـهدیم ، ماجنا  ینورد 

یعوضوم هک  ماگنه  نآ  رد  اذل  دریگیم . ماجنا  رتیلاع  نم ، يهلیسوب  یبای  تدحو  ماجـسنا  راک  ددرگ ، یقلت  رتیتایح  رتتیمهااب و  نم 
جیـسب قوشعم  لامک  یئابیز و  تاـبثا  يارب  ار  ینورد  ياـهتیلاعف  اـهورین و  يهمه  نم  درک ، بذـج  دوخ  هب  ار  ناـسنا  کـی  قشع  دـح  اـت 
بولطم يهجیتن  هب  لمع  نآ  هک  یعقوم  دـشاب ، هدرک  بلج  دوخ  يارب  ادـیدش  ار  یگرزب  نادیـضایر  هک  یـضایر  لـمع  کـی  دـیامنیم .

نآ یناور  عضو  زا  هک  سک  ره  یلو  تسا ، هدیـسر  هجیتن  هب  هدومن و  تیلاـعف  نادیـضایر  نآ  یـضایر  دادعتـسا  طـقف  هکنیا  اـب  دـسریم ،
نیرتاـبیز زا  لاـحنیا  رد  يو  یئوگ  تسا ، هتفرگ  ارف  یلاـع  طاـسبنا  ار  يو  تیـصخش  يهمه  دـید  دـهاوخ  دـنک ، ادـیپ  عـالطا  نادیـضایر 

يهدارا تسا . هدیـسر  يزوریپ  هب  وا  دـنیبیم . دوخ  يالعا  فدـه  رد  ار  دوخ  یگدـنز  وا  یئوگ  تسا . رادروخرب  ناهج  یئابیز  ياهدومن 
نیا تسا . هتـشگ  رادروخرب  رایتخا  تاظحل  نیرتیلاع  زا  دـشچیم . ار  لوقعم  ياـهنامرآ  يهمه  معط  دـنادیم . اـههدارا  نیرتیوق  ار  دوخ 
ادیپ تیعقاو  هک  هچنآ  هکلب  تسا ، هدومن  عابشا  لالقتسا  یئاهنت و  هب  ار  هروبزم  داعبا  زا  کی  ره  ضورفم  نادیضایر  هک  تسین  ینعم  نادب 

ك
ضرف نیا  رد  تیصخش  تسا و  هتشگ  قفوم  تسا ، هدرک  یقلت  یتایح  تیمها  اب  هک  هچنآ  هب  لوصو  رد  نادیـضایر  تیـصخش  تسا ، هدر 

مینک وجتسج  دوخ  تاذ  زا  نوریب  رد  ددنویپیم  مهب  ار  هناگـشش  داعبا  هک  ار  یبانط  دیابن  ام  نیاربانب  تسا . هدیـسر  دوخ  یقیقح  تایح  هب 
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بانط میتفگ  هکنانچ  اریز  میئامن ، يدرگیپ  رگید ، ياهدعب  داعبا و  نآ  زا  کی  ره  نایم  رد  میقتـسم  روط  هب  ار  بانط  نآ  دـیابن  نینچمه  و 
لـصا مینک ، هفاضا  تسا ، تیمهااب  رایـسب  هک  ار  يرگید  يهتکن  بلطم ، نیا  هب  اـم  رگا  تسا . تیـصخش  دوخ  داـهن  رد  داـعبا  نیا  یقیقح 

داعبا زا  یکی  ندروآ  تسدـب  اب  ام  تیـصخش  هک  تسنیا  هتکن  نآ  ددرگیم . تابثا  اـم  يارب  دـنرگیدمه  لـمکم  هناگـشش  داـعبا  نیداـینب 
عابشا اب  رگم  دوشیمن  فرطرب  هک  دنکیم  ساسحا  دوخ  رد  یـصقن  نآ ، عابـشا  ترورـض  رگید و  دعب  زا  یهاگآ  تروص  رد  هناگـشش ،

دهدب و رارق  هجوت  دروم  یفسلف  ياهشواک  تایلک و  يدابم و  هاگدید  زا  طقف  ار  یتسه  ناهج  تایعقاو  یسک  رگا  لاثم  ناونع  هب  دعب . نآ 
اهـشواک تایلک و  يدابم و  نآ  زا  یمهم  رایـسب  رادقم  هکنیا  هب  هجوت  اب  صخـش  نیا  دوش ، قفوم  یفـسلف  يوپاکت  نیا  رد  هک  مینک  ضرف 

هک دنادیمن  وا  دشاب و  دنتسم  مولع  جیاتن  هب  دیاب  اهشواک  تایلک و  يدابم و  نآ  زا  یمهم  رایسب  رادقم  هکنیا  هب  هجوت  اب  صخش  دیاب 
هک درک  دهاوخ  ساسحا  دوخ  ياههتـساوخ  تارکفت و  زرط  رد  یـصقن  رکفتم  تیـصخش  نیا  دیدرت  نودب  درذـگیم ، هچ  ملع  ناهج  رد 

هاگدید زا  ار  یتسه  ناهج  تایعقاو  هک  یـسک  سکعلاب ، تشگ و  دهاوخن  عفترم  درذـگیم ، ملع  ناهج  رد  هچنآ  هب  يدـج  هجوت  نودـب 
زا تیدودحم   ) دوشیم تیدودحم  هب  دیدهت  تخـس  هیحان  ود  زا  وا  یملع  شرگن  هک  دوش  هجوتم  هتکن  نیا  هب  رگا  درگنیم ، ضحم  ملع 
هک درک  دهاوخ  ساسحا  دوخ  تارکفت  رد  یصقن  تخانـش ) قیقحت و  زا  فده  يهیحان  زا  تیدودحم  تخانـش و  لئاسو  رازبا و  يهیحان 

دوجو لوادتم  جئار و  رایسب  ياطخ  کی  طقف  یلب ، تشگ . دهاوخن  عفترم  یفسلف ، ياهشواک  تایلک و  يدابم و  لقادح  اب  یئانـشآ  نودب 
يزغم و يرگیزاب  ناـیم  کـیکفت  مدـع  زا  تستراـبع  اـطخ  نیا  دـیامن . بلج  دوخ  هب  ار  رکفتم  هجوت  اـهصقن  نیا  دراذـگیمن  هک  دراد 

اهکچوک ندرک  گرزب   ) مسجت تردـق  زا  يرادربهرهب  اب  رگندودـحم  نارکفتم  هنوگ  نیا  هک  ینعم  نیا  هب  تایعقاو  هب  ملاس  يرگاشامت 
ریگارف و يردـقب  ار  دوخ  دودـحم  کچوک و  ياههتـسناد  ددرگیم ، یـشان  يزغم  ياهيرگیزاب  زا  هک  اهدودـحم ) نتخاـس  دودـحمان  و 
رد ار  تیـصخش  عونتم  داعبا  داحتا  يولوم  دـنزاسیم !! عناق  دودـحم  کـچوک و  مولعم  ناـمه  هب  ار  دوخ  تیـصخش  هک  دـنزاسیم  قلطم 

هکنوچ ي درادیم : نایب  نینچ  ریز  تایبا 
دیدپ اهسح  همهرب  یبیغ  تشگ  دید  تاسوسحم  ریغ  سح  یکی  نوچ  دنوش  لدـبم  همه  اهسح  یقبام  دـنب  داشگب  شور  رد  سح  ك 

ات نارچ  یعرملا  جرخا  زا  ارچ  رد  نارب  ار  تساوح  نادنفـسوگ  دـنهجرب  وسنآ  هلمج  یپایپ  سپ  دنفـسوگ  زا  هلگ  کـی  تسج  وجز  نوچ 
اب اهسح  دـشک  تنج  نآ  رد  اهسح  يهلمج  دوش  اهـسح  ربمغیپ  تسح  ره  دـنرب  هر  قئاقح  رازلگ  هب  ات  دـنرچ  ناحیر  لبنـس و  اجنآ  رد 

دوب ناک  تقیقح  نآ  تساه  لییخت  يهیام  مهوت  نیو  تساهیوات  لباق  تقیقح  نیاک  زاجمیب  تقیقحیب  ناـبزیب و  زار  دـنیوگ  وت  سح 
رد دوریم  يوعد  هکنوچ  دب  وت  زا  دشابن  ار  اهکلف  رم  دش  وت  سح  يهدـنب  سح  ره  هکنوچ  نایم  رد  دـجنگن  یلیوات  چـیه  نایع  نیع و 

تسا و رـشق  کلف  سپ  هاگن  نک  ار  نآ  تسیک  نآ  يهناد  هاگ  گنت  ردنا  دتفا  عزانت  نوچ  تسوا  نآ  رـشق  دوب  هک  نآ  زغم  تسوپ  کلم 
زا لـیمکت  لـصا  تاـبثا  يارب  هک  دراد  دوـجو  ثحبم  نیا  رد  رگید  يهلئـسم  ود  زغلم  ود  نـیز  یفخ  نآ  تـسا  دـیدپ  نـیا  زغم  حور  روـن 

يارب هک  دـنهدن  رکذـت  ار  تقیقح  نیا  مولع ، رد  نارظنبحاص  دوخ  تسا  نکمم  مکی - يهلئـسم  دنـشابیم : رادروخرب  هجوت  لباق  تیمها 
. دراد ترورض  تسا ، هتفرگ  ار  عوضوم  نآ  نوماریپ  هک  یبلاطم  اب  یئانشآ  عوضوم ، کی  يهرابرد  لماک  یملع  قیقحت 

هب دـشاب و  رظنبحاـص  یقوقح  لـئاسم  لوصا و  رد  اـعقاو  دـهاوخیم  هدرک و  راـک  قوـقح  ملع  رد  هک  دنمـشناد  نآ  يارب  لاـثم  ناوـنع  هب 
هک ياهعماج  یخیرات  تشذگرـس  یـسانشناور و  ینابم  لوصا و  يرادقم  زا  لقادح  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  یهاگآ  رتمهم  رتدـیدج و  تایعقاو 

ناوتیم یعقوم  ار  نادکیزیف  کی  دشاب . هتـشاد  عالطا  دنک ، زاربا  ار  ياهناققحم  رظن  هعماج ، نآ  یقوقح  ورملق  رد  دـهاوخیم  نادـقوقح 
. دشاب هتشاد  یهاگآ  تسا  قیقحت  دروم  وا  يارب  هک  يرـصنع  ياهدومن  یئایمیـش  تالعافت  لوصا  يرادقم  زا  لقادح  هک  دیمان  رظنبحاص 

يدابم تایلک و  زا  یهجوت  لـباق  دودـح  اـت  هک  تسا  نانادـکیزیف  نآ  يوپاـکت  نوهرم  ریخا  نرق  رد  کـیزیف  تفرـشیپ  هک  مینیبیمن  اـیآ 
تاعوضوم رد  نانآ  يرگن  فرژ  تاقیقحت و  هکنیا  ای  دناهتـشاد ؟ یهاـگآ  شعیـسو  رایـسب  موهفم  رد  تیلع  نوناـق  دـننام  یـسانشیتسه 
يرادربهرهب دـنباتیم ، یتاذ  نورب  یتاذ و  نورد  بطق  ود  رب  یئانـشور  لماوع  دـننام  هک  يرگید  فراعم  زا  هک  دوشیم  بجوم  یکیزیف ،
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نیا دنهدیم ؟ ناشن  دوخ  رد  ار  هیلاع  میهافم  يدابم و  زا  یمسجت  هک  دنتسه  راثآ  نآ  رادیاپ ، لیـصا و  يرنه  راثآ  هک  مینیبیمن  ایآ  دننک .
، دراد دوجو  یناسنا  تیصخش  رد  هک  یتدحو  اریز  مزال ، يرورض و  تسا  يرما  هتفر و  رتالاب  یگتسیاش  دح  زا  یناسنا  مولع  رد  هلئسم 

تفرعم طـیحم  يهطقن  ره  زا  هک  تسا  هرئاد  يزکرم  يهطقن  دـننام  دوشیم ، هدـهاشم  ماـع  روط  هب  ناـسنا  تیدوجوم  رد  هک  یتدـحو  اـی 
زا یـصوصخم  يهقطنم  رد  نآ  نداهنرب  يارب  عوضوم  کی  نتخیـسگ  نیارباـنب  دیـسر . دـهاوخ  هطقن  نآ  هب  اـمتح  دوش ، هدیـشک  یعاـعش 

تخانـش دروم  هک  ینیع  عوضوم  اب  هطبار  رد  تسا  یناسنا  يریگعضوم  رگنایامن  هک  تسا  یباختنا  يدادرارق و  نتخیـسگ  کی  تخاـنش ،
. عوضوم کی  اب  یملع  طابترا  نتخاس  رارقرب  رد  شیپ  زا  هدـش  هتفریذـپ  دـئاقع  اهنامرآ و  نداد  تلاخد  مود - يهلئـسم  تسا . هتفرگ  رارق 
سباه و ینیبدب  تسا  لاحم  دومن . قیدصت  ار  نآ  ناوتیم  هجوت  كدـنا  اب  هک  تسا  یهیدـب  ابیرقت  رما  کی  یناسنا  مولع  رد  تلاخد  نیا 

دنتـسم صلاخ  بان و  تامولعم  هب  ناسنا  يهراـبرد  ار  دوخ  تخانـش  دـناوتب  اـت  دـنک  اـهر  ار  ود  نآ  ناـسنا ، تعیبط  يهراـبرد  یلواـیکام 
. دراد نانآ  تیصخش  ندش  نوگرگد  هب  زاین  دوخ ، يهتخاس  شیپ  يهدیقع  زا  نتشادرب  تسد  هک  تسا  راوشد  ردق  نآ  لقادح  ای  دنرادب ،

دئاقع اهنامرآ و  نداد  تلاـخد  زا  و  انـشآ ، یملع  عوضوم  ره  نوگاـنوگ  بناوج  رب  هک  یئاـهناسنا  يانثتـسا  هب  ، ) نادنمـشناد ياـعدا  هتبلا 
تلاخد عوضوم  نآ  رد  ار  ملع  دروم  عوضوم  زا  جراخ  يزیچن  هکنیا  نودـب  ام  هک  تسنیا  رب  دـنعلطم )، هاگآان ، روط  هب  ولو  هتخاـس  شیپ 

میهدب و
شناد لیـصحت  شهوژپ و  راـک  هب  تسد  تسا ، هتفرگ  رارق  اـم  یملع  راـک  يهـقطنم  رد  هـک  عوـضوم  نآ  بناوـج  زا  یهاـگآ  لاـمک  اـب 

هک یهیجوت  ریـسفت و  اـب  اـی  دوشیم و  زاربا  اـعدا  لکـش  هب  هک  تسا  یئوزرآ  کـی  اـی  اـعدا  نیا  یلو  میدرگیم . عوـضوم  نآ  يهراـبرد 
روبزم ياعدا  دوخ ، قیقحت  دروم  عوضوم  نوگانوگ  بناوج  رد  یهیجوت  ریـسفت و  اب  ای  دـنراد و  عوضوم  زا  جراخ  زیچ  تلاخد  يهراـبرد 

فورعم يهلمج  نآ  رد  دنریذپیم . ار  نآ  یبرغ  هچ  یقرـش و  هچ  یناسنا  مولع  رد  ناققحم  بلغا  هک  تسا  یبلطم  نیا  دنیامنیم . زاربا  ار 
زا ددعتم  يدراوم  رد  يولوم  رگاشامت  مه  میرگیزاب  مه  دوجو  گرزب  يهمانـشیامن  رد  ام  تسا : هدمآ  نینچ  رهوب  زلین  زا  لقن  هب  هستوئال 
ءزج وت  نوچ  نامگ  نیا  دنامن  اتآ  دورف  ناز  نانچ  ینیب  نب  دورما  رس  زا  هلمج : نآ  زا  تسا . هدروآ  ار  يرگیزاب  تلاخد  نیا  يونثم  باتک 

رد وت  رو  ترظنم  دـنیب  هدـندرگ  ار  هناـخ  ترـس  تدرگرب  يدرگرب و  وت  نوچ  نیقی  یناد  دوخ  وـچمه  ار  نآ  لـک  نیهم  يا  سپ  یملاـع 
هچ رد  سکع  نورد  هچ  کی  ره  هدید  ار  دوخ  سکع  نورق  نآ  دنداتف  ایند  هچ  رد  ناود  ینیب  یمه  ار  می  لحاس  ناور  میرب  يور  یتشک 

هک د يریش  نآ  هنرو  دومن  تهاچ  رد  هچ  ره  ناد  نورب  زا  دیود  هچ  ردنا  لوگ  ریش  وچمه  دیدن  نوریب  رد  دید و 
یکی ات  باتهام  رد  ار  مشچ  نادرگ  تسار  هابتـشا  رد  رظن  نیا  تسا  لاوئـس  نوچ  هام  صرق  يدید  ود  يدرد  جـک  مشچ  دورف  دـش  هچ  ر 

امنب نانچنآ  تصـش  هدوب  ناوامب  هدومنب  همعط  ارـس  هعدـخ  رد  تسه  هکنانچنآ  ار  زیچ  ره  وت  يامنب  ادـخ  يا  باوج  کن  ار ، هم  وت  ینیب 
یفرطیب ندرکراک ، یملع  يارب  یششوک  ره  رد  يرورـض  رـصنع  کی  هدش  هدید  هچنانچ  دیوگیم : نوتنیرب  نیرک  تسه  هک  ار  نآ  امب 

هدادیور هک  هچنآ  زا  دوخ  تادهاشم  ظفح  تهج  رد  تسا  وا  یئاناوت  يانعم  هب  یفرطیب  نیا  راگنخـیرات ، کی  دروم  رد  تسا . دنمـشناد 
وربور يراوشد  نیا  اب  یموهفم  حرط  هب  طوبرم  ثحب  رد  رتشیپ  ام  دشاب  هداد  خر  دراد  تسود  وا  هک  هچنآ  زا  يریذـپریثات  ربارب  رد  تسا ،

دیاب زاب  دیـسریم . رظن  هب  نآ  یماندـب  بالقنا و  درط  یعون  تسخن ، هاگن  رد  نتـشادنپ ، بت  نانوچ  ار  بالقنا  اج  ناـمه  رد  میدوب  هدـش 
یتح تسا . ریذـپانناکما  نآ ، صلاخ  ای  قلطم  يانعم  هب  راوشد و  رایـسب  بان  یملع  یفرطیب  هب  یـسرتسد  یعاـمتجا  مولع  رد  هک : تفگ 

زا یخرب  نتفرگ  هدـیدان  یتـح  فیرحت و  هب  تسا  نکمم  ندوب ، یـصخش  يهیرظن  اـی  هیـضرف  کـی  تاـبثا  يزورآ  رد  یعیبـط ، موـلع  رد 
لوکلوم کی  دهاوخیمن  یعیبط  دنمشناد  کی  اما  دیآیم . رامش  هب  يرشب  تاساسحا  نیرتدنمورین  زا  یکی  هک  دماجنیب  ییاهوزرآ 

، نآ زا  رتالاب  یتح  ام و  یقالخا  ام  هک  یتاساسحا  نیا  هکنآ  لاح  دـهاوخیمن . اـقالخا  مک  تسد  دـنک - تاـبثا  ار  یلولـس  کـت  کـی  اـی 
نوگرگد تساوخ  زا  دـناوتیم  یتخـس  هب  وا  دـنروآیم . راشف  یعامتجا  دنمـشناد  کی  رب  ماـمت  تردـق  اـب  میناوخیم ، شاهناـهاوخدوخ 

کی هک  دزاـس ، نوـگرگد  ناـسنامه  هب  دـهاوخیمن  ار  شیوـخ  عوـضوم  نیا  هتبلا  دـنک . زیهرپ  دراد ، یـسررب  تـسد  رد  هـچنآ  يزاـس 
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رب ینید  غلبم  کی  هک  ینوگرگد  نانوچ  ار  ینوگرگد  نیا  هکلب  دزاسیم ، نوگرگد  دنکیم ، بیکرت  هک  ار  يرـصانع  تروص  نادـیمیش 
زا تسرد  دزیهرپیم ، ناطیـش  زا  هک  يراکوکن  درم  نانوچ  دـیاب  یعامتجا  دنمـشناد  کی  اما  دـهاوخیم . دـنکیم  لامعا  نامیاون  ناـسنا 

نودـب اهداهن  ای  اهناسنا  فیـصوت  داد ، ماـجنا  ناوتیم  نیمز  رد  هک  یئاـهزیچ  نیرتتخـس  زا  یکی  دـنک . زیهرپ  هدـش  داـی  شیارگ  نیمه 
مه زا  ناوتیم  ار  نایرج  ود  نیا  هک  دنتسین  هاگآ  هتکن  نیدب  مدرم  رتشیب  هک  تسا  تخس  نادنچ  راک  نیا  تسا . اهنآ  ینوگرگد  تساوخ 

کی قلطم  یفرطیب  میزاـس …  ادـج  مه  زا  ار  ود  نیا  دـیاب  میـسرب ، یئاـجب  یعاـمتجا  مولع  رد  میهاوخب  رگا  همه  نیا  اـب  تخاـس . ادـج 
، تفرگ ناوتیم  مود  يهلئـسم  نیا  رد  یملع  هاگدید  زا  هک  ياهجیتن  تسین …  یبسانم  ياج  رـشب  یگدنز  يارب  هک  تسا  یبطق  يهقطنم 

مولع ا رد  هک  تسنیا 
تاعوضوم و ياپ  سوسحمان  اـی  سوسحم  ياـهلاناک  يهلیـسوب  دریگیم ، رارق  یملع  یئاسانـش  قیقحت و  دروم  هک  یعوضوم  ره  یناـسن ،

تفایرد دـننام  دـشاب ، ددـعتم  اهنآ  تخانـش  عاونا  اسب  هچ  هک  دوشیم  هدیـشک  نایم  هب  ققحم  صخـش  صاخ  دـئاقع  اـهنامرآ و  لـئاسم و 
یملع شور  ياعدا  هک  تسنیا  میریگیم ، هک  كرتشم  يهجیتن  کی  هلئـسم  ود  نیا  زا  کلذ . ریغ  یتدـیقع و  یقالخا ، یفـسلف ، يدوهش ،

هک یناسنا  مولع  رد  اصوصخم  عوضوم  کی  يهرابرد  فرطیب  دید  کی  اب  هدش و  يدـنبزرم  تاعوضوم و  يهمه  زا  هتخیـسگ  ضحم و 
هکنانچنآ ناسنا  دـیاب ، هکنانچنآ  ناسنا  هب  هدـیقع  زا  ای  دوشیم و  يریگهجیتن  دـیاب  هکنانچنآ  ناسنا  تسه ، هکنانچنآ  ناسنا  نایب  زا  اـبلاغ 

، دـهدب ماجنا  دـناوتیم  یملع  نادـجو  ياراد  ققحم  کی  هک  هچنآ  تسا . یحطـس  يهناـنیب  شوخ  ياـعدا  کـی  دوشیم ، هدـنایاز  تسه 
، دنکیم زاربا  ملع  ناونعب  هک  هچنآ  اب  ار  دوخ  یـصوصخ  یمومع و  تیعقوم  مهف  لباق  يهراشا  اب  هچ  لماک و  تحارـص  اب  هچ  هک  تسنیا 

تفرعم رگید  داعبا  يهطبار  دنتـسه ، وا  مولعم  زا  يرادربهرهب  ددصرد  هک  نارگید  مه  وا و  دوخ  مه  هناشنم  ناسنا  نایب  نیا  اب  دـیامن . نایب 
سیاب تفرعم و  عونتم  داعبا  طالتخا  یناماسبان  زا  ناوتیم  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  دیمهف . دنهاوخ  وا  مولعم  اب  ار  یگتسیاب  و 

رمث هب  تیلعف و  لماوع  راصحنا  دومن . يرادربهرهب  تفرعم  لیمکت  هار  رد  داعبا  نآ  يهمه  زا  حیحـص  قطنم  اب  هدومن و  يریگولج  اهیگت 
تکرح یتسه  رد  ای  دریگیم ، ارف  یتسه  ناهج  زا  ای  یتسه ، اب  طابترا  رد  رگوپاکت  ناسنا  لماع  تفه  رد  یـساسا  دـعب  راهچ  يهدـنناسر 

نآ وترپ  رد  نم  تکرح  يدوهـش . تفایرد  - 3 یفسلف . كرد  - 2 یملع . تخانش  - 1 تسا : لوصو  باق  قیرط  هس  زا  يریگارف  دـنکیم .
رد هناگشش  يریگارف  یگتـسیاب  هب  نامیا  زا  تسترابع  یبهذم  دعب  ینافرع . یمکح ، یقالخا ، تسا : ریذپناکما  قیرط  هس  زا  زین  يریگارف 

ياهدادعتـسا ددـعت  عونت و  هب  رظن  اب  هچ  رگا  یبوبر  يهبذاج  ریـسم  رد  یهلا  نایاوشیپ  هب  دنتـسم  هررقم  نیناوق  اـب  تکرح  رودـقم و  دـح 
داعبا تسا  نکمم  تسا و  یلقع  دـعب ، تفه  رد  یـساسا  دـعب  راـهچ  يهدـنناسر  رمث  هب  تیلعف و  لـماوع  راـصحنا  تفگ : ناوتیمن  یمدآ 

هب یـساسا  لماوع  تفگ : ناوتیم  یـسانشناسنا  مولع  جـئاتن  هب  رظن  اب  یلو  میرادـن ، اـهنآ  زا  یهاـگآ  اـم  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید 
نیمه تسا ، هدیدرگ  حرطم  یمسر  روط  هب  نونکات  هک  ندنادرگ ) ندیدرگ و  تفایرد و  تخانش و   ) یساسا دعب  راهچ  يهدنناسر  تیلعف 
وب نآ ، يریگارف  يارب  یتسه  تایعقاو  اب  طابترا  یملع - تخانش  - 1 میئامنیم : فیصوت  رصتخم  روط  هب  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  دعب  تفه 
ورملق رد  هچ  یتسه ، ناهج  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  سوسحم  ياهدومن  طباور و  تاعوضوم و  رد  لالدتسا  تادهاشم و  براجت و  يهلیس 
نیناوق میهافم و  كرد  يهلیسوب  نآ ، يریگارف  يارب  یتسه  تایعقاو  اب  طابترا  یفسلف - تخانش  - 2 ینورد . ناهج  رد  هچ  ینیع و  ناهج 

یئانشور یئانیب و  لولعم  هک  تایعقاو  اب  نورد  میقتـسم  طابترا  زا  تسترابع  تخانـش  نیا  يدوهـش - تخانـش  - 3 یتسه . رب  مکاـح  یلک 
قئاقح اهشزرا و  اب  طابترا  رد  یلاع و  ياهـسدح  تافاشتکا و  رد  تخانـش  نیا  دشابیم . اهنآ  زا  رتيوق  یلقع و  یـسح و  ياهیئانیب  قوف 

هک تسا  یناـسنا  حور  زا  یجوم  دـننام  دوهـش  دـیآیم . دوجوب  لوقعم  سوـسحم و  ياـهیئابیز  رد  نینچمه  یمک و  ياـهدومن  يارواـم 
ساوح زا  لصاح  یئانشور  زا  رتیلاع  یلیخ  دوهش  يهلیـسوب  عوضوم  یئانـشور  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دوشیم و  فشک  یمدآ  طسوت 

تخانـش و رازبا  رگید  ساوح و  زا  هدـمآ  تسدـب  تامولعم  فراعم و  ندـش  افوکـش  زا  تسترابع  یقالخا - تخانـش  - 4 تسا . قـطنم  و 
زا يرادروخرب  روبزم و  دعب  راهچ  زا  هلصاح  تفرعم  یمکح - تخانش  - 5 تسا . تکرح  رد  نادجو  يامن  بطق  اب  هک  ینورد  رد  لقع ،
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ناهج ود  هک  تسا  یحور  تینارون  نآ  یناـفرع - تخانـش  - 6 يرظن . یئزج  لقع  هن  درخ )  ) میلـس لقع  يهلیـسوب  لوقعم  تاـیح  رد  نآ 
نآ هتخاس و  نشور  ار  ینورد  ینورب و 

تخانش - 7 دهدب . رارق  تاذلاب  تقیقح  نآ  عاعـش  رد  ار  یمدآ  تیـصخش  دـناوتیم  هدومن و  یبایزرا  تاذـلاب  تقیقح  اب  هطبار  رد  ار  ود 
يهبذاـج ریـسم  رد  یهلا  ناـیاوشیپ  هب  دنتـسم  هررقم  نیناوق  اـب  تکرح  يارب  هناگـشش  ياهتخانـش  يریگارف  یگتـسیاب  هب  ناـمیا  یبهذـم -

کی نیا  یملع - دـعب  - 1 یـضایر ) یعیبط و   ) ضحم یملع  ياـیاضق  زا  ياهنومن  رب  هناـگتفه  داـعبا  قیبـطت  هب  میزادرپیم  نونکا  یبوبر .
نیعم ياهجرد  ات  ترارح  شیازفا  اب  بآ  هکنیا  دـشوجیم  ترارح  زا  هجرد  دـص  رد  بآ  هک  تسا  یعیبط  دومن  کـی  رد  یملع  يهیـضق 

دـص رادـقم  هب  نیعم  يهجرد  نآ  ندـیمان  هچ  رگا  تسا . هبرجت  لـباق  سوـسحم و  ـالماک  يهدـیدپ  کـی  دـیامنیم ، ندیـشوج  هب  عورش 
نآ ندـیمهف  یعیبط و  تسا  یتیعقاو  دـشابیم ، تدـش  زا  ياهجرد  هب  ترارح  ندیـسر  لولعم  بآ  ندیـشوج  هکنیا  یلو  تسا ، يدادرارق 
اریز تسا ، یضایر  یملع  يهیضق  کی  راهچ  دوشیم  ود  رد  برض  ود  هک  هیضق  نیا  نینچمه  تسا . ضحم  یملع  يهیضق  کی  ندیمهف 

میظنت ار  یـضایر  تمالع  ددـع و  دراد  هک  يدـیرجت  تردـق  اب  نهذ  سپـس  هدرک و  رارقرب  سامت  ینیع  ياهدودـعم  اب  تسخن  ام  ساوح 
دروم یفسلف  دعب  اب  ار  هیـضق  ود  نیا  ناوتیم  ایآ  مینیبب  لاح  یفـسلف - دعب  - 2 تسا . هدروآ  تسدـب  ار  روبزم  يهجیتن  همدـقم و  هدومن و 

بع هب  هن ؟ ای  داد  رارق  تخانش 
روبزم يهدیدپ  يهرابرد  يرگید  يهلئسم  چیه  ترارح ، زا  نیعم  ياهجرد  رد  بآ  ندیشوج  هب  نم  ملع  اب  تفگ : ناوتیم  ایآ  رگید  ترا 

تیدودحم نامه  هب  قوف  يهیضق  تخانش  رد  نم  رگا  دراد ، دوجو  تکرح  ترارح  موهفم  رد  مینیبیم  اریز  زگره  هن  تسا ؟ هدنامن  یقاب 
يهرابرد یتاعالطا  هدیرب و  تخرد  زا  ار  یگرب  هک  تسنیا  دـننام  تسرد  مزروب ، تعانق  دـشوجیم ) ترارح  زا  نیعم  ياهجرد  رد  بآ  )

هنت و هقاس و  هب  لصتم  يهخاش  هب  لصتم  يهفوکـش  هب  لـصتم  گرب  نم  هک  منک  اـعدا  نینچ  سپـس  مرواـیب ، تسدـب  نآ  لکـش  گـنر و 
یـسمش يهموـظنم  هب  طوـبرم  هک  دوـشیم  رادروـخرب  باـتفآ  يهعـشا  زا  هک  تسا  ینیمز  داوـم  هب  لـصتم  مه  نآ  هک  ار  تخرد  يهشیر 

نیا رد  دشکیم ، نایم  هب  ار  تکرح  ياپ  ترارح ، يهدیدپ  ثحب ، دروم  یملع  يهیضق  رد  مینیبیم  ماهتخانش !! تسا  ناشکهک  هب  طوبرم 
ای یمک  تسا  يرما  دـنکیم ، ادـیپ  لاعفنا  لعف و  اـهنآ  اـب  هک  يداوم  نآ  زا  رظن  عطق  اـب  ترارح  اـیآ  هکنیا  يهراـبرد  رکفت  ثحب و  عقوم 

لئاسم نیا  حرط  دشابیم ؟ تیفیک  عاونا  نیمادک  زا  تسا ، یفیک  رگا  تسیچ ؟ نآ  متناوک )  ) رادـقم نیرتکچوک  تسا  یمک  رگا  یفیک ؟
ود رد  برض  ود   ) ضحم یضایر  يهیضق  نآ  میدرگرب  تشگ . دنهاوخ  یهتنم  یفسلف  هاگدید  هب  اب  تسا و  یفسلف  هاگدید  زا  امیقتسم  ای 

( راهچ دوشیم 
دوخ نهذ  رد  هدومن ، عازتنا  دناهتفرگ ، ارف  ار  نآ  نوماریپ  هک  عونتم  ناوارف و  یلئاسم  نایم  زا  ار  هیـضق  نیا  میهدـب . رارق  تقد  دروم  مه  ار 

زا اـیآ  تسین ، ود  نآ  زا  کـی  چـیه  رگا  یعازتنا ؟ اـی  تسا ، يدادرارق  تقیقح  کـی  اـیآ  تسیچ ؟ ددـع  هلمج : نآ  زا  میروآیم . دوجوب 
مه دوخ  زا  يدومن  دریگیم ، ماجنا  نهذ  رد  ددع  ندش  هتخاس  رد  هک  يدیرجت  ایآ  تسا ؟ يدیرجت  یلمع  ای  تسا ، یساکعنا  ياههدیدپ 
رد دریگیم ، ماجنا  نهذ  رد  هک  دیرجت  لمع  نیا  ایآ  تسا ؟ یکی  نهذ  يزاس  یلک  رد  دیرجت  اب  يددع  دـیرجت  ایآ  هن ؟ ای  دـهدیم  ناشن 

تذل ساسحا  اهیزوتهنیک و  تبحم و  اهیریگفدـه و  لایما و  تالیخت و  اهرادـنپ و  دوجو  ای  دریگیم ، ماجنا  نهذ  یلاخ  الماک  يهنحص 
هب دباییم  رد  ار  نآ  هک  ینهذ  رد  روبزم  يهیـضق  تیعطاق  لاحنیا  اب  و  دناهتفرگ ؟ ار  دـیرجت  نآ  نوماریپ  ياهلاه  دـننام  کلذ  ریغ  ملا و  و 

، دش رکذ  الاب  رد  هک  یلئاسم  همه  نآ  زا  ار  روبزم  يهیـضق  دهاوخب  یـسک  رگا  هک  تسا  یهیدب  دـنوشیمن . هدولآ  روما  نآ  هب  هجو  چـیه 
لئاسم رگید  زا  هتخیـسگ  دودحم و  رایـسب  نایرج  کی  ضحم  یملع  هاگدـید  زا  وا  يهدـش  هتخانـش  هک  دـنک  فارتعا  دـیاب  دـنکن ، ادـج 

-3 هفسلف . يهلیسوب  رگید  یخرب  دوش و  هتخانش  دیاب  رگید  مولع  يهلیسوب  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  نآ  هب  طوبرم 
رگا یلو  دوشیمن . هدید  دوهش  يارب  یعوضوم  چیه  یضایر ) یعیبط و  یملع   ) ثحب دروم  يهیضق  ود  رد  یئادتبا  رظن  رد  يدوهـش - دعب 

هک میوش  وربور  ود  نآ  زا  يرگید  داـعبا  اـی  حوطـس  اـب  میناوتیم  مینک  روبع  ثحب  دروم  يهیـضق  ود  يهراـبرد  یحطـس  ياههاگدـید  زا 
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رگ زاب  هلمج  ناشناهد  مدـید  اههرذ  میهدـب : رارق  تقد  دروم  ار  ریز  تیب  نیا  دـشابیم . هیـضق  ود  نآ  اب  اـم  ضحم  یملع  طاـبترا  قوفاـم 
هار زا  يو  لاثما  يولوم و  هک  ار  هچنآ  مدید  اههرذ  دیوگیم : هدومن  دوهـش  هب  دانتـسا  قوف  تیب  رد  يولوم  زارد  ددرگ  ناشدروخ  میوگب 
نیا کلذ و  ریغ  اهلگ و  ناتخرد و  يهشیر  اب  الثم  بآ  تارذ  یعافت  طاـبترا  زا  تستراـبع  دـننکیم ، كرد  اـیند  نیا  رد  لـقعت  ساوح و 

رد دوهش  بابرا  دید  دیاب  لاح  درادن . دشاب ، یلقع  یسح و  قوفام  هک  یصخش  تیور  دوهش و  هب  يزاین  تسا و  یناگمه  رما  کی  كرد 
راک یـشخب  قلح  سک  هب  سک  ره  زا  دیآ  یـشخب  همقل  دیوگیم : يولوم  دـننیبیمن ؟ نارگید  هک  دـننیبیم  هچ  تعیبط  ملاع  ياههدـیدپ 

وا ماع  فطل  هیاد  ار  ناگیاد  وا  ماعنا  زا  گرب  ار  اهگرب  ادج  يوضع  ره  رهب  دـشخب  قلح  ار  حور  ار و  مسج  دـشخب  قلح  سب  تسنادزی و 
داوم لعافت  هک  یتقیقح  نآ  زا  تسترابع  دوهش  عوضوم  دهز  یک  یئاذغیب  مدنگ  هکناز  دهدیم  وا  اهقزر  ار  اهقزر 

ياقبا لماوع  و  دنکیم ، تیاده  اهنآ  يدوجو  ياقبا  لماوع  نادـیم  هب  ار  هرذ  دزادـنایم و  نایرج  هب  لعافت  زا  ار  تکرح  ای  تکرح  زا  ار 
رد تفگ : دیاب  اذل  دهدیم . رارق  تکرح  يارجم  رد  ار  يدوجوم  ره  تیوه  رترـصتخم  ترابع  هب  دـناشکیم . اههرذ  فرط  هب  ار  يدوجو 

تاعوضوم و  دراد . دوجو  دوهـش  لباق  یمومع  عوضوم  کی  دیآیم ، تسدب  نآ ، اب  ناسنا  طابترا  تعیبط و  زا  هک  یملع  يایاضق  يهمه 
دراو مولع  يهنحـص  هب  فاشتکا  اب  هک  دنتاعوضوم  نامه  دنـشابیم ، دوهـش  لباق  تعیبط ، ملاع  ياهدادـیور  اههعومجم و  زا  هک  يرگید 

یمومع عوضوم  يهفاضا  هب  یـضایر ، يایاضق  رد  دوهـش  اما  و  تسین . ریذپناکما  دوهـش  نودب  یفاشتکا  چـیه  هک  مینادیم  و  دـنوشیم ،
یباتک و شقن  هن   ) ددع تقیقح  اریز  تسین ، تفایرد  لباق  دوهـش  اب  زج  ددع  دوخ  الـصا  تفایرد ، لباق  ینهذ  دـیرجت  لمع  رد  هک  دوهش 

یناسنا عونینب  زا  يدرف  چـیه  نهذ  ینعی  تسین ، ینهذ  يهدـهاشم  لباق  هجو  چـیه  هب  دـهدیم ) شیاـمن  ار  نآ  دادرارق  روط  هب  هک  یظفل 
، تسا نیگنس  هن  ددع 2  الثم  اریز  دزاسب ، سکعنم  دوخ  نهذ  رد  یصخشم  تیمک  تیفیک و  کی  اب  ار  ددع  دوخ  تسا  هتـسناوتن  نونکات 

ل رگید . دعب  چیه  هن  عافترا و  هن  ضرع و  هن  دراد  لوط  هن  مرگ ، هن  تسا  درس  هن  یگنر ، چیه  هن  زمرق و  هن  دراد  زبس  گنر  هن  کبس ، هن 
هب دـنربیم  رـسب  دوهـش  نآ  زا  یبیجع  تلفغ  رد  لاـح  نیع  رد  دـنراد ، راـک  رـس و  دوهـش  اـب  زور  بش و  مدرم  يهمه  تفگ : ناوتیم  اذ 
رد زین  ار  یئابیز  یعون  راهچ  دوشیم  ود  رد  برـض  ود  يهیـضق  یمـسر  تروص  يهفاضا  هب  نم  هک  دنک  اعدا  یـسک  رگا  هکنیا  يهفاضا 

دوهشم دناسرب ، یئابیز  يالعا  دح  هب  ار  يرنه  رثا  کی  دناوتیم  روبزم  يهیـضق  تاعارم  هک  تیعقاو  نیا  ساسحا  ای  منکیم ، دوهـشم  نآ 
زا لقاع  يولوم  حالطـصا  هب  رگا  یمه  دنیب  یئیـش  مودعم  زا  قشاع  یمه  دنیبیم  روگنا  زا  لقاع  میآیم . رد  ناجیه  دـجو و  هب  منکیم و 

یئاناوت نودب  ار  نآ  يهدنیآ  ثداوح  هعماج  ینیع  تانایرج  زا  دناوتیم  صلخم  شوهاب و  رایسب  رادمامز  کی  دنیببیم و  دناوتیم  روگنا 
، دریگیم ماجنا  یـضایر  لمع  رد  هک  يدیرجت  زا  رگن  فرژ  ناسنا  کی  ارچ  دنزب ، سدح  دنک و  دوهـش  نآ  هب  زاین  نودب  ای  لالدتـسا  رب 

یضایر يهداس  يهیضق  ایآ  میسرپیم  نونکا  دنکن . دوهش  دهدیم ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  هک  ار  يرگید  لماع  ره  ای  حور  درجت  دیرجت و 
هک تفرعم  ورملق  رد  رمتسم  يهدیدپ  نیا  نتشاد  رظن  رد  اب  اصوصخم  تسا  نینچ  اعطق  ددرگیمن ؟ لیمکت  هطوبرم  ياهدوهش  يهفاضا  هب 

غم طابترا  لوصحم  یمک  ياهدومن  ياروام  قئاقح  اهشزرا و  اب  میقتسم  طابترا  یلاع و  ياهسدح  یفاشتکا و  ياهدوهش 
رد یقالخا - دعب  - 4 دنـشاب . طابترا  رد  دـنناوتیم  ای  دـنطابترا  رد  اهنآ  اب  ناگمه  هک  تسا  طباور  تاـعوضوم و  نآ  اـب  یمدآ  ناور  ز و 

نیا تسا و  هدـش  هتفگ  ناوارف  یبلاطم  فرط  نیا  هب  مهدزون  نرق  زا  اـصوصخم  یفـسلف ، یملع و  دـعب  زا  تفرعم  یقـالخا  دـعب  کـیکفت 
. داد رارق  هعلاطم  دروم  فسات  يراسمرـش و  نودب  ناوتیمن  دـناهتفرگ ، هجیتن  روبزم  کیکفت  زا  هک  ار  یمدآ  تایح  تدـحو  رد  يهیزجت 

هبرجت لوغـشم  هک  یهاگـشیامزآ  رد  مناوـتیم  نم  هک : دوـش  حرطم  نینچ  یقـالخا  دـعب  زا  یفـسلف  یملع و  دـعب  کـیکفت  يهلئـسم  رگا 
يزوتهنیک ای  دشاب  تبحم  يهطبار  رگید  مدرم  اب  نم  يهطبار  هک  مرادن  نیا  هب  يزاین  متـسه ، هدهاشم  لباق  ینیع  يهدـیدپ  کی  يهرابرد 

هدروآ تسدـب  لواپچ  اب  ای  تلود و  لام  ای  دـشاب  مدوخ  صخـش  لاـم  مهدیم  ماـجنا  نآ  رد  ار  یملع  يهبرجت  راـک  هک  یهاگـشیامزآ  و 
ماجنا ار  دوخ  راک  هاگـشیامزآ  هرخالاب  ماهتـشک …  دـندرکیم ، تمواقم  نم  ربارب  رد  هک  مه  ار  ياهدـع  لواپچ ، عقوم  رد  یتح  هک  مشاب 
نودب نم  ياههشیدـنا  ساوح و  هاگـشیامزآ و  نیا ، زا  رتالاب  دـنیامنیم . تیلاعف  یعیبط  روط  هب  مه  نم  ياههشیدـنا  ساوح و  دـهدیم و 
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شک رد  هک  یتاعوضوم  یسررب  ماگنه  رد  دشاب و  لاحشوخ  اهناسنا  یگدنز  هب  دنمدوس  تاعوضوم  يهرابرد  تاقیقحت  عقوم  رد  هکنیا 
نیا دـنهدیم . ماجنا  ار  دوخ  تیلاعف  دـنروایب ، وربا  هب  مخ  تفر ، دـهاوخ  راکب  نیمز ، يور  ياهیدابآ  يهمه  بیرخت  ناسنا و  اهنویلیم  نت 

هماکدوخ ناتـسرپ  تردق  ياهنالوج  يارب  ار  نادیم  هک  تسا  هیراج  تیعقاو  نیمه  نآ ، ناکما  لیلد  نیرتهب  دراد و  تیعقاو  الماک  بلطم 
زا یـضعب  ضحم  یقالخا  راتفر  هک  تسا  هدـهاشم  لباق  هزادـنا  نامه  بلطم  نیا  تیعقاو  تسا ، هتخاـس  راومه  اـیند  ناـگهشیپ  تیاـنج  و 

یقالخا راتفر  دنناوتیم  مدرم  زا  یـضعب  هکنانچ  هک  تسنیا  دوصقم  تسا . قالخا  رـصنع  نیرتیـساسا  هک  تفرعم  هب  ءانتعا  نودـب  مدرم ،
. دنـشاب هتـشادن  دـنهدیم  ماـجنا  هچنآ  يهراـبرد  یتـفرعم  ملع و  یلو  دـنهد ، ماـجنا  یعاـمتجا  تاررقم  موسر و  بادآ و  قباـطم  ار  دوـخ 

دوخ زا  دـننک و  هصالخ  یتسه  ناهج  ياهدومن  اب  دودـحم  یملع  طابترا  رد  ار  دوخ  یتاـیح  داـعبا  يهمه  دـنناوتیم  یئاـهناسنا  نینچمه 
رد يدازآ ، ساسحا  زا  زیچان  ياهعرج  زا  لصاح  یتسه  تهج  هب  اهناسنا  تایح  دـض  کیکفت  نیا  ناکما  دنـشاب . هتـشادن  یعالطا  تایح 

راعـش هک  یناـسک  تیرثـکا  رد  هیراـج  تیعقاو  میدرک  هراـشا  ـالاب  رد  هکناـنچ  هکلب  تسا ، ریذـپناکما  اـهنت  هن  اهـشزرا  قئاـقح و  يهمه 
باق ناگمه  يارب  مینیبیم و  هک  تسا  نیمه  دنهدیم ، رس  یلماکت  رادراب  تاملک  اب  هتسارآ  یشوپور  ار  یتسرپرنه  یتسرپملع و 

هیجوـت رازبا  لـئاسو و  اـب  یملع  ياهیـسررب  يارب  هدـش  نییعت  ياهفدـه  ناریـسا  نیا  اریز  تـسنیا ، زا  رتـالاب  هلئـسم  یلو  تـسا . سمل  ل 
لوصحم رب  مه  ار  تسین  نیا  زج  يهلمج  دـنهدیم ، ناشن  تاعوضوم  اب  طابترا  رد  هک  یلمعلاسکع  تیفیک  هب  نهذ  ساوح و  يهدـننک 

روش ریخا  ياهنارود  رد  هک  تسنیا  دوش ، هداد  رکذت  دیاب  ثحبم  نیا  رد  هک  مه  رگید  يهتکن  کی  دننکیم !! هفاضا  دوخ  راتفر  هشیدنا و 
یناـسنا و ياهـشزرا  قـالخا و  يارب  کـیرحت  ربارب  رد  ضحم  یئارگهفـسلف  یتـسرپملع و  وـج  داـجیا  يارب  هـک  یتاـساسحا  ناـجیه و  و 

ياهشزرا رگید  تایونعم و  قالخا و  يارب  تاساسحا  ناجیه و  روش و  زا  رتمک  دناهداد ، رارق  يرادربهرهب  دروم  هدروآ و  دوجوب  تیونعم 
ترورـض دنتفرعم و  یئادتبا  لحارم  رد  هک  یناسک  يارب  رگم  درادن ، زاین  تاناجیه  نیا  هب  زگره  ملع  هک  یتروص  رد  تسا ، هدوبن  یناسنا 

ماجنا يدایز  ششوک  هکلب  تسین ، روطنیا  طقف  هیـضق  هک  مینادیم  همه  یلو  تسا ، لوقعم  الماک  ینعم  نیا  و  دننادیمن . ار  ملع  شزرا  و 
زا سپ  اهناسنا  امش  هک  دننک  عابشا  یملع  دعب  اب  مه  ار  قالخا  هب  قلخت  یبلطینعم و  یئارگ و  یئابیز  یئوجشزرا و  سح  هک  تسا  هدش 

ینیبب ءالضف  یضعب  حالطصا  هب  دیاب  نونکا  دیرادن . روما  نآ  هب  يزاین  چیه  تایعقاو ، اب  یملع  يهطبار  ندروآ  تسدب 
دروم میاهدرک ، حرطم  ثحابم  نیا  زاغآ  رد  هک  ار  یبلطم  رگا  تسیچ ؟ یقالخا  دعب  هب  یفـسلف  یملع و  دعب  ود  يهدنهد  لاصتا  بانط  م :

ناکرا زا  یکی  هک  تسا  نینچ  هداس  لاثم  کی  اب  هلئسم  نیا  حیـضوت  درک . میهاوخ  هدهاشم  ار  لوقعم  الماک  بانط  نیا  میهد ، رارق  هجوت 
نتـشیوخ و يارب  مه  تایعقاو  نامه  نتخاس  سکعنم  دناهتفرگ و  رارق  كرد  دروم  هکنانچنآ  تایعقاو  یقلت  زا  تسترابع  قالخا  یـساسا 

تیعقاو نیا  اـب  طاـبترا  رد  ار  دوخ  روبزم ، یـضایر  هجیتـن  لـمع و  يهدـننک  كرد  ناـسنا  نادـجو  هک  یماـگنه  ینعی  نارگید . يارب  مه 
عونت و زا  تیـصخش  نوچ  دوشیم و  یقلت  هدننک  كرد  ناسنا  تیـصخش  هب  هتـسویپ  تیفیک  دـننام  روبزم  يهجیتن  لمع و  درک ، هدـهاشم 
ار تایعقاو  رگید  گنر  دیامنیم ، تیصخش  هب  هتسویپ  تیفیک  دننام  هک  مولعم  نآ  دراذگیمن  دراد ، عالطا  طابترا ، لباق  تایعقاو  ترثک 

یضایر يهداس  مولعم  نآ  ضحم  میلست  الثم  مه  ار  یئابیز  سح  دیآرد و  مولعم  کی  تراسا  هب  یمدآ  تیصخش  هجیتن  رد  دزاسب و  تام 
ناـیماع و راـک  عوضوم ، کـی  يهراـبرد  یملع  نتفر  ورف  يهلیـسوب  رگید  تاـیعقاو  گـنر  ندرک  تاـم  دوـش : هتفگ  تسا  نکمم  دـیامن .

زیگنافسات شور  هب  رظن  اـب  ضارتعا  نیا  خـساپ  دنـشابیم . ملع  رد  هتفاـی  دـشر  زغم  ياراد  هک  یئاـهناسنا  هن  تسا  یحطـس  ياهتیـصخش 
ارف يهدع 

زا یـضعب  مینیبیم : لاثم  ناونع  هب  تسا . نشور  دـناهدومن ، باـختنا  دوخ  یملع  تاـقیقحت  يارب  هک  یعوضوم  هب  ناگدـش  هریخ  زا  یناو 
تعیبط ملاع  يرهاظ  حوطـس  اب  هک  دندرگیم  وربور  یملاع  اب  دنوشیم و  ماسجا  نیداینب  تارذ  دراو  ياهئزجت  شور  اب  کیزیف  نارکفتم 

تارذ نآ  یبیکرت  تالاح  هک  ددرگ  روهطوغ  اهنآ  رد  نانچ  تارذ ، زا  یتاصتخم  ای  صتخم  تخانش  اب  یصخش  نینچ  رگا  تسا . توافتم 
تام دوخ  نهذ  رد  ار  تارذ  نآ  یبیکرت  تایعقاو  گنر  هک  يرکفتم  نینچ  تفگ : ناوتیم  ایآ  دریگب ، هدـیدان  ار  تالاح  نآ  ياهدومن  و 
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لقن نینچ  نیمز  برغم  يهفسالف  زا  یکی  زا  ناتـسود  زا  یکی  دسانـشیم !؟ اعقاو  ار  تارذ  نآ  تسا ، هتخاس  جراخ  ملع  ورملق  زا  هدرک و 
زا میزادرپیم و  یملع  ياهتیلاعف  هب  تعیبط  يرهاـظ  حوطـس  رد  اـهناسنا  اـم  دـیوگیم : هک  ماهدـیدن ) ار  وا  تاراـبع  مدوخ  نم  هتبلا   ) درک

مینک ذوفن  یعیبط  ياهدومن  تشپ  هب  هک  میـشاب  هتـشاد  ار  یئاناوت  نیا  رگا  میرادـن و  يراک  رـس و  يرهاـظ  حوطـس  ناـمه  اـب  زج  تعیبط 
نیرتابیز رگا  هک  تسا  هدرک  شومارف  فوسلیف  نیا  دـید . میهاوخ  ار  کـلذ  ریغ  یمتا و  یبیرخت  تردـق  دـننام  ار  یکانتـشحو  تاـنایرج 
ب دنرادن ، یئابیز  هنوگ  چیه  اهنآ  کیراب  کچوک و  طوطخ  ءازجا و  اهنت  هن  میریگب ، رظن  رد  ياهئزجت  شور  اب  رگا  ار  ابیز  دومن 

اب طاـبترا  رد  رادـقم  ناـمه  تادوجوم  یبـیکرت  صاوخ  لوصحم و  اـهنت  هن  یلک  روط  هب  دنـشاب . هدوـب  مه  تشز  یلیخ  تسا  نکمم  هکل 
دوخ یگدنز  هب  ایند  نیا  رد  زور  کی  یتح  میناوتیمن  اهنآ  زا  رظن  عطق  اب  هکلب  دـنروآیم ، دوجوب  ار  ام  مولع  نیرتشیب  یتاذ ، نورب  ناهج 

رد هک  یتاکرح  نامه  اب  میوش و  دراو  یتسه  كرحتم  تارذ  قامعا  هب  هک  میروآ  تسدب  ار  یئاناوت  نآ  ام  مینک  ضرف  رگا  میهدب . همادا 
تـسد زا  دـیاب  دـهدیم ، همادا  ار  دوخ  تیوه  تاـبث  تلاـح  کـی  اـب  هک  ار  دوخ  نم  اـعطق  مینک ، تکرح  دراد ، تیمکاـح  یتـسه  تارذ 

هک دـنادیم  وا  دوخ  مه  لاس  داتـشه  زا  سپ  دوش ، بکترم  ار  یتیانج  یگلاس  هدزناش  رد  ـالثم  ناـسنا  کـی  رگا  هک  یتروص  رد  میهدـب .
دنشاب هک  ینارود  ره  لها  هعماج و  ره  زا  اهناسنا  نیا  دنراد ، عالطا  تنایخ  هب  وا  باکترا  زا  هک  اهناسنا  رگید  مه  تسا و  راکتیانج  نامه 
روبزم یملع  يهیضق  ود  یمکح  دعب  میهاوخب  رگا  یمکح - دعب  اب  یتسه  تخانـش  - 5 دومن . دنهاوخ  راکتیانج  نآ  يراکتیانج  هب  مکح 

ام هب  یمکح  دـعب  هک  یهاـگآ  نیتسخن  تشگ . میهاوخ  وربور  هیـضق  ود  نآ  زا  لـصاح  تفرعم  رد  رگید  یتـمظع  اـب  میریگب ، رظن  رد  ار 
يهجیتن زا  و  تسا . هدیـسر  تیلعف  هب  روبزم  يهیـضق  ود  هب  ملع  ندروآ  تسدب  اب  هک  تسا  حور  زغم و  یلاع  دادعتـسا  هب  هجوت  دـهدیم ،

مهم
نایم زا  هک  تسا  راک  ردنا  تسد  ياهیلاعتم  تمکح  یتسه  هاگراک  رد  هک  میمهفیم  دیآیم ، تسد  حور  زغم و  یلاع  دادعتـسا  زا  هک  ي 

ود هب  ملع  هک  میوشیم  دـقتعم  نیاربانب ، تسا . هدرک  زاب  ار  ینیعم  ریـسم  اهینوگرگد  طباور و  ثداوح و  تادوجوم و  درایلیم  اهدرایلیم 
زا یغورف  زیچان  يهیـضق  ود  هب  ملع  اب  یئوگ  عقوم  نیا  رد  تسا ، هتـشگ  ام  بیـصن  هک  تسا  یناهج  تمکح  کـی  لولعم  روبزم  يهیـضق 

يدیشخب هک  شناد  يهرطق  نورد  نوریب و  لاح  زا  یهگآ  نوچ  دنچیب و  قلاخ  يا  ادخ  يا  دباتیم - لد  رب  یتسه  يهیلاعتم  تمکح  نآ 
يولوم دوصقم  يولوم  نت  كاـخ  يوه و ز  زا  شناـهراو  نم  ناـج  ردـنا  تسا  ملع  يهرطق  شیوـخ  ياـهایرد  هب  نادرگ  لـصتم  شیپ  ز 

اهر يدام  ندـب  تسپ  تایـضتقم  زا  يوه و  زا  دـنوادخ  تایانع  اـب  رگا  تسا ، هدـمآ  دوجوب  نم  ناـج  رد  هک  ملع  يهرطق  نیا  هک  تسنیا 
-6 دوشیم . لصو  يدنوادخ  ملع  ياهایرد  هب  کیراب  یئوج  دننام  دریگیم و  دوخ  هب  نافرع  تمکح و  یئانشور  ملع  يهرطق  نیا  دوش ،
ای میروایب و  نابز  هب  ار  نآ  هاوخ  مینادـن و  هچ  مینادـب و  هچ  هک  تسا  يرورـض  تقیقح  کی  نیا  ـالوا  یناـفرع - دـعب  اـب  یتسه  تخاـنش 

زا دوصقم  سرد  هدناوخان  دیآرس  ناهج  راک  يزور  هنرا  وش  قشاع  هک - تسا  ناگمه  لوبق  دروم  میئوگن ، ینخس  چیه  نآ ، يهرابرد 
نآ طباور  ءازجا و  یتسه و  ناهج  يهمه  هچ  رگا  دوشن ، افوکـش  یتسه  يهرابرد  ناسنا  کی  یقیقح  قشع  دعب  رگا  ظفاح  یتسه  هاگراک 
نیا دـبایرد و  ار  یتسه  هاگراک  زا  دوصقم  تیوه و  يهرابرد  يزیچ  تسناوت  دـهاوخن  زاـب  دـیامن ، سکعنم  هنییآ  دـننام  دوخ  نهذ  رد  ار 

یئادتبا حوطس  رب  ياهناروک  سمل  زج  ملع  زا  يو  بیصن  دیـشک و  دهاوخ  ناسنا  نآ  تامولعم  يهمه  يور  یکیرات  يهدرپ  کی  یناوتان 
رد یلوـمعم  حالطـصا  هـب  یتـسه و  تخانـش  رد  ار  یتـسه  دوهـش  یناـفرع و  دـعب  هـک  یناـسک  اـیناث  دوـب . دـهاوخن  يرگید  زیچ  یتـسه ،
نم زج  تخانش  رد  نم  تلاخد  زا  یشان  تفرعم  صقن  هب  یخساپ  دیاب  دننکیمن ، یقلت  تیمهااب  ار  نآ  ای  دنریگیم ، هدیدان  یسانشیتسه 

زا لقن  هب  هستوئال  لوق  هب  میاهدش : رکذتم  ریسفت  همجرت و  نیا  يهتشذگ  تادلجم  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  بلطم  نیا  حیـضوت  دننک ! هدامآ 
میروایب دای  هب  ار  تکرح  لاح  رد  یقرب  يهکنپ  يهداس  لاثم  نآ  رگاشامت . مه  میرگیزاب  مه  دوجو  گرزب  يهمانـشیامن  رد  اـم  رهوب  زلین 
کیکفت زا  ام  نهذ  یناوتان  زا  یشان  تکرح  لاح  رد  هکنپ  يهرئاد  لکـش  هک  یتروص  رد  دراد ، یقیقح  يهرئاد  کی  شیامن  ام  يارب  هک 
م تسا ، هتفرگ  دوخ  رد  ار  ام  تامولعم  يهمه  يرگاشامت  نیع  رد  يرگیزاب  نیا  دشابیم . هکنپ  ياههخاش  زا  کی  ره  روبع  طاقن 
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نآ حور  ای  نم  یعیبط  ياروام  حطس  هک  ددرگیم  لصاح  دوهش  نافرع و  نآ  زا  انامه  تسا ، يرگاشامت  يرگیزاب و  نیا  قوف  هک  یتفرع 
اب یملع و  رازبا  یتشم  اب  هک  مینک  نامگ  نینچ  میریگب و  هدیدان  یتسه  هب  تفرعم  رد  ار  دوهـش  ینافرع و  دعب  نیا  ام  رگا  دشابیم  اراد  ار 
ار دوخ  نتـشیوخ ، هب  یـسانشیتسه  نیقلت  اـب  مینکیم و  كرد  میمهفیم و  ار  یتسه  تاـیعقاو  یملع  شور  رد  صاـخ  ياهيریگفدـه 

يا ییوگ  هچ  ره  یتشادرب  اههدرپ  ناتسه  ات ز  یتشاد  ینابز  یتسه  یکشاک  دهدب - دیاب  یسک  هچ  ار  ریز  يهلئـسم  خساپ  میهدب ، تیلـست 
نکمم لاح  لاحم  تسا و  لاحم  نتـسش  نوخ  هب  نوخ  لاح  تسا و  لاق  نآ  كاردا  تفآ  نادب  یتسب  وا  رب  رگید  يهدرپ  نآ  زا  یتسه  مد 

ناسنارب ار  یتسه  رون  دراذـگیم و  يرگاشامت  يرگیزاب و  قوفام  هب  ماگ  هنوگچ  دوهـش  ناـفرع و  دـعب  هک  دوش  حرطم  لاوئـس  نیا  تسا 
الاو دعب  نیا  اب  یمدآ  هک  تسنیا  خساپ  دشاب . هتـشاد  ینالوط  لیـصفت  هب  یجایتحا  هک  تسا  نآ  زا  رتنـشور  لاوئـس  نیا  خساپ  دنایامنیم ؟

اهینتسناد هک  تسا  یناحبس  رون  نآ  هکلب  تسین ، یمسر  ياهلقعت  اههشیدنا و  ساوح و  زا  یـشان  هک  دنیبیم  یتسه  رد  كانبات  یغورف 
فآ یتسه  دنوادخ  قلطم و  لامک  هب  دوخ  یگتسباو  نداد  ناشن  اب  هک  اهیندید  نآ  دزاسیم - لدبم  اهیندید  هب  ار 

الا و ائیـش  تیار  ام  تسا : هدومرفن  ع )  ) نینموملاریما ایآ  دـندرگیم - رادومن  حور  حوطـس  ياـضف  رد  يروضح  مولعم  کـی  دـننام  نیر ،
یـسح و تیلاعف  شـشوک و  ره  یبهذم - دعب  اب  یتسه  تخانـش  - 7 مدـید .؟) نآ  اـب  ار  ادـخ  هکنیا  رگم  مدـیدن  ار  يزیچ   ) هعم هللا  تیار 

اریز تسا ، بهذم  بولطم  دیامنب ، ناسنا  بیصن  تیعقاو  نآ  يهرابرد  ار  یتفرعم  دزاسب و  نشور  ناسنا  يارب  ار  یتیعقاو  دناوتب  هک  ینهذ 
يارب هک  تسا  هدومرف  نایب  اهناسنا  يارب  ار  دوخ  تیـشم  هدـنزاس ، ياهدادعتـسا  رگید  نهذ و  ساوح و  ندروآ  دوجوب  اب  لاـعتم  دـنوادخ 

هب نامیا   ) میتفگ هتـشذگ  ثحابم  رد  یبهذـم  تخانـش  يارب  هک  یفیـصوت  تسا . مزال  یتیلاعف  شـشوک و  نینچ  لوقعم  تاـیح  هب  لوصو 
یعون یبوبر .) يهبذاـج  ریـسم  رد  یهلا  ناـیاوشیپ  هب  دنتـسم  يهررقم  نیناوق  اـب  تکرح  يارب  هناگـشش  ياهتخانـش  يریگارف  یگتـسیاب 

ار حور  یقیقح  تایح  دهدیم و  رارق  یگتسیاب  ورملق  دراو  هدرب و  رتالاب  یگتسیاش  زا  ار  هناگشش  داعبا  هک  دروآیم  دوجوب  ار  یئانـشور 
هک تسا  ناوارف  يردق  هب  نکمم  دـح  نیرخآ  رد  اهدادعتـسا  اهورین و  يهمه  زا  يرادروخرب  موزل  رد  مالـسا ، نید  عبانم  دزاسیم . روراب 

قافالا و ف یف  انتایآ  مهیرنس  دیامرفیم : هک  مینک  هجوت  ینآرق  يهیآ  نآ  هب  تسا  یفاک  طقف  درادن . طسب  حرش و  هب  يزاین 
دیدرت هنوگ  چـیه  ياج  و  داد .) میهاوخ  ناشن  نانآ  يارب  ناشینورد  ناهج  ینورب و  ناهج  ردار  دوخ  تایآ  ام  يدوز  هب   …  ) مهـسفنا ي 

رد يدـنوادخ  تاـیآ  زا  ياهیآ  دـشاب ، هدوب  يوتحم  نیرتزیچاـن  ياراد  تیعقاو  نآ  هچ  رگا  تیعقاو  کـی  هب  ملع  لوصح  هکنیا  رد  تسین 
ياـههقلح هک  تسا  تهج  نآ  زا  دوشیم ، نشور  ینورب  ناـهج  رد  ياهیآ  هکنیا  ددرگیم . نشور  ینورد  اـی  ینورب و  ناـهج  ود  زا  یکی 

و دـهدیم . هئارا  تسا ، ادـخ  هب  هتـسباو  دوخ  هک  ار  یتسه  یلاع  يدابم  لوصا و  هب  یگتـسباو  تلاح  دوخ ، نداد  ناـشن  اـب  یتسه  نارکیب 
هب ملع  لوصح  بجوم  هک  تسا  دادعتـسا  نآ  یعیبـط  قوف  تمظع  هب  یناـسنا  یهاـگآ  ددرگیم ، رادومن  ینورد  ناـهج  رد  ياهیآ  هکنیا 

دزـشوگ ینورب  ینورد و  زاـب  ماـظن  رد  ار  تخانـش  ترورـض  هک  مالـسا  هاگدـید  زا  تـفرعم  تـقیقح  رد  رگا  ددرگیم و  تـیعقاو  کـی 
: دیئوگیم هک  یماگنه  دراد . دوخ  رد  ار  هتشذگ  هناگشش  داعبا  يهمه  یبهذم  دعب  اب  تخانش  دید : میهاوخ  مینک ، تقد  تسرد  دنکیم ،

ياهتخانـش زا  کی  ره  نینچمه  تسا و  یبهذم  تخانـش  کی  نیا  دیئوگب : هک  تسین  نآ  مزلتـسم  تیعقاو ، کی  ضحم  یملع  تخانش 
نینچ تقیقح  رد  مالـسا ، نـید  رد  تخانـش  دـیئوگیم ، هـک  یتـقو  یلو  تـسین ، یبهذـم  تخانـش  مزلتـسم  یئاـهنت  هـب  رگید  يهناـگجنپ 

داعبا اب  یتسه  تخانش  هک  دییوگیم 
ناد ادخ  ات  ناوخ  ادخ  میهدـب : رارق  تقد  دروم  ار  ریز  تیب  دـنچ  هناگتفه  داعبا  اب  تفایرد  حیـضوت  يارب  يهمدـقم  - 1 تفرعم . هناگشش 

ناوت یک  دـلقم  ار  ققحم  دراد  قرف  ناحبـس  هب  ات  ناسنا  بایادـخ ز  ات  ناد  ادـخ  زا  ناسنیدـب  دراد  قرف  ناـسنا  هب  اـت  ناویح  هک  دراد  قرف 
کی لوصح  زا  تسترابع  نتسناد  میهدیم . رارق  هجوت  دروم  ار  نتفایرد  نتسناد و  نیبام  قرف  تسخن  دراد  قرف  نادان  هب  ات  اناد  هک  تفگ 
تسا نکمم  تسا  نیریش  لسع  هکنیا  دنیبیم و  یئانشور  رد  مشچ  هکنیا  هب  ملع  دننام  لوصح ، نآ  هب  ینمض  یهاگآ  نهذ و  رد  تقیقح 

هدید ار  اهگنر  لاکشا و  یئانشور  رد  ناسنا  مشچ  هتشذگ  نامز  رد  تسا  نکمم  دیایب و  دوجوب  نهذ  رد  لماک  تافیصوت  هار  زا  ملع  نیا 
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درادن دوجو  یلـسع  ای  دروخب  دناوتیمن  مه  ار  لسع  تسا و  هدش  انیبان  مشچ  ای  تسا و  یکیرات  رد  نونکا  یلو  تسا ، هدروخ  ار  لسع  و 
تلادـع و هب  ملع  نینچمه  دـباییمن . رد  ار  اـهنآ  رـضاح  لاـح  رد  یلو  تسا ، ملاـع  روـبزم  ياـیاضق  هب  نوـنکا  یـصخش  نـینچ  دروـخب ،
ار بلاج  رایـسب  يهلئـسم  اهدص  دناوتب  یتح  دشاب و  هدوب  ناسنا  کی  مولعم  دـصرددص  روط  هب  تسا  نکمم  نآ ، یگتـسیاش  ترورض و 

تلادع دوخ  معط  هدادن و  هنالداع  راتفر  هب  نت  دوخ  یلو  دیامن ، حرطم  عطق  یقطنم  ياهلالدتسا  اب  تلادع  يهرابرد 
هب بیرق  تیرثکا  هکنانچ  بای ، تلادـع  هن  دـنناد  تلادـع  ناوخ و  تلادـع  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هنافـساتم  و  دـشاب - هتفاین  رد  ار 
رد دراد ، دوخ  نهذ  رد  ار  نآ  زا  یموهفم  ای  تروص و  تقیقح  کی  هب  ملع  لاـح  رد  ناـسنا  بایادـخ . هن  دـننادادخ  ناوخادـخ و  قاـفتا 

ساسحا يزاجم  ياهقشع  رد  هکنانچ  دشاب ، هدوب  بحاصت  کلمت و  لباق  هدش  تفایرد  تقیقح  نآ  رگا  تفایرد ، تلاح  رد  هک  یتروص 
ادخ و دـننام  دـشاب  قشاع  زا  رت  تمظعاب  قوشعم  رگا  ددرگیم و  وا  تیـصخش  زا  یحطـس  ای  یئزج  هدـش  تفایرد  تقیقح  نآ  دوشیم ،

تفایرد تالاح  نیرتفیعـض  سکعلاب  دـباییم و  نآ  يهتـسباو  ار  دوخ  هتفرگ و  رارق  قوشعم  يهبذاج  رد  قشاع  تروص  نیا  رد  ناسنا ،
نیبام قرف  ندـش  نشور  زا  سپ  یناور . رذـگدوز  ياهناجیه  تاساسحا و  كرحم  ياههزیگنا  ربارب  رد  یباـتزاب  تارثاـت  زا  تسا  تراـبع 
دیلوت رادناج  هک  مینکیم  تفایرد  ار  هیـضق  نیا  ام  هک  یتقو  هناگتفه : داعبا  اب  تایعقاو  تفایرد  هب  میزادرپیم  نونکا  نتفایرد ، نتـسناد و 

هب ام  هک  دوشیم  بجوم  ام  براجت  تادهاشم و  تسا ، هدمآ  تسدب  براجت  تادـهاشم و  هار  زا  هک  تسیاهیـضق  کی  نیا  دـنکیم  لثم 
قیمع ساسحا  نیا  زا  ناسنا  هک  دـنکیم  ادـیپ  ققحت  یعقوم  هیـضق  نیا  تفاـیرد  اـما  میـشاب . ملاـع  دـنکیم  لـثم  دـیلوت  رادـناج  يهیـضق 

رادروخرب
لمع نم ، يهشیدنا  نم  راتفگ  هک  هنوگنامه  و  میراد ، تکرـش  گرزب  یتسه  نایرج  رد  دنکیم ، لثم  دیلوت  هک  يرادناج  نم و  هک  دشاب 

هک یفیعـض  رادناج  نآ  لثم  دـیلوت  نینچمه  تسا ، نایرج  رد  یتسه  ياهدادـیور  ریجنز  زا  یئازجا  نم  تانکـس  تاکرح و  يهمه  نم و 
. تسا نایرج  رد  یتسه  نامه  ياهدادـیور  ریجنز  زا  یئزج  دریگیم ، تروص  لگنج  ای  هناخدور  ای  هوک  زا  ياهشوگ  رد  رقحم  ياهنال  رد 
هب دنناوتن  یصاخشا  رگا  درادرب . رد  ار  اهتـسه  يهمه  یتسه  تفایرد  شیوخ ، یعقاو  یتسه  تفایرد  میئوگیم : هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

یمیـش و یـضایر و  یکیزیف و  کنیع  دـندرگ و  ناراـسهوک  مزاـع  باـتهم  ياهبـش  زا  یکی  رد  هک  تسا  رتهب  دـنوش . لـئان  تفاـیرد  نیا 
ياغوغ رپ  توکس  ناگراتس و  زیگناروش  رایسب  ینوناق  نایرج  و  دنراذگب ، رانک  هقیقد  دنچ  يارب  ار  یعیبط  یـسانشهراتس  یـسانشندعم و 

دوخ گنهآ  نیرتریذپلد  اب  هک  ار  ابیز  راشبآ  يادص  تسا و  هدش  هدیـشاپ  اهنآ  رب  ماخ  يهرقن  تارذ  دننام  هک  ار  باتهم  یئابیز  اههوک و 
ناـنآ تفاـیرد  دنـشاب ، هدوب  دوخ  یعیبـط  لادـتعا  لاـح  رد  ناـنیا  ناور  زغم و  رگا  دـننک ، هراـظن  دـشخبیم ، هرظنم  نآ  هب  یگرزب  ياـنعم 

رارق ب دوخ  زا  یئزج  ار  اهنآ  ای  دشاب ، هدوب  اهنآ  زا  یئزج  دوخ  دهاوخیم  هک  دسریم  يدح  هب  هرظنم  نآ  عومجم  اهدحاو و  يهرابرد 
اهدومن و یتسه و  تفایرد  هک  دـناهدوب  یناسک  اهنارود  يهمه  رد  لـلم  ماوقا و  نارعاـش و  نیرتگرزب  هک  تسا  هدوبن  تلعیب  اذـل  دـهد .

طابترا عقوم  رد  طقف  الاو  تفایرد  نیا  دـیئوگب : امـش  تسا  نکمم  دـناهدومن . نایب  همه  زا  رتهب  دوخ  یتسه  رد  ار  اهنآ  تانایرج  طباور و 
اب طابترا  عقوم  رد  ار  یتفایرد  نینچ  ام  یلو  لوقعم ، ياـهیئابیز  هاوخ  سوسحم و  ياـهیئابیز  هاوخ  تسا ، ریذـپناکما  اـهیئابیز  اـب  زغم 
هب هک  يروط  هب  تسا  اههراپنهآ  اب  طقف  شراک  رـس و  ینیـشام  هاگراک  کی  رد  هک  رگراک  کی  لاثم  ناونع  هب  مینیبیمن . تانئاک  رگید 
اب تفایرد  زا  دناوتیم  هنوگچ  تسا ، هراپنهآ  تکرح  نشخ  يادـص  دونـشیم  هک  یئادـص  ره  دـنیبیم و  دالوپ  نهآ و  درگنیم ، اج  ره 

دیوریم يدامج  يوس  امش  نوچ  تفگ : ناوتیم  ضارتعا  نیا  خساپ  رد  دشاب ؟ هدوب  رادروخرب  شئازجا  هاگراک و  نآ  يهرابرد  یتمظع 
هک یناسنا  ره  هک  دوشیم  بجوم  تسا ، هداد  اهناسنا  هب  دـنوادخ  هک  یعقاو  تاـیح  نوناـق  زا  فارحنا  دـیوش  یک  يداـمج  ناـج  زا  هگآ 
هچ تادوجوم  نامه  تشگ ، مورحم  اهنآ  اب  دازآ  طابترا  زا  داد و  رارق  ربج  يارجم  رد  یتسه  ناهج  تادوجوم  اب  ار  دوخ  تاـیح  يهطبار 

عیبط ناسنا  نآ  تایح  ياهفرح ، ياههشیدنا  هچ  نیحایر و  اهلگ و  خنس  رد  هچ  و  دشاب ، اههراپنهآ  خنس  رد 
ملیف رد  تسا . هدرک  رارقرب  طابترا  نآ  اب  ترورـض  ربج و  اب  هک  دوشیم  يدوجوم  نامه  هب  لدبم  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  ت 
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حوطـس ینیـشام ، رازبا  اب  دازآ  يهطبار  نداد  تسد  زا  تهج  هب  نیلپاچ  هک  تسا  هدـهاشم  لـباق  دومن  نیرتنـشور  اـب  تقیقح  نیا  نیلپاـچ 
یقبام ياهشیدنا  نامه  وت  ردارب  يا  دـیوگیم : يولوم  هکنیا  دـنیبیمن و  یناگدـنز  نیا  رد  کلذ ، ریغ  چـیپ و  هرهم و  زج  وا  ناور  یعیبط 

يربـج و طاـبترا  يولوم  روظنم  املـسم  ینخلگ  يهمیه  وت  يراـخ  دوـب  رو  ینـشلگ  لـگ  تاهشیدـنا  دوـب  رگ  ياهشیر  ناوختـسا و  دوـخ 
: تفگ دیاب  سپ  تسا . یناسنا  ياهشزرا  دض  ای  اهشزرا  رد  دازآ  يریگفده  ات  دازآ  يهطبار  روظنم  هکلب  تسین ، راخ  لگ و  اب  يرارطـضا 

دناوتیم دشاب ، هدوب  مه  یتسه  ناهج  ياههدـیدپ  نیرتراجنهان  نیرتنشخ و  هچ  رگا  ءایـشا  اب  دازآ  يهطبار  ظفح  اب  ناسنا  تایح  تعیبط 
اهنت هن  راجنهان  تشز و  نشخ و  ءایشا  تفایرد  هچ  رگا  دیامن ، تفایرد  ار  اهنآ  نتـشیوخ  یتسه  اصوصخم  یتسه و  يانعم  تفایرد  هار  زا 

ترفن ساسحا  دوخ  تشز  رادرک  زا  دیلپ و  تافـص  زا  یمدآ  هک  هنوگنامه  دشاب ، هدوب  مه  راوگان  تارثات  بجوم  هکلب  تسین ، راب  تذل 
نش ای  نهآ  هعطق  کی  هب  یتایح  یجایتحا  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  یصخش  دیناوتیم  اعدم  نیمه  تابثا  يارب  دیامنیم .

اـضرف رگا  و  دوشیم ، روهطوغ  طاـشن  نیرتیلاـع  رد  وا  ناور  زغم و  دوـشیم ، لـئان  دوـخ  دوـصقم  هب  هک  ماـگنه  نآ  رد  دراد ، نآ  تخا 
ای نهآ و  هعطق  نآ  ندروآ  تسدـب  اـعطق  دـشاب ، هدـش  لـیمحت  ربـج  روط  هب  وا  يارب  روـبزم  يهفرح  و  دـشاب ، هدوـب  يراـکلگ  وا  يهفرح 

نوناق تخانـش  تسا  لیـصا  هچنآ  هک  مینکیم  رارـصا  رگید  راب  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  اهلگ  هب  وا  هاگن  زا  رتزیگناطاشن  رایـسب  نآ  تخانش 
تخانش دعب  زا  یتسه  تفایرد  کی - هناگتفه  داعبا  اب  یتسه  تفایرد  - 2 تسا . نآ  ضراوع  غورف و  رگید  لئاسم  تسا و  یناسنا  تایح 

، تسا نآ  تفایرد  زا  ریغ  تقیقح  کی  یملع  تخانـش  هک  دوشیم  نشور  میدومن ، نایب  هتـشذگ  ثحبم  رد  هک  ياهمدـقم  زا  نآ ، یملع 
نآ تفایرد  تسا و  تقیقح  نآ  ینهذ  كرد  یملع  تخانـش  ینعی  دنیامن . هئزجت  ار  هدش  كرد  تقیقح  كرد ، عون  ود  نآ  هکنیا  نودب 

ار نآ  یناور  تفایرد  تقیقح ، یملع  تخانـش  ره  هک  تسین  نینچ  میئوگیم : لاح  دـشابیم . تقیقح  نآ  اب  یمدآ  ناور  فاصتا  هب  هیبش 
یترورـض چیه  لاحنیا  اب  درادرب . رد  لامجا  روط  هب  ولو  ار  نآ  یملع  تخانـش  دشاب  هبناج  همه  رگا  اصوصخم  تفایرد  یلو  دنک ، باجیا 

رد نآ  ناـیرج  بآ و  ندـید  هک  درادـن  دوجو  یترورـض  چـیه  هکناـنچ  دـهدب ، رارق  رگیدـمه  موزلم  مزـال و  ار  ود  نآ  هک  درادـن  دوجو 
دینش مزلتسم  هناخدور 

زا لماک  عالطا  ندروآ  تسدـب  يارب  لاح  نیع  رد  دـشاب ، هدوب  زین  نآ  ياـمرگ  امرـس و  يهجرد  كرد  معط و  ندیـشچ  نآ و  يادـص  ن 
اب ار  یتقیقح  میناوتیم  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  لاوئـس  نیا  لاح  دراد . ترورـض  اهکرد  اهندیـشچ و  اهندینـش و  اهندـید و  نآ  يهمه  بآ 

هدوب رتهبناج  همه  رتلماک و  تقیقح  کی  یملع  تخانـش  هچ  ره  هک  تسا  نینچ  لاوئـس  نیا  خـساپ  میئاـمن ؟ تفاـیرد  نآ  یملع  تخاـنش 
هدوب تیلاعف  يهدامآ  ناسنا  نورد  رد  تفایرد  لماع  دیاب  هک  تسنیا  رما  تیاهن  دوب ، دهاوخ  رتهبناج  همه  رتلماک و  زین  نآ  تفایرد  دشاب ،

ساسحا نیا  دنکیم . ادیپ  یملع  تخانـش  تقیقح  کی  هب  هک  یناسنا  نورد  رد  یلاع  ساسحا  نآ  زا  تسترابع  تفایرد  لماع  نیا  دشاب .
هکنیا نتسناد  ددرگیم . یشان  تسا ، هدش  افوکـش  رادقم  نامه  هب  یمدآ  نم  ای  حور  تقیقح ، کی  یملع  تخانـش  اب  هک  نیا  هب  هجوت  زا 

زا اوه  يدرس  عقوم  رد  هک  دربیم  دوخ  رقحم  يهنال  هب  ناشک  ناشک  ار  دوخ  یکاروخ  ياههناد  ناتـسبات  لصف  رد  فیعـض  يهچروم  نآ 
مارجا تیوه  اهناشکهک و  رمع  نتسناد  هکنانچ  دشابیم . زغم  ساوح و  تیلاعف  يهلیـسوب  یمدآ  نم  یئافوکـش  زا  یعون  دنک ، هیذغت  اهنآ 

ا نآ ، یفسلف  تخانش  دعب  زا  یتسه  تفایرد  ود - دیآیم . دوجوب  یمدآ  نم  رد  هک  تسا  یئافوکش  زا  یعون  زین  اهنآ  طباور  اههدیدپ و  و 
تادوجوم تقیقح  تخانش  زا  تسا  ترابع  هفسلف  ای  و  یتسه ، تایلک  يدابم و  تخانش  زا  تسترابع  هفسلف  هک  میریذپب  ار  ینعم  نیا  رگ 

تیلاعف يهدامآ  ناسنا  نورد  رد  ار  اهنآ  تفایرد  لماع  دـناوتیم  روبزم  تخانـش  هک  تهجنادـب  يرـشب ، تردـق  ردـقب  دنتـسه  هکناـنچنآ 
مهف طلتخم  اهلک  یئزج ز  يا  وت  زا  اریز  دنـشابیم ، زین  رگیدـمه  لمکم  هکلب  دنتـسین ، راگزاسان  رگیدـکی  اـب  ود  نآ  اـهنت  هن  اذـل  دـیامن ،

ینخـس ونـشب  يدرگ  لیخت  رد  هک  يا  لک  ءزج و  زا  میدـید : مه  يدابارتسا  یباحـس  یعابر  رد  هکنانچ  يولوم و  طسبنم  ره  تلاح  نکیم 
دادعتـسا یناسنا  تاذ  هک  تهج  نادـب  يدرگ  لـک  ینک  رظن  اـج  همه  ار  دوخ  یئزج  یناـمب  رگ  شیوخ  یتسه  رد  يدرگ  لـمحت  لـهاک 

دوخ رد  ار  اهنآ  یتسه ، یلک  قیاقح  تخانـش  ای  یتسه و  یلاع  يدابم  تاـیلک و  یفـسلف  تخانـش  هار  زا  دـناوتیم  دراد ، لـک  هب  بـالقنا 
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رد تفایرد  نیا  ناکما  لیلد  نیرتهب  ياهشوگ  رد  هتـسشنب  تسا  یناهج  ياهشوت  درب  شناد  واک ز  نآ  ره  تسا : هدش  هتفگ  اذل  و  دـبایرد ،
چیه دـنکیم . هدـهاشم  نتـشیوخ  رد  يدابم  تایلک و  نآ  ساـسحا  ماـگنه  رد  هک  تسا  ریظنیب  ناـجیه  طاـشن و  ساـسحا  یمدآ ، نورد 

ملاع همه  رب  مقشاع  تسا . وا  زا  مرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناهج  هب  دیوگب : دناوتیمن  تعیبط  رد  ابیز  يهرظنم  دنچ  ندید  اب  یلقاع 
هدوب هدـش  لئان  یتسه  ملاع  يدابم  تایلک و  تفایرد  تلاح  هب  تیب  نیا  ندورـس  لاح  رد  يدعـس  اعطق  يدعـس  تسا . وا  زا  ملاع  همه  هک 
یفنم خساپ  لاوئس  نیا  هب  ياهفرح  نایارگینعم  زا  یضعب  تشاد ؟ عقوت  ناوتیم  ار  یتفایرد  نینچ  یفسلف  تخانـش  زا  ایآ  هکنیا  اما  تسا .
يافرع هفوصتم و  ياههتفگ  رد  دـنیامنیم . رانکرب  تفاـیرد  نیا  يارب  تیحالـص  نتـشاد  زا  ار  هفـسلف  دـنناوتیم  هک  اـجنآ  اـت  دـنهدیم و 

. دوشیم هدید  حضاو  روط  هب  یفسلف  ياهتخانش  هب  نامایب  نشخ و  يهلمح  هنوگ  ره  رعـش ، بلاق  رد  هچ  رثن و  تروص  رد  هچ  یلومعم 
تقیقح هب  هجوت  حیحص  تواضق  طرش  نیتسخن  و  میتسه . وربور  یطیرفت  یطارفا و  ياهتواضق  اب  تیمهااب  هداعلاقوف  يهلئـسم  نیا  رد  ام 
تافانم نآ  تفایرد  اب  یتسه  یملع  تخانـش  رگا  تفگ : دـیاب  دـشابیم . هتخاـس  شیپ  دـکار  لوصا  یـصخش و  ياههتـساوخ  زا  يرود  و 

رگا اریز  تسا ، تقیقح  زا  رود  یئاعدا  نینچ  تسین و  نینچ  اعطق  یلو  دوب ، دـهاوخ  راگزاسان  نآ  تفایرد  اب  مه  یفـسلف  تخانـش  دراد ،
ار اههاگـشیامزآ  نتخاس  تردـق  لقعت و  هشیدـنا و  یعیبط و  ساوح  لاعتم  دـنوادخ  تشادـن ، یترورـض  یتسه  يهرابرد  یملع  تخانش 
اب لـقعت  هشیدـنا و  ساوح و  طاـبترا  لوصحم  تفرعم  زا  تستراـبع  هک  یملع  تخانـش  لوصحم  یهگناو  دومرفیمن . تیاـنع  مدرم  يارب 

ایعقاو
یترورض یتسه ، يدابم  تایلک و  تخانش  زا  تسترابع  هک  هفـسلف  نیاربانب  یگدنز . يارب  ندیـشک  سفن  هک  دراد  ار  ترورـض  نامه  ت 

ار نآ  یفراع  يرکفتم و  ره  متح  روط  هب  دـیاب  تسا و  مزال  هک  هچنآ  دـنکیم . باـجیا  يرـشب  يارگ  تدـحو  واـکجنک و  زغم  هک  تسا 
نآ یبوسر  لوصا  دنیاشوخ و  تاحالطصا  لوگ  دشاب و  هدز  هفسلف  زورما ) حالطـصا  هب   ) دیابن کلاس  صخـش  هک  تسنیا  دنک ، تاعارم 

بناجنیا اب  هبحاصم  رد  هک  ریام  ياـقآ  لوق  هب  اـی  دـهدب و  رارق  یتسه  قیاـقح  دوخ و  نیباـم  یباـجح  ار  هفـسلف  بیترت  نیدـب  دروخب و  ار 
زا هدافتـساءوس  نیا  هک  مینادیم  ام  دـشابن و  هفـسلف  دـنمراک  ینعی  یفـسلف  رکفتم  دراد و  ياهفرح  يهبنج  هزورما  اپورا  يهفـسلف  دـنتفگ :

ياههتخودـنا هک  دـنوشیم  ادـیپ  یناوارف  رایـسب  دارفا  هنافـساتم  ینعی  دراد ، دوجو  مه  ملع  رد  میدرک ، هراشا  هتـشذگ  رد  هکناـنچ  هفـسلف 
تسملع  ) ربکالا باجحلا  وه  ملعلا  هک : تسا  هتخاس  ناشمورحم  تقیقح  زا  هدز و  نانآ  يهدید  لد و  رب  یمیخض  ياهباجح  نانآ ، یملع 

هلمح ياج  هب  دیاب  ام  سپ  تسا . هتفرگ  رارق  یکیرات  نیرتدب  يهلیسو  تسا  ینشور  يهلیسو  هک  هچنآ  اریز  تسا .) باجح  نیرتگرزب  هک 
یلک تخانش  هک  میئامن  یقیقح  يهدافتسا  دعب  نیا  زا  دوشیم ، هدیمان  هفسلف  هک  یسانشیتسه  زا  یعون  هب  نتفگ  ازسان  موجه و  و 

تفایرد اما  دـنرادن . تیعقاو  اب  یطابترا  هک  دوخ  ناعونمه  يهتخاس  لوصا  بلاطم و  اب  يزغم  يزابجنرطـش  هن  تسا ، یتسه  يدابم  تا و 
یفاک مزال و  تاعالطا  هتشاد و  صالخا  دوخ  یسانشیتسه  رد  دناوتب  رادقم  نیمه  فوسلیف  کی  رگا  نآ ، یفسلف  تخانش  دعب  زا  یتسه 

رد نیرفآ  یتسه  هب  یگتـسباو  رد  تقیقح  کـی  دـننام  ار  یتـسه  ناـهج  دـناوتب  زین  دروآ و  تسدـب  یتـسه  یلاـع  يداـبم  تاـیلک و  زا  ار 
میتفگ هتـشذگ  رد  يدوهـش - تخانـش  اب  یتسه  تفایرد  هس - داد . دهاوخ  تسد  يو  هب  ینورد  تفایرد  تلاح  اعطق  دهنرب ، شهاگدـید 
رتيوق یلقع و  یسح و  ياهیئانیب  قوف  یئانشور  یئانیب و  لولعم  هک  تایعقاو  اب  نورد  میقتسم  طابترا  زا  تسترابع  يدوهش  تخانـش  هک 
یفـسلف یملع و  تخانـش  رد  هک  تسا  رادروخرب  یفیطل  داحتا  زا  يدوهـش  تخانـش  اب  یتسه  تفایرد  هک  تسا  یهیدب  دـشابیم . اهنآ  زا 

عطق زا  رتنـشور  یلیخ  نآ  زا  لصاح  نیقی  فاشکنا و  هک  تسا  دوهـش  نامه  تفایرد  نیرتیلاع  تفگ  ناوتیم  تقیقح  رد  درادن . دوجو 
رگا یقالخا ، دعب  زا  یتسه  تفایرد  راهچ - تالیخت . زا  راکزیهرپ  يارب  تقد  اب  هتبلا  دیآیم . تسدـب  هفـسلف  ملع و  زا  هک  تسا  یمزج  و 

، رادـیب نادـجو  يهلیـسوب  لوقعم  ياهنامرآ  اهیکین و  هب  بذـج  يارب  حور  یئافوکـش  زا  تسترابع  هک  مینک  فیـصوت  نینچ  ار  قـالخا 
نانچ هک  تسا  ملسم 

اب هکلب  هدوب ، راگزاس  الماک  زین  یقالخا  دعب  اب  یتسه  تفایرد  نینچمه  تساریذپ ، ناکما  الماک  یقالخا  دعب  اب  یتسه  یملع  تخانش  هک 
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هب رتیعطق  ود  نآ  نایم  مزالت  رتنشور و  رایـسب  رگیدـکی  اب  ود  نآ  لیمکت  یگنهامه و  تفگ  ناوتیم  قـالخا  تفاـیرد و  تیوه  هب  رظن 
زا کـیرات  مهبم و  ياهرهچ  اـب  هراومه  دنتـسین ، رادروخرب  وکین  قـالخا  زا  هک  یناـسک  تفگ : ناوتیم  قیقد  رظن  کـی  اـب  دـسریم . رظن 

ناوتان ددرگیم ، دراو  ناشنورد  هب  یتسه  زا  هک  یتایعقاو  يهیفـصت  زا  نانآ  ینورد  هاگـشیالاپ  اریز  دـنوشیم ، يورایور  یتسه  اب  یتسه 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدومن  لاغـشا  يوه  ار  ناشنورد  اریز  دـننیبیم ، ساسایب  يوه و  ار  یتسه  تاـیعقاو  يهمه  ناـنآ  تسا .

نخـس هب  ار  دوخ  تیدوجوم  یفابنخـس  يزابنخـس و  تهج  هب  ایند  نیا  رد  مدرم  زا  یـضعب  هکناـنچ  دـنریگیمن و  يدـج  ار  اـیند  زگره 
یناسنا و یلاع  قالخا  زا  فارحنا  نینچمه  يولوم  میاهتـشگ  تیاکح  ام  تیاکح  زا  میاهتـشغآ  نخـس  رد  ار  دوخ  وچ  ام  دننکیم - لدبم 

زیچ يوه  زج  زین  ار  یتسه  ناهج  هناتـسرپ  يوه  تیدوجوم  نآ  اب  دزاسیم و  لدـبم  يوه  هبار  نانآ  تیدوجوم  یفاب  يوه  يزاـب و  يوه 
ار ب دوخ  یناور  يزغم و  تیدوجوم  نوناق  هک  تهج  نادب  یناسنا ، یلاع  قالخا  يهدنراد  هک  یتروصرد  دننیبیمن ! يرگید 

تیدوجوم هدـننک  هرادا  هک  ار  یتسه  نوناق  اذـل  تسا ، هداد  رارق  نوناق  نامه  يانبم  رب  ار  دوخ  تکرح  هدرک و  تفایرد  كرد و  یبوخ  ه 
نامه دـننام  ار  نآ  هکلب  دریذـپیم ، دـنادیم و  طقف  هن  ار  مظن  تیعقاو  لداع  ناـسنا  کـی  دـیامنیم . تفاـیرد  كرد و  یبوخ  هب  تسا  وا 

زا تسا  ترابع  تفایرد  هنوگ  نیا  نآ - یمکح  دعب  زا  یتسه  تفایرد  جنپ - دباییم . رد  تسا ، هدیشچ  ار  نآ  معط  هتفایرد و  هک  تلادع 
هللا ءایلوا  نیتسار و  ياـمکح  شـالت  یهلا و  ناربماـیپ  تثعب  یلاـع  فدـه  هک  نتـشیوخ  تیدوجوم  تمکح و  یتسه و  تمکح  تفاـیرد 

اب یمدآ  حور  فاصتا  تسیا و  هلئسم - ورملق ، نآ  رد  همکاح  نیناوق  لوصا و  يانبم  رب  یناسنا  تیدوجوم  یتسه و  ضحم  لقعت  دشابیم 
تفایرد نودـب  یتسه  يهنامیکح  تفایرد  تسا . يرگید  يهلئـسم  درب ، راکب  وا  يهراـبرد  یتسار  هب  ار  میکح  يهملک  ناوتب  هک  تمکح 

یناور يزغم و  ياهدادعتـسا  يهمه  میکح  ناسنا  کی  حور  تسین  ریذـپناکما  تسیابیم  هک  تسا  هنوگناـمه  تسه  هکنیا  نآ و  شزرا 
جیـسب نقتم ، لئالد  هب  هیکت  اب  نتـشیوخ  تیدوجوم  یتسه و  قئاـقح  تفاـیرد  يارب  لـئاسو  قرط و  نیرتهب  ندروآ  تسدـب  يارب  ار  دوخ 

رد دنکیم . تفایرد  دراد ، هک  یگتـسیاش  یگتـسیاب و  اب  ار  یتسه  اریز  دـهدیم  ماجنا  تفایرد  نآ  قباطم  ار  شلامعا  يهمه  دـیامنیم و 
رد هک  یتروص 

یتسیاش یتسیاب و  شزرا و  تفایرد  نودب  ار  یتسه  تایلک  يدابم و  تفایرد  هب  طقف  هفـسلف ) لوادـتم  حالطـصا  هب   ) یتسه یفـسلف  تفای 
يهعـشا زا  یعاعـش  هک  یتسه  تینارون  تفایرد  زا  تسترابع  تفایرد  نیا  ینافرع ، دعب  زا  یتسه  تخانـش  شـش - دـیامنیم . تعانق  اهنآ 

لوادتم تاملک  اب  فیصوت  نایب و  قوف  هک  تسا  یتفایرد  نیرتابیز  نیرتغورف و  رپ  دعب  نیا  اب  یتسه  تفایرد  تسا . شخبیتسه  دنوادخ 
تفایرد نآ  نارکنم  دـشچب . ار  نآ  معط  تسا  لاـحم  دـسرن ، تیلعف  هب  یـسک  رد  ـالاو  ساـسحا  نیا  یعقوم  اـت  هک  تسنیا  تقیقح  تسا .

و دـنریگیم !! هجیتن  ار  درادـن  تیعقاو  سپ  مباییمن ، نم  زا  ناـنیا  دـنرادن . هجوت  لـباق  ینخـس  ناـشکیرات  نورد  حیـضوت  زج  تمظعاـب ،
نآ راـکنا  هـب  تـسا ، هدـمآ  دوـجوب  یناـفرع  هتفاـی ، دـشر  ياـهناسنا  نورد  رد  هـک  ییاـهتفایرد  نآ  كرد  نودـب  هـکنیا  رتروآتـفگش 

بهذم زا  دوصقم  رگا  نآ ، یبهذم  دعب  زا  یتسه  تخانـش  تفه - دنیامن !! نیعم  فیلکت  ناگتفای  دشر  نآ  هب  دنهاوخیم  و  دـنزیخیمرب ،
دوخ فده  دراد ، هک  یئاهدادعتـسا  داعبا و  يهمه  زا  ار  اهناسنا  تیـصخش  ندیـسر  رمث  هب  هک  تسا  یلامعا  اهـشیارگ و  دئاقع و  عون  نآ 

بهاذم رگید  رد  رگا  ددرگیم . یقلت  يرورض  ناکما  دح  نیرخآ  ات  بهذم  رد  هتشذگ  يهناگـشش  ياهتفایرد  يهمه  تسا ، هداد  رارق 
هنافساتم هک  یهلا 

رظن اب  مالسا  نید  رد  مینک ، تابثا  ار  روبزم  ياهتفایرد  یگنهامه  ترورض  میناوتن  تسا  هتفرگ  رارق  فیرحت  دربتـسد  اهنآ  یلـصا  عبانم 
هاگدید زا  دهاوخب  هک  یـسک  تفگ : دـیاب  نیاربانب ، دوشیم . هدـهاشم  میدومن ، حرطم  نونکات  هک  اهتفایرد  عاونا  همه  نآ ، ربتعم  عبانم  هب 

دیاب نیا  يانعم  دروایب . تسدب  ار  هتشذگ  يهناگـشش  ياهتفایرد  دیاب  دیامن ، رارقرب  حیحـص  یتفایرد  طابترا  نتـشیوخ  یتسه و  اب  مالـسا 
قیوشت ار  وا  مالـسا  دروایب ، تسدـب  دـناوتب  یناسنا  ره  هک  اجنآ  اـت  ار  هناگـشش  ياـهتفایرد  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  تسین ، یفیلکت  موزل 

داعبا اب  ندیدرگ )  ) تروریص - 3 دشابیم . لوقعم  تایح  ساسا  یلامک  ندیدرگ  و  تسا ، ندیدرگ  همدـقم  تفایرد  نیا  اریز  دـیامنیم ،
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، یقالخا يدوهـش ، یفـسلف ، یملع ،  ) هناگتفه داعبا  اب  یتسه ) تفایرد  یتسه و  تخانـش   ) دـعب ود  زا  کی  ره  نونکات  تفرعم  يهناـگتفه 
هتـشگ و گنهامه  دـنناوتیم  هناگتفه  داعبا  اب  کی  ره  هک  دـعب  ود  نیا  میدومن . یـسررب  رـصتخم  روط  هب  ار  یبهذـم ) یناـفرع ، یمکح ،
. دنیامنیم ندیدرگ  نایرج  هب  دورو  يهدامآ  ار  یمدآ  دنشاب ، هدوب  ناسنا  یقیقح  ینافرع  یلماکت و  دشر  يارب  هار  نیرترصحنم  نیرتهب و 

ءافرع و نیتسار و  يامکح  ءایبنا و  يهمه  نامرآ  نیرتیلاع  تسا ، یحور  تکرح  يهلوقم  زا  هک  ندیدرگ  نیا 
تیبولطم تیبوبحم و  دـناوتب  دـشاب ، هتـشاد  لامک  يارب  وا  تاناکما  ناسنا و  اب  یئانـشآ  هک  تسین  يرکفتم  چـیه  و  دنـشابیم ، نویقـالخا 

- کی میهدیم : رارق  یـسررب  دروم  هناگتفه  داـعبا  اـب  ار  ناـسنا  ندـیدرگ  دـعب  لاـح  دـهدب ، رارق  دـیدرت  دروم  ار  ندـیدرگ  نیا  يرورض 
: رگید حالطصا  هب  ای  نتـشیوخ  اب  هزرابم  هب  ناسنا  یعقوم  هچ  زا  امـش  رظن  هب  هک  دسرپب  ام  زا  یـسک  رگا  یملع ، تخانـش  دعب  اب  ندیدرگ 

هدنیآ رد  هچ  رـضاح و  لاح  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  یلک  روط  هب  هک  تسا  یعقوم  هچ  نآ  و  تسا ؟ هتخادرپ  نتـشیوخ  اب  داضت  هب  ناسنا 
نآ هدیرب و  تخانـش  زا  ار  دوخ  ندیدرگ  ناسنا  هک  عقوم  ره  هک  میهدب  خـساپ  نینچ  دـیاب  امتح  دوشیم ؟ بکترم  تسیاشان  رما  نینچ  هب 

يارب متـسه  يدوجوم  نم  هک  تسنیا  کیکفت  نیا  يانعم  تسیچ ؟ دینادیم  کیکفت  نیا  يانعم  دیامنب . یقلت  هناگادـج  تقیقح  ود  ار  ود 
طئارـش ندمآ  دوجوب  تروص  رد  راجفنا  لباق  ازشتآ و  داوم  هکنیا  هب  نم  ملع  راهچ و  دوشیم  ود  رد  برـض  ود  هب  نم  ملع  نتـشیوخ و 

تیدوجوم رگا  دنتـسه . رگید  یئاهزیچ  دشوجیم  ترارح  هجرد  دـص  رد  بآ  هکنیا  هب  نم  ملع  دـنزاسب و  دوبان  ار  ییاهناسنا  دـنناوتیم 
وه لایما و  قباطم  هک  هچ  ره  رد  ار  هروبزم  تامولعم  لاح  ود  ره  رد  مناوتیم  دشاب ، دوجوم  نیرتهتسراو  ای  عضو  نیرتدیلپ  رد  نم 

دوجوب نم  رد  یتواـفت  چـیه  اـهنآ  يهراـبرد  نم  لـهج  هروبزم و  ياـیاضق  هب  نم  ملع  اذـل  مربـب . راـکب  تسا ، نم  یناویح  ياهـسوه  ي و 
ره ندروآ  تسدب  اب  هک  مشاب  هتشاد  نیا  هب  هجوت  دیابن  نم  ینعی  دروایب . دوجوب  یتوافت  دیابن  هدز  ملع  ناتـسرپملع  لوق  هب  ای  دروآیمن و 

راکب اهناسنا  تایح  دربشیپ  رد  ای  دزادنیب و  رطخ  هب  ار  اهناسنا  تایح  دناوتیم  هک  تسا  هدمآ  نم  تسدـب  یحالـس  تامولعم ، نآ  زا  کی 
انمض منامیم و  دکار  تباث و  یناویح ، لایما  زا  یعاونا  نارگید و  يهدننازوس  یهاوخدوخ  نتشاد  اب  متـسه  هکنانچنآ  نم  نیاربانب ، دورب !
نیا مشاب !! هتـشاد  رایتخا  رد  ار  نتـشیوخ  لوقعم  تایح  نارگید و  تایح  دض  كانرطخ و  هدنرب و  حالـس  اهدص  مناوتیم  مه  ملع  هار  زا 
امـش زا  رگا  و  دـیزاسب !! مکارتم  ار  هرجفنم  داوم  راـبنا  نارازه  ناشفـشتآ  هوک  نوماریپ  هنماد و  هلق و  رد  امـش  هک  تسنیا  هب  هیبـش  ناتـساد 

هرجفنم داوـم  دوـخ و  يارب  تسا  يدوـجوم  ناشفـشتآ  هوـک  هک  دـیهدب  خـساپ  دـیداد ؟ ماـجنا  امـش  هک  تسا  يراـک  هـچ  نـیا  دندیـسرپ 
تـسیاهدیدپ تسا ، هدـش  راـبنا  نآ  نوماریپ  هنماد و  هلق و  رد  هرجفنم  داوـم  هک  یناشفـشتآ  هوـک  هکنیا  و  دوـخ ! يارب  دنتـسه  یتادوـجوم 

اسنا تیبرت  میلعت و  گنهرف و  تسایس و  یتسیاب  تفگ : ناوتیم  تحارص  لامک  اب  لاح  رهب  هناگادج !! لقتسم و 
هب یناسنا  رهب  یتسیاب  ینعی  دیایب ، دوجوب  یناسنا  دارفا  رد  تخانـش  نامه  بسانم  یندیدرگ  یملع ، تخانـش  ره  اب  هک  دشاب  يروط  هب  اهن 
ود هب  ملع  هب  لوصو  اب  يراد و  نم  کی  راهچ  دوشیم  ود  رد  برـض  ود  هب  لـهج  اـب  هک  یتسه  يدوجوم  وت  هک  دومن  نیقلت  يدـج  روط 

هکلب دراد ، ياهناگادـج  نم  ود  روـبزم ، تلاـح  ود  رد  ناـسنا  اـعقاو  هک  میئوـگب  میهاوـخیمن  يرگید . نم  راـهچ  دوـشیم  ود  رد  برض 
روبزم ملع  تیفیک  رادقم و  هب  اناوت  نم  هب  لدـبم  راهچ  دوشیم  ود  رد  برـض  ود  هب  لهج  تهج  هب  امـش  ناوتان  نم  هک  تسا  نآ  دوصقم 

رد يردـق  هب  نیمز ، برغم  ندـمت  رد  ریخا  نرق  ود  نایارگ  ملع  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تسا  هجوت  لـباق  مه  هتکن  نیا  تسا . هتـشگ 
ارف هک  یتاـمولعم  هب  اـهناسنا  دنتـشاد  يدـج  يوزرآ  یئوگ  هک  دـندومیپ  ار  طارفا  هار  نآ ، شتـسرپ  هب  عـماوج  کـیرحت  ملع و  شتـسرپ 

، نآ نتفای  لوحت  ناسنا و  ندیدرگ  یلو  دننادیم ، يرورض  ار  ندیدرگ  ملع ، اب  ناسنا  يهطبار  رد  هک  ینعم  نیا  هب  دنوش ، لدبم  دناهتفرگ 
یتیمها تهج  هب  تخانش ، ار  دشوجیم ) هجرد  دص  رد  بآ   ) یملع يهیـضق  نیا  هک  یناسنا  الثم  دناهدروآ ، تسدب  هک  یمولعم  نامه  هب 

هک گ یتروص  رد  دنک !! یقلت  دوخ  تیهام  زا  یئزج  ناونع  هب  ار  روبزم  يهیضق  ددرگ و  رپ  ناسنا  تیهام  یتسیاب  دراد ، تخانش  نیا  هک 
يایاضق هب  ملع  نتفرگ  ارف  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یمالسا  نافرع  لوقعم و  تایح  ریسم  رد  یملع ، ياهتخانـش  اب  هطبار  رد  ناسنا  ندیدر 

هک ندـیدرگ  هنوگنآ  درادرب . اهنآ  هب  لهج  لاـح  رد  نم  زا  رتارف  یئاـهماگ  دـشابیم ، وا  ياهدادعتـسا  تیلعف  شرتسگ  بجوم  هک  یملع 
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ياهیریگفده اب  ار  وا  مولع  هکلب  تشاد ، زاب  یناسنا  لماکت  ریـسم  رد  تکرح  زا  ار  ناسنا  اهنت  هن  دندرکیم ، هیـصوت  هدز  ملع  ناتـسرپملع 
يولوم دیوش  یک  يدامج  ناج  زا  هگآ  دیوریم  يدامج  يوس  امـش  نوچ  هک - تسا  یهیدب  اریز  دومن ، رتدودحم  هناتـسرپدوس  یحطس و 

زا هک  یتاعقوت  ندوب  ساسایب  يزغم و  ياهيرگیزاب  لولعم  هکلب  هدماینرب ، ملع  دوخ  ياضتقم  زا  نایاقآ - یتسرپملع  هکنیا  لیلد  نیرتهب 
!! دش مالعا  ملع  یگتسکشرو  دیوگیم : رد ص 693  ملع  خـیرات  باتک  رد  وسورری  یپ  هک  تسا  یثحب  ناونع  تسا ، هدوب  دنتـشاد ، ملع 

يراک چیه  هفـسلف  تسد  زا  ندیدرگ  يارجم  رد  دنیوگیم : صاخـشا  زا  ناوارف  ياهدع  مه  دروم  نیا  رد  یفـسلف - دعب  اب  ندـیدرگ  ود -
رکفت شور  نیرتبـسانم  تسیچ ؟ ناـنآ  رظن  رد  هفـسلف  ياـنعم  دـننکیم و  ریـسفت  هنوگچ  ار  ندـیدرگ  ناـنیا  مینادیمن  اـم  تسین . هتخاـس 

ماک تاجرد  هب  تسپ  لحارم  زا  تسا  یناسنا  نم  لوحت  ندیدرگ  زا  دوصقم  رگا  دوش : هتفگ  هک  تسا  نینچ  هلئسم  نیا  يهرابرد 
يرادقم هب  هجوت  مه  هفـسلف  زا  دوصقم  لاح  نیع  رد  و  هللا . بادآ  هب  بدات  هللا و  قالخا  هب  قلخت  تفایرد و  لقعت و  رظن  زا  رتیلاع  رتل و 
يهبذاـج رد  نتفرگ  رارق  اتـسیا و  دـکار و  دـعاوق  لوصا و  هب  ندـیبسچ  میهاـفم و  نآ  اـب  يزغم  شزرو  دوـجو و  ملاـع  يداـبم  تاـیلک و 

هفسلف تسد  زا  میتفگ ، الاب  رد  هک  یئانعم  هب  ندیدرگ  يارب  دناهتفگ ، صاخشا  زا  هدع  نآ  هک  روطنامه  تسا ، خیرات  یفسلف  ياهتیصخش 
ندـیدرگ اب  مه  یمحازت  دوبن و  هتخاس  يراـک  ندـیدرگ  يارب  هفـسلف  تسد  زا  طـقف  شاـک  يا  تفگ : دـیاب  هکلب  تسین ، هتخاـس  يراـک 
ياهزاورپ دنلب  اب  ار  نآ  زا  رتمیخـض  دوشیم . هدز  رـشب  ناگدـید  هب  هتخاس و  رگنـشور  ملع  زا  هک  یباجح  نامه  هنافـساتم  یلو  تشادـن .

امتح یظفل و  تاشقانم  یلک و  میهافم  تافیرعت و  زا  يرادـقم  اب  ار  نورد  یئانیب  هاگدـید  هتخاـس و  اهيزابهفـسلف  يهلیـسوب  رپ  لاـبیب و 
دوخ ياهیزاورپدنلب  دنراد ، هک  يرگنیلک  زایتما  اب  اهزابهفسلف  هک  مینکیمن  شومارف  هتبلا  دناهتخاس ، رات  هریت و  میوگیم  هک  تسا  نینچ 

ار یئادـخ  درگاش  بصنم  درذـگیم ، یتسه  تیعقاو  رد  هک  هچنآ  هب  هجوت  انتعا و  نودـب  هدومن  طولخم  زین  ربک  زا  ناوارف  يرادـقم  اب  ار 
لماوع زا  اهنت  هن  یفسلف  دعب  نیا  اب  تفرعم  میتفگ  هکنانچ  هتبلا  دننکیم . لاغشا  دوخ  معز  هب  مه 

تـسدب هفـسلف  زا  روظنم  رگا  اما  و  دروایب . دوجوب  ندیدرگ  هار  رـس  ار  تسیاشان  تمحازم  یعون  دناوتیم  هکلب  تسین ، یلماکت  ندیدرگ 
سح هک  دـشاب  هدوب  نآ  طـباور  ءازجا و  یتسه و  يهراـبرد  ریگارف  تاـفیرعت  یلاـع و  میهاـفم  يداـبم و  يهراـبرد  یلک  فراـعم  ندروآ 

ار یمهم  رایسب  شقن  دناوتیم  نآ ، نتخاس  قیمع  ندیدرگ و  حطـس  يهعـسوت  رد  انیقی  دیامن ، عابـشا  ار  ناسنا  یبای  تدحو  یئوجیلک و 
يدوهـش و یفـسلف و  یملع و  ندـیدرگ  نایم  يداضت  عازن و  ام  میئوگیم : ناـنیمطا  لاـمک  اـب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دریگب . هدـهع  هب 

هنافـساتم هک  يرگندودحم  یتیفرظ و  مک  زا  تسترابع  مینیبیم  هک  هچنآ  مینیبیمن ، هجو  چـیه  هب  یبهذـم  ینافرع و  یمکح و  یقالخا و 
رد نیتسار  دوهـش  تردق  يدوهـش - دعب  اب  ندیدرگ  هس - درادیم . زاب  ندیدرگ  ریـسم  رد  هبناج  همه  یگدنیوپ  زا  ار  نارکفتم  زا  یـضعب 

یمالـسا نافرع  رد  ندیدرگ  زا  دوصقم  هک  تهج  نادب  یقالخا - دعب  اب  ندیدرگ  راهچ - دمآ . دهاوخ  نافرع  ثحابم  رد  ندیدرگ  داجیا 
ندیدرگ یـساسا  نکر  تسا  هللا  قالخا  رب  ياهمدقم  ای  دومن  هک  هلـضاف  قالخا  تفگ  ناوتیم  تسا ، لامک  يوس  هب  ینوگرگد  لوحت و 

مدرم زا  یناوارف  يهدع  يارب  گرزب  هابتشا  کی  یمالـسا  نافرع  هب  دورو  سپـس  هلـضاف  قالخا  هب  قلخت  تسخن  تفگ : دیاب  اذل  دشابیم 
رح رد 

نوتم رد  اصوصخم  نافرع  هک  يدیدش  تیبذاج  تهج  هب  هک  تسنیا  هابتشا  نآ  دوش . بانتجا  نآ  زا  دیاب  هک  دیآیم  دوجوب  ینافرع  تک 
غولب نیا  اب  دننکیم و  شهج  ینافرع  ندیدرگ  هب  یقالخا  ندیدرگ  زا  شیپ  مدرم  زا  ناوارف  ياهدـع  دراد ، یـسراف  تایبدا  يرثن  يرعش و 

هک تهجنادب  دنهدیم و  رارق  يزاجم  ياهطسب  ضبق و  تاناسون و  ضرعم  رد  ار  دوخ  حور  تسا  ماگنهبان  غولب  تفگ : دیاب  هک  سردوز 
طوقـس یگدرـسفا  يدـیمون و  سای و  ياههاگترپ  هب  دـناهدومنن ، میظنت  هیفـصت و  یبوخ  هب  نتـشیوخ  یتسه و  ناـهج  اـب  ار  دوخ  فیلکت 
نودـب ندـیدرگ  نیا  تسا ) نینچ  امتح  و  ، ) مییامن ریـسفت  یبوبر  يهبذاج  رد  یلماکت  ندـیدرگ  هب  ار  یمالـسا  ناـفرع  اـم  رگا  دـننکیم .

ياهتفاثک لئاذر و  زا  نورد  ندرک  كاپ  نودب  ینافرع  ناجیه  لاح و  دجو و  ذئاذل  دوب . دهاوخن  ریذپناکما  هجو  چـیه  هب  حور  یگدامآ 
عاونا اـب  یهاوخدوخ  تازاـیتما و  رد  یئارگ  راـصحنا  لـخب و  تداـسح و  هک  یماداـم  دنـشابیم . هشیر  مه  يروـکیپا  تذـل  اـب  یقـالخا ،
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رد یهاگ  هک  توخن  ربک و  يدـعت و  یـصخش و  ياهنامرآ  ندـید  قلطم  رذـگدوز و  ماخ و  تاساسحا  ریجنز  رد  تراسا  شنوگاـنوگ و 
يافرع و ندیدرگ  ياعدا  دندرگن ، یفتنم  یمدآ  نورد  زا  یهاوخترهـش  یتسرپ و  تیبوبحم  ددرگیم و  رگهولج  دیدش  عضاوت  تروص 

یعقاو ا نافرع  هب  لوصو 
دوکر يارب  یئاهنت  هب  هک  تسا  لئاذر  نیرتهدـننک  هابت  زا  یکی  ینورد ، لئاذر  نآ  دوجو  اب  اعدا  نیمه  دوخ  هدوب و  عقاو  فالخ  یمـالس ،

دوـخ هب  هک  ار  هچنآ  زوـنه  ددنـسپیم و  نارگید  رب  ددنـسپیمن  دوـخ  هب  هک  ار  هچنآ  زوـنه  هک  یناـسنا  نآ  دـنکیم . تیاـفک  حور  کـی 
راـک نودـب  هجیتـن  عـقوت  هک  دـنادیمن  زوـنه  هک  سک  نآ  درب . دـهاوخن  ياهرهب  چـیه  یهلا  ناـفرع  زا  ددنـسپیمن  نارگید  رب  ددنـسپیم 

رذـگدوز یناور  ذـیذل  تالاح  زج  هب  نافرع  زا  تسا ، هدیـشچن  ار  راک  رد  مظن  معط  زونه  تسا و  یناسنا  یقالخا  یهابت  لماع  نیرتگرزب 
ياهدادـیور ربارب  رد  تیفرظ  یئابیکـش و  ربص و  یـشیدناریخ و  یهاوخریخ و  يوکین  تافـص  زا  ناسنا  کی  اـت  تشاد . دـهاوخن  یبیـصن 

تفگ ناوتیم  تهج  کی  زا  دنام . دهاوخ  مورحم  اعطق  ینافرع  ندـیدرگ  زا  دـشابن ، رادروخرب  تازایتما  ندروآ  يور  عقوم  رد  تخس و 
نآ مزال  يهمدقم  هک  هلـضاف  قالخا  هب  قلخت  نودـب  یلاع  ماقم  نیا  عقوت  اذـل  هللا ، قالخا  هب  قلخت  زا  تسترابع  یمالـسا  نافرع  نوچ  هک 

دهاوخیم هک  یـسک  يارب  تسا  نازورف  غارچ  دننام  ندیدرگ  يارب  دعب  نیا  یمکح - دعب  اب  ندیدرگ  جنپ - دشابیمن . ریذپناکما  تسا ،
نامیکح يهفایق  نتفرگ  دوخ  هب  هن  تمکح  زا  دوصقم  هک  مینک  هراشا  هتکن  نیا  هب  میروبجم  دروم  نیا  رد  زاب  دورب . هار  کیرات  بش  رد 

یشان يدرد  چیه  دنوریم و  راکب  مدرم  یتفگش  نتخیگنارب  يارب  طقف  هک  ياهفرح  بلاج و  تاحالطـصا  رد  ندش  روهطوغ  هن  تسا و  ه 
تثعب ياهفدـه  نیرتیـساسا  زا  یکی  هک  تسا  تمکح  نآ  زا  ثحب  اـجنیا  رد  دـننکیمن . اود  ار  نارگید  دوخ و  ياـمن  تمکح  لـهج  زا 

مهنم الوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذلاوه  هلمج : نآ  زا  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  ددعتم  دراوم  رد  دـیجم  نآرق  رد  هک  دـشابیم  یهلا  ناربمایپ 
(( هکم  ) يرقلا ما  مدرم  ای   ) ملع زا  رود  مدرم  ناـیم  رد  هک  يدـنوادخ  تسا  وا   ) همکحلا باـتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتاـیآ و  مهیلع  ولتی 

يارب ار  تمکح  باتک و  دومنیم و  هیکزت  ار  نانآ  درکیم و  توالت  نانآ  يارب  ار  يدنوادخ  تایآ  هک  تخیگنارب  نانآ  دوخ  زا  يربمایپ 
ءاسنلا 54 و 113 و نارمع 48 و 81 و 164 و  لآ  يهیآ 129 و 151 و 231 و 251 و  هرقبلا  يهروس  رد  یتعم  نیا  دادیم .) میلعت  ناـنآ 

یتمکح تسا . هدش  تمکح  نتفرگ  ارف  هب  دیدش  بیغرت  قیوشت و  رگید  تایآ  زا  یضعب  رد  بازحالا 34 و  ءارسالا 39 و  هدئاملا 110 و 
یگدـنز فدـه  یتسه و  يالعا  فدـه  تمکح و  هب  یهاگآ  تسا ، هدـش  یفرعم  مالـسلامهیلع  ءاـیبنا  تثعب  فادـها  نیرتیـساسا  زا  هک 

غورف هب  یئانیب  هدوب و  یئاناوت  دح  رد  اهنآ  طباور  ءازجا و  یتسه و  هب  تفرعم  لیصحت  بجوم  هک  تسا  العا  فده  نآ  هب  هتسباو 
. دوشیم هدیمان  تمکح  یئانیب ، تفرعم و  یهاگآ و  اب  لمع  هشیدنا و  قباطت  دیامنیم . هدهاشم  ار  نآ  ینورد  تریـصب  هک  تسا  یکانبات 

مهف يارب  ینافرع - دـعب  اب  ندـیدرگ  شـش - روبزم . یئانیب  تفرعم و  یهاـگآ و  اـب  ندـیدرگ  ینعی  تمکح ، دـعب  اـب  ندـیدرگ  نیارباـنب ،
رد هکنانچ  نافرع  زا  دوصقم  هک  تسنیا  مکی - يهتکن  میوش : رکذـتم  اـجنیا  رد  ار  هتکن  دـنچ  هک  تسا  مزـال  یناـفرع ، دـعب  اـب  ندـیدرگ 

فذح يواسم  یتسه  زا  هرذ  کی  یفن  فذح و  اریز  دشابیمن ، دراد ، تیعقاو  تسا و  دوجوم  هک  هچنآ  یفن  دمآ  دهاوخ  يدـعب  ثحابم 
ندیدرگ هک  تسا  یهیدب  و  تسا . هتخاس  رادومن  ار  نآ  دحاو  يانبم  رب  دحاو و  فده  اب  دحاو  يهدارا  کی  هک  تسا  یتسه  دوخ  یفن  و 

رارق اهنافرع  يهمه  قوفاـم  یمالـسا  ناـفرع  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دروآیمن . دوجوب  صقاـن  ندـیدرگ  زج  ياهجیتن  صقاـن ، یتسه  رد 
هک ینافرع  ياهبتکم  نآ  نیاربانب ، يرتسبش  ياپارس  ملاع  همه  دبای  للخ  ياج  زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  دیوگیم : اریز  تسا ، هتفرگ 

، ناـهج ورملق  رد  هچ  ناـسنا و  تیدوجوم  رد  هچ  تسا  دوـجوم  هک  هچنآ  راـکنا  اـب  یتـسه و  نوئـش  اههدـیدپ و  یفن  اـب  دـننکیم  ناـمگ 
یفن نیا  يارب  هک  تسا  فسات  ياج  دنهابتشا و  رد  دنیآ ، لئان  یتسه  رد  ندیدرگ  يالاو  ماقم  هب  هدرک و  ادیپ  یئانشآ  یتسه  اب  دنناوتیم 

دوصقم سرد  دناوتیم  دشاب  هتـشاد  تقیقح  رگا  هک  قشع  يهدیدپ  زا  یتح  دننکیمن و  هقیاضم  تضایر  شالت و  هنوگ  چـیه  زا  راکنا  و 
يرگید يهجیتـن  تسا ، یتـسه  نیناوـق  ریجنز  نتفرگ  هدـیدان  زا  یـشان  هک  ینورد  لاـح  دـجو و  زج  دـهدب ، مـیلعت  ار  یتـسه  هاـگراک  زا 

اهر یعیبط  دوخ  لاـگنچ  رد  ار  نآ  دـهدیم و  رارق  ندـیدرگ  يارجم  رد  ار  نم  هکلب  دـنکیمن ، یفن  ار  نم  یمالـسا  ناـفرع  دـنریگیمن .

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1350 

http://www.ghaemiyeh.com


يالاو ماقم  هب  هدیسر  سفن  يا   ) هیضرم هیـضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  دنیامنیم : نتـشیوخ  لصا  راپـسهر  دزاسیم و 
یبوبر يهبذاـج  رد  هک  شیوخ  یتـسه  ناـیرج  رد  اـی   ) دونـشخ وا  زا  وت  هک  یلاـح  رد  تراـگدرورپ  يوس  هب  درگرب  شمارآ ، ناـنیمطا و 

اذل شیوخ  لصو  راگزور  دیوج  زاب  شیوخ  لصا  زا  دـنام  رود  واک  یـسک  ره  تسا ). یـضار  وت  زا  ادـخ  و  دونـشخ ) تسا ، هدـش  يرپس 
امتح تمینغ  ارم  تسا و  تبیـصم  ار  همه  یتسین  یهلا  دوشیم : لـقن  يراـصنا  هللادـبع  هجاوخ  لاـثما  زا  هک  تاراـبع  هنوگنیا  تفگ : دـیاب 

يهتکن یبوبر . يهبذاج  رد  نم  نتفرگ  رارق  يدام و  قئالع  يهمه  زا  درجت  زا  تسترابع  هک  تسا  یناونع  زا  مدـع  یتسین  زا  نانآ  دوصقم 
اهورین و يهمه  هک  تسا  یحور  لامک  نآ  تسا ، نآ  یساسا  نکر  هکلب  تسا ، مزال  ندیدرگ  يارب  یمالسا  نافرع  رد  هک  یقـشع  مود -

ياهدادعتسا
يزاجم قشع  لپ  زا  روبع  هب  يزاـین  قشع  نیا  دـهدیم ، رارق  تسا  ادـخ  هک  قلطم  لاـمک  يهبذـج  يدـج و  نتـساوخ  رد  ار  یمدآ  دوجو 

هک فافـش  نیراگن و  تسا  يدومن  هک  تسا  سوسحم  یئابیز  تفایرد  مهف و  كرد و  تسا ، يرورـض  هار  نیا  رد  هک  هچنآ  هکلب  درادن ،
رایـسب نآ  زا  ندـمآرد  هک  سوسحم  ياهیئابیز  لگ  رد  نتفر  ورف  زا  یمالـسا  نافرع  اذـل  تسا  هدـش  هدیـشک  قلطم  لامک  لامج و  يور 
تفرعم لماع  نیرتمهم  یمالـسا  نافرع  رد  یئابیز  تفایرد  مهف و  كرد و  دـنکیم . يریگولج  دـشابیم ، ریذـپانناکما  ای  تسا و  راوشد 
ناکدوک هک  يرذـگدوز  لاح  روش و  جرفت و  بابـسا  هن  تسا ، قلطم  لامک  لامج و  يهقطنم  هب  لوصو  يهرابرد  یناـسنا  تاذ  يانغتـسا 

تقیرط و تعیرـش و  نیب  ام  یکیکفت  یمالـسا  ناـفرع  رد  موس - يهتکن  دـننکیم . وجتـسج  اـههناورپ  ياـبیز  ياـهرپ  لاـب و  ياـشامت  رد 
، تسا هتفایرد  ار  تقیقح  دش ، ندـیدرگ  ریـسم  دراو  ثحابم  نیا  رد  روکذـم  داعبا  اب  ناسنا  هک  ماگنه  نآ  زا  هکلب  درادـن . دوجو  تقیقح 
هب تمدـخ  زامن و  یمالـسا  نافرع  رد  تسا . هدـش  هدیـشک  یبوبر  يهبذاج  يهقطنم  اـت  تسا و  تیاـهنیب  تقیقح  هک  تسنیا  رما  تیاـهن 

. تسا هتفاـیرد  ار  نآ  يرادـیب )  ) هظقی زاـغآ  زا  فراـع  ناـسنا  هک  تسا  تقیقح  زا  یجوـم  هکلب  تسین . تـقیقح  قـیرط  همدـقم و  ناـسنا 
هک ندیدرگ  موهفم  مراهچ - يهتکن 

رد هک  تسا  تقیقح  نیمادـک  نآ  هک  دوش  هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  تیمهااب  هداعلاقوف  يهلئـسم  نیا  تسا ، ینوگرگد  تکرح و  يهلوقم  زا 
ناشن دوخ  زا  ییاتـسیا  تابث و  عون  کی  یناسنا  نم  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  تقیقح  نیا  حیـضوت  يارب  دوشیم ؟ نوگرگد  ام  دوجو 

رگا و  تسا . هدوب  اـم  یهاـگآ  دروم  یکدوک  نارود  زا  هک  تسا  ناـمه  نم  نیا  یئوـگ  تسین . راـگزاس  تکرح  لوـحت و  اـب  هک  دـهدیم 
دوجوب تیـصخش  ای  نم  رد  یللع  اریز  دوب ، ریذپانناکما  انیقی  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  تشادـن ، دوجو  تیـصخش )  ) نم رد  یتابث  نینچ 

. ددرگیم للع  نامه  هب  قلعتم  دـیآیم و  دوجوب  نآ  رخاوا  ات  یگدـنز  لئاوا  يهلـصاف  هب  یتح  دـعب  نامز  رد  اهنآ  ياـهلولعم  هک  دـیآیم 
ار شنابیرگ  تلادع  تسد  هک  ماگنه  نآ  رد  درذگیم ، ینالوط  ياهلاس  دزیرگیم و  رفیک  زا  ددرگیم و  تیانج  بکترم  یـصخش  الثم 

نم تابث  رب  رفیک  نیا  قطنم  دنکیمن و  یئانتعا  تیانج  خیرات  زا  ینالوط  نایلاس  نتشذگ  هب  زگره  دیامنیم و  نیعم  ار  وا  رفیک  دریگیم ،
هک نم  نآ  هکنیا  يهناهب  هب  تسا  هتـسناوتن  یـسک  عماوج  زا  کی  چیه  رد  نونکات  تسا و  هدـش  بکترم  ار  تیانج  هک  تسا  صخـش  نآ 
نم ياراد  هک  تهج  نادب  ناسنا  زا  هک  یثداوح  رگید  نینچمه  تسا ، هتفر  نیب  زا  هک  تسا  ینالوط  ياهلاس  تسا ، هدـش  تیانج  بکترم 

رداص تسا 
یناسنا نم  رد  هک  یئاتـسیا  تابث و  نیا  اب  دید  دیاب  لاح  ددرگیم . طوبرم  قلعتم و  صخـش  نامه  هب  دـب ، هچ  دـشاب و  کین  هچ  دوشیم ،

، تسین کیژولویزیف  یکیزیف و  تقیقح  کی  عوضوم  نیا  هک  تسین  نیا  رد  يدیدرت  چیه  تسا ؟ مادک  ندیدرگ  عوضوم  دوشیم ، هدید 
نیا نیاربانب ، دروایب . دوجو  هب  ندـب ) کیژولویزیف  یکیزیف و   ) دـعب ود  رد  ار  یئاهدومن  ندـیدرگ  لاح  رد  عوضوم  تسا  نکمم  هچ  رگا 

يدایز رایسب  تیمها  زا  تسا ، ضماغ  راوشد و  رایسب  لئاسم  زا  هک  لاح  نیع  رد  تسیچ ؟ یناسنا  سفن  رد  ندیدرگ  عوضوم  هک - هلئـسم 
هلمج نآ  زا  دیوگیم : يزاریش  نیهلاتملاردص  تسا . هدش  زاربا  دروم  نیا  رد  یفلتخم  تایرظن  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . رادروخرب 
مهف تدش  تواکذ و  لامک  اب  انیـس  نبا  هک  تسیاهلئـسم  نیا  و  دشابیم . هظحل  ره  رد  وا  تاذ  لدبت  اب  ناسنا  ياقب  یگنوگچ  مهم  لئاسم 
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رد نم  اریز  متسین ، وت  خساپ  هب  مزلم  نم  دیوگیم : تاذ ، ندیدرگ )  ) لوحت زیوجت  رد  راینمهب  لاوئس  ربارب  رد  تشاد ، هک  یعبط  تفاطل  و 
نآ لاثما  قیقد و  يهلئسم  نیا  مهف  هب  لوصو  هک  نادب  و  دیوگیم : نیهلاتملاردص  سپس  تسا  لوئـسم  هک  متـسین  تاذ  نآ  خساپ ، ماگنه 

نیا مهف  يارب  دشابیمن و  ریذپناکما  يدوجو  تانیاعم  ینورد و  تادهاشم  ینطاب و  تافشاکم  قیرط  ریغ  زا  تادوجوم ، ماکحا  زا 
اهتضایر و اب  زج  تادهاشم  تافشاکم و  نیا  و  دنکیمن . تیافک  یضرع  یتاذ و  میهافم  ماکحا  یثحب و  دعاوق  ظفح  نآ ، لاثما  هلئـسم و 
یمهو و ياهيزاورپدـنلب  هلطاـب و  تاوهـش  اـیند و  ضارعا  زا  نتخیـسگ  قـلخ و  اـب  يزاـسمد  زا  دـیدش  يرود  اـب  توـلخ  رد  اهتدـهاجم 

باتک رد  يددعتم  تالمج  رد  دراد ، یناسنا  ندیدرگ  عوضوم  رد  نیهلاتملاردص  هک  یقیقحت  دیآیمن  تسد  هب  نآ ، نیغورد  ياهوزرآ 
هک ار  هچنآ  وت  سپس  دیوگیم : نینچ  تسا ، هدومن  حرطم  حیرص  الماک  نشور و  ار  هلئـسم  هک  دراوم  نآ  زا  یکی  رد  تسا . هدمآ  رافـسا 
هک نادـب  لاح  ياهدـیمهف . دـنهجوتم ) دوخ  ياهتیاغ  تالامک و  هب  ور  دنتـسه  تعیبط  ياراد  هک  یتادوجوم   ) میاهدـش رکذـتم  اهراب  ام 
هب بتارم  نـیرتتسپ  زا  ناـسنا  نـیا  عوـن  زا  یـصخش  دـحاو  هـک  دراد  ار  صاـصتخا  نـیا  تـسا و  یعیبـط  تادوـجوم  يهـلمج  زا  ناـسنا 

عاونا دـننام   ) یعون عیابط  ریاس  و  دـیامن ، یقرت  یگتـسویپ ) لاصتا و  تفـص  اب   ) دوخ رمتـسم  یـصخش  تیوه  ظفح  اب  تاجرد  نیرتیلاع 
دوشیم و ادـج  تروص  نآ  زا  تسا ، شیوـخ  تروـص  لـماح  هک  ياهداـم  اریز  دـنرادن ، ار  لوـحت  تیـصاخ و  نیا  تاـتابن ) تاـناویح و 

هکلب یـصخش  ياهتیوه  یعیبط  ياهنایرج  رگید  رد  تهج  نیدب  دـیامنیم ، لمح  تسا ، عطقنم  هیلوا  تروص  زا  هک  ار  يرگید  تروص 
میمن ظوفحم  هدام  یعون  ياهتیوه  یتح 

زا یـضعب  هک  دیآیم  دوجوب  يددـعتم  ياهنوکت  ناسنا  يارب  هک  دوشیم  اسب  اریز  تسین ، روطنیا  یناسنا  تیـصخش  هک  یتروص  رد  دـنا ،
بسحرب یتیاهنیب  بتارم  زین  هناگهس  ياهنوکت  نیا  زا  کی  ره  يارب  دشابیم و  یلقع  رگید  یخرب  یسفن و  رگید  یـضعب  یعیبط و  اهنآ 

رگید یضعب  هب  بتارم  نآ  زا  یضعب  زا  یناسنا  تیصخش  دنشابیم . اراد  رگیدکی ، زا  بتارم  نآ  يهناگادج  ددعت  روطب  هن  ضرف ، مهو و 
يهمه هک  یمادام  و  رتفیرـش . فیرـش و  لحارم  هب  تسپ  لحارم  زا  رتیلاع و  یلاع و  بتارم  هب  نیئاـپ  بتارم  زا  ینعی  ددرگیم ، لـقتنم 

نینچمه ددرگیمن و  لقتنم  مود  نوکت  هب  دـشاب . هدرکن  لـیمکت  ار  یلقع ) یـسفن و  یعیبط و   ) هناـگهس ياـهنوکت  زا  هیلوا  نوکت  بتارم 
لماکت نامز  ات  شایکدوک  نارود  زاغآ  زا  ناسنا  سپ  ددرگیمن . لقتنم  موس  نوکت  هب  دـشاب ، هدومنن  لیمکت  ار  مود  نوکت  هک  یماداـم 
تکرح نیا  رد  هدومن و  یجیردـت  تکرح  دوـجو ، نیا  رد  ناـسنا  دوـشیم . هدـیمان  لوا  ناـسنا  هک  تسا  یعیبـط  يرـشب  ناـسنا  يروـص ،

تسا و مود  ناـسنا  هبترم  نیا  رد  وا  دوریم و  شیپ  تسا  یـسفن  ناـسنا  هک  رگید  نوکت  اـت  دوشیم  فیطل  ددرگیم و  هیفـصت  یجیردـت 
نوکت زا  لـبق  نارود  فـالخرب  درادـن ، هقرفتم  ياـهعضوم  هب  یجاـیتحا  دوخ ، یـسفن  دوجو  رد  هک  تسا  یـسفن  ءازجا )  ) ءاـضعا وا  يارب 

یسفن
ياهعوضوم هب  رگیدـکی و  زا  ادـج  دوجو  زا  هلحرم  نآ  رد  ساوح  اریز  دوب ، هدـش  رهاظ  یندـب  يهداـم  رد  شایعیبط  دوجو  عقوم  رد  هک 

رتشیب ءازجا  نآ  زا  یضعب  دشابیم . یئایوب  عضوم  زا  ریغ  یئاشچ  عضوم  ندینش و  عضوم  زا  ریغ  ندید  عضوم  تسا . هدوب  دنمزاین  یفلتخم 
چیه اذـل  تسا ، یناویح  تاـجرد  نیلوا  هسمـال  يهوق  نیا  هسمـال و  يهوق  دـننام  تسا  هتـشاد  هداـم  هب  يرتـشیب  لـقعت  هدوب و  هئزجت  لـباق 

ياهمرک اهفدـص و  دـننام  دـشابیمن  هوق  نیا  زا  یلاخ  دـشاب ، هدوب  تاتابن  هب  کـیدزن  یناویح و  تـالاح  نیرت  تسپ  رد  هچ  رگا  یناویح 
کی ساوح  يهمه  هتـشگ و  رتدـیدش  يو  ساوح  عاـمتجا  دوجو ، زا  هبترم  نیا  رد  هک  تسا  ناـسنا  یـسفن  دوجو  فـالخرب  نیا  یکاـخ .
یلقع دوجو  هب  یسفن  دوجو  زا  ناسنا  هک  یماگنه  سپس  ناسنا …  رد  كرحم  ياهورین  تسا  سایق  نیمه  هب  دنـشابیم و  كرتشم  سح 
اـضعا وا  يارب  ددرگیم و  یلقع  ناسنا  هبترم  نیا  رد  دریگیم ) تروص  مدرم  دارفا  كدـنا  رد  لاقتنا  نیا  و   ) تشگ لعفلاب  لقع  لـقتنم و 

يهلئسم رد  هیلع  هللاهمحر  نیهلاتملاردص  تانایب  هتبلا  تسا . موس  ناسنا  نیا  میدرک . هراشا  یـسفن  ناسنا  رد  هکنانچ  تسا  یلقع  )ي  ازجا )
ا دراد ، نم  هک  یتابثا  هب  ندیدرگ ، رد  نم  لوحت  زا  تسترابع  هک  هلئسم  لصا  یلو  تسا ، بلاج  رایسب  يهمدقم  کی  ناونع  هب  لوحت 
لاـمک هب  یتـسپ  زا  مکی - عوـن  تسین : عوـن  ود  زا  یلاـخ  نم  رد  ندـیدرگ  تکرح و  هک  تسنیا  نآ  دراد و  يرگید  يهمدـقم  هـب  جاـیتح 
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همادا دوخ  دوجوب  نم  تروص  ود  ره  رد  یتـسپ  هب  لاـمک  زا  اـی  اـهیتسپ  هب  یتـسپ  زا  مود - عون  تسا ) یـشزرا  لاـمک  لاـمک ، زا  روـظنم  )
اهیتشز و اب  اهیتسپ ، يوس  هب  تکرح  رد  دـنکیم و  بلج  دوخ  هب  ار  اـهتمظع  لاـمک  يوس  هب  تکرح  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  دـهدیم ،
رد ددرگیم و  رتیناروـن  لاـمک  يوـس  هب  تکرح  اـب  مینک ، هیبـشت  یناروـن  تقیقح  کـی  هب  ار  نـم  رگا  ینعی  ددرگیم . هدوـلآ  تاـفاثک 
هب تسین ، یتاذ  رییغت  ضرعم  رد  دوشیم ، هدـیمان  نم  هک  تقیقح  نآ  تیهام  نیاربانب ، دوریم ، تملظ  هب  ور  اهیتسپ  هب  تکرح  تروص 

هکنیا يهفاـضا  هب  مینکن ، لوبق  نم  رد  ار  تاـبث  نیا  رگا  و  دـشاب . یگلاـس  تسیب  رد  وا  نم  زا  ریغ  یگلاـس  هد  رد  یناـسنا  نم  هک  يروـط 
یقطنم ریغ  اهناسنا  هب  دـشاب ، هدوب  هاتوک  ود  نآ  يهلـصاف  هچ  رگا  رگید  نامز  رد  نامز ، کـی  رد  رـش  ریخ و  زا  هرداـص  ياـهراک  تبـسن 

کی فلتخم  ياهنامز  رد  ار  یناسنا  نم  هک  یتایآ  یتح  تمایق و  زور  رد  نتـشیوخ  لامعا  يهدهاشم  نم و  تیدبا  ءاقب و  يهلئـسم  تسا ،
زین یـشزرا ) لامک  هن   ) یعیبط دشر  تردق و  رد  نم  ندیدرگ  تکرح و  رد  نایرج  نیا  دوب . دهاوخ  هیجوت  لباق  ریغ  دـنکیم ، یفرعم  نم 

و دراد . دوجو 
رد هک  تسا  حور  نامه  يوق  لامتحا  هب  و  تسا ، هدـمآ  یبر  رما  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  کنولئـسی  هفیرـش و  يهیآ  رد  هک  حور  نآ  اما 
دق دنک : بسک  ار  یئاهتمظع  دناوتیم  هک  تسا  نم  نیا  زا  ریغ  مدـیمد ) مدآ  رد  دوخ  حور  زا  و   ) یحور نم  هیف  تخفن  هفیرـش و  يهیآ 

طوقـس و   ) اهاسد نم  باخ  دق  و  دیارگب : اهیتسپ  هب  دـناوتیم  و  دومن ) هیکزت  ار  دوخ  سفن  هک  سک  ره  دـش  راگتـسر   ) اهاکز نم  حـلفا 
کی زا  تستراـبع  حور  نآ  درک . يریگولج  نآ  یلماـکت  تکرح  زا  و  دـیناشوپ ) اـهیراکهبت  اـهیتشز و  اـب  ار  دوـخ  سفن  هک  یـسک  درک 

نم ياپ  شیپ  نکفارون  کی  دننام  یهلا  تقیقح  نیا  تسا . یباستکا  ياهتمظع  اهیتسپ و  نوکـس و  تکرح و  قوفام  هک  یهلا  تقیقح 
حورلامـلع و اـی  سفنلامـلع  ثحاـبم  نیرتتیمهااـب  زا  هـک  ندـیدرگ )  ) هلئـسم نـیا  دزاـسیم . نـشور  لاـمک  ریــسم  رد  تـکرح  يارب  ار 

ترورض نآ  مهف  ثحبم ، نیا  رد  هک  هچنآ  تشگ . دهاوخ  حرطم  ندیدرگ  یـصاصتخا  ثحابم  رد  تسا ، یـسانشناور  ینابم  نیرتلیـصا 
، نآ ضراوع  هب  هچ  دـشاب و  هدوب  سفن  رهوـج  هب  طوـبرم  هچ  ندـیدرگ  هک  تسا  تفرعم  رد  لیـصا  يهدـعاق  نیا  هب  يدـج  هجوـت  دراد ،

اههدیدپ تافـص و  ندـش  هفاضا  زا  ترابع  هاوخ  دـشاب و  هدوب  نآ  داعبا  ندیـسر  تیلعف  هب  شرتسگ و  زا  ترابع  هاوخ  ندـیدرگ  نینچمه 
یعطق سفن  رد  تارییغت  دوجو  سفن ، يارب 

رد يدـیدرت  جـیه  دـشابیم ، توافتم  تسا ، طابترا  لاح  رد  نآ  اب  هک  یتسه  يهنهپ  رد  ناسنا  تیعقوم  هک  تسا  تارییغت  نیا  اب  و  تسا ،
مان ناوتب  رگا  ، ) ددرگیم وا  ندیدرگ  لوصحم  ای  انبم  دزودـنایم و  یتسه  نیا  رد  قمحا  ناسنا  هک  یفراعم  هک  درادـن  دوجو  تقیقح  نیا 
نآ قباـطم  دزودـنایم و  یتـسه  اـب  طاـبترا  رد  هاـگآ  دـنمدرخ  کـی  هک  تسا  یفراـعم  نآ  زا  ریغ  تشاذـگ ) اههتخودـنا  نآ  هب  فراـعم 

نینچمه دـمهفیمن . ار  اهنآ  نیناوق ، زا  عالطایب  ناسنا  هک  دـنکیم  كرد  ار  یقئاقح  تعیبط ، رب  مکاح  نیناوق  زا  علطم  ناـسنا  ددرگیم .
هناگیب و دوخ  زا  لدهریت و  ناسنا  هک  دریذـپیم  دـنادیم و  اـهناسنا  ناـهج و  يهراـبرد  ار  یتاـیعقاو  لدـکاپ  ریمـض و  نشور  ناـسنا  کـی 
، دوش زاب  شنامشچ  ربارب  رد  تایعقاو  نآ  ندید  يارب  یئاههنزور  مه  رگا  دریذپیمن و  دنادیمن و  ار  اهنآ  تسرپ  ترهش  بلط و  توهش 

نآ نتـسب  اب  دیآیمرب و  اههنزور  نآ  اب  هزرابم  زیتس و  ددـصرد  ای  ددرگیم و  لتخم  شنامـشچ  دـید  ای  تایعقاو ، نآ  يهدـهاشم  ياج  هب 
دوخ دروایب ، وا  يارب  ار  دیشروخ  رون  مایپ  هک  یخاروس  هنوگ  ره  نتـسب  اب  شافخ  هکنانچ  دباییم ، رد  قفوم  ار  دوخ  رگنـشور  ياههنزور 

رادرب رد  ار  هجیتن  نیا  ینافرع  دعب  اب  ندیدرگ  تفگ : دیاب  اذل  دنیبیم . دوخ  یتسه  يالعا  فده  هب  قفوم  ار 
ینعی دـیامنیم ، رونم  یناـفرع  ینارون  دوهـش  کـی  اـب  ار  دوخ  يدوجو  تیفیک  تاـمولعم و  دریگب ، رارق  هک  تیعقوم  ره  رد  ناـسنا  هک  د 

هب تیعقوم  نامه  تبـسانمب  ندیدرگ  زا  یتیعقوم  ره  رد  تسا . یبوبر  يهبذاج  ینابر و  رون  هک  ار  دوخ  يانبم  نیرتیـساسا  یتسه  قئاقح 
يهناگـشش داعبا  يهمه  تقیقح  رد  یبهذم ، دعب  اب  ندـیدرگ  زا  هلـصاح  تفرعم  یبهذـم ، دـعب  اب  ندـیدرگ  تفه - دـنکیم . هئارا  ناسنا 

داعبا يهمه  اب  تبثم  يهطبار  ندرک  رارقرب  یتسه و  تخانش  مالسا  نید  میدرک : هراشا  هتشذگ  رد  هکنانچ  اریز  دریگیمرب ، رد  ار  هتشذگ 
-4 تشگ . دـهاوخ  تابثا  حوضو  لامک  اب  هبطخ  نیمه  ریـسفت  رد  اعدـم  نیا  دـنادیم . مزـال  تسا ، نیرفآ  یتسه  هب  هتـسباو  هک  ار  یتسه 
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یحور یلماکت  ندیدرگ  یمالسا و  نافرع  تفرعم  ورملق  رد  هک  یناسنا  ره  تفگ : ناوتیم  تفرعم  يهناگتفه  داعبا  اب  نتخاس  ندنادرگ و 
ندـیدرگ یناـفرع و  تفرعم  زا  هک  یتـینارون  دـهدب . رارق  ندـیدرگ  نآ  ریـسم  رد  زین  ار  نارگید  دـناوتیم  وا  هک  تسا  یعطق  دریگب ، رارق 

نیا تخرد . کی  ندیـسر  هویم  هب  دننام  درادرب ، رد  ار  نارگید  یحور  ریونت  يرگنـشور و  لماع  دـیآیم ، دوجوب  ناسنا  کی  رد  حـیحص 
كیم عطق  رون  نوناک  زا  ار  دوخ  نم  هک : تسا  هیضق  نیا  لداعم  مرادن ! نارگید  اب  يراک  مسریم و  موریم و  نم  هک  هیضق 

ادخ ندـیدرگ  تفرعم و  رون  یلـصا  عبنم  نوناک و  اریز  تسا ، نشور  یلیخ  بلطم  نیا  لیلد  مسریم ! دـصقم  هب  مدوخ  رون  يهمادا  اب  من و 
تاـهیبشت هنوگنیا  ندروآ  زج  ياهراـچ  دوصقم  حیـضوت  يارب  یلو  تسا  اـسران  هیبشت  کـی  رون  عبنم  نوناـک و  هب  ادـخ  هیبشت  هتبلا   ) تسا

یـصخش و يهدـیدپ  کی  دـیامرفیم ، تیاـنع  ناـسنا  کـی  هب  یگتـسیاش  قاقحتـسا و  تهج  هب  هک  ار  يرون  لاـعتم  دـنوادخ  و  میرادـن )
طسب و یـضتقم  تسا ، هتـشگ  ناـسنا  کـی  یحور  تینارون  بجوم  هک  یگتـسیاش  قاقحتـسا و  ناـمه  دوخ  تسین و  يراـصحنا  كولمم 
رد ار  ینابر  رون  دـهاوخیم  هک  تسا  یفنم  نافرع  تاصتخم  زا  یکی  نیا  دراد . دوخ  نورد  رد  ار  لـباق  ياـهناسنا  يهمه  رب  نآ  شرتسگ 

ندیـشخب ققحت  يارب  اریز  ددرگیم  هدننک  هابت  تملظ  هب  لدبم  رون  نامه  یئارگراصحنا ، نیا  اب  هک  دنادیمن  دـهدب و  رارق  دوخ  راصحنا 
یلومعم ياهییارگ  نافرع  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تشگ . دـهاوخ  راک  هب  تسد  ناسنا  نورد  رد  یتسرپدوخ  لماع  اعطق  راصحنا  هب 

قیالخ سافنا  ای  سوفن  ددـع  هب  ادـخ  يوس  هب  اههار   ) قئـالخلا ساـفنا  ددـعب  هللا  یلا  قرطلا  لـصا  اـب  هک  دوشیم  هدـید  یئاهيدنبهتـسد 
ناتـساد هب  لاثم  ناونع  هب  دـنیامنیم . زاربا  رگیدـکی  يهرابرد  یهاگ  هک  يداضت  نیابت و  هب  رظن  اب  اصوصخم  دـشابیمن ، راگزاس  تسا .)

ایم هک  یکچوک 
درب دینج  يارـس  رد  یتقو  دیوگیم : یماج  نمحرلادـبع  دـیئامرف . تقد  تسا ، هداتفا  قافتا  جالح  روصنم  نب  نیـسح  يدادـغب و  دـینج  ن 

تـسا راد  بوچ و  مادک  ینعی  اهدسفت  هبـشخ  يا  یقح ، هب  هکلب  یقح ، هن  تفگ : دینج  قح  تفگ : تسیک ؟ تفگ : روصنم ) نب  نیـسح  )
( ار راد  يهبوچ   ) بوچ نیمادـک  تسا : نینچ  تراـبع  حیحـص  همجرت  یلو  تسا ، یماـج  زا  روـبزم  يهمجرت  هتبلا  دوـش . برچ  وـت  هب  هک 

ندرب راـکب  اـب  هکلب  تسا ، هدـنیآ  رد  يدادـیور  کـی  زا  نداد  ربـخ  اـهنت  هن  دـینج  يهلمج  نیا  هک  دوشیم  هظحـالم  درک  یهاوخ  دـساف 
هک تسنیا  تسا ، تیبرت  نتخاس و  نامه  هک  ندـنادرگ  طرـش  نیرتیـساسا  دـیامن . نایب  ار  جـالح  یهارمگ  دـهاوخیم  اهدـسفت  يهملک 
هب طرـش  نیا  رب  یلقن  یلقع و  لئالد  دشاب . هدوب  اراد  دروایب ، دوجوب  دوخ  تیبرت  دروم  یبرتم  رد  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  یبرم  دـیاب  امتح 

دـشابن شیتسه  نوچ ز  دوخ  هب  تسه  دوش  هک  دناوتن  درخ  نیهارب  هب  نکمم  نیع  درادـن . لیـصفت  هب  يزاین  چـیه  هک  تسا  ناوارف  يردـق 
یهت باز  دوش  هک  ار  بل  کشخ  شخبیتسه  دوش  هک  دـناوت  یک  شخبیتسه  زا  هتفاـیان  تاذ  يرگد  يو  زا  دـسر  یتسه  هب  نوچ  يرثا 
يارب نآ  ءازجا  یتسه و  یملع  تخانش  هک  یترورض  نامه  یملع ، تخانـش  دعب  اب  نتخاس )  ) ندنادرگ کی - یهدبآ  تفـص  يو  زا  دیان 

دراد دوجو  ندیدرگ 
سفنا قافآ و  رد  یهلا  تایآ  شعوضوم  هک  یبایعقاو  يریگفده  اب  یتسه  یملع  تخانـش  تسا . ققحم  زین  ندـنادرگ  ریـسم  رد  اعطق  ، 

نیا رد  دهاوخیم  هک  یسک  نآ  دراد . تیبولطم  دنکیم ، هدامآ  تبثم  نافرع  يارب  ار  هنیمز  هک  لوقعم  تایح  تیبولطم  يهزادنا  هب  تسا ،
چیه تسا ؟ هدومن  جورع  هک  دـمهفب  دـنک و  ساسحا  ایند ، نیا  یعقاو  تخانـش  نودـب  دـناوتیم  هنوگچ  دـنک ، جورع  ایند  نیا  زا  اـی  اـیند 

نوناق زا  ار  یتسه  ناهج  تایعقاو  دناوتیمن  دشاب ، هدیـسر  مه  درجت  زا  هزادنا  ره  هب  یمدآ  حور  هک  درادن  دـیدرت  تقیقح  نیا  رد  یـسک 
نآ هکنیا  ياج  هب  دـنکیم ، اهر  نیمز  ياضف  رد  هک  ار  یمـسج  دـیامن و  زور  ار  بش  بش و  ار  زور  دـناوتیمن  ـالثم  دـنک ، راـنکرب  دوخ 

تامدـقم و اـعطق  درجت ، ماـقم  هب  لوصو  يارب  یتـح  نیا ، زا  رتـالاب  ددرگ و  یناـمی  يارعـش  يهراتـس  یهار  دـنک ، طوقـس  نیمز  هب  مسج 
يهلحرم هب  لوصو  نیـشیپ  يهلحرم  یط  نودب  الثم  یجورع . هن  دوشیم و  لصاح  يدرجت  هن  اهنآ  تاعارم  نودب  هک  دراد  دوجو  ینیناوق 

رد دناوتب  هک  دسرب  ینافرع  تردق  زا  ياهلحرم  هب  دراد ، هک  يدرجت  تمظع  تهج  هب  حور  مینک  ضرف  رگا  و  تسین . ریذـپناکما  يدـعب 
صاخـشا تسا  نکمم  هک  تسا  حور  يالاو  نوناق  لولعم  تیقفوم  نیا  ضرف ، نیا  رد  زاب  دـیامن ، داجیا  ینوگرگد  یتسه  هاگراک  يهمه 
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ثتسا
حرطم یحور  تیوه  یتـسه و  عوضوم  رگا  زین  ضرف  نیا  رد  دـنبایب و  تسد  روبزم  تیقفوـم  هب  نوگاـنوگ  ياـهتیفیک  اـهتیمک و  اـب  یئاـن 

نیا هب  میشیدنیب ، الماک  دروم  نیا  رد  رگا  هزات  دننکیم . تعیبت  دوخ  هب  صوصخم  نوناق  زا  اعطق  هک  یفده  ریـسم و  دراد و  یئدبم  دشاب ،
ندـش نشور  هکنانچ  درادـن ، یتافانم  چـیه  یتسه  سوسحم  حوطـس  رد  مکاح  نوناق  اب  یحور  يالاو  نوناق  نآ  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن 

: تفگ دـیاب  تهج  کی  زا  هکلب  درادـن . دیـشروخ  رون  يهلیـسوب  ندـش  نشور  اب  یتافانم  یلومعم  پمال  اب  نشور  همین  قاطا  کی  ياضف 
رون دـنکیم و  یگدـنز  نیمز  یناملظ  قامعا  رد  هک  ناسنا  کـی  هک  تسنیا  هب  هیبش  تبثم  ناـفرع  رون  اـب  طاـبترا  ناـیرج  رد  یمدآ  لـثم 
عمش يهلیـسوب  دیاب  اعطق  ددرگ ، رادروخرب  دیـشروخ  رون  زا  هدمآ و  نوریب  یناملظ  قامعا  نآ  زا  دهاوخیم  هک  لاح  دنیبیمن ، ار  باتفآ 

لماوع رگید  هسمال و  کمک  اب  زیچان و  ياهیئانـشور  ناـمه  اـب  وا  دـیایب . نوریب  یناـملظ  قاـمعا  نآ  زا  اـهپمال  اـهیتسد و  غارچ  رگید  اـی 
هک ینآرق  تاـیآ  زا  هورگ  نآ  نیماـضم  هب  اـنب  هکلب  دـنک ، رارقرب  طاـبترا  دیـشروخ  رون  اـب  دـیایب و  نوریب  تاـملظ  نآ  زا  دـیاب  ساـسحا ،

يهتسیاش م دوجوم  ای  تیعقاو  زا  تسا  ترابع  قح  هک  مینادیم  همه  و   ) قح رب  رگم  میدیرفاین  ار  نیمز  اهنامسآ و  ام  دیوگیم :
نایبرم زا  هورگ  نآ  هک  دسریم  رظن  هب  اذل  دریگب . هدیدان  ار  قح  اب  یئانـشآ  یملع و  تخانـش  دناوتیمن  هدـنزاس  نافرع  کی  تیدوجو .)

هک يروط  هب  دـنیامنیم ، ینعم  ملاع  هجوتم  هدـیرب و  یتسه  ناهج  زا  میقتـسم ، روط  هب  راک و  زاغآ  زا  ار  دوخ  تیبرت  دروم  ياـهناسنا  هک 
درجم نم  اریز  دنهدیمن ، ماجنا  یحیحـص  راک  دریگیم ، رارق  يورایور  یتسه  زا  درجم  نایرع و  نم  کی  اب  اجیردـت  تیبرت  دروم  ناسنا 

رارق شخبیتسه  يدـنوادخ  یقیقح  هبذاـج  هطبار و  رد  دـناوتیمن  ددرگیم ، زین  نم  دوخ  زا  یتسه  ياـغلا  بجوم  اجیردـت  هک  یتسه  زا 
، شخبیتسه هب  هتـسباو  نم  تمظع  ساـسحا  ياـج  هب  یناوارف  ياـهناسنا  هک  تسا  تیمهااـب  عوضوم  نیا  هب  هجوت  مدـع  تهج  هب  دریگب .

نامگ یناسنا  یلاع  نم  تمظع  تفایرد  اـب  مه  یهاـگ  دـنزاسیم و  لدـبم  لـیخت  یهاـگ  میـسجت و  زا  هدـش  هتخاـس  نم  کـی  هب  ار  دوخ 
و تسین ، يزیچ  شلباـقم  رد  یتـسه  ملاـع  هک  تسا  تمظع  نآ  هب  یناـسنا  نم  يرآ ، دـناهدش . شخبیتـسه  دـنوادخ  نیع  هـک  دـنربیم 

شخبیتسه دنوادخ  یلو  دیامن ، لیـصحت  دوخ  يدوجو  تیفرظ  رادقم  هب  ار  یبوبر  تافـص  زا  یئاههنومن  هک  دـسرب  یماقم  هب  دـناوتیم 
رکذـت اـجنیا  رد  مه  ار  رگید  يهتکن  کـی  دروآیم . تسد  هب  ار  نآ  هللا ، قـالخا  هب  قلخت  اـب  یمدآ  هک  تسا  تمظعاـب  نم  نآ  زا  رتـالاب 

وت هک  میهدیم 
رکذت یتسه  ملاع  تادوجوم  مامت  هب  ار  دوخ  ملع  دیجم ، نآرق  زا  ناوارف  تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسنیا  نآ  و  تسا ، مزال  نآ  هب  هج 

هب هک  یئاهناسنا  نآ  هک  تسین  نیا  تسا ، یتسه  ملاع  تادوجوم  يهمه  رب  ملاع  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تقیقح  نیا  يهمزـال  اـیآ  دـهدیم .
دعب اب  نتخاس )  ) ندنادرگ ود - دـندرگ ؟ انـشآ  یهلا  تامولعم  اب  دوخ ، دادعتـسا  دودـح  رد  یتسیاب  دـنوشیم ، قفوم  یبوبر  نافرع  لامک 

هک میتفگ  ثحبم  نیا  لئاوا  رد  میروایب . دایب  میاهدش ، رکذتم  ثحبم  نیا  لئاوا  رد  هکنانچ  ار  یفسلف  دعب  زا  دوصقم  دیاب  تسخن  یفـسلف ،
تسین و یلایخ  يدیرجت و  یقوذ و  ياهتیلاعف  زا  هدش  هتخاس  لوصا  میهافم و  هدع  کی  اب  ینهذ  يزابجنرطش  یفسلف  تخانـش  زا  دوصقم 
زا روظنم  هکلب  دشابیمن ، زین  دنیاشوخ  ظافلا  تاحالطصا و  هب  یتسه ، ملاع  رد  هیراج  تایعقاو  ندرک  ینابرق  یفسلف  تخانـش  زا  دوصقم 

یـسانشیتسه سح  هار  نیا  زا  دناوتب  هک  ياهیلاع  تایلک  يدابم و  ندیمهف  هب  تسا  یمدآ  زغم  یقیقح  خساپ  ندرک  ادیپ  یفـسلف  تخانش 
ناهج یئزج  تاسوسحم  زا  مولع  یلک  نیناوق  عازتنا  مهف و  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  شزرااب  رایـسب  سح  ناـمه  نیا  دـیامن و  عابـشا  ار  دوخ 

دشابیم ندیدرگ ) هب  نتخومآ  تبسن   ) لمع هب  ملع  تبسن  تمکح ، هب  ینعم  نیا  هب  هفسلف  تبسن  دیامنیم . راداو  یتسه 
مهم هک  هچنآ  تسین . يراوشد  دایز  راک  نآ ، ياهفرح  شور  اب  اصوصخم  هفسلف  ملعت  میلعت و  تسا . هفـسلف  میلعت  زا  ریغ  یفـسلف  تیبرت  . 

لوصا يدابم و  كرداب  یناسنا  نم  سپـس  ددرگ و  یفـسلف  قئاقح  كرد  يهداـمآ  نهذ  تسخن  هک  تسا  یفـسلف  تیبرت  تسا ، راوشد  و 
رد لامجا  تروص  زا  تسا ، یمدآ  نورد  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لوق  هب  هک  ربکا  ملاع  نآ  دنک و  ادیپ  شرتسگ  یـسانشیتسه ، یلک 

تروصب نم  رد  یتسه  یلامجا  ملاع  ندناسر  تیلعف  هب  ینعی  یفـسلف  ندنادرگ  تیبرت و  نیاربانب  دـیآ . رد  لیـصفت  تروص  هب  یناسنا  نم 
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نیاب میرادن . تسد  رد  يدوهـش  تیبرت  يارب  میقتـسم  ياهلیـسو  هنوگ  چیه  ام  هک  دسریم  رظن  هب  يدوهـش ، ندنادرگ  هس - نآ . یلیـصفت 
هدامآ داد  ماجنا  ناوتیم  هک  هچنآ  میئامنب . قئاقح  دوهش  هب  راداو  ار  یصخش  امیقتسم  هک  میـشاب  هتـشاد  ياهلیـسو  میناوتیمن  ام  هک  ینعم 

رب یئاناوت  ندروآ  تسدب  يارب  کیرحت  يزغم و  ياوق  زکرمت  هب  دکوم  قیوشت  دننام  تسا ، دوهـش  يارب  یناور  يزغم و  تامدـقم  ندرک 
ناور و زغم و  يهتخانشان  ياهدادعتسا  اب  تیبرت ) دروم   ) یبرتم نتخاس  انشآ  و  دکار ، هتخاس و  شیپ  میهافم  لوصا و  زا  زغم  نتخاس  دازآ 

دیاب ار  هتکن  نیا  ناوخب  دوخ  نورد  زا  وت  نآ  زا  دعب  ناه  هلق  زارف  مدوب  ار  وت  نم  دوشیم : هتفگ  اذل  و  کلذ . ریغ 
یلک روط  هب  یتسه  دوهش  مکی - عون  تسا : دوهـش  عون  ود  دشابیم ، ریذپناکما  يدوهـش  ياهتیبرت  رد  هچنآ  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد 

يهمه دوهش  اما  و  تعیبط . ياروام  یتسه و  ملاع  تایعقاو  زا  یضعب  دوهش  مود - عون  دهدیم . تسد  تفرعم  رگوپاکت  ناکلاس  يارب  هک 
- راهچ تسا . ریذـپانناکما  یلومعم  تایح  ریـسم  رد  لقاال  یبرجت : ياهتیلاعف  یـسح و  تامدـقم  لقع و  هب  زاین  نودـب  تایعقاو  قئاقح و 

یملع ياهوپاکت  اهـشزومآ و  هب  تسا  نکمم  هک  رورپلگ  نابغاب  کی  تامحز  اهـشالت و  يهمه  یقـالخا ، دـعب  اـی  نتخاـس )  ) ندـنادرگ
یئافوکش ینعی  یناسنا  يالاو  قالخا  هب  قلخت  دنسرب ، یئافوکش  يهلحرم  هب  هک  تسا  یئاهلگ  ندینایور  يارب  دشاب ، هدوب  دنمزاین  یناوارف 

دنمانیم و یناسنا ) خـیرات   ) خـیرات لبقام  نارود  نایاپ  ار  ام  نارود  هک  يرکف  نازاتـشیپ  نآ  ناسنا . هب  طوبرم  قئاقح  اهدادعتـسا و  يهمه 
یگدنز عضو  نداد  رییغت  دننادب  دیاب  دنرادن ، هقیاضم  یقطنم  چـیه  نتفرگ  راکب  زا  دـننکیم و  شالت  هنوگ  ره  یناسنا  خـیرات  زاغآ  يارب 
ترورـض ساسحا  نودـب  رگید ، یعـضو  هب  يرـشب  يزورما  نوئـش  رگید  یماظن و  تانایرج  لوپ و  رنه و  تعنـص و  اـب  هطبار  رد  اـهناسنا 

ود متخ  يارب  یهار  چیه  نآ . هب  ندیشخب  نایاپ  هن  تسا  خیرات  لبقام  نارود  نامه  يهمادا  یقالخا ، ندنادرگ  ندیدرگ و 
دیاش دوشیمن . هدـید  تسا ، قئاقح  یئافوکـش  نامه  هک  اهناسنا  یلاـع  قـالخا  اـب  اـهناسنا  نورد  نتخاـس  افوکـش  زج  خـیرات  لـبقام  نار 

هک تسا  هدنامن  شلوقعم  تایح  ریـسم  رد  یـشالت  ددرگن و  ماجنا  هک  هدنامن  ياهبرجت  و  دوشن ، هتفگ  هک  هدنامن  ینخـس  ناسنا  يهرابرد 
هیامرس نآ  لباقم  رد  يردق  هب  تسا ، هتشادرب  دوخ  تفرشیپ  يارب  شالت  هیامرس و  زا  رـشب  هک  یلوصحم  لقادح  ای  دشاب ، هتفرگن  تروص 
يوحن ره  هب  نایبرم  ناملعم و  هک  تسا  هدیـسر  نآ  عقوم  نونکا  دومن . حرطم  ار  نآ  ناوتیمن  يراسمرـش  نودـب  هک  تسا  زیچان  شالت  و 
یگدنز رد  تکرش  هک  نانآ  اب  یناسنا و  وت  هک  نکم  شومارف  زگره  هک  دننامهفب  تیبرت  میلعت و  دروم  ياهناسنا  هب  دیاب  تسا  نکمم  هک 

هک تذل  دوس و  بلج  لماع  نامه  دنمهفیم و  ار  ملا  يراوگان  درد و  دنباییم و  رد  ار  تذل  یشوخ  وت  دننام  زین  نانآ  دنناسنا . زین  يراد 
یگزیگنا زین  نانآ  يارب  یتسه ، طابترا  رد  نانآ  اب  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  هک  نانآ  يهمه  رد  دنکیم ، کیرحت  دراد و  یگزیگنا  وت  يارب 

نآ دیسر . دهاوخن  ياهجیتن  هب  زگره  ندنادرگ  ندیدرگ و  ریسم  رد  نتفرگ  رارق  قوف  لصا  تفایرد  يارب  ششوج  كرحت و  نودب  دراد .
دنناسریمن تیلعف  هب  ار  نآ  دننکیمن و  تیوقت  ار  دوخ  تیبرت  دروم  ياهناسنا  یقالخا  يالاو  دعب  هک  ینایبرم 

ندرک هدامآ  زج  يراک  دـنراذگیم  اهناسنا  رایتخا  رد  هحلـسا  ورین و  غارچ و  عون  نارازه  تفرـشیپ  عباـنم  شناد و  زکارم  لاـح  نیع  رد  و 
هلئـسم تسیک . اب  تخاب  تسیک و  اب  لگنج  زا  رتکانرطخ  نادیم  نیا  رد  درب  هک  تسا  مولعم  و  دنهدیمن . ماجنا  ءاقب  رد  عزانت  يارب  نادیم 

زا ناـسنا  کـی  ندـنادرگ  يارب  وپاـکت  شـالت و  دزاـسن ، افوکـش  قـالخا  ار  ناـسنا  نورد  رگا  تسا . رارق  نیا  زا  مـه  يدرف  ياـهتیبرت  رد 
یهاگ تقوم و  ياـههقراب  زج  ياهجیتن  یناـفرع ، هب  هلحرم  نیا  زا  یمکح و  هب  یلقع  زا  یلقع و  هب  یـسفن  زا  یـسفن و  هب  یعیبط  يهلحرم 

شوهاـب و ناـسنا  میئوـگیم : ار  تـالمج  نیا  هک  یتـقو  یمکح ، دـعب  اـب  ندـنادرگ  جـنپ - تـشاد . دـهاوخن  رب  رد  تـالیخت  اـب  طوـلخم 
ناسنا یبرم ، ملعم و  ناسنا  رادمتـسایس ، ناسنا  ریدـم ، ناسنا  فوسلیف ، ناسنا  دنمـشناد ، ناسنا  دـنمرنه ، ناـسنا  رکتبم ، ناـسنا  تواـکذاب ،
ناسنا کی  هک  مینادیم  اریز  میاهدرکن ، تمکح  هب  ياهراشا  هنوگ  چیه  ياهفرح  یبهذـم  ناسنا  ياهفرح ، فراع  ناسنا  ياهفرح ، یقالخا 

هک تسنآ  تمکح ، اب  ناسنا  کی  فاـصتا  طرـش  نیلوا  اریز  دـشابیمن ، میکح  اـهنآ ، يهمه  اـب  اـی  تافـص  نآ  زا  یـضعب  هب  فاـصتا  اـب 
شیارآ هلماعم و  يارجم  رد  ار  تافص  نآ  زا  کی  چیه  نینچمه  دشاب . هتشادن  ياهفرح  يهبنج  وا  يارب  یناسنا  یلاع  تافص 

هکیروطب دشاب ، هدوب  صلاخ  بان و  یناهج  یناسنا و  ورملق  ود  ره  رد  نآ  طباور  ءازجا و  یتسه و  يهرابرد  وا  تفرعم  دهدن و  رارق  تاذ 
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نکمم دشاب . هدوب  اهناسنا  لوقعم  تایح  يارب  هدعاق  وگلا و  شزرا  قطنم و  دـناوتب  دـشاب ، تفرعم  نآ  زا  یمـسجت  دـهاوخب  وا  دوجو  رگا 
دروم ياهناسنا  دوخ  اریز  تسین ، یمکح  تیبرت  هب  یجاـیتحا  دـننک ، نیمـضت  تیبرت  رد  ار  قـالخا  دـنناوتب  ناـیبرم  رگا  دوش : هتفگ  تسا 

ياـنعم قمع  تعـسو و  هب  رظن  اـب  ضارتعا  نیا  خـساپ  دـنوش . رادروخرب  افوکـش  حور  کـی  زا  تسناوت  دـنهاوخ  قـالخا  تکرب  هب  تیبرت 
تاذ رد  هک  نآ  یلـصا  لـماوع  اـههشیر و  رب  هیکت  نودـب  کـین  راـتفر  لـمع و  زج  تمکح  نودـب  قـالخا  اریز  دوشیم ، نشور  تمکح 

نودـب دـیامرفیم ، یفرعم  نآ  لیمکت  میمتت و  ار  دوخ  تثعب  فدـه  مرکا  ربمایپ  هک  قـالخا  نآ  تسین . يرگید  زیچ  دراد ، دوجو  یناـسنا 
تهج کی  زا  نیارباـنب  تسین . ریذـپناکما  دـشابیم ، ناربماـیپ  تثعب  فادـها  زا  دـیجم  نآرق  تاـیآ  قباـطم  مه  نآ  هک  یتمکح  رب  هیکت 
تبسن قالخا ، هب  تمکح  تبسن  رتحیحـص  ترابع  هب  ای  دوخ . تلع  ای  تسا  لولعم  مزالت  تمکح ، قالخا و  نایم  مزالت  تفگ : ناوتیم 
حرطم هبطخ  نیمه  یمومع  ریسفت  رد  هک  ینافرع  دعب  اب  ندیدرگ  هلئسم  هلئسم و  نیا  ینافرع - دعب  اب  ندنادرگ  شش - ندب . هب  تسا  حور 

، تشگ دنهاوخ 
تیمهااب دعب  نیا  یبهذم - دعب  اب  ندنادرگ  تفه - دوشیم . يراددوخ  ینافرع  دعب  اب  ندنادرگ  يهلئسم  رد  رتشیب  لیصفت  زا  اجنیا  رد  اذل 

دئاقع يرادقم  بهذم  زا  دوصقم  هک  تسا  ملسم  دشابیم . نانآ  ناوریپ  ءایصوا و  ماظع و  ناربمایپ  يهمه  یلـصا  فده  یناسنا  دوجو  رد 
رارکت یگدـنز و  ندوب  تخاوـنکی  تلـالم  عـفر  يارب  طـقف  هک  تسین  ضحم  يداـیتعا  ياهفرح و  تاـکرح  دار و  وا  راـکذا و  يدـیلقت و 

نارکفتم زا  یـضعب  تایرظن  تسا ، هدش  هتفگ  بهذـم  يارب  هک  یفیـصوت  ریـسفت و  نیا  زا  رتزیگناتفگـش  و  ددرگیم . روظنم  اهدادـیور 
ندناسر تیلعف  هب  زا  ار  تیرشب  هداد و  رارق  هدافتسا  دروم  بهذم  تقیقح  ناونع  هب  ار  بهذم  يهرابرد  فیصوت  ریسفت و  نیمه  هک  تسا 

دنناوتیم روبزم  دعب  شش  هکنیا  اب  میریگب ، هدیدان  ار  اهناسنا  یبهذم  دعب  میهاوخب  رگا  هک  یتروص  رد  دناهتشاد !! رذحرب  یتایح  دعب  نیا 
تاجن نتشیوخ  راکنا  فداصت و  زا  نوطالفا  لوق  هب  ار  یمدآ  دوجو  لصا  دنناوتیمن  یلو  دنروایب ، دوجوب  ناسنا  یگدنز  رد  ار  یتازایتما 

هب لمع  اب  بهذم و  یـساسا  لوصا  هب  داقتعا  اب  میاهداد  رارق  یـسررب  دروم  همدقم  نیا  رد  هک  ار  هناگـشش  داعبا  نامه  یتسیاب  اذل  دـنهدب .
قعم يهجیتن  هب  یبوبر ، يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  هب  یگدامآ  يارب  یمدآ  حور  يهدنزاس  يرطف و  ماکحا 

هیلا هللادابع  بحا  نم  نا  هللادابع  یمالسا  تبثم  نافرع  نیداینب  لوصا  حرط  هناگتفه و  داعبا  رب  هبطخ  نیا  تالمج  قیبطت  میناسرب . دوخ  لو 
زا ادخ ، ناگدنب  يا   ) هب لزانلا  همویل  يرقلادعا  هبلق و  یف  يدهلا  حابصم  رهزف  فوخلا  ببلجت  نزحلا و  رعشتساف  هسفن  یلع  هللا  هناعا  ادبع 

( يدنوادخ تیانع  دروم  ناسنا  نیا   ) دیامرف يرای  نآ  نتخاس  دوخ و  تخانـش  رد  هک  تسیاهدـنب  یبوبر  هاگـشیپ  رد  ناگدـنب  نیرتبوبحم 
زور نآ  يارب  تخورفارب و  شلد  رد  تیاده  غارچ  هک  دش  نینچ  هجیتن  دیـشوپ . دوخرب  میب  زا  یکاشوپ  نترب و  سدقم )  ) هودنا زا  یـسابل 

يدیدرت تبثم  نافرع  هار  رد  ماگ  نیلوا  يزاسدوخ  يارب  یـسانشدوخ  تشگ ) هدامآ  دش ، دـهاوخ  دراو  وا  رب  نامهم  دـننام  هک  نیـسپاو ) )
نودب یـسانشدوخ  دـشابیمن . ریذـپناکما  نتـشیوخ  تخانـش  نودـب  تسا ، تبثم  نافرع  یـساسا  فدـه  هک  يزاسدوخ  هکنیا  رد  تسین 

، تسین نآ  یحالطصا  يانعم  یملع ، یـسانشدوخ  زا  دوصقم  اجنیا  رد  تفرگ . دهاوخن  ماجنا  تسه  هکنانچنآ  دوخ  یملع  ندروآ  تسدب 
زا عـالطا  نینچمه  يداـم و  ياـیند  ینامـسج و  دـبلاک  زا  دوـخ  رثاـت  ریثاـت و  یگنوـگچ  اـهتیلاعف و  تافـص و  زا  عـالطا  دوـصقم  هـکلب 

سانشناور م کی  الوا  دیاب  ناسنا  هک  تسین  نآ  يزاسدوخ  رب  یسانشدوخ  مدقت  زا  دوصقم  هکنانچ  تسا ، نآ  ياهورین  اهدادعتسا و 
میلعت يهلیسوب  دیاب  تسخن  هک  تسنیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  دنک . زاغآ  ندش  ناسنا  هب  سپس  دشاب ، یناور  لئاسم  رد  فوسلیف  کی  رها و 

حور یلاع  ياهتیلاعف  لوصا و  هدـع  کـی  هب  اجیردـت  دربب و  یپ  حور  تمظع  هب  يرادـقم  رگنـشور  ياـهتبقارم  يرگننورد و  تیبرت و  و 
تیانع نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  اهدادعتسا  اهورین و  نآ  زا  حور  يرادروخرب  هک  دیآ  لصاح  وا  هب  نیقی  داقتعا و  نیا  دنک و  ادیپ  یئانشآ 
دوجوم کـی  دـنیبیم  هاـگآ  ناـسنا  نیا  هک  یتـقو  هک  تسنیا  نیقی  داـقتعا و  نینچ  موزل  رب  لـیلد  دراد . مظن  دراد و  نوناـق  تسا ، هدومرف 

مظن زا  رانکرب  دراد  تیعقاو  هک  تهج  نادب  نیمز ، رب  هداتفا  ای  تخرد  يور  رد  گرب  کی  هاک ، ددع  کی  دننام  هدام  رقحم و  کچوک و 
هب یئادـتبا  تفراعم  اهیهاگآ و  نیا  دـشاب !!؟ نوناق  مظنیب و  يزیچ  دـناوتیم  شاهدـننک  هریخ  تمظع  نآ  اـب  حور  اـیآ  تسین ، نوناـق  و 
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هار هب  نافرع  لیبس  کلاس  عقوم  نیا  رد  دوش ، هدروآ  اجب  صولخ  لاـمک  اـب  دـننکیم ، ءاـضتقا  هک  ار  یلمع  دـنوش و  يریگیپ  هکنآ  طرش 
سدقم ینارگن  نآ  يزاسدوخ ، یـسانشدوخ و  هب  مادـقا  يهزیگنا  نیرتیـساسا  رگید  ترابع  هب  ای  للع  نیرتیـساسا  زا  یکی  تسا . هداتفا 

سدقم ینارگن  نیا  دیامنیم . ساسحا  دوخ  نورد  رد  دیاب  هکنانچنآ  يهرابرد  دشاب ، هک  لاح  ره  رد  رایشه  ناسنا  هک  تسا 
یهاوخدوخ ياههخاش  عطق  زا  سپ  هک  تسیاهناوج  ینافرع  لاح  دجو و  زا  یئوجتذل   ) ثحبم رد  هک  تسا  سدـقم  هودـنا  نامه  دـننام 
شخبیتسه دنوادخ  هک  یگرزب  يهیامرس  نآ  هب  قیقد  هجوت  زا  یشان  هودنا  میتفگ  میدرک و  هراشا  نآ  هب  دشکیمرب ) رس  یعیبطدوخ  رد 

منکیم يرادربهرهب  دیاب  هکنانچنآ  هیامرس  نیا  زا  نم  ایآ  هک  دروآیم  دوخ  لابند  هب  ار  يواکجنک  نیا  هک  تسا  هدومرف  تیانع  ناسنا  هب 
فوخ و هودـنا و  تیبولطم  اب  یمالـسا  عباـنم  رگید  هغالبلاجـهن و  ینآرق و  تاـیآ  زا  يرایـسب  دراوم  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  هن ؟ اـی 

حور یلاع  ياهتیلاعف  لوصا و  زا  ياهدع  اب  یئانـشآ  زا  تبثم  نافرع  یتامدقم  ياهیرادیب  اهیهاگآ و  هک  میتفگ  میوشیم . وربور  تیـشخ 
هدوزفا یناـفرع  ياـهتینارون  اهیئانـشور و  رب  دـباییم ، شیازفا  اهیرادـیب  اـهیهاگآ و  نآ  رب  لـمع  قیبـطت  هک  هزادـنا  ره  دوـشیم . عورش 

یعقاو و یـسانشدوخ  هب  يدـج  مادـقا  يهجیتن  رد   ) هب لزانلا  همویل  يرقلادـعا  هبلق و  یف  يدـهلا  حابـصم  رهزف  ياـنعم - تسنیا  دوشیم و 
، نیارباـنب تشگ ). هداـمآ  دـش  دـهاوخ  دراو  وا  رب  ناـمهم  دـننام  هـک  يزور  نآ  يارب  تـخورفارب و  شلد  رد  تیادـه  غارچ  يزاـسدوخ )

چنآ يهرابرد  الاو  هودنا  سدقم و  ینارگن  دیدش  کیرحت  فرط و  کی  زا  دراد ، الاب  هب  رس  هشیمه  هک  حور  یلصا  تعیبط 
غارچ اجیردـت  سدـقم ، ینارگن  حور و  تعیبط  زا  لصاح  ياهیرادـیب  اـهیهاگآ و  قباـطم  یلمع  يوپاـکت  رگید و  فرط  زا  دـیاب  هکناـن 

زا دوشیم ، هتخورفارب  کـلاس  نورد  رد  هک  غارچ  نیا  یلـصا  يورین  دزاـسیم . رتغورف  رپ  رتنـشور و  کـلاس  ناـسنا  بلق  رد  ار  تیادـه 
زا یهلا  غارچ  نیا  نتشاد  نوصم  ظوفحم و  دهدب ، ماجنا  دیاب  کلاس  ناسنا  هک  هچنآ  تسا . رما  ملاع  زا  هک  دیآیمرب  حور  یلصا  تعیبط 
هب دریگن ، ماجنا  یتکرح  نآ  وترپ  رد  رگا  هک  تسا  یغارچ  نیا  تسا . نآ  زا  يرادربهرهب  اـهیهاوخدوخ و  تـالیامت و  یناـفوط  ياـهداب 
نآ تسویپ  هدناشن  ناشلد  عمـش  دزاسیم . شوماخ  ار  نآ  یناویح  تالیامت  تاوهـش و  ینافوط  ياهداب  هکنانچمه  دـیارگیم ، یـشوماخ 

میناوتیم گرزب  نایرج  نیا  میظنت  يارب  نآ  رد  هناگتفه  داعبا  تلاـخد  یگنوگچ  لـمع و  تفرعم و  ناـیرج  تسه  ناـشغامد  رد  هک  داـب 
يرادـیب و نیا  یتـسه . گرزب  يهصرع  رد  دوخ  یتـسه  هب  یهاـگآ  يرادـیب و  - 1 مـیریگب : رظن  رد  ریز  رارق  هـب  ار  نآ  فـلتخم  لـحارم 

نیا هک  تسین  مزال  هتبلا  درادـن . یفـسلف  فراعم  یملع و  ياهتخانـش  رد  ندروخ  هطوغ  هب  يزاین  تسا و  نم  تکرح  نیرتیعیبط  یهاگآ 
، دـنک روهظ  نتـشیوخ  رب  هجوت  یگدامآ  هک  رمع  نایلاس  زا  یتیعقوم  ره  رد  هکلب  دـیامن ، زورب  ینامـسج  یعیبط و  دـشر  زاـغآ  رد  هلحرم 

يهلحرم م
رد تسا  نکمم  دنک و  زورب  یناوج  نارود  زاغآ  رد  هلحرم  نیا  اسب  هچ  اذل  دتفیب . نایرج  هب  دـناوتیم  تسا ، یهاگآ  يرادـیب و  هک  روبز 

ینهذ و طئارـش  عونت  تهج  هب  هلحرم  نیا  زورب  لماوع  دروایب . يور  ناسنا  يارب  مه  یلاسنهک  يریپ و  ناورد  رد  یتح  یلاسنایم و  نارود 
دراوم يهمه  رد  هک  دراد  دوجو  مهم  رایـسب  كرتشم و  لماع  کی  لاحنیا  اب  تسا . فلتخم  رایـسب  هدشن ، هبـساحم  ياهدادیور  یطیحم و 

هب دیاب  وا  دـنارذگب و  هدـننک  دوبان  محازم و  لماوع  نایم  زا  ار  دوخ  تایح  دـیاب  هکنیا  ساسحا  زا  تسترابع  لماع  نآ  دـنک و  زورب  دـیاب 
متـسه نم  رب  مدقم  ماهدـنز ، نم  یگداس  رظن  زا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درادرب . تایح  هار  رـس  زا  ار  دوخ  تایح  ياقبا  عناوم  مئاد  روط 

يوپاکت یتسه و  گرزب  يهصرع  رد  دوخ  یتسه  هب  یهاگآ  يرادیب و  مدع  نیبام  یتافانم  چیه  هک  دوشیم  نشور  هتکن  نیا  زا  دشابیم .
رتعیـسو یموهفم  هک  شیوخ  یتسه  كرد  هب  تاـیح  كرد  زا  لاـقتنا  درادـن . دوجو  شنوگاـنوگ  داـعبا  يهمادا  يارب  ینالـضع  ینهذ و 

ناویح یلک  روط  هب  ناسنا  دـننام  دـهدیم . ماجنا  دوخ  ینهذ  ياهراک  رد  ار  نآ  بش  زور و  ره  هک  دراد  هداس  دـیرجت  کی  هب  زاین  تسا ،
هافم یتح  هچ  رگا  دراد …  نآ  زا  عافد  هب  جایتحا  یلک  روط  هب  تایح  تسا ، تیبرت  میلعت و  لباق  یلک  روط  هب  ناسنا  تسا ،

یکی یتسه  گرزب  يهصرع  رد  نتشیوخ  یتسه  هب  یهاگآ  يرادیب و  - 2 دنادن . قطنم  یمسر  تاررقم  اب  ار  قوف  يایاضق  رد  دوجوم  می 
رتـالاب یتسه  گرزب  يهصرع  رد  نتـشیوخ  یتسه  ساـکعنا  درجم  زا  هک  تسا  يرتیلاـع  یهاـگآ  مکی - هجیتن  دـهدیم : ار  هجیتن  ود  زا 
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هداس لـئاسم  اـب  يرکف  راـک  زاـغآ  رد  لاوئـس  نیا  خـساپ  هچ  رگا  هک  تسا  ملـسم  دراذـگیم  ماـگ  هچ ؟ ینعی  و  ارچ ؟ يهلحرم  هب  هدوب و 
، دـنک ادـیپ  همادا  يرگنهداس  هب  سدـقم  تعانق  مدـع  کـیرحت  اـب  يرکف  راـک  نیا  رگا  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه  یلو  دوشیم ، راذـگرب 

هلحرم نیا  هب  نونکا  - 3 دوبن . يزارد  نیا  هب  يزاب  هک  دیمهف  دیهاوخ  يدـج  روط  هب  ینعی  تشگ . دـهاوخ  یتسه  تمکح  دراو  اجیردـت 
دوجو یساسا  رایسب  لماع  ود  تیلاعف ، نیا  يارب  دیامنیم . دوخ  تیلاعف  يارب  يدازآ  یئاهر و  ساسحا  حور  یلصا  تعیبط  هک  میاهدیسر 
ناسنا هک  تسا  سدـقم  ینارگن  نآ  مود - لماع  تسا . ارگلامک  رگنالاب و  هک  تسا  ناسنا  رد  یهلا  حور  رهوج  دوخ  مکی - لماع  دراد :

عفر هب  دـیدش  قاـیتشا  ياـنعم  هب  ینارگن  نیا  تسا  نکمم  دـشابیم . اراد  دـیاب  هکناـنچنآ  نم  يارب  دریگب : رارق  هک  یتیعقوم  ره  رد  رادـیب 
فعـض ناربج  هزیرغ  ناونع  هب  مه  دیدج  نارود  رد  یناور  مولع  ناصـصختم  زا  ياهدع  يهدیقع  رد  ینعم  نیا  دوش . هتفرگ  رظن  رد  صقن 

لوبق دروم 
ریبعت هک  یحالطصا  ره  اب  و  تسا ، یناسنا  تفرـشیپ  لماوع  نیرتیـساسا  زا  میتفگ ، هک  ینعم  نیا  لاح  ره  هب  و  تسا . هتفرگ  رارق  دیکات  و 

هتـسناوتن تیعقوم  نآ  هدروآ و  تسد  هب  ار  نآ  ناـسنا  هک  تیعقوم  نآ  هب  تیاـضر  مدـع  سدـقم ، ینارگن  دـننام : درادـن ، یلاکـشا  دوش ،
تیدوجوم و شرتسگ  يهزیرغ  فعـض ، ناربج  يهزیرغ  ددـنبب . شیپ  هب  تکرح  زا  ار  وا  حور  ياپ  تسد و  دوش و  راوس  ناسنا  رب  دـشاب ،
هب امئاد  ار  نم  هک  تسا  یهلا  حور  یئارگلامک  نامه  دراد ، تلاصا  هک  هچنآ  هک  تسا  نیا  هلئسم  نیا  رد  هیرظن  نیرتبسانم  کلذ . ریغ 

ار ناسنا  تیدوجوم  لامک ، نداد  تسد  زا  لامتحا  و  تسا ، دـنمورین  رایـسب  کیرحت  نیا  نوچ  و  دـنکیم . کیرحت  رتالاب  لامک  لـحارم 
لامک نداد  تسد  زا  يهرابرد  ناسنا  نورد  رد  میدیمان ، سدقم  ینارگن  ار  نآ  هک  قوف  ینارگن  اذـل  دـیامنیم ، هیجوت  ریـسفت و  لباق  ریغ 
لامک ریـسم  هب  دورو  يارب  لمع  يهدـیدپ  قوف ، يهناـگهس  لـحارم  یط  زا  سپ  - 4 دـیامنیم . زورب  تسین  ناربج  لـباق  هجو  چـیه  هب  هک 

نآ يدج ، كرحت  يارب  ندش  هدامآ  یئانیب و  ندید و  زا  دوب  ترابع  هک  هلحرم  هس  عومجم  هک  تسا  یهیدب  اریز  دنکیم . ادیپ  ترورض 
هک تسا  یحور  تیلعف  هس  نآ  ندمآ  دوجوب  دوصقم  هکلب  دیامن ، يرپس  میدرک  رکذ  ام  هک  یبیترت  هب  ار  اهنآ  دیاب  یمدآ  هک  تسین 

هک تهج  نادب  هچ ؟ ینعی  لمع  میدومن . حرطم  ام  هک  دشاب  یتیبرت  فالخرب  هچ  رگا  دراد ، ترورض  یمالسا  تبثم  نافرع  هب  دورو  يارب 
هدوب تبثم  نافرع  ریـسم  رد  ندیدرگ  يهتـسیاش  دـناوتیمن  یلمع  ره  املـسم  تسا ، ناسنا  یحور  لامک  تامدـقم  روبزم  يهلحرم  هس  ره 
دیاب امتح  ندـیدرگ  هنوگ  نیا  و  دـیامن ، بیذـهت  فیطلت و  ار  کلاس  نم  دـناوتب  هک  دـشاب  رادروخرب  یتقیقح  زا  لمع  دـیاب  هکلب  دـشاب ،

لقع و کمک  هب  هک  سانـشناسنا  نویقالخا  نیتسار و  يامکح  یهلا و  ناربماـیپ  يهلیـسوب  هک  دـشاب  هدوب  تـالامک  تاریخ و  يهلیـسوب 
هدافتـسا ناوتیم  يدوهـش  یفـسلف و  یملع ، دـعب : هس  ره  زا  لمع  يهلحرم  هب  لوصو  يارب  تسا . هدـش  غالبا  دناهتفاتـش ، اهناسنا  نادـجو 

ناور و یئاسانش  دنـشاب . هتـشاد  یئازـسب  مهـس  دنناوتیم  روبزم  دعب  هس  ره  یئانیب  شیازفا  تکرح و  ریـسم  نتخاس  نشور  رد  ینعی  درک ،
. تسا یملع  یـسانشیتسه  ناـمه  ساـسایب ، تـالایخ  هن  يزغم و  ياهيزابجنرطـش  هن  یئارگعقاو  شور  اـب  نآ  ياهدادعتـسا  اـهتیلاعف و 
زا مه  دشاب و  هتـشاد  لماکت  روبزم  دعب  هس  اب  دـناوتیم  تسا  نآ  زا  یئزج  ینافرع  رگوپاکت  هک  تهج  نآ  زا  مه  گرزب  یتسه  یئاسانش 

يهلحرم دراو  نونکا  دریگب . رارق  ناسنا  یلاع  رایسب  دوهش  دروم  صوصخلاب  دناوتیم  دباتیم  یتسه  لک  هب  هک  یتمظع  غورف و  تهج 
هک میدـیمهف  مه  ار  نیا  و  میاهتـشگ . قوـف  يهلحرم  هس  زا  لوـصحم  تشادرب  هب  عورـش  میئوـگب : میناوـتیم  تقیقح  رد  میاهدـش ، لـمع 

اهناـسنا ملاـس  ياهنادـجو  لوقع و  هک  ینورد  ناربماـیپ  يهلیـسوب  هچ  ینورب و  یهلا  ناربماـیپ  يهلیـسوب  هچ  يدـنوادخ  يهغلاـب  تاـیانع 
یمکح و یلمع و  یقالخا  دعب  لمع  نیا  دـناهدومرف . میلعت  حیـضوت و  ام  يارب  ار  لماکت  يهتـسیاش  رادرک  ریخ و  لمع  يانعم  دنـشابیم ،

ترابع میاهداد ، حیضوت  هتـشذگ  رد  هکنانچ  یبهذم  دعب  اما  دنـشابیم . هناگتفه  داعبا  زا  مشـش  مجنپ و  مراهچ و  دعب  هک  تسا  ام  ینافرع 
هب یحو  يهلیسوب  هک  هررقم  تاروتـسد  رب  لمع  قیبطت  يدنوادخ و  يهغلاب  تیـشم  هب  داعبا  نآ  يهمه  هب  ندیـشخب  ققحت  دانـسا  زا  تسا 

کی تسخن  ياهماگ  رد  ینافرع  ندیدرگ  رد  تفرعم  يهمدقم  لمع  لمع و  يهمدقم  تفرعم  تسا . هدش  غالبا  مالسا  ناشلا  میظع  ربمایپ 
، ددرگیم هاگآ  یتسه  گرزب  يهصرع  رد  شیوخ  یتسه  هب  دوشیم و  رادـیب  یمدآ  هک  دریگیم  ماجنا  مهم  رایـسب  ینهذ  لمع  دـنچ  اـی 
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یناسنا لامعا  يهمدقم  دوخ  تبون  هب  روبزم  لمع  زا  هلـصاح  تفرعم  دشابیم . نیتسخن  تفرعم  يهمدقم  بجوم  نیتسخن ، لمع  نیا  سپ 
اب هارمه  هک  تهجنادب  دنکیم ، ادیپ  ققحت  لامک  ریخ و  رد  هقباسم  رد  هک  یلمع  ره  و  ددرگیم . لامک  ریخ و  رد  هقباسم  رد 

نورب ینیب  اهشقن  كاپ  یفاص و  دوش  نوچ  لد  يهنیآ  ددرگیم - يدـعب  تفرعم  غارچ  يارب  یئورین  تسا ، افـص  صولخ و  كاپ و  تین 
ياـنبم رب  باـن  تفرعم  هب  دنتـسم  لـمع  ره  تقیقح  رد  ار  شارف  مه  ار و  تـلود  شرف  ار  شاـقن  مـه  شقن و  ینیبـب  مـه  كاـخ  بآ و  زا 

. دیامنیم هدامآ  يدعب  يهلحرم  يارب  رتنشور  یغارچ  دروآیم ، دوجو  هب  ندیدرگ  رد  هک  دوخ  تبثم  يهجیتن  يهفاضا  هب  افص  صولخ و 
درجم الاو  تسا ، نآرب  لمع  قیبطت  زا  لصاح  رون  اعطق  دـنکیم ، یفرعم  رون  تینارون  لـماع  ار  نید  نآرق و  هک  ینآرق  تاـیآ  نآ  يهمه 

، دنتـسه یکیزیف  ياههدـیدپ  زا  يرادـقم  نآرق  تایآ  یتباتک  شقن  نینچمه  نایاوشیپ و  رگید  و  ص )  ) مرکاربمایپ نابز  زا  هرداص  ظاـفلا 
لماـع تاـیآ  تاـملک و  نآ  هب  لـمع  هک  تسنیا  مود - تهج  تسا . ادـخ  هب  دانتـسا  مکی  تهج  تسا : تهج  ود  زا  اـهنآ  يهمه  تینارون 

يوـضع و لاـمعا  هچ  دـشابیم و  تاـیآ  تاـملک و  نآ  رد  تاـیعقاو  هب  داـقتعا  هک  یحور  لـمع  هچ  تـسا ، یمدآ  حور  زغم و  تیناروـن 
نا اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  تسا : هدمآ  نینچ  يهیآ 29  لافنا  يهروسرد  دشاب . هدوب  الاو  صولخ  كاپ و  تین  هب  دنتسم  هک  ینامسج  يوپاکت 

لطاب و قح و  تخانش  لماع  امـش  رد  دنوادخ  دیزروب ، يوقت  ادخ  يارب  رگا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یمدرم  يا   ) اناقرف مکل  لعجی  هللا  اوقتت 
ت

ام ریـسم  رد  هک  یناـسک  ( ) هیآ 69 توبکنعلا   ) انلبـس مهنیدـهنل  اـنیف  اودـهاج  نیذـلا  و  دروآیم ). دوجوب  ار  رگیدـکی  زا  ود  نآ  کـیکف 
لمع لمع و  يهمدقم  تفرعم   ) نایرج نیمه  هب  دیجم  نآرق  رد  درک .) میهاوخ  تیاده  دوخ  ياههار  هب  ار  نانآ  اعطق  دننکیم ، تدهاجم 

رب مدقم  ار  لمع  رگید  یتایآ  رد  هداد و  رارق  لمع  رب  مدقم  ار  تفرعم  تایآ  زا  یضعب  رد  ینعی  تسا . هدش  هداد  رکذت  تفرعم ) يهمدقم 
امش نایم  رد  هکنانچ   ) مکیکزی انتایآ و  مکیلع  اولتی  مکنم  الوسر  مکیف  انلـسرا  امک  تسا : هدمآ  نینچ  هیآ 151  هرقب  يهروس  رد  تفرعم .
هداد صیخشت  زا  دعب  تقیقح  رگا  دومنیم .) هیکزت  ار  امـش  درکیم و  توالت  امـش  يارب  ار  ام  تایآ  هک  میداتـسرف  امـش  دوخ  زا  یلوسر 

تاـعلاطم عوـمجم  هب  رظن  اـب  ددرگیم  یقلت  يرورـض  ینعم و  رپ  لـمع  مه  دوـشیم و  هدوزفا  تفرعم  رب  مه  دوـش ، هـتفرگ  يدـج  ندـش 
نینچمه اهناسنا و  یناور  عضو  يهرابرد  میقتسم  تادهاشم  هب  رظن  اب  يونعم و  يدام و  دعب  ود  رد  يرشب  تفرشیپ  تشذگرس  رد  هطوبرم 

زا یکی  ناونع  هب  ناوتیم  ار  هیـضق  نیا  للم ، ماوقا و  نیتسار  ءامکح  بان  تارکفت  لوصحم  یمالـسا و  عباـنم  رد  یفاـک  مزـال و  تقد  اـب 
ایح يارب  تقیقح  نآ  و  دش ، هداد  صیخشت  یتقیقح  رگا  هک  درک  یقلت  ینافرع  یلماکت  ندیدرگ  نایرج  رد  لوصا  نیرتیساسا 

يرـشب درد  دیامنیم . تیوقت  ار  لمع  تفرعم و  لاب  ود  ره  تشگ ، یقلت  يدج  اعقاو  لمع  نادیم  رد  مه  شریذپ و  رظن  زا  مه  یناسنا  ت 
العا فدـه  يوس  هب  ار  نانآ  تایح  هک  یقئاقح  اب  مزـال  دـح  هب  دـنناوتیم  اـهناسنا  اریز  تسا  قئاـقح  هب  لوصو  زا  مورحم  هک  تسین  نآ 

هک تسنیا  رد  يرـشب  درد  هکلب  دنیآ ، لیان  زین  یفاک  دح  رد  قئاقح  هب  قئاقح ، نآ  نتفرگ  يدـج  اب  دـننک و  ادـیپ  یئانـشآ  دـیامن ، هیجوت 
، تسا هدـش  تباث  ناسنا  کی  يارب  هک  یتقیقح  ره  نتفرگ  یخوش  تفرگ ، یخوش  هب  ناوتیمن  ار  تقیقح  هک  تسا  هدـشن  تابثا  وا  يارب 
، دـش تاـبثا  تقیقح  کـی  ناونع  هب  تلادـع  ترورـض  هک  یتقو  تقیقح . ناـمه  يهزادـنا  هب  تسا  تاـیح  دوخ  نتفرگ  یخوش  يواـسم 

يرگید زیچ  دـناهدرک ، تاـبثا  ار  تلادـع  ترورـض  هک  ینیناوـق  تاـیعقاو و  يهمه  نتفرگ  يزاـب  هب  زج  تـقیقح ، نآ  اـب  ندرک  یخوـش 
، دـشاب هدوب  راکب  تسد  ینوگانوگ  لماوع  داـعبا و  اـهنآ ، ندیـسر  توبث  زورب و  رد  هک  یقئاـقح  نآ  اـب  يزاـب  رد  یهاـبت  نیا  دـشابیمن .

نیا اب  یخوش  دوش . لمع  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یتقیقح  تسار  نخـس  میئوگیم  هک  یتقو  لاثم ، ناونع  هب  دشابیم . رت  کلهم  رتدـیدش و 
هک یعامتجا  یگدـنز  رد  رگیدـکی  هب  اهناسنا  نانیمطا  ترورـض  ندرک  وحم  - 1 زا : تستراـبع  تقیقح  رد  نآ ، هب  یئاـنتعایب  تقیقح و 

مطا نیا  نتفر  نیب  زا  دوخ 
غورد ناسنا  کی  هک  یعقوم  اریز  دوخ ، نداد  بیرف  نتـشیوخ و  اب  يزاب  زیوجت  - 2 دشابیم . یعامتجا  تایح  یعطق  لالتخا  بجوم  نانی 

اب هک  ار  تیعقاو  ندرک  خسم  ناکما  دـیامنیم . خـسم  تسا ، هدرک  ادـیپ  ینهذ  طابترا  نآ ، اب  هک  ار  تیعقاو  کی  تقیقح ، رد  دـیوگیم :
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وت هک  دـهدیم  بیرف  ار  وا  دـباییم ، رد  دوـخ  زغم  رد  وـگغورد  هک  تـیعقاو  ندرک  خـسم  ناـکما  تـسا ، هدرک  ادـیپ  ینهذ  طاـبترا  نآ ،
ناکما نیا  ساسحا  تسا . هدوبن  وا  راکیانج  یئوگب : ياهدرک ، هدـهاشم  ار  راکتیانج  ياهدـید و  تمـشچ  اب  ار  تیاـنج  هکنیا  اـب  یناوتیم 

کی نیا  دراذـگیم . اـپ  ریز  تیعقاو  اـب  ار  دوـخ  ناور  زغم و  يهطبار  هدرک و  راداو  تیعقاو  ندرک  نوـگرگد  هـب  ار  وـگغورد  هـک  تـسا 
رگید هب  تحارج  يراـمیب و  نیا  تیارـس  - 3 دـناشوپیم . ار  نآ  يور  غورد  ناـکما  ساـسحا  هک  تسا  یناور  تحارج  يزغم و  يراـمیب 

هداد تسد  زا  ار  دوخ  یبایعقاو  مظن  ناسنا  نیا  زغم  هک  تسنیا  ضرف  اریز  یعیبط ، الماک  تسا  يرما  تایعقاو  اب  یناور  يزغم و  تاطابترا 
شیب یلایخ  دـنهدب ، ماـجنا  ملاـس  ـالماک  ار  دوخ  راـک  زغم  رگید  ياـهورین  یلو  دوش ، لـتخم  زغم  یباـیعقاو  مظن  هکنیا  لاـمتحا  و  تسا ،
یقح اب  ار  دوخ  يهطبار  هکنیا  رگم  دشاب  رادروخرب  تمالس  زا  دناوتیمن  یتیصخش  چیه  هک : مینک  یقلت  يدج  دیاب  ار  لصا  نیا  تسین .

ترورـض تمظع و  هک  میریذپب  ار  تیعقاو  نیا  دیاب  زین  و  دنک . یقلت  نتـشیوخ  اب  دوخ  يهطبار  دننام  تسا ، هدش  فشک  وا  يارب  هک  یتق 
يهمه ساسا  دـشابیمن . زین  ام  ياهوزرآ  لاـیخ و  هب  دنتـسم  هکناـنچ  تسین ، اـم  يارب  نآ  ندوب  شخب  تذـل  هب  دنتـسم  تقیقح  شزرا  و 

نیرتدـب يور  زا  ار  نآ  مان  یهاگ  هک  ، ) قئاقح ربارب  رد  فاطعنا  یئاهر و  ساـسایب  تذـل  ساـسحا  اـب  هک  تسنیا  اـم  یتفرعم  تـالالتخا 
يدج لاح ، ره  هب  میزاسیم ! مورحم  تفرعم  نیداینب  حلاصم  زا  ار  دوخ  تیـصخش  میمانیم ) ثداوح  رب  ندش  راوس  یکریز و  اهتقامح 

مکحتسم ار  تیـصخش  تیوه  دشابن ، شخب  تذل  مه  رگا  دشابن ، بلاج  ابیز و  مه  رگا  تقیقح  ناونع  هب  تقیقح  شریذپ  ندرک و  یقلت 
یئانشور لماع  نیرتگرزب  رگید ، فرط  زا  تقیقح  دوخ  یتاذ  غورف  فرط ، کی  زا  نآ  یئوجتقیقح  ماکحتسا و  دزاسیم . وجتقیقح  و 

، دیآیم دوخ  تلع  لابندب  هرورضلاب  هک  یلولعم  دننام  ار  تقیقح  تفایرد  قباطم  لمع  هک  تسا  یئانـشور  نآ  یجیردت  شیازفا  نورد و 
تقیقح و نارازه  اـب  زور  ره  رد  ناـسنا  هکنیا  ضرفرب  ددرگن ، دـقعنم  یمدآ  یتیـصخش  يارب  یتـیوه  نـینچ  رگا  دروآیم . دوـخ  لابندـب 
زا مهبم  جاوما  اهسوباک و  اههیاس و  حابـشا و  دـننام  تیـصخش ، تیوه  رد  لالتخا  تهج  هب  قئاـقح  نآ  يهمه  دوش ، يوراـیور  تیعقاو 

یمدآ ناگدید  ربارب 
رد نانز  فنص  زا  هچ  نادرم و  فنـص  زا  هچ  یناوارف  صاخـشا  وا . چوپ  تایح  تسا و  ناسنا  هجیتن  رد  دندرگیم و  دوبان  دنوریم و  هژر 

بناج نیا  زا  دنهدیم ، لیکشت  اههدرک  لیصحت  ار  نانآ  دارفا  رتشیب  هک  يدنملاس ، یلاسنایم و  یناوج و  يهناگهس  ياههرود  زا  هرود  ره 
. میربیم جنر  همه  نیا  نیعمان  يهدشمگ  نتشاد  زا  ام  ارچ  دیامنیم ؟ زیچان  فیعـض و  رایـسب  رایـسب  ام  يارب  تایح  غورف  ارچ  دنـسرپیم :

هتخیر ورف  منورد  رد  يزیچ  مدرکیم  ساسحا  دیوگیم : هک  دننکیم  رارکت  ار  يوتـسلوت  نخـس  نامه  صاخـشا  نیا  مدـیدیم  ابلاغ  نم 
زاب تیلاعف  زا  يونعم  یگدـنز  مزیوایب و  نادـب  اـت  متـشادن  يزیچ  مدرکیم  ساـسحا  دوب . راوتـسا  نآ  يهیاـپ  رب  میگدـنز  هراومه  هک  دوب 

ره هک  یقاتا  فقـس  زا  ار  دوخ  ات  دـنکیم  ناهنپ  ار  بانط  هک  تخبـشوخ  ملاس و  يدرم  مدرک ، رظن  دوخ  لاح  هب  هاـگنآ  دوب …  هداتـسیا 
ندیشخب نایاپ  ناسآ  رایـسب  يهسوسو  میلـست  هک  ادابم  منکیمن ، يزادناریت  رگید  مدیدیم . دنکن ، زیوآقلح  دباوخیم ، اهنت  نآ  رد  بش 

نآ هب  نانچمه  لاحنیا  اب  و  منک ، شیاهر  متـساوخیم  مدیـسرتیم ، یگدنز  زا  متـساوخیم ، هچ  متـسنادیمن  موشب . گنفت  اب  میگدـنز  هب 
ماک دیاب  درکیم ، مکح  میگدنز  يرهاظ  عضو  هک  داد  تسد  ینامز  تسرد  اهساسحا  نیا  يهمه  مدوب . هتسب  دیما 

هکنآیب هک  متـشاد  يراشرـس  تورث  بوخ و  نادنزرف  متـشاد ، شتـسود  تشاد و  متـسود  هک  متـشاد  یبوخ  رـسمه  مشاب . دنمتداعـس  ال 
راشرـس ارم  ناگناگیب  دندوب ، لئاق  مارتحا  میارب  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  منایانـشآ  نادنواشیوخ و  دشیم . هدوزفا  نآ  رب  مشکب ، یتمحز 

، رامیب هن  مدوب و  هناوید  هن  یهگناو  متسنادیم . یسانشرس  مدآ  ار  مدوخ  مشاب ، هتشاد  يزیمآهغلابم  روصت  هکنآیب  دندرکیم و  نیسحت  زا 
. ماهدـید تردـن  هب  مدوـخ  لاـس  نـس و  هـب  یـصاخشا  رد  ار  شدـننام  هـک  مدوـب  رادروـخرب  ینهذ  یمـسج و  يورین  ناـنچ  زا  سکع  هـب 

ریثاـت اـب  ساـسحا  چـیه  هکنآیب  منک ، يرکف  راـک  تعاـس  تشه  يزور  هفقویب  متـسناوتیم  منک و  ورد  اـهناقهد  یبوـخ  هب  متـسناوتیم 
دیاـب ارچ  دوب ؟ دـهاوخ  هچ  مرمع  لـصاح  درک ؟ مهاوـخ  هچ  ادرف  دوـب ؟ دـهاوخ  هچ  مزورما  راـک  لـصاح  دراذـگب …  نم  رد  يراوگاـن 

دوبان و ار  نآ  هتـسشن ، منیمک  رد  هک  يریذـپانزیرگ  گرم  هک  تسه  یفدـه  یگدـنز  رد  اـیآ  منکب ؟ ار  يراـک  دـیاب  ارچ  منک ؟ یگدـنز 
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، ناریپ نیرتدـنمدرخ  ات  هتفرگ  درخبان  كدوک  زا  یـسک ، ره  نهذ  رد  اهـشسرپ  نیا  تسا . ملاع  ياهـشسرپ  نیرتهداس  اهنیا  دزاـسن ؟ ناریو 
هک یـصاخشا  ینهذ  عضو  يهرابرد  بناجنیا  تسین . رـسیم  اهـشسرپ  نیا  هب  نتفگ  خساپ  نودب  یناگدـنز  يهمادا  نم ، يهبرجت  هب  تسه .

قد مدرک  ضرع  الاب  رد 
هدومنن یقلت  يدج  ار  اهنآ  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  یناوارف  قئاقح  نانآ  هکنیا  زج  يزیچ  مدادیم . ماجنا  ار  نکمم  ياهلیلحت  شـسرپ و  ت و 
یقطنم طابترا  ندرک  رارقرب  نودب  اهنآ  روظنم  تقیقح  هک  دندوبن  هجوتم  صاخـشا  نیا  بلغا  مدرکیمن . ادـیپ  دناهتـسج ، اهنآ  يور  زا  و 

امن تقیقح  دننام  تسین  شیب  یئامن  تقیقح  تسا ، هدش  هدرتسگ  ناشیاپ  شیپ  روظنم  تقیقح  نآ  هب  لوصو  يارب  هک  یقئاقح  اب  حیحص 
يدج هکنیا  اما  دیایب . دوجوب  یقیقح  روطب  لوصحم  هک  هاگنآ  ات  نانآ ، نوگانوگ  تیبرت  يرایبآ و  رذب و  ندیـشاپ  نودـب  لوصحم  ندوب 

اب تیـصخش  يهطبار  هب  رظن  اـب  یتـقیقح  ره  هک  تسنیا  شتلع  ددرگیم ، یمدآ  نورد  یئانـشور  بجوم  تقیقح  شریذـپ  ندرک و  یقلت 
هب ای  دـنکیم و  يرایبآ  ار  نآ  دزاسیم و  دراو  تیـصخش  يارب  ار  یتیعقاو  هدیـشک و  رـس  هک  تسا  تیـصخش  دوخ  زا  یجوم  دـننام  نآ ،
رد تسیچ ؟ نآ  قرط  قئاقح و  هب  ناسنا  یسرتسد  هک  هلئسم  نیا  هتبلا  دیامنیم . تیوقت  ار  نآ  تفایرد  كرد و  يورین  رتحیحـص  ترابع 

يهدـنروآرب هک  هچنآ  ره  تفگ : ناوتیم  دـنربیم . نامگ  الومعم  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  رتتحار  هداس و  تسا ، امنلکـشم  هک  لاح  نیع 
یلایخ هن   ) یعقاو ياهزاین  نیا  صیخشت  تفریذپ . دومن و  یقلت  يدج  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یتقیقح  تسا ، ناسنا  یعقاو  ياهزاین  زا  يزاین 

رد دیامن . روذعم  لوقعم  تایح  ریسم  رد  تکرح  زا  ار  یمدآ  هک  تسین  راوشد  نانچنآ  تردق ، تاناکما و  دودح  تخانـش  و  یعنـصت ) و 
ار ینابش  کی  یسوم  دید  زا - تسا ، قلطم  لامک  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  هب  ناسنا  یگنشت  يوگخـساپ  هک  یتقیقح  تفرعم ، عیـسو  ورلق 

تکیاپ ملامب  مسوب  تکتـسد  ترـس  هناش  منک  مزود  تقراچ  ترکاـچ  نم  موش  اـت  یئاـجک  وت  هلا  ياو  ادـخ  يا  تفگ  یمه  واـک  هار  هب 
ع)  ) یمیهاربا دیحوت  ات  هتشاداو ، ندیدرگ  هب  ار  نیتسار  ینافرع  امکح و  نیرتگرزب  هک  یفراعم  ات  هتفرگ  تکیاج  مبورب  دیآ  باوخ  تقو 

ياپ لمع  عیـسو  ورملق  رد  و  ددرگیم . لماش  ماهدیدن ) هک  ار  یئادخ  ماهدیتسرپن   ) هرا مل  ابر  دبعا  ول  ع )  ) یلع دوهـش  و  ص )  ) يدمحم و 
تسا هدرتسگ  تقیقح  نامه  لومشم  دربیم ، هتفای  لامک  نامیلس  روضح  هب  نیرب  فیلکت  فیرش  ساسحا  اب  یناوتان  يهچروم  هک  یخلم 

هب میئادـخ و  نآ  زا  ام   ) نوعجار هیلا  انا  هللاانا و  زا  تسترابع  تقیقح  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  نـالوسر  تلاـسر  لـمع  شیـالعا  دـح  رد  هک 
سوه یندـل  ملع  ارم  تفگ  لد  دوش . وربور  تقیقح  ریغ  اـب  هک  تسا  لاـحم  تقیقح ، نیا  نتـشاد  اـب  یمدآ  حور  میدرگیمرب ). وا  يوس 

سب ا فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد  يوگم  چیه  رگد  تفگ  فلا ، هک  متفگ  تسا  سرتسد  ار  وت  رگا  نک  ممیلعت  تسا 
ددرگیم یهتنم  تیصخش  رد  ود  نآ  یئاهن  تدحو  هب  اجیردت  تفرعم  يهمدقم  لمع  لمع و  يهمدقم  تفرعم  نایرج  رد  تماقتسا  تس 
تاـهیبشت اـب  ار  ود  نآ  هک  دنـسریم  رظن  هـب  هناگادـج  تـقیقح  ود  لـمع  تـفرعم و  یناـفرع  لـماکت  ياهندـیدرگ  يهـیلوا  لـحارم  رد 

لامک هب  ینافرع  تیـصخش  هک  هزادنا  ره  یئادج  کیکفت و  نیا  کلذ . ریغ  اپ و  اب  تکرح  مشچ و  یئانیب  دننام  دناهدرک ، نایب  نوگانوگ 
ره هک : تسا  نینچ  تدـحو  هب  ترثک  زا  ینوگرگد  نیا  ناـیب  دـباییم . لیدـبت  یلاـع  تدـحو  هب  دوریم و  نیب  زا  ددرگیم ، لـئان  رتشیب 

یئاهیریگفده اهيرگباسح و  اب  لقعت  كرد و  رازبا  لئاسو و  زا  تیصخش  يرادربهرهب  دنکیم ، ادیپ  شیازفا  تیصخش  دشر  هک  هزادنا 
اب طاـبترا  رد  اههاگـشیامزآ  دـننام  تخانـش  لـئاسو  رازبا و  رگید  یعیبـط و  ساوح  رگید  تراـبع  هب  دریگیم . ماـجنا  رتـالاو  رتلوقعم و 
رد هچ  يریگفده و  رظن  زا  هچ  لقعت  هشیدـنا و  ددرگیم . رتهبناج  همه  رتقیقد و  رگیدـکی ، اب  اهنآ  طباور  اهدومن و  زا  معا  تاسوسحم 
هک دـنچ  ره  تسا ، یبای  تقیقح  رد  شالت  هبـساحم و  نینچ  لوصحم  هک  یتفرعم  دـنکیمن . زیوجت  ار  یهاتوک  نیرتمک  لـئاسو  باـختنا 

رتـالاب و یلمع  هچ  و  دوب ، دـهاوخ  دـشر  هبور  تیـصخش  رد  ینوگرگد  بجوم  دنـشاب  هدوـب  یبـسن  روـما  هدـش ، تفاـیرد  قئاـقح  يهمه 
رت تیمهااب 

تیصخش یئافوکـش  زا  یجاهتبا  نایرج  نیا  رد  لصاح  تفرعم  تفگ : ناوتیم  هکلب  دشابیم  تیـصخش  رد  ینوگرگد  بجوم  هک  هچنآ 
ياهطقن زا  يرجآ  ندرک  لقتنم  يهزادـنا  هب  هچ  رگا  دوشیم ، رداص  یتیـصخش  نینچ  زا  هک  يرایتخا  لامعا  يهمه  رگید  فرط  زا  تسا .
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بجوم زین  لمع  نیا  دنـشابیم ، تیـصخش  يهطلـس  هراظن و  هب  دنتـسم  هک  تهج  نادب  دـشاب . هدوب  رتم  کی  يهلـصاف  هب  رگید  يهطقن  هب 
لمع کی  يور  ود  ای  افوکـش و  لگ  کی  زا  یئاهگرب  یمدآ  تیـصخش  نتم  رد  لمع  تفرعم و  تسا . تیـصخش  یئافوکـش  زا  یجاـهتبا 

تیـصخش نتم  لمع  تفرعم و  تدحو  تفگ : دیاب  نیاربانب ، دـشابیم . لماکت  يدـشر و  يریگفدـه  یلبق و  تفرعم  یگزیگنا  اب  يرایتخا 
هک اجنآ  ات  دربیم ، رتالاب  ار  تیـصخش  رهوگ  تمظع  ددرگیم و  رتکانبات  رمتـسم  تفرعم  غورف  زا  هک  دیامنیم  يرهوگ  دـننام  ار  یمدآ 
رب ار  تخس  کیدزن و  دوخ  يارب  ار  رود  سپ   ) دیدشلا نوه  و  دیعبلا ، هسفن  یلع  برقف  دوشیم . ضحم  لقع  ینارون و  یمدآ  تیـصخش 

کیدزن و رود و  ددرگیم  اهنآ  رب  طلـسم  یتخـس و  زا  رتالاب  وا  تردق  دـیآیم و  رد  یهلا  فراع  فرـصت  رد  نامز  تفرگ .) ناسآ  دوخ 
رد هک  یناکم  ال  اریز - ارچ ؟ دنهدیم . تسد  زا  ار  فراع  ناسنا  تیصخش  ندرک  یشالتم  یئاناوت  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  سپ و  شیپ و 

قتسم یضام و  تسا  ادخ  رون  وا 
نیا زا  یشاب  هرگ  رپ  یک  هب  ات  وت  رهب  نز  ردنا  شتآ  ادخ  يهدرپ  تلبقتسم  یضام و  یضمام  دایز  يرایشه  تسه  تسا  اجک  شلاح  لب و 
دوخ هک  هزادـنا  ره  و  دـندرگیم ، لئان  رتیلاـع  تدـحو  هب  یهلا  فراـع  تیـصخش  نتم  رد  لـمع  تفرعم و  هک  هزادـنا  ره  ینوچ  ود  ره 

فراـع يارب  ار  دوخ  يهرهچ  لوقعم  تاـیح  فدـه  هک  رادـقم  ره  و  دـنریگیم ، رارق  روبزم  تیـصخش  طاـبترا  دروم  قئاـقح  تاـیعقاو و 
ار اهنآ  ندوب  هلیسو  تقیقح و  ندوب  یحطـس  نآ ، عطاقم  نامز و  شـشک  یمک و  ياهدومن  يهمه  یـسدنه و  داعبا  دیامنیم ، رتراکـشآ 

نیرتمک هدومن و  تفایرد  فراع  هاگدـید  زا  ار  دوخ  یعقاو  تیعقوم  روبزم  ياهـششک  داـعبا و  يهمه  هک  اـجنآ  اـت  دـنهدیم ، ناـشن  رتهب 
اهلمع و تالولعم و  للع و  يریجنز  ياههقلح  فراع  هک  یتقو  دـننک . داجیا  دـنناوتیمن  تایعقاو  دوخ  اب  فراـع  طاـبترا  هار  رد  یعناـم 
ار یـصاخ  نامز  نیعت و  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  هروبزم ، روما  يریجنز  ياههقلح  یجیردـت  نایرج  هکنیا  اب  دـباییم ، رد  ار  اـهلمعلاسکع 

ناونع هب  اهنآ  يهمه  تیعقاو  تفایرد  زا  عنام  تعیبط  حطس  رد  ینامز  ياهتیـصوصخ  اهنیعت و  نآ  تسا ، هدرک  تیبثت  تعیبط  حطـس  رد 
دنیبیم روگنا  زا  فراع  یلب ، دنشابیمن - دننایرج ، رد  تعیبط  حطس  رد  يرگید ) زا  سپ  یکی  ای  يرگید  رانک  رد  یکی   ) هک یجاوما 
زیگناجاهتبا یئانشور  تیوقت  بجوم  هکلب  درادن ، یتافانم  چیه  جاوما  نآ  یفسلف  یملع و  تخانـش  اب  اهنت  هن  يدوهـش  تفایرد  نیا  یمه .

هدرک کمک  يزاـسدوخ  یـسانشدوخ و  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هک  فراـع  نآ  يارب  نیارباـنب ، ددرگیم . زین  روبزم  تخانـش  ود  يهراـبرد 
، تسا هدروآ  تسدب  هک  ینافرع  رون  اب  فراع  اذل  دوب . دـهاوخن  حرطم  تسا  هدرتسگ  اهنآ  يوررب  تایعقاو  هک  ینامز  رود  لصاوف  تسا ،

شتانکـس تاـکرح و  همه  اـب  اـیند  نیا  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  يهمه  اریز  دـیامنیم ، هدـهاشم  ار  تیدـبا  زاـغآ  دـنیبیم ، ار  تماـیق  زور 
هکنانچ اریز  دنیبیم ، زورما  دننام  ار  هدنیآ  فراع  صخـش  تسیچ . تمایق  رد  یتیدوجوم  نینچ  يهجیتن  هک  دـنادیم  دـنکیم و  هدـهاشم 

ار وا  تیدوجوم  هب  طوبرم  تایعقاو  يهمه  هکلب  دنکیم ، رانکرب  فراع  نامـشچ  ولج  زا  ار  نامز  باجح  اهنت  هن  یهلا  نافرع  رون  میتفگ :
رتالاب دیامنیم ، فیصوت  ع )  ) نینموملاریما هک  فراع  ناسنا  نآ  دزاسیم . راکشآ  وا  يارب  یلاع  تدحو  کی  رد  و  رگیدمه ، هب  هتـسویپ 

يهقلطم تردـق  هب  یگتـسباو  ساـسحا  اـب  وا  دزاـسب . شناوتاـن  دـیاسرفب و  ار  وا  حور  یگدـنز  ياهیتخـس  اـهیراوشد و  هک  تسا  نآ  زا 
یلعف یئاناوت  رادقم  هب  یتح  تالامک ، تاریخ و  رد  هقباسم  نادیم  رد  اهیتخس  هب  دورو  يارب  دباییم و  اناوت  ار  دوخ  يدنوادخ ،

ار دوخ  فراع  درم  ارچ  دـیآ . قئاف  تالکـشم  رب  دـیازفیب و  دوخ  تردـق  رب  هک  دـشوکیم  قایتشا  لامک  اب  هکلب  دزرویمن ، تعانق  دوخ ،
تربع و لماوع  رد   ) رثکتـساف رکذ  رـصباف و  رظن  بولقلا  نئمطت  هللا  رکذـب  الا  تسا - هدیـسر  هنئمطم  سفن  ماقم  هب  هکنیا  اـب  دـنیبن ، اـناوت 

يارب یتسه  یگدـنز و  رب  هاگن  تخادرپ ). ناوارف  رکذ  هب  داتفا و  ادـخ  دای  هب  دیـسر . یئانیب  ماقم  هب  تسیرگن و  ( ) یتسه تمکح  يهولج 
يهمه رایتخا  تسا ، هدـش  هتخورفارب  قح  لیبس  کلاس  لد  رد  هک  تیادـه  رون  نآ  هناروک  سمل  اب  اهنآ  زا  مشچ  روبع  هن  یئانیب  لیـصحت 

زا ار  هقئاذ  درادیم ، زاـب  قـح  نخـس  یهلا و  يهمغن  زج  ینخـس  ادـص و  ره  ندـش  دراو  زا  ار  شوـگ  هکناـنچ  هتفرگ ، تسدـب  ار  ساوـح 
رب ناروک  ندیلام  تسد  دننام  هک  یتسه  تایعقاو  ياهدومن  ندرک  سمل  زا  زین  ار  مشچ  دزاسیم ، عونمم  یمارح  هنوگ  ره  معط  ندیـشچ 

یتسه ياـهدومن  ندـید  يارب  یکیزیف  رون  اـب  هکنآ  زا  شیپ  تقیقح  رد  یناـبر  فراـع  هاـگن  دـیامنیم . يریگولج  تسا ، ماـسجا  حـطس 
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ار نیرفآ  یتسه  هب  هتسباو  یتسه  لالج  هوکش و  تسخن  رون  نامه  يهلیـسوب  دوشیم و  عابـشا  ینورد  تیاده  رون  اب  دنک ، رارقرب  طابترا 
اهدادیور هک  ناگدنز  ریاس  دننام  هن  درگنیم ، یگدنز  رب  قح  لیبس  کلاس  ار . یتسه  يازجا  ياهدومن  یکیزیف  رون  اب  سپس  دنیبیم ،

: دـنیوگیم مه  راک  نایاپ  رد  دـنیامنیم و  میظنت  دوخ  يارب  ار  اـهنآ  یهاوخدوخ  یئوجتذـل و  يریگفدـه  اـب  دـننکیم و  سمل  ار  یئ 
هناسفا زج  میتفگب  هچ  ره  زا  رمع  تدم  نیرد  هک  اغیرد  ادرد و  دـنامن  هناگیب  شیوخ و  چـیه  هب  دـیما  دـنامن  هناد  ار  رمع  غرم  هک  سوسفا 
یگنهآ اب  هک  گرزب  یتسه  هب  هتـسباو  تایح  يانعم  هب  فارـشا  اب  وا  هکلب  ینایاپ  هب  هدیـسر  ياهناسفا  یناماس  هدش  هبت  متـسیک  نم  دـنامن 

نم ارهاظ  نوملعی  هک - یگدنز  رهاظ  زا  يدودحم  تخانـش  هب  تعانق  زا  درگنیم ، تایح  هب  دشابیم ، دوخ  يالعا  فدـه  يهناور  ینابر 
نآ اب  دـنوشیم و  دراو  تایح  رارـسا  قامعا و  هب  هدـش و  رازیب  دـننادیم ). ار  ایند  نیا  تایح  زا  يرهاـظ  نارگنحطـس ، نآ   ) ایندـلا هاـیحلا 
یتح دنکیم ، راداو  يدنوادخ  یمئاد  رکذ  هب  ار  نانآ  هک  تسا  یئانیب  نیا  دـنیامنیم . يرپس  ار  نآ  تاظحل  دـناهدروآ  تسدـب  هک  یئانیب 

نتـشیوخ زا  تلفغ  رد  دـناوتیم  دوخ ، یتسه  تیمها  زا  هاگآ  ناسنا  کی  ایآ  دـنربیمن . رـسب  ادـخ  زا  تلفغ  رد  ياهظحل  تفگ : ناوتیم 
هب طوبرم  ثحابم  دشابیم . تلفغ  يهزادنا  نامه  هب  تیصخش  صقن  شهاک و  يواسم  رظن  کی  زا  نتـشیوخ  زا  تلفغ  يانعم  دربب ؟ رـسب 

تلهس تارف  بذع  نم  يوترا  و  دوش . هعجارم  اهنآ  تسرهف  هب  تسا ، هدش  حرطم  یلبق  تادلجم  رد  رکذ 
وا يارب  رهن  نآ  هب  دورو  تامدقم  اههاگیاج و  هک  تشگ  باریس  نیریـش  اراوگ و  يرهن  زا   ) اددج الیبس  کلـس  الهن و  برـشف  هدراوم  هل 

شریذـپ يهداـمآ  ار  ناـسنا  یهلا  ناـفرع  تفرگ ). شیپ  رد  راومه  نشور و  یهار  دـیماشآ و  ار  اراوـگ  بآ  نیتـسخن  دوـب . هدـش  لیهـست 
نافرع زا  اراوگ  یتبرـش  هتـسویپ  لامک  هب  هتـسر و  دوخ  زا  نافراع  دریگیم  شیپ  ار  دوخ  یهلا  ریـسم  ناسنا  هجیتن  رد  دیامنیم و  تایعقاو 

رد ناـنآ  یعیبـط  دوـخ  هک  یئاراوـگ  تبرـش  ره  زا  دنتـشگ  باریـس  دوزفیب . ناـنآ  یگنـشت  رب  مه  دنتـشگ و  باریـس  مـه  هـک  دـندیماشآ 
ناشنامـشچ ولج  زا  ار  نیبدوخ  وجدوس و  یئزج  لـقع  سح و  يهتفاـی  ياـهباجح  دندیـشک ، رـس  ناـنآ  هک  یتبرـش  اـب  دوـب ، شیوجتـسج 

دهاوخن یپ  رد  يدومج  ینوکـس و  هک  دروآرد  ياهشعن  زازتـها و  هب  ار  ناـنآ  حاورا  حوطـس  يهمه  یندـشان  فیـصوت  یقـشع  تشادرب .
نآ رمع  یقاب  درخ  زا  دنتشگ  ریـس  رمع  یقاس  دتـس  مدکی  ناشلقع  دنتخات  فسوی  قشع  قاور  رب  دنتخاب  رد  اهلقع  نوچ  نامز  نآ  تشاد .

شبآ یهام ز  زج  هک  ره  یبوبر . هاگراب  هب  رتشیب  ياهبرقت  لاـمک و  تاـجرد  رب  یگنـشت  دوزفیب ، نآ  یگنـشت  رب  یناـفرع  ياراوگ  تبرش 
، قـح هار  کـلاس  ناـسنا  هک  یتـیعقوم  هب  دورو  هک  تسا  حور  یعیبـط  یگنـشت  ناـمه  نیا  دـش  رید  شزور  تسیزوریب  هک  ره  دـش  ریس 

نتفرگ تسدب  قاقحتسا 
هک میریگب  رظن  رد  دیاب  ار  هتکن  نیا  تسین . راوشد  اهیگدامآ  لیـصحت  تهج  هب  دشاب ، اراد  تیعقوم  نآ  رد  ار  نافرع  روهط  بارـش  هلایپ 

يزاین ینافرع ، لامک  دشر و  يارب  یگدامآ  لیـصحت  هک  تسین  نآ  اراوگ  يهناخدور  رب  دورو  تامدقم  اههاگیاج و  تلوهـس  زا  دوصقم 
تـسد اهیراوگان و  هب  نداد  نت  اهتـشذگ و  لمحت  نودب  روبزم  یگدامآ  لیـصحت  تسا ، یحـضاو  هکنانچ  اریز  درادن ، وپاکت  شالت و  هب 
يردـق هب  یحور  لاـمک  شزرا  تمظع و  هک  تسنیا  ع )  ) نینموملاریما دوصقم  هکلب  تسین . ریذـپناکما  یناویح  یعیبط  ذـئاذل  زا  نتـسش 

دش تحار  جنر  تسا - هتشگ  لمحت  لباق  ناسآ و  نانآ  يارب  اهوپاکت  اهشالت و  نیرت  تخـس  هک  تسا  هدش  نشور  راکـشآ و  نانآ  يارب 
زا ربخیب  ناگماکدوخ  تسرپایند و  مدرم  يراگزاسان  اهیتخس  يهمه  زا  رتراوگان  گرگ  مشچ  يایتوت  هلگ  درگ  گرزب  بلطم  دش  وچ 

یلع هرـسح  ای  دنمهفب - ار  نافرع  یتوکلم  تمظع  دنناوتیمن  هک  تسا  هتـسراو  ياهناسنا  نیا  اب  یهلا ، نافرع  هار  ناکلاس  یتوکلم  تلاح 
نانآ يارب  يربمایپ  چیه  هک  تقیقح ،) زا  ربخیب   ) ناگدنب نیا  رب  فسات  ترـسح و  يا   ) نوزهتـسی هب  اوناک  الا  لوسر  نم  مهیتای  ام  دابعلا 

ل دراد . دوجو  زین  هتفای  لامک  ناسنا  ره  رد  لوسر  رب  ءازهتسا  كالم  دندرکیم ). ءازهتسا  ربمایپ  نآ  هب  هکنیا  رگم  دمآیمن ،
شوخ حیـسم  يا  دـندمآیمرب -. نانآ  رازآ  هجنکـش و  ددـصرد  دـندیمانیم و  رورپ  لایخ  دـندناوخیم و  هناوید  ار  ناگتفای  لامک  نیا  اذ 

زا زور  بش و  وت  دوسح  ناوخا  فسوی ز  يا  ینوچ  دوهی  رادید  یسیع ز  يا  ینوچ  جنگ  جنریب  ناهج  ردنا  دوبن  هک  جنر  ینوچ ز  سفن 
عماوج يهمه  رد  رـس  درد  ارفـص ؟ دـیاز ز  رنه  هچ  رنهیب  نایئارفـص  نیا  زا  هآ  رمع  ياـشخب  ددـم  يزور  بش و  نوـچ  رمغ  موـق  نیا  یپ 
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یتح هدوب  یکانفـسا  تیلقا  رد  دـناهدوب ، اراد  ار  لوقعم  تایح  ناگتفای  لامک  یهلا و  نالوسر  ناـبز  ندـیمهف  یئاـناوت  هک  يدارفا  يهدـع 
رد نتفرگ  رارق  هک  دندوب  لیلق  هدـع  نیا  طقف  دناهتـشادن . هتفای  لامک  نایوجتقیقح  زا  ار  هماکدوخ  ناتـسرپایند  متـس  رـش و  عفد  تردـق 

ناگتفای دشر  نآ  تالامک  هب  یگنـشت  زاربا  دوخ ، صقن  هب  فارتعا  اب  دنتـساوخیم و  يدـج  روط  هب  ار  كاپ  حاورا  نآ  یتوکلم  يهبذاج 
نیا عفد  نید  ایند و  رد  هکرـس  ام  لسع  وت  قرز  يدزد و  هلیح و  قافن و  اب  قرـش  دیـشروخ  دـنک  هک  نک  نامه  وت  دـندومنیم - بلطقح 

هچ مشچ  ردـنا  گیر  ام  دـمآ ز  نینچ  ام  زا  دیزـس  نیا  ریگماو  ار  مرک  ازفب  لسع  وت  ریح  موق ز  ام  میدوزفا  هکرـس  نیبگنک  رـس  دوب  ارفص 
شتآ زیچ ز  زیچان  ره  وت  زا  دبایب  هک  زیزع  لحک  ایا  وت  زا  دزس  نآ  یمع  دیازفا ،

نآ هن  وت  دننکآ  ناحیر  رطع و  زا  ناهج  نیا  دـننز  شتآ  رگ  وت  رد  يدوع  ناک  باطخ  هب  یموق  دـها  هلمج  وت  زا  بابک  لد  تناملاظ  نیا 
علخ دـق  رون  لـصا  رب  درب  هلمح  یک  داـب  رود  زوسزا  دوع  ناـک  دزوس  دوع  دوش  مغ  ریـساک  یحور  نآ  هن  وت  دوـش  مک  شتآ  زک  يدوـع 
اهر مغ  مه و  عاونا  يهمه  زا  دـنکرب و  دوخ  زا  ار  تاوهـش  ياهنهاریپ   ) هب درفنا  ادـحاو  اـمه  ـالا  مومهلا  نم  یلخت  و  تاوهـشلا . لـیبارس 

ندرک رارقرب  بجوم  هک  تسا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  هب  طقف  يدـج  مامتها  تفریذـپ .) ار  نآ  طـقف  یئاـهنت  هب  هک  مه  کـی  رگم  تشگ 
وا تیمها  مامتها و  دروم  هک  يزیچ  ره  هب  یمدآ  نم  دراذـگیمن . یمدآ  نورد  رد  یمغ  مه و  چـیه  ددرگیم و  زیچ  همه  اب  دازآ  طابترا 

، منکیم هدـهاشم  نآ  لامعتـسا  دراوم  يهمه  رد  هکناـنچ  ماـمتها  ياـنعم  اریز  دزاـبیم ، ار  دوـخ  ماـمتها  ناـمه  رادـقم  هب  دریگیم ، رارق 
دروـم هک  یعوـضوم  لیـصحت  يارب  تاـمولعم  اههتخودـنا و  يهمه  هب  لـسوت  یناور و  يزغم و  ياوـق  يهمه  ندرک  جیـسب  زا  تستراـبع 

نآ لیـصحت  هب  رگا  هک  دنیبیم  نآ  رد  ار  دوخ  تایح  فده  عوضوم ، کی  هب  مامتها  عقوم  رد  یمدآ  نم  یئوگ  تسا . هتفرگ  رارق  مامتها 
ار ا تایح  فده  ددرگ ، لئان  عوضوم  نآ  هب  دناوتن  رگا  هک  تسا  هتفای  تسد  دوخ  تایح  فده  هب  تقیقح  رد  دبای ، قیفوت 

، دراوم نیا  رد  دـیامنیم ، تایح  دوخ  يواسم  ار  عوضوم  هک  تسا  دـیدش  يردـق  هب  عوضوم  کی  هب  ماـمتها  یهاـگ  تسا . هداد  تسد  ز 
ایب گرم  يا  دیوگیم : دشابیمن و  لمحت  لباق  تایح  دوخ  هکیروط  هب  دزاسیم  تام  ار  تایح  دوخ  گنر  روبزم  عوضوم  هب  قیفوت  مدع 

تیمها مامتها و  ددرگیم ، عقاو  ناشبولطم  هک  یعوضوم  ره  هب  هراومه  فیعـض  ياهتیـصخش  هک  تهجنادـب  تشک و  ار  اـم  یگدـنز  هک 
اهنآ هب  یگدـنز  شیامن  ضحم  یعیبط  تاـیح  ربج  هک  نم  یلاوتم  ياـهگرم  زا  ياهلـسلس  زج  ناـنآ  یگدـنز  هجیتن  رد  دـنهدیم ، یتاـیح 

ناوخب مسقاال  ریخ  دبا  ات  نادان  تسا  جنر  قشاع  دنزرویم - قشع  جنر  یناوتان و  هب  ناناوتان  نیا  یئوگ  دشابیمن . يرگید  زیچ  دـهدیم ،
لـصا تسا ، هتـسیاش  نآ  هب  لوصو  يارب  وپاکت  شالت و  هجوت و  مغ و  مه و  هنوگ  ره  دـیزرو و  مامتها  نآ  هب  دـیاب  هک  هچنآ  دـبک  یف  ات 

وا يوس  هب  اعطق  میئادـخ و  نآ  زا  اعطق  ام   ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  تسا : هدـش  نایب  یهلا  يهلمج  نیا  رد  هک  تسا  ناسنا  يدوجو  نایرج 
هک اههتساوخ  يهدننک  یشالتم  لاگنچ  زا  ار  دوخ  نم  دناوتیم  هک  تسا  دوجو  یلـصا  نایرج  نیا  هب  مامتها  اب  طقف  یمدآ  میدرگیمرب ).

اب و دازآ  طابترا  هب  لین  نودب  دزاسب . رارقرب  دازآ  طابترا  ءایشا  يهمه  اب  دهدب و  تاجن  دنزیگنایمرب ، ار  وا  مامتها 
دوجو ءایـشا  اب  دازآ  طابترا  هک  اـجنآ  درادـن ، دوجو  هحماـسم  یـشوپمشچ و  ماـمتها و  مه و  يارب  يراـیعم  وگلا و  چـیه  یتسه ، تاـیعقا 

طابترا نتخاس  رارقرب  دـنزیم . اپ  تسد و  يدازآ  نیغورد  ساسحا  کی  اـب  اـمنربج  ربج و  نینهآ  ياـههقلح  ناـیم  رد  یمدآ  نم  درادـن ،
ادیپ همادا  دناوتیمن  ءایـشا  اههتـساوخ و  اب  رامـشیب  تاطابترا  نودب  هک  یتایح  زا  فده  یعقاو  تفایرد  نودب  اههتـساوخ  ءایـشا و  اب  دازآ 

یفده یگدنز  زا  لوقعم  تایح  هب  نتفای  قیفوت  نودب  ناسنا  - 1 تفگ : دیاب  رتمظنم  رتعماج و  نایب  کی  اب  دوب . دهاوخن  ریذپناکما  دنک ،
لوقعم تایح  هب  نتفای  قیفوت  يارب  - 2 دیمهف . دهاوخن  تفرگ  دهاوخ  ار  وا  هار  رـس  يربج  تردق  لامک  اب  هک  یچوپ  سپـس  تذـل و  زج 

تهجنادب - 3 دراد . ترورـض  تسا ، هدرک  هیبعت  یمدآ  دوجو  رد  دنوادخ  هک  دـشر  رازبا  يهمه  نتخادـنا  راکب  لقعت و  يرکف و  تیلاعف 
ياهتیلاعف يهمه  ندرک  جیـسب  هب  جایتحا  اهنآ ، زا  کی  ره  هب  لوصو  اذل  تسا  عونتم  ددـعتم و  رایـسب  ایند  نیا  رد  یمدآ  ياههتـساوخ  هک 

رگید ياـهتیلاعف  تفلاـخم  زا  دـیاب  اـمتح  دـشاب ، هدوـب  دـنمزاین  اـهتیلاعف  نآ  زا  یـضعب  هب  هکیتروـص  رد  اـی  دراد و  يهرامـش 2  رد  روبزم 
رد دومن  دهاوخ  هیجوت  دوخ  ياضتقم  هب  ار  یمدآ  تایح  اههتساوخ  زا  یکی  ره  نیاربانب ، دیامن . يریگولج 
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ره هجیتن  رد  دوش و  عیزوت  اههتـساوخ  زا  کی  ره  هب  دـناوتیمن  تسین ، هئزجت  لباق  هک  نم  تیریدـم  تهج  هب  یناسنا  تاـیح  هک  یتروص 
، تسا تیمها  لباق  ناسنا  يارب  هک  هچنآ  نیاربانب ، دشاب . هتشاد  رگید ، ياهنم  زا  هتخیسگ  لقتسم و  نم  کی  ياهتـسوخ  ره  قباطم  هظحل 

باوبا حیتافم  نم  راص  يوهلا و  لها  هکراشم  یمعلا و  هفص  نم  جرخف  تسا . نآ  يهدننک  هابت  لماوع  زا  دوخ  لوقعم  تایح  نداد  تاجن 
تیانع دروم  ناسنا  نیا  . ) تشگ رانکرب  يوه  لها  ياوه  رد  كرش  یئانیبان و  تفـص  زا  هک  دوب  نیا  هجیتن   ) يدرلا باوبا  قیلاغم  يدهلا و 
تکرـش زا  یئانیبان و  زا  اهر  تشگ ). اهیهارمگ  رد  تکاله  ياهرد  يارب  یئاهلفق  تیاده ، ياهرد  ندوشگ  يارب  یئاهدیلک  يدنوادخ )

یناور یغامد و  ياوق  يهمه  هک  یـسک  يارب  تسا  یعطق  يهجیتن  کی  نیا  تلالـض  ياهرد  لفق  تیادـه و  ياهرد  دـیلک  يوه . لها  اـب 
یغامد و ياوق  نتخاس  زکرمتم  اریز  دیامنیم ، زکرمتم  جیـسب و  دراد ، تیمها  وا  يارب  یناگدـنز  نیا  رد  هک  هچنآ  لیـصحت  يارب  ار  دوخ 

یجراخ ناهج  يهتخیـسگ  هقرفتم و  لماوع  ربج  شوختـسد  یمدآ  تاساسحا  تاکاردا و  لقعت و  هشیدـنا و  ساوح و  دراذـگیمن  یناور 
دناوتیمن ب یناسنا  نینچ  درب . ورف  تاماهبا  رد  ار  يو  تسا ، اهیکیرات  اب  طولخم  هک  رذگدوز  دودحم و  رایسب  ياهیئانشور  هتشگ و 

هشیدنا و رد  رارقتسا  مدع  يوه  لها  صتخم  نیرتراکـشآ  اریز  دشاب ، هتـشاد  نآ  ياهنامرآ  یگدنز و  رد  تکرـش  یناسفن  ياهاوه  لها  ا 
دنناوتیمن زگره  اذـل  ینوناق ، هن  دنـسانشیم و  یلـصا  هن  دوخ  یگدـنز  رد  يوه  لها  نوچ  دـشابیم و  يرورـض  لیـصا و  ياهیریگفدـه 

ندرک یقلت  يدج  تهج  هب  نایانیب  هک  یتروص  رد  دننک . كرد  ار  نآ  لماک  یئانیب  اب  دنهدب و  رارق  هجوت  دروم  يدـج  روط  هب  ار  تایح 
لازیال لزی و  مل  دنوادخ  تسد  اب  هک  یئاهدیلک  دننام  دـنناوتیم  و  هدوب ، رادروخرب  ینورد  تینارون  زا  تیدـبا ، هب  ور  نآ  ریـسم  تایح و 

هزرابم و رد  یهارمگ  تلالـض و  عون  ره  اب  و  دننک . تکرح  دناهدش ، هتخاس  نارگید  نتـشیوخ و  يوررب  تیاده  ياهرد  ندرک  زاب  يارب 
لابحلا نم  اهقثواب و  يرعلا  نم  کسمتـسا  هرامغ و  عطق  هراـنم و  فرع  و  هلیبس ، کلـس  و  هقیرط ، رـصبا  دـق  دـنوش . زوریپ  هدوب و  راـکیپ 

ورف زا  تخانـش و  نشور  نیهارب  اب  ار  دوخ  يراگتـسر  ناشن  تخادرپ و  تکرح  هب  دوخ  ریـسم  رد  درک و  ادـیپ  شهار  هب  یئاـنیب   ) اـهنتماب
کـسمت اهنآ  نیرتمکحم  هب  هدـنرادهگن  ياهبانط  زا  و  دز ، گنچ  اهنآ  نیرتمکحم  هب  تاجن  لئاسو  زا  و  تخیـسگرب ، تاوهـش  رد  نتفر 

بارطـضا و راچد  هن  دراد و  يدـیدرت  هن  فراع  ناـسنا  نیا  هاگرذـگ  لعـشم  تخانـش  نآ و  رد  ناـنیمطا  اـب  تکرح  هار و  ندـید  دومن .)
شیوشت

يارب ار  تاـناکما  اهدادعتـسا و  رثکادـح  تسا ، هدـش  هداد  صیخـشت  هار  تسا . یگدـنز  ياهناتـسراخ  بیـشن و  زارف و  اهخالگنـس و  رد 
یئاـنیب نوـچ  و  تسا . هتخادـنا  هار  هب  تسین ، ریذـپناکما  فدـه  هب  لوـصو  نآ ، ندـید  روـن  رد  نودـب  هـک  ینعم  رپ  هار  نآ  رد  تـکرح 

اب یئانـشآ  ینورد و  یئانیب  اب  هک  یـسک  يرآ  دنیبیم . ار  دوخ  تایح  هاگرذگ  نازورف  ياهلعـشم  هراومه  تسا ، یلاع  دح  رد  شاینورد 
يورایور نازورف  ياهلعـشم  اب  اهنت  هن  دید و  دـهاوخ  دوخ  هار  رـس  اهرـضخ  اهنت  هن  دزادرپب ، تکرح  هب  دراد ، شیپ  رد  هک  یلـصا  فدـه 

دهاوخ نشور  ار  تقیقح  يوک  ناورهر  هار  هتشگ  غورف  رپ  یلعشم  دوخ  هتشگ و  امنهار  ياهرضخ  زا  ياهنومن  دوخ  هکلب  تشگ ، دهاوخ 
لئاسو نیا  تسا . لئاسو  نیرتمکحم  نیرتیلاع و  دیامنیم ، باختنا  لوقعم  تایح  يالعا  فدـه  هب  لوصو  يارب  هک  ار  یلئاسو  تخاس .
نادجو درخ و  رب  ینتبم  دوشیم ، مولعم  ع )  ) نینموملاریما نانخـس  رگید  هبطخ و  نیمه  تالمج  عومجم  هب  رظن  اب  هکنانچ  اهنآ  باختنا  و 
ینابرق هلیـسو ، ناونع  هب  دناوتیمن  لاح  ره  رد  يزیچ  ره  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درادن و  ود  نآ  هب  یهار  سوه  يوه و  هک  تسا  یهلا 

لک رادصا  نم  رومالا  عفرا  یف  هناحبـس - هسفن هللا - بصن  دق  سمـشلا ، ءوض  لثم  یلع  نیقیلا  نم  وهف  دشاب . هدوب  هبـساحم  نودـب  فدـه 
، هیلع دراو 

يارب طقف  ار  دوخ  سفن  وا  تسا . دیـشروخ  رون  دـننامه  يدـنوادخ  تیانع  دروم  ناسنا  نیا  نیقی  يهجرد   ) هلـصا یلا  عرف  لـک  رییـصت  و 
وا دوخ .) لـصا  هب  یعرف  ره  ندـنادرگ  رد  دوش و  دراو  وا  رب  هک  هچ  ره  ندومن  رداـص  زا  روـما - نیرتـگرزب  رد  تسا - هتـشاد  اـپرب  ادـخ 

لوصو دزاسیم . نشور  ار  قئاقح  يهمه  دیـشروخ  دـننام  دوخ  دـنیبیم ، دیـشروخ  یئانـشور  رد  اهدومن  دـننام  ار  قئاقح  يهمه  هکنانچ 
زاـب تکرح  زا  ار  يو  دـنروآیم و  رد  وـناز  هب  ار  سک  همه  هـک  ار  یئاـهیکیرات  نـیقی ، يـالعا  يهـلحرم  هـب  فراـع  ناـسنا  کـی  حور 
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ثیدح هک  متسرپ  بش  هن  مبش  هن  دنیبیم . یئانشور  رد  ار  زیچ  همه  تسا و  نشور  وا  اریز  دزاسیم ، یفتنم  شنامشچ  شیپ  زا  دنرادیم ،
نآ راونا  دیـشروخ و  اب  هراومه  تسا و  هتفرگ  رارق  ینابر  دیـشروخ  يهبذاـج  رد  وا  میوگ  باـتفآ  همه ز  مباـتفآ  مـالغ  وچ  میوگ  باوخ 
وا ینارون  يهناخناهن  هب  یهار  اهدـیدرت  كوکـش و  اههسوسو و  موشیم  تباـتفآ  رب  يدـتقم  مودیم  مـالب  رگ  ملـاله  رگ  تسا - زاـسمد 

: تفگ ناوتیم  و  دـنزاسب . کیرات  لزلزتم و  ار  نآ  دـنناوتب  ساسایب  جاوما  هنوگنیا  هک  تسا  نآ  زا  رتيوق  شهاگآ  ناـج  اریز  دـنرادن ،
رب دندنمزاین ، دوخ  زا  جراخ  ياهغارچ  هب  ندش  نشور  يارب  هدوب و  کیرات  تقیقح ، زا  ناگناگیب  يارب  هک  یتسه  ملاع  قئاقح 

ياهگنر لاکشا و  اهدومن و  نتخاس  نشور  یناهیک  دیشروخ  رگا  دنهدیم ، ناشن  دوخ  نورد  زا  یئاهدیـشروخ  فراع ، ياهناسنا  نیا  يا 
ناشن ناـفرع  لـها  يارب  ار  تادوجوم  نآ  قئاـقح  دنـشخردیم ، تادوجوم  داـهن  رد  هک  یئاهدیـشروخ  تسا ، هتفرگ  هدـهع  هب  ار  ماـسجا 
قئاقح دیـشروخ  شیپ  راکتفا  رطاوخ و  تارذ  تسه  دـیدپ  ینامـسج  دیـشروخ  نیا  شیپ  دـیفم  يا  یمـسج  تارذ  نآ  تسه  دـنهدیم -

نیا رد  ینافرع  يوپاکت  زا  ضرغ  تسنیا  ادخ  يارب  نم  تسا  هتـشاد  اپرب  ادخ  يارب  روما  يهمه  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  يهمه  وا  راکـشآ 
، دروخب ار  نتـشیوخ  يهتفای  مروت  دوخ  بیرف  دـیارایب و  نآ  لوصحم  ای  وپاکت  نیا  اب  ار  دوخ  تاذ  فراع  ناسنا  هک  ینعم  نآ  هب  هن  اـیند ،

کی ندنام  هدنز  يارب  سفنت  هک  تسا  انعم  نامه  يدـنوادخ  يهبذاج  رد  نتـشیوخ  تیدوجوم  يهمه  نداد  رارق  يارب  وپاکت  يانعم  اریز 
نتـشاد اپرب  يارب  القت  شـشوک و  هقباسم و  نانچمه  دشاب ، هدوب  رادناج  يارب  یـشیارآ  دناوتیمن  سفنت  هکنانچ  دراد ، ترورـض  رادناج 

رورغ ربک و  بجوم  شیارآ و  دناوتیمن  دناسریم ، یئافوکـش  هب  ار  يدادادخ  ترطف  هک  تهجنادـب  زین  ادـخ  يارب  نتـشیوخ  تیدوجوم 
اقم هب  نآ  ياههزیگنا  یگدنز و  ثداوح  يهمه  ربارب  رد  تسا ، هتفای  قیفوت  ادخ  يارب  نم  ماقم  هب  هک  فراع  ناسنا  نآ  دشاب . هدوب  اجیب 

حابـصم اهناسنا . دـتمم  ناوراک  يارب  نازورف  تسا  یلعـشم  وا  دوجو  دـش ، هراشا  یلبق  تالمج  رد  هکنانچ  تسا  هدیـسر  نانیمطا  نما و  م 
، تاهبش اهیکیرات و  يهدننک  فشک  تاملظ ، رد  تسا  یغارچ   ) تاولف لیلد  تالـضعم ، عافد  تامهبم ، حاتفم  تاوشع ، فاشک  تاملظ ،
رگنـشور و تسا  يزاتـشیپ  وا  تایح .) هت  رـس و  یب   ) ياهنابایب رد  یئامنهار  اهیراوشد ، يهدـننک  فرطرب  اـهماهبا ، ندوشگ  يارب  يدـیلک 

زگره یبوبر  تیبذاج  ماقم  هب  هتـسویپ  تعیبط و  قئالع  زا  هتـسراو  ناـسنا  نینچ  اـهیهارمگ  زا  تیرـشب  يوجقح  ناوراـک  يهدـنرادهگن 
یکیراـت هب  یتـیمها  هک  یلاـح  رد  دـناوخ  رونم  نشور و  ار  ینورد  ناوتیم  اـیآ  دزروب . تعاـنق  نتـشیوخ  نورد  یئانـشور  هب  دـناوتیمن 

رب هک  ار  ینورد  نآ  نم  دنکیمن !؟ یهجوت  نانآ  تالکـشم  تاماهبا و  اهیکیرات و  نتخاس  عفترم  يارب  دهدیمن و  اهناسنا  رگید  ینورد 
رد نایمدآ  سوفن  نتخوس  رب  سدقم  یکـشا  هک  یناگدید  منیبیم ، مورحم  یئانـشور  زا  دـهدیمن ، یتیمها  اهناسنا  حاورا  ياضف  یکیرات 

ناـشنیب و ياـهنابایب  رد  هدـشمگ  ياـهناسنا  تقیقح  هار  ناورهر  تـسا . هدـیدن  ار  یتـقیقح  زگره  دزیرن ، ماـهبا  تـملظ و  لـهج و  شتآ 
رب نانآ  زا  تسد  دننکن ، یئامنهار  ددنویپیم ، تقیقح  هب  هک  ياهداج  هب  ات  و  دنیامنیم ، یقلت  نتشیوخ  يهدشمگ  دننام  ار  تمالعیب 

نادنواشیوخ نایم  رد  للجم و  ياهخاک  يوت  رد  و  دوخ ، یگدنز  یگـشیمه  هاگیاج  رد  هک  یئاهناسنا  دنناوارف  هچ  یتسار  هب  دـنرادیمن .
تایح زا  رود  فلع و  بآیب و  هت و  رـس و  یب  ياهنابایب  رد  اهیروماک ، تذـل و  عاونا  يهمه  رد  ندروخ  هطوغ  اـب  دوخ و  زیزع  ناـبرهم و 

اجک زا  لاوئـس  هس  الـصا  هک  یـسک  تسا و  هتفریذـپن  دوخ  یقیقح  تایح  يارب  یئوگلا  لـصا و  چـیه  هک  یـسک  اـیآ  دـننکیم . یگدـنز 
شایقیقح يهنایـشآ  رد  وا  تایح  هک  دنک  اعدا  دناوتیم  تسا ، هدادـن  رارق  هجوت  دروم  ار  موریم ؟ اجک  هب  ماهدـمآ ؟ هچ  يارب  ماهدـمآ ؟

زا دـناوتیم  تسا  هداـتفا  باـتک  هنهک  نیا  رخآ  لوا و  میربخیب  ناـهج  ماـجنا  زاـغآ و ز  اـم ز  دـیوگیم : هک  سک  نآ  دوشیم !؟ يرپـس 
هنوگنیا هک  تسین  لـیلد  نودـب  تفگ ، ناوتیم  اذـل  درواـیب !؟ تسدـب  یعـالطا  گرزب  باـتک  نیا  لوـصف  باوـبا و  روطـس و  تاـملک و 

تکرح ره  اریز  دننازیرگ . دـننکیم ، یگدـنز  نآ  رد  هک  یناهج  شیوخ و  دوجو  يهرابرد  هبناج  همه  قیمع و  ياههشیدـنا  زا  صاخـشا 
تایح زا  هناگیب  لعشمیب و  هت و  رس و  یب  نابایب  نامه  رد  یمدق  تقیقح  رد  دنرب ، رـس  اهنآ  زا  یناگدنز  نیا  رد  تکرح  يارب  هک  يرکف 

رگا فراع  ناسنا  دنامیم ). ملاس  دنکیم  توکس  دنامهفیم و  ار  نآ  دیوگیم ، نخس   ) ملسیف تکسی  و  مهفیف ، لوقی  دنرادیمرب .
روظنم هک  تسا  ملـسم  دـنکیم  توکـس  دـشاب ، هتـشادن  يدروـم  نخـس  هک  یعقوـم  دـیامنیم و  میهفت  ار  دوـخ  دوـصقم  دـیوگب  ینخس 
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مظن رد  لالخا  يارب  یتلع  هک  یتروص  رد  مه  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  اریز  تسین ، نآ  یلومعم  ياـنعم  میهفت ، زا  ع )  ) نینموملاریما
نینموملاریما دوصقم  تفگ : دیاب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنیوگیم . دوخ  دوصقم  میهفت  يارب  ار  نخس  دنشاب ، هتشادن  نخس  تمکح  و 

رد هکنانچ  تسا . تاحالطصا  رد  يرگشیارآ  یفاب و  ظفل  زا  بانتجا  اهوگتفگ و  رد  يزابلغد  زا  زیهرپ  یئوگتحارص و  میهفت ، زا  (ع )
رد يراکلغد  سیلدت و  فیرحت و  ناکما  اهدـعب  هک  یظافلا  يهلیـسوب  اهنامیپ  نتخاس  دـقعنم  زا  اکلام ، تسا : هدومرف  رتشا  کلام  نامرف 

رارق دوخ  شیامن  يارب  نیرتیو  ار  یفابحالطـصا  يزاب و  ظفل  هک  تسا  یـسک  فراع  ناسنا  هصالخ  امن  زیهرپ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  اـهنآ 
لکـشم و هسفن  یف  ینعم  هکنیا  رگم  دـنتفین ، خالگنـس  هب  اهنآ  مهف  رد  مدرم  هک  دـنک  باختنا  يروط  هب  شنانخـس  رد  ار  ظافلا  و  دـهدن .

همه مهف  لباق  روبزم  نخس  تاعالطا  نآ  نودب  دراد و  هطوبرم  تاعالطا  هب  جایتحا  هک  یملع  نانخس  دننام  دشاب . هدوبن  ناگمه  مهف  لباق 
من یبایزرا  دنشابیمن ، مهف  لباق  مه  تفرعم  بابرا  يارب  یتح  هک  ار  تایحطش  يهدیدپ  ناوتیم  هک  تسا  اج  نیمه  زا  دشابیمن . سک 

شدوصقم هک  دریگب  رارق  لاوئس  دروم  اهنآ  يهدنیوگ  هک  یماگنه  دشاب و  شریذپ  لباق  ریغ  اهنآ  رهاظ  هک  تایحطـش  نآ  اصوصخم  دو .
دوب و منیلاب  رد  بشید  وا  حطـش  نیا  رد  لاثم : ناونع  هب  دشاب . نآ  يایوگ  حطـش  رد  هدارا  ظافلا و  هک  دـهدب  ار  یخـساپ  تسا ؟ هدوب  هچ 

کیدزن میادـخ  اب  ار  دوخ  هک  یناـحور  تـالاح  رد  بشید  هک  دـشاب  نیا  هلمج  نیا  زا  دوصقم  و  مدز ! شیاـبرلد  يهرهچ  رب  اـههسوب  نم 
ادخ اب  زاین  زار و  هک  یناحور  ياهتفایرد  نیرتیلاع  ندروآ  نیئاپ  هب  تسین و  حیحص  تایحطش  نیا  متشاد ! وا  اب  اهزاین  زار و  مدیدیم ،

هباشتم نآرق  رد  یلب ، منیبیمن . تایحطش  يهلوقعم  زا  يزیچ  مالـسلامهیلع  نیرهاط  همئا  ماظع و  ناربمایپ  نانخـس  رد  ام  دماجنایم . تسا 
باتکلا کـیلع  لزنا  يذـلاوه  تسا : نینچ  نارمع  لآ  يهروس  زا  يهیآ 7  دیجم  نآرق  رد  تسا  هدمآ  بعـصتسم  بعـص و  تایاور  رد  و 

ملعیال هلیوات و  ءاغتبا  هنتفلا و  ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذـلا  اماف  تاهباشتم  رخا  باتکلا و  ما  نه  تامکحم  تایآ  هنم 
، داتسرف ار  نآرق  هک  يدنوادخ  تسا  وا  . ) بابلالااولوا الا  رکذی  ام  انبر و  دنع  نم  لک  هب  انمآ  نولوقی  ملعلا  یف  نوخـسارلا  هللا و  الا  هلیوات 

تایآ رگید  یتمسق  تسا و  نآرق  يهدمع )  ) لصا و هک  تسا  همکحم  تایآ  نآرق  زا  یتمسق 
ار تاـهباشتم  تـقیقح  رد   ) دـننکیم يوریپ  نآرق  هباـشتم  تمـسق  زا  تـسا  یـشزغل  ناـنآ  ياـهلد  رد  هـک  یناـسک  اـما  هباـشتم . تـسا  ي 
هک یناسک  دنوادخ و  رگم  دنادیمن  ار  نآ  لیوات  هک  یتروص  رد  نآ ، لیوات  هنتف و  نتخیگنارب  وجتسج و  يارب  دنهدیم ) رارق  زیوآتسد 
زا باتک  نیا  يهمه  میاهدروآ ، نامیا  نآرق  هب  ام  دنیوگیم  ملع  رد  خسار  ماقم  هب  لصاو  ياهناسنا  نیا  دناهدیسر . خسار  ماقم  هب  ملع  رد 

هدـمع عون  ود  رب  دـیآیمرب ، شلامعتـسا  دراوم  زا  هکنانچ  هباشتم  لوقع ) نابحاص  رگم  دوشیمن  رکذـتم  تسا و  هدـمآ  ام  راگدرورپ  دزن 
تمایق و زور  دـننام  تسین ، مهف  لباق  یلومعم  ياهناسنا  يارب  هک  تسا  یمیهافم  لـماش  هک  تسا  یتاـیآ  نآ  مکی - عون  دوشیم : میـسقت 

دـشابن راگزاس  مکحم  تایآ  رگید  يانعم  اب  نآ  يانعم  هک  تسا  یتایآ  مود - عون  کلذ . ریغ  روص و  خفن  ینیمز و  رادناج  ندـمآ  نوریب 
رگید نیماضم  هب  رظن  اب  یئاهفـص ) رد  ناگتـشرف  و  دیآیم )  ) دـمآ وت  راگدرورپ  زور ، نآ  رد   ) افـص افـص  کلملا  کبر و  ءاج  و  دـننام :

ریذـپانناکما تسا ، تاینامـسج  مسج و  قوـف  هک  ادـخ  يهراـبرد  رگید  ياـج  هب  یئاـج  زا  لاـقتنا  هـک  مـینادیم  یلقع  فراـعم  تاـیآ و 
يارب هک  دشاب  هدوب  لاحم  هتسیاشان و  تایهلا  رد  ندرب  راکب  يارب  اهنآ  رهاظ  هک  تسا  تایحطش  زا  ریغ  ینعم  نیا  و  دشابیم .

لامتحا چـیه  دراد ، دوجو  اهنآ  لوزن  رد  هک  یتمکح  اب  هباشتم  تایآ  رد  نینچمه  و  دـشاب . هدوب  دـنمزاین  لوبق  لباق  ریغ  بلاطم  شلیواـت 
؟ تسیچ نآرق  رد  تاهباشتم  تمکح  هکنیا  هتبلا  . ) تسا يدـنوادخ  نانخـس  ینآرق  تاهباشتم  اریز  درادـن ، دوجو  یعقاو  فـالخ  اـطخ و 
.( تسا هدومن  ثحب  احورـشم  هباشتم  مکحم و  يهیآ  ریـسفت  رد  نازیملا  باتک  رد  یئاـبطابط  يهمـالع  موحرم  هک  هناگادـج  تسیاهلئـسم 

لاح دـجو و  هاگ  نایفوص  هچنآ  يزات - زا  ذوخام  ینافرع  حالطـصا  تایحطـش - دـناهتفگ : هچ  تایحطـش  يانعم  حیـضوت  رد  مینیبب  لاـح 
زا سپ  تاهباشتم  اریز  دـهدیمن ، ياهجیتن  اهناسنا  ندرک  هارمگ  نتخاس و  فرحنم  زج  نانخـس  هنوگنیا  نیارباـنب ، دـنیوگ  عرـش  زا  نوریب 
زا تایحطـش )  ) تسترابع دشابیم . عرـش  زا  جراخ  تایحطـش  هک  یتروص  رد  دندرگیم ، عرـش  ورملق  رد  لخاد  حیحـص  ریـسفت  لیوات و 

ذـخویال و درالو ، اهل  لوبق  الف  دـناهتفگ ، تابلغ  رکـس و  يهبلغ  ماگنه  ناگدـنب  یـضعب  هکنانچ  تـالابم  تاـفتلایب و  نتفگ  خارف  مـالک 
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هذخاوم دروم  ار  اهنآ  يهدنیوگ  ناوتیمن  درک و  ذـخا  ناوتیمن  ار  نانخـس  هنوگنآ  درک ، در  ناوتن  درک و  لوبق  ار  اهنآ  ناوتن  . ) ذـخاویال
: هتفگ دیزی  اب  و  مرتکچوک ). مراگدرورپ  زا  لاس  ود  نم   ) نیتنس یبر  نم  رغصا  انا  تسا : هتفگ  یبارعا  نبا  هکنانچ  داد .) رارق 

نآ لوبق  مدع  هجو  و  قح ) منم   ) قحلاانا دـیوگ : جالح  روصنم  و  نم .)! ناش  تسا  گرزب  هچ  نم ، دوجو  هزیکاپ   ) یناش مظعا  ام  یناحبس 
دیاش هدش  رداص  تفرعم  لها  زا  هک  تسا  نآ  در  مدع  هجو  و  دنـشاب . هداتفا  لطاب  رد  هک  دیاش  تسین ، موصعم  یـسک  ءایبنا  ریغ  هک  تسا 

درـالو لوبقـال  هـک : تـسا  نآ  ملـسا  سپ  دـشاب . قـح  در  نآ ، ندرک  در  سپ  دـنبوجحم ، نآ  زا  نارگید  هـک  دـشاب  یئاـنعم  رب  ناـنآ  رظن 
حیضوت هچ  رگا  لامتحا ). ود  رد  دوصقم  بارطضا  تهج  هب  دوش  هتخانش  دودرم  هن  دوش و  لوبق  هن  نانخـس  هنوگنآ   ) نیفرطلا بارطـضال 
يدودح ات  دریگب ، رارق  ریـسفت  لیوات و  دروم  نانآ  نانخـس  دیاب  امتح  دناهدوب و  تفرعم  لها  تایحطـش  ناگدـنیوگ  هکنیا  هب  رظن  اب  قوف 

، میـشاب هتـشاد  یئوگ  تایحطـش  بناوج  يهمه  رد  يرتشیب  تقد  ام  رگا  یلو  دـنک ، کمک  اهنآ  يهراـبرد  تواـضق  لیدـعت  هب  دـناوتیم 
یتوافت چیه  دومن ، حیحصت  ریسفت  لیوات و  اب  ناوتیم  ار  نانخس  نیا  رگا  اریز  میراذگب ، رانک  تفرعم  ورملق  زا  ار  نانخس  هنوگنیا  یتسیاب 

یلک لصا  ریـسفت  لیوات و  نیا  و  يداع ، لاح  رد  ای  دنـشاب ، هدـش  هتفگ  لاـح  دـجو و  يدوخیب و  رکـس و  لاـح  رد  اـهنآ  هکنیا  رد  درادـن 
زا کی  چیه  رد  زاب  دنشابن ، حیحص  ریسفت  لیوات و  لباق  رگا  و  تسا . يوریپ  لباق  هتشاد و  تیمسر  لکشم  نانخس  هنوگ  ره  يهرابرد 

تایحطش ندرب  راکب  رد  هتـسیاش  تمکح  نیمادک  یهگناو  دومن . بانتجا  نانخـس  نآ  ندینـش  نتفگ و  زا  دیاب  دنکیمن و  یقرف  لاح  ود 
وهف هصلختـساف ، صلخا هللا  دق  دیامن !؟ ناربج  ار  تقیقح  قح و  هار  ناورهر  زا  یناوارف  يهدع  فارحنا  یهارمگ و  دناوتب  هک  دراد  دوجو 

زا هتفای ) دـشر  نیا  . ) تخاس لئان  نیـصلخم  ماقم  هب  ار  يو  ناحبـس  دـنوادخ  دـیزرو و  ادـخ  هب  صالخا   ) هضراد اـتوا  هنید و  نداـعم  نم 
. تسا فراع  حور  تایح  بآ  صالخا  نیمز .) يور  رد  ( اهشزرا يهدـنرادهگن   ) مکحم ياهخـیم  دـننام  تسا و  يدـنوادخ  نید  نداعم 

هدش حرطم  ات ص 213  زا ص 185  مهد  دـلجم  رد  نیـصلخم  صالخا و  هب  طوبرم  ثحابم  دنـشابیم  يدـنوادخ  نید  نداعم  زا  نافراع 
، تسا هتفرگ  رارق  ریـسفت  دروم  ـالعف  هک  هبطخ  نیا  رد  هک  تسا  تسرد  دنتـسه  يدـنوادخ  نید  نداـعم  زا  ناـفراع  دوـش . هعجارم  تسا ،

يهبطخ نیا  رد  هک  ینیماـضم  میاهداد ، رکذـت  هبطخ  نیا  هب  طوبرم  لـئاسم  زاـغآ  رد  هکناـنچ  یلو  تسا ، هتفرن  راـک  هب  فراـع  حالطـصا 
: دـیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یتقو  همدـقم ، نیاربانب  تسا . یقیقح  فراع  ياهناسنا  فاـصوا  نیرتیلاـع  تسا ، هدـمآ  هفیرش 
، تسا يدـنوادخ  نید  نداعم  زا  یندـعم  یناویح  ياهـسوه  يوه و  لاـگنچ  زا  هدـش  اـهر  تعیبط و  تاـملظ  زا  هتـسراو  فراـع و  ناـسنا 

هک بلطم  نآ  ندوب  ساسایب 
تقیقح هک  یتقو   ) هعیرشلا تلطب  هقیقحلا  تئاج  اذا  هک  دناهدرک  دییات  نافرع  ریهاشم  زا  یضعب  یتح  ای  دناهتفگ  نافرع  نایعدم  زا  یضعب 

يارب ار  تعیرـش  نید و  یقیقح  ياـنعم  قوف  يهلمج  ناگدـنیوگ  رگا  اریز  دوشیم . تاـبثا  حوضو  لاـمک  اـب  دـش ) لـطاب  تعیرـش  دـمآ 
یبوخ هب  تیعقاو ، يارب  هتسیاش  تیعقاو  زا  تسا  ترابع  هک  ار  تقیقح  يانعم  رگید  فرط  زا  و  دندرکیم ، حرطم  قیمع  روط  هب  نتشیوخ 

ياهلمع اهتین و  نیرتزیچان  زا  کی  ره  ینید و  تاداقتعا  نیرتزیچاـن  زا  کـیره  هک  دندیـسریم  هجیتن  نیا  هب  اـعطق  دـندرکیم ، كرد 
، تسا قلطم  لامک  هب  هتسباو  هک  دوخ  كاپ  ناج  هب  یهاگآ  عقوم  زا  ناسنا  تسا و  تقیقح  زا  یجوم  ینید  فیاظو  فیلاکت و  هب  طوبرم 

راک کی  نیا  يروهال  لابقا  دـمحم  كاپ  ناج  دوخ  زا  ددرگ  هگآ  هک  اـت  كاـخ  يور  زا  نتـساخرب  نید ؟ تسیچ  تسا . نآ  رد  روهطوغ 
نک و تکرح  تعیرـش  ياصع  اهاپ و  اب  دوش : هتفگ  نافرع  لامک و  ریـسم  ناگنـشت  هب  هک  تسین  یلمع  يرظن و  نافرع  ملاـع  رد  حـیحص 
هک تسا  نآ  یملع ) يرظن و   ) نافرع ملاع  رد  راـک  نیرتحیحـص  یـسرب ؟ تقیقح  هب  يزور  اـت  نک  يرپس  ار  اـهتفاسم  يداـمتم  ناـیلاس 

. تسا تیاهنیب  درادـن و  یتیاهن  سونایقا  نآ  هچ  رگا  تسا ، هدـش  تقیقح  سونایقا  دراو  هظقی )  ) قوف یهاگآ  زاغآ  زا  هک  دـمهفب  یمدآ 
اگنه نآ  رد 

موهفم ود  ياراد  دـنظافلا و  يهلوقم  زا  رهاظ  رد  هک  هملک  ود  نیا  تقیقح  رد  ربکاهللا  دـیوگیم : لاـمک  هگلزنم  ورهر  ناـسنا  کـی  هک  م 
یهار هک  یحور  رد  رگم  دنیـشنیمن  ورف  تسا و  هدیـشک  رـس  نآ  يهدـنیوگ  نورد  رد  هک  تسا  تقیقح  زا  یجوم  دنـشابیم ، صخـشم 
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ناکف لدعلا ، هسفن  مزلا  دـق  دنتـسه . يدـنوادخ  نید  نداعم  نافراع  يرآ ، ینید . دـئاقع  لامعا و  رگید  نینچمه  تسا . هللا  ءاقل  تیدـبا و 
لایما يوه و  هک  تسا  نتـشیوخ  يهرابرد  يو  لدع  نیتسخن  هدومن و  مزلم  يرگداد  لدع و  رب  ار  دوخ   ) هسفن نع  يوهلا  یفن  هلدـع  لوا 

نینچ هلمج  نیا  يانعم  تشاد !؟ عقوت  ناوتیم  ار  نافرع  نیمادـک  نتـشیوخ  يهرابرد  تلادـع  نودـب  تسا .) هتخاس  رود  دوخ  سفن  زا  ار 
رـصنع نیرتیـساسا  هک  تلادع  دز . نافرع  زا  مد  ناوتیم  هنوگچ  نآ ، ندرب  راکب  نتـشیوخ و  تیدوجوم  نوناق  تخانـش  نودب  هک  تسا 
نوناق تخانـش  زا  تسترابع  میدرک  هراشا  هک  روطنامه  هکلب  دوش ، دراو  وا  رب  وا  دوجو  زا  جراـخ  زا  هک  تسین  يزیچ  تسا  یمدآ  لاـمک 

ار تبثم  نافرع  ياعدا  قح  تسا ، هتفاین  قیفوت  روبزم  لمع  تخانـش و  هب  زونه  هک  یـسک  نیاربانب ، نآ . ندربراکب  نتـشیوخ و  تیدوجوم 
یناسفن ياهاوه  زا  ندش  رانکرب  نودب  تلادع  نیا  هک   ) دزروب تلادع  نتـشیوخ  يهرابرد  تسا  هتـسناوتن  زونه  هک  یـسک  هکنانچ  درادن .

ناکما
اهدصق الا  هنظمال  اهما و  الا  هیاغ  ریخلل  عدیال  هب ، لمعی  قحلا و  فصی  دیامن !؟ تلادع  نارگید  يهرابرد  دـناوتیم  هنوگچ  تسا ) ریذـپان 

دراد و ار  نآ  هب  ندیـسر  دصق  هکنیا  رگم  دـنکیمن  اهر  ار  یتیاهن  چـیه  لامک ) و   ) ریخ يارب  دـیامنیم ، نآ  هب  لمع  فیـصوت و  ار  قح  )
انبم و رب  فراع  ناسنا  تکرح  نوچ  دـنکیم .) دـصق  ار  نآ  هب  لوصو  هکنیا  رگم  دـهدیمن ، تسد  زا  ار  دـشر  ریخ و  ناـمگ  دروم  چـیه 

چیه هک  میدرک  هراـشا  یلبق  لـئاسم  رد  ـالاب و  ثحب  رد  تسا  يرورـض  وا  يارب  نآ  هب  لـمع  فیـصوت و  ار  قح  اذـل  تسا ، قح  يهزیگنا 
تیدوجوم نوناق  زا  دوش و  انـشآ  یتسه  نوناق  اب  رودقم  دـح  ات  هکنیا  رگم  درادـن  ار  یهلا  نافرع  یلاع  ماقم  هب  لوصو  ياعدا  قح  یـسک 

نتشیوخ زا  دراد و  مهبم  يهرهچ  کی  یتسه  هک  یسک  يارب  دنک . تکرح  نوناق  نآ  يانبم  رب  دناوتب  دشاب و  هتشاد  یهاگآ  زین  نتـشیوخ 
اب فراع  صخـش  دیمهف . دـهاوخن  يزیچ  یهلا  نافرع  زا  زگره  دـنادیمن ، يزیچ  یلومعم  تاساسحا  يزغم و  ياهتیلاعف  يرادـقم  زج  زین 
قح فیصوت  تردق  یئانشآ ، ود  نیا  دیامن  فیصوت  ار  قح  دناوتیم  هک  تسا  نتـشیوخ  تیدوجوم  نوناق  یتسه و  نوناق  اب  یئانـشآ  نیا 
رد هک  تسا  یئانـشآ  ود  نیا  اب  طقف  فراع  ناسنا  دـناسریم . رمث  هب  قح  يهرابرد  ار  یمدآ  تارکفت  تاـساسحا و  دروآیم و  دوجوب  ار 

ت
دح هب  یعقوم  روبزم  یئانشآ  ود  دنامیم . ناما  رد  زغم  ساسایب  ياهیرگیزاب  زا  دهدیمن و  تلاخد  ار  دوخ  ياهاوه  لایما و  قح  فیصو 

یکی لامج  یبای  ار  قشع  يدرگ  قشع  لامک  یناد  ار  لقع  یـشاب  لقع  اریز : دریگب ، ماجنا  نآ ، قباـطم  لـمع  هک  دـسریم  هجیتن  يـالعا 
نینموملاریما يدعب  يهلمج  ود  رد  هک  تسنامه  دیامنیم ، صخشم  ار  فراع  ناسنا  يوپاکت  هک  یتیمها  اب  هداعلاقوف  تاصتخم  زا  رگید 

ریخ لامتحا  نامگ و  اب  یتح  دراد ، ار  نآ  هب  ندیـسر  دصق  هکنیا  رگم  دزاسیمن  اهر  ار  یتیاهن  چیه  لامک  ریخ و  يارب  : ) تسا هدـمآ  (ع )
دوخ حور  دیدش  یگنـشت  هک  دنکیم  زورب  فراع  ناسنا  رد  ماگنه  نآ  زا  صتخم  نیا  و  دـیآیم ). رد  تکرح  هب  زین  يدروم  رد  دـشر  و 
اریز دباییم ، رارمتـسا  یناور  يزغم و  لادـتعا  ياقب  تروص  رد  رمع  تاظحل  نیرخآ  ات  یگنـشت  نیا  و  دـشاب . هتفایرد  لامک  ریخ و  رب  ار 

هدوزفا رتالاب  تالامک  تاریخ و  رب  نآ  یگنشت  تیفرظ و  دباییم  رد  هک  ار  یلامک  ریخ و  ره  هک  تسا  نیمه  حور  تیصاخ  نیرتیـساسا 
يوـلوم تسپ  ـالاب و  زا  تیآ  دـشوجب  اـت  تسدـب  روآ  یگنـشت  وـج  مک  بآ  دـیوگیم : يوـلوم  هک  تـیب  نآ  ياـنعم  تـسنیا  دوـشیم و 

ینافرع تکرح  اریز  امنم ، شـشوک  وپاکت و  تایح ، بآ  نآ  بلط  رد  نکم و  يریگیپ  ار  فراعم  شخبتایح  بآ  هک  دیوگب  دهاوخیمن 
دب

تهج هب  نتـشیوخ  عاـنقا  ءاـضرا و  ددـصرد  زگره  هک  تسنیا  يو  دوـصقم  هکلب  درادـن ، یئاـنعم  تاـیح  بآ  نآ  يوجتـسج  بلط و  نو 
رد ات  شوکب  رتیلاع  تالامک  هب  یگنـشت  ندروآ  تسدب  تیفرظ و  لیـصحت  رد  هراومه  هکلب  شابم ، تفرعم  زا  يرادقم  ندروآ  تسدـب 
زا يدراوم  رد  لامک  ریخ و  نامگ  اـی  لاـمتحا  یتح  دـیامرفیم : ع )  ) نینموملاریما يدرگ . لـئان  رتـالاب  فراـعم  شخبتاـیح  بآ  هب  هجیتن 

تیلعف هب  بجوـم  تسا و  قـح  دروـم  نآ  رد  تکرح  هک  دـنک  لـصاح  نیقی  اـت  دنیـشنیمن  ددرگیم و  فراـع  ناـسنا  كرحم  یگدـنز ،
لاـمتحا عوضوم  هک  تسا  يدـج  ـالاب و  یلیخ  تهجنادـب  ناـمگ  اـی  لاـمتحا  نیا  شزرا  دوـب . دـهاوخ  وا  یئوجلاـمک  دادعتـسا  ندیـسر 
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يارب ار  فراـع  هک  تسا  یفاـک  لاـمتحا  نیرتـمک  اذـل  تسا . فراـع  حور  یعقاو  ياذـغ  هک  تسا  لاـمک  نوـنظم )  ) ناـمگ و  لـمتحم ) )
باتک  ) هلزنم ناک  ثیح  لزنی  و  هلقث ، لح  ثیح  لحی  هماما ، هدـئاق و  وهف  همامز ، نم  باتکلا  نکما  دـق  دـیامن . کیرحت  لاـمک  لیـصحت 
باتک نآ  تاروتسد  راب  هک  اج  ره  رد  تسا ، وا  ياوشیپ  ربهر و  نآرق  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا ، هتخاس  طلسم  دوخ  راهم  رب  ار  یهلا 

هب نآرق  هب  طوبرم  ثحابم  يهرابرد  دـنیزگ ) لزنم  دـنک ، لوزن  یبوبر  يهمان  نآ  یئاج  ره  دـیآیم و  دورف  اجنامه  رد  دـنک ، لولح  یهلا 
. دوش هعجارم  نیشیپ  تادلجم  تسرهف 

هحفص 114] ]
و لالـض ، نم  لیلاضا  لاهج و  نم  لئاهج  سبتقاف  هب ، سیل  املاع و  یمـست  دـق  رخآ  دـنفرحنم و  یهلا  نافرع  ریـسم  زا  هک  یناسک  تافص 

درخبان نیا  تسین ، ملاع  وا  هتفرگ و  دوخ  هب  ملاع  مان  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ناسنا   ) روز لوق  رورغ و  لئابح  نم  اکارشا  سانلل  بصن 
مدرم ياپ  شیپ  ساسایب  راـتفگ  اـبیرف و  ياـهبانط  زا  یئاـهماد  هدرک ، بسک  ناـهارمگ  زا  ار  یئاـهیهارمگ  ناـنادان و  زا  ار  یئاـهینادان 
اهزور بش و  هتخادنا و  هار  هب  اهالقت  هدرک و  اهـششوک  ناحول  هداس  راکـش  يارب  هدرتسگ  یماد  تفرعم  ملع و  يهفایق  اب  تسا ) هدرتسگ 

هبهب و رد  ار  دوخ  تایح  فده  درخبان  نآ  اریز  تسا . هدرک  يرپس  تفرگ ، ارف  وا  زا  دیاب  تسا و  ملاع  دـنادیم و  وا  هکنیا  تابثا  يارب  ار 
!! تسا هتفایرد  وا  تمظع  يهرابرد  مدرم  ندمآرد  یتفگـش  هب  ندنام و  ناریح  شرـس و  تشپ  رد  ناوریپ  ياپ  يادـص  ندینـش  تنـسحا و 

رگید مشچ و  تسدـب  دـنچ ، يدـیتاسا  زا  هناب  تاکرح  هفایق و  يادا  هلاسر ، نیا  زا  دـنیاشوخ  یظاـفلا  باـتک و  نآ  زا  دـنچ  یتاحالطـصا 
هکلب دنیبیم ! دوخ  راصحنا  رد  ار  یتسه  تفرعم  نیرخآ و  نیلوا و  مولع  اهنت  هن  هدروآ ، تسدب  دنچ ، يدیتاسا  زا  هنابام  فراع  ياهدومن 

یفرعم یتسه  داجیا  رد  ادخ  درگاش  ار  دوخ  تسخن  دسرتن ، نارایشه  ناهاگآ و  هنعط  زا  رگا 
!! تخادنا دهاوخ  هار  مه  ار  میادخ  نم  ادخ  نم  ادخ  نم  ياوعد  دنراذگب  تفرعم  نابقارم  دهدب و  ناما  راگزور  رگا  اجیردـت  دـنکیم و 

ملع و زا  یبلاج  يهرهچ  نانچ  دوخ  ياههتـساوخ  لیمحت  يارب  هکیروط  هب  دـنروآیم ، تسدـب  يداـیز  تراـهم  یهاـگ  اهیچراکـش  نیا 
یلک هب  ار  دوـخ  دـنوشیم و  ریدـخت  دـنهدیم و  تسد  زا  نماد  هرهچ  نآ  يهدـهاشم  درجم  هب  ناـحولهداس  هک  دـنهدیم  ناـشن  تـفرعم 

ناحولهداس هک  نامز  تشذگ  اب  اجیردت و  تسا ، هدروآ  تسدـب  ار  بولطم  قنور  راکبان  رادـناکد  نآ  ناکد  هک  ماگنه  نیا  رد  دـنزابیم ،
یتسه يالعا  تمکح  مدوب  هدشن  قلخ  ایند  نیا  رد  نم  رکا  يرآ ، هک  دـنکیم  رواب  نیقی  هب  مه  شدوخ  دـنیبیم ، دوخ  ماد  رد  ار  یناوارف 
فطع و  هئارآ ، یلع  باتکلا  لمح  دق  نیملاعلا . بر  ای  نیمآ  دناشوپب ، تیفاع  سابل  ار  نارامیب  يهمه  لاعتم  دنوادخ  تشگیمن !! ققحم 

ار قح  و  هدومن ، لیوات  لمح و  دوخ ) لطاب   ) تایرظن رب  ار  یهلا  باتک   ) مئارجلا ریبک  نوهی  مئاظعلا و  نم  ساـنلا  نموی  هئاوها ، یلع  قحلا 
زیچان نانآ  يارب  ار  گرزب  ناهانگ  دیامنیم و  رطاخ  هدوسآ  گرزب  ياهاطخ  ای  ثداوح و  زا  ار  مدرم  دنادرگیمرب و  شیوخ  ياهاوه  رب 

يدودحم هب  قح  ریسم  زا  فرحنم  نآ  رگا  تسا !! راکبان  نآ  ياوه  يار و  قح ، نآرق و  تایوتحم  تیعقاو  كالم  دهدیم ) هولج 
تـسد زا  ار  دوخ  یگدـنبیرف  ندوب و  بلاـج  تسا ، هدرتـسگ  مدرم  ياـپ  شیپ  هک  یماد  اـمتح  دـیامن ، فارتـعا  دوخ  يهشیدـنا  ملع و  ت 

تـشاذگن تخادنا و  راک  زا  ار  دوخ  نادجو  لقع و  تسخن  دیاب  درک ، دیاب  هچ  هک  تسا  نشور  یلیخ  درک ؟ دـیاب  هچ  سپ  داد ، دـهاوخ 
عبنم ره  تنس و  نآرق و  سپس  و  دنوش . راک  نادیم  دراو  تسا ، اهناسنا  تیاده  تمکح  هب  دنتسم  هک  لمع  یهاگآ و  يهلیسو  ود  نآ  هک 
قیرط نیدب  دـیامن و  یفرعم  اناد  نآرق  فراعم  هب  ار  دوخ  دروآرد و  دـهاوخیم  شـسوه  اوه و  هک  یلکـش  رهب  موم  دـننام  ار  رگید  یهلا 

ياـهماد هک  تـسا  عـماوج  نادایـص  زا  یهورگ  اـب  دروـم  نـیارد  ع )  ) نینموـملاریما ناـیب  هـتبلا  دزاـسب ! دوـخ  هاـگرد  دـنمزاین  ار  ناـگمه 
ار يرگید  ياههاگهیکت  تازایما و  هک  دنراد  دوجو  یناوارف  رایسب  ياههورگ  دنیامنیم . هیهت  ناحولهداس  ندرک  دیـص  يارب  یـصوصخم 

ياـپ شیپ  ار  اـهنآ  دوـخ ، یناوـیح  دـصاقم  هب  لوـصو  يارب  دـنروآیم و  رد  عوـنتم  ياـهروت  تروـص  هب  دـناهتفریذپ ، ار  اـهنآ  مدرم  هـک 
اـهتیمک و اـب  اـهنیا  يهمه  همه و  نتـسب  دوـخ  هب  ناـفرع  شنم  یتـح  اـضق  يرادمتـسایس ، رنه ، هفـسلف ، مـلع ، دـننارتسگیم . ناـحولهداس 

قحلا عبتا  ولو  هک  دـننادیمن  نادرخبان  نیا  تسا  هدوب  عـالطایب  ناـیاونیب  راکـش  يارب  یلئاـسو  فلتخم  طئارـش  رد  نوگاـنوگ  ياـهتیفیک 
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دسفل مهئاوها 
دوجو اهنآ  رد  هک  هچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  دـنک ، يوریپ  ناـنآ  تـالیامت  اـهيوه و  زا  قح  رگا   ) نهیف نم  ضرـالا و  تاوامـسلا و  ت 

ناـهانگ هدومن و  نمیا  گرزب  ياـهاطخ  اـی  ثداوح  زا  ار  مدرم   ) مئارجلا ریبک  نوهی  و  ملاـظعلا ، نم  ساـنلا  نموی  ددرگیم ) دـساف  دراد ،
رد هک  تسنیا  رب  مدرم  تبغر  لیم و  دـیامنیم  بلج  دوخ  هب  نانآ  لایما  دـعب  زا  ار  مدرم  هراومه  دـهدیم ) هولج  زیچان  نانآ  رب  ار  گرزب 

بکترم هک  ار  یناـهانگ  دـنیاین و  رد  ياـپ  زا  گرزب  ثداوـح  رد  زگره  دنـشاب و  هتـشاد  تذـل  هب  نورقم  دـنیاشوخ و  یگدـنز  اـیند  نـیا 
زا دنتـسناوتن  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـنریگب و  هدـیدان  ار  اـهنآ  تیمها  دـننک و  شهیجوـت  ریـسفت و  تسا  نکمم  هک  یقیرط  ره  هب  دـنوشیم ،

فاطلا و هب  دـیما  اصوصخم  ینیبشوخ و  يهیحور  هتبلا  دـنتفیب . یناـبر  تیاـنع  تمحر و  داـی  هب  دـنیآرب ، اـهنآ  هیجوت  ریـسفت و  يهدـهع 
نیا رد  اهنآ  لیصفت  رکذ و  هب  يزاین  تسا و  ناوارف  عوضوم  ود  ره  يهرابرد  هدرا  تایاور و  تایآ و  تسا و  بولطم  رایـسب  یهلا  تایانع 

تیـصخش رد  یمدآ  هک  تسا  یئاهیبارخ  يزاسزاب  يارب  يدنوادخ  فطل  تمحر و  هک  تسنیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  یلو  تسین ، ثحبم 
هب خ یئانتعایب  اب  دنشاب ، هریغص )  ) کچوک هچ  رگا  ار  یناهانگ  ای  دوش و  بکترم  ار  هریبک  یناهانگ  رگا  تسا . هدروآ  دوجوب  دوخ 

دننام دشاب  هدوب  يزاسزاب  لباق  ات  دنامیمن  یمدآ  تیصخش  نامتخاس  رد  یحلاصم  دوش  بکترم  دهدیم ، ماجنا  ار  وا  تیـصعم  هک  یئاد 
جئاتن هک  دنراد  دوجو  یناوارف  رایـسب  تایاور  تایآ و  یهگناو ، کلذ . ریغ  تلعیب و  سفن  لتق  یبوبر و  خـماش  ماقم  هب  يرجت  كرش و 
لمعی نمف  دننام  دـننکیم ، دزـشوگ  دـنیآیم ، دوجوب  يرورـض  روط  هب  دوخ  للع  لابند  هک  یئاهلولعم  دـننام  ار  ناهانگ  تشز و  لامعا 

سک ره  دید و  دهاوخ  ار  نآ  دـهدب  ماجنا  ریخ  راک  ياهرذ  نزو  رادـقم  هب  سک  ره   ) هری ارـش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  وهری  اریخ  هرذ  لاقثم 
ناونع هب  هک  هچنآ  یمالـسا ، عبانم  عومجم  هب  رظن  اب  دید ). دـهاوخ  ار  نآ  دـهدب  ماجنا  تسیاشان  رـش و  راک  هرذ  کی  نزو  رادـقم  هب  هک 

زا یئزج  مه  ناسنا  هک  ار  یتسه  يهمه  يراگدرورپ  يهیلج  هیفخ و  فاطلا  تمحر و  هک  تسنیا  دوش  هتفریذـپ  دـناوتیم  یـساسا  یلـصا 
يرادـهگن ترورـض  رگید  فرط  زا  تسا ) هتفرگارف  ار  زیچ  همه  نم  تمحر   ) یئیـش لـک  تعـسو  یتـمحر  و  تسا . هتفرگ  ارف  تـسا  نآ 

ود ره  یتسیاب  هعماج  ناملعم  نایبرم و  نیاربانب ، دشاب . هتشاد  ار  هعساو  تمحر  نآ  شریذپ  دادعتـسا  دناوتب  هک  تسا  تیوجوم  زا  یقیقح 
اهنآ ع دافم  هک  دشاب  تایاور  تایآ و  زا  هورگ  نآ  فالخ  ای  هک  ارنآ  رصنع  کی  طقف  هن  دننک ، نایب  مدرم  يارب  ار  روبزم  لصا  رصنع 
جیاتن زورب  ترورـض  اهنآ  دافم  هک  دـشاب  تایاور  تایآ و  زا  هورگ  نآ  فلاخم  اـی  تسیراـگدرورپ و  تیاـنع  فطل و  تمحر و  تیموم 

یحورـشم ثحابم  نآ  يهراـبرد  هدـنیآ  ياـههبطخ  ریـسفت  رد  هک  تسا  ءاـجر  فوخ و  لـصا  هب  فورعم  لـصا  ناـمه  نیا  تسا . لاـمعا 
فقوت اهههبش  رد  هک  دنکیم  اعدا   ) عجطضا اهنیب  عدبلا و  لزتعا  لوقی  و  عقو ، اهیف  و  تاهبـشلا ، دنع  فقا  لوقی  هللا . ءاشنا  تشاد  میهاوخ 

، منکیم يریگهرانک  اهیراذگ  تعدـب  زا  دـیوگیم : و  دروخیم . هطوغ  تاهبـش  نامه  رد  هک  یلاح  رد  موشیمن ) اهنآ  بکترم   ) منکیم
باکترا وا  لمع  یلو  دراد ، اهیراذـگ  تعدـب  تاهبـش و  زا  باـنتجا  ياـعدا  اـهناسنا  دایـص  دـمارآیم ) اهتعدـب  ناـیم  رد  هک  یتروص  رد 

. دـشابیم نایوجلامک  ناگتفای و  بذـهت  صوصخم  هک  دـنراد  ییاهاعدا  اهناسنا  راکبان  نادایـص  اهتعدـب  ندروآ  دوجوب  تسا و  تاهبش 
دروم تاهبـش  رد  دورو  تهج  هب  هک  یناـسک  هورگ  زا  یتح  ار  دوخ  اـت  دـنیامنیم ، هئربت  ههبـش  دراوم  هب  هناروسج  دورو  زا  ار  دوخ  ناـنآ 

زا رتدب  هک  تشز  لامعا  باکترا  هب  نانآ  یئاورپیب  تئرج و  هک  دننادب  دنهاوخیمن  و  دـننک ! یفرعم  جراخ  تفرگ ، دـنهاوخ  رارق  باتع 
تاهبش ه بکترم  زگره  ام  هک  یئاعدا  نینچ  اب  اذل  دراذگیمن . یقاب  تاهبش  رد  دورو  زا  عانتما  ایح و  نانآ  يارب  تسا ، تاهبش  رد  دورو 
هک ار  هچنآ  ندرک  لخاد  نانآ  دندرگیم . بکترم  نانآ  هک  تسا  یحیرص  ناهانگ  هب  هجوت  زا  مدرم  نهذ  نتخاس  فرصنم  میوشیمن ، م 
رد دـنیامنیم ، هئربت  تحاقو  نیا  زا  ار  دوخ  دـنوشیم و  رکنم  تعدـب )  ) تسا نید  زا  هک  ار  هچنآ  ندرک  جراخ  نید و  رد  تسین ، نید  زا 

یـشورفدوخ و ناکد  دراد ، تیمها  تلاصا و  نانآ  يارب  هک  هچنآ  و  تسا ، رود  ناـنآ  هاگدـید  زا  نآ  یقیقح  ياـنعم  هب  نید  هک  یتروص 
تسا و نید  رد  لخاد  مکح  ای  هدیقع  نیمادک  هک  دنهدیمن  نآ  هب  یتیمها  هجوت و  اذل  دـننارتسگیم ، مدرم  ياپ  شیپ  رد  هک  تسا  یماد 

یمعلا بابال  و  هعبتیف ، يدهلا  باب  فرعیال  ناویح ، بلق  بلقلاو  ناسنا ، هروص  هروصلاف  دـشابیم . نآ  زا  جراخ  مکح  هدـیقع و  نیمادـک 
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دنک يوریپ  نآ  زا  ات  دسانـشیم  ار  تیاده  رد  هن  وا  تسا . ناویح  بلق  شبلق  ناسنا ، تروص  شتروص   ) ءایحالا تیم  کلذ  هنع و  دـصیف 
ناـیم رد  ياهدرم  تسوا  و  دزروب . عاـنتما  نآ  هب  دورو  زا  هک  دـهدیم  صیخـشت  ار  یئاـنیبان  تلالـض و  رد  هن  و  دوـش ) لـخاد  رد  نآ  زا  )

رد هک  تسا  هدوب  تقیقح  ناگدـنیوج  نآ  هار  دـس  هراومه  تروص  دومن و  رد  هباشت  امنناسنا  دنتـسه  یتاـناویح  نادایـص  نیا  ناگدـنز )
تسارآ ياهتروص  بیرف  تهج  نیمه  هب  و  دنیامن . کیکفت  نطاب  زا  ار  رهاظ  ینعم و  زا  ار  تروص  دناهتسناوتن  زونه  هدوب و  لحارم  زاغآ 

رتهتـسارآ و مه  یقیقح  ياهناسنا  زا  یهاگ  امن  ناسنا  تاناویح  تسا . هدیـسرن  ياهجیتن  هب  ناشـشوک  یعـس و  هدروخ و  ار  ناتریـس  وید  ه 
رتناملسم یناناملـسم  پاپ و  زا  رتکیلئتاک  یئاهکیلوتاک  شآ و  زا  رتغاد  یئاههساک  ردام و  زا  رتنابرهم  یئاههیاد  دنیامنیم و  رتهتـسراو 

ینعم زا  تروص  کیکفت  یئاناوت  زونه  هک  دسرب  حولهداس  نایوجتقیقح  داد  هب  ادـخ  دراوم  نیا  رد  دـنیامنیم . ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا 
دنتـشادنپ دوخ  وچمه  ار  ایلوا  دنتـشادرب  ایبنا  اب  يرـسمه  دش  هاگآ  قح  لادبا  یـسک ز  مک  دش  هارمگ  ببـس  نیز  ملاع  هلمج  دـنرادن - ار 

نوگ ود  ره  یهتنمیب  نایم  رد  یقرف  تسه  یمع  زا  ناشیا  دنتسنادن  نیا  روخ  میباوخ و  يهتسب  ناشیا  ام و  رشب  ناشیا  رـشب  ام  کنیا  هتفگ 
کشم ناز  دش و  نیگرس  یکی  نیز  بآ  دندروخ و  ایگ  وهآ  نوگ  ود  ره  لسع  رگید  ناز  شین و  ناز  دش  کیل  لحم  زا  دندروخ  روبنز 

نیب هار  هلاس  داتفه  ناشقرف  نیب  هابـشا  نینچ  نیا  نارازه  دص  رکـش  زا  رپ  نآ  یلاخ و  یکی  نیا  روخ  بآ  کی  زا  دـندروخ  ینود  ره  بان 
نیا دحا  رون  همه  دیاز  دروخ  ناو  دـسح  لخب و  همه  دـیاز  دروخ  نیا  ادـخ  رون  همه  ددرگ  دروخ  ناو  ادـج  وز  يدـیلپ  ددرگ  دروخ  نیا 

وید نآ  كاپ و  هتشرف  نیا  دب  تسا و  روش  نآ  كاپ و  نیمز 
دـسانش وا  بابب  دسانـشک  قوذ  بحاص  هک  زج  تسا  افـص  ار  نیریـش  بآ  خلت و  بآ  تساور  دنام  مه  هب  رگ  تروص  ود  ره  دد  تسا و 

ار ود  ره  سایق  هدرک  هزجعم  اب  ار  رحـس  مومز  دناد  یک  هدروخان  ار  دهـش  موعط  دسانـشک  قوذ  بحاص  هک  زج  بآ  هروش  زا  شوخ  بآ 
نآ ات  لمع  نیز  فرژ  تسیقرف  اصع  نآ  ات  اصع  نیز  اصع  وا  ياصع  نوچ  هتفرگرب  ار  هزیتسا  زا  یـسوم  اب  نارحاس  ساسا  درادنپ  رکم  رب 
عبط هنیس  نورد  دمآ  یتفآ  عبط  هنیزوب  يرم  ردنا  نارفاک  افو  رد  ار  لمع  نآ  هللا  تمحر  افق  رد  ار  لمع  نیا  هللا  تنعل  فرگش  یهار  لمع 

وخ هزیتسا  نآ  دناد  یک  ار  قرف  وا  وچ  هدرک  نم  هک  هدرب  نامگ  وا  مدبمد  دنیب  درم  زک  دنک  نآ  مه  هنیزوب  دـنکیم  مدرم  هچ  ره   P=121
جح هزور و  زامن و  رد  زاینیب  دیآ  هزیتسا  یپ  زا  زامن  رد  قفاوم  اب  قفانم  نآ  زیب  كاخ  نایوخ  هزیتسا  رس  رب  زیتس  رهب  نآ  رما و  زا  دنک  نیا 

رب امنناسنا  تاناویح  زا  هک  یبیـسآ  ترخآ  ردـنا  تام  قفانمرب  تبقاـع  دـشاب  درب  ار  ناـنموم  تاـم  درب و  رد  ناـنموم  قفاـنم  اـب  تاـکز  و 
دروخ هب  هتسارآ  يرهاوظ  اب  ار  اهلطاب  هدومن و  عیاض  ار  اهناسنا  قوقح  هدرک و  هایس  ار  خیرات  قاروا  هدش و  دراو  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا 

لیخ تسا ، هداد  حولهداس  لد و  فاص  مدرم 
ار تیاده  لخدم  الصا  اههدنز  نایم  رد  ناگدرم  نیا  تسا . هدمآ  دراو  تیرـشب  يارب  امنناویح  تاناویح  زا  هک  تسا  یبیـسآ  زا  شیب  ي 
. دوشیمن ادیپ  ناگدنز ) نایم  رد  یناگدرم   ) ریبعت نیا  زا  رتبسانم  نادایـص  نآ  يهرابرد  يریبعت  چیه  دنوش  تیاده  دراو  ات  دنـسانشیمن 

ینوفع يوب  هک  رـضم  يذوم و  ناگدرم  هکلب  هدیـسوپ ، فرطیب و  ناگدرم  هن  تفگ : دیاب  ع )  ) نینموملاریما تالمج  رگید  يهنیرق  اب  اما 
رد نادـجو  درخ و  هک  یتقو  درازآیم . ار  وج  نشلگ  ياهناسنا  ماـشم  ناـشنورد ، رد  نادـجو  لـقع و  ندرم  تهج  هب  ناـنآ  دـیلپ  يهشـال 

ینیبنشور یئانیب و  اب  دناوتب  هک  تسین  وا  دوجو  رد  تلالض  تیاده و  لطاب و  قح و  صیخـشت  يارب  یلماع  دش ، دوبان  ناسنا  کی  نورد 
یـساسا نکر  اریز  تسا ، یقیقح  تایح  زا  ریغ  یـشیامن  تایح  ای  تایح ، شیامن  تفگ : دیاب  هک  تسا  اجنیا  زا  دنک . تکرح  ایند  نیا  رد 

نیاـف درادـن . دوـجو  لوـقعم  تاـیح  یقیقح و  تاـیح  ود ، نآ  نتفر  اـب  تـسا و  یمدآ  نادـجو  درخ و  لوـقعم  تاـیح  اـی  یقیقح  تاـیح 
! مکیبن هرتع  مکنیب  و  نوهمعت ، فیک  و  مکب ! هاتی  نیاف  هبوصنم ، راـنملاو  هحـضاو ، تاـیالاو  همئاـق ، مـالعالا  و  نوکفوت ؟ ینا  و  نوبهذـت ؟

جک هب  سپ   ) شاطعلا میهلا  دورو  مهودرو  نآرقلا  لزانم  نسحاب  مهولزناف  قدصلا . هنسلا  و  نیدلا ، مالعا  و  قحلا ، همزا  مهو 
هب امـش  تسا . بوصنم  هار  رـس  رب  نشور  ياهامنهار  اپرب و  تسار ) هار   ) مئالع هک  یلاح  رد  دیئارگیم ،! اهیتسپ  نیمادک  هب  و  دیوریم ! ا 

. تسا امـش  نایم  رد  ناتربمایپ  نامدود  هک  یلاح  رد  دیدرگیم ، روهطوغ  اهیکیرات  رد  هنوگچ  دـیوشیم و  هدـنادرگ  یهارمگ  نیمادـک 
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دیوش دراو  دیئامن . یقلت  دنراد  هک  ینآرق  ماقم  نیرتبسانم  نیرتهب و  رد  ار  نانآ  دنقدص . ياهنابز  نید و  نازاتـشیپ  قح و  نارادمامز  نانآ 
اجک هب  سپ   ) نیملاعلل رکذ  الا  وه  نا  نوبهذت  نیاف  دیتسه !؟ دصقم  نیمادک  یهار  اراوگ .) ياهراسهمـشچ  هب  هنـشت  نارتش  دورو  نانآ  هب 

اهیتسپ نیمادک  هب   ) نوکفوت ینا  و  تسین .) نآرق )  ) نایملاع رکذت  هلیـسو  زج  يزیچ  تسا ، هدش  هداتـسرف  امـش  يارب  هک  هچنآ  دیوریم ،
رارق امـش  ناگدـید  ربارب  رد  ص )  ) مرکاربمایپ موصعم  نامدود  یهلا و  باـتک  نادـج و  لـقع و و  زا  نشور  لـئالد  هکنیا  اـب  دـیئارگیم .)

رد ار  دوخ  نادجو  لقع و  ندیبوک  رفیک  هرافک و  ایآ  دیتسه ؟ دصقم  نیمادک  یهار  سپ  دیـسانشیم ، الماک  ار  اهنآ  امـش  تسا و  هتفرگ 
اب تفلاخم  تسا ، اهنآ  قلاخ  فرط  زا  ناسنا  ناهج و  تقیقح  يهدننک  وگزاب  هک  یهلا  باتک  اب  تفلاخم  هک  دینادیم  ایآ  دـیاهتفرگ ، رظن 

هب بدات  تهج  هب  وا  موصعم  دالوا  مرکا و  ربمایپ  نامدود  هک  دینادیم  ایآ  تسا !؟ نتشیوخ 
ار امش  تایح  حالصا  عقوت  نیرتمک  نودب  و  دننادیم . همه  زا  رتهب  ار  امش  تایح  دسافم  حلاصم و  امش و  هللا  قالخا  هب  قلخت  هللا و  بادآ 

رظن رد  ار  يدـصقم  هـچ  دـیوریم و  اـجک  رگنـشور  ناـیامنهار  لـئالد و  هـمهنیا  دوـجو  اـب  سپ  دـنهاوخیم ؟ ینعم  هداـم و  ملاـع  ود  رد 
ات ص 280 زا ص 272  مود  دلجم  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  موصعم  نادنزرف  زا  تیعبت  ترورض  يهرابرد  رتشیب  حیضوت  يارب  افطل  دیاهتفرگ .
و تیمب . سیل  انم و  تام  نم  تومی  هنا  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  نع  اهوذخ  سانلااهیا ، دیئامرف . هعجارم  ریـسفت  نیمه  زا 
تسین و هدرم  دریمیم ، ام  زا  هک  یسک  تسا  هدومرف  هک  دیریگب  ص )  ) ءایبنا متاخ  زا  ار  مالک  نیا  مدرم  يا   ) لابب سیل  انم و  یلب  نم  یلبی 
ود رهاظ  رد  تسین  نارگید  گرم  دـننام  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  گرم  تسین ). هدیـسوپ  دـسوپیم ، اـم  زا  هک  یـسک 

یفتنم تاـیاور  زا  رگید  عباـنم  رد  تقد  اـب  هک  دوـشیم  هدـهاشم  یـضقانت  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  لوـقنم  يهـلمج 
ماع رما  نیا  زا  یـسک  چـیه  یناگمه و  تسا  يرما  تسا  تعیبط  ياروام  ملاع  هب  ندـب  زا  حور  لاقتنا  هک  گرم  هکنیا  حیـضوت  ددرگیم .

يوس هب  سپس  دیشچ ، دنهاوخ  ار  گرم  سوفن  يهمه   ) نوعجرت انیلا  مث  توملا  هقئاذ  سفن  لک  تسین . ینثتسم 
ار وت  گرم  اعطق  . ) نوتیم مهنا  تیم و  کنا  تسا : نینچ  تسا ، هدـمآ  ص )  ) ءایبنالا متاخ  دوخ  گرم  رد  هک  ياهیآ  و  دـیدرگیمرب .) اـم 

دهاوخ تسا ، هتـشاذگ  ایند  نیا  هب  مدـق  هک  ره  هچ و  ره  ءامکح  زا  یـضعب  لوق  هب  و  درم .) دـنهاوخ  مه  نارگید  اـعطق  تفرگ و  دـهاوخ 
تهج هب  اهندـب  زا  یـضعب  ینالوط  ياـقب  هتبلا  . ) دیـسوپ دـهاوخ  هدـش و  یـشالتم  كاـخ  ریز  رد  يداـم  ياهندـب  يهمه  نینچمه  تفر و 

هک ابـس  نب  هللادـبع  مان  هب  يدرف  طقف  درادـن . عوقو  هک  تسا  تعیبط  ورملق  رد  اهندـب  تیدـبا  زا  ریغ  یحور  تاـصتخم  اـی  یعیبط  صاوخ 
گرم ینعی  دنتـسه  هدنز  دبا  يارب  وا  موصعم  نامدود  ربمایپ و  هک  هتفگ  تسا  نیغورد ، ياهتیـصخش  ناگدـنزاس  تسد  يهدـش  هتخاس 
رکذـتم ـالاب  رد  هک  تسا  نآرق  يهیآ  فـالخ  روبزم  يهلمج  دوخ  دـیآیمن ! نیموصعم  نآ  غارـس  هب  دریگیم ، ارف  ار  نارگید  هک  یعیبط 

تسا یتیـصخش  دیآیمرب ، يرکـسع  یـضترم  دیـس  ياقآ  مرتحم  دنمـشناد  تاقیقحت  زا  هکنانچ  ابـس  نب  هللادبع  هکنیا  يهفاضا  هب  میدش ،
هکنیا اما  لابب  سیلو  تیمب و  سیل  دـیامرفیم و  هک  تیاور  رد  مود  يهلمج  ود  دافم  اـما  تسا ). هتـشادن  دوجو  یـصخش  نینچ  لوعجم و 
مودعم یناف و  اهناسنا  حاورا  رگید  دـننام  نیموصعم  نآ  كاپ  حاورا  اهنت  هن  هک  تسنیا  مکی - لامتحا  دراد : لامتحا  ود  دـنریمیمن ، نانآ 

یمن
خزرب ملاـع  رد  اـهناسنا  رگید  حاورا  هکیتروـص  رد  دـنهدیم ، همادا  دوـخ  یلاـع  تاـیح  هـب  زاـب  اـیند  نـیا  زا  لاـقتنا  زا  سپ  هـکلب  دـنوش ،
خزرب ملاع  دراو  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  راک  ایند  نیا  رد  هک  دنتسه  یسوفن  ای  حاورا  نامه  ینعی  دنـشابیم ، اراد  ار  دوخ  يویند  تیدوجوم 
نکمم لامک  هب  هللا  بادآ  هب  بدات  هللا و  قالخا  هب  قلخت  تهج  هب  ایند  نیا  رد  هک  ار  یلاع  تایح  ناـهج  نیموصعم  حاورا  یلو  دـناهدش .
تابثا يارب  رگید  یهار  میریذـپن ، یلاـع  تاـیح  نیا  هب  ار  مالـسلامهیلع  نیموصعم  صاـصتخا  رگا  و  داد . دـنهاوخ  همادا  دـندوب ، هدـناسر 

ياقب ناـیم  تواـفت  تاـبثا  يارب  هک  دوشیم  نشور  بلطم  نیمه  زا  دوشیمن . هدـید  رگید  مدرم  نیموصعم و  حاورا  ياـقب  ناـیم  تواـفت 
نورعشتال نکل  ءایحا و  لب  تاوما  هللا  لیبس  یف  لتقی  نمل  اولوقتال  يهفیرـش و  يهیآ  هب  ناوتیمن  اهناسنا  رگید  حاورا  نیموصعم و  حاورا 

ار تقیقح  نیا  نیبهتوک ) مدرم   ) یلو دناهدنز ، نانآ  هکلب  دـناهدرم ، نانآ  دـنوشیم ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  يهرابرد  دـیئوگن  (و 
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زا مود  يهلمج  اـما  و  دـنوشیم . هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  یئاـهناسنا  يهمه  لـماش  هکراـبم  يهیآ  اریز  دومن ، لالدتـسا  دـنمهفیمن ).
ضرف زا  سپ  مالسلامهیلع  نیموصعم  هب  یلاثم  ندب  صاصتخا  اب  ناوتیم  ار  تیاور  مود  تمسق 

عبانم هب  رظن  اب  یئوخ  یمشاه  ققحم  موحرم  ار  یلاثم  ندب  هب  طوبرم  تاقیقحت  دومن . ریسفت  هللا  ءایلوا  نآ  ینامسج  ياهندب  ندش  هدیسوپ 
ربمایپ هک  دشاب  یقئاقح  بتکم و  ماود  ءاقب و  تیمب  سیل  زا  دوصقم  دوریم  لامتحا  و  تسا . هدروآ  دـعب  هب  زا ص 202  رد ج 6. یثیدح 
هدهع هب  ار  نآ  غالبا  تلاسر و  شموصعم  ترتع  وا و  دوخ  هک  تسا  هدروآ  مدرم  داشرا  تیاده و  يارب  يدنوادخ  بناج  زا  ص )  ) مرکا

هک تسا  اهنآ  رد  قح  رثکا  اریز  دـیئوگن ، دـینادیمن  هک  ار  هچنآ  سپ   ) نورکنت امیف  قحلا  رثکا  ناف  نوفرعت ، ـالامب  اولوقت  ـالف  دـناهتفرگ .
مکل هجح  نم ال  اورذعا  و  دوش . هعجارم  ریسفت  نیمه  زا  متفه  دلجم  هب  ملع  نودب  راتفگ  میخو  جئاتن  یـسررب  يارب  دینکیم ). راکنا  امش 

نینموملاریما دومن .؟ هماقا  هللا  هجح  رب  ناوتیم  ار  تجح  نیمادک  دیرادن .) وا  رب  یتجح  امش  هک  ار  یسک  دیرادب  روذعم  - ) اناوه و  هیلع -
هب وا  دیدش  شیارگ  هب  دنتـسم  شتانکـس  تاکرح و  يهمه  تارکفت و  رادرک و  راتفگ و  تسا . ادخ  تجح  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
اب یلع  یلع و  اب  قح   ) قحلا عم  یلع  یلع و  عم  قحلا  دومرف : شاهرابرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  تسا . لاعتم  دـنوادخ 

کن يدیدرت  یقح  چیه  رد  . ) هتیرادم قح  یف  تککشام  تسا : هدومرف  ناگرزب  گرزب  نآ  دوخ  تسا ) قح 
و ماهدـیدن .) هک  ار  یئادـخ  ماهدـیتسرپن   ) هرا مل  ابر  دـبعا  مل  تسا : هدومرف  وا  مه  تسا .) هدـش  هداد  ناشن  نم  هب  قح  ماگنه  نآ  زا  ماهدر 

لیلد نیرتهب  تسا و  هدرمشن  دیعب  ترضح  نآ  زا  ار  نانخـس  نیا  ع )  ) نینموملاریما تایح  داعبا  زا  علطم  ضرغیب و  فصنم و  يدرف  چیه 
یتجح دوخ  ياهراک  هیجوت  يارب  دناوتیمن  یـصخش  چیه  نیاربانب ، تسا . راوگرزب  نآ  یگدنز  رـساترس  روبزم  نانخـس  قدص  دـهاش  و 

؟ تسا هدوب  نوبز  وسرت و  بلاطیبا  دـنزرف  دـیوگب : ایآ  دـهدب ؟ هئارا  نینموملاریما  هیلع  ار  یتجح  هچ  دـهدب . هئارا  ع )  ) نینموملاریما هیلع 
نب یلع  دـیوگب : ایآ  دـهدیمن . ناشن  وا  زا  رتالاب  يروالد  عاجـش  مرکا  ربماـیپ  زا  سپ  يرـشب  خـیرات  اریز  تسا ، حیرـص  غورد  کـی  نیا 

فالخ نینموملاریما  یگدـنز  رـساترس  رد  دروم  کی  ایآ  تفاـی ، ناوتیم  ع )  ) یلع زا  رتوگتـسار  یـسک  هچ  تسا ؟ هتفگ  غورد  بلاـطیبا 
زا دـشاب و  مورحم  تیـصخش  تمظع  لالقتـسا و  يدازآ و  زا  هک  دـیوگب  غورد  دـناوتیم  اـمنناسنا  نآ  تـسا . هدـش  هدینـش  وا  زا  یعقاو 
رد هک  تیصخش  تمظع  لالقتـسا و  يدازآ و  نآ  اب  ایآ  دشکب . رانک  تایعقاو  نآ  زا  ار  دوخ  دسارهب و  اهنآ  زاربا  تایعقاو و  اب  یئورایور 

دنوادخ م هک  دنادیمن  وا  رگم  تسین ؟ ربکا  قیدص  وا  رگم  دوشیم . هدید  وا  رد  غورد  هب  يزاین  تشاد  دوجو  ع )  ) یلع
نینچ هن  رگم  تسا ، هتـشاد  اور  روج  ملظ و  مدرم  رب  بلاطیبا  نب  یلع  دیوگب : ایآ  تسا ؟ هتخاس  مورحم  دوخ  تمحر  زا  ار  وگغورد  لاعت 

هک دوب  وا  مه  ناربج  لیلخ  ناربج  تسا .) هدش  هتـشک  شبارحم  رد  شتلادع  تدـش  تهج  هب  وا  . ) هلدـع هدـشل  هبارحم  یف  لتق  هک : تسا 
ادخ هب  دنگوس   ) تلعف ام  هریعش  بلج  اهبلسا  هلمن  یف  هللا  یـصعا  نا  یلع  اهکالفا  تحت  امب  هعبـسلا  میلاقالا  تیطعا  ول  هللاو  تسا . هدومرف 

ماـجنا ار  يراـک  نینچ  منک ، تیـصعم  مشکب  ياهچروم  ناـهد  زا  هک  يوـج  تسوـپ  رد  ار  ادـخ  اـت  دـنهدب  نم  هب  ار  هناـگتفه  میلاـقا  رگا 
يرثـلا یف  لوـطی  اـهلوفق و  یلبلا  یلا  عرـسی  سفنل  ادـحا  ملظا  فـیکف  تسا : هدوـمرف  هغالبلاجـهن  نیمه  رد  ترـضح  نآ  مه  مهدیمن ).

تشگرب و دهاوخ  كاخ  هب  درک و  دهاوخ  بورغ  ندیسوپ  يارب  تعرس  اب  هک  یسفن  دوس  هب  مرادب  اور  متس  يدحا  هب  هنوگچ  و   ) اهلولح
نیا تشاد !؟ یناف  يایند  لانم  لام و  هب  هقالع  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دـیوگب : اـیآ  دومن ). دـهاوخ  لولح  ینـالوط  ياـهنامز  كاـخ  نآ  رد 

ماقم و هب  هقالع  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دـیوگب : ایآ  میـسیونب . نآ  ندوب  عقاو  فالخ  يارب  ياهملک  یتح  هک  تسا  نآ  زا  رتروآهدـنخ  اعدا 
هزرابم تسناوتیم  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  ماگنه  زا  هک  درک  لوبق  یسک  يهرابرد  ار  یئاعدا  نینچ  ناوتیم  ایآ  تشاد ؟ هاج 

ياروش رد  یلب  يهملک  کی  اـب  تسناوتیم  هک  دوبن  ع )  ) یلع رگم  دـسرب ؟ یعطق  هجیتن  هب  هدومن و  عورـشار  ماـقم  ندروآ  تسدـب  يارب 
تفگن و ار  یلب  نآ  هک  مینادیم  ام  يهمه  دروایب و  تسدب  ار  يرادمامز  تفالخ و  فوع  نب  نمحرلادبع  يهتـساوخ  هب  رادمامز  باختنا 

روضح ـالول  همـسنلا ، ارب  هبحلا و  قلف  يذـلاو  اـما  تسا : هدومرف  احیرـص  موـس  يهبطخ  رد  هغالبلاجـهن  نیمه  رد  دـنارب . دوـخ  زا  ار  ماـقم 
تیقسل اهبراغ و  اهلبح  تیقلال  مولظم  بغسال  ملاظ و  هظک  یلع  اوراقی  الا  ءاملعلا  یلع  هللاذخا  ام  رـصانلا و  دوجوب  هجحلا  مایق  رـضاحلا و 
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رگا دیرفآ ، ار  حور  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس  . ) زنع هطفع  نم  يدـنع  دـهزا  هذـه  مکایند  متیفل  اهلوا و ال  ساکب  اهرخآ 
مدع يهرابرد  نایاناد  اب  یهلا  نامیپ  تشگیمن و  مامت  نم  يارب  ناروای  دوجو  اب  يدـنوادخ  تجح  دوبن و  هدامآ  نم  يرای  يارب  یهورگ 

اب شزاغآ  دـننام  ار  نآ  ماجنا  متخادـنایم و  شـشود  هب  ار  يرادـمامز  نیا  راهم  دوبن ، هدیدمتـس  یگنـسرگ  راکمتـس و  يروخرپ  لـمحت 
ایآ تسا .) رتزیچان  زب  کی  غامد  طالخا  زا  نم  دزن  رد  امش  يایند  نیا  هک  دندیمهفیم  ماگنه  نآ  رد  مدرکیم . باریس  یئانتعایب  يهلایپ 

فشک ول  هک : ار  ع )  ) نینموملاریما نخس  نیا  دوب ؟ رودب  تفرعم  ملع و  زا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دیوگب :
نآ تاـیح  زا  علطم  نارکفتم  ناـققحم و  زا  یناوارف  يهدـع  دوـشن ) هدوزفا  نم  نیقی  رب  دوـش  هتـشادرب  هدرپ  رگا   ) اـنیقی تددزا  اـم  ءاـطغلا 

دروـم وا  زا  سپ  هـک  دندینـشیم  ار  ع )  ) نینموـملاریما نانخــس  زا  يرادـقم  هـک  دوـب  یفاـک  مدرم  ناـمه  يارب  دـناهدرک . لـقن  ترــضح 
هک تسا  هروبزم  بلاطم  هب  رظن  اـب  تسا . هتـشگ  دـناهدرک  ادـیپ  عـالطا  نانخـس  نآ  زا  هک  خـیرات  ياـمکح  ناـیاناد و  يهمه  يرادربهرهب 

لقثلا مکیف  كرتا  ربکالا و  لقثلاب  مکیف  لمعا  ملا  منم . وا  درادن و  یتجح  وا  هیلع  امـش  هک  ار  یـسک  دیرادب  روذعم  دیامرفیم : ترـضح 
نم فورعملا  مکتشرف  و  یلدع ، نم  هیفاعلا  مکتـسبلا  و  مارحلا ، لالحلا و  دودح  یلع  مکتفقو  و  نامیالا ، هیار  مکیف  تزک  ردق  رغـصالا !؟
نایم رد  نم  ایآ   ) رکفلا هیلا  لغلغتتال  رـصبلا و  هرعق  كردیال  امیف  يارلا  اولمعتـست  الف  یـسفن ، نم  قالخالا  مئارک  مکتیرا  یلعف و  یلوق و 

ار نامیا  مچرپ  مداهنن . تعیدوب  ناشتیادـه ) زا  يرادروخرب  يارب   ) ار ربمایپ  كاپ  نامدود  امـش  نایم  رد  ایآ  مدرکن و  لـمع  نآرق  هب  اـمش 
طاسب مدـناشوپ و  امـش  رب  تیفاع  سابل  دوخ  يرگداد  زا  متخاس و  هاگآ  مارح  لالح و  دودـح  هب  ار  امـش  مدومن و  مکحم  امـش  ناـیم  رد 

رد سپ  مدومن . هئارا  امش  هب  ار  دوخ  يهلضاف  قالخا  مدرتسگ و  امش  يارب  ار  مرادرک  راتفگ و  زا  وکین 
لمع نآرق  هب  امـش  نایم  رد  دـیربن ). راکب  اجبان )  ) رظن يار و  دـنکیمن ، ذوفن  ناتتارکفت  دـباییمن و  ار  نآ  يافرژ  ناتـشنیب  هک  دراوم  نآ 

يدرف و لاـمعا  يهمه  قاـبطنا  مدروآ  رد  زازتـها  هب  ار  نآ  بصن و  امـش  ناـیم  رد  ار  ناـمیا  مچرپ  مداـهن و  تعیدو  هب  ار  ترتـع  مدرک و 
و درادن . لیصفت  هب  يزاین  هک  تسا  یهیدب  نانچ  تسا ، هدومرف  ریبعت  نآ  زا  ربکا  لقث  هک  هللا  باتک  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یعامتجا 

رگید مومع و  روط  هب  تفرعم  یـسایس و  یقالخا ، یقوقح ، رظن  زا  نیملـسم  یعامتجا  یگدنز  تیریدم  رد  ترـضح  نآ  لک  عجرم  هکنیا 
ع)  ) یلع  ) ریبعت نیا  اب  ام  يهمه  دـنک . دـیدرت  دـناوتیمن  مه  هاگآ  ضرغیب و  درف  کـی  یتح  تسا ، هدوب  دـیجم  نآرق  یعاـمتجا ، نوئش 
رد ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  یهلا  باتک  نیا  تاـیوتحم  نآرق و  زا  علطم  ناـسنا  کـی  رگا  میراد . یئانـشآ  تسا ) قطاـن  نآرق 
هب تسا ، دـیجم  نآرق  نانخـس  نآ  لوصا  انبم و  هک  دـید  دـهاوخ  اعطق  دـهدب ، رارق  تقد  دروم  یمالـسا  ربتعم  عباـنم  رگید  هغالبلاجـهن و 

نومـضم میقتـسم  روط  هب  ای  اهنآ  يهیقب  تسا ، ناوارف  یلیخ  ترـضح  نآ  نانخـس  رد  هک  هیآ  يهمه  ای  هیآ  زا  ياهلمج  ساـبتقا  يهفاـضا 
ذوخام ربکا ) لقث  رغصا و  لقث   ) نآرق اب  ترتع  نراقت  اما  و  میقتسم . ریغ  روط  هب  ای  تسا و  ینآرق  تایآ 

نا ام  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا : مکیف  كرات  ینا  تسا : هدومرف  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تنس  لها  هعیش و  نایم  رد  رتاوتم  ثیدح  زا  تسا 
زگره دینک ، کسمت  ود  نآ  هب  هک  یمادام  ار ، مترتع  ادخ و  باتک  مداهن : تعیدو  هب  لقث  ود  امش  نایم  نم   ) ادبا اولضت  نل  امهب  متکسمت 

زا یشان  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  هدش  هتفگ  یبلاطم  هملک  نیا  تاکرح  هب  رظن  اب  لقث  يانعم  حیـضوت  يهرابرد  تشگ .) دیهاوخن  هارمگ 
نآ يوغل  ياـنعم  اـب  هک  دـشاب  هدوب  نزو  ینعم  نیرتبـسانم  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا . ترتـع  هللا و  باـتک  يهراـبرد  صوـصخم  هاگدـید 

( ربماـیپ موـصعم  ترتـع  هللا و  باـتک   ) تقیقح ود  نآ  هک  تسنیا  روـبزم  تقیقح  ود  يهراـبرد  نآ  ندرب  راـک  هب  تلع  تـسا و  رتاـگزاس 
دوصقم تسا و  صخش  نآ  شود  هب  راب  ینیگنس  دوشیم  هتفگ  لوادتم  تالامعتـسا  رد  هکنانچ  و  دنـشابیم ، نیملـسم  مالـسا و  هاگهیکت 

نزو و تفگ : ناوـتیم  نینچمه  تسا ، راـب  نآ  هاـگ  هـیکت  صخـش  نآ  دـشکیم و  ار  راـب  نآ  ینیگنـس  نزو و  صخـش  نآ  هـک  تـسنیا 
یهلا ماقم  يهرابرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  تسا . یکتم  ص )  ) مرکا ربمایپ  موصعم  ترتع  هللا و  باتک  هب  نیملـسم  تاـیح  مالـسا و  ینیگنس 

نایم رد  ار  نامیا  مچرپ  دـیامرفیم : ات ص 280 . زا ص 272  ریـسفت  نیمه  زا  مود  دـلجم  هب  دوش  عوجر  ص )  ) مرکاربمایپ موصعم  ترتع 
بصن امش 
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هتفایرد دح  نیرتیلاع  رد  یتسه  ملاع  رد  ار  دوخ  دوجو  یتسه و  تمکح  ادخ و  هب  نامیا  تمظع  تذل و  وا  مدروآرد  زازتها  هب  ار  نآ  و 
هکلب دیـسر ، دـهاوخ  دوخ  يالعا  دـح  هب  هروبزم  روما  هب  نامیااب  طقف  ناسنا  عونینب  یقیقح  لالج  لامج و  اـهنت  هن  هک  تسنادیم  دوب و 

دنحولهداس هچ  و  تشگ . دـنهاوخن  یفتنم  زگره  تسا ، روهطوغ  اهنآ  رد  رـشب  هک  یئاهتملظ  لـهج و  يرـشب و  ياـهدرد  ناـمیا  نودـب 
راونا رد  دورو  نامرد و  هب  یبایتسد  هب  تیقفوم  یئاهر و  ار  رگید  تملظ  هب  یتملظ  زا  لاقتنا  رگید و  درد  هب  يدرد  زا  لاـقتنا  هک  یناـسک 

مارح لالح و  زا  مالـسا  رونا  عرـش  رد  هک  هچنآ  هب  مدرم  داشرا  رد  متخاس  هاگآ  مارح  لالح و  دودح  هب  ار  امـش  دـننکیم !! یقلت  تفرعم 
هکنیا هب  وا  ناـمیا  تسا و  هدوب  مدرم  ياـضتقا  هقفاو و  ملعا  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  سپ  وا  تسا . هدومرفن  یهاـتوک  نیرتـمک  تسا ، هدـمآ 

هک دروآیم  دراو  ترـضح  نآ  هب  ار  تاکیرحت  نیرتدیدش  دراذـگب ، مدرم  رایتخا  رد  تسیابیم  تسا ، هتـسنادیم  مالـسا  زا  هک  ار  هچنآ 
رد هک  دـینک ) مگ  ارم  هکنآ  زا  شیپ  نمزا ، دیـسرپب   ) ینودـقفت نا  لبق  ینولـس  يهلمج : دـیامرف . نایب  نانآ  هب  ار  مالـسا  ماـکحا  دـئاقع و 

رات رساترس  رد  ار  يدعب  تالمج  نیماضم  تسا . هدش  لقن  زین  ارتاوتم  تسا ، هدمآ  يهبطخ 187  رد  هغالبلاجهن 
. دیئامرفیم هظحالم  هغالبلاجهن  خی 
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و اهفیـسال ، اهطوس و  همالا  هذـه  نع  عفریال  و  اهوفـص ، مهدروت  اهرد و  مهحنمت  هیماینب  یلع  هلوقعم  ایندـلا  نا  ناظلا  نظی  یتح  اـهنم : و 

نامگ هک  هاگنآ  ات  : ) تسا هبطخ  نیا  يهلمج  زا  هلمج و  اهنوظفلی  مث  ههرب  اهنومعطتی  شیعلا  ذیذل  نم  هجم  یه  لب  کلذل ، ناظلا  بذـک 
دشخبیم و هیماینب ) راکبان  هورگ   ) نانآ هب  ار  دوخ  عفانم  ایند  دشابیم - نانآ  راصحنا  رد  هیماینب و  يهتسباو  ایند  هک  درادنپ  نینچ  هدننک 

يهدـننک نامگ  تشگ ، دـهاوخن  هتـشادرب  تما  نیا  زا  ناراکهبت  نیا  ریـشمش  هنایزات و  دـیامنیم و  دراو  دوخ  فاص  تازایتما  هب  ار  نانآ 
نوریب ندیوج  زا  سپ  هک  تسا  اذغ  زا  يرقحم  زیچ  ای  ناهد  بآ  نانوچ  نانآ  دارم  راگزور  هکلب  دیوگیم ، غورد  ساسایب  رادـنپ  نینچ 

ياهیگماکدوخ تخادنا ) دنهاوخ  نوریب  ار  نآ  يهمه  سپـس  هتـشگ  رادروخرب  راب  تذل  شیع  زا  وحن  نیدب  ینامز  نانآ  دوش . هتخادـنا 
اب هک  یئاهداضت  هیماینب و  ياهیتسرپ  تردـق  اهیگماکدوخ و  اـهیتسرپداژن و  تسا  اـنف  هب  ور  ناشدـیلپ  دوجو  دـننام  مه  ناتـسرپدوخ 

رصتخم حیضوت  يارب  مرتحم  يهدننک  هعلاطم  دشاب . هتشاد  وگتفگ  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتراکـشآ  دناهداد ، ناشن  ناناملـسم  مالـسا و 
رخآ 214 ات  زا ص 209  دلجم 11  هب  دناوتیم  هیمالآ  ياهیدیلپ  يهرابرد 

تـسا انف  هب  ور  ناشدیلپ  دوجو  دننام  مه  ناتـسرپدوخ  ياهیگماکدوخ  هک  نوناق  نیا  یلک  نایرج  هب  میزادرپیم  نونکا  دـیامرف . هعجارم 
بتک مومع  هب  هجوت  اب  نینچمه  دـناهدومن و  اهنآ  طوقـس  اهندـمت و  زورب  تشذگرـس  رد  قیقحت  لـها  هک  یهجوت  لـباق  تاـقیقحت  رباـنب 

نآ يهمه  روطـس  يالبال  زا  ناوتیم  ار  نوناـق  نیا  دـناهدرک ، تبث  ار  هماـکدوخ  ناتـسرپ  تردـق  زیخ  تسج و  تشذگرـس  هک  یخیراـت 
، دـنزادنایم هار  هب  راصعا  نورق و  تیغاوط  هقلامع و  هنعارف و  هک  یئاهیراکهبت  اهیگماکدوخ و  هک  درک  جارختـسا  اـهباتک  تاـقیقحت و 
و تسا . هدشن  یقلت  زین  يدـیلپ  یتشز و  زا  فرطیب  حابم و  تایعقاو  ناونع  هب  یتح  هتفرگن و  دوخ  هب  یگتـسیاش  تلاصا و  يهبنج  زگره 
ره تیغاوط و  هقلامع و  هنعارف و  ياهیمرـشیب  اهیگماکدوخ و  ربارب  رد  هراومه  هک  اهيراکادـف  اـهيرگداد و  اـهتمظع و  سکعلاـب 
مک داوم  رگید  گنـس و  لاغز  نت  اهدرایلیم  هوبنا  نایم  رد  ساـملا  زیچاـن  فیرظ و  رایـسب  ياـههگر  دـننام  تسرد  ناتـسرپ  تردـق  هنوگ 

هدـش و یقلت  یمدآ  تایح  ياههیام  نیرتلیـصا  ناونع  هب  شزرا  اهيرگداد و  اهتمظع و  نامه  لاحنیا  اب  تسا ، هدوب  شزرا  یبایشزرا 
یمهااب يهلئسم  تسین . دیدرت  دروم  روبزم  نوناق  تسا . هدوب  تالامک  تاریخ و  هب  اهناسنا  كرحم  لماع  رمتسم  تباث و  روط  هب 

تیکلاـم ساـسحا  تسرپدوخ و  هماـکدوخ و  ناتـسرپ  تردـق  زاـت  تخاـت و  يراوگاـن  یخلت و  هک  تسنیا  دراد ، دوجو  اـجنیا  رد  هک  یت 
یئوگ تسا ، دـیدش  دـنت و  نانچ  دـشاب ، هدوب  یکدـنا  نامز  مه  رگا  دـنیامنیم ، فعـضتسم  اونیب و  مدرم  ایند و  يارب  دوخ  رد  هک  یقلطم 

یسالا و سبل  یتفلا  اذا  و  دیامنیم . ساسحا  ینایلاس  ای  یلاس  يواسم  ار  ياهظحل  ره  متس  معط  ندیـشچ  ماگنه  رد  هدیدمتـس  ناسنا  کی 
هک تسنیا  دننام  دنکیم ، تکرح  سابل  نآ  اب  هدیشوپ و  هودنا  سابل  ناسنا  کی  هک  ماگنه  نآ  رد  و   ) دعقا نمزلل  لاق  دق  امناکف  هب  یـشم 
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رـصعا و قئ  اقدـلا  اذا  رهـشا و  یناوثلا  اذا  و  تسا . هدـش  فقوتم  هداتـسیا و  زاب  تکرح  زا  ناـمز  یئوگ  ینعی  نیـشنب  تسا : هتفگ  ناـمز  هب 
لیلد نیمه  هب  يدـبا ) یلزا و  تسا  يزیچ  هودـنا  تسا و  راصعا  قئاقد  تسا و  اههام  اههیناث  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دمرـس  ءیـش  نزحلا 

یفرعم دـیدش  دـشاب ، هدوب  هظحل  کـی  هچ  رگا  یتـح  ار  ملظ  رفیک  دراد  هک  یهلا  وـترپ  اـب  میلـس  لـقع  یمالـسا و  ربـتعم  عباـنم  هک  تسا 
موی همـصخ  هللا  ناک  هللادابع  ملظ  نم  و  تسا ): هدومرف  هغالبلاجهن  نیمه  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ياهلمج  رب  انب  هکلب  دـیامنیم .

سا ادخ  تمایق  زور  رد  ملاظ  نآ  یقیقح )  ) مصخ دنک ، ملظ  يدنوادخ  ناگدنب  هب  هک  یسک  و   ) هدابع نود  همایقلا 
ار ادـخ  ع )  ) نینموملاریما هک  تسا  نیا  دوـش ، هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  قوـف  يهلمج  رد  هک  تیمها  اـب  هداـعلاقوف  يهتکن  شناگدـنب ) هن  ت ،
، تسا اـهناسنا  تاـیح  نتفرگ  يزاـب  هب  زا  یـشان  هک  ار  ملظ  يهدـیدپ  تیمها  هک  تـسا  ادـخ  طـقف  اریز  دـنادیم  راکمتـس  یقیقح  مـصخ 

هایحلا نم  ارهاظ  نوملعی  اهناسنا - اما  دـنادیم . ار  تاـیح  شزرا  تقیقح و  هک  تسا  وا  سپ  توم ، تاـیح و  قلاـخ  تسوا  اریز  دـنادیم ،
ملظ معط  ندیـشچ  ءالتبا و  نودـب  نآ ، يراوگان  یتشز و  ملظ و  تیهام  تخانـش  دـننادیم ) ار  اـیند  تاـیح  نیا  زا  يدومن  ناـنآ  . ) ایندـلا

هکناـنچ دـیمهف ، ار  نآ  يراوگاـن  یخلت و  ناوـتیمن  دـیآیم ، دراو  نارگید  رب  هک  یملظ  دوـمن  يهدـهاشم  اـب  یتـح  تـسین . ریذـپناکما 
دمهفب رظان  صخش  هک  تسا  نآ  زا  عنام  دهدیم ، زورب  دوخ  زا  راوگان  لماوع  ربارب  رد  رـشب  هک  یئاهنویـش  اههلان و  تهباشم  كارتشا و 
اـشامت رود  زا  وا  يارب  اـیند  تادوجوم  يهمه  مولظم  رظن  هب  هنوـگچ  تسا و  هدـش  روهطوـغ  یخلت  يراوگاـن و  هچ  رد  موـلظم  ناـسنا  هک 

یئوگ هکلب  دننازوسیمن ، لد  وا  يارب  اهنت  هن  تادوجوم  نآ  زا  کی  چیه  دنزیم و  اپ  تسد و  روج  متس و  تابرـض  ریز  رد  وا  دننکیم و 
ملاظ و رب  باتناهج  نادنخ  باتفآ  دنلوغشم . شیوخ  راک  هب  نانیمطا  لامک  اب  زیچ  همه  تسا و  هداتفین  قافتا  ياهثداح  چیه 

یفرب دیـشچیم ، ار  گرم  معط  نیرتخلت  متـس  يهبرـض  ریز  رد  یمولظم  تایح  هک  زور  نآ  رد  رگا  دنکیم . یناشفارون  ناسکی  هب  مولظم 
و دادیم ، رارق  دوخ  شـشوپ  تحت  مه  ار  رقحم  ياهخوک  ماب  تسـشنیم ، هوکـشاب  ياهخاک  روصق و  مابرب  هکنانچ  دیرابیم ، نامـسآ  زا 

نیرتریگمـشچ يهزانج  توبات  يور  تعاس  نامه  رد  دـیرابیم ، فعـضتسم  ياونیب  کـی  يهزاـنج  لـماح  ياـهبوچ  يور  هک  هنوگناـمه 
کیزوم اب  دندوب  هتخادـنا  شتوبات  يور  هک  روشک  نآ  مچرپ  نوگانوگ و  ياهـشیارآ  اب  هک  تسـشنیم  ایند  روشک  نیرتگرزب  تیـصخش 

وا هک  یتذل  ینعی  دراد ، یـصخش  ساسحا  مه ، تذل  ندیـشچ  ماگنه  رد  ناسنا  هک  تسا  تسرد  دـندربیم . شاهریت  كاخ  يوس  هب  متام 
عونینب اصوصخم  تادوجوم ، یفرطیب  ساـسحا  لاـحنیا ، اـب  تسین  سک  چـیه  هب  لاـقتنا  لـباق  هدوب و  وا  صخـش  صوصخم  دـشچیم ،

رد ار  نآ  یئاهنت  هب  یمدآ  هک  یـصخش  تذل  نآ  اب  تسین  يواسم  ملظ ، لمحت  لباق  ریغ  درد  اصوصخم  درد  هب  يراتفرگ  لاح  رد  یناسنا 
هک دننک  ریخم  ار  یناسنا  رگا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . یصخش  تذل  ینیریـش  زا  رتدیدش  ملظ  یـصخش  درد  یخلت  ینعی  دباییم ،

تذل زا  تسد  دـشاب ، هدوب  لقاع  یناسنا  نینچ  رگا  هک  تسا  ملـسم  دراد ، رب  یناسفن  یـصخش  تذـل  زا  تسد  ای  دـشچب  ار  ملظ  رد  یخلت 
درد اصوصخم  ار  درد  درادیم و  رب  دوخ  یصخش 

تفاـیرد لاـح  رد  مه  هک  تسا  نینچ  یناور  رظن  زا  یمدآ  تعیبـط  هچ  رگا  لاـح ، ره  هب  و  دزاـسیم . یفتنم  دوـخ  زا  ار  ملظ  يراوگاـن  و 
ار رگیدـمه  هب  هیبش  یناور  تلاح  دـنباییم ، رد  ار  تذـل  نامه  مه ، نارگید  رگا  دـشچیم و  تذـل  هک  دـنیبیم  ار  نتـشیوخ  اهنت  تذـل ،
و اـهیراوگان ، درد و  تفاـیرد  لاـح  رد  مه  دـشاب و  هدوب  يرگید  يارب  كرد  لـباق  ناـنآ ، زا  کـی  ره  باـی  تذـل  دوخ  هکنیا  هن  دـنراد .

اذـل تسا ، ناـمز  تیمک و  قوف  یمدآ  ناور  رب  ضراـع  تیفیک  هک  تهج  نادـب  درد ، لاـح  رد  مه  تذـل و  لاـح  رد  مه  یمدآ  نینچمه 
، درد تیـصوصخ  لاوحا ، نیا  يهمه  اب  تسین ، حرطم  یمدآ  يارب  هدـیدپ  ود  ره  تفایرد  تلاح  رد  نآ  تعرـس  يدـنک و  ناـمز و  رورم 
زا هظحل  کی  یئوگ  هک  دراـشفیم  ار  زغم  حور و  ناـنچنآ  دـیآیم ، دراو  رگیدـکی  هب  یناـسنا  دارفا  زا  هک  ملظ  زا  یـشان  درد  اـصوصخم 

دناوتیمن درد  فیفخت  رد  يراک  اهنت  هن  تشذـگ  دـهاوخ  هظحل  نآ  هکنیا  لامتحا  خـلت  تلاح  نآ  رد  اذـل  تسا ، تیدـبا  يواـسم  ناـمز 
مالـسلاهیلع نینموملاریما  هکنیا  سپ  دسرن . تسا ، هتفرگ  رارق  ملظ  يهبرـض  ریز  هک  یـصخش  رظن  هب  تسا  نکمم  یتح  هکلب  دهدب ، ماجنا 

نآ ریـشمش  هنایزات و  دـشابیم … و  نانآ  راصحنا  رد  هیماینب و  يهتـسباو  ایند  هک  درادـنپ  نینچ  هدـننک  نامگ  هک  هاـگنآ  اـت  دـیامرفیم :
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ناسنا دض  ناراکهبت 
تابرض ریز  هک  دنشاب  یناسک  مکی - هورگ  دنشاب : هورگ  ود  هدننک  نامگ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دش  دهاوخن  هتشادرب  ناناملـسم  تما  زا 

- مود هورگ  میداد . حیـضوت  الاب  رد  هک  تسا  هدعاق  نامه  يهدننک  وگزاب  هک  دـندوب  هجنکـش  رجز و  رد  هیمالآ  ياهریـشمش  اههنایزات و 
دوب نیا  دنرادن . ناراکمتس  يدوبان  اصوصخم  اههورگ و  طوقـس  زورب و  نامز و  تشذگ  هب  یهاگآ  فارـشا و  تردق  هک  نیبهتوک  مدرم 

ثحابم هب  دورو  يارب  نونکا  تسا . یمالسا  تبثم  نافرع  يهرابرد  نآ  لوا  تمسق  هک  نینموملاریما  يهبطخ  ریـسفت  رد  يرـصتخم  تانایب 
اذـل تساهناسنا ، یحور  عضو  نیرتیلاع  هب  طوبرم  ثحابم  نیا  هک  تهجنادـب  میئامن ، حرطم  میتساوخیم  دـلجم  نیا  رد  هک  تبثم  نافرع 

ود هب  لئالد  نیا  میوش . رکذـتم  دـسریم  یناسنا  حور  یلاع  ماقم  هب  درجت  يهلیـسوب  هک  ار  یناسنا  سفن  تمظع  لـئالد  تسخن  میروبجم 
لماوع يهلیسوب  هک  یناسنا  داهن  رد  هدوجوم  ياهدادعتسا  مود - تمسق  سفن . درجت  لئالد  مکی - تمسق  دنوشیم : میـسقت  مهم  تمـسق 
هتفهن ياهدادعتسا  دوجو  سفن و  درجت  لئالد  یـسررب  يارب  سفن  درجت  لئالد  مکی - تمـسق  دنـسریم . تیلعف  هب  یجراخ  ياههزیگنا  و 
هتفهن ياهدادعتـسا  سفن و  درجت  رکنم  هک  ياهیرظن  زا  يرـصتخم  نایب  مکی - يهمدقم  میوشیم : رکذتم  ار  يرورـض  همدـقم  ود  نآ ، رد 

رد
اجیب و سفن  رد  هتفهن  ياهدادعتـسا  درجت و  حالطـصا  يهرابرد  تیـساسح  بعر و  هک  تقیقح  نیا  تابثا  مود - يهمدـقم  دـشابیم . نآ 

ناراـگزور زا  دـشابیم . نآ  رد  هتفهن  ياهدادعتـسا  سفن و  درجت  رکنم  هک  ياهیرظن  زا  يرـصتخم  ناـیب  مکی - يهمدـقم  تسا . دروـمیب 
هک یمدآ  نورد  رد  یقیقح  دوجو  شریذـپ  زا  هدوب و  نآ  رد  هتفهن  ياهدادعتـسا  سفن و  درجت  رکنم  صاخـشا  زا  ياهدـع  نونکات  میدـق 

نیناوق میلـست  هک  یعیبط  يداـم و  ياـضعا  نیمه  زج  یناـسنا  دوجو  رد  دـناهتفگ : هدز و  زابرـس  دـشاب ، هدوب  یعیبط  ياههدـیدپ  زا  رتـالاب 
اـشنم دـنراد ، هک  یـصاخ  تابیکرت  اب  یناسنا  دوجو  یعیبط  يداـم و  ياـضعا  درادـن . تیعقاو  يرگید  زیچ  دنـشابیم ، دوخ  هب  صوصخم 

ياهملک و  دشاب . هتـشاد  يدرجت  هکنیا  هب  دسر  هچ  دنرکنم  ار  سفن  دوخ  لصا  هورگ  نیا  دنـشابیم . یئاهدیدپ  رگید  اهباتزاب و  اهتیلاعف و 
نینچ نیهلاتملاردص  جازم . يهملک  زا  تسا  ترابع  دناهدرب  راکب  ینامـسج  ياضعا  صاخ  تابیکرت  ياج  هب  ناگتـشذگ  زا  یخرب  هک  ار 

دناهدرک باختنا  ار  هیرظن  نیا  مدرم  زا  یناسک   ) نیهارب هداسف  یلع  لدـی  جازملا و  یه  سفنلا  نا  یلا  بهذ  نم  ساـنلا  نم  نا  دـیوگیم :
ابثا يارب  لیلد  تفه  نیهلاتملاردص  دیامنیم ). تابثا  ار  هیرظن  نیا  نالطب  هک  دراد  دوجو  یلئالد  تسا و  جازم  نامه  سفن  هک 

يهرابرد رد ص 20  نیهلاتملاردص  تسین . داقتنا  لباق  مکحم و  رایسب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدروآ  تسا ، جازم  زا  ریغ  سفن  هکنیا  ت 
هیجوت و يارب  دـش . میهاوخ  رکذـتم  ار  نآ  مود  يهمدـقم  رد  ام  هک  دراد  ینخـس  یظفل ، تاـشقانم  زا  مهم  يهلئـسم  نیا  نتـشادهگن  رود 

هکنیا تابثا  يارب  ینورد  ياهتیلاعف  هدیدپ و  هنوگره  ریسفت  يارب  ششوک  مکی - راک  تسا : هتفرگ  ماجنا  هدمع  راک  ود  هیرظن  نیا  ریـسفت 
سفن و درجت  راکنا  يارب  ریگیپ  شالت  مود - راـک  دـیامنیم . زورب  هداـم  زا  هک  تسا  یعیبط  تاـجومت  اـههولج و  تاـیفیک و  زا  روما  نیا 
هدیدپ و هنوگ  ره  هکنیا  تابثا  يارب  شـشوک  ندوب  هجیتنیب  تسا . هدش  ریبعت  درجم  ناونع  هب  نیدـقتعم  فرط  زا  هک  یعوضوم  ره  درجت 

نادـیم دراو  هک  مه  یبتکم  کنیع  ره  اب  نانیا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تسا ، هدام  یعیبط  تاجومت  اههولج و  تایفیک و  ینورد ، ياهتیلاعف 
يارب يدـنبنامزاس  دوخ  نوناـق  هزورما  دـنهدب . رارق  دـیدرت  نیرتکچوک  دروم  ار  تاـیح  يدـنبنامزاس  دوخ  دـنناوتیمن  دـنوش ، یـسررب 
نوناق هک  یتایعقاو  هلمجنآ  زا  تسا . هدش  یقلت  تایح  صتخم  نیرتیـساسا  ناونع  هب  هدش و  یقلت  یهیدب  رما  کی  دننام  ناسانـش  تسیز 

ناونع هب  تسا . تایح  نورد  رد  هیراج  تکرح  ینورب و  تکرح  نیبام  حضاو  رایسب  توافت  دنکیم ، تابثا  یبوخ  هب  ار  قوف 
رودب رگید  ياهکرحم  اوه و  دننام  یجراخ  لماع  هنوگ  ره  زا  هک  یلاح  رد  میزیرب  ياهشیـش  کی  رد  اجیردـت  ار  رابغ  يرادـقم  رگا  لاثم 

هک ار  رابغ  تارذ  زا  کی  ره  هک  یتروص  رد  دشابیم ، هشیش  نییاپ  هب  رابغ  نآ  تارذ  یعومجم  تکرح  هک  درک  میهاوخ  هدهاشم  دشاب ،
نیعم تمس  هن  تسا و  تباث  هن  تارذ  نیا  زا  کی  ره  تکرح  دید  میهاوخ  میریگب ، رظن  ریز  پکـسورکیم )  ) هدننک گرزب  یهاگتـسد  اب 

ویتکآویدار رصنع  کی  هک  ینعم  نیا  هب  دراد  دوجو  زین  ویتکآ  ویدار  رـصانع  تارذ  رد  نایرج  نیا  دریگیم . شیپ  رد  ار  ینیبشیپ  لباق  و 
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ناوـتیم ار  ینیعم  تکرح  تمـس  هن  نیعم و  ناـمز  هـن  تارذ  زا  کـی  ره  رودـص  يارب  یلو  دـنکیم ، رداـص  دوـخ  زا  ار  یتارذ  اجیردـت 
: تسا نیا  زا  ریغ  عضو  تایح  تیهام  رد  یلو  تسا . یعطق  برس  هب  ویتکآویدار  رـصنع  لدبت  تارذ و  رودص  لاحنیا ، اب  دومن . ینیبشیپ 

دوجو اهمزومورک  زا  ددع  ود  ای  کی  لولـس  ره  رد  مینیبیم  میهدیم ، رارق  هجوت  دروم  ندب  رد  ار  اهلولـس  نتفرگ  رارق  عیزوت و  هک  یتقو 
رد رگنیدورـش  تسا . هتفرگ  هدهع  هب  ار  لولـس  ياهتیلاعف  تیریدـم  تسا و  هتفرگ  رارق  لولـس  زکرم  رد  يزکرم  يهرادا  دـننام  هک  دراد 

نیا هتشاد و  ياهبعش  هطقن  ره  رد  هک  عیسو  يرادا  نامزاس  هب  درک  هیبشت  ار  نآ  ناوتب  دیاش  دیوگیم : ص 71  تسیچ ؟ تایح  باتک 
هک تسا  هداعلاقوف  عیـضوت  کی  نیا  دننادرگیم  ار  گرزب  روشک  کی  دنـسامت و  رد  رگیدـکی  اب  تباث  مئالع  اب  تباث و  نابز  اب  اههبعش 

هدـش لصاح  یملع  لماک  يهدـهاشم  هجوت و  زا  هکلب  تسا ، هتـساخنرب  هنارعاش  تاروصت  زا  یلو  ملع ، هب  ات  دراد  تهابـش  رعـش  هب  رتشیب 
هرادا ار  مظنم  نامزاس  کی  دننکیم  يزاب  هک  یشقن  اب  دوخ و  نیب  سامت  اب  هک  تسا  اهمتا  زا  یمک  دادعت  لکش  دیدج  لکـش  نیا  تسا .

یلکـشم اب  دوخ  نتفرگ  رارق  زرط  اب  اهمتآ  زا  یمک  دادعت  هک  مینادب  هجوم  ار  نآ  ای  میبایب و  روآبجعت  ار  نآ  تسا  نکمم  هک  دـننکیم 
نادکیزیف زگره  دراد  دوجو  هدنز  تادوجوم  رد  طقف  لکـش  نیا  دهدب . ماجنا  یمظنم  لامعا  دـناوتب  میاهدوبن  وربور  نآ  اب  زگره  البق  هک 

اجنیا رد  هک  يرگید  يهتکن  دیوگیم : ذخام  نیمه  رد  دناهدوبن ، وربور  هدنز  تادوجوم  زا  ریغ  یئاج  رد  ياهدیدپ  نینچ  اب  نادیمیـش  ای 
تقد يوگزاب  میربب ، راکب  نآ  يهرابرد  ار  لومروف  رگا  یتح  ایآ  و  تسا ؟ دح  هچ  رد  اهنژ  لمع  تقد  ایآ  هک  تسنیا  دـتفایم ، ام  دای  هب 

نیا دنهدیم ؟ ماجنا  یتقد  هچ  اب  یتبـسن و  هچ  اب  ار  دوخ  يهفیظو  نامز  تدـم  لوط  رد  اعقاو  اهنژ  ایآ  هن و  ای  دـشابیم  اهنژ  لمع  یعقاو 
دینادیم یتحار  هب  ار  لاوئس  نیا  خساپ  داد . رارق  هجوت  دروم  رتشیب  دیاب  ار  مود  لاوئس 

( اطخ نودـب  قلطم و  یتقد  اب  تفگ  ناوتیم  یتح   ) یتقد هچ  اـب  یثرا  تایـصوصخ  هک  دـینیبب  دـیناوتیم  تعیبط  هب  ياهداـس  يهعجارم  اـب 
مراهچ ص پاچ  یفرطینب  مشاه  ياقآ  يهمجرت  نیراپا - يا . فیلات آ . نآ  لماکت  اشنم و  تعیبط ، تایح : باتک  رد  دـنوشیم و  لـقتنم 
هک درک  هسیاقم  ینوفمـس ، کی  دننام  یقیـسوم ، رثا  کی  نامزاس  اب  یقیرط  هب  ناوتیم  ار  تایح  نامزاس  عون  نیا  تسا : هدـمآ  نینچ   79
رد ات  دروخب  مهرب  یلاوت  نیا  هک  تسا  یفاک  دراد و  یگتـسب  اهادـص  کت  کت  نیعم  ياهیگنهامه  اهیلاوت و  هب  نآ  یعقاو  تیدوجوم 

دوخ ناونع  هب  ار  یتیقیقح  ام  رگا  هک  تسا  یهیدـب  هتبلا  دریگب . ار  نآ  ياج  یمظنیب  یگنهاـمهان و  دوش و  بارخ  ینوفمـس  نآ  يهجیتن 
هدیدان ار  تسیز  ياههدیدپ  کت  کت  نیعم  ياهیگنهامه  اهیلاوت و  تیریدم  لماع  يهدننک  وگزاب  هک  رگید  یحالطـصا  رهای  سفن ) )

تاـیح ینوفمـس  عومجم  رد  گـنهامه  یلاوتم و  ياههدـیدپ  عومجم  زا  کـی  ره  هک  میوش  دـقتعم  هک  تشگ  میهاوـخ  روـبجم  میریگب ،
زا سفن )  ) دوخ نیرکنم  هک  تسا  یئارگ  کیزیفاتم  عون  کی  نیا  و  دنمهفیم ! ار  رگیدمه  يهتـساوخ  نامز و  هک  دنتـسه  ياهدارا  ياراد 

ماسجا نامزاس  رد  دوصقم  نمـضت  دـسیونیم : نینچ  قوف  باتک  زا  هحفـص 61  رد  نیراپا  ياقآ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـننازیرگ . نآ 
تلصخ نیا  هدنز 

اب لباقتم  ریثات  نیا  ناـمزاس  رثوم  زیگناتفگـش و  يراـگزاس  همه ، زا  رتمهم  ناـشنوماریپ و  ـالم  هدـنز و  تادوجوم  لـباقتم  ریثاـت  ناـیرج 
زا رایـسب  هک  ار  يزیچ  نآ  ینعی  تسا ، نیعم  یجراخ  طئارـش  هلـسلس  کـی  ریثاـت  تحت  متـسیس  يزاـسزاب  دوخ  تاذ و  تنایـص  يهفیظو 

و دراد ، ینیع  حوضو  نانچ  دناهدیمان ، یهاگتسد  نینچ  نامتخاس  زا  دوصقم  نمـضت  ای  یمومع  يهفیظو  اب  لکـش  شزاس  مان  هب  نافنـصم 
رد هک  تایح  ياهفیرعت  نیرتنوگانوگ  یتح  تیرثکا  رد  هک  دراذگیم  هدنز  تعیبط  ناگدننک  یسررب  ناگدید  رب  يدنمورین  ریثات  نانچ 

ءاحنا زا  يوحن  هب  دـناهدش ، حرطم  یملع  ياههشیدـنا  یفـسلف و  ياهبتکم  نیرت  توافتم  طـسوت  هدـش و  يدـنبلومرف  يداـمتم  نورق  یط 
نیتسخن وا  تسا . هدـش  رکذ  وطـسرا  طسوت  یتح  هدـنز ، تادوجوم  يهمه  رد  یمومع  يهفیظو  اـب  لکـش  شزاـس  دوجو  دـنکیم . یلجت 

نیا وطسرا  دریگب . یلک  جئاتن  نامز  نآ  دوجوم  یـسانش  تسیز  بلاطم  عیـسو  يهعومجم  زا  دوخ  ياههتـشون  رد  تسناوت  هک  دوب  یـسک 
صخشم تسا  شدوخ  نورد  رد  شفده  هک  یلصا  ای  تایح ، يداینب  یئاغ  تیلعف  تلع  ناونع  هب  ار  هدنز  تادوجوم  صوصخم  تیـصاخ 
هتـشاذگ ياج  هب  تایح  ياهفیرعت  يهمه  رد  فلتخم  ياهلکـش  هب  ار  دوخ  ریثات  یئاـغ  تیلعف  تلع  يهراـبرد  وطـسرا  تاـمیلعت  تخاـس .
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قع رد  وطسرا  یئاغ  تیلعف  تلع  تسا .
رـصاعم ناوریپ  رگید  شیرد و  هکنیار و  راثآ  رد  هکنیا  ات  تفای  ماود  يدامتم  ياهنرق  هدش  سکعنم  یفـسلف  میلاعت  یبهذم و  فلتخم  دیا 

نآ دوش و  هدرب  راک  هب  اهمسیناگرا  يهمه  دروم  رد  دیاب  هک  تسه  مالک  کی  تشون : سلگنا  دیسر …  نامدوخ  متسیب  نرق  هب  مسیلاتیو 
هک تسا  ینیموبلآ  يدوجو  زرط  کـی  تاـیح  دـیوگیم : نینچ  دـنکیم و  تاـیح  يهراـبرد  ار  شیوخ  فـیرعت  سپـس  وا  تسا . شزاـس 

لامک اب  قوف  تارابع  رد  تسا  عفد  هیذـغت و  يهلیـسو  هب  داوم  نآ  یئایمیـش  تابیکرت  يهتـسویپ  يزاسدوخ  نآ  يهصیـصخ  نیرتیـساسا 
يراـگزاس همه ، زا  رتمهم  و  میهدـب : رارق  تقد  دروم  ار  هلمج  نیا  لاـثم  ناونع  هب  ددرگیم . تاـبثا  سفن )  ) دوخ نتـشاد  تیعقاو  حوضو 

یجراخ طئارـش  هلـسلس  کی  ریثات  تحت  متـسیس  يزاسزابدوخ  تاذ و  تنایـص  يهفیظو  اب  لباقتم  ریثات  نیا  نامزاس  رثوم  زیگناتفگش و 
رد تقد  اب  يزاسدوخ  تایح )  ) نآ يهصیصخ  نیرتیساسا  یمومع  يهفیظو  اب  لکش  شزاس  دوجو  قوف  تارابع  زا  نینچمه  تسا  نیعم 

یئاغ لاعف  رادفده و  تیریدم  کی  تسا  ناسنا  هک  اهنآ  يالعا  دح  رد  نارادناج و  يهمه  رد  هکنیا  رد  دـنامیمن  يدـیدرت  قوف  تارابع 
يهرابرد اجبان  تیـساسح  مود - يهمدقم  دربیم . رتالاب  ییایمیـش  یکیزیف و  ياهتیلاعف  اههدـیدپ و  ورملق  زا  ار  نارادـناج  هک  دراد  دوجو 

الطصا
يهرابرد اجبان  تیـساسح  زا  تسترابع  هک  ثحب  ناونع  ندید  اب  مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  زا  یـضعب  دـیاش  اهنآ  دـننام  درجم و  درجت و  ح 

ياراد هک  هملک  کی  يهرابرد  هک  دـنوش  ادـیپ  یناسک  ایند  نیا  رد  هک  دراد  ناکما  اعقاو  ایآ  هک  دـنور  ورف  یتفگـش  رد  درجم ، حالطـصا 
تیساسح تسا ، هدوب  نایرج  رد  میقتـسم  ریغ  روط  هب  هچ  امیقتـسم و  هچ  يرـشب  ياهزغم  رد  يدامتم  راصعا  نورق و  رد  هک  تسا  ییانعم 

شناد بسچرب  هک  یصاخشا  یضعب  زا  ار  تیساسح  نیا  هکلب  یلومعم ، مدرم  زا  اهنت  هن  دنوشیم  ادیپ  یناسک  نینچ  يرآ ، دنشاب !؟ هتشاد 
شپراگدا ص 92 فیلات  دیورف  ياههشیدنا  باتک  هب  اروف  میدنمشهاوخ  رطس  دنچ  نیا  يهعلاطم  زا  سپ  میراد ، غارس  دناهدز ، یناشیپ  هب 

نیا هب  نم  مباییم و  تحاران  ار  دوخ  ریذپاننیزوت  لئاسم  حرط  زا  نم  دیناوخب : ار  ترابع  نیا  نومـضم  هحفـص  نآ  رد  دـیئامرف ، هعجارم 
یبهذـم و قئاقح  دـننام  يونعم  تاعوضوم  لئاسم و  حرط  زا  طقف  تحاران ! ياقآ  نیا  دـسریم  رظن  هب  میامنیم  فارتعا  هراومه  یتحاران 
واکناور و ره  يهفرح  لغـش و  هک  دننادیم  همه  اریز  ریذـپاننیزوت ، تقیقح  ره  هن  تسا ، هدوب  تحاران  یناسنا  يالاو  تالامک  ینافرع و 

غارچ هنافساتم  هک  صاخشا  نیا  لاثما  تسا . یناور  ریذپاننیزوت  تاعوضوم  لئاسم و  اب  کشزپناور  سانشناور و 
هتسراو ياهناسنا  رازه  اهدص  دنشابیم ، ناسنا  هب  اصوصخم  یتسه و  ملاع  تیعقاو  يارب  فیلکت  نییعت  لوغـشم  تسدب  نشور  همین  یئاه 
تیبرت مـیلعت و  ار  شناد  ناورهر  هدـیمان و  دنمـشناد !! ار  دوـخ  هتــشادنپ و  لاـیخ  رد  روهطوـغ  ار  هللا  ءاـیلوا  اـمکح و  اـت  هـتفرگ  ءاـیبنا  زا 
نارامیب نیا  تسین !؟ يزغم  يراـمیب  هب  فارتعا  ریذـپاننیزوت  تاـعوضوم  حرط  عقوم  رد  یتحاراـن  ساـسحا  هب  فارتعا  اـیآ  دـنیامرفیم !!

یـصاخشا نونکات  هتـشذگ  ناراگزور  زا  دنیامرف !! هجلاعم  ار  رـشب  يزغم  ياهيژرلآ  یناور و  ياههدقع  زا  یـشان  ياهیرامیب  دنهاوخیم 
لامک اب  نانیا  دـننکیم . رـصحنم  یعیبط  ساوح  رد  ار  كرد  لماوع  يهمه  تاسوسحم و  رد  ار  یتسه  ملاع  تایعقاو  يهمه  هک  دـناهدوب 

ياهزغم زا  یضعب  يهلیسوب  نامز  هاگرذگ  رد  هک  یتافاشتکا  امتح  نیاربانب ، دنریگیم ! هجیتن  ار  تسین  سپ  منیبیمن ، زا  رطاخ  یگدوسآ 
سوسحم نانآ  يارب  تاـفاشتکا  نآ  لوصحم   ) دـنرادن تاـفاشتکا  نآ  زا  یعـالطا  هک  یمدرم  يارب  هک  تهح  نادـب  دـننکیم ، زورب  غباون 

مه دوخ  یتسه  يهرابرد  یتح  هک  یناکاکـش  زا  ام  رگا  دناهدمآ !! دوجوب  مدع  زا  هدش  فاشتکا  قئاقح  هک  میئوگب : دیاب  اذل  تسا ) هدوبن 
قاع چیه  تسین  ساوح  يارب  يرابتعا  سپ  دننکیم ، اطخ  ساوح  نوچ  دنیوگیم : هک  مینک  رظن  عطق  دنراد  دیدرت 

تسا تهج  نیمه  هب  دشاب . هتـشاد  نآ  رد  يدیدرت  ای  دوش و  رکنم  ار  ساوح  زا  يرادربهرهب  يهناعطاق  ترورـض  هک  میرادن  غارـس  ار  یل 
، دریگب رارق  دـیاب  یـسررب  تقد و  دروم  ثحبم  نیا  رد  هک  هچنآ  مینکیمن . فـلت  هدوـهیب  ترورـض  نیا  تاـبثا  يارب  ار  دوـخ  تاـقوا  هک 
سفن و هک  تسا  نیا  ام  روظنم  ایآ  تسیچ ؟ ام  روظنم  تسا  درجم  حور  تسا ، درجم  لقع  تسا ، درجم  سفن  میئوگیم : یتقو  هک  تسنیا 

يهرابرد یـسک  چیه  زگره  هن  یتسه !؟ نیناوق  دض  رب  دنتـسه  ینیناوق  ياراد  یتسه و  قئاقح  يهمه  دض  رب  دنتـسه  یقئاقح  حور  لقع و 
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یتروص رد  یتسه ، قئاقح  همه  دض  تسا  یتقیقح  درجم  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  تسا . هتخادـنین  هار  هب  ینعمیب  تالیخت  نینچ  تادرجم 
تسا و یتـسه  زا  یجوم  رگید  حالطـصاب  تسا و  یتـسه  يهنهپ  رد  هرخـالاب  دـشاب ، هتـشاد  درجت  هک  مه  ياهجرد  ره  هب  يدرجم  ره  هک 

لاح رد  رگیدـمه  اـب  یتسه  رب  همکاـح  نیناوق  يهمه  هکنیااـب  یتسه ، نیناوق  يهمه  فـالخرب  دراد  ینیناوق  درجم  تفگ  ناوتیم  هنوگچ 
يافص لامک  اب  هدش و  رثاتم  ياهفرح  ناشورف  شناد  زا  یـضعب  ياجبان  ياهتیـساسح  زا  هک  یئاهزغم  يارب  هدنـشک . داضت  رد  دنطابترا ،
لیثمت حیضوت و  نیا  دننکیم ، یفن  ار  تادرجم  ینیبعقاو  یئارگ و  شناد  يور  زا  اعقاو  تیساسح ، هب  نایالتبم  نآ  دناهدرک  نامگ  ینورد 

اجب ا
دراد تیعقاو  هک  یناسنا  نورد  رد  تسیاهدیدپ  تذل  میئوگب : میهاوخیمن  تسا . يدیرجت  يهدیدپ  کی  تذل  میئوگیم : یتقو  هک  تس 
نزو هن  دراد  لکـش  هن  هدـیدپ  نیا  یلو  دـنروآیم ، دوجوب  یناور  طاسبنا  مان  هب  ام  نورد  رد  ار  یـصوصخم  ياهتذـل  نیعم  یئاههزیگنا  و 

یناور تسیاهدیدپ  تذل  هک  مینک  فیصوت  نینچ  ار  هدیدپ  نیا  رگا  الاح  رگید . یکیزیف  تاصخـشم  هن  وب و  معط و  هن  گنر و  هن  دراد و 
يزغم تیلاعف  نآ  هشیدـنا  میئوگب  رگا  تسا !؟ یملع  ریغ  راتفگ  نیا  اـیآ  یکیزیف ، تاصخـشم  رگید  گـنر و  نزو و  لکـش و  زا  درجم  و 
یملع ریغ  نخـس  کی  نیا  اـیآ  رگید ، یکیزیف  تاصخـشم  ریاـس  هن  ینزو و  لکـش و  هن  یئوب و  هن  یمعط و  هن  دراد و  یگنر  هن  هک  تسا 
نورد رد  یـشخب  تذـل  رثات  ابیز ، لگ  هتـسدکی  يهدـهاشم  اب  ام  میریگب : رظن  رد  یئابیز  تفاـیرد  يهراـبرد  ار  رگید  لاـثم  کـی  تسا !؟

دح رد  گرزب و  رایـسب  یعیبط  يهرظنم  کی  ياشامت  هب  رگا  لاح  دـیمان . یباـیابیز  تذـل  ار  نآ  ناوتیم  هک  مینکیم  ساـسحا  نتـشیوخ 
لگ هتسد  کی  ياشامت  زا  رتیلاع  رتدیدش و  یلیخ  هرظنم  نآ  ياشامت  زا  لصاح  تذل  هعفد  نیا  هک  تسا  ملسم  میزادرپب ، یئابیز  يالعا 

ینعی دشابیم !؟ ابیز  لگ  هتسد  کی  ياشامت  زا  هدش  تفایرد  تذل  ربارب  الثم 441  تذل  نیا  دیئوگب  دیناوتیم  امش  ایآ  دوب . دهاوخ  ابیز 
تذل يواسم  ار  ءازجا  نآ  زا  کی  ره  هدومن و  میسقت  ءزج  هب 441  ناوتیم  ار  گرزب  رایسب  یعیبط  يهرظنم  ياشامت  زا  هلصاح  تذل  ایآ 

. تسا دیفم  رایسب  ام  ثحبم  حیضوت  يارب  هک  میریگب  رظن  رد  هک  تسنیا  لاثم  کی  میرادب !؟ بوسحم  لگ  هتسد  کی  ياشامت  زا  هلصاح 
دوجوب ام  نورد  رد  رادـید  نآ  يهدارا  قایتشا و  ینعی  میهاوخیم  يداع  لاح  رد  ار  تسود  کی  رادـید  ام  هک  یتقو  هک  تسنیا  لاثم  نآ 

ادیپ موزل  يددعتم  تاهج  زا  رامیب  تسود  نآ  تدایع  هب  نم  نتفر  تسا و  هدـش  رامیب  ام  زیزع  تسود  نآ  مینک  ضرف  لاح  تسا ، هدـمآ 
شمارآ و بجوم  يو  رادـید  هب  نتفر  مربب و  وا  ياوادـم  هنیاعم و  يارب  مناوتیم  نم  اهنت  ار  وا  يرامیب  جـلاعم  کـشزپ  ـالثم  تسا ، هدرک 

تسا رتیلاع  رتدیدش و  رایسب  قوف  ياههزیگنا  عومجم  زا  هلصاح  يهدارا  هک  تسا  ملسم  کلذ . ریغ  تشگ و  دهاوخ  مه  وا  رطاخ  یلست 
اهنآ زا  یکی  هک  درک  هئزجت  یئاـههدارا  هب  ار  رتیلاـع  دـیدش و  يهدارا  نیا  ناوـتیم  اـیآ  يداـع . لاـح  رد  تـسود  نآ  رادـید  يهدارا  زا 

درجم هدارا  میئوگب : رگا  لاح  دهدیمن . ار  لامتحا  نینچ  یلقاع  چیه  هک  تسا  یهیدب  دشاب !؟ هدوب  يداع  لاح  رد  تسود  رادـید  يهدارا 
ظحل مامت  رد  اهناسنا  يهمه  تفگ : دیاب  هصالخ  میاهتفگ !؟ عقاو  فالخ  تسا ، رتکچوک  ریداقم  هب  هئزجت  لباق  تیمک  زا 

ندرب راکب  زا  یبتکم  ربج  تاهیجوت  هتخاس و  شیپ  لوصا  شریذپ  تهج  هب  یلو  دنراد ، راک  رـس و  درجم  ياههدیدپ  اب  ناشیگدـنز  تا 
ثحبم رد  رتالاو  یتیوه  اب  تسا  یتسه  نیمه  زا  یقئاقح  تادرجم  زا  دوصقم  دـنزرویم ! عاـنتما  اـهنآ  يهراـبرد  درجت  دـیرجت و  يهملک 

صوصخم نیناوق  شریذپ  هکنانچ  تسین ، یتسه  دض  هب  داقتعا  یتسه ، ورملق  رد  تادرجم  دوجو  هب  داقتعا  هکنیا  هب  میدرک  هراشا  هتشذگ 
ناهج رد  تایح  زورب  يارب  یکیزیف  یئایمیـش و  داوم  تابیکرت  هک  ماگنه  نآ  رد  تسین . دوجو  رد  ینکـش  نوناـق  هب  داـقتعا  تادرجم ، رب 

تکرح و ساسحا و  تایح  اریز   ) تسا اهنآ  فلاـخم  عون  هک  ار  یتقیقح  دـنهاوخیم  داوم  نآ  هک  تسین  نینچ  دـننکیم ، تیلاـعف  یتسه 
اهنآ رب  مکاـح  نیناوق  زا  ریغ  هک  ار  تاـیح  يهدـیدپ  هب  طوبرم  نیناوق  هدروآ و  دوـجوب  یتـسه  قئاـقح  يهمه  دـض  رب  دراد ) یئارگدوـخ 

هک تسا  نیمه  یتسه  يانعم  هک  دنادیم  هاگآ  دنمـشناد  کی  دنهدب . رارق  هدننک  دوبان  داضت  يهکرعم  رد  اهنآ  اب  هدروآ و  دوجوب  تسا ،
یتسه يهنهپ  رد  تایح  يهدیدپ  هک  یتقو  دراد . دوجو  یصاخ  نیناوق  ماکحا و  شعاونا  زا  کی  ره  يارب  هدوب و  فلتخم  تاعونت  ياراد 
لحارم اب  ار  صاوخ  نآ  ناوتیمن  هک  دنکیم  زورب  تایح  نآ  رد  ینادرگدوخ  تکرح و  لثم و  دیلوت  ساسحا و  تیـصاخ  دنکیم ، زورب 
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پ
اب هک  تسا  شیوخ  هب  صوصخم  ماـکحا  نیناوق و  عباـت  صاوخ  ناـمه  لاـح  نیع  رد  دومن  هسیاـقم  تسا ، هدرک  روبع  اـهنآ  زا  هک  نیـشی 

ندـید اب  رادـناج  کـی  دـننکیم . لـمع  کـلذ  ریغ  تیلع و  نوناـق  دـننام  یتسه  رب  مکاـح  یمومع  نیناوق  زا  یـصوصخم  تیفیک  نیعت و 
اب خولک  هعطق  کـی  هک  یتروص  رد  دـیوجیم ، دوخ  يارب  یهاـگهانپ  دـنکیم و  رارف  دوخ  تاـیح  ظـفح  يارب  هدـنرد  رتيوق و  رادـناج 

مدع هکنانچ  و  ددرگیم ، كاخ  درگ و  هب  لدبم  گنس  ریز  دزیرگیمن و  درک  دهاوخ  كاخ  ار  نآ  هک  گرزب  گنس  کی  ندش  ریزارس 
ناویح ولج  زا  فیعـض  ناویح  رارف  نینچمه  تسا ، یتسه  ملاع  رد  خولک  یعیبط  نوناق  كاخ ، هب  شندـش  لدـبم  گنـس و  زا  خولک  رارف 

حور ای  لقع  ای  سفن  دوجو  شریذپ  بیترت  نیدـب  تسین . یناسنا  چـیه  ینهذ  تخاس  هک  تسا  تایح  یعیبط  تیوه  نوناق  هدـنرد  يوق و 
ندوب رترب  هکنانچ  تسین ، نهذ  يهتخاس  عقاو و  دض  یتاعوضوم  شریذـپ  مزلتـسم  هجو  چـیه  هب  تسا ، یعطق  لئالد  هب  دنتـسم  هک  درجم 

رد يرگ  طارفا  ياج  هب  دـیاب  ام  سپ  تسین . تقیقح  زا  يراع  ضرف  کی  یکیزیف  ياهدومن  يهسوسحم  تایفیک  یمک و  لوصا  زا  اـهنآ 
زا رترب  یتادوجوم  ام  دـیوگیم : هک  يرگ  طیرفت  ياجب  میرادـن و  یتسه  ملاع  رد  نم  زج  یتیعقاو  ام  الـصا  دـیوگیم : هک  یـسانشناهج 

نت دیاب  میرادن ، تادرجم  مان  هب  یکیزیف  تاسوسحم 
حالطـصا هب  دـیقت  يارب  يراـبجا  هچ  رگا  مینک ، لوـبق  تسا  تیعقاو  ياراد  یتـسه  ملاـع  رد  هک  ار  هچنآ  دوـجو  میرپذـب و  ار  قئاـقح  عو 

ياهنومن يهبنج  اعطق  لئالد  نیا  هتبلا  دیرجت . لئالد  زا  یخرب  نایب  هب  میزادرپیم  نونکا  میـشاب . هتـشادندرجم  درجت و  دـننام  یـصوصخم 
میناوتیم ام  يرواد - دوخ  مکی - لیلد  دشابیم . لیلد  تصش  دودح  رد  سفن  درجت  لئالد  دادعت  دنیوگیم : ءالضف  زا  یضعب  اریز  دراد ،

رارق تواضق  هسیاقم و  هنزاوم و  دروم  ار  اهنآ  يهمه  ینورد  ياهورین  اـهتیلاعف و  ینورب و  ءاـضعا  ءازجا و  يهمه  هب  یهاـگآ  يهفاـضا  هب 
ضرف اریز  دشاب ، هدوب  ینورد  ینورب و  ياهورین  اهتیلاعف و  ءازجا و  نآ  زا  یکی  دـناوتیمن  تواضق  هسیاقم و  هنزاوم و  نیا  لماع  میهدـب .
یلایخ تیلاعف  کـی  روبزم  تاـیلمع  لـماع  هکنیا  لاـمتحا  میاهداد . رارق  تواـضق  هسیاـقم و  هنزاوم و  دروم  ار  اـهنآ  يهمه  اـم  هک  تسنیا 

يهرابرد لمات  قیقحت و  نودب  دـناوتیمن  ياهتفای  دـشر  ناسنا  چـیه  اریز  دـشاب . هتـشاد  ثحب  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتساسایب  تسا ،
تاناکما رگید  غوبن و  مسجت و  للع و  یگزیگنا  رد  باختنا  فذح و  هدارا و  فطاوع و  تاساسحا و  هشیدنا و  لقعت و  تیفیک  تیمک و 

نیا هک  مینکیم  ضرف  دشاب . هدوب  لامک  دشر و  هب  قفوم  اهنآ ، نتخاس  گنهامه  یناور و  ینامسج و 
لیلد درکیم ، ادـیپ  همتاخ  اج  نیمه  رد  هلئـسم  رگا  بوخ ، رایـسب  تسا . هدـشن  هتخانـش  زونه  هک  تسا  ام  يزغم  ياهتیلاعف  زا  یکی  لماع 

هابتـشا و لامتحا  تروص  رد  هک  مینیبیم  هدـهاشم  لباق  یبرجت و  روط  هب  ام  یلو  دومنیم ، درجت  ياعدا  تاـبثا  زا  ناوتاـن  ار  يرواد  دوخ 
دروم ار  لـماع  دوخ  میناوتیم  اـم  ینعی  دریگیم ، رارق  يرواد  دروم  روبزم  تاـیلمع  لـماع  تواـضق ، هسیاـقم و  هنزاوم و  لـمع  رد  اـطخ 

رواد رگید  حالطـصا  هب  ای  لماع و  نیا  هن ؟ ای  تسا  هتفر  اطخ  هب  روبزم  تایلمع  رد  لـماع  نآ  اـیآ  مینیبب  میهدـب و  رارق  يرواد  یـسررب و 
. دراد دوجو  زین  موس  يرواد  لماع و  هب  دوعـص  ناـکما  بیترت  نیدـب  تسا . ینورد  ینورب و  ياـهتیلاعف  ءازجا و  يهمه  قوفاـم  اـعطق  مود 

دیدرت دروم  نونکات  هدیدپ  نیا  دوخ . يارب  سفن  روضح  ینعی  شیوخ ، تاذ  هب  سفن  یهاگآ  یهاگآدوخ ) - ) يروضح ملع  مود - لیلد 
هک دـنادیم  شحـب ، رادروـخرب  یناور  يزغم و  لادـتعا  زا  هک  یناـسنا  ره  هک  تسا  نآ  هدـیدپ  نیا  ياـنعم  تسا . هتفرگن  رارق  سک  چـیه 

، شتـسد هب  یهاگآ  دـننام  دـنکیم ، ادـیپ  یهاگآ  اـهنآ ، عومجم  ینورب و  ینورد و  ياـهتیلاعف  ءاـضعا و  ءازجا و  زا  کـی  ره  هب  هکناـنچ 
زین شتیصخش  ای  دوخ  سفن ، تاذ ، ای  نم ، مان  هب  یتقیقح  هب  نینچمه  شیاههتساوخ ، فطاوع و  تارکفت و  تالایخ و  شرس ، شیاپ ،

دوخ هب  قلعتم  امیقتـسم  یهاگآ  نیا  درادـن و  كرد  لماوع  طیارـش و  رگید  تطاسو  هب  یجایتحا  دوخ  هب  یهاگآ  دـنکیم . ادـیپ  یهاگآ 
شیوخ تیدوجوم  يهدنهد  لیکشت  ءازجا  هب  هجوت  یهاگآ  نیا  رد  ناسنا  هک  دننک  نامگ  نینچ  صاخـشا  یـضعب  تسا  نکمم  دشابیم .

الوا تسا ، نشور  ضارتعا  نیا  خـساپ  دراد . تیـصخش  دوخ ، سفن ، ای  نم  ماـن  هب  یلقتـسم  تقیقح  کـی  هب  هک  دـنکیم  لاـیخ  هتـشاد و 
ءازجا يهمه  زا  رتالاب  یهاگآ  نیا  لماع  هک  تسا  نآ  لیلد  دوخ  ناـسنا ، تیدوجوم  عومجم  يهدـنهد  لیکـشت  ءازجا  يهمه  رب  یهاـگآ 
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- ایناث درک . هدافتسا  ناوتیم  میدرک ، هماقا  هک  لوا  لیلد  زا  ار  بلطم  نیا  و  تسا . هدرک  ادیپ  فارـشا  اهنآ  رب  هک  تسا  یناسنا  تیدوجوم 
، دـشاب هتـشادن  تسد  ناسنا  الثم  رگا  هک  تسین  نانچ  ینعی  ددرگیمن ، عومجم  يهدـنهد  لیکـشت  ءازجا  هب  هئزجت  تفایرد  یهاگآ و  نیا 

يهدنهد لیکـشت  ءازجا  الـصا  روبزم ، يهدیدپ  ندمآ  دوجوب  عقوم  رد  اثلاث - دوب . دهاوخ  تسدیب  دوخ  کی  هب  قلعتم  تفایرد  یهاگآ و 
نآ هب  انیـس  نبا  هک  تسا  یبرجت  يهدهاشم  نامه  نیا  دشاب  هدوب  تفایرد  یهاگآ و  دروم  هکنیا  هب  دـسر  هچ  تسین ، هجوت  دروم  عومجم 

حیحص وت  لقعت  ملاس و  تندب  هک  ریگب  رظن  رد  نانچ  ار  دوخ  دیوگیم : نینچ  انیس  نبا  تسا . فورعم  قلعم  ناسنا  ناهرب  هب  هداد و  رکذت 
تسا

ترارح يواسم  شترارح  هک  یئاوه  رد  ار  عضو  نیا  دـنزاب . رگیدـکی  زا  ندـب و  زا  زاب و  اهاپ  اهتـسد و  ناتـشگنا و  هتـسب و  ياهمشچ  اـب 
نینچ ناهگان  هک  رادنپ  نینچ  تتارکفت و  هن  تسا و  هتـسباو  يزیچ  هب  تندب  هن  هک  شاب  هتـشاد  مارآ  تکاس و  یئاضف  رد  دـشاب و  تندـب 

هک دوشیم  حرطم  هلئـسم  نیا  لاح  یـشابیم . هاگآان  زیچ  همه  زا  هدوب و  هاگآ  دوخ  دوجو  هب  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  ياهدـش ، هدـیرفآ 
هکنیا دننام  دـشاب ، هدوب  زین  هدـننک  كرد  تسا ، هدـنوش  كرد  هک  لاح  نامه  رد  دـناوتیم  هنوگچ  میـسقت  هئزجت و  نودـب  تقیقح  کی 
مـشچ وت  يرتسبـش - دومحم  خیـش  ترابع  هب  دهدب و  ناشن  ار  دوخ  نتـشیوخ ، يورب  ندـش  مخ  ناکما  نودـب  هک  مینک  ضرف  ار  ياهنییآ 
نورد رد  هک  تایدام  هدام و  زا  درجت  تاصتخم  زا  هدیدپ  نیا  و  تسا !؟ هدـید  هک  هدـید ! ار  هدـید  هدـید  هب  تسا  هدـید  رون  وا  یـسکع و 

هتسد دننام  تسا ، رامـشیب  عونتم و  ياهیئابیز  هب  قیبطت  لباق  هک  قلطم ) ای   ) یلک یئابیز  تفایرد  موس - لیلد  تسا . هدهاشم  لباق  یمدآ 
رایسب يرنه  ياهدومن  یئابیز  یتسه ، هوکش  یئابیز  نامـسآ ، یئابیز  باتهم ، بش  یئابیز  راشبآ ، یئابیز  ناسنا ، يابیز  تروص  ابیز ، لگ 

یناویح تسپ  ياههدیدپ  تافص و  زا  ناگتسراو  یقالخا و  حاورا  یئابیز  دوخ ، ناکدوک  هب  ناردام  یفطاع  ياهدومن  یئابیز  عونتم ،
يهدـهاشم هب  طوبرم  هجو  چـیه  هب  دـشابیم ، سنج  عون و  رظن  زا  توافتم  رایـسب  عاونا  رب  قابطنا  لـباق  هک  قلطم )  ) اـی یلک  یئاـبیز  نیا  . 

نیسح نسح و  دننام  دنـشابیمن ، دحاو  یلک  کی  دارفا  دننام  دنتـسین و  رگیدمه  هباشم  اهنآ  اریز  دشابیمن ، ینیع  ياهیئابیز  زا  يرادقم 
یتروص رد  دنـشابیم ، كرتشم  تیناسنا  یلک  عون  رد  دارفا  نآ  يهمه  دنتـسه و  ناسنا  مان  هب  دـحاو  یلک  کی  دارفا  هک  اضر  دـیمح و  و 

يهدهاشم رد  ناسنا  لاحنیا  اب  درادـن . باتهم  بش  راشبآ و  یئابیز  و  ناسنا ، تروص  یئابیز  هب  یتهابـش  چـیه  لگ  هتـسد  کی  یئابیز  هک 
دنیبیم ار  لـگ  یئاـبیز  ینعی  دـیامنیم . قیبـطت  اـهنآ  يهمه  رب  ار  قـلطم  تقیقح  کـی  اـهیئابیز  تیاـهنیب  ساـنجا  اـی  عاوـنا  زا  کـی  ره 
ناکدوک هب  ار  ناردام  يابیز  ياههاگن  یفطاع و  ياهدومن  تسا . ابیز  نیا  دیوگیم : دنیبیم ، ار  باتهم  بش  تسا و  ابیز  نیا  دـیوگیم :

زا هتـسراو  ناسنا  کی  دنتـسه ، ابیز  ياههدـیدپ  اـهنیا  دـیوگیم : دـنیبیم و  دنـسوبیم ، دـنیوبیم و  ار  ناـنآ  هتفرگ و  لـغب  رد  هک  دوخ 
لماع هک  تسا  حرطم  لاوئـس  نیا  لاح  دراد . یئابیز  حور  هچ  ناـسنا  نیا  دـیوگیم ، دـنیبیم ، ار  اـهیگماکدوخ  یهاوخدوخ و  تاـفاثک 

يا شخساپ  تسا ، ینیع  ياهدومن  زا  ساکعنا  دوش  هتفگ  رگا  تسیچ ؟ قلطم  ای  یلک  یئابیز  نیا  يهدننک  تفایرد 
کی ره  يهرامش  هب  دوب ، هدیدن  البق  هک  دیدج  ياهیئابیز  يهدهاشم  عقوم  رد  تسیابیم  دوب ، ینیع  ياهدومن  زا  ساکعنا  رگا  هک  تسن 

اهیئابیز يهمه  زا  هک  هچنآ  دـیدرت  نیرتمک  نودـب  هک  یتروص  رد  دـیامن ، تفاـیرد  دوخ  نهذ  رد  ار  یئاـبیز  یلک  موهفم  کـی  اـهنآ  زا 
یمدآ نورد  رد  یئابیز  قلطم  یلک و  ریـسفت  يارب  یهار  چـیه  نیاربانب ، ددرگیم . قلطم  یلک و  یئابیز  کـی  هب  قیبطت  دوشیم ، تفاـیرد 

هب یتـسه ، ياـهیئابیز  فلاـختم  عاونا  همه  يهدـهاشم  هب  جاـیتحا  نودـب  هک  تسا  یمدآ  درجم  سفن  نیا  میئوـگب : هکنیا  رگم  دـنامیمن 
نیا دـیامنیم . قیبطت  دـنیبیم  هک  اهیئابیز  زا  کی  ره  رب  ار  نآ  دـباییم و  رد  ار  یئابیز  قلطم  یلک و  نآ  دروم  ره  يهدـهاشم  یگزیگنا 

ره هک  بیترت  نیا  هب  دریذـپیم ، هدومن و  حرطم  ار  نآ  یکدـنا  توافت  اـب  لـگه  اهدـعب  هک  تسا  نوطـالفا  زا  هجوت  لـباق  رایـسب  يهیرظن 
زا ياهدـع  نم - ای  سفن  تاـبث  مراـهچ - لـیلد  تسا . رتاـبیز  دومن  نآ  دـشاب ، هدوب  رتشیب  ینیع  دومن  کـی  رد  یلک  يهدـیا  یلجت  هزادـنا 

رادروخرب یـصاخ  تیمها  زا  لیلد  نیا  تفگ  ناوتیم  دـناهدومن و  حرطم  سفن  درجت  تابثا  يارب  ار  لـیلد  نیا  یناـسنا  مولع  نادنمـشناد 
یمئاد ینوگرگد  رییغت و  رد  شئازجا  يهمه  اب  ناسنا  ندب  هکنیا  اب  هک  تسا  نینچ  نم  تابث  لیلد  حیضوت  دشابیم .
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هک تسا  یتیعقاو  هکلب  تسین ، یلایخ  رما  کی  تابث  نیا  تسا . رودـب  تارییغت  نآ  دربتـسد  زا  هک  تسا  تباث  وا  نورد  رد  یتقیقح  تسا ،
رـس وا  زا  هک  تسا  یثداوح  یناسنا و  رگید  اب  طابترا  رد  وا  تیدوجوم  يهدننک  نایب  مه  دباییم و  رد  نتـشیوخ  رد  ار  نآ  یناسنا  ره  مه 

ندب رد  ینوگرگد  راب  اهدص  هک  دون  داتـشه و  نایلاس  رد  تسا ، هتـشک  ار  ناسنا  کی  زیمت  كرد و  نارود  زاغآ  رد  هک  یناسنا  دـنزیم ،
دننادیم لتاق  ار  وا  دناهدرک ، ادیپ  عالطا  روبزم  يهثداح  زا  هک  مدرم  يهمه  نینچمه  تسا و  وا  لتاق  هک  دنادیم  تسا ، هدمآ  دوجوب  يو 

سوتیلکاره نخـس  هب  شوگ  هن  زگره  دـننادیم و  تازاجم  قحتـسم  ار  وا  طئارـش ) دوجو  تروص  رد   ) تازاجم قاقحتـسا  رظن  زا  هکنانچ 
هیـضق عوضوم  ینعی  لوا  يهملک  ات  هک  دنهدیم  بلطم  نیا  هب  شوگ  هن  مدشن و  دراو  هناخدور  کی  هب  رابود  نم  دیوگیم : هک  دنهدیم 

يارب نیریش )  ) لومحم نداد  طابترا  يارب  هدنیوگ  نهذ  رد  هدرک و  ادیپ  رییغت  بیـس ) نیا   ) عوضوم نامه  دسرب ، رخآ  هب  بیـس  نیا  دننام 
تیعطاق لامک  اب  هکلب  تسا ، هدنامن  يزیچ  بیس ) نیا   ) لوا يهملک  زاغآ  رد  هچنآ  زا  ياهیاس  زج  تسا  نیریش  بیس  نیا  يهیضق  نتخاس 

نیا دنیوگب : صاخشا  زا  یضعب  تسا  نکمم  دنیامنیم . ارجا  وا  يهرابرد  ار  تازاجم  هدیشک و  همکاحم  هب  ار  وا 
رد روبزم  يهثداح  ینعی  دـهدیم ، دانـسا  دوخ  یلعف  نم  هب  ار  لتق  ـالثم  لاـس  دون  زا  سپ  لـتاق  هک  تسا  هظفاـح  هب  طوبرم  تیلاـعف  کـی 

. دریگب رارق  یهاگآ  هجوت و  دروم  دـناوتیم  يدامتم  نایلاس  زا  سپ  هدـش و  یناگیاب  هاگآدوخان  رد  رگید  یـضعب  حالطـصا  هب  ای  هظفاـح 
، تسا هدـش  تبث  تیانج  يو  يهظفاح  رد  هک  تهج  نآ  زا  لتاق  ناسنا  میتفگ : هکنانچ  ـالوا  اریز  تسا ، نشور  یلیخ  ضارتعا  نیا  خـساپ 

اریز تسین ، لجخ  نامیـشپ و  دناهدش ، بکترم  اهناسنا  رگید  هک  هظفاح  رد  تیانج  اهدص  ندش  تبث  زا  سک  چیه  هکنانچ  تسین ، لجخ 
طاقن نیرترود  رد  یتح  هک  یتیانج  هنوگ  ره  زا  الاو  یناسنا  يهیحور  نتـشاد  تهج  هب  تسا  نکمم  هچ  رگا  تسا ، هدوبن  وا  تیانج  لماع 
تلجخ زا  ریغ  دوشیم ، رداص  نارگید  زا  هک  حیقو  تشز و  ياههدیدپ  زا  هودنا  رثات و  یلو  ددرگ ، نیگهودنا  رثاتم و  دتفایم ، قافتا  ایند 

، مینک هیبشت  ناور  بآ  هب  ار  یمدآ  یعیبط  تیدوجوم  ام  رگا  ایناث - تسا . هدـش  رداص  ناسنا  دوخ  زا  هک  تسا  یتشز  راـک  زا  ینامیـشپ  و 
، تسا نایرج  رد  ضورفم  بآ  هک  تهج  نادب  دنک ، نیگنر  ار  حطـس  نآ  هک  میزیرب  یگنر  رهوج  ناور  بآ  نیا  زا  ینعم  حطـس  رد  رگا 
ار گنر  نآ  تسا  نایرج  رد  تارطق  نآ  نتفر  زا  سپ  هک  یبآ  و  هدش ، لئاز  نیگنر  تارطق  نامه  اب  بآ  نایرج  تهج  هب  گنر  نآ  اعطق 

رادن
يراج بآ  نامه  يور  ار  نآ  میتشادرب و  نیگنر  حطس  نآ  زا  یـسکع  دوب ، نیگنر  نیعم  حطـس  هک  یماگنه  رد  مینک  ضرف  رگا  لاح  د .

رد ار  نیعم  حطـس  نآ  سکع  هک  میهدب  ماجنا  يراک  نینچ  ضرف  رب  یتح  دوشیم !؟ نیگنر  سکع  نامه  اب  يراج  بآ  ایآ  میتشادهگن ،
دوخ هک  میداد  رارق  يروط  هب  بآ  دوخ  رد  ار  سکع  نآ  دورن و  نیب  زا  دوشن و  یشالتم  بآ  اب  سامت  رد  هک  میـشاب  هتفرگ  ياهدام  يور 

هک دنادیم  لتاق  دوخ  مه  هک  یتروص  رد  تسا !؟ نیگنر  ام  روظنم  يراج  بآ  ضرف  نیا  اب  ایآ  دهدب ، ناشن  ار  نیگنر  سکع  نامه  بآ 
روظنم لـتاق  اـب  ار  دوخ  يهطبار  لـتاق  نآ  اـب  طاـبترا  رد  مدرم  مه  تسا و  نیگنر  تسا  هداد  ماـجنا  هک  یتیاـنج  يهلیـسوب  وا  نم  راـبیوج 

، تسا هدرک  یلمع  ناراکتیانج  يارب  ار  تازاجم  رفیک و  ره  نونکات  رـشب  هک  تسنیا  اهناسنا ، رد  نم  تابث  مدع  يهمزال  اثلاث - دـنرادیم .
راـکتیانج تیدوـجوم  يهمه  تیاـنج ، باـکترا  زا  یتاـظحل  تشذـگ  زا  سپ  هک  تسنیا  ضرف  اریز  تسا ، هدـش  تیاـنج  ملظ و  بکترم 

ایـسآ و ياهگنل  رومیت  اهزیگنچ و  دـننام  ناـسنا  نیا  هچ  رگا  تسا ، هدومن  تازاـجم  رفیک و  ار  یهاـنگیب  ناـسنا  اذـل  هتـشگ و  نوگرگد 
تیدوجوم هکنانچ  هک  هلئسم  نیا  هتبلا  دنـشاب !! هدناطلغ  نوخ  كاخ و  هب  ار  هانگیب  مدرم  نارازه  اپورا  يایژروبرازـس  اهالیتآ و  اهنورن و 

عیبط
تمظع و هب  یتسپ  زا  ینعی  یـشزرا  ياهینوگرگد  ضرعم  رد  زین  یناسنا  نم  نانچمه  تسا  ینوگرگد  رییغت و  رد  ناـسنا  ینامـسج  ي و 

لمع مجنپ - لیلد  درادـن . یتافانم  چـیه  نم  لصا  تاـبثاب  اـهینوگرگد  نیا  یلو  ملـسم ، تسا  يرما  دـشابیم ، اـهیتسپ  هب  تمظع  زا  اـی 
تیاهنیب و دادـعا و  تایلک و  دـیرجت  دـننام  دـنکیم . تابثا  ار  ناسنا  نورد  رد  درجم  لـماع  دوجو  دراد ، هک  يددـعتم  عاونا  اـب  دـیرجت 

نینچ لیلد  نیا  نایب  کلذ . ریغ  یضایر و  يایاضق  تسا و  لاحم  قطنم  نوناق  رد  روکذم  طئارش  اب  نیـضیقن  عامتجا  دننام  یئاشنا  يایاضق 
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دارفا يهمه  رب  ار  میهافم  نآ  هدومن و  دـیرجت  اهنآ  تاصخـشت  ینیع و  یجراخ و  قیداصم  دارفا و  زا  ار  یمیهاـفم  میناوتیم  اـم  هک  تسا 
ردق هب  دـیرجت  لمع  نیا  تیمها  نیعم . ناسنا  نآ  صخـشم و  ناسنا  نیا  هن  ناسنا  یلک  موهفم  دـننام  مینک . قیبطت  سوسحمان  سوسحم و 
يارب یلک  نوناق  چـیه  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  تایلک  زارحا  يارب  دـیرجت  لمع  رگا  اریز  تسا ، تایعقاو  ناهج  اب  یملع  تاـطابترا  تیمها 

یلک روط  هب  ناسنا  میئوگیم : هک  یتقو  تسا . راوتـسا  یلک  نیناوق  رب  مولع  داینب  هک  مینادیم  همه  دوب و  دهاوخن  روصت  لباق  یملع  چـیه 
نیعم ياهجرد  رد  یلک  روط  هب  يزلف  ره  دراد ، تیبرت  میلعت و  شریذپ  دادعتسا  یلک  روط  هب  ناسنا  دنکیم ، لثم  دیلوت 

رد یلک  موهفم  کی  ناونع  هب  لوا  يهیـضق  ود  رد  ار  ناـسنا  تقیقح  رد  تسا  شیوخ  ءزج  زا  رتگرزب  لـک  ره  دوشیم ، بوذ  ترارح  زا 
موس يهیضق  رد  زلف  موهفم  نینچمه  دنیامنیم . صخشم  ار  یناسنا  دارفا  هک  یتاصخـشم  دویق و  زا  کی  چیه  هب  دیقت  نودب  میاهتفرگ  رظن 
کی مراهچ  يهیـضق  رد  لک  تسا  روطنیمه  دـشابیم . قیبطت  لباق  صخـشت  دـیق و  نودـب  تازلف  يهمه  رب  هک  تسا  یلک  ینهذ  رما  کی 

هچ دیرجت  لمع  نیا  یئادتبا  ياههزیگنا  تلع و  لاح  ددرگیم . قیبطت  یعومجم  ياهلک  يهمه  رب  هک  تسا  ياهدش  دیرجت  یلک  موهفم 
جنپ هب  میهدب  رارق  لیلحت  دروم  ار  دیرجت  لمع  نیا  هک  یماگنه  تسین . ام  زاین  دروم  العف  هک  دراد  یحورشم  ثحب  هب  جایتحا  تسا ، هدوب 

تایئزج دارفا و  اب  تخانش  لئاسو  رگید  نهذ و  ساوح و  طابترا  مکی - رصنع  تسا : ریز  رارق  هب  هک  میسریم  مهم  رصنع  جنپ  ای  عوضوم 
بطق زا  جراخ  اـب  دـناوتن  یللع  هب  ناـسنا  کـی  هک  مینک  ضرف  نینچ  رگا  دـنراد . تیعقاو  هدـننک  كاردا  بطق  زا  نوریب  رد  هک  یجراـخ 

طابترا دنـشابیم ، تیعقاو  ياراد  شتخانـش  لـئاسو  رگید  نهذ و  ساوح و  زا  نوریب  هک  یجراـخ  تاـیئزج  دارفا و  اـب  شاهدـننک  كاردا 
رد هک  یئاهرذب  دشابن ، ینیمز  يهیذغت  داوم  باتفآ و  بآ و  رگا  هکنانچ  دمآ ، دهاوخن  تیلعف  هب  وا  نهذ  رد  دیرجت  لمع  دنک ، رارقرب 

نیا یناـسنا  يزغم  تاـنایرج  رد  هجوت  نیرتمک  اـب  تسا . دـیرجت  لـمع  مود - رـصنع  دیـسر . دـهاوخن  تیلعف  هب  تسا  هدـش  هتـشاک  نیمز 
- مکی عون  دراد : یساسا  رایـسب  نایرج  عون  ود  اههدیدپ  زا  یعاونا  يهفاضا  هب  ام  يزغم  تانایرج  هک  تسا  هدهاشم  كرد و  لباق  تقیقح 
گنـس و ناسنا و  زیم و  تخرد و  هام و  زا  يرادربسکع  دـننام  ینیع ، ناهج  ياهدومن  لاکـشا و  زا  ریوصت  يرادربسکع و  هباشم  ینایرج 

یکیزیف میهافم  ياراد  هک  تاـملک  نیا  لاـثما  شقن و  ریوصت و  ساـکعنا و  يرادربسکع و  حالطـصا  هک  مینادیم  همه  هتبلا  . ) کـلذ ریغ 
- مود عون  دوشیمن ). هدـید  يرگید  زیچ  ینهذ  تاساکعنا  میهافم و  نآ  نایم  اـسران  یتهابـش  زج  هدوبن و  دنـشابیم  یکیزیف  تیور  لـباق 

لمع میمـصت و  واهمیـسجت  یقطنم و  ياههشیدـنا  دـننام  تسا ، داـیز  رایـسب  دوخ  تبون  هب  زین  تاـنایرج  عون  نیا  تسا . ینهذ  ياـهتیلاعف 
تاصخـشت و زا  یـضعب  ای  همه  دراد  هک  یتردق  اب  دناوتیم  یمدآ  زغم  ینعی  تسا . اهتیلاعف  عون  نیا  زا  دیرجت  لمع  کلذ . ریغ  باختنا و 

نآ زا  يراـع  یموهفم  هدوـمن و  ءاـغلا  دریگیم ، رب  رد  ار  تادوـجوم  يهمه  ینیع ، ناـهج  رد  هک  ار  یتاـعوضوم  یئزج  يدرف و  تاـنیعت 
یم ادیپ  يدوعص  تلاح  دیرجت  لمع  نیا  یهاگ  دنمانیم . دیرجت  لمع  ار  تیلاعف  نیا  دروآیم . دوجوب  نهذ  رد  ار  تانیعت  تاصخشت و 
لمع هاگنآ  دـشابیم . دوخ  عوضوم  تانیعت  تاصخـشت و  زا  هدـش  دـیرجت  یموهفم  کی  ره  هک  اهنز  یلک  اـی  اـهدرم  یلک  دـننام  دـنک ،

دیرجت ار  نآ  ام  هک  رتشیب  يدیرجت  اب  ینعی  رتعیسو  يهرئاد  کی  رد  یلک  موهفم  دریگیم و  ماجنا  اهنز  اهدرم و  عومجم  يهرابرد  دیرجت 
دروم تاناویح  زا  رگید  یعاونا  نتفرگ  رظن  رد  اب  زین  یلک  موهفم  نیمه  دـیآیم . دوجوب  نهذ  رد  ناـسنا  ناونع  هب  میماـنیم  مود  يهجرد 

رد دـیرجت  عقوم  نیا  رد  دـیآیم . دوجوب  نهذ  رد  ناویح  ناونع  هب  رتشیب  يدـیرجت  اب  ینعی  رتعیـسو  يهرئاد  کـی  رد  هتفرگ  رارق  دـیرجت 
زغم هک  یتقو  هک  تسنیا  نآ  مینک و  هراشا  تیمها  اب  هداـعلا  قوف  يهلئـسم  کـی  هب  میروبجم  اـجنیا  رد  تسا . هتفرگ  ماـجنا  موس  يهجرد 

تـسا دنت  يردق  هب  الاب  تاجرد  هب  لوا  يهجرد  زا  دیرجت  تعرـس  مینیبیم  الاب  لاثم  رد  هکنانچ  دـنکیم ، يدـعاصت  ياهیرجت  هب  عورش 
. ددرگ لاغشا  ینامز  نیرتمک  ات  تسا  هتفرگن  ماجنا  یتکرح  نیرتمک  مود  يهجرد  دیرجت  هب  دوعـص  يارب  الـصا  دنکیم  نامگ  ناسنا  هک 

ناسنا موهفم  دیرجت  اهنز ، قیداصم  دارفا و  زا  نز  یلک  موهفم  دـیرجت  ای  اهدرم  قیداصم  دارفا و  زا  درم  یلک  موهفم  دـیرجت  زا  سپ  ینعی 
موهفم هتفرگ و  ماجنا  یصاخ  لمع  تیلاعف و  تکرح و  نودب  اهنز ) اهدرم و   ) ناسنا يهلسلس  دارفا  ود  ره  زا 

تیلاـعف ناـیم  تسا  قرف  مینیبیم  حوـضو  لاـمک  اـب  اـم  اریز  تسا ، طـلغ  ناـمگ  کـی  نیا  و  تسا . هدرک  زورب  نهذرد  هراـبکی  هب  ناـسنا 
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رد تکرح  نیا  تعرس  رما  تیاهن  تسا ، راک  رد  یتکرح  اعطق  هک  رتعیـسو  ياهیلک  هب  رتدودحم  ياهیلک  زا  دیرجت  رد  نهذ  یجیردت 
زا تکرح  نودب  هک  يدیرجت  تیلاعف  نآ  و  دشابیمن ، هسیاقم  لباق  رون  تکرح  تعرس  الثم  یکیزیف  تاکرح  نیرتعیرـس  اب  زگره  يدنت 

يردق هب  يزغم  دیرجت  تردـق  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دروآیم . دوجوب  نهذ  رد  ار  يرتعیـسو  یلک  رابکی  هب  رتدودـحم ، ياهیلک 
هب دناوتیم  دـیرجت  رد  ردـتقم  زغم  کی  هک  دوجو  یلک  موهفم  دـننام  دوشن ، ساسحا  دـیرجت  مانب  نهذ  رد  یتیلاعف  الـصا  هک  دـشاب  یلاع 

هباشت يهطبار  هک  ار  يرگید  ءازجا  هچ  تسا و  هدینش  عقوم  نآ  ات  هک  یئازجا  نآ  يهلیسوب  هچ  ار  یتسه  يهمه  هملک ، نیا  ندینـش  درجم 
اب دوشن ، ساسحا  یتیلاعف  دـیرجت  نیرتعیـسو  لاح  رد  هتفای  دـشر  ياهزغم  يارب  هچ  رگا  دـبایرد . دـنکیم ، هفاضا  رگیدـمه  هب  اهنآ  ناـیم 

بیـس و یلک  موهفم  الثم   ) فلتخم ياـهیلک  ناـیم  تواـفت  هب  رظن  اـب  یعقاو  تیلاـعف  تکرح و  نودـب  یلک  نآ  موهفم  تفاـیرد  لاـحنیا 
يایاضق تیاهنیب و  دادعا و  یلک و  میهافم  دوخ  دننام  تسا  دیرجت  لمع  لوصحم  موس - رصنع  تسا . ریذپانناکما  دوجو ) یلک  موهفم 

دننام یئاشنا 
زا کی  چیه  هک  تسا  تسرد  کلذ . ریغ  یضایر و  يایاضق  تسا و  لاحم  تسا ) هدش  هدروآ  قطنم  رد  هک  یطئارـش  اب   ) نیـضیقن عامتجا 

ینیع تادهاشم  سمل و  لباق  میقتسم  روط  هب  یناور  ياهداضت  مالآ و  ذئاذل و  اهناجیه و  تاساسحا و  فطاوع و  یتح  یناور  ياههدیدپ 
ناشن ندـب  یعیبط  مظن  رد  اهینوگرگد  تانکـس و  تاـکرح و  دـننام  ینامـسج  ياـضعا  ءازجا و  رد  ار  یـصاوخ  راـثآ و  طـقف  دنتـسین و 

رد كرتشم  جومت  زازتها و  زج  اهنآ  يهمه  رد  هک  دنـشابیم  اراد  قوف  روما  اـب  ار  تواـفت  نیا  دـیرجت  لـمع  تـالوصحم  یلو  دـنهدیم ،
ایآ هک  دوشیمن  هدـیمهف  هجو  چـیه  هب  يزغم  باصعا  تاجومت  يهدـهاشم  اب  هک  يروط  هب  دوشیمن ، هدـید  يرگید  زیچ  يزغم  باصعا 

هئزجت میسقت و  لباق  زگره  تالوصحم  نیا  و  تسا . یضایر  ای  یئاشنا و  يایاضق  نتخاس  ای  ددع و  ای  تسا ، یلک  دیرجت  لاح  رد  زغم  نیا 
یلک موهفم  زورب  عقومرد  رگید  ترابع  هب  دنشاب . هتشاد  دوخ  هب  صوصخم  یصخشت  نیعم و  تیوه  ياراد  کی  ره  هک  تسین  یئازجا  هب 

تیهاـم دوخ  هچ  رگا  دـنهدب ، لیکـشت  ار  موهفم  نآ  دـنوشیم و  عمج  رگیدـمه  اـب  يرتـکچوک  ریداـقم  هک  تسین  نینچ  یمدآ  نهذ  رد 
رظن اب  روبزم  موهفم  تیهام  رد  ءازجا  نیا  دشابیم . یعامتجا  یگدنز  دادعتـسا  ياراد  رکفت و  ناویح و  زا  بکرم  ناسنا  الثم  یلک  موهفم 

یجراخ و ع تیعقاو  هب 
زا ناسنا  تیهام  لکـشت  و  دـشابیمن . هئزجت  میـسقت و  لباق  شـشک  دـعب و  ياراد  هک  نهذ  رد  ناسنا  یلک  موهفم  رد  هن  تسا  ناـسنا  ینی 

دحاو زا 6  نآ  لکشت  هب  رظناب  ددع 6  الثم  ددع  دننام  نآ ، موهفم  یلک  يهبنج  هن  تسا ، ناسنا  موهفم  یعومجم  لک  يهبنج  روبزم  ءازجا 
اذل تسین ، یکیزیف  شـشک  دعب و  ياراد  هک  تهجنادـب  تسا ، هدرک  زورب  نهذ  رد  هک  زا 6  یعقاو  یموهفم  یلو  ءزج  زا 6  تسا  بکرم 

يهرابرد هک  هچنآ  تسین ، دحاو  شش  هب  میـسقت  لباق  تسا ، هدش  هتـشون  ذغاک  يور  هک  مقر 6  هکنانچ  دشابیمن . هئزجت  میـسقت و  لباق 
شقن تسا ، هتسب  شقن  نآ  رد  مقر 6  هک  ذـغاک  زا  لحم  نآ  ندرک  هعطق  هعطق  اب  فیرظ  یچیق  کی  اـب  هک  تسنیا  تسا  نکمم  مقر  نیا 
نیمه هب  میاهدرک . زیرزیر  ار  شقن  دوخ  هکلب  دروآ ، میهاوخن  تسدـب  ار  دـحاو  تروـص 6  نیا  رد  هک  مینک  یـشالتم  هعطق و  هعطق  ار   6

تیلاـعف عوـن  ود  تقیقح  رد  دریگب ، ماـجنا  نهذ  رد  ـالثم  ددـع 6  يهراـبرد  هک  یبـیکرت  هئزجت و  هنوـگ  ره  میئوـگیم : هک  تسا  تـهج 
زغم رد  ام  دنیوگب : هک  دنوش  ادیپ  یـصاخشا  ای  یـصخش  رگا  تسا . دیرجت  لماع  مراهچ - رـصنع  تسا . هدـمآ  دوجوب  نهذ  رد  يدـیرجت 

ناهج زا  یـساکعنا  اهنیا  يهمه  ددع و  تایلک و  یئاشنا و  يایاضق  رگید  یـضایر و  يایاضق  همه  و  میرادن ، دـیرجت  مان  هب  یتیلاعف  یمدآ 
!! تسا ینیع 

ناـیرج دـنادیم  هک  يرکفتم  دوریمن و  ناـمگ  یلو  درادـن . دوجو  هلئـسم  نیا  يهراـبرد  ندرک  حرط  يارب  صاخـشا  نیا  اـب  یثحب  چـیه 
ای دوش و  رکنم  ار  يدـیرجت  تیلاعف  يدومن ، هن  دـنراد و  ینیع  ناهج  رد  یتینیع  هن  کـلذ  ریغ  یـضایر و  تاـیلمع  فاـشتکا و  هشیدـنا و 

ياهنیعت اهدومن و  زا  یـسکع  يدیرجت  یعازتنا و  رایـسب  یـضایر  تایلمع  همه  نآ  هک  درک  روصت  ناوتیم  ایآ  دهدب . رارق  دـیدرت  دروم 
تفایرد اـیآ  تسا !؟ ینیع  ناـیرج  کـی  زا  یتروص  نیـضیقن  عاـمتجا  ندوب  لاـحم  هک  درک  روصت  ناوتیم  اـیآ  تسا !؟ ینیع  تادودـعم 
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ینیع ناهج  نامه  زا  یـسکع  تسا ، راگزاسان  ندوب  تیاهنیب  اب  اهتیودـحم  تاصخـشت و  تهج  هب  هک  ینیع  ناهج  زا  نهذ  رد  تیاهنیب 
نادـیم هک  ینورد  صاخ  لماع  کی  اعطق  نیاربانب ، دـشاب . هتـشاد  یمهوت  نینچ  هک  دوش  ادـیپ  رکفتم  کـی  یتح  دوریمن  ناـمگ  تسا !؟
تایدام هدام و  تراسا  رد  دوخ  دیاب  اعطق  دراد ، دیرجت  تردق  هک  لماع  نیا  دهدیم . ماجنا  ار  قوف  يدیرجت  تایلمع  تسا ، زغم  شراک 

اراد زین  ار  یناسنا  ینورب  ینرود و  ياههدـیدپ  اهتیلاعف و  يهمه  دـیرجت  تردـق  لماع  نآ  هکنیا  هب  رظن  اـب  اـصوصخم  دـشاب . هتفرگن  رارق 
كاردا بطق  زا  نوریب  رد  هک  یجراخ  تایئزج  دارفا و  اب  تخانـش  لـئاسو  رگید  نهذ و  ساوح و  طاـبترا   ) مکی رـصنع  زج  هب  دـشابیم .

تیعقاو هدننک 
یتقیقح دوجو  دنناوتیم  دیرجت ) لماع  دـیرجت و  لمع  لوصحم  دـیرجت ، لمع   ) اهنآ زا  کی  ره  هکلب  هناگراهچ  رـصانع  عومجم  دـنراد )

ددـع 6 دوخ  هک  هلئـسم  نیا  كرد  صاخـشا  زا  یـضعب  يارب  تسا  نکمم  دـنیامن . تاـبثا  یمدآ  نورد  رد  ار  يداـم  تاـصتخم  زا  درجم 
ياهتفایرد رگید  اب  ار  هلئـسم  نیا  تهجنیدـب  دریذـپب ، ار  نآ  دـناوتن  دـشاب و  راوشد  تسین ، هئزجت  میـسقت و  لباق  نهذ ، رد  هدـش  تفایرد 

لباقم رد  دحاو  مناوتیم  دوخ  نهذ  رد  ام  يهمه  هک  تسا  یهیدـب  مینکیم : حرطم  تسا ، شریذـپ  كرد و  لباق  ناگمه  يارب  هک  ینهذ 
لباـق تسا  تدـحو  هب  فصتم  تاذ  ياـنعم  هب  هک  دـحاو  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  و  مینک . كرد  ار  ترثک  لـباقم  رد  تدـحو  ریثـک و 

تدـحو تاذ و  هب  ار  نآ  ناوتیم  رگید  ینـالقع  تیلاـعف  کـی  اـب  هچ  رگا  دـشابیمن ، نآ  ینهذ  دوـجو  ياـنعم  هب  ینیع  میـسقت  هئزجت و 
تیوه نیا  تسین . تسا ، هدمآ  دوجوب  نهذ  رد  هک  دـحاو  یلعف  تیوه  هب  طوبرم  تسا و  يوناث  لیلحت  کی  نیا  یلو  دومن ، یلقع  لیلحت 
لیلحت لباق  مه  يوناث  لیلحت  اب  یتح  دنک ، زورب  نهذ  هک  طیسب  موهفم  ره  تدحو و  اما  دشاب . هدوب  هئزجت  میسقت و  لباق  دناوتیمن  دحاو 
یناسنا يایاضق  یلک و  ددع و  تدحو و  دحاو و  دننام  هدش  دیرجت  تالوصحم  هک  یعوضوم  ای  لحم  مجنپ - رـصنع  دشابیمن . هیزجت  و 

دمآ دوجوب  نآ  رد  یضایر  و 
الخ رد  دنیایب و  دوجوب  الخ  رد  دنناوتیمن  تالوصحم  نیا  اریز  تسا ، نشور  رایـسب  عوضوم  ای  لحم  نیا  دوجو  ترورـض  لیلد  تسا ، ه 

لحم و هب  یجایتحا  شیاهتیلاعف  لوصحم  اهتیلاعف و  تسا  درجم  هک  تهجنادب  سفن  هک  مریذپب  ار  هیرظن  نیا  دیاب  ای  نیاربانب  دنریگب . رارق 
درجت تابثا  لفکتم  امیقتـسم  هیرظن  نیا  هک  يدنوادخ ، تیقالخ  تیلاعف و  دننام  درادن ، دریگب ، رارق  دـیایب و  دوجوب  نآ  رد  هک  یعوضوم 
مزلتسم هدیقع  نیا  تسا و  زغم  يدام  باصعا  اهلولس و  يدیرجت  تالوصحم  نیا  لماح  عوضوم  ای  لحم  هک  میئوگب  دیاب  ای  تسا و  سفن 

لماح عوضوم  ای  لحم  دشابیم  يزغم  باصعا  اهلولـس و  هئزجت  میـسقت و  تیلباق  تهج  هب  يدـیرجت  تالوصحم  میـسقت  هئزجت و  ناکما 
نایب نینچ  يرـصان ص 50  قالخا  باتک  رد  هیلع  هللاهمحر  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  ار  بلطم  نیا  تسا . هدـش  ضرف  تالوصحم  نآ 

طیـسب ار  نآ  ماقم  نیا  رد  دوبن  هیزجت  لباق  هچنآ  دوبن . ای  دوب  هیزجت  لباق  ای  دوب  هچ  ره  هک  تسنآ  سفن )  ) وا تطاسب  نایب  اـماو  دـنکیم :
مکح تدحو  بلـس  تدحو و  هب  اهزیچ  رب  هچ  دنکیم ، دحاو  ینعم  روصت  سفن  میئوگ  سپ  بکرم . دوب  هیزجت  لباق  هچنآ  میناوخیم و 

دننک روصت  ار  ترثک  دنهاوخب  رگا  مدرم   ) دننکن روصت  دوب  وا  ءزج  هک  ار  دحاو  ات  درک  ناوتیمن  روصت  ترثک  چیه  دوخ  دنکیم و 
سپ دـیآ ، مزال  لاح  ماسقنا  لحم  ماسقنا  زا  دوب و  ماسقنا  لـباق  سفن  رگاو  دـنناوتیمن ) تسا ، ترثک  زا  یئزج  هک  دـحاو  روصت  نودـب  ، 
سفن هک  دـیآ  مزال  سپ  دوبن ، دـحاو  تمـسق  لباق  هچ  تسا ، لاحم  نیا  دـشاب و  هدوب  تمـسق  لـباق  مه  دوب  لاـح  وا  رد  هک  دـحاو  ینعم 

- مشش لیلد  تسا . وا  تطاسب  نآ  دوب و  قح  بولطم  سپ  تسا ، رهاظ  مود  مسق  نالطب  نوچ  دنکن و  دحاو  ینعم  روصت  ای  دوشن ، مسقنم 
زج یتجهب  رورس و  تذل و  ینارود  هعماج و  ره  رد  اهنآ  تیرثکا  هکلب  مدرم  زا  یناوارف  هورگ  مینادیم  هتبلا  یناحور - ياهجاهتبا  ذئاذل و 

مشخ و باوخ و  روخ و  ذئاذل  هب  ندیـسر  نانآ  ياهنامرآ  اهشـشوک و  ياصقا  تیاغ  دننکیمن . كرد  ار  سوسحم  یعیبط  ذـئاذل  نامه 
دربشیپ يارب  ششوک  لوقعم و  ياهنامرآ  قالخا و  ياهیئابیز  تفرعم و  یسانشقح و  داد و  لدع و  زا  نانآ  چیه . رگید  تسا و  تاوهش 

یتسه هوکـش  هکنانچ  تسین ، مهف  لباق  نانآ  يارب  یناحور  تهج  هب  یئافوکـش و  رورـس  ياـنعم  الـصا  دـنربیمن . تذـل  یناـسنا  عونینب 
ثحب و میناوتیمن  میتفگ ، هتـشذگ  ثحب  رد  دیرجت ) لماع   ) مراهچ رـصنع  یـسررب  رد  هکنانچ  ام  دنکیمن . بلج  دوخ  هب  ار  نانآ  زگره 
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يارب تفگ ؟ ناوتیم  هچ  تسین ، كرد  لباق  نآ  شزرا  تلادـع و  تذـل  هک  یـسک  يارب  اریز  میـشاب . هتـشاد  صاخـشا  نیا  اب  یئوگتفگ 
زگره د هک  یسک 

ام لاح  رهب  دوآ ؟ ناوتیم  یناهرب  لیلد و  هچ  فراعم  ندروآ  تسدـب  تـالوهجم و  فشک  تذـل  يهراـبرد  تسا ، هدیـشچن  ار  لـهج  در 
زج هک  یمدرم  بلغا  هکنیا  مینکیم . هدـهاشم  هتفای  دـشر  ياهناسنا  رد  ار  یناـحور  ياهرورـس  تجهب و  اهیئافوکـش و  ذـئاذل و  هنوگنیا 

اهتجهب ذئاذل و  نآ  يهرابرد  ار  ناگتفای  دـشر  نخـس  يانعم  دـنباییمن ، دوخ  رد  ار  يرگید  زیچ  توهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  ذـئاذل 
يارب یـضایر  هدـیچیپ  رایـسب  يهلئـسم  کی  لح  تذـل  ندوبن  كرد  لباق  هکناـنچ  دـناسریمن ، هدـیدپ  نآ  تیعقاو  رب  یللخ  دـنمهفیمن ،

هنراـقم نرد  مهنع  عضو  اذا  نوهزنتملا  نوفراـعلا  دـیوگیم : انیـس  نبا  هک  یتـقو  دروآیمن . دراو  تذـل  نآ  تیعقاو  هب  يرورـض  كدوک 
هب هک  ینافراع   ) ایلعلا هذـللا  مهل  تلـصح  یلعالا و  لامکلاب  اوشعتنلا  هداعـسلا و  سدـقلا و  ملاع  یلا  اوصلخ  لغاوشلا  نع  اوکفنا  ندـبلا و 

يوس هب  دندش ، ادج  یناسفن  تالاغتـشا  زا  دش و  رانکرب  نانآ  زا  ندب  اب  يزاسمد  ياهتفاثک  هک  یماگنه  دناهدیـسر ، بذهت  هزنت و  ماقم 
لـصاح نانآ  يارب  یلعا  تذل  دریگیم و  ارف  ار  نانآ  دوجو  رورـس  هشعن و  یلعا  لامک  تفایرد  اب  دنوشیم و  اهر  تداعـس  سدق و  ملاع 
رد ناقرغتسم  تعیبط و  رازفلع  رد  ناگدنرچ  یناویح و  ذئاذل  رد  ناروهطوغ  ياضما  هب  یجایتحا  دوخ  راتفگ  تحص  يارب  ددرگیم ).

رد هسوبحم  سوفن  قیدـصت  هب  يزاین  دـنهدیم و  ریخ  یئاهناسنا  يهتفاـی  دـشر  داـهن  زا  يو  لاـثما  يو و  دـنیبیمن . تریح  لـهج و  يداو 
ناشخرد و رایسب  ياهگر  خیرات  رساترس  رد  ایآ  دنهدیمن . هار  دوخ  هب  نانآ  بیذکت  زا  یمیب  هتشادن و  هنارقحم  ياهیهاوخدوخ  ماهوا و 

دننام دنشابیم ؟ يزیگنافسا  تیلقا  رد  هچ  رگا  مینیبیمن ، اهگنس  لاغز  هوبنا  نایم  رد  ساملا  يهگر  دننام  ار  ناگتفای  دشر  زا  غورف  رپ 
سفن اریز  تسا ، سفن  درجت  لئالد  نیرتهب  زا  یئاهنت  هب  الاو  ماقم  نیا  هب  لوصو  نیتسار  يامکح  ءاـیلوا و  ءایـصوا و  ناربماـیپ و  ناوراـک 

و هتـشادن ، یعیبط  دوخ  مروت  يارب  شـشوج  يرگهلماـعم و  ناـیز و  دوس و  زا  نتفر  رتـالاب  یئاـناوت  تاـیدام  هداـم و  رد  هدرتـسگ  یناویح 
هب یهجوت  دوخ ، یلامک  ریـسم  رد  هتفاـی  دـشر  ياـهناسنا  حاورا  دـشچب . ار  ینامـسج  يداـم  تایـضتقم  نتـشاذگ  اـپ  ریز  معط  دـناوتیمن 

، هیلوا تامدـقم  یط  زا  سپ  یناحور  رورـس  جاهتبا و  دـنریگب . رارق  اهنآ  ریثات  تحت  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دـنرادن  یعیبط  دوخ  ياههتـساوخ 
ناـسنا هکنیا  هن  تسا  حور  دوخ  تعیبط  رد  یحور  يافـص  ناـفرع و  بذـهت و  لیـصحت  يارب  شـشوک  هک  دـنکیم  تاـبثا  دوخ  يدوخب 

انوچ ددرگیم ، حور  یئافوکش  ساسحا  هب  لدبم  تذل  ساسحا  اجیردت  اذل  دزاسیم ، دوخ  حور  دراو  ینوریب  ملاع  زا  فراع 
رد دـناهدادن . رارق  هتـسیاش  هجوت  دروـم  نارکفتم  زا  ياهدـع  هنافـساتم  ار  لـیلد  نیا  ددرگ . لـگ  هب  لدـبم  دوـش و  افوکـش  هک  ياهچنغ  ن 
اب هدرب و  یپ  نآ  تیمها  هـب  ص 8  تاداعـسلا ج 1 . عماج  باتک  رد  یقارن  يدهم  دمحم  قالخا  گرزب  داتـسا  هلاتم و  میکح  هک  تروص 

مسج زا  ریغ  یمدآ  سفن  هکنیا  تابثا  يارب  تسا  لیلد  نیرتنـشور  نیا  و   ) امهریغ اهنآ  یلع  لیلد  حضوا  اذه  و  دیوگیم : لماک  تحارص 
هب طوبرم  تاعوضوم  زا  یکی  لیلد  نیا  تهج  کی  زا  تسا  نکمم  هچ  رگا  فیلکت - نیرب  ساسحا  متفه - لـیلد  دـشابیم ). نآ  ياوق  و 

ساسحا میتفگ : میهدیم . رارق  هجوت  دروم  لقتسم  روط  هب  ار  نآ  ام  دراد ، هک  یـصاخ  تیمها  تهج  هب  لاحنیا  اب  دشاب ، هدوب  مشـش  لیلد 
هکنیا ندرکن  شومارف  يارب  طقف  ار  فیلکت  هملک  هک  تسا  ینیـشام  يربج  تاـکرح  فیلکت و  نیرب  ساـسحا  ناـیم  کـیکفت  يارب  نیرب 

چیه دایتعا ، رب  دنتسم  ای  یصخش و  نایز  عفد  دوس و  بلج  رب  ینبم  فیلکت  ماجنا  ساسحا و  دشکیم . كدی  تسا ، ناسنا  هدننک  تکرح 
هفیظو و ماجنا  ناونع  هب  مدرم  زا  هک  یتکرح  ره  دـیوگب : یـسک  رگا  درادـن . يربج  ياهورین  ریثات  تحت  نیـشام  ءازجا  تکرح  اب  یتوافت 

نیا درادن . تیناسنا  ناسنا و  زا  یحیحص  عالطا  اعطق  دشابیم ، نایز  دوس و  يزیرغ و  ياههتـساوخ  يربج  لولعم  دوشیم ، رداص  فیلکت 
يهعطق ز

هچ مالسلامهیلع و  همئا  ماظع و  يایبنا  يهلیسوب  هچ  هلئسم  نیا  رد  هک  تسا  یحورـشم  تانایب  زا  ياهصالخ  هک  تناک  زا  ار  یفـسلف  يابی 
بلط مدرم  زا  اما  یتسین ، ابرلد  دـنیآشوخ و  گرزب ، دـنلب و  مان  يا  فیلکت ، يا  میریگب : رظن  رد  تسا  هدـمآ  نیتسار  يامکح  يهلیـسوب 
طقف نکیلو  یناـسرتیمن . درواـیب  میب  اـی  تهارک  هـک  يزیچ  هـب  ار  سفن  يروآیم ، شبنجب  ارناـسک  يهدارا  دـنچ  ره  ینکیم و  تعاـطا 
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يهمه مینکیم و  شمارتـحا  یهاوخن  یهاوخ  منکن ، شتعاـطا  مه  رگا  دـباییم و  هار  سفن  رد  دوخ  يدوـخب  هک  ینکیم  عـضو  ینوناـق 
ياهتساخرب نآ  زا  تسوت و  يهتسیاش  هک  یلصا  فیلکت ، يا  دنتکاس . وا  هاگشیپ  رد  دننکیم  راتفر  شفالخرب  یناهن  رد  هکنآ  اب  تالیامت 

شزرا تسا و  نازیرگ  هرـسکی  تالیامت  اب  يدنواشیوخ  زا  تعانم  لامک  اب  وا  هک  تفای  ناوت  اجک  رتدـنمجرا  داژن  يهشیر  تسا ؟ مادـک 
سوسحم ملاع  زا  یئزج  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  دیآیم . رب  هشیر  لصا و  نامه  زا  شبجاو  طرـش  دنهدب ، دوخب  دـنناوتب  مدرم  هک  یقیقح 

كرد ار  نآ  دـناوتیم  لقع  اهنت  هک  دـنکیم  يروما  هب  طوبرم  ار  وا  لـصا  نآ  دوریم و  رترب  دوخ  زا  لـصا  نآ  يهطـساوب  اـنامه  تسا ،
اپورا رد  تمکح  ریس   ) تسا تعیبط  هاگتسد  لباقم  رد  وا  سفن  لالقتسا  ندوب و  راتخم  ینعی  ناسنا ، تیصخش  انامه  لصا  نآ  دنک ،

، درادن یساسا  لصا و  چیه  تیناسنا  ماقم  هب  لوصو  ياعدا  نآ ، هب  لوصو  نودب  تفگ : ناوتیم  هک  فیرش  ساسحا  نیا  ص 169 ) ج 2 .
هراظن و اب  هک  دازآ  تیـصخش  ياپ  ساـسحا  نیا  رد  دـشاب ، هدوب  اـهنآ  یعیبط  ياهـشنکاو  شنک و  زیارغ و  ياـهتیلاعف  رب  ینتبم  دـناوتیمن 

ياهـشنکاو شنک و  زا  رتارف  هب  هک  تسا  تیـصخش  لالقتـسا  هب  دنتـسم  ساسحا  نیا  تسا . راک  رد  دنکیم ، لمع  راک  رب  لوقعم  يهطلس 
رب البق  هک  يروص  ندـش  كاپ  هب  زاین  نودـب  سفن ، رب  هعونتم  هفلتخم و  روص  ضورع  متـشه - لـیلد  تسا . هتـشاذگ  ماـگ  ضحم  یعیبط 

رکذتم یقارن  يدهم  دمحم  یسوط و  ریصن  هجاوخ  دننام  یناسنا  مولع  ياملع  هفـسالف و  زا  ياهدع  مه  ار  لیلد  نیا  دناهدش . ضراع  سفن 
دـشاب هتـشاد  نآ  زا  شیپ  هک  یتروص  ات  درک  دناوتن  یتروص  لوبق  مسج  چیه  رگید ،: یهجو  تسا : نینچ  ریـصن  هجاوخ  تارابع  دناهدش .

عمش ياهراپ  ای  دش و  دناوتن  لاح  وا  رد  عیبرت  تروص  دراذگن ، زاب  تروص  نآ  ات  دراد ، ثیلثت  تروص  هک  یمـسج  الثم  دوشن . لئاز  وا  زا 
زونه لوا  شقن  زا  رگا  هچ  دوشن ، روصم  وا  رد  رگید  يرهم  شقن  دزیخنرب ، وا  زا  شقن  نآ  اـت  دـشاب ، هدرک  لوـبق  يرهم  شقن  هک  موـم ) )

هب سفن  لاح  رمتـسم و  ماسجا  یگلمج  رد  مکح  نیا  دوشن و  مامت  شقنم  مادـک  چـیه  هب  دوش و  طلتخم  شقن  ود  ره  دـشاب  هدـنام  يزیچ 
، تسنیا فالخ 

هکنآیب دنکیم  لوبق  ار  هلمج  يرگید  زا  سپ  یکی  دوشیم ، ضراع )  ) يراط وا  رب  تاسوسحم  تالوقعم و  روص  هکنادـنچ  هکنآ  رهب  زا 
هک روص  يرایـسب  زا  هک  دسریمن  یئاج  هب  زگره  تسا و  لثمتم  لماک  مات و  وا  رد  روص  یگلمج  هکلب  دنک ، قباس  روص  لاوز  ياعدتـسا 

اجنیا زا  و  رگید . روص  لوبق  یناسآ  رب  تسا  وا  نیعم  وا  رد  روص  رایـسب  دوخ  هکلب  رگید ، یتروص  لوبق  زا  دوش  زجاع  دـیآ  لصاح  وا  رد 
دـض تیـصاخ  نیا  رتدعتـسم و  ار  تدافتـسا  ملعت و  رتشیب و  وا  رد  تسایک  مهف و  رتعمجتـسم ، ار  بادآ  مولع و  هکنادنچ  مدرم  هک  تسا 

تاسوسحم روص  محازت  مدع  یکی  تسا . لیلد  ود  هب  لیلحت  لباق  لیلد  نیا  دسریم  رظن  هب  دوبن . مسج  سفن  سپ  تسا . ماسجا  تیصاخ 
قئاقح روص و  يریگارف  ای  سفن  نتفاـی  تیوقت  مود - لـیلد  دنـشاب . هدوب  داـضتم  فلاـختم و  رگیدـکی  اـب  هچ  رگا  سفن ، رد  تـالوقعم  و 
نکمم هک  یـضارتعا  داد . میهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  ثحبم  نیا  زا  سپ  ار  مود  لیلد  نیا  ام  رتشیب . یگدـنریگ  تیلاعف و  رب  یتسه  ناهج 
ضرف نیا  اب  دـندرگیم و  يزغم  باصعا  اهلولـس و  دراو  یگمه  تاسوسحم  تالوقعم و  روص  هک  تسنیا  دوآ ، دراو  قوف  لـیلد  هب  تسا 
دودرم هلیـسو  نیدـب  ار  سفن  درجت  هتخاس و  عناق  ار  صاخـشا  زا  ياهدـع  ریخا  ياهنارود  رد  بلطم  نیا  دـنامیمن . درجم  سفن  هب  يزاـین 

دنرامشیم
رکذـتم احورـشم  مجنپ  لیلد  هب  طوبرم  ثحابم  رد  هکنانچ  الوا  اریز  تسا ، دودرم  قوف  بلطم  یملع  تابثا  لـباق  تاـیعقاو  هب  رظن  اـب  یلو 

يدام ياههدیدپ  هک  يزغم  باصعا  اهلولس و  رد  اهنآ  تفگ  ناوتیمن  هجو  چیه  هب  هک  میراد  یناوارف  ياهـسوسحمان  تالوقعم و  میدش ،
تدـحو و دـحاو و  یلک و  ددـع و  یناسنا و  يایاضق  دـننام  دنتـسین ، يدومن  ياراد  تالوقعم  نآ  الـصا  اریز  دـنوشیم ، سکعنم  دنتـسه 
اهلولـس و هک  ندـب  يدام  ءازجا  يهمه  یمئاد  تکرح  هب  داقتعا  دـیاب  ای  ایناث  کلذ و  ریغ  عونتم  رایـسب  تارثات  مالآ و  ذـئاذل و  اـهمعط و 

رارمتـسا ماود و  هب  طوبرم  نیناوـق  لوـصا و  يهمه  ندز  مه  رب  مزلتـسم  راـک  نیا  هک  تشاذـگ  راـنک  هب  دنـشابیم ، اـهنآ  زا  مه  باـصعا 
نورد رد  يدام  ءازجا  نوکـس  تکرح و  قوفاـم  یتقیقح  هک  درک  لوبق  دـیاب  اـی  تسا و  کـیژولویزیف  کـیژولویب و  هاگدـید  زا  تکرح 
ادـیپ لوحت  يدـنک  هب  يزغم  ياهلولـس  دـننام  ندـب  ءازجا  زا  یـضعب  دوشیم  هتفگ  هچ  رگا  دوشیم . هدـیمان  سفن  هک  دراد  دوجو  ناـسنا 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1390 

http://www.ghaemiyeh.com


يزغم ياهلولـس  دوکر  نوکـس و  زا  يرگید  ترابع  هک  دشاب  هدوب  يردق  هب  دـناوتیمن  مه  تکرح  يدـنک  نیا  لاحنیا  اب  یلو  دـننکیم ،
هب طوبرم  لئاسم  هب  رظن  اب  اعطق  هک   ) دـشابیم لاس  میئوگب 30  یتح  لاس  ای 20  لاس  هد  يزغم  ياهلولـس  لوحت  تدم  مینک  ضرف  دشاب .

وگرگد
ام نورد  رد  لوقعم  ياههدـش  تفایرد  سوسحم و  روص  اـهنویلیم  هکلب  نارازه  مینیبیم  زاـب  تسا ) رتکیدزن  یخوش  هب  یکیژولویب  اـهین 

هظفاـح يهراـبرد  هک  يژوـلویزیف  ياـملع  زا  یخرب  هک  تسا  هدـش  لـقن  هطبار ، نـیا  رد  دنـشابیم . يرادربهرهب  لـباق  هدـش و  يرادـهگن 
زا هورگ  يهتفگ  هب  هجوت  اب  مه  هیرظن  نیا  دریگیم . ياج  زغم  زا  لولس  کی  رد  یتاعالطا  دحاو  ره  دنیوگیم : دناهدرک  زاربا  ار  یتایرظن 

نویلیم کی  دناوتیم  یلومعم  رمع  کی  رد  یلومعم  يهظفاح  کی  دـیوگیم : هک  يدـئوس  سانـش  تسیز  ندـیه  رگلوه  دـننام  ناققحم 
- اثلاث تسا . دودرم  دشابیمن ، درایلیم  داتـشه  زا  شیب  زغم  ياهلولـس  لک  ای  هظفاح  هب  طوبرم  ياهلولـس  هکنیا  اب  دـنک  تبث  عالطا  درایلیم 

باصعا اهلولـس و  رد  تاسوسحم  روص  زا  يرادربسکع  ناکما  قیقد ، ياهيرادربسکع  رد  یملع  ياهتفرـشیپ  يهمه  اب  نونکات  ایآ  الـصا 
یگدامآ ینالقع و  یملع و  بلاطم  یگدـنریگ  یتح  لقعت و  میـسجت و  رکفت و  تردـق  شیازفا  مهن - لـیلد  تسا !؟ هتـشاد  دوجو  يزغم 

دراد و یجراخ  ياههزیگنا  ربارب  رد  شنکاو  يهبنج  طقف  یمدآ  زغم  هک  مینک  ضرف  رگا  کـلذ  ریغ  يرنه و  یملع و  ياـهتیقالخ  يارب 
جراخ زا  هک  یملع  اب  تیفیک  تیمک و  رظن  زا  زغم  لمعلاسکع  تسیابیمن  زگره  درادن ، دوجو  زغم  رد  یعیبط  تانایرج  قوفام  یتقیقح 

و
براجت زا  یتیمک  اب  و  دننکیم ، بسک  هک  تاعالطا  تامولعم و  زا  يرادقم  اب  اهناسنا  هک  یتروص  رد  دشاب . هتشاد  یتوافت  ددرگیم  درا 

هک هچنآ  زا  کی  ره  يارب  ایآ  دیآیم . دوجوب  نانآ  رد  عونتم  ياهتیقالخ  اهيرایـشه و  یگدیزرو و  دـنهدیم ، ماجنا  هک  یتادـهاشم  و 
هب صخشم  عالطا  کی  هداتفا و  راکب  نیعم  يهزیگنا  کی  تسا ، هداد  زورب  نادنمرنه  نیعرتخم و  نیفشتکم و  هفسالف و  نادنمشناد و  زغم 
هک نوسیدا  دـننام  دـناهدوب ، طسوتم  دـح  زا  رتنیئاپ  یتح  یملع  يهبنج  زا  هک  نافـشتکم  غباون و  زا  هدـع  نآ  اصوصخم  تسا ؟ هتفر  راـک 

یلماوع یگزیگنا  اب  هتـشادن و  ار  نانادـقطنم  یقطنم  تامولعم  مرازه  کی  ار و  کیزیف  داتـسا  کی  یکیزیف  تامولعم  مدـص  کـی  دـیاش 
زئارغ ینامـسج و  ياوق  مهد - لیلد  تسا . هدمآ  لئان  گرزب  تافاشتکا  همه  نآ  هب  ینیع  ناهج  زا  يدودـحم  تاعالطا  اب  طابترا  نیعم و 

هک یتروص  رد  دنوشیم ، تیوقت  اهيرورپ  نت  ذئاذل و  لماوع  دـننام  ضحم  یعیبط  تایح  ياههتـساوخ  يهلیـسوب  اهنآ  تیوقت  اب  یعیبط 
عابـشا اهیروخرپ و  تسا ، نارکفتم  يهمه  فارتعا  دروم  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  . ددرگیم فیعـضت  تاـصتخم  نیا  يهبلغ  اـب  یمدآ  سفن 

كرد هابت و  ار  تیقالخ  تردق  تسس و  ار  هدارا  فیعضت و  ار  لقعت  یئاسآنت  لئاسو  رد  ندروخ  هطوغ  تاوهش و  طرش  دیقیب و 
یعیبط زئارغ  ینامـسج و  ياوق  قوفام  یتقیقح  هک  دوشیم  نشور  سوکعم  نایرج  نیا  زا  دناشکیم . یتسپ  هب  ار  یناسنا  یلاع  ياهـشزرا 

الاب هب  یلاسنایم  زا  یعیبط  زئارغ  ینامـسج و  ياوق  سوکعم  لوحت  مهدزای - لیلد  دوشیم . هدـیمان  سفن  هک  دراد  دوجو  اهناسنا  نورد  رد 
دوریم فعض  هب  ور  هاتوک  اتبـسن  فقوت  نارود  کی  زا  سپ  یعیبط  زئارغ  ینامـسج و  ياوق  هک  الاب  هب  یگلاس  جنپ  یـس و  دودح  زا  الثم 

رتردـتقم و ثداوح  ربارب  رد  تیفرظ  اـهغوبن و  اـهتیقالخ و  زورب  قیبطت و  میـسجت و  دـیرجت و  لـقعت و  هشیدـنا و  ياوق  هک  یتروص  رد 
يدازآ مهدزاود - لـیلد  دوریم . گرم  هب  ور  ددرگیم و  هدوسرف  روبزم  ياوق  تیلاـعف  نادـیم  هک  تلوـهک  نارود  اـت  دـندرگیم  رتلاـعف 

تقد هجوت و  لباق  فیرعت  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا ، هدـش  هتفگ  يدایز  تافیرعت  رایتخا  يهرابرد  رایتخا . رتهب  حالطـصا  هب  اـی  هدارا 
رتیلاع رتيوق و  هراظن  هطلـس و  نیا  هزادنا  ره  راک . یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  تیـصخش  يهراظن  هطلـس و  زا  تسترابع  رایتخا  هک : دشاب 

یقلت تیلع  نوناق  فلاخم  هفـسالف  نادنمـشناد و  زا  یناوارف  هورگ  ار  هدـیدپ  نیا  دوب . دـهاوخ  رتیلاع  رایتخا  رتدازآ و  هدارا  دـشاب ، هدوب 
هدرک حرطم  رایتخا  ربج و  باتک  رد  ار  یلئاسم  ثحبم  نیا  رد  ام  دناهدز . زابرس  نآ  شریذپ  زا  هدرک و 

زا هک  یخـساپ  هب  يرـصتخم  يهراشا  میهاوخیم  طقف  ثحب  نیا  رد  دـنیامن . هعجارم  باـتک  نآ  هب  دـنناوتیم  مرتحم  ناـهوژپ  شناد  میا ،
نوناق اب  یتافانم  ناسنا  رد  يرایتخا  ياهراک  دوجو  هب  داقتعا  هک  تسنیا  نآ  میشاب و  هتشاد  ناوتیم  رایتخا  ياهراک  رب  تیلع  نوناق  قیبطت 
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تعیبط و ناهج  رد  تیلع  نوناـق  هک  تسین  یمازلا  چـیه  مینادـب  هک  دـنکیم  باـجیا  ار  تیلع  نوناـق  رد  رتشیب  قیقحت  هکلب  درادـن  تیلع 
ار لولعم  تلع و  نوناق  ام  دندقتعم  دـیدج  نارود  نانادـکیزیف  زا  یـضعب  هکنانچ  رگید  ترابع  هب  و  دـشاب . یکی  دـیاب  یتاذ  نورد  ناهج 
یمک و قباطت  هراومه  تعیبط  ملاع  رد  يهیراج  تالولعم  للع و  رد  مینکیم . فرـصت  ار  نآ  کیـسالک  يانعم  رد  هکلب  مینکیمن ، هاگن 

يهمه اـب  لولعم  دـش و  هتفرگ  رظن  رد  لولعم  يهدـننک  رداـص  ناونع  هب  رگا  تلع  رگا  اریز  دراد ، ترورـض  لوـلعم  تلع و  نیباـم  یفیک 
، تسا هدروآ  تسدـب  تلع  زا  ار  نآ  دـشاب ، اراد  ار  هچ  ره  هک  تسا  ملـسم  دوش ، روظنم  تلع  زا  هدـش  رداص  یتقیقح  شتاـیفیک  ءازجا و 

لیلد تسا . ریذپانناکما  يزیچ  نینچ  تسا و  هدیبسچ  لولعم  زا  هدمآ و  مدع  زا  زیچ  نآ  میئوگب  دیاب  دـشاب  هتـشادن  ار  نآ  تلع  رگا  اریز 
يرات زاغآ  زا  تفایرد  نیا  تسا . دوجوم  نیرتیلاع  تقیقح و  نیرتلماک  هک  ادخ  زا  یموهفم  تفایرد  ناکما  مهدزیس -

نورد رد  رگا  دوشیم . هدـید  اهناسنا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  رد  فلتخم  ياهتیوه  هب  روبزم  موهفم  قیبطت  اب  هچ  رگا  نونکات  يرـشب  خ 
رظن عطق  ار  مدرم  زا  ياهدـع  ام  رگا  دوب . ریذـپانناکما  یتفایرد  نینچ  تشادـن ، دوجو  ینیع  ناهج  زا  تارثات  ریثات و  قوف  یتقیقح  یناسنا 

هدـهاشم اـهناسنا  يهمه  رد  ار  نآ  تیموـمع  دـننیبیمن ، دوـخ  رد  ار  تفاـیرد  نیا  يزغم  یطئارـش  یناور و  یلماوـع  ياـنبم  رب  هـک  مـینک 
عبتت نیا  اـب  رـشب . تشذگرـس  رد  یفاـک  مزـال و  عبتت  مکی - لـیلد  تفرگ : رظن  رد  ناوـتیم  ار  لـیلد  ود  هیـضق  نیا  تاـبثا  يارب  مینکیم .

نآ رب  هدننک  تلالد  ياهدومن  تفایرد و  نیا  قمع  تیفیک و  هچ  رگا  تسا ، هتشاد  عویش  للم  ماوقا و  يهمه  رد  ادخ  تفایرد  هک  مینیبیم 
یتادهاشم فلاخم  تسا ، هتفر  فعـض  هب  ور  روبزم  تفایرد  اهشنیب ، اهـشناد و  تفرـشیپ  اب  میئوگب : هکنیا  تسا و  هدوب  نوگانوگ  رایـسب 

ار هاگآ  ياهزغم  فقوت  نودب  یئارگادخ  یبایادخ و  تسا و  هدش  افوکش  هجوت  لباق  رایسب  دح  رد  ملع  هک  ریخا  ياهنارود  رد  هک  تسا 
نوهرم ملع  تفرـشیپ  هک  رکفتم  دنمـشناد  نارازه  مان  ندرب  هب  هک  دوریمن  نامگ  داد . رارق  دـیدرت  دروم  دـناوتیمن  تسا ، هتخاـس  روراـب 

هار هب  نیملسم  عماوج  رد  شناد  ناوراک  هک  ماگنه  نآ  رد  دشاب ، يزاین  تسا ، هدوب  نانآ  ياهشالت  ششوک و 
انیس و نبا  يزار و  يایرکز  نب  دمحم  یناجزوب و  ءافولاوبا  ینوریب و  ناحیروبا  يرصب و  مثیه  نبا  یمزراوخ و  یسوم  خیش  اهدص  دنداتفا 
اب هن  دـنتفای  تسد  رتیلاع  رتنشور و  تایهلا  هب  یتسه  يهرابرد  تخانـش  شیازفا  اب  ملع  غباون  فشتکم و  ياهتیـصخش  رگید  یناتبلا و 

، نیتـشنیا کـنالپ ، سکاـم  رلپک ، دـهتیاو ، دـننام  ار  زورما  ملع  عـفترم  ياـههلق  ناـحتاف  هنوـمن  ناوـنع  هـب  نـینچمه  تـالوهجم  هـب  هـیکت 
يرشب تامولعم  رب  هچ  ره  هک  مینک  رود  نهذ  زا  دیاب  ار  برخم  هابتشا  نیا  تفرگ . رظن  رد  ناوتیم  ار  نانآ  لاثما  نوتپموک و  رگنیدورش ،

یعالطایب زا  یشان  لایخ  نیا  اریز  دوشیم  هتساک  تعیبط  ياروام  هب  شیارگ  هجوت و  زا  دوش ، فشک  رتشیب  وا  رب  تایعقاو  دوش و  هدوزفا 
یناـعم همه  نآ  رـشب  هکنیا  يهفاـضا  هب  دروآیمن  دوـجوب  تبثم  يهجیتـن  زگره  ماـهبا  لـهج و  دـیوگیم : هک  تسا  یـساسا  لـصا  نآ  زا 

لامج و یتسه و  هوکـش  تفایرد  رد  زین  دوخ  هدـید و  ینامـسآ  ياهباتک  رد  اصوصخم  فرط  نیا  هب  ادو  باتک  نامز  زا  هک  ار  یتمظعاـب 
دوخ ماـهبا  لـهج و  هب  هیکت  اـب  ار  اـهنآ  دـناوتیمن  تسا ، هدرک  تبث  قاروا  يور  هدوـمن و  تفاـیرد  ار  ـالاو  قئاـقح  همه  نآ  یهلا  لـالج 

بط هب  لهج  ادخ ، يهرابرد  ار  یمکح  ینافرع و  يالاو  لئاسم  همه  نآ  ایآ  دیامن . تبث  ودب  ایرد  تعیبط  يهرابرد 
هار رتشیب  نورب  تاذ و  نورد  ملاع  ود  هب  يرشب  شناد  هزادنا  ره  هک  تسنیا  دوشیم ، هدید  هک  هچنآ  هکلب  تسا !؟ هتفایرد  هدیمهف و  تعی 

تـسدب ادخ  زا  يرتیلاع  تفایرد  هدش و  رتکیدزن  ادخ  هب  ورملق  ود  نآ  رد  نوناق  نایرج  تمظع  مظن و  يهدـهاشم  تهج  هب  تسا ، هتفای 
یتسه تمظع  هوکـش و  رد  الاو  تریح  تشهد و  ساسحا  اب  ار  ینادان  لهج و  صاخـشا  زا  یـضعب  هک  تسا  فساـت  ياـج  تسا . هدروآ 

هب هکناـنچ  ددرگیم . لـصاح  ملع  عـفترم  ياـههلق  هب  دوعـص  زا  سپ  ملع و  قوفاـم  ـالاو  تریح  تشهد و  هک  دـناهدیمهفن  هتفرگ و  یکی 
متریح رب  نم ، يادخ  اریحت  یندز  بر  دیازفیب  وا  تریح  رب  هک  تسا  هتـساوخ  ناحبـس  دنوادخ  زا  هک  هدش  هداد  تبـسن  ص )  ) مرکا ربمایپ 

وحم و هک  تریح  نینچ  لب  تسوا  يوس  شتـشپ  هک  ناریح  نانچ  هن  نید  راک  دشابن  یناریح  هک  زج  نیا  دض  هگ  دیامنب و  نینچ  هگ  ازفیب 
تـسا ینآرق  تایآ  دنکیمن ، حرطم  ار  تعیبط  ياروام  روما  ادـخ و  لهج  هب  هیکت  اب  زگره  بهذـم  هکنیا  لیلد  نیرتنـشور  تسود  تسم 

رد ار  یهلا  تایآ  رـشب  ات  دیامنیم  تاذ  نورب  تاذ و  نورد  ملاع  ود  رد  شواک  لمات و  رکفت و  رب  دیدش  دیکات  هیآ  دصناپ  دودح  رد  هک 
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اب هدوهیب و  ار  تمظع  مظن و  هوکش و  نیا  هب  ناهج   ) الطاب اذه  تقلخ  ام  هک  دمهفب  دنک و  كرد  تیمها  اب  رایسب  ملاع  ود  نیا 
- مود لیلد  یناوتان . لهج و  هب  هن  تسا ، هدوب  یقطنم  ياههزیگنا  لماوع و  هب  دنتـسم  ادـخ  يهرابرد  رـشب  تفاـیرد  سپ  ياهدـیرفاین ) لـط 

الاو موهفم  نیا  ربارب  رد  ار  رـشب  میناوتیم  تسا ، هدوبن  یـصاخ  موق  نارود و  صوصخم  هدوب و  یناگمه  ادـخ  تفایرد  هکنیا  تابثا  يارب 
رد هک  یناسک  موس - هورگ  ادخ . دوجو  نیرکنم  مود - هورگ  ادـخ . دوجو  هب  نیدـقتعم  مکی - هورگ  میئامن : میـسقت  یـساسا  هورگ  هس  رب 

موهفم هب  یهجوت  الـصا  هک  ار  مدرم  هدع  نآ  ام  هک  میراذگیمن  هتفگان  ار  هتکن  نیا  هتبلا  دـندیدرت . کش و  لاح  رد  ادـخ  مدـع  دوجو و 
زا یتح  لامک ، هب  هجوت  زا  ار  یمدرم  يهدع  دـناوتیم  نوگانوگ  طئارـش  لماوع و  هکنانچ  اریز  میهدیمن ، رارق  ثحب  دروم  دـنرادن  ادـخ 

الـصا هک  دـنزاسب  لفاغ  ادـخ  دوجو  زا  ار  ناسنا  دـنناوتیم  مه  یلماوع  نانچمه  دزاسب ، لفاغ  دـنراد ، دوخ  نورد  رد  هک  نم  نآ  هب  هجوت 
اب صخـش  اریز  دسریم ، رظن  هب  راوشد  رایـسب  ناور  زغم و  ساوح و  لادتعا  اب  یـصاخشا  نینچ  دوجو  ضرف  یلو  دوشن ، حرطم  يو  يارب 
نآ دراذگیمن  دیآیم و  دوجوب  ناسنا  ندرگ  تشپ  رد  هک  كروک  درگنن . الاب  هب  یتاظحل  لقادـح  دـناوتیمن  روبزم  ياهلادـتعا  نتـشاد 

قا رد  رایسب  رایسب  دسریم  رظن  هب  هک  صاخشا  هورگ  نیا  زا  تسین . رمعلا  مادام  هراومه و  دیامن ، الاب  هب  رس  ناسنا 
هک تسا  یهیدب  دنتـسه . ادخ  دوجوب  دـقتعم  هک  یناسک  مکی - هورگ  تشگ : میهاوخ  يورایور  میتفگ  هک  هورگ  هس  اب  میرذـگب ، دـنتیل ،

قیدصت قح  هکنآ  يارب  سپ  دنیامنیم . تابثا  قیدصت و  عقاو  رد  ار  ادخ  دوجو  اریز  دنـشاب ، هدرک  تفایرد  ار  ادخ  موهفم  دیاب  هورگ  نیا 
: دیوگیم هک  تسا  لصا  نامه  نیا  دنشاب . هدرک  تفایرد  ار  نآ  عوضوم  دیاب  عطق  روط  هب  دنشاب  هتشاد  دراد  دوجو  ادخ  هک  ار  هیضق  نیا 

نآ دوجو  عرف  یعوضوم  کـی  هب  يزیچ  نتفرگ  رارق  لومحم  ینعی  زیچ ، يارب  يزیچ  توبث   ) هل تبثملا  توـبثل  عرف  ءیـشل  ءییـش  توـبث 
راکنا دروم  ار  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  مود - هورگ  دوشیم ) عقاو  لومحم  ینعی  تباـث  وا  يارب  لومحم  ناونع  هب  ءییـش  هک  تسا  يزیچ 

اریز دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  يرـشب  ناوراک  رد  اعقاو  یـصاخشا  نینچ  مینک  ضرف  رگا  هتبلا  درادن ! دوجو  ادخ  دـنیوگیم : دـنهدیم و  رارق 
هک تسا  هدـشن  هدـید  یلیلد  ینعی  تسا . هدـشن  حرطم  ادـخ  دوجو  یفن  يارب  مه  فعیـض  لیلد  کی  یتح  نونکات  هک  مینادیم  ام  يهمه 

دروم رد  هک  تسا  هدوب  ادخ  دوجوب  نیدقتعم  لیالد  رد  کیکـشت  تسا ، هتفرگ  تروص  نونکات  هک  هچنآ  درادن ! دوجو  ادخ  دـنک  تابثا 
لیلد هب  یکتم  اعطق  دریگب ، دوخ  رب  ادخ  دوجو  یفان  يهفایق  دوش و  ادیپ  یسک  رگا  نیاربانب ، تساهدش . هداد  خساپ  تاکیکشت  نامه  دوخ 

بن
حیحـص ار  نیدقتعم  لئالد  رب  هدراو  تاکیکـشت  مه  ضرف  رب  رگا  هک  تسنیا  رما  تیاهن  درک ، یقلت  يدـج  ار  هفایق  نینچ  ناوتیمن  هدو و 

ثحب و زا  سپ  دنوش و  ادیپ  یـصاخشا  نینچ  رگا  لاح  ره  هب  و  ادخ . یفن  راکنا و  هن  تسا ، فقوت  توکـس و  شایقطنم  يهجیتن  مینادب ،
نیلوا  ) عوضوم تفایرد  نودب  هک  دناهتفرگ  رظن  رد  ار  یفنم  يهیضق  اعطق  دنوش !! ادخ  رکنم  یهاگآ  ملع و  يور  زا  زاب  لالدتسا  لیلحت و 

ام هک  دننک  اعدا  نینچ  هچ  رگا  دناهدرک ، تفایرد  ار  ادخ  موهفم  مه  نیرکنم  هورگ  اتجیتن  دـشابیمن ، ریذـپناکما  هیـضق ) یـساسا  رـصنع 
موهفم نآ  امش  ایآ  هک  دش  دنهاوخ  وربور  لاوئس  نیا  اب  اروف  نانآ  اریز  دیئوگیم ، نیدقتعم  امـش  هک  مینکیم  یفن  ار  ادخ )  ) عوضوم نآ 

، دیاهدومن تفایرد  ار  نآ  ام  دننام  مه  امـش  سپ  دیاهدرک ، كرد  ار  موهفم  نآ  رگا  هن ؟ ای  دیاهدرک  كرد  مینکیم ، تابثا  ام  هک  ار  ادـخ 
زا تسترابع  هک  ار  دوخ  يهیـضق  دنهاوخب  نیرکنم ، رگا  هک  دش  تباث  سپ  دیئامن . یفن  ار  نآ  دیناوتیمن  اقطنم  دـیاهدرکن ، كرد  رگا  و 

: دنیوگیم هک  یناسک  موس - هورگ  دنشاب . هدرک  تفایرد  ار  ادخ  دیاب  امتح  دنزاسب ، ار  هیضق  دنناوتب  دنشخبب و  تیعقاو  درادن  دوجو  ادخ 
اریز دناهتفایرد ، ار  ادخ  موهفم  مه  نانیا  میراد ، دیدرت  کش و  ادخ  دوجو  يهرابرد  ام 

دوجو رد  کش  سپ  هن ؟ ای  دراد  دوجو  عقاو  رد  ادخ  هک  میراد  کش  دنیوگیم : هکلب  تسیچ  ادخ  موهفم  مینادیمن  ام  دـنیوگیمن : نانآ 
هک تسنیا  حوضو  لامک  اب  يدـنبهورگ  نیا  یلک  يهجیتن  دـشابیمن . ریذـپناکما  ادـخ  زا  یموهفم  تفایرد  نودـب  هک  تسا  ادـخ  یعقاو 

ار یموهفم  هچ  ادخ  تفایرد  عقوم  رد  رشب  هک  میسریم  هلئسم  نیا  هب  لاح  دنیامنیم . تفایرد  ار  ادخ  موهفم  رشب  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا 
زا رتالاب  دـننام  دـشابیم ، تایدام  هدام و  تاینامـسج و  مسج و  قوفاـم  تافـص  ياراد  موهفم  نیا  نوچ  هک  تسا  یعطق  دـنکیم ؟ كرد 
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سپ ناکم ، نامز و  قوف  قلطم و  ياناوت  اـناد و  تیاـهنیب و  دوجو و  رد  ضحم  لالقتـسا  تلع و  زا  يزاـینیب  ندوب و  نوکـس  تکرح و 
نینچ اریز  دـننکیمن ، يرادربـسکع  یکیزیف  ناـهج  ینیع  ياـهدومن  زا  ار  نآ  هجو  چـیه  هب  هـک  دـننکیم  تفاـیرد  ار  یتـقیقح  اـهناسنا 

نامز و تردـق و  ملع و  رد  تیدودـحم  یهانت  تکرح و  یگتـسباو و  تیلع و  نیناوق  تراسا  رد  هک  یکیزیف  ناـهج  رد  یئـالعا  تقیقح 
نآ كرد  دادعتـسا  ياراد  هک  تسا  درجم  سفن  العا  تقیقح  نیا  يهدننک  كرد  لماع  تفگ ،: دیاب  اذل  درادن . يدومن  دـشابیم ، ناکم 
رما کی  سفن  رگا  هک  نایب  نیا  هب  تسا . تکرح  قوفام  رد  سفن  نتفرگ  رارق  هب  طوبرم  لـیلد  نیا  مهدراـهچ - لـیلد  دـشابیم . تقیقح 

دوب و ینامسج 
رد یعونتم  تاکرح  هک  میـسجت  لقعت و  هشیدـنا و  تانایرج  رب  رظان  تسناوتیمن  دوب ، ینامـسج  تابیکرت  یعیبط  الماک  تیلاعف  نامه  ای 
اب ار  لالدتـسا  نیا  دراد . دوجو  هروبزم  تانایرج  رب  فارـشا  تلاح  اب  قوف  زا  تراظن  نیا  هک  یتروص  رد  دـشاب . هدوب  دنتـسه  يرـشب  زغم 
هک ماـگنه  نآ  رد  دـیئامرفب : تقد  میاهدروآ . ات ص 33  زا ص 25  نآرق  هاگدـید  زا  لوـحت  تکرح و  باـتک  رد  رگید  لـئالد  زا  یخرب 

قوفام تسا  ياهتباث  تقیقح  میاهتفرگ ، رظن  رد  روبزم  نایرج  زا  ام  هک  یفده  دیدرت ، نودب  دتفایم ، نایرج  هب  ام  زغم  رد  لقعت  هشیدـنا و 
تقیقح کی  ار  نآ  هتفرگ و  رارق  شریذپ  دروم  ام  نهذ  رد  هک  تیلع  نوناق  هک  تسا  ملسم  و  الثم . تیلع  نوناق  دننام  نوکـس ، تکرح و 
یتیلاعف لوحت  تکرح و  قوف  هک  دشاب  هتشادن  دوجو  یسفن  رگا  لاح  تسا . یکیزیف  نوکس  ینوگرگد و  تکرح و  قوف  مینکیم ، یقلت 

نوریب یتاذ  نورد  یتاذ و  نورب  تعیبط  نایرجلامئاد  يهناـخدور  زا  ار  تیلع ) نوناـق   ) هتباـث تقیقح  نآ  دـناوتیم  هنوگچ  دـهدب ، ماـجنا 
، تسا راگزاسان  دیامنیم ، ترثک  هب  لدبم  ار  نآ  هک  هئزجت  اب  تدـحو  هک  مینادیم  میئوگیم : نینچ  رتحورـشم  رگید و  نایب  اب  دروایب !؟

ابترا رگیدکی  اب  يرادربهرهب  دروم  يایاضق  اهدحاو و  دتفایم ، نایرج  هب  زغم  کی  رد  ياهشیدنا  هک  عقوم  نآ  رد 
. دـنروآیم دوجو  هب  ار  یلکـشتم  يهعومجم  تباث ، ماع و  تقیقح  کی  هب  لوصو  زا  تسا  ترابع  هک  یفدـه  هب  رظن  اـب  هدرک و  ادـیپ  ط 

ياهدـحاو ضرف  نیا  رد  دـشاب ، هدوب  یمئاد  تکرح  رد  تعیبط  ملاـع  ءازجا  رگید  دـننام  مینک  ضرف  هک  يرگید  لـماع  ره  اـی  سفن  رگا 
. دیامن لیخت  ای  روصت  ار  ياهتخیـسگ  تادرفم  دهاوخب  ناسنا  کی  هکنانچنآ  دـنتفایم  نایرج  هب  مه  زا  هتخیـسگ  هتـشگ و  هئزجت  هشیدـنا 
، دنتـسه لکـشت  ياراد  هکنیااب  لقعت ، هشیدـنا و  طوبرم  ياهدـحاو  زا  کی  ره  نایرج  اریز  تسا ، یکیزیف  نوکـس  قوفاـم  سفن  نینچمه 

یطباور اب  اهدحاو  نامه  هک  مینیبیم  ینورد  میقتـسم  يهدـهاشم  هبرجت و  اب  ام  اریز  دـنزیریمن ، نکاس  فرظ  کی  هب  بآ  تارطق  دـننام 
دوخ يوت  رد  دریگب و  ار  اهنآ  نکاس  فرظ  کی  دننام  سفن  هکنیا  نودب  دننک ، تکرح  دوخ  نایرج  رد  نامز  يهناخدور  رد  دـنراد ، هک 

تردق نآ  رـشب  زغم  هک  دنک  دیدرت  تیعقاو  نیا  رد  دوش و  ادیپ  یـسک  دوریمن  نامگ  رگید  فرط  زا  دزاسب . ناشبوکخیم  دـهدب و  ياج 
یحیبست ياههناد  زا  نامز  ینالوط  بانط  ندیشک  اب  دنوشیم ، هدرتسگ  نامز  دادتما  رد  یجیردت  ياهققحت  اب  هک  ار  یثداوح  هک  دراد  ار 

. دزادرپب ثداوح  نآ  يهرابرد  اهیبایزرا  اههنزاوم و  اههسیاقم و  هب  دیامن و  میسجت  يرگید  رانک  رد  یکی  ار  اهنآ  يهمه  ثداوح  نآ 
ياراد ام  زغم  ینعی  تسا . ریذپناکما  زین  هدنیآ  ثداوح  يهرابرد  تیلاعف  نیمه  هکلب  درادن ، هتـشذگ  ثداوح  هب  صاصتخا  تیلاعف  نیا  و 

هدوب لامک  دـشر و  هب  ور  يو  تایح  اـیآ   ) تسا هتـشاذگ  رـس  تشپ  رد  هک  یتاـیح  تیفیک  یـسررب  يارب  دـناوتیم  هک  تسا  تردـق  نآ 
هاگدید رد  اعومجم  يرگید و  رانک  رد  یکی  ار  دوخ  يهتشذگ  یگدنز  ياهدادیور  ثداوح و   … تراسخ )؟  طوقـس و  هب  ور  ای  تسا ،

اهدادیور و نآ  تسناوتیمن  دوب ، یعیبط  لوحت  تکرح و  ياراد  سفن  رگا  دیامن . یبایزرا  هنزاوم و  هسیاقم و  ار  اهنآ  دـهدب و  رارق  دوخ 
زورما نیمه  هکنیا  دننام  اهنآ  يهمه  رب  هدومن و  يروآعمج  تسا ) هتفر  نیب  زا  اهنآ ، ندـش  يرپس  اب  هظحل  هب  هظحل  دوخ  هک   ) ار ثادوح 

لـماوع و يهلیـسوب  هک  یناـسنا  داـهن  رد  هدوجوم  ياهدادعتـسا  مود - تمـسق  دـیامن . هراـظن  دـنک و  ادـیپ  فارـشا  دنـشاب ، هداـتفا  قاـفتا 
یهیدب لصا  کی  دننام  ار  نآ  دیدرت  نودب  مینک ، كرد  تقد  لامک  اب  هراومه  ار  هلمج  نیا  رگا  دنسریم . تیلعف  هب  یجراخ  ياههزیگنا 
تیلعف هب  ددصرد  دسانشن و  دراد  دوجو  شداهن  رد  هک  یئاهدادعتـسا  نآ  اب  ار  دوخ  ناسنا  هک  یمادام  هک  تفریذپ  میهاوخ  هدرک و  یقلت 

زا ا رتهدننک  ناریو  ینخس  چیه  نیاربانب ، درب . دهاوخ  نیب  زا  ار  دوخ  اعطق  دیاینرب ، اهنآ  زا  يرادربهرهب  ندناسر و 
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مان هب  يزیچ  وت  نورد  رد  دهدیم و  ناشن  ار  وت  یجراخ  لماوع  هک  يدوجوم  نیمه  وت  هک  دوش  نیقلت  ناسنا  نیا  هب  هک  درادـن  دوجو  نی 
رتراس يوسنارف  يهدنـسیون  هب  هک  ياهملج  رد  هک  تسا  تمکح  هفـسلف و  ملع و  دـض  نخـس  ناـمه  نیا  درادـن ! دوجو  دادعتـسا  داـهن و 
تـسد هب  یئانتعا  اب  لامک  اب  رـشب  هک  تسا  تالمج  نیا  لاثما  اب  و  میناوخیم . درادن ! داهن  دراد و  خـیرات  ناسنا  تسا : هدـش  هداد  تبـسن 

رتراس و لاثما  زا  دـمآ و  دوخ  هب  ياهظحل  ای  یتعاس  ای  يزور  مه  رگا  دوشیم و  هدرپس  شدوخ  ياهيوه  یعاـمتجا و  یطیحم و  لـماوع 
یخساپ تسا ، اهناسنا  يهمه  نخس  دسریم  رظن  هب  هک  مه  ار  بناجنیا  رصتخم  نخس  دیشاب ، هتشاد  تقو  رگا  افطل  نایاقآ ، دیـسرپ : وماک 

تـسد هب  ار  اهناسنا  ام  و  هدـش ! لمحتم  هک  يدایز  تامحز  زا  میناوتیمن  اـم  تسیچ ؟ اـهناسنا  اـم  یگدـنز  فدـه  هفـسلف و  هک  دـیئامرفب 
طقف هک  ياهیرظن  نآ  دراد  یساپس  هچ  اریز  میشاب ، رازگساپس  دیاهدرپس ، شیوخ  يهدشن  هبساحم  ياهيوه  یعامتجا و  یطیحم و  لماوع 

يامکح نارظنبحاـص و  رگید  ربارب  رد  ياهیرظن  هکنآ  يارب  طـقف  تسا ، هدـش  زاربا  ناـسنا  تیـصخشیب  یگدـنز  ياـضما  قیوشت و  يارب 
مان دوشیم ، حرطم  يرشب  يرکف  نازاتشیپ  ياهمان  هک  اجنآ  یناسنا  مولع  یفسلف و  ياهباتک  روطس  رد  دشاب و  هدش  زاربا  خیرات 

تشرد و فرح  اب  هتبلا  نانآ  فیدر  رد  درادن  دوجو  دوشیم  هدهاشم  وا  زا  هک  یئاهدومن  نیمه  زج  یناسنا  هک  مه  هیرظن  نیا  يهدـنیوگ 
زا یضعب  یتسرپ  ترهـش  يهرافک  اریز  مینکن ، لطعم  ار  مرتحم  يهدننک  هعلاطم  نیا  زا  شیب  میرذگب و  لاح ، ره  هب  دوش !! هتـشون  گرزب 

يرـصتخم فیـصوت  هب  میزادرپیم  لاح  دزادرپب . شزیزع  رمع  زا  یتاظحل  یتح  ندرک  عیاض  اب  مرتحم  يهدننک  هعلاطم  دـیابن  ار  نازابملق 
و تسا ، هدرکن  روهظ  زیچ  نآ  رد  نآ  تیوه  زونه  یلو  دراد  دوجو  يزیچ  رد  هک  هوقلاـب  تیعقاو  نآ  زا  تستراـبع  دادعتـسا  دادعتـسا : زا 

تیلعف هب  ار  نآ  دـنک و  ادـیپ  يریثات  طابترا  دادعتـسا  نآ  اب  دادعتـسا ، نآ  زا  جراـخ  زا  یلماوع  هک  دـسریم  روهظ  هب  یعقوم  تیعقاو  نآ 
تروص رد  هک  تسا  یتـیعقاو  ياراد  هداـم  نآ  هک  تسنیا  شیاـنعم  دراد ، قارتـحا  دادعتـسا  هداـم  نیا  دوـشیم : هتفگ  هک  یتـقو  دـناسرب .

ناـمتخاس رد  ینعی  تـسا ، مـلع  دادعتـسا  ياراد  ناـسنا  میئوـگیم : هـک  یتـقو  تـشگ . دـهاوخ  قرتـحم  قارتـحا ، لـماع  يریثاـت  طاـبترا 
رارقرب يو  اب  يریثاـت  طاـبترا  رکفت  هبرجت و  هعلاـطم و  و  شزومآ )  ) ملعت دـننام  میلعت  لـماوع  رگا  هک  دراد  دوجو  یتیعقاو  وا ، تیدوجوم 

نیا شیانعم  تسا ، يرنه  دادعتسا  ياراد  ناسنا  دوشیم : هتفگ  هک  یتقو  نانچمه  تشگ . دهاوخ  ملاع )  ) ملع ياراد  وا  دنک ،
اب يریثات  طابترا  نآ ، ندیـسر  تیلعف  هب  زورب و  لماع  رگا  هک  تسا  يدـنمرنه  مان  هب  یتیعقاو  ياراد  یمدآ  تیدوجوم  نامتخاس  هک  تس 

نورد رد  ار  اهدادعتـسا  دوجو  هک  یکالم  ناـمه  دـنکیم . زورب  دـسریم و  تیلعف  هب  يو  رد  يدـنمرنه  شنم  دـیامن ، رارقرب  تیعقاو  نآ 
رکنم ار  کلذ  ریغ  یـسنج و  يهزیرغ  تبحم ، هب  هقالع  يهزیرغ  تاذ ، تنایـص  يهزیرغ  دننام  مه  ار  زیارغ  دناوتیم  دـنکیم ، یفن  یمدآ 

نآ رد  دناوتیمن  یسک  چیه  هک  تسا  ینایرج  لعفلاب ، هب  دادعتـسا ) يهلحرم  زا   ) هوقلاب زا  یمدآ  ياهشنم  تافـص و  نایرج  لصا  دوش .
اعقاو هک  تسنیا  دناهداد ، رارق  دیدرت  دروم  صاخـشا  زا  ياهدـع  هک  هچنآ  دسانـشن . ار  وا  تایح  نایرج  ناسنا و  هکنیا  رگم  دـنک ، دـیدرت 

و دنرادن ، دوجو  یتایعقاو  نینچ  هکنیا  ای  دنراد ، یمدآ  نورد  رد  یتایعقاو  دـننکیم ، ادـیپ  روهظ  ناسنا  زا  هک  یتافـص  اهـشنم و  اهدومن و 
رد صاخشا  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  لقن  تسا ؟ ناسنا  زا  جراخ  لماوع  لمعلاسکع  لولعم و  هجیتن و  دنکیم ، زورب  ناسنا  زا  هک  هچنآ 

یجراخ لماوع  هک  هچنآ  زج  یتایعقاو  دـناهتفگ : یناسنا  مولع  نادنمـشناد  هفـسالف و  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  لباقم  رد  رخاتم  ياـهنارود 
هاگآ پ درف  کی  یتح  دوریمن  نامگ  هتبلا  درادن . دوجو  اهدادعتسا  ناونع  هب  ناسنا  رد  دنروآیم ، دوجوب 

اب هک  یجراخ  لـماع  کـی  هک  دـنیبیم  هکنیا  اـب  دـیامن ، زاربا  شناد  هب  دنتـسم  يهدـیقع  شناد و  يور  زا  ار  روبزم  يهیرظن  هک  دوش  ادـی 
رگید یهورگ  تسا ؟ هدمآ  اجک  زا  هجیتن  نآ  دـهدیم . زورب  ار  شدوخ  نیع  زا  ریغ  ياهجیتن  دـنکیم ، رارقرب  يریثات  طابترا  ناسنا  نورد 
نانچ یلو  دـننکیمن ، راکنا  احیرـص  ار  یمدآ  نورد  رد  دوجوم  ياهدادعتـسا  دوجو  هچ  رگا  دـننکیم  راک  یناـسنا  مولع  رد  هک  ناـنآ  زا 

مان هب  اهناسنا  نورد  رد  يزیچ  چـیه  الـصا  یئوگ  هک  دـنریگیم  هدـیدان  ار  اهنآ  نانچ  دـنهدیم و  ناشن  دوخ  زا  اهنآ  يهرابرد  یئانتعایب 
تاصتخم و یجراخ و  لـماوع  دـیاب  طـقف  دـهدیم ، زورب  دوخ  زا  ناـسنا  هک  هچنآ  تخانـش  يارب  درادـن و  دوجو  اـههوقلاب  اهدادعتـسا و 

طارفا هب  لیم  دوخ  یئارگعقاو  دودح  زا  هک  یسانش ) كولس   ) یـسانشراتفر ناونعاب  یـسانشناور  هزورما  سب . تخانـش و  ار  اهنآ  تاریثات 
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دوـجو هب  داـقتعا  هکناـنچ  تسنیا : نآ  و  میوـشیم . روآداـی  ثحبم  نیا  زاـغآ  رد  ار  ياهتکن  تسیاهیرظن . نینچ  رادـمچرپ  تـسا ، هدوـمن 
زورب هک  یجراخ  لماوع  طابترا  یناسنا و  ياهراتفر  اـهدومن و  تیعقاو  هب  داـقتعا  هدـهاشم و  اـب  یتاـفانم  ناـسنا  رد  ینورد  ياهدادعتـسا 

خانش موزل  اب  یناسنا  ینیع  ياهدومن  اهراتفر و  تخانش  موزل  نیبام  نینچمه  درادن ، دنشابیم  اهنآ  يهدنهد 
لمکم دید  میهاوخ  هدنیآ  ثحابم  رد  هکنانچ  تخانـش  ود  نآ  هکلب  درادـن ، دوجو  يراگزاسان  هنوگچیه  یناسنا  نورد  ياهدادعتـسا  ت 
تفرعم لالتخا  بجوم  یجراخ  لماوع  اهراتفر و  نتفرگ  هدیدان  طقف و  اهدادعتـسا  هب  نداد  تیمها  هکنانچ  نیاربانب ، دنـشابیم ، رگیدکی 

صقن بجوم  زین  ینورد  ياهدادعتـسا  نتفرگ  هدـیدان  یجراخ و  لماوع  اـهراتفر و  هب  نداد  تیمها  ناـنچمه  دـشابیم ، ناـسنا  يهراـبرد 
ياهدادعتسا یفن  - 1 میزادرپیم : ینورد  ياهدادعتـسا  دوجو  لئالد  زا  یخرب  نایب  هب  کنیا  دوب . دـهاوخ  ناسنا  يهرابرد  تفرعم  شحاف 

یتح هک  دوریمن  لامتحا  میدومن ، هراشا  ثحبم  نیا  لئاوا  رد  هکناـنچ  ددرگیم . یهتنم  اـهتیعقاو  رد  نیعتم  ياـهتیوه  راـکنا  هب  ینورد 
دننیبیم ار  هدیدپ  نیا  همه  اریز  درادن ، دوجو  یناکما  هوقلاب و  دادعتسا و  داهن و  چیه  ناسنا  نورد  رد  دیوگب : دوش و  ادیپ  لقاع  درف  کی 

داجیا لگ  رد  يدوگ  يرادـقم  طقف  هک  لگ  هب  گنـس  نداـتفا  دـننام  نورد ، ورملق  رد  اـهنآ  ریثاـت  نورد و  هب  یجراـخ  لـماوع  دورو  هک 
نورد رد  رگا  دـشابیمن . سب ، دـنکیم و  داجیا  ار  ادـص  زا  یتاجومت  هک  سم  يهساک  کی  هب  گنـس  نداـتفا  دـننام  اـی  تسین  دـنکیم ،

هجوج دوش ، هجوج  هب  لدبم  نیعم  تارارح  اب  طابترا  رد  غرممخت  نتفرگ  رارق  اب  هک  دشاب  هتشادن  دوجو  یتارذ  غرممخت 
ناتخرد و رامشیب  عاونا  رب  ینیمز  داوم  دیشروخ و  يهعشا  بآ و  دننام  تعیبط  كرتشم  لماوع  رگید  فرط  زا  تشاد . دهاوخن  دوجو  يا 

یمومع يهدعاق  نیا  تسا . اههدنیور  نآ  لوصا  اهرذب و  نیعتم  ياهدادعتسا  تسا  اهنآ  عونت  بجوم  هک  هچ  نآ  دسریم ، تاتابن  اهلگ و 
شیب نیعتم  تیوه  نآ  هچ  رگا  دراد  دوخ  يارب  نیعتم  یتیوه  دوش ، دوجوم  هک  يزیچ  ره  هک  دراد  نایرج  اهشناد  اههفـسلف و  يهمه  رد 

يهنحـص دراو  دراد و  یتیعقاو  رگا  دـشاب ، هچ  ره  هرخالاب  نورپیاه  نوزم  دـننام  دـشاب ، هتـشادن  ماود  اـیند  نیا  رد  هظحل  مینویلیم  کـی  زا 
هن تسا  ریذـپناکما  نهذ  رد  طقف  یعقاو  دوجوم  کی  نیعتم  تیوه  رد  ددرت  تسا  نیعتم  یتیوه  ياراد  اربج  اـمتح و  تسا ، هدـش  دوجو 

نهذ رد  روبزم  ددرت  الثم . یناسنا  ای  تسا  گنـس  ای  مسج  نآ  هک  مینادیم  مینیبیم و  رود  زا  ار  یمـسج  هکنانچ  نهذ ، زا  جراخ  ملاع  رد 
یناسنا تیوه  ياراد  اـی  تسا و  نیعتم  یگنـس  تیوه  ياراد  اـی  مسج  نآ  اـما  تسا و  هدروآ  دوجوب  اـم  يارب  هلـصاف  يرود  هک  تسا  اـم 

نآ زا  دشابن ، یهیدب  دعاوق  زا  مه  رگا  هدعاق  نیا  دشابیمن . ریذپناکما  ینیع  ناهج  رد  ناسنا  ای  گنس و  ای  ناونع  هب  يدوجوم  و  نیعتم .
دناوتیمن یشناد  هفسلف و  چیه  تسا و  دوجو  ملاع  ریگارف  یئانثتسا  چیه  نودب  هک  تسا  تسار  هرورضلاب  دعاوق 

دیق اب  دریگیم ، رارق  قیقحت  ثحب و  دروم  هفـسلف  رد  تاـهج  یـضعب  زا  قطنم و  رد  هک  یلک  موهفم  رگید  فرط  زا  دریگب . هدـیدان  ار  نآ 
اهناـسنا نورد  رد  رگا  نیارباـنب  درادـن . نهذ  زا  جراـخ  ناـهج  رد  ینیع  قـقحت  هک  تـسا  ینهذ  ياـهتیلاعف  تـالوصحم  زا  یکی  تـیلک 

نیعتم ریغ  ياهتیوه  هب  دـنیامنیم  زورب  اهناسنا  زا  هک  ار  یئاهدومن  اهـشنم و  اهراتفر و  دـیاب  ای  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ینیعتم  ياهدادعتـسا 
ار دروم  نآ  دیاب  ای  و  تسا . ریذپانناکما  ینیع  دوجو  ملاع  رد  نیعتم  ریغ  تیوه  میتفگ : هکنانچ  اریز  لاحم ، تسیرما  نیاو  میهدب ! تبسن 
اب تسا و  نهذ  يهدـش  هتخاس  تیلک  دـیق  اب  یلک  میهافم  اریز  تسین ، حیحـص  مه  نیا  میزاسب ، دنتـسم  اهناسنا  نورد  رد  یلک  میهاـفم  هب 
رد میئوگب : هکنیا  زج  تسین  یهار  چیه  دنشابیم ؟ دنتسم  تیعقاو  نیمادک  هب  اهشنم  اهراتفر و  زورب  سپ  درادن . دوجو  نهذ  زا  رظن  عطق 

هدـهاشم لباق  ياـهدومن  رگید  اـهراتفر  اهـشنم و  زورب  اـشنم  یجراـخ  لـماوع  اـب  طاـبترا  رد  هک  دـنراد  دوجو  یئاـهتیعقاو  اـهناسنا  نورد 
زورب اشنم  هک  ناسنا  نورد  رد  یئاهدادعتـسا  دوجو  لئالد  نیرتنـشور  زا  یکی  تاعارتخا  تاراکتبا و  تافاشتکا و  يهدیدپ  - 2 دنشابیم .

تافاشتکا و ا يهدیدپ  دنشابیم ، عونتم  ددعتم و  رایسب  ياهدومن  اهراتفر و  اهشنم و  تاصتخم و 
، دنـشابیم روبزم  ياههدـیدپ  زورب  اشنم  هک  ینیع  لماوع  نآ  درادـن . ار  اـهنآ  راـکنا  تردـق  سک  چـیه  هک  تسا  تاـعارتخا  تاراـکتب و 
ام يهمه  دنـشابیم ؟ اراد  دنریگیم ، رارق  عارتخا  راکتبا و  هاگهولج  ای  دنوشیم و  فشک  هک  یتاعوضوم  اب  ار  تیخنـس  هباشت و  نیمادـک 

فشتکم و ناسنا  هدـش و  هتخانـش  اقیقد  اهنآ  طئارـش  تامدـقم و  يهمه  هک  تسا  هدوبن  نانچ  تاعارتخا  تاـفاشتکا و  بلغا  هک  مینادیم 
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هاگـشیامزآ رد  هک  یعـضو  هچ  اب  اهيریگعضوم و  نیمادک  اب  تامدقم و  نیمادک  هب  ملع  زا  سپ  بیقعت  دروم  عوضوم  هک  دنادب  عرتخم 
یشیامزآ بط  باتک  يهمدقم  رد  رانربدولک  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تشگ . دهاوخ  رادومن  عرتخم  فشتکم و  يارب  دیایب ، دوجوب  دیاب 

هک رمثم  تسرد و  رکف  ققحم  رـس  رد  نیعم ، يرما  يهدهاشم  ماگنه  هک  داد  تسدـب  ناوتیمن  نیعم  يروتـسد  هدـعاق و  چـیه  دـیوگیم :
نآ دیاب  هنوگچ  تفگ  ناوتیم  دمآ ، روهظ  دوجوب و  رکف  هکنآ  زا  سپ  اهنت  دوش . داجیا  دشاب ، حیحـص  قیقحت  هب  یلبق  یبایهار  عون  کی 

مولعمان نآ  روهظ  تلع  نکلو  داد  رارق  تسین ، زئاج  اهنآ  زا  فارحنا  ققحم  چیه  يارب  هک  حرصم  یقطنم  دعاوق  نیعم  ياهروتـسد  عبات  ار 
زورب يهدـیدپ  رد  رگا  دوشیم  هدرمـش  سک  ره  غوبن  عارتخا و  راـکتبا و  اـشنم  هک  صوصخم  تسیزیچ  یـصخش و  ـالماک  نآ  تعیبط  و 

فاشتکا
لوصا و لئاسم و  يهرابرد  ناوارف  تامولعم  اهیهاگآ و  یتح  دـید  میهاوخ  میـشیدنیب ، هبناج  همه  روط  هب  تاـعارتخا  تاراـکتبا و  تا و 
هک دوب  نینچ  رگا  دـنوشیم . بوسحم  مزـال  طئارـش  زا  بلغا  هچ  رگا  دـشابیمن  ملع  نآ  رد  فاـشتکا  يارب  یفاـک  مه  ملع  کـی  نیناوق 

یباـیعقاو طئارــش  رگید  ساوـح و  زا  هـک  مدرم  يهـمه  دـشاب ، هدوـب  تاـفاشتکا  زورب  بجوـم  تسناوـتیم  یئاـهنت  هـب  یجراـخ  لـماوع 
نیا کلذ  ریغ  يرنه و  یـسایس ، ییاضق ، شنم  دننام  عونتم  ياهشنم  زورب  - 3 دنشاب . هدوب  رکتبم  فشتکم و  دنتـسناوتیم  دنرادروخرب ،
شنم تیریدم ، شنم  یـسایس ، شنم  دننام  دننکیم - ادیپ  یعونتم  ددـعتم و  رایـسب  ياهشنم  یناسنا  دارفا  هک  تسا  ریذـپانراکنا  تیعقاو 

ياـهشنم هب  دوـخ  تبوـن  هب  اـهشنم  نـیا  زا  کـی  ره  تـیبرت و  شنم  مـیلعت ، شنم  يرنه ، شنم  یئاـضق ، شنم  یماـظن ، شنم  یئارجا ،
نیا نتشاد  يانعم  هچ ؟ ینعی  دوشیم ، یئاضق  دننام  یـصاخ  شنم  ياراد  صخـش  کی  هکنیا  مینیبب  دیاب  لاح  دندرگیم . میـسقت  یفلتخم 

هدروآرد و تیلعف  هب  ار  نآ  هداد و  رارق  یمـسر  تیوـقت  هجوـت و  دروـم  ار  تواـضق  دادعتـسا  ضورفم  صخـش  نیا  نم  هک  تسنیا  شنم 
اهدادعتسا رگید  تسا  نینچمه  دنکیم و  یگدنز  یئاضق  شنم  اب  یـصخش  نینچ  تسا ، هدومن  یقلت  دوخ  تایح  رـصنع  نیرتلاعف  دننام 

سریم تیلعف  هب  یتقو  هک 
تارکفت و هیجوت  لماع  دننام  اهشنم  نیا  دـننکیم . ادـیپ  شنم  ناونع  دـنیآیم ، رد  نآ  نوئـش  تایح و  يارب  لاعف  يرـصنع  دـننام  دـن و 

دودحم سوسحم و  دنریگیم ، یجراخ  ناهج  زا  شنم  ياراد  صاخشا  نیا  هک  هچنآ  هک  تسا  ملـسم  دنوشیم . راک  هب  تسد  تاساسحا 
نآ هب  رصحنم  دروآیم  دوجوب  هک  ار  یتردق  هدوب و  ینالوط  رایـسب  ءاقب  تابث و  ياراد  اهشنم  هک  یتروص  رد  دنـشابیم ، لاوز  هب  ور  و 
رب ار  نیناوق  یلمع  تاقیبطت  يرادـقم  دـشاب و  هتفرگ  ارف  یئاضق  تامولعم  يرادـقم  صخـش  کی  رگا  ینعی  دـشابیمن . یجراـخ  لـماوع 

یهیدب ملـسم و  دیآیم ، دوجوب  وا  رد  شنم  اجیردت  و  دسریم ، تواضق  ماقم  هب  دهدب ، ماجنا  دـناهتفرگ  رارق  تواضق  دروم  هک  يدراوم 
یلمع تاقیبطت  نامه  دراوم  هب  دـشاب و  هتفرگ  ارف  هک  یتامولعم  دراوم  هب  وا  ياهتواضق  هک  تسین  نانچ  شنم  ندـمآ  دوجوب  اـب  هک  تسا 

مه وا  یتامدقم  تاقیبطت  اههتفرگارف و  هک  دومن  دهاوخ  يرامشیب  دراوم  رد  تواضق  هب  رداق  ار  وا  یئاضق  شنم  نآ  هکلب  ددرگ  رصحنم 
، تسا یلک  نیناوق  تخانـش  دربراک  هب  هیبش  تهج  نیا  زا  اهشنم  دربراک  دوب . دـهاوخن  هسیاقم  لـباق  تیفیک  رظن  زا  مه  تیمک و  رظن  زا 

رد ناوتیم  نوناق  نآ  هب  ملع  زا  سپ  و  دوش ، لیصحت  دودحم  يدراوم  يهدهاشم  اب  یلک  نوناق  کی  تخانش  تسا  نکمم  هکنانچ  ینعی 
ای نم  نتشاد  تیعقاو  هتشذگ  ثحابم  رد  دریگیم  هدهع  هب  ار  تایح  تیریدم  هک  نم  زورب  درک 4 - هدافتسا  نوناق  نآ  زا  دودحمان  دراوم 

یملع هئزجت  هدـهاشم و  زا  لصاح  نیقی  اب  هک  مینادیم  و  دـش . تابثا  حوضو  لامک  اب  دوشیم ، ریبعت  نآ  زا  سفن  یبرع  تغل  هب  هک  دوخ 
. دنامیمن یقاب  تاحالطـصا  ظافلا و  اب  يزاب  يارب  یئانعم  چـیه  دوخ ) ای  نم   ) یتقیقح نانچ  تیعقاو  هب  يرایـشه ) دوخ   ) يروضح ملع  و 

نمضت تیریدم ، لمع  یمومع ، يهفیظو  اب  لکش  شزاس  نتشاد  دوخ  ینادرگدوخ ، تاذ ، تنایص  داهن  میئوگب : نم  ای  دوخ  ياج  هب  الثم 
زا کی  ره  هک  تسا  تایح  نورد  رد  یلماع  يهدـننک  وگزاب  دـشاب ، هچ  ره  تاریبعت  نیا  زا  کیره  هدـنز  داهن  رد  یئاغ  تیلاـعف  دوصقم ،

يوضع کی  هب  شتسد  یسک  ره  یکیرات  رد  هک  تسا  لیف  لاثم  نامه  دننام  ینعی  تسا ، نآ  زا  يدعب  يهدننک  وگزاب  قوف  تاحالطـصا 
نیا هک  تسبوـخ  تسا . هدـش  كرد  وـضع  نآ  زا  هک  هچنآ  ینعی  لـیف  دـیوگیم : فیـصوت  عـقوم  رد  تسا ، هدرک  سمل  هـک  لـیف  نآ  زا 
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ردنا یـسب  مدرم  شندید  يارب  زا  دونه  شدندوب  هدروآ  ار  هضرع  دوب  کیرات  يهناخ  ردـنا  لیپ  مینک : لقن  اجنیا  رد  يولوم  زا  ار  ناتـساد 
داتفوا موطرخ  هب  فک  ار  یکی  نآ  دوسبیم  فک  شیکیرات  نآ  ردنا  دوبن  نکمم  نوچ  مشچ  اب  شندید  یـسک  ره  دـش  یمه  تملظ  نآ 

گ
شیاپ رب  وچ  فک  ار  یکی  نآ  دـیدپ  دـش  نزیب  داـب  نوچ  وا  رب  نآ  دیـسر  شـشوگ  رب  تسد  ار  یکی  نآ  داـهن  شتـسنادوان  نوچمه  تف 

هب کی  ره  نینچمه  تسهدب  یتخت  نوچ  لیپ  نیا  دوخ  تفگ  تسد  داهنب  وا  تشپ  رب  یکی  نآ  دومع  نوچ  مدید  لیپ  لکـش  تفگ  دوسب 
سک ره  فک  رد  فلا  نآ  داد  بقل  شلاد  یکی  نآ  فلتخم  دـش  ناشتفگ  هگ  رظن  زا  دـینتیم  نآ  ره  درکیم  نآ  مهف  دیـسر  واک  یئزج 

رد فالتخا  اـب  ار  ثحب  دروم  رد  فـالتخا  هلئـسم  تاـهج  یـضعب  زا  ناوتیم  هتبلا  يدـش  نوریب  ناـشتفگ  زا  فـالتخا  يدـب  یعمـش  رگا 
هچنآ  ) یقباطم يانعم  نامه  رگا  یمومع  يهفیظو  اب  لکـش  شزاس  دـننام  قوف  تاریبعت  زا  یـضعب  اریز  درک ، یقلت  توافتم  لیف ، ناتـساد 
دیاب هک  تسا  ياهتخاس  شیپ  لوصا  ای  لصا  شریذـپ  هب  دنتـسم  دـشاب ، هدوب  دوشیم ) موهفم  یناعم  يهمه  ناونع  هب  هروبزم  ظافلا  زا  هک 

ءازجا و يهمه  ناونع  هب  دناوتیمن  دوشیم ، یناسنا  تایح  دراو  یجراخ  طئارـش  لماوع و  زا  هک  هچنآ  هصالخ - دریگب . رارق  تابثا  دروم 
هک تسا  نآ  زا  رتنشور  اعدم  نیا  لیلد  درادن ، دوجو  یتیخنس  نم  یجراخ و  لماوع  نایم  اریز  دوش ، یقلت  نم  ندمآ  دوجوب  تلع  رصانع 

، ددرگیم یناسنا  تایح  يهقطنم  دراو  یجراخ  لماوع  ناونع  هب  هک  هچنآ  دیئامرف : تقد  تسرد  میشاب . هتشاد  لیصفت  هب  يزاین 
لولعم نم  ینعی  دشاب ، هدوب  تایح  يهقطنم  دراو  نم  يهیامریمخ  ناونع  هب  دناوتیمن  دشاب  هدوب  هک  یصتخم  ره  لکش و  ره  عون و  ره  هب 

رد لعافت  عمجت و  نآ  اذـل  دروآیم  تیلعف  هب  ار  نم  هک  تسا  تایح  نورد  رد  لماوع  نآ  لعافت  عمجت و  طقف  اریز  تسین ، اـهنآ  ینوناـق 
هدیدپ دوخ  رد  رگا  هصالخ  دشابیمن . نم  ندیسر  تیلعف  هب  بجوم  تایح ، يهدیدپ  هب  اهنآ  نیرتکیدزن  یتح  رصانع  زا  ياهعومجم  چیه 
دنرادن يدوجوم  چیه  ربارب  رد  دوخ  ظفح  يارب  هناهاگآ  یئورایور  یئاناوت  هک  یجراخ  لماوع  دشاب ، هتـشادن  دوجو  نم  دادعتـسا  تایح 

ءایـشا زا  ام  هک  یئاهروصت  ساکعنا و  ایآ  دـشاب  هدوب  نتـشیوخ  باریم  دـناوتیمن  بآ  - 5 دنـشاب . هدوب  نم  يهدنروآ  دوجوب  دـنناوتیمن 
لوحت تکرح و  رد  اـم  ندـب  مسیناـگرا  تارذ  يهمه  هک  تسنیا  ضرف  و   ) دـنوشیم اـم  نهذ  دراو  میباـییم ، رد  دوـخ  نهذ  رد  یناـهج 

اهنآ زا  یـضعب  دـنیآیم ، رد  نوناـق  تروـص  هب  دوـخ  هب  دوـخ  اـهنآ  زا  یتـشم  دـنوشیم و  میظنت  دوـخ  هب  دوـخ  هاـگیاج  نآ  رد  و  تسا )
نهذ حطــس  رد  يراـج  تارطق  نـیا  یلک  روـط  هـب  دـندرگیم و  یقلت  حیحــص  رگید  یخرب  دـنوشیم و  نـالطب  هـب  موـکحم  دوـخبدوخ 
عونتم ياهتیلاعف  ياههدیدپ  دوشیم و  شدوخ  باریم  زین  ياهتسد  ره  دنوشیم و  يدنبهتسد  میسقت و  هتشگ و  نتشیوخ  باریم  دوخبدوخ 

یب و 
دوجوب تلع  نودب  یلولعم  دیوگب : هک  دیراد  غارـس  ملع  اب  هزرابم  نیا  زا  رتدنت  رتحیرـص و  ایآ  دنهدیم !!؟ لیکـشت  ار  ناور  زغم و  رامش 

يهمه دوـشن ، ضرف  لـقعت  دادعتـسا  ناـسنا  کـی  يارب  رگا  درادـن . لـمات  هب  يزاـین  اهلاوئـس  نیا  یفنم  خـساپ  هک  تسا  موـلعم  دـیآیم !!
رد رگا  دیامن . لقعت  هک  درادن  ناکما  دنیامن ، هئارا  وا  يارب  مه  ار  نیناوق  لوصا و  يهمه  دیامن و  هدهاشم  مه  ار  یتسه  ناهج  تادوجوم 
وا يارب  ار  یگتـسیابن  اهیگتـسیاب و  اهدـب و  کین و  اهلطاب و  قح و  يهمه  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یقالخا  نادـجو  دادعتـسا  ناسنا  کی 

يهمه ياشامت  تعیبط و  يابیز  رظانم  يهمه  يهدهاشم  نینچمه  تشگ . دـهاوخن  وربور  اهنآ  اب  یقالخا  نادـجو  اب  زگره  دـنهدب ، ناشن 
تسناوت دهاوخن  مه  ار  يرنه  يابیز  رثا  نیرتزیچان  یتح  دشاب ، هتـشادن  دوجو  يرنه  دادعتـسا  ناسنا  کی  رد  هک  یمادام  ایند ، يرنه  راثآ 

هب رـس  رب  لادـج  عازن و  ثحب و  هکلب  دـشاب ، هدوب  روبزم  ياهدادعتـسا  رـس  رب  لاکـشا  هرجاشم و  يوعد و  دوریمن  نامگ  دروایب . دوجوب 
تذل ایند  يهرظنم  نیرتابیز  ندـید  زا  واگ  هک  دراد  دـیدرت  هلئـسم  نیا  رد  یـسک  ایآ  تسا  ناسنا  يونعم  لامک  دادعتـسا  ندـناسر  تیلعف 

ابیز زا  هک  تسا  ناسنا  طقف  دربیمن ، ابیز  رظانم  زا  یتذل  واگ  هک  دنراد  نیقی  همه  زگره ، هن  دربیمن ؟
هچ ره  ار  دادعتـسا  نیا  مسا  الاح  دراد ، دوجو  یـسانشابیز  یهاوخابیز و  دادعتـسا  مان  هب  ناـسنا  رد  يدادعتـسا  سپ  دربیم ، تذـل  اـهیئ 
افو دنکیم و  تمواقم  دهعت  نآ  رب  ددنبیم و  دهعت  ناسنا  یلو  درادن ، دهعت  زا  ياهرهب  ایند  نارادناج  زا  یعون  چیه  دیراذگب . دیهاوخیم 
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روط نیمه  درادن . یعنام  دیربب  راکب  دیهاوخب  هک  یظفل  ره  دادعتـسا  نیا  يارب  دراد ، دهعت  هب  افو  دـهعت و  دادعتـسا  ناسنا  سپ  دـیامنیم .
رب لاکـشا  هرجاشم و  يوعد و  تفگ : دیاب  نانیمطا  لامک  اب  اذل  کلذ . ریغ  يوقت و  تلادع و  لیـصا و  لوقعم و  تبحم  یقرت و  دادعتـسا 
هک تسا  اهناسنا  ینافرع  یناحور و  يونعم و  لاـمک  دادعتـسا  رـس  رب  لادـج  عازن و  ثحب و  هکلب  تسین ، یناـسنا  عونتم  ياهدادعتـسا  رس 

ویکستنم لقن  هب  انب  هک  ساتـسانآ  گنل و  رومیت  بانجیلاع  ایژروب و  رازـس  نورن و  زیگنچ و  ترـضح  یلوایکام و  سباه و  ساموت  بانج 
دیاب دنریذپب ، ار  روبزم  دادعتسا  اقب  رد  عزانت  نازاتهکی  نیا  هکنیا  درجم  هب  اریز  دنرادن ، لوبق  دوب ، هدرک  عضو  تایلام  اوه  قاشنتـسا  يارب 

هلیـسو نارگید  فده  نم  هک  ینامرهق  ناشن  نیا  یلطعم  نودب  دنـسانشب و  تیمـسر  هب  ار  نارگید  یگدنز  اهناسنا  رگید  دننام  دنورب  اروف 
هنوگچ ب ار  داضتم  ياهدادعتسا  دنزادنیب . اپ  ریز  دنرادرب و  دوخ  یناشیپ  يور  زا  ار 

رایسب تافص  نانچمه  دوشیم ، هدهاشم  ناسنا  زا  یلاع  قالخا  کین و  رایـسب  تافـص  هکنانچ  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  درک ؟ ریـسفت  دیا 
اب تسا ؟ يداضتم  ياهدادعتـسا  ياراد  ناسنا  نورد  تفگ : ناوتیم  اـیآ  دـنکیم ، زورب  اـهناسنا  زا  زین  روآمرـش  فیثک و  قـالخا  دـیلپ و 

هتـشاد دوـجو  یمدآ  نورد  رد  زین  نآ  دـض  تسیاـبیمن  تشاد ، یتـیعقاو  تسا ، یمدآ  نورد  رد  دادعتـسا  ناوـنع  هب  هک  هچنآ  رگا  هکنیا 
، نآ يارب  ناوتیمن  تسا و  هئزجت  لـباق  ریغ  عوضوم  کـی  یمدآ  تیـصخش  ناـمزاس  اـی  ناـسنا  ناور  هکنیا  هب  رظن  اـب  اـصوصخم  دـشاب ،

طوبرم لئاسم  تالکشم  زا  یکی  میئوگیم : دشاب . هدوب  اراد  ار  يرگید  نآ  فلاخم  يدادعتـسا  دناوتب  کی  ره  هک  درک  ضرف  ار  یئازجا 
دیدرت راکنا و  لباق  سک  چیه  يارب  دراد ، دوجو  یئاهداضت  ناسنا  نورد  رد  هک  بلطم  نیا  الوا  دش . حرطم  هک  تسا  نیمه  اهدادعتسا  هب 

اپ دنناوتیم  مه  دنـشاب و  هدنرد  تاناویح  زا  رت  تسپ  دنناوتیم  مه  اهناسنا  هکنیا  میراذگن . داضتم  يدادعتـسا  ار  اهنآ  مان  هچ  رگا  تسین ،
ياهدع دوش ؟ ریسفت  دیاب  هنوگچ  داضتم  تیفیک  ود  نیا  هک  تسنیا  رما  تیاهن  درادن ، یماهبا  سک  چیه  يارب  دنراذگ ، رتارف  ناگتشرف  زا 

ع تسین ! يراک  هفسلف  اب  ار  ام  دنیوگیم : دنسریم ، لئاسم  نیا  لاثما  هب  هک  یتقو  يزورما  یناسنا  مولع  نادنمراک  زا 
تسا یفسلف  هن  روبزم  يهلئسم  یسررب  هک  دننکیمن  هجوت  چیه  و  میرادن ! يراک  کیزیفاتم  اب  میناوخیم و  ملع  ام  دنیوگیم : رگید  يهد 

نآ دیاب  کشزپناور  سانشناور و  اعطق  هک  داضتم  فطاوع  تاساسحا و  یسررب  هک  تسا  یملع  يهلئسم  هنوگنامه  هکلب  یکیزیفاتم ، هن  و 
نهذ يهتخاس  هن  هبرجت  لباق  تسا  یتیعقاو  زین  اهنآ  نایم  رد  داضت  زورب  دنتـسه و  یئاهتیعقاو  فطاوع  تاساسحا و  اریز  دـنهدب ، ماجنا  ار 

، دنراد هک  ینوگانوگ  رایـسب  عاونا  اب  مالآ  ذئاذل و  فطاوع و  تاساسحا و  تعیبط . ياهدومن  يهدرپ  تشپ  تسا  يرما  هن  تسا و  یناسنا 
یتاـیعقاو هتـسد  ود  زا  کـی  ره  ینعی  هریغ . یهاـیگ و  یئایمیـش و  یکیزیف و  تاـیعقاو  هک  دـنریگیم  رارق  هبرجت  يارب  يداوـم  هنوگناـمه 

یعیبـط و ساوح  اـب  سوسحم  تاـیعقاو  هورگ  ود  ره  زا  یـسررب  اذـل  دـنریگیم ، رارق  اـم  يهبرجت  هدـهاشم و  دروم  دوـخ و  يارب  دنتـسه 
یناسک طقف  هک  دراد  یتلع  هچ  نیاربانب ، تسا . ضحم  یملع  دنرادن ، یکیزیف  دومن  لکش و  هک  یندش  تفایرد  تایعقاو  اههاگشیامزآ و 

هک میاهتفرگ  رارق  یعوضوم  لباقم  رد  ام  سپ  دنیامنیم !! حرطم  یکیزیفاتم  یفسلف و  هاگدید  زا  ار  اهدادعتسا  داضت  هک  دنشاب  هتشاد  قح 
دعتسا هکنانچ  یمدآ  هک  مینکیم  هدهاشم  ینعی ، مینکیم ، سمل  تادوجوم  رگید  تیعقاو  دننام  ار  نآ  تیعقاو 

قح هب  لمع  یـسانشقح و  دادعتـسا  ياراد  هک  لاح  نیع  رد  نینچمه  دشابیم ، اراد  زین  ار  ندش  دـنمرنه  دادعتـسا  دراد ، ندـش  یـضاق  دا 
زا ار  دوخ  ام  هکنیا  ياج  هب  سپ  دوش . روهطوغ  لطاب  رد  دـیامن و  دوخ  یناویح  ياهاوه  ینابرق  ار  قح  هک  دراد  دادعتـسا  ناـنچمه  تسا ،

نیارباـنب میهدـب ، رارق  قیقحت  ریـسفت و  دروم  میریذـپب و  ار  نآ  دـیاب  میئاـمن ، راـنکرب  یملع  قیقحت  یـسررب و  لـباق  عوضوم  کـی  لـباقم 
هک لاح  نیع  رد  دـناوتیمن  ناسنا  ینعی  دنـسرب ، لماک  تیلعف  هب  ناسنا  کی  نورد  رد  هک  دنتـسین  نانچ  داـضتم  ياهدادعتـسا  میئوگیم :

طئارـش رییغت  اب  نامز  دادتما  رد  هچ  رگا  دیامن ، لمع  قح  دـض  رب  سانـشان و  قح  دـشاب  یناسنا  دراد ، قح  هب  لمع  هب  هقالع  سانـشقح و 
اهنآ عامتجا  دحاو  طیارش  رد  نامز و  کی  رد  یلو  دسرب  تیلعف  هب  ناسنا  کی  نورد  رد  دناوتیم  داضتم  دادعتـسا  ود  زا  کی  ره  ینورد 

- مکی عون  دـشابیم : عون  ود  داضتم  ياهدادعتـسا  زا  دوصقم  هک  میهدـب  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  مه  ار  هتکن  نیا  امتح  تسا . ریذـپانناکما 
هب رتبسانم  دروم  نیا  رد  فلاختم  حالطصا  هتبلا  هک  ضحم  لقعت  دادعتـسا  ماخ و  تاساسحا  دادعتـسا  دننام  تبثم ، داضتم و  ياهدادعتـسا 
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یتروص ك رد  دیامنیمن ، ار  دوخ  يهدنروآ  دوجوب  تلع  زج  ینوناق  لصا و  چه  تاعارم  تاساسحا  جومت  دسریم  رظن 
ناکما هوقلاب و  يانعم  هب  دادعتسا  مود - عون  تسین . ریذپناکما  نوناق  لصا و  هب  لقعت  ياهدحاو  يدنبياپ  نودب  زغم  رد  لقعت  تکرح  ه 

دشاب و هدوب  ناسنا  نورد  رد  دوجوم  تقیقح  کی  هب  دنتسم  هکنیا  هن  دنک  زورب  ناسنا  رد  دناوتیم  راتفر  نالف  تافـص و  نالف  ینعی  تسا 
دومن زورب و  دوریم . راکب  اهیهاوخدوخ  يروحم و  دوخ  هب  دنتسم  تافص  تشز و  ياهراتفر  دیلپ و  تافص  رد  دادعتسا  يارب  ینعم  نیا 

تعیدو هب  یمدآ  دوجو  رد  هک  تسا  یئاهدادعتـسا  نتـشگ  بوکرـس  ای  ندش و  یثنخ  زا  یـشان  فیثک  تشز و  ياهراتفر  دـیلپ و  تافص 
ود نیا  تسا . هدـیرفاین  دـب  تقیقح  زگره  زیزع  دـنوادخ  دـشاب . هتـشاد  دوجو  یفنم  دادعتـسا  یمدآ  نورد  رد  هکنیا  هن  تسا  هدـش  هداهن 

نیا هک  تسنیا  فلاـختم  ياهدادعتـسا  هب  طوـبرم  مـهم  رایـسب  لـئاسم  زا  یکی  میـشاب . هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  اـمتح  دادعتـسا  يارب  ار  ینعم 
رد دناوتیم  ماخ ، تاساسحا  دعتسم  ناسنا  رد  الثم  تخاس . مجـسنم  گنهامه و  یمدآ  ناور  زغم و  تفرـشیپ  يارب  ناوتیم  اراهدادعتـسا 

دوش و تیوقت  لقعت  رگا  هک  یتروص  رد  دـیامن ، زورب  ناسنا  نورد  رد  اههدـیدپ  نامه  یجراخ  لماوع  ینورد و  طئارـش  عامتجا  تروص 
آیم دوجوب  الماک  لقعت  اب  اهنآ  یگنهامه  يدیعصت  تاساسحا  هب  ماخ  تاساسحا  لیدبت  اب  ددرگ ، یبایزرا  یبوخ  هب  مه  ماخ  تاساسحا 
هکنیا هب  دسر  هچ  دنسرب ، تیلعف  هب  رگیدمه  اب  دنناوتیمن  دنشابیم ، ناکما  هوقلاب و  يانعم  هب  میتفگ  هک  اهدادعتسا  زا  مود  عون  اما  و  دی .
نامه رد  دیـسر ، تیلعف  هب  ناسنا  کی  نورد  رد  داتفا و  نایرج  هب  يزرو  تلادع  دادعتـسا  هک  یماگنه  ینعم  نیا  هب  دننک . ادیپ  یگنهامه 
يزرو تلادع  لاغـشا  رد  نم  حوطـس  هک  لاح  نآ  رد  دناوتیمن  یلو  تسا  نکمم  هکنیا  اب  يدیلپ  ملظ و  فارحنا و  رودـص  لاح  عضو و 

ياهدادعتسا زا  یکی  هک  یماگنه  سپ  دیآ . رد  هتـشرف  دور  نوریب  نوچ  وید  تسا : هدمآ  عرـصم  نآ  رد  هکنانچ  و  دسرب ، تیلعف  هب  تسا 
نآ دـض  صاوخ  هک  تسا  لاحم  تفرگ ، دوخ  رایتخا  رد  ار  ینورد  ياههدـیدپ  اهتیلاعف و  دیـسر و  تیلعف  هب  مود ) عون  يانعم  هب   ) داـضتم

دنسرب و تیلعف  هب  تبثم  دادعتسا  دض  صاوخ  تالاح ، طئارـش و  ندش  ضوع  اب  هک  تسه  ناکما  نآ  هچ  رگا  دنک ، زورب  تبثم  دادعتـسا 
تیبرت و میلعت و  هدوـمن و  ینورد  عـضو  یمئاد  يهبـساحم  هب  دـیدش  رارـصا  قـالخا  بهذـم و  هک  تسا  تـهج  نـیمه  هـب  دـنیامن . زورب 

دمح يهروس  رد  هک  اهزامن  رد  میقتسملا  طارصلا  اندها  یمئاد  رارکت  دنادیم . يرورض  رمع  نایلاس  يهمه  رد  ار  دشر  يوس  هب  کیرحت 
شاب هتشاد  رظن  رد  تسا  زامن  هک  یناور  عضو  نیرتيدج  لاح  رد  دیاب  ناسنا  هک  تسا  فارحنا  ناکما  نیمه  ندرک  دزشوگ  يارب  تسا ،

نیا هب  میناوتیم  هتـشذگ  ثحابم  عومجم  زا  دهاوخب . ادخ  زا  روبزم  يهیآ  ندناوخ  اب  ار  فارحنا  ندیـسر  تیلعف  هب  زا  ندـنام  نوصم  د و 
یتـح تسا ، دـیفم  هدـنزاس و  تبثم و  ياهدادعتـسا  تسا ، هدروآ  دوـجوب  ناـسنا  داـهن  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هـک  هـچنآ  هـک  میـسرب  هجیتـن 

، شاهدنزاس تبثم و  ياهدادعتـسا  ندرک  یثنخ  اب  هک  تسا  ناسنا  نیا  تسا ، دـیفم  ریخ و  نآ  تیهام  هب  رظن  اب  یناسنا  زئارغ  نیرتیناویح 
اهتیوه و ياراد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  یناسنا  نورد  رد  اهدادعتسا  دوجو  يهلئسم  لح  اما  و  دهدیم . رارق  هدافتساءوس  دروم  ار  زئارغ  نآ 
اب اریز  دـشابیم ، لح  لباق  دـش ، تابثا  لیلد  هدراهچ  اب  ثحاـبم  نیا  زا  لوا  تمـسق  رد  هک  سفن  درجت  اـب  اـهنت  دـشابیم ، ینیعم  صاوخ 

نادیم هچ  رگا  يدام ، ءاضعا  رگید  زغم و  کیژولویزیف  نامتخاس  هن  داد ، تبسن  نآ  هب  ار  اهدادعتـسا  ناوتیم  هک  تسا  سفن  درجت  ضرف 
رد دراد ، رارمتـسا  تابث و  دـشاب ، هچ  ره  دادعتـسا  اریز  دـشابیم ، ناسنا  يدام  ياـضعا  رگید  زغم و  اهدادعتـسا  نآ  تیلاـعف  راـثآ و  زورب 

رایـسب تیمک  هک  تسا  یفاک  لـح  هار  نیا  ندـش  رتنـشور  يارب  تسا . ینوگرگد  تکرح و  لاـح  رد  زغم  تیدوجوم  يهمه  هک  یتروص 
سب تیمک  يهظحالم  يارب  دناوتیم  مرتحم  يهدننک  هعلاطم  . ) میریگب رظن  رد  ار  اهدادعتسا  عونتم  رایسب  تیفیک  دایز و 

لحم دـیامرف ) هعجارم  یناسنا  تاصتخم  ناونع  تحت  ریـسفت  همجرت و  نیمه  زا  لوا  دـلجم  هب  اهدادعتـسا  عونتم  رایـسب  تیفیک  دایز و  رای 
ایآ دنراد ؟ دوجو  ندب  يژولویزیف  نادیم  رد  ینیع  میـسقت  شریذـپ  نودـب  مداصت و  محازتیب و  هنوگچ  اهنیا  تسا ؟ اجک  اهدادعتـسا  نیا 

هتفرگ هدـهع  هب  نورد  رد  ار  اـهنآ  میظنت  هک  تسا  یلماـع  نیمادـک  یتـقیقح و  هچ  دـشاب ، نینچ  رگا  تسا ؟ نم  اهدادعتـسا  نیا  عوـمجم 
تخانش و رازبا  نیرتقیقد  ساوح و  اب  هدهاشم  لباق  اهنآ  تاعوضوم  هک  دراد  دوجو  اهدادعتسا  يهرابرد  لئاسم  نیا  لاثما  اههد  و  تسا ؟

رگید لقعت و  ساوح و  نتخادنا  راکب  يهلیسوب  هتشادرب و  رد  ار  یناسنا  ياهدادعتسا  هک  سفن  درجت  ضرف  نودب  دنـشابیمن . اهشیامزآ 
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ناونع هب  هک  قوف  لئاسم  لح  دـننکیم ، رارقرب  يریثات  طابترا  اهدادعتـسا  نآ  اب  هک  یجراخ  لماوع  يهلیـسوب  نینچمه  تفرعم و  لـئاسو 
شنیب یمدآ ، ياهدادعتسا  نیرتیـساسا  زا  یکی  دشابیمن . ریذپناکما  یلبق  يهدش  هتفریذپ  یمومع و  میهافم  اب  تسا ، هدش  حرطم  هنومن 

ياهتراسخ نآ  زا  یکی  یمالـسا  نافرع  میمانیم . لوقعم  تایح  ار  نآ  هاگهولج  هک  تسا  تایح  نیا  رد  نافرع  یلاعتم  تکرح  ینافرع و 
يزاب زا  یشان  تراسخ  تسا ، هدش  نآ  راچد  تاملک ، یناعم  فیرحت  ظافلا و  اب  يزاب  تهج  هب  رشب  هک  زیگنافسا 

تـسا هدش  راچد  تاملک  زا  هدـع  نآ  زیگناماهبا  تشونرـس  هب  مه  سدـقم  يهملک  نیا  تسنآ . یعقاو  يانعم  فیرحت  نافرع و  يهملک  اب 
يهملک هک  مینادیم  حوضو  تاملک  اب  ام  يهمه  دنشابیم . اهناسنا  یحور  ياهـشزرا  اهنامرآ و  تازایتما و  نیرتیلاع  يهدننک  وگزاب  هک 

تـمظع و اـب  نآ  یعقاو  ياـنعم  هـک  یتوـص  رد  درادرب ، رد  ار  موـهفم  نیرتروآمرــش  روـحمدوخ  ناتــسرپ  تردــق  راــکفا  رد  تساــیس 
نآ و  تسا ، هدوـمرف  تیاـنع  شناگدـنب  هب  ار  نآ  يارجا  مهف و  تردـق  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  تقیقح  نیرتيرورـض  نیرتشزرااـب و 

اب زا  یکی  ینعم  نیا  هب  تسایـس  ایآ  نانآ . يونعم  يداـم و  ياهفدـه  نیرتهب  هب  ور  اـهناسنا  یعاـمتجا  یگدـنز  تیریدـم  زا  تسا  تراـبع 
نینچ اعطق  دشابیمن ؟ تایح  نآ  هب  نانآ  هیجوت  اهناسنا و  هب  لوقعم  تایح  يهئارا  ینعم  نیا  هب  تسایس  ایآ  تسین ؟ تادابع  نیرت  تمظع 

میدـید و دـیدید و  تسا ، هللا  ءایلوا  ءامکح و  و  دابعلا ) هساس   ) نیموصعم يهمئا  نیلـسرم و  ءایبنا و  راـک  هک  ینعم  نیا  هب  تسایـس  تسا .
هدروآرب و تیناـسنا  ناـسنا و  ناـمدود  زا  دود  تسایـس  ماـن  هـب  اـهراتفگ  اههشیدـنا و  نیرتروآمرــش  نیرتحـیقو و  هنوـگچ  هـک  مـینیبیم 

نآ ر زا  دعب  يهلمج  ریز و  تیب  کی  دیشیدنیب  قشع  يهرابرد  دننک . روبع  یناسنا  خیرات  هب  یعیبط  خیرات  زا  اهناسنا  دراذگیمن 
ناهج راک  يزور  هنرا  وش  قشاع  دروآ . میهاوخ  تسا  هدش  هتفگ  رشب  درکلمع  رد  قشع  يهرابرد  هک  ار  ياهلمج  سپس  میریگب ، رظن  رد  ا 
لاهن هک  اجنآ  قشع ، ياهبـش  رد  شایعیبط : هاگهولج  رد  قشع  يهرابرد  مه  ياهملج  یتسه  هاگراک  زا  دوصقم  سرد  هدـناوخان  دـیآ  رس 

درکلمع رد  ار  شاهدش  تسکـشرو  يانعم  نآ  رد  قشع  الاح  ددرگیم . تسد  هب  تسد  تایح  نازورف  لعـشم  دوشیم و  هتـشاک  یگدنز 
هنافـساتم هک  قیقحت  لها  زا  هورگ  نآ  یلومعم و  مدرم  نهذ  ياـضف  رد  ناـفرع  هیارک  ياههکـشرد  ینعی  قشع  دـیئامرف : هظحـالم  يرـشب 

ياهتـشادرب اریز  تسا . مهبم  صخـشمان و  رایـسب  يهدـیدپ  کی  دـنهدیم ، رارق  دوخ  تاقیقحت  كالم  ار  یلومعم  مدرم  ینهذ  تاـنایرج 
يراج ياهتیعقاو  زا  هکنیا  نودب  دناهدرک ، هدهاشم  نافرع  نایعدـم  ای  افرع  زا  هک  تسا  یئاهدومن  راتفر و  هب  دنتـسم  نافرع  يانعم  زا  نانآ 

اـههزیگنا و لـماوع و  لـماک  يهدـننک  وگزاـب  دـناوتیمن  ینیع  دومن  راـتفر و  چـیه  هک  یلاـح  رد  دنـشاب ، هتـشاد  یعـالطا  ناـنآ  حور  رد 
ار یـسانشراتفر  تاـقیقحت  هناـیماع و  تاروصت  ندوب  ساـسایب  مهم  عوضوم  ود  دـشاب . هدوـب  ینیع  دوـمن  راـتفر و  نآ  یحور  ياـهتیلاعف 

وشیم مالسلاهیلع  نینموملاریما  نافرع  لماش  مه  هک  تسا  نافرع  موهفم  قمع  تعسو و  مکی - عوضوم  دنکیم : تابثا  نافرع  يهرابرد 
راکب یعونتم  میهافم  رد  نافرع  يهملک  رگید  ترابع  هب  دشابیم . یلومعم  صاخـشا  یناور  رذـگدوز  راب و  تذـل  تالاح  لماش  مه  د و 

هتشادن یکارتشا  رگیدکی  اب  هک  دشاب  هدوب  فلتخم  يروط  هب  رگید  یـضعب  اب  میهافم  نآ  زا  یـضعب  تیوه  تسا  نکمم  هک  دوشیم  هدرب 
يالعا دـح  هب  ندوب  اراد  تهج  زا  مه  دـهدیم ، ناشن  ار  یناسنا  دـشر  يالعا  دـح  هک  نافرع  زا  ییانعم  هب  رظن  اب  لاـثم : ناونع  هب  دنـشاب .

هک نیرب  دوجوم  اب  هطبار  دح  نیرتالاو  نتخاس  رارقرب  مه  نتـشیوخ و  يهبناج  همه  تخانـش  تهج  زا  مه  تسه و  ملاع  يهرابرد  تفرعم 
رد یئاههلــصو  اـمرخ و  فـیل  زا  يدـنبرمک  اـب  تـسد و  هـب  لـیب  ع )  ) بلاـطیبا نـب  یلع  دوـجو  رد  دـیآیم و  دوـجوب  یهلا  ناربماـیپ  رد 
زین یناسک  هب  هملک  نیمه  رگید  فرط  زا  دوشیم . هدـهاشم  لماک  حوضو  اب  یمالـسا  روشک  دـنچ  يرادـمامز  ندوب  اراد  اب  شیاهـشفک ،

يهطبار يامعم  ندوشگ  رب  تردق  نتـشادن  تهج  هب  و  نتـشیوخ ، تخانـش  یتسه و  ملاع  تفرعم  زا  یناوتان  تهج  هب  هک  دوشیم  قالطا 
يذیاذل اب  هدـش ، هدـنهانپ  دوخ  نورد  هب  یگدـنز  ياههجنکـش  اهیراوگان و  زا  رارف  تهج  هب  یتسه و  ناهج  دوخ و  ادـخ و  دوخ و  نیبام 

نافرع عون  ود  نیا  دوشیم  هظحالم  هکنانچ  درادیم . شوخلد  دوشیم و  مرگرـس  یگدنز  تایعقاو  نتفرگ  هدیدان  رذگدوز و  دودـحم و 
اب يردق  هب 

الماک عون  هس  هب  ار  نافرع  ام  هک  تسا  اج  نیمه  زا  دومن . یفرعم  ضقانتم  ای  داـضتم ، فرط  ود  ار  ود  نآ  ناوتیم  هک  دـنتوافتم  رگیدـکی 
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هدنیآ ثحابم  رد  هکنانچ  نویلاح  میمانیم . لاح  ار  موس  عون  یفنم و  نافرع  ار  مود  عون  تبثم و  نافرع  ار  لوا  عون  هدومن  میسقت  فلتخم 
شخب تذل  رایـسب  هک  یتسه  اب  طابترا  رد  حور  يابیز  تالاح  زورب  زا  هک  دنتـسه  ینایارگ  تذل  قوذ و  بابرا  نآ  دـش ، دـهاوخ  حرطم 

هـس نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  ملـسم  دنهاوخیمن . دنیاشوخ  یحور  لاوحا  نیا  زج  يزیچ  نافرع  زا  دنیآیم و  رد  ناجیه  دجو و  هب  تسا ،
تسترابع یفنم ، نافرع  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  جیاتن  زا  یکی  مود - عوضوم  دشابیم . نوگانوگ  تاصخشم  بتارم و  ياراد  نافرع  عون 

زا هک  یتسه  ناهج  رب  مکاح  نناوق  زا  یئاهر  ساسحا  تالاح و  تامهوت و  يرادقم  اب  یقیقح ، دوخ  زا  لصایب  ياهیاس  ندمآ  دوجوب  زا 
لاغـشا ار  ناور  زغم و  تسه ، ياج  هب  تسین  هن  دوشیم و  تسین  تسه ، هن  تبثم  نافرع  رد  هک  یتروص  رد  تسا . یفنم  نافرع  تاصتخم 

مزال یهاگآ  الاو و  راـیتخا  ساـسحا  اـب  فراـع  هکلب  ددرگیمن ، ادـج  دوخ  تیعقاو  زا  ینوناـق  چـه  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیامنیم ،
سریم تیلعف  هب  اهنآ  اب  یگنهامه  لیصحت  نیناوق و  زا  يرادربهرهب  يارب  ار  دوخ  يدوجو  داعبا  اهدادعتسا و  نیناوق  يهرابرد 

تقیقح یمدآ و  حور  نیبام  یئاهباجح  هک  یئاهیهاگآ  قوف  یهاگآ  نیا  تسا و  بذاک  ياهیدازآ  ساـسحا  قوف  هک  راـیتخا  نیا  دـنا 
نیا اب  فراع  ناسنا  هکنانچ  و  يولوم )  ) داهن اـهتلع  قرف  رب  دوخ  ساـپ  دازب  هدازیمدآ  راـب  مود  نوچ  تسا . مود  دـلوت  زاـغآ  دنـشکیم ،
لکش نالاپ  ياهیدازآ  ساسحا  بذاک  ذئاذل  زا  نینچمه  دنکیم ، ادیپ  تاجن  یحطس  تالولعم  للع و  ياهریجنز  راشف  تراسا و  زا  دلوت 

رد ار  يدنوادخ  ملع  رایتخا و  يهنومن  زا  ياهعـشا  هتـشادرب ، تسد  یتقیقح  دوهـش  ياهیئانـشور  محازم  ياهیهاگآ  و  يولوم ) لوق  هب  )
هاگرذگ رد  هک  نافرع  زا  كرتشم  یموهفم  تشگ . دهاوخ  حرطم  احورـشم  هدنیآ  ثحابم  رد  تیمها  اب  رایـسب  هلئـسم  نیا  دـباییم . دوخ 

ياهدورـس زا  لـلم  عماوج و  ياـفرع  يهمه  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  رد  هک  كرتـشم  موهفم  کـی  تسا  هدوب  ناـیرج  رد  تفرعم  خـیرات 
یگتسراو یعون  ساسحا  دوشیم ، هدید  نیمز  برغم  نافرع  یمالـسا و  نافرع  یثروغاثیف و  نافرع  اهداشیناپوا و  ات  هتفرگ  يدنه  ياهادو 

ياهاوه تالیامت و  نتخاس  دودـحم  ندرک و  راهم  اب  هک  تسا  یهدوخدوخ  ضحم و  یناویح  تاقلعت  یگدرب  تراـسا و  زا  ندوب  هزنم  و 
موهفم نیا  دـیآیم . دوجوب  تشگ ، دـهاوخ  حرطم  هدـنیآ  ثحابم  رد  هک  تاـیعقاو  اـب  یـصوصخم  يهطبار  نتخاـس  رارقرب  اـب  یناـسفن و 

رد كرتشم 
میهاوخ تبم  نافرع  يارب  هک  یتاصتخم  اب  رگا  تسا . اهناسنا  نورد  رد  ءالتعا  یقرت و  ماود و  لباق  تایعقاو  اب  هطبار  ندوب  یعقاو  تروص 

ار نآ  مالـسا  تفگ ، ناوتیم  هک  ینافرع  نآ  تسا و  روصت  لباق  ناسنا  کی  يارب  هک  تسا  یئورین  نیرتهدنزاس  دـشاب ، هدوب  ماوت  درمش ،
هللا و ءایلوا  ناربمایپ و  هک  تسا  نافرع  نیمه  تسا ، هدرک  یفرعم  اهناسنا  یگدنز  فدـه  نودـبعیل  الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  يهیآ و  اب 
ات دنناوتیم  دندرگیم ، لئان  ینافرع  نینچ  هب  یناگدنز  نیا  رد  هک  یصاخشا  دنشابیم . نآ  یمیمـص  ناگدنیوج  نیرب ، تفرعم  نازاتـشیپ 
هک تسا  نافرع  نیا  اب  تسا . هدوب  روهطوغ  تایح  يـالعا  فدـه  رد  هک  دنـشچب  ار  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ناـفرع  معط  يدودـح 

. ددرگیم رادروخرب  حور  دوخ  یئافوکـش  طاسبنا و  تجهب و  زا  هتـشاذگ  هناهاوخدوخ  قوفام  هب  ماگ  یگدـنز  تاظحل  يهمه  رد  یمدآ 
طـسبنی و  ریبکلا ، لجبی  تامک  هعـضاوت  نم  ریغـصلا  لجبی  ماسب  شب  شه  فراعلا  درادیم : نایب  نینچ  ار  نافرع  نیا  تاـصتخم  انیـس  نبا 

هدنع عیمجلا  يوتسیال و  فیک  و  هیف ، قحلا  يری  هناف  ءیـش  لکب  قحلاب و  ناحرف  وه  شهیال و  فیک  و  هیبنلا ، نم  طسبنی  امک  لماخلا  نم 
راع دراد . بل  رب  یمسبت  هراومه  افوکش و  ورهداشگ و  فراع  ناسنا   ) لطابلاب اولوغش  دق  همحرلا  لها  هیساوس .

رادـید زا  فراـع  ار . ریگمـشچ  گرزب و  مدرم  هک  دـنکیم  مـیرکت  مـیظعت و  هنوگناـمه  دوـخ  ینتورف  اـب  ار  هداـتفا  کـچوک و  مدرم  ف 
ورهداشگ و هنوگچ  فراع  روهـشم ) ای  و   ) رایـشوه یتاهناسنا  زا  هک  دـنکیم  ادـیپ  ار  طاـسبنا  ناـمه  ماـنمگ ) اـی  و   ) شوه مک  ياـهناسنا 

هنوگچ و  تسا . افوکـش  دنـسرخ و  دـنیبیم ، اهنآ  رد  ار  قح  هک  تایعقاو  يهمه  اب  قح و  اب  هطبار  تهج  هب  هک  یلاـح  رد  دـشابن ، اـفوکش 
زا دـنیواسم . دوجو  ضیف  زا  يرادروخرب  رد  نانآ  يهمه  هک  یلاح  رد  دنـشابن  يواسم  وا  هاگدـید  زا  گرزب  ياـهناسنا  کـچوک و  مدرم 

دوصقم تسا  نشور  هکنانچ  هتبلا  راجزنا .) رفنت و  هن  دنیزوسلد  دروم  لامک  دشر و  نایناوراک  زا  هدنام  بقع  مدرم  نافرع ، يالاو  هاگدید 
شیوخ تیدوجوم  دض  رب  هک  یناراکهبت  نادیلپ و  امنناسنا و  ناگدنرد  هن  دنشابیم  لامک  دشر و  زا  رایتخایب  ناگدنام  بقع  انیـس  نبا 
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يامعم هک  تسا  عقوم  نامه  دریگب ، ار  اهناسنا  اـم  غارـس  یحور  زیگناتفگـش  دـشر  نیا  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـننکیم . تکرح  نارگید  و 
تایآ ناونع  هب  نآ  طباور  ءازجا و  فیـصوت  ناهج و  نیا  رب  یهلا  غورف  شبات  دـننام  یتسه  ناهج  يالاو  ياهـشزرا  يهفایق  داضت  لحنیال 

یقاب داضت  امعم و  مان  هب  ياهلئسم  هک  ددرگیم  یفتنم  ناهج  رگید ، فرط  زا  ناهج  یضایر  یمک و  يهرهچ  فرط و  کی  زا  دنوادخ 
زا مغ  هک  میوگب  هچ  میوگب  وت  اب  لد  مغ  یئایب  وچ  مدوب  هتفگ  درک . لصف  لـح و  ار  نآ  دـیاب  دراد و  دوجو  یئاـمعم  هکنیا  هن  دـنامیمن ،

يامعم لح  يارب  ياهمدـقم  يولوم  لاق  لیقیب و  دوش  لح  وت  زا  لکـشم  لاوئـس  ره  باوج  وت  ياقل  يا  يدعـس  یئاـیب  وت  نوچ  دورب  لد 
اهتیمک و زا  یعاونا  رد  یتاذ  نورب  تایقاو  هک  میریذـپیم  تستابثا  لباق  الماک  هک  ار  هلئـسم  نیا  تسخن  قوف  داـضت  ساـسحا  زا  لـصاح 

نیا دـنروهطوغ . دـنهدیم ، ناـشن  دوخ  زا  دراد  راـک  رـس و  اـهتیفیک  اـب  بلغا  هک  حور  ذوفن  ربارب  رد  ار  تمواـقم  زا  یعاوـنا  هک  اهـششک 
دیوریم فرحیب  نآ  رد  هک  ماـقم  نآ  اـمنب  وت  ار  ناـج  ادـخ  يا  تسا : هدـش  حرطم  ریز  بیترت  هب  يولوم  تاـیبا  رد  هک  داـضت  فرطکی 

اون دبای  وز  تسه  لایخ و  نیاک  اضف  اب  داشگ و  اب  سب  ياهصرع  مدع  يانهپ  رود  يهصرع  يوس  مدق  رس  زا  كاپ  ناج  دزاس  هک  ات  مالک 
یتسه زاب  لاله  نوچمه  رمق  يورد  دوش  ناز  لایخ  زا  دوب  رتگنت  یتسه  زاب  مغ  بابسا  لایخ  دشاب  ببـس  ناز  مدع  زا  تالایخ  دمآ  رتگنت 

نیا داضت  رگید  فرط  دشکیم  اهسح  بیکرت  بناج  ددع  بیکرت و  تسیگنت  تلع  گنت  تسینادنز  هح  دمآ  رتگنت  گنر  سح و  ناهج 
شب حور  عاعش  ذوفن  ربارب  رد  تمواقم  اهتیمک و  اهششک و  هب  موکحم  تایعقاو  نیمه  هک  تسا 

اب ینیع  تایعقاو  نیا  طباور  ءازجا و  دوشیم . هدیمان  زین  یتسه  هوکش  هک  دباتیم  نآ  رب  یهلا  كانبات  غورف  کی  اریز  دنراد ، یئابیز  ير ،
داضت ساسحا  ندـش  یفتنم  دـنکیم . کیرحت  ندـیدرگ  هب  ار  اهناسنا  هک  تسا  هاگدـید  نیا  زا  ناهج  و  دـنوشیم . فیـصوت  یهلا  تایآ 

یعیبط و ساوح  يهلیـسوب  هک  یئاههرهچ  نآ  هچ  ناهج  نوگانوگ  ياههرهچ  فشک  هک  تسا  وحن  نیدب  یبایعقاو  كرد و  عون  ود  نایم 
یناور يزغم و  ياهدادعتـسا  رگید  لقع و  يهلیـسوب  هک  یئاههرهچ  نآ  هچ  و  دـندرگیم ، رادومن  يرـشب  تسد  اـب  هدـش  هتخاـس  رازبا  اـی 

. دریگیم ماجنا  میدومن  حرطم  ثحبم  نیا  يهمدـقم  رد  هک  هناگتفه  داعبا  اب  تخانـش  نایرج  رد  ناسنا  نتفرگ  رارق  اب  دـنوشیم ، رادـیدپ 
زا یئاههرهچ  دـنتفیب ، راکب  رتهب  رتشیب و  ناهج  ياهدومن  كرد  يارب  ام  تسد  اب  هدـش  هتخاس  رازبا  ام و  ساوح  هزادـنا  ره  هکناـنچ  ینعی 

رتهب رتشیب و  یناور  يزغم و  ياهدادعتـسا  رگید  لقعت و  هک  هزادـنا  ره  روطنامه  ددرگیم ، راکـشآ  رتهب  رتشیب و  ام  يارب  ناهج  ياهدومن 
یمدآ هک  یئاهتیعقوم  رییغت  اب  نینچمه  ددرگیم و  نشور  فشک و  ام  يارب  ناهج  ياهدومن  يارواـم  زا  یئاـههرهچ  دـنزادرپب  تیلاـعف  هب 

هب ا طوبرم  ثحابم  هکنیا  اب  دوشیم . وربور  رگید  یئاهتیعقاو  اب  دهدیم ، تروص  دوخ  یعیبط  تایح  نایرج  رد 
هک میدـید  بسانم  هلئـسم  تیمها  هب  رظن  اب  یلو  درکیم ، زاینیب  همدـقم  نیا  حرط  زا  ار  ام  میاهدرک  یـسررب  احورـشم  هک  هناـگتفه  داـعب 

-2 ددرگیم . رادومن  ام  يارب  لاکـشا  اهگنر و  مان  هب  ناهج  زا  ياهرهچ  مشچ  يهلیـسوب  - 1 میشاب : هتشاد  همدقم  نیا  رد  يرتشیب  حیـضوت 
امرگ و یتخس و  یمرن و  هسمال  يهلیسوب  - 4 اهیندیشچ . يهقئاذ  يهلیسوب  - 3 ظافلا . اهادص و  مان  هب  ناهج  زا  ياهرهچ  شوگ  يهلیـسوب 

هکنیا هن  دنوشیم ، حرطم  فشک و  ام  يارب  روبزم  ساوح  يهلیسوب  هک  دنتسه  یئاهتیعقاو  اهدومن  نیا  اهیندیئوب . ینیب  يهلیـسوب  - 5 امرس .
رگید یئاههرهچ  اب  میناوتیم  و  دنیامنیم . اعدا  اهتسیلآهدیا  هکنانچ  دنشاب ، هدمآ  دوجوب  ام  ساوح  يهلیسوب  ای  میشاب  هتخاس  ار  اهنآ  ام 
رارقرب اب  میربیم و  تذل  اهیئابیز  يهدهاشم  اب  ام  - 6 میئامن . حرطم  مینک ، رارقرب  طابترا  روبزم  ساوحزا  ریغ  یلئاسو  اب  هک  ینیع  ناهج  زا 

ام نهذ  يهتخاس  دـنراد و  تیعقاو  ام  نورد  رد  اهتذـل  نیا  میباییم . رد  ار  تذـل  عون  اهدـص  تذـل ، لماع  عون  اهدـص  اـب  طاـبترا  ندرک 
هن دنتـسه و  یندرک  سمل  هن  هک  یتروص  رد  میتسه  ناـهج  زا  یئزج  هک  تسا  اـهناسنا  اـم  نورد  زا  یئاـههرهچ  اهتذـل  نیا  ینعی  دنتـسین ،

ئاههرهچ هک  اهتذل  نیا  هکلب  یندیشچ ، یندیئوب و  یندینش و  یندید و 
اـهدرد و عاوـنا  نینچمه  - 7 دـنوشیم . تفاـیرد  كرد و  اـم  ینورد  ياهدادعتـسا  زا  یعون  اـب  دنـشابیم  یتسه  ناـهج  ياـهتیعقاو  زا  ي 
هک ياهیـضق  ءازجا  زا  کی  ره  نایم  رد  هک  دـنک  دـیدرت  تقیقح  نیا  رد  دـناوتیمن  یـسک  چـیه  - 8 کلذ . ریغ  اههشیدـنا و  اهمیـسجت و 

يهطبار اب  ام  طابترا  لاح  نیا  اب  لولعم ، تلع و  نایم  تیلع  يهطبار  ترورض  دننام  دراد ، دوجو  یترورـض  دنهدیم ، لیکـشت  هک  ینوناق 
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لباق تابثا و  ام  يارب  ار  ینیع  ناهج  زا  دعب  نیا  ای  هرهچ  نیا  هک  تسا  لقعت  طقف  هکلب  تسین ، اهدادعتـسا  ساوح و  زا  کی  چیه  اب  روبزم 
هتبلا تسا !؟ يرشب  نهذ  يهتخاس  ملظ  تلادع و  دیوگب : هک  دیراد  غارس  ار  يرایشه  هاگآ و  ناسنا  چیه  نونکات  ایآ  - 9 دزاسیم . كرد 

فالتخا تهج  هب  ملظ  تلادـع و  ياهدومن  هک  تسا  نشور  اریز  تسین ، لـلم  عماوج و  يدادرارق  ياـهدومن  فلتخم و  لاکـشا  رد  ثحب 
تسا و لدـع  نوناـق ، نآ  هب  مارتـحا  اـب  دـشاب  هچ  ره  نوناـق  قباـطم  راـتفر  یلو  تسا ، نوگاـنوگ  رایـسب  لـلم  عماوج و  تاررقم  نیناوق و 
، نآ زا  فارحنا  نوناق و  هب  تناها  سکعلاب - ای  نوناق ، قبط  راـتفر  نوناـق و  هب  مارتحا  نیا  تسا . ملظ  نآ ، هب  تناـها  اـی  نوناـق  زا  فارحنا 

یتسه سوسحم  ریغ  تایعقاو  زا  یئاههرهچ  ملظ  تلادع و  سپ  تسا . یتسه  ناهج  زا  یئزج  هک  تسا  یناسنا  نورد  زا  ياهرهچ 
اشامت یئابیز  يهرظنم  کی  هب  هک  یماگنه  - 10 دشابیمن . تخانش  رازبا  رگید  یعیبط و  ساوح  يهلیسوب  اهنآ  اب  ام  طابترا  هک  دنـشابیم 

ود نیا  مشچ  نامتخاس  درگنیم ، هرظنم  نآ  یضایر  داعبا  كرد  يارب  نادیضایر  کی  هک  مینکیم  اشامت  مشچ  نامه  يهلیسوب  مینکیم 
نآ اـب  هک  دزادرپیم  يزغم  تیلاـعف  هـب  هدوـمن و  كرد  ار  هرظنم  نآ  زا  ياهرهچ  نادیـضایر  هـک  یتروـص  رد  درادـن . یتواـفت  چـیه  رفن 

ار ياهرهچ  رظان  ود  نیا  زا  کی  چـیه  هک  تسا  ملـسم  تستوافتم . الماک  دـیامنیم ، تفایرد  هرظنم  نآ  زا  سانـشابیز  هک  یئابیز  يهرهچ 
يهرابرد هدومن و  كرد  یناور  يزغم و  صاخ  يدادعتـسا  اب  ار  صاخ  یتیعقاو  هکلب  دزاسیمن ، ار  نآ  دوخ  نهذ  اب  دنیبیم ، ناهج  زا  هک 
تـسدب اـهوپاکت  نآ  زا  هک  یئاـهشنیب  یملع و  ياـهوپاکت  تهج  هب  دنمـشناد  کـی  هک  ماـگنه  نآ  رد  - 11 دزادرپیم . تیلاـعف  هـب  نآ 

کی يارب  ناهج  ياهدومن  ءازجا و  هک  یتروص  رد  دـنیبیم ، طباور  زا  يرولبت  نوناق و  زا  یمـسجت  ار  نآ  درگنیم ، ناـهج  رد  دروآیم ،
رگن فرژ  دنمشناد  نآ  ایآ  طباور . زا  يرولبت  هن  دسانشیم و  نوناق  زا  یمسجت  هن  دیامنیم  هت  رس و  یب  هتخیسگ و  یئایـشا  یماع  یناسنا 

ورد منیبیم ، ار  نآ  نم  دراد و  تیعقاو  یتسه  ناهج  رد  هطبار  مظن و  دیوگیم  هک  یتقو  ملع  نادیم  رگوپاکت  نآ  و 
يزغم و صاخ  ياهدادعتـسا  اب  هک  دـهدیم  ربخ  یتیعقاو  زا  ای  دـیوگیم !؟ نخـس  شنهذ  ساسایب  ياـههتخاس  زا  وا  اـیآ  دـیوگیم !؟ غ 

ياهتیلاعف زا  یعاونا  ام  - 12 تسا ؟ هدوب  مورحم  نآ  ندناسر  تیلعف  هب  زا  یماع  صخـش  نآ  یلو  تسا ، هدرک  كرد  ار  اهنآ  دوخ  یناور 
هب مینکن  تاعارم  اقیقد  ار  هطوبرم  نیناوق  لوصا  رگا  هک  میریگیم  یجیاتن  اهنآ  زا  میهدیم و  ماجنا  اـهتمالع  دادـعا و  يهراـبرد  یـضایر 
ایآ دنهدیمن ؟ هئارا  ام  هب  ار  یتیعقاو  هنوگ  چـیه  هک  دنتـسه  ام  نهذ  ساسایب  ياههتخاس  اهتیلاعف  نیا  ایآ  میـسریمن . حیحـص  جـیاتن  نآ 
هک تسا  یناسنا  روصت  دننام  ای  دوریم و  الاب  هب  رـس  هک  تسا  یبآ  روصت  دننام  تسرد  جـنپ  تسیب و  دوشیم  جـنپ  رد  برـض  جـنپ  الثم 

ياراد یجیاتن  هنانیبعقاو ، يهزیگنا  اـب  یعقاو و  دادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هب  يهلیـسوب  تیلاـعف  نیا  هکنیا  اـی  دراد ؟ اـپ  فک  رب  مشچ  تفه 
ینیع ناهج  رب  یضایر  تایلمع  قیبطت  زورما  دنـشابیم !؟ ناهج  ياهتیعقاو  رد  يرادربهرهب  قابطنا و  لباق  هک  دنروآیم  دوجوب  ار  تیعقاو 

ناوارف يردـق  هب  یناسنا  مولع  زا  يرادـقم  یتح  عیانـص و  یئایمیـش و  یکیزیف و  تاـیعقاو  زا  یعاونا  رد  دـیفم  يرورـض و  يرادربهرهب  و 
ددع هک  یضایر  ياهتیلاعف  نیا  عوضوم  دوخ  هن  لاح  نیا  اب  درادن . هنومن  رکذ  يارب  یئاج  هک  تسا 

ود زا  ار  یتسه  ناهج  زا  رگید  ياهرهچ  اهتیلاعف  نیا  اهنآ . يدـیرجت  جـیاتن  لوصحم و  هن  دراد و  ینیع  ناهج  رد  يدومن  تسا  تمـالع  و 
عونمه اب  ناسنا  طـباور  ینوگرگد  بجوم  هک  یئاـهتیعقوم  رییغت  - 13 دـنهدیم . هئارا  اـم  هب  ویتکژبوا )  ) ینیع و  ویتـکژبوس )  ) ینهذ بطق 
تروص تیعقوم  رییغت  نآ  رگا  هک  يروط  هب  دوشیم ، یهتنم  ورملق  ود  زا  رگید  یئاـههرهچ  زورب  هب  ددرگیم ، یعیبـط  ناـهج  اـب  اـی  دوخ 

یبرم ای  ملعم  هک  تسا  تیبرت  میلعت و  هب  يدصت  تیعقوم  ندروآ  تسدـب  اب  طقف  لاثم : ناونع  هب  درکیمن . زورب  اههرهچ  نآ  تفرگیمن ،
جاودزا لحارم  هب  ندیـسر  اب  طقف  دـنکیم . كرد  تیعقاو  زا  یئاـههرهچ  ناونع  هب  ار  نآ  عناوم  شریذـپ و  جـیاتن  اههدـیدپ و  دادعتـسا و 

هب ندیـسر  اـب  طـقف  دـنکیم . كرد  اـهتیعقاو  زا  یئاـههرهچ  ناونع  هب  ار  نآ  جـیاتن  تاـصتخم و  نتفاـی و  رـسمه  لـماوع  یمدآ  هک  تسا 
. دـیامنیم كرد  اهتیعقاو  زا  یئاههرهچ  ناونع  هب  ار  اهنآ  جـیاتن  تاصتخم و  لماوع و  یمدآ  هک  تسا  لامک  تلادـع و  يالاو  يهجرد 

ندوب تیآ  يهفایق  تیدحا و  غورف  یتوکلم و  يهرهچ  هک  تسالاو  ینیبناهج  شزرااب  رایـسب  سح  ندـش  رادـیب  طقف  بیترت  نیدـب  - 14
يهتخاس شیپ  لوصا  ینورد و  ياهیهاوخدوخ  رد  ندش  روهطوغ  سح  نیا  ندش  رادیب  عنام  هدمع  دهدیم . ناشن  ار  دوخ  ناهج ،
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نیا یلک  يهجیتن  تسا . ینورب  ورملق  رد  یتسه  ملاع  یئانبور  طباور  اههدـیدپ و  اـهتیمک و  رد  ندـش  روهطوغ  نورد و  ورملق  رد  ینهذ 
دزاسیم كرد  لباق  نایامن و  ار  تیعقاو  زا  ياهرهچ  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  یعونتم  ياهـشنیب  نایم  داضت  ساسحا  يامعم  لـح  ثحبم 

وت مه  هب  تقیقح  هب  یتـسه  يهقلح  ود  ره  رـس  ود  دـیوگیم : هک  دومن  هظحـالم  ریز  تیب  رد  ار  اـمعم  نیا  لـح  زا  ياهصـالخ  ناوتیم  و 
نآ يهدننک  فشک  مینک ، هیبشت  مه  هب  هتسویپ  یئاههقلح  هب  ار  مومع  روط  هب  تیعقاو  عونتم  ياههرهچ  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  یتسویپ 

يهرامـش 14 رد  ناهج  ینافرع  يالاو  ساسحا  تسا . اهنآ  يهدنروآ  دوجوب  هدنزاس و  ناسنا  هکنیا  هن  تسا  ناسنا  اهنآ ، طباور  اههقلح و 
دـیابن و یقطنم  چـیه  اـب  تسا ، هدـشن  رادـیب  ناـنآ  نورد  رد  سح  نیا  هک  یناـسک  هـک  دوـشیم  تباـث  زین  دوـشیم و  نـشور  یبوـخ  هـب 
دـنکیم و هراـشا  نآ  هب  تاـهیبنتلا  تاراـشالاباتک و  رخاوا  رد  انیـس  نبا  هک  تسا  یبـلطم  نیا  دـنیآرب و  نآ  راـکنا  ددـصرد  دـنناوتیمن 
… و  ) هبسانتال اهلعل  هسفن  مهتیلف  هنع  زامشاف  هعمس  نمف  لصحملل  هربع  لفغملل  هکحض  نفلا  اذه  هیلع  لمتشی  ام  ناف  کلذل  و  دیوگیم :

زومآ ياهناسنا  يارب  هدنخ و  بجوم  رایشهان  لفاغ و  مدرم  يارب  درادرب ، رد  نافرع )  ) نف نیا  هک  هچنآ  تهج  نیدب 
ار دوخ  دنک  ساسحا  دوخ  رد  هارکا  ینورد و  تمواقم  زازئمـشا و  دونـشب و  ار  نف  نیا  سک  ره  تسا . یبایعقاو  شزومآ و  يهلیـسو  هدـن 

همه رظن  اب  میدرک ، هراشا  ثحبم  زاغآ  رد  هکنانچ  تبثم  نافرع  و  یفنم ، ناـفرع  و  لاـح ، تسین ). وا  بساـنم  نف  نیا  دـیاش  دزاـسب ، مهتم 
-1 میوش : يورایور  نافرع ، هورگ  هس  اب  میناوتیم  نایارگ ، نافرع  ینیع  راتفر  یناور و  عضو  رد  مزال  تقد  اب  نافرع و  يهدیدپ  رد  هبناج 
دجو و هب  دیدش  قایتشا  هک  ار  هورگ  نیا  دجو : لاح و  بابرا  - 1 تبثم . نایارگ  نافرع  - 3 یفنم . نایارگ  نافرع  - 2 دجو . لاح و  بابرا 

تیرثکا یحور  عضو  يهعلاطم  اب  دیاش  دیمان . ناوتیم  زین  نویلاح  دـیامنیم ، راداو  یئارگ  نافرع  هب  یناور ، تاناجیه  اههشعن و  فعش و 
شخب تذل  لاح  دجو و  هب  دیدش  قایتشا  یگزیگنا  هب  نیتسخن  لحارم  رد  نارذگهر  نیا  يهمه  هک  میسرب  هجیتن  نیا  هب  افرع ، ریگمـشچ 

هب رتهداـس  تراـبع  هب  دـنهدیم . رییغت  ار  يریگفدـه  تکرح و  دـصقم  تمـس و  هار  طـسو  رد  هـچ  رگا  دـنیامنیم ، تـکرح  هـب  عورش 
يهطبار ندرک  رارقرب  یتسه و  رد  حور  شرتسگ  دـنراذگیم و  تذـل  قوفام  هب  ماگ  اجیردـت  دـننکیم و  عورـش  لاح  تذـل و  یگزیگنا 

لقع یئوجتذل  زا  دناوتب  یناسنا  عون  هک  داب ، نینچ  ادنوادخ  دنیامنیم ، يریگفده  ار  شخبیتسه  دنوادخ  اب  یعقاو 
ذیاذل اهیـشوخ و  هک  تسا  نیا  تقیقح  دراذگب . تذل  لصا  قوفام  هب  ماگ  دنک و  ادیپ  تاجن  دراد ، يروکیپا  يهشیر  هک  یناحور  نا و 

مغ هیام  يو  ارم  وت  دای  تسم ز  ناج  لبلب  يا  اعقاو - دشابیمن : هسیاقم  لباق  یعیبط  ینامـسج و  ذیاذل  زا  کی  چیه  اب  دجو  لاح و  بابرا 
لاح و زا  لصاح  تذل  زا  لامک ، هب  باذجنا  رگا  ارم  وت  دای  تسد ز  دهد  هک  یلاح  دـنکف  وسکی  همه  ار  ناهج  تاذـل  ارم  وت  دای  تسپ ز 
، دـیآ لئان  ینابر  راونا  شباـت  اـب  نم  یئافوکـش  هب  هدرکن ، فقوت  اـجنآ  رد  دـسرب و  یناور  جاـهتبا  هب  درذـگ و  رد  یناور  طاـشن  دـجو و 

دهاوخ فسات  ساسحا  تسا ، هدید  تکرح  يادتبا  رد  هک  یئارگ  تذل  زا  انمض  هک  تسا  هداد  ماجنا  ندیدرگ  ریسم  رد  حیحـص  یتکرح 
دوجو ياهلصاف  تروص ، نآ  قوفام  تقیقح  یئابیز  دوهش  ات  ابیز  يدومن  تروص و  يهدهاشم  نیبام  هک  شاک  يا  تفگ : دهاوخ  درک و 

بآ دیـشک  هچ  زا  بآ  هک  یبارعا  وچمه  دز  هللا  رب  درک و  تروص  دـصق  دز  هار  تروـص  هک  ار  سک  اـسب  يا  ریـسم - رد  ینعی  تشادـن ،
هک وا  دید  یشتآ  تسدب  درآ  یشتاک  یسوم  تفر  نابغاب  لامج  دش  وا  هجرف  ناتسلگ  ات  یکی  دش  هجرف  رهب  دیشچ  فسوی  خر  زا  ناویح 

ثا زج  هللا  همعن  دیس  هک  هنوگنامه  تشادن . اهلاس  اههام و  نابش و  نازور و  تاعاس و  ندنارذگ  هب  يزاین  تسرب  شتآ  زا 
: هک درک  ضرع  نینچ  ادخ ، اب  تاجانم  لاح  رد  ترضح  نآ  يزور  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلاهیلع  یسوم  ترـضح  زا  عیبرلارهز  رد  ير 

نامه رد  یلا  کلصو  یل  كدصق  دومرف : ناحبـس  دنوادخ  موش ؟ لئان  ترادید  هب  هنوگچ  نم ، راگدرورپ  يا  کیلا ؟ لصا  فیک  بر  ای 
، تسا ناوارف  دنکیم ، تابثا  ار  تفاسم  نودب  برق  نیا  هک  یتایاور  تایآ و  نیماضم  يدیـسر . نم  رادید  هب  يدرک ، دصق  ارم  هک  ماگنه 

نینموملاریما نیدحوملادیـس  زا  ياهلمج  رد  و  ق 16 )  ) میرتکیدزن شندرگ  گر  زا  وا  هب  ام  دـیرولا و  لـیح  نم  هیلا  برقا  نحن  و  دـننام :
هک میدید  نیا  زا  شیپ  مدید ) وا  هب  ار  ادخ  هکنیا  رگم  مدـیدن  ار  يزیچ  نم   ) هعم هللا  تیار  الا و  ائیـش  تیارام  تسا : فورعم  مالـسلاهیلع 

هداعـسلا و سدـقلا و  ملاع  یلا  اوصلخ  لغاوشلا  نع  اوکفنا  ندـبلا و  هنراقم  نرد  مهنع  عضو  اذا  نوهزنتملا  نوفراعلا  دـیوگیم : انیـس  نبا 
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زا یـشان  تفاثک  هک  یماگنه  دـناهدمآ  لئان  هزنت  یلاع  ماقم  هب  هک  فراع  ياهناسنا   ) ایلعلا هذـللا  مهل  تلـصح  یلعالا و  لامکلاب  اوشعتنا 
بان هیفـصت و  تداعـس  سدق و  ملاع  هب  ور  دنتـشگ ، اهر  نورد  يهدـننک  لاغـشا  لماوع  زا  تشگ و  عفترم  نانآ  زا  ندـب  اب  حور  يهطبار 

يوق لامتحا  ددرگیم .) لصاح  نانآ  يارب  تذل  نیرتیلاع  دنوریم و  ورف  هشعن  رد  لامک  تفایرد  اب  دنوشیم و 
نبا دید : میهاوخ  هدنیآ  ثحابم  رد  هکنانچ  تسا و  یلومعم  ياهتذـل  قوفام  هک  دـشاب  تجهب  ایلع  تذـل  زا  انیـس  نبا  دوصقم  هک  دوریم 

( تسا دنوادخ  يزیچ ، هب  تجهب  ياراد  دوجوم  نیرتتمظع  اب   ) هتاذل لوالا  وه  ءییـشب  جـهتبم  لجا  دـیوگیم : اههراشا  زا  یکی  رد  انیس 
تذل یفده  چیه  مینک ، روظنم  تسا ، یعقاو  تدابع  يانعم  هک  یتسه  یلک  گنهآ  رد  دورو  زا  ریغ  یفدـه  یناسنا  عون  يارب  دوش  انب  رگا 

دراد دوخ  تاذ  رد  یناسنا  عون  هک  یتمظع  هب  رظن  اب  یلو  دوشیمن . هدید  ینافرع  ناجیه  يداش و  دجو و  تلاح  زا  رتتمظعاب  رتشخب و 
زا یگدـنیامن  كرد  هک  شخبیتسه  دـنوادخ  اـب  یعقاو  يهطبار  ساـسحا  یتسه و  يهنهپ  رد  تاذ  نیا  شرتـسگ  دادعتـسا  هب  هجوت  اـب  و 

نامه تسا . نآ  یـساسا  تاصتخم  زا  یکی  نارگید  دوخ و  هب  لماکت  ندیـشخب و  ءالتعا  اهناسنا و  رگید  هب  تمدخ  رد  يدـنوادخ  فرط 
ات تسا ، نافرع  تیاغ  فده و  ینافرع  لاح  دجو و  تذل  هک  ار  روصت  نیا  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  تمظع و  الاو  رایـسب  تذل 

ندیود نیرش ، لقن  دننام  تقیقح ، يوک  ناورهر  هاگدید  زا  تذل  نیمه  اما  دروآیم . نییاپ  يزاب  بابـسا  اب  لاسدرخ  لفط  يرگیزاب  دح 
نیرتینالقع هک  دنچ  ره  ینافرع  تالاح  زا  یئوجتذل  هکنیا  رد  درک  ناوتیمن  يدیدرت  چـیه  تسا . اهرازنمچ  رد  هناورپ  لابند  ناکدوک 

و
هار دس  دیوریم و  یلومعم  ياهیهاوخدوخ  ياههخاش  ندیرب  زا  سپ  هک  تسا  یهاوخدوخ  زا  ياهناوج  دشاب ، هدوب  تذـل  نیرتیناحور 

بلاطیبا نب  یلع  يرـشب  ناوراک  نافراع  يهتـسد  رـس  نانخـس  رد  زگره  ام  ددرگیم . یتسه  یلک  گنهآ  جاوما  رد  یمدآ  حور  شرتسگ 
یناگدنز رد  دوخ  يدج  ياهشالت  اهوپاکت و  همه  نآ  تیاغ  فده و  ار  ینالقع  یناحور و  تذل  هک  میرادن  غارس  ياهلمج  مالـسلاهیلع ،

، ادنوادخ کتدبعف  هدابعلل  الها  کتدجو  لب  کتنج  یف  اعمطال  كران و  نم  افوخ  کتدـبع  ام  هک : هلمج  نیا  رد  تقد  اب  ام  دـهدب . رارق 
(. مدـیتسرپ ار  وت  نتفاـی و  تداـبع  يهتـسیاش  ارت  هکلب  منکیم ، تداـبع  تشهب  هن  قاـیتشا  تهج  هب  هن  خزود و  زا  سرت  تهجب  هن  ارت  نم 

شاهجرد نیرتیلاع  رد  یتح  رـشب  ینالقع  یناحور و  تذـل  هک  مینادیم  تسا و  رقحم  عقوت  ینافرع  لماکت  زا  تذـل  عقوت  هک  میمهفیم 
ثداوح و مطالت  اهتیمک و  ورملق  رد  دـشاب  هچ  ره  یناگدـنز  نیا  رد  تذـل  اریز  دـشاب . هدوب  یتشهب  تذـل  اـب  هسیاـقم  لـباق  دـناوتیمن 
هب زگره  دنریگیم ، ار  یناسنا  حور  غارـس  هاگیب  هاگ و  هک  یئاهیگتـسباو  تکرح و  هب  ندوب  موکحم  يرظن و  نافرع  تامولعم و  تیبسن 
رد یتشهب  ذـیاذل  حور ، قیمع  ياهتفایرد  قباطم  دـنهدیم و  یهلا  نایاوشیپ  هک  یعـالطا  قباـطم  هک  یتروص  رد  دـسریمن ، قلطم  تلاـح 

فام
لاح نیا  اب  دـسریم ، قلطم  دـحب  اهیگتـسباو  اـهتکرح و  قوفاـم  يرظن و  ناـفرع  تاـمولعم و  تیبسن  ثداوح و  مطـالت  اـهتیمک و  قو 

میتفگ هکناـنچ  اریز  تسین ، مه  یتشهب  قلطم  تذـل  یتح  نم  یئوجلاـمک  يهزیگنا  ادـنوادخ ، دـنکیم : ضرع  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
هار دس  دشکیم و  رـس  یلومعم  یتسرپدوخ  ياههخاش  ندش  هدیرب  زا  سپ  هک  تسا  ياهناوج  دـشاب ، هدوب  هک  مه  ینعم  رهب  یئوجتذـل 
رد یهاوخدوخ  ياههخاش  عطق  زا  سپ  هک  تسیاهناوج  یناـفرع  لاـح  دـجو و  زا  یئوجتذـل  ددرگیم . تقیقح  يوک  هب  كولـس  ریس و 

ياههخاش عطق  زا  سپ  هک  تسا  ياهناوج  ینافرع  دـجو  لاـح و  زا  یئوجتذـل  هک  تقیقح  نیا  حیـضوت  يارب  دـشکیم  رـس  یعیبطدوخ 
مزال هتکن  نیا  هب  هجوت  ددرگیم ، یمدآ  حور  تیدوجوم  تخرد  رب  یهلا  راونا  شباـت  عناـم  دـشکیم و  رـس  یعیبطدوخ  رد  یهاوخدوخ 
عون ددرگیم : میـسقت  هدـمع  عون  ود  هب  رگید ، تیلاعف  ای  هدـیدپ  هب  یناور  تیلاعف  کی  زا  اـی  هدـیدپ  کـی  زا  فارحنا  لاـقتنا و  هک  تسا 

هب ناسنا  روصت  زا  دیـشروخ و  روصت  هب  هام  روصت  زا  لاقتنا  دننام  رگید  یلوصح  هب  یلوصح  تیلاعف  کی  ای  هدـیدپ  کی  زا  لاقتنا  مکی -
لاقتنا دننام  نینچمه  یناعم ، یعادت  هب  یقطنم  رکفت  زا  سکعلاب  ای  یقطنم ، رکفت  هب  یناعم  یعادت  هتـشر  کی  زا  لاقتنا  ای  بآ …  روصت 

اع دیرجت  زا 
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یناور يزغم و  هاگدـید  ای  لاـقتنا ، عون  نیا  رد  یـضایر …  لـمع  کـی  رد  رکفت  هب  يرنه  دومن  کـی  رد  رکفت  زا  یلک و  دـیرجت  هب  يد 
یتیلاعف هب  تیلاعف  کیزا  لاقتنا  دننام  ددرگیم ، ضوع  یمدآ  یناور  يزغم و  لمع  ای  تاروصت و  رد  لاقتنا  دننام  دوشیم ، ضوع  یمدآ 

. دوشیم فرصنم  لقتنم و  تیلاعف ، ای  روصت  کی  هب  يزادرپدوخ  یهاوخدوخ و  تاذ و  بح  ياهیشوخ  هب  لاغتـشا  زا  مود - عون  رگید .
جاوـما ناـیم  زا  رگید ، تیلاـعف  اـی  روـصت و  کـی  هب  فارحنا  لاـقتنا و  تروـص  رد  تـسا ، روهطوـغ  یتذـل  رد  هـک  ماـگنه  نآ  رد  یمدآ 

اب وا  ینارذگـشوخ  رتهداس  ترابع  هب  اـی  دـیآیم . نوریب  دوخ  زا  دـشکیمرب و  رـس  يزادرپدوخ  یهاوخدوخ و  تاذ و  بح  ياهیـشوخ 
نایرج نیا  ناوتیم  تسا ، یعیبطدوخ  هب  طوبرم  تسا و  یهاوخدوخ  نوئـش  اب  جاوما  زا  تذـل  هکنیا  تابثا  يارب  دوشیم . عطق  نتـشیوخ 

رارق داـضت  رد  یعیبـط  دوـخ  درد ، لـماع  یناـهگان  ندـمآ  دوـجوب  اـب  تذـل ، رد  ندوـب  روهطوـغ  ماـگنه  رد  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  نشور 
رتدیدش رتدنت و  دیآیم  دوجوب  هک  يداضت  دنشاب ، هدوب  رتدیدش  تسا ، هدمآ  دوجوب  هک  يدرد  دوجوم و  تذل  هک  هزادنا  ره  دریگیم و 

نوگانوگ ياـهتیلاعف  هب  عونتم و  ياـهروصت  هب  ینهذ  لاـقتنا  هک  یتروص  رد  دوب . دـهاوخ  رتهدننکـش  رتهدـننک و  تحاراـن  نآ  رثا  هدوب و 
ار يداضت  زگره 

ذئاذل يهلوقم  زا  هچ  دشاب و  سوسحم  یعیبط  ذئاذل  يهلوقم  زا  هچ  جاهتبا ) طاسبنا و  ییافوکـش و  هن   ) تذـل يهدـیدپ  دروآیمن . دوجوب 
يدج ناکلاس  ناگتفای و  دشر  تاصتخم  زا  طقف  هک  سدقم  هودنا  اب  دننکیم ، شالت  نآ  يوجتـسج  رد  لاح  دـجو و  باب  رد  هک  یناور 

ياـهنالوج توهـش و  مشخ و  باوـخ و  روـخ و  تاـیدام و  صقاوـن  زا  یـشان  هودـنا  نیا  تسین . راـگزاس  دـشابیم ، تقیقح  قـح و  هار 
لوصو مدع  يهرابرد  نتشیوخ ، تالامتحا  نیرتمک  زا  یشان  هک  تسا  یکرابم  رایـسب  هودنا  هکلب  تسین ، یگدنز  نادیم  رد  هناتـسرپدوخ 

تفرعم و رقف  لهج و  ياهیکیرات  رد  هک  اهناسنا  رگید  يهرابرد  هکلب  نتـشیوخ ، يهرابرد  اهنت  هن  تسا ، ایند  نیا  رد  یلماکت  تاناکما  هب 
نآ لاح  رب  هودـنا  دنـشاب ، هتـشادن  هودـنا  يارب  یتلع  چـیه  رگا  نایارگ  لامک  دـنروهطوغ . دوخ  ياهدادعتـسا  زا  يرادروخرب  زا  يدـیمون 

نکمم هنوگچ  رگید ، فرط  زا  دریگیم . ارف  ار  نانآ  یناور  حوطس  یتسه ، تایح  بآ  رانک  رد  ناگنـشت  بل  اهیکیرات و  رد  ناروهطوغ 
دوخ رـس  يالاب  ياضف  رد  وربا ، زا  يوم  کی  ندش  جک  اب  دنادیم  هکنیا  اب  دنک  اهر  ار  وجلامک  فراع  کی  نابیرگ  سدقم  هودنا  تسا 

وا هب  رگا  یهدـن  يدعـس  تسود  يور  مغ  ام و  تسیمرخ  ناهج  ود  رگ  تسود  يوک  رـس  كاخ  تسا  نم  تایح  بآ  دـنیبیم . هام  کی 
هب لد 

تاملک رد  ار  هودنا  نیا  هغالبلاجهن  زا  يددعتم  دراوم  رد  ام  یـشاک و  ضیف  یـشاب  هدیزگ  یمغ  هچ  وا  مغ  را  ینیزگن  یـشاب  هدیمرآ  هچ 
ریسفت دروم  يهبطخ  رد  هلمج  نآ  زا  دیامرفیم . نایب  قح  هار  ناکلاس  مهم  تافص  زا  یکی  ناونع  هب  هک  مینیبیم  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

و دباییم .) رد  دوخ  نورد  رد  یهودنا  تسا ، هدومرف  يرای  يو  يزاسدوخ  رد  ادخ  هک  یناسنا  نآ  . ) نزحلا رعـشتساف  تسا : هدـمآ  نینچ 
لاـعتم دـنوادخ  هکنیا  و  تسا .) نیگهودـنا  ناـنآ  ياـهلد   ) هنوزحم مهبوـلق  دـیامرفیم : ماـمه  هـب  یقتم  ياـهناسنا  فیـصوت  رد  نـینچمه 

ياهناسنا یگدـنز  یعیبط  روط  هب  هک  تسا  یلومعم  هودـنا  فوخ و  دوصقم  نونزحی  مه  مهیلع و ال  فوخال  هللا  ءایلوا  نا  ـالا  دـیامرفیم :
نادقف زا  دنتالامک ، تاریخ و  رد  هقباسم  نادیم  نارگوپاکت  هک  هللا  ءایلوا  ینعی  دیامنیم . رات  هریت و  ار  لامک  ریـسم  رد  تکرح  هب  قفومان 

تهج هب  نینچمه  دـنهدیمن . هار  دوـخ  هب  یهودـنا  اـهنآ  يهراـبرد  دنـسرتیمن و  تاوهـش  لاـیما و  ندرک  راـهم  موزل  تاـیدام و  صقنو 
تسا و يدنوادخ  تسد  رد  روما  يهمه  رایتخا   ) يراوزبس يداه  الم  هددـم  نم  هدمتـسم  لکلاو  هدـیب  ارط  رومالا  همزا  هکنیا - هب  یهاگآ 

هللااب الا  هوق  لوح و ال  و ال  دننکیم .) دادمتسا  وا  تایانع  تردق و  زا  تادوجوم  يهمه 
هار دوـخ  هب  یهودـنا  سرت و  يراـیتخا  ریغ  روـما  رد  زگره  تسا ). یهلا  تیـشم  هب  قـلعتم  هکنیا  رگم  تـسین  ياهوـق  یتـکرح و  چـیه  (و 

يدوجو ياهـصقن  ساسحا  اههودنا و  بجوم  هک  قیمع  ياهرثات  دلوم  یلماکت  ياهتکرح  اهشهج و  رثکا  هکنیا  رگید  يهتکن  دنهدیمن .
اـهرثات و هک  مینادیم  ردـقنیا  طـقف  تسا ، هدـشن  نشور  قـیقد  یملع  هاگدـید  زا  زوـنه  اـهشهج  نیا  یقیقح  لـماع  دـشابیم . دـناهدوب ،

هنوگچ لاحنیا  اـب  دنـشابیم  اـهشهج  نیرتگرزب  بجوم  دـنزاسن ، لـتخم  ار  تیـصخش  رگا  هک  تسا  هدوب  ياهبرـض  قیمع و  ياههودـنا 
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روش و دجو و  ناوتیم  هتبلا  تفرگ . هدـیدان  ار  رگید  یلاع  ياهدادعتـسا  هداد و  رارق  ینافرع  كولـس  زا  فدـه  ار  لاح  دـجو و  ناوتیم 
ود و  دراد . ترورض  تفرعم ، فرط  هب  لافطا  تکرح  زاغآ  زا  هک  درک  یقلت  یبلاج  ياهینیریش  لقن و  دننام  ار  یناور  ياهناجیه  لاح و 

دـیجمت و ار  لاـح  هک  دراوم  نآ  رد  ینعی  دوش . ریـسفت  میتـفگ ، هک  اـنعم  نیمه  اـب  دـیاب  يونثم  رد  يولوم  دـننام  ءاـفرع  فـلتخم  يهیرظن 
دراوم نآ  رد  و  دهدیم . ماجنا  هنئمطم  سفن  ماقم و  هب  لوصو  يارب  همدقم  ناونع  هب  ار  یناور  تذل  لاح و  یگتسیاش  دیامنیم ، نیـسحت 

لوغـشم ناتـساد  ناونع  تحت  موس  رتفد  رد  هلمجنآ  زا  تسا . لاح  نداد  رارق  فده  لصا و  شروظنم  دیامنیم ، خیبوت  ار  لاح  بابرا  هک 
ندش

ینتیم نم  رب  لاح  دـیما  رب  ینم  رب  قشاع  هن  یلاح  قشاع  دـیوگیم : نینچ  یناـضمر  يهخـسن  ندـناوخ … ص 159  همان  قشع  هب  قشاـع 
وا هکنآ  نیلفـالا  بحاـال  ربلد  تسین  نیا  نآ و  هگ  دـشاب و  لـفآ  هکنآو  دوب  لـفآ  لـیلخ  دوبعم  تسین  دوب  لـماک  یهگ  صقاـن  هگ  هکنآ 
زا غراف  ین ، سک  نبا  لالجلاوذ  قشع  قرغ  یفاص  کـیل  تسا  شتآ  مدـکی  بآ و  یناـمز  کـی  تسا  شوخاـن  یهاـگ  شوخ و  یهاـگ 

یتشاد ینابز  یتسه  یکشاک  دنکیم - یفرعم  یبای  یتسه  ای  سانشیتسه و  يارب  یتفآ  لاق  دننام  ار  لاح  رگید  يدروم  رد  لاح  تاقوا و 
هب نوخ  لاح  تسا و  لاق  نآ  كاردا  تفآ  نادب  یتسب  وا  رب  رگید  يهدرپ  نآ  زا  یتسه  مد  يا  یئوگ  هچ  ره  یتشادرب  اههدرپ  ناتسه  ات ز 

دوجو یئالاو  رایـسب  یناحور  يهدـیدپ  کی  تسا  یعیبطدوخ  تذـل  زا  ریغ  حور  یئافوکـش  تجهب و  لاحم  تسا و  لاـحم  نتـسش  نوخ 
زا یـسراف و  تغل  رد  یتافوکـش  يهملک  زا  يراچان  يور  زا  ناوتیم  دـسریم و  رظن  هب  نکمم  ریغ  لوادـتم  تاملک  اب  نآ  زاربا  هک  دراد 
الاو رایـسب  يهدیدپ  نیا  نتخاس  كرد  لباق  دومن . يرادربهرهب  هدیدپ  نآ  زا  یئامنرود  يهیاس  نداد  ناشن  يارب  یبرع  رد  تجهب  يهملک 

لباق هک  تسا  ریذپانناکما  رادقم  نامه  یناور  يدام و  ذیاذل  ناشوخرس  اهیهاوخدوخ و  نجل  رد  ناروهطوغ  يارب 
لباق یحور  ياههدیدپ  یعاونا  زا  دادمتسا  اب  هک  تسا  نیا  درک  ناوتیم  هک  يراک  كدوک . کی  يارب  یسنج  لمع  تذل  نتخاس  كرد 

نازوس ياوه  رد  کنخ  میـسن  کی  شزو  زا  ام  - 1 دـینک - تقد  مینک . نایب  ار  یحور  عضو  نیا  يهیاس  زا  یئامنرود  يدودـح  ات  كرد ،
رادروخرب صاخ  یتذـل  زا  یملع  لوهجم  کی  لح  اب  اـم  - 3 مینکیم . تذـل  ساسحا  عوبطم  ياذـغ  معط  زا  ام  - 2 میربیم . تذل  نابایب 

میراد ور  شیپ  هک  دیفم  ياههار  زا  یکی  باختنا  رب  تردق  یئاهر و  ساسحا  يربج و  ياهریجنز  دنب و  زا  ندش  دازآ  اب  ام  - 4 میوشیم .
تقرافم نآ  اصوصخم  یئادج ، یتدـم  زا  سپ  اصوصخم  تسا ، ام  بوبحم  هک  یـصخش  رادـید  اب  ام  - 5 میوریم . ورف  یقیمع  تذـل  رد 
ساسحا دوخ  رد  ياهداعلا  قوف  تذـل  دوب ، میهاوخ  مورحم  دـبا  يارب  رادـید  زا  هدوب و  هشیمه  يارب  هک  تشاد  دوجو  يدایز  لاـمتحا  هک 
ياشامت اب  ام  - 7 مینیبیم . دوخ  رد  میظع  یتذل  قح ، نتـشاذگ  اپ  ریز  يدـعت و  رب  تردـق  دوجو  اب  تلادـع ، هب  لمع  اب  ام  - 6 میئامنیم .

تذـل زا  ییایرد  رد  شنیرز  ياههطقن  نآ  اب  نوگلین  رهپـس  ياشامت  اب  ام  - 8 مینکیم . تذـل  ساسحا  يرنه ، ای  یعیبط  يابیز  دومن  کی 
هب ای  نورد ، رد  صاخ  تیلاعف  کی  ندـمآ  دوجوب  ای  نهذ  رد  دومن  کی  ساـکعنا  اـب  هک  رگید  تذـل  عون  اهدـص  و  میدرگیم . روهطوغ 

قوم نتفای  رییغت  تهج 
میهافم ياراد  فدارتم و  يهملک  هس  ود  اب  ار  ذیاذل  عاونا  همه  نآ  هک  مینادیم  ام  يهمه  و  دنیآیم . دوجوب  کلذ  ریغ  یگدنز و  ياهتیع 

دننام رگید ، یـضعب  اب  اهنآ  زا  یـضعب  بیکرت  تلاـح  رد  هچ  يدارفنا و  روط  هب  هچ  ذـیاذل  نآ  ناـیم  اریز  داد ، حیـضوت  ناوتیمن  یمومع 
رگید اب  ذـیاذل  نآ  زا  یـضعب  بیکرت  نینچمه  دـباییم و  بیکرت  دـنزرف ، نامه  رد  لامک  ساسحا  تذـل  اب  هک  يدـنزرف  يهفطاع  تذـل 

دایز رایـسب  توافت  دباییم ، بیکرت  یئابیز  تقیقح  رد  رکفت  اب  هک  ابیز  يهرظنم  کی  ياشامت  تذل  دـننام  یناور ، ياههدـیدپ  اهتیلاعف و 
رد میئاـمن : حرطم  تسا ، ذـیاذل  قوفاـم  هک  ار  تجهب  یئافوکـش و  ياـنعم  میناوتیم  رـصتخم  يهمدـقم  نیا  هب  هجوت  زا  سپ  دراد . دوجو 

صاخ تلاح  نآ  دوشیم . هدـیمان  تراسا  ریجنز و  دـنب و  زا  يدازآ  یئاـهر و  تذـل  هک  میدـید  ار  تذـل  زا  یعون  ذـیاذل ، زا  يهرامش 4 
نیتسخن ياهزور  ای  اـهتعاس  اـی  تاـظحل  رد  هچ  رگا  دـیآیم ، دوجوب  تراـسا  ریجنز و  دـنب و  زا  يدازآ  یئاـهر و  يهجیتن  رد  هک  یحور 

صاخ تعیبط  اب  حور  دوریم و  انف  لاوز و  هب  ور  هتفر  هتفر  یـشوخ  تذـل و  نیا  یلو  تسا ، یـشوخ  تذـل و  ساسحا  اـب  هارمه  یئاـهر ،
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حور يهنادازآ  یئایوپ  تکرح و  هار  رس  هک  دوب  يدس  ندش  یفتنم  لولعم  يدازآ  یئاهر و  زا  هلصاح  تذل  اریز  دنکیم ، تکرح  دوخ 
تذل تفگ ، ناوتیم  اذل  دوب . هدمآ  دوجوب  حور  رب  راشف  ندش  دراو  زا  هک  دوب  يدرد  ساسحا  بجوم  دس  نیا  دوجو  و  دوب ، هتفرگ  رارق 
تعیبط زا  رتالاب  جراخ و  زایتما  کی  حور  هکنیا  هن  ار ، شیوخ  یلصا  تعیبط  تسا  حور  نتفای  زاب  تذل  يدازآ ، یئاهر و  زا  سپ  هلصاح 

ینآرق و تاـیآ  اهدـص  ارچ  هک  مینک  هجوـت  یـساسا  رایـسب  يهیـضق  نیا  هب  میناوـتیم  لاـح  تسا . هدرب  تذـل  هدروآ و  تسدـب  ار  دوـخ 
دنهدیم روتـسد  یهاوخدوخ  يراکماک و  یناویح و  تالیامت  زا  یـشوپمشچ  هب  ار  مدرم  لماک  تیدج  حوضو و  ربتعم و  الماک  ثیداحا 

اب  ) هعیبطلاب ییحت  هدارالاب  تم  دننزیم  دایرف  اهامنناسنا ) یعیبط  خیرات  هن   ) اهناسنا یناسنا  خـیرات  نازاتـشیپ  زا  وا  لاثما  نوطالفا و  ارچ  و 
(. يدرگ لئان  ینادواج  تایح  هب  حور  یلـصا  تعیبط  اب  ات  ناریمب  نک و  دودحم  ار  تیناویح  ياهیئاهر  هلی و  تالیامت و  يدازآ  هدارا و 

امرف ددم  مبشما  ابـص  يا  دیوگیم : ظفاح  هک  تسا  هچنغ  تعیبط  تاذ و  رد  لگ  یئافوکـش  دننام  حور  رد  یئافوکـش  تجهب و  نیاربانب ،
تفرعم و ناوراک  نازاتشیپ  هللا و  ءایلوا  ءایـصوا و  ناربمایپ و  تاروتـسد  هب  لمع  یلاع  جیاتن  هب  لوصو  تسا  سوه  منتفکـش  هگرحـس  هک 

یم رد  فعش  دجو و  هب  ار  حور  حوطس  يهمه  یناویح  تالیامت  اب  تفلاخم  زا  سپ  هک  لوقعم  تذل  ساسحا  نآ  یتح 
هکنانچ هکلب  تسا ، هتـشگ  حور  بیـصن  حور  دوخ  یلـصا  تعیبط  زا  رتالاب  ینوریب و  یفاضا  زایتما  کـی  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  دروآ ،

هک ار  يذیاذل  يهمه  امـش  هک  تسا  یفاک  اعدم  نیا  تابثا  يارب  تسا . هتفایرد  ار  دوخ  یلـصا  تعیبط  حور  هزات  هک  تسنآ  يارب  میتفگ :
تذل دش و  رارکت  راب  دنچ  ای  کی  تذـل  نآ  لماع  هک  نیمه  دـیریگب ، رظن  رد  تسا ، روصت  لباق  یمدآ  يونعم  يدام و  تیدوجوم  يارب 

زاب تذـل  کی  رارکت  زا  سپ  مینیبیم  هکنیا  و  دننیـشنیم . ورف  تذـل  تاجومت  لماع ، نآ  رارکت  اب  اجیردـت و  دروآ ، دوجوب  ناـسنا  رد  ار 
تروص دوخ  يارب  یمدآ  هک  ینیقلت  تهج  هب  ای  یگدـنز  نایرج  تیدودـحم  راصحنا و  تهج  هب  هک  تسا  نیا  يارب  میودیم ، نآ  لابند 

ملع تذل  لاثم : ناونع  هب  یلومعم ، یگدنز  قوفام  زایتما  کی  هن  دیامنیم ، یقلت  یگدنز  تعیبط  زا  يرـصنع  دننام  ار  تذل  نآ  دهدیم ،
اب هاگآ  ناـسنا  یلو  تسا ، تذـل  اـب  ماوت  نیتسخن  لـحارم  رد  تاـیعقاو  اـب  یملع  يهطبار  ندرک  رارقرب  هک  مینادیم  میریگیم . رظن  رد  ار 
هن دوشیم ، افوکش  عابشا و  وا  یناور  تعیبط  زا  يدعب  دوریم ، رتولج  هزادنا  ره  هک  دنکیم  ساسحا  یلاع  لحارم  رد  یجیردت  تفرـشیپ 

ینیبناهج ملع و  نازاتشیپ  یناور  تالاح  رد  ام  رگا  دشاب . هتشاد  نآ  هب  دنتسم  یتذل  ات  دروآیم  تسدب  یفاضا  زایتما  هکنیا 
کی فشک  هب  دـنراد ، دوخ  نورد  رد  هک  ار  يدـجو  فعـش و  ساسحا  زگره  ناـنآ  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  مینک ، تقد  یبوخ  هب  اـه 
یتاذ نورب  هچ   ) یتسه ناهج  رد  ناشحور  زا  يداعبا  شرتسگ  ساسحا  لولعم  نانآ  دجو  فعش و  هکلب  دنیامنیمن ، دنتـسم  نیعم  تیعقاو 

تعیبط یساسا  رـصنع  یتسه  یناهج  رد  يرنه  ینیبناهج و  یملع و  طابترا  رد  حور  يدازآ  شرتسگ و  نیا  دشابیم . یتاذ ) نورد  هچ  و 
لقن متـسیب  نرق  نادـکیزیف  نیرتروهـشم  زا  هک  ریز  ترابع  رد  میمانیم . تجهب  یئافوکـش و  ار  نآ  زا  یـشان  یحور  لاح  هک  تسا  حور 

رد تسدکی  صلاخ و  لکـش  اب  هچ  رگ  دراد  دوجو  همه  نیب  رد  ءانثتـسا  نودـب  ثلاث  بهذـم  هدـیقع و  کی  اما  دـیئامرف : تقد  مینکیم ،
هک یـسک  يارب  ار  ساسحا  نیا  تسا  لکـشم  رایـسب  منادیم  دوجو  ای  شنیرفآ  یبهذـم  ساـسحا  ار  نآ  نم  دوشیمن  تفاـی  مادـک  چـیه 

نیا رد  تسین . دیامنیم ، رهاظت  هفلتخم  لاکـشا  اب  هک  ادخ  نآ  زا  یثحب  رگید  اجنیا  رد  هک  صوصخ  هب  مهد ، حیـضوت  تسنآ  دقاف  الماک 
سح دیامنیم ، رهاظت  راکفا  تعیبط و  رد  اههدیدپ  روما و  ياروام  رد  هک  یلالج  تمظع و  رشب و  ياهفده  لامآ و  یکچوک  درف  بهذم 
ناونع هب  هرابکی و  ار  یتسه  مامت  دـنک و  زاورپ  نت  سفق  زا  دـهاوخیم  هکنانچ  درادـنپیم ، نادـنز  عون  کـی  ار  دوخ  دوجو  وا  دـنکیم .

دبایرد دحاو  تقیقح  کی 
هار نیا  زا  دـنرگیدکی ، هیبش  ابیرقت  هک  ازونیپسا  یـسیسا ، سیـسنارف  سوتیرکومد ، ریظن  ینادرم  ناسدـقم  زا  یـضعب  یهاـگ  ناـنیدیب و  . 

رکذتم تارابع  نیا  رد  ار  مهم  يهتکن  دنچ  یکلاس ص 41 ) نودیرف  ياقآ  يهمجرت  نیتشنیا - تربلا  منیبیم - نم  هک  یئایند   ) دناهتشذگ
دروم ار  نآ  الصا  و  دهدیمن ، يربخ  دوخ  یکیزیف  ياهیهاگآ  یفاضا  تذل  زا  اهنت  هن  نیبناهج  دنمشناد و  نیا  مکی - يهتکن  میوشیم :

، دراد دوجو  راکفا  تعیبط و  رد  اههدیدپ  روما و  ياروام  رد  هک  یلالج  تمظع و  تفایرد  اب  ناسنا  دیوگیم : هکلب  دـهدیمن ، رارق  هجوت 
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تقیقح کی  ناونع  هب  هرابکی و  ار  یتسه  مامتو  دـنک  زاورپ  نت  سفق  زا  دـهاوخیم  هکنانچ  درادـنپیم ، نادـنز  عون  کی  ار  دوخ  دوجو 
قفوم زین  ینیبناهج  یعون  هب  ار  وا  هک  زورما  یکیزیف  تامولعم  نیرتیلاـع  نتـشاد  اـب  دنمـشناد  نیا  هک  دوشیم  هظحـالم  دـبایرد . دـحاو 
دقتعم ریغ  دقتعم و  نانیبناهج  نادنمـشناد و  زا  هتـسد  ود  ره  هب  ار  یقلت  هنوگنیا  دنکیم و  یقلت  نادـنز  یعون  ار  دوخ  دوجو  دوب ، هتخاس 

هک دهدیم  رکذـت  ترابع  نیا  اب  تسا  هدرک  روبع  ملع  ریـسم  زا  هک  ار  حور  يدازآ  يالاو  ساسحا  نامه  مود - يهتکن  دـهدیم . تبـسن 
رد اههدیدپ  روما و  ياروام  رد  هک  یلالج  تمظع و  يرشب و  ياهفده  لامآ و  یکچوک  درف  بهذم  نیا  رد 

تعیبط تفایرد  اب  یمدآ  حور  هک  تسا  یئالاو  فیرـش و  رایـسب  ساسحا  ناـمه  نیا  دـنکیم  سح  دـیامنیم ، رهاـظت  راـکفا و  تعیبط و 
رقحم و نانچ  نآ ، ربارب  رد  دشابن ، شخبتذـل  هچ  دـشاب و  شخبتذـل  هچ  يرـشب  ياهفدـه  لامآ و  يهمه  دـباییم و  رد  دوخ  حور  یلـصا 

نآ ثلاـث ، بهذـم  هدـیقع و  زا  رکفتم  نیا  دوـصقم  موـس - يهتکن  درادـنپیم . نادـنز  یعوـن  ار  دوـخ  دوـجو  یمدآ  هک  دـیامنیم  تسپ 
هرخالاب هک  تسا  یئادـتبا  قالخا  نآ  یگزیگنا  هب  هن  دـیآیم و  دوجوب  ساره  سرت و  يهزیگنا  زا  هن  هک  تسا  یئالاو  شیارگ  ساسحا و 

ریظن ینادرم  ناسدقم  زا  یضعب  یهاگ  نانیدیب و  دیوگیم : مراهچ - يهتکن  درادرب . رد  داسف  اهیدیلپ و  زا  ناسنا  نداد  تاجن  زا  ياهشیر 
لاـمآ و هب  هجوت  نودـب  اـعطق  هلمج  نیا  دناهتـشذگ  هار  نیا  زا  دـنرگیدکی ، هیبـش  اـبیرقت  هک  ازونیپـسا  یـسیسا ، سیـسنارف  سوتیرکومد ،
ای تسا و  سرت  میب و  ای  قرـش  للم  یمـسر  بهاذـم  فدـه  هزیگنا و  هکنیا  هب  رظن  اـب  يو  اریز  تسا ، هدـش  هتفگ  مالـسا  یلاـع  ياهفدـه 

تکرح روبزم  ياهفدـه  اـههزیگنا و  قوفاـم  هک  تسا  یئاـهناسنا  شدوـصقم  و  تسا ، هدرب  راـک  هب  ار  ناـنیدیب  يهملک  یئادـتبا ، قـالخا 
هب قایتشا  معط و  تهج  هب  هن  ار  وت  نم  ادـنوادخ  دـیوگیم : نینموملاریما  هک  دوشیم  هدـید  مالـسا  نید  نتم  رد  تکرح  نیا  و  دـننکیم .

تشهب
: میتفگ هکنانچ  مالسا  نید  رگید  فرط  زا  متسرپیم . هدید و  شتسرپ  يهتسیاش  ار  وت  هکلب  خزود ، رفیک  زا  سرت  تهج  هب  هن  متسرپیم و 
زا نورد  ياـهیبورال  لوقعم  تاـیح  زا  يرادروـخرب  يارب  هتبلا  تسا ، نیرب  لاـمک  هب  هتـسباو  هک  تسا  اـهناسنا  لوـقعم  تاـیح  ناـهاوخ 

بلج ياهیشوخ  ذیاذل و  قوفام  هک  ار  یحور  تجهب  یئافوکش و  زا  یموهفم  میناوتیم  نونکا  دراد . ترورـض  یناویح  تافاثک  اهنجل و 
ذیاذـل زا  مراهچ  عون  هب  هک  تسا  مزال  تجهب ، یئافوکـش و  یئادـتبا  لحارم  كرد  يارب  هک  میتفگ  میئامن : حرطم  تسا ، ناسنا  يهدـننک 

تازایتما زا  کی  ره  هک  مینیبیم  میـشیدنایم ، رتقیقد  يدازآ  یئاهر و  تقیقح  رد  هک  یتقو  مینک . هجوت  اقیقد  تسا ، یئاهر  يدازآ و  هک 
ضرف اـب  درادیمرب و  یمدآ  حور  ياـپ  شیپ  زا  ار  يدـس  هک  تسیدـنمورین  لـماع  دـننام  دوشیم ، نآ  هب  قـفوم  رـشب  هک  یعقاو  بوـلطم 

دوخ حور  بسانم ، سابل  کی  ندروآ  تسدـب  اب  الثم  دناکـشخیمن . بولطم  نآ  تیوه  لکـش  رد  ار  دوخ  حور  تایح  مسیمانید  تیلاعف 
هب لدـبم  وا  حور  دوشیمن و  ذـیذل  كاروخ  وا  حور  نینچمه  دوشیمن و  سابل  وا  حور  ینعی  دروآیمن ، رد  ساـبل  تیوه  لکـش و  هب  ار 

بولطم ياههدیدپ  نیا  زا  کی  چـیه  دوشیمن و  نورتکلا  وا  حور  درک ، فشک  ار  نورتکلا  الثم  یملع  رظن  زا  رگا  ددرگیمن و  نامتخاس 
حور

زا یجوم  تکرح  يارب  صوصخم  یهار  اهنآ  زا  کی  ره  ندمآ  تسدب  هکلب  دنکیمن ، ینادنز  دوخ  هاگآان  کچوک و  قودنص  رد  ار  وا 
نآ ار  یشوخ  ره  تسا  لد  سکع  نیبگنا  ریـش و  فطل  دیئامرف : تقد  تیب  ود  نیا  رد  دشکیم . رـس  دوخ  تعیبط  زا  هک  دنکیم  زاب  حور 

تیدوجوم ياهدادعتـسا  رگا  يولوم  ضرغ !؟ ار  لد  دوب  یک  لد  يهیاـس  ضرع  ملاـع  رهوج و  لد  دوب  سپ  تسا  لـصاح  لد  زا  شوـخ 
دهاوخ تقیقح  هک  هچنآ  تشگ . دـهاوخن  یقلت  بولطمان  بولطم و  اـم  يارب  یتیعقاو  چـیه  دـیدرت  نودـب  مینک ، فذـح  ار  ناـسنا  عونتم 
نودب دنبولطمان ، ای  بولطم  تایعقاو  نآ  هکنیا  اما  دـنراد  دوجو  نم  زا  رظن  عطق  اب  یتایعقاو  اهتسیلآهدـیا  فالخرب  هک  تسا  نیا  تشاد 
عابـشا لاح  نیع  رد  هدـننک و  وگزاـب  بولطم  تاـعوضوم  زا  کـی  ره  نیارباـنب ، تسا . وا  عونتم  ياهدادعتـسا  ناـسنا و  هب  طوبرم  دـیدرت 

نآ ام  هک  دشابیم  نآ  ندش  زاب  هچنغ و  ندش  افوکش  لماوع  دننام  بولطم  لماوع  زا  کی  ره  دشابیم . ام  ياهدادعتسا  زا  یکی  يهدننک 
نیرتیلاع زا  دناهتفرگ . هدهع  هب  ار  لگ  نتخاس  افوکـش  هک  باتفآ  عاعـش  بآ و  ياهیذغت و  داوم  كاخ و  دننام  میمانیم  هتفکـش  لگ  ار 
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اب انیـس  نبا  هک  تسا  یتارابع  تسا ، هدش  هتفگ  ینافرع  ياهتذـل  هار  زا  یتح  یتسرپ  تذـل  یئوجتذـل و  نتخاس  موکحم  رد  هک  تارابع 
تحارص

عم هتفراعم  امنا  اهمظعتـسیف . هب  هجهبلا  هذـل  معطت  مل  هناـف  هجو  نم  موحرم  قحلا  طیـسوت  لحتـسملا  هلمجنآ : زا  تسا . هدومن  ناـیب  لـماک 
امل مهناف  نیکنحملا  یلا  سایقلاب  نایبصلا  لثمالا  نیفراعلا  یلا  سایقلاب  هلثم  ام  و  اـهئار . اـمع و  لـفاغ  اـهیلا  نونح  وهف  هجدـخملا  تاذـللا 

هرـصب صقنلا  ضغ  نم  کلذک  اهریغ . یلع  نیفکاع  اهل  نیفیاع  اهنع  اوروزا  اذا  دـجلا  لها  نم  نوبجعتیا  راص و  بعللا  تابیط  نع  اولفغ 
یسک  …  ) اهفاعضا لجاتـسیل  الا  اهکرت  ام  هرک و  نع  هایند  یف  اهکرتف  روزلا  تاذل  تاذللا  نم  هیلی  امب  هیفتک  قلغا  قحلا  هجهب  هعلاطم  نع 

هدیشچن ار  تاذ ) یئافوکش   ) تجهب تذل  معط  صخش  نیا  اریز  تسا ، محرت  دروم  تسا ، هدومن  قح  ریغ  هب  ندیسر  يهطـساو  ار  قح  هک 
ذیاذل زا  تسا و  قاتشم  ذیاذل  نامه  هب  وا  تسا . صقان  تاذل  هب  وا  يهقالع  یئانشآ و  هک  تسین  نیا  زج  دربب . نآ  تمظع  هب  یپ  ات  تسا ،

نوچ نالاسگرزب . اب  هسیاقم  رد  ناکدوک  لـثم  زج  تسین  فراـع  ياـهناسنا  اـب  هسیاـقم  رد  نیبهتوک  نیا  لـثم  تسا . لـفاغ  اـهنآ  يارواـم 
زا دنکیمن ، بلج  ار  نانآ  يزاب  ياهیـشوخ  زج  ار  يزیچ  دـنلفاغ و  دـنراد  لیامت  اهنآ  هب  نالاسگرزب  هک  هزیکاپ  يایازم  نآ  زا  ناکدوک 

هدومن و ب يریگهرانک  ناکدوک  نآ  ياهیزاب  زا  دنروهطوغ و  يدج  روما  رد  هک  یناگتفای  دشر  نآ 
فرـصنم قح  تجهب  يهدهاشم  زا  ار  وا  ناگدید  ینیبهتوک ، صقن و  هک  یـسک  ناسنیدب  دننکیم . بجعت  دـنزادرپیم ، رگید  ياهراک  ه 

هک سک  نآ  ساسایب . ذیاذل  يذیاذل )؟ هچ  . ) تسا وا  صقان  دودحم و  هاگدید  رد  هک  ددنبیم  يذـیاذل  نآ  هب  ار  وا  ياههناش  دزاسیم ،
نیا رد  انیس  نبا  دبایرد .) ار  نآ  ربارب  دنچ  ایند  نآ  رد  ات  دنکیم  اهر  ار  ایند  نیا  ذیاذل  تسا ، هدومن  قح  ریغ  هب  ندیـسر  يهطـساو  ار  قح 

ذیاذـل زج  یفدـه  دزادرپیم و  تضایر  تدابع و  هب  ایند  نیا  رد  هک  یـسک  مکی - يهتکن  دوشیم : رکذـتم  ار  مهم  يهتکن  دـنچ  تاراـبع 
هب بان  باذجنا  شیارگ و  هجوت و  هک  ار  فدـه  نیرتیلاع  وا  اریز  تسا  محرت  ياج  صخـش  نیا  درادـن ، یتشهب  يدام  ذـیاذل  ای  یحور 
وا دـسرب . يدام  هبـش  يدام و  دودـحم  ذـیاذل  هب  هک  تساهدرک  ذاختا  ياهلیـسو  دزاـسب  افوکـش  ار  وا  تاذ  دـناوتیم  تسا و  قح  هاگـشیپ 

، دهدیم هجیتن  ار  شتاذ  یئافوکش  هک  ار  قح  هاگشیپ  هب  باذجنا  شیارگ و  هجوت و  دنادب و  العا  فده  ار  قح  هک  تسا  نیا  زا  رتناوتان 
يارب هطساو  هلیسو و  دیابن  سدقا  تاذ  نآ  هک  دمهفب  ات  تسا ، هتخانشن  دیاب  هکنانچنآ  ار  قح  ناوتان  ياونیب  نیا  تقیقح  رد  سپ  دبایرد .

وم هچ  رد  ایادخ  يهملک  دینیبب  دینک و  تقد  یقرواپ  تارابع  رد  ددرگ . یقلت  يدام  ذیاذل  ایازم و  هب  ندیسر 
رد يولوم  هک  اجک  ایادـخ  نآ  اجک و  ایادـخ  نیا  تسا !!! هداتفا  ادـخ  رکف  هب  یتیعقوم  هچ  رد  هملک  نیا  يهدـنیوگ  تسا . هتفر  راکب  يدر 

برای تسه  نامز  ره  یتسه  يوس  اهمدع  زا  دشکیم  نوریب  وت  مکح  ناشزاب  دشکیم  ار  دض  دض  نارازه  دـص  دـیوگیم : ریز  تیب  هس 
يارب يرادشه  انیـس  نبا  تارابع  نیا  رد  مود - يهتکن  مدـبمد  اهناوراک  نیا  دـنوریم  مدـع  يوس  ناور  یتسه  زا  زاب  ناوراک  رد  ناوراک 

راب تذـل  ياهتمعن  زا  يادروخرب  تشهب و  هب  دورو  ار  ناسنا  تایح  يالعا  فدـه  نید  دـنیوگیم : هک  دراد  دوجو  صاخـشا  زا  هدـع  نآ 
: تسا هدوـمرف  احیرـص  هک  دـننک  هجوـت  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  فورعم  راـتفگ  هب  تسخن  تسیاـبیم  صاخـشا  نیا  دـنادیم ! نآ 
هدـید و شتـسرپ  يهتـسیاش  ار  وـت  هکلب  خزود ، زا  سرت  تهج  هب  هن  متـسرپیم و  تشهب  رد  تـبغر  عـمط و  هـب  هـن  ار  وـت  نـم  ادـنوادخ ،

دروـم نیا  رد  ار  يو  تاراـبع  تسا ، یمالـسا  ناـفرع  تمکح و  هفـسلف و  نازاتـشیپ  زا  یکی  انیـس  نبا  هکنیا  هـب  رظن  اـب  سپـس  متـسرپیم 
ملـسم دومن . محرت  وا  هب  دیاب  هک  تسا  یناوتان  دنک ، یقلت  ترخآ  ذیاذل  هب  ندیـسر  يهطـساو  ار  قح  هک  یـسک  دیوگیم : هک  دندیدیم 

، تشگ دـهاوخ  نوگرگد  زین  تذـل  يدام  لماوع  تقیقح  يدـبا ، ملاع  رد  اهناسنا  یعیبط  تاـصتخم  ندـش  نوگرگد  تهج  هب  هک  تسا 
ابم رد  هکنانچ 

ار تجهب  جاهتبا و  ریز  ترابع  رد  متشه  طمن  رد  انیـس  نبا  دهدیم  تبـسن  ادخ  هب  ار  تجهب  انیـس  نبا  هللاءاشنا . دید ، میهاوخ  هدنیآ  ثح 
ناکمالا هعیبط  نع  يرب  وه  يذلا  الامک  ءایشالا  دشال  اکاردا  ءایشالا  دشا  هنال  هتاذل  لوالا  وه  ءیـشب  جهتبم  لجا  دهدیم : تبـسن  ادخ  هب 

اب ای  ، ) تسا لوا  اتاذ  هک  تسا  دنوادخ  دراد ، یتقیقح  هب  جاهتبا  هک  يدوجوم  نیرت  تمظع  اب   ) هنع هل  لغاشال  رشلا و  اعبنم  امه  مدعلا و  و 
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نیرتیلاـع ياراد  هک  تسوا  اریز  دراد ). جاـهتبا  دوـخ  تاذ  هب  هک  تسا  دـنوادخ  دراد ، جاـهتبا  یتـقیقح  هب  هک  يدوـجوم  نیرت  تـمظع 
تاذ نآ  هک  یلماع  چـیه  تسا و  اربم  هزنم و  دنرـش ، عبنم  ود  هک  مدـع  ناکما و  تعیبط  زا  هک  یلامک  تسا ، لامک  نیرتیلاـع  هب  كاردا 

وه یقیقحلا  قشعلاو  دیوگیم : هتخادرپ  یقیقح  قشع  فیصوت  فیرعت و  هب  انیس  نبا  هاگنآ  درادن . دوجو  دراد  زاب  كرد  نیا  زا  ار  سدقا 
قـشاع لوالا  و  دـیوگیم : سپـس  تاذ  کی  تفایرد  روصت  هب  جاهتبا  زا  تسا  تراـبع  یقیقح  قشع  و  اـم . تاذ  هرـضح  روصتب  جاـهتبالا 

تادوجوم رگید  فرط  زا  هاوـخ  تسا ، قشاـع  دوـخ  تاذ  هب  دوـخ  تاذ  زا  لاـعتم  دـنوادخ  قـشعی و  ملوا  هریغ  نم  قـشع  هتاذ  نم  هتاذـل 
یب لد  تسا  زاینیب  قشع  هک ز  قلطم  نسح  لامک  وچ  تسا : سکعنم  ریز  تیب  رد  بلطم  نیا  هن . ای  دشاب  هدوب  قوشعم 

وا اریز  دراد ، دوخ  تاذ  هب  جاهتبا  دـنوادخ  - 1 تسا : نینچ  ثحبم  نیا  رد  انیـس  نبا  ياههتفگ  يهجیتن  تسا  زاـیا  يهزمغ  هب  دومحم  رارق 
هب جاهتبا  تجهب و  زا  تسترابع  یقیقح  قشع  - 2 تسوا . دوخ  تاذ  هک  تسا  كردم )  ) لامک نیرتدیدش  هب  كاردا  نیرتدـیدش  ياراد 

ترابع رد  هکنانچ  تسا ، نتـشیوخ  تاذ  قشاع  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  همدـقم  ود  نیا  يهجیتن  - 3 قوشعم .)  ) تاذ کی  تفایرد  روصت 
نآ ینعی  تسا . حیحـص  دـصرددص  اـهناسنا  یحور  عضو  يهراـبرد  دـنکیم  حرطم  انیـس  نبا  هک  هلئـسم  نیا  تسا . هدومن  حیرـصت  موـس 
رد تسا  نکمم  یئافوکـش  جاهتبا و  نیا  تفگ : ناوتیم  یتح  تسا . ریذـپناکما  یناسنا  عون  رد  تسنآ  يهجیتن  یلاـع  رورـس  هک  جاـهتبا 

تبحم زا  یلو  دشاب ، هدوب  نیرفآ  یتسه  یتسه و  هب  قشع  تبحم و  ياراد  دوخ  هک  لاح  نیع  رد  هک  دـسرب  یئاج  هب  هتفای  دـشر  ياهناسنا 
؟ دنکیم قدص  زین  ادـخ  يهرابرد  تسنآ  يهجیتن  یلاع  رورـس  هک  یئافوکـش  يانعم  هب  جاهتبا  ایآ  ددرگ . زاینیب  دوخ  يهرابرد  ادـخ  زج 

تـسا لعفلاب  تالامک  يهمه  ياراد  یبوبر  سدقا  تاذ  هک  تسا  نیا  تفگ : ناوتیم  هک  هچنآ  دراد . يرتشیب  لمات  هب  جایتحا  هلئـسم  نیا 
تاذ رد  تبثم  تیلاعف  یعون  هچ  رگا  قشع  دـننام  جاـهتبا  اریز  تسین ، روصت  لـباق  یبوبر  خـماش  ماـقم  نآ  رد  راـظتنا  هوقلاـب و  نیرتمک  و 

جهتبم و
نآ يهجیتن  هک  یلاع  رورـس  یئافوکـش و  و  درادرب . رد  زین  ار  قوشعم  جاهتبا و  لماع  زا  رثات  یعون  لاح  نیع  رد  دـشابیم ، اراد  ار  قشاـع 

دنوادـخ يهراـبرد  يریذـپرثات  نیا  هک  تسا  ملـسم  دـیآیم و  دوـجوب  قوـشعم  تمظع  یئاـبیز و  جاـهتبا و  لـماع  رثا  شریذـپ  زا  تسا ،
ندوب مولعم  رابتعا  هب  يدنوادخ  تاذ  اریز  تسین ، یبوبر  سدقا  تاذ  ندوب  مولعم  ملاع و  اب  هسیاقم  لباق  هلئـسم  نیا  و  تسین . ریذپناکما 

دنوادخ هب  ار  قایتشا  دانسا  هک  كالم  امه  هب  انیس  نبا  میئامنیم . ساسحا  نامدوخ  تاذ  يروضح  ملع  رد  هکنانچ  دوشیمن  ملع  زا  رثاتم 
هدوب دح  نیرتالاو  رد  هچ  رگا  قشع  تقیقح  رد  اریز  دنادب ، ریذپانناکما  زین  دنوادخ  هب  ار  جاهتبا  قشع و  تبسن  دناوتیم  دنادیم ، لاحم 

يالعا دح  رد  هچ  رگا  تسا  تیونث )  ) یئود یعون  نتفرگ  رارق  نیا  يهمزال  دراد و  دوجو  قوشعم  يهبذاج  رد  قشاع  نتفرگ  رارق  دـشاب ،
. تسا حرطم  جهتبم  تاذ  يارب  هک  تسا  یتقیقح  هب  رورـس  یئافوکـش و  نیرتیلاع  هک  جاهتبا  تسا  نینچمه  دشاب . هدوب  تفارظ  تفاطل و 

يارب ناوتیم  هتبلا  دوشیم . هدـید  نآ  رد  فـیرظ  رایـسب  تیوـنث )  ) یئود کـی  هک  تسا  نآ  هب  ور  نیا  تلاـح  یعوـن  هبذـج ، تلاـح  نیا 
اد مینکیم  كرد  ار  اهنآ  ام  هک  یمیهافم  نیا  زا  رتالاو  يروظنم  يو  هک  تفگ  نینچ  انیس  نبا  روظنم  حیحصت 

تفایرد نینچ  ار  ادخ  نم  دیوگیم : هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  نوطالفا  هب  هک  تسا  ياهلمج  رد  يرورض  حیحـصت  نامه  نیا  تسا . هتش 
یئافوکش تجهب و  اب  یئامندوخ  یتسرپدوخ و  تسا . هدش  هریخ  جاهتبا  تیاهن  رد  دوخ  تیاهنیب  یئابیز  هب  تیدبا  يهنهپ  رد  هک  منکیم 

میتشاد یئوجتذل  یتسرپلاح و  اب  نافرع  يراگزاسان  هب  رارصا  نیـشیپ  ثحبم  رد  هکنیا  دراد  هدننک  هابت  داضت  ینافرع  يوپاکت  رد  حور 
هلئـسم نیا  رب  هدمع  تسین ، عمج  لباق  هجو  چیه  هب  ینافرع  كولـس  اب  ینارذگـشوخ ) یـشوخرس و   ) مسینوده ياهـشیارگ  هک  میدـید  و 

یناور و دـشر  هب  ور  یتکرح  كدـنا  زا  هک  تسا  یعیبطدوخ  يهدـنرد  لاگنچ  زا  یئاهر  عناـم  یئوجتذـل  یتسرپلاـح و  هک  دوب  یکتم 
یئوجتذـل دـجو و  لاـح و  هب  شیارگ  يهدـیدپ  ود  يهشیر  لـصا  یـسررب  هب  میهاوـخیم  ثحبم  نیا  رد  تـسا . عناـم  یناـحور  لاـمک 

تشاد يرظن  دوخ  اب  ار  يدحا  لامج  دید  ناوتن  زگره  ار  يدوخ  درگ  یهدن  ات  انف  داب  رب  دیئامرف : هجوت  ریز  تیب  هس  هب  تسخن  میزادرپب .
ار يدد  وـید و  تفـص  دـیادزب  دوـخ  زا  یکاـخ  نت  نیا  رگا  ددرگ  یکلف  اـهناج  ار  يدـبا  لاـمج  شقن  یلزا  کـلک  دز  مقر  حوـل  رد  هک 
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: هک تسا  راوتـسا  يرورـض  لصا  نیا  رب  یحور  یئافوکـش  تجهب و  اب  یئامندوخ  یتسرپدوخ و  يهدننک  هابت  داضت  یهاشنامرک  تدـحو 
سرپدوخ

ربج یهاگآان و  ورملق  هب  تسا  نتـشیوخ  ندـنادرگرب  نتـشیوخ و  هب  یناور  داـعبا  اهدادعتـسا و  يهمه  ندـیچیپ  مه  رد  یئاـمندوخ  یت و 
رد حور  داعبا  اهدادعتـسا و  شرتسگ  ندش و  زاب  زا  تسا  ترابع  حور  یئافوکـش  تجهب و  هک  یلاح  رد  دوب . هدش  اهر  نآ  زا  هک  یتعیبط 

هریت و تعیبط  هب  تشگرب  اجک ! ندـش  زاب  مه  زا  اـجک و  ندـیچیپ  مهرد  تسا . ادـخ  هک  نیرب  لاـمک  هاگـشیپ  هب  ور  یتسه  یلک  گـنهآ 
یفلخ و یتقان  يوه  اجک ؟ یتسه  یلک  گنهآ  رد  حور  داعبا  اهدادعتـسا و  شرتسگ  ندـش و  زاب  اجک و  ندـش  ربج  شوختـسد  هاـگآان و 

يهبذاج رد  رتش  نیا  تسا ، وا  دازون  لفط  هک  تسا  نم  رـس  تشپ  رد  نم  رتش  يهقوشعم   ) نونجم ناـفلتخمل  اـهایا  ینا و  يوهلا و  یمادـق 
شیپ هب  ور  هک  نم  تکرح  تسا ، نم  يور  شیپ  یلیل ، نم  يهقوـشعم  هگلزنم  و  ددرگرب . هلیوـط  هـب  دـهاوخیم  هراوـمه  شدازوـن  لـفط 
نیزا دراد  اههدـنخ  هلفاق  زا  دـنام  هک  دـیرگیم  هجاوخ  دـنداضتم .) راـگزاسان و  رگیدـمه  اـب  تسا ، بقع  هب  ور  هک  وا  تکرح  اـب  تسا ،

ار شالت  شـشوک و  تیاهن  یناسنا  مولع  نارظنبحاص  و  امکح ، هفـسالف و  يهمه  هک  نیا  اب  یتایح  يهلئـسم  نیا  رد  يولوم  شرخ  ندنام 
ار ب هلئسم  نیا  هتبلا  هچ ؟ ینعی  دوخ  نیا  هک  تسا  نیا  هلئسم  میاهدیسرن . تسا ، راظتنا  دروم  بولطم و  هک  هجیتن  نآ  هب  دنهدیم ، ماجنا 
هب ار  تایح ) لوحت  یتسیز و  نویلماکت  هن   ) ینالقع نویلماکت  ياـیور  رپ  شوخ و  باوخ  تسا  نکمم  اریز  دـینکن ، حرطم  دـنلب  يادـص  ا 

: دیئوگب دیهاوخیم  امش  دیئوگیم ؟ هچ  هلئسم  نیا  حرط  اب  امـش  هک  دینادیم  چیه  اریز  دینک ، مهارف  ار  نانآ  یتحاران  بابـسا  دینزب و  مه 
ناسنا و يهرابرد  رامشیب  يراثآ  ندروآ  دوجوب  باتک و  اهنویلیم  فیلات  یناسنا و  مولع  یعیبط و  مولع  رد  اهتفرـشیپ  همه  نآ  ربارب  رد  هک 

تادوجوم فرشا  نیا  هک  تسا  حرطم  هلئسم  نیا  زونه  نامز ، ندرک  هابت  رمع و  فرص  یناور و  يزغم و  دودحمان  ياهيژرنا  كالهتـسا 
ردنا تسیچ و  نم  اب  ناج  لیم  هک  ماهدش  ناریح  دهدب !؟ ماجنا  يراک  هچ  دوخ  نم  يهرابرد  دهنرب و  هنوگچ  ار  دوخ  لماکت  لصف  رـس  و 

يهدـننام نیا : زا  رتـالاب  تسیچ ! نم  منادـنیم  کـیل  میوگ و  نم  نم  میوگ و  نم  راـب  رازه  تسیرمع  تسیچ !؟ نشور  لد  نیا  هریت  لـگ 
تـسه رایتخا و  ملاع ز  هلمج  هک : تسا  هدوبن  تلعیب  میدیمر و  نتـشیوخ  زا  میدید  شیوخ  سکع  نوچ  ندروخ  بآ  تقو  رد  ناروتس 
دنهراو يرایشوه  زا  یمد  ات  يدتهم  يا  لغش  هب  ای  یتسم  هب  ای  يدوخیب  رد  يدوخ  زا  دنزیرگیم  دوخ  تسمرس  رـس  رد  دزیرگیم  دوخ 

مینکن و زاب  ار  نخس  نیا  زا  زارد  سب  يهتشر  رس  دیئایب  دنهنیم  دوخ  رب  گنب  رمخ و  گنن 
ندـناوخ زا  هک  یمرزآ  تلجخ و  هب  مه  اهیبرغ  و  مینک . تعانق  الاب  تایبا  ندـناوخ  اـب  دوخ  یگدنکفارـس  يراسمرـش و  هب  اهیقرـش  اـم 

ام رگا  دننک . تیافک  درک  دنهاوخ  ساسحا  وماک  ربلآ  یچوپ ، يهفسلف  لراک و  سیـسکلا  فیلات  هتخانـشان  دوجوم  ناسنا  دننام  یئاهباتک 
هدـش هتـشون  ناسنا  مان  هب  ینارادـناج  زا  هدـش  خـسم  یئاههرهچ  هن  اهناسنا  يهرابرد  یناسنا  عون  يهلیـسوب  هک  ار  یئاـهباتک  يهمه  میناوتب 
عافد یئامندوخ  یتسرپدوخ و  زا  هک  مینک  ادـیپ  اهباتک  نآ  رد  هلمج  کـی  یتح  دوریمن  ناـمگ  میهدـب ، رارق  یـسررب  دروم  اـقیقد  تسا ،

نآ هکنیا  نودـب  تسا ، هدروآ  تسدـب  یمدآ  هک  ینوناـق  یتـیعقوم  ناـیب  زا  تستراـبع  هک  تـقیقح  يهـئارا  ناوـنع  هـب  رگم  دـشاب . هدرک 
رد هک  ار  یئاهتیعقوم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ندرک  وگزاب  دننام  دهدب . رارق  اهناسنا  رگید  رب  یفاضا  عقوت  يرترب و  يهلیـسو  ار  تیعقوم 
زا مزرویم  تلادع  نم  مرادیمرب ، ماگ  قح  يهداج  رد  نم  دـیوگیم : اوشیپ  نیا  هک  یماگنه  تسا . هدروآ  تسدـب  لوقعم  تایح  ریـسم 

هدوزفا نم  ملع  رب  دوش  هتـشادرب  تایعقاو  يور  زا  هدرپ  رگا  ماهتـشادن ، قح  رد  يدـیدرت  تسا ، هدـش  هداد  ناشن  نم  هب  قح  هک  ماگنه  نآ 
دشر و هار  رذگهر  هک  تسا  یئاهتیعقوم  نایب  هکلب  تسین ، یتسرپدوخ  یئامندوخ و  تالمج  نیا  زاربا  دوشیمن 

هکنانچ مشکیم  سفن  نم  دیوگب : يرادناج  هک  تسا  نیا  هب  هیبش  تسرد  يدوجو ، ياهتیعقوم  يهرابرد  زاربا  هنوگ  نیا  دیامنیم . لامک 
لامک قح و  يوک  رذـگهر  کی  ندرک  وگزاب  نانچمه  درادـن ، رب  رد  یئامندوخ  یتسرپدوخ و  هنوگچیه  یعیبط  رما  نینچ  ندرک  وگزاـب 

را ملع  دنک  هچ  ددنخن  هک  نادنخ  لگ  مراد . یئانشآ  اهتیعقاو  اب  هدرپیب  نم  مسانـشیم ، ار  قح  نم  ملداع ، نم  هک  ار  یعیبط  تقیقح  نیا 
شریذپ تسه و  هکنانچنآ  نم  تخانـش   ) لصا نیا  دنک  هچ  دـبنگ  هردان  نیدـب  سپ  رون  شبات و  دـهدن  را  باتفآ  دـنک  هچ  ددـنبن  کشم 
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تـسرپدوخ يا  زا  رتنیگآرهز  یمانـشد  اهنارود ، يهمه  رد  اهناسنا  یناسنا  گنهرف  یمامت  رد  دش . دهاوخ  حرطم  هدنیآ  ثحابم  رد  نآ )
نادیم رد  نارگید  دوجو  اب  یگدنز  زا  یناوتان  تهج  هب  نآ ، ناگدننادرگ  هک  زین  يرشب  ضحم  یعیبط  گنهرف  رد  هکنانچ  میرادن . غارس 

دـسانشب تیمـسر  هب  زین  ار  نارگید  ياهدوخ  هک  ینالقع  يهتخاس  دوخ  يا  زا  رتدـب  یمانـشد  دنلوغـشم ، زیخ  تسج و  هب  ءاـقب  رد  عزاـنت 
يروآعمج هک  تسا  ناوارف  يردق  هب  یئامندوخ  یتسرپدوخ و  يدج  خیبوت  شنزرـس و  رد  ربتعم  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  درادـن !! دوجو 

اقتشم رگید  اب  ار  رابکتسا  يهملک  هک  ینآرق  تایآ  يهمه  دشابیم . دنمزاین  ددعتم  یتادلجم  فیلات  هب  اعقاو  اهنآ  طسب  حرش و  و 
تروص يدنوادخ  ربارب  رد  هک  یمرج  نیرتدیلپ  تسا . يروحمدوخ  یتسرپدوخ و  تشز  يهدیدپ  نیمه  هب  طوبرم  تسا . هدرب  راکب  شت 

جیاتن لـلع و  هک  تسا  هیآ  رابکتسا 53  ربک و  هب  طوبرم  تایآ  درکن . هدجـس  رـشبلاوبا  مدآ  هب  هک  تسا  دورطم  ناطیـش  ربکت  تسا  هتفرگ 
هدمآ نآ  جیاتن  للع و  نایب  نآ و  يهرابرد  دـیدش  خـیبوت  یئوج و  يرترب )  ) العتـسا ولع و  دروم  رد  هیآ  و 13  دـنکیم . نایب  ار  نآ  میخو 

لک نم  مکبر  یبرب و  تذع  ینا  یسوم  لاق  و  میوشیم : رکذتم  ار  هیآ  ود  العتسا  ربکت و  يهرابرد  هیآ  زا 66  هنومن  ناونع  هب  طقف  تسا .
نیذـلل اهلعجن  هرخالا  رادـلا  کلت  يربکتم .) ره  زا  امـش  راـگدرورپ  مدوخ و  راـگدرورپ  هب  مربیم  هاـنپ  نم  تفگ : ع )  ) یـسوم و   ) ربکتم

( دنبلطیمن يرترب  دنرادن و  العتسا  نیمز  يور  رد  هک  میهدیم  رارق  یناسک  يارب  ار  تیدبا  يارـس  نآ  ام   …  ) ضرالا یف  اولع  نودیریال 
زا مدرم  ندرک  رود  يارب  ار  نیماضم  نیرتهدـنزاس  نیرتیلاع و  يزاس ، ناسنا  رد  یمالـسا  هاگدـید  زا  يرادروخرب  اب  ام  يارعـش  امکح و 
زور ره  دوریم  تسا : ریز  تیب  دنچ  نیماضم  نیا  ياههنومن  نیرتیلاع  زا  دهدب . ناشـشاداپ  ادـخ  دناهدورـس . يروحمدوخ  یتسرپدوخ و 

بیم لد  زا  مرش  رس  زا  لقع  دروآ  یتسم  تخس  یتسه  هکناز  نیتسوپ  اب  یقراچ  دنیبب  ات  نیرب  يهرجح  رد 
دهاوخ رتـب  وا  ناوختـساک  تسا  رتهلبا  دور  رتـالاب  هک  ره  تسا  نداـتفا  ناـبدرن  نیز  تبقاـع  تسا  نم  اـم و  نیا  قـلخ  ناـبدرن  يوـلوم  در 

کی ینیـشن  تفرعمیب  ینیب  لقع  لضف و  ات  یتسرپ  دوخ  رتهب ز  ینیب  هک  ياهلبق  ره  شاب  دوخ  راک  لوغـشم  ینیبب  نت  هب  ناـج  اـت  تسکش 
یتسار هب  ایآ  ظفاح  یتسپ  كاخ  هب  یتفا  يدنلبرس  جوا  زک  شیدنیم  نامسآ  زا  ناناج  ناتـسآ  رد  یتسر  هک  نیبم  ار  دوخ  میوگب  تاهتکن 

یعیبطدوخ و لیدعت  نودـب  تسا ، یتسه  هاگراک  تمظع  تفایرد  زا  فشک  هک  یقیقح  قشع  يالاو  ماقم  هب  رـشب  هک  درک  لوبق  ناوتیم 
قشع نآ  میوگیمن ، دربیم  مان  نآ  زا  كازلاب  هک  ار  ياهیارک  ياههکشرد  هب  هتـسباو  يزاجم  قشع  دوش !؟ قفوم  یهاوخدوخ  زا  ضارعا 

تیدوجوم یهابت  دمحم  نیدلالالج  دزاسیم . هابت  ار  هدش  دیعـصت  تاساسحا  رعاشم و  ینالقع و  ياوق  يهمه  هک  میوگیمن  ار  يزاجم 
اضعا لفاسا  يوس  هب  یناسنا  ینالقع  ریسم  ندنادرگرب  يارب  دیورف  هکنآ  زا  شیپ  اهنرق  هدومن و  دزشوگ  یناویح  يهدیدپ  نیا  اب  ار  یمدآ 

ماـن هب  ءاـحنا  زا  يوحن  هب  ار  اهـشزرا  اـهتمظع و  يهمه  تسا ! ینورد  شمارآ  لاـمک  زا  فشاـک  هک  ياهرهچ  اـب  دریگب و  تسد  هب  ملق 
رکذ ا ین  وا  نید  ین  رکذ  زج  دیوگیم : دروایب ، نیئاپ  تیناویح  دح  ات  یئارگسح  یئارگدوخ و 

ناهج راک  يزور  هنرا  وش  قشاع  دیوگیم : هتوک  يهدـننک  افوکـش  ظفاح  هک  میوگیم  ار  قشع  نآ  هکلب  وا  رکف  ار  وا  درب  لفـسا  يوس  و 
: هک تفگ  ناوتب  تئرجب  دیاش  زیخرب  نایم  زا  ظفاح  يدوخ  باجح  دوخ  وت  هرخالاب  یتسه و  هاگراک  زا  دوصقم  سرد  هدـناوخان  دـیآرس 

ینابرق ار  راکتیانج  دوخ  دـیامنیم و  طقاس  یتسه  زا  ار  نارگید  هک  لاح  نیع  رد  هک  درک  ادـیپ  ار  یتیاـنج  ناوتن  اـهتیانج  عاونا  ناـیم  رد 
یناسنا ياهـشزرا  لوصا و  يهمه  ندرک  لاـمیاپ  تهج  هب  هک  یتسرپدوخ  رگم  دوش ، یقلت  دـنیاشوخ  ذـیذل و  دزاـس ، یمدوخ  يراـکهبت 

یتشک هب  يوحن  یکی  نآ  هک : دیروایب  دای  هب  دیامنیم : مه  تذل  ساسحا  دزاسیم و  مروتم  مومسم و  ار  نتشیوخ  داعبا  حوطـس و  یمامت 
تسا تسرد  تفرگ . شیپ  ار  ایرد  روانهپ  حطس  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  لحاس  اجیردت  یتشک  تفرگ و  رارق  دوخ  ياج  رد  تسـشن و  رد 
ناسنا دنناوتیم  هک  دـنمیظع  سب  یهگاشامت  ود  شاهنارکیب ، هاگدـید  هوکـش و  نآ  اب  ایرد  شنیرز و  ياههراتـس  اب  نیدروجال  رهپـس  هک 

هچ يارب  اما  دنهدب ، رارق  وا  هاگدـید  رد  ار  ود  ره  زا  رتمیظع  یهگاشامت  نارکیب  ياضف  نآ  رد  دـنزاسب و  راپـسهر  دوخ  نورد  هب  ار  هاگآ 
سک يارب  و  درگنب . الاب  هب  هدرک و  دنلب  رس  دناوتن  هک  دشاب  هدرواین  رد  كروک  شندرگ  تشپ  رد  هک  یسک  يارب  یسک ؟

عنام هک  دریگن  رارق  شناگدید  ربارب  رد  تسا  هدـش  هتـشر  اهیتسرپدوخ  زا  شدوپ  رات و  هک  میخـض  یباجح  شیگدـنز  يهفرح  زا  هک  ي 
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ياج هب  يوحن  درم  ینورد .! نیمادک  و  یئایرد ! نیمادک  و  ینامـسآ ! هچ  صاخـشا  هنوگنیا  يارب  دشاب . هدوب  شدودـحم  دوخ  زج  ندـید 
يزور هاوخ  دناهداد و  لیکشت  ار  ایرد  هک  یتارطق  يهرابرد  هشیدنا  ياجب  ایرد و  نامـسآ و  اضف و  ياهیگنارکیب  يهرابرد  الاو  تارکفت 

دـنوش و يراـبیوج  زا  یئزج  اـی  دـندرون و  رد  یتـسه  نوناـق  ماـجنا  يارب  ار  اـهاضف  دـندرگ و  اـهربا  زا  یئزج  دـنیآرد و  راـخب  لکـش  هب 
يدرونایرد شزومآ  رد  يرمع  هک  نابیتشک  نیسحت  لمات و  ياج  هب  و  گرزب ، سب  دنتسه  يراک  لوغـشم  دنیامن ، باریـس  ار  اهیندیئور 

رایـسب يهنهپ  رد  ار  یئاهناسنا  مامتها  تیدـج و  تقد و  لامک  اب  زورما  هدرک و  يرپس  رابگرم  تارطخ  اب  يزیوـالگ  اـهایرد و  رد  ـالقت  و 
ياـههاگن تسخن  دـنریگیم ، ار  رادـیب  ياـهناسنا  زغم  غارـس  طـقف  هک  تارکفت  نیا  يهمه  ياـج  هب  يرآ  دربیم ، دـصقم  هب  اـیرد  عیـسو 

هب درک و  سمل  ار  اهنآ  ندید ، زا  مورحم  نامشچ  اب  يدودح  ات  و  تخادنا ، نامـسآ  اضف و  گرزب و  کچوک و  جاوما  ایرد و  هب  یحطس 
ایرد تسه ! لوقعلاریحم  ندروجال  نامسآ  هک  دریذپب  هدومرف  فطل  هک  دمآرب  ددصرد  و  تخانش ! تیمسر  هب  ار  اهنآ  زیچان  مهبم و  روط 

مه ه
شیپ و  دنتسه ! دربیم  دصقم  هب  ار  اهناسنا  زا  رگید  يدارفا  وا و  هک  مه  نابیتشک  انمض  دنراد ! دوجو  مه  یئاضف  رامـشیب  ناگراتـس  تس !
ینعی داتفا ، نتـشیوخ  دای  هب  ناهگان  دـننک ، ادـیپ  یتیمها  تسرپدوخ  نآ  هاگدـید  زا  دـننک و  بلج  دوخ  هب  ار  وا  اهتـسه  همه  نآ  هکنآ  زا 

هچ متـسه ، نم  يرآ ، متـسین !؟ نم  رگم  درک ! زاغآ  نتـشیوخ  يارب  ار  دوخ  تابثا  تسخن  تفرگ و  رارق  شهاگدـید  رد  نتـشیوخ  یتسه 
نیا هک  یلاح  رد  تسا ، يدـنوادخ  تامولعم  زا  یکی  نم  دوجو  دـناهتفریذپ و  ارم  تیدوجوم  یتسه  ملاع  تاـنئاک  يهمه  هکنیا  زا  هدـئاف 

. ماهتشگ زاسمد  نانآ  اب  دصقم  هب  لوصو  ات  یتدم  يارب  یتشک  نیا  رد  هک  متسیک  نم  متسه و  نم  هک  دننادیمن  نانیـشنیتشک  نابیتشک و 
نآ دومن  ناـبیتشک  هب  ور  دـمآرد و - ناـجیه  هب  نتـشیوخ  دوجو  تاـبثا  يارب  يوحن  درم  هک  دوب  هدرکن  يرپس  ار  یهار  یتشک  زونه  اذـل 
راک لوغـشم  و  یئایرد ، ياههدیدپ  نانیـشنیتشک و  یتشک و  هجوتم  هک  هدش  روراب  يهدارا  يزغم و  ياوق  يهمه  اب  نابیتشک  تسرپدوخ .

هراچیب الصا  مه  دیاش  تفگ ال  يدناوخ ؟ وحن  زا  چیه  تفگ  هک - دیسر  ششوگ  هب  انـشآان  یئادص  يوحن  درم  زا  دوب ، دوخ  شـشوک  و 
رف رکف  رد  هظحل  دنچ  هاگنآ  ماهدناوخن و  وحن  هن  هن ، تفگ : تحارص  تقادص و  لامک  اب  وا  تسیچ ؟ وحن  يانعم  هک  دیمهفن  نابیتشک 
یعافد ياوق  زکرمت  ترورض  اب  ار  دوخ  رکف  هظحل  دنچ  زا  شیب  تساوتیمن  نوچ  تسیچ ؟ وحن  وحن ، تفگ : نینچ  نتشیوخ  اب  تفر و  و 

یناهگان هک  تشگ  دوخ  یلـصا  راک  لوغـشم  تفرگ و  تسدـب  ار  دوخ  نهذ  رایتخا  اروف  اذـل  دزاسب ، لوغـشم  دوخ ، یناریتشک  راک  يارب 
تاـبثا يارب  يوحن  درم  ناـبیتشک ! اونیب  اـنف !! رب  دـش  وت  رمع  مین  تفگ : يروآعوهت - توخن  ربـک و  اـب  هک  دینـش  يوحن  زا  یموش  گـناب 
هدناوخ وحن  هک  دوب  يدرم  نابیتشک  رگا  دینکیم ؟ رکف  هچ  امش  اجنیا  رد  داد ! انف  داب  رب  ار  يو  رمع  مین  وحن ، ملع  هار  زا  نتـشیوخ  دوجو 

یناـبیتشک يدروناـیرد و  شزومآ  هب  مادـقا  هکنآ  زا  شیپ  يرآ ، تفگیم : يوحن  خـساپ  رد  تشاد و  يدـیفم  تاـعالطا  یبدا  مولع  زا  و 
مه ماهدناوخ  هک  ار  هچنآ  يهمه  هناتخبشوخ  هدناوخ و  یطویس  نیدلالالج  دزن  ار  کلام  نبا  يهیفلا - ات  هتفرگ  هیوبیـس  باتکلا  زا  میامن 
هک ماهدش  يورایور  یناسنا  اب  ایرد  رفـس  رد  هک  ار  يادخ  ساپـس  نیرفآ ، تفگیم : يوحن  درم  دـینکیم ، رکف  ایآ  مراد  ظفح  رد  نونکا 
درم هکلب  هن ، تسا ، رظنبحاص  ملاـع و  مه  وحن  فیرـش  ملع  رد  دـهدیم ، ماـجنا  مدرم  يارب  یتامدـخ  یناـبیتشک  نف  اـب  هک  لاـح  نیع  رد 

لکشم ن لئاسم  زا  یکی  هک  دروآیم  راشف  شزغم  هب  اروف  دیدیم ، ار  دوخ  زا  رترب  ای  يواسم  یناسنا  دوخ  لباقم  رد  هک  يوحن 
خـساپ رد  منیبب : وگب  ياهدـناوخ ، وحن  وت  هک  الاح  تفگیم : الثم  دروآرد ، وناز  هب  هلئـسم  نآ  حرط  اب  ار  نابیتشک  دروآیم  داـی  هب  ار  وح 

مه دروم  نیا  رد  رگا  داتـسرف . مدـع  راید  هب  ار  هیوبیـس  هک  ياهلئـسم  نامه  اهایاوه ؟ اذا  اـی  میناوخب  یهوه  اذا  دـیاب  هیروبنز  يهلئـسم  نآ 
يوحن درم  یعست  هیح  یه  اذاف  تسا : هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هکنانچ  میناوخب ، یهوه  اذا  دیاب  تفگیم : دادیم و  یحیحص  خساپ  نابیتشک 

، دوب هدـید  هیهت  وا  يارب  ایرد  اضفرد و  هک  یکلهم  بادرگ  رد  هکنآ  زا  شیپ  دادیم و  تسد  زا  یلک  هب  ار  نابیتشک  دوجو  ندـید  یئاناوت 
دوب هدرک  تابثا  ار  دوخ  یتسه  یبوخ  هب  هک  نابیتشک  يهفایق  ندـید  يهجنکـش  زا  تخادـنایم و  ایرد  هب  ار  دوخ  دـیوشب ، ناـج  زا  تسد 
زاربا هب  هک  تسا  نیمه  یتسرپدوخ  سحن  نوناـق  يرآ  ادـخ ! يدـنبمشچ  زا  متریح  اـمع  نیا  زاـب و  شوگ  زاـب و  مشچ  تشگیم ! تحار 
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نم دیوگب : مه  نابیتشک  هک  درادن  نیا  اب  یتافانم  چیه  هک  متـسه  سپ  ماهدناوخ  وحن  نم  دیوگیمن : دزرویمن و  تعانق  نتـشیوخ  یتسه 
ایند نیا  رد  ار  یهلا  تایآ  تفرعم  ملع و  يهلیـسوب  مه  يرگید  نآ  تسه و  سپ  دـنزیم  لیب  مه  یکی  نآ  متـسه و  سپ  مناریم  یتشک 

یگدنز ج لئاسو  زا  یکی  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا  نشور  همه  رب  هکنانچ  یلو  تسا  دوجوم  مه  وا  سپ  دناوخیم ،
و بئاغ ، رکذم و  درفم و  یضام  لعف  اورمع  دیز  برض  هلمج  رد  برض  هکنیا  تخانـش  دریگب ، ار  یمدآ  لوقعم  تایح  يالعا  فده  يا 

زاب شوگ  زاب و  مشچ  دشخبیم !! ینعم  یمدآ  تایح  يارب  دریگیم و  هدهع  هب  ار  یتسه  ملاع  ریسفت  تسا ، نآ  لوعفم  ورمع  لعاف و  دیز 
تـسا انف  رب  ترمع  مین  سپ  ياهدـناوخن  وحن  نوچ  هک  شارخلد  گناب  نیا  ندینـش  زا  ناـبیتشک  ادـخ !! يدـنبمشچ  زا  متریح  اـمع  نیا  و 
ءایلوا ءایـصوا و  یهلا و  ناربماـیپ  زا  هن  دوب و  هدینـش  شنادـجو  لـقع و  زا  هن  ار  ياهلمج  نینچ  زور  نآ  اـت  اریز  دروخ ، يدـیدش  يهبرض 

نآ رد  هک  یگرزب  گنهآ  رد  هداد و  ياج  دوخ  رد  ار  وا  یتسه  هک  دوجو  ملاع  نیناوق  زا  هن  دوب و  هتفرگ  غارـس  تایح  يارب  یفده  نینچ 
تـشگ هتـسکش  لد  هجیتن - رد  دوب . روآسای  هدننکـش و  دوب ، هدروخ  نابیتشک  رب  هک  ياهبرـض  دـناهداد . تکرـش  دوشیم  هتخاون  نیناوق 

نیا اما  تسا ؟ هتفر  انف  داب  رب  مرمع  زا  یمین  ماهدناوخن ، وحن  نم  نوچ  هک  دیوگیم  تسار  يوحن  درم  نیا  دنکن  اتفگـش ، بات  نابیتشک ز 
زا هظحل  کی  يانف  نالطب و  نالعا  يارب  اریز  تسا ، هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  سونایقا  يهنهپ  نیا  رد  ار  منهذ  هک  تسا  لطاب  يهشیدنا  کی 

دروم ن يوحن  درم  نیا  قطنم  زا  رتالاب  یقطنم  لقع و  نادجو و  زا  یئادن  تسا ، يدنوادخ  تمظع  هاگهولج  هک  یگدنز 
دنادیمن دـیوجیم و  ظافلا  يدادرارق  ياهبلاق  میظنت  رد  ار  نآ  يالعا  فدـه  اهـشزرا و  نیناوق و  اهتمظع و  یتسه و  يهمه  هک  تسا  زای 

هدرک دراو  وا  رب  يوحن  هک  انف  رب  دش  وت  رمع  مین  يهبرض  تسا  هتشگ  تیاکح  وا  تیاکح  زا  تسا  هتشغآ  نخـس  رد  ار  دوخ  وچ  وا  هک -
ياهراـچ یتسرپدوخ  نآ  یناـفوط  جاوما  ربارب  رد  توکـس  زج  وا  و  درب ، ورف  دوخ  رد  ار  ناـبیتشک  دـنچ  یتاـظحل  دوب  هتـسکش  ار  وا  لد  و 

ایرد نافوط  هک  اغیرد ، دـهدب . ناشن  دوخ  زا  ایرد  ینافوط  جاوما  ربارب  رد  تسیاـبیم  هراومه  يو  هک  یـشمارآ  توکـس و  ناـنوچ  دـیدن ،
هب هدننک  عطاق  یخساپ  تسناوتیم  وا  دهدیم . هجنکش  ار  اهناسنا  حاورا  ناتسرپدوخ  نورد  نافوط  یلو  دریگیم ، يزاب  هب  ار  یمدآ  مسج 

ياج هب  باوج و  زا  شوماخ  تشگ  مدنآ  کیل  ددرگ - یفتنم  وگتفگ  اب  هک  دوب  نآ  زا  رتدنت  لاوئـس  يهبرـض  کیل  دـیوگب - يوحن  درم 
يارب اـجنیا  رد  نم  رگا  یگناو  مریگ  شیوـخ  راـک  يهلاـبند  مریگ  شیپ  ربـص  منیـشنب و  هـک - داد  رارق  بطاـخم  ار  نتـشیوخ  يوـحن  درم 
یتسه تاـبثا  رد  هک  یئاـطخ  هب  ار  وا  مزادرپب و  لادـج  عازن و  هب  نیبهتوک  ریقح و  درم  نیا  یتـسرپدوخ  شتآ  ياههلعـش  ندرک  شوماـخ 

هشقانم و ب نیا  هجیتن  رد  دیابرب و  نم  تسد  زا  مامز  یتشک  دیاش  مزاسب ، هاگآ  تسا  هدش  بکترم  نارگید  یتسه  یفن  دوخ و 
دوخ یتح  نانیشنیتشک و  یتشک و  تسا ، هداتفا  هار  هب  یتسین  سپ  ياهدناوخن  وحن  وت  متسه و  سپ  ماهدناوخ  وحن  تکرب  هب  هک  وگم  وگ 

گرم ماک  هب  تسا ! هدیـسر  دوخ  تایح  يالعا  فدـه  هب  لعاف  لعف و  هب  ملع  اب  هک  ار  يوحن  درم  نیا  همه  زا  رتـالاب  مناـبیتشک و  هک  نم 
رگا دنام . دهاوخن  خساپیب  ایند  نیا  رد  یلاوئس  چیه  مریگ  شیوخ  راک  يهلابند  مریگ  شیپ  ربص  منیـشنب و  هک : تسنیا  رتهب  سپ  دراپـسب .

قح نینچ  دهاوخ  ادخ  یهاوخیم  وت  نوچ  هک - تسنیا  رب  يدنوادخ  تیانع  تمکح و  دشاب ، یبایعقاو  یئوجعقاو و  لاوئس ، حرط  لماع 
دـصقم هب  ار  وجعقاو  ناسنا  دوخ ، یهلا  تایآ  نایبرم و  ناملعم و  يهلیـسوب  دنوادخ  دشاب  یلکـش  هلیـسو و  ره  هب  نیقتم و  يوزرآ  درآرب 
تقیقح رد  گرزب  یماـگ  دوخ  نتفرگ  رارق  یئوجعقاو  ریـسم  رد  هک  دـشاب  وا  هب  تقیقح  نیا  ندـنامهف  اـب  هچ  رگا  دـناسر  دـهاوخ  دوـخ 

ار ناـبیتشک  رمع  مین  دـش و  بکترم  يوحن  درم  هکناـنچ  دوـش ، حرطم  ناـسنا  کـی  یحور  رازآ  هبرـض و  ندز  يارب  لاوئـس  رگا  و  تسا .
نابز اب  ار  نآ  خساپ  دناوتن  دولآ ، ضرغ  لاوئـس  نآ  زا  هدیجنر  هتـسکش و  لد  ناسنا  رگا  درپس ، انف  داب  هب  دوب  هدناوخن  وحن  هک  تهجنادـب 

دیآ ام  يوس  ادن  ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  هک  ناراکمتس  زا  ماقتنا  رادیاپ  نوناق  دوز  ای  رید  دهدب ،
. دبوکیم وا  یتسه  رب  دولآ ، ضرغ  لاوئـس  زا  رتهدننکـش  ياهبرـض  اب  ار  یلمع  خساپ  دسریم و  هار  زا  تسنآ ، نیما  حراش  ادص  ار  اهادـن 
زا تفرگ ، ندیخرچ  دوخ  رود  هب  بادرگ  نآ  رد  یتشک  دـنکف  یبادرگ  هب  ار  یتشک  داب  هک - دوب  هتفرن  هار  دایز  يرادـقم  یتشک  نآ  اذـل 
لاح لعف  تومی   ) يوحنلا تومی  سرد  ادص  رـس و  نودب  هک  بادرگ  ماک  هب  هظحل  ره  نیئاپ و  یهاگ  الاب و  یهاگ  ولهپ ، نآ  هب  ولهپ  نیا 
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رگا لبق  یتاظحل  ات  هک  نانیـشنیتشک  یگدنز  راوید  تشگیم . رتکیدزن  دناوخیم  ار  تسا ) نآ  هب  فصتم  لعاف  يوحنلا  لبقتـسم و  ای  و 
دوخ زکرمت  اههاگن  دینشیمن . ار  يرگید  نخس  سک  چیه  دوب . هتشادرب  فاکش  دندوب ، هدش  شیم  نانآ  يهمه  نونکا  دندوب  مه  گرگ 

ارف يوحن  درم  نآ  هب  نابیتشک  خساپ  تبون  تشگیم . هدوزفا  دوخ  رود  هب  یتشک  ندـیخرچ  تعرـس  هب  هظحل  ره  دـندوب  هداد  تسد  زا  ار 
یگدنز و زرم  رد  تشادیم ، زاب  ندرک  راک  زا  ار  شساوح  مک  مک  هک  یبارطضا  رابگرم و  یتوکس  ای  اونیب  يوحن  نآ  یلو  دوب ، هدیـسر 
زا هناـگیب  وحن و  اـب  انـشآ  يا  يوـحن ، درم  يا  دـنلب : يوـحن  نادـب  ناـبیتشک  تفگ  هک - دـیچیپیم  دوـخ  رود  هب  یتـشک  يهلیـسوب  گرم 

یناد چیه  نآ . دعاوق  وحن و  رد  اهرادرک  اهینتسناد و  يهمه  يهدننک  هصالخ  يا  نم ، رمع  زا  یمین  يهدنهد  داب  رب  يا  نتشیوخ ،
هدامآ یهدـب ؟ تاجن  کلهم  بادرگ  نیا  زا  ار  دوخ  یتسه  يرگانـش ، ملع  اب  یناوتیم  ایآ  ینادیم ، ار  ندرک  انـش  ایآ  وگب : ندرک  انـشآ 
یناوتب هک  اجنآ  ات  ار  تیاهـسابل  رادرب ، تشک  زا  تسد  ایب و  دوخ  هب  موشیم ، هدامآ  مه  نم  دوخ  نانیـشنیتشک و  يهمه  هکناـنچ  شاـب ،
تاعارم نودب  يوحن  درم  ینادیم ؟ يرگانـش  ایآ  زیخرب ، نک ، تکرح  شوپب ، ياهدروآ  دوخ  اب  هک  ياهشوت  راب و  زا  مشچ  نک و  کبس 

، هن وجم - یحابـس  وت  نم  زا  ین  تفگ  کلذ . ریغ  هغللا و  هقف  هیفاق و  ضورع و  قاقتـشا و  عیدب و  نایب و  یناعم و  فرـص و  وحن و  نیناوق 
انف داـب  هب  ار  ترمع  زا  هظحل  کـی  یتح  هک  زیزع  ناـبیتشک  يا  ياهدرب ، ار  اـههرهب  نیرتـهب  دوخ  یگدـنز  زا  اـعقاو  هک  زیزع  ناـبیتشک  يا 

، منک ادیپ  تاجن  انف  باقرغ  گرم و  بادرگ  نیا  زا  رگا  امن ، هئارا  نم  يارب  يراد ، ياهراچ  یهار ، ایآ  منادیمن . يرگانـش  نم  ياهدادـن ،
یناـفوط جاوما  اجیردـت  دریگیمن و  مارآ  یتشک  دـش . دـهاوخ  هچ  منک و  هچ  نونکا  دوب . مهاوخ  وت  نوهرم  ار  دوخ  یتـسه  هشیمه  يارب 

تهج هب  شرمع  مین  يوـحن  درم  ياوـتف  هب  اـنب  هک  ناـبیتشک  منک ؟ هچ  زیزع  ناـبیتشک  يا  وـگب  دـنوشیم . یتـشک  دراو  بادرگ  نوـماریپ 
بادرگ رد  قرغ  یتشک  هکناز  تسانف  يوحن  يا  ترمع  لک  تفگ  اسر - یئادص  اب  دوب ، هتفر  انف  داب  رب  وحن  ندناوخن 

يرگانش انش و  هب  وت  لهج  تهج  هب  يوحن ، يا  وت  رمع  لک  نونکا  تسا ، هدش  یناف  وحن  ندناوخن  تهج  هب  نم  رمع  زا  یمین  رگا  تساه 
یبوخ يهلیسو  طقف  هک  وحن  دعاوق  لئاسم و  اب  یئانشآ  هب  قشع  زا  ياهظحل  هتشذگ  ياهزور  نآ  زا  یکیرد  رگا  تسا . هدیسر  شنایاپ  هب 

ایرد هب  تراذـگ  يزور  دـیاش  هک  لامتحا  نیا  کیرحت  اـب  و  یتفاـییم ، زاـب  ار  دوخ  لـقع  يدـمآیم و  دوخ  هب  تسا ، یناـعم  زاربا  يارب 
هکلب يدرکیمن ، دننادیمن  وحن  هک  یئاهناسنا  رمع  يانف  هب  مکح  اهنت  هن  يدرکیم ، نیرمت  یتخومآیم و  ار  يرگانش  ملع  داتفا ، دهاوخ 

هتـشذگ و رـس  زا  بآ  هک  تایه  یلو  يدادیم . تاجن  گرم  زا  ار  دوخ  تایح  تسا ، هدرک  زاب  ماک  وت  ندرب  ورف  يارب  بادرگ  هک  زورما 
ملع باـب  رد  میریگب  رارق  لاـمک  يهبذاـج  رد  دوخ  يـالبال  ندز  مهرب  رد  طارفا  هب  نتخادرپ  ياـج  هب  تسا . هدـمآرد  رد  زا  لـجا  کـیپ 
راداو دوخ  يـالبال  ندز  مه  هب  رد  طارفا  هب  ار  مدرم  ناـسنا ، یگدـنزاس  يارب  دوخ  ياـهیئامنهار  رد  یهاـگ  ياهفرح ، ناـفرع  قـالخا و 

هب ار  مدرم  اههیـصوت  تاروتـسد و  نیا  اب  و  ددرگ ! هابت  هتخوس و  دیاب  دوش ، هدیبوک  دـیاب  دوش ، ریقحت  دـیاب  دوخ  دـنیوگیم : و  دـننکیم .
یتسرپدوخ ربکت و  هب  اهناسنا  قیوشت  اب  هک  رادقم  نامه  هک  دننادیمن  و  دنناشکیم ! يزوسدوخ  هب  يزاسدوخ  ياج 

ناشهابت دوخ ، ندنازوس  ندیبوک و  ریقحت و  هب  مدرم  ندرک  راداو  اب  مه  هزادنا  نامه  دنوشیم ، هدیشک  طوقـس  هب  دوخ ، نتخاس  مروتم  و 
: میریگب رظن  رد  ار  دوخ  هب  طوبرم  یساسا  لصا  ود  دیاب  تسخن  ساسح ، رایسب  يهلئـسم  نیا  رد  حیحـص  شور  حیـضوت  يارب  دنزاسیم .

تایح يهدـننادرگ  ءانثتـسا  نیرتمک  نودـب  هک  تسا  ناـسنا  تیدوجوم  تقیقح  رد  لوصـالالصا  ناـمه  نیا  تاذ ، تنایـص  مکی - لـصا 
ناـمه نـیا  تاذ - لیدـعت  مود - لـصا  کـلذ . ریغ  اـقب و  بـح  تاذ ، بـح  دـننام : دراد ، زین  يرگید  ياـهمان  لـصا  نـیا  تـسا . اـهناسنا 

نیا میلعت  يارب  نیتسار  ءامکح  ءایلوا و  ءایـصوا و  ناربمایپ و  يهمه  تلاسر  هک  تسا  دـیاب  هک  ناـنچنآ  ناـسنا  تقیقح  رد  لوصـالالصا 
نیمات ار  دوخ  میظنت  لیدعت و  حیحص  تیبرت  میلعت و  رگا  هک  تسا  ملسم  دندوب . هتفرگ  هدهع  هب  نآ  يانبم  رب  ار  مدرم  تیبرت  هدوب و  لصا 

زا درک و  جارختـسا  ناوتیم  یمالـسا  ربتعم  عبانم  زا  هک  هچنآ  تسین . ندرک  راهم  لباق  یتردـق  چـیه  اب  یعیبط  دوخ  قلطم  نایغط  دـیامنن ،
ناسنا هب  هک  یئاهدادعتـسا  يهمه  دوجو  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسنیا  دیآیمرب ، یناسنا  مولع  رد  هعلاطم  زا  یهجوت  لباق  لئالد  دـهاوش و 

ناسنا رد  وجلامک  یترطف  تسا ، اراد  اهدادعتسا  نآ  زا  هدافتساءوس  رد  ناسنا  هک  یتاناکما  يهمه  اب  تسا و  هدومرف  تیانع 
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مهم رایـسب  لـماوع  هک  زین  ار  بلق  نادـجو و  درخ و  وجلاـمک ، ترطف  نیا  يهفاـضاب  اـهیلع  ساـنلا  رطف  یتـلا  هللا  هرطف  تسا : هدرک  قلخ 
ءایبنا و هدرکن  تعانق  تاذ  تنایص  لیدعت  میظنت و  مهم  لماوع  نیا  هب  ناحبس  دنوادخ  تسا . هدروآ  دوجوب  ناسنا  رد  دنشابیم ، یبایقح 

تـالیامت ربارب  رد  تاذ  تنایـص  حالـصا  لـماوع  همه  نیا  تسا . هدومرف  لاـسرا  روبزم  فدـه  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  ار  یناوارف  لـسر 
زا يدنمدرخ  ناسنا  ره  هکلب  داد . رارق  هعلاطم  دروم  ار  نآ  یناسآ  هب  ناوتب  هک  تسین  ياهداس  يهلئسم  ینورب ، ناطیـش  ياهاوغا  ینورد و 

يهدیدپ تسا ، نآ  هب  دنتسم  شزاغآ  ای  دوشیم ، عورش  تاذ  تنایص  زا  هک  یعیبطدوخ  نایغط  هک  دمهفب  دیاب  لماوع  نآ  ندروآ  دوجوب 
لاح دیچیپ . دهاوخ  مه  رد  ار  ناسنا  لوقعم  تایح  راموط  ددرگن ، لیدعت  میظنت و  تاذ  تنایـص  لصا  رگا  هک  تسا  یکانرطخ  هداعلاقوف 
نیا رد  يرـشب  بتاکم  زا  یـضعب  میراد ؟ یفیلکت  هچ  میاهتفرگ ، رارق  کلهم  رطخ  نینچ  ربارب  رد  ار  اـهناسنا  اـم  تسا و  نینچ  تیعقاو  هک 

میبوکب و مینک و  ریقحت  ار  نم  تاذ ، دوخ ، میناوتب  ات  یتسیاب  دنیوگیم : دـننکیم و  روک  ار  مشچ  وربا  حالـصا  ياج  هب  ساسح  يهلئـسم 
م میروآرد . زاورپ  هب  ار  نآ  میزاسب و  یتوکلم  یناحور و  نم  کی  ات  میزادنیب  راک  زا  ار  یعیبط  زئارغ  يهمه 

ار وا  زا  يدـعب  هدومن و  فذـح  ار  دوجوم  ناسنا  تقیقح  رد  دـنریگیم و  شیپ  ار  هار  نیا  مسیئودـنه  ادوب و  دـئاقع  زا  یـضعب  ناضاتر و 
تسیزیچ و اهنآ  ندـناسر  رمث  هب  داعبا و  نتخاس  گـنهامه  تسین . ندـش  هعطق  هعطق  لـباق  دوجوم  نیا  هک  دـننادیمن  دـننکیم و  تیوقت 

روـط هب  ار  يرگ  طارفا  نـیا  يرگید . زیچ  درک ، دـهاوخ  صقاـن  مـه  ار  رگید  یـضعب  اـعطق  هـک  یمدآ  دوـجو  زا  اـهنآ  زا  یـضعب  فذـح 
تبثم ناـفرع  رد  هک  هچنآ  لاـح ، ره  هب  و  دـید . ناوـتیم  یبدا  یقـالخا و  بتک  زا  ناوارف  يرادـقم  رد  تدـش  نآ  هب  هـن  هـتبلا  نوگاـنوگ 

یحور و لماکت  يایازم  اهتمظع و  فیـصوت  مکی - يهیـضق  تسا : مهم  يهیـضق  ود  دراد  دوجو  ثحب  دروم  يهلئـسم  يهراـبرد  یمالـسا 
زیارغ نتخاس  اهر  زا  نتـشاد  رذحرب  مود - يهیـضق  تسا . تالامک  يهبذاج  تاریخ و  هب  تقبـس  رد  نتفرگ  رارق  هب  اهناسنا  دیدش  قیوشت 

ام الا  ءوسلاب  هرامال  سفنلا  نا  اریز : دزادـنایم  راک  زا  ار  یحور  يالاو  تاـساسحا  لـقعت و  هک  یعیبطدوخ  رگید  حالطـصا  هب  اـی  یناویح 
هیضق ود  ره  هب  یمالسا  تبثم  نافرع  دیامرف ) محر  مراگدرورپ  رگم  دیامنیم ، يدب  هب  رما  هدش ) اهر  یعیبط  دوخ   ) سفن اعطق   ) یبر محر 

را اهتمظع و  هب  ناسنا  نتخاس  هجوتم  يارب  تسا  یئاههنومن  ریز  تاروتسد  تفگ : ناوتیم  مکی  يهیضق  يهرابرد  دهدیم . یتایح  تیمها 
هک تقلخ  گرزب  هاـگراک  رد  رظن  - 1 دنهدب : تاجن  یتسرپدوخ  نجل  یناملظ و  هاچ  زا  ار  یمدآ  دـنناوتیم  یعیبط  روط  هب  هک  یئاهـشز 

رتـالاب دوخ  یعاـمتجا  یعیبط و  طـیحم  يهدودـحم  زا  ناـسنا  هجیتن  رد  دروآیم و  رد  تیلعف  هب  ار  لـقعت  دزادـنایم و  راـک  هب  ار  هشیدـنا 
نادنمدرخ ار  رظن  نیا  زا  رادروخرب  صاخـشا  تایآ  زا  یـضعب  رد  دهدیم و  رظن  نیا  هب  روتـسد  هیآ  دص  زا  شیب  دیجم  نآرق  رد  دوریم .
تادوجوم يهمه  رد  مه  تسا و  مکاح  ناسنا  دوخ  يدوجو  نایرج  رد  مه  هک  ینوناق  مظن و  هب  دیدش  هجوت  - 2 دنمانیم . بابلالاولوا ) )

لیـصحت يهفاـضا  هب  هک  دـنرادرب  رد  ار  شزرااـب  رایـسب  يهجیتن  نیا  تقلخ  گرزب  هاـگراک  رد  رظن  هجوت و  گرزب . هچ  کـچوک و  هچ 
رامیب ساسحا  کی  ندوب ، نوناق  قوف  قلطم و  یئاهر  ساسحا  هک  دـنزاسیم  نشور  ناسنا  يارب  ار  تقیقح  نیا  سفنا ، قافآ و  هب  تفرعم 

تنس و تیمکاح  دنیبیم  شمشچ  اب  ناسنا  هک  هچنآ  دشابیم . دنکیم ، هدهاشم  شمشچ  اب  هک  هجنآ  زا  فلخت  زا  یـشان  هک  تسیاهنوگ 
تردـق ای  و  تسا !! اهر  قلطم  روط  هب  هک  درادـنپیم  نینچ  دـنکیم و  ءانثتـسا  یتسه  زا  ار  دوخ  اـی  راـمیب  نیا  تسا ، یتسه  ریگارف  نوناـق 

ندیرد چ ار  تردق  ماد  دنات ، هک  ندیرپ  ام  گنچ  یهاوخ ز  اجک  اونیب  يا  دنکیم !! یقلت  نیناوق  رب  فرشم  قوفام و  ار  دوخ 
ار نسر  ندـیود  ینادیمن  رگ  نطاب  هب  هروغ  وچ  ینیریـش  يوس  وش  ناود  ندیـشک  رـس  نک  اهر  ندرگ  هنب  يزیرگ  ام  زا  ات  تسین  تیاپ  و 
هک تسا  یمدآ  تیدوجوم  يازجا  همه  هکنیا  یناگدنز و  نیا  رد  قلطم  یئاهر  یفن  ندیزگ  زا  چیه  نسر  يا  دربن  هتسب  دیص  يا  يزگیم 

ناسنا دناوتیم  تسا ، یهلا  توکلم  زا  يدومن  هک  یتسه  يهدننک  هریخ  هوکش  رب  هراظن  - 3 دنهدیم . ناشن  دوخ  زا  یمدآ  یناویح  زیارغ 
یمدآ نادجو  درخ و  هک  تسا  یتسه  هوکش  هب  هراظن  اب  اریز  دهدب . تاجن  شساسایب  ياههتساوخ  یعیبطدوخ و  ریجنز  رد  تراسا  زا  ار 

نیا تیمهااب  رایـسب  يهجیتن  ياهدـیرفاین ) هدوهیب  ار  یتسه  نیا  ام ، راگدرورپ  يا   ) الطاب اذـه  تقلخ  اـم  اـنبر  دـیوگیم : دوشیم و  رادـیب 
، دیامن لاغشا  ار  یمدآ  نورد  حوطـس  يهمه  هک  ار  یعیبطدوخ  تالیامت  هب  يدج  لاغتـشا  يزیچان  تراقح و  هک  تسنیا  هدنزاس  يهراظن 
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هک دوشیم  تابثا  ناسنا  يارب  ذئاذل ، نیا  تفایرد  اب  اهنآ . لماوع  ندروآ  تسدـب  یحور و  ذـئاذل  تخانـش  - 4 دـنکیم . تابثا  یبوخ  هب 
راوگان ضراوع  اهنت  هن  هک  دراد  دوجو  زین  رتلوقعم  رتیلاع و  يذئاذل  ناسنا  يارب  هکلب  تسین ، ضحم  یعیبط  ياهیشوخ  رد  رصحنم  تذل 

يآ دنتسین . رگیدکی  اب  هسیاقم  لباق  تیهام  رظن  زا  الصا  هکلب  دنرادن ، ار  ضحم  یعیبط  ذئاذل  زا  عابشا 
هک یتذـل  تیهام  ایآ  تسا !؟ یکی  هناشنمدد  نتفرگ  ماقتنا  تذـل  اب  دوشیم ، تفایرد  ناـسنا  کـی  ياـیحا  زا  هک  یئـالاو  تذـل  تیهاـم  ا 
هن ذئاذل  نیا  تسا ؟ یکی  ماقم  ایند و  لانم  لام و  کلمت  تذل  اب  قحانب و  يزوریپ  تذـل  اب  دـنکیم ، ساسحا  ندـیزرو  تلادـع  زا  یمدآ 
رد سفن  نداد  رارق  یحور و  ذئاذل  تخانـش  دنـشابیم . مه  لباقم  رد  اهنآ  يهدـنروآ  دوجوب  لماع  رابتعا  هب  هکلب  دنتـسین ، عون  کی  اهنت 

یقرت اـب  هچ  رگا  دـشاب . هتـشاد  هدـهع  هب  دـناوتیم  دوخ  رود  هب  ندـیچیپ  یتسرپدوخ و  نتـساک  رد  یـشزرااب  رایـسب  شقن  اـهنآ  يهبذاـج 
هب ار  حور  دنـشابیم ، شزرا  ياراد  اتاذ  هک  تهجنادب  لماوع  دوخ  دنوشیم و  رانکرب  ندوب  فدـه  زا  مه  یحور  ذـئاذل  نیمه  یجیردـت 

رگا هکنیا  تسا  تقیقح  نآ ، ندش  افوکش  تاذ و  جاهتبا  تخانش  - 5 کلذ . ریغ  تلادع و  اهناسنا و  يایحا  دننام  دنرادیم ، لوغشم  دوخ 
تالکشم يهمه  دیشچیم ، ار  تمظع  نیا  معط  كدنا  رایـسب  دنچ  ره  يرادقم  هب  دشیم و  هداد  حیـضوت  تاذ  جاهتبا  يانعم  ناسنا  يارب 

رارق هک  دـشیم  میهفت  تیعقاو  نیا  ناـسنا  يارب  رگا  تخادرپیمن . شایعیبـطدوخ  نتخاـس  مروـتم  ربـک و  هب  زگره  و  تشگیم ، لـح  وا 
تعیبط هک  يزیچ  دـننام  يو  تاذ  دروایب ، تسدـب  تقیقح  نآ  زا  تسا  نکمم  هک  يزایتما  يهفاضا  هب  تقیقح ، کی  يهبذاج  رد  نتفرگ 

دوخ ر
مزال ریـسم  نیا  رد  هک  یئاهتـشذگ  لمحت  دراد و  لامک  هب  قایتشا  الاو  تیعقوم  نیا  هب  ندیـسر  اما  دـباییم . زاب  ار  دوخ  دـشاب ، هتفاـیرد  ا 

هتفرگ و دشر  ریسم  رد  تکرح  ياج  هب  ار  ینامرآ  تالیخت  نامز و  تشذگ  هک  تسا  هدوب  نینچ  یگدنز  رد  رـشب  یلومعم  نایرج  تسا .
رد نتفرگ  رارق  نودـب  یتسه  ناـهج  رد  یتـکرح  چـیه  هک  یتروص  رد  تسا ، هدرک  داـقتعا  ار  قیاـقح  شزرا  دوخ  ینهذ  تـالیخت  نآ  هب 

طابترا تکرح  لاح  رد  ندـش  روگنا  لـماوع  اـب  رگا  هروغ  دـناسرب ، دوخ  یئافوکـش  هب  ار  كرحتم  دـناوتیمن  دـشر ، لـماوع  اـب  طاـبترا 
ندـش روگنا  تیعقوم  هب  زگره  دومنیم ، روبزم  لماوع  زا  درجم  یئایمیـش  اـی  یکیزیف  تکرح  نیمز  يور  رگا  مه  لاـس  اهدـص  تشادـن ،
دـشر باسح  هب  ار  رمع  ندـش  يرپس  نایلاس و  تشذـگ  هک  تسا  ناسنا  نیا  طقف  تسا ، يراج  اهتکرح  يهمه  رد  نوناق  نیا  دیـسریمن .

رد دشاب !! هدـنکآ  مه  ینامرآ  تالیخت  اب  شزغم  رگا  اصوصخم  دوریم ، ندـش  روگنا  هب  یگروغ  تیعقوم  زا  دـنکیم  نامگ  دروآیم و 
هک هزادـنا  نآ  هب  هک  دـنبایرد  ار  تقیقح  نیا  دـنناوتب  تیبرت  میلعت و  نایدـصتم  رگا  هک  مینک  تاـبثا  ار  هیـضق  نیا  میهاوخیم  ثحبم  نیا 

تیمها نیرتشیب  تسین  زاسراک  یعیبطدوخ  ياهتیلاعف  زا  یطارفا  راجزنا  ترفن و  داجیا  تسا ، رثوم  اهناسنا  یگدـنزاس  رد  لامک  يهبذاـج 
انشآ هب  ار 

نتفر ورف  هکنیا  تابثا  يارب  ششوک  دندادیم . اهتمظع  اهـشزرا و  نآ  يهبذاج  رد  نانآ  نداد  رارق  اهتمظع و  اهـشزرا و  اب  اهناسنا  نتخاس 
هکنیا تاـبثا  تسا و  هدرـسفا  یتلآیب  مغ  زا  تسا  هدرم  یک  وا  تسا  اـهردژا  سفن  تاـبثا - یعیبـطدوخ و  یناویح  تـالیامت  رازنجل  رد 

یعیبطدوخ زا  لصاح  رفنت  راجزنا و  یلو  تسا  حیحـص  الماک  شـشوک  دـسرب ، تیاـهنیب  هب  يدـیلپ  رد  دـناوتیم  یناـسنا  يهراـما  سفن 
ربتعم و ثیداحا  نآرق و  نآ  یـساسا  عبنم  هک  یمالـسا  نافرع  رد  تسا . مزال  هچ  رگا  تسین ، یفاک  یئاهنت  هب  قوف  روما  تاـبثا  يهلیـسوب 

يارب القت  شـشوک و  موزل  یعیبطدوخ و  ياهیتفـص  ناویح  تلاذر  یتسپ و  نایب  شوداشود  هک  مینیبیم  ار  شور  نیا  تسا ، میلـس  لقع 
هجیتن يدوعص  تکرح  هک  تسا  یئاهـشزرا  اهتمظع و  لامک  دشر و  بتارم  ندیمهف  هب  رتشیب  قیوشت  رتدایز و  دیکات  نآ ، زا  نتفای  تاجن 

ع)  ) مدآ ناشردپ  هب  ار  دشر  یلاع  تاماقم  یمظع و  قئاقح  ءامـسا  لاعتم  دنوادخ  هک  دننادب  دیاب  اهناسنا  کی - هنومن : ناونع  هب  دهدیم .
يهرابرد ناگتـشرف  لاوئـس  خـساپ  دـناوتب  هک  دـشابیم  زین  وا  نادـنزرف  لماش  میلعت  نیا  اـهلک و  ءامـسالا  مدآ  ملع  و  تسا : هدومرف  میلعت 

رد ر یهللا  هفیلخ  ناونع  وا  تسا و  هتفرگ  رارق  ناگتشرف  دوجس  ع )  ) مدآ ود - دشاب . هدوب  مدآ  ترضح  تقلخ 
نآ نادنزرف  اهناسنا  هرخالاب  یلو  تسا ، هدوب  ع )  ) مدآ ترضح  دوخ  صوصخم  ندوب  ناگتشرف  دوجـسم  هچ  رگا  تسا . هتـشاد  نیمز  يو 
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رتالاب اهنآ  بلغا  لقادح  ای  ناگتشرف  زا  ماگ  دنناوتیم  اهشزرا  ریسم  رد  یعس  ششوک و  يهجیتن  رد  دنشابیم و  مرکم  فیرـش و  دوجوم 
- راهچ دننک . رارقرب  طابترا  اعد  زامن و  يهلیـسوب  نیرفآ  یتسه  دـنوادخ  اب  هک  دـننک  بسک  دـنناوتیم  ار  راختفا  نیا  اهناسنا  هس - دـنهنب .

يهلیـسوب ار  حور  يزاسزاب  تردق  تسا ، هدیرفآ  ار  اهناسنا  هک  يدنوادخ  جنپ - دنروایب . تسدب  ار  هللا  ءاقل  یگتـسیاش  دـنناوتیم  اهناسنا 
رد هک  اهناسنا  نآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  شـش - تسا . هدومرف  تیانع  ناـهانگ  هب  باـکترا  تهج  هب  نآ  ندـش  ناریو  زا  سپ  یقیقح  يهبوت 

هیآ و ره  لاعتم  دنوادخ  تفه - دیامنیم  یفتنم  نانآ  نورد  زا  ار  هودنا  سرت و  هدومرف  اهتیانع  دنریگیم  رارق  یلماکت  ياهندیدرگ  ریسم 
ار نآ  زا  رتهب  ای  دننک ، شومارف  ار  نآ  هک ) دـنک  راداو  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  دـننک  يراک  مدرم   ) ای دـناسرب ، نایاپ  هب  هک  ار  یناشن  لیلد و 

نیب زا  دزودنیب ، دوخ  يارب  ناسنا  هک  یکین  لمع  چیه  تشه - اهلثم . وا  اهنم  ریخب  تان  اهـسنن  وا  هیآ  نم  خـسنن  ام  ار . نآ  لثم  ای  دروآیم 
نال اومدقت  ام  و  تفای - دهاوخ  ادخ  دزن  رد  ار  نآ  يهجیتن  لمع و  نآ  تفر و  دهاوخن 

امنیاف تفای - دیهاوخ  اجنآ  رد  ار  وا  ضیف  يدـنوادخ و  هجو  دـیروایب  يور  یتسه  زا  ياهطقن  ره  هب  هن - هللادـنع . هودـجت  ریخ  نم  مکـسف 
- تسا هدومرف  تیانع  تمکح  باتک و  مالـسلامهیلع  ءایبنا  يهلیـسوب  نانآ  هب  مدرم ، تیادـه  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هد - هللا  هجو  مثف  اولوت 
تیادـه و يهلیـسوب  لاعتم  دـنوادخ  هدزای - همکحلا  باتکلا و  مکملعی  مکیکزی و  اـنتایآ و  مکیلع  اولتی  مکنم  ـالوسر  مکیف  انلـسرا  اـمک 

اهناسنا هدزاود - هغبـص  هللا  نم  نسحا  نم  هللا و  هغبـص  تسا - هدومرف  يزرگنر  گنر  نیرتهب  اـب  ار  مدرم  سوفن  ناـمیا  شریذـپ  دادعتـسا 
تسدب ار  مدرم  يهمه  يارب  ندوب ) رایعم  وگلا و   ) ندوب دهاش  يالاو  بصنم  دندرگیم و  لئان  طسو  تما  ماقم  هب  مالـسا ، نید  شریذپاب 
یهورگ درف و  ره  يارب  هدزیـس - ادیهـش  مکیلع  لوسرلا  نوکی  سانلا و  یلع  ءادهـش  اونوکتل  اطـسو  هما  مکانلعج  کلذـک  و  دـنروآیم -

وه ههجو  لکل  و  دـیزادرپب . تاریخ  لیـصحت  رد  هقباـسم  هب  یگدـنز  نادـیم  رد  امـش  تسا ، هتفرگ  شیپ  ار  نآ  هک  تسا  یفدـه  ریـسم و 
مکرکذا ینورکذاف  دـهدیم . رارق  يدـنوادخ  تیانع  هجوت و  دروم  ار  دوخ  ندوب ، ادـخ  دای  اب  ناسنا  هدراهچ - تاریخلا  اوقبتـساف  اـهیلوم 

همه هب  يدنوادخ  ملع  اریز  تسین ، اهناسنا  لاح  رب  وا  ملع  دنکیم ، رکذ  ار  ناسنا  ادخ  هکنیا  تسا  ملسم 
وا صاخ  تیانع  رکذ  زا  يدنوادخ  دوصقم  تفگ : دیاب  اذل  تسین ، زیچ  چـیه  هب  طورـشم  یناهج  یناسنا و  یلک و  یئزج و  تادوجوم  ي 

كرد دنیامنیم و  لمحت  ار  اهیراوگان  بئاصم و  ایند  نیا  رد  هکنانآ  هدزناپ - دشاب .) وا  دای  هب   ) دـنک رکذ  ار  وا  هک  تسا  یـسک  يهرابرد 
لاومالا و نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  ییشب  مکنولبنل  و  دنتسه . يدنوادخ  مالـس  دورد و  دروم  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  هک  دننکیم 
همحر و مهبر و  نم  تاولـص  مهیلع  کئلوا  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  اولاق  هبیـصم  مهتباصا  اذا  نیذـلا  نیرباصلارـشب . تارمثلا و  سفنالا و 

جئاتن زا  لماکت  دشر و  هدـفه - ابح هللا  دـشا  اونمآ  نیذـلا  و  تسا . ادـخ  هب  دـیدش  تبحم  نامیا  جـیاتن  زا  هدزناش - نودـتهملا  مه  کئلوا 
. درک دهاوخ  باجتسم  ار  نانآ  ياعد  دنوادخ  دنناوخب ، ار  ادخ  اعقاو  ادخ  ناگدنب  رگا  هدجه - نودشری  مهلعل  یب  اونمویل  و  تسا . نامیا 

اریز داد ، تسد  زا  ار  یئابیکـش  دـیابن  ایند  ياهیراوگان  ربارب  رد  هدزون - ناعد  اذا  عادـلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع  کلاس  اذا  و 
و تسیب - مکل  ریخ  وه  ائیـش و  اوهرکت  نا  یـسع  و  تسا . اهنآ  رد  ناسنا  ریخ  یلو  دـنیامنیم ، راوگان  مئالمان و  هک  دنتـسه  یئاهزیچ  اسب 

امه اسب  هچ  اریز  تخاب ، دیابن  ار  دوخ  ایند  ياهیشوخ  ربارب  رد  سکعلاب ،
شزرا و كالم  کی - تسیب و  مکل  رش  وه  ائیش و  اوبحت  نا  یسع  و  دروآیم . راب  اهتبکن  اهیشوخان و  دوخ  يهدرپ  تشپ  رد  اهیشوخ  ن 
- ود تسیب و  مکبولق  تبـسک  امب  مکذخاوی  نکلو  مکنامیا  یف  وغللاب  هللا  مکذخاوی  ال  تسا . وا  لد  رد  یناسنا  نوئـش  يهمه  شزرا  دـض 

تماقتـسا يارب  رونلا  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذلا  یلو  هللا  تسا . رون  ملاع  هب  دورو  نامیا  قباطم  لمع  ادخ و  هب  نامیا  جئاتن  زا 
نم انل  بهو  انتیدـه  ذا  دـعب  انبولق  غزتال  انبر  درک . دـهاوخ  تماقتـسا  اب  ینارون و  ار  ام  ياهلد  وا  میئوجب و  يرای  ادـخ  زا  ناـمیا  رد  اـهلد 

یتمحر ام  يارب  دوخ  ینابر  ضیف  زا  نازغلم و  يدومرف  تیادـه  هکنآ  زا  سپ  ار  ام  ياهلد  اراگدرورپ ،  ) باهولا تنا  کنا  همحر  کندـل 
اب نینچمه  یقطنم و  یعیبط  شالت  یعـس و  هنوگ  ره  زا  سپ  لاعتم  دـنوادخ  هب  لکوت  هس - تسیب و  هدـنیاشخب .) یئوت  اعطق  امرف ، تیاـنع 

( دسرن هاوخ  دسرب و  راظتنا  دروم  يهجیتن  هب  شالت  یعس و  هاوخ   ) تسا نانیمطا  شمارآ و  لماع  نیرتگرزب  هک  ششوک  یعس و  هنوگ  ره 
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سفن هب  یـسک  چـیه  دـهاوخیمن  لاعتم  دـنوادخ  مراهچ - تسیب و  نامیااب .) مدرم  دـننک  لکوت  ادـخ  رب  و   ) نونموملا لکوتیلف  هللا  یلع  و 
فعضتسم انک  اولاق  متنک  میف  اولاق  مهسفنا  یملاظ  هکئالملا  مهافوت  نیذلا  نا  دنک . متس  دوخ 

زا اریز  دوش ، تقد  رتشیب  هیآ  نیا  رد  اریـصم  تئاس  منهج و  مهاوام  کئلواف  اهیف  اورجاهتف  هعـساو  هللا  ضرا  نکت  ملا  اولاق  ضرالا  یف  نی 
، تسا توکلم  ملاع  هب  یقرت  ءـالتعا و  لـباق  هک  یمدآ  سفن  تسا ، یهلا  تناـما  دـننام  یمدآ  سفن  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  هیآ  نیا 
هک یناسک  يارب  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  تسا ، يدـنوادخ  تیـشم  دـض  سفن  رب  متـس  نآ و  ندرک  عیاض  هک  تسا  یهلا  دـعب  نآ  ياراد 

تخانش هار  رد  تسا . ادخ  هب  هتسباو  یمدآ  سفن  تمظع  شزرا و  جنپ - تسیب و  دهدیم . باذع  يهدعو  دنرادیم  اور  نتشیوخ  رب  متس 
مینک ضرف  نینچ  رگا  درک و  یگدیـسر  نتـشیوخ  هب  یتسیاب  داد و  تروص  ار  شالت  رثکادـح  یتسیاب  يزاسدوخ  و  یـسانشدوخ )  ) سفن
اونمآ نیذـلا  اهیا  ای  تشادرب . نتـشیوخ  نتخاس  زا  تسد  هتفرگ  رارق  ایند  مدرم  ریثات  تحت  دـیابن  زاـب  دـنوش ، هارمگ  اـیند  مدرم  يهمه  هک 

ناـتراگدرورپ زا   ) اـهیلعف یمع  نم  هسفنلف و  رـصبا  نمف  مکبر  نم  رئاـصب  مکئاـج  دـق  متیدـتها  اذا  لـض  نم  مکرـضیال  مکـسفنا  مـکیلع 
( تسا وا  دوخ  ررـض  هب  تشگ ، انیبان  هک  سک  ره  تسوا و  دوخ  عفن  هب  درک  ادیپ  یئانیب  سک  ره  سپ  تسا ، هدمآ  امـش  يارب  یئاهیئانیب 
- شـش تسیب و  تسا ). هدمآ  یتمحر  تیادـه و  نشور و  لیلد  ناتراگدرورپ  زا  امـش  يارب   ) همحر يدـه و  مکبر و  نم  هنیب  مکئاج  دـق 

لاعتم دنوادخ 
نامه رفیک  دوش ، یهانگ  بکترم  هک  یـسک  هک  یتروص  رد  داد . دهاوخ  شاداپ  نآ  ربارب  هد  دـهدب  ماجنا  ناسنا  هک  یکین  لمع  ره  يارب 

تمحر تفه - تسیب و  نوملظیـال  مه  اـهلثم و  ـالا  يزجی  ـالف  هئیـسلاب  ءاـج  نم  اـهلاثما و  رـشع  هلف  هنـسحلاب  ءاـج  نم  دـهدیم . ار  هاـنگ 
و دوب . دـهاوخ  لماش  دـشاب ، نتـشیوخ  حالـصا  ددـصرد  هک  یـسک  يارب  وا  يهغلاب  تمحر  اـعطق  تسا . ءایـشا  يهمه  ریگارف  يدـنوادخ 
اهنامسآ و توکلم  رد  دیاب  امتح  نآ ، تمظع  تفایرد  یتسه و  يهرابرد  تفرعم  لیمکت  يارب  تشه - تسیب و  ییش  لک  تعسو  یتمحر 

تسا یناسنا  سفن  تمظع  لئالد  نیرتیـساسا  زا  یکی  دهدیم ، هجیتن  ار  یتسه  تمظع  تفایرد  هک  لمات  هراظن و  نیا  درک . هراظن  نیمز 
زا يراد  نتـشیوخ  يوقت و  يهجیتـن  هن - تسیب و  ضرـالا  تاوامـسلا و  توکلم  یف  اورظنی  مل  وا  ددرگ  حرطم  ناـسنا  يارب  دـناوتیم  هک 
نآ يهلیسو  هب  هک  دروآیم  دوجوب  ینارون  لماع  اهیگدولآ ، زا  هتسراو  یقتم و  صخـش  نورد  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسنیا  اهیگدولآ 

اب  ) دوخ تاملک  اب  لاعتم  دـنوادخ  یـس - اناقرف  مکل  لعجی  هللا  اوقتت  نا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  دوشیم  هداد  زییمت  دـب  زا  کین  لطاب ، زا  قح 
قحی دیامنیم و  تیبثت  دوخ  تیعقوم  رد  ار  قح  دزاسیم و  نشور  ار  قح  دتسرفیم ، هک  یتایآ  اب  دهدیم و  ماجنا  هک  یئاهراک 

هب لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  ربتعم  عبانم  رد  يرایسب  ثیداحا  دیجم و  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  کی - یـس و  هتاملکب  قحلا  هللا 
. دـنهاوخب نانآ  دوخ  هکنیا  رگم  دـهدیمن ، رییغت  بولطم  عضو  زا  ار  سک  چـیه  تیعقوم  دـنکیمن و  ملظ  هورگ  درف و  زا  معا  سک  چـیه 
: دیوگیم هک  تسا  لقع  یهیدب  لیلد  نآ  نومـضم  قباطم  درادیمن ، اور  متـس  یـسک  چـیه  هب  دـنوادخ  هکنیا  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و 
: دـیوگیم هک  یتایآ  اما  و  تسین . روصت  لباق  ناحبـس  دـنوادخ  يهرابرد  ود  نآ  زا  کی  چـیه  و  لهج ، اـی  تسا و  زاـین  زا  یـشان  اـی  ملظ 

زین مهـسفناب  ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیـال  هللا  نا  دـننام  دـهاوخب ، وا  دوخ  رگم  دـهدیمن ، رییغت  ار  سک  چـیه  بولطم  تیعقوم  دـنوادخ 
قحتـسم روما  نآ  يهلیـسوب  هک  تسا ، هتـشاذگ  اهناسنا  دوخ  رایتخا  هب  هک  ار  يروما  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یلقع  یهیدـب  لـیلد  هب  یکتم 

دیابن دوش ، دراو  یمدآ  سفن  ياهدادعتـسا  رد  یللخ  هک  ماگنه  نآ  رد  اذل  دـیامنیمن . بلـس  نانآ  زا  تلع  نودـب  دنـشابیم ، اهنآ  جـئاتن 
دروم ار  تثارو  هتفرگ و  ار  ردـق  اضق و  غارـس  الثم  دزاسب . شلتخم  تالیخت  نآ  اب  هتفر و  ورف  نم  يهراـبرد  زیگناماـهبا  تـالیخت  هب  اروف 

رد ه ود - یس و  تسا . هتشگ  بولطم  تیعقوم  لاوز  بجوم  هک  دشیدنیب  یلماوع  يهرابرد  دیاب  هکلب  دهدب  رارق  لیلحت 
نئمطت اونمآ و  نیذلا  درادن  دوجو  تسا  نامیا  مزاول  زا  هک  ندوب  ادخ  دای  هب  زج  نانیمطا  شمارآ و  يارب  یلماع  چیه  یتسه  حوطس  يهم 

زا دودـحم  ثحاـبم  نیا  رد  ناوتیمن  هک  تسا  ناوارف  ردـق  نآ  ندوب  ادـخ  داـی  هب  صاوخ  بولقلا  نئمطت  هللارکذـب  ـالا  هللارکذـب  مهبوـلق 
شمارآ و میهدیم : حیـضوت  تسا ، هدمآ  هکرابم  يهیآ  رد  هک  ار  یتیـصاخ  ثحبم  نیا  رد  طقف  دمآرب . اهنآ  ریـسفت  شرامـش و  يهدـهع 
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هتسیرگن یتسه  يهنهپ  رد  رایـشه  ینهذ  واکجنک و  يزغم  اب  هک  دننک  كرد  دنناوتیم  یناسک  طقف  ار  تمعن  نیا  تمظع  رطاخ ، نانیمطا 
هکنیا نودب  ادخ و  هب  هجوت  نودب  ایند  نیا  رد  هک  یـصاخشا  بلغا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دناهدرک . ادیپ  یعالطا  دوخ  تیدوجوم  زا  و 

، نیاربانب دناهدومن ، شخبتذل  نیریـش و  دوخ  يارب  ار  یگدـنز  دـننکیم و  یگدـنز  رطاخ  شمارآ  اب  دنـشاب ، هدوب  ضایف  ءدـبم  نآ  دای  هب 
یلومعم راک  ساسایب  ياهرطاخ  تیاـضر  دـننام  یحطـس  ياهـشمارآ  دـیامنیم ؟ ناـیب  ار  رطاـخ  شمارآ  زا  يدوصقم  هچ  هفیرـش  يهیآ 

نآ هب  نئمطم  مارآ و  ینورد  اب  هتـشاد و  تیاضر  يروما  هدـع  کی  هب  دوخ  خـیرات  لوط  رد  اهناسنا  هک  مینادیم  اـم  يهمه  تسا . يرـشب 
شوخ لد  ییاهزیچ  هچ  هب  دینادیم  امش  الصا  هک  دنتفگیم  صاخشا  نامه  هب  بسانم  یتیعقوم  رد  رگا  یتح  هک  دناهدرک  یگدنز  روما 

هراشا اهشمارآ  للع  نیرتیساسا  هب  دروم  نیا  رد  ام  دننک . هیجوت  روما  نآ  هب  ار  دوخ  یشوخلد  تیاضر و  دنتـسناوتیمن  اعطق  دیاهتـشاد ؟
کچوک یهاگدید  يهدودحم  رد  ار  صخـش  رقحم  یگدـنز  دـنناوتیم  طقف  هک  تاعالطا  يزیچان  تارکفت و  تیدودـحم  - 1 مینکیم :

یلیخ هک  تهج  نادـب  دوـشیم ، حرط  صاخـشا  نیا  يارب  هک  یئاـهارچ  نوـچ و  تهج  نیمه  هب  دـننک . هرادا  دـناهتخاس ، دوـخ  يارب  هک 
روفو رکفت و  تردـق  زا  هک  دنتـسه  یـصاخشا  - 2 دزاسیم . ناشمارآ  عناق و  زین  اـهنآ  بساـنم  یئاهخـساپ  دـشابیم ، دودـحم  یحطس و 

يهبذاج رد  نتفرگ  رارق  تهج  هب  یلو  دنرادروخرب  دنـشابیم ، نانآ  رب  طیحم  هک  یئانئاک  یگدـنز و  لئاسم  لوصا و  يهرابرد  تاعالطا 
ریغ تعیبط و  زا  هک  هچنآ  يهرابرد  دیامن و  يرکف  ذوفن  تسا ، هدروآ  تسد  هب  هک  یتاعالطا  قمع  هب  یمدآ  دراذگیمن  هک  یبای ، تذـل 
نآ نیداینب  لوصا  تقیقح و  اب  هکنیا  نودب  درذگیم  یگدنز  يهنحـص  زا  اذـل  دـشیدنیب ، قیقد  روط  هب  درذـگیم ، شنوماریپ  رد  تعیبط 

دراذگیمن الصا  دزیرگیم و  اهیرایشه  زا  ریدخت ، نوگانوگ  لماوع  يهلیسوب  هک  مینیبیم  ار  رگید  ياهدع  - 3 دشاب . هتشاد  يراک  رس و 
نیا زا  اهناسنا  زا  يریگمشچ  تیرثکا  هنافساتم  دشاب -. هدوب  نآ  هب  خساپ  نداد  هب  روبجم  ات  ددرگ ، رادومن  شیور  شیپ  رد  یلاوئس 

رـس رد  دزیرگیم  دوخ  تسه  رایتخا و  ملاع ز  هلمج  تسا . نوگانوگ  ياهریدـخت  اهیتسـس و  هب  دنتـسم  ناـشرطاخ  شمارآ  دـنهورگ و 
رب گنب  رمخ و  گنن  دنهراو  يرایـشوه  زا  یمد  ات  يدتهم  يا  لغـش  هب  ای  یتسم  هب  ای  يدوخیب  رد  يدوخ  زا  دـنزیرگیم  دوخ  تسمرس 

ناریـسا دـننام  دـنهدیم ، ناشن  دوخ  زا  یکانفـسا  فعـض  یگدـنز  يامنربج  لماوع  ربارب  رد  اـهناسنا  زا  رگید  یهورگ  دـنهنیم 4 - دوخ 
یگدرب تراسا و  نامه  رد  دـننکیم ، ساسحا  دوخ  رد  هک  بذاک  یناوتان  نیا  اب  ناـگماکدوخ و  نانارتوهـش و  ناتـسرپ و  تردـق  تسد 

مه ناـنیا  دـننیبیمن . دـناهتفرگ  شیپ  هک  یگدـنز  نآ  رد  ارچ  نوـچ و  يارب  ياهزیگنا  دوـخ  نورد  رد  و  دـننکیم ! مـه  شمارآ  ساـسحا 
هب هک  ار  هناگراهچ  ياهشمارآ  ناوتیم  ایآ  دنراد . اهـسفق  نایم  رد  شحو  غاب  رد  هک  یتاناویح  رطاخ  شمارآ  دننام  دنراد ، رطاخ  شمارآ 

ناسنا زا  یمهم  رایسب  داعبا  نتخیسگ  ندیرب و  لولعم  اهشمارآ  نیا  دسریم  رظن  هب  دیمان !؟ نانیمطا  شمارآ و  میدش  رکذتم  رـصتخم  روط 
ساـسحا دوخ  رد  هک  هدـش  ریدـخت  صخـش  ره  اـی  بارـش ، ندـیماشآ  زا  سپ  راوخبارـش  یقطنم . یعیبط و  شمارآ  هن  تسا ، یگدـنز  رد 

شمارآ هن  تسا ، یگدـنز  رد  لقعت ) يرایـشوه و   ) تیمهااب هداـعلاقوف  يورین  کـی  اـی  دـعب  کـی  فذـح  زا  یـشان  دـیامنیم ، شمارآ 
هکنانچ یقیقح .

زا یـشمارآ  نینچ  ندروآ  تسدـب  يارب  شـشوک  سپ  دوـشیم . لـصاح  نیرفآلد  هب  هیکت  اـب  طـقف  لد  شمارآ  میتـفگ : ثـحبم  لوا  رد 
هب باذـجنا  يزوسدوخ . ینورد و  ياـههسوسو  هب  زاـین  نودـب  تسا ، یبوبر  هاـگراب  هب  ندـش  بذـج  بجوم  تسا و  اـهتعاطا  نیرتگرزب 

يارب ات  دوش  روهطوغ  یناویح  تسپ  تعیبط  یتسرپدوخ و  رازنجل  رد  هک  تسا  لاحم  یناـسنا  نم  دـیایب ، دوجوب  اـعقاو  رگا  یبوبر  هاـگراب 
نآرق و هک  یمالسا  نافرع  یـساسا  عبانم  هب  رظن  اب  هصالخ  دشاب . هدوب  دنمزاین  دراد ، دوجو  ناسنا  رد  هک  هچنآ  ندیبوک  هب  شنداد  تاجن 

یهلا دادعتسا  هب  هجوت  یناسنا و  یلاع  قالخا  تالامک  اهتمظع و  تخانـش  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  تسا  عامتجا  میلـس و  لقع  تنس و 
. تسا هتفرگ  رارق  دـیکات  دروم  نآ ، تاجن  يارب  یعیبطدوخ  اب  ندـش  زیوالگ  زا  شیب  یعیبطدوخ  قوف  روما  نیا  هب  شیارگ  ناسنا و  ندوب 

دوخ ود - ینیب . گرزب  دوخ  کی - تسا : هتـشگ  نایمدآ  دـشر  لماکت و  دـس  نیرتریذـپان  ذوفن  نیرتگرزب و  هک  هدـننک  هاـبت  فارحنا  ود 
رد یکدوک  هک  تسا : هدـمآ  نینچ  تسا ، یناسنا  عون  رد  طیرفت  طارفا و  يهدـننک  وگزاب  نیرتهب  هک  هنایماع  لثم  کی  رد  ینیب  کـچوک 
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هک تفر  بقع  بقع  ردقنآ  كدوک  بقع ، ورب  بقع ، ورب  دز : دایرف  شردام  دـش ، كدزن  ماب  يهبل  هب  هک  یتقو  درکیم ، يزاب  ماب  تشپ 
راوید يهبل  هب 

نیدـب تفر …  لباقم  مابم  يهبل  ات  كدوک  بقع ، ورب  بقع ، ورب  دز ، داـیرف  فرط  نآ  زا  كدوک  رداـم  رگید  راـب  دیـسر . لـباقم  فرط 
نکم دایرف  داد و  ردـقنیا  نابرهم  ردام  تفگ : دوب ، اشامت  لوغـشم  اجنآ  رد  هک  دـنمدرخ  کی  ات  دـشیم  رارکت  دایرف  نایرج و  نیا  بیترت 

هک یتقو  روایب  نییاپ  رادرب و  ار  كدوک  ماب و  تشپ  ورب  شکب و  تمحز  دـمهفیمن ، ار  وت  ياهدایرف  داد و  فدـه  هفـسلف و  كدوک  نیا 
گرزب دوخ  ربکت و  یئوگیم : دناهدشن ، رادروخرب  یحور  دشر  نیناوق  لوصا و  زا  زونه  دنتسه و  یحور  دشر  ریسم  رد  هک  یئاهناسنا  هب 

هک دزرویم  طارفا  تسا ، اراد  هک  یتازایتما  سفن  ندرک و  کچوک  رد  ردقنآ  تسا ، دیلپ  يهدیدپ  کی  یئامندوخ  یتسرپدوخ و  ینیب و 
ار نآ  مان  دـنکیم و  هابت  ار  دوخ  تیدوجوم  دزاسیم و  یفنم  یحور  لامک  دـشر و  هب  ندیـسر  دـصق  هب  یلاحـشوخ و  لاـمک  اـب  ار  دوخ 

تمظع تیمها و  نیا  تخانـش  رد  تسا ، تمظع  تیمها و  ياراد  وت  تیدوجوم  یناسنا و  کی  وت  یئوگب : رگا  و  دمانیم !! لامک  دشر و 
ود نیا  دوریمن . نیب  زا  شمروت  یهیبنت  ناهرب و  لیلد و  چـیه  اـب  هک  دوشیم  مروتم  ردـقنآ  شایعیبطدوخ  اجیردـت  دـتفایم و  هابتـشا  هب 

نارگوپاکت یناسنا و  يالاو  قالخا  ناگتفای  دشر  نارکفتم و  نآ  و  درادیمن . رب  یلومعم  مدرم  نابیرگ  زا  تسد  هدننک  هابت  فارحنا 
طوـلخم تیدـبا  رد  حور  تشونرـس  اـب  ار  اـیند  هاگرذـگ  رد  یناـسنا  یحور  دـشر  تاـصتخم و  تیوـه و  هـک  یحور  ياـهتمظع  نادـیم 

زا یـضعب  دـنزاسیم . راچد  اطخ  هابتـشا و  هب  ار  لامک  يوک  ناورهر  هک  دـننکیم  ناـیب  يروط  ار  يدـج  رایـسب  لـئاسم  نیا  دـنیامنیم و 
ای تسا . روهطوغ  زیگناماهبا  یمیهافم  رد  هک  دروآیم  رد  رـس  ادوب  ياناورین  زا  ای  دشر ، یئاهن  لحارم  رد  نم  يانف  يهرابرد  نانآ  تانایب 

يهنحـص رد  یتدم  هدش و  ادج  كاپ  تاذ  نآ  زا  یئزج  دـننام  تسخن  ییوگ  هک  دوشیم  حرط  نانچ  یبوبر  كاپ  تاذ  رد  نم  يانف  نیا 
سدقا تاذ  رگید  یهاگ  دـنامیم !! صقان  لک  نآ  تسویپیمن ، رگا  هک  تسا  هتـسویپ  لک  نامه  هب  راک  نایاپ  رد  هدومن و  وپاکت  تعیبط 

دوشیم و نوگرگد  ناسنا  نآ  لاح  هک  یعقوم  قح و  منم  دـیوگیم : درادیم و  زاربا  ار  دوخ  نم ، کی  يانف  تالاح  زا  یتلاح  رد  یبوبر 
یحور تالاح  نیا  يهمه  دسریم  رظن  هب  دیامیپیم . ار  یلومعم  تایح  ریسم  ددرگیم و  یلومعم  نم  کی  دوریم ، نیب  زا  انف  تلاح  نآ 

یتمظعاب يهطاحا  نانچ  زا  دنکیم و  ادیپ  فارـشا  یتسه  ملاع  يهمه  رب  هک  تسا  یناسنا  حور  زا  تمظع  اب  رایـسب  يدـعب  يهدـننک  نایب 
ادخ یناسنا  نم  کی  تلاح  نیا  رد  ایآ  یلو  درک ، هدـهاشم  ناوتیمن  یحور  تالاح  زا  کی  چـیه  رد  ار  شریظن  هک  ددرگیم  رادروخرب 

هدش ا
هب نافرع  هار  ناگدـنیوپ  نیاربانب ، تسا . هتفاـیرد  ار  یناـسنا  لاـمک  تـالاح  زا  یتلاـح  وا  هکلب  زگره ، هن  تسا ؟ هدـش  نیرب  لاـمک  تس ؟

يهرابرد یناسنا و  یلاع  نم  یئافوکـش  تفایرد  زا  تسترابع  نآ  دناهدیـسر و  تیعقاو  هب  هلئـسم  کـی  يهراـبرد  نآ ، یحالطـصا  ياـنعم 
هللا ءاقب  اب  ءاقب  دوخ  زا  انف  يانعم  رگا  ناشدوجو . رد  يدـنوادخ  نیعت  ساسحا  زا  تستراـبع  نآ  دـناهدش و  هابتـشا  راـچد  رگید  ياهلئـسم 

هک داسف  نوک و  نیناوق  انف و  لماوع  زا  ار  یمدآ  سفن  تایدام  هداـم و  ضراوع  زا  سفن  يهیکزت  اریز  حیحـص ، تسا  یتقیقح  نیا  تسا ،
تیدبا ءاقب و  يارب  امش   ) ءانفلل ءاقبلل ال  متقلخ  هک : دیامنیم  دوعـص  جورع و  يهدامآ  دربیم و  رتالاب  تسا ، امرفمکح  تعیبط  يهنهپ  رد 

رگ ایدعس  ظفاح  روخم  مغ  نافوط  نابیتشک ز  تسا  حون  ار  وت  نوچ  دنکرب  یتسه  داینب  انف  لیس  را  لد  يا  ءانف .) يارب  هن  دیاهدش ، هدیرفآ 
رد هک  تسا  يرذب  تیدبا  ءاقب و  تسا : هدش  هتفگ  هکنیا  يدعس  تسا  وا  زا  مکحم  ءاقب  داینب  هک  راد  يوق  لد  رمع  يهناخ  انف  لیـس  دنکب 
نآ هک  تسا  لمع  تفرعم و  اب  يرایبآ  و  ندییور ، تافآ  زا  نآ  نتشاد  نوصم  دراد ، ترورض  هک  هچنآ  تسا ، هدش  هتـشاک  یناسنا  سفن 

لمع اب  دناوتیم  یناسنا  ره  حیحص و  الماک  تسا  یبلطم  دسرب  رمث  هب  دیورب و  یهلا  رذب 
ار اهناسنا  هک  تسین  قیمع  ساسحا  نامه  نیا  اـیآ  دـبایرد . دوخ  ینورد  قیمع  ساـسحا  اـب  ار  بلطم  نیا  تاـیح ، یعقاو  تیوه  نوناـق  هب 

رثا کی  الثم  تسا ، هدـمآ  دوجوب  وا  زا  هک  یعوضوم  هکلب  دوشن ، متخ  وا  یگدـنز  نتفای  نایاپ  اب  هک  دـنکیم  یتاعوضوم  داجیا  هب  راداو 
هدوب اهنامز  يهمه  رد  اهناسنا  يهمه  ریگارف  دـنامب و  رادـیاپ  دـبا  يارب  یملع ، فشک  کی  ای  یعامتجا  تمدـخ  کـی  لوصحم  اـی  يرنه 
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رد هک  دوش  عابـشا  یگتخاس  یلیخت و  روط  هب  یناف  تاـعوضوم  رد  تسا  نکمم  تیدـبا  ءاـقب و  نیا  ساـسحا  تسا . نینچ  يرآ ، دـشاب ؟
ینیب کچوک  دوخ  زا  هک  یفارحنا  نآ  میتفگ  میاهدومن . حرطم  هک  ياهلئـسم  لصا  هب  میدرگرب  دوشیم . هدـیمان  بذاک  عابـشا  تروصنیا 
لصا نتـشادهگن  نوصم  دشابیمن . دریگیم ، ار  ناسنا  نابیرگ  ینیب  گرزب  دوخ  زا  یـشان  هک  یفارحنا  زا  رتمک  ددرگیم ، ناسنا  بیـصن 

دوخ زا  و  دزاـسب ، یفنم  دوخ  یگدـنز  هظحل  کـی  يارب  ار  یتـسه  تسا  رـضاح  هک  يروحم  دوخ  رطخ  مروت و  زا  تاذ  تنایـص  یـساسا 
زا فده  ایآ  دشر . ریسم  رد  نم  یلوا  نوناق  تسنیا  دیامنیم ، ناسنا  بیـصن  ار  يزوسدوخ  يرامیب  يزاسدوخ  ياج  هب  هک  ینیب  کچوک 

تـشهب يهرابرد  نآرق  رد  هک  يدام  تذل  لماوع  نآ  تیهام  تخاون ؟ دـهاوخ  ار  یعیبطدوخ  هک  تسا  يدام  تشهب  یئارگقح  نافرع و 
نیا زا  ریغ  تسا ، هدمآ 

، تسا هدمآ  يدام  ذیاذل  میهافم  اب  دیجم  نآرق  رد  هک  یطافلا  میراد . یئانشآ  اهنآ  اب  ایند  نیا  رد  ام  هک  دوب  دهاوخ  ضحم  یعیبط  لماوع 
یناعم زا  رتالاو  یلیخ  تیدـبا  رد  ذـئاذل  نآ  یعقاو  میهافم  هک  تسنیا  تیاهن  دـنوش  هتفریذـپ  دـیاب  میهافم ، نآ  رد  لـیوات  كدـنا  نودـب 
باریـس ار  ناـنآ  روهط  بارـش  زا  ناـنآ ، راـگدرورپ  و   ) اروهط ابارـش  مهبر  مهاقـس  يهیآ و  رد  هکناـنچ  تسا ، اـیند  نیا  رد  اـهنآ  یعیبـط 

هک رگید  يهیآ  ود  يهفاـضا  هب  دوشیم . هدـید  اـیند  نیا  رد  هک  تسنآ  زا  رتـالاو  یتـقیقح  روـهط  بارـش  زا  دوـصقم  اـعطق  هک  تخاـس .)
ریاظن زا   … تسا )  هدـش  هداد  هدـعو  يوقت  اب  ياهناسنا  يارب  نآ  هب  دورو  هک  یتشهب  نآ  لثم   ) نوقتملا دـعو  یتلا  هنجلا  لثم  دـیامرفیم :

كدوک اب  هکنوچ  باب : زا  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هک  يدام  تذـل  لماوع  یعقاو  میهافم  میتفگ  هک  هنوگنامه  هک  دوشیم  مولعم  تایآ  نیا 
یتشهب ياهتمعن  يهرابرد  ایند  نیا  رد  هک  یظافلا  هک  تسین  قطنم  فالخ  هنوگ  چـیه  داشگ و  دـیاب  یکدوک  نابز  سپ  داتف  تراـک  رس و 
لوادتم رایسب  ایند  نیمه  رد  لامعتسا  هنوگنیا  ریظن  دشاب  يدام  میهافم  زا  رتالاو  رایـسب  یقیاقح  اهنآ  زا  یلـصا  دوصقم  تسا ، هتفر  راک  هب 

امرگ نیا  زا  دوصقم  ایآ  تسا  مرگلد  دوخ  راک  رد  صخش  نآ  میئوگیم : لاثم  ناونع  هب  تسا . جیار  و 
!؟ تسا یکیزیف  يامرـس  روبزم  يهلمج  رد  يدرـس  زا  دوصقم  اـیآ  تسا  هدـش  درـسلد  دوـخ  راـک  زا  صخـش  نآ  تسا ؟ یکیزیف  ترارح 

ساسحا زا  یئایرد  رد  مدـید  ار  صخـش  نآ  تلادـع  هک  یتقو  نم  تسا  هدومن  تشهب  هب  لدـبم  ار  شنامدود  صخـش  نآ  یلاع  یقـالخا 
نم مراد  ملع  يارب  ینازوس  یگنشت  دوخ  نورد  نم  تسا  رتغورف  اب  رتنشور و  زورفا  ناهج  دیشروخ  زا  وا  نادجو  مدش ، روهطوغ  تمظع 

نازوس و یگنـشت  دیـشروخ و  زا  رتغورف  اب  اـیرد و  تشهب و  يدرـس و  یمرگ و  زا  دوصقم  هکنیا  اـب  مینادیم  همه  مریـس …  وا  رادـید  زا 
الماک یناور  میهافم  رد  ظافلا  نامه  ندرب  راکب  لاحنیا  اب  دـنرادن ، اهنآ  یکیزیف  میهافم  اب  یتیخنـس  هنوگ  چـیه  قوف ، تالمج  رد  يریس 

هک اعدم  نیا  لیلد  نیرتنشور  دنوشیم . ساسحا  یناور  قیاقح  جوا  رد  یمدآ  ناور  رد  میهافم  نامه  دوجو  اریز  تسا ، حیحص  لوقعم و 
یـسک چـیه   ) نیعا هرق  نم  مهل  یفخا  ام  سفن  ملعت  الف  دـیوگیم : هک  تسیاهیآ  تسا  سوسحم  يدام  ياهتمعن  قوفام  یتشهب  ياهتمظع 

( تسا كرد  لباق  ریغ  هدیـشوپ و  نانآ  يارب  ایند  نیا  رد  تسا و  هدامآ  نانآ  يارب  هک  ار  ناگدید  شخب  یئانـشور  تازایتما  نآ  دنادیمن 
هدیـشوپ یـسک  يارب  میهافم  نیا  دوب ، اهنآ  يوغل  میهافم  تسا ، هدـمآ  لوادـتم  ظافلا  اـب  نآرق  رد  هک  یتشهب  ياـهتمعن  زا  دوصقم  رگا  و 

ناو تسین .
یفرعم اهناسنا  یناـسنا  ياهـشالت  اـهوپاکت و  يهمه  ناـیاپ  ار  يدـنوادخ ) رادـید   ) هللا ءاـقل  يهملک  دـیجم  نآرق  رد  یناوارف  تاـیآ  یهگ 

ار شراگدرورپ  رادید  دیما  هک  سک  ره  سپ   ) ادحا هبر  هدابعب  كرـشیال  احلاص و  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف  دننام : دنکیم .
هک دـهدیم  لامتحا  یلقاع  چـیه  ایآ  دـهدن ). رارق  کیرـش  ار  يدـحا  چـیه  شراگدرورپ  تدابع  رد  دـهدب و  ماـجنا  حـلاص  لـمع  دراد ،

، دناهتـشادرب تسد  ایند  نیا  يدام  ذیاذل  زا  یناگدـنز  نیا  رد  يرـشب  ناوراک  ناگتفای  دـشر  رگید  هللا و  ءایلوا  ءایـصوا و  ماظع و  ناربمایپ 
شاهظحل کی  هک  تلادـع  یعقاو  شاداپ  هجیتن و  ایآ  دـنریگب !؟ شاداـپ  تیدـبا  رد  ار  رقحم  تسپ و  ذـیاذل  ناـمه  نیع  هکنیا  يارب  طـقف 

!؟ تسا ياهرقن  یئالط و  ياههساک  رد  بیـس  ددع  دنچ  تسیدـنوادخ ، فاصوا  زا  یکی  دوخ  تسا و  يدام  ناهج  يهمه  زا  رت  تمظعاب 
اهیندروخ و نیمه  تقیقح  قح و  هار  رد  رایتخا  لامک  اب  شیگدـنز  راهبون  رد  ناوج  کی  نتـشذگ  ناج  زا  یعقاو  يهجیتن  شاداـپ و  اـیآ 
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يهمه اب  دشیم !؟ هجنکـش  رجز و  ثعاب  دوخ  اهنآ  رارکت  دوبن ، یعیبط  یگدـنز  ترورـض  شـشوج  رگا  هک  تسا  ایند  نیا  ياهیندیـشوپ 
ناـیرج هکلب  خزود  زا  سرت  هن  تسا و  تشهب  رد  عمط  هن  نم  شتـسرپ  فدـه  دـیامرفیم : نینموملاریما  زاـب  دـش ، حرطم  هک  لـئاسم  نیا 

اضتقم
دوخ و یبایزرا  هب  طوبرم  هک  ثحبم  لصا  هب  میدرگرب  دشابیم .) نم  شتسرپ  لماع  هک  تسا  یهلا  تمظع  يهبذاج  نم و  تیدوجوم  ي 
: دـیوگیم نینچ  مهن  طـمن  تاـهیبنتلا  تاراـشالا و  باـتک  زا  مراـهچ  هیبـنت  رد  انیـس  نبا  تسا : یئارآدوخ  یتـسرپدوخ و  يزادرپدوـخ و 
هیت و قحلاب  ناکنا  تاذلا و  یه  ثیح  نم  تاذـلا  هنیزب  حـجبتلا  زجع و  سفنلا  نم  عوط  وه  امب  دادـتعالا  لغـش و  هنع  هزنتام  یلا  تافتلالا 
لاغتـشا و تشاذگ  رانک  ار  اهنآ  درک و  ادیپ  هزنت  اهنآ  زا  دیاب  نافرع  ریـسم  رد  هک  یبلاطم  هب  شیارگ  . ) صالخ قحلا  یلع  هیلکلاب  لابقالا 

نآ زا  تاذ  شیارآ  يهلیسوب  ربکت  تسا و  یناوتان  دراد ، نآ  هب  لیامت  یناویح ) زئارغ   ) سفن هک  هچنآ  هب  نداد  تیمها  و  تسا . يراتفرگ 
هب داعبا  يهمه  اب  یلک و  روط  هب  ندروآ  يور  تسا و  یهارمگ  دشاب  قح  ریسم  رد  نتفرگ  رارق  يهلیسوب  هچ  رگا  تسوا ، یـصخش  تهج 

: تسا بیترت  نیدب  داد ، رارق  يرادربهرهب  دروم  ناوتیم  تارابع  نیا  رد  هک  ار  یتاکن  تسا .) یئاهن  ندش  صالخ  الع  لج و  قح  هاگراب 
هار رـس  تسا ، یعیبـطدوخ  هب  قـشع  ریذـپانکیکفت  تیـصاخ  هک  یئارآدوـخ  یناوـیح و  ذـیاذل  هب  ندـش  بلج  شیارگ و  مکی - يهتکن 

یگدولآ لاغتشا و  ياههشیر  ددرگیم . عنام  یقیقحدوخ  هب  يزاجمدوخ  زا  یمدآ  روبع  زا  دریگیم و  ار  يرشب  يوپاکت  تکرح و 
یمدآ هک  مه  ار  يزاـیتما  ره  ددرگن ، لیدـعت  یعیبطدوخ  اـب  طاـبترا  هک  یماداـم  دوشیم و  باریـس  یعیبـطدوخ  هب  قشع  زا  ذـیاذل  نآ  هب 
دننام داد ، دهاوخن  ياهجیتن  نتشیوخ  ندیراخ  ای  نتخاون  نتـشیوخ و  يورب  ندش  مخ  زج  هک  دهدیم  ار  یعیبطدوخ  معط  دروایب ، تسدب 

زکرمتم نداد و  تیمها  مود - يهتکن  دوب . دـهاوخن  رگید  يزیچ  ندـش  وحم  زج  راـک  ناـیاپ  یلو  دربیم ، تذـل  ندـیراخ  زا  هک  رگ  مدآ 
يور هب  ندش  مخ  هک  دیاهدیـشیدنا  بوخ  هراب  نیا  رد  نونکات  چـیه  تسا . یناوتان  زا  سفن ، ياههتـساوخ  هب  یناور  يزغم و  ياوق  ندرک 

هب قیاـقح  نآ  دوـخ  ياـج  هب  ار  قیاـقح  ضیقن  دـض و  هنوـگچ  دـنربیم ، ندـیراخ  زا  اـهرگ  هک  یتذـل  يارب  نآ  ندـیراخ  یعیبـطدوخ و 
رد یگدرب  زا  یـشان  هک  ار  يدنمزاین  رقف و  - 1 میئامن : يروآدای  ار  اهنیقلت  نیا  زا  ياهنومن  دنچ  دیهدب  هزاجا  دـنکیم ؟ نیقلت  نتـشیوخ 

يارب تیکلام  يزودنا و  تورث  هک  یماگنه  هک  تسا  یهیدب  اریز  دمانیم ، تیکلام  نکمت و  ینغ و  دیآیم ، دوجو  هب  تورث  لام و  ربارب 
تاحالطـصا و رد  ندش  روهطوغ  - 2 ددرگیم . تسا  دماج  لاوما  رب  تیکلام  هک  شفده  يهدرب  صخـش  نآ  دـنک ، هولج  فدـه  یـسک 
ار دودـحم  تقوم و  ياهيریگعضوم  زا  یـشان  ای  هتخاس  شیپ  ای  يدادرارق  نوناق  لصا و  دـنچ  ربارب  رد  نتخاـبدوخ  ریگمـشچ و  میهاـفم 

یقلت ن ملع 
شـشوک یگدـنز و  يهصرع  رد  ار  نارگید  دوجو  لمحت  زا  یناوتاـن  - 3 دـنکیم !! یقلت  ملع  ماـن  هب  غورف  رپ  رون  ار  ربکا  باـجح  هدوم ،
تحاران ار  ناترکف  دایز  دمانیم ! ینامرهق  ار  روآمرش  یناوتان  دیامنیم و  یقلت  تردق  ار  یگدنز  يهصرع  زا  نارگید  ندرک  نوریب  يارب 

یئاناوت و ار  اهنآ  درکیم و  تعانق  اهیناوتان  نیمه  هب  یناسنا  عونینب  رگا  دراد . رایـسب  اههچیزاب  نیا  زا  یعیبطدوخ  شتـسرپ  اریز  دینکن ،
مان هک  تسا  اجنیا  یتخبدب  یلو  یعقاو ، یشکدوخ  يزوسدوخ و  زا  دوب  ترابع  تفرگیم ، تروص  هک  يراک  اهنت  درکیمن ، یقلت  زایتما 
مشچ دوشیم : مه  فوسلیف  دفابیم و  مه  هفـسلف  هدننک  هابت  ياهینادان  نیا  اهیناوتان و  نیا  هیجوت  يارب  هتـشاذگ و  یئاناوت  ار  اهیناوتان  نیا 

ياهلئـسم دندرکیم ، تعانق  اهناسنا  یخالـس  نامه  هب  اهنورن  اهرلتیه و  لاثما  رگا  ادخ  يدنب  مشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و 
ناگدـنرد نیا  هک  تساجنیا  یتخبدـب  یلو  تفرگیم ، رارق  یـسررب  دروم  گنلپ  ربب و  ریـش و  دـننام  هدـنرد  تاـناویح  لـئاسم  رد  هک  دوب 

نیا هیلوا  صاوخ  زا  دنیامنیم ! هیجوت  ینامرهق  تردـق و  مان  هب  ياهفـسلف  اب  ار  دوخ  یگراچیب  یناوتان و  تیاهن  دـنوشیم و  مه  فوسلیف 
یناهج مود  گنج  رد  نیقفتم  دننام  يرگید  نادنمتردق  رگا  هک  تسا  نیا  هفسلف 

هک هچنآ  هب  نداد  تیمها  دـیوگیم : انیـس  نبا  هکنیا  موس - يهتکن  دـشابیم . یـشحو  راوخمدآ و  ناگرگ  ناـشمان  دـنوش  زوریپ  ناـنآ  رب 
وگزاـب دـنکیم ، روطخ  ناـیماع  نهذ  رد  هک  ار  یلومعم  تاروصت  نآ  زا  رتـالاب  یبـلطم  تسا  یناوتاـن  دراد ، لـیامت  نآ  هب  زیارغ )  ) سفن
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زیارغ یگدرب  تراسا و  هک  دوش  هجوتم  یمدآ  هک  تسا  مزـال  یناـسنا  تیـصخش  هب  قیقد  هجوت  کـی  بلطم  نیا  حیـضوت  يارب  دـنکیم .
ناوتاـن تیـصخش  يـالتعا  دوـس  هب  زیارغ  نآ  میظنت  ندرک و  راـهم  زا  هک  تـسا  اـهیگدرب  اـهتراسا و  نـیرترقحم  نـیرتتسپ و  یناوـیح 

دوخ حور  زا   ) یحور نم  هیف  تخفن  و  - 1 مینکیم : هجوت  ینآرق  يهیآ  دنچ  هب  تسخن  یناسنا  تیصخش  تمظع  تفایرد  يارب  دشابیم .
يهفاضا نیمه  لاحنیا  اب  تسین ، ادـخ  زا  یئزج  ناـسنا  تیـصخش  هدوب و  یفیرـشت  ادـخ  هب  حور  يهفاـضا  هچ  رگا  مدـیمد ) ناـسنا  نآ  رد 

هفیلخ ضرالا  یف  لعاج  ینا  - 2 درادن . دوجو  یتسه  ناهج  ءازجا  زا  کی  چیه  يهرابرد  هک  تسا  یتمظع  نآ  يهدـننک  وگزاب  یفیرـشت 
دوجسم يهتـسیاش  ار  وا  دنوادخ  هک  تسیدوجوم  دشاب ، هک  مه  یئانعم  ره  هب  هفیلخ  مهدب ) رارق  ياهفیلخ  نیمز  يور  رد  مهاوخیم  نم  )
جوم ناسنا  نیا  - 4 داد ) میلعت  مدآ  هب  ار  یتسه  ملاع  قیاقح  يهمه  و   ) اهلک ءامسالا  مدآ  ملع  و  - 3 تسا . هداد  رارق  ناگتشرف  هب  ندوب 

اهنامسآ و توکلم  رد  ایآ   ) ضرالا تاوامـسلا و  توکلم  یف  اورظنی  ملوا  دنک . كرد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  دناوتیم  هک  تسیدو 
رما ملاع  زا  حور  وگب  نانآ  هب  دنـسرپیم ، حور  يهرابرد  وت  زا  و   ) یبر رما  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  کنولئـسی  و  - 5 دناهتسیرگنن ) نیمز 

كرـشیال احلاص و  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف  - 6 تسا ) ادخ  اب  رادید   ) هللا ءاقل  يهتـسیاش  دوجوم  نیا  تسا ) نم  راگدرورپ 
ار یـسک  شراگدرورپ  تدابع  رد  دهدب و  ماجنا  حلاص  لمع  سپ  تسا ، راودیما  ار  شراگدرورپ  رادید  هک  یـسک  ره  . ) ادـحا هبر  هدابعب 

تمظعاب دناوتیم  ریظنیب  ياههیامرس  شزرا و  تردق و  رظن  زا  یناسنا  تیصخش  هکرابم  تایآ  نیا  نیماضم  قباطم  دهدن .) رارق  کیرش 
چیه تسا : هدروآ  نینچ  ریز  تایبا  رد  ار  یناـسنا  یلاـع  تازاـیتما  نیا  يولوم  دـمحم  نیدـلالالج  دـیامن . دوعـص  يدوجو  لـحارم  نیرت 

ردناک هداب  اههنوگلگ  وت  گنر  يادگ  يا  یحضلا  سمـش  تاهنوگلگ  خر  يا  ياهنوگلگ  وت  هنوگلگ  نک  كرت  ياهن  نوگلگیم  جاتحم 
نابات هم  يا  مدـع  یئوجیم  هچ  یتسه  همه  يو  مندرک  یهاوخ  هچ  ایرد  همه  يا  نانچ  دـشوج  وت  يور  قایتشا  ناهن ز  دـشوجیم  هرمخ 

وخ ارچ  سپ  یشوخ  ره  ناک  بوخ و  یشوخ و  وت  درز  يور  تیور  شیپ  رد  روخ  هک  يا  درگ  درک  یهاوخ  هچ 
يرهوج ضرتفم  یتسه  هلمج  رب  تتمدـخ  شورف  نازرا  ار  شیوخ  ینینچ  نوچ  شوه  تاریبدـت و  لقع و  تمالغ  يا  یـشک  هداب  تنم  د 

یئوج وت  ات  عامج  ای  عامـس و  ای  دـشاب  هچیم  هدـش  ناهنپ  یملاع  نت  زگ  هس  رد  هدـش  ناهنپیمن  رد  یملع  رحب  ضرع  اب  دراد  زجع  نوچ 
تمظع تلاصا و  يهرابرد  هک  ناسنا  تسا  نیا  هاوخ  ماج  دش  یک  هرمخ  زا  ياهرهز  هاوخ  ماو  دـش  یک  هرذ  زا  باتفآ  عافتنا  طاشن و  ناز 

نیا زا  هکنیا  درجم  هب  گرزب  دوجوم  نیا  دنیوگیم . اهرعش  شریسفت  رد  ارعـش  دنزادرپیم و  اههمغن  نوگانوگ  ياهبتکم  يو ، تیـصخش 
هچ هب  ار  دوـخ  تسیچ و  ناـسنا  دـید : دـیاب  ناسنیدـب  ددرگیم . تاـنیاک  ملاـع  تاـقولخم  نیرتناوتاـن  دزرویم ، تلفغ  شایهلا  تیوـه 

هطاحا و يهتـسیاش  تسیدوجوم  شتقیقح  ینعی  خرچ  تفه  طیحم  دـشاب  شنطاب  خرچ  هب  درآ  ياهشپ  ار  شرهاـظ  دروآیم : رد  یتروص 
اهدادـیور و نیرتزیچان  دـتفایم ، هار  هب  یعیبطدوخ  مروت  اـب  دریگیم و  هدـیدان  ار  تقیقح  نیا  هک  یتقو  گرزب  ناـهیک  يهمه  رب  طلـست 

تخانشن نتشیوخ  لاحنیا : اب  منهریپ  رد  وا  دوریم  ناز  کلف  تفه  ره  ارم  تسا  گنت  يرآ : دناخرچیم . دیامنیم و  ریخـست  ار  وا  اهاوه 
زات تخات و  يارب  ار  اقب  رد  عزانت  نادیم  بیترت  نیدب  یمک و  رد  دش  دمآ و  ینوزف  زا  یمدآ  نیکسم 

تایح تاجومت  اهیهاگآ و  لالقتـسا و  يدازآ و  هدومن ، هدامآ  دـناهدیمان  ناـنامرهق  ار  دوخ  ناـش  یعیبطدوخ  مروت  اـب  هک  ینادـنمتردق 
زا ناراکماک  یتسرپدوخ  يروحمدوخ و  هاگـشیامزآ  رد  ار  دوخ  هنیـس  رب  تسد  هداهن ، ربخیب  تردـق  زا  نادـنمتردق  راـیتخا  رد  ار  دوخ 

و دـیوگیم : انیـس  نبا  مراهچ - يهتکن  تردـق . نیرتیلاع  نتـشاد  اب  يرـشب  یناوتان  تسا  نیا  دـهدیم . رارق  اهناسنا  دـض  ربخیب و  ادـخ 
دوخ یـصخش  تاذ  هک  تهج  نادـب  تاذ  شیارآ  هب  راختفا  ینامداش و   ) هیت قحلاـب  ناـکنا  تاذـلا و  یه  ثیح  نم  تاذـلا  هنیزب  حـجبتلا 

هداتسیا و یسانشناسنا  ياههلق  نیرتالاب  زا  یکی  رد  هلمج  نیا  رد  انیس  نبا  تسا .) یهارمگ  قح ، هلیسوب  شیارآ  نیا  هچ  رگا  تسا  ناسنا 
نیرتنوزوم و یتسویپ  وت  مه  هب  تقیقح  هب  یتسه  يهقلح  ود  ره  رـس  ود  میدرک : هراـشا  شیپ  رد  هک  تعیبـط  يارواـم  تعیبـط و  زرم  رد 

ناونع هب  ار  تقیقح  قح و  دیهاوخیم  امش  ایآ  دینک ؟ راک  هچ  دیهاوخیم  دیوگیم : انیس  نبا  تسا . هداد  رـس  ار  یناسنا  گنهآ  نیرتابیز 
تاذ تنایص  لماع  مان  هب  اهسگم  اههنایروم و  یعفا و  هچروم و  واگ و  رد  هک  یعیبطدوخ  شیارآ  يهلیسو  ابیرف ، ياهشقن  راگن و  گنر و 
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آ یعیبطدوخ !؟ شیارآ  يهلیسو  تقیقح و  قح و  دیهدب !!؟ رارق  دراد  دوجو  دوصقم  نمضت  رید  حالطصا  هب  ای 
یناحور جوم  کی  لولعم  تسا  نکمم  هک  دوشیم  هتخاس  لامک  دشر و  هب  ور  یئاهناسنا  اب  دابآ  ناهج  کی  هکنیا  رد  درک  رکف  دیابن  رخ 

هک دـشاب  یناسنا  یناور  يزغم و  تردـق  لولعم  هک  رتنییاپ  یفیدر  رد  ای  و  دـشاب ، ع )  ) يولع و  ص )  ) يدـمحم و  ع ))  ) لـیلخ  ) یمیهاربا
یتـقیقح روگنا  نآ  تسا و  روـگنا  زا  ياهراـصع  روـگنا  يهریـش  ار  نآ  هک  تسا  هدرک  تیوـقت  ار  نآ  يروـگنا  يهریـش  اـب  یناـن  يهمقل 

زا رـس  هزات  يهروغ  شیارآ  يهلیـسو  ار  هتفای  دـشر  ياهناسنا  اب  يزاس  ناهج  راک  نآ  اـم  اـیآ  دـشابیم . ندوب  هروغ  يهلحرم  زا  هتفرـشیپ 
رد بلط  تنطلـس  کچوک  يهمجمج  ریز  رد  كازلاب  هرونا  اریز  هک  تسین  تیاهنیب  تقامح  نامه  نیا  ایآ  میهدب !! رارق  هدروآرب  كاخ 

هاگراب هب  داعبا  يهمه  اـب  یلک و  روط  هب  ندروآ  يور  و   ) صـالخ قحلا  یلع  هیلکلاـب  لاـبقالا  و  مجنپ : يهتکن  دوب !؟ هتفرگ  غارـس  هسنارف 
یسک هب  لد  ور  دوبر  وت  مشچ  رود  شکلف ز  دهاوخ  دومن  يور  ار  وت  هک  شکلد  تروص  ره  تسا ) یئاهن  ندش  صالخ  الع  لج و  قح 
ناهنپ نوچ  ار  ناج  يهلبق  دـیهدب : رارق  تقد  دروم  ار  يولوم  تیب  کی  نیا  دوب  دـهاوخ  وت و  اب  هشیمه  تسا  هدوب  دوجو  راوطا  رد  هک  هن 

عتسا اههتساوخ و  عابشا  يارب  اهناسنا  نوطالفا : لوق  هب  هجیتن  رد  دناهدروآ  یبناج  ور  یسک  ره  دناهدرک 
يدنیاشوخ تاعوضوم  زایتما و  ره  هب  یلو  تفرگ ، دنهاوخ  شیپ  رد  ار  اههار  هنوگ  همه  اهیـشوخ  هب  ندیـسر  يارب  یبایعقاو و  ياهداد 

، هدیسرن قلطم  دح  هب  کی  چیه  دناهدیشچ ، اهیشوخ  زا  هک  یتذل  یبایعقاو و  دادعتسا  مهاوخیم و  سح  نآ  دید  دنهاوخ  دناهدیـسر ، هک 
هک اهیـشوخ  زا  کی  ره  رد  هکنیا  يهفاضا  هب  دـنروآیمن ، رب  ار  حور  تاراظتنا  يهمه  هتـشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  نانآ  تقوم  روط  هب  و 

ناهن رد  يزیچ  وت  زا  درپس  یهاوخ  لد  هک  یلیم  ره  هب  سپ  دنهدیم : تسد  زا  لباقم  رد  يزیچ  دنور ، ورف  نآ  تذل  رد  دنوش و  روهطوغ 
رگید یهار  تسنآ ، هاگهولج  نانآ  نورد  هک  یقیقح  قلطم  ندرک  ادیپ  اب  نانآ  یئوجقلطم  سح  هک  دننادب  دیاب  اهناسنا  نیا  درب  دـنهاوخ 

هک اج  ره  تسا  امش  اب  ادخ  نآ  و   ) متنک امنیا  مکعم  وه  و  نآرق . يهیآ  ود  هب  رظن  اب  ار  قلطم  نیا  یقیقح  سردآ  اطع  نیدلادیرف  دنرادن .
سب یهاگراک  دـهدیم . ناشن  نشور  لماک  روط  هب  میرتکیدزن ) وا  هب  ندرگ  گر  زا  اـم  و   ) دـیرولا لـبح  نم  هیلا  برقا  نحن  و  دیـشاب .)
مسج رد  ناهن  ناج  تسین  هاگآ  ياهرذ  زا  ياهرذ  تسین  هار  ار  سک  شیوخ  هنک  يوس  ماهدید  بیاغ  شیوخ  زا  ار  هلمج  ماهدید  بئاجع 

رد هک  ناوارف  تایآ  همه  نآ  ناج  ناج  يا  ناهن  ردنا  ناهن  يا  ناهن  ناج  رد  وت  و 
هب يزاجمدوخ  زا  روبع  يارب  یعیبطدوخ  لیدـعت  حالـصا و  دوخ و  نتخاس  تسکـشرو  يهرابرد  دـیدهت  يزاسدوخ و  یبایدوخ و  يهراب 

یقیقحدوـخ اـب  هللا  ءاـقل  یگتـسیاش  ندرک  ادـیپ  نتفر و  نیرب  لاـمک  هب  ور  هـک  تـسا  نـیا  يارب  طـقف  طـقف و  تـسا  هدـمآ  یقیقحدوـخ 
ار راطع  مود  مکی و  تیب  ود  یعیبط . تایح  يهدـننک  بیکرت  هاگآان  ءازجا  زا  تسا  یلوصحم  هک  یعیبطدوخ  اب  هن  دـشابیم ، ریذـپناکما 

تـسا نینچ  ضحم  یملع  هاگدید  زا  لوا  تیب  ود  نومـضم  دوش . نشور  موس  تیب  یقیقح  يانعم  ات  میهدـب  رارق  تقد  دروم  رگید  رابکی 
اهدـص تسین  هار  ار  سک  شیوخ  هنک  يوس  یتح  هکلب  تسین  هاگآ  ياهرذ  زا  ياهرذ  اـهنت  هن  تقلخ ، زیگناتفگـش  هاـگراک  نیا  رد  هک 

یئاضف و ناگراتـس  درایلیم  اههوک و  اههرخـص و  نیمز و  يور  ياهبآ  ياـهوکلوم  ناـتخرد و  نداـعم و  ءازجا  اـهگیر و  دراـیلیم  دراـیلیم 
شیوخ راک  لوغـشم  ریذپانیخوش  تیدج  لامک  اب  نیناوق  يارجم  رد  شیب  مک و  یئاههلـصاف  اب  ای  مه  يولهپ  هک  نایمدآ  ندب  ياهلولس 

تـسیئاهنابدرن درادـن : یعالطا  يرگید  زا  کی  چـیه  لاحنیا  اب  دوریم  يراک  ماجنا  یپ  زا  دوریم  يرابیوج  زک  ياهرطق  یتح : دنـشابیم 
ربخیب رگید  لاح  زا  یکی  ره  تسرگید  ینامسآ  ار  شور  ره  تسرگید  ینابدرن  ار  هرگره  نامسآ  نانع  ات  هیاپ  هیاپ  ناهج  رد  ناهنپ 

یهار نامه  هب  دوریم و  یهار  مه  يرگید  نآ  هک  دیمهفیم  رادـقم  نیمه  تادوجوم  نیا  زا  کی  ره  رگا  رـس  نایاپیب و  يانهپ  اب  کلم 
يرآ شتسیچ ! تریح  هک  هریخ  نیا  رد  ناو  شوخ  تسیچ  زا  وا  هک  ناریح  نآ  رد  نیا  هک  دوبن  نینچ  املسم  تسا ، لاحشوخ  دوریم  هک 
تاذ تقیقح  زا  یتح  دنرادن ، یعالطا  رگیدکی  لاح  زا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  يانعم  رپ  ریـسم  رد  یگنهامه  تکرـش و  لامک  اب  اهنت  هن 

اهناسنا ام  ناج  سردآ  سپ  تسین  روتـسد  ناج  دید  ار  سک  کیل  تسین  روتـسم  نت  ناج ز  ناج و  نت ز  دنرادن : یعالطا  زین  دوخ  هنک ) )
هک تسین  یتقیقح  چـیه  اریز  داد ، دـهاوخن  ناـشن  دـشاب ، اـیند  تاـعوضوم  نیرتدـنیاشوخ  نیرت و  بلاـج  هچ  رگا  ینیع  تقیقح  چـیه  ار 
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هک تسا  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  دـیامن . صخـشم  ار  نآ  ناـیز  دوس و  هجیتـن  رد  دسانـشب و  دـنک و  كرد  ار  نآ  تاـصتخم  ناـج و  تیوه 
نیا ناج  ناج  يا  ناهن  ردـنا  ناهن  يا  ناـهن  ناـج  رد  وت  مسج و  رد  ناـهن  ناـج  دـیوگیم : هک  مینک  كرد  ار  راـطع  موس  تیب  میناوتیم 

دنوادخ هک  دیامرفیم : هعصاق  يهبطخ  رد  نینموملاریما  هکنانچ  تسنآ ، هاگدصر  مارحلا  هللا  تیب  هک  نایمدآ  يهدش  مگ  يهلبق  نآ  تسا 
فاوط وا  رود  ششوک  وپاکت و  اب  دنورب و  اهناسنا  ات  هدیچ  مه  يور  ع )  ) نمحرلا لیلخ  میهاربا  تسد  اب  ار  گنس  ددع  دنچ 

یجارعم یگمه  هک  یهلا  يهررقم  تادابع  رگید  نینچمه  دننیبب .) نآ  رد  ار  ناشناج  ناج  یلجت   ) هک دننک  زاب  دوخ  يور  هب  يرد  دننک و 
لثمالا نیفراعلا  یلا  سایقلاب  هلثم  ام  و  دیوگیم : انیس  نبا  مشـش : يهتکن  تسا . شیوخ  ناج  ناج  رادید  يارب  یمدآ  ناج  يالعا  يهلق  هب 

نالاسگرزب ربارب  رد  تسا  ناکدوک  لثم  فراع ، ياهناسنا  اب  هسیاقم  رد  تذل  ناگدروخ  بیرف  نیا  لثم   ) نیکنحملا یلا  سایقلاب  نایبصلا 
هک تفرگ  رظن  رد  ناوتیم  ار  یبلاطم  هسیاقم  هیبشت و  نیا  رد  دـنهدیمن . یتیمها  دـنرادن و  یئانتعا  ناکدوک  نآ  ياهیزاب  هب  هک  هدـیزرو 

يایازم يربج و  هبـش  يربج و  تازایتما  تردق و  رظن  زا  هچ  رگا  دناهدیـسرن ، غولب  هب  هک  دنتـسه  یناکدوک  دسریم : رظن  هب  دـیفم  رایـسب 
زج غلاب  تسین  ادـخ  درم  زج  دـنلافطا  قلخ  دنـشاب . هدروآ  تسدـب  هعماج  رد  ياهدـننک  هریخ  تیعقوم  هناتـسرپدوخ  زات  تخات و  لوصحم 

تیاضر تیدـج و  ناـمه  زا  اـهیزاب ، بابـسا  رد  ناـنآ  نوگاـنوگ  تافرـصت  ناـکدوک و  تانکـس  تاـکرح و  مود : بلطم  اوه  زا  هدـیهر 
تیاضر و ره  ناوتیمن  نیاربانب  دوخ . ناعونمه  تعیبط و  اب  نانآ  تاطابترا  عاونا  نالاسگرزب و  تانکـس  تاـکرح و  هک  تسا  رادروخرب 

ام نآ  دومن . بوسحم  نانآ  ياهراک  ندوب  ینالقع  تیعقاو و  لیلد  ضحم  یعیبط  تایح  نوئش  رد  ار  نالاسگرزب  تیدج 
دریگب ار  يرام  اسرفناج  شالت  اب  هوک  ياههرخص  ریز  زا  ات  دنکیم  يرپس  ار  دوخ  رمع  زا  اههام  هک  دنکیم  يزاب  ای  یخوش و  رگم  ریگر 

!! هعماج يهدننک  دابآ  زاسناسنا و  فشک  نیا  ناوارف  دیجمت  نیسحت و  اب  مدرم  ات  دنک  عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  رهـش ، نایم  رد  دروایب و  و 
هدرک يراکـش  ردان  بجعلاوب  تسا  هدروآ  اهدژا  يریگراـم  هک : دوش  رادروخرب  یعاـمتجا  ترهـش  زا  ریگراـم  دـنیوگب و  اـج  همه  رد  ار 

بکترم دـنزیم ، تسد  يدـج  لـئاسم  نارازه  هب  ماـقم  ندروآ  تسدـب  يارب  ار  رمع  ناـیلاس  هک  یعیبـطدوخ  يهدروـخ  بیرف  نآ  تـسا 
نانیا دننکیم !؟ يزاب  هک  دندقتعم  یصاخشا  نینچ  رگم  دزاسیم  هابت  ار  اهشزرا  دراذگیم ، اپ  ریز  ار  قیاقح  ددرگیم ، اهتیانج  اهتنایخ و 

: موس بلطم  تسا . یناسنا  ياهراک  يهمه  رگناریو  امن  يدج  راک  نیا  لاحنیا  اب  دـنهدیم . ماجنا  ار  اهراک  نیرتيدـج  دوخ  يهدـیقع  هب 
رد رگیدکی ، اب  نانآ  ياهیتشآ  اهرهق و  اههناورپ و  لابند  هب  ندـیود  اهیزاب و  بابـسا  رد  نانآ  تافرـصت  ناکدوک و  تانکـس  تاکرح و 

تاکرح نیا  هک  دید  میهاوخ  مینک  تقد  تسرد  هدیدپ  نیا  رد  رگا  و  دیامنیم . يزاب  هک  تسا  نالاسگرزب  يهنادنمدرخ  ياهراک  لباقم 
اب ناشنوگانوگ  ياهدادعتسا  نتخادنا  راک  هب  يزیرغ  روطب  ناکدوک و  یناور  عضو  نتفرگ  رظن  رد  اب  تانکس  و 

لـلع و هب  دنتـسم  ناـنآ  ياـمن  يزاـب  ياـهتیلاعف  يهمه  تسا و  یگدـنز  زاـغآ  حیحـص  قطنم  دـننکیم ، عورـش  دوخ  ناـعونمه  تعیبط و 
تانکـس تاکرح و  نآ  زا  کی  چـیه  اما  دزاسیم . انـشآ  دوخ  ناعونمه  تعیبط و  اب  ار  ناکدوک  هاگآان  ای  هناهاگآ  هک  تسا  یئاههزیگنا 

ندوب یعیبط  هب  دـیابن  ام  نیاربانب ، دـشابیم . مه  رگناریو  رـضم و  اهامن  يزاب  نآ  یهاگ  هکلب  دـشابیمن ، دـیفم  گرزب  ياهناسنا  لاـح  هب 
قطنم تعیبـط و  هدوـمن و  هیکت  دنـشابیم ، دوـخ  هب  صوـصخم  قـطنم  ياراد  یعیبـط و  هک  تهج  نآ  زا  اـهتیلاعف ، اههدـیدپ و  هدـع  کـی 
ندید اب  تسا ، هتخاس  لعتشم  ار  نیزنب  فرظ  هدیـشک و  ار  تیربک  هک  یکدوک  میزادنیب . دوخ  ترورـض  شزرا و  زا  ار  رتالاب  ياهتیعقوم 
يارب تسا  نکمم  تسا و  روهطوغ  تذـل  زا  یئایرد  رد  لاحـشوخ و  رایـسب  دـنک ، رتسکاـخ  ار  هناـخ  يهمه  دوریم  هک  شتآ  ياـههنابز 

ابیز گنـشق و  ردـق  هچ  ایب ، ردام  رداـم ، دـنکیم : ادـص  دوریم و  ناود  ناود  دزاـسب  كرتشم  تذـل !! نیا  رد  مه  ار  شزیزع  رداـم  هکنیا 
ابیز و زیچ  هچ  تسا !! گنشق  ابیز و  هچ  هبهب ، هک  ءاقب  رد  عزانت  نادیم  نازورفا  گنج  ياهندز  مهب  هلایپ  اههدنخ و  ندیود و  دننام  تسا !!
ياهگر ح هک  نم  ینامرهق  تسا ؟ یلاع  زیچ  هچ  تسا !! یلاع  هچ  و  اهناسنا ، يهداتفا  نوخ  كاخ و  هب  يهشال  رازه  اهدص  تسا ؟ گنشق 

رذـگدوز تاذـل  متفه - يهتکن  ماهتخاس ! نامناخیب  هراوآ و  ار  ناـسنا  اـهنویلیم  ماهدـیرب و  ار  ناوتاـن  ناـسنا  اـهنویلیم  هکلب  نارازه  یتاـی 
زا هک  دنکیم  عابـشا  ار  نانآ  یناور  حوطـس  نانچ  درادیم و  لوغـشم  دوخ  هب  نانچ  ار  یناگدنز  نیا  رد  ناروهطوغ  ضحم  یعیبط  تایح 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1428 

http://www.ghaemiyeh.com


تایح رد  ناروهطوغ  نآ  ذـیاذل  اهیزاب و  هب  یگدـنز  یـساسا  لوصا  هب  هاگآ  تفرعم و  زا  رادروخرب  هتفای و  دـشر  نادـنمدرخ  یئاـنتعایب 
یئالال دهدیم و  تکرح  ار  نآ  هدیناباوخ و  دوخ  ياهاپ  يور  ار  یکسورع  هک  یکدوک  نانوچ  دنوریم ، ورف  یتفگش  رد  ضحم  یعیبط 
تـسا ماقم  یلاع  نادیـضایر  کـی  هک  شردـپ  هناـخ ، يهشوگ  نآ  رد  ددرگیم و  روهطوغ  تذـل  ساـسحا و  زا  یئاـیرد  رد  دـیوگیم و 
كدوک نآ  هب  یئانتعا  چیه  هک  ردپ  يهتفرگ  يهفایق  ندید  اب  كدوک  نیا  هک  تسا  یعطق  تسا . یضایر  تالکشم  لح  لوغشم  هتسشن و 
هتسشن مه  کیدزن  رگا  دوریم . ورف  یتفگش  رد  دنکیم ، هایس  ار  ذغاک  يور  تسدب  يراکدوخ  كدوک  نامگ  هب  درادن و  شکسورع  و 

ردپ دراد ! یگنشق  ياهوم  هچ  مکسورع  نیبب  ردپ ، ردپ  دیوگیم : دشکیم و  شتیمهااب  رایسب  نآ  زا  دریگیم و  مه  ار  ردپ  تسد  دنشاب ،
، تسا زکرمتم  یتایح  دادیور  نیا  رد  شیناور  يزغم و  ياوق  یمامت  كانرطخ و  یتایح و  یحارج  لمع  کی  يارب  ناتـسرامیب  هب  دوریم 

طایح رد 
هب زج  لاح  نآ  رد  هک  ردپ  و  نم !! هب  هدب  ریگب و  ار  هناورپ  نیا  شاب  دوز  ردپ  دـیوگیم : ردـپ  هب  و  دودیم ، هناورپ  لابند  هب  كدوک  هناخ 
زا رتالاب  تسیرگن !؟ دـهاوخ  هنوگچ  ردـپ  یئانتعایب  هب  كدوک  نیا  درک ، دـهاوخن  كدوک  ياضاقت  هب  یئانتعا  دـشیدنایمن ، دوخ  لاـح 

هراچیب و یمدرم  ار  تبثم  نافرع  هب  قفوم  هتفای و  دـشر  ياهناسنا  ضحم ، یعیبط  تایح  ياههنحـص  نارگیزاب  هک  دوشیم  هدـید  اسب  نیا ،
تقفـش يزوسلد و  يهتـسیاش  ار  نانآ  دنرگنب ، اهنآ  رد  دـنناوتن  هلیـسو  يهدـید  اب  رگا  دـننکیم و  یقلت  یگدـنز  زا  مورحم  هداتفابقع و 

رد یبوخ  لاثم  ناققحم  زا  یکی  دنراد !! باتفآ  هک  دزوسیم  اهناسنا  نارادناج و  تاتابن و  يهمه  هب  شلد  هک  یـشافخ  نانوچ  دـننادیم ،
هک دیـسر  ناـشافخ  هب  يربخ  اهبـش  زا  یبـش  هک  تسا  نینچ  تاـیح  غلاـبان  ناـکدوک  نیا  یناور  عضو  دـیوگیم : تسا . هدروآ  دروم  نیا 
هب هتفرگ و  ار  وا  دنتفر و  دندش و  تسرپ  باتفآ  بلج  رومام  ناشافخ  زا  ياهدع  تسا . هدرک  نیهوت  نانآ  هورگ  هب  تسرپ ) باتفآ   ) ءابرح

تشاد همادا  همکاحم  یسرپزاب و  یلاوتم  زور  بش و  دنچ  دش . عورـش  مهتم  نیا  يهرابرد  رادهنماد  رایـسب  تاقیقحت  دندروآ . دوخ  يهنال 
دوشیم و هدیمان  باتفآ  هک  دراد  دوجو  یتقیقح  تسا : هتفگ  هک  دندرک  موکحم  ار  تسرپ  باتفآ  هرخالاب  ات 

زا یکی  هرخـالاب  دـش . زاربا  یفلتخم  دـیاقع  ءارآ و  رفیک  نییعت  رد  دـنداتفا . رفیک  رکف  هب  مرج  توبث  زا  سپ  دـنراد . رفنت  نآ  زا  ناـشافخ 
نیا يهرابرد  رفیک  نیرتدـب  هک  دوب  نیا  هدـیقع  دندیدنـسپ . ار  نآ  همه  هک  درک  زاربا  ار  ياهدـیقع  ناشافخ  نیرت  تامولعم  اب  نارایـشه و 

زا رت  تخس  ياهجنکش  اریز  دباتب ، نآ  رب  تسوا  قوشعم  هک  یباتفآ  مینک و  اهر  نیمز  يور  رد  میربب و  ار  نآ  هک  تسا  نیا  راکهبت  مرجم 
یگدنز يازهجنکش  تالکـشم  زا  زیرگ  يارب  یهاگهانپ  يوجتـسج  مکی - يانبم  ینافرع  ياهـشیارگ  یفنم  ینابم  - 1 درادـن !! دوجو  نآ 

ار یمدآ  یهاگ  شنوگانوگ  لاکـشا  رد  يرابتعا  هدام و  ياههتـساوخ  هب  لوصو  زا  تیمورحم  اـهیراوگان و  اـهدرد و  یعاـمتجا . يدرف و 
يدازآ یئاهر و  ساسحا  یئانـشور و  هنوگ  ره  هک  دوشیم  یقلت  کلهم  لاچهیـس  کی  دننام  یعیبط  تایح  هک  دنراشفیم  دوخ  رد  نانچ 

یتسه ناهج  تایعقاو  رد  باختنا  فذح و  لوغـشم  هدرب  هانپ  دوخ  نورد  هب  یمدآ  هک  تسا  اهتیعقوم  نیا  رد  دیامنیم . بلـس  ناسنا  زا  ار 
اهتیعقاو زا  زیرگ  یناوتان و  نیا  يراذگمان  هک  مینادب  دیاب  ددرگیم !! تقلخ  هاگراک  ریذـپانیخوش  نیناوق  ندـیرد  هب  تسد  مه  یهاگ  و 

شم زا  رارف  لماع  هک  میئوگیمن  ام  تسا . روبزم  يانبم  رب  ینافرع  شیارگ  دوخ  زا  رتزیگناترفن  نافرع  مان  هب 
دروم یفنم  يانبم  نیا  هک  مینکیم  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  ام  دـنکیمن ، هدـنهانپ  دوخ  نورد  هب  ار  سک  چـیه  یگدـنز  يازهجنکـش  تالک 

نانیمطا شمارآ و  تسین و  تبثم  نافرع  یقیقح  ياـنبم  یلو  دریگیم ، رارق  یگدـنز  تالکـشم  زا  نوبز  ناوتاـن و  صاخـشا  يرادربهرهب 
نیدـلامجن نافرع  هک  دـیربیم  نامگ  ایآ  نآ . يانبم  تلع و  هن  تسا  نافرع  جـیاتن  دـیاوف و  زا  یکی  دروآیم ، راب  هب  ناـفرع  هک  يرطاـخ 

هک یماگنه  میناوخب : يربک  نیدـلامجن  تشذگرـس  رد  ار  کچوک  ناتـساد  نیا  دـیئایب  تسا !؟ هدوب  راوتـسا  یفنم  ياـنبم  نینچ  رب  يربک 
يدید تفگ : دیسر و  وا  هب  یـصخش  تفریم ، اههچوک  زا  یکی  رد  نیدلامجن  دندروآ ، زات  تخات و  ناسارخ  یحاون  هب  لوغم  نایرکـشل 
خـساپ نیدلامجن  دنزاسیم ؟ ناریو  دننازوسیم و  ار  دجاسم  اههناخباتک و  دنـسریم  هک  اج  ره  هب  دـننکیم ، هچ  لوغم  نایرکـشل  نیا  هک 
دادـیور نانچ  رب  زوریپ  صخـش  نیا  مینیبب  الاح  تسا . هتفرگ  ندـیزو  يدـنوادخ  يزاینیب  داب  تسین ، يزیچ  زاسم ، لـتخم  ار  تزغم  داد :
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هب تفاـی و  شرتـسگ  لوغم  نایهاپـس  تـالمح  هک  یتـقو  داد ؟ ناـشن  دوـخ  زا  لوـغم  نایهاپـس  يهلمح  ربارب  رد  یلمعلاسکع  هچ  گرزب 
هب دوخ  لایخ  هب  بارطـضا و  لامک  اب  يربک  نیدـلامجن  ناتـسود  نارای و  دیـسر ، درکیم ، یگدـنز  اج  نآ  رد  نیدـلامجن  هک  یهاگیاج 

ناونع
، موریمن نم  میورب ! اجک  میراذگب  ار  مدرم  تفگ : خـساپ  رد  نیدـلامجن  ناسارخ . فرط  هب  میورب  هک  دـندرک  داهنـشیپ  وا  هب  یهاوخریخ 

قشع هر  هکنانآ  دینادب : دیتسین ، هللا  ءاقل  قشاع  امش  رگم  میمارایب ، تقیقح  يوک  رد  میهاوخیمن  رگم   ) تشگ مهاوخ  دیهش  اجنیا  رد  نم 
لقن هب  اـنب  و  همه ) دندیهـش  وا  هاپـس  دـنچ  ره  تسا  قـشع  زا  حـتف  نوـک  ود  يهکرعم  رد  همه  دـندیمرآ  تقیقح  يوـک  رد  همه  دـندیزگ 
یلع اوموق  تفگ : نینچ  شنارای  هب  باطخ  لوغم  اب  رازراک  رد  یئورایور  عقوم  رد  سنالا ص 423  تاخفن  باتک  رد  یماج  نمحرلادبع 

زین گنـس  زا  تشاد و  تسدب  هزین  درک ، بوخ  رایـسب  راکیپ  و  میگنجب .) ادخ  هار  رد  ات  دیزیخرب  ادخ  مان  هب  . ) هللا لیبس  یف  لتاقن  هللا  مسا 
نب یلع  نب  نیسح  نافرع  ایآ  دوب . هتفرگ  ار  لوغم  نایهاپس  ياههتسد  زا  یکی  مچرپ  نیمز  يورب  نداتفا  زا  شیپ  یمک  درکیم و  هدافتـسا 

يافرع رگید  ینافرع  يهطبار  هک  يروط  هب  دـنکیم ، هولج  ناـفرع  تفرعم و  يـالعا  دـح  رد  هفرع  ياـعد  رد  هک  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا 
هدوبن اونین  يهثداح  مان  هب  خـیرات  يهثداح  نیرتراوگاـن  يهدـنروآ  دوجوب  دـیامنیم ، ماـخ  یئادـتبا و  نآ  ربارب  رد  ادـخ  اـب  برغ  قرش و 

اهیراوگان لمحت  یساسا  تلع  هک  دیسر  میهاوخ  یعطق  یقطنم  هجیتن  نیا  هب  مینک  تقد  تسرد  رگا  تسا !؟
زج دید ، شردـپ  دـیزی و  هب  نامز  توغاط  ود  ربارب  رد  تبثم  نافرع  نایناوراک  زاتـشیپ  نآ  یلع  نب  نیـسح  هک  یئاههجنکـش  اهتقـشم و  و 

نیرترابنوخ دـیماجنا و  خـیرات  يهثداح  نیرتکاندرد  هب  هک  اههجنکـش  اهیراوگان و  نانآ  تسا ، هدوبن  رگید  يزیچ  ینافرع  شیارگ  نامه 
رد ثحبم  نیا  لیمکت  يارب  نونکا  درواین . نابز  رب  يزیچ  هناگی  دوبعم  ساپس  دمح و  زج  دز و  مقر  ار  يرشب  خیرات  تاحفـص  رد  ار  زور 

ءاوط هعرـس  كریبادـت و  فالتخا  نا  یهلا  - 1 مینک : تقد  تیدـبا  هاگرذـگ  دازآ  رفاسم  نآ  ع )  ) یلع نب  نیـسح  یناـفرع  يهلمج  دـنچ 
مه رد  تعرـس  تاریبدـت و  عونت  نم ، يادـخ  يا   ) ءالبلا یف  کنم  سایلا  ءاطع و  یلا  نوکـسلا  نع  کب  نیفراعلا  كدابع  اعنم  كریداقم 

سای زا  دنراد  هک  هچنادب  نانیمطا  زا  ار  وت  فراع  ناگدنب  دنریگیم ، تروص  وت  تیـشم  هب  هک  یتسه  ناهج  تاردقم  حوطـس و  ندیچیپ 
ای دروآیم  تسدب  ایند  نیا  رد  هک  یتازایتما  اب  ناسنا  يهطبار  میظنت  رد  ینافرع  يهلمج  نیا  ایآ  دنرادیم ) زاب  اهیراتفرگ  رد  وت  هاگراب  زا 

بسک هار  رد  گرزب  لمعلاروتـسد  نیا  هدنزاس ، یقالخا  یناسنا و  بتکم  چیه  عطق  روط  هب  تسین !؟ هلمج  نیرتهدنزاس  دهدیم  تسد  زا 
نز تازایتما  اب  ار  دوخ  يهطبار  هک  ع )  ) یلع نب  نیسح  نیا  دهدب . ماجنا  هجوت  لباق  يراک  دناوتیمن  تیصخش ، لالقتسا 

يانعم هب  ناـفرع  ماـن  هب  یهاـگهانپ  دوخ  يارب  هک  دـنیبیمن  یناور  يهجنکـش  تقـشم و  زگره  تسا ، هدومن  ینـالقع  میظنت  نینچ  یگد ،
کیلع لدـی  لیلد  یلا  جاتحت  یتح  تبغ  یتم  کل . رهظملاوه  نوکی  یتح  کل  سیل  ام  روهظلا  نم  كریغل  نوکیا  - 2 دیوجب . نآ  لذتبم 

ار وت  وت ، زج  نآ  ات  ینآ  دقاف  وت  هک  تسه  یئانشور  روهظ و  نآ  وت  زج  يارب  ایآ   ) کیلا لصوت  یتلا  یه  راثالا  نوکت  یتح  تدعب  یتم  و 
رود ام  زا  یک  دـشاب و  هتـشاد  لیلد  هب  يزاین  هاگناهن  نآ  رد  تروضح  هک  ياهدوب  بیاـغ  نورد  هاگدـید  زا  یک  دزاـسب . نشور  رهاـظ و 
حور رد  هک  ـالاو  تفرعم  نیا  دـناسرب ) وت  هب  ار  اـم  تسا ، اـهنآ  هاـگهولج  یتسه  هاـگهولج  یتسه  ناـهج  هک  وت  تیـشم  راـثآ  هک  ياهدوب 

ریزارس ینابر  تیشم  زا  اهنآ  یلصا  عبانم  هک  ار  یگدنز  نیریش  خلت و  ياهدادیور  ثداوح و  هنوگ  ره  دوشیم ، هدید  ع )  ) یلع نب  نیسح 
ار دوخ  هن  دراد و  اهینیریـش  اهیـشوخ و  زا  لابقتـسا  هب  یجاـیتحا  هن  اذـل  تسا ، هدـش  ریـسفت  راوگرزب  نآ  لوـقعم  تاـیح  رد  ددرگیم ،

نیاک نآ  يداش  هدـب  هداب  ایقاس  دراد  توافت  هچ  فراع  رب  يداش  مغ و  دـنیبیم : نورد  هاگناهن  هب  اهیراوگان  اهیخلت و  زا  رارف  هب  روبجم 
رگا يدعس  تسوا  زا  مه  نامرد  هک  درد  مشکب  تدارا  هب  تسا  یقاس  دهاش  هک  رهز  مروخب  توالح  هب  تسوا  زا  مغ 

دـنراد و یناسنا  حور  اب  تامیالمان  اهیراوگان و  هک  ار  تبـسن  نامه  دـید : میهاوخ  مینک ، یـسررب  ار  یمدآ  حور  یناـهن  زار  قیقد  روط  هب 
اذـل دـنرادیم . هدیـشوپ  ار  حور  زار  هک  دـنراد  یناسنا  حور  اب  یعیبط  ياهیـشوخ  اهیداش و  ار  تبـسن  نامه  دـننکیم ، رات  هریت و  ار  حور 

رد یعیبط  ياهیـشوخ  اهیداش و  زا  هزادنا  نامه  هب  دنکیم ، شالت  اهیراوگان  زا  حور  زار  يرادهگن  يارب  هک  هزادـنا  نامه  فراع  صخش 
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تیب دـنچ  ناربج  لیلخ  ناربج  یـساسا  بلطم  نیا  يهرابرد  دـنناشوپیم . ار  هتفای  دـشر  حور  زار  ناـسکی  هب  ود  ره  اریز  دـشابیم ، رذـح 
هبجح یلوت  لیزا  ناف  هبجحی  شیعلادـغر  شیعلا  یفرـسلاو  رتتـسی  حارف  الابف  یلوت  ناف  هرتسی  سفنلا  نزح  سفنلا  یف  رـسلا  تسا : هدورس 

هک یماگنه  دناشوپیم ، ینورد  هودنا  ار  حور  یلـصا  زار   ) رکفلا هل  تراح  يذـلا  لظ  ترواج  ردـک  نع  دـغر و  نع  تعفرت  ناف  ردـکلا 
لیصا زار  يور  رب  یباجح  یناگدنز  ياهیشوخ  دناشوپیم . ار  حور  یلصا  زا  دسریم و  ارف  اهیداش  یـشوپهدرپ  تبون  تفر ، نیب  زا  هودنا 

رگا دنارتسگیم . تایح  یلـصا  زار  يور  رب  کیرات  باجح  اهترودک  اههودنا و  دندش ، نادرگیور  اهیـشوخ  هک  یماگنه  دنزیم و  تایح 
اههشیدنا هک  تشگ  یهاوخ  يدنوادخ  نآ  يهیاسمه  يورب ، رتالاب  اهترودک  اهیشوخ و  باجح  ود  زا  یناوتب 

ناسنا يارب  رگا  سپ  تسا ، یگدـنز  ياههودـنا  اهیداش و  تاجومت  زا  رتالاب  یمدآ  حور  یلـصا  زار  هک  لاـح  تسا ) ناریح  وا  يهراـبرد 
زا فراع  هک  یتروص  رد  دراد ، موزل  زین  تیصخش  يهدننک  لتخم  ياهیشوخ  زا  زیرگ  نانچمه  دراد  ترورـض  اهیراوگان  زا  زیرگ  فراع 

يانبم دتفیم . وپاکت  هب  ود  نآ  رب  يزوریپ  لاح  رد  رمتـسم  روط  هب  هراومه و  هکلب  دزیرگیمن ، اههجنکـش  اههصغ و  اهیداش و  زا  کی  چیه 
یناسک زا  یضعب  تسا . هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  ام  هک  تسا  ناسنا  تعیبط و  يهرابرد  ام  ياهینادان  يارب  یشوپور  یفنم  نافرع  مود - یفنم 

ناـهج ناـسنا و  ورملق  ود  رد  هک  هچنآ  زا  یهاـگآ  نودـب  هک  دـننیبیم ، ار  ناـفرع  هب  نیبوسنم  زا  یخرب  یناـفرع  شور  زا  یئاهـشیامن  هک 
يارب تسا  یـشوپور  نافرع  دـنیوگیم : دـنروخیم ، هطوغ  ینافرع  تالاح  رد  ینیبناـهج ، یملع و  لـئاسمزا  عـالطا  نودـب  درذـگیم و 
رکنم ناوتیمن  هجو  چیه  هب  دوشیم ، هدید  مدرم  زا  یهورگ  رد  هک  ار  یئارگ  نافرع  عون  نیا  هتبلا  ناسنا . تعیبط و  يهرابرد  ام  ياهینادان 
یبرغ یقرـش و  نانیبناهج  نادنمـشناد و  زا  یهوبنا  ناوراک  ینافرع  ياهـشیارگ  هب  رظن  اب  یلو  میدش ، رکذتم  مکی  يانبم  رد  هکنانچ  دش ،

هیاپیب شیامن  تسا ، راوتسا  اهینادان  يانبم  رب  هک  شخبتذل  یناور  تالاح  نآ  هک  میریذپیم  ار  تقیقح  نیا 
حیـضوت يارب  یئانیبان . لهج و  تاملظ  زا  هن  تسا  اـهتفرعم  یئانـشور  زا  شتکرح  ریـسم  هک  یقیقح  تبثم  ناـفرع  هن  تسا ، ناـفرع  زا  يا 

گنهامه و تاراشا ) مهن  طمن   ) نیفراـعلا تاـماقم  اـب  هک  میزادـنایم  انیـس  نبا  ضحم  یملع  ياهـشنیب  تارکفت و  زرط  هب  یهاـگن  رتشیب 
ریغ سفنلاملع و  رد  یملع  ياهـشرگن  نیع  رد  تیلع و  نوناـق  یفـسلف  یملع و  حرط  نیع  رد  گرزب  زغم  نیا  تـسا . زغم  کـی  لوـصحم 
یلا اوصلخ  لغاوشلا  نع  اوکفنا  ندـبلا و  هنراقم  نرد )  ) سند مهنع  عضو  اذا  نوهزنتملا  نوفراـعلا  دـیوگیم : تاراـشا  باـتک  رد  کـلذ 

یحور یگتـسراو  نافرع و  ماقم  هب  هک  یئاـهناسنا  نآ   ) اـیلعلا هذـللا  مهل  تلـصح  یلعـالا و  لاـمکلاب  اوشعتنا  هداعـسلا و  سدـقلا و  ملاـع 
هب نانآ  حور  دنوش ، یماهر  یناویح  تالاغتشا  زا  دوشیم و  رانک  نانآ  زا  ندب  اب  حور  طابترا  زا  یشان  ياهتفاثک  هک  یماگنه  دناهدیـسر ،
هب یعیبط  قوف  لوقعم  تذل  دوشیم و  شعتنم  العا  لامک  هب  لوصو  اب  نانآ  حور  دـتفایم و  بان  نایرج  هب  تداعـس  سدـق و  ملاع  يوس 

دمحم نیدـلالالج  تارکفت  زرط  رد  یبدا ، قوذ  عابـشا  يارب  یحطـس  تاعلاطم  اـب  هن  هناـققحم  رظن  کـی  اـب  رگا  دـهدیم .) تسد  ناـنآ 
هدب رارق  یسررب  دروم  ار  زیگناتفگش  ناور  زغم و  نیا  تامیسجت  اههشیدنا و  ياههاگهیکت  عبانم و  قیقد  روط  هب  میوش و  دراو  يولوم 

، دنـشابیم راوتـسا  لقعت  ساوح و  يانبم  رب  هک  یلک  ینیبناهج  ضحم و  یملع  تارکفت  اب  نامزمه  هنوگچ  ناسنا  نیا  دـید : میهاوخ  می ،
دـقن و ریـسفت و  يهجیتن  رد  بناجنیا  هک  هچنآ  تسا . هدـش  روهطوغ  یناـبر  ناـجیه  دـجو و  یناـفرع و  ياـهتفایرد  زا  جاوم  یـسونایقا  رد 
یناور و ياهتخانـش  ینیبناـهج و  لـئاسم  لوصا و  اهدـص  ضحم و  یملع  يهلئـسم  دـصناپ  دودـح  رد  ماهدروآ ، تسدـب  يوـنثم  لـیلحت 

بناجنیا فیلات  برغ  قرش و  ياهبتکم  رد  اهینیبناهج  يولوم و  باتک  هب  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  دید . باتک  نیا  رد  ناوتیم  یقالخا ،
ناهج رد  یفـسلف  ياههاگدـید  نتـشاد  اب  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  تراهکا  ناوتیم  نیمز  برغم  برـشم  ناـفرع  نارکفتم  زا  دومن . هعجارم 
يارب كولـس  ریـس و  ندـید  يرورـض  یقارـشا و  نافرع  نتـشاد  اـب  نوطـالفا  تسا . رادروخرب  هجوت  لـباق  یناـفرع  ياـهتفایرد  زا  یتسه ،

هک یترابع  نومضم  تسا . هدوب  رادروخرب  نارود  نآ  يالعا  دح  رد  یـسایس  يهفـسلف  تمکح و  یـضایر و  مولع  زا  یلماکت ، ياهندش 
نیا هب  دورو  قح  تسا ، هدناوخن  یضایر  هسدنه و  سک  ره  دیوگیم : هک  تسا  فورعم  رایسب  دوب ، هتـشون  یمیداکآ  رد  رـس  رب  نوطالفا 

رد نوطالفا  تمکح  ملع و  هک  تسا  نیا  تسا : هدش  هتفگ  نوطالفا  تارکفت  زرط  حیضوت  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درادن . ار  هسردم 
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شزرو هکنیا  نیع 
نایب دشابیم . قارشا  قیرط  کلاس  تسا ، لالدتسا )  ) ءاشنم يهویش  يهدنزومآ  هکنآ  اب  دروخیم و  بآ  قشع  يهمشچرس  زا  تسا ، لقع 
ملاع رد  ناسنا  حور  تسا : هدش  لقن  نینچ  تسا ، یقیقح  قشع  ششوج  هب  هتسباو  لقع  حیحص  شور  هنوگچ  هکنیا  حیضوت  رد  نوطالفا 
نوچ ایند  نیا  رد  سپ  تسا ، هدـید  باجح  هدرپیب و  ار  قلطم )  ) ریخ ینعی  قلطم ، نسح  یئابیز و  تقیقح  ایند  هب  دورو  زا  شیپ  تادرجم 

تـسد وا  هب  نارجه  مغ  دـنکیم ، داـی  هدومن  كرد  نیا  زا  شیپ  هک  قـلطم  یئاـبیز  نآ  زا  دـنیبیم ، ار  يزاـجم  یبـسن و  يرهاـظ و  نسح 
. دـنک زاورپ  وا  يوس  هب  دـهاوخیم  تسا ، سفق  رد  هک  یغرم  دـننام  دوشیم و  لاـمج  يهتفیرف  درادیم ، رب  ار  وا  قشع  ياوه  دـهدیم و 

یئادوس یقیقح  قشع  تسا و  يزاجم  يروص  نسح  دـننام  ینامـسج  قشع  اما  تسا . قح  ياقل  قوش  نامه  همه  تبحم  ملاوع  فطاوع و 
قـشع تسا ، عون  ياقب  يهیام  دـنزرف و  دـلوم  یمیقع و  زا  مسج  جورخ  ببـس  يزاجم  قشع  هکناـنچمه  دـنزیم و  میکح  رـسب  هک  تسا 
لاـمج تفرعم  هب  لـین  ینعی  ینادواـج ، یگدـنز  تفاـیرد  یقارـشا و  كاردا  يهیاـم  هداد ، یئاـهر  یمیقع  زا  ار  لـقع  حور و  مه  یقیقح 

لئان وا  لامج  يهدـهاشم  هب  لصاو و  قح  هب  هک  دـسریم  یتقو  شناد  لامک  هب  ناسنا  تسا و  یناحور  یناگدـنز  قلطم و  ریخ  تقیقح و 
نافرع هک  دوشیم  هظحالم  دوش … 

یمیقع دوکر و  زا  ار  لقع  یقارـشا ، نافرع  زا  لصاح  یقیقح  قشع  دیوگیم : هکلب  دزادنایمن ، راک  زا  ار  لقع  اهنت  هن  ینوطالفا  یقارـشا 
رد مه  تسا و  هداد  رکذـت  سمـش  ناوـید  رد  مه  يوـلوم  نیدـلالالج  ار  بلطم  نیا  دـناسریم . تیلعف  هـب  ار  نآ  ینعی  دـهدیم ، تاـجن 
ام لک  رما  قشع  اهلامجا  اهلیصفت  نخس  دش  تروص  لها  رب  اهلیصفت  اهلامجا  نخس  دش  ینعم  لها  رب  دیوگیم : سمش  ناوید  رد  يونثم .

قشع ردنا  دشاب  اهلوقعم  اهلوقعم ، نیا  زا  ریغ  دیوگیم : يونثم  رد  اهلالدتـسا  هدرک  ام  هدروآ و  لیلد  دص  وا  ياهرطق  ام  مزلق و  وا  ياهعقر 
هب راک  زاغآ  زا  رکفت  هار  زا  ملاع  لک  نتخانـش  يارب  شـشوک  ای  هعیبطلادـعب  ام  تسا : هجوت  لباق  لسار  دـنارترب  زا  هلمج  نیا  اـهب  رف و  رپ 

. ملع يوس  هب  يرگید  تسا ، هدنار  نافرع  يوس  هب  ار  ناسنا  یکی  تسا . هتفای  شرورپ  ناسنا  توافتم  لیامت  ود  ضراعت  داحتا و  يهطساو 
مایلیو دزن  هکنآ  لاح  تسا ، بلاغ  یملع  لیامت  مویه  دزن  الثم  دناهدیسر : دنلب  ماقم  هب  لیامت  ود  نیا  زا  یکی  يهطساو  هب  مدرم  زا  یـضعب 

هب زاین  مه  دناهتخادرپ ، هفسلف  هب  هک  ینادرم  نیرتگرزب  اما  دراد . دوجو  فرژ  ینافرع  شنیب  کی  اب  هارمه  ملع  اب  يدیدش  ینمـشد  کیلب 
هنآ یگدنز  یگرزب  و  ار ، نافرع  هب  زاین  مه  دناهدرک و  ساسحا  ار  ملع 

ناسنا يهرابرد  ینافرع  ضحم و  یملع  شنیب  ود  عازن  دسریم  رظن  هب  تسا . هدوب  زاین  ود  نیا  نتخاس  گنهامه  هار  رد  ششوک  لصاح  ا 
. تسا هدوب  شنیب  ود  نآ  نایم  داضت  یعون  ساسحا  زا  یشان  تسا ، هدش  ینالوط  رایـسب  يرـشب  تفرعم  خیرات  رد  لیلد  نودب  هک  ناهج  و 

نایم عازن  دـننام  نینچمه  و  نآ . رد  یئابیز  شنیب  ناهج و  یـضایر  یمک و  شنیب  نایم  عازن  هک  تسا  ساسایب  هزادـنا  ناـمه  هب  عازن  نیا 
الومعم هک  تسنیا  نآ  دوشیم و  یـشان  هابتـشا  کی  زا  اهعازن  نیا  يهمه  هتفای . مسجت  يرنه  دومن  کـی  رد  یکیزیف  شنیب  يرنه و  شنیب 

نآ رد  هـچیرد  کـی  زا  دـیاب  طـقف  هـک  دـشاب  ینیعم  زیچ  کـی  تـیعقاو  دـنهاوخیم : زین  نارکفتم  زا  يداـیز  يهرامـش  هـکلب  یناـسنا  ره 
رد بارطضا  یتیفرظ و  مک  دننام  دنشاب  هدوب  یسررب  لباق  دنناوتیم  هک  تسا  یـشان  یلماوع  زا  دوخ  تبون  هب  مه  هتـساوخ  نیا  تسیرگن .

هکنیا هب  دراد  دیدش  لیم  یمدآ  ایوگ  میامنیم . كرد  ار  نآ  نم  هک  تسین  عوضوم  تیعقاو  يهمه  نم  يهدش  كرد  هکنیا  لامتحا  ربارب 
رد هک  ینانادکیزیف  دیامن ! عابشا  ار  دوخ  یئوجهطلـس  هطاحا و  سح  دنکیم ، حرطم  تفایرد  كرد و  يارب  هک  مه  یتاعوضوم  رد  یتح 

ننام یناور  ياهتیلاعف  نتم  زا  هک  ناسانشناور  نآ  دننامه  دنیآیم ، رد  بآ  زا  تسیلآهدیا  یکیزیف  ياهدومن  نتم  زا  دیدج  کیزیف 
ورملق یهار  دـیما  نیا  هب  دـیدج  کیزیف  هوژپ  شناد  اریز  تسا ، يرگن  دـعب  کی  نیمه  يهجیتن  رد  دـنیآیم ، نوریب  یکیزیف  رظان  کی  د 

تافیرعت لوصا و  اب  هدش  عابـشا  هاگدید  رد  هکنیا  نودـب  ار  هسفن  یف  تیعقاو  رهوج و  مان  هب  ار  قلطم  تقیقح  کی  هک  ددرگیم  کیزیف 
مه هک  دـنیبیم  ياهمانـشیامن  رد  ار  دوـخ  ناـهگان  دوریم ، ناـمرآ  دـیما و  نـیا  اـب  درک ، دـهاوخ  سمل  دریگب ، رارق  کـیزیف  کیـسالک 

رگیزاب طقف  همانـشیامن  نیا  رد  وا  هک  دنکیم  ادیپ  نیقی  دـنکیم و  شومارف  ار  دوخ  يرگاشامت  لاح  نیا  رد  رگیزاب  مه  تسا و  رگاشامت 
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رد ار  زیچ  همه  اهتیمک ، رد  يراج  لوصا  نیزوت و  لمع  تافیرعت و  نیناوق و  اب  دناوتیم  هک  دیما  نآ  هب  سانـشناور  رگید  فرط  زا  تسا !
نیزوت لباق  ریغ  یناور  تایعقاو  اب  یئورایور  اب  ناهگان  دوریم ، یناور  ياـهیدوجوم  اـهتیلاعف و  اهدـص  غارـس  هب  دـنک  كرد  ناور  ورملق 

هعـسوت و ردـق  نآ  یناور  قیاقح  اهتیلاعف و  رد  ار  کیژولویزیف  ياهـشرگن  هک  دـنیبیم  راچان  ار  دوخ  دوریم و  داب  رب  شیاهدـیما  يهمه 
ناهج زا  هک  تسا  یناسک  بولطم  نافرع  دنیوگیم : اهیضعب  موس - یفنم  يانبم  دیامن : عابشا  ار  وا  ییارگ  نیزوت  سح  هک  دهدب  میمعت 

دنهد ك رارق  یعضو  رد  ار  دوخ  ات  دناهدروآ ، يور  نورد  يهناخکیرات  هب  هدش و  نادرگیور  هدرک و  رهق  ینیع 
، تفرعم نادیم  رد  ناناوتان  زا  ياهدـع  میئوگب : دـیاب  مه  انبم  نیا  يهرابرد  دوشن . حرط  نانآ  يارب  ینیع  ناهج  يهلئـسم  مان  هب  ياهلئـسم  ه 
دنمتردق و ياهزغم  نآ  یناور  عضو  دناوتیمن  ناناوتان  نیا  زیگنافسات  یناور  عضو  یلو  دـناهتخاس ، راوتـسا  ینبم  نیا  رب  ار  دوخ  نافرع 
. دهدب حیـضوت  دیامن و  صخـشم  دننکیم  یقلت  دنیاشوخ  انـشآ و  الماک  ابیز و  رایـسب  نطو  کی  دـننام  ار  ینیع  ناهج  هک  ار  اناوت  حاورا 
هک یـسک  يدعـس و  تسوزا  ملاـع  همه  هک  ملاـع  همه  رب  مقـشاع  تسوزا  مرخ  ناـهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناـهج  هـب  دـیوگیم : هـک  یـسک 

دزادرپیم و دوخ  نورد  رد  تحایـس  ریـس و  هب  هک  یماگنه  يوجنگ  یماظن  ندیـشک  مقر  ناوتن  نیز  هب  ندیرفآ  ملاع  ملاع  رد  دیوگیم :
ینیع و ناهج  زا  اـهنت  هن  درگنیم ، ینورب  ناـهج  هب  کـنیع  نآ  هب  دروآیم و  تسدـب  ناـفرع  کـنیع  ماـن  هب  نورد  نآ  زا  فاـص  یکنیع 
زا لوقعم  لامجا  کی  ار  ینورد  ناهج  ینورد و  ناهج  زا  ياهتفای  مسجت  يدام و  لیصفت  ار  ینیع  ناهج  هکلب  تسا ، هدرکن  رهق  ینورب و 

هدامآ ار  وا  یعیبط  تیدوجوم  داوم  هک  ینورب  ناهج  اـب  یئانـشآ  كرد و  زا  ناـسنا  کـی  رگا  هک  تسنیا  تقیقح  دـنیبیم . ینورب  ناـهج 
پرس تسا ، رثات  ریثات و  لاح  رد  وا  زغم  ناور و  اب  شیگدنز  ياهسفن  نیرخآ  ات  تس و  هدومن  هیبعت  هدرک و 

ددصرد یصخش  نینچ  تقیقح  رد  دراگنا ، هدیدان  ار  سوسحم  سح و  ملاع  دنادن و  ار  یئانـشآ  كرد و  نیا  یتایح  شزرا  دنک و  یچی 
تفایرد يارب  نورد  يهقطنم  هب  دورو  تسا !! هدـمآرب  یقیـسوم  يهلیـسو  رازبا و  نتـشاد  نودـب  دـنیاشوخ  نوزوم و  گنهآ  کی  نتخاون 

نیدلارخف رعـش  رد  هک  تسا  عونمم  دورو  نامه  تسا ، هدرک  نورد  راپـسهر  ار  وا  هک  یناهج  تیعقاو  شریذپ  نودـب  دوجو  ملاع  ینافرع 
هب دندادن  مهر  مدع  هب  متشذگ  مه  دوجو  دندادن ز  مهر  مدق  هب  مدیشک  اپ  ثودح  ز  تسا : هدش  دزـشوگ  یئاهب  خیـش  سیمخت  اب  یقارع 

نافرع ییآ  هناخ  نورد  هک  يدرک  هچ  نورب  رد  وت  هک  دندادن  مهر  مرح  هب  متفر  هناخ  فاوط  هب  دندادن  مهر  منص  هب  مدرب  هدجس  تشنک 
مهـسفنا یف  قافالا و  یف  انتایآ  مهیرنـس  تسا  لئاق  ینورد  ناهج  هب  هک  دهدیم  ینورب  ناهج  هب  ار  تیمها  نامه  مالـسا  هاگدید  زا  تبثم 
يهزیگنا هک  تسا  هدـش  هتفگ  مراهچ - یفنم  يانبم  داد ). میهاوخ  ناشن  نانآ  هب  یـسفنا  ناهج  رد  یقافآ و  ناـهج  رد  ار  دوخ  تاـیآ  اـم  )

تالکـشم هب  هجوـت  بجوـم  هراوـمه  ذـفان  قـیمع و  ياهیرایـشه  هـک  تـهج  نادـب  تـسیدازآ . يرایـشه و  زا  زیرگ  یناـفرع  ياهـشیارگ 
هکنیا رد  تسین  يدیدرت  و  تسا ، عونتم  فئاظو  فیلاکت و  هب  لمع  دـهعت و  ساسحا  بجوم  فرط و  کی  زا  اهیژولوئهدـیا  ینیبناهج و 

لاغتشا ب
يور نتـشاذگ  اـپ  تـالیامت و  زا  تشذـگ  ذـیاذل و  زا  ضارعا  بجوـم  فئاـظو ، فیلاـکت و  هـب  لـمع  تالکــشم و  نآ  لـصف  لـح و  ه 

ياهداب رد  هک  يدازآ  زا  زیرگ  يارب  دروآیم و  دوخ  لابند  هب  ار  روبزم  تالکشم  هک  يرایشه  نآ  زا  رارف  يارب  اذل  تسا ، اهیهاوخدوخ 
. درادیم شوخ  لد  نافرع  شخبیلـست  فیطل و  تاساسحا  اب  هدرب و  نورد  هب  ور  دوریم ، رده  هب  دوشیم و  کلهتـسم  تالیامت  زودـنت 

حیحـص الماک  يدازآ  يرایـشه و  ياهتمظع  كرد  زا  ناناوتان  يهرابرد  ای  يدازآ ، يرایـشه و  نانمـشد  زا  ياهدع  يهرابرد  مه  انبم  نیا 
لماک ناسنا  ریـسم  ای  یمالـسا  تبثم  نافرع  دـش . رکنم  ناوتیمن  برغ  رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  ار  ناـفرع  ناراداوه  هنوگنیا  دوجو  تسا و 

ریـسفت رد  ددرگیم . تایح  يالعا  فدـه  دراو  صاخ  يریـسم  ندومیپ  اب  عورـش و  یئدـبم  زا  هک  تسا  یحور  تکرح  نآ  تبثم  ناـفرع 
هدش هتفگ  یناوارف  يهدنزرا  بلاطم  تسا ، مالـسا  بتکم  قیوشت  هجوت و  دروم  دیدرت  نودب  هک  تبثم  نافرع  نیا  فده  ریـسم و  ءدـبم و 

دشر و نامه  ینعم  نیا  هب  نافرع  هک  مینادیم  مزال  ار  همدقم  نیا  هب  هجوت  نافرع  نیا  فده  ای  دصقم  ریسم و  ءدبم و  حیضوت  يارب  تسا .
هراشا و تحارص و  اب  مالسا  یلصا  عبانم  رد  فلتخم  تانایب  تارابع و  اب  هک  تسا  یناسنا  یحور  نانیمطا  هب  لین  یئوجتقبس و  لماکت و 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1433 

http://www.ghaemiyeh.com


میقتسم
یلقع يانعم  هب  هن   ) لوقعم تایح  نامه  تفرگ ، رظن  رد  ناوتیم  نافرع  يارب  هاگدید  نیا  زا  هک  یفیرعت  تسا . هدش  حرطم  میقتسم  ریغ  و 
یتسه يالعا  دصقم  رد  دورو  هک  تسا  نکمم  لامک  هب  ور  يرشب  ياهدادعتسا  يهمه  يهدننک  هیجوت  میلس و  لقع  يانعم  هب  هکلب  يرظن 
دوجو مامت  تعیبط  يهراوهگ  رد  هک  یباوخ  زا  يرادیب  یهاگآ و  زا  تسترابع  هدنزاس  تکرح  نیا  ءدبم  دشابیم . تسنآ ) یئاهن  فدـه 

ءـالتعا و نیا  ریـسم  رد  دـناوتیم  تسا و  وجلاـمک  بلط و  يولع  دراد ، دوجو  يو  رد  هک  یحور  هکنیا  هب  یهاـگآ  دوـب . هتفرگ  ارف  ار  وا 
. درادـن دـیدرت  یـسک  چـیه  تسا ، يرادـیب  یهاگآ و  نیا  لماک  ناسنا  ریـسم  ای  تبثم  ینافرع  تکرح  ءدـبم  هکنیا  رد  درادرب . ماگ  لامک 

تـسد هک  تسا  یماگنه  نانآ  يرادیب  هجیتن  رد  دـننکیمن و  كرد  ار  يرادـیب  نیا  ترورـض  تمظع و  اهناسنا  زا  يریثک  دارفا  هنافـساتم 
ارف ناشگرم  هک  یماگنه  دـنباوخ و  رد  مدرم   ) اوهبتنا اوتام  اذاف  ماین  سانلا  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد  هکنانچ  دـهدیم ، ناکت  ار  نانآ  گرم 

تسیباوخ و یگدـنز   ) راس لایخ  امهنیب  ءرملا  هظقی و  هینملا  مون و  شیعلا  دـیوگیم : یماهت  نسحلاوبا  دـنوشیم ). رادـیب  باوخ  زا  دـسر 
ایند ر ندوب  ساسایب  رگید  رعاش  کی  نایرج .) رد  تسا  یلایخ  يرادیب  باوخ و  نیا  نایم  رد  ناسنا  يرادیب و  گرم 

بارـس يور  رب  هکلب  بآ  رـس  رب  هن  بابح  هچ  نکیلو  تسبابح  وچ  ایند  تسا : هدرک  فیـصوت  نینچ  دوش  هداد  رارق  فدـه  هک  یماگنه  ا 
ناهج ندوب  يدج  هک  تسا  یهاگآ  يرادیب و  نیا  بارخ  تسم  دب  باوخ  باوخ ، هچ  باوخ  نآ  باوخ  هب  دننیب  هک  یبارـس  هچ  مه  نآ 

يو يارب  ناهج  تسا ، هدماین  دوجوب  یهاگآ  يرادـیب و  نیا  هک  یمادام  دـیامنیم و  تابثا  دـنکیم ، یگدـنز  نآ  رد  ناسنا  هک  ار  یتسه 
-1 دنکیم : میـسقت  تمـسق  ود  رب  ار  ایند  نیا  رد  یگدنز  دیجم  نآرق  هک  تسا  تهج  نیدب  دیامنیم و  یچوپ  یخوش و  يزاب و  هاگیاج 

ییحی لیلد و  هب  دنتـسم  تایح  هبیط ، تایح  - 2 دیامنیمن . يرگید  زیچ  بعل  وهل و  زج  ار  ناهج  هک  ضحم  یعیبط  یگدـنز  ایندـلا  هایحلا 
ار نآ  ناوتیم  هک  تسا  یگدنز  نیا  و  دشاب ) نشور  لیلد  هب  دنتـسم  وا  یگدنز  دنک  یگدـنز  دـهاوخیم  هک  یـسک  ات   ) هنیب نع  یح  نم 
نآ زا  نم  توم  تایح و  نم و  تادابع  نم و  زامن  اعطق ،  ) نیملاعلا بر  یتامم هللا  يایحم و  یکسن و  یتولص و  نا  هک : داد  ادخ  هب  تبـسن 
هب ینیبدب  یئارگ و  چوپ  تلع  دیاب  اجنیا  زا  میاهدرک . حالطـصا  لوقعم  تایح  ار  یگدنز  نیا  ام  تسا .) نایملاع  يهدـنرورپ  هک  تسا  هللا 

لماک ق ناسنا  ریسم  تبثم و  ینافرع  تکرح  ءدبم  زا  رتنیئاپ  هلحرم  رد  نانیبدب  نایارگ و  چوپ  نیا  درک . وجتسج  ار  یتسه  ناهج 
تکرح ءدبم  نیا  دناهدیـسرن . دنک  تابثا  ار  دوخ  تیدوجوم  یتسه و  ناهج  ندوب  يدج  هک  يرادیب  یهاگآ و  نآ  هب  اریز  دناهتفرگ . رار 

یهاگآ و هک  ادبم  نیا  هکلب  دنک ، تکرح  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  رد  ار  نآ  ناسنا  هک  تسین ، یناسنا  یگدنز  دادتما  رد  تباث  يهطقن  کی 
زا دیاب  مه  رمع  نایلاس  تفرـشیپ  اب  يرادیب  یهاگآ و  نیا  دـشاب . هدوب  وا  هار  غارچ  یمدآ  رمع  تاظحل  يهمه  رد  یتسیاب  تسا ، يرادـیب 
اب رتهاگآ  وا  هک  ره  تسا  ربخم  ناج  تیهام  رـس و  نوچ  اریز - هبناـج . همه  عونتم و  تیفیک  رظن  زا  مه  دـشاب و  شیازفا  هب  ور  تیمک  رظن 

هکنانچنآ ناسنا  هب  نتشیوخ  ندیدرگ  تسه و  هکنانچنآ  ناسنا  زا  هناهاگآ  يوپاکت  زا  تسترابع  هدنزاس  تکرح  نیا  ریـسم  تسا  رتناج 
هکلب تسین ، ضحم  یـصخش  تیدوجوم  فیرعت  نیا  رد  ناسنا  زا  دوصقم  تسا . نایرج  رد  العا  فدـه  کـی  هب  ور  هک  یناـهج  رد  دـیاب 

تیلوئـسم ساسحا  رگید  ياهناسنا  يهرابرد  دـهدیم  هزاجا  وا  ياهیئاناوت  اهدادعتـسا و  هک  اـجنآ  اـت  هک  تسیرگـشالت  ورهر و  صخش 
نتخاس یفتنم  یئاناوت  دـنادب و  ار  شعونمه  ياهیدـنمزاین  هک  ناـسنا  نآ  اریز  دـنادب ، كرتشم  دوخ  ریـسم  رد  تکرح  رد  ار  ناـنآ  هدومن 

، دریگب شیپ  ار  دوخ  هار  دیامن و  یثنخ  يونعم  يدام و  تایح  میظنت  هار  رد  ار  یئاناوت  نآ  لاحنیا  اب  دشاب و  هتشاد  ار  اهنآ 
نم هب  نامیا  عئاج  ملـسملا  هراج  اناعبـش و  باب  نم  یب  نمآ  ام  تسا  هدمآ  ثیدح  کی  رد  ددرگ . لئان  یناسنا  لامک  هب  تسناوت  دهاوخن 

ورهر کی  هک  یتقو  دـشاب . هنـسرگ  شناملـسم  يهیاسمه  هک  یلاح  رد  دـناسرب  زور  هب  ار  بش  يریـس  یلاح  رد  هک  یـسک  تسا  هدرواین 
اب دنکیم  فرـص  اهناسنا  يونعم  يدام و  تاجایتحا  هار  رد  دشاب ، كدـنا  یلیخ  هچ  رگا  تسا ، اراد  هک  ار  يزایتما  تردـق و  لامک  لزنم 
هب مدرم  يهمه   ) مهل مهعفنا  هیلا  مهبحا  هللا و  لاـیع  مهلک  قلخلا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـنیادخ و  لاـیع  هرـسکی  همه  قلخ  هک  يریگفدـه  نیا 

تبحم زا  یصخش  نینچ  تسا ) ادخ  يهداوناخ  هب  نانآ  نیرتدنمدوس  ادخ  دزن  رد  نانآ  نیرتبوبحم  دنتـسه ، يدنوادخ  يهداوناخ  يهلزنم 
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سپ تسین ؟ یناسنا  لامک  نافرع و  یلاع  فدـه  یهلا  تبحم  يـالاو  ماـقم  رد  دورو  یگتـسیاش  رگم  تسا . دـنمهرهب  ـالعا  دـح  رد  یهلا 
يهمادا لماوع  رد  دـننکیم ، یگدـنز  وا  نوماریپ  رد  هک  یئاـهناسنا  اریز  دـشاب ، هدوب  ضحم  ءـالخ  رد  دـناوتیمن  لـماک  ناـسنا  يوپاـکت 

نافرع لامک و  هگلزنم  ورهر  تردق  عاعش  هک  اجنآ  ات  اذل  دنشابیم . یلماکت  ياهندیدرگ  تفرعم و  يهنشت  زین  نانآ  دنکرتشم ، وا  تایح 
اب ام ز  دیامن . فرص  دوخ  یصخش  ياهفده  دربشیپ  رد  ای  لمهم و  ار  تردق  نیا  دناوتیمن  هجو  چیه  هب  تسا ، هدش  هدیشک  تبثم 

تایح دربشیپ  هار  رد  اهیئاناوت  فرـص  اب  العا  فدـه  هب  ور  ناهج  رد  هناهاگآ  يوپاکت  نیا  میوریم  ایرد  میئایرد  ام ز  میوریم  الاب  میئال 
نافرع یلـصا  تعیبط  تسا . یناسنا  دـشر  لماکت و  كـالم  مالـسا  بتکم  رد  هک  تسا  ناـفرع  ریـسم  رد  تکرح  نارگید ، دوخ و  لوقعم 

یهاوخدوخ و یتسرپایند و  اب  تبثم  نافرع  یلـصا  تعیبط  هکنانچ  تسین ، راگزاس  دـنلاح ! هچ  رد  نارگید  هک  هچ  نم  هب  يهلمج  اب  تبثم 
هک یتایح  ینعی  تبثم ، نافرع  اب  یگدنز  تسا . اهیرایـشهان  ریدخت و  لهج و  دـض  تبثم  نافرع  یلـصا  تعیبط  درادـن . شزاس  یئوگروز 

تادابع نم و  زامن  اعطق   ) نیملاعلا بر  یتامم هللا  يایحم و  یکـسن و  یتولـص و  نا  ادخ . نآ  زا  تسا  یتایح  دنکیم ، يرپس  لماک  ناسنا 
يهراـبرد درادـن  ناـکما  تسا ، ادـخ  نآ  زا  هک  یتاـیح  تسا .) ناـیملاع  يهدـنرورپ  هک  تسیدـنوادخ  نآ  زا  نم  گرم  یگدـنز و  نم و 

هک ینابر  غورف  نآ  زا  تسا  ادـخ  نآ  زا  هک  یتاـیح  دـشاب . رطاـخ  هدوسآ  لاـیخیب و  تسا ، یهلا  تیـشم  هاـگهولج  هک  نارگید  یگدـنز 
ناگدشمگ ندروآ  هار  هب  قیرغ و  تسد  نتفرگ  ایآ  دزادـنایم . اهیرایـشهان  لهج و  تاملظ  رد  هدـش  قرغ  ياهناسنا  رب  يوترپ  دریگیم ،

هک دنتسین  یتادوجوم  نامه  ناگدشمگ  ناگدش و  قرغ  نیا  رگم  تسین ؟ يدنوادخ  يهتـساوخ  ضحم  یعیبط  تایح  هت  رـس و  یب  نابایب 
عتم دنوادخ 

حور تفاطل  رب  هک  هزادـنا  ره  تفگ : دـیاب  هکلب  تسا ؟ هدومرف  مدـیمد ) دوخ  حور  زا  وا  رد  و   ) یحور نم  هیف  تخفن  نانآ و  يهرابرد  لا 
هب یلدـبحاص  دوشیم . رتهدرتسگ  اهناسنا  رگید  رب  لماک  ناـسنا  یناـبر  يهعـشا  هزادـنا  ناـمه  هب  دوشیم ، هدوزفا  تبثم  ناـفرع  ریـسم  رد 

ار قیرف  نیا  نآ  زا  يدرک  رایتخا  ات  دوب  قرف  هچ  دـباع  ملاع و  نایم  متفگ  ار  قیرط  لها  تبحـص  دـهع  تسکـشب  هاـقناخ  دـمآ ز  هسردـم 
، تسا لماک  ناـسنا  تاـیح  ریـسم  هک  تبثم  ناـفرع  رد  ار  قیرغ  دریگب  هک  دـنکیم  دـهج  نیو  نورب  دربیم  ردـب  شیوخ  میلگ  نآ  تفگ 

عقوت نودـب  نآ و  يهنادازآ  نداد  ماجنا  اب  فیلکت  ساسحا  هک  مینادیم  ام  يهمه  دراد . یتاـیح  یگدنـشخرد  يهفیظو  فیلکت و  گـنر 
اب يرگهلماعم  نیا  تسا و  تسپ  ياهيرگهلماعم  یناویح و  تالیامت  لاگنچ  زا  حور  يدازآ  لماع  نیرتیـساسا  رفیک ، زا  سرت  شاداپ و 

رصتخم یلئاسم  حرط  تسا  وا  مان  بلاطیبا  نب  یلع  هک  لماک  ناسنا  کی  رد  تبثم  نافرع  ققحت  دشابیمن . راگزاس  یمالـسا  تبثم  نافرع 
لماک ناسنا  يالاو  ماقم  هب  سانـش  ناسنا  نارایـشه  نادـنمدرخ و  يهمه  رظن  قافتا  هب  هک  بلاـطیبا  نب  یلع  یناـفرع  تیـصخش  يهراـبرد 

انخس هب  رظن  اب  تقیقح و  قح و  هار  ناگدنیوپ  يهمه  قیدصت  هب  مکی - تهج  تسیرورض : ددعتم  تاهج  زا  تسا ، هدیسر 
تـسد یناسنا  لامک  هب  هدمآ و  لئان  تبثم  نافرع  ماقم  نیرتالاو  هب  تیـصخش  نیا  هک  تسین  يدیدرت  ياج  چیه  لماک  ناسنا  نیا  دوخ  ن 

ياهتیـصخش ریاس  زا  هچ  ناناملـسم و  يهفلتخم  قرف  زا  هچ  ع )  ) نینموملاریما يهلـضاف  فاصوا  نایب  رد  نونکات  هک  یتالمج  تسا . هتفاـی 
وگزاب دناوتن  گرزب  تیـصخش  نیا  یناسنا  ینابر و  يهبنج  رگا  دـنک . رپ  دـناوتیم  ار  يددـعتم  تادـلجم  تسا ، هدـش  هتفگ  للم  ماوقا و 

هک یفراع  ناونع  هب  ناوتیمن  خیرات  رد  ار  یناسنا  چیه  نیموصعم  يهمئا  ناربمایپ و  ياوس  دـشاب ، یناسنا  لامک  یعقاو و  نافرع  يهدـننک 
زا ار  یناسنا  لامک  تبثم و  نافرع  تاصتخم  فاصوا و  درک . ادـیپ  دـشاب  یناسنا  لامک  یعقاو و  ناـفرع  زا  يرادروخرب  يهتـسیاش  دـناوتب 

اقداص الا  قطنا  اـم  قلخلا  یلع  هافطـصا  قحلاـب و  هثعب  يذـلاو  - 1 مینکیم : حرطم  دراد ، ماـن  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هک  نآ  زاتـشیپ  ربـهر 
تبثم ناـفرع  میوـگیمن . تسار  زج  ینخـس  تسا ، هدـیزگرب  مدرم  يهمه  رب  ار  وا  هتخیگنارب و  قـح  رب  ار  ربماـیپ  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس 
فالخ نتخاس  سکعنم  دزاسیم . سکعنم  طابترا  نامه  قباطم  تسرد و  اهدادـیور  يهمه  ینورب و  ناهج  اـب  ار  ناـسنا  طاـبترا  يهجیتن 

تیصخش آ هب  نافرع  هک  یتردق  لالقتسا و  اب  هک  تسا  تیصخش  فعض  زا  یشان  ای  اهدادیور  ینورب و  ناهج  اب  طابترا 
هب هراومه  هک  تسا  نتـشیوخ  اب  هزرابم  یعون  عقاو  فالخ  زاربا  هک  تسا  نوناق  نیا  هب  لهج  زا  یـشان  ای  تسا و  راگزاسان  دهدیم ، یمد 
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هب عقاو  فالخ  زاربا  غورد و  نافرع ، نایعدم  زا  یضعب  یگدنز  سوماق  رد  هک  تسا  یتفگـش  یـسب  ياج  دماجنایم . تیـصخش  تیبولغم 
ساسحا مه  یـضقانت  داضت و  چـیه  دوشیم و  عمج  نافرع  اب  دـشاب ) رتدـب  غورد  یحور  ررـض  زا  هک  یئاهررـض  عفد  هن   ) حـلاصم يهناهب 

تبثم نافرع  تسا . دـشاب  دـیاب  هکنانچنآ  ناسنا  ساسحا  تیعقاو  اب  ساکعنا  هشیدـنا ، رادرک ، راتفگ ، قباطت  يانعم  هب  قدـص  ددرگیمن !!
عقاو فالخ  زاربا  غورد و  اب  طابترا  نآ  زا  هدـنزاس  يرادربهرهب  ادـخ و  ناسنا و  ناهج و  اب  ناسنا  حیحـص  الماک  طابترا  زا  تسترابع  هک 
یلاع صتخم  نیا  درادن . یـشزاس  هنوگ  چیه  تستایعقاو ، گنر  يهدـننک  تام  لماع  زغم و  يهدـنریگ  لماوع  ندـش  هدـییاس  بجوم  هک 

، نینموملاریما یگدـنز  تاظحل  يهمه  رد  میئوگیم  هکنیا  دوشیم . هدـهاشم  ع )  ) نینموملاریما یگدـنز  تاظحل  يهمه  رد  تبثم  ناـفرع 
یعاـمتجا یگدـنز  رد  و  یعاـمتجا ، يدـنواشیوخ ، ياهداوناـخ ، يدرف ، یگدـنز  اـم  یگدـنز  ياـهتیعقوم  عوـنت  هـک  تـسنیا  اـم  دوـصقم 

نینموملاریما تسا  هتسناوتن  نوگانوگ  ياهتیریدم  یسایس و  ياهتیعقوم  يرهاظ و  تسکش  يزوریپ و  حلص و  راکیپ و  گنج و  ياهتیعقوم 
ارحنا هب  ار 

نادیم رد  تردق  نتشاد  تسد  رد  اب  نینموملاریما  هک  مینک  كرد  ار  بلطم  نیا  تیمها  رگا  دناشکب . یئوگتسار  یتسار و  قدص و  زا  ف 
قح هار  رد  تکرح  - 2 هچ ؟ ینعی  بلاطیبا  نب  یلع  نافرع  هک  میمهفیم  عقوم  نآ  تسا ، هدشن  عقاو  فالخ  زاربا  غورد و  بتکم  تسایس 
رد تسین  یئادـخ  وا  زج  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس   ) قحلا هداج  یلعل  ینا  وه  الا  هلا  يذـلا ال  هللاوف  دـیامرفیم : ع )  ) نینموملاریما تقیقح . و 

، قح هار  رد  هنادازآ  تکرح  تسا . تبثم  ناـفرع  صتخم  نیمود  تقیقح  قـح و  هار  رد  وپاـکت  تکرح و  مرادیمرب ). مدـق  قـح  يهداـج 
هک تسا  یتمظعاب  يانعم  کی  قح  هار  رد  هنادازآ  تکرح  يانعم  دهدیم . ماجنا  ناسنا  کی  هک  تسا  یتکرح  نیرتشزرا  اب  نیرتيدج و 

. دـندرکیم هبلاطم  تمیق  ناونع  هب  ار  یـضوع  مه  دوخ  ندیـشک  سفن  هب  دنتـسناوتیم  رگا  هک  تسا  مدرم  یلومعم  يرگهلماعم  زا  رتـالاب 
بلاق کی  اب  هکلب  تسین ، شاداـپ  دوس و  تذـل و  هنوگ  چـیه  يارب  وا  ياـهتیلاعف  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  قح  دوخ  فاـصوا  زا  یکی  نیا 
باتفآ دنک  هچ  ددنـسپ  هچ  دیامن  هچ  زان  یبوخ و  زا  زج  هب  نابات  هام  دنک  هچ  ددنبن  کشم  را  ملع  دنک  هچ  ددنخن  هک  نادـنخ  لگ  یبدا :

، دنکن یلجت  وا  يارب  قح  دریگن و  قح  زا  یغورف  ناسنا  کی  هک  یمادام  دنک  هچ  دبنگ  هردان  نیدب  سپ  رون  شبات و  دهدن  را 
ندید زا  نایانیبان  نافرع و  زا  مورحم  نایوگهوای  دیراذگب  دیامن . يرپس  یط و  قح  هب  ور  قح و  رب  ار  یگدنز  ياهناتسلگ  اهناتـسراخ و  و 

دنیامرف میدقت  تیرشب  ملاع  هب  ار  گرزب  فاشتکا  نیا  دنشاب و  خیرات  يهیزجت  لیلحت و  لوغشم  تسد  هب  وقاچ  دنفابب و  هفـسلف  قح  غورف 
اهسک تیصخش و  ندوب  نوملقوب  تایعقاو و  تقیقح و  اب  يزاب  تسایـس ، فیرعت  رد  ایوگ  دوبن !!! رادمتـسایس  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک 

مان هب  تسا  اهناسنا  زا  لکشتم  هک  ار  هعماج  تیریدم  میظنت و  دناوتیمن  سک  چیه  اهنآ  نودب  هک  تسا  یلصا  يازجا  ندرک  یقلت  زیچ  ار 
نیا زا  زج  قح  هار  رد  هنادازآ  تکرح  دوبن . نافرع  ياعدا  اهناسنا  هب  روآمرش  ریقحت  نیهوت و  نیا  اب  ناوتیم  ایآ  دریگب . هدهع  هب  تسایس 

نآ اریز  منادیم ، ادـخ  نآ  زا  ار  امـش  نم  مهاوـخیم ) ادـخ  يارب  ار  امـش  نم   ) مکدـیرا هللا اـنا  هک : دـنک  تیعبت  اـهناسنا  يهراـبرد  لـصا 
مدآینب انمرک  دـقل  و  : ) تسا هتفگ  مدـیمد ) ناـسنا  رد  دوخ  حور  زا  و   ) یحور نم  هیف  تخفن  و  هتفگ : امـش  يهراـبرد  یتسه  يهدـننیرفآ 

( میرتکیدزن وا  ندرگ  گر  زا  وا  هب  ام  و   ) دـیرولا لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  و  تسا : هتفگ  و  میاهدومن ) میرکت  ار  مدآ  نادـنزرف  ام  اتقیقح  )
عبنم ب ناگدننک  قلخ  نیرتهب  دنوادخ   ) نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابتف  تسا : هتفگ  و 

وترپ رد  تـکرح  - 3 دـیهاوخیم .) دوـخ  ياههتـساوخ  ندروآرب  يارب  ارم  مدرم  امـش   ) مکـسفنال ینودـیرت  متناو  هچ : رگا  تسا ) تـکر 
حـضاولا قیرطلا  یلعل  ینا  ییبـن و  نم  جاـهنم  یبر و  نم  هنیب  یلعل  ینا  و  نشور : ـالماک  هار  رد  ربماـیپ و  شور  زا  يوریپ  اـب  يدـنوادخ و 

يربج لماوع  هن  تسا و  یناسفن  ياوه  هن  هاگهیکت  لیلد و  نیا  دـشاب . نشور  لیلد  هب  دنتـسم  هک  یتایح  نآ  زا  تسترابع  یناـفرع  تاـیح 
، تسا هتفرگ  رارق  وا  هار  رـس  هک  یئایـشا  يهمه  رد  ار  قح  يهولج  دـشخردیم و  کلاس  هار  ارف  هک  تسا  ینابر  غورف  نآ  هکلب  یگدـنز ،
دینک و يوریپ  قح  يوک  ورهر  نیا  زا  هک  دز  اهناسنا  هب  دایرف  لماک  تحارـص  دنلب و  يادص  اب  ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنیبیم .

مل هک : تقیقح  نیا  زاربا  اب  ع )  ) نینموملاریما هک  دـینک  تقد  تسا . یناـبر  غورف  ورهر  نیا  تاـیح  نشور  لـیلد  اریز  دـیتفیب ، وا  لاـبند  هب 
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مدیدن  ) هعم هدعب و  هلبق و  هللا  تیار  الا و  ائیـش  تیار  ام  هک : تقیقح  نیا  نایب  اب  و  ماهدیتسرپن .) ماهدیدن  هک  ار  يدنوادخ   ) هرا ملابر  دـبعا 
هک عقوم  نآ  زا   ) هتیراذم قح  یف  تککـش  ام  هک : راتفگ  نیا  اب  و  ماهدید .) نآ  اب  نآ و  زا  دعب  نآ و  زا  شیپ  ار  ادـخ  هکنیا  رگم  ار  يزیچ 

احیرص تانایب  نیا  يهمه  اب  ماهدرکن .) یکش  تسا  هدش  هداد  ناشن  نم  هب  قح 
لصاو ار  شیوخ  طابر  ره  رد  وا  هکنآ  مالغ  نم  يرآ - مرادیمرب ) مدق  ینـشور  هار  رد  اعطق  نم   ) حضاولا قیرطلا  یلعل  ینا  و  دیامرفیم :

قح اب  وا  کیدزن  يهطبار  تسا و  هدمآرب  قدصم  قداص  نیا  نابز  زا  قوف  تالمج  هکنآ  اب  متسه ، هار  رد  نم  دیوگیم : طامـس  رب  دنادن 
هدیسر و قح  هب  نم  دیوگیمن : متسه و  هار  رد  نم  دیوگیم : تسا ، هدهاشم  لباق  وا  ینیع  یناگدنز  رد  مه  تالمج و  نآ  يهلیـسوب  مه 

لامک يهلحرم  نیرتیلاع  رد  ولو  ناسنا  کی  هک  تسا  قح  نیمادک  نآ  دیوش . فقوتم  نم  ربارب  رد  دیئایب  مه  مدرم  امـش  ماهدش ، فقوتم 
نیا درادن و  یتیاهن  الع  لج و  قح  هک  یتروص  رد  دتـسیاب ، وپاکت  تکرح و  زا  دزاس و  دودحم  دوخ  رد  ار  نآ  دـسرب و  نآ  هب  نافرع ، و 

هب عورش  هدومن  یقلت  قلطم  قح  ار  دوخ  یحور  يوپاکت  لحم  دوش و  فقوتم  وا  هک  دریگیمن  ار  یکرحتم  چیه  هار  رس  یقیقح  تیاهنیب 
ناسنا نیا  - 4 دشابیمن . لصف  لح و  لباق  هک  تسا  یضقانت  نتـسیرگن  دوخ  هب  فقوت  تبثم و  نافرع  هصالخ - دیامن . بقع  هب  تشگزاب 
بیرف ار  دوخ   ) ماهتخاـسن هبتـشم  دوخ  رب  ار  یتـقیقح   ) یلع سبل  اـم  یـسفن و  یلع  تسبل  اـم  دـیوگیم : تبثم  ناـفرع  ورهر  نیا  لـماک و 

بیرف ن ار  دوخ  نوچ  تبثم  نافرع  رادیاپ  نوناق  تسا  نیا  يرآ  تسا .) هتشگن  هبتشم  نم  رب  مه  يزیچ  و  ماهدادن )
ار دوخ  میوش ، وربور  نتـشیوخ  تیدوجوم  تایعقاو  اب  یـشوپور  نودـب  لماک و  تحارـص  اب  دـیئایب  ماهدروخن  بیرف  سکچیه  زا  ماهداد ،
ار ام  دناوتیمن  يدادیور  چیه  سکچیه و  هک  تسا  يدج  مادـقا  نیا  اب  طقف  میراذـگب ، رانک  ار  یعنـصت  دوخ  اب  یگدـنز  میهدـن . بیرف 

جاوما زا  ام  نورد  یحور  ياهیگدنزاس  يارب  شالت  رد  هک  دراد  ترورض  تهج  نادب  تبثم  نافرع  ریسم  رد  نوناق  نیا  تاعارم  دبیرفب .
ياـههناوج یپ  رد  یپ  ندـیئور  ذـیاذل و  هب  فیرظ  ياهـشیارگ  نیغورد و  ياـهیدازآ  ساـسحا  هیاـپیب و  تاـمهوت  ساـسایب و  تـالایخ 

يهگر کـی  ندروآ  تسدـب  دـننام  هروبزم  روما  هوبنا  زا  تبثم  یناـفرع  تلاـح  کـی  ندروآ  تسدـب  دوب . دـهاوخن  یلاـخ  یهاوـخدوخ ،
ریغ یناسنا و  لماع  چـیه  میروخن  بیرف  دـنیاشوخ  روما  نیا  زا  میناوتب  اـم  رگا  تسا . رامـشیب  ياهگنـس  لاـغز  هوبنا  زا  ساـملا  کـیراب 

نایرج هب  اهیتسرپ  تذل  تالایخ و  هب  یگدولآ  نودب  ار  دوخ  حور  ینافرع  دعب  ناسنا  دوخ  هک  یماگنه  دـبیرفب . ار  ام  دـناوتیمن  یناسنا 
نیا ندرک  لتخم  یئاناوت  يزیچ  چیه  یسک و  چیه  رگید  دنک ، يریگولج  ینابر  ریسم  يوپاکت  نیا  زا  تسناوتن  وا  یعیبطدوخ  و  تخادنا .

رد ار  یمهم  بلطم  کی  لصا  نیا  يهمدقم  رد  تسا : مزال  رتشیب  حیـضوت  تایعقاو  اب  یئورایور  لصا  يهرابرد  تشاد . دهاوخن  ار  وپاکت 
فیصوت م

اهنم و زا  رتدـب  دـیآیم ، دوجوب  اهناسنا  رد  هک  اهـشنم  اهنم و  زا  کـی  چـیه  هک : تسنیا  همدـقم  نآ  میوشیم : رکذـتم  هدروخ  بیرف  ن 
رد یبیرفدوخ  زا  لصاح  یعنـصت  نم  کی  هک  یعقوم  تسا . هتخاـس  دوخ  يارب  هدروخ  بیرف  ناـسنا  دوخ  يهلیـسوب  هک  تسین  یئاهـشنم 

ار ناتـساد  نیا  ام  زا  یلیخ  دـیاش  تخاس . دـهاوخ  فرحنم  ار  تایعقاو  يهمه  دـهاوخن  اـی  دـهاوخب  هن ، اـی  دـنادب  دـیآیم ، دوجوب  ناـسنا 
. دندیدن يزیچ  دنتـسیرگن ، هچ  ره  یتدم  دنتفر ، يدنلب  کی  هب  ناضمر  لاله  ندید  يارب  ناناملـسم  زا  یهوبنا  عمج  يزور  هک  دـناهدینش 

چیه دـننیبب ، دـیدیم  وا  هک  ار  هچنآ  مه  مدرم  هک  تساوخ  هچ  ره  منیبیم . نم  ار  نآ  هام و  تسنیا  هک  دز  دایرف  عمج  نآ  زا  یکی  ناهگان 
شمشچ ولج  رد  هدش و  جک  هدننیب  نآ  يوربا  زا  وم  کی  دید  تسیرگن  یعدم  نآ  تروص  هب  عمج  نآ  نایم  رد  یصخش  دیدیمن . سک 

هب نک و  رت  ار  تناتـشگنا  تفگ : هدـننیب  هب  صخـش  نآ  تـسا ! هتخاـس  مـسجم  اـضف  رد  ار  لـاله  وا  يارب  هـک  تـسا  هـتفرگ  رارق  يروـط 
یئاج هک  دوشیم  هظحالم  دیدن . يزیچ  درک  هاگن  قفا  هب  هچ  ره  دیـشک ، شیاهوربا  هب - ار  شناتـشگنا  هدننیب  هک  یتقو  شکب ، تیاهوربا 
ضرع هکنیا  تخاس !؟ دهاوخ  هچ  شنم  نم و  ندش  جک  دزاسب ، اضف  رد  نیغورد  هام  کی  ناسنا  يارب  دـناوتیم  وم  کی  ندـش  جـک  هک 

هدروخ بیرف  نم  مدرک :
زا ریغ  یبیرفدوخ ، لولعم  تایعقاو  زا  فارحنا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـیامنیم ، فرحنم  ار  تایعقاو  قیاقح و  يهمه  ناسنا  دوخ  يهلیـسوب 
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دوخ رد  ار  ام  شیب  مک و  هک  تسا  یـصاخ  ياهیریگعضوم  لقعت و  اههاگـشیامزآ و  ساوح و  یئاسران  يهلیـسوب  تایعقاو  زا  تیمورحم 
يهمه اریز  دـشابیمن . رگیدـکی  اب  اهناسنا  راکیپ  فسات و  خـیبوت و  هنوگ  چـیه  دروم  روبزم  يربج  ياـهیئاسران  تسا . هتخاـس  روهطوغ 

عقوم رد  هخاـش  هس  يهکنپ  کـی  دـنیامنیم . کـچوک  رود  ياههلـصاف  رد  گرزب  ماـسجا  هک  دـنمهفب  دـنناوتیم  هجوت  كدـنا  اـب  مدرم 
سامت درـس  مرگ و  ماسجا  اب  هک  یناـسنا  ياـضعا  نیـشیپ  ياهتیـصوصخ  اـب  امرـس  اـمرگ و  دـیامنیم ، یقیقح  يهرئاد  باتـش  اـب  تکرح 
تـسا میرگاشامت  مه  میرگیزاب  مه  دوجو  گرزب  يهمانـشیامن  رد  ام  فورعم  لصا  نامه  نیا  دنروآیم . دوجوب  توافتم  رثا  دـنریگیم ،

، هستوئـال ناـمز  زا  لـصا  نیا  دـناهتفریذپ ، اـم ) يارب  یئیـش  دوخ و  يارب  یئیـش   ) ناوـنع تحت  ار  نآ  یفـسلف  یملع و  بتاـکم  يهمه  هک 
يهلمج رد  هدش و  هدروآ  يرـشب ) تقاط  ردق  هب   ) هفـسلف تمکح و  فیرعت  رد  هک  يدیق  دـننام  فلتخم  تانایب  اب  نونکات  ینیچ  فوسلیف 

یعنـصت نم  کی  دوخ  نورد  رد  دـبیرفیم و  ار  دوخ  نم  ناسنا  کی  هک  یماگنه  اما  تسا . هدـش  ناـیب  تسا  رهوب  زلین  زا  هک  قوف  ياـبیز 
وآیم دوجوب 

نم نیا  اب  ار  دوخ  ياههشیدـنا  اههتـساوخ و  يهمه  درگنیم و  ود  نآ  نوئـش  طباور و  ناهج و  ناسنا و  هب  یعنـصت  مود و  نم  نآ  اـب  در ،
زاـب لـماع  دوریم و  شیپ  رمع  ناـیلاس  هک  هچ  ره  و  دزاـسیم . دوـخ  يارب  یعقاو  ریغ  یناـهج  ناـسنا و  دـیامنیم ، میظنت  یعنـصت  مود و 
لیبـق نیا  تسا  نکمم  دزاـسیم . دراو  نارگید  دوخ و  هب  هک  تسا  یئاـهتبکن  اهیتخبدـب و  اـهیهابت و  دریگیمن ، ار  وا  وـلج  ياهدـننادرگ 

اذل دش ، دنهاوخ  ریـسفت  هیجوت و  هدروخ  بیرف  نم  نآ  اب  تامولعم  نآ  هک  تهج  نادب  یلو  دـنزودنیب ، ناوارف  رایـسب  تامولعم  صاخـشا 
نکمم دیـشک . دـهاوخ  یهابت  هب  ار  هاگآان  يهعماج  فراعم  دـننک ، راهم  ار  ناشفـشتآهوک  نیا  دـنناوتن  يرکف  نایبرم  قیال و  ناربهر  رگا 

یبهذـم و یقالخا و  یـسایس و  يرنه و  يهفایق  اب  تایعقاو  ياج  هب  تافارحنا  ندرک  حرطم  رد  دایز  تراـهم  اـب  صاخـشا  لـیبق  نیا  تسا 
. دننادب مه  راکبلط  ار  دوخ  دـنروآرب و  هعماج  نامدود  زا  دود  هدروخ  بیرف  نم  نآ  اب  و  دـنوش ، عامتجا  نادـیم  دراو  یقوقح  يداصتقا و 

تـسد اب  دورولاعونمم  يهقطنم  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  سانـشن  ناـسنا  ناگدـنهد  بیرف  سرتسدزا  رتـالاب  یمدآ  ناور  يهعونمم  يهقطنم 
سکش راصح  نیا  يهزاورد  دوخ  رایتخا  هب  یسک  رگا  ناسنا . دوخ  تسد  اب  رگم  تسین ، ندوشگ  بیرخت و  لباق  سک  چیه 

تفـص هبور  نارگهلیح  هک  ار  هچنآ  تیاهن  دـنک ، ذوفن  هقطنم  نیا  رب  دـناوتیمن  یتردـق  چـیه  دـنکن ، زاـب  اـهگنرین  يور  رب  ار  ریذـپان  ت 
یعیبط تایح  یناسنا  دـض  ياههلیح  رکم و  يهلیـسو  هب  هک  تسا  نیا  دـنهدب ، ماجنا  لوقعم  تایح  ورهر  ناسنا  کی  يهرابرد  دـنناوتیم 
هرادا یناـسنا  يـالعا  نم  تیریدـم  اـب  هک  لوقعم  تاـیح  نآ  اـما  دـنزاسب و  لـتخم  ار  نآ  دـنزادنیب و  رطخ  هب  ار  ناـسنا  نآ  يهزور  دـنچ 
لوقعم تاـیح  دومن  يدوب . تسا و  يدومن  ياراد  لوقعم  تاـیح  زا  ياهظحل  ره  اریز  تسا ، يدوباـن  لـالتخا و  رطخ و  قوفاـم  دوـشیم ،

تایح دوب  ددرگ . لـتخم  دـتفیب و  رطخ  هب  نازاـب  گـنرین  بیرف  ناـیارگ و  لـطاب  تردـق  ربارب  رد  تسا  نکمم  هک  تسنآ  یعیبط  يهیور 
ددـصرد هک  یناسک  ایآ  مینیبب  لاـح  تسا . جراـخ  اـهیزادرپرکم  اهتردـق و  يهمه  سرتسد  زا  هک  تسا  تیدـبا  ياـیرد  زا  یجوم  لوقعم 

نیا جاوما  زا  دوخ  دـنربیم ، نایمدآ  ياهناج  هب  هلمح  بیرف  گنرین و  حالـس  اب  دـنیآیمرب و  نایمدآ  ياهناج  يهعونمم  يهقطنم  بیرخت 
اههشقن ام  دنیوگیم : نارایشهان  تسم و  مدرم  دنرادنپیم . نینچ  اههعاسلا  قولخم  اهنیبهتوک و  اهندوک و  يرآ  دنـشابیم ؟ ناما  رد  هلمح 

رد یسک  ره   ) هنیهر تبسک  امب  سفن  لک  یتسه  ماظن  نیناوق و  قلاخ  هک  یلاح  رد  میدش ، زوریپ  يزادرپهلیح  رد  میدیشک و 
ریخ راک  ياهرذ  يهزادنا  هب  سک  ره   ) هری ارـش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  تسا .) شیوخ  ياههتخودـنا  ورگ 

ام اونمآ و  نیذلا  هللا و  نوعداخی  دید .) دهاوخ  ار  نآ  دهدب ، ماجنا  رش  راک  ياهرذ  يهزادنا  هب  سک  ره  دید و  دهاوخ  ار  نآ  دهدب  ماجنا 
بیرف ار  شیوخ  زج  هک  یلاـح  رد  دـنناگدنروآ  ناـمیا  دـنوادخ و  هب  نداد  بیرف  ددـصرد  ناـنآ   ) نورعـشی اـم  مهـسفنا و  ـالا  نوعدـخی 

یـضرم نازاـب  بیرف  نیا  ياـهلد  رد   ) میلا باذـع  مهل  اـضرم و  هللا  مهدازف  ضرم  مهبولق  یف  دـننکیمن .) كرد  ار  نآ  نکیلو  دـنهدیمن 
فرعم یتیاور  رد  دـشابیم .) نانآ  راظتنا  رد  یکاـندرد  باذـع  دـیازفایم و  ناـنآ  ضرم  رب  دـنوادخ  هک  تسا  نیمه  يهجیتن  رد  تسا و 
ناوتیم اـیآ  تسا .) هداـتفا  نآ  رد  دوخ  دـنکب  شرادرب  ياـپ  شیپ  یهاـچ  سک  ره   ) هیف عقو  دـقف  هیخـال  ارئب  رفح  نم  تسا : هدـمآ  نینچ 
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یعیبطدوخ نامه  هدـنهد  بیرف  نم  دـشاب !؟ راگزاس  نارگید  دوخ و  يهدـنهد  بیرف  دوخ  نتـشاد  اب  تبثم  نافرع  ياـعدا  هک  درک  روصت 
ره هک  ياهدنرد  ریش  ناتساد  رد  دشابیم . یقیقح  نم  هب  یمدآ  لاقتنا  عنام  هتفرگ و  تسدب  ار  اهدادعتـسا  اوق و  يهمه  تیریدم  هک  تسا 

داتفا دوب ، هدنک  دوخ  هک  یهاچ  هب  شوگرخ  کی  ریبدت  اب  هرخالاب  و  درکیم . هعطق  هعطق  ار  لگنج  تاناویح  زور 
نیا ناملاظ  ملظ  تشگ  ملظم  هاچ  دوب  هدـنیآ  شرـس  رب  شملظ  هکنآز  دوب  هدـنک  واک  یهچ  ردـنا  داتف  رد  میناوخیم : نینچ  دـش  دوبان  و 
يارب زا  ینکیم  یهاـچ  ملظ  زا  وت  هک  يا  رتب  زا  رتدـب  تسا  هدومرف  لـقع  رتـلوه  اـب  شهچ  رتملاـظ  هک  ره  ناـملاع  يهلمج  دـنتفگ  نینچ 

هچ دوخ  رهب  نتم  رب  هلیپ  مرک  نوچ  دوـخ  درگ  ینبیب  هاـچ  رعق  ردـنا  هک  ناد  ینکیم  یملظ  وـت  رگ  نافیعـض  رب  ینتیم  یهاـچ  شیوـخ 
رب مرجال  دید  شیوخ  يودع  وا  ار  دوخ  سکع  ودع  زا  مد  نآ  تخانـشن  ار  شیوخ  ولغ  زو  هچ  رد  دید  ار  دوخ  ریـش  نک  هزادنا  ینکیم 

حیـضوت و يارب  نتـشیوخ . اب  یعقاو  یئورایور  لصا  زا  تسترابع  هک  تبثم  نافرع  لوصا  زا  مهد  لـصا  تسنیا  دیـشک  يریـشمش  شیوخ 
ار نارگید  یلو  دبیرفبار  دوخ  یمدآ  هک  دنک  رواب  دناوتیم  یلقاع  لقع و  چیه  ایآ  مینک : حرطم  ار  لاوئـس  نیا  میروبجم  لصا  نیا  دیکات 
اب ار  وخ  ناسنا  هک  تسین  یعنام  چیه  یلب ، دیوگب : دـهدب و  تبثم  ار  لاوئـس  نیا  خـساپ  هک  دـهدب  هزاجا  دوخ  هب  سک  ره  دـهدن !؟ بیرف 

مارتـحا نارگید  تاذ  رب  یلو  درادـب ، اور  نتـشیوخ  هب  ار  ریقحت  نیهوـت و  نیرتدـیدش  دـبیرفب و  زاـس  ناـسنا  نیناوـق  لوـصا و  زا  ندـیزغل 
هک تسا  ریذپناکما  هنوگچ  رخآ  میرادن . غارس  لقع  مهف و  یناسنا  نینچ  رد  دبیرفن ! ار  نآ  دراذگب و 

يانعم یبیرفدوخ  ایآ  دراذگب . مارتحا  نارگید  تاذ  هب  یلو  دنک ، هابت  تسا ، وا  دوخ  تاذ  هک  ار  تقیقح  نیرتلیصا  نیرتبوبحم و  صخش 
، دیآیمرب نارگید  نتفیرف  ددصرد  هک  یسک  هک  میتفایرد  ار  تقیقح  نیا  نیشیپ  بلاطم  رد  دراد !؟ نتشیوخ  تاذ  ندرک  هابت  زج  يرگید 
هک تسا  لعف  در  لعف و  لمعلاسکع و  لمع و  نوناق  نامه  نیا  دـید . دـهاوخ  ار  نآ  لمعلاسکع  ماقتنا و  عاونا ، زا  یعون  هب  دوز  ای  رید 
اب رگیدکی . اب  اهناسنا  دروخرب  طباور و  رد  یفخم  هبـساحم  نایرج  تعیبط  ماقتنا  تافاکم  نوناق  دـننام  دوشیم ، نایب  ینوگانوگ  تانایب  اب 
هک تسا  يرادـشه  لماع  ناسنا  زا  هرداص  لامعا  ینیع  لـمعلاسکع  يهدـهاشم  هک  دوشیم  مولعم  هجوت  لـباق  دـهاوش  لـیالد و  هب  رظن 

تقبـس تاریخ و  ماجنا  هتـشاد و  رذـحرب  اهیتشز  اهتیانج و  باکترا  زا  ار  نانآ  هک  تسا  ناگدـنب  رب  يدـنوادخ  تیاـنع  فطل و  زا  یـشان 
نامه یهلا  لدع  یئانبریز  نوناق  الاو  دـهدب . رارق  قیوشت  دروم  ار  یعمج  يدرف و  یناگدـنز  رد  دـیفم  تایعقاو  ندروآ  دوجوب  رد  يریگ 

یعـس و رگم  ناـسنا  يارب  تسین  و   ) يری فوس  هیعـس  نا  یعـس و  اـم  ـالا  ناـسنالل  سیل  نا  دـننام و  نآرق  زا  یناوارف  تاـیآ  رد  هک  تسا 
يهتخودنا ورگ  رد  یسفن  ره   ) هنیهر تبسک  امب  سفن  لک  دید .) دهاوخ  امتح  ار  دوخ  یعس  وا  تسا و  هدرک  هک  یششوک 

فطل یهلا 2 - قلطم  لدـع  - 1 دنتـسه : دنتـسم  لماع  ود  هب  دـنیآیم  دوجوب  اهلمع  لابند  هک  یئاهلمعلاسکع  نیاربانب ، تسا .) شیوخ 
هچ يویند و  یگدنز  نیمه  رد  هچ  دنزیم ، رس  ناسنا  زا  هک  تسا  یلمع  ره  ریگنماد  یهلا  لدع  لماع  هب  دنتـسم  ياهلمعلاسکع  ینابر .

دنتسم ياهلمعلاسکع  هک  یتروص  رد  دزاسب . یفتنم  وحم و  ار  لمعلاسکع  تشز  لمع  ناربج  یقیقح و  يهبوت  رگم  يدبا . يارـس  رد 
لدـع هب  دنتـسم  لمعلاسکع  هک  درادـن  یناگدـنز  نیا  رد  ار  تیمتح  ترورـض و  نآ  اذـل  تسا ، رادـشه  يارب  اعون  نوچ  یهلا  فطل  هب 

ياهلحرم هب  یهاگ  اهناسنا  زا  یـضعب  يدـیلپ  فارحنا و  تواقـش و  هک  تسا  نیا  تسا ، تیمهااـب  هداـعلاقوف  هک  يرگید  يهلئـسم  یهلا .
رد دنروایب . دوجوب  ار  يدـیلپ  تواقـش و  نآ  لمعلاسکع  هجیتن و  هک  دـشابیم  نآ  زا  رتزیچان  ایند  نیا  ماقتنا  لئاسو  رازبا و  هک  دـسریم 
ملظ ادخ  ناگدـنب  هب  هک  یـسک  و   ) هدابع نود  همایقلا  موی  همـصخ  هللا  ناک  هللادابع  ملظ  نم  و  تسا : هدـمآ  نینچ  هغالبلاجـهن  زا  ياهلمج 

رد اهنت  هن  دیوگیم : هک  ددرگیم  یفتنم  ضارتعا  نآ  هلئـسم ، نیا  هب  هجوت  اب  شناگدنب ) هن  تسا  دـنوادخ  تمایق  زور  رد  وا  مصخ  دـنک 
وهطوغ اهیداش  اهشیاسآ و  رد  ناگید  زا  شیب  نانآ  هکلب  دوشیمن ، هتفرگ  ماقتنا  ءایقشا  نادیلپ و  بلغا  زا  ایند  نیا 

ثبخ و ياهلمعلاسکع  معط  ندناشچ  یئاناوت  ایند  هک  دراد  دوجو  یئاهیدیلپ  ناهانگ و  دش . هتفگ  هک  تسا  نامه  لاوئس  نیا  خساپ  دنر .
شریذپ و قوف  ینابر  نافراع  يهتسد  رـس  نیا  ادخ  هب  هتـسباو  لوقعم  تایح  تیـصخش و  لالقتـسا  - 5 درادن . ار  اهنآ  تواقـش  تحاقو و 

ثعاب منوماریپ  رد  مدرم  یناوارف  هن   ) هشحو ینع  مهقرفتال  هزع و  یلوح  سانلا  هرثک  یندیزیال  دیوگیم : وا  تسا . هتفرگ  رارق  مدرم  راکنا 
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نآ رد  يدـیدرت  تسا و  نیمه  تقیقح  يرآ  نم .) يارب  ساره  تشحو و  لـماع  ناـنآ  ندـش  هدـنکارپ  هن  تسا و  نم  يارب  تزع  شیازفا 
اب دـنهاوخب  رگا  هک  دـندوب  هدادـن  بلاـطیبا  نب  یلع  يارب  مدرم  ار  ادـخ  هب  هتـسباو  لوـقعم  تاـیح  تیـصخش و  لالقتـسا  نآ  هـک  تـسین 

تیصخش زا  تبثم  نافرع  جوا  رد  زاورپ  يارب  لماک  ناسنا  نیا  رپ  لاب و  دنریگب . سپ  زاب  يو  زا  وا  نوماریپ  زا  ندش  هدنکارپ  یئانتعایب و 
اپ تسد و  ضحم  یعیبـط  یگدـنز  ياـهبادرگ  رد  رپ  لاـبیب و  دوـخ  هک  یمدرم  زا  هن  هبـساحمیب و  ياهدادـیور  زا  هـن  تـسا  هدـیئور  وا 
هللا ءاقل  یلا  ینا  و  تسا . هتفرگارف  ار  ینابر  نافراع  يهتسد  رس  نیا  یحور  حوطس  يهمه  يدنوادخ ) رادید   ) هللا ءاقل  قایتشا  - 6 دننزیم .

هیجوت ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  لوقعم  تایح  تسا ، نافرع  یئاهن  فده  هللا و  ءاقل  هک  یئاهن  فده  نیا  قاتشمل 
یف اعمط  كران و ال  نم  افوخ  کتدـبع  ام  تسا : هدومرف  هدـش و  دـیدپان  وا  هاگدـید  زا  یخزود  باقع  یتشهب و  شاداـپ  هک  تسا  هدومن 

تـشهب رد  عمط  تهج  هب  هن  ماهدـیتسرپ و  شتآ  زا  سرت  تهج  هب  هن  ار  وت  نم  اراگدرورپ   ) کتدـبعف هدابعلل  الها  کتدـجو  لـب  کـتنج 
هک مریگ  نم ، راگدرورپ   ) کقارف یلع  ریصا  فیکف  كران  رح  یلع  تربص  ینبهف  یهلا  ماهدیتسرپ .) هدید و  تدابع  يهتسیاش  ار  وت  هکلب 

ادحاو و مهتیقل  ول  هللا  ینا و  تبثم - نافرع  يهداعلاقوف  تردق  - 7 میامن .) لمحت  ار  وت  زا  یئادج  هنوگچ  منک  ربص  وت  شتآ  ترارح  هب 
یبر نم  نیقی  یسفن و  نم  هریصب  یلعل  هیلع  انا  يذلا  يدهلا  هیف و  مه  يذلا  مهلالض  نم  ینا  تشحوتساال و  تیلاب و  ام  ضرالا  عالط  مه 

هن تشاد و  مهاوـخ  یکاـب  هن  دـناهدرک ، رپ  ار  نیمز  يور  همه  هک  منیبـب  یلاـح  رد  ار  ناراـکهبت  نآ  یئاـهنت  هب  نم  رگا  ادـخ  هـب  دـنگوس 
شیپ رد  نم  هک  یتیاده  دشر و  نآ  هب  دنروهطوغ و  نآ  رد  ناراکهبت  هک  یفارحنا  یهارمگ و  نآ  هب  نم  داد . مهاوخ  هار  دوخ  هب  یتشحو 
نیقی نورد و  یئانیب  زا  لـماک  ناـسنا  نیا  هک  يدـنمورین  تیاـهن  تسا  نیا  مراـگدرورپ .) زا  ینیقی  مراد و  دوخ  نورد  زا  یئاـنیب  ماهتفرگ ،

نیا رد  دنتسیاب  نم  ربارب  رد  دننک و  رپ  ار  نیمزس  يور  نم  نیفلاخم  رگا  دیامرفیم  تسا  هدروآ  تسدب  ینابر 
كدـنا هک  تسا  میقتـسم  ـالماک  طـخ  نآ  لـماک  ناـسنا  ریـسم  ناـفرع و  هار  هک  تسا  نینچ  هلمج  نیا  ياـنعم  دوش . يرتـشیب  تقد  هلمج 

ریثات یئاناوت  نآ ، زا  جراخ  یطخ  هطقن و  چـیه  هک  تسا  رادروخرب  یتردـق  نانچ  زا  هار  نیا  کلاس  هدوب و  هار  زا  جراـخ  نآ ، زا  فارحنا 
دح رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دوجو  رد  هک  تسا  سفن  رب  تیکلام  زا  یشان  هداعلاقوف  تردق  نیا  درادن . ار  هللا  یلا  کلاس  تکرح  رد 

اهوپاکت زا  زیرگ  یتسه و  ناهج  مظن  اهجنر و  زا  رارف  زا  یشان  نافرع  اب  ار  تردق  لامک  زا  یشان  نافرع  نیا  ناوتیم  ایآ  تسا . هدوب  العا 
اهنع و دوزت  نمل  ینغ  راد  اهفرع و  نمل  هیفاع  راد  اهقدص و  نمل  قدص  راد  ایندلا  نا  لماک : ناسنا  نیا  هاگدـید  زا  ایند  - 8 درک !؟ هسیاقم 

یبایعقاو قدص و  هاگیاج  ایند  نیا  . ) هللا ءایلوا  رجتم  هللا و  یحو  طبهم  هللا و  هکئالم  یلـصم  هللا و  ءابحا  دجـسم  اهب ، ظعتا  نمل  هظعوم  راد 
يانغتـسا هاگیاج  دسانـشب ، ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  یقطنم  ملاـس و  یگدـنز  هاـگیاج  دـبایرد و  ار  نآ  تیعقاو  هک  یـسک  يارب  تسا 

هبرجت و يهدامآ  هک  یـسک  يارب  تسیزودنا  هبرجت  يریگدـنپ و  هاگیاج  و  دـیامن . يرادربهرهب  شتازایتما  هک  یـسک  يارب  تسا  یلماکت 
نوادخ ناگتشرف  هاگزامن  یبوبر و  خماش  ماقم  نارادتسود  هاگتدابع  تسا  اجنیا  دشاب . يریگدنپ 

نیمه دنلامک ، هار  نارگوپاکت  هک  هللا  ءایلوا  دـشر  لامک و  باستکا  هاگیاج  دراد . ار  یهلا  یحو  لوزن  یگتـسیاش  هک  تسا  ایند  نیا  يد .
اهینیبدب و میهاوخب  رگا  تسا . هتفرگن  رارق  مانـشد  بس و  نعل و  دروم  ایند  نیا  دـننام  يدوجوم  چـیه  هک  مینادیم  ام  يهمه  تسا .) ایند 

دنچ امتح  مینک ، يروآعمج  تسا  هدش  هتفگ  ایند  يهرابرد  برغ  رد  هچ  قرش و  رد  هچ  دیدج ، رد  هچ  میدق و  رد  هچ  هک  یئاهیئازـسان 
نآ زا  کی  ره  دـلج  يور  رد  هک  دـیمان . ایند  هب  ازـسان  شحف و  فراعملاهرئاد  ار  اهنآ  مان  ناوتیم  هک  دـمآ  دـهاوخ  دوجوب  باتک  دـلجم 

قطنم رد  یلو  یئالابرـس  فت  هک : داد  خـساپ  تسیچ ؟ نیدروجال  رهپـس  ناگراتـس  نیا  متفگ  تسا : هدـش  هتـشون  نومـضم  نیا  تادـلجم 
یهاوخدوخ هک  یتسه  ناهج  هن  تسا ، اهنآ  ناگدنیوگ  یناور  عضو  هب  طوبرم  اهشحف  اهازسان و  نیا  لماک  ناسنا  یمالسا و  تبثم  نافرع 

دروایب و ياجب  یتسار  هب  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  قدـص  هاگیاج  نیرتهب  اـیند  دوش . هدـناوخ  نآ  زا  رطـس  کـی  یتح  تسا  هتـشاذگن 
لوحت تکرح و  هک  دنادب  ینعی  هچ ؟ ینعی  دسانشب ، ار  نآ  دسانـشب . اعقاو  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  یحور  تیفاع  تمالـس و  هاگیاج 

رد اهوزرآ  تشاد . دهاوخن  ایند  زا  ار  نوکس  تابث و  عقوت  زگره  تخانش  ار  ایند  هک  یسک  تهج  نیدب  تباث ، تسا  ینوناق  ایند  نیا  رد 
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لامک اب  یناوج  نارود  تسـشن . دـهاوخ  ورف  تسا ، هتـشادن  نآ  زا  یعـالطا  هک  ینوناـق  مظن و  يهلیـسوب  سپـس  هدز و  جوم  یمدآ  نورد 
ياضف هدیـسر  هار  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  هودـنا  درد و  لماوع  دوشیم . يرپس  دـنامب ، رادـیاپ  دـبا  ات  هک  ناسنا  يهتـساوخ  هب  یئانتعایب 

چیه تفر و  دـنهاوخ  دوخ  هار  هب  سپـس  تفرگ و  دـنهاوخ  ار  ناسنا  غارـس  یبسن  تقوم و  یعیبط  ذـیاذل  درک ، دـنهاوخ  لاغـشا  ار  نورد 
نیرتیـساسا ناونع  هب  دـیاب  شالت  شـشوک و  راک و  درک . دـنهاوخن  دنـشاب  هدوب  يدـبا  ذـیاذل  نیا  شاک  يا  هک  ناسنا  يانمت  هب  یئانتعا 

هار رد  هدـش  مادختـسا  يدازآ  هدـش و  هتخاس  تیـصخش  زا  هک  یناسک  يارب  هک  تسا  یتیعقاو  ایند  نیا  دوش ، یقلت  تاـیح  يهمادا  لـماع 
باتک زا  یتاحفـص  اـیند  نیا  تاـیعقاو  ثداوح و  يهمه  داد . دـهاوخن  ناـشن  ار  دوخ  یقیقح  يهفاـیق  دنـشاب ، هرهبیب  تـالامک  تاریخ و 

ار یمدآ  تایح  رذـگدوز  يایاضق  تباث و  لوصا  دـنوشیم و  زاب  مه  رـس  تشپ  نایمدآ  نامـشچ  لباقم  رد  هک  تسا  یتسه  ملاع  گرزب 
وا تیدوبع  هب  ایرث  هب  ات  يرث  زا  هک  گرزب  تسا  یهاـگتدابع  تسا ، تعیبط  يارواـم  هب  ور  هک  اـیند  نیا  یقیقح  يهرهچ  دـنهدیم . میلعت 
رد رکفت  هک  گرزب  سب  تسا  یهاگدصر  تسا ، هدش  هتخانـش  بوخ  ایند  نیا  هک  یـسک  يارب  دوعق  دـنمایق و  تاجانم و  رکذ و  رد  همه 

هب هراظن  نآ 
: يرادـمامز تیعقوم  رد  لماک  ناسنا  - 9 تیاهنیب . يوس  هب  تسا  یباذـجنا  شـشک و  نآ ، رد  شـشوک  شالت و  تیاهنیب  زا  یئاههولج 
هک دـهدیم  ناشن  روطنامه  يرادـمامز  ریگمـشچ  تیعقوم  رد  ار  ناسنا  نآ  یتوکلم  يهیحور  دزاسیم ، ار  لماک  ناسنا  هک  تبثم  ناـفرع 
رـس ینورد  ياهیریگفدـه  تارکفت و  يـالبال  زا  تداـبع  بارحم  رد  ناـسنا  نآ  یناـحور  جاوـما  هک  تواـفت  نیا  اـب  تداـبع . بارحم  رد 

یبوـبر يـالعا  تیـشم  ياـههاگهولج  ینعی  اـهناسنا  اـب  هک  يرادـمامز  تیعقوـم  رد  یلو  ددرگیم ، دوـبعم  يهبذاـج  راپـسهر  دـشکیم و 
زا ج 2  يهبطخ 214 ، رد  ار  تالمج  نیا  ددرگیم . یهلا  يوک  راپـسهر  دـنکیم و  روبع  اههاگهولج  نیا  زا  تسا ، هتفرگ  رارق  يوراـیور 

تالیامت و لاگنچ  زا  تیصخش  نتخاس  دازآ  دیئامنن . دنیاشوخ  ساپـس  مهدیم  ماجنا  هک  ياهفیظو  لباقم  رد  ارم  میناوخیم : هغالبلاجهن 
یناسنا فیلکت  ياضتقم  هب  هک  منکیمن  يراک  نیا  زج  نم  درادن . يرازگساپس  اهناسنا  امـش  يوس  هب  دنوادخ و  يوس  هب  نآ  ندرک  هناور 

هک ار  يرورـض  بجاو و  فیاظو  منکیم و  ادا  ماهدـشن ، غراف  شندروآ  اجب  زا  هک  ار  امـش  یعاـمتجا  يدرف و  تاـیح  قوقح  ما ، یهلا  - 
رد هک  يراددوخ  میلست و  زا  نم  ربارب  رد  دشابن . راگزور  نارابج  اب  وگتفگ  دننام  نم ، اب  ناتیوگتفگ  مهدیم . ماجنا  منک ، ارجا  یتسیاب 
نخـس هک  یماگنه  دیربم  نامگ  دینکن . رارقرب  طابترا  نم  اب  يزاسرهاظ  یگتخاس و  يهفایق  اب  دیزیهرپب . دیراد ، رگـشاخرپ  يایوقا  لباقم 

ای قح  نخس  ندینش  هک  یسک  اریز  داد ، مهاوخ  رارق  رتالاب  قح  نآ  زا  ار  مدوخ  ای  درک ، دهاوخ  ینیگنـس  نم  يارب  دوش ، هتفگ  نم  اب  قح 
قح و نخـس  نتفگ  زا  نم  ربارب  رد  دوب . دـهاوخ  رتنیگنـس  وا  يارب  تلادـع  قح و  هب  لـمع  دـنک ، ینیگنـس  وا  يارب  تلادـع  نداد  ناـشن 

ياراد نم  دنکن  متیافک  تسا ، نم  هب  نم  زا  رتکلام  هک  يدنوادخ  تیانع  رگا  دینکن . يراددوخ  تلادع  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  تروشم 
تـسا وا  درادن . دوجو  يدنوادخ  وا  زج  هک  میتسه  راگدرورپ  كولمم  ناگدـنب  امـش  نم و  هک  تسا  یعطق  متـسین . اطخ  قوف  یتیـصخش 

، هداد تکرح  یلاع  لـحارم  هب  تاـیح  نیئاـپ  لـحارم  زا  ار  اـم  هک  تسا  وا  تسا ، اـم  دوخ  تیکلاـم  زا  رتـالاب  هک  اـم  سوفن  قلطم  کـلام 
يرشب تیعقوم  نیرتساسح  رد  هک  یمالسا  تبثم  نافرع  تسا  نیا  تسا . هتخاس  لدبم  یئانیب  هب  ار  ام  یئانیبان  تیاده و  هب  ار  ام  یهارمگ 

يارب فراع  کی  ایآ  هچ !؟ لباقم  رد  يرازگساپس  - 1 تسا : هدش  افوکش  بلاطیبا  نب  یلع  لماک  ناسنا  جهتبم  تاذ  رد  تسیرادمامز  هک 
نتخاـس دازآ  رگم  دـنک !؟ بلط  شاداـپ  دزم و  دـناوتیم  تسا ، هدـش  یقلت  یعیبط  تاـیح  رد  سفنت  دـننام  وا  يارب  هک  دوخ  تاذ  جاـهتبا 

یصخش
ورملق هب  دورو  رگم  دـهاوخیم !؟ دزمتـسد  قلطم  لامک  يوس  هب  لامک  هاگرذـگ  رد  نآ  ندروآرد  تکرح  هب  تالیامت و  لاـگنچ  زا  ت 

هک نیا  رد  امش  اب  نم  رگم  - 2 دهاوخیم .!؟ یتمیق  دوشیم  زاغآ  جـهتبم  تاذ  یگزیگنا  هب  نآ ، ماجنا  فیلکت و  ساسحا  زا  هک  تیناسنا 
هداـهن هنیـس  يور  یگدـنب  میلـست و  تسد  نم  ربارب  رد  دـیئایب  هک  دراد  دوـجو  یتواـفت  میتـسه  تقیقح  يوـک  شـالت  رپ  ناوراـک  يهمه 
منادیم کین  نم  دیئاسب !؟ كاخ  هب  ههبج  دینک و  قلمت  ربخیب  ناسنا  زا  ادـخ و  زا  نارابج  لباقم  رد  رایتخایب  ناگدرب  دـننام  و  دـیتسیاب ،
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، دشاب اهناسنا  امش  یئایوپ  تکرح و  لماع  دیاب  ایند  نیا  رد  نم  دوجو  دننکآیم  وا  ناج  رد  ار  رهز  دننکیم  يدوجس  مدرم  ار  هک  ره  هک :
ریـس و زا  ار  دوخ  مه  تقیقح  رد  دینک  عوضخ  نم  هب  دیتسیاب و  نم  ربارب  رد  دیهاوخیم  امـش  هک  ماگنه  نآ  رد  دوکر . فقوت و  لماع  هن 

غارس ار  یتقیقح  یئوج  يرترب  زج  هک  یناویح  تایح  رد  ناروهطوغ  هاگدید  زا  ارم  تیـصخش  مه  دیرادیم و  زاب  دشر  ریـسم  رد  تکرح 
وربور نم  اـب  يزاـسرهاظ  یگتخاـس و  يهفاـیق  اـب  دـیهاوخیم  دـینادیمن و  ار  دوـخ  یقیقح  تیـصخش  شزرا  ارچ  - 3 دیرگنیم . درادـن 

. دیریگب رارق  يورایور  نم  اب  دوخ  یقیقح  تیدوجوم  اب  هک  تشگ  دیهاوخ  رادروخرب  هاگنآ  نم  یهلا  تیرومام  زا  دیوش .؟
يورهر هب  همه  زا  شیب  شربهر  هک  یمالـسا  تبثم  نافرع  تسا  نیا  داد . مهاوخن  ماجنا  امـش  یعنـصت  یگتخاس و  يهفاـیق  اـب  يراـک  نم 

قوف ار  دوخ  تبثم و  ناـفرع  - 4 دزاسیمن . فقوتم  دناکـشخیمن و  دوخ  يهبذاج  يهقطنم  رد  ار  اـهناسنا  تیدوجوم  دراد و  ناـمیا  دوخ 
رد هک  يدنوادخ  ياههتساوخ  زا  ياهتساوخ  ینعی  قح  دنتـسین . راگزاس  رگیدمه  اب  هجو  چیه  هب  هک  تسا  داضتم  موهفم  ود  ندید .. اطخ 
زا رتنیئاپ  ار  يدـنوادخ  يهتـساوخ  هدرک و  یقلت  قح  قوفام  ار  دوخ  دـناوتیم  هک  تسا  نافرع  نیمادـک  دـنکیم ، هولج  اهناسنا  هاگدـید 
زا نوصم  دنکن ، متیافک  تسا ، نم  هب  نم  زا  رتکلام  هک  يدنوادخ  تیانع  رگا  هکنیا  هب  مراد  نامیا  نافرع  رذـگهر  نم  دـیامن . یقلت  دوخ 

نتفرگ رارق  لیلد  دوخ  نیرخآ  سفن  ات  تسا  زامن  هک  یحور  تالاح  نیرتيدج  رد  میقتـسملا  طارـصلا  اندها  يدـج  رارکت  متـسین ، اطخ 
مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  لماک  ناسنا  هک  یمالـسا  تبثم  نافرع  فاصوا  زا  ياهنومن  دوب  نیا  تسا . فارحنا  اطخ و  ضرعم  رد  یمدآ 

اهنتداهـشلاوذ و اهیرجه و  دـشر  اهيدـع و  نب  رجح  اهینرق و  سیوا  اهرتشا و  کلام  اـهرذوبا و  اهناملـس و  هک  تسا . نآ  زا  یمـسجت 
هامن ناسنا  یعیبط  خیرات  هن   ) اهناسنا یناسنا  خیرات  هاگرذگ  زا  ار  نانآ  هدرک و  تیبرت  اهرامت  مثیم  اهرسای و  نب  رامع 

رد قیقد  يهعلاطم  اب  میدومن و  یمالـسا  تبثم  ناـفرع  يهراـبرد  هک  یفیرعت  هب  هبناـج  همه  هجوت  اـب  تسا . هدومن  یبوبر  يوک  راپـسهر  ا )
اب هسیاقم  لباقم  لباق  تبثم  نافرع  يهرابرد  يدـصقم  یهار و  چـیه  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یناـفرع  تاـیح 

یلع هک  ینافرع  نیا  رد  دشاب ، هتشاد  دوجو  ینافرع  ياهشور  رگید  رد  هک  یتبثم  لصا  يهیـضق و  ره  هدوبن و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نافرع 
. دراد دوجو  تسا  هتخاس  ار  ع )  ) بلاطیبا نب 

مدرم تکاله  نایب  رد  هبطخ 087-

هحفص 5] ]
الا ممالا  نم  دحا  مظع  ربجی  مل  ءاخر و  لیهمت و  دعب  الا  طق  رهد  يرابج  مصقی  مل  هللا  ناف  دعب  اما  متشه  داتشه و  يهبطخ  یمومع  ریسفت 

تلهم و زا  سپ  رگم  تسا ، هدادن  تسکـش  ار  ینارود  نارابج  زگره  ناحبـس  دنوادخ  يدنوادخ ، يانث  دـمح و  زا  سپ   ) ءالب لزا و  دـعب 
رد نانآ  نداد  رارق  زا  سپ  رگم  تسا  هدومرفن  ناربج  ار  اهتما  زا  کی  چیه  يهتسکش  ناوختسا  و  دناهدوب . روهطوغ  نآ  رد  هک  یشیاسآ 
زا دـنزب و  نیمز  رب  یتلهم  زا  سپ  ار  تسرپ  تردـق  ناشکندرگ  هک  تسا  نینچ  ناحبـس  دـنوادخ  تمکح  شیامزآ ). یگدـنز و  يانگنت 

نانآ تسکش  دنادرگ و  زوریپ  اهانگنت  زا  روبع  اهشیامزآ و  زا  سپ  ار  فعـضتسم  ناگدروخ  تسکـش  دزاسب و  ناشوحم  راگزور  هحفص 
ضرع ناگتـشرف  مهدیم ) رارق  ینیـشناج  نیمز  يور  رد  نم  : ) هک داد  عالطا  ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـیامرف . ناربج  ار 

اب ام  تخیر و  دهاوخ  اهنوخ  تخادنا و  دهاوخ  هارب  نیمز  يور  رب  داسف  هک  ار  یـسک  نیمز  يور  رب  یهدیم  رارق  ایآ   ) ادـنوادخ دـندرک :
ناحبـس دنوادخ  دینادیمن ). امـش  هک  ار  هچنآ  منادیم  نم  دومرف : دنوادخ  میئامنیم ، سیدقت  ارت  میئوگیم و  حـیبست  ارت  شیاتـس  دـمح و 

هلیسوب نیمز  رد  يزیرنوخ  داسفا و  نتخادنا  نایرجب  اب  تقلخ  يارب  وا  یگتسیاش  ناسنا و  تمظع  نداد  ناشن  يارب 
نایب یئاهناسنا  نآ  ناگتـشرف و  يارب  تیمها  اب  رایـسب  لیلد  ود  دندوب ، هدرک  كرد  شنادـنزرف  مدآ و  يهرابرد  ناگتـشرف  هک  اهناسنا ، ي 
نیمز يور  رب  هک  تسا  هدوب  هچ  قولخم  نیا  شنیرفآ  تمکح  هک : دیـسرپ  دنهاوخ  دـمآ و  دـنهاوخ  راصعا  نورق و  دادـتما  رد  هک  دومرف 

اونش نارایشه  زج  ار  شناگدیدمتس  ياههلان  هک  دنکیم  رپ  نانچ  ار  اضف  شناراکمتـس  ياههدبرع  دیامنیم و  اهيزیرنوخ  دنکیم و  داسف 
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سپس دومرف و  میلعت  ع )  ) رشبلاوبا مدآ  هب  ار  قئاقح  يهمه  ناحبس  دنوادخ  مکی  لیلد  دونـشیمن . دناهدوب  كانفـسا  تیلقا  رد  هراومه  هک 
ناگتـشرف . ) دـیهدب نمب  يربخ  قئاقح  نیا  يهرابرد  دـیئوگیم ، عقاو  قباطم  ینخـس  امـش  رگا  دومرف : هدومن  هضرع  ناگتـشرف  هب  ار  اـهنآ 

هب رظن  اب  هک  قئاقح  نآ  تخانـش  میکح ) اـناد و  یئوت  مینادیمن ، ياهدومرف  میلعت  اـمب  وت  هک  ار  هچنآ  زج  اـم  اراـگدرورپ ، كاـپ  دـنتفگ :
درجم یئانشآ  اریز  تسا ، هدوبن  اهنآ  اب  درجم  یئانشآ  کی  دناهدوب ، لماک ) ياهناسنا   ) نالقاع خنـس  زا  هطوبرم  تایآ  رد  دوجوم  ریامض 
ءاشنم هنیمز و  هک  تسا  هدوب  یملع  معلیت  يدـنوادخ  روظنم  دـیدرت  نودـب  سپ  تسا . نتـشگ  لامک  تقیقح و  زا  ریغ  لامک  تقیقح و  اب 

سف ضرف  اب  ار  شنادنزرفو  مدآ  تقلخ  فده  تلع و  دناوتب  هکیدح  ات  تسا  یلماکت  ندیدرگ  تقیقح و  هب  لوصو 
ناگتـشرف يارب  مدآ  دوجو  رد  گرزب  شزرا  نیا  هک  یتقو  اذل  دیامن . هیجوت  تخادنا  دـنهاوخ  هارب  نیمز  يور  رب  هک  یئاهيزیرنوخ  دا و 

هک دوشیم  تابثا  مدآ  تقلخ  رد  یئالاو  رایـسب  فدـه  لیلد  نیا  ياضتقمب  دـندومن . فارتعا  دوخ  ملع  تیدودـحم  هب  اهنآ  دـش ، فشک 
- مود لیلد  دنامب . خساپیب  نآ  زا  لاوس  دزاس و  لتخم  ار  تقلخ  نیا  فدـه  تمکح و  دـناوتیمن  نیمز  يور  رب  داسف  اهیزیرنوخ و  نایرج 

نیا تفرگ . رارق  هکئالم  دوجـسم  يدـنوادخ  روتـسدب  هک  دوب  وا  یتاذ  تمظع  هب  رظن  اـب  یتسه  ملاـع  هب  دورو  يارب  ع )  ) مدآ یگتـسیاش 
صوصخم ماقم  نآ  هک  تفگ  ناوتیمن  دیامنیم و  تابثا  ع )  ) مدآ هب  ار  ناگتشرف  يهدجـس  یگتـسیاش  هک  الاو  فیرـش و  سب  تسایماقم 

توبن و يارب  وا  یگدیزگرب  ماقم  اریز  تسا  هسوبن  ناگتشرف  لاوس  ءاشنم  مدآ  دوخ  هک  تسا  یهیدب  تسا و  هدوب  ع )  ) مدآ ترضح  دوخ 
الاو ماقم  نآ  دادعتـسا  تفگ : دـیاب  سپ  دـشابیمن . عمج  لباق  نیمز  يور  رب  يزیرنوخ  داـسف و  اـب  ناگتـشرف  يارب  وا  نتفرگ  رارق  دوجـسم 

همدـقم نیا  زا  سپ  دراد . دوـجو  مه  رـشبلاوبا  ترـضح  نادـنزرف  رد  ناگتـشرف  يارب  نتفرگ  رارق  دوجـسم  نیرب و  قئاـقح  تفاـیرد  ینعی 
هدادن تسکـش  ار  ینارود  نارابج  زگره  ناحبـس  دـنوادخ  : ) دومرف هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تالمج  رد  بلطم  لصا  هب  میدرگیمرب 

سپ رگم  تسا 
تلهم نیمز  يور  رب  نارگناـیغط  نیدـسفم و  ناراکمتـس و  هب  دـنوادخ  نیارباـنب ،  … دـناهدوب )  روهطوغ  نآ  رد  هک  یـشیاسآ  تلهم و  زا 

هچ نیمز ، يور  رب  نارابج  نارگناـیغط و  نادـسفم و  ندرک  اـهر  يهجیتن  هک  تسا  ملـسم  دراذـگیم . زاـب  ناـنآ  يارب  ار  نادـیم  دـهدیم و 
ملظ و عویش  رد  ایآ  هک  دیایم  شیپ  لاوس  نیا  لاح  دروآ . دهاوخ  رابب  ناناوتان  يارب  اهیزورهریت  فاعضتسا و  یگدیدمتـس و  یگراچیب و 
اب ار  لاوس  نیا  خساپ  تسین ؟ راک  رد  يدنوادخ  تیـشم  رابج ، نارگنایغط  تیغاوط و  ناربکتـسم و  هلیـسوب  نیمز  يور  رب  داسف  راتـشک و 

تابثا قوف  يهمدقم  رد  میتشگ  رکذـتم  قوف  يهمدـقم  رد  هک  تسنامه  لاوس  نیا  خـساپ  نیرتمهم  - 1 میئامنیم : حرطم  بلطم  دـنچ  نایب 
ضارقنا و - 2 ددرگ . لتخم  نیمز  يور  رب  اهيزیرنوخ  داسف و  نایرج  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  ناـسنا  تقلخ  فدـه  تمکح و  هک  دـش 

روج يدـعت و  يهلیـسوب  هاوخ  دـشاب و  هدوب  یعیبط  لماوع  يهلیـسوب  هاوخ  تسا ، یعطق  رما  کـی  اـیند  نیا  رد  اـهناسنا  تاـیح  یـشوماخ 
ملظ يهلیسوب  هک  گرم  زا  مود  عون  يارب  درک ) دیهاوخ  عوجر  ام  يوسب  سپس  دیشچ و  دنهاوخ  ار  گرم  سوفن  یمامت   ) نانآ ناعونمه 

بآ و رد  ندـش  قرغ  یناـشف ، شتآ  نوعاـط ، اـبو ، لیـس ، هلزلز ،  ) یعیبـط ریغ  ياـهگرم  رگید  دـننام  دوشیم ، عـقاو  ناراکمتـس  يدـعت  و 
یهش کلذریغ )

زا یکی  اب  عافد  رایتخا  تردـق و  نودـب  هک  تسا  یناـسنا  نتفرگ  رارق  يدـنوادخ  تیاـنع  فطل و  دروم  شاهمزـال  هک  تسا  هدـش  ریبعت  د 
زا عافد  ددـصرد  هراومه  دوخ ، ناعونمه  زا  متـس  يدـعت و  دورو  لامتحا  اب  یمدآ  - 3 ددـنبرب . مشچ  ایند  نیا  زا  قوف  رد  روکذـم  لیاسو 
هک ددرگیم  تایح  دوخ  رد  یتمظع  ساـسحا  بجوم  یمئاد  یگداـمآ  نیا  دـشابیم . نآ  يهمادا  لـماوع  ندرک  هداـمآ  شیوخ و  تاـیح 
رد هچ  تعیبط و  محازم  لماوع  ربارب  رد  هچ  تایح  زا  عافد  ترورض  ساسحا  نیا  تفگ : دیاب  و  دیامن ، فرـصم  هدوهیب  وغل و  ارنآ  دناوتب 
اذل دـشابیم . نآ  تیمها  شزرا و  تخانـش  بجوم  هک  تسا  ناسنا  یـسانش  تایح  لماوع  نیرتمهم  زا  ناراکمتـس  ياهيرگنایغط  لباقم 
لفاغ هدننک  عافد  دوخ  هچ  رگا  دیامنیم  راداو  نآ  زا  دیکا  دیدش و  عافد  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  تایح  دوخ  تیمها  شزرا و  هک : میئوگیم 

، دبایرد ار  نآ  تیمها  شزرا و  تایح ، زا  دیدش  عافد  يهدـیدپ  زا  هک  دوش  قفوم  ناسنا  رگا  و  نارادـناج . رگید  دـننام  دـشاب  هدوب  نآ  زا 
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تایح زا  عافد  رگا  - 4 دشاب . هتشاد  ار  اهيرادربهرهب  نیرتهب  دوخ  تایح  زا  هک  دیآیمرب  ددصرد  دیکا  روطب  هراومه  هکلب  دناوتیم  اعطق 
يا رد  شالت  وپاکت و  يهمه  دومن ، عافد  نآ  زا  دیاب  تاظحل  نیرخآ  ات  تسا و  یهلا  تناما  تایح  هک  دریگب  ماجنا  تین  نیا  اب 

نارابج و محازت  - 5 دیامنیم . يدـنوادخ  فاطلا  يهتـسیاش  ار  ناسنا  هدوب و  یناسنا  لامک  دـشر و  لیلد  هدـش و  بوسحم  تدابع  هار  ن 
هکناـنچ دـشابیم ، اـهناسنا  ینورد  ياهدادعتـسا  حوطـس و  شرتـسگ  بجوـم  تعیبـط  محازم  لـماوع  رگید  دـننام  ناـنآ  ياـهيرگنایغط 

ياهداهن داعبا و  فشک  ثعاب  هتـشگ و  تعیبط  اب  رتعونتم  رتشیب و  تاطابترا  فشک  بجوم  یعیبط  لماوع  اب  ناسنا  عونتم  ياـهیئورایور 
دادـملق بوـلطم  اهدادعتـسا ، شرتـسگ  تیبوـلطم  تهجب  ناراکمتـس  متـس و  دوـجو  هک  دورن  ناـمگ  ددرگیم . یناـسنا  تیوـه  رد  ناوارف 

زا سپ  هکلب  تسین  تاذـل  اـب  بولطم  تسا  ع )  ) مدآ نادـنزرف  يهدـننکاوغا  يدـنوادخ و  ضوغبم  اـعطق  هک  ناطیـش  دوجو  اریز  ددرگیم 
اما - 6 دورب . راکب  عرازم  اهتخرد و  ندینایور  رد  دناوتیم  هک  تسا  هدش  نارادناج ) عوفدـم   ) دوک دـننام  ربکت  يهلیـسوب  یئاهن  طوقس 
رد يزیرنوخ  داسف و  زا  و  هدومن ، یقلت  ایند  نیا  رد  دوخ  ینارذگـشوخ  لیاسو  هچیزاب و  ار  اهناسنا  تاـیح  هک  نارگناـیغط  ناراـکمتس و 
هب هک  دننادیم  همه  زا  رتهب  نانآ  دنرادن . نورد  رد  یترسم  زگره  دنهدب ، شیامن  نادنخ  ياهرهچ  دوخ  زا  مه  رگا  دنبیم ، تذل  ایند  نیا 
هک دشاب  يدح  رد  نانآ  یلقع  طوقس  تلفغ و  رگا  و  درادیمنرب . يریسفت  هیجوت و  چیه  نیمز ، يور  داسفا  اهناسنا و  نوخ  نتخیر  قحان 
نانآ  ) هورگ لخاد  تروصنیا  رد  دـننکن ، ساسحا  هیجوت  لیلد و  يهماقا  هب  يزاین  دوخ  ياهيزیرنوخ  نیمز و  يور  رد  داسفا  يارب  الـصا 

زا دـهدیم  ناراکمتـس  هب  رادـشه  یفلتخم  تانایب  اـب  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  - 7 دنـشابیم . دـنیاهنآ ) زا  رتهارمگ  هکلب  ناروناـج  دـننام 
تـسیک دـنتفگ  دـندیزرو و  رابکتـسا  نیمز  يور  رد  قحانب  نانآ  داع ، موق  اما  .( ) تسا ناراکمتـس  راک  رظان  وت  راگدرورپ  اعطق  : ) هلمجنآ

يارب ام  دندوب ، رکنم  ار  ام  تایآ  داع  موق  تسا ، رتدنمورین  نانآ  زا  هدـیرفآ  ارنانآ  هک  يدـنوادخ  هک  دـندوب  هدـیدن  ایآ  ام ؟ زا  رتدـنمورین 
باذـع اعطق  میناشچب و  نانآ  هب  ياهدـننک  اوسر  باذـع  يویند  یگدـنز  رد  ات  میداتـسرف  سحن  ياهزور  رد  يدـیدش  ینافوط  داـب  ناـنآ 

رد هک  هچنآ  يهمه  تسا ، هدـیزرو  متـس  هک  یـسک  ره  رگا  و  .( ) تفرگ دـنهاوخن  رارق  يرای  دروم  ناـنآ  تسا و  رتهدـننک  اوسر  يورخا 
دنتخاس و یفخم  دوخ  نورد  رد  ار  ینامیشپ  دندید ، ار  باذع  هک  یماگنه  نانآ  درکیم و  ادف  دوخ  تاجن  يارب  دوب ، وا  نآ  زا  تسا  نیمز 

تهجب ار  نانآ  رگا  تسا  نابرهم  هدـنیاشخب و  وت  راگدرورپ  و  ( ) تشگ دـهاوخن  دراو  نانآ  رب  یملظ  دـش و  يرواد  تلادـع  اب  نانآ  نایم 
رفیم ررقم  يدعوم  نانآ  يارب  یلو  دومنیم ، لیجعت  نانآ  يارب  ار  باذع  درکیم ، هذخاوم  ناشدیلپ  ياههتخودنا 

يارب میتخاـس و  دوباـن  ناشیاهيرگمتـس  تهجب  ار  اـهيدابآ  نآ  و  دـنباییمن . دوخ  يارب  یهاـگهانپ  دـعوم  نآ  ندیـسر  ارف  اـب  هک  دـیام 
رافک و يارب  يدـنوادخ  ماقتنا  بلط  رد  یگدزباتـش  زا  هک  دراد  دوجو  دـیجم  نآرق  رد  رگید  یتایآ  میداد ). رارق  يدـعوم  ناـنآ  كـاله 

یهلا ماـقتنا  ناـیرج  يهراـبرد  میراد ) ناـنآ  يارب  ياهبـساحم  هک  تسین  نیا  زج  نکم ، هلجع  : ) هلمجنآ زا  تسا . هدومرف  یهن  ناراـکمتس 
يهبـساحم تسا  نکمم  دـشاب و  نانآ  حـیبق  لامعا  ملظ و  هبـساحم ، عوضوم  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دـناهدیزرو  هک  یملظ  رفک و  تهجب 

، درکیم هلجع  رش  يهرابرد  نانآ  تازاجم  رد  مدرم  يارب  دنوادخ  رگا  و  . ) دتفیب نایرجب  ماقتنا  نوناق  ات  دوش ، يرپس  دیاب  هک  دشاب  ینامز 
يا دنتـسبیمرب . یگدنز  زا  تخر  دـندشیم و  كاله  ینعی  دیـسریم ) نایاپب  نانآ  لجا  دـننکیم ، هلجع  عفن  هب  لوصو  يارب  نانآ  هچنانچ 

دناهدـش هداد  هدـعو  هچنآ  يارب  ار  يزور  یئوگ  نکم ، لیجعت  تما  باذـع  رب  شاب و  روبـص  مزعلاولوا  ناربماـیپ  دـننام  مه  وت  اـم ، لوسر 
قلخ مامت  رب  تسا  یتجح  مامتا  و   ) تلاسر غیلبت  نآرق  نیا  دنتـشادن  گنرد  زور  زا  یتعاس  زجب  ایند ) رد   ) هک دنرادنپ  زورنآ  دننیبب  مشچب 

نانآ و  ( ؟ دش دهاوخ  كاله  یسک  قساف  مدرم  زج  تمایق  رد  ایآ  سپ  دنیآ ) زاب  تعاط  هارب  هانگ  توهش و  زا  مدرم  ات 
رد دـمآیم  ناشغارـس  هب  ناهگان  تفرگیم و  ارف  ارنانآ  باذـع  دوبن  ینیعم  لجا  رگا  دـننکیم و  هلجع  هب  راداو  باذـع  نداد  ناشن  رد  ارت 

باکترا درجمب  مدرم  هک  تسین  نانچ  دراد و  نوناق  تازاجم  ماقتنا و  دـیوگیم : تحارـص  لامک  اب  قوف  تاـیآ  دـندیمهفیمن ). هکیلاـح 
تاریخ رب  تقبـس  رد  هک  یئاهناسنا  ناراکوکین و  شاداپ  هک  تسنیا  يدـنوادخ  نوناق  زین  دـنوش ، تازاجم  دـیاب  ملظ  يدـعت و  اهیتشز و 

ار ینارود  نارابج  زگره  لاـعتم  دـنوادخ  دـیامرفیم : هک  ریـسفت  دروم  هلمج  دـسریم . تیلعف  هب  ینیعم  طیارـش  عقوم و  رد  دـننکیم  وپاـکت 
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لولعم تلع و  لمعلاسکع و  لـمع و  نوناـق  هب  رظاـن  دـناهدوب . روهطوغ  نآ  رد  هک  یـشیاسآ  تلهم و  زا  سپ  رگم  تسا  هدادـن  تسکش 
دنکیم و متـس  هک  هظحل  نامه  رد  يراکبان  یتشز و  بکترم  ره  راکمتـس و  دـنتفایم . نایرجب  ینیعم  ياهتیعقوم  طیارـش و  اب  هک  تسا 
هآ ریت  زا  درادن . نآ  مهف  كرد و  يارب  يروعش  رما  تیاهن  ددرگیم ، عورـش  هظحل  نامه  رد  ینورد  تازاجم  دهدیم ، ماجنا  ار  تشز  راک 

دهدـب ماجنا  کین  لمع  راک  وکین  ناسنا  رگا  میتفگ  يزیربت  بئاـص  ار  ناـمک  ناـغف  لد  زا  دزیخ  هناـشن  زا  شیپ  دـیابن  ناـما  ملاـظ  مولظم 
نکمم هکلب  دشکب ، لوط  يدامتم  نایلاس  شاداپ  نآ  ینیع  زورب  هچ  رگا  ددرگیم ، قحتسم  هظحل  نامه  رد  ار  ینورد  شاداپ 

هام و زور و  تعاس و  عازتنا  نامز و  دادتما  تیدبا . يارب  دنامب  دنکن و  هدـهاشم  ایند  نیا  رد  ار  کین  لمع  شاداپ  ینیع  دومن  الـصا  تسا 
رد مینکیم ، حرطم  دوخ  يارب  ار  اهنآ  میراد  هک  يزغم  جنسنامز  اب  هک  دهدیم  ینعم  نانیـشن  كاخ  ام  يارب  طقف  کلذریغ  نرق و  لاس و 

یطابترا چـیه  تسا ، نایرج  رد  اهنآ  يانبم  رب  هجیتن  راک و  لمعلاسکع ، لمع و  نوناق  هک  تعیبط  يهدرپ  تشپ  تایعقاو  نآ  هک  یتروص 
دننام نامز  شـشک  تساجک  شلاح  لبقتـسم و  یـضام و  تسا  ادـخ  رون  وا  رد  هک  یناکمال  درادـن .  … زور )  تعاس و   ) میهاـفم نآ  اـب 

رد میریگیم  رارق  طابترا  رد  یعیبط  ناهج  اب  يدام  ياهورین  ءازجا و  يدام و  دـبلاک  يهلیـسوب  تسا  حرطم  ام  يارب  اضف  ناکم و  شرتسگ 
زا سپ  هک  یلولعم  تسا و  هدـمآ  دوجوب  زورما  درجم  روطب  تلع  طقف  هک  مینکیم  ناـمگ  میروآیم و  دوجوب  زورما  ار  تلع  ـالثم  هجیتن 

هکیتروص رد  دراد ، دوجو  ینامز  هلـصاف  همه  نآ  شتلع  نآ و  نیب  ام  هک  تسا  یتیعقاو  دیآیم ، دوجوب  اهنرق  زا  سپ  یتح  اهلاس  ای  اههام 
يریگعضوم نیا  هدومن و  یتسه  يهنهپ  دراو  ار  دوخ  لولعم  نامز  شـشک  ياهنم  تسا ، هدـمآ  دوجوب  هک  هظحل  نامه  رد  ضورفم  تلع 

یتن ینیع  يهدهاشم  مدع  بیرف  ناراکمتس  نیاربانب ، تسا . هدیشخب  تیعقاو  ار  یناکم  ای  ینامز  يهلصاف  نآ  هک  تسا  ام 
اهشیامزآ زا  سپ  ار  فعضتسم  ناگدروخ  تسکش  ناحبـس  دنوادخ  دننادیمن . دنروخیم و  دنهدیم ، ماجنا  هک  ار  يروج  متـس و  يهج 

نشور یعقوم  تایح  تمظع  شزرا و  هک  میتفگ  ثحبم  نیا  زاغآ  رد  دیامنیم  ناربج  ارنانآ  تسکش  دنادرگیم و  زوریپ  اهانگنت  زا  روبع  و 
ناویل کی  رد  اراوگ  یتبرـش  دـننام  ار  تایح  دـنراد  عقوت  هک  یناسک  دـنک . ادـیپ  همادا  شـالت  وپاـکتو و  تمحز  تقـشم و  اـب  هک  دوشیم 
زگره دوش ، هتخیر  ناشیولگ  هب  دوشیم ) هدروآرب  نتساوخ  يهظحل  نامه  رد  نانآ  ياههتساوخ  هک  اجنآ  رد   ) هوکش اب  يرصق  رد  عصرم 

للم ماوـقا و  يهمه  رد  خـیرات و  ياـهنارود  يهمه  رد  هک  تسا  هدوـب  تهج  نیمهب  و  دیـشچ . دـنهاوخن  ار  تاـیح  تمظع  شزرا و  معط 
. دـنبایرد دوخ  یگدـنز  يارب  لوـقعم  یفدـه  هفـسلف و  دناهتـسناوتن  دـناهدوب ، شیاـسآ  هاـفر و  رد  وپاـکت  تمحز و  نودـب  هک  یـصاخشا 
اب هکنیا  هن  دنـشکیم ، شود  هب  يربـج  يهدـیدپ  کـی  ناوـنعب  ار  دوـخ  تاـیح  یناوارف  عـماوج  رد  هزورما  ياـهناسنا  هک  تسین  تهجیب 

يربج یگدـنز  هک  میدـش  رکذـتم  هک  تسا  ناـمه  یگدـنز  يربج  شـشک  تلع  دـنیامنیم . یگدـنز  یلوقعم  فدـه  هب  لوصو  قاـیتشا 
وپاکت و هب  یجایتحا  هن  دسانـشیم و  هدش  نییعت  ینیـشام  ياههدـیدپ  نامه  قوفام  یفدـه  هن  نانآ  تایح  اذـل  دـنباییمرد . ضحم  ینیـشام 

نیبیم تایح  رارمتسا  يارب  شالت 
نیمز رد  هک  ناـنآ  هب  میاهدرک  هدارا  اـم  و  : ) هلمجنآ زا  تـسا  هداد  رکذـت  ار  ینعم  نـیمه  دـیجم  نآرق  زا  یتاـیآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دـن .

دندشیم فعـضتسم  هک  یموق  نآ  هب  ام  و  ( ) میئامن نیمز  ناثراو  ارنانآ  میهدب و  رارق  ینایاوشیپ  ارنانآ  هدومن  ناسحا  دـناهدش  فعـضتسم 
یئابیکـش ربارب  رد  لیئارـساینب  رب  وت  راگدورپ  يالعا  يهملک  میدرک و  راذگاو  میدینادرگ  كرابم  ار  اهنآ  هک  ار  نیمز  براغم  قراشم و 

(. میتخاس دوبان  کلذریغ ) و   ) ناتخرد للجم و  ياهخاک  اهرـصق و  زا  دندادیم  ماجنا  وا  موق  نوعرف و  هک  ار  هچنآ  دش و  مامت  دندرک  هک 
هک دوب  بازحا  گنج  رد  هلمجنآ  زا  ناوارف . ياهتقشم  اهیراوگان و  لمحت  زا  سپ  رگم  تفاین  ققحت  مالسا  ردص  رد  ناناملـسم  يزوریپ 

عمج امـش  هیلع  رب  نارفاک  زا  يرایـسب  رکـشل  هک  یتقو  درک  اطع  امـش  هب  ادخ  هک  ار  یتمعن  دیروآ  دایب  نامیا  لها  يا  : ) دیامرفیم دنوادخ 
هاگآ امش  لامعا  هب  دوخ  ادخ  میداتسرف و  دیدیدیمن  مشچ  هب  هک  ناگتشرف  رایسب  یهاپس  دنت و  يداب  امش  يرای  ددم و  هب  ام  سپ  دندش ،

ادخ يهدعو  هب  دیسر و  ولگ  هب  اهناج  دش  ناریح  ياهمشچ  دندش و  روهلمح  امش  رب  ریز  الاب و  زا  رافک  رکـشل  هک  ار  یتقو  دیرآ  دایب  دوب 
اجنآ م رد  دندوب ) دب  نامگ  رد  نارگید  مالسا و  حتف  هب  نانموم   ) دیدرگ فلتخم  اهنامگ 
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نازرا ار  الاک  نیرتشزرارپ  رگا  یتح  رـشب  هک  تسا  یهیدـب  دـندیدرگ .) لزلزتم  تخـس  نامیا )؟ رد  نافیعـض  و   ) دـندش ناـحتما  ناـنمو 
هکناز ارم  یتسدـید  راوخ  ناجنارگ  يا  اریز  دروآ  دـهاوخن  ياجب  تسه  هکنانچنآ  ارنآ  ردـق  دـنک  بحاصت  شالت  نودـب  الـصا  ای  درخب ،

نینموـملاریما دـسریم  رظنب  يوـلوم )  ) دـهد ناـن  صرق  هـب  یلفط  يرهوـگ ، دـهد  نازرا  درخ  نازرا  وا  هـک  ره  ارم  یتسدــیرخ  نازرا  سب 
يارب دشابیم ، نافعضتسم  نایاونیب و  نداد  تاجن  نارگمتس و  ندرک  دوبان  رد  يدنوادخ  تنـس  يهدننکوگزاب  ار  نانخـس  نیا  مالـسلاهیلع 

زا دـندوب و  هدـمآ  گـنت  هـب  اـهصاع  نـب  ورمع  هیواـعم و  يرگناـیغط  رابکتـسا و  زا  هـک  تـسا  هدوـمرف  شنایرکـشل  مدرم و  زا  هدـع  نآ 
یـسک رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دندیدیم . رات  هریت و  ار  ایند  نانآ  لاگنچ  ریز  رد  نافعـضتسم  یئاونیب  یگراچیب و  نامز  لوط  يهدهاشم 
دقتعم اهشیامزآ  اهتقـشم و  هب  نایاونیب  ءافعـض و  نتخادـنا  ناگماکدوخ و  نارگمتـس و  هب  نداد  تلهم  يهراـبرد  يدـنوادخ  تنـس  هب 

یناسنا و تمارک  هب  ءانتعا  نودب  نانآ  هک  یئاهمتـس  عاونا  ناملاظ و  ینالوط  ياهيراکمتـس  يهدهاشم  زا  دنادن ، ارنآ  يهفـسلف  دـشابن و 
دوریم ورف  تریح  رد  دندرگیم  بکترم  تسا ، نیمز  يور  رد  يدنوادخ  تیشم  هاگهولج  نیرتگرزب  هک  تایح  تمظع  هب  هجوت  نودب 

تمظع و نامه  تفرگ ، رظن  رد  ناوتیم  هک  ياهفـسلف  تسام ، يهشیدنا  روخرد  هک  هزادـنا  نآ  هب  تنـس  نیا  هیجوت  ریـسفت و  يارب  اذـل  . 
ناربکتسم متـس  روج و  ام  نارود  نیا  رد  هک  ینادیم  دوخ  وت  اهلا  راب  ددرگیم . نشور  یهلا  روبزم  تنـس  نایرج  اب  هک  تسا  تایح  شزرا 

هدرک رپ  ار  یناهیک  ياضف  نادـنمدرد  ياههلان  اههآ و  تسا ، هدیـسر  يدـح  هچ  هب  ناـیاونیب  ءافعـض و  رب  ربخیب  ادـخ  زا  تسرپ و  تردـق 
. امرفب تسا ، هدـنامن  يزیچ  اهنآ  رب  هلان  هودـنا و  زج  تایح  يهدـیدپ  زا  هک  نادـنمدرد  نیا  لاح  لماش  ار  تیناـبر  تیاـنع  فطل و  تسا ،

يارب یلماوع  دیاهتشاذگ ، رس  تشپ  هک  یگرزب  ثداوح  نآ  رد  دیوریم و  اهنآ  يوس  هب  ور  هک  یئاهیتخس  تقشم و  رد  مدرم  امش  يارب  )
هدـش هتـشون  نانآ  لوقعم ) تایح   ) يارب هک  تسا  یباتک  قاروا  ناراگزور  ثداوح  رایـشه ، ياـهناسنا  يارب  دراد .) دوجو  هبرجت  تربع و 
رگا تسا ، روآتفگش  ناگدازیمدآ  ام  عضو  اعقاو  دنـشاب  هتـشاد  ارنآ  ندناوخ  دصق  هک  یناسک  يارب  باتک  نیا  تسا  ینعم  رپ  هچ  تسا .
توق ناتسمز  رد  ات  دشابیم ، شرقحم  يهنال  يهناور  هتفرگ و  ناهد  هب  ار  يوج  تسوپ  هک  ياهچروم  تکرح  زا  میئآرب ، شزومآ  ددصرد 

اهدص تسا  نکمم  یتح  هک  میریگیم  ارف  ندیدرگ  يارب  یئاهسرد  رادفده ) تکرح  ، ) دشاب هتشاد  رس  ریز  ار  دوخ  یگدنز  يهشوت  و 
اهنآ زا  نانچ  میئامن  قئاقح  تاـیعقاو و  هب  یئاـنتعایب  میهاوخب  رگا  و  دـیآرب ! سورد  نآ  زا  یکی  میلعت  يهدـهع  زا  دـناوتن  باـتک  دـلجم 

رد ای  مینیبب و  ار  يزیچ  ات  میرادـن  مشچ  الـصا  ای  دوشیم ، يرپس  ضحم  الخ  رد  ام  یگدـنز  یئوگ  هک  میرذـگب  میـشوپب و  مشچ  میناوتیم 
نآ رد  درادن !! دوجو  درخ  لامعا  لقعت و  يارب  ياهیضق  هدام و  ای  میرادن و  درخ  لقع و  ای  ام  درادن ! دوجو  ندید  يارب  يزیچ  ام  هاگدید 

غارس رگا  دنیامن ، بلج  دوخ  هب  شزومآ  يارب  ار  ام  دنناوتن  دنـشابیم  رادیاپ  نیناوق  لوصا و  هاگرولبت  هک  هدنزومآ  ياهدادیور  هک  ماگنه 
يرگید زیچ  نآ ، لوصا  تایح و  زا  تلفغ  يرایـشهان و  زج  لماع  نیا  دـید  میهاوخ  میریگب  ار  یـشوپمشچ  یلاـخیب و  نیا  یلـصا  لـماع 
اهناسنا یلو  دشاب ، هدنزومآ  ایند  نیا  رد  یگدنز  ياهدادیور  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دنک  مهوت  یـسک  تسا  نکمم  اجنیا  رد  دشابیمن .

عفد يارب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اذل  دنزودنین ؟ تربع  هبرجت و  دوخ  يارب  اهدادـیور  نآ  زا  لقعت  هشیدـنا و  يورین  ساوح و  نتـشاد  اب 
انیب يرظاـن  ره  هدوبن و  اونـش  یـشوگ  يهدـنراد  ره  هکناـنچ )  ) تسین رادروخرب  درخ  زا  یبـلق  بحاـص  ره  دـینادب  : ) دـیامرفیم مهوت  نیا 

یئاهلد ا نانآ   ) يارب هلمج : نآ  زا  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  زا  ناوارف  یتایآ  رد  مه  نومضم  نیا  تسین .)
دنونشیمن دننیبیمن و  دنمهفیمن و  هک  صاخشا  نیا  دننیبیمن .) اهنآ  يهلیـسوب  هک  تسا  ینامـشچ  دنمهفیمن و  اهنآ  يهلیـسوب  هک  تس 

نورد ریدـم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  تسا ، هتـشگ  لتخم  یعیبط  روطب  نانآ  یئاونـش  یئانیب و  مهف و  لـئاسو  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن 
، تسا زئارغ  نآ  عابـشا  هک  شیوخ  ياههتـساوخ  فادـها و  هب  ار  روبزم  لئاسو  یناویح  زئارغ  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  تهجب  نم )  ) ناـنآ

دنمهرهب تفرعم  زا  هرورضلاب  دوب ، رادروخرب  یعیبط  روطب  تخانش  كرد و  لئاسو  زا  یسک  ره  هک  دوب  نینچ  رگا  تسا و  هتشاد  لومـشم 
رد رگا  یلو  دوبن . دوشیم ، هدید  خـیرات  لوط  یمامت  رد  هک  يزیگنافسا  تیلقا  رد  تفرعم  باحـصا  نارظن و  بحاص  دوجو  تشگیم ،

ماوت تفرعم  هب  قفوم  ناسنا  هک   ) هلمج نیا  نومضم  اهگنهرف  يهمه  رد  دید  میهاوخ  میشاب ، هتشاد  يراذگ  تشگ و  للم  ماوقا و  گنهرف 
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رد هتفای  لامک  ياهناسنا  شرامـش  رد  هک  دیدید  رگا  : ) دـیئامرف تقد  هاتوك  نخـس  نیا  رد  دراد . دوجو  تسا ) ءایمیک  دـننام  تیناسنا  اب 
نم بجعاال  یلام  و  ابجع ! ایف  دیتسه .) التبم  هرـصاب  لالتخا  هب  دینادب  امتح  دیدرک ، زواجت  ات ) هد   ) تسد ناتـشگنا  يهرامـش  زا  نرق  کی 

بیغب و ل نونموی  و ال  یصو ، لمعب  نودتقی  یبن و ال  رثا  نوصتقی  ال  اهنید ، یف  اهججح  فالتخا  یلع  قرفلا  هذه  ءاطخ 
رد هک  یئاهلالدتسا  فالتخا  اب  اههقرف  نیا  يراکاطخ  زا  ارچ  و  اتفگش !  ) تاوهشلا یف  نوریسی  تاهبـشلا و  یف  نولمعی  بیع ، نع  نوفعی  ا 

یبیغ هب  نامیا  هن  دـنیامنیم . يوریپ  ییـصو  رادرک  زا  هن  دـننکیم و  تیعبت  يربمایپ  رثا  زا  هن  نانیا  مشاـبن . تفگـش  رد  دـنراد ، دوخ  نید 
رد ریـس  دـننکیم و  تاهبتـشم  رد  لـمع  دـنزرویم .) تفع  يراددوخ و  یبیع  زا  هن  اـی و   ) دـننکیم یـشوپمشچ  ار  یبیع  هن  دـنروآیم و 

يارب کی  ره  دـنراکاطخ و  نانآ  دوشیم  هتـشادرب  نانآ  نایم  زا  فـالتخا  دـننک  يوریپ  وا  یـصو  لـمع  ربماـیپ و  شور  زا  رگا  تاوهش .)
زا درادیم و  زاب  یهلا  لوسر  تیعبت  زا  ار  وا  هک  دنکیم  هیکت  نانچ  لیلد  نآ  اب  دـهدیم و  هئارا  یلیلد  تسا  هتفرگ  شیپ  هک  یهار  تابثا 

تلاـخد زا  یـشان  هراومه  هدـنزاس ) نوگاـنوگ  تاـیرظن  زورب  هن   ) هدـننک هاـبت  فـالتخا  دـنکیم . ضارعا  شیـصو  لـمع  زا  نتفرگ  وگلا 
اههتساوخ تامولعم و  نآ  زا  رظن  عطق  اب  ار  ینوناق  لصا و  چیه  هک  ددرگیم  یـصخش  ياهيریگفده  اههتـساوخ و  اب  دودحم  تامولعم 

فارتعا شیوخ  دوجو  يارب  نوناق  لصا و  دوجو  هب  رشب  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  زونه  ایوگ  دسانشیمن . تیمـسر  هب  اهيریگفده  و 
هک ب دراد  دوجو  ینوناق  ، ) میشاب هک  طیارش  لاح و  ره  رد  ام  هک  نیا  هب  فارتعا  رد  ناگدازیمدآ  ام  ریخات  یلو  دنک !

ام بولطم  دـشر  رد  ریخات  زج  يزیچ  دراد  رب  رد  ار  ام  میتسه ) هکنانچنآ   ) هک دراد  دوجو  یتاـیعقاو  و  دـنکیم ) ناـیب  ار  اـم  ياهیگتـسیا 
يارب دنک و  ریـسفت  ار  وا  تیوه  دناوتیمن  وا  تاذ  زا  جراخ  ینوناق  لصا و  چیه  هک  تسادخ  طقف  هک  مینادب  ار  تقیقح  نیا  دـیاب  تسین .
رـشب تیوه  يارب  هک  يریـسفت  ره  اب  لاح و  ره  هب  و  نیناوق . يهمه  لعاج  لوصا و  يهمه  قلاخ  تسا  وا  اریز  دـنک  داـجیا  یگتـسیاب )  ) وا

راـیتخا و زا  نوریب  هک  نوناـق  لـصا و  نودـب  ار  نـیمز  يور  رب  یگدـنز  زا  هـظحل  کـی  یتـح  تسناوـت  دـهاوخن  زگره  وا  میـشاب ، هتـشاد 
، دنک باختنا  ایند  نیا  رد  دوخ  لوقعم ) تایح   ) يارب دـناوتیم  ناسنا  هک  یقرط  نیرتشخب  نانیمطا  دـیامن . يرپس  تسا ، وا  ياههتـساوخ 
هب دیاب  هدش  باختنا  قیرط  نینچمه  دنادب و  تسه ) هک  نانچنآ   ) ار وا  يدوجو  رارـسا  اهداهن و  قیاقح و  يهمه  هک  دشاب  یئدـبم  زا  دـیاب 
اب نتشیوخ و  اب  ناعونمه و  رگید  اب  تعیبط و  اب  يو  طابترا  رد  ار  ناسنا  ياهیگتسیاش  اهیگتسیاب و  يهمه  هک  دشاب  دنتسم  ءدبم  نامه 

یهلا نالوسر  شخب  تایح  قیرط  نیا  ناگدنهد  ناشن  هک  دننادیم  رگنهبناج  همه  نارظنبحاص  يهمه  دراذگب . وا  رایتخا  رد  دنادب و  ادخ 
نآرق تایآ  دناهدش . ثوعبم  اهناسنا  نایم  رد  قلطم  ياناد  نابرهم و  میکح و  دنوادخ  فرط  زا  هک  دنتسه 

ماوقا و زا  هدننک  هابت  تافالتخا  نتخاس  یفتنم  ماظع  ناربمایپ  تثعب  شخب  تایح  ياهفده  زا  یکی  هک  دنکیم  دیکات  تقیقح  نیا  رب  ي 
اعیمج و ال هللا  لبحب  اومصتعاو  دیامنیم . یفرعم  تمعن  ار  هللا  لوسر  قیرط  ندیزگرب  زا  یشان  داحتا  تایآ  زا  یـضعب  رد  تسا . هدوب  للم 

اهنم مکذقناف  رانلا  نم  هرفح  افـش  یلع  متنک  اناوخا و  هتمعنب  متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاف  ءادـعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذاو  اوقرفت 
دایب ار  يدـنوادخ  تمعن  و  دـیوشن . هدـنکارپ  مه  زا  دـینزب و  گنچ  یهلا  بانط  هب  یگمه  . ) نودـتهت مکلعل  هتایآ  مکل  هللا  نیبی  کلذـک 

یناردارب يدـنوادخ  تمعن  اب  امـش  هجیتن  رد  دومرف  فیلات  ار  امـش  ياـهلد  ناـیم  دـنوادخ  دـیدوب و  رگیدـمه  نانمـشد  امـش  هک  دـیروایب 
حیـضوت امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  ناسنیدـب  داد ، تاجن  ار  امـش  دـنوادخ  هک  دـیدوب  شتآ  زا  یهاگترپ  يهبل  رب  امـش  و  دـیتشگ .

ندرک فرطرب  لسر  لاسرا  يهلیـسوب  لاعتم  دنوادخ  یعیرـشت  يهدارا  هکنیا  مدرم و  فالتخا  دروم  رد  دیوش ). تیاده  هک  دشاب  دهدیم 
، تسا رادروخرب  ياهداعلاقوف  تیمها  زا  ثحبم  نیا  هک  تهجنادـب  تسا . هدـمآ  نآرق  رد  يددـعتم  تایآ  تسا ، هدوب  برخم  تاـفالتخا 

اربمایپ يدج  ششوک  مدرم و  فالتخا  میهدیم : رارق  یسررب  دروم  ار  هطوبرم  تایآ  رصتخم  روطب  اج  نیا  رد  اذل 
عاونا فالتخا و  يهرابرد  ار  ياهمدقم  هطوبرم ، تایآ  يهعلاطم  یسررب و  هب  دورو  زا  شیپ  اهنآ  میظنت  ای  نتخاس  یفتنم  قیرط  رد  یهلا  ن 

تـسدب اذـل  دـشابیم ، عونتم  ددـعتم و  رایـسب  اهناسنا  نایم  هیراج  تافالتخا  عاونا  دراوم و  قیداـصم و  هک  تهجنادـب  میرادـیم : ناـیب  نآ 
کیب ثحبم  نیا  رد  اذل  تسا ، راوشد  رایـسب  فالتخا  موهفم  يارب  یقطنم  مات  دح  يانبم  رب  رایغا  عنام  دارفا و  عماج  فیرعت  کی  ندروآ 
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دروم عوضوم  نیا  رد  ار  ینآرق  تایآ  هاگنآ  میدرگیم و  رکذتم  ارنآ  عاونا  سپس  میزرویم و  تعانق  فالتخا  يهرابرد  یفیـصوت  فیرعت 
عوضوم کی  يهرابرد  رفن  دنچ  ای  ود  هک  تفرگ  رظن  رد  نینچ  ناوتیم  ار  فالتخا  یفیـصوت  فیرعت  میهدیم . رارق  يرادربهرهب  یـسررب و 

يارب اهنآ  زا  کی  ره  هک  دنروایب  تسدب  رظن  كرد و  مسق  دـنچ  ای  ود  تسا  هدـش  حرط  نآ ، يهرابرد  رظن  ندرک  ادـیپ  كرد و  يارب  هک 
يارب طـقف  فیرعت  نیا  میداد ، رکذـت  هکناـنچ  هتبلا  دـشاب . هدوـب  لوبقماـن  يرگید  يارب  لوـبقم و  رظن ، يهدـنروآتسدب  هدـننک و  كرد 

رتنـشور ار  موهفم  نیا  فـالتخا ، قیداـصم  دارفا و  عاونا و  هجوت  دوشیم . طوـبرم  ثحب  نیاـب  هک  دـش  هتفگ  فـالتخا  یلاـمجا  فیـصوت 
رگیدکی اب  هک  یئاهناسنا  فالتخا و  دروم  عوضوم  هب  رظن  اب  فالتخا  عونا  هک  تسا  یهیدب  فالتخا  عاونا  تخاس . دهاوخ 

. فده رد  داحتا  اب  هلیـسو  باختنا  رد  فالتخا  - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  لوصا  زا  يرادقم  هب  ام  دشابیم  عونتم  ددـعتم و  دـنراد  فالتخا 
نیمادک اب  مخـش  راک  هک  نیا  رد  یلو  دنراد ، رظن  داحتا  دننک  مخـش  تعارز  يارب  ار  یـصخش  نیمز  دـیاب  هکنیا  رد  رفن  دـنچ  هکنیا  ریظن 
تایعقاو رد  هچ  يدام و  روما  رد  هچ  تسا ، ناوارف  عیاش و  رایـسب  يرـشب  تایح  رد  فالتخا  عون  نیا  دنراد . فالتخا  دـشاب ، دـیاب  هلیـسو 

اب تسا  دـنوادخ  هب  برقت  هک  لامک  يهلیـسو  رد  فالتخا  دـننام  فالتخا ، نیا  يونعم  لاـثم  میدـش . رکذـتم  ار  يداـم  رما  لاـثم  يونعم ،
، تسا ناسنا  بولطم  فده  هللا  یلا  برقت  هک  دناهتفریذپ  دـننادیم و  رفن  دـنچ  ینعی  ادـخ . هب  برقت  زا  تسا  ترابع  هک  فدـه  تدـحو 
زا نآ  نتخاس  كاپ  سفن و  يهیکزت  دـننام  تسا ، رظن  تدـحو  دروم  هک  فدـه  نیمه  تسا  نکمم  یتح  تسا ، بولطم  لاـمک  هک  اریز 
رد فالتخا  - 2 دنـشاب . هتـشاد  رظن  فالتخا  دـناسریم  كرتشم  قیرط  فدـه و  نآ  اب  ار  اهناسنا  هک  ياهلیـسو  رد  یلم  اهیتشز ، لـئاذر و 
هک تهج  نادب  ملع  ایآ  نینچمه  دوش ؟ هداد  رارق  فدـه  دـناوتیم  تسا  رنه  هکنیا  ناونع  هب  طقف  يرنه  تیلاعف  ایآ  الثم  هک  فدـه  دوخ 

حرط ندوب  فدـه  يارب  هک  تسا  یفلتخم  قئاقح  ناـیم  زا  فدـه  نییعت  رد  فـالتخا  یهاـگ  - 3 دوش ؟ عقاو  فدـه  دـناوتیم  تسا  ملع 
. دناهدش

فده دنیوگیم  رگید  یعمج  و  تذل ، زا  يرادروخرب  رثکادح  زا  تسا  ترابع  یناگدنز  نیا  زا  فده  دنیوگیم : یصاخشا  هکنیا  دننام 
اهناسنا داهن  رد  هک  يدوجو  لامک  زا  تسا  ترابع  فده  دنیوگیم : رگید  ياهدـع  یناگدـنز ، نیا  رد  تداعـس  ساسحا  زا  تسا  ترابع 

موزل رد  داـحتا  دـننام  تروص ، لکـش و  رد  فـالتخا  تقیقح و  رد  داـحتا  زا  تسا  تراـبع  هک  يروص  فـالتخا  - 4 ددرگیم . ساسحا 
رارق صاخشا  يورایور  رد  یتایعقاو  هک  ینعم  نیا  هب  ریـسفت ، رد  فالتخا  - 5 نآ . لکـش  رد  فالتخا  اب  تسیز  يارب  طیحم  ندرک  هدامآ 

هب هک  تایح  يهدیدپ  دـننام  تسا . نآ  حیـضوت  ریـسفت و  رد  فالتخا  و  تسا ، رظن  تدـحو  دروم  تیعقاو  نآ  دوجو  لصا  تسا و  هتفرگ 
للع رد  فـالتخا  - 6 دـشابیم . رظن  فـالتخا  دروم  شزرا  تیوه و  رظن  زا  نآ  ریـسفت  رد  یلو  تسا  هدـش  هتفریذـپ  تیعقاو  کـی  ناوـنع 

تیوه و ریـسفت  رد  صاخـشا  تسا  نکمم  یتح  تسا ، رظن  تدحو  دروم  تیعقاو  لصا  مه ، فالتخا  عون  نیا  رد  تیعقاو . کی  يدوجو 
. دنشاب رظن  فالتخا  راچد  تسیچ ، تایح  یعیبط  ریغ  یعیبط و  للع  هک  نیا  رد  یلو  دنشاب ، هتشاد  رظن  قافتا  يدودح  ات  زین  نآ  ياهشزرا 
اب ماسجا  ربارب  رد  صاخـشا  نتفرگ  رارق  فالتخا  نآ  يارب  لاـثم  نیرتهداـس  اـهتیعقاو . ربارب  رد  اـهيریگعوضوم  زا  یـشان  فـالتخا  - 7

یسک تسا . فلتخم  ياههلصاف 
نآ هب  رود  يهلـصاف  زا  هک  دید  دـهاوخ  یـسک  زا  رتدـنلب  ار  هوک  نآ  اعطق  درگنیم ، هوک  نآ  هب  هداتـسیا و  عفترم  یهوک  یکیدزن  رد  هک 

، یعیبط ياهيریگعوضوم  رد  فـالتخا  دـننام  دـشابیم  ناوارف  رایـسب  عونتم ، ياـهيریگعوضوم  بسحب  فـالتخا  زا  مسق  نیا  درگنیم 
تاداقتعا زا  یشان  فالتخا  - 9 یگدنز . رد  ینامرآ  ياهشیارگ  زا  یشان  فالتخا  - 8 کلذریغ . ینامز و  و  یگنهرف ، یشزرا ، يدادرارق ،
ياههدیدپ یگدـنز و  رد  براجت  تامولعم و  تیفیک  تیمک و  زا  یـشان  فالتخا  - 10 کلذریغ . یـسایس و  یعامتجا و  یبتکم ، ینید و 
يروحمدوخ هب  دنتـسم  هکیمادام  دـشاب ، هدوب  دـیدش  مه  هزادـنا  ره  موس  عون  فالتخا  زجب  تاـفالتخا  نیا  زا  کـی  چـیه  یلک  روطب  نآ .

یهتنم لوقعم  ياهیگنهامه  هب  اعطق  دوش ، بیقعت  لماک  تریـصب  اب  تافالتخا  نیا  رگا  هکلب  دزاـسیمن . دراو  اـهناسنا  هب  يررـض  دـشابن 
: مینکیم میسقت  یساسا  مسق  ود  رب  ار  فالتخا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ددرگیم . يونعم  يدام و  ياهتفرشیپ  بجوم  دوخ  هک  ددرگیم 
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دوجو یفالتخا  چیه  میدش ، رکذتم  لوصا  زا  ياهنومن  ناونع  هب  هک  فالتخا  عون  هد  نآ  رد  هدنزاس . فالتخا  هدننک 2 - هابت  فالتخا  - 1
دشوجب و هدننک  فالتخا  صاخشا  يارب  يروحمدوخ  هک  دنوشیم  عورش  یعقوم  زا  فالتخا  ياهیهابت  دشاب . هدننک  هابت  اتاذ  هک  درادن 

دوخ زا  ادج  نوناق  لصا و  تیعقاو و  میتفگ  هتـشذگ  ثحب  رد  هک  روطنامه  و  دریگب . ار  تایعقاو  ياج  تایعقاو  اب  طابترا  رد  يرادمدوخ 
يارب تاوهش ، رد  تکرح  تاهبتشم و  هب  لمع  اهییوج و  بیع  بویع و  رد  ندش  روهطوغ  ریغ و  هب  نامیا  مدع  اذل  دوش . هتشاذگ  اپ  ریز 
دیدش شیارگ  نانچ  هکلب  دـنیبیمن ، یبیع  اهنت  هن  شیوخ  یعیبط  دوخ  رد  رادـم  دوخ  ناسنا  اریز  دوب ، دـهاوخ  یعیبط  الماک  يروما  نانآ 

ار تقیقح  نیا  نارظنبحاص  يهمه  دـیاش  دوشیم . بوسحم  بیغ  هب  داقتعا  هزرابم و  لماع  هک  دراد  دوجو  دوخ  نیا  داهن  رد  سوسحم  هب 
ناهج ناسنا و  ورملق  ود  نوگانوگ  حوطس  شرتسگ  يزغم و  ياهتیلاعف  نادیم  ندوب  زاب  زا  یـشان  دئاقع  ءارآ و  عونت  هک  دنـشاب  هتفریذپ 
طرـش دنچ  رما  تیاهن  دشابیم ، تایح  ياههنحـص  رد  يو  تفرـشیپ  يرـشب و  تفرعم  ندـش  قیمع  شرتسگ و  لماوع  نیرتیلاع  زا  یکی 

ياهجیتن هک  يروحمدوخ  زا  زیهرپ  میدرک  هراشا  هک  روطنامه  مکی  طرش  تفرگ : رظن  رد  نارکیب  عونتم و  يوپاکت  نیا  رد  دیاب  ار  یساسا 
فدـه و نم   ) يانبم رب  هراومه  هدـیدپ  نیا  درادـن . یعیبط  دوخ  ياههتـساوخ  تیوه و  رد  قیاـقح  تاـیعقاو و  يهمه  ندرک  هصـالخ  زج 

وا يهمه  روطس  هک  تسا  کلهم  يرامیب  نیا  تسین . روصت  لباق  روبزم  يانبم  نودب  نآ  ياقب  دوجو و  دنکیم و  تکرح  هلیسو ) نارگید 
يرامیب هب  التبم  ناروحمدوخ  هراومه  هکلب  تسا ، هدومن  هدـننک  هابت  تافالتخا  يهدـننک  ناـیب  روطـس  زا  رپ  اـهنت  هن  ار  يرـشب  خـیرات  قار 

رد ناراـمیب  نیا  یتـح  دـناهدومن . هدافتـساءوس  دوـخ  دـصاقم  يارب  اـهنآ  زا  هدرک و  تسرد  فـالتخا  يارب  ار  یگتخاـس  یلماوـع  روـبزم 
نانچ دشابیم ، ینعم  کی  يارب  فلتخم  ظافلا  هک  ار  اهبنع  موزوا و  روگنا و  هدـننک  هابت  تافالتخا  داجیا  يارب  راصعا  نورق و  هاگرذـگ 

هب ياههزانج  دناوتیمن  سک  چیه  هک  نانچ  درادن ، ار  اهنآ  يهدننک  ناریو  جـیاتن  روصت  یئاناوت  سک  چـیه  هک  دـناهتخادنا  مه  گنج  هب 
فده نداد  ناشن  ماظع  ناربمایپ  تلاسر  فده  دیامن . هبـساحم  تیفیک  تیمک و  رظن  زا  ار  يرـشب  ياهراتـشک  رد  يهداتفا  نوخ  كاخ و 

نیا هب  رگا  دنزاسیم ، یفتنم  هشیر  زا  ار  هدننک  هابت  تافالتخا  تمکح  فدـه و  نیا  نایب  اب  نانآ  و  تسا . یتسه  تمکح  تایح و  یلـصا 
. دـشابیم دـیفم  تاـیح  یعوـمجم  مظن  تسا و  تفرعم  شرتـسگ  لـماع  ناوـنع  هب  تاـفالتخا  يهیقب  دوـش ، لـمع  شخب  تاـیح  تلاـسر 
دنـسانشب و یئوکین  هب  نانآ  دوخ )  ) هک تسا  يزیچ  ناـنآ  رظن  رد  وکین )  ) فورعم  ) اورکنا اـم  مهدـنع  رکنملا  اوفرع و  اـم  مهیف  فورعملا 

وخ يارب  نم  نتفرگ  رارق  كالم  عون  ود  دننادب .) شتشز  نانآ  دوخ )  ) هک تسا  يزیچ  نانآ  رظن  رد  تسیاشان  رکنم و  دننادب و  شفورعم 
اهلطاب و اهتقیقح و  اهيدـب و  اهیبوخ و  كالم  اهناسنا  يهمه  راـبتعا  کـی  هب  هکلب  بلغا  اـهیتسیابن  اـهیتسیاب و  اهيدـب و  اـهیب و 
، دنتفایم رود  دننکیم ، نایب  ار  تایعقاو  يانبم  هک  يدئاوق  لوصا و  زا  یقلت ، هنوگنیا  اب  دننادیم و  ناشدوخ  نیب  ار  اهییابیز  اهیتشز و 

بذهت زا  مدرم  ياهنم  هک  تهج  نادب  ابلاق  دنزاسیم . رود  نیناوق  لوصا و  زا  ار  دوخ  دنریگیم و  شیپ  داضت  فداصت و  هار  اهنآ  اب  هکلب 
كالم اهیئابیز  اهیتشز و  اهلطاب و  اهتقیقح و  اهيدب و  اهیبوخ و  يارب  هک  نم  نآ  اذـل  دـنرانکرب ، یناسنا  يالاو  قالخا  هب  قلخت  و 

نـالف دوشیم : هتفگ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـشابیم  دـشر  زا  رود  ضحم و  تعیبط  هب  طولخم  یناـملظ و  هدولآ و  دوشیم ، هداد  رارق 
ریز رارق  هب  تسا ، ام  ریـسفت  دروم  هک  ع )  ) نینموملاریما تالمج  رد  نم  نتفرگ  رارق  كالم  عون  نیا  تاـصتخم  تسا . روحمدوخ  صخش 
یف اهنم  ذخا  دق  هسفن ، ماما  مهنم  ءيرما  لک  ناک  مهئارآ ، یلع  تامهملا  یف  مهلیوعت  مهسفنا و  یلا  تالضعملا  یف  مهعزفم  تسا : هدمآ 

تسا یتایرظن  ءارآ و  مهم ، روما  رد  ناشعجرم  دنتسه و  ناشدوخ  تالکـشم ، رد  ناشهاگهانپ   ) تامکحم بابـسا  و  تاقث ، يرعب  يری  ام 
ادنپیم نینچ  یصخش  ره  تسا ! نتشیوخ  ماما  نانآ  زا  یصخش  ره  یئوگ  دنرادیم ، زاربا  دوخ  هک 

(. تسا هدروآ  تسدـب  تایعقاوب ) لوصو  يارب   ) یمکحم ياهزیواتـسد  هدز و  گنچ  نانیمطا  دروم  ياـهبانط  هب  دوخ  تاـیرظن  رد  هک  در 
نداد رارق  كالم  عون  ود  دیاب  دـناهدومرف  حرطم  نانخـس  نیا  رد  ع )  ) نینموملاریما هک  یعون  نآ  هب  نم  نتفرگ  رارق  كالم  حیـضوت  يارب 

دوخ تیوه  اب  نم  مکی - عون  میهدـب : رارق  یـسررب  دروم  اهیتسیابن  اـهیتسیاب و  اهيدـب و  اـهیبوخ و  يارب  نم  عون  ود  هب  رظن  اـب  ار  نم 
، ضحم یعیبط  دوخ  تیوه  اب  نم  زا  دوصقم  دوشیم . هداد  رارق  اهیتسیابن  اهیتسیاب و  اهيدب و  اهیبوخ و  يهمه  كالم  ضحم  یعیبط 
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ياراد هتـسراو و  لداع و  ناسنا  کی  ات  هتفرگ  برقع  یعفا و  زا  نارادـناج  يهمه  هک  تسا  ضحم  یعیبط  تاـیح  تیریدـم  لـماع  ناـمه 
رد تایعقاو  قئاقح و  يهمه  ندینادرگ  و  دوخ ) زج   ) رب هطلس  مروت و  زج  نم  نیا  هک  تهج  نادب  دراد  دوجو  تفرعم ، غورف  زا  رپ  ینورد 

اهیتسیابن و اهیتسیاب و  اهيدـب و  اهیبوخ و  يهمه  يروحم  نم  نیا  اذـل  دـنکیمن ، تکرح  هطلـس ) مروت و   ) روبزم يهدـیدپ  ود  ریـسم 
رگا ضحم  یعیبط  دوخ  تیوه  اب  نم  نیا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنکیم . تابثا  یفن و  دجنـسیم و  دوخ  ياـنبم  رب  ار  اـیاضق  نیناوق و 

ینارگن ن نیرتمک  اهنت  هن  دنزب  رهش  هیرصیق و  اهدص  هب  شتآ  لامتسد  نآ  ندروآ  تسدب  يارب  و  دهاوخب ، ار  زیچان  یلامتسد 
! تشگ دهاوخ  مه  لاحشوخ  رایسب  دیامنیم ، دوصقم  هب  لوصو  ساسحا  زیچان  لامتسد  نآ  ندروآ  تسدب  اب  نوچ  هکلب  تشاد ، دهاوخ 
دـینادیم و هک  تسا  هدروآرد  یتروـصب  ار  وا  خـیرات  هداـتفا و  يرـشب  ناـمدود  رد  هک  تسا  یـشتآ  نیرتزوسناـمناخ  يروـحم  نـم  نـیا 

دورو زا  هدوب و  ناسنا  يارب  یناویح  یعیبط و  خیرات  يهمادا  ثعاب  نونکات  هک  تسا  يروحم  نم  نیا  رصتخم  يهلمج  کی  رد  و  دینیبیم .
ناتـسرپ تردـق  هک  اـهنم  نیا  اـب  يرـشب  خـیرات  يهمادا  موزل  هکنیا  اـب  مراد  ناـنیمطا  نم  تسا . هدوـمن  ناـشمورحم  تیناـسنا  خـیرات  هـب 

كـالم هک  یناـسنا  یلاـع  نم  نآ  دـنهدیم . رارق  شورف  دـیرخ و  ضرعم  رد  ار  مدرم  دـنیامنیم  نیقلت  مدرم  هـب  ارنآ  یگتـسیاش  هماـکدوخ 
تیوه اب  نم  ياههتـساوخ  يهدودحم  زا  رتالاب  یطباوض  لوصا و  لامک و  يالعا  ءدـبم  زا  ار  اهیتسیابن  اهیتسیاب و  اهيدـب و  اهیبوخ و 

اب نم  مود - عون  ددرگیمن . هناحیقو  شورف  دیرخ و  نیا  لالد  دـشورفیمن و  درخیمن و  ار  ناسنا  زگره  تسا ، هدومن  ذاختا  ضحم  یعیبط 
ار ناـسنا  يدودـح  اـت  هک  تسا  یـسک  ره  بولطم  تفگ : دـیاب  هک  نم  نیا  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  لاـمک - يوسب  اـیوپ  دوخ )  ) تیوه

کی دناوتیمن  یتح  دچیپب و  دوخ  رود  هب  هظحل  کی  یتح  دناوتیمن  تسا ، الاب  هب  ور  یتکرح  رد  هراومه  هک  تهج  نادـب  تسا  هتخانش 
رد هظحل 

هب لدبم  درگنب  دوخ  يورب  هنییآ  رد  فطل  رهوج  رگا  : ) گرزب ناسانـش  ناسنا  لوق  هب  اریز  درگنب ، دوخ  رد  هدومن و  فقوت  ياهنیآ  لباقم 
دوخ دـناوتیمن  زگره  دراد : دوجو  لامک  يوس  هب  اـیوپ  دوخ )  ) تیوه اـب  نم  رد  هک  یـساسا  صتخم  نیارباـنب ، ددرگیم ). اراـخ  گـنس 

لئاسو و هک  دـنادیم  همه  زا  رتهب  نم  نیا  دوخ  اریز  دـهدب ، رارق  اـهیتسیابن  اـهیتسیاب و  اهيدـب و  اـهیبوخ و  كـالم  ار  ضحم  یعیبط 
چیه و  دیامنیم ، تیلاعف  یـصخش  ررـض  عفد  تذل و  بلج  هلیـسو  ود  اب  هک  تسا  یعیبط  دوخ  نآ  تاذ  زا  جراخ  لامک  دـشر و  تاجرد 

طباور هک  یناسک  مینیبیم  هک  تساج  نیمه  زا  دریذپیمن . دسانـشیمن و  دراد ، دوجو  نآ  رد  هک  مسیناگرا  نامه  تیریدم  زج  ار  يزیچ 
نیا زا  دنهدیم . رارق  یتایح  نوئـش  يهمه  كالم  ار  ضحم  یعیبط  دوخ  تیوه  اب  نم  هک  دنتـسه  اهنامه  دـنرادیم ، مدـقم  طباوض  رب  ار 

اب هداعلاقوف  يهجیتن  ود  دهدیم ، ناشن  اهیتسیابن  اهیتسیاب و  اهيدب و  اهیبوخ و  اب  طابترا  رد  ار  نم  عون  ود  ام  يارب  هک  یلک  يهدـئاق 
تیوه اـب  نم )  ) صتخم نداـتفا  هار  دوخ  لابندـب  ندرک و  ضرف  اوشیپ  ار  دوخ  مکی - يهجیتـن  دـیآیم : تسدـب  یناـسنا  لـئاسم  رد  تیمها 

ارق روحم  ضحم ، یعیبط  تیوه  اب  نآ  رد  نم  هک  تسا  يروحم  نم  نآ  یعیبط  صاوخ  نیرتنشور  زا  هجیتن  نیا  دشابیم  ضحم 
رد تسا  هیاپیب  یـضراع و  هجوت  کی  اـعطق  وریپ ، ورـشیپ و  لاـمک و  صقن و  لوزن و  دوعـص و  هب  یئاـهناسنا  نینچ  هجوت  تسا . هتفرگ  ر 

جراـخ یلک  هب  نورد  يهنحـص  زا  روـبزم  تلاـح  عورـش  اـب  هک  تسا  ضحم  يروـحم  نم  لـبق  اـم  نارود  ياـهراگدای  زا  یهجوـت  نینچ 
تـسدب یمدآ  تیدوجوم  نوئـش  يهرادا  رد  ار  قلطم  رادـتقا  هطلـس و  ضحم  یعیبـط  تیوه  اـب  نم  هک  یتـقو  هک  نیا  حیـضوت  ددرگیم .
میهاـفم زا  کـی  ره  صاخـشا  نیا  يارب  دـیامن . هیجوت  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  نم  هک  دـننیبیمن  دوـخ  زا  رتـالاب  ار  یتـیعقوم  چـیه  دروآ ،
نابحاص فعض  زا  یشان  ینعمیب و  چوپ و  رگا  میهافم ، نآ  یلمع  دومن  یتح  اهناسنا  تاذ  مارتحا  یگنرکی و  افص و  تلیضف و  تلادع و 

ینیع ققحت  قیاقح و  نآ  رگا  ینعی  دومن ، دنهاوخ  یبایزرا  یصخش  تذل  دوس و  كالم  اب  ار  اهنآ  اعطق  دوشن ، یقلت  لامعا  تافص و  نآ 
دنناوتیم تذل  دوس و  لماع  ناونع  هب  دشاب  هتشاد  رب  رد  یتذل  ای  يدام و  يدوس  ضحم ، یعیبط  دوخ  تیوه  اب  نم )  ) ناگدنراد يارب  اهنآ 

هک مینادـیم  و  دننتـشیوخ . ماـما  هک  دـمانیم  تسرپيوه  ار  یناـسنا  نم  یب  ساـسایب و  ياـهناسنا  هنوـگنیا  مالـسا  سب . دـنوش و  حرطم 
دنک تکرح  نآ ، هب  لوصو  يارب  هک  دریذپیمن  دوخ  قوفام  ار  یلصا  تیعقاو و  چیه  تسا  یعیبط  دوخ  ياضتقم  رب  نتـساوخ  هک  يوه ) )
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هک تکرح  نیا  زا  و 
کلذریغ ربهر و  یبرم ، ورشیپ ، اوشیپ ، ماما ، ار  نآ  يوسب  هدننک  حیجوت  هدنهد و  ناشن  و  ، ) دراد الاو  ياهزیگنا  تمس و  دصقم و  ءادبم و 

یتسرپيوه لوصحم  هک  ياهدـیدپ  نیرتحـیقو  دـهدب . رارق  يدوعـص  تکرح  نآ  رد  امنهار  زا  يوریپ  لوبق  اـب  ار  دوخ  دـنیامنیم ) یقلت 
فلاـخم هک  تسا  لوـصا  طـباوض و  تاـیعقاو و  يهمه  ندرک  نوـگرگد  اهترورـض و  اـهتمظع و  اهـشزرا و  يهمه  ندز  مه  رب  تـسا ،

رد شتکرح  لـماع  هک  ار  ضحم  یعیبـط  دوخ  تیوه  اـب  يروحم  نم  جـئاتن  تاـصتخم و  هک  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  دـشاب !! هدوـب  يوـه ) )
ار ناسنا  هک  روبزم  يروحم  نم  جیاتن  تاصتخم و  تخانـش  يارب  یتسیاب  ینعی  میهدب : رارق  هعلاطم  دروم  تسا ، سفن  ياوه  طقف  یگدنز 

ینیب گرزب  دوخ  يراـمیب  توخن و  ربکت و  - 1 میهدب : رارق  قیقد  هعلاطم  دروم  ار  سفن  ياوه  جیاتن  تاصتخم و  دیامنیم  نتـشیوخ  ماما 
، دننکیم تکرح  يوه )  ) لماع اب  طقف  یگدنز  رد  هک  روحم ) نم   ) ياهناسنا تسا  ندوب  نتـشیوخ  ماما  یتسرپيوه و  تاصتخم  زا  یکی 
ار يزیچ  یلوسر  هک  یعقوم  ره  ایآ   ) متربکتـسا مکـسفنا  يوهتال  امب  لوسر  مکئاج  املکفا  دـننک . ادـیپ  تاجن  يرامیب  نیا  زا  دـنناوتیمن 
زا ار  امـش  هک  دوشیم  یتوخن  رابکتـسا و  بجوم  امـش  یتسرپيوه  ینعی  دـیزرویم ). ربـکت  دـهاوخن  ار  نآ  امـش  ياـهسفن  هک  درواـیب 

قیاقح ب شریذپ 
تیوه اب  نم )  ) قوفام ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  قیاقح و  اهتیعقاو و  كالم  هک  تسا  یهیدـب  الماک  ياهدـئاق  کی  نیا  درادیم . زا 

يارب تسا ، یعیبط ) دوخ  زج   ) يزیچ هب  میلـست  مدـع  لولعم  هک  هروبزم  روما  ربارب  رد  تجاجل  تمواـقم و  اذـل  تسا ، ضحم  یعیبط  دوخ 
اریز تسین  مضه  لباق  الصا  نانآ  يارب  شفالخ  لامتحا  هک  تسا  يرما  نیرتیعیبط  ناتفص  نوعرف - نانیب و  گزب  دوخ  ناربکتـسم و  نیا 

هک یتسرپيوه  يهدیدپ  هک  تشگ  عورش  عقوم  نآ  زا  يزورما  رشب  طوقس  یتخبدب و  درادن . دوجو  نتـشیوخ  يوه  زج  نانآ  يارب  یماما 
مان هب  ياهدـع  ملق  اب  تساـهنآ ) تاـصتخم  زا  یتسرپيوه  رگید  راـبتعا  هب  و   ) تسا نآ  تاـصتخم  زا  حـیقو  يروحم  دوخ  توخن  ربکت و 

یملع هک  یهاگـشناد  تمالع  اب  تسب و  شقن  اهباتک  تافحـص  يور  ناـسنا  یعیبط  تایـضتقم  يهدارا  ناونعب  واـکناور  ناسانـشناور و 
ندوب یگتخاس  شیب  مک و  هکنیا  اب  مه  زونه  دروآرد ! دوخ  يهطلـس  تحت  ار  هوژپ  شناد  مدرم  ياهزغم  دومنیم ! نیمـضت  ار  اهنآ  ندوب 

رس زا  بآ  هک  تسا  یتدم  تاهیه ، یلو  دوشیم ، دزشوگ  سانش  ناسنا  اتبسن  نادنمـشناد  يهلیـسو  هب  اهنآ  يزاسهنحـص  تاهیجوت و  نآ 
تقیقح خـسم و  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  زیگنافسا  تیرثکا  دـیاش  ياهعماج  هرود و  ره  رد  هک  اهناسنا  زا  ناوارف  رایـسب  رادـقم  هتـشذگ و 

دوخ یلصا 
!! درک هزرابم  نآ  اب  دیاب  دوش  رداص  هک  یـسک  ره  زا  دـشاب و  هچ  ره  دـشابن ، تسرپيوه  ياوه  قباطم  هک  هچنآ  - 2 دناهداد . تسد  زا  ار 

امب لوسر  مهئاج  املک  الـسر  مهیلا  انلـسرا  لیئارـساینب و  قاثیم  انذـخا  دـقل  وا ! نتـشک  یتح  نتخاس و  ناوتان  تناها و  بیذـکت و  دـننام 
هک یعقوم  ره  میداتـسرف  نانآ  يوس  هب  ار  ینـالوسر  میتفرگ و  ناـمیپ  لیئارـساینب  زا  اـم   ) نولتقی اـقیرف  اوبذـک و  اـقیرف  مهـسفنا  يوهتـال 

رگید یهورگ  دـندرکیم و  بیذـکت  ار  ناربمایپ  نآ  زا  یهورگ  دـمآیم ، نانآ  يارب  تساوخیمن  ار  نآ  نانآ  سفن  هک  یمایپ  اب  يربمایپ 
لاح نیا  رد  وت  دـنیوگب : تسرپيوه  هب  رگا  هک  تسا  يوه  ياـنبم  رب  تکرح  یعیبط  ـالماک  صتخم  کـی  نیا  دـندیناسریم .) لـتق  هب  ار 

، دزاسب دراو  وا  یتسرپيوه  هب  یبیسآ  عقوم  نامه  رد  نتشیوخ  دوجو  هب  رارقا  رگا  یتسه ؟ دوجوم  میاهتـسشن  وگتفگ  هب  مه  اب  هک  رـضاح 
نینچ اعقاو  رگم  ارچ ؟ درک ، دـهاوخ  تاـبثا  امـش  يارب  لاـحنآ  رد  ار  دوخ  یتسین  ءاـحنا  زا  يوحن  هب  هدومن  بیذـکت  ار  دوخ  دوجو  اـعطق 

رـساترس نتـشیوخ  دوجو  اب  هزرابم  نینچ  دیـشابن ، حول  هداس  مه  دایز  يرآ ، ددرگ ! نتـشیوخ  دوجو  رکنم  ناـسنا  هک  تسا  نکمم  يزیچ 
تیدوجوم هک  تسا  نیا  تسا ، نکمم  تسرپيوه  يارب  نتشیوخ  دوجو  راکنا  هکنیا  لیلد  اما  تسا . هتفرگ  ارف  ار  ام  خیرات 

راکنا ار  دوخ  هک  هظحل  نآ  ات  تسا و  هدوب  ناهج  رد  يو  رایتخا  زا  جراخ  ثداوح  اـهدرایلیم  لوصحم  نارگید  دـننام  تسرپيوه  ناـسنا 
سپ تسا . هدوب  وا  ياههتـساوخ  وا و  قوفام  اریز  تسا ، هتـشادن  تالولعم ) للع و   ) ثداوح نآ  يهرابرد  هدارا  يدازآ  نیرتمک  دـنکیم ،

قوفام یتقیقح  چیه  یتسرپيوه ، شـشوج  نایلغ و  ماگنه  رد  هک  تسا  نیا  ضرف  و  تسا ، هدوب  نایرج  نیا  رد  وا  ياوه  قوفام  وا  یتسه 
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دوجو راـکنا  رگا  اذـل  درادـن ، دوـجو  تسرپيوـه  يارب  تسا ، يوـه  ياـنبم  رب  طـقف  شتکرح  هک  ضحم  یعیبـط  دوـخ  تیوـه  اـب  نم ) )
نایماح تقیقح و  اب  ناتسرپيوه  يهزرابم  یهاگ  دوش  رکنم  ار  دوخ  یتسه  دناوتیم  رطاخ  شمارآ  لامک  اب  دشاب  يوه  قوفام  نتـشیوخ 

يهزراـبم رد  دـسریم . قح  هدـننک  تیاـمح  ندرب  نیب  زا  هب  تبون  تروـص  نیا  رد  تسین ، ریذـپناکما  رازآ  تناـها و  بیذـکت و  اـب  نآ 
لتق یگدنز و  ياهترورض  زا  تیمورحم  رازآ و  تناها و  بیذکت و   ) قوف ياههدیدپ  يهمه  خیرات ، لوط  رد  ناتسرپيوه  اب  قح  نایماح 

ياهباتک بلغا   ) هک يرـشب  تفرـشیپ  يهرابرد  دایرف  لماکت و  ياعدا  همه  نیا  اب  تفگ : دـیاب  هنافـساتم  تسا . هتـسویپ  عوقوب  تداهـش ) و 
يهراـبرد تسرپيوـه  نادـنمتردق  فرط  زا  قوـف  ياههدـیدپ  ناـمه  دـنناجنگیم ) دوـخ  تاحفـص  رد  ار  نآ  نرق  نـیا  رد  هدـش  هتـشون 

ناناوتان نافعضتسم و 
اهیگتـسیاب و يهرابرد  باتک  دـلجم  اهنویلیم  نتـشاد  یئاضف و  تارک  هب  زاورپ  نیع  رد  یتخبدـب  طوقـس و  نیا  ءاـشنم  تسا . ناـیرج  رد 
هتفگ و ناوارف  رایسب  یبلاطم  ءاشنم  نیا  حیضوت  نییعت و  يارب  نونکات  هتبلا  تسیچ ؟ زیگناتفگش  یملع  تردق  نتـشاد  اب  اهیگتـسیاش و 

نامرد درد و  هک  تسا  نامه  دنـشاب ، هدش  نایب  هنانیب  عقاو  قطنم  قباطم  رگا  اههتفگ  نآ  يهمه  ساسا  دسریم  رظنب  یلو  تفگ ، دـنهاوخ 
اهدوبعم دوخ  يارب  ندوب ، نتشیوخ  ماما  یتسرپيوه و  - 3 دننتشیوخ .) ماما   ) نانیا هک  تسا  هدومرف  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  اهناسنا ، سانش 

ام يهمه  دـیامن . عابـشا  نیغورد  یگتخاس و  ياـهدوبعم  نآ  اـب  تسوا ، نورد  رد  هک  ار  شتـسرپ  رادهشیر  رایـسب  ساـسحا  اـت  دزاـسیم .
رد تسین ، يوه  رب  قلعت  لباق  دراد ، شتـسرپ  هک  ییانعم  رظن  اب  اریز  دـشاب  هدوب  شتـسرپ  لـباق  اـعقاو  هک  تسین  يزیچ  يوه  هک  مینادیم 
هک یتروص  رد  يرورض  تسا  يرما  دشابیم ، هدنتسرپ  لماکت  بجوم  دریگیم و  رارق  شتـسرپ  دروم  هک  یتقیقح  تمظع  دوجو  شتـسرپ 
هب تکرح  اـب  یقیقح  شتـسرپ  ساـسحا  نیارباـنب ، دـهاوخیم  ضحم  یعیبـط  دوـخ  هک  هچنآ  هب  لـیم  نتـساوخ و  زا  تسا  تراـبع  يوـه 

ساسحا نیا  خـساپ  تسا  بیترت  رهب  اهناسنا ، رگید  دـننام  تسا  روبجم  مه  یتسرپيوه  اذـل  ددرگیمن . عابـشا  هجو  چـیهب  يوه  ياضتقم 
ایسب

نیا دنیبیم . روبجم  عونتم  ياهتب  نتخادرپ  نتخاسب و  ار  دوخ  هجیتن  رد  دیامن . هدامآ  دشاب ) هدـنام  رگا   ) دوخ نادـجو  يارب  ار  رادهشیر  ر 
کلذریغ تورث و  ترهش و  لوپ و  ماقم و  هاج و  لماش  دشابیم ، تانم  تال و  يزع و  لبه و  دننام  یمسر  ياهتب  لماش  هک  روطنامه  اهتب 

نم مهئاج  دقل  سفن و  الا  يوهت  ام  نظلا و  الا  نوعبتی  نا  ناطلس  نم  اهب  هللا  لزنا  ام  مکوابا  متنا و  اهومتیمـس  ءامـسا  الا  یه  نا  ددرگیم .
نیا ياروام  هکیتروص  رد  دیاهدومن  يراذگمان  ار  اهنآ  ناتناردـپ  امـش و  هک  دنتـسین  يزیچ  هنطنط ) رپ  (ي  اهمان زج  اهتب  نآ   ) يدـهلا مهبر 

سفن ياوه  رادنپ و  زا  زج  ناکرشم  دیوش ، لسوتم  نادب  امـش  هک  تسا  هداتـسرفن  اهتب  نآ  اب  یناهرب  دنوادخ  دنرادن ، رگید  یتقیقح  اهمان 
تلادع قح و  زا  ندوب  نتشیوخ  ماما  یتسرپيوه و  - 4 تسا .) هدمآ  تیاده  ناشراگدرورپ  فرط  زا  نانآ  يارب  اعطق  دننکیمن و  يوریپ 
یهجوت كدنا  ام  رگا  درادن . یئانثتـسا  هنوگچیه  هک  تسا  یتسرپيوه  صاوخ  نیرتریگارف  نیرتیهیدب و  زا  یکی  نیا  دزاسیم  فرحنم 

قباطم راتفر  زا  تسا  تراـبع  تلادـع  هک  یتروص  رد  دریذـپیمن ، دسانـشیمن و  ار  ینوناـق  چـیه  يوه  هک  میـشاب  هتـشاد  تقیقح  نیا  هب 
دب يهیضق  نیا  هب  رگا  نینچمه  ددرگیم . نشور  الماک  یتسرپيوه  يارب  روبزم  تیصاخ  نوناق ،

، دشابیم اراد  ار  نیناوق  يارب  نتفرگ  رارق  ءاشنم  تابث و  تیعقاو و  یگتسیاش  هک  تسا  تباث  تیعقاو  نآ  قح  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  یهی 
، دریذـپیمن دسانـشیمن و  میدرک ) هراـشا  هک   ) ار قح  تیوه  رد  دوجوم  میهاـفم  زا  کـی  چـیه  هک  یتـسرپيوه  يوه و  اـب  ار  نآ  داـضت 

قح يانبم  رب  مدرم  نایم  سپ   ) هللا لیبس  نع  کلـضیف  يوهلا  عبتت  قحلاب و ال  ساـنلا  نیب  مکحاـف  دـیامرفیم : دـنوادخ  ددرگیم . حـضاو 
رد طـقف  تلادـع  قـح و  هک  مینادیم  اـم  و  دزاـسیم .) فرحنم  هارمگ و  يدـنوادخ  هار  زا  ار  وـت  هک  نکم  يوریپ  يوـه  زا  نک و  مـکح 

ندوب نتـشیوخ  ماما  نیاربانب ، تسا . هدومرف  یفرعم  اهنادجو  لوقع و  ناربمایپ و  يهلیـسوب  دـنوادخ  هک  تسا  یهار  رد  تکرح  كولس و 
رد ار  ینوناق  مظن و  چیه  ندوب  نتشیوخ  ماما  یتسرپيوه و  - 5 تشاد . دهاوخ  لابندب  يربج  لولعم  کی  دننام  تلادع  قح و  زا  فارحنا 

همادا دنکیم  اضتقا  یسمش  يهموظنم  نوناق  هچنآ  زا  شیب  تعاس  دنچ  هک  تسا  نیا  یتسرپيوه  ياوه  بشما  دسانـشیمن . یتسه  ناهج 
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تذـل تسا !! هداد  تسد  زا  ار  باوخ  تاعاس  هدـنارذگ و  یناویح  ياهترـشع  يراسگیم و  اـب  ار  بش  يهیلوا  تاـعاس  اریز  دـنک ، ادـیپ 
یلاسنایم الصا  ای  هک  دوش  میظنت  هتخاس و  يوحنب  دیاب  نآ ، رب  مکاح  نیناوق  ندب و  يدام  دبلاک  تسا ، دنیاشوخ  نیریش و  رایسب  یناوج 

دـشاب و زور  هن  تسیب و  هام و  هدزای  لاس و  هن  هاجنپ و  دصیـس و  رازه و  هدزاود  یناوج  نارود  لقادـح  اـی  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  يریپ  و 
ياهلگ هتـسد  یلاع و  رایـسب  یقیـسوم  لئاسو  اب  زور  نامه  بورغ  رد  العا  ـالم  ناگتـشرف  هک  دـشاب  يریپ  یلاـسنایم و  زور  مه  رخآ  زور 
سپـس دنناسرب و  يو  رب  ار  ادخ  مالـس  تاولـص و  الوا  دنتـسیاب و  يو  ربارب  رد  هنیـس  رب  تسد  دنیایب و  نیرب  تشهب  زا  ابیز  رطعم و  رایـسب 
مدـقم راـظتنا  یتـشهب  تیاـهنیب  ياـهتمعن  روصق و  روح و  يهمه  تعاـس  نیا  زا  هک  نیرب  تشهب  هب  میورب  دـیئامرفب  هک  دـننک  شهاوـخ 

ع)  ) مدآ ملاع  دالوا  ناگتسراو  رگید  ءایلوا و  ناربمایپ و  زا  نایتشهب  يهمه  ندرگ  رب  تنم  دنشکیم و  ار  یلاع  باطتـسم  ترـضح  كرابم 
امش يابیز  لامج  رادید  تاقالم و  يارب  نانآ  يهمه  الـصا  دیئامرفب !!! تداعـس  نیرق  ار  نانآ  تشهب  هب  دوخ  كرابم  مودق  اب  دیراذگب و 

بدا و لامک  اب  مالس  دورد و  زا  سپ  دنتسیاب و  میظعت  لامک  اب  وا  ربارب  رد  ایند  ياهـشتآ  هک  دهاوخیم  تسرپيوه  دناهدمآ !!! تشهب  هب 
زا يوریپ  اب  اههلعـش  ام  میزاسب ! روهلعـش  ار  نآ  میدرک  تباصا  امـش  نیزنب  رابنا  هب  رگا  هک  مینکیم  طلغ  اهـشتآ  ام  دـنیوگب : وا  هب  مارتحا 

نیزنب میهاوخب  رگا  میوشیم  نیریش  يهزبرخ  هب  لدبم  نیزنب  رابنا  نایم  رد  یلاع  ترضح  ياوه 
يوه و عبات  مه  اـم  تاـصتخم  نوناـق و  تیوه و  تسا و  یلاـع  ترـضح  لـیم  لـیم  لاـح  ره  هب  میئاـمنیم …  اراوگ  تبرـش  هب  لدـبم  ار 
ام اب  اهنآ  يهلصاف  تیدوجوم و  ناگراتس و  مظن  تسرپيوه  هاگدید  زا  تسا !!! یلاع  فرشا  مخفا  لجا  باطتسم  ترـضح  ياههتـساوخ 

، هراتـس اهدرایلیم  ياج  هب  ایناث  و  دـشاب ! دایز  ردـقنیا  ناگراتـس  اـب  نیمز  يهلـصاف  دـیابیمن  ـالوا  اریز  تسا ، تسیاـشان  اـطخ و  رب  ـالماک 
هب مه  نامسآ  نیمز و  نیبام  يهلصاف  دوش و  نازیوآ  نامـسآ  زا  اهسانکـسا  هزمـشوخ و  ياهرایخ  روگنا و  یبالگ و  بیـس و  تسیابیم 

تدـسفل مهئاوها  قحلا  عبتا  ول  و  دـسرب !! اهـسانکسا  اـههویم و  نآ  هب  دراد  لزنم  رد  هک  ياهلپ  هس  ناـبدرن  زا  نتفر  اـب  هک  دـشاب  ياهزادـنا 
زا یـشان  طباوض  رب  طباور  میدقت  - 6 دـنوشیم ). هابت  نیمز  اهنامـسآ و  دـنک ، يوریپ  نانآ  ياهاوه  زا  قح  رگا  و   ) ضرـالا تاوامـسلا و 

يـالعا فدـه  هک  هچنآ  تسا  نیناوق  لوصا و  اهـشزرا و  يهمه  يدوباـن  شناـیاپ  ندوب و  نتـشیوخ  ماـما  شزاـغآ  هک  تسا  یتسرپيوه 
ماظع و ناربمایپ  تلاسر  یـساسا  عوضوم  يهدـننک  نایب  هدوب و  یناسنا  تبثم  نافرع  هیلاع و  تمکح  هب  دنتـسم  ياـهبتکم  ناـیدا و  يهمه 

بع دشابیم ، یناور ) ذئاذل  دجو و  نابابرا  هن   ) بلطقح يافرع  و  ياهفرح ) نافابهفسلف  هن   ) نیتسار يامکح  هللا و  ءایلوا 
نآ نودـب  نونکات ) يرـشب  تایح  خـیرات  زاغآ  زا   ) بولطم لامک  دـشر و  هب  لوصو  هک  یئاـهتیعقاو  نتخاـس  نشور  غیلبت و  زا  تسا  ترا 

يارب تسا . نآ  ياههتـساوخ  یعیبط و  دوخ  قوفام  يروما  تایعقاو  نیا  میتفگ  هتـشذگ  ثحبم  رد  هکنانچ  دشابیمن . ریذپناکما  تایعقاو 
تعفنم زا  روظنم  تسا و  بلط ) تعفنم   ) وجدوس قلطم  روط  هب  یعیبط  دوخ  - 1 میئامنیم : حرطم  دنچ  یئاهلاثم  یساسا  لصا  نیا  حیضوت 
راگزاس يراهم  نوناق و  لـصا و  چـیه  اـب  هک  یعیبط  دوخ  تیوه  تسا . نآ  لاـحب  دـیفم  زیچ  ره  ندروآ  تسدـب  يارب  یگدـنیوج  یبلط ،

، نیاربانب تسا و  تذـل  ناـهاوخ  یعیبط  دوخ  - 2 دسانـشیمن . یعنام  طرـش و  زرم و  دـح و  چـیه  یبلط ) تعفنم   ) تیلاـعف نیا  رد  تسین ،
يو هب  ار  رفیک  یخلت  فاکنتـسا  تروص  رد  دـنک و  ءافیتسا  يو  زا  ار  مدرم  قوقح  اـت  دریگب  ار  یـسک  ناـبیرگ  تسا  نکمم  هک  تلادـع 

هک تقیقح  هب  فارتعا  تسا . نآ  ياههتـساوخ  یعیبط و  دوخ  قوفاـم  تلادـع  اریز  تسا ، روآدرد  هدوب و  تذـل  فلاـخم  اـعطق  دـناشچب ،
تقیقح و تخانـش  نودب  یماوق  یناسنا  یلاع  نم  يارب  یلو  تسین ، یعیبط  دوخ  ياههتـساوخ  قباطم  دـشاب  هدوب  صخـش  ررـض  هب  یهتنم 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  دنادیم . هلیـسو  دشاب  هک  ره  هچ و  ره  ار  نارگید  فده و  ار  دوخ  یعیبط  دوخ  - 3 درادن . دوجو  نآ  اب  فارتعا 

شکقح ار  خیرات  رساترس 
يارب هک  یئاهمتـس  اهزواجت و  اهیتخبدب و  اهدرد و  يهمه  تفگ : دیاب  هکلب  تسا . هتفرگ  رارق  يدـعت  یتسرپ و  تذـل  یئوگروز و  ي و 

ره هچ و  ره  ار  نارگید  فدـه و  ار  دوخ  طیارـش  يهمه  رد  هراومه و  یعیبط  دوخ  هک  تسا  تلع  نیمه  لولعم  تسا ، هداد  يور  اـهناسنا 
هک ام ) عامتجا   ) بناجب قح  تروص  کی  اب  دریگیم  دوخب  یعامتجا  تلاح  یعیبط  دوخ  هک  یعقوم  تلع  نیا  دـنادیم . هلیـسو  دـشاب  هک 
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هب رظن  اب  یعیبط  دوخ  دش  تابثا  هک  لاح  دـنکیم  اپ  رب  هدـننک  روک  نافوط  تسا ، هدومن  عامتجا  رد  وحم  ار  یعیبط  دوخ  تیدرف  رهاظ  رد 
مدقم طباوظ  رب  ار  طباور  هک  ياهعماج  درف و  ره  ددرگیم  نشور  دریذپب ، ار  دوخ  قوف  تایعقاو  دناوتیمن  دراد  هک  یفده ) دوخ   ) تیوه

رد طباوض  رب  طباور  میدقت  درذگب . یعیبط  دوخ  يهلحرم  زا  تسا  هتـسناوتن  دزاسب ، راوتـسا  ضحم  طباور  رب  ار  دوخ  راک  يانبم  درادـب و 
كـالم هب  هک  دوـشیم  یمدرم  نآ  یعیبـط  دوـخ  مروـت  بجوـم  دـنکیم ، طـقاس  ار  طـباوض  ترورـض  تمظع و  شزرا و  هک  لاـح  نیع 
ياهاوه یناسفن و  ياههتـساوخ  ینابرق  ار  طباوض  هک  تهجیب ) نازیزع   ) جـیار ریبعت  هب  دناهتـشگ و  مدـقم  هطباض  نوناـق و  رب  تاـطابترا 

اب طباوض ، رب  طباور  میدقت  نتخاس  موکحم  رد  دشابیم ، یلومعم  رتاوت  قوف  ترثک  تهج  زا  هک  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  دناهدومن . دوخ 
ب

دوجوب بجوم  هک  سنا  تفلا و  لماوع  رگید  اهیتسود و  اهيدنواشیوخ و  هب  لیامت  دناهدومن . نایب  ار  بلاطم  نیرتراکـشآ  عونتم  تانای 
کسمت دیاب  تسیا  هلیـسو  ره  هب  اذل  تسا  یمدآ  دوجو  رب  یعیبط  دوخ  طلـست  صاوخ  زا  میدرک  هراشا  هک  نانچ  دنـشابیم  طباور  ندمآ 

زاب طباوض  نیناوق و  حیحـص  نایرج  يارب  هار  دوش و  هتـشادرب  دـشابیم ، نیناوق  يارجا  هار  رـس  رب  یگرزب  دـس  یهاـگ  هک  طـباور  نیا  هب 
. دوش

تثعب زا  شیپ  مدرم  هبطخ 088-

هحفص 43] ]
رومالا و نم  راشتنا  و  نتفلا ، نم  مازتعا  و  ممالا ، نم  هعجه  لوط  و  لسرلا ، نم  هرتف  نیح  یلع  هلسرا  مهن  داتشه و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 
رد داتسرف ، یحو ) تلاسر و  عاطقنا  نارود   ) ترتف نارود  رد  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  لاعتم  دنوادخ   ) فیسلا اهراثد  بورحلا … و  نم  ظلت 

روما هک  ینارود  رد  دنتـشاد . داسف ) جرم و  جره و  نتخادـنا  هارب  يارب   ) يدـج دـصق  اههنتف  و  هدـش ، ینـالوط  اـهتما  باوخ  هک  ینارود 
دوخ يابیرف  يهرهچ  ایند  هدومن و  هطاحا  ار  اجهمه  یکیرات  هدش و  هتفرگ  ایند  رون  . دوب روهلعش  اهگنج  شتآ  هتخیسگ و  مه  زا  هدنکارپ و 

نآ رد  ایند  تمحر )  ) بآ و  طلـسم ، اهلد  رب  نآ  ندش  روراب  زا  يدیمون  و  درز ، ایند ) رد  تایح  تخرد   ) ياهگرب دوب . هتخاس  راکـشآ  ار 
نشخ و يهرهچ  زور  نآ  يایند  دوب . هدرک  زورب  كاله  تامالع  هداتفا و  راک  زا  تیاده  رگنشور  ياهلعشم  اهملع و  دوب . هدومن  شکورف 

شکاشوپ هشال و  شماعط  هنتف و  زور  نآ  يایند  يهویم  تسیرگنیم . رفنتم )  ) سوبع شاهدنیوج  يور  رب  دادیم و  ناشن  شلها  هب  يذوم 
رصتخم روطب  مالـسا  روهظ  زا  لبق  تیلهاج  رد  برع  تشذگرـس  دوب .) ریـشمش  دنتـسبیم  دوخ  رب  سابل  يور  هک  هچنآ  ساره و  سرت و 

اج  ) يهملک ریسفت  مکی - هار  میراد : شیپ  رد  هار  هس  تیلهاج  رد  برع  تشذگرس  اب  یئانشآ  يارب 
رارق تیمها  دروم  ار  يدـنوادخ  ياه  ( دـیدهت  ) دـیعو اههدـعو و  تیلهاـج  نارود  رد  برع  - 1 تسا : هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  تـیله )

ياهدیعو اههدعو و  و   ) ادـخ يهرابرد  قحان  نامگ  نانآ   ) هیلهاجلا نظ  قحلا  ریغ  هللااب  نونظی  دـندومنیم . بیذـکت  ار  اهنآ  دـندادیمن و 
هللا و لزنا  امب  مهنیب  مکحا  نا  و  تسا . هدوب  جئار  يوه  يانبم  رب  مکح  تیلهاج  نارود  رد  - 2 دنراد ) تسا  تیلهاج  نامگ  نامه  هک  وا )

اریثک نا  مهبونذ و  ضعبب  مهبیـصی  نا  هللا  دـیری  امنا  ملعاف  اولوت  ناف  کیلا ، هللا  لزنا  ام  ضعب  نع  كونتفی  نا  مهردـحا  مهئاوها و  عبتت  ال 
لزان ادـخ  هک  هچنآ  قباـطم  ناـنآ  ناـیم  هکنیا  و   ) نونقوی موقل  اـمکح  هللا  نم  نسحا  نم  نوغبی و  هیلهاـجلا  مکحفا  نوقـسافل . ساـنلا  نم 

يدنوادخ فرط  زا  هدش  هداتـسرف  قیاقح  یـضعب  زا  ارت  هکنیا  زا  شاب  رذـحرب  امنم و  يوریپ  نانآ  ياهيوه  زا  نک و  مکح  تسا ، هدومن 
راتفرگ ناشناهانگ  زا  یـضعب  تازاجم  هب  ارنانآ  دهاوخیم  دـنوادخ  هکنادـب  دـندنادرگ ، يور  وت  زا  نانآ  رگا  دـنیامن . فرحنم  وت  يوسب 

يارب ندومرف  مکح  رد  دـنوادخ  زا  رتهب  تسیک  دـنهاوخیم و  ار  تیلهاج  مکح  نانآ  ایآ  دنقـساف . مدرم  زا  يریثک  يهدـع  اـعطق  دزاـسب و 
. تسا هدوب  تیلهاج  تاصتخم  زا  مدرم  نایم  رد  روهظ  رد  نانز  یئاورپیب  - 3 دناهدروآ ) نیقی  هک  یناسک 

تیلهاج نارود  رد  روهظ  دننام  دیشاب و  رقتـسم  دوخ  ياههناخ  رد  ربمغیپ ، نانز  يا   ) یلوالا هیلهاجلا  جربت  نجربت  نکتویب و ال  یف  نرق  و 
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رد دـشابیم . ص )  ) مرکا ربماـیپ  تـثعب  زا  شیپ  تیلهاـج  کـیرات  نارود  یلوا ، تیلهاـج  زا  دوـصقم  دــنوشن ) رهاـظ  مدرم  ناـیم  رد  یلوا 
دنتسم یئابطابط  همالع  موحرم  لوقب  هک  دراد  دوجو  یلواریسفت  رد  زین  رگید  لاوقا  هتبلا  تسا . میدق  هتشذگ و  یلوا )  ) زا دوصقم  تقیقح 

رد یگدنز  صاوخ  نیرتزراب  زا  ساسایب ، ياههتـساوخ  زیچان و  تامولعم  يهرابرد  يراشفاپ  بصعت و  تیمح و  - 4 دنشابیمن . لیلد  هب 
نیذـلا لعج  ذا  دوب  هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  نارود  نآ  مدرم  یگدـنز  هک  دوب  ياهدـیدپ  نیرتهدـننک  هابت  تیـصاخ  نیا  تسا . هدوب  تیلهاـج 

ناک اهلها و  اهب و  قحا  اوناک  يوقتلا و  هملک  مهمزلا  نینموملا و  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هللا  لزناف  هیلهاجلا  هیمح  هیمحلا  مهبولق  یف  اورفک 
سپ تیلهاـج ، بصعت  تیمح و  دـنداد  رارق  دوـخ  ياـهلد  رد  بصعت  تیمح و  دـندیزرو  رفک  هـک  ناـنآ  نوـچ ،  ) اـمیلع ءیـش  لـکب  هللا 

نانموم ادـخ و  لوسر  دومرف ، قفوم )  ) مازلا یئاوقت  تکرح  داـقتعاب و  ارناـنآ  داتـسرف و  نینموم  رب  شلوسر و  رب  ار  دوخ  شمارآ  دـنوادخ 
يهدیدپ نیا  تسا ) اناد  زیچ  همهب  دنوادخ  و  دندوب . نآ  يارب  تیلها  ياراد  و  شمارآ )  ) يوقت و يهتسیاش 

تاعالطا و تیدودحم  سفن و  فعـض  زا  فشک  دوخ  هک  هنالهاج  ياهـشتسرپ  دوب . هدناشن  هایـس  راگزورب  ار  نارود  نآ  مدرم  نک  ناینب 
ناوتیم دوـب . هتفرگ  ارف  ار  تیلهاـج  مدرم  یناور  حوطـس  يهمه  درکیم ، دادـیب  برع  لـئابق  رد  هک  یتـسرپداژن  دـننام  دـیامنیم ، ینیبهتوـک 
مارتحا يهرابرد  ات  دوبن  حرطم  یلهاج  درف  کی  يارب  تشاد  دوجو  رشب  عون  دارفا  يهمه  رد  هک  ناج  تایح و  مانب  ياهدیدپ  الصا  تفگ :

رارق هجوت  دروم  دـیاب  هک  دـیامرفیم  یبلاـطم  تیلهاـج  صاوـخ  ناـیب  فیـصوت و  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  دـشیدنیب  ود  نآ  شزرا  و 
ملعال يدـه و  رانم  اهیف  سیل  هیلهاج  اـعطق  هیـشخم و  ءاـهوش  مهتنتف  مکیلع  درت  - 1 دیامرفیم : هیماینب  فیـصوت  رد  هلمجنآ  زا  دـنریگب .

رب دـناتیلهاج  هب  فصتم  هک  هورگ  هب  هورگ  زیگنابعر و  تشز و  سب  ياهرهچ  اب  هیماینب  يهدـننک ) هاـبت  داـسف و   ) بوشآ يهنتف   ) يری
هک مینادیم  ار  هیمالآ  لذر  تافـص  ام  و  دوش ) هدید  تیادـه  يارب  هک  یناشن  هن  دراد و  دوجو  اهنآ  رد  یتیادـه  لیلد  هن  دوشیم  دراو  امش 

هارب نیملـسم  عماوج  رد  ار  دوخ  دـصاقم  هب  لوصو  هار  رد  اهيزابهلیح  یتسرپتورث و  یتسرپماقم و  یتسرپداژن و  رگید  راب  هنوگچ  نانآ 
ار د ناطیش   ) هیلهاجلا ربکلا و  ناسرف  هیبصعلا و  ناوخا  هیمحلا و  ءانبا  هب  هقدص  - 2 دنتخادنا .

ربکت و بکرم  ناراوس  و  اهبـصعتم ) اهجوجل و   ) بصعت ناردارب  قح و  لباقم  رد  تمواقم  نادنزرف  ع )  ) مدآ نادنزرف  ياوغا  هب  دـیدهت  ر 
. دندش اوغا  دندومن و  قیدصت  دوب  ندرک  اوغا  هک  ار  ناطیـش  دیدهت  دوخ  ياههشیدنا  تاکرح و  اب  نانآ  ینعی  دندومن ) قیدـصت  تیلهاج 
 …  ( دندوب تریح …  تلالض و  رد  مدرم  هک  دومرف  ثوعبم  ینامز   ) رد ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  دنوادخ   ) ءالهجلا هیلهاجلا  مهتفختسا  و  - 3
زا دیـسرتب ، ادخ  زا   ) هیلهاجلا رخف  هیمحلا و  ربک  یف  هللا  هللااف  - 4 دوب ) هدومن  زغمیب  کبس و  تخس ، رایـسب  یتیلهاج  ار  نارود  نآ  مدرم  و 
هک يراختفا  قح و  ربارب  رد  هناجوجل  تمواقم  زا  یـشان  ربکت  يهرابرد  دیریگب ) رظن  رد  ار  ادخ  دیریگب ، رظن  رد  ار  ادخ  ای   ) دیـسرتب ادـخ 

بـصعت ياهشتآ  نآ  دینک  شوماخ  سپ   ) هیلهاجلا داقحا  هیبصعلا و  نارین  نم  مکبولق  یف  نمک  ام  اوئفطاف  - 5 دیدیزرویم ) تیلهاج  رد 
ءازتعا فویـس  هنتفلا و  ناـکرا  مئاـعد  هیبصعلا و  ساـسا  دـعاوق  مهناـف  - 6 تسا ) هدـش  یفخم  ناـتیاهلد  رد  هـک  ار  تیلهاـج  ياـههنیک  و 
راختفا ياهریـشمش  هنتف و  ناکرا  ياههاگهیکت  بصعت و  ساـسا  ياـههیاپ   … دـنزرویم )  ربکت  هک  نازاتـشیپ  نآ   ) ناـنآ اریز   ) هیلهاـجلا

جم هب  افطل  تیلهاج  نارود  زا  عالطا  میمتت  يارب  دنشابیم ) داژن  بسن و  هب  باستنا  هب  یلهاج 
زا یـضعب  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و  هراشا  ياهتکن  کیب  تسا  مزال  اجنیا  رد  دییامرف . هعجارم  ات ص 290  زا ص 284  هرود  نیا  متشه  دل 

، تسا هتـشاذگ  رـس  تشپ  ارنآ  مالـسا  عولط  اب  هتـشاد و  مالـسا  زا  شیپ  برع  داژن  هک  ار  تیلهاـج  نارود  دنـشوکیم  برع  ناگدنـسیون 
عناق لیلد  نودـب  يداژن  هعماج و  هورگ و  ره  هب  اهيراکبان  اهیتشز و  دانـسا  هتبلا  دوشن . دراو  داژن  نیا  رب  یتناها  هک  دـننک  ریـسفت  يروط 

زا ياهلیبق  ای  یلئابق  الثم  هک  درک  تابثا  دامتعا  لباق  نقتم و  یعبانم  هک  یتقو  یلو  برع ، ریغ  ای  دـشاب  برع  هاوخ  تسین ، حیحـص  هدـننک 
زاب ایآ  دنتـسنادیمن ، ناسنا  دوخ ، زج  ار  يداژن  چیه  تیبصع  تیمح و  يانبم  رب  الثم  ای  دـندرکیم ، روگ  هب  هدـنز  ار  اهرتخد  یهاگ  برع 

تابثا زگره  مالسا ، زا  شیپ  برع  داژن  يارب  تیلهاج  تابثا  موهفم  هتبلا  ات 290 . زا ص 284  متشه  دلجم  هب  دوش  عوجر  درک ! عافد  دیاب 
دشاب و هتـشادن  یهلا  یبرم  رـشب  عون  یتقو  هک  مینادیم  ام  اریز  دندربیم ، رـسب  یناسنا  الماک  ندمت  رد  ایند  للم  ماوقا و  رگید  هک  دـنکیمن 
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. دوب دهاوخ  تیناویح  هب  ور  یلوزن  تکرح  تایح  رد  وا  تکرح  دیامن ، يریگولج  وا  داسف  اهيراکماک و  زا  دـناوتن  ياهیرهق  يهوق  چـیه 
هیلع همالس  هیلع و  هللا  تاولص  نینموملاریما  هک  مینیبیم  ریسفت  دروم  هبطخ  نیمه  رد 

زا یـضعب  ای  دوب ، کیدزن  تیلهاـج  نارود  هب  هب  ع )  ) نینموملاریما اـیآ  دـیامرفیم . ناـیب  تیلهاـج  نارود  مدرم  يهراـب  رد  ار  یفاـصوا  هچ 
رد دیامرفیم : وا  دشاب !! هتخادنا  هارب  یئوگهفازگ  ای  عقاو  فالخ  ع )  ) نینموملاریما دوریم  لامتحا  ایآ  ام ! نارود  برع  ناردارب  ناگدنسیون 

یگدنز روما  - 3 دـندوب . هتفرگ  رارق  جرم  جره و  نتخادـنا  هارب  يارجم  رد  اـههنتف  - 2 دوب . هدـش  ینالوط  اهتما  باوخ  - 1 نارود : نآ 
يهرهچ - 6 دوب . هدومن  هطاحا  ار  اج  همه  یکیرات  هتـسبرب و  تخر  اـیند  زا  رون  - 5 روهلعش . اهگنج  شتآ  - 4 هتخیـسگ . مه  زا  هدنکارپ و 
تمحر بآ  طلسم 9 - اهلد  رب  تخرد  نآ  ندش  روراب  زا  يدیمون  هدرسفا 8 - درز و  ایند  تایح  تخرد  ياهگرب  - 7 راکشآ . ایند  يابیرف 

نشخ و يهفایق  اـیند  هدومن 12 - زورب  تکاله  ياـههناشن  مئـالع و  هداتفا 11 - راک  زا  تیاده  رگنـشور  ياهلعـشم  هدرک 10 - شکورف 
يور زا  نارود  نآ  مدرم  هچنآ  ساره و  سرت و  شکاشوپ  هشـال ، شماـعط  هنتف ، زورنآ  ياـیند  يهویم  - 13 دادـیم . ناشن  شلها  هب  يذوم 

مکناوخا مکوابا و  یتلا  کیتا  رکذا و  و  هللا ، دابع  اوربتعاف  تسا . هدوب  ریـشمش  دندوب  هتـسب  دوخب  نارگیدب  تردق  نداد  ناشن  يارب  سابل 
دیروایب دایب  ار  تالاح  نآ  و  دیریگب ، تربع  ادخ ، ناگدنب  يا  سپ   ) نوبساحم اهیلع  و  نونهترم ، اهب 

یجئاتن ناگتـشذگ و  لامعا  زا  يریگ  تربع  ترورـض  دنتفرگ ) رارق  هبـساحم  دروم  اهنآ  يانبم  رب  اهنآ و  ورگ  رد  ناتناردارب  ناردپ و  هک 
( نآ داعبا  حوطس و  يهمه  رد  تعیبط   ) یتاذ نورب  ناهج  رد  هک  ار  نیناوق  يهمه  مدآ  نادنزرف  ام  اتفگش ، تسا  هدروآ  رابب  لامعا  نآ  هک 

نآ فالخرب  یسک  رگا  میرادیمن و  غیرد  وپاکت  شالت و  هنوگچیه  زا  اهنآ  تخانش  هار  رد  میریذپیم و  میلست  لامک  اب  تسا ، نایرج  رد 
نیا للع  زا  هک  یتقو  میئامنیم . وا  یناور  اـی  يزغم  لادـتعا  مدـع  هب  مکح  اروف  میرگنیم و  وا  هب  هرخـسم  رظن  اـب  دـیوگب ، ینخـس  نیناوق 

هبرجت عبتت و  ءارقتـسا و  اب  ار  نیناوق  نآ  ام  هک  تسنیا  ام  خـساپ  میریگب ، رارق  لاوس  دروم  میهدـیم  یتاذ  نورب  ناهج  نیناوق  هب  هک  تیمها 
زغم و هک  ینیناوق  نآ  يهرابرد  مدآ  نادـنزرف  ام  لاحنیا  اب  تفرگ . یخوش  هب  ار  نیناوق  نآ  ناوتیمن  هجوچیهب  نیاربانب  میاهدومن ، تفاـیرد 

نیا تلع  اعقاو  مینیبب  دـیاب  مینکیمن ! یقلت  شزرا  ياراد  اهنآ  يهرابرد  ار  دوخ  تادـهاشم  میـشیدنایمن و  تسا  هدرک  هطاحا  ار  ام  ناور 
نورد رب  مکاح  نیناوق  هب  هک  تسیچ  تلع  ینعی  تسیچ ؟ میتسه  نآ  راـتفرگ  اـم  هک  ینورد  ینورب و  نیناوق  يهراـبرد  هنادرخباـن  ضیعبت 

يآ میتسین ؟ لئاق  ار  ینورب  نیناوق  تیمها  ناور  زغم و  هب  طوبرم  نیناوق  زا  معا 
طابترا رد  یتح  نارگید ، اب  طابترا  لاح  رد  یگدنز  رد  دـنهدیمن و  هار  دوخب  یمیب  یئوگغورد  زا  هک  یمدرم  نآ  يهمه  هک  مینیبیمن  ا 

ایآ دـنزاسیم ؟ دوباـن  ارنآ  هداد  رارق  دوخ  سوه  يوه و  يهچیزاـب  ار  دوخ  تیـصخش  هنوگچ  دـنیوگیم ، غورد  نتـشیوخ  تیدوجوم  اـب 
ياهیهاگآ نودـب  دریگیم و  ام  هاگدـید  زا  ار  ایند  یئانـشور  هنوگچ  تسا  ندـش  فرطرب  لباق  هک  یناداـن  لـهج و  هک  مینکیمن  هدـهاشم 

هدشن تابثا  ام  يارب  زونه  ایآ  میزرویم ؟ تعانق  ندیشک  سفن  هب  طقف  لوقعم ) تایح   ) زا يرادروخرب  زا  نآ ، نوئش  یگدنز و  زا  حیحص 
ایآ دندرک ؟ ورد  ار  نامه  دندیشاپ ، هک  يروج  متس و  رذب  ره  نارگید - هچ  ام و  ناکاین  هچ  ناگتـشذگ - زا  ياهعماج  درف و  ره  هک  تسا 

؟ دزاسیم لتخم  ار  یعامتجا  یگدنز  طباور  اهدـهع  ضقن  اهینکـشنامیپ و  هک  میاهدرواین  تسدـب  ار  هبرجت  نیا  ناگتـشذگ  زا  ام  زونه 
میناوتیم مینک  یقلت  ناسنا  ار  دوخ  هداد و  تیمها  نتـشیوخ  تیدوجوم  هب  رگا  ای  مینادیم و  ار  لئاسم  نیا  يهمه  مدآ  نادـنزرف  ام  يرآ 

تربع يهدید  اب  ناگتـشذگ  یگدنز  نایرج  هب  رگا  هک  تسنیا  نآ  تسا و  زیچ  کی  زا  ام  سرت  یلو  مینادب ، یبوخب  ار  لئاسم  نآ  يهمه 
ادن دیآ  ام  يوس  ادن  ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  هک : دوش  ام  بیصن  تفرعم  نیا  ملع ، دیفم  براجت  هار  زا  میرگنب و 

دیابن رگید   ) هک میریذپب  دیاب  اروف  تسا ) نتشیوخ  ياههتخودنا  ورگ  رد  یسفن  ره   ) هنیهر تبسک  امب  سفن  لک  هک : میمهفب  ادص و  ار  اه 
ار ناتـسدریز  یئوجدوس  يارب  ناوتیمن  رگید  (، ) تفرگ يزابب  ناوتیمن  یلوایکام  شور  اـب  ار  مدرم  یگدـنز  رگید  (، ) درک یهاوخدوخ 

تـسرپداژن ناوتیمن  رگید  (، ) تشاد اور  یمتـس  یـسک  هب  ناوتیمن  رگید  (، ) تفگ غورد  ناوتیمن  رگید  (، ) تخاس روهطوغ  لـهج  رد 
رب هک  ار  هچنآ  میدنسپن  نارگید  رب  میدنسپیم و  نارگید  رب  هک  ار  هچنآ  میدنسپب  دوخب  دیاب  و  دیتسرپ ) ار  ادخ  زج  ناوتیمن  رگید  (، ) دش
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نم نیا  طقف  اریز  ددرگ ، یناسنا  نم  هب  لدبم  ام  یعیبط  دوخ  هک  دوب  دهاوخ  نداد  ماجنا  لباق  یعقوم  مه  فیلکت  نیا  میدنسپیمن و  دوخ 
، لئاسو ناونعب  هک  یتایعقاو  نآ  یگدـنز  نوئـش  يهمه  رد  دـیاب  و  ددرگ . زوریپ  هدومن و  هزرابم  یهاوخدوخ  يرامیب  اب  دـناوتیم  هک  تسا 

رتمامت هچ  ره  تقدـب  دـنزاسیم ، دوخ  ینابرق  لـیاسو  ناونعب  ار  یتاـیعقاو  فادـها ، ناونعب  هک  یتاـیعقاو  نآ  و  دـنوشیم ، اهفدـه  یناـبرق 
نآ هک  دـشابیم  شزرا  تمظع و  نآ  ياراد  اـعقاو  تسا ، هدـش  روـظنم  فدـه  ناوـنعب  هک  هچنآ  اـیآ  هک  دوـش  نـشور  هتـشگ و  یباـیزرا 

ءانبا يهمه  رب  ار  ملع  تفرعم و  دیاب  و  هن ؟ ای  دنریگب  رارق  فده  نآ  ینابرق  هلیسو ، ناونعب  تایعقاو 
، دنزاسب نشور  ار  اهغارچ  رگید  دنناوتب  رگا  کیرات  ياهلگنج  اهناتسراخ و  اههرخـص و  نایم  رد  دودحم  ياهغارچ  اریز  داد ، میمعت  رـشب 

تفگ تسار  دیاب  دنوش . رادروخرب  دوخ  ياهیئانـشور  زا  دنناوتیمن  دنیامن  نشور  ار  اهنآ  دراذگن  دریگب و  ار  اهنآ  ولج  یئوجدوس  یلو 
و دیزرو ، تلادـع  دـیاب  دومن . كاپ  نایمدآ  يهرهچ  زا  تسا ، هتخاس  تشز  ار  ناسنا  مان  هک  ار  يزادرپ  غورد  یمیدـق  گنن  هار  نیا  زا  و 
وا دورب ، رتارف  دناوتیم  تایعقاو  تادوجوم و  يهمه  زا  رـشب  نوچ  و  تشگ . دهاوخن  هدرتسگ  رـشب  ياپ  شیپ  ءاقب  رد  عزانت  زج  یهار  الا 

، نورقلا باقحالا و  مهنیب  مکنیب و  امیف  تلخ  و ال  دوهعلا ، مهب  مکب و ال  تمداقت  ام  يرمعل  و  دتسرپب . ناحبس  دنوادخ  زج  ار  يزیچ  دیابن 
نایم و  تسا ، هدیـشکن  لوط  رایـسب  نانآ  امـش و  نایم  اهنامز  اهنارود و  متایحب ، دنگوس   ) دیعبب مهبالـصا  یف  متنک  موی  نم  مویلا  متنا  ام  و 
لباق رذع  کی  نیا  دـیتسین ) رود  دـیدوب ، نانآ  ياهتـشپ )  ) بالـصا رد  هک  زورنآ  زا  امـش  زورما  و  تسا ، هداتفین  هلـصاف  اهنرق  نانآ  امش و 
یملع ياهورملق  يهمه  رد  دعاوق  نیرتیهیدب  زا  یکی  هدعاق  نیا  میاهتفرگ . دایز  يهلـصاف  نامناگتـشذگ  زا  ام  دـیئوگب : هک  تسین  لوبق 

مز تشذگ  اب  دشاب ، هدومن  ظفح  یتدم  رد  ار  دوخ  تیعوضوم  يدوجوم  رگا  هک  تسا  ام 
رد لقادح  رشب  يزورما  حالطـصا  هب  دباییمن ، رییغت  زین  نآ  نیناوق  ماکحا و  ددرگیمن ، نوگرگد  نآ  تاصتخم  هکنانچ  تدم ، نامه  نا 

. دـنکیم یگدـنز  یناور  يزغم و  ياهدادعتـسا  يوـق و  يداـم و  ءازجا  يوـضع و  تالیکـشت  نیا  اـب  هک  تـسا  لاـس  رازه  لـهچ  دودـح 
هطاـحا ار  ناـسنا  هک  مه  یناـهج  نیناوق  نآ  نینچمه  تسا . هدومنن  يرییغت  وا  یناور  يداـم و  تاـصتخم  لوـصا  تدـم  نیا  رد  نیارباـنب ،

اب عونتم و  هک  لاـح  نیع  رد  اـهنآ  طوقـس  ءـالتعا و  اهندـمت و  اـهگنهرف و  زورب  تدـم  نیا  رد  دـهدیم . همادا  دوخ  راـکب  تسا ، هدومن 
كرد لباق  للم  ماوقا و  يهمه  ياهناسنا  يارب  اهنآ  داوم  طئارـش و  اههزیگنا و  هب  طوبرم  دعاوق  لوصا و  یلو  دـناهدوب ، توافتم  رگیدـکی 
دوجوب زین  رگید  ماوقا  يارب  تسا  هتـشگ  صوصخلاـب  یماوقا  يارب  روـما  نآ  زورب  بجوـم  هک  یلماوـع  ناـمه  رگا  هکیروـطب  تسا  هدوـب 

لاکـشا و ددرگیم ، نوگرگد  يو  رد  هک  هچنآ  تسا ، ناسنا  ناـمه  ناـسنا  گرزب : نارکفتم  لوقب  و  درکیم . زورب  روما  ناـمه  دـمآیم ،
زا اـم  دـیئوگب : هک  تسین  لوبق  لـباق  رذـع  کـی  نیا  نیارباـنب ، دراد . رارـصا  هلئـسم  نیاـب  روهنپوش  تسا . یئاـنبور  یعرف و  تایـصوصخ 
رد دسانـشیمن ، دـیدج  میدـق و  هک  دوـب  ناـسنا  تیوـه  تاـصتخم  هب  طوـبرم  میتـفگ ، هک  بلاـطم  نیا  میاهتفرگ . هلـصاف  نامناگتـشذگ 

نموملاریما هکیتروص 
نورق و اهنآ  نایم  رد  هک  دهدیم  روتـسد  ناردارب  دننام  ناگتـشذگ  رگید  ناردپ و  زا  يریگتربع  هب  ار  هاگآان  مدرم  نآ  مالـسلاهیلع  نی 

نانآ هک  دنتـسنادیم  دندوب و  هدرک  هدهاشم  ار  دوخ  ناردپ  زین  ناردپ  نآ  دندوب و  هدـید  ار  دوخ  ناردـپ  نانآ  دوب . هداتفین  هلـصاف  راصعا 
مکعامسا نودب  مویلا  مکعامسا  ام  و  هومکعمسم ، انا  اهوالا  ائیش  لوسرلا  مکعمـسا  ام  هللاو  دندید . ار  ناشراک  جیاتن  هنوگچ  دندرک و  هچ 

، ادـخ هب  دـنگوس  و   ) نامزلا اذـه  یف  اهلثم  متیطعا  دـق  الا و  نامزلا ، کلذ  یف  هدـئفالا  مهل  تلعج  و ال  راصبالا ، مهل  تقـش  و ال  سمالاب ،
( زا رتتسپ  اـی   ) زا ریغ  زورما  امـش  ياهـشوگ  مناونـشیم ، امـش  هـب  ارنآ  نـم  نوـنکا  هـکنیا  رگم  دیناونـشن  ار  يزیچ  امـش  يارب  ادـخلوسر 
رد هکنیا  رگم  تشگن ، كرد  هدامآ  یئاهلد  دشن و  زاب  ییاهمـشچ  ناگتـشذگ  نآ  يارب  نامز  نآ  رد  و  تسین . زورید  رد  امـش  ياهـشوگ 

سفن اب  رگید  راب  مدرم  امـش  تسا .) هدـش  اطع  زین  امـش  يارب  مهف ) يارب  اهلد  نتخاس  هدامآ  اهمـشچ و  ندرک  زاب   ) نامه لـثم  ناـمز  نیا 
انئاسن مکئانبا و  انئانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  کئاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نمف  دـیوگیم : هلهابم  يهیآ  دـیتسه  وربور  مظعا  ربمایپ 

، ربمایپ يا   ) نیبذاکلا یلع  هللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکسفنا  انسفنا و  مکئاسن و  و 
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ار دوخ  نادنزرف  ام  دییایب  وگب : تساخرب ) همصاخم  هب  وت  اب  ع )  ) یسیع ناتـساد  يهرابرد  یـسک  رگا   ) دروآ يور  وت  هب  ملع  هکنآ  زا  سپ 
ار دوخ  ياهسفن  امش  ار و  دوخ  ياهسفن  ام  ار و  دوخ  نانز  مه  امش  ار و  دوخ  نانز  ام  ار و  دوخ  نادنزرف  امش  مینک و  رـضاح  میناوخب و 
هب میهدب ) رارق  نایوگغورد  رب  ار  يدنوادخ  تنعل  میئامن و  ادخ ) هاگرد  هب  يراز  اعد و  شیاین و   ) هلهابم سپس  مینک و  رضاح  میناوخب و 

( انئانبا  ) يانعمب ار  ع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  هلهابم  يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ  ءانثتـسا ، نودب  یمالـسا و  نیخروم  نایوار و  يهمه  قافتا 
يارب انـسفنا )  ) يانعم هب  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  و  اـنئاسن )  ) ياـنعم هب  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاـف  ترـضح  و 

لها يامکح  ناملکتم و  زا  هجوت  بلاج  ياهدـع  الک و  عیـشت  ملاع  ءامکح  ناملکتم و  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا . هدومرف  عمج  هلهابم 
نیا نوگانوگ  نیماضم  اب  ربتعم  یتایاور  دـناهدرک . مکح  تلاسر ) توبن و  رد  رگم   ) مرکا ربمایپ  سفن  ندوب  يواسم  هب  هیآ  نیا  اـب  ننـست 

تهجب ای  و  تسا ، هدوب  یحو  هب  دنتسم  مرکا  ربمایپ  يهلیـسوب  ای  هدومرف ، هک  هچنآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دنکیم  تابثا  ار  تقیقح 
هدرپ رگا   ) انیقی تددزا  ءاطغلا  فشک  ول  ماقمب : ار  وا  هک  ینورد  يافص 

رد ترـضح  نآ  شور  هک  تسا  یهیدب  اذل  تسا  هدوب  تقیقح  قح و  يانبم  رب  تسا ، هدـیناسر  ددرگن ) هدوزفا  نم  نیقی  رب  دوش  هتـشادرب 
هبطخ نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ار  یبـلطم  تسا . هدوب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  دوـخ  دـننام  مالـسا ، قئاـقح  هب  مدرم  نتخاـس  هاـگآ 

ینا سانلا  اهیا  تسا : هدمآ  نینچ  يهحفص 263  يهبطخ 180  رد  هلمجنآ  زا  مینیبیم . زین  هغالبلاجـهن  زا  رگید  يدراوم  رد  تسا  هدومرف 
اومیقتـست ملف  یطوسب  مکتبدا  و  مهدـعب ، نم  یلا  ءایـصوالا  تدا  ام  مکیلا  تیدا  و  مهمما ، اهب  ءایبنالا  ظعو  یتلا  ظـعاوملا  مکل  تثثب  دـق 

نامه امـش  يارب  نم  مدرم ، يا   ) لیبسلا مکدـشری  قیرطلا و  مکباظی  يریغ  ام  اـما  نوعقوتتا  متنا  اوقـس هللا  وتـست  ملف  رجاوزلاـب  مکتودـحو 
امش مدناسر و  دندرک ، ادا  ناربمایپ  زا  سپ  مدرم  هب  ءایصوا  هک  ار  هچنآ  مدرک و  غالبا  دندومن  دوخ  ياهتما  يارب  ناربمایپ  هک  ار  ظعاوم 

رد تکرح  مظن  امش  مدنار و  حیحص  هار  هب  يدنوادخ  یهاون  يهلیسوب  ار  امش  و  دیداتفین ، میقتسم  طارص  هب  مدرک ، بیدات  ماهنایزات  اب  ار 
داشرا يدنوادخ  هار  هب  ار  امش  دنک و  راومه  امش  يارب  ار  هار  هک  دیراد  راظتنا  نم  زا  ریغ  ییاوشیپ  ایآ  ادخ ، هب  ار  امـش  دیتفریذپن ، ار  نید 

ولهج ائیش  مه  دعب  مترصب  ام  هللاو  و  دیامرفیم : هک  يدعب  يهلمج  دنک )!
يارب امش  دنتـسنادیمن و  ار  نآ  ناگتـشذگ  هک  دیاهدشن  انیب  يزیچ  هب  نانآ  زا  سپ  امـش  ادخ ، هب  دنگوس  و   ) هومرح هب و  متیغـصا  و ال  ه ،
هیلبلا مکب  تلزن  دقل  و  تسا : نشور  هتشذگ  تالمج  ریـسفت  هب  رظن  اب  دناهدوب ) نآ  زا  مورحم  نانآ  هک  دیدشن  هدیزگرب  يزایتما  بحاصت 
يارب یـشیامزآ  الب و  اعطق  و   ) دودـعم لجا  یلا  دودـمم  لظ  وه  امناف  رورغلا ، لها  هیف  حبـصا  ام  مکنرغی  الف  اهناطب ، اوخر  اهماطخ ، الئاج 

امش دنروهطوغ  نآ  رد  ناگدروخ  بیرف  هک  هچنآ  مدرم  يا  تسا . تسس  شدنکب  مکـش  برطـضم و  شراسفا  هک  تسا  هدمآ  دورف  امش 
بیرف هک  یلماوع  دیاهتفرگ ، رارق  تخس  ییاهـشیامزآ  رد  امـش  نیعم ) ینامز  ات  هدش  هدیـشک  تسا  ياهیاس  هدنبیرف  روما  اریز  دنبیرفن ، ار 

رارق شیاـمزآ  دروـم  هـک  یمدرم  ياـهنامرآ  اههتـساوخ و  رد  ییـالتبا  شیاـمزآ و  ره  دـبیرفن  ار  امــش  هدرب ، ورف  دوـخ  رد  ار  ناـگدروخ 
نکمم یهاگ  یتح  دریگیم ، رارق  دیدش  يهقالع  دروم  زورما  دوبن ، لیامت  دروم  زورید  هک  هچنآ ، دروآیم  دوجو  هب  یتارییغت  دـناهتفرگ ،

هورکم و زورما  دوب ، دـیدش  يهقالع  دروم  زورید  هک  هچنآ  سکعلاب  و  دـیامن . بلج  دوخ  هب  ار  ناسنا  یتایح  يهفایق  نداد  ناشن  اـب  تسا 
تمواقم تهج  نیمه  هب  دیامنیم . تشز  اهییابیز  و  ابیز ، اهیتشز  یلک  روط  هب  و  دنک . هولج  میالمان 

، خیرات لوط  رد  اهـشیامزآ  ماگنه  رد  ناگدمآرد  ياپ  زا  ترثک  هب  هجوت  اب  تسین . هتخاس  یـسک  ره  زا  اهینوگرگد  نآ  ربارب  رد  یقطنم 
. دوشیمن هدید  زیچان ، لماوع  ربارب  رد  ندش  هتفیرف  تمواقم و  نداد  تسد  زا  فاطعنا و  تعرس  زا  یگدنمرش  ساسحا  زج  یهار 

يدنوادخ تافص  نایب  رد  هبطخ 089-

هحفص 61] ]
هتخانش تیور  نودب  هک  ار  دنوادخ  نآ  رم  ساپس   ) هیور ریغ  نم  قلاخلا  و  هیور ، ریغ  نم  فورعملا  هللادمحلا  مدون  يهبطخ  یمومع  ریسفت 
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زا یـضعب  رد  رگا  دوش  هدید  يرهاظ  نامـشچ  اب  هکنیا  نودب  تسا  هدش  هتخانـش  وا  تسا ). هدیرفآ  هشیدـنا  نودـب  ار  یتسه  ملاع  هدـش و 
ماـن هب  مه  یقطنم  رـشب  هک  میدرکیمن  رواـب  تسین ) سپ  مینیبیمن  : ) دـنیوگیم هک  میدوـب  هدینـشن  اهیـضعب  زا  میدوـب و  هدـیدن  اـهباتک 

مینک و رواب  هچ  لاح ، ره  هب  دروآیم ! نابز  رب  لقادح  دشاب ، هتفریذـپن  لد  لقع و  يور  زا  مه  رگا  ار  نآ  دراد و  تسین )! سپ  مینیبیمن  )
رگا مینیبیمن و  ار  نم )  ) ام هک : میاهتفرگ  رظن  رد  اهراب  ار  اهلاثم  نیا  دیاش  میتسه . يورایور  قطنم ) دض   ) یقطنم نانچ  اب  مینکن ، رواب  هچ 
اریز میوش ، رکنم  ار  قالخا  يواـکناور و  یکـشزپناور و  یـسانشناور و  مولع  يهمه  دـیاب  میوش ، رکنم  مینیبیمن ، هک  تهج  نادـب  ار  نآ 
سپ منیبیمن ، : ) دیوگیم هک  ار  اهقطنم  يهمه  يهدنـشک  مس  نآ  ام  رگا  نینچمه  و  دشابیم . نم )  ) تیعقاو ضرف  رب  اهنآ  يهمه  ساسا 

یناعم و یعادت  لقعت و  دـننام  ینرود  ياهورین  اهدادعتـسا و  رگید  یناور و  يزغم و  تانایرج  اهنویلیم  تیعقاو  هب  دـیاب  میریذـپب ، تسین )
اریز میشکب ! نالطب  ملق  دراد ، ترورض  تایضایر  رد  هک  دیرجت  میسجت و 

دـض رادـنپ  نآ  رب  ار  انب  تفرعم  لیـصحت  رد  ام  رگا  زین  اههاگـشیامزآ . ساوح و  رگید  اب  هن  مینیبیم و  مشچ  اـب  هن  ار  اـهنآ  زا  کـی  چـیه 
تابثا ار  یتسه  ناهج  تالولعم  للع و  نایم  يرورـض  طباور  دوجو  میناوتیم  لـیلد  نیمادـک  اـب  میراذـگب ، تسین ) سپ  منیبیمن ،  ) قطنم

ار ییاهلولعم  صاصتخا  ترورض  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  دیاب  یطباور  اهنآ ، تالولعم  للع و  نایم  یملع  هاگدید  زا  هکنیا  حیـضوت  مینک !
نامه طقف  تلع  نآ  زا  دوشیم  بجوم  هک  دراد  دوجو  يرورض  ياهطبار  نآ ، صاخ  لولعم  تلع و  نایم  اعطق  ینعی  دنک ، تابثا  یللع  هب 

رد هک  يزیچ  اریز  تسا ، یلاحم  لطاب و  روصت  نیا  و  دوش ، رداـص  يزیچ  ره  يزیچ ، ره  زا  هک  دـیآیم  مزـال  ـالاو  دـیایب  دوجو  هب  لولعم 
يزور هک  دـهدیم  لامتحا  لقاع  کی  اـیآ  دـیامن ! لـقتنم  لولعم  هب  ار  نآ  دـناوتیم  هنوگچ  درادـن ، دوجو  تلع  ناونع  هب  یتقیقح  کـی 
لولعم یتلع  ره  زا  یتسیاب  سپ  ددرگ ! دـلوتم  ربب  کی  شوم  يهفطن  زا  و  دـیایب ! دوجو  هب  لـیف  کـی  ولاـبلآ  تخرد  کـی  زا  هک  دـسرارف 
نونکات سک  چیه  هن ، تسا ؟ هدید  يرهاظ  نامشچ  اب  نونکات  یـسک  ار  هطبار  نیا  ایآ  دیایب . دوجو  هب  دراد  هطبار  تلع  نآ  اب  هک  یـصاخ 

بار شصاخ  لولعم  صاخ و  تلع  نیب  ام  تفگ : ناوتیم  ایآ  تسا . هدومنن  يرهاظ  نامشچ  اب  ار  هطبار  نیا  يهدهاشم  تیور و  ياعدا 
لولعم کی  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  دوش  هتفگ  رگا  دوشیمن ! هدـید  یهاگـشیامزآ  رازبا و  چـیه  اب  يرهاظ و  نامـشچ  اب  اریز  تسین ، ياهط 

ینیع ناهج  رد  بیس  ققحت  يارب  هک  هچنآ  ینعی  دشابیمن ، زاین  دروم  نیعم  ییازجا  زا  تسا  بکرم  هک  تلع  نامه  زج  يزیچ  بیس  الثم 
رگید سب ، دـشابیم و  نیمز  ییاذـغ  داوـم  دیـشروخ و  يهعـشا  دـننام  تخرد  تیوـه  زا  جراـخ  تخرد و  زا  یئازجا  تـسا ، زاـین  دروـم 
دوجو تفگ : ناوتیم  بلطم  نیا  خـساپ  رد  درادـن . دوجو  ترورـض  ای  يرورـض ، يهطبار  ای  هطبار  ناونع  هب  يزیچ  تایعقاو  هب  یجایتحا 
ءازجا زا  کی  ره  هب  طوبرم  مکی - راک  دراد : راک  ود  شیاـمن  اـم  يارب  اـی  دـهدیم ، ماـجنا  راـک  ود  تاـظحل  يهمه  رد  ءازجا  نآ  ضحم 

، تسا هتـشگ  بیـس  ءازجا  زا  یکی  هک  یبآ  الثم  دـنکیم ، تکرح  ییازلولعم  نایرج  رد  تعیبط  ملاع  ءازجا  رگید  اب  طابترا  رد  هک  تسا 
هب طوبرم  مود - راـک  دروآیم . دوجو  هب  تسا ، بیـس  ءازجا  ندوـب  رادـبآ  یمرن و  ـالثم  هک  ار  شلوـلعم  هتفرگ و  رارق  تلع  تیعقوـم  رد 

يرورض يهطبار  رگا  راک  ود  نیا  رد  دروآیم . دوجو  هب  تسا  دحاو  کی  هک  ار  بیس  عومجم  دوخ  لکـشت  اب  هک  تسا  ییازجا  عومجم 
ینیعم ياهلولعم  ینیعم  ءازجا  زا  هک  درادن  دوجو  یترورـض  چیه  دشاب ، هتـشادن  دوجو  اهنآ  ياهلولعم  تعیقوم و  ود  ره  رد  ءازجا  نایم 

دیامن زورب 
هدوب لیف  ولابلآ  تخرد  يهویم  هک  دوش  هداد  لامتحا  میدرک : هراشا  الاب  رد  هک  نانچ  هک  تسا  یلاـحم  روصت  کـی  نیا  هک  یتروص  رد  ، 
هدـید رهاظ  ساوح  اب  هن  زگره  تالولعم  للع و  نایم  صاخ  يهطبار  هک  تسا  یهیدـب  دـیایب و  دوجو  هب  ربب  کی  شوم  يهفطن  زاو  دـشاب 
قباطم هدـنیآ  رد  هک  مینادیم  میاهتفرگ ، رارق  یتسه  ناهج  زا  صاـخ  یتیعقوم  رد  هزورما  هک  اـم  اههاگـشیامزآ . يهلیـسو  هب  هن  دوشیم و 
قباطم ام  اهینوگرگد ، تالامتحا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسویپ و  دـهاوخ  عوقو  هب  ام  ناـهیک  رد  ثداوح  اـهدرایلیم  یتسه  رب  مکاـح  نیناوق 

، کلذریغ فوسک و  فوسخ و  دننام  میهدب ، ماجنا  میناوتیم  یملع  ینیب  شیپ  تسویپ  دـهاوخ  عوقو  هب  هک  هچنآ  يهرابرد  نیناوق  نامه 
هدـهاشم ار  اـهنآ  هباـشم  الـصا  هک  مییاـمن  یملع  ینیب  شیپ  ار  ییاهدادـیور  تسا  نکمم  یتـح  میاهدـیدن ، ار  ثداوـح  نـیا  هـک  نـیا  اـب 
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رتالاب میاهدیدن . ار  اهنآ  زگره  هک  نیا  اب  میهدیم ، رارق  یملع  ياهیـسررب  دروم  ار  ناهیک  نیا  رب  هتـشذگ  ثداوح  ام  نینچمه  میاهدومنن .
دادمتـسایمیهافم زا  میدرگیم و  وربور  یقیاقح  اب  ناسنا ، ریغ  ناسنا و  زا  معا  تعیبط  ملاع  عومجم  ریـسفت  يهراب  رد  اـم  اـهنیا  يهمه  زا 

رب ار  یلک  روط  هب  تکرح  هک  یتقو  دید . میهاوخن  مه  دبا  يارب  میاهدیدن و  ار  اهنآ  هک  مییامنیم 
نیا ام  تفگ  ناوتیم  ایآ  میریذپیم  تعیبط  رب  مکاح  تیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  نآ  میهدیم و  رارق  یسررب  دروم  تعیبط  ملاع  ریـسفت  يا 

رد مه  نآ  تسا  صخـشم  ياـهتکرح  مینکیم  هدـهاشم  تعیبـط  حوطـس  رد  اـم  هک  ار  هچنآ  هک  یتروـص  رد  میاهدـید ، ار  یلک  تـکرح 
رد یلک  لصا  کی  ناونع  هب  ار  بلطم  نیا  میـشیدنایم و  نوناق  يهرابرد  هک  یتقو  زین  و  نآ . يهمه  رد  هن  تعیبط  زا  دودحم  ییاههنحص 

هدـهاشم ار  یلک  نوناـق  نینچ  یک  اـم  تسا ، مکاـح  یتـسه  يهمه  رب  نوناـق  یلک  روط  هب  مییوگیم  مییاـمنیم و  حرطم  یـسانش  ناـهج 
( قلطم روط  هب  هدام  (، ) یلک روط  هب  ناـهج  (، ) یتسه لـک   ) يهراـبرد یلک  روط  هب  هک  درادـن  دوجو  یبتکم  چـیه  نیا  زا  رتـالاب  میدرک ؟!

میهافم نآ  ام  ایآ  درادن ) یفـسلف  رظن  راهظا  قح  دنکن ، رداص  روبزم  میهافم  يهرابرد  یلک  مکح  رگا  نوچ   ) دـشاب هدومنن  رداص  یمکح 
نودب هک  تسا  يدنوادخ  نآ  زا  دمح   ) دیامرفیم نینموملاریما ع  میاهدـید ! اههاگـشیامزآ  يرهاظ و  نامـشچ  اب  قلطم  یلک و  روط  هب  ار 
خـساپ دوشیم ؟ هتخانـش  ياهلیـسو  هچ  اب  ادخ  هک  دیآیم  شیپ  لاوس  نیا  دروم  نیا  رد  تسا .) هدش  هتخانـش  يرهاظ ، ساوح  اب  هدـهاشم 

تفگ ناوتیم  تسا . نشور  الماک  دناهتخادنا ، راک  هب  ار  دوخ  نیرب  ياهساسحا  هشیدنا و  لقعت و  هک  ییاهناسنا  نآ  يارب  لاوس  نیا 
دوشیم هدهاشم  ناهج  رب  مکاح  نوناق  مظن و  رد  هک  تسا  یقافآ  تایآ  مکی - هار  دشابیم : ریذپناکما  هار  دنچ  زا  ادخ  ندـش  هتخانـش  : 

يزغم و ياهيزاب  جنرطـش  يهلیـسو  هب  رگا  تسین . نآ  رد  دیدرت  يارای  دـشاب ، رادروخرب  یهاگآ  زا  هک  طرـش  نیا  هب  ار  يدـحا  چـیه  و 
يریجنز ياههقلح  رد  تراسا  زا  رگا  مینزن و  ینادان  هب  ار  دوخ  نتـشیوخ ، هب  نداد  تیلـست  دنیاشوخ و  ياهیفاب  حالطـصا  اب  یبیرف  دوخ 

میهاوخ حوضو  لامک  اب  مینک ، ادیپ  تاجن  دریگب ، هدیدان  ار  نآ  دراذگب و  اپ  ریز  ار  اهتیعقاو  يهمه  دناوتیم  هک  ياهتخاس  شیپ  لوصا 
، يراج يهناخدور  کی  دـننام  ریغتلامئاد  تادوجوم  يهصرع  رد  زیگناتفگـش  تابث  نتـشاد  اب  یتسه ، رد  مکاـح  نوناـق  مظن و  هک  دـید 

يهفسالف اههفـسلف و  هک  میراذگیمن  هتفگان  مه  ار  هتکن  نیا  دنکیم . تابثا  ار  نوناق  مظن و  يهدننک  ءارجا  عضاو و  العا و  لامک  دوجو 
تقد لامک  اب  یتسه )) ملاع  تادوجوم   ) تاریغتم اب  یتسه ) رب  مکاح  نوناق  مظن و   ) تباث يهطبار   ) لح ددصرد  عماوج  اهنارود و  يهمه 

ادخ هک  العا  لامک  شریذپ  نودب  ینعی  تسا ، هدشن  لصف  لح و  هجو  چیه  هب  هلاسم  هک  دننادیم  نانآ  يهمه  یلو  دـناهدمآرب ، مامتها  و 
وآرد تاریغتم  دوخ  زا  ار  یتباث  ياهقلطم  هکنیا  رگم  دش ، دهاوخن  لصف  لح و  روبزم  يهلاسم  تسا 

، دننکیم عضو  اهقلطم  یتسه  ملاع  تادوجوم  يهرامش  هب  ادخ )  ) قلطم کی  فذح  اب  گرزب : رایسب  نارکفتم  زا  یـضعب  لوق  هب  و  دنر !!
یـسررب و اب  هک  تسا  یـسفنا  تایآ  مود - هار  دـیامنیم !! عضو  اههدارا ، دوجو  ملاع  تادوجوم  ددـع  هب  یلک  يهدارا  کـی  فذـح  اـب  و 

رادهنماد لصفم و  رایـسب  یـسفنا  تایآ  رد  ثحب  نوچ  تسا . مهف  كرد و  لباق  درذـگیم ، نآ  رد  هک  هچنآ  یناسنا و  نورد  رد  هعلاـطم 
ادـخ تفرعم  تابثا و  يارب  هک  میهدیم  رکذـت  بلطم  نیا  هب  الامجا  دروم  نیا  رد  یلو  مییاـمنیم ، هدـنیآ  ثحاـبم  هب  لوکوم  ارنآ  تسا ،

ياهتیلاعف دـناوتیم  لـقاال  دریذـپب ، ار  سفن  درجت  دـناوتن  یـسک  رگا  یتح  میـشاب ، هتـشاد  هجوت  نورد  رد  سفن  درجت  هب  هک  تسا  یفاـک 
اـهتیلاعف و نآ  دوخ  هک  هنوگناـمه  هک  دـمهفب  دـهدب و  رارق  هعلاـطم  دروـم  ار  درجم  تاـیعقاو  یلک و  میهاـفم  ددـع و  دـننام  يدـیرجت 

یملع نیناوق  لوصا و  اب  ریسفت  لباق  هجو  چیه  هب  زین  يدام  ندب  اب  اهنآ  طابترا  تسین ، راگزاس  تایدام  هدام و  نوناق  تیوه و  اب  تایعقاو 
دیرجت نآ  لماع  ناونع  هب  ار  درجم  یتقیقح  رگا  هک  تسا  یتیلاعف  هکلب  تسین ، یـساکعنا  رما  هدزاود  ددع  دیرجت  الثم  دـشابیمن . یعیبط 

ای ددع  نامه  ققحت  نینچمه  دنام . دهاوخ  لح  لباق  ریغ  لوهمجم  کی  ناونع  هب  دبا  يارب  روبزم  تیلاعف  میریگن ، رظن  رد 
لباق هجو  چـیه  هب  باصعا ، اهلولـس و  يداـم  نادـیم  رد  کـلذریغ  ییاـبیز و  تلادـع ، دـننام  درجم  ياههدـش  تفاـیرد  اـی  یلک و  موهفم 
ياـج هب  رتنشور  یتاـملک  ناـیب  زا  طـقف  دریگیم ، تروـص  یملع  بـتک  رد  هـک  یلوـمعم  تافیـصوت  نآ  و  دـشابیمن . یملع  فیـصوت 

هـس هک  تسا  تسرد  نوناق .) قباطم  شور  : ) مییوگب تلادع  تقیقح  فیـصوت  رد  هکنیا  دـننام  دـنکیمن ، زواجت  رتهدـیچیپ  تاحالطـصا 
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ام هک  مینادیم  یلو  نآ ، یتاذ ) بطق   ) یناور يهبنج  زا  اصوصخم  تسا  تلادـع  موهفم  زا  رتنشور  نوناق )  ) و قباطم ) (، ) شور  ) يهملک
تفرعم يارب  رگید  هار  ود  مینکیمن . كرد  تسا  ام  نورد  يدام  قوف  ياهتیعقاو  زا  هک  ار  تلادـع  یعقاو  يانعم  زگره  هملک  هس  نآ  اب 
دهاوخب ناسنا  هکنیا  طرـش  هب  تسا ، هدرتسگ  رـشب  ياپ  شیپ  يدنوادخ  تفرعم  يارب  رگید  هار  ود  ینورد  توکلم  ینورب ، توکلم  ادخ :

هب یتح  هک  دینادب  نیقی  دورب ، هار  دهاوخن  یـسک  رگا  و  دتفیب . هار  هب  تقیقح  يوک  هب  ور  درادرب و  تسد  دوخ  رود  فاوط  زا  دورب و  هار 
ود نیا  زا  یکی  دورب . رتارف  تسا ، هدرب  ورف  نآ  رد  ار  دوخ  هک  یتیعقوم  زا  مدق  کی  ادابم  هک  دهدیم  تیاضر  مه  نتـشیوخ  دوجو  راکنا 

تاکرح و اهدومن و  يهفاضا  هب  میاهدرک ، هراشا  اهـسرد  ثحابم و  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  ام  ینورب - ملاـع  توکلم  - 1 زا : تسترابع  هار 
ءازجا

يهرهچ رد  ییاهتفایرد  میوریم ، اهنآ  یملع  تخانـش  غارـس  هب  یملع  رازبا  لئاسو و  اب  مینیبیم و  یتسه  ملاع  يهنهپ  رد  هک  یطباور  و 
ار هتکن  نیا  رگید  راب  دـهدیم . ناـشن  اـم  هب  شفافـش ، يهرهچ  هب  ملاـع  نیا  يارواـم  زا  ار  ییـالاو  غورف  شباـت  هک  میراد  یتسه  فاـفش 

ثحب نیا  يهعلاـطم  هب  شراذـگ  رگا  تسین و  اـم  ثحب  دروـم  تسا ، نیرب  ساـسحا  نینچ  دـقاف  یلک  هب  هک  یـسک  هک  مینکیم  دزـشوگ 
يارب هک  ییاهزیچ  مهف  غارس  هب  دورب  تاراشا : باتک  رخاوا  رد  انیس  نبا  لوق  هب  دنکن و  هعلاطم  ار  ثحب  نیا  دنزب و  قرو  تعرس  اب  دتفیب ،
لباق ار  نآ  دباتیم و  یتسه  يهرهچ  رب  هک  یغورف  ای  تسا  هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  ناهج  هک  ییالاو  غورف  لاح ، ره  هب  تسا . ریذـپناکما  وا 

یف اورظنی  ملوا  تسا . هداد  روتـسد  نآ  هب  هجوت  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ملاـع  نیا  توـکلم  دزاـسیم ، زیگناتفگـش  هجوـت و 
یضعب يارب  حالطصا  نیا  دیاش  ینورد - ملاع  توکلم  - 2 دناهتسیرگنن ). نیمز  اهنامسآ و  توکلم  رد  ایآ   ) ضرالا تاوامسلا و  توکلم 

اهتیلاعف و ربارب  رد  تسیچ ؟ حالطصا  نیا  زا  دوصقم  هک  دنک  راداو  رتشیب  يرکفت  هب  ار  وا  هتـشاد و  یگزات  دنمجرا  ناگدننک  هعلاطم  زا 
روط هب  نسفنلا  ملع  یسانشناور و  مولع  دنراد و  دوجو  ناور  زغم و  ورملق  ود  رد  هک  ینورد  ناهج  ياهدومن 

اههشیدـنا و قوف  قیاقح  نیا  میمانب . یتوکلم  ار  اهنآ  میناوتیم  هک  مینکیم  هدـهاشم  نورد  رد  ار  یقیاقح  دـیامنیم ، ثحب  اـهنآ  زا  یلک 
کلذریغ لایما و  اهوزرآ و  دـیرجت و  میمـصت و  هدارا و  مسجت و  یناعم و  یعادـت  تـالیخت و  قوف  تسا و  اـهنآ  يهدـنهد  لیکـشت  داوم 

یمدآ دوشیم  بجوم  هک  فیلکت  نیرب  ساسحا  - 1 دومن : هظحالم  ریز  رد  ناوتیم  ار  نورد  ملاع  یتوکلم  قیاقح  زا  ياهنومن  دنشابیم .
يدـح هب  نآ  ياهتیلاعف  اهفدـه و  تیبرت و  میلعت و  شاکیا ، دـهدب . ماجنا  ررـض  زا  رارف  ییوج و  تذـل  اهيرگادوس و  قوفاـم  ار  فیلکت 
لامک حطس  و  هچ ؟ ینعی  ینورد  ملاع  توکس  يانعم  هک  میدیمهفیم  عقوم  نآ  رد  درکیم ، هدنز  مدرم  رد  ار  قوف  ساسحا  هک  دیسریم 
يارب نادـیم  رگا  هک  دـیامنیم  وا  زا  یتیناویح  طقف  دوش ، اهنم  ناسنا  کی  زا  رگا  هک  فیلکت  نیرب  ساسحا  نیا  دـسریم ؟ اـجک  هب  يرـشب 

یناویح تایضتقم  تالیامت و  قوف  روبزم  ساسحا  نوچ  و  دچیپیم . مه  رد  دوخ  عفن  يارب  ار  یتسه  يهمه  طاسب  دنک ، ادیپ  دوخ  نالوج 
زا تسا  یعاعـش  یتوکلم و  تسا  يرما  تفگ : دـیاب  تسا ، هراپ  لگ  نیا  تیوه  دودـح و  قوف  ناسانـش  ناـسنا  زا  یـضعب  لوق  هب  تسا و 

یم ام  دریگیم و  تروص  هک  تسا  ساسحا  نیا  اب  یمدآ  حور  یئافوکش  جاهتبا و  تسا . یبوبر  میقتسم  هاگهولج  هک  رما  ملاع  هعشا 
زغم یعیبط  ياهتیلاعف  زا  یشان  یعیبط  يهدیدپ  کی  فیلکت ، ماجنا  رد  اهیتخس  اهتقـشم و  لمحت  اب  حور  یئافوکـش  جاهتبا و  هک  میناد 

هک تسا  نیا  نیرب  دـهعت  يانعم  نیرب - دـهعت  ساـسحا  - 2 تسا . ناـیمدآ  نورد  یتوـکلم  قئاـقح  زا  یکی  نیا  دـشابیمنیمدآ . ناور  و 
دننام دناوتیمن  ینعم  رپ  ناهج  نیا  رد  اهیتفگش و  زا  رپ  یگدنز  نیا  رد  هک  دنکیم  ساسحا  الاو  فیرـش و  رایـسب  تفایرد  کی  اب  یمدآ 
يارب هک  یعیبط  ياهدـهعت  اهتیلاعف و  قوفام  رد  وا  دـشاب . هدـش  اهر  ندـیباوخ  ندروخ و  يارب  طقف  نادـجویب  لـقعیب و  ناویح  کـی 

نارگن و تخس  دوخ  تشونرس  زا  اهنآ ، هب  هجوت  نودب  حور  هک  دراد  یئاهیگتسیاش  اهیگتسیاب و  دراد ، دوخ  یعیبط  یگدنز  ندنارذگ 
دیزاسب برطضم  نانچ  ار  لدتعم  زغم  ياراد  ناسنا  کی  هکنیا  يارب  دنیوگیم : نارکفتم  زا  یضعب  هکنیا  تسین  هدوهیب  و  تسا . برطضم 

ندینـش زا  یـشان  هک  نیرب  دهعت  ساسحا  یقلطم !!) دازآ  ایند  نیا  رد  وت   ) دیئوگب وا  هب  يدج  روطب  دـماجنیب ، يزغم  لالتخا  هب  شراک  هک 
زا وا  تقیقح  رد  تسا ، مورحم  ساـسحا  نیا  زا  هک  یـسک  ره  تسا . اـم  نورد  یتوکلم  قیاـقح  زا  یکی  تسا ، یتسه  تمظع  اـب  گـنهآ 
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، ینورد تیفرظ  قباـطم  قلطم  لاـمج  كرد  - 3 درادـن . نتـشیوخ  دوجو  ینعم  تابثا  يارب  یهار  تسا و  مورحم  نتـشیوخ  دوجو  ریـسفت 
زا رگید  یکی 

نیا دننام  ار  صخـشم  نیعم و  یئابیز  ره  هک  میراد  قلطم  لامج  ناونعب  ياهدش  تفایرد  هک  تسا  یهیدب  تسا . ام  نورد  یتوکلم  قیاقح 
ارنآ اروف  دید ، ار  ابیز  دومن  کی  هک  یـسک  ره  میوگیمن : هتبلا  میئامنیم . قیبطت  نآ  هب  يرنه …  رثا  نآ  ابیز ، تروص  نآ  راشبآ ، نآ  لگ ،

یعاونا يارب  كرتشم  موهفم  کی  تفایرد  دوصقم  هکلب  تسین ، یـسک  ره  راک  قلطم  لامج  تفایرد  اریز  دیامنیم ، قیبطت  قلطم  لامج  هب 
اب كرتشم  موهفم  نآ  دـشابیمن . داـضتم  نیاـبتم و  عاونا  نآ  یمـسر  یقطنم  كرتشم  عماـج  موهفم ، نآ  هجو  چـیهب  هک  تسا  اـهیئابیز  زا 

يهزاوآ دـیوگیم : يولوم  ددرگیم - نومنهر  قلطم  لاـمج  ناـمه  هب  ار  اـم  دریگب ، ماـجنا  نآ ، تاـصتخم  تیوـه و  رد  هک  تقد  يرادـقم 
ناهج ز هک  ناـج  رد  تسا  یـسورع  هچ  دـیوگیم : يولوم  میدـیود  وت  قشع  رد  شتآ  بآ و  ود  اـب  نوچ  میدینـش  دوخ  ناـج  زا  تلاـمج 

یمدآ تاکردـم  سکع  تسه  یمـس  ياهنامـساک  ینادـب  ات  دـیوگیم : يولوم  اداب  راگن  رپ  رت و  ناـسورعون  تسد  ود  وچ  شیور  سکع 
ام نورد  یتوکلم  قئاقح  زا  یکدـنا  يهنومن  اـهنیا  رورغلاراد  شدزیا  يدـناوخن  سپ  رورـس  ورـس  نآ  سکع  يدوبن  رگ  دـیوگیم : يولوم 

ءامسال ذا  امئاد ، امئاق  لزی  مل  دنیامن . يرای  وا  تفرعم  كانبات  عاعش  رد  نتفرگ  رارق  ادخ و  اب  یئانشآ  رد  ار  ام  دنناوتیم  هک  تسا 
و ال داهم ، تاذ  ضرا  و ال  جاجوعا ، وذ  جـف  و ال  جاجف ، وذ  لبج  و ال  جاس ، رحب  جاد و ال  لیل  ـال  و  جاـترا ، تاذ  بجح  ـال  جاربا و  تاذ 
هتـسب و یئاهباجح  هن  تسا و  هتـشاد  دوجو  اهجرب  ياراد  ینامـسآ  هن  هکیلاح  رد  تسا ، هدوب  مئاد  هتاذب و  مئاق  لزا  زا  وا   ) دامتعا وذ  قلخ 
و نتفرگ ، رارق  يارب  هدرتسگ  ینیمز  هن  و  جک ، هدـیچیپ و  یهار  هن  خارف و  ياههار  ياراد  یهوک  هن  نکاس و  یئایرد  هن  کیرات و  یبش  هن 

یلومعم نهذ  چـیه  هچ  رگا  نآ  تمومیق  تمومید و  راـگدورپ و  سدـقم  تاذ  تمدـق  هاـگهیکت ). ياراد  اـی   ) تردـق ياراد  یقوـلخم  هن 
هداد ياـج  دوخ  رد  یفرظ  دـننام  ار  تاذ  عوضوم و  نآ  هک   ) شهاگدـید رد  ناـمز  دادـتما  شرتـسگ  نودـب  ار  یتاذ  عوضوم و  دـناوتیمن 

هکنیا دراد ، ار  ادخ  موهفم  زا  یتفایرد  هک  یناسنا  ره  هک  تفرگ  هدیدان  ناوتیمن  ار  یمومع  یناور  يهدیدپ  نیا  یلو  دـیامن ، روصت  تسا )
. دشابیم وا  يارب  كرد  لباق  دشاب ، هدوب  مه  لامجا  روطب  هچ  رگا  تسا ، نامز  ناکم و  اهیگتـسباو و  تارییغت و  قوف  موهفم  نآ  تقیقح 

عازتنا ءاشنم  هک  دننادیم  دننکیم ، تکرح  لیلد  يانبم  رب  و  دـنراد ، راک  رـس و  قیقحت  هشیدـنا و  اب  هک  هدـیزرو  هتفای و  دـشر  ياهزغم  اما 
یمن یعوضوم  نامز  يارب  دوش ، یضقنم  یتسه  رد  یجیردت  لصحت  تکرح و  رگا  و  تسا ، تکرح  یجیردت و  لوصح  نامز 

نایمدآ ام  زغم  رد  هک  جنـسنامز  رازبا  تاینامز و  نامز و  يهدـننیرفآ  تسا  وا  تشاد . دـهاوخن  دوجو  یعازتنا  ءاشنم  نامز  يارب  ای  دـنام ،
( اعو  ) یتح يدادتما  چیه  تسا ، وا  سدقا  تاذ  رد  ترورـض  نوچ  و  دراد . دوجو  دابالا  دبا  ات  لازالا  لزا  زا  لاعتم  دـنوادخ  دراد . دوجو 

یتیمک نآ  يارب  دریگب و  رب  رد  ار  ادخ  دوجو  دـناوتیمن  دوشیم ) ساسحا  میدـق ، دـبا و  لزا و  رد  هک   ) وا ناوریپ  نوطالفا و  حالطـصاب  یئ 
دیعب لک  نابرقی  دیدج و  لک  نایلبی  هتاضرم ، یف  نابئاد  رمقلا  سمـشلا و  و  هقزار ، قلخلا و  هلا  هثراو و  قلخلا و  عدتبم  کلذ  دیامن . نیعم 
هنهک ار  ياهزات  ره  دنتکرح ، رد  وا  ياضر  ریسم  رد  هام  باتفآ و  شقزار ، قلخ و  دوبعم  و  شثراو ، قلخ و  يهدننک  عادبا  دنوادخ  تسوا 

، تسا هدش  ثحب  ات ص 92  زا ص 87  مود  دـلجم  رد  یتسه ) يهقباسیب  شنیرفآ   ) یعادـبا تقلخ  کیدزن ). ار  يرود  ره  دـنیامنیم و 
يدنوادخ حلاص  ناگدنب  نیمز  ناثراو  دروم  دنچ  رد  ینآرق  تایآ  رد  تسا  تاقولخم  ثراو  دنوادخ  هکنیا  يانعم  دـیئامرف . هعجارم  افطل 

نم اهثروی  ضرالا هللا  نا  درب ) دـنهاوخ  ثرا  هب  نم  حـلاص  ناگدـنب  ار  نیمز  اعطق   ) نوحلاصلا يدابع  اـهثری  ضرـالا  نا  تسا : هدـش  رکذ 
یم ثرا  هب  دهاوخیم  هک  شناگدنب  نآ  هب  ار  نآ  تسا و  يدنوادخ  نآ  زا  نیمز  اعطق   ) هدابع نم  ءاشی 

نیمز يور  رد  هکنانآ  رب  میهاوخیم  ام  و   ) نیثراولا مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمت  نا  دیرن  و  دراذـگ )
ندوب ثراو  يانعم  يهرابرد  ثحب  زا  شیپ  میئامن ) نیمز  ناثراو  ار  نانآ  هداد و  رارق  نایاوشیپ  ارنانآ  میئامن و  ناسحا  دناهدش ، فعضتسم 

انیلا اـهیلع و  نم  ضرـالا و  ثرن  نحن  اـنا  میوشیم : رکذـتم  فعـضتسم  حـلاص و  ياـهناسنا  ندوـب  ثراو  رد  ار  هلاـسم  دـنچ  يدـنوادخ ،
ثراو دنوادخ  هک  تهجنادب  دندرگیمرب ) ام  يوسب  نانآ  میربیم و  ثرا  هب  تسا  نآ  رد  هچ  ره  هک و  ره  ار و  نیمز  هک  میئام   ) نوعجری
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رگید لامتحا  تسا و  دـنوادخ  حـلاص  ناگدـنب  ندـش  ثراو  هیآ  نیا  زا  دوصقم  هک  دوریم  يوق  لامتحا  اذـل  تسا ، یتسه  ملاـع  يهمه 
حـلاص و ياهناسنا  تساهناسنا . ثراو  هک  تسا  دـنوادخ  طقف  اریز  اهیلع  نم  يهنیرقب و  رظن  اـب  اـصوصخم  تسا  يدـنوادخ  ندوب  ثراو 
هب رظن  اـب   ) تموکح عون  هس  نوگاـنوگ ، ياـهمخ  چـیپ و  اهخالگنـس و  يهمه  اـب  يرـشب  خـیرات  دوب  دـنهاوخ  نیمز  ناـثراو  فعـضتسم 
هب لوصو  اهتردق و  رب  ندوزفا  اهیهاوخدوخ و  عابشا  نانآ  فده  هک  دندوب  یئاهتموکح  مکی - عون  تسا : هدید  دوخ  رب  یگتـسیاش )

دارفا و ط یتسیزمه  هب  ندیشخب  ققحت  یئاناوت  دندرکیم و  ارجا  مه  ار  یعامتجا  نیناوق  رگا  هک  تسا  هدوب  ناشدوخ  لایما  لامآ و 
یلاثم نامه  قبط  دندربیم و  ناشتاعامتجا  مدرم  هک  تسا  هدوب  ینمـض  يهدافتـسا  دندادیم ، ماجنا  ارنآ  دندوب و  اراد  ار  ناشعامتجا  تاقب 

شیازفا اهيراکماک و  اهیهاوخدوخ و  عابـشا  رد  ناشدوخ  يرادربهرهب  يارب  دندروآیم و  دندیـشکیم و  مزیه  تسا : هدروآ  يولوم  هک 
تـسا نشور  يوقت  مامح  وا  زا  هک  تسا  نخلگ  لاثم  ایند  توهـش  دـیوگیم : نینچ  يولوم  دـندرکیم . مرگ  ار  هعماج  ماـمح  ناشتردـق ،

ناد هبامرگ  ندرک  شتآ  رهب  ناشک  نیگرـس  يهدننام  ءاینغا  تسا  اقت  رد  تسا و  هبامرگ  رد  هکناز  تسا  افـص  نوت  نیز  یقتم  مسق  کیل 
هک ره  ناد  هبامرگ  نآ  نیع  ار  نوت  كرت  نار  هبامرگ  رد  ریگ و  نوت  نیا  كرت  اون  اب  مرگ و  هبامرگ  دوب  ات  ادخ  هداهنب  صرح  ناشیا  ردنا 

ناینوت وا  يابیز  خر  رب  ادیپ  تسه  وا  يامیـس  دـش  مامح  رد  هک  ره  تسا  مزاح  تسا و  رباص  واک  ار  ورم  تسا  مداخ  نوچ  وا  تسنوت  رد 
رد شرآ  رد  وب  يرادن  رو  ریرـض  ره  يارب  دمآ  اصع  وب  ریگب  ار  شیوب  شور  ینیبن  رو  رابغ  زا  ناخر و  زا  سابل و  زا  راکـشآ  امیـس  زین  ار 
زا نانموم  دـیدن  یجنر  وا  موق  نآ  دابز ، ات  دیـشک  یطخ  نانموم  درگ  دوه  دـیوگیم : رگید  ياجرد  نهک  زار  نادـب  ون  ثیدـح  زا  نخس 

دوب نافوط  داب  هرئاد  ردنا  دنتسشنب  هلمج  هرئاض  داب  تسد 
یهاشداپ وا  دراد  یتشک  نافوط و  نینچ  سب  وه  فطل  یتشک  دوب و  نافوط  داب  یـسب  یتشک  نیا  ناـفوط و  نیزا  تسه  یـسع  یتشک  وا  و 

یسارخ نآ  دنب  ياپ  ددرگ  کلم  هکنآ  دصق  دنوش  نمیا  قلخ  هک  ین  نآ  هاش  دصق  دنز  اهفص  رب  شیوخ  صرح  هب  ات  دنک  یتشک  ادخ  ار 
دباتشب واگ  دنک  نغور  نادب  ار  دجنک  هک  ای  دشکرب  یبآ  هک  هک  ین  نآ  وا  دصق  صانم  مد  نآ  مخز  وا ز  دبایب  ات  صالخ  شدصق  دودیم 

رد تقد  اـب  عبت و  رد  دـیآ  لـصاح  حـلاصم  اـت  عج  فوـخ و  نینچ  شداد  قـح  کـیل  تخر  نودرگ و  ندرب  يارب  ین  تخـس  مخز  میب  ز 
اهیـشکقح و هدـش و  هتخیر  اهنوخ  نآ ، ندروآ  تسدـب  يارب  هک  ریگمـشچ  رایـسب  تیرثکا  رد  تموکح  يهدـیدپ  كانفـسا  تشذـگرس 

هلیسو ( ) یلوایکام  ) شور هک  مینادیم  همه  تسا و  هدوب  عون  نیمه  زا  تسا  هدرک  هایس  ار  خیرات  تاحفص  هتفرگ و  تروص  اهییوگروز 
ای نآ ، نودب  هک  تسا  هدش  یقلت  یترورـض  هکلب  هدوب  زاجم  اهنت  هن  اهتموکح  عون  نیا  يارب  دشاب ) هچ  ره  فدـه  ینابرق  دـشاب  هچ  ره 

دروم اهتموکح  هنوگنیا  هچنآ  هک  تسا  ملـسم  تسا . هدوب  لاـحم  نآ  يهمادا  اـی  هدوب و  ریذـپانناکما  تردـق  تموکح و  هب  یباـیتسد 
عافد ا تیامح و  نانآ و  هب  تمدخ  ياعدا  اب  بلغا  هچ  رگا  دناهدوب ، عماوج  نایاونیب  نافعضتسم و  دناهدادن ، رارق  تیمها  هجوت و 

نایاونیب نآ  زا  یئاههورگ  دارفا و  رگا  دـناهدرپس و  یـشومارف  هب  ار  ناـنآ  تعرـسب  یلو  هدروآ  تسدـب  ار  رادـتقا  هطلـس و  ناـنآ  قوقح  ز 
تیرثکا اهتموکح  عون  نیا  نایرج  رد  يرشب  خیرات  بیترت  نیدب  دناهتشگ و  يرگید  نافعضتسم  زورب  بجوم  دنسرب ، یئاون  هب  دناهتسناوت 

تیلقا رد  هراومه  هک  دنشابیم  هتسیاش  قیال و  ياهتموکح  مود - عون  دهدیم . ناشن  تردق  هطلس و  نابحاص  اب  ار  تیلقا  نافعـضتسم و  اب  ار 
کی هک  هزادـنا  ره  دـشابیم و  هماکدوخ  رئاج و  ياهتموکح  ربارب  رد  یبسن  یگتـسیاش  اهتموکح  عون  نیا  یگتـسیاش  زا  دوصقم  دـناهدوب .
يهمه يارب  شیاسآ  هافر و  داجیا  یئاناوت  هک  دـنچ  ره  ، ) تسا هدوب  رادوخرب  رتشیب  تلادـع  قح و  يارجا  تهجب  یگتـسیاش  زا  تموکح 

رد هدوب و  رتمک  دشاب ، هدش  لامیاپ  متس  يور  زا  ادمع و  وا  قوقح  هک  یسک  ینعمب  فعـضتسم  تسا ،) هتـشادن  هعماج  ياههورگ  دارفا و 
عوـن نیا  میدرک ، هراـشا  هکناـنچ  هتبلا  تسا . هتفر  نیب  زا  تموـکح  دوـخ  هب  دنتـسم  فاعـضتسا  هک  اـسب  هچ  یگتـسیاش  شیازفا  تروـص 
دننام تسا ، هدوب  یئانثتـسا  دراوم  هب  هیبش  رادقم  رظن  زا  تفگ : ناوتیم  هک  یهلا  ياهتموکح  موس - عون  دناهدوب . كدنا  رایـسب  اهتموکح 

یلع ب نینموملاریما  و  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  ترضح  مالسا  ربمایپ  تموکح  مالسلا و  امهیلع  نامیلس  دواد و  تموکح 
نآ عـماوج  مدرم  يهمه  هکنیا  هن  تـسا ، هدوـب  تلادـع  قـح و  تموـکح  یهلا  گرزب  ناـیاوشیپ  نـیا  تموـکح  مالـسلاهیلع . بلاـطیبا  ن 
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، تسا هتشادن  دوجو  نایاوشیپ  نیا  تموکح  دوخ  هب  دنتسم  فعـضتسم  فاعـضتسا و  یلو  دناهدرک ، یگدنز  شیاسآ  هافر و  رد  نایاوشیپ 
یمتح ياهیناماسبان  رگید  تشذگرس و  طیحم و  يربج  لماوع  يهجیتن  هک  یلهج  يرارطـضا و  رقف  زا  یعاونا  تسا  نکمم  هک  دنچ  ره 

نیا هک  مینادیم  و  دناهدیزرو . شالت  مامتها و  اهنآ  نتخاس  یفتنم  يارب  تیدج  لامک  اب  نایاوشیپ  نآ  هتـشاد و  دوجو  عماوج  نآ  رد  هدوب 
خیرات هاگرذـگ  رد  ياهدـنزورف  ياهلعـشم  دـننام  هدوب و  لوقعم ) تاـیح   ) هب ندیـشخب  ققحت  لدـع و  قح و  رب  ینبم  یهلا  ياـهتموکح 

یلومعم يرـشب  ياهتموکح  رگید  راـب  دومنیم و  يرپس  ار  دوخ  یعیبط  تدـم  ناـیاوشیپ  نیا  رمع  رگید  فرط  زا  دـندشیم . بصن  يرـشب 
یقاب تیرـشب  يارب  یهلا  ياهتموکح  نآ  زا  هک  هچنآ  هساک . نامه  دوب و  شآ  نامه  حالطـصاب  دنتفرگیم و  تسدب  ار  عماوج  روما  مامز 

اب زین  نانآ  و  هدش ، یحو  نایاوشیپ  نآ  هب  دـنوادخ  فرط  زا  اهناسنا  يونعم  يدام و  لاح  حالـصا  يارب  هک  دوب  یفیلاکت  دـئاقع و  دـنامیم 
ار مالسا  نید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ناربمایپ  متاخ  دناهدومن . لمع  هتفرگ و  هدهع  هب  ار  اهنآ  غالبا  تناما ، قدص و  لامک 

هک خ
یفرعم مدرم  ترخآ  ایند و  تداعـس  يهلیـسو  ار  ودـنآ  هب  کسمت  غالبا و  مدرم  نایم  رد  گنهامه  نکر  ود  يهلیـسو  هب  تسا ، نایدا  متا 

تدم نیا  رد  دش و  يرپس  ع )  ) یلع لدع  تموکح  اب  یلاس  دـنچ  ناشلا  میظع  ربمایپ  نآ  تافو  زا  سپ  دومرف  تلحر  ایند  نیا  زا  دومرف و 
يزاب و تردـق  یلومعم  نایرج  نامه  رگید  راب  لماک  ناسنا  نآ  تلحر  زا  سپ  دوبن . ناراوگرزب  نآ  تیمکاـح  هب  دنتـسم  فاعـضتسا  زین 

نافعضتسم میدید  ثحبم  نیا  لوا  رد  هکنانچ  ینآرق  تایآ  یـضعب  داتفا . نایرجب  تسا  فاعـضتسا  دلوم  یعیبط  روطب  هک  اهیگماکدوخ 
نافعضتسم تموکح  هک  دوشیم  مولعم  هطوبرم  عبانم  ریاس  هب  رظن  اب  و  دیامنیم . یفرعم  نیمز  ناثراو  ار  حلاص  ناگدنب  رگید  یـضعب  ار و 

زا رتاوت  قوف  ثیداحا  قباطم  ار  لدع  طسق و  هک  تسا  مالسلاهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  ییاوشیپ  هب  یهلا  تموکح  نامه 
دنوادخ هکنیا  هراصنا . هناوعا و  نم  انلعج  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دومرف  دهاوخ  ارجا  نیمز  يور  میلاقا  يهمه  رد  ننست  عیـشت و 

ادـخ يهراـبرد  ینعم  نیا  اریز  تسین ، ثرا  یقوقح  ياـنعمب  ادـخ ، ندوب  ثراو  زا  دوصقم  هک  تسا  یهیدـب  تسا - یتـسه  قـلطم  ثراو 
نایاپ ه نانچمه  تسا ، سدقا  تاذ  نآ  زا  یتسه  شنیرفآ  عادبا و  ءاشنا و  زاغآ و  هکنانچ  هک  تسنیا  شیانعم  هکلب  تسا ، ریذپانناکما 
کی ندمآ  دوجوب  دننام  يدنوادخ ، يهدارا  تردق و  زا  یتسه  ندمآ  دوجوب  هکنانچ  تسادـخ و  نآ  زا  زین  نآ  یئاهن  تشونرـس  یتس و 
عوجر اب  نانچمه  دـشاب ، هدوب  يدـنوادخ  تیدوجوم  رد  يرییغت  بجوم  هک  تسا  هدوبن  یعیبط  تلع  زا  یعیبط  لولعم  کی  یعیبط و  ءزج 
نامهب اهنآ  عوجر  يانعمب  هچ  و  تفر ) دـنهاوخ  نیب  زا  تادوجوم  يهمه   ) کلاه یـش  لـک  ياـنعمب  هچ  وا  هاـگراب  هب  تادوجوم  يهمه 

تکرح و هکناـنچ  دـمآ  دـهاوخن  دوجوب  سدـقا  تاذ  نآ  رد  يرییغت  نیرتمک  دوب ، هدروآ  دوجوب  ارنآ  دـنوادخ  هک  يرمـالاسفن  عقص و 
دناوتیمن سدـقا  تاذ  رد  يریثات  نیرتکچوک  زین ، تقلخ  ماجنا  زاغآ و  نایم  رد  یتسه  ملاع  داـسف  نوک و  طاـسبنا و  ضاـبقنا و  لوحت و 

نیا دش  دوهـشم  نایع  تشگ  نوئـش  لیـصافت و  هب  قح  نوچ  هک - مینیبیم  يدوجو  تدحو  ياهشور  زا  یـضعب  رد  هکنیا  دـشاب . هتـشاد 
ضحم يزادرپ  قوذ  هب  رگا  یماج  نمحرلادـبع  نایم  هب  دـیآ  قح  لامجا ، يهبتر  رد  نایملاع  ملاع و  دـنور  زاب  رگ  ناـیز  دوس و  رپ  ملاـع 

هک یفده  تلع و  چـیه  بتکم  نیا  يانبم  رب  اریز  دـسریمن . رظنب  حیحـص  نیرب  دوهـش  نادـجو و  درخ و  نایدا و  هاگدـید  زا  مینکن ، لمح 
( تدحو هب  ترثک  زا   ) لامجا هب  لیـصفت  زا  و  ترثک ) هب  تدحو  زا   ) لیـصفت هب  لامجا  زا  دوجوم  ینوگرگد  يارب  دـشاب  هدوب  لوبق  لباق 

، دوشیمن هدید 
نتفرگ رظن  رد  اب  یهلا  هبذاج  هب  دورو  قایتشا  ینامـسآ و  بتک  لازنا  ناربمایپ و  لاسرا  تادابع و  يارب  لوقعم  یفدـه  تلع و  چـیه  زین  و 
نحنل انا  و  تسا : ریز  رارق  هب  تسا ، هدومن  نایب  ار  ادـخ  ندوب  ثراو  هک  یتاـیآ  دـشابیمن . شریذـپ  لـباق  يدوجوم ، تدـحو  رکفت  زرط 

ادخ نآ  زا  و   ) ضرالا تاومسلا و  ثاریم  و هللا  ثراو ) میئام  میناریمیم و  مینادرگیم و  هدنز  هک  میئام  و   ) نوثراولا نحن  تیمن و  ییحن و 
زا دهدیم . رکذـت  راگدرورپ  يوسب  ار  یتسه  تادوجوم  يهمه  عوجر  فلتخم  تانایب  اب  يددـعتم  تایآ  نیمز ) اهنامـسآ و  ثاریم  تسا 

نایاپ تسا  ادخ  يوسب  و   ) ریصملا هللا  یلا  و  تسادخ ) يوسب  روما  يهمه  تشونرس  نایاپ  دیشاب  هاگآ   ) رومالا ریصت  هللا  یلا  الا  هلمج : نآ 
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نایم رد  هک  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  کلم  تسا  ادـخ  نآ  زا  و   ) ریـصملا هیلا  امهنیب و  ام  ضرـالا و  تاوامـسلا و  کـلم  و هللا  تشونرس )
، تسا هداد  تبـسن  ادـخ  هب  ار  دوجو  ملاع  يهقلطم  تیکلام  هک  یتایآ  نآ  يهمه  زا  هرـصبت - تشونرـس .) نایاپ  تسوا  يوسب  تساهنآ و 

ناـیب دـنوادخ  يوس  هب  ار  ریـصم  هک  یتاـیآ  زا  یـضعب  دوشیم . هدافتـسا  یبوخب  وا ) يوسب  تادوجوم  يهمه  قلطم  عوـجر   ) ینعم نیمه 
دنوادخ يهقلطم  تیکلام  كالم  هک  مینادیم  یلو  تسا ، اهناسنا  دروم  رد  میقتسم  روط  هب  تسا ، هدومن 

ناـیاپ ار  يدـنوادخ  روـضح  هب  عوـجر  يهداـم  اـب  هک  دراد  دوـجو  نآرق  رد  ددـعتم  یتاـیآ  نینچمه  تسا . تادوـجوم  يهـمه  لـماش  ي 
هک هچنآ  هک  تسا  يدنوادخ  نآ  زا  و   ) رومالا عجرت  هللا  یلا  ضرالا و  یف  ام  تاوامـسلا و  یف  ام  و هللا  دننام : دیامنیم . حرطم  اهتـشونرس 

نوـعجرت هیلا  مث  هدـیعی  مث  قـلخلا  ءدـبی  هللا  دـنکیم ) عوـجر  ادـخ  يوـسب  روـما  يهمه  تسا و  اـهنیمز  رد  هک  هـچنآ  تساهنامـسآ و  رد 
نیا رد  هک  یتیمها  اب  رایسب  يهلاسم  دیدرگیمرب ) وا  يوس  هب  سپس  دنادرگیمرب  ار  نآ  سپـس  دنکیم ، زاغآ  ار  قلخ  شنیرفآ  دنوادخ  )

رد هکنانچ  دوشیم  نوگرگد  تقلخ  ناهج  یکیزیف  عضو  تسا ، تیدـبا  يهمدـقم  هک  تماـیق  زاـغآ  اـب  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  ثحبم 
و  ) ضرالا ریغ  ضرالا  لدبت  موی   … دش )  کیرات  هریت و  دیـشروخ  هکیماگنه   ) تروک سمـشلا  اذا  دننام : تسا ، هدمآ  تایآ  زا  یـضعب 

تیوـه توـکلم ) رما و  ناـهج  ربارب  رد   ) تقلخ ناـهج  دوـش : هتفگ  تسا  نکمم  اذـل  ددرگیم ) لدـبم  نیمز  نیا  ریغ  هب  نیمز  هک  يزور 
یعیبط ءاروام  ياهرهچ  تیوه و  اب  دهدب ، همادا  دوخ  ءاقب  هب  یهلا  تیشم  اب  رگا  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ییایمیـش ) یکیزیف و   ) یعیبط

يا دوب  هدرسفا  دماج  دامج  وا  مان  تسا و  هدرسفا  ملاع  دیوگیم : يولوم  داد . دهاوخ  همادا  دشاب ، هتشاد  تیخنس  تیدبا  اب  هک 
دـش رابخا  نانکاس  زا  ار  لقع  دـش  رام  اجنیا  یـسوم  ياصع  نوچ  ناهج  مسج  شبنج  ینیبب  ات  نایع  دـیآ  رـشح  دیـشروخ  ات  شاب  داتـسوا 
دیاب یگلمج  ار  اهکاخ  تخاس  هدنز  نوچ  ار  وت  كاخ  يهداب  رامـشیم  ناس  نیدب  ار  ملاع  هلمج  رام  تشگ  یـسوم  تسد  زا  اصع  نوچ 

ام يوس  ددرگ  اصع  نآ  ام  يوس  دتـسرف  ناشوسنآ  زا  نوچ  دناهدنیوگ  فرطنآ  اجنیا و  شماخ  دناهدنز  وسناز  دنیوسنیز و  هدرم  تخانش 
دمحا اب  هام  دوش  ینادنخـس  یـسوم  اب  رحب  دوش  ینامیلـس  لامح  داب ، دوب  یموم  وا  فک  ردـنا  نهآ  دوش  يدواد  نحل  مه  اـههوک  اـهدژا 
یمالس ار  دمحا  گنس  دشر  رد  دیآ  هنانح  نتسا  دشک  رد  يرام  وچ  ار  نوراق  كاخ  دوش  نیرـسن  ار  میهاربا  ران ، دوش  نیب  تراشا  (ص )

امـش اب  میـشه  میریـصب و  میعیمـس و  ام  نابـش  نازور و  دـنیوگیم  وت  اب  ناهن  رد  ملاع  تارذ  هلمج  دـنکیم  یمایپ  ار  ییحی  هوک  دـنکیم 
يازجا لغلغ  دیور  ناج  ناهج  رد  يدامج  زا  دیوش  نوچ  نادـماج  ناج  مرحم  دـیوریم  يدامج  يوس  امـش  نوچ  میـشماخ  ام  نامرحمان 

نایلبی هتاضرم : یف  نابئاد  رمقلا  سمـشلا و  و  هقزار . قلخلا و  هلا  تدیاب و  رب  اهلیوات  يهسوسو  تدیآ  تادامج  حیبست  شاف  دیونـشب  ملاع 
. نآ قزار  قلخ و  دوبعم  تسا  وا  و   ) دیعب لک  نابرقی  و  دیدج ، لک 

قح رب  دوبعم  تسادخ  طقف  دنیامنیم ) کیدزن  ار  يرود  ره  هنهک و  ار  ياهزات  ره  دـنتکرح ، رد  يدـنوادخ  ياضر  ریـسم  رد  هام  باتفآ و 
خفن ات  دور  ناسنا  گر  رد  نیریش  بآ  نیا  روکف  ناسنا  صاخ  عبط  ار ز  شتسرپ  حور  روعـش  داقن  نیب و  ناسنا  نایاناد  درمـشب  تاقولخم 

تـشذگرس رد  هبناج  همه  عبتت  یتسارمح  يهلـال  شغاـب  هب  سخ  شراز  هروش  رد  روش  كاـخ  رد  یهگ  دزیر  شلباـق  نیمز  رد  هگ  روص 
زا یکی  شتسرپ  رتیحالطصا  ترابعب  ای  تسا ، ناسنا  تعیبط  زا  یئزج  شتسرپ  هک  دنکیم  تابثا  لماک  حوضو  اب  ار  تقیقح  نیا  يرـشب ،

شتسرپ دروم  تاعوضوم  عونت  تسا ، هتشگ  هلاسم  نیا  رد  صاخشا  یضعب  دیدرت  ای  راکنا و  بجوم  هک  هچنآ  تسا . یناسنا  لیـصا  زئارغ 
نیدـب یتاذ  نورد  یعوضوم و  ورملق  ود  ره  رد  عونت  يهلیـسوب  ضارتـعا  دـننکیم . زورب  شتـسرپ  عقوم  رد  هک  تسا  یناور  ياـهتیفیک  و 
دوبعم باختنا  رد  ع )  ) مدآ دـالوا  تسیاـبیمن  دوب ، اـهناسنا  رد  لیـصا  يهزیرغ  کـی  شتـسرپ  رگا  - 1 تسا : هدـش  هتفگ  هک  تسا  بـیترت 

يهرابرد مدرم  یناور  تیفیک  تسیابیمن  دوب ، اهناسنا  رد  لیـصا  يهزیرغ  کی  شتـسرپ  رگا  - 2 دنشاب . هتـشاد  رگیدکی  اب  فالتخا  همهنیا 
حضاو لوا  ضارتعا  خساپ  دشابیم . شتسرپ  یتسین  یتسه و  دح  رد  یهاگ  فالتخا  نیا  هکیروطب  دشاب ، هتشاد  فالتخا  همهنآ  هدیدپ  نیا 

رارق شتـسرپ  دروم  هک  ار  تاعوضوم  رد  فالتخا  میهاوخب  رگا  اریز  دـشاب ، هتـشاد  يرتدایز  طـسب  حرـش و  هب  يزاـین  هک  تسا  نآ  زا  رت 
نادجو نآ و  ياهتیلاعف  لقع و  زا  تسد  هناعطاق  تحارص و  لامک  اب  دیاب  میئامن ، یقلت  شتـسرپ  يهدیدپ  ندوب  ساسایب  لیلد  دناهتفرگ ،
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ماـکحا اـیاضق و  تاـعوضوم و  لـلم ، ماوـقا و  يهمه  دارفا  رد  اـم  ینورد  یـساسا  گرزب و  رـصنع  ود  نیا  اریز  مـیرادرب ، نآ  تاـیلمع  و 
رگید موق  دزن  رد  یموق  ياهيدـب   ) نساـحم موـق  دـنع  موـق  يواـسم  هک : تسین  نینچ  اـیآ  دـننکیم . باـختنا  دوـخ  يارب  ار  یـصوصخم 

لوط رد  فالتخا  نیا  یتح  دـنراد ، فالتخا  رگیدـکی  اب  اهناسنا  لوقع  هک  ار  هدـیدپ  نیا  ناوتیم  یملع  هاگدـید  زا  اـیآ  تسا ) اـهیئوکین 
لیلد تسا ، هتـشگ  ینیب  ناهج  یبتکم و  رکفت  زرط  اهدـص  روهظ  ثعاب  هتـشگ و  اهراکیپ  اهـشکمشک و  نیرتدـیدش  زورب  بجوم  خـیرات 

فالتخا رگیدـک  اب  ناشیگدـنز  نوئـش  يهرابرد  للم  ماوقا  ياهنادـجو  هک  مینادیم  نینچمه  درک ؟! یقلت  شزرا  راک و  زا  لقع  طاقـسا 
رد فالتخا  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دـنک ؟! تابثا  ار  امنبطق  ندوب  ساسایب  دـناوتیم  اهیتشک  تکرح  تمـس  رد  فـالتخا  اـیآ  دـنراد .

هزیرغ کی  ای  ورین و  کی  ندوب  ساسایب  لیلد  دناوتیمن  زگره  دشابیم ، ماع  روطب  اهگنهرف  اهطیحم و  فالتخا  زا  یشان  هک  یتاعوضوم 
دشاب هدوب 

للم ماوقا و  نایبرم  ناملعم و  یساسا  يهفیظو  ددرگیم ، تسیاشان  تاعوضوم  فرص  هنافساتم  هک  شتـسرپ ، يهدیدپ  تمظع  هب  رظن  اب  . 
يهدنراس یلاع و  رایـسب  يهدیدپ  دننام  هک  دـنراذگن  دـنهدب و  تاجن  تسیاشان  تاعوضوم  رد  ندـش  کلهتـسم  زا  ار  نآ  هک  تسا  هدوب 

نیمادک درادربرد !) ار  ياهیارک  يهکشرد  يانعم  قشع  هزورما  : ) دیوگب كازلاب  هک  اجنآ  ات  دوش ، تسکشرو  يرشب  تشذگرس  رد  قشع 
يولوم یتسه و  هاـگراک  زا  دوصقم  سرد  هدـناوخان  دـیآ  رـس  ناـهج  راـک  يزور  هنرا  وش  قشاـع  دـیوگیم : ظـفاح  هک  قشع  نآ  قشع ،

صاخشا زا  یضعب  اتفگش ، اهلالدتـسا  هدرک  ام  هدروآ و  لیلد  دص  وا  ياهرطق  ام  مزلق و  وا  ياهعقر ، ام  لک  رما  قشع  دیوگیم : نآ  هرابرد 
لماکت دشر و  ياهوگلا  قرط و  میناوتیم  ام  و  میسانشیم ، ار  دوجوم  نیا  ياهیتسپ  اهتمظع و  ام  میسانشیم و  ار  ناسنا  ام  دنیوگیم :

قـشع و دـننام  اههدـیدپ  نیرتـالاو  هراـبرد  ار  يرـشب  دارفا  زا  یـضعب  یناور  يزغم و  ياـهیناوتان  دـنیآیم  تسخن  میهدـب ، هئارا  وا  هب  ار 
نتخاس قلعتم  دـنریگیم و  هدـیدان  ددرگیم ، تاعوضوم  نیرتتسپ  هب  اههدـیدپ  نیا  قلعت  بجوم  هک  يدازآ  لامج و  قح و  شتـسرپ و 

ار ءاضتقا  نیمه  شتسرپ  تیوه  هک  دننادیم  نیا  زا  یشان  یعیبط و  يرما  تسپ  تاعوضوم  هب  ار  روبزم  ياههدیدپ 
هب اهناسنا  يهمه  يهرابرد  ار  شتـسرپ  يهدیدپ  تسه ) هکنانچنآ  ناسنا  ) يهرابرد هاگنآ  ام !! یعیبط  زئارغ  ياههتـساوخ  رئاس  دـننام  دراد ،

نینچ تسا و  نینچ  شتسرپ  هک  دننکیم  هیصوت  ای  دنهدیم  روتسد  رشب  هب  هاگآان  ای  هناهاگآ  بیترت ، نیدب  دننکیم و  نیقلت  قوف  بیترت 
ات ار  تیرـشب  هداد و  ماجنا  يدازآ  قح و  قشع و  هرابرد  ام  ناررود  ناگماکدوخ  هک  تسا  نامه  نیع  هیـصوت  روتـسد و  نیا  دشاب !! دـیاب 
رد فالتخا  هک  مود  ضارتعا  خساپ  دناهدروآ . نیئاپ  دشابیم ، مه  هماکدوخ  نادـنمتردق  تمحز  بابـسا  هک  شزرایب  نیـشام  کی  دـح 

تسا نینچ  دشابیم  شتسرپ  يهزیرغ  تلاصا  مدع  لیلد  فالتخا  نیا  دیوگیم : دشکیم و  شیپ  شتسرپ  هرابرد  ار  مدرم  یناور  تیفیک 
يروطب زئارغ  زا  يرادربهرهب  رد  مدرم  تفگ : ناوتیم  هکیروطب  تسا ، امرفمکح  مه ، ینورد  زئارغ  اهورین و  رگید  رد  فـالتخا  ـالوا  هک 

طقف صاخـشا  زا  یـضعب  يارب  هشیدنا  زا  يرادروخرب  دشابیم . فلتخم  رگیدـکی  اب  نانآ  زئارغ  تیوه  لصا  ییوگ : هک  دنتـسه  توافتم 
یملع تـالوهجم  فشک  يارب  طـقف  ار  هشیدـنا  رگید  صاخـشا  هکیتروص  رد  تسا ، یعیبـط  ياهررـض  عـفد  یعیبـط و  ذـئاذل  بلج  يارب 

هدع هک  مینکیم  رواب  ام  يهمه  دزادنایم . راکب  شیوخ  يرنه  غوبن  ندرب  راکب  هار  رد  اهنت  ار  هشیدنا  رگید  یهورگ  دنهاوخیم .
ریـسم رد  ار  دوخ  تیمها  اب  رایـسب  ياهغوبن  هشیدـنا و  ياهورین  طقف  هن  عماوج  يهمه  رد  اهنارود و  يهمه  رد  راکبان  ناگماکدوخ  زا  يا 

ياههشیدنا یتح  هکلب  دناهتخاس ، کلهتسم  فرـص و  شیوخ  يهدارا  هب  مدرم  يهدارا  نتخاس  عبات  نارگید و  رب  رادتقا  هطلـس و  لیـصحت 
مدرم ياهزغم  زا  ار  اهغوبن  اههشیدـنا و  هک  تفگ  ناوتیم  لاجنیا ، اب  ایآ  دـناهدومن ، فلت  ریـسم  نیمه  رد  مه  ار  نارگید  شزرا  اب  رایـسب 

نوچ دوشیم : هتفگ  هکنیا  ای  دـناهدومن ؟! اهورین  نیا  زا  رگناریو  ياههدافتـساءوس  ناـبلطهاج  ناتـسرپ و  تردـق  زا  ياهدـع  اریز  دـییاذزب ،
زا ار  اهنآ  دیاب  اذل  ددرگیم ، اههقیلس  اهنامرآ و  فالتخا  بجوم  دوشیم و  اهغوبن  اههشیدنا و  زا  يرادروخرب  زرط  رد  يدایز  تافالتخا 
هک تهجنادـب  هک  تسا  نیا  دریگب ، رارق  يدـج  هجوت  دروم  دـیاب  دراد و  دوجو  شتـسرپ  عوضوم  رد  هک  يرگید  يهلئـسم  میرادرب ! نایم 
رد دوبعم  هب  باذـجنا  شیارگ و  يالعا  دـح  مینادیم  هک  نانچ  شتـسرپ  يانعم  اریز  تسین  شتـسرپ  يهتـسیاش  ادـخ  زج  يدوجوم  چـیه 
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شتسرپ دیآیم ، دوجوب  ادخ )  ) یقیقح دوبعم  ریغ  يهدننک  شتسرپ  نورد  رد  هک  هچ  نآ  اذل  تسا ، یمدآ  تایح  زا  بولطم  لامک  ریـسم 
يرگیزاب اب  هک  نآ  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  عوضوم و  کی  يوس  هب  دیدش  تسا  یلیامت  هدوبن و  یقیقح 

ضرغ ای  یعالطایب  يهجیتن  شتـسرپ ، مان  هب  يرامیب  نیا  ندـیمان  مینادـیم  هکناـنچ  تسا . هدروآ  رد  شتـسرپ  لـباق  دـح  هب  ار  نآ  ینهذ 
شتسرپ رگا  : ) دیوگیم هک  ار  مود  ضارتعا  خساپ  دشابیم . اهناسنا  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  اهدومن و  ندناسانـش  ای  نتخانـش  رد  يزرو 

زا ناوتیم  هچ  رگا  دشاب ) هدوب  توافتم  همهنآ  هدیدپ  نیا  يهرابرد  مدرم  یناور  تیفیک  تسیابیمن  دوب ، اهناسنا  رد  لیـصا  يهزیرغ  کی 
هب حیحص  لمع  ناور و  زغم و  نوناق  میظنت  رد  اهناسنا  یهاتوک  هک  درک  هفاضا  دیاب  لاحنیا  اب  دومن ، طابنتسا  دش  حرط  الاب  رد  هک  یبلاطم 

ترورـض هجوتم  الـصا  رمع  نایلاس  دادتما  رد  مدرم  زا  یـضعب  - 1 هنومن : ناونعب  دـشابیم . تافالتخا  اهتوافت و  یلـصا  لماع  نوناـق ، نآ 
يهرابرد مه  رابکی  یتح  ناشرمع  لوط  رد  یناوارف  صاخـشا  هک  هنوگنامه  دـننادیمن  يرورـض  ارنآ  دـنوشیمن و  لامک  ءدـبم  شتـسرپ 

میسقت و یتاعوضم  هب  ار  شتسرپ  مدرم  زا  ياهتـسد  - 2 دنشیدنایمن ! یقیقح  تداعسو  اهتلیـضف  هب  لمع  رد  تفرـشیپ  نادجو و  درخ و 
هیزجت لوصحم  هک  تسا  یصقان  شیارگ  تبحم و  تقیقح  رد  و  درادن ، ار  شتسرپ  یگتسیاش  اهنت  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  دنیامنیم  قلعتم 

دروم ار  دوخ  يهعماج  داژن و  دزرویم ، تبحم  هقالع و  دوخ  ناتسود  هب  الثم  دشابیم  شتسرپ  يهدیدپ  میسقت  و 
دربیم و تذل  مدرم  نایم  رد  ترهـش  تیبوبحم و  ندروآ  تسدب  زا  درادیم ، تسود  مه  ار  اهیئابیز  زا  يرادقم  دـهدیم ، رارق  شیارگ 

هسیاقم لباق  شتسرپ  اب  هجو  چیهب  قوف  تاعوضوم  زا  کی  ره  هب  رطاخ  قلعت  تبحم و  هک  تسا  ملـسم  دشوکیم ، نآ  ندروآ  تسدب  رد 
يارب یتدـحو  دـنناوتیمن  و  دنـشابیم ، داـضتم  هکلب  هقرفتم ، روما  هک  تهجنادـب  اـهنآ  عومجم  هب  دـیدش  شیارگ  نینچمه  و  دـشابیمن ،

تاعوضوم نآ  زا  يدحاو  تقیقح  چیه  میتفگ  هکنانچ  اریز  دزیگنارب ، ار  ناسنا  شتسرپ  سح  دنناوتیمن  زین  دنهدب ، لیکشت  ندوب  دوبعم 
هک دنتسرپیم  ار  یصوصخم  ياهتب  مدرم  زا  یهورگ  - 3 دشاب . هدوب  شتسرپ  يهتسیاش  هک  دیآیمن  دوجو  هب  یهاوخدوخ  يهدیدپ  زج 

نامه نیا  دنـشاب . هدرک  يرکف  اهنآ  شتـسرپ  تیلباـق  تیوه و  يهراـبرد  هکنیا  نودـب  دنـشارتیم  ناـنآ  يارب  گـنهرف  هعماـج و  طـیحم و 
هن دنباییمرد و  شتـسرپ  هنوگنیا  زا  یتذل  هن  زگره  اذل  درادن ، نآ  رد  یتلاخد  الاو  رایتخا  هشیدنا و  یهاگآ و  هک  تسا  يدیلقت  شتـسرپ 

رارق یقیقح ، شتـسرپ  صتخم  نیرتیـساسا  دیآیم . دوجو  هب  نانآ  یحور  عضو  رد  شتـسرپ  نیا  تهج  هب  لامک  دـشر و  هب  ور  تارییغت 
نتـشذگ تخاونکی  زا  ناـسنا  نداد  تاـجن  يارب  ياهلیـسو  طـقف  هک  تسین  نآ  یقیقح  شتـسرپ  تسا . لاـمک  ریـسم  رد  هدنتـسرپ  نتفزگ 

شاب هدوب  یگدنز 
تسین نآ  یقیقح  شتسرپ  دروایب . تسدب  بولطم  یتیعقوم  هعماج  رد  دوخ  يارب  ناسنا  نآ ، يهلیسو  هب  هک  تسین  نآ  یقیقح  شتسرپ  د .

اهتقـشم اهیراوگان و  یخلت  ساسحا  زا  دـیامن و  ریدـخت  یگدـنز  ياهتنوشخ  اهیتخـس و  ربارب  رد  ار  دوخ  نآ ، يهلیـسو  هب  ناسنا  هک 
شتـسرپ دـهدب . رارق  دوخ  ياـهيربخیب  اـهلهج و  يارب  یـشوپور  ار  نآ  یمدآ  هک  تسین  نآ  یقیقح  شتـسرپ  دـهدب . تاـجن  ار  دوخ 
هروکذـم دراوم  رد  شتـسرپ  هکنیا  دـهدب . ماـجنا  یعیبـطدوخ  يارب  هاـفر  ندروآ  تسد  هب  یبـلط و  تعفنم  تین  هب  هک  تسین  نآ  یقیقح 

رارق زا  تسترابع  یقیقح  شتسرپ  تاعوضوم  رگید  ای  تب و  ای  دشاب  ادخ  هک  درادن  یتوافت  دوبعم  عوضوم  رظن  زا  تسین  یقیقح  شتسرپ 
حور یقیقح  ییافوکـش  جاهتبا و  هک  شتـسرپ  نیا  دـشابیم . ریذـپناکما  ناسنا  يارب  هک  تیمک  تیفیک و  نآ  اب  لاـمک  ریـسم  رد  نتفرگ 

هنوگره اب  تسا ، عقاو  فالخ  اعطق  حور ، ییافوکـش  یعقاو و  رورـس  جاهتبا و  لماکت و  ياعدا  هنوگره  ماقم  نآ  هب  لوصو  نودب  تسا و 
ناـسنا اـفرع و  هک  تسا  لـصا  ناـمه  نیا  دـشاب و  هدوب  لاـمک  هب  لوصو  دوـخ  هدـش ، تساوـخرد  تمیق  هچ  رگا  تسا ، فلاـخم  هلماـعم 

نافرع ریـسم  رد  وا  دریذـپب  دـبایرد و  ندـش  فراع  يارب  طقف  ار  نافرع  هک  یـسک  هک : دـنیوگیم  یلماـکت  ندـیدرگ  يهراـبرد  ناـسانش 
بع نیا  تسا . هتفرگن  رارق  یقیقح 

هچ رگا  تاذ  شیارآ  ببـس  هب  ندیلاب  دوخ  هب  راختفا و   ) هیت قحلاب  ناک  نا  تاذلا و  هنیزب  حجبتلا  هک : میاهدرکن  شومرف  ار  انیـسنبا  ترا 
تاـملک رد  ناربـج  لـیلخ  ناربـج  زا  هک  تسا  یبـلطم  نآ  هدـنزومآ  لـصا  نیا  ریظن  تسا ) یهارمگ  یعون  دـشاب  هدوـب  قـح  يهلیـسو  هب 
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اراخ گنـس  هب  لدبم  درگنب ، دوخ  يور  هب  هنیآ  رد  رگا  شیالعا  تیفافـش  تفارظ و  تفاطل و  نآ  اب  فطل  رهوج  : ) میاهدـید شاهنامیکح 
مگ شنورد  یکیراـت  رد  وا  يوجلاـمک  تیــصخش  درگنب  هـنیآ  رد  دوـخ  يهناـملاع  يهرهچ  ندـید  يارب  ملاـع  صخــش  رگا  دوـشیم )

، تسا ناسنا  دوخ  ياهیراکبان  زا  یـساکعنا  هک  یهلا  باذـع  زا  رارف  یتشهب و  ياـهتمعن  هب  لوصو  يارب  شتـسرپ  رگا  نینچمه  ددرگیم .
روطنامه یلو  دنشکیم  رس  اهیهاوخدوخ  عابـشا  يارب  طقف  هک  تسا  هتـشذگ  ياههزیگنا  زا  رتهب  تسین و  عونمم  هچ  رگا  دریگب  تروص 
يرایتخا لامکتسا  رایتخا و  خماش  ماقم  هب  لصاو  ناگدازآ  شتـسرپ  اریز  تسا ) ارحا  تدابع  : ) تسا هدومرف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک 
يهزیگنا کی  طقف  شتـسرپ  يارب  قوف  ياـههزیگنا  یفن  زا  سپ  دـشابیم . رود  هب  زین  خزود  زا  رارف  تشهب و  هب  لوصو  يهلماـعم  زا  یتح 

رد نتفرگ  رارق  اب  تیصخش  نتخاس  افوکش  جهتبم و  ینعی  تیصخش  ندناسر  رمث  هب  لیمکت و  زا  تسترابع  هک  دنامیم  رادینعم  لیصا و 
قزر هب  طوـبرم  ثحاـبم  هب  هقزار  و  تسا . هداد  رارق  اـهناسنا  يهمه  داـهن  رد  دـنوادخ  ار  شدادعتـسا  هـک  تـسا  یبوـبر  لاـمک  يهبذاـج 

نایلبی هتاضرم ، یف  نابئاد  رمقلا  سمشلاو و  دییامرف  هعجارم  ات 86  يهحفص 68  زا  راهچ  دلجم  هب  ناگدنب ، نایم  رد  نآ  میسقت  و  يزور ) )
( کیدزن ار  يرود  ره  دـنیامنیم و  هنهک  ار  ياهزات  ره  دـنتکرح ، رد  وا  تیاضر  ریـسم  رد  هام  باتفآ و   ) دـیعب لک  نابرقی  دـیدج و  لـک 

تابث ماود و  دوخ  زا  هک  مه  هزادنا  ره  نوگلین  رهپس  تارایس  تباوث و  يهمه  هام و  دیشروخ و  تکرح  رابیوج  رد  نتفرگ  رارق  تیـصاخ 
رارق هام  دیشروخ و  سر  عاعش  رد  هک  يزیچ  ره  و  دنوشیم ، کیدزن  تسا  لاوز  انف و  هک  دوخ  تشونرـس  نایاپ  هب  اجیردت  دنهدب ، ناشن 

دیـشروخ و بقاعت  یلاوت و  دوریم . تشونرـس  نایاپ  هب  ور  تکرح  يارجم  رد  دریگن ، اـی  دریگب  رارق  ود  نآ  ریثاـت  تحت  هچ  تسا  هتفرگ 
ندـش کیدزن  اـههزات و  ندـش  هنهک  ءایـشا و  ندوب  لاوز  هب  ور  تکرح ، لـماوع  ياـهدومن  رگید  زا  رتنشور  رتشیب و  زور  بش و  هاـم و 
راوید فرط  هب  ور  ناهگان  دیاهتفر ، ورف  دوخ  ياهنامرآ  اههتـساوخ و  يهرابرد  رکفت  زا  ییایرد  رد  دیاهتـسشن و  دنکیم . تابثا  ار  اهرود 

ياضف م رب  ار  دوخ  عادو  يهعشا  نونکا  دیسر و  ماب  بل  هب  مه  زورما  باتفآ  هلب ، دییوگیم : دینادرگیمرب و 
اب دنکیم و  بلج  دوخ  هب  ار  امـش  رجف  ییانـشور  ناهگان  دیاهدیناسر و  حبـص  هب  يرادیب  اب  اههودـنا  ای  اهيداش  رد  ار  یبش  دتـسرفیم ، ا 

يهمـشچ دیوشیم و  یغاب  دراو  تحایـس  ریـس و  يارب  دـش . يرپس  مه  ام  رمع  زا  یبش  هلب ، دـییوگیم ، بش  نآ  نازاسمد  اب  ای  نتـشیوخ 
دوخ راـنک  رد  ارامـش  دـینکیم ، ساـسحا  دوخ  رد  هک  رطاـخ  تیاـضر  لاـمک  اـب  دـناشکیم و  دوخ  يوس  هب  ار  امـش  ییاراوگ  فاـص و 

يداش و تدش  زا  هک  ماگنه  نآ  رد  سب  ار  ام  نارذگ  ناهج  تراشا ز  نیاک  نیبب  رمع  رذگ  يوج و  بل  رب  نیشنب  دیوگیم : دناشنیم و 
رگید تعاس  کی  دیـشاب ، رایـشوه  هک  دروآیم  دوخ  هب  ار  امـش  تعاس  گنز  يادـص  ناهگان  دـیاهدش ، دوخیب  دوخ  زا  رطاخ ، طاـسبنا 

ییاهدادیور نآ  دش و  هنهک  هقیقد  تصش  تشذگ  ردق  هب  دوب  هتشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وت  شیپ  تعاس  کی  ات  هک  ییاههزات  تشذگ و 
هودنا بجوم  اهدادیور  نآ  زا  یـضعب  دیاش  هک  دـناهدش ، کیدزن  امـش  هب  هیناث  ردق 3600  هب  دمآ ، دنهاوخ  امـش  غارـس  هب  هدنیآ  رد  هک 

هودـنا و تدـش  زا  عقوم  نآ  رد  دروایب و  دوخ  هب  ار  ناسنا  هک  یتعاس  گـنز  يادـص  تسا  كراـبم  هچ  دوب . دـهاوخ  وت  رمع  زا  یناـیلاس 
هدزای ضارقنا  هک  تعاس  گنز  يادـص  مه  عقوم  نیا  رد  دـیاهدش ، دوخیب  دوخ  زا  هتفر و  ورف  هصغ  مغ و  زا  ییایرد  رد  یناور  یگتفرگ 

زا تعاس 
تعاس گنز  يادص  تسا  كرابم  هچ  تسذگرد ، مه  تعاس  نیا  زیخرب  دروآیم ، دوخ  هب  ار  امـش  درادـیم ، مالعا  ار  هتـشذگ  بش  همین 

يرگیزاب اب  ار  نآ  رگنم و  نآ  رد  تیدبا  يهدید  اب  تسا ، هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وت  اتقوم  هک  ار  یهودـنا  دـیوگیم : هک  عقوم  نیا  رد 
و مهنیعا ، هنئاخ  و  مهسفنا ، ددع  مهلامعا و  مهراثآ و  یصحا  و  تسا ) هدومرف  تمـسق  ار  اهنآ  قازرا   ) هقازرا مسق  زاسم . قلطم  دوخ  نهذ 

ددـع لامعا و  راثآ و   ) تایاغلا مهب  یهاـنتت  نا  یلا  روهظلا  ماـحرالا و  نم  مهعدوتـسم  مه و  رقتـسم  و  ریمـضلا ، نم  مهرودـص  یفخت  اـم 
وا تسا . هاگآ  دـناهدومن ، یفخم  دوخ  ياههنیـس  رد  هک  هچنآ  هب  و  ملاع ، نآ  ياهمـشچ  تنایخ  هب  و  تسا . هدومرف  باسح  ار  اهنآ  سوفن 
ات ایند ، نیا  رد  روهظ  ناردام و  ماحرا  هاگرذگ  زا  تسا ) هعیدو  روط  هب  تیعقوم  نآ  رد  ناشتنوکس  هک   ) نانآ نارذگ  تیعقوم  هاگرارق  هب 

يرادـقم دـیاش  تسا  یناسنا  تایح  قیاقح  ثداوح و  يهمه  هب  قلطم  ملاع  دـنوادخ  تساناد ). دـسرب  نایاپ  هب  نانآ  ياهتیاغ  هک  هاگنآ 
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هچنآ يهمه  هب  یهلا  ملع  تیمومع  هب  داقتعا  يارب  یتسه  ثداوح  تادوجوم و  يهمه  هب  لاعتم  دنوادخ  ملع  هطاحا و  تمظع  زا  یهاگآ 
اهنت د هن  منیبیم  یلو  دشاب ، یفاک  تسا ، هدومرف  دزشوگ  ریسفت  دروم  تالمج  رد  مالسلاهیلع  ننینموملاریما  هک 

ننینموملاریما فدـه  دـسریم  رظن  هب  دوشیم . رکذـتم  ار  یهلا  ملع  تیمومع  شکرابم  نانخـس  زا  ددـعتم  يدراوم  رد  هکلب  هبطخ ، نیا  ر 
دوجو هب  يرـشب  ناور  زغم و  رد  هک  تسا  يدـنوادخ  ملع  تیمومع  هب  داقتعا  ملع و  تیمها  اب  رایـسب  جـیاتن  هب  اهناسنا  هیجوت  مالـسلاهیلع 

رگا ددرگیمن و  تیصعم  بکترم  دناوتب  ات  دنادیم ، دنیبیم و  ادخ  هک  تسا  دقتعم  هک  یسک  اریز  تیصعم ، زا  رفنت  - 1 دننام : دروآیم .
یعیبط تذل  قوف  يداش  هانگ ، باکترا  عقوم  رد  دیامنیم و  جنر  یتحاران و  ساسحا  تشگ ، تیصعم  بکترم  رایتخا  رد  یناوتان  يور  زا 

هک یناسک  تسا  نکمم  تشگ و  دهاوخن  ساسحا  وا  يارب  تشگ ، دهاوخ  لدبم  یحور  یگتفرگ  ای  هودـنا  هب  يدوز  هب  هک  تیـصعم  نآ 
حطس تشپ  رد  ینمض  یگتفرگ  یعون  تیصعم  باکترا  عقوم  رد  دنهدیم ، یقطنم  لامتحا  لقادح  ای  دننادیم  ار  تیصعم  میخو  بقاوع 

رد هـک  راـگزور  تخـس  راوگاـن و  ياهدـماشیپ  ثداوـح و  ربارب  رد  رطاـخ  ناـنیمطا  شمارآ و  - 2 دـننیبیم . دوـخ  رد  زین  ناور  یهاـگآ 
هاوخ ثداوح  نآ  اب  ییورایور  عقوم  رد  یمدآ  تسا . هدش  هدرتسگ  نوگانوگ  ياهتیفیک  اب  شیب  مک و  نایمدآ ، يهمه  تایح  هاگرذـگ 

هار حور  يهقطنم  هـب  ار  یمگردرـس  بارطـضا و  شیوـشت و  لاـح  ود  رد  دـشابن  اراد  اـی  دـشاب  اراد  ار  نتـشیوخ  تاـیح  زا  عاـفد  تردـق 
اریز دهدیمن ،

رگم دشاب ، هتـشاد  وا  اب  یخوش  رـس  هکنیا  نودب  تسا ، هتفای  ققحت  یتسه  ملاع  نیناوق  نایرج  يهجیتن  رد  هدمآ  شیپ  نایرج  هک  دـنادیم 
رد نایرج  لاح  ره  هب  دـیامن . یخوش  یتسه  ملاع  نوناـق  اـب  نیزنب  راـبنا  هب  روهلعـش  تیربک  کـی  راـیتخا  نتخادـنا  اـب  وا  دوخ  ـالثم  هکنیا 

يهنحـص رد  هک  ینیناوق  نامه  زا  یکی  و  تسا ، ناحبـس  دنوادخ  تیـشم  هب  هتـسباو  نیناوق  زا  يرولبت  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  ياهنحص 
نیناوق رادـیاپ  ساسا  اب  یخوش  اب  یتوافت  چـیه  نآ  اب  یخوش  هک  تسا  نتـشیوخ  بولطم  تاـیح  زا  وا  عاـفد  موزل  دراد  تیمکاـح  یتسه 

عفد تایح و  تسارح  هب  مادقا  نکمم ، يهلیسو  ره  اب  نتشیوخ  تایح  زا  عافد  ناکما  تردق و  نتشاد  اب  رگا  درادن . یتسه  ملاع  رب  مکاح 
تایح محازم  لماوع  عفد  زا  یناوتان  تروص  رد  و  تسا . هدومن  يدـنوادخ  تیـشم  اب  هزراـبم  یـصخش  نینچ  دـیامنن ، نآ  محازم  لـماوع 

توالح هب  هک : دوشیم  نوناق  میلست  رطاخ  شمارآ  لامک  اب  اذل  تسا ، فیلکت  یلقع  طیارش  زا  تردق  اریز  دشابیمن ، وا  هجوتم  یفیلکت 
هدـب هداب  ایقاس  دراد  تواـفت  هچ  فراـع  رب  يداـش  مغ و  تسوا  زا  مه  ناـمرد  هک  درد  مشکب  تدارا  هب  تسا  یقاـس  دـهاش  هک  دـنروخب 

هدش ن یف  هئایلوال  هتمحر  تعستا  هتمحر و  هعس  یف  هئادعا  یلع  هتمقن  تدتشا  يذلا  وه  يدعس  تسوا  زا  مغ  نیاک  نآ  يداش 
هاضق و هضرقا  نم  و  هاطعا ، هلاس  نم  و  هافک ، هیلع  لکوت  نم  هاداع . نم  بلاغ  هاوان و  نم  لذـم  و  هقاش ، نم  رمدـم  هزاـع و  نم  رهاـق  همغ 

نیع رد  شناتـسود  رب  وا  تمحر  دـیدش و  شنانمـشد  رب  شتمحر  شرتـسگ  نیع  رد  وا  باذـع  هک  تسا  يدـنوادخ  وا   ) هازج هرکـش  نم 
وا اب  عازن  هب  هک  تسا  یـسک  ره  يهدننک  كاله  دیایب و  وا  رب  هبلغ  ددصرد  هک  تسا  یـسک  ره  رب  زوریپ  تسا . هدرتسگ  شباذـع  تدـش 
هک سک  ره  دزروب . تموصخ  وا  اب  هک  تسا  یسک  ره  رب  هدننک  هبلغ  و  دیامن ، تفلاخم  وا  اب  هک  تسا  یسک  ره  يهدننک  لیلذ  و  دزیخرب ،

سک ره  دیامرف و  شیادا  داد  ضرق  وا  هب  سک  ره  دـیامرف و  شیاطع  دـیامن ، تلاسم  وا  زا  سک  ره  و  دـیامن ، شتیافک  دـنک  وا  رب  لکوت 
رارق هب  تسا  هدومرف  نایب  ریسفت  دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  ننینموملا  ریما  هک  یبلاطم  دهد ). شـشاداپ  دروآ  ياج  هب  ار  شـساپس  هک 

تدـش نیع  رد  شناتـسود  رب  وا  تمحر  و  - 2 تسا . دیدش  شنانمـشد  رب  شتمحر ، شرتسگ  نیع  رد  يدـنوادخ  باذـع  - 1 تسا : ریز 
زا کی  ره  تیوه  رد  يرییغت  هک  یمدآ  یناور  يزغم و  ياهورین  اههدـیدپ و  تافـص و  رثاـت  ریثاـت و  طـالتخا و  تسا . هدرتسگ  شباذـع ،

، دـشاب دـیدش  یلیخ  شفطاوع  يهبنج  یناـسنا  کـی  رد  رگا  هکنیا  حیـضوت  یهلا . ياـهتیلاعف  تافـص و  رد  هن  دروآیم ، دوجو  هب  اـهنآ 
يرگباسح فیعضت  بجوم 

کی رد  يزوـسلد  محر و  يهبلغ  دـشابیم . شفطاوـع  فعـض  ثعاـب  وا  یلقع  يرگباـسح  تدـش  سکعلاـب  و  ددرگیم ، وا  یلقع  ياـه 
نیمه هب  و  ددرگیم . دوکر  راچد  یقطنم  ياههشیدنا  تشذگ  دح  زا  هک  یتقو  تالیخت  دروآیم . لابند  هب  ار  وا  تلادع  تیبولغم  ناسنا ،
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اهدادعتسا اهورین و  تافـص و  یمامت  اب  ار  دوخ  تیدوجوم  هک  دروایب  تسد  هب  ار  تردق  نیا  یـسک  رگا  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  تهج 
چیه هک  تسا  هدش  هتفگ  اذل  دـشابیم  اراد  ار  مدرم  يهمه  تیریدـم  تردـق  وا  دـیامن ، هرادا  لماک  روط  هب  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  و 

، لاحرهب دناهتـشگ . لئان  نتـشیوخ  تیریدم  يالاو  ماقم  هب  هک  مالـسلاهیلع  ءایـصوا  ءایبنا و  رگم  درادن  ار  مدرم  قلطم  تیریدـم  قح  سک 
نارکیب باذع  اب  یمحازت  چیه  وا ، تیاهنیب  هعـساو و  تمحر  ینعی  دشابیم ، رگیدکی  اب  رثات  ریثات و  طالتخا و  قوفام  يدنوادخ  تافص 

دهاوخ ناراکهبت  بیـصن  هک  ینارکیب  دـیدش و  باذـع  سکعلاب ، و  درادـن . تخاس ، دـهاوخ  یتسه  دـض  ناراکهبت  بیـصن  هک  دـیدش  و 
، يدنوادخ تمحر  باذع و  نیب  ام  تسا  قرف  هک  دنامن  هتفگان  اجنیا  رد  درادـن . وا  تیاهنیب  يهعـساو  تمحر  اب  یمحازت  چـیه  تخاس ،
: تسا هدومرف  شباتک  رد  هکنانچ  ناحبس  دنوادخ  اریز  تشگ ، دهاوخ  ناراکهبت  بیـصن  دصرددص  قاقحتـسا  يور  زا  يدناودخ  باذع 

چیه ك رب  یمتس  نیرتمک 
طاسب ندرتسگ  رد  هکنانچ  يدـنوادخ  تمحر  یلو  درادـن . روج  يدـعت و  هب  يزاـین  قلطم ، زاـینیب  قلطم و  ملاـع  اریز  درادیمن ، اور  س 

هکلب منک  يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم  تسا  هدوبن  راکبلط  ادخ  زا  یلومعم : حالطصا  هب  یسک  چیه  زیچ و  چیه  هدوب و  یساسا  لماع  تقلخ 
رب يدنوادخ  تمحر  زین ، مدرم  ياههشیدنا  تکرح و  لامعا و  جیاتن  نداد  ناشن  تقلخ و  يهمادا  رد  نینچمه  منک  يدوج  ناگدـنب  رب  ات 
وا اب  عازن  هب  هک  تسا  یـسک  ره  يهدننک  كاله  و  دیآرب ، وا  رب  هبلغ  ددـصرد  هک  تسا  یـسک  ره  رب  زوریپ  - 3 تسا . هدرتسگ  زیچ  همه 
ایآ یتسارب ، دزروب . تموصخ  وا  اب  هک  تسا  یسک  ره  رب  هدننک  هبلغ  دیامن و  تفلاخم  وا  اب  هک  تسا  یـسک  ره  يهدننک  لیلذ  و  دزیخرب ،

عازن و ادخ و  رب  هبلغ  ددصرد  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  شدوجو  رـساترس  هک  یناوتان  فعـض و  نیا  اب  تاناکما و  تیدودـحم  نیا  اب  یمدآ 
-1 دوش : حرطم  اـهناسنا  یناور  يزغم و  عضو  اـهتفلاخم و  عازن و  عون  ود  ناـیب  اـب  دـیاب  لاوـس  نیا  خـساپ  دـیآیمرب !؟ وا  اـب  تفلاـخم 

يدنوادخ يهرطیـس  هطلـس و  تمظع و  زا  یعالطا  ملع و  دنهدیم ، رارق  ادخ  اب  تفلاخم  عازن و  تیعقوم  رد  ار  دوخ  هک  یناسک  تیرثکا 
عازن هزرابم و  هب  دناهتخاس ، دوخ  رامیب  دودحم و  نهذ  رد  هک  ییادخ  اب  تقیقح  رد  نانیا  دنرادن ، یتسه  ملاوع  يهمه  رب 

نم ریما  هاشنهـش و  دـنوادخ و  يا   … دوب )  هتفر  شنورد  هب  وا  ناهد  زا  رام  ياهتفخ  صخـش   ) ناتـساد رد  يولوم  لوق  هب  و  دـنزیخیمرب .
لوط رد  هاوخ ، دوخ  عـالطایب و  هتفـشآ و  ياـهزغم  هک  يزاسادـخ )  ) زیگنافـسا ناتـساد  اـم  يهمه  ریگم  نآ  تفگ ، نم  لـهج  متفگن ،

رد ار  ادـخ  نـم  دــیوگیم : هـک  یلهاـج  نآ  میاهدــید . ناوارف  يزغم  ياـهيرگیزاب  نـیا  زا  و  مـیراد ، عـالطا  دــنتخادنا ، هار  هـب  خــیرات 
دنکیم و رهق  ادخ  زا  هودنا ، مغ و  هب  ءالتبا  نیرتمک  اب  هک  یتسرپ  تذـل  رگندودـحم  نآ  و  درادـن ! دوجو  وا  سپ  منیبیمن  مهاگـشیامزآ 
تشذگرس و تیدوجوم و  يهمه  هک  يدنوادخ  تخانش  يارب  هک  تسا  هدش  عورش  عقوم  نآ  زا  دیآیمرب !؟ تفلاخم  ای  راکنا و  ددصرد 
اب ندروآ و  دوجو  هب  رد  هک  یناسک  ریاس  ردام و  ردپ و  ییادتبا  فراعم  زا  دیلقت  هب  هدادن و  تیمها  تسوا ، رایتخا  رد  وا  يدبا  تشونرس 

يزغم عضو  زا  اتفگش ، اعقاو  اتفگش ، تسا ! هدیزرو  تعانق  دناهتشاد ، تکرـش  گرزب  يهلاسم  نینچ  رد  وا  يزغم  ياوق  ندناسر  تیلعف  هب 
تسا نامه  یسانشادخ  يهرابرد  وا  فراعم  تامولعم و  یلو  دیامنیم ، تفرشیپ  يرنه  یتعنـص و  یملع و  لئاسم  رد  لاس  اههد  هک  یـسک 

یتسه ع ملاع  رب  ار  دوخ  ینهذ  ياهنامرآ  هک  دنوشیم  ادیپ  مه  یصاخشا  - 2 تسا ! هدینش  شگرزبردام  زا  یکدوک  نارود  رد  هک 
: تسا هدش  هداد  تبسن  یـشاک  حیـسم  هب  ریز  تیب  ددرگب !! دنهاوخیم  نانآ  هک  روطنامه  یتسه  ملاع  هک  دنراد  يدج  عقوت  هدومن و  هضر 

راـب ردـقنآ  رگید : رعاـش  نآ  لوقب  اـی  شروشک !! زا  باـتفآ  نوـچ  موریم  نوریب  ماـش  شرـس  دراد  نارگ  نم  اـب  مدحبـص  کـی  کـلف  رگ 
مدع زا  یسک  هک  مراذگن  مریگ  یتسه  يهزاورد  رد  ناگنل  گنل  نوریب !! دیآ  مخ  چیپ و  نیا  زا  میاپ  رگا  هک  عمج  هدمآ  ملد  هب  ترودک 

راهظا هنوگنیا  زا  ندـیرفآ !! تسیابن  یبوخ  نیاـب  ار  اـتخ  ناـکرت  نادـند  بل و  دـیوگیم : هک  يرگید  رب  تنـسحا !! نیرفآ و  نوریب !! دـیآ 
هک هچنآ  اـب  و  دـنیآیمرب ! يدـنوادخ  میلعت  ددـصرد  اـهنآ  ناـبحاص  هک  دوشیم  هدـید  ناوارف  يدـنوادخ ، لـعف  هدارا و  يهراـبرد  اـهرظن 

میدرک طلغ  دنیوگیم : دهدب ، تسد  نانآ  هب  یهاگآ  رگا  مه  راک  رخآ  رد  دنزیخیمرب ، داقتنا  عازن و  هب  دهدیم  ماجنا  دهاوخیم و  دنوادخ 
هک  ) مدرک تابثا  ار  بلطم  نیا  اهسرد  زا  یکی  رد  هکنآ  زا  سپ  بناجنیا  هار  میدرک  طلغ  ام  رگید  راـب  هاـنپ  ار  اـم  تجاـح  هشیمه  يا  - 
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یتسه و ملاع  لوصا  يهرابرد  دوخ  تواـضق  مکح و  رد  دـناهدش ، هدـیمان  رکفتم  هک  ناـنآ  زا  یتح  و  مدرم ، زا  یناوارف  يهدـع  هنافـساتم 
گنر اب  دناهتخاس و  شیوخ  ياهنامرآ  اههتساوخ و  زا  هک  یکنیع  اب  دریگیم ، ماجنا  نآ  رد  هک  هچنآ 

هک یتقو  اههبرگ  هک  دینادیم  تفگ : عبط  خوش  ناهوژپ  شناد  زا  یکی  دنیامرفیم !! تواضق  دناهدومن ، يزیمآگنر  ناشدودحم  تامولعم 
، دـیئامرفب متفگ : دـنکیم ؟ روطخ  ياهلاسم  هچ  ناشنهذ  رد  دـننیبیم ، ار  اههراتـس  دـنرگنیم و  نامـسآ  هب  نایئاتـسور  ياههناخ  رد  اهبش 

سونایقا هب  هن  درابب ، شوم  ناراب  اهخاروس  نآ  زاو  دنـشاب  شوم  ياهخاروس  اههراتـس  نآ  يهمه  هک  دـنهاوخیم  نینچ  اههبرگ  نآ  تفگ :
هک درابب  یئاتـسور  نآ  يهناخ  هب  طقف  شوم  رابگر  دـیاب  هکلب  ناریا ، ریوک  نوزاـمآ و  ياـهلگنج  هب  هن  کـلذریغ و  کـیتنالتآ و  مارآ و 

كالم رادـم و  ماقم  هب  ار  دوخ  تسا و  هتفرگ  جوا  یلیخ  یهاوخدوخ  تیلاعف  اجنیا  رد  تسا !! هدومرف  لالجا  لوزن  اجنآ  رد  هبرگ  باـنج 
هرکـش نم  هاضق و  هضرقا  نم  و  هاطعا ، هلاس  نم  هافک و  هیلع  لکوت  نم  تسا ! هدـناسر  یتسه  نوناق  تیوه و  فیلکت و  يهدـننک  نییعت  و 

داد ضرق  وا  هب  هک  سک  ره  و  دـیامرف ، شیاطع  درک  تلاسم  وا  زا  هک  سک  ره  و  دـیامن ، شتیافک  درک ، وا  هب  لـکوت  هک  سک  ره   ) هازج
يهرابرد تسا  لوقعم  تایح  ناکرا  زا  یکی  دنوادخ  رب  لکوت  دهدیم ) ششاداپ  دروآ ، ياجب  ار  شـساپس  هک  سک  ره  دیامنیم و  شیادا 

اوارف ياهاطخ  تاهابتشا و  دوشیم ، هدیمان  لکوت  هک  لوقعم ) تایح   ) یساسا نکر  نیا  زا  يرادربهرهب  یگنوگچ  ریسفت و 
شالت ریبدت و  راک و  اب  لکوت  داضت  دراد  عویـش  مه  یلیخ  هنافـساتم  دیآیم و  شیپ  دروم  نیا  رد  هک  یئاطخ  نیتسخن  دـتفایم . قافتا  ین 

نینچ ار  لکوت  اریز  تسین ، راگزاس  وپاکت  شـشوک و  ریبدـت و  اب  ادـخ  رب  لکوت  هک  دـننکیم  نامگ  مدرم  زا  يدایز  يهدـع  ینعی  تسا ،
ارنآ رب  مکاح  نیناوق  یتسه و  ملاـع  دریگب و  هدـیدان  ار  دوخ  ياـهورین  اهدادعتـسا و  دوخ و  تیدوجوم  يهمه  ناـسنا  هک  دـننکیم  ینعم 

ياهورین اهدادعتـسا و  تیدوجوم و  يهمه  ادخب ) روما  ندرک  راذگاو   ) لکوت درجمب  لاعتم  دنوادخ  هک  دوش  دـقتعم  دـنک و  یقلت  رثایب 
ار لـکوتم  صخـش  نآ  يهتــساوخ  دـیامنیم و  یناـگیاب  ار  نآ  رب  مکاـح  نیناوـق  یتـسه و  ملاـع  دراذـگیم و  راـنک  ار  لـکوتم  ناـسنا  نآ 
هک تسنیا  رد  دناهدنکآ ، تایح  دض  ساسایب و  تالیخت  نیا  لاثما  اب  ار  دوخ  زغم  هک  ارگرادنپ  مدرم  هنوگنیا  یساسا  ياطخ  دروآیمرب !

شـشوک راک و  هب  هجیتن ، هب  لوصو  تسا و  امرفمکح  نآ  رد  نوناـق  هک  تسا  هدـیرفآ  يروط  ار  یتسه  ارچ  هک  دـننکیم  ضارتعا  ادـخب 
، دـش هنـشت  یتقو  ناسنا  هک  تسین  نآ  لکوت  يانعم  دـننادیمن  هک  تسا  لکوت  فیـصوت  فیرعت و  رد  نانیا  رگید  ياـطخ  تسا !! دـنمزاین 

گب دراد ، قیقد  قیمع و  تارکفت  هب  جایتحا  هک  دهدب  ماجنا  ار  يراک  دهاوخیم  هک  یتقو  ای  دنک ، راذگاو  ادخ  هب  ار  دوخ  ندش  باریس 
رومالا همزا  هک - یـساسا  يهلاسم  نیا  شریذپ  کی - زا  تسترابع  یقیقح  لکوت  دنک !! راک  هب  مادقا  رکف  نودـب  هللا و  یلع  تلکوت  دـیو :

زا تادوجوم  يهمه  تسیدنوادخ و  تسدب  روما  يهمه  نانع  اهمامز و   ) يراوزبس دـمحا  الم  جاح  هددـم  نم  هدمتـسم  لکلا  هدـیب و  ارط 
هکلب دنکیم ، زورب  هتسراو  هاگآ و  ياهناسنا  رد  اهراک  هب  مادقا  عقوم  رد  اهنت  هن  یحور  يالاو  تلاح  نیا  و  دنیامنیم ) دادمتـسا  وا  تردق 

ار وا  لد  هک  ینابر  غورف  اـب  یهاـگآ و  يور  زا  هک  یـسک  دـنرادروخرب . روبزم  يهدـیدپ  زا  یگدـنز  تـالاح  يهمه  رد  اـهناسنا  هنوگنیا 
ملاع فالخرب  يدـنوادخ  تیـشم  هک  تسین  نآ  شدوصقم  دـیوگیم ، هللاءاشنا  داد ، دـهاوخ  ماجنا  هک  يراک  ره  رد  تسا ، هدرک  نشور 

تعیبط زاب  متسیس  هب  رظن  اب  هک  تسنیا  شروظنم  هکلب  دروآیمرب ! ار  ناسنا  يهتـساوخ  دتفایم و  نایرجب  نآ ، رد  همکاح  نیناوق  یتسه و 
رد هکنآ  يارب  دوریم  وا  زغم  رد  هدشن  هبساحم  ياهدادیور  زورب  ناکما  ياهظحل  ره  تسا و  نایرج  رد  یتسه  ملاع  زا  زاب  یمتسیس  رد  هک 

. هللاءاشنا دیوگیم : دراپـسیم و  يدنوادخ  تیـشم  هب  ار  هیـضق  دتفین ، دیدرت  هب  یتسه  مظن  رد  دروخن و  هبرـض  اهدادـیور  نآ  زورب  عقوم 
رییغت داجیا  ناکما  اب  هظحل  ره  هک  دیامنیم  قلطم  رداق  دنوادخ  رب  هیکت  یقیقح  لکوت  عقوم  رد  یمدآ 

نوگرگد یگدنز  رد  ار  ناسنا  يریگعضوم  تیعقوم و  دناوتیم  هدـشن  هبـساحم  ثداوح  نتخاس  رادومن  یناسنا و  یناور  يزغم و  عضو  رد 
هک دید  میهاوخ  میریگب ، رظن  رد  قیقد  روطب  ار  ناسنا  يزغم  یناور و  عضو  میهاوخب  رگا  : ) دنیوگیم ناسانـشناور  زا  یخرب  هکنیا  دیامن .
هب هاگآدوخان  زا  اهدحاو  نایرج  اریز  میئامن ، صخـشم  نیعم و  هناعطاق  ار  دوخ  یناور  يزغم و  عضو  دـعب  يهقیقدـکی  یتح  میناوتیمن  ام 

حیحـص و الماک  یبلطم  دش ). دهاوخ  هچ  نیا ، زا  دعب  هقیقد  کی  میمهفب  هک  تسین  ینیب  شیپ  لباق  هجو  چیهب  نهذ ، هاگآدوخ  يهحفص 
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لکوت طیارـش  درادیم . تسود  ار  ناگدننک  لکوت  هک  لاعتم  دنوادخ  مینیبب  دیاب  لاح  ود - تسا . ام  ینیع  تادوهـشم  قباطم  تسا و  نیتم 
نانآ اب  رما  رد  و   ) نیلکوتملا بحی  هللا  نا  هللا  یلع  لـکوتف  تمزع  اذاـف  رمـالا  یف  مهرواـش  و  - 1 دیامرفیم : نایب  هنوگچ  ارنآ  تامدـقم  ای 
يهیآ نیا  رد  رگا  دراد ) تسود  ار  ناگدـننک  لـکوت  دـنوادخ  اـعطق  نک  لـکوت  دـنوادخب  یتفرگ ، میمـصت  هک  یماـگنه  نک و  تروشم 

مینادیم ام  و  دهدیم ، تروشم  هب  روتـسد  تسخن  شیمارگ  ربمایپ  هب  دـنوادخ  میمهفیم  بوخ  ار  یقیقح  لکوت  يانعم  مینک ، تقد  هفیرش 
تین يزغم و  حیحص  ياهتیلاعف  زا  يرادروخرب  يهلیسوب  تایعقاو  ندید  رتنشور  ای  نشور  تسیچ ؟ تروشم  زا  فده  هفسلف و  هک 

يرظن لئاسم  اب  هک  يدروم  رد  مدرم ، يا  ربمایپ و  يا  هک  تسا  نینچ  هکرابم  يهیآ  يانعم  نیاربانب ، دنمدرخ . هاگآ و  ياهناسنا  كاپ  ياه 
رواش نم  دومرف : ع )  ) یلع ماما  دینک  تکرش  نادنمدرخ  ياهنادجو  لوقع و  اب  دیراذگب و  رانک  ار  ییاردوخ  دادبتـسا و  دیوشیم ، وربور 

جاتنتـسا طابنتـسا و  زا  سپ  تسا ) هدرک  تکرـش  نانآ  لوقع  رد  تخادرپ  هرواشمب  نادرم  اب  هک  سک  ره   ) مهلوقع یف  مهکراش  لاـجرلا 
ار ناگدـننک  لکوت  دـنوادخ  هک  نک  لکوت  ادـخ  رب  ریگب و  ار  میمـصت  دـسریمارف ، يریگمیمـصت  مزع و  تبون  هکیماـگنه  یعمج ، هتـسد 

ترورض دروم  رد   ) ینالـضع يرکف و  شالت  لحارم  نارذگ  یقیقح  لکوت  کی  يهمدقم  ای  طرـش  هک  دوشیم  هظحالم  درادیم . تسود 
هنوگره هدـش و  راک  تامدـقم  دراو  لقاع  ناسنا  هک  تسا  هدـش  عورـش  عقوم  نآ  زا  لـکوت  تقیقح  رد  سپ  تسا . ینالـضع ) ياهـشالت 

جـیاتن و تامدـقم و  يهمه  ندرک  راذـگاو  لـکوت ، نیا  يهفاـضاب  تسا . هداد  ماـجنا  تسا ، زاـین  دروم  هک  ار  ینالـضع  يرکف و  تیلاـعف 
یـشان نآ  نوئـش  یتسه و  ملاع  رب  يدنوادخ  يهبناج  همه  یمئاد و  يهطلـس  ملع و  شریذـپ  زا  هک  تسا  رگید  یلکوت  اهنآ ، نایم  طابترا 
ریجخن يهفئاط  دیوگیم : نینچ  لوا ص 21  رتفد  يونثم - رد  ندرک ) دهج  كرت  لکوت و  نایب  ناریجخن و   ) ناتـساد رد  يولوم  ددرگیم .

دوب شوخ  يداو  رد 
ریش هب  ناشیا  دندمآ  دندرک  هلیح  دوب  هتشگ  شوخان  هلمج  رب  ارچ  نآ  دوبریمرد  نیمک  زا  ریـش  نآ  هک  سب  شکم  شک  مئاد  ریـش  اب  ناش 
سب اهرکم  رکم  هن  منیب  افو  رگ  يرآ ، تفگ  ریـش : ایگ  نیا  ام  رب  خلت  ددرگن  ات  ایم  يدیـص  یپ  رد  هفیظو  زج  ریـس  میراد  ارت  ام  هفیظو  زک 

رتب مدرم  يهمه  زا  نیمک  رد  منورد  زا  سفن  مدرم  ممدژک  رام و  مخز  يهدیزگ  نم  ممدرم  رکم  لعف و  كاله  نم  رکب  دیز و  زا  ماهدـید 
هیـصوت ریـش  هب  ار  ادـخ  هب  لـکوت  تاـناویح  هک  یتقو  دـیزگ  لد  ناـجب و  ربـمغیپ  لوق  دینـش  نموملا  غدـلی  ـال  نم  شوگ  نیک  رکم و  رد 

اب دنلب  زاوآ  هب  ربمغیپ  تفگ  تسا  ربمغیپ  تنـس  مه  ببـس  نیا  تسا  ربهر  لکوت  رگ  يرآ  تفگ : دیوگیم : نانآ  خـساپ  رد  ریـش  دـننکیم ،
، نکیم دـهج  ومع  يا  بسک  اب  وت  نک  لکوت  ور  وشم  لـهاک  ببـس  رد  لـکوت  زا  ونـش  هللا  بیبح  بساـکلا  زمر  دـنبب  رتشا  يوناز  لـکوت 
وا هب  ار  لکوت  هک  تاناویح  خساپ  رد  ریـش  رگید  راب  یهلبا  ینامب  شدـهج  زا  وت  رو  یهراو  ات  امن  يدـج  نک  دـهج  ومب  وم  نکیم  بسک 

يربج تسه  ماب  يوس  دیاب  تفر  هیاپ  هیاپ  داهن  ام  ياپ  شیپ  ینابدرن  دابعلا  بر  یلو  يرآ ، ریـش : تفگ  دـیوگیم : نینچ  دـننکیم ، هیـصوت 
اد تسد  گنل  وت  ار  دوخ  ینک  نوچ  يراد  ياپ  ماخ  عمط  اجنیا  ندوب 

تـسوا ياهتراشا  لیب  نوچمه  تسد  دارم  ار  وا  دـش  مولعم  نابزیب  داد  هدـنب  تسد  هب  یلیب  نوچ  هجاوخ  گنچ  وت  ناهنپ  ینک  نوچ  ير 
رب راب ، دـهد  ترارـسا  شاهتراشا  سب  یهد  ناج  تراشا  نآ  يافو  رد  یهن  ناج  رب  ار  شاهتراشا  نوچ  تسا  وا  ياـهترابع  یـشیدنا  رخآ 

لـصاو نآ  زا  دـعب  یئوج  لصو  يوش  لباق  ییورما  لباق  ارت  دـنادرگ  لوبقم  یلباق ، ارت  دـنادرگ  لومحم  یلماح ، دـهد  تراک  وت ، دراد ز 
ربج دنک  نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک  دنک  نوزفا  تتمعن  تمعن ، رکـش  دوب  تمعن  نآ  راکنا  وت  ربج  دوب  تردق  شتمه  رکـش  یعـس  يوش 
خاش هک  ات  رادهویم  تخرد  نآ  ریز  هب  زج  رابتعایب  يربج  يا  بسخم  ناه  بسخم  هگرد  رد و  نآ  ینیبن  اـت  بسخم  هر  رد  دوب  نتفخ  وت 
يراد هک  یلقع  ردـقنیا  ناما  دـبای  یک  ماگنهیب  غرم  نانزهر  نایم  رد  نتفخ  ربج  داز  لقن و  دزیرب  هتفخ  رـس  رب  داب  هظحل  ره  دـنک  ناشفا 

نک راک  رد  ینکیم  لکوت  رگ  ران  رعق  ات  ار  رکشیب  دربیم  رانـش  موش و  دوب  يرکـشیب  هکناز  دوب  مد  درپب  يو  زا  لقع  هک  رـس  دوش  مگ 
شمارآ نانیمطا و  بجوم  یقیقح  لکوت  یهرمگ 3 - يالب  رد  یتفا  هنرو  یهراو  ات  نک  رابج  رب  هیکت  نک  راـبج  رب  هیکت  سپ  نک  بسک 

هیهاگآ يهمه  لکوتم  ناسنا  هکنآ  زا  سپ  ینعی  دشابیم ، اهراک  رد 
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رد يریصقت  زین  دوخ  و  دنادیم ، دوخ  راک  رظان  ار  ادخ  لکوت ، يهلیسوب  هک  تهجنادب  دومن ، مادقا  درب و  راکب  ار  نکمم  ياهشـشوک  ا و 
هفیرش تایآ  زا  یکی  رد  دوشیم . راک  هب  تسد  رطاخ  نانیمطا  شمارآ و  لامک  اب  اذل  تسا ، هدادن  ماجنا  راک  يرایتخا  بابـسا  تامدقم و 

( میاهدرک لکوت  ادخب  ام  دراد ، هطاحا  هدرتسگ و  زیچ  همه  رب  ام  راگدورپ  ملع   ) انلکوت هللا  یلع  املع  ءیـش  لک  انبر  عسو  میناوخیم : نینچ 
رد شالت  زا  سپ  هک  یناسنا  نآ  ینعی  دیامنیم ، يریگولج  اهراک  رد  تیقفوم  عقوم  رد  توخن  ربکت و  یهاوخدوخ و  زا  یقیقح  لکوت  - 4

، تسا هدرک  راک  هب  مادقا  هدومن و  ادـخ  رب  لکوت  ینالـضع ، ياهيژرنا  فرـص  مزال و  تارکفت  زا  سپ  راک و  یئاسانـش  ندروآ  تسدـب 
تیاـنع اـب  زج  ياهوق  تکرح و  تسا و  هتـساوخ  ادـخ  هک  هچنآ   ) هللااـب ـالا  هوق  ـال  لوح و  ـال  هللا  ءاـش  اـم  نودـب  ار  راـک  نآ  رد  تیقفوـم 

تایآ هب  میزادرپیم  نونکا  تسین ؟ یناور  تیلاعف  نیرتهدنزومآ  ینعم  نیاب  لکوت  ایآ  دیامنیمن . هیجوت  ریسفت و  درادن ) دوجو  يدنوادخ 
یناوتان لکوت و  رد  اطخ  زا  میتفگ ، لکوت  تاصتخم  رد  هک  ياهلاسم  راهچ  تایآ و  نآ  حیـضوت  قیقد و  يهعلاطم  اب  هک  لکوت  هب  طوبرم 

هراشا تایآ  زا  یضعب  - 1 میدرگیم : رانکرب  یلاع  رایسب  یحور  يهدیدپ  نیا  زا  يرادروخرب  زا 
یبسح لقف  اولوت  ناف  دننام : دـیآیم  شیپ  لوقعم ) تایح   ) محازم لماوع  اهینکـشراک و  ربارب  رد  هک  دـیامنیم  یتمواقم  تردـق و  نآ  هب 

تیاـفک نم  يارب  دـنوادخ  وگب  دـندش ، نادرگ  يور  وت  زا  اـم ، ربماـیپ  يا  رگا   ) میظعلا شرعلا  بر  وه  تلکوـت و  هیلع  وـه  ـالا  هلا  ـال  هللا 
لاعتم دنوادخ  هک  هکرابم  يهیآ  نیا  رد  میظع ) شرع  يادخ  تسا  وا  ماهدومن و  وا  رب  لکوت  نم  درادن و  دوجو  وا  زج  يدوبعم  دـنکیم ،
ربمایپ يا  ینعی  دنکیم  یفرعم  یهلا  ياوشیپ  زا  هعماج  يهماکدوخ  نادان و  دارفا  ندش  نادرگ  يور  تهجب  فعـض  ساسحا  عنام  ار  لکوت 

اب نانآ  يهزرابم  امـشب و  نانآ  یئانتعایب  مدرم و  ضارعا  زا  يرادرب ) مدـق  اـیند  نیا  رد  یهاوخیم  كاـپ  تین  اـب  هک  سک  ره  يا  و  ، ) اـم
لاق ذا  حون  اـبن  مهیلع  لـتا  و  - 2 دـیرادن ؟ ادـخب ) لکوت   ) قح رب  هیکت  امـش  رگم  دـیتسین و  قح  اب  امـش  رگم  دـیهدن ، هار  دوخب  یمیب  امش 

مکیلع مکرما  نکی  مث ال  مکئاکرـش  مکرما و  اوعمجاف  تلکوت  هللا  یلعف  هللا ، تایاب  يریکذـت  یماقم و  مکیلع  ربک  ناـک  نا  موق  اـی  هموقل 
نم تیعقوم  نیا  تفگ : دوخ  موق  هب  هک  ماگنهنآ  رد  ناوخب  ار  ع )  ) حون ربخ  نانآ  يارب  ،( ) ام ربماـیپ  يا   ) نورظنت ـال  یلا و  اوضقا  مث  همغ 

خب نم  دشابیم ، مضه ) لباق  ریغ   ) گرزب امش  يارب  يدنوادخ  تایآ  نداد  رکذت  و  تلاسر ) غالبا  )
ای نتشک  زا   ) تفرگ دیهاوخ  نم  يهرابرد  هک  یمیمصت  رد  سپس  دیریگب ، ار  ناتمیمصت  دیـشیدنیب و  ناتئاکرـش  امـش و  ماهدرک  لکوت  اد 

يهملک زا  ار  هفیرش  يهیآ  نیا  دیهدن ) تلهم  نمب  دیهدب و  نایاپ  نم  تایح  هب  سپـس  دربن ، ورف  دوخ  رد  ار  امـش  یهودنا  یماهبا و  درط )
، دندوب هدرک  عامتجا  مظعا  هللایلو  نآ  نتـشک  يارب  هک  ناراکهبت  هب  اروشاع  زور  رد  ع )  ) نیـسح ماما  رخآ  ات  مکرما  اوعمجاف  ای  هللا  یلعف 

دوخ تیدوجوم  ندرک  راذـگاو   ) لکوت هکنیا  يهفاـضا  هب  هفیرـش  يهیآ  نیا  رد  دـندومن . تئارق  دـندومرف ، داریا  هک  ینانخـس  نمـض  رد 
دشابیم یئالاب  هداعلاقوف  تردق  لماع  تسا ، هدش  نایب  یناسنا  ياهشزرا  نانمـشد  ناگماکدوخ و  ربارب  رد  یناوتان  ساسحا  عنام  ادخب )

ناـسنا هب  ار  یهلا  گرزب  تردـق  نینچ  لـکوت ، يرآ  دوشیم . ادـخ  هار  رد  تداهـش  هداـمآ  نآ  نتـشاد  يهلیـسوب  ع )  ) حون ترـضح  هک 
هروس و نیمه  زا  ات 89  يهیآ 87  رد  قوف  يهیآ  زا  ینومضم  تسا . هدمآ  زین  ات 56  يهیآ 54  دوه  يهروس  رد  نومضم  نیمه  دشخبیم .

اولکوت هیلعف  هللااب  متنما  متنک  نا  موق  ای  یـسوم  لاق  و  تسا : لکوت  مزلتـسم  یعقاو  نامیا  - 3 تسا . هدـمآ  زین  میهاربا  يهروس  زا  يهیآ 12 
 ) یسوم ترضح  و   ) نیملاظلا موقلل  هنتف  انلعجت  انبر ال  انلکوت  هللا  یلع  اولاقف  نیملسم  متنک  نا 

يا میاهدرک ، لکوت  ادخب  ام  دنتفگ : نانآ  دیاهدروآ . مالسا  رگا  دینک  لکوت  وا  هب  سپ  دیاهدروآ ، نامیا  ادخب  رگا  نم ، موق  يا  تفگ : ع )
، نآ ياههباشم  هفیرـش و  هیآ  نیا  زا  دننک ) ملظ  نارگید  امرب و  نانآ  هک  هدـم  رارق  ناراکمتـس  نکمت  هنتف و  يهلیـسو  ار  ام  ام ، راگدرورپ 
. میهاربا يهروس  زا  يهیآ 11  دننام  دراد . دوجو  مزالت  دمـص  دحا و  دنوادخ  هب  اهنت  هوق  لوح و  دانـسا  ینعی  ادخ  رب  لکوت  نامیا و  نایم 
، اعقاو هک  یسک  اریز  تسا . ادخ  هب  لکوت  بجوم  دوخ  دیامرفیم ، تیاده  یهلا  ياههار  هب  ار  ام  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  هکنیا  ساسحا  - 4
رد نتفرگ  رارق  یناسنا و  یلاع  لوصا  هب  تیاده  ياههار  هک  تسا  ادخ  هدیناشوپ و  یتسه  سابل  ار  وا  هک  تسا  ادخ  هک  دریذـپب  دـمهفب و 

بجوم هک   ) نتشیوخ هب  روما  دانسا  زا  هک  تسا  یعطق  تسا ، هداد  ناشن  وا  هب  نادجو  لقع و  ماظع و  ناربمایپ  يهلیـسوب  ار  دوخ  يهبذاج 
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انومتیذا و ام  یلع  نربصنل  انلبـس و  اناده  دق  هللا و  یلع  لکوتن  الا  انل  ام  و  دیامنیم . ادـخب  لکوت  دـنکیم و  يراددوخ  ددرگ ) یهاوخدوخ 
وا و هب  برقت  يارب  هک  یئاههار  هب  ار  ام  دنوادخ  هکیلاح  رد  مینکن  ادخ  هب  لکوت  هک  تسا  هدش  هچ  ام  رب  و   ) نولکوتملا لکوتیلف  هللا  یلع 

نآ هب  ام  تسا و  هدومرف  تیاده  میاهتفرگ ، شیپ  وا  تاضرم  لیصحت 
هک سک  ره  هاطعا  هلاس  نم  و  دننک ). لکوت  ادخب  دیاب  لکوتم  ياهناسنا  درک و  میهاوخ  لمحت  ربص و  اعطق ، دیاهتـشاداور  ام  رب  هک  اهتیذا 

يارب ام  تسا . رادروخرب  ياهداعلاقوف  تیمها  زا  دراد ، هک  یفلتخم  داعبا  اـب  هلاـسم  نیا  دومرف  دـهاوخ  شیاـطع  درادـب ، تلاـسم  ادـخ  زا 
، تسا مهم  رایـسب  دنوادخ ، زا  تلاسم  لاوس و  يانعم  كرد  - 1 میهدیم : رارق  یـسررب  دروم  ارنآ  داعبا  زا  یخرب  هلاسم  یلامجا  حیـضوت 
-2 دراد . تسد  رد  ار  سک  همه  زیچ و  همه  رایتخا  هک  وا  يهقلطم  تردق  ملع و  هب  نامیا  اب  ادخ  هب  لماک  هجوت  زا  تسا  ترابع  انعم  نیا 

نهآ گنس و  هچرگا : اریز  تسا ، ادخ  نآ  زا  همه  لئاسو  بابـسا و  نآ  تاصتخم  تیوه و  هکنیا  و  ایند ، لئاسو  بابـسا و  لماک  یبایزرا 
نیا شیوخ  دش ز  یک  ببـس  زگره  ببـس  یب  شیپ  دروآ  ببـس  نآ  ار  ببـس  نیاک  کین  درم  يارگن  رتالابب  وت  کیل  دمآ و  ببـس  دوخ 

هچ ببـس  نیا  دنک  لطاع  رپیب و  یهاگ  زاب  دـنک  لماع  ببـس  نآ  ار  ببـس  نیا  ایبنا  مرحم  تسار  اهببـس  ناو  ام  لقع  مرحم  تسار  اهببس 
ياهنسر نیا  تستلز  ندیدن  ار  نادرگ  خرچ  تسا  تلع  ار  نسر  نیا  خرچ  شدرگ  نف  هب  دمآ  نسر  نیا  هچ  نیردنا  نسروگ  يزاتب  دوب 

اذ تیوه  هکنانچ  هک  لصا  نیا  شریذپ  يارب  نادم  نادرگرس  خرچ  نیز  ناه  ناه و  ناهج  رد  اهببس 
يهطبار يارب  یلیلد  هنوگچیه  هک  دوش  هجوت  لیلد  نیاب  هک  تسا  یفاک  تسا ، ادخ  نآ  زا  زین  اهنآ  تیلع  تفـص  تسا ، ادـخ  زا  اهتلع  یت 

رد تیلع  نوناـق  يارجم  رد  هک  یتـسه  ملاـع  تادوجوم   ) تاریغتم اـب  درواـیب ) دوخ  لابندـب  دـیاب  ار  یـصاخ  لوـلعم  صاـخ  تلع   ) تباـث
اهریغتم اب  نیناوق ) مانب   ) اهتباث يرارقرب  بجوم  هک  تسا  یهلا  تیـشم  اهنت  هک  دوشیمن  هدید  نیا  زج  یهار  چیه  درادن و  دوجو  دنتکرح )

دراد و تیمومع  هک  هچنآ  و  تسین ، هتخاس  سک  همه  زا  هراومه و  میدـش  رکذـتم  هک  هلاسم  نیاب  هجوت  دـنوادخ ، زا  تلاسم  رد  دـشابیم .
اعد هدـننک و  تلاسم  رظن  رد  هقلطم  تیلع  زا  لئاسو  بابـسا و  يهمه  طوقـس  ددرگیم ، وا  زا  تلاسم  عقوم  رد  يدـنوادخ  تایانع  بجوم 

، لاحرهب تسا ؟ سکعلاب  هیـضق  ای  اعد ، تلاسم و  تلاـح  نآ  تسخن  اـیآ  هک  دریگب  رارق  تقد  دروم  دـیاب  هتکن  نیا  هتبلا  دـشابیم ، هدـننک 
يهجیتن تلاح  نیا  ضورع  تسا و  یمتح  رما  کی  هدننک  تلاسم  رظن  رد  هقلطم  تیلع  زا  لئاسو  بابسا و  يهمه  طوقـس  میتفگ : هکنانچ 

هک تسا  یحور  طاسبنا  تلاح  یعون  زورب  ای  تسا و  دـنوادخ  زا  تلاسم  دروم  هک  تسا  یجایتحا  ندـش  هدروآرب  ای  دراد ، لابندـب  یعطق 
زا یکی  دوخ  هک  تلاـسم  اـعد و  عـقوم  رد  ضحم  میلـست  تلاـح  - 2 دـشابیم . یعیبط  جاـیتحا  ندـش  هدروآرب  زا  رتـالاب  شتمظع  فطل و 

تاصتخم
. دـنکیم کمک  یحور  دـشر  هب  رتشیب  دـشاب ، رایتخا  يانعمب  يدازآ  اب  هارمه  رتشیب  هچ  ره  میلـست  نیا  تسا . تلاـح  نآ  یناـحور  رایـسب 
صقن و دشاب ، هک  هچ  ره  دوخ  زج  لباقم  رد  ندش  ضحم  میلست  هک  دنیامرفیم ! هیصوت  ناسنا ، یحور  ياهتمظع  زا  اهعالطایب  زا  یـضعب 

ربارب رد  ضحم  میلـست  يانعم  كرد  مدع  زا  یـشان  اههسوسو  نیا  دتـسیاب ! دوخ  ياپ  رب  ناسنا  دراذـگیمن  هک  تسا  یگدـنز  رد  یتقایلیب 
يهطبار دـننام  هطبار  نیا  تسا و  دودـحم  تاـهج  يهمه  زا  اریز  دـماجنایمن ، نتـشیوخ  تیدوجوم  یفن  هب  میلـست  نیا  تسا . يدـنوادخ 

هب ندوب  ضحم  میلـست  هک  ینعم  نیا  دهاش  نیرتهب  دشابیم و  تسا  ورین  ياراد  هک  يدوجوم  زا  تسا  دـنمزاین  ورین  هب  هک  هچنآ  يریگورین 
زا تماهـش و  تیاهن  رد  هک  تسا  هللاءایلوا  ایـصوا و  ماظع و  ایبنا  یگدنز  تشذگرـس  دروآیم ، دوجو  هب  ناسنا  رد  یگرزب  تردق  ادـخ ،

لماکت ریسم  رد  تیرشب  نداد  رارق  هار  رد  ار  اهماگ  نیرترثوم  نیرتگرزب و  ادخ ، هب  هتسباو  نتشیوخ  رد  تردق  ساسحا  یگتشذگدوخ و 
نادجو لقع و  هک  هچنآ  تسا ، سدـقا  تاذ  نآ  هب  ندرک ! نیعم  فیلکت  زا  ریغ  دـنوادخ  زا  تلاسم  هک  دـش  هجوتم  دـیاب  - 3 دناهتشادرب .

رگا وا . يارب  فیلکت  نییعت  هن  تسا ، دنوادخ  زا  تلاسم  دناهدومرف ، غالبا  ارنآ  ناشیاهتلاسر  رد  یهلا  ناربمایپ  دباییمرد و 
قلطم میلـست  تلاح  اب  هارمه  ناحبـس  دـنوادخ  زا  تلاسم  هک  دـید  میهاوخ  میهدـب ، رارق  تقد  دروم  تسرد  ار  ثحبم  نیا  مود  يهراـمش 

اعد هک  ددرگ  لئان  یحور  یگتسراو  نآ  هب  دناوتب  ناسنا  رگا  - 4 تسد . هریچ  شاقن  تسد  ریز  رد  رایتخایب  يولبات  میلست  نانوچ  تسا ،
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لالتخا ندرک  دراو  ضقن و  تساوخرد  تلاح  هن  يراکبلط و  تلاح  هن  دیامن ، یقلت  وا  اب  طابترا  تالاح  زا  یکی  ار  دنوادخ  زا  تلاسم  و 
زا تقیقح  رد  تسا ، هتـشگ  يو  يارب  تلاسم  شیاـین و  تلاـح  زورب  بجوم  هک  ار  يزاـین  جاـیتحا و  نینچمه  و  یتسه ، نوناـق  مظن و  رد 

رارقرب زا  دـناوتیم  یناسنا  نینچ  تسا ، هتـشگ  تلاسم  شیاین و  یناحور  تلاـحب  تیقفوم  بجوم  هک  دـنک  یقلت  يدـنوادخ  هیفخ  فاـطلا 
متـسیس اب  یتسه  نیناوق  رب  موجه  جایتحا ، ندش  هدروآرب  اب  تلاسمو  اعد  تباجتـسا  - 5 درادرب . یتوکلم  ياههرهب  ادـخ  اب  طابترا  ندرک 

، تلاسم تباجتـسا  ندوب  ریذپناکما  هک  دـناهتفگ  تلاسم  اعد و  در  يارب  هک  تسا  رگید  یخرب  گنیلرتم و  زا  ضارتعا  نیا  تسین . هتـسب 
تعیبط ياهناسنا  ام  يارب  نآ ، نیناوق  تعیبط و  متسیس  الوا ، اریز  تسا ، نشور  ضارتعا  نیا  خساپ  ددرگیم . یتسه  نیناوق  ضقن  هب  یهتنم 
سب تسوج  بآ  نوچ  ملاع  دنکیم : هراشا  نآ  هب  سمش  ناوید  رد  يولوم  هکنانچ  دراد ، هتسب  متسیس  شیامن  تعیبط  اب  طاحم  نیشن و 

رظن اب  اما  تساهتنمیب و  ملاع  رظن  يارو  هنرگ  دوریم  اجک  هنهک  دسریم  اجک  ز  ون ، تساجک  زا  نیا  ونون  دسریم  دوریم و  کیل  دـیامن و  هت 
اب لساردـنارترب  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  تسا . زاب  نآ  متـسیس  يدـنوادخ  يهرهاق  تیـشم  تعیبطءارواـم و  اـب  تعیبط  يهتـسویپ  حطـس  هب 

تعیبط ناهج  تاعوضوم  اههدیدپ و  هکنیا  روصت  : ) دـیوگیم دریذـپیم و  تشاد ، یعیبطءاروام  میهافم  هب  هک  يژرلآ )  ) یتیـساسح لامک 
ناور زغم و  اعد ، شیاین و  تلاح  رد  نوچ  رگید ، فرط  زا  تسا ) یحیحـص  روصت  دوشیم ، ریزارـس  تسا ، يدـبا  هک  ملاع  نیا  راوراـم  زا 
دباییم رد  دوخ  دصقم  يارب  ار  یئاههار  دتفایم و  حیحـص  نایرجب  رکف  رکذ ، نیا  زا  اذل  دنکیم ، ادیپ  بان  دیدش و  شمارآ  تلاح  یمدآ 

اب نآ  طاـبترا  هب  رظن  اـب  تعیبـط  ناـهج  متـسیس  میتـفگ : هـکنیا  و  تشادـن . غارـس  شیاـین ، تلاـسم و  یناـحور  تلاـح  زورب  زا  شیپ  هـک 
هک يدنوادخ  نامه  هکلب  دریگیم ، دنوادخ  زا  دـهاوخب ، يزیچ  ره  لاح  ره  رد  یـسک  ره  هک  تسین  نآ  شیانعم  تسا ، زاب  تعیبطءاروام 

يهـقلطم تردـق  اـب  حیحـص  طاـبترا  رگا  هـک  تـسا  هداد  ار  تردـق  نآ  ناـسنا  حور  يارب  تـسا ، هداد  یگدـنزوس  تیـصاخ  شتآ  يارب 
هب هلاـسم  نیا  لـیمکت  يارب  دـنکیم . بلـس  تسا ، نآ  زا  رتیوق  هک  حور  تیـصاخ  اـب  ار  شتآ  یعیبـط  تیـصاخ  دـنک ، رارقرب  يدـنوادخ 

رخآ ياهطمن 
يور يونعم و  يدام و  تایح  يهرادا  رد  شالت  شـشوک و  راک و  ندرک  اـهر  - 6 دیئامرف . هعجارم  انیـسنبا  فیلات  تاهیبنتلا  تاراشالا و 

ضرالا تاوامـسلا و  یف  نم  هلئـسی  تسا : هدومرف  یفرعم  لاعف  ار  دوخ  هک  تسا  يدنوادخ  تیـشم  اب  هزرابم  تلاسم ، شیاین و  هب  ندروآ 
رد دنوادخ  درادیم و  تلاسم  ادخ  زا  ارنآ ) لئاسو  دوخ و  دوجو  ياقب  ، ) تسا نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره  هچ و  ره   ) ناش یف  وه  موی  لک 

ار رکـشل  هس  واک  دوب  نآ  زور  رهب  شراک  نیرتمک  نادـم  یلعفیب  راکیب و  ار  ورم  ناوخب  ناش  یف  وه  موی  لـک  تسیراـک ) رد  یعقوم  ره 
ددرگ رپ  هدام  رن و  ات ز  نادـکاخ  يوس  ماحرا  يرکـشل ز  تابن  دـیور  محر  رد  ات  نآ  رهب  تاهما  يوس  بالـصا  يرکـشل ز  دـنکیم  هناور 

دـسریم اهناج  يوس  قح  زا  هچنآ  دسریم  اهنآ  زا  شیب  کشیب  زاب  لمعلاسکع  یـسک  ره  دـنیبب  ات  لجا  يوس  نادـکاخ  زا  يرکـشل  ناهج 
راک تفگ : دیاب  رشبلل  يرکذ  دومرف  نیا  رهب  رم  دحیب و  قح  ياهرکشل  تنیا  دسریم  اهلگ  هب  اهلد  زا  هچنآ  دسریم  اهلد  هب  اهناج  زا  هچنآ 

زا تسترابع  تلاسم ، شیاین و  اعد و  یتسه ، ملاع  یعیبط  حطـس  رد  تسا  ادـخ  زا  تلاسم  اعد و  ینالـضع ، يرکف و  شالت  شـشوک و  و 
هک ب سک  ره  و   ) هاضق هضرقا  نم  و  یتسه . ملاع  یعیبطاروام  حطس  رد  یحور  شالت  ششوک و  راک و 

ادا ار  نآ  ربارب  دـنچ  دـنوادخ  دوشیم و  هداد  ادـخب  هک  تسا  یـضرق  مدرم  ياـهزاین  عـفر  هار  رد  تمدـخ  دوـمرف ) شیادا  داد ، ضرق  وا  ه 
هب رـشب  و  دهاوخیم ، ضرق  رـشب  زا  ادخ  تسا  ادخ  رادید  دریگیم  ماجنا  يدنوادخ  تساوخ  يارجم  رد  هک  یناسنا  رادید  دومرف و  دـهاوخ 

هدمآ نآرق  رد  زین  ادخ  هب  ندرک  يرای  هکلب  تسا ، هدـش  حرطم  نآرق  رد  ادـخ  هب  نداد  ضرق  اهنت  هن  هچ ؟ ینعی  دـهدب ! ضرق  دـناوتیم  وا 
دنچ رد  شناگدنب  زا  ادـخ  نتفرگ  ضرق  هب  طوبرم  تایآ  اما  تسا . هدـش  لقن  ربتعم  تایاور  رد  مه  يدـنوادخ  تدایع  ترایز و  تسا و 
نانآ يارب  دنوادخ  دـیهدب ، نسح  ضرق  دـنوادخب  رگا   ) مکلرفغی مکل و  هفعاضی  انـسح ، اضرق ، هللا  اوضرقت  نا  دـننام : تسا  هدـمآ  دروم 

دنچ نانآ  يارب  دـنوادخ  دـنداد ، نسح  ضرق  ادـخب  هکنانآ  و   ) مهل فعاضی  انـسح ، اضرق ، هللا  اوضرقا  و  دومرف ). دـهاوخ  اطع  ربارب  دـنچ 
نا اونما  نیذلا  اهیا  ای  هلمجنآ : زا  تسا ، هدمآ  ددعتم  يدراوم  رد  زین  دنوادخ  هب  ندرک  يرای  هب  طوبرم  تایآ  و  دومرف ). دهاوخ  اطع  ربارب 
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ياهمدق هدومرف و  يرای  ار  امش  دنوادخ  دینک ، يرای  ار  ادخ  رگا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا   ) مکمادقا تبثی  مکرصنی و  هللا  اورـصنت 
هک ار  یسک  دنکیم  کمک  دنوادخ  و   ) زیزع يوقل  هللا  نا  هرصنی  نم  هللا  نرصنیل  و  دومرف ) دهاوخ  تباث  ار  امش 

هدمآ یتایاور  رد  ناملـسم ، ناسنا  کی  رادید  ای  يدنوادخ  ترایز  رادید و  اما  تسا ) زیزع  يوق و  دنوادخ  اعطق ، دـنک و  کمک  ار  ادـخ 
هللا لوسر  لاق  دومرف : ترـضحنآ  هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  زا  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  زا  میهاربا …  نب  یلع  هلمجنآ : زا  تسا .

لجر هیلع  باب  یلا  عقو  یتح  یـشمی  کلملا  کلذ  لـبقاف  اـکلم  ضرـالا  یلا  طـبها  لـجوزع  هللا  نا  لـیئربج  ینثدـح  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
هل لاق  یلاعت ، كرابت و  هللا  یف  هترز  ملـسم  یل  خا  لاقف : رادـلا ؟ هذـه  بر  یلا  کـتجاح  اـم  کـلملا : هل  لاـقف  رادـلا ، بر  یلع  نذاتـسی 

و هنجلا ، کل  تبجو  لوقی : مالـسلا و  کئرقی  وه  کیلا و  هللا  لوسر  ینا  لاقف : كاذ ، الایب  اج  ام  لاقف : كاذ ؟ الا  کب  ءاج  ام  کـلملا :
نمب ع )  ) لیئربج دندومرف : ادـخ  لوسر  . ) هنجلا هباوث  راز و  يایا  راز ، هایا  سیلف  املـسم ، راز  ملـسم  امیا  لوقی : لجوزع  هللا  نا  کلملا  لاق 

بحاص زا  اجنآ  يدرم  هک  دیسر  يرد  کیب  ات  تفریم  هار  نیمز  رد  هتشرف  نآ  داتـسرف ، ورف  نیمز  رب  ار  ياهتـشرف  لجوزع  دنوادخ  تفگ :
ناملسم ردارب  تفگ : درم  نآ  يراد ؟ هناخ  نیا  بحاص  هب  یتجاح  هچ  دیـسرپ  هتـشرف  نآ  تساوخیم . هزاجا  هناخنآ  هب  لوخد  يارب  هناخ 

یگنا نیا  زج  ارت  دیسرپ : هتشرف  ماهدمآ . وا  رادید  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  برقت  دصق  هب  تسا  نم 
وت يوسب  ادـخ  يهداتـسرف  نم  تفگ : هتـشرف  تسا . هدرواین  اجنیاب  ارم  يزیچ  هزیگنا  نیا  زج  داد : خـساپ  درم  نآ  تسا ؟ هدرواین  اجنیاب  هز 
هک یناملـسم  ره  دیامرفیم : لجوزع  دنوادخ  تفگ : تسا و  هدش  بجاو  وت  يارب  تشهب  دیامرفیم : دتـسرفیم و  دورد  وت  هب  ادـخ  متـسه ،
اب طقف  هک  تسین  نانچ  ینعی  تسا .) تشهب  وا  شاداپ  تسا و  هدرک  ترایز  ارم  تسا  هدرکن  ترایز  ار  وا  دنک ، رادید  ار  رگید  یناملـسم 

رادید هب  تقیقح  رد  تسا ، هتفگ  قفوم  ناسنا  کی  رادیدب  هک  یهلا  تین  نآ  اب  هکلب  دشاب ، هدومن  رادـید  دـیز  مانب  یـصخش  دوجوم  کی 
راز نم  تسا : هدمآ  نینچ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  نیـصح  زا  يدـهنلا  یلع  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  رگید  یتیاور  رد  تسا . هدـمآ  لئان  نم 
هللا یلا  برقت  دصق  اب  ار  شردارب  سک  ره  . ) هنجلا نود  اباوث  کل  یـضرا  تسل  یلع و  کباوث  ترز و  يایا  لجوزع  هللا  لاق  هللا  یف  هاخا 

يدرک و ترایز  ارم  هک  تسا : هدومرف  صخـش  نآ  هب  ادـخ  دـنک ، تراـیز  ياهلماـعم ) تاـعقوت  یهاوخدوخ و  یئوجدوس و  دـصق  هب  هن  )
نب یلع  زا  دمحم ، نب  دـمحا  زا  ام  هاور  زا  ياهدـع  تش .) مهاوخن  یـضار  وت  يارب  تشهب  زا  رتمک  هب  نم  تسا و  نم  يهدـهعب  وت  شاداپ 

نم دومرفیم : هک  مدینش  ع )  ) قداص ماما  زا  نم  تسا : هتفگ  هک  دناهدرک  لقن  بیعش  نب  بوقعی  زا  هریمع  نب  فیس  زا  مکحلا ،
یفرط رد  ای  ياهشوگ  رد  ار  شاینید )  ) ردارب سک  ره  هروز . مرکی  نا  هللا  یلع  قح  هروز و  وهف  هللا  هجو  اغتبا  رـصملا  بناج  یف  هاخا  راز 

رب تسا و  هدرک  ترایز  ار  ادـخ  تقیقح  رد  دـنک ، ترایز  يدـنوادخ  تساوخ  بلط  يارب  طقف  تسا ) تفاسم  يرود  زا  هیاـنک   ) رهـش زا 
: دومرف ماما  هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  زا  رباج  زا  نومـضم  نیمه  دـیامرف ). مارکا  ار  شاهدـننک  ترایز  هک  تسا  ادـخ 

کل تبجوا  دـق  كارق و  یلع  يرئاز  یفیـض و  تنا  هل : لجوزع  هللا  لاق  هتیب  یف  هاخا  راز  نم  ملـس : هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
نامهم و وت  دیامرفیم : وا  هب  لجوزع  دنوادخ  دنک ، ترایز  شاهناخ  رد  ار  شردارب  سک  ره  دومرف  ص )  ) ادـخ لوسر  . ) هایا کبحب  هنجلا 
( مدرک بجاو  يراد  وا  هب  هک  یتبحم  تهجب  وت  يارب  ار  تشهب  اعطق ، تسا و  نم  يهدهع  رب  وت  يریذپنامهم  یتسه  نم  يهدننک  ترایز 

یف هللا  یف  هاخا  راز  نم  لوقی : مالـسلاهیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  تسا : هتفگ  هک  هدـش  لقن  هزع  یبا  زا  رامع  نب  قاحـسا  زا  رگید  یتیاور  رد 
هللا و راوز  متناف  هنجلا  کل  تباط  تبط و  نا  هافق  یف  نودانی  کلم  فلا  نیعبس  هب  هللا  لک  الا و  دبتسا  و ال  اعادخ ، هیتای  هحصوا ال  ضرم 

ار ف شاینید )  ) ردارب سک  ره  دومرفیم : هک  ع )  ) قداص ماما  زا  مدینش  . ) نمحرلاا دفو  متنا 
کلم رازه  داتفه  دنوادخ  دشابن  يزاب ) هلماعم   ) هلدابم گنرین و  شدصق  دـنک و  ترایز  یتسردـنت  عقوم  رد  ای  يرامیب  رد  ادـخ  يارب  طق 

شوخ و  ) تشگ ینازرا  شوخ و  امش  رب  تشهب  دیدیسر و  یلاع  ماقم  هب  هک  دننک  ادن  هدننک  ترایز  نآ  رـس  تشپ  زا  هک  دنکیم  راداو  ار 
تـسا هدـمآ  زین  رگید  يدراوـم  رد  تیاور  نیا  نومـضم  دـیئادخ ) هاـگرابب  ناگدـش  دراو  امـش  دـیئادخ و  نارئاز  امـش  سپ  داـب ) ینازرا 

هب ارچ  مدش ، ضیرم  ایند  نآ  رد  نم  : ) دیامرفیم شناگدنب  زا  یضعب  هب  دنوادخ  تمایق  زور  هک : تسا  هدش  دراو  نومـضم  نیا  اب  یتایاور 
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ضیرم نم  يهدنب  دـیامرفیم  دـنوادخ  يوش . رامیب  هک  یتسه  نآ  زا  رت  تمظعاب  وت  ادـنوادخ ، دـنکیم : ضرع  هدـنب  نآ  يدـماین ؟ تدایع 
دیفم يهطبار  هنوگره  ادخ و  ناگدنب  اب  تبحم  تفلا و  سنا و  هک  دوشیم  تباث  تایاور  هنوگنیا  زا  دـیتفرن ) وا  تدایع  هب  امـش  دوب ، هدـش 

، دوشیم هدهاشم  ربتعم  تایاور  ياهدع  زا  هچنانچ  اریز  تسا ، ادـخ  اب  تبحم  تفلا و  سنا و  حیحـص و  يهطبار  یعون  رگیدـکی ، اب  نانآ 
تیب هس  زا  يزاریـش  يدعـس  دوصقم  دیاش  دنباییم . اقترا  یهلا  تمظع  دیـشروخ  عاعـش  زا  ياهجردب  نامیا  اب  مدرم  يهتفای  لامک  سوفن 

ار اهوضع  رگد  راگزور  دروآ  دردب  يوضع  وچ  دنرهوگ  کی  شنیرفآ ز  رد  هک  دنرگیدکی  ياضعا  مدآ  ینب  دیوگیم : هک  ریز 
قوف تایبا  نومـضم  رگا  یلو  میدرک ، حرط  هک  دشاب  ینعم  نامه  یمدآ  دنهن  تمان  هک  دیاشن  یمغیب  نارگید  تنحم  زک  وت  رارق  دـنامن 

يدعـس هک  ار  هچنآ  اریز  تسا ، رتلوبق  لباق  نیماضم  نآ  تسین و  قوف  تایاور  نیماضم  دـننام  دوش ، هداد  حیـضوت  لیلحت و  لـماک  روطب 
تموصخ هب  رگیدـکی  اب  دـیابن  هک  دـناهدش  هدـیرفآ  ردام  ردـپ و  کی  زا  هک  تسنیا  دـهدیم  رارق  مدآ  دـالوا  یگتـسویپ  ياـنبم  كـالم و 

ره دـنرگیدکی و  دـننامه  رهوگ  نآ  رد  مدرم  مه  زاب  هک  دـشاب  ناـسنا  یـسفن  يداـم و  ءدـبم  رهوگ ، زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  دـنزیخرب .
دنناـم دوش ، هداد  رهوگ  يهراـبرد  هک  یلاـمتحا  ره  دـنرگیدکی و  دـننامه  رهوگ  نآ  رد  دـننام  دوش ، هداد  رهوـگ  يهراـبرد  هک  یلاـمتحا 

مدرم تدحو  هک  يربج  رما  کیب  ار  رگیدکی  مالا  زا  رثات  یگراوخمغ و  رگیدکیب و  تبحم  ترورـض  هرخالاب  کلاذریغ ، ندوب و  عونمه 
مینادیم ام  يهمه  و  ود ، نآ  زا  یطولخم  ای  يونعم و  ای  دشاب ، ضحم  يدام  زیچ  کی  رهوگ  نآ  هاوخ  دزاسیم ، دنتسم  دشاب ، رهوگ  نآ  رد 
يولوم زا  ار  یتیب  هلب ، دوش ، بوسحم  اـهشزرا  هقطنم  رد  دـناوتیمن  يدـنزرف  يرداـم و  دـننام  يربـج  تقیقح  کـی  ياـنبم  رب  تبحم  هک 

. دنکیم يرادربهرهب  ندوب  هلفاق  مه  تکرح و  ریسم  رهوگ و  نآ  رد  تدحو  زا  رگیدکیب ، اهناسنا  یگتسویپ  هب  توعد  يارب  هک  مینیبیم 
هلفاق مه  هرمه و  زا  يولوم  روظنم  هک  دوریم  يوق  لامتحا  دـندازمه  هلفاق و  مه  هرمه و  همه  هن  تسیچ  يزاـسان  یتسم و  هدـبرع و  همهنیا 

يهقطنم زج  هجیتـن  رد  هداد ، رارق  راـیتخا  یهاـگآ و  هب  دنتـسم  ار  یگتـسویپ  نینچ  ناوتیم  تروصنیا  رد  هک  دـشاب ، هدوب  لاـمک  ریـسم  رد 
تیرـشب و يامظع  دایرف  دـشابن ، رایتخا  یهاگآ و  هب  دنتـسم  رگیدـکیب  اهناسنا  یگتـسویپ  يانبم  كـالم و  رگا  دومن و  بوسحم  اهـشزرا 

كرد لباق  اهناسنا و  نایم  رد  تبحم  سنا و  داجیا  يارب  ماخ  یئادـتبا و  ياهتبحم  زا  ناوتیمن  دیـسر و  دـهاوخن  یئاجب  نیتسار  ياـمکح 
( دهد شـشاداپ  دنک ، يرازگـساپس  ار  وا  هک  سک  ره  و   ) هازج هرکـش  نم  و  تشادرب . رثوم  یماگ  رگیدکی  يارب  نانآ  ملا  درد و  نتخاس 

هتشذگ رد  هچنانچ  دنـشابیم ، تیمها  اب  رایـسب  میهافم  ياراد  هک  یتاملک  رگید  دننام  مه  رکـش  هملک  نیا  دنک  نوزفا  تتمعن  تمعن  رکش 
قشع و يدازآ و  دـننام  دـنهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  یقیقح  موهفم  دریگیم  ماجنا  اـهنآ  رد  هک  یئاوراـن  ياهریـسفت  تهجب  میدرک  هراـشا 

ياـنعم نآ  دـیاب  تسخن  هک  تسنیا  داد  ماـجنا  دـیاب  تاـملک  هنوـگنیا  يهراـبرد  هک  يراـک  نیرتيرورـض  لاـحرهب  کـلذریغ . تفرعم و 
ا میدید ، قشع  ثحابم  رد  هچنانچ  الثم ، درک ، رانکرب  موهفم  نآ  زا  تسا ، هدش  هملک  حیحص  یلصا و  موهفم  دراو  هک  ار  تسیاشان 
ياهتلع هلمج  بیبط  يا  ام  يادوس  شوخ  قشع  يا  شاب  داش  تسا : هدش  هتفگ  هک  تسا  تمظع  نآ  ياراد  یقیقح  موهفم  رد  هملک  نی 

رود یفـسوی  ياوه  رد  اخیلز  نوچ  یفک  يو  رب  نامـسآ  يرحب  قشع  اـم  سونیلاـج  نوطـالفا و  وت  يا  اـم  سوماـن  توخن و  ياود  يا  اـم 
ای نآ  زا  مدرگ  لجخ  میآ  قشع  هب  نوچ  نایب  حرـش و  ار  قشع  میوگ  هچره  ناهج  يدرـسفب  قشع  يدوبن  رگ  ناد  قشع  جومز  ار  نودرگ 

ادـیپ لزنت  ناـنچ  هملک  نیا  یلو  یتسه  هاـگراک  زا  دوصقم  سرد  هدـناوخان  دیآرـس  ناـهج  راـک  يزور  هن  را  وش  قشاـع  ظـفاح : يهتفگب 
اهقلمت و هک  تهجنادب  هنافـساتم  دنکیم ، طوقـس  ياهیارک ) ياههکـشرد   ) دح ات  نیمز  برغم  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  لوقب  هک  دـنکیم 

مان دنهدیم و  ناشن  دوخ  زا  رگیدـکی  زا  يریگدوس  ماگنه  رد  اهناسنا  زا  یناوارف  دارفا  هک  اهیگتخابدوخ  اهیعبطادـگ و  اهیـسولپاچ و 
رایسب ياهدع  نهذ  هب  روبزم  میهافم  هب  کیدزن  یئانعم  مه  ادخ  هب  هملک  نیمه  دانسا  ماگنه  رد  اذل  دنراذگیم ، يرازگساپس  رکش و  ارنآ 
تـسا یتمعن  شاداپ  ندروآ  تسدب  يارب  مه  ادخب  رکـش  هک  دنربیم  نامگ  ناگدـنام  بقع  هکنیا  رتزیگنافسا  و  ددرگیم . ردابتم  دایز 

هب رظن  اب  دهاوخیم ! شاداپ  شیاهتمعن  ربارب  رد  مدرم  زا  دنوادخ  ینعی  تسا ! هدومرف  تیانع  شناگدنب  هب  ادخ  هک 
سب یموهفم  هملک  نیا  تسا ، هدـمآ  رکـش  هدام  يهرابرد  هک  ینآرق  تایآ  صلاخ و  يرطف  ياهتفایرد  حیحـص و  یئالقع  يایاضق  جـیاتن 
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ناحبـس دـنوادخ  اـب  هتـسیاش  طاـبترا  یـسانشادخ و  تاـفآ  زا  دوـخ  ددرگیم و  سکعنم  یلوـمعم  ياـهزغم  رد  هـک  دراد  نآ  زا  رتیلاـع 
ام يروآدای  هب  یجایتحا  هچ  قلطم  دمص  ینغ و  نآ  يارب  دراد و  شیاهتمعن  ربارب  رد  ام  ینادردق  ساپس و  هب  يزاین  هچ  دنوادخ  دشابیم .
نآ هب  هک  یفدـه  راظتنا  نودـب  یتسه  تمعن  يهضاـفا  زج  وا  يارب  تمظع  نیا  اـب  یتسه  ملاـع  داـجیا  يهزیگنا  هکیتروص  رد  دراد  دوجو 

يهرابرد صلاخ  ياهتفایرد  یلقن و  یلقع و  لـئالد  عومجم  زا  رکـش : يارب  رـصتخم  یفیرعت  تسا . هدوبن  يزیچ  دوش ، دـئاع  سدـقا  تاذ 
رد لاعتم  دنوادخ  هب  تالامک  تاریخ و  دانسا  زا  تسترابع  رکـش  هک ، دیآیمرب  تقیقح  نیا  یناحور ، يافـص  صولخ و  ماگنه  رد  رکش 

تهجنیدـب دـشاب و  هداد  رارق  تیانع  دروم  ار  دوخ  هدـنب  تاریخ  نآ  زا  یکی  اب  دـنوادخ  هک  عقاوم  نآ  رد  اصوصخم  اـهنآ ، هب  هجوت  عقوم 
يونعم ياهتمعن  نیرتتمظع  اب  زا  یکی  هک  ار  يرازگرکـش  دوخ  یتح  ار ، تاریخ  طاـبترا  هک  یلاـع  ياهيرایـشه  تـالاح  رد  هک  تسا 

زا يرادقم  هب  لاح  میدرگیم . روهطوغ  یهلا  غورف  زا  یئایرد  رد  يرازگرکـش ، زا  یناوتان  ساسحا  زا  سپ  مینکیم  كرد  ادخ  هب  تسا ،
هب طوبرم  تایآ 

امناف رکش  نم  رفکا و  ما  رکـشا  ینولبیل  یبر  لضف  نم  اذه  لاق  - 1 مینتشیوخ . رازگرکش  ادخ ، هب  ندرازگرکـش  اب  ام  میئامن : هجوت  رکش 
ناسحا و زا  نیا  :( ) تفگ نینج  یهلا  مهم  رایسب  تیانع  ندید  زا  سپ  ع )  ) نامیلس ترضح   ) میرک ینغ  یبر  ناف  رفک  نم  هسفنل و  رـشکی 

رازگرکش سک  ره  درک و  مهاوخ  تمعن  نارفک  ای  تشاذگ  مهاوخ  ار  وا  رکـش  ایآ  هک  دیامن  شیامزآ  ارم  ات  تسا  نم  راگدرورپ  تیانع 
اریز دـش ) دـهاوخ  ماـمت  شدوـخ  ررـض  هب  زاـب   ) دزرویم نآ  رفک  سک  ره  و  دراذـگیم . رکـش  نتـشیوخ  دوـس  هب  تـقیقح ) رد   ) دـشاب
ینغ ناف هللا  رفک  نم  هسفنل و  رکـشی  امناف  رکـشی  نم  رکـشا هللا و  نا  همکحلا  نامقل  انیتآ  دـقل  و  تسا .) هدنـشخب  زاینیب و  نم  راگدرورپ 

دوسب ای   ) شدوخ يارب  دـشاب  رازگرکـش  سک  ره  شاب و  ادـخ  رازگرکـش  میتفگ ): وا  هب  و  . ) میداد تمکح  نامقل  هب  ام  اـعطق  و  . ) دـیمح
دنوادخ اریز  تشگ ) دهاوخ  مامت  شدوخ  ررـض  هب  هکلب  دز  دهاوخن  ادخ  هب  يررـض  چـیه   ) دزروب نارفک  سک  ره  دـشابیم و  شدوخ )

نینچ لماک  حوضو  اب  هفیرـش  يهیآ  ود  نیا  زا  دـشابیم ). دـمح ) يهدـنریذپ  اـی   ) دومحم هتـسیاش و  شلاـعفا  تافـص و  يهمه  زاـینیب و 
يرازگرکـش يهجیتن  دنادرگیمرب  اهنآ  يهدـنهد  ماجنا  دوخ  هب  ار  دوخ  يهجیتن  فیلاکت  تادابع و  يهمه  ماجنا  هک  نانچ  هک  میمهفیم 

رص اب  مه 
هکرابم تایآ  زا  یضعب  رد  ناحبس  دنوادخ  تسا . نتشیوخ  يهدنب  رازگرکش  ادخ  ددرگیمرب . رکاش  ناسنا  دوخ  هب  قوف ، يهیآ  ود  تحا 

یبابحتـسا یعربت و  تعاطا   ) عوطت سک  ره  و   ) میلع رکاـش  هللا  ناـفا  ریخ  عوطت  نم  و  - 1 دـننام : تسا . هدومرف  نایب  ار  دوخ  يرازگرکش 
هنا هلضف  نم  مهدیزی  و  - 3 تسا ) اناد  رازگرکـش و  دنوادخ  و   ) امیلع ارکاش ، هللا  ناک  و  - 2 تسا ). اناد  رازگرکش و  دنوادخ  دیامن  ریخ )

رازگرکش لاعتم  دنوادخ  هکنیا  يانعم  تسا ) رازگرکش  هدنیاشخب و  وا  اعطق ، دیازفایم  نانآ  يارب  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  و   ) روکش روفغ 
نینچ ار  ادخ  ندوب  رکاش  نانآ  دنیوگیم . یسربط  نسح  نب  لضف  یلعوبا  دننام  نارـسفم  زا  یـضعب  هک  تسنامه  تسا ، نتـشیوخ  يهدنب 

تیانع شناگدنب  يهحلاص  لامعا  ربارب  رد  هک  ار  یـشاداپ  دراد ، دوخ  ناگدنب  هب  هک  تبحم  تدش  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  دناهدرک  ریـسفت 
هک میدرک  هضحالم  شناگدنب  زا  ادخ  نتفرگ  ضرق  يهرابرد  هکنانچ  دـیامرفیم ، يرازگرکـش  نانآ  يارب  هک  تسنیا  دـننام  دـیامرفیم ،

دننام ار  رگیدـکی ، يهرابرد  ار  ناگدـنب  يراکوکین  ناسحا و  دـشاب ، هتـشاد  شتاـقولخم  هب  يزاـین  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  هک  يدـنوادخ 
: هدومرف یفرعم  ناگدنب  زا  دوخ  نتفرگ  ضرق  ار  رگیدکی  هب  نداد  ضرق  هداد و  رارق  یبوبر  ماقمب  يراکوکین  ناسحا و 

هتفرگ هدهعب  ار  نآ  يادا  و  دـنادرگیمرب ) هدـنهد  ضرق  نآ  هب  ار  نآ  ربارب  دـنچ  دـنوادخ  دـهدب و  نسح  ضرق  دـنوادخ  هب  هک  تسیک  )
هب ناگدـنب  هک  تسا  ییاهتمعن  هحلاص  لامعا  نآ  هک  تسا  نیا  دـننام  دـنهدیم  ماجنا  شناگدـنب  هک  ياهحلاص  لامعا  نیارباـنب ، تسا ،

. هبطخ نامه  ریسفت  رد  یلبق  ثحابم  هب  دوش  هعجارم  افطل ، ددرگیم . نآ  راذگساپس  زین  دنوادخ  دنهدیم و  دنوادخ 
هحفص 118] ]

و قایـسلا ، فنع  لبق  اوداقنا  و  قانخلا ، قیـض  لبق  اوسفنت  و  اوبـساحت ، نا  لـبق  نم  اهوبـساح  و  اونزت ، نا  لـبق  نم  مکـسفنا  اونز  هللا ، داـبع 
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زا شیپ  ادـخ ، ناگدـنب  يا   ) ظعاو رجاز و ال  اهریغ ال  نم  هل  نکی  مل  رجاز ، ظعاو و  اهنم  هل  نوکی  یتح  هسفن  یلع  نعی  مل  نم  هنا  اوملعا 
هب ار  اهنآ  ناتدوخ  دنروآرد ، هبساحمب  ار  ناتیاهسفن  هکنآ  زا  شیپ  و  دیجنسب ، ار  دوخ  دوش ، هدیجنـس  لدع  نازیم  اب  امـش  ياهـسفن  هکنآ 

دیوش هدنار  تشونرـس  نایاپ  فرطب  دیدش  هارکا  اب  هکنآ  زا  شیپ  و  دـینزب ، سفن  دـیوش ، گنت  ولگ  هکنآ  زا  شیپ  و  دـیروآرد ، هبـساحم 
ظعاو و دوخ  سفن  زا  هک  دنکن ) يرای  دوخ  هب  ای   ) دهدن یتیمها  دوخ  هب  هک  سک  ره  دینادب  دیـشاب و  عیطم  دـینک و  تکرح  ارایتخا  دوخ 
نیزوت و دروم  ار  نتـشیوخ   _ 1 ياهدنهد .) دنپ  هن  دوب و  دـهاوخ  یعنام  هن  شـسفن  ریغ  زا  وا  يارب  دـشاب ، هتـشاد  اهیگدولآ ) زا   ) یعنام

ازجا زا  کی  چیه  تسین ، هناخ  يزاب  یتسه  ملاع  دریگب  رارق  هبساحم  نیزوت و  دروم  رابجا  اب  ام  سفن  هکنآ  زا  شیپ  میهدب ، رارق  هبـساحم 
مینادب ام  هچ  ینعی  دشابیمن ، ام  شریذـپ  ملع و  هب  طوبرم  مه  اهنآ  تیعقاو  هک  نانچ  دـنکیمن ، تکرح  نوناق  زا  رانکرب  یتسه  ملاع  نیا 

طباور ازجا و  اب  یتسه  ناهج  میریذپن  ای  میریذپب  هاوخ  مینادن ، ام  هچ  و 
ناهج هک : مینکن  شومارف  زگره  ار  حیحص  الماک  راعش  نیا  درادن . نآ  اب  یهار  یخوش  يزابهطـسفس و  یفابهطلاغم و  دراد و  تیعقاو  ش 
نیمه تسا ، نآ  زا  لـماک  ياهخـسن  یئاـهنت  هب  هک  نآ  زج  نیرتـمهم  هکلب  یتـسه ، ملاـع  نیا  ازجا  زا  یکی  دراد  قرف  ناـهج  یئاسانـش  اـب 
یناهج هک  دـهدب  لامتحا  دـناوتیم  یناسنا ، دوجو  رد  تمظع  نیا  زا  هاگآ  دـنمدرخ و  کی  اـیآ  دوشیم  هدـیمان  ناـسنا  هک  تسا  دوجوم 

رد ار  لامتحا  راهچ  هلئسم  نیا  حیـضوت  يارب  دشاب ! ینعمیب  تسا ، ناهج  يهمه  ینعم  يهدننک  ریـسفت  هک  تمظع  نآ  اب  یئزج  رادینعم 
لامتحا ینعمیب  ناـهج  رد  ینعمیب  ناـسنا  مود - لاـمتحا  رادینعم  یناـهج  رد  رادینعم  ناـسنا  مکی - لاـمتحا  مینکیم : حرط  دروم  نیا 
یـسررب مراهچ  لامتحا  ات  ار  مود  لامتحا  ام  رادینعم  ناهج  رد  ینعمیب  ناسنا  مراهچ - لامتحا  ینعمیب  ناهج  رد  رادینعم  ناسنا  موس -

تابثا تسین و  تلع  هک  هچنآ  يهمه  در  للع و  میـسقت   ) یملع قطنم  شور  اب  لوا  لامتحا  تالامتحا ، نیا  نتخاس  دودرم  اـب  میئاـمنیم و 
تـالامتحا یـسررب  ثحب و  زا  شیپ  ینعمیب - ناـهج  رد  ینعمیب  ناـسنا  مود - لاـمتحا  دوشیم . تاـبثا  حوضو  لاـمک  اـب  یلـصا ) تلع 

چ ینعم )  ) زا روظنم  رادینعم ، ناهج  ای  ناسنا  میئوگیم : هک  یتقو  ینعی  مینادب ، ار  ینعم  زا  دوصقم  یتسیاب  هناگراهچ ،
هکلب دوشیم . هدافتـسا  اهبلاق  تامالع و  رگید  ظاـفلا و  زا  هک  تسین  نآ  لوادـتم  يوغل و  موهفم  ثحبم  نیا  رد  ینعم  زا  روظنم  تسی ؟

، دوشیمن هصالخ  دودـحم  ینایلاس  رد  دودـحم  یگدـنز  زغم و  یعیبط  ياهتیلاعف  اب  يداـم و  دـبلاک  نیمه  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  روظنم 
لوقعم يزاغآ  زا  هتفرگ ، رارق  دوجو  یلک  گنهآ  رد  یتسه  ناهج  تیمها  اب  رایـسب  ازجا  زا  یکی  ناونع  هب  هک  تسا  یتقیقح  ناـسنا  هکلب 
هدومن هولج  تعیبـط  يهصرع  رد  هک  تسا  یهلا  یلک  يهدارا  تمکح و  کـی  هب  دنتـسم  وا  دوجو  تسا  تکرح  رد  لوقعم  یناـیاپ  هب  ور 
ندیـسر رمث  هب  یئافوکـش و  هب  داد ، همادا  ریـسم  نیمه  هب  رگا  ددرگیم و  تعیبط  يارواـم  تعیبط و  لاـصتا  يهقلح  دـشر ، هار  ریـسم  رد 

تـسا يزیچ  ناـسنا   ) هک دومن  یقلت  حیحـص  ار  لاـمتحا  نیا  ناوتیم  اـیآ  مینیبب  نونکا  دـیابیم . قیفوت  تیدـبا  هاگرذـگ  رد  شتیـصخش 
نودـب دوشیم ، هدـیمان  ناسنا  هک  دوجوم  نیا  هک  دوش  هداد  ناـهج  ناـسنا و  يهراـبرد  لاـمتحا  نیا  ینعی  ینعمیب ؟) ناـهج  رد  ینعمیب ،
یناهج رد  یلومعم ) حالطـصاب   ) فدهیب وردوخ و  یچراق  دـننام  دـشاب ، هداتفا  نایرج  هب  یفدـه  يور  ناهج  نیا  رد  شتیدوجوم  هکنیا 
یتسه ناـهج  رگا  ـالوا  تسین ! يزیچ  رگید  ياـهچراق  یناـسنا و  چراـق  يارب  یفداـصت  ینعمیب  عمجم  زج  مه  نآ  هک  تسا  هدروآرب  رس 

مجم طقف 
وپاکت یتح  دندرکیمن ، ششوک  راک و  نآ ، رب  مکاح  نیناوق  رد  نارکفتم  نادنمـشناد و  همه  نیا  دوب ، یفداصت  یناهگان و  یتادوجوم  ع 

حوطـس و يهمه  رب  ذوفن  ددصرد  اهشنیب ، مولع و  همه  نیا  دـنتخادنایمن و  هار  هب  اهناشکهک  شرتسگ  راجفنا و  زاغآ  ندرک  ادـیپ  يارب 
یئارگچوـپ و دـناوتیم  ییاـهنت  هب  تسا  هداد  نآ  هب  یـضایر  يهرهچ  هـک  یتـسه  قـیقد  مـظن  هصـالخ ، دـمآیمنرب . یتـسه  ملاـع  ياـیاوز 

قطنم نیمادک  اب  ایناث -، دـیامن . موکحم  دـنادیم  یفداصت  تاکرح  ءایـشا و  یناهگان  عمجم  ارنآ  هک  ار  یتسه  ملاع  يهرابرد  يزادرپلایخ 
لایخ دنکیم ، تابثا  ام  يارب  ار  نآ  ندوب  رادفاده  حوضو  لامک  اب  هک  یتسه  يهرابرد  ار  الاو  هنادنمدرخ و  ياهتفایرد  ناوتیم  لوبق  لباق 

نیدـب وت  نم و  راک  ندیـشک  مقر  ناوتن  نیز  هب  ندـیرفآ  ملاـع  ملاـع و  رد  يزارد )! نیاـب  يزاـب  : ) تفگ ناوتیم  اـیآ  دومن ! یقلت  چوپ  و 
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ياهدرپارـس تسیرگیزاب  رهب  زک  رادـنپم  رهم  هام و  ندـیدرگ  درگ  نامه  رهپـس  يدروجال  ندـیمارخ  يزاـب  تسین  هک  منک  هاـتوک  يزارد 
زغم رد  یـصاخ  طئارـش  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  تقیقح  دوریم  يراک  ماـجنا  یپ  زا  دوریم  يراـبیوج  زک  ياهرطق  تسیرـسرس  نینچنیا 

يرتیهیدب رد  یتح  هکلب  دنکن ، هدهاشم  ناهج  ناسنا و  رد  یئانعم  اهنت  هن  هک  دیایب  دوجوب  یمدآ 
؟ دنتـسین التبم  زوسناج  يرامیب  نیاب  اهتسیلیهین  رگم  دـیآرب ! نآ  راکنا  ددـصرد  اـی  هدومن  دـیدرت  تسا  نتـشیوخ  دوجو  هک  قیاـقح  ن 

رکفتم هک  دراد  رارـصا  شدوخ  هتبلا  هک   ) يرکفتم کی  میوش : رکذـتم  يرامیب  نیا  حیـضوت  يارب  نشور  رایـسب  لاثم  کی  دـیهدب : هزاجا 
هتـشذگ هقیقد  کی  زا  شیپ  دنکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  یئایند  هک  درادن  ار  هیـضق  نیا  تابثا  تردـق  یـسک  چـیه  دـیوگیم : دوش ) هدـیمان 

یتسه ناهج  هک  تسه  لامتحا  نیا  اریز  تسا ، هتشاد  دوجو  شیپ  هقیقد  ود  ایند  هک  دینک  تابثا  دیناوتیمن  امـش  ینعی  دشاب ، هتـشاد  دوجو 
نیمز اهناشکهک و  نیا  يهمه  ینعی  تسا ، هتـشادن  دوجو  نآ  زا  شیپ  تسا و  هدمآ  دوجوب  شیپ  هقیقدـکی  شایلعف  تیدوجوم  يهمه  اب 

لاـس و اـهنویلیم  زوریرپ و  زورید و  ناـهج  دـیوگیم : هک  ياهظفاـح  اـب  یئاـهناسنا  هلمجنآ  زا  هک  شتادوـجوم  شتیمک و  تیفیک و  نیا  اـب 
رگا هک  هطـسفس  هطلاغم و  نیا  هنافـساتم  تسا ! هدـمآ  دوجوب  هتـشذگ  يهقیقد  نیمه  رد  تسا ،. هتـشاد  دوجو  نیا  زا  شیپ  لاس  اهدرایلیم 
هدش هدید  دننکیم ، دیلقت  هفـسلف  زا  هک  یئاهباتک  زا  یـضعب  رد  تسا ، یناور  يزغم و  يرامیب  زا  فشاک  اعطق ، دشاب ، هدـش  هتفگ  يدـج 

یتسه ناهج  یفن  هنابام ، فوسلیف  يهفایق  اب  هدوب و  یفابهطلاغم  لوغشم  هک  لاحنآ  رد  هدننک  هطلاغم  نیا  هب  رگا  لاحنیا ، اب  تسا .
زا سپ  دیاب  هک  تسا  هدش  میظنت  امـش  قاتا  رد  یبمب  هتـشذگ  هام  کی  هک  دندادیم  ربخ  نینچ  دندومرفیم ! هضافا  هقیقدکی  زا  شیپ  رد  ار 
زا ياهدرپ  اب  هک  شرامیب  يهفاـیق  اروف  هکلهم  نآ  زا  شناـج  تاـجن  يارب  اـعطق ، تسا ، نآ  راـجفنا  عقوم  زورما  ددرگ و  رجفنم  هاـم  کـی 
اب ار  بمب  راـجفنا  یئوـگ  هک  دراذـگیم  رارفب  اـپ  ناـنچ  هتـشگ  نوـگرگد  ساره  سرت و  زا  دوـب ، هدـش  هدیـشوپ  يزاـبهطلاغم  فـسلفت و 

زاربا اب  هدومن  هنحـص  دراو  ار  دوخ  يرـشب ، تفرعم  يهنحـص  هب  هدناوخان  نارگیزاب  زا  یـضعب  هکنیا  زا  سپ  دـنکیم . هدـهاشم  شنامـشچ 
تیدوجوم دننک ، داجیا  دـیدرت  ناهج  ناسنا و  ندوب  رادینعم  يهرابرد  هکنآ  زا  شیپ  متـسه !)) نم  : ) دـنیوگب دـنهاوخیم  دـیدرت  کش و 

نوریب ار  متـسه ) نم   ) يرایـشهان لامک ، اب  متـسین ) نم   ) زا بیترت  نیدب  دنوشیم و  هنحـص  دراو  هاگنآ  دننکیم و  طقاس  تیعقاو  زا  ار  دوخ 
تلع و چـیه  اهنآ  نودـب  هک  یناسنا  ياهشزرا  اهتمظع و  يهمه  ینعمیب ) ناهج  رد  ینعمیب  ناسنا   ) مود لامتحا  اب  اثلاث - دـنروآیم !!

اهـشزرا اهتمظع و  نآ  ياراد  هک  یناسک  تهج  کی  زا  هکلب  ددرگیم ، طقاس  درادـن ، دوجو  یناویح  ياههدـیدپ  زج  یگدـنز  يارب  یلیلد 
طتعفنم یناویح و  ییارگتذل  هک  دنتسه  هناوید  قمحا و  ینامدرم  دنروآیم ، تسدب  يراکادف  شالت و  اب  ار  اهنآ  هدوب و 

عفانم ذـئاذل و  زا  یناسنا  خـیرات  یقیقح و  ندـمت  هب  اهناسنا  ندرک  دراو  يارب  هداتفا و  اهناسنا  يایحا  رکفب  هتـشاذگ  رانک  ار  هناشنمدد  یبل 
طارقـس نورن و  دـیوگب : رفن  کی  هک  دـهاوخیم  یتیاهنیب  تحاقو  یمرـشیب و  نونج ، تقاـمح و  يهفاـضاب  اـعقاو ، دـنرادیمرب ! تسد  دوخ 

ار هانگیب  ناسنا  رازه  اهدص  هدومن و  عابشا  ار  دوخ  یناویح  ياههزیگنا  تایضتقم و  هک  تسا  طارقس  زا  رتهب  نورن  هکلب  دنرادن ، یتوافت 
یناسنا حور  گنهرف  يایحا  رد  رمع  کی  زادرپمهو  فابلایخ و  ناوتان و  فیعـض و  تخبدب  طارقـس  یلو  تسا ، هتخیر  نوخ  كاخ و  هب 

ناـهج رد  ینعمیب  ناـسنا   ) چوـپ قـطنم  رباـنب  سپ  تسا ! هداد  تسد  زا  هار  نیا  رد  ار  دوـخ  ناـج  مه  رما  تبقاـع  هدرک و  شـالت  اـهناسنا 
دوخ یصخش  عفانم  ذئاذل و  يهمه  هک  ینادنمشناد  ناحلصم و  نیتسار و  يامکح  ایـصوا و  یهلا و  ناربمایپ  ياهـششوک  يهمه  ینعمیب )

! دـناهدوب نامدرم …  دـناهدروآرد ، تکرحب  تفرعم  ملع و  تلادـع و  قح و  رایتخا و  يدازآ و  ریـسم  رد  ار  اهناسنا  هتـشاذگ و  اـپ  ریز  ار 
یـضقانت لامتحا  نیا  ینعمیب - یناهج  رد  رادینعم  ناسنا  موس - لامتحا  ادـخ ! يدـنب  مشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاـب و  شوگ  زاـب و  مشچ 

ضیقن هب  ود  نآ  زا  کی  ره  نتخاس  موکحم  رگیدکیب و  لصتم  تقیقح  ود  يهطبار  عطق  زا  یشان  هک  درادربرد  راکشآ 
نیا دشاب . هتشاد  یئانعم  دناوتیمن  تسا  نآ  زا  یئزج  هک  ناسنا  دشاب ، هتشادنربرد  یئانعم  یتسه  ناهج  رگا  هکنیا  حیضوت  تسا . يرگید 

یتقیقح ياراد  لک  عومجم  کـی  زج  رگا  هکناـنچ  تسا ) لـک  عباـت  تیفیک  رد  ءزج ، : ) دـیوگیم هک  تسا  یلک  نوناـق  نآ  قباـطم  هیـضق 
دنتعیبط و ملاع  زا  یئازجا  هک  ناویح  ناسنا و  زا  معا  نارادناج  دننام  تسا ، رادوخرب  تقیقح  نآ  زا  لک  عومجم  هک  دنکیم  فشک  دشاب ،
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بیرق دادعتسا  لقادح  ای  تسا و  رادروخرب  ناج  تایح و  یعون  زا  تعیبط  ملاع  هک  دننکیم  تابثا  حوضو  لامک  اب  دوخ  ناج  تایح و  اب 
ار لاوس  نیا  رگید  فرط  زا  شخب  یتسه  دوش  هک  دناوت  یک  شخب  یتسه ، زا  هتفایان  تاذ  اریز : دشابیم ، اراد  ار  ناج  تایح و  تیلعف  هب 

برغم زا  باتفآ  تسیاـبیم  یلومعم  حالطـصا  هب  اـیآ  دـشاب ؟ هدوب  هنوگچ  تسیاـبیم  تشاد  ینعم  یتسه  ناـهج  رگا  هک  میریگب  رظن  رد 
هب ندـش  ریزارـس  ياجب  بآ  دـیابیم  ایآ  دـهدب ) شیامن  نینچ  هک  دریگب  ماجنا  يروط  نیمز  تکرح  ینعی   ) دور ورف  قرـشم  رد  دـیآرد و 

دیابیم نشور  یبآ  ياجب  نامـسآ  ياضف  دـنناوخب ! اطعوبا  تسیابیم  روغ ) قو و   ) ياجب اههغابروق  و  دـتفیب ! ناـیرجب  ـالاب  فرطب  نیئاـپ 
شوم یبالگ  ياجب  یبالگ  ياهتخرد  زا  دنتفیب و  نایرجب  اهتلع  زا  شیپ  اهلولعم  تسیابیم  اهنیا  زا  رتالاب  و  دشاب ! ياهوهق 

مرکا ربمایپ  هک  تسا  یلاوس  نامه  نیا  اههبرگ ! مرتحم  هفیاط  يهنایارگ  عقاو  يهفسلف  یضایر و  قطنم  هب  رظن  اب  اصوصخم ، دوش ، نازیوآ 
تابثا يارب  ایآ  دنتفرورف . قلطم  توکـس  رد  نانآ  تخاس و  هجوتم  دندوب ، هدمآ  راوگرزب  نآ  تمدـخب  هک  نویرهد  زا  رفن  دـنچ  هب  (ص )

يارب دسریم  رظنب  تسین ! یفاک  دنشابیم ، ریغتم  ناهج  هب  طوبرم  یئاهتباث  هک  نآ  رد  هیراج  نیناوق  یـضایر و  مظن  یتسه ، ندوب  رادینعم 
ای صخش  رگا  دشاب و  یفاک  ناهج  ندوب  رادینعم  تابثا  يارب  دش  ضرع  هک  لیلد  نیمه  هتخاس ، شیپ  لوصا  زا  دازآ  هاگآ و  ناسنا  کی 

ماود تابث و  دیاب  البق  دنیوگب ، ار  ینخـس  نینچ  هکنیا  يارب  نانیا  تسین ، هدننک  عناق  ام  يارب  لیلد  نیا  دـنیوگب : دـنوش و  ادـیپ  یـصاخشا 
ینعمیب ناهج  رد  میرذگب ، هلاسم  نیا  زا  دنروایب . نابزب  ار  روبزم  نخـس  سپـس  دننک و  راکنا  ار  یتسه  ازجا  طباور  يهدننک  هرادا  نیناوق 

هنوگچ دشابن ، هتفریذپ  لوقعم  یفده  هاگآ و  لعاف  چیه  نآ ، تکرح  ندـمآ و  دوجوب  يارب  رگا  درادیمنرب ، یهیجوت  ریـسفت و  چـیه  هک 
دوشیم هداد  تبـسن  ناسنا  هب  هک  ینعم  نآ  زا  دوصقم  رگا  تسا ! ینعم  ياراد  ینعمیب ، ناهج  نیا  رد  ناسنا  ماـنب  يدوجوم  تفگ : ناوتیم 

ققحت لباق  یعیبط  ناهج  نیا  رد   ) هک تسا  يو  یگدنز  يارب  الاو  فده  میکح و  هاگآ و  قلاخ  نتشاد 
ضرف هک  یتقو  اریز  دشاب ! هدوب  ققحت  لباق  ینعمیب  ناهج  رد  هک  دراد  ناکما  هنوگچ  دیایب ) دوجوب  تیدبا  ریـسم  رد  دـیاب  اعطق  تسین و 

للع و نیمه  قوفام  یلعاف  یئدبم و  ياراد  تسا  ناهج  زا  یئزج  هک  ناسنا  میئوگب  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  درادـن  یئدـبم  ناهج  میدرک 
دناوتیم هنوگچ  فدهیب ) یعومجم  لک   ) فدهیب ناهج  نیا  درادن ، یفده  ناهج  مینک : ضرف  رگا  نینچمه  دـشابیم ! یعیبط  تانایرج 

تمظع و اب  تسیدوجوم  ناسنا  هک  تسا  نیا  ینعمیب  ناهج  رد  ناسنا  ندوب  رادینعم  زا  روظنم  رگا  و  دـشخبب ! فدـه  شئازجا  زا  یکیب 
هک تسیرگید  يهطلاغم  کی  مه  نیا  تسا ، یناور  يزغم و  زیگناتفگش  ياهورین  اهدادعتسا و  يراد  اریز  داد ، تیمها  دوجوم  نیاب  دیاب 

دروم ینعم ، نیا  نتـشاد  تهجب  هک  دـنک  تابثا  وا  يارب  گرزب  یئاـنعم  ناـسنا ، يارب  نوگاـنوگ  داـعبا  اهدادعتـسا و  تاـبثا  اـب  دـهاوخیم 
ءدبم رـشب  رگا  هک  تسا  نیا  يرـشب  تفرعم  يایاضق  نیرتیهیدب  زا  یکی  هکیتروص  رد  دریگب ! رارق  میظعت  دیجمت و  تیمها و  هبـساحم و 
يور دیاب  طقف  تسین ، میظعت  دیجمت و  تیمها و  هنوگچیه  لباق  وا  تاذ  دشاب ، هدیرفآ  یئالاو  فده  هب  ور  ار  وا  هک  دشاب  هتشادن  یئالعا 

ایسب یناویح  دیاب  ار  ناسنا  رگید  ترابعب  دومن و  هبساحم  كانرطخ  رضم و  هدنهددوس و  هدنریگدوس و  دوجوم  کی  ناونعب  ناسنا 
ینعم ياراد  يدوجوم  هن  تفرگ ، رظن  رد  بلطهاج  تعفنم و  تسرپتذـل و  وجتصرف و  زادرپرکم و  زابهلیح و  رگهلماعم و  هدـیچیپ و  ر 

لک زا  زج  تیعبت  نوناق  يانبم  رب  رادینعم  یناهج  روصت  رادینعم - یناهج  رد  ینعمیب  ناسنا  مراـهچ - لاـمتحا  یـشزرا . تیمها  لـباق  و 
ینعم ياراد  دنکیم ، تکرح  دادعتـسا  ورین و  اهدص  اب  دنکیم و  ادـیپ  نوکت  ناهج ، نانچ  رد  هک  یناسنا  هک  تسنیا  مزلتـسم  یعومجم ،

ياهـشواک تقد و  اب  یلو  دوشیمن ، هدـید  تحارـص  اب  یناـسنا  مولع  یـسانشیتسه و  هب  طوبرم  ياـهباتک  رد  لاـمتحا  نیا  هچ  رگا  دـشاب .
زا رتارف  یئانعم  ناسنا  يهرابرد  لاحنیا  اب  دـننادیم و  نیناوق  هاـگرولبت  مظن و  تیاـهن  رد  ار  ناـهج  هک  یناـسک  دـیاقع  يهراـبرد  بساـنم 

هراشا موس  مود و  لاـمتحا  هب  طوبرم  ثحاـبم  رد  اـم  دوشیم . هدـهاشم  روبزم  لاـمتحا  دـنرادن ، عارـس  قیمع  عیـسو و  یناویح  ياههدـیدپ 
، دـشابیم ینعم  ياراد  زین  رگید  عوضوم  امتح  مینک  تابثا  یئانعم  ناهج ) ناسنا و   ) عوضوم ود  زا  یکی  يارب  میتسناوت  اـم  رگا  هک  میدرک 

لک هک  ناـهج  رگا  نیارباـنب ، تسا . یهیدـب  ـالماک  یملع  هاگدـید  زا  هک  تسا  تیفیک  رد  لـک  زج و  مزـالت  دراوـم  زا  یکی  مزـالت  نـیا 
رد کیرش  ناونعب  لقادح  ای  ، دوب دهاوخ  رادینعم  امتح  تسا  نآ  زج  نیرتمهم  هک  ناسنا  دشاب ، رادینعم  تسا ، یعومجم 
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ام هک  تسا  یفاک  اریز  تسا ، ناهج  يارب  ینعم  تابثا  زا  رتناسآ  ناسنا  يارب  ینعم  تابثا  یهگناو  دوب . دـهاوخ  ینعم  ياراد  ناهج  يانعم 
تیاهنیب - 1 دـننام : میـسرب ، ناـسنا  ندوب  رادینعم  هب  میهدـب و  رارق  یـسررب  تقد و  دروم  ار  ناـسنا  یناور  يزغم و  تاـصتخم  زا  یـضعب 

يهدـنورپ دزاـسب و  عناـق  دـناوتیمن  ار  ناـسنا  دودـحم ، يزاـیتما  چـیه  تسا ، رادروـخرب  تـیمها  اـب  رایـسب  صتخم  نـیا  زا  یمدآ  ییارگ -
رد مه  اـجنآ  زا  هتـشگ و  لوقعم  ياـهیئابیز  تفاـیرد  یهار  هکلب  دوشیمن  عابـشا  سوسحم  ياـهیئابیز  زا  - 2 ددـنبب . ار  وا  یئوجزایتما 
رب هطلـس  زج  زیچ  چیه  دومن ، یبلط  تردـق  ریـسم  هب  لدـبم  ار  یناسنا  يالاو  ریـسم  نیا  یـسک  رگا  - 3 دیآیمرب . قلطم  لامج  يوجتـسج 

نیا زج  ناـسنا  رگا  تفگ : ناوتیم  اـهيرگادوس - قوفاـم  فیلکت  فیرـش  رایـسب  ساـسحا  - 4 دـنکیمن . عابـشا  ار  وا  یتـسه  ملاـع  يهمه 
و میدروآ ، هنوـمن  يارب  طـقف  ار  صتخم  راـهچ  نـیا  درکیم . تیاـفک  وا  ندوـب  رادینعم  تاـبثا  يارب  تشادـن  ار  فیرـش  رایـسب  ساـسحا 
( مراهچ موس و  مود و   ) لامتحا هس  هک  لاح  دنناوارف . رایـسب  دـننک  تابثا  ناهج  نیا  رد  ار  ناسنا  ندوب  رادینعم  دـنناوتیم  هک  یتاصتخم 

نیا سپ  دنکیم . یگدنز  تسا  ینعم  ياراد  هک  یناهج  رد  الاو  یئانعم  نتشاد  اب  ناسنا  هک  دوشیم  تابثا  لوا  لامتحا  دش ، لطاب 
( دیهدب رارق  هبساحم  هنزاوم و  دروم  ار  دوخ  دیریگب ، رارق  هبـساحم  هنزاوم و  دروم  هکنآ  زا  شیپ  : ) دیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک 

نیا تسا  رادینعم  ناـهج  رد  رادینعم  يدوـجوم  ناـسنا  هک  نیا  شریذـپ  اریز  دـیامرفیم ، هک  تسا  ناـسنا  يهراـبرد  هـلمج  نـیرتیعطق 
شدوخ ار  راک  نیا  رگا  تفرگ  دـهاوخ  رارق  قیقد  يهبـساحم  هنزاوم و  تحت  اـعطق  دوجوم  نیا  هک  دروآیم  دوخ  لابندـب  مه  ار  شریذـپ 

ار دوخ  تایح  و  دـنک ، هحماسم  راک  نیا  رد  رگا  دروآ و  دـهاوخ  تسدـب  تسیبوبر ، يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  هک  ارنآ  يهویم  داد ، ماـجنا 
هدـش هدـیچرب  شتکرح  دـیما و  راموط  هدـش و  رید  رگید  یلو  درک ، دـهاوخ  ار  راک  نیا  لازیال  لزیمل و  رگباـسح  دـنارذگب ، هبـساحمیب 

نیا دنکیم : نایب  نینچ  دهدیم ، دشر  هب  ور  ینوگرگد  داجیا  نتـشیوخ و  يهبـساحم  هب  روتـسد  هک  ار  اهناسنا  ینورد  يادـن  يولوم  تسا .
لد هوک  زا  وا  گناب  داتـسوا  تسا  میکح  وا  تسه  اجک  ره  تسیهت  هگ  هک ، نیا  گناب  زا  تسا  رپ  هگ  تسیک  گـناب  اـهلد  هوک  رد  ادـص 

نوخ اههمـشچ  ياهبآ  دوشیم  نوریب  فطل  نآ  هک  نوچ ز  لالز  بآ  يهمـشچ  نارازه  دـص  لاقز  اوآ  نآ  زا  هوک  دـناهزیم  دابم  یلاـخ 
هوک م يازجا  درخ  تفریذپ و  ناج  دوب  لعل  انیس  روط  رسارس  هک  دوب  لعن  نویامه  هاشنهش  ناز  دوشیم 

ین وا  رد  یقاتشم  گناب  يادص  ین  دوشیم  ناشوپ  زبس  زا  ندب  ین  دوشیم  ناشوج  همشچ  کی  ناج  ین ز  هورگ  يا  رخآ  میگنـس  زا  مک  ا 
يو رد  هک  وب  یهم  دـبات  وا  يازجا  رب  هک  وب  دـننکرب  یلک  هب  ار  هک  نینچ  نیا  دـنلک  زو  هشیت  ات ز  تیمح  وک  وا  رد  یقاس  يهعرج  يافص 
مخز تمایق  نآ  تسا  مک  یک  تمایق  ناز  تمایق  نیا  دنک  یک  ار  مرک  نیا  تمایق  سپ  دـنکرب  ار  اههوک  تمایق  نوچ  یهر  دـبای  هم  بات 

شجنـس هبـساحم و  يهلیـسوب  دوخ  نورد  رد  یتماـیق  تماـیق ، نآ  ندـش  اـپرب  زا  شیپ  هک  تسنیا  يولوم  دوصقم  تسمهرم  نوـچ  نیا  و 
تمایق نیا  نودب  تفرگ . دهاوخ  ار  ناسنا  غارس  لامعا  يازس  طقف  هک  تمایق  نآ  يوش ، راگتسر  تمایق  نآ  رد  ات  روایب ، دوجوب  نتشیوخ 

. تسا هتشگ  حرطم  هتشذگ  ریسفت  رد  هک  تسا  ینیماضم  ياراد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  يدعب  تالمج  مهرمیب . تسا  یمخز  هدنزاس ،

حابشا هبطخ  هبطخ 090-

هحفص 157] ]
هداعلاقوف یبلاطم  دناهدش ، هجوتم  هغالبلاجهن  نارسفم  ناحراش و  هک  روطنامه  هک  هکرابم  هبطخ  نیا  مکی  دون و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

اههبطخ زا  رگید  یـضعب  مکی و  يهبطخ  هبطخ و  نیا  رد  تاحالطـصا  زا  يرادـقم  درادربرد . هیلاعتم  تمکح  تایهلا و  رد  یلاع  قیمع و 
بلاطیبا نب  یلع  یتوکلم  یملع و  تمظع  زا  مومع و  روطب  یـسانشیتسه  نایرج  زا  عـالطایب  صاخـشا  زا  یـضعب  يارب  هک  تسا  هدـمآ 

رد فرطنیاب  نومام  یقیناود و  روصنم  نامز  زا  یفسلف  یمکح و  میهافم  تاحالطـصا و  نیا  دناهتفگ : نانآ  تسا . هدش  ماهبا  بجوم  (ع )
نیا عفد  يارب  دناهداد . رارق  لاکشا  دروم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هب  ار  اههبطخ  هنوگنیا  تبسن  اذل  تسا ، هتشگ  جئار  یمالسا  ياهروشک 

زا دـناوتیم  دراد  هک  یتعـسو  اـب  یبرع  تغل  هک  دـننادیمن  دـنلفاغ و  یبرع  تغل  زیگناتفگـش  تعـسو  زا  صاخـشا  نیا  تفگ : دـیاب  مهوت 
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يارب سانـشیتسه  تایهلا و  يهیلاع  میهافم  یناعم و  اما  و  دیآرب . یـسانشیتسه  تایهلاب و  طوبرم  میهافم  یناعم و  هنوگره  نایب  يهدهع 
. لاعتم دنوادخ  فرط  زا  مالـسا  ربمایپ  يارب  دیدج  ماکحا  قئاقح و  ندروآ  هک  تسا  هدوب  ریذـپناکما  ینعم  نامهب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع 

مالسا مظعا  ربمایپ  زا  سپ  ع )  ) مدآ نادنزرف  نیمادکب  امسالا  مدآ  ملع  يهیآ و  نینچمه 
زورب يهراـبرد  درومیب  ياهيدنبمیـسقت  زا  یـشان  تاـمهوت  هنوگنیا  اـیناث - ـالوا و  نیا  تسا ، هدوـب  بلاـطیبا  نب  یلع  زا  رتهتـسیاش  (ص )
هفسلف تامیسقت  يهرابرد  رصتخم  یثحب  مهوت ، نیا  ندرک  فرطرب  يارب  دشابیم . هریغ  میلاقا و  اهنامز و  بسحرب  یفسلف  لئاسم  میهافم و 

ایآ دوش و  حرطم  دـناوتیم  ریخا  ياهنارود  مدرم  يارب  هتـشذگ  نورق  راصعا و  تارکفت  زرط  اـیآ  هک  تقیقح  نیا  تخانـش  مینکیم : حرطم 
نیمز برغم  مدرم  نارکفتم و  يارب  نیمز  قرشم  تارکفت  زرط  سکعلاب  نیمز و  قرشم  مدرم  نارکفتم و  يارب  نیمز  برغم  تارکفت  زرط 

میـسقت مکی - عون  میوشیم : رکذتم  دراد ، جاور  یناسنا  مولع  اههفـسلف و  رد  هک  ار  میـسقت  عون  هس  دـشاب ، هدوب  دـیفم  حرطم و  دـناوتیم 
میسقت نیا  یبتکم - میسقت  مود - عون  دیدج . یطسو و  نورق  میدق ، يهفسلف  تسا : هدش  میسقت  نامز  هس  رب  هفسلف  میـسقت  نیا  رد  ینامز ،

نویـسح و مالـسا ، تیحیـسم ، مسیلائر ، مسیلآهدیا ، قاور ، قارـشا ، ءاشم ، هفـسلف  دـننام  تسا : هتفرگ  تروص  یبتکم  تافالتخا  رابتعا  هب 
نیا هزورما  هک  برغ  قرـش و  يهفـسلف  هیردنکـسا و  مر ، نانوی ، دـنه ، يهفـسلف  دـننام  یمیلقا - میـسقت  موس - عون  کـلاذریغ . نویلقع و 

مکی عون  ماهدرک ) ینارنخس  یئابطابط  يهمالع  موحرم  تشادگرزب  رد  ار  ثحبم  نیا  . ) تسا لوادتم  رایسب  میسقت 
ای یتاذ  نورب  تکرح  اب  نهذ  طابترا  زا  یشان  ینهذ  دادتما  زا  تسترابع  هک  نامز  دوخ  موهفم  رابتعا  هب  میـسقت  نیا  هفـسلف  ینامز  میـسقت 
اب نارکفتم  ياهیریگعضوم  عونت  هب  طوبرم  هکلب  تسین ، نامز  دوخ  ششک  هب  دنتسم  اههفـسلف  فالتخا  عونت و  ینعی  تسین ، یتاذ ، نورد 

ینهذ صاخ  عضو  مکی - تیصوصخ  ددرگیم . صخشم  هدمع  تیـصوصخ  ود  اب  يریگعضوم  نیا  دشابیم . دنطابترا  رد  نآ  اب  هک  یناهج 
يهمه ریگارف  تیـصوصخ  نیا  دـیامنیم . نییعت  تسا ، طابترا  رد  نآ  اب  هک  یناـهج  زا  ار  وا  ياهتـشادرب  تیفیک  هک  تسا  رکفتم  یناور  و 
يوناث یضراع و  يهدیدپ  کی  تیصوصخ  نیا  دننکیم . یگدنز  نآ  رد  هک  تسا  یمیلقا  یبتکم و  ره  رد  اهنارود و  يهمه  رد  نارکفتم 

تاـیعقاو اـب  ناـسنا  طاـبترا  ترورـض  زا  تستراـبع  لـصا  نآ  تسا و  يرـشب  تفرعم  لوـصا  نیرتلیـصا  زا  یکی  هب  دنتـسم  هکلب  تسین ،
دزاسیم و شتفرعم  نتخاس  قیمع  هعـسوت و  يارب  دوخ  تسد  اب  هک  یئاههاگـشیامزآ  ساوح و  دـننام  تفرعم  نوگانوگ  لماوع  يهلیـسوب 

عوضوم تسا : ینثتـسم  لـصا  نیا  زا  عوضوم  ود  طـقف  اـهنارود و  يهمه  رد  تسا  نارکفتم  يهمه  ریگنماد  يریگعضوم ، نیا  دزادرپیم .
. دزروـیمن تلاـخد  نآ  لوـصح  رد  هدـنوش  كرد  هدـننک و  كرد  تاذ  زا  جراـخ  یلماـع  چـیه  هک  يروـضح ) ملع   ) تاذ هب  ملع  مـکی -

قع هک  تسا  ادخ  مود - عوضوم 
ندوب یجیردـت  زا  تسترابع  مود - تیـصوصخ  دـننک . كرد  ار  وا  یجراخ ، لماع  تلاـخد  نودـب  دـنناوتیم  كاـپ  ياـهترطف  میلـس و  ل 

- مکی عون  تسا : هجاوم  لئاسیم  عون  ود  اب  اهشنیب  اهـشناد و  یجیردت  شیازفا  هب  رظن  اب  هفـسلف  نامز . دادتما  رد  يرـشب  تامولعم  شرتسگ 
زورب هک  تسین  دـیدرت  ياـج  و  ینیع . ناـهج  ورملق  رد  هاوخ  ناـسنا و  ورملق  رد  هاوخ  دـننکیم ، زورب  ملع  يهنهپ  رد  هک  دنتـسه  یلئاـسم 

. ددرگیم اهشنیب  اهشناد و  نآ  هب  طوبرم  یفسلف  لئاسم  قمع  شیازفا و  شرتسگ و  بجوم  میدرک  هراشا  هکنانچ  دیدج  ياهشنیب  اهـشناد و 
ناسانشیتسه یفسلف و  نارکفتم  يارب  نامز  هاگرذگ  رد  هراومه  هک  دنتسه  یمومع  یلک و  رایـسب  لئاسم  میهافم و  هدع  کی  مود - عون 

، دوجو دومن ، تیعقاو ، دنوشیم . هدـیمان  هماع ) يدابم   ) ای هماع ) روما   ) قرـش يهفـسلف  رد  لئاسم  میهافم و  نیا  دوب . دـهاوخ  هدوب و  حرطم 
ثحب و ترورـض  ساسحا  دومن . بوسحم  عون  نیا  زا  ناوتیم  ار  کلاذریغ  تیاهنیب و  یهانتم ، ناکم  نامز ، تفرعم ، نوناق ، مظن و  مدـع ،
رد رکفت  ثحب  لاثم  ناونعب  تسا . ناـما  رد  دـیدج  ياهـشنیب  اهـشناد و  زورب  راـصعا و  نورق و  تشذـگ  دربتـسد  زا  عون ، نیا  رد  هشیدـنا 

یسقت مود - عون  دشابیم . زین  دیدج  ياههفسلف  ریگنماد  تسا ، هدوب  یناتساب  دنه  نارکفتم  ریگنماد  هک  روطنامه  دومن  تیعقاو و 
فالتخا یهاگ  هک  تسا  هدوب  یسانشیتسه  یفسلف و  عونتم  ياهماظن  دیاقع و  ءارآ و  زورب  دهاش  يرـشب  تفرعم  خیرات  هفـسلف  یبتکم  م 

کیب هجوت  تسا . هدوب  رگیدمه  اب  مهافت  لیدعت و  لباق  یحطس و  رگید  یـضعب  رد  هدوب و  یـساسا  رگید  یـضعب  اب  اهنآ  زا  یـضعب  نایم 
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دوجوب یباـیعقاو  يریگفدـه  اـب  عونتم ، ياـهماظن  دـئاقع و  ارآ و  نیا  ریگمـشچ  تیرثـکا  هک  تسا  يرورـض  رایـسب  اـجنیا  رد  مه  هتکن 
هداد و تسد  زا  ار  هناضرغیب  بان و  یسانشیتسه  یفسلف و  شنیب  یئاناوت  هک  اهماظن  دیاقع و  ءارآ و  ناراذگناینب  زا  هدع  نآ  دناهدمآ و 
. دنـشابیم تیلقا  رد  تسا ، هداد  هئارا  لوبق  لباق  ریغ  تایرظن  هدومن و  حرطم  هک  يدـئاقع  ارآ و  هب  بصعت  قشع و  اـی  یئاـمندوخ  تهجب 

یناوتان زا  یـشان  تافالتخا  يهرابرد  هن  تخادرپ  لمات  قیقحت و  هب  یبتکم  یعیبط  تافالتخا  لماوع  يهرابرد  دیاب  هک  تسا  تهج  نیمهب 
دوخ ياهلالدتسا  لئاسم و  ینابم و  يهمه  دناوتب  هک  درادن  دوجو  یسانشیتسه  یفـسلف و  ماظن  چیه  هک  تهجنادب  میئوگیم : لاح  روبزم .
قوذ دیرجت و  ضحم و  یلقعت  لوصا  رب  ار  هروبزم  روما  زا  يرادقم  هک  تسا  یعیبط  اذل  درادـب ، دنتـسم  سوسحم و  ینیع  ياهدومن  رب  ار 

هتکن نیا  دیاب  ام  و  دوشیم . یشان  صلاخ  يزغم  تیلاعف  لوصا و  نیا  زا  تافالتخا  يرادقم  دزاسب ، راوتسا  يزادرپ 
. دشابیمن تفرعم  هدننک  هابت  تارجاشم  هدنشک و  ياهداضت  بجوم  يدمعت  ریغ  یعیبط و  تافالتخا  هنوگنیا  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار 

يربج هیجوت  ار  وا  تارکفت  دوخب  دوخ  هک  دنکیم  لاغـشا  ار  رکفتم  یناور  حوطـس  قامعا  نانچ  اهتفایرد  لوصا و  زا  یـضعب  یهاگ  یلو 
کی مینک  ضرف  دشابیم . هنع  لوفغم  رکفتم  يارب  یناور ، حوطس  هدننک  لاغشا  لماع  هب  دنتـسم  هیجوت  نیا  ندوب  يربج  بلغا  هک  دیامنیم 

قامعا يهمه  هک  تسا  هتفایرد  تیعقاو  قباطم  نانچ  تسا ، صلاخ  رـش  يرـشب  تعیبط  هک  ار  بلطم  نیا  سباه  یلوایکام و  دـننام  رکفتم 
ناـنچ روبزم  بلطم  هب  وا  ناـمیا  قشع و  تسا و  هدـمآرد  يو  ینورد  لاـعف  رـصنع  کـی  تروصب  هدومن و  لاغـشا  ار  يو  یناور  حوـطس 

نم هک  دـنک  اـعدا  مه  هزادـنا  ره  یـصخش  نینچ  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  چـیه  تسا ! هدـیرفآ  وا  دوخ  ار  ناـسنا  یئوگ : هک  تسا  مکحم 
قوشعم ریثات  تحت  دناوتیمن  هجو  چیهب  اریز  تسا ، عقاو  فالخ  منکیمن ، زاربا  وجتسج و  ار  تقیقح  زج  نم  متـسه و  یبای  عقاو  ددصرد 

بلاـطیبا نب  یلع  هللادـبع و  نب  دـمحم  میرم و  نب  یـسیع  نارمع و  نب  یـسوم  لـیلخ و  میهاربا  اـیند  مدرم  رگا  دریگن . رارق  دوخ  لـیلدیب 
هناهاگآان ای  هناهاگآ  ار  اهنآ  ياهراتفگ  اههشیدنا و  تاکرح و  رکفتم  نآ  دنشاب ، طارقس  ینرق و  سیوا  يرافغ و  رذوبا  مالـسلا و  مهیلع 

ات
قرـش نارکفتم  يهمه  رظنب  تسا . انیبان  دوخ  قوشعم  زج  يزیچ  ندید  زا  قشاع  تسا و  قشاع  وا  اریز  ارچ ؟ درک ، دهاوخ  فیرحت  لیو و 

. تسین روصت  لـباق  یـسانش  یتسه  هفـسلف و  يارب  میوگیم ) هک  تسا  نیمه   ) هک نخـس  نیا  زا  رتکـلهم  یتـفآ  زورما  زورید و  برغ و  و 
هب بصعت  قشع و  زا  دیاب  امتح  دشیدنایم ، یسانشیتسه  یفسلف و  لئاسم  يهرابرد  هک  يرکفتم  هک  میئوگیم  لماک  تحارص  اب  نیاربانب ،

هدوب قیاقح  تایعقاو و  يهمه  ياـجبان  هیجوت  اـی  نتفرگ  هدـیدان  بجوم  دـیامن و  ریخـست  ار  وا  ناور  قیمع  حوطـس  يهمه  هک  یعوضوم 
، اهنآ نتـشاذگ  اپ  ریز  بان و  تاساسحا  هشیدنا و  نتفرگ  يزابب  زا  سپ  هتـشذگ و  يرـشب  زغم  زا  هک  یبلطم  ره  اریز  دنک ، بانتجا  دـشاب ،
، دراذگیم ریثات  ضورفم  ماظن  ياهیریگ  فده  جیاتن و  لئاسم و  رد  اهنت  هن  دیامن ، ریخـست  ار  اهنآ  هدش  يرـشب  یناور  قیمع  حوطـس  دراو 

نونکا شیوخ . تاذ  زا  جراخ  قیاقح  تاـیعقاو و  رد  هن  دـشیدنایم  دوخ  يهراـبرد  دـشیدنیب  هچ  ره  رد  یـصخش  نینچ  تفگ  دـیاب  هکلب 
يارب ثحابم  نیا  رد  ام  دنریگیم . هدهعب  ار  راک  نیرتیساسا  اهیـسانشیتسه  اههفـسلف و  رد  هک  یئانبریز  لوصا  حیـضوت  هب  میزادرپیم 
، تسا هدش  هتفریذپ  نآ  تحص  هک  یعوضوم ) لصا   ) حالطصا زا  ام  میمانیم . یعوضوم ) لوصا   ) ار لوصا  نیا  مامت  اهیسررب ، میمعت 

ياـهماظن يهدـننک  تاـبثا  هیجوت و  هک  یعوـضوم  لوـصا  نآ  یلک  روـطب  مینکیم . يرادربهرهب  ثحبم  نیا  رد  لوـصا  عوـن  نیا  يهراـبرد 
لاـمک و دـننام  دودـحمان ، اـیوپ و  عوضوم  هب  طوبرم  یعوضوم  لوصا  مکی - عون  دـندرگیم : میـسقت  یـساسا  عون  ود  رب  دنتـسه ، یفـسلف 

تمظع لامک و  دـناوتیمن  یفوسلیف  چـیه  هک  تسا  تهج  نیمهب  دوشیم ، یقلت  دودـحمان  ایوپ و  یمالـسا  يهفـسلف  رد  هک  یناـسنا  تمظع 
مه دودحمان  يالتعا  یقرت و  دادعتـسا  هک  ینعم  نیاب  دشابیم ، هجوت  بلاج  وا  يارب  هک  دنک  رـصحنم  ياهدیدپ  دـنچ  ای  کی  رد  ار  یناسنا 
چیه هک  یسانش ) تیعقاو  ترورض   ) لصا دننام  و  دراد ، دوجو  ناسنا  رد  یلامک  تافص  زا  رامـشیب  یعاونا  هب  رظن  اب  مه  اهنارود و  رظن  زا 

لـصا کی  هک  مینک  ضرف  رگا  تفگ : ناوتیم  دـشاب . هدوب  روبزم  لصا  فلاخم  هک  درادـب  ررقم  دوخ  يارب  ار  یلوصا  دـیابن  یفـسلف  ماظن 
و دوش ، نوگرگد  ملع  هار  زا  دوب ، هدـش  یقلت  تباـث  و  هدومن ، لـیمحت  نارکفتم  ياـهزغم  رب  ار  دوخ  ترورـض  ینـالوط  یئاـهنرق  یفـسلف 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1484 

http://www.ghaemiyeh.com


. دراذـگیم رانک  تیعقاو  نامه  يهرابرد  ار  لصا  نآ  مالـسا  یـسانشیتسه  ماظن  ددرگ ، تابثا  تفگیم ، روبزم  یفـسلف  لصا  هچنآ  فالخ 
و دوشیم ) هدیمان  ادخ  هک  تاذلاب  دوجوم  یتسه   ) و یتسه ) ناهج  ندوب  رادـفده   ) زا تسترابع  هک  مالـسا  یعوضوم  لوصا  نیرتیـساسا 

هطلس هراظن و  )
هدـش زاربا  ماظع  ناربمایپ  ینورد و  لقع  نادـجو و  يهلیـسوب  هک  یناـسنا  لـماکت  ـالتعا و  هب  وا  تساوخ  قلعت   ) و یتسه ) ناـهج  رب  وا  ي 

دـکار و یلیمحت ،) تسین  نیا  زج   ) کـی رد  يرـشب  زغم  اـهنت  هن  لوصا  نآ  شریذـپ  مهف و  يارب  عوـنتم  قرط  ندوـب  زاـب  هب  رظن  اـب  تسا )
تـسبنب زا  ار  دوخ  یعوضوم  لوصا  دناوتیمن  یفـسلف  ماظن  چیه  لوصا ، نآ  شریذـپ  مهف و  نودـب  تفگ : ناوتیم  هکلب  ددرگیمن ، فقوتم 

مینک و عمج  ار  ناسانـش  یتسه  هفـسالف و  يهمه  رگا  لاثم : ناونعب  دهدب . تاجن  یئاهن  قیمع و  ياهلیلحت  رد  میوگیم ) هک  تسا  نیمه  )
لیکـشت ار  ام  ياهیـسانشیتسه  مولع و  يهمه  نیناوق ، لکـش  رد  هک  یئاهتباث  اـب  یتسه  ناـهج  ياـهریغتم  يهطبار  : ) میـسرپب ناـنآ  زا 

يرادربهرهب تیمها  اب  رایـسب  لاوس  نیاب  خساپ  يارب  دهدیمن ؟ ناشن  امب  ار  ریذپانناکما  ضقانت  کی  طابترا  نیا  ایآ  و  تسیچ ؟ دنهدیم ،
یتقیقح نیا  دروآ ، دهاوخن  دوجوب  ام  يارب  یئانـشور  چیه  دیازفین ، ام  ياهیکیرات  هب  رگا  تسا ) نینچ  تعیبط   ) دننام یمومع  میهافم  زا 
لوصا زا  مسق  نآ  مود - عوـن  دـنکیم . كرد  دـشاب ، هدوـمنن  هیجوـت  ار  وا  نهذ  ینیعم ، يهتخاـس  شیپ  لوـصا  هک  يرکفتم  ره  هک  تسا 

ناوتیم لیبق  نیا  زا  دنوشیم . هدید  اههفسلف  زا  یخرب  رد  دیدج  یطسو و  نورق  میدق و  نارود  هس  ره  رد  هک  تسا  یعوضوم 
مان ار  دـیدج  نارود  مسیویتیزوپ )  ) یطارفا یئارگنیع  ینابم  یطـسو و  نورق  ضحم  يدـیرجت  لوصا  امدـق و  یئوطـسرا  يهفـسلف  لوصا 

یبتکم ياههلـصاف  نآ  يهلیـسوب  ناوتیم  هک  یفـسلف  ياهماظن  يهمه  یعوضوم  لوصا  ندرک  زاب  لماع  نیرتنـشور  دـسریم  رظن  هب  درب .
زا هورگ  نآ  ینعی  تسا ، ملع  ریگارف  لماع  درک ، یفرعم  یفسلف  ياهماظن  ماسقا  يهمه  كرتشم  عماج  ناونعب  هدومن و  لیدعت  ار  اههفـسلف 
هار نیا  زا  دـننک و  حرطم  ناسکیب  ار  لئاسم  نآ  دـنناوتیم  اهماظن  يهمه  دـنوشیم ، راوتـسا  مولع  یعطق  جـیاتن  ياـنبمرب  هک  یفـسلف  لـئاسم 
زا ناوتیم  هکنانچ  تفای . تسد  دنتـسه  رتالاب  تامیمعت  هک  رتعیـسو  ياههرئاد  هب  عورـش و  کچوک  ياـههرئاد  زا  ار  یئاـهمیمعت  ناوتیم 

یموـمع میهاـفم  هـب  ور  هدوـمن و  عورـش  دوـجو . تـیعقاو  دـننام  تـسا ، حرطم  یفـسلف  نارکفتم  يهـمه  يارب  هـک  يرت  یموـمع  میهاـفم 
زغم رد  يددجت  رارمتـسا  رگا  تکرح  هنوگ  ود  نیا  درک . تکرح  اهـشناد  فلتخم  ياههتـشر  رد  مکاح  نیعم  نیناوق  دننام  رتیـصاصتخا 

نارکفتم هار  رس  زا  ار  دکار  یعوضوم  لوصا  هدیشخب و  یئایوپ  اهیسانش  یتسه  اههفسلف و  هب  دوخب  دوخ  دشاب ، هتـشاد  یفـسلف  نارکفتم 
یکیرات هب  دماج  یعوضوم  لوصا  هار  زا  هک  هزادنا  نآ  اهناسنا  ام  هک  تسنیا  تقیقح  درادیم . رب  نارود  ره  رد  یفسلف و  ماظن  ره 

تحارـص اب  ناوتیم  میوشیمن . اهیکیرات  راـتفرگ  نهذ  یعیبط  ياـهیرگیزاب  تخانـش و  رازبا  ساوح و  یعیبط  تیدودـحم  زا  میتفایم ، اـه 
لوصا يهرابرد  رکفت  رد  يددـجت  رارمتـسا  يهرابرد  هک  یبیترت  اب  یفـسلف  ياـهماظن  رگا  هک  درک  حرطم  ار  بلطم  نیا  هناـعطاق  لـماک و 
خیرات دنناوتیم  یتح  هک  دنوشیم  لدـبم  يرکف  هدـنزاس  ياههقباسم  اهتباقر و  هب  یفـسلف  برخم  ياهداضت  دـننک ، لمع  میتفگ ، یعوضوم 

یعیبط و ياـهطیحم  راـبتعا  هب  میـسقت  نیا  هفـسلف  یمیلقا  میـسقت  موس - عون  دـنیامن . نوگرگد  لـماکت  یلاـعت و  يوسب  ار  يرـشب  تفرعم 
کی تفرعم ، ناگدـنیوج  زا  یـضعب  هاگدـید  زا  شیپ ، اهتدـم  زا  دریگیم . تروص  دـنکیم ، یگدـنز  اجنآ  رد  رکفتم  هک  يرـشب  یعامتجا 

: میراد هفـسلف  عون  ود  ام  دوشیم  هتفگ  ینعی  تسا . هدش  جیار  یبرغ  یقرـش و  مسق  ود  هب  اهینیبناهج  اههفـسلف و  يهرابرد  یمیلقا  میـسقت 
يزغم بیکرت  یئوگ  هک  دناهدرک  یقلت  يدج  نانچ  ار  میسقت  نیا  ناهوژپ  شناد  زا  یـضعب  یتح  یبرغ . يهفـسلف  یقرش 2 - يهفسلف  - 1

رکف نیا  هب  هتـشذگ  نایلاس  رد  بناـجنیا  تسا : تواـفتم  رگیدـکی  اـب  میلقا  ود  مدرم  تاذ  نورب  تاذ و  نورد  طاـبترا  تیهاـم  میلقا و  ود 
یلو مهدب ، ماجنا  یئاههسیاقم  نیمز  يور  زا  هعطق  ود  نیا  ینیبناهج  یفسلف و  تارکفت  زرط  يهرابرد  مناوتب  هک  اجنآ  ات  مداتفا 

، دننادیم حیحص  ار  میسقت  نیا  هکنانآ  مدش . فرصنم  راک  نیا  زا  اذل  تسین ، راوتسا  یحیحص  يانبم  رب  میـسقت  نیا  هک  مدش  هجوتم  اهدعب 
تیناحور و زا  هک  تسا  یتارکفت  هتـشر  کی  قرـش  يهفـسلف  - 1 دـنریگیم : رظن  رد  ینیب  ناهج  هفـسلف و  عون  ود  ناـیم  ار  ریز  ياـهتوافت 
. دنکیم تکرح  قرش  يهفسلف  زا  رتینیع  تسارگ و  تعیبط  رتشیب  برغ  يهفسلف  هکیتروص  رد  تسا ، هدش  عابشا  یعیبط  ياروام  قیاقح 
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سناسنر زا  یبرغ  ياههفـسلف  هکیتروص  رد  دـنکیم ، يرادربهرهب  یتسه  تاـیعقاو  يهراـبرد  ضحم  لـقعت  زا  بلغا  قرـش ، يهفـسلف  - 2
، برغ يهفسلف  - 3 دـنهدیم . حـیجرت  رتشیب  تخانـش  رازبا  رگید  ساوح و  يهلیـسوب  ار  تاـیعقاو  اـب  طاـبترا  فرطنیا  هب  تضهن ) رـصع  )

دنکیم هیکت  تفرعم  رد  یبرجت  شور  هب  رتشیب  و  دزرویمن ، یتسه  ناهج  يهرابرد  یلک  لوصا  تافیرعت و  میهافم و  ندرک  ادیپ  رب  رارصا 
ریسفت هک  یلک  لوصا  ندرک  ادیپ  يارب  بلغا  یقرـش  ياهینیبناهج  اههفـسلف و  هکیتروص  رد  دهدیم ، تیمها  رتشیب  ياهیزجت  شور  هب  و 
یفسلف یلک  دعاوق  لوصا و  يهرابرد  رظن  دیدجت  داقتنا و  نیمز  برغم  يهفسلف  رد  - 4 دنشوکیم . دشاب ، یتسه  ناهج  عومجم  يهدننک 

درگیم یقلت  يرورض  نیمزرس  نآ  نارکفتم  زا  یخرب  هاگدید  زا  هکلب  بولطم ، تسا ، هدنام  راگدایب  هتشذگ  ياهنارود  زا  هک 
-5 دزادرپیم . اـهنآ  زا  داـقتنا  هب  رتمک  درگنیم و  مارتحا  يهدـید  اـب  دـعاوق  لوصا و  نآ  هب  یقرـش  ینیبناـهج  هفـسلف و  هکیتروص  رد  د ،

رارـصا ادـیدش  دـشاب ) دـیاب  هکنانچنآ   ) ناهج ناـسنا و  زا  دنتـسه ) هک  ناـنچنآ   ) ناـهج ناـسنا و  کـیکفت  يارب  نیمز  برغم  ياههفـسلف 
هکلب دننکیمن ، دیکات  کیکفت  نیا  رب  قرش  ياههفسلف  یلو  تسا . هدمآ  دوجو  هب  هدزون  نرق  رد  هک  یئاهبتکم  زا  یضعب  رگم  دنزرویم ،
میلقا ود  زا  کی  چیه  رد  اهتوافت  نیا  زا  کی  چیه  هک  دـسریم  رظنب  دـننادیم . ورملق  ود  یگنهامه  ماجـسنا و  رد  ار  يرـشب  تفرعم  لامک 

ار مهم  لصا  هس  روبزم ، ياهتوافت  یسررب  هب  دورو  زا  شیپ  دشاب . هدوب  ود  نآ  تارکفت  هدننک  زیامتم  صخـشم و  دناوتیمن  درادن و  تیلک 
دوجوب اهتیعقوم  نآ  بسانم  یلئاـسم  ناـهج ، ناـسنا و  اـب  طاـبترا  رد  نارکفتم  عونتم  ياـهتیعقوم  مکی - لـصا  میهدـیم : رارق  رکذـت  دروم 

وا يارب  لئاسم  نامه  دیایب ، دوجوب  اهتیعقوم  نآ  هک  يرکفتم  ره  يارب  اذل  تسین ، ناهج  ناسنا و  زا  هتخیسگ  لئاسم  نآ  نوچ  و  دروآیم ،
رود ای  کیدزن  نوماریپ  رد  هکنیا  رگم  دوشیمن  نشور  رکفتم  ناسنا  يارب  اـیند  نیا  رد  یتیعقاو  چـیه  مود - لـصا  دـش . دـهاوخ  حرطم  زین 

تسا مود  لصا  سکع  موس - لصا  دراد . دوجو  اهیکیرات  همین  اهیکیرات و  هدش ، نشور  تیعقاو  نآ  هب  هبسنلاب 
، تیعقاو نآ  هب  هبـسنلاب  رود  اـی  کـیدزن  نوـماریپ  رد  هکنیا  رگم  درادـن  دوـجو  کـیرات  یتـیعقاو  يرکفتم ، چـیه  يارب  هک  ینعم  نیا  هب  ، 

رکفتم کی  الثم  هک  دـنک  اضتقا  صاخ  یتیعقوم  رگا  تفگ : ناوتیم  قوف ، لصا  هس  هب  قیقد  هجوت  اب  دراد . دوجو  اهیئانـشور  اهیکیرات و 
ترورـض کی  وا  ینهذ  زاین  ناونعب  هدـیدپ  نیا  تخانـش  قیقحت و  دوش ، راداو  نآ ، ندوب  ینیع  اـی  ینهذ  رظن  زا  ناـمز  يهراـبرد  رکفت  هب 

رکفتم يارب  مینک  ضرف  رگا  لاح  دـنیبیم ، صقان  ار  دوخ  يرکف  تایح  قوف ، يهلاسم  لح  نودـب  يرکفتم  نینچ  ددرگیم ، یقلت  یتاـیح 
تفگ دیابن  ضرف  نیا  رد  دیامن ، یقلت  دوخ ، يرکف  تایح  زا  یئزج  ارنآ  هک  تسا  هدیـسرن  يدحب  هدـیدپ  نیا  تخانـش ، ترورـض  رگید 

نیا هلاسم  نیا  لیلد  درادن . نآ  هب  یهجوت  الصا  ای  دنادیمن ، يرورض  ارنآ  مود  رکفتم  اریز  درادن ، دوجو  نامز  يهلاسم  مانب  ياهلاسم  ك 
نورد تاذ و  نورب  رد  تکرح  اب  دراد ، هک  ینهذ  ساوح و  اب  دوش ، ضرف  هک  یمیلقا  داژن و  ره  زا  دـشاب و  هک  سک  ره  ناـسنا ، هک  تسا 

هتـشاد و نآ  هب  یهجوت  رکفتم  یـصخش  رگا  هک  دـشابیم  اراد  عقاو  رد  ار  نامز  مانب  ياهلاسم  اعطق  یئوراـیور  نیا  تسا و  يوراـیور  تاذ 
وب تهج  نیمهب  دیآیمرب . نآ  تخانش  ددصرد  اعطق  دهدب ، رارق  وا  تارکفت  هطیح  رد  ار  هلاسم  نآ  هک  دیایب  دوجوب  یطیارش 

تفرشیپ هکنیا  حیضوت  دناهدرک . زاربا  نآ  يهرابرد  ار  ياهیرظن  هدومن ، حرطم  ار  هلاسم  نیا  عماوج  يامکح  هفـسالف و  بلغا  هک  تسا  هد 
برغم رد  ار  يدـیدج  لئاسم  تفرگ ، تروص  يروکیپا  يدازآ  يهرابرد  هک  ياهزات  ریـسفت  یعاـمتجا و  طـباور  رد  ینوگرگد  تعنص و 

نآ رد  صاخ  یفسلف  لوصا  تایلک و  زورب  بجوم  تفای و  هار  نانآ  ياههفسلف  هب  لئاسم  نآ  رد  قیقحت  یسررب و  هک  دروآ  دوجوب  نیمز 
دوجوب زین  نیمز  قرـشم  ياههفـسلف  رد  لـئاسم  ناـمه  اـعطق  دـمآیم ، دوجوب  مه  نیمز  قرـشم  رد  اههدـیدپ  نیمه  رگا  تشگ . نیمزرس ،

زا يرادقم  یمالـسا ، عماوج  رد  اهینیبناهج  مولع و  یئافوکـش  زاغآ  رد  هک  مینکیم  هدهاشم  نهک  ناراگزور  زا  ار  هدیدپ  نیا  دمآیم .
، دـندرگیم یقلت  دـنریگب  رارق  یـسررب  دروم  يدـج  روطب  دـیاب  هک  یلئاسم  ناونعب  دوشیم و  لقتنم  اهنیمزرـس  نیا  هب  نانوی  ياههفـسلف 

لئاسم نیمه  سپس  تسا . هتشگ  حرطم  یمالسا  عماوج  نارکفتم  دوخ  اب  میقتسم  روطب  روبزم  لئاسم  یئوگ  هک  تیمها  اب  يدج و  يروطب 
رد تیمها  اب  لئاسم  ناونعب  یمالـسا  عماوج  رد  هک  هنوگناـمه  و  دوشیم ، لـقتنم  نیمز  برغم  عماوج  هب  رتعیـسو  رتقیمع و  تاـقیقحت  اـب 

یملع گنهرف  مجنپ ، نرق  زا  يرادقم  مراهچ و  موس و  نرق  رد  دنکیم . بلج  دوخب  ار  اهینیمز  برغم  دوب ، هدش  یقلت  ینیبناهج 
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اجیردت یملع  گنهرف  نیا  دنکیم . زاب  نادنمشناد  يور  هب  ار  ملع  ورملق  یبرجت  تاقیقحت  دسریم و  ریظنیب  یئافوکش  هب  یمالسا  عماوج 
نیمز و برغم  يارب  یمالـسا  نیمز  قرـشم  هک  ملع  یتایح  تامدخ  نیا  ددرگیم . نانآ  يرادیب  بجوم  دنکیم و  تیارـس  نیمز  برغم  هب 

خیرات يهمدقم  هب  عوجر  دوش . رکنم  ار  اهنآ  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  تسا  یهیدـب  ملـسم و  يردـقب  تسا  هداد  ماجنا  للم  ماوقا و  رگید 
هب طقف  هکنوه . دـیرگیز  دـباتیم ،) نیمز  برغم  هب  نیملـسم )  ) برع باتفآ   ) باـتک لاـنرب و  ناـج  خـیرات  رد  ملع  نتراـس و  جروج  ملع 

نید زاغآ  نامه  زا  مالـسا  : ) دیوگیم لانرب  ناج  - 1 مینکیم : لقن  ملع  خـیرات  رد  نیمز  برغم  ناققحم  زا  ار  ترابع  دـنچ  هنومن  ناونع 
هدرکن يوزنم  قرش  ناهج  یقبام  زا  ار  دوخ  مر ، يروطارپما  ياهرهش  فالخرب  یمالسا  ياهرهش  هوالعب ، دشیم …  هدرمش  داوس  شناد و 
ینانوی يژولونکت  يارب  هک  تفرگ  تروص  يدیدج  الماک  تاعارتخا  هجیتنلاب  دوب . یئاپورا  یئایـسآ و  شناد  ياقتلا  لحم  مالـسا  دندوب .

. درب مان  ار  یباعل  ینیچ  فورظ  یمـشیربا و  يزاس  ذغاک  يدالوف ، تاعونـصم  ناوتیم  هلمج  زا  دوب . ریذـپان  سرتسد  ای  هتخانـشان  یمور  و 
هارف راید  نیا  رد  ار  نرق 17 و 18  بالقنا  ققحت  برغ و  كرحت  بجوم  هک  دش  يرتشیب  تایقرت  يانبم  دوخ  تبونب  تاعارتخا  نیا 

خیراتب طقف  دوبیم  انب  رگا  عقاو  رد  : ) دروآیم نینچ  ملع  تشذگرـس  يهرابرد  ار  یبلاـج  رایـسب  تراـبع  ققحم  نیمه  زاـب  - 2 دروآ .) م 
متفه نرق   ) مهدراـهچ نرق  هـب  زاـغآ و  يرجه ) لوا  نرق   ) مـتفه نرق  زا  هـک  ار  ینارود  رـسارس  هـک  دوـب  رتیقطنم  رایـسب  میزادرپـب ، مـلع 

يرکف و تایقرت  رد  يدحاو  لصف  نیتال ، ای  یبرع ، يدـنه ، یـسراف ، ینایرـس ، اهباتک  ینابز  فالتخا  زا  رظن  فرـص  دوشیم  متخ  يرجه )
میـشابیم زین  مالـسا  يرکف  ناهج  ثراو  هکلب  میتسین ، مور  نانوی و  ثراو  اهنت  ام  : ) دیوگیم هکنوه  دیرگیز  - 3 مینک .) یقلت  ناسنا  ینهذ 

داوم نآ  دوخ ، یملع  ياهشواک  اههبرجت و  اب  نیملـسم )  ) برع : ) دیوگیم زاب  ققحم  نیمه  - 4 تسنآ .) نویدم  نیمز  برغم  کشیب  هک 
هبرجت هار  هک  دندوب  نیملسم )  ) برع عقاو  رد  دندرک . داجیا  مولع  رد  يدیدج  عضو  هتخاس ، نوگرگد  دندوب ، هتفرگ  نانوی  زا  هک  ار  ماخ 

هک یناهج  هب  رظن  اب  یناسنا و  یحور  يزغم و  یعیبط و  نامتخاس  رد  هبناج  همه  رظن  اب  هصـالخ  دـندرک .) راـکتبا  یملع  ياهـشواک  رد  ار 
نامه زورب  اب  ددرگ ، حرطم  ناسنا  زا  یموق  يارب  نیعم  طیارـش  لـماوع و  زورب  تلعب  هک  ياهلاـسم  ره  دـننکیم ، یگدـنز  نآ  رد  اـهناسنا 

دشاب یتعنص  لئاسم ، نآ  هاوخ  دش . دهاوخ  حرطم  زین  رگید  ماوقا  يارب  نآریظن  ای  هلاسم  نامه  نیع  طیارش ، لماوع و 
تیمکاـح بجوم  هک  يداژن  یخیراـت و  یمیلقا و  تایـصوصخ  هک  تسا  نیا  رما  تیاـهن  اـهینیبناهج . هب  طوبرم  هاوخ  یملع و  هاوـخ  و 

لئاسم نآ  هب  صاـخ  يدومن  تیفیک و  دـیامن و  يزیمآگـنر  ار  هدـش  حرط  لـئاسم  تسا  نکمم  دوشیم  هعماـج  يارب  یـصاخ  گـنهرف 
تاینهذ طیارـش و  ندرک  یقلت  يرورـض  اب  اذل ، درادـن  دوجو  یبرغ  یقرـش و  يهفـسلف  میـسقت  يارب  یعطاق  لیلد  چـیه  نیاربانب ، دـشخبب .

برغم رد  ینارکفتم  سکعلاب  و  دنتسه ، یبرغ  تارکفت  ياراد  هک  دنراد - دوجو  نیمز  قرشم  رد  رصاعم  نارود  رد  یناسک  نیمز ، برغم 
نآ رد  دنرادیقرـش . یـسانشناسنا  ینیبناهج و  قیاـقح  زا  هدـنکآ  یتارکفت  وگوه  روتکیو  هتوگ ، نوسگرب ، يرنه  دـهتیاو ، دـننام  نیمز 

نیمه هک  دنکیم  داجیا  یطیارـش  لماوع و  دریگیم  جوا  مسیلائر  مسیلآهدیا و  بتکم  ود  نایم  هشقانم  لادج و  نیمز  برغم  رد  هک  ماگنه 
لامک اب  ار  هلاـسم  نیمه  نیمز  قرـشم  رد  نیملـسم  يالـضف  تهج  نیمهب  و  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  تدـشب  مه  نیمز  قرـشم  رد  هلاـسم 
هجوتم ثحبم  نیا  رد  نیمز  قرشم  رد  نیملسم  نادنمشناد  هک  ار  یتاکن  تفگ  ناوتیم  هکیروطب  دناهداد  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  تقد 

: دناهتفگ برغ  قرش و  يهفسلف  نایم  رد  هک  یئاهتوافت  يهرابرد  یبلاطم  هب  میزادرپیم  لاح  دشابیم . رتقیمع  تاهج  یضعب  زا  دناهدش ،
- مکی بلطم 

زا رتیققحت  تسا و  رگتعیبط  رتشیب  برغ  يهفسلف  هکیتروص  رد  تسا  هدش  عابشا  یعیبط  ياروام  قیاقح  تیناحور و  زا  قرـش  يهفـسلف 
، تسین حیحص  تسا ، هدش  هتفگ  برغ  يهفسلف  قرش و  يهفـسلف  نایم  اهتوافت  زا  یکی  ناونع  هب  هک  بلطم  نیا  دشابیم . قرـش  يهفـسلف 

يهلیـسو هب  يدالیم  مهدزناش  نرق  طـساوا  زا  مسیویتیزوپ ) ( ) ینیع  ) یققحت شور  یـسانش و  تعیبط  هب  برغ  يهفـسلف  لـیامت  ـالوا ، اریز 
نارکفتم زا  ياهدع  هک  دومن  رصحنم  دیدج  تکرح  نآ  رد  ار  برغ  يهفـسلف  ناوتیمن  دوشیم و  عورـش  نکیب  سیـسنرف  لثم  ینارکفتم 

دناهدش ادیپ  نیمز  برغم  رد  نیب  ناهج  رکفتم و  اهدص  نونکات  نارود  نآ  زا  هکنیا  هفاضا  هب  تسا . هدرک  یطارفا  یئارگ  نیع  هب  راداو  ار 
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تایعقاو زا  نانآ  ندـش  رانکرب  بجوم  یـسانش  تعیبط  موزل  هدوب و  رادروخرب  یلاـع  دـح  رد  یعیبط  يارواـم  داـعبا  زا  ناـنآ  تارکفت  هک 
حرطم هبناج  همه  ار  لئاسم  هک  اهدهتیاو  اهنوسگرب و  ضحم و  یملع  شور  اب  اهنتشنیا  اهکنالپ و  سکام  تسا . هتشگن  یعیبط  ياروام 

، دـنیامنیم حرطم  دوخ  ياهینیبناهج  رد  ار  تعیبط  ياروام  يداـبم و  لوصا و  هک  نارکفتم  هنپپوگنیا  دنتـسین و  ینیمز  قرـشم  دـننکیم 
دناهداد و ت ماجنا  هاگآان  ای  هناهاگآ  نیمز  برغم  نارکفتم  زا  یضعب  فرطنیاب  هدفه  نرق  زا  هچنآ  ایناث - دنناوارف .

يهبنج هک  یتسه  هاگتـسد  زا  ینیعم  دعب  رد  تقیقح  رد  دناهتخادنا ، نایرجب  یعیبط  ياروام  قیاقح  تیناحور و  ياهنم  ار  یفـسلف  تارکف 
شراک رس و  هک  اجنآ  ات  ینیبناهج  عون  نیا  دناهتخادرپ . تیلاعف  هب  اههاگـشیامزآ  ساوح و  دننام  یـصخشم  لئاسو  اب  تسا و  نآ  یعیبط 

دید میهاوخ  مود  بلطم  رد  هکنانچ  شور  نیمه  ینیبناهج ، و  یفـسلف ، هن  دوب و  دـهاوخ  یملع  شور  دـشاب  ضحم  ینیع  تاعوضوم  اـب 
هک مربیمن  نامگ  نم  و  تسا . هتخادـنا  هارب  یمالـسا  عماوج  رد  يرجه  مجنپ  نرق  ياههمین  ات  مود  نرق  لیاوا  زا  ار  ضحم  شناد  ناوراـک 

هچنآ رد  ار  اهتیعقاو  لیلد  هچ  هب  دـیاهدرک و  باختنا  ار  يدودـحم  هاگدـید  ینیبناـهج  رد  ارچ  هک  دـنتفرگیم  رارق  لاوس  دروم  ناـنآ  رگا 
تـسا لئاسم  نیمه  قلطم  روطب  اهتیعقاو  هک  دندادیم  خساپ  نینچ  دیاهتخاس ؟ دودـحم  روصحم و  دـنهدیم  ناشن  اههاگـشیامزآ  ساوح و 

نارکفتم زا  یـضعب  رگا  یهگناو ، تسا . ساوح  اههاگـشیامزآ و  نیمه  ناهج  ناسنا و  يهرابرد  تفرعم  لـئاسو  مینکیم و  حرطم  اـم  هک 
نیع نارکفتم  نایارگ و  تعیبط  اثلاث - درک . دهاوخن  ناشدـییات  یملع  یقطنم و  لیلد  چـیه  اعطق  دـننک ، نایب  ار  یئاعدا  نینچ  نیمز  برغم 

نتشاد زا  ار  دوخ  دنراد ، یسردم ) تمکح   ) کیتسالوکسا باحصا  زا  هک  يدیدش  رهق  یتحاران و  تهجب  دیابن  نیمز  برغم  يارگ 
نورق نارکفتم  يهرابرد  دهتیاو  هک  ار  يدیدش  فسات  نامه  زورما  اما  دـنزاس  مورحم  یلک  کیتامتـسیس و  ینیبناهج  لماش و  ياهفـسلف 
برغم گرزب  نوتـس  ود  يهرابرد  اهیئاطـسو  نورق  يهزادـنا  زا  شیب  مارتحا  ناـنیمطا و  دـیوگیم : دـنکیم و  زاربا  نیمز  برغم  ياطـسو 

نیمز برغم  نارکفتم  زا  ياهدع  يهرابرد  ام  تسا ، هتخاس  مورحم  اهیئاطسو  نورق  یلاع  تارکفت  زا  ار  ام  نوطالفا  وطسرا و  ینعی  نیمز 
رپ تارکفت  زا  ار  نارگید  دوخ و  عماوج  ینیع ، یعضو  شور  یئارگ و  تعیبط  رد  اجیب  طارفا  تهج  هب  هک  میرادیم  زاربا  ریخا  ياهنارود 

یعیبط ياروام  یحور و  ياههبنج  نیبام  نیمز  برغم  نارکفتم  زا  یـضعب  هک  ینیچ  راوید  ندرک  اـنب  يهجیتن  دـناهتخاس . مورحم  ناـشراب 
هفـسلف ینیبناهج و  رد  لماک  ماظن  يهئارا  رد  اهزغم  شحاف  تسکـش  بجوم  دـناهداد ، ماجنا  نآ  ینیع  یعیبط و  ياـههبنج  ینیبناـهج و 
هاگدـید زا  تفرعم   ) باتک زا  ار  ریز  تالمج  دـنزرویم . تعانق  بلاج  هتخیـسگ و  بلاطم  زا  یـضعب  نایب  هب  گرزب  ياهزغم  نیا  هدوب و 

عاونا يهمه  هک  تسالعا  نافرع  نآ  یکیزیفاتم  تفرعم  : ) میهدـب رارق  تقد  دروم  بـالغ  دـمحم  رتکد  ياـقآ  فیلاـت  یمالـسا ) نیرکفتم 
شیم ار  عاونا  نآ  يهمه  هکلب  دهدیمن ، رارق  اهنآ  زا  کیچیه  تیعقوم  رد  ار  دوخ  لاح  نیع  رد  دریگیمربرد ، ار  تفرعم 

ناتیرام كاج  دیامنیم . نیمـضت  ار  اهنآ  تدحو  اهنآ  رب  هطاحا  تفایرد و  تخانـش و  نیا  اب  دـباییمرد و  ار  اهنآ  يدابم  لوصا و  دـسان و 
مادختـسا یبرجت  مولع  دـیلوت  شیازفا  هب  هن  یکیزیفاـتم  تفرعم  هک  تسنیا  قح  : ) دـیوگیم نینچ  اـموت  بتکم  ناگدـننک  دـیدجت  زا  یکی 

ار بلطم  نیا  تسا ، نیمه  رد  مه  یکیزیفاتم  تمظع  و  دـنکیم ، راختفا  اههدـیدپ  ملاع  ياهورملق  رد  راکتبا  فاـشتکا و  هب  هن  دوشیم و 
يهمه قوـف  تفرعم  نـیا  اریز  دریگیمن  رارق  يزیچ  چـیه  مادختـسا  رد  یکیزیفاـتم  تـفرعم   ) هـک تـسا  هدرک  تیبـثت  ناـمزرید  زا  وطـسرا 
هدوهیب دشاب ، هدمآ  دوجوب  اههدیدپ  تخانش  هب  تمدخ  يارب  تفرعم  نیا  رگا  اریز  تسا  ندیمهف  يهتسیاش  اتاذ  تفرعم  نیا  تساهتمدخ )
تخانـش هب  هکلب  دـنکیمن ، قیبـطت  تسا  دوجوم  هچنآ  زار  اـب  ار  دوخ  هک  یکیزیفاـتم  تفرعم  نآ  تشاد . دـهاوخن  اـهنآ  رب  يرترب  هدوب و 

هاوخ دشاب  هدش  رداص  تراکد  زا  هاوخ  تسا ، فرحنم  بویعم و  دزادرپیم ، دـنکیم ، ادـیپ  ققحت  هظحل  نآ  ای  هظحل  نیا  رد  هک  یتایعقاو 
نآ دـشوکیم  هک  سوسحم  ملاع  فالخرب  دراد ، دوخ  یهیدـب  لوصا  هب  الیتسا  هطاحا و  هک  تسا  یتقیقح  یکیزیفاتم  تفرعم  ازونیپسا . زا 

رگقلطم جوم   ) تایبرجت زا  نیغورد  جوم  اههدیدپ و  نآ  عقاو  رد  دنیوگیم  هچ  دیامن . یفخم  کیزیفاتم  تفرعم  زا  ار  تایهیدب 
هک ار  هچنآ  زا  شیب  لولعم  و  تسین ! دوجوم  دوجوم ، دـنرادنپیم  هک  دـنرادیم ) لـصاح  یبرجت  تـالوصحم  زا  نارکفتم  زا  یخرب  هک  یئا 

نیا ناسنا  رد  هک  اجنآ  ات  دـنادیم ، مزال  ار  هدارا  ریهطت  لقع و  ریهطت  یکیزیفاـتم  تفرعم  دـشابیم … !) اراد   ) دریگیمربرد تساراد ، شتلع 
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زا نتفر  رتارف  ناسنا  يارب  يزیچ  چـیه  درادـب ، زاب  تقیقح  دوخ و  نایم  یئوجدوس  يهطبار  نتخاس  رارقرب  زا  هک  دروایب  دوجوب  ار  یئاناوت 
نآ هب  دیاب  ام  هک  تسا  یتقیقح  هکلب  دننک  تمدخ  ام  هب  هک  تسین  یقئاقح  میراد  نآ  هب  یساسا  زاین  ام  هک  هچنآ  اریز  تسین ، یئوجدوس 

طیحم نورد  رد  يرـشب  تفرعم  ملاع  یکیزیفاـتم  تفرعم  تسا …  حور  یلـصا  ياذـغ  هک  تسا  تقیقح  هب  تمدـخ  اریز  مینک ، تمدـخ 
بتارم دودح  دنکیم و  نیعم  ار  اهنآ  ماجسنا  هفلتخم و  مولع  یعیبط  دودح  هک  تسا  تفرعم  نیا  دنکیم ، ظفح  ار  نوناق  لدع و  طابـضنا 

شور هب  یعیبط  ياههدـیدپ  ندومن  میلـست  زا  هک  یملع  تـالوصحم  نیرتهیاـمرپ  زا  یناـسنا  عون  يارب  تفرعم  نیا  درادـیم . ناـیب  ار  اـهنآ 
اب ار  لقع  تماقتـسا  هکیلاح  رد  يروایب ، تسدب  ار  ایند  يهمه  دوس  هکنیا  زا  هدیاف  هچ  اریز  تسا ، رتتیمها  اب  دـنوشیم ، یـشان  یـضایر 

دنک اعدا  لاح  نیا  اب  دراذگب و  رانک  ار  یکیزیفاتم  تفرعم  نیا  دناوتیم  برغ  ای  قرش  ایآ  يزاسب .) وربور  تسکش 
مناوتیم نم  (! ) مراد منکیم ، یگدنز  نآ  رد  هک  یناهج  يهرابرد  رظن  راهظا  قح  نم  (! ) مراد یـسانشیتسه  نم  (! ) مراد هفـسلف  نم   ) هک

طیحم ره  رد  دشاب و  سک  ره  دش ، حرطم  ناسنا  کی  يارب  یتفرعم  نینچ  رگا  مشاب !)) رادروخرب  نارگید  ياهینیبناهج  هب  داقتنا  قح  زا 
ای جاوما  دننام  ار  دوخ  ياهتفرعم  اهتخانش و  يهمه  - 1 یتفرعم : نینچ  ببسب  ناسنا  نآ  دربب ، رسب  ینارود  ره  رد  دنک و  یگدنز  یمیلقا  و 

دوهش تفرعم  نآ  رد  ار  شیاههدش  هتخانش  عاونا  يهمه  تایاغ  فادها و  یلک و  يدابم  لوصا و  - 2 دید . دهاوخ  تفرعم  نآ  زا  یئازجا 
ياهتفرعم عاونا  رد  یلاـع  تدـحو  تفاـیرد  هب  رکفتم  ناـسنا  ره  دـیدش  یگنـشت  مهم ، رایـسب  يهجیتن  ود  نیا  نشور  لـیلد  درک . دـهاوخ 

ياههلپ جتنم ، قمعت  رمتسم و  يریگیپ  اب  تسناوتیم  هک  دوب  یتامدقم  راک  کی  مولع ، ياهشور  تخانـش  ای  يژولودتم  دشابیم . نتـشیوخ 
تفرعم یباـیزرا  رد  ناـتیرام  هک  تسا  ياهتـسیاش  دروماـب و  هجوت  هچ  - 3 دـشاب . هدوب  ریگارف  لوقعم و  یکیزیفاـتم  تفرعم  کـی  يهیلوا 

رد راکتبا  فاشتکا و  هب  هن  دوشیم و  مادختـسا  یبرجت  مولع  دیلوت  شیازفاب  هن  یکیزیفاتم  تفرعم  : ) دیوگیم هک  تسا  هدومن  یکیزیفاتم 
نیا يارب  بلطم  نیا  تسا ) نیمه  رد  مه  یکیزیفاتم  تفرعم  تمظع  دنکیم و  راختفا  اههدیدپ  ملاع  ياهورملق 

، ددرگیم اـم  تاـمولعم  ورملق  رد  لـخاد  دـیآیم و  نوریب  اـم  ياههاگدـید  يهدرپ  تشپ  زا  دوشیم و  فـشک  هک  یتـقیقح  ره  هک  تس 
یلو دـیازفایم ، تعیبط  يهنهپ  رد  ام  تامولعم  رب  رگید  ترابعب  دـنارتسگیم و  اهنآ  نوگاـنوگ  طـباور  تعیبط و  ءازجا  اـب  ار  اـم  يهطبار 

يهرابرد يرـشب  یئادـتبا  تفرعم  يهلـصاف  لاثم  ناونعب  دـهدیمن . حیـضوت  ام  يارب  ار  دوخ  یلک  تیاغ  فدـه و  یلاع و  يداـبم  لوصا و 
هک رـصانع  نیا  زا  رتهداس  تفگیم  و  داب ) كاخ و  شتآ و  بآ و   ) هدیمان هناگراهچ  رـصانع  ار  اهنآ  دوخ ، هک  تعیبط  يازجا  نیرتهداس 

یملع و قیقحت  ثحب و  همهنیا  زا  سپ  نایابیز  یئابیز  تعیبط و  رظاـنم  یئاـبیز  ساـسحا  دـشابیمن . تسا  هدرک  فشک  عون  دـص  زا  شیب 
روبزم تاـقیقحت  ثحب و  زا  شیب  هتـشذگ و  راـگزور  زا  رتدـیدش  رتیلاـع و  اـبیز ، ياـهرنه  ندروآ  دوجوب  یئاـبیز و  نوـماریپ  رد  يرنه 
هکنیا اب  تسین ، هتـشذگ  زا  رتیلاع  رتيوق و  لامک  هبذاج  رد  نتفرگ  رارق  تفرعم و  تلادع و  يدازآ و  هوکـش  تمظع و  ساسحا  تسین .
يالعا فدـه  ساسحا  تسا  هداتفا  نایرجب  قیقحت  ینارنخـس و  هلاقم و  رازه  اهدـص  هدـش و  هتـشون  روبزم  ياهعوضوم  رد  باتک  نارازه 

او ياهساسحا  نیا  هطبار  تسا . هدییارگ  زین  دوکر  یعون  هب  هکلب  تساهدومنن ، تفرشیپ  اهنت  هن  تاراکتبا  تافاشتکا و  شیازفا  اب  یگدنز 
هطبار تعیبط ، رد  فرصت  لمع و  هعسوت  اهتخانـش و  شیازفا  اب  میئامن ، روصت  هجوت  لباق  ییانعم  ناسنا  يارب  میناوتیمن  اهنآ  نودب  هک  ال 

زا امتح  ددرگ ، لئان  تاراکتبا  تافاشتکا و  هب  نارگید  زا  رتشیب  هک  ياهعماـج  ره  سک و  ره  هک  تسین  نینچ  ینعی  تسین ، لولعم  تلع و 
ای یــسک  يارب  لـئاسو  شیازفا  اـهساسحا و  نآ  ناـیم  هـطبار  هـکلب  تـشگ ، دــهاوخ  رادروـخرب  نارگید  زا  رتـشیب  روـبزم  ياـهساسحا 

عوضوم هک  تیعقاو  يارب  دوجو  یگتـسیاش  تیعقاو و  ساسحا  هک  تسنیا  تقیقح  دـشابیم . روبزم  ياهـساسحا  ياراد  هک  تسیاهعماـج 
تفرعم - 4 دزاـسب . ینعم  ياراد  ار  هدـش  فشک  قئاـقح  دـشاب و  هدوب  روبزم  ياهـساسحا  يوگخـساپ  دـناوتیم  تسا ، یکیزیفاـتم  تفرعم 

دایب رگا  دریگب . رارق  اهنآ  زا  يزیچ  تمدـخ  رد  دـناوتیمن  دـهدیم ، ینعم  اهنآ  يهمهب  هدوب و  فراعم  همه  قوف  هک  تهجنادـب  یکیزیفاـتم 
هجو نم  موحرم  قحلا  طیـسوت  لحتـسملا  هک : تسا  هداد  رادـشه  احیرـص  تاـهیبنتلا  تاراـشالا و  باـتک  رخآ  رد  انیـسنبا  میـشاب  هتـشاد 

قح ریـسم  رد  قح و  يارب  لامعا  فراعم و  همه  اریز  تسا ) محرت  دروم  تهج  کی  زا  دـهدب ، رارق  هلیـسو  هطـساو و  ار  قح  هک  سکنآ  )
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هلیـسو دناوتیمن  تسا ، نآ  يالعا  هلق  قح  تفرعم  هک  یکیزیفاتم  تفرعم  تسا . تایاغ  اهفدـه و  همه  فدـه  قح  نوچ  دریگب  رارق  دـیاب 
ب دوش ، یقلت 

ریـسفت تخانـش و  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  یکیزیفاـتم  تفرعم  - 5 تسا . اهنآ  ياـصقا  تیاـغ  اـهتفرعم و  همه  قوفاـم  تفرعم  نیا  هکل 
لاغشا يرادقم  زا  سپ  دنـشکیمرب و  رـس  گرزب  کچوک و  ياهفک  جاوما و  دننام  یتسه  سونایقا  حطـس  رد  هک  دزادرپب  یئاهدادیور 
دوـجوم تـیعقاو  یفن  هـب  یکیزیفاـتم  تـفرعم  یفن  - 6 دــنوریم . نـیب  زا  هدوـمن و  شکورف  ءایــشا  ینیع  هنحــص  رد  رییغت  داـجیا  ناـمز و 

دوجوم تیعقاو  نودب  و  دنشابیم ، هتـسباو  قیاقح  اهنآ  همه  هک  دزاسیم  دودحم  یطباور  اههدیدپ و  تخانـش  رد  ار  یمدآ  اریز  دماجنایم ،
ریذپانناکما هفاضاب  مینک ، مادختسا  نامدوخ  يارب  ار  قیاقح  همه  هک  مییآرب  ددص  نیا  رد  ام  هکنیا  - 7 دنتسین . هیجوت  ریسفت و  لباق  العا 

، درک دنهاوخ  مادختـسا  دوخ  يارب  ار  ام  مه  یقئاقح  هراومه  هکلب  میتسین ، قلطم  مودـخم  ام  هکنیا  هوالعب  و  یمادـقا ، وزرآ و  نینچ  ندوب 
رد ایآ  میـشاب . هتـشاد  یحور  یعقاو  دـشر  هرابرد  یئاعدا  میناوتیمن  نآ ، هب  تمدـخ  تخانـش و  نودـب  ام  دراد ك  دوجو  یئالعا  تقیقح 

- مود بلطم  دـنتوافتم ! دـننکیم ، یگدـنز  میلقا  ود  نآ  رد  اهناسنا  هکنیا  ضرف  اـب  برغ ، قرـش و  میلقا  ود  لـئاسم ، نیا  هب  هجوت  ترورض 
ناسنر زا  اصوصخم  یبرغ  ياههفسلف  هک  یتروص  رد  دنکیم ، يرادربهرهب  یتسه  تایعقاو  رد  ضحم  لقعت  زا  بلغا  قرش  هفسلف 

ریخا ياهنرق  رد  یهاگـشیامزآ  یـسح و  شور  هکنیا  رد  دنهدیم . حـیجرت  رتشیب  ساوح  هلیـسو  هب  ار  تایعقاو  اب  طابترا  فرط  نیا  هب  س 
راوتـسا اههاگـشیامزآ  ساوح و  هب  ار  یـسانشناسنا  یـسانش و  تعیبط  هرابرد  تفرعم  یناـبم  هتـشاد و  ياهدرتسگ  عویـش  نیمز  برغم  رد 

صیخـشت هب  يزاین  نیمز  قرـشم  رد  رگا  ایآ  داد . رارق  یفاک  مزال و  قیقحت  دروم  دیاب  ار  هدیدپ  نیا  یلو  تسین . يدیدرت  چیه  دـناهدرک ،
دننام يدیرجت  ياهلقعت  هب  هطوبرم  لئاسم  هرابرد  ار  دوخ  تفرعم  دوش ، ساسحا  یکیزیف  ياهدومن  یئایمیش و  رـصانع  تاتابن و  صاوخ 
شور ناراذگناینب  ایآ  دنزاسیم ؟؟ راوتـسا  ددرگیمن ، رداص  دحاو  زج  دحاو  زا  ینعی  دحاولا ) الا  هنع  ردـصی  دـحاولا ال   ) تدـحو نوناق 

تاقیقحت یمزراوخ و  یسوم  خیـش  هلباقم  ربج و  انیـسنبا و  نوناق  باتک  ایآ  دنتـسین ؟ ناناملـسم  نیمز ، قرـشم  مولع  رد  یبرجت  یـسح و 
یضایر تاقیقحت  يزار و  يایرکز  نب  دمحم  یمیش  تاقیقحت  یناتبلا و  رباج  نب  دمحم  تاثلثم  ملع  مثیه و  نب  نسح  هلیسوب  رون  یکیزیف 

تاقیقحت نآ  رگا  دباتیم ، برغ  هب  نیملسم )  ) برع باتفآ  باتک  زا  هحفص 160  رد  هکنوه  هتفگ  هب  انب  هک  یناشاک  دیشمج  نیدلاثایغ 
هتبلا اههاگشیامزآ ؟ ساوح و  رب  ای  دنراد  يدیرجت  تالیخت  رب  هیکت  درکیمن . روهظ  تایضایر  هنحص  رد  متیراگل  دوبن ،

تسا روبجم  ادرف ، هچ  زورما و  هچ  زورید و  هچ  برغ ، هچ  قرش و  هچ  تسا ، ینالقع  دیرجت  يانبم  رب  هک  تهج  نادب  یـضایر  تاقیقحت 
تاتیعقاو رب  یکتم  هک  یئاـیاضق  لومحم  عوضوم و  هب  رظن  اـب  یلک  روطب  دـنک . يرادربهرهب  لـقعت  تردـق  زا  یـضایر  تاـیلمع  يارب  هک 

نیا دوش و  هیکت  اههاکـشیامزآ ) ساوح و   ) روبزم روما  هب  تخانـش  لیـصحت  يارب  هک  دـنکیم  ءاـضتقا  یباـیعقاو  قطنم  تسا ، سوـسحم 
رد ادرف  زورما و  زورید و  برغ و  قرـش و  هب  صاـصتخا  نودـب  هک  نآ  یلومعم  ياـنعم  هب  تسا ، ضحم  یملع  يوپاـکت  ناـمه  تیلاـعف ،

یلیخ اـی  درادـن ، نآ  هب  يزاـین  هک  دـنک  اـعدا  یـسک  رگا  هـک  تـسا  ینیبناـهج  یفـسلف و  تارکفت  زا  ریغ  تیلاـعف  نـیا  تـسا و  ناـیرج 
لماوع زا  ار  ینالقع  يریگیلک  دیرجت و  ترورض  ام  رگا  هکنیا  هفاضا  هب  درادن . ینیبناهج  یفسلف و  رکفت  تردق  ای  تسا و  رگندودحم 

هب ار  یملع  ياهشور  هدومن ، عازتنا  یتسه  ناهج  رد  مکاح  مظن  زا  ار  یلک  لوصا  نیناوق و  ياهلیـسو  هچ  اب  مینک ، اهنم  فذـح و  تفرعم 
نوناق و مان  هب  ياهیضق  ناسنا  ناهج و  ورملق  ود  صخـشم  تاکرح  اهدومن و  ساکعنا  زا  میناوتیم  لقعت  نودب  ام  رگم  میزادنیب !؟ نایرج 
زا هک  ار  یـضایر  ياـهباتک  يهمه  اـیآ  تفگ !؟ دـنهاوخ  هـچ  تایـضایر  هراـبرد  یطارفا  نویـسح  رگید  فرط  زا  و  میـشاب ؟ هتـشاد  لـصا 

ئالع نیرتزراب 
- موس بلطم  تسا . لقع  یلاـع  يدـیرجت  ياـهتیلاعف  زا  تایـضایر  هک  دـننادیم  همه  اریز  میزیرب !؟ اـهایرد  هب  تسا ، يرـشب  زغم  دـشر  م 
رد ياهیزجت  شور  رب  رتشیب  دزرویمن و  یتسه  ناهج  هرابرد  یلک  لوصا  تافیرعت و  میهافم و  ندرک  ادیپ  رب  رارـصا  نیمز  برغم  هفـسلف 

یتسه لک  عومجم و  يهدـننک  ریـسفت  هک  یتایلک  حرط  ندرک و  ادـیپ  يارب  بلغا  یقرـش  ینیبناهج  هکیتروص  رد  دـنکیم ، هیکت  تفرعم 
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زا یضعب  ياهیزجت  شور  الوا  اریز  تسین ، حیحص  تسا ، هدش  هتفگ  برغ  قرش و  هفـسلف  نایم  هک  مه  توافت  نیا  دشوکیم . دشاب ، هدوب 
نآ زا  تسا و  هدرک  زورب  برغ  رد  تـسا ) یقطنم  تـسیمتآ  نآ  مراد و  بـسچ  رب  کـی  اـهنت  نـم  : ) دـیوگیم هـک  لـسار  دـننام  نارکفتم 
اهر ار  رکفتم  ناسنا  چـیه  يزغم  زاین  نیا  دـشاب و  هدوب  یتسه  یلک  لوصا  تخانـش  هب  زاین  يوگخـساپ  دـناوتیمن  هک  تسا  اـهیئوگهغلابم 
زرط نآ  یتح  دروآدوجوب !؟ ار  یبتکم  ناهج ، لک  هرابرد  یلک  لوصا  میهاـفم و  تفاـیرد  كرد و  نودـب  ناوتیم  رگم  الـصا  دزاـسیمن .
سپ یفـسلف  نارکفتم  روهظ  اب  دهدب ، یققحت  هبنج  ار  هفـسلف  يژولودتم ، مولع و  يدـنبهقبط  اب  تساوخیم  نیمز  برغم  رد  هک  یتارکفت 

یفـسلف ینیبناـهج  تارکفت  زا  يژولودـتم  یناوتاـن  ینعی  تسکـش  زا  دوصقم  تسا . هدـش  هجاوم  تسکـش  اـب  روبزم ، رکفت  زرط  زورب  زا 
الپ سکام  دهتیاو و 

نآ رد  رگا  دـناهدش . دراو  یلک  ینیبناهج  هنحـص  هب  وا  لاثما  تنک و  تسوگوا  فرط  زا  يژولودـتم  حرط  زا  سپ  هک  نانیا  لاثما  کن و 
نتخاس رود  زا  دوب ، هدش  راک  هب  تسد  يژولودتم  داهنشیپ  يارب  هک  هزیگنا  نآ  هک  دیسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  مینک  تقد  هتـشذگ  نوناق 

ود ره  رد  هزیگنا  نامه  تسا . هدش  یشان  تسا ، ینیع  ياهیـسررب  لباق  هک  مولع  ورملق  زا  هتخاس  شیپ  يدیرجت و  یلک  لوصا  میهافم و 
رکفتم ياـهزغم  يهمه  رد  دراد ، هبرجت  هدـهاشم و  هب  زاـین  هک  یتفرعم  لـئاسم  زا  هورگ  نآ  نتخاـس  صخـشم  يارب  هتـشاد و  دوجو  میلقا 

یـشومارف هب  دروم  نیا  رد  هچنآ  تسا . ادرف  ای  زورما و  اـی  زورید  صوصخم  هن  قرـش و  هب  هن  دراد و  برغ  هب  یـصاصتخا  هن  دراد ، دوجو 
يرگید لئاسم  تسا  یـسررب  لباق  تخانـش  رازبا  ساوح و  اب  هک  سوسحم  ینیع  تایعقاو  نآ  شوداـشود  اـیآ  هک  تسنیا  دوشیم  هدرپس 

ینیع تیعقاو  هک  تسا  حرطم  هلاسم  نیا  اـیآ  ینیع ، لـئاسم  نآ  هب  یمزج  داـقتعا  اـب  لاـثم : ناونع  هب  هن ؟ اـی  تسا  حرطم  اـهناسنا  يارب  زین 
هک نانچ  نآ  تایعقاو  اب  ام  سامت  هکنیا  و  دودـحمان ؟ ای  تسا  دودـحم  اـیآ  تسا ، یهاـنتم  هک  یتروص  رد  یهاـنتم و  اـی  تسا  تیاـهنیب 

انش رازبا  رگید  ساوح و  ياهلاناک  زا  تایعقاو  اب  سامت  دراد  ناکما  ام  يارب  هک  هچنآ  هکلب  هن ؟ ای  تسا  ریذپناکما  دنتسه 
ياهنارود زا  هک  یفـسلف  یلک  دـعاوق  لوصا و  يهراـبرد  داـقتنا  رظن و  دـیدجت  نیمز ، برغم  يهفـسلف  رد  مراـهچ - بلطم  تسا …  تخ 

اب دعاوق  لوصا و  نآ  هب  نیمز  قرشم  يامکح  هفسالف و  هک  یتروص  رد  دوشیم  هتخانش  مزال  هکلب  بولطم ، دناهدنام ، راگدای  هب  هتشذگ 
تیعقاو برغ  قرـش و  میلقا  ود  تارکفت  زرط  هب  رظن  اـب  مه  بلطم  نیا  دـنزادرپیم . اـهنآ  زا  داـقتنا  هب  رتمک  دـنرگنیم و  مارتحا  يهدـید 

. تساهینیبناهج فادها  هب  ندیسر  يارب  ریگیپ  شالت  رگیدمه و  زا  داقتنا  ثحب و  زا  رپ  قرشم  رد  یفـسلف  ياهباتک  رـساترس  اریز  درادن 
معا يرگید  يهخسن  انیسنبا  يافش  ایآ  یباراف ؟ ناخرط  نب  دمحم  ای  تسا  وطـسرا  یفـسلف  یلک  دعاوق  لوصا و  ضحم  وریپ  انیـسنبا  ایآ 

نآ نایم  لباقت  رد  ترثک  تدحو و  دننام  هفـسلف  رد  انیـسنبا  هک  یلئاسم  زگره ! هن  تسوطـسرا !؟ تایهلا  داسف و  نوک و  هعیبطلاملع و  زا 
ایآ دنتـسه !؟ نانوی  نادـلقم  نانیا  لاثما  يدـنک و  لیفطنبا ، ایآ  دوب !؟ هدرک  روطخ  نوطالفا  ای  وطـسرا  رکف  هب  الـصا  دـنکیم ، حرطم  ود 

یقیقد لئاسم  نآ  ایآ  تسا !؟ هدادن  رارق  داقتنا  ثحب و  دروم  ار  هتشذگ  يامکح  هفـسالف و  نیناوق  لوصا و  اههد  يزاریـش  نیهلاتملاردص 
نهذ زا  الصا  هدرک ، روطخ  يزاریش  نیهلاتملاردص  نهذ  هب  لوقعم  لقاع و  هیرهوج و  تکرح  يهرابرد  هک 

نوطالفا و تایرظن  لیدـعت  هب  تسد  یباراف  ناخرط  نب  دـمحم  هک  یماگنه  تسا !؟ هتـشذگ  دـیلکاره  زا  سپ  نانیمز  برغم  اـی  دـیلکاره 
تیصخش نیا  هک  تسین  نآ  لیلد  دهدیم ، یتشآ  رگیدمه  اب  ار  ود  نآ  نییارلا ) نیب  عمج   ) مان هب  يرـصتخم  باتک  رد  دنزیم و  وطـسرا 

لیدـعت و نیا  رد  هکلب  دوب ، اراد  ار  رفن  ود  نآ  نایم  رد  يرواد  ییاـناوت  هتـشاد و  هطاـحا  فارـشا و  فوسلیف  ود  ره  رکفت  زرط  هب  طـقف  هن 
تفاهت باتک  دنزب . یمهم  راک  نینچ  هب  تسد  اهنآ  يهلیـسو  هب  دناوتب  هک  دـیآیم  دوجو  هب  یباراف  نهذ  رد  يرتیلاع  یناعم  اعطق  یتشآ 

نیمز قرـشم  رد  ناگتـشذگ  دـیاقع  نیناوق و  لوصا و  رگا  ینعی  دراد ؟ ینعم  هچ  دـشرنبا  تفاـهتلا  تفاـهت  هچ و  ینعی  یلازغ  هفـسالفلا 
چوپ و دنربیم ، ینیبناهج  یفسلف و  دیاقع  ءارآ و  داقتنا  هب  تسد  میقتـسم  روط  هب  هک  اهباتک  عون  نیا  دشیم ، هتفریذپ  ارچ  نوچ و  نودب 
، درذـگیم نیهلاتملاردـص  ریـسم  زا  هک  يراوزبس  يرونز و  یلع  الم  نامز  ات  هفـسلف  یلماکت  ناـیرج  هکنیا  يهفاـضا  هب  دـشیم . ینعمیب 
ضقن و یفن و  تابثا و  ناگتـشذگ و  دئاقع  ءارآ و  رد  قیقحت  اعطق  هک  نآ  زا  عافد  دعب  هیرظن و  حرط  دـعب  تسا : هدوب  دـعب  ود  ره  ياراد 
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کی نیمز  قرشم  رد  نیملسم  يامکح  هفسالف و  هک  تسا  نیا  تسه ، هچنآ  تسا . هتشادربرد  ار  اهنآ  يهرابرد  ماربا 
بیترت نیدب  میقتـسم ، روط  هب  داقتنا  مکی - عون  دننکیم . رازگرب  عون  ود  هب  هک  داقتنا  عون  ود  دـنراد و  نارگید  تایرظن  رد  یلیوات  شور 
يهمه اب  هاگ  جاتنتـسا و  ای  تامدقم و  هب  ضارتعا  قیرط  زا  ای  ضقن و  قیرط  زا  ای  سپـس  دننکیم و  نایب  ار  داقتنا  دروم  هیرظن  تسخن  هک 

رظنبحاص هک  ياهیرظن  نایب  زا  تسا  ترابع  نآ  میقتـسم و  ریغ  روط  هب  داقتنا  مود - عون  دـننکیم . در  ار  داقتنا  دروم  يهیرظن  روبزم  قرط 
هیرظن زا  هاـگآ  نارظاـن  هک  دـنکیم  رازگرب  يوحن  هب  ار  لیـصفت  حیـضوت و  حرـش و  هیرظن  نیا  ناـیب  رد  دـنادیم و  حیحـص  قح و  ار  نآ 

حالطصا یهاگ  هک  لیوات  هلاسم  اما  دننکیم . تفایرد  تسا  هتفهن  لیـصفت  حیـضوت و  حرـش و  نآ  رد  هک  ار  يداقتنا  ضارتعا و  فلاخم ،
تاـملک و زا  رظنبحاـص  دوصقم  هکنیا  لاـمتحا  هب  ققحم  صخـش  هک  تسا  نینچ  دـنربیم ، راـک  هب  نآ  يهراـبرد  مه  ار  ریـسفت  هیجوـت و 

تسد تسا ، لوبق  لباق  حیحص و  تقیقح  کی  نایب  يو  دوصقم  تسین و  نشور  تسا ، هدرب  راک  هب  دوخ  هیرظن  نایب  رد  هک  یتاحالطـصا 
کی اعقاو  یهاگ  هک  هلاسم  نیمه  الوا - اریز : تسا  دیفم  رایـسب  تسا ، ریذپناکما  هک  دراوم  نآ  رد  شور  نیا  دنزیم . هیجوت  لیوات و  هب 

دعتسا تمظع  هب  رظن  اب  ددرگیم و  ناوتان  بسانم  تاحالطصا  تاملک و  اب  دوخ  یقیقح  دوصقم  نایب  زا  رظنبحاص 
الماک حیحـص  يانعم  کی  نداد  تسدـب  يارب  وا  هیرظن  لـیوات  وا ، هباـشم  ریغ  هباـشم و  لـئاسم  هراـبرد  وا  تارکفت  رگید  رظنبحاـص و  دا 
ندـش یفتنم  لباق  هجوت ، کی  اـب  هاـگ  هک  یتاـفالتخا  تسا . يرظن  تاـفالتخا  لـیلقت  هار  رد  یبساـنم  ماـگ  راـک  نیا  اـیناث - تسا . یقطنم 

، تسا رادروخرب  یبایعقاو  رظنم  زا  نوچ  حیحـص ، يانعم  کی  ندروآ  تسد  هب  يارب  لیوات  داقتنا و  عون  ود  ره  هک  تسا  یهیدـب  دنتـسه .
نیمز قرـشم  رد  هکنیا  اما  دـنزاسب . دراو  یلـالتخا  یمیلقا  تاـفالتخا  یباـیعقاو  قطنم  نیا  رد  دـیابن  اـی  و  برغ ، هن  دسانـشیم و  قرـش  هن 
نیمز قرـشم  رد  هکنانچ  الوا - اریز : تسا ، رظن  دیدجت  لباق  مه  بلطم  نیا  تسا ، دیکات  دروم  امکح  یفـسلف و  ياهتیـصخش  هب  مارتحا 

لوصا هاگدـید  زا  ملع  ورملق  رد  هچ  هفـسلف و  ورملق  رد  هچ  ار  اهتیـصخش  رگید  مارتحا  هک  دنتـسه  یگرزب  یملع  یفـسلف و  ياهتیـصخش 
دنتـسه یملع  ینیبناهج و  ياوقت  نادـجو و  ياراد  هک  یقالخا  صاخـشا  هنوگنیا  اب  مه  نیمز  برغم  رد  نینچمه  دـننادیم ، مزال  یناسنا 

نتشاد يهفاضا  هب  هک  میراد  مه  کنالپ  سکام  نوتسلپاک و  یقالخا و  تیصخش  اب  دهتیاو  هظحالمیب ، لسار  ربارب  رد  ام  میراد . ییانشآ 
ریثات تحت  دیلقت و  لولعم  دوشیم ، هدید  ناوارف  روطب  هک  نیمز  قرشم  رد  مارتحا  نیا  دنتسه . مه  یقالخا  ياهناسنا  شناد ،

زین تفرعم  دوخ  هب  مارتحا  زا  یشان  تسا  نکمم  دشاب ، نآ  زا  یشان  تسا  نکمم  هکنانچ  هکلب  تسین ، اهتیـصخش  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق 
بجوم هک  تسین ) نیا  زج  تسنیا و   ) رطخ زا  مه  تسا و  مزـال  یناـسنا  یلاـع  قـالخا  يهبنج  زا  مه  تفرعم  هب  مارتـحا  نیا  دـشاب و  هدوب 

برغم رد  نارکفتم  زا  یـضعب  دهاش  دوخ  نارود  رد  ام  دـیامنیم . يریگولج  دـشابیم ، فلاخم  يرظن  بحاص  ره  هیرظن  یتاساسحا  درط 
قرـشم زا  یـضعب  رد  تلاح  نیا  دـننکیم ! درط  ار  يرـشب  رکف  تاشوارت  يهمه  یطارفا  یمزج  ياه  ( تسین نیا  زج   ) اـب هک  میاهدوب  نیمز 

ات تسا  یماخ  بصعت  يریگ و  تخـس  تسا . هداد  یـصیخشت  نینچ  شیپ  لاس  دـصتفه  ار  يرامیب  نیا  يولوم  دراد . دوجو  مه  اـهینیمز 
ناهج ناسنا و  زا  دنتـسه ) هکنانچنآ   ) ناهج ناسنا و  کیکفت  رب  نیمز  برغم  ياههفـسلف  مجنپ - بلطم  تسا . یماشآ  نوخ  راـک ، ینینج 
هکلب دنزرویمن ، دیکات  روبزم  کیکفت  رب  اهنت  هن  نانیمز  قرـشم  ياههفـسلف  هک  یتروص  رد  دنزرویم . دـیکات  ادـیدش  دـیاب .) هکنانچنآ  )
قرش هفسلف  ود  زا  کی  ره  تاصتخم  ناونع  هب  مه  بلطم  نیا  دننادیم . ورملق  ود  ره  رد  یگنهامه  ماجسنا و  رد  ار  يرـشب  تفرعم  لامک 

کیکفت و نیا  لاحرهب ، دوش . هتفگ  رگیدـمه  زا  هفـسلف  عون  ود  کـیکفت  يارب  یبلطم  نینچ  تسا  نکمم  اـی  و  تسا ، هدـش  رکذ  برغ  و 
زین توافت 

ناوتیم هنوگچ  مکی - يهلئـسم  میریگیم : رظن  رد  ار  ریز  لئاسم  اعدم ، نیا  حیـضوت  يارب  تسین . شیب  يرادنپ  لایخ و  اههتـشذگ  دننام 
هک ینارود  ره  رد  ياهعماج و  ره  رد  یناسنا  ره  هکیتروص  رد  دومن ، کیکفت  دـیاب ) هکناـنچنآ  ناـسنا   ) زا ار  تسه ) هک  ناـنچنآ   ) ناـسنا

یگنهرف و موسر  بادآ و  جاوما  ءانثتـسا  نودب  دریگیم ، رارق  تسا  هعماج  زا  یئزج  هک  هداوناخ  کی  رد  دـنکیم و  زاب  ایند  نیا  هب  مشچ 
نیا سپ  دـنزاسیم . روهطوغ  دوخ  رد  ار  دوجوم  نیا  دزاتیم و  شرـس  رب  یـسایس  یعاـمتجا و  يداـصتقا و  یقـالخا و  نیناوق  تاررقم و 
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نیا رد  دیاب ) هکنانچنآ   ) و تسه ) هکنانچنآ   ) طالتخا ددرگیم و  اهیگتسیاش  اهیگتسیاب و  زا  يرولبت  دهاوخن  هچ  دهاوخب و  هچ  ناسنا 
هک لامتحا  نیا  يهفاضا  هب  تسا . ریذپانناکما  ابیرقت  يو  یناور  تایح  رد  ود  نآ  يهیزجت  کیکفت و  هک  تسا  دیدش  يردـق  هب  دوجوم 

دننام تسا ، هتـشاد  وا  ینالوط  لـسن  هک  ار  يرادهشیر  یگنهرف  رـصانع  يهنیمز  دراذـگیم  یگدـنز  يهصرع  هب  ياـپ  ناـسنا  کـی  یتقو 
يارب دیاب ) هکانچنآ  ناهج   ) هب هیبش  یعـضو  اب  هار  ود  زا  تسه ) هکنانچنآ  ناهج   ) اما و  دروآیم . ایند  نیا  هب  شدوخ  اب  یثرا  ياههدـیدپ 

ناوتب هک  تعیبط  زا  ییازجا  رد  ینوگرگد  داجیا  فرصت و  هب  اهناسنا  یعطق  جایتحا  مکی - هار  تسا : حرطم  ام 
، اهناکم دننام  تعیبط  زا  هدش  فرـصت  ییازجا  رد  ام  یگدنز  نوئـش  بلغا  تهج  نیدـب  دـشاب . نانآ  تایح  فلتخم  داعبا  يوگخـساپ  د 
رد اهینوگرگد  داجیا  تافرـصت و  نیا  دوشیم . يرپس  تعیبط  ییادتبا  داوم  زا  هدش  نوگرگد  يازجا  عون  نارازه  اهنیـشام و  اهسابل و 

كرد و يهطیح  رد  تعیبط  ناهج  نداد  رارق  مود - هار  دـهدیم . رارق  طابترا  رد  دـیاب ) هکنانچ  ناهج   ) زا ییازجا  اب  ار  اـم  تعیبط ، ءازجا 
اهناسنا ام  هک  درادن  دـیدرت  تقیقح  نیا  رد  سک  چـیه  یلو  تسین ، راک  رد  )ي  دـیاب  ) موهفم میقتـسم ، روط  هب  هچ  رگا  هک  تسا  تخانش 

ساوح اب  ناهج  تخانش  زج  ياهجیتن  یلو  میوریم ، ناهج  تخانش  غارس  هب  تسه ) هک  نانچنآ  ناهج   ) تخانـش يریگ  فده  اب  هچ  رگا 
یـسک تقیقح ، رد  سپ  میروآیمن . تسد  هب  دوخ  صاخ  ياهيریگ  فدـه  شنیزگ و  اب  ناهج  تخانـش  نیعم و  تخانـش  رازبا  رگید  و 

دنکیم نایب  ار  دوخ  ینورد  يوزرآ  دراد ، قلطم  روطب  ار  دنتـسه ) هکنانچنآ  ناسنا  ناهج و   ) اب ییورایور  ییاناوت  رـشب  دـنکیم  اـعدا  هک 
حرطم ناـهج  ناـسنا و  ورملق  رد  هک  یلئاـسم  هک  دوشیم  نشور  هلاـسم  نیدـب  مزـال  هجوت  اـب  دیـشوپ . دـهاوخن  لـمع  يهماـج  زگره  هک 

ار یهورگ  مان  دزاـس و  ادـج  رگیدـکی  زا  لـئاسم  نیا  ربارب  رد  ار  نارکفتم  دـناوتیمن  یمیلقا  ياـهزرم  و  اـهناسنا ، يهمه  يارب  ددرگیم ،
رکفتم

ورملق ود  کیکفت  يارب  رصحنم  يانبم  رگا  هک  دسریم  رظن  هب  مود - يهلئسم  دنراذگب . یبرغ  نارکفتم  ار  رگید  یهورگ  مان  یقرـش و  نا 
یحور دـشر  لماوع  هک  بهذـم  قالخا و  نتخاس  یفتنم  دـیاب ) هکنانچنآ  ناهج  ناـسنا و   ) و دنتـسه ) هکناـنچنآ  ناـهج  ناـسنا و   ) روبزم

هدوب یناسنا  عماوج  زا  بهذـم  قالخا و  نتخاس  یفتنم  دـنمورین  رایـسب  لماوع  زا  لقادـح  دـشاب ، هدوبن  تارکفت  ورملق  زا  دنتـسه ، اهناسنا 
نآ رایتخا  رد  ارـصحنم  یگدنز  یتسه و  ناهج  يالاو  فده  نایب  هک  بهذـم  یناسنا و  یلاع  قالخا  یفن  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  تسا .

ام يهمه  اریز  درادن ، یقطنم  يهیاپ  چیه  ضارتعا  نیا  دـشیمن . یفن  نارکفتم  یـضعب  هاگدـید  زا  تشاد ، تلاصا  رگا  تسا ، هدـش  یقلت 
ناور دوخ  دریگیمن ، رارق  تیمها  دروم  مولع  نیا  رد  هچنآ  هنافـساتم  و  تسا ، ناور  یـسانشناور ، موـلع و  یـساسا  عوـضوم  هک  مینادیم 

هب طوبرم  هک  یفیطل  رایـسب  فطاوع  یلاع و  تاساسحا  تیمها  اب  هداعلاقوف  ياـهدومن  اـهتیلاعف و  نینچمه  مولع و  نیا  عوضوم  هک  تسا 
هب ییانتعایب  نیا  يانعم  ایآ  دنوشیمن ! حرطم  هجو  چیه  هب  تسا ، اهنآ  زا  رپ  تایبدا  ینادواج  بتک  راثآ و  همه  تسا و  لد  مان  هب  ییورین 

تسا نیا  اهدومن  اهتیلاعف و  ضارتعا  یلح  خساپ  دنرادن !؟ تلاصا  اهنآ  هک  تسا  نیا  اهدومن  اهتیلاعف و  نآ  هب  ناور و 
مینکب و ملع  ياضتقم  هب  یگدـنز  دـیاب  ام  هک  هلاسم  نیا  نیقلت  اب  زج  اهینیمز  برغم  يارب  ینیـشام  یگدـنز  راشف  ریخا  ياهنارود  رد  هک 
یقالخا و ياهشزرا  طوقـس  و  دـشابیمن . لمحت  لـباق  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  لکـش  نیمه  هب  ار  نیـشام  تعنـص و  هک  تسا  نینچ  ملع 
، هدوب یعیبط  رما  کی  دزاس ، دراو  ینیـشام  یگدنز  يریجنز  ياههقلح  راشف  رد  یللخ  نیرتمک  هک  )ي  دیاش  ) و دیاب )  ) هنوگره یبهذـم و 

یهجوت لباق  رایسب  کمک  ددرگیم ، رصحنم  يدرف  ره  دوخ  زیارغ  حور و  لقع و  نتفرگ  يزاب  هب  رد  طقف  هک  يدازآ  نداد  هولج  نامرآ 
ربج هبش  ربج و  اهدص  ناسنا ، تیدرف  رد  دودحم  یلایخ و  يدازآ  یئاهر و  نیا  زا  و  دیامنیم . اهیگتسیاش  اهیگتسیاب و  ندش  یفتنم  هب 

رد یناسنا  ره  ینابم ، للع و  نیمه  زورب  اب  هک  مینادیم  همه  دـنکیمن . بلج  ار  نانآ  هجوت  هک  دـیآیم  دوجوب  مدرم ، یگدـنز  هیجوت  رد 
نرق 19 رد  هک  یئاهبتکم  زا  یضعب  هک  درک  شومارف  دیابن  موس - يهلئسم  دوب . دهاوخ  قوف  عضو  هب  التبم  دشاب ، هک  ایند  زا  ياهعطق  ره 

رظن زا  اصوصخم ، ضحم  یعیبط  تایح  نایرج  رد  هکنانچنآ  ناسنا   ) دیاب هکنیا  هب  دنراد  دیدش  رارـصا  دناهدمآ  دوجو  هب  نیمز  برغم  رد 
فگیم لسار  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  . دریگب رارق  هیجوت  ریسفت و  دروم  دنکیم ) تکرح  ضحم  یعیبط  زیارغ  يداصتقا و 
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هدـش نییعت  ياهفدـه  قبط  هکلب  دـنهدیمن ، یتـیمها  ناـهج  ناـسنا و  تخانـش  هب  اریز  دنتـسین ، فوسلیفاـهبتکم  هنوـگنیا  نازاتـشیپ  ت :
نآ تخانـش  نودب  تسا  هدش  روظنم  هک  یفدـه  قباطم  ءیـش  کی  نتخاس  الوا  تفگ : دـیاب  هتبلا  دـنزاسب . ار  ناهج  ناسنا و  دـنهاوخیم 

یگزیگنا اب  املـسم  دریگب ، ماجنا  يرـشب  تسد  رکف و  اب  هک  يزیچ  ره  رد  یگدـنزاس  ایناث - و  تسین ، ریذـپناکما  یلاـمجا  روطب  ولو  ءیش 
هافر و لئاسو  داجیا  تعیبط ، يازجا  رییغت  زا  فدـه  رگا  اذـل ، دریگیم ، رارق  هدـنزاس  راـیتخا  رد  هک  تسا  یتاـناکما  يهلیـسو  هب  فدـه و 

ینوگرگد رییغت و  زا  فده  رگا  هکنانچ  دوب . دهاوخ  هارمه  مزال  تخانـش  اب  اعطق  روبزم  یگدنزاس  دشاب ، هدوب  ملاس  یگدـنز  شیاسآ و 
ریذـپانناکما ناسنا  تخانـش  نودـب  يراک  نینچ  امتح  دـشاب ، هدوب  وا  يدوجو  ياهدادعتـسا  تبثم و  داـعبا  همه  ندـناسر  تیلعفب  ناـسنا 

هن دسانـشیم و  قرـش  هن  نوناق ، نیا  و  تسینروصت . لباق  تخانـش ، نودب  تبثم  ندومن  نوگرگد  یگدنزاس و  هنوگچیه  اذل  دوب ، دهاوخ 
ناسنا  ) ورملق ود  ره  یگنهامه  ماجـسنا و  لیـصحت  ترورـض  مراهچ - هلاسم  ار ! ادرف  هن  زورما و  هن  دسانـشیم و  زورید  هن  هکناـنچ  برغ 

خب هک  يرکفتم  ره  يارب  دشاب ) اهناسنا  لامک  دشر و  يارب  ياهلیسو  هکنانچنآ  ناهج   ) و تسه ) هکنانچنآ  ناهج   ) و دیاب ) هکنانچنآ 
ریز ار  اهنآ  هکنیا  هن  دهدب ، هدننک  عناق  باوج  موریم ؟ اجک  هب  و  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  ماهدمآ ؟ اجک  زا  متـسیک ؟ نم  تالاوس : نیا  هب  دهاو 

اب هلاسم  نیمه  تفگ : دـیاب  زاب  تسا . تابثا  زا  زاینیب  هک  تسیاهلاسم  نیرتیهیدـب  دزاس ، دوبان  لامیاپ و  اهیفاب  حالطـصا  تالایخ و  ياپ 
نوگانوگ طیارـش  هچ  رگا  دورب ، نآ  خـساپ  ندرک  ادـیپ  لابند  هب  دـیاب  اعطق  دوش ، حرطم  سک  ره  يارب  میدـش  رکذـتم  هک  یقطنم  هزیگنا 

نامز زا  اهینیمز  برغم  راکفا  رد  احیولت  ای  اتحارص و  ای  ار  تالاوس  نیمه  نیع  امـش  دنوش . نومنهر  یعونتم  ياهخـساپ  هب  اهناسنا  ینهذ 
زا لفاغ  ارچ  هک  منخـس  اهبـش  هب  تسنیا و  نم  رکف  اهزور  نیمز : قرـشم  رد  هکنانچ  دید ، دـیهاوخ  نوگانوگ  تارابع  اب  نونکات  نوطالفا 

هزیگنا نیمه  هب  رظن  اب  هاگدـید و  نیا  زا  منطو  یئامنن  رخآ ، موریم  اجک  هب  دوب  هچ  رهب  مندـمآ  ما و  هدـمآ  اجک  زا  منتـشیوخ  لد  لاوحا 
هب ور  لوقعم  تایح   ) ریسم هک  هچنآ  اب  ناهج  ناسنا و  ورملق  رد  ار  دوخ  ياهتخانـش  دنروبجم  هک  تسا  اهناسنا  داهن  رد  رادهشیر  رایـسب 

هکنانچ برغ ، هن  دسانـشیم و  قرـش  هن  شخب  تیاضر  ینـالقع  شور  نیا  دـنزاسب  مجـسنم  گـنهامه و  دـنکیم ، اـضتقا  ـالعا ) فدـه 
یلع ماما  جاجتحا  رب  يریسفت  درادن . مه  هدنیآ ) لاح و  هتشذگ ،  ) نامز هعطق  هس  هب  یصاصتخا 

اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  ماما  يهیدـالیم  يهرگنک  رد  ار  هلاـقم  نیا  زا  ياهمدـقم  یباـص  نارمع  اـب  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب 
دروم هک  روهـشم  جاجتحا  نیا  رد  ماهدومن . ینارنخـس  یمالـسا  هاگـشناد  سدقم  دهـشم  رد  مارحلا 1404  هدـعقلايذ  رد 12  مالـسلاهیلع 

هب خـساپ  رد  ار  تاـیهلا  لوصا  نیرتتیمها  اـب  زا  يرادـقم  ع )  ) ماـما تسا ، هتفرگ  رارق  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  ياهدـع  ریـسفت  قـیقحت و 
بلاطم دناهدومرف . لصف  لح و  یفاک  مزال و  دحب  ار  تایهلا  لئاسم  نیرتضماغ  نیرتهدیچیپ و  هک  دـناهدومرف  نایب  یباص  نارمع  تالاوس 

: میئوگیم هک  یتقو  میروآیم : اجنیا  رد  ار  جاجتحا  يهمه  ام  اذل  تسا ، هدش  حرطم  جاجتحا  نیا  رد  ام  ریـسفت  دروم  يهبطخ  رد  یناوارف 
: مییوگب رگا  هکیتروص  رد  مالـسا ) هاگدـید  زا  تاـیهلا  : ) مییوـگیم تقیقح  رد  مالـسلاهیلع ) اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  هاگدـید  زا  تاـیهلا  )
هفـسالف و زا  کی  ره  مالـسا ) هاگدـید  زا  تایهلا  : ) مییوگب هک  تسین  نآ  مزلتـسم  یمالـسا ، میکح  ای  فوسلیف  نالف  هاگدـید  زا  تایهلا  )

نیدلاباهـش يولوم ، دـمحم  نیدـلالالج  یلازغ ، هیوکـسمنبا ، يدـنک ، دـشرنبا ، انیـسنبا ، یباراـف ، دـننام : یمالـسا  ياـمکح  اـفرع و 
عب ار  یبلاطم  مهریغ  هولج و  يزونز و  یلع  ياقآ  يراوزبس ، يداهالم  جاح  نیهلاتملاردص ، دامادریم ، يدرورهس ،

تـسا هدوب  نیا  اهنآ  يهمه  دصق  هک  تسا  ملـسم  دناهدومن و  زاربا  اهنآ  يهرابرد  ار  يدئاقع  هدرک و  حرطم  تایهلا  لئاسم  لوصا و  ناون 
یمالـسا میکح  فراع و  فوسلیف و  تهج  نیا  زا  دشاب و  هدوب  یـسانشیتسه  تایهلا و  رد  مالـسا  ینابم  يهدننک  وگزاب  نانآ  دـئاقع  هک 

زاربا اهنآ  لاثما  روبزم و  ياهتیصخش  هک  يدئاقع  ینعی  مالـسا  یـسانشیتسه  تایهلا و  تفگ : ناوتیمن  هجو  چیهب  یلو  دناهدش ، بوسحم 
دئاقع نتم  تسا ، هدـش  راهظا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يهمئا  کیاکی  زا  هک  یـسانشیتسه  یهلا و  فراعم  نآ  هکیتروص  رد  دـناهدومن .

میلـس و لقع  اب  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هدـش  زاربا  فراعم  يهمه  لـماک  قفاوت  تقیقح  نیا  لـئالد  نیرتنشور  زا  یکی  دـشابیم ، یمالـسا 
دـیحوت و هب  طوبرم  لوصا  لـئاسم و  لاـثم : ناونعب  تسا . رگیدـکی  اـب  ناـنآ  يهمه  يهملک  داـحتا  یمالـسا و  ربـتعم  عباـنم  رگید  نآرق و 
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رد مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  نیدـحوملا  سیئر  نانخــس  رد  هـک  ناـسنا  یتـسه و  ملاـع  اـب  ادـخ  يهـطبار  يدـنوادخ و  لاـعفا  تاـفص و 
تاملک نیع  هک  تسین  نآ  روظنم  هتبلا  تسا . هدش  حرطم  رگید  يهمئا  نانخـس  رد  فالتخا  نودب  اهنآ  نیماضم  دوشیم ، هدید  هغالبلاجهن 

تا يهفاضاب  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  تسا ، هدمآ  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  تانایب  رد  الثم  هغالبلاجهن 
ار یبلاـطم  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  یلئاـسم  لوـصا و  رد  دنتـساوخیم  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  يهـمئا  ریاـس  رگا  تاـیوتحم ، داـح 

رظن رد  ار  یلئالد  میناوتیم  ینعم  نیا  تابثا  يارب  دندومرفیم ، زاربا  ار  اهنامه  فالتخا  كدـنا  نودـب  دـنیامرف ، زاربا  ار  یتانایب  دـناهدومرف ،
رگم میئوگیمن ، ار  يزیچ  ام   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  الا  لوقن  ال  هک : تسا  هدـمآ  یثیدـح  ربتعم  عبانم  رد  هلمجنآ : زا  میریگب .
رگید يهمئا  هک  ار  هچنآ  فلاـخم  یبلطم  همئا  زا  کـی  چـیه  نینچمه  دـشابیم . نیموصعم  يهمئا  يهمه  اـم  زا  دوصقم  و  ادـخ ) لوسر  زا 
لیلد دنرون ) کی  مالـسلا  مهیلع  همئا   ) دحاو رون  مهلک  هکنیا : رد  تسا  هدمآ  يربتعم  تایاور  رگید  فرط  زا  دـناهدومنن . زاربا  دـناهتفگ ،

بلاطیبا نب  یلع  نیدحوملادیـس  هک  یتایهلا  نیاربانب ، تسا . هدومن  قیدصت  ار  همئا  ریاس  رادرک  راتفگ و  همئا  زا  کی  ره  هک  تسنیا  رخآ 
يهرابرد هملک  تدحو  نیا  مینکیم . هدهاشم  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  تایهلا  رد  هک  تسنامه  تسا  هدومرف  مالسلاهیلع 

رظت تدحو  لئاسم  نآ  زا  یکی  رد  یتح  هک  تفرگ  غارس  ناوتیمن  ار  فراع  میکح و  فوسلیف و  ود  چیه  : ) تفگ ناوتب  دیاش  هک  یلئاسم 
لامک دشر و  يالاو  ماقمب  همئا  لوصو  زا  یشان  دنشاب ) هتشاد  لالدتسا  اعدا و  رد  یلک 

یهلا رون  کی  اب  هللا  قالخا  هب  قلخت  تهجب  نانآ  يهمه  ینعی  تسا . هتخاس  كرد  لباق  ناـنآ  يهمه  رب  ار  دـحاو  تیعقاو  هک  تسا  یهلا 
یسوم یب  یلع  ماما  هاگدید  زا  تایهلا  يهمه  یلک  لوصا  متساوخیم  بناجنیا  دناهتـشگ . راپـسهر  تسا ، یبوبر  يهبذاج  هک  دصقم  کیب 

هک تسا  دنمزاین  لقتسم  يدلجم  فیلات  هب  اعطق  يراک  نینچ  هک  مدرک  ساسحا  یلو  میامن ، حرط  یـسررب و  ثحبم  نیا  رد  ار  ع )  ) اضرلا
رد مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  هک  ار  تایهلا  لئاسم  لوصا و  نآ  هک  مدش  نآ  رب  اذل  تسا ، نآ  زا  عنام  تصرف  یمک  العف 

هتفگان مه  ار  هتکن  نیا  میامن . حرطم  تسا ، تایهلا  لئاسم  لوصا و  نیرتتیمها  اب  زا  انیقی  هدومرف و  ناـیب  یباـص  نارمع  تـالاوس  خـساپ 
هب دورو  زا  شیپ  تسا . هدوب  نارود  نآ  گرزب  نارکفتم  زا  درم  نیا  هک  دوشیم  نشور  یباص  نارمع  تـالاوس  هب  هجوت  اـب  هک  میراذـگن 

عقاو دـیفم  یـسررب ، دروم  بلاطم  اب  ناققحم  دروخرب  تیفیک  رد  تسا  نکمم  هک  میوشیم  رکذـتم  ار  يرـصتخم  يهمدـقم  بلاطم ، ناـیب 
راتفگ و دوخ  زا  اهتیعقاو ، اب  ار  اهزغم  حیحـص  طابترا  تباصا و  اهتیعقاو و  كـالم  یتسیاـب  هک  تسا  تسرد  هک  تسنیا  همدـقم  نآ  دوش .

شزرا و : ) تسا هدومرف  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هکنانچ  اهنآ ، يهدنهد  ماجنا  هدنیوگ و  زا  هن  مینک  فشک  رکفت  زرط  ادرک و 
راتفگ و رد  یتیـصوصخ  یلو  اهناسنا ،) يهلیـسوب  ار  قح  ندوب  قح  هن  تفرگ ، رظن  رد  دیاب  قح  اب  نانآ  طابترا  رادـقمب  ار  اهناسنا  تمظع 

نانخـس هکنیا  حیـضوت  تسناد . توافتم  روبزم  يهدعاق  عوضوم  اب  رگید ، لئالد  يهنیرقب  ناوتیم  ارنآ  هک  دراد  دوجو  تایهلا  رد  تارکفت 
ار تاـیهلا  ياـبیز  نانخـس  داـتعم  ياهـفرح و  صاخـشا  دـیآیم ، نوریب  اـهناهد  يهـمه  زا  تـسا  ناوارف  رایــسب  هـک  تاـیهلا  رد  كرتـشم 

ناحول هداس  هک  دنیوگیم  هللا  هللا  نانچ  یهاگ  ناراکبیرف  دـنهدیم ! رارق  دوخ  یئوجدوس  يهلیـسو  ار  نانخـس  نآ  نایوجدوس  دـنهدیمرس ،
زا هعماـج  رد  شیوخ  ندرک  حرطم  يارب  یهلا  يهفـسلف  نادـنمراک  دـناهدرک ! يزاـسهمغن  يدـنوادخ  هاـگراب  رد  ناـنآ  دـننکیم : ناـمگ 

رگید فرط  زا  دنیامنیم . دـکار  ار  ناهوژپ  شناد  نهذ  هک  دـنهدیم  تایهلا  رد  نخـس  داد  نانچ  دـننکیم و  اههدافتـساءوس  مدرم  یهاگآان 
تالمج نانچ  دـنکیم و  دـنلب  نامـسآ  فرطب  تسد  دوشیم  هتـسب  وا  يورب  اهرد  يهمه  هک  عقوم  نآ  رد  يراـتفرگ  صخـش  ره  مینادـیم 

! هدربیم رسب  يدنوادخ  روضح  رد  ار  دوخ  رمع  تاظحل  يهمه  نز  ای  درم  نیا  دنکیم  نامگ  ناسنا  هک  دنکیم  ادا  زاین  زار و  رد  ار  یئابیز 
زاین آ زار و  يانعم  اذل  تسا ! هداد  رارق  هلیسو  ار  دخ  دهاوخیم و  ار  دوخ  يراتفرگ  ندش  فرطرب  طقف  ناسنا  نآ  هکیتروص  رد 

هک تسا  یئادخ  نآ  يارب  تسا ، هدش  هتسب  شیورب  اهرد  يهمه  هک  رارطـضا  لاح  رد  مروآیم ) وت  هب  يور  و  وت ، رب  هانپ  ایادخ ،  ) هک نان 
تلاهج و تسا و  وا  شیاههتـساوخ ، تسا و  وا  يراتفرگ ، نآ  زا  یئاهر  زا  سپ  و  سب ! دـنک و  زاب  شیورب  ار  يراتفرگ  نآ  زا  تاـجن  رد 

نآ دوبعم ، زا  شدوصقم  مرادـن ) يدوبعم  وت  زج  : ) دـیوگیم راتفرگ  نیا  هک  ماگنه  نآ  رد  شیاهیگماکدوخ . تسا و  وا  شیاـهتقامح ،
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یقیقح يانعمب  دوبعم  هن  تسا ، نآ  راچد  ـالعف  هک  دراد  ار  يراوگاـن  تبیـصم و  نآ  ندرک  فرطرب  یئاـناوت  هک  تسا  يدـنمتردق  لـماع 
هک دشاب  هدیدن  ار  یحور  تیبرت  نآ  ای  دشاب و  هدـیمهفن  دوخ  رمع  لوط  رد  ار  تدابع  يانعم  الـصا  هدـننک  شیاین  تسا  نکمم  اریز  نآ ،

یلع ماما  نآ ، يهدـنیوگ  ای  میونـشب و  نینموملاریما  ناهد  زا  ار  هلمج  نیا  رگا  لاح  تسا . یبوبر  يهبذاـج  رد  یمدآ  نتفرگ  رارق  بجوم 
يور وت و  رب  هانپ  ایادخ  دنیوگیم : ادخ  اب  شیاین  لاح  رد  هک  یتقو  هکنیا  رد  میرادن  يدیدرت  دـشاب  هدوب  مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب 

وت هاگراب  يهدـنهانپ  هنوگنامه  اهیداش  رد  ار  دوخ  وت و  هاگراب  يهدـنهانپ  لاوحا  يهمه  رد  وت  يهدـنب  نم  ادـنوادخ ، ینعی - مروآیم  وتب 
رحم رد  هکنانچمه  گنج ، ياهنادیم  رد  يرهاظ ) (ي  اهتسکش رد  هکنانچمه  اهیزوریپ ، رد  اههودنا ، رد  هک  منیبیم 

زا يریگهرانک  اوزنا و  لاح  رد  هکنانچمه  ایند ، میلاقا  اهروشک و  زا  یعیـسو  رایـسب  ورملق  رب  تموکح  يرادـمامز و  لاح  رد  تدابع ، با 
نابایادـخ نآ  نورد  حوطـس  يهمه  زا  یناحور  یجوم  تقیقح  رد  تسین ) وا  زج  يدوبعم  : ) دـنیوگیم یهلا  نایاوشیپ  نیا  هک  یتقو  مدرم .

یتایهلا تمظع  شزرا و  كرد  يارب  لاحرهب ، دشابیم . یهلا  ناگدـشهتخاس  نآ  تیـصخش  تیوه  يهمه  هدـننک  وگزاب  هک  دـشکیم  رس 
، درک هدافتسا  دیاب  زین  یمل )  ) شور زا  دناهدومرف ، زاربا  هک  تایعقاو  دوخ  زا  هدافتسا  يهفاضا  هب  تسا ، هدش  هضرع  ناراوگرزب  نیا  زا  هک 

نادـیم دراو  سپـس  دـبایرد ، ارنآ  تمظع  درگنب و  یهلا  فراعم  نازاتـشیپ  نیا  تیـصخش  رد  تسخن  رگا  هاگآ  ققحم و  ناسنا  کی  ینعی 
اب رایـسب  لئاسم  لوصا و  دـشچب . زین  ار  ناشنانخـس  تایوتحم  یقیقح  معط  دـناوتیم  اهنآ  حیحـص  مهف  يهفاـضاب  دوش ، ناـنآ  نانخـس  مهف 
نع ینربخا  یباـصلا : نارمع  - 1 دـندومرف : تایهلا  يهرابرد  یباص  نارمع  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  هک  یتیمها 

اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـمالا  تسا )؟ هدرک  قـلخ  هـک  هـچنآ  زا  و  ادـخ )  ) لوا دوـجوم  زا  هدـب  ربـخ  نـمب  ( ؟ قـلخ اـمع  لوـالا و  نئاـکلا 
قلخ خ مث  کلذک ، لازی  و ال  ضارعا ، دودح و ال  الب  هعم  یئیش  انئاک ال  ادحاو  لزی  ملف  دحاولا  اما  مهفاف ، تلاس  مالسلاهیلع :

خساپ يدرک ، لاوس  . ) هل هلثم  اذح و ال  ءیش  یلع  هدح و ال  ییـش  یف  هماقا و ال  یئیـش  یف  هفلتخم ال  دودح  ضارعاب و  افلتخم  اعدتبم  اقل 
تسا و هتـشادن  وا  هب  یهار  ضارعا  دودـح و  هدوبن ، وا  اب  يزیچ  هک  تسیدوجوم  هدوباتمهیب ، لزا  زا  هناگی ، دـنوادخ  اما  مهفب ، ار  تلاوس 

دودح فلتخم و  ضارعا  اب  یتسه ) يهقباسیب   ) یعادبا روطب  ار  تاقولخم  سپـس  تسا  نانچ  زین ) دـبا  يارب   ) هدـنیآ رد  هکنانچ  مه  نالا 
يزیچ اب  هن  دومن و  لباقم  يزیچ  رب  هن  تخاس و  دودحم  يزیچ  رد  هن  تشاد و  اپرب  يزیچ  رد  هن  ار  یعادـبا  تقلخ  نیا  دـیرفآ . نوگانوگ 

نآ ربارب  رد  دناوتیمن  يدوجوم  چیه  تسین و  هجو  چـیهب  رییغت  لباق  اذـل  تسا ، وا  یتاذ  تافـص  زا  يدـنوادخ  يهقلطم  تینادـحو  هباشم )
مود ضورفم  دوجوم  هک  دیامن  يددع  دحاو  هب  لدبم  ار  يدنوادخ  يهقلطم  تدحو  هک  دنک  ادیپ  ققحت  دوش و  حرطم  نانچ  سدقا  تاذ 

رد هک  تسین  یتقیقح  نآ  یناسنا  نم  درک . دوهـش  یناسنا  نم )  ) سفن تدـحو  رد  ناوتیم  يدـح  اـت  ار  تدـحو  نیا  ریظن  دـشاب . هدوب  نآ 
بوسحم نم  نآ  موس …  مود و  يدام  روما  هک  دـشاب  هدوب  دـحاو  کی  ناونعب  تسا ، نم  رایتخا  رد  اـهنآ  تیریدـم  هک  يداـم  روما  ربارب 

ضرع يدنوادخ  يهقلطم  تدحو  تیدبا  تیلزا و  يهرابرد  یلامجا  حیضوت  يارب  طقف  هک  تسا  صقان  ریظنت  کی  نیا  هتبلا  ددرگ .
دـشاب هدوب  نانچ  يدنوادخ  دوجو  ربارب  رد  دناوتیمن  اهنآ  ررقت  ققحت و  دنوش  هدیرفآ  یتسه  ملاع  نیمه  دننام  ملاع  اهدرایلیم  رگا  هک  دش 

هک ار  هلاسم  نیا  دریگب . رارق  شرامش  لومشم  تسه  ملاوع  تادوجوم  رگید  اب  هک  دیامن  يدحاو  هب  لدبم  ار  سدقا  تاذ  نآ  تدحو  هک 
دوشیم ثحب  یتسه  ملاع  اب  دنوادخ  يهطبار  رد  هک  ار  يددعتم  تالکـشم  دریگب ، رارق  تقد  دروم  لماک  روطب  رگا  دندومرف ، حرطم  ماما 
یلویه هن  تسا ، هتـشادن  یتسه  يهقباس  هجو  چـیهب  ینعی  تسا ، یعادـبا  تانئاک  تقلخ  اعدـتبم …  اقلخ  قلخ  مث  دـیامنیم . لصف  لـح و 

رد هک  ءاشنا  عادبا و  روصت  دوش . روظنم  هک  یئانعم  رهب  هدام  هن  دشابیم و  ءایشا  يهمه  یلبق  دادعتـسا  هوقلاب و  هک  نآ  یحالطـصا  يانعمب 
هک تسین  نآ  عادـبا  ياـنعم  تسین . يراوـشد  رما  نادـنچ  تسا ، هدـمآررکم  روـطب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  نیدـحوملا  سیئر  ناـنخس 

ياضف رد  رون  ندش  نشور  دننام  عادبا  يانعم  هکلب  دشاب ، هدوب  دوجوم  عوضوم  ای  هدام و  مدع  ینعی  دزاسب ، مدع  زا  ار  يدوجوم  دنوادخ 
مه فداصت  يواسم  عادبا  نینچمه  و  دشاب . هدوب  دوجوم  نآ  دوجو  فرظ  یتسین  هکنیا  نودب  یتح  تسا ، دوجوم  ندـمآ  دوجوب  کیرات 

يارب ح يدوجو  يهقباس  زین  عادبا  رد  نینچمه  تسین ، يدوجو  يهقباس  دوجوم ، يارب  فداصت  رد  هکنانچ  دوش : هتفگ  هک  تسین 
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يدام يهقباس  دوجوم  کی  يارب  هکنیا  نیبام  دراد  دوجو  یساسا  رایـسب  قرف  هک  تسنیا  هابتـشا  نیا  خساپ  درادن . دوجو  هدش  عادبا  تقیق 
لاحم و فداـصت ، ناونعب  هک  هچنآ  دـشاب . هتـشادن  دوجو  یلعاـف  تلع  تسا  ثداـح  لولعم و  هکنیا  اـب  دوجوم  يارب  هکنیا  دـشاب و  هدوبن 

ندـمآ دوجوب  زا  تستراـبع  هک  لوا  ضرف  اـما  تسا و  دـیایب ) دوجوب  یلعاـف  تلع  يهقباـس  نودـب  یلوـلعم   ) مود ضرف  تسا ، لوقعماـن 
ناوارف رایـسب  رـشب  يزغم  ياهتیلاعف  رد  یلو  تسا ، راوشد  يدودح  ات  تعیبط  ورملق  رد  شروصت  هچ  رگا  يدام ، يهقباس  نودب  يدوجوم 
هتـشاد دوجو  ياهدام  ام ، نهذ  رد  هام  ساکعنا  زا  شیپ  هک  تسین  نانچ  هام ، دـننام  میباییمرد ، دوخ  نهذ  رد  ار  یتقیقح  هک  یتقو  تسا ،

ای راهچ  اب  يواسم  ود  رد  برـض  ود  هک  مینکیم  لقعت  دوخ  زغم  رد  ار  هیـضق  نیا  هک  یتقو  نینچمه  هام ، تروص  هب  هدش  لدبم  هک  تسا 
تـسا هتـشاد  دوجو  يداوم  ام ، زغم  رد  روبزم  يهیـضق  ود  لقعت  زا  شیپ  هک  تسین  نانچ  تسا ) دیفم  دوخ  يهعماج  يارب  يدـنمدرخ  ره  )

اب مویدوس  رولک و  و  بآ ، هب  نیعم  یتبـسن  اب  نژوردیه  نژیـسکا و  لدبت  دننام  تسا  هدـش  لدـبم  قوف  يهیـضق  ود  هب  نونکا  داوم  نآ  هک 
دندنویپیم عوقوب  هنهپ  نیا  رد  هک  یثداوح  یسررب  رد  رگا  تعیبط ، يهنهپ  یتاذ و  نورب  ناهج  رد  اما  و  ماعط . کمن  هب  نیعم  یتبسن 

فرـص دننکیم ، ینیگنـس  نیبزیت  نارظنبحاص  شود  رب  هراومه  هک  هتخاس  شیپ  لوصا  زا  دیلقت  زا  و  میناسرب ، باصن  دـحب  ار  دوخ  تقد 
نـشور نادـنچ  تسا ، هدـنام  راـگدایب  زورما  هب  اـت  وطـسرا  زا  هک  يداـم  تلع  نآ  دوجو  تعیبط  ملاـع  رد  یتح  دـید : میهاوخ  مینک ، رظن 

دوجو دنـشابیم ، ینوگرگد  رییغت و  لاح  رد  اـمئاد  هدوب و  دومن  تینیع و  ياراد  هک  تعیبط  زا  یئازجا  يارواـم  میناوتیمن  اـم  ینعی  تسین ،
نارکفتم هک  تسا  تهج  نیمهب  مینک ، تابثا  دـننکیم ، تکرح  نآ  رد  تعیبط  ياهدادـیور  ازجا و  هک  ياهدام  ناونعب  ار  يدـتمم  باـنط 

زا رون  ياهنوتوف  دننام  یتسه  ملاع  تادوجوم  هک  دننآرب  برغ ، رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  رخاتم و  ياهنارود  رد  هچ  میدق و  رد  هچ  یناوارف 
هک هچ  ره  اریز  تسا ، هتشادن  اپرب  يزیچ  رد  ار  تقلخ  هاگتسد  ناحبس  دنوادخ  هماقا …  ءییش  یف  ال  دنشابیم . نایرج  رد  یهلا  ضیف  عبنم 

لحم فرظ و  ای  عوضوم  هب  جایتحا  زین  نآ  دوخ  هدوب و  تاقولخم  زا  یکی  دوش ، روصت  تقلخ  هاگتـسد  لحم  فرظ و  اـی  عوضوم  ناونعب 
نیاب تسا ، يدام  يدودح  اب  تیدودحم  مدع  دوصقم  تخاسن ، دودحم  زیچ  چیه  اب  ار  یعادـبا  تقلخ  هاگتـسد  نینچمه  تشاد . دـهاوخ 
يدام راوید  کیب  زگره  ناهیک  یئاضف  تارک  اضف و  عومجم  ینعی  تخاسن  دودـحم  يدام  روما  اب  ار  تاقولخم  یعومجم  لـک  هک  ینعم 

. دسریمن
يهدـهاشم اـب  ار  تقلخ  ملاـع  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسین  ناـنچ  ینعی  تخاـسن . يزیچ  لـثم  يزیچ و  ربارب  رد  ار  یعادـبا  تقلخ  نیا  زین 

هک یملاع  يارب  يدـننام  لثم و  ار  تقلخ  ملاـع  نیا  هک  تسین  ناـنچ  دروآ و  دوجوب  تسا ، هدوب  شیپ  زا  هک  تقلخ  نیمه  دـننام  یملاـع 
هک تسنیا  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  روظنم  تفگ : ناوتیم  هصالخ  روطب  دشاب . هدروآ  دوجوب  دوب ، هدش  هتخاس  نیا  زا  شیپ 

یلبق ياهنومن  يور  زا  هن  تسا و  یلبق  ملاع  کی  رارکت  هن  تسا ، تانئاک  زا  بکرم  هک  تسا  یـصخش  یتقیقح  اعومجم  تقلخ  ملاع  نیا 
روطب یمدآ  نهذ  رد  هک  ددع 2  کی  دـننام  یتسه  ناهج  تقیقح  رد  تسا . هدـش  هتخاس  یلحم  فرظ و  عوضوم و  رد  هن  هتـشگ و  داجیا 

هن دنزاسب و  دودحم  ار  نآ 2  دنناوتیم  ینهذ  ياهدومن  اهتیلاعف و  هن  دراد و  یلحم  فرظ و  ای  عوضوم  هب  يزاین  هن  دیآیم ، دوجوب  یعادبا 
رادومن نهذ  رد  هدـش  دـیرجت  تقیقح  کـی  ناونعب  هک 2  لاـح  ناـمه  رد   ) هنومن يهدـهاشم  هب  یجاـیتحا  نهذ  رد  شندـمآ  دوـجوب  رد 

کلذ و ال یلا  هنم  هجاحل  امعط ال  اقوذ و  اناولا و  افالتئا و  افالتخا و  و  هوفـص ، ریغ  هوفـص و  قلخلا  کلذ  دـعب  نم  لـعجف  دراد . ددرگیم )
يدیس ای  هللا  معن و  لاق : نارمع ؟ ای  اذه  لقعت  اناصقن . هدایز و ال  قلخ  امیف  هسفنل  يار  هب و ال  الا  اهغلبی  مل  هلزنم  لضفل 

ياراد تدـحو و  تفلا و  ياراد  فلتخم و  هدـیزگرب و  ریغ  هدـیزگرب و  داد ) رارق  عونتم  رایـسب   ) ار تاقولخم  ناحبـس  دـنوادخ  سپـس  . )
يارب هن  هدوب و  نآ  هب  يدنوادخ  زاین  زا  یشان  هن  نوگانوگ ) رایسب  تیفیک  تیمک و  اب   ) تقلخ نیا  کلاذریغ . معط و  ندیـشچ و  اهگنر و 

دوخ يارب  تقلخ  رما  رد  هن  دشاب و  هتـشاد  تانئاک  تقلخ  هب  جایتحا  نآ  هب  ندیـسر  يارب  دـنوادخ  هک  ياهجرد  تلیـضف  ندروآ  تسدـب 
هک بلطم  نیا  نم ). رورـس  يا  ادـخب ، دـنگوس  یلب  تفگ : نارمع  يدرک ؟ لـقعت  متفگ  هک  ار  هـچنآ  نارمع  يا  دـید . شهاـک  شیازفا و 

جاجتحا نیا  رد  تسا ، هدوبن  جایتحا  يور  زا  شنیرفآ  هاگتسد  نتخادنا  هارب  تسا و  هدرکن  يرییغت  چیه  تقلخ  يهلیسوب  ناحبـس  دنوادخ 
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یهلا رکفتم  ره  دیاب  دراد و  بلطم  نیا  هک  تسیاهداعلاقوف  تیمها  يارب  دیدش  دیکات  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  دیکات  دروم  ادـیدش  ثحب  و 
، میئامن تفایرد  حیحـص  روطب  تسین ، روصت  لباق  قلطم  لامک  نودـب  هک  ار  دوجولابجاو  موهفم  اـم  رگا  دـشیدنیب . اـقیقد  نآ  يهراـبرد 
هک هطبار  نیا  تسا و  لالقتـسا  مدـع  یگتـسباو و  مزلتـسم  جاـیتحا  اریز  مینک ، كرد  میناوتیم  موـهفم  ناـمه  زا  زین  ار  وا  قـلطم  يزاـینیب 

یلماکت نایرج  روصت  هک  تفگ  ناوتیم  تهج  نیمهب  دشابیمن . راگزاس  قلطم  لامک  دوجو و  بوجو  اب  تسا  تقیقح  کی  صقن  لولعم 
رد خ

اب هک  تسا  یتـالیخت  دوشیم ، لـقن  تاـیهلا  رد  یماـع  ياـهفسلفتم  یـضعب  زا  هک  ءایـشا  ندـیرفآ  هب  يدـنوادخ  ندوـب  روـبجم  اـی  اد و 
ای ملعا  و  تسا : ریز  رارقب  تسا ، هدومرف  يدنوادخ  قلطم  يانغ  تابثا  يارب  ماما  هک  یلالدتسا  ددرگیم . نایب  یفسلف  بلاج  تاحالطـصا 

املک ناوعالا  نال  قلخ ، ام  فاعضا  قلخی  نا  یغبنی  ناکل  هتجاح و  یلع  هب  نیعتسی  نم  الا  قلخی  مل  هجاحل  قلخ  ام  قلخ  ناک  ول  هنا  نارمع 
مل لوقا : کلذل  و  يرخا ، هجاح  هیف  تثدح  الا  ائیـش ، قلخلا  نم  ثدحی  مل  هنال  اهعـسی  نارمع ال  ای  هجاحلا  و  يوقا ، مهبحاص  ناک  اورثک 
هنم همقن  لضف و ال  نم  یلا  هنم  هجاحالب  ضعب  یلع  مهـضعب  لضف  ضعب و  یلا  مهـضعب  جـئاوحلا  قلخلاب  لقن  نکلو  هجاـحل  قلخلا  قلخی 

يزیچ رگم  دیرفآیمن  دوب  جایتحا  يور  زا  تسا  هدیرفآ  هک  ار  هچنآ  ناحبـس  دنوادخ  رگا  نارمع ، يا  نادب  و  . ) قلخ اذهلف  لذا ، نم  یلع 
، تسا هدیرفآ  هک  یتاقولخم  ربارب  دنچ  دـنوادخ  هک  دوب  هتـسیاش  زین  دریگب و  کمک  شجایتحا  ندرک  فرطرب  يارب  نآ  يهلیـسوب  هک  ار 

دنوادـخ يارب  جاـیتحا  نارمع ، يا  ددرگیم . رتدـنمورین  دوـجوم  نآ  دـشاب ، رتـشیب  دوـجوم  کـی  يارب  کـمک  هزادـنا  ره  اریز  دـنیرفایب ،
ندمآ دوجوب  بجوم  اهنآ  زا  کی  ره  دشاب ، هدوب  جایتحا  عفر  يارب  تاقولخم  ندروآ  دوجوب  رگا  اریز  تسین ، ریذپناکما 

جایتحا هکلب  تسا ، هدیرفاین  جایتحا  يور  زا  ار  تاقولخم  لاعتم  دنوادخ  میئوگیم : هک  تسا  تهج  نیدـب  و  دوب . دـهاوخ  رگید  یجایتحا 
یضعب رب  ار  تاقولخم  زا  یضعب  و  ددرگیم . لقتنم  رگید  یضعب  هب  اهنآ  زا  یضعب  يهلیـسوب  هک  تسا  هدروآ  دوجوب  تاقولخم  دوخ  رد  ار 
بیترت نیدب  تسا و  هتفرگ  رارق  تسپ  تیعقوم  رد  هک  هچنآ  اب  تموصخ  نودب  تسا و  رترب  هچنآ  هب  زاین  نودب  تسا ، هداد  حـیجرت  رگید 

زا ناحبـس  دـنوادخ  يزاینیب  يارب  ار  لیلد  هس  تارابع  نیا  رد  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  تسا ). هدومرف  قلخ  ار  تادوجوم 
ار یئاهزیچ  تسیابیم  دـیرفآیم ، دوخ  جایتحا  عفر  يارب  ار  تاقولخم  ناحبـس  دـنوادخ  رگا  مکی - لـیلد  تسا . هدومرف  ناـیب  تقلخ  رما 
مه ثودح و  رد  مه  لاعتم ، دنوادخ  هب  تاقولخم  نیا  يهمه  یلک  جایتحا  هکیتروص  رد  دـشاب ، بسانم  شجایتحا  عفر  يارب  هک  دـنیرفایب 

رگید فرط  زا  نوکب  داسف  زا  داسف و  نوک و  زا  تکرح  يارجم  رد  اـهنآ  نتفرگ  رارق  رگیدـکیب و  اـهنآ  یگتـسباو  و  فرطکی ، زا  اـقب  رد 
، دنـشاب هتـشاد  ار  وا  يهدارا  سدـقا و  تافـص  يدـنوادخ و  تیدوجوم  رد  تلاخد  یگتـسیاش  نیرتمک  تاقولخم  نیا  هک  تسنیا  زا  عنام 

چ تسا ، سدقا  تاذ  نآ  هب  هتسباو  زین  شئاقب  ادخ و  يهدیرفآ  تاقولخم  نیا  تیدوجوم  يهمه  هکنیا  هب  رظن  اب  رتنشور  ترابعب 
يواسم نینچ  روصت  دـشاب ، هدوب  دـنمزاین  تسا  هدروآ  دوجوب  شدوخ  هک  ییاهتیعقاو  تیدوجوم و  نآ  هب  دـنوادخ  هک  دراد  ناکما  هنوگ 

رگا یهگناو  دـشابیم ! يدـنوادخ  تاذ  رد  رثکت  مزلتـسم  روصت  نیا  تسا و  دـنمزاین  شدوخ  تیدوجوم  هب  دـنوادخ  میئوگب : هک  تسنیا 
، ندمآ دوجوب  زا  شیپ  هک  تهجنادب  دنـشاب ، هدوب  يدـنوادخ  زاین  عفر  لماع  ناشندـمآ  دوجوب  اب  ای  ندـمآ  دوجوب  زا  سپ  تاقولخم  نیا 

تردـق يدوجوم  رگا  مود - لیلد  دـندوب . هتـشگن  اهیگتـسباو  داسف و  نوک و  يهنحـص  دراو  تیعقوم  نآ  رد  دـناهدوب  يدـنوادخ  رودـقم 
تردـق بلاط  راـیتخا  رد  دوجو  يهمادا  اـی  دوجو  تهج  زا  رگید  تادوجوم  نآ  درواـیب و  تسدـب  يرگید  تادوجوم  زا  ار  دوخ  بولطم 

همادا رتشیب  ار  اهنآ  دوجو  اـی  دـناشوپب و  یتسه  ساـبل  ار  تادوجوم  نآ  دـیاب  دـناوتب  هچ  ره  تردـق  بلاـط  هک  تسا  یعیبط  دنـشاب ، هدوب 
، دیامنیم تیاهنیب  مه  ار  وا  زاین  هک  يدـنوادخ  تافـص  تاذ و  ندوب  تیاهنیب  هب  رظن  اب  دروایب و  تسدـب  ار  يرتشیب  تردـق  ات  دـهدب ،

عفر يارب  تقلخ  رگا  موس - لیلد  دنیرفایب ! دوخ  تاجایتحا  عفر  يارب  تیاهنیب  ات  ار  تادوجوم  نیمه  ربارب  دنچ  لاعتم  دـنوادخ  تسیابیم 
مزاین یتایعقاو  هب  يدوجوم  ره  ياقب  اریز  دوزفایم ، دوخ  تاجایتحا  رب  ار  یجایتحا  دیرفآیم ، هک  ار  يدوجوم  ره  دوب ، يدنوادخ  جایتحا 

ات یتادوجوم  هک  دوشیم  بجوم  يدوجوم  ره  تقلخ  نیاربانب ، دهدب . همادا  دوخ  یتسه  هب  دناوتیمن  دوجوم  نآ  اهنآ  نودب  هک  تسا  دن 
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دوشیم قلخ  هک  يدوجوم  ره  سپ  دـنیامن ، رارقرب  دوخ  يارجم  رد  ار  قولخم  دوجوم  نآ  دـنناوتب  ات  ددرگ  یتسه  يهصرع  دراو  تیاهنیب 
دوجو تیمها  اب  رایسب  یبلطم  مالسلاهیلع  ماما  تالمج  رخآ  رد  ددرگیم ! تیاهنیب  تادوجوم  ندیرفآ  رب  يدنوادخ  جایتحا  زورب  بجوم 

هک تسا  نیا  ینعم  رپ  شزرا و  اـب  رایـسب  يهلمج  نآ  تسا . یـسانشیتسه  هب  طوـبرم  فراـعم  رد  يددـعتم  لـئاسم  يوگخـساپ  هک  دراد 
رد هک  هچنآ  اب  تموصخ  نودـب  تسا و  رترب  هک  هچنآ  هب  زاین  نودـب  تسا ، هداد  حـیجرت  رگید  یـضعب  رب  ار  تاقولخم  یـضعب  دـنوادخ  )

. دنـشابیمن هتـسباو  دـنیامنیم ، هولج  تسپ  ـالاب و  اـهناسنا  اـم  رظن  رد  هک  اـهتیعقوم  نآ  هب  اـهشزرا  تسا ) هتفرگ  رارق  تسپ  تیعقوـم 
کچوک ءایشا  باسح  دناوتن  ناسنا  کی  رگا  تسین . اهناشکهک  تلاخد  زا  رتتسپ  تقلخ ، هاگراک  نایرج  رد  زیچان  يهرذ  کی  تلاخد 

یـسانشیتسه سالک  هب  دورو  قح  دـنک  ادـج  اهـشزرا  باسح  زا  ار  هجوت  بلاـج  ریغ  ریگمـشچ و  ءایـشا  باـسح  یلک  روطب  گرزب و  و 
ریگمـشچ یگرزب و  هکنانچنه  تسا ، اپ  ناتـشگنا  زا  یکی  نخان  زا  رتریگمـشچ  یلیخ  یمدآ  ندب  رد  مشچ  تیعقوم  لاثم : ناونعب  درادـن .

اب ناشکهک  ندوب 
احورـشم هرذ  کی  ربارب  رد  ار  ناشکهک  یفیک  تانایرج  یمک و  یگرزب  دـهاوخب  یـسک  رگا  هکلب  تسین ، هسیاقم  لباق  اهنت  هن  هرذ  کـی 

، تسا هدیبات  یمدآ  مشچ  رب  هک  یتسه  غورف  زا  هصح  نآ  لاحنیا ، اب  ددرگ . راچد  يزغم  لالتخا  یعونب  هک  دوریم  نآ  میب  دیامن ، هبساحم 
رون زا  ياهصح  تسا . هدومرف  بیـصن  اـپ  ناتـشگنا  زا  یکی  نخاـن  هب  مه  ار  نآ  زا  ياهصح  هک  تسا  غورف  قلاـخ  دـنوادخ  نآ  هب  طوبرم 

يدوجوم ره  تلاخد  تسا . هدومرف  هرذ  بیـصن  ار  دوجو  رون  زا  ياهصح  هک  تسا  ضایف  دنوادخ  نآ  زا  دـباتیم  ناشکهک  رب  هک  دوجو 
هاگراک رد  دوجوم  نیرتگرزب  تلاخد  هک  دراد  ار  ترورـض  نامه  یتسه  یعومجم  لک  رد  دـشاب  هتـشاد  يزیچان  رایـسب  شیامن  هچ  رگا 

ییـش لک  و  دننام : تسا ، هدش  هدافتـسا  دیامنیم  دزـشوگ  ار  ناهج  یـضایر  يهرهچ  هک  دیجم  نآرق  زا  ددـعتم  یتایآ  زا  لصا  نیا  یتسه .
تسا هدمآ  اهنآ  رد  ریدقت  يهملک  هک  یتایآ  يهمه  نینچمه  و  میاهدرک ) باسح  راکشآ  ماما  رد  ار  ءایشا  يهمه   ) نیبم ماما  یف  هانیصحا 

ییـش لک  قلخ  و  میدومن . هبـساحم )  ) اصحا حول  باتک  رد  ار  زیچ  ره  و   ) اباتک هانیـصحا  ییـش  لک  و  دننام : دیامنیم  تابثا  ار  روبزم  لصا 
رد يزیچ  ره  و   ) رادقمب هدنع  ییش  لک  و  دومرف ) ردقم  دوخب  صوصخم  ریدقت  اب  ار  اهنآ  دیرفآ و  ار  زیچ  همه  و   ) اریدقت هردقف 

ياجب شزیچ  ره  هک  تسوربا  مشچ و  لاخ و  طخ و  نوچ  ناهج  تهج : نیمهب  تسا ) هدش  روظنم  ینیعم  يهزادـنا  اب  لاعتم  دـنوادخ  دزن 
رد تایعقاو  یبایزرا  هک  مینادـب  دـیاب  قوف ، لصا  ربانب  ياپارـس  ملاع  همه  دـبای  للخ  ياجزا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  تسا  وکین  شیوخ 

دنادیمن سک  راطع : نیدلادیرف  لوقب  دـشابیمن و  مینکیم  ررقم  نییعت و  ار  اهنآ  اهناسنا  ام  هک  ییاهـشزرا  اهکالم و  يانبم  رب  یتسه ، ملاع 
يهرهم نآ  دـننام  تسا ، هتفرگ  رارق  ام  ینامـسج  ياضعا  نیرتنیئاـپ  رد  هک  اـپ  يهنـشاپ  قیقع  اـی  دراد  برق  هزیرگنـس  قیمع  رحب  نیا  رد 

رازبا نیرتریگمشچ  خرچ و  نیرتگرزب  دننامه  هاگراک ، نآ  تالیکشت  یعومجم  لک  رد  هک  تسا  مظعم  رایسب  هاگراک  کی  رد  امن  زیچان 
صاخ تیبوبحم  زا  تسا ، هدومن  لاغـشا  ام  ندـب  رد  ار  يریگمـشچ  بلاج و  تیعقوم  هک  مشچ  دراد . يرورـض  تلاخد  ـالثم  قرب  دـیلوت 

دیاب اذل  دشابیمن . يدـنوادخ  بضغ  رهق و  دروم  دـسریم ، رظنب  رتنیئاپ  تیعقوم  رد  هک  اپ  يهنـشاپ  هکنانچ  تسین ، رادروخرب  ادـخ  يارب 
ریثات تایعقاو  اب  اـم  طاـبترا  رد  دـنناوتن  ینیبناـهج  یـسانش و  تعیبط  رد  اـم  صاـخ  ياـهیریگعضوم  دوش و  هتـشادرب  اـههدرپ  رگا  تفگ :

، میهدیم ماجنا  ایند  نیا  رد  هک  ییاهیبایشزرا  در  ام  ياهیرواد  ماکحا و  بلغا  دنراذگب ، هدننک  فرحنم 
ایآ نم ، رورـس  يا  ( ؟ هسفن دـنع  هسفن  یف  امولعم  نئاکلا  ناک  لـه  يدیـس  اـی  نارمع : - 2 داد . دـنهاوخ  ناشن  ار  دوخ  ندوب  عقاو  فـالخ 
مل و  ادوجوم ، هنع  یفن  امب  هسفن  ییـشلا  نوکیل  هفالخ و  یفنل  ییـشلاب  هملعملا  نوکت  اـمنا  ماـمالا - دوب )؟ مولعم  نتـشیوخ  يارب  دـنوادخ 

ای هللا  معن و  لاق : نارمع ؟ ای  تمهفا  اـهنم . ملع  اـم  دـیدحتب  هسفن  نع  ییـشلا  کـلذ  یفن  یلا  هجاـحلا  اوعدـتف  هفلاـخی  ییـش  كاـنه  نکی 
ریغ یفن  يارب  ییش ) کی  يهرابرد  ملع  تیلاعف  لمع و  ای   ) ییش کی  هب  ملع  لوصحم  دندومرف : ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  . ) يدیس

دشاب هدوب  یبوبر  سدقا  تاذ  فلاخم  هک  دوبن  يزیچ  یبوبر  عقص  رد  نوچ  دشابیم و  ریغ  نآ  یفن  يهلیسوب  ییش  دوخ  ررقت  ییش و  نآ 
، یلب داد : خساپ  نارمع  يدیمهف ؟ نارمع  يا  دشاب . هتشاد  زاین  دوخ  زا  فلاخم  یفن  هب  دوخ ) تاذ   ) مولعم نتخاس  نیعتم  يارب  هجیتن  رد  و 
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يهدعاق کی  دنکیم ؟ تیعبت  فالخ  یفن  اب  ءیـش  نیعت  مزالت  نوناق  زا  دوخ  تاذ  هب  يدـنوادخ  ملع  ایآ  نم ) رورـس  يا  ادـخب  دـنگوس 
نینچ هدعاق  نیا  دنراد . یئانشآ  نآ  اب  مولع  یلک  يدابم  رد  رگن  فرژ  نادنمشناد  یفسلف و  نارکفتم  همه  هک  دراد  دوجو  هفسلف  رد  جیار 

وطب و  ددرگ . یفن  نآ  زا  تسا  ءیش  نآ  ریغ  هچنآ  ره  هک  دنکیم  ادیپ  لماک  نیعت  یعقوم  هسفن  یف  ءیش  ره  هک  تسا 
يرورـض یهیدب و  يردقب  هدعاق  نیا  هریغ ) سیل  وه و  وه  یئیـشلا  ( ) تسین دوخ  ریغ  تسا و  شدوخ  زیچ  ره  : ) دوشیم هتفگ  رـصتخم  ر 

زیچ ره   ) هروبزم هیـضق  ءازجا  رگا  لاحرهب  و  تسا . هدعاق  نیمه  يرورـض  یهیدـب و  لوصا  يهمه  يانبم  هک  دـندقتعم  ياهدـع  هک  تسا 
تسنیا هدعاق  يانعم  درادن . یفاضا  رظن  لمات و  هب  یجایتحا  چیه  نآ  قیدصت  دوش ، روصت  حیحص  روطب  تسین ) دوخ  ریغ  تسا و  شدوخ 

اب هک  دراد  دوخ  يارب  ینیعت  دوجوم  نآ  هک  میریذپب  دیاب  اعطق  دراد  تیعقاو  یتسه  يهصرع  رد  يدوجوم  کی  هک  میدرک  ضرف  رگا  هک 
يهدنامیقاب زا  یئزج  عامتجا  زا  دنک و  بلس  ار  نآ  نیعت  هکنیا  رگم  تسین ، راگزاس  دوجوم  نآ  تیوه  يهقطنم  هب  رگید  يزیچ  ره  دورو 

يارب دنهدب . لیکـشت  ار  يدیدج  دوجوم  تسا  هدش  دراو  دوجوم  نآ  تیوه  هقطنم  هب  هک  هچنآ  اب  دـشاب ) هدـنام  يزیچ  رگا   ) لوا دوجوم 
ینعی تسین  شدوخ  ریغ  تسا و  شدوخ  فلا  سپ  تسین . و ب و پ و ت و …  تسا ) ا  ا ،  ) هک مینادیم  میریگیم ، رظن  رد  ار  ا )  ) حیـضوت

ا،  ) نامه هک  تسا  حیرص  قوطنم و  ود  نآ  زا  یکی  هک  میتسه  وربور  هیضق  ود  اب  تقیقح  رد  تسا  ا  ا ،  ) هیـضق نیا  اب  یئورایور  عقوم  ام د 
ام ددرم  هک  دراد  دوجو  یتیعقاو  هک  هیـضق  نیا  ینعی  تسا ، یتسه  ملاع  رد  ددرم  تیعقاو  یفن  هدعاق  نیا  مهم  رایـسب  جـیاتن  زا  تسین ) ب 

نیب
کیب ملع  ینعی  دراد . نایرج  زین  مولعم ) ملع و   ) رد هدـعاق  نیمه  تسا  ریذـپانناکما  نآ  ياوتحم  اریز  تسا ، طلغ  اعطق  دـشابیم ، ا و ب 
يهمه یفن  تیوه و  ررقت  اب  هک  نآ  نیعت  نودب  ءیش  ره  يدوجو  ققحت  هکنانچ  تسین ، ریذپناکما  ءیـش  نآ  زا  مولعم  نیعت  نودب  ءیش 
مولعم ءیـش  نآ  زا  ریغ  هک  هچنآ  يهمه  هک  دـنکیم  ادـیپ  ققحت  یماـگنه  یملع  نیعت  نینچمه  تسا . لاـحم  ددرگیم  لـصاح  اـه  ( ریغ )
نکمم میئوگیم : هدـعاق  حیـضوت  زا  سپ  دـنک . ادـیپ  لصحت  مولعم  دوش و  هداـهنرب  ملع  يارب  ءیـش  نآ  صلاـخ  تیوه  دوش و  یفن  تسا 

هب يدنوادخ  ملع  یگنوگچ  ندـیمهف  تسا )؟ هدوب  دوخ  تاذ  هب  ملاع  لاعتم  دـنوادخ  ایآ  هک   ) روبزم لاوس  زا  یباص  نارمع  روظنم  تسا 
نیا اب  نتشیوخ ، تاذ  هب  يدنوادخ  ملع  ایآ  هروبزم ، يهدعاق  تحص  ضرف  اب  ینعی  هروبزم  يهدعاق  هب  هجوت  اب  تسا . هدوب  نتشیوخ  تاذ 
نیعت نیا  تسا و  یهلا  ملع  عقـص  رد  تاذ  نیعت  مزلتـسم  موـلعم  ناوـنعب  يدـنوادخ  كاـپ  تاذ  نتفرگ  رارق  هک  دوـشیمن  وربور  لکـشم 
میتـفگ هکناـنچ  موـلعم ) ندـش  نیعتم  يارب   ) یملع نیعت  نینچ  يارب  و  دـشابیم ؟ تـسا  موـلعم  تاذ  نآ  ریغ  هـچ  ره  یفن  درط و  مزلتـسم 

دشابیم و لزا  رد  ناحبس  دنوادخ  زج  یئایشا  ققحت  ضرف  یفن  نیا  يهمزال  ددرگ ، یفن  مولعم  تیوه  نآ  ریغ  هک  یئایشا  يهمه  یتسیاب 
زال نیا 

نینچ زین  دبا  يارب  هتشاد و  دوجو  رگید  یئیش  دوجو  اب  نراقت  نودب  هقلطم  تدحو  اب  لزا  زا  ناحبس  دنوادخ  : ) دومرف ماما  هک  هچنآ  اب  هم 
، تسین اهمولعم  ملاع  ءایشا  رگید  اب  هسیاقم  لباق  دوخ ، سدقا  تاذ  هب  يدنوادخ  ملع  دیامرفیم : نارمع  خساپ  رد  ماما  دراد . تفانم  تسا )

ءیـش ره  اریز  دشاب ، هدوب  يدنوادخ  تیوه  ماقم  یفانم  دنک و  دوجو  ضرع  يدنوادخ  تاذ  فلاخم  ناونعب  دـناوتیمن  یتقیقح  چـیه  اریز 
هدمآ دوجوب  دشاب ، هدرک  داجیا  يرییغت  يدنوادخ  تاذ  رد  هکنیا  نودب  قولخم  نآ  تسا و  يدنوادخ  قولخم  دیئامن ، روصت  امـش  هک  ار 
نوچ دنک و  ادیپ  يرییغت  نآ  ندروآ  دوجوب  اب  یناسنا  نم  هکنیا  نودب  دروآیم ، دوجوب  زغم  رد  ارنآ  یناسنا  نم  هک  ود  ددـع  دـننام  تسا 

( یشیازفا هن  دوشیم و  ادیپ  یهلا  تاد  رد  یصقن  نآ ، ندمآ  دوجوب  اب  هن   ) دنک داجیا  يرییغت  یبوبر  سدقا  تاذ  رد  دناوتیمن  ءیـش  چیه 
ترابع اب  و  دشاب . هتـشاد  ءایـشا  ای  ءیـش  نآ  یفن  رب  يزاین  تاذ  ندوب  مولعم  نیعت  ات  دوش ، حرط  یبوبر  سدقا  تاذ  ربارب  رد  دناوتیمن  اذل 
يررقت تاذ ، نآ  ربارب  رد  دابالادـبا  رد  هن  لازـالالزا و  رد  هن  ءیـش  چـیه  هک  تسا  يدـحب  یبوبر  سدـقا  تاذ  يهقلطم  تدـحو  رتیلک 

هتشاد دوجو  تاذ  نآ  ریغ  ءیش  ره  یفن  رب  يزاین  تاذ  هب  ملع  يارب  ات  دشاب  هتشاد  دناوتیمن 
دنوادـخ ملع  هب  صاـصتخا  نودـب  ملع  نیا  دراوم  يهمه  رد  يروضح  ملع  نوناـق  ياـنبم  رب  نارمع  رب  ماـما  خـساپ  تسا  نکمم  و  دـشاب .
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درجم اتاذ  هدننک  كاردا  نامه  دوخ  يارب  هدننک ، كاردا  ره  تاذ  یملع  روضح  هک  حیـضوت  نیا  اب  دشاب . هدوب  شـسدقا  تاذ  هب  ناحبس 
بلطم ریسفت  ناونعب  جاجتحا  نیا  حرش  رد  الضف  زا  یضعب  ار  لامتحا  نیا  دشابیم . مولعم  نیعت  فالخ  هک  تسا  ءایـشا  رگید  اب  نراقت  زا 
هاگآان ای  هناهاگآ  میراد ، دوخ  تاذ  يهرابرد  اهناسنا  ام  هک  يروضح  ملع  رد  هک  تهجنادب  دسریم  رظنب  یلو  دـناهدومن  نایب  ثحب  دروم 
رایـسب ملع  نیا  رد  یناسنا  دارفا  هک  مینیبیم  اذـل  میهدیم . ماجنا  مینکیم  تفاـیرد  يروضح  مولعم  ناونعب  هک  نم  اـی  تاذ  زا  ار  ریغ  یفن 

دنهاوخیم حالطـصاب  ای  دنهدب و  رارق  یهاگآ  دروم  ار  دوخ  تاذ  دنهاوخیم  هک  یتقو  هک  دنتـسه  یهورگ  - 1 الثم : دنشابیم . توافتم 
ازجا و اب  طولخم  مهبم و  نم  کی  هب  یلامجا  هجوت  زا  تسترابع  دـنهدیم  ماـجنا  هک  هچنآ  طـقف  دـنبایرد ، يروضح  ملع  اـب  ار  دوخ  تاذ 
؟ تسیچ لاح  نیا  رد  امـش  مولعم  دیـسرپب : صاخـشا  نیا  زا  رگا  تقیقح  رد  نآ . زا  یجراـخ  ملاـع  ءایـشا  یفن  شیوخ و  ینامـسج  ياوق 

يدودح د ات  هک  مینیبیم  ار  رگید  یهورگ  تسین … 2 - هوک  تسین ، بآ  ، تسین تخرد  تسین ، گنس  هک  نم  نامه  تفگ : دنهاوخ 
اهنت هن  دـننکیم ، ادـیپ  دوـخ  تاذ  هب  يروـضح  ملع  هک  یماـگنه  ناـنیا  دنـشابیم ، مکی  هورگ  زا  رتدـنمورین  یناور  يزغم و  ياـهتیلاعف  ر 
نیا یتح  دـننکیم ، یفن  نم  نآ  هب  ندیـشخب  نیعت  يارب  ار  یجراـخ  ءایـشا  اـهنت  هن  و  دـنهنیمرب ، دوخ  كرد  يارب  نم  ناونعب  ار  یتـیوه 

ینورد تیوه  کی  دننک و  یفن  دنناوتیم  مه  ار  شیوخ  ینامـسج  ياوق  ازجا و  مولعم  نم  هب  ندیـشخب  نیعت  يارب  هک  دنراد  مه  ار  تردق 
دیرجت یناور  يزغم و  ياـهدومن  اـهتیلاعف و  رگید  زا  ینورد  تیوه  نآ  یلو  دـنهنرب ، دوخ  يارب  تاذ  اـی  نم  يروضح  مولعم  ناونع  هب  ار 

يروضح ملع  يارب  هروبزم  روما  اـب  طولخم  یتـیوه  اـب  تاذ  هجیتـن  رد  هتـشگن و  کـیکفت  تیوه  نآ  زا  هروبزم  روـما  ینعی  تسا ، هدـشن 
یفن اب  ار  نم  ای  تاذ  دنناوتیم  هدوب و  رتالاب  قوف  هورگ  ود  زا  نانآ  يدیرجت  تردق  هک  دنتـسه  مدرم  زا  ياهتـسد  - 3 تسا . هدش  هداهنرب 

هـس نیا  هک  میزروب  تلفغ  هتکن  نیا  زا  دـیابن  هتبلا  دـنهنرب . يروـضح  ملع  يارب  یناور ) يزغم و  ياـهدومن  اـهتیلاعف و   ) هروـبزم روـما  نآ 
تاذ دیرجت  ریغ و  یفن  رد  موس  يهتسد  میدید  هکنانچ  دنیامنیم و  نم ) ریغ  ای   ) تاذ ریغ  یفن  فرص  ار  دوخ  زغم  یئاناوت  يهدمع  هورگ 

هرابرد هورگ  ود  نیا  زا  کیچیه  تسا  نکمم  یلو  دنشابیم . مود  مکی و  هورگ  زا  رتدنمورین  نآ ، ریغ  زا  تاذ  زا 
یمراهچ هورگ  اب  میناوتیم  دـندرگیم ، يروضح  ملع  هب  قفوم  هک  یئاهناسنا  نایم  رد  اذـل  دنـشاب . هدیـشیدنین  نم  ای  تاذ  دوخ  تیوه  ي 

تفگ ناوـتیم  هک  رگید  یهورگ  - 4 دنـشیدنایم . نآ  يهرابرد  هتـشاد و  راک  رـس و  زین  نم  اـی  تاذ  تیوه  دوخ  اـب  هک  میوش  يوراـیور 
، دنتسین روهطوغ  ریغ  زا  نآ  دیرجت  تاذ و  ریغ  یفن  يهرابرد  اهنت  دنقوف ، هورگ  هس  زا  رتیلاع  یـساسحا  رتيوق و  لقعت  ياراد  رترکفتم و 
هن  ) نیرب ياـهساسحا  يهلیـسوب  هچ  ـالاو و  يزغم  ياـهتیلاعف  اـب  هچ  سفنلاملع و  زا  هلـصاح  فراـعم  هاگدـید  زا  هـچ  دنـشوکیم  هـکلب 
هک دـشاب  هدوب  تاذ  تاصتخم  تاجومت و  راثآ و  تفایرد  قیرط  زا  هچ  رگا  دنـسرب  نم  زا  ینـشور  میهافم  ای  موهفم  هب  ماـخ ) تاـساسحا 

نایب ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  هک  تیمها  اب  يهدعاق  نیا  یـشوپمشچ . لباق  ریغ  تسا  یترورـض  صولخ  اب  رکفتم و  ياهناسنا  يارب 
ءیـش نآ  دوخ  ررقت  ءیـش و  نآ  ریغ  یفن  يارب  ءیـش ) کـی  يهراـبرد  ملع  تیلاـعف  لـمع و  اـی   ) ءیـش کـیب  ملع  لوـصحم  : ) دـندومرف

سدـقا تاذ  نآ  ربارب  رد  هدوب و  یبوبر  سدـقا  تاذ  فلاـخم  هک  دوبن  يزیچ  یبوـبر  عقـص  رد  نوـچ  و  دـشابیم ، ریغ  نآ  یفن  يهلیـسوب 
رد تسا ) هتشادن  زاین  تاذ  ربارب  رد  نآ  نداهنرب  فلاخم و  یفن  هب  دوخ ) تاذ   ) مولعم نتخاس  نیعتم  يارب  هجیتن  رد  دوش ، هداهنرب 

نیرتتیمها اب  زا  یکی  يهدننک  نایب  هکیتروص  رد  تسا ، هدنام  هنع  توکسم  یمالسا  فراعم  ثیداحا و  هب  طوبرم  بتک  یـضعب  يالبال 
خیرات هب  رظن  رگا  لاحرهب  دشابیم . یلامجا  رـصتخم و  تسا  هتفرگ  تروص  لصا  نیا  ریـسفت  رب  یـضرعت  رگا  و  دـشابیم . تایهلا  لوصا 

تسا و هدوـب  يرجه  لاس 148  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک  میریذـپب  ار  هیرظن  نیا  میزادـنیب و  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  یگدـنز 
روبزم يهدعاق  زورب  خیرات  تسا و  هتشذگیم  شکرابم  رمع  زا  لاس  یس  تسا  هدومرف  ار  هدعاق  نیا  ماما  هک  ماگنهنآ  رد  هک  مینک  ضرف 
هـضرع يرـشب  راکفا  يارب  ار  روبزم  يهدعاق  هک  دوشیمن  هدید  یبتکم  هفـسلف و  چیه  زورنآ  ات  هک  مینادیم  و  دشابیم . يرجه  لاس 178  رد 
هفسلف اب  هک  ییاهيدنواشیوخ  اب  دنکیم و  عولط  نیمز  برغم  رد  ناملآ  يهفسلف  درذگیم و  ینالوط  راصعا  نورق و  هکنیا  ات  دشاب . هدرک 

مانب يرکفتم  هلمجنآ  زا  دـنکیم . هضرع  هفـسلف  رد  ار  یهجوت  بلاج  قیمع و  تارکفت  يدودـح  ات  تسا  هتـشاد  نیمز  قرـشم  تمکح  و 
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دیامنیم و حرطم  ار  نآ  كرد و  يدودـح  ات  ار  روبزم  هدـعاق  تسا ، هتـسیزیم  ات 1814  يدالیم  لاس 1762  زا  هک  هتخیف  تیلتگ  ناـهوی 
اسنا نید  نیا  فراعم  یمالسا و  تمکح  تقبس  رگید  راب  بیترت  نیدب  و  دننکیم . يریگیپ  ار  هلاسم  ینادنمشناد  هفسالف و  يو  زا  سپ 

رکذـتم دروم  نیا  رد  هتخیف  هک  ار  یبلاطم  اـم  ددرگیم . تاـبثا  یبوخب  یهلا  تمکح  لوصا  نیرتیـساسا  زا  یکی  رد  اـهبتکم  يهمه  رب  ین 
ياهمدقم ددرگ ، نشور  يدودح  ات  دنمجرا  يهدننک  هعلاطم  يارب  رکفتم  نیا  یفـسلف  ماقم  هکنیا  يارب  تسخن  مینکیم . نایب  تسا ، هدش 

زج دیدنـسپ ، ار  شـساسا  دـش ، انـشآ  تناک  تاقیقحت  اب  هکنآ  زا  سپ  هتخیف  میروآیم : هتخیف  يهفـسلف  يهرابرد  یغورف  تاقیقحت  زا  ار 
كردـب لقع  هک  دنـشاب  یقئاقح  هک  هرقف  نیا  هوـالعب  تشادـیمن  اور  ار  تقیقح  ددـعت  لوبق  دوب و  یئاـتکی  هب  هجوتم  رتشیب  شنهذ  هکنیا 

اجک زا  هک  دیسر  اجنیاب  مک  مک  هتخیف  رکف  سپ  دوریمن ، شراب  ریز  یناسآ  هب  تسا و  نارگ  واکجنک  عبط  رب  دشاب  هتشادن  یـسرتسد  اهنآ 
ام ار  ضراوع  هک  اریز  دوریم ، نایم  زا  تاوذ  ضراوع و  زایتما  دـشاب ، نینچ  رگا  دـشابن و  نهذ  دوخ  رد  شتروص  دـننام  زین  ملع  يهدام 
زا همه  دسریمن و  نهذ  هب  یتاریثات  جراخ  زا  هک  میدـش  دـقتعم  نوچ  یلو  دوشیم ، دراو  نهذ  رب  جراخ  زا  هک  میتسناد  یتاریثات  يهجیتن 

یقاـب یلحم  میدوب  هتـشادنپ  ضراوع  نآ  روهظ  ءاـشنم  هک  مه  تاوذ  دوـجو  يارب  و  دوـشیم ، تقیقحیب  ضراوـع  دـیآیمرب ، نهذ  دوـخ 
وخ مه  ار  مولعم  و  نم ) : ) دیوگیم هکنامه  تسا و  بوسنم  وا  هب  ملع  هکنامه  ینعی  دوشیم ، زیچ  کی  لیصا  لصا  دنامیمن و 

طقف ار  همدـقم  نیا  درادـن ، ام  ثحب  اب  میقتـسم  یطابترا  تسا ، هدومن  نایب  اـجنیا  اـت  یغورف  هک  ياهمدـقم  دـنکیم ) قلخ  دزاـسیم و  وا  د 
هک تسنیا  رد  هتخیف  بلطم  یـساسا  لاکـشا  هتبلا  میدش . رکذتم  هتخیف  بلطم  هب  هجوت  يارب  مرتحم  يهدننک  هعلاطم  نهذ  یگدامآ  تهج 

رگید ساوح و  يهلیـسوب  هک  تسا  یقیاقح  يهمه  ملع  يهدام  زا  دوصقم  تسا ) نهذ  دوخ  رد  شتروص  دننام  زین  ملع  يهدام   ) دـیوگیم
نیناوق لوصا و  لکـشب  دیامنیم و  يدـنبهدر  میظنت و  دـیرجت و  ار  قئاقح  نآ  لقعت  يورین  هاگنآ  دوشیم و  زغم  دراو  كرد  رازبا  لئاسو و 

هدرک رکف  هچ  دوشیم ، ملع  نادـقف  بجوم  هک  ساوـح  نادـقف  يهراـبرد  هتخیف  هک  مینادـیمن  اـم  ملع . تروـص  تسنیا  دروآیمرد ، ملع 
ساوح و ساـمت  تسا و  ناـسنا  نورد  رد  یقیقح  مولعم  دـیوگب : هک  تسا  هدرکن  حرطم  مه  بیترت  نیاـب  ار  هلاـسم  هتخیف  لقادـح  تسا .

زورب یناـسنا  نم )  ) رد نآ  بساـنم  یمولعم  كرد ، يهلیـسو  سح و  ره  تیلاـعف  لوصحم  قباـطم  هک  دوشیم  بجوـم  كرد  رازبا  رگید 
. دنکیم زورب  ضوح  تیفرظ  دوجوم و  بآ  تایوتحم  روخ  رد  یتاناسون  جاوما و  وب و  گنر و  دتفایم ، ضوح  هب  هک  یگنـس  دننام  دنک 

هاوخ دـننادیم  دوجو  مدرم  هچنآ  نوچ  هکنیا  بلطم  نایب  : ) تسا هتفگ  نم  نداهنرب  يهرابرد  هتخیف  هک  یبلطم  لـصا  غارـس  میوریم  لاـح 
دشاب ضراوع 

ظافلا لامعتـسا  زا  اجنیا  رد   ) تسا نم )  ) نامه دراد  تقیقح  هچنآ  تسا و  دومن  تسین ، دوب ، تسا ، رهاوظ  درادن و  تقیقح  تاوذ ، هاوخ 
سپ دـش ) دـهاوخ  حیـضوت  بلطم  دـعب  دـنروایب و  یطلغ  روصت  اـم  يارب  تسا  نکمم  هکنیا  يارب  مینکیم ، يراددوـخ  مه  حور  سفن و 

راـکب یظفل  هتخیف  ماـقم  نیا  رد  دربیمیپ و  دوخ  هب  اـی  دوشیم  دوخ  هجوتم  اـی  دـیآیم  دوخب  تسخن  نم )  ) هک تسا  نینچ  ملع  لوصح 
دهدیم رارق  لصا  ای  دنکیم ) عضو  ار  دوخ  نم   ) تفگ هتخیف  لوقب  ناوتیم  تروص  نیا  رد  میئوگب ، عضو )  ) میناوتیم ارنآ  لداعم  هک  دربیم 

سپ دوب . دـهاوخ  رتراـگزاس  هتخیف  تراـبع  اـب  میرواـیب  تسا  نداـهنرب )  ) هک ار  عضو  یـسراف  لداـعم  رگا  هک  تسنیا  اـم  ناـمگ  نکیل  و 
نیعت صخـشت و  دوخب  دهنیمرب و  ار  دوخ  نوچ  نکیل  تسا و  دودحمان  لصا  رد  دنچ  ره  نم  (. ) دهنیمرب ار  دوخ  نم  تسخن  : ) دـیوگیم
لمع نیمهب  تسین و  نیعتم  صخشتم و  دودحمان  و  تسا ، ندوب  دودحم  مزلتـسم  نیعت  صخـشت و  نوچ  دنکیم ، دودحم  ار  دوخ  دهدیم 
رگید ترابعب  دـباییم . ققحت  دـنمانیم ، نهذ  زا  جراخ  ملاع  ارنآ  هچنآ  يوسحم و  ملاع  ینعی  نم ) زج   ) دـنکیم دودـحم  ار  دوخ  نم )  ) هک
يارب دـهنیمرب و  ار  دوخ  دـهدیم و  دوخ  هب  نم )  ) هک تسا  يدـح  يهطـساوب  رهاظ  ملاـع  يهیلک  ناـیعا و  ءایـشا و  ینعی  نم ) زج   ) دوجو

ار ب دوخ  هکنیا 
مـسقنم ار  مسقنم  ریغ  رما  رگید  تراـبعب  دـنکیم ) مداـصت   ) دروـخیمرب نم ) زج   ) هـب و  دـهنیم ) لـباقم   ) دـهنیم ربارب  ار  نـم ) زج   ) دـهنر

هک نم ) زج   ) شرگید بناج  تسا و  نم )  ) دـح بناج  کی  دـش ، ادـیپ  يدـح  نم )  ) نداهنرب يهطـساوب  دودـحمان  رما  رد  سپ  دزاسیم .
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( نم  ) رگا دباییمرد . تسا ، هداد  دوخب  هک  ار  يدح  عقاو  رد  دباییم  نم )  ) رد ار  ءایشا  زا  يزیچ  نم )  ) هک یتقو  تسا . نم )  ) یبلس يهبنج 
، تسا ءیـش  نم ) زج   ) تسا و صخـش  نم )  ) تسا نم )  ) قولخم نم ) زج   ) هک دـش  مولعم  ناـیب  نیاـب  سپ  دوبیمن . مه  نم ) زج  ، ) دوـبیمن

دوخ نم ) . ) تسین يزیچ  نم ) زج   ) تسا و یکی  مولعم  ملاع و  هک  دش  هتـسناد  هجو  نیاب  و  ملاع . ریغ  مولعم  نم ) زج   ) تسا و ملاع  نم ) )
لمع کی  سپ  درک ) عمج  مه  اب   ) داهن مه  اب  ار  نم ) زج   ) و نم )  ) لمع نیمهب  داهن و  ربارب  ار  نم ) زج   ) داـهنرب ار  دوخ  نوچ  داـهنرب و  ار 
روبزم يهدعاق  زا  ار  يدنوادخ  تاذ  روبزم  ذـخام  زا  رد ص 14  نداهن ). مه  اب  نداهن و  ربارب  نداـهنرب و  دـمآرد : تروص  هس  هب  هک  دوب 
ناکم نامز و  زا  تسا  لاـمک  نیع  هک  قح  تاذ  سپ  لاـمک ، يوسب  نم )  ) ریـس زج  تسین  يزیچ  ناـمز  : ) دـیوگیم دـنکیم و  یقلت  رتـالاب 
زیاـمتم مه  زا  تسا و  یکی  مولعم  ملاـع و  وا  رد  سپ  درادـن ، دوخ  ربارب  رد  نم ) زج   ) هک تسا  قلطم  نم )  ) قح تاذ  نوچ  تسا و  نوریب 

سین
تـسا هدومرف  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  هک  يروضح  ملع  رد  مولعم  ملاـع و  يهدـعاق  اـب  قفاوم  قوف  بلاـطم  رد  هتخیف  راـتفگ  زا  هچنآ  ت ).

( نم  ) ای تاذ  نآ  رب  رد  نم ) زج   ) نیعت نیا  لوصح  يارب  ددرگیم و  نیعتم  دوخ  نداهنرب  اب  نم )  ) ای تاذ  مکی : رما  تسا : رما  ود  دـشابیم 
یلو درادـن . نم ) زج   ) دوخ ربارب  رد  قح ، تاذ  اریز  تسا ، روبزم  يهدـعاق  زا  یبوبر  سدـقا  تاذ  ندوب  قوفام  مود : رما  دوشیم . هداهنرب 
نیا زا  شیپ  هکنانچ  تسا . نهذ ) دوخ   ) شتروص دننام  ملع  يهدام  - ) 1 هلمجنآ : زا  تسا  ثحب  لمات و  دروم  هتخیف  یفسلف  لئاسم  يهیقب 
ارنآ یعطق  لئالد  اـب  ناوتیم  هک  تسا  راوتـسا  هتخیف  یطارفا  یتسیلآهدـیا  ياـنبمرب  تسین و  حیحـص  هجو  چـیهب  بلطم  نیا  میدرک ، هراـشا 

ای تسا  یلخاد  لـماع  نیا  اـیآ  هک  تسا  هدادـن  حیـضوت  قوـف  تاراـبع  رد  ار  نـم )  ) يهدـننک دودـحم  لـماع  هـتخیف  - 2 تخاـس . دودرم 
تاذ هک  دروآیم  دوـجوب  ار  لکـشم  نیا  تـسا ، یلخاد  رما  صخـشت  نـیعت و  بجوـم  هدـننک و  دودـحم  لـماع  هکنیاـب  مازتـلا  یجراـخ ،
دوجو ضرف  تسا  لماک  دوخ  تیدودحم  ملاع  رد  نم )  ) هکنیا اب  دراد ، دوخ  ندرک  نیعتم  دودـحم و  يارب  یلماع  هزیگنا و  هچ  دودـحمان 
ضرف یجراخ  ار  نیعت  لماع  رگا  و  نم )  ) نورد رد  لامک ) دـض   ) صقن لـماع  دوجو  ضرف  اـب  تسا  يواـسم  نم )  ) نورد رد  نیعت  ملاـع 

د مینک ،
دوخ نیا  و  میریذـپب ! تسا  نم ) زج   ) يهدـنروآ دوجوب  هتخیف  يهدـیقعب  هک  نم )  ) زا رظن  عطق  اب  ار  نم ) زج   ) تیعقاو دـیاب  تروص  نیا  ر 

دـنراد و غارـس  دوخ  نورد  رد  اهناسنا  هک  یلومعم  ینعم  نامهب  يو  يهفـسلف  رد  ار  نم )  ) رگا - 3 دشابیم . هتخیف  يهدیقع  حیرـص  ضقن 
لولعم ناونعب  نم ) زج   ) تلع و ناونعب  نم )  ) يدوجو تیعقاو  دانـسا  میریگب ، دـنهنیمرب  دوخ  يارب  هتخیف  لوقب  يروضح  ملع  اـب  یهاـگ 

تسا و دقتعم  سدقا  تاذ  نآ  هب  زین  هتخیف  هک  دنتـسه  يدنوادخ  تاقولخم  دشاب  هچ  ره  نم ) زج   ) و نم )  ) اریز دسریم  رظنب  لوقعمان  نآ ،
تروص رد  اصوصخم  نم )  ) یعیبط قوفاـم  تردـق  رد  هتبلا  درادـن . یئاـنعم  نم )  ) ندـش هداـهنرب  زا  نم ) زج   ) ندـمآ دوجوب  ینبم  نیا  رب 

، دنک دیلوت  دنمورین  ياههدارا  دناوتب  دشاب و  ردتقم  نم )  ) هک مه  هزادنا  ره  یلو  دراد ، دوجو  اهیتفگش  دنمورین ، ياههدارا  ندمآ  دوجوب 
، ملع ام  ملع  ءییش  ياب  ینربخاف  نارمع : - 3 يدنوادخ . کلم  رد  دنکیم ، يدنوادخ  نذا  هب  دنک  يراک  رگا  تسین ، قلاخ  نم )  ) هرخالاب

يهلیـسوب ای  ریمـض  يهلیـسوب  ایآ  درک ، ادیپ  ملع  ياهلیـسو  هچ  اب  دوخ  مولعم  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  هدب  ربخ  نمب  ( ؟ کلذ ریغب  ما  ریمـضبا 
یلا یهتنی  ادح  ریمضلا  کلذل  لعجت  نا  نم  ادب  دجت  له  ریمضب  ملع  اذا  تیارا  مامالا : رگید )؟ يزیچ 

هچ نارمع  يا  دومرف : ماما  . ) اباوج رحی  مل  عطقناف و  ریمـضلا ؟ کلذ  امف  مالـسلاهیلع : اضرلا  لاق  کـلذ . نم  دـبال  نارمع : لاـق  هفرعملا ؟ ه 
ار يدح  ریمض  نآ  يارب  هک  ینیبیم  نیا  زج  ياهراچ  ایآ  دشاب ، هتـشاد  دوخ  مولعم  هب  ملع  ریمـض ، يهلیـسوب  دنوادخ  رگا  ینکیم ؟ رکف 
؟ تسیچ ریمـض  نآ  دومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تسین . نیا  زج  ياهراچ  تفگ : نارمع  دشاب ؟ هدوب  نآ  هب  یهتنم  تفرعم  هک  یهدب  رارق 

رکذـتم اـجنیا  رد  ار  ریمـض  ياـنعم  هک  میروبجم  قوف ، خـساپ  لاوس و  حیـضوت  يارب  دـهدب ). یخـساپ  تسناوتن  هدومن و  توکـس  نارمع 
نادجو یمومع 4 - يانعمب  نادجو  هدیشوپ 3 - یفخم و  ماع 2 - روطب  نورد  - 1 دومن : حرطم  ریمـض  يارب  ناوتیم  ار  ریز  یناعم  میوش .
ینورد لماع  قلطم  ياـنعمب  هک  لد )  ) بلق - 7 مولعم . تیعقاو  زا  هتفای  ساـکعنا  تروص  یهاگآ 6 - يانعمب  نادجو  یقالخا 5 - يانعمب 
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. دشابیم يانعم 6 و 7  ود  زا  یکی  دـسریم ، رظنب  رتبـسانم  ع )  ) اضر ماما  خـساپ  نارمع و  لاوس  رد  قوف  یناعم  زا  هک  هچنآ  دـشابیم . كرد 
هکنانچ  ) تسا هدرک  ادیپ  مولعم  هب  ملع  مولعم ، زا  هتفای  ساکعنا  تروص  يهلیسوب  لاعتم  دنوادخ  ایآ  دوشیم : نینچ  نارمع  لاوس  نیاربانب ،

اپ رد  ماما  رگید ؟ زیچ  يهلیسوب  ای  كرد ، ینورد  لماع  قلطم  يانعمب  بلق  يهلیسوب  ای  تسا ) نینچ  اهناسنا  رد 
يارب هک  تسین  نیا  زج  ياهراچ  دنک ، ادیپ  ملع  انعم ) ود  زا  کی  رهب   ) ریمـض يهلیـسوب  ناحبـس  دنوادخ  رگا  دیامرفیم : روبزم  لاوس  خـس 

، تسین نیا  زج  ياهراچ  تسا و  نینچ  يرآ  دیوگیم : نارمع  ددرگ . دنتسم ) ای   ) یهتنم نآ  هب  تفرعم  هک  یهدب  رارق  يدح  دیاب  ریمض  نآ 
دیاب يداد ، رارق  مولعم  هب  يدنوادخ  ملع  يهطساو  هک  ار  ریمـض  نآ  ینعی  دوش ؟ هتخانـش  يدح  اب  هک  ریمـض  نآ  تسیچ  دیامرفیم : ماما 

و ددرگ ) یهتنم  ای  دنتـسم  هدـش  فیرعت  تیوه  نآ  هب  يدـنوادخ  ملع   ) ددرگ یهتنم  نآ  هب  تفرعم  هک  دـشاب  هتـشاد  فیرعت  لباق  یتیوه 
تیوقت هتکن  نیا  اب  لامتحا  نیا  دـشاب . هدوب  ریمـض  نآ  يهرابرد  يرـشب  تخانـش  تفرعم ، زا  ماـما  دوصقم  ـالمتحم  میئوگب : تسا  نکمم 
يهرابرد تفرعم  ندرب  راکب  هک  دوشیم  تیوقت  هتکن  نیا  اب  لامتحا  نیا  دـشاب . هدوب  ریمـض  نآ  يهراـبرد  تفرعم  ندرب  راـکب  هک  دوشیم 

هب ملع  هنوگ  نیا  دانسا  و  دوشیم ، هتفگ  لالدتسا  هب  دنمزاین  لهج و  هب  قوبسم  ملع  هب  الومعم  تفرعم  اریز  تسین ، حیحـص  يدنوادخ  ملع 
نع کتلاس  نا  سابال ، مامالا : لالدتـسا . هب  دنمزاین  هن  تسا و  لهج  هب  قوبـسم  هن  يدـنوادخ  ملع  اریز  تسین ، حیحـص  ناحبـس  دـنوادخ 

نا یغبنی  سیلا  نارمع ، ای  كاوعد  کلوق و  کیلع  تدسفا  مالسلا : هیلع  اضرلا  لاق  معن ، لاقف : رخآ ؟ ریمضب  هفرعت  ریمضلا 
نیقولخملا و بهاذمک  هئزجت  بهاذم و  هنم  مهوتی  سیل  عنص و  لمع و  لعف و  نم  رثکا  هل  لاقی  سیل  ریمضب و  فصویال  دحاولا  نا  ملعت 

ملع يهلیـسو  هک  ار  ریمـض  نآ  ایآ  هک  مسرپب  وت  زا  رگا  تسین ، یعنام  دومرف : ماما  . ) اباوص تملع  اـم  هیلع  نبا  کـلذ و  لـقعاف  مهتئزجت .
دوخ ياعدا  نخس و  تبثم  خساپ  نیا  اب  نارمع ، يا  دومرف : ماما  يرآ . تفگ : نارمع  یئامن ؟ فیرعت  رگید  ریمض  يهلیـسوب  یناوتیم  تسا 

ناوتن نیا  زا  شیب  هناگی  دحاو  نآ  يهرابرد  و  ددرگیمن ، فیصوت  ریمض  اب  هناگی  دنوادخ  هک  ینادب  تسین  هتـسیاش  ایآ  يدومن . دساف  ار 
مهوت دراد ، دوجو  تاـقولخم  رد  هک  ار  هئزجت  اهـشور و  رثکت  دـیابن  ناحبـس  دـنوادخ  يهراـبرد  و  تخاـس . داد و  ماـجنا  درک ، هک  تفگ 

مالـسلاهیلع ماما  دوصقم  دـسریم  رظنب  زاسب .) راوتـسا  لصا  نیا  يانبم  رب  يدـیمهف  هک  ار  هچنآ  امن و  لـقعت  میتفگ  هک  ار  لـصا  نیا  دومن .
هب ملع  يهطساو  هک  دوش  ضرف  رگید  يریمـض  تسا ، وا  مولعم  هب  يدنوادخ  ملع  يهطـساو  هک  ریمـض  نآ  تفایرد  يارب  رگا  هک  تسنیا 
ملع قلعت  يارب  ریمـض  هک  یکـالم  ناـمهب  اریز  تسا ، لـطاب  لسلـست  دوب و  دـهاوخ  تیاـهنیب  اـت  لسلـست  مزلتـسم  دـشاب ، هدوب  لوا  ریمض 

اب ماما  نیاربانب ، تسا  مزال  زین  تسا  يدنوادخ  مولعم  هک  ریمض  نیمه  تفایرد  يارب  دراد ، ترورض  مولعم  هب  دنوادخ 
مزلم ار  نارمع  دـشابیم ، رگید  يریمـض  دوـجو  ضرف  مزلتـسم  موـلعم ، هـب  يدـنوادخ  مـلع  يهطـساو  ناوـنعب  ریمـض  ضرف  هـکنیا  هـب  رظن 

ناحبـس دـنوادخ  يهرابرد  دـنکن )، باجیا  مه  ار  تیاـهنیب  لسلـست  دـشابن و  ود  زا  شیب  رگا  یتح   ) ریمـض رثکت  ددـعت و  اریز  دـیامرفیم ،
الصا هک  ینادب  هک  تسین  هتسیاش  ایآ  : ) دیامرفیم دزادرپیم و  دنوادخ  زا  ریمـض  لصا  یفن  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هاگنآ  تسا . ریذپانناکما 

نیا درک ، ار  راک  نآ  هک : تفگ  دـیابن  نیا  زج  سدـقا  تاذ  نآ  يهرابرد  ددرگیمن و  فیـصوت  ریمـض  اب  قلطم  يهناگی  اـتمهیب و  دـنوادخ 
لماوع و اـهوگلا و  اـب  تخاـس ؟ هنوگچ  داد و  ماـجنا  درک و  هنوگچ  ار  راـک  هکنیا  اـما  و  تخاـس ، ار  تقلخ  هاگتـسد  داد ، ماـجنا  ار  راـک 

هقلخ دودح  نع  ینربخت  الا  يدیـس ، ای  نارمع : - 4 دومن . ریـسفت  داد و  حیـضوت  ناوتیمن  دراد ، دوجو  تاقولخم  ياهراک  رد  هک  یطئارش 
یگنوگچ زا  تقلخ : دودح  زا  یهدـیمن  ربخ  نم  يارب  ایآ  نم ، رورـس  يا  تفگ : نارمع  ( ؟ نوکتی عون  مک  یلع  اهیناعم و  ام  یه و  فیک 

-1 عاونا : هتـس  یلع  هقلخ  دودح  نا  مهفاف : تلاس  دق  مامالا : دنکیم )؟ ادـیپ  نوکت  عون  دـنچ  يانبم  رب  اهنآ و  یناعم  تسیچ  هکنیا  و  نآ ،
سح و سمل و ال  نزو و ال  هل  سیل  هیلا و  روظنم  اهنم  و  حورلا 3 - وه  هل و  نزوال  ام  و  هیلا 2 - روظنم  نوزوم  سوملم 

نم اهریغت  اهلمعت و  ءایشالا و  عنصت  یتلا  تاکرحلا  لمعلا و  اهنم  و  لوطلا 6 - ضرعلا و  روصلا و  ضارعالا و  و  - 5 ریدقتلا . و  قوذ 4 - ال 
( غرف  ) قرف اذاف  هیلا ، جاتحی  ام  ردـق  نم  رثکا  اهل  تقو  اهنال ال  قلطنت  اهناف  تاکرحلا  لامعالا و  اما  و  اهـصقنت . اهدـیزت و  لاح و  یلا  لاح 
ار تلاوس  خـساپ  يدرک  لاوس  دومرف : ماما  . ) هرثا یقبی  بهذـی و  يذـلا  مـالکلا  يرجم  يرجی  رثـالا و  یقب  هکرحلاـب و  قلطنا  ءیـشلا  نم 
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تـسا حور  نآ  درادن و  نزو  هک  هچنآ  ندـید 2 - لباق  نیزوت و  لباق  و  سمل ، لباق  - 1 تسا : عون  شـش  رب  يدنوادخ  قلخ  دودح  مهفب :
ءایشا 5- يهمه  مظن  هزادنا و  نیناوق  - 4. تسین یندیـشچ  سح و  سمل و  لباق  نینچمه  درادن و  ینزو  تسا و  ندـید  لباق  هک  هچنآ  - 3

رییغت رگید  لاحب  یلاح  زا  ار  اهنآ  دنکیم و  لمع  اهنآ  رد  دزاسیم و  ار  ءایـشا  هک  یتاکرح  لمع و  لوط 6 - ضرع و  روص و  ضارعا و 
( دنرادن ینیع  تابث  و   ) دـنوشیم اهر  دـنتفرگ  ماجنا  هکنآ  زا  سپ  تاکرح  لامعا و  اما  دـهاکیم . اهنآ  زا  دـیازفایم و  اهنآ  رد  دـهدیم ،
ای ، ) دش غراف  كرحتم  زیچ  نآ  زا  تکرح  لمع و  هک  یماگنه  درادن . دوجو  تسا  زاین  دروم  هک  رادقم  نآ  زا  شیب  ینامز  اهنآ  يارب  اریز 

تسا ك نخس  دننام  دنامیم و  یقاب  رثا  هتشگ و  اهر  تکرح  دش ، ادج  یئیش  زا  زاین ، ندش  مامت  تهجب 
یپاچ لماوع  ای  ناگدنـسیون  تاهابتـشا  رثا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  خـساپ  نتم  رد  دـسریم  رظنب  حیـضوت - دـنامیم ) یقاـب  شرثا  دوریم و  ه 

يهفاضا هب  هل ) نزو  ام ال  و   ) تسا هدمآ  لوا  يهرامـش  زا  سپ  هک  مود  يهرامـش  ارهاظ  مینکیم : حرط  ار  اهنآ  هک  دراد  دوجو  یتالالتخا 
يهرامـش لباقم  رد  تسین ، مه  یکیزیف  ندید  سمل و  لباق  درادن ، نزو  هکنانچ  حور  اریز  تسا ، هدوب  هیلا ) روظنم  سوملمب و ال  سیل  (و 

ترابع موس  يهرامـش  دـشابیم . یکیزیف  ماسجا  يهمه  لماش  هک  دراد ، ار  ندـید  تیلباق  نیزوت و  تیلباق  سمل ، تیـصاخ  هس  ره  هک  لوا 
ياراد هن  دنشابیم و  سمل  لباق  هن  دنراد و  ینزو  هن  یلو  دنـشابیم  ندش  هدید  لباق  هک  ياهنییآ  تاساکعنا  دننام  ضحم  ياهدومن  زا  تسا 

تاقولخم ینوناق  يریگهزادـنا  يانعمب  هک  دـسریم  رظنب  تسا ، هتفر  راکب  ریدـقت )  ) يهملک هک  مراهچ  يهرامـش  رد  دنتـسه . قوذ  سح و 
( دومن تیاده  دومرف و  ریدقت  ار  تاقولخم  هک  يدنوادخ   ) يدـهف ردـق  يذـلا  تسا . هداد  رارق  تاقوخم  دوخ  داهن  رد  دـنوادخ  هک  دـشاب 

لمع دروم  ار  اهنآ  دنزاسیم و  ار  ءایشا  هک  ماع ) روطب  اهتیلاعف   ) اهتکرح لامعا و  مشش  يهرامـش  داعبا و  روص و  ضارعا و  مجنپ  يهرامش 
ياجب ع )  ) اضر مامالا  دنسم  يهخسن  رد  هرصبت - دنیامنیم . نوگرگد  رگید  لاحب  یلاح  زا  دنهدیم و  رارق 

هک دناهداد  رکذت  ار  یتیمها  اب  رایسب  يهتکن  مشش  يهرامش  ریسفت  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . هابتـشا  انیقی  هک  تسا  هدمآ  اهملعت )  ) اهلمعت
اب هدرک و  ادیپ  ققحت  یتسه  يهنهپ  رد  زاین  دروم  نامز  رادقمب  طقف  تاکرح  لامعا و  : ) دیامرفیم ماما  دریگب . رارق  قیقد  هجوت  دروم  دـیاب 

يهنهپ رد  لوحت  تکرح و  لئاسم  نیرتیـساسا  زا  یکی  نیا  و  ددرگیم ). ضرقنم  زین  تاکرح  لامعا و  نآ  دوجو  نامز ، نآ  نتفای  ناـیاپ 
دوجوب يارب  دوجو  هصرع  رد  لمع  تکرح و  نیرتزیچان  نیرتمک و  ره  دنزروب . تلفغ  نآ  زا  دنناوتیمن  هفسالف  ءامکح و  هک  تسا  یتسه 

ناک لک  یئزج ز  رهب  دوریم  يراک  ماجنا  یپ  زا  دوریم  يرابیوج  زک  ياهرطق  تسین  راکیب  هتـشر  کـی  هدرپ  نیا  رد  تسیا - هجیتن  ندروآ 
ادیپ دوش  هراب  رگد  نینام  یقبی ز  ددرگ و ال  مدـع  نیعلا  هفرط  ره  رد  تسا و  لک  ناهج  ددرگ  تسین  ناکما  مد ز  ردـنا  لک  ددرگ  تسین 

ام ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  تسا - ندش  ون  ینوگرگد و  لاح  رد  امئاد  ءایشا  هک  تسا  تهج  نیمهب  ینامـسآ  نیمز و  هظحل  رهب  یناهج 
لولعم ءایـشا  رد  دوهـشم  یگتـسویپ  لاصتا و  دسج  رد  دـیامنیم  يرمتـسم  دـسریم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردـنا  ندـش  ون  زا  ربخیب 

امن شتآ  رظن  رد  زاسب  ینابنجب  ار  شتآ  خاش  تسا - تاکرح  دیدش  رایسب  تعرس 
: دیامرفیم ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  هک  روطنامه  سپ  عنص  يزیگنا  تعرس  دیامنیم  عنص  يزیت  زا  تدم  يزارد  نیا  زارد  سب  دی 

اهر راک  زا  دـننکیم و  ادـیپ  ققحت  یتسه  يهصرع  رد  دـننادرگیم ، ارنآ  هک  یتیعقاو  زاین  دروم  نامز  رادـقم  هب  لمع  تیلاعف و  تکرح و 
دروم نامز  ضارقنا  زا  سپ  تکرح  لمع و  : ) دیامرفیم هکلب  دوشیم ) مودـعم  تکرح   ) دـنیامرفیمن ماما  هکنیا  رگید  يهتکن  دـنوشیم .
جوم شناد  نوچ ز  درگیمرب : یلـصا  تلاـح  هب  دوشیم و  اـهر  ندوب  جوم  تلاـح  زا  زورب  زا  سپ  هک  یجوـم  دـننام  دـنوشیم ) اـهر  زاـین 

یتروصیب زا  تروص  درب  رحب  ردنا  زاب  ار  دوخ  جوم  درم  زاب  دازب و  تروص  نخس  زا  تخاسب  تروص  زاوآ و  نخـس و  زا  تخاتب  هشیدنا 
، هعم ءییـش  هریغ و ال  ءییـش  ادحاو ال  ناک  اذا  قلاخلا  نع  ینربخت  الا  يدیـس ، ای  نارمع : هل  لاق  نوعجار 5 - هیلا  اناک  دش  زاب  نورب  دـمآ 

دنوادخ يهرابرد  یهدیمن  ربخ  نم  يارب  ایآ  نم ، رورـس  يا  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  نارمع  ( ؟ قلخلا هقلخب  رییغت  دـق  سیلا 
قلخب لجوزع  ریغتی  مل  مامالا : درکن )؟ رییغت  تاقولخم  ندـیرفآ  اب  ایآ  دوبن ، وا  اب  وا و  زا  ریغ  يزیچ  هدوب و  هناـگی  هک  یماـگنه  هک  قلاـخ 

دنوادخ ع دومرف : مالسلاهیلع  اضر  ماما  . ) هرییغتب ریغتی  قلخلا  نکل  قلخلا و 
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رد مالـسلاهیلع  ماما  دـندرگیم .) ریغتم  اهنآ  رد  رییغت  داجیا  اب  هک  تسا  تاقولخم  هکلب  تسا  هدرکن  يرییغت  تاقولخم  ندـیرفآ  اب  لـجوز 
و ال تسا : هدومرف  لوا  لاوس  زا  خساپ  رد  تسا . هدومرف  هراشا  يدنوادخ  ریغت  ناکما  مدع  هب  زین  نارمع  هتشذگ  تالاوس  زا  یضعب  خساپ 

یشان لاوس  نیا  تسا ) هدیدن  یـصقن  تدایز و  دوخ  يارب  تسا ، هدیرفآ  دنوادخ  هک  هچنآ  رد  و   ) اناصقن هدایز و ال  قلخ  امیف  هسفنل  يار 
یئزج لولعم  رگا  دـنکیم ، ادـیپ  رییغت  يوحن  هب  دوخ  لولعم  ندروآ  دوجو  هب  اب  یتلع  ره  هک  تسنیا  هب  اهناسنا  یملع  تداع  ای  داـقتعا  زا 

، لولعم ندمآ  دوجو  هب  زا  سپ  دوشیم و  مک  تلع  تیدوجوم  تلع  زا  ءزج  نامه  لولعم ، ندـمآ  دوجو  هب  اب  دـشاب ، تلع  تیدوجوم  زا 
دوجو يو  رد  هک  تسیاهفطن  اهنآ  زا  یکی  هک  ءازجا  ياراد  تسا  يدوجوم  هفطن  نتـشاد  اب  ناسنا  لاثم ، ناونع  هب  دشابیم ، نآ  دـقاف  تلع 
نکمم و  دریگن . ای  دریگ  رارق  تقلخ  نایرج  رد  هاوخ  دشابیم  صخـشم  يهفطن  نآ  دـقاف  ناسنا  اعطق  يو ، زا  هفطن  ییادـج  زا  سپ  دراد ،
بجوم هک  يداـم  یگدـنز  رازبا  رگید  نکـسم و  اود و  نتخاـس  دـننام  دـشاب ، هدوب  تلع  تیدوـجوم  شیازفا  بجوـم  لوـلعم  زورب  تسا 

تلع هب  لولعم  تیوه  یگتسویپ  يدام و  طابترا  تهج  هب  یلک ، روط  هب  دشابیم . وا  ياقب  ناسنا و  تیدوجوم  نوئش  شیازفا 
تـسا يرما  لولعم  زورب  تهج  هب  تلع  رد  ریغت  ندـمآ  دوجو  هب  تسا ) تلع  زا  ياهولج  لولعم  دوشیم : هتفگ  هک  اجنآ  ات   ) لولعم تلع  و 

دنوادـخ ایآ  ،: ) هک تسا  هدومن  حرطم  ار  هلاسم  نیا  دوخ  تالاوس  رد  راب  ود  یملع ، تاداع  ای  داقتعا  نیا  رب  هیکت  اب  نارمع  یعیبط . الماک 
ندـیرفآ اب  لـجوزع  دـنوادخ  : ) دـیامرفیم نارمع  خـساپ  رد  ماـما  هن )؟ اـی  تسا  هدرک  يرییغت  تاـقولخم  ندروآ  دوجو  هب  زا  سپ  هناـگی 

تـسا نکمم  دنکیم . ادـیپ  رییغت  اهنآ ، نداد  رییغت  هب  يدـنوادخ  يهدارا  اب  هک  تسا  تاقولخم  هکلب  تسا ، هدرکن  ادـیپ  يرییغت  تاقولخم 
چیه دیایب و  دوجو  هب  وا  زا  يزیچ  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  یتقیقح  ناوتیم  ایآ  هک  دیایب  شیپ  لاوس  نیا  رکفتم  صخـش  يارب  دروم  نیا  رد 
هلثمک سیل  تسین - للع  اهلعاف و  رگید  اب  هسیاقم  لباق  ناحبس  دنوادخ  تیلعاف  الوا  هک  تسا  نینچ  لاوس  نیا  خساپ  دنکن ؟ ادیپ  يرییغت 

هک تفرگ  رظن  رد  ار  یناسنا  سفن  ياهتیلاعف  هلاسم ، نیا  یلامجا  حیـضوت  يارب  ناوتیم  اـیناث - تسین ) وا  دـننام  لـثم و  يزیچ  چـیه   ) ءیش
رد ار  اهنآ  نیناوق  دیامنیم و  میظنت  نهذ  رد  ار  یملع  لئاسم  نارازه  دیرجت  تردق  اب  یناسنا  يزغم ) ياوق  زا  یضعب  ای  حور ، نم ،  ) سفن

عب ای  حور  ای  سفن  تبسن  هک  يروط  هب  هکلب  دروآیم ، دوجو  هب  نهذ  رد  یلک  يایاضق  لاکشا 
ناهج زا  ضحم  ساکعنا  یلک  يایاضق  نآ  ماخ  داوم  هچ  رگ   ) دنشابیم دوخ  تالولعم  هب  تبـسن  یلک ، يایاضق  نآ  هب  يزغم  ياوق  زا  یض 

رد نایرج  عون  ود  اصوصخم  دـیآیمن . دوجو  هب  يزغم  ياوق  نآ  ای  حور  ای  سفن  رد  يرییغت  نیرتمک  لاح  نیا  اـب  و  دنـشاب ) هدوب  ینوریب 
ود نآ  زا  یکی  دننک - تابثا  یبوخ  هب  تالولعم  ندمآ  دوجوب  اب  ار  تلع  لعاف و  ای  لماع  ریغت  مدع  ناوتیم  هک  دوشیم  هدهاشم  ام  نهذ 
ریغ رد  هن  تلع و  دوجو  رد  هن  قباس  هدام  هب  يزاین  هنوگ  چیه  اهنآ  رد  مکاح  رظن  دیدجت  اب  هک  یضایر  تایلمع  زا  تسترابع  نایرج  عون 
اریز تسین ، تلع  تیوه  رد  لخاد  هک  یعیبط  يژرنا  فرـص  رگم  دیآیمن ، دوجو  هب  لمع  لعاف  رد  يرییغت  چـیه  اذـل  درادـن . دوجو  نآ ،

ار یـضایر  لمع  یئاناوت  لاح  نیا  اب  دـننک و  فرـص  يزغم  يژرنا  دـحاو  اـهدرایلیم  دـنناوتیم  دـننادیمن  تایـضایر  هک  یمدرم  اـهنویلیم 
دوجوب يزغم ) ياوق  ای  حور  ای  سفن   ) تلع رد  يرییغت  نیرتمک  اهنآ  زورب  هک  يراکتبا  ینهذ  تالاقتنا  تاـفاشتکا و  مود  دنـشاب . هتـشادن 

وا تاذ  ریغ  اب  ار  ناحبس  دنوادخ  . ) هریغب مامالا : میاهتخانش )؟ ار  لجوزع  دنوادخ  زیچ  هچ  اب  ( ؟ هانفرع ءییش  يابف  نارمع : - 6 دنروآیمن .
تسیچ میاهتخانش  ار  ادخ  نآ  هلیسوب  هک  يدنوادخ  تاذ  ریغ  ( ؟ هریغ ییش  ياف  نارمع : - 7 میاهتخانش )

: دومرف مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  . ) ربدم قولخم  ثدـحم  کلذ  لک  و  کلذ ، هبـشا  ام  هتفـص و  همـسا و  هتیـشم و  مامالا :  )؟
تفرعم هلیـسو  تسا ). ریبدت  دروم  قولخم و  ثداح و  اهنآ  همه  تسنآ و  هب  هیبش  هک  هچنآ  يدـنوادخ و  تفـص  مسا و  تیـشم و  هلیـسوب 

ریغ اب  ار  ادخ   ) هکنیا زا  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  دوصقم  هک  دوشیم  مولعم  قوف  خساپ  لاوس و  ود  قایـس  زا  ناحبـس  دنوادخ 
هب هراوـمه  رـشب  كرد  روـصت و  اریز  تـسا ، ریذـپانناکما  رـشب  يارب  نآ  كرد  روـصت و  هـک  تـسا  یهلا  سدـقا  تاذ  میـسانشیم ) ادـخ 

دوش هداهن  رب  یمدآ  نهذ  ربارب  رد  دناوتب  ددرگ و  رادومن  یـصاخ  تیفیک  تیمک و  اب  هک  دشاب  یتیوه  ياراد  هک  دوشیم  قلعتم  یعوضوم 
ام تخانش  سپ  دشابیم ، ینامسج  ياهدومن  ضارعا و  هنوگره  اهتیفیک و  اهتیمک و  عاونا  قوفام  یبوبر  سدقا  تاذ  هک  تسا  ملسم  و 
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مالسلاهیلع نینموملاریما  زا  لوقنم  حابـص  ياعد  زاغآ  رد  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دیآیم . دوجوب  سدقا  تاذ  ریغ  هلیـسوب  ادخ  يهرابرد 
هب رظن  اب  ضارتعا  نیا  خساپ  ياهدومن ) تلالد  دوخ  تاذ  هب  دوخ  تاذ  اب  هک  يدنوادخ  يا   ) هتاذب هتاذ  یلع  لد  نم  ای  تسا : هدـمآ  نینچ 

تاذ هکنیا  یکی  تسا : زیچ  ود  دنیامنیم ، یفرعم  ریذپانناکما  ار  يدنوادخ  تاذ  روصت  هک  یمالسا  یعطق  عبانم  لقع و  تلالد 
هب نانچمه  نیعم ، تبـسن  اب  هتفای  لعافت  رـصنع  ود  زا  تسترابع  هک  بآ  تقیقح  دـننام  دوشیم ، قالطا  دوجوم  یلـصا  تقیقح  هب  هکنانچ 

ماع و تسا  يرما  تلع  يارب  هک  هدننک  رداص  تفص  دننام  دوشیم ، هتفگ  زین  تسا  تفایرد  لباق  هک  ءییـش  کی  رادیاپ  ماع و  تیدوجوم 
تاذ هک  ینعم  نیاب  تسا ، هطـساو  اب  تخانـش  مود - تسا . نآ  تاذ  تقیقح و  اب  تخانـش  دننام  تفـص ، نیااب  تلع  تخانـش  اذل  رادیاپ ،

تـسنیا هتاذب  هتاذ  یلع  لد  نم  ای  زا  دوصقم  نیاربانب ، تخانـش . ناوتیم  تسا  هدروآ  دوجوب  هک  يراثآ  تاقولخم و  هلیـسوب  ار  يدـنوادخ 
يهزمحوبا ياعد  تالمج  زا  یکی  رد  دـیامنیم . تلالد  دوخ  تاذ  هب  تسا  هدـیرفآ  هک  یتاـقولخم  هلیـسوب  وا  تاذ  هک  يدـنوادخ  يا  هک 

( یتسیک وت  متـسنادیمن  يدوبن  وت  رگا  و   ) تنا ام  ردا  مل  تنا  ول ال  و  متخانـش ) ارت  وت ، هلیـسوب   ) کتفرع کب  هک : تسا  هدمآ  نینچ  یلامث 
ود نیا  تسا . وا  لاعفا  تافـص و  دوخ  دومن  يدـنوادخ  لاعفا  تافـص و  تخانـش  هلیـسو  هک  تسنیا  مود  هلمج  يانعم  دوریم  لامتحا  هتبلا 

رادیاپ ماع و  تیدوجوم  تاذ ، زا  دوصقم  ینعی  دشاب ، هدوب  میتفگ  لوا ك  يانعم  اب  هتاذب  هتاذ  یلع  لد  نم  ای  هلمج  رـسفم  دـناوتیم  هلمج 
ترورـض و دننام  دشاب ، هدوب  يدنوادخ  تافـص  نیرتزراب  زا  یکی  تسا  نکمم  تیدوجوم  نیا  تسا . تفایرد  لباق  هک  تسا  يدنوادخ 

و
ره هک  میدرک  نایب  یلامک  ای  یبوجو  ناهرب  حیـضوت  رد  ام  و  تسیدنوادخ . تفـص  نیرتیهیدـب  تفگ : ناوتیم  تارجب  هک  دوجو . بوج 

تفایرد ار  وا  دوجو  هکلب  تفریذـپ ، دـهاوخ  اهنت  هن  ار  يدـنوادخ  دوجو  اعطق  دـنک ، تفاـیرد  ار  يدـنوادخ  تفـص  نیا  دـناوتب  هک  سک 
( همدقم يونثم - لیلحت  دقن و  ریـسفت و  زا  دـلجم 14  هب  دوش  هعجارم  . ) دـیامنیم تفایرد  يروضح  ملع  اب  ار  دوخ  هکنانچنآ  درک  دـهاوخ 

یـسوم نب  یلع  ماما  خساپ  رد  هکنانچ  وا  تیـشم  يدـنوادخ و  ءامـسا  زا  هذوخام  میهافم  تفـص و  هلیـسوب  يدـنوادخ  تخانـش  نیاربانب ،
رظن هب  مهبم  ياهزادـنا  اـت  هک  دراد  دوـجو  ياهلمج  مالـسلاهیلع  ماـما  خـساپ  رخآ  رد  ینیقی . تسا  يرما  تـسا ، هدـمآ  مالـسلاهیلع  اـضرلا 

يهدش ریبدت  قولخم و  ثداح و  وا  يهدارا  دننام  يدـنوادخ  تیـشم  هکنیا  ربدـم . قولخم ، ثدـحم ، کلذ  لک  و  تسنیا : نآ  و  دـسریم ،
ماما دوصقم  اریز  دریگب ، رارق  يرتشیب  تقد  دروم  دیاب  يدـنوادخ  تافـص  ءامـسا و  ثودـح  یلو  تسین ، دـیدرت  ياج  تسا ، يدـنوادخ 

میحر و نامحر و  دننام  دوشیم ، عازتنا  ادخ  اب  اهناسنا  یتفرعم  طابترا  ندرک  رارقرب  يارب  هک  تسا  یتافص  نآ  یلعف و  تافص  مالـسلاهیلع 
زا هکلب  تسین ، ادخ  تاذ  يواسم  رگید  فرط  زا  و  دـیامنیم ، نایب  دوخ  موهفم  اب  ار  يدـنوادخ  فاصتا  اهنآ  زا  کی  ره  هک  قزار  قلاخ و 

هک يراک 
يا دیـسرپ : نارمع  ( ؟ وه ءییـش  ياف  يدیـس  ای  نارمع : - 8 دشابیم . قولخم  ثداح و  لعف ) تفـص   ) دوشیم عازتنا  دـهدیم  ماجنا  دـنوادخ 
هایا يدـیحوت  نم  رثکا  یلع  کل  سیل  ضرـالا و  ءامـسلا و  لـها  نم  هقلخلا  داـه  هنا  ینعمب  رون ، وه  ماـمالا : تسیچ )؟ وا  سپ  نم ، رورس 
نیمز نامـسآ و  لها  زا  دوخ  تاقولخم  يهدـننک  تیادـه  وا  هک  ینعم  نیاب  تسا ، رون  وا  دومرف : مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  )

(. يرادن میامن  نایب  ار  لاعتم  دـنوادخ  نآ  یگناگی  هکنآ  زا  شیب  هلاسم  نیا  رد  هدـنیوگ ) خـساپ   ) نم رب  یقح  هدـننک ) لاوس   ) وت تسا و 
رد دیجم  نآرق  رد  ادخ  يهرابرد  رون  قالطا  رون  هکرابم  يهیآ  رد  رصتخم  یثحب  و  دوش ؟ ریسفت  دیاب  هنوگچ  تسا ، رون  ناحبـس  دنوادخ 

هجاجز یف  حابصملا  حابصم ، اهیف  هوکشمک  هرون  لثم  ضرالا ، تاوامسلا و  رون  هللا  دوشیم : هدید  تحارـص  لامک  اب  رون  يهسدقم  يهیآ 
، رون یلع  رون  ران  هسـسمت  مل  ول  یـضی و  اهتیز  داکی  هیبرغ  هیقرـش و ال  هنوتیز ال  هکراـبم  هرجـش  نم  دـقوی  يرد  بکوک  اـهناک  هجاـجزلا 

اهیف هل  حبـسی  همـسا  اهیف  رکذی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف  میلع  ءیـش  لکب  هللا  سانلل و  لاثمالا  هللا  برـضی  ءاشی و  نم  هرونل  هللا  يدـهی 
هوکزلا ءاتیا  هولصلا و  ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  لاصالا  ودغلاب و 

( رون نوناک   ) غارچ هک  تسا  یتاکـشم  دننام  وا  رون  لثم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رون  دـنوادخ   ) راصبالا بولقلا و  هیف  بلقتت  اموی  نوفاخی 
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هن هک  نوتیز  كرابم  تخرد  زا  هک  تسا  يرد  يهراتس  یئوگ  هشیش  نآ  هتفرگ و  رارق  فافش  ياهشیش  رد  غارچ  نآ  هدش و  هداهن  نآ  رد 
، رون رب  يرون  دـشاب ، هتفرگن  سامت  نآ  اب  یـشتآ  هچ  رگا  دـهدیم  یئانـشور  نوتیز  نغور  دوشیم ، نشور  تسا  یبرغ  هن  تسا و  یقرش 
رد تساـناد . زیچ  همه  هب  دـنوادخ  دـنزیم و  اـهلثم  مدرم  يارب  دـنوادخ  دـنکیم و  تیادـه  دوخ  روـن  رب  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ 

ینادرم اههاگماش  هاگحبص و  ره  دریگب ، رارق  رکذ  دروم  میظعت و  اههناخ  نآ  رد  يدنوادخ  مسا  تسا  هدومرف  نذا  دنوادخ  هک  یئاههناخ 
لوغـشم تاکز  تخادرپ  زامن و  يادا  ادـخ و  رکذ  زا  ار  نانآ  شورف  دـیرخ و  تراجت و  هک  دـنیوگیم  حـیبست  ادـخ  يارب  اههناخ  نآ  رد 

زا یکی  هک  میدروآ  تهجنادب  ار  يهیآ 36 و 37  دنوشیم ) نوگرگد  زور  نآ  رد  اههدید  اهلد و  هک  دنسرتیم  يزور  زا  نانآ  درادیمن ،
هدش و هتـشون  اهدلجم  رون  يهکرابم  يهیآ  ریـسفت  يارب  نونک  ات  تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  روبزم  يهیآ  ود  هب  طابترا  اب  رون  يهیآ  یناعم 

رابم يهیآ  نیا  ریسفت  رد  نارسفم  هک  تسا  ملسم  دناهداد . ماجنا  عوضوم  نیا  رد  یطوسبم  تاقیقحت  نآرق  نارسفم 
اب دوب . دهاوخ  دـیفم  رایـسب  اهنآ  رد  قیقحت  هعلاطم و  هتبلا  هک  دـناهدروآ  ار  یبلاطم  دوخ ، تایقوذ  هدـش و  هتفریذـپ  تامولعم  يانبم  رب  هک 
ار يددعتم  یناعم  ناوتیم  تسا . نآ  نوگانوگ  رایسب  قیداصم  عونتم و  رایـسب  داعبا  نتـشاد  زا  یـشان  هک  رون  تیمها  اب  رایـسب  موهفمب  رظن 

ینعم رهب  هیآ  يدعب  تالمج  زا  رظن  عطق  اب  هلمج  نیا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رون  دنوادخ  کی - تفرگ . رظن  رد  هکرابم  يهیآ  ریـسفت  رد 
یئانشور قوف  ام  انیقی  هک  یئانشور  رون و  نیا  درادیم . نایب  دوجو  يهصرع  رد  ار  يدنوادخ  يرگنشور  نشور و  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  هک 

یهار سدـقا  دوجو  نآ  هب  ماـهبا  یکیراـت و  تسا ، نشور  وا  دوـجو  تسا  دوـجو  يهمه  ریگارف  تسا ، نآ  يهدـنروآ  دوـجوب  یکیزیف و 
نورد یئانیب  اب  دوجو  رد  رظن  هک  تسا  تقیقح  نیا  دیراد )؟ یکش  ادخ  هرابرد  ایآ   ) کش هللا  یفا  هک : تسا  هدومرف  تهج  نیمهب  درادن ،

زغم ياراد  ياهناسنا  يارب  تفایرد  نیرتیهیدـب  هک  نورد  رد  قلطم  لامک  موهفم  تفایرد  اب  و  یتسه ، یتوکلم  غورف  هب  هجوت  اـب  كاـپ و 
، دشاب هتـشادن  ياهرهب  یهلا  رون  غورف  نیا  زا  یـسک  رگا  . دیامنیم دوهـش  هدـهاشم و  لباق  یتسه  ملاع  رد  ار  يدـنوادخ  رون  تسا ، لدـتعم 

- دوب دهاوخ  از  کیرات  کیرات و  وا  يارب  زیچ  همه  دید و  دهاوخن  یئانشور  رد  ایند  نیا  رد  ار  يزیچ  چیه 
، میدرک ضرع  هیآ  لوا  يهلمج  يارب  هک  ینعم  نیا  اب  یشاب  هدید  هچ  ناهجب  ینیبن  ناهج  زا  شرگ  ینیبب  نایع  شرگم  نکفیب  ناهن  يرظن 

نورد رد  طـقف  ار  نآ  زا  يزیچاـن  رایـسب  يهنومن  هک  نآ  زا  رتـالاو  رایـسب  یئاـنعمب  هکلب  یکیزیف ، رون  ياـنعمب  هن  دـنوادخ  تفگ : ناوتیم 
نیمز اهنامسآ و  يهدننک  تیاده  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  شخبرون )  ) رونم دنوادخ  تفگ : ناوتیم  زین  درک . دوهـش  ناوتیم  حور  تینارون 

هیآ لیوات  ینعم  نیا  دشابیم و  هدننک ) تیاده   ) يداه يانعمب  هکرابم  يهیآ  رد  رون  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  تسا ،
نشور رون ، دناهتفگ : امکح  هکنانچ  هکلب  تسا ، رون  تاصتخم  نیرتیساسا  زا  یئامنهار  هک  دیمهف  ناوتیم  یهجوت  كدنا  اب  هکلب  تسین ،
یطعا يذلا  انبر  لاق  تسا - نیمز  اهنامـسآ و  يهدننک  تیاده  لاعتم  دنوادخ  هک  تسنیا  يارب  و  دشابیم . دوخ  زج  رگنـشور  دوخ و  يارب 
تـسیک ( ؟ یـسوم ای  امکبر  نمف  دیـسرپ - نوراه  ترـضح و  نآ  زا  هک  نوعرف  خساپ  رد  ع )  ) یـسوم ترـضح  يده  مث  هقلخ  ءیـش  لک 

نآ اب  هدنوش  تیاده  ات  دزاسیم ، نشور  هدـنوش  تیادـه  دوجوم  يارب  ار  هار  هدـننک ، تیادـه  هک  تسا  ملـسم  یـسوم )؟ يا  امـش  يادـخ 
یعقاو هک  يزیچ   ) هیطعی یشلا ال  دقاف  دیوگیم : هک  یلک  يهدعاق  نآ  و  دسرب . روظنم  دصقم  هب  و  عورش ، تکرح  ءدبم  زا  یئانشور 

هک دنکیم  تابثا  تهادـب  لامک  اب  شخب  یتسه  دوش  هک  دـناوت  یک  شخب  یتسه  زا  هتفایان  تاذ  دـنک ) اطع  ارنآ  دـناوتیمن  درادـن  ار  یت 
رظنب تسا  نکمم  تسا . رون  نآ  ياراد  دوخ  دـیامرفیم ، اـطع  دوخ  ریـسم  رد  تاـنئاک  تکرح  يارب  ار  تیادـه  روـن  هک  ناحبـس  دـنوادخ 

نیا مینیبیمن و  یکیزیف  ياهیئانـشور  يهفاضا  هب  يرون  تادوجوم ) يهمه   ) نیمز اهنامـسآ و  رد  ام  هک  دسرب  نینچ  نارکفتم  زا  یـضعب 
هدافتـسا اهیئانـشور  نآ  زا  دوخ ، هب  صوصخم  ناـمتخاس  نتـشاد  تهجب  مه  اـم  نامـشچ  هدوب و  دوخ  یعیبـط  لـلع  لوـلعم  اهیئانـشور 

ياهدادـیور مینیبیم  هک  ار  هچنآ  و  مینیبیمن ، ار  نوناق  نیع  زگره  یتسه  ناهج  رد  ام  الوا  اریز  تسا ، نشور  لاوس  نیا  خـساپ  دـنکیم .
، میهدیم رارق  يرادربهرهب  دروم  مولع  يهمه  رد  لئاسم  ینابم  ناونعب  ار  اهنآ  هتـشگ و  ام  نهذ  رد  نیناوق  عازتنا  بجوم  هک  تسا  یهباشم 
زا تسترابع  نیناوق  يهراـبرد  اـم  یئاـنیب  دـنرادن . دوجو  سپ  مینیبیمن ، سوسحم  روطب  ار  نیناوق  اـم  نوچ  تفگ : ناوتیم  اـیآ  لاـحنیا  اـب 
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رون ات  هک  تسا  هدوب  لوقعم  ياهیئابیز  تفایرد  زا  عنام  یتسه ، ناهج  رد  سوسحم  ياهیئابیز  دوهـش  ایآ  ایناث - یـسح . هن  یلقع  یئانیب 
تسین و آ باتهم  بش  یئابیز  يهدننک  یفن  زگره  لگ  هتسدکی  یئابیز  دشاب !؟ هدوب  یهلا  رون  غورف  دوهش  عنام  یکیزیف 

تسین سوسحم  اعطق  هک  یضایر  لمع  کی  یئابیز  اب  اهیئابیز  نیا  بیترت  نیمهب  دوب ، دنهاوخن  راشبآ  یئابیز  يهدننک  درط  یئابیز  ود  ن 
، ینعم لامج  دنرادن . یتافانم  هنوگ  چـیه  تسرپ  قح  لداع و  ناسنا  کی  حور  لامج  اب  اهیئابیز  نیا  عاونا  يهمه  و  دنـشابیمن ، راگزاسان 
اب یمدآ  تیـصخش  حور و  هک  وکین  هتـسیاش و  تایعقاو  هک  دنوش  درط  يرـشب  سوماق  زا  دـنناوتیم  یعقوم  تیـصخش  لامج  حور ، لامج 

اهنامسآ و رد  ار  یهلا  رون  لثم  رون  يهکرابم  يهیآ  يدنوادخ  رون  لثم  مود - دنوش ! درط  يرـشب  سوماق  زا  ددرگیم ، ابیز  اهنآ  اب  فاصتا 
یعطق تسا . هتفرگ  رارق  یتاکشم  رد  هک  تسا  يرد  يهراتس  دننام  هک  یلقیص  يهشیش  رد  یغارچ )  ) یحابـصم درادیم - نایب  نینچ  نیمز 

. تسا یکیزیف  سوسحم  رب  لوقعم  نیرتالاو  هیبشت  باب  زا  هدوب و  یتسه  ملاـع  رد  يدـنوادخ  رون  حیـضوت  يارب  طـقف  لـثم  نیا  هک  تسا 
دـباتب و رتمک  طئاسو  اب  هزادـنا  ره  غارچ ) يهلعـش   ) رون نوناک  هکنانچ  هک  تفرگ  رظن  رد  وحن  نیدـب  ناوتیم  ار  هیبشت ) كالم   ) هبـش هجو 

طئاسو اب  ینابر  رون  غورف  اب  ناسنا  طابترا  هک  هزادنا  ره  روطنیمه  دوشیم  هدید  رتراکـشآ  رتنشور و  دریگب ، رارق  ناسنا  يهدـهاشم  دروم 
يرتشیب ب طئاسو  اب  روبزم  طابترا  هزادنا  ره  سکعلاب ، دوب و  دهاوخ  رتراکشآ  رتنشور و  ددرگ ، رارقرب  رتمک 

میناوتیم میئامن ، قیبطت  یناسنا  دوجو  رب  ار  طئاسو  نیا  میهاوخب  رگا  تشگ . دـهاوخ  يورایور  يرتمک  غورف  اب  دـیدرت  نودـب  دوش ، رارقر 
لیکـشت ءازجا  يهفاـضاب  هدـیچیپ ، تسا  یناـهج  دوخ  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  لولـس  اـهدرایلیم  زا  بکرم  ناـسنا  ینامـسج  دـبلاک  میئوگب :

نیا رد  زیگنا  تفگـش  نوناق  مظن و  تسا . يدوجو  ناـیرج  رد  يزیگنا  تفگـش  مظن  اـب  ینورب  ینورد و  دـعب  ود  رد  دـبلاک  نآ  يهدـنهد 
ام يارب  دناوتیم  هزادنا  نیا  یئانـشور  نآ  ینعی  میوش ، يدنوادخ  يوک  راپـسهر  هک  دروایب  دوجوب  ار  یئانـشور  نآ  ام  يارب  دناوتیم  دبلاک 

نیا رد  تسا . هتخورفارب  یناسنا  ینامـسج  دـبلاک  رد  ار  هدـننک  هریخ  نوناق  مظن و  هوکـش  هک  تسا  ناحبـس  دـنوادخ  نیا  هک  دـنک  تابثا 
کی هتـشاذگ  رانک  ار  هاکـشم )  ) هطـساو نیا  میهاوخب  رگا  ـالاح  مینکیم . دوهـش  هاکـشم  يهلیـسوب  ار  یهلا  رون  هک  تسنیا  دـننام  هلحرم 

قالخا هب  قلخت  يروضح و  ملع  لامکب و  قایتشا  دننام  میسریم  حور  يدام  قوفام  تاجومت  يدیرجت و  ياهتیلاعف  هب  میورب ، رتشیپ  هلحرم 
یلقیص و يهشیش   ) هجاجز تبسن  حور ، هب  هلحرم  نیا  تبـسن  کلاذریغ . لوقعم و  ياهیئابیز  هب  بذج  یئارگ و  تیاهنیب  یناسنا و  یلاع 

انچ هکلب  تسین ، يدنوادخ  تیدوجوم  مامت  یهلا  رون  زا  دوصقم  یهلا . رون  زا  تسترابع  هک  تسا  غارچ )  ) حابصم هب  ناشخرد )
ردـپ زا  وا  قداصلا و  دـمحم  نب  رفعج  ماما  زا  دـیز  نب  هحلط  هک  یتیاور  تسیدـنوادخ . رگنـشور  تیادـه  تفـص  زا  تراـبع  میتفگ  هکن 

نیا قیبطت  یمق ) ریـسفت  زا  لقن  نازیملا ج 15 ص 151  ریـسفت  هب  دوش  عوجر   ) دراد قیبطت  نیمهب  هراـشا  تسا ، هدومرف  لـقن  شراوگرزب 
مئاق یلاع  دوجوم  هب  یگتـسباو  تیـصاخ  اب  یتسه  ملاـع  تادوجوم  يهدـهاشم  هک  تسا  بیترت  نیاـب  زین  یتسه  ملاـع  يهمه  رب  طـئاسو 

يهلیسوب حابـصم  رون  اب  دنناوتیم  یناور  يزغم و  لادتعا  لاح  رد  اهناسنا  يهمه  هک  تسا  هاکـشم  يهطـساوب  رون  يهدهاشم  دننام  تاذلاب 
یلقیـص و يهشیـش  دـننام  تسا ، هدروآ  دوـجوب  تادوـجوم  نآ  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هـک  ینیناوـق  تاـیآ و  و  دـننک . رارقرب  طاـبترا  نآ ،

تیار الا و  ائیـش  تیار  ام  تسا : هدومرف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نیدحوملا  دیـس  هک  نانچمه  دهدیم  ناشن  ار  يدنوادخ  رون  ناشخرد ،
: دیامرفیم هک  رگید  تایآ  رون و  يهکرابم  يهیآ  تالمج  عومجم  هس - مدید ) وا  اب  ار  دنوادخ  هکنیا  رگم  مدـیدن  ار  يزیچ  چـیه  هعم  هللا 

تاملظ زا  ار  نانآ  دـنوادخ  دـناهدروآ ، نامیا  هک  تسا  یناـسک  رورـس  دـنوادخ   ) رونلا یلا  تاـملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذـلا  یلو  هللا 
ادخ نآ  و   ) رونلا یلا  تاملظلا  نم  مکجرخیل  هتکئالم  مکیلع و  یلصی  يذلا  وه  و  دیامنیم ) رون  ملاع  دراو  هدومن و  جراخ 

هتخاس جراخ  تاملظ  زا  ار  امش  ات  دنتسرفیم ،) تمحر  دورد و  امش  رب  زین   ) شناگتشرف دتسرفیم و  تمحر  دورد و  امش  رب  هک  تسا  یئ 
ءایحا ار  وا  ام  دوب و  هدرم  هک  یـسک  نآ  ایآ  . ) سانلا یف  هب  یـشمی  ارون  هل  انلعج  هانییحاف و  اـتیم  ناـک  نم  وا  دـیامن .) دراو  رون  ملاـع  هب  و 

يدـنوادخ رون  اب  اهناسنا  طابترا  دـیآیمرب  نینچ   … دوریم )  هار  مدرم  نایم  رد  نآ  یئانـشور  رب  هک  میداد  رارق  يرون  وا  يارب  میدرک و 
ره هک  تسا  ناهج  ناسنا و  تیدوجوم  رد  يدـنوادخ  رون  يهدـهاشم  ماع  طابترا  صاخ . طاـبترا  - 2 ماع . طابترا  - 1 تسا : مـسق  ود  رب 
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تسا یناسک  نآ  زا  طقف  صاخ  طابترا  دنک . كرد  دناوتیم  ار  نآ  فلتخم  تاجرد  اب  دشاب ، رادروخرب  لدتعم  لقع  سح و  زا  هک  یـسک 
ناور و ناج و  رب  یهلا  صاخ  رون  شبات  يهتـسیاش  قوف ، تایآ  قباطم  هللا  قالخا  هب  قلخت  تهجب  هتـشگ و  لئان  يوقت  يـالاو  ماـقمب  هک 

ملاع تسا ، هدروآ  تسدب  تالامک  تاریخ و  رد  هقباسم  وپاکت و  اب  ارنآ  یگتسیاش  هک  یهلا  رون  نیا  يهلیسوب  یمدآ  تسا . هتشگ  شزغم 
رارق وا  هاگدـید  رد  ار  دوخ  قوفام  یلقیـص ، يهشیـش  نامه  دـننام  تعیبط  ناـهج  دـنیبیم و  نارگید  زا  رتینارون  رتناـشخرد و  ار  دوجو 

ناسنا تیدوجوم  هکنانچ  هک  میهدب  رارق  تقد  دروم  دیاب  ار  تیمها  اب  بلطم  نیا  رگید  فرط  زا  راهچ - دهدیم .
نارادـیب و يارب  هک  تسا  یهلا  رون  نانچمه  دـنهدب ، ناشن  ار  یهلا  رون  ناشخرد ، یلقیـص و  يهشیـش  هاکـشم و  دـننام  دـنناوتیم  ناـهج  و 

مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  قح  هار  نادیهـش  رورـس  شیاین  هفرع ، ياعد  نیماـضم  رد  دـهدیم . ناـشن  ار  دوجو  يهمه  نارایـشه ،
رهظملا وه  نوکی  یتح  کل  سیل  اـم  روهظلا  نم  كریغلا  تسا : هتفرگ  رارق  هراـشا  دروم  رگنـشور ، لـیلد  زا  يدـنوادخ  دوجو  يزاـینیب 

وت زج  نآ  ات  یتسه  نآ  دـقاف  وت  هک  تسه  یئانـشور  روهظ و  نآ  وت  زج  يارب  اـیآ  نم ، يادـخ   ) لـیلد یلا  جاـتحت  یتح  تبغ  یتم  کـل .
.( دزاسب راکـشآ  ام  يارب  ار  وت  دوجو  هک  یـشاب  هتـشاد  یلیلد  هب  يزاین  هک  ياهدـش  بیاغ  نایانیب  یئانیب  زا  یک  دـشاب  وت  دوجو  رگنـشور 

، تـالامک تاریخ و  رد  هقباـسم  تادـهاجم و  يهجیتـن  رد  هک  دوـشیم  یناـسک  بیـصن  هکلب  تـسین ، هتخاـس  سک  ره  زا  یئاـنیب  هنوـگنیا 
هن ار  یگتسباو  نیا  دنیامن . هدهاشم  دوخ  قوفام  هب  هتسباو  یقیقح  دحاو  کی  دننام  ار  یتسه  يهمه  دنناوتیم  هک  دناهتشگ  لئان  ياهجردب 
رد هکنانچ  هک  ینعم  نیاب  دوهـش ، تیلباق  رد  یگتـسباو  هکلب  دـیآیمرب ) زین  هفـسلف  ملع و  زا  شنیب  نیا  هک   ) دـنیبیم دوجو  لصا  رد  اهنت 

هب هگنآ  دوب  رون  رب  رظن  هک  لاکشا - اهگنر و  اب  سپس  تسا ، یکیزیف  رون  اب  تسخن  ناسنا  طابترا  لاکشا ، اهگنر و  يهدهاشم 
رگا دننیبیم . ار  تادوجوم  رون ، نآ  يهلیـسوب  سپـس  دـننکیم ، رارقرب  طابترا  یهلا  رون  اب  تسخن  هتفای  بذـهت  ياهناسنا  نانچمه  گنر 

دوخب ار  تئرج  نیا  رما  تیاهن  دنکیم ، یفن  دوخ  زا  ار  روبزم  طابترا  وا  املسم  منیبیمن ، ار  یطابترا  نینچ  نم  دیوگب : دوش و  ادیپ  یـسک 
للع زا  یکی  تفگ : ناوتیم  جـنپ - دزاـسب !! نشور  تیمها  اـب  رایـسب  بلطم  نیا  رد  سفن  هب  ساـیق  اـب  مه  ار  نارگید  فـیلکت  هک  دـهدیم 

یئابطابط همالع  موحرم  هکنانچ  غارچ ) ناـشخرد و  یلقیـص و  يهشیـش  غارچ و  گرزب  فرظ  ( ) حابـصم هجاـجز و  هاکـشم و   ) هب لـیثمت 
هجاجز هاکشم و  هکنانچ  ینعی  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  یهلا  رون  بارطضایب  يرادیاپ  تابثا و  هب  هراشا  تسا ، هدش  هجوتم  هرس  سدق 

ملاع رد  یهلا  رون  نینچمه  دشابیم  نآ  يرادیاپ  تابث و  بجوم  هک  تسا  رون  نوناک  هب  محازم  لماوع  دورو  زا  عنام  حابـصم  دوخ  یتح  و 
ریگمشچ تیرثکا  ارچ  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  شش - دشابیمن . هدنهد  رییغت  هدننک و  برطـضم  لماوع  روهقم  هجو  چیهب  زگره و  یتسه 

یبوبر رون  قارـشا  مدرم  يهمه  تسیابیم  قوف  تانایب  هب  رظن  اب  هکیتروص  رد  دنمورحم ، یتسه  يهصرع  رد  یهلا  رون  يهدـهاشم  زا  مدرم 
رف يدوب  لاح  کی  رب  دیشروخ  رگا  دهدیم : نینچ  يرتسبش  دومحم  خیش  ار  لاوس  نیا  خساپ  دنیامن ؟ دوهش  یتسه  يهنهپ  رب  ار 

تاذب مئاد  تسه  دوخ  ناهج  يرادنپ  وت  تسوپ  ات  زغم  زا  قرف  چیه  يدرکن  تسا  وا  وترپ  نیاک  یـسک  یتسنادن  يدوب  لاونم  کیب  وا  غو 
اهناسنا اـم  هکنیا  هک  تسنیا  نآ  لـصاح  دـهدیم و  قوف  لاوس  هب  ملع  هاگدـید  زا  ار  خـساپ  نیرتیلاـع  تاـیبا  نیا  مئاـق  هتـسویپ  نتـشیوخ 
تیعقوم هک  تسنیا  زا  یشان  تسا ، دیـشروخ  نآ  زا  یئانـشور  نیا  هک  مینادیم  میئامنیم و  طوبرم  دیـشروخ  هب  ار  ماسجا  اضف و  یئانـشور 

اب نیمز  ياضف  عقوم  نیا  رد  هک  میتسه  هجاوم  دیـشروخ  اب  یهاـگ  نیمز  يور  رد  اـم  ینعی  تسا ، ینوگرگد  لاـح  رد  اـم  يارب  دیـشروخ 
اضف دنکیم  بورغ  باتفآ  حالطصا  هب  دهدیم و  تسد  زا  باتفآ  اب  ار  دوخ  یئورایور  ام  نیمز  هکیماگنه  تسا و  نشور  شماسجا  يهمه 
نیقی تسا ، هتـسباو  دیـشروخ  اب  نیمز  تیعقوم  رییغت  هب  هک  اضف  یکیرات  یئانـشور و  ینوگرگد  نیا  زا  نیمز  نانکاس  ام  دوشیم ، کـیرات 

هراومه تسا و  یلازیال  رادیاپ و  رون  يدنوادخ  رون  هک  تهجنادـب  یلو  تسا . دیـشروخ  هب  طوبرم  ام  ياضف  یئانـشور  هک  مینکیم  ادـیپ 
رد مینیبیم ، مورحم  روـن  نآ  يهدـهاشم  زا  ار  دوـخ  اذـل  مینیبـب ، میناوـتیمن  وا  روـن  نودـب  ار  یتـسه  اـم  دزاـسیم و  نشور  ار  دوـجو  ملاـع 

شور دانتسا  دیدرت  فقوت و  نیرتمک  نودب  میزادنیب ، یلعا  دوجوم  نآ  هب  تادوجوم ، یگتسباو  هب  حیحص  يرظن  رگا  هکیتروص 
هیقرش و ال هنوتیز ال  هکرابم  هرجـش  نم  دقوی  دیامرفیم : هیآ  نیا  رد  تفه - دومن . میهاوخ  هدهاشم  یلعا  دوجوم  نآ  هب  ار  تادوجوم  یئان 
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دوـصقم یبرغ ) هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  دوـشیم  نشور  نوـتیز  كراـبم  تخرد )  ) يهرجـش کـی  زا  تسا  غارچ  رد  هک  روـن  نآ   ) هیبرغ
وگتفگ ياج  چـیه  هلمج  نیا  ندوب  لـیثمت  هتبلا  تسا ، نوتیز  تخرد  هک  تسا  یکراـبم  عبنم  زا  دـباتیم  غارچ  رد  هک  رون  نآ  هک  تسنیا 

اذل تسین ، يدام  روما  زا  اریز  ددرگیمن  کلهتسم  عبنم  نآ  شیئانـشور  ماوداب  تسا و  یبوبر  سدقا  تاذ  هب  دنتـسم  یهلا  رون  اریز  تسین ،
ناحبـس دنوادخ  دنزیم ) مدرم  يارب  ار  اهلثم  دنوادخ  و   ) سانلل لاثمالا  هللا  برـضی  و  تسا : هدمآ  هیآ  نیمه  رخآ  رد  هکنانچ  تفگ : دیاب 

هیقرـش و ال يهملک ال  ود  اب  قلطم  میکح  دـنوادخ  لاحنیا ، اب  تسا . هدروآ  ار  روبزم  لاثم  مدرم ، ياهزغم  هب  تقیقح  ندرک  کیدزن  يارب 
هن روبزم  عبنم  هک  دـهدیم  ار  رادـشه  نیا  هدومن ، يریگولج  مدرم  ياهزغم  هب  اطخ  دورو  زا  ران  هسـسمت  مل  ول  یـضی و  اـهتیز  داـکی  هیبرغ 

بجوم دوش و  لصاح  نآ  رد  يرییغت  دیشروخ ، اب  یئورایور  رد  تخرد  نآ  تیعقوم  ندش  نوگرگد  اب  هک  تسا  یبرغ  هن  تسا و  یقرش 
یم دوخ  تاذ  زا  رون  عبنم  تسا و  شیوخ  تاذ  هب  دنتسم  عبنم  یئانشور  نینچمه  ددرگ . رادیدپ  نآ  زا  لصاح  رون  رد  ینوگرگد 

هک ار  یـسک  دـنوادخ  رون ، رب  يرون   ) ءاـشی نم  هرونل  هللا  يدـهی  رون  یلع  رون  تشه - دـشاب . هتفرگن  ساـمت  نآ  اـب  یـشتآ  هچ  رگا  دـبات 
مکی لاـمتحا  دراد : دوـجو  مهم  لاـمتحا  ود  روـن ، يهکراـبم  يهیآ  رد  هلمج  ود  نیا  يهراـبرد  دـیامرفیم ) تیادـه  دوـخ  روـنب  دـهاوخب 

تیاهن دنکیم ، ادیپ  تدش  غارچ  رون  اب  ناشخرد  یلقیص و  يهشیـش  نآ  رون  هک  دناهدش  رکذتم  نارـسفم  زا  یناوارف  يهدع  هک  تسنامه 
- مود لامتحا  تسا . نآ  هب  هتسباو  یعبت و  ناشخرد  یلقیص و  يهشیش  نآ  رون  و  تسا ، یتاذ  لیصا و  حابـصم )  ) غارچ رون  هک  تسنیا  رما 
اب یتسه  يهصرع  رد  هک  یهلا  رون  نآ  هب  ددرگیم ، ناسنا  بیـصن  یحور  بذـهت  تادـهاجم و  وپاـکت و  يهجیتن  رد  هک  یهلا  رون  تسنیا 
ار دوجو  یهلا  رون  ینورد ، یهلا  رون  اب  هللا  قالخا  هب  قلختم  هتـسراو و  ناسنا  ینعی  دوشیم ، هفاضا  دراد ، دوجو  رون  يهیآ  رد  روبزم  لیثمت 

رـسفم ناونعب  مه  ار  ءاشی  نم  هرونل  هللا  يدهی  يهلمج  ناوتب  دیاش  و  ددرگیم ، رون  ود  رد  قرغ  روبزم  ناسنا  هجیتن  رد  و  دیامنیم ، هدـهاشم 
، همـسا اـهیف  رکذـی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف  تسا : نینچ  رون  يهکراـبم  يهیآ  ود  هن - دومن . بوـسحم  روـن ) یلع  روـن   ) یلبق يهلمج 

اتیا هولصلا و  ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیبال  هراجت و  مهیهلت  لاجر ال  لاصالا ، ودغلاب و  اهیف  هل  حبسی 
دوش و میظعت  اههناخنآ  رد  وا  مان  هک  تسا  هدومرف  نذا  دـنوادخ  هک  یئاههناخ  رد  . ) راصبالا بولقلا و  هیف  بلقتت  اـموی  نوفاـخی  هوکزلا  ء 

رکذ زا  شورف  دـیرخ و  هن  تراجت و  هن  ارنانآ  هک  ینادرم  ماش  حبـص و  ره  ار  ادـخ  دـننکیم  حـیبست  اههناخ  نآ  رد  دریگب ، رارق  رکذ  دروم 
یضعب دنسرتیم .) دنوشیم ، نوگرگد  اههدید  اهلد و  هک  يزور  نآ  زا  نانآ  درادیمن ، زاب  تاکز  يادا  زامن و  نتـشاد  اپ  رب  يدنوادخ و 

یلقیـص و يهشیـش  رد  هتفرگ  رارق  غارچ  روـن  هک : دـناهتفگ  نینچ  هتـسناد و  روـن  يهکراـبم  يهیآ  هب  طوـبرم  ار  هـیآ  ود  نـیا  نیرـسفم  زا 
 … دریگب رارق  رکذ  دروم  میظعت و  اههناخنآ  رد  وا  مان  هک  تسا  هدومرف  نذا  دـنوادخ  هک  یئاـههناخ  رد  تسا  تاکـشم  رد  هک  ناـشخرد 

يهمئا ءاـیلوا و  ءاـیبنا و  توـیب  دـجاسم و  دـننام  تـسا ، يدـنوادخ  حـیبست  رکذ و  ياـههاگیاج  يهـمه  توـیب  زا  دوـصقم  دـشخردیم ).
ار تایآ  قیبطت  ای  ریـسفت  ناوتیم  رون ، يهیآ  هب  هیآ  ود  طابترا  ربانب  تسا . هدـمآ  ثیداـحا  زا  یـضعب  رد  هکناـنچ  مالـسلامهیلع  نیموصعم 
زا هتسراو  ياهناسنا  نورد  رد  تاکـشم ) رد  ناشخرد  یلقیـص و  يهشیـش  رد  غارچ )  ) رون نوناک   ) رون يهیآ  لیثمت  تفرگ : رظن  رد  نینچ 

ینچ نیاربانب ، تایآ  يانعم  دنشابیم . يدنوادخ  حیبست  رکذ و  لوغشم  یهلا  دباعم  رد  هک  اهیگدولآ 
، يدیس ای  نارمع : - 9 تسا . دوهـش  لباق  یهلا ، نادرم  نآ  يارب  تسا ، هدـمآ  رون  يهیآ  رد  هک  لیثمت  نآ  اب  يدـنوادخ  رون  هک  دوشیم  ن 

تاقولخم داجیا  زا  شیپ  دنوادخ  هک  تسین  نینچ  ایآ  نم ، رورس  يا  دسرپیم : نارمع  ( ؟ قطن مث  قطنی  قلخلا ال  لبق  اتکاس  ناک  دق  سیلا 
جارسلل لاقی  هنا ال  کلذ  یف  لثملا  و  هلبق ، قطن  نع  الا  توکسلا  نوکی  ال  مامالا : تفگ )؟ نخس  سپس  تفگیمن و  ینخس  دوب و  تکاس 

سیل وه  امنا  نوکال و  هنم و  لعفب  سیل  جارـسلا  نم  ءوضلا  نال  انب ، لعفی  نا  دـیری  امیف  یـضیل  جارـسلا  نا  لاقی : قطنی و ال  تکاس ال  وه 
خساپ رد  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  . ) نارمع ای  كرما  رـصبتست  اذهبف  هبان ، اضتـسا  یتح  انل  ءاضا  دق  انلق  انل  ءاضتـسا  املف  هریغ ، ءیش 

هتفگ هک  تسا  نیا  هیـضق  نیا  لثم  دشاب . هتفرگ  تروص  ینخـس )  ) یقطن نآ  زا  شیپ  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  توکـس  دندومرف : نارمع 
ار راک  نیا  هدارا  اب  دـهدیم ، امب  هک  یئانـشور  نآ  رد  غارچ  هک : دوشیمن  هتفگ  دـیوگیمن و  نخـس  تسا و  تکاـس  غارچ  هک  دوشیمن 
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ام يارب  غارچ  هک  یتقو  دشابیمن ، يزیچ  دوخ  تیدوجوم  زج  غارچ  تسین . غارچ  زا  رداص  يدوجو  راک  یئانـشور و  اریز  دهدیم ، ماجنا 
هک گ بلطم  نیا  اب  نارمع  يا  میتشگ . رادروخرب  نآ  یئانشور  زا  ام  دش و  نشور  ام  يارب  غارچ  میئوگیم : دش  نشور 

ماـما تسا . عطاـق  نشور و  بلاـج و  هداـعلاقوف  یباـص  نارمع  لاوـس  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  خـساپ  یباـییمرد .) ار  تبوـلطم  تقیقح  مـتف 
و تسا . عوضوم  نامه  رد  نتفگ  نخـس  دادعتـسا  هکلم و  مزلتـسم  عوضوم  کی  رب  نتفگن  نخـس  نوکـس و  توکـس و  قدص  دـیامرفیم :

دانـسا اذل  دشاب ، هتـشاد  هرجنح ) نابز و  ناهد و   ) یلومعم لئاسو  اب  نتفگ  نخـس  دادعتـسا  هک  تسین  اهناسنا  دننام  ناحبـس  دنوادخ  نوچ 
، تسا هکلم  مدع و  لباقت  قطن ، توکـس و  لباقت  یحالطـصا : ریبعتب  اریز  دشابیم ، ریذپانناکما  سدـقا  تاذ  نآ  رب  مه  نوکـس  توکس و 

يارب مالـسلاهیلع  ماما  درادن . ندید  یئانیب و  دادعتـسا  راوید  اریز  دـنیبیمن ، تسا و  انیبان  تفگ : ناوتیمن  راوید  هب  یئانیبان ، یئانیب و  دـننام 
نتفگ نخـس  دادعتـسا  غارچ  اریز  دـیوگیمن ، نخـس  تسا و  تکاس  غارچ  تفگ : ناوتیمن  دـیامرفیم : دـنزیم و  لاثم  غارچ  هب  نارمع  میهفت 
يوط سدقملا  داولاب  کنا  کیلعن  علخاف  کبر  انا  ینا  دننام : تسا ، هتفگ  نخس  ع )  ) یـسوم ترـضح  اب  ناحبـس  دنوادخ  هکنیا  و  درادن .
نتفگ نخـس  زا  اهنآ  رد  دـنوادخ  هک  یتایآ  رگید  و  یتسه ). يوط  سدـقم  يداو  رد  اـقیقحت  وت  هک  روآ  رد  ار  تنیلعن  وت ، راـگدورپ  منم 

دوجوب تخرد  رد  ار  یتاملک  ع )  ) یسوم اب  ملکت  يارب  هکنانچ  تسا ، ماسجا  رگید  ای  اضف  رد  ظافلا  داجیا  دوصقم  دهدیم ، ربخ  دوخ 
: دوشیمن هتفگ  زین  دـیامرفیم : ماـما  سپـس  ددرگیمن . وا  ینوگرگد  ریغت و  بجوم  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  نخـس  داـجیا  هجیتن  رد  دروآ .

يراک يرگنـشور  یئانـشور و  اریز  دروآیم ) دوجوب  ام  يارب  هدارا  اب  ار  یئانـشور  دـهدب ، ماجنا  اـم  يارب  دـهاوخیم  هک  يراـکرد  غارچ  )
. میتشگ رادوخرب  نآ  زا  مه  ام  داد و  یئانـشور  ام  يارب  غارچ  میئوگیم : ام  دوشیم و  نشور  غارچ  هکلب  دهدب ، ماجنا  ارنآ  غارچ  هک  تسین 

طئارش عامتجا  اب  غارچ  یئانشور  نوچ  هک  نایب  نیاب  غارچ ، يهرابرد  تسا  مود  لاثم  نایب  مالسلاهیلع  ماما  دوصقم  هک  دوریم  يوق  لامتحا 
عامتجا زا  سپ  هکنانچ  درادن ، ندـش  نشور  يارب  طئارـش  عامتجا  زا  يریگولج  يارب  یئاناوت  چـیه  غارچ  ددرگ و  نشور  دـیاب  یئانـشور ،

درادن طئارـش  ندش  عمج  زا  يراددوخ  یئاناوت  غارچ  هک  تهجنادب  سپ  درادن . ندش  نشور  زا  يراددوخ  يارب  یتردق  هنوگچیه  طئارش 
اب غارچ  هک  یتقو  ینعی  درادن ، دوجو  وا  رد  مه  يدارا  ندش  نشور  یئاناوت  اذل  تسین ، نآ  رد  طئارش  يهمه  دوجو  اب  یـشوماخ  تردق  و 

هنوگ چـیه  تسا و  هدومن  نشور  ار  غارچ  هک  تسا  یطئارـش  عومجم  یتاذ  لوـلعم  یئانـشور  نیا  دوـشیم ، نشور  طئارـش  يهمه  عاـمتجا 
ماجنا يراک  غارچ  هکنیا  هن  تسا  نشور  غارچ  تفگ : دیاب  اذل  درادن ، دوجو  ندومن  نشور  رد  غارچ  تساوخ  هدارا و  يارب  یهار 

لاثم تسا ، هدومرف  ماما  هک  مه  غارچ  یئانـشور  هلاسم  دش ، ضرع  هک  نایب  نیاب  انب  دهدیم . ماجنا  ار  يراک  تسا و  هدرک  هدارا  ای  دهدیم ،
رد مود  لامتحا  دـشابیم . یباص  نارمع  يارب  غارچ ، ندوب  نشور  ندوب و  شوماخ  نایم  هکلم  مدـع و  لباقت  نتخاس  كرد  لباق  يارب  مود 
هب دوب  نکمم  هک  تسا  هدوب  یهابتشا  زا  يریگولج  ماما  دوصقم  هک  تسنیا  تسا ، هدومرف  لاثم  ناونعب  ع )  ) ماما هک  غارچ  یئانشور  ریسفت 

نیمز اهنامسآ و  لها  يهدننک  تیاده  دنوادخ  دومرف : رون  يهملک  ریسفت  رد  ماما  هک  حیـضوت  نیاب  دوش ، دراو  رون  يهرابرد  نارمع  نهذ 
رون هکیتروص  رد  تسا ، تیـشم  هدارا و  هب  قوبـسم  لاعتم  دـنوادخ  رد  راک  نیا  تسا و  راـک  يهلوقم  زا  تیادـه  هک  تسا  ملـسم  تسا و 

نئاکلا نا  يدنع  ناک  يذلا  ناف  يدیس  ای  نارمع : - 10 دریگیمن . رارق  تیـشم  هدارا و  يارجم  رد  هک  تسا  یبوبر  سدقا  دوجو  زا  یتهج 
يرییغت داد  ماجنا  هک  يراک  رد  قلخ  ندیرفآ  اب  دنوادخ  هک  دوب  نینچ  نم  رظن  رد  نم ، رورس  يا   ) قلخلا هقلخب  هلاح  نع  هلعف  یف  ریغت  دق 

، نارمع ای  هریغی ، ام  هنم  تاذـلا  بیـصی  یتح  هوجولا  نم  هجو  یف  ریغتی  نئاکلا  نا  کلوق : یف  نارمع  ای  تلحا  مامالا : تسا )؟ هدرک  ادـیپ 
يار ب طق  اریصب  تیار  له  وا  اهسفن ، قرحت  هرارحلا  دجت  له  وا  اهسفن ، رییغتب  ریغتی  رانلا  دجت  له 

هک يزیچ  زا  وا  تاذ  ات  دـنکیم ، ادـیپ  رییغت  يوحن  هب  دـنوادخ  یئوگیم : هکنیا  رد  نارمع  يا  دومرف : ماـما  . ) اذـه را  مل  نارمع : لاـق  هرص ؟
يرییغت دوخ  تاذ  زا  شتآ  هک  ینیبـیم  نینچ  اـیآ  نارمع ، يا  یئوگیم . یلاـحم  رما  دـنک ، ادـیپ  رییغت  دوـش و  رثاـتم  تسوا  تاذ  زا  جراـخ 

ریغت هلاسم  نیا  ماهدیدن ). تفگ : نارمع  دنیبب ! ار  دوخ  مشچ  ياهدننیب  هک  ياهدید  ایآ  دـنازوسب ! ار  دوخ  هک  ینیبیم  ار  امرگ  ایآ  دـنکادیپ !
دنکیم و حرطم  ار  هلاسم  نیا  رگید  راب  هک  دوب  هتـشاد  لوغـشم  دوخب  تخـس  ار  نارمع  نهذ  تانئاک ، ندروآ  دوجوب  زا  سپ  يدـنوادخ 
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نامگ نیا  هب  مالـسلاهیلع  ماما  خساپ  نومـضم  تسا ! هدرک  ادیپ  يرییغت  تاقولخم  ندیرفآ  اب  دـنوادخ  هک  دوب  نینچ  نم  رظن  رد  دـیوگیم :
زا جراخ  ار  رییغت  لماع  رگا  دزاسب . ریغتم  ار  ادـخ  دـناوتیمن  کی  چـیه  و  یلخاد ، ای  تسا و  یجراخ  ای  ریغت  نیا  لـماع  تسا : نینچ  لـطاب 

، لاحم تسا  يرما  نیا  تسا و  هتخاس  ریغتم  ار  وا  هک  تسا  هدوب  ادـخ  زا  رتيوق  یجراخ  لماع  نآ  میئوگب : دـیاب  امتح  مینک ، روصت  تاذ 
يهمزال يدـنوادخ  تیدوجوم  یقیقح  تدـحو  زا  رظن  عطق  اب  اریز  تسا ، ریذـپانناکما  مه  نیا  مینک ، ضرف  یلخاد  ار  رییغت  لماع  رگا  و 

ضرف اب  و  دوش ، ضرف  ثداح  يدنوادخ  تیدوجوم  زا  یئزج  دیاب  تروصنیا  رد  و  دشابیم ، هدنوش  رییغت 
هک ار  یئاهلاثم  دسریم  رظنب  تسا . سدقا  تاذ  نآ  تدـحو  ضرف  فالخ  لخاد  لماع  يهلیـسوب  رییغت  سدـقا ، تاذ  نآ  یقیقح  تدـحو 

شتآ دـیامرفیم : هک  دـشابیم  یبوبر  سدـقا  تاذ  تدـحو  شریذـپ  يانبم  رب  تسا ، هدومرف  نارمع  هب  هیـضق  میهفت  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما 
نیا دنیبب . ار  دوخ  مشچ  ای  یئانیب  دناوتیمن  ياهدننیب  چـیه  دـنازوسب و  ار  شدوخ  دـناوتیمن  ترارح  دـنک ، داجیا  يرییغت  دوخ  رد  دـناوتیمن 
لاح رهب  و  تسا ! هدید  هک  هدید ؟ ار  هدید  هدید  هب  تسا  هدید  رون  وا  یسکع و  مشچ  وت  تسا : هدمآ  نینچ  يرتسبش  راعـشا  رد  ریخا  لاثم 

رایـسب لیلد  کی  دراد . رب  رد  راکـشآ  یـضقانت  سدـقا ، تاذ  نآ  يارب  یلخاد ، رییغت  لماع  ضرف  اب  يراگدرورپ ، تاذ  يهقلطم  تدـحو 
زا ای  يراـب  تاذ  رد  رییغت  هک  تسنیا  نآ  و  دزاـسیم . ریذـپانناکما  یلاـعت  يراـب  تاذ  رد  ار  رییغت  هنوگره  هک  دراد  دوجو  نشور  عطاـق و 

يهناگراهچ عاونا  يهمه  هک  تسا  یهیدـب  و  لامک . هب  لامک  زا  ای  صقن و  هب  صقن  زا  ای  صقن و  هب  لامک  زا  اـی  تسا و  لاـمک  هب  صقن 
تیهولا هک  تسنیا  شاهمزال  تسا ، هدرک  ادـیپ  ریغت  لامک  هب  صقن  زا  دـنوادخ  هکنیا  ضرف  اریز  تسا ، لاحم  يدـنوادخ  يهرابرد  رییغت 

لامک زا  ریغت  رگا  و  دشاب . هدوب  قلطم  لماک  دوجولا و  بجاو  دنوادخ  دنناوتیمن  صقن  لاح  رد  اریز  تسا ، ثداح  يدنوادخ 
، صقن هب  صقن  زا  ریغت  ضرف  و  دـشابیم . قلطم  لامک  دوجو و  بوجو  تیهولا و  ماقم  زا  يدـنوادخ  لزنت  شاهمزال  دوش ، ضرف  صقن  هب 
زا رییغت  هکنیا  روصت  و  دراد . رب  رد  راکـشآ  یـضقانت  تسا ، دـنوادخ  یتاذ  تافـص  هک  قلطم  لاـمک  دوجو و  بوجو  تیهولا و  ضرف  اـب 

؟ هیف قلخلا  ما  قلخلا  یف  وها  ینربـخت  ـالا  نارمع : - 11 تسا . هیلوا  تالاحم  زا  هک  تسا  حـجرم  الب  حـجرت  تسا ، هدوب  لاـمک  هب  لاـمک 
سیل کلذ ، نع  نارمع  ای  لج  مامالا : تسا )؟ وا  رد  تاقولخم  ای  تسا  شتاقولخم  رد  دنوادخ  یهدـیمن  ربخ  نمب  ایآ  درک : لاوس  نارمع 

یه ما  اهیف  تنا  هآرملا  نع  ینربخا  هللااب ، الا  هوق  لوح و ال  و ال  هب ، هفرعت  کـملعاس و  کـلذ و  نع  یلاـعت  هیف ، قلخلا  ـال  قلخلا و  یف  وه 
اـضرلا لاقف  اهنیب . ینیب و  ءوضب  نارمع  لاـق  کـسفن ؟ یلع  اـهب  تللدتـسا  ءیـش  ياـبف  هبحاـص ، یف  اـمکنم  دـحاو  سیل  ناـکناف  کـیف !؟

لاق اباوج ، رحی  ملف  هانراف ، مالـسلاهیلع : اضرلا  لاق  معن  لاق : کنیع ؟ یف  هارت  امم  رثکا  هآرملا  یف  ءوضلا  کلذ  نم  يرت  لـه  مالـسلاهیلع :
ریغ هریثک  لاثما  اذهل  و  امکنم ، دـحاو  یف  نوکی  نا  ریغ  نم  امکـسفنا  یلع  هآرملا  لد  کلد و  دـق  الا و  رونلا  يرا  الف  مالـسلاهیلع : اضرلا 

هک گ تسا  نآ  زا  رتتمظع  اب  دنوادخ  نارمع ، يا  . ) یلعالا لثملا  و هللا  الاقم ، اهیف  لهاجلا  دجی  اذه ال 
میامنیم و میلعت  وت  يارب  تاقولخم  اب  ار  ادخ  يهطبار  نم  و  تسا . اهنیا  زا  رتالاب  ادخ  تسین ، ادخ  رد  قلخ  تسین و  قلخ  رد  دنوادخ  یتف ،

نآ رد  وت  سکع  هکیماگنه )  ) هنیآ زا  هدب  ربخ  نمب  نارمع ، يا  ادخ . زا  رگم  تسین  ياهوق  تکرح و  چیه  و  دومن . یهاوخ  كرد  ارنآ  وت 
يزیچ هچ  يهلیسوب  سپ  تسین ، يرگید  رد  هنیآ ) وت و   ) امـش زا  کیچیه  رگا  تست ؟ رد  هنیآ  ای  ياهنیآ  نآ  رد  وت  ایآ  ددرگیم ، سکعنم 

نآ اب  داد : خساپ  نارمع  ینیبب ؟ هنیآ  رد  ار  دوخ  سکع  وت  هک  دش  بجوم  يزیچ  هچ  ینعی  يدومن ؟ لالدتسا  هنیآ  رد  دوخ  ساکعنا  يارب 
اب هک  هچنآ  زا  شیب  هنیآ  رد  یئانـشور  نآ  زا  اـیآ  دوـمرف : ع )  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  دراد . دوـجو  هنیآ  نـم و  ناـیم  هـک  یئانـشور 

ناشن امب  تسا ، مشچ  یئانـشور  زا  شیب  هک  ار  هنیآ  رد  یئانـشور  نآ  دومرف : ماما  يرآ . تفگ : نارمع  ینکیم ؟ هدهاشم  ینیبیم ، تمـشچ 
رد هکنیا  نودـب  تسا ، هداد  ناشن  ار  هنیآ  ارت و  هک  تسا  رون  هکنیا  رگم  منیبیمن  سپ  دومرف : ماـما  دـهدب . یخـساپ  تسناوتن  نارمع  هدـب 

دوخ يارب  ینخس  ياج  نادان  هک  دراد  دوجو  طابترا  نیا  حیـضوت  يارب  نیا  زا  ریغ  یناوارف  ياهلثم  دشاب . هدوب  هنیآ ) وت و   ) امـش زا  یکی 
رایسب مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  لیثمت  تسا ). يدنوادخ  نآ  زا  یلعا  لثم  دنکیمن و  ادیپ  نآ  رد 

هنیآ ای  تسا ، هدرک  لولح  هنیآ  رد  ناسنا  ایآ  دوشیم ، سکعنم  هنیآ  رد  ناسنا  کی  تروص  هک  یتقو  دیامرفیم : ترضح  تسا . تیمها  اب 
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، تسا هتـشگ  سکعنم  هنیآ  رد  یناـسنا  تروص  زا  یـسکع  یلو  تسا . هدومنن  لوـلح  يرگید  رد  کـی  چـیه  هک  تسا  یعطق  ناـسنا ؟ رد 
لامج و هن  هک  تسا  تاقولخم  رد  ناحبـس  دـنوادخ  لالج  لامج و  يهولج  لیثمت  نیا  زا  مالـسلاهیلع  ماما  روظنم  هک  دوریم  يوق  لاـمتحا 

سپ دـسرپیم : نارمع  زا  ماما  هاگنآ  يدـنوادخ . لـالج  لاـمج و  رد  تاـقولخم  هن  تسا و  هدرک  لولح  تاـقولخم  رد  يدـنوادخ  لـالج 
دوجو وا  نم و  نایم  هک  یئانشور  نآ  يهلیسوب  دهدیم : خساپ  نارمع  يدومن ؟ لالدتـسا  هنیآ  رد  دوخ  ساکعنا  يارب  يزیچ  هچ  يهلیـسوب 

؟ دراد دوجو  وت  مشچ  زا  شیب  هنیآ  رد  تسا ، هنیآ  رد  دوخ  سکع  ندـید  يهلیـسو  هک  یئانـشور  نآ  ایآ  دـسرپیم  نارمع  زا  ماـما  دراد .
، نارمع زا  اما  لاوس  نیا  دسریم  رظنب  ددرگیم . ناوتان  نداد  خساپ  زا  نارمع  هدب ، ناشن  امب  ارنآ  دیامرفیم : ماما  يرآ ! دهدیم : خساپ  نارمع 

فرط ود  زا  کـی  چـیه  يارب  تسا ، رون  هک  هنیآ  رد  تروص  ندـید  يهطـساو  هک  تسا  هدوب  تقیقح  نیاـب  نارمع  نتخاـس  هجوـتم  يارب 
هکنیا نودب  تسا ، هداد  ناشن  نتـشیوخ  هب  ار  هنیآ  وت و  زا  کی  ره  هک  تسنیا  تسا ، هدرک  رون  هک  يراک  درادن ، یحیجرت  هنیآ ) مشچ و  )

زا د یکی 
نیفرط زا  یکی  رد  روـن  هک  تسا  هدوـبن  ناـنچ  ار و  هـنیآ  مـه  تـسا و  هداد  ناـشن  ارت  تروـص  مـه  روـن  ینعی  دـشاب ، هدوـب  يرگید  رد  و 

يدیـس ال ای  نارمع : لاقف  ترـضح ، دـق  هولـصلا  لاقف : نوماملا ، یلا  مالـسلاهیلع  تفتلا  مث  دـشاب  هدوب  يرگید  زا  شیب  هنیآ ) تروص و  )
یلص الخاد و  مالسلاهیلع  اضرلا  یلصف  نوماملا ، ضهن  ضهنف و  دوعن ، یلـصن و  مالـسلاهیلع  اضرلا  لاق  یبلق . قر  دقف  یتلاسم  یلع  عطقت 
ماما سپـس  . ) نارمع ای  لس  لاـقف : نارمعب  اـعد  هسلجم و  یلا  مالـسلاهیلع  اـضرلا  داـعف  اـجرخ  مث  رفعج ، نب  دـمحم  فلخ  اـجراخ  ساـنلا 
هدش قیقر  مبلق  اریز  امرفم  عطق  ارم  هلاسم  نم ، رورس  يا  تفگ : نارمع  تسا . هدیسر  زامن  تقو  دومرف : دنادرگ ، ور  نومام  هب  مالـسلاهیلع 

مالسلاهیلع اضر  ماما  تساخرب . مه  نومام  تساخرب و  ترضحنآ  سپ  میدرگیمرب  میرازگیم و  زامن  دومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تسا .
دندش غراف  زامن  زا  سپس  دندرازگ  زامن  ترـضح ) نآ  يومع   ) رفعج نب  دمحم  رـس  تشپ  رد  نوریب  رد  مدرم  دناوخ و  لخاد  رد  ار  زامن 

-12 نک ). لاوس  نارمع ، يا  دومرف : تساوخ و  ار  نارمع  تشگرب و  تسـشنیم  هک  یهاگیاج  هب  ترـضح  نآ  و  نوماـم ) اـضر و  ماـما  )
یمن ربخ  نم  هب  ایآ  نم ، رورس  تفگ : نارمع  ( ؟ فصوب دحوی  وا  هقیقحب  دحوی  له  لجوزع  هللا  نع  ینربخت  الا  يدیس ، ای  نارمع :

ادحاو لزی  مل  لوالا ، نئاکلا  دحاولا  يدبملا  هللا  نا  مامالا : شتافـص )؟ اب  ای  دوشیم  هتخانـش  شتقیقح  اب  لجوزع  دـنوادخ  هکنیا  زا  یهد 
نم ءیش  مسا  هیلع  عقی  ائیش  ایسنم و ال  اروکذم و ال  اهباشتم و ال  امکحم و ال  الوهجم و ال  امولعم و ال  ال  هعم ، یناث  ادرف ال  هعم ، ءیـش  ال 

و نکتسا ، ءیش  یف  دنتسا و ال  ءیش  یلا  موقی و ال  ءیش  یلا  ماق و ال  ءیـشب  و ال  نوکی ، تقو  یلا  ناک و ال  بقو  نم  و ال  هریغ ، ءایـشالا 
عادبالا و نا  ملعا  و  مهف . نم  اهب  مهفی  همجرت  هثدـحم و  تافـص  یهف  لکلا  نم  هیلع  تعقوا  ام  و  هریغ ، ءیـش  ذا ال  قلخلا  لبق  هلک  کلذ 

یلع الیلد  ءیـش و  لکل  الـصا  اهلعج  یتلا  فورحلا  هتیـشم  هتدارا و  هعادبا و  لوا  ناک  هثالث و  اهوامـسا  دحاو و  اهانعم  هدارالا  هیـشملا و 
و یتسه ) يهقباسیب  تاقولخم  يهدـننک  داجیا   ) یتسه يهدـننک  ادـتبا  هک  يدـنوادخ  دومرف : ماما  . ) لکـشم لکل  الـصاف  كردـم و  لک 
هن وا  تخانـش  لوهجم ، هن  مولعم و  هن  دوبن ، مود  وا  يارب  هک  دوب  يدرف  دوبن ، وا  اب  يزیچ  چـیه  هک  دوب  یئاتمهیب  تسا ، لوا  دوجوم  هناگی 
وا رب  وا  دوخ  زا  ریغ  ءایـشا  زا  يزیچ  مسا  هک  دوبن  يزیچ  ناحبـس  دـنوادخ  دوب . هدـش  شومارف  هن  رکذـت و  دروم  هن  هباـشتم و  هن  مکحم و 

يارب و هن  هدش و  زاغآ  ینامز  زا  هن  يدنوادخ  دوجو  دوش . قیبطت 
. تشاد همادا  يزیچ  لوصح  ات  وا  یتسه  هن  تسا و  اپ  رب  يزیچ  يهلیـسوب  هن  وا  تیدوجوم  تسا ، روصت  لباق  نایاپ  ناونعب  یناـمز  وا  دوج 
وا زا  ریغ  هک  دوـب  تقلخ  زا  شیپ  تاـصتخم  نیا  يهمه  دوـب . نکاـس  يزیچ  رد  هن  دوـب و  یکتم  يزیچ  هب  هن  لاـعتم  دـنوادخ  تیدوـجوم 

اهنآ يهلیـسوب  هک  تسا  وا  يهرابرد  یقیاـقح  يهدـننک  ناـیب  ثداـح و  تافـص  ینکیم ، قیبطت  وارب  هک  هچنآ  يهمه  دوبن و  وا  اـب  يزیچ 
عادبا نیلوا  تسا و  ات  هس  اهنآ  ياهمان  تسا و  تقیقح  کی  هدارا  تیشم و  عادبا و  یناعم  هک : نادب  و  دمهفب . دناوتیم  دمهفب  هک  یـسک 

دنوادـخ داد ). رارق  لکـشم  ره  يهدـننک  زاب  هدـش و  كاردا  ره  لیلد  ءایـشا و  يهمه  لـصا  ار  اـهنآ  هک  دوب  یفورح  وا  تیـشم  هدارا و  و 
قلطم لاـمک  رد  ار  یتیمها  اـب  بلاـطم  تـالمج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  قلطم  روطب  اهیگتـسباو  قوفاـم  اـتمهیب 
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يدبا یلزا و  هیهلا  هقح  تدحو  مکی - بلطم  تسا : ریز  رارقب  بلاطم  نیا  درادیم . نایب  اهیگتـسباو  يهمه  زا  وا  ندوب  يرب  يدنوادخ و 
. تشاد دـهاوخن  هتـشادن و  يدوب ) مه  يزاسمد و   ) یتیعم دابالا  دـبا  ات  لازالا  لزا  زا  لاح  چـیه  رد  يدوجوم  چـیه  اب  تسا و  يدمرـس  و 

تستابثا ز زا  زاینیب  یهیدب و  الماک  هیضق  نیا  لوهجم ، هن  دوب و  مولعم  هن  تانئاک  تقلخ  زا  شیپ  وا  مود - بلطم 
چیه زیچ و  چیه  هک  تهجنادب  رگید  ترابعب  و  دنکن . كرد  ار  وا  دـنک و  یهاتوک  ای  و  دسانـشب ، ار  وا  هک  تقلخ  زا  شیپ  دوبن  یـسک  اری 
هدوب لوهجم  یئاسانـش  مدع  تروص  رد  دنک و  قدـص  وا  هب  تیمولعم  یلعا ، دوجوم  نآ  یئاسانـش  تروص  رد  هک  تشادـن  دوجو  یـسک 
هدوبن هباـشت  زا  یـشان  ریحت  و  نشور )  ) مکحم تفرعم  يارب  یلماـع  اذـل  تشادـن ، دوجو  ياهدـننک  كرد  هک  تهجنادـب  نینچمه  دـشاب .

زا تفگ  ناوتیم  هک  موس - بلطم  اهدای . زا  هدش  شومارف  هن  دوب و  یسک  دای  رد  هن  یلعا  دوجوم  نآ  یـسک ، ندوبن  تهجب  هکنانچ  تسا ،
، لـهاج ملاـع و  ندوبن  تهجب  لاـعتم  دـنوادخ  دوجو  زا  تیلوـهجم  تیموـلعم و  یفن  هب  رظن  اـب  هک  تسنیا  تسا ، مود  بلطم  مهم  جـیاتن 

یکل قلخلا  تقلخف  فرعا  نا  تببحاف  ایفخم  ازنک  تنک  دیامرفیم : هک  تسا  هدش  لقن  ناحبـس  دنوادخ  زا  هک  یـسدق  ثیدح  نآ  تحص 
دروم تالمج  هب  رظن  اب  موش ). هتخانـش  ات  مدـیرفآ  ار  تاقولخم  اذـل  موش ، هتخانـش  متـساوخ  سپ  مدوب . یناهنپ  يهنازخ  کی  نم   ) فرعا
يارب تقلخ  زا  سپ  یتـح  تقلخ و  زا  شیپ  اریز  دـسریمن ، رظنب  حیحـص  یبـلطم  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نـب  یلع  ترـضح  زا  ریـسفت 
رایـسب ریبعت  یبوبر ، خماش  ماقم  رب  یفخم  زنک  ریبعت  تفگ : دیاب  هکلب  ندوب . راکـشآ  هن  دنکیم و  قدص  ندوب  یفخم  هن  ناحبـس  دـنوادخ 

- مراهچ بلطم  تسیزیچان . نیئاپ و 
نآ زا  هیلعف  تافـص  یفن  یتح  مالـسلاهیلع  ماما  روظنم  دیاش  تشادن . دوجو  سدقا  تاذ  نآ  يارب  یبوبر  سدقم  ءامـسا  زج  یمـسا  چـیه 

هتـشادن دوجو  قزار )  ) نداد يزور  و  تیمم )  ) ندناریم و  ییحم )  ) ندرک هدنز  يارب  یعوضوم  تقلخ  زا  شیپ  اریز  دـشابیم ، سدـقا  تاذ 
نامز اریز  ینامز ، نایاپ  هن  تسا و  روصت  لباق  ینامز  يادتبا  وا  دوجو  يارب  هن  تسا ، نامز  يوسارف  ناحبس  دنوادخ  مجنپ - بلطم  تسا .

اب زغم  طابترا  زا  هک  ینهذ  دادـتما  مکی - يارجم  دـنک : قدـص  ادـخ  يهراـبرد  دـناوتیمن  کـی  چـیه  تسا ، ققحت  لـباق  يرجم  ود  رد  هک 
- مود يارجم  دیامنیم . میسقت  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ ، يهطقن : هس  هب  ار  نامز  شـشک  دیآیم و  دوجوب  ینورب ) هچ  ینورد و  هچ   ) تکرح

تـالولعم لـلع و  بترت  ار  نآ  میناوتیم  هک  ناـمز  نیا  تسا ، ناـیرج  رد  یتـسه  ماـظن  رد  هک  تـالولعم  لـلع و  يریجنز  ياـههقلح  بترت 
نینچ تقلخ  ماظن  بیترت  رد  هک  ینعم  نیاب  درادـن و  دـیامن : عازتنا  نآ  زا  ار  نامز  دـنک و  كرد  ار  نآ  هک  یناسنا  دوجوب  يزاـین  میماـنب ،

نیا هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یناسنا  هاوخ  دوشیم ، رهاظ  دوجو  يهصرع  رد  نآ  يهویم  هخاش و  هقاس و  رب  مدـقم  تخرد  يهشیر  هک  تسا 
رد وا  تسا ، اهیگتـسباو  يهمه  قوفام  وا  یتاذ  يانغتـسا  يدنوادخ و  دوجو  لالقتـسا  مشـش - بلطم  هن . ای  دـنک  كرد  ار  رخات  مدـقت و 

یتسه
رارق لوا  دوجوم  لباقم  رد  مود  دوجوم  ناونعب  سدقا  تاذ  نآ  ربارب  رد  ار  يزیچ  ناوتیم  رگم  الصا  درادن . هیکت  يزیچ  چیهب  دوخ  تاذ  و 

هک اـهنیا  يهمه  دـیامرفیم : ماـما  متفه - بلطم  دـنک . هیکت  دوجوم  نآ  هب  دوخ  دوجو  تاذ و  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هکنیاـب  دـسر  هچ  داد ،
هک دوشیم  نشور  يدـنوادخ  تیدوجوم  يهرابرد  لقع  حیرـص  ماکحا  تاـیاور و  تاـیآ و  عومجم  هب  رظناـب  دوب ، تقلخ  زا  شیپ  متفگ ،
زا رظن  عطق  اب  هناگی و  دـنوادخ  نآ  تیدوجوم  هب  رظن  اب  متفگ ، هک  ار  یبلاطم  هک  تسنیا  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  دوصقم 

عازتنا تقلخ  یگنوگچ  زا  هک  کـلاذریغ  نداد و  يزور  ندـناریم و  ندرک و  هدـنز  دـننام  ار  يدـنوادخ  يهیلعف  تافـص  اذـل  دوب ، تقلخ 
يدنوادخ لعف  کی  ینعم  هس  ره  دنـشابیم ) ینعم  کیب  هدارا  تیـشم و  عادبا و  : ) دیامرفیم ماما  متـشه - بلطم  ددرگیمن . لماش  دنوشیم ،

نیدب دشابیم ، كرد  لباق  هناگادـج  هک  تسا  یموهفم  يارد  اهنآ  زا  کی  ره  هچ  رگا  دـنکیم . زورب  ءایـشا  داجیا  يهمدـقم  رد  هک  تسا 
نیا زا  هک  ياهملک  ره  و  یتسه ، يهقباسیب  ءیـش  کی  ندروآ  دوجوب  زا  تسترابع  عادـبا  ماـمت ) میقتـسم و   ) یقباـطم ياـنعم  هک  بیترت 

هب تیشم  کلاذریغ . عدبم و  دننام  دراد ، رب  رد  ار  یتسه ) يهقباسیب  ءیش  ندروآ  دوجوب   ) روبزم يانعم  دشاب ، هدش  قتشم  يهدام 
دشاب هدوب  ناحبس  دنوادخ  تمکح  تسا  نکمم  تیـشم ، يهزیگنا  ای  هنیمز  تسا . هدمآ  دوجوب  نآ  يارب  هنیمز  هک  تسا  نتـساوخ  يانعم 
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تیمک و اب  هک  تسا  يدـنوادخ  تیـشم  دروم  تادوجوم  صاخ  ياهتیوه  مظن و  نیناوق و  دراد ، دوجو  تادوجوم  شنیرفآ  رد  هکنانچ 
نتفرگ رارق  شریذپ و  هب  اهناسنا  یگدامآ  تیشم  يهزیگنا  هنیمز و  تسا  نکمم  و  تسا . هتخادنا  نایرجب  هتـساوخ و  ار  اهنآ  نیعم  تیفیک 

رد هک   ) یهلا تاروتـسد  زا  درمت  میقتـسم و  طارـص  زا  فارحنا  تهجب  ناـسنا  کـی  هک  یتقو  دـشاب . هدوب  يدـنوادخ  تیـشم  يارجم  رد 
لجوزع دنوادخ  درک ، هدامآ  دوخ  يارب  ار  طوقـس  تلالـض و  يهنیمز  دنکیم ) هولج  ناهانگ  باکترا  یناسنا و  یلاع  قالخا  اب  تفلاخم 

رد داتفا . دهاوخ  راکب  يو  ندومن  طقاس  ندرک و  هارمگ  رد  یتسه  رب  مکاح  نیناوق  مظن و  ینعی  تساوخ ، دهاوخ  ار  وا  طوقس  تلالض و 
، میدرک حرطم  هک  تسا  انعم  نیمهب  تسا ، هدش  هداد  رکذت  اهناسنا  تلالض  تیاده و  هب  يدنوادخ  تیـشم  قلعت  هک  ینآرق  تایآ  يهمه 

دنوادخ دروآ ، دوجوب  دوخ  رد  ار  تیاده  هنیمز  یهلا  تاروتـسد  هب  لمع  میقتـسم و  طارـص  رد  شوراب  هک  یـسک  ره  ینعی  سکع  رب  زین 
زا یموهفم  دـنکیم ، زورب  ءایـشا  داجیا  يهمدـقم  رد  تیـشم  دـننام  هک  هدارا  اـما  دومرف . دـهاوخ  دوخ  تیادـه  لومـشم  ار  وا  هناـش  لـج 

هب هک  تسا  نتساوخ 
رد نهذ  یلومعم  تفایرد  قباطم  هناگادج و  ار  هناگهس  میهافم  زا  کی  ره  میهاوخب  ام  رگا  دزاسیم . یمتح  ار  دارم )  ) ءیـش ندـمآ  دوجو 

مالسلاهیلع اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  يهدومرف  هب  رظن  اب  یلو  عادبا ) هدارا - تیـشم - : ) تسا نینچ  میهافم  نآ  زورب  بیترت  میریگی ، رظن 
. داد رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  ناوتیم  دـعب  هس  زا  هک  تسا  تقیقح  کـی  داـجیا  يهمدـقم  تفگ : دـیاب  تسا ، ینعم  کـی  موهفم  هس  ره  هک 
ره ای   ) هدننک كرد  ره  لیلد  ءایشا و  يهمه  لصا  ار  اهنآ  هک  دوب  فورح  وا  تیـشم  هدارا و  عادبا و  نیلوا  و  : ) دیامرفیم ماما  مهن - بلطم 

هدـش دراو  یمالـسا  عبانم  رد  فلتخم  یقئاقح  يدـنوادخ  قولخم  نیتسخن  يهرابرد  داد ) رارق  لکـشم  ره  يهدـننک  زاـب  و  هدـش ) كادرا 
قولخم نیتسخن  جاجتحا  نیا  رد  کلاذریغ . بآ و  مالـسلامهیلع ، نیموصعم  راونا  قلطم ، روطب  رون  لقع ، ص ،)  ) دمحم رون  دننام : تسا ،

. دوشیم لیکشت  اهنآ  زا  تاملک  هک  تسا  فورح  نیمه  روظنم  هک  دوشیم  مولعم  جاجتحا  يهیقب  هب  هجوت  اب  تسا و  هدش  یفرعم  فورح 
تالمج رد  تسا . هدش  نایب  جاجتحا  نیمه  رد  هکنانچ  دشابیم ، اهنآ  بلاق  یناعم و  زاربا  يارب  ياهلیسو  فورح  تیهام  هک  تسا  ملسم  و 

ياهتیوه هب  رگم  دنکیمن  تلالد  فورح  و   ) اهسفنا ریغ  یلع  لدت  فورحلا ال  و  دیامرفیم : ماما  فورح ، هب  طوبرم 
: دیامرفیم ماما  دوخ )؟ ياهتیوه  هب  رگم  دنکیمن  تلالد  فورح  هنوگچ   ) اهـسفنا ریغ  یلع  لدت  فیک ال  و  دسرپیم : دیـشرلا  نومام  دوخ )

مل لقا ، وا  کلذ  نم  رثکا  وا  هتـس  وا  هسمخ  وا  هعبرا  افرحا  اـهنم  فلا  اذاـف  ادـبا  ینعم  ریغل  ائیـش  اـهنم  عمجی  ـال  یلاـعت  كراـبت و  هللا  نـال 
اب ینعم  يارب  زجب  ار  فورح  نآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اریز   ) ائیـش کلذ  لبق  نکی  مل  ثدـحم  ینعمل  الا  کی  مل  ینعم و  ریغل  اهفلءوی 

شـش ای  جنپ ، ات  راهچ  ار ، یفورح  هکیماگنه  دـنکیم ) عمج  رگیدـمه  اب  ینعم  يهئارا  يارب  ار  فورح  دـنوادخ   ) دـنکیمن عمج  رگیدـمه 
يزیچ فیلات  نامز  زا  لبق  هک  ثداح  يانعم  کی  يارب  رگم  دریگیمن  تروص  فیلات  نیا  دـنکیم ، فیلات  نآ  زا  رتمک  ای  رتشیب  ای  فرح ،

کلذ و هجوف  دومرف : نینچ  دیمهف ، ناوتیم  هنوگچ  ار  لصا  نیا  هک  دیسرپ  هک  نارمع  لاوس  خساپ  رد  مالسلاهیلع  ماما  سپـس  تسا ) هدوبن 
اهل دـجت  ملف  اهرخآ  یلا  یتات  یتح  خ ، ح ، ج ، ث ، ت ، ب ، ا ، تلقف : ادرف ، اهترکذ  اهـسفنا  ریغ  اـهب  درت  مل  ذا  فورحلا  رکذـت  کـنا  هباـب 

هیعاد اهیناعم  یلع  هلیلد  تناک  تینع  ام  هجو  تبلط و  ام  ینعمل  هفـص  امـسا و  اهتلعج  افرح و  اهنم  تعمج  اهتفلا و  اذاـف  اهـسفنا  ریغ  ینعم 
هب هک  یماگنه  وت  هک  تسا  نینچ  لصا  نیا  تخانش  هار  هجو و   ) معن لاق : هتمهفا ؟ اهب  فوصوملا  یلا 

يارب رخآ  ات  خ ، ح ، ج ، ث ، ت ، ب ، ا ، یئوگیم : ینکیمن  هدارا  يزیچ  اهنآ  کیاکی  دوخ  تیوه  زا  ریغ  اهنآ  زا  يوشیم و  رکذـتم  فورح 
اهنآ زا  يدومن و  فیلات  عمج و  ار  اهنآ  زا  فرح  دـنچ  هک  یتقو  یباـییمن ، رد  رگید  يزیچ  اـهنآ  کـیاکی  تیوه  زج  ییاـنعم  فورح  نآ 

هب دـندرگیم و  دوخ  یناعم  يارب  یئامنهار  هدـش  فیلاـت  فورح  نآ  يداد ، رارق  دوخ  دوصقم  ناونع  بولطم و  ینعم  يارب  یتفـص  مسا و 
دنراد و ياهلیـسو  تیوه  فورح ، هک  دوشیم  تابثا  یبوخب  تالمج  نیا  زا  يرآ ). تفگ : نارمع  يدیمهف ؟ ایآ  دنناوخیم . دوخ  فوصوم 
، تسا يدنوادخ  یعادبا  تقلخ  نیتسخن  فورح  هکنیا  زا  دوصقم  نیاربانب ، دناهدش ، قلخ  دـصاقم  یناعم و  ندـنامهف  نداد و  ناشن  يارب 

تقلخ يهدام  نیتسخن  ناونعب  هک  بآ  هکنانچ  قلطم ، روطب  قولخم  نیتسخن  هن  دشابیم  یناعم  يهئارا  لئاسو  يهلسلس  رد  قولخم  نیتسخن 
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هعدـبم اهنال  دـیامرفیم : ماما  هک  هلمج  نیا  رد  زین  قلطم . روطب  هن  تسا  هدام  ملاع  يهلـسلس  يارب  هدام  نیتسخن  روظنم  تسا ، هدـش  یفرعم 
فورح اریز   ) لـعفلا کلذـب  لوعفم  فورحلا  ضرـالا و  تاوامـسلا و  روـن  وـه  يذـلا  هللا  لـعف  لوا  عـضوملا  اذـه  یف  روـنلا  و  عادـبالاب ،

يهلیسوب فورح  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  رون  وا  هک  تسیدنوادخ  لعف  نیتسخن  هلحرم  نیا  رد  رون  تسا و  هدش  هدیرفآ  عادبا  يهلیسوب 
لمع و  تسا . فورح  زا  شیپ  تسا . هدارا  تیـشم و  لمع  مادـقا و  يهبنج  هک  عادـبا  هک  دوشیم  هظحـالم  تسا ) هدـمآ  دوجوب  لـعف  نآ 

ياهلیـسو يهبنج  فورح  میتفگ  هک  روطنامه  هصالخ  دشابیم . فورح  رب  مدقم  تسا  رون  عشعـشت  دننام  هک  يدـنوادخ  يهدارا  تیـشم و 
نآ يهمه  زا  سپ  یلو  تسا ، دصاقم  یناعم و  يهئارا  يارب  ياهلیـسو  قولخم  نیتسخن  هچ  رگا  اذل  دراد ، ار  دصاقم  یناعم و  يهئارا  يارب 
ایآ مهد - بلطم  تسا . هتـشاد  دوـجو  تسا  دـنمزاین  فرح  هب  یناـعم  زاربا  يارب  هک  يدوـجوم  ره  اـی  ناـسنا و  زا  شیپ  هک  تسا  قیاـقح 

و هدـش ) نیعم  یبرع )  ) فرح تشه  تسیب و  تیاور  نیا  رد  و   ) دـناهدش هدـیرفآ  تاـملک  فیلاـت  يارب  هک  یفورح  لوصا  تفگ : ناوـتیم 
( دنــشابیم فرح  تـشه  تـسیب و  نـیمه  زا  هدـش  نوـگرگد  لاکــشا  تـقیقح  رد  دـنراد ، دوـجو  تاـغل  ریاـس  رد  هـک  يرگید  فورح 
: ییوگیم : ) میدرک هظحالم  یلبق  تالمج  رد  هکنانچ  تسا . هدمآ  یفنم  لاوس  نیا  خساپ  جاجتحا  نیا  رد  دـنرادربرد ؟ یتاذ  یتیـصوصخ 

یلع نب  دـمحم  رفعجوبا  یلو  یباییمن ) رد  رگید  يزیچ  اهنآ  کـیاکی  تیوه  زج  ییاـنعم  فورح  نآ  يارب  و  خ ، ح ، ج ، ث ، ت ، ب ، ا ،
زا تیاور  رد  دراد . یتقیقح  هب  هراشا  فورح  زا  کی  ره  هک  تسا  هدرک  لقن  تیاور  ود  هللا  همحر  قودـص )  ) یمقلا هیوباب  نب  نیـسح  نب 

مالسلا امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما 
ضرالا تاوامـسلا و  عیدـب  یقاب و  يدـنوادخ و  تهجب  ءاب  يدـنوادخ . ياهتمعن   ) هللا ءالآ  فلا  ث )، ت ، ب ، ا ، : ) تسا هدـش  لـقن  نینچ 

لامعا يارب  نامیا  اب  مدرم  هک  یباوث  ءاث  مالـسلاهیلع . دـمحم  لآ  مئاق  يهلیـسوب  رما  ندـش  ماـمت  ءاـت  نیمز ) اهنامـسآ و  يهدـننک  عادـبا  )
ءاخ وا و  ندوب  قلطم  قح  تایح و  ملح و  زمر  ءاح  يدـنوادخ و  لامج  لالج و  میج  خ ) ح ، ج ، . ) درک دـنهاوخ  تفایرد  دوخ  يهحلاـص 

يارب هک  يدـنوادخ  نید  زا  تستراـبع  لاد  ذ ) د ، . ) دـشابیم لـجوزع  دـنوادخ  دزن  رد  ناراـک  تیـصعم  رکذ  طوقـس ) دوکر و   ) لوـمخ
. تسا تماـیق  زور  يهلزلز  زا  ءاز  میحر و  فءور و  زا  يزمر  ار  ز ) ر ، ، ) تسا مارکـالا  لـالجلاوذ و  زمر  لاذ  تـسا  هدیدنـسپ  شناگدـنب 

دوخ تیشم  دروم  هک  ار  هچنآ  دهاوخیم   ) ءاشام هللا  ءاش  زا  نیش  تسا ، وا  تیدمرس  و  يدنوادخ ) رون   ) هللا ءانس  زا  يزمر  نیس  ش ) (س ،
. دنک ادیپ  ققحت  يدنوادخ  تیـشم  هکنیا  رگم  دیـشاب ، هتـشاد  تیـشم  دیناوتیمن  امـش  دهاوخب و  هک  ار  هچنآ  دـنکیم ، هدارا  دـهدیم و  رارق 

یهاگنیمک رد  ناراکمتـس  نتـشاد  زاب  طارـص و  هب  دورو  يارب  مدرم  نتخاس  راداو  رد  ادخ  ندوب  دعولا  قداص  زا  يزمر  داص  ض ) (ص ،
زا يزمر  ءاط ، ظ ) ط ، . ) دیامن تفلاخم  مهیلع  هللا  تاولص  دمحم  لآ  دمحم و  اب  هک  تسا  یسک  تلالض  زا  يزمر  داض  و  دراد . ادخ  هک 

ياش
ادـخب و نامیا  اب  مدرم  نظ  نسح  زا  تسترابع  ءاظ  ابیز . ییاـهن  تشونرـس  لاـمک و  ریخ و  يـالعا  ملاـعب  دورو  هب  ناـمیا  اـب  مدرم  یگتس 
. تسین زیاج  هجو  چـیهب  زاین  وا  يارب  هک  قلطم  ینغ  زا  نیغ  و  اناد )  ) ملاـع زا  يزمر  نیع  غ ) ع ، . ) یبوبر ماـقم  نآ  هب  رفاـک  مدرم  نظءوس 

رارق تئارق  ضرعم  رد  ندرک و  عمج  هک  تسا  نآرق  زا  فاق  و  شتآ ، جاوفا  زا  یجوف  هتـسه و  هناد و  يهدنفاکـش  زا  يزمر  ءاـف  ق ) (ف ،
میم ن ) م ، . ) ادخب نیغورد  يارتفا  رد  رافک  یئوگوغل  مال  هدننک ) تیافک   ) یفاک زا  يزمر  فاک  ل ) ك ، . ) تساادـخ يهدـهع  رب  شنداد 

تیکلام زورما  ( ) مویلا کلملا  نمل  : ) دـیامرفیم زور  نآ  رد  دـنوادخ  تسین و  وا  زج  یکلام  هک  تمایق  زور  رد  يدـنوادخ  قلطم  تیکلام 
دنوادخ نآ  زا  قلطم  تیکلام  راهقلا ) دحاولا  هللا  : ) دنیوگیم يدـنوادخ  ياهتجح  نالوسر و  ءایبنا و  يهمه  حاورا  سپـس  تسیک )؟ نآ  زا 

زورما  ) باسحلا عیرـس  هللا  نا  مویلا  ملظ  تبـسک ال  امب  سفن  لک  يزجت  مویلا  دیامرفیم : هلالج  لج  دنوادخ  تسا و  قلطم  زوریپ  هناگی و 
عیرـس رگباسح  دنوادخ  اعطق  تسین و  یمتـس  سک ) چیه  رب   ) زورما دش  دهاوخ  هداد  شاداپ  تسا ، هتخودنا  هک  هچنآ  ربارب  رد  یـسک  ره 

یسک رب  ياو  زا  يزمر  واو  ه ) و ، . ) تسا رافک  يارب  وا  باذع  تمقن و  نانموم و  يارب  يدنوادخ  تمعن  زا  يزمر  نون  و  تسا )
هکنیا فلاو  مال  ال ) . ) تسا ادخ  دزن  رد  راک  تیـصعم  ندوب  تسپ  نوهوم و  زا  ءاه  گرزب . يزور  باذـع  زا  دـنک ، تیـصعم  ار  ادـخ  هک 
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وا يارب  تشهب  هکنیا  رگم  تفگن  صالخا  يور  زا  ار  هملک  نیا  ياهدنب  چیه  دـشابیم و  صالخا  يهملک  هک  تسا  هللا  الا  هلا  زا ال  يزمر 
تردق ینعی  يدنوادخ ، تسد  هک  تسنیا  زا  يزمر  ءای   ) نوکرشی امع  یلاعت  هناحبس و  قزرلاب ، هطساب  هقلخ  قوف  هللا  دی  ي ) . ) دش بجاو 

زا رتهزیکاـپ  لاـعتم  دـنوادخ  تسا . زاـب  مدرم  هب  نداد  يزور  يارب  يدـنوادخ  تسد  تسوا  تاـقولخم  تردـق )  ) تسد قوـف  يدـنوادخ 
ریغل دـح  ـال  ینعم و  ریغل  مسا  ـال  فوصوم و  ریغل  هفـص  نوکی  ـال  هنا  ملعا  و  ماـمالا : - 13 دنزرویم ). كرـش  ادـخب  نآ  يارب  هک  تسنآ 

ثیلثتلا عیبرتلا و  یه  یتلا  دودحلا  یلع  لدت  امک  هطاحالا  یلع  لدت  دوجولا و ال  لامکلا و  یلع  لدت  اهلک  ءامسالا  تافصلا و  و  دودحم ،
هرثکلا و هلقلا و  ضرعلا و  لوطلاب و  دیدحتلاب  كردـت  ءامـسالا و ال  تافـصلاب و  هتفرعم  كردـت  سدـقت  لجوزع و  هللا  نال  سیدـستلا  و 

يدح ینعم و  ریغ  يارب  یمسا  فوصوم و  ریغ  يارب  یتفص  چیه  هکنادب  و  دومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  . ) کلذ هبـشا  ام  نزولا و  نوللا و 
ادخ تیدودحم  ندوب و  طاحم  هب  هن  دنکیم و  تلالد  دوجو  لامک و  رب  ءامسا  تافص و  يهمه  و  دشابیمن . دودحم  ریغ  يارب 

لجوزع دنوادخ  تفرعم  اریز  ندوب ، سدسم  ندوب و  ثلثم  ندوب و  عبرم  دننام  دودح  رب  هدننک ) تلالد  تاملک  تلالد  فالخ  رب   ) يدنو
نزو و گنر و  يدایز و  یمک و  ضرع و  لوط و  يهلیـسوب  هدننک  دودـحم  میهافم  اب  هن  تسا  كرد  لباق  ءامـسا  تافـصاب و  سدـقت ، و 

يهدننک نایب  هک  تفص  يانعم  هب  رظن  اب  دشابیمن  ریذپناکما  دودحم  نودب  دح  ینعم و  نودب  مسا  فوصوم و  نودب  تفـص  اهنیا ). دننام 
زا دشاب و  هتـشاد  تیعقاو  یمـسا  رگا  هکنانچ  تسین ، ریذپناکما  فوصوم  نودب  تسا ، نآ  اب  شماوق  هک  تسا  یتاذ  زا  يدـعب  ای  تیفیک 

نیا تیعقاو  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  یبلاق  هکنیا  ریظن  تسا . مسا  نآ  ياـنعم  تقیقح  نیا  دـیدرت  نودـب  دـهدب ، ربخ  دوخ  يارواـم  یتقیقح 
يهلیـسوب دـح  زا  یموهفم  هک  تسا  لاحم  نینچمه  تسا . هتفرگ  رب  رد  ارنآ  بلاق  هک  دراد  دوجو  ییاوتحم  اعطق  دـشابن ، دوخ  يارب  بلاق 

کی ره  هک  تسا  نینچ  لاعتم  دنوادخ  رب  هدعاق  نیا  قیبطت  اما  دـشابن . دوخ  قلعتم  تیدودـحم  یـضتقم  دوش و  حرطم  ظافلا  ریغ  ای  ظافلا 
تافص زا  کی  ره  دافم  لولدم و  هکنیا  هن  تسا  سدقا  دوجوم  نآ  تیمامت  لامک و  زا  یعون  يهدننک  نایب  يدنوادخ  ءامسا  تافص و  زا 

نیا و  درادن . هار  یبوبر  سدـقا  تاذ  رد  بیکرت  تسا و  تاذ  بیکرت  نآ  يهجیتن  هک  دـشاب  هتـشاد  یلقتـسم  يانعم  فوصوم و  ءامـسا  و 
نایب

تفـص و  ) ریـسفت يارب  تسا و  يدـنوادخ  ءامـسا  تافـص و  يهرابرد  یئاهن  نایب  هیلع ، همالـس  هللا و  تاولـص  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما 
يهدننک لح  هک  تسا  ماما  نایب  نیمه  طقف  درادن و  دوجو  يرگید  هار  چیه  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  يهرابرد  ینعم ) مسا   ) و فوصوم )

عونتم و فلتخم و  ام  تارابع   ) ریـشی لامجلا  كاذ  یلا  لک  دـحاو و  کنـسح  یتش و  انتارابع  تسا : قوف  يهلئـسم  رد  تالکـشم  يهمه 
ریبعت رد  هک  نوگانوگ  ریوصت  همهنیا  دـنکیم ) هراشا  قلطم  لامج  نآ  هب  تارابع  نآ  يهمه  تسا و  یکی  وت  یئاـبیز  یلو  تسا  هدـنکارپ 

تـسین شاتکی  رین  لاله  زا  ریغ  يدصقم  نیتسآ  دیآرب ز  رگامیا  تشگنا  رازه  دـص  تسین  شانعم  يدـحاو  لامج  زج  تیاهن  رد  تسا  ام 
لج و دنوادخ  يارب  و  . ) انرکذ یتلا  هرورضلاب  مهسفنا  مهتفرعم  هقلخ  هفرعی  یتح  کلذ  نم  یـش  سدقت  لج و  هللااب  لحی  سیل  و  - … 14
وا دننکیم  ادیپ  دوخ  سفن  يهرابرد  هک  یتفرعم  اب  وا  تاقولخم  ات  تسین  ریذپناکما  هدننک  دودحم  میهافم  نآ  زا  کیچیه  دانـسا  سدقت 

ناکما دنوادخ  يهرابرد  ماسجا  تاصتخم  زا  کی  چیه  نداد  تبـسن  میدش ) رکذـتم  هک  تسا  یترورـض  يانبم  رب  لصا  نیا  دنـسانشب . ار 
قیرط ود  زا  يدنوادخ  تفرعم  تسا . لاحم  دراد  تاصتخم  نآ  هب  یتلالد  هک  یئامسا  تافص و  يهلیسوب  يدنوادخ  تخانش  درادن و 

دوخ هک  سک  ره   ) هبر فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  تسا : هدمآ  روهشم  رایـسب  تیاور  رد  هکنانچ  یـسفنا  تایآ  مکی - قیرط  تسا : نکمم 
نورب ناهج  رد  هک  تمظع  اب  نوناـق  مظن و  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا  یقاـفآ  یتاـیآ  مود - قیرط  تخانـش ) ار  شراـگدرورپ  تخانـش  ار 

و تسا . هدش  هیـصوت  دیجم  نآرق  رد  هار  ود  ره  دومرف . دهاوخ  دزـشوگ  يدـعب  تالمج  رد  ار  مود  قیرط  ع )  ) ماما تسا . امرفمکح  یتاذ 
و ینورب ) ناهج   ) قافآ رد  ار  دوخ  تایآ  يدوزب  ام   ) مهـسفنا یف  قافالا و  یف  انتایآ  مهیرنـس  تسا : هدمآ  نینچ  هفیرـش  تایآ  زا  یکی  رد 

دراد دوجو  حورـشم  یبلاطم  هبر ) فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم   ) قوف يهلمج  ریـسفت  رد  داد ) میهاوخ  ناشن  نانآ  هب  ینورد ) ناهج   ) سفنا
هیلع لدتسی  هئامساب و  كردی  هتافصب و  لجوزع  هللا  یلع  لدی  نکلو  - 15 دروآ . میهاوخ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  ریسفت  رد  هک 
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اب لاعتم  دـنوادخ  هکلب  . ) بلقب هطاحا  فک و ال  سمل  نذا و  عامتـسا  نیع و ال  هیور  یلا  داترملا  بلاطلا  کلذ  یف  جاتحی  ـال  یتح  هقلخب 
قاتشم يهدنیوج  فراعم  نیا  رد  ات  دوشیم  هدرب  شدوجوب  یپ  شتاقولخم  زا  ددرگیم و  كرد  شئامسا  اب  دوشیم و  هتخانـش  شتافص 
تافـص دـشاب ). هتـشادن  يزاـین  بلق  يهلیـسوب  هطاـحا  تسد و  يهلیـسوب  سمل  شوـگ و  يهلیـسوب  ندینـش  مشچ و  يهلیـسوب  ندـید  هب 

يدنوادخ
مظن تمظع و  یئاـبیز و  هک  تسا  یتسه  ناـهج  مکی  هاـگولج  دـنکیم : کـمک  كاـپ  تاذ  نآ  تفرعم  رد  ار  اـهناسنا  هاـگهولج ، ود  رد 

هزادـنا ره  هکنیا  حیـضوت  هب  تسا ، ینورد  ناهج  مود  هاگهولج  دـشاب . هدوب  يدـنوادخ  هیلالج  هیلاـمج و  تافـص  رگناـیب  دـناوتیم  یتسه 
تفرـشیپ هللا  قـالخا  هب  قلخت  ینورد و  بذـهت  رد  هزادـنا  ره  ددرگیم و  رت  باـن  رتـقیمع و  نآ  نوئـش  یتـسه و  يهراـبرد  یمدآ  تفرعم 

تفایرد نیمه  میدش ، رکذـتم  يهرامـش 14 )  ) یلبق ثحب  رد  هک  یتـیاور  و  ددرگیم . لـئان  قـفوم و  رتـشیب  هللا  تافـص  تفرعمب  دـیامنیم ،
يهرابرد مهم  رایـسب  یئاهیئانـشور  سفن ، يهبناج  همه  تخانـش  اب  ناوتیم  ینعی  دوشیم ، لماش  زین  دـنوادخ  تافـص  يهراـبرد  ار  ینورد 
ینامسآ بتک  ماظع و  ناربمایپ  يهلیسوب  لاعتم  دنوادخ  هک  یئامسا  نآ  اصوصخم  يدنوادخ ، ءامـسا  دروآ . تسدب  ار  يدنوادخ  تافص 

هک یتقو  میباییم . رد  دوخ  نورد  رد  ار  اهنآ  زا  زیچان  رایسب  هچ  رگا  یئاههنومن  هک  دنهدیم  هئارا  ام  يارب  ار  یناعم  نآ  تسا ، هدومرف  غالبا 
فطل ملع ، یناـعم  يهراـبرد  هک  یکدـنا  یئانـشور  زا  میروآیم ، رظن  رد  ار  کـلاذریغ  ریدـق و  ناـمحر ، فیطل ، میلع ، سدـقم  ياـهمان 

ءامسا نآ  یناعم  يدودح  ات  یناعم ، نآ  هب  قلطم  يانغتسا  لالقتسا و  تیاهنیب و  ندرک  هفاضا  اب  میناوتیم  میراد ، تردق  تمحر و 
هب يزاین  دـش ، حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  ناحبـس  دـنوادخ  يهرابرد  فراـعم  هنوگنیا  احورـشم . ـالماک و  هن  یلو  مینک ، كرد  ار  سدـقم 

هیلع لدت  هوانث ال  لج  هتافص  تناک  ولف  - 16 درادن . یبلق  ینهذ و  يهطاحا  تسد و  اب  سمل  شوگ و  هار  زا  ندینـش  مشچ و  هار  زا  ندید 
کلذ نا  ولف ال  هانعم ، نود  هتافـص  هئامـسال و  قلخلا  نم  هدابعلا  تناک  هاـنعمل ، هکردـت  ـال  قلخلا  نم  هملعملا  هیلا و  اوعدـت  ـال  هوامـسا  و 

هک يدنوادخ  تافص  رگا  . ) یندز يدیس ، ای  معن ، لاق : تمهفا ؟ هریغ ، هئامسا  هتافص و  نال  یلاعت ، هللا  ریغ  دحوملا  دوبعملا  ناکل  کلذک 
يانعم كاردا  بجوم  تاقولخم  تخانش  زا  لصاح  مولعم  دناوخن و  وا  يوسب  يدنوادخ  ءامـسا  دنکن و  تلالد  وا  هب  تسا  گرزب  شیانث 

، دشابن متفگ  هکنانچنآ  رگا  نآ . يانعم  هب  هن  دوشیم  قلعتم  يدنوادخ  تافص  ءامسا و  هب  تاقولخم  تدابع  دشابن ، ءامـسا  تافـص و  نآ 
ءامـسا تافـص و  هک  تسنیا  ضرف  اریز  دـشابیم  ادـخ  دوخ  زا  ریغ  دـنیوگیم  ار  وا  دـیحوت  دـناهتفریذپ و  ار  وا  دـیحوت  مدرم  هک  يدوبعم 

هک تسنیا  ماما  تالمج  حیرـص  يانعم  امرفب ). بلاطم  نیا  زا  زاب  نم ، رورـس  يرآ  تفگ : نارمع  يدیمهف ؟ ایآ  تسوا . زا  ریغ  يدنوادخ 
يدنوادخ تخانش  تفرعم و  بجوم  نیرفآ  یتسه  هب  هتسباو  یتسه  تایآ  زا  یملع  ندروآ  تسدب  ءامسا و  تخانش  تافص و  كرد 

دوخ یناور  يزغم و  تردـق  تیفرظ و  رادـقمب  ار  ادـخ  یتـسه ، تاـیآ  هب  ملع  ءامـسا و  تافـص و  هار  زا  میناوتیم  اـهناسنا  اـم  ینعی  تسا ،
هب ام  هک  یملع  یتح  يدنوادخ و  ءامـسا  تافـص و  رگا  دیامرفیم : اریز  تسا ، تیمها  اب  هداعلاقوف  مالـسلاهیلع  ماما  لالدتـسا  میـسانشب .

دنوادخ دوخ  اهناسنا  ام  سپ  دنشاب ، هتـشادن  تسا  ادخ  هک  دوخ  یناعمب  یتلالد  میروآیم  تسدب  نیرفآ  یتسه - هب  هتـسباو  یتسه  تایآ 
هک ار  نیملکتم  زا  یـضعب  يهیرظن  ماـما  شیاـمرف  نـیا  مـینکیم . تداـبع  ار  یهلا  تاـیآ  تافـص و  ءامـسا و  هـکلب  مـینکیمن ، تداـبع  ار 

اضرلا مامالا  - 17 دزاسیم . دودرم  دنـشابیم  توبث  تافـص  نآ  دض  تافـص  يهدننک  بلـس  يدنوادخ  يهیتوبث  تافـص  يهمه  دـنیوگیم :
باوثلا و باسحلل و  هرخالا  یف  دوجوم  سدقت  لجوزع و  هللا  نا  نومعزی  نیذلا  لالـضلا  یمعلا و  لها  لاهجلا  لوق  كایا و  مالـسلاهیلع :

نکلو ادـبا ، هرخالا  یف  دـجوی  مل  ماضتها  صقن و  لجوزع  دوجولا هللا  یف  ناک  ول  ءاـجرلا و  هعاـطلل و  ایندـلا  یف  دوجومب  سیل  باـقعلا و 
الیبس لضا  یمعا و  هرخالا  یف  وهف  یمعا  هذـه  یف  ناک  نم  و  لجوزع : هلوق  کلذ  نوملعی و  ثیح ال  نم  قحلا  نع  اومـص  اوهات و  موقلا 

نم ا و  انهاه ، امب  الا  نوکی  كانه ال  ام  یلع  لالدتسالا  نا  بابلالاووذ  ملع  دق  هدوجوملا و  قئاقحلا  نع  یمعا  ینعی 
هـصاخ کلذ  لعج  لجوزع  هللا  نال  ادـعب  الا  کلذ  ملع  نم  ددزی  ملاه  ریغ  نود  هسفن  نع  هکاردا  هدوجو و  بلط  هیارب و  کلذ  ملع  ذـخ 
دنوادخ دـنربیم  نامگ  هک  هارمگ  انیبان و  نالهاج  راتفگ  زا  زیهرپب  دومرف : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  . ) نومهفی نوملعی و  نولقعی و  موق  دـنع 
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تعاطا يارب  ایند  نیا  رد  دـنوادخ  دزادرپب و  مدرم  رفیک  شاداپ و  باسح و  هب  ات  تفای  دـهاوخ  ققحت  رگید  يایند  رد  سدـقت  لـجوزع و 
ایند نیا  رد  یتسکـش  تیبولغم و  صقن و  يدنوادخ  دوجو  يارب  رگا  هک  دننادیمن  نانادان ) نیا  ! ) درادـن دوجو  مدرم  يراودـیما  ندرک و 
ارنآ هتـشگ  قح  زا  هارمگ  لـهج  لـماع  اـب  ناـنادان  نآ  یلو  دـشیمن . دوجوم  مه  ترخآ  رد  دـنوادخ  تشگیم ، وا  دوجو  عناـم  هک  دوـب 

( دوب دهاوخ  رتهارمگ  هار  زا  رتروک و  ترخآ  يارـس  رد  تسا ، روک  ایند  نیا  رد  سک  ره  : ) هک لجوزع  دنوادخ  لوق  تسنیا  و  دندینـشن ،
شیپ ترخآ  يارـس  رد  هچنآ  رب  لالدتـسا  هک  دننادیم  القع  اعطق  دندوب و  انیبان  هدافتـسا  لباق  هدوجوم و  قیاقح  زا  ایند  نیا  رد  نانآ  ینعی 

دوخ صقان )  ) يار زا  ار  قئاقح  تخانـش  هکیـسک  و  دنراد . دوجو  ایند  نیا  رد  هک  یقئاقح  يهلیـسوب  رگم  دریذـپیمن  ناکما  دـمآ  دـهاوخ 
لصاح ملع  دنک ، وجتسج  نتشیوخ  يهیاپ ) یب   ) ياهتفایرد تامولعم و  زا  ار  يدنوادخ  كاردا  دوجو و  دروایب و  تسدب 

هک تسا  هداد  رارق  اـهناسنا  زا  یهورگ  دزن  ار  تقیقح  نیا  تـفرعم  لـجوزع  دـنوادخ  اریز  دوزفا ، دـهاوخن  يرود  زج  وا  يارب  هار  نـیا  زا 
ادـخ دـننکیم : ناـمگ  هـک  دنتــسه  یناـهارمگ  هـک  تـفرگ  رظن  رد  نـینچ  دـیاب  لوا - بـلطم  دـنمهفیم ) دـننادیم و  دـننکیم و  لـقعت 

: دنیوگیم هک  دنراد  دوجو  مه  رگید  یناهارمگ  دـسریم . دوخ  تیاهن  هب  وا  تیهولا  دـسریم و  لامک  يهلحرم  هب  اجیردـت  هک  تسیدوجوم 
تایـضتقم و قباطم  مه  اهنآ  هدرک ، اهر  دوخ  لاحب  هدیرفآ و  ار  اهنآ  هکلب  درادـن ، تاقولخم  اب  يراک  هطبار و  چـیه  ایند  نیا  رد  دـنوادخ 

ناشبیصن رفیک  شاداپ و  زا  ار  اهنآ  لامعا  جئاتن  دسریم و  اهنآ  باسحب  تمایق  زور  رد  طقف  دنوادخ  دننوکـس و  تکرح و  رد  دوخ  نیناوق 
ار ادخ  الـصا  دـنرتهارمگ  هک  لوا  هورگ  اریز  دـنهدیم ، تبـسن  ادـخب  یناوتان  صقن و  تبـسن  دـنمهفن ، ای  دـنمهفب  هورگ  ود  ره  دـیامنیم !!
هار وا  رد  صقن  يهبئاش  كدـنا  هک  يدوجوم  اریز  دـنیوگیم ، نخـس  دنـشیدنایم و  دوخ  نهذ  ياههتخاس  رد  نانآ  دـناهدرکن و  تفاـیرد 

دـننادیم و نایاناد  القع و  يهمه  دـشاب . هدوب  تالولعم  للع و  قوف  تیاـهنیب و  تاذـلاب و  ینغ  دوجولا و  بجاو  دـناوتیمن  دـشاب ، هتـشاد 
لحارم هب  رظن  اب  دوجوم  نآ  اعطق  دوش ، روصت  لامک  يوسب  تکرح  دوجوم  کی  رد  رگا  هک  تسا  هیضق  ره  زا  رتیهیدب  هوالعب 

هدوب قلطم ، رداق  قلطم ، ملع  قلطم ، بر  قلطم ، ینغ  دـحا ، دمـص ، دوجولا ، بجاو  دـنوادخ  دـناوتیمن  صقان  تسا و  صقان  لامک  يالعا 
اب ار  دوخ  يهطبار  سپس  هدیرفآ و  ار  یتسه  دنوادخ  دنیوگیم : هک  مود - هورگ  تسین . ادخ  دوش  روصت  هچ  ره  تافص  نیا  نودب  دشاب و 

لالقتسا ینغ و  نآ  یتسه  ملاع  يارب  تخادرپ ، دهاوخ  اهنآ  تاکرح  لامعا و  جیاتن  يهئارا  هبـساحمب و  تیدبا  رد  طقف  هدرک و  عطق  نآ 
ملاع تادوجوم  نانیا  دـننیبیمن . وا  تیـشم  هضافا و  یـشخب و  ورین  ادـخ و  هب  يزاین  نآ ، دوجو  ءاـقب  رد  هک  دـناهدرک  داـقتعا  ار  يدوجو 

! دندروآیم دراو  وا  رب  صقن  یمئاد ، يهضافا  یتسه و  يارجا  زا  يدنوادخ  تسد  نتـسب  تهجب  و  دنناسریم !! یئادخ  يهلحرمب  ار  یتسه 
تسنیا تسا ، هدومرف  قلطم  یتسین  دوجو و  مدع  اب  یعقوم ، رد  ادخ  يدوجو  صقن  مزالت  رد  ع )  ) ماما هک  یبلاج  رایسب  ریبعت  مود - بلطم 
یتسین يواسم  تاـقولخم ) رب  دوجو  يهضاـفا  تیریدـم و  طاـبترا  زا  یناوتاـن  تهجب   ) اـیند نیا  رد  وا  يارب  صقن  یباـیهار  دـیامرفیم : هک 

یفاـک مزـال و  دـحب  اـیند  نیا  رد  موس - بلطم  تسا . یبوبر  سدـقا  تاذ  میهاـفم  زا  يدمرـس  دوجو  قلطم و  لاـمک  اریز  تسا ، دـنوادخ 
ار نشور  قئاقح  نیا  دیآیمرب . تیدبا  رد  هدوجوم  تایعقاو  هدرپ و  تشپ  قئاقح  تابثا  يهدهع  زا  یبوخب  هک  دراد  دوجو  یقئاقح 

اهیئوگ و روز  اهیـشک و  قح  ملظ و  همه  نیا  اـیآ  دریگب . هدـیدان  دـناوتیمن  یـسک  تاـیعقاو ، دـض  ناـهارمگ  جوجل و  ياـهلدروک  زج 
تایح و ماشآ  نوخ  نادالج  و  قح ، ناگدـننک  دوباـن  ناراکمتـس و  نیا  دوخ  اـیآ  دـنام ! دـهاوخ  رفیک  نودـب  اـهناسنا  تاـیح  اـب  تیدـض 

رمع نایلاس  ایند  نیا  رد  هک  یئاهناسنا  تمظع  تفارش و  دننکیمن ! ار  اهناسنا  دض  نآ  لاح  بسانم  رفیک  تیدبا و  تابثا  یئاهنتب  اهوگروز 
تیدـبا و دـناوتیم  یئاهنت  هب  هک  تسا  یتقیقح  دـننکیم ، يرپس  اهیرگهلماعم  قوفام  رد  نآ  ماجنا  فیلکت و  فیرـش  ساـسحا  اـب  ار  دوخ 

روصت لباق  ایند  نیا  رد  هک  یئاههجنکـش  اهباذـع و  يهمه  هکنانچ  اریز  دـناسرب ، توبث  هب  راید  نآ  رد  ار  هناـصلخم  ياـهوپاکت  ساـکعنا 
رتزیچان يویند  تازایتما  لانم و  لام و  يهمه  نینچمه  دشاب ، هدوب  اهناسنا  دض  يایقـشا  يارب  ياهنالداع  رفیک  هک  تسا  نآ  زا  رتمک  دشاب 
ینربخت الا  يدیس ، ای  نارمع : - 18 دـشاب . هدوب  تسا ، هتفرگ  تروص  یعقاو  تلادـع  اب  هک  راک  ماجنا  هظحل  کی  لداـعم  هک  تسا  نآ  زا 

؟ هناـی تسا  تاـقولخم  زا  یکی  هک  یهدیم  ربـخ  عادـبا  زا  نم  يارب  اـیآ  نم ، رورـس  يا  تفگ : نارمع  ( ؟ قلخریغ ماوه  قلخ  عادـبالا  نع 
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، هل اقلخ  راصف  هثدحا  يذلا  هللا  و  ثدحم ، ءیش  هنال  اقلخ  راص  امنا  و  نوکسلاب ، كردی  نکاس ال  قلخ  لب  ع :)  ) مامالا
انکاس و قلخلا  نوکی  دـق  هقلخ و  نوکی  نا  دـعی  مل  لجوزع  هللا  قلخ  امف  امهریغ ، ثلاث  امهنیب و ال  ثلاث  هقلخ ال  لجوزع و  هللا  وه  امنا  و 
اب یلو  نکاس  تسا  یقولخم  عادـبا  دومرف : ماـما  . ) لـجوزع هللا  قلخ  وهف  دـح  هیلع  عقو  اـم  لـک  اـهباشتم و  اـفلتوم و  اـفلتخم و  اـکرحتم و 

دوجوب ار  نآ  هک  تسا  دـنوادخ  هدـش و  ثداح  تسیزیچ  هک  دوشیم  بوسحم  قولخم  عادـبا  تهجنادـب  و  تسین ، كاردا  لـباق  نوکس 
هک ار  هچنآ  دـشاب و  هدوـب  ود  نآ  ناـیم  هک  تـسین  یموـس  زیچ  شقوـلخم  ادـخ و  زج  و  تـسا . هتـشگ  ادـخ  قوـلخم  عادـبا  نآ  هدروآ و 
نآ يارب  يدـح  هک  يزیچ  ره  هباشتم و  مولعم ، هتفای ، فیلات  فلتخم ، كرحتم ، نکاس ، دـندرگیم : فوصوم  ریز  فاصوا  اب  يدـنوادخ 

- مکی يانعم  تسا : روصت  لباق  ینعم  ود  تسا ، هتفرگ  رارق  نارمع  لاوس  دروم  هک  عادبا  يهملک  رد  تسا ) يدنوادخ  قولخم  دوش ، عقاو 
يدـنوادخ يهغلاب  تیـشم  اب  هک  تسا  تاقولخم  مود - يانعم  تسا . یتسه  يهقباسیب  داجیا  ءاـشنا و  ياـنعمب  هک  تسا  يدـنوادخ  لـعف 

لعف عادـبا  اریز  دـشابیم  يدـنوادخ  يهدـش  عادـبا  تاـقولخم  هـک  تـسا  مود  ياـنعم  دوـصقم  اـجنیا  رد  دوریم  لاـمتحا  دــناهدش . عادــبا 
هب یجایتحا  تسا و  موهفم  نیا  دوخ  تیهام  رد  ثداح  تسا  يرما  عادـبا  هکنیا  تسا و  هدـنهد  ربخ  لـعف  هک  راـبخا  دـننام  تسیدـنوادخ 

درادن وگتفگ  لاوس و 
هن تسا ، یـسانش  یتسه  ورملق  رد  لقع  مکح  ینآرق و  تایآ  رد  هکنانچ  هدـش  هبـساحم  تباث و  ینعی  نکاس ، قلخ  زا  دوصقم  نیارباـنب ، ، 

یلومعم يانعمب  دوشیم ، هتفگ  قلخ  يهرابرد  هک  نوکس  نیا   ) نوکـسلاب كردی  ال  دیامرفیم : ماما  اذل  تکرح ، لباقم  رد  نوکـس  يانعمب 
نیا تیوقت  يارب  رگید ) تیعقوم  ره  رد  ای  ناکم و  کی  رد  نامز  زا  يدادـتما  رد  رگید  زیچ  ره  ای  مسج  رارقتـسا  زا  تسا  ترابع  هک  نآ 
اریز تسا ، قولخم  عادـبا  هک  تسین  نیا  زج  ( ) ثدـحم ءیـش  هنال  اقلخ  راص  اـمنا  و   ) تسا هدومرف  ماـما  هک  ار  هلمج  نیا  ناوتیم  لاـمتحا 
هتفای تینیع  ققحت و  ياهدیدپ  ربخ  هکنانچ  تسا ، هتفای  تینیع  ققحت و  هک  تسا  یتیعقاو  عادـبا  سپ  تفرگ  رظن  رد  ثداح ) تسا  يزیچ 

یقتـشم مسجت و  تانئاک  ینعی  قتـشم  تانئاک  وت  رما  زا  قلطم  ذافن  ارت  رما  يا  تسا : هدروآ  شناوید  رد  یماظن  هکنآ  ریظن  تسا . رابخا  زا 
شتاقولخم ادـخ و  زاریغ  دـیامرفیم : هک  تسنیا  مالـسلاهیلع  ماما  تالمج  رد  تیمها  اب  رایـسب  هلئـسم  کـی  دـشابیم . شاـب ) ( ) نک  ) رما زا 

دـشاب ادخ  هن  هک  درادن  دوجو  يزیچ  شتاقولخم و  تسا و  ادخ  دراد ، تیعقاو  هک  هچنآ  ینعی  درادن  دوجو  دشاب  موس  یتسه  هک  یتیعقاو 
زا دشابن . وا  قولخم  دشاب و  هتشاد  ققحت  دوجو  ملاع  رد  هک  ار  يزیچره  دنکیم  یفن  هلئسم  نیا  شتاقولخم . هن  و 

ماـما بلاـطم  يهیقب  دنتـسین . شیب  یتـالایخ  میدـق  سفن  میدـق و  هداـم  میدـق و  تکرح  میدـق و  ناـمز  میدـق و  يـالویه  هک  تسا  اـجنیا 
ام یلع  لدـت  هساح  لک  ساوحلل و  كردـم  ینعم  وهف  ساوحلا  کتدـجوا  املک  نا  ملعا  و  - 19 تسا . حضاو  هلئسم  نیا  رد  مالـسلاهیلع 
وت يارب  ساوح  هک  ار  يزیچ  ره  هک  نادـب  و  ( ) هلک کلذ  عمجی   ) هلک کلذ  عیمجب  بلقلا  نم  مهفلا  اهکاردا و  یف  اهل  لـجوزع  هللا  لـعج 

كاردا لجوزع  دـنوادخ  هک  هچنآ  رب  دـنکیم  تلالد  ساوح  زا  یکی  ره  و  تسا . هدـش  كرد  ساوح  اب  هک  تسا  یئانعم  تخاس  ققحم 
رد مالـسلاهیلع  ماما  دـنکیم ) عمج  ار  ساوح  ياهتیلاعف  يهمه  تسا  دنتـسم  بلق  هب  هک  یمهف  تسا و  هداد  رارق  سح  نآ  لـماع  رب  ار  نآ 

، ددرگیم تفایرد  یمدآ  يارب  ساوح  يهلیسوب  هک  یـسوسحم  ره  دیامرفیم : دوشیم . رکذتم  ار  بلق  لمع  ساوح و  يهفیظو  تالمج  نیا 
دیدرت هنوگچیه  ياج  هک  تسا  یهیدـب  الماک  لصا  کی  نیا  و  تسا . نآ  يهلیـسوب  هدـش  كاردا  سح و  نآ  روخ  رد  هک  تسا  یئاـنعم 
ناسنا رد  هک  یـساوح  زا  کی  چـیه  زا  هک  تسنیا  يوق  لامتحاب  تسا ، یهیدـب  رما  نیا  نایب  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  هک  هچنآ  تسین ،
هدومرف نایب  ع )  ) ماما هک  یلـصا  تشاد . عقوت  ناوتیمن  تسا ، هدومرف  ررقم  ناحبـس  دنوادخ  هک  نآ ، یعیبط  يهفیظو  زا  شیب  دراد ، دوجو 

سب لصا  ود  هب  تسا ،
دیابن رگید  ساوح  زا  ارنآ  تیلاعف  تسا و  هدوب  نیعم  ساوح  زا  کی  ره  تیلاعف  يهجیتن  هک  تسنیا  مکی - لصا  ددرگیم : لیلحت  مهم  راـی 

تایعقاو يهمه  تفایرد  كاردا و  مود - لصا  تشادراظتنا …  شوگ  زا  دیابن  ار  ندید  تسا  ندینـش  يارب  هک  شوگ  الثم  تشاد ، راظتنا 
دوجو یتسه  يهصرع  رد  هک  تسا  یتایعقاو  زا  رتدودحم  رایسب  رایـسب  ساوح  ياهتیلاعف  لوصحم  اریز  تشاد ، عقوت  ساوح  زا  ناوتیمن  ار 
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نانیمطا لامک  اب  اذل  دشابیم و  کلاذریغ  تافاشتکا و  يورین  لقعت و  شوه و  تایعقاو  نآ  يهدـننک  تابثا  لیلد  و  دـننایرج . رد  دـنراد و 
روظنم تسا  نکمم  هک  رگید  ياهلاسم  تسا ) یتسه  تایعقاو  رثکا  یفن  يواـسم  تاـسوسحم ، هب  اـهتیعقاو  نتخاـس  رـصحنم  : ) تفگ دـیاب 
رایسب بلطم  نامه  دشاب  هدوب  تسا ) هدش  كرد  ساوح  يهلیـسوب  هک  یئانعم  ( ) ساوحلل كردم  ینعم  وهف   ) يهلمج زا  مالـسلاهیلع  ماما 

رب ملع  لوصح  كرد و  رد  اههاگشیامزآ  نهذ و  ساوح و  تطاسو  زا  هک  دشاب  هدوب  ام  يارب  ءیش  و  دوخ ، يارب  ءیـش  کیکفت  ساسح 
احورشم هغالبلاجهن  ریسفت  همجرت و  تادلجم  یضعب  يونثم و  لیلحت  دقن و  ریسفت و  رد  ار  ساسح  ثحبم  نیا  و  ددرگیم . یـشان  تایعقاو 

تغل رد  هک  بلق  يهملک  يارب  تسا ) اهنآ  يهمه  عماج  بلق  و  : ) دیامرفیم ریخا  يهلمج  رد  ع )  ) ماما دوش . هعجارم  میاهدروآ ،
دـنوشیپ و اب  بیکرت  لاح  رد  درفم و  روطب  لد  تالامعتـسا  دراوم  هب  رظن  اب  تسا . هدـش  حرطم  یفلتخم  یناـعم  دوشیم  هتفگ  لد  یـسراف 

تیمها زا  فـشک  دـنهدیم ، ناـشن  لد  يارب  عـضو  دودـح 400  رد  هک  فـلتخم  تـالمج  رد  نآ  نـتفرگ  رارق  نوگاـنوگ و  ياهدـنوسپ 
میظنت ساوح و  ياهتیلاعف  يهمه  تیریدـم  تسا ، هدـش  هتفگ  لد )  ) بلق رب  هک  یناعم  نآ  زا  یکی  دـیامنیم . یهلا  لماع  نیا  زیگناتفگش 

مشچ نآ  یعیبط  لماع  هک  میراد  یـسح  یئانیب  هکنانچ  هک  تسنیا  مالـسلاهیلع  ماما  يهلمج  زا  دوصقم  يوق  لامتحاب  هک  تسا  اهنآ  جئاتن 
یئاونش یئانیب و  تسا . هتفرگ  رارق  یمدآ  بلق  رد  هک  دراد  دوجو  مه  ینطاب  ییاونـش  تسا . بلق  نآ  لماع  هک  میراد  ینطاب  یئانیب  تسا ،

دوهـش زا  لماوع  نیا  يهلیـسوب  يهدـش  تفایرد  هدوب و  رتقیمع  رتمیقتـسم و  دراد ، دوجو  یمدآ  بلق  رد  هک  یئاشچ  سمل و  یئایوب و  و 
يذلا ناک  ریدقت و  دیدحتب و  اردقم  اقلخ  قلخ  دیدحت  ریدقت و ال  ریغب  مئاق  وه  يذلا  دـحاولا  نا  ملعا  و  - 20 دشابیم . رادروخرب  رتیلاع 
امهلعج رخـالاب و  كردـی  امهدـحا  لـعجف  نزو  ـال  قوذ و  ـال  نول و  اـمهنم  دـحاو  لـک  یف  سیلف  ردـقملا ، ریدـقتلا و  نینثا  نیقلخ  قلخ 

هللا هدوجو و  تابثا  هسفن و  یلع  هلالدلا  نم  دارا  يذلا  هریغ  نود  هسفنب  امئاق  ادرف  ائیش  قلخی  مل  و  امهسفناب ، نیکردم 
فلتخا امنا  و  هتیـشم ، هللا و  نذاب  اضعب  هضعب  کسمی  قلخلا  هکـسمی و  هدـضعی و ال  همیقی و ال  هعم  یناث  ـال  دـحاو  درف  یلاـعت  كراـبت و 

ول ادعب و  قحلا  نم  اودادراف  مهسفنا  هفصب  هللا  مهفـصو  یف  هملظلاب  هملظلا  نم  صالخلا  اوبلط  اوریحت و  اوهات و  یتح  بابلا  ذه  یف  سانلا 
اوکبترا هیف  اوریحت  ام  کلذ  نم  اوبلط  املف  اوفلتخا  امل  نیقیلا و  مهفلاب و  اولاقل  مهتافصب  نیقولخملا  اوفصو  هتافصب و  لجوزع  هللا  اوفـصو 

تاقولخم تسا ، دیدحت  قوف  يریگهزادنا و  قوف  هسفنب و  مئاق  هک  اتمهیب  دنوادخ  هکنادب  و  . ) میقتـسم طارـص  یلا  ءاشی  نم  يدهی  هللا  و 
رد ردقم . ریدقت و  تسا : تقیقح  ود  تسا  هدیرفآ  دنوادخ  هک  هچنآ  و  دیرفآ . نوناق ) میلـست  يریگهزادنا و   ) ریدقت دودـح و  يانبم  رب  ار 
زا یکی  رد  و   ) امهنم دحاو  یف  سیل  و  تسا : هدوب  نینچ  ترابع  دسریم  رظن  هب  . ) درادن دوجو  نزو  یئاشچ و  گنر و  ود  نآ  زا  کی  ره 

يرگید يهلیـسوب  یکی  هک  داد  رارق  نینچ  دـنوادخ  تسا ) هدـمآ  راحب  رد  هکنانچ  تسین ) ینزو  یئاـشچ و  گـنر و  ریدـقت  ینعی  ود  نآ 
چیه ناحبـس  دـنوادخ  دـشاب و  هدوب  كرد  لباق  دوخ  تاذ  اب  کـی  ره  هک  داد  رارق  يوحنب  ار  ردـقم ) ریدـقت و   ) ود نآ  زین  دوش و  كرد 

هدارا ن تاقولخم  یگتسباو  نیا  زا  تسا . هدیرفاین  ریغ  زا  زاینیب  سفنب و  مئاق  درف و  يزیچ 
يدوجوم تسا و  اتمهیب  درف  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـنک و  تاـبثا  ار  دوخ  دوجو  دـیامن و  تلـالد  دوخ  يوسب  ار  مدرم  هک  تسا  هدوم 

نذا اب  رگید  یضعب  اب  یضعب  هک  تسا  تاقولخم  نیا  دشاب . وا  رادهگن  دیامن و  کمک  ار  وا  دراد و  اپ  رب  ار  دنوادخ  هک  درادن  دوجو  مود 
صالخ تملظ  زا  تملظ  يهلیسوب  دنتشگ و  ریحتم  هارمگ و  لئاسم  نیا  رد  مدرم  هک  تسین  نیا  زج  دوشیم  يرادهگن  يدنوادخ  تیشم  و 
دنوادـخ رگا  دـندوزفا و  قح  زا  دوخ  يرود  رب  هجیتن  رد  دـندومن و  فیـصوت  ناـشدوخ  تافـص  اـب  ار  ادـخ  هکنیا  رد  دنتـسج - تاـجن  و 
فالتخا دنتشگیم و  لئان  نیقی  مهف و  يانبم  رب  راتفگب  دندومنیم ، فیصوت  دوخ  تافص  اب  مه  ار  تاقولخم  دوخ و  تافـص  اب  ار  لجوزع 

ار سک  ره  دنوادخ  دندش و  راتفرگ  دنداتفا و  بارطضاب  دندرک  وجتسج  ار  تریح  تابجوم  بلاطم  نیا  زا  هک  تهجنادب  دندیزرویمن و 
تالکـشم يوگخـساپ  هک  تسا  هدـمآ  یلک  يایاضق  لوصا و  ياهدـع  قوف  تـالمج  رد  دـنکیم ) تیادـه  میقتـسم  طارـص  هب  دـهاوخب 

، تسا سفنب  مئاق  لاعتم  دنوادخ  - 1 داد : رارق  يرادروخرب  قیقحت و  دروم  ریز  بیترت  هب  ناوتیم  ار  ایاضق  لوصا و  نیا  دشابیم . يددعتم 
ار قلطم  سفنب  مایق  نیا  . درادن تلع ) ریغ  تلع و   ) يرگید هب  يزاین  نیرتمک  شماوق  رد  هک  تسا  هسفنب  دوجو  یبوبر  سدقا  دوجو  ینعی 
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زا طقف  هک 
هسفنب تفص  دقاف  دشاب  هک  ره  دشاب و  هچ  ره  هللا  يوس  ام  دومن . هدافتسا  ناوتیم  زین  تاذلاب  ینغ  دمـص و  موهفم  زا  تسیدنوادخ  تافص 

( دنراد دوجو  زا  ار  هرهب  نیرتفیعـض  هک  فورح  یناعم  دننام   ) هسفن یف  ققحت ال  زا  تسا  ناحبـس  يادـخ  زج  هک  ره  هچ و  ره  اریز  تسا ،
زج هسفنب  يهلحرمب  يدوجوم  چـیه  دـباییم و  نایاپ  ماـسجا ))  ) نراـقم درجم و  رهاوج  دـننام  هسفنل  مئاـق  ءایـشا  دوجو   ) هسفنل رد  هتفرگ 

هزادنا و داجیا  يانعم  هب  ریدقت  هاوخ  درادن ، یبایهار  یهلا  سدقا  تاذ  هب  دیدحت  ریدقت و  هنوگچیه  - 2 دسریمن . ناحبس  دنوادخ  دوجو 
تسا وا  هبـساحم و  هزادنا و  يهدنروآ  دوجوب  تسا  وا  اریز  دوجوم ، نآ  ندوب  ینوناق  معا  يانعمب  هاوخ  دشاب و  هدوب  تانیاک  رد  هبـساحم 
رادقم دح و  هک  تسا  حضاو  الماک  يدنوادخ ، ندوب  دـیدحت  قوفام  اما  و  تسا . هدومرف  مکاح  تانیاک  رب  ار  اهنآ  هک  ینیناوق  يهدـنزاس 

روما نیا  قوفام  ناحبـس  دنوادخ  تسا و  تایدام  هدام و  تاینامـسج و  ماسجا و  تافـص  زا  همه  همه و  هدننک  دودحم  ياهنیعت  زرم و  و 
یتسه و يهصرع  تانئاک  اریر  تسا ، نشور  مه  یلک  لصا  نیا  دومرف . ردقم  دیدحت  ریدقت و  اب  ار  تاقولخم  ناحبـس  دـنوادخ  - 3 تسا .

اوخ دنشابیم  نوناق  هزادنا و  میلست  اهنآ  يهمه  هکنانچ  دندودحم ، ازج  مه  الک و  مه  دوجو  هاگراک  تادوجوم 
يریگهزادنا و  ) ریدقت تسا : هداد  ماجنا  قلخ  ود  ناحبـس  دـنوادخ  - 4 دنـشاب . هدوب  ناهیک  تمظع  هب  هاوخ  رادـقمیب و  يهرذ  يزیچاـنب  ه 

اعطق هک  قـلخ  ود  نیا  زا  یکی  - 5 دناهدش .) داجیا  نوناق  يانبم  رب  یـضایر و  يهزادنا  اب  هک  یتسه  ملاع  تانیاک   ) ردـقم و  ندوب ) ینوناق 
رابخا دننام  تسا ، يدنوادخ  لعف  اریز  کلاذریغ ، نزو و  هقئاذ و  گنر و  دننام  تسین  يدام  تاصتخم  زا  کی  چـیه  ياراد  تسا  ریدـقت 
نتخاس عیطم  يانعمب  هاوخ  میریگب و  رظن  رد  ضحم  يریگهزادـنا  يانعمب  هاوخ  ار  ریدـقت  ام  هکنیا  يهفاضا  هب  تسا  هدـنهد  ربخ  لـعف  هک 
ياهولج هکنیا  هب  رظن  اب  ار  ریدقت  ناوتیم  دنشابیمن . هدام  مزاول  صاوخ و  ضورعم  دنرادن ، يدام  نیعت  هک  تهجنادب  نوناق ، هب  تاقولخم 

لعف نآ  ریدـقت  نوچ  ینعی  دومن ، روظنم  هدام  تاصتخم  قوف  ام  تسا ، هتخاس  هجوتم  تانئاک  يهمه  رب  دـنوادخ  هک  تسا  یگتـسیاب )  ) زا
-6 دـشابیم . نآ  صاوخ  هدام و  قوفام  اذـل  تسا ، هدومرف  ینوناق  نایرجب  مزلم  هداد و  رارق  هبـساحم  يانبم  رب  ار  هداـم  هک  تسیدـنوادخ 
. دشاب هدوب  كرد  لباق  دوخ  تاذ  اب  کی  ره  زین  دوش و  كرد  يرگید  يهلیـسوب  یکی  ردقم  ریدقت و  هک  داد  رارق  نینچ  ناحبـس  دنوادخ 

روطب ار  تانئاک ) ریدقت   ) تانئاک ینوناق  یضایر و  يهرهچ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  هلمج  نیا  ریسفت 
عادـبا ناـنچمه  ار  ردـقم )  ) تاـنیاک دوخ  هکناـنچ  دـنهدب ، رارق  كرد  یـسررب و  دروم  ار  نآ  دـنناوتب  اـهناسنا  هک  تسا  هدومرف  ررقم  ي 

ره يهلیسوب  رگید  فرط  زا  دشاب . هدوب  تخانش  كرد و  لباق  دیآ ، رب  اهنآ  كرد  تخانـش و  ددص  رد  هک  یناسنا  يارب  هک  تسا  هدومرف 
ینوناـق یـضایر و  يهرهچ  كرد  هب  قفوم  ناـسنا  کـی  رگا  ینعی  تخانـش . ناوتیم  مه  ار  يرگید  ردـقم ) ریدـقت و   ) تقیقح ود  زا  کـی 

يهبنج ناوتیم  تسا  تادوجوم  نامه  هک  ردـقم  تخانـش  اـب  سکعلاـب  دـیامن و  كرد  مه  ار  تادوجوم  دوخ  دـناوتیم  تشگ  تادوجوم 
ناهج هک  تسنیا  تفرگ ، ناوتیم  مالسلاهیلع  ماما  راتفگ  نیا  زا  هک  یمهم  رایسب  يهجیتن  دومن . كرد  ار  تادوجوم  نآ  ینوناق  یـضایر و 

. دننادیم ریذپان  ناکما  ار  ناهج  تخانش  هک  اهامنرکفتم  زا  هورگ  نآ  فالخ  رب  تسا ، تخانـش  لباق  دوخ  ینوناق  يارجم  رد  هسفن و  یف 
یئاهیریگ فده  تیدودحم  نیعت و  هب  رظن  اب  ینعی  تسا . رگید  ياهلئـسم  ناهج ، اب  ناسنا  يهطبار  رد  هدمآ  تسدب  تامولعم  شزرا  هتبلا 

تخانـش رازبا  یعیبط و  ساوح  دننام  كرد  لئاسو  تیدودحم  نیعت و  هب  هجوت  اب  نینچمه  میراد و  تایعقاو  هب  تخانـش  لیـصحت  رد  هک 
. دوب دهاوخن  قلطم  ام  ياهتخانش  شزرا  دنهدیم ، لیوحت  امب  دننابسچیم و  ام  مولعم  هب  ار  دوخ  یعیبط  تیصاخ  هک  اههاگـشیامزآ  دننام 

خ - 7
هدومن هدارا  تسا ، هداد  رارق  تاقولخم  رد  هک  یگتسباو  نیا  زا  و  هدیرفاین . ریغ  هب  هیکتیب  هسفن و  هب  مئاق  ار  يدوجوم  چیه  ناحبس  دنواد 

ادیپ ناوتیمن  دوجوم  کی  یتح  یتسه  يهصرع  رد  دیامرفیم : ماما  دـیامن . تابثا  ار  دوخ  هدومن و  تلالد  دوخ  يوسب  ار  مدرم  هک  تسا 
يارجم رد  میرگنیم  هک  زیچ  رهب  ام  دیامن . هرادا  ار  دوخ  دوجو  هسفنب  هدوب و  زاینیب  زیچ  همه  زا  هک  دشاب  هتشاد  لالقتـسا  نانچ  هک  درک 

رب ار  ياهوـیم  لاـثم  ناوـنعب  دوـب . دـهاوخ  دوـخ  ریغ  هب  طوـبرم  دـشاب ، هتفرگ  رارق  نوناـق  يارجم  رد  هک  يزیچ  تسا و  هتفرگ  رارق  نوناـق 
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نوناق هلمج  نآ  زا  تسا ، نوناق  يارجم  رد  هکلب  تسین ، نوناق  نودام  قوفام و  تادوجوم  رگید  دننام  هویم  نیا  مینیبیم ، تخرد  يهخاش 
یتیدوجوم هظحل  ره  رد  تسا و  شیوخ  تلع  هب  هتسباو  سپ  تسا ، لولعم  هویم  مینیبیم  تسا . هدومن  هطاحا  وس  ره  زا  ار  نآ  هک  تیلع ) )

ياج زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  هک : میریذپب ) دیاب  و   ) میریذـپب رگا  دـشابیم . تیدوجوم  نامه  صاخ  تلع  هب  هتـسباو  هک  دراد  صاخ 
دمـص دنوادخ  زج  درادن ، هسفنب  مایق  یتسه  يهصرع  نیا  رد  يزیچ  چیه  هک  میـشاب  هتـشاد  لوبق  دیاب  امتح  ياپ  ارـس  ملاع  همه  دبای  للخ 

تم تادوجوم  یگتسباو  يهدئاف  ای  هجیتن  ناونعب  ماما  هک  يرگید  يهتکن  قلطم . دحاو  درف 
دـسریم نشور  یهار  هب  موهفم  نیا  رد  قیقدت  لیلحت و  هجیتن  رد  دیامنیم و  بلج  دوخب  ار  رـشب  یگتـسباو  نیا  هک  تسنیا  دوشیم  رکذ 

- ددرگ يرهوج  هب  یهتنم  دیاب  هک  دشاب  یضرع  هچ  دوش ) یهتنم  تاذلاب  ام  هب  دیاب  ریغلاب  ام   ) ره اریز  ددرگیم ، ادخ  دوجو  هب  یهتنم  هک 
نامه الاب  يور  رب  تفرعم  نابدرن  اب  رگا  نیریز  تروص  یتسالاب  رد  هچنآ  دراد  ریز  رد  یتروص  یتساـبیز  شوخ  زغن  نارتخا  نیا  اـب  خرچ 
یلعف هچ  یکـسردنفریم و  یتسایوگ  دهاش  ام  يوعد  نیا  رب  لقع  تسخن  دـیاب  يرهوج  ارنآ  دـشاب  ضراع  هچ  ره  یتساتکی  دوخ  لصا  اب 

رب ار  وا  هک  يدوجوم  ره  زا  زاینیب  اتمهیب و  درف و  تسا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  طـقف  - 8 انب . انب و  دننام  ددرگ  یهتنم  لعاف  هب  دـیاب  هک 
ادـخ يارب  هک  يدوجوم  روصت  اریز  تسا ، تایهلا  لوصا  نیرتيرورـض  زا  مه  لصا  نیا  دـیامن . شکاـسما  دـنک و  شکمک  دراد و  ياـپ 

هقلطم تین  ادمـص  یتاذ و  يانغ  هک  تسا  هللا  موهفم  لالتخا  مزلتـسم  دشاب ، هدوب  وا  يهدنرادهگن  ای  کمک و  ای  هدـنراد و  ياپ  رب  ناونعب 
ادخ زا  رتيوق  رتیلاع و  دوجو  مزلتـسم  دشاب ، هدوب  نآ  هب  هتـسباو  ادخ  هک  يدوجوم  نانچ  روصت  رگید  فرط  زا  دراد . ترورـض  نآ  رد 

هابتشا اهاطخ و  - 9 تسا !! اراد  نآ  هب  دنمزاین ، هللا  زا  شیب  ار  يدنوادخ  یگتسیاش  هک  دشابیم 
، دوخ يهدش  روصت  دنوادخ ، تافـص  میهافم و  هب  سایق  اب  ار  يدـنوادخ  تافـص  میهافم و  هک  تسنیا  زا  یـشان  لئاسم  نیا  رد  مدرم  تا 

نـشور دـنهاوخیم  اـهیکیرات  يهلیـسوب  ار  اـهیکیرات  دـنوشیم و  رترود  تقیقح  قـح و  زا  اـههسیاقم  نیا  اـب  هک  دـننادیمن  دـنیامنیم و  یقلت 
هب نانآ  يرکف  ياهـشالت  تبقاع  دـننامیم و  مورحم  نیقی  مهف و  زا  تیمها  اب  هداـعلا  قوف  لـئاسم  نیا  رد  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـنزاسب !!

، نم رورس  يا  تفگ : نارمع  . ) هلاسم یل  تیقب  نکلو  تفـص ، امک و  هنا  دهـشا  يدیـس  ای  نارمع : - 21 ددرگیم . یهنتم  بارطـضا  ریحت و 
امع لس  مامالا : تسا ) هدـنام  یقاب  نم  يارب  هلاسم  کی  یلو  يدومرف ، فیـصوت  هک  تسا  نامه  يدـنوادخ  تافـص  هک  مهدیم  یهاوگ 
نم لوحتی  له  ءیش و  هب  طیحی  له  و  وه ، ءیـش  يا  یف  میکحلا  نع  کلاسا  نارمع : یهاوخیم ). هک  هچنآ  زا  سرپب  دومرف : ماما  . ) تدرا

زا وا  اـیآ  و  تسا ؟ يزیچ  هچ  رد  وا  میکح . دـنوادخ  يهراـبرد  منکیم  لاوس  وت  زا  تفگ : نارمع  ( ؟ ءیـش يا  هجاـح  هب  وا  یـش  یلا  یش 
هنع تلاس  ام  لقعاف  نارمع  ای  كربخا  مالـسلاهیلع : اضرلا  مامالا  تسا ) دـنمزاین  يزیچ  هب  وا  اـیآ  ددرگیم ؟ نوگرگد  رگید  زیچ  هب  يزیچ 

قعلا اولوا  همهف  نع  زجعی  هملع و ال  بزاعلا  هلقع ، توافتملا  همهفی  سیل  مهلئاسم و  یف  نیقولخملا  یلع  دری  ام  ضمغا  نم  هناف 
لجوزع هنکلو  کلذ ، یلا  هجاحل  قلخ  ام  یلا  لوحتی  لوقی : نا  لئاقل  زاجل  هنم  هجاحل  قلخ  ام  قلخ  ناک  ولف  کلذ  لوا  اما  نوفـصنملا . ل 

، هنم جرخی  ضعب و  یف  هضعب  لخدی  اضعب و  هضعب  کسمی  قلخلا  نا  الا  ءیش ، یلع  ءیش و ال  یف  اتباث ال  لزی  مل  هتجاحل و  ائیش  قلخی  مل 
هکاسما و ال نع  زجعی  هظفح و ال  هدوی  هنم و ال  جرخی  ءیـش و ال  یف  لخدی  سیل  و  هلک ، کلذ  کسمی  هتردقب  سدـقت  لجوزع و  هللا  و 
، هتعیرشب نیمئاقلا  هنازخ  هرمال و  نیظفحتسملا  هرس و  لها  هلسر و  نم  هیلع  هعلطا  نم  لجوزع و  هللا  الا  کلذ  فیک  قلخلا  نم  دحا  فرعی 

ءیش نم  هیلا  برقا  هقلخ  نم  ءیش  سیل  هتدارا و  هتیشمب و  نوکیف  نک ، هل : لوقی  امناف  ائیش  ءاش  اذا  برقا ، وه  وا  رصبلا  حملک  هرما  امنا  و 
نا و  هتدحو ، هتفـصو و و  ام  یلع  هللا  نا  دهـشا  و  تمهف . دق  يدیـس ، ای  معن  لاق  نارمع ، ای  تمهفا  ءیـش . نم  هنم  دعبا  وه  هنم  ءیـش  و ال 

، وتب مهدیم  ربخ  نارمع ، يا  دومرف : مالسلاهیلع  اضر  ماما  . ) ملـسا هلبقلا و  وحن  ادج  اسرخ  مث  قحلا . نید  يدهلاب و  ثوعبملا  هدبع  ادمحم 
شلقع هک  یـسک  ددرگیم و  حرطم  مدرم  يارب  هک  تسا  یلئاسم  نیرتراوشد  زا  هلاسم  نیا  اریز  يدرک ، حرط  هک  ياهلاسم  رد  نک  لـقعت 

نآ دمهفیمن و  ارنآ  تسا  دیدپان  وا  يارب  شملع  صقن و  هب  ور  ینوگرگد  ضرعم  رد 
یگزیگناب ار  تاقولخم  لاعتم  دنوادخ  رگا  هک : تسنیا  وت  لاوس  نیتسخن  خساپ  اما  دنتـسین . ناوتان  نآ  مهف  زا  دنفاصنا  لقع و  ياراد  هکنا 
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ادـیپ رییغت  دوب  شزاـین  دروم  هک  یقولخم  نآ  قبط  رب  دـنوادخ  دـیوگب : ياهدـنیوگ  هک  تشاد  ناـکما  دوـب ، هدـیرفآ  اـهنآ  هب  وا  زا  يزاـین 
رب هن  يزیچ و  رد  هن  تسا  هدوب  دوجوم  هراومه  دـنوادخ  تسا و  هدـیرفاین  نادـب  زاین  يور  زا  ار  يزیچ  لجوزع  دـنوادخ  نکلو  دـنکیم ،
نآ زا  دوشیم و  لخاد  رگید  ضعب  رد  یضعب  درادیمهگن و  ار  رگید  یـضعب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دنتاقولخم  طقف  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ .

جراـخ يزیچ  زا  دوشیمن و  لـخاد  يزیچ  رد  وا  و  تسا ، تاـقولخم  يهمه  ظـفاح  دوخ  تردـق  اـب  لـجوزع  دـنوادخ  و  ددرگیم ، جراـخ 
یگنوگچ تردق و  نیا  تاقولخم ، زا  يدحا  چیه  و  دـنامیمن . زجاع  شظفح  زا  دـیامنیمن و  ناوتان  ار  وا  يزیچ  چـیه  ظفح  ددرگیمن و 

رما ناظفاح  زار و  لها  نالوسر و  زا  تسا  هتخاس  علطم  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  لجوزع و  دـنوادخ  دوخ  رگم  دـنادیمن ، ار  يدـنوادخ  لعف 
نآ زا  رتکیدزن  ای  مشچ  ندز  مهب  دـننام  يدـنوادخ  لـعف  هک  تسین  نیا  زج  و  دـنمئاق . وا  نوناـق  تعیرـش و  اـب  هک  وا  ناراد  هنازخ  یهلا و 

يزیچ چیه  و  دیآیم . دوجوب  يدنوادخ  يهدارا  تیشم و  اب  ءیش  نآ  و  شاب ) : ) دیوگیم نآ  هب  طقف  تساوخ ، ار  يزیچ  هکیماگنه  تسا ،
؟ يدیمهف ایآ  نارمع  يا  تسین . رترود  رگید  يزیچ  زا  دنوادخ  يارب  يزیچ  تسین و  رگید  يزیچ  زا  وا  هب  رتکیدزن  دـنوادخ  تاقولخم  زا 
يدومن و فیـصوت  ار  وا  وت  هک  تسنامه  ناحبـس  دـنوادخ  هکنیاب  مهدیم  تداهـش  مدـیمهف و  اـعطق  نم ، رورـس  يا  يرآ  تفگ : نارمع 

اهناسنا يهمه  يارب  قح  نید  شرتسگ  تیادـه و  يارب  وا ، يهدـنب  ص )  ) دـمحم هکنیاـب  مهدیم  تداهـش  و  يدومرف . ناـیب  ار  شدـیحوت 
دوجو تالمج  نیا  رد  تایهلا  زا  رگید  یلئاسم  دروآ ) مالسا  داتفا و  هدجس  هب  هلبق  فرطب  دوخ  يور  رب  نارمع  سپس  تسا . هدش  ثوعبم 

يهلاـسم هک  میوش  رکذـتم  دـیاب  لـئاسم  حرط  زا  شیپ  ار  هتکن  نیا  میئاـمنیم . ریـسفت  میهدـیم و  حیـضوت  ار  اـهنآ  رـصتخم  روطب  هک  دراد 
رارکت ارنآ  دروم  نیا  رد  نارمع  نوچ  تسا  هدـش  حرطم  زین  هتـشذگ  لئاسم  رد  سدـقا  دوجو  نآ  قلطم  لالقتـسا  يدـنوادخ و  يزاـینیب 

ماما قوف  تالاوس  خساپ  رد  - 1 دنیامرف . نایب  رتدیدج  ياهتکن  يهفاضاب  ارنآ  خساپ  هک  دناهدش  روبجم  مالـسلاهیلع  ماما  اذـل  تسا ، هدرک 
لقع لئاسم  نیا  مهف  يارب  ینعی  دناهدومرف ، دیکات  فاصنا  يهفاضاب  ملع  لقع و  عوضوم  هب  رگید  راب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 

لئاسم نیا  هب  دورو  قح  دنشاب ، هدومن  مورحم  ار  دوخ  سدقم  لماع  هس  نیا  زا  هک  یناسک  دنراد و  ترورض  رایسب  فاصنا  مهف و  و 
، تسا هدیرفآ  يزاین  يانبم  رب  ار  تاقولخم  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  لامتحا  - 2 تشگ . دنهاوخ  هدـنامرد  ریحتم و  هارمگ و  اریز  دـنرادن ، ار 
هک دـشیم  هنوگناـمه  درکیم و  ادـیپ  رییغت  دروآیم  رب  ار  وا  زاـین  هک  هچنآ  هب  لوـصو  زا  سپ  يدـنوادخ  تیدوـجوم  هک  تسنیا  مزلتـسم 

یتیعقوم رد  تسا ، شناد  نتفرگ  ارف  هب  جاتحم  هک  یناسنا  میروآیم : ار  یلاثم  مازلتـسا  نیا  حیـضوت  يارب  درکیم . ءاضتقا  شبولطم  دصقم 
شناد و مانب  یتقیقح  تفای ، قیفوت  شناد  لیـصحت  هب  هکیماـگنه  دریگب . ارف  ارنآ  دـهاوخیم  تسا و  شناد  زا  مورحم  هک  تسا  هتفرگ  رارق 

هکنیا رد  تسین  يدـیدرت  دـباییم و  لوـحت  يدنمـشناد )  ) یـشناداب هب  یـشنادیب  زا  روـبزم  ناـسنا  هجیتـن  رد  ددرگیم . هفاـضا  وا  هب  تفرعم 
یلوا ریخ . عفن و  بلج  يارب  زاین  مود  عقوم  ررـض و  عفد  يارب  زاـین  مکی - عقوم  دـیآیم : دوجوب  عقوم  ود  زا  یکی  رد  يدـنمزاین  ساـسحا 

، شندروآ تسدـب  ناکما  اب  نآ ، زا  تیمورحم  هک  يریخ  عفن و  ندروآ  تسدـب  يارب  یمود  دوخ ، یلعف  تیدوجوم  صقن  زا  تاجن  يارب 
ریذپناکما ادـخ  يارب  تیعقوم  ود  نیا  زا  کی  چـیه  هک  تسا  یهیدـب  دـشابیم . دـنمزاین  دوجوم  نآ  يهتـسیاش  تیدوجوم  يارب  یـصقن 
راد دوجو )  ) توبث دنوادخ  - 3 دشابیمن . راگزاس  هقلطم  تینادمص  قلطم و  ینغ  لماک و  دوجولا و  بجاو  موهفم  اب  اریز  تسین ،

یهانتیال سدقا  تاذ  نآ  تیدودحم  بجوم  هک  دنک  هطاحا  وا  هب  زیچ  نآ  هک  تسا  يزیچ  رد  هن  تسا ، یلازی  لزی و ال  مل  توبث  نیا  د و 
هغالبلاجـهن رد  هک  تسا  یهلا  يهلاسم  نامه  نیا  تسا . ادـخ  زا  زیچ  نآ  ندوب  یلاخ  شاهمزـال  هک  تسا  يزیچ  يور  رب  هن  دـشاب و  هدوب 

رد ادخ  دیوگب : هک  سک  ره   ) هنم یلخ  ءادقف  یلع م ، لاق  نم  و  هنمض ، دقف  میف ، لاق  نمف  تسا : هدمآ  ترـضح  نآ  زا  هبطخ  نیتسخن  رد 
، تسیزیچ يالاب  ای  يور  رب  ادخ  دیوگب : هک  سک  ره  تسا و  هتخاس  طیحم  ادخ  رب  ار  زیچ  نآ  هداد و  رارق  وا  رب  رد  ار  ادـخ  تسا ، يزیچ 

الصا هک  میـسریم  هجیتن  نیاب  میـشیدنیب ، مزال  دحب  يدنوادخ  يهقلطم  تینادحو  رد  رگا  و  تسا . هدومن  رود  یلاخ و  ادخ  زا  ار  طیچ  نآ 
فرظ و طابترا  دنوادخ  اب  مود  دوجوم  ناونعب  هک  تسین  حرطم  نانچ  يدنوادخ  ماع  ضیف  یبوبر و  سدقا  تاذ  ربارب  رد  يدوجوم  چـیه 

رارق مه  يور  ایور  لقتـسم  تیوه  ود  اب  هتفای  نیعت  دوجوم  ود  نایم  هک  یطباور  زا   ) کلاذریغ یپچ و  تسار و  ینیئاپ و  الاب و  یفورظم و 
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ینعی تسا ، ادخ  زا  ریغ  تادوجوم  يرورض  صاوخ  زا  رگید  یـضعب  اب  تادوجوم  زا  یـضعب  ظفح  كاسما و  - 4 دشاب . هتشاد  دنریگیم )
، رگیدکی زا  يدام  رثات  ریثات و  ندوب ، نیئاپ  الاب و  تیفرظ ، دننام  تینیع  ققحت و  يهصرع  رد  ینامسج  نوگانوگ  تاطابترا 

تایدام هدام و  مزاول  تاصتخم و  زا  طقف  ندوب  کلذ  ریغ  رگیدکی و  زا  جورخ  رگیدـکیب و  دورو  ضورعم و  ضراع و  داضت و  محازت و 
و تادوجوم ، يهمه  يارب  دوجو  يهمادا  ضیف  دـشابیم . یعـضو  ره  رد  لاح و  ره  رد  تادوجوم ، يهمه  ظفاح  لاـعتم  دـنوادخ  و  تسا .

تیـشم هب  دنتـسم  همه  همه و  نیناوق  نآ  تیوه  دوخ  تادوجوم و  يهرادا  يارب  نیناوق  دوخ  تاـبث  نیناوق و  يارجم  رد  اـهنآ  نتفرگ  رارق 
چیه و هکلب  دنرادن ، دوجو  يهصرع  رد  یماوق  اهنت  هن  يدنوادخ  ضیف  تیـشم و  زا  رظن  عطق  اب  تادوجوم  اریز  تسا ، يدـنوادخ  يهغلاب 

تکرح ریغت و  هنوگره  قوفام  وا  اریز  ددرگیمن ، جراخ  يزیچ  زا  دوشیمن و  لخاد  يزیچ  چیه  رد  ناحبـس  دنوادخ  - 5 دناضحم . مودعم 
يهرابرد يدـنوادخ  يرادـهگن  ظفح و  عناـم  دـناوتیمن  یئورین  چـیه  دوجوم و  چـیه  - 6 دـشابیم . تاـیدام  هداـم و  صاوـخ  زا  هک  تسا 

يدوب هدرک  دوخ  قشاع  ار  تسین  يدومن  یتسه  تذـل  تست  داجیا  زا  هلمج  ام  یتسه  تست  داد  زا  ام  دوب  اـم  داـب  دـشاب - هدوب  تادوجوم 
ام دـنک  ورین  نوچ  شاقن  اب  شقن  دـنک  وجتـسج  تیک  يریگب  رو  ریگماو  ار  دوخ  ماج  هداب و  لقن و  ریگماو  ار  دوخ  ماـعنا  تذـل  ار  تسین 

گچ تادوجوم و  اب  ار  يدنوادخ  طابترا  تقیقح  - 7 يولوم )  ) دونشیم ام  يهتفگان  وت  فطل  دوبن  ناماضاقت  میدوبن و 
یتسه و هب  قلطم  ملاع  هک  تسا  لـجوزع  دـنوادخ  طـقف  دـنادیمن  تاـقولخم  زا  یـسک  چـیه  ار  اـهنآ  ظـفح  كاـسما و  فرـصت و  یگنو 

علطم روبزم  روما  رب  ارنانآ  دـنوادخ  هک  يدـنوادخ  نالوسر  زا  یئاهناسنا  زین  و  تسا ، یتسه  يهرابرد  دوخ  ياهتیلاعف  طابترا و  یگنوگچ 
نازاتـشیپ وا و  تمکح  نارادهنازخ  وا و  رما  ناظفاح  دنـشابیم و  اراد  ار  یهلا  يراد  زار  یگتـسیاش  هک  یئاهناسنا  نینچمه  تسا و  هتخاـس 

رادـقمب هک  دنتـسه  یبوبر  لامج  لالج و  تمظع  نایانـشآ  لامک و  قیرط  ناکلاس  هتـسراو و  ياـهناسنا  نیا  دنتـسه . وا  تعیرـش  هب  مئاـق 
زا یئاـهر  هـک  دــناهدرک  تاـبثا  ار  تـقیقح  نـیا  ناوارف  روـطب  یلقن  یلقع و  لـئالد  دــنعلطم . روـما  زا  دوـخ  يدوـجو  ناـکما  تـیفرظ و 
هب بدات  هللا و  قالخا  هب  قلخت  یناسنا و  لئاضف  بسک  اب  بذـهت  یهاوخدوخ و  نوگانوگ  ياهیرامیب  زا  تاـجن  یناویح و  ياـهیگدولآ 

رارق ینابر  راونا  شبات  ضرعم  رد  ار  یمدآ  نورد  هتـشگ و  یمدآ  ینورد  یئاـنیب  ولج  زا  لـهج  باـجح  ندـش  راـنک  رب  بجوم  هللا  بادآ 
زغم يداع  ياهتیلاعف  اب  هک  تسا  یتسه  تایعقاو  يهرابرد  صاخ  یئاهیئانـشور  اهیهاگآ و  لوصح  لامک ، دشر و  نیا  يهجیتن  دهدیم ،

هک میتسه  یئاهناسنا  هنوگنیا  دـهاش  خـیرات  رـساترس  رد  ام  دنـشابیمن . باستکا  لباق  تسا ، تخانـش  لـئاسو  رگید  ساوح و  هب  یکتم  هک 
اع راتفر 

يارب هک  قوف  رد  هروبزم  روما  هب  ار  نانآ  یئانـشآ  عالطا و  دـناهتفای ، قیفوت  نآ  لیـصحت  هب  هک  لوقعم ) تایح   ) رد نانآ  هناهاگآ  هناـمل و 
يامکح هللا و  ءایلوا  نانآ و  قح  رب  ءایـصوا  یهلا و  نالوسر  نانیا  دـنکیم . تابثا  لماک  حوضو  اـب  دنـشابیم ، لوهجم  هدرپ  تشپ  نارگید 

ماهفا هک  دننکیم ، دوهش  ار  اهتیعقاو  قامعا  نطاوب و  نانآ  دننیبیم ، ار  اهتیعقاو  یئادتبا  حوطس  رهاوظ و  یلومعم  مدرم  رگا  هک  دنانیتسار 
لاـمک نآ  رگید  فرط  زا  دـنزجاع . نآ  تفاـیرد  كرد و  زا  یتـسرپدوخ ، دوـخ و  رد  راـتفرگ  یتسرپلـهج و  رد  روهطوـغ  مدرم  ناوتاـن 

- دنرادن دناهدرک  دوهش  هک  ار  یقئاقح  نآ  زاربا  یئاناوت  ناتـسرپدوخ ، ناتـسرپلهج و  ياهنامرآ  راکفا و  یتسپ  يهدهاشم  اب  مه  ناگتفای 
ار هک  ره  دناهدیـشوپ  هتـسناد و  اهزار  دناهدیـشون  قح  ماج  هک  نافراع  اهزاوآ  زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  تسا و  لـفق  شبل  رب 

نب یلع  نینموملاریما  قح  هار  ناـکلاس  رـالاس  هلفاـق  نیدحوملادیـس  ار  ینعمب  نیا  دـنتخود  شناـهد  دـندرک و  رهم  دـنتخومآ  قح  رارـسا 
يهرابرد یتخانـش  تفرعم و  نینچ  لیـصحت  ناکما  رد  رـصتخم  یحیـضوت  يارب  دـناهدومرف . دوخ  نانخـس  رد  اهراب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا 

زا ناسنا  کی  هک  ماگنهنآ  رد  میئامنیم : هراشا  هلاسم  کی  هب  هدرپ  تشپ  تایعقاو 
انشآ نآ  زیگناتفگش  رایـسب  ياهدادعتـسا  و  نم )  ) يدرجت ياهتمظع  اب  اجیردت  دنکیم و  روبع  نم )  ) يهرابرد یئادتبا  ماخ و  تاروصت 

اب ییانـشآ  رد  یناـسنا  نینچ  اـیآ  دـباییم ، رد  ندـب  يداـم  دـبلاک  يهراـبرد  ار  نآ  تیمویق  و  درجم ) نم   ) يهطبار يهجیتـن  رد  دوـشیم ،
لصفم ثیدح  لمجم  نیا  زا  میناوتیم  نیاربانب  تسا . نینچ  اعطق  تسا ؟ هتشادنرب  دوهش  يهلیـسوب  یمدق  هدام ، ملاع  اب  يدنوادخ  يهطبار 
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، تعیبط يهصرع  یناملظ  ياهباجح  تشپ  يهرابرد  رگنـشور  ياهدوهـش  هب  لین  ار  مدآ  كاـپ  دـالوا  ناـگتفای  لاـمک  حورـشم  ناتـساد  و 
يهملک طقف  دهاوخب  ار  يزیچ  دوجو  رگا  تسا . نآ  زا  رتکیدزن  هکلب  مشچ  ندز  مهب  دـننام  يدـنوادخ  رما  - 8 میئامن . تفایرد  كرد و 

هب یتح  هک  تسا  يدنوادخ  تمکح  هب  دنتسم  تیشم  تسا ، يزیچ  ره  ندمآ  دوجوب  یلصا  لماع  هجنآ  مینادیم  هتبلا  دیوگیم . ار  شاب ) )
يارب وا  هغلاب  تیـشم  يدـنوادخ و  ضیف  نایرج  هک  هچنآ  تسا . اهناسنا  میهفت  يارب  شاب ) ( ) نک  ) هملک دـشابیمن و  مه  ياهظحل  دادـتما 
هچنآ دـشابیمن . تکرح  زا  هدـش  عازتنا  نامز  تاعطق  زا  اعطق  مه  مد  نیا  هک  تسین  شیب  یمد  تسا ، یـضتقم  تادوجوم  ندروآ  دوجوب 

ددرگیم نیئاپ  الاب و  شیپ و  سپ و  يواست و  يدایز و  یمک و  لقث و  ناکم و  اضف و  شرتسگ  نامز و  شـشک  ندمآ  دوجوب  بجوم  هک 
زا

زا کی  چـیه  - 9 يرتسبـش )  ) ملاع ود  ماجنا  زاغآ  دـنک  مدـکیب  واـک  یمیدـق  هللا  یلاـعت  ـالا : و  تسا . تاـیدام  هداـم و  تیوه  تاـصتخم 
نیا ریظن  دـشابیمن . يرگید  زا  رترود  لاـعتم  دـنوادخب  مه  اـهنآ  زا  کـی  جـیه  تسین و  يرگید  زا  رتکیدزن  لاـعتم  دـنوادخب  تادوجوم 

یتسه و هصرع  رد  تادوجوم  ياهتیعقوم  فالتخا  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  تسا  هدومرف  نارمع  هب  ماـما  هک  یئاهخـساپ  لـئاوا  رد  بلطم 
: دیامرفیم مالـسلاهیلع  ماما  دروم  نیا  رد  دـشابیمن . رگید  یـضعب  یتسپ  یـضعب و  تمظع  رب  لیلد  اهنآ  تاجرد  فالتخا  تایفیک و  عونت 
زا یـصاخ  ناکم  عضوم و  رد  يدـنوادخ  تیوه  اریز  تسا  حـضاو  الماک  بلطم  نیا  لیلد  تسین ، يرگید  زا  رتکیدزن  ادـخب  يزیچ  چـیه 

تادوجوم همه  هکلب  رود ، یـضعب  کیدزن و  یـضعب  دـشاب - فلتخم  سدـقا  تیوه  نآ  هب  تادوجوم  تبـسن  ات  تسا  هتفرگن  رارق  دوجو 
يانعمب رظن  اب  یللخ  جاجتحا  نیا  تالمج  تاملک و  زا  یـضعب  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هرـصبت - دنتـسه . يواسم  سدـقا  تاذ  نآ  يارب 

رد یلو  تسا  هدوب  ناگدننکخاسنتـسا  هحوت  مدع  هابتـشا و  هب  طوبرم  للخ  نیا  هک  تسا  یعطق  دوشیم و  هدـید  مالـسلاهیلع  ماما  دوصقم 
ریسفت اجنیا  رد  ام  هک  ياهبطخ  رد  دومن . تفایرد  هطوبرم  تالمج  عومجم  هب  رظن  اب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  دوصقم  ناوتیم  روبزم  دراوم  همه 

مینکیم
لباـق تسا  هدومرف  حرط  جاـجتحا  نیا  رد  ملاـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  هک  یلئاـسم  اـب  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  بلاـطم 
ریسفت دروم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ياههبطخ  رگید  دننام  ار  هبطخ  نیا  تاالمج  زا  کی  ره  ام  لاحنیا ، اب  دنشابیم و  ریـسفت  حیـضوت و 

ام مومذـم  عنام  لک  و  هاوس ، صقتنم  طعم  لک  ذا  دوجلا ، ءاطعالا و  هیدـکی  ـال  دومجلا و  عنملا و  هرفی  ـال  يذـلا  دـمحلا هللا  میهدیم : رارق 
دومج و  دوخ ) ناسحا  زا  مدرم   ) نتخاس عونمم  هک  تسار  يدنوادخ  رم  دمح   ) مسقلا دـیزملا و  دـئاوع  معنلا و  دـئاوفب  نانملا  وه  هالخ و 

وا زج  يا  هدنـشخب  ره  اریز  دزاسیمن ، رقف  راچد  ار  وا  تاـقولخم  رب  ناـسحا  شـشخب و  دـیازفایمن و  وا  رب  يزیچ  شـشخب ) زا  كاـسما  )
شناگدنب هب  هک   ) اهتمـسق عفانم و  یناوارف  اهتمعن و  دئاوف  اب  هک  تسوا  و  تسا . خـیبوت  دروم  وا  زج  ياهدـننک  عنم  ره  دریذـپیم و  ناصقن 

يارب دزاسیمن  رقف  راچد  ار  وا  دوجو  اـطع  دـیازفایمن و  وا  رب  يزیچ  شـشخب  مدـع  كاـسما و  دـیامنیم . يرگناـسحا  دـیامرفیم ) تیاـنع 
رگا دوشیم ؟ هتـساک  امـش  ملع  زا  نارگیدب  ملع  لذب  اب  ایآ  مینک ، هعجارم  دوخ  نورد  هب  دیاب  زاب  مهم ، رایـسب  يهلاسم  نیا  مهف  حیـضوت و 

هک تسین  نیا  رد  يدیدرت  چیه  دوشیم ! هدوزفا  امش  ملع  رب  دیدرک ، هقیاضم  نارگید  زا  ار  دوخ  ملع 
رد و  دوشیم ! هتساک  يزیچ  امـش  حور  ای  ناور  زا  دیزرویم ، تلادع  هعماج  کی  ای  درف  کیب  هک  یتقو  ایآ  تسا . یفنم  لاوس  ود  ره  خساپ 
رد تلادـع  زا  يرادـقم  یلومعم  حالطـصا  هب  و  دوـشیم ! هفاـضا  امـش  حور  اـی  ناور  رب  يزیچ  دـینکیمن ، تلادـع  هب  مادـقا  هک  ماـگنه  نآ 

ظفح و دنکیمن و  مک  ناسنا  تیدوجوم  زا  دوشیم ، رداص  ناسنا  زا  هک  شزرا  اب  ياهتیلاعف  زا  کی  چیه  ناس  نیدـب  دـنامیم ! امـش  يهسیک 
تسا روهشم  ثیدح  دافمب  سفن  تخانش  يهلیسوب  یهلا  يهلاسم  کی  تخانـش  دراوم  زا  یکی  مه  نیا  دیازفایمن . نآ  رب  نآ ، يرادهگن 

، یعیبـط روطب  هک  یـسک  ره  و  تخانـش ) ار  شیادـخ  تخانـش ، ار  دوخ  سفن  هک  سک  ره   ) هبر فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم  دـیوگیم : هک 
ياراد نانم  دـنوادخ  یلو  دریگیم ، رارق  شنزرـس  ریقحت و  دروم  اعطق  دزروب ، عاـنتما  نآ  نداد  زا  دـشاب و  هتـشاد  ار  يزیچ  نداد  دادعتـسا 
تذـل تست  داجیا  زا  هلمج  ام  یتسه  تست  داد  زا  ام  دوب  ام و  داب  ادـنوادخ - میئوگب : رگید  راـب  تسا . كاـسما  اـطع و  رد  راـیتخا  لاـمک 
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تیک يریگب  رو  ریگماو  ار  دوخ  ماج  هداب و  لقن و  ریگماو  ار  دوخ  ماعنا  تذـل  ار  تسین  يدوب  هدرک  دوخ  قشاـع  ار  تسین  يدومن  یتسه 
بن ام  رگن  دوخ  ياخس  مارکا و  ردنا  رظن  ام  رد  نکم  ام  ردنا  رگنم  دنک  ورین  یک  شاقن  اب  شقن  دنک  وج  تسج و 

نیبلاطلا و  هیلا ، نیبغارلا  لیبس  جهن  و  مهتاوقا ، ردق  مهقازرا و  نمـض  قئالخلا ، هلایع  دونـشیم  ام  يهتفگان  وت  فطل  دوبن  ناماضاقت  میدو و 
ار و شرادـید  ناقاتـشم  هار  تسا و  هدومرف  ردـقم  ار  ناـنآ  ياـههشوت  و  نیمـضت ، ار  ناـنآ  يزور  دـنیوا ، لاـیع  دـننام  قئـالخ   ) هیدـل اـم 

ثیداحا رد  تاقولخم  يهرابرد  ادـخ  لایع  ریبعت  دنتـسه  يدـنوادخ  لایع  دـننام  تاـقولخم  تسا ). هدومن  راومه  ار  شفاـطلا  ناگدـنیوج 
دنتـسه و يدـنوادخ  لاـیع  دـننام  تاـقولخم  يهمه   ) مهل مهعفنا  هیلا  مهبحا  هللا و  لاـیع  مـهلک  قـلخلا  دـننام  تـسا ، هدـش  دراو  زین  رگید 
ود ادخ ، اب  اهناسنا  يهطبار  رد  لایع  يهملک  ندرب  راکب  رد  دشابیم ) قئالخ  نآ  هب  نانآ  نیرتدنمدوس  ادـخ  دزن  رد  تاقولخم  نیرتبوبحم 

دنوادـخ تسا ، هدـمآ  ناوارف  تایاور  رد  هکنانچ  و  تسا . شتاقولخم  رب  يدـنوادخ  تبحم  ناـیب  مکی - يهتکن  تسا : مهم  رایـسب  يهتکن 
، دودو روفغ ، میرک ، میحر ، نمحر ، میناوخیم : ار  ادخ  ریز  تافص  اب  ربتعم  ياهاعد  رد  هلمجنآ  زا  درادیم . تسود  رایـسب  ار  اهناسنا  لاعتم 
، قیفر قیفـش ، داوج ، سنوم ، هدـننک ،) وفع  ، ) وفع باوـت ، فوـطع ، هدـنهد ،) هاـنپ   ) ثیغم بیجم ، بوـیعلا ، راتـس  نسحم ، لـضفلا ، مئاد 

 … روکش فیطل ، سرداد ) ، ) خیرص نیعم ، هدنهد ) تاجن  ، ) جرفم ررض ) يهدننک  فرط  رب   ) رضلا فشاک 
رگیدـکی اب  اهناسنا  نایم  هک  یعیبط  یفطاع  تبغر  هقالع و  اـهناسنا ، رب  يدـنوادخ  رهم  دادو و  تبحم و  زا  دوصقم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

، ینعم نیا  یلاـمجا  كرد  يارب  مینکیم . زاربا  رگیدـکیب  اـهناسنا  اـم  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  یلیخ  یمیهاـفم  هکلب  دـشابیمن ، دراد ، دوـجو 
هک دـیآیم  دوجوب  ناسنا  رفن  ود  نیبام  یتبحم  الثم  میهدـب . رارق  یـسررب  دروم  ار  مدرم  نایم  رد  تبحم  توافتم  رایـسب  تاجرد  میناوتیم 

یکدنا لولعم  تسا  نکمم  تبحم  نیا  دنرادن . یعالطا  رگیدکی  رد  تبحم  ياههزیگنا  زا  زونه  دناهدرک و  ادیپ  تفلا  رگیدکی  اب  یگزاتب 
اهرهاوخ و اهردارب و  ناشنادنزرف و  ناردپ و  و  ناشناکدوک ، ناردام و  نایم  رد  تسا . هدیـشخب  يرگیدب  ود  نآ  زا  یکی  هک  دشاب  لام  زا 
اب دنـشابیمن ، مه  اب  هسیاقم  لباق  صاوخ  رظن  زا  هن  تیوه و  رظن  زا  هن  هک  دوشیم  هدـید  اـهتبحم  زا  یعاونا  رگیدـکی ، اـب  نارـسمه  نینچمه 

الاو لوقعم و  تبحم  نایب  هب  میزادرپب  نونکا  دـنوشیم . هدـناجنگ  کلاذریغ  دادو و  تبحم ، هقالع ، دـننام  یتاملک  رد  اهنآ  يهمه  لاـحنیا 
راثآ بوبحم و  تقیقح  تخانش  زا  سپ  هک  تسا  نتساوخ  باذجنا و  نآ  تبحم ، نیا  زا  دوصقم  دوشیم . هدید  كدنا  رایسب  هنافساتم  هک 

یتخت نینچ  رب  هفازگ  یک  تسا  شناد  يهجیتن  مه  تبحم  نیا  ددرگیم - رادیدپ  نآ  ياهشزرا  يدوجو و 
دینش یبوبحم  گناب  يریفص  زا  دید  وچ  یبولطم  گنر  يدامج  رب  دامج  رب  اما  صقان  دیاز  قشع  داز  قشع  نیا  اجک  صقان  شناد  تسشن 

يهبناج همه  لماک و  یئاسانـش  یئاناوت  یناسنا  چـیه  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  ار  قرب  دـناد  دیـشروخ  مرجـال  ار  قرف  دـنادن  صقاـن  شناد 
مدرم هب  مدرم  زا  یتبحم  چیه  نیاربانب  ددرگ ، رادروخرب  یساسا  طرـش  نیا  زا  وا  تبحم  ات  دشاب ، هتـشاد  دناوتیمن  درادن و  ار  دوخ  بوبحم 

هب هقالع  تبحم و  تیفیک  هچ  رگا  يزاجم ، ياهقشع  رد  یتح  دیسر  دهاوخن  لماک  العا و  يهجرد  هب  دنـشاب ، هک  یتیعقوم  عضو و  ره  رد 
، تسا ینوگرگد  ریغت و  ضرعم  رد  قوشعم  زین  تسین و  رادوخرب  روبزم  یساسا  طرش  زا  هک  تهجنادب  یلو  دسریم ، تدش  يهجرد  اهتنم 

اهنآ تیعقاو  مامت  رب  ینبم  لیصا و  هک  تسا  شیوخ  تاقولخم  رب  ادخ  تبحم  طقف  نیاربانب ، دسریمن  الاو  لوقعم و  يهجرد  هب  تبحم  اذل 
تقیقح رد  زوجم ، تلع  نودب  اهناسنا  اب  تموصخ  اریز  تسا ، رگیدکی  نتـشاد  تسود  هب  اهناسنا  کیرحت  قیوشت و  مود - يهتکن  تسا .

: دـش هتفگ  هک  هچنآ  قباـطم  زین  اـهناسنا  هب  یئاـنتعایب  یفرطیب و  یتـح  دنـشابیم ، يدـنوادخ  رهم  دروم  هک  تسا  یتاـقولخم  اـب  تموصخ 
: دیامرفیم يدعب  يهلمجرد  ع )  ) نینموملاریما تسا . تقیقح  يهداج  زا  فارحنا  دنتسه ) يدنوادخ  رهم  دروم  اهناسنا  )

زا ص دلجم 4 ص 68 و  هب  دوش  عوجر  هلاسم  نیا  حیـضوت  يارب  تسا ) هدومرف  ردقم  ار  نانآ  ياههشوت  نیمـضت و  ار  تاقولخم  يزور  )
نآ یناگدنز ، نیا  رد  یتسارب ، تسا ) هدومرف  راومه  ار  شفاطلا  ناگدنیوج  ار و  شرادـید  ناقاتـشم  هار  و  : ) دـیامرفیم سپـس  ات 86 -  82

رادید و قایتشا  درکیمن ، راومه  شرادید  قیفوت  نتفای  يارب  یهار  دنوادخ  رگا  هکنیاب  دنهدیمن  تیمها  دننادیم و  ای  دـننادیمن  هک  یناسک 
شمیاـمنن دوخ  داد  مهاوخن  رگ  هک - دـننادیمن  رگم  دنـشیدنایم !؟ هنوگچ  تخاـسیمن ، روهلعـش  اـهناسنا  ياـهلد  رد  ار  دوخ  يوجتـسج 
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هنم دوجاب  لئس  امب  سیل  تسر و  هچ  زا  ناتـسلگ  نخلگ  رد  هن  رو  تست  ماعنا  شـشخب و  مه  اعد  نیا  شمیاشگب  لد  هتـسب  مدرک  شنوچ 
هدـشن تلئـسم  وا  زا  هک  يدروم  رد  شیاشخب  زا  رتشیب  تسا  هتفرگ  رارق  تلاسم  دروم  هک  هچناب  لاعتم  دـنوادخ  شیاشخب   ) لئـسی ملامب 
تیاـنع شناگدـنب  هب  هک  ار  هچ  ره  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تهجنادـب  هزیگنا  زا  زاـینیب  ناـیاپیب و  دوـج  ياـنعم  تسنیا  دـشابیمن ) تسا ،
هدیرفآ دوخ  دوجو  ضیف  زا  يرادروخرب  عتمت و  يارب  ارنانآ  هک  تسا  شناگدنب  رب  وا  ضحم  دوجو  هقلطم  تیـضایف  ياضتقمب  دیامرفیم ،

رب ب ات  هکلب  منک  يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم  دزاسب - رانک  رب  دوجو  ضیف  نیا  يارجم  زاار  دوخ  یناسنا  هکنیا  رگم  تسا ،
ناوتیم صقان ، رب  لماک  هیبشت  کی  رد  درادـن . یتوافت  شناگدـنب  تلاسم  مدـع  تلاسم و  اـب  یهلا  ضیف  ناـیرج  اذـل  منک  يدوج  ناگدـن 

دراذگب یقرف  هکنیا  نودب  دباتیم  دنراد ، رارق  نآ  سررون  رد  هک  تادوجوم  نآ  يهمه  رب  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  دیـشروخ  راک  تیمومع 
هک نیمز  يور  نارادـناج  نیرتکچوک  و  دـنهاوخیم ، دوخ  تاجایتحا  يارب  ارنآ  دـننادیم و  ارنآ  صاوخ  تیوه و  تمظع  هک  اهناسنا  ناـیم 
نآ ترارح  رون و  زا  دـنهاوخب ، يزیچ  دیـشروخ  نآ  زا  هکنیا  نودـب  تسیچ و  اـهنآ  تاـیح  يهراـبرد  دیـشروخ  رثا  دـننادب  هکنیا  نودـب 
راک هب  دـیامنیم ، رتدـیلپ  ار  اهنآ  شترارح  شبات  هک  دـیلپ  تادوجوم  نآ  يهراـبرد  كاـسما  نودـب  دیـشروخ  یتح  دـندرگیم ، رادروخرب 
سخ راز  هروش  رد  دیور و  هلال  غاب  رد  تسین  فالخ  شعبط  تفاطل  رد  هک  ناراب  دیرگنب : مه  ار  ناراب  دهدیم . همادا  دوخ  شخب  تایح 

تیـضایف ياضتقمب  رظن  اب  دـنرادن ، وا  زا  یتلاسم  هکنانآ  رب  دـیامنیم و  تلاسم  هکنانآ  رب  یهلا  دوجو  ضیف  ناـیرج  يواـست  تفگ : ناوتیم 
تایآ و رد  هکنانچ  تلاسم  اعد و  تیـصاخ  هب  رظن  اب  اما  و  تسا . سدـقا  تاذ  نآ  هب  ناگدـنب  قلطم  زاین  وا و  ندوب  ضحم  داوج  هقلطم و 

، ددرگ رادروخرب  دنوادخ  زا  يرتشیب  ضیف  زا  دناوتیم  تلاسم  شیاین و  عون  نیا  اب  ناسنا  تفگ : ناوتیم  تسا ، هدمآ  ناوارف  ثیداحا 
زا يدنوادخ  كاسما  هب  دنتـسم  دنیامنیمن ، يدنوادخ  هاگراب  زا  یتلاسم  اعد و  هکنانآ  يارب  يدـنوادخ  ضیف  زا  تیمورحم  هکنیا  نودـب 

تسین و هاتوک  سک  يالاب  رب  وت  فیرـشت  هنر  تسا و  ام  مادنایب  زاسان  تماق  زا  تسه  هچ  ره  دـشاب . هدوب  نانآ  يهرابرد  ناسحا  ضیف و 
هل سیل  يذلا  رخالا  هلبق و  ءیش  نوکیف  لبق  هل  نکی  مل  يذلا  لوالا  تسیچ . هناخبحاص  ریصقت  دوب  لهاک  ادگ  رگ  رگید : رعاش  نآ  لوقب 

يرخآ دوجوم  و  دشاب ، هتـشاد  دوجو  وا  زا  شیپ  يزیچ  ات  دوبن  وا  دوجو  زا  شیپ  ینامز  ام  يارب  هکیلوا  دوجوم   ) هدـعب ءیـش  نوکیف  دـعب 
یمیهافم اهنامز  تادوجوم و  يهمه  دعب  لبق و  تسا  وا  دشاب ). هتشاد  دوجو  وا  زا  دعب  يزیچ  ات  تسین  دوجو  زا  وا  دعب  ینامز  وا  يارب  هک 
نیتسخن يهطقن )  ) يهظحل زا  تستراـبع  یقیقح - یناـمز  لوا  - 1 هلمجنآ : زا  تسا . ددـعتم  دوـشیم ، زاربا  رخآ  لوا و  يهملک  ود  اـب  هک 

زا دادیور  نیلوا  مکی - يانعم  دشاب : هتـشاد  ار  ینعم  ود  زا  زا  یکی  دناوتیم  زاغآ )  ) لوا نیا  دیمان . نامز  یقیقح  لوا  ارنآ  ناوتیم  هک  نامز 
زا هدـننک  كرد  کی  هک  يدادـتما  نیلوا  مود - ياـنعم  تسا . هدروآ  دوجوب  ار  ناـمز  ءاـشنم  هدـش و  زاـغآ  یتسه  ناـهج  رد  هک  تکرح 

نایاپ ا رخآ و  هک  لوا  لباقتم  موهفم  موهفم ، نیمه  قباطم  تسا . هدومن  عازتنا  نیع  تکرح 
عازتنا يارب  ياشنم  نآ  زا  سپ  داد و  دهاوخ  يور  یتسه  ناهج  رد  هک  تکرح  هثداح و  زا  هطقن  نیرخآ  ینعی  دـشابیم ، روصت  لباق  تس 

. دومن دهاوخ  تفایرد  ار  نامز  شـشک  یتسه  ناهج  رد  تکرح  زا  هک  يدادـتما  يهدـننک  كرد  نیرخآ  ای  تشاد  دـهاوخن  دوجو  نامز 
نانوچ نامز  یتسه ، ناـهج  رد  هدـننک  كرد  لـماع  رد  ناـمز  دادـتما  عازتنا  تکرح و  زاـغآ  زا  سپ  هثداـح - کـی  يارب  یناـمز  لوا  - 2
هکنانچ دوب و  دـهاوخن  یقیقح  لوا  رمتـسم ، نایرج  نیا  طسو  رد  لوا  ناـمز  ضرف  اذـل  تسا  رذـگ  رد  روبع و  رد  ناـیرجلا  مئاد  راـبیوج 

رد هک  یثداوح  زا  یـضعب  یلو  يدادرارق . رخآ  یبسن و  رخآ  دننام  يدادرارق ، لوا  ای  دوش  روظنم  دیاب  یبسن  لوا  ای  داد ، میهاوخ  حیـضوت 
ندیـشاپ یقیقح  زاغآ  سیردت ، یقیقح  زاغآ  دننام  دشابیم  یقیقح  لوا  ياراد  دریگیم ، رارق  نآ  رابیوج  رد  دنکیم و  ادیپ  ققحت  نامز 

بآ هب  یـصاصتخا  قح  قلعت  نامز  نیلوا  دننام  يرابتعا - يدادرارق و  ینامز  لوا  - 3 کلذریغ . نتـشون و  یقیقح  زاغآ  تشک ، يارب  رذب 
هدش هداد  رارق  حبص  تعاس 7  لوا  زا  هبنش  زور  نیعم  صخش  صاصتخا  قح  زاغآ  الثم  صاخشا . زا  ياهدع  نایم  كرتشم  يهمـشچ  کی 
بآ زا  یعقوم  ره  رد  دناوتیم  هک  تسا  یتردق  ياراد  صخش  نآ  تسا و  نایرج  رد  امئاد  همـشچ  بآ  هک  تهجنادب  لاثم  نیا  رد  تسا .

رهب ضورفم  يهمشچ 
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زا زاجم  يراردوخرب  زاغآ  صخش  نآ  يارب  ار  هبنـش )  ) نیعم زور  رد  حبـص )  7  ) نیعم تعاس  لوا  طقف  ررقم  نوناـق  نیا  دـیامن ، يرادربه 
رخآ نایاپ و  قحیذ ، صخش  نآ  يارب  ضورفم  يهمشچ  بآ  زا  يرادروخرب  ناکما  يهظحل  نیرخآ  تسا . هدومن  نییعت  یـصاصتخا  قح 

هک نامز  ءاشنم  زاغآ  زا  شیپ  هک  تسا  تادوجوم  اـی  دوجوم  نآ  يدوجو  لوا  زا  دوصقم  يدوجو - لوا  - 4 تسا . یصاصتخا  قح  نامز 
نیموصعم و يهمئا  ءایبنالا و  متاخ  سدـقم  راونا  و  ءاشم . يهفـسالف  کلـسم  ربانب  لوا  لقع  دـننام  دـناهدرک  ادـیپ  تیعقاو  تسا ، تکرح 
زا شیپ  تادوجوم  ای  دوجوم  نیا  تسا . يدـنوادخ  قولخم  نیلوا  ثیداحا  قباـطم  هک  سدـقم  لـقع  اـی  و  مالـسلامهیلع ، ماـظع  ناربماـیپ 

دنوادـخ دنـشابیم . نامز  قوفام  اذـل  دـناهتفرگ ، رارق  يدـنوادخ  تیـشم  يارجم  رد  هدـمآ و  دوجوب  نآ ، تکرح  هدام و  طاسب  شرتسگ 
هئاقب لزالا و  لزا  یف  لبقلا  لبق  هدوجو  دوب . دهاوخ  نامز  نایاپ  تادوجوم و  يهمه  رخآ  زا  سپ  هدوب و  اهلوا  نیا  يهمه  زا  شیپ  لاعتم 

هب یلاح  زا  لاقتنا  نودب  دـعب  زا  دـعب  شیاقب  هدوب و  اهلزا  لزا  رد  شـسپ  زا  شیپ  يدـنوادخ  دوجو   ) لاوز لاقتنا و ال  ریغ  نم  دـعبلا  دـعب 
اریز دوب . دهاوخ  هدوب و  دعب  لبق و  ماجنا و  زاغآ و  هنوگره  قوف  ناحبس  دنوادخ  نیاربانب ، دوب ). دهاوخ  لاوز  نودب  رگید و  لاح 

هکردت وا  هلانت  نا  نع  راصبالا  یـسانا  عدارلا  و  تسا . یئاضف  یناکم و  شرتسگ  دعب  قوف  هک  تسا  ینامز  دادتما  قوف  هنوگنامه  دنوادخ 
ندـید زا  نامـشچ  یناوتاـن  تاـبثا  يارب  تـسا ) هدوـمرف  عوـنمم  دوـخ  كرد  ندـید و  زا  ار  نامــشچ  ياـهکمدرم  هـک  تسیدـنوادخ  وا  )
ریبـخلا فیطللا  وـه  راـصبالا و  كردـی  وـه  راـصبالا و  هکردـت  ـال  دـیئامرف  تقد  ار  يدـعب  بلطم  ریز  يهیآ  رد  تقد  زا  سپ  يدـنوادخ 

ار و نیمز  دیئوجم   ) ادخ ندید  يارب  ریبخ ) فیطل و  تسا  وا  دـنکیم و  كرد  ار  نامـشچ  هک  تسا  وا  دـننکیمن و  كرد  ار  وا  نامـشچ  )
ای نیمز  رد  اـهنآ  يهلیـسوب  هک  درادـن  هار  سدـقا  تاذ  نآ  هب  يدومن  تیفیک و  چـیه  تسین و  مسج  یبوبر  سدـقا  تاذ  ار ) امـس  دـیئوپم 

ترورـض مشچ  ندید  يارب  هک  نیناوق  نآ  هچ   ) ندید هب  طوبرم  یکیزیف  نیناوق  هب  رظن  اب  لاعتم  دنوادخ  دشاب . هدوب  ندـید  لباق  نامـسآ 
اریز دوشیمن  هدـید  نیب  لکـش  نیب و  دومن  ياهمـشچ  نآ  اب  دـیامنیم ) ندـش  هدـید  لباق  ار  لاکـشا  اهدومن و  هک  نیناوق  نآ  هچ  دراد و 

لـصا نیا  هب  هجوت  اب  تساهتیدودحم . اهنیعت و  نیا  يهمه  قوف  دنوادخ  و  دشابیم ، ینامز  یناکم و  یکیزیف و  نیعت  مزلتـسم  ندش  هدـید 
سپ مینیبیمن ، ار  وا  نوچ  مینیبیمن و  ار  وا  اـم  : ) دـنیوگیم هک  رگید  یمدرم  يزرو  ضرغ  صاخـشا و  زا  یخرب  یحوـل  هداـس  هک  تسا 

وتیمن
ثحب لیلحت و  اب  تسا  نکمم  درادن ) دوجو  سپ  مینیبیمن ، نوچ  : ) دنیوگیم هک  حول  هداس  هورگ  نآ  دوشیم . تباث  میریذپب )!! ار  وا  مینا 
سمل لباق  مشچ و  اب  ندید  لباق  دراد و  دوجو  ادخ  هک  دنمهفب  هرخالاب  دنوش و  كرد  یهاگآ و  هب  قفوم  ادـخ ، موهفم  یبسن  حیـضوت  و 

راک رد  يزرو  ضرغ - يهلاسم  ادـخ ، رب  هانپ  رگا  اما  تسین . یهاگـشیامزآ  چـیه  رد  ساکعنا  لـباق  شوگ و  اـب  ندینـش  لـباق  تسد و  اـب 
تـسا وا  نادـجو  نآ ، دوش و  وا  يهجلاعم  راک  هب  تسد  دـناوتیم  بیبط  کی  طقف  هک  تسا  هجلاعم  لباق  ریغ  يراـمیب  ناـمه  نیا  دـشاب ،

هک تسا  نینچ  نادجو )  ) ینورد بیبط  نیا  مادقا  هار  دشاب . هتـشک  ار  نادجو )  ) بیبط دوخ  هک  دشابن  دیدش  ردقنآ  يرامیب  هکنیا  طرـشب 
زا ار  هلمج  نیمه  شزرا  رابتعا و  تسخن  تسین ) سپ  منیبیمن  نوچ   ) دیوگیم هک  هلمج  نیا  اب  وا  هک  دـمهفب  دـیایب و  دوخب  تسخن  رامیب 

مظن لقادـح  هک  تسا  هدـمآ  تسدـب  یتامدـقم  زا  هدوب و  هشیدـنا  لقع و  تیلاعف  يهجیتن  لوصحم و  روبزم  يهلمج  اریز  تسا ، هدرب  نیب 
ینهذ يهبنج  هک  تامدقم  نآ  یقطنم  مظن  هن  تسا و  ندید  لباق  هشیدنا  لقع و  هن  هک  دنادیم  دوخ  وا  و  تسا ، ضحم  ینهذ  اهنآ  یقطنم 

وت ساسحا ! وک  يرآ ، يراد ؟ ساسحا  ایآ  دسرپب : وا  زا  دیامن و  وا  دوخ  نورد  هجوتم  ار  صخـش  نیا  دـیاب  نادـجو  سپـس  دراد . ضحم 
هک

!؟ یهدیم بیرف  ار  تدوخ  ارچ  ینیبیمن  ارنآ  هک  وت  تیـصخش ! وک  يرآ ، يراد ؟ تیـصخش  یهدیم !؟ بیرف  ار  دوخ  ارچ  ینیبیمن ، ارنآ 
، نم هن  دـینیبیم و  ارنآ  امـش  هن  اریز  تلع ؟ نآ  وک  يرآ ، تسا ؟ هتـشاد  دوجو  هدروآ  دوجوب  ار  یلولعم  زورما  رد  هک  يزورید  تلع  اـیآ 
، مینیبیم زورما  هک  یلولعم  ببـس ! طرـش و  نیمادک  یتلع ؟ هچ  میئوگب ، هک  تسنیا  هار  نیرتیقطنم  نیرتهب و  میهدـب ، بیرف  ار  دوخ  ارچ 
هک ضحم  یملع  لـئاسم  همه  نیا  اـیآ  تسا !! هدروآ  رب  نـیمز  زا  رـس  قاـفتا  سناـش و  تـخب و  يور  زا  تـلعیب و  اـفداصت و  ناـهگان و 
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هب دنیامنیم ، نشور  اهنآ  ربارب  رد  ار  ام  فیلکت  هطبار و  دننکیم و  ینعم  ام  يارب  ار  تعیبط  ملاع  ینونک  تانایرج  ثداوح و  تادوجوم و 
یبیرفدوخ اب  میناوتیم  هنوگچ  میاهدـیدن ، شیپ  ات  لاس  اهدرایلیم  زا  ار  اهنآ  يروص  يدام و  للع  هک  اـم  دنـشابیم ، دنتـسم  یتاـیعقاو  هچ 

سمل هدـیدن و  ار  اـهنآ  اـم  هک  دنتـسه  یللع  ياـههنماد  تـالولعم و  يزورما  تاـنایرج  ثداوح و  تادوـجوم و  نیا  هک  مینـالوبقب  دوـخب 
زین سوسحمان  دـنوادخ  دوجو  تاـبثا  يارب  لالدتـسا  نیمه  نیع  دـنکیم ، تاـبثا  ار  اـهنآ  دوجو  یلقع  نوناـق  دوش : هتفگ  رگا  میاهدرکن .

ارنآ يورین  ادخ  هک  یئانیب  نآ  يهلیسوب  ياهلیسو ؟ هچ  اب  تسا ، تیور  لباق  دوهش و  لباق  دنوادخ  يرآ  دراد . نایرج 
ندوب رذـب  تلاـح  ناـمه  رد  دـناسرن و  تیلعف  هب  ار  نآ  ناـسنا  کـی  رگا  هک  تسا  یئاـنیب  ناـمه  نیا  تسا ، هداـهن  تعیدوب  اـم  نورد  رد 

تایدام هدام و  رازفلع  رد  ندـیطلغ  قوف  یتمظع  شزرا و  چـیه  یتح  هکلب  درک ، دـهاوخن  دوهـش  تیور و  ار  ادـخ  اهنت  هن  دزاسب ، شهابت 
یمدآ حور  یقیقح  نوناق  هک  تلادـع  تسا و  یناسنا  تاـیح  یـساسا  لـصا  هک  یعقاو ، ياـنعمب  يدازآ  دوب . دـهاوخن  مهف  لـباق  وا  يارب 
همهنیا يرآ ، تسا ، لوـقعم ) تاـیح   ) هب دورو  يارب  فدـه  نیرتتمظعاـب  نیرتشزرااـب و  هک  تقیقح  هـب  تمدـخ  یباـیتقیقح و  تـسا ،

زا دـنمورحم ، يدـنوادخ  دوهـش  زا  هک  یناسک  تقیقح  رد  سپ  شریذـپ . لباق  هن  دـنکرد و  لباق  هن  یئانیب ، نآ  نودـب  اهتمظع  اهـشزرا و 
هیلع زوجیف  ناـکم  یف  ناـک  ـال  و  لاـحلا ، هنم  فـلتخیف  رهد  هیلع  فـلتخا  اـم  دنـشابیم . هرهبیب  قیاـقح  اهـشزرا و  يهمه  دوهـش  تیور و 

یناکم رد  هن  دـنک و  داجیا  ادـخ  رد  یفلتخم  تالاح  نایرج  نآ  هک  تسا  هتـشاد  ناـیرج  ناحبـس  دـنوادخ  هب  یناـمز  رهد و  هن   ) لاـقتنالا
يرهد و دادـتما  تکرح و  هنوگره  قوف  ناحبـس  دـنوادخ  دـشاب ) هدوب  ریذـپناکما  ناکم ، نآ  زا  وا  يارب  لاقتنا  هک  تسا  هدوب  نیزگیاج 

روغث دودح و  اهندـیدرگ و  دربتـسد  تکرح و  لواطت  يارجم  رد  هک  تسا  نآ  ماع  يانعمب  هدام  یعیبط و  ماسجا  نیا  تسا  ناکم  رد  رارق 
ياج اهدادتما و 

تسا ناسآ  رایسب  مه  تقیقح  نیا  تفایرد  تسا . اهنآ  يهمه  قوف  هدننیرفآ و  هک  یبوبر  سدقا  تاذ  هن  دشابیم ، اضف  ناکم و  رد  ینیزگ 
زا دناهتـسناوت  هک  بان  ترطف  لقع و  اب  دـناهتفایرد و  ار  روما  نیا  لاوز  تیدودـحم و  هک  یناسک  يارب  تسا  ناـسآ  راوشد . رایـسب  مه  و 

ناهج حوطس  اهدومن و  زا  رس  زگره  هک  یناسک  يارب  تسا  راوشد  رایسب  و  دنرگنیم . تایعقاو  رد  دنوش  اهر  روما  نیا  يهدیچیپ  ياهماد 
ناوتیم دـندرگ . رادروخرب  روبزم  تقیقح  كرد  يارب  بان  ترطف  لـقع و  زا  دـنناوتب  هک  دـنربیمن  ـالاب  دوخ ، ماـهوا  تـالیخت و  تعیبط و 

يرهد و دادتما  تکرح و  هنوگره  زا  وا  ندوب  رتالاب  يدنوادخ و  تمظع  كرد  هب  ار  وا  هک  دراد  رارق  رشب  هاگدید  رد  یقئاقح  هک  تفگ 
خوضو لامک  رد  یبوخب و  وا  دباییمرد . یبوخب  روبزم  روما  قوف  رد  ارنآ  نتفرگ  رارق  هک  وا  دوخ  سفن  دننام  دزاسیم . لئان  ناکم ، رد  رارق 
ماـکحا نآ  يهراـبرد  دـباییم و  ءـالتعا  نآ  رب  دـنکیم و  ادـیپ  فارـشا  یتسه  يهمه  رب  دراد  هک  یئـالاو  ساـسحا  اـب  لـقع  هک  دـنیبیم 

لک زا  یمدرم  لقع  هنرگ  نینچ  یتشگ  اـشداپ  یک  ایـسآ  رب  اـم  لـقع  ورـسخرصان : لوق  هب  و  دـنکیم - رداـص  یـسانشیتسه  ینیبناـهج و 
ب تسین ، اهتیفیک  تیمک و  هب  طوبرم  ازجا  لک و  قوف ، تیب  رد  ازجا ) لک و   ) زا روظنم  هتبلا   ) یتسازجا شیوخ 

نامز و ریـسا  ام  يالاو  ساسحا  اـی  لـقع  رگا  دـشابیم ) اراد  ار  وا  تفـص  زا  ياهنومن  هک  تسا  نآ  يهدـش  هتخاـس  تقیقح و  دوصقم  هکل 
نامز تکرح و  هدام و  اب  ار  یتسه  يهمه  هک  تشادن  ار  ءالتعا  فارـشا و  نیا  یئاناوت  هجو  چـیهب  دوب ، اهنآ  رد  روهطوغ  تکرح  ناکم و 

اهنآ يهرابرد  یسانشیتسه  ینیبناهج و  هب  دنتسم  یلک  ماکحا  هداد و  رارق  دوخ  هاگدید  رد  ار  نتـشیوخ  یتح  شیاضف  ناکم و  رهد و  و 
دیـصح ردـلا و  هراثن  نایقعلا و  نیجللا و  زلف  نم  راحبلا  فادـصا  هنع  تکحـض  لابجلا و  نداعم  هنع  تسفنت  ام  بهو  ول  و  دـیامن . رداـص 

يذلا ال داوجلا  هنال  مانالا ، بلاطم  هدـفنت  ام ال  ماعنالا  رئاخذ  نم  هدـنع  ناکل  هدـنع و  ام  هعـس  دـفنا  هدوج و ال  یف  کلذ  رثا  ام  ناجرملا ،
اب تایوتحم   ) دـنهدیم نوریب  اـههوک  نداـعم  هک  ار  هچنآ  ره  ناحبـس  دـنوادخ  رگا  و   ) نیحلملا حاـحلا  هلخبی  ـال  نیلئاـسلا و  لاوس  هضیغی 

( اههوک نداعم  زا   ) رز میـس و  زلف  زا  دنروآیم ) نوریب  دوخ  زا   ) هدومن زاب  هدنخ  دننام  ناهد  ایرد ، ياهفدص  هک  ار  هچنآ  و  نداعم ) شزرا 
وا هک  ار  هچنآ  روفو  شرتسگ و  دراذگیمن و  يریثات  وا  شیاشخب  دوج و  رد  دشخبب ، اهایرد ) ياهفدص  زا   ) ناجرم ياههناد  روثنم و  رد  و 

هک دراد  دوجو  ادخ  دزن  رد  ردقنآ  ناسحا  لباق  رئاخذ  زا  اعطق  دزاسیمن و  یناف  تسا ، اراد 
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دـهاکن و وا  زا  ناگدـننک  تلاـسم  تجاـح )  ) لاوس ندروآرب  هک  ياهدـنیاشخب  تسا  وا  اریز  دـناسریمن ، ناـیاپ  هب  ارنآ  مدرم  ياههتـساوخ 
ياهتمعن ناسحا و  تردـق و  ندـشن  مک  هب  طوبرم  بلاطم  دـیامنن ). كاسما  لخب و  هب  راداو  ار  وا  تلاسم ، رد  ناگدننکرارـصا  تمواـقم 

رخآ يهلمج  ریسفت  اما  دییامرف . هعجارم  تسا ، هدش  حرطم  هبطخ  نیمه  يهیلوا  تالمج  ریـسفت  رد  نایاپیب  شـشخب  لذب و  اب  يدنوادخ 
رب یهلا  يهقلطم  يهطلس  هطاحا و  هک  تسا  بیترت  نیدب  دیامنیمن ) كاسما  لخب و  هب  راداو  ار  وا  تلاسم ، رد  ناگدننکرارصا  تمواقم  )

يدنوادخ ناسحا  دوج و  اهتمعن و  ندوب  نایاپیب  فرط و  کی  زا  نانآ ، ياهتین  اههتـساوخ و  يهمه  رب  اهناسنا و  يهمه  ءایـشا و  يهمه 
كاسما لخب و  بجوم  هن  دشابیم و  يدنوادخ  بضغ  بجوم  هن  اهنتساوخ  رد  ناگدننکرارـصا  تمواقم  هک  تسا  نانچ  رگید ، فرط  زا 

. قلطم زاینیب  دمص و  دوجو  نآ 
هحفص 286] ]

باتکلا یف  سیل  امم  هملع  ناطیـشلا  کفلک  ام  و  هتیادـه ، رونب  ءیـضتسا  هب و  متئاف  هتفـص  نم  هیلع  نارقلا  کلد  امف  لـئاسلا : اـهیا  رظناـف 
و کیلع . هللا  قح  یهتنم  کلذ  ناف  هناحبـس ، هللا  یلا  هملع  لکف  هرثا ، يدهلا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هنـس  یف  هضرف و ال  کیلع 

بیغلا نم  هریـسفت  اوـلهج  اـم  هلمجب  رارقـالا  بوـیغلا ، نود  هبورـضملا  ددـسا  ماـحتقا  نع  مهاـنغا  نیذـلا  مه  ملعلا  یف  نیخـسارلا  نا  ملعا 
ههنک نع  ثحبلا  مهفلکی  مل  امیف  قمعتلا  مهکرت  یمـس  و  املع . هب  اوطیحی  مل  ام  لوانت  نع  زجعلاب  مهفارتعا  یلاـعت  هللا  حدـمف  بوجحملا ،

زا اهنت  شیدنیب ، رگنب و  هدننک ، لاوس  يا   ) نیکلاهلا نم  نوکتف  کلقع  ردق  یلع  هناحبس  هللا  همظع  ردقت  کلذ و ال  یلع  رصتقاف  اخوسر ،
هک ار  يزیچ  ره  روایب و  تسدب  یئانشور  ینآرق  تیاده  رون  زا  امن و  يوریپ  تسا ، هدرک  تلالد  نآ  هب  ارت  نآرق  هک  يدنوادخ  فیـصوت 

یلص ربمایپ  تنـس  رد  هن  هدش و  بوسحم  نآرق  رد  ياهیـضرف  وت  يارب  هن  هک  یئاهزیچ  نآ  زا  دیامنیم ، فیلکت  وت  هب  ارنآ  نتـسناد  ناطیش 
رب يدنوادخ  قح  تیاهن  تسنیا  راذگاو ، ناحبـس  دنوادخب  ارنآ  ملع  وت  دراد ، دوجو  نآ  زا  يرثا  هدننک  تیاده  يهمئا  هلآ و  هیلع و  هللا - 

رقا هک  دنتسه  یناسک  ملع  رد  خسار  ياهناسنا  هکنادب  و  وت . يهدهع 
دنوادخ سپ  تسا . هتخاس  زاینیب  هدش ، هدز  یبیغ  قئاقح  نانآ و  نایم  هک  يدودح  اهدس و  زا  زواجت  زا  ارنانآ  هدیشوپ  ياهبیغ  يهمهب  را 

قمعت نتخاساهر  ندیـشوپمشچ و  هدومرف و  حدـم  درادـن ، یملع  يهطاحا  هچنآ  هب  لوصو  زا  دوخ  ینادان  هب  فارتعا  تهجب  ارنانآ  لاعتم 
دنوادخ هک  يدح  نامهب  هدننک ) لاوس  يا  . ) تسا هدـیمان  خوسر  هدومرفن ، فیلکت  نآ ، تقیقح  زا  ثحب  هب  ارنانآ  دـنوادخ  هک  هچنآ  رد 

.( نکم يریگهزادـنا  دوخ  یلقع  نیزاوم  اـب  ار  ناحبـس  دـنوادخ  تمظع  زروب و  تیاـفک  تسا  هدومرف  زیوجت  وـت  يارب  ارنآ  ملع  لیـصحت 
یئاسران و یناسنا و  تفرعم  تیدودحم  مکی - لصا  دناهدومرف : دزشوگ  ار  مهم  یلک  لصا  ود  قوف  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

روطب لصا  ود  ره  يهرابرد  ام  روبزم . يهلاسم  يارب  نآرق  هب  عوجر  ترورض  مود - لصا  يدنوادخ . تافص  تخانش  ربارب  رد  نآ  لئاسو 
اهناسنا رگا  يدنوادخ  تافـص  تخانـش  ربارب  رد  نآ  لئاسو  یئاسران  یناسنا و  تفرعم  تیدودـحم  مکی - لصا  میئامنیم : یـسررب  لامجا 

میهاوخب ام  رگا  یتاذ . نورب  هار  یتاذ و  نورد  هار  دوب : دهاوخ  هار  ود  زا  یکی  زا  دنوشب ، يدنوادخ  تافص  تخانش  ورملق  دراو  دنهاوخب 
یهافم مکی - عون  تشگ : میهاوخ  يورایور  تامولعم  عون  ود  اب  میوش ، دراو  تاذ  نورد  هار  زا  يدنوادخ  تافص  تخانش  يارب 

هشیدنا شناد و  زا  هذوخام  میهافم  الثم  دنشابیم . اههزیگنا  وریپ  اوه و  رد  اپ  دودحم و  هتسباو و  لولعم و  هک  نامدوخ  تافص  زا  هذوخام  م 
چیه دـننکیم . تیلاعف  ام  تیدوجوم  یعیبط  نادـیم  رد  هک  کلاذریغ  قیدـصت و  روصت و  مهوت و  لیخت و  میـسجت و  هدارا و  تمواـقم و  و 
یتاذ تافص  هاوخ  دشاب ، هدوب  يدنوادخ  تافص  تاصتخم  تیوه و  يهدنهد  ناشن  دناوتیمن  میهافم  هنوگنیا  هک  تسین  حیـضوت  هب  يزاین 
عازتنا کلاذریغ  نداد و  يزور  ندناریم و  ندرک و  هدنز  دننام  دنـشابیمن  تخانـش  كرد و  لباق  ندوب  تاذ  نیع  تهج  زا  هک  يدـنوادخ 

زا هذوخام  میهافم  اب  تسا ، وا  یتاذ  تافص  عون  زا  تافـص ، نآ  زورب  رب  يدنوادخ  تردق  هکنیا  يهفاضاب  یلعف ، تافـص  نیمه  ددرگیم .
ملاع داوم  رد  رـشب  هک  یتافرـصت  اب  تسا ، وا  یلعف  تافـص  زا  هک  يدنوادخ  تیقلاخ  اریز  دـشابیمن ، تخانـش  كرد و  لباق  روبزم  روما 

نوناق قوفام  يدنوادخ  تیقلاخ  دشابیمن . هسیاقم  لباق  هجو  چـیهب  دـنادیم ، اهنآ  يهدـنزاس  ار  دوخ  دزاسیم و  ار  یئایـشا  هدومن و  تعیبط 
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حلاصم يهنزاوم  هشیدنا و  هب  قوبسم  يدنوادخ  تیقلاخ  دهدب . ماجنا  دناوتیمن  ار  يراک  چیه  نآ  نودب  رـشب  هک  تسا  هلیـسو ) فده و  )
عون تسین . ددرگ ، ساسحا  وا  رد  یصقن  نآ  نودب  دهاوخیم و  ار  نآ  هک  ياهجیتن  هب  لوصو  يارب  يدنوادخ  تیقلاخ  تسین .

. دنیآیم دوجوب  ام  نورد  رد  هللا  بادآ  هب  بدات  هللا و  قالخا  هب  قلخت  بذـهت و  زا  هک  الاو  نیرب و  ياهـساسحا  زا  یـشان  تامولعم  مود -
لهج و زا  هتسراو  اهیگدولآ و  زا  كاپ  ياهنورد  رد  هک  تسا  ینارون  ياهدوهـش  هکلب  تسین ، یمـسر  ياههشیدنا  يهجیتن  تامولعم  نیا 

تفایرد ار  يدنوادخ  يهلیلج  تافـص  زا  یئاههنومن  اهدوهـش ، نیا  يهلیـسوب  دناوتیم  یمدآ  تفگ : ناوتیم  دـیامنیم . زورب  اهیهاوخدوخ 
عون نیا  يهلیـسوب  یتح  تافـص  نآ  تاصتخم  تیوه و  يهمه  هب  ذوفن  ناکما  یلو  دزاسب ، رونم  ار  دوخ  تایح  اهنآ ، اب  سنا  اـب  دـیامن و 

ورملق هب  دورو  اب  ام  هک  تسنیا  هار  نیا  زا  يدنوادخ  تافص  تخانـش  زا  روظنم  یتاذ - نورب  مود - هار  درادن . دوجو  مه  تامولعم  زا  مود 
يهرهچ تخانش  زا  الثم  میـسانشب ، ار  يدنوادخ  تافـص  میناوتیم  یتسه ، ملاع  رد  همکاح  نیناوق  طباور و  ءازجا و  یتسه و  ملاع  تخانش 

مکاح قلطم  مظن  زا  مینک و  كرد  ار  یتسه ) يهنهپ  رد  باسح  يهدنزادنا  نایرجب  هدننک و  ریدقت   ) ردـقم تفـص  میناوتیم  ملاع  یـضایر 
يارب طقف  یتسه ) ملاع   ) یتاذ نورب  ناهج  هار  زا  يدنوادخ  تافـص  تخانـش  يارب  ریـسفت  نیا  مینکیم . تفایرد  ار  ادـخ  ملع  یتسه ، رد 

فص تاصتخم  تیوه و  يهمه  تفایرد  يارب  هن  تسا ، بسانم  دهدیم ، ناشن  یتسه  ملاع  هک  يدنوادخ  تافص  دوحو  تابثا 
هتخاس ياههاگـشیامزآ  نهذ و  ساوح و  تیدودـحم  هک  تسا  ملاس  ناور  زغم و  نیمادـک  نآ  تفگ : دـیاب  لامجا  روطب  يدـنوادخ . تا 
شیپ لوصا  تلاخد  دشاب و  هتشاد  عالطا  تفرعم  لیصحت  رد  یمدآ  ياهیریگفده  تیدودحم  زا  دنادب و  ار  يرشب  تسد  رکف و  يهدش 

ار اهنآ  میوشیم و  وربور  دنتـسه  هکنانچنآ  یتسه  ناهج  تایعقاو  اب  اـم  هک  دـنک  اـعدا  لاـحنیا  اـب  دـشاب ، هجوتم  ار  اهینتـسناد  رد  هتخاـس 
ریغ يایور  نآ  هب  يزور  اـم  هک  مینکیم  ضرف  یهگناو  مینکیم !؟ كرد  تخانـش ، نیا  يهلیـسوب  مه  ار  يدـنوادخ  تافـص  میـسانشیم و 

، لاحنیا اب  ایآ  میـسانشب ) الماکار  اهنآ  میوش  يورایور  دنتـسه  هکنانچنآ  یتسه  ناهج  تاـیعقاو  اـب  میناوتب   ) هک میدیـسر  دوخ  ریبعت  لـباق 
تیوه و يهمه  هب  ملع  دـنک . رداص  ار  تالولعم  زا  تیاهنیب  یماـسقا  عاونا و  دـناوتیم  هک  یتلع  تـالولعم  زا  یکی  هب  ملع  زا  ناوتیم  رگم 

ناونعب ار  یتسه  ملاـع  ناـیرج  زا  یتـیفیک  تلع و  ناونع  هب  يدـنوادخ  تفـص  نداد  رارق  هتبلا  ( !؟ مینک ادـیپ  تلع  نآ  تاـصتخم  داـعبا و 
يدنوادخ تافص  تخانش  يارب  هک  یتقو  نآرق  هب  عوجر  ترورض  مود - لصا  میاهدروآ ) بلطم  حیضوت  يارب  هک  تسا  یـضرف  لولعم ،

، نمحر بر ، دننام  تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  لاعتم  دـنوادخ  هب  هک  مینیبیم  ار  تافـص  زا  ناوارف  یماسقا  مینکیم  هعجارم  دـیجم  نآرق  هب 
حر

کلاذریغ و و  روصم ، رطاف ، يراب ، ربکتم ، رابج ، زیزع ، نمیهم ، نموم ، مالس ، سودق ، کلام ، مویق ، یح ، رداق ، ملاع ، روفغ ، کلام ، می ،
ار میهافم  نیا  مینکیم ، كرد  ار  یمیهافم  ینورد ، تراهط  طرشب  الاو  ساسحا  اب  تاملک  نیا  زا  ام  میتفگ  لوا  لصا  حیضوت  رد  هکنانچ 

نینچمه میرادیم و  هزنم  و  دراد ، دوجو  اهناسنا  ام  رد  هک  یلومعم  ياهفده  اههزیگنا و  هب  یگتـسباو  زا  ناحبـس  دنوادخ  هب  اهنآ  دانتـسا  اب 
نآ ندرب  راکب  رد  بیترت  نیدب  مینادیم و  دراد ، ترورض  اهناسنا  ام  دوجو  رد  روبزم  میهافم  رد  هک  یتاصتخم  اهتیوه و  نآ  قوف  ار  اهنآ 

یناعم میناوتیمن  هجو  چـیهب  ام  دـناهدرک  نامگ  یـضعب  هک   ) ینعمیب درجم  ظافلا  اهنت  هن  ادـخب ، نداد  تبـسن  تلاح  رد  میهافم  تاملک و 
دنچ رد  ینآرق  تایآ  رد  میباییم . رد  يروضح  ای  یلوصح  ملع  اـب  ار  میهاـفم  نآ  تقیقح  ماـمت  هن  و  میربیم ، راـکب  ار  میمهفب ) ار  اـهنآ 

نجلا و ءاکرـش  اولعج هللا  و  هلمجنآ : زا  تسا . هداد  رکذت  دندومنیم ، سدقا  تاذ  نآ  يهرابرد  هک  یتافیـصوت  زا  ار  ادـخ  ندوب  هزنم  دروم 
نانآ ادخ  هکیتروص  رد  دنداد ، رارق  نج  زا  یئاکرش  ادخ  يارب  و  . ) نوفصی امع  یلاعت  هناحبس و  ملع  ریغب  تانب  نینب و  هل  اوقرخ  مهقلخ و 

رارق ادخ  ياکرش  هک  ار  ياهنجا  ای  دندادیم  ادخب  ار  یتبسن  نانچ  هک  ار  رافک  )
هک تسا  یتافیـصوت  زا  رتالاب  هزیکاپ و  دـنوادخ  دـندز ، ءارتفا  ار  ینارتخد  نارـسپ و  ینادان  يور  زا  ادـخ  يارب  تسا و  هدـیرفآ  دـندادیم )

دیدش خیبوت  دروم  تسا ، ینارتخد  نارسپ و  وا  يارب  دراد و  نج  زا  یئاکرـش  هکنیاب  يدنوادخ  فیـصوت  هفیرـش  يهیآ  نیا  رد  دننکیم .)
هن تسا  هتفر  راکب  ساسایب  راتفگ  دئاقع و  يانعمب  تسیاشان  فیـصوت  هک  تسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  يرگید  تایآ  تسا . هتفرگ  رارق 
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بوقعی ترـضح  نوفـصت  ام  یلع  ناعتـسملا  هللا  لیمج و  ربصف  مکـسفنا  مکل  تلوس  لب  لاق  هلمجنآ : زا  یحالطـصا . فیـصوت  يانعم  هب 
ربـص كانفـسا ) هثداـح  نیا  رد   ) هداد بیرف  ار  امـش  امـش ، سفن  هکلب  دـیئوگیم  ترـضح ) نآ  نادـنزرف   ) امـش هک  تسین  نینچ  : ) دوـمرف

تلاسم يرای  وا  زا  امـش  تافیـصوت  يهرابرد  هک  تسا  يدـنوادخ ، وا و  درک ) مهاوخ  تلاـسم  ادـخ  زا  اـی  تشاد ، مهاوخ  ربص  تساـبیز 
یلع قحلاب  فذقن  لب  نیلع . افانک  نا  اندل  نم  هاندخت  اوهل ال  ذختن  نا  اندرا  ول  نیبع . امهنیب ال  ام  ضرالا و  ءامسلا و  انقلخ  ام  و  میامنیم ).

( يزاـب لاـح  رد   ) يزاـب يارب  تسا  ود  نآ  ناـیم  هک  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  اـم  و   ) نوفـصت اـمم  لـیولا  مکل  قهاز و  وه  اذاـف  لـطابلا 
میتساوخیمرگا چ میدومنیم  ذاختا  دوخ  دزن  زا  مینک ، ذاختا  تیلوغشم  وهل و  يزاب و  دوخ ، يارب  میتساوخیم  رگا  میدیرفاین .

زا امـش  رب  ياو  ددرگیم و  وحم  لطاب  هجیتن  رد  مینزیم و  لطاب  رب  ار  قح  اـم  هکلب  میدرکیم  هدارا  ار  روبزم  رما   ) میهدـب ماـجنا  يراـک  نین 
هدعاق کی  تسا . هدـمآ  زین  رگید  ياههروس  هروس و  نیمه  زا  يهیآ 112  رد  نومضم  نیمهب  فیصوت  و  دیئامنیم ). فیـصوت  هک  هچنآ 
یتفـص دـناوتیم  ربـخ ، ققحت  زا  سپ  يربـخ  لومحم  هک  تسنیا  نآ  دریگب و  رارق  هدافتـسا  دروم  دـناوتیم  ثحبم  نیا  رد  هک  دراد  دوجو 

نینچ يربخ  تروصب  دینک ، وگزاب  ارنآ  دیهاوخب  امـش  دسیونب و  ار  يزیچ  دـیز  هک  یتقو  لاثم : ناونعب  دـشاب . هدوب  ربخ  نآ  عوضوم  يارب 
، دریگب رارق  ار  يو  تفـص  دناوتیم  هدنـسیون )  ) نآ لعاف  لکـش  رد  نتـشون  ربخ  نیا  توبث  زا  سپ  تشون ) ار  هلاقم  نآ  دیز  : ) دـیئوگیم
تارظن و ءارآ و  فیـصوت  زا  دوـصقم  نیارباـنب ، دـمآ ) نـم  رادـید  يارب  هلاـقم  نآ  يهدنـسیون  دـیز   ) ـالثم دـیئوگب  دـیناوتیم  امـش  ینعی 
، راتفگ رظن و  يار و  ناونعب  اهنآ  زورب  زا  سپ  هک  تسا  یتسه  یلاع  يدابم  ادـخ و  يهرابرد  فرحنم  لهاج و  مدرم  ساسایب  ياهراتفگ 

لاـیخ نینچ  تسپ  لـهاج و  یمدرم  هک  داد  حیـضوت  هنوـگ  نیدـب  ناوـتیم  قوـف  تاـیآ  رد  ددرگیم ، عازتـنا  اـهنآ  زا  فوـصوم  تـفص و 
همزال تسا ) هدیرفآ  شتاقولخم  اب  دوخ و  یمرگرس  يارب  فدهیب و  هدوهیب و  يزاب و  يارب  ار  یتسه  ناهج  نیا  دنوادخ   ) هک دندرکیم 

وهل و يارب  ار  ناهج  رگیزاب ، ادـنوادخ  دوش : هتفگ  هللااب  ذایعلا  و  دوش ! هداد  تبـسن  ادـخب  يرگیزاـب  تفـص  هک  تسنیا  یئوگهواـی  نیا  ي 
ار رگتیاده  يهمئا  ربمایپ و  تنـس  نآرق و  زا  تیعبت  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـنادرگیم !! ارنآ  هدـیرفآ و  بعل 
رد نوخـسار  حدم  فیـصوت و  رد  سپـس  وت ) يهدهع  رب  تسا  يدنوادخ  قح  ءافیا  تیاهن  تیعبت  نیا  : ) دیامرفیم سپـس  هدومرف ، هیـصوت 
رب ینتبم  نانآ  شناد  هک  نایاناد  زا  هورگ  نآ   ) ملع رد  نوخـسار  تمظع  دیامرفیم : دناهتفرگ ) رارق  دیجمت  دروم  دـیجم  نآرق  رد  هک   ) ملع

نیا هک  دـنیامنیم  رارقا  اـیند  نیا  رد  دوـخ  ملع  تیدودـحم  هب  ناـنآ  هـک  تـسنیا  رد  دـشابیم ) یهلا  فراـعم  راوتـسا  مـکحم و  ياـههشیر 
ورف رد  عمط  دـنراذگیمن  هک  دـشابیم  ناشیاههاگدـید  رد  هتفرگ  رارق  ياهدـس  اههدرپ و  تشپ  هب  ناشملع  ذوفن  مدـع  بجوم  تیدودـحم 

ای یملع  يهلاسم  دـنچ  تاحالطـصا و  زا  يرادـقم  ندروآ  تسدـب  اب  هک  اهتیفرظیب  نآ  دـنناوتان  هچ  اعقاو ، دـنیامن . بیغ  قامعا  هب  نتفر 
رد تسا !! هدش  عابـشا  نانآ  یئوجتفرعم  دـعب  هدـش و  رادروخرب  شنیب  شناد و  زا  یفاک  مزال و  دـحب  دـنربیم ، نامگ  يرنه ، ای  یتعنص ،

وا ندینش  زا  سپ  دش و  رضاح  الثم ) هلثما  حرش   ) یبرع نابز  ياهسرد  نیلوا  رد  رفن  کی  هک  تسا  هدمآ  یهاکف  ياهناتساد 
درکیم و يریگهزادنا  ار  دوخ  يهنیس  شیوخ  تسد  اب  داتـسیا و  دیدیمن  ار  وا  یـسک  هک  قاطا  زا  ياهشوگ  رد  لزنم و  هب  دمآ  سرد ، نیل 

ریزارس کچوک  يهنیـس  نیاب  زورما  هک  تمظع  یگرزب و  نآ  هب  یملع  يایرد  یکچوک و  نیاب  ياهنیـس  اتفگـش !! هللا !! ناحبـس  تفگیم :
زیچان حالطـصا  دنچ  هلاسم و  دـنچ  تخانـش  هب  هک  یناسک  دـنراد  نتـشیوخ  يهعماج  نتـشیوخ و  هب  هنامحریب  یتیاضر  هچ  تسا !!! هدـش 
تفرعم ملع و  تبرش  زا  یئاهایرد  رگا  هک  یناسک  دندنمتردق  گرزب و  هچ  و  دنربیم !! رسب  یگدنز  زا  تیاضر  تیاهن  رد  هدرک و  تعانق 

عانتما دوخ  دودـحم  فراعم  يهطیح  زا  رتـالاب  یئاـهورملق  هب  دورو  زا  یناوتاـن  هب  فارتعا  اـب  هدومن و  یگنـشت  ساـسحا  زاـب  دنـشونب ، ار 
چیه میچیه و  ادـخ  تاـیانعیب  چیـسب  ردـنا  کـیل  میتـفگ  همهنیا  دـنراد - نیـشنلد  اـبیز و  تاـجانم  هچ  ملع  رد  نوخـسار  نیا  دـنزرویم ،
ادخ يا  دنلب  خاک  نیا  هتشگ  ادیپ  وت  زا  دنچ  نوچیب و  قلاخ  يا  ادخ  يا  قرو  شتسهایس  دشاب  کلم  رگد  قح  ناصاخ  قح و  تایانعیب 

هک شناد  ياهرطق  اور  دوبن  سک  چیه  دای  وت  اب  اور  تجاح  وت  لضف  يا  ادخ  يا  نورد  نوریب و  لاح  زا  یهگآ  نوچ  دـنچیب و  قلاخ  يا 
اخ زو  يوه  زا  شناهراو  نم  ناج  ردنا  تسا  ملع  ياهرطق  شیوخ  ياهایرد  هب  نادرگ  لصتم  شیپ  يدیشخب ز 
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زا هک  تسا  عیاش  رما  کی  هدرپ  تشپ  قیمع  تایعقاو  هب  يرـشب  هشیدنا  ساوح و  ذوفن  ناکما  مدـع  ملع و  تیدودـحم  هب  فارتعا  نت  ك 
یتدم هتـشذگ ، نایلاس  رد  دوشیم . هدهاشم  حوضو  لامک  اب  تسا ، هدرک  ادیپ  یعالطا  یتسه  تمظع  زا  هک  دنمدرخ  اناد و  ناسنا  ره  نایب 
هلاـسم نیمه  هجوتم  قیقحت ) تاـعوضوم  زا  یکی  ناونعب  لاـس  جـنپ  دودـح  رد  دـیاش  هکلب  يزور ، بش و  رمتـسم  روط  هب  هن   ) ار مرمع  زا 

، دـندوب هدروآ  تسدـب  هک  یتـفرعم  یباـیزرا  يهراـبرد  برغ  رد  هچ  قرـشم و  رد  هـچ  ار  یناوارف  رایـسب  نارکفتم  نانخـس  غارـس  هدرک و 
هدومن و دوخ  يرکف  تیدودـحم  هب  حیرـص  فارتعا  گرزب  ياهناسنا  نآ  يهمه  ابیرقت  هک  میوگیم  تحارـص  نانیمطا و  لامک  اب  متفرگ ،

هلآ یلع  دمحم و  نیلـسرملا  ءایبنالا و  دیـس  یلع  مالـسلا  هولـصلا و  نیملاعلا و  بر  دـمحلا هللا  دـناهدیزرو . عانتما  قلطم  تفرعم  ياعدا  زا 
. نیموصعملا نیرهاطلا  نیبیطلا 

هحفص 3] ]
تارطخ نم  اربـملا  رکفلا  لواـح  هتردـق و  عطقنم  كردـتل  ماـهوالا  تمترا  اذا  يذـلا  رداـقلا  وه  مکی  دون و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت  هیقب 

ثیح یف  لوقعلا  لخادـم  تضمغ  هتافـص و  هیفیک  یف  يرجتل  هیلا  بولقلا  تهلوت  و  هتوکلم ، بویغ  تاـقیمع  یف  هیلع  عقی  نا  سواـسولا 
هناـب هفرتعم  تهبج  ذا  تعجرف  هناحبـس - هیلا - هصلختم  بویغلا  فدـس  يواـهم  بوجت  یه  اـهعدر و  هتاذ ، ملع  لواـنتل  تافـصلا  هغلبتـال 

یماگنه هک  اناوت  دـنوادخ  نآ  تسوا   ) هتزع لالج  ریدـقت  نم  هرطاخ  تایاورلا  یلوا  لابب  رطخت  هتفرعم و ال  هنک  فاـستعالا  روجب  لاـنیال 
رد هک  دهاوخب  اههسوسو  ياهرطخ  زا  اربم  يهشیدنا  و  دیامن ، وا  تردق  تیاهن  تخانـش  كرد  يوس  هب  تفرـشیپ  دصق  يرـشب  ماهوا  هک 

دندرگ وا  يوک  راپسهر  تریح  هب  طولخم  دیدش و  قایتشا  اب  اهلد  رگا  و  دنک ، ادیپ  طابترا  سدقا  تاذ  نآ  اب  یهلا  توکلم  بویغ  قامعا 
یماقم هب  ذوفن  يهدارا  تفارظ  تقد و  تیاـهن  رد  لوقع  قرط  و  دـنتفیب ، ناـیرج  تکرح و  هب  يدـنوادخ  تافـص  تیفیک  تخانـش  رد  اـت 
دنوادخ دندرگ ، نومنهر  يدنوادخ  تاذ  هب  ملع  هب  دناوتیمن  رابتعا ) کی  هب  تافـص  دوخ  اب   ) تافـص تخانـش  ماقم  نآ  رد  هک  دـنیامن 

اهر يارب  دویق  ياهیکیرات  ياکلهم  رد  هک  یلاح  رد  دیامنیم ، دودرم  ار  اهلد ) لوقع و  اههشیدنا و  ماهوا و  نآ  يهمه  )
هب لوصو  ناکما  مدـع  هب  فارتعا  هک  یلاح  رد  دـندرگیمرب ، هدروخ  یناشیپ  رب  در  تسد  دـننکیم  تکرح  یبوبر  ماقم  هب  یبایهار  یی و 

نورد هب  يدـنوادخ  لـالج  يریگهزادـنازا  يروصت )  ) يهرطاـخ کـی  یتـح )  ) دـنیامنیم قیرط  زا  فارحنا  اـب  يدـنوادخ  تفرعم  نطاـب 
ام تسین . ییاسانش  كرد و  لباق  وا  تردق  تیاهن  - 1 تسا : ریز  رارق  هب  هکرابم  هبطخ  هیقب  هیلاع  نیماضم  دنکیمن .) روطخ  نادنمشیدنا 
مه ار  اعدا  نیا  همهاو  لمات و  نیرتمک  نودـب  هک  میتسین  لیمیب  میـشکن ، تلاجخ  رگا  دـنراذگب و  دوخ  لاح  هب  رگا  ار  اعدا  رپ  ياـهناسنا 

هتـشاذگ و مدـق  لـماکت  ریـسم  هب  نم  دـنکیم  اـعدا  هک  يدوـجوم  زا  روآهدـنخ  ياـعدا  نینچ  مینادیم ! ار  زیچ  همه  اـم  هک  میزادـنیب  هار 
هک مینادن  اهناسنا  ام  هک  یمادام  تسین . دیعب  هجو  چـیه  هب  منادیمن ! ار  لامک  يانعم  الـصا  هک  نیا  تیاهن  ماهدومیپ ، ار  لامک  زا  یلحارم 

تردـق کی  مهم  رایـسب  نایرج  زا  يرثا  نیمز ، يور  رب  تخرد  زا  هدـید  نازخ  گرب  کی  نداتفا  دـننام  تعیبط ، هدـیدپ  نیرتزیچان  یتح 
نیمه يهرابرد  رـصتخم  حیـضوت  کـی  دـیراذگب  تسیچ ؟ نآ  تیاـهن  يدـنوادخ و  تردـق  هک  دـیمهف  میهاوخن  الـصا  تسا ، تیاـهنیب 

خاش تخرد و  ياشامت  لوغشم  هک  ماگنه  نآ  رد  میشاب . هتشاد  نیمز  يور  رب  یتخرد  يهخاش  زا  هدید  نازخ  گرب  کی  طوقس  يهدیدپ 
و

هدیدپ نیا  ییانعم  ریـسفت  داتفانیمز . يور  هب  هدش  ادج  تخرد  زا  ياهخاش  زا  هک  مینیبیم  ار  ياهدش  درز  گرب  ناهگان  میتسه  نآ  گرب 
، دوب ناتخرد  ياههخاش  هب  اهگرب  لاصتا  بجوم  ناتسبات  راهب و  لصف  ود  رد  هک  ییورین  نآ  مییوگیم : اروف  اریز  دیامنیم ، حضاو  رایسب 
، تسا هتشگ  لئاز  یلک  هب  هدرک  طوقـس  نآ  زا  یگرب  نونکا  مه  هک  هخاش  نآ  زا  ياهطقن  رد  هتفر و  شهاک  هب  ور  اوه  يدرـس  اب  اجیردت 
اب میناوتیم  میروایب ، تسدـب  بسانم  یتامولعم  ورین  نآ  يهراـبرد  میهاوخب  رگا  تسا . هداـتفا  نیمز  يور  هب  اـم  ياـشامت  دروم  گرب  اذـل 
ار نآ  یگتسویپ  تردق و  تیوه  يانعم  میهاوخب  رگا  یلو  مییآرب . يدودح  ات  راک  نیا  يهدهع  زا  یسانشهایگ  مولع  ياههتشر  هب  هعجارم 

یفـسلف یملع و  لاوـس  هنوـگچیه  هک  میمهفب  يروـط  هب  زیچاـن  يهدـیدپ  نیمه  رد  یتـح  دـنکیم ، هرادا  ار  تعیبـط  هک  یلک  تردـق  هـب 
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اب هک  ار  يدـنوادخ  تردـق  تیمک  تیفیک و  میناوتیمن  اـم  ینعی  میاهدومن . لاـحم  رما  يهدارا  تقیقح  رد  میـشاب ، هتـشادن  نآ  يهراـبرد 
، مینیبیم هخاش  هب  گرب  یگتسویپ  رد  ار  شزیچان  ياهولج  هک  هتخادنا  نایرج  هب  هدروآ و  دوجو  هب  ار  یتسه  ملاع  نآ ، زا  زیچان  يرادقم 

يهلیسو هب  هک  تسا  تعیبط  نتم  رد  يژرنا  ورین و  زا  ییاهدومن  میمهفیم  ام  هک  هچنآ  مینکیم ، كرد 
زا اربم  يهشیدـنا  رگا  و  میربیم . راک  هب  دوخ  يونعم  يدام و  یگدـنز  نیمات  رد  ار  اهنآ  میوشیم و  انـشآ  اهنآ  اـب  تادـهاشم  براـجت و 

ناـبحاص هک  تسا  ملـسم  دـنک …  ادـیپ  طاـبترا  سدـقا  تاذ  نآ  اـب  یهلا  توکلم  بوـیغ  قاـمعا  رد  هک  دـهاوخب  اـههسوسو  ياـهرطخ 
يرادقم دننک و  تکرح  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دنرادن ، ار  یهلا  بیغ  ملاوع  يوس  هب  نتفرگ  جوا  ياوه  زگره  هسوسو  هب  هدولآ  ياههشیدنا 

نادب دنناوتان ، یهلا  توکلم  بویغ  قامعا  هب  لوصو  زا  هک  هسوسو  زا  هزنم  ياههشیدنااما  دنسرن . یهلا  بیغ  قامعا  هب  یلو  دنیامن  دوعص 
ساوح و هلیسو  هب  دنوشیم  لیکـشت  ایاضق  رد  هطبار  ود و  نآ  تاقلعتم  لومحم و  عوضوم و  تروص  هب  هک  هشیدنا  داوم  هک  تسا  تهج 

قامعا هک  نیا  رد  تسین  يدیدرت  و  دـندرگیم . تفایرد  لیـصحت و  تسا ، هدرک  هیهت  ار  اهنآ  دوخ  تسد  رکف و  اب  رـشب  هک  يرازبا  رگید 
نیب ام  یهباشت  یتیخنـس و  اریز  دنـشابیمن ، ام  يهشیدـنا  داوم  تایوتحم  اب  كرد  لباق  دـنراد ، هک  یتمظع  تهج  هب  یهلا  توکلم  بویغ 
مهف لـباق  ندـب  ییایمیـش  یکیزیف و  ياـیاضق  میهاـفم و  اـب  دراد  دوجو  یمدآ  ناور  رد  هک  ار  یتاـیعقاو  ناوتیم  اـیآ  درادـن . دوجو  اـهنآ 

نم د ای  تاذ  نامه  دوخ  اب  ار  دوخ  نم  ای  تاذ  تیعقاو  نیا  رد  ام  تسام و  ناور  تایعقاو  زا  یکی  هک  يرایشه  دوخ  الثم  تخاس !؟
، دشاب هدوب  هدنوش  كرد  شرگید  تمـسق  كرد و  نآ  تمـسق  کی  دوش : هیزجت  تمـسق  ود  هب  نم  ای  تاذ  هک  نیا  نودب  مینکیم  كر 
لوقع و هک  لاح  دومن ؟ هیجوت  ریـسفت و  يدام  ندـب  ییایمیـش  یکیزیف و  نیناوق  اب  ار  يزغم ) اـی   ) یناور تیعقاو  نیا  هک  دراد  ناـکما  اـیآ 

رتناوتان ناوتان و  یبوبر  سدـقا  تاذ  تفایرد  زا  یلوا  قیرط  هب  سپ  دـنناوتان  یهلا  توکلم  بویغ  قامعا  هب  دورو  زا  يرـشب  ياههشیدـنا 
تکرح هب  وا  تافص  تیفیک  تخانش  رد  ات  دندرگ  يدنوادخ  يوک  راپـسهر  تریح  هب  طولخم  دیدش  قایتشا  اب  اهلد  رگا  و  دوب . دنهاوخ 

هب دناوتیمن  تافص  تخانـش  ماقم  نآ  رد  هک  دنیامن  یماقم  هب  ذوفن  يهدارا  تفارظ  تقد و  تیاهن  رد  لوقع  قرط  رگا  دنتفیب و  نایرج  و 
رد هک  یلاـح  رد  دـیامنیم و  دودرم  ار  اـهلد ) لوقع و  اههشیدـنا و  ماـهوا و  نآ  همه   ) دـنوادخ ددرگ ، نوـمنهر  يدـنوادخ  تاذ  هب  ملع 

یلاح رد  دندرگیمرب  هدروخ  یناشیپ  رب  در  تسد  دـننکیم  تکرح  یبوبر  ماقم  هب  یبایهار  ییاهر و  يارب  بویغ  ياهیکیرات  ياههکلهم 
لالج يریگهزادنازا  هرطاخ ) کی  یتح ) . ) دـنیامنیم قیرط  زا  فارحنا  اب  يدـنوادخ  تفرعم  نطاب  هب  لوصو  ناکما  مدـع  هب  فارتعا  هک 
ع لد . لقع و  زا  تسا  ترابع  مدآ  دالوا  تفایرد  كرد و  تیمهااب  رایسب  هلیسو  ود  دنکیمن . روطخ  نادنمشیدنا  نورد  هب  يدنوادخ 
یئزج دراوم  هب  هدش  تابثا  تایلک  قیبطت  یفیک و  یمک و  نیناوق  رد  مکح  میظنت و  هدش و  باختنا  ياهفدـه  يارب  لیاسو  میظنت  يارب  لق 

یکین و هب  روتسد  لطاب و  قح و  دوهش  شخب و  شمارآ  ياهتفایرد  شراک  هک  تسا  یـشزرا  اب  سدقم و  تقیقح  نآ  لد  اما  یـصخش . و 
هب دسر  هچ  دنوش ، قفوم  يدنوادخ  تافـص  تخانـش  هب  دنناوتیمن  دنراد  لد  لقع و  هک  یتیلاعف  تیوه و  نیا  اب  دـشابیم . اهیدـب  زا  یهن 

تمظع اب  هک  مه  هزادنا  ره  هرخالاب  لد  لقع و  دنشاب . هتشاد  تافـص  تخانـش  هلیـسو  هب  ار  یبوبر  سدقا  تاذ  هب  لوصو  ییاناوت  هک  نیا 
نآ زا  یلعف  ای  تفـص  هک  يدنوادخ  تافـص  هنک  كرد  زا  دنـشاب  هدوب  فیرظ  فیطل و  گرزب و  هک  مه  ردـق  ره  ود  نآ  تیلاعف  هدوب و 

تـسین ام  ياهلد  لوقع و  تفایرد  كرد و  لباق  هجو  چیه  هب  یبوبر  سدـقا  تاذ  هک  تهج  نادـب  اریز  دـنناوتان ، دنـشابیم ، سدـقا  تاذ 
هک دـشابیم  يدـنوادخ  تاذ  هب  طوبرم  تهج  کی  زا  تافـص  تیوه  اریز  تسین ، كرد  لباق  ام  يارب  زین  تاذ  نآ  تافـص  تیوه  دوخ 

لوصحم و مکی - عوضوم  تسا : عوضوم  ود  كرد  تسا ، ریذـپناکما  ام  يارب  هک  هچنآ  دـشابیم . ام  یبلق  یبلق  ياهتفایرد  لقعت و  قوف 
عوضوم کلذ . ریغ  ناهج و  نیا  توکلم  اهتمظع و  نوناق و  مظن و  دننام  مینیبیم ، یتسه  هصرع  رد  هک  تسا  یهلا  تافص  يدوجو  دومن 

غورف يدوهش  تفایرد  مود -
رادقم هلثتما و ال  لاثم  ریغ  یلع  قلخلا  عدتبا  يذلا  دشابیم . ریذپناکما  هللا  قالخا  هب  قلخت  یحور و  بذهت  اب  هک  تافـص  نآ  دوخ  زا  ي 

یلا قلخلا  نم  هجاحلا  فارتعا  و  هتمکح ، راثا  هب  تقطن  ام  بئاجع  و  هتردق ، توکلم  نم  انارا  و  هلبق ، ناک  دوبعم  قلاخ  نم  هیلع ، يذـتحا 
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ام لک  راصف  هتمکح ، مالعا  هتعنـص و  راثا  اتثدحا  یتلا  عئادبلا  ترهظف  هفرعم ، یلع  هجحلا  مایق  رارطـضاب  انلدام  هتوق ، كاسمب  اهمیقی . نا 
ار نآ  هک  یلاثم  نودـب  ار  قلخ   ) همئاق عدـبملا  یلع  هتلالد  هقطاـن و  ریبدـتلاب  هتجحف  اـتماص ، اـقلخ ، ناـک  نا  هیلع و  ـالیلد  هل و  هجح  قلخ 
( ادـخ  ) وا زا  شیپ  دوبعم  یقلاخ  هک  يرادـقم  لاثم و  دومرف - عادـبا  دـیامن ، قیبطت  هسیاـقم و  نآ  اـب  هک  يرادـقم  نودـب  دـشخب و  مسجت 

هچنآ هب  جایتحا  هب  قلخ  فارتعا  زا  شتمکح و  يایوگ  راثآ  ياهیتفگـش  زا  شتردق و  توکلم  زا  ام  يارب  ناحبـس  دنوادخ  دـشاب . هتخاس 
نـشور يارب  و  . ) تسا هدومرف  ییامنهار  دوخ  تخانـش  يارب  تجح  مایق  ترورـض  هب  دـیامنیم  ظـفح  دوخ  یبوبر  تردـق  اـب  ار  نآ  هک 

هدـش راکـشآ  هدروآ  دوجو  هب  شتمکح  مئالع  تعنـص و  راثآ  هک  يزیگناتریح  عیدـب و  یقئاقح  مدرم ) يارب  ناـهرب  تجح و  نتخاـس 
ابز یب  قولخم  هچ  رگا  تسا  هتشگ  لیلد  تجح و  وا  تمظع ) تابثا   ) يارب تسا  هدیرفآ  وا  هک  هچ  ره  هجیتن ، رد  تسا .

تاقولخم - 2 تساپرب .) یعادبا  هدننک  داجیا  دنوادخ  تابثا  يارب  وا  ییامنهار  تسا و  ایوگ  قلخ  نآ  هرابرد  يدـنوادخ  تجح  دـشاب ، ن 
ندمآ دوجو  هب  تارییغت و  تسا . هدومرف  ییامنهار  ییادخ  یـسانشادخ و  يارب  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  هدـش و  عادـبا  يدـنوادخ  تیـشم  اب 

هتـشاذگ هباشم  رگید ) یتروص  هب  یتروص  زا  ای   ) یلاـح هب  لاـح  زا  رییغت  - 1 هلمج : نآ  زا  دراد . فلتخم  یعاونا  یتـسه ، ملاـع  رد  ءایـشا 
يهقباس نودـب  دـیدج ، یلاح  هب  یلاح  زا  رییغت  تسا . هدوب  هساـک  زین  هتـشذگ  رد  هک  ياهساـک  هب  داوم  زا  يرادـقم  رییغت  لیدـبت و  دـننام 
ییایمیـش تارییغت  دـشاب . هدوب  یبیکرت  ای  یلیلحت و  تسا  نکمم  رییغت  عون  ود  ره  نیا  ذـغاک . هب  رکـشین  يهلافت  نداد  رییغت  دـننام  هباشم ،

یلیلحت رییغت  نآ ، هدننک  بیکرت  رصانع  هب  بآ  دننام  ییایمیش  بکرم  کی  هیزجت  تسا و  یبیکرت  رییغت  دیدج ، هدام  کی  هب  رـصنع  دنچ 
شیپ هتفای  رییغت  یش  تیدوجوم  رییغت ، عون  ود  نیا  رد  نژوردیه ) نژیسکا و   ) نآ يهدنهد  لیکـشت  رـصنع  ود  هب  بآ  لیلحت  دننام  تسا ،
دیدـج تروص  ای  تلاح  تسا  هدومن  زورب  رتحیحـص  تراـبع  هب  اـی  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  هک  هچنآ  تسا . هتـشاد  تیعقاو  ینوگرگد ، زا 

موهفم عادبا  تخانش  دیاب  هکلب  تسین  یفاک  عادبا  يانعم  كرد  يارب  اهینوگرگد  تارییغت و  عاونا  تخانش  دشابیم .
- مکی دروم  دوریم : راک  هب  دروم  ود  رد  تسا ، شنیرفآ  موهفم  رب  قیبطت  لباق  یـسراف  رد  هک  قلخ  موهفم  مینادب . مه  ار  شنیرفآ )  ) قلخ

ینعی دوشیم ، قالطا  یناسنا  للع  یعیبط و  للع  يهرابرد  ینعم  نیا  هب  قلخ  ياهلیـسو ، يهبنج  اب  یتسه  هصرع  هب  یـش  کـی  ندرک  دراو 
هک دوشیم  مولعم  تقد  كدـنا  اب  یلو  ناـسنا . قولخم  يرنه  رثا  دنفـسوگ و  قولخم  هرب  تسا و  تخرد  قولخم  هویم  هک  تفگ  ناوتیم 
هب ار  نآ  هقباس  نودب  ناسنا  هک  یتعنـص  یملع و  ای  يرنه  رثا  نآ  یتح  دـنراد . تقلخ  رما  يارب  ياهلیـسو  هبنج  یناسنا  للع  یعیبط و  للع 
هب ياـههقراب  هک  ناـنچ  تسین ، وا  دوخ  هب  طوبرم  یناـسنا  غوبن  دادعتـسا و  هکنآ  تهج  هب  دـیامنیم ، عارتخا  فشک و  اـی  دروآیم  دوجو 

، یتسه هصرع  هب  اهدومن  ءایشا و  ندرک  دراو  هنوگ  نیا  يارب  ناوتیمن  اذل  دشابیمن ، ناسنا  رایتخا  رد  غوبن  دادعتسا و  نآ  زا  هدمآ  دوجو 
يرنه و تیقـالخ  دـننام  دـنربیم ، راـک  هب  یناوارف  هب  قوـف  دراوـم  رد  ار  تاـملک  نیا  هچ  رگا  تفگ ، یقیقح  تیقـالخ  تقلخ و  قـلخ و 

يدـنوادخ تسا  هزیکاپ  كرابم و  سپ   ) نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابتف  هفیرـش : يهیآ  هب  رظن  اب  یتح  و  کلذ . کلذ  ریغ  یملع و  یتعنص و 
نانآ م نیرتهب  دنوادخ  هک  دنراد  دوجو  یناگدننک  قلخ  هک  تسا  نیا  شرهاظ  هک  تسا ) ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک 

يهملک زا  دوـصقم  اریز  دـشاب ، هدوـب  زیاـج  ادـخ  زا  ریغ  هب  نآ ، یقیقح  ياـنعم  هب  قلاـخ  يهملک  لامعتـسا  تفگ : ناوـتیمن  زین  دـشابي .
، نانآ رظن  رد  ینعی  دـنرادنپیم ، قلاخ  ار  اهنآ  مدرم  هک  دنتـسه  یعیبط  ياروام  للع  رگید  یناسنا و  للع  یعیبط و  لـلع  ناـمه  نیقلاـخ ) )
و تسا . قلطم  روط  هب  یتسه  هقباسیب  ءیـش  داجیا  مود - دروم  دـندرگیم . بوسحم  قلاـخ  یعیبط  يارواـم  یناـسنا و  یعیبط و  لـلع  نآ 
-3 دـشاب . هدوـب  یقیقح  ءادـبم  دـناوتیمن  يدوـجوم  چـیه  دـنوادخ  زج  دوـشیم و  هداد  تبـسن  دـنوادخ  هب  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  عادـبا 

هناطلس لج  دنوادخ  هک  یلئالد  هلمج  نآ  زا  تسا . هدومرف  يهماقا  وا  يهرابرد  ام  تفرعم  يارب  ار  ینـشور  ددعتم و  لئالد  لاعتم  دنوادخ 
روهظ زورب و  - 1 تسا : هدومرف  نایب  ریسفت  دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  یلئالد  تسا ، هدومرف  هماقا  اهناسنا  يارب 

اهـشناد و هلیـسو  هب  مه  دـید و  ناوتیم  بان  درخ  كاپ و  بلق  هلیـسو  هب  مه  ار  توکلم  نیا  یتسه . ملاع  رد  يدـنوادخ  تردـق  توکلم 
ییاهشنیب اهشناد و  كاپ و  بلق  هطساو  هب  میتفگ : هک  نیا  دشاب . هدوبن  يزغم  ياهیرگیزاب  یناسفن و  تسپ  ضارغا  اب  هدولآ  هک  ییاهـشنیب 
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ناهج رب  هک  ار  یتمظع  اب  زیگناتفگش و  تردق  دوخ  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  يارب  دشابن ، اب …  هدولآ  هک 
ناوتیمن شناد  هشیدـنا و  لقع و  اب  طقف  ار  یهلا  تردـق  توکلم  یلو  دـیمهف ، لقعت  هشیدـنا و  ملع و  يهلیـسوب  دراد ، تیمکاـح  یتسه 

تارکفت و عضو  ردـقنیا  درکیم ، تیافک  یهلا  توکلم  تفایرد  كرد و  يارب  لقعت ) هشیدـناو و  ملع   ) هروبزم روما  رگا  درک . هدـهاشم 
همه تحارص  لامک  اب  دنوادخ  هک  تردق  توکلم  دوهش  زا  دنتسناوتیم  ناگمه  دوبن و  طحنم  تسپ و  يرشب  زیگنافسا  تیرثکا  دئاقع 
نیمز اهنامـسآ و  توکلم  رد  ناـنآ  اـیآ   ) ضرـالا تاوامـسلا و  توکلم  یف  اورظنی  مل  وا  دـندرگ . رادروـخرب  دـیامنیم  نآ  هب  فـلکم  ار 
هکلب تسین ، یتسه  ناهج  رد  یهلا  توکلم  دوخ  یگدیچیپ  تمظع و  يراوشد و  يدنوادخ ، تردق  توکلم  دوهـش  عنام  دناهتـسیرگنن !؟

راسمرـش ادخ  دزن  رد  مه  ار  تعیبط  یتح  شاهنادرخبان ، ياهیتسرپدوخ  اهیئارگیتسپ و  اب  هک  تسا  رـشب  دوخ  تسا  دوهـش  نیا  عنام  هچنآ 
هب ناسانش  یتسه  ءامکح و  ءایلوا و  ءایـصوا و  ماظع و  ناربمایپ  هچ  ره  هک  دنارورپیم  دوخ  رد  ار  یتسپ  تادوجوم  نینچ  هک  تسا  هدومن 

نانآ رد  يرثا  دیشیدنیب ، یمک  یتسه  هوکـش  هرابرد  دیرگنب و  الاب  هب  هدش  مه  راب  کی  يارب  هچ  رگا  ناراکبان ، ياهک  دنزیم  دایرف  نانآ 
ره گ زا  نورد  بیهذت  هیفصت و  دریگب ، ماجنا  دیاب  یتسه  ملاع  رد  يدنوادخ  توکلم  دوهش  يارب  هک  يراک  نیرتیساسا  دشخبیمن .
راثآ ياهیتفگش  - 2 دییامرف . هعجارم  تسا ، هدمآ  هتـشذگ  تادـلجم  رد  یثحابم  یتسه  توکلم  هرابرد  دـشاب . اهیگدولآ  اهـشتسرپ و  هنو 

یتسه و ملاع  ءازجا  ناقتا  ساسحا  زا  یـشان  تریح  زا  دـناوتیمن  يدـنمدرخ  هاگآ و  ناـسنا  چـیه  یتسه ، ناـهج  رد  يدـنوادخ  تمکح 
تریح نیا  هک  مینادیم  هتبلا  دـشاب . هدوب  مورحم  یتسه ، ملاع  رد  دادـیور  نیرتکچوک  رب  یتح  مکاح  نیناوق  اهنآ و  نایم  هدوجوم  طباور 

نینچ لب  تسوا  يوس  شتـشپ  هک  ناریح  ناـنچ  هن  يولوم  لوقب  تسین و  دراد  دوجو  ییادـتبا  ياـهتریح  رد  هک  دـیدرت  کـش و  يواـسم 
نآ زا  یکی  میاهداد و  رارق  یسررب  دروم  ار  تریح  عاونا  يونثم  لیلحت  دقن و  ریسفت و  زا  مشـش  دلجم  رد  تسود  تسم  وحم و  هک  تریح 
هچ يدنوادخ  تمکح  راثآ  ياهتمظع  رد  قیقد  رکفت  هجوت و  زا  یـشان  دیآیم ، تسدـب  اهتفرعم  نیرتالاو  هجیتن  رد  تفگ  دـیاب  هک  عاونا 

تریح و نیا  شزرا  تمظع و  تیوـه و  هک  تـسا  ملـسم  دـشابیم . یقاـفآ ) ملاـع   ) تاذ نورب  رد  هـچ  و  یـسفنا ) ملاـع   ) تاذ نارود  رد 
دوجو ملاع  رد  هک  ترثک  همه  نآ  رب  مکاح  تدـحو  تفایرد  یتسه و  تایآ  تخانـش  دروم  رد  زگره  هک  یناـسک  يارب  ار  ـالاو  یتفگش 
باـتفآ نمـشد  تـسرپ و  بـش  ناـگرپ  بـش  نـیا  يرواد  زا  هآ  هآ  تخاـس ، مـهف  كرد و  لـباق  ناوـتیمن  دـناهدماینرب ، دوـشیم ، هدـید 

ياههنال ت زا  هک  زورفاناهج !
زا دـننادیم ! دوخ  محازم  ار  وـگغورد ! ناـنیب  دیـشروخ  دیـشروخ و  دـنیآیمن . نوریب  باـتفآ  بورغ  زا  سپ  زج  دوـخ ، کـیرات  گـن و 

یعقاو ناشافخ )  ) ناگرپ بش  امـشرظنب  دندیـسرپ : تفریم  اـمن  ناـسنا  ناـگرپ  بش  زا  تبحـص  هک  یـسلجم  رد  قوذ  شوخ  یلدـبحاص 
همه ناـگرپ  بش  هک : داد  خـساپ  نینچ  لدـبحاص  دـننارذگیم ؟ هنوگچ  کـیرات  رقحم و  ياـههنال  رد  ار  دوـخ  رمع  ینـالوط  ياـهتعاس 

ادرد و هک  دنربیم  رـسب  رگید  تادوجوم  نارادـناج و  درایلیم  اهدرایلیم  لاح  هب  هودـنا  رکفت و  رد  دوخ  ياههنال  رد  ار  دوخ  رمع  تاعاس 
ام دـنیوگیم : هدـش  روهطوغ  يزاب  تافارخ  یفاب و  لایخ  رد  تادوجوم  رگید  نارادـناج و  اهناسنا و  همهنآ  هک  اترـسح  او  افـسا  اـغیرد و 
ار دوخ  تایح  يرورـض  لماوع  دـئاوف و  زا  یناوارف  عاونا  ینارون  دوجوم  نیا  زا  اـم  تسا و  دیـشروخ  مه  شرگید  ماـن  هک  میراد  یباـتفآ 
زا تیاضر  لامک  اب  دـنیآیم و  نوریب  دوخ  هنـال  زا  بش  یکیراـت  زاـغآ  رد  ناـگرپ  بش  دندیـسرپ : يو  زا  رگید  راـب   ) میروآیم تسدـب 

دندرگیم يزیچ  لاـبند  یئوگ  هک  يدـج  رایـسب  زاورپ  نیا  زا  ناـگرپ  بش  دوـصقم  دـنیآیمرد ، زاورپ  هب  دودـحم  ياـضف  رد  نتـشیوخ ،
دوخ ترـسح  فسا و  غیرد و  درد و  هک  دندرگیم  مهف  اب  يدوجوم  لابند  عقوم  نآ  رد  ناگرپ  بش  داد : خساپ  نینچ  لدبحاص  تسیچ ؟

ادناج اهناسنا و  يهرابرد  ار 
، دـنهن نایم  رد  دوجوم  نآ  اب  میراد ، يدیـشروخ  ام  دـنیوگیم : يزادرپغورد  یتسرپ و  تافارخ  لاـمک  اـب  اـب  هک  رگید  تادوجوم  نار و 

دوجوم نآ  هراـبرد  ار  دوخ  ياـهیزاب  تسیلآهدـیا  دـنرادرب و  تاـفارخ  زا  تسد  هریغ  رادـناج و  زا  معا  تادوـجوم  رگید  اـهناسنا و  هکلب 
رد رگا  دیهدب ! ار  ناگدنرپ  بش  نیا  خساپ  دنناوتیم  رگا  دنراذگب ! رانک  دـناهدیمان  شدیـشروخ  ییوررپ  یتخبدـب و  لامک  اب  هک  یلایخ 
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تـسرد یتابث . هن  دراد و  یلالقتـسا  دوخ  تاذ  زا  هن  اهنآ ، زا  کی  چـیه  هک  دـید  دـیهاوخ  دـینک  تقد  یتسه  ملاع  تادوجوم  زا  کی  ره 
هک هدیشک  کلف  هب  رـس  ياههوک  زا  اهنآ  نایم  دوجوم  طباور  لاکـشا و  يرـصنع و  ءازجا  زا  مها  تعیبط  ياههدیدپ  زا  کی  ره  هک  تسا 
رد هک  نورپیاهنوزم  هناد ) نیرتکچوک   ) موتناوک کی  ات  دـنهدیم ، ناشن  ییاجرباپ  تباـث و  نیع  رد  ار  یناوارف  راـصعا  نورق و  تشذـگ 

كرد نآ  يارب  هک ؟ يارب  یلو  دـنهدیم  ناشن  دوخ  زا  تباث  لقتـسم و  تیوه  دوریم ، دـنکیم و  یگدـنز  هیناث  مینویلیم  دـنچ  اـیند  نیا 
هن یتوبکنع  تسا  ثداح  هناخ  هک  دناد  یمدآ  دشاب . هتشادن  هدیدپ  نآ  ریغتم  هدنیآ  یتسین و  هقباس  یلبق و  للع  زا  یتاعالطا  هک  ياهدننک 

رظن کی  اب  هکلب  تسا  يدرد  شگرم  داز و  ناراهب  رد  تسا  یک  زا  غاب  نیا  هک  دناد  یک  هشپ  تسا  ثباع  يو  رد  هک 
ییاهدادیور اب  شکرد  لماع  طابترا  یگنوگچ  تهج  هب  دریمیم  زییاپ  رد  هدش و  هدییاز  ناراهب  رد  هک  هشپ  نآ  هک  دید  میهاوخ  رتقیقد ،

هک یتروص  رد  دیامنیم ، تفایرد  ام  هاگدـید  زا  لاس  نویلیم  دادـتما  هب  ار  يد  راهب و  نایم  نامز  دادـتما  تسا  اهنآ  اب  طابترا  لاح  رد  هک 
دوخ زا  تعیبط  ملاع  ياههدیدپ  هک  یتباث  لقتسم و  ياهتیوه  شیامن  هب  میدرگیمرب  لاح  تسا . هام  هن  زییاپ  رخآ  ات  راهب  لوا  نایم  هلصاف 

هتسباو اههدیدپ  هک  نیعم  نامز  طیارش و  للع و  هب  هجوت  اب  هک  دنشابیم  یبسن  تقوم و  ياهشیامن  اهتابث  اهلالقتـسا و  نیا  دنهدیم . ناشن 
نارکفتم زا  یضعب  ددرگیم . راکشآ  الماک  اهنآ . ندوب  تقوم  يدوجو و  طیارـش  لماوع و  زا  اهنآ  تیعبت  یمئاد و  زاین  دنـشابیم  اهنآ  هب 

( میسانشیم نیناوق  هدنرادهگن  ظفاح و  ناونع  هب  ار  ادخ  ام  : ) دنیوگیم تعیبط  هرابرد  هجوت  لباق  اتبـسن  تامولعم  هدنراد  شیدنافرژ و 
( نیناوق  ) هک ددرگیم  یقلت  تایعقاو  نیرت  تباث  یلومعم  مدرم  هاگدید  زا  هک  هچنآ  دید : دـیهاوخ  دـینک  تقد  ترابع  نیا  رد  امـش  رگا 

نخـس یلـصا  يانعم  دنوشیم . یقلت  وریپ  لقتـسم و  ریغ  تابثیب و  شیدنافرژ ، نارکفتم  ناسانـشناهج و  هاگدید  زا  دنوشیم ، هدـیمان 
یعرف یلصا و  ءازجا  همه  اب  یتسه  ملاع  هک  تسا  نیا  تقیقح  رد  نارکفتم  نیا 

. دنیامرف بیقعت  هدنسیون  زا  لوحت ) تکرح و   ) هلاسر رد  ار  ثحبم  نیا  دشابیم . يدنوادخ  ضیف  عبنم  زا  نایرج  لاح  رد  شطباور  و 
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کتفرعم و یلع  هریمض  بیغ  دقعی  مل  کتمکح  ریبدتل  هبجتحملا  مهلصافم  قاقح  محالت  کقلخ و  ءاضعا  نیابتب  کهبش  نم  نا  دهـشاف 
برب مکیوسن  ذا  نیبم . لالض  یفل  انک  نا  هللا  ات  نولوقی  ذا  نیعوبتملا  نم  نیعباتلا  وربت  عمسی  مل  هناک  کلدنال و  هناب  نیقیلا  هبلق  رـشابی  مل 

مهرطاوخب و تامـسجملا  هئزجت  كوازج  مهماهواب و  نیقولخملا  هیلح  كولحن  مهمانـصاب و  کهوبـش  ذا  کب  نولداعلا  بذـک  نیملاعلا 
امب رفاک  کب  لدعلا  کب و  لدع  دـقف  کقلخ  نم  ءیـشب  كاواس  نم  نا  دهـشاو  مهلوقع  حـئارقب  يوقلا  هفلتخملا  هقلخلا  یلع  كوردـق 

ایفکم اهرکف  بهم  یف  نوکتف  لوقعلا  یف  هانتت  مل  يذلا  هللا  تنا  کنا  کتانیب و  ججح  دـهاوش  هنع  تقطن  کتایآ و  تامکحم  هب  تلزنت 
نیابتم عونتم . ياضعا  هب  ار  وت  هک  یـسک  هک  نیا  هب  مهدیم  تداهـش  اراگدرورپ ،  ) افرـصم ءادودـحم  نوکتف  اـهرطاوخ  تاـیور  یف  ـال  و 
هتخیمآ وت  تمکح  ریبدـت  اب  هک  هریغ ) اهناوختـسا و  لصو  یقالت و  هاگیاج   ) وت تاقولخم  ياهلـصفم  هتـسویپ  يازجا  هب  وت و  ياههدـیرفآ 

نیا ایوگ  تسا و  هتـسویپن  تسین  یلثم  وت  يارب  هک  نیا  رب  نیقی  هب  ار  شلد  و  تسا ، هتـسبن  وت  تفرعم  هب  ار  شلد  نطاب  دیامن  هیبشت  تسا ،
ادخ هب  دنگوس  : ) تفگ دنهاوخ  هک  تسا  هدینشن  دوخ  ناعوبتم  زا  ار  راکبان )  ) ناوریپ نتسج  يرازیب  نادان 

، دنتشگ فرحنم  وت  زا  هک  نانآ  ادنوادخ ، میدرکیم .) ربارب  نایملاع  راگدرورپ  اب  ار  ناعوبتم )  ) امـش هک  میدوب  راکـشآ  یهارمگ  رد  ام  ، 
هلیـسو هب  دـنداد و  تبـسن  وت  هب  دوخ  تاـمهوت  هلیـسو  هب  ار  تاـقولخم  شیارآ  دـندومن و  هیبـشت  دوخ  ياـهتب  هب  ار  وـت  هک  دـنتفگ  غورد 

يراد قولخم  اب  ار  وت  شیوخ  لوقع  ياههحیرقاب  دندومن و  هیزجت  ینامسج  ءایشا  هیزجت  دننام  ارت  دوخ ) ساسایب   ) تاروصت اههرطاخ و 
وت زا  دید ، يواسم  تتاقولخم  زا  يزیچ  اب  ار  وت  هک  یسک  هک  نیا  هب  مهدیم  تداهش  و  دندرک ) يریگهزادنا   ) دندیجنـس نوگانوگ  ياوق 

. تسا هدیزرو  رفک  وت  نشور  ياهتجح  يایوگ  دـهاوش  مکحم و  تایآ  هب  دـنک  لودـع  وت  زا  هک  یـسک  و  تشگ ) فرحنم   ) درک لودـع 
يوش و تیفیک  ياریذپ  لوقع  نآ  تارکفت  شزو  يارجم  رد  هک  یتشگن  دودحم  لوقع  رد  هک  يدنوادخ  نآ  ییوت  گرزب ) يادـخ  يا  )

ماقم هیبشت  درادن  یلثم  هنوگچیه  ناحبس  دنواد  ءیـش ، هلثمک  سیل  - 4 يدرگ ) ریغتم  دودـحم و  لوقع  نآ  ياههرطاخ  يرکف  ناـیرج  رد 
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تـسا خماش  ماقم  نآ  تفایرد  زا  فارحنا  ناشن  دشابن ، روصت  لباق  زیچ  نآ  زا  رت  تمظع  اب  رتیلاع و  یتح  هک  يزیچ  ره  هب  یبوبر  خماش 
وملاریما تالمج  نیا  زا  تایدام و  قوف  قئاقح  زا  هاوخ  دشاب و  ینامسج  يدام و  ءایشا  زا  تسا  هدش  هیبشت  وا  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  هاوخ 

طلغ تسا ، هدش  هتفگ  هتروص ) یلع  مدآ  هللا  قلخ   ) فورعم تیاور  نآ  هرابرد  هک  يریسفت  هک  دوشیم  تابثا  یبوخ  هب  مالـسلاهیلع  نینم 
تمصع و نادناخ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  نانچ  دوصقم  هکلب  تسا ! هدیرفآ  شیوخ  تروص  هیبش  ار  مدآ  ترـضح  دنوادخ  هک : تسا 

ادخ  ) کحجو هللا  حبق  تفگ : يرگید  هب  ود  نآ  زا  یکی  دندوب ، رگیدـکی  اب  شاخرپ  لاح  رد  رفن  ود  هک  تسا  نیا  تسا ، هدـمآ  تراهط 
ناحبس دنوادخ  اریز  وگم ، ازـسان  تسا  ناسنا  کی  هک  وا  تروص  هب  : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  دانک .) تشز  ار  وت  تروص 

، دنوادخ هک  نیا  هن  تسا ) هدیرفآ  وا  تروص  هب  تسا  ایلوا  ءایصوا و  ءایبنا و  همه  ردپ  هک  ار  مالـسلاهیلع  رـشبلاوبا  مدآ  ترـضح  تروص 
نینموملاریما هک  تسا  نیا  تسا ، هدمآ  ریسفت  دروم  تالمج  رد  هک  یتیمها  اب  هداعلاقوف  بلطم  تسا ! هدیرفآ  دوخ  تروص  دننام  ار  مدآ 

رایـسب بلطم  نیا  لیلد  دناهدیـسرن ، یبوبر  ماقم  نآ  هب  نیقی  تفرعم و  هجرد  هب  ههبـشم )  ) ناگدـننکهیبشت ياـهلد  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع 
هب هک  هچنآ  یبوبر و  سدقا  دوجو  تاذ و  نایم  یهباشت  یتیخنـس و  چیه  هک  نیا  هب  دشاب  هتـشاد  هجوت  هدننکهیبشت  رگا  اریز  تسا  حـضاو 

تسا فرحنم  یهلا  تفایرد  هار  زا  هک  دمهفیم  هجوت  هظحل  نامه  رد  درادن ، دوجو  تسا ، هدش  هیبشت  سدقا  دوجو  تاذ و 
قلطم تیاهنیب  وا  دنشابیم . قلطم  دنمزاین  ءایـشا  همه  یلو  تسا ، قلطم  زاینیب  وا  دناهتـسباو ، ءایـشا  همه  یلو  تسا ، تاذلاب  لقتـسم  وا  . 

هدنرادهگن هدننیرفآ و  یتسه و  ملاع  رد  همکاح  نیناوق  همه  قوفام  وا  دنـشابیم . هتفای  صخـشت  دودـحم و و  روما  ءایـشا  همه  یلو  تسا 
نایدا همه  لیلد  هچ  هب  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  دنشابیم . نیناوق  نآ  هب  موکحم  ضحم و  میلـست  ءایـشا  همه  هکیتروص  رد  تساهنآ ،

دنـشابیم فلاخم  دوخ  تاقولخم  هب  يدـنوادخ  لیثمت  هیبشت و  یتسرپ و  تب  كرـش و  اب  مالـسا  ینادواج  یناهج و  نید  اصوصخم  یهلا 
نیرتلـماک نیرت و  تمظع  اـب  قیبـطت  رد  یحور  يزغم و  لـمع  نیرتحـیبق  نیرت و  تـسپ  باـکترا  هیبـشت ، یتـسرپ و  تـب  كرـش و  اریز 

نیا یتشز  یتسپ و  لئالد  زا  یکی  دنـشابیم . دناتاقولخم  هک  دـنمزاین  یناف و  دودـحم و  ءایـشا  هب  تسا  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تادوجوم 
راک زا  چوپ و  تسا  یبایادـخ  یـسانشادخ و  هک  ار  دوخ  دادعتـسا  نیرتتمظع  اب  لمع ، نیا  اب  یمدآ  هک  تسا  نیا  یحور  يزغم و  لـمع 
دنک زاب  يرپ  لاب و  هک  درادـن  دوجو  عقاو  ملاع  رد  یتمظع  لامک و  یناسنا  نانچ  يارب  ياهنادرخبان  لمع  نینچ  نیا  زا  سپ  و  دزادـنایم ،

. دیآرد زاورپ  هب  قلطم  تمظع  لامک و  نآ  لالج  لامج و  هاگراب  هب  لوصو  يارب  و 
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مل و  هتیاغ ، یلا  ءاهتنلا  نود  رـصقی  مل  هتلزنم و  دودـح  دـعتی  ملف  ههتج  ول  ههجو  هریبدـت و  فلطلاـف  هربد  هریدـقت و  مکحاـف  قلخ  اـم  ردـق 
ار نآ  تخاس و  ررقم  شقلخ  رب  هزادنا  ناحبس  دنوادخ   ) هتیـشم نع  رومالا  تردص  امنا  فیکف و  هتدارا  یلع  یـضملاب  رما  ذا  بصعتـسی 

چیه و   ) تخاس هناور  شدصقم  يوس  هب  هداد  ماجنا  نآ  هرابرد  فیطل  يریبدـت  داد و  رارق  ریبدـت  دروم  ار  شقلخ  دومرف و  مکحم  نیتم و 
هب روتـسد  درکن . تیافک  شاهدـش  نییعت  تیاغ  هب  لوصو  زا  رتمک  هب  دومنن و  زواجت  دوخ  ررقم  تیعقوم  دودـح  زا  شتاـقولخم ) زا  کـی 
رد دـنیامن ) یچیپرـس  يدـنوادخ  تاروتــسد  زا  دـنناوتیم  هنوـگچ  تاـقولخم   ) دوـمنن یقلت  راوـشد  ار  يدـنوادخ  هدارا  قباـطم  تـکرح 

همه و  فیطل ، اهنآ  رد  یلجتم  ریبدـت  و  قیقد ، ءایـشا  يریگهزادـنا  - 5 دناهتـشگ .) رداص  يدنوادخ  تیـشم  زا  طقف  روما  همه  هکیتروص 
يریگهزادنا هک  تقیقح  نیا  صیخشت  تسا . هتشگ  ررقم  اهنآ  يارب  هک  دنتسه  یتایاغ  يوس  هب  تکرح  رد  يدنوادخ  تیشم  میلـست  اهنآ 

ور هراومه  ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  رد  نوگانوگ  مولع  تفرشیپ  اب  تسا ، تفاطل  تیاغ  رد  اهنآ  رد  یلجتم  ریبدت  تقد و  تیاهن  رد  ءایشا 
گید یضایر و  ریسفت  لباق  ریغ  مهبم و  نوناق  تابساحم  هاگدید  زا  زورید  هک  هچنآ  تسا . هدوب  شیازفا  شرتسگ و  هب 

ياهشور هنوگ  ره  یضایر و  ریسفت  لباق  حضاو و  الماک  هزورما  مولع ، یجیردت  شیازفا  تفرشیپ و  اب  تشگیم ، یقلت  ینوناق  ياهشور  ر 
تـسا هدش  هتفریذـپ  ایند  یملع  تاماقم  همه  زا  نیداینب  لصا  کی  ناونع  هب  بلطم  نیا  زورما  مه  زورید و  مه  تسا . هتـشگ  رگید  ینوناق 

میناوتیم هک  تسا  يرگید  ناوارف  تادـهاشم  براجت و  نیداینب و  لصا  نیمه  هب  هجوت  اب  و  دراد ) قرف  ناـهج  ییاسانـش  اـب  ناـهج ،  ) هک
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ره نیا  دراد ) قرف  دشاب ، هدوب  نآ  لک  ای  ناهج  زا  یئزج  میهاوخیم  ام  هک  هچنآ  اب  ناهج ،  ) هک مینک  هضرع  مه  ار  يرگید  نیداینب  لصا 
هتخاس و ررقم  هزادنا  شتاقولخم  رب  ناحبس  دنوادخ   ) هک دیامرفیم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دوشیم  یـشان  بلطم  نیمه  زا  لصا  ود 
زا معا  هن و  ای  دنک  ادیپ  هطاحا  وا  ریبدت  هزادنا و  هب  ام  شنیب  شناد و  هک  نیا  زا  مها  تسا ) هداد  رارق  دوخ  فیطل  ریبدـت  هاگیلجت  ار  اهنآ 

يرگداد لدع و  هن  ناسنا  هک  تسا  قوف  لصا  ود  نینموملاریما و  هدومرف  هب  هجوت  اب  و  هن . ای  میهاوخب  ار  ریبدـت  هزادـنا و  نآ  زا  ام  هک  نیا 
-6 دروآیم . تاقولخم  ملاع  ینوناقیب  یمظنیب و  باسح  هب  ار  دوخ  تالوهجم  هن  دـنادیم و  لالدتـسا  هب  جاتحم  لـمات و  لـباق  ار  یهلا 

لست لامک  اب  تسا  هدش  ررقم  اهنآ  يارب  هک  یتکرح  رد  يراوشد  ساسحا  نودب  تاقولخم 
نیموی یف  ضرالا  قلخ  يذلاب  نورکفتل  مکنا  لق  دیامرفیم : نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  دنوریم . ار  دوخ  هار  يدنوادخ  هغلاب  تیـشم  هب  می 

مث نیلئاسلل . ءاوس  مایا  هعبرا  یف  اهتهاوقا  اهیف  ردق  اهیف و  كراب  اهقوف و  نم  یـساور  اهیف  لعج  نیملاعلا و  بر  کلذ  ادادـنا  هل  نولعجت  و 
رفک يدـنوادخ  نآ  هب  ایآ  وگب : نانآ  اب  . ) نیعئاط اـنیتا  اـتلاق  اـهرک  وا  اـعوط  اـیتئا  ضرـالل  اـهل و  لاـقف  ناـخد  یه  ءامـسلا و  یلا  يوتـسا 

ییاـههوک نیمز  يور  رد  و  ناـیملاع . هدـنرورپ  تسوا  دـهدیم ، رارق  ییاـهناسمه  وا  يارب  هدـیرفآ و  زور  ود  رد  ار  نیمز  هـک  دـیزرویم 
. دومرف ردقم  نآ  رد  ناگدـنهاوخ  يارب  يواسم  يزور  راهچ  رد  ار  ینیمز  ياههشوت  درک و  داجیا  تکرب  نیمز  نآ  رد  داد و  رارق  راوتـسا 

دنتفگ اهنآ  دیتفیب ) تکرح  هب   ) دیهاوخن ای  دیهاوخب  تفگ : نیمز  نامسآ و  هب  سپس  دوب ، يدود  هک  یلاح  رد  تخادرپ  نامسآ  هب  سپس 
دراو تیاضر  لامک  اب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دوشیم  هدافتـسا  تحارـص  لامک  اب  تایآ  نیا  زا  مینکیم .) تکرح   ) مییآیم راـیتخا  اـب  اـم 

نومـضم اب  یتافانم  تیاضر  رایتخا و  نیا  و  دناهتفرگ . شیپ  ار  دوخ  هار  هتـشگ و  اهنآ  يارب  هدش  نییعت  ریـسم  رد  تکرح  تقلخ و  نادیم 
ناهدومن يراددوخ  تناما  لمح  زا  اههوک  نیمز و  اهنامسآ و  هیآ  نآ  رد  هک  درادن  تناما  يهیآ 

دورو تسا  هدـمآ  تلـصف  هروس  رد  هچنآ  تسا ، هدـمآ  تلـصف  يهروس  رد  هچنآ  زا  رتـالاب  تسا  یقیقح  روـبزم  يهیآ  رد  تناـما  اریز  د ،
یلع هناـمالا  انـضرع  اـنا  يهیآ : رد  هـک  یتناـما  و  دـشابیم . دوـخ  ینوناـق  يارجم  رد  نـتفرگ  رارق  تـقلخ و  يهریاد  هـب  نـیمز  نامـسآ و 

نیمز و اهنامسآ و  رب  ار  تناما  ام  . ) الوهج امولظ  ناک  هنا  ناسنالا  اهلمح  اهنم و  نقفشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاوامسلا و 
راکمتـس و وا  درک و  لمح  ار  تناما  نآ  ناسنا  دـندش و  كانمیب  نآ  زا  دـندیزرو و  عانتما  تناـما  لـمح  زا  اـهنآ  میدرک ، هضرع  اـههوک 

تـسا هتخاس  ناسنا  زا  طقف  هک  تسا  يرایتخا  هب  دنتـسم  فیلکت  لقع ، مکح  یمالـسا و  عبانم  رگید  هب  هجوت  اب  تسا ، هدـمآ  دوب ). نادان 
يارب روبزم  تناـما  لـمح  رگا  هک  دوـش  هتفگ  تسا  نکمم  ددرگ . رادروـخرب  هیهلا  تیقـالخ  اـی  تیـالو  زا  دـناوتیم  نآ  هب  لـمع  اـب  هک 

دوصقم اریز  تسا ، نشور  ضارتعا  نیا  خساپ  دش ؟ هضرع  اهنآ  هب  تناما  تلع  هچ  هب  سپ  دوب ، ریذـپان  ناکما  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و 
نیا اب  تسا ، اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  دادعتـسا  قوف و  روبزم  تناما  تسنادیم  هک  نیا  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسین  نآ  تناما  ضرع  زا 

شاد هک  ییاهدادعتسا  تیوه  اب  اهناسنا  زا  ریغ  تاقولخم  همه  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دومرف ، هضرع  اهنآ  هب  لاح 
تیبرت میلعت و  زا  دوخ  هاگآان  تعیبط  اب  گنـس  : ) مییوگیم هک  نیا  دـننام  دـناهدرک ، زاربا  گرزب  تناما  نآ  لمح  زا  ار  دوخ  عانتما  دـنت 

هیآ هرابرد  ریـسفت  نیا  هتبلا  تسا . هدـش  هضرع  دـماج  گنـس  يارب  تیبرت  میلعت و  اعقاو  هک  تسین  نآ  هلمج  نیا  يانعم  دزرویم ) عاـنتما 
هک نامه  زج  رگید ، تاقولخم  هب  ناسنا ، هب  صوصخم  تناما  ضرع  يارب  يرگید  هار  یلو  تسا ، انـضرع )  ) رهاظ فالخ  يدح  ات  هفیرش 

هـضرع اـهنآ  هب  ار  تناـما  دـنوادخ  نیمز ، اهنامـسآ و  تقلخ  تمظع  هب  رظن  اـب  دوـش : هتفک  تسا  نکمم  دوـشیمن . هدـید  میدرک  حرطم 
ارچ هک  نیا  اما  و  دناهدیزرو . عانتما  دندیدیم ، تناما  نآ  شریذـپ  لمح و  رد  هک  اهیتخـس  اهیراوشد و  تهج  هب  اهنآ  یلو  تسا ، هدومرف 

لدع و دادعتسا  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  هک  تسا  نیا  شخساپ  دمآ ؟ رد  بآ  زا  لوهج  مولظ و  سپس  درک و  لمح  ار  تناما  نآ  ناسنا 
ملاظ لـهاج و  تفگ  ناوتیمن  راوید  هب  هک  تسا  نشور  اریز  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  وا  هب  لـهج  ملظ و  هک  تسا  اراد  ار  قیاـقح  هب  ملع 

اهیلع و ال رمضا  هزیرغ  هحیرق  اهیلا و ال  لآ  رکف  هیور  الب  ءایشالا  فانـصا  یـشنملا  تسین . اراد  ار  لدع  ملع و  دادعتـسا  راوید  اریز  تسا ،
هتعاطل نعذا  و  هرماب ، هقلخ  متف  رومالا ، بئاجع  عادتبا  یلع  هناعا  کیرش  و ال  روهدلا ، ثداوحلا  نم  اهدافاهبرجت 
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وا هب  هک  يرکف  ناـیرج  نودـب  ار  ءایـشا  فانـصا  هک  يدـنوادخ   ) یکلتملا هاـنا  ـال  یطبملا و  ثیر  هنود  ضرتعی  مل  هتوعد ، یلا  باـجا  و 
نودب دشاب و  هتـشاد  دوخ  نورد  رد  ار  نآ  هک  يزیرغ  هحیرق  زا  يریگ  کمک  نودب  دومرف ، یتسه ) هقباسیب  داجیا   ) ءاشنا دـیامن ، عوجر 

هاگتـسد دشاب . هدرک  یتناعا  زیگناتفگـش  روما  عادـبا  رد  ار  وا  هک  یکیرـش  نودـب  هدومن و  هدافتـسا  ناراگزور  ثداوح  زا  هک  ياهبرجت 
عنام ياهدـننک  گنرد  فقوت  هن  يدـنوادخ  رما  ذافنا  رد  دومن و  تباجا  ار  شتوعد  ناعذا و  ار  وا  تعاطا  تشگ و  مامت  وا  رما  اـب  تقلخ 

ياهزیرغ و هحیرق  هب  هن  دوب و  دنمزاین  يرکفت  هب  هن  ءایشا  تقلخ  رد  ناحبـس  دنوادخ  - 7 وجهناهب ). يدوجوم  یتسس  تمواقم و  هن  دش و 
هلمج نیا  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هتشذگ  تالمج  رد  دنک . يرای  تانئاک  بئاجع  عادبا  ار  وا  هک  یکیرـش  هب  هن  یبرجت و  هقباس  هب  هن 
ریبدت رکفت و  یلومعم  تارواحم  رد  تسا . هتفر  راک  هب  فیطل  ریبدـت  یتسه  ملاع  تاقولخم  رد  هک  دومرف  تابثا  هریبدـت ) فطلاف  هربد  (و 

ناحبـس دنوادخ  يارب  ریبدت  تابثا  رد  ایآ  هک  دوش  حرطم  لاوس  نیا  تسا  نکمم  اذل  دنوشیم ، لامعتـسا  فدارتم  هملک  ود  دننام  ربدت  ای 
هشیدنا ار  نآ  یسراف  رد  هک  رکفت  هک  تسا  نینچ  لاوس  نیا  خساپ  درادن ؟ دوجو  یضقانت  رکفت  یفن  اب 

نینچ هک  تسا  ینیقی  و  لوهجم . کی  فشک  ای  ندرک  ادـیپ  يارب  مولعم  ياهدـحاو  زا  نهذ  رد  ایوج  تکرح  زا  تسا  ترابع  مییوگیم ،
نآ موهفم  هب  رظن  اب  ریبدت  اما  درادن . دوجو  خماش  ماقم  نآ  هب  یلوهجم  کیرات و  چیه  اریز  تسا  لوقعمان  ناحبـس  دنوادخ  يارب  یتکرح 

نیناوق يارجم  رد  مظنم و  اعومجم  هک  نآ  ماجنارس  زاغآ و  هب  رظن  اب  نایرج  کی  ای  ءیش  کی  نتخاس  ررقم  ریدقت و  زا  تسا  ترابع  هک 
ریدقت و هک  نانچ  تسا ، ناحبـس  دنوادخ  هب  دانـسا  لباق  دسرب ، روظنم  فده  تیاغ و  هب  دتفیب و  تکرح  هب  دـیایب و  دوجو  هب  شاهطوبرم 
و : ) دیامرفیم هک  میمهفب  ار  هلمج  نیا  يانعم  میناوتیم  دش ، حرطم  هک  كالم  نیمه  هب  دشابیم . ادخ  هب  دانتـسا  لباق  تاقولخم  هبـساحم 
هک یقوذ  تفایرد  لماع  زا  تسا  ترابع  يزیرغ  يهحیرق  دـشاب ) هتـشاد  دوخ  نورد  رد  ار  نآ  هک  يزیرغ  هحیرق  زا  يریگ  کمک  نودـب 
هب طوبرم  یناعم  یعادـت  لیخت و  قیدـصت و  روصت و  لماوع  دـننام  يزیرغ  هحیرق  نیا  تسا ، هداهن  تعیدو  هب  اـهناسنا  رد  ار  نآ  دـنوادخ 

نکمم دـشاب و  عقاو  قباطم  حیحـص و  شتیلاـعف  تسا  نکمم  دراد و  دوجو  ناـسنا  رد  هک  تسا  یناـسنا  سفن  يزغم و  ناـمتخاس  عومجم 
هرابرد تاصتخم  نیا  زا  کی  چیه  دشابیم و  ندیسر  تیلعف  هب  تیوقت و  لباق  يهحیرق  نینچمه  دشاب و  هدوب  عقاو  فلاخم  طلغ و  تسا 

هک نانچ  درادن . عقاو  فلاخم  یکرد  زگره  تسا و  ملاع  تایعقاو  يهمه  رب  لاعتم  دنوادخ  اریز  تسین ، یحیحـص  يدـنوادخ  تافـص  ي 
زا فدـه  هبرجت و  يانعم  رد  رگا  نینچمه  تسا . لاحم  سدـقا  تاذ  نآ  يهرابرد  تفاـیرد  كرد و  لـماوع  ندیـسر  تیلعف  هب  تیوقت و 
زا تسا  تراـبع  هبرجت  اریز  تسا  هبرجت  زا  زاـینیب  يدـنوادخ  ملع  هک  دـیمهف  میهاوخ  دـیدرت ، نیرتـمک  نودـب  میریگب  رظن  رد  ار  هبرجت 

نیرتزیچان هب  لهج  اب  يدـنوادخ  قلطم  ملع  دراد و  دوجو  زیچ  نآ  رد  هک  یتالوهجم  ای  لوهجم  فشک  يارب  يزیچ  شیاـمزآ  یـسررب و 
لئالد تسا . یبوبر  خماش  ماقم  زا  کیرش  یفن  دراد ، دوجو  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  هک  رگید  یبلطم  دشابیمن . راگزاس  هثداح  ای  ءیش 
اجنیا رد  ام  هک  تسا  لئالد  نآ  يهمه  زا  رتنشور  لیلد  هس  تسا . نشور  رایسب  ددعتم و  ناحبس  دنوادخ  زا  کیرـش  قلطم  یفن  دیحوت و 

الا ههلا  امهیف  ناک  ول  هک : تسا  هدومرف  غالبا  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نامه  مکی - لیلد  مینکیم : هراشا  اهنآ  هب  رصتخم  روط  هب 
یهابت لماش  داسف  هیآ  نیا  رد  دندشیم ). دساف  نیمز  اهنامسآ و  دوب ، هناگی  يادخ  زا  ریغ  ینایادخ  نیمز  اهنامـسآ و  رد  رگا   ) اتدسفل هللا 

رد ص نیمز  اهنامسآ و  ارچ  هک  نیا  اما  دشابیم . تاقولخم  يدوجو  نایرج  نوناق و  رد  لالتخا  يانعم  هب  یتسین و  يواسم 
يهدارا مدع  هب  دودـحم  لمع  رد  ادـخ ) ود  لقادـح   ) نانآ زا  کی  ره  هدارا  رگا  هک  تهج  نیدـب  تشگیم ، دـساف  نایادـخ  ددـعت  ترو 

، دشاب قلطم  تیاهنیب و  دـیاب  وا  تردـق  هک  نیا  هب  ادـخ  کی  هک  تسا  یناوتان  حیرـص و  صقن  دـشاب  هدوب  وا  يهدارا  فالخ  رب  يرگید 
صقن موزل  يهفاضا  هب  دزاسب ، دودحم  ار  يرگید  يهدارا  دناوتن  کی  چیه  رگا  دناسرب و  لمع  ققحت و  يهلحرم  هب  ار  دوخ  يهدارا  دناوتن 
نایادخ ای  ادخ  يهدارا  دروم  هک  دمآ  دهاوخ  دوجو  هب  تسا  هدرک  هدارا  هک  يدـنوادخ  يهلیـسو  هب  یتاقولخم  نایادـخ  نآ  رد  یناوتان  و 
هنوگچ هشیدنا ، ار  راک  نآ  زا  يریگولج  ییاناوت  هتفرگ و  رارق  هدش  ماجنا  راک  ربارب  رد  هک  يدـنوادخ  دـید ، دـیاب  لاح  دـشابیمن . رگید 

نآ فلاخم  میقتـسم  روط  هب  ای  هک  دنک  يراک  هب  مادقا  دناسرب و  تیلعف  هب  هدش  ماجنا  راک  نآ  فالخرب  ار  دوخ  يهدارا  تسناوت  دـهاوخ 
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هدمآ مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  ياهلمج  رد  مود - لیلد  میقتـسمریغ . روط  هب  ای  دشاب و  هدوب  رگید  يادـخ  يهلیـسو  هب  هدـش  ماجنا  راک 
یقاـفتا نینچ  نونکاـت  و  دـندشیم ، ثوعبم  نایادـخ  نآ  فرط  زا  مه  یناربماـیپ  تشاد ، دوـجو  يرگید  نایادـخ  اـی  ادـخ  رگا  هک : تسا 

یکی ا ار  ناربمایپ  لاسرا  یلو  دراد  دوجو  ادخ  دنچ  هک  تسا  هتفگن  يربمایپ  نونکات  هک  نانچ  مه  تسا ، هداتفین 
هلئـسم نیا  نوچ  تسا و  هدرک  توعد  ادخ  کی  هب  نامیا  هب  طقف  هدش ، ثوعبم  هک  يربمایپ  ره  هکلب  تسا ! هتفرگ  هدهع  هب  نایادخ  نآ  ز 

نینچ نانآ  هک  درادـن  ناکما  اذـل  تسا ، حرطم  ناربمایپ  يارب  هک  تسا  ياهلئـسم  نیرت  تیمهااب  دراد ) ادـخ  دـنچ  اـی  کـی  یتسه  ملاـع  )
ءایـشالا نم  ماقاف  دنیامن ! حرطم  ار  ادخ  کی  طقف  ناربمایپ  دراد  ادـخ  دـنچ  یتسه  ملاع  هک  نیا  اب  ینعی  دـننارذگب ، لامها  اب  ار  ياهلئـسم 

زئارغلا و رادقالا و  دودحلا و  یف  تافلتخم  اسانجا  اهقرف  و  اهنئارق ، بابـسا  لصو  و  اهداضتم ، نیب  هتردقب  مدال  اهدودـح و  جـهن  و  اهدوا ،
نـشور راومه و  ار  اهنآ  دودـح  درک و  تسار  ءایـشا  زا  ار  اهیجک   ) اهعدـتبا دارا و  ام  یلع  اهرطف  و  اهعنـص ، مکحا  قئالخ  ایادـب  تاـئیهلا 

اهنآ سپـس  تسویپ و  مه  هب  اهنآ  سوفن  اب  ار  اهندـب  بابـسا  دومرف و  رارقرب  یتمئالم  ءایـشا  نآ  دادـضا  نایم  دوخ  تردـق  اـب  و  تخاـس ،
مکحم ار  اهنآ  تخاس  هک  قئالخ  زا  یتاعونـصم  داد ، رارق  لاکـشا  عیاـبط و  و  اهتـشونرس ) اـی   ) اههزادـناو دودـح  رد  نوگاـنوگ  یـسانجا 
دومرف رارقرب  تاقولخم  رد  ناحبس  دنوادخ  هک  ار  زیگناتفگش  یمظن  - 8 دومرف ). عادبا  دیرفآ و  دوخ  ءهدارا  يانبم  رب  ار  اهنآ  دینادرگ و 

درک تسار  ءایشا  زا  ار  اهیجک   ) هک دراد  ار  يوتحم  نیا  ریسفت ، دروم  تالمج  زا  لوا  يهلمج 
ياهیجک دنوادخ  هک  دندوب  هدش  هدیرفآ  جک  تسخن  تاقولخم  رگم  هک  دنک  روطخ  ناققحم  زا  یضعب  نهذ  هب  لاوس  نیا  تسا  نکمم  ( 
يدنوادخ يهدارا  تردق و  ذوفن  نایب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  هک  تسا  نینچ  لاوس  نیا  خساپ  دومرف !؟ حیحـصت  تسار و  ار  اهنآ 

دنوادخ هضرا  نادیم  روخصلاب  دتوو  تسا : هدومرف  مکی  يهبطخ  رد  هک  نانچ  دشابیم  ءایـشا  ياهوقلاب  ياههبنج  اهدادعتـسا و  میظنت  رد 
. دشاب هدوب  اهناسنا  نارادناج و  يارب  یگدنز  لباق  هک  تسا . هدومرف  میظنت )  ) بوکخیم ار  نیمز  برطضم  تاکرح  اههوک )  ) اههرخـص اب 

رگید تاـیح و  يارب  نیمز  تاـکرح  دادیمن ، رارق  نیمز  يور  رد  ار  اههرخـص  اـههوک و  دـنوادخ  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  يهمزـال 
تـسا رگیدـکی  اب  ینوناق  یطابترا  رد  تادوجوم  نداد  رارق  تاقولخم ، ياهیجک  ندرک  تسار  زا  روظنم  نیاربانب ، دادیمن ، لاجم  قیاـقح 
دودـح لاـعتم  دـنوادخ  دـیامرفیم : سپـس  دنتـشگیم ، لـتخم  ماوق  مظن و  تهج  زا  تادوجوم  تفرگیمن ، تروص  طاـبترا  نآ  رگا  هک 

رد تالمج  هیقب  هب  طوبرم  ثحابم  دروآ . دوجو  هب  یگتـسبمه  تمئالم و  تانئاک  دادضا  نایم  شیوخ  تردـق  اب  درک و  مظنم  ار  تانئاک 
زا ص 87 مود  دلجم  رد  عادبا  هب  طوبرم  ثحبم  و  دـییامرف . هعجارم  تسا ، هدـش  حرطم  مظن  هب  طوبرم  ثحابم  رد  مکی و  يهبطخ  ریـسفت 

ت
( تسا هدش  عادبا  يدنوادخ  تیـشم  اب  تاقولخم   ) مود يهرامـش  رد  دلجم  نیمه  رد  دعب و  هب  زا ص 192  مهدزناپ  دـلجم  رد  ا ص 92 و 

. تسا هدش  حرط 
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هرماب و نیطباهلل  للذ  و  اهجاوزا ، نیب  اهنیب و  جشو  و  اهجارفنا ، عودص  محال  و  اهجرف ، تاوهر  قیلعت  الب  مظن  و  ءامـسلا : هفـص  یف  اهنم  و 
ماقا اهباوبا و  تماوص  قاتترالا  دـعب  قتف  اهجارـشا و  يرع  تمحتلاف  ناخد . یهذا  دـعب  اهادان  اهجارعم و  هنوزح  هقلخ  لاـمعاب  نیدـعاصلا 
نیا هلمج  زا  و   ) هرمال هملـستسم  فقت  نا  اهرما  هدـیاب و  ءاوهلا  قرخ  یف  رومت  نا  نم  اهکـسماو  اـهباقن ، یلع  بقاوثلا  بهـشلا  نم  ادـصر 

ياهفاکش و  دومرف ، میظنت  دیدرت  دیق و  نودب  ار  نامسآ  حوطـس  ياهیدنلب  تسپ و  ناحبـس  دنوادخ  و  نامـسآ - فیـصوت  رد  تسا  هبطخ 
زا نتفر  نییاپ  نتفر و  الاب  یتخس  دومرف و  يدنبهکبش  طباور  يهلیسو  هب  اهنآ  جاوزا  اهنآ و  نایم  داد و  مایتلا  رگید  مه  اب  ار  نآ  زاب  يهنهپ 
زا سپ  تخاس . یفتنم  دندربیم  الاب  ار  وا  قلخ  لامعا  هک  ناگتشرف  دندروآیم و  نییاپ  ار  يدنوادخ  رما  هک  یناگتـشرف  يارب  ار  نامـسآ 

سپ ار  نامسآ  فئاکتم  هتسب و  ياهرد  تسویپ و  مه  هب  نآ  ياهبانط  ياههریگتسد  ات  داد ، ادن  ار  نآ  دوب  يدود  تروص  هب  نامسآ  هکنآ 
شیوخ تردق  اب  اوه  فاکش  رد  ار  اهنامسآ  دومرف و  ررقم  اهنآ  ذفانم  فرطرب و  ناشخرد  ناگراتس  زا  ییاهنابدید  و  دومن . زاب  دادسنا  زا 
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. دنوش وا  رما  میلست  هک  داد  روتسد  اهنآ  هب  تشاد و  هگن  بارطضا  زا 
اهنامسآ تقلخ  عوضوم  اهراب  دوخ ، كرابم  نانخس  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  طاسبنا  ات  مکارت  تلاح  زا  نیمز  اهنامسآ و  تقلخ  - 9 ( 

: تسا هدش  نایب  ریز  يهیآ  رد  عوضوم  نیمه  دیجم  نآرق  رد  تسا . هدومرف  دزـشوگ  طاسبنا  ات  مکارت  تلاح  زا  ار  اهنآ  تکرح  نیمز و  و 
زا سپ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  دننیبیمن  دنزرویم  رفک  هک  نانآ  ایآ  امه …  انقتفف  اقتراتناک  ضرالا  تاومسلا و  نا  اورفک  نیذلاری  مل  وا 

( بکرم هب  ور  طیـسب   ) نایرج نوناق  زا  ناوتیم  ار  عوضوم  نیا  میدومن .) طسبنم   ) میدرک زاب  دندوب ، مکارتم ) ( ) ياهتـسب  ) تلاح رد  هکنآ 
دیدرت زاربا  نیناوق  نیا  ندوـب  یهیدـب  رد  نارکفتم  زا  یـضعب  هتبلا  هک   ) درک هدافتـسا  ترثـک ) هب  ور  تدـحو   ) و هدـیچیپ ) هب  ور  هداـس   ) و

، میرادن یعطق  یملع  هار  هنوگچیه  نآ  نداتفا  نایرج  هب  تقلخ و  زاغآ  یگنوگچ  فشک  يارب  ام  هک  تسا  نیا  مه  تیقیقح  و  دناهدومن )
مود يهعفد  يارب  میناوتیم  لوا  يهعفد  زا  مییوگب : هک  تسا  هدشن  رارکت  نآ ، نایرج  تقلخ و  عورـش  زگره  هک  نیا  هب  رظن  اب  اصوصخم 
ناهج رد  ياهثداح  چیه  دیوگیم : هک  تسا  نارکفتم  يهمه  لوبق  دروم  يرورض و  نوناق  نآ  هب  دنتـسم  میتفگ : هک  نیا  میزودنیب . هبرجت 

راد رارکت  شیامن  هک  تسا  رگیدمه  لاثما  دوشیم  عقاو  هک  هچ  نآ  دوشیمن و  رارکت  یتسه 
، دومن یقلت  یملع  مه  ار  نوناق  کی  یتح  ناوتیمن  نوناق  نیا  يانبم  رب  دوش : هتفگ  هتفرگ  رارق  ضارتعا  دروم  هلئـسم  نیا  تسا  نکمم  د .

اریز تسا ، نشور  لاوس  نیا  خساپ  ددرگیم . ینتبم  هباشم  ياهدادیور  يور  رب  دوشیم  ذاختا  اهنآ  زا  نوناق  هک  یملع  لئاسم  يهمه  اریز 
لماک ءارقتـسا  هک  يدح  ات  اهدادـیور  ددـعت  رارکت و  هکلب  ددرگیمن ، ینتبم  ارذـگ  صخـشم و  ياهدادـیور  يانبم  رب  یملع  نوناق  چـیه 

ار ریز  تایبا  دـشابیم . تباث  تیعقاو  نامه  يهدـننک  وگزاب  نوناق  هک  دـیامنیم  اهدادـیور  نآ  دروم  رد  تباـث  تاـیعقاو  زا  فشک  دوش ،
مه لضف  نآ  لضف  تسلدع و  نآ  لدـع  تسین  بآ  نآ  بآ  تسهام و  نآ  هام  تسیون  نرق  نیا  تشذـگب  اهنرق  دـیهدب : رارق  تقد  دروم 

هام و سکع  راب  دنچ  وج  نیا  بآ  لدبم  دش  ماودرب  رارقرب و  یناعم  نیو  مامه  يا  تفر  اهنرق  رب  اهنرق  مما  نرق و  نیا  دـش  لدبتـسم  کیل 
هبور يهتسب  تلاح  زا  تقلخ ، نایرج  ناوتیم  و  يولوم )  ) نامـسآ جوا  راطقا  رب  هکلب  ناور  بآ  رب  تسین  شیانب  سپ  رارقرب  رتخا  سکع 

ار روبذـم  نایرج  هک  میدروآ  ثحبم  نیا  زاغآ  رد  ار  ناـیرج  نیا  هب  طوبرم  يهیآ  دومن . هدافتـسا  دـیجم  نآرق  زا  ار  طاـسبنا  ندـش و  زاـب 
اح زا  ار  نیمز  اهنامسآ و  تقلخ  نایرج  لامجا  روط  هب  روبزم  يهیآ  تسا . هدومرف  نایب  اتحارص 

حیـضوت ار  نیمز  اهنامـسآ و  تیوه  تقلخ و  تایـصوصخ  زا  رگید  يرادـقم  رگید  تایاور  دـهدیم ، رکذـت  طاـسبنا  هب  ندوب  هتـسب  تل 
اهانینب ءامسا  و  دوشیم : دافتـسا  تایراذلا  يهروس  يهیآ 48  زا  بلطم  نیا  دراد . همادا  زونه  اهنامـسآ  طاـسبنا  - 1 هلمج : نآ  زا  دـهدیم 

تسا هدومرف  حرطم  احیرص  ار  طاسبنا  عوضوم  هیآ  نیا  میشخبیم ). تعسو  ار  نآ  میدیرفآ و  تردق  اب  ار  نامسآ  و   ) نوهسومل انا  دیاب و 
لدم یضایر  فشک  : ) دننکیم یـسررب  بیترت  نیدب  ار  هلئـسم  دیدج  نارود  نادنمـشناد  دشابیم . یناهیک  مولع  تاملـسم  زا  هزورما  هک 

يو تفای . ماجنا  لبه  نیودا  نسلیو ، تنوم  يهناخ  دصر  مجنم  طسوت  هک  دراد  تقباطم  يدصر  فشک  کی  اب  نمدیرف  طسوت  هب  ناهج 
و دهدیم ، ناشن  فیط  زمرق  ياهتنا  يوس  هب  یفیط  طوطخ  لاقتنا  کی  دـسریم ، ام  هب  رود  رایـسب  ياهناشکهک  زا  هک  يرون  هک  تفایرد 
ور سپ  ياهتعرس  تلع  هب  زمرق  رون  دوهشم  لاقتنا  هک  ریسفت  نیا  اب  دباییم . شیازفاام  زا  اهناشکهک  تفاسم  میقتسم  تبـسن  هب  لاقتنا  نیا 
رد ام  ناهج  هک : دنسریم  هجیتن  نیا  هب  درادن ) دوجو  نآ  يارب  رگید  لوقعم  یحیضوت  چیه  رـضاح  لاح  رد  و   ) دیآیم دیدپ  يرون  عبانم 

تسا اهنآ  نایم  تفاسم  اب  بسانتم  اضف  رد  ناشکهک  ود  ره  نایم  كرتشم  ور  سپ  ياهتعرس  تسا و  تخاونکی  طاسبنا  تلاح  کی 
کی طسوت  ادـعب  هک  داهن  انب  ار  ياهدـنبای ) طاسبنا  ناهج  يروئت   ) ساسا يزیریپ و  نساموه  نتلیم  يو  راـکمه  لـبه و  نمدـیرف ، راـک  . 
يهیآ رد  هک  اقتر   ) مکارتم رایـسب  تلاح  کی  زا  دوخ ، لوحت  خـیرات  رد  ام  ناهج  رتمول  رظن  رب  انب  دـش . لـیمکت  رتمول  ژرژ  یکیژلب  مجنم 

يهتـسه حالطـصا  زورما  نانادکیزیف   ) داهن مان  ییادتبا  متا  ار  نآ  يو  هک  تسا  هداتفاهار  سناجتم  الماک  غاد و  رایـسب  تسا ) هدمآ  هفیرش 
رایـسب نامتخاس  دناهدش و  زیامتم  درـس و  کبـس ، هتفر  هتفر  ناهج  ياهمرج  یجیردت ، طاسبنا  يهجیتن  رد  دـنهدیم ) حـیجرت  ار  ییادـتبا 

هک يرکفتم  ره  اهنآ ، ندوبن  یمیدق  نیمز و  اهنامـسآ و  ثودح  - 2 دندروآ ). دوجو  هب  میـسانشیم  زورما  هک  ار  یناهج  مهرد  هدیچیپ و 
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یفسلف دید  اب  مدق  یعدم  هاوخ  تسا ، هدادن  هئارا  دوخ  رظن  يارب  هدننک  عناق  یلیلد  چیه  تسا ، هداد  نیمز  اهنامسآ و  ندوب  یمیدق  هب  رظن 
رایسب يهلئـسم  کی  تسا ، هدش  هدید  روبزم  يهیرظن  لیلد  ناونع  هب  زورما  ات  هک  هچنآ  یملع . دید  اب  هاوخ  درگنب و  گرزب  ناهیک  نیا  هب 

نیا يردـق  هب  تسین )! سپ  منیبیمن  نم   ) هک نیا  زا  تسا  تراـبع  هلئـسم  نآ  تسا و  یملع  ینیقی  یناـبم  يهدـننک  ناریو  زیگناتفگش و 
دق هب  ار ، یملع  قیاقح  يهمه  نآ ، یگدننک  هابت  دراد و  ار  تیعقاو  اب  هزرابم  يهبنج  هلئسم 

رد اهنآ  يارب  ددع 7  هک  تسا  ددعتم  تاقبط  ياراد  نامـسآ  - 3 دراذگیمن . لیصفت  حرـش و  هب  یجایتحا  هک  تسا  یهیدب  نشور و  ير 
يالاب یکی  هقبط  تفه  ياراد  اعقاو  نامـسآ  هک  نیا  مکی - رظن  تسا : هدش  هتفگ  رظن  ود  مقر  نیا  يهرابرد  تسا . هدش  هدرب  راک  هب  نآرق 
نامسآ يارب  رگید  يهقبط  شـش  رکنم  دناوتیمن  یملع  شور  چیه  اذل  تسا . نامـسآ  لوا  يهقبط  رد  ناگراتـس  يهمه  و  تسا ، يرگید 

رارق لوا  نامـسآ  رد  نآرق  رد  ادـخ  يهدوـمرفب  هک  تسا  ییاـهرازاک  اـهناشکهک و  نوـماریپ  يرـشب  تاـمولعم  یماـمت  اریز  دـشاب ، هدوـب 
-4 دراد . نایرج  اهنابز  رگید  یبرع و  تایبدا  رد  هک  تسا  ریثک  ددـع  هب  هراـشا  هقبط  تفه  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  مود - رظن  دـناهتفرگ .

یقیقح زاغآ  دـیوگیمن : هیآ  نیا  هتبلا  دناهتـشاد ، راخب ) زاـگ و   ) يدود تلاـح  یناـمز  اهنامـسآ  تلـصف  يهروس  زا  هدزاـی  يهیآ  قباـطم 
هک یلاح  رد  تخادرپ  نامسآ  هب  ناحبس  دنوادخ  سپس   ) ناخد یه  ءامـسلا و  یلا  يوتـسا  مث  تسا : نینچ  هیآ  تسا . هدوب  دود  اهنامـسآ 

ءامسلا یتات  موی  بقتراف  دیامنیم . ینیبشیپ  ار  دود  تمایق ) زور  رد   ) نامسآ ءهدنیآ  رد  دیجم  نآرق  رد  رگید  ياهیآ  دوب ). دود  نامـسآ 
يارب هلئسم  نیا  هتبلا  دروآرب ). دهاوخ  يراکشآ  دود  نامسآ  هک  دیسر  دهاوخ  ارف  يزور  شاب ، رظتنم   ) نیبم ناخدب 

کبـس هدام  کی  دوصقم  دـناهداد : لامتحا  ءاملع  زا  یـضعب  هک  نانچ  ای  تسا  یلومعم  دود  نیمه  ناخد  يانعم  اـیآ  هک  تسین  نشور  اـم 
دزشوگ ار  اهاضف  ندش  زاب  تسخن  هغالبلاجهن  زا  لوا  يهبطخ  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دشابیم ؟ کلذ  ریغ  راخب و  زاگ و  دننام  نزو 

.( تخادـنا نایرج  هب  دوب  مطالتم  جوم  ياراد  هک  ار  یبآ  اهاضف ، نآ  رد  سپ   ) هرایت امطالتم  ءام  اهیف  يرجاف  دـیامرفیم : هاگنآ  هدومرف و 
يدام ءادبم  عیسو  زاب و  ییاوه  رد  اهفک  نیا  دروآیم و  فک  كرحت  تدش  تهج  هب  تسا  هدش  ریبعت  بآ )  ) ءام يهملک  اب  هک  هدام  نیا 

يهداـم هکلب  تسا ، هدوبن  اهنامـسآ  يهداـم  نیتـسخن  ءادـبم  ناـخد )  ) يدود تلاـح  هک  دوشیم  مولعم  بلطم  نیا  زا  ددرگیم . اهنامـسآ 
زا يهیآ 65  تسا . ماسجا  يهلوقم  زا  دـشاب  هدوب  هک  مه  یتیوه  ره  ياراد  نامـسآ  اعطق  - 5 تسا . هدرک  روبع  يدود  تلاح  زا  اهنامـسآ 
هب رگم  دتفین  نیمز  رب  ات  درادیم  هگن  ار  نامـسآ  دـنوادخ  و   ) هنذاب الا  ضرالا  یلع  عقت  نا  ءامـسلا  کسمی  و  تسا : نینچ  جـحلا  يهروس 
قلخ دینیبب ) ار  نآ  هک  ینوتـس  نودب  داهن  انب  اهیدـنلب  رد  ار  اهنامـسآ  هک  يدـنوادخ   ) اهنورت دـمع  ریغب  تاومـسلا  عفر  يذـلا  هللا  وا ). نذا 

يرفآ دینیبب  ار  نآ  هک  نوتس  نودب  ار  اهنامسآ  دنوادخ   ) اهنورت دمع  ریغب  تاومسلا 
راگدرورپ اعطق   ) مایا هتس  یف  ضرالا  تاوامسلا و  قلخ  يذلا  هللا  مکبر  نا  تسا . هدوب  زور  شش  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  تدم  - 6 د ).

نیا هب  طوبرم  ثحاـبم  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  تسا ). هدـیرفآ  هرود ) شـش   ) زور شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  يدـنوادخ  اـمش 
تـقلخ و اهنامـسآ و  يهراـبرد  یـسررب  هشیدـنا و  لـمات و  - 7 دـییامرف . هعجارم  هدنـسیون  زا  ناـسنا ) شنیرفآ   ) باـتک هب  هفیرـش  يهـیآ 

نینچ يهیآ 6  يهروس ق  رد  تسا . یمالـسا  ربتعم  عبانم  رگید  هغالبلاجـهن و  دـیجم و  نآرق  رد  کیرحت  قیوشت و  دروم  اـهنآ  ناـمتخاس 
)؟ میتخاس هنوگچ  ار  نآ  ام  دنمهفب  هک  دنتـسیرگنن  دوخ  يالاب  رد  نامـسآ  هب  ایآ   ) اهانینب فیک  مهقوف  ءامـسلا  یلا  رظنی  ملفا  تسا : هدمآ 
ای تسا  رتدـیدش  امـش  تقلخ  ایآ   ) اهانب ءامـسلا  ما  اـقلخ  دـشا  متناء  دـشابیم . اـهناسنا  تقلخ  زا  رتگرزب  رتدـیدش و  اهنامـسآ  تقلخ  - 8

تسا رتگرزب  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  هتبلا   ) سانلا قلخ  نم  ربکا  ضرالا  تاوامـسلا و  قلخل  تسا )؟ هداهنانب  ار  نآ  هک  نامـسآ  تقلخ 
ای ناسنا 80  ضرع  الثم  هک  تسین  نیا  دوصقم  ینعی  تسین ، یمک  میهافم  یگرزب  تدش و  زا  دوصقم  هک  تسا  ملسم  مدرم ). شنیرفآ  زا 

نیمر و آ هک  یتروص  رد  تسا  مرگولیک  الثم 80  وا  نزو  رتمیتناس و  داتشه  رتم و  کی  وا  لوط  رتمیتناس و   70
تسا و روآ  هدنخ  رگیدـکی  اب  ود  نآ  هسیاقم  ود  نآ  هسیاقم  رد  تبحـص  هک  تسا  روبزم  تیمک  زا  رتنیگنـس  رتگرزب و  يردـق  هب  نامس 

هکلب تسا ، رتدیدش  ناسنا  ناوختـسا  تشوگ و  زا  ندـچ  ای  نهآ  هعطق  کی  الثم  نیمز  هعطق  کی  تمواقم  هک  تسین  نآ  روظنم  نینچمه 
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تقیقح نیمه  اب  ناسنا  تسا و  نآ  هب  طوبرم  یمدآ  حور  هک  رما  ملاع  هن  تسا  قلخ  ملاـع  يهصرع  رد  نیمز  اهنامـسآ و  تمظع  دوصقم 
يوس هب  درگرب  نانیمطا  ماقم  هب  لصا  سفن و  يا   ) هیـضرم هیـضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  اـی  یگتـسیاش  هک  تسا  يرما 

هکرابم يهبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . هدش  اراد  ار  تسا ). یـضار  وت  زا  وا  دونـشخ و  وا  زا  وت  هک  یلاحرد  تراگدرورپ 
نآرق ار  اهعوضوم  نیا  زا  يرادقم  میروآیم . لامجا  روط  هب  ثحبم  نیا  رد  هک  تسا  هدومرف  نیمز  اهنامـسآ و  يهرابرد  ار  عوضوم  دنچ 

زا دوصقم  دوریم  لامتحا  دومرف . میظنت  قیلعت  دیق و  نودب  ار  نامسآ  حوطـس  ياهیدنلب  ناحبـس  دنوادخ  - 9 تسا . هدومن  نایب  زین  دیجم 
هدروآ هغالبلاجهن  تاغل  ریـسفت  رد  حـلاص  یحبـص  هک  نانچ  اریز  نآ ، تاعافترا  مه  دـشاب و  هدوب  نامـسآ  حوطـس  ياهیتسپ  مه  تاوهر 

یم اذل  درادن ، دوجو  داضتم  يانعم  ود  رد  دروم  نیا  رد  هملک  نیا  لامعتسا  زا  یعنام  نوچ  تسا و  دادضا  زا  روبزم  يهملک  تسا ،
اهیدـنلب اـهیتسپ و  نیا  لاـح  درب . راـک  هب  اهیدـنلب  اـهیتسپ و  ياـنعم  ود  ره  هب  میدروآ  هبطخ  یلک  يهمجرت  رد  هک  روط  ناـمه  ار  نآ  ناوت 

لاعتم دنوادخ  - 10 دوش . نشور  اـم  يارب  اـهنآ  تیوه  اـت  تسا  هتفرگن  رارق  يرـشب  فراـعم  يهصرع  رد  زونه  ملع  هاگدـید  زا  تسیچ ؟
يدنب هکبـش  یطباور  يهلیـسو  هب  ار  اهنآ  لاثما  اهنآ و  نایم  ناحبـس  دنوادخ  - 11 داد . مایتلا  رگیدـمه  اب  ار  نامـسآ  زاب  يهنهپ  ياهفاکش 

يهرابرد کبح )  ) ریبعت دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  نامـسآ  رب  یتلاح  عوضوم  هس  نیا  عومجم  دیاش  تفگ  ناوتیم  دومرف .
دننام هک  تسا  بآ  يور  تاجومت  تغل  رد  کبح  تسا ). کـبح  ياراد  هک  نامـسآ  هب  مسق  و   ) کـبحلا تاذ  ءامـسلا  تسا و  هدـش  نآ 

نیب ام  دـعبل  اهتیاغ  روصحملا  کمـسلا  غلبی  اهیـشاوح ال  وقـصم ال  نشاوجلا  لثم  اکبح  اهل  تدـبا  ابـصلا  اهتلع  اذا  دـنوشیم . هدـید  اههار 
نآ رد  ییاههار  هار  تاجومت و  یکبح )  ) دزویم بآ  یعیبط ) گرزب و  رختسا   ) گرزب يهکرب  نآ  رب  ابص  داب  هک  یتقو   ) اهیناد اهیصاق و 

تسا هداتفا  یتخس  هب  تکرح  تعرـس  زا  هک  یهام  نآ  تسا . هدش  یلقیـص  اهنآ  ياههقلح  ياههرانک  هک  ییاههرز  دننام  دوشیم  رادومن 
مسآ اب  نیمز  - 12 دسرب ). نآ  تیاهن  هب  دناوتیمن  شرود  کیدزن و  هطقن  ود  نیب  ام  هلصاف  يرود  تهج  هب 

یناگتشرف يارب  ار  نامسآ  زا  ندمآ  نییاپ  نتفر و  الاب  یتخـس  و  دیامرفیم : نینموملاریما  تسا . طابترا  لاح  رد  ناگتـشرف  يهلیـسو  هب  نا 
ار رگید  یعوــضوم  - 13 تخاـس . یفتنم  دـنربیم  ـالاب  ار  نآ  قـلخ  قاـمعا  هـک  یناگتــشرف  دــنروآیم و  نییاـپ  ار  يدــنوادخ  رماهـک 
هک ار  هچنآ  يهمه  زیگناتفگش و  عضو  نیا  زا  هدرپ  دناوتب  شناد  يزور  دیاش  هک  دیامرفیم  اهنامسآ  يهرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

هکنآ زا  سپ  دیامرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . هدومرف  میظنت  نامسآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دراد  رب  میتفگ  یلبق  ییاههرامـش  رد 
سپ ار  نامسآ  فئاکتم  هتسب و  ياهرد  تسویپ و  مه  هب  نآ  ياهبانط  ياههریگتسد  ات  داد  ادن  ار  نآ  تسا  هدوب  يدود  تروص  هب  نامسآ 
يارب شاـک  يا  دـناهدش ؟ زاـب  يدـنوادخ  يادـن  اـب  هک  تسیچ  اـهزیوآ  تـسد  اـی  اههریگتـسد  نـیا  دوـمن . زاـب  ندوـب ) هتـسب   ) دادـسنا زا 

یمتفگ اـهینتفگ  نم  ین  وچمه  یمتفج  رگ  دوخ  زاـسمد  بل  اـب  تفگیم : ار  اـهینتفگ  اـت  دـشیم  ادـیپ  زاـسمد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
ضرالا نم  ءامس  قرطب  ملعا  انال  هللا  وف  ینودقفت  نا  لبق  ینولـس  دیوگیم : یتقو  هک  ینانادان  نآ  هب  دیوگب  هچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

مرتاناد نامسآ  قرط  هب  نم  ادخ  هب  دنگوس  دیهدب ، تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیسرپب  )
هچ دراد ! وم  راـت  دـنچ  نم  شیر  منیبـب : وگب  نینموملاریما  اـی  دـیوگیم : دزیخیمرب و  دوخ  ياـج  زا  ناگدنونـش  زا  یکی  نیمز ). قرط  زا 

مهف ردق  هب  میوگیم  هچ  ره  دیوگب - ینخس  نانآ  مهف  ردق  هب  طقف  دنک و  توکـس  هک  نیا  زج  درخبان ، نادان  نیا  هب  نینموملاریما  دیوگب 
، ینرق سیوا  دایز ، نب  لیمک  دننام  دودعم  یصاخشا  طقف  هک  الاو  رایـسب  ياهزار  نآ  يهفاضا  هب  تسرد  مهف  ترـسح  ردنا  مدرم  تسوت 

یلع توکس  دنونـشب . ار  اهنآ  دنتـسناوتیم  هتـسارآ  قح  اب  هتـسر و  دوخ  زا  نادرم  هنوگ  نیا  زا  رامت و  مثیم  رـسای و  نبرامع  رتشا ، کلام 
نآ رد  راوگرزب  نآ  هک  دوب  يراک  نیرتیقطنم  تسا ، هدومرف  دزـشوگ  یهاگ  هغالبلاجـهن  نیمه  رد  هک  اهزار  نآ  يهراـبرد  مالـسلاهیلع 

دناهدیـشون قح  ماج  هک  نافراع  اهزاوآ  زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  تسا و  لفق  شبل  رب  دادیم . ماجنا  زیگناتفگـش  يهعماـج 
ناگراتـس زا  ییاهنابهدید  - 14 يوـلوم )  ) دـنتخود شناـهد  دـندرک و  رهم  دـنتخومآ  قـح  رارـسا  ار  هک  ره  دناهدیـشوپ  هتـسناد و  اـهزار 

نیطایـش دوعـص  زا  يریگولج  يارب  ناشخرد  ناگراتـس  ینابهدـید  هک  دوریم  يوق  لامتحا  داد  رارق  اهنامـسآ  ذـفانم  قرط و  رب  ناشخرد 
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یباصمب ایندلا  ءامسلا  انیز  دقل  و  تسا : هدمآ  زین  هفیرش  تایآ  زا  یضعب  رد  هک  نانچ  تسا ،
و - 15 میداد ). رارق  نیطایـش  درط  راسگنـس و  يهلیـسو  ار  اهنآ  میتسارآ و  ییاهغارچ  اب  ار  ایند  اقیقحت  ام   ) نیطایـشللام وجراه  انلعج  ح و 

يهرابرد هلئسم  نیا  دنوش . وا  رما  میلست  هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب  تشاد و  هگن  بارطـضا  زا  شیوخ  تردق  اب  اوه  فاکـش  رد  ار  اهنامـسآ 
و  ) مکب دـیمت  نا  یـساور  ضرلا  یف  یقلا  و  دوـمرف . لیدـعت  ار  نیمز  يهنابرطـضم  تکرح  اـههوک  يهلیـسو  هب  هک  تسا  هدـمآ  مه  نیمز 

هیآ اهسمش  لعج  و  دزاسن ). برطضم  ار  امـش  دوخ  یعیبط  تکرح  اب  نیمز  ات  داد  رارق  گرزب  مکحم و  ياههوک  نیمز  يور  رد  دنوادخ 
راهنلا لیللا و  نیب  زیمیل  امهجرد  جرادم  یف  امه  ریسر  دق  و  امهارجم ، لقانم  یف  امهرجا  و  اهلیل ، نم  هوحمم  هیآ  اهرمق  و  اهراهنل ، هرـصبم 

اهبکاوک و حـیباصم  اهیرا و  رد  تایفخ  نم  اهتنیز  اهب  طان  اهکلف و  اهوج  یف  قلع  مث  اـمهریداقمب ، باـسحلا  نینـس و  ددـع  ملعیل  اـمهب و 
اهدوعس اهـسوحن و  اهدوعـص و  اهطوبه و  و  اهرئاس ، ریـسم  اهتباث و  تابث  نم  اهریخـست  لالذا  یلع  اهارجا  اهبهـش و  بقاوثب  یقرتسم  یمر 

رد ار  ود  نآ  لاـعتم  دـنوادخ  دوـشیم . دـیدپان  یهاـگهاگ )  ) هـک یتـیآ  ار  هاـم  داد و  رارق  شزور  رگنـشور  ناـشن  ار  ینامــسآ  باـتفآ  )
ردقم دوخ  ياههجرد  قرط  رد  ار  ود  نآ  ریس  تخادنا و  نایرج  هب  دوخ  ياهرادم  رد  ینوناق  ياهتیعقوم 

سپس دوش . هتسناد  باسح  اهلاس و  ددع  ود ، نآ  تاکرح  عضو  اب  دیامن و  زیامتم  رگیدکی  زا  ار  زور  بش و  ود  نآ  يهلیـسو  هب  ات  دومرف 
( ییابیز نیا  لماع  . ) تخاس طوبرم  نآ  هب  ار  نامـسآ  ییابیز ) و   ) تنیز داد و  رارق  تسا  ناگراتـس  رادـم  هک  ار  کلف  نامـسآ  ياضف  رد 

عمـس قارتسا  هک  ار  یتادوجوم  ذـفان  ياهباهـش  يهلیـسو  هب  و  ینامـسآ ، ناگراتـس  زا  ییاـهغارچ  اـهرد و  دـننام  ناـهنپ  تسا  یناـگراتس 
رایـس و ناگراتـس  تکرح  تباث و  ناگراتـس  تابث  زا  میلـست  يارجم  رد  ار  ناگراتـس  داد و  رارق  فده  دنیامنیم  نداد ) شوگ  هنایفخم  )
هب ار  هام  دیشروخ و  ناحبس  دنوادخ  دوخ 16 - يارجم  رد  هام  دیشروخ و  - 10 تخادنا .) نایرج  هب  اهنآ  دعس  سحن و  دوعص و  لوزن و 

يهعومجم زکرم  هک  دیشروخ  هک  دوب  نآ  رب  هدیقع  ار  دیدج  ياهنارود  سانشهراتس  نادنمـشناد  زا  یـضعب  تخادنا . دوخ  ینوناق  نایرج 
دش و دودرم  دیدج  رصع  ناسانـشهراتس  زا  رگید  یـضعب  يهلیـسو  هب  هیرظن  نیا  اهدعب  یلو  تسا  نکاس  درادن و  یتکرح  تسا ، یـسمش 
زا دـیجم  نآرق  دـنکیم . تکرح  دراد  رارق  نآ  رد  ياهراتـس  هک  اضف  زا  ياهطقن  هب  ور  مارآ  تکرح  کی  اب  دیـشروخ  هک  دـندرک  تاـبثا 

هدش نییعت  نآ  يارب  هک  رقتسم  هب  ور  دیشروخ  و   ) میلعلا زیزعلا  ریدقت  کلذ  اهل  رقسمل  يرجت  سمشلا  و  دهدیم . ربخ  دیـشروخ  تکرح 
ا

نشور دباتیم  اهنآ  رب  هک  ار  ییاهاضف  يهمه  دیشروخ  - 17 تساناد ). زیزع و  دنوادخ  زا  يریدقت  تکرح  نیا  دنکیم و  تکرح  تس ،
، تسا نیمز  يهرک  اهنآ  زا  یکی  هک  دناهتفرگ  رارق  گرزب  رایـسب  مرج  نیا  يهموظنم  هک  ییاهدـحاو  يهمه  ییانـشور  نیا  زا  دزاسیم و 

نیا ناشافخ  هک  دینکن  شومارف  اما  تابـساحم . رگید  اهلاس و  اههام و  هب  ملع  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دـننکیم ، هدافتـسا  نوگانوگ  یعاونا 
تایآ رد  هغالبلاجـهن و  زا  دراوم  رگید  ریـسفت و  دروم  تـالمج  رد  - 18 دـنتمحز ! رد  نآ  اب  طابترا  زا  اـی  دـننیبیمن و  ار  ینارون  دوجوم 

تمکح يهفاضا  هب  دنوشیم ، هدید  ناگراتس  لکش  هب  ام  يارب  هک  یئاضف  تارک  شنیرفآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  هلئـسم  نیا  دیجم ، نآرق 
هتـشاد ییابیز  يهدننک  كرد  ینارادناج  هک  یتارک  رگید  دـیاش  نیمز و  يهرک  نانکاس  يارب  ار  اهنآ  ییابیز  شیامن  اهنآ ، دوخ  يدوجو 

ام  ) بکاوکلا هنیزب  ایندـلا  ءامـسلا  انیز  اـنا  میدرک : هدـهاشم  هتـشذگ  تاـیآ  زا  یـضعب  رد  هک  ناـنچ  تسا . هدومرف  يریگ  فدـه  دنـشاب ،
رظن زا  یلو  دسریم ، رظن  هب  هداس  رایسب  امنیبآ  گنر  يهنیمز  رد  ناگراتس  شقن  هک  نیا  اب  میتسارآ ). ناگراتس  تنیز  اب  ار  ایند  نامـسآ 

سحم ياهییابیز  زا  کی  چیه  هب  هسیاقم  لباق  دنکیم ، داجیا  ناسنا  نآ  رد  هک  یحور  طاسبنا  تمظع 
رد ناگراتـس  هک  ییاضف  زرم  طخ و  یب  شرتسگ  ندوب و  دودـحمان  هک  نیا  نتـشاد  رظن  رد  اب  اصوصخم  دـشابیمن ، يرنه  یعیبط و  سو 

ار قوف  طاسبنا  تذـل و  دزیگنایمرب و  ناـسنا  رد  يدودـح  اـت  ار  تیاـهنیب  هب  شیارگ  ییوجهنارکیب و  ساـسحا  دـنوشیم ، هدـهاشم  نآ 
نآ هدمآ و  عمج  تروص  هب  دعس  سحن و  يهملک  ود  ریسفت  دروم  تالمج  رخآ  رد  هرصبت - دیامنیم . ساسح  هاگآ و  ياهناسنا  بیـصن 

اب ییاضف  تارک  یعیبط  تاکرح  تاطابترا و  زا  یشان  دوس  ررـض و  دعـس ، سحن و  زا  دوصقم  رگا  تسا . هداد  تبـسن  ناگراتـس  هب  ار  ود 
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تافاضا زا  حالطـصا  ود  نیا  تفگ : دیاب  دشابن ، حیحـص  حالطـصا  ود  رد  لامتحا  نیا  رگا  درادن و  دوجو  یلاکـشا  دشاب ، هدوب  رگیدـکی 
هتشادنپ یموجن  ماکحا  رد  هک  یبیترت  هب  اهناسنا  تشونرس  رد  ناگراتس  ریثات  مومع  روط  هب  دعس و  سحن و  اریز  تسا ، هدوب  اهسیونهخسن 

تـسا هدش  حرطم  احورـشم  هلئـسم  نیا  تادـلجم ، نیا  هتـشذگ  ثحابم  رد  تسین و  حیحـص  هجو  چـیه  هب  مالـسا  هاگدـید  زا  تسا  هدـش 
. دییامرف هعجارم 

هحفص 39] ]
جورف مهبالم  هتکئالم و  نم  اعیدب  اقلخ  هتوکلم ، نم  یلعالا  حیفصلا  هرامع  هتاوامس و  ناکـسال  هناحبـس  قلخ  مث  ناگتـشرف  فیـصوت  رد 

تاقدارـس بجحلا و  تارتس  سدـقلا و  رئاظح  یف  مهنم  نیحبـسملا  لجز  جورفلا  کلت  تاوجف  نیب  و  اهئاوجا ، قوتف  مهباشح  و  اهجاجف ،
سپـس . ) اهدودح یلع  هئـساخ  فقتف  اهغولب ، نع  راصبالا  عدرت  رون  تاحبـس  عامـسالا  هنم  کتـست  يذـلا  جـیجرلا  کلذ  ءارو  دـجملا و 

هب و  دیرفآ ، ناگتشرف  زا  ابیز ) یلاع و   ) عیدب یقلخ  شتوکلم ، زا  العا  يهحفص  يدابآ  شیاهنامـسآ و  رد  ناکـسا  يارب  ناحبـس  دنوادخ 
ياههنهپ نایم  رد  تخاس و  ولمم  ناگتشرف  نآ  اب  ار  نآ  يهداشگ  تاحفـص  درک و  رپ  ار  اهنامـسآ  زاب  يهنهپ  یلاخ  نکاما  اهنآ  يهلیـسو 
شـشوپ سدق و  تاحفـص  رد  ناگتـشرف ، نآ  زا  ناگدنیوگ  حیبست  دنلب  ياهادـص  نامـسآ ، يهدـشزاب  حوطـس  ياههلـصاف ) ای  اهفاکـش  )

تـسد زا  ار  ییاونـش  اهنآ  ندینـش  اب  اهـشوگ  هک  دنلب  ياهادص  نآ  ياروام  و  تسا ، زادـنا  نینط  دـجم  تمظع و  ياههدرپارـس  اهباجح و 
-11 دـننامیم ). ناوتاـن  ریحتم و  روـن  نآ  دودـحرد  دـنوشیم و  هتـشاد  زاـب  نآ  تیور  زا  ناگدـید  هک  تسا  روـن  زا  یتاقارـشا  دـنهدیم 

هغالبلاجهن زا  هبطخ  ود  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  گرزب ). ناهیک   ) اهنامسآ رد  اهنآ  تیلاعف  تیعقوم و  یهلا و  ناگتشرف 
شیپ حابشالا . هبطخ  هب  فورعم  کی  دون و  يهبطخ  لوايهبطخ 2 - - 1 تسا : هدومرف  حرطم  ار  اهنآ  تیلاعف  تیعقوم و  یهلا و  ناگتشرف 

رکذـتم تعیبط  يهدرپ  تشپ  تادوجوم  يهرابرد  تیمها  اب  يهمدـقم  کی  ناگتـشرف ، يهرابرد  کـی  دون و  يهبطخ  تافیـصوت  حرط  زا 
ناراـگزور زا  یـسانشیتسه  تفرعم و  دـض  تخانـش  شور  کـی  تعیبـط  يهدرپ  تشپ  تادوجوم  تیعقاو  يهراـبرد  همدـقم  میوـشیم :

یضعب رد  تحارـص  لامک  اب  هک  دراد  دوجو  یهاگآ  ساسحا و  نداد  تسد  زا  ندیباوخ و  يارب  مرن  شلاب  کی  تروصب  نونکات ، نیرید 
ادیپ رـشب  نایم  رد  یلقاع  منکیمن  نامگ  نم  تسین ! سپ  منیبیمن  نوچ  دیوگیم : دـیدرت  کش و  اب  هتخیمآ  تاراشا  یعون  اب  دراوم و  را 

زا اهدص و  هرابرد  دـشاب و  هتـشاد  عالطا  یملع  لیاسو  اب  دوخ  دوجو  یکیزیف  هقطنم  زا  رود  دوخ و  نوماریپ  تایعقاو  يرادـقم  زا  دوش و 
ندـید و لباق  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک   ) دـشابهدروآ تسدـب  یتامولعم  دوخ ، ینورد  ياـهتیلاعف  اهدادعتـسا و  اـهنویلیم  هراـبرد  تهج  کـی 

نیا همه  اـب  دـشاب ، هدـیمهف  مه  ار  تـسین ) سپ  مـنیبیمن  نوـچ   ) هـلمج ياـنعم  و  دنتـسین )، ندـیئوب  ندرک و  سمل  ندیـشچ و  ندـینش و 
یهاگآ دـض  ملع و  دـض  شور  نیمه  يانبم  رب  تسا ! حیحـص  تسین ) سپ  منیبیمن  نوچ   ) بلطم نیا  دـیوگب : زاب  اهیهاگآ  تاـعالطا و 

تشپ تادوجوم  همه  هک  تسا 
ینادواج بتکم  نایدا ، همه  متاخ  اصوصخم  یهلا  هقح  ناـیدا  هک  یتروص  رد  دـناهتفرگ . رارق  راـکنا  دروم  هنجا  ناگتـشرف و  دـننام  هدرپ 

شور نیا  ندوب  هنایماع  هیاپیب و  لـیلد  نیرتنشور  دراد . هدرپ  تشپ  تادوجوم  ياـهتیلاعف  اـهتیعقوم و  دوجو و  رب  دـیدش  رارـصا  مالـسا 
زا اهنآ  لاقتنا  ساوح و  هقطنم  هب  تایعقاو  ندـش  دراو  يارب  نیعم  ياهتیفیک  اههزادـناموزل و  زا  تسا  ترابع  تسین ) سپ  منیبیمن  نوچ  )

ار نآ  ام  هک  دسرب  نیعم  يدحب  ادـص  کی  جاوما  دـیابامتح  هکلب  دـسریمن  ام  شوگ  هب  یئادـص  ره  هک  مینادیم  الثم  زغم . هب  هقطنم  نآ 
یلو دشاب ، هتشاد  دوجو  یئادص  جاوما  اهدص  ام  نوماریپ  تسا  نکمم  تفگ : ناوتیم  اذل  تسین . ندینش  لباق  دح  نآ  زا  رتمک  میونشب و 

هلـصاف رگا  دـنیبیم ، ار  ماسجا  ینیعم  ياههلـصاف  زا  ام  مشچ  نینچمه  میونـشب . ار  اهنآ  میناوتیمن  ام  اذـل  دنـسریمن ، نیعم  دـح  هب  نوچ 
هقطنم دراو  نیعم  ینازیم  دـح و  رد  هک  تایعقاو  رگید  تسا  نینچمه  تسا ، ناوتان  اهنآ  ندـید  زا  ام  ياهمـشچ  دـشاب  نیعم  دـح  زا  شیب 
ساوح لماوع  رد  ینوگرگد  نیرتمک  دورو  اب  هک  تسا  نیا  تسا ، هجوت  لباق  یلیخ  تیمها  رظن  زا  هک  رگید  لیلد  دـندرگیم . ام  ساوح 

رگد ام  يارب  تایعقاو  ینوگرگد  نامه  تبسانم  هب  هماش  هسمال و  هقئاذ و  شوگ و  مشچ و  نامتخاس  دننام  ام ،
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!؟ درادن تیعقاو  میونشب ، ار  اهنآ  ام  هک  دناهدیسرن  يدح  هب  اهنآ  جاوما  هک  یئاهادص  نآ  تفگ : ناوتیم  ایآ  لاح  دنوشیم . حرطم  نوگ 
مولعم میریذـپب ! دـیاب  مه  ام  دـنیبیم ، زیچ  ود  ار  زیچ  کی  ره  تسا و  چول  اـقآ  نآ  مشچ  ناـمتخاس  هک  تهج  نادـب  تفگ : ناوتیم  اـیآ 

دوخ يارب  تایعقاو  دیامن . نشور  ار  تایعقاو  فیلکت  دناوتیمن  اهناسنا ، ام  كرد  لماوع  هب  رظن  اب  تایعقاو  ندـش  اهنم  هفاضا و  هک  تسا 
قیرط زا  تایعقاو  دوجو  هباـهناسنا  اـم  ناـعذا  هک  مینک  تقد  هلئـسم  نیا  رد  رگا  یهگناو  دنتـسین . اـم  كرد  لـماوع  عباـت  دـنراد و  دوجو 
دوجو هب  لماوع  جـیاتن و  راـثآ و  ندـید  و  دـناهدش ، یملع  فشک  بجوم  هک  ییاـهایور  دـننام  عقاو ، قباـطم  ياـهایور  سدـح ، ندـینش ،
كالم ار  تایعقاو  اب  ساوح  میقتسم  طابترا  طقف  هک  ار  یناسک  دشابیم . یسح  طابترا  هار  زا  اهنآ  هب  ام  ناعذا  زا  شیب  تایعقاو ، هدنروآ 

رگید لیلد  دنیامن . تابثا  ار  اهتیعقاو  دنناوتیمن  قرط  نآ  هک  دنـشاب  دـقتعم  دـننادب و  لطاب  ار  قوف  قرط  همه  دـیاب  دـننادیماهنآ  تیعقاو 
هب تعیبط  هنحـص  رد  هک  تسا  تالولعم  نآ  همه  ریـسفت  يارب  سوسحم  للع  یئاسران  تعیبط  هدرپ  تشپ  تادوجوم  تیعقاو  تاـبثا  يارب 

هب و تسا  تعیبط  ملاع  رد  هدیدپ  نیرتنشور  هک  هدام  تکرح  تروص  ریسفت  دتفایم . نایرج  هب  دنیآیم و  دوجو 
ياهتیلاعف نتخادـنا  نایرج  هب  يارب  هک  دزاسیم  ام  بیـصن  دودـحم  یتفرعم  نآ ، تلع  تکرح و  هرابرد  سوسحم ، یحطـس و  لـلع  هلیس 

تـالاوس همه  میهاوخب  رگا  اذـل  دراد ، دوـجو  تکرح  هراـبرد  هک  ناـنچنآ  تیعقاو  هن  تسا  بساـنم  یملع  یمـسر  تاـقیقحت  یتـعنص و 
دیاب دیدرت  نودب  میهدب ، هبناج  همه  خساپ  ار  هعرزم  رد  مدنگ  نابایب و  رد  ار  هایگ  کی  هتـسه  تکرح  ار و  رابیوج  رد  هرطق  کی  تکرح 

تکرح هدام و  هرابرد  يزاب  قلطم  زا  دـیاب  ای  تروص  نیا  ریغ  رد  میهدـب و  تلاـخد  اـهتکرح  رد  مه  ار  تعیبط  هدرپ  تشپ  لـماوع  تسد 
مینکب و هدـنیآ  هب  هلاوح  ای  و  ام )! داتـسا  نالف  ای  یمهفیم  رتهب  وت  : ) میئوگب مینک و  يرکف  ناربهر  دـیتاسا و  هب  هلاوح  ایو  مینک ، هدافتـسا 
هک تسا  یعطق  دوش  لـح  لکـشم  نیا  ادرف  رگا  هک  میـشابن  بلطم  نیا  هجوـتم  و  درک )! دـهاوخ  لـح  ار  تالکـشم  نیا  هدـنیآ  : ) میئوـگب

یتح هک  دـمآ  دـهاوخ  دوجوب  تکرح  عوضوم  نیمه  هب  هطوبرم  مولع  هقطنم  رد  ام  تاـفیرعت  و  الوتـسوپ )  ) یعوضوم لوصا  رد  یتارییغت 
رـصتخم و همدـقم  نیا  زا  سپ  دـهدب . رارق  ینوگرگد  ضرعم  رد  ار ) هعوضوم  لوـصا  اـهنت  هنو   ) رتیهیدـبو رتیلک  لوـصا  تسا  نکمم 

ناحبس دنوادخ  سپس  - 1 تسا . ام  دروم  هک  هبطخ  نیا  رد  ناگتشرف  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تافیـصوت  هب  میزادرپیم  يرورض 
ناکسا يارب 

مکی هبطخ  ریـسفت  هب  دوش  عوجر  . ) دیرفآ شناگتـشرف  زا  ابیز ) یلاع و   ) عیدـب یقلخ  شتوکلم  زا  العا  هحفـص  يدابآ  شیاهنامـسآ و  رد 
ناگتشرف - 2 تسا . هدـماین  هملک  نیا  مکی  هبطخ  رد  تسا و  هتفر  راکب  ابیز ) یلاـع و   ) عیدـب هملک  هبطخ  نیا  رد  هحفص 116 ) مود  دلجم 

رد يدنوادخ و  تردق  تزع و  هدرپ  سپ  رد  یناگتشرف  - 3 هحفص 120 .) رد   ) دنتسه سیدقت  حیبست و  رکذ و  عاونا  لوغشم  اهنامسآ  رد 
دراد دوجو  یتمظع  اب  رایسب  راونا  - 4 هحفص 123 .) رد   ) دنتدابع لوغـشم  هتفرگ و  رارق  تمظع  دجم و  ياههدرپارـس  سدق و  ياههریظح 

حبـست هحنجا ) یلوا  ، ) تاتوافتم رادقا  تافلتخم و  روص  یلع  مهاشنا  و  دزاسیم . دودرم  هریخ و  راونا  نآ  هباهمـشچ  دـید  ندیـسر  زا  هک 
هنوقبـسی ال  نومرکم ، دابع  لب   ) هب درفنا  امم  هعم  ائیـش  نوقلخی  مهنا  نوعدـی  و ال  هعنـص ، نم  قلخلا  یف  رهظ  اـم  نولحتنی  ـال  هتزع ، لـالج 

نم مهمـصع  و  هیهن ، هرما و  عئاد  نیلـسرملا و  یلا  مهلمح  و  هیحو ، یلع  هنامالا  لها  کل  انه  امیف  هللا  مهلعج  نولمعی ) هرماب  مه  لوقلاـب و 
اللذ اباوبا  مهل  حتف  و  هنیکـسلا ، تابخا  عضاوت  مهبولق  رعـشا  هنوعملا و  دئاوفب  مهدما  و  هتاضرم . لیبس  نع  غئاز  مهنم  امف  تاهبـشلا ، بیر 

حترت مل  ماثالا و  تارصوم  مهلقثت  مل  هدیحوت  مالعا  یلع  هحضاو  ارانم  مهل  بصن  هدیجامت و  یلا 
هحداق تحدـق  ـال  مهنیقی و  دـقاعم  یلع  نونظلا  كرتعت  مل  و  مهناـمیا ، همیزع  اـهعزاونب  كوکـشلا  مرت  مل  و  ماـیالا ، یلاـیللا و  بقع  مهل 
عمطت مل  و  مهرودص ، ءانثا  یف  هتلالج  هبیه  هتمظع و  نم  نکـس  ام  مهرئامـضب و  هتفرعم  نم  قالام  هریحلا  مهتبلـس  و ال  مهنیب ، امیف  نحالا 
ياراد  ) دیرفآ توافتم  ياههزادنا  فلتخم و  لاکشا  رد  ار  ناگتشرف  نآ  ناحبـس  دنوادخ  - ) مهرکف 5 یلع  اهنیرب  عرتقتف  سواسولا  مهیف 

رهاظ شنیرفآ  هاگراک  رد  هک  ار  يدنوادخ  عنـص  زا  يزیچ  چیه  نانآ  دنیوگیم  حـیبست  ار  راگدرورپ  تزع  لالج و  ناگتـشرف  نآ  اهلاب )
. دننیرفآیم ار  نآ  يدنوادخ  هارمه  هب  تسا ، نآ  هدـننیرفآ  دـنوادخ  اهنت  هک  ار  يزیچ  دـنرادن  یئاعدا  و  دـندنبیمن . دوخ  هب  تیا : هتـشگ 
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نآ لاعتم  دنوادخ  دنیامنیم . شروتسد  هب  لمع  دنیوجیمن و  تقبس  وا  هب  راتفگ  رد  هک  دنتسه  يدنوادخ  هدش  مارکا  ناگدنب  نانآ  هکلب 
دوخ یهن  رما و  ياهتناما  نانآ  هلیسو  هب  هداد و  رارق  دوخ  یحو  نیما  دنتسه ، هک  یتوکلم ) سدقم  تاحفص   ) هاگیاج نآ  رد  ار  ناگتـشرف 

يدنوادخ ياضر  ریـسم  زا  ناگتـشرف  نآ  زا  کی  چیه  تسا . هدومرف  ظفح  دوخ  تاهبـش  رد  دیدرت  زا  ار  نانآ  هدـناسر و  شنالوسر  هب  ار 
انیمطا راقو و  اب  عوضخ  عضاوت  دیامنیم و  يرای  دوخ  کمک  دیاوف  زا  ار  نانآ  ناحبس  دنوادخ  دزغلیمن و 

امنهار حضاو و  ياهرانم  و  زاب )  ) ناسآ ار  دوخ  ياهدـیجمت  ياهرد  نانآ  يارب  هتخاس و  دراو  تفایرد  كرد و  يارب  نانآ  ياهلد  هب  ار  ن 
اهزور اهبش و  تشذگ  هتخاسن ، نیگنـس  ار  نانآ  ناهانگ ، نیگنـس  ياهراب  دومرف . بصن  نانآ  يارب  شدیحوت  ياهناشن  هب  لوصو  يارب  ار 
ياهژد هب  اهرادنپ  اهنامگ و  تخاسن . لزلزتم  ار  نانآ  نامیا  ماکحتـسا  اهدیدرت  کش و  لایما و  ياههزیگنا  و  دـیامنیمن . يریثات  نانآ  رد 

ار هیثـبخ  تافـص  نآ  يهلعـش  ناـنآ  ناـیم  رد  اـههنیک  اهدـسح و  يهدـنزورفارب  لـماوع  درواـین و  موـجه  ماـحدزا و  ناـنآ ، نیقی  مـکحم 
تمظع و زا  هک  ار  هچنآ  تسا . هدومنن  بلـس  ار  نانآ  ریحت  تسا ، هدـش  ریگیاج  نانآ  ياـهلد  رد  هک  يدـنوادخ  تفرعم  نآ  و  تخورفین .

دوخ تافاثک  اب  ات  تسا  هتـشادن  نانآ  هب  یبایهار  رد  یعمط  اههسوسو ، هدـش  تیبثت  نانآ  ياههنیـس  يالبال  رد  يدـنوادخ  لـالج  تبیه و 
زا یماسقا  ای  عاونا  زا  ار  اهنامـسآ  نیب  ام  سپ   ) هتکئالم نم  اراوطا  نهـالمف  تسا :) هدـمآ  نینچ  لوا  يهبطخ  رد  .( ) دـنبوکب ار  ناـنآ  رکف 

چیه ناگتـشرف  نآ  - 6 لوا .) يهبطخ   ) دـناهدومرف ار  یبلاـطم  عاونا ، نآ  ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هاـگنآ  درک ). رپ  ناگتـشرف 
ادن ییاعدا  و  دندنبیمن ، دوخ  هب  تسا ، هتشگ  رهاظ  شنیرفآ  هاگراک  رد  هک  ار  يدنوادخ  عنص  زا  يزیچ 

يدنوادخ و يهدـش  مارکا  ناگدـنب  نانآ  هکلب  دـننیرفآیم  ار  نآ  دـنوادخ  هارمه  هب  تسا ، نآ  يهدـننیرفآ  دـنوادخ  اهنت  هک  يزیچ  دـنر 
، دننکن شاهرخسم  رگا  هک  قمحا  لهاج و  ياهناسنا  فالخرب  ناگتشرف ، مهف  كرد و  تمظع  تسا  نیا  دنشابیم ، وا  تاروتسد  هب  لماع 

هاگیاج نآ  رد  ار  ناگتـشرف  نآ  لاـعتم  دـنوادخ  - 7 دزادـنیب ! هار  هب  ار  تیقـالخ  رد  تردـق  راـیتخا و  هنوگ  ره  ياـعدا  هک  تسا  رـضاح 
هدیناسر و شنالوسر  هب  ار  دوخ  یهن  رما و  ياهتناما  نانآ  يهلیسو  هب  هداد و  رارق  دوخ  یحو  نیما  دنتسه  هک  یتوکلم ) سدقم  تاحفص  )

يدنوادخ ياضر  ریـسم  زا  ناگتـشرف  نآ  زا  کی  چیه  - 8 يهحفـص 119و 123 ) رد  . ) تسا هدومرف  ظفح  تاهبـش  رد  دـیدرت  زا  ار  نانآ 
راقو و اب  ماوت  عوضخ  عضاوت  دنوادخ  - 9 يهحفص 123 ) رد   ) دیامنیم يرای  دوخ  کمک  دئاوف  زا  ار  نانآ  ناحبـس  دنوادخ  دزغلیمن و 
يهحفـص 123) رد  . ) دومن ناسآ  ار  دوخ  ياهدـیجمت  ياهرد  نانا  يارب  هتخاس و  دراو  تفایرد  كرد و  يارب  نانآ  ياهلد  هب  ار  ناـنیمطا 
-11 يهحفـص 124 ) رد  . ) دومرف بصن  نانآ  يارب  شدـیحوت  ياهناشن  هب  لوصو  ياربار  امنهار  حـضاو و  ياهرانم  لاـعتم  دـنوادخ  - 10

دنتسه ك رایتخا  یعون  ياراد  ناگتشرف  هک  درک  هدافتسا  ناوتیم  بلطم  نیا  زا  تسا . هتخاسن  نیگنس  ار  نانآ  ناهانگ  نیگنس  ياهراب 
هب هدجس  دننام   ) يدنوادخ ياهروتـسد  هب  لماع  عیطم و  نیوانع  زا  هک  نانچ  دشاب ، هدوب  نانآ  نتفرگ  رارق  لوسم  يارب  ياشنم  دناوتیم  ه 

. دنـشابیم رایتخا  ياراد  سدقم  تادوجوم  نآ  هک  درک  طابنتـسا  ناوتیم  زین  تسا ، هدش  هداد  تبـسن  ناگتـشرف  هب  هک  مالـسلاهیلع ) مدآ 
ای دنریگب ، رارق  تکرح  ضرعم  رد  هک  دنتـسین  يدام  تادوجوم  ناگتـشرف  اریز  دیامنیمن ، يریثات  نانآ  رد  اهزور  اهبـش و  تشذـگ  - 12

، اهدـیدرت کش و  لایما  اـههزیگنا و  - 13 دیامنب . نامز  تشذـگ  لومـشم  دوخ ، يرارمتـسا  تکرح  رد  ار  نانآ  دـناوتب  یکرحتم  عوضوم 
ناگتشرف يارب  هک  تسا  یهلا  توکلم  راونا  دوهـش  تهج  هب  نیقی  یلاع  يهجرد  نیا  دزاسیمن . لتخم  لزلزتم و  ار  نانآ  نامیا  ماکحتـسا 

زا شیب  یهلا  توکلم  راونا  دوهـش  ماقم  هب  ناسنا  لوصو  شزرا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دوشیم و  لـصاح  ناـسنا  زا  رتیعیبط  رتناـسآ و 
لمحت هب  زاین  نیـصلخم  ماقم  هب  لوصو  تسا ، ناوارف  رایـسب  دوهـش  نآ  هب  ناـیمدآ  لوصو  عناوم  اریز  دـشابیم . ناگتـشرف  دوهـش  شزرا 

نامه هب  دـنروآیمن . موجه  ماحدزا و  نانآ  نیقی  مکحم  ياهژد  هب  اهرادـنپ  اهنامگ و  - 14 دراد . اهتشذگ  یخلت  رب  ییابیکـش  تامحز و 
لماوع ب - 15 دننک . ادیپ  هار  نانآ  سدق  تحاس  هب  دناوتیمن  مه  اهرادنپ  اهنامگ و  میتفگ ، يهرامش 13  رد  هک  یکالم 

تفرعم زا  هک  ار  هچنآ  تسا  هدرکن  بلـس  تریح  یکیراـت  دـیایب و  دوـجو  هب  ناـنآ  ناـیم  رد  دـناوتیمن  اـههنیک  اهدـسح و  يهدـنزورفار 
حوطـس يالهبال  رد  يدنوادخ  لالج  تبیه و  تمظع و  زا  هک  ار  هچنآ  تسا  هدرکن  وحم  و  هتـشگ ، نیزگیاج  نانآ  ياهلد  رد  يدـنوادخ 
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و دـنبوکب . دوخ  تفاثک  هب  ار  نانآ  رکف  ات  درادـن  نانآ  هب  یبایهار  رد  عمط  اـههسوسو  - 16 تسا . هدـش  تیبثت  هتفای و  هار  نانآ  ياـههنیس 
ضرالا موخت  مهمادقا  تقرخ  دق  نم  مهنم  و  مهیالا ، مالظلا  هرتق  یف  و  خمـشلا ، لابجلا  مظع  یف  و  حـلدلا ، مامغالا  قلخ  یف  وه  نم  مهنم 

مهتغرفسا دق  هیهانتملا ، دودحلا  نم  تهتنا  ثیح  یلع  اهسبحت  هفافه  حیراهتحت  اوهلا و  قراخم  یف  تذفن  دق  ضیب  تایارک  یهف  یلفسلا ،
دنع ام  یلا  هدـنع  ام  مهتابغر  زواجت  مل  و  هیلا ، هلولا  یلا  هب  ناقیلا  مهعطق  و  هتفرعم ، نیب  مهنیب و  نامیالا  قئاـقح  تلـصو  هتداـبع و  لاغـشا 

گرزب و ياههوک  رد  ياهدـع  دـنهدیم و  ماجنا  هفیظو  نارابرپ ، ياـهربا  تعیبط ) رد  اـی   ) تقلخ رد  ناگتـشرف  نآ  زا  یهورگ  هریغ 17 -
روطنامه ناگتـشرف  هک  دوشیم  نشور  تالمج  نیا  زا  دوشیمن . هدـید  نآ  زا  جورخ  يارب  یهار  هک  تملظ  یهاس  رد  ياهتـسد  عفترم و 

امش رد  دنشابیم و  یتسه  هاگراک  نایرج  رد  یهلا  طئاسو  میاهدش ، رکذتم  يهحفص 121  مود  دلجم  رد  هک 
نیمز دودح  نانآ  ياهمدق  هک  دنتسه  ناگتـشرف  نآ  زا  رگید  یهورگ  - 18 میدومن . حرطم  ار  تطاسو  نیا  يارب  يریسفت  هتـشذگ  ياههر 

هاگ رارق  نایاپ  هک  یهانتم  دودح  نآ  رد  ار  اهنآ  هک  مارآ  شزو  اب  تسا  يداب  دندیفس ، اهمچرپ  دننام  نانآ  ياهاپ  تسا ، هتفاکش  ار  نییاپ 
هدومن غراف  زیچ  همه  زا  ار  نانآ  يدنوادخ  تدابع  هب  ناگتشرف  نآ  تالاغتـشا  - 19 مود ) دلجم  لوا  يهبطخ  . ) تسا هتـشاد  هگن  تساهنآ 

هب دیدش  قایتشا  هب  ار  نانآ  یبوبر  سدـقا  تاذ  دوجو  هب  نیقی  و  تسا . هتـسویپ  مه  هب  ار  ادـخ  تفرعم  نانآ و  نایم  نامیا  قیاقح  و  تسا ،
زواجت تسا  ادـخ  ریغ  دزن  رد  هک  هچنآ  هب  تسا  ادـخ  دزن  رد  هک  هچنآ  زا  نانآ  لاـیما  اـهتبغر و  و  تسا . هتخاـس  عطقنم  زیچ  همه  زا  ادـخ 

هک دوشیم  مولعم  يدـعب  بلاطم  تالمج و  نیا  زا  مرت ؟ تمظع  اـب  ناگتـشرف  زا  لاـح  همه  رد  ناـسنا  نم  اـعقاو  اـیآ  - 12 تسا . هدومنن 
یتادوجوم ناگتشرف  دننکیم ، روصت  مدرم  زا  یخرب  هک  هچنآ  فالخ  رب  دنوشیم و  لئان  یمهم  رایسب  ياهتمظع  تازایتما و  هب  ناگتشرف 

رب ات  رـشب  زا  مریمب  رگید  يهلمح  هک  نیا  تفگ : دیاب  اذل  دنـشابیم . یبوبر  خماش  ماقم  هب  کیدزن  بذـهم و  هزنم و  سدـقم و  هداعلاقوف 
زا م رگید  راب  ههجو  الا  کلاه  ءیش  لک  وجز  نتسج  مدیاب  مه  کلم  زا  رپ  لاب و  کئالم  زا  مرآ 

حرطم تایبدا  رد  یهاگ  هک  روط  نامه  ار  بلطم  نیا  دـیابن  و  تسین ، مه  اهیناسآ  نیا  هب  موش  نآ  دـیان  مهو  رد  نآ  هچنآ  موش  نارپ  کل 
نایماع حالطـصا  هب  ام  ییوگ  هفیطل  میدمآ و  قوذ  رـس  رب  هک  یتقو  ره  ام  هک  تسین  نانچ  تیعقاو  ینعی  دومن . یقلت  تیمها  یب  دوشیم ،

تسا بلاطم  هنوگ  نیا  تسرد  مینانچ ! نینچ و  ام  میرتالاب ! ناگتشرف  زا  اهناسنا  ام  مییوگب : مینیـشنب و  يرکف  شمارآ  لامک  اب  درک ، لگ 
هب مینیـشنیم و  يونعم ، يدام و  لامک  دـشر و  ریـسم  رد  شـالت  شـشوک و  راـک و  ياـج  هب  هتخاـس و  یـضار  دوخ  زا  ربکتم و  ار  اـم  هک 

تاحفـص مییایب ، دوخ  هب  ات  و  میزرویم ! تعانق  میتسه ، اهناسنا  ام  دوخ  مه  شیاههویم  هک  تقلخ  گرزب  تخرد  شخب  تذـل  ياـشامت 
مالسلاهیلع مدآ  رد  رگا  هک  میتسین  رکنم  ام  هتبلا  تسا . هدیـسر  ماب  بل  هب  رمع  باتفآ  هدروخ و  قرو  يرگید  زا  سپ  یکی  ام  رمع  باتک 

مینک تقد  دیاب  یلو  دومرفیمن  رما  مالسلاهیلع  مدآ  هب  هدجس  هب  ار  ناگتشرف  دنوادخ  دوبن  ناگتشرف  زا  نتفر  رتالاب  دادعتسا  وا  نادنزرف  و 
دنناسرب تیلعف  هب  ار  دادعتسا  نآ  دنناوتیم  یحور  بذعت  هللا و  فالخا  هب  قلخت  هللا و  بادآ  هب  بدات  رثا  رد  مدرم  زا  رادقم  هچ  هک  مینیبب 

نینموملاریما هک  یتازایتما  تافص و  نیا  دنوش ) نآ  دیان  مهو  رد  نآ  هچنآ  : ) يولوم لوق  هب  و 
( تلع نودب   ) رایتخایب هاگآان و  یتادوجوم  هب  هک  دنتسین  ییاهزیچ  تسا  هدومرف  نایب  ناگتشرف  يارب  هکرابم  يهبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع 

ناشن دوخ  زا  اهتیلوئـسم  يهدـهع  زا  ندـمآرب  اهیگتـسیاش و  اهتمظع و  اهنآ ، ندروآ  تسدـب  يارب  ناگتـشرف  اعطق  هکلب  دـشاب ، هدـش  اطع 
هعاطلا لوطب  اونحف  هتفیخ ، هجیـش  مهبولق و  ءادـیاوس  نم  تنکمت  و  هتبحم ، نم  هیورلا  ساکلاب  اوبرـش  هتفرعم و  هوالح  اوقاذ  دـق  دـناهداد .

اورثکتسیف باجعالا  مهلوت  مل  و  مهعوشخ ، قبر  هفلزلا  میظع  مهنع  قلطا  مهعرـضت و ال  هدام  هیلا  هبغرلا  لوط  دفنی  مل  و  مهروهظ ، لادتعا 
ضغت مل  و  مهبوود ، لوـط  یلع  مهیف  تارتـفلا  رجت  مل  و  مهتانـسح ، میظعت  یف  ابیـصن  لـالجالا  هناکتـسا  مهل  تکرت  ـال  و  مهنم ، فلـسام 
باریس ياههساک  اب  ار  يدنوادخ  تبحم  تبرـش  هدیـشچ و  ار  یبوبر  تفرعم  ینیریـش  هک  نانآ  - ) 20 مهبر . ءاجر  نع  اوفلاخیف  مهتاـبغر 
هدومن ینحنم  ار  ناشتشپ  تماقتسا  تدابع  رد  رارمتسا  و  هدش ، ریگیاج  ادخ  زا  فوخ  ياههگر  نانآ  ياهلد  زغم  رد  دندیـشکرس و  هدننک 
یبوبر هاگراب  هب  برقت  تمظع  و  تسا ، هدرکن  مامت  ار  نانآ  عرـضت  هلاـن و  يهداـم  دـنوادخ ، هب  قاـیتشا  تبغر و  ندـیماجنا  لوطب  تسا .
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تادابع ات  هدشن  یلوتسم  نانآ  رب  بجع  تسا ، هدومنن  زاب  نانآ  ياهناج  ندرگ  زا  ار  عوشخ  ياهنامسیر 
ماجنا هک  یتانـسح  تشادـگرزب  يارب  يدـنوادخ  لـالج  تفاـیرد  رد  يزیچاـن  یناوتاـن و  ساـسحا  و  دـنیامن ، بوسحم  داـیز  ار  هتـشذگ 

نآ ياهقایتشا  زا  تسا . هتفاین  هار  نانآ  دوجو  رب  اهیتسـس  تدابع ، رد  وپاکت  ینـالوط  دادـتما  تهج  هب  تسا و  هتـشاذگن  یبیـصن  دـنهدیم 
هب يزیگناتفگـش  تازایتما  اهتمظع و  مه  تالمج  نیا  رد  دنوش ). نادرگيور  ناشراگدرورپ  دیما  زا  ات  تسا  هتـساکن  يزیچ  ناگتـشرف 

هدیرفآ رایتخایب  دادعتسایب و  هاگآان و  یتادوجوم  ار  اهنآ  تقلخ  ربج  اب  دنوادخ  تفگ : ناوتیمن  هک  تسا  هدش  هداد  تبـسن  ناگتـشرف 
فشک کلذ  ریغ  برقت و  يوجتسج  قایتشا و  تبغر و  تیشخ و  فوخ و  يهدیدپ  یهلا و  تبحم  تفرعم و  نیریش  معط  ندیشچ  تسا .
ینشور لیلد  ناگتشرف ) نآ  ياهلد  زغم   ) مهبولق ءادیوس  يهملک  ود  اصوصخم  دیامنیم . ناگتشرف  رد  یلاع  رایتخا  كرد و  دادعتسا و  زا 
سمهب عطقنتف  لاغشالا  مهتکلم  و ال  مهتنسلا ، تالسا  هاجانملا  لوطل  مل  و  دشابیم . نانآ  نورد  رد  قیمع  كرد  لماع  دوجو  تابثا  يارب 

مهدج همیزع  یلع  اودـعت  و ال  مهباقر ، هرما  یف  ریـصقتلا  هحار  یلا  اوثنی  مل  مهبکنام و  هعاطلا  مواقمیف  فلتخت  مل  و  مهتاوصا ، هیلا  راوجلا 
ار نانآ  ياهنابز  فارطا  ناشراگدرورپ  اب  تاجانم  لوط  - ) 21 تاوهشلا . عئادخ  مهممه  یف  لضتنت  تالفغلاهدالب و ال 

ياههناش و  دیامن ، عطق  عرضت  فیفخ  ياههمزمز  ار  نانآ  دنلب  ياهادص  هک  تیا  هتخاسن  كولمم  ارنانآ  يرگید  تالاغتشا  هدیناکـشخن و 
روتـسد ماـجنا  رد  ریـصقت  يور  زا  شیاـسآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  دوخ  ياـهندرگ  تسا و  هتـشگن  فلتخم  تداـبع  فوفـص  رد  ناـنآ 

يوس هب  تسد  تاوهـش  يهدنبیرف  لماوع  و  درادـن ، يذوفن  نانآ  شالت  شـشوک و  تیعطاق  رب  اهتلفغ  يدـنک  دـناهدرکن ، مخ  يدـنوادخ 
هب هیبش  ناگتـشرف  رب  یئاضعا  دانـسا  مکی - عوضوم  دریگب : رارف  تقد  دروم  دـیاب  تالمج  نیا  رد  عوضوم  هس  دزاییمن ). ناـنآ  ياـهتمه 

ياهدادعتسا اهورین  دننام  ناگتشرف  رب  یئاهدادعتسا  اهورین و  دانسا  مود - عوضوم  کلذریغ . ندرگ و  هناش ، نابز ، دننام  نایمدآ ، ياضعا 
هداد دانـسا  ناگتـشرف  هب  مزع  تمه و  لیبق  زا  یتالوقم  یلبق  تالمج  قوف و  تالمج  رد  موس - عوضوم  لد . يادیوس  لد ، دـننام  نایمدآ 

اوذـختا دـق  دـیامنیم . ناگتـشرف  رد  تسا  هدارا  جـیاتن  زا  هک  مزع  تیح  هدارا و  يداـبم  هدارا و  دوجو  رب  حـضاو  تلـالد  هک  تسا  هدـش 
راتهتـسالا مهب  عجری  و ال  هتدابع ، دـیاغ  دـما  نوعطقی  ال  مهتبغرب ، نیقولخملا  یلا  قلخلا  عاطقنا  دـنع  هوممی  و  مهتقاف ، مویلهریخذ  شرعلاذ 

، مهدج یف  اونیف  مهنم  هقفشلا  بابسا  عطقنت  مل  هتفاخم ، هئاجر و  نم  هعطقنم  ریغ  مهبولق  نم  داوم  یلا  الا  هتعاط ، موزلب 
، دناهدومن هریخذ  ناشجایتحا  زور  يارب  ار  شرع  بحاص  دـنوادخ  - ) 22 مهداهتجا . یلع  یعسلا  کیـش  اورثویف و  عامطالا  مهرـسات  مل  و 

تیاغ نایاپ  دنهدیم . رارق  شیارگ  هجوت و  دروم  ار  ادخ  طقف  ناگتـشرف  دناهجوتم ، تاقولخم  هب  عطقنم و  ادخ  از  قلخ  هک  ماگنه  نآ  رد 
نانآ يدنوادخ ، تعاطا  مازتلا  يارب  ناگتشرف  نآ  دیدش  يهقالع  دنکیمن ). نییعت  ینایاپ  نآ  يارب  . ) دننکیمن عطق  ار  يدنوادخ  تدابع 

زا قایتشا  اب  هتخیمآ  میب  لماوع  دـنوشیمن ، هتخیـسگ  يدـنوادخ  فوخ  ءاجر و  زا  هک  نانآ  ياهلد  رد  يداوم  هب  رگم  دـنکیمن  عاجرا  ار 
جتنم ياهـششوک  ات  تسا  هدیـشکن  تراسا  هب  ارنانآ  يویند  ياهزآ  صرح و  دنوش و  تسـس  شـشوک  شالت و  رد  ات  دوشیمن  عطق  نانآ 

هک دوشیم  هدید  تقیقح  نیا  ریـسفت ، دروم  تالمج  زا  لوا  يهلمج  رد  دنرادب ). مدقم  تیدـبا  رب  تیدـج  شـشوک و  رب  ار  يویند  عفانم 
ياهتیلوئـسم يهدهع  زا  دنهدب و  خساپ  دیاب  دوخ  لامعا  اهورین و  اهدادعتـسا و  يهرابرد  تیدبا ، زاغا  رد  هک  نایمدآ  دننام  زین  ناگتـشرف 

بـسانم رایـسب  ناگتـشرف  رایتخا  رد  باختنا و  دادعتـسا  تابثا  يارب  هک  رگید  عوضوم  دـنراد . شیپ  رد  ار  یتشونرـس  نانچ  دـنیآرب ، دوخ 
اب ر هتخیمآ  فوخ  ابیرقت  تفقش ، يانعم  هک  مینادیم  تسا ، هتفر  راک  هب  نانآ  يهرابرد  هک  تسا  تقفش  موهفم  تسا 

دانـسا دـننایرج ، رد  ناکما  کیاب  هک  یتاتابن  تادامج و  دـننام  تشاد  ناکما  کی  طقف  ناگتـشرف  ياهدادعتـسا  تیوه و  رگا  تسا و  اج 
، مهلج تاقفش و  مهنم  رلا  حسنل  کلذ  اومظعتسا  ول  و  مهلامعا ، نم  یضم  ام  اومظعتسی  مل  تشادن . لوقعم  ییانعم  نانآ  رب  تقفش  موهفم 
بیرلا و ال فراصم  مهتبهشت  و ال  دساحتلا ، لغ  مهالوت  عطاقتلا و ال  ءوس  مهقرفی  مل  و  مهیلع . ناطیشلا  ذاوحتـساب  مهبر  یف  اوفلتخی  مل  و 

گرزب ار  ناشلامعا  رگا  دنرامـشیمن و  گرزب  ار  دوخ  يهتفرگ ) ماجنا   ) يهتـشذگ لاـمعا  ناگتـشرف  نآ  - ) ممهلا 23 فایخا  مهتمستقا 
. ددرگیمن ناـشراگدرورپ  يهراـبرد  فـالتخا  بجوم  یناطیـش  ياوـغا  هبلغ و  دربیم . نیب  زا  ار  ناـشساره  میب و  ناـنآ  دـیما  دنرامـشب 
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يهدننک نوگرگد  لماوع  تسا . هتـشگن  زوریپ  نانآ  رب  دسح  تنایخ و  ینیگنـس و  هدومنن و  قرفتم  رگیدـکی  زا  ار  نانآ  اوران  ياهییادـج 
اب لذر  تافـص  نیا  يهمه  تسا ). هتخاسن  ادج  رگیدکی  زا  ار  نانآ  اهتمه  یتسپ  تسا و  هدرکن  اههورگ  هب  میـسقت  ار  نانآ  رادـنپ  کش و 

مزاول و لذر و  تافـص  نیمه  يهلعـش  رد  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  هنافـساتم  دراد و  دوجو  یناـسنا  عون  ینب  رد  دـنرادرب ، رد  هک  یجیاـتن 
لاح نیا  لامعا ، ندید  گرزب  تشادگرزب و  فلا - تسا : رارق  نیا  زا  تسپ  تافص  نیا  دنزوسیم و  اهنآ  اهنآ  جیاتن 

ناوارف و يردقب  بجع  تحاقو  حـبق و  نایب  رد  هدرا  تایاور و  ایآ و  دـنکیم  تیافک  لامعا  يهمه  ندرک  هابت  يارب  ییاهنت  هب  یناور  ت 
هک یلمع  نیرتگرزب  رد  هظحل  کی  دش  دهاوخن  رـضاح  انیقی  دهدب ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  اهنآ  لماک  هجوت  اب  یـسک  رگا  هک  تسا  دکوم 
ای راکنا  هب  رجنم  هک  راگدرورپ  رد  فالتخا  ب - دـشاب . هتـشاد  ینیبدوخ  بجع و  تسا ، هدروآ  ياجب  ار  نآ  رایتخا  یهاـگآ و  لاـمک  اـب 
وا لالج  لامج و  تافـص  یبوبر و  خـماش  ماقم  يهرابرد  یمهفجـک  زا  یـشان  هک  دـشاب ، هدوب  دوجوم  نیرتراکـشآ  نآ  دوجو  رد  کـش 

رگیدـکی و زا  نتخیـسگ  اب  مدآ  دـالوا  ج - دنـشابیم . یناطیـش  تـالیوست  تـالیخت و  يهبلغ  اـههسوسو و  هب  دنتـسم  اـهنیا  يهمه  تسا ،
یگتخیـسگ ییادج و  نیا  یهاگ  هکلب  درادن ، دوجو  ياهطبار  نیرتمک  نایم  الـصا  ییوگ  هک  دـنوشیم  رود  رگیدـمه  زا  نانچ  اهتداسح 

هدنـشک داضت  نیا  نایوگ  دـهاش  خـیرات  رـس  ات  رـس  دـیامنیم ، داضت  هب  لدـبم  ار  اهناسنا  نایم  يهطبار  هک  دـسریم  تدـش  زا  ياهجردـب 
هتسناوتن يرنه  یسایس و  دنیآ  شوخ  ياهراعش  هنوگچیه  هک  رگیدمه  زا  اهناسنا  یگدنکارپ  تتـشت و  لماوع  زا  رگید  یکی  د - دشابیم .

، دنشابیم اهناسنا  یگنهامه  تدحو و  هار  نیرترصحنم  هک  تسا  ییاهنامرآ  لامآ و  فادها و  رد  رادنپ  کش و  دربب . نیب  زا  ار  نآ  تسا 
نآ یلو 

، تسا هدرب  ورف  دوخ  رد  خیرات  ياهنارود  يهمه  رد  ار  للم  ماوقا و  يهمه  ابیرقت  هروبزم  روما  رد  رادنپ  کش و  دوشیم ، هدهاشم  هک  هچ 
نیمه ه - تسین . شیب  یلایخ  باوخ و  اهناسنا  نایم  یگنهامه  تدحو و  دـیما  هدـننک  هابت  لماع  نیا  ياقب  رارمتـسا و  اب  تفگ : دـیاب  اذـل 

دودحم و ياهیشوخ  تعیبط و  هک  دوجو  نییاپ  تاجرد  رد  هراومه  دنراد  هک  ییاهیتمه  تسپ  تهج  هب  ناگتـشرف  فالخ  رب  نایمدآ  روط 
اب راتـشک  گـنج و  مداـصت و  محازت و  لاـح  رد  هراوـمه  هک  تسا  یعیبـط  هجیتـن  رد  دـندرگیم ، روهطوـغ  مرگرـس و  تـسا ، نآ  تقوـم 
الا باها  عضوم  ءامسلا  قابطا  یف  سیل  و  روتف ، ینوال و ال  لودع و  غیز و ال  هیقبر  نم  مهکفی  مل  نامیا  ءارسا  مهف  دنربب . رس  هب  رگیدکی 

ناریسا ناگتـشرف  نآ  - ) امظع 24 مهبولق  یف  مهبر  دادزت  و  اـملع ، مهبرب  هعاـطلا  لوط  یلع  نودادزی  دـفاح ، عاـسوا  دـجاس  کـلم  هیلع  و 
( هزادناهب یتح   ) نامسآ تاقبط  رد  یتسس . هحماسم و  فارحنا و  هن  تسا و  هدیرب  نامیا  بانط  زا  ار  نانآ  یـشزغل  هن  دننامیا  ناگتـسباو ) )
(. یهلا روتسد  ماجنا  رد   ) عیرس تکرح  ریس و  لاح  رد  ياهتشرف  ای  تسا  هدجس  لاح  رد  نآ  رب  ياهتشرف  هک  نیا  رگم  تسین  یتسوپ  لحم 

هلد رد  يدنوادخ  تمظع  تزع و  هب  دنیازفایم و  دوخ  ملع  رب  ناشراگدرورپ  تعاطا  ینالوط  دادتما  اب  ناگتشرف  نآ 
هجیتن نیا  تسا ، هدش  نایب  ناگتشرف  يارب  نونکات  هکرابم  يهبطخ  نیا  رد  هک  یتافص  عومجم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوشیم ). هدوزفانانآ  يا 

، دشابیمن ضحم  يربج  نایرج  کی  يور  زا  هیلاع  تازایتما  هلصاف و  قالخا  تافص و  هب  ناگتـشرف  فاصتا  هک  دروآ  تسدب  ناوتیم  ار 
، دومن روظنم  تسا ، ربج  هک  نآ  يرهاظ  يانعم  هب  دـیابن  دـننامیا ) ناریـسا  ناگتـشرف  نآ  : ) دـیوگیم هک  تالمج  نیا  زا  لوا  يهلمج  اذـل 

مهف تهج  هب  تفگ : ناوتیم  و  دشاب . هدوب  راگزاس  هلصاف  قالخا  تافص و  هب  ناگتشرف  فاصتا  اب  هک  درک  ریـسفت  ياهنوگ  هب  دیاب  هکلب 
هب هیبش  هک  تسا  دیدش  نامیا  هب  نانآ  يهقالع  قایتشا و  يردقب  دنراد ، نامیا  تمظع  ترورـض و  يهرابرد  ناگتـشرف  هک  یلاع  كرد  و 

. دنشابیم نامیا  هب  هتسباو  ریسا و 
هحفص 54] ]

ادـبز وـغرت  و  اـهجابثا ، تاـفذاقتم  قفطـصت  و  اـهجاومت ، يذاوا  مـطتلت  هرخاز ، راـحب  جـجل  و  هلحفتـسم ، جاوـما  روـم  یلع  ضرـالا  سبک 
تکعمت ذا  ای  ذختـسم  لذ  اهلکلکب و  هتئطوذا  هئامترا  جـیه  نکـس  و  اهلمح ، لقثل  مطالتملا  ءاملا  حامج  عضخف  اهج ، ایه  دـنع  لوحفلاـک 

رد تسا  هبطخ  نـیا  يهـلمج  زا  و  اریـسا 13 - اداقنم  لذـلا  همکح  یف  و  اروهقم ، ایجاس  هجاوما  باخطـصا  دـعب  حبـصاف  اـهلها ، وکب  هیلع 
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بآ و رپ  ياـهایرد  تلوص  اـب  دـیدش و  ددرتم  جاوما  رد  ار ) نیمز  نآ  رتشیب  - ) بآ 1 رد  نآ ) طاـقن  رثکا   ) نتفرگ ورف  نیمز و  فیـصوت 
ایرد دندوب ، زارتها  رد  عفادت  لاح  رد  جاوما  نآ  تاعافترا  دـندروخیمرب و  رگیدـکی  هب  اهایرد  نآ  جاوما  يالاب  حوطـس  درب . ورف  مکارتم 

یـشکرس هاگنآ  دنروآیم ، رب  فک  تلاح  نآ  صوصخم  يادص  اب  ناجیه  عقوم  رد  رن  نارتش  دـننام : مطالتم  جاوما  نآ  تدـش  ببـس  هب 
ناجیه دینارتسگب و  بآ  رد  ار  دوخ  يهنیـس  نیمز  هک  یماگنه  و  دـش ، میلـست  تسـشن و  ورف  نیمز  ینیگنـس  لمح  تهج  هب  مطالتم  بآ 

رد دطلغب ، كاخ  رد  هک  یناویح  دننام  بآ  نآ  رد  دوخ  ياههناش  اب  نیمز  ماگنه  نیا  رد  تشگ ، نکاس  تسـشن و  ورف  نآ  جاوما  یعفادت 
هک  ) تلذ يهنهد  يهلیسوب  روهقم و  نکاس و  جاوما  ياهدایرف  همه  نآ  زا  سپ  بآ  درک و  ادیپ  یگداتفاو  میلست  تلاح  دیطلغ و 

گرزب راکفا  يارب  هک  دراد  دوجو  یلاع  فیطل و  رایسب  تاهیبشت  قوف  تالمج  رد  فلا - تشگ . ریـسا  عیطم و  دش ) هدز  شناهد  رود  رب 
دناهدومرفن نییعت  ار  اهایرد  ياهبآ  یعیبط  اشنم  تالمج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ب - تسا . دـیفم  زیگناتفگـش و  رایـسب  ایوپ  و 

هدومرف ار  یبلاـطم  نآ ، تاـیفیک  نیمز و  نوکت  هب  طوبرم  تـالمج  رد  ج - تسا . هدـمآ  دوـجو  هب  هنوـگچ  نیمز و  يور  رد  اـجک  زا  هک 
نآ اریز  دهدب ، رارق  راکنا  دروم  ار  اهنآ  دـناوتیمن  یملع  شور  چـیه  هک  تسا  هدومرف  اهنامـسآ  نوکت  يهرابرد  هک  یبلاطم  دـننام  تسا 

يهمه يهراـبرد  تلع  نیمه  و  دریگب . رارق  هبرجت  يارجم  رد  هک  تسا  هدشـشن  رارکت  زگره  هک  دـنکیم  یتشذگرـس  زا  فشک  بلاـطم 
يهرابرد ار  دوخ  هیرظن  دـناوتیمن  یهاـگآ  دنمـشناد  چـیه  اذـل  دراد ، دوجو  تسا ، هتـشگ  حرطم  یملع  ياهـشنیب  ناونع  هب  هک  یتاـیرظن 

: انیـس نبا  لوق  هب  درامـشن ، دودرم  ار  وا  هیرظن  یعطاق  لیلد  رگا  هتبلا  دیامن . هضرع  مدرم  راکفاهب  یعطق  یملع  بسچ  رب  اب  لئاسم  هنوگنیا 
ومـس هفنا و  خومـش  هئالتعا و  هواب و  هوخن  نم  تدرو  هرایت ، هجل  یف  هوحدـم  ضرـالا  تنکـس  و  تشاذـگ ). ناـکما  يهتوب  رد  ناوتیم  )

قیمع جوم  نایم  رد  هدیطلغ  نیمز  و  - ) هتابث 2 نافیز و  دعب  دبل  و  هتاقزن ، دعب  دمهف  هتیرج ، هظک  یلع  هتمعک  و  هئاولغ ،
رپ نیگنـس و  ار  بآ  ناهد  نیمز  دـنادرگ . رب  شزواجت  يدـنلب  رخف و  التعا و  ربک و  توخن  زا  ار  بآ  هاـگنآ  دـش ، نکاـس  بآ  مکارتم  و 
رد رتـخبت  تاـهابم و  همه  نآ  زا  سپ  دـییارگ و  توکـس  هب  شیاـهزیخ  تسج و  اهیرـسکبس و  همه  نآ  زا  سپ  بآ  تسب ، رب  دوـب  جوـم 

جوم نایم  رد  نیمز  نوکـس  ریـسفت  دروم  تالمج  زا  هلمج  نیلوا  رد  نکاس ؟ اـی  تسا  كرحتم  نیمز  - 14 دمرایب ). نیمز  رب  شیاهـشهج 
ریاـغم تسا  نادنمـشناد  شناد و  لوـبق  دروـم  هزورما  هک  تنیمز  تکرح  اـب  بلطم  نیا  اـیآ  تـسا ، هدـش  دزـشوگ  بآ  مکارتـم  قـیمع و 
لدـع و  تسا : نینچ  هلمج  نآ  ددرگیم . حـضاو  دـمآ ، دـهاوخ  تالمج  نیا  زا  سپ  هک  ياهلمج  هب  رظن  اـب  لاوس  نیا  خـساپ  دـشابیمن ؟

دوشیم هظحالم  دومرف ). لیدعت  اههوک )  ) مکحم گرزب و  ياهگنس  اب  ار  نیمز  تاکرح  دنوادخ  … و   ) اهدیمالج نم  تایسلاب  اهتاکرح 
يهبطخ رد  هک  نانچ  دومرف ، لیدعت  ار  نیمز  تاکرح  اههوک  يهلیـسو  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ینعم  نیا  رد  حیرـص  قوف  ترابع  هک 

نانچ دومرف ، بوکخیم  گرزب  ياهگنس  اب  ار  نیمز  هنابرطـضم  تاکرح  دنوادخ  و   ) هضرا نادیم  روخـصلاب  دتو  و  تسا : هدومرف  مه  لوا 
دنوادـخ تشگ و  نکاـس  نیمز  فارطا  ریز  زا  بآ  ناـجیه  هـکنآ  زا  سپ  - ) 3 تسا ). هدـش  بوکخیم  یـشکدوخ  هب  مه  یـشکرگنل  هک 

یشک کلف  هب  رس  دنلب و  رایسب  ياههوک  ناحبس 
رد ار  اهبآ  نآ  تخادنانایرج و  هب  نیمز  ياهینیب  يالاب  زا  ار  هدمآ  رب  نیمز  زا  ياهراسهمشچ  ياهبآ  دومرف  لمح  نیمز  ياهشود  رب  ار  هد 

عفترم و ياههلق  يهلیـسو  هب  شنیگنـس و  ياهـشرفگنس  اب  ار  نیمز  تاکرح  تخاس و  هدنکارپ  نیمز  ياهفاکـش  اهنبایب و  يهنهپ  اهتـشد و 
نتفر ورف  تهج  هب  نآ و  حطـس  تاعطق  رد  هتفرگ  ياج  ياههوک  تهج  هب  نیمز  هجیتن  رد  دومرف . لیدعت  نآ  گرزب  ياههرخـص  زا  دـنلب 

ار دوخ  رارقتـسا  لوـصا ) اـی   ) اهیدـنلب راوـمه و  ياـهنیمز  ياـهندرگ  رب  اـههوک  نآ  ندـش  راوـس  نیمز و  ینیب  ياهفاکـش  رد  اـههوک ، نآ 
یمئالع یضرالا  تفرعم  مولع  ءاملع  زا  یضعب  رظن  زا  تسا  هدش  یقلت  تیمها  اب  رایـسب  اههوک  عوضوم  نیمز  نوکت  خیرات  رد  تفایرد ).
رـصانع مئـالع  زا  رتنشور  دریگیم ، رارق  هدافتـسا  دروم  یعیبـط  یطیحم  ییاـیفارغج و  تـالوحت  اـی  نیمز  رمع  نییعت  يارب  اـههوک  زا  هک 

كرابت و دنوادخ  - ) اهقفارم 4 مامت  یلع  اهلها  اهیلا  جرخا  و  اهنکاسل ، امسنتم  ءاوهلا  دعا  و  اهنیب ، وجلا و  نیب  حسف  و  دشابیم . ویتکاویدار 
دروآرب و نیمز  هاگ  ناهن  زا  ار  نیمز  لها  داد و  رارق  نیمز  نانکاس  يارب  سفنت  يهلیـسو  ار  اوه  دومن و  زاـب  ار  نیمز  اـضف و  ناـیم  یلاـعت 
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گرذگ هک  ار  نیمز  دنوادخ  - 15 داد ). رارق  نیمز  يور  رد  یگدنز  لیاسو  يهمه  اب  ار  نانآ 
نایب ار  يزیگنا  تفگـش  تافیـصوت  نیمز  يهرابرد  ینآرق  تایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  داد . رارق  یگدـنز  لماوع  ياراد  تسا  اـهناسنا  اـم  ها 
اهیف مکاـنقلخ و  اـهنم  تسا : اـهناسنا  اـم  تیدـجوم  روبع  نـالاد  اـی  هاگرذـگ  نیمز  هک  تسا  هدومرف  حیرـصت  هلمج  نآ  زا  تسا . هدوـمرف 

نوریب ار  امـش  نیمز  زا  رگید  راـب  میدرگیمرب و  نیمز  نیمه  هب  میدـیرفآ و  نیمز  زا  ار  امـش  اـم   ) يرخا هراـت  مـکجرخن  اـهنم  مکدـیعن و 
تابثا يارب  یمهم  ياهـسرد  دـناوتیم  هدوب و  بلاج  رایـسب  دـیامنیم  زور  هب  نیمز  يور  رد  هفلتخم  لوصف  رد  هک  یتالوحت  میروآیم ).

یلع وه  یتوملا و  یحمل  کلذ  یف  نا  اهتوم  دـعب  ضرالا  یحی  فیک  هللا  همحر  راثآ  یلا  رظناف  دزومایب . تیدـبا  رد  اـهناسنا  رـش  رـشح و 
سپ ار  نیمز  هک  يدنوادخ   ) دنکیم هدنز  ندرم  زا  سپ  ار  نیمز  هنوگچ  هک  نک  رظن  يدـنوادخ  تمحر  راثآ  رد  سپ   ) ریدـق ءیـش  لک 
يارب تسا ، هدـش  قلخ  نیمز  رد  هک  هچنآ  يهمه  تساناوت ). زیچ  همه  رب  وا  درک و  دـهاوخ  هدـنز  ار  ناگدرم  دـنکیم ) ءاـیحا  شندرم  زا 

ار اهنآ  يهمه  تسا ، نیمز  رد  هک  ار  هچ  ره  هک  يدنوادخ  تسوا   …  ) اعیمج ضرالا  یف  ام  مکل  قلخ  يذلا  وه  تسا . اهناسنا  يهدافتـسا 
يرذ راهنالا  لوادج  دجت  و ال  اهیباور ، نع  نویعلا  هایم  رصقت  یتلا  ضرالا  زرج  عدی  مل  مث  تسا ). هدیرفآ  امش  يارب 

هک ار  نیمز  فلع  بآ و  یب  حوطس  ناحبس  دنوادخ  سپـس  اهتابن 5 - جرختست  اهتاوم و  ییحت  باحس  هئـشان  اهلاسنا  یتح  اهغولب  یلا  هع 
اهر دندرکیمن  ادیپ  حوطس  نآ  هب  ندیسر  يارب  ياهلیسو  هناخدور  ياهرابیوج  دیسریمن و  حوطس  نآ  ياهیدنلب  هب  اهراسهمـشچ  ياهبآ 
يور رد  اهبآ  میسقت  - 16 درک ). قلخ  دنایورب  ار  شهایگ  دنک و  ءایحا  ار  اهنآ  ياههدرم  هک  عفترم  حوطـس  نآ  يارب  رادومن  ربا  دومرفن و 

نآ رد  تسا ، هدومرف  ررقم  اـهزاین  كـالم  هب  نیمز  يور  رد  ار  بآ  میـسقت  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  قوف  تـالمج  زا  نیمز 
رب دنیآیمرد و  ربا  تروص  هب  هک  اهایرد  زا  اهراخب  دعاصت  يهلیـسو  هب  دسریمن ، اهنآ  هب  اهراسهمـشچ  ياهبآ  هک  نیمز  يور  زا  تاعطق 

، تسا بآ  ارب  يزاین  هک  نیمز  حطس  زا  ياهطقن  ره  رد  هک  درک  طابنتسا  ناوتیم  تالمج  نیا  زا  دیامنیم . باریـس  دنرابیم ، نیمز  يور 
دراوم زا  یلیخ  رد  هچ  رگا  دوش  فرط  رب  دناوتیم  زاین  نآ  اهربا  يهلیسو  هب  ای  اهراسهمشچ و  اهرابیوج و  يهلیسو  هب  ای  نیمز و  ریز  زا  ای 

هب اهایرد  زا  يرادربهرهب  اههاچرفح و  دـننام  دـنکیم ، ادـیپ  دراد  ترورـض  قوف  لئاسو  زا  یخرب  اب  زاـین  عفر  يارب  رـشب  شـشوک  راـک و 
تسین نآ  هلمج  نیا  يانعم  هریغ . اهراسهمشچ و  نتخادنا  نایرج  هب  یملع و  لوصا  يهلیسو 

رد ای  دنورب  نیب  زا  ای  دننامب  طیحم  نامه  رد  دیاب  اهناسنا  دشن ، لح  قوف  لئاسو  زا  کی  چـیه  اب  بآ  عوضوم  اهطیحم  زا  یکی  رد  رگا  هک 
عماوج رفک و  دالب  زا  هک  تسا  بجاو  هزادنا  نامه  دراوم  هنوگنیا  زا  اهناسنا  ترجه  دـنیامن ! لمحت  ار  بآیب  طیحم  راب  تقـشم  يانگنت 

هب ناوتیم  يونعم ) هچ  يدام و  هچ  فاعـضتسا  دراوم  رد   ) قوف دراوم  يهمه  رد  ار  ترجه  بوجو  قح و  تارکفت  دـئاقع و  اب  راگزاسان 
انک متنک  میف  اولاق  مهـسفنا  یملاظ  هکئالملا  مهافوت  نیذـلا  نا  دومن : هدافتـسا  ءاـسنلا  يهروس  رد  يهیآ 97  زا  میلـس  لقع  مکح  يهفاضا 
نآ هک  یماگنه  ناگتشرف   ) اریـصم تئاس  منهج و  مهاوام  کئلواف  اهیف  اورجاهتف  هعـسا  هللا و  ضرا  نکت  ملا  اولاق  ضرالا  یف  نیفعـضتسم 

نیمز يور  رد  اـم  دـنیوگیم : دـیدوب . لاـح  هچ  رد  امـش  دـنیوگیم : ناـنآ  هب  دـنباییم  رد  دناهتـشاد ، اور  متـس  دوـخ  هـب  هـک  ار  یناـسک 
تشونرس هچ  خزود و  نانآ  یئاهن  هگلزنم  دینک . ترجاهم  نآ  رد  هک  دوبن  روانهپ  ادخ  نیمز  ایآ  دنیوگیم  ناگتـشرف  میدوب ، فعـضتسم 

یف هضیم  منی و  مل  و  هففک ، یف  هقرب  عمتلا  و  هیف ، نزملا  هجل  تضخمت  اذا  یتح  هعزق ، نیاـبت  و  هعمل ، قرتـفا  دـعب  اـهمامغ  فلا  تسیدـب ).
فد هبیضاه و  اررد  بونجلا  هیرمت  هبدیه ، فسا  دق  اکرادتم  احس  هلسرا  هباحس ، مکارتم  هبابر و  روهنک 

ات دومرف . فیلات  عمج و  رگیدمه  اب  شفطل  ياههراپ  فالتخا  رگیدکی و  زا  شتاعطق  یئادج  زا  سپ  ار  اهربا  ناحبـس  دـنوادخ   ) هبیباش ع 
تاعطق نایم  رد  نآ  شـشخرد  دیـشخرد و  شفارطا  دادتما  لوط  رد  نآ  قرب  دمآرد و  دیدش  تکرح  هب  نآ  رد  يربا  ياههراپ  هک  هاگنآ 

هک یعضو  رد  داتسرف و  دوب  هتسویپ  مهب  شتاعطق  نازیر و  هک  یلاح  رد  ار  ربا  نآ  لاعتم  دنوادخ  تشگن  شوماخ  شمکارتم  دیفـس و  ربا 
دروآرد و تکرح  هب  ار  ربا  نآ  یپ  رد  یپ  شزیر  يراج و  یبونج  داـب  دـش  کـیدزن  نیمزب  دوب  نازیوآ  یطوطخ ) دـننام   ) نآ ياـههخاش 
داـب و ربا و  ناـیرج  رد  یتیمهااـب  رایــسب  میهاـفم  نآ  ندـمآرد  تـکرح  هـب  ربا و  ازجا  بـیکرت  - 17 تخاـس ). دـیدش  ار  شناراـب  شزیر 
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هک یکیرتکلا  ياههدیدپ  اهداب و  ناراب و  ربا و  هب  طوبرم  یملع  ثحابم  تسا . هدومآ  قوف  تالمج  رد  نآ  يهدـنهد  لیکـشت  ياهدـحاو 
يهدـننکهعلاطم دنـشابیم و  يرادربهرهب  هجوت و  لـباق  مهم و  رایـسب  دنـشابیم ، یکیرتکلا  رادراـب  هک  يربا  تاـعطق  دـنت  كاکطـصا  رد 

تالمج نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یتیمهااب  رایـسب  میهافم  اب  هاگنآ  دیامن و  روظنم  اذ  یملع  لئاسم  تایرظن و  نآ  دـیاب  مرتحم 
رب رتش  نتسشن  دننام   ) تسویپ نیمز  رب  نآ  تاعطق  اب  ار  دوخ  يهنیس  ربا  هک  یماگنه  - ) 7 دیامن . هسیاقم  تسا  هدرب  راک  هب 

نیمز و ياهیکـشخ  زا  هاـیگ  ربا ، نآ  شراـب  يهلیـسوب  داـهن  نیمز  رب  دوب  هدرک  لـمح  دوخ  هک  ار  ینیگنـس  راـب  و  نیمز ) رب  دوـخ  يهنیس 
زا یفیرظ  كاـشوپ  زا  تـشگ و  افوکــش  شیاـهغاب  شیارآ  اـب  نـیمز  لاـح  نـیا  رد  دروآرب . اـههوک  هاـیگ  یب  عـضاوم  زا  هزاـت  ياــهفلع 

ندـیلاب دوخ  هب  تسارآیم ، ار  نآ  هک  توارطاـب  ياـههتوب  اههفوکـش و  هتـسویپ  مظن  زا  دوـب و  هدرک  نت  رب  هک  اـبیز  رطعم و  ياـههفوکش 
ياههنهپ رد  دومرف  تیانع  ناروناج  يارب  يزور  مدرم و  يارب  يونعم ) يدام و   ) يهشوت میظع ) نایرج   ) نیا اـب  ناحبـس  دـنوادخ  تفرگ .

تقلخ رد  میکح  دنوادخ  هک  نانچ  - 18 دومرف . بصن  نیمز  قرط  ياههداج  رد  ناورهر  يارب  رگنـشور  ناشن  درک و  زاب  ییاـههار  نیمز 
. تسا هدـیرفآ  ار  ییابیز  نیمز  رظانم  رگید  ناتخرد و  تاتابن و  ياهدومن  رد  نانچمه  تسا  هدومرف  روظنم  ار  ییابیز  ینامـسآ  ناـگراتس 

اهناسنا تایح  رد  تیمها  رظن  زا  ماهداد ، رارق  یـسررب  دروم  مالـسا  هاگدـید  زا  رنه  ییابیز و  باتک  رد  بناج  نیا  هک  نانچ  ییابیز  فلا -
اب زیگناتفگـش و  رایـسب  لاح  نیع  رد  هداس و  رایـسب  يهدـیدپ  نیا  يهرابرد  ـالومعم  تسا  تقد  ماـمتها و  يهتـسیاش  رادـقم  نآ  زا  شیب 

زا د هک  یناور  طاسبنا  تذل و  سوسحم و  ياهییابیز  يرهاظ  حوطس  زا  میناوتب  ام  رگا  تفگ : دیاب  دریگیم . ماجنا  تیمها ،
ياهییابیز عاونا  زا  لصاح  طاسبنا  تذـل و  ینیع و  ناـهج  رد  ار  هدـیدپ  نیا  قاـمعا  میرذـگب و  ددرگیم ، لـصاح  اـهنآ  تفاـیرد  كر و 

دهاوخ نشور  اـم  يارب  میقتـسم  ریغ  روط  هب  هچ  میقتـسم و  روط  هب  هچ  یقئاـقح  میهدـب ، رارق  كرد  تقد و  دروم  ار  لوقعم  سوـسحم و 
هک یـصاخشا  دـناكدناهچ  هنافـساتم  یلو  تشگ ، دـهاوخ  رثوم  ینورب  توکلم  ینورد و  توکلم  تمظع  ساـسحا  رد  یتـح  هک  تشگ 
هب هار  نیا  زا  هدوب و  اراد  ار  تیعقاو  هب  اههیاس  زا  نوطالفا  لوق  هب  قیاقح و  قامعا  هب  نوریب  نورد و  يرهاـظ  حوطـس  زا  تشذـگ  تردـق 
زا یعاونا  ددـعتم  دراوم  رد  ینآرق  تایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  ب - دـنوش . قفوم  تاذ  نورب  تاذ و  نورد  ورملق  ود  رد  يرتالاو  ياـهتفرعم 

نیا دیـشک و  ار  امـش  تروص  دنوادخ  و   ) مکروص نسحاف  مکروص  و  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا  هدومرف  دزـشوگ  ار  نیمز  يور  رد  اـهییابیز 
ياهرظنم نارادناج  نآ  رد  تسامـش  يارب  و   ) نوحرـست نیح  نویحرت و  نیح  لامج  اهیف  مکل  2 و  داد ). ماجنا  وکین  اـبیز و  ار  يرگتروص 

اذاف هدماه  ضرالا  يرت  3 و  دیربیم ). ارچ  هب  اراهنآ  هک  ناهاگحبص  دینادرگیم و  رب  دوخ  ياههاگیاج  هب  ار  اهنآ  ناهاگماش  رد  هک  ابیز 
هب بآ  هک  یماگنه  تسا و  هدرمژپ  کشخ و  هک  ینیبیم  ار  نیمز  و   ) جیهب جوز  لک  نم  تتبنا  تبر و  تزتها و  ءاملا  اهیلع  انلزنا 

زیگنا رورس )  ) تجهب ناتخرد  تاتابن و  تفج ، عون  ره  زا  دنشکیم و  رـس  نآ  رد  يداوم  دیآیم و  رد  زازتها  تکرح و  هب  میداتـسرف  نآ 
بآ نآ  هلیسوب  سپ  داتـسرف  نامـسآ  زا  یبآ  امـش  يارب  دنوادخ  و   ) هجهب تاذ  قئادح  هب  انتبناف  ءام  ءامـس  نم  مکل  لزنا  4 و  دنایوریم ).

ایآ  ) ریبخ فیطل  هللا  نا  هرضخم  ضرالا  حبـصتف  ءام  ءامـسلا  نم  لزنا  هللا  نا  رت  ملا   5 میدنایور ). زیگنارورس  ییافوکـش و  ياراد  ییاهغاب 
دوجو للع  زا  یکی  ج  تسا ). هاـگآ  فیطا و  دـنوادخ  اـعطق  تشگ ، مرخ  زبس و  نیمز  داتـسرف و  یبآ  نامـسآ  زا  دـنوادخ  هک  ياهدـیدن 
رایسب دادعتسا  کی  حور  اریز  تسا ، نایمدآ  حور  يارب  تعیبط  هدام و  يایند  نتخاس  یگدنز  لباق  سونام و  نیمز ، نامـسآ و  رد  ییابیز 

راک رـس و  ضحم  يدام  ياهـشرتسگ  تیمک و  اب  طقف  حور  هجیتن  رد  ددرگیم و  یثنخ  دکار و  اهیئابیز ، اب  طابترا  نودب  هک  دراد  یمهم 
رد هک  ماقم  نآ  امنب  وت  ار  ناج  ادخ  يا  دیوگیم : هدش و  هجوتم  يولوم  ار  مهم  رایـسب  زار  نیا  دنیبیم . سفق  رد  ار  دوخ  دنکیم و  ادـیپ 

لایخ نیاک  اضف  اب  داشگاب و  سب  ياهصرع  مدع  يانهپ  رود  هصرع  يوس  مدق  رس  زا  كاپ  ناج  دزاس  هک  ات  مالک  دیوریم  فرح  یب  نآ 
تسه زاب  مغ  بابسا  لایخ  دشاب  ببس  ناز  مدع  زا  تالایخ  دمآ  رتگنت  اون  دبای  وز  تسه 

تسیگنت تلع  گنت  تسینادنز  هک  دمآ  رتگنت  گنر  سح و  ناهج  یتسه  زاب  لاله  نوچمه  رمق  يو  رد  دوش  ناز  لایخ  زا  دوب  رتگنت  ي 
دشکیم اهسح  بیکرت  بناج  ددع  بیکرت و 
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هحفص 64] ]
امیف هیلا  زعوا  و  هلکا ، اهیف  دغرا  و  هتنج ، هنکسا  و  هتلبج ، لوا  هلعج  و  هقلخ ، نم  هریخ  مالسلاهیلع  مدآ  راتخا  هرما ، ذفنا  و  هضرا ، دهم  املف 

هبوتلا دعب  هطبهاف  هملع  قباسل  هافاوم  هنع  هاهن  ام  یلع  مدقاف  هتلزنمب ، هرطاخملا  و  هتیـصعمل ، ضرعتلا  هیلع  مادقالا  یف  نا  هملعا  و  هنع ، هاهن 
، هفرعم نیب  مهنیب و  لصی  و  هتیبوبر ، هجح  مهیلع  دـکوی  امم  هضبق ، نا  دـعب  مهلخی  مل  و  هدابع ، یلع  هب  هجحلا  میقیل  و  هلـسنب ، هضرا  رمعیل 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  انیبنب  تمت  یتح  انرقف ، انرق  هتالاسر ، عئادو  یلمحتم  و  هئاـیبنا ، نم  هریخلا  نسلا  یلع  جـجحلاب  مهدـهاعت  لـب 
، دومرف ذافنا  ار  دوخ  یهلا  رما  تخاس و  هدامآ  یگدـنز  يارب  ار  نیمز  لجوزع  دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ   ) هرذـن هرذـع و  عطقملا  غلب  هجح و 
رد ار  وا  يزور  دومرف و  نکاس  شتشهب  رد  داد و  رارق  یناسنا  تقلخ  زا  عون  نیلوا  دیزگرب و  شقلخ  نایم  زا  ار  مالسلاهیلع  مدآ  ترـضح 
يو هب  تشاد و  مدـقم  دوب ، هتخاس  عونمم  مالـسلاهیلع  مدآ  يارب  ار ) نآ  ندروخ   ) هک هچنآ  هرابرد  ار  دـیدهت  دومن و  ناوارف  هاـگیاج  نآ 

تلزنم ماقم و  نتخادنا  رطخ  هب  دنوادخ و  تیـصعم  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  تسا ، هدش  یهن  هچ  نآ  هب  باکترا  هب  مادقا  هک  دومرف  مالعا 
مالسلاهیلع ا مدآ  ترضح  سپ  تسا . شیوخ 

رب هبوت  زا  سپ  ار  مالسلاهیلع  مدآ  ترضح  ناحبس  دنوادخ  دومن . قباطت  يدنوادخ  قباس  ملع  اب  مادقا  نیا  درک و  عونمم  باکترا  هب  مادق 
زا سپ  ار  دوخ  ناگدنب  لاعتم  دنوادخ  دنک . هماقا  شناگدنب  يارب  ار  تجح  وا  هلیـسو  هب  دابآ و  ار  نیمز  دوخ  لسن  اب  ات  دروآ  دورف  نیمز 

تفرعم ناگدـنب و  نآ  نایم  دـنک و  تیبثت  دـیکات و  ناـنآ  يارب  ار  يدـنوادخ  تجح  هک  یلئـالد  زا  اـیند ، نیا  زا  مالـسلاهیلع  مدآ  نتفرگ 
اب شتلاسر  ياهتناما  ياههدننکلمح  هدیزگرب و  ناربمایپ  ياهنابز  زا  ییاهتجح  هلیـسو  هب  هکلب  تشاذگن ، یلاخ  ددنویپب  مه  هب  يدنوادخ 
ام ربمایپ  اب  يدـنوادخ  تجح  اهتلاسر و  اهغالبا و  نیا  هک  نیا  ات  تفای ، همادا  نرق  لابند  هب  نرق  غالبا  نیا  دومرفیم . دـهعت  دـیدجت  ناـنآ 

تقلخ هب  طوبرم  ثحابم  دیـسر ). تیاهن  هب  یـصاعم ) ناراکهانگ و  يهرابرد   ) وا دیدهت  رذع و  دش و  میمتت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
زا ناسنا  تیدوجوم  بیکرت  اههشیدنا و  اهنهذ و  نایرج  تسا و  هدـش  هدـیمد  اهناسنا  رد  هک  یحور  لوحت و  مالـسلاهیلع و  مدآ  ترـضح 

مالسلاهیلع و مدآ  تقلخ  يهرابرد  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  نداد  ربخ  عوضوم  مالـسلاهیلع و  مدآ  هب  ناگتـشرف  يهدجـس  دادضا  اهناسمه و 
سلف نیمز و  رب  ترضح  نآ  طوبه  نایرج  و  نایرج ، نیا  رد  ناطیش  هب  طوبرم  لئاسم  يرادقم 

نیمه هب  تسا ، هدش  یسررب  احورشم  يهحفص 175 ) ات  يهحفص 124  زا  مود  دلجم  رد   ) يربمایپ يارب  اهناسنا  زا  یـضعب  صاصتخا  يهف 
دنیامرف هعجارم  روبزم  دلجم  هب  دنمجرا  ناققحم  ناگدننکهعلاطم و  میراودیما  میدیدن و  لیصفت  هب  يزاین  قوف  تالمج  ریـسفت  رد  تهج 

هدش عونمم  هک  مدنگ  ندروخ  هب  باکترا  رد  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  نایرج  قابطنا  يهرابرد  رـصتخم  روط  هب  ار  یبلطم  ثحبم  نیا  رد 
وا يارب  هک  هچ  نآ  بکترم  مالـسلاهیلع  مدآ  ترـضح  تسنادیم  ادـخ  نوـچ  اـیآ  - 19 میوشیم : رکذـتم  يدـنوادخ  قباـس  ملع  رب  دوب ،

همه هب  هک  تسا  يدنوادخ  ملع  يهلئسم  نامه  نیا  دروخ ؟) ار  مدنگ   ) دش عونمم  نآ  بکترم  مدآ  ترـضح  تشگ ، دهاوخ  دوب ، عونمم 
نیمه هب  دشابیم و  قلعتم  ناسنا  ریغ  ناسنا و  زا  هدنیآ و  لاح و  هتـشذگ و  گرزب و  کچوک و  زا  یتسه  ملاع  ياهدادیور  يهمه  زیچ و 
يراک ره  نیا  ربانب  دنادیم ، یتسه  ملاع  رد  ار  اهزیچ  يهمه  اهدادیور و  يهمه  دنوادخ  هک  لاح  هک  تسا  هدمآ  شیپ  هلئـسم  نیا  تهج 

نداد ماجنا  رد  مدرم  اذل  دشابیم ، ام  ياهراک  يهمه  لماش  يدنوادخ  ملع  نوچ  تسا و  يدنوادخ  مولعم  امتح  دوشیم ، رداص  ام  زا  هک 
هک  ) تسا هدش  هداد  تبـسن  یمایخ  میهاربا  نب  رمع  هب  یعابر  کی  رد  هک  تسا  فورعم  يههبـش  نامه  نیا  دنـشابیم . روبجم  اهراک  نآ 

لا
هداد تبـسن  دنمـشناد  فوسلیف و  نآ  هب  هک  مه  رگید  یعابر  اهدص  ای  اههد  هکلب  یعابر  نیا  اهنت  هن  هک  تسا  هدشن  تباث  هجو  چیه  هب  هتب 
ادـخ ملع  مروخن  یمرگ  تسناد  قح  لزاز  رگ  نم  ندروخیم  تسا : نینچ  یعابر  مود  تیب  دـشاب ؟) هدوب  وا  يهدورـس  اـعقاو  تسا  هدـش 

، دشاب هدوب  نآ  يربج  رودص  بجوم  یـش  کی  هب  يدنوادخ  ملع  قلعت  رگا  الوا : اریز : تسا ، حـضاو  رایـسب  ههبـش  نیا  خـساپ  دوش  لهج 
هک ییاهراک  يهمه  هب  ناحبـس  دنوادخ  دیدرت  نودـب  اریز  دـشاب ، هدوب  روبجم  دـهدیم ، ماجنا  هک  ییاهراک  يهمه  رد  زین  دـنوادخ  دـیاب 
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ماجنا دیاب  ار  شملع  تیعقاو  ققحت  يارب  رگا  و  ددرگیم ! لهج  هب  بلقنم  شملع  دـهدن ، ماجنا  ار  اهنآ  رگا  تسا و  ملاع  دـهدیم  ماجنا 
هب نآ ، ندوب  هلیـسو  تلآ و  لیلد  دوجوم  کی  تیروبجم  اریز  تسا  دوجوم  کی  يارب  صقن  نیرت  تسپ  هک  تسا  ربج  نامه  نیا  دـهدب ،

دوخ هب  طقف  تسا ، ملاع  ناسنا  ياهراک  همه  هب  دنوادخ  هک  نیا  ایآ  ایناث - دیامنیم . نیکست  ای  کیرحت  ار  نآ  هک  تسا  رتالاب  يدوجوم 
تادوجوم و يهمه  رب  ار  يدـنوادخ  ملع  قلعت  هک  یتلع  لیلد و  نامه  تسا  یهیدـب  اهنآ ؟ تامدـقم  يهمه  اب  اـی  تسا  ملاـع  اـهراک  نآ 

رد نم  هک  دنادیم  ادخ  هک  نانچ  لاثم  ناونع  هب  دنک . تابثا  زین  اهنآ  لئاسو  طیارش و  تامدقم و  رب  دنکیم ، تابثا  اهدادیور 
زامن هک  تهج  نادب  تفریذپ و  مهاوخ  ار  يدنوادخ  تدابع  موزل  ترورض و  نم  هک  دنادیم  مه  ار  نیا  دناوخ ، مهاوخ  زامن  قئاقد  نالف 

یلقع و تاسدـقم  يهمه  هدومن و  روظنم  لـمع  نیا  يارب  ار  یقئاـقد  درک ، مهاوـخ  نآ  ماـجنا  هب  مادـقا  ماهتـسناد  بجاو  عـقوم  نآ  رد  ار 
صلاـخ و تین  هـک  تـسا  زاـمن  يهزیگنا  نـییعت  يهراـبرد  ینورد  ناـیرج  تامدـقم  نآ  زا  یکی  دروآ و  مهاوـخ  ياـج  هـب  ار  نآ  یعرش 

دنادیم ار  لئاسو  طیارـش و  تامدـقم و  لمع و  نیا  يهمه  لاعتم  دـنوادخ  لاعتم . دـنوادخ  يارب  تسا  نآ  يادا  يهناـهاگآ  يهنادازآ و 
دیاب سپ  تسا ، دـنوادخ  مولعم  رایتخا  دوخ  نوچ  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دریگب . ماجنا  هناهاگآ  رایتخا و  صولخ و  اـب  لـمع  دـیاب  سپ 

يهمه هک  تسا : رارق  نیدـب  دراد ، رب  رد  مه  ار  لکـشم  لـصا  لـح  هک  ضارتـعا  نیا  خـساپ  دوـش ؟ رداـص  نم  زا  راـیتخا  هب  دنتـسم  زاـمن 
هتشذگ و ياههقلح  يهمه  رد  هک  نآ  جیاتن  راثآ و  یتح  و  نآ ، دوخ  اب  رشب  زا  رداص  راک  ینورب  ینورد و  تامدقم  طیارـش و  تایئزج و 

هدوب روما  نآ  ندمآ  دوجو  هب  تلع  يدنوادخ  ملع  هک  نیا  نودـب  دراد ، دوجو  يدـنوادخ  ملع  رد  تسا ، هدرتسگ  یتسه  ریجنز  يهدـنیآ 
ءامکح ناربمایپ و  نیرتگرزب  ات  هتفرگ  درخ  ملع و  رظن  زا  اهناسنا  نیرتنییاپ  زا  هاگآ  ناسنا  کی  دیاهدید  ای  هدینش  نونکات  ایآ  دشاب .

ماجنا دیابن  يراک  چیه  نیاربانب  تسیچ ؟ يدـنوادخ  ملع  رد  نم  راک  منادیمن  نم  نوچ  دـیوگب : دراذـگب و  تسد  يور  تسد  دنیـشنب و 
ضرف دنک : کمک  لکـشم  نیا  لح  هب  دـناوتیم  هداس  لاثم  کی  تسیچ ! يدـنوادخ  ملع  رد  نم  راک  هک  دوش  نشور  نم  يارب  ات  مهدـب 

دنادیم اهسرد  يهرابرد  شنازومآ  شناد  هقالع  راک و  تشپ  رادقم  هظفاح و  نهذ و  عضو  سالک و  عضو  زا  هاگآ  رایسب  ریبد  کی  دینک 
ینیب شیپ  تیعضو  هک  تسا  ریبدت  ملع  نیا  ایآ  تسا ، دودرم  یسک  هچ  دروآ و  دهاوخ  دیدجت  یـسک  هچ  دوشیم و  لوبق  یـسک  هچ  هک 

دهاوخ شیپ  ار  روـبزم  تیعـضو  هک  تسا  لـماوع  رگید  یطیحم و  ینهذ و  تاـیئزج  اـی  دروآیم ، دوـجوب  نازوـمآشناد  يارب  ار  هدـشن 
. دـشابیم اهزومآشناد  دوخ  طیارـش  لماوع و  طوبرم  سپ  دروایب ، شیپ  ار  روبزم  تیعـضو  دـناوتیمن  ریبد  ملع  هک  تسا  ملـسم  دروآ ؟

ریخ بلط  یگدنیوج و  زا  هک  رایتخا  مییوگیم  دیامنیم ، يربج  ار  رایتخا  رایتخا ، هب  طوبرم  يدـنوادخ  ملع  هک  تقیقح  نیا  تابثا  يارب 
ات دراد ، هک  یتیمها  تهج  هب  یهاگ  هک  راک  نامه  يهنماد  هکلب  یناور ، یکیزیف و  راک  ءازجا  نیرخآ  رودـص  ات  هتفرگ  راـک  رد  لاـمک  و 

يدنوادخ ملع  لومشم  یتسه  ناهج  تایعقاو  اههدیدپ و  رگید  دننام  دیامنیم  لاغشا  ار  ناسنا  نورد  حوطـس  زا  یـضعب  نآ  جاوما  یتدم 
ومش نیا  یلو  تسا ،

تـسا ترابع  هک  رایتخا  دوخ  تیعقوم  نینچمه  ار و  وا  يداجیا  یلعاف و  يهبنج  هن  دـنکیم ، وگزاب  ار  يدـنوادخ  ملع  ياهنییآ  يهبنج  ل 
ملاع تایعقاو  رگید  دننام  همه  همه و  هطلس  هراظن و  نینچ  يدوجو  رثا  زین  راک و  یفنم  تبثم و  بطق  درب و  تیـصخش  هطلـس  هراظن و  زا :
تلع روبزم  ياهساکعنا  زا  کی  چیه  و  تسین ) یکیزیف  خنس  زا  یهلا  ملع  رد  ساکعنا  هتبلا   ) دنـشابیم سکعنم  يدنوادخ  ملع  رد  یتسه 

. دییامرف هعجارم  هدنسیون  زا  رایتخا  ربج و  باتک  هب  افطل  رتشیب  حیـضوت  يارب  تسین . قلخ  ملاع  رد  هدش  سکعنم  عوضوم  ندمآ  دوجو  هب 
رکشلا و کلذب  ربتخیل  و  اهروسعم ، اهروسیمب و  دارا  نم  یلتبیل  اهیف  لدعف  هعسلا ، قیـضلا و  یلع  اهمـسق  و  اهللق ، اهرثکف و  قازرالا  ردق  و 

لاجالا قلخ  و  اهحارتا . صـصغ  اـهحارفا  جرفب  و  اـهقافآ ، قراوط  اهتمالـسب  و  اـهتقاف ، لـیباقع  اهتعـسب  نرق  مث  اـهریقف ، اـهینغ و  نم  ربصلا 
ردـقم ار  مدرم  قازرا  و   ) اهنارقا رئارمل  اعطاق  و  اهناطـشال ، اجلاخ  هلعج  و  اهبابـسا ، توملاب  لصو  و  اـهرخا ، اهمدـق و  اهرـصق و  اـهلاطاف و 
میسقت شیاشگ  یگنت و  يانبم  رب  ار  قازرا  نآ  و  داد ، رارق  كدنا  يزور  رگید  یخرب  يارب  ناوارف و  يزور  نانآ  زا  یضعب  يارب  هدومرف ،

اوشد ای  قازرا و  نآ  یناوارف  هافر و  اب  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  ات  دومرف ، تلادع  و 
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داد رارق  ناحتما  نایرج  رد  لمحت  يرازگرکـش و  تهج  زا  ار  مدرم  يارقف  ءاینغا و  هلیـسو  نیمه  هب  دـیامرف و  شیامزآ  اـهنآ  یمک  ير و 
ار تافآ  يهدنبوک  لماوع  اهنآ ، تمالس  تحص و  هب  و  تخاس ، نیرق  قازرا  رد  هعسوت  اب  ار  يدنمزاین  ياهیتخـس  ناحبـس  دنوادخ  سپس 

تدـم نایاپ   ) لجا یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  و  داد . رارق  اهنآ  يدوبان  كاله و  ياههصغ  نراقم  ار  اهنآ  ياهیداش  ياهـشیاشگ  کیدزن و 
ار گرم  و  تسویپ ، گرم  هب  ار  اهلجا  لماوع  بابسا و  و  دومرف ، نییعت  رخوم  مدقم و  هاتوک و  دنلب و  ار  اهنآ  دیرفآ و  ار  اهناسنا ) یگدنز 
.( دوـمرف ررقم  تسا ) هداد  رارق  گرم  ریـسم  رد  مه  رـس  تشپ  ار  مدآینب  هک   ) مکحم ياهنامـسیر  يهدـنرب  اـهلجا و  ياـهبانط  يهدنـشک 

هعجارم میاهدومن  حرطم  احورـشم  ریـسفت  همجرت و  نیمه  مراهچ  دـلجم  رد  ار  اهناسنا  يارب  اهنآ  ریداـقم  نییعت  قازرا و  هب  طوبرم  لـیاسم 
يهدـننک وگزاب  میروآیم ، لیذ  رد  هک  ار  هنامیکح  تیب  نیا  يدام  تازایتما  تاـناکما و  ناـیرج  رد  زیمآتمکح  يداـضت  - 20 دییامرف .

ره زگره  یباین  شین  یب  شون  تسین . نآ  راکنا  يارای  ار  یهاگآ  صخش  چیه  هک  تسا  تعیبط  نتم  رد  یهلا  ننـس  نیرتیمومع  زا  یکی 
قیمع ياههدنخ  اصوصخم  ياهدنخ  چیه  - 1 هک : دینک  هظحالم  حیضوت  يارب  هنومن و  ناونعب  تسه  يراخ  یلگ  تسه  اجک 

دیآیم و دوجو  هب  نآ  لابند  هب  کشا ، تارطق  نودـب  تروص و  ياضعا  نتفر  مه  رد  نودـب  هچ  رگا  ياهیرگ  هک  نیا  رگم  دـینیبیمن ، ار 
یطاسبنا چیه  تفگ : دـیاب  مومع  روط  هب  هکلب  - 2 دنکیم . روبع  دهدیم و  یلامـشوگ  یعون  دشاب ، هاگآ  روما  زا  رگا  ار  نادـنخ  صخش 
رارمتسا هیرگ  لثم  مه  نآ  دراشفیم و  ار  یمدآ  ناور  دسر و  ارف  نآ  رس  تشپ  یـضابقنا  هک  نیا  رگم  دیآیمن ، دوجو  هب  ناسنا  نورد  رد 

ینورد ییانشور  نیمادک  نآ  - 3 دوریم . دریگیم و  شیپ  ار  دوـخ  هار  شتیروماـم  ماـجنا  زا  سپ  مه  نآ  هکلب  درادـن ، نورد  رد  یمئاد 
ار نورد  ياضف  ریخـست  ییاناوت  یکیرات  عون  چـیه  هک  دـیامن  اهیکیرات  ربارب  رد  یتمواقم  نانچ  دـنامب و  رادـیاپ  حور  ياضف  رد  هک  تسا 
، یناور يهدننکدکار  هدننکلسک و  نازخ  شلابند  هب  هک  دشکیم  رس  نایمدآ  نورد  رد  یتشهب  زیگناتجهب  راهب  نیمادک  دشاب ؟ هتـشادن 
رد ار  یعیبط  يزوریپ  نیمادک  راهب 4 - تسا و  نازخ  وت  اب  مد  هب  مد  رآ  دوخ  اب  مدـکی  لقع  ردارب  يا  دـیامن ؟ نوریب  نورد  میلقا  زا  ار  نآ 

رگید روم و  راـم و  نآ  دورن ؟ نیب  زا  مه  راـک  رخآ  دـشابن و  طوـلخم  نیگآرهز  ياـهیماکخلت  هنوـگ  چـیه  اـب  هک  دـیراد  غارـس  اـیند  نیا 
نامه لسن  باقعا و  دندرک ، ناج  شون  ار  زور  نآ  گنل  رومیت  نورن و  زیگنچ و  زغم  تایوتحم  هک  ینیمز  تارشح 

نآ یبرغ  یقرـش و  ناسیل  هساک  رلتیه و  كرامـسیب و  وسناملک و  تراپانب و  نوئلپان  داـب  رپ  همجمج  غارـس  تارـشح ، ریاـس  روم و  راـم و 
نادنمتردق يرآ  دـندرک . ینارذگـشوخ  ناتـسرپدوخ  نآ  زغم  تایوتحم  اب  يراگزور  دـنتفرگ و  ار  زور  دـنچ  یناویح  یگدـنز  نارورغم 

باقعا و يارب  دنتـسه  دوخ  يزغم  تایوتحم  تیوقت  ندنارورپ و  لوغـشم  فعـش  روش و  تیدج و  لامک  اب  زین  ام  راگزور  تسرپ  تردق 
لقادـح اهیرامیب ، زا  یعاونا  اـی  عون  نآ  لاـبند  هب  دوریم و  ناـسنا  کـی  غارـس  هب  نکمت  تورث و  - 5 تارـشح . روم و  رام و  نامه  لـسن 

ندـش عـمج  تسه ، مداـی  رد  هک  يزیربـت  بئاـص  تاـیبا  زا  یعرـصم  رد  نآ . شیازفا  ظـفح و  یگنوـگچ  يهراـبرد  بارطـضا  ینارگن و 
دوش تمعن  مه  نادند و  مه  هک  نآ  تسا  لاحم  : ) دـنکیم دادـملق  ریذـپانناکما  ار  اهنآ  زا  يرادروخرب  زئارغ  اهورین و  يدام و  تازایتما 

تابثا تسا ، تایاور  هفیرش و  تایآ  زا  یضعب  نومضم  قباطم  ابیرقت  هک  ار  يزیربت  بئاص  يهتفگ  نیمه  ناوارف  رایـسب  براجت   … ادیپ ) 
غاب هب  مدـق  دنتـساوخ  هک  نیمه  دـننارذگیم و  مرا  غاـب  نتخاـس  رد  ار  يرمع  هک  تسا  یئاهدادـش  زا  رپ  خـیرات  رـساترس  ینعی  دـنکیم .

رد هتبلا  دـنیوشب . ناـشتروص  زا  ار  هار  كاـخ  درگ و  دننیـشنب و  ییوج  بل  هک  تسا  هدـشن  هداد  ناـما  ناـنآ  هب  ياهظحل  یتـح  دـنراذگب ،
هرامش زا  یضعب 

رپ نارود  الثم  دنکیمن ، لمحت  دوخ  رد  ار  دض  ود  لاح  کی  رد  هدیدپ  کی  اههرامش  نآ  دراوم  زا  یـضعبرد  ای  میدرک  ثحب  قوف  ياه 
يهریت كاخ  ریز  رد  نانآ  همجمج  تاـیوتحم  هک  تسا  ینارود  نآ  زا  ریغ  تسرپ ، تردـق  نادـنمتردق  ياـههمجمج  ندوب  توخن  داـب و 

تاناکما همه  زا  رگید  دراوم  رد  اههرامـش و  نیا  رد  یتح  یلو  ددرگیم ، تارـشح  رگید  ناروم و  اهمرک و  بولطم  رایـسب  ياذـغ  روگ ،
مومع و روط  هب  هدـنیآ  یخلت  هراومه  هک  تسا  یعیبط  دـشاب ، هتـشاد  یعـالطا  دوخ  کـیدزن  يهدـنیآ  هتـشذگ و  زا  صخـش  رگا  يداـم ،

خلت رگا  ار  تایح  یلعف  یـشوخ  ینیریـش و  تسا ، هدرب  ورف  صخـش  رد  ار  دوخ  خـلت  ياهـشین  راـگزور  ثداوح  هک  ياهتـشذگ  تاـظحل 
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روط هب  تادهاشم  براجت و  رگید ، فرط  زا  دنکیم . بلـس  یناسنا  ماک  زا  ار  نآ  یـشوخ  ینیریـش و  دیامنیم و  لیدـعت  لقادـح  دـنکن ،
اهطاسبنا نودـب  ضاـبقنا  اـهیدازآ  نودـب  اـهتراسا  اههدـنخ ، نودـب  اـههیرگ  اهییانـشور و  نودـب  زین  اـهیکیرات  هک : دـهدیم  ناـشن  ناوارف 

، تسا یناسآ  يراوشد  ره  اب  اعطق  سپ   ) ارسی رسعلا  عم  نا  ارـسی . رـسعلا  عم  ناف  تسا : هدومرف  دوخ  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچ  و  دشابیمن .
هک داـضت  نیا  تسا  هدرک  ناـمگ  وگوه  روـتکیو  تسیچ ؟ داـضت  نیا  تمکح  هفـسلف و  - 21 تسا ). یناسآ  يراوشد  ره  اـب  اـعطق  یلب ) )

رد جنر و  اب  هبلغ  هراومه 
اهنآ اذل  تسین ، فطل  تقیقح و  زا  یلاخ  يو  تارابع  نوچ  تسا . یکاخ  يهرک  نانکاس  ام  يارب  رفیک  یعون  المتحم  تسا ، تقـشم  د و 

ناـگدز تبوقع  هب  تبـسن  : ) مییاـمنیم حرطم  دـسریم ، رظن  هب  داـضت  نآ  تمکح  هفـسلف و  ناونع  هب  هک  هچنآ  سپـس  مینکیم ، لـقن  ار 
اجک زا  دیتسیک ؟ دیرادیم  نم  هب  شوگ  هک  امش  متسیک ؟ میوگیم ، نخس  امش  اب  هک  نم  میتسیک ؟ دوخ  ام  اغیرد ! میـشاب ، هتـشاد  تقفش 

زا تسین . نادـنز  کی  هب  تهابـش  زا  یلاخ  نیمز  میاهدرکن ؟ يراک  میوش ، هدـییاز  هکنآ  زا  شیپ  هک  میراد  نانیمطا  الماک  اـیآ  مییآیم ؟
هدـش هتخاس  نانچ  یگدـنز  نیا  دـیرگنب ، یگدـنز  هب  کیدزن  زا  تسین ؟ یهلا  لدـع  يهدـش  تشادزاب  کی  یمدآ  هک  تسا  مولعم  اـجک 
هزور همه  همه ، نیا  اب  بوخ ، رایـسب  دراد ؟ مان  تخبـشوخ  هک  دیـسک  نآ  امـش  ایآ  دوشیم ، ساـسحا  یتبوقع  شیاـج  همه  رد  هک  تسا 
تسا زیزع  امـش  دزنت  هک  یـسک  تمالـس  يارب  زورید  دراد . دوخ  هب  صوصخم  یکچوک  ياورپ  ای  یگرزب  هودنا  زور  ره  دیتسه ، نیگمغ 

ناتنیگهودنا يرتفم  کی  نابز  مخز  ادرف  سپ  دوب ، دهاوخ  لوپ  هب  عجار  ناتبارطـضا  ادرف  دـیکانمیب ، دوخ  تمالـس  رب  زورما  دـیزرلیم ،
ندش مگ  ای  نتـسکش  نآ  زا  سپ  اوه ، یبوخ  ای  يدب  سپـس  دش ، دهاوخ  نات  رثات  ببـس  تسود  کی  یتخبدب  ادرف  سپ  تخاس ، دهاوخ 

هک ب یحیرفت  نآ  زا  سپ  سیفن ، يزیچ 
هب ار  یبلق  مالآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یمومع . روما  نایرج  رگید  راـب  کـی  دـننکیم ، ناـتتمالم  تارقف  نوتـس  نادـجو و  نآ  لـیلد  ه 

قافتا زور  کـی  تمحز  هب  زور  ره  رد  دوشیم ، رادـیدپ  يرگید  ربا  دوریم ، ناـیم  زا  يربا  دـباییم ، دادـتما  نینچمه  و  میرواـین ، راـمش 
تملظ نایمدآ  رگید  اما  دنراد ، تداعـس  هک  دـیتسه  يردان  دارفا  زا  امـش  هکنآ  لاح  دـشخردب و  امـش  يارب  ینامداش  باتفآ  هک  دـتفایم 

ملاع نیا  رد  ناتخبدب ) ناتخبشوخ و  : ) دـنربیم راک  هب  رتمک  ار  ترابع  نیا  دـنرکف ، بحاص  هک  یناسک  تسا ، هداتفا  ناشرـس  رب  دـکار 
زا نتـساک  ناکیرات ) نانـشور و  : ) تسا رارق  نیا  زا  رـشب  یعقاو  میـسقت  درادـن . دوجو  تخب  شوخ  تسا ، يرگید  ملاع  زیلهد  املـسم  هک 

هـضرع ار  یلاع  فئاطل  قئاقح و  قوف  ترابع  رد  وگوه  هچ  رگا   … تسا )  یلـصا  فدـه  نانـشور ، دادـعت  رب  ندوزفا  ناکیرات و  دادـعت 
هدوب رادروخرب  ناسنا  یتسه و  ورملق  ود  هب  طوبرم  فراعم  زا  مهم  رایـسب  يرادـقم  زا  درم  نیا  : ) تفگ ناوتیم  هک  يروط  هب  تسا  هدرک 
نشور الماک  ار  تابارطضا  اب  اهشمارآ  شیاسآ و  مالآ و  اب  ذئاذل  اهیشوخان و  اب  اهیشوخ  نتخیمآ  رد  تمکح  هفسلف و  لاح ، نیا  اب  تسا .

ریز تسا ، ایند  نیا  اب  یمدآ  حور  طابترا  لیدعت  نیا  ظفح  داضت  نیا  لماع  دسریم ، رظن  هب  تسا ، هدشن  رکذتم  هدننک  عناق  و 
مه رد  تایدام  هدام و  تعیبط و  ملاع  اب  نانچ  حور  دوبر ، طوغ و  ذـئاذل  اهیـشوخ و  رد  هشیمه  یناسنا  یگدـنز  دوبن و  جـنر  درد و  رگا  ا 

یعماوج بلغا  رد  هزورما  هک  نانچ  درکیم ، نفد  تایدام  هدام و  يالبال  رد  ار  دوخ  یلامک  ياهتمظع  اهدادعتـسا و  همه  هک  تخیمآیم 
تسرپ تردق  تالیامت  ربارب  رد  هک  يزیچ  ره  هدنرب  نیب  زا  یعیبط و  تردق  نامه  زج  یتردق  يدیورف و  يروکیپا و  تذل  زج  یفده  هک 

یعالطا الـصا  هکلب  دنریگیمن ، ار  نآ  ریـسفت  تایح و  فده  هفـسلف و  غارـس  اهنت  هن  عماوج ، نآ  رد  مدرم  حاورا  درادـن ، دـنک ، تمواقم 
سپ تسا ، تایح  تمکح  رد  جنر  درد و  نوچ  هک  درک  تشادرب  نینچ  دیابن  هیرظن  نیا  زا  هتبلا  دنـشابیم ! نم )  ) ياراد نانآ  هک  دـنرادن 

! دوش یلمع  وا  تایح  تمکح  ات  دنیرفایب  دوخ  يارب  یجنر  درد و  دـیاب  دوش ، زوریپ  جـنر  درد و  هب  دـشاب  هتـسناوت  رـشب  مینک ، ضرف  رگا 
روظنم هکلب  تسین ، اهناسنا  يدام  تیدوجوم  هب  بیسآ  دورو  زا  یشان  ياههصغ  سوسحم و  ياهیراوگان  طقف  جنر ، درد و  زا  روظنم  اریز 
ناسنا چـیه  هک  مینادیم  و  تیا ، یعیبط  تایح  تازایتما  اـب  حور  هطبار  نتخاـس  دازآ  لیدـعت و  يارب  ینورد  طاـسبنا  ضاـبقنا و  طـالتخا 

سبنا دناوتیمن  دشابیم ، اراد  هک  یئاهدادعتسا  تاناکما و  اوق و  همه  ندیسرن  تیلاعف  هب  زا  ینارگن  دوجو  اب  یهاگآ 
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و تشاد . دهاوخ  هتـشاد و  دوجو  رادـیب  ياهناسنا  نورد  رد  سدـقم  مغ  ینارگن و  زا  یعون  هراومه  اذـل  دـشاب ، هتـشاد  یمئاد  قلعم و  طا 
. دیدنخب یهاگآ  نتشاد  اب  هراومه  امش  هک  تفر  دهاوخن  ورف  یئانشور  هافر و  رد  نانچ  نیمز  يور  ياهناسنا  امش  نینچمه 

هحفص 74] ]
ام و  نوفجلا ، ضامیا  قراسم  و  نیقیلا ، تامیزع  دقع  و  نونظلا ، مجر  رطاوخ  و  نیتفاختملا ، يوجن  و  نیرمـضملا ، رئامـض  نم  رـسلا  ملاع 
نم نینحلا  عجر  و  ماوهلا ، یتاشم  رذـلا و  فئاصم  عامـسالا و  خـئاصم  هقارتسال  تغـصا  اـم  و  بویغلا ، تاـبایغ  و  بولقلا ، ناـنکا  هتنمض 

ضوعبلا ابتخم  و  اهتیدوا ، لابجلا و  نا  ریغ  نم  شوحولا  عمقنم  و  مامکالا ، فلغ  جئالو  نم  هرمثلا  حـسفنم  و  مادـقلا ، سمه  و  تاهلوملا ،
ياـناد تـسوا  و  نورد ، رد  اـهزار  ناگدـننک  یفخم  هاـگناهن  زار  ياـناد  تـسا  وا   ) نـم قاروـالا  زرغم  و  اـهتیحلا ، راجـشالا و  قوـس  نـیب 

نیقی و ياهمیمصت  مزع و  ياههدش  هتـسب  اهنامگ و  لوصحم )  ) يهدش هتخادنا  تارطاخ  و  ناگدننک ، وگتفگ  يهتـسهآ  رایـسب  يوگتفگ 
ياهباجح هتفرگ و  رب  رد  اهلد  ياههاگ  یفخم  هک  هچنآ  هب  اناد  تسوا  دـهدیم . ماجنا  یناهنپ  نتـسیرگن  عقوم  یناـسنا  ناگدـید  هک  هچنآ 

هب تسا  اناد  ناحبس  دنوادخ  تسا . هدرک  هدامآ  نآ  ندوبر  يارب  ار  دوخ  ياهخاروس  اهـشوگ  هک  هچنآ  هب  تسا و  هدیناشوپ  ار  نآ  بویغ 
و ناشنادنزرف ) زا  ییادج  ببـس  هب   ) هدید مغ  ناردام  ياههلان  نینط  هب  ناگدنبنج و  یناتـسمز  لحم  ناروم و  یناتـسبات  ياهتنوکـس  لحم 

ياههدرپ ياهفالغ  لخدم  زا  اههویم  ندش  زاب  ندییور و  لحم  اهماگ و  يهتسهآ  ياهادص  هب  اناد  تسوا 
اههشپ هاگیفخم  دنادیم  هک  تسوا  اههناخدور و  اههرد و  زا  اههوک و  ياهراغ  زا  یشحو  ناروناج  ياههاگ  یفخم  ياناد  تسوا  و  اهنآ .

زا ار  اههفطن  تارذ  ندمآ  دورف  هاگیاج  اههخاش و  زا  ار  اهگرب  ندییور  هاگیاج  دنادیم  و  اهنآ ، ياهتسوپ  ناتخرد و  ياههقاس  نایم  رد  ار 
ياهربا زا  ناراب  ياههرطق  شزیر  ار و  اهنآ  يهتـسویپ  مه  هب  هتفای و  لکـشت  هزات  ياهربا  دـنادیم  و  اهدرم ) لسانت  تالآ   ) بالـصا ریـسم 

ورف دنادیم  دـنربیم و  نیب  زا  ار  اهنآ  دوخ  ياهلیـس  اب  اهناراب  دنـشاپیم و  دوخ  ياهنماد  اب  اهداب  درگ  هک  هچنآ  هب  تساناد  وا  ار . مکارتم 
دنادیم ناحبـس  دـناودخ  اههوک . ياههلق  ياهیدـنلب  رد  ار  نارادـلاب  هاگرارق  و  اـهگیر ، ياـهلت  رد  ار  ینیمز  تارـشح  تاـکرح  نتفر و 
يهحفـص زا  مود  دلجم  رد  يدـنوادخ  ملع  هب  طوبرم  ثحابم  ناشیاههنایـشآ ). ياهیکیرات  رد  ار  ارـس  همغن  ناگدـنرپ  ياههمغن  اههنارت و 

جاوما هتفرگ و  رب  رد  اهفدـص  هک  هچنآ  هب  تساناد  دـنوادخ  و  . ) دوش هعجارم  تسا ، هدـش  حرطم  یلاـمجا  روط  هب  يهحفص 105  ات   101
هدیبات و نآ  رب  زور  رگنشور  دیـشروخ  ای  هدومن  هطاحا  ار  نآ  بش  یکیرات  هک  ار  هچنآ  دنادیم  وا  تسا و  هدومن  یگ  هیاد  ار  اهنآ  ایرد 

گیم ابقاعتم  نآ  رب  رون  تانایرج  اهیکیرات و  حوطس  تاقبط و  هک  ار  هچنآ 
، ار یبل  ره  کیرحت  هدنیوگ و  نهذ  رد  ار  ياهملک  ره  ناسون  ار و  یتکرح  ره  ندرک  سح  ار و  یمدق  ره  ناشن  رثا و  دنادیم  وا  و  دنرذ ،

دنادیم ار و  تمه ) اب  ای   ) هدننکهمهمه صخـش  ره  فیعـض  رایـسب  ياهادص  ار و  ياهرذ  ره  نزو  دنادیم  ار و  ياهدـیرفآ  ره  هاگرارق  و 
يهداـم دـیدج و  تقلخ  ار و  هغـضم  نوخ و  زکرمت  هاـگیاج  هفطن و  ره  هاـگرارق  ار و  هداـتفا  گرب  نیمز و  يور  رب  ار  یتخرد  ره  يهویم 

دهاوخ حرطم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يدـعب  تاملک  ریـسفت  رد  تـالمج  نیا  ریـسفت  ار ) تقلخ ) يارب   ) هدـش باـختنا  هدـش و  هدیـشک 
رد وا  يارب  تسا و  هدیـسرن  یتقـشم  هراـب  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  يارب  تساـناد ، روما  نیا  يهمه  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  . ) تشگ

و تسا ، هدادن  ور  وا ) تردق  ملع و  زا  جراخ  هدشن و  هبـساحم   ) ياهضراع هنوگچیه  تسا ، هدومرف  عادبا  ار  اهنآ  هک  یتاقولخم  يرادهگن 
ذـفان و اهنآ  يهمه  رب  وا  ملع  هکلب  تسا ، هتـشگن  ضراع  وا  رب  یتسـس  فعـض و  تمالم و  هنوگچیه  تاـقولخم  ریبادـت  روما و  يارجا  رد 

هطاحا ار  اهنآ  يهمه  وا  ناسحا  لـضف و  هدرتسگ و  اـهنآ  يهمه  رب  شداد  لدـع و  هدومن و  شرامـش  ار  اـهنآ  يهمه  ددـع  هدوب و  طـیحم 
يدنوادخ ب ملع  دنهاتوک ). تسا  نآ  يهتسیاش  وا  هک  هچنآ  تقیقح  هب  لوصو  زا  تاقولخم  نآ  يهمه  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک 

رد يدنوادخ  ملع  هب  طوبرم  ثحابم  زا  يرادـقم  میدرک  هراشا  هتـشذگ  رد  هک  نانچ  تسین  اهنآ  هب  اهناسنا  ملع  اب  هسیقم  لباق  تایعقاو  ر 
ملع عوضوم  رد  تاحیـضوت  يرادـقم  دروـم  نیا  رد  تسا . هدـش  حرطم  ات 105  يهحفـص 101  زا  ریـسفت  همجرت و  نیمه  زا  مود  دـلجم 

نایمدآ نورد  قامعا  رد  هک  یناهن  ياهزار  يهمه  هب  يدـنوادخ  ملع  - 1 مینکیم : نایب  کنیا  هک  دیسریم ، رظن  هب  يرورـض  يدنوادخ 
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حوطس هب  دیآیم ، تسد  هب  اهتـضایر  يهلیـسو  هب  هک  یمولع  نآ  دنرادن و  یملع  نینچ  اهناسنا  هک  یتروص  رد  دراد ، ذوفن  دناهتفرگ  رارق 
هتفای ققحت  یتسه  يهلسلس  رد  هک  هچنآ  رب  ینوادخ  ملع  - 2 دننکیمن . ذوفن  دنراد ، رارق  اجنآ  رد  یناهن  ياهزار  هک  اهناسنا  نورد  قیمع 
درادن نآ  هب  يزاین  اهوگتفگ  اهادص و  رب  يدـنوادخ  ملع  - 3 یتسه . يهلـسلس  رد  هتفاین  ققحت  ياهدادـیور  رب  هک  تسا  روطنامه  تسا ،
یباجح چیه  لاعتم  دنوادخ  يارب  - 4 تسا . دنمزاین  نآ  هب  ندینش  رد  نایمدآ  شوگ  هک  دسرب  يدح  هب  اهوگتفگ  اهادص و  نآ  جاوما  هک 

ماجنا یتسه  ملاع  رد  يدادیور  چـیه  - 5 اهباجح . يور  زا  هک  دنراکـشآ  هنوگنامه  اـهباجح  تشپ  زا  تاـیعقاو  يهمه  و  درادـن ، دوجو 
رد ع اهییانشور  اهیکیرات و  - 6 دراد . یهاگآ  نآ  بناوج  يهمه  تاصتخم و  تیوه و  زا  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دریگیمن 

ءایشا نیب  ام  ياهلصاف  چیه  - 8 درادن . هبرجت  رکفت و  لالدتسا و  هب  یجایتحا  يدنوادخ  ملع  - 7 دراذگیمن . يرثا  نیرتمک  يدنوادخ  مل 
مل تسا : نیا  هلمج  نآ  دراد . يرصتخم  حیضوت  هب  زاین  هک  دراد  دوجو  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  ياهلمج  درادن . دوجو  يدنوادخ  ملع  و 

، تسا هدیـسرن  ادخ  هب  نآ  يهیحان  زا  یتقـشم  هک  نآ )  ) کلذ زا  دوصقم  تسا ). هدیـسرن  ادخ  هب  نآ ، رد  یتقـشم   ) هفلک کلذ  یف  هقحلی 
مالـسلاهیلع نینموملاریما  هک  روما  نآ  يهمه  هب  يدـنوادخ  ندوب  ملاع  رد  هک  تسا  نیا  نانیمطا  هب  کیدزن  يوق  رایـسب  لامتحا  تسیچ ؟

ادیپ ملع  روما  نآ  زا  یتیعقاو  نیرتمک  هب  دنهاوخب  اهناسنا  رگا  هک  یتروص  رد  تسا  هدیسرن  سدقا  تاذ  نآ  هب  یتقشم  تفلک و  دندومرف ،
رگید یلامتحا  دنشابیم . ینالضع  ياهوپاکت  يرکف و  ياهیسررب  شواک و  عاونا  ارقتسا و  هبرجت و  تامحز  لمحت  هب  روبجم  اعطق  دننک ،

تاذ نآ  تیـشم  زا  ياهظحل  زا  یـشان  هک  تسا  تانئاک  شنیرفآ  نآ )  ) کلذ زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  مییوگب : هک  دراد  دوجو 
نیا اب  لامتحا  نیا  ملاع  ود  ماجنا  زاغآ و  دنک  مدکی  هب  واک  یمیدق  هللا  یلاعت  دیوگیم : دومحم ) خیـش   ) يرتسبـش هک  نانچ  تسا  سدـقا 

تضرتعا يدعب و ال  يهلمج  اب  یلو  دسریم ، رظن  هب  فیعض  یلبق  تالمج  يهمه  هب  رظن  اب  هک 
ای هدـننکناوتان و  هدـشن و  هبـساحم  دادـیور  چـیه  تسا  هدومرف  عادـبا  هک  یتانئاک  ظفح  رد  ینعی  هضراع  هقلخ  نم  عدـتبا  ام  هظفح  یف  ه 
رد لاـعتم  دـنوادخ  هک  ناـنچ  دـشابیم : نینچ  هلمج  ود  یعومجم  ياـنعم  هک  دـشابیم  هجوت  لـباق  تسا ، هدـماین  شیپ  وا  ملع  زا  جراـخ 

. دیامن يریگولج  يدنوادخ  تیشم  زا  تسناوتن  ياهضراع  چیه  اهنآ  ظفح  رد  نینچمه  دشن ، یتقشم  راچد  تانئاک  شنیرفآ 
هحفص 78] ]

هب حدما  امیف ال  یل  تطسب  دق  مهللا و  عوجرم . ریخف  عجرت  نا  و  لومام ، ریخف  لموت  نا  ریثکلا ، دادعتلا  و  لیمجلا ، فصولا  لها  تنا  مهللا 
یلع ءانثلا  و  نییمدالا ، حـئادم  نع  یناسلب  تلدـع  هبیرلا و  عضاوم  هبیخلا و  نداعم  یلا  ههجوا  كاوس و ال  دـحا  یلع  هب  ینثا  و ال  كریغ ،

همحرلا و رئاخذ  یلع  الیلد  کتوج  ردـق  ءاطع و  نم  هفراع  وا  ءازج  نم  هبوثم  هیلع  ینثا  نم  یلع  نثم  لـکل  مهللا و  نیقولخملا . نیبوبرملا 
کیلا ال هقاف  یب  كریغ و  حدامملا  دماحملا و  اذهل  اقحتسم  ری  مل  کل و  وه  يذلا  دیحوتلاب  كدرفا  نم  ماقم  اذه  مهللا و  هفرعملا . زونک 

یلا يدـیالا  دـم  نع  اننغا  كاضر و  ماقملا  اذـه  یف  اـنل  بهف  كدوج ، کـنم و  ـالا  اـهتلخ  نم  شعنی  ـال  و  کلـضف ، ـالا  اهتنکـسم  ربجی 
زا ناوارف  یتافـص  ياراد  ابیز و  فیـصوت  يهتـسیاش  یئوت  ایادـخ ، راب  هبطخ : نیمه  رد  یـشیاین  (. ) ریدـق ءیـش  لک  یلع  کـنا  ، ) كاوس

هتـسب وت  رب  دـیما  رگا  و  ندـش ، وزرآ  يارب  شخب ) لامک   ) يدوجوم نیرتهب  يوش  وزرآ  رگا  دودـحمان ) ياهتمعن  مه  و   ) لـالج لاـمج و 
مناوتیمن يدومرف ، تیانع  يدرتسگ و  نم  رب  هچنآ  ربارب  رد  تیبوبر ) ياـهتمعن  زا  ، ) ادـنوادخ نتـسب . دـیما  يارب  يدوجوم  نیرتهب  دوش ،

یمون عبانم  هب  ار  مشیاتس  ساپس و  نم  میوگ  ساپس  ار  وت  زج  يدحا  میاتسب و  ار  وت  زج 
تیبرت و دروم  تاقولخم  یناوخاـنث  ناـیمدآ و  یحادـم  زا  ار  مناـبز  اراـگدرورپ ، راـب  درک . مهاوخن  هیجوت  دـیدرت  تمهت و  عضاوم  يد و 

نم اطع و  زا  يراکوکین  ای  تسا  شاداپ  زا  يدزم  دیوگیم  ساپس  انث و  ار  یصخش  هک  یـسک  ره  يارب  ادنوادخ ، يدنادرگ . رب  تکولمم 
ماقم يدومرف ، تیانع  نم  هب  هک  شیاین  تیعقوم  نیا  نم ، يادخ  يا  مراد . ار  تششخب  ياههنازخ  تمحر و  رئاخذ  ییامنهار و  دیما  وت  زا 

ار یـسک  وت  زج  اهحدـم  اهـشیاتس و  نیا  يارب  و  دـنادیم ، وت  صاصتخا  رد  تسوت ، نآ  زا  هک  ار  تافـص  تاذ و  دـیحوت  هک  تسا  یـسک 
جایتحا نآ  زاین  رقف و  منکیمن و  ناربج  وت  ناسحا  لضف و  زج  ار  جایتحا  نآ  دولوم  ییاونیب  هک  مراد  وت  هب  جایتحا  نم  و  دنیبیمن . راوازس 
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ار ام  امرف و  اطع  ام  رب  ار  تیاضر  يدومرف ) مبیصن  ار  تخماش  ماقم  اب  شیاین  هک   ) ماقم نیا  رد  دزاسیمن . فرطرب  وت  دوجو  ناسحازج  ار 
تیوـه ریـسفت  رد  تسوا  نآ  زا  اـبیز  فیـصوت  زیچ )). همه  رب  اـناوت  ییوـت  اـعطق   ) اـمرف زاـینیب  دوـخ  زج  يوـس  هب  ندرک  زارد  تـسد  زا 

تاریسفت و نآ  رد  ققحم  رکفتم  کی  رگا  تسا ، هدش  هتفگ  یناوارف  رایـسب  بلاطم  نونک  ات  اهنآ  فیرعت  لوقعم و  سوسحم و  ياهییابیز 
حم هچ  ار  ییابیز  دناوتیمن  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  نیا  هب  درک  دهاوخ  لصاح  نیقی  دیامن ، یفاک  مزال و  تقد  تافیرعت 

زا هاوخ  ار  ییابیز  طابترا  هک  نیا  رگم  دراذگن . یقاب  عوضوم  رد  یماهبا  یلاوس و  چیه  هک  دـهدب  حیـضوت  يروط  هب  لوقعم  هچ  سوس و 
ششوک تیاهن  رد  ققحم  رکفتم  صخـش  ینعی  درادب ، روظنم  تسادخ ، هک  لامج  قلاخ  اب  تاذ ، نورب  بطق  زا  هاوخ  تاذ و  نورد  بطق 

ای نیراگن  ییاهدومن  لوقعم  ياههاقطتنم  رد  هچ  سوسحم و  ورملق  رد  هچ  اـهییابیز  يهمه  هک  دیـسر  دـهاوخ  هجیتن  نیا  هب  دوخ  یعـس  و 
. دنـشابیم ادـخ  هب  هتـسباو  ینعی  قلطم ، لامک  هب  هتـسباو  هک  دـنهدیم  ناشن  ار  یلامک  دوخ ، تیفافـش  اب  هک  دنتـسه  زیگناتجهب  قیاـقح 

یناعم يهدـنهد  ناشن  وابیز  وکین و  يدـنوادخ  ءامـسا  يهمه  هک  تسا  نیا  تسا ، بساـنم  نآ ، هب  رکذـت  ثحبم  نیا  رد  هک  رگید  یبلطم 
نآ زا  و   ) اهب هوعداف  ینسحلا  ءامـسلا  هللا  و  - 1 هلمج : نآ  زا  دراد . حیرـص  تلالد  بلطم  نیا  هب  نآرق  رد  يددـعتم  تایآ  دنـشابیم . ابیز 

ءامسا تسوا  نآ  زا  دیناوخب  ار  هچ  ره   ) ینـسحلا ءامـسالا  هلف  اوعوت  ام  ایا  - 2 دیناوخب ). ءامـسا  نآ  اب  ار  ادخ  سپ  وکین ، ءامـسا  تسادخ 
.( وکین ءامسا  تسوا  نآ  زا  تسین ، وا  زج  ییادخ  هک ): تفص  نیا  هب  فوصوم   ) تسادخ  ) ینسحلا ءامسالا  هل  وه  الا  هلا  هللا ال  - 3 وکین .)

هدنروآ دوجو  هب  هدننیرفآ و  دنوادخ  تسوا   ) ینسحلا ءامسالا  هل  روصملا  يرابلا  قلاخلا  هللا  وه  - 4
ینسح ءامسا  لاعتم  دنوادخ  یماسا  يهمه  هفیرـش ، تایآ  نیا  موهفم  هب  رظن  اب  وکین ). ءامـسا  تسوا  نآ  زا  اهتروص ) يهمه   ) رگتروص و 

لیمج و دـننام  یلامج ، يوکین  مکی  مسق  تسا : مسق  ود  رب  اهوکین )  ) اهنـسح نیا  رما  تیاهن  درادـن . ینـسح  ریغ  ءامـسا  دـنوادخ  هدوب و 
ءامـسا و زا  یخرب  هک  دـننکیم  رکف  ناـیماع  زا  یـضعب  کـلذ . ریغ  دـیرم و  ییحم ، رداـق ، لـیلج ، دـننام  یلـالج ، يوکین  مود  مسق  یهب .

تافـص ءامـسا و  نآ  اب  هک  یعقوم  مدرم  اذـل  و  مصاق - مقتنم ، راهق ، دـننام : تسا  روآسرت  روآبعر و  كانتـشحو و  يدـنوادخ  تافص 
هناـیماع رکفت  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دریگیم . ارف  ار  ناـنآ  تیدوـجوم  حوطـس  يهمه  ساره  بـعر و  تـشحو و  دـنناوخیم  ار  دـنوادخ 

هک یتقو  اریز  ددرگیم ، یـشان  لالج  لامج و  ماقم  نآ  هب  ضحم  یعالطایب  لهج و  زا  هک  تسا  يدـنوادخ  تافـص  ءامـسا و  يهرابرد 
رداـص یبوـبر  ماـقم  نآ  زا  حـیبق  رـش و  ملظ و  هجو  چـیه  هب  هدوـب و  ضحم  ریخ  یبوـبر  تاذ  ياـضتقم  هـک  نـیا  اـب  دوـش  هجوـتم  ناـسنا 

ود ره  عماج  هک  تسا  یلالج  ای  تسا و  یلامج  موهفم  ياراد  اـی  دوش  هدـناوخ  اـهنآ  اـب  ادـخ  هک  یتفـص  مسا و  ره  دـمهفیم  ددرگیمن ،
يهقلطم تردق  يهدننکوگزاب  هک  تسا  یلالج  میهافم  زا  یکی  ياراد  هکلب  درادن  دوجو  نآ  رد  حبق  رـش و  ملظ و  نیرتمک  تسا . لامک 

نیا ي و  تسا ، يدنوادخ 
یتشآ لباقم  رد  هنیک  يور  زا  ضارعا  يانعم  هب  ار  راهق  هملک  رد  دوجوم  رهق  هدام  ناـهاگآان ، زا  یـضعب  هک  تسا  ياهناـیماع  ياـنعم  ك 

زا هنیک  يور  زا  هدـش و  نادرگیور  وا  زا  ینعی  تسا ، هدرک  رهق  سک  نالف  زا  سک  نالف  دـنیوگیم : نایماع  هک  انعم  نامه  هب  دـنریگیم !
قلطم لدـع  هب  طوبرم  تافـص  زا  یکی  تسا  هدـنهد  تازاجم  شیانعم  یلک  روط  هب  هک  مقتنم  تفـص  نینچمه  تسا . هدومن  ضارعا  يو 

هب یفـشت و  هک  تسا  اـهناسنا  زا  رگید  یهورگ  اـی  درف  کـی  ندیـشک  ماـقتنا  دـننام  هک  نیا  هن  تسا ، وا  لـالج  تافـص  زا  هک  تسا  یهلا 
دید دـیاب  تسا ، هدننکـش  ياـنعم  هب  هک  مصاـق  هملک  تسا . يرـشب  یناور  تاـصتخم  زا  هـک  تـسا  ندرک  کـنخ  لد  یلوـمعم  حالطـصا 

ناربکتـسم و نارابج و  يهدننکـش  هدننک و  بوکنم  هک  تسوا  يهیلالج  تافـص  زا  یکی  نیا  تسا و  مصاق  وا  يرآ  زیچ ؟ هچ  يهدننکش 
مصاق دیئوگب : الثم  دیهدب ! رارق  ءایلوا  ءایبنا و  ار  یلالج  تفـص  نیا  لوعفم  دیناوتیم  امـش  ایآ  تسا . ماشآ  نوخ  نادالج  نازاب و  تردق 

هداد رارق  ناـج  یب  تادوجوم  یتح  ناروناـج و  رگید  اـهناسنا و  ار  تفـص  نیا  لوعفم  دـیناوتیم  اـیآ  یتح  ءاـیلوالا ! مصاـق  اـی  ءاـیبنالا و 
ماقتنا ه موهفم  هتبلا  هک  گنس ). هدننکش  هدنبوک و  يا   ) رجحلا مصاق  ای  دنفسوگ ). هدننکش  هدنبوک و  يا   ) منغلا مصاق  ای  دیئوگب :

یهیدب هدننز . ررـض  يا  ینعی  راض  ای  تسا : هدش  هدید  هملک  نیا  اهاعد  زا  یـضعب  رد  دـشاب ! هتـشاد  دوجو  نتـسکش  ندـیبوک و  نآ  رد  م 
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ریغ یلام و  بیـسآ  يوضع ، بیـسآ  دـننام  دوشیم . هتفگ  بیـسآ  یـسراف  رد  هک  تسا  نآ  یفرع  يانعم  نامه  ررـض  زا  روظنم  هک  تسا 
رـشب تارمثلا و  سفنـالا و  لاومـالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوـخلا و  نم  ءیـشب  مکنوـبنل  و  تسا : هدـمآ  هفیرـش  هیآ  رد  اـنعم  نیا  کـلذ ،

و  ) نودتهملا مه  کئلوا  همحر و  مهبر و  نم  تاولـص  مهیلع  کئلوا  نوعجار . هیلا  انا  هللا و  انا  اولاق  هبیـصم  مهتباصا  اذا  نیذـلا  نیرباصلا .
ار نارابدرب  اـم ) ربماـیپ  يا   ) درک میهاوخ  شیاـمزآ  تارمث  سوفن و  لاوما و  رد  صقن  یگنـسرگ و  سرت و  زا  يرادـقم  هب  ار  امـش  اـعطق 
اهدورد و داب  نانآ  رب  میدرگیمرب . وا  يوس  هب  مییادـخ و  نآ  زا  ام  دـنیوگیم : دیـسر ، ناـنآ  هب  یتبیـصم  یتقو  هک  یناـسک  هدـب  تراـشب 
رب ررـض  عفن و  نتخاس  دراو  هب  يزاـین  چـیه  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ملـسم  ناـگتفای ). تیادـه  دنتـسه  ناـنآ  ناـشراگدرورپ و  تمحر 
یب ررـض  ندرک  دراو  تسا ، هدـیرفآ  دوخ  فاطلا  تایانع و  يارب  ار  تاقولخم  دـنوادخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هکلب  درادـن ، دوخ  تاـقولخم 

هناحبس و درک . روصت  ناوتیم  ادخ  يهرابرد  هک  تسا  يزیچ  نیرتحیبق  تسا  هدیرفآ  ار  اهنآ  يزاینیب  لامک  اب  هک  یناگدنب  هب  تلع 
اهناسنا یناور  ياههدیدپ  زا  هدیدپ  ود  دیما  وزرآ و  دننکیم . هک  تسا  یتافیـصوت  نآ  زا  رتالاب  رتهزیکاپ و  دـنوادخ   ) نوفـصی امع  یلاعت 

ییاهعوضوم ناشیاهدیما  اهوزرآ و  هک  یناسک  دشابیم . نآ  هاگدید  تیصخش و  تمظع  یتسپ و  عبات  تمظع  یتسپ و  رظن  زا  هک  دنتسه 
، دـنتمظعاب یلاع و  ياهدـیما  اهوزرآ و  ياراد  هک  ییاهناسنا  و  دنتـسه . زیچان  تسپ و  رقحم و  یتیـصخش  ياراد  دـشابیم  زیچاـن  تسپ و 

یلاع ياهدیما  اهوزرآ و  زا  اهنارود ، يهمه  رد  عماوج  مدرم  ریگمـشچ  رایـسب  تیرثکا  هنافـساتم  و  دنراد . تمظع  اب  گرزب و  یتیـصخش 
مدرم ياهدیماو  اهوزرآ  ساکعنا  هک  دننادیم  دـناهاد ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  برغ  قرـش و  تایبدا  قاروا  هک  یناسک  دـناهدوبن . رادروخرب 

! دـشاب رادـیاپ  يوق و  نانآ  یـسنج  يورین  هک  دـنرادن  نیا  زج  ییوزرآ  ناوارف  رایـسب  یـصاخشا  تسا  هدوب  زیچان  رقحم و  ردـقچ  عماوج 
یتلع ره  هب  دنهاوخیم  هک  دنراد  دوجو  ناوارف  رایـسب  مدرم  دـنرادن . دوخ  ياهتیکلام  رب  ندوزفا  زج  ییوزرآ  ایند  نیا  رد  رگید  صاخـشا 

رکذتم ار  نآ  يهنومن  هک  تسا  ییاهوزرآ  نیمه  مدرم  تیرثکا  دیما  دنـشاب . هتـشاد  یمارتحا  ناشنادنواشیوخ  دزنرد  تسا  نکمم  هک  مه 
اب هدوب  اهدادیور  ربارب  رد  رتمواقم  رتهدرتسگ و  هک  مه  هزادنا  ره  صاخشا  نیا  تیصخش  هک  تسا  ملسم  میدش .

دیاب و  دنکیمن . زواجت  توهش ) مشخ و  باوخ و  روخ و   ) تاقلعتم زا  ناشیاهدیما  اهوزرآ و  لامآ و  هک  اریز  تسا  فیعـض  رقحم و  دش 
دوخ یقب  اـم  ياهشیدـنا  ناـمه  وت  ردارب  يا  دـیامنیم : ناـسنا  تیـصخش  یگنوگچ  رب  تلـالد  رکفت ، زرط  هک  رادـقم  نآ  زا  شیب  تفگ :

يهدننک نایب  دنناوتیم  اهدیما  اهوزرآ و  يولوم )  ) ینخلگ همیه  وت  يراخ  دوب  رو  ینـشلگ  لگ ، تاهشیدـنا  دوب  رگ  ياهشیر  ناوختـسا و 
دناوتیمن دـشابن  یمدآ  ياههتـساوخ  فادـها و  يهدـننکوگزاب  هک  یماداـم  اـم  رکفت  زرط  اریز  دنـشاب ، هدوب  یمدآ  تیـصخش  یگنوگچ 

نم  ) يهدننک تابثا  دنناوتیم  میقتـسم  روط  هب  ابیرقت  اهدـیما  اهوزرآ و  هک  یتروص  رد  دـشاب . هدوب  تیـصخش  یگنوگچ  يهدـننکوگزاب 
نیرتهب يوش  وزرآ  رگا  ایادـخ  راـب  : ) دـنیامرفیم هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج  ریـسفت  هب  میزادرپیم  لاـح  دنـشاب . هدوب  متـسیک )
يدیما ییوزرآ و  چییه  اریز  نتـسب ) دیما  يارب  يدوجوم  نیرتهب  دوش ، هتـسب  وت  رب  دیما  رگا  ندش و  وزرآ  يارب  شخب ) لامک   ) يدوجوم

زا نتـسب  دیما  تسین و  قلطم  لامک  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  يارب  یتقیقح  چیه  يوزرآ  زا  رتهب  هتفای  دـشر  لامک و  تیـصخش  کی  يارب 
هب خ یگتسباو  یهاگآ و  یتسه  ملاع  نیا  رد  یقیقح  رفس  هب  عورش  يارب  هک  نانچ  تسین  روبزم  يهبذاج  زا  يرادروخرب 

رفس تکرح و  نیا  يهمادا  نانچمه  يرتسبش )  ) هاگآ شیوخ  لصا  دش ز  واک  یسک  هار  رد  تسیک  رفاسم  یتفگ  رگد  دراد : ترورـض  اد 
راخ ار  مغ  ناورهر  ات  هن  ناقشاع  ناج  رب  يدیما  يهتسدلگ  دشاب . هتشاد  دناوتیمن  ادخ  زج  يدیما  دروم  تضایر ، هب  دنمزاین  تقشم و  رپ 
چیه هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  هتبلا  تسین . راوازس  ار  وا  زج  ساپس  شیاتس و  سپ  تسوا ، زا  اهتمعن  يهمه  نوچ  يدعـس )  ) دیآرب مدق  زا 

: دنیوگیم هک  یناسک  تسا ، ربج  هب  داقتعا  هیرظن  نیا  يهمزال  هک  اریز  تسین  ساپـس  رکـش و  راوازـس  لاعتم  دنوادخ  زج  ایند  رد  يدـحا 
رکشت و راوازس  هک  دهدیمن  یسک  هب  ار  یتمعن  دوخ  رایتخا  هب  سک  چیه  هک  لیلد  نیا  هب  درک ، يرازگرکش  دیابن  ادخ  ربارب  رد  ار  یسک 

هللادـمحلا مـال  فـلا و  يهراـبرد  نیرـسفم  زا  ياهدـع  هک  تسا  ثحب  نیمه  ياـنبم  رب  دراد . ربـج  هب  شیارگ  اـعطق  دـشاب ، ییوـگ  ساـپس 
یساپس دمح و  تسادخ و  نآ  زا  دروم  کی  یتح  يانثتـسا  نودب  اهدمح  مومع  ینعی  تسا ، قارغتـسا  يارب  روبزم  مال  فلا و  دنیوگیم :
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اهناسنا تسا و  هناگی  دنوادخ  زا  اهییوکین  اهتمعن و  يهمه  اریز  دناهدیماجنا ، ادخ  هب  تقیقح  رد  دـنیامنیم ، رگیدـکی  هب  اهناسنا  هک  تسا 
ملسم جئار  دئاقع  هب  رظن  اب  هک  نارسفم  زا  رگید  ياهدع  دنتسین ! يرگید  زیچ  تالآ  لئاسو و  زج 

نیا و  تسادـخ . نآ  زا  دـمح  سنج  زا  ییاهدـمح  دـنیوگیم : ینعی  دـنریگیم ، یـسنج  ار  مال  فلا و  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  تیرثکا  نی 
زا ربج  هک  نیا  رایتخا و  هب  هجوت  اب  مود  يهیرظن  هتبلا  درادن . دننکیم  اهیراکوکین  هک  ییاهناسنا  رگید  رب  ساپس  دمح و  زیوجت  اب  یتافانم 

دمح قحتسم  اهیراکوکین  تهج  هب  هک  ییاهناسنا  هک  هتکن  نیا  نتـشاد  رظن  رد  اب  تسا ، رتلوبق  لباق  تسا ، دودرم  یمالـسا  عبانم  هاگدید 
مهـس نیاربانب  یهلا . ضیف  اب  طابترا  اب  رگم  درادن  دوجو  ياهاوق  تکرح و  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال  هک : دننادب  دیاب  دندرگیم ، ساپـس  و 

ریخ هار  رد  اهنآ  هیجوت  رد  اهنت  يو  هدوب و  يرگید  زا  راک  نادـیم  لیاسو و  اـهورین و  يهمه  هک  تسا  یـسک  مهـس  يراـکوکین  رد  ناـنآ 
نایمدآ یحادم  زا  ار  منابز  اراگدرورپ ، راب  : ) دنیامرفیم تالمج  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نیدحوملا  دیس  تسا . هدیزرو  تلاخد 

دوشیم و رکذتم  يدنوادخ  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  هب  هلمج  نیا  اب  نایقتم  يالوم  تقیقح  رد  يدنادرگرب ).. تتاقولخم  یناوخ  انث  و 
: هک تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تیاور  نیا  ناعونمه . هب  قلمت  یناوخانث و  یحادـم و  زا  عانتما  زا  تستراـبع  نآ 

شاپب كاخ  قلمتم )  ) ناحادم تروص  هب  بارتلا  نیحادملا  هوجو  یف  اوثحا 
یسولپاچ زا  ریغ  دناهتفرگ ، رارق  يرادرب  هرهب  دروم  یهلا  یناسنا - ياهفده  ریسم  رد  هک  اهناسنا  يرایتخا  تازایتما  اهیبوخ و  رکذ  هتبلا  دی .

ناج رد  اهرهز  دننکیم  يدوجـس  مدرم  ار  هک  ره  حادم : كرـش  هب  دماجنایم و  حودمم  یهابت  هب  هک  تسا  ساسا  یب  یحادـم  قلمت و  و 
تـسا تیاده  داشرا و  ياههار  زا  یکی  تاریخ ، رب  تقبـس  وپاکت و  نادیم  رد  اهنآ  ناداد  رارق  يارب  اهناسنا  قیوشت  يولوم )  ) دننکآیم وا 

ار اهیراک  وکین  تاریخ و  ترورض  یگتسیاش و  تمظع و  هک  هاگ  نآ  ات  دنراد  كرحت  قیوشت و  هب  زاین  مدرم  تیرثکا  هک  تسا  یهیدب  و 
زا ملع  دنک  هچ  ددنخن  هک  نادنخ  لگ  هک : دنـسرب  یماقم  هب  دنـشاب  هتـشادن  زاین  یـشاداپ  قیوشت و  چیه  هب  رگید  هک  دننک  تفایرد  نانچ 
هچ دبنگ  هردان  نیدب  سپ  رون  شبات  دهدن  را  باتفآ  دنک  هچ  ددنـسپ  هچ  دیامن  هچ  زان  یبوخ و  زا  زج  هب  نابات  هام  دنک  هچ  ددنبن  کشم 

تیعقوم نیا  نم ، يادـخ  يا   ) دـنکیم شیاین  نینچ  ناحبـس  دـنوادخ  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  شیاـین  يـالاو  تیعقوم  يولوم )  ) دـنک
نیا يارب  دنادیم و  وت  صاصتخا  رد  تسوت ، نآ  زا  هک  ار  تافص  تاذ و  دیحوت  هک  تسا  یـسک  ماقم  يدومرف ، تیانع  نم  هب  هک  شیاین 

مراد ج وت  هب  هک  یجایتحا  دنیبیمن …  راوازس  ار  یسک  وت  زج  اهحدم  اهشیاتس و 
يالاب هب  دـنک و  دـنلب  يراوخ  كاخ  كاخ و  زا  رـس  دـناوتیم  ناسنا  نیا  ایآ  دـیامنیمن ). ناربج  ار  نآ  يزیچ  چـیه  وت  ناسحا  لضف و  ز 

دناوتیم توکلم  هب  هراظن  الاب و  هب  شرگن  اب  ناسنا  نیا  ایآ  دـهدب . ماجنا  ار  يراک  نینچ  دـناوتیم  ناسنا  يرآ ، دـنک ؟ یهاگن  مه  شرس 
لامک نآ  اب  ار  دوخ  دودحم  نم  دناوتیم  ناسنا  نیا  ایآ  دشابیم . مه  دادعتسا  نیا  ياراد  ناسنا  يرآ ، دوش ؟ لامک  هبذاج  ریسم  راپـسهر 

ندومن رارقرب  دزاسب . رارقرب  قلطم  لامک  اب  یطابترا  نینچ  دـناوتیم  ناـسنا  يرآ  دـهدب ؟ رارق  طاـبترا  رد  تیاـهنیب  دودـحمان و  قلطم و 
هک دراد  رب  رد  مهم  رایـسب  یجیاتن  یطابترا  نینچ  دوشیم . هدیمان  شیاین  یهانتیال  قلطم  لامک  اب  قاتـشم  دودـحم و  نم  کی  نیبام  طابترا 

تـسا یمظع  تیالو  يالاو  ماقم  هک  قلطم  دیحوت  يالاو  ساسحا  رد  عورـش و  یگدنز  يالعا  فده  هب  دورو  یچوپ و  زا  نتفای  تاجن  زا 
. دباییم نایاپ 

نامثع ندش  هتشک  زا  سپ  هبطخ 091-

هحفص 90] ]
هیلع تبثت  ـال  بولقلا و  هل  موقت  ـال  ناوـلا ، هوـجو و  هلارما  نولبقتـسم  اـناف  يریغ ، اومـستلا  ینوـعد و  مود  دوـن و  يهبطخ  یموـمع  ریـسفت 

هک میوریم  يرما  لابقتـسا  هب  ام  اریز  دینک ، سامتلا  يرگید  زا  دـینک و  اهر  ارم  . ) ترکنت دـق  هجحملا  تماغا و  دـق  قافالا  نا  و  لوقعلا .
هوشم تسار  هار  هتفرگ و  ارف  ربآ  ار  هدنیآ  ياضف  قافآ  درادیمن . تابث  نآ  رب  لوقع  درواین و  بات  نآ  رب  اهلد  دراد و  یئاهگنر  اههبنج و 
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، تشاد دـیهاوخن  ارم  يرادـمامز  لمحت  امـش  مراد ، تلادـع  هب  نم  هک  یقـشع  اب  میراد و  شیپ  رد  هک  یئاـهنافوط  اـب  تسا ). هتخانـشان  و 
، نآ میسقت  رد  مناوتیمن  نم  درک و  دهاوخ  اپرب  اهلاجنج  لاملاتیب  يواسم  میـسقت  دینک . ادیپ  نم  زا  ریغ  يرادمامز  ناتدوخ  يارب  دیورب 
وا تسا . هدومرف  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاـخ  هللالوسر و  هک  هنوگناـمه  مراذـگب ، یقرف  دارفا  ناـیم  يواـست ، موزل  دراوم  رد 

ادـخ فرط  زا  هچنآ  زجب   ) شنانخـس لامعا و  تارظن و  يهمه  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  شراـک  رد  رظن و  رد  اـطخ  لاـمتحا  هک  دوبن  دـهتجم 
یحوالا وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  میقتسم و  ریغ  روطب  ای  تسا و  هدوب  یحو  هب  دنتسم  امیقتسم  ای  تسا ) هدوب  وا  دوخ  صیخشت  هب  طوبرم 

وا هب  هک  ییحو  زج  تسین  وا  نخس  دیوگیمن ، نخس  يوه  زا  وا   ) یحوی
ماهدینش ماهدرک و  هدهاشم  یصخش  رظن  لامتحا  نودب  تحارص و  لامک  اب  مرکا  ربمایپ  رادرک  راتفگ و  زا  نم  هک  یتقو  تسا ) هدش  یحو 

لاح نیا  اب  دنرادن ، رگیدکی  اب  یقرف  ریگمشچ  امن و  ریقح  مدرم  کلام و  هدرب و  مجع و  برع و  دیفـسو و  هایـس  لاملاتیب ، يهرابرد  هک 
امـش تخادنا  دهاوخن  هارب  عامتجا  رد  نافوط  هیوست ، داجیا  ناگتـشذگ ، زا  یـضعب  شور  هب  رظن  اب  ایآ  مراذگب  توافت  نانآ  نایم  هنوگچ 

هک منیبیم  مریگ  شیوـخ  راـک  يهلاـبند  مریگ  شیپ  ربـص  منیـشنب و  مه  نـم  و  دـینک . ادـیپ  نـم  زا  ریغ  يرادـمامز  ناـتدوخ  يارب  دـیورب 
دنهاوخ نم  خر  هب  نم ، اب  ار  دوخ  ندوب  هلیبق  مه  ای  يدنواشیوخ و  نارگید ، ات  هتفرگ  مردارب  لیقع  رود ، کیدزن و  زا  نم ، نادـنواشیوخ 

رب نم  اب  طابترا  یگتـسباو و  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  ناشفدـه  تساوخ و  دـنهاوخ  یلام  یماقم و  تازایتما  نم  زا  دیـشک و 
هب دـننک و  روبع  نآ  يور  زا  هک  دـنزاسب  یلپ  دوخ  يارب  هللالوسر  وریپ  بلاـطیبا و  نب  یلع  هک  ارم  دـنیوجب و  مدـقت  هعماـج  مدرم  رگید 
ریغ يرادمامز  ناتدوخ  يارب  دیورب  امـش  درک ؟ دهاوخن  داجیا  نافوط  نادـنواشوخ ، هب  شاب  رود  بیهن  دایرف و  ایآ  دـنزادرپب ! مدرم  جارات 

لصا يانبم  رب  مریگ  شیوخ  راک  يهلابند  مریگ  شیپ  ربص  منیشنب و  مه  نم  دینک  ادیپ  نم  زا 
نیسح ماما  زا   ) نونایدلا لق  البلاب  اوصحم  اذا  مهشئاعم و  هب  تاردام  هنوط  وحی  مهتنـسلا  یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  سانلا  هک : یـساسا 

نآ اب  ناشـشاعم  هک  یمادام  دـندرگیم  نید  رود  نانآ  تسندیـشچ ، يارب  نانآ  نابز  رد  نید  دنتـسه و  ایند  ناـگدرب  مدرم  ( ) مالـسلاهیلع
زا یئادج  دمآ . دهاوخ  دوجوب  اهتبیصم  اهیتخـس و  اهراکیپ و  گنج و  دنکدنا ). نانیدتم  دندش  شیامزآ  الب  اب  هک  یماگنه  و  دخرچیم ،

همه نـیا  ربارب  رد  تمواـقم  يارب  درک . دــهاوخ  زورب  اـهتناها  تـحارج و  تـشیعم و  داوـم  دوـبمک  اـهتبرغ و  رد  یگتــشگرس  اـهنامناخ ،
یـشکمشک اب  هک  یتیـصخش  یب  ره  لد  هن  یلدزب و  ره  لد  هن  دـهاوخیم  یهلا  رونب  رونم  هدـش و  شیامزآ  مکحم و  یئاـهلد  اـهیراوگان ،

يارب ادرف  دشکیم ، هنابز  نانآ  نورد  رد  یتسرپ  ماقم  شتآ  هک  منیبیم  ار  ياهدع  نونکا  مه  دتفیب . يدرـس  هب  ياهروغ  اب  دوش و  شمرگ 
داجیا ناتـسرپ ، ماقم  نآ  ربارب  رد  نم  تمواقم  ایآ  داد . دهاوخ  نت  ناوارف  ياهیزیرنوخ  یتح  لغد و  رکم و  غورد و  رهب  ماقم ، هب  ندیـسر 

مریگ و شیوخ  راک  يهلابند  مریگ  شیپ  ربص  منیـشنب و  مه  نم  و  دینک . ادیپ  رادـمامز  ناتدوخ  يارب  دـیورب  امـش  درک !؟ دـهاوخن  نافوط 
اعطق دینادب  و   ) بتاعلا بتع  لئاقلا و  لوق  یلا  عضا  مل  و  ملعا ، ام  مکب  تبکر  مکتبجا  نا  ینا  اوملعا 

چیه تمالم  هدنیوگ و  چیه  نخـس  هب  درک و  مهاوخ  لمع  امـش  اب  منادیم  هک  هچنآ  قبط  مهدب ، امـش  هب  رما  نیا  رد  تبثم  خساپ  رگا  نم 
دنمـشناد دـمحا  نب  لیلخ  هب  ار  هلمج  نیا  مشاب . امـش  قلطم  عبات  هک  ماهتفرگن  امـش  زا  ار  تقیقح  نم  داد ). مهاوخن  ارف  شوگ  يرگتمالم 

نع هئانغتسا  هیلا و  لکل  اراقتفا  تسا : هتفگ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهرابرد  هک  دناهداد  تبـسن  يوقت  دهز و  ملع و  رد  فورعم  رایـسب 
وـسور روما ). يهمه  رد  همه  ماما  تسوا  هک  دنکیم  تابثا  همه  زا  وا  يزاین  یب  وا و  هب  همه  جایتحا   ) لکلا یف  لکلا  ماما  هنا  یطعی  لکلا 

هب طوبرم  دـیابن  وا  تداعـس   ) هک دـیوگیم : نینچ  دـشابیم ) زین  رادـمامز  لماش  هک   ) رازگنوناق فیـصوت  رد  یعامتجا  دادرارق  باتک  رد 
زا یکی  زا  دنک ) کمک  هعماج  تداعـس  هب  دوش  رـضاح  دیاب  یلو  دشاب . هتـشاد  هعماج  هب  یجایتحا  تداعـس  رد  دـیابن  ینعی  دـشاب  هعماج 

يهمه زا  شیب  هک  ار  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یلو  یئوگیم ، حدم  ار  ریما  نآ  رادمامز ، نیا  ارچ  وت  دندیـسرپ : گرزب  رایـسب  يارعش 
حرطم و هک  تسا  نم  لاثما  نم و  راعـشا  ار  نارادـمامز  ارما و  : ) هک دوب  هداد  خـساپ  رعاـش  نآ  یئوگیمن ؟ حدـم  دراد ، یگتـسیاش  ناـنآ 

نم لاثما  نم و  فیرعت  حدم و  زا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  یتروص  رد  دنکیم ، گرزب 
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داد و شرتسگ  ار  دوخ  يزیچ  کی  هک  یماگنه  و   ) ـالطاب بهذـت  سمـشلا  رون  تافـص  هسفنب و  ماـق  یـشلا  لاطتـسا  اذا  و  تسا . زاـین  یب 
لوق هب  یهگناو  دربیم ). نیب  زا  ار  کیرات  لطاب  ره  باتفآ  ون  يافص ) ای   ) تافص ددرگیم و  هسفنب  مئاق  دیـشخب ، تلاصا  ار  دوخ  یتسه 

دوجوب ار  مهوت  نیا  دـنرادروخرب  یئالاب  یلیخ  تیـصخش  زا  هک  یناسک  فیـصوت  حدـم و  یهاـگ  سانـش  ناـسنا  نادنمـشناد  زا  یـضعیب 
ار اهتمظع  كرد  تردق  نم  يرآ ، هکنیااب  دنک  حرطم  هعماج  رد  ار  دوخ  تیـصخش  دـهاوخیم  هلیـسو  نیا  اب  حادـم  دـیاش  هک  دروآیم 
اـهقلمت و نآ  هصـالخ ، تسا ؟) دوـخ  حادـم  دیـشروخ  حداـم   ) هک تسین  نـینچ  رگم  مراد ! ـالاو  تیـصخش  نآ  اـب  یتیخنـس  مـهنم  مراد ،

نب یلع  يارب  هجو  چـیهب  تسا  هدوب  خـیرات  نایوجهطلـس  نابلط و  تردـق  یمئاد  يهریـس  ناونع  هب  هک  اهندز  اناسنا  او  دایرف  اهیـسولپاچ و 
لوقعم تایح  يارب  هک  نیا  هن  درادب  ياپ  رب  ار  تلادع  دنک و  ناشحالـصا  هک  دـنیبیم  هعماج  نویدـم  ار  دوخ  وا  درادـن . یئانعم  بلاطیبا 
هومتیل نمل و  مکعوطا  مکعمسا و  یلعل  و  مکدحاک ، اناف  ینومتکرت  نا  و  دشاب . هتـشاد  مدرم  زا  قیدصت  ءاضما و  نتفرگب  زاین  دوخ ، یهلا 
مه زا  رتعیطم  رتاونش و  نم  هک  دیاش  و  دوب ، مهاوخ  امش  زا  یکی  نم  دینک ، اهر  ارم  رگا  و   ) اریما ینم  مکل  ریخ  اریزو  مکلانا  مکرما و 

امـش ریما  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مشاب  ریزو  امـش  يارب  نم  دـیاهدرپس و  وا  هب  ار  دوخ  يرادـمامز  رما  هک  دوب  مهاوخ  یـسک  نآ  اب  امـش  يه 
مهاوخ لمع  دوخ  يهفیظوب  متـسه و  امـش  زا  يدرف  مه  نم  دیرواین  دوجوب  نم  يارب  ار  يرادمامز  تیلوئـسم  دینک و  اهر  ارم  رگا  مشاب ).

يا مرادب . اور  ود  نآ  يهرابرد  هحماسم  نیرتمک  هک  تسا  لاحم  تسا ، هدـش  هئارا  نمب  تلادـع  قح و  رد  هک  یترورـض  مدرم ، يا  درک .
ماقم هنوگ  ره  يرادمامز و  تموکح و  تیعورشم  هک  دیهاگآ  همه  زا  شیب  دیتسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  دمحم  تما  امش  مدرم 
دوخ داهن  رد  ار  شدادعتـسا  هک  تسا  یلامک  دـشر و  هب  نانآ  ندـناسر  اـهناسنا و  ناـیم  رد  تلادـع  يارجا  ندیـشخب و  ققحت  يارب  طـقف 

يهلیـسو ار  نآ  تلادع و  اب  یخوش  تسا . مدرم  یعامتجا  یگدنز  تایح  بآ  تلادع  تموکح . ندروآ  تسدب  يارب  تلادـع  هن  دـنراد ،
. دنوش روهرهب  تلادع  زا  تسا  هتساوخ  ادخ  هک  تسا  یئاهناسنا  تلادع و  هب  تنایخ  نیرتحیقو  نداد ، رارق  ماقم 

هنتف زا  ربخ  هبطخ 092-

هحفص 100] ]
يریغ دحا  اهیلع  يرتجیل  نکی  مل  و  هنتفلا ، نیع  تاقف  بناف  سانلا  اهیا  هیلع ، ءانثلا  هللا و  دمح  دـعب  اما  موس  دون و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

هنتف نآ  تملظ  هکنآ  زا  سپ  مدنک ، ار  هنتف  مشچ  نم  مدرم  يا  وا ، رب  ساپس  يدنوادخ و  دمح  زا  سپ   ) اهبلک دتـشا  اهبهیغ و  جام  نا  دعب 
(. تشادن ار  هنتف  نآ  هب  ندش  کیدزن  تارج  نم  زا  ریغ  سک  چیه  درک ، ادـیپ  تدـش  نآ ، بلک  يرامیب  رـش  داتفا و  بارطظا  ناسون و  هب 

لقن هب  انب  دشاب . هدولاین  اهناب  تسد  هدوب و  اهنآ  قوفام  دوخ  هک  دزاس  یفتنم  نوگرگد و  ار  اهنآ  دسانشب و  ار  اههنتف  دناوتیم  یسک  طقف 
هکنانچ جراوخ  يهنتف  تسا  هدومرف  جراوخ  اب  ناورهن  گنج  نتفای  نایاپ  زا  سپ  ار  هبطخ  نیا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نایوار ، زا  ياهدع 

بناجب و قح  رهاظب  ياههرهچ  اب  هک  دوب  ياهدننک  هارمگ  زادنا و  طلغ  رایـسب  ياهنتف  میدـش ، رکذـتم  نآ  هب  طوبرم  ياههبطخ  ریـسفت  رد 
نینموملاریما مرکا  ربمایپ  زا  سپ  قح  یماح  وگ و  قح  سانـشقح و  نیرتگرزب  اب  هزرابم  نادـیم  دراو  یمالـسا  حیحـص و  رهاظب  ياهاعدا 

یناشیپ نایماع  حالطصاب  دندرکیم ، توالت  نآرق  جراوخ  دندرک . هبتشم  حول  هداس  مدرم  زا  ناوارف  ياهدع  هب  ار  رما  هتشگ و  مالـسلاهیلع 
اههزور دوب ، هتسب  هنیپ  ندناوخ  زامن  يدایز  زا  نانآ 

یگتسباو هک  دندوب  هدروخ  ار  مالسا  زا  ربخ  یب  تسرپ  ماقم  دنچ  لوگ  مظعا  هللا  یلو  قح و  تخانش  يهرابرد  یلو  دنتفرگیم  ناوارف  ي 
ریغ ای  میقتـسم  تاکیرحت  هب  و  تسا ) هدـش  روهـشم  خـیرات  رد  هیواـعم  هب  شنید  نتخورف  هب  هک   ) صاـع نبورمع  يهتـسد  راد و  هب  ناـنآ 

زا یـضعب  رد  مینیبیم . زین  نیفـص  ياهزور  رد  ار  اهندروخ  بیرف  نیا  ریظن  تسا . هدش  نشور  خیرات  هاگدید  زا  هتـسد  راد و  نآ  میقتـسم 
يرازف هیداعلاوبا  تسدب  رـسای  نب  رامع  ات  درک  فاکنتـسا  هیوعم  نایرکـشل  اب  راکیپ  زا  يراصنا  تباث  نب  همیزخ  هک  تسا  هدـمآ  خـیراوت 
کلتقت رامع  ای  دوب : هدومرف  رامع  يهرابرد  هک  دوب  هدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  همیزخ  نوچ  و  دیـسر . تداهـشب 
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زا وت  یندیماشآ  نیرخآ  تشک و  دهاوخ  زواجتم  راکمتس و  یهورگ  ارت  رامع ، يا  . ) نبل نم  حایض  ایندلا  نم  کبرش  رخآ  هیغابلا و  هئفلا 
دیمهف و ار  هیواعم  نایماح  نایرکشل و  فارحنا  یهارمگ و  رامع ، تداهش  ربخ  ندینـش  زا  سپ  همیزخ  دوب ). دهاوخ  ریـش  زا  ياهساک  ایند 

راکشآ ای  هنتف ، نتخاس  یفتنم  مالسلاهیلع  نینوملاریما  هکنیا  لیلد  هصالخ  هیلع . یلاعت  هللا  همحر  دش . دیهـش  تشگ و  نانآ  اب  راکیپ  دراو 
نامه دناهداد ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  عفر  يارب  ریگیپ  هزرابم  اب  نآ  هشیر  لماوع و  ندرک 

مالسلاهیلع نینموملاریما  هک  نیطساق  نیقرام و  نیثکان و  يهمه  هک  تسا  نیا  يارب  دناهدش ، هجوتم  زین  نارگید  دیدحلایبا و  نبا  هک  روط 
ربمایپ زا  سپ  ار  مالسا ) نایعدم  ای   ) نیملسم اب  گنج  ماکحا  زور  نآ  ات  سک  چیه  دندوب و  ناملـسم  هلبق و  لها  رهاظ  رد  دیگنج ، نانآ  اب 

نانآ نیحورجم  ایآ  هن ؟ ای  دنوش  بیقعت  دیاب  دننک ، رارف  گنج  نادیم  رد  نانآ  زا  هک  یناسک  ایآ  الثم  تسنادیمن . نینموملاریما  زج  مرکا 
بلک يهملک  ندرب  راکب  رد  مهم  رایسب  يهتکن  کی  ددرگ … ؟ میسقت  دیاب  دوش ، هتفرگ  نانآ  زا  دیاب  هک  یمئانغ  ایآ  درب ؟ نیب  زا  دیاب  ار 

تـسا هدروآ  هملک  نیا  يهرابرد  یئوخ  یمـشاه  موحرم  ققحم  هک  يوغل  حیـضوت  ربانب  تسا . هدـمآ  ریـسفت  دروم  تـالمج  رد  هک  تسا 
يهرابرد رکذلا  قوف  ققحم  يوغل  حیـضوت  تسا . هدـش  هدرب  راکب  روک  يهنتف  کی  صتخم  نیرتزراب  رد  هک  تسا  یموهفم  نیرت  بسانم 

بلکلا سوماـقلا : یف  و  ساـنلا . رقعیف  هذـخای  نونجلا  هبـشی  ءادوـه  بعت و  باـب  نم  بلک  وـهف  اـبلک  بلکلا  بلک  تسنیا : بلک  يهملک 
لوصحم اهضع  نم  ناسنالل  يرتعملا  اهنونج  هبـش  ناسنالا و  موحل  لکا  نم  يرتعملا  بالکلا  نونج  بلکلاهضع و  نم  حایـص  کیرحتلاب 

ینعمب ع بلکلا  بلک  دوش : هداد  دانتسا  گس  هب  هک  یتقو  بعت  باب  زا  بلک  : ) تسا نینچ  قوف  تارابع  يهمجرت 
نینچ سوماـق  باـتک  رد  دریگیم و  زاـگ  ار  مدرم  دریگب  ار  درد  نآ  گـس  رگا  تسا : نونج  هب  هیبش  هک  تسا  گـس  يارب  يدرد  ضور 
اهناب ناسنا ، ياهتـشوگ  ندروخ  زا  اهگـس )  ) بالک نونج  بلک و  تسا ، گس  نتفرگ  زاگ  زا  دایرف  بلک )  ) هکرح اب  بلکلا  تسا : هدمآ 
مدرم يوغل ، حیـضوت  نیا  هب  رظن  اب  ددرگیم ). ضراـع  ناـسنا  يارب  راـه  گـس  نتفرگ  زاـگ  زا  هک  تسا  ینونج  هبـش  دوشیم و  ضراـع 

رود يهمه  رد  ار  هعماج  ره  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هنافساتم  هک  دنشابیم ، فیعض  تیصخش  ياراد  هک  یناسک  رگنحطس و  حولهداس و 
هدروآ دوجوب  اهنآ  رد  نونج  هبـش  يرامیب  هدیزگ و  ار  اهنآ  راه  گس  هک  دنـشابیم  یئاهناسنا  دننامه  اههنتف ، رد  دنهدیم ، لیکـشت  اهنآ 

نیا هک  تفگ : دیاب  تسا ، هدرک  تبث  ام  يارب  ار  يرشب  تشذگرس  هک  خیرات  تاحفـص  رد  حیحـص  عبتت  قیقد و  رظن  کی  اب  یلو  دنـشاب .
زا رـشب  هک  هزورما  تسا . هتخاس  التبم  ار  ناسنا  عون  ینب  یفلتخم  ياهتیفیک  اـب  شیب  مک و  هدوب و  رـشب  ریگنماد  هراومه  رادریگاو  يراـمیب 

يرامیب هب  نانچ  دربیم ، رـسب  یقرت  ءالتعا و  یئافوکـش و  جوا  رد  ینیبناهج ! رنه و  هاگدید  زا  شدوخ  ياعدا  هب  تعنـص  ملع و  هاگ  دید 
 ) ار دوخ  نرق  مان  یتحاران  ساسحا  نودب  تحارص و  لامک  اب  هک  تسا  هدش  راتفرگ  نارگید  اب  نتشیوخ و  اب  داضت  و  یگناگیب ) دوخ   ) زا

نینموـملاریما هک  یمهم  رایـسب  بلاـطم  يهفاـضا  هب  عـبتت  رظن و  نـیا  تـسا . هدـیمان  نتـشیوخ ) اـب  داـضت  نرق   ) و یگناـگیب ) دوـخ  زا  نرق 
نآ یئانب  ریز  لوصا  يرشب و  تشذگرس  خیرات و  يهرابرد  ایاصو  اههمان و  اههبطخ و  رگید  هعصاق و  يهبطخ  هبطخ و  نیا  رد  مالسلاهیلع 

نامه هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هاگدید  زا  نآ  يهفـسلف  خـیرات و  هب  يرظن  هبطخ ، نیمه  ریـسفت  رد  هک  درک  راداو  ار  ام  تسا ، هدومرف 
اب ناقداص  يهتسدرس  نآ . لماوع  هفـسلف و  خیرات و  زا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  یهاگآ  میزادنیب . تسا  مالـسا  هاگدید 
ود ره  تایعقاو  يهدننکدوهش  اهناسنا و  دیجمت  فیرعت و  زا  زاینیب  تالامک  تاریخ و  رد  هقباسم  نادیم  نارگوپاکت  لیخ  رـس  صالخا و 

شزیزع دنزرف  هب  نآ  لماوع  هفـسلف و  يرـشب و  خـیرات  زا  دوخ  یهاگآ  يهرابرد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  ناسنا ، ورملق 
و مهلاـمعا ، یف  ترظن  دـقف  یلبق ، ناـک  نم  رمع  ترمع  نکا  مل  نا  ینا و  ینب ، يا  تسا : هدوـمرف  نینچ  مالـسلاهیلع  یبـتجم  نـسح  ماـما 

مهرخآ یلا  مهلوا  عم  ترمع  دق  مهروما ، نم  یلا  یهتنا  امب  یناک  لب  مهدـحاک ، تدـع  یتح  مهراثآ ، یف  ترـس  مهرابخا و  یف  ترکف 
هب ف مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  تیصو  زا  هررض …  نم  هعفن  هردک و  نم  کلذ  وفص  تفرعف 

لامعا رد  یلو  ماهدومنن  يرپس  دناهتفر ، دناهدرک و  یگدنز  ایند  نیا  رد  نم  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  رمع  نم  هچ  رگا  مدنزرف ، يا  شدـنزر 
دننام هک  ماهتخادرپ  رکفت  ریـس و  هب  ناشراثآ  رد  نانچ  نانآ ، خـیرات  تخانـش  يارب  ماهدیـشیدنا و  ناشرابخا  رد  هتـسیرگن و  ناـنآ  يهمه 
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، ناشدارفا نیرخآ  ات  ناگتـشذگ  نآ  تارفن  نیلوا  اب  یئوگ  نم ، هب  ناـنآ  تشذگرـس  يهمه  لوصو  تهج  هب  هکلب  ماهدـش . اـهنآ  زا  یکی 
هدومرف وا  مه  ماهتخانـش . ماهداد و  صیخـشت  شررـض  زا  ار  شعفن  نانآ و  ياههریت  زا  ار  ناـنآ  یگدـنز  یکاـپ  فاـص و  هدرک ، یگدـنز 

تمایق زور  ات  میتسه  نآ  رد  هک  ینونک  تیعقوم  زا  نم  هک  دینک ). مگ  ارم  هکنآ  زا  شیپ  نم ، زا  دیـسرپب   ) ینودقفت نا  لبق  ینولـس  تسا :
هاگدید زا  خـیرات  يهفـسلف  رب  يا  همدـقم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  مهدـب . ربخ  مناوتیم  داتفا ، دـهاوخ  قافتا  امـش  خـیرات  رد  هک  نانچنآ 

حیرـصت و یعامتجا  يدرف و  تایح  ورملق  دروم  ود  ره  رد  نوناق  تیمکاح  دیجم ، نآرق  هغالبلاجهن و  زا  ددـعتم  يدراوم  رد  هغالبلاجـهن 
هب عامتجا  درف و  رد  هک  یئاهدادـیور  تـالوهت و  هک  دـیمهف  ناوتیم  یبوخ  هب  هغالبلاجـهن  تـالمج  ینآرق  تاـیآ  زا  تسا ، هدـش  هراـشا 

لمج ینآرق و  تایآ  زا  دنتسین . نوناق  زا  جراخ  رتیلک  ترابع  هب  تلع و  یب  یفداصت و  دتفایم  نایرج 
نارادـناج و رگید  یتـح  اـهناسنا  هک  تسین  ناـنچ  تیعقاو  هک  تفریذـپ  تقیقح  کـی  ناوـنع  هـب  ناوـتیم  ار  ینعم  نـیا  هغالبلاجـهن  تا 

لقادـح اب  یتح  ناسنا  کی  دـشاب . هدوبن  يزیچ  چـیه  طرـش  يزیچ  چـیه  یتسه  يارجم  رد  هدـش و  اهر  دوخ  لاح  هب  ناج  یب  تادوجوم 
الـصا هک  دـهدب  ماجنا  يراک  دـناوتیمن  وا  دروخب و  اذـغ  دـیاب  امتح  دزاسب  عفترم  ار  دوخ  یگنـسرگ  دـهاوخب  رگا  هک  دـنادیم  یهاگآ 

دناوتیمن هک  دنادیم  یهاگآ  لقادح  اب  یتح  ناسنا  کی  دیامن ! ریـس  ار  دوخ  نتفر  هار  ای  ندیباوخ  اب  دش  هنـسرگ  رگا  ای  دوشن و  هنـسرگ 
یگدـنز ام  هک  یناعج  نیا  رد  رگا  رت  عماج  ترابع  هب  و  دـیامن . داـجیا  يرییغت  دیـشروخ  اـب  نیمز  یئوراـیور  ناـمز  رد  هقیقد  کـی  یتح 

طباور نایم  ناهج و  ءازجا  يهمه  رد  هک  يدـیدش  یگتـسویپ  تهج  هب  دـشاب ، هدوب  نوناق  زا  ینثتـسم  زیچان  هچ  رگا  هثداح  کی  مینکیم 
، ضرف نیا  رد  دوب . دهاوخ  نکمم  ياهثداح  ره  زورب  لامتحا  یتیعقوم  ره  رد  میدرک  هراشا  هک  نانچ  هتخیـسگ و  مه  زا  دراد . دوجو  اهنآ 

دشاب هتـشاد  ياهدارا  دناوتیم  هن  دروایب و  تسدب  یملع  دناوتیم  هن  تسین ) ریذپ  ناکما  هک  ، ) دنک ادیپ  ياهمادا  دناوتب  رگا  یناسنا  تایح 
یکالم نامه  - 1 دروایب ! شیپ  تافداصت  هک  هچنآ  رگم  دوب  دهاوخن  ریذپناکما  ناسنا  زا  یتکرح  چیه  یلک  روط  هب  هکلب 

ثحب و هب  یجایتحا  ناهج ، ورملق  ود  ره  ندوب  ینوناق  تابثا  رد  تسا . هدومن  ینوناق  ار  رشب  خیرات  تسا ، هتخاس  نوناق  ار  یتسه  ملاع  هک 
دیدرت دروم  ای  میوش  رکنم  ار  روبزم  ورملق  ود  رد  نوناق  نایرج  رگا  هک  مینادـب  تسا  یفاک  رادـقم  نیمه  درادـن و  دوجو  حورـشم  تباـثا 
زاورپ اضف  رد  هدش  یئامیپاوه  اهنآ  زا  کی  ره  مروآیم ، تسدب  نم  هک  ار  تاملک  نیا  نالا ، نیمه  هک  میئوگب  هک  میناوتیم  میهدـب  رارق 

تقد دروم  دیاب  دراد و  تیمها  هک  هچنآ  دنیامنیم ! لاغـشا  ار  دوخ  ياج  کی  ره  هحفـص  نیمه  رد  دـندرگیمرب و  سپـس  دـنیآیمرد و 
رارق يدـج  هجوت  دروـم  داـیز  رایـسب  تیمها  نتـشاد  اـب  هنافـساتم  هک  تسا  ياهلئـسم  دریگب  رارق  خـیرات  يهفـسلف  يهراـبرد  رکفتم  کـی 

هب ياهتسب  متسیس ) ماظن   ) رد دنکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  یناهج  رد  نآ  ياههدیدپ  نوئـش و  یناسنا و  تایح  ایآ  هک  تسا  نیا  دریگیمن ،
دـنیامنیم و يدـج  عاـفد  رظن ، نیا  زا  یهورگ  دسانـشب ؟ دـنک و  فشک  ار  نیناوـق  نآ  رـشب  هک  تسا  یفاـک  طـقف  تسا و  نیناوـق  ریجنز 
هک تسا  هتفرگ  رارق  نیناوق  زا  ياهتـسب  رادـم  رد  یعامتجا ، یگدـنز  لاـح  رد  هچ  يدرف و  لاـح  رد  هچ  هک  يدوجوم  ناـسنا  دـنیوگیم :

یئاهتیعقوم رد  هراومه  ناج  یب  رادناج و  زا  معا  یناسنا  ریغ  دوجوم  کی  هکنانچ  دشکب ، نوریب  نآ  زا  ار  دوخ  دناوتیمن 
چیه هب  ار  نآ  ياههدیدپ  نوئـش و  ناسنا و  تایح  دیوگیم : مود  رظن  دـنهدیم . همادا  دوخ  دوجو  هب  نیناوق  زا  یئاهرادـم  رد  صخـشم و 

هاـگآ و تسا  یمتح  نیناوق  تسد  ریـسا  تادوجوم  نآ  دـننام  مه  ناـسنا  هک  میئوگب  هدومن و  هسیاـقم  رگید  تادوجوم  اـب  ناوتیمن  هجو 
تادوجوم رگید  رد  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  کلذ  ریغ و  یـسانش و  تصرف  تافاشتکا و  ینیب و  شیپ  تردـق و  تارایتخا و  لـقع و  ياراد 

راکب شیوخ  یبلط  تعفنم  یهاوخدوخ و  سح  عابـشا  رد  ار  هدنزاس  یلاع و  ياهدادعتـسا  مهم و  تافـص  همه  نیا  ناسنا  درادن و  دوجو 
ناوتیمن اذل  دسانشیمن ، تیمسر  هب  ار  ینوناق  زرمو  دح  چیه  ناسنا  تردق  تروص  رد  نآ ، عابشا  قرط  یهاوخدوخ و  نوچ  دریگیم و 

هک هزادـنا  نامه  مینادـب  دـیاب  ام  درک . هیجوت  صاخ  ینوناق  هفـسلف و  اب  دنتـسه ، اهناسنا  نیمه  نآ  يهدنهدلیکـشت  هک  ار  يرـشب  خـیرات 
ناـیرج هک  تسا  هتفرگ  شیپ  یطلغ  هار  مه  مود  يهرظن  ددرگیم ، اـطخ  بکترم  خـیرات ، ياـنبم  ریـسفت  رد  طارفا  تـهج  هـب  لوا  يهرظن 

هتفهن نآ  رد  هک  تسا  یلادتعا  تهج  هب  اهنت  هن  نآ  تیبولطم  هک  موس  يهرظن  نایب  هب  میزادرپیم  اذـل  دوشیم . رکنم  ار  اهناسنا  رب  نیناوق 
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طوبرم یملع  شور  مه  دنکیم و  دیئات  ار  نآ  خیرات  لوط  رد  يرشب  تشذگرس  نایرج  مه  هک  تسا  یتقیقح  نتـشاد  تهج  هکلب  تسا ،
هب و

اب هناد  نآ  هک  یتالعافت  یگنوگچ  اب  الثم  مدنگ  هنادـکی  تشونرـس  هک  نانچ  هک  تسا  نانچ  موس  يهرظن  شداعبا . یمامت  اب  اهناسنا  دوج 
داوم اب  لعافت  زا  ار  دوخ  تیفیک  دوخ ، یعیبط  دوجو  يارجم  رد  مه  ناسنا  زا  يدعب  روطنامه  ددرگیم ، نییعت  تشاد  دـهاوخ  داوم  رگید 

نآ رد  هک  یلماوع  و  دریگب ، رارق  تعیبط  زا  زاب  یمتـسیس )  ) یماظن رد  مدنگ  يهناد  رگا  دهدیم . زورب  دهدیم ، ماجنا  هک  یئاهدادیور  و 
يهناد نآ  تشونرس  تسناوت  میهاوخن  ام  هک  تسا  یعطق  دنـشاب ، هدوب  دودحمان  دیامن ، رارقرب  یلعافت  طابترا  مدنگ  يهناد  اب  دناوتب  ماظن 

یگدنز لاح  رد  هچ  يدارفنا و  لاح  رد  هچ  ناسنا  یعیبط  عضو  تسا  روطنیمه  میئامن . صخـشم  یتیعقوم  ره  رد  لاح و  ره  رد  ار  مدنگ 
ار ناسنا  عضو  یعطق  تشونرس  تسناوت  میهاوخن  هجو  چیهب  ام  هک  تسا  یعطق  دریگب ، رارق  زاب  یمتسیس )  ) یماظن رد  رگا  یعمج ، هتـسد 
، لکـشتم یعومجم  متـسیس )  ) ماظن رد  ار  نآ  نتـسب  ناـکما  هک  ناـسنا  یعیبط  عضو  هک  لاـح  میزاـسب . صخـشم  یتیعقوم  لاـح و  ره  رد 
رد دـنادیم ، اهنآ  شیازفا  رد  ار  دوخ  دـشر  هک  رایتخا  درخ و  یهاـگآ و  نتـشاد  اـب  ار  ناـسنا  ناوتیم  هنوگچ  تسا ، نآ  تیهاـم  فلخم 

همه رد  لاوحا و  يهمه  رد  درک  نییعت  ار  نیعت  ار  یئاهترورض  اهتیمح و  وا  يارب  دهدب و  رارق  هتسب  یمتسیس )  ) یماظن
هک میدـیدن  ار  يرکفتم  اهنت  هن  راـصعا  نورق و  لوط  رد  اـم  ددرگ ! میلـست  اهترورـض  اـهتیمتح و  نآ  ربارب  رد  هتـسب  تسد  اـب  اـهتیعقوم  ي 

يارب مه  یقطنم  شور  چیه  هکلب  دنک ، یئوگشیپ  هدننک  عقاو  یملع  لئالد  اب  ار  دوخ  يهعماج  هدنیآ  صخـشم  قیقد و  یعطق و  تشونرس 
وا یناور  یعیبط و  دـعب  ود  ره  رد  ناسنا  يدوجو  متـسیس )  ) ماظن ندوب  زاب  هب  دنتـسم  یناوتان  نیا  لیلد  تسا . هدـشن  هئرا  ینیب  شیپ  نینچ 
هک یناهج  ناسنا و  يدوجو  ماظن  ندوب  زاب  يانعم  تسا . هتفرگ  رارق  زاب  ماظن  نایرج  رد  مه  نآ  هک  دـنکیم  یگدـنز  ناهج  رد  هک  تسا 

ندـش نشور  روـهظ و  یخیراـت و  تـالوحت  رد  رثوـم  ياهتیـصخش  زورب  یخیراـت و  ثداوـح  لـلع  هک  تسنیا  دـنکیم ، یگدـنز  نآ  رد 
عامتجا رد  اهناسنا  رثوم  یگدنز  تدم  ندوب  رایتخا  زا  جراخ  هبـساحم و  لباق  ریغ  هدشن و  هبـساحم  یناسنا  یعیبط و  ثداوح  تالوهجم و 

لامک اب  هدومن و  میظنت  خیرات  زا  دودحم  ینامز  لیکشت  يارب  ار  اهنآ  ناوتب  هک  دنتـسین  اهناسنا  رایتخا  یهاگآ و  رد  نانچ  کلذ ، ریغ و  و 
درک دیدرت  دیابن  رگید  فرط  زا  دراد . رظن  رد  رگید  یکزیف  صخـشم  دومن  ددع  دنچ  دننام  خـیرات  زا  دودـحم  نامز  نآ  يهرابرد  تارج 

اهدادعتسا و هب  رظن  اب  هچ  وا و  یعیبط  عضو  تاناکما  اهدادعتسا و  هب  رظن  اب  هچ  ناسنا ، يدوجو  ماظن  ندوب  زاب  هک  نیا  رد 
يهمه دـناوتیم  ناسنا  هک  تسین  نآ  شیاـنعم  يو ، يهدرتسگ  دـنت و  رایـسب  یهاوخ  دوخ  هب  هجوت  اـب  هچ  وا و  یناور  عونتم  رایـسب  ياوق 

هچ رگا  دروایب ، تسدب  دنکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  یناهج  شیوخ و  تیدوجوم  يهمه  رب  قلطم  ياههطلـس  دراذگب و  ياپ  ریز  ار  نیناوق 
نآ زا  شیپ  ام  تسا . هتشگ  نیرکفتم  زا  یخرب  هابتـشا  لماع  هک  مهم  عوضوم  ود  - 2 دشابیم . ساسایب  لایخ  نینچ  تسمرـس  هراومه  وا 

رکذـتم ددرگیم  يرکف  ياطخ  باکترا  بجوم  ابلاغ  هک  ار  عوضوم  ود  میئامن  نایب  خـیرات  ندوب  ینوناق  ياـنعم  يهراـبرد  یحیـضوت  هک 
دیاش دـنهدیم و  خـیرات  يربج  لماوع  لیوحت  هتـسب  اپ  تسد و  ار  ناسنا  هک  تسا  عوضوم  ود  نیا  هب  رظن  اب  نارکفتم  زا  یخرب  میوشیم .

هیجوت رد  نونکاـت  مینک ) اـهر  ار  دوخ  یتـسه  رب  مکاـح  نیناوق  ریجنز  زا  هجو  چـیه  هب  میناوتیمن  اـهناسنا  اـم   ) هک نیقلت  نیمه  دوـخ  مه 
دارفا و نتفرگ  رارق  هدـهاشم  مکی - عوضوم  تسا : هتـشاد  يرثوم  رایـسب  شقن  ربج ، ساسحا  زا  یـشان  دوکر  توکـس و  هب  ناـسنا  خـیرات 

هدارا چیه  یئوگ  هکیدح  ات  دوخ  ناعون  مه  یعیبط و  لماوع  ریثات  تحت  تیرثکا ) دـح  ات  تفگ : ناوتیم  یتح   ) ناوارف رایـسب  ياههورگ 
امه نیا  دنوشیم ) درس  هروغ  کی  اب  مرگ و  شکمشک  کی  اب   ) هراومه مدرم  یلومعم : حالطصا  هب  و  دنرادن . نتشیوخ  زا  يرایتخا  و 
دیجمت مضه و  لباق  رایتخا )  ) و هدارا ) يدازآ   ) هدـنبیرف يهملک  اب  هک  مینکیم  هدـهاشم  تیرثکا  زا  ار  نآ  هک  تسا  راـیتخایب  تکرح  ن 

هب ای  يدوخیب  رد  دوخ  زا  دـنزیرگیم  دوخ  تسمرـس  رـس  رد  دزیرگیم  دوخ  تسه  راـیتخا و  ملاـع ز  هلمج  هکیتروص  رد  دریگیم !: رارق 
رتیلاع هاگدید  کی  زا  رگا  و  يولوم )  ) دنهنیم دوخ  رب  گنب  رمخ و  گنن  دـنهرا  يرایـشوه و  زا  یمد  ات  يدـتهم  يا  لغـش  هب  ای  یتسم 

تذل بلج  ربارب  رد  مدرم  دوخ  فعض  تسرپ و  تردق  نادنمتردق  ياههدارا  دننام  یلماوع  هک  مینیبیم  میهدب ، رارق  تقد  دروم  ار  هیضق 
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هدع کی  صوصخم  طقف  تیصخش  لالقتسا  ساسحا  یقیقح و  يدازآ  یئوگ  هک  دنزاسیم  هدرب  ریـسا و  ار  نایمدآ  نانچ  درد ، زا  رارف  و 
ار روبزم  تراسا  ربج و  ندوب  یعنصت  هک  دنتسه  يدارفا  هدع  نیا  زا  رتمک  هنافـساتم  دشابیم . تیرثکا ) ربارب  رد  تیلقا  هن   ) یئانثتـسا دارفا 

ندرک ادیپ  ددـصرد  نارگلیلحت  ناخروم و  درک  ادـیپ  عوقو  یخیرات  تالوحت  ثداوح و  هکنآ  زا  سپ  مود - عوضوم  دـنمهفیم . یبوخب 
ناونع هب  هک  میهافم  نآ  اب  مه  ار  هدـنیآ  تـالوحت  ثداوح و  راـک ، نیا  رد  تیقفوم  ساـسحا  تروص  رد  دـنیآیمرب و  ثداوح  نآ  لـلع 

، دسریم رظنب  حیحص  يدراوم  رد  هچ  رگا  لیلحت  ریسفت و  هنوگ  نیا  دنیامنیم ! ریسفت  دناهدومن ، یقلت  للع 
رد ار  هعماـج  کـی  ندـمت  طوقـس  تلع  هک  مینک  ضرف  ـالثم  دومن . قیبـطت  خـیرات  تـالوحت  تاـیعقاو و  یماـمت  رب  ار  نآ  ناوتیمن  یلو 

یتدیقع و يداصتقا و  لئاسم  اریز  دشاب ، هدوب  اهندمت  طوقس  عاونا  همه  هدننک  نایب  دناوتیمن  تلع  نیا  میتسناد ، یگنهرف  طوقس  هتشذگ 
ياهیسررب رد  اطخ  باکترا  بجوم  هک  هچنآ  دناهتشگ . خیرات  لوط  رد  اهندمت  طوقس  لوزن و  بجوم  ناوارف  روطب  ملظ  یگماکدوخ و 

هچ ار  اهنآ  تالولعم  للع و  اههدیدپ و  ءازجا و  رشب و  تایح  نوئش  همه  رکفتم  کی  هک  تسااهمیمعت  هنوگنیا  ددرگیم ، خیرات  یفـسلف 
ریجنز رد  هتسب  اپ  تسد و  ار  رشب  دهدیم و  رارق  دوخ  هقالع  دروم  لماع  ای  کی  يانبم  رب  یعامتجا  تایح  رد  هچ  يدرف و  تایح  لاح  رد 
خیرات ریـسفت  زا  طقف  هدننک  لیلحت  الوا  مینیبیم : هبناج  همه  لیلحت  ماگنه  رد  هکیتروص  رد  دیامنیم ! ربج  هب  موکحم  لماوع  ای  لماع  نآ 

هداد میمعت  خیرات  لک  هدنیآ و  يارب  ار  نآ  تسا  هدیسر  عیاقو  تالوحت و  لماع  شرظنب  هک  ار  هچنآ  تسا و  هدومن  شرادربهرهب  هتـشذگ 
ریسم تسا  نکمم  هدنیآ  رد  ساسا  تارییعت  هک  یتروص  رد  تسا  هداد  میمعت  خیرات  لک  هدنیآرد و  یـساسا  تارییغت  هکیتروص  رد  تسا 

زاسب رانکرب  خیرات ) هفسلف  رد  رکفتم  هاگدید  زا   ) هتفای میمعت  لماوع  رثات  تیلباق  زا  ار  اهناسنا  تایح  یگنوگچ  و 
نارگید اب  هطبار  رد  نانآ  یعامتجا  تایح  ینابم  لوصا و  همه  هک  میدرک  ادیپ  ار  یعماوج  ای  هعماج  هتـشذگ  ياهنارود  رد  مینک  ضرف  د .
حیـضوت عماوج  رگید  اب  ار  عماوج  ای  هعماج  نآ  یعامتجا  تایح  هطبار  ياـنبم  روبزم  هدـیدپ  اـب  تسا  هتـسناوت  رکفتم  دادیم و  لیکـشت  ار 

تام نآ  رد  یتسرپداژن  گنر  هک  دشاب  یئاههدنیآ  یعامتجا  تایح  لوصا  ینابم و  هدـنهد  حیـضوت  دـناوتیم  يریـسفت  نینچ  ایآ  دـهدب ،
هنوگنیا ایناث - تسا . یفنم  لاوس  خساپ  اعطق  دشاب ؟ هتفر  نیب  زا  ناسنا  رد  ینطو  ناهج  تاساسحا  تفرـشیپ  تهج  هب  الـصا  ای  دشاب  هدش 

هک تسا  فلاخم  یفسلف  یملع و  نوناق  نآ  اب  دنکیم  ریسا  لماع  دنچ  ای  کیربج  رد  ار  هناسنا  تایح  هک  خیرات  یفـسلف  ریـسفت  لیلحت و 
. دـهدیم هجیتن  ار  لولعم  تخانـش  هک  تسا  تلع  يهبناج  همه  تخانـش  یلو  تسین  تلع  تخانـش  مزلتـسم  مولعم  تخانـش  - 3 دیوگیم :

بجوم لولعم  هبناج  همه  تخانـش  هک  تسین  نینچ  یلو  دشاب  لولعم  يهبناج  همه  تخانـش  بجوم  دـناوتیم  تلع  يهبناج  همه  تخانش 
هک ار  هچنآ  زا  مک  ای  شیب  دـناوتیمن  یلولعم  چـیه  دوخ ، تلع  اب  لولعم  قباطت  هدـئاق  هب  انب  اریز  دـشاب . هدوب  شتلع  هبناـج  همه  تخاـنش 

تفاسم 1 هب  تکرح  يورین  زا  الثم  دیامن . دوخ  تلع  هب  دنتسم  ار  نآ  دهد و  زورب  دوخ  زا  تسا  هدومن  لقتنم  لولعم  نآاب  تلع 
نودب رتمولیک  تکرح 99  هکناـنچ  دـیایب  دوجو  هب  ورین  نآ  لوـلعم  ناوـنع  هب  رتـمولیک  يهزادـنا 101  هب  یتکرح  دـناوتیمن  رتمولیک   00

نآ يهدننایور  لماوع  یگنوگچ  لگ و  عون  کی  رذب  لماک  تخانـش  اب  نینچمه  تسا . ریذپان  ناکما  تکرح  يهلیـسو  رب  لخم  ضراوع 
اود کی  رد  هک  يرـصانع  صاوخ  هب  ملع  اب  نینچمه  داد  رارق  یئاسانـش  دروم  هطوبرم  لماوع  رذـب و  لولعم  ناونع  هب  ار  لگ  نآ  ناوتیم 

دربیپ دـمآ  دـهاوخ  دوجوب  اود  نآ  زا  هک  یلولعم  هب  ناوتیم  رامیب  یجازم  ضراوع  یناسج و  تاصتخم  تخانـش  اـب  تسا و  هتفر  راـکب 
زا ام  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دریگب . رارق  ام  تخانش  دروم  دناوتیم  هک  نیعم  یلاناک  زا  لولعم  نایرج  نتفرگ  رظن  رد  اب  اصوصخم 
اریز میـسانشب ، ار  تلع  میناوتب  امتح  لولعم  تخانـش  اب  هک  تسین  نانچ  اـما  میـشاب . هتـشاد  یهاـگآ  لولعم  رد  رثوم  داـعبا  ءازجا و  يهمه 
لاثم ود  دـشاب . هدوب  تلع  تیعقوم  رد  ناسنا  هک  يدروم  رد  اـصوصخم  دـیایب ، دوجوب  تلع  دـنچ  زا  یکی  زا  تسا  نکمم  اـهلولعم  بلغا 
دروم هک  ياهدیدپ  لاثم  نیا  رد  دـهدیم . رگید  ناسنا  هب  ناموت  دـص  هک  مینیبیم  ار  یناسنا  مکی - لاثم  میریگب : رظن  رد  ار  نشور  رایـسب 

زاین یتلع  هب  تسا و  لولعم  نیا  هک  تسا  ملسم  تسا و  يرگید  هب  ناسنا  درف  کی  زا  ناموت  دص  لاقتنا  تساام  يهدهاشم 
نداد تلع  تسا  نکمم  و  دوب . هتفرگ  وا  زا  هک  دشاب  یـضرق  يادع  هادرا  تسا  نکمم  تلع  نیا  دـشاب . هدـش  رداص  نآ  زا  هک  تسا  دـنم 
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نآ تلع  دوریم  لاـمتحا  تسا . هدز  روبزم  راـک  هب  تسد  هفطاـع  یگزیگنا  هب  هدومن و  يو  رد  هک  تسا  یجاـیتحا  ساـسحا  ناموتدـص ،
. تسا هتفرگ  تروص  ناموت  دص  هدـنریگ  زا  هک  دـشاب  هدوب  یـضرق  تساوخ  رد  تلع  دـیاش  دـشاب . هدوب  الا  یناسنا و  ساسحا  کی  راک ،

ندرک شیاـمزآ  تلع ، تسا  نکمم  نینچمه  تسا . هدومن  يرادـیرخ  لوـپ  هدـنریگ  زا  هک  دـشاب  هدوـب  یئـالاک  تمیق  تلع  تسا  نکمم 
ار دوخ  لوپ  نآ  لـباقم  رد  تسا و  یگرزب  تیـصخش  ياراد  اـی  تفرگ  دـهاوخ  ار  لوپ  تسا و  راـکعمط  يو  اـیآ  هک  تسا  لوپ  هدـنریگ 

لامتحا نینچمه  درادن . تطاسو  زا  شیب  یشقن  لوپ  يهدننک  تخادرپ  تسا و  رگید  یـسک  لام  لوپ  الـصا  تسا  نکمم  تخاب . دهاوخن 
روبزم يهدـیدپ  هدـهاشم  درجم  هب  اذـل  دـشاب . هدوب  رگید  یـسک  هب  یـسک  زا  لوپ  لاقتنا  تلع  دـناوتیم  کـی  هر  هک  دراد  دوجو  یناوارف 

هک دـینادیم  چـیه  ایآ  تسا . نامداش  لاحـشوخ و  هک  مینیبیم  ار  یناسنا  ام  مود - لاـثم  دومن . نییعت  ار  تلع  ماـمت  تیعطاـق  اـب  ناوتیمن 
هودنا رد  هک  یسک  نینچمه  دشابیم ؟ یلاحشوخ  يهدنروآ  دوجوب - هزیگنا  تلع و  اهدص  ددع  هب  روبزم  يهدیدپ  يهرابرد  للع  لامتحا 

دینادیم ب ایآ  دشاب ، هتفر  ورف 
تهج نادب  خیرات  ياهدادیور  تالوحت و  رد  نینچمه  دیئامن ؟ یسررب  ار  تالامتحا  اهدص  تسا  نکمم  نآ  يهزیگنا  تلع و  نییعت  يار 

عطق روط  هب  ار  نآ  ندوب  تلع  هک  يزراب  تایـصوصخ  اب  نامز و  مه  ار  دوخ  صخـشم  تلع  دـناوتیمن  نایرج  کـی  اـب  لوحت  کـی  هک ،
رد اهنآ  للع  يهلـسلس  رد  ناسنا  ياپ  هک  یئاهلولعم  بلغا  میدش  رکذتم  هداس  لاثم  ود  رد  هک  نانچ  و  دشاب ، هتـشاد  دوخ  اب  دـیامن ، نیعم 

ادیپ يارب  ار  تالامتحا  نآ  یمامت  دیاب  هاگآ  رگلیلحت  کی  اذل  دیآیم  دوجوب  تلع  ندرک  ادیپ  يهرابرد  يددعتم  تالامتحا  دشاب ، راک 
دروم دناهتـشاد  شقن  ضورفم  یخیراـت  ناـیرج  اـی  لوحت  ندـمآ  دوجوب  رد  تسا  نکمم  هک  يددـعتم  لـماوع  اـی  یقیقح و  تلع  ندرک 

زا هک  تسا  ماع  موهفم  کی  ياراد  مینادیم  هک  نانچ  هفسلف  يهملک  تسیچ ؟ خیرات  يهفـسلف  زا  دوصقم  - 4 دهدب . رارق  تقد  یسررب و 
رد هک  یناسک  دوشیم ، لـماش  نآ  داـعبا  ماـمت  رد  یتسه  عومجم  لـک  یـسررب  اـت  هتفرگ  دوجوم  کـی  يدوجو  تلع  تقیقح و  یـسررب 

جئاتن يدوجو و  تلع  تقیقح و  دنهاوخیم  ثعقاو  دنیوجیم  ار  رشب  خیرات  يهفـسلف  رگید  ترابع  هب  ای  دنیوجیم و  هفـسلف  رـشب  خیرات 
دوخ رب  دنیآ  رد  رـشب  هک  ار  یخیرات  هکلب  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  نآ  رـشب  هک  ار  یخیرات  دننک و  كرد  ار  خیرات  تالوحت  اهدادیور و 

د دید ، دهاوخ 
ددـصرد اـم  اـیآ  هک  مینک  حرطم  ار  هتکن  نیا  دـیاب  اـم  تسخن  ثحبم  نیا  رد  دـنمهفب . ار  نآ  داـعبا  حوطـس و  يهمه  هداـهن  دوـخ  ربارب  ر 

نیناوق ياهزادنا  هب  يرشب  خیرات  زا  ام  ایآ  رگید  فرط  زا  خیرات ؟ زا  یئاهههرب  يهفسلف  ای  میتسه ، خیرات  یعومجم  لک  يهفـسلف  تخانش 
هداد رارق  لیلحت  ریـسفت و  دروم  روآ ، نیقی  ياههبرجت  زا  هدمآ  تسدب  نیناوق  نآ  اب  ار  يرـشب  خیرات  میناوتب  هک  میاهدروآ  تسدـب  یملع 

لک يهفسلف  میناوتیم  میهاوخیم و  ام  يرآ ، هک  دشاب  نینچ  نارکفتم  زا  یـضعب  يهدیقع  تسا  نکمم  میروایب ؟ تسدب  ار  نآ  يهفـسلف 
لیـصحت ار  تسایـس  يهفـسلف  داصتقا و  یئاـبیز ، يهفـسلفو  قوقح  يهفـسلف  هک  روطناـمه  میرواـیب ، تسدـب  ار  يرـشب  خـیرات  یعومجم 

خیرات یعومجم  لـک  يهفـسلف  دـیناوتیم  هنوگچ  دامـش  هک  تسا  نیا  دنـشابیم ، هجاوم  نآ  اـب  نارکفتم  نیا  هک  ار  یلاکـشا  میئاـمنیم .
نیمه ات  يرـشب  خـیرات  رگید  ترابعب  دروایب !! تسدـب  تشگ  دـهاوخن  رارکت  زگره  و  تسا ، هداد  خر  راب  کی  ایند  نیا  رد  هک  ار  يرـشب 
خیرات نیا  هتفای و  لکشت  ابیز  تشز و  دب ، کین و  گرزب و  کچوک و  ياهدادیور  تالوحت و  زا  مسیونیم  ار  تاملک  نیا  نم  هک  هظحل 

تسا بلاج  بلطم  کی  نیا  تیسن . یملع  یسررب  لباق  دشابن  رارکت  لباق  یتقیقح  ره  دش و  دهاوخن  رارکت  زگره  تایصوصخ  نای  اب 
اب خـیرات  ءهدـنهد  لیکـشت  رـصانع  ءازجا و  زا  کی  ره  اریز  تسین ، یملع  یـسررب  لـباق  يرـشب  خـیرات  هک  دـنک  تاـبثا  دـناوتیمن  یلو  ، 

خیرات هدنهد  لیکشت  رصانع و  ءازجا  بلغا  هکلب  دنریگن ، رارق  یکرتشم  عماج و  چیه  تحت  هک  دنتسین  فلاختم  نیابتم و  يروطب  يرگید 
زا يا  هلحرم  ره  رد  ام  لاثم : ناونع  هب  دنرگیدکی . هیبش  مه  تامولعم  نآ  دوخ  تهج  نیمه  هب  دنشابیم و  هباشم  للع  هب  دنتسم  یتامولعم 
نآ هک  میریگیم  ار  یعطق  هجیتن  نیا  اروف  مینیبیم ، قوقح  لـباقم  رد  ار  مدرم  يربارب  هک  یماـگنه  یتـلم ، یموق و  ره  ناـیم  رد  خـیرات و 
روج ملظ و  هک  یماگنه  و  تسا . هدوب  شمارآ  ناـنیمطا و  رد  ناـنآ  یناور  عضو  هدوب  شیاـسآ  هاـفر و  رد  دوخ  یقوقح  تاـیح  رد  مدرم 
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هدوب و نارادمدرس  نآ  هب  نایـصع  نایغط و  هدامآ  هعماج  نآ  مدرم  هک  میریگیم  ار  یعطق  هجیتن  نیا  مینیبیم ، ار  هعماج  کی  نارادمدرس 
زا یناسنا  تایح  طوقس  بجوم  هراومه  يداصتقا  طوقس  دناهدومن . عورـش  نانآ  اب  نوگانوگ  لاکـشا  رد  ار  نامایب  يهزرابم  دوز ، ای  رید 

ساسحا دنـسریم . یچوپ  هب  سپـس  مرگرـس و  یبای  تذـلاب  مدرم  ینامز  يژولوئدـیا  ناـمیا و  طوقـس  اـب  تسا  هدوب  شـشوج  كرحت و 
نیا رگم  دروایم . دوخ  لابند  هبار  يرگنایغط  يزاینیب  ساسحا  هدوب و  يزاینیب  ساسحا  مزالم  ابلاغ  نتشیوخ  رد  تردق 

رد ار  تردق  دیاب  وا  تسا و  وا  تسد  رد  يدنوادخ  تناما  کی  تردق  هک  دریذپب  دشاب و  یهلا  نامیا  ياراد  تردـق  هدـننک  ساسحا  هک 
ءازجا ندوب  ینوناق  اب  یتافانم  خیرات  ندوب  یـصخش  نایرج  - 5 شایعیبط . دوخ  نتخاس  مروتم  هار  رد  هن  دزادنیب  راکب  اهناسنا  حالـص  هار 
عوقوب دننکیم ، ادیپ  مسجت  ینیع  ياهدادیور  رد  هک  یلک  نیناوق  هدع  کی  دننام  خیرات  رد  تانایرج  نیا  درادن . خیرات  لیکشت  رصانع  و 

کی یـصخش  تیدوجوم  دننام  ار  خیرات  رگا  دنرادن . یـصخشم  تلم  موق و  ای  صوصخم  نارود  هب  یـصاصتخا  هنوگچیه  دـندنویپیم و 
نیا هدنهد  لیکشت  رصانع  لیکـشت  رـصانع  ءازجا و  زا  کی  ره  یلو  تسا ، نیعم  صخـش  کی  شیگدنز  نایاپ  ات  شدوجو  زاغآ  زا  ناسنا 

نوخ و یعیبـط  صیخـشت  نیعت و  دـشابیم . دوخ  هب  صوصخم  نیناوـق  عباـت  دوـخ  تکرح  رارمتـسا و  ندـمآ و  دوـجوب  رد  نیعم  صخش 
یلو دننکیم ، داجیا  ناسنا  يارب  ینیعم  صخشت  یتیعقوم  ره  رد  هک  نیا  اب  یمدآ  ندب  ءازجا  رگید  اهلولـس و  باصعا و  واهگر  تشوگ و 

، دریگیم تروص  هباشم  اهناسنا  هرابرد  دراوم  همه  رد  هک  دشابیم  یلک  نیناوق  عبات  دوخ  رارمتسارد  مه  نوکت و  رد  مه  اهنآ  زا  کی  ره 
تالوحت عیاقو و  فادـها و  للع و  رد  شواک  ثحب و  زا  تسا  ترابع  هک  یفـسلف  یـسررب  تفگ : ناوتیم  قوف  تاظحالم  عومجم  رباـنب 

خیرات و ن رد 
تایح يارب  دـناوتیم  هکلب  دزاسیم ، انـشآ  هچنآ  اب  ار  ام  طـقف  هن  هک  تسا  يرورـض  رما  کـی  نآ ، رد  اـهناسنا  يراـبجا  يراـیتخا و  شق 

اب ناهج و  اب  نتـشیوخ و  اب  ناسنا  طاـبترا  تاـیلک  تخانـش  اـب  ار  اـم  نیا ، زا  رتـالاب  هدومن و  هداـمآ  هدـنیآ  رـصاعم و  نارود  رد  هناـهاگآ 
هیجوت ریسفن و  تیلع  نوناق  اب  ناوتیمن  ار  يرشب  خیرات  هک  دندقتعم  یصاخشا  تیلع  نوناق  خیرات و  - 6 دزاسب . رادروخرب  دوخ  ناعونمه 
رایتخا یهاگآ و  ياراد  ناسنا  تسا و  ناسنا  خـیرات ، یـساسا  روحم  اریز  درادـن ، ناـیرج  خـیرات  رد  تیلع  نوناـق  رگید : تراـبعب  دومن و 

هدشن هبـساحم  ثداوح  هک  نیا  رگید  دهدب . رارق  دوخ  يهطلـس  تحت  لماک  روطب  ار  یناسنا  ياهراک  دـناوتیمن  تیلع  نوناق  دـشابیم و 
تسا هدوب  رثوم  خیرات  نایرج  رد  هدوب و  ناوارف  يردق  هب  تسا ، هدرک  باختنا  خیرات  ریسم  رد  دوخ  يارب  رـشب  هک  یئاهتیعقوم  هب  هبـسنلاب 

رارق تقد  دروم  رـصتخم  روطب  ار  تیمهااب  رایـسب  هیـضق  ود  نیا  تخاس  دـهاوخ  هناگیب  يرـشب  خـیرات  اـب  ار  اـم  اـهنآ ، نتفرگ  هدـیدان  هک 
يهدننک نایب  یناسنا  خیرات  هک  میریذپیم  ار  لصا  نیا  تسخن  خـیرات  رد  تیلع  نوناق  رایتخا و  ياراد  ناسنا  مکی  يهیـضق  - 7 میهدیم :

اگآ دوجوم  کی  ناسنا  هک  تسا  یهیدب  دوشیم . هدیمان  ناسنا  هک  تسا  يدوجوم  عونتم  رایسب  تشذگرس 
( دازآ يهدارا  ياراد  نارکفتم  زا  یــضعب  حالطــصاب  و   ) راـیتخا ياراد  هاوـخ و  تـقیقح  وجاــبیز و  رکفتم و  فـشتکم و  هدــنزاس و  ه و 

غارس رایتخا  دازآ و  يهدارا  ناسنا  رد  ام  دیوگب : دشاب و  هتشاد  تشحو  دازآ  يهدارا  رایتخا و  يهملک  زا  دوش و  ادیپ  یسک  رگا  دشابیم .
یناگیاب امـش  یحور  عضو  تاعارم  يارب  ار ) رایتخا  هدارا و  يدازآ   ) هملک ود  نیا  ام  هک  درادن  دوجو  یعنام  چـیه  میئوگیم : ام  میرادـن ،

اروف و هک  مینک  شومارف  دیابن  اما  دیآیمن ! شیپ  یلاکـشا  مه  مینک ، فذـح  یلکب  يرـشب  سوماق  زا  ار  هملک  ود  نیا  ام  رگا  الـصا  مینک 
ار یتیعقوم  یگتسیاش  هک  ار  یتقو  رادیب  يهعماج  ره  لقاع و  ناسنا  ره  مینک : نیـشناج  هملک  ود  نآ  ياجبار  هلمج  نیا  دیاب  یلطعم  نودب 
نآ هدرک و  تکرح  تیدـج  لاـمک  اـب  تسا ، هدـید  دوخ  رد  ار  تیعقوـم  نآ  هب  لوـصو  يارب  وپاـکت  تکرح و  تردـق  هدرک و  ساـسحا 

ياهشزرا نتشاد  تهج  هب  هاوخ  و  تسا ، هدوب  یگتـسیاش  ياراد  يدام  عفانم  تهج  هب  تیعقوم  نآ  هاوخ  تسا . هدروآ  تسدب  ار  تیعقوم 
هک ار  روبذم  نوناق  دناوتیمن  یلقاع  ناسنا  چیه  هک  ماهدش  رکذتم  ار  ینعم  نیا  ررکم  میاهـسرد  اههتـشون و  رد  بناج  نیا  یناسنا . يالاو 

هک ياهعماج  ره  یناسنا و  ره  هک  ماهدیزرو  رارصا  زین  و  دنادب . دیدرت  دروم  ای  دوش و  رکنم  تسا  نشور  یتقیقح 
ترورض ربج و  ار  شمان  دنک و  تکرح  تیعقوم  نآ  هب  ور  درک ، ساسحا  دوخ  رد  ار  رتهتـسیاش  تیعقوم  هب  لوصو  يارب  تکرح  تردق 
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تـشذگرس رد  ام  هک  یماگنه  دربب . راـکب  دـهدبار  ربج  ياـنعم  رتشیب  دـناوتب  هک  ار  يا  هملک  ره  و  راـچان ، یتسیاـب و  موزل و  تیمتح و  و 
ددعتم یعماوج  يدرف و  تلاح  رد  رایـسب  ياهناسنا  مینیبیم : ینعی  میوشیم ، هجاوم  روبذم  نوناق  اب  میـشیدنایم  مینکیم ، هعلاطم  يرـشب 

رادروخرب اهنآ  يوس  هب  تکرح  باختنا و  تردـق  اهتیعقوم و  اهیگتـسیاش و  هب  یهاگآ  زا  هک  یعماوج  اهناسنا و  يهمه  رابتعا  کی  هب  (و 
خیرات هاگرذگ  رد  هراومه  ناسنا  تفگ : دیاب  نیاربانب ، دننکیم . هدرک و  تکرح  روبذم  نوناق  اب  دوخ ، يهناهاگآ  یگدـنز  رد  دـناهدوب )

ار دوخ  هار  هدومن و  فرصت  ءایشا  ياهیگزیگنا  اهتیلع و  رد  اهناب ، لوصو  رتهتسیاش و  هتـسیاش و  ياهتیعقوم  باختنا  يارب  تردق  لامعا  اب 
ار تیلع  نوناق  ناسنا  مود - هیضق  - 8 تفگ : دیاب  اذـل  تسا . هداد  همادا  دوخ  ناعونمه  نایم  تعیبط و  رد  دوخ  تیدوجوم  شرتسگ  يارب 
اـهتلع و تیلع  رد  عونتم  ياهتردـق  واـهیهاگآ  لیـصحت  اـب  هکلب  دـنکیمن  مودـعم  ار  يدوـجوم  دوـجوم و  ار  یمودـعم  دربیمن و  نیب  زا 

رایسب س لاثم  کی  قوف  بلطم  شریذپ  كرد و  يارب  دیامنیم . فرصت  نتشیوخ  اب  هطبار  رد  اههزیگنا  یگزیگنا 
رارق يدـج  ریثات  تحت  یکدوک  نارود  رد  ارامنم  تیـصخش و  دـنیاشوخ  يزاب  بابـسا  کی  ابیز و  پوت  کـی  میریگیم : رظن  رد  ار  هدا 

تلاـح نآ  زا  لاـس  اـههد  هک  هزورما  یلو  تشگیمن ، حرطم  اـیند  نـیا  رد  بوـلطم  ناوـنع  هـب  يرگید  زیچ  اـم  يارب  هـک  يروـطب  دادیم 
هب يزاین  نامناکدوک  يارب  رگا  هکلب  دنک ، داجیا  دـناوتیمن  ام  رد  یکیرحت  نیرتمک  يزاب  بابـسا  نآ  اهنت  هن  میاهتفرگ ، هلـصاف  یکدوک 

تسین نینچ  نایرج  نیا  رد  میدادیمن . روطخ  دوخ  نهذ  رد  ار  اهنآ  الصا  تشذگیم و  اهلاس  هک  دیاش  میتشادن  يزاب  بابـسا  نآ  روصت 
دراد دوجو  اهنآ  زا  رتهب  یلیخ  هزورما  دـناهتفر ، نیب  زا  هدـش و  دوبان  هزورما  دروایم  دوجوب  یکدوک  رد  ام  نهذ  هک  اراـهیزاب  بابـسا  هک 

اهیزاب بابـسا  نآ  هب  ام  هک  دننک  اهر  ار  ام  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  یلیخ  یلیخ  ام  ياهیریگ  فده  اهنامرآ و  ام و  رکفت  ام ، تیـصخش  یلو 
ره یگزیگنا  تیلع و  ام ، هدیسر  تیلعف  هب  ياهدادعتـسا  تردق و  هک  تسا  نیا  تسا  هدرک  ادیپ  تیعقاو  هک  هچنآ  نیاربانب ، میوش . هجوتم 
هک هزادـنا  ره  میئوـگیم : هصـالخ  روـطب  ار  نآ  دوـجو  هب  تسا ، هدرب  نیب  زا  دادیم ، رارق  دوـخ  ریثاـت  تحت  ار  اـم  هتـشذگ  رد  هک  هـچنآ 

رتهدرتسگ م وا  باختنا  تردق  دوشیم و  هدوزفا  وا  ياهیهاگآ  رب  دسریم و  تیلاعف  هب  رتشیب  یمدآ  ياهدادعتسا 
لصا کی  ناونع  هب  ار  بلطم  نیا  نیاربانب ، دوریم  شیازفا  هب  ور  اههزیگنا  یگزیگنا  اهتلع و  تیلع  رد  رییغت  داجیا  رد  وا  تردق  ددرگي ،

اب هکلب  دزاسیمن ، مودـعم  ار  يدوجوم  چـیه  دوجوم و  ار  یمودـعم  چـیه  دربیمن و  نیب  زا  ار  تیلع  نوناق  ناـسنا  : ) هک میئاـمنیم  حرطم 
ناـسنا هک  ناـنچ  دـیامنیم ) فرـصت  نتـشیوخ  اـب  هطبار  رد  اـههزیگنا  یگزیگنا  اـهتلع و  تیلع  رد  عونتم  ياهتردـق  اـهیهاگآ و  لیـصحت 

شتآ ندش  شوماخ  هکلب  تسین  تیلع  نوناق  اب  تفلاخم  يانعم  هب  دنک ، طقاس  ندنازوس  زا  ار  نآ  دنک و  شوماخ  ار  یشتآ  هک  یماگمه 
تلع ناوـنع  هب  بآ  هک  تسا  تـیلع  نوناـق  ناـیرج  زا  یقادـصم  دوـخ  دوـشیم  بوـسحم  شتآ  یـشوماخ  تـلع  هـک  ـالثم  بآ  هلیـسوب 

ناسنا نتشاد  رایتخا   ) هک دوشیم  تابثا  یبوخب  مه  هیضق  نیا  قوف ، لصا  هب  هجوت  اب  تسا . هتـشگ  لمع  نادیم  دراو  شتآ  هدننکشوماخ 
يزغم و یناور و  عضو  رد  تیلع  نوناق  اب  یتافانم  چـیه  ناسنا  رایتخا  هک  ناـنچ  درادـن ، یتاـفانم  چـیه  خـیرات  رد  تیلع  نوناـق  ناـیرج  اـب 

هبـساحم ثداوح  دوش  حرطم  خیرات  رد  تیلع  نوناق  نایرج  یفن  يارب  تسا  نکمم  هک  يرگید  لاکـشا  درادـن . ناسنا  ینالـضع  تاکرح 
تاذ زج  هب  دنادن  تساهدـش : هتفگ  هک  یئاج  ات  دریگیم  تروص  خـیرات  ریـسم  رد  ناوارف  روطب  هک  دـشابیم ، هبـساحم  لباق  ریغ  اب  هدـشن 

رورپ
نفـسلا یهتـشت  امب ال  حایرلا  يرجت  هکردی  ءرملا  ینمتی  ام  لک  ام  دیوگیم : نابز  برع  يرعاش  راگزور و  دـنک  يزاب  هچ  ادرف  هک  راگد 

هماج رگ  يادخ و  دهاوخ  هک  اجنآ  یتشک  درب  دنزویم ). اهیتشک  لیم  فالخرب  اهداب  دـسریمن - نآ  هب  دـنک  وزرآ  ناسنا  هک  هچنآ  ره  )
هرد هب  دش و  ادیپ  ولرتاو  ياضف  زا  ياهشوگ  زا  هایس  يربا  هعطق  هلیسوب  هک  ياهدشن  هبساحم  ناراب  زا  یناوارف  لاثما  ایآ  يادخان  درد  نت  رب 

، داد رییغت  ار  اپورا  يهراق  تشونرـس  خـیرات ، نارگلیلحت  زا  یخرب  لوقب  دروآ و  رد  ياپ  زا  ار  تراـپانب  نوئلپاـن  تفرگ و  ندـیراب  ولرتاو 
رظنب دنکیمن !؟ تیافک  دومن ، هیجوت  ریـسفت و  تیلع  نوناق  اب  ناوتیمن  ار  نآ  ياهدادیور  تالوحت و  خیرات و  نایرج  هکنیا  تابثا  يارب 

هبساحم يهثداح  يانعم  تلعیب . هثداح  هدشن و  هبساحم  يهثداح  نایم  تسا  يدایز  رایسب  قرف  اریز  تسین ، دراو  مه  لاکشا  نیا  دسریم 
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دوخ تسود  ناهگان  دیوریم و  نابایخ  رد  امش  هکنیا  دننام  دشابیم ، لوهجم  ناسنا  يارب  هثداح  عوقو  نامز  ای  للع  هک  تسا  نیا  هدشن 
هدشن هبساحم  هثداح  ار  روبذم  هثداح  تهج  نیا  زا  دوبن ، حرطم  امش  يارب  مه  روبذم  تاقالم  لامتحا  یتح  الـصا  هک  دینکیم  تاقالم  ار 

نآ زا  روبع  يارب  امش  تسود  هک  یتکرح  نیرتمک  یتح  یلو  میمانیم ،
و دـمآیمن . دوجوب  یتکرح  چـیه  دوبن ، تلع  نآ  رگا  هک  تسا  هدوب  یتـلع  لولعم  تسا ، هداد  ماـجنا  دـیدرکیم ، روبع  امـش  هک  ناـبایخ 

نآ شراب  ربا و  تکرح  نیرتزیچان  یتح  یلو  تسا ، هدوبن  ولرتاو  تابساحم  رد  هک  ولرتاو  يهرد  هب  ندیراب  ربا و  ياهعطق  ندمآ  نینچمه 
، دزاسیمن مودعم  ار  يدوجوم  دوجوم و  ار  یمودعم  دربیمن و  نیب  زا  ار  تیلع  نوناق  ناسنا  مییوگیم : هک  نیا  تسا . هدوبن  تلع  نودـب 

دننام تسرد  دیامنیم . فرـصت  نتـشیوخ  اب  هطبار  رد  اههزیگنا  یگزیگنا  اهتلع و  تیلع  رد  عونتم  ياهتردـق  اهیهاگآ و  لیـصحت  اب  هکلب 
ریمخ ار  درآ  دنک و  درآ  ار  مدنگ  دناوتیم  ناسنا  یلو  دروایب  دوجوب  ار  مدـنگ  ضحم  مدـع  زا  دـناوتیمن  ناسنا  میئوگیم  هک  تسا  نیا 

لعافت یتسه  ناهج  ءازجا  زا  یعاونا  اب  طابترا  رد  دوب  نکمم  مدـنگ  هک  یتروص  رد  دروخب ، ار  نان  نآ  دزپب و  ناـن  ریمخ  نآ  زا  دـیامن و 
لکـشب هدومن  بیکرت  رگید  لعافت  لباق  رـصنع  اـب  ار  نآ  يهتـساشن  اـی  دروخب ، واـگ  ار  نآ  ـالثم  دریگب ، شیپ  ار  يرگید  ریـسم  دـیامن و 

طیارش دریگب و  رارق  بسانم  روطب  كاخ  ریز  هک  تسا  نیا  مه  مدنگ  ياهریـسم  زا  یکی  و  دنهد . رارق  یعیبط  تانایرج  رد  صاخ  یبکرم 
شیم هظحالم  دروایب . دوجوب  ار  مدنگ  زا  یئاههناد  دیامن و  یط  ار  ندش  هلبنس  ریسم  دیایب و  دوجوب  نآ  ندیئور 

ار يدوجوم  هن  دـنکیم و  دوجوم  ار  یمودـعم  هن  دروخیم ، ار  ناـن  ناـن و  ار  ریمخ  ریمخ و  ار  درآ  درآ و  ار  مدـنگ  ناـسنا  یتـقو  هک  دو 
تهج ریـسم و  يوقا ، نوناق  ندروآ  تدوجوب  اب  دراد  هک  یتردـق  تفرعم و  اب  هکلب  دـنکیم ، ضقن  ار  تیلع  نوناق  هن  دزاسیم و  مودـعم 

تروـص نوناـق  لـصا و  فـالخ  نیرتـمک  ناـسنا  فرط  زا  هدـش  باـختنا  ریـسم  رد  كرحتم  مدـنگ  رد  دـنکیم ، نییعتار  مدـنگ  تکرح 
هب هیلوا  ياهتیفیک  لیدـبت  رد  لـلع  شقن  - 9 میئوگب : دـیاب  مینک ، نایب  یبساـنم  حالطـصاب  ار  ناـیرج  نیا  نوناـق  میهاوخب  رگا  دریگیمن .

تیفیک ياراد  هک  مسج  نآ  نوناق  دـض  تلع  اب  عوضوم  کی  یلک  روطب  مسج و  کی  دروخرب  زا  یـشان  هیوناث  تیفیک  هیوناـث  ياـهتیفیک 
رییغت نیا  زا  دـهدیم و  رییغت  ار  هیلوا  ياهتیفیک  هراومه  تکرح  هک  تسا  یتسه  ملاـع  ماـع  نوناـق  نیا  هکلب  دـشابیمن ، تسا ، هدوب  هیلوا 

. ددرگیم رتسکاخ  هب  لدـبم  هاگنآ  دزوسیم و  شتآ  ددرگیم و  قرتحم  لاـغز  دوشیم ، لاـغز  مزیه  دـیآیم . دوجوب  هیوناـث  ياـهتیفیک 
هیلوا تیفیک  نآ ، تابیکرت  ءازجا و  صاخ  لکـش  عضو و  نآ  اب  مزیه  تسا : رارق  نیدـب  رتسکاخ  ات  مزیه  نایرج  رد  هیوناث  هیلوا و  تیفیک 

لاغز هب  لدبم  نیعم ، یقارتحا  شتآ و  اب  مزیه  دروخرب  زا  سپ  دشابیم ) هیوناث  تیفیک  نیشیپ  تالاح  هب  هبسنلاب  هتبلا  هک   ) تسا
قرتحم لاغز  دشابیم . هیلوا  تیفیک  يدعب  يهلحرم  رد  قرتحم  لاغز  هب  هبسنلاب  یلو  تسا ، هیوناث  تیفیک  مزیه  هب  هبسنلاب  لاغز  دوشیم .

زا رمتـسم  نایرج  نیا  دـشابیم  قرتحم  لاـغز  هیوناـث  تیفیک  رتسکاـخ  تسا و  رتسکاـخ  يارب  هیلوا  تیفیک  لاـغز و  يارب  هیوناـث  تیفیک 
کیکفت ترورض  - 10 تسا . یتسه  ملاع  تارییغتم  يهمه  ریگارف  نوناق  للع ، اب  دروخرب  يهلیـسوب  هیوناث  ياـهتیفیک  هب  هیلوا  ياـهتیفیک 

دیاب رگلیلحت  رکفتم  هک  تسا  هلئسم  نیمه  خیرات  يهفـسلف  تخانـش  رد  هلئـسم  نیرتساسح  دیاش  لولعم  تلع و  ثداوح و  بقاعت  نایم 
یناـمز رخاـت  اـب  هاوخ  دـیآیم ، دوجوب  تلع  زا  سپ  یلوـلعم  ره  هچ  رگا  دزادـنیب . راـکب  نآ  يهراـبرد  ار  دوـخ  شـشوک  تقد و  تیاـهن 
دوجوب ياهثداح  لابندب  هک  ياهثداح  ره  هک  تسین  نانچ  یلو  تلع ، زا  یبتر  رخات  اب  هکلب  سوسحم  ینامز  رخات  نودب  هاوخ  سوسحم و 

چیه یلو  دنیآیم ، مه  رس  تشپ  ناتسمز ) زیئاپ و  ناتسبات و  راهب و   ) هناگراهچ لوصف  دشاب . هدوب  لولعم  تسا  هدمآ  نآ  دیاب  امتح  دیایب ،
دیاین دوجوب  تسا  تلع  هک  لوا  هثداح  دوجوم و  رگا  هک  تسا  یتادوجوم  ثداوح و  رد  تیلع  هطبار  تسین . يرگید  تلع  اـهنآ  زا  کـی 

رد رییغت  نامه  ای  ددرگیمن و  دوجوم  ای  لولعم  دیایب ، دوجوب  تلع  نآ  طیارش  ای  ءازجا  یضعب  رد  يرییغت  نیرتمک  ای 
دوجو اهنآ  نایم  تیلع  هطبار  هک  تهج  نادب  هبقاعتم  تادوجوم  ثداوح و  رد  هک  یتروص  رد  دـشابیم . زین  لولعم  رد  رییغت  بجوم  تلع 
نیشیپ دوجوم  هثداح و  نتشگ  مودعم  یتح  هکلب  دشابیمن ، يدعب  هثداح  رد  رییغت  بجوم  نیـشیپ  دوجوم  هثداح و  رد  رییغت  اهنت  هن  درادن 

ام ینونک  بلطم  هب  هک  تسا  حرطم  يددعتم  لئاسم  تیلع  هطبار  فیرعت  هرابرد  هتبلا  دراذگیمن . يدعب  دوجوم  هثداح و  رد  رثا  نیرتمک 
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للع هب  یخیراـت  ياهدادـیور  لـیلحت  خـیرات و  هفـسلف  یـسررب  رد  هک  تسا  نیا  درک ، تقد  دـیاب  دروـم  نیا  رد  هک  هچنآ  تسین . طوـبرم 
زا هورگ  ود  لاثم : ناونع  هب  دنریگب ، رارق  هابتـشا  دروم  لولعم ) تلع و  ثداوح و  بقاعت   ) رگیدکی فلاخم  نایرج  ود  دـیابن  نآ ، یـساسا 

گنج نآ  لـیلحت  ددـصرد  هک  یتـقو  دـننکیم ، ییارآفـص  رگیدـمه  ییاـیور  راـکیپ و  گـنج و  يارب  هک  مـینیبیم  خـیراترد  ار  مدرم 
تاـکیرحت اـب  ناـمزمه  لاـح و  نیع  رد  تسا ، هتخادـنا  مه  ناـج  هب  ار  هورگ  ود  هک  تسا  هدوـب  يداـصتقا  تلع  مینیبیم  ـالثم  میئآیمرب 

نیا هتبلا  هک   ) دـنا هدوب  مه  هاوخدوخ  تسرپ و  تردـق  هورگ  ود  نارادمدرـس  مینیبیم  رگیدـکی ) یـضارا  بصغ  الثم   ) يداـصتقا لـماوع 
گنج هک  میاهدروآ  تسدـب  عطاـق  لـئالد  یلو  دـنازوسب ) ار  اـهنامناخ  دزورفیب و  ار  گـنج  هلعـش  دـناوتیم  یئاـهنت  هب  دوخ  لذر  تفص 

نا ضورفم 
ام لاثم  رد  هک  ار  گنج  یلـصا  تلع  دیاب  تلفغ  نیرتمک  نودـب  قیقد  رگلیلحت  خـیرات و  هفـسلف  رد  رکفتم  تسا . هتـشاد  يداصتقا  هزیگ 
نآ نایم  تیلع  هطبار  یلو  هدـمآ ، دوجوب  ضورفم  گنج  زا  شیپ  هک  ار  مدـقتم  نامزمه و  ثداوح  هدومن  روظنم  تسا ، يداـصتقا  لـماع 

يارب هک  كرحم  تلع  ایآ  - 11 دهدب . رارق  هناگادج  هعلاطم  دروم  زاین  تروص  رد  دراذگب و  رانک  تسا  هتشادن  دوجو  گنج  ثداوح و 
یتسه ملاع  ثداوح  رگید  دننام  خیرات  ياهدادیور  عیاقو و  هک  تهج  نادب  نآ ؟ جراخ  ای  تسا  خـیرات  نورد  رد  دراد  ترورـض  خـیرات 

زا روظنم  رگا  دروایب . دوجوب  ار  نآ  هک  تسا  دنمزاین  یتلعب  اهنآ  زا  کی  ره  اذل  دـنیآیمن  دوجوب  فداصتاب  زگره  هک  دنـشابیم  یتامولعم 
رگا و  دهدب . رارق  دیدرت  دروم  ار  نآ  ناوتیمن  یـسک  یفـسلف  یملع و  رظن  زا  میدش ، رکذـتم  هک  تسا  نیمه  خـیرات  يارب  كرحم  تلع 

نابحاص هک  دراد  دوجو  رگیدمه  اب  توافتم  رکفت  زرط  ود  دروم  نیا  رد  دشاب  هدوب  خـیرات  عومجم  تلع  خـیرات ، كرحم  تلع  زا  روظنم 
للع هتشر  کی  خیرات  عومجم  هک  نیا  مکی - دنهدیم . خساپ  دنیامنیم و  حرطم  دوخ  يرکف  يدابم  هب  رظن  اب  ار  هلئـسم  ودنآ ، زا  کی  ره 
ولعم میریگب  رظن  رد  هک  ار  یخیرات  لوحت  هثداح و  ره  دنهدیم و  لیکشت  ار  خیرات  ات  هداتفا و  نایرجب  مهرس  تشپ  هک  تسا  یتالولعم  و 
دوجو خـیرات  يارب  جراخ  زا  یتلع  هنوگ  چـیه  هدـنیآ و  ثداوح  ای  هثداـح  يارب  تسا  یتلع  هتـشذگ و  ثداوح  اـی  هثداـح  يارب  تسا  یل 
قوفام لماع  هراظن  هطلـس و  تحت  دنریگیم ، رارق  تیلع )  ) نوناق يارجم  هک  لاح  نیع  رد  یخیرات  ثداوح  عیاقو و  هک  نیا  مود - درادن .

عبنم هب  هتـسویپ  تیلع ) نوناق  زا  تیعبت  نیع  رد  هک  تعیبط  ملاع  ثداوح  ءازجا و  دننام  دـنتفایم ، تکرحب  دـنیایم و  دوجوب  لماوع  همه 
نوناـق ره  اـی  تیلع )  ) نوناـق يارجم  رد  تعیبـط  ملاـع  تادوجوم  همه  نتفرگ  رارق  هب  داـقتعا  هک  ناـنچ  و  دنـشابیم . یتـسه  قلاـخ  ضیف 

رظن اب  يرـشب . خیرات  یلک  یئزج و  ياهدادیور  عیاقو و  تسا  نینچمه  درادن ، گرزب  عناص  قلاخ و  اب  اهنآ  یگتـسویپ  اب  یتافانم  يرگید 
يارجم رد  تعیبـط  دوجو  هک  نشور  ـالماک  لـیلد  ناـمه  اریز  دـشابیم ، رتیقطنم  مود  هرظن  خـیرات  عیاـقو  تیوه  رد  قیقد  هبناـج و  همه 

. دنیبیمن ریـسفت  لباق  ادخ  هب  ءانثتـسا  نودـب  ار  خـیرات  تالوحت  عیاقو و  دـنادیمن ، ریـسفت  لباق  ادـخ  هب  نتـسویپ  نودـب  ار  تیلع )  ) نوناق
طباور ءازجا و  هب  دنتـسم  دناوتیمن  دراد ، هک  يزاب  متـسیس )  ) ماظن اب  یتسه ، یعومجم  لک  دـننام  خـیرات  یعومجم  لک  هک  نیا  حیـضوت 

من اهنآ  دوخ  تاذ  زا  هک  تسا  نیناوق  نامه  هب  موکحم  خیرات  ینورد  طباور  ءازجا و  دوخ  اریز  دشاب ، هدوب  دوخ  ینورد 
رییغت لباق  ریغ  تباث و  اهنآ  رب  همکاـح  نیناوق  هک  یتروص  رد  تسا ، ینوگرگد  رییغت و  لـح  رد  طـباور  ءازجا و  نآ  همه  اریز  دـشوجي ،

، دناهدش دوبان  هتفر و  نیب  زا  دناهدرک ، یگدنز  نیمز  يور  رد  نونکات  تایح  زورب  زاغآ  زا  هک  ینارادـناج  همه  لاثم : ناونع  هب  دـشابیم .
هک یئایـشا  یفـسلف  یملع و  رظن  زا  و  تسا . اجرباپ  تباث و  نونکات  زاغآ و  نامه  زا  نتـشیوخ  زا  عافد  لثم و  دیلوت  نوناق  هک  یتروص  رد 

تلع تفگ : دیاب  نیاربانب ، دنشاب . هدوب  ریغتم  ریغ  تباث و  قئاقح  اشنم  دنناوتیمن  دنتـسه ، ینوگرگد  تکرح و  رد  داعبا  تاهج و  همه  زا 
دوخ زا  جراخ  يرما  دـیاب  یعیبط ، ياروام  روما  خنـس  زا  هچ  دـشاب و  یناسنا  تاـیح  یعیبط  ياههدـیدپ  دوخ  سنج  زا  هچخیراـت  كرحم 
دوخ زا  جراخ  ار  خیرات  كرحم  تلع  رگا  هک  میئوگب  میوش و  هابتـشا  نیا  بکترم  دیابن  و  دشاب . خیرات  هدنهد  لیکـشت  تالوحت  عئاقو و 

یلعا یلعاف  تلع  دوجو  اب  تعیبط  ملاع  رد  هنکاح  نیناوق  هکنانچ  اریز  میوش ، رکنم  ار  خیرات  رب  همکاح  نیناوق  دیاب  امتح  مینادـب ، خـیرات 
هنوگچـیه ادـخ )  ) یلعا یلعاف  تلع  دوجو  اب  مه  خـیرات  رب  همکاـح  نیناوق  نینچمه  درادـن ، یتاـفانم  ادـخ )  ) تسین تعیبط  خنـس  مه  هک 
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طس داعبا و  همه  ياهینوگرگد  تارییغت و  میدرک : هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز  درادن  یتافانم 
یئانب ور  داعبا  حوطس و  رد  ینوگرگد  رییغت و  هک  نیا  حیضوت  دنرادن  یضقانت  داضت و  دناتباث  هک  اهنآ  رب  همکاح  نیناوق  اب  تعیبط ، حو 

ار رگید  لاثم  کی  هلئـسم ، نیا  دیدش  تیـساسح  تهج  هب  دیامنیم ، تیلاعف  تعیبط  یئانبریز  يدابم  رد  تدـحو  تابث و  تسا و  تعیبط 
تهج نادب  یمدآ  هدت  هک  درادن  هیضق  نیا  رد  يدیدرت  نیرتکچوک  سک  چیه  میریگیم : رظن  رد  دشاب ، هدوب  مهف  لباق  ناگمه  يارب  هک 

نیا دـننکیم ، نایب  اـم  يارب  اراـهنآ  مولع  زا  یعونتم  ياههتـشر  هک  دراد  دوخ  يارب  ینیناوق  يداـم ، طـباور  ءازجا و  زا  تسا  لکـشتم  هک 
لاح نیع  رد  دنیامنیم . تموکح  تردق  ماکحتـسا و  لامک  اب  دننک ، ادیپ  رارمتـسا  همادا و  ندـب  يدام  طباور  ءازجا و  هک  یمادام  نیناوق 

يدام طباور  ءازجا و  رب  همکاح  نیناوق  نامه  ایآ  دنتسین !؟ سوسحمان  یناور  يزغم و  نیناوق  ریثات  هطلس و  تحت  طباور  ءازجا و  نیمه  ایآ 
دنتسم هک  ندب  رب  هضراع  تارییغت  همه  هک  نیا  رد  مینک  تقد  دنشابیمن !؟ ضحم  میلـست  سوسحمان  یناور  يزغم و  نیناوق  ربارب  رد  ندب 
يدام طباور  ءازجا و  هب  یتهابـش  تیهام  رظن  زا  هن  هک  دنتـسه  یـسوسحمان  للع  لولعم  دنیآیم ، دوجوب  قایتشا  هدارا و  يریگفده و  هب 

لضع تاکرح  بجوم  دیایم و  دوجوب  امش  زغم  رد  هدارا  اهنآ . تاصتخم  راثآ و  رظن  زا  هن  دنراد و  ندب 
ینالضع عونتم  ددعتم و  رایسب  تاکرح  هب  جایتحا  تسا  نکمم  هک  دیوریم  يراک  لابند  هتـساخرب  دوخ  ياج  زا  الثم  دشابیم ، امـش  ینا 

کیژولویزیف یکیزیف و  نیناوق  قباطم  تالـضع  نآ  تانایرج  تاکرح و  ندـب و  يدام  يازجا  تالـضع و  دوخ  هک  نیا  اـب  دـشاب . هتـشاد 
تافیرعت اب  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  تسا  یعونتم  تاساسحا  يریگ و  فده  میمـصت و  هدارا و  لماع  هب  دنتـسم  اهنیا  همه  لاح  نیا  اب  تسا ،

خیرات هک  دریذپب  يرکفتم  رگا  میئوگیم  هک  تسا  تهج  نیدب  دنشابیمن  هیجوت  ریسفت و  لباق  امـش  يدام  تالـضع  رب  همکاح  نیناوق  و 
ریغتم تـالوحت  عیاـقو و  دوخ  خنـس  مه  هک  تسا  هدـش  لـئاق  یحور  يرکیپ و  خـیرات  يارب  هک  تسا  نیا  دـننام  تقیقح  رد  دراد ، نوناـق 

ایآ - 12 یصخش . ناسنا  کی  دننام  هن  رما  تیاهن  دنربیم ، راکب  ار  خیرات ) نادجو   ) خیرات حور  ياجب  قوذ  اب  نارکفتم  زا  یضعب  تسین .
زا کی  خیرات ، هدنهد  لیکـشت  تالوحت  عیاقو و  زور  ره  میتفگ : نیـشیپ  ثحبم  رد  دشاب ؟ هدوب  تقیقح  کی  دـساب  خـیرات  كرحم  تلع 

رارق اب  یتسه  ملاع  هک  میدرک  تابثا  زین  و  ددرگیم . یناهیک  ثداوح  عومجم  همیمـض  اـب  یتسه  ملاـع  رد  هک  تسا  یثداوح  ياههلـسلس 
نآ ضارقنا  ات  یتسه  زاغآ  زا  تاظحل  همه  رد  وا  هطلـس  هراـظن و  هک  تسا  يدـنوادخ  قولخم  دوخ ، هعونتم  نیناوق  يارجم  رد  نا  نتفرگ 

رارمتسا
ظفاح یتسه و  ءادبم  هک  ادخ  شریذپ  نودب  یتسه  ناهج  یفسلف  یملع و  ریسفت  هک  تسا  هدش  تابثا  تقیقح  نیا  دوخ  ياج  رد  و  دراد .
يارب و  يوجنگ ) یماظن   ) ناوتن تخانـش  دوخ  هب  هدرپ  نیو  ناوتن  تخاس  هنارت  هدرپ  نیز  اریز - دوب  دهاوخن  ریذـپ  ناکما  تسا  نآ  نیناوق 

تسلاحم و نتـسش  نوخب  نوخ  لاح  تسا و  لاق  نآ  كاردا  تفآ  نادب  یتسب  وا  رب  رگید  هدرپ  نازا  یتسه  مد  يا  یئوگ  هچ  ره  هک : نیا 
دحاو تلع  نیا  هک  تسا  یهیدـب  تسا ، نآ  يدوجو  لصا  یقیقح و  لعاف  خـیرات ، كرحم  تلع  زا  روظنم  رگا  نیارباـنب  يولوم )  ) لاـحم
خیرات هک  تسا  یتیاـغ  فدـه و  ینعی  دـشاب ، هدوب  خـیرات  یئاـغ  تلع  كرحم ، تلع  زا  روظنم  رگا  و  تسا . لاـعتم  دـنوادخ  نآ  تسا و 

: میئوگب دوش و  تباث  یتلع  نینچ  دوجو  ترورـض  رگا  هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  دنکیم ، تکرح  هداتفا و  نایرجب  نآ  ندـمآ  دوجوب  يارب 
شور يور  زا  ار  فده  تیاغ و  نآ  ناوتیمن  هجو  چیهب  دنکیم ، تکرح  ناب  لوصو  يارب  هک  دراد  یفده  تیاغ و  يرشب  خیرات  هلسلس 

يرارطـضا و هناهاگآان و  هناـهاگآ و  تـالوحت  عیاـقو و  زا  تسا  بکرم  هک  يرـشب  خـیرات  عومجم  ـالوا  اریز  تخانـش ، یفـسلف  یملع و 
زا يدـعب  هب  شخب  باتـش  لماوع  زا  یعاونا  روهظ  يرـشب و  عماوج  رد  ریثات  غوبن و  رظن  زا  عونتم  ياهتیـصخش  زورب  يرایتخا و  يرابجا و 

عبا
یفده تیاغ و  خیرات  میئوگب : ات  درادن  دش  دهاوخ  عقاو  هک  هچنآ  هب  رایتخا  يدازآ و  یهاگآ و  نآ ، هدننک  دـکار  یلماوع  ای  خـیرات و  دا 

کی مه  رگا  خـیرات  یعومجم  لک  رتنـشور : رترـصتخم و  ترابعب  ای  تسا . وپاکت  یعـس و  رد  ناـب  لوصو  يارب  تشا و  هتفرگ  رظن  رد  ار 
يور زا  ار  یتیاغ  فدـه و  ینامـسج  یناور و  يزغم و  لادـتعا  تروص  رد  هک  تسین  یـصخش  ناسنا  کی  یلو  تسا ، یـصخش  تقیقح 
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هک تسا  یصخش  ناسنا  درف  کی  دننام  يرشب  خیرات  هک  مهوت  نیا  و  دنک ، تکرح  نآ ، هب  لوصو  يارب  دئیامن . باختنا  رایتخا  یهاگآ و 
ياههدـیدپ ای  نیـشام  ای  راخب  هکنآ  زا  سپ  مینیبیم  اذـل  تسین ، دنتـسم  ساـسا  چـیه  هب  دـیآیمرد ، تکرح  هب  و  دـنکیم ، هچ  دـمهفیم 

نیا دراد . رارق  خیرات  نتم  رد  رایتخایب  هاگآان و  ار  روخ  راثآ  جیاتن و  درک ، تیلاعف  هب  عورش  دش و  هتخاس  رشب  تسد  اب  هک  رگید  هاگآان 
دهاوش و نیا  اب  يرـشب  خیرات  دـیوگب : هک  تسا  هدـشن  ادـیپ  يرکفتم  خـیرات ، ياهنارود  زا  کی  چـیه  رد  هک  تسا  هجوت  لباق  مه  بلطم 
در لباق  هن  تاـبثا و  لـباق  هن  زگره  هک  اـهیزادرپلایخ  یئوگ و  یلک  يرادـقم  هتبلا  دراد . شیپ  رد  ار  ياهدـنیآ  نینچ  یعطق  یملع  لـئالد 

روآ تسدب  ناونع  هب  اهیزادرپلایخ  یئوگ و  یلک  نآ  زا  ناحولهداس  زا  یضعب  یتح  دیامنیم و  شوارت  اهناسنا  راکفا  زا  دشابیم 
ناوتیم يزادرپلایخ  یئوگیلک و  اب  هن  ار  قئاقح  تایعقاو و  هک  مینادیم  یلو  دندرگیم ، مه  عناق  لاحشوخ و  یسانشخیرات  تفرعم  ند 

يرـشب خـیرات  رگا  هصالخ  دـننکیم . تیعبت  ام  تیاضر  مدـع  تیاضر و  یلاحدـب و  یلاحـشوخ و  زا  قیاقح  تایعقاو و  نآ  هن  تخانش و 
نوخ و همه  نیا  زا  رپ  خـیرات  زگره  تشاد ، رایتخا  رد  ار  رتهب  عضو  باختنا  هار  دـنکیم و  هچ  هک  دـیمهفیم  یـصخش  ناسنا  کی  دـننام 

نیا تفگ : ناوتیم  هک  هچنآ  یلب  تفریمن . ورف  رقف  لهج و  رد  رشب  همه  نیا  تشگیمن و  يرگناریو  یئوگروز و  یشکقح و  هبانوخ و 
يزیچ ره  يارب  هداد و  رارق  يرادـقم  هدام و  تسا  هدـیرفآ  ایند  نیا  رد  هک  يزیچ  ره  يارب  هک  نانچ  اتکی  قلاخ  لئاف و  دـنوادخ  هک  تسا 
رایـسب تالوحت  عیاقو و  زا  تسترابع  هک  زین  يرـشب  خـیرات  نینچمه  دراد ، كارتشا  یتسه  فدـه  لک  رد  هک  تسا  هدومرف  نییعت  یفدـه 

هتبلا دـنکیم . تکرح  تسا ، هدومرف  نییعت  نآ  يارب  ادـخ  هک  یفدـه  هب  ور  دـنکیم . يوریپ  صوصخم  نوناق  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  داـیز 
طورـشم روطب  ولو  ار  دوخ  هدنیآ  هک  دیـسر  دهاوخ  میلـس  لقع  هلحرم  ینیب  هدنیا  هنوگ  چیه  تردق  رـشب  هک  تسین  نآ  هیـضق  نیا  يانعم 
ندوب یجیردت  هب  رظن  اب  مه  خیرات  متسیس )  ) ماظن ندوب  زاب  تهج  هب  هچ  رگادیامن  تیلاعف  يرتهب  هدنیآ  نتخاس  يارب  دنک و  ینیب  شیپ 

رگید دننام  يدـنوادخ  هغلاب  تیـشم  هب  خـیرات  یگتـسویپ  هب  رظن  اب  مه  دوخ و  ناعونمه  ناهج و  اب  هطبار  رد  يرـشب  داعبا  حوطـس و  زورب 
ياهیناوتان اهلهج و  زا  ریسم  نیا  رد  اهناسنا  شـشوک  یلو  دیـسر ، دهاوخن  لامک  دح  هب  يزاسهدنیآ  ینیبهدنیآ و  گرزب ، ناهیک  ثداوح 

دنوادخ هک  تسا  تروشم  يرورـض  نوناق  هب  هیبش  تسرد  ادخ ، اب  نوناق  طابترا  نیا  دوزفا . دهاوخ  نانآ  ياهتردق  ملع و  رب  هتـساک  نانآ 
تمزع اذاف  امن ) تروشم  دوخ ) یقتم  لقاع و  نارای   ) نانآ اب  روما  رد   ) رمالا یف  مهرواش  و  هک : تسا  هدومرف  روتسد  مرکا  ربمایپ  هب  لاعتم 

( نیلکوتملا بحی  هللا  نا  نک ) لـکوت  ادـخ  هب   ) هللا یلع  لـکوتف  یتـفرگ ) میمـصت  يدرک و  مزع  تروـشم  لوـصحم  هب  رظن  اـب  هک  یتـقو  )
روتـسد دروـم  يروـش  یئـالقع  ینـالقع و  نوناـق  تاـعارم  هـک  دوـشیم  هظحـالم  دراد ). تـسود  ار  ناگدـننک  لـکوت  دـنوادخ  اـعطق ، )

خیرات كرحم  لماع  ددعت  ای  تدحو  تخانش  يارب  - 13 دنکیم . نیمضت  ار  نآ  ياروام  هبنج  لکوت  هب  هیصوت  لاح  نیااب  دریگیمرارق و 
خیرات يارب  هک  میوش  روبجم  ام  هک  تسا  تقیقح  کی  اعقاو  خیرات  تیوه  ای  خیرات  لوصحم  ایآ  میمهفب . ار  خیرات  زا  روظنم  تسخن  دیاب 

وصحم ای  تیوه  يارب  هک  یتدحو  اریز  تسا ، یفنم  لاوس  نیا  خساپ  دسریم  رظنب  مینک ؟ ضرف  كرحم  لماع  کی 
تسا بکرم  دید : میهاوخ  میریگب ، رظن  رد  ار  خیرات ، هدنهد  لیکـشب  عیاقو  تالوحت و  دیدش  رایـسب  عونت  تهج  هب  دوش ، ضرف  خیرات  ل 

قشع تبحم و  - 3 دنکیم . یگدنز  نآ  رد  هک  یعیبط  تخانـش  يارب  شـشوک  - 2 دوخ . تشیعم  لئاسو  هیهت  يارب  ناسنا  شـالت  - 1 زا :
تایح رارمتـسا  داوم  لـئاسو و  نتخاـس  يارب  ار  یلیاـسو  رازبا  - 4 تسا . هدومن  هیجوت  قـشع  تبحم و  نآ  اـب  ار  دوـخ  تاـیح  هدرک  ادـیپ 

یتاجرد اب  یئاهتیـصخش  - 6 دـنکیم . عضو  یهمج  هتـسد  یگدـنز  نتخاـس  ریذـپناکما  يارب  قوـقح  نیناوـق و  - 5 دزاسیم . نتـشیوخ 
يرـشب راگزور  زا  رامد  دتفایم و  هارب  زوسنامناخ  ياهگنج  - 7 دنیامنیم . زورب  نآ ) طوقـس  ای  تفرـشیپ  و   ) هعماج رد  ریثات  زا  نوگانوگ 

عیاقو واهدومن  تاعارتخا  تاـفاشتکا و  - 9 دنربیم . رگیدـمه  میقتـسم  ریغ  راتـشک  هب  تسد  هناملاظ  ياهتباقر  ریـسم  رد  - 8 دروآیمرد .
ناـهاوخدوخ و ربارب  رد  زیگنافـسا  تیلقا  رد  هچ  رگا  یئاـهناسنا  - 10 دزاسیم . نوگرگد  ار  یگدـنز  تیفیک  يرـشب و  طباور  خـیرات و 
هب تقیقح  قح و  يالتعا  هار  رد  دنزرویم و  تماقتـسا  دـننکیم و  ملع  دـق  ینید ، تایحور  یقالخا و  لئاضف  هب  فاصتا  اب  ناگماکدوخ 

نوشیم دکار  سپس  دنسریم و  جوا  هب  اهنآ  زا  یضعب  دننکیم ، زورب  یئاهگنهرف  - 11 دنزیخیم . رب  ناهاوخدوخ  هوبنا  اب  هزرابم 
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نآ هطقن و  نیا  رد  زیگناتفگش  بوانت  اب  مه  رـس  تشپ  اهندمت  - 12 دنوریم . انف  لاوزب و  ور  هدیسرن  جوا  يهلحرم  هب  رگید  یـضعب  د و 
باسح ياهیراوگان  بئاصم و  - 13 دنوریم . نیب  زا  دننکیم و  طوقس  دیدش  تعرس  اب  ای  اجیردت  سپس  دنـسریم و  روهظب  ایند  زا  هطقن 

رد - 14 دروآیم . دوجوب  يو  یگدنز  عضو  رد  یئاهینوگرگد  دریگیم و  نتخات  رشب  رس  رب  اهیناشن  شتآ  اههلزلز و  اهلیـس و  دننام  هدشن 
دسریم و یتسرپداژن  هب  دباییم و  هعـسوت  هک  یهاوخدوخ  دـننام  دراد : ریثات  نوگانوگ  لماع  ود  رگیدـمه  اب  رـشب  نتفرگ  رارق  يورایور 

نیا اب  مه  یهاگ  دـنکیم . یئارآفص  نآ  ربارب  رد  دـشورخیم و  دـنمتورث  يهعماج  هیلع  ریقف  يهعماج  کی  یهاگ  هک  يداصتقا  لئاسم 
تالوحت و عیاقو و  نیا  دـنریگیم . رارق  مه  يورایور  يداصتقا  داوم  رتشیب  کلمت  یگزیگنا  هب  طـقف  درادـن  دوجو  يرورـض  جاـیتحا  هک 

يهدنهد لیکشت  رصانع  يازجا و  ناونع  هب  دنناوتیم  دنشابیم ، خیرات  يهدنهد  لیکشت  ياههدیدپ  زیچان  رایسب  رایـسب  هنومن  هک  اههزیگنا 
ياههدـیدپ تقیقح  رد  میهدـب  رارق  هجوت  دروم  ار  تـالوحت  عیاـقو و  نیا  ضحم  ياـههنومن  میهاوخب  رگا  دـنوش . هدـیمان  خـیرات  تیوه 

نآ هجو  چیهب  تالوحت ) عیاقو و  نیا  دوخ   ) اهدومن نیا  میاهداد . رارق  هجوت  دروم  ار  خیرات  یکیزیف 
اذـل دـشاب  هتـشاد  تلع  کـی  هب  زاـین  هک  تسین  تقیقح  کـی  اـهنآ  كرتـشم  لـماع  نوچ  میئوگب : هک  درادـن  ار  یقیقح  كرتـشم  عماـج 

هظحالم تالوحت  عیاقو و  هناگ  هدراهچ  ياههنومن  رد  هچنانچ  و  درادن . لوقعم  يانعم  خیرات ، رصانع  ءازجا و  يارب  تلع  کی  يوجتـسج 
ياهدادـیور دـننام  یموهفم  رگا  و  درادـن ، یقیقح  كرتشم  عماـج  چـیه  هک  دنتـسه  يداـضتم  فلاـختم و  روما  هدـع  کـی  اـهنآ  میدرک 

لح هار  چـیه  هک  دوب  دـهاوخ  ضحم  يدـیجرت  يرابتعا و  موهفم  کی  میریگب ، رظن  رد  عماـج  ناونع  هب  ار  يرـشب  تشذگرـس  یخیراـت ،
عون نارازه  اب  ار  ام  دناوتیمن  یئابیز  ای  تذل  يدیرجت  موهفم  هچنانچ  تشاذگ ، دهاوخن  ام  رایتخا  رد  خیرات  ریسفت  لیلحت و  يارب  یملع 
يارب میئوگب : هک  دراد  صخشم  نیعم و  لوصحم  کی  يرشب  خیرات  ایآ  دناسانشب . ام  يارب  ار  اهنآ  تقیقح  دزاسب و  انـشآ  یئابیز  تذل و 

يرامـشیب ددعت  عونت و  خـیرات  لوصحم  هک  تسا  ملـسم  مینک ؟ ادـیپ  خـیرات  لوصحم  يارب  تلع  کی  هک  تسا  بجاو  یملع  رظن  زا  ام 
مه نیا  تسا  يرـشب  تایح  خیرات ، لوصحم  میئوگب : رگا  درادـن و  یقیقح  كرتشم  عماج  خـیرات  تیوه  رـصانع  ءازجا و  دـننام  هک  دراد 
هب دـنکیم ؟ تکرح  لماکت  ریـسم  رد  خـیرات  ایآ  دـشاب . یقیقح  عماج  کی  يهدـننک  وگزاب  دـناوتیمن  دـشابیم و  يرابتعا  عماـج  کـی 

نا تکرح  ياعدا  هک  نیا  يهفاضا 
درف و ره  ندرب  نیب  زا  بیرخت و  رد  ار  نآ  اذـل  دـتفایم و  شتـسد  هب  هـک  تردـق  ندرک  راـهم  زا  وا  یناوتاـن  اـب  یلماـکت ، ریـسم  رد  ناـس 

تکرح ياعدا  تسا . هرخـسم  ياعدا  کی  دـهدب ، ناشن  دوخ  زا  دـنمتردق  یهاوخدوخ  فلاـخم  یتکرح  هک  دزادـنایم  راـکب  ياهعماـج 
میظنت دوش  مامت  نارگید  مالآ  هب  هک  نیا  نودب  ار  دوخ  ذئاذل  تسا  هتسناوتن  ناسنا  زونه  هک  نیا  نتشاد  رظن  رد  اب  یلماکت  ریسم  رد  ناسنا 

ظفح يارب  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا و  هتـشادنرب  شیاهیهاوخدوخ  لیلعت  هار  رد  مدـق  کی  یتح  هک  نیا  نتـشاد  رظن  رد  اب  دـیامن و 
سوه يوه و  ینابرق  ار  تیناسنا  هک  دنک  ینعم  يروطب  ار  دنکیم ) هیجوت  ار  هلیسو  فده   ) نوناق تسا  هتسناوتن  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا 

نیا اـب  دـنیبب ، جـنر  نارگید ، مـالآ  زا  هک  دـسرب  هلحرم  نآ  هب  تسا  هتـسناوتن  زوـنه  هک  نیا  نتـشاد  رظن  رد  اـب  و  دـیامنن . ناتـسرپ  تردـق 
. دـیامن تابثا  دوخ  يارب  يزایتما  یتردـق و  حالطـصا ، نیا  ندرب  راکب  اب  دـناوتب  هک  تسا  دـنیاشوخ  یـسک  يارب  لماکت  ياعدا  فاصوا ،
، دیامنیم فعـض  ساسحم  هک  يا  هعماج  ودرف  ره  رد  هک  نیا  اب  دیامنیم  لماکت  ریـسم  رد  تکرح  ياعدا  هنوگچ  دوجوم  نیا  ادنوادخ ،

نامز هلصاف  نودب  هدمآ ، دوجوب  عماوج  رد  هک  یتابالقنا  بلغا  هک  تسین  لیلد  یب  دنکیم . عورش  ار  وا  رس  رب  زات  تخات و 
فیعض ار  هعماج  نآ  لوحت ، بالقنا و  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ تسا ، هتشگ  یبالقنا  يهعماج  نآ  میلقا  زا  رود  ای  هیاسمه  موجه  دروم  دایز  ي 

رد تسا ! یناـسنا  خـیرات  یلماـکت  تکرح  لـیلد  اـهنیا  يهمه  يرآ  دـننک . یـشالتم  ار  نآ  دوخ  دوسب  دـنناوتیم  نونکا  ءاـیوقا  هتخاـس و 
يدوبان يارب  رشب  دنیوگیم : و  هدیسر ! دوخ  جوا  هب  لماکت  تسا ، يدالیم  متـسیب  نرق  رخاوا  يرجه و  مهدزناپ  نرق  لیاوا  هک  ام  راگزور 

هک اهناسنا  نآ  يارب  يرآ ، تسا ! هدومن  هیهت  نیمز  يهرک  ندرک  یشالتم  اهناسنا و  يهمه  نتشک  راب  یس  تردق  زا  شیب  یتردق  شدوخ 
عاجترا و لزنت و  لامک ، يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  یهلا و  توکلم  ملاع  اب  طابترا  یناسنا و  يـالاو  ياهـشزرا  قـالخا و  ریـسم  رد  تکرح 
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مـشچ زا  متریح  امع  نیا  زاـب و  شوگ  زاـب و  مشچ  ددرگیم ! بوسحم  لـماکت  مه  دوجو  يهحفـص  زا  يدوباـن  دوش ، یقلت  یئارقهق  ریس 
رد داسفا  داسف و  هب  ناراکهبت  شیارگ   ) ثحبم هب  امتح  هدنیآ  تاحفـص  رد  تسا  هتفرن  لماکت  هب  ور  رـشب  هک  نیا  تابثا  يارب  ادخ  يدـنب 

يرشب تشذگرس  عومجم  هب  رظن  اب  هک  هچنآ  دوش . هعجارم  دنوادخ ) رماب  ناراکهبت  ربارب  رد  ناربمایپ  تمواقم  و  نآ ، جئاتن  نیمز و  يور 
کی خیرات ، رد  یلماکت  ریسم  رد  رشب  تکرح  هک  تسا  نیا  دیآیم ، تسدب  رشب ، یناور  يزغم و  یعیبط و  تیدوجوم  و 

تعیبط رداهناسنا  تافرصت  تارکفت و  شرتسگ  مینکیم : هدهاشم  ناگمه  هک  هچنآ  اریز  تسا ، تابثا  حیـضوت و  لباق  ریغ  مهبم و  هلئـسم 
ریگمـشچ رایـسب  هدمآ  تسدـب  ریخا  نرق  ود  رد  اصوصخم  یملع  هاگدـید  زا  نونکات  هک  تسا  نآ  تیمها  اب  حوطـس  زا  یـضعب  هبذوفن  و 

!؟ دـیمان لـماکت  ناوتیم  تسا ، هتـشاذگ  اـپ  ریز  ار  یناـسنا  ياـهتمظع  واهـشزرا  يهمه  هک  ار  ذوفن  شرتـسگ و  نیا  اـیآ  اـما  تسا . هدوـب 
هار رد  اهیراکادـف  نادـجو و  لـقعت و  تاـساسحا و  فطاوع و  تشهب  زا  ار  دوخ  ناـسنا  کـی  هک  دـهاوخیم  ياهنـالقاع  ریغ  ینیبشوـخ 

هدنـشک يهحلـسا  ياههوک  يهلق  يور  روصت ، قوف  یهاوخدوخ  یعیبط و  دوخ  دـیدش  مروت  اـب  هتخادـنا و  نوریب  دوخ  عون  ینب  تفرـشیپ 
نم يارب  یعفانم  ایند  يهمهرد  اریز  موش ، ایند  يهمه  کلام  دیاب  یبلط ، تعفنم  لصا  يانبم  رب  نم  و  ماهتفای ! لماکت  نم  دیوگب : دنیشنب و 

زا یـضعب  زا  گرزب  هابتـشا  کی  خیرات  تیفیک  يهدننک  نییعت  لماع  خیرات و  يرورـض  لماع  نایم  کیکفت  ترورـض  - 15 دراد ! دوجو 
هک تسا  نیا  هابتشا  نآ  ددرگ و  عفترم  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  دوشیم  هدید  دناهدرک ، راک  خیرات  هفسلف  رد  هک  نارظن  بحاص 

رورض حیضوت  يارب  دناهدرکن ! کیکفت  رگیدکی  زا  ار  ود  نآ  هتسناد و  یکی  خیرات  تیفیک  يهدننک  نییعت  لماع  اب  خیرات  يرورض  لماع 
هدمع مسق  ود  رب  هدیدپ  نیا  هب  طوبرم  لماوع  میئامن . تایح  يهدیدپ  دوخ  هب  یهجوت  یتسیاب  رگیدـکی ، زا  روبذـم  لماع  ود  کیکفت  ت 

ندـیماشآ و ندروخ و  جازم و  تحـص  لادـتعا و  اوه ، زا  سفنت  دـننام  تسا ، طایح  يهمادا  دوجو و  لماوع  مکی  مسق  ددرگیم : میـسقت 
دننام تسا  تایح  تیفیک  يهدـننکنییعت  لماوع  مود  مسق  تسايدوبان . ضرعم  رد  یمدآ  طایح  اهنآ  نودـب  هک  یتایعقاو  زا  اـهنیا  لاـثما 
شنم یئاضق ، شنم  يرنه ، شنم  لالقتـسا ، ریغ ، رب  هیکت  ینوبز ، تعاجـش ، يزوریپ ، تسکـش ، شناد ، تعنـص ، نتفرگ  ارف  نکمت ، ورقف 

زا مکی  مسق  دـننک . زاب  ار  یـساسا  شقن  تایح ، تیفیک  نییعت  رد  لماوع  عون  نیا  کلاذ  ریغ  تیریدـم و  شنم  یناـحور ، شنم  یـسایس ،
ار تایح  یگنوگچ  مود  مسق  هک  یتروص  رد  درادـن ، دوجو  یتاـیح  اـهنآ ، نودـب  دـنراد و  هدـهعبار  یمدآ  تاـیح  يهمادا  طـقف  لـماوع 
نآ رگید ، ياههدیدپ  هک  دشخبیم  یمدآ  تایح  هب  یـصاخ  گنر   … شناد )  تعنـص ،  ) الاب ياههدیدپ  زا  کی  ره  دیامنیم . صخـشم 

تشیعم و لیاسو  يهمه  زانکمتاب  یگدنز  زا  ریغ  رقف )  ) دباییم همادا  تشیعم  لیاسو  دـح  اب  یگدـنز  نآ  تیفیک  دنـشخبیمن ، ار  گنر 
رادروخرب لماع  عون  ود  زا  ینعی  یمدآ  تایح  هب  هیبش  تهج  کی  زا  مه  يرـشب  خیرات  دـشابیم . يراکماک  هافر و  یلمجت و  ياههدـیدپ 

يارب ب يرورض  لماع  تسا 
دوجوب يرورـض  لماع  زا  تسترابع  هک  لوا  عون  خیرات . تیفیک  يهدـننک  نییعت  لماع  خـیرات و  رـصانع  ءازجا و  لکـشت  ندـمآ و  دوجو 

هک اردوخ  تاـمولعم  دـنیآیم و  دوجوب  خـیرات  رد  هک  تسا  یتـالوحت  ثداوـح و  یناور  یعیبـط و  لـلع  ناـمه  خـیرات  لکـشت  ندـمآ و 
نایرج نیا  تلع  دناهدز . يزرواشک  هب  تسد  يرـشب  عماوج  مدرم  خـیراترد ، دـنروآیم . دوخ  لابندـب  تسا  یخیرات  تالوحت  ثداوح و 

رد مدرم  نینچمه  تسین . ریذـپناکما  اهنآ  نودـب  مدرم  يدام  یگدـنز  هک  تسا  هدوب  تالوصحم  رگید  تالغ و  هب  مدرم  زاین  خـیرات  رد 
محازم لماوع  ربارب  رد  دوخ  تایح  زادـنا  هدومن  جارختـسا  نداعم  دناهدیـشک  اهدـس  دـناهتخاس ، نکاسم  واههناخ  دوخ  يارب  خـیرات  لوط 

هدـع کی  اهنیا  دـناهدیدرونرد . ار  اهایرد  هدومن  اهیکـشخ  رد  ینالوط  ياـهترفاسم  دـناهدومن ، عاـفد  شیوخ  عونمه  ناگدـنرد  تعیبط و 
نیناوق و يداصتقا و  ياهتیلاعف  لصا  دنـشابیم . خـیرات  رد  اهناسنا  تایح  يرورـض  للع  زا  یـشان  هک  دنتـسه  یعیبط  ياـهدومن  اـهایور و 
ار ياهتکن  دشابیم . هدوب و  خیرات  رصانع  ءازجا و  لکشت  يرورض  لماوع  زا  یشان  همه  همه و  مزال  ياهتسایس  يارجا  یقوقح و  تادهعت 

يهدنهدلیکـشت رـصانع  ءازجا و  ندـمآ  دوجوب  يرورـض  لماوع  هک  تسا  نیا  میهدـب ، رارق  هجوت  دروم  لماوع  زا  مسق  نیا  رد  دـیاب  هک 
تیمن خیرات 
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، تسا تایح  ترورض  هک  نکسم  کی  رد  نتسشن  اریز  دنـشاب  هدوب  نآ  رـصانع  اهءازجا و  اهدومن و  خیرات و  تیفیک  يهدننکوگزاب  دناو 
یگنهرف و یفـسلف و  یقوقح ، یـسایس ، يداصتقا ، صاخ  يهدـیقع  باختنا  ای  یئارگرنه  ای  ینیبشوخ  الثم  ار  تایح  یگنوگچ  دـناوتیمن 

لماع حیـضوت  يارب  دـیاب  ام  يدام . تشیعم  نییعت  لماوع  رگید  اهیندـیماشآ و  كاشوپ و  كاروخ و  نینچمه  دـیامن . نییعت  ار  کلاذریغ 
تیفیک لـماع  نیعت  يارب  مکی  تیعقوم  - 16 میئامن : حرطم  هدـمع  تیعقوم  ود  رد  ار  ناسنا  مود ) عون   ) تاـیح یگنوگچ  يهدـننک  نییعت 

تاصتخم تیهام و  هب  رظن  اب  ناسنا  کی  تایح  تیفیک  يهدـننک  نیعت  لماع  نیرتیـساسا  تسا . ناسنا  دوخ  تاصتخم  تیهام و  تاـیح ،
هدومن یقلت  دوخ  یتاـیح  نوئـش  همه  روـحم  هتخاـس و  ار  نآ  یناگدـنز  نیا  رد  هک  وا  بوـلطم ) وا  نم   ) لآهدـیا نم  زا  تسا  تراـبع  وا ،
درگنب يزیچ  ره  هب  سک و  رهب  یناسنا  نینچ  هک  تسا  یعطق  دـشاب ، ایند  لام  تورث  قشاع  دـنمقالع و  ناسنا  کی  بولطم  نم  رگا  تسا .

تهج نیا  زا  وا  يارب  ابیز  رایـسب  يرنه  يولباـت  دوب . دـهاوخ  اـیند  لاـم  تورث و  ياـنبم  رب  دـنکرارقرب ، طاـبترا  يزیچ  ره  سک و  ره  اـب  و 
نیرتدـیفم و رد  هک  ار  یطخ  باتک  دـشورفب ، ناموت  رازه  ود  هب  دـناوتیم  تسا  هدـیرخ  ناـموترازه  هب  ـالثم  ار  نآ  رگا  هک  تسا  بلاـج 

نیرتيرورض
، دوشیم هدوزفا  شتمیق  هب  درذـگب  وا  يارب  نامز  هچ  ره  اریز  هدرک ، ظفح  هقالع  تقد و  لامک  اـب  دـیاب  تسا ، هتـشون  یملع  تاـعوضوم 
ای هعماج  دـنک ، لصف  لح و  باتک  نآ  تایوتحم  اب  ار  يرـشب  لکـشم  نارازه  دـناوتب  هک  دـتفایب  ققحم  يدرم  تسد  هب  یباـتک  نینچ  رگا 
زا هجو  چیه  هب  ار  باتک  نآ  دـهاوخیم ، تورث  شیازفا  طقف  شبولطم  نم  هک  باتک  بحاص  ناسنا  نآ  دـناسرب ، تداعـس  هب  ار  یعماوج 

رکف رد  هک  دـننکیم  طـلغ  اـهناسنا  دـهاوخیم و  لوـپ  وا  اریز  دـیامن ، هدروآرب  ار  ناـسنا  اـهدرایلیم  تداعـس  هچ  رگا  داد  دـهاوخن  تسد 
اهدـص اب  هکلب  شاهنالداع ، تمیق  اب  هن  وا  تسد  زا  ار  باتک  نآ  دـنهاوخیم  دنتـسه و  شیوخ  ياهدرد  نتخاـس  یفتنم  اـی  دوخ  تداـعس 

اب هک  یباتک  نینچ  اب  دوشیم  هدوزفا  شتمیقب  ندـش  هنهک  اـب  هک  یبارـش  حـیقو  ناویح  نیا  يارب  دـنروایب ! نوریب  شاهنـالداع ، تمیق  ربارب 
تیفیک دـهاوخیم ، یعامتجا  ترهـش  وا  بولطم  نم  هک  ناـسنا  نآ  درادـن ! یتواـفت  دوشیم ، هفاـضا  نآ  یلوپ  شزرا  هب  ناـمز  تشذـگ 
تیفیک تسا ، یهاوخ  تردـق  هطلـس و  وا  بولطم  نم  هک  یـسک  نینچمه  دـشاب . شعامتجا  بولطم  هکدزاـسیم  يروط  ار  دوخ  تاـیح 
نامـسآ نیمز و  رب  نارگید و  رب  تایح  داعبا  يهمه  زا  دـهاوخیم  وا  تسا ، سباه  حالطـصاب  ناـتایول  دـنمتردق  ناویح  ناـمه  وا  تاـیح 

! چیه رگید  دوش و  طلسم 
فرـص ار  دوخ  تیلاعف  شـشوک و  مامت  دیاب  دمهفب ، شیگدنز  خیرات  لوط  رد  ار  ناسنا  کی  تایح  تیفیک  دهاوخب  یـسک  رگا  نیاربانب 

هدوب هچ  وا  لیـصا  ناـمرآ  تسا و  هتـساوخیم  هچ  وا  بولطم  نم  هک  درواـیب  تسدـب  ار  تقیقح  نیا  دـیامنب و  يو  بوـلطم  نم  تخاـنش 
نآ رد  وا  تایح  تیفیک  تخانـش  يارب  دـشاب  یـصوصخم  بولطم  نم  ياراد  دـنک و  یگدـنز  لاس  رازه  ناسنا  کی  ضرف  رب  اذـل  تسا ،

هتسد یگدنز  لاح  رد  اهناسنا  تایح  تیفیک  لماع  نییعت  يارب  مود  تیعقوم  - 17 تفرگ . ار  وا  بولطم  نم  یئاسانش  غارس  دیاب  لاسرازه 
يدرف یگدنز  لاح  رد  اهناسنا  تایح  تیفیک  لماع  زا  رتهدیچیپ  رایسب  یعمج  هتـسد  یگدنز  لاح  رد  اهناسنا  تایح  تیفیک  لماع  یعمج 

يردقب لماع  نیا  تیمها  تسا . هدـش  زاربا  ددـعتم  فلتخم و  دـئاقع  ءارآ و  تیفیک ، نیا  لماع  نییعت  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا .
، نآ ياهدادـیور  خـیرات و  تـالوحت  يهدـننکنییعت  لـماع  ندومیپ  هار  رد  ار  ماـگ  نیرترثوم  نآ ، نتخانـش  اـب  تفگ : ناوـتیم  هک  تسا 

تایح تیفیک  لماع  نییعت  رد  هزادـنا  نامه  هب  دنـشیدنایم ، درف  رب  عامتجا  ریثاـت  رب  هک  هزادـنا  نآ  ناگدنـسیون  زا  ياهدـع  میاهتـشادرب .
یلو تسیچ ؟ رکفت  زرط  نیا  یـساسا  تلع  هک  دـنیوگیمن  احیرـص  نانآ  هچ  رگا  دنـشیدنایمن . یعمج  هتـسد  یگدـنز  لاـح  رد  اـهناسنا 

سدح هار  زا  ناوتیم 
نانآ يارب  تسا ، یعامتجا  یگدنز  متسیس )  ) ماظن ندوب  زاب  لولعم  هک  تاعامتجا  رب  هضراع  تالوحت  تارییغت و  تدش  هک  دروآ  تسدب 

ام هک  تسا  يرورض  هلئـسم  نیا  يهرابرد  یفاک  قیقحت  هب  دورو  يارب  دشابیم . یعمج  یگدنز  تیفیک  لماوع  ای  لماع  یعطق  نییعت  عنام 
يوناث تیفیک  تسا 2 - یگدنز  يرورض  رـصانع  هک  یلوا  تیفیک  - 1 مینک : کیکفت  رگیدمه  زا  یعمج  یگدـنز  رد  ار  تیفیک  عون  ود 
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ياهشزرا یگدنز و  زا  اهتشادرب  اهنامرآ و  تارکفت و  زرط  گنهرف و  رگیدکی و  اب  یعامتجا  ياههورگ  اهناسنا و  طباور  زا  تسا  ترابع 
لماـع اریز  تسا . يوناـث  تیفیک  زا  رتنشور  رتهداـس و  یعمج  تاـیح  یلوا  تیفیک  يهدـننک  نییعت  لـماع  تفاـیرد  کـلذ . ریغ  عونتم و 

ره هتبلا  تسا . یعمج  یگدـنز  ندـمآ  دوجوب  يارباهنآ  لیدـعت  يهلیـسوب  اهمهاوخیم )  ) اههدارا رد  یگنهامه  موزل  تیفیک  نیا  یـساسا 
رتهدامآ یعمج  یگدـنز  رد  رتیلاع  تیفیک  زورب  يارب  هنیمز  دـشاب ، هدوب  رتیقطنم  هعماـج  مدرم  ياـههدارا  لیدـعت  یگنهاـمه و  هزادـنا 
ناوتیم هک  تسا  رادروخرب  تیمها  زا  يردـقب  دریگیمن ، رارق  يدـج  هجوت  دروـم  اـبلاغ  هنافـساتم  هک  یـساسا  لـماع  نیا  دوـب . دـهاوخ 

هک تسا  ناـشفشتآ  هوک  دـننام  هعماـج  شمارآ  دـشاب ، هدوب  مه  مظنم  مارآ و  هعماـج  يرهاـظ  حطـس  هچ  رگا  لـماع ، نیا  نودـب  تفگ :
راجفنا لماوع 

رد هراوـمه  هدوـبن و  رادـیاپ  هک  نیا  هفاـضاب  عاـمتجا  رد  يربـج  یگنهاـمه  مظن و  شمارآ و  دـشابیم . اراد  دوـخ  نورد  رد  ار  بیرخت  و 
يوناث ياهتیفیک  يهجیتن  و  دـشابیمن ، تفایرد  لباق  یعماوج  نینچ  رد  تایح  یقیقح  معط  تسا ، تـالالتخا  زا  یعاونا  ناـفوط و  ضرعم 

، دنک ادیپ  دادتما  یگتخاس  يوناث  ياهتیفیک  اب  یتلم  هعماج و  کی  خـیرات  رگا  . ) دوب دـهاوخ  یگتخاس  هدوبن و  یعیبط  مه  یعماوج  نینچ 
هجوت دروم  دـیاب  ار  لصا  نیا  نیاربانب ، دـشابیمن ) لوبق  لباق  هدوب و  ساسایب  دوش ، زاربا  یخیرات  نینچ  هراـبرد  هک  یلیلحت  ریـسفت و  ره 
لیدعت مکی - مسق  ددرگیم : میـسقت  هدمع  مسق  ود  رب  دیایم ، دوجوب  اهنآ  لیدعت  هلیـسوب  هک  اههدارا  یگنهامه  يانعم  هک : میهدـب  رارق 

. تسا هتـشاد  تیمکاح  خـیرات  لوط  رد  عماوج  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  رد  هنافـساتم  هک  تسا  يربج  یگنهاـمه  نآ  لوصحم  هک  يربج 
، نآ لوصحم  هک  یعیبط  لیدـعت  مود - مسق  تسا . هدوب  فلتخم  عامتجا  ياههورگ  يارب  يربج  لیدـعت  لاکـشا  هک  تسا  نیا  رما  تیاـهن 
، دروم نیا  رد  یعیبط  زا  دوصقم  میدومن . یعیبط ) یگنهامه  یعیبط و  لیدـعت   ) ریبعت ام  هک  دوشیم  هظحالم  دـشابیم . یعیبط  یگنهاـمه 

ایتخا نینچ  اریز  دشابیمن ، اهدادعتسا  ندیسر  تیلعف  هب  يالعا  دح  زا  یشان  میمصت  هدارا و  لماک و  یهاگآ  زا  یشان  رایتخا 
دودحم رایـسب  تیمک  رظن  زا  دروایب ، تسدب  ار  يرایتخا  نینچ  دشاب  هتـسناوت  هک  یتیلقا  هکلب  دـیآیمن  دوجوب  اهناسنا  رثکا  رد  اهنت  هن  ير 

نآ رد  مدرم  هک  تسا  هعماج  مدرم  ياههدارا  زا  طسوتم  دـح  تاعارم  یعیبط ، یگنهامه  یعیبط و  لیدـعت  زا  اـم  روظنم  هکلب  دنـشابیمن ،
یفرعم هعماج ، کی  یلوا  تیفیک  هدننکنییعت  لماع  ناونع  هب  هک  اههدارا  لیدعت  يانعم  مینیبب  نونکا  دننکن . روج  ملظ و  ساسحا  لیدعت ،

يرورـض راک  میـسقت  یعمج  یگدنز  رد  - 1 میروآیم : هلئـسم  ندـش  نشور  يارب  اـج  نیا  رد  ار  اهلیدـعت  زا  ياهنومن  تسیچ ؟ میدوـمن 
نودب دوش ، مامت  هعماج  ررض  هب  هک  دنهدب  رارق  يروط  ار  راک  میـسقت  ای  دنریگب  دوخ  رایتخا  رد  ار  اهراک  دنهاوخب  یـصاخشا  رگا  تسا ،

، یعمج یگدنز  رد  - 2 دومن . دـهاوخ  لیدـعت  ار  نآ  هعماج  حـلاصم  لک  هب  رظن  اب  هدرک و  دودـحم  ار  صاخـشا  نآ  هدارا  هعماج  دـیدرت 
زیوجت ضرف  دریگیم و  رارق  اهناسنا  رایتخا  رد  اجیردت  دودـحم و  یگدـنز  يارب  دـیفم  داوم  اریز  تسا ، ریذـپانناکما  دودـحمان  تیکلام 
تعفنم تذل و  بلج  هدـیدپ  ود  - 3 تخاس . دـهاوخ  یعطق  ار  هعماج  ياههورگ  دارفا و  نایم  مداصت  محازت و  تیکلاـم ، ندوب  دودـحمان 

و ن دناحرطم . هعماج  رد  دارفا  تکرح  ياههزیگنا  لماوع و  نیرتهدرتسگ  ناونع  هب  یصخش  ررض  ملا و  زا  رارف  یصخش و 
رد یمدآ  حور  درخ و  تیریدم  تحت  یعیبط  تایح  هک  هلحرم  نآ  ات  دنشابیم  اهناسنا  یعیبط  تایح  لماع  نیرتیـساسا  هدیدپ  ود  نیا  زی 
ود هک  یماداـم  ینعی  دروآیم  باـسحب  دوخ  یگدـنز  رد  مه  ار  نارگید  تعفنم  تذـل و  تسخن  هلحرم ، نیا  هب  لوـصو  اـب  یمدآ  دـنیآ ،

نینچمه دهاوخیم و  دوخ  يارب  هک  نانچ  دهاوخیم  نانآ  يارب  ار  ود  نآ  دشابن ، وا  تایح  رد  راوگان  ررـض  درد و  بجوم  روبزم  هدیدپ 
هک دوش  دراو  رتیلاع  ياهلحرم  هب  دناوتیم  وا  سپـس  دهاوخیمن  نتـشیوخ  يارب  ار  ود  نآ  هکنانچ  دـهاوخیمن  ار  نارگید  ررـض  ود  رد 
رد هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  اـهیکین  تمظع  هک  دـباییم  رد  یناـسنا  حور  هلحرم  نیا  رد  درادـن . دوـجو  یلاـمک  دـشر و  ناـب ، دورو  نودـب 

زمیج ماـتنب و  هن  دـهدیم و  رارق  هجوت  دروم  روکیپا  هن  ار  هلحرم  نیا  هنافـساتم  دریگب . رارق  تعفنم  تذـل و  ربارب  رد  يرگهلماـعم  ضرعم 
هک نیا  اب  رشب  هک  تسا  هدوب  رگندودحم  ياهتیصخش  هنوگ  نیا  تارکفت  زرط  تهج  هب  تفگ : ناوتیم  دندیگیم . يدج  لبم  تراوتـسا 
رهب تسا . هدنام  هرهبیب  لامک  دشر  یلاع و  هلحرم  هب  دورو  زا  تشا ، رادروخرب  یحور  لامک  دشر و  يارب  ینورد  يدج  قایتشا  کی  زا 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1582 

http://www.ghaemiyeh.com


هک نانچ  گرزب ، کچوک و  عماوج  زا  کی  ره  رد  خیرات و  زا  ياهرود  ره  رد  ررـض  ملا و  زا  زیرگ  تعفنم و  تذـل و  بلج  هدـیدپ  لاح 
وطب

نودب خیرات  ریـسفت  تسا و  يرـشب  ياهتیلاعف  تاکرح و  ياههزیگنا  لماع و  نیرتهدرتسگ  نیرتیـساسا و  میدرک  هراشا  نآ  هب  رـصتخم  ر 
ود رد  تعفنم و  تذـل و  لماوع  قیداصم و  هک  میراد  رظن  رد  مه  ار  هتکن  نیا  دوب . دـهاوخ  صقان  ریـسفت  کی  اـعطق  لـماع  نیا  هظحـالم 

لماوع قیداصم و  دوخ ، ناعونمه  تعیبط و  اب  یناسنا  تاطابترا  شرتسگ  وریپ  رد  هکلب  دنتـسین ، صخـشم  تباث و  روما  هدـع  کـی  ررض ،
هک میئامن  روظنم  دوخ  تاعلاطم  تاقیقحت و  رد  ملسم  لصا  کی  ناونع  هب  دیاب  ار  هیضق  نیا  دنریگیم . رارق  رییغت  رد  زین  روبزم  هدیدپ  ود 

یلـصا تلع  هکلب  تسین ، يرکف  ینالـضع و  ياهتیلاعف  تاکرح و  یلـصا  تلع  ررـض  درد و  زا  زیرگ  تعفنم و  تذـل و  بلج  هدـیدپ  ود 
نتم رد  دیامنیم  نازیرگ  ررـض  درد و  زا  بلج و  عتفنم  تذل و  يوسب  ار  ناسنا  هک  یهاوخدوخ  لماع  ای  تاذ ) تنایـص   ) زا تسا  ترابع 

لوقع و هک  رادـیب  عماوج  بلغا  رد  اـهناسنا  زا  رگید  هورگ  ود  هک  تسا  نیا  رما  تیاـهن  دراد ، دوجو  عـماوج  همه  اـهنارود و  همه  خـیرات 
- مکی هورگ  دـننکیم : تکرح  تاـیح ، ضحم  یعیبـط  نتم  زا  رتـالاب  هک  دـنراد  دوـجو  تـسا ، هداـتفا  تیلاـعف  هـب  اـهنآ  دارفا  تاـساسحا 

یم دوخ  هب  طوبرم  مه  ار  دوخ  عون  ینب  مالآ  دئاذل و  هک  دنیامنیم  تفایرد  ریسفت و  يروطب  ار  دوخ  نم )  ) ای تاذ  هک  دنتسه  یئاهناسنا 
نانآ نورد  رد  دنهدیم ، جنر  ار  نارگید  هک  یئاهدرد  زا  ندیـشک  جـنر  دـنیامنیم و  نارگید  هک  یتذـل  ساسحا  زا  ندرب  تذـل  دـنناد و 

زین نارگید  جنر  تذل و  لکتـش  دنکیم ، ادیپ  يرتیمومع  يانعم  نانآ  یـصخش  جنر  یـصخش و  تذـل  رگید  ترابعب  و  دـیآیم ، دوجوب 
نیاب دـننادیم ، زین  اهنآ  لـماش  ار  عفن  تذـل و  دـنهدیم و  رارق  يدـج  تیمها  دروم  ار  ینید  یقـالخا و  ياهـشزرا  نینچمه  و  ددرگیم .

زا يرود  تروص  رد  دـنربیم و  تذـل  يدـنوادخ  روتـسد  هب  لمع  ینید و  تادـقتعم  هب  داقتعا  یقالخا و  ياهـشزرا  هب  لمع  زا  هک  ینعم 
سوسحم و تعفنم  تذـل و  نانآ و  تایح  نتم  هک  ياههعماج  دارفا  تیرثکا  زا  هورگ  نیا  هک  تسا  یعطق  دـنیامنیم . جـنر  ساسحا  اهنآ 
هتشگ و اهر  تعفنم  تذل و  تیبذاج  زا  هک  دنتسه  يدارفا  مود  هورگ  دنشاب . رت  تمظع  اب  رتهتفای و  دشر  دهدیم  لیکشت  صخـش  یعیبط 

دنزرویمن یعیبط  دوخ  هب  قشع  هزادنا  نآ  اهررض ، اهجنر و  ربارب  رد  دوخ  زا  عافد  رد  دناهتخاس و  رانکرب  ندوب  فده  زا  ار  اههدیدپ  نآ 
هک ایند  نیارد  ار  دوخ  دنزاسب و  ناشدوخ  هجوتم  ار  اهنآ  دنـشابیم ، ناشدوخ  اهنآ  لماوع  يهدـنروآ  دوجوب  هک  نیا  اب  لاح و  ره  رد  هک 

قاو تعیبط  اب  نانیا  دننامب ! قلطم  ناما  رد  خلت  ثداوح  زا  دنرادب و  شوخ  هشیمه  دوش ، لمحتمار  يررض  جنر و  یتسیاب  یسک  ره 
حور یعقاو  تعیبط  هکلب  دننکیمن ، یفن  ار  تعفنم  تذـل و  دـننکیم ، یگدـنز  تعفنم ، تذـل و  هن  تسا  تایعقاو  بلط  رد  هک  حور  یع 

زا ياهعماج  ره  رد  ینرق  ره  رد  رگا  هک  دنتـسه ، یکانفـسا  تیلقا  رد  دارفا  نیا  هتبلا  دراد . تیمها  نانآ  يارب  دـیوجیم  لامک  دـشر و  هک 
نیناوق قوقح و  - 4 دوش . تبث  یصاخ  شـشخرد  اب  خیرات  رد  نرق  نآ  یتسیاب  دنوش ، ادیپ  ناتـشگنا  ددع  هب  هتفای  دشر  ياهتیـصخش  نیا 

دـنکیم و دروخرب  رتمک  تالکـشم  هب  ءازجا  رد  دـشابیم ، یمدآ  هیلوا  ترطف  هب  رتکیدزن  رتیعیبـط و  هزادـنا  ره  هعماـج  کـی  رد  هررقم 
مه رگا  ای  دـشاب و  هعماـج  ناگدـننادرگ  هب  دنتـسم  رگا  ملظ  يدـعت و  - 5 دباییم . لیلقت  رفـص  دـح  ات  یتح  یهاگ  یعامتجا  ياهنایـصع 

هعماج هدننادرگ  صاخـشا  نآ  دننکن ، مادقا  ملظ  نآ  نتخاس  یفتنم  رب  یئاناوت  اب  هعماج  نآ  ناگدننادرگ  یلو  دـشاب  مدرم  دوخ  هب  دنتـسم 
هب ار  راک  نیا  عامتجا  هکلب  تیاضر  رایتخا و  اب  هن  هتبلا  درک ، دـنهاوخ  راـنک  رب  عاـمتجا  هنحـص  زا  ار  ناشتیریدـم  تالیکـشت  دوز ، اـی  رید 

للم ماوقا . خیرات  یلـصا  نتم  رد  ار  یـساسا  روما  نیا  هک  خیرات  هفـسلف  رد  نارظنبحاص  زا  هدع  نآ  داد . دهاوخ  ماجنا  لاکـشا  زا  یلکش 
یتارظن ر - 18 دنهدب . هئارا  یهجوت  لباق  بلطم  خیرات  لیلحت  ریسفت و  رد  دنناوتیمن  دنهدیمن ، رارق  هجوت  دروم 

يارب هفسالف  تفرگ و  جوا  شدیدج  لکشب  خیرات  هفسلف  رد  ثحب  هک  نامز  نآزا  تسا . هدش  هئارا  نونکات  كرحم  لماع  ناونع  هب  هک  ا 
دوخ هب  ار  نانآ  هجوت  يدج  روطب  مه  خیرات  كرحم  لماع  یـسررب  دندید ، روبجم  ار  دوخ  خیرات  ياهفدـه  تیوه و  واهتلع  رد  رظن  زاربا 

قح وا  دـنک ، نایب  ار  خـیرات  كرحم  لماع  دـناوتن  رکفتم  کی  رگا  خـیرات : يهرابرد  ناگنـسیون  زا  یخرب  رظن  هب  هک  اجنآ  ات  دومن ، بلج 
دوش هئارا  تسا  نکمم  خیرات  كرحم  لماع  ناونع  هب  هک  ار  یئاهعوضوم  زا  ياهنومن  لاح  ره  هب  و  درادن . ار  خیرات  هفـسلف  رد  رظن  راهظا 
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ییایفارغج و لماوع  دـننام  ناسنا ، هب  طیحم  ناسنا و  دوخ  زا  جراخ  یعیبط  لماوع  - 2 مومع . روطب  یناسنا  تعیبط  - 1 میدرگیم : رکذتم 
اهنآ اب  لباقم  رد  هچ  دشابن ، هاگآ  هچ  دشاب و  هاگآ  اهنآ  هب  ناسنا  هچ  دـنکیم  لیمحت  ناسنا  رب  ار  دوخ  اربج  هک  تعیبط  زا  یلماوع  رگید 

اب ار  اهنآ  نارادمتسایس  ياهشور  راکفا و  هاوخ  هدرک  ینارمکح  تاعامتجا  رب  هک  یسایس  لماوع  - 3 هن . ای  دشاب  هتشاد  يرایتخا  تردق و 
غباون - 5 تسا . هدومن  بلج  دوخ  هب  ار  هچین  کیردرف  لاثما  هک  نانچ  نآ  یمومع  يانعم  هب  تردـق  - 4 هن . ای  دیامن  تاعارم  تقد  لامک 

هدومن بلج  دوخ  يهعماج  رد  یتارییغت  تالوحت و  فلتخم  تاهج  زا  دنناوتیم  هک  ياهتسجرب  ياهتیصخش  و 
دیدـش شیارگ  هقالع و  يدام  ذـئاذل  عفانم و  هب  هک  تسا  يدوجوم  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  نآ ، ماـع  موهفم  هب  هن  ناـسنا  تعیبط  تسا 6 -

هدهاشم خیرات  يارب  رگنپشا  يهفسلف  رد  لماع  نیا  دنکیم . يربهر  نوگانوگ  تشونرـس  هبار  تاعامتجا  هک  یفخم  لماع  کی  - 7 دراد .
: دنتفگیم نانآ  دروخیم . مشچب  ناگتشذگ  ياهرادنپ  رد  لماع  نیا  اهنآ . رب  همکاح  نیناوق  ینامسآ و  تارک  تادوجوم و  - 8 دوشیم .

یقلطم يهدیا  - 9 دـننکیم . هرادا  نیناوق  تادوجوم و  نآ  ار  نیمز  يهرک  نیا  ياهناسنا  نوئـش  يهمه  دنـسوفن و  ياراد  ینامـسآ  تارک 
رد هکنانچ  هدارا ) قلطم   ) ای تایح  يهدارا  - 11 مومع . روطب  يداصتقا  ياههدیدپ  - 10 دوشیم . هدید  شناوریپ  لگه و  يهفـسلف  رد  هک 
رد عوـضوم  نیا  هب  هیبـش  يزیچ  دـشابیم . یعیبـط  ياـهدومن  يارواـم  زا  هک  لاـعف  یلک  تاـیح  - 12 دوشیم . هدـید  رواهنپوش  يهفـسلف 

. اجرباپ مکحتـسم و  ياههدیا  تثارو و  دننام  تاعامتجا ، رد  نیـشیپ  يهدـش  بوسر  ياهگر  - 13 تسا . هدـمآ  نوسگرب  يرنه  تارکفت 
ياـهینوگرگد بجوم  هک  نآ  مکارت  تیعمج و  شیازفا  - 14 درک . ادیپ  نویولواتسوگ  یـسانشهعماج  ياهـشور  رد  ناوتیم  ار  لماع  نیا 

تاصتخم اـههشیر و  تیوه و  هب  رظناـب  یـسنج  يهزیرغ  - 15 مینیبیم . سوتلاـم  تاـیرظن  رد  ار  عوضوم  نیا  دـشابیم . خـیرات  رد  یفیک 
یمومع آ

، دـهدیم رارق  يدـعب  يهجرد  رد  نآ  ربارب  رد  ار  یناـسنا  لـماوع  زئارغ و  رگید  دراد و  هدـیدپ  نیا  هب  هک  ياهدـیقع  تدـش  زا  دـیورف  ن ،
ار لماع  نیا  هب  هیکت  دـنکیم ، زورب  تاـعامتجا  رد  هک  یلیـصا  ياههدـیا  - 16 دـنک . یفرعم  خـیرات  كرحم  لـماعار  هزیرغ  نیا  ناوتیم 
ای هنیک  قشع و  - 18 تسا . تیلع  نوناق  راکنا  نآ  يهمزال  هک  قافتا  سناـش و  - 17 درک . ادیپ  دهتیاو  ثرون  درفلآ  يهفـسلف  رد  ناوتیم 

یئوج تقیقح  - 20 تسااهناسنا . لاحب  دیفم  هک  يزیچ  ره  - 19 تسا . هدنام  راگدای  هب  سلکودیپما  یفسلف  متسیس  زا  هک  عفد ) بذج و  )
-23 تسا . لاعتم  دـنوادخ  هک  یتسه  شخب  ضیف  لماک و  دوجوم  نیرب و  لماع  - 22 دوجوم . عضوب  سدقم  تعانق  مدع  - 21 لامج . و 

ياهتیفیک هدننک  داجیا  كرحم و  لماوع  نیرتیـساسا  تسا ) اهناسنا  لاحب  دـیفم  هک  هچنآ  ناسنا - ادـخ -  ) قوف لماوع  زا  لماع  هس  نید .
هب طوبرم  تسا  هدـش  حرطم  خـیرات  كرحم  لماع  ناونع  هب  کـی  ره  هک  لـماوع  هیقب  تسا . اهدادـیور  یلـصا و  تیوه  هیوناـث و  هیلوا و 

- ادخ - 1 داد . تبـسن  لماوع  نآ  زا  لماع  دـنچ  ای  کی  ره  هب  ار  خـیرات  يریذپلکـش  تکرح و  ناوتیمن  تسا و  اهناسنا  داعبا  زا  يدـعب 
انع ءازجا و   ) هدام عوضوم و  تسا . یتسه  ملاع  طباور  اههدیدپ و  ءازجا و  رد  سدقا  تاذ  نآ  ریثات  دننام  خیرات ، رد  يدنوادخ  ریثات 

يرکف و راثآ  همه  اههبیتک و  هدش و  کح  هدیشارت و  ياهگنـس  برام و  دس  رـصم و  مارها  حلاصم  ات  هتفرگ  ناسنا  زا  خیرات  هدنزاس  رص )
همه هـمه و  تـسا ، هداد  رارق  ناگتـشذگ  تشذگرـس  ناـیرج  رد  ار  ناگدـنیآ  هتـسب و  شقن  یکیزیف  يدوـمن  رد  هـک  يرــشب  ینالــضع 

تیلعفب یلاع و  ياهتمه  نداتفا  راکب  اهشهج و  تافاشتکا و  واهمیمـصت  اههدارا و  تارکفت و  رگید  فرط  زا  دنتـسه  يدنوادخ  تاقولخم 
يرایتخا ياهراک  يدابم  یتح  دنشابیم ، ادخ  هب  دنتـسم  همه  همه و  دنـشابیم ، خیرات  هدنهد  لیکـشت  داوم  هک  اهدادعتـسا  عاونا  ندیـسر 
يرایتخا ياـهراک  نآ  زا  اـهلولعم  دـننام  هک  یجیاـتن  دـنروآیم و  دوجوب  لوقعم  سوسحم و  هنحـص  رد  اـهراک  نآ  هک  یـشقن  اـهناسنا و 

تقیقح هک  راک ) یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  هطلس  هراظن و   ) يارب تیصخش  هیجوت  زج  تسا ، ادخب  دنتسم  زین  اهنآ  همه  ددنویپیم ، روهظب 
تابثا ار  يدـنوادخ  تیلعاف  هک  ینقتم  لالد  نامه  دـشابیم . یناسنا  ياهـشزرا  اهتیلوئـسم و  تواقـش و  تداعـس و  رادـم  تسا و  راـیتخا 
گرزب ناهیک  يارب  راسخاش و  کی  رب  ناوتان  فیرظ و  هدنرپ  کی  هنارت  ای  فیعض  هچروم  خاش  کی  ای  تخرد  گرب  کی  يارب  دنکیم 

تابثا زین  يرـشب  خیرات  داوم  عوضوم و  رب  ار  يدـنوادخ  تیلعاف  لئالد  نامه  دراد ، دوخ  رد  تارایـس  تباوث و  دیـشروخ و  اهدرایلیم  هک 
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هب دنکیم .
دوجو خـیرات  هدـننک  بیکرت  داوم  عوضوم و  رد  تسا ، یتـسه  مظاـن  دـنوادخ  هدـننک  تاـبثا  یتـسه  ملاـع  رد  هک  مظن  رگا  لاـثم : ناونع 
لیلحت ریـسفت و  لباق  رـشب  زور  کی  یگدنز  یتح  دوب ، لمتحم  لاوحا  همه  رد  دیق  طرـش و  نودب  يزیچ  ره  مدع  دوجو و  ینعی  تشادن ،

رگا نینچمه  تسا . هدیـسر  ینونک  نارودـب  هدومن و  روبع  نآ  زا  دوـخ ، خـیرات  نتخاـس  لکـشتم  اـب  هک  لاـس  نارازه  هب  دـسر  هچ  دوـبن ،
ءازجا و  ) داوم عوضوم و  رد  لیلد  نامه  مینک ، تابثا  ار  یتسه  ناهجرد  يدـنوادخ  تلاخد  تاریغتم ) رد  تباوث  دوجو   ) لیلد اب  میهاوخب 

طقف هک  خیرات  رـساترس  رد  هک  تیمها  اب  نشور و  رایـسب  نایرج  کی  هفاضاب  دـشابیم . کسمت  لباق  زین  خـیرات  هدـنهد  لیکـشت  رـصانع 
زا ریز  تایبا  رد  يدودـح  ات  هک  هچنآ  زا  تسا  تراـبع  ناـیرج  نآ  دـنهدیمن و  رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  نارگن  دودـحم  ناراکـشومارف و 

شکنانع دـب  کین و  رهب  تساضق  یلب  تساضر  فالخرب  لاوحا  يراجم  ارچ  تساضق  هن  ناـیناهج  لاـح  لوحم  رگا  تساهدـمآ : يرونا 
رد یناوارف  تایآ  تسام  روصت  هنییآ  رد  هکنانچ  یکی ، دوبن  هنامز و  درآ  رب  شقن  رازه  تساهاطخ  هلمج  ياهریبدـت  هک  لیلد  نادـب  قلخ 

اهبیشن زارف و  تالوحت و  رد  نآ  نتفرگ  رارق  خیرات و  رد  يرشب  تایح  نایرج  رد  ار  ناحبس  دنوادخ  تیـشم  تردق و  تلاخد  دیجم  نارق 
داد رکذت 

نایم ام  و   ) نینما اسمایا  یلایل و  اهیف  اوریـسلا  اهیف  انردق  هرهاظ و  يرق  اهیف  انکراب  یتلا  يرقلا  نیب  مهنیب و  انلعج  و  هنومن : ناونع  هب  تسا . ه 
هدوب مهب  لصتم  اهیدابآ  نا  ياهتخرد  تاورط و  اب  زبسرس و  رایـسب  هک  ماش  ياهیدابآ   ) میدینادرگ كرابم  هک  یئاهیدابآ  نآ  ابـس و  مدرم 

ار رگیدـمه  و   ) دـندوب راکــشآ  یموـس ) يارب  یمود  یمود و  يارب  یلوا  بـیترت  هـب   ) رگیدـکی يارب  هـک  مـیداد  رارق  یئاـهیدابآ  تـسا )
ریـس نما  لاح  رد  اـهزور  اهبـش و  اـهیدابآ  رد  میتفگ :)  ) میدومن و نیعم  اـهیدابآ  نآ  ناـیم  رد  ار  نآ  ناـمز  تکرح  تفاـسم  دـندیدیم .)

ار تیندم  هافر  رد  یگدنز  لماوع  رگید  اهیدابآ و  نیب  ام  ياهتفاسم  رد  نما  توارط و  يدابآ و  لاعتم  دنوادخ  هکرابم  هیآ  نیا  رد  دننک ).
دح رد  یگدنز  لئاسو  دنوادخ  اریز  دیامرفیم ، یفرعم  هبیط  هدلب  ار  نویئبس  روشک  هروس  نیمه  زا  يهیآ 15  رد  دهدیم و  تبسن  دوخ  هب 
رد دهدیم  تبسن  دوخ  تیشم  تردق و  هب  ار  عماوج  اهندمت و  طوقس  تکاله و  دنوادخ  نینچمه  دوب . هدومرف  هدامآ  نانآ  يارب  ار  یلاع 

دندومن و قح  زا  ضارعا  ( ) یهلا ناسحا  تمعن و  ربارب  رد  نویئبس   ) مرعلا لیس  مهیلع  انلسراف  اوضرعاف  دیامرفیم : هیآ 17  رد  هروس  نیمه 
.( میداتسرف نانآ  هب  برام ) دس  هب  فورعم  گرزب  دس  نآ  لیس  ای   ) دیدش یلیس  ام 

لکل تایال  کلذ  یف  نا  قزمم  لک  مهانقزم  ثیداحا و  مهانلعجف  مهـسفنا  اوملظ  انرافـسا و  نیبدعاب  انبر  اولاقف  دیامرفیم : هیآ 19  رد  و 
متـس دوخ  هب  نانآ  نک و  رود  ار ) ام  ياهیدابآ  نایم  تفاسم   ) ار ام  ياهرفـس  هلـصاف  ام ، راگدرورپ  يا  دـنتفگ : ابـس  مدرم   ) روکـش راـبص 

تـسا یتایآ  نانآ  لمع  هجیتن  لمع و  نیا  رد  میتخاس ، یـشالتم  ار  نانآ  لماک  روطب  میدروآرد و  اهناتـساد  تروصب   ) ار نانآ  اـم  دـندرک 
مدرم هلیسوب  ار  مدرم  زا  یضعب  دنوادخ  رگا   ) ضرالا تدسفل  ضعبب  مهضعب  سانلا  هللا  عفد  ول ال  و  رازگرکـش ). رابدرب و  ناسنا  ره  يارب 

هک نیا  رگم  میدرکن  كاله  ار  يدابآ  چـیه  ام  و   ) مولعم باتک  اهلوالا  هیرق  نم  انکلها  اـم  و  تسگیم ). دـساف  نیمز  درکیمن  عفد  رگید 
ناـیب هتـشذگ  ثحبم  رد  هک  ناـنچ  ناـسنا  اـب  يرـشب  خـیرات  ياهدادـیور  تادوجوم و  هطبار  رد  یحیـضوت  دوب ). مولعم  یباـتک  نآ  يارب 

يدـحا چـیه  تسا و  یتسه  داعبا  حوطـس و  همه  رد  اهدادـیور  طباور و  تاـکرح و  تادوجوم و  عیمج  قلاـخ  ناحبـس  دـنوادخ  میدومن 
سپ هک  دیایب  شیپ  هلئـسم  نیا  تسا  یعیبط  دروم  نیا  رد  دشاب . هتـشاد  دناوتیمن  يدنوادخ  یـشخب  ضیف  تیقلاخ و  رد  تکرـش  یئاناوت 

برم تایآ  زا  یضعب  ثحبم  رد  لامجا  روطب  هلئسم  نیا  تسا ؟ هراکچ  شخیرات  لیکشت  یگدنز و  نوئش  ندروآ  دوجوب  رد  ناسنا 
ریغی و یتح  موق  یلع  اهمعنا  همعن  اریغم  کی  مل  هللا  ناب  کـلذ  - 1 میروآیم : ار  دوخ  هب  رشب  يرایتخا  هناهاگآ و  ياهراک  دانتـسا  هب  طو 

رییغت ار  ناشدوخ  عضو  هک  نیا  رگم  دهدیمن  رییغت  ار  نآ  دیامرف  اطع  یموق  هب  هک  ار  یتمعن  دنوادخ  هک  تسنآ  يارب  نیا ،  ) مهـسفناب اما 
دوخ عضو  نانآ  هک  نیا  رگم  دهدیمن  رییغت  ار  یموق  چیه  عضو  دنوادخ  اطق   ) مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  - 2 دنهدب ).

شخیرات رـصانع  ءازجا و  لیکـشت  دوخ و  تایح  تشونرـس  نتخاش  رد  ار  ناسنا  تحارـص ، لامک  اب  هکرابم  هیآ  ود  نیا  دنهدب ). رییغت  ار 
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تایح رد  هک  یعـضو  اریز  تسا . ناحبـس  دنوادخ  قلطم  يرگداد  يانبم  رب  یهلا  تنـس  نیا  یلامجا  لیلد  دیامنیم ، یفرعم  رایتخا  ياراد 
ار عضو  نآ  لماوع  وا  دوخ  ای  اعطق  بولطمان ، هاوخ  دشاب و  هدوب  ناسنا  يارب  بولطم  یتیفیک  عضو  نآ  هاوخ  دـیآیم ، دوجوب  ناسنا  کی 
نآ لـماوع  وا  دوخ  ینعی  دـشاب  لوا  مسق  رگا  تسا  هدروآ  دوجوب  ار  ضورفم  عضو  هک  تسا  هدوب  يربج  لـماوع  اـی  تسا  هدروآ  دوجوب 

یعون ارجم  رد  ار  دوخ  ناـسنا  هک  تهج  نادـب  ینعی  دـبایرد  ار  نآ  جـیاتن  یتسیاـب  تسا و  هدروآ  دوجوب  ار  بولطماـن  اـی  بولطم  عـضو 
لخب و نودب  ناحبس  دنوادخ  تسا و  هدیزگرب  دوخ  يارب  ار  یگدنز  زا  ینیعم  تیفیک  هداد و  رارق  تایح  زا  صاخ 

دناوتب هک  تسا  هتـشاذگ  وا  راـیتخا  رد  ار  ینورد  نوگاـنوگ  ياهدادعتـسا  ینالـضع و  یعیبـط و  لـئاسو  قلطم  روطب  زیچ  همه  زا  زاـینیب 
هدش باختنا  تیفیک  نامه  ناحبس  دنوادخ  رگا  دهدب . همادا  ار  نآ  دروایب و  دوجوب  تسا  هدومن  باختنا  دوخ  تایح  يارب  هک  ار  یتیفیک 

هک ار  تیفیک  نامه  نم  رگا  هک  درک  دهاوخ  ادخب  جاجتحا  دوخ  رظنب  هکلب  درک  دهاوخ  نامگ  ناسنا  دـهدب ، رییغت  ار  ناسنا  دوخ  هلیـسوب 
نم مدرکیم ، نانچ  نینچ و  نم  دادیمن ، رییغت  دوخ  تیشم  قباطم  ار  نآ  دنوادخ  متـشاد و  رایتخا  رد  مدومن ، باختنا  مدوخ  تایح  يارب 

نتفرگ رارق  تسا ، وا  تایح  ناسنا و  تقلخ  هرابرد  يدـنوادخ  تیـشم  هچنآ  مدیـسریم و  العا  لامک  دـشر و  هب  هدـیزگرب  تیفیک  نآ  اب 
رایتخا یهاگآ و  دنکیم ، باختنا  دوخ  تایح  يارب  یمدآ  هک  ار  یتیفیک  ره  و  تسا ، ناسنا  دوخ  رایتخا  یهاگآ و  اب  لامک  ریسم  رد  يو 

زا ناـسنا  عضو  رییغت  اذـل  دریگب . رارق  تسوا ، تقلخ  زا  فدـه  هک  لاـمک  ریـسم  رد  هک  دزادـنیب  راـک  هب  يروطب  دـناوتیم  ار  شتردـق  و 
نکل ضرالا و  ءامـسلا و  نم  تاـکرب  مهیلع  اـنحتفل  اوقتا  اونما و  يرقلا  لـها  نا  ولو  - 3 درادـن . يزوجم  تلع  رگید ، یتیفیک  هب  یتـیفیک 

يارب آ ام  هتبلا  دندیزرویم  يوقت  ددندروآیم و  نامیا  اهیدابآ  لها  رگا  و  . ) نوتسکی اوناک  امب  مهاندخاف  اوبذک 
دنتخودـنایم هک  هچنآ  تهج  هب  ار  نانآ  ام  دـندومن و  بیذـکت  ار ) قح  ءایبن و   ) نانآ یلو  میدرکیم  زاب  نیمز  نامـسازا و  یتاـکرب  ناـن 

نیا دـندوب ) راکمتـس  هک  میدرب  نیب  زا  میتسکـش و  هک  ار  اهیدابآ  اسب  هچ  ام  و   ) هملاظ تناـک  هیرق  نمانمـصق  مک  و  - 4 میتخاس ). راتفرگ 
هدش دساف  اهنآ  یگدنز  هک  اهیدابآ  اسب  هج  و   ) اهتـشیعم ترطب  هیرق  نم  انکلها  مکو  - 5 تسا . هدمآ  زین  هیآ 48  جحلا  هروس  رد  نومضم 

 … سانلا يدیا  تبـسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رهظ  - 6 میدومن ). كاله  دندوب ) هتخادنا  هارب  داسف  یگماک و  دوخ  یگدـنز  رد   ) دوب
دیجم نارق  رد  نآ  لاثما  هفیرـش و  هیآ  نیا  زا  دـنتخودنا ). دوخ  راـیتخا  اـب  مدرم  هک  هچنآ  تهج  هب  درک  زورب  اـیرد  یکـشخ و  رد  داـسف  )

لئاسو و هب  هن  و  ادخ ، هب  هن  تسا  دنتسم  وا  دوخ  هب  طقف  دشاب ، هدوب  هک  یعون  ره  رد  ناسنا  تایح  رد  داسف  هک  دوشیم . هدافتـسا  یبوخب 
ار نسررم  خرف  ياهناهج  دراد  هنگ  هچ  خاک  یتستفر ز  هاچ  نورد  وت  تسا . هداد  رارق  وا  راـیتخا  رد  دـنوادخ  هک  ییاهدادعتـسا  اـهورین و 

رایتخا تردق و  حوضو  لامک  اب  هک  ياهفیرـش  تایآ  زا  ياهنومن  دوب  نیا  يولوم )  ) دوبن الاب  رـس  يادوس  ارت  نوچ  دونع  يا  یمرج  تسین 
ذت تسا ، وا  خیرات  رصانع  ءازجا و  هدنهد  لیکشت  هک  دوخ  تشونرس  نتخاس  رد  ار  ناسنا 

لماکت ياعدا  اب  هک  طوقـس  تبکن و  هدـیدپ  هاجنپ  نآ و  جـیاتن  نیمز و  يور  رد  داـسفا  داـسف و  هب  ناراـکهبت  شیارگ  - 20 دهدیم . رک 
داسفا داسف و  يرشب  خیرات  رد  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  تسا . بسانم  رایسب  نامدوخ  ندرک  هرخسم  يارب  یئاعدا  نینچ  تسا و  راگزاسان 

رد رـشب  هک  میریگب  رظن  رد  ار  یهیدب  هیـضق  نیا  تسخن  دوش ؟ یگدیـسر  دیاب  هرورـضلاب  خـیرات  هفـسلف  تخانـش  رد  هک  دراد  دوجو  مه 
، درادـن یقرب  بوراج  درادـن ، امیپ  هراق  ياهامیپاوه  هک  تسین  نآ  مدوصقم  تسا . هدرواـین  تسدـب  یهجوت  لـباق  تازاـیتما  خـیرات  لوط 

کی دننام  ار  نیمز  شطابترا  لئاسو  تسا ، هدرواین  تسدـب  زاسراک  هداعلاقوف  ياهرتویپماک  دـنادیمن ، ار  یحارج  زیگنا  تفگـش  لامعا 
اهنآ ربارب  اهدص  اهنیا و  همه  تسا …  هدومنن  دونـشیم ) ار  نآ  مه  يرگید  دننک  ياهفرـس  اهنآ  زا  یکی  رد  رگا  هک   ) ياهناخ دنچ  يدابآ 

تازایتما همهنآ  دوجو  اب  میئوگب : میهاوخیم  هکلب  دنشابیم . تیمها  ياراد  بلاج و  مه  رایـسب  دناهدمآ و  دوجوب  يرـشب  تسد  رکف و  اب 
نایم رد  هک  هتفای  دشر  شزرارپ و  رایسب  ياهناسنا  زا  یکیراب  ياههگر  ياهنم  دریگب ، هدیدان  ار  اهنآ  دناوتیمن  سک  چیه  هک  اهتفرـشیپ  و 

هدوب و م ناوارف  یلیخ  نیمز  يور  رد  داسفا  داسف و  تسا  نایرج  رد  اهناسنا ، تیرثکا  گنسلاغز  دودحمان  هوبنا 
حیحص و تیبرت  میلعت و  هلیسوب  تسا  هتسناوتیم  رـشب  نوچ  و  تسا . هتـشگ  لوصو  لباق  ياهتمظع  دشر و  زا  نانآ  یگدنام  بقع  بجو 
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نیاربانب دـیامن ، لوبقم  هیجوت  ریـسفت و  لباق  ایند  هاگرذـگ  رد  ار  دوخ  تایح  یناسنا  يالاو  قالخا  نایدا و  هیلاـع  تمکح  زا  يرادربهرهب 
تفرشیپ يارب  رشب  هک  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  تسا . هتخادنا  هارب  خیرات  لوط  رد  نیمز  يور  رد  رشب  هک  يداسفا  داسف و  تفگ : ناوتیم 

همادا ار  نآ  عورش و  ار  یتکرح  نینچ  تسناوتیم  هک  نیا  اب   ) تسا هدادن  ماجنا  رمتسم  هناهاگآ و  تکرح  دوخ  يزغم  یحور و  لماکت  و 
. دهدیم ناشن  ار  لماکت  ياعدا  فالخ  خیرات  رساترس  رد  يرـشب  راتفر  مکی - لیلد  مینک : حرطم  ار  یهیدب  مهم و  رایـسب  لیلد  ود  دهدب )

تسا یئاهراتفر  خیرات ، مهم  رایسب  ياههیاپ  زا  یخرب  فشک  لقادح  ای  خیرات ، هفسلف  فشک  لماوع  نیرتیساسا  زا  یکی  تفگ : ناوتیم 
لماوع میناوتیم  تسا ، هتـشگ  رادومن  رـشب  عون  زا  خیرات  هاگرذـگ  رد  هک  یئاهراتفر  عاونا  رد  تقد  اب  تسا . هداد  ناشن  دوه  زا  رـشب  هک 

، نآ لماوع  زا  ار  رشب  تایح  یئانبریز  لماوع  رگید  حالطصا  هب  ای  نآ  يوناث  یعرف و  لماوع  زا  خیرات  رد  ار  رـشب  تایح  يا  هیاپ  لیـصا و 
ره زا  تسا  ترابع  راتفر  راتفر - فیرعت  - 1 میئامنیم : حرطم  ار  بلطم  دنچ  ثحبم  نیا  رد  میئامن . کیکفت 

عاونا همه  لماش  هک  تسا  ماع  موهفم  کی  نیا  و  دـیامنیم . زورب  يونعم  يدام و  یگدـنز  رد  ناسنا  زا  هک  يریگ  عضوم  لـمع و  دومن و 
دیامنیم زورب  ياهزیگنا  تلع و  زا  هک  ار  يدومن  ره  هدوب و  يرارطـضا …  یـساکعنا و  یفطاع و  ینالقع و  ياهدومن  رادرک و  راـتفگ و 

باختنا و لمع و  راتفگ و  هنوگ  ره  هک  نانچ  دـشابیم . یناور  يزغم و  ياـهتیلاعف  همه  لـماش  راـتفر ، يارب  ماـع  موهفم  نیا  دریگ . رب  رد 
. دندرگیم بوسحم  یمدآ  ياهراتفر  زین ، یحلـص  یگنج و  یبدا ، یعادبا ، يرنه ، يداصتقا ، یقوقح ، یـسایس ، یقالخا ، ینید ، تاکرح 

دیاب دـشابیم ؟ یمدآ  راتفر  موهفم  لومـشم  زین  تسا  تکرح  مدـع  ناـمه  هک  نوکـس  تفگ : ناوتیم  اـیآ  تکرح ، مدـع  نوکـس و  اـما 
دنناـم تکرح . يارب  لـماع  هزیگنا و  ندوبن  تهح  هب  تکرح  مدـع  مکی - عون  ددرگیم : میـسقت  هدـمع  عوـن  ود  رب  تکرح  مدـع  تفگ :

، دیمان راتفر  ناوتیمن  ار  اهتکرح  مدع  زا  عون  نیا  ندوب . تسردـنت  تهج  هب  اود  لامعتـسا  مدـع  ندوبن و  هنـسرگ  تهج  هب  اذـغ  ندروخن 
دوجو اب  تکرح  مدـع  مود - عون  دوش . هدـیمان  راتفر  ات  تسا ، هدومنن  زورب  ناسنا  زا  هزیگنا  لماع و  هب  هتـسباو  یتکرح  لمع و  چـیه  اریز 
دیامن تمواقم  يراددوخ و  دراد ، کیرحت  تردق  هک  ياهزیگنا  ربارب  رد  ناسنا  رگا  دنشاب ، هتشاد  کیرحت  تردق  هک  يا  هزیگنا  لماع و 

ردق و 
يارب یـصخش  باـختنا  رد  هک  ناـنچ  تسا ، هدرک  زاربا  دروم  نآ  رد  يراـتفر  دـنک ، یثـنخ  ینورد  يراددوـخ  اـب  ار  هزیگنا  کـیرحت  ت 

يراتفر دهدیم ، تبثم  يار  ضورفم  صخش  يارب  هک  یـسک  هک  هنوگ  نامه  دتفایم  قافتا  هعماج  کی  هب  ای  فنـص ، کی  هب  یگدنیامن 
عنتمم يار  هک  یـسک  یتح  تسا ، هدرک  زاربا  دوخ  زا  يراتفر  تسا ، هداد  یفنم  يار  هک  یـسک  مه  روط  نامه  تسا ، هداد  ناـشن  دوخ  زا 

هدرک و يراددوخ  تبثم ، يار  يهزیگنا  ربارب  رد  اریز  تسا ، هداد  زورب  ار  يراتفر  زین  دزرویم ، عانتما  نداد  يار  زا  تقیقح  رد   ) دـهدیم
میسقت هدمع  مسق  هس  رب  نامز  دادتما  رد  نآ  دومن  ماود  لاوز و  هب  رظن  اب  راتفر  نامز  ششک  رد  راتفر  میسقت  - 2 تسا . هداد  یفنم  يار  ای 

دننام دنکیمن ، زواجت  دودحم  تاظحل  ای  هظحل  زا  دنکیم ، زورب  راتفر  زا  مسق  نیارد  هک  يدومن  لاوزلا  عیرـسراتفر  مکی  مسق  ددرگیم :
نیا تقوم  راتفر  مود  مسق  دوریم . نیب  زا  تعرـسب  دهدیم و  ناشن  يدومن  یبصع  بارطظا  نوخ و  نایرج  رد  هظحل  دـنچ  ای  هک  تلجخ 

هام و دنچ  ای  کی  زور ، دـنچ  ای  کی  دـننام  دـیامنیم ، لاغـشا  ار  يدودـحم  نامز  یلو  دوشیمن ، لیاز  تعرـسب  هچ  رگا  اهراتفر  زا  مسق 
اتفر زا  یخرب  رادیاپ  راتفر  موس  تمسق  کلذریغ . اهتهارک و  اهتیاضر و  اههودنا ، اهیداش و  زا  یضعب  دننام  لاس ، دنچ  ای  کی 

دنناـم داد ، رارق  تقوـم )  ) مود و  لاوزلا ) عیرـس   ) لوا مـسق  ود  ربارب  رد  ار  اـهنآ  ناوـتیم  هـک  دـنراد  يداـیز  اتبـسن  رارمتــسا  ماود و  اـهر 
، ملع شنم  رنه ، شنم  يوقت ، شنم  تیریدم ، شنم  دننام  دیامنیم  هیجوت  ار  اهتیصخش )  ) اهنم هک  مکحتسم  ياهشنم  هب  دنتـسم  ياهراتفر 
، تسین يرورـض  رمع  نایلاس  همه  يارب  هچ  رگااهراتفر  عون  نیا  ياـقب  ماود و  کـلذریغ . یـسایس و  شنم  یقوقح ، شنم  یـسایس ، شنم 
ار نورد  رد  تباث  شنم  رتيوق  یتلع  هک  یماداـم  اذـل  دراد ، یمدآ  نورد  رد  مکحتـسم  تیوه  کـی  یناـسنا  شنم  هک  تهج  نادـب  یلو 

ظفح ار  دوخ  تیلاـعف  تیوه و  تباـث  شنم  ددرگن ، چوپ  لزلزتـم و  نورد  رد  شنم  نآ  یـضتقم  لـماع  دوخ  اـب  دـنکن و  لـیاز  لزلزتـم و 
تخانـش يارب  نآ  كرد  تسا و  مهم  رایـسب  هک  دراد  دوجو  راـتفر  يهراـبرد  يرگید  میـسقت  هدارا : هب  رظن  اـب  راـتفر  عاونا  - 3 دیامنیم .
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. تسا یناسنا  يهدارا  تلاخد  مدع  تلاخد و  هب  رظناب  میسقت  نیا  دراد . یمتح  ترورـض  خیرات  لوط  رد  یمدآ  راتفر  ياهـشزرا  تیوه و 
تیصخش هک  نانچ  راتفر  زا  عون  نیا  رد  ضحم  یباتزاب  ای  یـساکعناراتفر  مکی  عون  تسا : ریز  رارق  هب  هاگدید  نیا  زا  راتفر  یـساسا  عاونا 

فدـه يوسب  ینورد  تکرح  قایتشا و  زا  تسا  ترابع  هک  هدارا  نانچمه  درادـن ، راـتفر  زورب  رد  یتطاـسو  تلاـخد و  هنوگ  چـیه  یمدآ 
تلاخد بولطم ،

یلاجم تصرف و  هک  تسا  يدـح  رد  نآ ، يهلماـک  هماـت و  تلع  دوجو  تهج  هب  راـتفر  زورب  تیمتح  تیرورـض و  اریز  درادـن  نآ  رد  ي 
زا تلع  ندوب  مامت  رگید  ترابع  هب  و  درادـن . دوجو  میمـصت ، هدارا و  نداتفا  نایرجب  دـسافم و  حـلاصم و  یـسررب  هنزاوم و  هراظن و  يارب 

دناوتیمن هروبزم  روما  زا  کی  چـیه  هک  دـنکیم  باجیا  نانچ  تسا ، ضحم  یباتزاب  یـساکعنا و  راتفر  هک  ار  لولعم  دوجو  تاهج ، همه 
و تسود ، نیرتبوبحم  رادید  اب  ینالضع  يزغم و  تانایرج  رد  يداش  دومن  زورب  دننام  دزاسب . نوگرگد  ار  تیلع  نایرج  هدومن و  یتلاخد 
زا هک  یناسک  کلذ . ریغ  یتشز و  ای  اهیئابیز  ندید  زا  یشان  تاساسحا  تاریثات و  نینچمه  هدنهد  ناکت  يادص  ندینش  اب  یناهگان  نتسج 

نیمهب دهدیم . لیکـشت  یـساکعنا  راتفر  ار  ناشیگدـنز  رـساترس  دـنمورحم ، تایح  یقطنم  یعیبط و  ياههدارا  يوق و  تیـصخش  نتـشاد 
زادـنناوتب هک  دـنمدرم  هنوگنیا  یبلاط  دـننارورپیم ، دوخ  زغم  رد  يرگهطلـس  يادوس  هک  ناـنآ  اـیئوقا و  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  تهج 

کی نیا  دـننارگید ) لاب  رپ و  یلاب ، رپ و  یب  اب  : ) هک دنتـسه  یئاهرپ  لاب و  یب  نامه  مدرم  نیا  دنـسرب . ناشدارم  هب  هتفر و  الاب  نانآ  شود 
ارا يهدننک  تسس  اهتیصخش و  لالقتسا  يهدننکش  اهیرایشوه و  دض  هراومه  وج ، هطلس  ناگماکدوخ  هک  تسین  یفداصت  يهدیدپ 

باختنا و هدارا و  هشیدـنا و  هب  يزاین  دزاسیم و  يداع  ار  نآ  رادرک ، ای  راتفگ  کی  ینالوط  رارکت  يداع  راـتفر  مود  عون  دـناهدوب . اـههد 
ینالوط نامز  هک  رگراک  کی  ینالـضع  تاکرح  ینعی  دوخ ، یگـشیمه  ياهراک  رد  ینالـضع  نارگراک  ياهراتفر  دننام  درادن  میمـصت 

زین دـنوش . رداص  وا  زا  تلوهـس  لامک  یگداسب و  هدوب و  يداع  وا  يارب  اـهتکرح  نآ  هک  دوشیم  بجوم  تسا ، هداد  لیکـشتار  وا  راـتفر 
رد يداـع  تروـصبار  تـیفیک  ناـمه  زین  یناور  يزغم و  ياـهتیلاعف  یتـح  رادرک و  راـتفگ و  يارب  هدــش  باـختنا  تـیفیک  ماود  رارکت و 

یعضو رد  هشیدنا  عقوم  رد  تالضع  نتفرگ  رارق  سیردت و  ماگنه  رد  داتسا  کی  ياههاگن  زرط  اهتـسد و  صاخ  تاکرحدننام  دروآیم ،
( کلذ ریغ  یئاضق و  یقالخا و  يرنه ، یگنج ، تیریدم ، شنم  دننام   ) ار اهشنم  هب  دنتسم  ياهراتفر  ناوتیم  رظن  کی  زا  هتبلا  صوصخم .

هتبلا درادن . دوشیم ، رداص  هک  يراک  هب  تیصخش  هطلـس  فارـشا و  یهاگآ و  هب  يزاین  هک  دومن  بوسحم  يداع  ياهراتفر  زا  یعون  مه 
يدایز و مک و  نودـب  هک  یئاهراتفر  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسین ، جایتحا  دروم  هجو  چـیهب  روبزم  روما  يداـع  راـتفر  يزاـینیب 

زورب اب  اذـل  درادـن . هروبزم  روما  هب  يزاین  ـالومعم  دـندرگیم ، رداـص  اـههزیگنا  لـلع و  ینوگرگد  زا  یـشان  یفیک  ياـهینوگرگد  نودـب 
يرتمک

هطوبرم لـئاسو  رازبا و  اـب  تیـصخش  ناـکما  تروص  رد  دـیدرت و  نودـب  نآ ، ياـههزیگنا  لـلع و  اـی  راـتفر و  دوخ  تیوه  رد  تارییغت  ن 
لیکـشت یگدنز  رد  ار  ام  ياهراک  تیرثکا  دـیاش  هک  يداع  راتفر  شزرا  دـیامنیم . لامعا  ضورفم  راتفر  هب  ار  دوخ  يهطلـس  فارـشا و 
یگتسب نینچمه  و  دیامنیم ، هجیتن  نآ  هب  طوبرم  راتفر  رارکت  هب  راداو  ار  ام  نآ ، هب  قایتشا  هک  دراد  ياهجیتن  شزرا  هب  یگتـسب  دهدیم ،

مینک حرطم  دیاب  ار  هلئـسم  نیا  نونکا  دراد . دوخ  نورد  رد  ار  نآ  راک  يهدـنهد  ماجنا  هک  دراد  يریگفدـه  تین و  تیفیک  تیمک و  هب 
هک تسیک  تسا ؟ هدوب  وا  حالص  ریخ و  هب  تسا ، هداد  زورب  دوخ  زا  ار  اهنآ  نیشام  دننام  هک  خیرات  لوط  رد  رشب  يداع  ياهراتفر  ایآ  هک 

نیرتتشز و خـیرات  لوط  رد  دوشیم ، هدـیمان  ناسنا  هک  نارادـناج  زا  عون  نیا  هک  مینادیم  ام  يهمه  دـنادن ؟ ار  هلئـسم  نیا  یفنم  خـساپ 
رایـسب دارفا  زوسنامناخ  دایتعا  دشابیمن . هیجوت  ریـسفت و  لباق  هجو  چیهب  هک  تسا  هدومن  زاربا  دوخ  زا  يداع  روطب  ار  اهراتفر  نیرتحیقو 

: تفگ دـیاب  راـبتعا  کـی  هب  تسا . هتخاـس  دولآگـنن  ار  شخیراـت  هک  تسا  اـهدایتعا  نیمه  زا  ردـخم  داوم  زا  یعاونا  هب  مدرم  زا  ناوارف 
وخ ياهیهاوخدوخ  رب  هیکت  اب  رشب  زا  یناوارف  رایسب  دارفا  هک  ار  یئاهتحاقو  اهیمرشیب و  يهمه 

رامیب تلاح  هک  یهاوخدوخ  يهدـیدپ  هک  نیا  حیـضوت  میمانیم . يداع  ار  اـهنآ  اـم  هک  تسا  اـهراتفر  هنوگ  نیا  زا  دـنوشیم ، بکترم  د 
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ءایلوا و ءایبنا و  يهمه  تسیابیم  الاو  ددرگیمن ، یشان  تاذ ) تنایص   ) لصا زا  هرورضلاب  میقتسم و  روطب  تسا ، تاذ ) تنایـص   ) يهنوگ
نتم رد  لوصالا  لصا  ار  نآ  ام  هک  تاذ ) تنایص   ) زا نانآ  يهمه  اریز  دنشاب ، هماک  دوخ  هاوخ و  دوخ  زین  ع )  ) مدآ دالوا  ناکاپ  ءامکح و 
رارق اب  ار  نآ  دننک و  هدافتـسا  تاذ ) تنایـص   ) زا دیاب  هنوگچ  هک  دندوب  هدـیمهف  ناگتـسراو  نآ  یلو  دـنراد  روخ  رب  میاهدـیمان ، یگدـنز 

لـصا زا  سک  ره  هک  تسین  يرورـض  یمتح و  سپ  دـنهدب . تاـجن  حـیقو  یهاوـخدوخ  هـب  لوـحت  يراـمیب  زا  لاـمک  يهبذاـج  رد  نداد 
یگدنز هنافـساتم  هک  ار  کیکر  تشز و  هناهاوخدوخ  ياهراتفر  نیاربانب ، دـشاب . هدوب  هاوخدوخ  دـیاب  تسا ، راد  روخرب  تاذ ) تنایـص  )

میلعت و يهفیظو  نیا  و  دومن . بوسحم  يداـع  ياـهراتفر  هورگ  زا  ناوتیم  تسا ، هدومن  هدولآ  خـیرات  لوط  رد  هک  ار  رـشب  دارفا  تیرثکا 
هشیدنا هب  ار  رشب  ایآ  دننک . تیبرت  داوم  نآ  هب  لمع  يارب  ار  نانآ  دنزومایب و  اهناسنا  هب  ار  تداع  يهتـسیاش  يراتفر  داوم  هک  تسا  اهتیبرت 

رد دودحم  تذل  دنچ  زج  دوخ  تایح  زا  هک  شیاهیرایشه  ریدخت  هب  ای  میهدب ، تداع  شیونعم  يدام و  یگدنز  رد 
ره هک  مینادـب  تداع  يهدـیدپ  رد  ار  یملع  لصا  نیا  هک  دوشیم  نشور  یعقوم  هلئـسم  نیا  تیمها  دـمهفن !؟ يرگید  زیچ  تقوم ، ینامز 
راخ ياپ  رد  اهراب  تدـب  يوخ  یکی  ره  ناد  نب  راخ  دـیوگیم : يولوم  دروآیم . دوجوب  ار  يزاین  دزادـنایم و  راک  زا  ار  یـسح  یتداع ،

يدمآ سح  یب  تخـس  يرادن  سح  يدش  هتـسخ  دوخ  يوخ  زا  اهراب  يدمآ  تمادن  هار  رـس  رب  يدش  مدان  دـب  لعف  زا  اهراب  تدز  رخآ 
نیب زا  یتشز  نآ  داتعم  صخش  رظن  رد  تداع ، تهج  هب  هک  تسا  رـضم  تشز و  راک  رثا  ساسحا  دزادنایم ، راک  زا  تداع  هک  ار  یـسح 

دوباـن داـتعم  صخـش  رظن  رد  هک  تسا  نآ  یتـشز  ساـسحا  هکلب  تسا ، هتفرن  نیب  زا  راـک  نآ  ررـض  یتـشز و  هک  یتروص  رد  تسا ، هتفر 
دننام تسا ، هتفرگ  رارق  دایتعا  دروم  هک  عوضوم  ناـمه  هب  زاـین  زا  تسا  تراـبع  دروآیم ، دوجوب  تداـع  هک  ار  يزاـین  اـما  تسا . هتـشگ 
هدـید تسیاشان  ياهراتفر  هب  دایتعا  هک  اجنآ  رـشب  خـیرات  رـساترس  هک  مینک  فارتعا  دـیاب  نیاربانب ، کـلذ . ریغ  تارکـسم و  تاـیناخد و 

عون نآ  زا  تسا  تراـبع  يرارطـضا  راـتفر  موس  عون  یعونـصم ! ياـهزاین  ندروآ  تسدـب  اهـسح و  نداد  تسد  زا  زا ، تسا  رپ  دوـشیم ،
تهج هب  هک  دشورفب  ار  یباتک  دوشیم  رطـضم  دنمـشناد  کی  هک  نیا  دـننام  دـنیآیم ، دوجوب  يوناث  یلیمحت  ياههدارا  اب  هک  یئاهراتفر 

هک ك یتیمها 
نآ دـنزرف  ای  رـسمه  يارب  یحارج  لمع  کی  الثم  دنـشابیمن . شورف  لباق  دنمـشناد  نآ  يارب  یلومعم  ياههزیگنا  هدارا و  اـب  دراد ، باـت 

اب ار  نآ  تساوـخیمن  هـک  ار  دوـخ  بوـبحم  باـتک  دوـشیم  رطـضم  هجدوـب  نتـشادن  تـهج  هـب  وا  دـنکیم و  ادـیپ  ترورـض  دنمـشناد 
هد ناموت  دص  ربارب  رد  الثم  طیحم  کی  رد  دوخ  شاعم  ارما  يارب  دوشیم  رطضم  يرگراک  دشورفب . دهدب ، تسد  زا  یلومعم  ياههزیگنا 

غلبم نآ  زا  رتالاب  شراک  شزرا  اریز  دادیمن ، ماجنا  دزمتـسد  نآ  ربارب  رد  ار  راک  تشادن ، رارطظا  رگا  هک  یتروص  رد  دـنک ، راک  تعاس 
زا هک  هچنآ  دیوگیم ؟ هچ  هراب  نیا  رد  يرشب  خیرات  مینیبب  رـس  تشپ  هب  میدرگرب  دش ، نشور  يرارطـضا  راتفر  يانعم  هک  لاح  دشابیم .

نینچ یخیرات  تیعقاو  دشاب . هتـشاد  هلداجم  هشقانم و  ثحب و  هب  يزاین  هک  تسنآ  زا  رتنشور  دـمآ ، دـهاوخ  ام  تسدـب  خـیرات  يهعلاطم 
نیا اب  بلغا  هرداص  ياهراتفر  للع  تخانـش  رد  ام  اریز  تسا ، هدوب  نآ  يرارطـضا  عون  زا  بلغا  اـهناسنا ، زا  هرداـص  ياـهراتفر  هک  تسا 

یگنـسرگ ماهداوناخ  درکیم ، درط  ارم  هعماج  اـی  مدـشیم ، فذـح  هورگ  زا  مدرکیمن ، ار  راـک  نآ  رگا  هک  تشگ  میهاوخ  وربور  هلمج 
شزرا هک  نیا  تهج  هب  مدرک  ار  راک  نآ  نم  هک  تشگ  میهاوخ  وربور  رتمک  تالمج  نیا  اب  و  مدنامیم … ، بقع  هلفاق  زا  دندیـشکیم ،

ح
اب ار  راک  نآ  نم  : ) هک تشگ  میهاوخ  هجاوم  تـالمج  هنوگ  نیا  اـب  نآ  زا  رتمک  و  دـنداد . نم  هب  ار  شزرا  نآ  دنتخانـش و  ارم  راـک  یقیق 
رد بجعت  مداد ). ماجنا  نآ ، يهدنیآ  جیاتن  هتشذگ و  للع  هب  هجوت  لامک  اب  دوخ و  تیـصخش  يهطلـس  هراظن و  لقعت و  یهاگآ و  لامک 
رپ ار  خیرات  رساترس  شلماکت  ياعدا  تسا ، روهطوغ  نآ  رد  نونک ، ات  اهنارود  نیرتمیدق  زا  هک  یکانفـسا  عضو  نیا  اب  رـشب  هک  تسا  نیا 

ياهراتفر لـماش  راـتفر  عون  نیا  دوش . رداـص  ضحم  يربج  تلع  زا  هک  يراـتفر  زا  تسا  تراـبع  يراـبجا - راـتفر  مراـهچ - تسا ! هدرک 
هلیسو کی  دننام  تسرد  نآ ، زاربا  ای  ندرک  رداص  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  راتفر  کی  ندوب  يربج  كالم  دشابیم . زین  ضحم  یـساکعنا 
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ماـجنا ضحک  ربج  اـب  یطوقـس  تکرح  تاـظحل  یماـمت  هک  ـالثم  هاـگترپ  کـی  زا  يربج  طوقـس  دـننام  دـشاب ، هدوب  راـیتخایب  هاـگاان و 
يرارطـضا و راـتفر  عون  ود  نیباـم  نارکفتم  زا  یـضعب  درادـن . دوجو  يرگید  هار  تسا ، طوقـس  هک  فـلا  هار  کـی  زا  ریغ  اریز  دریگیم ،
هک تسا  نیا  تیاهن  دراد . دوجو  راـتفر  يارب  هدارا  يرارطـضا ، راـتفر  رد  اریز  تسا ، هابتـشا  اـعطق  نیا ، دـنراذگیمن و  یتواـفت  يراـبجا 

، هتـشگ يوناث  یلیمحت و  هدارا  ندمآ  دوجوب  تجوم  هک  مهم  لاح  نیع  رد  هتـساوخان و  تسا  يرما  هدارا ، هدنروآ  دوجوب  لماع  هزیگنا و 
وص رد 

ضحم هلیـسو  کی  دـننام  ضورفم  راتفر  نداد  زورب  ای  ندرک  رداص  رد  ناسنا  درادـن و  دوجو  ياهدارا  الـصا  يراـبجا  راـتفر  رد  هک  یتر 
صقن زا  یـشان  اتدـمع  هک  دوشیم  يرپس  يراـبجا  ياـهراتفر  هنوگ  نیا  اـب  مه  اـهناسنا  زا  یناوارف  رایـسب  رایـسب  دارفا  یگدـنز  دـشابیم .
یخرب هکلب  دنـشابیم ، يرابجا  ياهراتفر  هب  روبجم  ناوارف  دارفا  نیا  هک  تسین  نآ  هلمج  نیا  يانعم  هتبلا  تسا . یگدنز  قرط  هب  اهیهاگآ 

حالطصا هب  رذگدوز و  تاسوسحم  رد  نتفر  ورف  یهجوتیب و  اب  هک  تسا ، هدوب  رایتخا  باختنا و  تردق  هب  قوبـسم  اهراتفر  هنوگ  نیا  زا 
ار يدودحم  تیعقوم  هک  دنتـسه  دارفا  زا  رگید  یـضعب  دناهدومن . يربج  ياهراتفر  هب  التبم  ار  دوخ  رایتخا  اب  هدش و  هتفرگ  هدـیدان  دـقن ) )

دودـحم تیعقوـم  نآ  رد  راـیتخا  زا  طـقف  هداد و  رارق  هبـساحم  تـحت  دـنیامنیم  رداـص  ار  تیعقوـم  نآ  راـتفر  هـتفرگ و  رارق  نآ  رد  هـک 
دننادیمن دـنزاسیم و  روهطوغ  ربج  رد  ار  دوخ  رایتخا  اب  تیرـشب  ناوراک  زا  یناوارف  رایـسب  رایـسب  رادـقم  هصـالخ  دنـشابیم . راددوخرب 

نامه دنراد ، نانیا  هک  يرایتخا  ساسحا  دراد . یشزرا  موزل و  هچ  راتفر ، رد  تیـصخش  هطلـس  هراظن و  تلاخد و  تسیچ و  رایتخا  تمظع 
نیا شیوخ  لکش  نالاپ  وچمه  رایتخا  شیر ز  تشپ  مه  رغال و  مايرتشا  دهدیم : حیضوت  يولوم  هک  تسا 

راتفر مجنپ - ار  راونا  هضور  منیبب  ات  ار  راومهاـن  لـمح  نم  زا  نکفب  ایادـخ : نارگ  وسنآ  دوش  هگ  هواژک  نآ  ناـشک  وسنیا  دوش  هگ  هواژک 
نادـب دوشیمن . هدـیمان  یهارکا  راتفر  دـشاب  هدوب  ینورد  تمواـقم  رفنت و  اـب  هارمه  رگا  دوشیم ، رداـص  ناـسنا  زا  هک  يراـتفر  یهارکا -

ات هتفرگ  هارکا  ترفن و  نیرتـمک  زا  یهارکا  راـتفر  اذـل  تسا . دـیدش  فیعـض و  تاـجرد  ياراد  راـک  کـی  زا  هارکا  ترفن و  هـک  تـهج 
نیرتدیدش رد  ددرگیم  رتکیدزن  يرابجا  راتفر  هب  راتفر  دشاب  رتدیدش  راک  زا  ترفن  هارکا و  هزادنا  ره  دوشیم ، لماش  ار  نآ  نیرتدـیدش 

اب ماوت  يربج  راتفر  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  دراد ، يربج  راتفر  اب  هک  یتوافت  دـنکیم ، ادـیپ  يربج  تلاح  رداص  راـک  هک  هارکا  هلحرم 
دح هچ  رد  يرـشب  خیرات  رد  یهارکا  راتفر  عویـش  هک  دینک  هظحالم  دـشاب . هدوبن  دراد ، دوجو  یهارکا  راتفر  رد  هک  تهارک  ترفن و  نآ 

هنوگنیا دریگیم ، رارق  نانآ  تیلوئـسم  يانبم  هک  یلومعم  مدرم  هناهاگآ  ياهراتفر  بلغا  یلومعم - يراـیتخا  راـتفر  مشـش - تسا . هدوب 
يالعا دـح  رد  هن  یلو  تسا  رادروخرب  راک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  هطلـس  هراظن و  زا  یمدآ  تیـصخش  راتفر ، عون  نیا  رد  تسا . راتفر 

يرگهلماعم سمل و  لباق  مالآ  دئاذل و  یلعف و  دقن  تاسوسحم و  اب  اتدمع  یلومعم  مدرم  هک  تهج  نادب  نآ .
فیعض دنیامنیم ، زورب  ای  دندرگیم  رداص  نانآ  زا  هک  یئاهراتفر  رد  نانآ ، تیصخش  هراظن  هطلس و  تمواقم و  اذل  دنراد ، راک  رس و  اه 

( دوشیم شدرس  هروغ  کی  اب  مرگ و  شمشک  کی  اب   ) دوشیم هدهاشم  نایماع  گنهرف  رد  هک  یلومرف  نامه  قبط  دشابیم و  یحطس  و 
اریز تسا ، اـهنآ  زا  رتیلاـع  راـتفر  نیا  شزرا  میتـفگ ، نونکاـت  هک  یئاـهراتفر  عاوـنا  ناـیم  رد  دـنیامنیم . راـیتخا  ساـسحا  ناـشدوخ  رد 
عون نیا  یلاع - رایتخا  راتفر  متفه - دوشیم . راک  هب  تسد  فیعـض  هطلـس  یهاگآ و  اب  هچ  رگا  راتفر  نیا  رد  هک  تسا  یناسنا  تیـصخش 

تیصخش هطلس  هراظن و  لامک  هب  دنتسم  راتفر  زا  تسا  ترابع  تسا ، اهانثتسا  رد  لخاد  اهنآ ، نابحاص  تیلقا  تدش  زا  هنافساتم  هک  راتفر 
ادـیپ یناسک  ایند  نیا  رد  هک  تسا  ملـسم  تسا . هتـشگ  رادروخرب  مه  لامک  زا  یتاجرد  زا  هک  راـک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  ارگلاـمک 
الـصا دـننیبب  هک  دـناهدوبن  رکف  نیا  رد  رمع  ناـیلاس  دادـتما  رد  اـعقاو  و  تسین ، حرطم  ناـنآ  يارب  یناـیرج  تقیقح و  نینچ  هک  دـنوشیم 

هچ راک ) یفنم  بطق  و  تسیچ ؟ راک ) تبثم  بطق  ( ؟ تسامادـک تیـصخش ) هطلـس  ( ؟ هچ نعی  تیـصخش ) هراـظن  ( ؟ تسیچ تیـصخش ) )
یتحاران و ساـسحا  يرادـیب  يرایـشه و  زا  صاخـشا  نیا  رگا  میرادـن . صاخـشا  هنوگنیا  اـب  ینخـس  ثحبم  نیا  رد  مه  اـم  دراد ؟ ینعم 

امنیم تهارک 
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صالخا و لامک  اب  امـش  دیئوگب ، یئالال  نانا  هب  دـنباوخب و  دـنراذگب  هک  دـنهاوخیم  نایبرم  ناملعم و  امـش  زا  تعیبط و  ملاع  زا  و  دـنی ،
یپ ناشدوخ  تیدوجوم  هب  تسخن  هک  دـشاب  دـنک ، رادـیب  هبرـض  ساسحا  نودـب  ار  نایاونیب  نآ  هک  دـینک  باختنا  ار  یئالال  نآ  تراـهم 

تبثم و بطق  ود  هب  ار  نآ  هطلـس  هراظن و  يانعم  هاگنآ  دنوش و  هاگآ  تیـصخش  شزرا  تمظع و  زا  سپـس  دندوجوم ) هک  دننادب   ) دـنربب
فیعـضت ای  ندرک و  دوبان  ار  دودـعم  يدارفا  تیـصخش  يالتعا  هک  ناـسنا  دـض  تاـنایرج  نآ  اـت  تاـهیه ! یلو  دـننک . كرد  راـک  یفنم 
رادروخرب یلاع  رایتخا  زا  شیوخ  تیدوجوم  روخارف  قباطم  مدرم  همه  هک  داد  دنهاوخن  هزاجا  زگره  دناهتفای  رد  اهناسنا  رگید  تیـصخش 

هاگرذـگ رد  ياهعماج  هرود و  ره  رد  مینیبب  دوخ ، رـس  تشپ  میدرگرب  رگید  راب  زاـب  دـنوش . معنتم  یهلا  ياـمظع  تمعن  نیا  زا  دـندرگ و 
هک درک  میهاوخ  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  ام  همه  اعطق  دنـشابیم ؟ هدوب و  دنمهرهب  یلاع  يرایتخا   ) راتفر نیا  زا  صاخـشا  رادقم  هچ  خیرات 

لماکت لصفرـس  هک  تسا  نیا  اعدا  لاح ، نیا  اب  دناهدوب ) اهانثتـسا  زا  غباون  دننام  هراومه  دنـشاب ، هدوب  يراتفر  نینچ  هب  قفوم  هک  يدارفا  )
رظن و هب  لمع  هب  مازتلا  ای  لمع  زا  تسا  ترابع  دیلقت  يدیلقت - ياهراتفر  متشه - دوریم !! لماکت  هب  رشب  تسا ،

ملاع هب  لهاج  عوجر  موزل  دـیلقت ، ترورـض  يانبم  تسا ، هدـمآ  لوصا  ملع  رد  هکنانچ  یلیـصفت و  لیلد  تساوخرد  نودـب  يرگید  يار 
دیدرت ياج  دـشابیم . خـیرات  ياهنارود  همه  رد  للم  عماوج و  همه  ینالقع  يانب  نیرتمکحم  زا  یلقع و  دـعاوق  نیرتیهیدـب  زا  هک  تسا 

هکلب ناـمرآ و  نـیرت  بوـلطم  دـشاب ، هدوـب  تاـینیقی  هـب  دنتـسم  هـک  حورــشم  یملع  قرط  زا  تاـیعقاو  هـب  تـفرعم  لیــصحت  هـک  تـسین 
ياهزاین دراوم  همه  رد  ار  الاو  تفرعم و  ناـنچ  لیـصحت  تردـق  يدرف  چـیه  هک  تسا  یهیدـب  یلو  تسا ، یناـسنا  بلاـطم  نیرتيرورض 

ود ره  رد  شرامـش  قوف  تایعقاو  داعبا  حوطـس و  هدـش  زاب  مولع و  هزادـنا  زا  شیب  شرتسگ  اب  اصوصخم  دـشابیمن . اراد  يونعم  يدام و 
حیحـص روصت  کی  مه ، تفرعم  نانچ  لیـصحت  ناکما  روصت  یتح  دیامنیم ، يرپس  رـشب  هک  يودحم  ياهرمع  اب  ناهج ، ناسنا و  هنحص 

ياهرمع اـب  ناـهج ، ناـسنا و  هنحـص  ود  ره  رد  شرامـش  قوف  تاـیعقاو  زا  یناوارف  حوطـس  داـعبا و  رد  تسا  روبجم  رـشب  اذـل  دـشابیمن .
رد تسا  روبجم  رشب  اذل  دشابیمن  حیحص  روصت  کی  مه ، تفرعم  نانچ  لیصحت  ناکما  روصت  یتح  دیامنیم ، يرپس  رـشب  هک  يدودحم 

راکب ثحبم  نیا  رد  هک  یحالطصا  هب  دشاب و  هتشاد  هتشاد  هنادلقم  رادرک  راتفگ و  هدیقع و  شیگدنز  تایعقاو  زا  یناوارف  حوطس  داعبا و 
راتفر رثکا  هک  تسا  یعیبط  میربیم ،

قیمع مهف  زا  ار  ناسنا  هدرک و  تیارـس  یمدآ  تایح  ساسا  لوصا  هب  دیابن  يدیلقت  راتفر  نیا  یلو  دشاب . هدوب  دـیلقت  هب  دنتـسم  رـشب  ياه 
ار اهنآ  همه  هدوب و  ناوتان  تایح  یـساسا  لوصا  یقیقح  كرد  مهف و  زا  هنوگچ  ام  هک  نیا  رد  رکفت  یـسررب و  يارب  دزاسب . مورحم  اهنآ 

شیارگ : ) ثحبم هب  دـیئامرف  هعجارم  تسا ، يدـیلقت  ياهراتفر  عون  زا  تسا ، لوصا  نآ  هب  طوبرم  هک  ام  ياهراتفر  میریذـپیم و  دـیلقت  اب 
يارب اعدا  نیا  هدوب و  راگزاسان  لماکت  ياعدا  اب  هک  طوقـس  تبکن و  يهدیدپ  هاجنپ  نآ و  جئاتن  نیمز و  يور  داسفا  داسف و  هب  ناراکهبت 
يزغم ياهـشهج  اههقراب و  هب  دنتـسم  هک  راتفر  عون  نیا  یعادـبا  راـتفر  مهن  (. 36  ) يهرامش تسا ) بسانمرایـسب  نامدوخ  ندرک  هرخـسم 

دراد و دوجو  يراتفر  نینچ  لاح  رهب  و  ددرگ . بوسحم  اهءانثتسا  زا  دیاب  تیلقا ، تدش  زا  یلاع  يرایتخا  ياهراتفر  دننام  دشابیم ، غباون 
دادعتـسا تازایتما  زا  ياهدرپ  یعادـبا  ره  ددرگیم . بوسحم  يرـشب  یناور  يزغم و  ياـهتیلاعف  نیرتشزرا  اـب  نیرت و  تمظعاـب  زا  یکی 

ینعی دوشیمن ، عادبا  هب  قفوم  یناسناره  هک  تسا  ملسم  ددرگیم . یتسه  ملاع  رد  يرشب  تیدوجوم  شرتسگ  بجوم  درادیمرب و  يرشب 
ود م دوشیمن  هدامآ  سک  همه  يارب  هک  تسا  یطئارش  لماوع و  لولعم  یعادبا  دادعتسا  ندیسر  تیلاعف  هب 

نوگانوگ ياهعادبا  دادعتـسا  هک  دراد  دوجو  یقرط  لیاسو و  ایآ  هک  نیا  یکی  دوش : حرطم  دیاب  خـیرات  رد  یعادـبا  راتفر  يهرابرد  هلئس 
تسا هلئسم  نامه  نیا  دوش ؟ يرادربهرهب  اهنآ  زا  مدرم  ياهزاین  قباطم  ودناسرب  تیلعف  هب  ار  کلذریغ  یتعنص و  یفـسلف و  یملع ، يرنه ،

ياهراتفرایآ هک  نیا  مود  دوشیم . هدـیمان  نآ  ندیـسر  تیلعف  هب  تیقالخ و  دادعتـسا  تیوقت  تیبرت ، میلعت و  هب  طوبرم  تاقیقحت  رد  هک 
عدـبم ناـسنادوخ  تـسا و  یناـسنا  داـهن  هـب  طوـبرم  شزرا ، دــض  شزرا و  رظن  زا  یلک  روـطب  بـیرخت و  یگدــنزاس و  رظن  زا  یعادــبا 

تعیدوب اهناسنا  داهن  رد  هک  اهیبوخ  اهیدب و  زا  فرطیب  تسا  یقیقح  عادبا  يورین  هک  نیا  ای  تسا  هتسب  تسد  نآ  ربارب  رد  هدننکعادبا ) )
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فدـه تامولعم و  براجت و  اهنامرآ و  لامآ و  يزغم و  تاـیوتحم  هب  طوبرم  عادـبا ، يورین  يریذـپ  تیفیک  لکـش و  تسا . هدـش  هداـهن 
یسانشناور ياههتـشر  رد  هچ  یناسنا  مولع  نونکات  هک  تسا  نیا  تقیقح  دشابیم ؟ اهنآ  ياراد  هدننک  عادبا  صخـش  هک  تسا  یئاهیریگ 

نیا و  تسا . هدومنن  هئارا  قوف  هلئـسم  ود  يهرابرد  یهجوت  لـباق  بلطم  کـلذریغ ، یـسانشتسیز و  ءاـضعالا و  ملع  ياههتـشر  رد  هچ  و 
يا تسا ، لئاسم  نیرت  تیمها  اب  فیدر  رد  اعطق  هک  قوف  هلئسم  ود  هب  یناسنا  يهعماج  هک  تسا  یگدنکفارس  تابجوم  زا  یکی  دوخ 
ياعدا هک : تسا  نیا  میداد ، رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ار  اهراتفر  عاونا  هک  ثحبم  نیا  رد  ام  یئاـهن  هلمج ، دـشاب ! هدوب  ءاـنتعایب  ردـقن 

تیلقا هب  رظن  اب  دنکیم ، تکرح  لماکت  ریـسم  رد  لماکت و  لصفرـس  ناسنا  هک  تسا  هدرک  رپ  ار  ایند  ياضف  ریخا  نرق  ود  رد  هک  یلماکت 
زج يدنتـسم  چـیه  عقاو و  فالخ  ياعدا  یعادـبا ،) راتفر  یلاع و  راـیتخا  راـتفر   ) هناـگ هن  ياـهراتفر  زا  عون  ود  زیگنافسا  تیدودـحم  و 
زا خیرات  لوط  رد  هک  یئاهراتفر  زا  ار  يو  خیرات  ناسنا و  ناوتیم  ایآ  درادـن . وا  هاگدـید  تیدودـحم  یهاوخدوخ و  رـشب و  يزاورپدـنلب 

هتبلا درادـن ) داـهن  دراد و  خـیرات  ناـسنا  : ) دـیوگیم اـم  نارود  رد  نـیمز  برغم  ناگدنـسیون  زا  یکی  تخانـش ؟ تـسا ، هدوـمن  زورب  يو 
هکی یتفگـش و  نامه  بلاط  ـالومعمزین  ناـنآ  ناگدـنیوگ  و   ) ددرگیم هعلاـطم  بیـصن  تـالمج  هنوگنیا  زا  هک  ندروخ  هکی  یتفگش و 

ناگدنسیون نیا  هک  نیا  حیضوت  دهدیم . ناشن  تالمج  ياوتحم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  یلیخ  دنشابیم ) هدننک  هعلاطم  هدنونـش و  ندروخ 
نینچ اریز  تسا ، نامرهق  یلیخ  هدنـسیون  يرآ ، هک  دنربب  ورف  تریح  یتفگـش و  رد  ار  هدنونـش  ياهتعاس  رثکا  دح  ای  تاظحل  دنهاوخیم 

وف يهلمج  لاح  رهب  میدز  تیهولا  ردنا  عمط  تسد  میدش  ناقالخ  یناریح  بلاط  ریخب : تدای  يولوم  تسا ! هتفگ  ار  ياهلمج 
هتـسناوت يرایـشوه  تراهم و  لامک  اب  مه  نآ  يهدنیوگ  و  تسا ) هدش  هتفگ  تسه  هک  نانچنآ  ناسنا   ) نایب ناونع  هب  هک  تهج  نادب  ق 

تیعقاو فیرحت  رد  اذل ، تسا  فوسلیف  هک  دـنک  تابثا  راوبود  نومیـس  مناخ  هب  اصوصخم  شراثآ  ناگدـنناوخ  هب  دـنناوتب  لقادـح  تسا 
تیدوجوم يهمه  دوشیم ، تبث  خیرات  رد  اهناسنازا  هچنآ  هک  تسا  نینچ  روبزم  يهلمج  خساپ  دروایب . دوجوب  یهجوت  لباق  رثا  دـناوتیم 

تیلعف هب  ار  رـشب  تیدوجوم  زا  تمـسق  نآ  دـناوتب  هک  یطئارـش  لـلع و  قـیقحت  اـب  هک  تسا  وا  تیدوـجوم  زا  تمـسق  نآ  هکلب  تسین  وا 
رمع دودـحم  تدـم  ياهراتفر  نامه  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  اـیآ  دـیامن ، زاربا  دوخ  زا  تمـسق  نآ  قباـطم  یئاـهراتفر  درواـیب و 

اهدادعتـسا و همه  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  دادیم و  هزاـجا  طئارـش  لـلع و  رگا  هک  تسین  نـینچ  اـیآ  دوـشیم ؟ هصـالخ  شکراـبم 
تیـصخش زااعطق  دـنک ، نامگ  نینچ  سک  ره  تشادـن !؟ يرگید  زیچ  دودـحم  ياهراتفر  نامه  زج  تخادـنایم ، راکب  ار  دوخ  تاناکما 

ناشیاهراتفر هلیسوب  دوب  ناشداهن  رد  هک  ار  هچنآ  ماظع ، ناربمایپ  هک  داد  هزاجا  راگزور  ایآ  تسا . عالطایب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
هدیشون قح  ماج  هک  نافراع  اهزاوا  زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  تسا و  لفق  شلد  رب  هک - تسا  نینچ  ایآ  دنیامن !؟ زاربا 

دننام يزغم  هک  دیهدیم  لامتحاایآ  يولوم )  ) دنتخود شناهد  دندرک و  رهم  دنتخومآ  قح  رارسا  ار  هک  ره  دناهدیشوپ  هتسناد و  اهزار  دنا 
هک دـینکیم  رواب  امـش  اعقاو  تسا ؟ هدـش  مامت  هتخادـنا و  تیلاعف  هب  تسا  هتـشاد  هچ  ره  لاس ،  57 رثکادح ای  تدم 52  رد  انیـسنبا ، زغم 
رد درک ، يرپس  نادنز  رد  ار  شرمع  فصن  زا  شیب  یقاور  فوسلیف  نآ  دـننام  ای  دـناهدینارذگ و  دـیعبت  رد  يرمع  ایند  نیارد  یئاهرذوبا 

تیدـج نامک  اب  ررکم و  یـسک  هک  دـینکیم  رواـب  اـعقاو  دـنوشیم !؟ هصـالخ  نادـنز  تیعبت و  رد  دودـحم  ياـهدومن  واـهراتفر  ناـمه 
تسرد و مهف  ترـسح  ردـنا  مدرم  مهف  ردـقب  میوگیم  هچ  ره  یمتفگ  اهینتفگ  نم  ین  وچمه  یمتفج  رگ  دوخ  زاسمد  بل  اـب  دـیوگیم :

يرهاظ دومن  هک  تسا  نامه  درادـن ) نایاپ  نخـس  نیا  : ) دـیوگیم یتسه  تایعقاو  هرابرد  مهم  رایـسب  یبلاطم  ناـیب  زا  سپ  اـهراب  هک  نیا 
ربارب رد  تیلـست  يارب  درادن ) داهن  دراد و  خیرات  ناسنا   ) هک هلمج  نیا  ایآ  دـهدیم !؟ ناشن  هینوق  دودـجم  طیحم  کی  رد  شدودـحم  رمع 
رظنب تسا !؟ هدشن  هتفگ  نانآ  ياهینادان  اهیگماکدوخ و  اهیبلط و  هافر  يور  رب  نتـشاذگ  شوپور  ای  و  یناگدنز ، رد  اهناسنا  یگتـسکشرو 

سا رکف  هب  اهشوپور  هنوگ  نیا  نتخادرپ  نتخاس و  ياجب  دیاب  رشب  و  تسا . تبثم  لاوس  نیا  خساپ  دسریم 
راتفر هرابرد  لماکت  یعدم  رـشب  ایآ  دیناسر . تیلعف  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  هنوگچ  و  دنتـسیچ ؟ اهنآ  هک  دـشاب  نتـشیوخ  ياهداهن  اهدادـعت و 

هدنایرگ ار  یئاهناسنا  ای  ناسنا  سک  ره  خیرات  رساترس  دنیبیم  هک  نیا  اب  ارچ  سپ  تسا ، نینچ  رگا  تسا ؟ هتـشاد  حیحـص  تخانـش  دوخ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1592 

http://www.ghaemiyeh.com


هرابرد یهلا  لدـع  يارجا  هاگیاج  اـیند  نیا  هک  تسا  تسرد  دریگیمن !؟ یتربع  نیرتمک  لاـح  نیا  اـب  دـناهدنایرگ ، زین  ار  وا  دوخ  تسا ،
هدوب تسا  هتفای  عوقو  هک  هچنآ  لداعم  هک  دـننآ  زا  رتزیچان  اـیند  نیا  ياهباذـع  تازاـیتما و  اریز  تسین ، ناـهانگ  رفیک  اهتلیـضف و  شاداـپ 
رفیک ناونع  هب  دـماجنایمن  لوطب  شیب  یتاظحل  هک  رادهبوچ  سبح و  قالـش و  بوخ و  ماقم  ای  نکـسم  ای  سابل  یندروخ و  الثم  دنـشاب ،

رادـشه ياهلمعلاسکع  لمع و  دراد  نایرج  اـیند  نیا  رد  هک  هچنآ  دـشاب . هدوب  لداـعم  خـیرات  تسرپ  تردـق  نادـالج  ياـهیماشآ  نوخ 
کی پچ  هنوگ  هب  هک  تلع  یب  یلیـس  ـالثم  دـهدیم  ناـشن  هدرپ  تشپ  زا  یلک ) روطب  هن   ) ناوارف روطب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  هدـنهد 
مدـق ناشنا  کی  يایحا  هار  رد  رگا  تسا . هدـش  هتخاون  شپچ  هنوگ  هب  تیمک  تیفیک و  نامه  اـب  یلیـس  دوز  اـی  رید  تسا ، هتخاون  ناـسنا 

یعدم ت نیا  یلک  ترابع  کی  اب  هصالخ  تسا . هدش  هتشادرب  وا  يایحا  رد  هناصلاخ  یمدق  دوز  ای  رید  تسا ، هتشادرب  هناصلاخ 
لمع تافاکم  رازاب  تسا  مرگ  ردـقنآ  ادـص  ار  اهادـن  دـیآ  ام  يوس  ادـنام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  هک - دـنادیم  همه  زا  رتهب  لماک !

هک يریشمش  ره  ینادیم  هک  وت  راکـشومارف ، هتفای  لماکت  يا  ای  هتفاب ، لماکت  راکـشومارف  يا  تسا  رـشحم  زور  زور  ره  دوش  انیب  رگهدید 
جراخ ار  وا  حور  هتفاکش و  ار  مولظم  نآ  هنیس  ای  رس  طقف  هک  تسا  نامه  مکی - هبل  دراد : هبل  ود  دیآیم ، دورف  ناسنا  کی  رس  رب  هناملاظ 

لیوحت دزاسب و  هابت  مه  ار  شحور  ات  درذگیم  هدیرد و  ار  دوخ  هنیس  ای  رس  هک  تسا  نامه  مود - هبل  تسا . هدروآ  رد  زاورپ  هب  تبون  زا 
نم رب  ياهدینـش  ایآ  یتسه ! اهناسنا  رـس  رب  نآ  ندروآ  دورف  ریـشمش و  ندرک  زیت  ددص  رد  امئاد  ارچ  لاح  نیا  اب  دـهدب ، یهلا  يربا  شتآ 

تـسا نکمم  مینک ، تبحـص  رتشیب  هراب  نیارد  رگا  میراذگب ، تسا  یک  عیاض  یـسک  نوچ  مه  نم  نوخ  تسا  يو  رب  ادرف  زورما و  تسا 
حیحـص و تیبرت  میلعت و  هلیـسوب  تسا  هتـسناوتیم  رـشب  نوچ  و  دوش ! عجترم  دـنامب و  زاـب  لـماکت  زا  دراذـگب و  راـنک  ار  يراکـشومارف 
داسف و تفگ : ناوتیم  نیاربانب ، دیامن . یقطنم  هیجوت  ریـسفت و  لباق  ایند  هاگرذـگ  رد  ار  دوخ  تایح  نایدا  هیلاع  تمکح  زا  يرادربهرهب 

يارب دناوتب  هک  يدح  ات  تسا ، هتخادنا  هار  هب  خیرات  لوط  رد  نیمز  يور  رد  رشب  هک  يداسفا 
دوخ یـشزرا  لماکت  تفرـشیپ و  يارب  رـشب  هک  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  مود - لیلد  تسا . هدوب  بانتجا  لباق  دزاسب ، یناسنا  خـیرات  دوخ 

ام دوشیم و  هدـید  وا  زا  نونکاـت  خـیرات  زاـغآ  زا  هک  تسا  یناوارف  طوقـس  لـماوع  اـهتبکن و  تسا ، هداد  ماـجنا  یتکرح  ینوناـق  رمتـسم 
هک رگید  لـماع  دـنچ  ندوزفا  رتـشیب و  تاحیـضوت  هفاـضاب  ثحبم  نیا  رد  مـیاهدروآ و  لوـقعم ) تاـیح   ) هلاـسر رد  ار  اـهنآ  زا  يرادـقم 
رب یتیلست  دناوتیم  طقف  تسا  هتخادنا  هار  هب  رشب  هک  یلماکت  ياعدا  هک : مینکیم  تابثا  یبوخ  هب  دسریم ، لماع  ود  هاجنپ و  هب  اعومجم 
ایآ درادرب ؟ دوخ  ياهیرایشه  تیوقت  هعسوت و  هار  رد  یمدق  تسا  هتـسناوت  رـشب  ایآ  - 1 دشاب . هدوب  دوخ  یگدنام  بقع  یگتـسکشرو و 
رب دـیاب  سپ  تسا  رتناـج  اـب  رتهاـگآ  وا  هک  ره  تسا  ربـخم  ناـج  تیهاـم  رـس و  نوچ  هک : تسا  هدـش  رارـصا  اهلـسن ، تیبرت  میلعت و  رد 

ادـیپ جاور  اهیرایـشه  یبوکرـس  ریدـخت و  لماوع  زا  يرتشیب  عاونا  هتفرـشیپ ، نامز  هچ  ره  هک  نیا  ای  دوزفا ، مدرم  ياهیرایـشه  اـهیهاگآ و 
بوکرـس اهیرایـشه و  اب  هزرابم  هک  نیا  ای  تسا ، هدـش  یئوجهراچ  تسا ، يولوم  نیدـلالالج  زا  هک  ریز  تایبا  نیماضم  ایآ  تسا ؟ هدرک 

تسمرس رس  رد  دزیرگیم  دوخ  تسه  رایتخا و  ملاع ز  هلمج  تسا :؟ هتساذگ  شیازفا  هب  ور  اهنامز  تشذگ  اب  اهنآ ،
دوخ رب  گـنب  رمخ و  گـنن  دـنهراو  يرایـشوه  زا  یمد  اـت  يدـتهم  يا  لغـش  هب  اـی  یتسم  هب  اـی  يدوخیب  رد  يدوخ  زا  دـنزیرگیم  دوخ 

ندرک ادیپ  ار  دوخ  اذل  درادن ، يراک  رـس و  لماکت  اب  رـشب  هک  تهج  نادب  تفگ : دیاب  دراد ؟ انعم  هچ  عضو  نیا  اب  لماکت  ياعدا  دنهنیم 
هدـنروآ دوجوب  هدـنزاس و  ياهقـشع  تسا ، هتفرگ  شیپ  لماکت ! قشاع  نیا  هک  یلماـکت  ریـسم  رد  - 2 دـنیبیمن ! روبجم  لاوس  نیا  خـساپ 
هتسناوتن اهنآ  زا  دادمتـسا  نودب  خیرات  لوط  رد  ار  یگرزب  راک  چیه  رـشب  هک  یئاهقـشع  تسا . هتـسبرب  تخر  یگدنز  هنحـص  زا  تاریخ ،
تفرـشیپ شوداشود  هدـنزاس  ياـهقع  نیا  اـیآ  وجدوس ، ياهفرح  ياههشیدـنا  زا  هن  مسرپیم  اـهناسنا  نادـجو  زا  نم  دـهدب . ماـجنا  تسا 

خساپ مینادیم  هک  نیا  اب  دنهدیم !؟ رارق  قیوشت  دروم  مدرم  نورد  رد  ار  اهقـشع  نیا  اهرتویپمک  ایآ  تسا !؟ هتفر  سپ  تعنـص )  ) کینکت
لماکت هب  ور  هتفای  لماکت  ناسنا  تسا ! لماکت  لصفرـس  ناسنا  مینزیم : دایرف  نادجو  قطنم و  نیمادـک  اب  تسا ، یفنم  تالاوس  هنوگ  نیا 

تاساسحا فطاوع و  ياهراسهمـشچ  ندیکـشخ  يرـشب ! لماکت  بلاـج  رایـسب  تاـمالع  زا  یکی  - 3 دوریم ! رتـشیب  لـماکت  هب  ور  هتفاـی 
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ارب رد  ار  تردق  هک  تسا  لماکت  قطنم  زا  یعون  مه  نیا  - 4 تسا ! هدرک  هراچیب  ار  يزورما  رشب  هک  تسا  تایح  شخب  ورین  فیرش و 
فارتعا نیرتهدننک  اوسر  هلئـسم ، نیا  حرط  اب  ناسنا  تردق )؟ ای  تسا  زوریپ  قح  ایآ   ) هک دروآیم  دوجوب  ار  هلئـسم  نیا  دهنیم و  قح  رب 

تالوحت و تاکرح و  یعیبط  لماع  نیرتیـساسا  تردق  هک  تسا  ملـسم  دیامنیم . زاربا  لماکت  دشر و  زا  دوخ  یگدـنام  بقع  هرابرد  ار 
فـصو نیا  اب  تسا  دوجو  ملاع  يارب  يدادادخ  تمعن  نیرتگرزب  تردـق  نیاربانب ، تسا ، یتسه  مظن  رد  ءایـشا  تاصتخم  اهدومن و  زورب 

سپـس دنکیم و  ضرف  لطاب  يواسم  ار  تردق  تسخن  تردق )؟ ای  تسا  زوریپ  قح  ایآ   ) هکدنکیم حرطم  ار  هلئـسم  نیا  یمدآ  هک  یتقو 
اههاگدـید و زا  هک  لاـس  نارازه  لوط  رد  هک  تسا  نیا  دوـجوم  نیا  لـماکت ! تاـمالع  زا  رگید  یکی  - 5 دیامنیم . حرط  ار  قوف  هلئـسم 

اههدورنه تسایس و  قالخا ، داصتقا ، قوقح ، یسانشناور ، یسانشءاضعا ، یسانش  تسیز  هتشاد  راکورس  نتشیوخ  اب  نوگانوگ  ياههبنج 
نیا لاثما  اب  تقو  ره  و  تسیچ ! نم )  ) دنادیمن زونه  لماکت  جوا  تدـش  زا  یلو  تسا ، هدروآ  دوجوب  نتـشیوخ  هرابرد  ار  مولع  نیا  لاثما 

تیلـست ار  دوخ  تشگ ، دـهاوخ  مولعم  هدـنیآ  رد  اـی  دـنمهفیم و  اـم  ناربهر  دـیتاسا و  هک  هلمج  نیا  اـب  تسا  هدـش  هجاوم  لـئاسم  هنوگ 
اب ا ییورایور  ات  ادیپان و  يادرف  ات  هدومن و  لامیاپ  ار  رگیدمه  زایتما  قح و  اهنویلیم  لوهجم  نم  اب  یگدنز  نیا  رد  و  دهدیم !

هتخانـشن ای  هتخانـش  ار  دوخ  نم )  ) هاوخ هتفای  لماکت  ناسنا  نیا  - 6 دـندرگیم . هریت  كاخ  ریز  یهار  ناسنا ، اهدرایلیم  ناربهر ، دـیتاس و 
رتیلک ترابع  هب  و  دنک ! ادیپ  تاجن  ینیب ) گرزب  دوخ   ) يرامیب ود  زا  هک  دوش  قفوم  یناور  لادتعا  ناب  هتـسناوتن  لاح  ود  ره  رد  دـشاب ،

رارق يرادربهرهب  دروم  هنوگچ  میناوخیم  لوصالا  لصا  ار  نآ  ام  هک  ار  تاذ ) تنایـص   ) لصا هک  دنادیمن  زونه  هتفای  لماکت  دوجوم  نیا 
!( لماکت تدش  زا  ، ) تسا هدیسر  شتسدب  یتردق  هک  یعقوم  ره  لماکت ، رد  اعدارپ  اصوصخم  اعدارپ  یلو  نایاونیب  ياونیب  نیا  - 7 دهدب !
ار تردق  نامه  سپس  هتشاذگ و  اپ  ریز  ار  یناسنا  نیناوق  لوصا و  همه  هتشگ و  ناوتان  نتـشیوخ  رب  تیکلام  زا  دنمتردق  نآ  دوخ  تسخن 
ار ناـنآ  یگدـنز  هدارا  دوـش و  طلـسم  نادـنمتردق  نآ  هب  هک  تسا  هتخاـس  کلهتـسم  نارگید  ياهتردـق  ندرک  دوباـن  بـیرخت و  هار  رد 
زا رود  هب  ناریـش  نامه  هک  دننادیمن  درخبان  نادنمتردق  نیا  ماهتفای ! لماکت  نم  دیوگیم : زاب  لاح ، نیا  اب  دیامن ! دوخ  هدارا  هب  طورـشم 
نآ رد  هک  دننادب  هک  دننآ  زا  رتنادان  دننکیم ! یگدـنز  اهنآ  رد  دوخ  هک  دـنزورفایم  یئاهرازین  رد  شتآ  خـیرات  رـساترس  رد  هک  دـنلقع 

ار نآ  : ) يدعس لوقب  دننک و  يزاب  دیابن  شتآ  اب  تسایروب ، ین و  زا  شیاهنامتخاس  هک  يدابآ 
هک یغباون  گرزب و  ياهتیصخش  زا  هک  دنادیمن  زونه  هتفای ! لماکت  نیا  - 8 تسا ). نیا  هن  يزاب  تسا ) هدش  هتخاس  ین  زا   ) نیین هناخ  هک 

دزاسیم و یئاهتب  اهتیـصخش  نیا  زا  یهاگ  دـنک . هدافتـسا  هنوگچ  دـیامرفیم ، تیانع  عم  ناوج  هب  اهناسنا  تفرـشیپ  يارب  لاعتم  دـنوادخ 
زا یناشن  مان و  یتح  هک  دـنکیم  بوکرـس  ار  اهتیـصخش  نآ  نانچ  رگید  یهاگ  دـیامنیم . نانآ  ینابرق  ار  یناـسنا  لوصا  اهـشزرا و  همه 

لامک اب  دنشابیم ، اراد  گرزب  ياهتیصخش  هک  یتازایتما  زا  یتسیاب  هک  تسا  هدیمهفن  هتفاب  لماکت  نیا  زونه  و  دراذگیمن ! هدنز  ار  نانآ 
زگره دننک و  يرادربهرهب  دیـسوپ ) دهاوخ  هریت  ياهکاخ  ریز  رد  دوز  ای  رید  هک  ناشتیدوجوم  رب  شتـسرپ  قشع و  اب  هن   ) نانآ زا  ینادردق 

وا هب  هک  دراد  ار  ینخـس  نینچ  ندینـش  تیفرظ  هن  دـسریم و  قـلطم  هلحرمب  هن  یناـسنا  چـیه  هک  دـنناسرن  قـلطم  هلحرم  هـب  ار  اهتیـصخش 
هب تسا و  هتفرگن  دای  ار  هحلـسا  نودب  نتـسیز  یئاناوت  زونه  هتفای ! لماکت  نیا  - 9 ياهدیـسر ) قلطم  هلحرم  هب  تمظع  رظن  زا  وت  : ) دنیوگب

ریت و همق و  قامچ و  بوچ و  تسیابیم  دنک  یگدنز  دناوتب  هک  نیا  يارب  یئادتبا  یگدـنز  رد  دوجوم  نیا  هک  روطنامه  رتنـشور : ترابع 
مه زورما  ماهدنز ، نم  هک  دنک  تابثا  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد  ریشمش  هزین و  زرگ و  نامک و 

هراپبخ و پوت و  هب  تسا  روبجم  تسا  هدـنز  هک  نیا  تابثا  يارب  تسا ، هتخادـنا  نینط  اهناشکهک  ياههطقن  نیرخآ  ات  شلماکت  دایرف  هک 
ام لماکت  یئاوسر  سوک  هک  یبرکیم  یئایمیش و  داوم  یمتا و  ياهکهالک  اباهکشوم  اهبمب و  یگنج و  عونتم  ياهوان  لسلـسم و  کنات و 

نیا زا  رتالاب  هیـضق  دوش . لسوتم  کلذ  ریغ  و  میوشیم ، هدنکفارـس  ناسنا )  ) مسا نیا  ندینـش  زا  ام  دوخ  هک  تسا  هتخاون  نانچ  ار  اهناسنا 
تـسا هدنز  هک  نیا  تابثا  يارب  تسا  هدش  روبجم  يزورما  ناسنا  تسا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یلماکت ! ياضتقم  هب  هکلب  میتفگ ، ام  هک  تسا 

دنکیم و تیافک  نیمز  ندرک  یـشالتم  راب  دـنچ  يارب  ناسانـشراک  تاراهظا  هب  انب  هک  دروآ  تسدـب  ار  ياهحلـسا  دراد ، یگدـنز  قح  و 
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منک تابثا  ات  منک  یشکدوخ  مناوتیم  راب  دنچ  نم   ) هک تسنیا  ملماکت ، ریسم  رد  متـسه و  هدنز  نم  هک  نیا  هب  لالدتـسا  هنوگ  نیا  يانعم 
ياهنارود رد  لماکت ! لصفرس  نیا  - 10 ادخ ! يدنب  مشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  ملماکت )! ریسم  رد  متـسه و  نم  هک 

حرط دـناوتیمن  تسا  هدروآ  دوجوب  ار  ياهدـننک  هریخ  یملع  قمع  شرتـسگ و  اـعقاو  هدیـسر و  جوا  هب  شنیب  شناد و  تفرـشیپ  هک  ریخا 
یملع یسررب  لباق  عوضوم  کی  هک  هدارا  هرابرد  الثم  دشاب ! هتشاد  رانک  رب  نا ، شتسرپ  قشع و  زا  ار  عوضوم  کی  یملع 

رواهنپوش دننام  هک  دنکیم  طارفا  نآ  میمعت  هعـسوت و  رد  يردقب  داد ، رارق  قیقحت  دروم  یملع  نیناوق  لوصا و  اب  ار  نآ  ناوتیم  تسا و 
نیمه هدام ، رن و  یـسنج  هدـیدپ  هب  قشع  اـب  یکی  نآ  دـیمهف ) میهاوخ  ار  یتسه  رارـسا  همه  میـسانشب ، بوخ  ار  هدارا  اـم  رگا  دـیوگیم :
بوخ ار  لماکت  يانعم  دیهاوخب  رگا  - 11 دربیم ! الاب  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  نوئش  همه  يانبریز  تایح و  رهوج  دح  رس  ات  ار  هدیدپ 

جایتحا و يانبم  رب  رگید  ناسنا  هب  ناسنا  نتـسویپ  : ) هک دیئامرف : هجوت  رگیدکی  اب  اهناسنا  طباور  رد  روآمرـش  نایرج  نیا  هب  دـینک ، كرد 
دوش مامت  نارگید  ررض  هب  هک  يدراوم  رد  یتح  یتسرپ  تعفنم  نتفرگ  تدش  - 12 یصخش )! دوس  يانبم  رب  رگیدکی  زا  ود  نآ  نتخیسگ 

روظنم و  تسا . ناسنا  نیا  لماکت ! تاصتخم  زا  تایح ، هفـسلف  ناونع  هب  مه  یهاگ  تاـیح و  همادا  لـماع  رـسفم و  ناونع  هب  هک  يدـح  اـت 
رد یتح  هدیدپ  نیا  دوش . مامت  نارگید  مالآ  هب  هک  يدراوم  رد  یتح  یتسرپ ، تذـل  - 13 تسا . يدام  تعفنم  نامه  تعفنم  نیا  زا  هدمع 

یلماکت لئالد  زا  یکی  مه  نیا  تسا ! هدش  یفرعم  زین  یگدنز  فده  هفـسلف و  دح  ات  میفوسلیف )! ام  دنیوگیم : هک  نانآ  زا  یخرب  تاملک 
سانشناسنا زا  یضعب  راتفگ  لباقم  رد  دوشیم ! یقلت  یناسنا  تایح  فده  يدام  دئاذل  ورملق  رد  طقف  تذل  هک  تسا 

زا تسا  ترابع  دوجوم  نیا  لماکت ! لـیالد  نیرتمکحم  زا  یکی  - 14 تسا . ناروناج  راک  ذذلت  زیچان ! فده  هچ  ذذلت ! دـناهتفگ : هک  نا 
يارب تلاـسر  نیا  تسا ! هدـش  هداد  صیخـشت  هک  یفدـه  هب  لوصو  يارب  یهلا  یناـسنا و  ياـهتمظع  اهـشزرا و  همه  ندرک  یناـبرق  زاوج 
طرش نیا  یناسنا  دض  نالوسر  نیا  تسا . هداد  رارق  لماکت ! ناوراک  رایتخا  رد  ایژروب  رازـس  هدرورپ  تسد  یلو  ایکام  ار  تیناسنا  يدوبان 

ینابرق هلیـسو  ناونع  هب  ار  یئاهتیعقاو  هک  فده  نآ  تمظع  : ) دـنیوگب هک  دـنتفرگن  رظن  رد  دـنکیم ) هیجوت  ار  هلیـسو  فدـه   ) رد مه  ار 
یتالکشم ای  لکشم  لح  بجوم  مه  دیامن و  ناربج  ار  هلیسو  نتفد  تسد  زا  مه  هک  دشاب  تمظع  شزرا و  ياراد  يردقب  دیاب  دیامنیم ،

هک دـشابیم  نارگید ) ندـید  هلیـسو  نتـشیوخ و  ندـید  فدـه  ، ) تسا بلاج  رایـسب  هک  اـهناسنا  لـماکت  لـیلد  نیمهدزناـپ  - 15 ددرگ .
اراد زین  نارگید  دراد ، وا  هک  ینیوـکت  زاـیتما  هک  دریذـپب  دـهاوخیمن  هتفاـی ! لـماکت  دوـجوم  نیا  زوـنه  و  عئاـش ، رایـسب  تـسا  ياهدـیدپ 
نم  ) قطنم امش ، رظنب  ایآ  تسا . هداد  رارق  یتسه  يالاو  گنهآ  رد  نتفرگ  رارق  يارب  ار  وا  دوجو  هک  يدنوادخ  تیـشم  نامه  دنـشابیمن .
ا میئوگب : رگا  و  دشابیمن !؟ تسا ، ناگدنز  ورملق  رد  يرامیب  نیرتکلهم  هک  یتسرپدوخ )  ) تیوه هدننکوگزاب  هلیسو ) نارگید  فده ،
یهلا تیـشم  ودـنوریم  نیب  زا  دـنوشیم و  دوبان  مه  تعیبط  ورملق  نامه  رد  هدـمآ و  دوجوب  هاگآان  یعیبط  تادوجوم  ناـیرج  زا  اـهناسن 
تعیبط هک  دراد  ینعم  هچ  اریز  دوب ، دهاوخن  هابت  ياهزغم  زا  هدش  هدـیئاز  زج  قوف  قطنم  زاب  ضرف ، نیا  رد  تسا ! هدرواین  دوجوب  ار  نانآ 

ياهلیـسو رگید  یخرب  فده و  نانآ  زا  یـضعب  هک  دهدب  حـیجرت  رگید  یـضعب  رب  ار  دوخ  ءازجا  زا  یـضعب  رایتخایب  نابزیب و  هاگآان و 
! هتفای لماکت  بتکم  زا  يوریپ  اب  الصا  ای  دنکن ، تلاخد  یهلا  تیشم  ناسنا ، دوجو  ریسفت  رد  رگا  هک  تسا  ملـسم  هتبلا  دنـشاب ! نانآ  يارب 

ربارب رد  یقطنم  چـیه  ءاقب  رد  عزانت  یعیبط و  باختنا  رگناریو  نوناق  ياـضتقم  هب  تروص  نیا  رد  درادـن ، دوجو  یباـتفآ  میئوگب : شاـفخ 
ناگدنز ورملق  رد  يرامیب  نیرتکلهم  هک  یتسرپدوخ )  ) تیوه هدننکوگزاب  هلیـسو ) نارگید  فدـه ، نم   ) دـیوگیم هک  چوپ  قطنم  نامه 

زج قوف  قطنم  زاـب  ضرف ، نیا  رد  تسا ! هدرواـین  دوجوب  هاـگآان  یعیبط  تادوجوم  ناـیرج  زا  اـهناسنا  میئوگب : رگا  و  دـشابیمن !؟ تسا ،
یـضعب رب  ار  دوخ  ءازجا  زا  یـضعب  رایتخایب  نابزیب و  هاگآان و  تعیبط  هک  دراد  ینعم  هچ  اریز  دوب ، دهاوخن  هابت  ياهزغم  زا  هدش  هدیئاز 

تسا ك ملسم  هتبلا  دنشاب ! نانآ  يارب  ياهلیسو  رگید  یخرب  فده و  نانآ  زا  یضعب  هک  دهدب  حیجرت  رگید 
نیا رد  درادن ، دوجو  یباتفآ  میئوگب : هتفای ! لماکت  بتکم  زا  يوریپ  اب  الصا  ای  دنکن ، تلاخد  یهلا  تیشم  ناسنا ، دوجو  ریـسفت  رد  رگا  ه 

فدـه و نم   ) دـیوگیم هک  چوپ  قطنم  نامه  ربارب  رد  یقطنم  چـیه  ءاقب  رد  عزانت  یعیبط و  باـخبنا  رگناریو  نوناـق  ياـضتقم  هب  تروص 
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دوجو رگا  هک  دننادیم  یبوخ  هب  ینعی  دننادیم  یبوخ  هب  ار  هلئسم  نیا  نارکفتم  همه  مدقتعم  نم  تشاد . دهاوخن  دوجو  هلیسو )! نارگید 
ادیپ یناسک  ای  یسک  رگا  تسین و  روصت  لباق  هلیسو ) نارگید  فده و  نم   ) زج یقطنم  دشابن ، يدنوادخ  تیـشم  ادخب و  هتـسباو  یناسنا 

! امتـسیب نرقا  و  اتفرـشیپا ، و  اتعنـصا ، و  ایقرتا ، و  املعا ، و  الماکتا ، و  اناسنا ، او  دینزیم ! هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  اقآ ، هن  دنیوگب : هک  دنوش 
یفن و يدنوادخ  تیـشم  ادخ و  هب  ناسنا  یگتـسباو  رگا  دیئوگیم : هک  دینکیم  تناها  ناسنا  هب  امـش  دینکیم  تبحـص  یناسنا  دض  امش 

يانعمب  ) يوقا باختنا  ءاقب و  رد  عزانت  ریـسم  رد  تکرح  زج  یتکرح  چیه  و  هلیـسو ) نارگید  فده و  نم  زج   ) یقطنم چـیه  دوش ، راکنا 
ادـخ و هب  ناسنا  یگتـسویپ  یفن  ایآ  میئوگیم : تشاد . دـهاوخن  دوجو  رتيولوم ) رتانیـس و  نبا  هن  رترذوبا و  هن  رت و  طارقـس  هن  رتهدـنرد 

خاس لقتنم  اهناسنا و  راکش  يارب  يرگهلیح  ای  یئورود و  زج  ناسنا ، زا  ندز  مد  و  ادخ ، تیشم 
اهنت هن  هک  تسا  ناـسنا  یفـسلف  لـماکت  مـه  نـیا  - 16 دراد !؟ رب  رد  رگید  يزیچ  اـهناسنا  زا  رگید  ياهتــسد  هـب  ياهتــسد  زا  تردـق  نـت 

رد دسافم  حلاصم و  هظحالم  نایرج  شاک  دراذگب . نآ  ياجب  ار  حلاص  درادرب و  ار  دساف  ینعی  دنک ، عفد  حـلاص  اب  ار  دـساف  دـهاوخیمن 
شاک يا  تسا ! هدرک  عفد  دسفا  اب  ار  دساف  تجاجل  يور  زا  یلو  هجوت  اب  یهاگ  یهجوت و  یب  تهجب  بلغا  هکلب  دشیم ، مامت  اج  نیمه 

دوخ تیعقوم  هیجوت  نتـشیوخ و  زا  عاـفد  هک  دراوم  نآ  رد  هک  مینادیمن  همه  یلو  دومنیم ، تعاـنق  يزور  هیـس  تبکن و  نیمه  هب  طـقف 
ياهـشنک تالالتخا  - 17 دـفابیم ! مه  هفـسلف  دوـشیم و  فوـسلیف  يراـکبان  نیا  يارب  دـنکیم و  عـفد  دـسفا  اـب  ار  دـساف  تـسا ، حرطم 

( ندـمتم ناـسنا  گرزب  هاـنگ  تشه   ) دوـخ فورعم  باـتک  رد  ستنروـل  دارنک  هک  تسا  لـماکت )! لـیلد   ) ناـمه نیا  هدـنز . ياهمتـسیس 
نیمز هرک  شخب  تایح  ياضف  تعیبط و  يابیز  رظانم  لیدبت  یگدنز و  طیحم  نتخاس  ناریو  - 18 تسا . هداد  رارق  یسررب  دروم  احورشم 
لئـالد نیرتـمهم  زا  یکی  - 19 هدنـشک . هحلـسا  ياههناخدارز  یگدـنز و  هدنناکـشخ  ياهنیـشام  راتـشک و  ياهههبج  گنج و  نیداـیم  هب 

تعارز و ياهیدوبان  اهیدابآ و  بیرخت  قرط  نیرتجرخ  یب  نیرتناسآ و  فشک  يارب  گرزب  ياهزغم  نوزفازور  لاغتشا  يرـشب ، لماکت !
، اهلسن ندرب  نیب  زا 

، هدنزاس یناسنا  ياهطابترا  داجیا  نانآ و  فطاوع  تیوقت  اهناسنا و  يایحا  لئاسو  فشک  هار  رد  گرزب  ياهزغم  نیا  رگا  هک  یتروص  رد 
نز درم و  يامعم  ندنام  لحنی  ال  - 20 دنزاسب . لدبم  اهناسنا  یناسنا  خیرات  هب  ار  اهناسنا  تایح  یعیبط  خیرات  دنناوتیم  اعقاو  دـتفیب ، راکب 

ناسانشناور زا  یضعب  هک  اجنآ  ات  هقالع ، قشع و  مانب  یسنج  لماع  اب  كرحت  زا  سپ  رگیدکی ، اب  فنـص  ود  نیا  نتفرگرارق  يورایور  و 
ود زا  یکی  دننک ، فصن  ود  ار  یبیـس  هک  تسا  رادـقم  نامه  رگیدـکی  اب  درم  نز و  کی  یگنهامه  قباطت و  لامتحا  هک : دـناهتفگ  نینچ 

رایـسب ياهشوگ  هب  ار  رگید  فصن  دنزادنیب و  اههناخدور ) ناتخرد و  اههوک و  زا  رپ   ) گرزب رایـسب  لگنج  کی  زا  ياهشوگ  هب  ار  فصن 
یعاونا اب  نتـشیوخ  اب  ناسنا  داضت  تباـقر و  - 21 دنابـسچب ! رگیدـمه  هب  ار  بیـس  فصن  ود  نیا  دزوب و  يداب  هاـگنآ  هشوگ ، نآ  زا  رود 

-22 دـماجنایم . دوخ  يدوبان  یهاگ  ررـض و  هب  تسین  هدـنزاس  هک  تهج  نادـب  داضت  تباـقر و  نیا  هک  دـنادیم  هک  نیا  اـب  نوگاـنوگ ،
تدحو هب  شیارگ  ساسحا و  اب  يدیدش  تموصخ  یمدآ  لماکت  ییوگ : تیـصخش . رد  تایح و  رد  یلاع  تدحو  ساسحا  ندش  یفتنم 

نیا هب  ندیشخب  ققحت  تفایرد و  نودب  ددرگیم ! رتدیدش  تموصخ  نیا  دوریم  شیپ  نامز  هچ  ره  هک  دراد  تیصخش  تدحو  تایح و 
دحو

اههدارا و اهلقعت و  اهکرد و  زج  اهناسنا  ام  دیامن ، هیجوت  ریـسفت و  ار  یمدآ  تیـصخش  تایح و  تاصتخم  تیوه و  دـناوتیم  اعقاو  هک  ت 
زا کی  ره  یتسیاب  تسا و  یعونتم  رایـسب  داعبا  ياراد  ود  نآ  زا  کـی  ره  رتنشور  تراـبعب  تشاد . میهاوخن  يزیچ  ياهتخیـسگ  فطاوع 

تاـیح و هک  تدـحو  تلاـح  نآ  یتسیاـب  دریگب ، رارق  وپاـکت  هجوت و  دروم  شتایـضتقم  عابـشا  تخانـش و  رظن  زا  لـماک  روطب  داـعبا  نآ 
( دـهدیم تسد  زا  ار  لـک  هب  یگتـسویپ  ياـنعم  ءازجا  زا  یکی  ره  هک  ندـش  یـشالتم  زا  دزاـسیم و  دوخب  فرـشم  ار  ناـسنا  تیـصخش 

نآ كرد  مدع  اب  یتوافت  تهج  کی  زا  تیصخش ، تدحو  تایح و  تدحو  نتفر  نیب  زا  دروایب . دوجوب  رتلماک  هچ  ره  ار  نآ  دسانـشب و 
دوب و دهاوخن  یقطنم  هیجوت  وریسفت  لباق  تایح  هتخیسگ  تاعطق  مه  دنوشن ، كرد  تیصخش  تدحو  تایح و  تدحو  رگا  اریز  درادن ،
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هـس یلایخ  تاعطق  اب  نامز  دـیراذگم  دـنیوگیم : یحور  لماکت  نازاتـشیپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  وا . تیـصخش  هتخیـسگ  تاـعطق  مه 
دایز يرایـشه  تسه  دزاسب - هرگ  رپ  ار  امـش  حور  ین  يولوم : لوقب  ای  دیامن  هعطق  هعطق  ار  امـش  حور  هدنیآ ) لاح و  هتـشذگ ،  ) شاهناگ
ادخ رون  وا  رد  هک  یناکمال  ینوچ  ود  ره  نیا  زا  یـشاب  هرگ  رپ  یک  هب  ات  ود  رخب  نز  ردـنا  شتآ  ادـخ  هدرپ  تلبقتـسم  یـضام و  یـضمام 

بقتسم یضام و  تسا 
لقتسم ياهتصخش  یجیردت  لوحت  تساود 23 - يرادنپ  دنزیچ  کی  ود  ره  تسا  وت  زا  ناج  يا  لبقتسم  یـضام و  تساجک  شلاح  ل و 

ددرگیم و رتشیب  ناسنا  دوجو  رب  یهاگاان  ربج و  هطاحا  دورب  رتشیپ  لوحت  نیا  هزادـنا  ره  هک  لصایب  گنریب و  ياهتیـصخش  هب  یناـسنا 
تیـصخش يارب  هک  ینوناق  لصا و  چیه  زا  رثات  مدع  دـیایب و  شیپ  هک  يدادـیور  لماع و  ره  اب  تیـصخش  يراگزاس  : ) رتهداس ترابع  هب 

نرق رد  هک  یطارفا  رایـسب  یئارگربـج  هراـبرد  رگا  تسا  يرـشب  لـماکت  لـئالد  زا  یکی  مه  نیا  يرآ  دراد  دوجو  یمدآ  لقتـسم  هاـگآ و 
هک دندوب  نازیرگ  نانچ  رایتخا  هدـیدپ  زا  نارود  نآ  رد  نارکفتم  زا  یـضعب  دـید  میهاوخ  مینک  يرتشیب  تقد  داتفا  هارب  برغ  رد  مهدزون 

هعلاطم زا  تسا ! هدـنادرگرب  بقع  هب  شیپ ، هب  دوخ  تکرح  رد  ار  تیرـشب  ناوراک  دـیامن ، رایتخا  ياعدا  ناـسنا  ناـسنا  کـی  رگا  ییوگ 
نرق ياهتیـصخش  نیرتروهـشم  زا  یکی  زا  هک  ریز  تارابع  هب  دوشیم  اعدتـسا  درگنیم ، بلاطم  نیا  رد  قیقحت  هدید  اب  هک  مرتحم  هدـننک 

یلاوحا عاضوا و  طیارش و  تحت  هن  تسا و  لیام  هک  روط  نآ  هن  یلو  دزاسیم ، ار  شدوخ  خیرات  رـشب  : ) دیامرف تقد  تسا  هدش  لقن   19
سا هدش  هداد  وا  هب  و  هدش ) هجاوم  وا  اب   ) هدش دراو  وا  رب  امیقتسم  هک  یلاوحا  عاضوا و  طیارش و  تحت  هکلب  تسا  هدرک  باختنا  دوخ  هک 

ینیگنس اهناسنا  زغم  رب  یسوباک  نوچمه  هتـشذگ  ياهلـسن  همه  تنـس  : ) دیوگیم سپـس   … تسا )  هتـشگ  لقتنم  وا  هب  هتـشذگ  زا  ت و 
هدرک قلخ  دنکیم  روصت  هک  یئاهزیچ  دراد و  لاغتـشا  شیوخ  یبالقنا  ياهتیلاعف  رد  وا  دسریم  رظنب  هک  ینامز  نامه  تسرد  دنکیم و 
حرطم بارطـضا  ناـجیه و  اـب  رـشب  هک  یبـالقنا  ياـهنارحب  زا  ياهرود  نینچ  ینـشورب  تسا و  هتـشادن  دوـجو  زگره  هتـشذگ  رد  تـسا و 

هتفرگ هیراع  هتـشذگ  ياهلـسن  زا  ار ) اهزیچ  نآ   ) یبالقنا ناـسنا  تساهدـمآ و  رد  نانآ  تمدـخ  رد  هک  تسا  ناگتـشذگ  حور  دـنکیم ،
ناب تسا ، هدرک  زات  نامز  نیا  رد  ار  ناهج  خیرات  زا  يدیدج  هنحص  دنمهئارا ، هک  روظنم  نیدب  دنکیم  رهاظت  دشکیم ، دایرف  دگنجیم ،

نوماریپ رد  هک  ار  یلئاسم  دیوگیم ) نخس  یتیراع  نابز  اب  هدیشوپ و  لدب  ياهماج  هک  یلاح  رد  دنکیم ) رورغ  ساسحا   ) دنکیم راختفا 
هک يدعب  بلاطم  اب  دزاسیم ) ار  دوخ  خیرات  رـشب  : ) دـیوگیم هک  لوا  هلمج  کی - تسا  رارق  نیدـب  مینک ، حرطم  میناوتیم  قوف  بلاطم 

نیا روبزم  هلمج  ياجب  تسیابیم  هدنـسیون  دراد و  حیرـص  ضقانت  دهدیم ، رارق  ناگتـشذگ  زا  رثاتم  دـص  رد  دـص  رادـناج  کی  ار  رـشب 
طئارـش و تحت  هن  تسا و  لیام  هک  روط  نآ  هن  : ) دیوگیم ود - دیوگب . دوشیم ) هتخاس  اربج  خـیرات  يربج  هاگرذـگ  رد  رـشب   ) ار هلمج 

عاضوا و
هداد وا  هب  و  هدش ) هجاوم  وا  اب   ) هدش دراو  وا  رب  امیقتـسم  هک  یلاوحا  عاضوا و  طئارـش و  تحت  هکلب  تسا  هدرک  باختنا  دوخ  هک  یلاوحا 

نآ دـید 1 - دـیهاوخ  نآ  رد  ار  ریز  ياـهداقتنا  دـیهدب ، رارق  تقد  دروـم  ار  هلمج  نیا  رگا  تسا ) هتـشگ  لـقتنم  وا  هب  هتـشذگ  زا  هدـش و 
اههزناپماش زا  ار  یسارکومد  ایآ  دندوب ؟ هتفرگ  اجک  زا  ار  اهنآ  دناهدومن  لقتنم  هدنیآ  هرود  هب  ار  لاوحا  عاضوا و  طئارش و  هک  ناگتشذگ 

زا ار  یچنیاد  فیرظ  رایسب  ياهرنه  همه  نآ  گربلدیاه و  زا  ار  تعیبط  نیداینب  تارذ  هب  طوبرم  مولع  اهلیروگ و  زا  ار  هیلاع  تایضایر  و 
هچ رـشب  يزادرپندمت  يزاسگنهرف و  فاشتکا و  دادعتـسا  تردق و  - 2 دـناهتفرگ ! سربق  ياهغالا  زاار  نوهتب  ياهینوفمـس  توبکنع و 

هبرجت دنداد و  تاجن  یمتح  طوقس  زا  ار  ملع  يرجه  مجنپ  نرق  همین  راهچ و  هس و  نرق  رد  نیملـسم  نادنمـشناد  هک  نیا  ایآ  تسا ؟ هدش 
رد نرق 21 و 19  ود  رد  هک  تاعارتخا  تافاشتکا و  همه  نیا  ایآ  تسا  هدوب  غورد  دنداد  رارق  انبم  شناد  ندروآ  دوجوب  رد  ار  هدـهاشم  و 

رگا - 3 تسا !؟ هدـیئور  نیمز  زا  اـی  تـسا  هدـیراب  نـیمزهب  نامـسآ  زا  ناـهگان  اـهنآ  هـمه  هدوـب و  غورد  تـسا  هدرک  زورب  نـیمز  برغم 
هب آ ار  تابالقنا  واهندمت  اهتفرشیپ و  رصانع  لاوحا و  طئارش و  عاضوا و  همه  هک  دنا  هدوب  ناگتشذگ 

لقتنم دوـخ  لـسن  هعماـج و  هـب  ار  رـصانع  لاوـحا و  طئارـش و  عاـضوا و  نآ  ناگتــشذگ  نآ  زا  کـی  ره  ارچ  دـنیامنیم  لـقتنم  ناگدـنی 
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ار دوخ  يرنه  یسایس و  یملع و  گنهرف  نآ  نانوی  دناهتشاد ! توادع  دوخ  هدنیآ  ياهلسن  اب  ناگتشذگ  زا  ياهعماج  ره  رگم  دنزاسیمن ،
لیکـشت ندمت  گنهرف و  کی  دوخ  يارب  دنربیم و  دننکیم و  تراغ  اهینانوی  زا  دنیآیم و  مر  نامدرم  ناهگان  دـهدیمن و  دوخ  لسن  هب 

هک اهیحیـسم  هرابرد  زجب  ! ) ار یفطاع  دـنمدرخ و  فوسلیف  سویلروا  كرام  مه  دزاـسیم و  ار  هناوید  راوخنوخ و  نورن  مه  هک  دـنهدیم 
عماوج ماوقا و  ددرگیمن و  لقتنم  اهینیرهنلانیب  دوخ  لسن  هب  اهنت  هن  نیرهنلا  نیب  ندمت  تسا ) هتشاد  تیـساسح  نانآ  هرابرد  فوسلیف  نیا 

- هس ددرگ . سم  تسدب  تسد  دنه  دننام  نیمزرـس  نیا  ینالوط  رایـسب  ياهنرق  هکلب  دـنروآیم ، دوجوب  ای  دـننکیم ، بیقعت  ار  نآ  رگید 
مدرم همه  هک  ناـسنا  هتـسیاش  تاـیعقاو  هک  تسا  هدـشن  هجوـتم  تسا ، ناگتـشذگ  زا  زیچ  همه  هک  دـنکیم  دـیکات  هدنـسیون  نیا  هک  نـیا 

موق و چیه  هب  هکنانچ  هک  دنـشابیم  كرتشم  يرطف و  يروما  دننکیم ، وپاکت  اهنآ  لیـصحت  رد  عماوج  همه  رد  راودا و  همه  رد  دـنمدرخ 
دزادنیب هار  دایرف  داد و  زورما  ياهعماج  ضرف  رب  رگا  دنتسین . هتسب  مه  ینارود  میلقا و  چیه  هب  دنرادن ، صاصتخا  يداژن 

لئاسو و مه  رگا  مسرب ، یئانـشآ  ناسنا  یئانـشآدوخ و  هب  مهدب و  همتاخ  یگناگیب ) دوخ  زا   ) هب مهاوخیم  نم  هک  دزیرب  یبالقنا  حرط  و 
، تسا هدومن  حرطب  بالقنا  دایرف  داد و  يارب  هک  یفده  لصا  دـشاب ، هتـشاد  بالقنا  دایرف و  داد و  نیارد  ون  یئاهراعـش  نانخـس و  رازبا و 

یناتـساب ياقیرفآ  ریطاسا  اههصق و  زا  ناگتـشذگ  یگنهرف  ینید و  ياههدیدپ  رـصانع و  رد  ار  فده  نیمه  دـناوتیم  امـش  دراد و  هقباس 
هداس ياهنامگ  یئارگ و  هفارخ  ياپهباپ  یبهذم ، یلاعتم  ياهتـشاد  رواب  یفـسلف و  فیطل  ياههشیدـنا  : ) تسا هدـمآ  تسدـب  ریز  تالمج 

یساملا ياههگر  و  لاغز ، زا  یهوبنا  گنسلاغز ، ياهناک  دننامه  اههروطسا  دناسکعنم . اههناسفا  رد  امومع  هنادنـسپ ، كدوک  هناحول و 
نیتسخن هب  يرکف ، هیلوا  ياهدحاو  هب  اهنآ  هنوگ  هصق  لکش  زا  ار ، اههناسفا  جسن  يواک ، هروطسا  ات  يور  نیا  زا  دنراد . مه  رد  مه و  اب  ار 

هنایوگ یئالال  و  یحیرفت ، هبنج  زا  رظنفرـص  تقیقح  رد  درب . میهاوخن  یپ  اههروطـسا  نطب  رد  اهنآ ، یتدـیقع  هدـنهد  لیکـشت  ياـههتخای 
يارب يرـشب ، ماع  نادجو  نایوج  یلجت  يارب  یفـسلف ، رکف  دـشر  خـیرات  ناگدـنهوژپ  يارب  ار  اههروطـسا  رد  هعلاطم  هک  هچنآ  اههناسفا -

ناسانشنامرآ و يارب  نایدا ، ياهسیاقم  ناسانشراک  يارب  ناسانشهعماج ، يارب  ناسانش ، مدرم 
هاگآان يرکف و  یئاخذ  نیرتنیرید  نیمه  دوجو  ساکعنا  دزاسیم ، ریذـپان  بانتجا  هناـیماع ، تاـیبدا  یناـسنا و  مولع  نادنمـشیدنا  رگید 

قئقح الثم  ددرگیمن . یقلت  ناسکی  تاهج  همه  زا  ینارود  هعماج و  ره  يارب  یناسنا  قیاقح  نیا  یلو  تسا ) اههروطـسا  رد  فلتخم  ماوقا 
بسانم یطیارش  عامتجا  اب  ینامز  رد  یلو  دهدب  رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  يرشب  نوئـش  همه  هک  درادن  ار  یگزیگنا  نآ  ینامز  يداصتقا 
عاضوا طیارـش و  ياضتقمب  لماوع  نآ  زا  کی  ره  میتفگ : خیرات  كرحم  لماوع  رد  هکنانچ  یلک  روطب  دنکیم و  ادیپ  ار  روبزم  یگزیگنا 
یسررب دقن و  دروم  تالمج  هدنـسیون  راهچ - دشاب . هتـشاد  ساسا  ریثات  هیوناث  هیلوا و  ياهتیفیک  زورب  خیرات و  ریـس  رد  دناوتیم  لاوحا  و 

ملـسم لاح  ره  هب  یناور و  يزغم و  رظن  زا  ناسنا  هک  نانچ  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  ینعی  دراد ، ناسنا  لماکت  هب  داقتعا  هک  تسا  یناسک  زا 
لح هلئـسم  نیا  دیاب  میهدـب  رارق  تقد  دروم  ار  هیرظن  نیا  دـیاب  ام  تسا و  هدـید  راگزاس  ضحم  ربج  اب  ار  لماکت  هدنـسیون  نیا  هک  تسا 

دوسب رـشب  تسد  اب  هک  يزیچ  ره  بیرخت  اهناسنا و  همه  راتـشک  يارب  تردـق  زا  ناوتیم  اریز  لاـمک ، تردـق . ناـیم  تسا  قرف  هک  دوش 
ءایحا و س زج  دوش  روصت  هک  شلکش  ره  رد  لامک  یلو  درک ، يرادربهرهب  تسا ، هدش  هتخاس  يو  يونعم  يدام و 

لامج هک  نانچ  تسا  یشزرا  موهفم  رادراب  لامک  نیاربانب ، لامج . تردق و  نیبام  تسا  قرف  نینچمه  دنک . حرطم  دناوتیمن  ار  یگدنزا 
هار رد  تسیک و  تسد  رد  تسا ، رایتخایب  هاگآان و  تیعقاو  کـی  هک  تردـق  هک  دراد  نیاـب  یگتـسب  هکلب  درادـن ، دوجو  موهفم  رادراـب 

کی تقیقح  رد  طقف ، تعیبط  رب  يربج  هبلغ  رهق و  زا  تسا  ترابع  لماکت  میئوگب  رگا  سپ  تسا . هدـش  مادختـسا  یفدـه  هچ  هب  لوصو 
لماـکت میئوگب : رگا  میاهداد . رارق  فیرعت  دروـم  هدرب و  راـکب  شزرا  دـض  شزرا و  زا  فرطیب  موـهفم  کـی  ياـجب  ار  یـشزرا  موـهفم 

ندوب يربج  تهج  زا  هک  میاهدرب  راکب  يدروم  رد  ار  یـشزرا  موهفم  کـی  زین  دروم  نیا  رد  قلطم ، روطب  عونمه  رب  هبلغ  زا  تسا  تراـبع 
عقاوم رد  طـقف  هکلب  دریگیمن ، همـشچرس  يرورـض  يربـج  لـماع  زا  قلطم  روـطب  عوـن  مه  رب  هبلغ  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  یـشزرا  ریغ 

اهناـسنا همه  ترفن  دروم  شزرا و  دـض  روـبزم  لـمع  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـیآیم ، دوـجوب  راتـشک  هک  تسا  نشخ  یئوراـیور  محازت و 
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دوس هب  یناهج  یناسنا و  تاـیعقاو  زا  رثاـت  نیرتشیب  شریذـپ  ریثاـت ، نیرتشیب  داـجیا  زا  تسا  تراـبع  لـماکت  دوش : هتفگ  رگا  و  دـشابیم .
قمع هب  رظن  اـب  یلو  دـیامن  فیـصوت  ار  وا  زا  مهم  يدـعب  کـی  دـناوتیم  ناـسنا  دوخ  تاـصتخم  هب  رظن  اـب  هچ  رگا  فیرعت . نیا  شیوخ .

هک ا مینیبیم  تایعقاو ،
لولعم یناوتان  نیا  دوب . دهاوخ  نارادـناج  نیرتناوتان  دـیامن ، روظنم  ار  شیوخ  يدام  بولطم و  تایح  عفن و  طقف  ریثات  رثات و  نیا  زا  رگ 

قلطم فدـه  رتنشور  حالطـصاب  ای  روحم  ناونع  هب  ار  نتـشیوخ  یناسنا  دوخ  کـی  هک  یتقو  مکی - تلع  دـشاب : هدوب  دـناوتیم  تلع  ود 
( دنتـسه دوخ  يارب  یتاـیعقاو  هک  تهج  نادـب   ) ناـهج ناـسنا و  ورملق  ره  رد  ءایـشا  رگید  تیدوجوم  شریذـپ  تخانـش و  زا  دومن ، یقلت 

فدـه ار  دوخ  نآ  دسانـشیم و  ار  نتـشیوخ  رگید  هدـید و  دوخ  طقف  طقف و  یناسنا  نینچ  میدرک  ضرف  هکناـنچ  اریز  ددرگیم ، ناوتاـن 
، دنتسین وا  دوخ  يارب  یلئاسو  اهنت  هن  دنتسه ، وا  عون  ینب  هک  نآ  تمـسق  نیرت  تمظعاب  هک  یتروص  رد  دنیبیم ، هلیـسو  ار  تایعقاو  قلطم 
زا تمـسق  نآ  تفگ : ناوتیم  یتح  دنیبیم . دوخ  رد  ار  یتسه  ناهج  رد  ریگارف  رثات  ریثات و  دادعتـسا  وا  دوخ  دننام  نآ ، زا  کی  ره  هکلب 

دنونشیم و دنزاونیم و  ار  دوخ  گنهآ  دعب ، ناب  رظن  اب  رگا  دنهدیم ، لیکشت  ار  گرزب  ناهیک  نیا  یناسنا  ریغ  تادوجوم  هک  مه  ءایشا 
تاـحیبست رکذ و  نوعجار  هیلا  اـناک  ناـقطان  نوکـس  رد  كرحت  رد  ءازجا  هلمج  دـنزاسیم - نشور  قاـفآ  رد  ار  دوخ  ندوب  یهلا  تاـیآ 

نابش م نازور و  دنیوگیم  وت  اب  نامسا  نیمز و  ءازجا  هلمج  نامسا  نیا  رد  هدنکفا  یلغلغ  ناهن  ءازجا 
تیدودحم مود - تلع  نامرای  تخت  ياپ  ات  دوریم  نامرارکت  هرعن  میشماخ و  میشماخ  ام  نامرحمان  امش  اب  میشه  میریـصب و  میعیمـس و  ا 

هک ار  یئاج  دودحم ، درک  دهاوخ  کلهتـسم  كاشوپ  اذغ و  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  دودحم ، رمع  يدام  ظاحل  زا  دوخ  تاصتخم  تیوه و 
اب ناوتیم  هنوگچ  دودـحم ، دوخ  نینچ  يارب  تسا ، دودـحم  شایعیبـط  زئارغ  تیلاـعف  دودـحم ، درک  دـهاوخ  باـختنا  نکـسم  ناونع  هب 
رـس تشپ  ار  يزاجم  دوخ  نآ  درذگب و  یعیبط  دوخ  هلحرم  زا  دـناوتب  یناسنا  دوخ  رگا  یلب  تفرگ . رارق  رثات  ریثات و  رد  دودـحمان  یتسه 

هطاحا و یعون  تروص  نیا  را  دـشابیم ، يدـنوادخ  تمـشع  دیـشروخ  هعـشا  زا  دودـحمان  یعاعـش  هک  دـسرب  یقیقح  دوخ  هب  درذـگب و 
عرف و هلمج  ضرعار  وا  خرچ  ناسنا و  تسا  رهوج  هک : دوشیم  هجوتم  يولوم  نیدلالالج  لوقب  دـنکیم و  ادـیپ  یتسه  ملاع  رب  فارـشا 
هک رگید  ثحابم  رد  ثحبم و  نیا  زا  هدنسیون  نآ  تالمج  عومجم  زا  ناوتیم  هک  ینشور  راتـسب  يربج  هجیتن  جنپ - ضرع  وت  دناهیاس و 

، دنـسریم مجنپ  هلحرمب  دنرذگیم و  هلحرم  راهچ  زا  دندنویپیم و  عوقوب  ضحم  ربج  يانبم  رب  خیرات  ياهدادیور  تالوحت و  دیوگیم :
، دـنکیمن باختنا  وا  تسین ، يرگید  زیچ  ياهلیـسو  یگدـنز  هب  روبجم  رادـناج  یتشم  زج  یتسه  هنحـص  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  تفرگ ،

هکلب
ات نیـشنب  هک  تسا  نیا  هدومن : ناسنا  هب  ناوتیم  هیرظن  نیاربانب  هک  ياهیـصوت  اهنت  سپ  دـنیامنیم ، باختنا  وا  يارب  ناگتـشذگ  خـیرات و 

نورق و ياهزیگنچ  اهیلوایکام و  لامآ  تشهب  نامایب  ربج  نیا  و  نک ! تکرح  هاگنآ  و  دـننک ، نییعت  ارت  تکرح  تمـس  دـصقم و  ادـبم و 
میراودیما مینک ! نییعت  ار  اهناسنا  تکرح  تمـس  دصقم و  ادبم و  دـیاب  میناوتیم و  هک  میئام  نیا  دـننکیم : اعدا  هراومه  هک  تسا  راصعا 

نتفر طاـطحنا  یتسـس و  هب  ور  - 24 دـشاب . هدوب  ناشظافلا  میقتـسم  تاـیوتحم  زا  ریغ  يرگید  زیچ  ناگدنـسیون  اـی  هدنـسیون  دوصقم  هک 
تایح و رد  تدـح  ساسحا و  دـح  ات  ار  اهناسنا  هدوب و  تعیبط  نشخ  تایعقاو  فیطلت  لماع  نیرتیـساسا  هک  یناـسنا  فیطل  تاـساسحا 

يدـنوادخ یحو  زا  هدـش  غالبا  ای  يرـشب  زغم  تاشوارت  زا  هک  ار  یبتکم  ره  هک  تسا  نیا  روآتفگـش  دربیم . الاب  نآ  يالعا  ياهلآدـیا 
هداد و رادـشه  دـشابیم  نآ  ساسحا  تدـحو و  بجوم  هک  داـهن  رد  يرهوج  نتـشاد  هب  ار  اـهناسنا  اـهبتکم  نآ  همه  میریگب  غارـس  تسا 
ره ناسنا  زا  ناسنا  یئادـج  هک  دوشیم  هدـهاشم  لاح  نیا  اب  دـناهدومن  کیرحت  توعد و  ار  اـهناسنا  همه  نآ  لیـصحت  تخانـش و  يوسب 

اههوک و د رد  دنروبجم  نتشیوخ  ظفح  يارب  طقف  هک  دنتسه  یتادامج  هیبش  رگیدکی  اب  طابترا  رد  نایمدآ  هدوب و  ینوزفا  هب  ور  زور 
ایـسآ رد  وت  اریز  مشکب  دوخ  تسد  اب  ارت  دـیاب  نم  ینکیم  رارف  اجک  هک  دـننزب  دایرف  دـنودب و  رگیدـکی  لابند  اهاضف  اـهایرد و  اـهتش و 

دودحمان و ياهمـصاخت  نیا  نتفرگ و  رارق  مه  يورایور  نیا  یئامنیم ! سفنت  نآ  زا  هدمآ و  ایندـب  اقیرفآ  ياضف  رد  ای  ياهدـش و  دـلوتم 
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جنر اهنت  هن  نارگید  هجنکـش  درد و  ساسحا  زا  اهناسنا  دنـشابیم و  ندوب  عونمه  ساسحا  دقاف  اهناسنا  هک  تسا  نآ  لیلد  نیرتهب  رمتـسم 
یتیعقوم هب  لماکت  دشر و  ریـسم  رد  هتفای ! لماکت  ترـضح  نیا  هک  دینک  تابثا  دـیناوتیم  ایآ  - 25 دنتسه . مه  لاحـشوخ  هکلب  دنربیمن 

تابثا دـیناوتیم  ایآ  دـنیامنیم ! هفطاع  ساسحا  دوخ  نادـنزرف  يارب  ناـنآ  زا  رتهب  ناگتـشذگ و  زا  شیب  زورما  نارداـم  هک  تسا  هدیـسر 
ناگتشدگ زا  رتلیصا  رتهب و  یلیخ  زورما  نارسمه  هک  دینک  تابثا  هطبار  زا  ناگتشذگ  زا  رتلیصا  رتهب و  یلیخ  زورما  نارـسمه  هک  دینک 

و دننکیم !؟ كرد  ناگتشذگ  زا  رتابیز  رتیلاع و  یئوشانز  طابترا  اب  ار  دوخ  تایح  یگتسیاب  مظن و  و  دنربیم ؟ تذل  یئوشانز  هطبار  زا 
کیژولویب کیژولویزیف و  لماکت  دـشر و  زا  تیعبت  هب  اعطق  هک  یناور  ای  یحور  لماکت  دـشر و  تهج  هب  هک  دـینک  تابثا  دـیناوتیم  ایآ 

زورما ا یسنج  هزیرغ  تیلاعف  تذل  زورما ) حالطصاب  نویلماکت  تایرظن  هب  انب   ) تسا هدمآ  دوجوب 
زا اهیئابیز  رد  يرتیلاع  كرد  هب  دوخ  یلماکت  ریسم  رد  ناسنا  هک  دینک  تابثا  دیناوتیم  ایآ  - 26 تسا !؟ ناگتشذگ  زا  رتیلاع  رتلیص و 
زا و  سوسحم ) یئابیز  رد   ) شنیرز ناگراتس  اب  نیدروجال  رهپس  یئابیز  كرد  زا  زورما  ياهناسنا  ایآ  ینعی  تسا ؟ هتشگ  لئان  ناگتشذگ 

( لوقعم ياهیئابیز  رد   ) یلاع كاپ و  ياهنادـجو  یئاـبیز  كرد  زا  و  سوسحم ) ياـهیئابیز  رد   ) یلاـع كاـپ و  ياهنادـجو  یئاـبیز  كرد 
هدمآ دوجوب  مهم  یتالالتخا  هتفر و  یهابت  هب  ور  تثارو  قالخ ! لماکت  ریسم  رد  - 27 دننکیم !؟ تفایرد  رتیلاع  یتذل  رتیلاع و  يانعم 
ناسنا گرزب  هانگ  تشه   ) باـتک هب  دوش  عوجر  هلئـسم  نیا  یـسررب  يارب  دـشابیم !؟ لـماکت  لـیلد  هک  تسا  تـالالتخا  نیا  اـیآ  تسا .
نشور رایسب  لئالد  نآ  زا  رگیدت  نیا  تسا ! هدرک  مگ  مه  ار  یگدنز  فده  هفسلف و  دوخ  ریسم  رد  لماکت  - 28 ستنرولدارنک ) ندمتم -

. مه ریغ  یکسنشینرچ و  هن  میکرود و  لیما  هن  رـسنپسا و  تربره  هن  دوب و  هدید  باوخ  رد  ار  نآ  نیوراد  هن  هک  تسا  لماکت ! تابثا  يارب 
رد هک  یناناوج  یتح  هعلاطم  دروم  دوشیم و  هتـشون  فلتخم  لاکـشا  اب  یگدنز  یفدهیب  یچوپ و  رد  هک  یتالاقم  اهباتک و  ژاریت  هزورما 

ههدرک مگ  هار  زا  كدنا  هدع  کی  دیراذگب  دیوگب : یسک  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  یلیخ  دنربیم  رسب  یگدنز  راهب  نتم 
. دراد شیپ  رد  رـشب  هک  ياهدـنیآ  هرابرد  دـحیب  ینارگن  دـیدش و  بارطـضا  - 29 دنـشاب . شوخلد  تـالاقم  اـهباتک و  هنوگ  نیا  اـب  مه  ا 

هوقلاب کی  ره  هک  شنانکاس  اهدرایلیم  نآ  اب  تمظع و  نآ  اب  هقباس و  خـیرات و  نیا  اـب  نیمز  هرک  اـعقاو  اـیآ  متـسیب ) نرق  یمومع  ضرم  )
یگزیگناب دنتـسه  تسا ) هدش  هداهن  رتگرزب  یناهج  وت  نورد  و  ( ) ربکلا ملاعلا  يوطنا  کیف  و  : ) دومرف هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  لوقب 

یهاوخدوخ و رب  دـنکیم  تکرح  رتـشیپ  ناـسنا  هچ  ره  اـیآ  تشگ !؟ دـهاوخ  یـشالتم  ناـسنا  ادـخ و  زا  ربـخیب  رفن  دـنچ  سوه  يوـه و 
همه رتشیب  ياهنامز  تشذگ  اب  ایآ  تشگ !؟ دهاوخ  هدوزفا  دوشیم  مامت  نارگید  ياهررـض  مالآ و  رب  هک  وا  یتسرپ  تعفنم  یئوجتذل و 

یناور عضو  رد  اهینارگن  نیا  زا  یـشان  تابارطـضا  دش !؟ دهاوخ  ایوقا  تسد  رازبا  کلاذریغ  نوناق و  ملع و  دننام  شزرا  اب  یلاع و  قئاقح 
هرابرد يرکف  هتفای ! لماکت  عون  نیا  ایآ  دروآیم  دوجوب  راوگان  ریثات  يوم  دـیپس  نالاسنهک  ات  هدیـسرون  ناناوج  زا  هاـگآ  ياـهناسنا  همه 

هچ امش  تفگیم : هاگآ  ناسنا  کیا  دیامنیم !؟ یقلت  يدج  ار  اهیگتفـشآ  اههرهلد و  نیا  ایآ  الـصا  دنکیم ؟ اهینارگن  تابارطـضا و  نیا 
30 دنروهطوغ ! ریدخت  لئاسو  زا  رامشیب  عاونا  نایم  رد  زور  بش و  مدرم  دینیبیمن  رگم  دینکیم ! رکف 

يالعا فدـه  یلک و  موهفم  زا  دوشیم  هدـیمان  ناسنا  هک  هتفاـی  لـماکت  ءزج  نیا  هک  تسا  هدرک  ءاـضتقا  نینچ  یلماـکت  تکرح  اـیوگ  - 
نیا ناماد  رد  هک  یمدآ  هک  تسا  یتفگـش  ياج  اعقاو  دـشاب ! هتـشادن  یعالطا  تسا  هداد  رارق  لماکت  ریـسم  رد  ار  وا  هک  ینیناوق  ناهج و 

ناهج و نیا  دنهاوخیمن  ینرق  ره  رد  یئانثتـسا  ردان و  دارفا  يانثتـساب  هنوگچ  تسا  هدیـسر  لماکت  هب  حالطـصا  هب  هدـش و  گرزب  ناهج 
اهناسنا خنـس  زا  یئوگ  هک  دـننکیم  یگدـنز  هناـگیب  بیرغ و  مدرم  زا  هکناـنچ  دنـشیدنایم  نآ  یلاـع  فدـه  نیناوق و  هوکـش  تمظع و 

هک يروط  هب  نامز  هدنرب  تاعطق  اب  تایعقاو  نتخاس  یـشالتم  زورید و  زورما و  زا  تسد  ندـش  هدـیرب  زا  یـشان  ییارگ  ادرف  - 31 دنتسین !
اهادرف رد  دش )! دهاوخ  تسرد  اهراک  ادرف  هک   ) نتـشیوخب تراشب  نیا  اب  ناگتفای ! لماکت  ام  هک  تسا  لاس  رازه  نیدنچ  تفگ : ناوتیم 
لماکت هک  نوگانوگ  هحلـسا  یکیرات  ام  نارود  رد  هتبلا  نم  يادیپان  يادرف  نیا  زا  ياو  نم  يادرف  یخرب  دـش  نم  رمع  مینکیم : یگدـنز 

ناشتـسد زا  مه  ار  شخب  تیلـست  ياهادرف  نآ  یتح  دـناهدومرف ! هداـمآ  ندیـشک  سفن  تمحز  زا  رگیدـکی  ندرک  تحار  يارب  ناـگتفای 
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لامک وپاکت  نیا  هدنیآ  تبقاع و  دناوتیم  تسا  هتفرگ  رب  رد  ار  لماکت  نایناوراک  همه  هک  ریگارف  يرامیب  کی  - 32 تسا . هتفرگ 
ار رگیدکی ) زا  اهناسنا  یگناگیب  - ) 33 مانب : یلولعم  هراومه  هک  دوشیم  هدـیمان  یگناگیب ) دوخ  زا   ) ریگارف يرامیب  نیا  دزاسب . نشور  ار 
نآ رد  یتلاخد  اهنآ  دض  ياههدیدپ  تردق و  يدازآ و  یهاگآ و  تسا و  تلع  نآ  يارب  يربج  لولعم  کی  نیا  هتبلا  دروآیم . ناغمرا  هب 

یلوا قیرطب  هک  تسین  دـیدرت  ياج  میامن  یگناگیب  ساسحا  مشابیم  مدوخ  هب  قئاقح  نیرتکیدزن  هک  مدوخ  زا  نم  هک  یتقو  اریز  دـنرادن 
ناکد رد  زیچ  همه  نداد  رارق  تاناویح ! زا  زیگناتفگش  عون  نیا  لماکت  لئالد  زا  رگید  یکی  - 34 تشگ . مهاوخ  هناگیب  اهناسنا  رگید  زا 

رد وت  یئوجماقتنا  زا  هک  مزرویم  تبحم  وتب  يزروب ! تبحم  نم  هب  مه  وت  هک  مزرویم  تبحم  وت  هب  دیئامرف : هجوت  الاح  تسا . تالماعم 
داـش و ار  منورد  هک  مزرویم  تبحم  وت  هب  متـسه ! تبحم  هفطاـع و  ياراد  یمدآ  نم  منک  تاـبثا  هک  مزرویم  تبحم  وت  هب  مشاـب ! ناـما 
هب رظن  اب  یلو  دریگیم  ماجنا  یـصخش  دوس  هب  هک  تسیا  هلماعم  نآ  ماسقا  رگید  دـننام  هچ  رگا  مه  تبحم  هنوگ  نیا  هتبلا  دـیامن ! طـسبنم 
ره هب  میدش . رکذـتم  هک  تسا  رگید  ماسقا  زا  رت  فیرـش  هملاعم  نیا  تسا  ینادـجو  طاسبنا  يداش و  مسق  نیا  رد  بولطم  ضوع  هک  نیا 

رد هک  شایبهذم  بتک  یتح  یقالخا و  یبدا و  ياهباتک  تاحفص  هتفای ! لماکت  ناسنا  نیا  هک  نیا  اب  لاح 
همه هک  نیا  اب  نیا  زا  رتالاب  تسا و  ندیزرو  تبحم  هب  روتـسد  زا  رپ  تسا  هدروآرد  ریرحت  هتـشرب  دوخ  ینامـسآ  بتک  حیـضوت  ریـسفت و 

هب تبحم  ناوارف  يدراوم  رد  یتح  هدومن و  هیصوت  نوگانوگ  لاکـشا  اب  ار  یناسنا  عون  ینب  هب  تبحم  هتفای ! لماکت  نیا  ینامـسآ  ياهباتک 
يارحم رد  ار  یهلا  تمعن  نیا  هتـشادنرب و  دوخ  يرگادوس  زا  تسد  اعدـمرپ  ناسنا  لاح  نیا  اب  دـناهدرک  یفرعم  ادـخ  هب  تبحم  ار  ناسنا 

هن دریگب  ماجنا  دـیاب  هاوخان  هاوخ  يربج  لـماوع  اـب  یمدآ  یعیبطدوخ  ياـضتقمب  هک  دتـسوداد  هک  یتروص  رد  تسا  هداد  رارق  دتـسوداد 
-35 دنشابیم . نیسحت  دیجمت و  هتسیاش  دننکیم  زاربا  يرگادوس  يانبم  رب  ار  تبحم  هک  یناسک  هن  هیصوت و  هب  يزاین  هن  دراد و  یـشزرا 
زا دنوشیم ). هدیمان  زین  نارادمامز  نارادمتـسایس و  هک  عماوج  تیریدـم  نایدـصتم  حالطـصا  هب  و   ) عماوج ناگدـننادرگ  دـیدش  یناوتان 

هدرک و ریوصت  هعماج  يارب  ياهدـنیآ  نانچ  دـنهدیم و  مدرم  هب  الاب  ماقم  تسپ و  ندروآ  تسدـب  يارب  هک  یئاهلوق  تادـهعت و  هب  لـمع 
نیرب تشهب  رد  ار  دوخ  هدـنیآ  ناـنچ  هب  هدـنهدهدعو  يدـصت  اـب  نیبشوخ  رواـبشوخ و  ناـحولهداس  اوـنیب و  مدرم  هک  دـنهدیم  هدـعو 

اجیا ام  يارب  دهاوخیم  ام  رادمامز  هک  نیرب  سودرف  نیا  هب  دندرم و  ناگتشذگ  ارچ  هک  دنروخیم  فسات  دننیبیم و 
رگا دنشابیم  هعماج  ناگدیزگرب  زا  ناگدننادرگ  نارادمامز و  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  اعدا  ای  دوشیم  ششوک  الومعم  دندشن  دراو  دنک  د 

: تفگیم ناتسود  زا  یکی  دوشیم ! نشور  یلومعم  ياهناسنا  ناوریپ و  تیعضو  دشاب  غورد  لغد و  نیا  يرـشب  هعماج  ناگدیزگرب  لاح 
هک دوب  هدیـسرپ  هدوب  هنوگچ  ام  سالک  ياههچب  ياههرمن  هک  دریگب  خساپ  ریبد  زا  تسناوتیم  هک  یعقوم  یـضایر  ناحتما  زا  سپ  مرـسپ 

ار ترکف  ورب  مدـنزرف  دوب : هتفگ  ریبد  دوب  هنوگچ  یـضایر  ناحتما  رد  ام  سالک  ياههچب  عضو  دـیئامرفب : افطل  مرتحم  ریبد  ياـقآ  باـنج 
مدرم هرابرد  نارادمامز  نارادمتسایس و  یئانتعایب  تسا . نشور  اهامش  فیلکت  ینعی  تسا  هتفرگ  ( 3  ) سالک لوا  درگاش  نکم  تحاران 

یحالصا ياههمانرب  همه  هک  تسا  هدروخ  هرگ  نانچنآ  يرشب  تعیبط  : ) دیوگب تسا  هدرک  راداو  ار  دهتیاو  هک  تسا  هدننز  دنت و  يردقب 
زا غیرد  فیح و  ینعی  تسا ) رتشزرایب  زین  نآ  يور  همانرب  نتشون  هلیسوب  هدش  لطاب  ذغاک  زا  یتح  رادمامز  دزن  رد  دوشیم  هتـشون  هک 

اههسفق رد  ای  بیج  رد  هدش و  لطاب  رگید  هتفای  لماکت  دنچ  ای  کی  يارب  فیلکت  رد  نییعت  ناگتفایلماکت  هلیـسوب  هک  دـغاک  هحفـص  نآ 
اع هدیدپ  نیا  تلاسر  هدشن و  نشور  رنه  فیلکت  زونه  - 36 دربیم ! رسب  هلابز  لطس  هب  ندش  هتخیر  نارود  يوزرآ  رد 

تلاصا هب  يزاین  هک  تسا  هدش  عابـشا  رنه  زا  يردـقب  تسا  هدرک  عورـش  رـشب  هک  یلماکت  تکرح  نیا  الطا  تسین . مولعم  هدـنزاس  یل و 
يارب طقف  رنه  هک ! نیا  زا  رتالاب  يرنه  هچ  و  دـنیبیمن ! ار  رنه  هلیـسوب  یناسنا  یلاع  تاـساسحا  عابـشا  لـقع و  تیوقت  رنه و  هب  ندیـشخب 

هب یتاهج  زا  هکلب   ) درادن ندز  هبملت  هب  يزاین  تسا و  هدش  بصن  تایح  ياضف  نیرتالاب  رد  شعبنم  هک  یسنج  هزیرغ  هراوف  هب  ندز  هبملت 
اب وا و  رکف  ار  وا  درب  لفسا  يوس  وا  رکذ  ین  وا  نید  ین  رکذ  زج  يولوم : لوقب  و  دوش ! مادختسا  ددرگیم ) یهتنم  هاگتسد  نتخاس  لتخم 
هب يوریم  وـت  هک  هر  نیا  : ) دـنادیم شدوـخ  هک  یتروـص  رد  ماهتفرگ ! شیپ  ار  لاـمک  هبعک  هار  نم  هک  تسا  نینچ  شیاـعدا  لاـح  نیا 
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اهیبسن و قیبطت  ریـسفت و  زا  زیگنافسا  یناوتان  ایوگ : تسا ؟ هدیـسر  اجکی  ریغتم  تباـث و  قلطم و  یبسن و  ثحاـبم  - 37 تسا ). ناتسکرت 
راهچ اب  یئانـشآ  چـیه  دوخ  فراعم  رد  ام  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  درادـن ! صقانت  لماکت و  هب  یطابترا  چـیه  اـهریغتم و  اـهتباث و  اـهقلطم و 

و راهچ ) اب  تسا  يواسم  ود  ردبرض  ود   ) زا یـسکع  میناوتیم  ام  هک  مینادب  ام  هک  تسا  یفاک  رادقم  نیمه  میـشاب ! هتـشادن  قوف  عوضوم 
نادب دیاب  انمض  درم و  دنهاوخ  اههدنز  يهمه  هک  مینادب  دنک و  عافد  دوخ  یگدنز  زا  دیاب  هدنز  هک  نیا 

میتفگ لاح  اـت  هک  ار  هچنآ  يهمه  - 38 دنکیم ! تیافک  میـشاب ، هتـشاد  دوخ  نهذ  رد  تسا  ءایوقا  صاصتخا  رد  مه  یگدنز  قح  هک  می 
تیرثکا يارب  تایح  يرورض  لئاسم  دوب : دهاوخ  یفاک  دیریگب ، رظن  رد  لماکت ! تابثا  يارب  ار  متـشه  یـس و  لیلد  نیا  دیراذگب و  رانک 

لئاـسم نیا  دوشیم . هتفریذـپ  رگیدـکی  زا  رثاـت  دـیلقت و  يور  زا  دـننکیم ، یگدـنز  ضحم  یعیبـط  تاـیح  رد  هک  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق 
رد نم  مکی - هلئـسم  تسا : هلئـسم  تفه  میاهدروآ ، هغالبلاجهن  ریـسفت  همجرت و  زا  و 22  يهحفـص 21  متفه  دلجم  رد  هکنانچ  يرورض 

یگدـنز نیا  يهرابرد  منکیم ، یگدـنز  رادهشیر  لماوع  ینورد و  یثرا  ياههدـیدپ  یعامتجا و  یطیحم و  لماوع  نایم  رد  هک  لاح  نیع 
نوناق هب  لمع  منکیم ، وپاکت  مشکیم ، درد  مربیم ، تذل  منکیم ، یگدنز  هک  منم  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  یصخش  ساسحا  کی 

هک دزاسب  دوبان  وحم و  روطنآ  ار  نم  دـناوتیمن  لماوع  نآ  مروهطوغ ، قوف  لماوع  ناـیم  رد  هک  نیا  اـب  هصـالخ  میاـمنیم . اـهدادرارق  و 
میتفگ هک  نانچ  هنافساتم  مریذپب ؟ نارگید  زا  دیلقتب  مه  ار  یصخش  تایح  نیا  ایآ  منکب ؟ دیاب  هچ  یصخش  تایح  يهرابرد  ساسحا  چیه 

هک دوب  دهاوخ  نینچمه  هدنیآ  رد  دـسریم  رظنب  هک  روط  نآ  ارهاظ  تسه و  نینچ  هدوب و  نینچ  ضحم  یعیبط  تایح  خـیرات ، دادـتما  رد 
يا

تایح هک  دنکیم  تابثا  یفاک  مزال و  لیالد  یهیدب و  تادهاشم  مود - هلئسم  تفرگ . نارگید  زا  دیاب  ار  نآ  يهدارا  یصخش و  تایح  ن 
زا تعیبط  رد  دادـیور  اهدرایلیم  مخ  چـیپ و  رپ  هاگرذـگ  زا  هکلب  هدوبن ، یفداصت  رما  کی  منکیم ، یگدـنز  هک  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  نم 

حرطم تاـیح  زاـغآ  زا  هک  ار  ارچ )  ) نویلیم تفه  خـساپ  مناوتن  مه  رگا  نم  تسا . هدیـسر  یلعف  تیعقوـم  نیاـب  هدرک  روـبع  نیعم  لاـناک 
رد يرشب  خیرات  زا  ههرب  نیا  رد  نم  تایح  هک  مشاب  هتـشاد  دوخ  عانقا  يارب  یقطنم  هیجوت  ریـسفت و  کی  یتسیاب  لقادح  مهدب ، دوشیم ،

يانثتـساب هنافـساتم ، تسیچ ؟ یگدـنز  نیا  لوبق  لباق  يهفـسلف  ییاهن و  فدـه  موس - هلئـسم  دراد ؟ یتیعقوم  هچ  یناـهیک  خـیرات  دادـتما 
اب ار  هفـسلف  فدـه و  نیا  دـننکیم ، تکرح  ضحم  یعیبط  تاـیح  رد  هک  مدرم  يهمه  راـصعا ، نورق و  زا  ینرق  ره  رد  دودـحم  ياهدـع 

يهدمع مسق  ود  رب  هک  منکیم  هدهاشم  ار  اهناسنا  یگدنز  ياهیگنوگچ  زا  رامشیب  یعاونا  نوچ  مراهچ - هلئـسم  دنیامنیم . نییعت  دیلقت 
مادک دیاب  نم  دندرگیم ، میسقت  ناعونمه ) تالیامت  اههتساوخ و  تعیبط و  لماوع  نایم  رد  اهروهلی  تایح  یقطنم و  ریسفت  لباق  تایح  )

سم منک ؟ یقلت  یقطنم  ار  شریذپ  نیا  دیدرت  لباق  ریغ  نقتم و  لیلد  نیمادک  اب  مریذپب و  ار  یگدنز  زرط  ود  نیا  زا  کی 
حرطم لاوس  نیا  ایند  نیا  رد  ایآ  مجنپ - هلئـسم  دریگیم . تروص  دـیلقت  اـب  ـالومعم  زین  هدـمع  مسق  ود  نیا  زا  یکی  باـختنا  هک  تسا  مل 

لصا ندرک  یفتنم  اب  لاوس  نیا  یلالدتـسا  خساپ  تسا ، حرطم  اعطق  هک  موریم )؟ اجک  هب  و  ماهدمآ ، هچ  يارب  ماهدمآ ، اجک  زا   ) هک تسا 
داوم دنمدوس و  تازایتما  لیدعت  يارب  ار  یهار  ناوتیم  ایآ  مشـش - هلئـسم  دوش . رازگرب  دیلقت  اب  زین  درادـن ) دوجو  یلاوس  نینچ  هک   ) نآ
لباق تیرثکا  تساوخ  دروم  لقادح  ای  اهناسنا  همه  يهقالع  قشع و  دروم  هک  درک  داهنشیپ  دنوشیم ، جارختسا  رـشب  تسد  اب  هک  تشیعم 

هب دنتـسم  تازاـیتما  ناگدـنراد  ناوتیم  اـیآ  دـشاب ؟ هتـشادن  يراـک  بیرف  تردـق و  روز و  هب  لـسوت  هب  یجاـیتحا  هدوب و  اـهناسنا  هجوـت 
راکب اهناسنا  رگید  دوخ و  حالـص  هار  رد  دیاهدروآ  تسدب  هک  ار  یتازایتما  دـیاب  هک  تخاس  عناق  لیلد  يور  زا  ار  یـصخش  ياهدادعتـسا 
هلئـسم تسا ؟ هدوبن  يرـشب  نازاتـشیپ  زا  رامـش  تشگنا  ياهدع  زا  دیلقت  اههیامح و  هب  یکتم  نونکات  تازایتما  لیدعت  موزل  ایآ  دیزادنیب ؟

عون کـی  لقادـح  منکیم ، یگدـنز  نآ  رد  هک  یتـسه  ناـهج  تاـنایرج  ندوب  لوقعم  مظن و  هب  دـصرددص  نیقی  زا  رظن  عـطق  اـب  متفه -
دوجو یگتسباو  یقطنم  لقادح )  ) لامتحا زا  یشان  ینارگن  نیا  منیب . دوخ  رد  تسا  يدج  رایسب  شعوضوم  هک  ینارگن 

اب ارثکا  زین  كرحم  يدج و  ینارگن  نیا  دوشیم . هدیمان  یتسه  ناهج  هک  تسا  گرزب  تعاس  نیا  يهدننک  كوک  نیرب و  دوجوم  هب  نم 
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دوخ ناناوج  ناکدوک و  تیبرت  میلعت و  يارب  ار  یطوطخ  هک  تسا  هتـسناوت  دوخ  لماکت  ریـسم  رد  ناسنا  اـیآ  - 39 دریگیم . ماجنا  دیلقت 
نم دنیوگن : رمع  ینایاپ  لحارم  رد  ات  هک  دناسرب  تیلعفب  یگنهامه  لامک  اب  لالتخا و  نودب  ار  نانآ  ياهدادعتـسا  اوق و  هک  دنک  میـسرت 

یناویح ذئاذل  رد  ندش  روهطوغ  ضحم و  یعیبط  تایح  هب  ناسنا  یگدیچیپ  ایآ  ینایاپ 40 - هب  هدیسر  ياهناسفا  یناماس  هدش  هبت  متسیک ؟
هک دنادیمن  لماکت  یعدم  نیا  ایآ  دشیدنیب . اعقاو  رایتخا  يدازآ و  هرابرد  لماکت  یعدم  نیا  تسا  هتشاذگ  یعیبط  دوخ  نتخاس  مروتم  و 

یفرعم هاگآان  رازبا  هلیسو و  دننام  ار  ناسنا  هک  لماوع  هنوگ  ره  ربارب  رد  ندش  میلست  اریز  تسا  لامک  رایتخا  يدازآ و  تسا و  صقن  ربج 
نیا هک  تسین  یتفگش  ياج  ایآ  اجک  اههزیگنا  نآ  رد  نآ  فرـصت  لماوع و  یگزیگنارب  نآ  هطلـس  تیـصخش و  لالقتـسا  اجک و  دنکیم 
دمع یهاگآ و  يور  زا  یگتخاس  لئالد  نآ  اب  هک  دـنادیمن  دـشارتب و  دوخ  ندوب  روبجم  يارب  یلئـالد  دـشوکیم  هراومه  لـماکت  ورهر 

اب ك هک  دیامن  یتاناویح  ورملق  رد  لخاد  ار  دوخ  هدیشک و  رانک  اهشزرا  اهتیلوسم و  زا  ار  دوخ  دهاوخیم 
تسا 41- هدـش  رود  تاناویح  نآ  زا  لاس  رازه  اهدـص  لماکت  ریـسم  رد  هک  تسا  هدرک  اعدا  نیوراد  كرامال و  روتـسدب  تحارـص  لام 

نیا هک  مینادیم  همه  دراد  مان  یشکدوخ  هک  تسا  هدش  لماکت  لصفرس  نیا  بیـصن  لماکت  هاگرذگ  رد  هجوت  بلاج  رایـسب  هدیدپ  کی 
ینوناق تبون  زا  جراخ  زاورپ  يدام و  دـبلاک  سفق  نتخاـس  لـتخم  نتـسکش و  مکی - عون  ددرگیم : میـسقت  هدـمع  عون  ود  هب  یـشکدوخ 

جاور هک  تسا  یعیبـط  عون  نیمه  دوصقم  ـالومعم  دوشیم  هدرب  راـکب  یـشکدوخ  حالطـصا  هک  یتـقو  هتبلا  تعیبـط - هدرپ  تشپ  هب  حور 
ار نآ  زا  يرادربهرهب  قرط  تایح و  فدـه  تمظع و  تلاصا و  تسا  هتـسناوتن  زونه  لـماکت  ناوراـک  نیا  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  دراد و 
زا تسا  تراـبع  هک  تسا  یناور  یـشکدوخ  مود - عوـن  دزاـین ! روآمرـش  مرج  نینچ  هب  تسد  هن  هـک  دوـش  دـقتعم  اـهناب  ناـنچ  دـمهفب و 

تسیدحب یشکدوخ  عون  نیا  عویش  جاور و  یناطیش . ياهسوه  يوه و  ياپ  شیپ  قئاقح  ندرک  ینابرق  لقعت و  نادجو و  ندرک  بوکرس 
اهراب شیلومعم ، یناگدنز  لوط  رد  هک  تسا  یـسک  رتمک  تفگ : ناوتیم  رابتعا  کیب  دنکیمن و  هجوت  بلج  سک  چیه  يارب  رگید  هک 

ره ناسنا  اریز  تسا ، موهفمان  يزیچ  نادجو  لقع و  ندرک  بوکرس  يانعمب  یشکدوخ  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دشاب . هدرکن  یشکدوخ 
نآ دزیخرب و  هزرابمب  شدوخ  لقعت  نادجو و  اب  مه  ردق 

هچ دراوم  نیا  رد  یـشکدوخ  نیاربانب ، راد ، دوجو  وا  ناور  اـی  تیـصخش )  ) رگید حالطـصا  هب  اـی  وا  نم )  ) هرخـالاب دـنک  بوکرـس  ار  ود 
زا هک  تسا  نم  زا  یجوم  ینادجو  حیحص  تیلاعف  ریخ و  لقعت  عون  ره  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  نشور  ضارتعا  نیا  خساپ  دراد ؟ یئانعم 
هب دوخ  تیوه  زا  ار  روبزم  جوـم  هک  تسا  نم  دوـخ  جوـم  نیا  یبوکرـس  هک  نیا  رد  تسین  يدـیدرت  دـشکیم و  رـس  نم  یقیقح  تیوـه 

، تسا هدروآ  تسدب  هظحل  نآ  رد  هک  یتیعقوم  زا  نآ ، ندرک  طقاس  زا  تسا  ترابع  ياهظحل  ره  رد  نم  یبوکرس  دوب . هدروآرد  تکرح 
تعیدو هب  یمدآ  نورد  رد  ار  نم  يزاسزاب  ءایحا و  تردق  لاعتم  دـنوادخ  هتبلا  دـشابیم . هظحل  نامه  رد  نم  گرم  يواسم  طوقـس  نیا 

رگید یکی  - 42 اهنم . همه  شخبیتسه  قلطم و  ضایف  فرطب  تشگزاب  ندرک و  بوکرـس  نآ  زا  تمادن  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  هداهن 
هک منم  تفگ : دروآ و  شیپ  ار  دوخ  هنیس  یهلا  تناما  ضرع  عقوم  رد  دوجوم  نیا  هک  تسا  نیا  ساسایب  یعدم  نیا  لماکت ! تامالع  زا 

نتشیوخ اب  عقوم  نآ  رد  و  مراد ! ار  یهلا  تناما  لمح  یگتسیاش  هک  منم  تفگ : دروآ و  شیپ  ار  دوخ  هنیـس  یهلا  تناما  لمح  یگتـسیاش 
یلایخیب لامک  اب  میدید ، هکنانچ  سپـس  نم  رغال  رکیپ  نیا  ندیـشک  دناوتیم  نوچ  لمحت  درادـن  نودرگ  ار  وا  قشع  مغ  راب  هک  تفگ :

آرد بآ  زا  لوهج  مولظ و 
ناوختسا و تشوگ و  نوخ و  رد  حیرشت  قاطا  رد  ار  نآ  دناهتشگ ، هچ  ره  ناگتفای  لماکت  اریز  مینکیم ، رظنفرص  یهلا  تناما  نیا  زا  دم .

هدیـشوپ سک  چیه  يارب  هتکن  نیا  درک !؟ رظنفرـص  ناوتیم  مه  یعامتجا  ياهدهعت  تناما  زا  ایآ  دـناهدیدن ! اهناسنا  ياهلولـس  باصعا و 
ار ناگدننکدهعت  تیـصخش  اهنت  هن  تقیقح  رد  اهدهعت  هب  لمع  مدع  فلخت و  اهناسنا و  یعامتجا  یگدنز  ساسا  دهعت  هدیدپ  هک  تسین 
يدرف و ياهینکـشنامیپ  ایآ  فصو ، نیا  اب  دزاسیم . لتخم  ار  یعاـمتجا  یگدـنز  لـصا  دروآیم ، نییاـپ  یهاـبت  نیرت  تسپ  هب  طـقاس و 
.! تسا هدیـسر  مه  یئادـخ  ماقمب  نرق 19  دـئاقع  زا  یخرب  رد  یتـح  هک  هتفاـی ! لـماکت  عـماوج  نیا  رد  جـیار  عیاـش و  يرما  یعمجهتـسد 
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ات ار  ناسنا  لماکت  مدش  روبجم  هک  مدید  اهنامیپ  نآ  ماود  تدـم  يدـبا و  حلـص  ياهنامیپ  هرابرد  يرامآ  کیدزن  هتـشذگ  رد  دـشابیمن .
1800  ) نرق هدجه  تدـم  رد  هک  تسا  هدوب  نینچ  رامآ  مرظنب  نرق 19 !) زا  یـصاخشا  نامه  زغم  رد  مسجم  يادخ  هتبلا   ) یئادخ يهلحرم 

هکنانچ هتبلا  تسا . هدیشکن  لوط  لاس  ود  زا  شیب  اهنامیپ  نیا  زا  کی  چیه  هک  تسا  هدش  هتسب  يدبا  حلـص  نامیپ  دودح 2000  رد  لاس )
يا رد  مدرک . ضرع  هک  دوب  دودح  نیمه  رد  یلو  نت ، تسا  هدنامن  مرطاخ  رد  دروم  ود  ره  رد  قیقد  مقر  مدرک ، هراشا  مرظنب )  ) هملک اب 

رگا تسا ، هدرک  تبث  هداد و  تیمها  اهناب  خیرات  هک  تسا  هدوب  ریگمشچ  رایسب  دراوم  رد  اهینکشنامیپ  نیا  هک  مینک  هجوت  دیاب  هلئـسم  ن 
ماقرا قوفام  مقر  دیدرت  نودـب  مینک ، باسح  ار  اهروشک  نیب  يروشک و  يرهـش و  یلحم و  ياهداوناخ و  يدرف و  ياهنامیپ  همه  میهاوخب 
كرت هرابرد  ار  نتـشیوخ  اب  دارفا  زا  کی  ره  ياهینکـشنامیپ  رگا  بیرغ ! بیجع و  لماکت  تمـالع  نیا  همتاـخ  رد  دوب . دـهاوخ  یموجن 

هک دینادیم  - 43 تسا ! هدیـسر  اجکب  اهناسنا  ام  لماکت  هلحرم  هک  دـش  دـهاوخ  نشور  میریگب ، رظن  رد  ناهانگ  تاـفاثک و  اـهیگدولآ و 
اب یقطنم  دارفا  اب  یقطنم  هطبار  تخانـش  زا  تسا  ترابع  ناهرب  هنیب و  هب  یکتم  هبـساحم و  لباق  لوقعم و  تایح  کی  تدش  نیرتیـساسا 

ماقم و اهیئابیز و  لوپ و  دننام  شیاسآ  هافر و  لئاسو  رگید  نکـسم و  كاشوپ و  كاروخ و  دـننام  ایند  بلاج  داوم  رگید  عون و  ینب  دارفا 
داوم عون و  ینب  دارفا  همه  لماش  هک  تسا  دوخ ) زج   ) دوخ و نایم  یقطنم  هطبار  نآ  نتخاس  رارقرب  دنناوارف و  رایسب  هک  کلاذ  ریغ  ملع و 

. دهدب هئارا  ار  ياهدننکعناق  لالدتـسا  حیـضوت و  دنکیم  رارقرب  دوخ ) زج   ) اب هک  ياهطبار  هرابرد  دناوتیم  رـشب  ایآ  دـشابیم . ایند  بلاح 
ینرق ره  لوط  رد  ناسانش  ناسنا  زا  یضعب  لوقب  رگا  هک  يروطب  تسا . یفنم  اعطق  لاوس  نیا  خساپ 

دوخ زج  دوخ و  نایم  ار  هطبار  نامه  هتخانش و  ار  دوخ  زج  نایم  هطبار  نیرتیقطنم  هک  دیدرک  ادیپ  ار  یئاهناسنا  ناتشگنا  هرامـش  زا  شیب 
داد و زا  نرق  ود  تشذـگ  زا  سپ  - 44 دیراد . تریصب  هرصاب و  فعـض  ای  دینادیمن  ار  ددع  يانعم  امـش  هک  دینادب  نیقی  دناهدرک  رارقرب 

اما دـیدز  ام  يارب  اهفرح  یلیخ  امـش  هک  میـسرپب  هلفاـق  نیا  نارـالاسناوراک  زا  هک  تسا  هدیـسر  نآ  عقوم  نونکا  لـماکت ! ياـعدا  داـیرف و 
نآ دایب  ار  ام  امـش  زاسوزرآ  زیگناتاساسحا و  ناوارف و  رایـسب  نانخـس  نیا  و  عامتجا ؟ اب  ای  تسا  درف  اب  تلاصا  هک  دـیتفگن  امب  هرخـالاب 
هب دایز  بات  بآ و  اب  ار  نونجم  یلیل و  ناتساد  نآ  نایاپ  ات  بش  زاغآ  زا  رفن  کی  دنیوگیم : هک  تخادنا  نیریش  رصتخم و  رایسب  ناتساد 

متفگ هک  ناتـساد  نیا  قیفر  يا  بوخ  تفگ : شقیفرب  ناتـساد  هدنیوگ  دوب  هدیـسر  رخاب  مه  ناتـساد  هک  بش  نایاپ  رد  تفگیم  شقیفر 
یلاع و رایـسب  ناتـساد  يرآ  تفگ : دوب  هدادارف  ناتـساد  هب  شوگ  دادماب  ات  هک  شقیفر  دیدرب ؟ تذل  ایآ  دوب و  بسچلد  ایآ  دوب  هنوگچ 

نایم گنج  زونه  هدام ! یلیل  دوب و  رن  نونجم  اـی  هداـم  نونجم  دوب و  رن  یلیل  مدـیمهفن  هرخـالاب  نم  دـیهاوخب  ار  شتـسار  یلو  دوب  بلاـج 
رارقرب رگید  فرط  زا  شناهاوخاوه  میکرود و  لیما  فرط و  کی  زا  شناوریپ  لیم و  تراوتساناج 

ورملق ود  عامتجا و  درف و  هطبار  تسا  هتـسناوت  ضحم  یعیبط  یگدـنز  قشاـع  هک  درک  اـعدا  ناوتیم  یلومعم  تاـفراعت  نودـب  اـیآ  تسا 
( عامتجا درف و   ) هطبار فرط  ود  ینیع  یگدنز  نایرج  یخیرات  تادهاشم  هک  هچنآ  دیامن !؟ میظنت  یناسنا  یقطنم  روطب  ار  ود  نآ  یگدنز 
رد یناسنا ) تیهاـم  ناونع  هب  هکلب  ـالخ  رد  دوجوم  درف  ناونع  هب  هن   ) اـهناسنا يدرف  ياـهداهن  اهدادعتـسا و  هک  تسا  نیا  دـهدیم  ناـشن 

نییعت یعامتجا  یگدنز  ياهباق  هک  دـناسریم  تیلعف  هب  ار  اهداهن  اهدادعتـسا و  عون  نآ  ای  دوشیم و  فذـح  یلکب  ای  یعامتجا  یگدـنز 
لقن هک  ياهلمج  لاح  ره  هب  مینک . لقن  مراد ) دیدرت  تبسن  نیا  تحص  رد  دوخ  تبونب  نم  و   ) دناهداد تبـسن  رتراس ) لپ  ناژ   ) هب نیعلطم 

تیلعف هب  یعامتجا  یگدـنز  رد  هک  تسا  نامه  دراد  ناـسنا  هک  هچنآ  ینعی  درادـن ) داـهن  دراد و  خـیرات  ناـسنا  : ) تسا نینچ  تسا  هدـش 
یگدـنز ياـهبلاق  لـیوحت  ار  ناـسنا  هنوگچ  قوف  هلمج  هک  دوـشیم  هظحـالم  ددـنویپیم . خـیرات  ریجنز  ياـههقلح  هب  سپـس  دـسریم و 
تـسدب دوشیم  افوکـش  رتزاب  ياهطیحم  عماوج و  رد  هک  دهدب  یئاهدادعتـسا  زورب  هب  یلاجم  هک  نیا  نودـب  سپـس  دـهدیم و  یعامتجا 

متجا یگدنز  يایازم  زا  يرادروخرب  اب  تازایتما  اهدادعتسا و  نآ  ندیسر  تیلعف  هب  هک  دیاب  هچ  هک  تسا  نیا  هلئسم  دراپسیم . خیرات 
یگدـنز اب  دارفا  تیدرف  میظنت  رد  هلئـسم  نیا  هراچ  هار  خـساپ و  دـماجنین . لیـصا  فطاوع  تاـساسحا و  اـهیدازآ و  اـهغوبن  فذـحب  یعا 

رد نارایـشه  زا  يرـشب  خیرات  هک  یئاههآ  اههلان و  قافتاب  بیرق  تیرثکا  هک  دسریم  رظنب  دوشیمن . هدید  یفاک  مزال و  دح  رد  یعامتحا 
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نیا هب  دنتـسم  هکلب  تسا  هدوبن  یتسه  ناهج  یلـصا  ياهزار  هرابرد  ناـنآ  یناداـن  هب  طوبرم  تسا  هدومن  تبث  دوخ  رتفد  رد  ناتـسم  ناـیم 
يهفایق کی  اب  دـشابیم ، اراد  هک  ییاهداهن  اهدادعتـسا و  نآ  يهمه  اب  ناسنا  هک  تسا  هتـشاد  یگتـسیاش  ای  ترورـض  ایآ  هک  تسا . هدوب 

رذوبا ایآ  لاـثم : ناونع  هب  دزخب ؟ خـیرات  رتسب  هب  سپـس  دوش و  هتخیر  یعاـمتجا  یگدـنز  ياـهبلاق  رد  شزرااـب  يهرهچ  اهدـص  زا  خرمین 
يارب  ) تمظع تیاهن  رد  اما  دودـحم  ییاهدومن  اهنت  خـیرات  یلو  هدرـشف  دوخ  رد  ار  وا  عامتجا  طیحم و  لـماوع  هک  تسا  ناـمه  يراـفغ 

یعامتجا ياهبلاق  زا  نانوی  خیرات  هک  تسا  نامه  شیاهداهن  يهمه  اب  طارقس  اعقاو  ایآ  دهدیم ؟ ناشن  يو  زا  ناتسم ) نایم  رد  نارایشوه 
: هک دیـسرپ  لماکت ! ناگدننک  تیامح  زا  دیاب  مه  ار  يدـج  لاوس  نیا  - 45 تسا . هداد  ناـشن  اـم  هب  تسد  هب  نارکوش  مس  هتفرگ و  دوخ 

ماکت دیسرتن ، دینک و  فقوت  هقیقد  دنچ  دیاهدیسر ، هک  لماکت  دشر و  زا  هگلزنم  نیمه  رد  زیزع ، ناتسود  يا  یتسارب ،
ياهتـسدب لیب  راچآ و  رگید  نیمز و  برغم  یلومعم  ریگیهام  يزورما و  ینیـشام  ناسنا  اـعقاو  دـینیبب : دـییوگب : اـم  هب  دوشیمن و  رید  ل 

زا يرادـقم  هچ  زورما  ات  هک  نیا  زا  رظن  دـصق  اب   ) اـهنآ زا  کـی  ره  يزغم  تیلاـعف  هک  دـنلاسنهک  نوطـالفا  ریپ و  يوطـسرا  هتفاـی  لـماکت 
رتهتفای لماکت  ام  يزورما  نانادهسدنه  نانادیضایر و  زغم  اعقاو  ایآ  نیا ، زا  رتالاب  دشابیم ) رادروخرب  تیعقاو  زا  نانآ  يزغم  تالوصحم 

هتشگ یسوط  ریصن  هجاوخ  انیس و  نبا  نودلخ و  نبا  مثیه و  نب  نسح  یناتبلا و  یمزراوخ و  یسوم  خیش  سدیمسشرا و  سدیلقا و  زغم  زا 
تابثا یباراف  ناخرط  نب  دمحم  زا  رتهب  ار  ینیع  ناهج  تیعقاو  وموا  یکـسفشینرچ و  رتراس ، دهتیاو ، لسار ، دنارترب  زغم  زورما  ایآ  تسا ؟

هک دنزیم  جوم  یناسک  زغم  رد  هک  تسا  تاساسحا  نامه  زا  یشان  هلئـسم  نیا  رد  زورید  زورما و  نایم  توافت  هک  تسا  ملـسم  دنکیم ؟
يهمه اب  تشه  تعاس  زا  سپ  هک  دوشیم  وربور  یناهج  اب  دسریم . هن  هب  رامش  تعاس  هک  یعقوم  هدش  نازیوآ  تعاس  رامـش  تعاس  زا 

رگا هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا ! هدـمآ  دوجو  هب  ناهگان  گرزب ، ناـهیک  عومجم  اـت  نورپیاـهنوزم  نورتکلا و  کـی  زا  شايدوجوم 
تعاس ن زا  ار  دوخ  ياهلولعم  هدمآ و  دوجو  هب  نآ  زا  شیپ  ای  تشه  تعاس  هک  دنک  تبحص  یللع  يهرابرد  تساوخ  یسک 

! ینک حرطم  ار  بلاطم  نیا  یناوتب  امـش  هک  نامز  نآ  تشذـگ  شاب  تکاس  اقآ   ) هک دایرف  داد و  نیا  اب  دروآ  دـنهاوخ  دوجو  هب  دـعب  هب  ه 
للع نآ  يهراـبرد  ثحب  زا  ارقهق )! هب  تکرح  قشاـع  عـجترم  يا  توکـس  میربیم ! رـس  هب  تعاـس 9  رد  نونکا  اـم  تعاس 8 و  تشذگ 
نیا هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  زوـنه  اـیوگ  - 46 درک ! دـهاوخ  یهاوخرذـع  هتـشگ و  نامیـشپ  نآ  زا  شیپ  تعاس 8 و  رد  هدش  هتـساک 

رد دیابن  الصا  تساجک ؟ نایمدآ  ياهناج  دورولاعونمم  يهقطنم  زرم  دح و  هک  دمهفب  دشیدنیب و  نارادناج  ناج و  يهرابرد  هتفای  لماکت 
هک نآ  دزرین  دوجو  کلم  هک  ایدعـس  هک  نالدهدنز  ناج  هب  دیوگیم : هک  میروایب  نایم  هب  يدعـس  رعـش  زا  ینخـس  ناگتفرـشیپ  نیا  ربارب 

دـنکیم و دـلاوت  ساسحا و  تکرح و  هک  دـنیبیم  ار  تسیز  يهدـیدپ  طـقف  ناـیمدآ  ياـهناج  زا  اـهنت  هن  وا  اریز  يرازاـیب  دوخ  ار ز  یلد 
دناوتیم لماکت ! يالعا  يهجرد  ياضتقم  هب  وا  هکلب  دشوکیم ، یگدنز  يارب  طیحم  نتخاس  هدامآ  نتـشیوخ و  زا  عافد  ددصرد  هراومه 

نانآ دیامن و  ربک  رورغ و  تسمرـس  ار  اهقمحا  ای  قمحا و  نآ  هک  دهدب  يداد  رارق  تردـق  نانچ  دوخ  يهعماج  زا  درف  دـنچ  ای  کی  يارب 
ثحب د هک  تسا  اج  نیا  زا  میدرک . هدهاشم  مود  یناهج  گنج  رد  هکنانچ  دنک . راداو  رادناج  ناسنا  نویلیم  اههد  نوخ  نتخیر  هب  ار 
نایرج رگا  نآ . هب  طوبرم  تاقتـشم  تایانج و  گنج و  - 47 زا : تسا  ترابع  نآ  دنکیم و  ادـیپ  ترورـض  لماکت  يارب  لیذ  تمالع  ر 
هعماج دربیم و  نیب  زا  یجراخ  یلخاد و  زا  معا  ار  هعماج  دسفم  فرحنم و  هدولآ ، مدرم  طقف  یگنج  ره  هک  دوب  نینچ  اهراکیپ  اهگنج و 

هک مینادیم  یلو  دشابیم  عماوج  يهدننکریهطت  لماع  کی  هراومه  گنج  مییوگب : میتسناوتیم  درکیم ، راومه  اهناسنا  یگدـنز  يارب  ار 
داهج هک   ) قوف كالم  زا  زین  اهنآ  مرازه  کی  یتح  تسا ، هداد  خر  يرـشب  عماوج  رد  نونکات  هک  یگرزب  کچوک و  ياـهگنج  ناـیم  رد 

تردق ییوگروز و  هب  اهنآ  قافتا  هب  بیرق  رثکا  دانتـسا  راکیپ و  گنج و  يهدـیدپ  جاور  عویـش و  تسا . هدوبن  رادروخرب  تسا ) سدـقم 
لوقعم تلع  کی  ندرک  ادیپ  زا  یناوتان  تهج  هب  نارکفتم  هک  تسا  یهیدب  يردـق  هب  یگماکدوخ  سوه و  يوه و  تاوهـش و  یتسرپ و 

داهن کـی  ناونع  هب  گـنج  دـنیوگ : هک  دـناهدید  روبجم  ار  دوخ  تسا ، هدرک  رپ  ار  خـیرات  هاگرذـگ  هک  عیجف  ياهراتـشک  همه  نآ  يارب 
يرکف و طوقـس  یتسپ و  هب  هک  نیا  يارب  اهامنرکفتم  نیا  رتحیحـص : حالطـصا  هب  اـی  نارکفتم  نیا  دراد ! دوجو  ناـسنا  تعیبط  رد  تباـث 
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، يرآ هک  دـندنبیم  ار  وا  ياپ  تسد و  ربج  نیدالوپ  ریجنز  اب  دـنزادنایم و  ناسنا  دوخ  ندرگ  هب  ار  ریـصقت  دـننکن ، فارتعا  دوخ  یحور 
دیاب ك هچ 

دـنزادرپب و ناسنا  یلاع  ياهدادعتـسا  نایب  هب  هکنآ  ياج  هب  اهامنرکفتم  نیا  تسا ! راکیپ  گـنج و  هب  روبجم  اـتعیبط  دوجوم  نیا  اریز  در ،
زا ار  یـشکردارب  گنج و  يهشیر  دناسرب و  تیلعف  هب  ار  اهدادعتـسا  نآ  دناوتیم  یگتخاس ) هن   ) نیتسار بهذم  قالخا و  هک  دننک  تابثا 

اهیزیرنوخ يارب  دوخ  یلالد  هب  زگره  نانآ  ایآ  دننکیم . زیت  ار  اقب  رد  عزانت  نازاتهکی  ياهریـشمش  هفـسلف  رازبا  اب  دـنکرب  نیمز  يهحفص 
دنهدب ماجنا  یناسنا  یلاع  ياهدادعتـسا  ندـیناسر  تیلعف  هب  ار  یئامنهار  نیا  دـننکب و  یفارتعا  نینچ  رگا  اریز  هک  درک  دـنهاوخن  فارتعا 

يابیز ياهگنر  اب  ار  اهنآ  هبانوخ ، نوخ و  گنر  اب  اهرهـش  یتح  اهراسهوک و  اهنوماه و  اهتـشد و  ندرک  نیگنر  ياج  هب  اهناسنا  هجیتن  رد 
ردـه هب  يهدنـشک  يهحلـسا  يهرابرد  ناشتامحز  دوشیم و  دوکر  راـچد  ناـنآ  لـماکت  دـنیارایب . هدـنزاس  بلاـج و  يرنه  راـثآ  اـهلگ و 

نرتـشا 17000 يهلجم  يهتـشون  هب  اـنب  هک  ار  یمتا  کـهالک  رازه ) کـی  هاـجنپ و   ) رادـقم 51000 نیا  هک  تـسا  یخوـش  رگم  دوریم ،
هنا يهیآ : هب  رظن  اب  رفن  کی  رگا  میریگیم . هدـیدان  تسا  هدـش  رقتـسم  هراق  نیا  فارطا  ياهبآ  رد  اپورا و  رد  طقف  اهنآ  زا  رازه ) هدـفه  )

اسنا کی  سک  ره  ، …  ) اعیمج سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم 
نآ هب  تسا ). هتـشک  ار  اهناسنا  يهمه  هک  تسا  نیا  دـننام  دـشکب  نیمز  يور  رد  نتخادـنا  هار  داـسف  اـی  صاـصق  قاقحتـسا  نودـب  ار  ین 
ارچ هک  تشگ  دهاوخ  هتفایلماکت  ياهناسنا  يهمکاحم  قحتـسم  لماکت و  نیرفن  دروم  امتح  دننک ، هاگن  جـکجک  یمتا  کهالک   51000

تمالع نیا  زا  رت  بلاج  تسا  هدرک  تراسج  تناها و  تسا ، تیناسنا  یقرت  لماکت و  جوا  تمالع  هک  اهمدآ  يدراـیلیم  راتـشک  لـماع  هب 
زا يوریپ  هب  ناگتفایلماکت ! نیا  هک  تسا  يزادرپملع  يزادرپهفـسلف و  رگیدـمه ، تسد  هب  اـهناسنا  يدوباـن  زا  تسا  تراـبع  هک  لـماکت 

راتـشک رد  هک  الوگیلاگ  گنل و  رومیت  نورن و  زیگنچ و  برغ : قرـش و  ماشآنوخ  نادالج  دـقتعم  نایـشنم   ) یلوایکام سباـه و  ساـموت 
ینعی عون  هک  تسا  لماکت  رد  قطنم  عون  کی  مه  نیا  يرآ ، تسا ). ناسنا  گرگ  ناسنا  : ) دـنیوگیم دـندوب ) هدیـسر  لـماکت  هب  اـهناسنا 
تسا يدوجوم  ناگراتس ، ربارب  رد  یتح  اهلگنج و  اهتشد و  اهایرد و  اههوک و  ربارب  رد  تسا و  هتفای  لماکت  یتسه  ناهج  رد  ناسنا  نیمه 
لامک هب  قایتشا  هک  تسا  نیا  رد  لماکت  ناوراک  نیا  لـهنیال  ياـمعم  - 48 هدـنرد . تسا  یگرگ  دوخ  عونمه  ربارب  رد  یلو  هتفای  لـماکت 

نیرب ساسحا  نیا  هجیتن  رد  دنیبیمن  نآ  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  یهار  یلو  دشکیم و  هنابز  يدج  روط  هب  شنورد  رد  اعقاو  هک  العا 
49 دریگیم . ماجنا  العا  دح  رد  اهیگدنرد  اهیدیلپ و  نیا  ینعی  ددرگیم ؟ قیبطت  دوشیم و  هدایپ  اهییوگروز  اهیـشکمدآ و  تاوهـش و  رد 
هتفای و تدـش  يردـقب  ناشیزاب  دـیوجت  يزاسقلطم و  يورین  دـناهتفای ، تسد  نآ  هب  هک  یلامک  دـشر و  تدـش  زا  لماکت ؟ نانامرهق  نیا 

تاـیعقاو زا  رود  يزاـب  دـیرجت  یفاـبقلطم و  اـب  ناـشزغم  اداـبم  هک  نیا  يارب  درک . روصت  ار  نآ  قوف  ناوـتیمن  هک  تسا  هتفاـی  شرتـسگ 
زا هک  تسا  ینهذ  ياههتخاس  یعون  مه  تیدبا  ناگتـشرف و  تسین ! يربخ  مه  حور  زا  درادن ! دوجو  ادـخ  هک  دـندز  دایرف  دـنک ، تکرح 

اهیراکادف اهـششوک و  اهـشالت و  يهمه  فده  دیاب  قلطم  روط  هب  ناسنا  یلو  تسا ! هدش  دیرجت  یبسن  يدام  ياهلامج  لالج و  ماخ  داوم 
يارب لاح  نیع  رد  و  دوبن . كرد  لباق  نآ  فالخ  لامتحا  یسک  چیه  يارب  هک  درک  ادیپ  عویـش  نانچ  ییادخ  ناسنا  بیترت  نیدب  دشاب و 

اب بیترت  نیدب  دناهدش و  هدیـشک  ریجنز  هب  نویلیم  اههد  دندش و  ینابرق  دناهدوب  ینایادـخ  هک  ناسنا  اهنویلیم  ییادـخ  ناسنا  نیمه  تابثا 
رد تکرح  هک  تهج  نادـب  یلو  دـش  یفن  تسا  قلطم  هک  تهج  نادـب  یلک  يهدارا  کی  يرآ ، دـنتخادرپ . راتـشک  گـنج و  هب  نایادـخ 

. تسامرفمکح تکرح  نآ ، یعومجم  لک  ات  ءازجا  نیرتکچوک  زا  کی  ره  رد  هک  تهج  نادـب  اریز  دوش ، ریـسفت  تسیابیم  یتسه  ملاع 
سیاب

تیاهنیب ياهقلطم  هجیتن  رد  درک و  ادیپ  ترورـض  هدام  زا  یئزج  ره  يارب  هدارا  روعـش و  دوجو  دـننک ، ادـیپ  ار  تکرح  یلـصا  لماع  یت 
ياج هب  میدرک و  فذح  ار  قلطم  يهناگی  ام  تسا  هتفگن  سکچیه  هک  دش  رکنم  ناوتیمن  هتبلا  درک  ادـیپ  ترورـض  تکرح  هیجوت  يارب 

، هدام لک  تعیبط ، لک  دننام  تسا  یمومع  رایـسب  میهافم  دوشیم  نایب  هک  هچنآ  هکلب  میدومن  ررقم  قلطم  یتسه  ملاع  ءازجا  ددـع  هب  نآ 
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تسا یموهفم  یعقاو  ءازجا  زا  رظن  عطق  اب  لک )  ) مه هک  مینادیم  ام  يهمه  هب  یلک  تکرح  یلک و  يهدام  یلک ، تعیبط  ای  تکرح  لک  و 
. دـنکرتشم ندوب  یعازتنا  يدـیرجت و  رد  دـنراد  رگیدـکی  اب  هک  یتافالتخا  اب  موهفم  ود  نیا  شدارفا و  زا  رظنعطق  اب  یلک )  ) مه یعازتنا و 
رد رشب  ینالضع  يرکف و  ياهیژرنا  اههجدوب و  اهشالت و  بلغا  هک  دیشاب  هدرک  رکف  هراب  نیا  رد  نونکات  هک  تسا  هداتفا  قافتا  چیه  - 50

يارب ناسنا  هک  ینعم  نیدـب  تعیبط . محازم  لماوع  زا  هن  تسا  هتـشگ  رگیدـکی  زا  ناعونمه  رهاظت  عفر  فرـص  نوگانوگ  رایـسب  لاکـشا 
شـشوک و شـالت و  هک  رادـقم  نآ  هک  دوخ ! يهتفاـی  لـماکت  دوخ  عون  ینب  زا  محازت  عفد  رد  دوـخ ، يارب  یگدـنز  نتخاـس  ریذـپناکما 

بجم هاگآان و  لماوع  محازت  عفر  يارب  ار  نآ  مرازه  کی  دیاش  دنکیم  هدرک و  فرص  ینالضع  يرکف و  ياهیژرنا  اههجدوب و 
یعدم هک  دینکیم  رکف  یناسنا  يهرابرد  امـش  هک  دورن  ناتدای  دیداتفا  رکف  هب  عوضوم  نیا  رد  هک  یتقو  تسا . هدومنن  فرـص  تعیبط  رو 

دض ناگدشریدخت و  هن   ) تسود ناسنا  رایشوه و  ناسانـشناسنا  هک  تسا  یعطق  - 51 تسا ؟ هدناوخ  یـشحو  ار  نآ  رکنم  هدوب و  لماکت 
تـسا ترابع  غورد  کی  هک  دننادیم  مه  رگنعقاو  هفـسالف  نآ  رگید  فرط  زا  تسا  هچ  رد  نآ  یتشز  غورد و  تحاقو  دننادیم  اهناسنا )

زا مه  دنتسه و  هک  نانچ  نآ  اهتیعقاو  هاگدید  زا  مه  وگغورد  غورد و  بیترت  نیدب  ندومن . لامیاپ  ار  نآ  نتشاذگ و  اپ  ریز  ار  تیعقاو  زا 
هک ناـنچ  تساـهناسنا ، تاـیح  ترورـض  رد  غورد  تفگ : ناوتیم  اـیآ ، دنـشابیم . حـیبق  تشز و  ثیبـخ و  فیثـک و  اهـشزرا ، هاگدـید 
هار دیورب و  رانک  هک  دز  دایرف  لاح  نیا  اب  و  دـنیوگیم ، دنـشاب ، هک  یـسابل  ره  هقبط و  ره  رد  نانآ  نامدختـسم  ياهفرح و  نارادمتـسایس 
نیا يانعم  ایآ  دـنادیم ! يرورـض  ار  غورد  لماکت  لماک و  نیع  رد  دوجوم  نیا  ینعی  دـیریگن ! ار  لماکت  ریـسم  رد  كرحتم  ناوراـک  نیا 

تـسا روبجم  هک  تسا  ناوتان  زجاـع و  يردـق  هب  تاـیعقاو  اـب  دوخ  تاـطابترا  ندرک  رارقرب  رد  هتفاـیلماکت  رـشب  هک  تسین  نینچ  هلاـسم 
اهیرگهلیح اهیزادرپرکم و  زا  تسا  ترابع  ناسنا ! لماکت  لیلد  تمالع و  نیرخآ  - 52 دیامن . يرپس  غورد  اب  ار  دوخ  یگدنز 

تهج نیمه  هب  دشابیم ! ناسنا  لماکت  هب  تمدـخ  لوغـشم  اهتراهم  اهیکریز و  اهیرایـشوه و  مان  هب  هک  ییاهییور  دـنچ  اهیزاب و  گنرین  و 
مالعا زورما  نیمه  اهناسنا  ام  دروخیم ، هطوغ  اـهنآ  ناـیم  رد  رـشب  هک  هلاـسم  نیا 52  لـماکت  رگا  تفگیم  هاـگآ  صخـش  نآ  هک  تسا 

ياهتبکن اهیگراچیب و  نیا  هک  دـهدب  لامتحا  یـسک  رگا  دـینک و  سم  ار  ام  هدومرف  تمحرم  میاهتـشگ  نامیـشپ  نتـشگ  الط  زا  مینکیم :
تیدـبا و شریذـپ  ادـخ و  هب  اهناسنا  شیارگ  تخانـش و  نودـب  میدـش ، رکذـتم  هنومن  نداد  ناشن  يارب  طقف  ار  اهنآ  هک  هناگود  هاـجنپ و 

يهرابرد وا  دشابیم ، ندش  فرطرب  لباق  دـشاب  توهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  قوفام  دـیاب  هک  ییالعا  فدـه  هب  نانآ  تایح  نتـسویپ 
هدهاشم نادکاخ  نیا  رد  نونکات  هک  تسا  هدرک  ضرف  ار  یتادوجوم  نتشیوخ  نهذ  رد  وا  دنکیمن  تبحص  میـسانشیم  ام  هک  ییاهناسنا 

رارق لـماکت  ریـسم  رد  حالـصا  حالـص و  هب  کـیرحت  بـیقرت و  داـسفا و  داـسف و  زا  ندرک  رود  اـب  ار  مدرم  یهلا  ناربماـیپ  - 21 دناهدشن .
، يرشب يهدنزاس  ياهتمکح  نایدا و  هب  دنتسم  یقالخا  ياهبتکم  نایدا و  يهمه  هک  تسا  یلـصا  تسین ، راگزاس  وج  اب  لماکت  دندادیم .

گآ يور  زا  هک  یناسنا  هک  تسا ، لصا  نیاربانب  میدومن . تبث  نایب و  ار  لصا  نیا  هتشذگ  بلاطم  نمض  رد  ام  دناهتفریذپ . ار  نآ 
يربج لماوع  يهلیسو  هب  هاگآان و  هک  ناسنا  یلو  تسا  لماکت  ریسم  رد  درادیمرب ، دوخ  ناعونمه  ریـسم  زا  ار  گنـس  کی  رایتخا  یها و 
دناوتن یبـتکم  چـیه  رکفتم و  چـیه  هک  مینک  حرطم  يروـط  ار  هلئـسم  نیا  میهاوـخب  رگا  تسین . لـماکت  ریـسم  رد  و  دزاـسیم ، ار  ییاـیند 
زایتما اسر . تماق  دـق و  یعیبط و  ییابیز  دـننام  يربج  زاـیتما  تسا : مسق  ود  رب  زاـیتما  هک  ییوگیم  نینچ  دـشاب ، هتـشاد  نآ  هب  یـضارتعا 
يهمه دـیوگب : یـسک  رگا  کلذ . ریغ  عونمه و  هب  تمدـخ  يارب  وپاـکت  یـسانشقح و  نتفرگارف و  شناد  ندوب و  لداـع  دـننام  يراـیتخا 

نینچ اب  ینخس  ام  دریگیم ، هدیدان  ار  یناسنا  دعب  نیرتیـساسا  یـصخش  نینج  نوچ  تسا  يربج  دوشیم  نآ  بحاص  رـشب  هک  تازایتما 
لمع فیلکت  فیرش  ساسحا  نیربدهعت و  ساسحا  دعب  اب  ایند  نیا  رد  هک  ییاهناسنا  نآ  دیوگیم : یـصخش  نینچ  ینعی  يرادن  یـصخش 

رب هک  دنتـسه  یقمحا  تاناویح  دنبلطیمن ، یـشاداپ  هنوگ  چـیه  هفیظو  ماجنا  ربارب  رد  هک  دـنتمظع  زا  ياهجرد  ياراد  دـنیامن و  هفیظو  هب 
هب نویقـالخا  نیتسار و  ياـمکح  یهلا و  ناربماـیپ  دناهدیـشوپ ! مشچ  عفاـنم  ذـئاذل و  ربج  زا  هدومن و  ماـیق  دوخ  یناویح  یعیبط  ربـج  دـض 

ندروآ ا تسدب   ) وپاکت نادیم  هب  اهناسنا  دورو  يارب  هک  دناهدومن  لوذبم  ریسم  نیا  رد  ار  دوخ  ياهششوک  يهمه  نانآ ، يوریپ 
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اب ماظع  يایبنا  هک  میدـقتعم  اـم  اذـل  دـنیامن . کـیرحت  بیغرت و  حالطـصا  هب  رود و  ندرک  داـسفا  داـسف و  زا  ار  ناـنآ  یـشزرا ) تازاـیتم 
تکرح و لماع  هدومن و  هدامآ  لماکت  يارب  ار  یگدنز  نادیم  نایمدآ ، كاپ  ياهنادـجو  لوقع و  اب  يرورـض  کیدزن و  رایـسب  يراکمه 

هدـهاشم عماوج  اهنارود و  يهمه  رد  لوقع  اهنادـجو و  ءایبنا و  يهلیـسو  هب  یمئاد  تکرح  نیا  دـناهدروآ و  دوجوب  اـهناسنا  رد  ار  وپاـکت 
مک ندرم  یک ز  مسرت  هچ  سپ  مدش  مدآ  یناویح و  زا  مدرم  مدز  رس  ناویح  مدرم ز  امن  زو  مدش  یمان  مدرم و  يدامج  زا  هک : تسا  هدش 
زا رگید  راب  ههجو  الا  کلاه  یـش  لک  وج  نتـسج ز  مدـیاب  مه  کلم  زا  رپ  لاب و  کئالم  زا  مرآرب  اـت  رـشب  زا  مریمب  رگید  يهلمح  مدـش 

لیباه يارب  هنوگ  نامه  نوعجار  هیلا  اـنا  مدـیوگ  نونغرا  نوچ  مدـع  مدرگ  مدـع  سپ  موش  نآ  دـیان  مهو  رد  نآ  هچنآ  موش  نارپ  کـلم 
نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  یلع  دمحم و  یسیع و  یسوم و  میهاربا و  حون و  يارب  هک  تسا  هتشاد  نایرج  مالسلاهیلع  مدآ  ترضح  دنزرف 

دنشاب ییاهناسنا  نیمز  يور  رد  اهناسنا  یگدنز  زورب  لیاوا  رد  تسا  نکمم  نیاربانب ، يزورما . فیرـش  ياهناسنا  نانآ و  نیتسار  ناوریپ  و 
زورما دشاب و  هتفای  لماکت  شیوخ ، كاپ  ياهنادجو  لوقع و  ناربمایپ و  زا  يوریپ  تهج  هب  هک 

ثیبخ و یقشا و  رفص و  ریز  تیاهنیب  یشزرا  زایتما  رظن  زا  هک  تسا  هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  يرـشب  تایقرت  اهتفرـشیپ و  همه  هصالخ  هک 
لاس رازه  ود  دودح  رد  ینامز  رد  ار  طارقس  لاثما  زورب  ریسفت  تردق  زگره  ام  میریذپن ، ار  قیقحت  نیا  رگا  دشاب و  هدوب  درف  نیرت  فیثک 

يامکح سدیلقا و  نوطالفا و  وطسرا و  تشاد  میهاوخن  زورما  لهاج  ناراکهبت  ياهفرح و  ناشکمدآ  یناسنا و  یملع و  تازایتما  اب  شیپ 
نامدرم یمزراوخ و  یسوم  خیش  زورما  مزراوخ  نامدرم  ایآ  دومن  ریـسفت  ناوتیم  هنوگچ  ار  يزورما  ياهقمحا  یناتـساب و  يایند  رد  دنه 

هتفای لماکت  تسا ) اراـخب  خـلب و  ناـیم  تسا  یهد  هک   ) نثیمرخ يزورما  یلاـها  يرـصب و  مثیه  نب  نسح  يهتفاـی  لـماکت  زورما  يهرـصب 
ینوریب ناحیروبا  يهتفای  لماکت  يزورما  نوریب  ياهناسنا  يولوم و  دـمحم  نیدـلا  لالج  يهتفای  لـماکت  يزورما و  خـلب  مدرم  انیـسنبا و 

ملع و ناگدننکخسن  هک  یهلا ، ناربمایپ  دـناهدرک . اههزرابم  نیمز  يور  رد  ناگدـننکداسفا  اب  یهلا  ناربمایپ  هنوگچ  - 22 دنتسه ! یمیدق 
. دناهتشاد نامایب  ياههزرابم  نیمز  يور  رد  داسفا  داسف و  اب  دنیامن ! فارتعا  نانآ  دوجو  هب  دنهاوخیمن  تاسوسحم  رد  ناگدننکدودحم 

هب دنوادخ  هک  دننامهفب  مدرم  هب  دنتساوخیم  نکمم  قیرط  لکش و  ره  اب  یهلا  ياهناسنا  نانآ 
سکعنم هداتـسرف  ناربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  ینامـسآ  بتک  يهمه  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دادـن . تیاضر  نیمز  يور  رد  داـسفا  داـسف و 

قوف یعدم  يهدننک  تابثا  نیعمجا  مهیلع  هللا  یلـص  هللا  دبع  نب  دـمحم  نآرق  یـسیع و  لیجنا  یـسوم و  تاروت  میهاربا و  فحـص  تسا .
و  ) نورعـشی نکلو ال  نودـسفملا  مه  مهنا  الا  نوحلـصم . نحن  امنا  اولاق  ضرالا  یف  اودـسفتال  مهل  لـیق  اذا  و  هنومن 1 - ناوـنع  هب  تسا .
هک دنتـسه  ناـنآ  دیـشاب  هاـگآ  میحلـصم . اـم  هک  تسین  نیا  زج  دـنیوگیم : دـینکن ، داـسف  نیمز  رد  دوـشیم  هتفگ  ناـنآ  هب  هک  یماـگنه 

-3 دینکن ). داسفا  دش ، حالـصا  هکنآ  زا  سپ  نیمز  يور  رد   ) اهحالـصا دعب  ضرالا  یف  اودـسفت  و ال  - 2 دنرادن ). یکرد  یلو  دنحلـصم 
ددص نیا  رد  ایآ   ) مهراصبا یمعا  مهمـصا و  هللا و  مهنعل  يذلا  کئلوا  مکماحرا  اوعطقت  ضرالا و  یف  اودسفت  نا  متیلوت  نا  متیـسع  لهف 
عطق دـیزادنیب و  هار  هب  داسف  نیمز  يور  رد  دـیدش ) نادرگیور  نآرق  نید و  زا  رگا  اـی   ) دـیداد رارق  دوخ  يارب  یتیـالو  رگا  هک  دـیدمآرب 

اذا و  - 4 تسا ). هدرک  انیبان  ار  نانآ  ناگدـید  هتخاس و  اونـشان  هداتـسرف و  تنعل  نانآ  هب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دـییامن . محر 
یتقو زابنابز ) راکهبت  نآ   ) داسفلا بحی  هللا ال  لسنلا و  ثرحلا و  کلهی  اهیف و  دسفیل  ضرالا  یف  یعس  یلوت 

دـشوکیم و لـسن  ندرب  نیب  زا  تعارز و  نتخاـس  دوباـن  داـسفا و  يارب  نیمز  يور  رد  دیـسر ، یماـقم  هب  اـی  دـش  نادرگیور  نـید  زا  هـک 
ضرالا یف  نودسفی  لصوی و  نا  هب  هللا  رما  ام  نوعطقی  هقاثیم و  دعب  نم  هللا  دهع  نوضقنی  نیذـلا  - 5 درادیمن ). تسود  ار  داسف  دنوادخ 

لـصو تسا  هداد  روتـسد  ادخ  هک  ار  هچ  نآ  دننکـشیم و  نآ  ندرک  مکحم  زا  دعب  ار  يدنوادخ  دـهع  هکنانآ  و   ) نورـساخلا مه  کئلوا 
ضرالا یف  نودسفی  و  - … 6 دنناراکنایز ). نانآ  دننکیم ، داسفا  نیمز  يور  رد  دننکیم و  عطق  دنروایب ) ياج  هب  ماحرا  يهلـص   ) دـننک

تـسا نانآ  يارب  يدـنوادخ و  تنعل  داب  نانآ  رب  دـننکیم  داـسفا  نیمز  يور  رد  ناراـکهابت ) نآ  و   ) رادـلا ءوس  مهل  هنعللا و  مهل  کـئلوا 
باذع دندرکیم  نیمز  يور  رد  هک  داسفا  لباقم  رد  نانآ  يارب   ) نودسفی اوناک  امب  باذعلا  قوف  اباذع  مهاندز  - 7 تیدبا ) رد   ) دب يارس 
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اوملظ نیذـلا  عبتا  مهنم و  انیجنا  نمم  الیلق  الا  ضرالا  یف  داسفلا  نع  نوهنی  هیقب  اولوا  نورقلا  نم  ناک  ـال  ولف  - 8 میدوزفا ). باذع  يالاب 
نیمز يور  رد  داسف  زا  هک  دـندوب  یناگدـنام  یقاب  امـش  زا  شیپ  اـهنرق  ناـیم  رد  تسیاـبیمن )  ) دوبن اـیآ  . ) نیمرجم اوناـک  هیف و  اوفرتا  اـم 

نآ ق مدرم  نایم  زا  هک  دندوب ) یکدنا  دارفا  نانآ  نایم   ) یکدنا رگم  دندرکیم ، يریگولج 
هافر و لئاسو  زا  دـندیزرو  متـس  هکنانآ  و  هللا ) ءایلوا  امکح و  ناربماـیپ و  دـننام  میهد ) تاـجن  نورق ) نآ  مدرم  هب  لزاـن  باذـع  زا   ) نور

راگدرورپ و   ) نوحلـصم اهلها  ملظب و  يرقلا  کلهیل  کبر  ناک  ام  و  - 9 دندوب ). ناراکهنگ  نانآ  دندومن و  يوریپ  یگماکدوخ  شیاسآ 
سانلا يدیا  تبـسک  امب  رحبلا  رحبلا و  یف  داسفلا  رهظ  - 10 دـندوب ). حلـصم  اهنآ  مدرم  رگا  درکیمن  كاله  ملظ  تهج  هب  ار  اهیدابآ  وت 

یف اوغط  نیذـلا  داـتوالا  يذ  نوعرف  و  - 11 دـنتخودنا .) دوخ  رایتخا  اب  مدرم  هک  هکنآ  تهج  هب  دـش  راکـشآ  اـیرد  یکـشخ و  رد  داـسف  )
ياراد نوعرف  اب ) درک  هچ  وت  يادـخ  يدـیدن  ایآ  . ) داصرملابل کـبر  نا  باذـع . طوس  کـبر  مهیلع  بصف  داـسفلا  اـهیف  ورثکاـف  دـالبلا .

. دروآ دراو  نانآ  رب  باذع  يهنایزات  دنوادخ  دنتخادنا و  هار  هب  اهنآ  رد  دایز  داسف  و  دندرک ، نایغط  اهرهـش  رد  هک  دنمورین )  ) ینایرکـشل
ءازج امنا  - 13 درادیمن ). تسود  ار  ناگدـننکداسفا  دـنوادخ  و   ) نیدـسفملا بحی  ـال  هللا  و  - 12 تسا ). نیمک  رد  وت  راـگدرورپ  اـعطق 

ضرالا نم  اوفنی  وا  فالخ  نم  مهلجرا  مهیدیا و  عطقت  وا  اوبلـصی  وا  ولتقی  نا  اداسف  ضرالا  یف  نوعمـسی  هلوسر و  هللا و  نوبراحی  نیذلا 
ادخ و اب  هک  یناسک  يازج  تسین  نیا  زج   ) میظع باذع  هرخالا  یف  مهل  ایندلا و  یف  يزخ  مهل  کلذ 

ياهاپ اهتـسد و  اب  دنوش  هتخیوآ  راد  زا  ای  دنوش  هتـشک  هک  نیا  دنـشوکیم ، داسفا  يارب  نیمز  يور  رد  دنزیخیمرب و  هبراحم  هب  شلوسر 
رد ییاوسر  نانآ  يارب  تازاجم  نیا  دنوش ، دیعبت )  ) یفن نیمز  زا  ای  دوش  هدـیرب  تسار ) ياپ  اب  پچ  ياپ  اب  تسار  تسد   ) فالخ رب  نانآ 

ضرالا و ال یف  اولع  نودـیری  نیذـلل ال  اهلعجن  هرخالا  رادـلا  کـلت  - 14 تسا ). گرزب  یباذـع  ناـنآ  يارب  ترخآ  رد  تسا و  اـیند  نیا 
ضرـالا یف  اوثعت  ـال  و  - 15 دـنهاوخیمن ) داـسف  يرترب و  نیمز  يور  رد  هـک  مـیهدیم  رارق  یناـسک  يارب  ار  يدـبا  ياـیند  نآ  و   ) اداـسف

هبقاـع ناـک  فیک  اورظنا  مکرثـکف و  ـالیلق  متنک  ذا  اورکذا  و  - … 16 دـیاهدننکداسفا ). هک  دـیزادرپن  نیمز  رد  يراکهبت  هب  و   ) نیدـسفم
هنوگچ نیدـسفم  تبقاع  هک  دـیرگنب  دومرف و  ریثکت  ار  امـش  دـنوادخ  دـیدوب و  كدـنا  امـش  هک  ار  یناـمز  دـیروآ  داـی  هب  و   ) نیدـسفملا

نیدسفملا لمع  حلصی  هللا ال  نا  - 18 دینکم ). يوریپ  دناهتفرگ  شیپ  نیدیـسفم  هک  یهار  زا  و   ) نیدـسفملا لیبس  عبتت  و ال  - 17 تشگ ).
ای  ) ضرالا یف  نیدسفملاک  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  لعجن  ما  - 19 دیامرفیمن ). حالـصا  ار  ناگدننکداسفا  لمع  دنوادخ  اعطق ، )

يور رد  ناگدننکداسفا  دننام  دناهداد  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  دراد ) ناکما  )
يور رد  اهناسنا  نایم  حالصا  هب  روتسد  دیدش  دیکات  فلتخم و  لاکشا  اب  هک  دراد  دوجو  دیجم  نآرق  رد  رگید  یتایآ  میهدب ). رارق  نیمز 

حالـصا هب  روتـسد  مه  دـنکیم و  يریگولج  یهن و  نیمز  يور  رد  داسفا  زا  مه  هغالبلاجـهن  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـهدیم . نیمز 
هللا هحراـصم  ضرـالا  یف  متدـسفا  و  یغبلا ، یف  متنعما  دـق  ـالا و  - 1 تفرگ : رظن  رد  ار  لـیذ  تـالمج  ناوتیم  هنومن  ناوـنع  هب  دـهدیم 
ادخ ربارب  رد  حضاو  مادنا  ضرع  يارب  نیمز  يور  رد  دیتفر و  ورف  يرگمتس  رد  امـش  هک  دینادب   ) هبراحملاب نینموملل  هزرابم  هبـصانملاب و 

مهنیب و قحلازغ  اـهقح  اـهیلا  یلاولا  يدا  و  هقح ، یلاوـلا  یلا  هیعرلا  تدا  اذاـف  - 2 دـیتخادنا ). هارب  داسف  نانموم ، اب  راـکیپ  يارب  هزراـبم  و 
عماطم تسئی  هلودـلا و  اقب  یف  عمط  نامزلا و  کلاذـب  حلـصف  ننـسلا  اهلالذا  یلع  ترج  لدـعلا و  ملاعم  تلدـتعا  نیدـلا و  جـهانم  تماـق 

قیرط دوشیم و  زیزع  نانآ  نایم  قح  دومن  ادا  ار  مدرم  قح  مه  یلاو  دندرک و  ادا  ار  رادمامز )  ) یلاو قح  مدرم  هک  یماگنه  سپ   ) ءادعالا
دوشیم حلاص  نامز  هجیتن  رد  دتفایم و  نایرجب  طسو  دح  رب  اهتنـس  هتـشگ و  لدتعم  تلادع  ياههناشن  ددرگیم و  اجرب  اپ  راومه و  نید 

3 ددرگیم ). لدبم  يدیمان  سای و  هب  نانمشد  ياهعمط  دیما و  دروم  تلود  ياقب  و 
کنید و نم  ملاعملا  درنل  نکل  ماطحلا و  لوضف  نم  ءیـش  سامتلا  ـال  ناطلـس و  یف  هسف  اـنمانم  ناـک  يذـلا  نکی  مل  هنا  ملعت  کـنا  مهللا 
هک یمادقا   ) هک هچنآ  هک  ینادـیم  وت  ادـنوادخ ،  ) كدودـح نم  هلطعملا  ماقت  كدابع و  نم  نوملظملا  نمایف  كدالب  یف  حالـصالا  رهظن 

تـسپ يایند  لام  زا  ییاههدنامسپ  لیـصحت  هطلـس و  ندروآ  تسدب  يارب  تباقر  عمط و  يور  زا  تسویپ  عوقوب  ام  زا  قح ) نتفرگ  يارب 
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تاهدیدمتـس ناگدنب  هک  دوب  وت  ياهرهـش  رد  حالـصا  راهظا  وت و  نید  زا  ییاهیناشن  قیرط و  هب  دورو  يارب  وپاکت  مادـقا و  نآ  هکلب  دوبن 
هغالبلاجـهن رد  هک  یتالمج  قوف و  ینآرق  تایآ  هب  رظن  اـب  دـتفیب ). ناـیرجب  تاهدـنام  دـک  ار  نیناوق  اـهرفیک و  دـشاب و  ناـما  نما و  رد 

دنناوتب اهناسنا  دوش و  یقتنم  نیمز  يور  رد  داسفا  داـسف و  هک  تسنیا  يدـنوادخ  یعیرـشت  هغلاـب  تیـشم  هک  دـش  نشور  یبوخب  میدروآ ،
لمع کی  اهناسنا  زا  يدنوادخ  تیـشم  نیا  زا  يدنوادخ  تیـشم  نیا  دننک . یگدنز  اهیراکمتـس  اهتفاثک و  هب  یگدولا  بارطـضا و  نودب 

نیا رد  تسا  نکمم  ددرگیم . لتخم  اعطق  نیمز ، يور  رد  داسف  اب  هک  دـهاوخیم ، ار  اهناسنا  تایح  وا  هکلب  دـهاوخیمن ، ضحم  يدـبعت 
نایمدآ ب تقلخ  تمکح  رد  ناگتشرف  لاوس  زا  هک  نانچ  دشاب ، هدوب  یناسنا  تعیبط  تاصتخم  زا  یکی  داسفا  رگا  دوش : هتفگ  دروم 

رد داسف  هک  ار  یـسک  نیمز  يور  رد  ینیرفآیم )  ) یهدیم رارق  ایآ   …  ) امدلا کسفی  اهیف و  دسفی  نم  اهیف  لعجتا  دـنتفگ : هک  دـیآیمر 
دهاوخ یعفن  هچ  نیمز ، يور  زا  داسف  نتخاس  یفتنم  موزل  رد  هدراو  تایاور  تایآ و  تخیر )؟ دهاوخ  اهنوخ  تخادنا و  دـهاوخ  هارب  نآ 

لاوس هکلب  ینیرفآیم )؟ نیمز  يور  رد  دسفم  ایآ   ) اهیف ادسفم  اهیف  لعجتا  دنتفگن : ناگتشرف  اریز  تسا ، نشور  لاوس  نیا  خساپ  تشاد ؟
دنکیمن تلالد  هیآ  نیا  هکنانچ  و  تخیر . دهاوخ  اهنوخ  درک و  دهاوخ  داسف  هک  ینیرفآیم  ار  یـسک  نیمز  يور  رد  ایادـخ  هک  دوب  نیا 

زیرنوخ و دـسفم و  اتاذ  ناسنا  هک  نیا  رب  دادعتـسا  ود  ره  وا  تعیبط  رد  هکلب  تسا ، زیرنوخ  داـسف و  ناـیمدآ ، تقلخ  زا  فدـه  هک  نیا  رب 
و دزادنایم . نایرجب  ار  داسفا  رگید  یضعب  حالصا و  دارفا  زا  یـضعب  تسا  دادعتـسا  ود  ره  ياراد  هک  تعیبط  نیا  رد  دراد و  دوجو  ءایحا 

یـشکمدا زا  اهنتو  دنتـسین  ماشآ  نوخ  تاناویح  اهناسنا  همه  اهنت  هن  مینیبیم  هک  تسا  اهناسنا  دوخ  هدـهاشم  اعدـم  نیا  لـیلذ  نیرتنشور 
هکلب دـنروایب ، دراو  ناویح  کیب  هکلب  ناـسنا ، کـیب  لـمحت  لـباق  کبـس و  یتحارج  دنتـسین  رـضاح  یتح  دـنراد و  تشحو  نیرتدـیدش 

سا تیلقا  رد  یلوایکام  يرومیت و  يزیگنچ و  ینوعرف و  راسفا  دنزیمرس . دناهدرک ، بوکرس  ار  دوخ  نادجو 
دوجو دـشاب ، نآ  هب  روبجم  هک  يروـطب  يراـکهبت  چـیه  تاذ  رد  داـسفا  لاـح  ره  هب  تسا  ناوارف  هدرتـسگ و  نآ  هجیتـن  رثا و  هچ  رگا  ت 

قوف لماوع  زا  لـماع  هس  میتفگ : تسا ) هدـش  هئارا  نونکاـت  خـیرات  كرحم  لـماع  ناونع  هب  هک  یتایرـضن   ) هرامـش 18 ثحبم  رد  درادن .
یلـصا تیوه  هیوناث و  هیلوا و  ياهتیفیک  هدننکداجیا  كرحم و  لماوع  نیرتیـساسا  تسا ) اهناسنا  لاحب  دـیفم  هک  هچنآ  ناسنا - ادـخ -  )

درف کی  مینیبیم  ناسنا - - 2 میدرک . حرطم  ادخ ) - 1  ) ناونع تحت  ار  ادخ  لمع  تیشم و  هب  طوبرم  لئاسم  تسا . اهدادیور  تالوحت و 
تسا و تیـصخش ) نم ،  ) سفن ياراد  ناسنا  هک  تسا : نینج  هلمج  نیا  يانعم  دشاب . هتـشاد  ار  شیوخ  تایح  تیریدم  دناوتیم  ناسنا  زا 

تکرح یعمجهتـسد  روطب  عامتجا  نآ  مدرم  اب  هک  یعامتجااب  هطبار  رد  دنکیم و  یگدـنز  نآ  رد  هک  یناهج  اب  هطبار  رد  ار  وا  سفن  نیا 
زا يدارفا  نونکات  خـیرات  زاغآ  زا  مینیبیم  نینچمه  دـیامنیم . هیجوت  دـنیبیم ، وا  يوسب  وا و  زا  ار  دوخ  هک  ادـخ  اـب  هطبار  رد  دـنکیم و 

اهناسنا زا  يدارفا  نینچمه  اسور و  ءارما و  دننام  دنریگیم . تسدب  یگدنز  رد  ار  نانآ  تشونرـس  دـننکیم و  هرادا  ار  یئاهتیعمج  اهناسنا 
هب و  دنریگیم . هدهع  هب  ار  عامتجا  یتیبرت  میلعت و  گنهرف و  تشونرس  دننکیم و  هرادا  ار  یعمج  يونعم  داعبا 

. دنشابیم رثوم  نانآ  تایح  هیجوت  رد  هن  دنـشاب  هاگآ  مدرم  هچ  و  هاوخ ، اناوخ  دننکیم و  زورب  عماوج  رد  یگرزب  ياهتیـصخش  یلک  روط 
تمواقم تیریدم و  نیا  اب  اهناسنا  میرادن . یصخش  نینچ  اب  نتفگ  لباق  ینخـس  ام  دوش  رکنم  میتفگ  هک  ار  تیریدم  عاونا  نیا  یـسک  رگا 

رد ار  نتـشیوخ  دوخ  هتخانـش و  ار  تعیبط  حوطـس  داعبا و  زا  رامـشیب  یعاونا  نورق  هاگرذگ  رد  هک  تسا  برخم  يربج  لماوع  ربارب  رد 
یعاونا اب  ینالوط  سب  هاگرذـگ  نیا  رد  ناسنا  زین  تسوا و  دوخ  يهتخاس  تعیبط  ییوگ  هک  يوحن  هب  تسا  هدرتسگ  حوطـس  داعبا و  نآ 

هب خیرات  زاغآ  زا  ار  رـشب  هک  ینالـضع  يرکف و  تیلاعف  تردـق و  نینچ  اب  ایآ  تسا . هداد  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  شناعونمه  اب  طباور  زا 
الثم خـیرات  كرحم  لـماع  درادـن و  یـشقن  دوخ  خـیرات  ندروآ  دوجو  هب  رد  ناـسنا  تفگ : ناوتیم  زاـب  تسا ، هدـناسر  ینونک  تیعقوـم 
رظن هب  دنتسه !؟ ینامسآ  تارک  خیرات  كرحم  لماع  ای  تسوا ، یـسنج  يهزیرغ  يربج  تیلاعف  كرحم  لماع  ای  تسا !؟ وا  یعیبط  طیحم 
یلو دنهد ، بیرف  ار  نارگید  نتـشیوخ و  دنهاوخیمن  دنراد و  ار  تایعقاو  نایب  دصق  تایرظن ، هنوگنیا  ناگدـننکزاربا  هچ  رگا  دـسریم 

ا دیامنیم . دنرتکچوک  ناسنا  زا  هک  يربج  لماوع  رایتخایب  رازبا  تلآ و  ار  وا  دننکیم و  بوکرس  ار  ناسنا  هجوت  نودب  نانیا 
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( ناسانـشناتساب حالطـصا  هب   ) دوخ یگدـنز  زاغآ  ياهراغ  زا  تسناوتیمن  ایآ  دوب ، نتـشیوخ  یعامتجا  یعیبط و  طیحم  ریـسا  ناـسنا  رگ 
!؟ دـیامن ترفاسم  اهنورتکلا  دـننام  تعیبط  داینب  تارذ  راید  هب  ددرگ و  اهـسونایقا  قامعا  راپـسهر  دوش و  اهناشکهک  یهار  دـیایب و  نوریب 

هیلوا ياهتیفیک  دنکیم و  هرادا  ارابجا  ار  ناسنا  دوخ  هک  تسا  يداصتقا  لئاسم  يهدش  هتخاس  يرـشب  خیرات  دـنیوگیم : هک  یناسک  یتح 
میلـست ار  ناسنا  هناهاگآان  یلو  دـنوشیم ، دراو  ینیب  عقاو  دـصق  اب  خـیرات  ریـسفت  يهفـسلف و  رد  هچ  رگا  دزاسیم ، ار  وا  خـیرات  هیوناـث  و 

زا یکی  دهدب : حیضوت  دروم  نیا  رد  ار  ام  دوصقم  دناوتیم  یفیطل  هداس و  لاثم  کی  دنزاسیم . تسوا ، دوخ  يهتخاس  هک  يربج  لماوع 
فده ار  بجعت  هب  مدرم  نتـشاد  او  دیاش  دربیم و  تذل  یلیخ  زیگناتفگـش  لئاسم  ندرک  حرط  زا  هک  ام  يهعماج  رد  تایـضایر  دیتاسا 

ادیپ تدش  يدح  هب  یناسنا  عماوج  رب  اهرتویپماک  يهطلـس  دوب : هتفگ  دوخ  ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  دوب ، هداد  رارق  دوخ  یگدـنز  یلـصا 
اهناسنا هجیتن  رد  دومن و  دـنهاوخ  نییعت  اهرتویپمک  مه  ار  نآ  دوخ  تـالیخت  تارکفت و  اـهیرگ و  واههدـنخ  یتح  مدرم  هک  درک  دـهاوخ 

نامه م رد  نایوجشناد  زا  یکی  تشگ ! دهاوخ  تعیبط  هنحص  رد  ياهدارایب  هاگآ و  ان  ازجا  هدع  کی  هب  لدبم 
نآ رد  ناسنا  تسا و  ناسنا  دوخ  تسد  رد  هرخالاب  اهرتویپماک  دیلک  هک  دیشاب  هتشاد  ایب  زیزع ، داتسا  دیوگیم : دزیخیمرب و  ياج  زا  عقو 
نآ داد . دهاوخ  همارا  دوخ  دوجوب  اهرتویپماک  راهم  هلیسوب  يرتيوق  ربج  اب  دوشیم  مودعم  رتویپماک  هلیـسوب  اربج  درک  ساسحا  هک  عقوم 

کی هک  یلاح  رد  دیدیم ، رظنبحاص  اههفسلف  مولع و  همه  رد  ار  دوخ  یضایر  ياهتخانش  زا  يرادقم  نتـشاد  اب  طقف  هک   ) یـضایر داتـسا 
لابند دوشیم و  تکاس  ماهدـناوخن ) هفـسلف  چـیه  نم  : ) تفگ نم  هب  مدوب  هدرک  ینارنخـس  ینارهت  مولع  رد  بناج  نیا  هکنآ  زا  سپ  زور 

اههتخاس و اههتفاب و  ریـسا  وا  مییوگب  میروایب و  نییاپ  هب  هلیپ  مرک  دـح  ات  ار  ناسنا  يدوجو  تمظع  دـیابن  ام  هصـالخ  دریگیمن . ار  ثحب 
هشیمه و يارب  ار  اهناسنا  زا  یضعب  ناوتیم  هک  مینکیمن  شومارف  ار  هتکن  نیا  هتبلا  دشابیم ! تسا ، هتخاس  ار  اهنآ  شدوخ  هک  ییاهرازبا 

هشیمه يارب  ار  اهناسنا  يهمه  یلو  داد ، رارق  نانآ  دوخ  هتخادرپ  هتخاس و  يربج  ریسا  بیرف  نیقلت و  اب  دودحم  یتدم  هب  ار  اهناسنا  يهمه 
يهفاضا هب  نتشیوخ  خیرات  لیکشت  رد  ناسنا  يهشیدنا  هدارا و  تردق و  نتـشاگنا  هدیدان  هصالخ ، تخاس . زیچ  همه  ربج  ریـسا  ناوتیمن 

ر دهدیم ، ییارگچوپ ) چیه و   ) یتسیلهین ياههناخهوهق  ياوه  يوب ، هک  نیا 
هک يربج  لماوع  ات  نیشنب  ناسنا ، يا  هک  تسا  نیا  نآ  یـساسا  يهمانرب  هک  دهدیم  ناشن  دوخ  زا  صوصخلاب  ار  ناسنا  ریقحت  رد  یتلاس 

يونعم يدام و  تیدوجوم  دنیایب و  تشاد ، ارت  ربارب  رد  ندش  میلـست  ناکما  هدوبن و  ییاناوت  ياراد  وت  يهشیدنا  هدارا و  تردق و  ربارب  رد 
طیحم و هدارایب  هاگآان و  ناونع  هب  ناسنا  ندومن  میلست  رد  رارصا  هک  خیرات  لیلحت  هفسلف و  يهرابرد  ناگدنـسیون  زا  یخرب  دنزاسب ! ارت 
ار ناسنا  يهشیدنا  هدارا و  تردق و  تیمها  تمظع و  اعقاو  هک  دنیامنیم  نآ  زا  رتگرزب  رظن  هب  دنراد ، ود  نآ  هب  طوبرم  لماوع  عامتجا و 

يهماکدوخ ناتسرپ  تردق  میلست  هتسب و  ناسنا  دوخ  ياههدش  هتخاس  نیدالوپ  ریجنز  اب  ار  ناسنا  ياپ  تسد و  هجیتن  رد  دنشاب و  هتخانشن 
وریپ ار  ناسنا  دنناوتیم  تسا  يرـشب  تسد  رکف و  هدـش  هتخاس  ود  ره  هک  يزورما  رتویپماک  يزورید و  گنلک  لیب و  ایآ  دـنیامن ! عماوج 

يزورید و گـنلک  لـیب و  هدـنروآ  دوجو  هب  هک  ناـسنا  دوخ  یلو  دـنزاسب ، ار  وا  خـیرات  هیوناـث  هیلوا و  تیفیک  تقیقح و  هدوـمن و  دوـخ 
هب یـسارکومد  دننام  یمیهافم  ایآ  دنک ! باختنا  دسانـشب و  دنیبب و  تسا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  ار  یهار  دـناوتن  دـشابیم ، يزورما  رتویپماک 

یمدرم قوقح  نیرتهب  يانبم  ناونع  هب  مدرم  وریپ  قوقح  تسایس ، یلصا  يانبم  ناونع 
نیرتیلاع ناونع  هب  هک  کلذ  ریغ  اههفـسلف و  رد  ناسنا ) يزاس  دوخ   ) رکفت زرط  اهتیریدـم ، هیحان  زا  لوقعم  داشرا  اب  یعاـمتجا  داـصتقا  ، 

نیا رد  هک  یمهم  رایـسب  ثحب  کی  دـنیامن !؟ تابثا  دوخ  خـیرات  لیکـشت  رد  ار  ناسنا  ریثات  دـنناوتیمن  دـناهدش ، یقلت  يرـشب  ياهنامرآ 
خیرات لیکـشت  رد  ناسنا  ریثات  تلاخد و  تیفیک  تیمک و  - 23 هک : تسا  نیا  دریگب  رارق  تلفغ  دروم  دـیابن  تشاد و  رظن  رد  دـیاب  دروم 

، دـشابن ریذـپانناکما  رگا  دوخ ، خـیرات  لیکـشت  رد  ناـسنا  ریثاـت  تلاـخد و  تیفیک  تیمک و  قـیقد  نیعت  تسا ؟ هنوـگچ  تسیچ و  دوـخ 
ناسنا یناور  يزغم و  تیدوجوم  متـسیس )  ) ماظن مه  میتفگ : هلاسر  نیا  هیلوا  هثحابم  رد  هک  نانچ  اریز  تسا ، راوشد  رایـسب  رایـسب  لقادح 

لباق هدوب و  زاب  دنکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  ناهیک  هب  طوبرم  یـسمش  هموظنم  طیحم و  عامتجا و  ماظن  مه  یعامتجا و  يدارفنا و  لاح  رد 
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رد هک  یتانایرج  اهدحاو و  هک  تسا  ملسم  و  عامتجا ) هطیح  رد  یتدم  يارب  مه  نآ  روز  تردق و  داد و  رارق  لامعا  اب  رگم   ) تسین نتـسب 
دناوتیمن یملع  هاگدـید  زا  هجو  چـیه  هب  اذـل  دنـشابیم  ینوگرگد  ضرعم  رد  هراوـمه  دـناتیلاعف ، لوغـشم  زاـب ، متـسیس )  ) ماـظن کـی 

هک تسا  تلع  نیمه  هب  و  دومن . صخشم  نییعت و  ار  زاب  متسیس  کی  رد  لاعف  ياهدحاو  تانایرج و  یفیک  یمک و  تشونرس 
ییافوکش و اهیروطارپما و  طوقس  التعا و  روهظ و  اهنآ و  اهلاوز  اهندمت و  زورب  دننام  خیرات  رد  مهم  ياهدادیور  لیلحت  ریـسفت و  هراومه 

هدارا هشیدنا و  لاح  نیا  اب  دوشیمن . لیلحت  ریـسفت و  کلذ  ریغ  و  تسا ) نکمم   ) و دیاش )  ) لامتحا و نیمخت و  اب  زج  اهگنهرف  یگدرمژپ 
اهنآ ندروآ  تسد  هب  يارب  هدومن و  كرد  ار  دوخ  تایح  یعقاو  لئاسو  فادها و  لامآ و  تسا  هتـسناوت  خیرات  زا  یعطقم  ره  رد  اهناسنا ،

نآ هب  قاـیتشا  تسا ، هدوب  قفوماـن  هک  مه  تروص  نآ  رد  قفوماـن و  یهاـگ  تسا و  هدوب  قفوم  دوخ  تکرح  رد  یهاـگ  هک  دـیامن  مادـقا 
ندوب قفومان  لماع  هک  عامتجا  هنحص  نارگیزاب  يارب  هدشن  هبساحم  ياهدادیور  ياهداب  هک  تسا  هدوب  رتسکاخ  ریز  شتآ  دننام  تایعقاو 

هدوب قفوم  دوخ  تکرح  رد  یهاگ  هک  دیامن  مادقا  اهنآ  ندروآ  تسدب  يارب  هدومن و  رانکرب  ار  اهرتسکاخ  هدیـسر ، هار  زا  دناهدوب ، مدرم 
هک تسا  هدوـب  رتسکاـخ  ریز  شتآ  دـننام  تیعقاو  نآ  هب  قاـیتشا  تسا ، هدوـب  قـفوم  اـن  هک  مه  تروـص  نآ  رد  قفوماـن و  یهاـگ  تسا و 

ار اهرتسکاخ  هدیـسر ، هار  زا  دناهدوب ، مدرم  ندوب  قفومان  لماع  هک  عامتجا  يهنحـص  نارگیزاب  يارب  هدـشن  هبـساحم  ياهدادـیور  ياهداب 
ناسنا لاح  هب  دیفم  هک  هچنآ  - 3 تسا . هتشاد  او  تیلاعف  هب  هتخاس و  رادومن  ار  قایتشا  شتآ  هدومن و  رانکرب 

يو اب  دـنروآیم و  يور  ناسنا  هب  یناسنا ، دوخ  عون  يهیحان  زا  هچ  تعیبط و  فرط  زا  هچ  هک  اهدادـیور  تاعوضوم و  يهمه  تسا - اـه 
دنیآیم و دوجو  هب  دننکیم و  زورب  هک  دنتسه  يروما  مکی - عون  دندرگیم : میسقت  هدمع  عون  ود  رب  دنریگیم  رارق  رثات  ریثات و  لاح  رد 

يروما مود - عون  دوریم . نوریب  طابترا  يهقطنم  زا  سپـس  دـنریگیم و  رارق  ناسنا  اب  طاـبترا  رد  دودـحم  یلو  شیب  مک و  اتبـسن  یناـمز 
يونعم ای  يدام  تیدوجوم  هب  هک  یتعفنم  تهج  هب  روما  نیا  ناسنا . يونعم  يدام و  ورملق  ود  ره  رد  یناسنا  تیوه  میالم  رادیاپ و  دنتسه 

زا روظنم  هتبلا  دـنهدیمن . تسد  زا  ار  دوخ  تیهام  تیبولطم  دـنریگب ، رارق  اهینوگرگد  ضرعم  رد  مه  رگا  دـننامیم و  رادـیاپ  دـنراد ، وا 
نیداینب لوصا  محازم  دیاب  اهنت  هن  تعفنم  نیا  دـشابیم . يونعم  عفانم  هفلتخم  ماسقا  يدام و  نوگانوگ  عفانم  زا  معا  دراوم  نیا  رد  تعفنم 

ینامز دنیآیم و  دوجو  هب  هک  ییاهگنهرف  اذل  دشاب . هدوب  روبزم  لوصا  يهدنراد  اپ  رب  میالم و  دیاب  هرورضلاب  هکلب  دشابن ، یناسنا  تایح 
بجوم اهنآ  تاهج  یضعب  عفن  ای  دنشابیم و  اهناسنا  هب  ررض  لماع  سپس  هدوب و  دنمدوس  شخب و  تذل  ناسنا  يارب  تاهج  یـضعب  زا  ای 

نحص زا  دوز  ای  رید  تعفنم  لماوع  هنوگ  نیا  ددرگیم ، رگید  تاهج  هب  يرتگرزب  ررض 
رد دوش و  ادیپ  يدنمدرخ  دوریمن  نامگ  خـیرات  يهفـسلف  رد  ییارگ  تعفنم  دـندرگیم . یفتنم  دـندنبیم و  رب  تخر  اهناسنا  تایح  يه 

. تسا حرطم  يدج  الماک  لصا  کی  ناونع  هب  اهناسنا  يارب  ررـض  زا  زیرگ  هک  نانچ  دشاب ، هتـشاد  ار  يدیدرت  نیرتمک  اهناسنا  ییارگعفن 
فالتخا ضرـالا و  تاوامـسلا و  قلخ  یف  نا  - 2 هلمج : نآ  زا  تسا  هتفرگ  رارق  رکذـت  دروم  لماک  تحارـص  اـب  دـیجم  نآرق  رد  تعفنم 

لک نم  اهیف  ثب  اهتوم و  دـعب  ضرالا  هب  ایحاف  ءام  ءامـسلا  نم  هللا  لزنا  ام  سانلا و  عفنی  امب  رحبلا  یف  يرجت  یتلا  کلفلا  راهنلا و  لـیللا و 
بش بقاعت  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  اعطق ، . ) نولقعی موقل  تایال  ضرالا  ءامسلا و  نیب  رخسملا  باحسلا  حایرلا و  فیرـصت  هباد و 

تایح شگرم  زا  دعب  ار  نیمز  هداتـسرف و  نامـسآ  زا  دـنوادخ  هک  بآ  نآ  رد  دـنکیم و  تکرح  مدرم  عفن  هب  ایرد  رد  هک  یتشک  زور  و 
تـسا یتایآ  نیمز  نامـسآ و  نایم  رخـسم  ربا  اهداب و  شزو  رد  هتخاس و  رـشتنم  نیمز  يور  رد  هدنبنج  عون  ره  زا  هک  نیا  رد  دشخبیم و 

نیمز يور  رد  دـناسریم  عفن  مدرم  يارب  هک  هچنآ  اما  و   ) ضرالا یف  ثمکیف  سانلا  عفنی  ام  اـما  و  - 2 دنیامنیم ). لقعت  هک  یمدرم  يارب 
رد دیرفآ ، ار  نایاپراهچ  و   ) نولکات اهنم  عفانم و  فد و  اهیف  مکل  اهقلخ  ماعنالا  و  - 3 دنامیم ).

الاجر كوتای  جحلاب  سانلا  یف  نذا  و  - 4 دیروخیم ). اهنآ  زا  تسا و  یعفانم  و  مشپ ) دننام   ) یمرگرس يهلیسو  امش  يارب  نایاپراهچ  نآ 
هدابپ و لاح  رد  ار ، جح  بوجو  مدرم  رد  نک  نالعا   …  ) هللا مسا  اورکذی  مهل و  عفانم  اودهـشیل  قیمع . جف  لکنم  نیتای  رماض  لک  یلع  و 

يدنوادخ مان  دننک و  هدهاشم  تسا  نانآ  يارب  هک  ار  یعفانم  ات  دـنیآیم  رود  هار  ره  زا  دـمآ  دـنهاوخ  وت  يوس  هب  رغال  ياهرتش  رب  راوس 
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کلفلا یلع  اهیلع و  و  نولکات . اهنم  هریثک و  عفانم  اهیف  مکل  اهنوطب و  یف  امم  مکیقـسن  هربعل  ماـعنالا  یف  مکل  نا  و  - 5 … دننک )  رکذ  ار 
باریـس ناشیاهریـش ) زا   ) تسامـش ياهمکـش  رد  هک  هچنآ  زا  ار  امـش  ام  تسا ، یتربع  ناـیاپراچ  يهراـبرد  امـش  يارب  اـعطق  و   ) نولمحت

رد و  دـیوشیم ). لمح  یتشک  رب  اـپراهچ و  نآ  رب  و  دـیروخیم . اـهنآ  زا  ناوارف و  یعفاـنم  ناـیاپراچ  نآ  رد  تسا  امـش  يارب  مینکیم و 
ره هب  نآرق  تایآ  رد  ریخ  يهملک  تسا . هدرک  دزشوگ  ار  عفانم  عوضوم  زین  يهیآ 25  دیدحلا  يهیآ 80 و  رفاغ  يهیآ 73 و  سی  يهروس 

مواقم دـیدش و  ریخ  تبحم  رد  ناـسنا  اـعطق  و  . ) دـیدشل ریخلا  بحل  هنا  و  هلمج : نآ  زا  تسا . هدـمآ  يونعم  ریخ  يداـم و  ریخ  ياـنعم  ود 
دینک قافنا  تاریخ  زا  هک  هچ  ره  و  . ) میلع هب  هللا  ناف  ریخ  نم  اوقفنت  ام  و  تسا )

نآ زا  تسا . هدش  هداد  رکذـت  تسا  عفن  زا  صاخ  یعون  هک  لام  هب  دـیدش  تبحم  رگید  تایآ  یـضعب  رد  تساناد ). نآ  هب  دـنوادخ  اعطق 
تغل هب  هک  تعفنم  عفن و  فیرعت  لیـصفت  هب  ثحبم  نیا  رد  ام  دـیرادیم ). تسود  رایـسب  ار  لام  امـش  و   ) امج ابح  لاملا  نوبحت  و  هلمج :
موهفم مینکیم : تعاـنق  دراد  دوجو  ناـگمه  نهذ  رد  هک  نشور  رایـسب  موـهفم  ود  ناـیب  هب  میزادرپیمن و  دوـشیم ، هتفگ  دوـس  یـسراف 

ای الاک  راک و  نآ  ربارب  رد  هاوخ  دنمانیم ، دنمدوس  شخبدوس و  عفان و  ار  نآ  دشاب  دـیفم  یناسنا  تالاح  زا  یلاح  هب  هک  يزیچ  ره  کی -
، يرکف ینالضع و  شالت  راک و  نینچمه  نیمز و  يور  رد  قاشنتـسا  لباق  ياوه  باتفآ و  ترارح  رون و  دننام  هن . ای  دشاب  هتخادرپ  یتمیق 

دیفم شالت  راک و  هنوگ  نیا  اریز  دنوشیم ، هدیمان  دنمدوس  عفان و  زین  دناهدش ، یقلت  نامرآ  هک  يونعم  يدام و  دـصاقم  هب  لوصو  هار  رد 
بسانم نکسم  كاشوپ و  اراوگ و  كاروخ  دننام  تساهنآ ، دوخ  تیهام  هب  طوبرم  یهاگ  ءایشا  ندوب  دیفم  هک  میراد  رظن  رد  هتبلا  تسا .
يرابتعا الماک  اهنآ  شزرا  هک  ییاهلوپ  دننام  تسا ، اههتـساوخ  هب  لوصو  يارب  ءایـشا  ندوب  هلیـسو  يهبنج  زا  رگید  یهاگ  کلذ و  ریغ  و 

لوصو ب يهنیمز  ندرک  هدامآ  يارب  شالت  راک و  دننام  تسین و  اهنآ  تیهام  هب  طوبرم  تسا و  يدادرارق ) )
داد زا  یشان  هک  یلدابت  عفن  مود - موهفم  میدش . رکذتم  الاب  رد  هکنانچ  دنشابیم  ءایشا  دوخ  تیهام  رد  امیقتـسم  اهدوس  نآ  ینعی  عفانم  ه 
رگا نیارباـنب ، تسا  هداد  تسد  زا  هدرک و  راذـگاو  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هک  يدوس  زا  تسا  تراـبع  ینعم  نیا  هب  عـفن  دـشابیم ، دتـس  و 

يرادقم یلدنـص  نآ  ربارب  رد  ای  تسا ، هدربن  يدوس  دـشورفب ، ناموت  دـص  نامه  هب  تسا ، هدـیرخ  ناموت  دـص  الثم  هک  ار  یلدنـص  کی 
دص ناونع  هب  بوچ  يرادقم  هلیسو و  ناونع  هب  ناموت  دص  هچ  رگا  تروص  ود  نیا  رد  دشاب ، ناموت  دص  لداعم  شتمیق  هک  دریگب  بوچ 

هتـشاد هتفایرد  هک  هچنآ  لباقم  رد  اریز  تسین ، مود  موهفم  هب  تعفنم  یلو  تسا ، ناسنا  لاـح  هب  دـیفم  ینعی  لوا  موهفم  هب  تعفنم  ناـموت 
کی راک  شزرا  مینک  ضرف  رگا  تساج  نیمه  زا  دشابیم . وا  يهدـش  تفایرد  نامه  يواسم  شزرا  رظن  زا  هک  تسا  هداد  ییالاک  تسا ،
روبزم غلبم  اریز  دوش ، بوسحم  تعفنم  لوا  موهفم  هب  ناموت  هاجنپ  دص و  هچ  رگا  تسا ، ناموت  هاجنپ  دص و  الثم  تعاس  تشه  رد  هدنفاب 

راـک يژرنا  تعاـس  تشه  غـلبم  نآ  ربارب  رد  هک  تهج  نادـب  یلو  تسا ، ياهلیـسو  يهدـیاف  ياراد  ـالاک  راـک و  هب  نآ  لیدـبت  تهج  هـب 
موهفم هب  تعفنم  عفن و  اذـل  تسا ، راک  تعاس  تشه  ناـمه  لداـعم  تسرد  شزرا  روبزم  دزمتـسد  هک  تسا  نیا  ضرف  هدومن و  فرـصم 

نآ هب  مود 
داد و تبسن  ناسنا  هب  ناوتیم  ار  تعفنم  عفن و  يانعم  ود  ره  یگدنیوج  بلط و  تعفنم  يارب  ناسنا  شالت  دوشیمن . هتفگ  دزمتـسد  غلبم 

دروم نیا  رد  هک  يزیچ  میئامنیم . يراد  دوخ  نآ  تابثا  يهراـبرد  لیـصفت  ثحب و  زا  اذـل  دـشاب ، دـیدرت  ياـج  هک  تسین  ياهلئـسم  نیا 
دنتـسم هک  ار  لوا  موهفم  هب  تعفنم  ندروآ  تسدب  يارب  شالت  هک  تسا  نیا  میهدـب ، رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  دـیاب  تسا و  تیمها  ياراد 
ترابع هک  یئوج  تعفنم  ینعی  داد . تبسن  تاذ ) تنایص   ) هب ناوتیم  تسا ، یناسنا  تایح  همادا  يهلیسو  لماع  يوجتسج  ترورـض و  هب 

( تاذ تنایـص   ) لوصالالصا یعیبط  الماک  ياهتیلاعف  زا  تسا ، تایح  يهمادا  هب  دیفم  هک  يزیچ  ره  ندروآ  تسدـب  يارب  شالت  زا  تسا 
ترطف يانبم  رب  هک  تسا  یهلا  يهقح  نایدا  همه  یلصا  نتم  هدننکوگزاب  هک  ینآرق  تایآ  تسین . نآ  رد  يدیدرت  ار  سک  چیه  هک  تسا 
تـسدب يارب  دـیدش  کیرحت  قیوشت و  میتفگ  هک  ناـنچ  هکلب  تسا ، هدرکن  موکحم  اـهنت  هن  ار  شـالت  نیا  دـناهدش ، ررقم  ناـسنا  یلـصا 

یمدآ یهاوخدوخ  هک  تهج  نادـب  دوشن ، ررقم  ياهزادـنا  دـح و  تیفیک و  ناـسنا  یئارگ  تعفنم  يارب  رگا  تسا . هدوـمن  زین  نآ  ندروآ 
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تیلیت  ) تعفنم تلاصا  مانب  ایند ، تازایتما  دیفم و  داوم  همه  ندیعلب  ات  اذل  دشابیمن ، دوخ  يارب  ياهزادنا  دح و  صاخ و  تیفیک  چیه 
تسارگ و تعفنم  یناسنا  تعیبط  تفگ : دهاوخ  دنک ، يریگولج  يراوخناهج  نیا  زا  دهاوخب  هک  سک  ره  تفر و  دـهاوخ  شیپ  مسینرا )

نودب تسا ، هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  خیرات  رـسارس  هنافـساتم  هک  تکرح  نیا  ینک ! مایق  مناسنا ، هک  نم  تعیبط  دـض  رب  یهاوخیم  وت 
يایوقا هک  تسا  هدوب  نینچ  زیگنامغ  ناتـساد  نیا  تسا . هتـشگ  ناسنا  زا  ناـسنا  یئادـج  لـماع  نیرتیـساسا  هک : تفگ  دـیاب  یـشوپهدرپ 
بولطم تایح  همادا  يارب  یلئاسو  شیاهناسنا  دـیفم و  يایازم  همه  اب  یتسه  ملاع  هک  دناهتـشادنپ : نینچ  هراومه  تسرپ  تردـق  هاگآان و 

. دـناهدومن زاربا  ار  شک  ناسنا  رادانپ  نیا  دوخ ، راتفر  زرط  نشور و  ياههیانک  اب  دـنروایب ، ناـبزب  هک  نیا  نودـب  ناـنآ  دنـشابیم و  ناـنآ 
تعفنم هک  دننک  تابثا  دـنزیخرب و  ناسنا  زا  عافد  يارب  هک  نیا  ياجب  هک  دنتـسه  اهامن  رکفتم  نآ  ناتـساد ، نیا  زا  رتزیگنامغ  رتراوگان و 

نتفرگ رظن  رد  دشابیم ، ناشتایح  ياقب  لماع  هک  نارگید  عفن  و  دشابیم ، ررض  هکلب  دنتسین ، تعفنم  اهنت  هن  تایح ، ياهترورـض  زا  شیب 
مدع تهج  هب  ارثکا  هک  ار  مدرم  دننکیم و  يزیریپ  ار  تعفنم  تلاصا  مان  هب  ياهفـسلف  یئامنهار  نیا  ياج  هب  تسا ، عفن  نیرتگرزب  دوخ 

زاسیم رترایشهان  رت و  تسم  دنهدیم ، تسد  زا  لقع  شوه و  دوس  ربارب  رد  هکلب  دنتسه و  وجدوس  تیبرت 
هب ریذپان  ناربج  ياهمدص  يراکـشومارف  نیا  اب  دنراپـسیم و  یـشومارف  هب  تسا  یهاوخ  تعفنم  سح  لیدـعت  هک  ار  دوخ  تلاسر  و  دـن !
زا نت  هد  اریز : تشگ  دهاوخ  مامت  اهناسنا  رگید  ررض  هب  اعطق  باسحیب ، دودحمان و  یهاوخ  تعفنم  اریز  دنروآیم ، دراو  اهناسنا  تایح 

و ددرگیم ، دراو  اهناسنا  رگید  هب  امیقتسم  ررـض  نیا  ینک و  نوگلگ  ار  شیوخ  يور  وتیم  نوگلگب  ات  یمه  دبـسخ  اونیب  يوردرز و  وت 
لمعلاسکع لمع و  ای  تیلع و  نوناق  هب  انب  دریگیم و  ار  تسرپ  تعفنم  ناسنا  دوخ  غارس  ینالوط  اتبسن  ینامز  رد  میقتسم و  ریغ  روط  هب 

لماع ود  هاجنپ و  رد  هک  هنوگ  نامه  دروآیمرد و  مه  وا  راگزور  زا  رامد  ادص  ار  اهادن  دیآ  ام  يوس  ادـن  ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا 
رـساترس رد  هک  دـنلقع  زا  رودـب  ناریـش  نامه  هک  دـننادیمن  درخبان  ناتـسرپ  تردـق  نیا  نایارگ و  تعفنم  نیا  : ) میتفگ طوقـس  تبکن و 

دوس هب  هک  هچنآ  ناـسنا ، ادـخ ،  ) یـساسا لـماع  هس  نیا  دـننکیم )! یگدـنز  اـهنآ  رد  دوـخ  هک  دـنزورفایم  یئاـهرازین  رد  شتآ  خـیرات 
یعومجم لک  کی  خـیرات  كرحم  لماع  هک  تسین  نینچ  ینعی  دنـشابیمن . بکرم  لـماع  کـی  زا  یلومعم  ءزج  هس  دـننام  تساـهناسنا )

هکلب دشابیم ، اهناسنا  دوس  هب  هک  تسا  یتقیقح  ره  نآ  موس  ءزج  ناسنا و  نآ  مود  ءزج  ادخ و  نآ  مکی ، ءزج  هک  تسا 
ناحبـس دنوادخ  دزاسیم و  ار  نآ  هیوناث  هیلوا و  تیفیک  خیرات و  زا  يدعب  تسوا ) دوسب  هچنآ  ناسنا و   ) موس مود و  لماع  ود  زا  کی  ره 

رب همکاح  نیناوق  ظفح  رصانع و  ءازجا و  داجیا  خیرات و  رب  هطلـس  هراظن و  هک  هک  تسا  یعرف  لماوع  رگید  یـساسا و  لماع  ود  همه  قوف 
تردـق هدومن و  تعیبط  هب  طلـسم  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  رد  خـیرات  هب  نداد  لکـش  رد  یناسنا  لماع  تیمها  دراد . رایتخا  رد  ار  نآ 

هدـش هتفگ  خـیرات  كرحم  لماع  هرابرد  هک  رگید  لماوع  همه  نیاربانب ، تسا ، هدومرف  تیانع  وا  هب  ار  دوخ  عون  ینب  اب  یگنهاـمه  مهاـفت 
رد تسا ، هدروآ  تسدـب  اهنآ  هرابرد  هک  یتفرعم  یئاناوت و  ردـقب  ار  اهنآ  دـناوتیم  ناسنا  هک  تسا  یماـخ  داوم  دـننام  تقیقح  رد  تسا ،
زا یضعب  یهاگ  هک  دوش  یضارتعا  اجنیا  رد  تسا  نکمم  دهدب . لکش  دوخ  خیرات  هب  اهنآ  هلیسو  هب  دیامن و  مادختسا  دوخ  تایح  هیجوت 
هک دنک  ادـیپ  تیمها  عویـش و  يردـق  هب  میداد ، رارق  مود  يهجرد  رد  خـیرات  رد  ار  اهنآ  ریثات  هک  خـیرات  كرحم  ناونع  هب  روبزم  لماوع 

یگدنزاس رد  ناسنا  شقن  تروص  نیا  رد  دروایب  شیپ  وا  يارب  خیرات  رد  ار  يربج  تیفیک  یعون  دـهدب و  رارق  ریثات  تحت  ار  ناسنا  دوخ 
تخاس هک  نیا  اب  تسایس  يهدیدپ  یسایس  لماوع  دننام  دوریم ، نیب  زا  یلک  هب  ای  ددرگیم و  زیچان  ای  خیرات 

هدش ماجنا  ياهراک  ربارب  رد  هتسب  تسد  ار  هعماج  کی  ياهناسنا  يهمه  هک  دروآیم  تسدب  ذوفن  تردق و  هب  یلو  تسا ، یمدآ  زغم  يه 
زا تسا  ترابع  طوبرم ، ياهتیلاعف  تسایس و  يهدیدپ  الوا  اریز  تسا ، نشور  ضارتعا  نیا  خساپ  دهدیم . ارق  دریگ  ماجنا  دیاب  هچنآ  ای  و 
زا یـصاخ  شور  باختنا  اب  هک  تسا  ناسنا  دوخ  نیا  نیاربانب ، دهد . ماجنا  بیوصت و  شناعونمه  زا  یعمج  يهرابرد  ناسنا  هک  یتیریدم 
وا رایتخا  زا  هک  هدـمآ  دوجو  هب  ياهدـیدپ  ربج  اب  يریگلکـش  نیا  هچ  رگا  دـهدیم ، لکـش  ار  دوخ  خـیرات  گنهرف  ای  قوقح  ای  تسایس 

یلغـش ای  دـهدب  ماجنا  يراک  دـناوتیم  ناسنا  زا  درف  کی  میتسه . هجاوم  زین  ناسنا  زا  درف  کی  يهرابرد  ینایرج  نینچ  اب  ام  تسا . جراخ 
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هک تسا  هدـش  دـیکات  مالـسا  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیامن . اهر  ار  دوخ  اـهنآ  يربج  ریثاـت  زا  دـناوتن  اهدـعب  هک  دـیامن  باـختنا  ار 
تیریدـم ناشدوخ  رگا  ای  دـننکیم و  تموکح  ناشدوخ  هک  دـننک  یقلت  نینچ  مدرم  هک  دـشاب  هتـسیاش  ملاـس و  دـیاب  ردـق  نآ  تموکح 

هب هک  لماوع  زا  رگید  یـضعب  زین  تسا . هتفرگ  شیپ  رد  تموکح  هک  دـندرکیم  ذاختا  ار  شور  نامه  دـنتفرگیم  راـیتخا  رد  ار  یـسایس 
تقیقح تاعامتجا و  رد  نیشیپ  هدش  بوسر  ياههگر  لاعف ، یلک  تایح  يهوق ، دننام  تسا ، هدش  هتفگ  خیرات  كرحم  لماوع  ناونع 

هک ناسنا  تسد  رد  هاگآان  يهلیسو  کی  الثم  هوق  اریز  دنشاب ، هدوب  ناسنا  دوخ  زا  رتالاب  خیرات  لیکشت  کیرحت و  رد  دنناوتیمن  لامج  و 
رد ار  هاگآ  رشب  هزورما  هک  كانتشحو  يهحلـسا  دننام  دزادنین  راک  هب  نتـشیوخ  يدوبان  هار  رد  یتح  دنک و  هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  دناوتیم 
هوق طلـست  تحت  شیوخ  رایتخا  اب  ناسنا  دوخ  هک  نیا  رگم  دنک ، هدافتـسا  نسح  نآ ، زا  دناوتیم  تسا و  هدرب  ورف  دیدش  بارطـضا  کی 

نآ هیجوت  هک  تسا  ناسنا  یگدنز  داینب  دوشیم . هدـید  نوسگرب  هفـسلف  رد  هک  لاعف  یلک  تایح  ددـنبب . ار  دوخ  ياپ  تسد و  دـیآ و  رد 
رارق دوخ  لامک  دـشر و  ریـسم  رد  ار  لاعف  یلک  تایح  نآ  دـناوتیم  حیحـص  تیبرت  میلعت و  گنهرف و  اب  وا  تسا و  ناـسنا  دوخ  تسدـب 

تافـص یقـالخا و  يهنیمز  یناـسنا  درف  رد  تثارو  لـماوع  دـننام  هچ  رگا  تاـعامتجا  مدرم  رد  نیـشیپ  يهدـش  بوسر  ياـههگر  دـهدب .
ياـههگر روط  نیمه  دـشابیمن ، درف  نآ  تشونرـس  ءازجا  داـعبا و  يهمه  یعطق  يهدـننک  نییعت  زگره  یلو  درواـیب ، دوجو  هب  ار  یـصاخ 

يهنیمز دنناوتیم  هچ  رگا  هدش ، بوسر  یگنهرف  رـصانع  اهـشیارگ و  تالیخت و  اهدـیما و  اهـسرت و  دـننام  عامتجا  کی  رد  هدـش  بوسر 
يرات يهبناج  همه  یعطق و  تشونرس  نتخاس  ییاناوت  یلو  دنروآ ، دوجو  هب  ار  نآ  هیوناث  هیلوا و  تیفیک  هعمج و  خیرات  نتم  لیکشت 

تالوحت و دـنریگب ، هدـهع  هب  ار  یتلم  خـیرات  تشونرـس  يهدـنزاس  یبوسر  ياههگر  هک  دوب  نینچ  تیعقاو  رگا  و  دـنرادن . ار  موق  نآ  خ 
رگید اما  تشگیم . ریذپناکما  دنشابیم ، نادرگیور  یبوسر  ياههگر  نآ  زا  هک  هعماج  رد  ییاهتیصخش  ندروآ  دوجو  هب  اهینوگرگد و 

هجو چیه  هب  یعیبط ، ضحم  طیحم  ینامـسآ و  تارک  دننام  اهنآ  زا  یـضعب  تسا ، هدش  هتفگ  خـیرات  كرحم  لماوع  ناونع  هب  هک  يروما 
نک نورب  ار  يرفولین  خرچ  نکم  شهوکن  ورسخ : رـصان  لوق  هب  دنرادن و  يرثا  نآ ، هیوناث  تیفیک  هیلوا و  تیفیک  خیرات و  نتم  نییعت  رد 

زا رادـم  دـب  ار  شیوخ  رتخا  ینک  دوخ  وت  وچ  ار  يرب  شنادز  دـیاشن  شهوکن  ار  نیرب  خرچ  لاـعفا  ناد ز  يرب  ار  يرـس  هریخ  داـب  رـس  ز 
داوم نیوکت  رد  ام  یعیبط  طیحم  نینچ  مه  دنتـسه و  یعیبط  طابترا  رد  اـم  نیمز  اـب  هک  ییاـضف  تارک  هتبلا  ار  يرتخا  کـین  مشچ  کـلف 
داوم نیوکت  زا  سپ  هک  نیا  یلو  دـنراد ، دوخ  تالولعم  رد  یعیبط  للع  ياهلیـسو و  ریثاـت  خـیرات  رد  وا  نوئـش  یناـسنا و  رـصانع  ءازجا و 

ییاضف و تارک  زا  دـش ، دـهاوخ  هچ  وا  يهیوناث  یلوا و  تیفیک  عون  ود  تفرگ و  دـهاوخ  دوخ  هب  ار  یلکـش  هچ  خـیرات  رـصانع  ءازجا و 
هدیسر و التعا  هب  هدومن و  زورب  اهگنهرف  ندمت و  اهنآ  رد  هک  یعماوج  اهروشک و  نآ  يهمه  دیآیمنرب . یعیبط  طیحم 

تسا و هتفای  رییغت  رـصم  یعیبط  طیحم  هن  دنـشابیم . دوخ  یعیبط  ياهطیحم  نامه  ياراد  مه  نونکا  نونکات ، دناهتفرگ  شیپ  ار  هار  سپس 
كرحم لماع  ناونع  هب  هک  يروما  زا  رگید  یـضعب  تسا . هدـماین  دوجو  هب  اهنآ  رد  هک  ییاهینوگرگد  هچ  یلو  نیرهنلانیب ، هن  نانوی و  هن 

شقن خیرات  تیفیک  زا  يداعبا  ندروآ  دوجو  هب  رد  دنناوتیم  سدقم  تعانق )  ) تیاضر مدع  لامج و  تقیقح و  دننام  تسا ، هتفگ  خیرات 
نآ و يرادـیاپ  تابث و  لطاب و  ربارب  رد  تقیقح  نتـشاد  تیعقاو  تقیقح و  نایب  ییوج و  تقیقح  لامع  الثم  دنـشاب . هتـشاد  یمهم  رایـسب 

نیا حیضوت  دشابیم . رثوم  رایـسب  یعمج  یگدنز  رد  تلیـضف  فرـش و  ياراد  ياهناسنا  تیلاعف  رد  نا ، ندوب  تیلـست  لماع  شخبدیما و 
یعامتجا ياهتکرح  يارب  نیربدهعت  فیلکت و  ساسحا  اب  هک  دنتـسه  ياهتفای  دشر  اهناسنا  عماوج ، زا  کی  ره  رد  اهنآ  رود  يهمه  رد  هک 

نیا دوـجو  هک  تـسا  یعطق  دـنیامنیم و  هدوـمن و  تیلاـعف  تـقیقح ، ندروآ  تسدـب  هار  رد  اهیراکادـف  دـیدشت  اـی  ندروآ  دوـجو  هـب  و 
، دنزاسب لمع  كرد و  لباق  نتشیوخ  يهعماج  رد  ار  تقیقح  دنهاوخیم  دنوریم و  تقیقح  لابند  نازوس  قایتشا  اب  هک  گرزب  ياهناسنا 

رظن رد  اب  ییوج  تقیقح  يهیحور  نیا  تفگ : ناوتیم  تحارص  لامک  اب  اذل  تسا  هدوب  رثوم  رایسب  خیرات  يریذپلکش  تکرح و  رد 
لاـمع یـساسا  لـماع  نیمود  میتفگ  هکناـنچ  هک  تسا  ناـسنا  هب  طوبرم  نآ ، لـماوع  عونت  تقیقح و  قیداـصم  لاکـشا و  تیبـسن  نتفرگ 
ییاـبیز عون  ود  ره  ییوجاـبیز ) ییاـبیز و   ) لاـمج روـطنیمه  دـشابیم . خـیرات  هیوناـث  تیفیک  هیلوا و  تیفیک  يهدـننک  نییعت  كرحم و 
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یهاگ تسا . خیرات  رد  اهناسنا  يونعم  یعیبط و  یگدـنز  يارب  بسانم  يهنیمز  هدـننک  هدامآ  لماوع  زا  یکی  املـسم  لوقعم ) سوسحم و  )
الماک ار  وا  لاثما  یمور و  رادرـس  ناوتنآ  ارتاپوئلک ، دراذـگیم  رثا  خـیرات  رد  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  نآ  ماـع  موهفم  هب  ییاـبیز 

زا يرادقم  رد  سپس  هسنارف و  یفـسلف  تارکفت  زرط  رد  هک  تنک  تسوگا  داد و  رییغت  نارود  نآ  رد  ار  ناوت  نآ  تیعقوم  هدرک و  هفالک 
فیطلت شتارکفت  دوشیم و  نوگرگد  دـلتولک  مان  هب  ابیز  ینز  هب  قشع  اب  دوب ، هتـشاذگ  یتاریثات  دـنت  ییارگنیع  یعون  اب  اـپورا  يهراـق 

هک یتاقیقحت  براجت و  تاعلاطم و  عومجم  جیاتن  هب  رظن  اب  هک  دسریم  رظن  هب  هصالخ  دوشیم . افوکش  مسیناموا  بتکم  رد  و  ددرگیم .
نیرتلیـصا خیرات  تیفیک  ندـمآ و  دوجو  هب  رد  یـساسا  لماع  هس  تفگ : دـیاب  تسا  هدـمآ  تسدـب  شخیرات  ناسنا و  يهرابرد  نونکات 

اث تایفیک  یخرب  رد  لماوع  هیقب  ناسنا . يارب  دیفم  تایعقاو  - 3 ناسنا . - 2 ادخ . - 1 زا : دنترابع  هک  دنشابیم  لماع 
دیامنیم و هیجوت  ار  دوخ  خـیرات  اهنآ  نتفرگ  رایتخا  رد  تخانـش و  اب  ناسنا  هک  دنتـسه  یمهم  داوم  رگید  یـضعب  دـنرثوم و  خـیرات  هیون 
قیرط و يانعم  هب  تنس  هغالبلاجهن  ینآرق و  تایآ  رد  تنـس  یناعم  دنـشاب . هتـشاد  طورـشم  ای  یعطقم و  تاریثات  دنناوتیم  رگید  یـضعب 

يهملک لماش  هغالبلاجهن  زا  یتالمج  ینآرق و  تایآ  نآ  هب  رظن  اب  تسا . هدمآ  هغالبلاجـهن  نآرق و  رد  ددـعتم ، یناعم  هب  نوناق و  لصا و 
، ریسم نیا  رد  شـشوک  نودب  مزال و  تسا  يرما  خیرات  ياهتنـس  زا  يزودنا  هبرجت  شزومآ و  هجوت و  تسا ) نآ  عمج  هک   ) ننـس تنس و 

دیاب تهج  کی  زا  هکلب  دوب ، دهاوخ  صقان  خیرات  رد  همکاح  نیناوق  لوصا و  قرط و  يرشب و  تشذگرـس  يهرابرد  ام  ییاسانـش  اهنت  هن 
دوب دهاوخ  زیچان  يردق  هب  رـضم ، دیفم و  رادیاپ و  تقوم و  تاصتخم  ناسنا و  تیوه  يهرابرد  ام  فراعم  روبزم ، شـشوک  نودب  تفگ :

هب مالـسا  دـننکیم  نامگ  هک  عالطا  مک  مدرم  ناینب و  حطـس  فالخرب  لاح  ره  هب  داد . دـهاوخ  تسد  زا  ار  ءانتعا  هجوت و  یگتـسیاش  هک 
ود رد  ناسنا  ندناسانش  يارب  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  یناوارف  ياههصق  نتفرگ  رظن  رد  اب  درادن ، یهجوت  يرـشب  تشذگرـس  خیرات و 

ناوارف د رکذت  نتشاد  رظن  رد  اب  اصوصخم  هداد و  رکذت  دیاب ) هکنانچ  نآ  ناسنا   ) و تسه ) هکنانچ  نآ  ناسنا   ) يهقطنم
ای عـالطایب  مدرم  نآ  ناـمگ  نـالطب  دریگب ، رارق  تیعبت  يوریپ و  دروم  تسیاـبیم  اـی  هدوب  يوریپ  دروم  خـیرات  رد  هک  ییاهتنـس  عاونا  ر 
هب تنس  - 1 تسا : هدمآ  هغالبلاجهن  نآرق و  رد  هک  اهتنس  عاونا  نایب  هب  میزادرپیم  نونکا  ام  دوشیم . تباث  حوضو  لامک  اب  رز  ضرغ و 
دق تسا : هداد  رارق  ریثات  تحت  ار  یتاعامتجا  ای  عامتجا  هدوب و  رادروخرب  يرادـیاپ  یتدـم  زا  هک  عامتجا  رد  ذـفان  لـصا  اـی  قیرط  ياـنعم 
ریس نیمز  يور  رد  تسا ، هتشاذگ  ییاهتنـس  امـش  زا  شیپ   ) نیبذکملا هبقاع  ناک  فیک  اورظنف  ضرالا  یف  اوریـسف  ننـس  مکلبق  نم  تلخ 

رد هک  ییاهتنـس  رد  قیقحت  یـسررب و  نیمز و  يور  رد  ریـس  هکرابم  يهیآ  نیا  رد  ناگدننک ). بیذکت  تبقاع  دوب  هنوگچ  دـینبب  دـینک و 
ندرک رپ  يارب  یسررب  ریس و  نیا  هک  تسا  ملسم  تسا . هتفرگ  رارق  روتسد  دروم  دناهدوب ، نایرج  رد  ار  نامز  زا  یتدم  زورب و  نیمز  يور 

هاگدننک بیذکت  ییاهن  تشونرس  هب  هکرابم  يهیآ  لیذ  رد  مدرم  نداد  هجوت  زا  هکلب  تسین ، طقف  دیفس  ياهذغاک  ندرک  هایـس  هظفاح و 
زا روظنم  هک  دوشیم  مولعم  تسا . هتشگ  غالبا  مدرم  هب  نادجو  لقع و  يهلیـسو  هب  نانآ و  يهلیـسو  هب  هک  يدنوادخ  ياهمایپ  ناربمایپ و 

يهیآ اصوصخم  تسا . هدوب  خیرات  رد  مکاح  نیناوق  لوصا  تالولعم و  للع و  تخانش  یسررب ، ریس و 
ییاهلد نانآ  يارب  ات  دناهدرکن  ریـس  نیمز  يور  رد  نانآ  ایآ   ) اهب نولقعی  بولق  مهل  نوکتف  ضرالا  یف  اوریـسی  ملفا  جـح : يهروس  زا   46

هیآ نیا  موهفم  رب  انب  تفگ : ناوتیم  اریز  تسا ، ریذـپان  فصو  هکراـبم  يهیآ  نیا  يوتحم  تمظع  دـنک ). لـقعت  اـهنآ  يهلیـسو  هب  دـشاب 
یتایح و نوئش  يهمه  زا  هک  یتالوصحم  اهدومن و  نانآ و  ياههشیدنا  اهراک و  جیاتن  نیمز و  يور  رد  اهناسنا  تشذگرـس  زا  هک  یناسک 
. دنمورحم هاگآ  ياهلد  يهلیسو  هب  لقعت  زا  تسا ، هدوب  امرف  مکح  نانآ  یتایح  نوئش  مومع  اهناسنا و  تیدوجوم  هب  هک  ییاهتنس  دعاوق و 
-2 دزاسیم . هدامآ  لقعت  يارب  ار  نانآ  ياهلد  خیرات ، هاگرذگ  رد  اهناسنا  تشذگرس  رد  قیقحت  یـسررب و  راذگ و  تشگ و  سکعلاب  و 
زا رگا  وگب  دناهدیزرو  رفک  هک  یناسک  نآهب   ) نیلوالا تنـس  تضم  دـقف  اودوعی  نا  فلـس و  دـق  ام  مهل  رفغی  اوهتنی  نا  اورفک  نیذـلل  لق 

ناگتشذگ تنـس  دندرگرب ، اهیدیلپ  رفک و  نامه  هب  رگا  دوشیم و  هدیزرمآ  نانآ  يهتـشذگ  ياهاطخ  دننک ، يراد  دوخ  اهیدیلپ ) رفک و  )
تسا نوناق  کی  نیا  ینعی  تسا ). هدش  تباث  هتـشذگ  رد  تسا ) كاپان  لامعا  فرحنم و  دیاقع  كاندرد  جیاتن  يهدهاشم  باذع و  هک  )
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نکاو شنک و  (، ) لعف در  لعف و   ) ای لمعلاسکع  لمع و  تسا . شیوخ  ياههشیدنا  لامعا و  ورگ  رد  ناسنا  هک 
اب تیلع  نوناق  هکنانچ  دراد ، تیمکاح  ءانثتـسا  نودـب  یعمج  لاح  رد  هچ  يدارفنا و  لاـح  رد  هچ  اـهناسنا  یتاـیح  نوئـش  يهمه  رد  ش )
رد ار  دوخ  راک  يهجیتن  ناراکمتـس  هک  تسا  هدـش  تباث  هبرجت  هب  دراد . تیمکاح  ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  ره  رد  شنوگاـنوگ  لاکـشا 

ار دوخ  شاداپ  دناهدرک ، يراکادف  ناسنا  هب  تمدخ  هار  رد  هک  نانا  تسیرگ ، دنهاوخ  دوخ  دـناهدنایرگ  هک  نانآ  دـننیبیم ، خـیرات  لوط 
يهیآ 55 و فـهکلا  يهیآ 77 و  ءارـسالا  يهیآ 13 و  رجحلايهروس  رد  تنـس  يارب  ینعم  نیا  دناهتفایرد . يرورـض  شنکاو  کی  دـننام 
رد اهناسنا  لامعا  يهجیتن  زورب  دراوم  نیا  يهمه  رد  و  تسا . هدش  روظنم  زین  يهیآ 85  رفاغ  يهیآ 43 و  رطاف  يهیآ 38 و 63 و  بازحالا 

يرابکتــسا و جـیاتن  زورب  رطاـف  يهروـس  زا  يهیآ 43  رد  تسا . هدـش  دزـشوگ  دوـخ  تـلع  لاـبند  هـب  لوـلعم  زورب  دـننام  خـیرات  دادـتما 
يهروس رد  و  تسا . هدومن  یفرعم  ینوگرگد  لباق  ریغ  تنـس  ار  يدـعت ) ملظ و  يارجا  يارب  اهیـشک  هشقن  رکم و  ردـغ و   ) اـهیزادرپهلیح

مکیدهی مکل و  نیبیل  هللا  دیری  دیامنیم : هیصوت  دناهدوب  نایرج  رد  يرشب  يهتشذگ  خیرات  رد  هک  ار  ياهتسیاش  ياهتنس  يهیآ 26  ءاسنلا 
امش زا  شیپ  ماوقا  ياهتنس  هب  ار  امش  دنک و  نایب  امش  يارب  دهاوخیم  دنوادخ   …  ) مکلبق نم  نیذلا  ننس 

ورملق رد  تباث  مظن  کی  زا  یـشان  لمعلاسکع  لمع و  نوناق  ای  لصا  امتح  مالـسا  هاگدید  زا  خیرات  يهفـسلف  رد  نیاربانب  دنک ). تیاده 
رب هیکت  خیرات و  رد  ناگتـشذگ  زا  دیلقت  دـشابیمن . لیلحت  هیزجت و  لباق  رـشب  خـیرات  نآ ، شریذـپ  نودـب  هک  دراد  دوجو  اهناسنا  تایح 

رذـح رب  هیکت  دـیلقت و  زا  ار  مدرم  دـنادیم و  تسیاشان  لقع و  زا  رود  ار  نانآ  رب  هیکت  ناگتـشذگ و  زا  لیلدیب  دـیلقت  دـیجم  نآرق  نانآ 
هتشاد هدهعب  خیرات  دروکر  رد  ار  شقن  نیرتیساسا  هک  تسا  يرـشب  خیرات  رد  ریگارف  رمتـسم و  هدیدپ  کی  نیا  هک  مینادیم  و  درادیم ،
بلغا هک  دید  میهاوخ  میهدـب ، رارق  قیقحت  هعلاطم و  دروم  ار  عماوج  یقوقح  يداصتقا و  دـئاقع  اهگنهرف و  عضو  زورما  نیمه  رگا  تسا .
نایناب نارظنبحاص و  نانآ  هک  ناونع  نیا  هب  تسا  ریگمـشچ  یئاهتیـصخش  زا  دیلقت  اصوصخم  ناگتـشذگ  زا  دـیلقت  دـئاقع  اهگنهرف و  نیا 

یلع انئابآ  اندـجو  انا  اولاق  لب  - 1 تسا . نینچ  هدننکدکار  نایرذج  نیا  هرابرد  ینارق  تایآ  زا  ياهنومن  دـشابیم . دـئاقع  اهگنهرف و  نیا 
مهراثآ یلع  انا  هما و  یلع  انئابا  اندجو  انا  اهوفرتم  لاق  الا  ریذن  نم  هیرق  یف  کلبق  نم  انلسرا  ام  کلذک  و  نودتهم . مهراثآ  یلع  انا  هما و 

متلسرا امب  انا  اولاق  مکئابآ  هیلع  متدجو  امم  يدهاب  مکتئج  ولوا  لاق  نودتقم .
تیاده نانآ  راثآ  يانبم  رب  ام  میتفایرد و  یتما  دئاقعا  هب  دقتعم  ار  نامناردپ  ام  دنتفگ : ربمایپ ) خـساپ  رد   ) ناراکهبت نآ  هکلب  . ) نورفاک هب 

دقتعم ار  نامناردپ  ام  هک  دنتفگ  اهیدابآ  نآ  ناگماکدوخ  هک  نیا  رگم  میداتسرفن ، یغلبم  يدابآ  چیه  رد  وت  زا  شیپ  ام  نینچمه  میتفای و 
( درک دیهاوخ  تیعبت  ناتناردـپ  زا  زاب  امـش  : ) تفگ يدـنوادخ ) هداتـسرف  نآ  . ) مینکیم يوریپ  اهنآ  راثآ  زا  ام  میتفایرد و  یتما  دـئاقع  هب 

امـش هب  هک  هچنآ  هب  ام  دنتفگ : نانآ  دیاهتفای ، نآ  هب  دقتعم  ار  ناتناردپ  هک  دشاب  نآ  زا  رتهدننک  تیاده  ماهدروآ  نم  هک  ار  هچنآ  هچ  رگا 
نآ هب  دـقتعم  ار  نامناردـپ  هک  هچنآ  زا  ام  هکلب  دـنتفگ : نارفاک   ) اـنئابآ هیلع  اـنیفلا  اـم  عبتن  لـب  اولاـق  - 2 میزرویم ). رفک  هدـش  هداتـسرف 

هیآ 53 ایبنالا  هیآ 78 و  سنوی  هیآ 28 و  فارعالا  هیآ 104 و  هدـئاملا  هروس  رد  هکرابم  هیآ  ود  نیا  نومـضم  مینکیم ). يوریپ  میاهتفای 
تیعبت هب  دیلقت  هدیدپ  هب  مامتها  هجوت و  نآ ، یساسا  لماوع  لوصا و  هرابرد  قیقحت  لیلحت و  خیرات و  هفسلف  یـسررب  رد  تسا . هدش  دراو 

ناراذـگناینب ناونع  هب  هک  ییاهتیـصخش  زا  دـیلقت  اصوصخم  دراد  تیمها  هداـعلاقوف  ریگمشچ  ياهتیـصخش  زا  اـصوصخ  ناگتـشذگ ، زا 
روط ع هب  یفسلف  یسایس و  يداصتقا ، یعامتجا ، ياهبتکم 

دوشیم یشان  اجنآ  زا  اهتیصخش  هرابرد  رتقیقد  ياهیـسررب  رظن و  دیدجت  تیمها  دناهدومن ، زاب  ریگمشچ  ياج  دوخ  يارب  خیرات  رد  موم 
ضارتعا و هنوگ  ره  زا  اهتیصخش  نآ  هب  دانتسا  اب  الومعم  دنراذگیم ، راگدای  هب  خیرات  رد  دوخ  زا  اهتیـصخش  نیا  هک  يدئاقع  ءارآ و  هک 
زج دیابن  هک  دنتسه  ییاهنینوملاریما ! سابع  ینب  يافلخ  دریگیم . رارق  داقتنا  ضارتعا و  قوفام  رگید  ترابع  هب  دنامیم و  رانک  رب  داقتنا 
مه ناشدـئاقع  ءارآ و  سپ  دـناهتفگ ! نینموملاریما ! نانآ  زا  کیره  هب  نامناردـپ  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ درب ! مان  اـهنآ  زا  سیلجت  مارتحااـب و 

قطنم دـناهتفگ . نینموملاریما  نانآ  هب  هک  دـناهدومرف  طلغ  دـناهدوبن  روبجم  رگا  نامناردـپ  ینآرق : تایآ  قباـطم  دنـشابیم ! عاـبتالا  مزـال 
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ای یمهفیم  رتـهب  وـت  (! ) انیـسنبا اـی  یمهفیم  رتـهب  وـت  : ) دوـشیم هتفگ  ناوارف  روـط  هب  تحارـص و  لاـمک  اـب  هک  تـسا  ياهدـننکدکار 
رتـهب وت  : ) نیمز برغم  رد  و  يوـلوم !) نیدـلالالج  اـی  یمهفیم  رتـهب  وـت  (! ) يزاریـش نیهلاتملاردـص  اـی  یمهفیم  رتـهب  وـت  (! ) دـشرنبا

تراوتـسا ناج  ای  وت  ودراکیر ! ای  وت  هیمـسا ! مادآ  ای  وت  تناک ! ای  وت  لگه ! ای  وت  كالناج !) ای  یمهفیم  رتهب  وت  (! ) تراکد اـی  یمهفیم 
هک تسا  یکانفسا  رایسب  نایرج  خیرات ، رد  یگدز  تیصخش  نیا  لیم … !

تمظع شزرا و  مالـسلاهیلع : نینموملاریما  لوق  هب  هک  یتروص  رد  دـهدیم  رارق  عاعـشلاتحت  ار  مدرم  ياهنادـجو  اههشیدـنا و  لوـقع و 
نآ تسا و  هلمج  کی  اهیمهفیم  رتهب  وت  خساپ  نادرم . هلیسو  هب  قح  هن  دوشیم  هدیجنس  قح  اب  یناسنا ) ره  اهتیـصخش و  زا  معا   ) نادرم

تقیقح هب  رتـشیب  هک  یـسک  ره  مینک ، يوریپ  تقیقح  زا  دـیاب  یـشکیم ، نم  خر  هب  زورما  هک  تیـصخش  نآ  مه  نم و  مه  هک  تسا  نیا 
نارود رد  ناهج  ناسنا و  فلتخم  ورملق  رد  یناسنا  فراعم  تفرـشیپ  هک  نیا  اب  درک . تیعبت  وا  زا  دیاب  دـمهفیم و  رتهب  وا  تسا ، کیدزن 

تیـصخش دننام  دـهدب ، تاجن  عونتم  ياهیتسرپ  تب  زا  ار  مدرم  تسا  هتـسناوتن  نونکات  تفرـشیپ  نیا  یلو  تسا ، هدوب  ریگمشچ  رایـسب  ام 
دوجوب يارب  کـلذریغ . یتسرپ و  تیبوبحم  یتسرپ ، ترهـش  یتسرپماـقم ، یتسرپ ، تردـق  یتسرپلوپ ، یتسرپملع ، یتـسرپداژن ، یتـسرپ ،

قیاقح اهتیعقاو و  دوخ  اب  ار  اهناسنا  اهـشسرپ ، نیا  اب  هدرتسگ  قیمع و  هزرابم  کی  اب  دیاب  امتح  یناسنا  هنایقرتم  ملاس و  خیرات  کی  ندـمآ 
تایعقاو قیاقح و  ریـسم  رد  هشیدنا  شتـسرپ و  يراکادف و  قشع و  تبحم و  دننام  ار  نانآ  شزرا  اب  رایـسب  ياهدادعتـسا  و  تخاس . انـشآ 

نزاس لصا  نیا  هتشذگ  ثحب  هجیتن  هتشذگ  ياهتیصخش  للم و  ماوقا و  هیاس  رد  هن  قیاقح  وترپ  رد  یگدنز  داد . رارق 
نیا رب  ناوتیم  ار  ناگتـشذگ  خیرات  زا  ینـشور  دهاوش  دزاسیم و  قفوم  دوخ  یلماکت  فده  هب  ار  یمدآ  هک  یقیقح  تایح  هک  تسا  هد 
هیاس رد  هن  دـیامنیم ، هیجوت  ریـسفت و  لباق  ار  یناسنا  تایح  خـیرات  هک  تسا  قیاـقح  وترپ  رد  یگدـنز  هک  تسا  نیا  دومن ، روظنم  اعدـم 

خیرات رد  مولع  نایرج  میریگب ، رظن  رد  قوف  ناعدم  تابثا  يارب  نقتم  نشور و  يدهاش  میهاوخب  رگا  هتشذگ . ياهتیصخش  للم و  ماوقا و 
یملع ياهتیـصخش  للم و  ماوقا و  زا  دـیلقت  ریجنز  تسناوت  رـشب  هک  ماـگنه  نآ  زا  مینادیم  اـم  همه  دـیامن . نیماـت  ار  اـمروظنم  دـناوتیم 

نیا رد  لوقعلاریحم  ياهتفرـشیپ  هب  تشاذـگ و  تافاشتکا  ملع و  هعـسوت  رد  ماـگ  دزادـنیب ، رود  هب  هدرک و  زاـب  دوخ  ندرگ  زا  ار  هتـشذگ 
رنه و تعنـص و  شناد و  رد  دیلقت  زا  یمالـسا  عماوج  نتخیـسگ  اب  ابیرقت )  ) يرجه مجنپ  نرق  رخاوا  ات  موس  نرق  زا  ام  تفای . قیفوت  نادیم 

عماوج يارب  یـشزرا  اـب  ياـهناغمرا  هچ  هتـشذگ  هب  یگتـسباو  دـیلقت و  باـنط  ندـیرب  نیا  هجیتـن  رد  مینیبیم  میوشیم و  يوراـیور  بدا 
تایضایر رد  طقف  باتک  دلجم  رازه  شش  دادعت  رـصم  يافلخ  زا  یکی  ياههناخباتک  زا  یکی  رد  دوشیم : هتفگ  هک  درک  میدقت  نیملـسم 

مجرت ملع  خیرات  باتک  رد  وسور  رییپ  هتشون  هب  انب  تسا . هتشاد  دوجو  هفسلف  رد  طقف  باتک  دلجم  رازه  هدجه  دادعت  و 
لـسار دوب . هدش  يروآ  عمج  ایند  فلتخم  طاقن  زا  هبطرق  هناخباتک  رد  باتک  دلجم  رازه  دصـشش  دادـعت  يرافـص ص 118 نسح  ياقآ  ه 
ییارگ ملع  یطسو  نورق  رد  رگا  دیوگیم  تحارص  لامک  اب  تسا ) راچد  تیساسح  یعون  هب  بهذم  هرابرد   ) درادن بهذم  اب  يراک  هک 

رگا و  مالـسا ) هاگدـید  زا  ملع   ) ماـنب بناـج  نیا  زا  ياهلاـسر  هب  دوش  عوـجر  هلئـسم  نیا  رد  درکیم . طوقـس  ملع  اـعطق  دوـبن ، ناناملـسم 
یتایآ مولعمان . ای  دوب و  یمتح  طوقـس  ای  ملع  تشونرـس  دندرکیمن ، زاب  دوخ  ندرگ  زا  ار  ناگتـشذگ  زا  تیعبت  دیلقت و  ریجنز  نیملـسم 

فیلکت هک  یتایآ  زا  یکی  هب  میدروآ  هتـشذگ  ثحب  رد  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  دـنهدیم  رارق  دـیکات  دروم  ار  لـصا  نیا  دـیجم  نآرق  رد 
اهل تلخ  دق  هما  کلت  دیامرفیم : دـنوادخ  هک  تسا  هرقبلا  هروس  رد  هیآ 134و 141  دیامرفیم ، نییعت  ناگتـشذگ  اب  هطبار  رد  ار  اهناسنا 

هک دوب  دهاوخ  نآ  امش  يارب  تسا و  هتخودنا  هک  هچنآ  تسا  وا  يارب  تسا و  هتشذگ  رد  هک  دوب  یتما  نآ ،  ) متبسک ام  مکل  تبـسک و  ام 
تـشذگرس رد  رـشب  تسا  عـماوج  رد  اهندـمت  بواـنت  خـیرات ، رمتـسم  تاـنایرج  زا  رگید  یکی  اهندـمت  رد  قرفتم  بواـنت  دـیاهتخودنا ).

بلا دناهدرمش . ندمت  کی  تسیب و  ات  ار  اهنآ  خیرات  رد  نارکفتم  زا  ياهدع  یبنیوت و  هک  تسا  هدید  ددعتم  یئاهندمت  دوخ  یخیرات 
، تسا هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  نوگانوگ  یئاهماهیا  هک  خـیرات  رتسب  رد  هدرتسگ  تاعوضوم  نینچ  يهرابرد  ماقرا  نیا  لاـثما  هک  تسا  ملـسم  هت 

لوـصا رب  هـیکت  اـب  هـن   ) خـیرات رد  هناـیارگ  عـقاو  قـیقد  رظن  اـب  لاـح  ره  هـب  و  دـشاب . هدوـب  رگید  يزیچ  نـیمخت  سدـح و  زج  دـناوتیمن 
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زا ( ) هدـیچیپ هداس و  زا   ) یگتـسویپ و نوناق  زا  اهنآ  لاوز  ءـالتعا و  اهندـمت و  زورب  هک  درک  یقلت  یعطق  دـیاب  ار  هیـضق  نیا  هتخاـسشیپ )
نآ رد  صخـسم  الماک  للع  الثم  نانوی  ندـمت  زورب  يارب  دینیـشنب و  دـیناوتیمن  امـش  ینعی  تسا . هدومنن  تیعبت  بیکرت ) هب  ور  تطاـسب 

، يرنه یتعنـص ، یفـسلف ، یملع ، ياـههبنج  زا  ار  ندـمت  نآ  تیفیک  شرتـسگ و  رادـقم  یناـمز و  تیمک  هاـگنآ  دـینک و  ادـیپ  نـیمزرس ،
طوقس ءالتعا و  يهرابرد  قیقحت  هب  دیزادرپب  هاگ  نآ  دیهدب و  رارق  صلاخ  یملع  لیلحت  ریسفت و  دروم  کلذ ، ریغ  یسایس و  و  یعامتجا ،
ندمت نیا  يهرابرد  هک  نیا  اب  دیریگب ، رظن  رد  ار  مر  ندمت  تسا . هدرک  هضرع  خیرات  رد  هک  یقیمع  هدرتسگ و  گنهرف  نآ  اب  ندمت  نآ 

عناق يهفسلف  هن  نونکات  لاح  نیا  اب  تسا ، هدش  هتشون  کلذ  ریغ  و  نوبیگ ) خیرات  دننام   ) اهباتک مر ، يروطارپما  طوقس  و  التعا ، زورب و  و 
هدیدپ نیا  یهگناو  نآ . لالحمضا  طوقس و  يارب  هن  تسا و  هدش  هضرع  مر  ندمت  يالتعا  زورب و  يارب  ياهدننک 

دوجو روصت  لباق  ریغ  یتوافت  هلـصاف و  نآ  ناگدننادرگ  نایم  ندـمت ، کی  نایرج  رد  یتح  هک  دوشیم  ریـسفت  هنوگچ  زیگناتفگـش  ي 
تـسا يدرم  هک  مینیبیم  مه  ار  سویلروا  سوکرام  مینیبیم و  ار  هاوخدوخ  قمحا و  راوخنوخ و  نورن  مر ، ندـمت  نیمه  رد  تسا . هتـشاد 

اب اهندمت  زا  يدایز  رادقم  رد  تسا ) هتشاد  اهیحیسم  اب  هک  یساسایب  تموصخ  ياهنم   ) تسود مدرم  عضاوتم و  دنمدرخ و  رایـسب  میکح ،
رد هک  نانچ  تسا  روصت  لباق  ریغ  يدح  رد  فالتخا  یهاگ  هک  میتسه  هجاوم  اهنآ  ناگدننادرگ  یحور  عضو  رد  دـیدش  فالتخا  نیمه 

الماک فادها  اههزیگنا و  للع و  تاصتخم و  تیوه و  رظن  زا  هک  دندوب  یئاههدیدپ  اهندمت  هک  دوب  نینچ  تیعقاو  رگا  مینیبیم . مر  ندمت 
دوجو دیدش  فالتخا  همه  نآ  اهنآ  ناگدننادرگ  درکلمع  زرط  اهنامرآ و  تارکفت و  نایم  تسیابیمن  دـندوب ، تخانـش  لباق  صخـشم و 
اهنرق زا  دنکیم ، روهظ  ایند  زا  ياهطقن  رد  هک  یندمت  هک  تسا  هدـشن  هدـید  ریخا  نارود  ات  خـیرات  لوط  رد  رگید  فرط  زا  دـشاب . هتـشاد 

ضحم یملع  نیناوق  هدـع  کی  اب  شلاوز  نارود  ءاقب و  تدـم  تاصتخم و  تیوه و  هدوب و  یعطق  ینیبشیپ  لباق  شیپ  نرق  کی  زا  یتح 
نامگ صاخشا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  دشاب . هدوب  رگید  عماوج  ای  هعماج  هب  لقن  ءاقبا و  داجیا و  لباق  ینالـضع  ياهوپاکت  تارکفت و  و 

دننک
لقتنم و ایند  طاقن  رگید  هب  سپـس  هکم و  زا  مالـسا  هرـصان و  زا  تیحیـسم  دـننام  هدرک  زورب  ایند  زا  هطقن  کی  زا  هراومه  یهلا  ناـیدا  هک 

ایند طاقن  رگید  هب  زورب و  ایند  زا  ياهطقن  زا  یسایس  يداصتقا و  ياهبتکم  زا  یـضعب  ام  رـصاعم  نارود  رد  نینچمه  تسا و  هتفای  شرتسگ 
يداصتقا و ياهبتکم  نینچمه  نایدا و  زورب  یعطق  ینیبشیپ  اـما  هک  تسا  وحن  نیدـب  ضارتعا  نیا  خـساپ  تسا . هتفاـی  شرتسگ  لـقتنم و 
هن لیـصا  ياهندـمت  ام  ثحب  دروم  یهگناو  تسا . هتفرگن  تروص  هجو  چـیه  هب  نونک  ات  یبیغ ، راـبخا  هار  زا  هن  یلومعم  قرط  زا  یـسایس 

ياهندـمت هک  تسا  نشور  اریز  دوـشیم ، هدـید  رـصاعم  نارود  رد  یـسایس  يداـصتقا و  ياـهبتکم  لاـقتنا  رد  هم  تسا  هتـسباو  يدـیلقت و 
هفاضاب تسا ، هدومن  دراو  ار  یندمت  دیلقت  روطب  هک  یتلم  فرط  زا  یعقاو  مضه  هن  يرادیاپ و  زا  هن  دـنرادروخرب و  تلاصا  زا  هن  يدـیلقت 

داجیا نایدا  يالعا  فدـه  اریز  درک . هسیاقم  نآ ، یلومعم  يانعم  هب  ندـمت  اب  ناوتیمن  ار  نایدا  شرتسگ  لاقتنا و  ناتـساد  الـصا  هک  نیا 
هک لامک  يهدنروآ  دوجوب  ءادـبم و  هب  شیارگ  - 1 زا : دنترابع  هک  تسا  یـساسا  لصا  دـنچ  هب  اهناسنا  نتخاس  هجوتم  اب  لماکت  يهنیمز 

هار ا ود  زا  هک  تسا  یناسنا  یبایلامک  نآ  هب  وا  تیشم  یتسه و  ناهج  رب  وا  يهطلس  هراظن و  - 2 تسا . ادخ 
رظن اب  تیدبا  هب  یناگدنز  نیا  یگتسویپ  - 3 تسا . هتخاس  ریذپ  ناکما  ار  نآ  ماظع ) ناربمایپ   ) ینورب و  نادـجو ) لقع و   ) ینورد یـساس 

یتسه ناهج  دوخ  هکلب  دوب ، دهاوخن  هیجوت  ریـسفت و  لباق  اهناسنا  يویند  یگدـنز  اهنت  هن  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  رگا  هک  نقتم ، یلئالد  هب 
لدع نآ  اهیرگداد  يهمه  سایقم  و  تسا . قلطم  رواد  هک  ناحبس  دنوادخ  قلطم  يرگداد  لدع و  - 4 تشاد . دهاوخن  یلوقعم  يانعم  مه 
مدرم هب  ار  يدنوادخ  تاروتسد  یحو  يهلیسوب  امیقتسم  ای  هک  یهلا  ياهتیصخش  يهلیسوب  اهناسنا  رمتـسم  يربهر  - 5 سب . تسا و  یهلا 

هاگدید زا  اهگنهرف  اهندمت و  عماوج و  طوقـس  التعا و  زورب  دشاب . هدیـسر  تابثا  هب  یحو  عبانم  زا  هک  یتیالو  يهلیـسوب  ای  دـنیامن ، غالبا 
ترابع گنهرف  تفگ : ناوتیم  میئامنیم : ندمت  گنهرف و  یفیـصوت  فیرعت  هب  رـصتخم  ياهراشا  مهم ، ثحبم  نیا  يهمدـقم  رد  مالـسا 

یناور و ياههدـیدپ  یعیبط و  طـیحم  لـماوع  تدـعاسم  ناـمز و  تشذـگ  اـب  هک  یگدـنز  تیفیک  يارب  هدـش  باـختنا  يهویـش   ) زا تسا 
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، دـشابیمن یلامجا  فیـصوت  کی  زا  شیب  یفرعم  هنوگ  نیا  هک  مینادیم  هتبلا  دـیآیم ) دوجوب  هعماج  کی  تاـیح  رد  ذـفان  ياهدادـیور 
طباور رد  یگنهامه  مظن و  نآ  يرارقرب  زا  تسا  ترابع  ندمت  اما  دسریم . رظن  هب  یفاک  ثحبم  نیا  رد  ام  هاگدید  يارب  یلو 

، دـیامنب اهنآ  ماقم  مئاق  ار  لامک  دـشر و  ریـسم  رد  هقباسم  هتخاس و  یفتنم  ار  رگناریو  ياهمحازت  اـهمداصت و  هک  هعماـج  کـی  ياـهناسنا 
رد دشاب . هدوب  نانآ  يهدنزاس  ياهدادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هب  زورب و  بجوم  هعماج  نآ  ياههورگ  دارفا و  یعامتجا  یگدنز  هک  يروطب 
نآ زا  ار  نارگید  يزوریپ  قیفوت و  یـسک  ره  دـباییمرد و  ار  دوخ  يالاک  راـک و  یعقاو  شزرا  یـسک  ره  اـعطق  هک  ندـمتم  یگدـنز  نیا 
اذل دریگیم . رارق  اهشالت  اهوپاکت و  يهمه  روحم  لامک  هب  ور  ناسنا  دیامنیم ، بوسحم  نارگید  نآ  زا  ار  دوخ  يزوریپ  قیفوت و  دوخ و 

نیمز برغم  رد  نونکات  هک  يرگید  ياهفیرعت  بلغا  رد  هک  یتروص  رد  ددرگیم ، یفرعم  يروحم  ناسنا  يانبم  رب  فیرعت  نیا  رد  ندمت 
دوشیم و فذح  تافیرعت  نآ  رد  تیناسنا  تلاصا  ياهنارهام  رایـسب  روطب  هکلب  تسین ، ناسنا  نآ  زا  ندمت  رد  تلاصا  تسا ، هدـش  هتفگ 
هک میوشیم  رکذـتم  مه  ار  هتکن  نیا  دریگیم . رارق  فیرعت  ءزج  فرـصم  یفیک  یمک و  شیازفا  هنارـس و  دـمآرد  نتفر  ـالاب  نآ ، ياـجب 

روحم هک  تسا  نیا  ام  روظنم  هکلب  دـشابیم ، یئادـخ ) ناـسنا   ) مزلتـسم هک  تسین  کحـضم  ياـنعم  نآ  يروحم ) ناـسنا   ) زا اـم  دوصقم 
نب ابیرف  ياههدیدپ  رهاوظ و  ینابرق  ار  ناسنا  هک  نیا  هن  دشاب  ناسنا  رازگ  تمدخ  دیاب  ندمت  هب  طوبرم  ياهشزرا  اهشالت و  يهمه 

نتفرگ رارق  فده  يارب  ار  دوخ  یگتسیاش  ناسنا  نیا  و  دریگیم ، رارق  فده  ندمت  فیرعت  رد  ناسنا  رتنشور  ترابعب  دیامن و  ندمت  ما 
هب ار  هلئسم  نیا  تسخن  همدقم  نیا  هب  هجوت  زا  سپ  ددرگیم . یـشان  تسا  ادخ  هک  قلطم  لامک  يهبذاج  رد  شنتفرگ  رارق  زا  ندمت  يارب 

تایح  ) تمدخ رد  مالـسا  هاگدید  زا  دنراد ، هک  يزاتمم  رـصانع  يهمه  اب  گنهرف  ندمت و  هک  میریگب  رظن  رد  یـساسا  لصا  کی  ناونع 
تبثم ياهدادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هب  يارب  هک  یگنهرف  ندـمت و  تمدـخ  رد  اهناسنا  لوقعم ) تایح   ) هن دـنریگیم  رارق  اـهناسنا  لوقعم )

هدومن و يراکادف  گنهرف  ندمت و  هب  لوصو  هار  رد  دیاب  اهناسنا  يدراوم  رد  رگا  و  دناهدش . هتخاس  وا ، نیرب  ياهساسحا  عابشا  یناسنا و 
دوجوب و  لوقعم ) تایح   ) تمدخ رد  ندـمت  تافآ  ندرک  نکهشیر  رد  ناسنا  هک  تسا  يزابناج  تشذـگ و  دـنیوشب ، دوخ  ناج  زا  تسد 

. دنشاب هتشادن  اهناسنا  لوقعم ) تایح   ) اب یطابترا  هک  روبزم  يهدیدپ  ود  يارب  هن  دهدیم  ماجنا  اهناسنا  يارب  روبزم  تایح  طیارـش  ندروآ 
زورب یلماوع  ریثاـت  تحت  هک  تسا  ناـسنا  زا  يدرف  لاـح  هب  هیبش  اـهگنهرف  اهندـمت و  طوقـس  ءـالتعا و  زورب و  رد  یناـسنا  عاـمتجا  لاـح 

صرع رد  وپاکت  شالت و  هب  راداو  ار  درف  هک  نانچ  زاین  ساسحا  الثم  دیامنیم . طوقس  دسریم و  ءالتعا  هب  دنکیم و 
یگدنزاس تفرعم و  كرد و  نتخاس  قیمع  شرتسگ و  هب  ور  زین  ار  هعماج  نینچمه  دـیامنیم ، شناعونمه  طباور  يهقطنم  تعیبط و  يه 

تـسا نکمم  اذل  میاهدوب . اهگنج  زورب  عقوم  رد  تافاشتکا  زا  يدادعت  زورب  دـهاش  ام  دـیامنیم . قیوشت  کیرحت و  یگدـنز  يهصرع  رد 
هب لوصو  يارب  ار  مدرم  دوخ ، تبون  هب  مه  اـهنآ  هک  دـشاب  یتازاـیتما  اـی  زاـین  اـم  ندروآ  تسدـب  فاـشتکا و  بجوم  زاـین  دـنچ  اـی  کـی 

رایـسب دراوم  رد  هکلب  دوشیمن ، هصالخ  زاین  رد  هدنروآ  دوجوب  لماوع  رظن  زا  اهندمت  ناتـساد  یلو  دزاسب . قفوم  رگید  يریجنز  تازایتما 
ار یحالطصا  ندمت  مهم  رـصانع  هک  تسا  هدوب  اهناسنا  يزغم  ياهـشهج  اههقراب و  ملع ، تشذگرـس  رد  ناققحم  زا  یـضعب  لوقب  ناوارف 

هتبلا دشابیم . عماوج  رگید  ياهگنهرف  اهندمت و  زا  هدافتسا  باستکا و  زا  یشان  تبثم  ياهگنهرف  اهندمت و  رگید  یهاگ  دناهدروآ  دوجوب 
تفرـشیپ بجوم  اـهنت  هن  تروص  نیا  رد  هک  دـنریگیم  رارق  دـیلقت  دروم  دـکار  يروـص و  روـطب  یهاـگ  اـهگنهرف  اهندـمت و  هنوـگ  نیا 

رد ام  دشاب . هدوب  دلقم  هعماج  نآ  دوخ  لیصا  تیوه  نتخاب  یگدنام و  بقع  بجوم  تسا  نکمم  هکلب  ددرگیمن ، وریپ  دلقم و  يهعماج 
قم عماوج  دوخ  لیصا  تیوه  هنوگچ  هک  میشابیم  يدیلقت  ياهگنهرف  اهندمت و  لاقتنا  هنوگ  نیا  دهاش  ددعتم  یعماوج  رد  ریخا  نارود 
نامه اب  دنروخیمن و  ار  اهگنهرف  اهندمت و  نآ  يدیلقت  تازایتما  بیرف  عماوج  نآ  رگا  هک  یتروص  رد  تسا ، هتخاس  دوبان  وحم و  ار  دـل 
لماوع زا  رگید  یکی  دندرگ . رادروخرب  نتـشیوخ  اب  انـشآ  لیـصا و  گنهرف  ندمت و  زا  دنتـسناوتیم  دنداتفایم ، هارب  دوخ  لیـصا  تیوه 

. ددرگیم بوسحم  لماوع  نیرتیساسا  زا  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  نابیقر  ربارب  رد  فعض  ناربج  موزل  ساسحا  اهگنهرف ، اهندمت و  زورب 
لقادح ثحبم  نیا  رد  جئار  ياهلالدتسا  تافیرعت و  هب  رظن  اب  اهگنهرف  اهندمت و  طوقس  التعا و  زورب و  یعطق  لماع  صیخـشت  لاح  نیا  اب 
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اهگنهرف اهندمت و  ینحنم  نایاپ  زاغآ و  یـساسا  لماع  هک  تسا  نیا  دیایمرب  هغالبلاجهن  دـیجم و  نآرق  زا  هک  هچنآ  تسا . راوشد  رایـسب 
خیرات كرحم  لماع  ناونع  هب  هک  یتاـیرظن   ) ثحبم 18 هب  خـیرات  یناسنا  لماع  يهرابرد  ینآرق  تایآ  يهعلاطم  يارب  تسا . ناـسنا  دوخ 

نآ رد  دوش . هعجارم  ناسنا ) اب  يرـشب  خیرات  ياهدادیور  تادوجوم و  يهطبار  رد  یحیـضوت   ) ثحبم 19 هب  و  تسا ) هدـش  هئارا  نونکات 
رابکتسا ملظ و  اهیگماکدوخ و  داسف و  و  ءابس ) ندمت  عامتجا و  ندرب  نیب  زا  رد   ) تمعن نارفک  دننام  ار  يروما  دنوادخ  هک  میدید  تایآ 

نامه آ زا  تسا و  هدومرف  یفرعم  اهگنهرف  اهندمت و  طوقس  لماوع  تقیقح  زا  فارحنا  نیمز و  يور  رد  داسفاو 
نامه زا  ینعی  دـشابیم . اهگنهرف  اهندـمت و  ءالتعا  زورب و  لـماوع  لاذر  تافـص  نآ  لـباقم  میهاـفم  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تاـی 

رد تکرح  تلادع و  بذهت و  اهناسنا و  نایم  حالصا  حالص و  يدنوادخ و  ياهتمعن  يراذگساپـس  هک  دیآیمرب  حوضو  لامک  اب  تایآ 
حیرـصت دیجم  نآرق  رد  ناحبـس  دـنوادخ  دنـشابیم . حیحـص  یناسنا  ياهگنهرف  اهندـمت و  يالتعا  زورب و  مهم  لماوع  زا  تایعقاو  ریـسم 

. نوبسکی اوناک  امب  مهانذخاف  اوبذک  نکل  ضرالا و  ءامسلا و  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل  اوقتا  اونما و  يرقلا  لها  ناولا  و  هک : تسا  هدومرف 
لزان  ) میدرکیم زاب  نانآ  يارب  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  دوخ  تاـکرب  اـعطق  دـندیزرویم  يوقت  دـندروآیم و  ناـمیا  اـهیدابآ  لـها  رگا  (و 

ياههتخودنا ببـس  هب  ار  نانآ  هجیتن  رد  دـندرک و  بیذـکت  ار ) ناربمایپ  ینعی  ار  ود  نآ  نایدانم  يوقت و  نامیا و   ) نانآ یلو  میدومنیم )
دیکات ناوارف و  یلیخ  تسا  اـهگنهرف  اهندـمت و  عماوج و  طوقـس  لـماع  ملظ  هک  نیا  رد  ینآرق  تاـیآ  میدومن ). هذـخاوم  ناشتـسیاشان ) )

، وت راگدرورپ  يهذخاوم  تسا  ناسنیدب  و   ) هملاظ یه  يرقلا و  ذـخا  اذا  کبر  ذـخا  کلذـک  و  - 1 هلمج : نآ  زا  دـنراد . يزیگناتفگش 
موقلا ا رباد  عطقف  - 2 دندوب ) راکمتس  اهنآ  هک  یلاح  رد  تخاس  لحمضم ) طقاس و   ) هذخاوم ار  اهیدابآ  هک  یماگنه 

.( تسا نایملاع  يهدنورپ  هک  ار  ادخرم  ساپـس  دش و  هدیرب  دـندرک ، ملظ  هک  یموق  يهلابند  سپ   ) نیملاعلا بر  دـمحلاو هللا  اوملظ  نیذـل 
عنصا و  - 4 میتخاـس ). دوباـن  دـندرک  هک  یملظ  تهجب  ار  امـش  زا  شیپ  ینورق  مدرم  اـم   ) اوملظ اـمل  مکلبق  نم  نورقلا  اـنکلها  دـقل  و  - 3
میدرک وت  هب  هک  ییحو  ببـس  هب  ام و  هراظن  اب  ار  یتشک  و  حون ) يا   ) نوبرغم مهنا  اوملظ  نیدـلا  یف  ینبطاخت  انیحو و ال  اننیعاب و  کـلفلا 

هنمآ تناک  هیرق  ـالثم  هللا  برـض  و  - 5 تشگ ). دـنهاوخ  قرغ  نانآ  اعطق  وگم ، ینخـس  نم  اب  دـناهدرک  ملظ  هک  یناـسک  هراـبرد  زاـسب و 
لوسر مهئاج  دـقل  نوعنـصی و  اوناک  امب  فوخلا  عوجلا و  سابل  هللا  اهقاذاف  هللا  معناب  ترفکف  ناـکم  لـک  نم  ادـغر  اـهقزر  اـهیتای  هنئمطم 

دوب و شمارآ  ناما و  نما و  رد  هک  دـنزیم  امـش ) يارب   ) ار يداـبآ  نا  لـثم  دـنوادخ  و   ) نوملاـظ مه  باذـعلا و  مهدـخاف  هوبذـکف  مهنم 
ماجنا هک  یئاهیراکهبت  هجیتن  رد  دنوادخ  دیزرو ، نارفک  يدنوادخ  ياهتمعن  هب  يدابآ  نآ  سپس  دیـسریم  ناوارف  فرط  ره  زا  وا  يزور 
باذع سپ  دندرک ، بیذکت  ار  وا  دـمآ و  ناشدوخ  زا  يربمایپ  نانآ  يارب  دـیناشچ و  يدابآ  نآ  هب  ار  سرت  یگنـسرگ و  سابل  دـندادیم 

مهراید یف  اوحبصاف  هحیصلا  اوملظ  نیذلا  دخا  و  - 6 تفرگرد ). دندوب  ناراکمتس  هک  یلاح  رد  ار  نانآ 
هداتفا رد  وناز ) هب  ای   ) ور هب  هک  یلاح  رد  دوخ  راید  رد  نانآ  تفرگ و  ینامسآ ) دیدش  دایرف   ) هحیـص دندرک  متـس  هک  ار  نانآ  و   ) نیمثاج

( هکنآ تهج  هب   ) هک ینامز  ار  اهیدابآ  نآ  و   ) ادـعوم مهکلهمل  انلعج  اوملظ و  امل  مهاـنکلها  يرقلا  کـلت  و  - 7 دنتشگ ). كاله  دندوب ،
نم حون  موق  و  یقبا . امف  دومث  یلوالا و  اداع  کـلها  هنا  و  - 8 میدادرارق ). ینیعم  نامز  ناشندشدوبان  يارب  میتخاس و  دوبان  دـندرک ، ملظ 
نانآ زا  ار و  دومث  و  درک . كاله  ار  فورعم ) داع  موق  زا  شیپ  مرا  نب  داع   ) یلوا داع  هک  تسا  ادـخ  و   ) یغطا ملظا و  مه  اوناک  مهنا  لبق 

ایآ  ) نوملاظلا موقلا  الا  کلهی  لـه  - 9 دـندوب ). رترگنایغط  رتملاظ و  نانآ  تخاس  دوبان  ار  حون  موق  نانآ  زا  شیپ  و  تشاذـگن . ار  یـسک 
رگم میناسریمن  تکاله  هب  ار  اهیدابآ  ام  و   ) نوملاظ اهلها  الا و  يرقلا  یکلهم  انک  ام  و  - 10 دوشیم )؟ كاله  راکمتس  مدرم  زج  یسک 

زا يریسفت  رگید  یهاگ  دیجم و  نآرق  زا  یـسابتقا  یهاگ  شنانخـس  هک  مه  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنـشاب ). راکمتـس  اهنآ  لها  هک  نیا 
عماوج یهاـبت  طوقـس و  لـماوع  نیرتیـساسا  زا  ار  ملظ  تسا ، اـهنآ  دارفا  قیداـصم و  هب  نآ  تاـیلک  قیبـطت  يدراوم  رد  هللا و  باـتک  نآ 

.. ملظلا هماخ  لجآ و  یغبلا و  لجاع  یف  هللا  هللا  هلمج : نآ  زا  تسا . هدومرف 
عماوج و طوقس  لماوع  زا  رگید  یکی  ملظ ). میخ  يهدنیآ و  متس و  ایند ) نیمه  رد   ) عیرـس يهجیتن  رد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادخ  ار ، ادخ  . )
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نینموملاریما نارگید ) ندید  هلیـسو  دوخ و  ندید  فده   ) زا تسا  ترابع  نآ  ماع  موهفم  هک  تسا  رابکتـسا  اهگنهرف ، اهندـمت و  يدوبان 
اوربتعاف دیامرفیم : وا  تسا . هدومرف  حرطم  ار  رابکتـسا  درک ، میهاوخ  هدـهاشم  ینآرق  تایآ  رد  هک  نانچ  عماوج  طوقـس  رد  مالـسلاهیلع 

مهبونج و عراصم  و  مهدودـخ ، يواـثمب  اوظعتا  و  هتـالثم ، هعئاـقو و  هتـالوصو و  هللا  ساـب  نم  مکلبق  نم  نیربکتـسملا  ممـالا  باـصا  اـمب 
ياهباذـع اهتبیـصم و  اههلمح و  بضغ و  نآ  زا  دـیریگب  تربع   …  ) رهدـلا قراوط  نم  هنوذیعتـست  اـمک  ربکلا ، حـقاول  نم  هللااـب  اوذیعتـسا 

تفرگ ياج  نآ  رد  نیربکتسم  نآ  ياههنوگ  هک  یکاخ  زا  دیریگب  دنپ  تشگ و  دراو  امش  زا  شیپ  ربکتسم  للم  ماوقا و  هب  هک  يدنوادخ 
زا ناراگزور ). يهدنبوک  ثداوح  زا  وا  هب  دیربیم  هانپ  هک  نانچ  ربک  لماوع  زا  دنوادخ  هب  دـیربب  هانپ  ناشیاهولهپ و  طوقـس  هاگیاج  زا  و 

يهبطخ تسا : هدومرف  نایب  ار  اهندـمت  اهگنهرف و  عماوج و  طوقـس  ءـالتعا و  لـماوع  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  هغالبلاجـهن  دراوم  نآ 
دماحم لاصخلا و  مراکمل  مکبصعت  نکیلف  هیبصعلا ، نم  دبال  ناکناف  دیامرفیم : هک  تسا  هعصاق 

مالحالا و  هبیغرلا ، قالخالاب  لئابقلا  بیـساعی  برعلا و  تاـتویب  نم  ءادـجنلا  ءادـجملا و  اـهیف  تلـضافت  یتلا  رومـالا  نساـحم  و  لاـعفالا ،
هیـصعملا و  ربلل ، هعاطلا  مامذـلاب و  ءافولا  و  راوجلل ، ظـفحلا  نم  دـمحلا  لـالخل  اوبـصعتف  هدومحملا ، راـثالا  هلیلجلا و  راـطخالا  همیظعلا و 

اورذـحا و  ضرالا ، یف  داسفلا  بانتجا  و  ظیغلل ، مظکلا  قلخلل و  فاصئالا  و  لتقلل ، ماظعالا  و  یغبلا ، نع  فکلا  لضفاب و  ذـخلا  و  ربکلل ،
اذاف مهلاثما . اونوکت  نا  اورذـحا  و  مهلاوحا ، رـشلا  ریخلا و  یف  اورکذـتف  لامعالا ، میمذ  و  لاعفالا ، ءوسب  ثالثملا  نم  مکلبق  ممالاب  لزن  ام 

همعنلا تداقنا  مهیلع و  هب  هیفاعلا  تدـم  و  مهنع ، هل  ءادـعالا  تحاز  و  مهناش ، هب  هزعلا  تمزل  رما  لک  اومزلاف  مهیلاح ، تواـفت  یف  مترکفت 
رـسک رما  لک  اوبنتجا  اـهب و  یـصاوتلا  اـهیلع و  ضاـحتلا  و  هفـالل ، موزللا  هقرفلل و  باـنتجالا  نم  مهلبح  هیلع  همارکلا  تلـصو  و  مهعم ، هل 

نم نیاـضملا  لاوـحا  اوربدـت  و  يدـیالا ، لذاـخت  و  سوـفنلا ، ربادـت  و  رودـصلا ، نحاـشت  و  بوـلقلا ، نغاـضت  نم  مهتنم  نهوا  مـهترقف و 
. الاح ایندـلا  لها  قیـضا  و  ءالب ، دابعلا  دـهجا  ءابعا و  قئالخلا  لقثا  اونوکی  ملا  ءالبلا . صیحمتلا و  لاح  یف  اوناـک  فیک  مکلبق ، نینموملا 

لا مهوعرج  و  باذعلا ، ءوس  مهوماسف  ادیبع  هنعارفلا  مهتذختا 
دج هناحبـس  هللا  يار  اذا  یتح  عافد . یلا  ـالیبس  ـال  و  عاـنتما ، یف  هلیح  نودـجیال  هبلغلا ، رهق  ههکلهلا و  لذ  یف  مهب  لاـحلا  حربت  ملف  رارم ،

نمالا و  لذـلا ، ناکم  زعلا  مهلدـباف  اجرف  ءالبلا  قئاضم  نم  مهل  لعج  هفوخ ، نم  هورکملل  لاـمتحالا  و  هتبحم ، یف  يذـالا  یلع  مهنم  ربصلا 
اوناک فیک  اورظناف  مهب . هیلا  لامالا  بهذـت  مل  ام  مهل  هللا  نم  همارکلا  تغلب  دـق  و  امالعا ، همئا  و  اماکح ، اـکولم  اوراـصف  فوخلا  ناـکم 

مئازعلا هذـفان و  رئاـصبلا  و  هرـصانتم ، فویـسلا  هفدارتم و  يدـیالا  و  هلدـتعم ، بولقلا  و  هفلتوم ، ءاوهـالا  و  هعمتجم ، ءـالمالا  تناـک  ثیح 
هقرفلا تعقو  نیح  مهروما ، رخا  یف  هیلا  اوراص  ام  یلا  اورظناف  نیملاعلا . باقر  یلع  اکولم  و  نیضرالا ، راطقا  یف  ابابرا  اونوکی  ملا  هدحاو .
هراضغ مهبلـس  و  هتمارک ، ساـبل  مهنع  هللا  علخ  دـق  نیبراـحتم ، اوقرفت  نیفلتخم و  اوبعـشت  و  هدـئفالا ، هملکلا و  تفلتخا  هفلـالا و  تتـشت  و 

دـشا امف  مالـسلامهیلع . لیئارـساینب  قاحـساینب و  لیعامـسا و  دـلو  لاحب  اوربتعاف  نیربتعملل . اربع  مکیف  مهراـبخا  صـصق  یقب  و  هتمعن ،
مهنوزاتحی مهل ، ابابرا  هرصایقلا  هرساکالا و  تناک  یلایل  مهقرفت ، مهتتشت و  لاح  یف  مهرما  اولمات  لاثمالا ، هابتـشا  برقا  لاوحالا و  لادتعا 

ندلا هرضخ  قارعلا و  رحب  و  قافالا ، فیر  نع 
نووایال ارارق ، مهبدجا  و  اراد ، ممالا  لذا  ربوو ، ربد  ناوخا  نیکاسم ، هلاع  مهوکرتف  شاعملا ، دکن  حیرلا و  یف  اهم  حیشلا و  تبانم  یلا  ای ،

ءالب یف  هقرفتم ، هرثکلا  و  هفلتخم ، يدـیالا  و  هبرطـضم ، لاوحالاف  اهزع . یلع  نودـمتعی  هفلا  لظ  یلا  و ال  اهب ، نومـصتعی  هوعد  حانج  یلا 
ثعب نیح  مهیلع ، هللا  معن  عقاوم  یلا  اورظناف  هنونـشم . تاراغ  هعوطقم و  ماحرا  هدوبعم و  مانـصا  و  هدووم ، تاـنب  نم  لـهج  قاـبطا  و  لزا .

و اهیمعن ، لوادـج  مهل  تلاسا  و  اهتمارک ، حانج  مهیلع  همعنلا  ترـشن  فیک  مهتفلا ، هتوعد  یلع  عمج  مهتعاط و  هتلمب  دـقعف  ـالوسر  مهیلا 
رهاق و ناطلس  لظ  یف  مهب  رومالا  تعبرت  دق  نیهکف . اهشیع  هرضح  یف  و  نیقرغ ، اهتمعن  یف  اوحبـصاف  اهتکرب ، دئاوع  یف  مهب  هلملا  تفتلا 

فارطا یف  كوـلم  و  نیملاـعلا ، یلع  ماـکح  مـهف  تباـث . کـلم  يرذ  یف  مـهیلع  رومـالا  تـفطعت  بلاـغ و  زع  فـنک  یلا  لاـحلا  مـهتوآ 
مهل عرقت  هانق و ال  مهل  زمغت  ـال  مهیف  اهیـضمی  ناـک  نمیف  ماـکحالا  نوضمی  و  مهیلع ، اـهکلمی  ناـک  نم  یلع  رومـالا  نوکلمی  نیـضرالا .
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ناگرزب و هک  ياهتسیاش  روما  هدیدنسپ و  لامعا  هفیرش و  قالخا  هب  دیزروب  بصعت  سپ  تسین ، ندیزرو  بصعت  زا  ياهراچ  رگا  . ) هافص
نانآ  ) دندیزرویم تقبس  رگیدکیب  اهنآ  يهرابرد  لئابق  ياسور  برع و  ياهنادناخ  زا  ناروالد 

رد وپاکت  تمظع و  اب  ياهنامرآ ) ای  و   ) اهیرابدرب تبغر و  دروم  قـالخا  دـنتفرگیم :) تقبـس  رگیدـکیب  هدـنزارب  هتـسیاش و  روما  نیا  رد 
قوقح ظفح  دننام  دـیزروب  بصعت  هدوتـس  ياهتلـصخب  دـییایب  سپ  دـیزروب ) بصعت  دـیاب  هک  لاح  . ) هدیدنـسپ راثآ  گرزب و  تارطاخم 

ملظ و زا  يراد  نتـشیوخ  تلیـضف و  یگزیگنا  رد  نتفرگ  رارق  ربـک و  یناـمرفان  يراـکوکین و  زا  تعاـطازا  دـهعت و  هب  اـفو  یگیاـسمه و 
زا دیسرتب  نیمز و  يور  رد  داسف  زا  ندرک  زیهرپ  بضغ و  ندرب  ورف  قلخ و  يارب  فاصنا  سفن و  لتق  گرزب ) تسیاشان   ) ندرمش گرزب 
رـش ریخ و  رد  ار  نانآ  لاوحا  تشگ . لزان  امـش  زا  شیپ  یئاهتما  رب  لامعا  یتسیاشان  اهراک و  یتشز  يهجیتن  رد  هک  اهباذع  اهرفیک و  نآ 

مکحم  ) دیوش مزتلم  سپ  دیدیشیدنا ، نانآ  رش  ریخ و  لاوحا  رد  هک  یماگنه  و  دیشاب . نانآ  يهلمج  زا  هک  نآ  زا  دیـسرتب  دیوش و  رکذتم 
نانآ يوسب  شیاسآ  نآ ، يهلیـسوب  تخاس و  رود  ناـنآ  زا  ار  نمـشد  درک و  باـجیا  ار  تزع  ناـنآ  ناـش  يارب  هک  ار  يرما  ره  دـیریگب )

رما نآ  . ) تسویپ مهب  ار  نانآ  بانط  رما ، نآ  ياـنبم  رب  تفارـش  تمارک و  تشگ و  ناـنآ  عیطم  رما  نآ  تهج  هب  تمعن  تفاـی و  شرتسگ 
هب هیـصوت  کیرحت و  سنا و  تفلا و  هب  مازتلا  یگدـنکارپ و  زا  زیهرپ  زا :) دوب  تراـبع  دوب  هدـش  تفرـشیپ  تمظع و  همه  نیا  بجوم  هک 

و نآ .
ناشطوقس یگدنکارپ و  تسکش و  ثعاب  هک  يرما  . ) دومن تسس  ار  نانآ  يهوق  تسکـش و  ار  ناشتارقف  نوتـس  هک  يرما  ره  زا  دیزیهرپب 

ار رگیدـمه  اهتردـق  ندرک  راوخ  رگیدـکی و  زا  سوفن  ندـنادرگ  يور  اههنیـس و  تموصخ  و  اـهلد ، يزوت  هنیک  زا ) دوـب  تراـبع  تشگ 
رارق شیامزآ  هیفـصت و  رد  هنوگچ  نانآ  هک  دیـشیدنیب  دناهتـشذگ ، امـش  زا  شیپ  هک  نامیا  اب  نامدرم  لاوحا  رد  اهتردق ) ندش  هدـنکارپ  )

يهنعارف دندوبن . یگدنز  لاوحا  رد  ایند  لها  نیرتراتفرگ  شیامزآ و  ماگنه  رد  قلخ  نیرتاشوک  مدرم و  نیرترابنیگنس  نانآ  ایآ  دنتفرگ .
رد نافعـضتسم  نآ  لاح  دندرزآ . ار  ناشماکخلت  ياههعرج  اب  دندیناشچ و  نانآ  رب  يدب  باذـع  دـنتفرگ و  یگدرب  هب  ار  نانآ  ناراگزور 
ات دندیدیمن  شیوخ  زا  عافد  يارب  یهار  دنتفاییمن و  راب  تقر  عضو  نآ  زا  عانتما  رد  ياهراچ  تشذـگیم ، هبلغ  روز  تکاله و  يراوخ 
زا نانآ  يارب  دید ، ار  شفوخ  زا  يراوگان  لمحت  شتبحم و  هار  رد  تیذا  رازآ و  رب  يدج  لمحت  مدرم  نآ  زا  ناحبـس  دنوادخ  هک  هاگنآ 

نایاوشیپ و نارادـمامز و  كولم . نانآ  سپ  دومرف . تیانع  ناما  نما و  سرت  ياجب  تزع و  تلذ  ياجب  دومرف و  اطع  جرف  ءالب  ياـهانگنت 
نآ هک  دیرگنب  تسرد  تفریمن . ناب  ناشیاهوزرآ  یتح  هک  دیسر  يدحب  نانآ  يارب  يدنوادخ  تمارک  دنتشگ و  تیاده  ياهمچرپ 

ناشیاهتردق اهتـسد و  لدتعم و  ناشیاهلد  رگیدکی و  قفاوم  ناشیاههتـساوخ  گنهامه و  نانآ  ياهتیعمج  هک  یماگنه  دـندوب : هنوگچ  نا 
نانآ ایآ  دوب . یکی  ناشی  یلـصا ) ياهفده  ای   ) اهمیمـصت ذفان و  ناشیاهتریـصب  رگیدمه و  روای  رای و  ناشیاهریـشمش  رگیدـکی و  نابیتشپ 

داتفا و یئادج  ناشنایم  هک  یماگنه  نانآ  روما  نایاپ  تشونرس  هب  دیرگنب  سپ  دندوبن  نایملاع  رب  ینایاورنامرف  نیمز و  طاقن  رد  ینارورس 
تفرگ شیپ  دوخ  هار  کی  ره  دنتفاکش و  مه  زا  رگیدمه  اب  فالتخا  لاح  رد  دنداتفا و  فالتخا  هب  اهلد  نخـس و  تشگ و  هدنکارپ  اهتفلا 
تمعن توارط  شرتسگ و  دنک و  ناشنت  زا  دوب  هدـیناشوپ  نانآ  هب  هک  ار  شتمارک  سابل  دـنوادخ  دـندش . قرفتم  مه  زا  هبراحم  لاح  رد  و 

دنریگیم تربع  ناگتشذگ  لاوحا  زا  هک  یناسک  يریگ  تربع  يارب  امش  نایم  رد  ار  ناشرابخا  ياهناتساد  دومن و  بلـس  نانآ  زا  ار  دوخ 
نانآ و اب  امش  لاوحا  يربارب  تسا  دیدش  هچ  مالسلامهیلع ، لیئارسا  قاحسا و  لیعامـسا و  نادنزرف  لاح  زا  دیریگب  تربع  تشاذگ . یقاب 

اهبـش نآ  رد  دیـشیدنیب - رگیدـکی  اب  نانآ  یئادـج  یگدـنکارپ و  لاح  رد  نانآ - رما  رد  امـش . اب  ناـنآ  لاـثما  تهابـش  تسا  کـیدزن  هچ 
ار نانآ  دندوب ، نانآ  بابرا  مر ) ناروطارپما   ) اهرصیق و  ناریا ) نیطالس   ) اهیرسک هک  دیشیدنیب  کیرات ) راگزور  )

ياههاگیاج هب  زبسرـس  يایند  زا  و  هلجد ) تارف و  گرزب  رهن  ود   ) قارع ياـیرد  زا  ناوارف و  تاـتابن  هنوگ  ره  تخرد و  بآ و  قطاـنم  زا 
لیئارـسا قاحـسا و  لیعامـسا و  نادـنزرف  ناروطارپما  نیطالـس و  نآ  سپ  دـندومن . لقتنم  شاعم  يانگنت  اهداب و  شزو  هنمرد و  ندـییور 

تـسپ نانآ  هک  یلاح  رد  دندرک - ناشیاهر  دندوب ، گرگ  يراد  حورجم و  نارتش  زاسمد  نایاونیب و  ارقف و  هک  یلاح  رد  ار  مالـسلامهیلع 
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گنچ نآ  هب  هک  دنتـشادن  یتوعد  يارب  یهاگهانپ  هاگرارق . تهج  زا  نانآ  نیرتلصاحیب  دندوب و  یگدـنز  هاگیاج  تاهج  زا  اهتما  نیرت 
فلتخم ناشیاهتردق  برطضم و  نانآ  راگزور  لاوحا و  هجیتن  رد  دنیامن . دامتعا  نآ  تزع  هب  هک  دوبن  یتفلا  يهیاس  يوسب  یهار  دننزب و 

دـنتفرگیم و رارق  دوـبعم  هـک  یئاـهتب  دـندشیم و  روگبهدـنز  هـک  ینارتـخد  ریگارف - تلاـهج  دـیدش و  یئـالب  رد  هدـنکارپ  ناـشترثک  و 
يدنوادخ ياهتمعن  زا  هک  یئاهتیعقوم  هب  دیرگنب  سپ  دندروآیم . مه  رس  رب  هک  یئاهیرگامغی  دندیربیم و  رگیدکی  زا  هک  ینادنواشیوخ 

لکـشت تفلا و  تخاس و  دـقعنم  ار  نانآ  تعاطا  دوب  هدروآ  هک  ینید  اب  داتـسرف  نانآ  يارب  يربمایپ  هک  ماـگنه  نآ  رد  تشگ ، ناشبیـصن 
شتمارک ر لاب  تمعن  هنوگچ  دندرک ) نانآ  هک  یتباجا  یهلا و  توعد  نیا  اب  : ) داد تروص  دومرف ، هک  یتوعد  اب  ار  نانآ 

عمج  ) دـیچیپ مهب  شتکرب  عفانم  رد  ار  نانآ  نید )  ) و تخاس ، يراج  نانآ  يارب  ار  دوخ  شیامزآ  لئاسو  ياهرهن  دـینارتسگب و  ناـنآ  رب  ا 
رد نانآ  ياهراک  ماگنه  نیا  رد  نامداش . رورـسم و  نآ  شیع  توارط  رد  دـندش و  قرغ  تلم  تمعن  رد  ناـنآ  تخاـس ) لکـشتم  دومن و 

روما تخاس . هدـنهانپ  زوریپ  یتزع  هاـگهانپ  هب  ار  ناـنآ  دوب ، هدروآ  يور  ناـنآ  هب  هک  یتلاـح  داـتفا و  هار  هب  زوریپ  يهطلـس  کـی  يهیاـس 
دندش طلـسم  یناسک  هب  یگدـنز  روما  يهرابرد  نانآ  ماگنه  نیا  رد  نیمز . میلاقا  رد  هرطیـس  نابحاص  دنتـشگ و  نایملاع  يهمه  نامکاح 
ءارجا نایاونیب  نآ  يهرابرد  هتـشذگرد  نانآ  هک  دندرک  ءارجا  یناسک  يهرابرد  ار  دوخ  ماکحا  و  دناهدوب . ناشکلام  روما  نآ  رد  نانآ  هک 
طوقس ءالتعا و  زورب و  لماوع  تشگیم ). هدیبوک  یگنـس  نانآ  يارب  هن  دشیم و  هدرـشف  نانآ  يارب  ياهزین  يهضبق  هن  رگید  دندرکیم ،

رد یلومعم  ياهبتکم  مالـسا و  هاگدید  زا  ندمت  گنهرف و  فیـصوت  رد  ياهمدـقم  هغالبلاجـهن  هاگدـید  زا  اهندـمت  اهگنهرف و  عماوج و 
زا يدرف  طوقـس  ءالتعا و  زورب و  اب  هجوت  لباق  رایـسب  تهابـش  کی  عماوج ، طوقـس  ءـالتعا و  زورب و  هک  میدرک  هراـشا  هتـشذگ  ثحاـبم 

هب بجوم  هک  ناسنا  زا  درف  کی  يونعم  يدام و  ياهدادعتسا  داعبا و  ینوناق  مظن  هک  نانچ  دنراد ، ناسنا  تیصخش 
نامه هک  عامتجا  کی  رکیپ  ءاضعا  هک  یتقو  نانچ  مه  ددرگیم ، دوخ  یلماکت  يارجم  رد  اهدادعتسا  داعبا و  نآ  نایرج  ندیسر و  تیلعف 

رد تیندم  يالتعا  زورب و  بجوم  دناسرب  تیلعف  هب  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  داعبا و  ینوناق ، مظن  اب  تسا  عامتجا  نآ  يهدنهد  لیکـشت  دارفا 
هک نانچ  سکعلاب ، و  دوب . دهاوخ  يرورـض  یمتح و  دشابیم ، یناسنا  يهتـسیاش  ندمت  گنهرف و  يالتعا  زورب و  بجوم  هک  هعماج  نآ 
زا لکـشتم  هک  یعامتجا  تسا  نانچمه  تفر  دهاوخ  طوقـس  هب  ور  يو  تیدوجوم  درف ، کی  ياهدادعتـسا  داعبا و  رد  لالتخا  یهابت و  اب 

دهاوخ یعطق  طوقس ، ضرعم  رد  نآ  نتفرگ  رارق  هعماج ، نآ  ياهدادعتسا  داعبا و  رد  لالتخا  یهابت و  زورب  اب  هک  تسا  یناسنا  عون  دارفا 
نیا رد  رـصتخم  روطب  ام  هک  تسا  هدومرف  نایب  ار  اهدادعتـسا  داعبا و  نآ  یـساسا  رـصانع  قوف  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوب .

يهرابرد یلومعم  ياهبتکم  مالـسا و  دید  فالتخا  هب  البق  هک  میروبجم  یـساسا ، رـصانع  نآ  نایب  زا  شیپ  تشگ . میهاوخ  رکذتم  ثحبم 
ناسنا يارب  دناهتسناوتن  دناهدمآ ، دوجوب  ریخا  نرق  ود  رد  هک  اهبتکم  عون  نآ  اصوصخم  یلومعم  ياهبتکم  میئامن : هراشا  ندمت  گنهرف و 

نآ هک  يراک  دننک . حرطم  لوبق  لباق  یقطنم و  یتیاغ  فده و  تیوه و  ندمت ، گنهرف و  يارب  ریسفت و  لباق  یتیوه 
گنهرف یقالخا ، گنهرف  يرنه ، گنهرف  دننام  دنرامـشیم  یگنهرف  ياههدیدپ  ناونعب  ار  اههدـیدپ  رادـقم  کی  دـنهدیم  ماجنا  اهبتکم 

یناور یلصا  ياههشیر  یطیحم و  یخیرات و  تشذگ  رس  فرط  زا  یموق  ره  موسر  بادآ و  قالخا و  رنه و  دنیوگیم : و  موسر ، بادآ و 
یگنهرف يزیمآگنر  نیا  هک  دـنرادن  نآ  اب  يراک  تسا و  هعماج  موق و  نآ  گنهرف  يزیمآگـنر  نیا  دوشیم ، صوصخم  يزیمآگـنر 

نآ ایآ  دـنکیم ؟! بوکخیم  دوخ  يهتـشذگ  رد  ار  هعماج  مدرم  يزیمآگنر  نآ  ایآ  دـنکیم . هچ  هعماـج  موق و  نآ  ياـهناسنا  يهراـبرد 
کـیکر و ياـهتروص  یـشاقن  زا  یعاـنتما  هعماـج ، کـی  يرنه  گـنهرف  مینک  ضرف  ـالثم  درادـن ؟ دوخ  نورد  رد  يداـضت  يزیمآگـنر 

نیا رد  دراد ! داضت  اهیـشاقن  هنوگ  نآ  اب  هک  تسا  هدش  یگنهرف  يزیمآگنر  لوصا  هدـع  کی  اب  نانآ  قالخا  یلو  درادـن ، هدننکزئمـشم 
نآ يالعا  دح  رد  ندیزرو  هفطاع  تبحم و  تفوطع و  زا  ترابع  هعماج  کی  یبهذم  گنهرف  مینک  ضرف  نینچمه  درک ؟ دیاب  هچ  دراوم 

لیدـعت نانآ  یبهذـم  گـنهرف  اـب  اـهنت  هن  کـلذریغ ، و  تاذ ) ياـقبا  (، ) تاذ بح  (، ) نتـشاد ار  دوخ   ) تاذ تنایـص  گـنهرف  یلو  تسا 
رد هک  یگنهرف  ياهیناماسبان  نیا  يهمه  ددرگیم . طلـسم  هریچ و  یبهذـم  گنهرف  رب  نانآ  تاذ  تنایـص  گـنهرف  بلغا  هکلب  دوشیمن ،
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عماوج رد  یتح  یمالسا و  ریغ  للم  عماوج و 
ندوبن يروحم  ناسنا  یفدهیب و  زا  یشان  دننکیمن ، لمع  نآ  هب  ای  دننادیمن و  مالسا  هاگدید  زا  ار  ندمت  گنهرف و  يانعم  هک  یمالـسا 

، بلاج هداعلاقوف  ناشخرد و  رایسب  موهفم  نیا  ندمت ، اما  و  درک ، میهاوخ  هدهاشم  ثحبم  نیا  رد  هک  نانچ  تسا ، اهندمت  اهگنهرف و  نآ 
ياـهبتکم هاگدـید  زا  ار  ندـمت  یلاـمجا  ياـنعم  میهاوخب  رگا  دوشیمن . هدـید  مالـسا  رد  هک  دراد  يرـشب  یلومعم  ياـهبتکم  رد  یئاـنعم 

شیاسآ لئاسو  رگید  ملع و  تعنص و  رظن  زا  هعماج  کی  ياهناسنا  ندیـسر  زا  تسا  ترابع  ندمت  میئوگب : دیاب  میریگب  رظن  رد  يزورما 
دوـخ يهتـساوخ  نا  هب  یناوتاـن ، یلطعم و  نودـب  دـنهاوخب ، ار  هچ  ره  هعماـج ، نآ  یعمج  ياـههورگ  دارفا و  هک  ياهـلحرم  هـب  يزوریپ  و 

رکذتم ندمت  هب  هک  فیرعت  نیا  اب  درادن ! دوجو  اههتساوخ  نآ  يارب  یطرش  دیق و  صاخ و  تیوه  چیه  تسیچ ؟ اههتـساوخ  یلو  دنـسرب ،
مدـع يهجیتـن  دـیامن . یقطنم  هیجوت  ار  ندـمت  نآ  هک  یفدـه  صاـخ و  تیوه  اـب  تسا  یناـسنا  تسین ، حرطم  هک  هچنآ  مینیبیم  میدـش ،

-20  ) ثحبم رد  هک  تسا  طوقس  تبکن و  يهدیدپ  ود  هاجنپ و  نامه  ندمت  گنهرف و  يارب  الاو  فده  صاخ و  تیوه  اب  ناسنا  تاعارم 
جو چیه  هب  لماکت  ياعدا  اب  هک  طوقس  تبکن و  يهدیدپ  ود  هاجنپ و  و  نآ ، جئاتن  نیمز و  يور  رد  داسفا  داسف و  هب  ناراکهبت  شیارگ 

عماوج و يالتعا  زورب و  لماوع  مینیبب  نونکا  میاهدومن . ناـیب  تسا  هدومن  دولآگـنن  زورما  اـت  ار  رـشب  خـیرات  هک  دـشابیمن ). راـگزاس  ه 
لماوع رد  ناسنا  زا  درف  کی  هک  میتفگ  ثحبم  نیا  زاغآ  رد  ءالتعا - زورب و  لماوع  تسیچ ؟ اـهنآ  طوقـس  لـماوع  اهندـمت و  اـهگنهرف و 

ود ره  رد  ناسنا  يونعم  يدام و  ياهدادعتسا  داعبا و  ینوناق  مظن  زا  تسا  ترابع  لماوع  نآ  ساسا  و  دراد . عماوج  طوقس  التعا و  زورب و 
روبزم و تیوه  يهظحالم  نودـب  دراد ، دوجو  یناسنا  تیـصخش  تیوه  رد  هک  یتدـحو  هب  رظن  اب  نآ . لـالتخا  و  عاـمتجا ) درف و   ) ورملق

دناوتیم هک  تسا  یناسنا  تیـصخش  تیوه  تدحو  طقف  اریز  یئافوکـش  هن  دوریم و  روصت  ناسنا  يارب  یئالتعا  زورب و  هن  نآ ، تدـحو 
تیلعف هب  هدننکهابت  داضت  نودـب  مظنم و  یلکـشت  رد  ار  اهنآ  هتفرگ و  هدـهعب  ار  یناسنا  تیدوجوم  ياهدادعتـسا  داعبا و  يهمه  تیریدـم 

رارق رتيوق  لماوع  يهدارا  يهطلس  تحت  ناوتیم  ار  یمدآ  ياهدادعتـسا  داعبا و  زا  کی  ره  تیـصخش ، رد  یتیوه  نینچ  نودب  دناسرب و 
یلو تسا ، رادروخرب  يرنه  غوبن  نیرتیلاع  زا  هک  میریگیم  رظن  رد  ار  یناسنا  لاثم : ناونعب  دومن . بلس  ناسنا  زا  ار  اهنآ  هجیتن  رد  داد و 

رارق ب يرادربهرهب  دروم  یقطنم  روطب  ار  روبزم  غوبن  هک  تسین  تیریدم  تدحو و  نآ  ياراد  يو  تیصخش 
ناویح و ره  هک  نابغاب ، راوید و  نودـب  یغاب  رد  ای  بحاـصیب  یلگنج  رد  دوب  دـهاوخ  ياهویم  دـننام  روبزم  غوبن  هک  تسا  ملـسم  دـهد ،
رد تخرد  هک  مینادیم  دریگب و  ار  وا  تسد  یطرـش  دیق و  هکنآ  نودب  دیچ  دهاوخ  ار  نآ  دنیبب ، ار  هویم  نآو  دـنک  روبع  اجنآ  زا  یناسنا 
ام هزورما  يوریم ؟ اجک  هب  يدمآ و  اجک  زا  یتسیک ؟ وت  يدیچ ؟ ارم  يهویم  ارچ  دیسرپ  دهاوخن  شاهویم  ناگدننیچ  زا  غاب  ای  لگنج  نآ 

لیلد هک  تسا  لماع  يهرطیـس  توق و  طقف  هک  میـشابیم  اهناسنا  تازایتما  اهدادعتـسا و  زا  اـهینیچهویم  هنوگنیا  دـهاش  عماوج  بلغا  رد 
نارگید دوخ و  يرادربهرهب  تیفیک  تیمک و  رد  يرایتخا  زایتما  بحاص  تیـصخش  تیوه  هک  نیا  نودـب  دـشابیم ، اهنآ  زا  يرادروخرب 
ناـسنا : ) میئوگب دـیاب  مینک ، حرطم  نآ  یلک  تروص  رد  ار  هدـیدپ  نیا  میهاوخب  رگا  دـشاب . هتـشاد  تازاـیتما  اهدادعتـسا و  نآ  يهراـبرد 

تیوه زا  هن  یئاهناسنا  نینچ  ندـمت  گنهرف و  هک  نیا  رد  تسین  دـیدرت  ياج  ضرف  نیا  اب  شتازایتما .) اهدادعتـسا و  زا  دوخ و  زا  هناگیب 
حرطم شتازایتما ) اهدادعتـسا و  زا  دوخ و  زا  هناگیب  ياهناسنا   ) يارب هک  هچنآ  و  دوخ . قوفام  یفده  زا  هن  دوب  دهاوخ  رادروخرب  یلقتـسم 

وخ طوقس  ود ، نآ  ندش  یفتنم  اب  و  همادا ، عفن  تذل و  ششک  اب  هک  تیوه  تدحو  نودب  یتایح  دوب ، دهاوخ 
یتیوه ياراد  هک  تسا  نآ  تسا ، حرطم  مالـسا  هاگدـید  زا  ملاس  يهعماج  یلک  روطب  ندـمت و  گنهرف و  ناونع  هب  هک  هچنآ  دومن . دـها 

نانچ ناسنا ، رد  تیصخش  تیوه  ندمآ  دوجوب  ققحت و  يارب  هک  نیا  رد  تسین  يدیدرت  و  دشاب . هدوب  ناسنا  تیصخش  تیوه  يهدنزاس 
تلع تیوه و  نیا  يهدـنیآ  هک  یلماوع  تخانـش  هب  نینچمه  تسا ، مزال  نآ ) نیناوق  تعیبط و  ادـخ و   ) نآ يدوجو  لماوع  تخانـش  هک 

تئج ال نیا  نم  ملعت  مل  نا  تسا : هدومرف  ع )  ) نینموملاریما هک  روطنامه  اریز  دشابیم ، دنمزاین  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  نآ  ندـمآ  دوجوب 
تکرح يهفسلف  یمدآ  تایح  رگا  روط  نامه  يوریم ). اجک  هب  تسناد  یهاوخن  ياهدمآ  اجک  زا  ياهتـسنادن  رگا   ) بهذت نیا  یلا  ملعت 
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یضرف نینچ  يانبم  رب  و  دوب . دهاوخ  صقان  تسا ، هدمآ  اجک  زا  هک  نیا  یتسه و  ءادبم  يهرابرد  يو  تخانـش  دنادن ، ادرف  يوسب  ار  دوخ 
هیجوت ار  وا  تایح  یفنم  تبثم و  نوئـش  دناوتب  هک  یتیوه  نتـشاد  زا  تشونرـس ) نایاپ  تکرح و  تلع  ریـسم و  ءادـبم و  زا  هاگآان  ناسنا  )

نانچ يهدنراد  دناوتن  ای  دشخبب و  ققحت  ناسنا  رد  ار  روبزم  تیوه  دـناوتن  هک  یندـمت  گنهرف و  نآ  دـشابیم . مورحم  دـیامنب  لوبق  لباق 
ریگب رارق  یمدآ  تیوه  تمدخ  رد  دناوتب  هک  درادن  یتیوه  اریز  درادن ، مالسا  هاگدید  زا  يرابتعا  دربب ، شیپ  ار  یتیوه 

ءالتعا و زورب و  لماوع  يهرابرد  هغالبلاجهن  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ياههاگدـید  هب  میوشیم  دراو  همدـقم  نیا  رد  تقد  زا  سپ  د .
ياهتلـصخ هب  يدیلقت  هک  اهناسنا  زا  یعامتجا  ره  وکین - ياهتلـصخ  هب  دیدش  يدـنب  ياپ  - 1 اهنآ : ياهندـمت  اهگنهرف و  عماوج و  طوقس 

اهنآ زا  العا  دح  رد  هتشاد و  یهاگآ  تعیبط  ملاع  داعبا  حوطس و  يهمه  زا  هچ  رگا  دیـشچ ، دهاوخن  ار  تیناسنا  معط  دشاب ، هتـشادن  وکین 
يهعماج کی  يارب  وکین  ياهتلـصخ  موزل  تقیقح  رد  دوشیم  هدهاشم  ام  نارود  عماوج  زا  يدادـعت  رد  هک  نانچ  دـشاب ، هدوب  رادروخرب 

هک مینیبیم  دروـم  اـههد  رد  هغالبلاجـهن  نیمه  رد  تـهج  نـیمه  هـب  تـسا ، بآ  هـب  دـنمزاین  يهدـنیور  يهداـم  يارب  بآ  موزل  ندـمتم ،
نایب هب  ار  دوخ  تاـیآ  زا  تمـسق  کـی  دـیجم  نآرق  تسا . هدومرف  وکین  ياهتلـصخ  تیوقت  نتـشاد و  هب  رارـصا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
یلاع قالخا  هب  قلختم  ار  ناسنا  هک  وکین  ياهتلـصخ  هب  دـیقت  رـصتخم  يهلمج  کی  رد  تسا . هداد  رارق  وکین  ياهتلـصخ  نیمه  ترورض 
تثعب تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تسا . هدـش  یفرعم  هلآ  هیلع و  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تثعب  يـالعا  فدـه  دـیامنیم ،

ناسنا ياهشزرا  طوقس  زاغآ  دسریم  رظنب  ماهدش ). ثوعبم  قالخا  مراکم  میمتت  يارب  نم   ) قالخالا مراکم  ممتال 
زا ار  نادجو  دندومن و  فذح  يرـشب  یگدنز  سوماق  زا  ار  قالخا  هک  تسا  یعقوم  زا  یناویح  یعیبط  خـیرات  هب  اهناسنا  ندرک  دراو  ي و 

و درادن ! یمدآ  نورد  رد  یتلاصا  دزاسیم و  ار  نآ  یعامتجا  یگداوناخ و  یگدنز  هک  تسا  ياهدیدپ  نادـجو  دـنتفگ : دـنتخادنا و  راک 
رشب زا  مریمب  رگید  هلمح  يوپاکت - هب  تسناوتیم  تیبرت  میلعت و  هجیتن  رد  هک  ار  دوجوم  نیا  دندیناشوپ و  یملع  هفایق  يراکبان  نیا  يارب 

تلاذر و یتـسپ و  زا  يدـحب  دوش ، دراو  موـش  نآ  دـیان  مهو  رد  نآ  هچنآ  موـش  نارپ  کـلم  زا  رگید  راـب  رپ  لاـب و  کـئالم  زا  مرآرب  اـت 
یگدـنز يراـمیب  هب  ناـیالتبم  نیا  لاـح ، نیا  اـب  وا  رکف  ار  وا  درب  لفـسا  يوـس  وا  رکذ  ین  وا  نـید  ینرکذ  زج  هـک - دـندیناشک  تراـقح 

تـسا نیمه  نانآ ، یئارقهق  تکرح  عاجترا و  طوقـس و  لئالد  زا  یکی  هک  دننکیمن  رواب  كالهتـسا  فرـصم و  هاگآان  رازبا  فدهیب و 
فـشک یگدـنز  هب  اهناسنا  دورو  هزاورد  لـسانت و  تلآ  اـب  يزاـب  يارب  ار  هار  دودـح 2000  رد  هک  ماهدـنز  ناسنا  نآ  نم  دـیوگیم : هک 

دیاب ای  اهناسنا ، رگید  يونعم  يدام و  تایح  قوقح  نتخانـش  زا  تسا  ترابع  اهنآ  زا  یکی  هک  وکین  ياهتلـصخ  زا  تبحـص  اما  و  ماهدرک !
دیدش يدنبیاپ  2 و 3 - عماوج ! ياهتسیلوایکام  ياهزیخ  تسج و  يارب  ای  دورب و  راکب  یفابلایخ  رعش و  يارب 

ندـمت و يالتعا  زورب و  لماع  ود  ره  دنـشابیم . بوغرم  قالخا  زا  یـشان  هک  ابیز  وکین و  روما  هب  دـیدش  يدـنبیاپ  هدیدنـسپ و  لاـمعا  هب 
نایمدآ هک  دنشابیم  تیناسنا  نآ  یساسا  رصانع  زا  دناهدش ، هداد  رکذت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  رد  هک  رادفده  ایوپ و  گنهرف 

فرـصم و يارب  هاگآان  رازبا  تیعقوم  فدهیب و  یگدـنز  يرامیب  ساسایب  ياهیـشوخ  رد  میتفگ ، ( 1  ) هرامـش رد  هک  نانچ  اهنآ ، نودب 
هک دیامنیم  ار  يداش  طاشن و  نامه  ساسحا  هکلب  دـنکیمن ، یتحاران  ساسحا  يرامیب  نانچ  زا  اهنت  هن  ددرگیم و  روهطوغ  كالهتـسا ،
نآ تاکیرحت  هک  تسا  یهیدـب  دـنکیم و  ساسحا  شراخ  نآ  زا  یتذـل  دراخیم و  ار  شندـب  مخز  يور  هک  یـسک  نیئوره و  هب  داـتعم 

، یناسنا ندمت  یلاع  هداعلاقوف  رـصانع  زا  یکی  گرزب - ياهنامرآ  دـنکیم . ادـیپ  همادا  یگدـنز  دوخ  يدوبان  ات  تذـل  يداش و  طاشن و 
، تفرعم یمئاد  شیازفا  نامرآ  دـننام  درادـب . لوغـشم  دوخب  ینیع  لمع  يارب  ار  ندـمتم  هعماج  مدرم  نورد  هک  تسا  یئاـهنامرآ  تمظع 

ياههزیگنا اب  اهراتفر  قباـطت  يرـشبیگدنز ، زا  يزادرپرکم  غورد و  نتـسب  رب  تخر  تاـیح ، يرورـض  قوقح  زا  مدرم  همه  يرادروخرب 
فساتم هک  اهنامرآ  نیا  لاثما  لماکت و  ریسم  رد  اهناسنا  نداد  رارق  رد  الاو  ياهیریگ  فده  يانبم  رب  اهتسایس  نایرج  دوخ ، یعقاو 

جنر و هنوگ  چـیه  ساسحا  اهنآ  نتـشادن  زا  تالامک ، اهـشزرا و  ساسحا  نداد  تسد  زا  تهج  هب  عماوج  يزورما  مدرم  ناور و  زغم و  هنا 
هلغاوش و یف  ندبلا و  یف  تنک  اذا  نالا  تسا : هداد  رکذت  تاراشا  رد  انیـسنبا  هک  تسا  لوفغم  جنر  تبکن و  نامه  نیا  دـنکیمن ! تبکن 
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رد ندـب و  ترواجم  رد  هک  نونکا   ) هنمـال کـنم  کـلذ  نا  ملعاـف  هدـض  لوصحب  ملاـتت  ملوا  نکمملا  کـلامک  یلا  قتـشت  مل  هقئـالع و 
زا ای  ینکیمن و  ساـسحا  دوخ  رد  تسا ، نکمم  وت  يارب . هک  لاـمک  نا  هب  لوصو  هب  یقاـیتشا  هتفر و  ورف  نآ  يداـم  قئـالع  تالاغتـشا و 
هن تست  دوخ  هب  دنتسم  تبکن  نیا  هک  نادب  یئامنیمن ، جنر  درد و  ساسحا  نتشیوخ  رد  تراقح ) تلاذر و  یتسپ و   ) لامک دض  لوصح 

شیاهناسنا هک  ماگنه  نآ  رد  ندـمت ، تسا  نز  لوگ  حالطـصا  هدـنبیرف و  مان  هچ  تسا ). ریذـپناکما  وت  يارب  هک  اـهتمظع  لاـمک و  ناـب 
هب لدـبم  یتسه  هاگراک  زا  دوصقم  سرد  هدـناوخان  دـیآ  رـس  ناـهج  راـک  يزور  هن  را  وش  قشاـع  تسا - تردـق  نیا  ياراد  هک  ار  قشع 
هب هب   ) هب تسا  ریذـپ  ناـکما  اـهنآ  هب  لوصو  هک  ـالاو  یئاـهنامرآ  نتـشاد  زا  مدرم  دـنیامن ! كازلاـب ) حالطـصا  هب   ) ياهیارک ياههکـشرد 

نداد تسد  زا  اـهنآ  يهمه  لوا - هک : درادربرد  یتسیاـشان  رایـسب  جـیاتن  ندـمت )  ) ماـنب یئاوـنیب  نیا  دـنزروب  تعاـنق  تسبوـخ ) تذـلهچ 
یجیردت

ریـسفت و لباق  ریغ  ياهیراتفرگ  بقاعت  مود - دزاسیم . ابیز  ینعم و  اـب  یمدآ  يارب  ار  یگدـنز  هک  تسا  یئارگناـمرآ  ترورـض  ساـسحا 
رد یئابیکـش  لـمحت و  اـهیراتفرگ و  لـلع  ندرک  ادـیپ  يارب  شـشوک  تیناـسنا ، يـالاو  رایـسب  ياـهنامرآ  زا  یکی  هک  یتروص  رد  هیجوت 

ياهنامرآ ندوبن  اب  هک  تسا  ملسم  اهتمعن . هب  لین  يهجیتن  رد  ندش  ریدخت  تسم و  موس - تسا . اهنآ  ندرک  فرطرب  ناکما  مدع  تروص 
لوغـشم دوخب  ار  تیـصخش  داعبا  حوطـس و  يهمه  دـشاب ، هدوب  اهیـشوخ  نیرتدودـحم  نیرتهیاـپیب و  هچ  رگا  یـشوخ  لـماع  دـه  ـالاو ،

رد اـهینامرآیب  جـیاتن  نیا  عومجم  دوشیم …  مگ  اـهتیعقوم  ناـمز و  قطنم  دـهدیمن ، ماـجنا  ار  دوـخ  یقیقح  راـک  لـقعت  اذـل  درادیم ،
همعنلا تارکس  اوقتاف  تبرتقا . دق  ایالب  ضارغا  برعلا  رشعم  مکنا  مث  هلمج : نآ  زا  تسا . هدش  دزشوگ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تاملک 

زا هک  یئاهیرایشهان  اهیتسم و  زا  دیسرتب  تسا ، هدش  کیدزن  هک  دیتسه  یئاهالب  ياهفده  برع ، هورگ  امش  سپـس  همقنلا  قئاوب  اورذحا  و 
نولازت الف  دـیامرفیم : يهحفـص 196  يهبطخ 138  رد  تمقن ؟ راوگاـن  رایـسب  ياهتبیـصم  زا  دیـسرتب  دـیاهدومن و  هدافتـسا  ءوس  اـهتمعن 

رع نورد  زا  بیاغ  ياهنامرآ  هک  هاگنآ  ات  داد  دیهاوخ  همادا  یگدنکارپ  تبکن و  لاحب  اهمالحا  بزاوع  برعلا  یلا  بووت  یتح  کلذک 
رد وپاکت  - 5 دـناهداد : رارق  هیـصوت  دروم  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  وکین  ياهتلـصخ  يهرابرد  یلیـصفت  ددرگرب . ناـنآ  هب  ب 

تارطاخم رد  دورو  و  وپاکت ، نودب  دنـشاب ، هدوب  رادروخرب  تلاصا  زا  هک  یندـمت  تفرـشیپ و  چـیه  هدیدنـسپ - راثآ  گرزب و  تارطاخم 
، دیآیمن تسدب  یناسنا  عون  ینب  تعیبط و  يهرابرد  تفرعم  شناد و  لیصحت  تالکشم  اب  ندش  زیوالگ  اهیراوشد و  رد  شالت  گرزب و 

مهبم لئاسم  تالکشم و  زا  شیب  مک و  یئاههلصاف  میروایب ، تسدب  دیاب  اهناسنا  ای  تعیبط  زا  هک  یئاهفده  اهناسنا و  ام  نایم  هراومه  اریز 
تسد اذل  کلذریغ ) تعنص و  رد  هچ  ملع و  رد  هچ   ) میـسرب بولطم  تازایتما  هب  ات  مینک  روبع  اههلـصاف  نآ  زا  دیاب  امتح  هک  دراد  دوجو 
يرجه مجنپ  نرق  يهمین  ات  مراهچ  موس و  نرق  تسا . یناسنا  لیـصا  ندـمت  کـی  ترورـض  اهفدـه ، نآ  هب  لوصو  يارب  ندز  هرطاـخم  هب 
یعطق طوقـس  زا  شناد  نداد  تاجن  اهنت  هن  اهنآ  لوصحم  هک  دشابیم  یمالـسا  عماوج  رد  یتفرعم  یملع و  ياهوپاکت  نیرتدیدش  دـهاش 

ار نآ  برغ  رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  ملع  ناـخروم  هک  تسا  هدوب  عونتم  ياهـشناد  نتخاـس  قیمع  شرتـسگ و  دربـشیپ و  هکلب  تسا ، هدوـب 
لمج نآ  زا  تسا . هدش  هداد  رکذت  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  رد  یمالسا  ندمت  يالتعا  يارب  رگید  یلماوع  دناهتفریذپ .

اب يدنواشیوخ  يهطبار  ای  هک  مدرم  زا  هورگ  نآ  اصوصخم  اهناسنا ، هب  تمدخ  تبحم و  یتسود و  ناسنا  ساسحا  هب  ندیـشخب  تدـش  ه -
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنیوگیم : نایوار  زا  یـضعب  اههیاسمه . دننام  دنیامنیم ، یگدنز  رگیدمه  اب  طیحم  کی  رد  ای  دنراد و  ناسنا 

و داد . دـهاوخ  رارق  رگیدـکی  ناـثراو  ار  اـههیاسمه  ربماـیپ ، میدرک : ناـمگ  اـم  هک  دوـمرف  شرافـس  يردـقب  ناـگیاسمه  يهراـبرد  هلآ  و 
يهروس زا  ( 8  ) يهیآ ياضتقم  هب  نینچمه  و  دنرتهتـسیاش ). يراکوکین  ناسحا و  هب  نادـنواشیوخ   ) فورعملاب قحا  نوبرق  لا  ياـضتقمب :

. مهیلا اوطـسقت  مهوربـت و  نا  مکراـید  نم  مکوـجرخی  مل  نیدـلا و  یف  مکولتاـقی  مل  نیذـلا  نع  هللا  مک  اـهنیال  دـیامرفیم : هک  هـنحتمملا 
هتخاسن عونمم  دناهدرکن ، هراوآ  ناتراید  زا  ار  امـش  دـناهدیگنجن و  امـش  اب  هک  یناسک  يهرابرد  تلادـع  يراکوکین و  ار  امـش  دـنوادخ  )
فطللا مهل و  هبحملا  هیعرلل و  همحرلا  کبلق  رعشا  رتشاکلام و  نامرف  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهدومرف  هب  رظن  اب  نینچمه  و  تسا ).
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تمحر و اکلام :  …  ) قلخلا یف  کـل  ریظن  وا  نیدـلا ، یف  کـل  خا  اـما  نافنـص : مهناـف  مهلکا  منتغت  اـیراض  اعبـس  مهیلع  ننوکت  ـال  مهب و 
اوخنوخ يهدنرد  نانآ  يارب  امن و  تفایرد  لباق  تلد  رب  ار  هعماج  مدرم  هب  فطل  تبحم و 

يهمه هک  دنـشابیم  وت  ریظن  تقلخ  لصا  رد  ای  دناوت  ینید  ردارب  ای  دنفنـص : ود  رب  نانآ  اریز  ینادب ، تمینغ  ار  نانآ  ندروخ  هک  شابم  ر 
طرـش نیرتیـساسا  اهناسنا  تیوه  رد  تدـحو  ساسحا  رگید ، لئالد  اههد  لیالد و  نیا  يهمه  ياضتقمب  دـیئاوح ). مدآ و  نادـنزرف  امش 

لاوز ندمت و  طوقـس  یگدنکارپ ، هقرفت و  هک  دوشیم  نشور  لصا  نیمه  زا  دوب . دهاوخ  نآ  يالتعا  یناسنا و  ندمت  کی  ندمآ  دوجوب 
نآ زا  تسا ، هدومرف  دزـشوگ  اـهراب  ار  نوناـق  نیمه  هغالبلاجـهن  زا  يدراوم  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  درادرب و  رد  ار  هعماـج  تیوـه 

 … مهلابابرا هرـصایقلا  هرـساکالا و  تناک  یلایل  مهقرفت  مهتتـشت و  لاـح  یف  مهرما  اولماـت  تسا : هدومرف  احیرـص  هعـصاق  هبطخ  رد  هلمج 
( ناریا ي   ) اهیرسک هک  ياهقرفت  یگدنکارپ و  لاح  رد  مالسلامهیلع …  لیئارسا  قاحسا و  لیعامسا و  ترضخ  دالوا  يهرابرد  دیـشیدنیب  )
عامتجا و تفرـشیپ  زا  تسا  تراـبع  هک  زین  ار  هدـعاق  نیا  سکع  … و  دـندوب )  هداد  رارف  ناـنا  ناـکلام  باـبرا و  ار  مور ) ي   ) اهرـصیق و 
: دیامرفیم هبطخ  نیمه  رد  هلمج : نا  زا  تسا ، هدومرف  دزشوگ  دراوم  رد  یناسنا ، ياهیریگ  فده  رد  داحتا  یگنهامه و  هیاس  رد  تیندم 

لا هتوعد  یلع  عمج  مهتعاط و  هتلمب  دقعف  الوسر  مهیلا  ثعب  نیح  مهیلع  هللا  معن  عقاوم  یلا  اورظناف 
اهتمعن یف  اوحبـصاف  اهتکرب ، دـلاوع  یف  مهب  هلملا  تفتلا  اهمیعن و  لوادـج  مهل  تلاسا  اهتمارک و  حانج  مهیلع  همعنلا  ترـشن  فیک  مهتف .

زمغت ال  مهیف ، اهیضمی  ناک  نمیف  ماکحالا  نوضمی  مهیلع و  اهکلمی  ناک  نم  یلع  رومالا  تعبرت  دق  نیهکف . اهـشیع  هرـضخ  یف  و  نیقرغ ،
يارب يربمایپ  هک  ماگمه  نآ  رد  دـیرگنب . تشگ  ناشبیـصن  يدـنوادخ  ياهتمعن  زا  هک  یئاهتیعقوم  هب  سپ   ) هافـص مهل  عرقتال  دانق و  مهل 

نیا اب   ) داد تروص  دومرف ، هک  یتوعد  اب  ار  نانآ  لکـشت  تفلا و  تخاس و  دـقعنم  ار  نانآ  تعاطا  دوب ، هدروآ  هک  ینید  اب  داتـسرف ، نانآ 
نانآ يارب  ار  دوخ  شیامزآ  لئاسو  ياهرهن  دینارتسگب و  نانآ  رب  ار  شتمارک  لاب  تمعن  هنوگچ  دندومن ) نانآ  هک  یتباجا  یهلا و  توعد 

رد دندش و  قرغ  تلم  تمعن  رد  نانآ  تخاس ) لکـشتم  دومن و  عمج   ) دیچیپ مهب  شتکرب  عفانم  رد  ار  نانآ  نید )  ) تلم تخاس و  يراج 
يور نانآ  هب  هک  یتلاح  داـتفا و  هار  هب  زوریپ  هطلـس  کـی  هیاـس  رد  ناـنآ  ياـهراک  ماـگنه  نیا  رد  ناـمداش  رورـسم و  نآ ، شیع  توارط 
هجیتن رد  درک ، نانآ  هب  تبحم  يور  اجرباپ  تیکلام  یلاـع  تاـجرد  رب  اـیند  روما  تخاـس . هدـنهانپ  زوریپ  یتزع  هاـگهانپ و  هب  دوب  هدروآ 

یگدنز ب روما  هرابرد  نانآ  عقوم  نیا  رد  دندروآ . تسدب  نیمز  میلاقا  رب  هرطیس  دنتشگ و  نایملاع  همه  نامکاح 
رد نانآ  هک  دندرک  ارجا  یناسک  هرابرد  ار  دوخ  ماکحا  دـندوب و  طلـسم  نانآ  هب  روما  نامه  رد  صاخـشا  نآ  هک  دـندش  طلـسم  یناسک  ه 
.( تشگیم هدیبوک  یگنـس  نانآ  يارب  هن  دشیم و  هدرـشف  نانآ  يارب  يا  هزین  هضبق  هن  رگید  دندرکیم  ارجا  نایاونیب  نآ  هرابرد  هتـشذگ 

تازایتما همه  رگا  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  تیمها  زا  ياهجرد  هب  اهناسنا  یندـمت  تایح  ياهترورـض  رد  هدـیدپ  نیا  دـهع - هب  ءاـفو  - 6
نیا يور  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنزب ، مد  ندمت  زا  دـناوتیمن  هعماج  نآ  یتایح ، هدـیدپ  نیا  رگم  دوش  مهارف  هعماج  کی  يارب  ندـمت 

وا هدقع  كودع  نیب  کنیب و  تدقع  نا  و  میدرگیم : هجاوم  ریز  تارابع  اب  رتشاکلام  نامرف  رد  دزرویم . دیدش  رارـصا  یتایح  هدـیدپ 
سانلا یـش  هللا  ضئارف  نم  سیل  هناف  تیطعا  ام  نود  هنج  کسفن  لعجا  هنامالاب و  کتمذ  عرا  ءافولاب و  كدـهع  طـحف  همذ  کـنم  هتـسبلا 

امل نیملـسملا  نود  مهنیب  امیف  نوکرـشملا  کلذ  مزل  دق  و  دوهعلاب ، ءافولا  میظعت  نم  مهئارا  تتـشت  مهئاوها و  قرفت  عم  اعامتجا  هیلع  دشا 
دق و  یقـش . لهاجللا  هللا  یلع  يرتجیال  هناف  كودع ، نلتخت  و ال  كدهعب ، نسیخت  کتمذب و ال  نردـغت  الف  ردـغلا ، بقاوع  نم  اولبوتـسا 

اوج یلا  نوضیفتسی  و  هتعنم ، یلا  نونکشی  امیرح  هتمحرب و  دابعلا  نیب  هاضفا  انما  هتمذ  هدهع و  هللا  لعج 
و ال هقثوتلاو . دـیکاتلا  دـعب  لوق  نحل  یلع  نلوعت  و ال  للعلا ، هیف  زوجت  ادـقع  دـقعت  ـال  و  هیف ، عادـخ  ـال  هسلادـم و  ـال  و  لاـغدا ، ـالف  هر ،

نم ریخ  هتبقاع  لضف  هجارفنا و  وجرت  رما  قیـض  یلع  كربص  ناف  قحلا ، ریغب  هخاسفنا  بلط  یلا  هللا  دـهع  هیف  کمزل  رما  قیـض  کنوعدـی 
دقعنم تنمـشد  دوخ و  نیبام  ینامیپ  رگا  اکلام ،  ) کترخآ كایند و ال  هیف  لبقتـست  هبلط ال  هیف  هللا  نم  کب  طیحت  نا  هتعبت و  فاخت  ردغ 

و نک . تاعارم  ار  دوخ  هدـهع  تناما  ظـفح  لاـب  اـمن و  ظـفح  ءاـفو  اـب  ار  تناـمیپ  يدـیناشوپ ، وا  هب  ار  نتـشیوخ  زا  یتنامـض  اـی  يدومن 
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هک اهدهعت  هب  ءافو  میظعت  دننام  يزیچ  چـیه  يدـنوادخ  تادوتـسد  زا  اریز  زاسب ، ياهتـسب  هک  يدـهعت  ربارب  رد  يرپس  ار  دوخ  تیـصخش 
( یتـح . ) تسین دـشابیم ، هدـنکارپ  ناـنآ  ءارآ  فلتخم و  رگیدـمه  اـب  ناـنآ  ياههتـساوخ  هک  نیا  اـب  لـلم ، ماوقا و  همه  رظن  قاـفتا  دروم 
هب يزاب  هلیح  فلخت و  ندوب  کلهم  تهج  هب  دوخ  نایم  رد  دنتسین ) هلضاف  قالخا  هدیمح و  تافص  هب  دیقم  نیملسم  دننام  هک   ) نیکرشم

، زادرپم هلیح  رکم و  نکم و  تنایخ  ياهتـسب  هک  ینامیپ  هب  و  زادنایم ، هار  يزاب  گنرین  دوخ  هدهع  هب  سپ ، دندوب . مزتلم  دوخ  ياهدهعت 
هعساو تمحر  اب  ار  دوخ  هدهع  دهع و  لاعتم  دنوادخ  یقش . نادان  زج  دزرویمن  تارج  ادخ  هب  سک  چیه  اریز 

يورین رب  مدرم  هک  تسا  هداد  رارق  هعونمم  ياهقطنم  ار  دـهعت  تسا و  هدرتسگ  نانآ  ناـیم  هک  ریگدـکی  هب  مدرم  ناـنیمطا  نما و  يارب  شا 
رارقرب يدهعت  چیه  اکلام : دشاب . هدوب  گنرین  تنایخ و  داسفا و  هنوگ  چیه  دـهعت  رد  دـیابن  سپ  دـنوش . هدـنهانپ  نآ  رب  دـننک و  هیکت  نآ 
تحارص زا  سپ  زگره  يزاسب و  فرحنم  شیلـصا  ياوتحم  زا  ار  نآ  یناوتب  یئامن و  لیوات  یلـصا  دوصقم  ریغ  هب  ار  نآ  یناوتب  هک  نکم 

يانگنت و نیا  یتفرگ ، رارق  يانگنت  رد  هکـش  بجوم  یهلا  دهعت  رگا  زاسم ، لتخم  ار  دهعت  دوخ  جـک  راتفگ  اب  نانیمطا ، نداد  دـیکات و  و 
تبقاع ندـش و  فرطرب  هب  دـیما  هک  يرما  تقـشم  يانگنت و  لمحت  اریز  ینک ، هبلاطم  ار  دـهعت  نآ  قحاـن  خـسف  هک  دوشن  ثعاـب  تقـشم 

رد هن  ایند و  رد  هن  تساوخ  زاـب  نآ  زا  یناوتن  دـنک و  هطاـحا  ارت  وس  همه  زا  يدـنوادخ  تسوخ  زاـب  یـشاب و  ساره  میب و  رد  نآ  يوکین 
یتایح ساسح و  رایسب  هدیدپ  نایرج  هک  دندوایب  دوجوب  یندمت  اهناسنا  هک  دنک  اعدا  دناوتیم  لقاع  ناسنا  کی  ایآ  يدرگ ). اهر  ترخآ 

ياهناسنا نایم  دهعت  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـشاب ! هدوبن  تسا  هدومرف  قوف  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  يوحن  هب  دـهعت 
السلاهیلع نینموملاریما  هک  یتیمها  دوشن و  لمع  قوف  بیترت  هب  للم  ماوقارگید و  هعماج و  نآ  نایم  هعماج و  کی 

یناسنا يهبنج  ود  دوش  تاعارم  دهعت  نیفرط  صاخ  عفانم  طقف  اهدهعت  نایرج  رد  هکلب  دشاب  هتشادن  تسا ، هداد  نا  هب  قوف  تالمج  رد  م 
دناوتیمن ییانعم  چـیه  نارگید ، دوخ و  نتفیرف  زا  ریغ  ندـمت  ياعدا  ددرگن ، روظنم  تیـصخش  نتفرگ  رارق  ورگ  زا  تسا  ترابع  هک  نآ 

لـماوع و ربارب  رد  هـنادازآ  هناـهاگآ و  میلــست  يراـکوکین ) زا  تعاـطا   ) زا دوـصقم  اـجنیا  رد  يراـکوکین - زا  تعاـطا  - 7 دشاب . هتـشاد 
نتخیسگ نودب  تسا . یناسنا  یگدنز  زاغآ  یناویح و  تعیبط  دنمورین  يهبذاج  زا  نتخیسگ  جیاتن  راثآ و  زا  یکی  يراکوکین ، ياههزیگنا 

طلـسم ناـسناو  تعیبط  ملاوع  يهمه  رب  تسا ، هدروآ  تسدـب  هک  یتعنـص  ملع و  يهلیـسوب  دـناوتیم  ناـسنا  هچ  رگا  روبزم ، يهبذاـج  زا 
هک تسا  نیشام  گرزب  هاگتـسد  دیلک  یناسنا  نینچ  تفگ  ناوتیم  درادن . ار  دوخ  یقیقح  نتـشیوخ  رب  يراک  چیه  دانـسا  تردق  ددرگ ،

، دچیپیم ینیشام  گرزب  هاگتسد  نامه  يهبذاج  رد  زین  دیلک  نامه  دوخ  هکلب  دوشیمن  مامت  اههراپ  نهآ  دوخ  رد  نآ  یقیقح  زرم  دح و 
- ربک زا  ضارعا  یناـمرفان و  - 8 دانک . ریخ  ار  هاگآان  مه و  هب  هدیچیپ  نیـشام  دـیلک و  نیا  تبقاع  رخآ و  ادـخ  ددـنبیم . دـنکیم و  يزاب 

ار دشر  تکرح و  یئاناوت  هک  دبوکیم  ار  يرشب  حاورا  نانچ  تسا ، نآ  ربارب  رد  میلست  ربک و  زا  یشان  هک  یهابت  داسف و 
نیذلا مکئاربک  مکتاداس و  هعاط  نم  رذحلا ، رذخلاف ، الا  دیامرفیم : هعـصاق  يهبطخ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنکیم . بلـس  اهنآ  زا 
مهناف هئالال ، هبلاغم  هئاضقل و  هرباکم  مهب  عنص  ام  یلع  هللا  اودهاج  مهبر و  یلع  هنیجهلا  اوقلا  مهبـسن و  قوف  اوعفرت  مهبـسح و  نع  اوربکت 

مکدـنع هضفل  ادادـضا و ال  مکیلع  همعنلا  اونوکت  هللا و ال  اوقتاف  هیلهاجلا . ءازتعا  فویـس  هنتفلا و  ناکرا  مئاـعد  هیبصعلا و  ساـسا  دـعاوق 
ساـسا مه  مهلطاـب و  مکقح  یف  متلخداو  مهـضرم  مکتحـصب  متطلخ  مهردـک و  مکوفوصب  متبرـش  نیذـلا  ءاـیعدالا  اوعیطت  ـال  و  اداـسح .

و مکلوقعل ، اقارتسا  مهتنسلا ، یلع  قطنی  همجارت  سانلا و  یلع  لوصی  مهب  ادنج  لالض و  ایاطم  سیلبا  مهذختا  قوقعلا ، سالحا  قوسفلا و 
نم نیربکتـسملا  ممالا  باصا  امب  اوربتعاـف  هدـیذخ  اـم  همدـق و  ءیطوم  هلبن و  یمرم  مکلعجف  مکعامـسا . یف  اـثفن  مکنویع و  یف  ـالوخد 
امک ربکلا  حـقاول  نم  هللااب  اوذیعتـسا  و  مهبونج ، عراصم  مهدودـخ و  يواـثمب  اوظعتا  هتـالثم و  هعئاـفو و  هتـالوص و  هللا و  ساـب  نم  مکلبق 

تیعقوم رب  هیکت  اب  هک  ناتناگرزب  ناورشیپ و  نآ  تعاطا  زا  دیـشاب  رذحرب  دیزیهرپب و  دیـشاب ، رایـشه   …  ) رهدلا قراوط  نم  هنوذیعتـست 
دنتسج و ك یگرزب  تدالو ) طباور  لوصا و   ) ناشبسن قوف  و  دندیزرو ، ربکت  دوخ 

نیا رد  نانآ  دـنتخادرپ ، تموصخ  هب  دوب  هداد  ماجنا  نانآ  هب  هک  هچنآ  يهراـبرد  ادـخ  اـب  و  دـنداد . تبـسن  ناـشراگدرورپ  رب  ار  تشز  را 
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دـناتیبصع و يهیاـپ  ياههدـعاق  ناـنآ  اریز  دـندومن . یبـلط  يزوریپ  یئوگروز و  وا ، ياـهتمعن  يدـنوادخ و  ياـضق  ربارب  رد  تموـصخ 
، تسا هداد  امش  هب  هک  یئاهتمعن  نا  هب  دیزروب و  يوقت  ادخ  يارب  سپ  تیلهاج . هب  هدننک ) ادن   ) دانتسا ياهریشمش  هنتف و  ناکرا  ياهنوتس 

ياهتین نورد  اب  هک  ینایعدم  زا  دینکم  تعاطا  دینکم . تداسح  تسا  هدـمآ  دوجوب  امـش  نایم  رد  هک  يرترب  لضف و  هب  دیـشابن و  دادـضا 
دـیتخاس و طولخم  ناتدوخ  یحور  تحـص  تمالـس و  اب  ار  نانآ  یناسفن  تثابخ  ياهیرامیب  دـیدیماشآ و  ار  نانآ  ياهیگریت  دوخ  فاص 
( مالـسلاامهیلع ماـما  ربماـیپ و  ربارب  رد   ) تمواـقم فارحنا و  ناـمزالم  قسف و  ساـسا  ناـنآ  دـیدرک . لـخاد  دوخ  قـح  رد  ار  ناـنآ  لـطاب 

ياهنابز اب  هک  یئاهنامجرت  مدرم و  رب  هلمح  يارب  ینایرکشل  درک و  ذاختا  ندرک  هارمگ  يارب  یئاهبکرم  ار  ناراکبان  نآ  ناطیش  دنشابیم .
ياهشوگ رد  ندیمد  ناگدید و  نتفرگ  تسا و  امش  ياهلقع  ندوبر  يارب  دهدیم ) ماجنا  ناطیـش  هک  یلامعا  نیا  ، ) دیوگیم نخـس  نانآ 

تسد خ يارب  ياهریگتسد  نآ  يور  نتشاذگ  اپ  يارب  یئاههاگیاج  دوخ و  ریت  يارب  یئاهفده  ار  امش  ناطیش  ناسنید  هب  امش .
تامیالمان نآ  دیسر - امـش  زا  شیپ  راگزور  رد  ربکتـسم  ياهتما  هب  هک  یتامیالمان  يهدهاشم  يهلیـسوب  دیریگب  تربع  سپ  داد . رارق  دو 

ندروآ دای  اب  دیریگب  دنپ  و  دیناشچ ) رـسهریخ  ناراکبان  نآ  هب  ار  اهنآ  معط  هک   ) دوب وا  ياهرفیک  اهباذعو و  اههلمح  يدنوادخ و  توطس 
ربک لماع  ره  زا  دیربب  هانپ  دـنوادخ  هب  داتفا . كاخ  هب  اههاگیاج  نآ  رد  ناشیاهولهپ  و  دـش . هداهن  اهنآ  رد  ناشیاهتروص  هک  یئاههاگیاج 

، نینموملاریما نانخس  نیاربانب  دیربیم ). هانپ  وا  هب  راگزور ، يهدنبوک  ثداوح  زا  هک  نانچ  دنکیم ، قیرزت  امش  هب  ار  لذر  تفص  نیا  هک 
، درادن لیصفت  هب  يزاین  هک  تسا  نشور  يردقب  طوقس  نیا  لیلد  دوب ، دهاوخ  یمتح  نآ ، نازاتشیپ  دارفا و  ربکت  تهج  هب  هعماج  طوقس 
ره رد  دیایب و  دوجوب  یناسنا  ره  رد  قایتشا  نیا  دریگیم و  همشچرس  نتـشیوخ  مروت  هب  یمدآ  قایتشا  زا  ربک  هک : میئوگیم  رادقم  نیمه 

دنهدیم و تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  تمظع و  ترورـض و  هررقم  فیلاکت  قوقح و  يهمه  دیدرت ، نودـب  دـنک ، ادـیپ  عویـش  هک  ياهعماج 
ناسنا خنـس  هچ  تسین ، حرطم  ربکتم  يارب  رگید  یقیقح  ضرف ، نیا  رب  دـخرچیم . هاوخ  مروت  دوخ  روحم  رب  تانکـس  تاکرح و  يهمه 

نایم حیحص  طابترا  ندرک  رارقرب  ناسنا و  اب  یگنهامه  اب  ات  تایعقاو ، رگید  يهلوقم  زا  هچ  دشاب و 
بآ مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تالمج  رد  دـیایب . دوجوب  یندـمت  تایعقاو ، رگید  زا  يرادروخرب  تخانـش و  یناسنا و  ياـههورگ  دارفا و 
فاص ياهتین  نورد و  اب  هک  ینایعدـم  زا  دـینکم  تعاطا  - 1 تسا : هدش  دزـشوگ  ریز  بیترت  هب  اهندمت  يهدنـشک  تفآ  یـساسا و  تایح 
نانآ لطاب  دیتخاس و  طولخم  ناتدوخ  یحور  تحص  تمالس و  اب  ار  نانآ  یناسفن  تثابخ  ياهیرامیب  دیدیماشآ و  ارنانآ  ياهیگریت  دوخ ،

هراومه هک  مدرم  فاص  كاـپ و  ياـهتین  نورد و  - 1 زا : تسا  ترابع  یناسنا  ندـمت  یـساسا  تایح  بآ  دـیدرک . لخاد  دوخ  قح  رد  ار 
زورب اب  هک  تسا  نیا  يارب  دشابیم ، اهندمت  یـساسا  تایح  بآ  لماع  نیا  میتفگ : هک  نیا  دشابیم . نارگید  دوخ و  لامک  دـشر و  بلاط 
ناـیم دارفا و  ناـیم  راتـشک  مداـصت و  محازت و  زا  تسا  تراـبع  هک  ندـمت  يازگرم  لـماع  نیلوا  یحور ، تلاـح  نـیا  تیوـقت  قـقحت و  و 

. ددرگیم هدامآ  يروحم  ناسنا  یعامتجا  تایح  ققحت  يارب  هنیمز  دوریم و  نیب  زا  همکاح  تئیه  اهنآ و  نایم  هعماج و  کـی  ياـههورگ 
( دوش هعجارم  افطل  میاهداد ، حیضوت  اهگنهرف ) اهندمت و  عماوج و  طوقس  ءالتعا و  زورب و   ) ثحبم زاغآ  رد  ار  يروحم  ناسنا  زا  دوصقم  )
هعماج و کی  مدرم  كاپان  هدولآ و  ياهتین  نورد و  زا  ترابع  نآ  يهدننک  دوبان  هدنـشک و  تفآ  ندمت ، یـساسا  تایح  بآ  نیا  ربارب  رد 

یت
. دنـشاب هدوب  اهتین  نیرتیلاع  نورد و  نیرتیناسنا  ياراد  هعماج  نآ  مدرم  هچ  رگا  دشابیم ، هعماج  نآ  ناورـشیپ  ياهتین  نورد و  ياهیگر 
هک تهج  نادب  دشاب ، هتشاد  مه  ار  یناسنا  تایوتحم  نیرتهب  هعماج ، کی  دارفا  يزغم  یناور و  حوطـس  يهمه  اهیریگ و  فده  رگا  ینعی 

-2 دوب . دهاوخن  اراد  ار  ندمت  هب  لین  قیفوت  هعماج  نآ  دشابیم ، هریت  فیثک و  كاپان و  هعماج  نآ  مدرم  يهدننک  هرادا  نازاتشیپ و  نورد 
تـسا نایرج  رد  مدرم  نایم  رد  یفورعم  لثم  هعماج . دارفا  یحور  تمالـس  تحـص و  زا  تسا  ترابع  ندمت  یتایح  لماوع  زا  رگید  یکی 
اهبنارگ رایـسب  یئالط  تشط  نیا  زا  هک  ياهدافتـسا  هدـیاف ! هچ  یلو  درواـیب ، تسدـب  یئـالط  تشط  تسا  هتـسناوت  ینـالف  : ) دـیوگیم هک 

: ام رصاعم  نارود  نازاس  ندمت  نایاقآ  يرآ ، دیامنیم )! نآ  رد  ینوخ  غارفتـسا  دراذگیم و  دوخ  ناهد  ریز  ار  نآ  هک  تسا  نیا  دربیم ،
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ار یئالط  تشط  دینادرگرب و  نامدوخب  ار  اهناسنا  ام  حاورا  تمالـس  تحـص و  هک  تسا  نیا  میراد ، امـش  زا  ام  هک  یئانمت  دـیئایب و  دوخب 
، دنتفیب يزاس  ندمت  رکفب  دنهاوخب  هک  ماگنه  نآ  رد  دروخباهناسنا - درد  هب  يزور  هک  دینک  يرادـهگن  هناخ  هزوم  رد  دـیربب  دـیرادرب و 

رظن ب رد  ار  اونیب  نآ  توم  تایح و  مالآ و  ذئاذل و  اهنامرد و  اهدرد و  دنسانشب و  ار  ناسنا  دوخ  تسخن 
زا تسا  ترابع  هک  دوخ  یگدـنز  رد  نادـنمتردق  يریگ  فدـه  اب  هک  دـنزاسن  یندـمت  دـنزاسب و  وا  يارب  یئـالط  تشط  سپـس  دـنریگ ،

ار مدرم  رگید  راب  دننکیم ، وپاکت  هنارس  دمآرد  ندرب  الاب  يارب  طقف  نآ  دارفا  هک  ياهعماج  رد  طرش ، دیق و  نیرتمک  نودب  یبلط  تعفنم 
تبکن و ود  هاجنپ و  نآ  رد  دینک  سم  ارام  هدومرف  تمحرم  میاهتشگ  نامیـشپ  نتـشگ  الط  زا  دنیامن : ینعمرپ  رایـسب  راعـش  نداد  هب  راداو 

ینعی يزیتس  دوخ  مدرم و  یمئاد  بارطضا  ینارگن و  دننام   ) اهنآ زا  ددع  هد  زا  شیب  میدش ، روآدای  هتشذگ  ثحابم  رد  هک  طوقـس  لماع 
ندمت یتایح  لماع  نیا  ربارب  رد  . ) دریگب هدیدان  ار  اهنآ  دناوتیمن  یلقاع  چیه  تسا  یناور  ياهیرامیب  زا  یعاونا  نتشیوخ ) اب  ناسنا  داضت 

( دشابیم یناسنا  ندمت  گرزب  تفآ  تسا و  نارادمدرس  تلاذر  یتفص و  ناویح  تثابخ و  زا  یشان  هک  تسا  نازاتـشیپ  یحور  ياهـضرم 
نارادمدرـس زا  ای  هعماج  مدرم  دوخ  زا  هاوخ  دوش ، یفتنم  هعماج ) دارفا  یحور  تمالـس  تحـص و   ) یتایح لماع  نیا  هک  هاگ  ره  نیارباـنب 

زا تسا  ترابع  ندـمت ، کی  شخب  تایح  ییاـهن  لـماع  - 3 یعطق . تسا  يرما  نآ ، گـنهرف  ندـمت و  اـی  هعماـج و  طوقـس  لاوز و  نآ ،
نایب و يارب  فلتخم  حالطصا  ود  رظن  کی  زا  نوناق  قح و  قح . يانبم  رب  يونعم  يدام و  ورملق  ود  رد  یگدنز  روما  يهمه  نایرج 

تسا یتیعقاو  هجیتن  راک و  مزالت  ینعی  تسا ) قح  راک  هب  هجیتن  زاین  : ) میئوگیم هک  یتقو  دنوریم  راکب  ققحت  يهتسیاش  ای  هتسیاب  یتیعقا 
مکاح ءزج  لـک و  يهلوقم  ود  رد  ینوناـق  میئوگیم : تقیقح  رد  تسا ) رتگرزب  ءزج  زا  لـک  : ) میئوگیم هک  یماـگنه  ققحت . يهتـسیاش 

لمع کی  روصت  دـننام  دـشابن ، قح  يانبم  رب  هک  یندـمت  روصت  تسا . ءزج  زا  لـک  ندوب  رتگرزب  نآ  تسا و  هتـسیاب  نآ  ققحت  هک  تسا 
هس يهرابرد  بلاج  رایسب  يهتکن  دشاب ! هتـشادن  داینب  هک  تسا  ینامتخاس  دننام  و  دشابن ! حرطم  نآ  رد  تمالع  ددع و  هک  تسا  یـضایر 
هک دناهدش  رکذتم  ندمت  یتایح  لماع  هس  يهرابرد  ار  بلاج  زیگناتفگش و  رایسب  ياهتکن  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ندمت  یتایح  لماع 

نورد و  ) رگا دـیامرفیم : ترـضح  نآ  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  هتکن  نیا  دـشابیم . ناوارف  تاـماهبا  رد  نتفر  ورف  بجوـم  نآ  زا  تـلفغ 
هک دیامرفیمن  زین  درک و  دیهاوخ  طوقس  امـش  دشاب ، هدولآ  هریت و  ناتنازاتـشیپ  ياهتین  نورد و  فاص و  كاپ و  هعماج  دارفا  امـش  ياهتین 

امـش یناسنا  گنهرف  ندـمت و  هعماج و  لاوز  بجوم  ناـنآ  ینورد  تفاـثک  ثبخ و  زا  یـشان  ياهـضرم  امـش و  حاورا  تمالـس  تحص و 
یناسنا ش گنهرف  ای  ندمتم و  یعامتجا  تایح  يهتشر  نانآ  ندوب  لطاب  رب  امش و  ندوب  قح  رب  دیامرفیمن  تشگ و  دهاوخ 

متلخدا مهضرم و  مکتحصب  متطلخ  مهردک و  مکوفصب  متبرش  نیذلا  ءایعدالا  اوعیطت  و ال  دیامرفیم : هکلب  تخیسگ . دهاوخ  مه  زا  ار  ام 
ياهرامیب دـیدیماشآ و  ار  نانآ  ياهیگدولآ  اهیگریت و  ناتنورد  ياهیکاپ  افـص و  اـب  هک  ار  ینایعدـم  دـینکم  تعاـطا   ) مهلطاـب مکقح  یف 

نینچ هک  تسا  نیا  هتکن  دـیدرک ). لخاد  ناتقح  رد  ار  ناشلطاب  دـیتخیمآ و  مهرد  ناتدوخ  یحور  تمالـس  تحـص و  اب  ار  ناـنآ  ینورد 
رگیدکی اب  هتفرگ و  رارق  مه  يورایور  هعماج  کی  رد  لطاب ) قح و  (، ) يرامیب تحـص و  (، ) كاپان كاپ و   ) داضتم يهدیدپ  ود  هک  دوبن 

هک تـسا  نـینچ  رما  ناـیرج  هـکلب  تـشگ ، زوریپ  قـح  رب  لـطاب  تحـص و  رب  يراـمیب  یکاـپ و  رب  یکاـپان  هجیتـن  رد  دنتــشگ و  زیوـالگ 
اهیکاپ و هک  دننک  دادملق  فاص  كاپ و  نانچ  ار  دوخ  ياهیکاپان  دنتـسناوت  تراهم  لامک  اب  دـنمتردق ، نازاتـشیپ  رگهلیح و  نارادـمدرس 
هک دننک  دومناو  نانچ  ار  دوخ  ینورد  تافارحنا  دنزیر و  ورف  امـش  ماکب  دـنزاسب و  طولخم  رگیدـمه  اب  هریخ و  ار  امـش  ینورد  ياهافص 

امـش يهدـنزاس  ياهقح  اب  ار  دوخ  رگناریو  ياهلطاب  دـنهدب و  رارق  دوخ  يهطلـس  تحت  ارامـش  حاورا  یبلط  لامک  تماقتـسا و  تحص و 
امش راکبان  نارادمدرـس  هک  دینک  نیقی  هک  يدح  ات  دنهدب ، بیرف  ار  شغ  لغ و  یب  كاپ و  ياهناسنا  امـش  هک  دننک  مهرب  مهرد و  نانچ 

ر
رکذتم مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یتمظع  اب  زیگناتفگـش و  رایـسب  يهتکن  نیا  ایآ  دننکیم ! هرادا  یناسنا  ندمت  کی  نیرب  تشهب  رد  ا 

عاعش رد  نتفرگ  رارق  - 9 دشابیمن ؟ تسا ، هتشذگ  اونیب  ياهناسنا  عماوج  رب  هظحل  نیمه  ات  هک  يراصعا  نورق و  يهمه  ناتـساد  دناهدش ،
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حرطم تسا ، هدش  هدینش  نیمز  برغم  ناگدنـسیون  یـضعب  زا  هک  ار  ياهلمج  لماع ، نیا  یـسررب  ثحب و  زا  شیپ  تلیـضف - ياهیگزیگنا 
روـطب یعاـمتجا  یگدـنز  رگا  سپ  تسا ، یعاـمتجا  یگدـنز  مظن  يارب  هکلب  درادـن ، یتاذ  تیبوـبحم  تلیـضف  : ) تسا هتفگ  هک  مینکیم 

هک نیا  تیاهن  ماهدـید ، تشرب  راـثآ  زا  یـضعب  رد  بناـج  نیا  دوخ  ار  تراـبع  نیا  هتبلا  تسین ). تلیـضف  هب  يزاـین  دوش ، رارقرب  حـیحص 
رد يولوم  هک  هنوگنامه  لاح ، ره  هب  دـشابیم . وا  دوخ  يهیرظن  ای  تسا  هدومن  لقن  يرگید  صخـش  زا  ار  بلطم  نیا  ایآ  مرادـن  رطاـخب 
زا ناهج و  نیا  ياوه  زا  دار  سونیلاج  تفگ  هک  نانچمه  تسا . هدش  لقن  دیوگیم : تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  سونیلاج  هب  هک  یبلطم  در 

( هناکدوک  ) نخـس نیا  هدنیوگ  هک  تسا  هدشن  تابثا  دیوگ : يولوم  سپـس  ناهج  منیب  يرتسا  زات …  ناج  مین  دنامب  نم  زک  میـضار  دارم 
، لاح ره  هب  دشاب . هتفگ  ار  يا  هناقمحا )  ) نخس نینچ  هک  تسا  یسک  هجوتم  نم  خساپ  لاح  ره  هب  دشاب ، هدوب  سونیلاج 

نخس نینچ  هک  تسا  یسک  ام  نخس  فرط  میئوگیم : مه  ام  دشاب . هتفگ  ار  يا  هناقمحا )  ) نخس نینچ  هک  تسا  یـسک  هجوتم  نم  خساپ 
يوـسب اـهناسنا  تاـیح  نیـشام  هدـننار  تاـیح و  یلاـع  فدـه  هدـننک  دوباـن  یناـسنا و  يـالاو  ياهــشزرا  دـض  رگناریو و  زوـس و  ناـسنا 

رگید یسک  رگا  تسا و  وا  هجوتم  ام  خساپ  تسا ، ینخـس  نینچ  هدنیوگ  تشرب  رگا  دشاب ، هتفگ  ار  یتسلیهین )  ) یئارگچوپ ياههناخهوهق 
روخرد تهج  نیا  زا  اقح  هک  ام  هعماج  تاـیبدا  رد  صـصختم  بیدا  تسدربز و  دـیاب  تسخن  دـشابیم . صخـش  نآ  هجوتم  خـساپ  تسا 

فرح ءاـیبنا  دوب : هتفگ  نینچ  هدـش  یـسانشیتسه  هفـسلف و  میلقا  دراو  تاـیبدا  ورملق  زا  یمـسر  همانرذـگ  نتـشاد  نودـب  تسا ، شیاـتس 
هک يرظن  هتوک  نیا  دید  میهاوخ  مینزب ، قرو  تقد  اب  ار  يرشب  خیرات  هتشذگ  تاحفص  رگا  دندز ! هناچ  ناهج  مظن  یپ  زا  دندز  هنامیکح 

يریخا ناویح  نیا  اصوصخم  دـیامنیم ، یـشافخ  ياهنایروم و  یلـسع و  روبنز  مظنم  یگدـنز  ینابرق  ار  ناسنا  لعفلاب  هوقلاـب و  تـالامک 
هراومه هتـشاد و  ینالوط  سب  یخیراـت  دوشیم  یتسه  نادـیم  رگیزاـب  دیـشروخ  رون  نتفر  زا  سپ  مظن  لاـمک  تاـعارم  اـب  هک  شاـفخ ) )
يالعا فده  هرابرد  سدقم  رایـسب  ياهینارگن  لیـصا و  یلاع و  رایـسب  تاساسحا  نادجو و  ياهادن  ربارب  رد  شخب  تیلـست  لماع  ناونعب 

یلضف هب  لمع  نودب  هک  تایح 
اهتلیـضف ياـهنم  یگدـنز  هب  رـصتخم  يرادـقم  لاـح  تـسا . هـتفرگ  رارق  نارظن  هتوـک  نآ  مادختـسا  رد  دوـب ، دـهاوخن  لوـصو  لـباق  اـهت 

تسا لاوس  نیا  زا  سپ  هبتر  رد  لاوس  نیا  هتبلا  هن ؟ ای  دنک  ادیپ  ققحت  دناوتیم  یگنهرف  ندمت و  تتلیضف ، نودب  ایآ  مینیبب  ات  میزادرپیم 
میناوتن ینعی  میـسرب  تبثم  هجیتن  هب  روبزم  لاوس  هرابرد  میناوتن  ام  رگا  و  دراد ) دوجو  یناسنا  هعماج  کـی  الـصا  تلیـضف  نودـب  اـیآ   ) هک

میرادـن و گنهرف  ندـمت و  زا  ثحب  هب  يزاین  رگید  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یناسنا  هعماج  تسا  نکمم  مه  تلیـضف  نودـب  هک  مینک  تابثا 
! تسا یگدنز  مظن  يارب  ياهلیسو  هکلب  درادن ، یتاذ  تیبوبحم  تلیضف  میاهدش . وربور  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  ياهیـضق  اب  ام  حالطـصاب ،
اهیگراچیب و اهتبکن و  همه  نآ  هدهاشم  هک  یئاج  تسا . هدـش  کیلـش  تیناسنا  زغم  هب  هفـسلف  ای  تایبدا  لکـش  رد  هک  تسا  یـصالخ  ریت 

ناسنا هک  دزاسب  عناق  ار  یسک  دناوتن  ناسنا  تیناسنا  طوقس  تبکن و  لماع  ود  هاجنپ و  نآ  هدهاشم  هصالخ  روطب  اهراتـشک و  اهریدخت و 
تالمج نایب  اب  دـیابن  اهنت  هن  كاپ  نادـجو  اب  ناسنا  کـی  دزوسیم و  تسا ، هتخاـس  شروهلعـش  دوخ  تسد  اـب  هک  یتلیـضفیب  شتآ  رد 

اذگیم اپ  ریز  ار  تایح  نیناوق  لوصا و  همه  هک  تسا  یشنمدازآ  درم  بجع  هک   ) عامتجا رد  هدش  حرطم  بجوم  از و  ترهش 
مادختـسا نیا  ءاقب و  رد  عزانت  نادـیم  رد  ناشکمدآ  رادافو  ناگدـنیامن  نیا  طوقـس  دـیامنب . شـالت  وپاـکت و  زوس  ناـسنا  شتآ  نیا  در )!

نانآ اب  یقطنم  نخـس  کی  دیناوتب  یتح  امـش  هک  تسا  نآ  زا  رتهابت  رتدیدش و  تیناسنا  ناسنا و  مادعا  نادیم  ندرک  راومه  يارب  ناگدش 
ندرک راومه  يارب  ناگدش  مادختـسا  نایاقآ  ءاقب و  رد  عزانت  نادیم  رد  ناشکمدآ  رادافو  ناگدنیامن  نایاقآ  دیئوگب : دیراذگب و  نایم  رد 

تیناسنا تلیـضف و  ناسنا  نیا  يارب  هک  ناحلـصم  ءامکح و  هللا و  ءایلوا  ناربمایپ و  همه  نآ  اب  خـیرات  ایآ  تیناسنا  ناـسنا و  مادـعا  نادـیم 
دـسیونیم و دوخ  تسد  اب  ناسنا  نیا  هک  يروآگنن  هایـس و  همانراک  لباقم  رد  تسا و  هدرک  کیرحت  تلیـضف  نا  هب  لمع  هب  هتخومآ و 

موزل يارب  دـیامنیم ، ءاضما  طخ  نیرتاـناوخ  ار  نآ  دـسیونیم و  دوخ  تسد  اـب  ناـسنا  نیا  هک  يروآگـنن  هایـس و  يهماـنراک  اـب  ار  نآ 
نیمادـک هب  امـش  رگید : ترابع  هب  و  تسین !؟ یفاک  یناسنا  یلاـع  قـالخا  وکین و  هدـیمح و  تافـص  اـب  اـهناسنا  حالـصا  هار  رد  شـشوک 
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زا یـضعب  اب  قوف  ترابع  يهرابرد  يزور  دینک ! شرت  هدنرد  تسا ، لیدعت  لباق  هک  ار  هدنرد  ناویح  نیا  هک  دیاهدروخ  دـنگوس  سدـقم 
شاب هدوب  یتقیقح  يهدننک  وگزاب  دناوتیم  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  ود  ره  میتشاد ، یئوگتفگ  ققحم  نادنمشناد 

کلهم يرامیب  هب  التبم  ای  تسا  یگدنز  مظن  يارب  ياهلیـسو  هکلب  درادن ، یتاذ  تیبوبحم  تلیـضف  هک  بلطم  نیا  ناراداوه  هدـنیوگ و  د .
تلع نتشیوخ  نتخانـش  زا  وا  یناوتان  ینعی  ار  نارگید  دعب  دسانـشن  ار  دوخ  الوا  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  هک  دناهدوب  نتـشیوخ  اب  داضت 

دوخ عون  مه  ار  اهناسنا  يهمه  سپس  دنک و  یقلت  هدنرد  ناویح  کی  ار  دوخ  یلوایکام  سباه و  دننام  ای  و  دشاب . هدوب  نارگید  نتخانـشن 
يهتخاب دوخ  ناقـشاع  ای  دشاب و  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  يرودزم  تیناسنا ، ناسنا و  اب  هنادرخبان  هزرابم  نیا  لماع  هک  تسا  نکمم  دـنادنب .
دناهدرک دوبان  ار  نآ  هداهن و  اپ  ریز  ار  تیناسنا  هناقمحا ، فدـه  نینچ  هب  لوصو  يارب  هک  دـناهدوب  عماوج  هعماـج و  رد  نتـشیوخ ) حرط  )

تساوخیم نکمم  قیرط  رهب  دوب و  هتفگ  یلعامتجا  ترهـش  قشاع  رفن  کی  دیوگیم : هک  تسا  لثم  مدرم  نایم  رد  نتـشیوخ .) لایخ  هب  )
هعماج رد  ندـش  روهـشم  هک  دوخ  يهقوشعم  هب  تسناوتیمن  اذـل  دوب ، ریگمشچ  زایتما  هنوگ  ره  دـقاف  نوچ  دنـسانشب ، ار  وا  هعماـج  مدرم 

هب هک  دوب  هکم  رد  دوش ؟ روهـشم  مدرم  ناـیم  رد  اـت  درک  دـیاب  هچ  هک  درکیم  رکف  زور  بش و  عوـضوم  نیا  رد  ددرگ . لـئان  تسا  هدوـب 
مدز ایربک  رد  ات ، مدز  رد  رازه  هب  میاپ  دیسر  مرح  هب  میاج ، دوب  رید  رد  هک  نیا  رد  هشیدنا  ياج 

مورب هک  دیسر  یخیرات  ماهلا ! عارتخا و  عادبا و  فشک و  نیا  هب  نم  مدز  ادخ  هگـشیپ  رد  دوهـش  ملع  مداهن  مدق  هگراب  رد  دوجو  مدق  نم 
ياهروشک يهمه  مدرم  درک و  دنهاوخ  وگزاب  رگیدکی  هب  ار  نآ  مدرم  تسا ! يریظنیب  يهثداح  کی  نیا  نوچ  منک و  لوب  مزمز  هاچ  رد 

ترهـش هار  نیا  زا  و  مدرک ! لوب  مزمز  هاچ  هب  هک  مدوب  نم  نیا  هک  دـیمهف  دـنهاوخ  یمالـسا  ریغ  ياـهروشک  زا  مه  يرادـقم  یمالـسا و 
لاح رد  ار  وا  هک  نیملـسم  زا  رفن  دنچ  تسرپ  ترهـش  نآ  یتخبدب  زا  داد . ماجنا  ار  راک  نیا  و  تشگ ! دـهاوخ  نم  بیـصن  یناهج  ریگارف 

ار هراچیب  نیا  ارچ  دندیـسرپیم : نیبراض  نآ  زا  هک  یتقو  دـندز و  وا  هب  رایع  مامت  لصفم و  کتک  تسد  دـنچ  دـندید ، مزمز  هاـچ  هب  لوب 
دنتفگیم هکلب  دـسرب ، دوب  ترهـش  هک  دوصقم  هب  تخبدـب  نآ  اـت  تسا ، هدرک  راردا  مزمز  هاـچ  هب  وا  هک  دـنتفگیمن  خـساپ  رد  دـینزیم 

امش افطل  میریگب ، يو  زا  ار  هقورسم  ياهلوپ  ات  مینزیم  ار  وا  ام  و  هدمآ ، سدقم  هاگیاج  نیا  هب  هدومن و  تقرس  ام  رهـش  رد  لوپ  يرادقم 
هب قشع  هلـضاف و  قالخا   ) یناسنا تلیـضف  رگا  مالـسا ، هاگدـید  زا  میئوگیم : لامجا  روطب  ثحبم  نیا  نایاپ  رد  دـینک . کمک  اـم  هب  مه 

اهناسنا یعقاو  تداعس  لیصحت  هار  رد  يراکادف  تشذگ و  ندید و  كرتشم  مالآ  ذئاذل و  رد  مدرم  اب  ار  دوخ  لامک و 
یعیبط خیرات  کی  اب  زج  ام  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یتیناسنا  رگا  درادـن و  دوجو  یتیناسنا  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  نانآ ) يراکماک  هار  رد  هن 

یبوکیاپ اب  ولو  دیـصقرن  سک  ره  هک  دوب  دـهاوخ  ياهناـخ  صاـقر  اـیند  هجیتن  رد  تشاد ، میهاوخن  راکورـس  ناـسنا  ماـنب  صاـخ  یناویح 
رد ار  ندـمت  یـساسا  لـماع  نیا  ملظ - زا  يراد  نتـشیوخ  - 10 تسا ! هتخاب  ار  یگدـنز  اهناسنا  نیرتکاـپ  ياـهزغم  اـهلد و  يور  هدنـشک 

لماش هدام  نیا  سفن ، لتق  ندرک  یقلت  گرزب ) تسیاشان   ) ندرمـش گرزب  و  مینکیمن . رارکت  اج  نیا  رد  اذـل  دـناهدرک ، حرطم  هتـشذگ 
يزورما ندمت  دـشابیم . زین  حور  نتـشک  حور و  ندـش  اهر  دـبلاک و  سفق  ندرک  يارب  يانعم و  هب  نتـشک  یـشک و  رگید  یـشکدوخ و 

رایتخا نانچمه  تسا ، دازآ  نایب  هدـیقع و  رد  هک  نانچ  یمدآ  هک  دـنکیم  نامگ  نینچ  ایوگ  دـهدیمن ، رارق  تیمها  دروم  ار  یـشکدوخ 
يزور رگا  دیعب  رایـسب  ای  لاحم  ضرف  رب  اذل  یـشکدوخ ! رد  یتح  دشاب  يرگید  محازم  یـسک  دیابن  و  دشابیم ! اراد  زین  ار  دوخ  یگدـنز 

هک دنـشاب  یمدرم  يدازآ  محازم  دـننک و  یلوضف  دـیابن  نارگید  دـننزب ، یـشکدوخ  هب  تسد  دوـخ ، راـیتخا  اـب  مدرم  يهمه  هک  دـسر  ارف 
يریـس و دح  ات  ار  ناسنا  کی  اعقاو  هک  تسا  لماوع  نآ  زا  رتالاب  يزورما  ندمت  ياهیـشکدوخ  يهرامـش  دـننک ! یـشکدوخ  دـنهاوخیم 

یگدنز ب زا  ضارعا 
رایـسب رما  نیا  تلع  كرد  دنیامن ) زیوجت  یعطق و  ار  یـشکدوخ  هک  دنوش  ادیپ  یلماوع  ینعی  دشاب ، ریذپناکما  يزیچ  نینچ  رگا   ) دناسر

كرحتم یناگدرم  تقیقح  رد  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  فده  هفـسلف و  يزورما ، ندـمت  رد  یگدـنز  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هداس 
يهمادا لماع  یعقاو  یگدـنز  اریز  دـنربیم ، نیب  زا  ار  یعقاو  یگدـنز  کی  هک  نیا  هن  دنـشخبیم ، نایاپ  دوخ  تکرح  هب  نیمز ، يور  رد 
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هک يدودح  ات  يدام ، دبلاک  سفق  بیرخت  زا  تسا  ترابع  هک  ار  یلومعم  نتـشک  يزورما  ندـمت  نینچمه  دراد . دوخ  نورد  رد  ار  دوخ 
دیاب تسا و  رامیب  صخـش  کی  لتاق  دیوگیم : دهدیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  دنک ، ادیپ  تاجن  نایمدآ  ياهناج  هب  ییانتعایب  یئاوسر  زا 

يهمه رب  قیبطت  لباق  یلو  دراد ، تحـص  دراوم  یـضعب  رد  هچ  رگا  بلطم  نیا  دوش ! هجلاعم  يو  شیاسآ ، هافر و  لئاسو  ندرک  هداـمآ  اـب 
ياهناج يهعونمم  يهقطنم  هب  ندرک  تارج  دوش ، زارحا  تابثا و  دیاب  هک  یعقاو  یناور  نارامیب  يانثتـسا  هب  اریز  تسین ، سفن  لتق  دراوم 

ملع يهفایق  اب  یلایخیب ، لامک  اب  نارادمتسایس  نانادقوقح و  یناور و  ناکشزپ  ناسانشناور و  هک  تسین  ياهداس  يهدیدپ  کی  نایمدآ ،
ضرم چ نیا  دیسرپب : امش  هک  تسا  نیا  هب  هیبش  یئامن  ملع  نیا  تسا ! هتشاد  یناور  تلع  سفن  لتق  نیا  يرآ ، دنیوگب : یئامن 

هک دوشیم  ادـیپ  یـسک  رگم  دراد !) یتلع  هک  تهج  نادـب   ) هک دوش  هداد  خـساپ  نینچ  امـش  يارب  تسا ؟ هدـمآ  دوجوب  ناـسنا  نیا  رد  ار 
ار ینالف  ضرم  هک  تسا  هدوب  هچ  تلع  نآ  هک  تسا  نیا  زا  لاوئس  هکلب  تسین ، ماع  نوناق  نآ  زا  لاوئس  دنادن ! تلع  هب  ار  لولعم  جایتحا 

هدز یـشکمدآ  هب  تسد  لـتاق  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  یتـلع  هک  نیا  هب  ندرک  تعاـنق  اـم ، ثحب  دروم  يهلئـسم  رد  تسا ؟ هدروآ  دوجوب 
دوجوب هک  تسا  یتفگـش  ياـج  تسا . بساـنم  نارگید  يهرخـسم  دوخ و  نتفیرف  يارب  هک  درادـن  تاحـضاو  حیـضوت  زج  یئاـنعم  تسا !

ياهمیمـصت هدارا و  تـالیخت و  تارکفت و  زا  سپ  یهاـگ  هک  تسا  هنادازآ  هناـهاگآ و  ياـهراک  زا  یکی  هک  يدـمع  سفن  لـتق  ندـمآ 
ناهگان و سکلفر و  باتزاب و  رارطـضا و  ربج و  يهملک  اب  هک  دـنکیم  ءاضتقا  ام  یقاب  هفـسلف  ضرف  نیا  اب  ایآ  دریگیم ، ماـجنا  ینـالوط 
هب رامیب  کی  هکلب  تسا ، هتفرگن  تروص  حیقو  تشز و  هنادازآ و  هناهاگآ و  راک  هنوگچـیه  میئوگب : هدرک و  يزاب  اهنیا  دـننام  تیمتح و 
زا زیچان  يهظحل  کی  سفن ، لتق  يهرابرد  دوخ  یناور  يزغم و  نایرج  زاغآ  زا  لتاق  رگا  تسا !؟ هدومرف  ياهفرـس  دوخ  يرامیب  ياضتقم 

یفسلف و یملع و  يهبنج  تسا  نیا  دشابیم ، يو  ریگنماد  تبسانم  رفیک  تحاقو و  لوئـسم ، هزادنا  نامه  هب  دشاب ، هدوب  رادروخرب  رایتخا 
لخا

هک تسا  دازآ  نارامیب  يارب  نایمدآ  ياهناج  يهقطنم  هک  دـیامرفیم ! روتـسد  يزورما  ندـمت  رگا  لاـح  سفن . لـتق  يهیـضق  ینید  یقا و 
نیرتهب اب  اوه و  بآ و  رظن  زا  اهطیحم  نیرتیلاع  رد  ار  نارامیب  نآ  هک  تسا  ندمت  يهدهع  رب  نیا  دـننک و  دوبان  ار  اهناسنا  دـنوش و  دراو 

ربج نوناق  ناسنا ، کی  ندروآ  رد  ياپ  زا  يهرابرد  رکفت  تاظحل  نیلوا  زا  هک  دـننادب  نیا ، زا  دـعب  اـت  دـهدب  شزاون  کـلذریغ  اهاذـغ و 
نایرج هب  رابجالاب  هک  ینالـضع  يزغم و  ياهتیلاعف  رگید  تارکفت و  اب  هک  دـنکیم  اضتقا  يربج  نوناق  اذـل  تسا ، هدومن  هطاـحا  ار  ناـنآ 

دـنکیم و فذـح  اهناسنا  زا  ار  رایتخا  - 1 هک : یندمت  يرآ ، دـهدب ! ماجنا  ار  دوخ  راک  نوناق  دـنراذگب  دـنزیخنرب و  هزرابم  هب  دـناهداتفا ،
هب ار  یـسک  يوـق  زج  يزیچ و  هوـق  زج  نم  - 2 دراد . تیمکاح  ربج  اهناسنا ، ینالـضع  یناور و  يزغم و  ياـهتیلاعف  یماـمت  رب  دـیوگیم :

دوجو ناسنا  يارب  قوفام  زا  یهیجوت  هراـظن و  چـیه  - … 4 تسا ! عامتجا  يهتخاس  نآ ، ماـکحا  نادـجو و  - … 3 مسانشیمن ! تیمسر 
مشخ و باوخ و  روخ و  زج  یفده  یگدـنز  - … 6 دنکیم ! هیجوت  دشاب  هچ  ره  ار  هلیـسو  دشاب ، هچ  ره  فده  هب  لوصو  - … 5 درادن !

روت يارب  تردق  ندروآ  تسدب  يارب  ششوک  دهدب ، ماجنا  ناسنا  کی  دیاب  هک  هچنآ  - … 7 درادن ؟ توهش 
چیه هک  تسا  یعطق  تروص  نیا  رد  کـلذ ! ریغ  مروتم و  یعیبط  دوخ  نآ  نتـشاد  شوخ  يارب  تذـل  ندیـشچ  تسا و  شایعیبط  دوخ  م 

حالطـصا يرادقم  يزورما  ندمت  ناگدننادرگ  دوخ  دننام  مه  يدمع  لتاق  رگا  اصوصخم  درادـن ، يدـمع  لتاق  تساوخزاب  يارب  یقطنم 
دادملق رفیک  قحتسم  ارم  لیلد  نیمادک  اب  ای  دیناوخیم و  رامیب  ارم  لیلد  نیمادک  اب  امش  نارواد ، نایاقآ  دیوگب : دشاب و  هتشاد  نتفای  يارب 

کی ندرک  صخرم  زا  تسا  ترابع  ماهدرک ، نم  هک  يراـک  ماهدادـن ! ماـجنا  يزیچ  يربج  یعیبط و  يراـک  زج  نم  هک  نیا  اـب  دـینکیم ،
یندمتم ناسنا  مکح  هب  رادناج  دوجوم  نیا  لولعم . تلع و  يربج  نیناوق  قباطم  متـشاد و  رایتخا  رد  هک  یتردق  يهلیـسوب  رادناج  دوجوم 

هچ تسا . هدوـب  یگدـنز ، يارب  یمـسر  تراـک  طرـش و  دـیق و  نودـب  هـنادازآ و  یـسنج  يهزیرغ  عابـشا  لوـلعم  دـیورف )  ) امـش هورگ  زا 
ریز يهیآ  رد  هک  تسا  یناسنا  تلاصا  نآ  يانبم  رب  دنکیم ، داهنـشیپ  ناسنا  يارب  مالـسا  هک  یندمت  دیهاوخیم !؟ هچ  نم  زا  دیئوگیم و 

اعیمج سانلا  ایحا  امناکف  اهایحا  نم  اـعیمج و  ساـنلا  لـتق  اـمناکف  ضرـالا  یف  داـسف  وا  سفن  ریغب  اـسفن  لـتق  نم  هنا  تسا : هداد  حیـضوت 
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ار مدرم  يهمه  هک  تسا  نیا  دـننام  دـشکب ، نیمز  يور  رد  داسفا  اب  صاصق  تهج  هب  هن  ار  ناسنا  زا  درف  کی  یـسک  ره  هک  تسا  یعطق  )
تشک

هک تسا  هیآ  نیا  هب  رظن  ایآ  تسا ). هدومن  ءاـیحا  ار  مدرم  يهمه  هک  تسا  نیا  دـننام  دـنک  ءاـیحا  ار  ناـسنا  زا  يدرف  هک  یـسک  تسا و  ه 
ياهلاهن اهناسنا ) يهمه   ) هک هنوگ  نامه  اریز  کی ) يواسم  همه  : ) دـیوگیم هداد  رارق  اهتیمک  زا  رتـالاب  ار  اـهناسنا  تاـیح  شزرا  مالـسا 

غاب نآ  نابغاب  دزن  تیبوبحم  تهج  زا  یئاهنت  هب  تسا و  دوجو  غاب  زا  یلاهن  هک  ناسنا  کی  نانچمه  دنتـسه ، يدـنوادخ  غاـب  هجوت  دروم 
يزورما ندـمت  رد  نآ  يایحا  سفن و  لتق  مینیبب  لاـح  تسا ، ترخآ  يارـس  رد  يدـبا  شتآ  يدـمع  سفن  لـتق  رفیک  دـنکیمن . یتواـفت 

زیچان رایسب  تسا  يرما  يزورما ، ندمت  رد  سفن  لتق  هک  ار  هلئسم  نیا  لئالد  دهاوش و  زا  يرادقم  میهاوخب  رگا  دوشیم ؟ روظنم  هنوگچ 
نآ مینکیم و  هراشا  هنومن  ناونعب  بلطم  کی  هب  طقف  میـسیونب . هلئـسم  نیا  رد  دیاب  باتک  دـلجم  کی  میوش  رکذـتم  تیمها ، لباق  ریغ  و 

يارب هحلـسا  نتخاـس  فرـص  نـالک ، رایـسب  ياههیامرـس  ینالـضع و  يزغم و  ياـهیژرنا  زا  ناوارف  رایـسب  يرادـقم  هزورما  هک  تسا  نیا 
يهیآ هب  رظن  اب  زین  مالسا  نید  هچنانچ  تشادن ، ضارتعا  یسک  چیه  دوب ، نتشیوخ  زا  عافد  يارب  طقف  هحلسا  نیا  رگا  دوشیم . یـشکمدآ 

دامآ ورین  دیناوتب  هچ  ره  ناتنانمشد  ربارب  رد  نتشیوخ  زا  عافد  يارب   …  ) هوق نم  متعطتساام  مهل  اودعا  و  يهفیرش :
، نتشیوخ ظفح  يارب  هحلسا  هب  رشب  یعطق  زاین  اب  هک  تسا  یلـصا  ضارتعا  کی  نیا  هتبلا  تسا . هدید  مزال  ار  هحلـسا  يهیهت   … دینک )  ه 

یلو دشابیم . لماکت  دـض  هاگترپ  رد  يرـشب  طوقـس  مئالع  زا  رگید  یکی  مه  نآ  نتفرگ  هدـیدان  هک  دراد  رب  رد  یـضقانت  لماکت  ياعدا 
دوکر هحلسا و  مکارت  اب  هکلب  تسا ، هدروآ  رد  هحلسا  رابنا  تروص  هب  ار  نیمز  يور  هک  تسین  هحلسا  دوجو  یعقاو  تمکح  هک  مینادیم 

اههیامرس هتشاد و  جاور  هحلـسا  تراجت  ات  دوشیم ، هدز  نماد  اهگنج  شتآ  ندرک  روهلعـش  هب  هدنزاس  راک  دیلوت  مدع  و  نآ ، رد  هیامرس 
، عافد لئاسو  رگم  دشابیم ، مارح  دنگنج  لاح  رد  هک  یمدرم  هب  گنج  يهحلسا  شورف  مالسا  رد  هک  یتروص  رد  دنشاب ! هتـشاد  یهدزاب 
هک یلیلد  ره  تسا ، يرـشب  تایح  ماوق  يهیام  هک  تسا  تلادـع  نامه  فاصنا  قلخ - يهمه  يارب  فاـصنا  - 11 کلذ . ریغ  رپس و  دـننام 

فاصنا ترورض  يارب  تقیقح  رد  دوش ، هماقا  شیادخ  اب  نتشیوخ و  اب  ناسنا  يهطبار  رد  یتح  اهناسنا ، طباور  رد  تلادع  ترورض  يارب 
دوریم راکب  دراوم  رد  ابلاغ  فاصنا  هک  تسا  نیا  تفرگ  رظن  رد  لاصنا  تلادـع و  نایم  تسا  نکمم  هک  یتوافت  تسا ، هدـش  هماـقا  اـمه 

لف میونشیم : ای  میئوگیم  هک  یتقو  اذل  دیامن . ارجا  دوخ ، نادجو  مکحب  نآ و  شزرا  ترورض و  تفایرد  اب  ار  تلادع  ناسنا  هک 
رابجا نودـب  شینورد  يالاو  ساسحا  هب  دانتـسا  اب  ار  تلادـع  هک  میروآیم  رظن  رد  ار  یـصخش  تقیقح  رد  تسا ، یفـصنم  صخـش  ینا 

اب يدعت  ملظ و  داضت  داد . لدع و  يهرابرد  الاو  ساسحا  مدع  زا  یـشان  يدعت  ملظ و  زا  تسا  ترابع  فاصنا  دض  دیامنیم . ارجا  ینورب 
لیدعت زا  یـشان  هک  یناسنا  یلاع  تلیـضف  نیا  بضغ - ندرب  ورف  ملح و  - 12 درادن . لیـصفت  حرـش و  هب  يزاین  هک  تسا  یتقیقح  ندمت ،

نتـشیوخ تمواقم و  تسا . ناسنا  یناور  يزغم و  دـشر  زراب  تاـمالع  زا  یکی  تسا ، كرحم  ياـههزیگنا  ربارب  رد  تمواـقم  تاـناجیه و 
ناور شزرا  اب  تیفرظ  يهدنهد  ناشن  دریگیم ، همشچرس  یئوج  ماقتنا  سح  نایلغ  ندناشن  ورف  زا  هک  زیگناناجیه  لماوع  ربارب  رد  يراد 

ربص و ءاشنم  یمظع  تلیـضف  نیا  دـنروآیم . رد  بارطـضا  ناسون و  هب  ار  کبـس  حاورا  اهزغم و  هک  تسا  یئاههزیگنا  للع و  لـباقم  رد 
تلیـضف نیا  يهرابرد  يردـقب  ینآرق  تایآ  دـسریم . هجرد  نآب  یتلیـضف  رتمک  شزرا  رظن  زا  هک  تسا  اهدادـیور  يارجم  رد  یئاـبیکش 

یفوـی اـمنا  تسا : هدوـمرف  تاـیآ  زا  یکی  رد  هلمج  نآ  زا  تسین . روـصت  لـباق  نآ  قوفاـم  هـک  تـسا  هدوـمن  کـیرحت  قـیوشت و  یمظع 
امب مکیلع  مالـس  دـننکیم ). تفایرد  باسحیب  ار  دوخ  ياهـشاداپ  رابدرب  ياهناسنا  هک  تسین  نیا  زج   ) باـسح ریغب  مهروجا  نورباـصلا 

یبقع معنف  متربص 
نم صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  ءیـشب  مکتولبنل  و  ترخآ ) يهناـخ  تسا  وکین  دـیدرک و  هک  يربص  ربارب  رد  داـب  امـش  رب  دورد   ) رادـلا

مهبر و نم  تاولص  مهیلع  کئلوا  نوعجار . هیلا  انا  هللاانا و  اولاق  هبیـصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  نیرباصلا . رـشب  تارمثلا و  سفنالا و  لاومالا و 
درک میهاوخ  شیامزآ  اههویم  سوفن و  لاوما و  رد  شهاک  سرت و  یگنسرگ و  زا  يزیچ  هب  ار  امـش  اعطق   ) نودتهملا مه  کئلوا  همحر و 
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يوس هب  میئادخ و  نآ  زا  ام  دنیوگیم : دنک  تباصا  نانآ  هب  تبیصم  هک  یتقو  هک  یناسک  هدب  تراشب  ار  تبیصم ) ماگنه  رد   ) نارابدرب و 
هک یئاهناسنا  ناگتفای .) تیاده  دنتـسه  نانآ  دندرگیم و  لئان  ناشراگدرورپ  زا  یتمحر  اهدورد و  هب  هک  دنتـسه  نانآ  میدرگیم . رب  وا 

دوجوب هار  رد  ياهفیظو  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دنشچب ، ار  ندمت  معط  دنناوتیمن  دنـشابیم  يدنت  یبصع  تاناجیه  بضغ و  يرامیب  راتفرگ 
اهندـمت و یهابت  لـماع  نیرتگرزب  نیمز  يور  رد  داـسف  نیمز - يور  داـسف  زا  ندرک  زیهرپ  - 13 دـنریگب . هدـنع  هب  نآ ، يالتعا  ندروآ و 

مهیلع تکب  امف  تخاس . ناشدوبان  نانآ  نایم  رد  داسف  عویـش  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  یناوارف  عماوج  خـیرات  لوط  رد  دـشابیم . اـهگنهرف 
هیرگ دوخ  تشز  لامعا  ناگدشدوبان  نآ  هب  نیمز  نامسآ و  و   ) نیرظنم اوناک  ام  ضرالا و  ءامسلا و 

قیداصم فانـصا و  عاونا و  لماش  تسا ، لماع  نیرتکلهم  یناسنا  ندـمت  يارب  هک  يداـسف  دـندشن ). هداد  تلهم  ناـنآ  دـنتخادنین و  هار  هب 
یگدـنز ورملق  رد  مزال  یگنهامه  مظن و  رد  لالتخا  مزال ) نوناق  مظن و  رد  لالتخا   ) زا تسا  ترابع  داـسف  یلک  ياـنعم  دـشابیم . داـسف 

دـساف لتخم و  ار  نآ  دـیامن ، زورب  یتسه  ناهج  زا  یتیعقوم  هطقن و  ره  رد  هک  تسا  نوناق  دـض  نامه  دوشیم ، هدـیمان  داـسف  هک  اـهناسنا 
ندـمت تیوه  اریز  تسا ، ندـمت  دوخ  تیوه  هب  دنتـسم  دزاسب ، دوبان  ار  یناسنا  ندـمت  دـناوتیم  يداسف  هنوگ  ره  هک  اعدا  نیا  دزاـسیم .
ندـمت داسف ، لماع  يهلیـسوب  اهنآ  زا  یکی  رب  یتح  لالخا  دورو  اب  ینعی  اـهنآ  نودـب  هک  یعقاو  تاـصتخم  ياراد  نیعتم و  تسا  یتقیقح 

نآ رد  لالخا  داسفا و  هک  نوناـق  مظن و  زا  دوصقم  رگا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  ددرگیم  لـالتخا  راـچد  هزادـنا  ناـمه  هب  دـیدرت  نودـب 
تسا ینالوط  ياهتدم  اهشزرا  لوصا و  نیا  تسا . یناسنا  ياهشزرا  لوصا و  نوناق و  مظن و  دشابیم ، نآ  لاوز  ندمت و  نتسکش  بجوم 
تخر دنربیم ، راکب  اهنیمزرـس  نآ  رد  تیناسنا  طوقـس  رب  یـشوپور  يارب  ار  ندـمت  حالطـصا  هک  وجهطلـس  یتعنـص و  ياهروشک  زا  هک 
تردق هناماکدوخ و  ياههتساوخ  شوخ  تسد  ار  يرشب  تیدوجوم  هتفرگ ، تسدب  ار  يزورما  رـشب  تشونرـس  لاح  نیا  اب  تسا ، هتـسبرب 

ناتسرپ
یکانتشحو يدام  تردق  هک  وجهطلس  یتعنص و  ياهروشک  رگا  هک  نیا  نآ  تسا و  نشور  رایسب  ضارتعا  نیا  خساپ  دناهدومن . شیوخ  ه 

ود هاجنپ و  نآ  نتخاس  فرطرب  يارب  دندوب ، رادروخرب  یناسنا  ندمت  کی  زا  دناهدروآ ، تسدب  دناهتسناوت ، هتساوخ و  هک  یهار  ره  زا  ار 
دیدشت لماع  دوخ  هکلب  دناهتشادنرب ، هار  نیا  رد  یماگ  اهنت  هن  مینیبیم  هک  یتروص  رد  دنتشادیمرب  یماگ  يرشب  طوقـس  لماع  تبکن و 

یئاههرهم دوخ  دنـشاب و  مورحم  یناسنا  يالاو  رایتخا  یهاگآ و  زا  نآ ، ناگدـننادرگ  هک  یندـمت  زا  یهگناو  دـنزاسیم . رتمهارف  ار  اهنآ 
راظتنا تشاد ؟ ناوتیم  يراظتنا  هچ  دنشاب  هدوب  روبجم  هاگآان و  لوئسم و  ریغ  نیشام  کی  ندنادرگ  يارب  روبجم  هاگآان و  لوئسم و  ریغ 

هوک زا  تیناسنا  ياهـشزرا  یناسنا و  لوصا  تاعارم  راظتنا  دـننام  تسرد  روبجم  هاگآان و  لوئـسم و  ریغ  ياههرهم  نیا  زا  یناـسنا  ندـمت 
لکشت فطل و  تمحر و  و  تبحم - سنا و  هب  مازتلا  - 14 درادن . رگید  ياهراچ  چیه  تردق  اب  نآ  ندرک  راهم  زج  هک  تسا  یناشف  شتآ 

داینب ار  ندـمت  رـصنع  ای  لماع  نیا  رگا  دـشاب . هدوب  اوق  یتسـس  تسکـش و  بجوم  هک  يرما  ره  زا  یگدـنکارپ و  زا  زیهرپ  یگنهامه و  و 
صا يانبم  رب  لکشت  تفلا و  سنا و  رگا  اریز  میاهداد ، ماجنا  یقطنم  الماک  يراک  مینک ، یقلت  ندمت  یساسا 

دهاوخ تبحم  یـسک  هب  تفرگ و  دـهاوخ  تفلا  سنا و  یـسک  اب  یمدآ  ینعی  دوب ، دـهاوخ  يرگادوس  يانبم  رب  اـعطق  دـشابن  یناـسنا  لـی 
تفایرد صخـش  نآ  زا  تبحم  تفلا و  سنا و  هک  نیا  شیالعا  دح  و  دوش ، عفد  وا  زا  يررـض  ای  دسرب  وا  هب  یعفن  لباقم ، رد  هک  دـیزرو 

لماوع نامه  زا  یکی  نیا  دیامن ! عفد  ار  يررض  ای  دروایب و  یعفن  هک  تفرگ  دهاوخ  تروص  هزیگنا  نیا  اب  طقف  يرگید  اب  لکـشت  دنک و 
اب رگیدکی  هب  اهناسنا  نتـسویپ  : ) تسا نیا  لماع  نیا  لصاح  میاهدش و  رکذـتم  هتـشذگ  رد  هک  تسا  طوقـس  تبکن و  يهناگ  ود  هاجنپ و 

قوف تبحم  هتفرگ و  رارق  روتـسد  دروم  ادیدش  مالـسا  يهیلوا  عبانم  رد  لماع  نیا  یئوجدوس ) لماع  اب  رگیدکی  زا  نتخیـسگ  زاین و  لماع 
رگا و  مینکیم ؟ لـقن  ـالیذ  هک  ار  تراـبع  نیا  رتشاکـلام  ناـمرف  رد  نونکاـت  اـیآ  تـسا . هدوـمن  یفرعم  ناـمیا  مئـالع  زا  ار  يرگادوـس 

مهل و هبحملا  هیعرلل و  همحرلا  کبلق  رعـشا  و  دـیامرفیم : هک  دـینک  هعجارم  ترابع  نا  هب  هدومرف  تمحز  لمحت  راب  کی  ولو  دـیاهدیدن ؟
تمحر اکلام ،  …  ) قلخلا یف  کل  ریظن  وا  نیدلا  یف  کل  خا  اما  نافنـص : مهناف  مهلکا ، منتعت  ایراض  اعبـس  مهیلع  ننوکتال  و  مهب ، فطلا 
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نغ ار  ناشندروخ  هک  شابم  ماشآ  نوخ  يهدنرد  نانآ  يارب  زاسب و  تفایرد  لباق  تبلق  هب  ار  هعماج  مدرم  رب  فطل  تبحم و  و 
تقد تسرد  تالمج  نیا  رد  دنـشابیم ) وت  ریظن  تقلخ  رد  اـی  دـناوت و  ینید  ردارب  اـی  هعماـج ) مدرم  يهمه   ) ناـنآ اریز  يرامـشب ، تمی 

تفاـیرد و هکلب  رادـب . اور  فـطل  تبحم و  تمحر و  دوـخ  تموـکح  تحت  مدرم  يارب  کـلام  يا  دـیامرفیمن : نینموـملاریما  دـیئامرفب .
شریذـپ و لـباق  تلد  هب  ار  هعماـج  مدرم  رب  فـطل  تبحم و  تمحر و  اـکلام ، دـیامرفیم : دـهدیم و  شرافـس  يو  هب  ار  لد  اـب  شریذـپ 

تلم يارب  امن و  تفایرد  تناج  حوطـس  قامعا  زا  ار  هعماج  مدرم  رب  فطل  تبحم و  تمحر و  اکلام ، رگید : حالطـصا  هب  و  امنب . تفایرد 
عاـجرا شلد  هب  هعماـج  مدرم  هب  ندوـمن  فـطل  تبحم و  تـمحر و  يارب  ار  رتشاکـلام  نینموـملاریما  هـک  دوـشیم  هظحـالم  نارتـسگب .

هن زغم و  یلومعم  ياوق  هن  تسا ، یهلا  فطل  تبحم و  تمحر و  جاوما  یناـبر و  راوـنا  نوناـک  هک  تسا  یمدآ  كاـپ  لد  اریز  دـیامنیم ،
عوضوم ود  اـی  کـی  هب  نینموملاریما  هک  نیا  رگید  تیمها  اـب  رایـسب  يهتکن  دـنرگادوس . هشیپ و  تراـجت  ـالومعم  هک  کـلذ  ریغ  زئارغ و 

یناسنا هک  تسا  نیا  ياهیصوت  نینچ  يانعم  و  تسا ، هداد  رارق  هیـصوت  دروم  ار  فطل  تبحم و  تمحر و  عوضوم  هس  ره  هدومرفن  تعانق 
ره اب  ار  شناگدنب  قلطم  ضایف  دنوادخ  هکنانچ  فطل ) تبحم و  تمحر ،  ) دراد زاین  عوضوم  هس  ره  هب  دنکیم ، یگدـنز  ایند  نیا  رد  هک 

انع دروم  عوضوم  هس 
-2 يزوـسلد )  ) تمحر - 1 تسا : بیترت  نیدـب  دوش  تیاـنع  ناـسنا ، دوخ  عوـن  مه  هب  ناـسنا  زا  رگا  عوـضوم  هس  نیا  دـهدیم . رارق  تی 

ابیرقت یلوـمعم  میهاـفم  اـب  تمظع  اـب  يهـملک  نـیا  يهـمجرت  یتـح  فـیرعت و  فـطل ، - 3 صخــش ) يهبذاـج  رد  نـتفرگ  رارق   ) تـبحم
همجرت و رد  رگا  دشابیم ، سدقا  تاذ  نآ  ياهمان  زا  یکی  فیطل  تسا و  هدش  فیـصوت  هملک  نیا  اب  لاعتم  دنوادخ  تسا . ریذـپانناکما 

هملک نآ  حیـضوت  هب  قفوم  يدودـح  ات  دوجوم ، کی  رد  تفارظ  تیاهن  رد  ریخ  ذوفن  زا  تسا  تراـبع  فطل  میئوگب : هملک  نیا  فیـصوت 
ذوفن شناگدنب  رد  تفارظ  تیاهن  رد  یهلا  تاریخ  ای  ریخ  هک  تسا  نیا  شناگدنب  رب  يدـنوادخ  ندوب  فیطل  يانعم  نیاربانب ، میاهتـشگ ،

هـس ره  رگیدکی  قح  رد  دیاب  مه  مدرم  دارفا  تسا ، مدرم  رب  فطل  تبحم و  تمحر و  هب  رومام  رادمامز  هکنانچ  یمالـسا  ندمت  رد  دراد .
تمحر و رگیدکی  هب  اهناسنا  دیاب  دیوگیم : یکی  هک  میـشیدنیب  ندمت  عون  ود  نیب  ام  توافت  رد  دیئایب  دنرادب . لوذـبم  ار  روبزم  عوضوم 

جاوما دـننام  اهناسنا  نیا ، زا  رتالاب  هکلب  دـنرکیپ ، کی  ياضعا  دـننام  اعقاو  اهناسنا  هک  تسا  نینچ  نآ  ياـنعم  هک  دـنزروب  فطل  تبحم و 
؟ دـناسرب اجک  هب  ار  ناسنا  دـهاوخیم  دـنکیم و  یقلت  هنوگچ  ار  ناسنا  دوش ، راوتـسا  انبم  نیا  رب  هک  یندـمت  تسا  ملـسم  دـنحور ، کـی 

رب ندمت 
، تالامک تاریخ و  رد  هقباسم  يوپاـکت  رد  يو  نداد  رارق  اـب  هتـشادرب و  میقلطم ) لاـمک  نآ  زا  اـم   ) هللااـنا هگلزنم - زا  ار  ناـسنا  اـنبم  نیا 

نینچ دارفا  يهمه  نوچ  دـنرگیدکی ، يارب  فطل  تبحم و  تمحر و  اپ  ات  رـس  اـهناسنا  نیا  دـیامنیم . نوعجار  هیلا  اـنا  هگلزنم و  راپـسهر 
رگید ندمت  يرازایب و  دوخ  ار ز  یلد  هک  نآ  دزرین  دوجو  کلم  هک  ایدعـس  نالد  هدنز  ناجب  هک  دننادیم  دـنرادروخرب و  لد  زا  ندـمت ،

عازن و هـب  رگیدـکی  اـت  وـلج  اـیب  يراد  تردـق  رگا  مـمهفیمن . ار  اـهنیا  نـم  هـچ ؟ ینعی  تـبحم  فـطل و  تـمحر ، لد ، درخ ، دـیوگیم :
اریز تسا ، تقوم  تردـق  ياـنبم  رب  ندـمت  نیا  تسا ! وا  نآ  زا  یگدـنز  قح  تیدوجوم و  دـشاب ، رتيوق  سک  ره  میزادرپـب ، شکمـشک 
نیا دشاب ، هدوب  يدبا  قلطم و  دناوتیمن  مه  ياهعماج  هورگ و  چیه  يارب  نانچمه  تسین  يدبا  قلطم و  يدرف  چیه  يارب  هک  نانچ  تردـق 

لالقتـسا يدازآ و  معط  هک  تسا  حرطم  نآ  يارب  يرایتخا  هن  دـنک و  جـیورت  ار  یهاـگآ  هک  تسا  رادروخرب  یهاـگآ  زا  هن  ندـمت  هنوگ 
هب نآ  يارجا  هک  دـمهفیم  یناسنا  حور  تاصتخم  رگید  فطل و  تبحم و  تمحر و  يارب  یئانعم  هن  دـناشچب و  شمدرم  هب  ار  تیـصخش 

دزاسب رادروخرب  یناسنا  يهیلاع  تافص  هنوگ  نیا  زا  رگیدکی  هب  تبسن  ار  مدرم  يهمه  دیامن و  هیصوت  هعماج  مدرم  يهرابرد  نازاتشیپ 
زورب تسا ، لماکت  مئـالع  هک  یناـسنا  یلاـع  تاـصتخم  يـالتعا  زورب و  ياـج  هب  ار  خـیرات  رـساترس  ندـمت  نیا  هک  تسا  تهج  نیدـب  . 

ءالتعا اریز  دـسرب ، ـالتعا  هب  هک  نیا  هن   ) دریگیم جوا  تدـش و  ءافعـض  نتخاـس  دوباـن  يهلیـسوب  هک  دـنیبیم  يربج  هاـگآان و  ياهتردـق 
تسد اب  ای  دوریم و  يدوبان  فعض و  هب  ور  اجیردت  دوخ  ینورد  لماوع  يهلیسوب  سپـس  تسا ) تمظع  شزرا  رادراب  هک  تسا  ياهملک 
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يهنایـشآ زا  یطاقن  اهندیچیپ ، راموط  نیا  نایرج  رد  دریگیم . شیپ  ار  يدوبان  طوقـس و  هار  تسا  تردـق  نآ  زا  رتيوق  هک  رگید  لماوع 
ندمت ار  نایرج  نینچ  مان  هاگنآ  دزاسیم و  کلهتسم  ار  نآ  یتایح  شزرا و  اب  داوم  دنیامنیم و  بیرخت  دوشیم  هدیمان  نیمز  هک  ار  ابیز 

تالضع و هک  يروطب  دشاب ، هدوب  اوق  یتسس  تسکش و  بجوم  هک  يرماره  زا  زیهرپ  اهورین و  زا  يرادروخرب  - 15 دنراذگیم ! یلماکت 
دنهاوخ راکب  دروم  راهچ  رد  هتفای  لکشت  ياهورین  لماوع و  نیا  عومجم  دنشاب . هدوب  رگیدکی  نابیتشپ  هعماج  مدرم  ياهتردق  اههشیدنا و 

ناسنا ار  دوخ  هک  ناعونمه  زا  محازم ، ياهورین  لماوع و  نیا  هاوخ  تکرح ، ریسم  زا  محازم  ياهورین  لموع و  نشادرب  مکی - دروم  داتفا .
هار دس  دناوتیم  نوگانوگ  یلاکشا  اب  هک  تعیبط  زا  هاوخ  و  ءاقب ) رد  عزانت  رادافو  قاشع   ) دنشاب هدوب  دنمانیم 

یمدآ يدام  ياهزاین  يوگخـساپ  هک  یتشیعم  نتخاس  هدامآ  یگدـنز و  رد  شیاسآ  هافر و  لئاسو  يهیهت  مود - دروم  دـشاب . هدوب  اهناسنا 
یناور يزغم و  یگدوسآ  لیـصحت  يارب  دیاب  هک  دراد  ياهدرتسگ  رایـسب  يهنماد  یمدآ  عونتم  ياهزاین  زا  يوریپ  هب  دروم  نیا  دشاب . هدوب 
نآرق دننام  هیلوا  عبانم  رد  يردقب  یمالسا ، ندمت  ندروآ  دوجوب  يارب  دروم  نیا  هب  هجوت  ترورـض  دروایب . تسدب  رودقم  دح  ات  ار  اهنآ 

زا یتالمج  نآرق و  زا  هیآ  دـنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  طقف  میرادـن . اهنآ  لـصفم  ناـیب  هب  يزاـین  هک  تسا  هدـش  دزـشوگ  ناوارف  ثیداـحا  و 
هک یناسک  يا   …  ) مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  هللا و  وبیجتـسا  ونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  کـی - ینآرق : تاـیآ  مینکیم : هراـشا  هغالبلاجـهن 
.( دنکیم ءایحا  ار  امـش  هک  دننکیم  توعد  یتایعقاو  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  ار  لوسر  ادخ و  دـیریذپب )  ) دـینک تباجا  دـیاهدروآ ، نامیا 

هشیدـنا و ایبنا و  تثعب  هب  يزاین  نودـب  مه  تانویح  هک  تسین  ایند  نیا  رد  ندز  سفن  درجم  ءاـیحا  زا  دوصقم  هک  نیا  رد  تسین  يدـیدرت 
تشیعم یگدامآ  نودب  هک  نیا  رد  تسین  یکـش  و  تسا . لوقعم ) تایح   ) تفایرد روظنم  هکلب  دنهدیم ، ماجنا  فاشتکا  عدبا و  وپاکت و 

تشیعم رازبا  رگید  يزرواشک و  ورملق  رد  هچ  عیانص و  ورملق  رد  هچ  تشیعم  عفانم  یهابت  اب  ملاس و 
لیصحت هار  رد  وپاکت  يارب  ار  زور  ام  و   ) اشاعم راهنلا  انلعج  و  ود - یقطنم . ریغ  تسا  یعقوت  هعماج ، کی  مدرم  زا  لوقعم ) تایح   ) عقوت ، 

ترخآ تسا ، هداد  وت  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  رد   ) ایندلا نم  کبیـصن  سنت  هرخالا و ال  رادلا  هللا  كاتا  امیف  غتبا  و  هس - میداد ). رارق  شاعم 
رد ار  امش  هک  میئام  و   ) شیاعم اهیف  مکل  انلعج  ضرالا و  یف  مکانکم  دقل  و  راهچ - امنم ). شومارف  ایند  زا  ار  دوخ  بیصن  نک و  بلط  ار 

میظنت ترورض  رد  هک  یتایاور  تفگ : ناوتیم  تایاور ، اما  و  میداد .) رارق  اهتشیعم  نیمز  رد  امش  يارب  میدومن و  رقتسم  ریگیاج و  نیمز 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يزور  هک  تسا  هدش  لقن  یفاک  باتک  رد  هلمج  نآ  زا  تسا . رتاوتم  دح  زا  شیب  تسا ، هدمآ  شاعم 
ام يارب  ادنوادخ ،  ) انبر ضئارف  انیدا  انمـص و ال  انیلـص و ال  ام  زبخلا  ول ال  هناف  زبخلا  یف  انل  كراب  مهللا  تفگ : نینچ  ادـخ  اب  شیاین  لاح 
.( مینکیم ادا  ار  نامراگدرورپ  تابجاو  هن  میریگیم و  هزور  هن  میرازگیم و  زامن  هن  دـشابن  نان  رگا  اریز  امرف ، اطع  تکرب  نان  يهراـبرد 

مهیلا رتاو  هلـسر و  مهیف  ثعبف  تسا : هدومرف  نینچ  ناربماـیپ  تثعب  تمکح  رد  هغالبلاجـهن  زا  مکی  يهبطخ  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
ورکذی هترطف و  قاثیم  مهوداتسیل  هئایبنا ،

مهتحت داهم  و  عوفرم ، مهقوف  فقـس  نم  هردـقملا : تایآ  مهوری  لوقعلا و  نئافد  مهل  اوریثی  و  غیلبتلاـب ، مهیلع  اوجتحی  هتمعن و  یـسنم  مه 
اب ات  دومرف  لاسرا  نانآ  يوسب  ناوارف  یناربمایپ  داتـسرف و  ینالوسر  مدآ  دالوا  نایم  رد  لاعتم  دـنوادخ  … و   ) مهییحت شیاـعم  عوضوم و 
ار يدـنوادخ  يهدـش  شومارف  تمعن  دـنیامن و  اـفو  لـمع و  يهلحرم  هب  کـیرحت  دوـب ، هداد  رارق  ناـنآ  داـهن  رد  هک  يرطف  ناـمیپ  يادا 
ار یهلا  تردق  تایآ  دننازیگنارب و  ار  ناشداهن  رد  لوقع  یفخم  ياهجنگ  دنروایب و  نانآ  يارب  تجح  غیلبت ، يهلیسوب  دنروایب و  ناشدایب 

يارب ار  ناربمایپ  نینچمه ) و   ) دنهدب ناشن  نانآ  هب  تسا ، هتفای  مسجت  ناشریز  رد  هدش  هداهن  هراوهگ  ناشرس و  يالاب  دنلب  فقـس  رد  هک 
مالـسا هک  تسا  یعطق  دش  لقن  هنومن  ناونع  هب  اهنت  هک  قوف  عبانم  هب  رظن  اب  هصالخ  داتـسرف ). دـنک ، ایحا  ار  نانآ  هک  یـشاعم  قرط  میلعت 

يرورـض و زاین  دروم  لاکـشا  رازبا و  اب  ناکم  نامز و  ره  رد  ار  شاعم  میظنت  لوقعم ) تایح   ) هب اـهناسنا  دورو  نتخاـس  ریذـپناکما  يارب 
حور اب  مالـسا  هاگدید  زا  ناسنا  تیناسنا  هک  تهجنادب  يونعم  ياهتکرح  هار  رـس  زا  محازم  لماوع  نتـشادرب  موس - دروم  دنادیم . مزال 

ین فرص  وپاکت و  ششوک و  اذل  وا ، رهاظ  اب  هن  تسوا  يانعم  اب  وا و  مسج  اب  هن  تسوا 
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زین تیوقت  روبزم  لماوع  ابلاغ  هکلب  دوشیمن ، هداد  یتیمها  ناسنا ، يونعم  تاکرح  اههبنج و  محازم  لـماوع  تاـفآ و  نتـشادرب  هار  رد  ور 
نـشور سک  همه  يارب  اـهنآ ، راـب  تبکن  دـیلپ و  جـیاتن  هـک  دریگیم  ماـجنا  هنارهاـم  ردـق  نآ  هـچ  رگا  لـماوع  نـیا  تیوـقت  دـندرگیم !

ناهنپ راکـشآ و  هدوبن ، بانتجا  لباق  میدرک  هدـهاشم  طوقـس  تبکن و  لماع  ود  هاجنپ و  رد  هک  روط  ناـمه  روبزم  جـیاتن  یلو  ددرگیمن 
لاکـشا رد  تایونعم  تیوقت  لماوع  ندروآ  دوجوب  زا  تسا  ترابع  اهورین  اوق و  فرـص  يارب  مراهچ - دروم  درک . دـنهاوخ  ار  دوخ  راـک 

اهناسنا طابترا  رد  هک  تسا  یناسنا  يهلضاف  تایقالخا  مکی - تمسق  دندرگیم : میسقت  مهم  تمسق  ود  رب  لماوع  نیا  دنراد . هک  یفلتخم 
هب زایتما  تمدخ و  هنوگ  ره  لذـب  زا  ندرکن  غیرد  افـص ، قدـص و  رگیدـکی ، هب  یهاوخریخ  دـننام  دـناسریم ، تیناسنا  يالعا  دـح  هب  ار 
هب يدنـسپیم و  نارگید  هب  هک  ار  هچنآ  دنـسپب  دوخ  هب   ) یقالخا نوناق  نیا  هب  یمئاد  لمع  و  تسا . نآ  دـنمزاین  هک  هعماج  ای  رگید  ناسنا 
ادج مه  زا  ناگس  ناگرگ و  ناج  هک - تسا  تقیقح  نیا  شریذپ  كرد و  زا  یشان  هک  يدنسپیمن ) دوخ  هب  هک  ار  هچنآ  دنـسپم  نارگید 

ماگنه رد  ششوک  تسا 16 - هدحاو  سفنک  یناسنا  حور  تسا  هدماج  لافس  یناویح  حور  تسا  ادخ  ناریش  ياهناج  دحتم  تسا 
ار زایتما  نیا  دناوتب  ناسنا  رگا  يدنوادخ . تبحم  هار  رد  اهیراوگان  ربارب  رد  يدـج  یئابیکـش  لمحت و  اصوصخم  اهیراتفرگ ، اهـشیامزآ و 

اهناسنا هنوگ  نیا  زا  شدارفا  هک  ياهعماج  دروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  دـنوتیمن  راگزور  بئاـصم  اـهیخلت و  هک  تسا  یعطق  درواـیب  تسدـب 
نیا تشگ . دهاوخ  زوریپ  قفوم و  یگنهرف  یناسنا و  ندمت  يالعا  ياهنامرآ  هب  لوصو  هار  رد  هعماج  نآ  هک  تسا  یعطق  دنیایب ، لیکـشت 

هک تسا  یعیبط  دـهدیمن و  تسد  زا  ار  دوخ  لالقتـسا  تیوه و  یلو  دـیامنیم  لـمحت  ار  اـهالبو  اـهیراوگان  هنوگ  ره  دـناوتب  اـت  هعماـج 
تایح  ) يارب ار  هنیمز  هک  تسا  نآ  رب  هیکت  يهتـسیاش  یندـمت  لالقتـسا ، تیوه و  ظفح  یگدـنز و  رد  تمواقم  تلاصا و  نینچ  يهجیتن 

رد لمحت  وپاکت و  شـشوک و  تیاغ  هزیگنا و  ار  ادخ  تبحم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ریـسفت ، دروم  تالمج  رد  دزاسیم  هدامآ  لوقعم )
نم هورکملل  لامتحالا  هتبحم و  یف  يذالا  یلع  مهنم  ربصلادج  هناحبس  هللا  يار  اذا  یتح  دیامرفیم : یفرعم  اهیراتفرگ  اهـشیامزآ و  ماگنه 
دق و  امالعا ، همئا  اماکح و  اکولم  اوراصف  فوخلا ، ناکم  نمالا  لذـلا و  ناکم  زعلا  مهل  دـباف  اـجرف ، ءـالبلا  قئاـضم  نم  مهل  لـعج  هفوخ ،

حت مدرم  نآ  زا  ناحبس  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  . ) مهیلا لامالا  بهذت  ملام  مهل  هللا  نم  همارکلا  تغلب 
يارب دید ، ار  نتـشیوخ ) ياهرادرک  جیاتن  يهدـهاشم  زا  سرت   ) شفوخ زا  اهیراوگان  لمحت  شتبحم و  هار  رد  تیذا  رازآ و  رب  يدـج  لم 

كوـلم و ناـنآ  سپ  دوـمرف . تیاـنع  ناـما  نما و  سرت ، ياـج  هب  تزع و  تـلذ ، ياـج  هـب  دوـمرف و  اـطع  جرف  ءـالب ، ياـهانگنت  زا  ناـنآ 
نآ هب  مه  ناشیوزرآ  یتح  هک  دیـسر  يدح  هب  نانآ  يهرابرد  يدنوادخ  تمارک  دنتـشگ و  تیاده  نارادمچرپ  نایاوشیپ و  نارادـمامز و 

اهفدـه و اههتـساوخ و  لایما و  ياراد  هعماج  کـی  مدرم  هک  تسین  نآ  قفاوت ، نیا  زا  روظنم  اـهنامرآ ، لاـیما و  رد  قفاوت  - 17 تفریمن .)
هک تسا  رگیدـکی  اب  يراگزاس  یگنهامه و  روظنم  هکلب  تسا ، لاحم  رما  کی  نیا  هک  تسا  یهیدـب  اریز  دنـشاب  هدوب  دـحتم  ياـهنامرآ 
زا گنلک  هعماج ، کی  ندرک  دوبان  بیرخت و  يارب  تسا . رگیدکی  يهدننکـش  ياهمداصت  اهمحازت و  ندـش  یفتنم  نآ ، يهجیتن  نیتسخن 

نیمه هب  دیآیم . دوجوب  هعماج  نآ  مدرم  ياههتساوخ  لایما و  ءارآ و  یگنهامهان  يراگزاسان و  زا  بیرخت  لماع  هکلب  دیآیمن ، نامـسآ 
زا زیهرپ  هب  ددـعتم  دراوـم  رد  دوـخ  ياـههمان  اـههبطخ و  رد  هکلب  هعـصاق ، يهبطخ  رد  اـهنت  هن  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  تسا  تهج 

هک میدهاش  یلک  نوناق  کی  دننام  ار  هدیدپ  نیا  خیرات  رساترس  رد  ام  و  دناهداد . روتسد  اهنامرآ  لایما و  ءارآ و  رد  فالتخا 
: تفگ ناوتیم  اذل  تسا . هدوب  نآ  رب  طلست  يارب  هعماج  کی  بیرخت  رد  هک  ياهحلسا  نیرتنارب  وجهطلـس ، تسرپ و  تردق  نادنمتردق 

ياهعماج نآ ، نودـب  الـصا  تسا و  هعماج  ياقب  لماع  ءارآ ، اههتـساوخ و  اهنامرآ و  اهیریگ و  فدـه  رد  يراـگزاس  یگنهاـمه ، لـماع 
يهرامـش 17 لـماع  دراوم  زا  یکی  لـماع  نیا  میئوگب : میناوـتیم  اـهلد  لادـتعا  - 18 دوش . حرطم  شگنهرف  ندـمت و  اـت  درادـن ، دوـجو 
دشر و اهلد  لادتعا  زا  دوصقم  دوب  دهاوخن  ریذپناکما  اهلد  لادتعا  نودب  هعماج  رد  قلطم  يراگزاس  یگنهامه و  قفاوت و  اریز  دشابیم ،

یگنهامه یگدامآ  مه  دهدیم و  ناشن  ناسنا  يارب  ار  دوخ  یلاع  تازایتما  مه  دوخ ، یعیبط  یئافوکـش  اب  هک  تسا  اهلد  یلماکت  تکرح 
اهدادعتسا و ندیسر  تیلعف  هب  هکلب  تسین ، نآ  ینامسج  يدوبهب  تحص و  اهنت  لد  لادتعا  دروایم . دوجوب  ار  اهلد  رگید  اب  يراگزاس  و 
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رارق دوخ  یلماکت  تکرح  رد  هتفایرد و  ار  دوخ  دـشر  دوش ، لدـتعم  لد  رگا  تسا . هداهن  تعیدوب  اـهلد  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یتازاـیتما 
ياهعماج دـنرادن و  يراگزاس  یگنهامه و  عامتجا و  يارب  یلماع  دنتـسین ، رادروخرب  لدـتعم  ياهلد  زا  هک  هعماج  نآ  مدرم  تسا . هتفرگ 

قالخا و تعنص و  رنه و  ملع و  دربشیپ  رد  دنناوتیمن  هجو  چیه  هب  دنمورحم ، هرهبیب و  یتایح  لماع  نیا  زا  نآ  مدرم  هک 
- ذفان ياهتریصب  - 19 دنشاب . هتشاد  يراگزاس  یگنهامه و  زا  یشان  هنامیمـص  يراکمه  هعماج  يهدننادرگ  ياوق  ریاس  تایونعم و  رگید 

يهرابرد اهیهاگآ  نتفای  قمع  شرتسگ و  بجوم  هکلب  دـشابیم ، هعماج  یناسنا  گنهرف  ندـمت و  ياقب  نماض  اهنت  هن  هک  تسا  لماع  نیا 
اب دـهدیم و  تاـجن  دومج  دوکر و  زا  ار  شگنهرف  ندـمت و  هعماـج و  نآ  هک  تسا  هعماـج  کـی  مدرم  ذـفان  ياهتریـصب  تسا ، اـهتیعقاو 

کی مدرم  ياهیهاگآ  اهیئانیب و  هک  هزادـنا  ره  هکلب  دـندرگیم ، ماگمه  تایعقاو  لیـصحت  يارب  هزات ، ياههدـیدپ  زورب  اهنامز و  تشذـگ 
هک ار  یئاههزات  دـنوشیم و  طلـسم  نامز  رب  نانآ  دوش ، طلـسم  ناـنآ  رب  ناـمز  هکنآ  ياـج  هب  دـشاب ، هدوب  رتهبناـج  همه  رتيوق و  هعماـج 

دیفم تالوصحم  دنروآیم و  تسدب  ار  اهنآ  یئوج  تقبـس  اب  ای  دنهدیم ، رارق  نارگید  رب  يرگهطلـس  رازبا  هتفای و  تسد  اهنادب  نارگید 
هدامآ ذـفان  اهیئانیب  اب  اههزات  نآ  هلیـسوب  ار  اهیرگهطلـس  ندرک  یثنخ  لماوع  ای  دـنراذگیم و  مدرم  رایتخا  رد  ار  اـههزات  نآ  يهدـنزاس  و 
حرطم یناسنا  لیصا  گنهرف  ندمت و  هتسیاش  یئاهناسنا  يهدنزاس  لماوع  ناونع  هب  هک  روما  نیا  دنزاسیم . دوبان  ار  اهیرگهطلـس  هدومن و 

وب یگنهرف  یندمت و  ات  درادن  دوجو  یناسنا  تیصخش  يارب  یتیوه  اهنآ ، نودب  هک  دنتسه  یقئاقح  دش ،
هدوب رادروخرب  رتقیمع  رتشیب و  روبزم  یـساسا  لماوع  زا  هک  ياهعماج  ره  دسریم  رظن  هب  اذـل  ددرگ ، رادروخرب  ود  نآ  زا  دروایب و  دوج 
هدـمآ دوجوب  ياهعماج  هک  مینک : ضرف  الاح  دـشابیم . رادروخرب  یناسنا  لیـصا  گنهرف  ندـمت و  زا  رادـقم  نامه  هب  هعماـج  نآ  دـشاب ،

. دوخ لزنم  هب  ددرگرب  دنزب و  رود  ار  اهناشکهک  يهمه  دناوتیم  هقیقد  کی  رد  هک  تسا  هتفای  تسد  یلیاسو  هب  یتعنـص  دعب  زا  هک  تسا 
دهاوخب رگا  دناوتیم و  دنک  رمع  لاس  دصناپ  دهاوخب  رگا  دیامن و  هجلاعم  ار  نآ  دهدب و  صیخشت  هظحل  کی  رد  ار  يرامیب  هنوگ  ره  و 

هدوب لماک  دنمـشناد  کی  دوشیم  دلوتم  ردام  زا  هک  سک  ره  دهاوخب  رگا  دناوتیم و  دراذـگن ، هدـنز  نیمز  زور  رد  ار  ياهدـنبنج  چـیه 
ینعی دنـشابن ، هروـبزم  لـماوع  یلو  دـناوتیم …  دـشاب ، هدیـشوپ  رظاـنم  نیرتاـبیز  زا  نیمز  يور  يهمه  دـهاوخب  رگا  و  دـناوتیم . دـشاب 

گنهرف اب  ندمتم و  ار  ياهعماج  نینچ  مالسا  دشابن ، هلضاف  قالخا  هدیدنـسپ و  لامعا  وکین و  ياهتلـصخ  دنب  ياپ  روبزم  ندمتم  يهعماج 
دقاف ياهعماج  هک  یماگنه  تسا و  دقاف  دشاب ، هتشاد  ار  دوخ  تیدوجوم  تیریدم  هک  ار  یتیوه  ياهعماج  نینچ  اهناسنا  اریز  دسانـشیمن ،

ماج رگا  دهدب . دیعصت  لامک  دشر و  يوسب  ار  نآ  دناوتیم  یندمت  گنهرف و  نیمادک  دشاب ، دوخ  یتیوه 
ربک زا  ضارعا  اهیراکوکین و  زا  تعاطا  نامیپ و  دهع و  هب  ءافو  ناگیاسمه و  قوقح  ظفح  هب  دـیقم  میتفگ ، هک  یتازایتما  نتـشاد  اب  ياهع 

ياهعماج نینچ  تفگ : ناوتیمن  الـصا  دشاب ، دـیفم  ناسنا  نیا  لاح  هب  دـناوتب  هک  تسا  ندـمت  گنهرف و  نیمادـک  دـشابن ، یتسرپدوخ  و 
یساره یشکمدآ  زا  دشاب و  يرگمتـس  رد  روهطوغ  قوف ، تازایتما  نتـشاد  اب  ياهعماج  رگا  دراد . دیفم  یندمت  گنهرف و  شریذپ  تردق 

نیمز يور  رد  داسفا  زا  دـیامنن و  ار  بضغ  ياههزیگنا  لماوع و  لمحت  دـنادن و  مزال  ار  ندومن  فاـصنا  مدرم  يهراـبرد  دـشاب و  هتـشادن 
هب یمیب  اوق  ندش  هتـسکش  زا  دنیامنن و  یتحاران  ساسحا  رگیدکی  زا  یگناگیب  یگدـنکارپ و  زا  هعماج  نآ  دارفا  دـشاب و  هتـشادن  یعانتما 
رد هک  دشابن  حرطم  نانآ  يارب  ادخ  مانب  العا  یلامک  نیرب و  یئدبم  الـصا  دننک ، رارف  اهیراتفرگ  اهـشیامزآ و  یخلت  زا  دـنهدن و  هار  دوخ 

اهلد فلتخم و  ياـهنامرآ  لاـیما و  دوش و  قرفتم  اـهتیعمج  دـنیامنن ، هقیاـضم  اهیتخـس  رد  نتفر  ورف  يراکادـف و  هنوگ  ره  زا  شتبحم  هار 
، تالالتخا اهتبکن و  نیا  تتـشتم . گنهامهان و  اهمیمـصت  اهیریگ و  فده  اهیئانیبان و  هب  لدـبم  اهتریـصب  هدـش ، هئزجت  اهتردـق  لدـتعمان ،

یتفگ الاب  رد  هک  روطنامه  دوبن  یناسنا  تیصخش  رد  یتیوه  هک  یتقو  دزاسیم ، لتخم  ار  یناسنا  تیوه 
طوقـس تبکن و  يهدـیدپ  ود  هاجنپ و  هب  دـنناوتیم  دـنراد ، يدـیدرت  اعدـم  نیا  رد  هک  یناـسک  یندـمت . هن  تسا و  حرطم  یگنهرف  هن  م :

طوقس تبکن و  يهدیدپ  ود  هاجنپ و  نآ و  جئاتن  نیمز و  يور  رد  داسفا  داسف و  هب  ناراکهبت  شیارگ  - 20  ) ثحبم رد  هک  دنیامن  هعجارم 
ار نید  رـصاعم  نارود  نارکفتم  هک  تسا  هدش  ثعاب  ياهزیگنا  هچ  میاهدش . رکذتم  دشابیمن ) راگزاس  هجو  چـیه  هب  لماکت  ياعدا  اب  هک 
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نرق ود  رـصاعم  نارود  زا  دوصقم   ) ام رـصاعم  نارود  نارکفتم  دـنروآیمن ؟ باسح  هب  خـیرات  رد  رثوم  لماوع  زا  یکی  ای  لـماع  ناونع  هب 
هک رکفتم  ناسنا  کی  دیابن  ار  یئانتعایب  نیا  یلو  دنهدیمن ، رارق  هجوت  دروم  ار  اهنآ  دنریگیم و  هدـیدان  ار  لئاسم  زا  یلیخ  تسا ) ریخا 
رد ام ، نارود  نارکفتم  زا  یلیخ  الثم  دوش . لوغـشم  دوخ  يدج  راک  هب  دیاب  دهدب و  رارق  ءانتعا  دروم  دراد  تایعقاو  دوخ  كرد  هب  هقالع 

گرزبدوخ ياهیرامیب  هب  ءالتبا  نودب  یمدآ  هک  دومن  میظنت  هدـناسر و  تیلعف  هب  ار  تاذ ) تنایـص   ) لصا ناوتیم  هنوگچ  هک  هلئـسم  نیا 
زا یلیخ  دننکیمن ! يدـج  هشیدـنا  هجو  چـیه  هب  دوش . دـنمهرهب  تاذ  ياهدادعتـسا  اهتمظع و  يهمه  زا  دـناوتب  ینیب  کچوکدوخ  ینیب و 

و ع دنهدیمن ! رارق  یسررب  قیقحت و  دروم  يدج  روط  هب  ار  یقالخا  لئاسم  ریخا ، ياهنارود  نارکفتم 
دـننکیم و یقلت  ساسایب  یحطـس و  رایـسب  ار  اهنا  ای  دنـشیدنایمن ، ای  لوقعم  ياـهیئابیز  يهراـبرد  هک  دنتـسه  نارکفتم  زا  یناوارف  يهد 
! دـنهدب رارق  قیقحت  دروـم  حرط و  ار  سوـسحم  ياـهیئابیز  تخانـش  هب  طوـبرم  قـیمع  ثحاـبم  دـنهاوخیمن  هک  دنتـسه  ینارکفتم  یتـح 

نینچ حرط  زا  یهاگ  هکلب  دـنرذگیم ، یگداس  هب  اهنت  هن  حور  ای  ناور  يونعم  لامک  دـشر و  هب  طوبرم  لـئاسم  زا  هک  دنتـسه  ینارکفتم 
لئاسم حرط  زا  نم  : ) دـنکیم لقن  دـیورف  زا  ار  ترابع  نیا  دـیورف  ياههشیدـنا  باتک  زا  يهحفـص 92  رد  شپراگدآ  دننازیرگ . یلئاسم 

تالیخت اب  ملع  نتخیمآ  مه  رد  اب  هک  صخـش  نیا  منکیم ) فارتعا  یتحاران  نیا  هب  هراومه  نم  مباییم و  تحاران  ار  دوخ  ریذپان  نیزوت 
ایآ تسا ! تحاران  ریذـپاننیزوت  لئاسم  حرط  زا  شدوخ  فارتعا  هب  انب  تسا  هدرک  حرطم  سانـشناسنا  ام  نارود  رد  ار  دوخ  تامـسجت  و 

نولیف ات  هتفرگ  وطسرا  نوطالفا و  طارقـس و  زا  برغ  قرـش و  رد  گرزب  ناسنا  نارازه  زا  میناوتیم  دوشن ، تحاران  اقآ  نیا  هک  نیا  يارب 
نایاقآ هک  مینک  شهاوخ  تناک  زتین و  بیال  تراکد و  نیهلاتملاردص و  دامادریم و  يولوم و  یلازغ و  دشرنبا و  انیسنبا و  يردنکسا و 

میب يهرابرد  صصختم  کی  ام  یملع  هاگشیامزآ  نلاس  رد  اریز  دینکن ، حرطم  ار  يونعم  ریذپاننیزوت  لئاسم  افطل 
جنر يوـنعم  لـئاسم  يهراـبرد  ینورد  صاـخ  يراـمیب  یناور و  يهدـقع  زا  هک  ینورد ، ياههدـقع  يهراـبرد  اـصوصخم  یناور  ياـهیرا 

ياههدـقع ياوادـم  هبرادا  رادهدـقع و  ینورد  اب  دزیخرب و  دـنارپب و  باوخ  زا  ار  وا  امـش  يادـص  ورـس  هک  اداـبم  تسا ، هدـیباوخ  دربیم ،
لئاسم حرط  زا  تشحو  هب  راداو  ار  دیورف )  ) مدرم یتفگـش  بلج  قشاع  هدـش  بجوم  هک  هنوگ  رامیب  يژرلآ  نیا  ایآ  ددرگ . مدرم  ینورد 

هار رد  ار  اـهماگ  نیرتـگرزب  دوخ  ياـهدرخ  تاـساسحا و  اـب  هک  ار  یهلا  گرزب  ناـسنا  اـهنویلیم  فیلکت  دـناوتیم  دـیامن  ریذـپان  نیزوت 
دننیـشنب و تولخ  هب  دوخ  ياضعا  لفاسا  اب  دنورب و  هک  دهاوخب  اهنآ  زا  دزاسب و  نشور  دـنرادیمرب ، وا  لاح  حالـصا  ناسنا و  ندـناسانش 
زا یخرب  یهجوتیب  نیاربانب ، دـندنخب !؟ تیرـشب  يامظع  شیر  هب  سپـس  دـننک و  وجتـسج  ءاـضعا  نآ  زا  ار  نآ  فدـه  تاـیح و  تیوه 

تایعقاو فیلکت  يهدـننک  نییعت  دـیابن  خـیرات  رد  رثوم  كرحم و  لماوع  زا  یکی  ای  لماع  ناونع  هب  یهلا  نایدا  هب  رخاتم  نارود  ناکرفتم 
رد نآ  شقن  نید و  تیوه  زا  یعالطایب  مکی - لماع  تسا : لماع  دزیگنا و  تفگش  یهجوت  یب  نیا  يهزیگنا  دسریم  رظن  هب  دشاب . هدوب 

نیا تفگ : ناوتیم  دنشابیم و  نآ  هب  التبم  ياهفرح  نادنمشناد  نارکفتم و  زا  یناوارف  دارفا  هنافساتم  هک  تسا  اهناسنا  تایح 
نامه دـنرادن و  دـشاب ، هدـش  هتـسارآ  تاحالطـصا  زا  يرادـقم  اب  هک  یماع  مدرم  تاـمولعم  كرد و  زا  رتـالاب  یکرد  نید  يهراـبرد  نا 

هک تسا  يدـیدش  يژرلآ )  ) تیـساسح مود - لـماع  دـناهدروآ . تسدـب  نارگید  زا  دـیلقت  هب  مـه  ار  هدودـحم  تاـمولعم  تاحالطـصا و 
نا هب  هتـشذگ  رد  ام  تسا و  هدرک  فارتعا  مامت  تحارـص  اب  دـیورف  هک  نانچ  دـنراد ، يونعم  لوصا  لئاسم و  يهرابرد  ياهفرح  نارکفتم 

میزرویم رارصا  تیعقاو  دوخب  ياهفرح ، نارکفتم  زا  یـضعب  يهنوگ  رامیب  ياهتیـساسح  اهیعالطایب و  زا  رظن  عطق  اب  ام  و  میدومن . هراشا 
زا يرشب  تشذگرس  رد  هک  یماگنه  میئامنیم . میظنت  تایعقاو  اب  ار  دوخ  طابترا  دددرگیم ، نشور  هماقا و  ام  يارب  هک  یلئالد  دافم  هب  و 

نونکات يرـشب  عماوج  زا  کی  چـیه  رد  یـساسا  لوحت  چـیه  هک  میـسریم  هجیتن  نیاب  میزادرپیم  قیقحت  هب  نونکاـت  اـهنارود  نیرتمیدـق 
دناهدومن و کیرحت  ار  عماوج  نآ  مدرم  یئوجقلطم  یئارگ و  تیاهنیب  گر  تالوحت  نآ  نازاتـشیپ  هک  نیا  رگم  تسا ، هتفرگن  تروص 
اب هک  ناسنا  يارب  دندومنیم ، روظنم  لوحت  ناگدننک  داجیا  هک  یتیفیک  اب  تایح  نادـیم  رد  يدـبا  تفرـشیپ  قلطم و  تداعـس  يهدـعو  اب 

تقد کی  اب  زورما  رگا  امش  دندومنیم . یلمع  ار  دوخ  دوصقم  تسا  هدش  غیلبت  بتکم  نآ  رد  هنوگادخ  تلاح  یعون  اب  قلطم  يهرهچ 
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لابندـب تکرح  زج  برغ ، رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  دـید  دـیهاوخ  دـینک ، هعلاطم  تسا ، اهنآ  رب  ینبم  هک  يرـشب  تایح  اهنامرآ و  رد  یفاک 
ي ادرف )  ) دوخ يارب  اهناسنا  دوشیمن ، هدهاشم  رگید  يزیچ  اهدادیور ، رارکت  يهژررب  هراظن  سپـس  ذئاذل و  رد  نتفر  ورف  تذـل و  لماوع 

رایسب راکبلط  انمـض  هک  ياهدناوخان  ياهنامهم  دننام  اه  ( ادرف  ) هکلب دنرادن ، غارـس  دنباتـشب  نآ  لابقتـسا  هب  دوش  بجوم  هک  یـشخب  دیما 
لامک اب  دـنوشیم و  زیوالگ  ناـنآ  اـب  مه  يرادـقم  دـنراذگیم و  ناـیمدآ  رـس  هب  رـس  يرادـقم  دنـسریم و  ارف  هار  زا  دنتـسه  مه  نشخ 

نیا یـساسا  تلع  دـنوریم . دـنریگیم و  دـناهدرپس  اـهادرف  تسدـب  هدرک و  ءاـضما  ار  نآ  دنـس  اـه  ( زورید  ) هک ار  دوـخ  بلط  یمحریب 
دوشیمن و عابـشا  ناـیمدآ  ياـهناور  ینید  دـعب  هک  تسا  ناـمه  تسا ، هدـش  اـیند  عماوج  یمومع  ریگارف  اـبیرقت  هک  یناور  یگتـسکشرو 

دنناوتیم ار  يدودـعم  نامدرم  طقف  هک  ساسایب  تقوم و  ياهریدـخت  زج  نید ، زا  يزاینیب  تابثا  يارب  تاـغیلبت  اـهیئوجهراچ و  نارازه 
تـشپ زا  مالـسلاهیلع ) نینموملاریما  یهاگآ   ) بلطم نیا  موس  دون و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت  هیقب  دنرادن . يزاسراک  تردق  دنهدب ، بیرف 

هدش تابثا  رتاوت  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  هک  یبیغ ) رابخا   ) يرابخا یهاگآ و  نیا  هک  نیا  رهاوظ و  يهدرپ 
ثحابم نیا  مرتحم  يهدننکهعلاطم  اذل  تسا ، نآ  يهفسلف )  ) یئانب ریز  لوصا  خیرات و  زا  ترضح  نآ  عالطا  لئالد  نیرتهب  زا  دوخ  تسا ،

رارق يرادربهرهب  دروـم  زین  نآ  يهفـسلف  خـیرات و  هب  طوـبرم  ثحاـبم  رد  دـناوتیم  مینکیم  حرطم  موـس  دوـن و  يهبطخ  يهیقب  رد  هک  ار 
هئم لضت  هئم و  يدهت  هئف  نع  هعاسلا و ال  نیب  مکنیب و  امیف  ءیش  نع  ینولئست  هدیب ال  یـسفن  يذلا  وف  ینودقفت  نا  لبق  ینولئـساف  دهدب .
نم زا  سپ ،  ) اتوم مهنم  تومی  نم  و  التق ، اهلها  نم  لتقی  نم  اهلاحر و  طحم  اـهباکر و  خاـنم  اـهقئاس و  اهدـئاق و  اـهقعانب و  مکتاـبنا  ـالا 

دیهاوخن تسوا ، تسد  هب  مناج  هک  یئادخ  هب  دنگوس  مورب ) امش  نایم  زا  نم  دیهدب و  تسد  زا  ارم   ) دینک مگ  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیسرپب ،
دـص دنک  هارمگ  دنک و  تیادـه  ار  سک  دـص  هک  یهورگ  يهرابرد  هن  تمایق و  زور  ات  ناتینونک  تیدوجوم  نایم  يزیچ  چـیه  زا  دیـسرپ 

. شثاثا راب و  بکارم و  دورف  هاگیاج  رب  شکرحم  هدننار و  شاهدننک و  غیلبت  توعد و  زا  داد  دنهاوخ  عالطا  ار  امش  هک  نیا  رگم  ار  سک 
زا دیسرپب  دینادب ، ات  دیسرپب  درم .) دهاوخ  یعیبط ) لجا  اب   ) یسک هچ  دش و  دهاوخ  هتشک  یسک  هچ  مدرم  نآ  لها  زا  داد  مهاوخ  عالطا  و 

باتک ا بحاص  : ) دیوگیم دیدحلایبا  نبا  مدنبرب . امش  نایم  زا  تخر  هک  زور  نآ  زا  شیپ  نم 
هللا یـضر  هباحـص  زا  سک  چـیه  هک  تسا  هئرک  تیاور  ثیدـح  ياملع  نایوار و  زا  یتعامج  زا  ربلادـبع ) نب  دـمحم  رمعوبا و   ) باـعیتس

همربشنبا زا  دـعجلا  نب  یلع  زا  هینامثعلا  ضقن  باتک  رد  یفاکـسا  رفعجوبا  ام  خیـش  بلاطیبا و  نب  یلع  رگم  ینولـس  تسا : هتفگن  مهنع 
تابثا يهرابرد  ام  مالـسلاهیلع ) بلاطیبا  نب  یلع  رگم  ینولـس  دـیوگب  ربنم  يور  رب  هک  تسین  زئاج  سک  چـیهرب  هک  تسا  هدرک  تیاور 

رد دیدحلایبا  نبا  لقن  هب  میزادرپیمن و  يرتشیب  لیضفت  هب  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  تسا  هدومرف  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  هلئسم  نیا 
ناـیاپ ار  هلئـسم  میروآیم و  اـجنیا  رد  یئوخ  یمـشاه  هللا  بیبـح  ازریم  اـقآ  موـحرم  قـقحم  زا  مه  ار  یتـالمج  میزرویم و  تعاـنق  ـالاب 

لهچ و مالک  حرـش  زا  مود  لییذت  رد  : ) دسیونیم ار  يدـعب  تارابع  دـیدحلایبا ، نبا  زا  قوف  بلاطم  لقن  زا  سپ  زوبزم  ققحم  میهدیم .
نبا زا  دوب  اجنآ  رد  ینز  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  تفگ : دوب ، ربنم  يالاب  رب  يزوجلا  نبا  يزور  هک  تسا  هدش  تیاور  نینچ  ام  يارب  موس 

نیفکت و لیسغت و   ) زیهجت ار  ناملس  يهزانج  تفر و  بش  کی  رد  بلاطیبا  نب  یلع  هک  نیا  يهرابرد  یئوگیم  هچ  هک  دیسرپ : يزوجلا 
رد زور  هس  نامثع  يهزانج  هک  دیسرپ  نز  تسا . هدش  تیاور  يرآ ، تفگ : يزوجلا  نبا  تشگرب ؟ دومن و  نیفدت )

: تفگ نز  يرآ . تفگ . يزوجلا  نبا  دوب ؟ رضاح  بلاطیبا  نب  یلع  دنام و  تسا ) لازبملا  یف  اذوبنم  دیدحلایبا  نبا  ترابع   ) نیمز يور 
ياهدـمآ نوریب  تاهناخ  زا  ترهوش  يهزاجا  نودـب  رگا  تفگ : يزوجلا  نبا  تسا . هدوب  ءاطخ  رب  ود  نآ  زا  یکی  يارب ) یلع  راک  اـمتح  )

هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ  نذا  اب  یلع  گنج  هب  هشئاع  تفگ : نز  وا . رب  ادخ  تنعل  ياهدمآ  نوریب  ترهوش  يهزاجا  اب  رگا  وت و  رب  ادخ  تنعل 
دنکیم تیاور  هحفص  نیمه  رد  درکن ). ادیپ  یخساپ  دش و  هدیرب  نتفگ  نخـس  زا  يزوجلا  نبا  وا ؟ نذا  نودب  ای  تسا  هتفر  ملـس  هلآ و  و 

عقوم نآ  رد  هک  هفینحوبا  دیـسرپب و  نم  زا  دـیهاوخب  هک  هچ  ره  زا  تقگ : هداتق  دـنتفرگ ، ار  وا  رود  مدرم  دـش و  لخاد  هفوک  هب  هداتق   ) هک
دوخ دهدب ، تسناوتن  خساپ  دندیسرپ ، يو  زا  یتقو  هدام ؟ ای  دوب  رن  مالسلاهیلع  نامیلس  يهچروم  دیسرپب : يو  زا  تفگ : دوب ، ناوج  يرسپ 
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دوب رن  رگا  هلمن و  تلاق  تسا : هدومرف  هک  ادخ  باتک  زا  تفگ : يدیمهف ؟ اجک  زا  دـش : هتفگ  وا  هب  دوب ، هدام  هچروم  نآ  تفگ : هفینحوبا 
تمالع اب  ار  اهنآ  هاش و  همامح ، ظفل  دـننام  هدام ، دروم  رد  مه  دوریم و  راـکب  رن  دروم  رد  مه  هلمن  ظـفل  اریز  هلمن  لاـق  دومرفیم : ادـخ 

مالسلاهیلع نینموملاریما  هلمج  نیا  سک  چیه  هک  نانچ  دننکیم ) کیکفت  مه  زا  ثینءات 
هدومرف ار  روبزم  يهلمج  ترـضح  نآ  هک  دناهدومن  لقن  یناوارف  ثیدح  لها  نایوار و  هدـشن و  رکنم  ار  انیقی  تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول 

رامیب مدرم  اما  تسا  هدادـن  رارق  دـیدرت  دروم  ار  نآ  سک  چـیه  تسا ، هدومرف  ار  ینولـس  يهلمج  راوگرزب  نآ  هک  نیا  روط  ناـمه  تسا ،
چیه یگدنکفارس  مرش و  ساسحا  زج  تالاوس  نا  لقن  دنتفرگ ؟ خساپ  هچ  دندیسرپ و  هچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  نارود  نآ  يهنوگ 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  زا  ار  ینولـس  يهلمج  هک  ناـنآ  زا  یکی  هک  میدـید  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  هنومن  ناونع  هب  درادـن . رب  رد  ياهجیتـن 
نآ یگدـنز  فیلکت  دنتـساوخیم  مدرم  نیمه  هک  نیا  رتروآ  مرـش  و  دراد !؟ وم  ددـع  دـنچ  نم  شیر  یلع ، اـی  درک : لاوس  نینچ  دـینش ،

دوهـش نآ  هب  ار  نآ  يالعا  فده  یگدنز و  تقیقح  دندیدیم  دوخ  رد  ار  یتردـق  رگا  دـیاش  دـننک ! نشور  ار  گرم  یگدـنز و  نامرهق 
نینموملاریما هک  یبیغ  رابخا  نوماریپ  رد  دیدحلایبا  نبا  زا  ار  یتالمج  ثحبم  نیا  همتاخ  رد  دـندومرفیم ! میلعت  تقیقح  قح و  يهدـننک 

مهد دـلجم  رد  ام  هک  میوشیم  روآدای  تالمج  نآ  لقن  زا  شیپ  مینکیم : لقن  تسا ، هدوب  عقاو  قباطم  اهنآ  يهمه  هدومرف و  مالـسلاهیلع 
كذتم دعب  هب  هحفص 242  زا  ياهمدقم  اب  ار  ترضح  نآ  یبیغ  رابخا  زا  دروم  هدزناپ  هحفص 261  ات  يهحفص 251  زا 

نبا مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  یبـیغ  راـبخا  میروآیم : ثحبم  نـیمه  رد  مـه  ار  دروـم  هدزناـپ  نـیا  ثـحبم  نآ  لـیمکت  يارب  میاهدـش . ر 
ربخ اهنآ  هب  ماما  هک  یبیغ  روما  رکذ  رد  تسا  یلصف  تققحت ) مث  مامالا  اهب  ربخا  هیبیغ  روما  رکذلا  یف  لصف  : ) دیوگیم نینچ  دیدحلایبا 

تسد رد  شناج  هک  تسا  هدرک  دای  یئادخ  هب  دنگوس  لصف  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  نادب  دناهتفای . ققحت  اهنآ  سپس  هداد و 
هک نیا  رگم  دیـسرپ  دـنهاوخن  تماـیق  زور  اـت  ناـمز  نآ  رد  ناـشدوخ  تیعقوـم  نیباـم  ياهثداـح  چـیه  زا  مدرم )  ) ناـنآ هکنآ  اـب  تسوا ،

دنهاوخ تیاده  رفن  دـص  نآ  يهلیـسو  هب  هک  ياهفئاط  يهرابرد  داد و  دـهاوخ  ربخ  هثداح  نیا  يهرابرد  نانآ  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
ياهبکرم ندمآ  دورف  ياههاگیاج  ناگدننار و  ناهدنامرف و  ناگدـننک و  توعد  يهرابرد  داتفا و  دـهاوخ  تلالـض  هب  رفن  دـص  تشگ و 

ياعدا ترضح  نآ  زا  اعدا  نیا  درم . دهاوخ  یعیبط  گرم  اب  هک  یسک  دش و  دهاوخ  هتـشک  هک  نانآ  زا  یـسک  يهرابرد  نینچمه  نانآ و 
هدومن تفایرد  ار  رابخا  نآ  ملع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح  زا  دومرفیم : ترـضح  نآ  هکلب  تسین ، توبن  ياعدا  یئادخ و 

يدید عقاو  قفاوم  ار  اهنآ  میدرک و  عبتت )  ) ناحتما ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یبیغ  رابخا  ام  و  تسا .
شکرابم رـس  رب  هک  یتبرـض  يهرابرد  ربخ  - 1 هلمج : نآ  زا  میدوـمن . لالدتـسا  ترـضح  نآ  زا  روکذـم  ياـعدا  قدـصب  هار  نـیا  زا  م و 

يرابخا مالسلاهیلع 3 - نیسح  ماما  لتق  يهرابرد  يربخ  - 2 درک . دهاوخ  باضخ  ار  شکرابم  شیر  شرـس  نوخ  درک و  دهاوخ  تباصا 
( تنطلـس  ) کلم يهرابرد  ربخ  - 4 نیفـص . فرط  هب  اـجنآ  زا  روبع  عقوم  رد  داد ، دـهاوخ  يور  نآ  رد  هک  ياهثداـح  ـالبرک و  يهراـبرد 

نب جاجح  يهراـبرد  ربخ  مالـسلاهیلع 6 - نینموملاریما  بس  هب  وا  روتـسد  هیواـعم و  فیـصوت  رد  يربـخ  - 5 دوخ . تافو  زا  دـعب  هیواـعم 
جراوخ ياههدش  هتشک  يهرابرد  رابخا  - 9 ناورهن . رد  جراوخ  رما  نیقرام - يهرابرد  ربخ  رمع 8 - نب  فسوی  يهرابرد  ربخ  - 7 فسوی .

-11 دنتخادنا . هار  هب  ار  لمج  گنج  هک  ناشناوریپ  و  ریبز ) هحلط و   ) نیثکان يهرابرد  رابخا  - 10 دش . دنهاوخ  هدیشک  راد  هب  هک  نانآ  و 
ترضح نآ  هب  هفوک  زا  هک  یهاپس  يهرامش  يهرابرد  ربخ  - 12 ود . نآ  يهتسد  وراد  و  صاع ) نبرمع  هیواعم و   ) نیطساق يهرابرد  رابخا 

هللادبع هرابرد  ربخ  - 13 دوب . هتشگ  لمج  باحـصا  اب  گنج  يارب  هرـصب  هب  تکرح  يهدامآ  ترـضح  نآ  هک  ماگنه  نآ  رد  دندش  دراو 
يا رد  دنارتسگیم . ایند  راکش  يارب  ار  نید  ماد )  ) بانط وا  دیسر . دهاوخن  نآ  هب  هک  دهاوخیم  ار  يزیچ  : ) ریبز نب 

( زوتهنیک رگهلیح و  : ) تسا هدـمآ  شیرق  بولـصم  دـعب  وه  هکردـی و  ارما و ال  موری  بض  بخ  ریبز  نب  هللادـبع  فیـصوت  رد  تالمج  ن 
كاله و يهرابرد  ربخ  - 14 تسا ). شیرق  يهدش  هدیـشک  راد  هب  هک  نیا  يهفاضا  هب  وا  تفای . دـهاوخن  رد  ار  نآ  دـهاوخیم و  ار  يرما 

یسیع نب  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع  ار  دوخ  هک  جنز  بحاص  يهلیسوب  رگید  راب  هرصب  كاله  هرابرد  ربخ  - 15 بآ . رد  هرصب  ندش  قرغ 
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ینب هک  نآ  یلاها  زا  یموق  هب  ناشیا  ندومرف  حیرـصت  ناسارخ و  فرط  زا  هایـس  ياهمچرپ  روهظ  هرابرد  رابخا  - 16 تسا . هدیمان  دیز  نب 
نانآ هک  دنشابیم  میهاربا  نب  قاحسا  شادنزرف و  نیسحلا و  نب  رهاط  نانآ  يهلمج  زا  هک  دندوب  بعصم  لآ  نانآ  دندوب و  فورعم  قیزر 
دننام ناتـسربط  رد  شنادنزرف  زا  ینایاوشیپ  روهظ  يهرابرد  رابخا  - 17 دناهدوب . یـسابع  تلود  هب  ناگدننک  توعد  زا  ناشناگهتـشذگ  و 
ازنکل ناقلاطلاب  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لـال  نا  و  دـناهدومرف : ناشنانخـس  زا  یـضعب  رد  هک  اـهنآ  زا  ریغ  یعادـلا و  رـصانلا و 
ناقلاط ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  يارب  اعطق  و   ) هللا نید  یلا  وع  دـیف  هللا  نذاـب  موقی  یتح  قح  هئاـعد  ءاـش  اذا  هللا  هرهظیس 

نیا ات  تسا  قح  وا ) توعد   ) وا ياعد  دزاسیم ، رهاظ  دهاوخب  رگا  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  ياهنازخ 
هک نیا  هنیدم و  رد  هیکز  سفن  ندش  هتشک  يهرابرد  ربخ  - 18 دیامنیم .) توعد  يدنوادخ  نید  هب  دنکیم و  مایق  يدنوادخ  نذا  هب  هک 

رهظی نا  دعب  لتقی  دوشیم : هتـشک  هزمح  باب  رد  هک  میهاربا )  ) هیکز سفن  ردارب  يهرابرد  ربخ  - 19 دوشیم . هتشک  تیز  ياهگنس  دزن  رد 
لتق ببـس  رد  ربخ  - 20 دـنکیم ). هبلغ  هک  نآ  زا  سپ  دوشیم  بولغم  دـنک و  روهظ  هک  نآ  زا  سپ  دوـشم  هتـشک   ) رهقی نا  دـعب  رهقی  و 

یمارللاس اوبایف  هتبنم  هیف  نوکی  دوشیمن ). مولعم  شزادـناریت  هک  دـنکیم  تباصا  وا  هب  يریت   ) برغ مهـس  هیتای  تسا : هدومرف  هک  میهاربا 
وا ربخ  - 21 داب ). تسس  شیوزاب  لش و  شتـسد  زادناریت  لاح  هب  ادب  يا  دوب ، دهاوخ  ریت  نآ  رد  میهاربا  گرم   ) هدضع نهو  هدی و  تلش 

طلغ اعطق  هملک  نیا  و  تسا ) هداد  يور  اج  نآ  رد  ربمایپ  داهج  نیرخآ  هک  تسا  هدش  هتفگ  فئاط  هب  جو   ) جو ناگدـش  هتـشک  يهرابرد 
مان هب  وا  حیرـصت  برغ و  رد  يولع  تکلمم  يهرابرد  وا  راـبخا  - 22 دندوب . نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  دـندومرف  هک  تسا  خـف  هکلب  تسا 
نانآ زا  صخش  نیلوا  هک  يدهملا  هللادبعوبا  يهرابرد  ربخ  - 23 دندرک . يرای  ار  ملعم  یعادلا  هللادبعوبا  هک  دـندوب  یناسک  نانآ  هماتک و 

بسن ياراد  دیایب ) بآ  شمشچ  زا  هک  یسک  ای   ) گنرشوخ شوپمشچ و  ناوریق  بحاص  سپس  تسا  هدوب 
یخرس و هب  لیام  دوب  یگنر  دیفس  يدهملا  هللادیبع  دش و  هدیباوخ  ءابع  رد  دش و  عقاو  ءادب  وا  يهرابرد  هک  یـسک  لسن  زا  هدیزگرب  بان 

ءادر رد  هدش  هدیباوخ  تسوا  تسا و  مالـسلاامهیلع  دمحم  نب  رفعج  نب  لیعامـسا  ءادبلاوذ  زا  دوصقم  دوب و  مرن  یتالـضع  ياراد  هبرف و 
هب ار  هعیش  ناگرزب  و  دیناباوخ )  ) دیچیپ ابع  رد  ار  وا  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  هللادبعوبا  شردپ  تفر  ایند  زا  لیعامـسا  هک  یتقو  اریز 

يهرابرد هیوب و  ینب  يهراـبرد  ربخ  - 24 ددرگ . یفتنم  وا  عضو  زا  ههبـش  تسا و  هتفر  ایند  زا  وا  هک  دـننادب  دـنیبب و  ار  وا  اـت  درک ، دراو  وا 
درکیم و راکش  یهام  شتسد  اب  نانآ  گرزب  ردپ  تسا ، هیوبینب  هب  هراشا  هک  دننکیم  روهظ  ناملید  دایـصلاونب  زا  و  تسا : هدومرف  نانآ 

نانآ لسن  دمآ و  دوجوب  هاشداپ  هس  وا  یلـصا )  ) یبلـص نادنزرف  زا  دنوادخ  دومنیم و  هدامآ  ار  شاهلئاع  دوخ و  يهشوت  داز  نآ  تمیق  اب 
شرتسگ نانآ  رما  دومرف : هک  نانآ  هرابرد  ماما  نخـس  نینچمه  دـش و  لثملابرـض  نانآ  تنطلـس  کلم و  هک  یئاج  ات  تخاـس  رـشتنم  ار 

نامز نینموملاریما  ای  دیـسرپ  ياهدـنیوگ  دـننکیم . رانکرب  ناشماقم  زا  ار  افلخ  دـنوشیم  کـلام  ار  دادـغب )  ) ءاروز هک  اـجنآ  اـت  دـباییم 
زا شیب  ای  مک  يرادقم  ای  دص  : ) دومرف ماما  تسا ؟ رادقم  هچ  نانآ  يهطلس 

هلودلازغ هب  هراشا  وا  دش و  دهاوخ  هتـشک  شیومع  رـسپ  تسد  هب  هلجد  رانک  رد  هک  هیوبینب  زا  مذـجا  نب  فرتم  هرابرد  ربخ  - 25 دص .)
دنهاوخ علخ  ار  ءاـفلخ  تسا  هدومرف  هک  نیا  اـما  دوب …  هدـیرب  تسد  تهج …  هب  هلودـلازعم  تسا و  نیـسحلاوبا  هلودـلازعم  نب  راـیتخب 

ار عئاطلا  هلودـلادضع  رـصنوبا  هلودـلا  ءاهب  درک و  بصن  ار  هللا  عیطملا  شیاج  هب  دومن و  رانکرب  ار  هللااب  یفکتـسملا  هلودـلازغم  اریز  درک ،
نب هللادبع  هب  هک  يربخ  - 26 دوب . هداد  ربخ  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دوب  رادقم  نامه  نانآ  کلم  تدـم  دـناشن و  وا  ياج  هب  ار  رداقلا  علخ و 

مالسلاهیلع یلع  شیپ  ار  وا  شردپ  دش ، دلوتم  هللادبع  نب  یلع  هک  یماگنه  . ) دوب هداد  شنادنزرف  هب  يرادمامز  رما  لاقتنا  يهرابرد  سابع 
هب تسب و  ار  وا  هناچریز  دوب ، هدیوج  ار  نآ  هک  یئامرخ  اب  دراو و  هللا  دبع  دنزرف  ناهد  رد  ار  شناهد  بآ  زا  يرادـقم  ترـضح  نآ  درب ،

دربم سابعلاوبا  ار  تیاور  نیا  میدرک . لقن  هک  دوب  بیترت  نیدب  هحیحص  تیاور  ار ، نیا  ریگب  كولم ، ردپ  يا  دومرف : دنادرگرب و  هللادبع 
ناوارف هچ  تسین و  حیحـص  تسا ، هدش  رکذـتم  مه  ار  سابع  نب  هللادـبع  نادـنزرف  ددـع  هک  یتیاور  نآ  تسا و  هدروآ  لماکلا  باتک  رد 

لسلاهیلع نینموملاریما  زا  میتفگ  هک  یئایاضق  دننام  یبیغ  ياهربخ  تسا 
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حورشم روطب  ریس  بتک  میهدیم و  صاصتخا  راک  نیا  يارب  دیاب  ار  یناوارف  تاحفـص  مینک  يروآدای  ار  اهنآ  يهمه  میهاوخب  رگا  هک  ما 
هب طوبرم  رابخا  - 28 تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  راـظتنا  رد  هک  یثداوح  تیعقوم و  هب  طوبرم  راـبخا  - 27 دراد ). ربرد  ار  اـهنآ 

تما هک  شنادـنزرف  مکحلا و  نب  ناورم  هب  طوبرم  رابخا  - 29 دمآ . دهاوخ  هفوک  غارس  هب  يدنت  رایـسب  ثداوح  هک  نیا  هفوک و  يهدنیآ 
ار هچنآ  يهمه  سپـس  دنوشیم و  دنمهرهب  ایند  زا  هاتوک  یتدم  هیماینب ، هب  طوبرم  رابخا  - 30 دید . دهاوخ  نانآ  زا  یخرس  زور  یمالـسا 

ياههموح رد  ار  شیاهمچرپ  دیـشک و  دـهاوخ  هدـبرع  هک  ماـش  رد  هارمگ  يدرم  ربخ  - 31 دنهدیم . تسد  زا  دـندوب  هدروآ  تسدـب  هک 
مکب تلزن  ینومت و  دقف  دق  ول  و  تخادـنا . دـهاوخ  هار  هب  اهیزیرنوخ  زات و  تخات و  هک  نیا  لوغم و  ربخ  - 32 درک . دهاوخ  بصن  هفوک 

قاس و نع  ترمـش  مکبرح و  تصلق  اذا  کلذ  نیلوئـسملا و  نم  ریثک  لشف  نیلئاسلا و  نم  ریثک  قرطال  بوطخلا  بزاوح  رومالا و  هئارک 
راوگان و روما  دینک و  مگ  ارم  امش  رگاو  . ) مکنم راربالا  هیقبل  هللا  حتفی  یتح  مکیلع ، ءالبلا  مایا  هعم  نولیطتست  اقیض ، مکیلع  ایندلا  تقاض 

یثک دنزادنا و  نییاپ  رس  ناگدننکلاوس  زا  ریثک  دیآ ، دورف  امش  رب  تخس  رایسب  ياهدادیور 
دـنک و عمج  ار  دوخ  تسا ، درب  ورف  دوخ  رد  ار  امـش  هک  يراکیپ  گـنج و  هک  تسا  یماـگنه  نیا  دـنروخب و  تسکـش  نیلوئـسم  زا  ير 

ساسحا ینالوط  رایـسب  درذـگیم  امـش  رب  هک  ار  شیامزآ  عالطا و  ياهزور  درک و  گنت  امـش  رب  ایند  دـنزب و  لاـب  ار  شیاـهاپ  كاـشوپ 
هن هک  دسریم  ارف  يراگزور  دیامرف ). تیانع  يزوریپ ) ای   ) شیاشگ امـش  ناراکوکین  يهدنام  یقاب  يارب  العتم  دنوادخ  هک  نیا  ات  دـینک ،

. دسر ارف  رگید  راب  يدنوادخ  تیانع  ات  نداد ، خساپ  يارب  تردق  ناگدنهد  خساپ  هن  تشاد و  دنهاوخ  لاوئـس  يهیحور  ناگدننک  لاوئس 
رد راگزور  ياهدادـیور  راشف  مدرم و  ياههنیـس  یگنت  زا  ناشناگدـنامیقاب  دندیـشک و  كاخ  ریزب  يور  یتفرعم  عبانم  هک  ماـگنه  نآ  رد 
هب ار  اضف  یکیرات  دیـشروخ  دـض  ياههرپ  بش  دوش و  نادـیم  رگیزاب  هرپ  بش  دوش  ناهنپ  نوچ  هدنـشخرد  صرق  هک  دـندیزخ  اههشوگ 
ات دوش  حرط  نآ  يهرابرد  یلاوئـس  هک  تسین  یتیعقاو  لوصو  يارب  قاـیتشا  دـندرک ، عورـش  ار  دوخ  روک  ياـهزاورپ  دـندید و  دوخ  دارم 

دروایب نتخات  یموق  رس  رب  ایند  راوگان  هدننک و  جیگ  ثداوح  هک  ماگنه  نآ  رد  دیآرب . لاوئس  نآ  هب  خساپ  ددص  رد  هک  تسین  یتیلوئـسم 
دز دهاوخ  جوم  اهلد  رد  یلاوئس  هن  دشابن ، نانآ  نایم  رد  وگقح  هاوخ و  قح  نیب و  قح  وگ و  عقاو  هاوخ و  عقاو  نیب و  عقاو  يربهر  هک 

اب مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ایآ  یتسار  هب  دشاب . علطم  الماک  عقاو  قح و  زا  دوخ  دنادب و  هعماج  نویدم  ار  دوخ  هک  يا  هدـنهد  خـساپ  هن  و 
؟ درادن نایرج  خیرات  یعرف  یلصا و  قرط  اههداج و  يهمه  رد  یلک  لصا  نیا  ایآ  دنکیمن ؟ تبحص  يرشب  خیرات  مه  اب  تالمج  نیا 

هحفص 301] ]
دینادب  ) ادلب نئطخی  ادلب و  نبصی  حایرلا  موح  نمحی  تاربدم ، نفرعی  و  تالبقم ، نرکنی  تهبن ، تربدا  اذا  و  تهبـش ، تلبقلا  اذا  نتفلا  نا 

دروم ندمآ  ماگنه  رد  دنزاسیم ، رادیب  دننادرگیمرب  يور  هک  یتقو  و  هابتشا ) لماوع   ) دنـشابیم هبتـشم  دنروآیمور  اههنتف  هک  یماگنه 
رد  ) دنسریم يرهـش  هب  دندرگیم - اهداب  دننام  اههنتف  دنوشیم . هتخانـش  ندش  نادرگ  يور  تشگرب و  يهعقوم  رد  دنـسانشان و  راکنا و 

هبتـشم ار  روما  دندرگیم  رادومن  هنتف  ياههیالط  یماگنه  دنرذگیم ). تباصا  نودـب  يرهـش  زا  دـنزویم و  دـنوشیم و  دراو  رهـش  کی 
ریگارف مهم و  رایسب  لصا  ود  دروم  دنچ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دننکیم . رادیب  دنوشیم  نادرگيور  هک  یماگنه  و  دنیامنیم ،

لح ار  خیرات  ياهامعم  زا  ناوارف  يرادقم  ناوتیم  لصا  ود  نآ  تخانش  اب  هک  تسا  هدومرف  دزـشوگ  ياهنتف  ياهبوشآ  تاکرحت و  رد  ار 
نتفاـی و ناـیاپ  ماـگنه  رد  هنتف  - 2 تسا . هابتـشا  لـماع  هتخانـشان و  عورـش  ماـگنه  رد  هنتف  - 1 زا : دـنترابع  لـصا  ود  نیا  دوـمن . لـصف  و 

دنکیم زورب  هعماج  رد  وا  تارکفت  اب  رـشب و  تسد  اب  هک  ياهنتف  ره  لوا - لصا  تسا . هدـننک  رادـیب  هدـش و  هتخانـش  ندـش ، نادرگيور 
زورب ن دشاب  مهف  مه  هک  هنتف  تاصتخم  مئالع و  هنتف و  ناونع  هب  زگره 

نشور حضاو و  نآ  ندوب  هنتف  تاصتخم  اهتمالع و  يردق  هب  دروآیمرب  رس  هعماج  کی  رد  ياهنتف  یتقو  هک  تسین  روطنیا  ینعی  دنکیم ،
زا هعماج  مدرم  هک  دنهدب  ماجنا  يراک  هک  دننآ  زا  رترهام  رتهاگآ و  اههنتف  ناگدـنروآ  دوجوب  اریز  دـنمهفب . دـنناوتیم  ناگمه  هک  تسا 

يارب نارگهنتف  هک  يراک  نیرتیـساسا  نیرتمهم و  اذل  دننک . غارفتـسا  ار  نآ  هداد و  ناشن  دوخ  زا  تمواقم  تلاح  نآ ، ياهزورب  نیتسخن 
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صـالخا یگزیکاـپ و  یبوخ و  هب  هعماـج  رد  هک  ییاـههفایق  مادختـسا  - 1 تسا : زیچ  دـنچ  دـنهدیم  ماـجنا  دوخ  راـک  قیمعت  شرتسگ و 
اهیرادیب و بش  زا  هتفر  ورف  ياهمشچ  رکاذ و  ياهبل  هتـسب و  هنیپ  یناشیپ  اب  هک  ناورهن  جراوخ  دارفا  زا  یـضعب  دننام  دنـشاب ، هدش  هتخانش 

نیـسح ماما  نیلتاق  يهراـبرد  تسد  ربز  رعاـش  نآ  هتفگ  بوخ  هچ  دنتـشگ . جراوخ  هدـننکهابت  يهنتف  زورب  يارب  ياهلیـسو  لـغب ! هب  نآرق 
رتخد رـسپ  يا   ) الیلهتلا ریبکتلا و  کب  ولتق  امنا  تلتق و  ناب  نوربکی  الیمرت و  هئامدب  الم  رتم  دمحم  تنب  نبا  ای  کسا  رب  اواج  مالـسلاهیلع :

وت كرابم  رس  ندروآ  يهعقوم  رد  نانآ  دندروآ و  دوب  هتـشغآ  شنوخ  اب  هک  ار  وت  يهدیرب  رـس  نیـسح ) يا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
 ) ریبکت وت  لتق  اب  هک  تسین  نیا  زج  و  ياهدش ! هتشک  وت  هک  دنتفگیم  ریبکت 

هعماج نآ  رد  يدام  رقف  رگا  ـاللثم  هعماـج ، نآ  مدرم  يارب  اهراعـش  نیرتهب  مادختـسا  - 2 دنتـشک ). ار  هللا ) الا  هلا  ـال   ) لـیلحت و  ربکا ) هللا 
شراعـش اعطق  تسا ، هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  ياهعماج  ربج  ریجنز  تراسا و  ناقفخ و  رگا  همه  يارب  نوراـق  تورث   ) راعـش تساـمرف ، مکح 

هتخاب گنر  اهنت  هن  شربارب  رد  رگدـیاه  رپسایو و  رتراس  مسیلایـسناتسیزکا ، لیم و  تراعتـسم  ناج  يدازآ  ياعدا  هک  تسا  قلطم  يدازآ 
قوف ناملآ  داژن   ) دننام یتسرپداژن  راعش  دشاب ، هعماج  کی  ياههورگ  دارفا و  فده  یتسرپداژن  رگا  درادن . یگنر  الـصا  هکلب  دنـشابیم ،

. دـننکیمن مادـقا  يراک  چـیه  هب  دنـسانشب  ار  هعماج  وج  ياضتقم  هک  نآ  زا  شیپ  رهام  نارگهنتف  لاح  ره  هب  و  داد ! دـهاوخ  رـس  ار  همه )
نآ هب  هضرع  يارب  ار  دوخ  يـالاک  اـت  تسیچ  هعماـج  یعرف  ياـضاقت  یلـصا و  ياـضاقت  هک  دـنمهفیم  دنتخانـش  ار  هعماـج  وج  هک  یتقو 

هیلاع لوصا  زا  مد  دنناوتیم  هک  اج  نآ  ات  دنشاب ، هدوب  علطم  رگن و  فرژ  مدرم  نارگهنتف  رگا  - 3 دنیامن . میظنت  دوجوم  ياضاقت  اب  هعماج 
یتح هک  دننزیم  اناسنا  دایرف و  نانچ  یلک  روط  هب  اتفرـشیپ و  او  ایازآ ، او  اقحاو ، الدـعاو ، دایرف : نانچ  دـننزیم و  وا  ياهـشزرا  یناسنا و 

. دنزادنیب هابتشا  هب  دنناوتیم  مه  ار  دنمدرخ  هاگآو و  دنمشناد  ياهناسنا  زا  یضعب 
قلطم نامایب و  نانچ  ار  نآ  رد  مکاح  ینیبناهج  يرنه و  یملع و  یعامتجا و  یـسایس و  یقوقح و  لوصا  هعماج و  هتـشذگ  تیعقوم  - 4

يهرابرد یتح  هک  دـننکیم  راداو  ار  ناحول  هداس  هک  دـنهدیم  ناـشن  دوخ  زا  بناـج  هب  قح  يهفاـیق  ندـیبوک  نآ  رد  ناـنچ  دـبوکیم و 
هتشذگ نارود  دیشروخ  ایآ  هک  نیا  رد  دننک  کش  الثم  دنتفیب ، دیدرت  هب  هتشذگ  نارود  يداد  رارق  یعیبط و  نیناوق  لوصا و  نیرتیهیدب 

ای دادیم  هجیتـن  راـهچ  دـیدج  نارود  نیا  دـننام  نارود  نآ  ياـهود  ردبرـض  ود  اـیآ  تخاـسیم ! نشور  ار  نیمز  يور  زورما  دـننام  مـه 
ناروناج یئاـمنهار  اـب  اـی  دـندرکیم ، تعارز  ار  نیمز  ناـیامرف  راـک  اـب  نیعم  يدادرارق  اـب  نازرواـشک  هتـشذگ  نارود  رد  اـیآ  ! 517/04

شزرا مدـص  کـی  یتـح  يراد  روظنم  فدـه  هچ  رگا  تسا ، نکمم  هک  ياهلیـسو  ره  اـب  هار و  ره  زا  تکرح  هدارا و  داـجیا  - 5 یلگنج !
قیمع و ياهشرگن  زا  هک  مدرم  بلغا  يارب  هناگجنپ  دروم  نیا  هک  تسا  ملسم  دشاب . هتشادن  ار  هلیسو  ندرک  ینابرق  ار و  نآ  ندرک  يرپس 

ياههدـیدپ نیرتيداع  ات  هتفرگ  اهـشزرا  نیرتیلاع  زا  تالیخت و  ات  هتفرگ  یلـصا  تارکفت  زا  ار  هعماـج  روما  همه  دـنمورحم  هبناـج  همه 
. دنکیم رادیب  ندش ، نادرگیور  نتفای و  نایاپ  ماگنه  رد  هنتف  مود - لصا  دربیم . ورف  ماهبا  رد  هداد  رارق  لاوئس  دروم 

رد هک  یئاـههنتف  مود  عون  ارذـگ . ياـههنتف  مکی - عون  میهدـب : حیـضوت  رـصتخم  روطب  ار  هنتف  عون  ود  میروبجم  لـصا  نیا  حیـضوت  يارب 
يهمه اجیردـت  هک  يروطب  دـننکیم ، لـیمحت  هعماـج  رب  هدـیقع  بتکم و  ناونع  هب  ار  دوخ  لوصا  رـصانع و  دـننکیم و  بوـسر  هعماـج 

ياهناگجنپ روما  کی - زا : دـنترابع  ود  نآ  ناکرتشم  یتازیامت . دـنراد و  یتاکرتشم  روبزم  هنتف  عون  ود  دـنریگیم . ارف  ار  هعماج  گـنهرف 
وا و یگدـنز  يانبم  هک  یناحولهداس  - 1 فلتخم : ياههورگ  هب  اههنتف  ربارب  رد  مدرم  ماسفنا  ود - میدش . رکذـتم  لوا  لصا  ریـسفت  رد  هک 

ناشدرـس هروغ  کی  اب  ناشمرگ و  شکمـشک  کی  اـب   ) تسا هروغ ) شکمـشک و   ) ساـسارب ناـنآ  يریگ  فدـه  اهمیمـصت و  اـههدارا و 
غـضو دناوتیمن  هروغ  کی  شکمـشک و  کی  دنرادروخ و  رب  یناگدـنز  رد  دـیفم  ياهیهاگآ  زا  يدودـح  ات  هک  ینامدرم  - 2 دوشیم .)
رگید یعمج  - 3 دشاب . هدوب  رثوم  نانآ  عضو  ندرک  نوگرگد  رد  دـناوتیم  هروغ  ای  شکمـشک و  زا  یغاب  یلو  دـننک ، نوگرگد  ار  نانآ 
دودـح ات  هکلب  دـنزابب ، ار  دوخ  تیـصخش  يرایتخا  یتفرعم و  رـصانع  اههنتف  زورب  رد  هک  دـننآ  زا  رترایـشه  رترادـیب و  هک  دنتـشاد  دوجو 
غباون هکنانچ  مه  دنزیگنافسا  تیلقا  رد  نانیا  هتبلا  دنزادرپب  تسا  هدروآ  دوخ  اب  هنتف  هک  یئایاضق  بیکرت  لیلحت و  هب  دنناوتیم  يدایز 
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هکنآ زا  سپ  اریز  دنـشابیم ، هدـنزومآ  تخانـش و  لباق  ناهاگآ  يارب  رارقتـسا  ای  لوزن  زا  سپ  هنتف  عون  ود  ره  دـنزیگنا . فسا  تیلقا  رد 
عطق یگنوگچ  تخانش  اب  نینچمه  دزاسیم و  راکـشآ  ار  دوخ  ندمآ  دوجوب  ياههزیگنا  لماوع و  تفرگ  رارق  لاوز  ضرعم  رد  هنتف  کی 

هدـهاشم رگا  ـالثم  درک  یباـیزرا  یبوخ  هب  ار  نآ  تیبولطم  تقیقح  ناوتیم  دادیم  ناـشن  بولطم  ار  نآ  هنتف  هک  هچنآ  زا  مدرم  يهقـالع 
-1 تسا : رارق  نیدـب  نانآ  زا  یخرب  هنتف ، عون  ود  تازیامت  اما  دوب ) هدـمآ  يداـب  اـب   ) هک دوشیم  فشک  تفر ) نیب  زا  يداـب  اـب   ) هک دـش 

دوز ای  رید  اذل  دننک  هدافتسا  دنناوتیم  تالوحت  ثداوح و  زا  طقف  دنتسین و  دنتسم  تباث  نوناق  لصا و  هب  هک  تهج  نآ  زا  ارذگ  ياههنتف 
ياههنتف هک  یتروص  رد  دنوشیم . هتخانـش  مدرم  زا  هجوت  لباق  ياهدـع  يارب  هعماج  كرت  هعقوم  رد  دـننکیم و  كرت  ار  هعماج  يهنحص 

زغم و ینالوط  یئاهنامز  دـنناوتیم  اذـل  دـنهدیم ، ناشن  تباث  نوناق  لصا و  يهتـسباو  ار  دوخ  لماک  تراـهم  اـب  هک  تهج  نآ  زا  یبوسر 
هعماج تباث  گنهرف  تروص  هب  اجیردـت  تسا  نکمم  میدرک ، هراشا  الاب  رد  هک  نانچ  هکلب  دـنریگب  دوخ  رایتخا  رد  ار  هعماج  مدرم  ناور 

رتناسآ دنرادروخرب  یهاگآ  درخ و  زا  يدودح  ات  هک  یمدرم  يارب  ارذگ  ياههنتف  نتخانش  - 2 دنیآ . رد 
هراشا هک  ناـنچ  یناـسنا  تباـث  نیناوق  لوصا و  هب  یگتـسباو  شیاـمن  تهج  هب  یبوسر  ياـههنتف  اریز  یبوسر ، ياـههنتف  نتخانـش  زا  تسا 

زا تسخن  يوقت  درخ و  نآ  اب  همیزخ  میدید : هتشذگ  ثحابم  رد  هک  نانچ  دنزاسب و  توهبم  ار  اهاسنا  نیرترایشه  یتح  دنناوتیم  میدرک 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دمآ  شدایب  دندرک و  دیهش  ار  رـسای  نبرامع  هیواعم  نایهاپـس  هک  هاگنآ  ات  دیزرو ، عانتما  هیواعم  اب  راکیپ 
اب هک  یبوسر  ياههنتف  - 3 تشک .) دهاوخ  راکمتـس  یهورگ  ار  وت  رامع  يا   ) هیغابلا هئفلا  کلتقت  رامع  ای  دندوب : هدومرف  وا  يهرابرد  هلآ 

ياهتیـصخش زورب  اب  تسا  نکمم  دـنیآیم ، رد  هعماج  تباث  گنهرف  تروص  هب  هک  اسب  هچ  دـننکیم و  بوسر  هعماج  رد  نامز  تشذـگ 
ار هعماج  هدومن و  کیکفت  هتـسیاش  روما  تایعقاو و  زا  ار  اهنآ  تسیاشان  بسانمان و  روما  و  دنریگب ، رارق  هیفـصت  دروم  يوقت  اب  گرزب و 

تـصخ اهتطخ و  تمع  هملظم : ءایمع  هنتف  اهناف  هیماینب ، هنتف  مکیلع  يدـنع  نتفلا  فوخا  نا  الا و  دـنزاسب . رادروخرب  روبزم  يهیفـصت  زا 
يهنتف نم  رظن  رد  امـش  يارب  اههنتف  نیرتکانفوخ  هک  دیـشاب  رایـشه   ) اهنع یمع  نم  ءالبلا  اطخا  و  اـهیف ، رـصبا  نم  ءـالبلا  باـصا  و  اـهتیلب ،

قن اهتلصخ )  ) يهدننک کیرات  کیرات و  روک و  تسا  ياهنتف  اریز  تسا  هیماینب 
ره دـیآ و  دورف  وا  رب  الب  دـشاب  انیب  هنتف  نآ  رد  هک  سک  ره  و  نامیا ) اب  ياهناسنا  نید و  نایاوشیپ   ) صوصخم شیاـهالب  ریگارف و  شاهش 

. دنتحار نآ  رد  نایانیبان  جنر و  رد  نآ  رد  نایانیب  هک  روک  ياهنتف  دسریمن .) وا  هب   ) دنکیم مگ  ار  وا  الب  دشاب  انیبان  هنتف  نآ  رد  هک  سک 
راـهچ نآ  اـهنت  هن  هیماینب  فیـصوت  يارب  هتبلا  ات 214  يهحفـص 210  زا  دـلجم 11  هب  دـیئامرف  هعجارم  هیماینب  اب  رـصتخم  یئانـشآ  يارب 
میتسه ام  هک  نیا  تابثا  يارب  هدـید و  دوجو  ضرع  هب  روبجم  ار  دوخ  مشاهینب  ربارب  رد  هیماینب  تسین ، یفاـک  هحفـص  رازه  هکلب  هحفص 

. دنتفرگ شیپ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  دننام  مشاهینب  ناگدـیزگرب  شور  اب  داضتم  شور 
دنک تابثا  دربب و  نیب  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ات  دزادنایم  هار  هب  اهراتشک  اهگنج و  تسا  دوجوم  هک  نیا  تابثا  يارب  نایفـسوبا 

هب نیمز  يور  يهحفـص  زا  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تسا  نیا  رب  شیعـسو  شالت  شـشوک و  مامت  هیواعم  تسا ) دوجوم   ) هک
دنزرف هک  هنوگ  نامه  تسا ) دوجوم   ) هک دنک  تابثا  ات  دزاسب  لدبم  يزاب  يرسک  رصیق  ییارگ و  برع  هب  ار  مالـسا  دناشکب و  نیمز  ریز 

درم م هب  درک و  دنلب  شردپ  هک  يریشمش  اب  هیواعم  نبدیزی  شاهدرورپ  تسد 
نب نیسح  مالسلا . امهیلع  یلع  نب  نیسح  ربارب  رد  یـسک ؟ هچ  ربارب  رد  تسا ) دوجوم   ) هک درک  تابثا  دینک ، تعیب  دیزی  مدنزرف  هب  تفگ 
نم دنزرف  ود  نیا   ) ادـعق وا  اماق  ناماما  دومرف : مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  شردارب  وا و  يهرابرد  ربمایپ  هک  دوب  یـسک  وا  دوب  هک  یلع 

شیاین يهدنیوگ  وا  دوب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رسپ  وا  دوب . اهیلع  هللا  مالس  همطاف  رسپ  وا  دشاب ). دوعق  لاح  رد  ای  دینک  مایق  دنماما 
: تفگیم هک  دوب  راشرس  نانچ  یهلا  قشع  زا  وا  درک . تشذگ  دوخ  تیدوجوم  يهمه  زا  مالـسا  ظفح  يارب  هک  دوب  یـسک  وا  دوب ، هفرع 
، ماوت رما  میلـست  مراد و  تیاضق  هب  اـضر  نم ! يادـخ   ) نیثیغتـسملا ثاـیغ  اـی  كاوس  دوبعمـال  كرمـال  امیلـست  کـئاضقب و  یـضر  یهلا 
زا يونثم  لیلحت  دقن و  ریسفت و  زا  دلجم 13  رد  میرادن و  دروم  نیا  رد  ثحب  هب  يدایز  جایتحا  ناگدنهد .) هانپ  يا  تسین  وت  زج  يدوبعم 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1647 

http://www.ghaemiyeh.com


، تسا هدش  یسررب  يرادقم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يهرابرد  يو و  ردپ  دیزی و  يهرابرد  اصوصخم  هیماینب و  يهرابرد  ات 319  ص 292 
کیرات کیرات و  روک و  مکی - صتخم  دـناهدش : رکذـتم  هیماینب  يهنتف  يارب  مهم  صتخم  ود  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـیئامرف  هعجارم 

يارب ا هک  هچنآ  دوبن ، دنتسم  ینوناق  لصا و  چیه  هب  هیماینب  يواعد  اریز  تسا ، هدننک 
هک يا  هنتف  هک  تسا  یعطق  اذل  درادن ، یلـصا  انبم و  چـیه  عوضوم  هس  نیا  نوچ  دوب و  یئوجهطلـس  یگماکددوخ و  يوه و  دوب  حرطم  و 

هعماج مدرم  يهمه  ریگارف  مود - صتخم  دوب . دهاوخ  هدننک  کیرات  کیرات و  روک و  دنک  ادـیپ  همادا  دـیایب و  دوجوب  یئانبمیب  يانبم  رب 
دننام دنسپ  ماوع  یئاهراعـش  اثلاث  دندرکیم  هدافتـسا  بناج  هب  قح  رهاظ  هب  ياههفایق  زا  ایناث  دنتـشاد ، تسدب  ار  تردق  الوا  اریز  دشابیم 

زا هک  دـندوب  ءامظع  صاوخ و  طقف  یلو  تخادـنا  هرب  صاع  نب و  رمع  تامیلعت  اب  نیفـص  ياهزور  رد  هیواعم  هک  نآرق  يهراـبرد  راـعش 
شیالب یلو  مومع  ریگارف  شتلـصخ  هشقن و   ) اهتیلب تصخ  اهتطخ و  تمع  دیامرفیم : اذل  دندوب . راشف  هجنکـش و  رد  اعقاو  هیماینب  يهنتف 

هللا ءایلوا  راهطا و  يهمئا  ناشلوا  فیدر  رد  هک  ار  نارود  نآ  ياهناسنا  ناکاپ  ناهاگآ و  غارس  جنر  هجنکـش و  الب و  نیا  دوب ). صوصخم 
نامه تلع  حیـضوت  تقیقح  رد  اهنع ) یمع  نم  ءـالبلا  اـطخا  و  اـهیف ، رـصبا  نم  ءـالبلا  باـصا   ) يرخآ يهلمج  ود  و  تفرگیم . دـندوب ،

ار نآ  ياهتحاقو  یتسیاشان و  و   ) دـشاب انیب  هنتف  نآ  رد  هک  سک  ره  هک  تسا  نینچ  هلمج  ود  ياـنعم  اریز  دـشابیم  اـهتیلب  تصخ  يهلمج 
رس ا رب  جنر  تنحم و  تقشم و  الب و  هک  تسا  یعطق  دیامن )، رود  نآ  زا  ار  دوخ  دهاوخب  دنک و  كرد 

ای هربوت  نایماع  حالطصاب  دمهفب و  هنتف  نآ  زا  يزیچ  هک  تسین  مه  ددص  رد  دمهفیمن و  يزیچ  هک  یسک  رگا  تفرگ و  دهاوخ  نتخات  و 
يدـعب ءوس  باـبرا  مکل  هیماینب  ندـجتل  هللا  میا  و  یجنر . هن  دـید و  دـهاوخ  یئـالب  هن  دـنک ، ورف  نآ  رد  رـس  هک  دـهاوخیم  ار  شروخآ 

رئاض ریغ  وا  مهلاعفان  الا  مکنماوک  رتیال  یتح  مکب  نولازی  ال  اهرد ، عنمت  اهلجرب و  نبزت  اهدـیب و  طبخت  اـهیفب و  مذـعت  سورـضلا  باـنلاک 
مهتنتف مکیلع  درت  هبحصتسم ، نم  بحاصلا  هبر و  نم  دبعلا  راصتناک  الا  مهنم  مکدحا  راصتنا  نوکی  یتح ال  مکنع  مهوالب  لازی  و ال  مهب .

يارب يدب  ياسءور  ناکلام و  ار  هیماینب  نم  زا  سپ  ادـخ ، هب  دـنگوس  يری و  ملع  الو  يدـه  رانم  اهیف  سیل  هیلهاج  اطق  و  هیـشخم ، اهوش 
شیاهاپ اب  دنزیم و  شتسد  اب  دنکیم و  یمخز  شیاهنادند )  ) شناهد اب  هک  ندیشود ) عقوم  رد   ) قلخ دب  رتش  دننام  تفای ، دیهاوخ  دوخ 

امـش زا  ار  یـسک  ات  درک  دهاوخ  راتفر  امـش  اب  میتفگ  هک  یعـضو  نامه  هب  هیماینب  دیامنیم . يریگولج  ریـش  ندیـشود  زا  دنکیم و  عغد 
يزوریپ هک  یعقوم  ات  ددرگن  لیاز  امش  زا  نانآ  يالب  دناسرن و  اهنآ  هب  يررض  ای  و  دشاب ، هتـشاد  نانآ  يارب  يدوس  هک  نیا  رگم  دنراذگن 

شاب شعوبتم  رب  یعبات  شناکلام و  رب  ياهدرب  يزوریپ  دننام  نانآ  زا  امش  زا  یکی  ماقتنا ) ای  )
هن دراد و  دوجو  نآ  رد  یتیادـه  هرانم  هن  ددرگیم ، دراو  امـش  رب  تیلهاج  عضو  اب  هتـسد  هتـسد  كانتـشحو  حـیبق و  روطب  هیماینب  هنتف  د .

نابابرا ریجنز  هب  دریذـپن  يرادـمامز  رب  ار  لداع  یلاو  رایتخا ، یهاگآ و  اب  ياهعماج  کی  رگا  دـشاب ). اشگ  هار  دوش و  هدـید  هک  ياهناشن 
ار لماکت  رـصانع  طیارـش و  يهمه  دوشیم ، هدیمان  ناسنا  هک  لماکت ! یعدـم  نیا  داهن . دـهاوخ  ندرگ  یئانیبان  ربج و  لامک  اب  هشیپ  متس 

کی دودوح  رد  دـناهدومرف ! ربخیب ! ناتـسرپ  ناسنا  هک  روطنامه  دروایب ، تسدـب  مه  ار  نآ  رگا  هدـنام  زیچ  کـی  طـقف  تسا ! درک  عمج 
: مدرم يهتفگ  هب  و  تسا . نایاسنلا  عیرـس  یلیخ  هتفای  لـماکت  نیا  هک  تسا  نیا  يزیچ  نآ  دوریم ! رتـالاب  ادـخ  زا  لاـمک  رد  مین  بجو و 

رـس تشپ  هک  ینالوط  خیرات  رد  رـشب  هک  تسا  نیا  همدقم  نیا  زا  ضرغ  دنکیم . شومارف  تسا  هدروخ  هک  ار  يراهان  شیپ  تعاس  کی 
ياج هب  دنزیم ، زابرـس  لداع  رادمامز  هنالداع و  نیناوق  شریذـپ  زا  یتقو  هک  تسا  هدرک  هدـهاشم  هراومه  ار  نایرج  نیا  تسا ، هتـشاذگ 

شمـشچ اب  الـصا  یئوگ  دنکیم ! رارکت  ار  نایرج  نیمه  زاب  لاح ، نیا  اب  دوشیم . باباراراتفرگ  رادمامز  ياج  هب  ریجنز و  راتفرگ  نوناق 
نایرج ت يهرابرد  ریبعت  نیرتهب  دوش  نابایب  لوغ  شکراب  رهش  تاجرخ  دزیرگ ز  هک  ره  هک - دنیبیمن 

لدع هک  یهلا  نوناق  اب  ار  امش  ملداع و  رادمامز  کی  هک  نم  زا  سپ  هک : دیامرفیم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  نامه  قوف  یخیرا 
ررـض و زج  بابرا  نیا  زا  دـمآ . دـهاوخ  ناتغارـس  هب  اهناسنا ) تایح  نیمز و  تیبوبر  یعدـم  ناکلام   ) بابرا منکیم ، هرادا  تسا  ضحم 

يور رد  هک  نیا  يارب  دیتشادن ، اهنآ  هب  يدوس  رگا  و  دیشاب . هتـشاد  اهنآ  اب  يدوس  هک  نیا  رگم  تشگ  دهاوخن  امـش  دئاع  يزیچ  بیـسآ 
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مالـس و دیناسرن . اهنآ  هب  ار  يررـض  نیرتمک  هک  تسا  نیا  دیزادرپب  دیاب  هک  یتایلام  لقادح  دیـشکب  سفن  دینک و  یگدنز  دـیناوتب  نیمز 
وت و حدم  رد  میوگب  هچ  يرشب ، خیرات  تاحفص  مامت  اب  انـشآ  سانـش  ناسنا  يا  نینموملاریما ، يا  وت  كاپ  ناور  هب  نایملاع  يهمه  دورد 

ین رد  ار  گرزب  ناسانـش  ناسنا  ياههمغن  یهاگ  اما  میوگ . وت  حدم  هک  منادمن  نآ  يهتـسیاش  ار  دوخ  نم  دنگوس ، ادخ  هب  میوگب ! هک  اب 
نایم رد  یـسک  هچ  اب  ارت  حدـم  کـلم  کـشر  نآ  حدـم  میوگب  اـت  کـلف  ياـنهپ  هب  مهاوخ  ناـهد  کـی  دـنیوگیم : هک  ماهدینـش  منورد 
شاب زاب  دحا  اوفک  هل  ام  هاگراب  دبا  ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  نایناحور  لفحم  ردنا  میوگ  ناینادنز  اب  تسا  فیح  وت  حدم  دـنراذگب ؟!

همش ياهدید  لقع و  هلمج  هک  یلع  يا  بابل  ردنا  روشق  وت  زا  دنسر  ات  باب  يایوج  رب  باب  يا 
ياهتموکح يهرابرد  یفیـصوت  چیه  دید  دیهاوخ  دینک ، تقد  بوخ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ترابع  رد  رگا  ياهدـید  هچنآ  زا  وگاو  يا 

ناکلام ربارب  رد  دنتـسه  یناـگدرب  دـننام  يدادبتـسا  ياـهتموکح  رد  مدرم  هک  تفگ : ناوتیمن  قوف  يهلمج  زا  رتاـسر  رتهب و  يدادبتـسا 
رگا و  دوخ . راکبان  درخبان و  کلام  زا  هدرب  تسکـش  زا  رتیعیبط  يزیچ  هچ  دنروخب ، تسکـش  مکح  لاجر  زا  رگا  هک  دوخ  نانعلا  قلطم 

هک اصع  بحاص  کی  تسد  ياصع  زج  دروایب  تسدب  دناوتیم  يزوریپ  هچ  راکبان  درخبان و  کلام  زا  هدرب  کی  دروایب ، تسدب  يزوریپ 
هنتف نآ  رد  میتاجن و  رد  هیماینب  يهنتف  زا  ربمغیپ  نامدود  ام   ) هاعدـب اهیف  انـسلو  هاجنمب  اهنم . تیبلا  لها  نحن  دـیایب . دورف  يدرف  يهلک  هب 

هدننک توعد  ینعی  یعاد  عمج  هک  تسا  هاعد  يهملک  هب  طوبرم  مکی - هلئـسم  میوش : رکذتم  اجنیا  رد  هلئـسم  ود  میتسین ). هدـننک  توعد 
تیامح هب  هدـننک  توعد  ام  هک  تسا  نیا  مکی  لامتحا  دوریم : لامتحا  ود  میتسین ، هدـننک  توعد  هنتف  نآ  رد  ام  هک  نیا  يهرابرد  تسا .

رکذت هب  يزاین  هک  دسریم  رظن  هب  دیعب  اذل  تسا  تاحضاو  نیرتحضاو  زا  هیـضق  نیا  نوچ  میتسین ، یگدرب ) بابرا   ) هیماینب تموکح  زا 
يرثا اریز  مینکیمن  نتشیوخ  يوس  هب  توعد  هنتف  نآ  رد  ام  هک  تسا  نیا  مود  لامتحا  دشاب . هتشاد 

نسح ماما  هن  دومرف و  توکـس  هیواعم  يهنتف  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوخ  هن  اریز  تسا ، فیعـض  تهج  کی  زا  لامتحا  نیا  درادن .
نب دیزی  يهنتف  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هن  دنتـشاد و  هیواعم  اب  هلباقم  رد  تردق  هک  یمادام  شیرادمامز  لئاوا  رد  مالـسلاهیلع  یبتجم 

تهج هب  دندوب  هیماینب  ناطلس  دنچ  رصاحم  هک  ماما  ود  البرک  ناتساد  زا  سپ  هتبلا  دوب . هداد  رارق  يدوبان  ضرعم  رد  ار  مالسا  هک  هیواعم 
- مود هلئـسم  تسا  هدوب  هچ  دوصقم  هک  دوش  لمات  دـیاب  هاعدـب  اـهیف  انـسل  يهلمج و  رد  لاـح ، ره  هب  دـناهدومرفن . یتوعد  تردـق ، مدـع 
اب هک  دشاب  نامگ  نیا  بجوم  تسا  نکمم  تسا ، صوصخم  هیماینب  يهنتف  يالب  هک  دندومرف  یلبق  تالمج  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

تاجن زا  دوصقم  هک  تسا  نینچ  نامگ  نیا  خـساپ  تسین  راگزاس  میتاجن ) رد  هنتف  نآ  رد  ربمغیپ  نادـناخ  اـم   ) هک قوف  يهلمج  نومـضم 
ناشن تیعطق  حوضو و  لامک  اب  خیرات  هک  نانچ  هکلب  تسین ، هیماینب  يهنتف  بئاصم  ایالب و  زا  یناور  ینامـسج و  تاجن  ربمغیپ  نادـناخ 

ینید و تاجن  تاـجن ، زا  دوصقم  نیارباـنب ، تسا ، هدوب  ربمغیپ  نادـناخ  هجوتم  هیماینب  يهنتف  تابرـض  نیرتدـیدش  نیرتمهم و  دـهدیم ،
ناخ يالاو  تایحور  نید و  هب  یبیسآ  هک  دوب  نآ  زا  رتناوتان  هیماینب  ياههنتف  هک  تسا  یحور 

میناوتب اهناسنا  ام  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  نانآ  تیصخش  تمظع  مالسلاهیلع و  تمـصع  نادناخ  خماش  ماقم  اما  دنزاسب . دراو  تمـصع  ناد 
دـلجم 5 ات 281 و  يهحفص 272  هلجم 2  رد  دیـشچ  دـیاب  یگنـشت  ردـقب  مه  دیـشک  ناوتن  رگا  اـیرد  بآ  میئآرب - نآ  ناـیب  يهدـهع  زا 

تمصع نادناخ  تمظع  لئاضف و  يهرابرد  رصتخم  يرادقم  ات 132  ات 126 و 129  يهحفص 123  زا  دلجم 14  يهحفص 250 و 251 و 
هربصم ساکب  مهیقـسی  و  افنع ، مهقوسی  افـسخ و  مهموسی  نمب  میدالا  جیرفتک  مکنع  هللا  اهجرفی  مث  دیئامرف . هعجارم  تسا ، هدش  یـسررب 

روزج ال رزج  ردق  ول  ادحا و  اماقم و  ینووری  ول  اهیف  ام  ایندلاب و  شیرق - دوت  کلذ  دنعف  فوخلا ، الا  مهسلحی  فیـسلا و ال  الا  مهیطعی  ال 
. تشوگ زا  تسوپ  ندرک  ادج  عفد و  دـننام  دـنکیم  عفد  امـش  زا  ار  هنتف  نآ  دـنوادخ  سپـس   ) هینوطعی الف  هضعب  مویلا  بلطا  ام  مهنم  لبق 

خلت يهساک  اب  دنراد و  رب  ار  نآ  تنوشخ  لامک  اب  دنک و  لیلذ  ار  نانآ  هک  دنکیم  فرط  رب  یسک  يهلیـسو  هب  ار  هیماینب  يهنتف  دنوادخ 
تساوخ دهاوخ  شیرق  ماگنه  نیا  رد  ار ، تشحو  سرت و  زج  نانآ  رب  دناشوپن  دهدن و  يزیچ  نانآ  رب  ریمشمش  زج  دیامن ، باریـس  ار  نآ 

یبب ینابرق  رتش  کی  حبذ  ردقب  هچ  رگا  دودحم  تیعقوم  کی  ارم  دهدب و  تسا  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  ایند و  هک 
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تـسا نیا  يرآ  دـنزرویم ). عانتما  نآ  نداد  ماجنا  زا  نانآ  مهاوخیم و  مه  ار  نآ  زا  يرادـقم  زورما  هک  ار  هچنآ  نانآ  زا  مریذـپب  اـت  دـن 
نایماع حالطـصاب  لماکت  یعدم  نیا  میتفگ : هتـشذگ  ثحبم  رد  دنایرگ . دـنهاوخ  ار  وا  تسا  هدـنایرگ  ار  یناسنا  هک  یـسک  یهلا : نوناق 

حبـص هک  نیا  دـننام  تسین  یـشوپمشچ  لـباق  روما  رد  يو  يراـکشومارف  و  تسا . راکـشومارف  یمک  طـقف  تسا !) تسرد  شزیچ  همه  )
زا رادـقم  هچ  نابایخ  رد  الثم  ای  ار ؟ پچ  ياپ  اـی  تسا  هتـشاذگ  نوریب  هناـخ  زا  ار  شتـسار  ياـپ  لوا  تفریم  شراـک  لـحم  هب  هک  یتقو 

یتسه يانعمرپ  ناهج  رد  یگدنز  هلئـسم  نیرتیتایح  يهرابرد  وا  يراکـشومارف  پچ ؟ فرط  زا  رادقم  هچ  تسا و  هتفر  هار  تسار  فرط 
رد هزور  دنچ  ماقم  ظفح  يارب  هدرک و  ملع  مالـسا  ربارب  رد  ار  یتسرپداژن  هک  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  هک  تسا 

راکمتس للم  ماوقا و  اهدص  سیدج و  دومث و  داع و  موق  هک  دندوب  هدرک  شومارف  دنتخیریم  هانگیب  ياهناسنا  سدقم  ياهنوخ  ایند  نیا 
نیا ناسنا  ایآ  یتسارب  دیـسر ! اجک  هب  ناشراگزور  تبقاع  دندوب ، هدروآ  دورف  هانگیب  ياهناسنا  كرات  رب  هک  ریـشمش  نامه  مود  يهبل  اب 

رد مکاح  نیناوق  يهمه  زا  ار  دوخ  درب ، ورف  دوخ  رد  ار  وا  ایند  هاج  ماقم و  لانم و  لام و  هک  یتقو  هک  تسا  کچوک  ردق 
شوگ زاب و  مشچ  میئوگب : راب  نیمرازه  يارب  دـنادیم ! ینثتـسم  تسا  شنکاو ) شنک و   ) و تیلع )  ) نوناـق هلمج  نآ  زا  هک  یتسه  ناـهج 
گنچ یهاوخ ز  اجک  هک - نادب  هتفای ، لماکت  راکـشومارف  يا  ای  راکـشومارف  يهتفای  لماکت  يا  ادخ ! يدنبمشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاب و 

وچ ینیریـش  يوس  وش  ناود  ندیـشک  رـس  نک  اهر  ندرگ  هنب  يزیرگ  ام  زا  ات  تسین  تیاپ  وچ  ندیرد ؟ ار  تردق  ماد  دنات  هک  ندیرپ ؟ ام 
بلاطیبا نب  یلع  لابند  يرآ  يولوم )  ) ندیزگ زا  چیه  نسر  نیا  دربن  هتسب  دیـص  يا  يزگیم  ار  نسر  ندیود  ینادیمن  رگ  نطابب  هروغ 

توص یلع  مامالا  دوخ  باتک  رد  قادروج  جرج  مان  هب  یحیسم  هدنسیون  کی  بلاطیبا !؟ نب  یلع  وك  یلو  تشگ ، دنهاوخ  مالسلاهیلع 
یلعب نمز  لک  یف  تیتا  كاوق و  تدـشح  ول  ایند  ای  کیلع  اذاـم  و  دـسیونیم : نینچ  شاهمدـقم  ياهرطـس  نیرخآ  رد  هیناـسنالا  هلادـعلا 

یلع کـی  یناـمز  ره  رد  يدرکیم و  عـمج  ار  تیاـهورین  یماـمت  رگا  اـیند ، يا  وـت  هب  دـشیم  هچ  ( ؟ هراـقف يذ  هـبلق و  هـلقع و  هناـسلب و 
ار دوخ  شفک  هک  دنیبب  دوخ  رب  يرادمامز  تیرـشب  يهعماج  رگید  تاهیه ! یلو  شراقفلاوذ )؟ شبلق و  شلقع و  شنابز و  اب  يدروآیم 

هلصو ب ردقنآ  دهدب  ار  دوخ  نهاریپ  دشوپب . دنک و  ادیپ  یشفک  شیرادمامز  ورملق  ناگنهرباپ  ات  دنزب  هلصو 
ارف يزور  هک  تاهیه ! لجخ  لاصو  خر  زا  نهریپ  لجخ  لاـسغ  يهیرگ  زا  نفک  ددرگ . هدنمرـش  هدـننز  هلـصو  هب  نداد  زا  رگید  هک  دـنز 

، دوشن یغورد  بکترم  هک  نیا  يارب  ار  زور  نآ  یمالـسا  روانهپ  روشک  دـنچ  يرادـمامز  هک  دـنیبب  ار  يدرم  یکاخ  يهرک  نیا  هک  دـسر 
يهعماج اب  هک  يدوهی  نز  کی  هب  ملظ  نم  دینـش  اـب  هک  تشاد  ار  یناـسنا  عقوت  ناوتن  خـیرات  يهدـنام  سپ  نیا  زا  رگید  دزادـنیب . اـپ  ریز 

نینچ ندینش  اب  نامیا  اب  ناسنا  کی  دیوگب : هک  دوش  برطـضم  شیاپ  زا  یلاخلخ  ندیـشک  اب  دربیم - رـس  هب  یتسیزمه  لاح  رد  یمالـسا 
دنک تباث  شهاوخ  دوخ  مدرم  يارب  دنک و  یط  ار  دوخ  تاحفـص  نیا  دیاب  خیرات  دشابیمن . شنزرـس  قحتـسم  نم  دزن  رد  دریمب ، يربخ 

یلاعت هللا  لجع  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  مان  هب  یهلا  ناسنا  کی  ات  تسین ، نانآ  زا  کـی  چـیه  راـک  ناـسنا  تیریدـم  يزاـسناسنا و  هک 
دـیامن و اناسنا  تایح  يهصرع  دراو  تسا  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  شراوگرزب  ردـپ  زا  يرگید  يهخـسن  هک  ار  هجرف 

ياپ هب  قشاع ، لبلب  دیآرد  هب  نابغاب  زبس و  دوش  غاب  دیآرـس  هب  يد  لصف  هک  ات  مرظتنم  يرآ  دـناشچیم - نانآ  هب  ار  تلادـع  قح و  معط 
طقف د دیآ  رکش  نوچ  راگزور  رگد  راب  رهز  زا  رتخلت  راگزور  نیا  درذگب  دیآ  رحس  مد  ات  شاب  ناشف  کشا  دیحوت  نبلگ 

دهاوخ ادـیپ  ققحت  تلادـع  يهتـشرف  یتوکلم  ياهلاب  ریز  هدـیزخ  یناهج  قوقح  ياراد  ینطو  ناـهج  ناـسنا  ياـنعم  هک  تسا  زور  نآ  ر 
یلاعت هللاءاشنا  درک .

مرکا لوسر  لضف  رد  هبطخ 093-

هحفص 7] ]
هل رخآ  یهتنیف و ال  هل  هیاغ  يذلا ال  لوالا  نتفلا ، سدح  هلانیال  ممهلا و  دعب  هغلبیال  يذلا  هللا  كرابتف  مراهچ  دون و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
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لئان وا  خـماش  ماقمب  اهيرایـشه  سدـح  دـسریمن و  وا  هب  اـهتمه  ياـهیزاورپ  رود  دـنلب و  هک  يدـنوادخ  تسا  كراـبم  سپ  : ) یـضقنیف
رد يدودح  ات  قوف  هلمج  ود  دوش . ضرقنمات  درادن  دوجو  وا  يارب  يرخآ  دبای و  نایاپ  ات  تسین  وا  يارب  یتیاغ  هک  لوا  دـنوادخ  ددرگن .

، دراد دوجو  مود  هبطخ  هلمج  اـب  هبطخ  نیا  رد  مود  هلمج  ناـیم  هک  یتواـفت  تسا . هدـش  ریـسفت  لوا  هبطخ  ریـسفت  هحفـص 29  مود  دلجم 
هبطخ نیا  رد  و  تسا .) رودب  نارایـشه  ذوفن  زا  شایبوبر  يالعا  هزوح  و  : ) نطفلا صوغ  هلانیال  و  تسا : نینچ  مکی  هبطخ  رد  هک  تسنیا 
نیبام یتافانم  هک  دوشیم  مولعم  تقد  یمک  اب  ددرگن .) لئان  وا  خماش  ماقم  هب  اهیرایـشه  سدـح  و  : ) نطفلا سدـح  هلانیال  و  تسا : نینچ 

هک تسا  دایز  يردقب  تعرس  یهاگ  هک  بولطم  تیعقاو  هب  عیرس  رایـسب  لاقتنا   ) سدح هکنیا  هب  رظن  اب  ینعی  درادن ، دوجو  هلمج  ود  نیا 
رد تسا ، ذفان  رایسب  ياهیرایـشه  هیلوا  صاوخ  زا  یکی  دشابیم ) ضحم  ساکعنا  هتفرگن و  ماجنا  دصقم  هب  يرکف  دبم  زا  یتکرح  ییوگ 

الاو اهیرایشه  یسدح  ذوفن  زا  یبوبر  خماش  ماقم  هک  دوشیم  نینچ  هلمج  ود  عومجم  تقیقح 
هغالبلاجهن تالمج  رد  هچ  دوشیم  فیـصوت  نآ  اب  ادخ  هک  لوا  زا  روظنم  دبای . نایاپ  ات  تسین  وا  يارب  یتیاغ  هک  یلوا  دوجوم  تسا . رت 

يزرم هرانک و  دـح و  زاغآ و  هنوگ  چـیه  اریز  تسین ، سدـقا  تاذ  نآ  يارب  یتیوه  ینامز و  زاغآ  يانعم  هب  اعطق  ینآرق ، تایآ  رد  هچ  و 
حیحـص ادـخ  هب  نآ  دانـسا  عـقوم  رد  لوا  هملک  يارب  هک  یموـهفم  تفگ : ناوـتیم  تقیقح  رد  تسین  ریذـپناکما  سدـقا  تاذ  نآ  يارب 

لاعتم دـنوادخ  يارب  هک  نانچ  تسین . روصت  لـباق  نآ  يارب  يزاـغآ  ءادـتبا و  چـیه  هک  یلزا  میدـق و  قلطم و  قباـس  زا  تستراـبع  تسا ،
نآ یفرع  يوـغل و  ياـنعم  دوریم ، راـکب  سدـقا  تاذ  ناـب  هک  رخآ  هملک  اذـل  تسین ، روـصت  لـباق  زین  یناـیاپ  نینچمه  تـسین ، يزاـغآ 

روصت روطنامه  دزاسیم ، دودحم  ار  وا  ءادتبا  زاغآ و  روصت  هک  هنوگ  نامه  و  درادـن . ینایاپ  هک  تسا  يدمرـس  يدـبا و  هکلب  دـشابیمن 
. تسا هدش  تابثا  شیاج  رد  هک  تسا  وا  صقن  مزلتسم  يدنوادخ  تیدودحم  و  تسا . ندوب  تیاهنیب  فلاخم  نایاپ  تیاغ و 

هحفص 8] ]
ماق فلس  مهنم  یضم  املک  ماحرالا  تارهطم  یلا  بالصالا  مئارک  مهتخـسانت  رقتـسم ، ریخ  یف  مهرقا  و  عدوتـسم ، لضفا  یف  مهعدوتـساف 

ار نانآ  هفیرش  بالـصا  دومرف ، تیبثت  هاگرارق  نیرتهب  رد  داهن و  تعیدو  هب  هاگتعیدو  نیرترب  رد  ار  ناربمایپ  نانآ  : ) فلخ هللا  نیدب  مهنم 
يدـنوادخ نید  غیلبت  يارب  تشذـگرد ، دومن و ) غالبا  ار  دوخ  تلاسر   ) ناـنآ زا  یکی  هک  یعقوم  ره  تخاـس  لـقتنم  ماـحرا  نیرتکاـپ  هب 

نایم تطاسو  یعون  هک  توبن  بصنم  هک  تسا  ملـسم  تسا . هدوب  یتیمها  اب  لوصا  هب  دنتـسم  ایبنا  باختنا  دومن .) مایق  ناـنآ  زا  ینیـشناج 
حالص و تداعس و  نایب  رد  يدنوادخ  طئاسو  هکنیا  ناونع  هب  ایبنا  اصوصخم  تسا . تیمهااب  هداعلا  قوف  یبصنم  تسا ، وا  ناگدنب  ادخ و 

یب هزیکاپ و  یعیبط  رظن  زا  دـیاب  مه  یئاهناسنا  نینچ  هک  تسا  یعطق  دنـشابیم ، مالـسلاهیلع  مدآ  دالوا  يونعم  يداـم و  داـسف  تواـقش و 
اریز تسا ، هدروآ  دوجوب  بیع  یب  هزیکاپ و  ناردام  ناردپ و  زا  ار  ءایبنا  ناحبـس  دـنوادخ  اذـل  یحور . یناور و  رظن  زا  مه  دنـشاب و  بیع 
لوبق دروم  هنیمز ، داجیا  لماع  ناونع  هب  هچ  رگا  کلذ ، ریغ  مادـنا و  اضعا و  گنر و  رد  اهنآریثات  دـننامه  قالخا  رد  تثارو  لماوع  ریثات 

سنیا يارب  هنیمز ) داجیا  لماع  ناونع  هب   ) هچ رگا  میتفگ : هکنیا  دشابیم . ناگمه 
تـشونرس یعطق  هدننک  نییعت  تثارو  لماوع  هک  تسنیا  دیآیم ، تسدب  یمومع  تادهاشم  زا  تثارو و  هب  طوبرم  شناد  زا  هچنآ  هک  ت 

تیبرت میلعت و  طیحم و  ریثات  الا  دراد و  ار  هنیمز  داجیا  یئاناوت  طقف  هکلب  تسین  تواقش ) تداعـس و  داسف و  حالـص و  رظن  زا   ) سک چیه 
ار یمدآ  تیـصخش  هک  یئوجلاـمک  نیقلت و  ریثاـت  اـهنآ و  ریثاـت  هک  یتروص  رد  ددرگ ، یفتنم  یلک  هب  دـیاب  اـههزیگنا  لـماوع و  رگید  و 

دوجو یعیبط  لماوع  زا  مهم  زایتما  ود  هب  تالمج  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تسین . دیدرت  هنوگچیه  ياج  دنک ، نوگرگد  دناوتیم 
یگمه مالـسلامهیلع  ءایبنا  ناردپ  ینعی  داهن ، تعیدو  هب  بالـصا  نیرتکاپ  رد  ار  ناربمایپ  دـنوادخ  مکی - زایتما  تساهدومرف : هراشا  ءایبنا 

نب هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  تسا : نینچ  ناثدحم  لقن  هب  انب  مالـسا  ربمایپ  ناردپ  هلـسلس  دناهدوب  فیرـش  یهلا و  ياهناسنا 
بعک نب  هرم  نب  بالک  نب  دیز  همسا  یصق و  نب  هریغملا  همسا  فانم و  دبع  نب  ورمع  همسا  مشاه و  نب  دمحلا  هبیش  همسا  بلطملادبع و 
ناندع نب  دعم  نبرازن  نبرـضم  نب  سایلا  نب  هکردـم  نب  همیزخ  نب  هنانک  نب  شیرق  وه  رـضنلا و  نب  کلام  نب  رهف  نب  بلاغ  نب  يول  نب 
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هاربا نب  لیعامسا  نب  رادیق  نب  لمح  نب  تبن  نب  نامالس  نب  عسیمهلا  نب  عسیلا  نبدوا  نبدا  نب 
نب حون  نب  ماس  نب  دـشخفرا  نب  خـلاش  نب  دوه  وه  رباع و  نب  علاف ) ای   ) غلاـف نب  وعار  نب  عوراـس  نب  روحاـن  نب  خراـت  نب  مالـسلاهیلع  می 

مالسلا مهیلع  رشبلایبا  مدا  نب  هللا  هبه  وه  ثیـش و  نب  شونا  نب  نانیق  نب  لیئالهم  نب  درای  نب  سیردا  وه  خونخا و  نب  خلـشوتم  نب  کلم 
نینموملاریما هک  ار  بلطم  نیمه  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رد  هرهطم . یناردام  كاپ  ماحرا  رد  ءایبنا  نداد  رارق  مود - زایتما  اعیمج :

هب مهدیم  تداهش  هرهطملا : ماحرالا  هخماشلا و  بالصالا  یف  ارون  تنک  کنا  دهشا  میناوخیم : تسا ، هدومرف  هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع 
يارب هک  تسا  هدرک  لـقن  یبـلک  زا  یئوخ  یمـشاه  موـحرم  يدوـب . هزیکاـپ  ماـحرا  تمظعاـب و  بالـصا  رد  روـن  نیـسح ) يا   ) وـت هکنیا 
هدید تیلهاج  ياه  یگدولآ  رگید  انز و  اهنآزا  کی  چیه  رد  هک  تسا  هدـش  هتـشون  ردام  دـصناپ  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ 

هدوب و رتدایز  یلیخ  ناردام  هرامش  مالسلاهیلع ، رـشبلاوبا  مدآ  نامز  ات  مرکاربمایپ  ناردپ  لسلـسم  هرامـش  هب  رظن  اب  هرـصبت - تسا .) هدشن 
رکذ نانآ  زا  یخرب  ناونع  هب  تسا ، هدـمآ  قوف  تایاور  لاثما  رد  هک  ربمایپ  ناردـپ  ياهمان  میئوگب : دـیاب  نیاربانب  دـشابیمن . ساـیق  لـباق 

ضح ات  مالسلاهیلع  مالسا  ربمایپ  ناردام  میئوگب : دیاب  ای  نانآ و  همه  هن  تسا  هدش 
هللا همارک  تضفا  یتح  تسا . هدوب  اهـسیون  هخـسن  زا  هابتـشا  دنـشابیم و  وا  ناردـپ  لداـعم  هدوب و  دـصناپ  زا  رتمک  مالـسلااهیلع  اوح  تر 

عدـص یتلا  هرجـشلا  نم  اـسرغم  تاـمورالا  زعا  اـتبنم و  نداـعملا  لـضفا  نم  هجرخاـف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یلا  یلاـعت  هناـحبس و 
لاوط و عورف  اهل  مرک ، یف  تقسب  مرح و  یف  تتبن  رجشلاریخ ، هترجـش  و  رـسالاریخ ، هترـسا  و  رتعلاریخ ، هترتع  هءانما  بجتنا  هءایبنااهنم و 
زا ار  سدـقم  دوجو  نآ  تشگ و ، یهتنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  یلاعت  هناحبـس و  يدـنوادخ  تمارک  هک  هاگنآ  اـت  : ) لاـنیال رمث 

ار شناربمایپ  هتفاکش و  ار  نآ  دنوادخ  هک  یتخرد  نآ  زا  دروآ ، نوریب  نتـشاک  يارب  اههشیر  لوصا و  نیرتزیزع  هدننایور و  عبانم  نیرترب 
شناـمدود تسا و  اـهترتع  نیرتـهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  ترتـع  تسا . هدـیزگرب  نآ  زا  ار  دوخ  ياـنما  هدروآ و  نوریب  نآ  زا 
یئاههخاش تخرد  نآ  يارب  تسا ، هدیـسر  دشرب  دجم  تمارک و  رد  هدیئور و  مرح  رد  هک  اهتخرد  نیرتهب  شتخرد  اهنامدود و  نیرتهب 

هب رظن  اب  قوف  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  میهاربا  تمظعاـب  دـنزرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یباـیتسد ). لـباق  ریغ  تسیرمث  دـنلب و  تسا 
ار شناربمایپ  هتفاکش  ار  نآ  دنوادخ  هک  یتخرد  زا  : ) هءایبنا اهنم  عدص  یتلا  هرجشلا  نم  هلمج :

اب هکنیا  حیـضوت  تسا ، هدـش  روصت  يراـگزاسان  یعون  تسا ). هدـیئور  مرح  رد  هک  : ) مرح یف  تتبن  هلمج  و  تسا ). هدروآ  نوریب  نآ  زا 
وا كرابم  لسن  زا  راوگرزب  نآ  زا  سپ  ناربمایپ  هک  تسا  مالسلاهیلع  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ترضح  تخرد ، زا  روظنم  مکی  هلمج  هب  رظن 

روـظنم دـناوتیمن  تسا ، همظعم  هکم  دوـصقم  هک  تسا ) هدـییور  مرح  رد  تخرد  نآ  : ) دـیوگیم هک  مود  هـلمج  هـب  رظن  اـب  دنـشابیم و 
اعطق لوا  هرجـش  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  دسریم  رظن  هب  هچنآ  تسا  نوینادـلک  زا  ترـضح  نآ  اریز  دـشاب  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح 
مرکا ربمایپ  دوخ  كرابم  دوجو  ای  مود  هرجش  زا  روظنم  مالسلامهیلع و  ءایبنا  گرزب  ردپ  تسا  وا  تسا  مالسلاهیلع  لیلخ  میهاربا  ترضح 

مرح رد  هک  دـشابیم  مالـسلاهیلع  مشاه  ترـضح  هک  مالـسلاهیلع ) میهاربا  ترـضح   ) وا تخرد  زا  گرزب  ياهقاس  اـی  لاـهن و  اـی  تسا و 
هلسلس تراهط  تلاصا و  هب  هراشا  رگید  دروم  دنچ  دروم و  نیا  رد  هغالبلاجهن  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تهج  نادب  تسا . هدییور 

بسانم اذل  دناهدومرف  حرطم  ار  هللا  لیلخ  میهاربا  ترضح  ناشنانخس  زا  یضعب  رد  هدومرف و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  لسن 
شاد یسررب  تسا  هدش  هدیمان  ءایبنالاوبا  هک  ترضح  نآ  هرابرد  يرادقم  هبطخ  نیمه  ریسفت  رد  ام  هک  تسا 

هبنشجنپ 16 خیرات  رد  هک  تسا  ینارنخـس  زا  رتدیدج  بلاطم  يرادقم  حورـشم و  ثحابم  هلاقم ، نیا  هک  میوشیم  رکذتم  البق  میـشاب . هت 
هتفای لیکـشت  یمالـسا  هفـسلف  تمکح و  نمجنا  رد  دوب و  یناریا  یناـملآ و  نادنمـشناد  زا  بکرم  هک  یعمجم  رد  لاس 1363  هام  دنفـسا 

يواسم یتسرپادخ  یـسانشادخ و  خیرات  میوشیم : رکذتم  ار  يرورـض  همدقم  کی  ثحبم  لصا  هب  دورو  زا  شیپ  تسا . هدـش  داریا  دوب ،
ناسنا نوکت  خـیرات  هاگدـید  زا  هک  یناـسنا  ياهدادعتـسا  یناور و  ياـهورین  يزغم و  ناـمتخاس  هب  رظن  اـب  همدـقم : تسا . یناـسنا  خـیرات 
يارجم رد  یتسه  ناهج  اـب  هطبار  رد  ناـسنا  تفگ : دـیاب  تسا ، هدـماین  دوجوب  وارد  یعیبط  يرییغت  فرط ) نیا  هب  لاـس  لقادح 40000  )
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اهـشیارگ و تاـهجوت و  تسا . هدوب  رادروخرب  تسا ، ادـخ  هک  یتـسه  ءدـبم  دـیحوت  زا  تسا ، نآ  رب  مکاـح  هک  هتباـث  نیناوـق  اـب  تکرح 
تسا تقیقح  نیمه  تابثا  يارب  نشور  لئالد  زا  تسا ، هتفر  شیپ  هدرک و  تکرح  وا  خیرات  يواسم  هک  اهناسنا  یعیبط  ياروام  ياهـشیاین 

. دناهتـشاد فالتخا  رگیدـکیاب  قیداصم  اـهتیوه و  هب  یعیبط  قوف  دـحاو  نآ  قیبطت  رد  هچ  رگا  تسا ، هدرکن  یگدـنز  دـیحوتیب  رـشب  هک 
، دوشیم هتفگ  هک  تسا  یئاههمسجم  اهمیـسرت و  راثآ و  مکی - عوضوم  تسا : عوضوم  ود  تسا ، هدش  نایب  هیـضق  نیا  در  يارب  هک  هچنآ 

نیا هب  رشب 
نیا تسا . هتـشادن  دوـجو  هدرک ، ادـیپ  جاور  مالـسلاهیلع )  ) میهاربا زا  سپ  هک  ینعم  نآ  هـب  یتسرپاـتکی  تـسا و  هدرک  تداـبع  اههدـیدپ 

رحس و طابترا  راثآ و  نآ  یـسررب  رد  ام  اریز  دزاسب ، دودرم  مالـسلاهیلع  میهاربا  لبق  ام  نارود  زا  ار  یتسرپاتکی  هیـضق  دناوتیمن  عوضوم 
و میتـسه ، يوراـیور  ناـبزیب  گـنگ و  یئاـهدومن  اـب  دـنهدیم ، ناـشن  راـثآ  نآ  هک  هچنآ  هب  يداـبع  شیارگ  طاـبترا  یتـح  یئوداـج و 

تدابع هک  مینک  تابثا  تسا  ددعتم  اهنآ  رد  یناور  يزغم و  تاطابترا  تالامتحا  هک  اهدومن  نآ  هلیـسوب  یلمع  قطنم  يانبم  رب  میناوتیمن 
، دنهدیم ناشن  راثآ  هک  طابترا  زا  یلکش  نامه  زج  نانآ  فده  هدوب و  رـصحنم  اهدومن  نامه  رد  مالـسلاهیلع )  ) میهاربا لبق  ام  ياهناسنا 

دننام دـهدیم ، رارق  دـیدش  مارتحا  دروم  نکاما  نآ  رد  ار  یئایـشا  رـشب  هک  دراد  دوجو  سدـقم  نکاـما  اـیند  همه  رد  هزورما  تسا . هدوبن 
مارتحا اهگنـس  نآ  هب  شتـسرپ ، يریگ  فده  اب  ناملـسم  کی  رگا  هک  نیا  اب  تیب ، نآ  ياهگنـس  دوخ  مارحلا و  هللاتیب  رد  دوسالا  رجحلا 

رد عـماوج  بلغا  هـک  مینادـیم  خـیرات ، دادـتما  رد  نایادـخ  ناوارف  عویـش  زا  تستراـبع  مود - عوـضوم  تـسا . هدـیزرو  رفک  اـعطق  دـنک ،
وب جئار  رایسب  نایادخ  حالطصا  زورما  ات  میهاربا  زا  دعب  راصعا  نورق و  رد  یتح  ع )  ) میهاربا لبق  ام  ياهنارود 

زا یخرب  تسا  هدش  هداد  تبـسن  اهنآ  هب  یـصاخ  ياهراک  هتـشاد و  صوصخم  ياهتیوه  للم  ماوقا و  زا  کی  ره  رد  نایادخ  نیا  تسا . هد 
نیا دناهتفرگ . رارق  شتسرپ  دروم  اتکی  دنوادخ  ياجب  هدوب و  للم  ماوقا و  نآ  یعقاو  ياهدوبعم  نایادخ  نیا  دناهدرک : نامگ  ناگدنـسیون 

سدقم مرتحم و  هک  یئاهناسنا  ءایـشا و  بلغا  هک  دـید  میهاوخ  ریز  لئالد  رد  ام  اریز  تسا ، راکـشآ  یئاطخ  ریز ، لئالد  هب  رظناب  عوضوم 
ببـس هب  تلیـضفاب ، نادرم  : ) تسا هتفگ  سونیلاج  دـیوگیم : ینوریب  ناحیروبا  - 1 تسا . هتفریم  راکب  اهنآ  هراـبرد  ادـخ  هملک  دـناهدوب ،

هلمج نآ  زا  دناهتــشگ ، نایادـخ  هـگرج  رد  دورو  هتــسیاش  دــناهدروآ ، تسدــب  یبـط  تاـجلاعم  عیانــص و  رد  هـک  يداتــسا  تراـهم و 
یمود درکیم و  میلعت  ار  بط  مدرمب  یلوا  اریز  دندیسر ، یئادخ  ماقم  هب  سپس  دندوب ، ناسنا  ود  هتشذگ  رد  سویسینوید  سویبالوکسا و 

، دـندوب هتفرگ  رارق  هعماج  مارتحا  دروم  هک  ار  روبزم  تیـصخش  ود  یناسنا  دـشر  لماکت و  هک  دوشیم  هظحـالم  ار ) يراـکروگنا  تعنص 
ماگنه رد  رازن  هلیبق  - 2 دیامنیم . یفرعم  دناهتشگ ، یئادخ ) هدنیامن   ) ادخ حالطصا  هتـسیاش  هک  سدقت  تلیـضف و  ماقم  هب  لوصو  بجوم 

: کلم ام  هکلمت و  کل  وه  کیرش  الا  کل ، کیرشال  کیبل  کیبل ، مهللا  کیبل  دنتفگیم : ار  رکذ  نیا  هکم  لامعا  ندروآ  اجب 
نآ زا  مه  نآ  هک  یکیرـش  رگم  تسین ، وت  يارب  یکیرـش  ارت ، منکیم  تباجا  منکیم . تباجا  دنوادخ ، يا  ار  وت  توعد  منکیم  تباجا  )

شیارگ هجوت و  الوا  رکذ ، نیارد  ناتـسرپ  تب  نیا  تسا .) کیرـش  نآ  كولمم  هک  هچ  ره  کلام  یتسه و  کیرـش  نآ  کلام  وت  تست ،
رد ارنآ  هکنیا  اب  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  يزع ) ، ) دناهداد رارق  وا  يارب  هک  ار  یکیرش  سپس  دنیامنیم و  زاربا  ار  هللا )  ) گرزب يادخ  هب 
هب لیم  هراومه  ماوع  مدرم  تعیبط  هک  تسا  مولعم  : ) دـیوگیم ینوریب  ناحیروبا  - 3 دنهدیم . رارق  هللا )  ) كولمم دنتسرپیم ، رکذ  نیمه 

هدوب تهج  نیمه  هب  دـنتیلقا و  رد  ناکم  نامز و  ره  رد  هک  تسا  اناد  مدرم  نآ  زا  لوقعم  اریز  دراد ، لوقعم  زا  تشحو  رفنت و  سوسحم و 
دباعم رد  دـنه  نیمزرـس  رد  نونکامه  دـنهدیم ) ناشن  قایتشا  يزاس و  همـسجم  يرگتروص و  هب  للم  ماوقا و  زا  ناوارف  هرامـش  هک  تسا 

نانمهرب اب  دینکیم و  هعجارم  اهودنه  سدقم  ياهباتک  هب  هک  یتقو  امش  یلو  تسا ، مارتحا  سیدقت و  دروم  ینوگانوگ  ياههمـسجم  دنه 
هلیسو ابیرقت  يدنوادخ و  لالج  لامج و  هدننک  میـسجت  ناونع  هب  ار  اههمـسجم  نآ  نانآ  دینیبیم  دییامنیم ، وگتفگ  عوضوم  نیا  هرابرد 

دنه رفس  رد  بناجنیا  دوخ  . ) دننکیم مارتحا  سیدقت و  تعیبط ، ياروام  هب  هجوت  يارب  یغامد  ياوق  زکرمت 
وگتفگ نانمهرب  اب  هک  ناتـسودنه  زا  ددـعتم  يدـباعم  رد  ار  يریگ  فدـه  نیا  ون  یلهد  رد  انیـسنبا  یللملانیب  رانیمـس  رد  تکرـش  يارب 
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دیکاـت نوطـالفا  . ) تسا نوـیهلا  بتکم  نازاتـشیپ  زا  یکی  نوطـالفا  هک  درادـن  تقیقح  نیارد  يدـیدرت  سک  چـیه  - 4 مدینـش ). میدرک 
لثم هک  ار  اهنآ  زا  یکی  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  یئاناوت  هدننیرفآ  سوسحم ) ناهج  لثم و   ) ناهج یـساسا  هنومن  ود  ياروام  هک  دـنکیم 

هدننیرفآ نیا  یـصاصتخا  تفـص  نیتسخن  درادن و  ددـجم  شنیرفآ  هب  یجایتحا  تسا ، نآ  هیاس  هک  سوسحم  ملاع  دروایب و  دوجوب  تسا 
حور ثحبم  رد  مراهچ  لصف  رد  زاب  دروآیم ) دوجوب  ار  لاـمج  مظن و  هک  تسا  قلطم  هدـننیرفآ  نیا  تسا و  وا  ندوب  یلعاـف  تلع  قلطم 
يادخ دوجو  هب  نوطالفا  هک  لاح  نیااب  تسا ) یهلا  دوجوم  مه  نآ  تسا ، ادخ  عونـصم  نیرتیمیدق  نیتسخن و  ملاع  حور  دیوگیم : ملاع 
لصف ص 235   ) ذخام نیمه  زا  رگید  ياج  رد  دنکیم . یفرعم  يوناث  نایادخ  ياههتخاس  زا  ار  يرـشب  حاورا  دراد  داقتعا  نیقی و  گرزب 

اهنآ هرامـش  لثم ؟) نآ  تسیچ . داد  رارق  لثم  تروصب  ار  اـهنآ  درک و  عورـش  تاـنئاک  رئاـس  شنیرفآ  هب  دـنوادخ  سپ  : ) دـیوگیم مهد )
یبآ عون  هس - تساروانش . اوه  رد  هک  رادلاب  سنج  ود - تادرجم ) الثم   ) ینامسآ نایادخ  سنج  کی - تساتراهچ : لثم  نیا  تساردقچ 

هک ب یسنج  راهچ -
زاب تسا . هدرب  راکب  يدـنوادخ  برقم  درجم و  تادوجوم  رد  ار  نایادـخ  حالطـصا  نوطالفا  هک  دوشیم  هظحالم  دوریم . هار  شیاهاپ  ا 

یئاناوت زا  جراخ  اهنآ ، ندمآ  دوجوب  یگنوگچ  رگید و  نایادخ  زا  ثحب  : ) دـیوگیم لیذ  ذـخام  زا  مهدزای ص 239  لصف  رد  نوطالفا 
زا دـنیوگیم ، هکنانچ  نانآ  اریز  مینک ، قیدـصت  دـناهتفگ ، نخـس  ام  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  عوضوم  نیا  رد  هک  تسا  مزال  ام  رب  تسااـم .

ناـیب رد  يربعنبا  هب  فورعم  یطلم  يروگیرگ  - 5 دنسانشیم .) رتنـشور  ار  دوخ  ناکاین  ههبـش  کش و  نودب  دنتـسه و  نایادخ  نادنزرف 
نوعرف تسا ، نیگنس  نتفگ  نخس  رد  دراد و  تنکل  نم  نابز  تفگ : ادخ  هب  یسوم  : ) دیوگیم نینچ  مالسلاهیلع  یسوم  ترضح  ناتساد 

هدـنیامن زج  تاراـبع  نیارد  ادـخ  حالطـصاایآ  مداد ) رارق  ادـخ  نوعرف  يارب  ارت  نم  دوـمرف : بر  تفریذـپ ! دـهاوخ  ارم  توـعد  هنوـگچ 
يارب : ) دـیوگیم دوـخ  فورعم  باـتک  رد  تسا ، تسرپاـتکی  نایحیـسم و  زا  هـک  وـسور  كاژ  ناژ  تـسا . يرگید  زیچ  گرزب  دـنوادخ 

، دـنکن سح  چـیه  دوخ  یلو  دـنیبب  ار  یناسنا  تاوهـش  یمامت  هک  تسا  مزال  لک  لقع  کی  دروخب  للم  درد  هب  هک  نیناوق  نیرتهب  فشک 
. دنک کمک  ام  تداعس  هب  دوش  رضاح  یلو  دشابن ، طوبرم  امب  وا  تداعس  دسانشب ، الماک  ارنآ  یلو  دشاب ، هتـشادن  ياهطبار  چیه  تعیبطاب 

یتاراختفاب ا هرخالاب 
طقف دـش ، هتفگ  هچ  نآ  رب  انب  دریگب ، هجیتن  رگید  نرق  رد  دـنک و  تمدـخ  نرق  کی  رد  ینعی  ددرگ ، ینلع  نامز  رورم  هب  هک  دـیامن  افتک 
میدق رایسب  ياهنامز  زا  نایادخ  حالطـصا  هک  ثحبم  نیا  لیمکت  يارب  دنروایب ) نوناق  مدرم  يارب  دیاب  دیاش و  هکنانچ  دنناوتیم  نایادخ  )

هب دوش  عوجر  تسا ، هتفر  راکب  گرزب  دـنوادخ  ناگنیامن  يانعم  رد  مه  یهاـگ  مارتحا و  لـباق  سدـقم و  تادوجوم  ياـنعم  رد  نونکاـت 
لبق ام  ياهناسنا  دناوتیمن  نایادخ  هدیدپ  یتسرپ و  تب  عویـش  هکنیا  هصالخ  ات 74 ) يونثم ج 10 ص 63  لیلحت  دقن و  ریـسفت و   ) باتک
همه رب  مدقم  ار  دیحوت  اتحارـص  نآرق  دننام  یهلا  نایدا  عبانم  دیامن ، دـیحوت  زا  تیمورحم  یـسانشنادخ و  هب  مهتم  ار  مالـسلاهیلع  میهاربا 

زین نآرق  تسین و  دیدرت  ياج  چیه  تسا ، هدوب  عیاش  میدق  ياهنارود  رد  نایادخ  هب  شیارگ  یتسرپ و  تب  هکنیا  دـنادیم و  رگید  دـیاقع 
تیرـشب زا  یگرزب  ناوراک  هک  درادن  نیا  اب  یتافانم  دنکیم ، نایب  روبزم  نایرج  هرابرد  ار  یئاههصق  رکذتم و  خیرات ، رد  ار  روبزم  نایرج 

ار خیرات  نارگلیلحت  ناخروم و  نیازا  یضعب  دناهدوب  لوقعم  تایهلا  دیحوت و  هب  دقتعم  نادجو ، لقع و  هب  هیکت  اب  ناربمایپ و  زا  تیعبت  هب 
نیم یفاکشوم  تقد و  عبتت و  يردقب  نهک  ياههناسفا  ریطاسا و  هرابرد  هک  مینیبیم 

یلو دننکیم ! هدهاشم  ناشمشچ  ربارب  رد  ارنآ  حرطم و  دوخ  يارب  ار  تایح  هلئسم  نیرت  يرورض  یئوگ  هک  دننکیم  يریگهجیتن  دنیام و 
هیجوت ریسفت و  ناشتاروتـسد  اهتیـصخش و  نآ  اب  ار  دوخ  تایح  يرـشب  عماوج  رثکا  هک  یهلا  ياههتفای  دشر  لماک و  ياهتیـصخش  هرابرد 

دـیقیب و اب  هک  تسا  یناسنا  يالعا  لامک  هب  ندـش  بذـج  زا  رارف  یئانتعایب  هحماسم و  نینچ  تلع  دـیاش  دـنهدیمن !! یتیمها  دـنیامنیم 
راصعا نورق و  خیرات و  دادماب  ناخروم  ناسانـشناتساب و  زا  یخرب  یهجوتیب  تهج  هب  دـیابن  ام  دراد . تافانم  ایند  نیا  رد  نتـسیز  طرش 

ياهدادعتـسا يزغم و  نامتخاس  هب  رظن  اب  میلـس  لقع  مه  هک  میرادرب  یتقیقح  زا  تسد  تایهلا ، دیحوت و  هرابرد  مدرم  تادقتعم  هب  میدق 
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ناسانـشناتساب و زا  یخرب  هک  یئاـطخ  تاـبثا  يارب  اـم  تاروت . نآرق و  دـننام  ینامـسآ  بتک  مه  دـنکیم و  تاـبثا  ار  نآ  یمدآ  یحور 
نآرق و ار  نویئبـس  ناتـساد  هک  مینادیم  همه  مینکیم : ناـیب  ار  ياهنومن  طـقف  دـنوشیم ، بکترم  يرـشب  تشذگرـس  ناـیب  رد  ناـخروم 

مانب یناملآ  دنمشناد  کی  دندوب . هتفگن  ندمت  نیا  هرابرد  يزیچ  چیه  هدجه  نرق  رخاواات  ناسانـشناتساب  یلو  تسا ، هدش  رکذتم  تاروت 
درف  ) كرامناد هاشداپ  هب  تسا ، هتفر  ایند  زا  لاس 1771  رد  دوب و  یققحم  درم  یهلا  مولع  هفسلف  رد  هک  لیئاخیم 

تسا هدمآ  نمی  ابـس و  هرابرد  تاروت  رد  هک  ار  هچ  نآ  ات  دتـسرفب  نمی  هب  لاس 1756  رد  ار  یهورگ  هک  دنکیم  داهنـشیپ  مجنپ ) کیر 
دنتفایم و هار  هورگ  نیا  لاس 1761  رد  دنکیم . نییعت  نیمزرس  نآ  هب  رهونب  نوتس  راک  یتسرپرـس  هب  ار  رفن  جنپ  کیردرف  دننک . قیقحت 
هب هورگ  تسرپرـس  دـنوریم ، نیب  زا  یتخـس  زا  هار  رد  همه  ناشتـسرپرس ، زجب  هورگ  نیا  ( 1762  ) دنـسریم نمی  هب  هدرک و  روبع  رـصم  زا 

ياههشقن طوطخ و  تسا ، هدرک  فشک  ار  هفادح  رافظ و  مانب  رهـش  ود  : ) دیوگیم دسیونیم و  هراب  نیارد  یباتک  هدش و  لئان  یتایفـشک 
رد هتفر و  نمی  هب  یناملآ  نسنز  لاس 1810  رد  دنناوتان  اهنآ  كرد  ندناوخ و  زا  برع  دوهی و  هک  دوشیم  هدید  اهرهـش  نآ  رد  ياهبیتک 

رسفا کی  لاس 1838  رد  دـنکیم . ادـیپ  ياهبیتک  ياههشقن  زا  هرقف  جـنپ  اـخم  رهـش  رد  دـباییم و  تسد  ياهبیتک  هشقن  هس  هب  راـفظ  رهش 
رـسفا نیا  دـنکیم . ادـیپ  بارغ  نصح  مان  هب  ياهعلق  رد  ار  يریمح  ماوقا  هب  طوبرم  ياههبیتک  هتفر و  نیمزرـس  ناـب  هتـسلو  ماـنب  یـسیلگنا 

. دنکیم ادیپ  تسا  هدوب  نآ  رد  نویئبس  روهشم  دس  هک  برام  رهـش  زا  ار  يدایز  ياههشقن  ياههشقن و  اههبیتک و  شناهارمه  اب  یـسیلگنا 
سیقلب مرح  برام و  هبیرخ ، ءاعنص ، زا  هبیتک  هتفر و 56  ابس  هب  ونرا  مانب  يوسنارف  کی  لاس 1843  رد 

تراظن تحت  یماس ) راثآ  تیعمج   ) مان هب  یتیعمج  دوشیم و  نشور  هلئـسم  تیمها  اجیردـت  بیترت ، نیدـب  دروآیم . دوخ  اـب  دـباییم و 
ابـس هب  نیفـشتکم  ياـهراک  لاـبند  هب  لاـس 1869  رد  ار  یقلاـه  فورعم  قرـشتسم  هاـگنآ  دوـشیم . لیکـشت  سیراـپ  گـنهرف  تسرپرس 

هدوب اهینیعم  تلود  تختیاپ  هک  نیعم  فوج و  ياهرهش  هب  صخش  نیا  دروآیم . دوخ  اب  ار  ياهبیتک  هشقن  قرشتسم 660  نیا  دتسرفیم .
مان هب  یناملآ  دنمـشناد  کی  سپـس  دوب . هدـشن  هدـید  اـهنآ  زا  يربخ  یناـنوی  ياـهباتک  یـضعب  رد  زج  هکیلاـح  رد  دـباییم ، تسد  تسا 
نیا دروآیم ). تسدب  شتاریمعت  برام و  دس  خـیرات  برام و  زا  ار  ياهبیتک  شقن  دودح 1000  رد  هتخادرپ و  ترفاسم  هب  رزالگرافودا 

هرابرد ینامـسآ  بتک  رگا  لاح ، رـشب . تشذگرـس  تخانـش  فشک  رد  ینامـسآ  بتک  هب  یئانتعایب  تسیاشان  جـیاتن  زا  هنومن  کـی  دوب 
یلو دـننک ، ناـیب  ار  یقئاـقح  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  مـیهاربا و  ترـضح  دـننام  تمظعاـب  رایـسب  یئاهتیـصخش 

يرگن دودحم  يرکف و  هتوک  دنریگب ، دوخ  هب  بیذـکت  هفایق  یهاگ  ای  توکـس  قئاقح  اهتیـصخش و  نآ  هرابرد  ناخروم  ناسانـشناتساب و 
مالسلاهیلع و لیلخ  میهاربا  ياهتمظع  فیصوت  زا : تسترابع  هک  میوشیم  یلصا  ثحبم  دراو  همدقم  نیا  زا  سپ  دننکیم . وگزاب  ار  دوخ 

ترضح نآ  هک  دیحوت  يالاو  ماقم 
میهاربا فیـصوت  لیجنا .)  ) دیدج دهع  و  تاروت )  ) قیتع دهع  دیجم و  نآرق  رد  دـیحوت  فیـصوت و  نیا  ساکعنا  دوب و  هتـشگ  لئان  نادـب 
میهاربا ترضح  هب  تسا ، هدومیپ  لامک  دشر و  جرادم  هک  یهلا  ناسنا  کی  تافص  نیرتیلاع  دیجم  نآرق  رد  دیجم  نآرق  رد  مالسلاهیلع 
میهاربا باتک  رد  روایب  دایب  و  : ) ایبن اقیدـص  ناک  هنا  میهاربا  باـتکلا  یف  رکذا  و  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هدش  تابثا  مالـسلاهیلع  هللا  لیلخ 
میهاربا ترـضح  هب  تمظعاب  تفـص  ود  هکرابم  هیآ  نیا  رد  تسا ). هدوب  ربماـیپ  رادرک و  تسار  وگتـسار و  ـالماک  ناـسنا  کـی  وا  هک  ار 

تاـملکب هبر  میهاربا  یلتبا  ذا  و  - 2 يربمایپ .) ( ) توبن - ) مود تفـص  يرادرک ) تسار  یئوگ و  تسار  - ) مکی تفـص  تسا : هدـش  تابثا 
ار وا  میهاربا  راگدرورپ  هک ) تهجنادب  ای   ) هک ینامز  : ) نیملاظلا يدهع  لانیال  لاق  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  لاق  نهمتاف 

ضرع میهاربا  مداد ، رارق  ماما  مدرم  يارب  ارت  نم  دومرف  دنوادخ  دمآرب ، اهـشیامزآ  نآ  همه  هدهع  زا  میهاربا  دومرف و  شیامزآ  یتاملک  اب 
هیآ نیا  رد  دـسریمن ). ناراکمتـس  هب  تماما )  ) نم نامیپ  دومرف  دـنوادخ  دـنوشیم ، رادروخرب  تماـما  نیا  زا  مه  نم  لـسن  زا  اـیآ  درک :

ربا هب  تاشیامزآ  رد  دیدش  رایسب  لمحت  وپاکت و  یهلا و  ناسنا  يالعا  تفص  کی  زین  هکرابم 
زا ع )  ) میهاربا ترـضح  هک  یئاهـشیامزآ  ءالتبا و  اهـشیامزآ ) رد  لمحت   ) مراهچ تفـص  تماما ) - ) موس تفـص  تسا : هدـش  تاـبثا  میها 
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میهاربا ماقم  نم  اوذـختا  انما و  سانلل و  هباثم  تیبلا  انلعج  ذا  و  - 3 تشگ . دهاوخ  حرطم  يدعب  تایآ  رد  تسا ، هدمآرب  اهنآ  همه  هدـهع 
هاگهانپ و شاداپ و  لـماع  ار  تیب  اـم  و  : ) دوجـسلا عکرلا  نیفکاـعلا و  نیفئاـطلل و  یتیب  ارهط  نا  لیعامـسا  میهاربا و  یلا  اندـهع  یلـصم و 

دهع لیعامـسا  میهاربا و  هب  ام  دـینک و  ذاـختا  دوخ  يارب  یهاـگزامن  میهاربا  ماـقم  زا  میداد و  رارق  نما  تداـبع و  رارمتـسا  يارب  هاـگیاج 
هکرابم هیآ  نیا  رد  دنیامن ). هدامآ  ریهطت و  ناگدننک  دوجـس  عوکر و  ناگدـننک و  فاکتعا  ناگدـننک و  فاوط  يارب  ارم  تیب  هک  میتسب 

رومام ناگدـننک  تدابع  يارب  مارحلا  هللاتیب  نتخاس  هدامآ  ریهطت و  هب  ار  مالـسلاامهیلع  لیعامـسا  شدـنزرف  اـب  میهاربا  ناحبـس  دـنوادخ 
نم هلها  قزرا  انمآ و  ادـلب  اذـه  لعجا  بر  میهاربا  لاق  ذا  و  - 4 تدابع .) يارب  تیب  هدننک  هدامآ  هدـننک و  ریهطت   ) مجنپ تفـص  دزاسیم .

میهاربا هک  تهج  نادب  : ) ریصملا سئب  رانلا و  باذع  یلا  هرطـضا  مث  الیلق  هعتماف  رفک  نم  لاق و  رخالا  مویلا  هللااب و  مهنم  نمآ  نم  تارمثلا 
یناسک ك زا  ارنآ  لها  هدب و  رارق  نما  ياراد  ار  رهش  نیا  نم ، راگدرورپ  يا  تفگ :

رادروخرب ایند ) نیا  زا   ) یکدنا ار  وا  دزروب ، رفک  سک  ره  دومرف و  دنوادخ  امرف ، يزور  اههویم  زا  دناهدروآ  نامیا  داعم  زور  ادـخ و  هب  ه 
ع)  ) میهاربا یهاوخریخ  هیآ  نیا  رد  تسا .) يدب  نایاپ  شتآ  باذع  میامنیم ، رطـضم  شتآ  باذـع  رب  دورو  هب  ار  وا  سپـس  و  مزاسیم ،

ياههدـیدپ رگید  و   ) تشیعم داوم  تهج  زا  ار  مدرم  شیاسآ  شیاین ، لاح  رد  ع )  ) میهاربا هک  تسا  هدـش  هداد  رکذـت  هکم  مدرم  هراـبرد 
لیعامـسا تیبلانم و  دـعاوقلا  میهاربا  عفری  ذا  و  - 5 مدرم .) هرابرد  یهاوخریخ  - ) مشـش تفـص  دیامنیم . تلئـسم  لاعتم  دنوادخ  زا  مهم )
دندرکیم انب  ار  تیب  ياهراوید  اههیاپ و  لیعامسا  هارمه  هب  میهاربا  هک ) تهج  نادب  ای :  ) هکینامز : ) میلعلا عیمـسلا  تنا  کنا  انم  لبقت  انبر 

میهاربا هیآ  نیا  رد  اناد .) هدنونـش و  یئوت  اعطق  امرف ، لوبق  ام  زا  ار  لمع  نیا  ادنوادخ ، هک  دندومنیم :) زاین  زار و  نینچ   ) دـندربیم الاب  و 
هب انب  و   ) مارحلا هللاتیب  نامتخاس  هدننک  دیدجت  - ) متفه تفص  دناهتـشگ . یفرعم  تیب  ياهراوید  اهناینب و  هدنرب  الاب  ناونع  هب  شدنزرف  و 

بت انکـسانم و  انرا  کل و  هملـسم  هما  انتیرذ  نم  کل و  نیملـسم  انلعجا  اـنبر و  - 6 تیب .) رازگناینب  دهاجم  دننام  نارـسفم  زا  یـضعب  رظن 
و ام ، راگدرورپ  يا  : ) میحرلا باوتلا  تنا  کنا  انیلع 

ار ام  تشگ  زاب  هبوت و  امرف و  میلعت  ام  يارب  ار  ام  تادابع  هدب و  رارق  ناملـسم  یتما  ام  لسن  زا  هدب و  رارق  ناملـسم  وت  هب  برقت  يارب  ار  ام 
هک درادیم  تلئـسم  ادخ  زا  دوخ  هیرذ  دوخ و  هرابرد  میهاربا  هیآ  نیا  رد  نابرهم .) هبوت و  هدـنریذپ  یئوت  اعطق  امرفب  لوبق  تدوخ  يوسب 

کتایا و مهیلع  اولتی  مهنم  ـالوسر  مهیف  ثعبا  اـنبر و  - 7 هدننک . هبوت  مهد - تفص  ناملـسم . مهن - تفـص  دنـشاب  ناگدننکهبوت  هلمج  زا 
هک زیگنارب  ار  یلوسر  میهاربا ) لسن   ) نانآ نایم  رد  اـم ، راـگدرورپ  يا  : ) میکحلا زیزعلا  تنا  کـنا  مهیکزی  همکحلا و  باـتکلا و  مهملعی 

نیا رد  میکح ). زیزع و  یئوت  اعطق  دنک ، بیذهت  هیکزت و  ار  نانآ  دیامن و  میلعت  نانآ  هب  تمکح  باتک و  دـناوخب و  نانآ  يارب  ارت  تایآ 
، ربمایپ لاسرا  هلیـسوب  هداد و  رارق  دوخ  تیانع  فطل و  دروم  ار  وا  لسن  هک  درادـیم  تلئـسم  لاعتم  دـنوادخ  زا  ع )  ) میهاربا ترـضح  هیآ 
هک دوخ ) لسن  لامک  دشر و  هرابرد  یهاوخریخ  - ) متشه تفص  دیامن . ریهطت  بیذهت و  ار  ناشسوفن  دزومایب و  نانآ  هب  تمکح  باتک و 

هرخالا یف  هنا  ایندلا و  یف  هانیفطصا  دقل  هسفن و  هفـس  نم  الا  میهاربا  هلم  نع  بغری  نم  و  - 8 دنـسرب . دشر  لامک و  دح  هب  یحور  رظن  زا 
دوخ ر هک  یسک  رگم  دنک  ضارعا  میهاربا  نید  زا  هک  تسیک  و  نیحلاصلا : نمل 

تفص هس  نایب  نمـض  هیآ  نیا  تسا .) ناحلاص  هورگ  رد  ترخآ  رد  وا  میدیزگرب و  ایند  نیا  رد  ار  میهاربا  اعطق  ام  تسا و  هدومن  هیفـس  ا 
نید زا  هک  ار  سک  ره  دنوادخ  هکنیا  زا  تسترابع  هلئسم  نیا  دوشیم ، رکذتم  ار  تیمها  اب  رایسب  هلئـسم  کی  ع )  ) میهاربا ترـضح  يارب 

هک یمالسا  نید  هک  دنکیم  تابثا  دمآ  دهاوخ  احیرص  يدعب  تایآ  رد  هکنانچ  انعم  نیا  دنکیم و  یفرعم  هیفس  دوش ، نادرگیور  میهاربا 
نید غیلبت  یگتـسیاش  یناسنا  دـشر  تیاهن  رد  هک  تسا  میهاربا  نید  نامه  تسا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح 
دشر  ) مهدزای تفـص  تسا : هدش  رکذ  میهاربا  ترـضح  يارب  هیآ  نیا  رد  تفـص  هس  تسا . هدروآ  تسدب  اهناسنا  همه  يارب  ار  ینادواج 

رد ناحلاص  هورگ  رد  نتفرگ  رارق  یگتـسیاش  مهدزیـس  تفـص  ایند ) نیا  رد  هدش  هدیزگرب   ) یفطـصم مهدزاود - تفـص  میهاربا ) يالعا 
رد ناحلاص  ياههورگ  رد  وا  نتفرگ  رارق  ایند و  نیا  رد  ع )  ) میهاربا یگدیزگرب  : ) نیملاعلابرل تملسا  لاق  ملسا  هبر  لاق  ذا  - 9 ترخآ .
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رد مالسا - شریذپ  نایملاع .) هدنرورپ  دنوادخ  هب  مدروآ  مالسا  نم  تفگ : وا  روایب ، مالـسا  دومرف : وا  هب  ادخ  هک  دوب  نیا  يارب  ( ) ترخآ
اسنا داشرا  يارب  یهلا  ناربمایپ  همه  هب  هک  ماع  یهلا  نید  مکی  يانعم  تسا : هدمآ  ینعم  ود  هب  مالسا  دیجم ، نآرق 

نیا تسا  هدـش  غالبا  مومع  روطب  اهناسنا  همه  هب  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هلیـسوب  ع )  ) حون زا  سپ  هک  تسنامه  هدـش و  یحو  اهن 
مالـسا ربماـیپ  دـنوادخ  نآرق  زا  ددـعتم  يدراوـم  رد  و  صاـخ . ینارود  هعماـج و  هب  صوـصخم  هن  تسا و  هدوـب  خـسن  لـباق  هن  یلک  نتم 

اب تسا  ع )  ) میهاربا نید  نتم  ناـمه  هک  مالـسا  صاـخ  نـید  مود  ياـنعم  تـسا . هدوـمرف  یفرعم  نـید  نـیمه  عباـت  ار  ص )  ) ءاـیبنالامتاخ
زا مه  دیاقع و  رظن  زا  مه  نایدا  رگید  رد  هکیتروص  رد  تسا . هدنام  ناما  رد  اهینوگرگد  دربتسد  زا  هک  يرطف  فیلاکت  ماکحا و  يرادقم 
هللا نا  ینب  اـی  بوـقعی  هینب و  میهاربا  اـهب  یـصو  و  - 10 تسا . هدـمآ  دوـجوب  یئاـهینوگرگد  تارییغت و  ماـکحا  رظن  زا  مه  دـیاقع و  رظن 

بوقعی نینچمه )  ) درک و هیصوت  مالسا )  ) میهاربا تلم  هب  ار  دوخ  نادنزرف  میهاربا  و  : ) نوملـسم متنا  الا و  نتومتالف  نیدلا  مکل  یفطـصا 
رد رگم  دیدنبنرب  مشچ  ایند  نیا  زا  سپ  دومرف ، رایتخا  امش  يارب  ار  نید  دنوادخ  نم ، نادنزرف  يا  دومن ). ار  هیـصوت  نامه   ) شنادنزرف هب 

: دنـشابیم يو  هب  نامدرم  نیرتکیدزن  هک  دـنکیم  شنادـنزرف  هب  ار  تیـصو  نیا  مالـسلاهیلع  میهاربا  رگید  راب  دیناملـسم .) امـش  هکیلاـح 
ندرک هابت  دهدیم ، رارق  لوقعم ) تایح   ) رد ار  یمدآ  هک  مالسا  شریذپ  نودب  نید و  نودب  تایح  نم ، نادنزرف 

ربماـیپ ود  نآ  یلو  تسا ، مالـسلاامهیلع  بوـقعی  نادـنزرف  مـیهاربا و  نادـنزرف  هجوـتم  شتاراـبع  رهاـظ  رد  هـچ  رگا  هیـصوت  نـیا  تـسا .
همه هداد و  رارق  بطاخم  ار  مدرم  همه  تقیقح  رد  دنـشابیم ، نانآ  هب  مدرم  نیرتکیدزن  هک  ناشنادـنزرف  نتخاس  بطاخم  اـب  ناـشلامیظع 

، یهاوخریخ تفـص  رگید  راب  دناهدومرف . هیـصوت  تسا  نآ  هب  لمع  تایح و  هبناج  همه  هبـساحم  شیانعم  هک  نید  هب  شیارگ  هب  ار  مدرم 
؟ نید تسیچ  دزاسیم ؟ هاگآ  دوخ  كاپ  ناج  زا  ار  وا  دنکیم و  دنلب  كاخ  زا  ار  ناسنا  هک  دـشاب  نیا  زا  رتالاب  دـناوتیم  یهاوخریخ  ایآ 

هلم لب  لق  اودتهت  يراصن  وا  ادوه  اونوک  اولاق  و  يروهال 11 - لابقا  دمحم  كاپ  ناج  دوخ  زا  ددرگ  هگآ  هک  ات  كاخ  يور  زا  نتساخرب 
يراصن دیورگب و  دوهی  نیدب  تفگ : دوهی   ) دیـشاب يراصن  دوهی و  دـنتفگ . مدرم  هب  باتک  لها  : ) نیکرـشملا نم  ناک  ام  افینح و  میهاربا 

نید و دوب  فینح  وا   ) هک دنورگب  میهاربا  تلم  هب  دیاب  همه  هکلب  وگب : وت  ربمایپ  يا  دیوش ، تیاده  ات  دیورگب ) تیحیـسم  نید  هب  دـنتفگ :
طیرفت و طارفا و  یب  يرطف و   ) فینح مهدراهچ - تفـص  تسا .) هدوبن  نیکرـشم  زا  میهاربا  و  تسا ) طیرفت  طارفا و  یب  يرطف و  وا  تلم 

رنآ مالسلاهیلع  میهاربا  ترضح  هک  تسا  نامه  یهلا  نید  یقیقح  نتم  یقیقح . دحوم  مهدزناپ  تفص  راگتسر )
دوهی و ندومن  مازلااب  ناحبـس  دـنوادخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  تسا . هدومرف  غیلبت  اهنارود  همه  رد  مدرم  همه  هب  ناحبـس  دـنوادخ  فرط  زا  ا 
رد ار  یقیقح  دـیحوت  هلئـسم  دـیامنیم و  توعد  تدـحو  هب  ار  ناـنآ  تسا ، یهلا  نید  یقیقح  نتم  هک  میهاربا  نید  هب  عوجر  هب  يراـصن 

نیا رگید  ياهیآ  رد  تسا ). هدوبن  ناکرـشم  زا  میهاربا  و  : ) نیکرـشملا نم  ناک  ام  و  دـیامرفیم : دـهدیم و  رارق  تدـحو  لماوع  نیا  سار 
ءاوس هملک  یلا  اولاعت  باتکلا  لها  ای  لق  دیامرفیم : نایب  تیحیسم  تیدوهی و  مالسا و  هناگهس  نایدا  يارب  ار  تدحو  لماع  نیرتیـساسا 

يا وگب  : ) نوملسم اناب  اودهشا  اولوقف  اولوت  ناف  هللا  نود  نم  ابابرا  اضعب  انـضعب  ذختیال  ائیـش و  هب  كرـشنال  هللا و  الا  دبعن  الا  مکنیب  اننیب و 
میهدن رارق  کیرش  وا  يارب  ار  يزیچ  چیه  ار و  ادخ  زج  میتسرپن  میریذپب : تسا ، كرتشم  امش  ام و  نایم  هک  ار  ياهملک  دیئایب  باتک  لها 

دهاش وگب ! نانآ  هب  دـنوش ، نادرگیور  توعد  نیا  زا  رگا  مینکن ، ذاختا  ادـخ ) ربارب  رد   ) ادـخ زج  یبابرا  ار  رگید  یـضعب  اـم  زا  یـضعب  و 
نید یلـصا  فدـه  ساـسا و  تسا ، كرـش  هنوگره  یفن  یقیقح و  یتسرپاـتکی  هک  كرتشم  هملک  نیا  میتسه ). ناناملـسم  اـم  هک  دیـشاب 

ارگ ياعدا  هک  ار  اهناسنا  نآ  همه  كرتشم  هملک  نیا  نآرق  هاگدید  زا  تسا و  میهاربا 
اونما و نیذلا  نا  تسا : هدمآ  نینچ  رگید  ياهیآ  رد  دزاسب . دحتم  دناوتیم  دننکیم  هیکت  یهلا  باتک  کی  هب  دنراد و  داعم  ءدبم و  هب  شی 

مه ـال  مهیلع و  فوخـال  مهبر و  دـنع  مهرجا  مهلف  اـحلاص  لـمع  رخـالآ و  موـیلا  هللااـب و  نمآ  نم  نیئباـصلا  يراـصنلا و  اوداـه و  نیذـلا 
هب نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  نایئباص  نایحیـسم و  دـناهدیورگ و  تیدوهی  نید  هب  هک  نانآ  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  اـعطق  : ) نونزحی

یهودنا سرت و  نانآ  يارب  هدش و  ررقم  شاداپ ، ناشراگدرورپ  دزن  رد  نانآ  يارب  دنهدب ، ماجنا  حلاص  لمع  دـنروایب و  داعم  زور  ادـخ و 
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هک نانآ  هک  دـیامرفیم  نایب  دـنهدیم ، تبـسن  دوخ  هب  مدرم  هک  ار  یبهذـم  نیوانع  یقیقح  شزرا  ناحبـس  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  تسین ).
هک هدـع  نآ  میتسه و  يراصن  ام  دـنیوگیم : هک  یمدرم  دـنرادیم و  دنتـسم  تیدوهی  هب  ار  دوخ  هک  یناـسک  دـنمانیم و  نینموم  ار  دوخ 
هب قفوم  يواعد  نیا  اب  اهناسنا  نیا  یعقوم  رگید  ترابع  هب  ای  دنکیم  ادیپ  تیعقاو  یعقوم  اهاعدا  نیا  شزرا  میتسه ، یئباص  ام  دنیوگیم :

لمع صیخشت  رد  رشب  هک  تسا  ملـسم  دنهدب و  ماجنا  حلاص  لمع  دنروایب و  نامیا  ترخآ  ادخ و  هب  اعقاو  هک  دوب  دنهاوخ  تاجن  دشر و 
دنوادخ فرط  زا  یحو  هب  دیدش  زاین  دشاب ، اهیتشز  زا  بانتجا  یعقاو و  حلاصم  رب  ینتبم  هک  حلاص 

میتفگ هتـشذگ  رد  هکنانچ  هناگ  هس  داقتعا  نیا  دـنیامن . غیلبت  یحو  هب  دانتـسا  اب  ار  دـسافم  حـلاصم و  نآ  ناربمایپ  هک  دراد  میکح  میلع و 
هللااب انما  اولوق  - 12 دناهتفریذپ . ار  نآ  دوهی  تیحیسم و  مالسا و  هناگهس  نایدا  همه  هک  تسا  مالسلاهیلع  میهاربا  ترضح  نید  یلصا  نتم 
مهبر نم  نویبنلا  یتوا  ام  یـسیع و  یـسوم و  یتواام  طابـسالا و  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  یلا  لزنااـم  اـنیلا و  لزنا  اـم  و 

وه هللا و  مهکیفکیـسف  قاقـش  یف  مه  امناف  اولوت  نا  اودـتها و  دـقف  هب  متنما  ام  لثمب  اونمآ  ناف  نوملـسم  هل  نحن  مهنم و  دـحا  نیب  قرفنال 
مکل اـنلامعا و  اـنل  مکبر و  اـنبر و  وـه  هللا و  یف  اـننوجاحتا  لـق  نودـباع . هل  نحن  هغبـص و  هللا  نم  نسحا  نم  هللا و  هغبـص  میلعلا . عیمـسلا 

هللا ما  ملعا  متناء  لق  يراصن  وا  ادوه  اوناک  طابسالا  بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  نا  نولوقت  ما  نوصلخم . هل  نحن  مکلامعا و 
هک هچنآ  هب  ادخ و  هب  میدروآ  نامیا  ام  دیئوگب : ناناملسم  يا  امش  : ) نولمعتامع لفاغب  هللا  ام  هللا و  نم  هدنع  هداهـش  متک  نمم  ملظا  نم  و 

بوـقعی ترـضح  دـالوا  زا  رفن  هدزاود   ) طابـسا بوـقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  مـیهاربا و  هـب  هـک  هـچنآ  هـب  تـسا و  هدـش  لزاـن  اـم  رب 
هدش و هداد  یسیع  یسوم و  هب  هک  هچنآ  هب  و  مالسلاهیلع )

مالـسا ادـخ  يارب  ام  میراذـگیمن و  یقرف  نانآ  زا  کی  چـیه  نایم  ام  تسا ، هدـش  هداد  ناشراگدرورپ  فرط  زا  ناربمایپ  هب  هک  هچ  نآ  هب 
تـسین نیا  زج  دنوش ، نادرگیور  رگا  دنوشیم و  تیاده  اعطق  دنروایب ، نامیا  دیاهدروآ ، نامیا  امـش  هک  هچنآ  لثم  هب  نانآ  رگا  میدروآ .

هب ادخ و  هب  نامیا  . ) تسا اناد  اونـش و  وا  درک و  دهاوخ  تیافک  نانآ  ربارب  رد  ارت  دنوادخ  دوب و  دـنهاوخ  تقـشم ) و   ) فالتخا راچد  هک 
يزرگنر ترطف و  تسا ). هدش  لزان  ناربمایپ  رگید  یـسیع و  یـسوم و  طابـسا و  بوقعی و  لیعامـسا و  میهاربا و  نیملـسم و  رب  هک  هچنآ 

ار وا  ام  يزرگنر و  ترطف و  نینچ  نتخاس  رد  ادخ  زا  رتوکین  تسیک  تسا و  هداهن  تناما  هب  شناگدنب  داهن  رد  دنوادخ  هک  تسا  یلـصا 
يارب تسا و  امـش  راگدرورپ  ام و  راگدرورپ  هللا  هکیتروص  رد  دیزادرپیم ، جاجتحا  هب  ام  اب  هللا  هرابرد  امـش  ایآ  وگب : نانآ  هب  میتسرپیم ،

امـش ای  میزرویم . صالخا  لاعتم  دـنوادخ  هب  ام  دـیهدیم و  ماـجنا  هک  یلاـمعا  تسا  امـش  يارب  میهدیم و  ماـجنا  هک  یلاـمعا  تسا  اـم 
تـسیک ادخ و  ای  دیرتاناد  امـش  ایآ  وگب  نانآ  هب  دندوب  ینارـصن  ای  يدوهی  طابـسا  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  دـیئوگیم :

ماجنا م هک  یلمع  زا  دنوادخ  ار و  ادخ  زا  یتداهش  دوخ  دزن  رد  درادب  یفخم  هک  یسک  زا  رتراکمتس 
دنوادخ هک  ناشلامیظع  ناربمایپ  رگید  میهاربا و  نید  زا  ار  نیملسم  يوریپ  لماک  تحارص  اب  قوف  هیآ  دنچ  رد  - 1 تسین ). لفاغ  دیهدي 

نیملـسم هک  تسا  هدش  نایب  تقیقح  نیا  تحارـص  لامک  اب  زین  و  - 2 دـهدیم . رکذـت  دوب ، هدرک  لزان  نانآ  رب  ار  ع )  ) میهاربا نید  نامه 
رد لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یمدآ  داهن  یلـصا  يزرگنر  ترطف و  نامه  قباطم  میهاربا  نید  دنراذگیمن و  یهلا  ناربمایپ  نایم  یقرف  چـیه 

دوخ يراصن  دوهی و  هک  یمسر  نیوانع  هک  تسا  هدش  دزشوگ  مهم  هلئـسم  نیا  قوف  تایآ  رد  رگید  راب  - 3 تسا . هدروآ  دوجوب  اهناسنا 
یفرعم دوخ  بتکم  مه  طابسا  بوقعی و  قحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  دننام  مه  ار  یهلا  ناربمایپ  دنناوتیمن  دنرادیم  دنتـسم  نآ  هب  ار 

هدش دـیکات  بلطم  نیمه  دـیجم  نآرق  زا  رگید  ياج  رد  دـندوب . ینارـصن  ای  يدوهی  لیعامـسا  میهاربا و  ترـضح  دـنیوگب  الثم  دـنیامن و 
يهرابرد ارچ  باتک  لها  يا  : ) نولقعت الفا  هدـعب  نمالا  لیجنالا  تراوتلا و  تلزنا  ام  میهاربا و  یف  نوجاحت  مل  باتکلا  لها  ای  - 13 تسا :

ناونع ود  يانبم  ینعی  دـینکیمن ). لقعت  ایآ  میهاربا  زا  دـعب  رگم  دـناهدشن  لزان  لـیجنا  تاروت و  هکیلاـح  رد  دـینکیم ، جاـجتحا  میهاربا 
دش لزان  میهاربا  زا  دعب  باتک  ود  نیا  تسا و  لیجنا ) تاروت و   ) باتک ود  ینارصن  دوهی و 

میهاربا ترـضح  يراـصن ) دوـهی و   ) باـتک لـها  ود  هک  دوـشیم  نشور  یبوـخ  هـب  يهرامـش 12  تاـیآ  هیآ و  نـیا  زاانمـض  یلو  دـناه .
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رگید هیآ  ود  رد  دنتسنادیم . میهاربا  نید  هب  نموم  یکتم و  ار  دوخ  یتح  هتفریذپ و  یهلا  ناشلامیظع  ربمایپ  کی  ناونع  هب  ار  مالـسلاهیلع 
یلوا نا  نیکرـشملا . نم  ناک  ام  املـسم و  افینح  ناک  نکلو  اینارـصن  ای و ال  دوهی  میهاربا  ناـک  اـم  - 14 دـیوگیم : نارمع  لآ  يهروس  رد 
ياراد  ) فینح وا  هکلب  ینارـصن  هن  دوب و  يدوهی  هن  میهاربا  : ) نینموملا یلو  هللا  اونمآ و  نیذلا  یبنلا و  اذه  هوعبتا و  نیذـلل  میهارباب  سانلا 

دننکیم و يوریپ  وا  زا  هک  دنتسه  یناسک  میهاربا  هب  مدرم  نیرتهتسیاش  اعطق  تسا . هدوبن  ناکرشم  هورگ  زا  هدوب و  ملـسم  میقتـسم و  نید 
دوهی هن  میهاربا  هک  ار  هیـضق  نیا  رگید  راب  قوف  هیآ  ود  رد  تسا ). نامیا  اب  مدرم  یلو  دنوادخ  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  ربمایپ و  نیا 

ار باتک  لها  ات  دنکیم  دزـشوگ  میداد ) حیـضوت  ارنآ  هتـشذگ  رد  هک  ماع  يانعم  هب   ) ملـسم فینح و  ربمایپ  ار  وا  هکلب  ینارـصن  هن  دوب و 
اهاعدا جاجتحا و  اب  هک  تسا  یهیدـب  دـیوگیم : مود  يهیآ  دـشابیم . نانآ  لوبق  دروم  هک  دـیامن  میهاربا  نید  يریگیپ  وپاکت و  هب  راداو 

ياعدا یسک  دیاب  دومن ، یفرعم  یقیقح  یمیهاربا  ار  دوخ  ناوتیمن 
ربمایپ دید  دیهاوخ  دوش ، لماک  یسررب  تیمها  اب  يهیضق  نیا  رد  رگا  دیامنیم . يوریپ  ترـضح  نآ  زا  اعقاو  هک  دیامن  ار  ندوب  یمیهاربا 

هلم اوعبتاف  هللا  قدص  لق  - 15 ملسم .) فینح و  . ) دنشابیم میهاربا  ترضح  یقیقح  ناوریپ  دناهدروآ  نامیا  وا  يهلیـسوب  هکنانآ  مالـسا و 
، سپ تسا ) هدوب  لالح  لیئارساینب  هب  اهماعط  يهمه  هک   ) تسا هدومرف  تسار  ادخ  نانآ ، هب  وگب   ) نیکرـشملانم ناک  ام  افینح و  میهاربا 

انید نسحا  نـم  و  - 16 فینح ) .( ) تسا هدوـبن  نیکرـشم  زا  میهاربا  دـینک و  تیعبت  تسا  یهلا  میقتـسم  نید  شیاـنبم  هک  میهاربا  تلم  زا 
هب ار  دوخ  يور  هک  یـسک  زا  رتنید  وکین  تسیک  : ) الیلخ میهاربا  هللا  ذـختا  اـفینح و  میهاربا  هلم  عبتا  نسحم و  وه  ههجو هللا و  ملـسا  نمم 
.( تسا هدومن  ذاختا  دوخ  تسود  ار  میهاربا  دنوادخ  تسا و  هدومن  تیعبت  میهاربا  تلم  زا  تسا و  راکوکین  هکیلاح  رد  دیامن  میلـست  ادخ 
ذا و  - 17 تسا . هدومرف  یفرعم  فینح  میهاربا  تلم  ار  نید  نیرتهب  لاعتم  دنوادخ  هیآ  نیارد  تسود )  ) لیلخ مهدزناش - تفص  فینح ) )

: تفگ رزآ  شیومع )  ) شردپ هب  میهاربا  هک  یماگنه  و  : ) نیبم لالـض  یف  کموق  كارا و  ینا  ههلا  امانـصا  ذـختتا  رزآ  هیبال  میهاربا  لاق 
بیم راکشآ  یهارمگ  رد  ارت  موق  ارت و  نم  ياهدرک ، ذاختا  نایادخ  ار  اهتب  ایآ 

مرکا ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآ  ربـتعم  تیاور  رد  اریز  تسا ، هدوب  میهاربا  يومع  هیبا  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـمآ  اـم  یثیدـح  عباـنم  رد  منی .)
هیآ نآ  قباطم  دوب ، كرشم  میهاربا  ترـضح  ردپ  رگا  و  دناهدوب ، كاپ  ع )  ) مدآ ترـضح  ات  ام  ناردپ  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

- مهدفه تفص  تشگیم . لتخم  ینعم  رظن  زا  هروبزم  تیاور  دندیلپ ). نیکرشم  هک  تسین  نیا  زج  : ) سجن نوکرـشملا  امنا  دیوگیم : هک 
ضرـالا و تاوامـسلا و  توـکلم  میهاربا  يرن  کلذـک  و  - 18 ومع . دـننام  شنادـنواشیوخ  نیرتکیدزن  اـب  یتح  دـیحوت ) هار  رد  هزراـبم  )
.( دـشاب هدوب  نیقی  هب  لئان  هورگ  زا  هکنیا  يارب  میهدـیم و  ناـشن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  ناسنیدـب  و  : ) نینقوملانم نوکیل 

لیلا هیلع  نـج  اـملف  - 19 نیقی .) يـالاو  ماـقمب  لـصا  و  - ) مهدزون تفـص  نیمز .) اهنامـسآ و  توـکلم  یئاـنیب  ياراد  - ) مهدـجه تفص 
موقلا نم  ننوکال  یبر  یندهی  مل  نئل  لاق  لفا  املف  یبر  اذـه  لاق  اغزاب  رمقلا  ار  املف  نیلفالا . بحاال  لاق  لفا  املف  یبر  اذـه  لاق  ابکوکآر 

رطف يذـلل  یهجو  تهجو  ینا  نوکرـشت . امم  ييرب  ینا  موق  ای  لاق  تلفا  املف  ربکا  اذـه  یبر  اذـه  لاق  هغزاب  سمـشلا  ار  اـملف  نیلاـضلا .
ياهراتس د دیسر ، ارف  بش  یکیرات  هک  یماگنه  : ) نیکرشملا نم  انا  ام  وافینح  ضرالا  تاوامسلا و 

ار هام  هک  یماگنه  و  مرادیمن . تسود  ار  ناگدنوش  دیدپان  نم  تفگ : دش ، دیدپان  هراتـس  هک  یتقو  نم ، راگدرورپ  تسنیا  تفگ : دـی و 
ناهارمگ موق  زا  دنکن  تیاده  ارم  نم ، راگدورپ  رگا  تفگ : دـش ، دـیدپان  هک  یتقو  نم ، راگدرورپ  تسنیا  تفگ : دـید ، ندـیبات  لاح  رد 

: تفگ دش  دیدپان  هک  یتقو  تسا ، رتگرزب  نیا  نم ، راگدرورپ  تسنیا  تفگ : دید ، ندـیبات  لاح  رد  ار  باتفآ  هک  یماگنه  و  دوب . مهاوخ 
هدیرفآ ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  مدینادرگ  يدنوادخ  يوسب  ار  دوخ  يور  نم  مرازیب . دـیزرویم  امـش  هک  یکرـش  نآ  زا  نم  نم ، موق  يا 

هکنیا يهفاـضا  هب  متـسین ). ناکرـشم  زا  مهدیم و  ماـجنا  منکیم ، تکرح  يرطف  نید  ياـنبم  رب  هکیلاـح  رد  ار ) شیارگ  نیا  نـم   ) تـسا
زا ار  دوخ  موق  تسناوتیم  دوب و  هدمآ  لئان  یهلا  توکلم  ندید  دوهش و  يالعا  ماقمب  يدنوادخ  تایانع  اب  مالسلاهیلع  میهاربا  ترـضح 
زا هدافتـسا  هفاضاب  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  یلو  دـیامن ، تیادـه  دوخ  نید  هب  دـنک و  مزلم  دادـیم  ناشن  هک  یئاـهزاجعا  قرط و  نیا 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1659 

http://www.ghaemiyeh.com


هب شیارگ  هب  ار  ناـنآ  سوسحم  یملع  قیرط  زا  دروآیم و  ناـیم  هب  دوخ  موق  يارب  ار  یلقع  لالدتـسا  تیادـه ، قرط  يهئارا  اـهزاجعا و 
ارب میهاربا  ترضح  هک  شور  نیا  دیامنیم . کیرحت  قیوشت و  یبوبر  سدقا  تاذ  ریغ  شتسرپ  كرش و  زا  بانتجا  هناگی و  دنوادخ 

ره هک  یتادوجوم  قلاخ  ـالوا - هک  تسا  نینچ  لالدتـسا  نیا  ياـنعم  دوب . تکرح  هب  لالدتـسا  شور  تفرگ ، شیپ  رد  شموق  تیادـه  ي 
تکرح دوخ  ایناث  دنامب . زاب  دوجو  ضیف  يارجا  زا  دوخ ، تاقولخم  اب  طابترا  عطق  ندش و  دـیدپان  اب  دـیابن  دنـشابیم ، دـنمزاین  وا  هب  هظحل 

رد دـشابیم ، اراد  ار  تاصتخم  عضو و  رد  ینوگرگد  هدـننک و  دودـحم  نیعت  اتعیبط  دـماجناین ، مه  یلعف  ندـش  دـیدپان  لوفا و  هب  هچ  رگا 
نادـیم لماوع و  رد  تارییغت  ضورع  اب  كرحتم  یئیـش  هک  تهج  نادـب  اـثلاث - درادـن . تیدودـحم  ینامـسج و  نیعت  دـنوادخ  هکیتروص 

- متـسیب تفـص  تسا . تاذلاب  ینغ  دمـص و  ناحبـس  دنوادخ  دشابیم و  تکرح  یتاذ  تاصتخم  زا  جایتحا  اذل  دنکیم ، ادـیپ  رییغت  تکرح 
نینچ قوف  تایآ  رد  اریز  لالدتـسا  رد  بدا  تاعارم  مکی - تسیب و  تفـص  سح ) هب  دنتـسم  ینالقع  لالدتـسا  لـقع و  هب  نداد  تیمها  )

حرطم دوخ  موق  ریقحت  يزابلدـج و  ربکت و  شاخرپ و  هسامح و  اـب  ار  تکرح  هلئـسم  هب  لالدتـسا  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا 
اب ار  دوخ  ترضح  نآ  یئوگ  مرادیمن  تسود  ار  ناگدش  دیدپان  نم  هک  دومرف  نینچ  هراتس ، ندش  دیدپان  نداد و  ناشن  زا  هکلب  دومرفن ،
ارم نم ، يادـخ  رگا  دـیامرفیم : هدومن  حرطم  ار  دوخ  ندـش  تیادـه  زاب  هاـم ، ندـش  دـیدپان  عقوم  رد  و  دـنکیم . تیادـه  روبزم  لالدتـسا 

زا گ دنکن  تیاده 
: دیامرفیمن و  مرازیب . دییزرویم  هک  یکرـش  زا  نم  دیامرفیم : هدرک  دوخ  مدرم  هب  ور  باتفآ  ندـش  دـیدپان  عقوم  رد  دوب . مهاوخ  ناهارم 

دیدـپان همه  همه و  باتفآ  هاـم و  هراتـس و  هک  دـینیبیمن  رگم  تسپ ، مدرم  يا  دـیرادن ! لـقع  امـش  مدرک ! مزلم  ار  امـش  هک  دـیدید  ـالاح 
، فارحنا رفک و  كرـش و  هب  راکهبت  مدرم  يراشفاپ  اههزجعم و  ندروآ  تیاده و  قیرط  يهئارا  لالدتـسا و  رارکت  زا  سپ  هتبلا  دنوشیم !؟

هللا نود  نم  نودبعت  امل  مکل و  فا  هک : دومرف  دوخ  موق  هب  میهاربا  ترضح  هک  باطخ  نآ  دننام  تسا ، یقطنم  رما  کی  باطخ ، دیدشت 
دق هللا و  یف  ینوجاحتا  لاـق  هموق  هجاـح  و  - 20 دـینکیمن )؟ لقعت  ایآ  ار  ادـخ  زج  دـیتسرپیم  هچنآ  رب  امـش و  رب  داب  فا  : ) نولقعت ـالفا 

نوفاختال متکرـشاام و  فاخا  فیک  و  نورکذـتت . الفا  املع  ءیـش  لک  یبر  عسو  ائیـش  یبر  ءاشی  نا  الا  هب  نوکرـشت  ام  فاخاال  نادـه و 
کئلوا ملظب  مهنامیا  اوسبلی  مل  اونمآ و  نیذلا  نوملعت . متنک  نا  نمالاب  قحا  نیقیرفلا  ياف  اناطلس  مکیلع  هب  لزنی  مل  ام  هللااب  متکرـشا  مکنا 

هب يو  اب  میهاربا  موق  و  : ) میلع میکح  کبر  نا  ءاشن  نم  تاجرد  عفرن  هموق  یلع  میهاربا  اهانیتآ  انتجح  کلت  نودـتهم و  مه  نمـالا و  مهل 
جاجتحا م هب  نم  اب  ادخ  يهرابرد  ایآ  تفگ : میهاربا  دنتساخرب . هلداجم )  ) جاجتحا

هب رفک  رگا   ) مسرتیمن دیاهتفریذپ  يدنوادخ  کیرش  ناونع  هب  امش  هک  هچنآ  زا  نم  ارم و  تسا  هدرک  تیاده  ادخ  هکیلاح  رد  دیزادرپي 
هتسکش هک  دنتـسه  یئاهتب  ای  اهنآ  اریز  مهدیمن ، هار  لد  هب  نآ  زا  يدوس  دیما  منک  شتدابع  رگا  مرادن و  یـساره  شررـض  زا  مزروب  نآ 

.( دنکیم تابثا  ار  اهنآ  تیدودحم  ثودح و  اهنآ ، رد  دوجوم  تکرح  هک  دندیشروخ  هام و  هراتس و  ای  متـسکش و  ار  اهنآ  نم  دنوشیم و 
زا ار  دوخ  تیانع  دـنوادخ  مریگب و  شیپ  فارحنا  هار  موش و  فرـصنم  ادـخ  هب  هجوت  زا  نم  الثم   ) دـهاوخب رگید  يزیچ  نم  يادـخ  رگم 

يررض عفن و  هک  دنک  نوگرگد  ياهنوگب  ار  دماج  تادوجوم  نامه  دنوادخ  هکنیا  ای  مزروب !! ادخ  هب  كرـش  هجیتن  رد  دنک و  بلـس  نم 
ملع تسا ). هناگی  دـنوادخ  تسا  هدروآ  دوجوب  تادوجوم  نآ  رد  ار  ینوگرگد  نآ  هک  یـسک  زاب  مه  تروصنیا  رد  هتبلا  دنـشاب . هتـشاد 

هک یئاهتب   ) دیزرویم نآ  يهلیسوب  كرش  امش  هک  هچنآ  زا  مسرتب  هنوگچ  دیوشیمن و  رکذتم  ایآ  تسا ، هدرتسگ  زیچ  همه  رب  نم  يادخ 
هطلس و نآ  يهرابرد  ادخ  هک  دیزرویم  ادخ  هب  كرش  هکنیا  زا  امـش  یلو  ررـض ) ندرک  دراو  تردق  هن  دنراد و  ندناسر  دوس  یئاناوت  هن 

دب رگا  میرتهتسیاش  نما  يارب  امش ) ای  مناوریپ  نم و   ) هورگ ود  ام  زا  کی  مادک  دیسرتیمن . تسا  هدرکن  لزان  امشب  يرایتخا 
هک دوب  ام  تجح  نیا  و  ناگتفای . تیادـه  دـننانآ  نما و  تسنانآ  يارب  دـنتخیماین  رد  ملظ  اب  ار  ناشنامیا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  دـینا .
.( تسا اناد  میکح و  وت  راگدرورپ  اعطق  میربیم  الاب  میهاوخب  هک  ار  ناـنآ  تاـجرد  اـم  دـنک  غـالبا  دوخ  موق  هب  هک  میداد  میهاربا  هب  ارنآ 

رایـسب يهلئـسم  هروبزم  تایآرد  نما  هار  يهدـننک  هئارا  کلاس و  موس  تسیب و  تفـص  يدـنوادخ . يهدـش  تیادـه  مود  تسیب و  تفص 
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لیالد تسا . اههار  نیرتنما  شداعبا  همه  اب  یگدنز  رد  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  هار  هک  تسا  نیا  تسا  هدـش  دزـشوگ  هک  یتیمهااب 
هک يداعبا  یمامت  اب  ار  دوخ  گرم  یگدنز و  مالسلاهیلع  لیلخ  میهاربا  دوشیم . هدهاشم  حوضو  لامک  اب  دیجم  نآرق  تایآ  رد  هیـضق  نیا 

رگید دوخ و  یناویح  یعیبط  ياههزیگنا  تعیبط و  هاگآان  لماوع  کـی  هب  هن  دـنادیم ، ـالعا  لاـمک  يهدنـشخب  دـنوادخ  هب  دنتـسم  دـنراد 
کلاذب هل و  کیرشال  نیملاعلابر . یتامم هللا  يایحم و  یکسن و  یتولص و  نا  لق  دیامرفیم : مالسا  ربمایپ  هب  باطخ  دنوادخ  شناعونمه .

تسین وا  يارب  یکیرش  تسا . نایملاع  راگدرورپ  نآ  زا  نم  گرم  یگدنز و  تادابع و  نم و  زامن  اعطق  وگب : : ) نیملسملا لوا  انا  ترما و 
: تسا نینچ  یلبق  هیآ  ود  متسه ). ناناملسم  نیلوا  نم  ماهدش و  رومام  تدابع  هدیقع و  نیا  هب  نم  و 

تسار هار  هب  ارم  نم ، راگدرورپ  اعطق ، وگب  : ) نیکرشملا نم  ناک  ام  افینح و  میهاربا  هلم  امیق  انید  میقتسم  طارص  یلا  یبر  یناده  یننا  لق 
زا میهاربا  دـشابیم و  طـیرفت  طارفا و  زا  رود  ترطف و  ياـنبم  رب  تسا و  میهاربا  تـلم  هـک  رادـیاپ  مـکحم و  ینید  تـسا ، هدرک  تیادـه 

نامه ددـعتم  تایآ  هب  رظن  اب  تسا  هدومرف  غیلبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالامتاخ  هک  یمالـسا  هکنیا : هب  هجوت  اـب  تسا ). هدوبن  ناکرـشم 
زاغآ و نداد  رارق  ینعی  ادـخ  هب  توم  تاـیح و  دانـسا  یلک ) روطب   ) تاداـبع و دانـسا  هک  میرگیم  ار  هجیتن  نیا  تسا ، میهاربا  فینح  نید 
زا لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  نید  یقیقح  نتم  نامه  هک  تسا  یمیقتـسم  طارـص  ادخ  يارب  شنوئـش  اهتیلاعف و  يهمه  اب  تایح  ماجنا 
هب انیـصو  ام  کیلا و  انیحوا  يذـلاو  احون  هب  یـصو  اـم  نیدـلا  نم  مکل  عرـش  تسا : هدومرف  غـالبا  اـهناسنا  هب  فرط  نیا  هب  حون  ترـضح 
نم هیلا  يدهی  ءاشی و  نم  هیلا  یبتجی  هللا  هیلا  مهوعدـت  ام  نیکرـشملا  یلع  ربک  هیف  اوقرفتتال  نیدـل و  اومیقا  نا  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و 

هک ار  هچنآ  میدرک و  یحو  وـت  هب  هک  ار  هچنآ  هدوـب و  هدرک  هیـصوت  حوـن  هب  هک  تـسا  هدرک  ررقم  ار  ناـمه  نـید  زا  امـش  يارب  : ) بـینی
دیوشن هدنکارپ  نید  رد  دیراد و  اپرب  ار  نید  هک  میدومن  هیصوت  یسیع  یسوم و  میهاربا و 

دوـخ يوـسب  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  تسا . هدـش  یقلت  نیگنـس )  ) گرزب ناکرـشم  يارب  دـینکیم  توـعد  نآ  رب  امـش  هـک  هـچنآ 
هب مالسلاهیلع  حون  ترـضح  زا  یهلا  نید  نتم  هکنیا  دنک ). تشگزاب  وا  يوسب  هک  ار  سک  ره  دنکیم  تیاده  دوخ  يوسب  دنیزگیمرب و 

ناوریپ زا  اعطق  و  : ) میهاربال هتعیـش  نم  نا  و  دیوگیم : هک  تسا  تافاصلا  يهروس  رد  رگید  ياهیآ  تسا  هدـش  غالبا  مدرم  يارب  فرط  نیا 
اریز تسا ، اههار  نیرتنما  دناهدومن ، راومه  شناگدنب  يارب  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  ماظع  يایبنا  هک  ار  هار  نیا  تسا ). میهاربا  حون )  ) وا

ار ناسنا  هک  یلوقعم  تایح  ددرگیم ، قفوم  لوقعم ) تایح   ) هب میلـس  ترطف  لقع و  لامک  اب  ناسنا  هک  تسا  هار  نیا  رد  تکرح  اب  طـقف 
ایآ دـنکیم . هدامآ  موریم )؟ اجک  هب  و  ماهدـمآ ؟ هچ  يارب  ماهدـمآ ؟ اجک   ) زا خـساپ  يارب  هناعطاق  ياههزیگنا  لماوع و  نتفرگ  رظن  رد  اب 

لیثمت هیبشت و  اب  قلطم  زاینیب  دوجولابجاو و  سدقا  تاذ  هکنیا  زا  رتدیدش  يریقحت  هچ  يرآ ، تسین !؟ یبوبر  خماش  ماقم  ریقحت  كرش 
هک وا  یحور  تیلاعف  هدیدپ و  نیرتیلاع  هکنیا  زا  رتدیدش  ناسنا  يهرابرد  يریقحت  هچ  ددرگ و  حرطم  تسپ ، يدام  تادوجوم  يهلیسوب 

يدنوادخ تاذ  تمظع  هب  رظن  اب  ایآ  دوش ! تسپ  تادوجوم  نانچ  فرص  شیاین  شتسرپ و  تدابع و  زا  تسترابع 
كرـش و ای  تسا  نما  هار  هناگی  دنوادخ  تدابع  دـیحوت و  هار  شیاین ، تدابع و  تقیقح  تمظع  هب  رظن  اب  وا و  لامج  لالج و  تافـص  و 

ملظ ای  تسا  نما  تلادع  هار  ایآ  اهناسنا ، قوقح  رب  متـس  يدـعت و  میخو  بقاوع  هب  رظن  اب  شیارگ !؟ تدابع و  یناحور  تلاح  ندرک  هابت 
اب اهیرگادوس و  هب  ندش  هدولآ  نودب  نآ  ماجنا  فیلکت و  ساسحا  يالاو  رایـسب  شزرا  فرـش و  هب  رظن  اب  يدنوادخ !؟ ناگدنب  رب  روج  و 

رارق نودب  نآ  ماجنا  فیلکت و  ساسحا  تسا : نما  هار  ود  نیا  زا  کی  مادـک  راب ، تقامح  ياهیزاب  دتـس  داد و  رد  یحور  یهابت  هب  هجوت 
يهمه هنارقحم !؟ ياهیرگهلماعم  اب  نآ  ماجنا  فیلکت و  فیرـش  رایـسب  ساسحا  نتخاس  هدولآ  ای  اهشورف ، دـیرخ و  يارجم  رد  نآ  نداد 

، نیا زا  سپ  هک  یتافص  نآ  میدومن و  نایب  مالسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  يارب  ینآرق  يهفیرـش  تایآ  دافم  هب  هجوت  اب  نونکات  هک  یتافص 
يهمه هب  هتفرگ و  شیپ  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  یهلا  نما  هار  رد  تکرح  زا  یـشان  درک . میهاوخ  جارختـسا  ینآرق  يهفیرـش  تاـیآ  زا 
میهاربا نا  هنم  اربت  هللاودع  هنا  هل  نیبت  املف  هایا  اهدعو  هدعوم  نعالا  هیبال  میهاربا  رافغتسا  ناک  ام  و  - 21 تسا . هدرکیم  هیصوت  ایند  مدرم 

دوب هداد  وا  هب  هک  ياهدعو  تهج  هب  رگم  شیومع )  ) شردپ يارب  میهاربا  رافغتسا  دوبن  و  : ) میلح هاوال 
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تسیب تفص  تسا ). رابدرب  رگشیاین و  رایسب  میهاربا  اعطق  دش  رازیب  يو  زا  تسا  ادخ  نمـشد  يو  هک  دش  راکـشآ  وا  يارب  هک  یماگنه  و 
هدعوم  ) هیئانثتسا يهلمج  يارب  ابیکش . رابدرب و  مشش - تسیب و  تفص  رگشیاین . مجنپ - تسیب و  تفـص  هدعو . هب  هدننک  لمع  مراهچ - و 

هب دنک  رافغتـسا  وا  يارب  هک  دوب  هدرک  هدعو  شیومع  هب  میهاربا  ترـضح  هک  تسنیا  مکی  لامتحا  تسا : هدش  رکذ  لامتحا  ود  اهدـع ) و 
دش رازیب  يو  زا  درادیمنرب ، كرش  زا  تسد  يو  هک  دش  راکـشآ  وا  يارب  هکنآ  زا  سپ  دنک . كرت  ار  كرـش  دروایب و  نامیا  هکنیا  طرش 

رافغتـسا وا  يارب  مالـسلاهیلع  میهاربا  رگا  هک  دوب  هدرک  هدـعو  مالـسلاهیلع  میهاربا  يومع  هکنیا  مود - لاـمتحا  درک . كرت  ار  رافغتـسا  و 
-22 تسج . يرازیب  وا  زا  تسا  هدرک  فلخت  دوب  هداد  هک  ياهدعو  زا  شیومع  دید  ترضح  نآ  هک  یماگنه  دروآ و  دهاوخ  نامیا  دنک ،

لاق ذا  و  رگـشیاین 23 - رابدرب و  تسا ). ادـخ  يوس  هب  هدـننک  تشگزاب  رگـشیاین و  راـبدرب و  میهاربا  اـعطق  : ) بینم هاوا  میلحل  میهاربا  نا 
یناصع نم  ینم و  هناف  ینعبت  نمف  سانلا  نم  اریثک  نللـضا  نهنا  بر  مانـصالا . دبعن  نا  ینب  ینبنجا و  انمآ و  دلبلا  اذـه  لعجا  بر  میهاربا 

هدب رارق  نما  رد  ار  رهش  نیا  نم ، يادخ  يا  تفگ ، ادخ ) هب   ) میهاربا هک  یماگنه  و  : ) میحر روفغ  کناف 
هارمگ اهنآ  يهلیـسوب  مدرم  ، ) دـندرک هارمگ  ار  یناوارف  مدرم  اهتب ) نیا  ، ) نم يادـخ  يا  رادـب . رود  اهتب  شتـسرپ  زا  ار  منادـنزرف  نم و  و 
تفـص ینابرهم ). هدـنیاشخب و  وت  دـنک ، یناـمرفان  ارم  سک  ره  تسا و  نم  زا  وا  سپ  دـنک ، تیعبت  نم  زا  سک  ره  ادـنوادخ )، (، ) دـندش
یناـیب اـب  هفیرـش  يهیآ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  مـیهاربا  ترـضح  یئابیکـش  مـلح و  تـمظع  ادـخ ) ناگدـنب  هـب  يزوـسلد  - ) متـشه تـسیب و 

: دـنکیم ضرع  ادـخ  اـب  شیاـین  لاـح  رد  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  تسیچ ؟ بلطم  هک  مینک  تقد  تسا . هدـش  حرطم  زیگناتـفگش 
، دنشابیم ياهدومرف  نآ  غالبا  هب  رومام  ارم  وت  هک  يرطف  نید  هب  نموم  دننکیم و  تکرح  نم  ریـسم  رد  هک  اهناسنا  زا  هدع  نآ  ادنوادخ ،

تفـص یئانیب و  نانآ  عضو  لاح و  هب  دوخ  وت  دننکیمن ، يوریپ  نم  نید  زا  دـننکیم و  ینامرفان  ارم  هک  یناسک  اما  دنتـسه و  نم  زا  نانآ 
يهجرد نیرتیلاع  زا  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  هنوگچ  هک  دوشیم  هظحالم  دـشابیم . دوخ  ناگدـنبرب  تبحم  يرگـشیاشخب و  مه  وت 

ساسا تسا  نیا  هتبلا  دوشیمن . رپ  شتیفرظ  مدرم  ینامرفان  اب  هنوگچ  تسا و  هدوب  رادروخرب  يدـنوادخ  ناگدـنب  هب  يزوسلد  يراـبدرب و 
وجوب نامرفان  مدرم  يهرابرد  نانآ  نورد  رد  یصخش  یئوجماقتنا  سح  هنیک و  نیرتمک  هک  ادخ  ناگدنب  اب  یهلا  نالوسر  يهطبار 

، دـمآیم دوجوب  ماظع  يایبنا  رد  یتح  یهاگ  هک   ) هعماج کی  مدرم  ندـش  حالـصا  زا  سای  ساسحا  اـب  یتاـفانم  ینعم  نیا  و  دـیآیمن . د 
یـسوم و دمحم و  میهاربا و  ترـضح  فیدر  اصوصخم  یهلا  ناربمایپ  راتفر  یلـصا  يانبم  یلو  درادن ، مالـسلاهیلع ) حون  ترـضح  دـننام 
رد دنت و  رایسب  یتسرپ  تب  اب  مالسلامهیلع  ءایبنا  نامایب  هزرابم  تسا . هدوب  بذج  تبحم و  تفوطع و  رب  نیعمجا  مهیلع  هللامالـس  یـسیع 

نیکرشم هب  تفوطع  ربص و  همه  نآ  نتشاد  اب  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  يهیآ 57  رد  ءایبنالا  يهروس  رد  تسا . هدوب  تیدـج  تیاـهن 
يهرابرد دینک  تشپ  دینادرگب و  يور  نوچ  ادخ  هب  دنگوس  و  : ) نیربدـم اولوت  نا  دـعب  مکمانـصا  ندـیکال  هللاات  و  دـیامرفیم : دوخ  نارود 

هللااتناق هما  ناـک  میهاربا  نا  - 24 … درک )  هعطق  هعطق  ار  اهنآ  سپـس   … اذاذـج … (  مهلعجف  دیـشیدنا ..). مهاوخ  ياهراچ  امـش  ياـهتب 
نمل هرخـالا  یف  هنا  هنـسح و  انیدـلا  یف  هاـنیتآ  و  میقتـسم . طارـص  یلا  هادـه  هاـبتجا و  همعنـال  ارکاـش  نیکرـشملا . نم  کـی  مـل  اـفینح و 

رب ادـخ و  يارب  هدـننک  تدابع  دوب  یتما  میهاربا  اعطق  : ) نیکرـشملا نم  ناک  ام  اـفینح و  میهاربا  هلم  عبتا  نا  کـیلا  اـنیحوا  مث  نیحلاـصلا .
هدیزگرب ار  وا  ادخ  هک  دوب  يدنوادخ  ياهتمعن  رازگرکش  وا  دوبن  نیکرشم  زا  يرطف و  نید  يانبم 

سپس میداد . رارق  ناحلاص  هورگ  زا  ترخآ  رد  ار  وا  هداد و  ایند  نیا  رد  وکین  شور  وا  يارب  ام  و  دوب . هدرک  تیاده  میقتسم  طارـص  هب  و 
تناق مهن - تسیب و  تفـص  دوبن ). ناکرـشم  زا  میهاربا  نک ، يوریپ  تسا  يرطف  نید  يانبم  رب  هک  میهاربا  تلم  زا  هک  میدرک  یحو  وت  هب 

انیتآ دقل  و  - 25 حلاص . مود - یس و  تفص  هدیزگرب )  ) یبتجم مکی  یـس و  تفـص  رازگـساپس )  ) رکاش مایـس - تفـص  هدننک ) تدابع  )
دقل لاق  نیدباع . اهل  انئابآ  اندجو  اولاق  نوفکاع . اهل  متنا  یتلا  لیثامتلا  هذه  ام  هموق  هیبال و  لاق  ذا  نیملاع . هب  انک  لبق و  نم  هدشر  میهاربا 

انا نهرطف و  يذلا  ضرالا  تاوامـسلا و  بر  مکبر  لب  لاق  نیبعاللا . نم  تنا  ما  قحلاب  انتبئجا  اولاق  نیبم . لالـض  یف  مکوابآ  متنا و  متنک 
لعف نم  اولاق  نوعجری  هیلا  مهلعل  مهل  اریبک  الا  اذاذج  مهلعجف  نیربدم . اولوت  نا  دعب  مکمانـصا  ندیکال  هللاات  و  نیدـهاشلا . نم  مکلذ  یلع 
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تلعف تناا  اولاق  نودهـشی . مهلعل  سانلا  نیعا  یلع  هب  اوتاف  اولاق  میهاربا . هل  لاقی  مهرکذی  یتف  انعمـس  اولاق  نیملاظلا . نمل  هنا  انتهلاب  اذـه 
یلع اوسکن  مث  نوملاظلا . متئا  مکنا  اولاقف  مهسفنا  یلا  اوعجرف  نوقطنی . اوناک  نا  مهولئسف  اذه  مهریبک  هلعف  لب  لاق  میهاربا . ای  انتهلاب  اذه 

بعتفا لاق  نوقطنی . ءالوه  ام  تملع  دقل  مهسور 
متنک نا  مکتهلا  اورصنا  هوق و  رح  اولاق  نولقعت . الفا  هللا  نود  نم  نودبعت  امل  مکل و  فا  مکرـضیال  ائیـش و  مکعفنیال  ام  هللا  نود  نم  نود 
نیا زا  شیپ  ار  میهاربا  يهتسیاش  دشر  اعطق  ام  : ) نیرسخالا مه  انلعجف  ادیک  هب  اوداراو  میهاربا . یلع  امالس  ادرب و  ینوک  ران  ای  انلق  نیلعاف .

هب اهنآ  يارب  امـش  هک  اههمـسجم  نیا  تسیچ  تفگ : شموق  و  ومع )  ) ردـپ هب  هک  ماگنه  نآ  رد  میدوب . اناد  وا  عضو  هب  ام  میداد و  يو  هب 
یهارمگ رد  ناتناردـپ  امـش و  تفگ : میهاربا )  ) دـندرکیم تدابع  اهنآ  هب  هک  میتفایرد  ار  نامناردـپ  ام  دـنتفگ  ناـنآ  دیاهتـسشن . تداـبع 

امـش راگدرورپ  هکلب  تفگ : میهاربا ) ( ؟ ینارگیزاب هلمج  زا  ای  ياهدروآ  قح  زا  ینامرف )  ) ام يارب  ایآ  دنتفگ : میهاربا  موق  دیدوب . راکـشآ 
هب دنگوس  و  منادهاش . يهلمج  زا  منکیم  غالبا  امش  يارب  هک  یتقیقح  هب  نم  تسا و  هدیرفآ  ار  اهنآ  هک  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  راگدورپ 

رگم درک  هعطق  هـعطق  ار  اـهنآ  مـیهاربا )  ) سپـس دیـشدنا . مهاوـخ  ياهراـچ  دـیوش  نادرگیور  هـکنآ  زا  سپ  امـش  ياـهتب  يهراـبرد  ادـخ 
ناراکمتـس زا  اعطق  تسا ، هدرک  يراک  نینچ  ام  نایادخ  اب  هک  یـسک  دنتفگ : نانآ  دنیامن . نآ  هب  هعجارم  دـیاش  هک  ار  اهتب  نآ  نیرتگرزب 

، دوشیم هتفگ  میهاربا  وا  هب  هک  ار  یناوج  ام  دنتفگ : نانآ  دشابیم .
. دنـشاب دهاش  مدرم  دنک و ) فارتعا  وا   ) هک دشاب  دـیروایب ، مدرم  نامـشچ  ربارب  ار  وا  دـنتفگ  تفگیم . نخـس  اهتب  يهرابرد  هک  میدـینش 

دیـسرپب تسا ، هدرک  ار  راک  نیا  ناشگرزب  هکلب  تفگ : خساپ ) رد  میهاربا  . ) يداد ماجنا  ام  نایادخ  هب  ار  راک  نیا  وت  میهاربا ، يا  دـنتفگ :
هب و   ) دنتخادنا نیئاپ  ار  روخ  ياهرس  سپس  ناراکمتس . دیئامـش  دنتفگ  هدومن و  هعجارم  نتـشیوخ  هب  نانآ  دنیوگیم . نخـس  رگا  نانآ  زا 

دراد و یعفن  امـش  يارب  هن  هک  دیتسرپیم  ار  يزیچ  ادخ  زج  ایآ  تفگ : میهاربا ) . ) دنیوگیمن نخـس  اهنیا  هک  ینادیم  وت  دنتفگ ) میهاربا 
ار دوخ  نایادخ  دینازوسب و  ار  میهاربا )  ) وا دنتفگ  دینکیمن ؟ لقعت  ایآ  دینکیم  تدابع  ار  ادخ  زج  هک  هچنآ  رب  امش و  رب  فا  يررض . هن 

میهاربا هب  نانآ  میهاربا . هب  شاـب  تمالـس  کـنخ و  شتآ ، يا  میتفگ  شتآ ) هب   ) اـم دـیهدب . ماـجنا  يراـک  دـیهاوخیم  رگا  دـینک  يراـی 
فیـصوت تفگ : ناوتیم  رابتعا  کـی  هب  دـشر  هب  لـئان  موس - یـس و  تفـص  میتخادـنا ). تراـسخ  رد  ار  ناـنآ  دنتـساوخ و  يزادرپهلیح 

نیمه لامک  دشر و  يانعم  اریز  تسا ، یناسنا  هلضاف  تافص  همه  اب  وا  فیـصوت  تقیقح  رد  دشر  تفـصاب  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح 
هلضاف و تافص  همه  یناسنا  يالاو  لامک  هب  قشع  یلاع و  صولخ  وپاکت و  هلیسوب  نآ ، هب  لئان  ناسنا  هک  تسا 

جرح نم  نیدـلا  یف  مکیلع  لعج  ام  مکابتجا و  وه  هداهج  قح  هللا  یف  اودـهاج  و  - 26 دیامن . تزایح  ار  رودقم  هزادنا  هب  هدـیمح  قالخا 
اوتا هولصلا و  ومیقاف  سانلا  یلع  ءادهش  اونوکت  مکیلع و  ادیهش  لوسرلا  نوکیل  اذه  یف  لبق و  نم  نیملسملا  مکامس  وه  میهاربا  مکیبا  هلم 

ار امـش  وا  دـینک و  تدـهاجم  تسا  داهج  قح  هکنانچنآ  ادـخ  هار  رد  و  : ) ریـصنلا معن  یلوملا و  معنف  مکالوم  وه  هللااب  اومـصتعا  هوکزلا و 
شیپ هک  میهاربا ) ای  ادخ   ) تسا وا  تسا و  میهاربا  ناتردپ  نید  نامه ) نیا   ) تسا هدادن  رارق  امش  يارب  یتقـشم  نید  رد  تسا و  هدیزگرب 
دیراد اپرب  ار  زامن  سپ ، نامدرم  رگید  رب  ینادهاش  امش  امش و  رب  تسا  دهاش  لوسر  نآرق  نیا  رد  تسا و  هدیمان  ناناملسم  ارامـش  نیا  زا 

رد هکنانچ  میتفگ : میظع ). روای  گرزب و  یلو  هچ  امـش  قلطم )  ) یلو کلام و  تسا  وا  دـینک  کسمت  ادـخ  نید  هب  دـیهدب و  ار  تاکز  و 
یهلا هقح  ناـیدا  همه  لـماش  هک  ماـع  تسا  یموـمهفم  مکی - ياـنعم  دراد : ینعم  ود  دـیجم  نآرقرد  ملـسم  و  تسا : هدـش  تاـبثا  ریـسافت 

هللا تاولـص  هللادبع  نب  دـمحم  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  ترـضح  ات  ع )  ) رـشبلاوبا مدآ  ترـضح  زا  ینعم  نیمه  هب  دـشابیم و 
حم نید  لماش  طقف  هک  صاخ  یموهفم  مود - يانعم  دنشاب . مالسا  هدننک  غالبا  ملسم و  همه  همه و  نیعمجا  مهیلع 

يرشب لاح  حالصا  هتسیاش  ماکحا  هفاضاب  درادرب ، رد  فیرحت  نودب  ار  هتشذگ  یهلا  نایدا  یقیقح  نتم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دم 
. تسا هدیمان  ناملسم  ارام  هک  تسا  میهاربا  ترضح  تفگ : ناوتیم  نیاربانب ، دوب . دهاوخ  دباات  يرشب  تایح  لئاسم  همه  يوگخساپ  هک 

مهیلع لتا  و  - 27 دیامنیم : یفرعم  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  نید  ار  مالـسا  نید  تحارـص  لامکاب  میهاربا  مکیبا  هلم  تاملک  هوالعب 
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عمطا يذلا  و  نییحی . مث  ینتیمی  يذلا  نیفـشی و  وهف  تضرم  اذا  و  نیقـسی . ینمعطی و  وه  يذلا  و  نیدهی . وهف  ینقلخ  يذلا  میهارباابن … 
هنج هثرو  نم  ینلعجا  نیرخالا و  یف  قدـص  ناسل  یل  لعجا  و  نیحلاـصلاب . ینقحلا  واـمکح  یل  به  بر  نیدـلا  موی  یتئیطخ  یلرفغی  نا 
ربخ ناوخب  : ) میلـس بلقب  هللا  یتا  نم  الا  نونبـال . لاـم و  عفنیـال  موی  نوثعبی . موی  ینزختـال  و  نیلاـضلا . نم  ناـک  هنا  یبـال  رفغا  و  میعنلا .

دناروخیم ماعط  نم  هب  هک  تسا  يدنوادخ  وا  و  دنکیم . تیاده  ارم  هک  تسا  وا  تسا  هدیرفآ  ارم  هک  يدنوادخ  نانآ …  يارب  ار  میهاربا 
و دنکیم . ماهدـنز  سپـس  دـناریمیم و  ارم  هک  يدـنوادخ  نآ  دـهدیم و  میافـش  هک  تسوا  موش  رامیب  هک  یماگنه  دـنکیم و  مباریـس  و 

انع نم  رب  یمکح  نم ، يادخ  دشخبب . تمایق  زور  رد  ار  مهانگ  هک  مراد  دیما  هقالع و  هک  يدنوادخ 
تـشهب ناثراو  زا  ارم  و  هدـب . رارق  تمایق ) زور  ات   ) ناگدـنیآ رد  قدـص  نابز  نم  يارب  و  اـمرف . قحلم  ناـحلاص  هورگ  رب  ارم  اـمرفب و  تی 

اوسر دـش  دـنهاوخ  ثوعبم  مدرم  هک  زور  نآ  رد  ارم  و  تسا . هدوب  ناـهارمگ  زا  وا  اریز  شخبب  ار  میوـمع )  ) مردـپ و  اـمرف . ررقم  اـهتمعن 
يدـنوادخ هاگراب  دراو  كاپ  میلـس و  بلق  اب  هک  یـسک  رگم  نادـنزرف . هن  تشاد و  دـهاوخ  یعفن  ناـسنا ) يارب   ) لاـم هن  هکیزور  اـمرفم 

اذل دوب ، هدش  باجتسم  تخس ، رایسب  تاناحتما  هدهع  زا  ندمآرب  تهج  هب  مالسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  ياهاعد  هک  تهج  نادب  ددرگ ).
رب قطن  ياراد  مجنپ - یس و  تفص  مکح . هدنراد  مراهچ - یس و  تفص  تسا : هدوب  اراد  مه  ار  ریز  تافـص  ترـضح  نآ  تفگ  ناوتیم 

لیلخ میهاربا  ترـضح  یتوـکلم  دـیحوت و  ماـقم  ینآرق  تاـیآ  نیارد  تشهب . ناـثراو  زا  مشـش  یـس و  تفـص  اـهنارود . یماـمت  رد  قـح 
لقع وت  زا  تیاده  نم و  نتـسج ز  وت  زا  فیافک  ارم  لقع  يا  تسیدـنوادخ - نآ  زا  یقیقح  تیادـه  ددرگیم : حرطم  الماک  مالـسلاهیلع 
هوقال لوحال و  اریز : یماظن  دیاشگ  یک  لقع  هب  هدقع  نیا  دیامن  هر  هنرگ  وت  قیفوت  کیراب  يوم  وچ  یهر  هاگناو  کیرات  يوک  ياپ  هلبآ 

نکلو تببحا  نم  يدهتال  کنا  درادن ). دوجو  تمظعاب  گرزب و  دنوادخ  ياطعا  اب  زج  ياهوق  لوح و  : ) میظعلا یلعلا  هللااب  الا 
ار یـسک  ره  هک  تسا  دنوادخ  هکلب  ینک ، تیاده  یهاوخب  هک  ار  یـسک  یناوتیمن  وت  اعطق  : ) نیدـتهملاب ملعا  وه  ءاشی و  نم  يدـهی  هللا 

ترـضح هک  اهشیامزآ  نیرتتخـس  لمحت  وپاکت و  شـشوک و  هکنیااب  تسارتاـناد ). ناـگتفای  تیادـه  هب  وا  دـنکیم و  تیادـه  دـهاوخب 
نادـحوم و هتـسدرس  نیا  لاحنیااب  دوب ، وا  هرابرد  يدـنوادخ  فطل  تیادـه و  اـهنآ ، هجیتن  دوب و  هدـمآ  لـئان  اهنادـب  مالـسلاهیلع  میهاربا 

قلعت تسا . هدـیرفآ  ارم  وا  هکنانچ  دـنکیم  تیادـه  ارم  هک  تسا  دـنوادخ  دـیوگیم : دراذـگیم و  رانک  ار  اهنآ  همه  نالوسر ، ءایبناردـپ و 
دیامنیم و مباریـس  دنکیم و  ماعطا  نم  هب  هک  يدنوادخ  دیوگیم : دـنیبیم و  تامم  تایح و  نوئـش  یمامت  رب  ار  يدـنوادخ  تیـشم  میقتـسم 

هلفاق زاتـشیپ  هک  دوشیم  هظحالم  دـنادرگیم . هدـنز  سپـس  دـناریمیم و  ارم  هک  يدـنوادخ  دـشخبیم ، دوبهب  ارم  موشیم  رامیب  هکیماـگنه 
تیشم تلاخد  ریثات  دهدیم و  تبـسن  ادخ  هب  کلذ ) ریغ  ندیماشآ و  ندروخ و  دننام   ) ار نتـشیوخ  تاکرح  نیرتدنتـسم  هنوگچ  دیحوت 
هناقداص غالبا  یگنادواج  دوشیم ، هدید  قوف  تایآرد  هک  يرگید  تیمهااب  بلطم  دیامنیم . دزـشوگ  یتسه  نوئـش  همه  رد  ار  يدنوادخ 

اعد نیا  دشاب . هدنیآراصعا  نورق و  همه  ریگارف  وا  هناقداص  غالبا  هک  درادیم  تلئسم  لاعتم  دنوادخ  زا  میهاربا  هک  دشابیم 
هک مالـسا  نید  رد  هرخالاب  دنوشیم و  وا  نید  نتم  غالبا  رومام  يدـعب  ناربمایپ  همه  دوشیم و  باجتـسم  راوگرزب  نآ  ياهاعد  ریاس  دـننام 

. ددرگیم متخ  دوشیم  غالبا  اهنارود  همه  رد  اهناسنا  همه  هب  دنوادخ  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دـمحم  ءایبنالامتاخ  هلیـسوب 
ادـب مکب و  انرفک  هللا  نود  نم  نودـبعت  امم  مکنم و  اوا  ءرب  انا  مهموقل  اولاق  ذا  هعم  نیذـلا  میهاربا و  یف  هنـسح  هوسا  مکل  تناک  دـق  - 28

انبر یـش ء  نم  هللا  نم  کل  کلماام  کل و  نورفغتـسال  هیبال  میهاربا  لوق  الا  هدحو  هللااب  اونموت  یتح  ادـبا  ءاضغبلا  هوادـعلا و  مکنیب  واننیب 
يو هب  هکنانآاب  میهاربا  اریز  وکین ، يوریپ  دندوب  وااب  هک  یناسک  میهاربارد و  تساامش  يارب  : ) ریصملا کیلا  انبنا و  کیلا  انلکوت و  کیلع 
امـش ام و  نیبام  میاهدیزرو  رفک  امـش  هب  ام  میرازیب ، دیتسرپیم  ادخ  زج  هک  هچنآ  زا  امـش و  زاام  دنتفگ  دوخ  موق  هب  دندوب ، هدروآ  نامیا 

میهاربا نخس  نیا  رد  رگم  دینک ) میهاربا  زا  يوریپ   ) دیروایب دحاو  يادخ  هب  نامیا  ات  تسا ، هدرک  زورب  تموصخ  توادع و  هشیمه  يارب 
رایتخارد  ) متسین کلام  ار  يزیچ  چیه  ادخ  فرط  زا  وت  يارب  نم  درک و  مهاوخ  رافغتـسا  وت  يارب  نم  دوب : هتفگ  شیومع )  ) شردپ هب  هک 

يوسب میدرک و  لکوت  وت  هب  ام  ام ، راگدرورپ  يا  مرادن )
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. نیکرـشم زا  يرازیب  متـشه - یـس و  تفـص  ادـخ  هب  لکوتم  متفه - یـس و  تفـص  تسوت ). يوسب  تایح  ناـیاپ  میدومن و  تشگزاـب  وت 
هدش تیصعم  بکترم  لوق  نیا  رد  ترضح  نآ  هک  تسین  نآ  کل ) نرفغتـسال   ) مالـسلاهیلع میهاربا  نخـس  يانثتـسا  زا  روظنم  حیـضوت -

هتفریذپ مرادیمرب ، كرـش  زا  تسد  مروایم و  نامیا  وت  يادخ  هب  نم  دوب : هتفگ  هک  ار  شیومع  هدـعو  میهاربا  هک  تسنیاروظنم  هکلب  دوب ،
ترضح درادن . يرابتعا  نانآ  نانخس  اریز  دیهدن  شوگ  صاخشا  هنوگنآ  نانخس  هب  امش  دوب ، هداد  يو  هب  رافغتسا  لوق  روبزم  طرـش  اب  و 
هلیـسوب نیمز  يور  مدرم  همه  هک  تسا  یتمظعاب  تما  تاروت  هاگدید  زا  میهاربا  تاروت 1 - نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  لیلخ  میهاربا 

کتریشع و نم  کضرا و  نم  به  ذا  ماربال  برلا  لاق  و  تسا : هدمآ  نینچ  مهدزاود  حاحصا  نیوکت  رفس  رد  تشگ . دنهاوخ  تیاده  وا 
کنعال کیکرابم و  كرابا  و  هکرب . نوکت  کمـسا و  مظعا  کک و  رابا  همیظع و  هما  کلعجاف  کیرا . یتلا  ضرالا  یلا  کـیبا  تیب  نم 

ورب تردپ  هناخ  نادنواشیوخ و  دوخ و  نیمز  زا  تفگ  میهاربا  هب  دـنوادخ  و  : ) ضرالا لئابق  عیمج  کیف  كرابتت  و  هنعلا . کنعلی ) نم  (و 
تکرب وـت  میاـمنیم و  گرزب  ار  تماـن  منادرگیم و  كراـبم  ارت  مهدیم و  رارق  یمیظع  تما  ارت  مـهدیم . ناـشن  وـت  هـب  هـک  ینیمز  هـب 

و يوشیم .
وت اـب  نیمز  يور  لـئابق  همه  و  منکیم . تنعل  ار  وا  دـنک  تنعل  ارت  هک  یـسک  منکیم و  كراـبم  ار  وا  دـنک  یقلت  كراـبم  ار  وت  سک  ره 

تباای هیبال  لاق  ذا  تسا : هدمآ  نینچ  دیجم  نآرق  رد  ماش  فرط  هب  نیینادلک  زا  ع )  ) میهاربا ترـضح  ترجه  ناتـساد  دنوشیم ). كرابم 
تبا ای  ایوس . اطارـص  كدـها  ینعبتاف  کتای  مل  ام  ملعلا  نم  ین  ءاج  دـق  ینا  تبا  ای  ائیـش . کنع  ینغیال  رـصبیال و  عمـسیال و  ام  دـبعت  مل 
تنا بغارا  لاق  ایلو . ناطیشلل  نوکتف  نمحرلا  نم  باذع  کمسی  نا  فاخا  ینا  تبا  ای  ایصع . نمحرلل  ناک  ناطیـشلا  نا  ناطیـشلا  دبعتال 

ام مکلزتعا و  و  ایفح . یب  ناک  هنا  یبر  کل  رفغتـساس  کـیلع  مالـس  لاـق  اـیلم . ینرجها  کـنمجرال و  هتنت  مل  نئل  میهاربا . اـی  یتهلاء  نع 
بوقعی و قاحسا و  هل  انبهو  هللا و  نود  نم  نودبعی  ام  مهل و  زتعا  املف  ایقـش . یبر  ءاعدب  نوکاالا  یـسع  یبر  اوعدا  هللا و  نود  نم  نوعدت 

ردـپ يا  تفگ : شیومع )  ) شردـپ هب  میهاربا  هک  ماگنه  نآ  رد  : ) ایلع قدـص  ناسل  مهل  انلعج  انتمحر و  نم  مهل  انبهو  و  ایبن . اـنلعج  ـالک 
يزیچ نم  يارب  ومع ،) يا   ) ردپ يا  دنکیمن . زاینیب  زیچ  چیه  زا  ارت  دنیبیمن و  دونشیمن و  هک  ینکیم  تدابع  ار  يزیچ  ارچ  ومع ) يا  )

هار هب  ار  وت  نم  نک ، تیعبت  نم  زا  وت  سپ  تسا ، هدماین  وت  يارب  هک  تسا  هدمآ  ملع  زا 
میب نآ  زا  نم  ومع ،) يا   ) ردپ يا  تسا . یصاع  ادخ  هب  ناطیـش  اریز  نکم ، تدابع  ار  ناطیـش  ومع ) يا   ) ردپ يا  منکیم . تیاده  تسار 

ضارعا نم  نایادـخ  زا  وـت  اـیآ  میهاربا ، يا  تفگ : میهاربا ) يوـمع  . ) يدرگ ناطیـش  تسود  هک  دـسرب  وـت  هب  ادـخ  زا  یباذـع  هـک  مراد 
، وت رب  مالـس  تفگ : میهاربا ) . ) وش رود  نم  زازارد  سب  يراگزور  منکیم و  راسگنـس  ارت  ینکن  يراددوخ  ضارعا  نیا  زا  رگا  ياهدرک ؟

مهاوخ رانکرب  دـیناوخیم  ار  ادـخ  زا  ریغ  هک  هچنآ  امـش و  زا  نم  تسنابرهم و  نم  هب  ادـخ  درک ، مهاوخ  رافغتـسا  مراگدرورپ  زا  وت  يارب 
هب هک  هچنآ  زا  نانآ و  زا  میهاربا  هک  یماگنه  مشابن . یقـش  مراگدرورپ  يارب  ندرک  اعد  هب  دیاش  دـناوخ ، مهاوخ  ار  مراگدرورپ  تشگ و 

يارب دوخ  تمحر  زا  میداد و  رارق  ربمایپ  ار  نانآ  همه  میداد و  وا  هب  ار  بوقعی  قاحسا و  درک  يریگهرانک  دندرکیم  تدابع  ادخ  زا  ریغ 
زا مالسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  ترجاهم  هک  دوشیم  مولعم  تایآ  نیا  زا  میداد ). رارق  دنلب  قدص و  نابز  نانآ  يارب  میدرک و  تیانع  نانآ 

ریبعت دوشیمن . هدید  تاروت  رد  تلع  نیا  تسا و  هدوب  مدرم  دوخ و  نادنواشیوخ  یتدیقع  تافارحنا  یتسرپ و  تب  تهج  هب  دوخ ، هاگیاج 
اتناق ل هما  ناک  میهاربا  نا  تسا : هدمآ  زین  هیآ 120  لحنلا  هروس  رد  دیجم  نآرق  رد  میهاربا  هرابرد  تما 

زا وا  دوب و  يرطف  میقتـسم و  نید  ياراد  ادخ و  يارب  هدننک ) تدابع   ) هدننک تونق  یتما  میهاربااعطق  : ) نیکرـشملا نم  کی  مل  افینح و  هل 
هب ار  گرزب  یتما  تیـالو  وااـی  دوب  تما  کـی  یئاـهنت  هب  تشاد  هک  یتمظع  تهج  هب  مالـسلاهیلع  میهاربا  اـیآ  هکنیا  رد  دوبن ). نیکرـشم 

کینیع عفرا  هنع . طول  لازتعا  دعب  ماربال  برلا  لاق  و  تسا : هدمآ  نینچ  مهدزیس  حاحـصا  رد  دراد و  دوجو  لامتحا  ود  ره  تشاد ، هدهع 
و دـبالا . یلا  کلـسنل  واهیطعا  کل  يرت  تنا  یتلا  ضرالا  عیمج  نال  اـبرغ . اقرـش و  اـبونج و  الامـش و  هیف  تنا  يذـلا  عضوملا  نم  رظنا  و 

ینال اهضرع . واهلوط  ضرالا  یف  شما  مق  دعی . اضیا  کلسنف  ضرالا  بارت  دعی  نا  دحا  عاطتـسا  اذا  یتح  ضرالا . بارتک  کلـسن  لعجا 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1665 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسه هک  عضوم  نآ  زا  نک و  دـنلب  ار  تیاهمـشچ  تفگ : درک ، يریگهرانک  وا  زا  طول  هکنآ  زا  سپ  میهاربا  هب  دـنوادخ  و  . ) اهیطعا کل 
هرامش هب  ار  وت  لسن  و  داد . مهاوخ  وت  لسن  وت و  هب  دباات  ینیبیم  وت  هک  ار  ینیمز  همه  اریز  نک . هراظن  برغ  قرش و  بونج و  لامش و  هب 

رد زیخرب  . درامشب زین  ارت  لسن  ددع  دناوتیم  درامـشب ، ار  نیمز  كاخ  دناوتب  یـسک  رگا  هکیروطب  داد . مهاوخ  رارق  نیمز  كاخ  ياههناد 
حصا تالمج  نیماضم  زا  منکیم ). اطع  وت  هب  ار  نیمز  نما  اریز  ورب ، هار  نیمز  ضرع  لوط و  دادتما 

نیا دـیامرفیم و  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  یئاوشیپ  میلـست  ار  نیمز  يور  مدرم  همه  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـیآیمرب  نینچ  مهدزیـس  حا 
تردـق ناراـبج  بلغا  مینادـیم  اریز  تسا  هدوبن  يداـم  هطلـس  ضحم و  يویند  روـمارد  ترـضح  نآ  زا  نیمز  يور  مدرم  تیعبت  میلـست و 

مدرم همه  رب  دـنوادخ  هک  تسا  هدوـب  یمیهاربا  نیئآ  نید و  روـظنم  هکلب  ناـیمیهاربا ، میهاربا و  هن  دـناهدوب  طلـسم  نیمز  يور  رب  تـسرپ 
دوصقم هک  دوشیم  مولعم  يودودـحم  راـگزور  هب  میهاربا  نید  یئاوشیپ و  صیـصخت  مدـع  زا  نینچمه  تسا ، هدومرف  تیاـنع  نیمز  يور 

همه يارب  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  ییاوشیپ  هک  ینعم  نیا  و  دیایمرب . ینآرق  تایآ  زا  هکنانچ  دشابیم  اهنارود  همه  لماش  يدنوادخ 
اب يدنوادخ  نامیپ  - 2 تسا : هتفرگ  رارق  حیرـصت  دروم  تسا ، هدـمآ  مهدـفه  حاحـصا  تایآرد  هک  ریز  تالمج  زا  تسا  هدوب  اـهنارود 

ماربال برلارهظ  هنس ، نیعست  عست و  نبا  ماربا  ناک  امل  و  تسا : هدمآ  نینچ  نیوکت  رفـس  زا  مهدفه  حاحـصارد  تاروت  هاگدید  زا  میهاربا 
هللا ملکت  و  ههجو . یلع  ماربا  طقـسف  ادـج . اریثک  كرثکا  کنیب و  ینیب و  يدـهع  لعجاف  الماک . نک  یماما و  رـس  ریدـقلا . هللا  انا  هل  لاق  و 

ل میهاربا . کمسا  نوکی  لب  ماربا  کمسا  یعدیالف  ممالا . نم  روهمجل  ابا  نوکت  کعم و  يدهع  اذ  وهف  انا  اما  الئاق . هعم 
نیب کنیب و  ینیب و  يدـهع  میقا  و  نوجرخی . کنم  كولم  و  امما . کلعجا  ادـج و  اریثک  كرمثا  و  ممـالا . نم  روهمجل  اـبا  کـلعجا  ینا 

کتبرغ ضرا  كدعب  نم  کلـسنل  کل و  یطعا  و  كدعب . نم  کلـسنل  کل و  اهلا  نوکال  ایدبا . ادـهع  مهلایجا  یف  كدـعب  نم  کلـسن 
دـش و رهاظ  میهاربا  هب  دـنوادخ  دیـسر ، یگلاـس  هن  دون و  نس  هب  میهاربا  هک  یماـگنه  و  : ) مههلا نوکا  و  ایدـبا . اـکلم  ناـعنک  ضرا  لـک 

ادـج ارت  مهدیم و  رارق  وت  نم و  نایم  ار  منامیپ  نم  سپ  شاـب . لـئان  لاـمک  هب  نک و  تکرح  نم  يور  شیپ  رداـق ، دـنوادخ  منم  تفگ :
هدوب اهتما  رثکا )  ) روهمج ردـپ  هک  وت  اب  نم  نامیپ  تسنیا  نم ، اما  تفگ : نینچ  وا  اب  دـنوادخ  داتفا و  يور  رب  میهاربا  سپ  منکیم . ریثکت 

رایـسب ارت  و  مداد . رارق  ردـپ  اـهتما  رثـکا )  ) روهمج يارب  ار  وت  نم  اریز  دـشابیم . میهاربا  وت  ماـن  هکلب  دوشن ، هدـناوخ  ماربا  وت  ماـن  یـشاب .
لـسن وت و  نایم  ار  منامیپ  نم  و  دمآ . دنهاوخ  نوریب  وت  لسن  زا  ینیطالـس  و  داد . مهاوخ  رارق  یئاهتما  ارت  و  دـناسر . مهاوخ  رمث  هب  ناوارف 

زا دعب  وت  لسن  وت و  يارب  يدوب  بیرغ  نآ  رد  هک  ینیمزرـس  داد . مهاوخ  رارق  يدبا  دهع  نانآ ) همه  يارب  ای   ) نورق همه  رد  وت  زا  دـعب  وت 
ما زا  يروهمج  ردپ   ) زا دوصقم  ارهاظ  دوب ). مهاوخ  نانآ  دوبعم  نم  داد و  مهاوخ  رارق  يدبا  کلم  وت 

ذا و  تسا : ریز  رارق  هب  دیجم  نآرق  رد  مالسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  اب  يدنوادخ  دهع  ناتـساد  دشابیم . اهتما  همه  ییاوشیپ  تلاسر و  اهت )
ار میهاربا  هک  یماگنه  و  : ) نیملاظلا يدـهع  لانیال  لاق  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  لاق  نهمتاف  تاـملکب  هبر  میهاربا  یلتبا 
، مهدیم رارق  اوشیپ  مدرم  يارب  ارت  نم  دومرف : دـنوادخ  دـمآرب ، تاناحتما  نآ  دـهع  زا  میهاربا  درک و  ناـحتما  یتاـملک  اـب  شراـگدرورپ 

هـس رد  دهع ، ناتـساد  رد  نآرق  تاروت و  نایم  قرف  دسریمن ). ناراکمتـس  هب  نم  دهع  دومرف : دنوادخ  مه ؟ نم  لسن  زا  و  تفگ : میهاربا 
رب تماما  ییاوشیپ و  هک  يدنوادخ  دهع  لمحت  يارب  مالسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  یگتـسیاش  تلع  دیجم  نآرق  رد  مکی - قرف  تسازیچ :

ار وا  دنوادخ  هک  یتاناحتما  همه  هدهع  زا  ترضح  نآ  ندمآرب  زا  تسترابع  تلع  نآ  تسا و  هدمآ  تحارص  لامک  اب  تسا ، اهناسنا  همه 
نیا دوش : هتفگ  هکنیا  رگم  دوشیمن ، هدید  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هک  یتحارـص  اب  تاروت  رد  تلع  نیا  هکیتروص  رد  تخاس . التبم  اهنآ  هب 

زا دوـصقم  تسا  نکمم  اریز  دـیآیمرب ، شاـب ). لـئان  لاـمک  هب  نک و  تکرح  نم  يور  شیپ  : ) ـالماک نک  یماـما و  رـس  هلمج : زا  تلع 
تاروت رد  هکنیا  مود - قرف  دشاب . هدوب  اهنآ  هدهع  زا  ندمآرب  تاناحتما و  زا  روبع  زا  سپ  لامک ، هب  ندیسر 

یماگنه هک  تسا  نینچ  نآرق  رد  هک  یتروص  رد  دناهدش ، یهلا  دهع  لومشم  ءانثتسا  نودب  مالسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  لسن  دارفا  مومع 
ماـقم نآ  زا  مه  يو  لـسن  همه  اـیآ  درک  لاوئـس  ترـضح  نآ  دوـمرف ، تیاـنع  ترـضح  نآ  هب  ار  یئاوـشیپ  تماـما و  دـهع  دـنوادخ  هـک 
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: تسا عوضوم  ود  تاروت ، رد  دهع  زا  دوصقم  هکنیا  موس - قرف  دسریمن . ناراکمتـس  هب  نم  دهع  دومرف : دنوادخ  دـنوشیم ؟ رادروخرب 
هکیتروص رد  هنتخ . بوجو  دـننام  ماـکحا  زا  یـضعب  مود - عوضوم  ممـالا .) نم  روهمجل  اـبا   ) ریبعت اـب  یئاوشیپ  تماـما و  مکی - عوضوم 

نیئآ و دهدیم ، لیکـشت  ار  میهاربا  نید  عومجم  هک  دیاقع  لوصا  ماکحا و  اما  تسا و  یئاوشیپ  تماما و  دـهع  نآرق ، رد  دـهع  زا  دوصقم 
هتشک زا  سپ  هک  ناویح  راهچ  ناتساد  - 3 تسا . هتشگ  نآ  غیلبت  هب  رومام  هدش و  یحو  وا  رب  هک  تسا  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  نید 

رفس رـشع : سماخلا  حاحـصالا  تسا : ریز  رارق  هب  تاروت  رد  مهم  ناتـساد  نیا  دندش . هدنز  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  هلیـسو  هب  ندش 
برلاب نماف  کلـسن . نوکی  اذکه  هل  لاق  و  اهدـعت . نا  تعطتـسا  نا  موجنلا  دـع  ءامـسلا و  یلا  رظنا  لاق  جراخ و  یلا  هجرخا  مث  نیوکتلا :

ملعا اذامب  برلا  دیسلا  اهیا  لاقف  اهثرتل . ضرالا  هذه  کیطعیل  نیینادکلا  روا  نم  کجرخا  يذلا  برلا  انا  هل  لاق  و  ارب . هل  هبسحف 
لک قش  لعج  طسولا و  نم  اهقـش  اهلک و  هذـه  ذـخاف  همامح . همامی و  ایثالث و  اشبک  هیثالث و  هزنع  هیثالث و  هلجع  ذـخ  هل  لاقف  اهثرا . ینا 

نوریب هب  ار  میهاربا  دـنوادخ  سپـس  اهرجزی … ( : ماربا  ناک  ثثجلا و  یلع  حراوجلا  تلزنف  هقـشی . ملف  ریطلا  اما  و  هبحاص . لـباقم  دـحاو 
هرامـش  ) ناسنیدب وت  لسن  دومرف : میهاربا  هب  و  رامـشب . ار  ناگراتـس  یناوتب  رگا  نک و  هراظن  نامـسآ  هب  تفگ : يو  هب  درک و  جارخا  رهش 

و دومن . بوسحم  یئراکوکین  شلـسن  ریثکت  هرابرد  ار  يدـنوادخ  فطل  دروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  میهاربا  دوب . دـهاوخ  نامـسآ ) ناـگراتس 
ثرا هب  ار  نآ  هک  دـیامن  اـطع  وـت  هب  ار  نیمز  نیا  اـت  درب  نوریب  اهینادـلک  روا  زا  ار  وـت  هک  يدـنوادخ  نآ  منم  تفگ : میهاربا  هب  دـنوادخ 

هلاس و هس  هلاسوگ  کی  تفگ  ادخ  درب . مهاوخ  ثرا  هب  ار  نیمز  نم  هک  منادـب  یلیلد  هچ  اب  راگدرورپ  رورـس و  يا  تفگ : میهاربا  يربب .
طـسو زا  ار  اـهنآ  همه  تفرگ و  ار  اـهنآ  همه  میهاربا  ریگب . یلومعم  رتوـبک  کـی  یناـبایب و  رتوـبک  کـی  هلاـس و  هس  چوـق  هلاـس و  هس  زب 

هب تاناویح  نآ  ياضعا  تفاکـشن و  ار  هدنرپ  اما  داد و  رارق  يرگید  ربارب  رد  ار  کی  ره  همین  درک و  مین  ود  ار  اهنآ  زا  کی  ره  تفاکش و 
رد ناتساد  نیا  دناریم ). دوخ  زا  ار  اهنآ  میهاربا  و  دندش ) هدنز  و   ) دندمآ دورف  ناشیاهندب 

دخف لاـق  یبلق  نئمطیل  نکل  یلب و  لاـق  نموت  ملوا  لاـق  یتوملا  ییحت  فیک  ینرا  بر  میهاربا  لاـق  ذا  و  تسا : هدـمآ  نینچ  دـیجم  نآرق 
ماگنه نآ  رد  و  : ) میکح زیزع  هللا  نا  ملعا  ایعس و  کنیتای  نهعدا  مثا  ءزج  نهنم  لبج  لک  یلع  لعجا  مث  کیلا  نه  رـصف  ریطلا  نم  هعبرا 
ضرع ياهدرواین ؟ نامیا  ایآ  دومرف : دـنوادخ  ینکیم . هدـنز  هنوگچ  ار  اههدرم  هک  هدـب  ناشن  نمب  نم ، راگدرورپ  يا  تفگ : میهاربا  هک 

دوخ يوسب  ار  اهنآ  ریگب و  ار  هدنرپ  راهچ  دومرف : ادخ  دـسرب . شمارآ  هب  هلئـسم ) نیا  رد   ) مبلق مهاوخیم  یلو  ماهدروآ ، نامیا  یلب  درک :
اهنآ ناوخب  ار  اهنآ  سپس  هدب ، رارق  یهوک  رس  رب  ار  اهنآ  زا  یئزج  ره  هدومن و  میـسقت  ار  اهنآ  سپـس  نک ) هعطق  هعطق  ار  اهنآ  و   ) ناشکب
رکذ هدنرپ  راهچ  الوا - دیجم  نآرق  رد  هک  دوشیم  هظحالم  تسا ). میکح  زیزع و  دنوادخ  هک  نادـب  دـمآ و  دـنهاوخ  وت  يوسب  باتـش  اب 

اب ارنآ  تساوخیم  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  ناـگدرم  ندرک  هدـنز  تیفیک  نآرق ، رد  قوـف  روتـسد  تلع  اـیناث - تسا  هدـش 
رب نیمز  يور  همه  ندومرف  اطع  رب  يدـنوادخ  یئاناوت  تابثا  يارب  تاروت  رد  یلو  دـنک . ادـیپ  یبلق  ناـنیمطا  دـنک و  هدـهاشم  شنامـشچ 

هاگنابرق م هب  ندرک  ینابرق  يارب  ار  دوخ  دنزرف  مالسلاهیلع  میهاربا  - 4 مالسلاهیلع . میهاربا  ترضح 
ای هل  لاقف  میهاربا . نحتما  هللا  نا  رومالا  هذه  دعب  ثدح  و  تسا : رارق  نیدـب  ار  دوخ  دـنزرف  میهاربا  ندرک  ینابرق  هیـضق  تاروت  رد  دربي 

يذلا لابجلا  دـحا  یلع  هقرحم  كانه  هدعـصا  ایرملا و  ضرا  یلا  بهذا  هبحت و  يذـلا  كدـیح  کنبا و  ذـخ  لاقف  اذ . انا  اهلاقف  میهاربا .
یلا بهذ  ماق و  هقرحمل و  ابطح  ققـش  هنبا و  قاحـسا  هعم و  هناملغ  نم  نینثا  ذـخا  هراـمح و  یلع  دـش  احابـص و  میهاربا  رکبف  کـل . لوقا 

عم اـنهه  اـمتنا  اـسلجا  هیمـالغل  میهاربا  لاـقف  دـیعب . نم  عضوملا  رـصبا  هینیع و  میهاربا  عفر  ثلاـثلا  مویلا  یف  و  هللا . هل  لاـق  يذـلا  عـضوملا 
ذخا هنبا و  قاحـسا  یلع  هعـضو  هقرحملا و  بطح  میهاربا  ذـخاف  امکیلا . عجرن  مث  دجـسن  كانه و  یلا  بهذـنف  مالغلا  انا و  اما  و  رامحلا .
نکل بطحلا و  رانلا و  اذ  وه  لاقف  ینبا . ای  اذ  انا  اهلاقف  یبا . ای  لاق  هابا و  میهاربا  قاحـسا  ملک  و  اعم . امهالک  ابهذف  نیکـسلا . رانلا و  هدیب 

ینب هللا . هل  لاق  يذـلا  عضوملا  یلا  ایتا  املف  اعم . امهالک  ابهذـف  ینبا  ای  هقرحملل  فورخلا  هل  يری  هللا  میهاربا  لاـقف  هقرحملل . فورخلا  نیا 
حبذیل نیکسلا  ذخا  هدی و  میهاربا  دم  مث  بطحلا . قوف  حبذملا  یلع  هعـضو  هنبا و  قاحـسا  طبر  بطحلا و  بتر  حبذملا و  میهاربا  كانه 
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میهاربا لاق  ءامسلا و  نم  برلا  كالم  هادانف  هنبا .
كدـیحو کنبا  کسمت  ملف  هللا  فئاخ  کنا  تملع  نالا  ینال  ائیـش . هب  لعفتال  مالغلا و  یلا  كدـیدمتال  لاقف  اذ . اـنا  اـهلاقف  میهاربا . ، 

نع اـضوع  هقرحم  هدعـصا  شبکلا و  ذـخا  میهاربا و  بهذـف  هینرقب . هباـغلا  یف  اکـسمم  هئآر  شبک و  اذا  رظن و  هینیع و  میهاربا  عفرف  ینع .
هک دـمآ  شیپ  نینچ  روـما  نیا  زا  سپ  و  . ) يری برلا  لـبج  یف  موـیلا  لاـقی  هنا  یتـح  هاری ، هوـهی  عـضوملا  کـلذ  مسا  میهاربا  اعدـف  هنبا .

ار قاحسا  تدنزرف  هناگی  دومرف : ادخ  مرـضاح . اجنیا  نم  کنیا  تفگ : میهاربا  میهاربا ، ای  تفگ  وا  هب  هدرک و  ناحتما  ار  میهاربا  دنوادخ 
. هدـب رارق  مهدیم  ناشن  وت  هب  هک  یئاههوک  زا  یکی  يالاب  رد  هدـش ) یناـبرق   ) حوبذـم ار  وا  اـیرم و  نیمزب  ورب و  ریگب و  يراد  تسود  هک 

حبذ لمع  يارب  ار  یمزیه  تشادرب و  ار  قاحـسا  شدـنزرف  شنامالغ و  زا  رفن  ود  دومن و  هداـمآ  ار  شغـالا  درک و  حبـص  ار  بش  میهاربا 
تسیرگن الاب  هب  درک و  زاب  ار  شنامشچ  میهاربا  موس  زور  رد  تفر و  دوب  هدومرف  وا  هب  ادخ  هک  یعـضوم  نآ  هب  تساخرب و  درک و  هدامآ 

هدجس میوریم و  عضوم  نآ  هب  مدنزرف  نم و  اما  دینیشنب . غالا  اب  اجنیا  رد  امش  تفگ : شمالغ  ود  هب  میهاربا  دید . رود  زا  ار  عضوم  نآ  و 
تشادرب و ار  حبذ  هب  طوبرم  مزیه  میهاربا  سپس  میدرگیم . رب  امش  يوسب  سپس  مینکیم و 

. ردـپ يا  تفگ : درک و  وگتفگ  میهاربا  اب  قاحـسا  و  دـنتفر . مه  اب  ود  ره  و  تفرگ . شتـسد  هب  ار  دراک  شتآ و  درک و  لـمح  قاحـسا  هب 
دنزرف يا  تفگ : میهاربا  حبذ ؟ يارب  هرب  وک  سپ  مزیه ، شتآ و  نیا  تفگ : قاحـسا  مدـنزرف . يا  مرـضاح  اجنیا  نم  کنیا  تفگ : میهاربا 
میهاربا دوب  هدومرف  ادخ  هک  دندیـسر  یعـضوم  هب  شدنزرف  میهاربا و  هک  یتقو  دنتفر . مه  اب  ود  ره  و  دنیبیم . حـبذ  يارب  ار  هرب  ادـخ  نم ،
شتسد میهاربا  سپـس  داهن . مزیه  يور  هاگنابرق  نآ  رد  تسب و  ار  قاحـسا  شدنزرف  درک و  بترم  ار  مزیه  تخاس و  یهاگنابرق  اجنآ  رد 
میهاربا میهاربا . میهاربا ، تفگ : درک و  ادـص  نامـسآ  زا  يدـنوادخ  يهتـشرف  دـنک . حـبذ  ار  شدـنزرف  ات  تفرگ  ار  دراـک  درک و  زارد  ار 

الاح نم  اریز  هدـم  ماجنا  وا  يهرابرد  يراک  چـیه  نکم و  زارد  دـنزرف  فرطب  تسد  تفگ : هتـشرف  مرـضاح . اـجنیا  رد  نم  کـنیا  تفگ :
رد ار  یچوق  ناهگان  درک و  دنلب  ار  شنامشچ  میهاربا  سپـس  یتشادن . غیرد  ادخ  زا  ار  تدنزرف  هناگی  یـسرتیم و  ادخ  زا  وت  هک  متـسناد 
رد شدنزرف  ياجب  حبذ  يارب  تفرگ و  ار  چوق  تفر و  میهاربا  سپ  تسا . هدـش  هتفرگ  شخاش  ود  زا  لگنج  رد  هک  دـید  دوخ  رـس  تشپ 

برلا ي لبج  رد  عضوم  نآ  دوشیم  هتفگ  زورما  یتح  داهن . دنیبیم ) ار  وا  ادخ   ) هاری هوهی  ار  عضوم  نآ  مسا  میهاربا  سپ  داهن . الاب 
نم یل  به  بر  نیدهیـس . یبر  یلا  به  اذ  ینا  لاق  و  تسا : رارق  نیدـب  نآرق  رد  دـنزرف  حـبذ  ناتـساد  دوشیم ). هدـید  ادـخ ) هوک   ) ير

رموت ام  لعفا  تبا  ای  لاق  يرت  اذ  ام  رظناف  کحب  ذا  ینا  مانملا  یف  يرا  ینا  ینب  ای  لاق  یعسلا  هعم  غلب  املف  میلح . مالغب  هانرـشبف  نیحلاصلا .
اذه نا  نینـسحملا . يزجن  کلذک  انا  ایورلا  تقدص  دق  میهاربا . ای  نا  هانیدان  و  نیبجلل . هلت  املـسا و  املف  نیرباصلا . نم  هللاءاشنا  یندجتس 

زا اراگدرورپ ، درک . دـهاوخ  تیادـه  ارم  وا  موریم و  مراگدرورپ  فرطب  نم  تفگ : میهاربا  و  . ) میظع حـبذب  هانیدـف  و  نیبملا . ءالبلا  وهل 
یناوج نارود  هب  شردـپ  ناماد  رد  میهاربا  دـنزرف  هک  یتقو  میداد . هدژم  رابدرب  يدـنزرف  هب  ار  وا  ام  سپ  امرف . تیانع  نم  يارب  ناـحلاص 

میهاربا دنزرف  ینیبیم . هچ  هک  نیبب  رما ) نیا  رد   ) نک رظن  منکیم ، حبذ  ارت  هک  منیبیم  ایور  ملاع  رد  مدـنزرف ، يا  تفگ : میهاربا  دیـسر ،
میلـست دنزرف ) ردپ و   ) هک یتقو  تفای . یهاوخ  نارابدرب  زا  ارم  دهاوخب  ادخ  رگا  هدـب ، ماجنا  دوشیم  رما  وت  هب  هک  هچنآ  ردـپ ، يا  تفگ :

وت هب  باوخ  رد  هک ) هچنآ   ) میهاربا يا  هک  میداد  رد  ادن  ار  وا  ام  دناباوخ ، یناشیپ  رب  ینابرق ) يارب   ) ار شدنزرف  میهاربا  دندش و  ادـخ  رما 
کین ناسنیدب  ام  يدروآ . ياجب  دوب  هدش  هداد  روتسد 

ترـضح هکنیا  رد  میتفریذپ ). میهاربا  دنزرف  ياج  هب  ار  یمیظع  حبذ  ام  و  راکـشآ . شیامزآ  دوب  نیا  اعطق  میهدیم . شاداپ  ار  نارادرک  و 
. تسا هدمآ  نآرق  رد  مه  تسا و  هدش  رکذتم  تاروت  رد  مه  تسا ، هدش  شیامزآ  شدنزرف  ندرک  ینابرق  هب  روتسد  اب  مالسلاهیلع  میهاربا 

هدرب هاگنابرق  هب  ندرک  ینابرق  يارب  میهاربا  ترـضح  هک  يدـنزرف  - 1 تسا : رارق  نیا  زا  دراد  تاروـت  اـب  ناتـساد  نیا  رد  نآرق  هک  یقرف 
مسق تسا : مسق  ود  دنزرف  نیا  نییعت  رد  هدراو  تایاور  و  تسا . هدشن  هدرب  دنزرف  نیا  مان  نآرق  رد  تسا و  هدوب  قاحسا  تاروت  رد  تسا ،

. تسا هدوب  لیعامسا  نیا  دیوگیم : مود  مسق  تسا . هدرب  ینابرق  يارب  مالسلاهیلع  میهاربا  ترضح  هک  تسا  هدوب  قاحـسا  دیوگیم : مکی 
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یئابج يدس و  يرهز و  اطع و  همرکع و  قورسم و  ریبج و  نب  دیعس  هداتق و  دوعسم و  نبا  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  زا  دیوگیم : یـسربط 
سنا و نب  عیبر  دهاجم و  یبعـشلا و  نسحلا و  بیـسملا و  نب  دیعـس  رمعنبا و  سابعنبا و  زا  تسا و  هدوب  قاحـسا  هک  تسا  هدش  تیاور 

نیرتدییات لباق  : ) دیوگیم یسربط  سپس  تسا . هدوب  لیعامسا  ترضح  ینابرق  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  یظرق  بعک  نب  دمحم  یبلک و 
میهاربا ترضح  دنوادخ  عقوم  نیمه  رد  هکنیا  هب  دنکیم  داهشتسا  سپس  و  تسا ) مود  تیاور  نیمه  تیاور 

ترضح شدنزرف ، ندرک  ینابرق  هب  مالسلاهیلع  میهاربا  ترضح  مادقا  عقوم  رد  هک  تسنیا  شیانعم  هک  دهدیم  تراشب  قاحسا  دلوت  هب  ار 
هب غالا  کی  مالغ و  ود  مالسلاهیلع  میهاربا  ترضح  هک  تسا  هدمآ  نینچ  تاروت  رد  - 2 تسا . هدوب  هدشن  دلوتم  زونه  مالسلاهیلع  قاحسا 
رد دـنزرف  ندرک  ینابرق  هب  روتـسد  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  نآرق  رد  - 3 تسا . هدـشن  دراو  هیـضق  نیا  نآرق  رد  یلو  دوب . هدرب  دوـخ  هارمه 

يارب يرادیب  رد  روتسد  نیا  هک  تسنیا  تالمج  رهاظ  تاروت  رد  یلو  تسا ، هدیـسر  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  هب  باوخ  ایور و  ملاع 
ترـضح هک  تسنیا  نآ  دوشیمن و  هدید  تاروت  رد  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد  ناتـساد  نیا  رد  ياهتکن  - 4 تسا . هدش  یحو  ترضح  نآ 

یهاوخرظن شدنزرف  زا  روتـسد  ماجنا  هب  مادقا  يارب  دنکیم و  وگزاب  شدنزرف  هب  دوب  هدید  ایور  ملاع  رد  هک  ار  هچنآ  مالـسلاهیلع  میهاربا 
لمع تسا ، هدش  هداد  وتب  هک  يروتـسد  هب  ردپ ، يا  دیوگیم : تحارـص  لامک  رد  یئابیکـش و  ربص و  مامت  اب  مه  شدـنزرف  و  دـیامنیم .

هک هچنآ  تسا . هدماین  تاروت  رد  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  نتخادنا  شتآ  هب  ناتـساد  تفای . یهاوخ  نارابدرب  زا  ارم  هللاءاشنا  هک  نک 
ذخ وبن  : ) هک دیوگیم  نینچ  موس  يهلمج  ات  يهلمج 19  زا  موس  حاحصا  لایناد  رفس  رد  دوشیم ، هدید  تاروت  رد 

دش و كانبضغ  دندوب ، هدرکن  هدجس  یئالط  تب  هب  هک  وغن  دبع  خشیم و  خردش و  مان  هب  رفن  هس  هب  رصنلا ) تخب   ) ای رصن ) دک  وبن  ( ) رصن
اـهنهاریپ و كاـشوپ و  اـب  ار  رفن  هس  نآ  دـننک و  نـشور  یلوـمعم  شتآ  زا  رتدـیدش  ربارب  تـفه  ياهجردـب  یـشتآ  نوـت ، رد  داد  روتـسد 
هب دنتخوسن ، نانآ  هک  درک  هدهاشم  اریز  تفر  ورف  تریح  رد  عقوم  نیا  رد  رصن ) ذخ  وبن  . ) دنتخادنا نوت  نآ  نایم  رد  دنتـسب و  ناشیاهابع 
ذخ وبن  . ) هاشداپ يا  يرآ  دنداد : خساپ  نارواشم  میتخادنین ؟ شتآ  هب  دـندوب  هدـش  هتـسب  هکیلاح  رد  ار  درم  هس  ام  رگم  تفگ  شنارواشم 

يهفایق دنوریم و  هار  دسرب  نانآ  هب  يررـض  هکنیا  نودـب  شتآ  طسو  رد  هک  منیبیم  زاب  ياپ  تسد و  اب  درم  راهچ  نم  کنیا  تفگ : رـصن )
: درک ادص  دش و  کیدزن  دوب  روهلعـش  شتآ  اب  هک  نوت  رد  هب  رـصن ) ذخ  وبن   ) سپـس تسا . هیبش  نایادخ  دنزرف  هب  رفن  راهچ  نآ  زا  یکی 
اههغوراد و نانابزرم و  دندش و  نوریب  نانآ  دیئایب … و  دـیوش و  نوریب  گرزب ، دـنوادخ  ناگدـنب  يا  وغن ، دـبع  خـشیم و  خر و  دـش  يا 
هدرکن و ادیپ  يرییغت  نانآ  ياهکاشوپ  دنازوسب و  ار  نانآ  ماسجا  هک  تسا  هتـشادن  تردـق  شتآ  هک  دـندید  دـندش و  عمج  يو  نارواشم 

شرف هک  وغن  دبع  خشیم و  خر و  دش  يادخ  تسا  گرزب  تفگ : داد و  خساپ  رصن ) ذخ  وبن  . ) دوب هتخوسن  ناشرس  زا  یئوم  یتح 
ترضح ناتساد  هب  یتهابش  تاروت  ناتـساد  هک  دوشیم  هظحالم  داد . تاجن  دندوب  هدرک  لکوت  وا  هب  هک  ار  شناگدنب  داتـسرف و  ار  شاهت 

رد هک  ترـضح  نآ  هرابرد  هن  میدـش  رکذـتم  الاب  رد  ار  نانآ  ياـهمان  هک  رگید  رفن  هس  يهراـبرد  یلو  دراد ، نآرق  رد  ع )  ) لـیلخ میهاربا 
امل مکل و  فا  مکرـضیال . ائیـش و  مکعفنیال  ام  هللا  نود  نم  نودبعتفا  لاق  تسا : نینچ  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هک  هچنآ  تسا . هدـمآ  نآرق 

هب اودارا  و  میهاربا . یلع  امالس  ادرب و  ینوک  ران  ای  انلق  نیلعاف . متنک  نا  مکتهلآ  اورـصنا  هوق و  رح  اولاق  نولقعت . الفا  هللا  نود  نم  نودبعت 
هن دناسریم و  یعفن  امـش  يارب  هن  هک  دیتسرپیم  ار  يزیچ  ادخ  زج  ایآ  تفگ : مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  : ) نیرـسخالا مهانلعجف  ادیک 

يرای ار  ناتنایادخ  دینازوسب و  ار  میهاربا  دنتفگ : نانآ  دینکیمن ؟ لقعت  ایآ  دیتسرپیم  ارنآ  امش  هک  ادخ  زج  نآ  رب  امش و  رب  فا  يررض .
يو يارب  ناـنآ  مـیهاربا . يارب  شاـب  تمالــس  کـنخ و  شتآ ، يا  میتـفگ : شتآ  هـب  اـم  دــیهدب . ماـجنا  يراـک  دــیهاوخیم  رگا  دــینک 

يهرابرد ثحب  زا  شیپ  لیجنا  نآرق و  هاگدـید  زا  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  میداد ). رارق  ناراکنایز  ارنانآ  اـم  دـندرک و  يزادرپهلیح 
رصتخم يهمدقم  کی  لیجنا ، نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  میهاربا  ترضح  تیصخش 

دنمـشناد هدنـسیون  هک  روطنامه  دـسریم  رظنب  میوشیم : رکذـتم  تیدـبا  داعم و  يهراـبرد  دـیدج  دـهع  قیتع و  دـهع  هاگدـید  نوماریپ  ار 
ینید قئاقح  تاروت ، ریسم  زا  لوحت  یعون  اب  تیحیسم ) هب   ) دوخ توعد  رد  لیجانا  تسا : هدرک  حرطم  داقع  دومحم  سابع  ياقآ  يرصم 
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يدنوادخ يهدعو  هلئسم  - 2 گرم . زا  سپ  یگدنز  هلئسم  - 1 دوشیم : هدید  تیمها  اب  رایسب  هلئسم  هس  رد  لوحت  نیا  دنیامنیم . نایب  ار 
لقن هب  انب  یمـسج . یحور و  لئاسم  اب  اـهنآ  يهطبار  ینید و  رئاعـش  يهلئـسم  - 3 تیناـسنا . تیموق و  اـب  نآ ، يهطبار  هدـیزگرب و  تلم  هب 

الیلد و هسمخلا  بتکلا  یف  يرتال  توملا و  دـعب  هماـیقلا  رکنت  نییقودـصلا  هفئاـط  یه  دوهیلا و  نم  هریبک  هفئاـط  تناـک  روبزم : دنمـشناد 
یلا فصولا  اذه  یف  عجرتال  امهفصو و  یف  عسوتتال  اهنکل  هلمجلا و  یلع  باقعلا  باوثلاب و  نموت  يرخالا  فئاوطلا  تناک  اهیلع و  احضا 

مضنا هنا  تیملا  نع  اولاق  ناوضرلا  اوفصو  اذا  و  لویش )  ) هیواهلا یلا  باهذلاب  هنعا  ربع و  ریصملا  ءوس  اوفصو  اذا  اوناک  و  هیلع . قفتم  دنس 
دوهی زا  گرزب  ياهفئاط  : ) ایندـلا هایحلا  ملاع  ریغ  ملاع  یف  موقلا  ءالوه  دوجو  نع  هضماغ  هروص  مهناه  ذا  یف  هموقب و  عمتجا  وا  هموق  یلا 

تک رد  دندرکیم و  راکنا  ار  گرم  زا  سپ  تمایق  دندشیم ، هدیمان  نایقودص  يهفئاط  هک 
رد یلو  دنتـشاد ، نامیا  باقع  شاداپ و  هب  الامجا  دوهی  زا  يرگید  فئاوط  و  دندیدیمن . تمایق  تابثا  يارب  نشور  یلیلد  هناگجنپ  ياهبا 

نایاپ يدـب  هک  یماگنه  دـندرکیمن و  هیکت  قافتا  دروم  دنـس  کی  هب  فیـصوت  نیا  رد  دـندادیمن و  شرتسگ  باقع  شاداپ و  فیـصوت 
موق هب  هدرم  دنتفگیم : دندرکیم  فیـصوت  ار  تشهب  هک  یماگنه  دندومنیم و  هیواه ) هب  نتفر   ) ریبعت دـندرکیم ، فیـصوت  ار  یگدـنز 

( دندوب هتفر  ملاع  نیا  زا  هدرم و  هک   ) ماوقا نآ  دوجو  زا  یمهبم  لکـش  نانآ  ياهزغم  رد  دـش و  عمج  دوخ  موق  اب  هدرم  ای  دـش  قحلم  دوخ 
نم موق  رضح  و  تسا : هدمآ  نینچ  متسیب  حاحـصا  اقول  لیجنا  باتک  رد  بلطم  نیا  تشاد ). دوجو  يویند  یگدنز  ملاع  زا  ریغ  یملاع  رد 

دندیسرپ دندش و  رـضاح  دنتـشاد  تمواقم  تمایق  رما  ربارب  رد  هک  نایقودص  زا  یموق   …  ) هولاس همایقلا و  رما  نومواقی  نیذلا  نییقودصلا 
. لوقی امک  هقیلعلا  رما  یف  اـضیا  یـسوم  هیلع  لد  دـقف  نوموقی  یتوملا  نا  تسا : هدـمآ  نینچ  رطـس  دـنچ  زا  سپ  حاحـصا  نیمه  رد  …  ( 

داـقع سپـس  تسا ). هدومن  لالدتـسا  اـی  یئاـمنهار و  نازوس  يهتوب  رما  رد  ار  عوـضوم  نیا  مه  یـسوم  دـنزیخیمرب ، اـهربق  زا  ناـگدرم  )
سجا  ) اهنآ ربانف  هک  يداسجا  حاورا و  نایم  زیامت  حور و  تیدبا  رد  نانوی  يهفسالف  دئاقع  نانآ  نایم  رد  : ) دیوگیم

بتک رد  هک  درک  فیـصوت  يروطب  ار  رگید  ناـهج  درک ، روهظ  یحیـسم  توعد  هک  ماـگنه  نآ  رد  تشگ . رـشتنم  دوشیم ، ضراـع  دا )
فیـصوت اریز  دـنک ، هجوتم  نآ  هب  یـضارتعا  تسناوتیمن  دوهی  دوب ، هدروآ  تیحیـسم  هک  فیـصوت  نیا  يارب  تسا . هتـشادن  هقباس  دوهی 

شنادرگاش هب  یسیع  ترضح  گرم  زا  سپ  یگدنز  يهلئسم  رد  تسا …  هدوب  میهاربا  ترضح  توعد  زا  ياهدعاق  رب  ینبم  يدبا  ناهج 
( رخاف ي   ) اهـسابل یناوغرا و  سابل  وا  دـنمتورث . دوب  یناسنا  - ) 1 دـیوگیم : هدز و  رگید  ملاع  رد  ار  دـنمتورث  درم  رذاع و  میهاربا و  لـثم 

هدـیبوک اهمخز  اب  هک  دوب  هداتفا  وا  يهناخ  رد  کیدزن  رزاعل  مانب  یئاونیب  درم  و  دوب . روهطوغ )  ) معنتم هافر  ناـیم  رد  زور  ره  دیـشوپیم و 
. دندیـسیلیم ار  يو  ياهمخز  دندمآیم و  اهگـس  هکلب  دوش . ریـس  دنمتورث  يهرفـس  زا  طقاس  يدایز و  ياهاذغ  زا  هک  تساوخیم  دوب و 
ار شیاهمـشچ  سپ  دش . نفد  درم و  زین  دنمتورث  و  میهاربا . روضح ) ای  هانپ   ) شوغآ هب  دندرب  دنتـشادرب و  ار  وا  ناگتـشرف  درم و  اونیب  نآ 
درک و ادـص  دوب . شروضح ) ای  شهانپ ،  ) شـشوغآ رد  رزاعل  هک  دـید  رود  زا  ار  میهاربا  دوب و  باذـع  رد  هکیلاح  رد  درک  زاب  هیواه  رد 

، دنادرگ کنخ  ار  منابز  دنک و  رت  بآ  اب  ار  شتشگنا  رس  ات  تسرفب  ار  رزاعل  نک و  محر  نمب  میهاربا ، مردپ ، يا  تفگ :
يدرک و ءافیتسا  دوخ  یگدنز  رد  ار  دوخ  تاریخ  وت  هک  روایب  دایب  مدنزرف ، يا  تفگ : میهاربا  مباذـع . رد  شتآ  يهلعـش  نیا  رد  نم  اریز 

گرزب تسا  ياهرد  امـش  ام و  نایم  اهنیا  يهمه  زا  رتالاب  و  یبذـعم . وت  تسا و  شمارآ  رد  وا  نونکا  و  دوب ) اهـشیامزآ  و   ) اهالب رد  رزاعل 
دنتـسه اـجنآ  هکیناـسک  هن  دـنناوتیمن و  دـننک ، روبع  امـش  فرط  هب  اـجنیا  زا  دـنهاوخیم  هک  یناـسک  هکیروـطب  تسا ، هدـش  تیبـثت  هک 

جنپ نم  اریز  تسرفب ، نم  ردـپ  يهناـخ  هب  ار  دنمتداعـس  ریقف  نآ  مردـپ ، يا  سپ  تفگ : مرجم ) نآ  . ) دـننک روبع  اـم  فرط  هب  دـنناوتیم 
دزن رد  ناربمایپ  یسوم و  تفگ : وا  هب  میهاربا  دنیاین . باذع  هاگیاج  نیا  هب  زین  نانآ  ات  دهدب ، تداهـش  نانآ  هب  ار ) ترخآ   ) ات مراد  ردارب 
نانآ رگا  تفگ : میهاربا  دننکیم . هبوت  دورب  نانآ  يوسب  ناگدرم  زا  یکی  رگا  هکلب  میهاربا ، يا  هن ، تفگ : دنونشب . نانآ  زا  دنتسه . نانآ 

. ترخآ يارس  توبث  کی - تسا : تالمج  نیا  رد  هک  یبلاطم  دینش ). دنهاوخن  مه  ناگدرم  زا  یکی  زا  دنونـشیمن  ناربمایپ  یـسوم و  زا 
رد هک  رگید  یضعب  تواقش  تبکن و  دناهداد و  ماجنا  کین  لامعا  دناهدشن و  اطخ  بکترم  ایند  نیا  رد  هک  مدرم  زا  یضعب  تداعـس  ود -
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يردق هب  مالسلاهیلع  میهاربا  ترضح  هکنیا  هس - تسا . نشور  الماک  دناهدرک ، تیصعم  ایند  نیا 
جروج زا  داـقع  تسا . هدـش  ریبـعت  میهاربا  ترـضح  روـضح  شوـغآ و  هب  ندـش  دراو  هب  تشهب  هب  دورو  هک  تسا  رادروـخرب  تمظع  زا 
میدق دهع  مایا  رد  توم  زا  دعب  تایح  دـیما  : ) دـیوگیم نینچ  باتک ) زا  یباتک   ) دوخ فینـصت  رد  وا  هک  دـنکیم  لقن  نینچ  نوسپمتـسا 

میهاربا ترضح  روضح  ای  شوغآ  خزود و  نامسآ و  زا  نخس  یلو  دوب ، دهاوخ  حیسم  روهظ  زا  سپ  هک  یندش  هتخیگنارب  هب  دوب  رصحنم 
نیا رد  تسا و  اجنیا  زا  اقول  لیجنا  رد  رزاعلا  ینغ و  درم  لاثم  درک و  ادیپ  عویش  دوهی  فئاوط  زا  یضعب  نایم  یـسیع و  ترـضح  دهع  رد 

( روضح ای   ) شوغآ ترابع  نیا  زا  و  دـندرب ). میهاربا  روضح ) ای   ) شوغآ هب  ار  وا  ناگتـشرف  درم و  ریقف  : ) دـیوگیم یـسیع  ترـضح  لاثم 
ياههیامرـس اهورین و  ایند  نیا  رد  ناراکهانگ  هکنیا  راـهچ - تشگ ). فدارم  نامـسآ  اـی  یتشهب ) ي   ) اـهتمعن ياـنعم  اـب  میهاربا  ترـضح 

هدـمآ نینچ  دـیجم  نآرق  رد  بلطم  نیا  دـنرادن . تداعـس  قاقحتـسا و  يارب  يزیچ  ایند  نآ  رد  دـنزاسیم و  کلهتـسم  ار  دوخ  يهزیکاـپ 
متنک امب  نوهلا  باذـع  نوزجت  مویلاف  اـهب  متعتمتـسا  ایندـلا و  مکتاـیح  یف  مکتاـبیط  متبهذا  راـنلا  یلع  اورفک  نیذـلا  ضرعی  موی  و  تسا :

هب  ) دنوشیم هضرع  شتآ  هب  دناهدیزرو  رفک  هک  یناسک  تمایق )  ) زور نآ  رد  و  : ) نوقـسفت متنک  امب  قحلا و  ریغب  ضرالا  یف  نوربکتـست 
نانآ

تهج هب  زورما  دـیتشگ ، دـنمهرهب  اـهنآ  زا  دـیدرب و  نیب  زا  دوخ  يویند  یگدـنز  رد  ار  دوخ  يهزیکاـپ  ياههیامرـس  امـش  دوشیم ): هتفگ 
دیهاوخ ار  ياهدـننک  تسپ  باذـع  تازاـجم ، يارب  دـیتشگ  فرحنم  هک  تهج  نادـب  دـیدیزرو و  نیمز  يور  رد  قح  نودـب  هک  يربـکت 

لاقف كانعبت . ءیش و  لک  انکرت  دق  نحن  اهـسرطب  لاقف  - 1 تسا : نینچ  يدبا  یگدـنز  يهرابرد  لیجنا  حیرـص  تالمج  زا  یکی  تفای ).
افاعـضا نامزلا  اذه  یف  ذخای  الا و  هللا  توکلم  لجا  نم  ادالوا  وا  هارما  وا  هوخا  وا  نیدـلاو  وا  اتیب  كرت  دـحا  سیل  نا  مکل  لوقا  قحلا  مهل 

: تفگ حیـسم  ترـضح  میدرک . يوریپ  وت  زا  هدرک و  اهر  ار  زیچ  همه  ام  کنیا  تفگ : سرطپ  : ) هیدـبالا هویحلا  یتـالا  رهدـلا  یف  هریثک و 
دنکیمن اهر  ار  شنادنزرف  ای  رـسمه  ای  ناردارب  ای  ردام  ردـپ و  ای  هناخ  يدـنوادخ  توکلم  هب  لوصو  يارب  سک  چـیه  میوگیم  تقیقح 

ناتخلا نا  هرم  ریغ  سلوب  لاق  و  - 2 ددرگیم ). لئان  يدبا  تایح  هب  هدنیآ  ناهج )  ) رهد رد  دریگیم و  ربارب  دنچ  نامز  نیا  رد  هکنیا  رگم 
و .( ) هریثک ممال  ابا  هلعج  هللا  اعیمج و  انل  با   ) میهاربا نا  نامیالا و  تاوطخ  یف  نوکلـسی  نم  هوانبا  امنا  میهاربال و  اـنبا  ناـسنالا  لـعجیال 

ین نیا  زج  هکلب  دنکیمن ، میهاربا  دنزرف  ار  ناسنا  طقف )  ) ندرک هنتخ  تسا : هتفگ  اهراب  سلوب 
ياهتما ردپ  ار  وا  دنوادخ  تسا و  ام  يهمه  ردپ  میهاربا  دننکیم و  تکرح  نامیا  ياهماگ  اب  هک  دنتسه  یناسک  میهاربا  نادنزرف  هک  تس 

؟ دروایب دوجوب  هناگ  هس  نایدا  رد  يرظن  دیدجت  دـناوتیم  هللالیلخ  میهاربا  ترـضح  یهلا  تمظع  هب  فارتعا  ایآ  تسا ). هداد  رارق  یناوارف 
هدرب و مان  مالـسلاهیلع  لـیلخ  میهاربا  ترـضح  زا  دروم  زا 60  شیب  نآرق  هک  تسنیا  نآ  تـسا و  نـشور  لاوـس  نـیا  يارب  مالـسا  خـساپ 

ربمایپ نیا  یتیصخش  رصانع  هداد و  تبسن  ترضح  نآ  هب  ار  یهلا  لماک  ناسنا  کی  تافص  نیرتیلاع  میدید  هتشذگ  ثحابم  رد  هکنانچ 
نآرق دراد و  رب  رد  ار  مالسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  نید  مالـسا  تسا : هتفگ  احیرـص  دروم  دنچ  رد  هداد و  حیـضوت  ار  ءایبنالاوبا )  ) گرزب

میلـس و لقع  ماکحا  قباطم  تسا  هدروآ  هک  یماکحا  دئاقع و  لوصا  هک  دـهدیم  رادـشه  نوگانوگ  تانایب  اب  اهراب  ینعم  نیا  تابثا  يارب 
ماکحا دـئاقع و  لوصا  رد  رگا  دـشابیم . تسا  هدـش  یحو  مالـسلاامهیلع  میهاربا  ترـضح  حون و  ترـضح  هب  هک  بان  يرطف  ياهتفایرد 

. تفرگیمن تروص  ینآرق  تاـیآ  رد  لـقعت  ریبدـت و  هب  دـیکات  همهنآ  تشاد  دوـجو  میلـس  لـقع  ماـکحا  اـب  يداـضت  نیرتـمک  یمالـسا 
اهر زا  یناوتان  یگزیگنا  هب  تسا ، هتفرگ  تروص  خیرات  لوط  رد  یمالسا  بتکم  اب  هک  یئاهتفلاخم  اههزرابم و  هکنیا  يهفاضاب 

ترابع هب  تسا . هدـش  هدـهاشم  لقع  مکح  فلاخم  يزیچ  اعقاو  یمالـسا  ماـکحا  دـئاقع و  رد  هکنیا  هن  تسا  هدوب  یلبق  تادـقتعم  ندرک 
یلبق تاداقتعا  شیارگ و  تهج  هب  مالـسا  اب  تفلاخم  دهدیم  ناشن  مه  یخیرات  تاعالطا  تسا و  هدـمآ  نآرق  رد  هک  روطنامه  رتنـشور 

هب دـشاب . هدـش  هدـید  مالـسا  رد  لقع  فلاخم  يزیچ  هدـننک  عناق  لئالد  اب  میقتـسم و  روطب  هکنیا  هن  تسا  هدوب  مالـسا  اب  هدـننک  تفلاخم 
هک رگید  یقئاقح  اب  تسا  مالسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  نید  نتم  تسا  هدروآ  مالـسا  ربمایپ  ار  هچنآ  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیمه 
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يهرابرد هک  یمهم  تافیـصوت  هب  رظن  اب  دوهی ، موق  اما  و  دراذـگیم . رـشب  رایتخا  رد  ار  نآ  لامک  مامت و  دـهدیم و  لماک  حیـضوت  ار  نآ 
هدروآ مالسلاهیلع  یسوم  ترضح  هک  نانآ  نید  هک  دنزاسب  نشور  ار  هلئسم  نیا  دیاب  تسا  هدمآ  تاروت  رد  مالسلاهیلع  میهاربا  ترـضح 
میهاربا نید  زا  ياهولج  ار  مالـسا  نید  ناناملـسم  هکناـنچ  اـیآ  دراد . میهاربا  ترـضح  نید  اـب  ياهطبار  هچ  تیمک  تیفیک و  رظن  زا  تسا 
ترورـض یعقاو  تاکرتشم  فشک  يارب  شـشوک  وپاکت و  نیا  هن ؟ اـی  دـننادیم  میهاربا  نید  زا  ياهولج  ار  دوهی  نید  زین  ناـنآ  دـننادیم 

تسا ك نشور  هیضق  نیا  هتبلا  تیحیسم ، اما  درک . تعانق  دودحم  تاعلاطم  تاساسحا و  هب  هلئسم  نیا  رد  ناوتیمن  دراد و 
اب اـهنآ  طاـبترا  رئاعـش و  تیناـسنا و  هب  طوبرم  لـئاسم  داـعم و  تیدـبا و  يهراـبرد  میتـفگ  هتـشذگ  ثحبم  رد  هکناـنچ  دوـجوم  لـیجنا  ه 

ینید میناوتیم  هنوگچ  ام  تسیک و  میهاربا  ترضح  هکنیا  یلو  تسا . هداد  رکذت  ررکم  حیرص و  رایسب  ینامـسج  یناحور و  تاعوضوم 
تـسدب لـیجنا  زا  تسا ، هدومن  اـهنارود  يهمه  رد  لـلم  ماوقا و  يهمه  يارب  نآ  غـالبا  روماـم  ار  وا  هداد و  وا  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  ار 

: تسا هدمآ  نینچ  دعبب  يهلمج 51  زا  متشه  حاحصا  انحوی  لیجنا  رد  دننک . تابثا  دیاب  یحیسم  ياملع  هک  تسا  رگید  ياهلئسم  میروایب ،
میهاربا تام  دق  اناطیـش . کب  نا  انملع  نالا  دوهیلا  هل  لاقف  دبالا . یلا  توملا  يری  نلف  یمالک  ظفحی  دـحا  ناک  نا  مکل  لوقا  قحلا  قحلا 

اوتام ءایبنالا  و  تام . يذلا  میهاربا  انیبا  نم  مظعا  کلعلا  دبالا . یلا  توملا  قوذی  نلف  یمالک  ظفحی  دـحا  ناک  نا  لوقت  تنا  و  ءایبنالا . و 
متـسل مکهلا و  هنا  متنا  نولوقت  يذلا  یندجمی . يذلا  وه  یبا  ائیـش . يدجم  سیلف  یـسفن  دـجما  تنک  نا  عوسی  باجا  کسفن . لعجت  نم 
یموی يری  ناب  للهت  میهاربا  مکوبا  هلوق . ظفحا  هفرعا و  ینکل  اـبذاک . مکلثم  نوکا  هفرعا  تسل  ینا  تلق  نا  و  هفرعاـف . اـنا  اـما  و  هنوفرعت .

لا عوسی  مهل  لاق  میهاربا . تیا  رفا  دعب . هنس  نوسمخ  کل  سیل  دوهیلا  هل  لاقف  حرف . يارف و 
مهطس و یف و  ازاتجم  لکیهلا  نم  جرخ  یفتخاف و  عوسی  اما  هومجریل . هراجح  اوعفرف  نئاک . انا  میهاربا  نوکی  نا  لبق  مکل  لوقا  قحلا  قح 

الاح دنتفگ : وا  هب  دوهی  دید . دهاوخن  دبا  ات  ار  گرم  دـنک  ظفح  ارم  نخـس  یـسک  رگا  میوگیم  امـش  هب  ار  قح  ار ، قح  : ) اذـکه یـضم 
دهاوخن دـبا  يارب  ار  گرم  دـنک  ظفح  ارم  نخـس  یـسک  رگا  یئوگیم  وت  دـندرم و  ناربمایپ  میهاربا و  تسا . وت  اـب  یناطیـش  هک  میتسناد 

رگا تفگ : یـسیع  یهدیم ؟ رارق  يدوجوم  هچ  ار  دوخ  وت  دـناهدرم . ناربمایپ  يرتگرزب ؟ تسا  هدرم  هک  میهاربا  ام  ردـپ  زا  وت  ایآ  دیـشچ .
وا دیئوگیم  امـش  هک  یـسک  نآ  دنکیم . دیجمت  ارم  هک  تسا  نم  ردپ  نیا  دوبن . يزیچ  دیجمت  نیا  مدرکیم  دـیجمت  ار  دوخ  هک  مدوب  نم 

وگغورد امـش  دـننام  مسانـشیمن  ار  وا  نم  میوگب  رگا  و  مسانـشیم . ار  وا  نم  اـما  و  دیـسانشیمن . ار  وا  هک  یلاـح  رد  تسا  امـش  يادـخ 
نامداش دید و  ارنآ  دش . لاحشوخ  نم  نارود  ندید  اب  میهاربا  امـش  ردپ  منکیم . ظفح  ار  وا  نخـس  مسانـشیم و  ار  وا  نم  یلو  مشابیم ،

میوگیم امـش  هب  ار  قح  ار ، قح  تفگ : نانآ  هب  یـسیع  ياهدـید ؟ ار  میهاربا  ایآ  تسین . لاـس  هاـجنپ  وت  يارب  دـنتفگ : وا  هب  دوهی  تشگ .
یسیع اما  دننک ، راسگنس  ار  وا  هک  دندرک  دنلب  ار  اهگنس  مدوب . دوجوم  نم  دیایب  دوجوب  میهاربا  هکنآ  زا  شیپ 

مهبم رایـسب  بلطم  نیا  تالمج ، نیا  رد  تفر ). بیترت  نیدـب  تشذـگ و  ناـنآ  طـسو  زا  هدـمآ  نوریب  دـبعم  زا  تشگ و  یفخم  وا  سپ  ، 
یـسیع ترـضح  حور  مدـقت  هلمج  نیا  زا  دوصقم  تفگ : ناوـتیمن  و  مدوـب ) دوـجوم  نم  دـیایب  دوـجوب  میهاربا  هکنآ  زا  شیپ   ) هک تسا 

ملاع رب  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  حور  مدقت  كالم  نامه  اریز  تسا ، هدوب  مالسلاهیلع  میهاربا  ترضح  يویند  یناگدنز  هب  مالـسلاهیلع 
روهشم تیاور  كالمب  یهلا  ناربمایپ  يهمه  حاورا  ینعی  دراد . زین  دوجو  مه  مالسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  حور  رد  نآ ، تانایرج  هدام و 

ناهج ندمآ  دوجوب  زا  شیپ  دوب ). لگ  بآ و  نایم  مدآ  ترـضح  مدوب و  ربمایپ  نم  : ) نیطلا ءاملا و  نیب  مدآ  ایبن و  تنک  مالـسا : ربمایپ  زا 
تابثا ار  لصا  نیا  ناوتیم  لیجنا ) تاروت و  نآرق و   ) یناهج يهناگ  هس  نایدا  باـتک  هس  ره  زا  دناهتـشاد . دوجو  نآ ، تاـنایرج  هداـم و 

ار نآ  دـیاب  روـبزم  يهناـگ  هس  ناـیدا  يهمه  هک  تسا  یهلا  نید  یلک  نتم  يهدـنهد  هئارا  مالـسلاهیلع  لـیلخ  مـیهاربا  ترـضح  هـک  درک 
يهدننک وگزاب  فیرحت  یگدروخ و  تسد  نیرتمک  نودب  نیملسم و  ینامـسآ  باتک  نآرق  نیملـسم  هاگدید  زا  هک  تهج  نادب  دنریذپب .

نید نتم  هک  ار  نید  هس  نآ  تاکرتشم  دنناوتیم  زورما  یناهج ، نید  هس  ره  نادنمشناد  ناققحم و  تسا ، یهلا  یلک  نید  نآ 
هللا یلـص  هللادبع  نب  دمحم  هک  یحیـسم  دوهی و  نید  ود  نادنمـشناد  ناققحم و  زا  هدـع  نآ  و  دـنیامن . لمع  جارختـسا و  تسا ، یمیهاربا 
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نید نتم  یلک  لوصا  هدومن و  تقفاوم  یمالـسا  نادنمـشناد  ناققحم و  اب  هتکن  نیا  رد  دـنروبجم  دـننادیم ، وگتـسار  ناسنا  ار  هلآ  هیلع و 
رانیمـس رد  هک  گـنوک  سناـه  ياـقآ  ناـملآ  مرتـحم  روهـشم و  دنمـشناد  هلمج  نآ  زا  دـنیامن . طابنتـسا  نآرق  زا  ار  مالـسلاهیلع  مـیهاربا 

روضح هامدنفسا 1363  يهبنشجنپ 16  خیرات  رد  یمالسا  يهفسلف  تمکح و  نمجنا  رد  یناملآ ) ناملسم و  نارکفتم  هاگدید  زا  تداعس  )
تـسا هدـش  یحو  هک  هچنآ  رما  تیاهن  تسا . هدـش  یحو  ناشیا  هب  دـنربمغیپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم   ) هک دـندرکیم  نایب  دنتـشاد 

نیا زا  دشاب .) هدش  یحو  وا  هب  همه  ظافلا  دوخ  هکنیا  هن  تسا  هدوب  وا  دوخ  رایتخا  هب  یناعم  نآ  يهئارا  يارب  ظافلا  باختنا  هدوب و  یناعم 
یگتـسیاش توبن و  خـماش  ماقم  هب  الا  و  دـناهتفریذپ ، ار  مالـسا  ربمایپ  صولخ  قدـص و  گنوک  سناه  ياقآ  هک  دوشیم  مولعم  تـالمج 

نتم عبنم  ناونع  هب  ار  نآرق  دنناوتیم  دناهدیقع  مه  ناشیا  اب  هک  یناسک  گنوک و  سناه  ياقآ  هجیتن  رد  دنتـشگیمن . لئان  یحو  یگدنریگ 
تحارص ك اب  نآرق  اریز  دنیامن ، جارختسا  نآرق  زا  ار  یلک  نید  نآ  هدومن و  یقلت  مالسلاهیلع  میهاربا  نید 

رب انب  هکنیا  اب  دـسریم  رظن  هب  دـنکیم . یفرعم  مالـسلاهیلع  میهاربا  نید  نامه  ار  مالـسا  نید  میدروآ  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  هکناـنچ  لـما 
دوهی و نایاقآ  مینک ، طابنتـسا  ار  مالـسلاهیلع  لـیلخ  میهاربا  ترـضح  یلک  نید  نتم  نآرق  زا  میناوتیم  اـم  گـنوک  سناـه  ياـقآ  ياـنبم 

لاوس ناونع  هب  گنوک  سناه  ياقآ  رانیمس ، رد  بناجنیا  ینارنخس  عقوم  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنریذپن . ار  طابنتسا  نیا  نایحیـسم 
نایدا لمع  دروم  میروایب و  تسدب  ار  نآ  عبنم ، نیمادک  زا  اجک و  زا  یلو  تسا ، یلک  نید  نتم  لیلخ  میهاربا  نید  بوخ ، رایـسب  دـنتفگ :
ناسنا ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هک  دنرادن  رظن  رد  مرتحم  دنمـشناد  نیا  هک  دش  مولعم  لاوس  نیا  زا  میهدـب ؟ رارق  هناگ  هس 

هـس ره  دیئایب  هک : مداد  نینچ  ار  گنوک  سناه  ياقآ  خـساپ  بناجنیا  لاح  ره  هب  دـناهتفریذپ !! ار  ناشیا  يربمایپ  هکنیا  اب  دـننادب  وگتـسار 
ناونع هب  ناوتیم  كاپ  نادجو  میلـس و  لقع  درخ و  هاگدـید  زا  هک  ار  بلاطم  نآ  يهمه  مینک و  زاب  ار  لیجنا ) تاروت و  نآرق و   ) باتک
تلاح اب  گنوک  سناه  ياقآ  اصوصخ  رانیمـس  ياضعا  همه  ار  خـساپ  نیا  میریذـپب . میهاربا  نید  نتم  ناونع  هب  داد ، تبـسن  ادـخ  هب  نید 

قحم دوش و  عورش  یتایح  مزال و  ششوک  نیا  رتدوز  هچ  ره  مراودیما  بناجنیا  و  دنتفریذپ . فعش  روش و 
سناه ياقآ  هیرظن  دنـسرب . ینالوط  ياهنامز  رد  هچ  رگا  بولطم  جـیاتن  هب  یناهج  گرزب  نید  هس  ره  علطم  صلخم و  نادنمـشناد  ناـق و 
سناه ياقآ  ناشیاب  بناجنیا  خـساپ  تسا و  هدـش  لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  اـم  ربماـیپ  رب  هک  ییحو  هراـبرد  گـنوک 

نآ دوخ  ار  ظافلا  اما  تسا و  هدوب  یناعم  هدـش  یحو  هک  هچنآ  یلو  تسا  هدـش  یحو  مالـسا  ربمایپ  يارب  دـنتفگ : رانیمـس  نآرد  گـنوک 
. دش میهاوخ  رکذتم  يدعب  ثحابم  رد  هک  دـندرک  هراشا  یکم  یندـم و  ياههروس  نایم  توافت  هب  ناشیا  تسا . هدومرف  باختنا  ترـضح 

امش دوصقم  رگا  متفگ : مدرک و  ناتسود  هب  ور  نم  دنتفریذپ . ار  سناه  ياقآ  هیرظن  نیا  دنتشاد  تکرش  رانیمس  رد  هک  ناتسود  زا  یـضعب 
الماک دـنکیم ، زاربا  ارنآ  درادـیمرب و  یحیـسم  دنمـشناد  کی  یعطق  لـئالد  ياـنبم  رب  هک  تسا  یگرزب  ماـگ  کـی  هیرظن  نیا  هک  تسنیا 

هتفگ هکنیا  اریز  تسین ، لوبق  لباق  بلطم  نیا  تسا ، حیحـص  تاهج  همه  زا  ناـشیا  هیرظن  هک  تسنیا  ناـتروظنم  رگا  اـما  تسا و  حـیحص 
رگا تسیچ ؟ يارب  تسا  هدوب  مالساربمایپ  دوخ  زا  ظافلا  باختنا  و  ظافلا ، هن  هدوب  یناعم  تسا  هدش  یحو  مالسا  ربمایپ  رب  هک  هچنآ  دوش :

اخ هجیتن  هیرظن  نیا  تسا ، هدرکن  یهابتشا  چیه  مالسا  ربمایپ  تسا ، هدش  هتشاذگ  مالساربمایپ  هدهعب  هک  ظافلا  باختنا  رایتخا  رد 
هیآ نیا  دوش : هتفگ  الثم  هک  دـنامیمن  دوخ  یناعم  زا  ظاـفلا  ندرک  نوگرگد  يارب  یئاـج  ضرف  نیا  رب  اریز  تشاد ، دـهاوخن  رب  رد  یص 
دوخ هک  یسک  زا  رتهب  ینید  ياراد  تسیک  و  : ) افینح میهاربا  هلم  عبتا  نسحم و  وه  ههجو هللا و  ملـسا  نمم  انید  نسحا  نم  و  دیوگیم : هک 

ربمایپ رب  هک  یئاـنعم  تسا )؟ میقتـسم ) طارـص  رد   ) فینح هک  دـنکیم  يوریپ  میهاربا  نید  زا  تساراـکوکین و  هدومن و  میلـست  ادـخ  هب  ار 
مالـسا ربمایپ  یلو  تسا ، تیحیـسم  ای  دوهی  رایتخا  رد  هک  میهاربا  تلم  زا  دنک  يوریپ  هک  دوب  نیا  دوب ، هدـش  لزان  یحو  ناونع  هب  مالـسا 

دیامن و نایب  روبزم  ظافلا  اب  ار  ینعم  نآ  ربایپ  هک  داد . دهاوخن  یلامتحا  نینچ  سک  چیه  اریز  تسا !! ماع  هک  تسا  هدرک  باختنا  یظافلا 
هدومرف لزان  مالسا  ربمایپ  رب  ار  یحیحـص  يانعم  ناحبـس  دنوادخ  میئوگب : دوشن  هدیدنـسپ  بلطم  هک  يدروم  ره  رد  هک  تسنیا  يارب  رگا 

اما نآرق . دوخ  هن  دریذپیم و  ارنآ  لقع  هن  تسا . دودرم  اعطق  فدـه  نیا  دـناهدومرف ، هابتـشا  یظفل  ياهبلاق  باختنا  رد  ربمایپ  یلو  تسا ،
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هب یهاگرذگ  زا  ار  یحو  نایرج  شاهغلاب  تمکح  يانبم  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  تلع  نیا  هب  دریذـپیمن ، ار  يزیچ  نینچ  لقع  هکنیا 
یتلاخد ش یحو  رد  هاگرذگ  نآ  رد  ریصقت ) دمعت و  نودب   ) اهابتشا ول  هک و  دزادنایمن  نایرج 

ام و  تسا : نینچ  مجنلا  هروـس  زا  هیآ 3  نآرق ، هاگدید  زا  اما  دـشاب . يدـنوادخ  هتـساوخ  فلاخم  یفیک  ياهینوگرگد  ای  دایز  ای  مک  دو ،
.( دسریم وا  هب  هک  ییحو  زج  تسین  دیوگیم  هک  هچنآ  دیوگیمن . نخـس  يوه  يور  زا  ربمایپ  : ) یحوی یحوالا  وه  نا  يوهلا . نع  قطنی 

رایتخا ياراد  ظافلا  باختنا  رد  مالـسا  ربمایپ  رگا  هک  مینکیم  لیمکت  بلطم  نیااـب  میدـش ، رکذـتم  رـصتخم  روطب  هک  ار  یلقع  لالدتـسا 
ادخ نانخس  ربمایپ  نانخس  هک  دنام  دهاوخن  ینانیمطا  چیه  دشاب ، هتشاد  دوجو  ظافلا  نآ  رد  هدش  یحو  یناعم  نآ  فالخ  لامتحا  دشاب و 
اهنآ رد  رییغت  نیرتمک  اب  هک  تسا  ظاـفلا  مود  نکر  تسا ، یناـعم  لوا  نکر  دراد : هیکت  یـساسا  نکر  ود  رب  نآرق  زاـجعا  یهگناو  تسا .

ظافلا اما  مینادیمن . هزجعم  یلو  تسا ، تغالب  تحاصف و  يالعا  دـح  رد  هچ  رگا  ار  مالـسا  ربماـیپ  نانخـس  اـم  دـتفایم . زاـجعا  زا  نآرق 
عوضوم مدرک  حرطم  بناـجنیا  هک  یبـلطم  هلئـسم ، نیا  زا  سپ  تسا . نآرق  زاـجعا  موقم  تسا ، هدـش  لزاـن  ادـخ  زا  هک  هنوگناـمه  نآرق 

روظنم هک  دنداد  خساپ  گنوک  سناه  ياقآ  دنزرویم ؟ رارـصا  نآ  رب  نایحیـسم  هک  تسا  ادخ  هب  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  يدـنزرف 
ریبعت نیا  هچ  رگا  هک  مداد  خساپ  بناجنیا  تسا . ادخ  هب  ترضح  نآ  یشزرا  برقت  هدننک  نایب - موهفم  نیا  هکلب  تسین ، یعیبط  دنزرف 

یلـص دمحم  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  ترـضح  دننام  ناربمایپ  ریاس  ارچ  هیرظن  نیا  یلو  تسا ، بسانم  دینکیم  هک  یئانعم  يارب 
مالسا رد  ینعم  کی  هب  یتح  دناهتشاد . ادخ  هب  ار  یشزرا  برقت  نیرتیلاع  زین  ناراوگرزب  نآ  اریز  دنادیمن !؟ ادخ  نادنزرف  ار  مهیلع  هللا 

يدنوادخ نادناخ )  ) نامدود همه  مدرم  : ) مهل مهعفنا  هیلا  مهبحا  هللا و  لایع  مهلک  قلخلا  دنشابیم : يدنوادخ  نامدود  دننام  اهناسنا  همه 
زاربا دیفم  یبلاطم  گنوک  سناه  ياقآرانیمـس  نیا  رد  تسا ). يدنوادخ  نامدود  هب  ناشنیرتدنمدوس  ادخ  دزن  نانآ  نیرتبوبحم  دنتـسه و 

یتقیقح نیا  تسا . عماوج  همه  ياهناسنا  نایم  تدـحو  هدـننک  داجیا  هک  تسا  قالخا  بهذـم و  طقف  - 1 تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دنتـشاد 
یتـح دـنریذپیم . ار  نآ  تیرـشب  هعماـج  ناریمـض  نشور  نالدـکاپ و  نادـنمدرخ و  یهلا و  ناـیدا  باـبرا  همه  بناـجنیارظن  هب  هک  تسا 

يرکف دـنهاوخب  رگا  هک  دـننادیم  زین  دـناهدرکن ، كرد  ار  قالخا  بهذـم و  یناسنا  یلاع  تاصتخم  تیوه و  زونه  یللع  هب  هک  یناـسک 
، دوش هدافتسا  يرـشب  یعیبط  ياههتـساوخ  تارکفت و  قوف  ام  یلماوع  زا  دیاب  امتح  دنیامنب ، اهناسنا  نایم  تدحو  یگنهامه و  داجیا  يارب 

اهناسنا تایح  تدحو  - 2 دوشیمن ، ادیپ  دراد  رب  رد  ار  یناسنا  يالاو  قالخا  هک  بهذم  رد  زج  لماوع  نیا 
هلئسم دنراد . يدج  دیکات  هلئسم  نیا  رد  زین  یمالسا  نادنمشناد  هک  تسا  يدیفم  بلطم  رایـسب  دوب ، گنوک  سناه  ياقآ  هجوت  دروم  هک 
تسا هدش  لزان  هکم  رد  هک  تسا  ینآرق  ياههروس  زا  تمسق  نآ  نایم  توافت  دندومن ، حرطم  رانیمس  رد  یناملآ  نادنمشناد  هک  يرگید 
لقادح هک  دنریگب  هجیتن  توافت  نیا  زا  دناهتساوخ  صاخـشا  زا  یـضعب  تسا . هدش  لزان  هنیدم  رد  هک  ینآرق  ياههروس  زا  تمـسق  نآ  اب 

ياههروس تایآ  نایم  رد  توافت  دنچ  دیوگیم . گنوک  سناه  ياقآ  هکنانچ  تسا ، مالـسا  ربمایپ  دوخ  زا  نآرق  ياهیدـنب  هلمج  ظافلا و 
اب بلطم  نیا  دنـشابیم . رتمک ) ياههیآ  ياراد   ) رتکچوک هکم  رد  لزان  ياههروس  - 1 تساریز : رارقب  تسا  هدش  هتفگ  هک  یندم  یکم و 

ینالوط و ياـههروس  مسق  هس  هنیدـم  رد  مه  هکم و  رد  مه  اریز  تسا ، دودرم  میروآیم  ـالیذ  هک  اـههروس  یندـم  یکم و  بیترت  هب  رظن 
- یکم - 1 تسا . یندـم  هاتوک  ياـههروس  زا  رتشیب  تسا ، هدـش  لزاـن  هکم  رد  هک  هاـتوک  ياـههروس  هتبلا  دراد . دوجو  هاـتوک  طـسوتم و 

ءارسالا هیآ ، لـحنلا 128  هیآ ، فـسوی 111  هیآ ، دوـه 123  هیآ ، سنوـی 109  هیآ ، فارعـالا 206  هیآ ، ماعنالا 165  ینالوط : ياـههروس 
لمنلا 93 هیآ ، ءارعشلا 227  هیآ ، نونموملا 118  هیآ ، ءایبنالا 112  هیآ ، هط 135  هیآ ، میرم 98  هیآ ، فهکلا 110  هیآ ،  111

توبکنعلا هیآ ، ناقرفلا 77  هیآ ، میهاربا 58  طسوتم : ياـههروس  یکم - - 2 هیآ . ( 1945  ) دودـح رد  تایآ  عومجم  هیآ . رجحلا 99  هیآ ،
رمزلا هیآ ، ص 88  هیآ ، تافاصلا 82  هیآ ، سی 83  هیآ ، رطاف 45  هیآ ، ابس 54  هیآ ، هدجسلا 30  هیآ ، نامقل 34  هیآ ، مورلا 60  هیآ ،  69

ق 45 هیآ ، فاقحالا 35  هیآ ، هیثاجلا 37  هیآ ، ناخدلا 59  هیآ ، فرخزلا 89  هیآ ، يروشلا 53  هیآ ، تلصف 54  هیآ ، نموملا 85  هیآ ،  75
، هیآ ملقلا 52  هیآ ، کلملا 30  هیآ ، هعقاولا 96  هیآ ، نمحرلا 78  هیآ ، رمقلا 55  هیآ ، مجنلا 62  هیآ ، روطلا 49  هیآ ، تایراذلا 60  هیآ ،

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1674 

http://www.ghaemiyeh.com


، هیآ سبع 42  هیآ ، تاعزانلا 46  هیآ ، ابنلا 40  هیآ ، تالـسرملا 50  هیآ ، هماـیقلا 40  هیآ ، رثدـملا 56  هیآ ، جراـعملا 44  هیآ ، هقاحلا 52 
، هیآ ریوکتلا 29  هیآ ، هحتافلا 7  هاتوک : ياـههروس  یکم - - 3 هیآ . ( 2130  ) دودـح رد  تایآ  عومجم  هیآ ، رجفلا 30  هیآ ، نیففطملا 36 

هیشاغلا هیآ ، یلعالا 19  هیآ ، قراطلا 17  هیآ ، جوربلا 22  هیآ ، قاقشنلا 25  هیآ ، لمزملا 20  هیآ ، نجلا 28  هیآ ، حون 28  هیآ ، راطفنالا 19 
، هیآ ردـقلا 5  هیآ ، قـلعلا 19  هیآ ، نیتـلا 8  هیآ ، حارـشنالا 8  هیآ ، یحـضلا 11  هیآ ، لـیللا 21  هیآ ، سمـشلا 15  هیآ ، دـلبلا 20  هیآ ،  26

لا هیآ ، رصعلا 3  هیآ ، رثاکتلا 8  هیآ ، هعراقلا 11  هیآ ، تایداعلا 11 
عومجم هیآ . صالخالا 4  هیآ ، تبت 5  هیآ ، نورفاکلا 6  هیآ ، رثوـک 3  شلوا ، هیآ  نوعاملا 3  هیآ ، شیرق 4  هیآ ، لیفلا 5  هیآ ، هزمه 9 
لافنالا هیآ ، هدئاملا 120  هیآ ، ءاسنلا 176  هیآ ، نارمع 200  لآ  هیآ ، هرقبلا 286 ینالوط : ياههروس  یندم - - 1 هیآ . ( 409  ) دودح تایآ 

-2 هیآ . ( 1244  ) دودـح رد  تاـیآ  عومجم  هیآ . بازحـالا 73  هیآ ، روـنلا 64  هیآ ، جـحلا 78  هیآ ، دـعرلا 43  هیآ ، هبوـتلا 129  هیآ ،  75
، هیآ حتفلا 29  هاتوک : ياههروس  یندـم - هیآ 3 - تاـیآ 69  عومجم  هیآ ، رهدـلا 31  هیآ ،  38 ص )  ) دـمحم طسوتم : ياههروس  یندـم -
نوقفانملا 12 هیآ ، هعمجلا 11  هیآ ، فصلا 14  هیآ ، هنحتمملا 13  هیآ ، رشحلا 24  هیآ ، هلداجملا 22  هیآ ، دیدحلا 29  هیآ ، تارجحلا 18 
، هیآ قـلفلا 5  هیآ ، رـصنلا 3  رخآ ، هیآ  نوعاـملا 4  هیآ ، لازلزلا 8  هـیآ ، هنیبـلا 8  هیآ ، میرحتلا 12  هـیآ ، قـالطلا 12  هیآ ، نباغتلا 18  هیآ ،
. درادن ماکحا  تایآ  یکم  ياههروس  یلو  تسا ، ماکحا  ياراد  یندـم  ياههروس  - 2 هیآ . ( 248  ) دودـح رد  تایآ  عومجم  هیآ ، سانلا 6 

تایآ دنشابیم . يرازگنوناق  تایآ  حالطصا  هب  ماکحا و  تایآ  ياراد  یندم ) یکم و   ) تایآ عون  ود  ره  اریز  تسا ، عقاو  فالخ  مه  نیا 
یکم ياههروس  ماکحا  تایآ  زا  دروم  دنچ  اذل  تسین ، راکنا  دیدرت و  دروم  یندم  ياههروس  رد  روبزم 

تایآ 32 و 33 و 55 و فارعالا  تایآ 118 و 119 و 120 و 143 و 144 و 145 و 151 و 2.152 - ماعنالا  هروس  - 1 میوشیم : رکذتم  ار 
تایآ 90 و 91 و 93 و 95 و لحنلا  هیآ 6.31 - میهاربا  - 5 تایآ 21 و 22 و 25 . دعرلا  تایآ 113 و 4.114 - دوه  56 و 80 و 3.85 -
تایآ 2 و 3 و 4 و 5 و نونموملا  تایآ 26 و 27 و 29 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 53 و 78 و 8.79 - ءارسالا  114 و 115 و 7.126 -
تایآ 14 نامقل  هیآ 12.39 - مورلا  تایآ 8 و 11.45 - توبکنعلا  تایآ 63 و 64 و 67 و 68 و 72 و 10.73 - ناقرفلا  6 و 7 و 8 و 9.9 -

هیآ نجلا  تایآ 8 و 16.10 - ملقلا  - 15 تایآ 38 و 40 و 41 و 42 . يروشلا  تایآ 34 و 14.36 - تلصف  و 15 و 17 و 18 و 13.19 -
نیا رد  هیآ 1 . هزمهلا  تایآ 14 و 21.15 - یلعالا  هیآ 20.21 - قاقشنالا  تایآ 1 و 2 و 19.3 - نیففطملا  هیآ 18.20 - لمزملا  - 17.18

ضرف رگا  دـشابیم و  مکح  کی  زا  شیب  ياراد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  دراو  ماـکحا  هراـبرد  هیآ  دودـح 77  رد  یکم  ياههروس 
رتشیب هتبلا  تسا . هدـش  لزان  هکم  رد  ماکحا  تایآ  نیب 1/6 و 1/7  ام  نیارباـنب  تسا ، هیآ  دودح 500  دـیجم  نآرق  رد  ماکحا  تایآ  مینک 

. تسا هتشگ  لزان  هکم  رد  هاتوک  ياههروس  رتشیب  هکنانچ  تسا ، هدش  لزان  هنیدم  رد  ماکحا  تایآ 
زا یـشان  طلغ و  تسا ، یندـم  تسا ، هدـمآ  اهنآ  رد  ماکحا  تاـیآ  هک  یئاـههروس  یکم و  همه  هاـتوک  ياـههروس  هک  بلطم  ود  ره  سپ 

. تسا هدوب  هنیدم  رد  نآ  هدـمع  هک  دوب  یمالـسا  لوصارارقتـسازا  سپ  ماکحا  لوزن  هک  تسا  یعیبط  رما  کی  نیا  هتبلا  تسا . یعالطایب 
هیاپ رب  مه  بلطم  نیا  تسا . اهنآ  زا  رتمیالم  یندـم  ياـههروس  تاـیآ  خزود و  باذـع و  هب  دـیعو  دـیدهت و  یکم  ياـههروس  تاـیآ  - 3

ناتـساد رد  هک  هروـس  نیا  تاـیآ  نیماـضم  زا  یناوارف  رادـقم  تسا و  هدـش  لزاـن  هکم  رد  فـسوی  هروـس  اریز  تـسین ، راوتـسا  یحیحص 
نیا تایآ  میتفگیم : دوب  یعیبط  مالک  رگا  هک  تسا  یناـسنا  یناـعم  نیرتاـبیز  هدـننک  وگزاـب  فیطل و  يردـق  هب  تسا ، فسوی  ترـضح 
لزان هکم  رد  تایآ  نیا  هکیتروص  رد  تسا . هدـش  هتفگ  طیحم  نیرتیلاع  رد  تغارف و  نیرتهب  رد  اـیند و  یعیبط  رظاـنم  نیرتهب  رد  هروس 

دیدـهت اب  تسیابیم  طقف  هدوب و  زیوالگ  نآ  مدرم  اب  زور  بش و  مرکا  ربمایپ  هک  هکم  طیحم  رد  تسا  لاـحم  روبزم  روصت  هب  اـنب  هدـش و 
بتک لق هللا  ضرالا  تاوامـسلا و  یف  ام  نمل  لق  تسا : هدشن  لزان  هکم  رد  تایآ  نیا  رگم  ددرگ . لزان  ياهروس  نانچ  دیوگب  ار  شنخس 

دوخ رب  ار  تمحر  دـنوادخ  تسا ، ادـخ  نآ  زا  وگب  تسیک . نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  نانآ : هب  وگب   …  ) همحرلا هسفن  یلع 
آ تسا ). هتشون 
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رد نآ  یلعف  هغیـص  نیمحارلا و  محرا  نمحر ، میحر ، دننام : تسا ، هدـمآ  شفلتخم  تاقتـشم  اب  يدـنوادخ  تمحر  هدام  اهنآرد  هک  یتای 
غیلبت نیتسخن  هاگیاج  هکم  هک  دشاب  حیحـص  روصت  نیا  رگا  تسا . یندـم  ياههروس  رد  هیآ  یکم و 110  ياـههروس  رد  هیآ  دودح 200 
لزان هنیدم  رد  تمحر  تایآ  رتشیب  ینعی  دشاب ، سکعرب  هیضق  تسیابیم  تشاد ، يریگتخس  دیعو و  دیدهت و  هب  یعیبط  جایتحا  یمالـسا 

رد يدنوادخ  باذع  خزود و  هب  طوبرم  تایآ  رثکا  هدش و  لزانرتشیب  هنیدم  رد  تشهب  اهیشوخ و  هب  طوبرم  تایآ  تسا  هدش  هتفگ  دوش .
هدش لزان  هنیدم  رد  هیآ  هکم و 58  رد  هیآ  دودح 86  رد  تشهب  هب  طوبرم  تایآاما  تسا . لطاب  هتفگ  کی  مه  نیا  تسا . هدش  لزان  هکم 

یکم 13 هیآ ، یندم 6  ریعس  هیآ . یکم 47  هیآ ، یندم 27  منهج  هیآ . یکم 20  هیآ ، یندـم 6  میحج  ناراکهنگ : هب  طوبرم  تایآ  تسا .
زا شیب  یمک  هکم  رد  باذـع  تاـیآ  هک  تسا  تسرد  هیآ . یکم 78  هیآ ، یندـم 67  رانلا  هیآ . یکم 218  هیآ ، یندم 151  باذع  هیآ .

هدش لزان  هنیدم  رد  هک  یتایآ  تسا و  شتآ  باذع و  هب  دـیدهت  یکم  تایآ  تفگ : ناوتیم  ایآ  لاح  نیا  اب  اما  تسا ، هدـش  لزان  هنیدـم 
تایآ هک  تسنیا  تسا ، هدـش  هتفگ  یندـم  یکم و  ياـههروس  تاـیآ  ناـیم  هک  رگید  یتواـفت  - 4 تسا ! دـیعو  دـیدهت و  زا  یلاخ  تسا ،

اتوک یمک  یکم  ياههروس 
: ياههروس تایآ  همه  هنومن  ناونع  هب  دنناوارف ، رایـسب  یندم  ياههروس  رد  هاتوک  تایآ  الوا  دشابیم . ینالوط  یندـم  ياههروس  تایآ  ه و 

دمحم هروس  رد  تسا . ناوارف  هاتوک  تاـیآ  زین  طـسوتم  ياـههروس  رد  و  ساـنلا . قلفلا ، رـصنلا ، رخآ ، هیآراـهچ  نوعاـملا  لازلزلا ، هنیبلا ،
. مهل اهفرع  هنجلا  مهلخدی  و  مهلاب . حلصی  مهیدهیس و  هلمج : نآ  زا  تسارایسب  هاتوک  تایآ  تسا ، یندم  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هللا مهنعل  نیذلا  کئلوا  مکماحرا . اوعطقت  ضرالا و  یف  اودسفت  نا  متیلوت  نا  متیـسع  لهف  مهاوقت . مهاتا  يده و  مهداز  اودتها  نیذـلا  و 
رد ایناث  تسا . هاتوک  تایآ  زا  ناـسنا )  ) رهدـلا هروس  تاـیآ  همه  اـهلافقا . بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدـتیالفا  مهراـصبا . یمعاو  مهمـصاف 

، ءارـسالا لـحنلا ، فسوی ، دوه ، سنوی ، فارعـالا ، ماـعنالا ، ياـههروس  تاـیآ  لـثم  تسا  ناوارف  یلیخ  ینـالوط  تاـیآ  یکم  ياـههروس 
هک نآرق  ياههروس  همه  تایآ  موس  کی  دودح  رد  هک  دوشیم  هظحالم  رجحلا . لحنلا ، ءارعشلا ، نونموملا ، ءایبنالا ، هط ، میرم ، فهکلا ،

هدش لزان  هکم  رد  هک  یطـسوتم  ياههروس  تایآ  نینچمه  دنـشابیم و  ینالوط  تایآ  اهنآ  همه  تسا ، هدمآ  ینالوط  یکم  ياههروس  رد 
لزان هکم  رد  هک  یتایآ  تسا : هدش  هتفگ  نامقل … 5 - مورلا ، توبکنعلا ، میهاربا ، دننام  تسا 

حورـشم و یندم  تایآ  یلو  تسا ، مولعمان  مهبم و  اهنآ  یناعم  هک  تسا  تایحطـش  هب  هیبش  موهفمان و  نانهاک  تالمج  دننام  تسا ، هدش 
يزرو ضرغ  اـی  هدوـب  عـالطایب  نآرق  زا  اــعطق  دــشاب ، هـتفگ  سک  ره  ار  هناــیماع  بـلطم  نـیا  تـسا . مـهف  لــباق  هـمه  يارب  نـشور و 

اریز تشادـن ، هدـننک  لاکـشا  نیا  نتفگ  هب  یجایتحا  هک  تسا  تاهباشتم  موهفماـن ، تـالمج  زا  روظنم  رگا  تسا . هتـشاد  يزیگناتفگش 
نه تامکحم  تایآ  هنم  باتکلا  کیلع  لزنا  يذلا  وه  تسا : هدومرف  تحارص  لامک  اب  هیآ 7  نارمع  لآ  هروس  رد  ناحبس  دنوادخ  دوخ 

نوخسارلا هللا و  الا  هلیوات  ملعی  ام  هلیوات و  ءاغتبا  هنتفلا و  ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذلااماف  تاهباشتم  رخا  باتکلا و  ما 
تایآ نآ  زا  یتمـسق  داتـسرف . وتب  ار  نآرق  هک  يدـنوادخ  تسوا  . ) بابلالا ول  وا  الا  رکذـی  ام  انبر و  دـنع  نم  لک  هب  انما  نولوقی  ملعلا  یف 
تایآ زا  دـنراد ، یـشزغل  دوخ  ياهلد  رد  هک  ناـنآ  تسا . تاـهباشتم  تاـیآرگید  یتمـسق  تسا و  باـتک  لـصااهنآ  هک  تسا  تاـمکحم 

نانآ ادخ و  رگم  ار  نآ  لیوات  دنادیمن  تسا و  هباشتم  نآ  نتخاس  نوگرگد  هنتف و  يوجتسج  يارب  يوریپ ) نیا  . ) دننکیم يوریپ  هباشتم 
رکذتم تساام و  راگدرورپ  دزن  زااهنآ  همه  میدروآ ، نامیا  هباشتم  نآ  هب  ام  دنیوگیم  نانیا  دنخسار . ملع  رد  هک 

رهاظ هک  تسا  ینعم  نآ  فالخ  هیآ  زاروظنم  هک  تسنیا  مکی  مسق  دراد : دوجو  مهم  مسق  ود  هباشتم  رد  لوقع ). ناـبحاص  رگم  دوشیمن 
زا کی  ره  رهاظ  دندمآ ). فص  فص  ناگتشرف  وت و  راگدرورپ  و  : ) افص افـص  کلملا  کبر و  ءاج  و  دننام : دهدیم ، ناشن  ارنآ  تاملک 

قوف ام  ادخ  هک  مینادیم  نوچ  یلو  تسا ، ینـشور  يانعم  ياراد  هیبیکرت  هملج  نینچمه  تسا و  نشور  دوخ  يانعم  رد  روبزم  هیآ  تاملک 
ددرگ ریسفت  ناهرب  تجح و  هب  هیکت  اب  دیاب  تسا و  هباشتم  هیآ  اذل  تسا ، لاحم  وا  يارب  نتفر  دننام  ندمآ  سپ  تسا ، نوکـس  تکرح و 
هدوب ریسفت  حیضوت و  هب  جاتحم  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  هیآرد  یمهبم  هملک  هک  تسنیا  مود  مسق  دننکیم . لمع  نیرسفم  ناققحم  هکنانچ 
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عون ود  ره  مح .) ملا ، : ) دـننام نآرق  هعطقم  فورح  و  يار ، ام  داوفلا  بذـک  اـم  دـننام  تسا و  تماـیق  زور  هک  تعاـس  تقو  دـننام  دـشاب 
هدـش هتفگ  هباشتم  لیوات  ریـسفت و  يارب  هک  نانیمطا  لباق  ییاـنبم  رب  دـیاب  دراد و  دوجو  یندـم  یکم و  ياـههروس  عون  ود  ره  رد  هباـشتم 

نم نوکی  ام  ضرالا  یف  ام  تاوامـسلا و  یف  ام  ملعی  هللا  نا  رت  ملا  تسا : نینچ  هیآ 7  تسا  یندـم  هک  هلداجم  هروس  رد  دوش . لمع  تسا 
ایآ ن  …  ) اوناک امنیا  مهعم  وه  الارثکا  کلذ و ال  نم  یندا  مهسداس و ال  وه  الا  هسمخال  مهعبار و  وه  الاهثلث  يوجن 

هکنیارگم تسین  رفن  هس  نایم  هتسهآ ) رایسب  يوگتفگ   ) يوجن چیه  تسا ؟ نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  دنادیم  دنوادخ  هک  ياهدید 
تـسین نآ  زا  رتشیب  رتمک و  ياهعومجم  چیه  اهنآ و  مشـش  وا  هکنیا  رگم  تسین  يرفن  جنپ  نایم  يوجن  چیه  تسا و  اهنآ  مراهچ  ادخ )  ) وا

رد دودـعم  کی  ناونع  هب  يدـنوادخ  دوجو  هنوگچ  هک  تسنیا  رد  هیآ  ندوب  هباشتم  دنـشاب ). اجک  ره  تسا  اـهنآ  اـب  دـنوادخ  هکنیا  رگم 
یکم تسا ، هباـشتم  هک  رجفلا  هروس  زا  هیآ 22  و  دریگب . رارق  حیحـص  لیوات  ریـسفت و  دروم  دـیاب  امتح  ددرگیم ! بوسحم  ناـیمدآربارب 

زا کـی  چـیه  رد  یحطـش  هناـنهاک و  هلمج  چـیه  دراد ، دوجو  یندـم ) یکم و   ) اـههروس عون  ود  ره  رد  هک  تاـهباشتم  يانثتـسا  هب  تسا .
هک تسا  یناسک  يارب  تاهباشتم  يانثتـسا  هب  ینآرق  تایآ  حوضو  هتبلا  دنـشابیم . تامکحم  اهنآ  همه  درادـن و  دوجو  ینآرق  ياههروس 
زا تایبدا ، تغل و  هفاضا  هب  دشابن و  یصخش  ضارغا  هب  هدولآ  ناشنورد  دنشاب و  هتـشاد  هبناج  همه  یئانـشآ  یبرع  تایبدا  تغل و  اب  اعقاو 

مدرم هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  هتبلا  دنشاب . هتشاد  یفاک  مزال و  عالطا  خیرات  قالخا و  تایهلا و  اصوصخم  يرشب  فراعم  مولع و  رگید 
شاب رتالاب  ناسنا  تارکفت  تاعالطا و  هزادنا  ره  هک  تسنیا  روظنم  هکلب  دننک ، هدافتسا  نآرق  زا  دنناوتیمن  طسوتم 

نیدلا لالج  يونثم  الثم  دراد . دوجو  ینعم  نیمه  تسا ، يرشب  زغم  تاشوارت  زا  هک  یئاهباتک  رد  هکنانچ  درک ، دهاوخ  رتشیب  هدافتـسا  د ،
هک یماع  صخـش  کی  تسین . موهفم  ناـسکی  مدرم  همه  يارب  تسا ، ضحم  یبدا  باـتک  کـی  هک  هلیلک  یتح  ظـفاح و  ناوید  يولوم و 
ره تلاح  نکیم  مهف  طلتخم  اهلک  یئزج ز  يا  وت  زا  دمهفب : ار  تیب  نیا  يانعم  دـناوتیمن  دوش  رادروخرب  يونثم  ياهناتـساد  زا  دـناوتیم 

و دشرلا ، هتنس  و  دصقلا ، هتریس  هعمل . قرب  دنز  و  هرون ، عطس  باهش  و  هئوض ، عمل  جارس  يدتها ، نم  هریـصب  و  یقتا ، نم  ماما  وهف  طسبنم 
یـسک ياوشیپ  ترـضح  نآ   ) ممالا نم  هوابغ  و  لمعلا ، نع  هوفه  و  لـسرلا ، نم  هرتف  نیح  یلع  هلـسرا  لدـعلا ، همکح  و  لـصفلا ، همـالک 
تسیا هراتس  هدیشخرد و  شیئانـشور  هک  تسا  یغارچ  دشاب ، هتفای  تیاده  هک  یـسک  يارب  تسا  یئانیب  هلیـسو  و  دزروب ، يوقت  هک  تسا 

هدننک ادج  شمالک  دشر و  شتنس  لادتعا و  شتریس  تسا . هدرک  دیلوت  قرب  نآ ، ناعمل  هک  تسیا  هنز  شتآ  راکشآ و  زراب و  شرون  هک 
یندوک لهج و  لمع و  زا  عماوج  شزغل  نارود  رد  ناربمایپ و  زا  ياهلصاف  رد  ار  وا  ناحبس  دنوادخ  ضحم . لدع  وا  مکح  لطاب و  زا  قح 

اهفیرش هیآریظن  بلطم  نیا  ناگتفای  تیاده  یئانیب  نایقتم و  ياوشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  دمحم  داتسرف ). اهتما 
رد ار  يدـنوادخ  ياـهتجح  زا  يرادروـخرب  هک  ینآرق  تاـیآ  رگید  و  هیآ 2 ) هرقبلا   ) نیقتملل يدـه  دـیوگیم : نآرق  هراـبرد  هک  تسا  ي 

تدحو اب   ) مرکا ربمایپ  دـیامرفیم : ماما  ریـسفت ، دروم  تالمج  رد  دنـشابیم . هلـضاف  تافـص  ياراد  هک  دـهدیم  رارق  یمدرم  صاصتخا 
اب مدرم  هدننک  تیاده  نآرق  دیوگیم : قوف  هیآ  هکنانچ  تسا ، نایقتم  ياوشیپ  ردـقیلاع ) نایبرم  مالـسلامهیلع و  همئا  ءایبنا و  همه  كالم 
هن دنـشابیم و  يدـنوادخ  ناگداتـسرف  هک  ناربمایپ  هن  تسا و  هللا  مالک  هک  نآرق  هن  هک  تسا  نینچ  تالمج  هنوگنیا  ریـسفت  تسا . يوقت 

اهراب هکنانچ  اریز  دـننکیمن ، لامک  دـشر و  يوک  راپـسهر  رابجا  هب  ار  ياهعماـج  درف و  چـیه  يرـشب ، ناـیبرم  رگید  مالـسلامهیلع و  همئا 
دنتـسه یئاهغارچ  يدنوادخ  ياهتجح  تسا ، هدمآ  يدعب  تالمج  رد  هک  روطنامه  نیاربانب ، دزاسیمن .) لماکت  اب  رابجا  ربج و  : ) میاهتفگ

يارب دنوشیم ، بصن  اههاگرذگ  رد  هک  نازورف  ياهلعـشم  اهغارچ و  هک  تسا  یهیدـب  دـناهدش و  بصن  اهناسنا  تایح  هاگرذـگ  رد  هک 
یـضعب لوق  هب  دنوش و  هاگرذگ  نآ  رد  تکرح  دراو  دنریذپب و  دوخ  دصقم  يارب  یهار  ار  هاگرذگ  نآ  هک  دـنکیم  يرگنـشور  یمدرم 

جم نآرق  رد  هچ  يدنوادخ  ياهتجح  دید . یهاوخدوخ  ریسم  رد  ار  مالسلامهیلع  اهرضخ  راذگب ، هارب  ماگ  وت  ناگتفای  دشر  زا 
دنـشابیم و رثوم  مه  اهناسنا  زا  رگید  یهورگ  رد  نایبرم ، رگید  مالـسلامهیلع و  ماظع  همئا  ءایبنا و  هچ  یهلا و  ینامـسآ  بتک  رگید  دی و 
اهغارچ و هک  ار  یهاگرذـگ  هب  دورو  تامدـقم  ینعی  دـناهدروآ ، دوجوب  دوخ  رد  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا  هنیمز  هک  دنتـسه  یناـسک  هورگ  نآ 
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نودب موریم ؟ اجک  هب  و  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  و  ماهدـمآ ؟ اجک  زا  خـساپ  هک  دـناهدیمهف  الثم  دـناهدرک ، یط  دـناهدش ، بصن  نآ  رد  اهلعـشم 
راک رد  یتیدبا  رگا  هک  دـناهدیمهف  و  تسین . ریذـپناکما  تسا ، وا  رایتخا  رد  اهناسنا  يدـبا  تشونرـس  هک  یتسه  قلاخ  دـنوادخ  شریذـپ 

، دـننارتسگیم مدرم  ياـپ  شیپ  ناربماـیپ  هک  یهار  هک  دـناهدیمهف  و  دومن . تاـبثا  ناوتیمن  ار  یناـسنا  شزرا  لـصا و  کـی  یتح  دـشابن 
بتک ءایبنا و  غارس  اعطق  دبای ، رد  ار  تامدقم  نیا  رشب  رگا  ددرون . رد  ارنآ  دناوتیم  رادفده  رـشب  هک  تسا  یهار  نیرتنما  نیرتیقطنم و 
شور تسا . دشر  شتنس  لادتعا و  ربمایپ  تریـس  داد . دهاوخ  رارق  لامک  هبذاج  رد  رایتخا  لامک  اب  ار  دوخ  تفرگ و  دهاوخ  ار  ینامـسآ 

نآ یعاسم  شـشوک و  شالت و  هکنیا  اب  دراد ؟ انعم  هچ  تسا  هدوب  ضحم  لادـتعا  یگدـنز  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هب یهلا  لامک  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  يارب  مدرم  ندرک  هدامآ  یصخش و  یحور  يالتعا  هار  رد  ترضح 

ترـسح و يهرابرد  مه  دش و  لزان  هیآ  دادیم  ماجنا  دوخ  بیذهت  يارب  هک  یئاهتقـشم  ندرک  مک  موزل  يهرابرد  مه  هک  دوب  دایز  يردق 
انلزنا ام  هط ، تسا : نینچ  هیآ  نتـشیوخ ، تقـشم  ندرک  مک  يهرابرد  اما  تسا . هدـمآ  هیآ  دروخیم  مدرم  يارب  هک  لـمع  اـب  ماوت  فساـت 

نیا لوزن  ناش  دنیوگیم : نیرسفم  يرادنپب ). تقشم  هب  ار  دوخ  هک  میدرکن  لزان  وت  يارب  ار  نآرق  ام  ربمایپ ، يا  : ) یقـشتل نآرقلا  کیلع 
نآ شالت  شـشوک و  دوب . هداـتفا  تقـشم  هب  اـهنآ  تدـش  ترثک و  زا  هک  دوب ، ترـضح  نآ  یهاگنابـش  ياـهتدابع  شـالت و  هفیرـش  هیآ 

بهذت الف  هلمج : نآ  زا  تسا . هدمآ  نآرق  زا  يدراوم  رد  دوب ، هدش  وا  تقـشم  بجوم  هک  مدرم  ندیناسر  تداعـس  هب  يهرابرد  ترـضح 
هار رد  يزورما  حالطـصا  هب  ینعی  دورن ). نانآ  یتسپ  یمهفن و  يهرابرد  دـیدش  هودـنا  فسات و  هار  رد  تسفن  : ) تارـسح مهیلع  کـسفن 

مولعم و  يربب ). نیب  زا  دـنرواین  نامیا  نانآ  هکنیا  يارب  ار  دوخ  وت  دـیاش  . ) نینموم اونوکی  الا  کسفن  عخاب  کلعل  نکم . یـشکدوخ  نانآ 
هک يدوصقم  ندروآ  تسدب  هار  رد  وا  یلـضع  يرکف و  لمع  دسرب ، ناسنا  کی  ندرب  نیب  زا  دح  رـس  ات  هک  یفـسات  ترـسح و  هک  تسا 

، تسا نشور  ضارتعا  نیا  خساپ  دوب . دـهاوخ  تدـش  هچ  هب  هزادـنا و  هچ  دروخیم ، يازگرم  فسات  ترـسح و  نآ  هب  لوصو  مدـع  يارب 
اریز م

ار وا  رداص و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  لادتعا  يهرابرد  ناحبـس  دنوادخ  هک  دکوم  تاروتـسد  دوجو  اب  هک  تسا  ملس 
هتفرگ رظن  رد  دیاب  هک  هچ  نآ  دریگب . هدیدان  ار  تاروتسد  نآ  ترضح  نآ  هک  تسا  لاحم  تسا ، هدومرف  شتما  هب  لادتعا  غالبا  هب  رومام 

نایب ینآرق  تایآ  هک  روطنامه  و  مینکیم ، هدـهاشم  اهنآ  عباـنم  رد  هک  روطناـمه  سدـقم  نید  ماـکحا  دـئاقع و  دوخ  هک  تسا  نیا  دوش ،
و نومـضم : نیا  هب  یتایآ  مکی - هورگ  دـنکیم : تابثا  ار  ینعم  نیا  تایاور  ینآرق و  تایآ  هورگ  ود  تسا . لادـتعا  ياـنبم  رب  دـیامنیم ،

دیشاب مدرم  يارب  یئادهش  ات  میداد  رارق  طسو  دح  تما  ار  امـش  ناسنیدب  … و   ) سانلا یلع  ءادهـش  اونوکتل  اطـسو  هما  مک  انلعج  کلذک 
نیتم نیدلا  اذه  نا  یلع  ای  دومرف : مالسلاهیلع  نینمولاریما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  نومـضم  نیا  هب  یثیداحا  …و   ( 

ینآرق و تایآ  مود - هورگ   … لادتعا )  شمرن و  اب  دـیور  ورف  نآ  رد  سپ  تسا ، نیتم  مالـسا  نید  نیا  اعطق  یلع ، يا  : ) قفرب هیف  اولغواف 
الا اسفن  هللا  فلکیال  دننام : دهدیم  رارق  هجوت  دروم  کی  هب  کی  ار  اهناسنا  يهمه  دـهدیم و  رارق  بطاخم  ار  اهناسنا  يهمه  هک  یتایاور 

نیا م و  دزاسیمن ). فلکم  شتقاط  زا  ریغ  هب  ار  سک  چیه  دنوادخ  : ) اهعسو
. تسا لادتعا  تسا  هیـصوت  روتـسد و  دروم  هک  هچ  نآ  لاح  نیا  اب  تسا . یبسن  رما  کی  لادتعا  تسا . هدـمآ  یناوارف  تایاور  رد  نومض 

مه زین  طسوا  کیل  تستمکح  هچرا  طسوا  هار  تفگ : تستوافتم - اهناسنا  تیعقوم  تیفرظ و  تردق و  هب  هبسنلاب  لادتعا  هک  تسا  ملـسم 
دروخ هس  ای  دروخ  ود  نان  راچ  هفیظو  دشاب  ار  هک  ره  می  وچمه  نآ  ار  شوم  دشاب  کیل  مک  تسه  رتشا  هب  تبسن  وج  بآ  تسا  تبسن  اب 

نادیم دروخ  شش  دوب  نان  هد  اهتشا  ار  وا  هک  ره  تسا  طب  دننام  صرح  ریـسا  وا  تسا  طسوا  زا  رود  راچ  ره  دروخ  رو  نآ  طسوا  تسه 
رد دصناپ  هب  نم  لولم  ییآ  زامن  تعکر  هد  هب  وت  ین  میتسدمه ؟ هدرگ ، شش  ارت  رم  یهتـشا  تسه  نان  هاجنپ  ارم  نوچ  دوب  نآ  طسوا  هک 
دنک ناج  یکی  ناو  دادب  ناج  يزابک  اپ  رد  یکی  نآ  دوریم  دوخ  زا  دجسم  ات  یکی  ناو  دوریم  یفاح  هبعک  ات  یکی  نآ  لوحن  رد  میاین 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هچ  نآ  يولوم  دوب  رخآ  لوا و  ار  نآ  رم  هک  دوریم  تیاهنیب  رد  طسو  نیا  دادب  نان  کی  ات 
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نآ تیدوجوم  تمظع  هب  رظن  اب  لادتعا  زا  جراخ  تسا ، هداد  ماجنا  تاریخ  هب  ور  مدرم  هیجوت  یتاغیلبت و  ياهراک  یصخش و  تادابع  رد 
ئاناوت دوجو  تردق و  لامتحا  هب  ناسنا  هک  نیا  دوخ  و  تسا . هدوبن  راوگرزب 

یعون درادرب ، یمدـق  دـناوتیمن  هلحرم  نآ  زا  شیب  دـنک  نیقی  هک  دـیامن  شـالت  شـشوک و  هلحرم  نآ  اـت  دـهدب و  تیمها  دوـخ ، رد  ي 
فادها و راثیا  تقیقح ، رد  دـشابیم . هللا  ءایلوا  مالـسلامهیلع و  همئا  ءایبنا و  دـننام  گرزب  ياهناسنا  يهتـسیاش  هک  تسا  لدـتعم  تمکح 
ار نآ  ناوتیم  هک  تسا  ناشلامیظع  ياهناسنا  يهتـسیاش  تسا  فیلکت  طرـش  هک  یلومعم  تردـق  ناوت و  بات و  رب  یحور  يـالاو  لاـمآ 

مدـقم ایند  ذـئاذل  شیاسآ و  تحار و  هنوگ  ره  لام و  ناـج و  رب  ار  ادـخ  هب  برقت  ادـخ  هار  نارگداـهج  دومن . حالطـصا  يراـثیا  لادـتعا 
لادتعا زا  جورخ  يدوادخ ، هار  نیتسار  نارگداهج  يارب  لام  ناج و  زا  تشذگ  تفگ : ناوتیم  ایآ  دـنرذگیم . اهنآ  يهمه  زا  دـنرادیم و 
تدابع رد  اهیراوگان  لمحت  اهتقشم و  رد  فیفخت  هب  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دروم  نآ  رد  و  تسا ؟
روتـسد هن  تسا  مرکا  ربمایپ  لاح  هب  فطل  قافرا و  تباب  زا  تقیقح  رد  دـهدیم ، نآ  فرط  هب  مدرم  هیجوت  یهلا و  نید  غالبا  اـی  یـصخش 

ار ینعم  نیا  ربمایپ  يارب  ناحبـس  دنوادخ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، هدش  بکترم  ار  یهلا  روتـسد  فالخ  دنکن  لمع  نآ  هب  رگا  هک  یبوجو 
يارب ج یعیبط  شیاسآ  زا  يرادروخرب  قح  ماهدرکن ، مازلا  تامحز  اهتقشم و  هب  نداد  نت  هب  ار  وت  نم  هک  دوشیم  روآ  دای 

یعامتجا یصخش و  لامک  هار  رد  مرکا  ربمایپ  رگا  هک  دوشیمن  هدافتسا  هلئـسم  نیا  ینعم  نیا  زا  دراد . دوجو  مه  وت  يهرابرد  ناج  مس و 
دیازفایم دوخ  تیفرظ  شرتسگ  رب  تاقشم  تامحز و  لمحت  اب  وا  تسا . لادتعا  فالخ  دیامرف ، رظن  فرص  لوقعم  دودح  رد  قح  نآ  زا 

. تسا ضحم  لدع  شمکح  لطاب و  زا  قح  يهدـننک  ادـج  شمالک  تسا و  دـشر  مرکا  ربمایپ  تنـس  دربیم . الاب  ار  دوخ  لادـتعا  دـح  و 

. دـیئامرف هعجارم  لـماکت  ناـفرع و  تفرعم و  ثحاـبم  هب  تادـلجم  نیمه  زا  مهدراـهچ  دـلجم  هب  ثـحبم  نـیا  رد  قـیقحت  هعلاـطم و  يارب 
ات يهحفص 258  زا  ات 202 و  يهحفص 195  زا  مود  دلجم  هب  دیئامرف  هعجارم  داتـسرف  ناربمایپ …  زا  ياهلـصاف  رد  ار  وا  ناحبـس  دنوادخ 

ات 293. يهحفص 284  زا  متشه  دلجم  260 و 
هحفص 80] ]

لهم و یلع  بتعتسم  راد  یف  متنا  و  مالسلا ، راد  یلا  وعدی  جهن  قیرطلاف  هنیب ، مالعا  یلع  هللا  مکمحر  اولمعا  مدرم ) يارب  دنپ  : ) سانلا هظع 
، دـینک لمع  : ) هلوبقم لامعالا  و  هعومـسم ، هبوتلا  و  هقلطم ، نسلـالا  و  هحیحـص ، نادـبالا  و  هیراـج ، مـالقالا  و  هروشنم ، فحـصلا  و  غارف ،

توعد مالـسلاراد  هب  ار  امـش  تسا ، نشور  تسار و  قح  قیرط  راکـشآ ، مئالع  یئانـشور  رد  دیامرف  شتمحر  لومـشم  ار  امـش  دـنوادخ 
. دینک یـضار  نتـشیوخ  زا  دوخ ) يوکین  ياهتین  لامعا و  اب   ) ار ادخ  دـیناوتیم  هک  دـیتسه  یئایند )  ) ياهناخ رد  نونکا  امـش  و  دـیامنیم ،

دننایرج رد  دنسیونیم ، ار  امش  لامعا  ياههمان  هک  یئاهملق  و  هدشن ) هتـسب  ، ) تسا زاب  ناتلامعا  ياههمان  یتغارف . دیراد و  یتلهم  زورما ) )
تاریخ رد  تقبـس  يارب  وپاکت  نادیم  ددرگیم ). لوبقم  لامعا  دوشیم و  هتفریذپ  هبوت  و  دازآ ، زاب و  اهنابز  و  دنحیحـص ، ملاس و  اهندب  و 
نشور رایسب  ياههناشن  مئالع و  نتفرگ  هدیدان  يارب  میوشن . لطعم  دیئایب  میهدن . تسد  زا  ار  تصرف  تسا ، زاب  نکمم  لامک  هب  لوصو  و 

هک دـنناشکیم  نیـسپاو  زور  يوسب  اجیردـت  ار  ام  یتسه  دنـسریم و  هار  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  رمع  نایلاس  میدـنبن . ار  اهمـشچ  لاـمک 
. مینکن اهر  ار  یهلا  تسار  هار  تسا . تیدبا  يارب  ياهچیرد  زورنآ 

دنوادخ هب  هتـسباو  هک  تسا  هنیب  هب  دنتـسم  تایح  هبیط و  تایح  نامه  مالـسلاراد  نیا  دـناسریم . مالـسلاراد  هب  ار  ع )  ) مدآ دالوا  هار  نیا 
نآ زا  نم  گرم  یگدنز و  تادابع و  زامن و  اعطق  وگب : : ) نیملاعلابر یتامم هللا  يایحم و  یکسن و  یتاولص و  نا  لق  تسا . شخب  تایح 

تیوه اریز  تسا ، نتـشیوخ  تیدوجوم  اـب  راکـشآ  ياهزراـبم  هار ، زا  فارحنا  جورخ و  تسا ). ناـیملاع ) و   ) ملاوع يهدـنرورپ  دـنوادخ 
هن تسا ، هدومن  نییعت  یمدآ  يارب  یتسه  نیناوق  هک  تسا  يدـصقم  فدـه و  هب  طوبرم  تاـیعقاو ، اهـشزرا و  يهقطنم  رد  یمدآ  يدوجو 

لوـقع و  ) ینورد ناربماـیپ  يهلیـسوب  دـنوادخ  هک  دراد  نیعم  یهار  دـصقم  فدـه و  نآ  هب  لوـصو  یناوـیح . یناـسفن  ياـهاوه  لاـیما و 
رد هک  روطنامه  هار  نیا  تسا . هدومرف  راومه  اهناسنا  ياپ  شیپ  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولـص  ماـظع  ياـیبنا   ) ینورب ناربماـیپ  و  اهنادـجو )
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دوخ سوه  يوه و  ریسا  ياهاپ  ار  اهنآ  دوشیم ، هدید  هار  نیا  رد  يرابغ  درگ و  رگا  تسا . راومه  نشور و  مینیبیم  ریسفت  دروم  يهلمج 
نیا لوط  رد  ام  دوخ  ینارپگنس  هب  طوبرم  تسا ، هدومن  خالگنس  ار  نآ  هک  دوشیم  هدید  هار  نیا  رد  یئاهگنـس  رگا  تسا . هتخادنا  هار  ام 

دنارپ اهگنس  رگیدکی  هب  میدرگ ، یهلا  لامک  يوک  راپسهر  میریگب و  ار  رگیدمه  تسد  هک  نآ  ياج  هب  هک  تسا ، هار 
ام توخن  ربک و  سوه و  يوه و  ینافوط  ياـهداب  ار  نآ  نازورف  ياهلعـشم  اـهغارچ و  هک  دـینادب  نیقی  دـشاب ، کـیرات  هار  نیا  رگا  میاه .
يا میرظتنم  انف  رحب  بل  رب  میهدـن - تسد  زا  ار  تلهم  تسه  ناشغامد  رد  هک  داب  نآ  تسویپ  هدـناشن  ناشلد  رون  تسا -. هدرک  شوماـخ 

ام تیدوجوم  اب  هظحل  ره  امـش  نم و  يوجلامک  حور  هک  دـینادب  ار  نیا  ظفاح  تسین  همه  نیا  ناهد  هب  اـت  بل  هک ز  ناد  یتصرف  یقاـس 
رد ناگدنز ، يا  امش  نونکا  مه  ندیسر  مهب  ناوتن  رگید  میرذگب  نوچ  لزنم  ههار  ود  نیا  زک  تبحص  رامش  تصرف  دراد - ینخس  نینچ 

تاریخ و رد  تقبـس  وپاکت و  يارب  راومه  زاـب و  ینادـیم  رد  دـینکیم ، تکرح  تسا  ادـخ  يهدـننک  یـضار  لـمع  هاـگیاج  هک  اـنید  نیا 
هچ لطعم  سپ  دشیدنایم ، زغم  دیوگیم و  نابز  دونـشیم و  شوگ  دنیبیم و  مشچ  تکرح ، هدامآ  ندب  بکرم  دیاهتفرگ . رارق  تالامک 

زاب و ادخ  يوس  هب  تشگ  زاب  رد  دناهدشن . هتشاذگ  رانک  دننکیم ، تبث  ار  امش  لامعا  هک  یئاهملق  هدشن و  هتسب  ناتلامعا  هدنورپ  دیتسه ؟
لاس 1355 رخاوا  رد  بناجنیا  کیدزن  نادنواشیوخ  زا  یکی  دیتسه ؟ هچ  لطعم  سپ  دریذپیم . ار  امـش  لامعا  نیمحارلا ، محرا  دـنوادخ 

هتسشن قاطا  کی  رد  ینیما  نیسحلادبع  خیش  جاح  ياقآ  دهاجم  همالع  موحرم  ربارب  رد  هک  دنیبیم  یباوخ  ناهفصا  رهش  رد 
. مسانـشیم ار  ناشیا  نم  يرآ ، دـنهدیم : خـساپ  ناشیا  دیـسانشیم ؟ ار  يرفعج  امـش  ایآ  دـیوگیم : ناشیا  هب  ینیما  ياقآ  موحرم  تسا .

ناشیا هب  يرفعج و  هب  دـیهدب  ار  هماـن  نیا  دـیوگیم : دـهدیم و  ناـشیا  هب  تسا ، هدوب  ياهماـن  نآ  ناـیم  رد  هک  یتکاـپ  کـی  ینیما  ياـقآ 
ایند نآ  رد  راک  میهدب ، ماجنا  میناوتیمن  يراک  رگید  ینعی   ) تسا هتسب  راک  زا  نامتـسد  میتسه و  خزرب )  ) ملاع نیا  رد  نونکا  ام  دیئوگب :

دیراک و نادیم  رد  دیتسه ، ام ) یلعف  يایند  نیمه   ) ایند نآ  رد  هک  امش  یلو  میاهدومن ،) روبع  نآ  زا  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ارنآ  ام  هک  دوب 
ریـسفت همجرت و  رکف  رد  بناجنیا  هک  دوب  لاسکی  دودـح  رد  هتبلا  دـینک . راک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهرابرد  دـینک و  راـک  دـیناوتیم 

ار ریـسفت  همجرت و  راک  يارب  یئاـهن  میمـصت  درک ، ناـیب  ار  دوخ  ياـیور  ناـیرج  زیزع  صخـش  نیا  هکنآ  زا  سپ  یلو  مدوب ، هغالبلاجـهن 
هک میامنیم  تلئـسم  فاطلالا  یفخ  نیمحارلا و  محرا  دنوادخ  زا  ملوغـشم و  راک  نیا  هب  تسا  هام 1364  دادرم  هک 5  نونک  ات  متفرگ و 

. نیعم قفوم و  ریخ  هنا  دیامرف . مقفوم  مسیونیم  هک  هچ  نآ  هب  لمع  هب  لئان و  نآ  مامتا  هب  ار  بناجنیا 

ربمایپ فصو  هبطخ 094-

هحفص 85] ]
همکحلا و یلا  اعد  و   ) ریخا هلمج  ود  رگم  تالمج  نیا  همه  ریسفت  هریح …  یف  لالـض  سانلا  هثعب و  مجنپ  دون و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 
ات ص زا ص 258  ات ص 202 و  زا ص 195  دلجم 2  تسا : هدش  حرطم  ریـسفت  همجرت و  نیمه  زا  ریز  تادـلجم  رد  هنـسحلا ) هظعوملا 

هظعوملا همکحلا و  یلا  اـعد  و  ات ص 277 . زا ص 276  دلجم 13  ات ص 293 و  زا ص 284  اـت ص 67 و  ص 58  زا  دـلجم 8  264 و 
هب لاعتم  دـنوادخ  هار  نیرتهب  اـب  هلداـجم  هنـسح و  هظعوم  تمکح و  دومرف ). توعد  هنـسح  هظعوم  اـب  تمکح و  هب  ار  مدرم  و  : ) هنـسحلا
هار هب  نک  توعد  : ) نسحا یه  یتلاب  مهلداج  هنـسحلا و  هظعوملا  همکحلاـب و  کـبر  لـیبس  یلا  عدا  دـهدیم : روتـسد  نینچ  مرکا  ربماـیپ 

دروم هک  هفیرـش  يهیآ  نیا  رد  مهم  بلطم  دنچ  نک ). هلداجم  هار  نیرتهب  اب  نانآ  اب  هنـسح و  يهظعوم  تمکح و  يهلیـسوب  تراگدرورپ 
هفیرش يهیآ  نیا  رد  مکی - بلطم  میئامنیم : هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  ام  هک  دراد  دوجو  تسا ، هتفرگ  رارق  مالسلاهیلع  نینموملاریما  رکذت 
یفدـه يهبنج  اب  تمکح  ریـسفت  دروم  يهبطخ  رد  هکیتروص  رد  هنـسح ، هظعوم  دـننام  تسا  هدـش  هداد  رکذـت  هلیـسو  ناونع  هب  تمکح 

ر دومرف ). توعد  تمکح  هب  ار  مدرم  مرکا  ربمایپ  : ) همکحلا یلا  اعد  و  دیامرفیم : ترضح  نآ  اریز  تسا ، هتشگ  حرطم 
هک تسا  یلمع  یتفرعم و  ياهـششوک  یعـس و  یبسن  فدـه  تهج ، کـی  زا  تمکح  هک  تسنیا  نآ  و  تسا ، ناـسآ  هلئـسم ، نیا  لـح  ها 
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دناوتیم هک  تبثم  نافرع  دـننام  دـناهدومرف ، کیرحت  غیلبت و  نآ  هب  لوصو  يارب  ار  مدرم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ماظع  يایبنا  يهمه 
هب مه  دـنوش و  يرظن  نافرع  لیـصحت  هب  قفوم  مه  هک  دنـشوکب  دـیاب  رایـشه  هاگآ و  ياهناسنا  ینعی  دوش ، روظنم  یبسن  فدـه  ناونع  هب 

نیا هک  دمهفیم  حوضو  لامک  اب  فراع  میکح و  صخـش  دوخ  نافرع  تمکح و  ماقم  هب  لوصو  زا  سپ  دندرگ . لئان  یلمع  نافرع  ماقم 
تاماقم هب  هبـسنلاب  نافرع  تمکح و  ندوب  فدـه  هصالخ  دنـشابیم . هنئمطم  سفن  ماقم  هب  دوعـص  يارب  هلیـسو  ود  زین  دـنمجرا  ماقم  ود 

دلجم رد  تسا . تمکح  اهناسنا  داشرا  يارب  مکی  قیرط  مود - بلطم  درادـن . رتیلاع  ماقم  هب  ود  نآ  ندوب  هلیـسو  اب  یتافانم  چـیه  رتنیئاپ 
يارب دنناوتیم  دنمجرا  ناگدننک  هعلاطم - هدمآ و  تمکح  ریـسفت  رد  یطوسبم  حرـش  ریـسفت  همجرت و  نیا  زا  ( 33  ) يهحفص مهدراهچ 
روبزم دعب  راهچ  زا  هلـصاح  تفرعم  : ) تسا نینچ  روبزم  ذخام  رد  تمکح  فیرعت  لصاح  دـنیامرف . هعجارم  دـلجم  نآ  هب  رتلماک  یـسررب 

میلس لقع  يهلیسوب  لوقعم ) تایح   ) رد نآ  زا  يرادروخرب  و  یقالخا ) تخانش  يدوهـش و  تخانـش  یفـسلف ، تخانـش  یملع ، تخانـش  )
ظن یئزج  لقع  هن  درخ ،) )

هب مدرم  ندناسر  اهنآ  زا  يرادـقم  رد  هدـش و  دـیجمت  تمکح  زا  یناوارف  دراوم  رد  دـیجم  نآرق  تایآ  رد  دوشیم . هدـیمان  تمکح  ير ،
ره هک  تسا  ملـسم  تسا . هدومرف  ریثک  ریخ  ار  تمکح  ياهیآ  رد  و  تسا . هدـش  یفرعم  مالـسلامهیلع  ءایبنا  تثعب  يهزیگنا  تمکح ، ماقم 

تیوه شزرا و  تمظع و  دـنناوتیم  یکدـنا  دارفا  ياهعماج  ره  رد  نارود و  ره  رد  هکلب  درادـن ، ار  تمکح  كرد  مهف و  یئاناوت  یـسک 
تردق و يهزادنا  هب  مدرم  يهمه  هک  دنتشاد  غیلب  یعس  شـشوک و  یهلا  ناربمایپ  میدرک  هراشا  هکنانچ  لاح  نیع  رد  دنمهفب . ار  تمکح 

یهلا يهبذاج  ریسم  رد  تمکح  قیرط  زا  ینوارف  دارفا  تفگ : ناوتیم  تمکح  تیبسن  هب  رظن  اب  و  دنوش ، رادروخرب  تمکح  زا  دوخ  مهف 
ناوتن رگا  ار  ایرد  بآ  شتردق ). يهزادنا  هب  رگم  دزاسیمن  فلکم  ار  یسک  چیه  دنوادخ  : ) اهعـسو الا  اسفن  هللا  فلکیال  دنریگیم . رارق 

یتیمها اب  رایـسب  يهتکن  دریگیم . رارق  يرتمک  دارفا  سرتسد  رد  تمکح  يالاو  تاماقم  هچ  رگا  دیـشچ  دیاب  یگنـشت  ردق  هب  مه  دیـشک 
روتـسد مرکا  ربماـیپ  هب  ار  تمکح  هب  توعد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسنیا  دراد  دوجو  همکحلاـب ) کـبر  لـیبس  یلا  عدا   ) هلمج نیا  رد  هک 

فسلف تخانش  مه  دراد و  دوجو  یملع  تخانش  مه  تمکح ، يانعم  رد  میدومن ، هظحالم  تمکح  ریسفت  رد  هکنانچ  دهدیم و 
هن دوب ، راوتسا  یفسلف  یملع و  ریغ  ینورد و  ياهتفایرد  ضحم و  تاساسحا  ساسا  رب  مالسا  سدقم  نید  رگا  و  یقالخا . يدوهـش و  ي و 

بلطم دـیامن . جـیورت  ار  مهف  روعـش و  لـقع و  ملع و  همه  نآ  تسناوتیم  هن  دـیامن و  تمکح  يهلیـسوب  توعد  هب  هیـصوت  تسناوـتیم 
. دشابیم رثوم  یماع ، مدرم  ات  دنتـسه  یملع  تاماقم  ياراد  هکیناسک  زا  مدرم  مومع  يارب  هک  تسا  وکین  زردـنا  دـنپ و  مود  قیرط  موس -

اهناسنا يهمه  هک  دنک  اعدا  یسک  رگا  دوشیم . هدهاشم  هظعوم  ترورض  يارب  يدیدش  رارصا  هغالبلاجهن  و  ینآرق ، يهفیرـش  تایآ  رد 
یحابص دنچ  ره  رد  لقادح  یهاگآان  یشومارف و  تلفغ و  يهدیدپ  اریز  تسا ، هتفگن  فازگ  هب  ینخس  دنراد ، هنسح  يهظعوم  هب  جایتحا 

باذجنا لماوع  دنکیم و  یگدنز  هدام  ملاع  رد  یمدآ  اریز  تسا ، یعیبط  رما  کی  نیا  دنک و  اهر  ار  رشب  نابیرگ  هک  تسین  يزیچ  رابکی 
دوس نامیا  اب  مدرم  يارب  رکذت  اریز  شاب  رکذتم  نانآ  يارب  : ) نینموملا عفنت  يرکذلا  ناف  رکذ  و  دنرادروخرب . یمهم  تردق  زا  هدام  هب  وا 

. ددرگیم رترادهنماد  رتـقیمع و  شریثاـت  دـشاب ، هدوـب  رتنشور  رت و  تباـث  قئاـقح  لوـصا و  هب  دنتـسم  زردـنا  دـنپ و  هزادـنا  ره  دـهدیم ).
هک تسا  یعطق  دشاب ، هدوب  اسر  ابیز و  تانایب  اب  هدوب و  تادهاشم  براجت و  هب  دنتسم  هک  هزادنا  ره  نینچمه 

يرنه ياهبلاق  اب  اهتیعقاو  دنکیم ، داجیا  ناسنا  رد  تبثم  ياهینوگرگد  هک  هنـسح  هظعوم  رد  تفگ : ناوتیم  داد . دهاوخ  رتیلاع  يهجیتن 
یحور دـشر  يوقت و  ناـمیا و  مدرم ، رد  هنـسح  هظعوم  ریثاـت  يارب  رگید  طرـش  دـنروآیم . راـبب  ار  جـئاتن  نیرتـهب  دـنوشیم و  عمج  ناـیب 

و تسین ). شوگ  زج  يرتشم  ار  نابز  رم  : ) هک تسا  هدش  تابثا  تقیقح  نیا  تسا . یساسا  مهم و  رایسب  طرـش  نیا  تسا . هدننک  هظعوم -
لد زا  هاـگ  ره  زردـنا  .( ) ددرگ لـخاد  بلق  رد  دـیایب ، نوریب  بلق  زا  هظعوـم  رگا  : ) بلقلا یف  تلخد  بلقلا  نم  تجرخ  اذا  هظعوـملا  نا 
هک تسا  ظعو  داشرا و  نیمادـک  نآ  میدـش . رکذـتم  هک  تسا  نیمه  هغالبلاجـهن  ياـههظعوم  دـیدش  ریثاـت  لـیلد  دنیـشن .) لد  رب  دـیآرب 

هظعوم میئوگب : هک  دـشاب  حیحـص  تهج  کـی  زا  دـیاش  دـیامنن !؟ لـمع  نآ  هب  دوخ  دـیامرف و  ناـیب  مدرم  هب  هیلع  هللا  مالـس  نینموملاریما 
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رتهدرتسگ رتقیمع و  رتدایز و  تایعقاو  يهرابرد  هظعوم  زا  رترثوم  رایـسب  حلاص ، يوقت و  اب  لماع و  ياهناسنا  زا  رتمک  تایعقاو  يهرابرد 
لمعیب و ياهناسنا  زا  رتهدرتسگ  رتقیمع  رتدایز و  تایعقاو  يهرابرد  هظعوم  زا  رترثوم  رایـسب  حـلاص ، يوقت و  اب  لمع و  یب  ياهناسنا  زا 

ماع هچ  رگا  يدومن ) اود  دوخ  رس  يدوب  بیبط  رگا  لک  : ) لثم نیا  اریز  دشابیم ، حلاصان  يوقتیب و 
هک ار  یناسک  تحارص  لامک  اب  ناحبس  دنوادخ  تسا . هدرک  تابثا  یبوخ  هب  خیرات  نایرج  رد  ار  دوخ  تیعقاو  یلو  دسریم ، رظن  هب  هنای 

: مکسفنا نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورماتا  دیامرفیم : هدومن  خیبوت  دننکیمن ، لمع  نآ  هب  دوخ  یلو  دنهدیم ، روتسد  يراکوکین  هب  ار  مدرم 
لیلع وه  سانلا و  يوادی  بیبط  یقتلاب  سانلا  رمای  یقش  بر  و  دینکیم )؟ شومارف  ار  دوخ  دیهدیم و  روتسد  يراکوکین  هب  ار  مدرم  ایآ  )

!( تسا ضیرم  وا  دوخ  هکیلاح  رد  دـنکیم  هجلاعم  ار  مدرم  هک  تسا  یبیبط  دـهدیم ، روتـسد  يوقت  هب  ار  مدرم  هک  یقـش  یناسنا  اـسب  (و 
ار قئاقح  نتفریذـپ  ای  ندینـش  یگدامآ  لاح  همه  رد  مدرم  يهمه  هک  تسا  یهیدـب  قرط . نیرتهب  اـب  هلداـجم  موس  قیرط  مراـهچ - بلطم 

ناوتیم ار  یگدامآ  مدع  دسریم . تجاجل  دح  رـس  ات  یهاگ  مه  تمواقم  نیا  تمواقم و  دح  رـس  ات  یگدامآ  مدع  نیا  یهاگ  دنرادن و 
يهجردـب یگدامآ  رگا  یلو  تخاـس . فطعنم  قئاـقح  شریذـپ  ندینـش و  يارب  ار  هداـمآان  صخـش  درب و  نیب  زا  قئاـقح  ياـبیز  ناـیب  اـب 

، لباقم فرط  لوبق  دروم  لوصا  قئاقح و  هب  دانتـسا  زا  تسترابع  هک  قرط  نیرتهب  اب  هلداجم  تمواـقم ، هیلوا  لـحارم  رد  دـسرب ، تمواـقم 
یئانشآ اهنآ  اب  یگزات  هب  تسا  نکمم  هک  رگید  تایعقاو  تالوبقم و  نآ  هب  هجوت  اب  اجیردت  دوشیم و  عقاو  رثوم 

وا جالع  لباق  ریغ  يدیلپ  زا  هک  دسرب ، تجاجل  يهجردب  تمواقم  رگا  و  دتفیب . وپاکت  تکرح و  هب  دریگب و  رارق  قح  ریـسم  رد  دنک ، ادیپ 
: میظع باذـع  مهل  هواـشغ و  مهراـصبا  یلع  مهعمـس و  یلع  مهبولق و  یلع  هللا  متخ  هفیرـش : يهیآ  قباـطم  تروص  نیا  رد  دـنک ، فـشک 

چیه دشابیم ). نانآ  راظتنا  رد  گرزب  یباذع  هدش و  هدز  نانآ  ياهمـشچ  اهـشوگ و  رب  ياهدرپ  تسا و  هدز  رهم  نانآ  ياهلد  رب  دنوادخ  )
تجاجل زا  ياهجرد  هب  تمواقم  ندیـسر  هک  مینکن  شومارف  ار  هتکن  نیا  دیاب  هتبلا  درک . دهاوخن  ریثات  وا  رد  یلادـج  هظعوم و  تمکح و 
یئانثتسا ابیرقت  لکـشم و  رایـسب  دسرب ، یمتح  طوقـس  هب  دشاب و  صخـش  نآ  یلماکت  ندیدرگ  يهدنورپ  ندش  متخ  بجوم  هک  يدیلپ  و 

رایسب يهفیظو  زا  تسد  هدش و  دیمون  یئادتبا  ياهتمواقم  هیلوا و  ياهیگدامآ  مدع  يهدهاشم  اب  دیابن  نایبرم  ناگدننک و  داشرا  اذل  تسا ،
نیا يارب  دسیونیم  دوب  هدرب  رـسب  نادنز  رد  اهلاس  هک  ریخا  نارود  ناگدنـسیون  نیرتروهـشم  زا  یکی  دنرادرب . دوخ  یگدنزاس  تیمها  اب 

هب صاخـشا  هنوگنیا  اب  ام  دـندروآیم و  اـم  دزن  ار  ياهفرح  دـیلپ و  ناراـکتیانج  یهاـگ  دـنهدب ، یحور  رجز  یـسایس  ناینادـنز  اـم  هب  هک 
هاگن زرط  یتدم  تشذگ  زا  سپ  بسانم ، ياهداشرا  اهوگتفگ و  تکرب  هب  هک  مدید  اهراب  نم  میتسشنیم و  وگتفگ 

زا تبحص  هک  یتقو  تشگیم و  رادومن  نانآ  ياههاگن  رد  یناسنا  فطاوع  هتسهآ  هتسهآ  اجیردت و  دشیم و  ضوع  صاخـشا  نیا  ياه 
زا هک  میدرکیم  تفایرد  یبوخ  هب  ام  دـشیم و  راکـشآ  ناشهرهچ  رد  رثاـت  تلاـح  دـمآیم ، ناـیم  هب  نارگید  هب  يدـعت  ملظ و  تحاـقو 

، یمالـسا ربتعم  ذـخام  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسبیم . شقن  ناـنآ  ياـههفایق  رد  تخـس  ینامیـشپ  دـنوشیم و  هدنمرـش  ناـشدوخ 
هب دیاش  هک  دـمآ  مدای  هب  يولوم  زا  یتیاکح  اجنیا  رد  دـننک . لمحت  ار  نایبرتم  ناملعتم و  تامحز  هک  دـنوشیم  قیوشت  نایبرم  ناملعم و 

: تساهناتـساد نیرتبـسانم  زا  تیبرت ، میلعت و  دروم  مدرم  دـنت  ياـهتمواقم  اهیرگنایـصع و  تاـمحز و  لـمحت  موزل  يهراـبرد  تفگ : ناوت 
زا هک  نوچ  تفاین  تصرف  ار  رام  دنامر  ات  تفاتشیم  دیدب و  ار  نآ  راوس  نآ  رام  تفریم  ياهتفخ  ناهد  رد  راوس  دمآیم  بسا  رب  یلقاع 

باوخ زا  هتفخ  دید  سوبد  اب  كرت  راوس  کی  دیهج  رب  نوچ  نارگ  باوخ  زا  هتفخ  دز  هتفخ  رب  يوق  سوبد  دنچ  ددـم  دـب  ناوارف  شلقع 
ار وا  درب  ناود  وز  دش  وا  تفوک  نوزفا  هک  نوچ  نارگ  یـسوبد  كرت  اباحمیب  دوب ! هچ  نیا  ایآ  تفگ  ناریح  تشگ  دوز  تسج  رب  نارگ 

درد هب  يا  روخ  نیزا  تفگ  هتخیر  دب  یسب  هدیسوپ  بیس  تخرد  کی  ریز  هب  ات  نازیرگ  وز  تخس  سوبد  نآ  مخز 
رم مدرک  هچ  يدرک  نم  دـصق  ارچ  رخآ  ریما  ياک  دزیم  گناب  داتفیم  نوریب  زاب  شناـهد  زک  داد  دروخ  رد  ار  درم  نادـنچ  بیـس  هتخیوآ 

دیدن وت  يور  هک  ار  نآ  کنخ  يا  دـیدپ  وت  رب  مدـش  هک  تعاس  موش  زیرب  منوخ  یگرابکی  نز  غیت  زیتس  مناج  اب  تسلـصا  ار ز  وت  رگ  ارت 
ره نک  وت  شتافاکم  رخآ  ادخ  يا  نخـس  اب  مناهد  زا  نوخ  دـهجیم  متـس  نیا  دـنرادن  زیاج  نادـحلم  مک  شیب و  یب  هنگ  یب  تیانج  یب 
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یلتمم و داـتفیم  ور  رب  زاـب  دـیودیم و  داـب  وچمه  راوس  سوبد و  مخز  ودـب  ارحـص  نیردـناک  دزیم  شوا  وـن  نیرفن  وا  تفگیم  ناـمز 
دمآ رب  وز  داتف  يو  رب  ندش  یق  ارفـص  ات ز  داشگیم  دیـشکیم و  هگنابـش  ات  دـش  مخز  نارازه  دـص  شیور  اپ و  دـب  تسـس  كانباوخ و 

نآ مهـس  ار  رادرک  وکن  نآ  دروآ  هدجـس  ار  رام  نآ  نورب  دوخ  زا  دیدب  نوچ  وزا  تسج  نوریب  هدروخ  نآ  اب  رام  وکن  تشز و  اههدروخ 
یتعاس كرابم  يا  یتمعن  یلو  هک  یئادـخ  ای  یتمحر  لیئربج  دوخ  وت  تفگ  تفرب  يو  زا  اهدرد  نآ  دـیدب  نوچ  تفت  تشز و  هایـس  رام 

نم ناردام  لاثم  نایوج  ارم  وت  وت  يوک  رد  ناهگان  دتفارد  ای  وت  يور  دنیب  هک  ار  نآ  کنخ  يا  میدیـشخب  ون  ناج  مدوب  هدرم  میدـید  هک 
حاص يرخ  زا  دنوادخ  زا  دزیرگ  رخ  نارخ  دننام  وت  زا  نازیرگ 

متفگ دـنچ  ار  وت  هدوتـس  هب  كاپ  ناور  يا  شدد  ای  دردـن  شگرگ  ات  کیل  شدـیوجیم  نایز  دوس و  یپ  زن  يرهوگ  وکین  یپ ز  رد  شب 
یک هدوهیب  نتفگ  یمتسناد  رگا  لاح  نیز  ياهمـش  ریگم  نآ  تفگ  نم  لهج  متفگن  نم  ریما  هاشنهـش و  دنوادخ و  يا  ار  وت  هدوهیب  ژاژ و 
مرـس رب  هناشماخ  یتفوشآیم  هدرک  شماخ  کـیل  لاـح  یتفگیم ز  زمر  کـی  ارم  رگ  لاـصخ  شوخ  يا  یمتفگ  تیاـنث  سب  یمتـسن  اـت 

هچ نآ  راک  بوخ  يور و  بوخ  يا  نک  وفع  تسا  رتمک  شزغم  هک  ار  رـس  نیا  هصاخ  تسجب  رـس  زا  لقع  هویلاـک  مرـس  دـش  یتفوکیم 
سرت رام  فاصوا  یمتفگ  نم  ار  وت  رگ  نامز  نآ  یتشگ  بآ  وت  يهرهز  نآ  زا  يزمر  یمتفگ  نم  رگا  تفگ  راذگ  ردـنا  نونج  زا  متفگ 

ین درد  مه  رب  نالد  رپ  ياههرهز  تسامـش  ناج  رد  هک  نمـشد  نآ  حرـش  تسار  هب  میوگ  رگ  دومرف  یفطـصم  رامد  يدروآرب  تناـج  زا 
یشیم وچمه  دوش  هبرگ ال  شیپ  یـشوم  وچمه  زامن  موص و  توق  ار  شنت  ین  زاین  رد  دنام  بات  ار  شلد  ین  دروخ  يراک  مغ  ین  هر  دور 

هر و ین  يدـب  ندروخ  توق  ین  ار  وت  رم  ادـج  یتشگ  وت  ناج  وت  زا  مد  نآ  ارجاـم  نیا  یمتفگ  نم  ار  وت  رگ  دور …  اـج  زا  گرگ  شیپ 
نتفگ ببس  زا  مدناوخیم  بل  ریز  رسی  بر  مدناریم  رخ  شحف و  مدینشیم  يدب  ندرک  یق  ياورپ 

جنر هتسر ز  نآ  درکیم  اههدجس  نولمعیال  مهنا  یموق  دها  نورد  درد  زا  متفگیم  نامز  ره  هن  رودقم  ارم  ندرک  وت  كرت  هن  روتـسد  ارم 
نآ اوشیپ  يا  ار  وت  دیوگ  قح  رکش  فیعض  نیا  درادن  ترکـش  توق  فیرـش  يا  اهازج  یبای  ادخ  زا  جنگ  لابقا و  ارم  يو  تداعـس  ياک 

اون نآ  درادن  هناچ  بل و 

لوسر ادخ و  فصو  هبطخ 095-

هحفص 95] ]
هک لوا  دنوادخ  تسار ، يادخ  رم  دمح  : ) هدـعب ءیـش  الف  رخالا  و  هلبق ، ءیـش  الف  لوالا  دـمحلا هللا  مشـش  دون و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

هدوبن يزیچ  وا  زا  شیپ  هک  قلطم  لوا   ) قوف عوضوم  ود  هب  طوبرم  ثحابم  دشابن ). وا  زا  دـعب  يزیچ  هک  يرخآ  هدوبن و  وا  زا  شیپ  يزیچ 
زا مهدزای  دـلجم  رد  يهحفص 217 و  ات  يهحفـص 215  زا  مهدزیـس  دلجم  رد  تشاد ) دـهاوخن  دوجو  يزیچ  وا  زا  سپ  هک  قلطم  رخآ  و 

يزیچ هک  يرهاظ  : ) هنود ءیـش  الف  نطابلا  و  هقوف ، ءیـش  الف  رهاظلا  و  دیئامرف . هعجارم  تسا ، هدـش  حرطم  يهحفص 49  ات  يهحفص 46 
یسررب يهحفص 49  ات  يهحفـص 46  زا  مهدزای  دلجم  رد  مه  بلطم  نیا  تسین ). وا  زا  رتکیدزن  يزیچ  هک  ینطاب  درادـن و  دوجو  وا  قوف 

هک تسنیا  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  قوف  يهلمج  ریـسفت  رد  دیاب  هک  ياهتکن  دنیامرف . هعجارم  دنناوتیم  مرتحم  ناگدـننک  هعلاطم  تسا ، هدـش 
، نطاب زا  روظنم  ینعم ، نیاربانب  تسین . وا  زا  رتبلاغ  يزیچ  چیه  هک  دشاب  هدوب  بلاغ  يانعم  هب  تسا  نکمم  قوف  يهلمج  رد  رهاظ  يهملک 
زا دوصقم  دوریم  لامتحا  و  دشابیمن . ءایشا  نآ  هب  وا  زا  رتکیدزن  يزیچ  چیه  هکیروطب  تسا  ءایشا  يهمه  رب  سدقا  تاذ  قلطم  يهطاحا 

مئالع و تایآ و  يهلیسوب  تسا  وا  ندوب  راکشآ  هک  دشاب  لوادتم  يانعم  نامه  رهاظ ،
. تسا زیچ  همه  زا  رتیفخم  هک  تسا  یبوبر  سدقا  تاذ  نطاب ، زا  دوصقم  تروصنیا  رد  تردق . تایلجت 

هحفص 96] ]
دوجو ندیئور  اشنم  تسا و  هاگرارق  نیرتهب  وا  هاگرارق  : ) همالسلا دهامم  همارکلا و  نداعم  یف  تبنم  فرـشا  هتبنم  و  رقتـسم ، ریخ  هرقتـسم 
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ناردـپ و تفارـش  تمالـس و  تراهط و  هب  طوبرم  ثحابم  ملاس ). كاپ و  ياههراوهگ  تمارک و  نداعم  رد  اـهاشنم  نیرتهب  ترـضح  نآ 
هعجارم تسا ، هدش  نایب  مراهچ  دون و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت  لئاوا  رد  دـلجم  نیمه  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناردام 

انیب مدرم  ياهتریصب  ياهراهم  هتـشگ و  وا  يوس  هب  ناراکوکین  ياهلد  : ) راصبالا همزا  هیلا  تینث  و  راربالا ، هدئفا  هوحن  تفرـص  دق  دیئامرف .
، ریـسفت ردوم  يهلمج  رد  تسا . مرکا  ربمایپ  يوس  هب  لیامتم  لاـمک  ياـیوج  هتفاـی و  دـشر  ياـهناسنا  ياـهلد  تسا ). هدـش  فطعنم  وا  هب 

لعجاف هولصلا  اومیقیل  انبر  مرحملا  کتیب  دنع  عرز  يذ  ریغ  داوب  یتیرذ  نم  تنکسا  ینا  انبر  دراد : دوجو  ریز  يهکرابم  يهیآ  زا  یسابتقا 
، مدومن ناکـسا  وت  مرتحم  تیب  دزن  رد  هایگ  بآ و  یب  ینابایب  رد  ار  ملـسن  زا  یناسک  نم  ام ، راگدرورپ  يا  : ) مهیلا يوهت  سانلا  نم  هدئفا 
زا یئاهلد  : ) دیامرفیم هکرابم  هیآ  امرف ). لیامتم  نانآ  هب  ار  مدرم  زا  یئاهلد  نم ، يادـخ  يا  سپ  دـنرادب . ياپ  رب  ار  زامن  ات  ام ، راگدرورپ 

قایتشا لیم و  هتسیاش  یلد  ره  هک  تسا  حضاو  ار .) مدرم 
ناکاپ ياهلد  اهنت  درادن . وا  موصعم  نادناخ  هللا و  لوسر  هب  تقالع  لیم و  تقایل  یلد  ره  هکنانچ  تسا ، هدوبن  مالسلامهیلع  میهاربا  لآ  هب 
یمومع نوناق  دنـشابیم . اراد  ار  روبزم  تبحم  هقـالع و  یگتـسیاش  هک  دـنتالامک  تاریخ و  رد  هقباـسم  نادـیم  نارگوپاـکت  مدآ و  دـالوا 

ریخا هلمج  هب  قیقد  هجوت  اب  بلطم  نیا  دشابیم ). مهب  ود  نآ  لاصتا  تلع  ناسنا ، ود  ندوب  خنس  مه  : ) مامـضنالا هلع  هیخنـسلا  هک  تسنیا 
سنج يوس  دور  سنج  يولوم : لوقب  هک  دوشیم  نشور  الماک  تسا ،) هدش  فطعنم  وا  هبانیب  مدرم  ياهتریـصب  ياهراهم  و  : ) دیامرفیم هک 
يوس شوپ  هلح  منـص  ناک  شوپم  ار  رـصب  لـقع و  شوگ  نک ز  نورب  هبنپ  دوریم  رخ  يوس  رخ  دوریم  هش  يوس  هش  ناـحتما  نیا  دوب  سب 
شقن دننز  یـشوگ  یپ  زا  ار  گنچ  فد و  يان و  دوریم  ربت  ریز  دوش  مزیه  وچ  کشخ  دنرب  ناتـسب  بناج  تسارتلاهن  هچ  ره  دوریم  رـصب 

تیخنس ندوبن  : ) روفنلا هلع  هیخنـسلا  مدع  هک : دراد  تیلک  مه  نوناق  نیا  نوناق ، نیا  لباقم  رد  تفگ : دیاب  دوریم  رگن  شقن  بناج  ناهج 
هدوب نیفرط  نایمداضت  هطبار  تیخنس ) مدع   ) زا روظنم  تسا  نکمم  هتبلا  دشابیم ). رگیدکی  زا  ود  نآ  ترفن  زیرگ و  تلع  ناسنا ، ود  نایم 

یضعب هب  هراشا  هک  تسا  هدش  دراو  یتایاور  قوف  هیآ  هرابرد  ضحم . تیخنس  مدع  هن  دشاب ،
هوعد کلذ  انیلا و  يوهت  سانلا  نم  هدئفالا  و  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  تسا . مزال  ثحبم  نیا  رد  اهنآ  زا 
لیلخ میهاربا  ترـضح  ياـعد  تسنیا  دـنکیم و  اـم  يوس  هب  لـیم  مدرم  زا  یئاـهلد  و  : ) مهیلا يوـهت  ساـنلا  نم  هدـئفا  لاـق  ثیح  میهاربا 

تـسا هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  یلع  امرف ). لیامتم  نانآ  هب  ار  مدرم  زا  یئاهلد  ایادخ  درک : ضرع  هک  مالـسلاهیلع 
دنوادـخ : ) مهیلا اوتایل  سانلا  یلا  مهبحا  يا  بولقلا  تارمث  تارمثلا ، نم  مهقزرا  و  هلوقب : ینع  یلاـعت  هنا  تسا : هدومرف  ترـضح  نآ  هک 

هب بوبحم  مدرم  يارب  ار  میهاربا  لآ  ادـنوادخ ، ینعی  تسا ، هدومرف  دـصق  ار  اهلد  ياههرمث  تارمثلا ) نم  مهقزرا  و   ) دوخ مالک  زا  یلاعت 
یحو و یگدنریگ  يورین  دننام  یعیبط  ياروام  تازایتما  نتـشاد  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  دـنیایب ). نانآ  فرط  هب  ات  امرف 

اعطق و  : ) میظع قلخ  یلعل  کنا  و  تسا : هدـمآدیجم  نآرق  رد  هکنانچ  تسا ، هدوب  یناسنا  قـالخا  نیرتیلاـع  زا  یمـسجت  غـالبا ، تردـق 
هب تبحم  یئابیکش و  ربص و  ملع و  لدع و  زا  یمسجت  ناسنا ، نیرتهدیزگرب  نآ  نینزان  دوجو  تسا ). راوتسا  یمیظع  قالخا  رب  وت  هیحور 

دک ك ار  ریجنز  ره  زا  يدازآ  تمکح و  تماهش و  تفوطع و  محر و  اهناسنا و 
ره دـناسرب و  لاـمک  جوا  هب  ار  ناـسنا  دـناوتیم  هک  تسا  ییاـهنامرآ  نیرتیلاـع  تافـص ، نیا  نوچ  تسا و  هدوب  کـلذ  ریغ  حور و  هدـنن 

شالت و نیرتدیدش  اب  هک  تسا  یعیبط  اذل  دیامن ، هدهاشم  ار  اهنآ  جیاتن  راثآ و  دسانشب و  دنادب و  ار  تافص  نیا  دیاب  وجلامک  تیصخش 
روبزم تافـص  هدهاشم  ندرک و  ادیپ  رد  وپاکت  شالت و  نیا  دنیآیمرب . دنتافـص  نیا  ياراد  هک  یئاهتیـصخش  ندرک  ادیپ  ددص  رد  وپاکت 

، دنکیم ساسحا  دوخ  حور  قیمع  حوطـس  رد  ار  تافـص  نآ  نتـشاد  هب  قایتشا  نوچ  هکلب  دوشیمن ، هصالخ  تیـصخش  دنچ  ای  کی  رد 
لیلخ میهاربا  ترضح  ياعد  تفگ : ناوتیم  و  تسا . هدرک  ادیپ  ار  دوخ  حور  ییوگ  روبزم ، تافـص  ياراد  ياهتیـصخش  ندرک  ادیپ  اب  اذل 

نآ ادـنوادخ ، : ) هک تسا  اهناسنا  قح  رد  اعد  امرف ) لیامتم  میهاربا ) لآ   ) نانآ يوس  هب  ار  یئاهناسنا  ياهلد  اراـگدرورپ ،  ) هک مالـسلاهیلع 
هب یگتـسویپ  هلیـسوب  دننک و  ادیپ  نانآ  هب  تبحم  لیم و  ناشنورد ، رد  میهاربا  لآ  تافـص  تمظع  تفایرد  اب  هک  امرف  اطع  قیفوت  ار  مدرم 
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هب لذا  هلذـلا و  هب  زعا  انارقا . هب  قرف  اناوخا و  هب  فلا  رئاوثلا . هب  افطا  نئاغـضلا و  هب  هللا  نفد  دـنریگب ). رارق  لامک  دـشر و  ریـسم  رد  نانآ ،
ياهناجیه تخاس و  نوفدم  ار  اههنیک  ناشلامیظع  ربمایپ  نآ  دوجو  تکرب  هب  ناحبس  دنوادخ  : ) هزعلا

وا هلیـسوب  تخاس و  ردارب  ار  مه  زا  ادـج  ياهناسنا  شنینزان  دوجو  نمی  هب  و  دومرف . شوماخ  وا  هلیـسوب  ار  اـهتموصخ  اهتوادـع و  دـیدش 
تایح  ) هک یتقو  دومرف ). لـیلذ  ار  اـجبان )  ) تزع وا  تردـق  اـب  و  زیزع ، زا  تکرب  هب  ار  يراوخ  یتسپ و  دومن . قرفتم  ار  راـفک  ناتـسدمه 

. دـیآیم دوجوب  اتقیقح  تایح  ریـسم  رد  اـهناسنا  ناـیم  رد  تدـحو  يردارب و  دنیـشنیم ، ورف  اـهمحازت  اـههنیک و  دـنکیم ، زورب  لوقعم )
دوخ رود  ار  مدرم  اروف  دش ، ثوعبم  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  هک  نآ  زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  دوبن  نینچ  تیعقاو 

ردارب رگیدمه  اب  دیراذگب و  رانک  ار  اهیزوتهنیک  اهتموصخ و  نیازا  سپ  دـیاب  مدرم  امـش  هک  دومرف  ابیز  هباطخ  کی  زا  سپ  دومن و  عمج 
معط اب  ار  نانآ  مک  مک  تخاس و  كرد  لباق  نانآ  يارب  ار  تایح  يانعم  جیردت  اب  الوا و  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  روطنیا  نایرج  هکلب  دـیوش .

هک دندیمهف  جرزخ  سوا و  هاگنآ  تخاس ، انـشآ  دراد  دوخ  راصحنا  رد  ار  اب 1  تسا  يواسم  همه  یعیبط : قوف  هلداعم  هک  تاـیح  یقیقح 
نوخ ناج  رگید  کی ز  تشاد  مان  جرزخ  سواک و  هلیبق  ود  دـنزروب - تموصخ  رگیدـکی  اب  دـنناوتیمن  یقیقح  تایح  ياراد  ياـهناسنا 

مشد نآ  دندش  ناوخا  الوا  افص  مالسا و  رون  رد  دش  وحم  یفطصم  زا  ناشهنهک  ياههنیک  تشاد  ماشآ 
يدرشف نوچ  دوب  ناوخا  اهروگنا  تروص  دندش  دحاو  نت  دنتسکش و  رد  دنپ  هب  هوخا  نونموملا  مد  زو  ناتسوب  رد  بنع  دادعا  وچمه  نان 

قح لزا  رد  دنام  ماخ  تسب و  گنـس  واک  ياهروغ  کین  رای  دش  دش  هتخپ  هروغ  هک  نوچ  کیل  دننادض  روگنا  هروغ و  دوش  دـحاو  هریش 
دزیخ ماهفا  هنتف  ناهن  دراد  وا  هچنآ  میوگب  رگ  وا  دشاب  دحلم  سحن  تواقـش  رد  وا  دشاب  دـحاو  سفن  ین  یخا ، ین  دـناوخ  شیلـصا  رفاک 
دنلد کی  رخآ  لد  لـها  مد  زا  دـنلباق  ناـشیاک  کـین  ياـههروغ  هب  روجهم  مرا  زا  خزود  دود  هب  روک  دـنیبن  ور  نآ  واـک  مشچ  ناـهج  رد 

تـسوا فصو  تدحو  دندرگ  یکی  ات  تسوپ  دنرد  یمه  يروگنا  رد  سپ  زیتس  نیک و  دزیخرب و  یئود  ات  زیت  دننار  یمه  يروگنا  يوس 
داحتا داد  ار  هرذ  نارازه  دـص  داتـسوا  لک  قشع  رب  نیرفآ  تسبن  رد  یگنج  شیوخ  اب  کـی  چـیه  تسا  ود  مهاریا  ددرگ  نمـشد  تسود 

رگا نیدب  دنامیمن  ناج  صقان  تسه  نیط  ءام و  ياهمسج  داحتاک  رگهزوک  تسد  هدرک  ناشوبس  کی  رذگهر  رد  قرتفم  كاخ  وچمه 
هدش هجوتم  الماک  اهناسنا  نایم  یعقاو  تدحو  يردارب و  ساسحا  یلـصا  تلع  هب  يولوم  هک  دید  میهاوخ  دوش  یفاک  تقد  قوف  تایبارد 

محازت و اشنم  هک  ار  تیدرف  ياهدنب  تسخن  یتسیاب  تدحو  يردارب و  تمعن  هب  لوصو  يارب  هک  تسا 
نودب تسا ، یتسرپدوخ  یهاوخدوخ و  تالولعم  نیرتیـساسا  هک  تیدرف  ياهدیق  دنب و  نتخیـسگ  دش . دازآ  تخیـسگ و  تسا ، اهداضت 

هب دورو  و  دـنراد ، مه  یعفا  تشپ و  كال  تشپراخ و  خـلم و  هچروم و  هک  تسا  ضحم  یعیبط  تایح  نامه  هک  یگروغ  هلحرم  زا  روبع 
هب هدوب و  رتمورحم  لوقعم ) تاـیح   ) زا یمدآ  هچ  ره  سکعلاـب ، و  تسینریذـپ . ناـکما  تسا ، لوقعم ) تاـیح   ) ناـمه هک  يروگنا  هلحرم 

نادب و  دریگیم . رارق  رتشیب  هدنـشک  داضت  محازت و  یگدنکارپ و  یگتخیـسگ و  یئادج و  ضرعم  رد  دـشابرتکیدزن ، ضحم  یعیبط  تایح 
هدیـشچن و ار  یعقاو  يردارب  تدحو و  معط  یهلا ، يایبنا  وترپ  رد  زج  هب  زورما  ات  نیمز  هرک  رد  شیگدنز  خیرات  زاغآ  زا  رـشب  هک  تهج 
هب رـشب  هک  یئاعدا  نیرتغورد  تفگ : دیاب  تسا ، هدرک  یگدنز  رگیدـکی  نتخاس  لامیاپ  راتـشک و  لادـج و  گنج و  نیدایم  رد  هراومه 
هار هب  نافیعض ، ندرک  دوبان  يارب  قح  رهاظ  هب  یحالـس  ندروآ  تسدب  يارب  مه  ار  نآانئمطم  هک  تسا  لماکت  ياعدا  تسا ، هتخادنا  هار 

اهنابایب رد  یـشحو  ناگدنرد  اهناسنا ، يارب  گرزب  رطخ  هتـشذگ  رد  دناهتـشون : ام  يارب  لماکت  نایعدم  نیمه  نادنمـشناد  تسا . هتخادنا 
يارب ار  امنلیلذ  ياهناسنا  مرکا  ربمایپ  هلیـسوب  ناحبـس  دنوادخ  اهنابایخ . رد  لماکت  نایعدم  ندمتم و  ياهمدآ  گرزب ، رطخ  هزورما  دوب ،

ماج مدرم 
هکلب تفرگیمن ، ار  ناشغارـس  یـسک  اهنت  هن  هک  تسا  امن  لیلذ  نازیزع  نیمه  نآ  زا  یقیقح  تایح  هک  درک  تاـبثا  تخاـس و  حرطم  هع 
اهناج يره  يور  هب  هبخن  هقبط  يدـناگ  امتاهم  تضهن  زا  شیپ  دـنیوگیم : هکنانچ  دنتـسنادیم ، گنن  راـع و  ار  اـهنآ  يورب  ندرک  هاـگن 

دنوادخ دننک !! روبع  دنتفریم ، ناگبخن  هک  یهار  نآ  زا  تسیابیمن  اهناج  يره  الـصا  هکلب  دندرکیمن ، هاگن  فعـضتسم ) ریقف و  مدرم  )

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1685 

http://www.ghaemiyeh.com


امن زیزع  ياهلیلذ  دیشک و  لامک  ریـسم  رد  ندمتم و  هعماج  نتم  هب  ار  امنلیلذ  نازیزع  رگید  اهبیهـص و  اهلالب و  شناربمایپ  هلیـسوب  لاعتم 
. دومرف تابثا  یقیقح  تداعـس  هار  ناورهر  يارب  ار  نانآ  يراوخ  یتسپ و  درک و  ادج  تیناسنا  ناوراک  زا  ار  اهلهجوبا  اهبهلوبا و  دننام 

ینخـس رگا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  ایوگ ). تسا  ینابز  شتوکـس  قح و  هدـننک  راکـشآ  شنخـس  : ) ناسل هتمـص  و  نایب ، همـالک 
ترـضح نآ  نانخـس  همه  هکنیا  ظافلا . زا  هدافتـسا  نودـب  تسا  یقئاقح  يایوگ  زین  وا  توکـس  تسا و  هدومرف  نایب  ار  قح  اعطق  دـیوگب 

هدش هیکزت  هیفـصت و  هک  وا  كرابم  بلق  هب  هطـساو  نودب  ای  دشیم و  ءاقلا  ترـضح  نآ  رب  یحو  هلیـسوب  ای  هک  دوب  یقئاقح  هدـننک  نایب 
ریسفت دروم  دیاب  ایوگ ، دوب  ینابز  ترضح  نآ  توکس  هکنیا  اما  تسین . يدیدرت  چیه  ياج  تشگیم ، ماهلا  دوب ،

عقوـم رد  اریز  دوـمن ، يرادربهرهب  نآ  زا  ناوـتب  هک  دـشاب  یئاـنعم  ياراد  دـناوتیمن  دوـخ  هب  دوـخ  توکـس  تفگ : ناوـتیم  دریگب . رارق 
یئاهبلاق هک  ظافلا  دـننام  تیعقاو ، هدـنهد  ناشن  بلاـق  اـی  دوش و  یقلت  یتیعقاو  دوخ  هک  دـنکیمن  زورب  دوجو  هصرع  رد  يزیچ  توکس ،

نیا رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  يریبعت  هب  ای  دشاب و  هدوب  یناعم  ياراد  دناوتیم  یعقوم  توکـس  دنـشابیم . یناعم  نداد  ناشن  يارب 
. دیامن تلالد  دنیبیم  ای  تسا  هدینـش  هک  هچ  نآ  زا  زاوج  مدع  ای  زاوج  هب  شتوکـس  اب  دناوتب  تکاس  تیـصخش  هک  تسا ، هدومرف  هبطخ 

مه یهاگ  تسا . هدمآ  احورـشم  موصعم  ریرقت  ثحب  رد  هکنانچ  دننک ، یقلت  تیاضر  تمالع  ار  تیـصخش  نآ  توکـس  ناگدننیب ، ینعی 
، ردق : ) هجلتال قیمع  رحب  دومرف : هدننک  لاوس  هب  نینموملاریما  هک  ردق  رس  دننام  تسا  فراعم  تالکشم  راوشد و  یلئاسم  هرابرد  توکس 

هنوـگ نیا  تسا و  لـئاسم  نآ  هب  دورو  زا  يراددوـخ  موزل  هب  رما  ياـنعم  هب  دراوـم  نـیارد  توکـس  وـشم ). لـخاد  تـسا  یقیمع  ياـیرد 
. تسا نخس  نیرتایوگ  توکس ،

شباحصا باب  رد  هبطخ 096-
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غاسم نم  اجـشلا  عضومب  هقیرط و  زاجم  یلع  داصرملاب  هل  وه  هذخا و  توفی  نلف  ملاظلا  هللا  لهما  نئل  متفه و  دون و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

رد راکمتـس  هاگرذگ  رد  دنوادخ  ددرگیمن و  توف  وا  زا  يدـنوادخ  رفیک  نتفرگ و  دـهدب ، تلهم  راکمتـس  هب  دـنوادخ  مه  رگا  : ) هقیر
تموکح و هطیح  زا  وا  نتفر  نوریب  بجوم  راکمتـس  هب  تلهم  تسا ). ناهدـبآ  ندرب  ورف  ریـسم  رد  ریگوـلگ  ياهداـم  عـضوم  رد  نیمک و 

رفیک ملظ و  لمع  نیب  ام  هلصاف   ) تلهم نایم  یقرف  هک  تسا  نیمه  رشب  دارفا  زا  یضعب  ياهینادان  نیرت  تشز  زا  یکی  تسین . یهلا  هطلس 
، دزیخ هناشن  زا  شیپ  دباین  ناما  ملاظ  مولظم ، هآ  ریت  زا  هک : دمهفیمن  دراذگیمن و  يدـنوادخ  هطلـس  تموکح و  هطیح  زا  جورخ  و  نآ )

يدودـح اـت  درذـگیم ، یتسه  ناـهج  رد  هک  هچنآ  زا  میدوب و  رادروخرب  یفاـک  رظن  تقد  زا  رگا  يزیربت  بئاـص  ار  ناـمک  ناـغف  لد  زا 
زورب اهنرق  زا  سپ  اـهنآ  تـالولعم  دـنیآیم و  دوجوب  شیپ  اـهنرق  گرزب  ناـهیک  هنحـص  رد  هک  میدـیدیم  ار  یئاـهتلع  میتشاد ، یهاـگآ 

ار دوخ  دودحم  تیعقوم  زا  رترود  بجو  کی  یتح  هک  دنتـسین  رـضاح  دـننیبیم و  ار  دوخ  نوماریپ  طقف  هک  ینارظنهتوک  رگا  دـنیامنیم .
وجوب نانآ  یگدنز  نامز  نآ  رد  هک  یللع  هک  دننک  كرد  تسا  لاحم  دنریگب ، رارق  اهنرق  نآ  رد  دننیبب ،

تاعوضوم زا  یکچوک  ياههرئاد  رد  مدرم  بلغا  هک  تسنیا  تقیقح  دروآ . دنهاوخ  دوجوب  دـعب  اهنرق  رد  ار  دوخ  تالولعم  دـناهدمآ ، د 
هدودحم تامولعم  زا  کی  ره  هچ  رگا  دننکیم  یگدنز  دناهدیـشک  دوخ  رود  هب  زیچان  ياههتـساوخ  دودحم و  تامولعم  اب  هک  اههدیدپ  و 

نامه طقف  هک  دنناراکمتس  ناتـسرپ و  يوه  نآ  نانیا ، زا  رت  تسپ  دشاب . هدوب  تکرح  هدام و  نوناق و  دوجو و  تعـسو  هب  یمیهافم  نانآ ،
هظحل یـسنج  لـمع  رد  مینزب : ار  لاـثم  نیا  هکنیا  زج  تسین  ياهراـچ  اـجنیا  رد  دـنربیم . رـسب  نآ  رد  هک  دنـسانشیم  ار  تیعقوم  هظحل و 

زج یسنج ، لمع  رد  نیفرط  هکنانچ  دراپسیم . یـشومارف  هب  مه  ار  نیفرط  دوخ  یتح  سک و  همه  زیچ و  همه  دیایم ، دوجوب  هک  یـساسح 
هظحل و ناـمه  رد  ار  دوخ  تیدوـجوم  ماـمت  ناراکمتـس  ناروـحم و  دوـخ  نینچمه  دـنرادن ، يرگید  زیچ  نیعم ، تلاـح  نآ  رد  نتفر  ورف 
رب هطلـس  هک  يزیچ  ره  ای  هقالع  دروم  صخـش  هک  ماگنه  نآ  رد  الثم  تسا . هدمآ  شیپ  نانآ  هتـساوخ  قفاوم  هک  دـننیبیم  تیعقوم  نامه 
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و دوریم ، ورف  يزوریپ  تیعقوم  هظحل و  نامه  رد  وا  تیدوجوم  همه  تفرگ ، رارق  يو  راـیتخا  رد  دراد ، تیمهاروحم  دوخ  کـی  يارب  نآ 
زا هتخیسگ  ياههظحل  رد  روحمدوخ  راکمتس  دمهفب . دنک و  كرد  ار  دوخ  هب  کیدزن  رود و  قئاقح  تایعقاو و  اهنویلیم  دناوتیمن  زگره 

مه
دنک ادیپ  ترورض  ای  دتفیب  قافتا  يزور  مه  رگا  دنکیم و  یگدنز  دوخ  تیـصخش  اب  طابترایب  یتح  زیچ ، همه  اب  طابترایب  ياهتیعقوم  و 

ياهدادیور هرابرد  ای  دروایب ، تسدب  تسا ، هدش  عقاو  زورید  هک  هچنآ  زا  یعالطا  شیاهیگماکدوخ  ینارتوهـش و  يراکمتـس و  يارب  هک 
دوخ نتـشاد  تقیقح  يارب  هن  دهدیم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  هتبلا  دریذپب ، دراد  هک  یتیعقوم  زا  رتارف  ار  یتیعقاو  الـصا  ای  دنزب و  یـسدح  ادرف 

روحمدوخ و ناراکمتـس  هک  تسا  تهج  نیدب  يرآ ، تشگ . دنهاوخ  طوبرم  وا  يراکماک  تیعقوم  ای  هظحل  هب  هک  تهجنادـب  هکلب  اهنآ ،
لمعلاسکع لمع و  لولعم ، تلع و  نیب  ام  تسا  نکمم  هک  دننکیمن  كرد  دـنمهفیمن و  ار  تلهم  يانعم  زگره  راکمتـس  ناروحمدوخ 

يوس ادن  ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  لاح - ره  هب  یلو  دشابیم ، ینالوط  یلیخ  یهاگ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  ینامز  ياههلصاف  یهاگ 
نتخاس هاگآ  دننام  دشاب  يددعتم  روما  تسا  نکمم  دهدیم ، ناراکمتـس  هب  هک  یتلهم  رد  يدنوادخ  هغلاب  تمکح  ادص  ار  اهادـن  دـیآ  ام 

راکمتـس دیاش  هلمج : نآ  زا  دشاب ، هتـشاد  یلماوع  تسا  نکمم  ندرک  هاگآ  نیا  تسا . هداد  ماجنا  هک  يروج  متـس و  تحاقو  هب  راکمتس 
ملاع نوناق  دیوگب : دشاب ، هدوب  رادروخرب  لقعت  كدنا  زا  رگا  دنیبب و  ار  ناراکمتس  رگید  زواجت  يدعت و  بقاوع  جیاتن و 

یئاهمتس زا  درادرب و  دوخ  ياهیراکمتس  زا  تسد  تقیقح ، نیا  تفایرد  اب  دراذگیمن و  ناراکمتس  رگید  نم و  نایم  یتوافت  چیه  دوجو 
دیجم نآرق  زا  ياهیآ  رد  ناحبـس  دـنوادخ  دـیامن . ناربـج  ار  اـهنآ  دوـش و  نامیـشپ  تسا ، هتـشاد  اور  ادـخ  تاـقولخم  رب  هتـشذگ  رد  هک 

نانآ دننکن  نامگ  و  : ) نیهم باذع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذـلا  نبـسحیال  و  دـیامرفیم :
هک تسین  نیا  زج  دشابیم ، نانآ  ریخ  حالـصب و  مینکیم ، مهارف  نانآ  يارب  لئاسو  هنوگ  همه  ام  هک  تسین  نیا  زج  دـناهدیزرو : رفک  هک 

هتبلا تسا ). هدـش  ررقم  نانآ  يارب  ياهدـننک  لیلذ  باذـع  دـنیازفیب و  ناشناهانگ ) رب   ) هانگ هک  مینکیم  مهارف  ار  لئاسو  همه  ناـنآ  يارب 
.( لئاسو ندرک  هدامآ  ندرک و  رپ   ) ءـالما ضرغ : تیاـغ و  دـنیازفیب ). ناـشناهانگ  رب  هاـنگ  اـت  : ) اـمثا اودادزیل  زا : دوصقم  هک  تسا  مولعم 

بارخللا ونبا  تومللا و  دـل و  موی  لک  يدانی  کلم  هل  تسا : هدـمآ  ریز  تیب  رد  هکنانچ  تسا ، تبقاع  مال  روبزم  لعف  رد  مال  هکلب  تسین ،
.( دش دـنهاوخ  بارخ  تبقاع  دـیزاسب  درم و  دـنهاوخ  تبقاع  دـییازب ، هک  دـنکیم  ادـن  مدرم  هب  زور  ره  هک  تسیا  هتـشرف  دـنوادخ  يارب  )

میروآیم مهارف  نانآ  يارب  ار  لئاسو  ام  هک  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  نیاربانب ،
: الیلق مهلهم  همعنلا و  یلوا  نیبذکملا  ینرذ و  و  دنیازفایم . دوخ  ناهانگ  رب  هدومن و  هدافتـسا  ءوس  لئاسو  نآ  زا  شیوخ  رایتخا  اب  نانآ  و 
.( هدب تلهم  نانآ  هب  یکدـنا  مزادـنیب و  نایرج  هب  اهتردـق ) اهتمعن و  هب   ) معنتم ناگدـننک  بیذـکت  هرابرد  ار  دوخ  تیـشم  نم  دـیراذگب  )
رد هک  اهتلهم  همه  ایند  نیا  رد  تسا : هجوت  لباق  مه  هتکن  نیا  كدـنا ). یتلهم  هدـب ، نارفاک  يارب  یتلهم  : ) ادـیور مهلهما  نیرفاکلا  لهمف 

، مینکیم لایخ  ماخ  ياهناسنا  ام  هک  یگدـنیاپ  نآ  فالخرب  نامز  روبع  تعرـس  اریز  تسا ، كدـنا  دوشیم ، هداد  نامز  يارذـگ  رابیوج 
هب هجرد  ندرب  الاب  يانعم  هب  هک   ) جاردتسا هملک  نآرق  زا  هفیرـش  هیآ  ود  رد  دنکیم . هاتوک  دشاب ، ینالوط  رایـسب  مه  رگا  ار  ياهدنیآ  ره 

اوبذـک نیذـلا  و  تسا : یجیردـت  ندرک  طقاس  يانعم  هب  هیآ  ود  ره  رد  هملک  نیا  تسا  هدـش  دراو  هجرد ) هب  هجرد  ندرک  طقاس  ای  هجرد 
ینعی مینکیم ). جاردتـسا  دننادیمن  هک  تهج  نآ  زا  دناهدرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  نانآ  و  : ) نوملعیال ثیح  نم  مهجردتـسنس  انتایاب 

زج ياهجیتن  هک  تلهم  جاردتـسا و  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  اجنیا  رد  مینکیم . طقاس  تکاله  هب  هلپ  هب  هلپ  هجرد  هب  هجرد  ار  نانآ 
بلس ت هکلب  تسین ، ناراکهبت  يرابجا  ندرک  هارمگ  درادن ، تلالض  رد  طوقس 

هک یناسک  تقیقح  رد  دـنهدیم . ماـجنا  یهلا  خـماش  ماـقم  هب  هک  تسا  یتارج  داـنع و  رمتـسم و  داـسف  قسف و  لولعم  هک  تسا  یهلا  قیفو 
قیفوت و عطق  بجوم  دوخ  دوشیم ، هدوزفا  ناـشرفک  قسف و  رب  هجیتـن  رد  هک  دوشیم  هداد  تلهم  ناـنآ  هب  دـنریگیم و  رارق  جاردتـسا  دروـم 
- دنادیم جرادتـسا  دنک ، لفاغ  ادخ  زا  ار  ناسنا  هک  ار  يزیچ  ره  يولوم  نیدلا  لالج  دندرگیم . ناشدوخ  زا  يدـنوادخ  تیانع  فطل و 
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تست جات  تستکلم و  تخت و  هچ  رگ  تست  جاردتسا  تسوا  ریغ  هچ  ره  يد  هام  اهرگد  تسا و  راهب  واک  يو  ریغ  زا  وشم  وش  يو  زا  داش 
نا هفیرـش : هیآ  زا  تسا  سابتقا  تسا ). راکمتـس  نآ  نیمک  رد  دـنوادخ  و  : ) داصرملاب هل  وه  و  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هکنیا 

هیآ و نیا  رد  يریگنیمک ) نیمک و   ) دـصر زا  دوصقم  هکنیارد  تسین  يدـیدرت  تسا ). نیمک  رد  وت  راگدرورپ  اعطق  : ) داصرملابل کـبر 
اریز تسین ، تسا ، هدش  هتفرگ  نیمک  وا  يارب  هک  یـسک  هاگدـید  زا  یفخم  ناکم  هک  نآ  یلومعم  يانعم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هلمج 

دهاوخیم هک  تسا  سوسحم  رب  لوقعم  هیبشت  کی  نیا  هکلب  تسا ، لاوحا  همه  رد  زیچ  همه  رب  ملاع  هاگآ و  نامز و  ناکم و  قوف و  ادـخ 
لطا ندروآ  تسدب  يارب  هک  یسک  هکنانچ  ینعی  دهدب ، حیضوت  ناراکمتس  لامعا  رب  ار  يدنوادخ  لماک  یهاگآ 

تسدب عالطا  دریگیم و  نیمک  درادن  يریگ  نیمک  زج  يراک  یئوگ  هک  شکرد  ياوق  همه  اب  تقد و  لامک  اب  صخش  کی  تکرح  زا  عا 
دراد هک  يراک  طقف  دنوادخ  یئوگ  هک  تسا  لماک  مامت و  يردق  هب  ناراکمتس  تاکرح  هرابرد  مه  يدنوادخ  یهاگآ  ملع و  دروآیم ،
یلوا مهنال  سیل  مکیلع  موقلا  ءالوه  نرهظیل  هدـیب  یـسفن  يذـلا  اما و  تسا . ناراکمتـس  تاکرح  هرابرد  یهاـگآ  ملع و  ندروآ  تسدـب 
تـسد هب  مناج  هک  يدـنوادخ  نآ  هب  دـنگوس  دیـشاب ، رایـشه  : ) یقح نع  مکئاطبا  مهبحاص و  لطاب  یلا  مهعارـسال  نکل  مکنم و  قحلاـب 
تهجب هکلب  دنتـسه ، امـش  زا  رتهتـسیاش  قـح  يارب  ناـنآ  هک  تهج  نآ  زا  هن  تـشگ ، دـنهاوخ  زوریپ  امـش  رب  مدرم  نآ  تـسا ، وا  تردـق 

.( دیراد متسه ) امش  ریما  هک   ) نم قح  رد  امـش  هک  يدنک  یئانتعایب و  دنراد و  نآ  زا  تیامح  ناشریما و  لطاب  دییات  رد  نانآ  هک  یتعرس 
ياـقب يارب  میکح  دـنوادخ  تسین . نآ  تیناـقح  لـیلد  دوصقم  هب  لوصو  تسا و  دوصقم  هب  لوصو  دـیفم ، شـشوک  یعیبـط  رثا  هجیتـن و 
حیحص يرادرب  هرهب  طوبرم و  نیناوق  هب  یهاگآ  اب  هک  ار  رادفده  دیفم و  ياهششوک  همه  ایند ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  مدآ  نادنزرف  یگدنز 

تین اب  یتح  يدام و  دصاقم  هب  لوصو  تین  اب  هاوخ  دریگب و  ماجنا  یهلا  یناسنا و  تین  اب  هاوخ  دناسریم ، هجیتن  هب  دنهدیم ، ماجنا  اهنآ  زا 
بهرهب

يدـنوادخ تیـشم  نآ . رد  اهناسنا  تایح  ایند و  نیا  ثداوح  یعیبط  ینابم  تسنیا  داـسف . هار  رد  نیناوق  هب  ملع  اهـششوک و  نآ  زا  يرادر 
صالخا بوخ و  تین  طـقف  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  اـی  دـناسرب و  هجیتن  هب  ریخ  تین  تروص  رد  طـقف  ار  راـک  شـالت و  هک  تسین  نینچ 

کیرحت و زا  رپ  هغالبلاجهن  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوخ  نانخس  دیجم و  نآرق  رساترس  دریگن . تروص  یـشالت  راک و  هچ  رگا  دنک  تیافک 
هبطخ نیا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  انبم  نیمه  يور  رب  تسا . اهفده  هب  لوصو  يارب  ششوک  راک و  هب  دیکا  روتسد  هیـصوت و 

نیا تشگ ، دـنهاوخ  زوریپ  امـش  رب  دـننکیم  تکرح  لطاب  ریـسم  رد  هکنیا  اب  هیواعم  ناوریپ  دـیامرفیم : ندرک  دای  دـنگوس - اـب  هکراـبم 
زا تسترابع  و   ) دـناهدرک باختنا  هک  یفدـه  هب  لوصو  يارب  هک  تسا  تهج  نادـب  هکلب  دـنقحرب ، ناـنآ  هک  تسین  تهج  نادـب  يزوریپ 

رگا دننکیم  تکرح  ایند  یعیبط  حطس  رد  یعیبط  یگدنز  نوناق  يانبم  رب  نانآ  ینعی  دننکیم ، شالت  دنـشوکیم و  هیواعم ) زا  يرادفرط 
دننکیم و تکرح  لطاب  يانبم  رب  هرخالاب  دنـسرب ، دوخ  دصقم  هب  دننک و  يرپس  هک  مه  ار  یهار  ره  دنـشکب و  تقـشم  جنر و  هچ  ره  هچ 
هب فده  هب  لوصو  جایتحا  نوناق  دض  رب  نوچ  تسا  ضحم  قح  امش  ماما  دیقحرب و  هکنیا  هب  هیکت  اب  امش  یلو  دنـسریم ، لطاب  فده  رب 

ك
زا موس  دلجم  هب  دوش  هعجارم  ثحبم  نیا  یـسررب  لیمکت  يارب  تساامـش . راظتنا  رد  یعطق  تسکـش  اذل  دینکیم ، تکرح  شـشوک  را و 

تحبصا دقل  و  ریسفت . همجرت و  نیمه  زا  هحفص 116  ات  هحفص 114  زا  تاحفص 45 و 46 و  مشش  دلجم  هحفص 145 و  ات  هحفص 143 
دوـخ تیعر  ملظ  زا  نم  دنـسرتیم و  دوـخ  يارما  ملظ  زا  مما  ماوـقا و  همه  : ) یتـیعر ملظ  فاـخا  تحبـصا  اـهتاعر و  مـلظ  فاـخت  ممـالا 

كانمیب دوخ  هعماج  مدرم  زا  دراد ، رایتخا  رد  ار  تردق  هک  مالسلاهیلع  یلع  اوشیپ  اما  دنساره ، رد  دنمتردق  ناسنازا  مدرم  همه  مکانمیب ).
، میدیشیدنا تسرد  نآ  هرابرد  رگا  میشیدنیب و  نآ  هرابرد  دیاب  امازلا  میدینش ، ار  هلمج  نیا  هک  یماگنه  تسا و  یندینش  هلمج  نیا  تسا !
ام يارب  قوف  هلمج  رد  حیحـص  رکفت  اـب  هک  یتقیقح  نیرتمهم  نیلوا و  مینک . هدافتـسا  هلمج  نیا  زا  ار  یتیمها  اـب  رایـسب  قئاـقح  میناوتیم 
هک تسا  نیا  تقیقح  درادـن . مه  یئانثتـسا  چـیه  تسا و  داسف  مزلتـسم  فدارتم و  تردـق  هک  تسا  هدـیقع  نیا  نـالطب  دوشیم ، راکـشآ 
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چیه دوخ ، راگزور  رد  تردـق  نیرترثوم  نیرتگرزب و  نتـشاد  اب  هک  تسا  هدـید  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مانب  ار  يدـنمتردق  خـیرات 
ما يرادمامز  ورملق  رد  هک  یعماوج  مدرم  همه  يارب  تیعقاو  نیا  هک  تسنیا  هجوت  بلاج  تسا ، هدیزرلن  سرت  زا  شلباقم  رد  يدرف 

هلیسو طقف  طقف و  دراد ، دوجو  ناگرزب  گرزب  نیا  تسد  رد  هک  یتردق  هک  دوب  هدش  تباث  دناهدرکیم ، یگدنز  مالسلاهیلع  نینموملاری 
عالطا نودب  هک  یئاهامن  رکفتم  نآ  يارب  ار  تقیقح  نیا  ناوتیم  الاح  تسا . نیمز  يور  زا  داسف  رـش و  هدـننک  دوبان  تالامک و  تاریخ و 

ادخ هتـسباو  ار  دوخ  اعقاو  ناسنا  رگا  هک  دنمهفب ) دنهاوخب  رگا  هتبلا   ) تخاس مهف  كرد و  لباق  دنیامنیم ، رظنراهظا  وا  هرابرد  ناسنا ، زا 
هتبلا دهدیم . ماجنا  تردق  هرابرد  تردـق  هدـننیرفآ  هک  دـنکیم  ار  راتفر  نامه  تردـق  اب  دـنیبب ، وا  هطلـس  هراظن و  تحت  ار  دوخ  دـنادب و 
یلو مینک ، هسیاقم  ادـخ  اب  هللااب  ذایعلا  تسا ، ناـیقتم  يـالوم  يدـنوادخ و  صلخم  هدـنب  هک  ار  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  میهاوخیمن 

هکنانچ قلطم ، قلاخ  دنوادخ  يارب  هک  تسا  حرطم  هنوگنامه  دنادیم ، ادخ  زا  ار  نآ  هک  گرزب  ياوشیپ  نیا  هاگدید  زا  تردق  میئوگیم :
دید نیمه  زا  ار  تردق  زین  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تسا ، هداد  رارق  رادفده  ياهتکرح  لامک و  ریخ و  هلیـسو  ار  تردق  ناحبـس  دنوادخ 

يرادـمامز ورملق  مدرم  هک  تسنیا  شیانعم  مسرتیم ) متیعر  ملظ  زا  نم  : ) دـیامرفیم هکنیا  اما  تسا . هداد  رارق  يرادربهرهب  هجوت و  دروم 
، نم قح  هب  لهاجت  ای  لهج  تهج  هب  دنراد ، هک  یئاهیروحمدوخ  ینادان و  تهج  هب  نم 

، رگید مدرم  یضعب  نم و  نایم  اجبان  ياههسیاقم  اب  دنیامن . فرحنم  ار  رگنحطـس  مدرم  و  دنیوگب ، نمب  ءارتفا  دنهدب ، رارق  متـس  دروم  ارم 
ورملق مدرم  هصـالخ  دـنروایب . دراو  يرادـمامز  هب  نم  تیحالـص  رب  هشدـخ  نم ، تاروتـسد  هب  لـمع  رد  هحماـسم  اـب  دـننک . ملظ  نم  هـب 

هب متـس ، اب  يزوتهنیک  تلادـع و  هب  قشع  ياـج  هب  يراکمتـس ، هنوگ  ره  زا  نم  ترفن  نم و  تلادـع  هب  ناـنیمطا  تهج  هب  نم  يرادـمامز 
رگا تفگ : ناوتیم  دننیچب . هئطوت  نم  ررض  هب  دنزیرگب و  دنریگب و  هدیدان  ار  نآ  سپـس  دننک و  تعیب  الثم  دنرادب . اور  اهمتـس  نم  دوخ 
المع داد و  حیضوت  تردق  اب  دوب ، یگرزب  رایسب  عماوج  رادمامز  هک  ار  دوخ  هطبار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  زور  نآ  رد  تیرـشب 
دیاب هچ  تردـق  اب  و  هچ ؟ ینعی  تردـق  هک  دـیمهفیم  داد ، ناشن  دـیفم  تکرح  ره  لاـمک و  ریخ و  يارب  ار  تردـق  ندوب  هلیـسو  تمظع 

خیرات هب  ضحم  یعیبط  تایح  خیرات  زا  انیقی  يرـشب  خـیرات  دادـیم ، همادا  ار  تردـق  زا  حیحـص  يرادربهرهب  حیحـص و  تخانـش  و  درک ؟
نیرتدـب رد  تردـق  درذـگیم  هک  يزور  ره  تاـهیه ! یلو  تشگیم . نوگرگد  لوقعم ) تاـیح   ) خـیرات هب  ور  سپـس  یناـسنا و  تاـیح 

، اوعمست ملف  مکتعمسا  اورفنت و  ملف  داهجلل  مکترفنتسا  دوشیمن . هدید  العف  مه  يدیما  هنزور  ددرگیماهداسف و  نیرتحیقو  هلیسو  یعضو ،
هب هدنزاس )  ) نانخس دیداتفین و  هار  هب  مدرک ، جیـسب  داهج  هب  ار  امـش  : ) اولبقت ملف  مکل  تحـصن  و  اوبیجتـست ، ملف  ارهج  ارـس و  مکتوعد  و 

ربارب رد  دیتفریذپن ). مدومن ، تحیصن  ار  امش  دیدادن و  تبثم  خساپ  مدرک ، توعد  راکشآ  یناهن و  ار  امـش  دیدینـشن و  مدناوخ ، ناتـشوگ 
ياوه محازم  ارنانآ  تایح  هک  ینمـشد  دننکیم - يراد  دوخ  راوخنوخ  نمـشد  اب  داهج  زا  هکنانآ  دـیدیزرو ! تمواقم  نم  ياهیهاوخریخ 

، دوخ هنادنمتفارـش  تایح  لماع  همادا  زا  تقیقح  رد  دسانـشیم - تیمـسر  هب  ار  نانآ  یگدـنز  یگدرب ، تروص  رد  طقف  دـنادیم و  دوخ 
نیا ایآ  دنریگیم . هدیدان  ار  دوخ  ناج  شزرا  تمظع و  تقیقح  رد  وا ، هنادیلپ  لایما  نمشد و  نتفرگ  هدیدان  اب  نانیا  دننکیم . يراددوخ 

تایح هرابرد  ار  دوخ  يرصنع  تسـس  يرامیب  نانیا  ایآ  دننزیمن !؟ یـشکدوخ  هب  تسد  رایتخا  لامک  اب  نآ ، شزرا  تایح و  زا  ناربخیب 
ار دوخ  تایح  شزرا  دـنزرویم و  هحماسم  دوخ  ناج  زا  عاـفد  رد  هک  یناـسک  تفگ : ناوتیم  دـنهدیمن !؟ تیارـس  هعماـج  دارفا  رگید  رب 
تایح و هب  زین  ار  نارگید  هجیتن  رد  دـنراذگیم و  زاب  ناج ، تایح و  دـض  ره  دورو  يارب  ار  دوخ  ناج  دورولا  عونمم  هقطنم  دـننادیمن و 

دنرد تاناویح  زا  رت  تسپ  یئاهامن  ناسنا  هچیزاب  ار  ناج  تایح و  عقاو  رد  دنزاسیم ، انتعایب  نتشیوخ  ناج 
تناعا نیا  یناشیپ  رد  تمایق  زور  هک  دوریمن  لامتحا  ایآ  دننکیم . تناعا  اهناسنا  راتـشک  رد  ار  ياهفرح  نادالج  نآ  نانیا  دـنیامنیم . ه 

، مدناوخ ناتـشوگ  هب  شخبتایح  هدنزاس و  نانخـس  نم  و  ( ؟ دوش هتـشون  يدـنوادخ ) تمحر  زا  داب  سویام   ) اهناسنا راتـشک  هب  ناگدـننک 
يالعا ياهنامرآ  تایح و  هب  ناسنا  اریز  دندینـشیم ، دنتـشاد ، یناسنا  شوگ  رگا  دنتـشادن . یناسنا  شوگ  نانآ  يولوم : لوقب  دیدینـشن ).

ایآ تفگیمن . رگید  يزیچ  نآ ، يالاو  ياهنامرآ  و  لوقعم ) تایح   ) لوصا زج  نانآ  يارب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا و  دـنمقالع  نآ 
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رگید شوگ  دنشورفب و  ار  اهشوگ  نآ  تسیابیم  يولوم  لوقب  سپ  دیوگیم !؟ هچ  سانشناسنا  نینموملاریما  هک  دندیمهفیمن  اعقاو  نانآ 
نآ نانخـس  ناـنآ  هک  دـسریم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  یلو  رخ  شوگ  دـباین  ار  بلاـطم  نیاهک  رخ  شوگ  رگید  شورفب و  رخ  شوگ  دـنرخب -

راوـشد و موـلع  هفـسلف و  ناـنآ  يارب  ترـضح  نآ  دـنمهفن ؟ ار  ترـضح  نآ  نانخـس  هک  دوـب  نـکمم  روـطچ  دـندیمهفیمن . ار  ترـضح 
( لوقعم تایح   ) نامه هک  هنادنمتداعـس  یگدنز  هرابرد  وا  دندیمهفیمن . ار  وا  نانخـس  نانآ  هک  دورب  لامتحاات  تفگیمن  یلاع  تایـضایر 

اوع یتسرپماقم و  یتسود و  لام  سوه و  يوه و  هب  هتسباو  یگدنز  ياهیتسپ  اهیتشز و  هرابرد  درکیم و  وگتفگ  نانآ  اب  تسا 
هظعوـم دادیم و  رادـشه  ناـنآ  هب  ناگتـشذگ ، یبوـسر  گـنهرف  رد  ندـش  بوـکخیم  هناروـحم و  دوـخ  هنـالهاج و  یگدـنز  حـیبق  بـق 

كرد مـه  دـیوگیم و  هـچ  ترـضح  نآ  دـندیمهفیم  مـه  هـکنیا  اـب  دندینـشیمن !؟ ار  ترـضح  نآ  نانخـس  ناـنآ  ارچ  سپ  دوـمرفیم .
مالسلاهیلع نینمولاریما  تیوه  هچ  رگا  هصالخ  تسا . لوقعم ) تایح   ) هب دورو  اب  نانآ  یعقاو  تداعـس  يو  فده  هزیگنا و  هک  دندرکیم 
نینمولاریما یمالک  ینهذ و  یحور و  حوطـس  نآ  یلو  دوبن ، تخانـش  لـباق  مدرم  نآ  يارب  وا ، یعیبط  ياراواـم  هب  ور  يهرهچ  اـصوصخم 

نآ مدرم  زا  یناوارف  هدع  زا  هک  یئاهفیصوت  فیرعت و  دنتخانشیم . دندیمهفیم و  یبوخ  هب  دوب ، حرطم  مدرم  نآ  يارب  هک  ار  مالـسلاهیلع 
وا یعامتجا  هرهچ  هک  تسا  نآ  لیلد  نیرتهب  تسا ، هدـش  لقن  ترـضح  نآ  تمکح  تعاجـش و  تفع و  تلادـع و  ملع و  هراـبرد  ناـمز 

توعد نانخس و  مهف  مالسلاهیلع و  نینمولاریما  نتخانـش  زا  یکدنا  مدرم  تفگ : دیاب  اذل  تسا . هدوب  مهف  لباق  مدرم  زا  یناوارف  هدع  يارب 
دیبئاغ و تقیقح  رد  یلو  دیدوهشم  رهاظ  رد  هک ) دید  ار  مدرم  امـش  ریظن  ناوتیم  ایآ  : ) بابراک دیبع  بایغک و  دوهـشا  دناهدوب . روذعم  وا 

یهدیم ناشن  نم  هب  ار  دوخ  هراومه  ناکلام ! شیامن  اب  دیناگدرب  دیبئاغ ، یلو  دیوشیم  هدید  دیناگدرب ). نطاب  رد  ناکلام و  رهاظ  رد 
ار يرهاظ  طابترا  هنوگنیا  یحول  هداس  ناسنا  ره  و  میـشابیم . وت  تاروتـسد  لاثتما  هداـمآ  عیطم و  هشیمه  اـم  میتسه ، وت  اـب  اـم  یلب ، هک  د 
رد دـیتسه . وا  ياـهنامرآ  فادـها و  نیتـسار  ناقـشاع  سانـشربهر و  یمدرم  امـش  اـعقاو  هـک  دربـیم  ناـمگ  هدرک و  یقلت  یقیقح  لاـصتا 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  درادـن . ماهتفرگ ، شیپ  رد  هـک  يریـسم  نـم و  هـب  یهجوـت  امـش  یناور  يزغم و  ياوـق  زا  کـی  چـیه  هکیتروـص 

نوچ لاح ، نیا  اب  درادن ، نم  نانخـس  تاجومت  دورو  زا  یعنام  تسا و  زاب  امـش  ياهـشوگ  درگنیم و  نم  هب  تسا و  زاب  امـش  ياهمـشچ 
زا درکیم ، تلفغ  نیرتمک  نونجم  تقو  ره  هک  دیتسه  نونجم  رتش  دننام  تسین ، نم  ریسم  فده و  نم و  يوجتسج  رد  امـش  ناور  زغم و 

نافلتخمل اهایا  ینا و  يوهلا و  یمادـق  یفلخ و  یتقاـن  يوه  تشگیم . رب  شاهچب  رادـید  يارب  هلیوط  فرط  هب  دوب  هتفرگ  شیپ  هک  یهار 
تسا و نم  يور  شیپ  رد  نم ) هقوشعم   ) نم ياوه  و  دوب ) هلیوط  رد  هک  شدازون  هچب   ) نم رـس  تشپ  نم  هقاـن  ياوه  : ) تفگیم نونجم  )

نینمولاریما رامـش ، تشگنا  رفن  دنچ  زا  شیب  مالـسلاهیلع  نینمولاریما  نارود  رد  تفگ : ناوتیم  اذل  تسا ). فلتخم  نم  هقان  نم و  فدـه 
بابرا دیناگدنب  امش  دیتسین . ربهر  ریسم  رد  اریز  دیرادن ، روضح  هعماج  يالعا  ياهنامرآ  رد  امش  سپ  دندوب . هدیدن  ار  مالسلاهیلع 

ضحم میلـست  تفـص و  هدرب  ینطاب  نارگید ، شیوخ و  هدنبیرف  دازآ و  يرهاظ  اب  هک  دیراد  غارـس  ار  یـسک  ناتدوخ  زا  رت  تسپ  ایآ  امن .
عماوج زورما  رگا  امن .) باـبرا  دـیناگدنب  : ) دـیامرفیم هک  تسا  اـسر  ریبعت  هچ  دـشاب !؟ هدوب  دوخ  ینورد  یناویح  زئارغ  ینورب و  ياـیوقا 

رد دنراد ، يرایتخا  ياههطلـس  لالقتـسا و  يدازآ و  شیامن  هک  یناگدنب  هچ  دـید : دـیهاوخ  دـیهدب ، رارق  یـسرب  دروم  تقد  اب  ار  يرـشب 
، روبزم شیامن  زا  رتروآهدـنخ  دنـشابیم . دوخ  ینورد  یناویح  زئارغ  ینورب و  يایوقا  هدـنب  میدرک  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگنامه  هکیتروص 
ار هتکن  نیا  دنهدیم !! ناشن  دوخ  زا  اهتردق  نابحاص  زا  شیب  یلیخ  ناگدنب  نیا  هک  تسا  نتـشیوخ  زا  تیاضر  فعـش و  طاشن و  تدـش 

یناویح زئارغ  هب  ندوب  ضحم  میلـست  یگدرب و  ناـمه  هتخاـب  دوـخ  ناـگدرب  نیا  یگدرب  یـساسا  تلع  هک  میهدـب  رارق  هجوـت  دروـم  مه 
هعماج رد  نتـشیوخ  حرط  همادا  یـسنج و  طباور  تورث و  ماقم و  توهـش و  تاـکیرحت  هب  ضحم  میلـست  تعاـطا و  اریز  تسا ، نتـشیوخ 

لاحشوخ و نانچ  دهد و  نت  شیوخ  تیـصخش  نتخورف  یتح  ياهلیـسو  ره  هب  هروبزم  روما  عابـشا  يارب  ناسنا  دوشیم ، بجوم  هک  تسا 
تـسپ تسپ  ناهاش  هلمج  يولوم - داب  ریخب  تدای  تسا !! وا  اهتردـق  همه  هدنـشخب  هدـننک و  داـجیا  یئوگ  هک  دوش  یـضار  دوخ  راـک  زا 

لمج ار  شیوخ 
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و اـهنم ، نورفنتف  مکحلا  مکیلع  وـلتا  دـندوخ  هدرم  هدرم  ناـقلخ  هلمج  دـندوخ  هدرب  هدرب  ناـهاش  هلمج  ار  شیوـخ  تسم  تسم  ناـقلخ  ه 
میامنیم هظعوم  ار  امـش  اسر  دـنپ  اب  و  دـیزیرگیم ، اـهنآ  زا  مناوخیم ، امـش  يارب  ار  اـهتمکح  اـهنع  نوقرفتتف  هغلاـبلا  هظعوملاـب  مکظعا 

؟ هچ يارب  هدنزاس  هظعوم  تمکح و  زا  رارف  دـیوشیم ). هدـنکارپ  دریگیم و  ار  دوخ  رـس  کی  ره  دـنک ،) يریثات  امـش  رد  هکنیا  نودـب  )
هحفص 199 و ات  هحفـص 197  زا  مهدزای  دـلجم  هب  دوش  عوجر  تمکح  هب  طوبرم  ثحابم  زا  يرادـقم  تمکح و  ياـنعم  زا  عـالطا  يارب 
دشر و لباق  داعبا  اهدادعتسا و  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  ار  یناسنا  تیوه  رگا  تاحفص 41 و 42 و 53 و 54 و 76 و 77 . مهدراهچ  دلجم 
وا میریگب و  رظن  رد  دـشاب ، هدوب  رت  فاطعنا  لباق  ریغ  رت و  تخـس  رتهاگآان و  مه  نهآ  هراپ  زا  دـناوتیم  هک  تهج  نآ  زا  هن  تسا ، یلاعت 

نیا رد  تسا ، نیمز  هرک  رد  هللاهفالخ  هتـسیاش  قئاقح  همه  هدش  میلعت  نورد و  رد  ربکا  یناهج  ياراد  دـنادیم  هک  مینک  یقلت  يدوجوم  ار 
لاحم تسیا ، هریخذ  ناـنچ  ياراد  دـنادیم  هک  یناـسنا  يارب  اریز  دـشابیم ، ریذـپان  ناـکما  لوقعماـن و  يو  يارب  تمکح  زا  رارف  تروص 

ناج رد  ار  وپاکت  نآ  تمکح ، هک  تسا  یهیدب  نوچ  دنزب . نتشیوخ  ندرک  دوبان  هب  تسد  تمکح  زا  زیرگ  اب  هک  تسا 
میلعت و داشرا و  تاماقم  رگا  هک  دـننک  نامگ  اهیـضعب  دـیاش  دـنیبیم . هدرم  ار  دوخ  وپاکت  نآ  نودـب  یمدآ  هک  دروآیم  دوجوب  یمدآ 

رارف تمکح  زا  هک  دش  دهاوخن  ادیپ  یسک  دننامهفب ، دوخ  هعماج  مدرم  هب  ار  نآ  ترورض  تمکح و  يانعم  دنناوت  هب  هعماج  کی  تیبرت 
یلو تسا ، تمکح  یعقاو  كرد  مدع  هب  دنتـسم  مدرم  زا  یـضعب  رارف  هک  تسا  تسرد  اریز  دسریمن ، رظن  هب  حیحـص  بلطم  نیا  دـنک .

دهاوخ يرایبآ  نآ  اب  ار  شتایح  هدومن و  لمع  نآ  هب  هتفریذـپ و  ارنآ  اـمتح  درک ، كرد  ارنآ  شزرا  تمکح و  سک  ره  هک  تسین  ناـنچ 
اعطق دـیامرف !؟ میلعت  هنوگچ  دـهد و  حیـضوت  هنوگچ  دوخ  هعماج  مدرم  هب  ار  تمکح  هک  تسنادیمن  مالـسلاهیلع  نینمولاریما  رگم  درک .
زیرگ بجوم  هک  هچ  نآ  دومرفیم . لمع  تسنادیم و  ار  هار  نیرتیقطنم  دوخ ، ناـمز  هعماـج  مدرم  يارب  تمکح  میلعت  رد  راوگرزب  نآ 

تیمـسر هب  یناویح  زئارغ  یناـسفن و  ياـهاوه  عابـشا  زج  ار  يراـک  هک  دوب  يویند  یگدـنز  هب  قشع  ناـمه  تسا ، هدوب  تمکح  زا  ناـنآ 
هکنیا زا  دننادیم و  یبوخ  هب  مه  ارنآ  شزرا  تمکح و  يانعم  مدرم  زا  یهورگ  دهدیم ، ناشن  ام  تادـهاشم  هک  هنوگنامه  دسانـشیمن .
هدارا تیوقت  تمکح ، زا  زیرگ  عون  نیا  هراچ  دشابیم . هدارا  یتسس  زا  یشان  هک  دنربیم  رجز  دنناوتان  دوخ  یگدنز  رب  تمکح  قیبطت  زا 

هک تسا 
یلع یتآ  امف  یغبلا  لها  داـهج  یلع  مکثحا  و  دـسریم . رمث  هب  تبثم ، ياـهراک  يارب  تیلاـعف  نیرمت  تشز و  ياـهتداع  كرت  تروص  رد 

نارگناـیغط اـب  داـهج  يارب  ار  امـش  و  : ) مکظعاوم نع  نوعداـختت  مکـسلاجم و  یلا  نوعجرت  ابـس  يداـیا  نیقرفتم  مکارا  یتـح  یلوق  رخآ 
رد دیدرگیمرب و  دوخ  سلاجم  هب  دیوشیم ، هدنکارپ  ابـس  نادنزرف  دـننام  هدیـسرن  نایاپ  هب  منخـس  هک  ار  امـش  منیبیم  منکیم ، کیرحت 

داهج هب  لوقعم ، تایح  ندروآ  تسدـب  يارب  ار  امـش  دـیهدیم ). بیرف  يزاـب ) هطلاـغم  اـب   ) ار رگیدـکی  ماهدومن  امـش  يارب  هک  یظعاوم 
تهج نادب  دینکیم . لافغا  ماهداد  امش  هب  هک  یئاهدنپ  هرابرد  ار  رگیدمه  دیوشیم و  هدنکارپ  هدشن  مامت  منخس  زونه  منکیم ، کیرحت 

میلعت و هرابرد  لماک  تحارـص  یغبلا ) لها  داهج  یلع  مکثحا  و   ) ریـسفت دروم  تالمج  مه  … و  مکحلا )  مکیلع  ولتا   ) تـالمج مه  هک 
مه رگید  ياـج  رد  هکناـنچ  اریز  تسا ، هدوـبن  لـفاغ  مدرم  نآ  تیبرت  میلعت و  زا  ياهـظحل  مالـسلاهیلع  نینموـلاریما  هـکنیا  دراد و  تـیبرت 

قوف تالمج  ریـسفت  رد  هک  میدـید  بساـنم  رایـسب  اذـل  دـیامن ، تیبرت  میلعت و  ار  ناـنآ  هک  تسا  رادـمامز  رب  مدرم  قح  هک  تسا  هدومرف 
انمض م هدش و  رشتنم  پاچ و  ملعم  دشر  هلجم  رد  بلاطم  نیا  زا  يرادقم  میروایب . ار  تیبرت  میلعت و  هب  طوبرم  بلاطم  يرادقم 

هحفص 214 زا  مجنپ  دلجم  دیئامرف : هعجارم  اهنآ  هب  دیناوتیم  هک  تسا  هدش  یـسررب  ریز  تادلجم  رد  تیبرت  میلعت و  هرابرد  رگید  یبلاط 
هحفص 263 و ات  هحفص 261  زا  متشه  دلجم  هحفص 231 و  ات  هحفص 230  زا  هحفص 14 و  ات  هحفص 7  زا  متفه  دلجم  هحفص 233 و  ات 

دلجم ات 199 و  هحفص 197  زا  مهدزای  دلجم  ات 113 و  هحفص 112  زا  مهد  دلجم  ات 66 و  هحفص 56  زا  ات 37 و  هحفص 35  زا  مهن  دلجم 
. تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروـم  تیبرت  میلعت و  داوـم  بلغا  ثحبم  نیا  رد  هـتبلا  ات 106 . هحفـص 104  زا  ات 78 و  هحفـص 69  زا  مهدراهچ 

ناسنا موس - نکر  ملعم . یبرم و  مود - نکر  مالـسا . رد  تیبرت  میلعت و  ینابم  مکی - نکر  مالـسا  رد  تیبرت  میلعت و  یـساسا  نکر  راـهچ 
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تیبرت میلعت و  یناـبم  مکی - نکر  دوشیم . روظنم  تیبرت  میلعت و  فادـها  ناونع  هب  هک  یمهم  داوـم  مراـهچ - نکر  تیبرت . میلعت و  دروـم 
( تسه هک  نانچ  نآ  ناسنا   ) هدننک وگزاب  هک  مالسا  هیلوا  عبانم  زا  تسترابع  مکی : يانعم  دراد : ینعم  ود  مالـسا  رد  تیبرت  میلعت و  ینابم 

رظن زا  ناسنا  تیدوجوم  هدـننک  نایب  هک  نآرق )  ) هللا باـتک  - 1 زا : دنترابع  هیلوا  عبانم  نیا  دنـشابیم . دشاب ) دـیاب  هک  نانچ  نآ  ناسنا   ) و
تیلعف هب  قرط  هدننک  نایب  نینچمه  دنهدیم و  لیکشت  ار  وا  یناور  ینامسج و  تعیبط  هک  تسا  یتایعقاو 

رادرک و راتفگ و  لماش  هک  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تنـس  - 2 دشابیم . لامک  هبذاج  ریـسم  رد  وا  نداد  رارق  وا و  تبثم  ياهدادعتـسا  ندناسر 
يرادقم هدوب و  نآرق  رسفم  هدنهد و  حیـضوت  دشاب  هک  یلکـش  ره  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تنـس  دشابیم . مالـسا  رازگنوناق  یلمع  ياضما 

، هللا قالخا  هب  قلخت  بذهت و  یحور و  يالاو  يافـص  هلیـسوب  ای  تسا و  میقتـسم  یحو  هب  دنتـسم  ای  هک  تسا  یفیلاکت  ماکحا و  زا  رگید 
بذهم هتسراو و  یقتم و  ياهقف  نادنمشناد و  عامجا  - 3 تسا . يرشب  داسف  حالص و  هدننک  نایب  هک  تسا  تایعقاو  زا  ییاههدش  تفایرد 
لصحم  ) نآ مهم  عون  ود  عامجا و  ندوب  لیلد  هرابرد  هتبلا  دننکیم . نایب  ار  یمکح  یمالـسا ، عبانم  هب  یفاک  مزال و  یهاگآ  تهج  هب  هک 

مهم عبنم  نیا  هرابرد  لقع ، - 4 دشابیمن . ام  یـسرب  دروم  العف  هک  تسا  هدش  حرطم  لوصا  بتک  رد  یحورـشم  رایـسب  ثحابم  لوقنم ) و 
میلعت و يارب  مالـسا  رد  هک  ییاهفدـه  دـعاوق و  لوصا و  زا  تستراـبع  مود : ياـنعم  تشگ . میهاوخ  رکذـتم  راـصتخا  روط  هب  ار  یلیاـسم 

قوف هناگراهچ  عبانم  زا  هک  یلک  تاروتسد  ایاضق و  نآ  زا  دنترابع  اهفده  دعاوق و  لوصا و  نیا  دنریگیم . رارق  يرادربهرهب  دروم  تیبرت 
دنشابیم ناملعم  نایبرم و  نویقالخا و  هدافتسا  دروم  تادهاشم ، یبرجت و  تاقیبطت  تاقیقحت و  اب  هدش و  ذاختا 

ینابم مکی - مسق  ددرگیم : میـسقت  مهم  مسق  ود  هب  یعامتجا  يدرف و  لاح  رد  یناسنا  داعبا  شرتسگ  قمع و  هیرظن  اب  ینابم  زا  ینعم  نیا  . 
اهزاین اهورین و  اهدادعتـسا و  ماود  تابث و  هب  رظن  اب  هک  هیلوا  نیناوق  لوصا و  زا  تسا  ترابع  تباث  ینابم  ریغتم . یناـبم  مود - مسق  تباـث .
طیارش تاعوضوم و  هب  رظن  اب  هک  دنتسه  یلک  نیناوق  لوصا و  زا  تمسق  نآ  ریغتم ، ینابم  دنریگیمن . رارق  لاوز  ینوگرگد و  ضرعم  رد 

يارب دـمآ . دـهاوخ  يدـعب  ثحابم  رد  تمـسق ، ود  نیا  حیـضوت  دنـشابیم . ینوگرگد  تـالوحت و  ضرعم  رد  تارییغت ، يارجم  رد  عقاو 
ربمایپ تنس   ) و نآرق )  ) هملک هس  هک  یتقو  میریگب : رظن  رد  دیاب  ار  يرورض  رایـسب  همدقم  کی  تیبرت  میلعت و  ینابم  هرابرد  ثحب  لیمکت 

دـیاقع و هدـع  کی  دـنرادن ، یفاک  مزـال و  عـالطا  قوف  عبنم  هس  هراـبرد  هک  یـصاخشا  ناـهذا  رد  دـنوشیم ، حرطم  عاـمجا )  ) و مالـسا )
زا رگید  یخرب  دنـشاب ! هدروآ  نامیا  اهنآ  هب  تسخن  هک  دنـشابیم  یناسک  زاین  دروم  طقف  هک  دنوشیم  مسجم  ضحم  يدـبعت  تاروتـسد 

دیاب تسا و  هدومن  هطاحا  ار  اهنآ  ضحم  یعیبط  ياروام  شزرا  تسادـق و  زا  ياهلاه  هک  دـننکیم  یقلت  یمیهاـفم  ار  قوف  عبنم  هس  مدرم 
هنآ زا  هدش  طابنتسا  دعاوق  لوصا و  اب  هک  یناسنا  و  تسیچ ؟ عبانم  نآ  ياوتحم  هکنیا  اما  درمش ، سدقم  ار  اهنآ 

تیبرت و میلعت و  هرابرد  اهـشرگن  هنوگ  نیا  عفد  يارب  دنهدیمن . رارق  هجوت  دروم  دیـسر ؟ دهاوخ  اجک  هب  وا  یحور  حطـس  دوش ، تیبرت  ا 
مالـسا رد  ندـیدرگ  لامآ  فادـها و  هب  هجوت  طقف  تسین ، ضحم  يدـبعت  تاروتـسد  دـیاقع و  هدـع  کـی  تیبرت  میلعت و  عوضوم  هکنیا 
ددـعتم يدراوم  رد  یهلا  باتک  نیا  رد  هک  تسا  تمکح  باتک و  ریـسم  زا  هبیط ) هایح   ) نآرق رد  لامآ  فادـها و  نیا  دـنکیم . تیاـفک 

يدنوادخ تسا  وا  : ) همکحلا باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذـلا  وه  تسا . هدـش  حرطم 
ار نانآ  درکیم و  توالت  نانآ  يارب  ار  يدـنوادخ  تایآ  هک  تخیگنارب  ناـنآ  زا  يربماـیپ  هکم ) مدرم  اـی   ) یماـع ياـهناسنا  ناـیم  رد  هک 

ثعبف تسا : هدـمآ  نینچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هغالبلاجـهن  رد  و  درکیم .) فیرعت  ناـنآ  يارب  تمکح  باـتک و  دومنیم و  بیذـهت 
لوقعلا و نئافد  مهل  اوریثی  غیلبتلاب و  مهیلع  اوجتحی  و  هتمعن : یـسنم  مهورکذی  هترطف و  قاثیم  مهوداتـسیل  هئایبنا ، مهیلا  رتاو  هلـسر و  مهیف 

يادا هب  ار  نانآ  ات  داتـسرف ، نانآ  يارب  یپایپ  ار  شناربمایپ  تخیگنارب و  ار  دوخ  نالوسر  نامدرم  نایم  رد  سپـس  : ) هردقملا تایآ  مهوری 
ایب ناشدای  هب  ار  يدنوادخ  هدش  شومارف  تمعن  دنیامن و  راداو  دوب ، نانآ  داهن  رد  هک  يرطف  يدهعت 

تایآ دـنزاس و  روراب  دـننازیگنارب و  ار  مدرم  لوقع  یفخم  ياـهورین  دـنروآ و  ياـجب  ار  تلاـسر  هفیظو  نشور ، لـئالد  غیلبت  اـب  دـنرو و 
عبانم زا  یکی  هکنیا  هب  یلامجا  هجوت  کی  نینچمه  و  دـننایامنب ). نانآ  هب  تسا ، هتـسب  شقن  یتسه  یلک  هسدـنه  رد  هک  ار  یهلا  تمظعاب 
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رازگنوناق تنـس  هللا و  باتک   ) عبنم هس  تایوتحم  رگا  اریز  دشاب ، هدوب  هروکذم  شرگن  ود  يوگخـساپ  دـناوتیم  تسا ، لقع  مالـسا  هیلوا 
تلاخد اریز  دوش ، همیمـض  اهنآ  هب  یلـصا  عبانم  زا  یکی  ناونع  هب  لقع  هک  تشادـن  ناکما  دوب ، لقع  تیلاعف  فلاـخم  عاـمجا ) مالـسا و 
بتکم عبانم  رد  حیرص  ضقانت  هب  دنشاب ، هدوب  لقع  دض  هک  ییانعم  هب  ندوب  ضحم  يدبعت  ضرف  رب  یمالسا  تاروتسد  دیاقع و  رد  لقع 

ار دوخ  راک  ماخ  داوم  هک  یلومعم  يرظن  لقع  - 1 میوش : رکذتم  دیاب  ار  لقع  تیلاعف  عون  ود  ای  لقع  عون  ود  ثحبم  نیا  رد  دـماجنایم .
طباور میظنت  تایلک و  لیـصحت  دـیرجت و  زا  نینچمه  تسا و  هدـش  یقلت  فدـه  ناـسنا  يارب  هک  یتاـیح  همادا  لـماوع  تاـسوسحم و  زا 

رد هک  تسا  يروما  رد  تیمها  اب  رایسب  هلیـسو  کی  اتاذ  یلقع  تیلاعف  ای  لقع  عون  نیا  دزادنایم . نایرج  هب  دریگیم و  فادها  لئاسو و 
رب ناسنا  هک  یکنیع  اب  يراک  تیلاعف ، نیا  یلو  دریگیم . رارق  العا  دح  رد  ياهلیسو ، شزرا  رظن  زا  اذل  دش و  رکذ  الاب 

. درادن تسا ، هداد  صیخـشت  يرورـض  دوخ  يارب  مه  ار  کنیع  نآ  اب  شرگن  هدز و  شنامـشچ  هب  نتـشیوخ  دوجو  یتسه و  تخانـش  يا 
تسا تهج  نیمه  هب  و  دهاوخیم . هچ  ایند  نیا  زا  نتشیوخ و  دوجو  زا  ناسنا  هک  درادن  نآ  هب  یهجوت  چیه  ینالقع  تیلاعف  نیا  نینچمه 

هک ار  یقیاقح  ای  تقیقح  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  طورشم  یگمه  دوشیم ، هتخاس  ینالقع  تیلاعف  عون  نیا  اب  هک  ییایاضق  مییوگیم : هک 
قیقحت و دروـم  مه  ار  عوـضوم  هس  نآ  زا  یکی  دـهاوخب  ناـسنا  رگا  یتـح  تسیچ ؟ تسا ، هدـیزگرب  فدـه  اـی  ریـسم  اـی  ادـبم  ناوـنع  هب 

یگدیـسر قیقحت و  تسین ، دـیدرت  لباق  يو  يارب  هدـش و  هتفریذـپ  وا  يارب  هک  ینیعم  يریگعـضوم  کی  زا  امتح  دـهدب ، رارق  یگدیـسر 
هدرک باختنا  هعماج  رب  دیفم  شالت  یگدنز ، زا  ياههرب  رد  ار  دوخ  تکرح  ادبم  ناسنا  کی  مینکیم : ضرف  لاثم  ناونع  هب  درک . دهاوخ 

نآ زا  تکرح  يارب  رگا  درک و  دـهاوخ  هئارا  ناسنا  نآ  يارب  ار  ییایاضق  ادـبم  نیا  زا  حیحـص  تکرح  يارب  لـقع  هک  تسا  یعطق  تسا .
تیلاعف هب  لئاسم ، اهدص  نآ  هب  لوصو  قرط  هئارا  هرابرد  عطاق  روط  هب  لقع  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یناسنا  لئاسم  اهدص  كرد  هب  زاین  ادبم 

ریسم نییعت  هب  جایتحا  تسا ، هعماج  يونعم  يدام و  هافر  هک  دوخ  فده  هب  ندیـسر  رد  رگـشالت  ناسنا  رگا  ضرف  نیمه  رد  داتفا . دهاوخ 
هتشادن یصاخ 

هب مکح  لقع  دـنرادن ، رگیدـکی  اب  یتوافت  فدـه  شزرا و  رظن  زا  هک  دـنک  باـختنا  ریـسم  يارب  ار  یفلتخم  قرط  دـناوتب  وا  ینعی  دـشاب ،
اههدـیدپ و رد  لقع  تلاخد  هب  زاـین  تسا  نکمم  ریـسم ، يارب  قرط  زا  یکی  شریذـپ  باـختنا و  زا  سپ  هچ  رگا  سب ، دـیامنیم و  رییخت 
هتفریذپ و ناسنا  هک  ار  ضورفم  ریـسم  باختنا  هب  طورـشم  يایاضق  لقع  مه  عقوم  نیا  رد  دیایب . دوجوب  ریـسم  نآ  تایـصوصخ  طباور و 

يدام هافر  هب  هعماج  لوصو  هک  ار  هعماج  يارب  دیفم  شالت  زا  فده  ناسنا  هکنآ  زا  سپ  نینچمه  داد . دهاوخ  هئارا  تسا ، هدومن  باختنا 
هچ ریـسم و  هرابرد  هچ  لئاسو و  هرابرد  هچ  روبزم  فده  نوماریپ  ایاضق  اهدص  تسا  نکمم  لقع  دومن ، باختنا  تسا  يونعم  تالامک  و 

ربارب رد  ناـسنا  هک  دـشابیم  يریگعضوم  نآ  هب  طورـشم  میتفگ  هکناـنچ  یلو  دزاـسب ، اههتـساوخ  لیدـعت  میظنت و  يرکف و  ياـهتیلاعف  رد 
اج نیمه  زا  دوب . دـهاوخن  نآ  زا  زاینیب  یناسنا  چـیه  زگره  هدوب و  ياهلیـسو  شزرا  ياراد  اتاذ  یلقع  تیلاعف  نیا  تسا . هتفریذـپ  فدـه 

نیا میئوگب : مینادـب و  دودرم  دـناهتفرگ ، داقتنا  داب  هب  ار  يرظن  لقع  هک  ار  یلومعم  نافراع  ارعـش و  زا  یـضعب  ینیبدـب  میناوتیم  هک  تسا 
ساف تیصخش  نیا  هکلب  دوشیمن ، بکترم  دوخ  یصاصتخا  راک  رد  يریصقت  نیرتمک  دراد ، ياهلیسو  هبنج  طقف  هک  يرظن  لقع 

راک لقع  دـهدیم و  لقع  لیوحت  بولطم ، ياهفدـه  ای  ماـخ  داوم  ناونع  هب  ار  دوخ  هناراـکبان  ياههدـش  هتفریذـپ  هک  تسا  یناـسنا  نآ  د 
امـش هب  درآ  درگ و  دـننام  ار  نآ  دـنزیرب  نآ  رد  ار  هناد  هنوگ  ره  هک  یبایـسآ  دـننامه  دـهدیم ، ماـجنا  اـهنآ  هراـبرد  ار  دوخ  یـصاصتخا 
رگا تسا . هتـسباو  دراد  هدـهع  هب  ار  یمدآ  تاـیح  تیریدـم  هک  تیـصخش  نآ  هب  لـقع  نـیا  تیلاـعف  شزرا  نیارباـنب ، دـهدیم . لـیوحت 
رگا دوب و  دهاوخ  اهیگتسراو  یلاعت و  ریـسم  رد  نآ  ياهتیلاعف  اعطق  دشاب ، یلاعتم  هتـسراو و  نم  ای  تیـصخش  هلیـسو  هب  ینورد  تیریدم 

رد زج  دیدرت  نودب  تسا ، هتفرگ  رارق  تیریدم  نآ  مادختسا  رد  هک  لقع  نیا  دشاب ، هدوب  دیلپ  نم  ای  تیصخش  هلیـسو  هب  ینورد  تیریدم 
هدـیمان درخ  شایعیبط  هلحرم  رد  هک  تسناـمه  یلقع ، تیلاـعف  زا  اـی  لـقع  زا  مود  عون  درک . دـهاوخن  تکرح  اـهتحاقو  اـهتفاثک و  ریـسم 

هللا ءایلوا  ءامکح و  ناربمایپ و  همه  هک  تسا  لقع  نامه  نیا  ددرگیم . یفرعم  لماک  لقع  ای  میلـس و  لقع  رتیلاـع ، هلحرم  رد  دوشیم و 
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رارق دوخ  ياهشالت  همانرب و  فده  ار  لقع  نیا  ندیـسر  تیلعف  هب  تسا ، هتفریذپ  اهناسنا  نتفای  یلاعت - هرابرد  ار  یتلاسر  هک  یـسک  ره  و 
دیسر تیلعف  هب  نماض  هک  لوقعم ) تایح   ) هرادا یلصا  لماع  زا  تسترابع  تفگ : ناوتیم  لقع  نیا  فیصوت  رد  دناهداد .

میسجت لیخت و  دننام  يرشب  ياهدادعتسا  اهورین و  هعومجم  زا  یکی  لقع  نیا  ماکحا  اهتیلاعف و  تسا . ناسنا  کی  هرابرد  نکمم  لامک  ن 
هب ار  اهنآ  همه  دـناوتیم  هک  تسا  یتقیقح  هکلب  تسین ، قشع  تبحم و  تاذ و  تنایـص  واـهغوبن  عاونا  يواـکجنک و  هدارا و  هشیدـنا و  و 

رظن اب  نیملـسم  يامکح  میریگب : رظن  رد  ار  ریز  بلاطم  دیاب  فیـصوت  نیا  حیـضوت  يارب  دهدب . یقرت  ءالتعا و  نکمم ، لامک  يالعا  دح 
زا هتـسراو  ناسنا  کـی  میظنت  دـیجمت و  رد  هک  یتقو  تسا ، هدومن  یفرعم  یناـسنا  داـهن  تقیقح  نیرتـالاو  ار  لـقع  هک  یمالـسا  عباـنم  هب 

هتفگ ای  تسا ) هدیـسر  لقع  ماقم  هب  وا   ) هک دـنربیم  راک  هب  ار  هلمج  نیا  دوشیم ، تبحـص  یحور  ياهیگتـسباو  لـهج و  اـهیزابدوخ و 
هلمج نآ  زا  دـنربیم  راـک  هب  ناگتفایدـشر  هراـبرد  ار  بلطم  نیمه  زین  نیمز  برغم  گرزب  ياـمکح  تـسا .) ضحم  لـقع  وا  : ) دوـشیم

يا : ) دـیوگیم نینچ  شفورعم  رایـسب  تالمج  رد  دزیگنایمرب  کین  لـمع  رب  ار  ناـسنا  هدارا  هک  لـقع  هراـبرد  یناـملآ  فوسلیف  تناـک 
شبنج هـب  ار  ناـسک  هدارا  دـنچ  ره  و  ینکیم ، تعاـطا  بـلط  مدرم  زا  اـما  یتـسین ، اـبرلد  دـنیاشوخ و  گرزب ، دــنلب و  ماـن  يا  فـیلکت ،
دباییم هار  سفن  رد  دوخ  يدوخ  هب  هک  ینکیم  عضو  ینوناق  یلو  یناسرتیمن ، درواـیب  میب  اـی  تهارک  هک  يزیچ  هب  ار  سفن  يروآیم ،

رگا و 
وا هاگـشیپ  رد  دـننکیم ، راتفر  شفالخ  رب  یناـهن  رد  هکنآ  اـب  تـالیامت  همه  مینکیم و  شمارتحا  یهاوخن  یهاوخ  مینکن ، شتعاـطا  مه 

لامک اب  وا  هک  تفای  دیاب  اجک  ارت  دـنمجرا  داژن  هشیر  تسمادـک ؟ ياهتـساخ  رب  نآ  زا  تست و  هتـسیاش  هک  یلـصا  فیلکت ، يا  دـنتکاس .
لصا نامه  زا  شبجاو  طرش  دنهدب ، دوخ  هب  دنناوتب  مدرم  هک  یقیقح  شزرا  و  تسا . نازیرگ  هرسکی  تالیامت  اب  يدنواشیوخ  زا  تعانم 

ار وا  لصا  نآ  دوریم و  رترب  دوخ  زا  لصا  نآ  هطـساو  هب  انامه  تسا  سوسحم  ملاع  زا  یئزج  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  دـیآیمرب . هشیر  و 
لالقتـسا ندوب و  راتخم  ینعی  ناسنا ، تیـصخش  انامه  لصا  نآ  دـیامن . كاردا  ار  نآ  دـناوتیم  لقع  اـهنت  هک  دـنکیم  يروما  هب  طوبرم 

زا هک  تسا  فیلکت  لصا  هلیـسوب  طقف  ناسنا  دـیوگیم : رکفتم  نیا  هک  دوشیم  هظحـالم  دـشابیم ). تعیبط  هاگتـسد  لـباقم  رد  وا  سفن 
دزاسیم و طوبرم  تعیبط  ملاع  نوئـش  زا  رتالاو  يروما  هب  ار  وا  لصا  نیا  دوریم و  رترب  دوخ  زا  نآ  رد  ندـش  قرغ  تاـسوسحم و  ملاـع 

ياـهتیلاعف اـب  هک  ياهدـیدپ  ناـمه  لـقع  نیا  زا  روظنم  هک  نیا  رد  تسین  يدـیدرت  چـیه  دـیامن . كرد  دـناوتیم  لـقع  طـقف  ار  روما  نیا 
نم نیا  رایتخا  رد  ضحم  هلیـسو  کی  ناونع  هب  هک  لقع  نیا  اریز  دشابیمن ، دریگیم ، رارق  ضحم  یعیبط  نم  مادختـسا  رد  شـصوصخم 

مدوخ
قوف روما  نآ  اب  یمدآ  تیـصخش  طابترا  اریز  دـنک ، كاردا  تعیبط  قوف  رد  ار  یتسه  يالاو  روما  نآ  دـناوتیمن  دـنکیم ، تیلاـعف  روح 
الماک ثیداحا  یناوارف و  ینآرق  تایآ  رگید  فرط  زا  دـشابیمن . ریذـپناکما  روحمدوخ  نم  نیا  زا  نتفر  رتارف  نودـب  سوسحم ، تعیبط 

: تسا هدـمآ  نینچ  مالـسلاهیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  یثیدـح  رد  هک  اجنآ  ات  دـنکیم ، یفرعم  الاب  یلیخ  ار  لقع  ماـقم  ربتعم 
، درگرب دومرف : سپس  دمآ ، لقع  ایب ، دومرف : لقع  هب  سپـس  تشاداو ، نتفگ  نخـس  هب  ار  نآ  دیرفآ ، ار  لقع  لاعتم  دنوادخ  هک  یماگنه  )

یـسک رد  زج  ارت  ماهدیرفاین و  دوخ  دزن  وت  زا  رتبوبحم  یقولخم  ملالج  تزع و  هب  دنگوس  دومرف : ناحبـس  دـنوادخ  سپـس  تشگرب ، لقع 
(. مهدیم شاداپ  رفیک و  وت  هلیسو  هب  میامنیم و  یهن  وت  هلیـسو  هب  منکیم و  رما  وت  هلیـسو  هب  منکیمن ، لیمکت  مرادیم  تسود  ار  وا  هک 

تیوه نداد  ناشن  اـی  لـقع  دوخ  يارب  لـقع  شزرا  زاربا  دوصقم  هکلب  تسا ، هدوبن  یکیزیف  نتـشگرب  ندـمآ و  درگرب ) اـیب و   ) زا دوصقم 
لقع رگا  هک  دـشاب  ینعم  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  و  تسا . ضحم  ریخ  لقع  تیدوجوم  همه  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، اهناسنا  يارب  لـقع 

یمرب يور  وا  زا  تاریخ  همه  دوش ، نادرگ  يور  یسک  زا  لقع  رگا  تسا و  هدروآ  وا  هب  يور  تاریخ  همه  دروایب ، يور  یسک  هب 
لقاع باوخ  تسا . هدومرفن  اطع  شناگدنب  رب  لقع  زا  رتهب  يزیچ  لاعتم  دنوادخ  هک : تسا  هدش  لقن  نینچ  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  دنادرگ .

ربمایپ و لاـعتم  دـنوادخ  و  لـهاج . شیاـمن  تکرح و  زا  تسا  رتهب  تیعقوم ، کـی  رد  لـقاع  فقوت  لـهاج و  يرادـیب  بش  زا  تسا  رتهب 
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رد ربمایپ  هک  هچ  نآ  و  تسا . هدوب  شتما  لوقع  همه  زا  رترب  وا  لقع  هدومن و  لـیمکت  ار  وا  لـقع  هکنیا  رگم  تسا  هتخیگنین  رب  ار  یلوسر 
ادـخ هرابرد  هک  نیا  رگم  دروآیمن  ياجب  ار  يدـنوادخ  ضئارف  ياهدـنب  چـیه  و  نیدـهتجم . داهتجا  زا  تسا  رترب  دراد  دوخ  ینورد  داهن 
نامه القع ، دـسریمن و  ددرگیم ، لـئان  لـقاع  هک  هچ  نآ  هب  ناـشتدابع  تلیـضف  رد  ناگدـننک  تداـبع  زا  کـی  چـیه  دـنکیم و  لـقعت 

ناگدـنراد رگم  دـنوشیمن  رکذـتم  و  . ) بابالااولوا الا  رکذـی  ام  و  تسا : هدومرف  نانآ  ناـش  رد  یلاـعت  دـنوادخ  هک  دنتـسه  باـبلالااولوا 
یلومعم يرظن  لقع  ضحم و  ياهفرح  ياههشیدنا  هب  طوبرم  اعطق  تسا ، هدـش  هدرمـش  لقع  يارب  قوف  ثیدـح  رد  هک  یتاصتخم  لقع ).
ضقانتم ياهبتکم  هنوگ  ره  نابیتشپ  هک  یلومعم  يرظن  لقع  نامه  دـشابیمن ، دـنکیم  تیلاعف  ضحم ، یعیبط  دوخ  یهدـنامرف  تحت  هک 

یعیبـط ياههتـساوخ  هب  هیکت  اـب  هک  تسا  یلومعم  يرظن  لـقع  نیا  دوشیم . مادختـسا  یناـسنا  ياهـشزرا  همه  نتخاـس  دوباـن  رد  هدوب و 
ضحم ا

ساسحا شیوخ  تیلاعف  دودـحم  ورملق  قوفام  هک  ار  یتقیقح  ره  دـنکیم و  درط  دـهاوخن ، ضحم  یعیبط  دوخ  هک  ار  یتقیقح  ره  یناسن 
تنـس هللا و  باتک   ) یمالـسا عبنم  هس  تایوتحم  اـهنت  هن  ضحم  یعیبط  دوخ  ياـهنامرف  تحت  يرظن  لـقع  نیا  دزاـسیم . دودرم  دـنکیم ،
باوخ روخ و   ) زج یفده  ینعم و  اهناسنا  تایح  يارب  یتح  دنکیمن ، یقلت  دوخ  قفاوم  هدومن و  دادملق  يدبعت  ار  عامجا ) و  ص )  ) ربمایپ

، يرظن لـقع  نیا  يارب  یلواـیکام  شور  تارکفت و  زرط  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درادـن . غارـس  مه  ار  يرگید  زیچ  توهـش ) مـشخ و  و 
هک میلس  لقع  هطبار  هرابرد  ار  یمالـسا  يامکح  تانایب  زا  يرادقم  نونکا  ددرگیم . یقلت  يرورـض  رما  کی  اعطق  یگدنز ، هیجوت  يارب 

هزیکاپ - ) 1 میهدیم : رارق  هجوت  دروم  عامجا ) تنـس و  باتک و   ) یمالـسا عبنم  هس  تایوتحم  زا  مسق  نآ  اب  تسا ، یلک  لـقع  زا  یعاـعش 
انب هک  تسا  هدمآ  نینچ  هلمج  نیا  يانعم  یلمآ ) ردیح  دیـس  .( ) داد نایاپ  لقع  اب  دومرف و  زاغآ  لقع  اب  ار  تقلخ  هاگتـسد  هک  يدنوادخ 

، تقلخ زاغآ  تسا ). لقع  دیرفآ  ارنآ  ادخ  هک  يدوجوم  نیلوا  : ) لقعلا هللا  قلخ  ام  لوا  دومرف : هک  مالسا  ربمایپ  زا  فیرش  ثیدح  دافم  هب 
دبع نب  دمحم  ءایبنا  متاخ  رورس و  اب  اصوصخم  هللا  ءایلوا  ءایصوا و  ناربمایپ و  اب  تقلخ  لامک  دشر و  متخ  تسا و  هدوب  لقع 

هک دـشاب  هدوـب  تقلخ  يـالاو  فدـه  ياـنعم  هب  تقلخ  متخ  هک  درادـن  نیا  اـب  یتاـفانم  ینعم  نیا  هـتبلا  تـسا . هـتفرگ  تروـص  ص )  ) هللا
-2 دنـشابیم . فلتخم  تاجرد  اب  ینالقع  لامک  قیداصم  نیرتیلاع  ناگتفایدشر ، رگید  ناربمایپ و  و  ناسنا ، ینالقع  لامک  زا  تسترابع 

ومن ندـب  هلیـسوب  لقع  ياهتیلاعف  تاصتخم و  هکنانچ  تسا ، ندـب  حور و  لثم  يرگید ، هب  ود  نآ  زا  کی  ره  جایتحا  لقع و  عرـش و  لثم 
بغار زا  يرگید  هیبـشت  - 3 لـقع . هلیـسو  هب  رگم  تسین  نکمم  نآ ، تـالامک  بتارم و  روهظ  عرـش و  فرـصت  نینچمه  دـنکیم ، ادـیپ 

تسا و نامتخاس  داینب  دننام  لقع  لقع و  اب  رگم  دوشیمن  هداد  حیضوت  عرـش  عرـش و  اب  رگم  دنکیمن  تیاده  لقع   ) هک تسا  یناهفـصا 
یتسه و تمظع  رگنـشور  طقف  تسا ) هدـش  هداد  حیـضوت  هک  تسا  یلاع  لـقع  دوصقم   ) لـقع هک  تهج  نیدـب  ناـمتخاس ). دـننام  عرش 

نیا نایب  اذـل  درادـن ، یتسه  نیا  رد  تکرح  تیفیک  نایب  اب  يراک  تسا ، یگدـنز  يالعا  فدـه  لاـمک و  ریخ و  يوس  هب  یلـصا  كرحم 
هک تسا  هدـش  لـقن  یناهفـصا  بغار  زا  زین  هیبـشت  نیا  - 4 تسا . هدوب  ماـظع  ناربماـیپ  هدـهع  هب  روبزم  تکرح  قـقحت  لـماوع  تیفیک و 

نینچمه دهدب ، ماجنا  دناوتیمن  ار  ندید  لمع  مشچ ، نتـشاد  نودـب  رون  هکنانچ  تسا . رون  دـننام  عرـش  مشچ و  دـننام  لقع  : ) دـیوگیم
اوتیمن رون  اب  طابترا  نودب  مشچ 

باتک رون و  هللا  نم  مکئاج  دـق  تسا : هدومرف  یفرعم  رون  نآرق  رد  ار  عرـش  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـنیبب و  ار  ءایـشا  دـن 
رون و لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  امـش  يارب  : ) هنذاـب رونلا  یلا  تاـملظلا  نم  مهجرخی  مالـسلا و  لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هللا  هب  يدـهی  نیبم ،
زا يدبا ) تداعس  افص ، حلص و  مالـسا ،  ) مالـس ياههار  رد  هک  ار  یـسک  باتک  رون و  نآ  هلیـسو  هب  دنوادخ  تسا . هدمآ  راکـشآ  یباتک 

لقع عرش ، - 5 دـنکیم ). لخاد  رون  هب  دروآیم و  نوریب  تاـملظ  زا  دوخ  نذا  اـب  ار  ناـنآ  دـیامنیم و  تیادـه  درک ، يوریپ  وا  تیاـضر 
زا تیعبت  هب  ار  اهناسنا  رتاوت ، قوف  ثیداـحا  ینآرق و  تاـیآ  هک  تسا  هدوب  تلع  نیمه  هب  و  یتاذ . نورد  عرـش  لـقع  و  تسا ، یتاذ  نورب 
اب یگدنز  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  يارب  زج  مالـسا  رد  یعرـش  ماکحا  دئاقع و  رگم  دیامنیم . يدـج  کیرحت  قیوشت و  نآ  تیوقت  لقع و 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1695 

http://www.ghaemiyeh.com


رد نتفرگ  رارق  میلعت و  هلیـسوب  تفرعم  لیـصحت  هک  تسا  نیا  میریگیم ، قوف  همدقم  زا  هک  یـساسا  هجیتن  دنوش ؟ قفوم  لوقعم ) تایح  )
رون هب  لقع )  ) مشچ تبسن  يرگید ، رب  ود  نآ  تبسن  هک  دشابیم  هدمع  عبنم  ود  هب  دنتـسم  مالـسا  نید  رد  یناسنا  لماکت  ندیدرگ  ریـسم 

اهقف ءاملع و  عامجا  مالسا و  رازگنوناق  تنس  هللا و  باتک  و  میلس ، یلاع و  لقع  زا  دنترابع  عبنم  ود  نیا  و  تسا . عرش ) )
( لوقعم تایح   ) هنیمز يهدننک  هدامآ  اهناسنا و  داسف  حالص و  هرابرد  يدنوادخ  هدارا  هدننک  وگزاب  اعومجم  هک  هتفای  لامک  هتـسراو و  ي 
میلعت و ینابم  موهفم  هرابرد  یحیضوت  هللا . مایا  رد  هللا  ناوضر  رد  هللا  ءاقل  زا  تسترابع  هک  تسا  تایح  نیا  يالعا  فده  هب  لوصو  يارب 

ماع روط  هب  تیبرت  میلعت و  فادها  دـعاوق و  لوصا و  لماش  ینابم  نیا  تیبرت ،) میلعت و  ینابم  : ) میئوگیم هک  یتقو  مود : يانعم  هب  تیبرت 
تروص اـهنآ  ياـنبم  رب  یتسیاـب  تیبرت  میلعت و  هک  يدـعاوق  لوصا و  - 1 دـشابیم : هورگ  ود  ره  لماش  حیـضوت  نیا  نیاربانب ، دـشابیم .

تیاغ ضرغ و  هک  قلطم  فده  یبسن و  فادـها  - 2 دیامن . یقلت  يرورـض  دعاوق  لوصا و  ناونع  هب  ار  اهنآ  هدـیدپ  ود  نیا  ینعی  دریگب ،
ریـسفت هیجوت و  هب  ناسنا  یـساسا  زاین  هب  رظن  اب  ناوتیم  هک  تیبرت  میلعت و  رد  لصا  نیتسخن  مکی - لصا  دـشابیم . تیبرت  میلعت و  زا  یلـصا 

زاـین کـی  نیا  و  تسا ، تیبرت  میلعت و  لـصا  دومن ، یقلت  تاـبثا  زا  زاـینیب  يرورـض  یهیدـب و  دریگیم ، شیپ  رد  هک  یبوـلطم  یگدـنز 
، دراد هک  ییاهغوبن  اههشیدـنا و  لایما و  اب  یگدـنز  قیبطت  موزل  زا  هک  تسا  يرورـض  زاین  نآ  هکلب  تسین ، ام  یئوجابیز  سح  هب  طوبرم 

لامتحا دوش و  ادیپ  یسک  زورما  دوریمن  نامگ  ددرگیم . یشان  یگدنز  هدننک  میظنت  نوناق  هب 
. دهدب همادا  دشاب ، هدوب  عماوج  نیرتدودحم  هچ  رگا  هعماج  کی  رد  دوخ  یگدنز  هب  وردوخ  هایگ  کی  دـننام  دـناوتیم  ناسنا  هک  دـهدب 

هلئـسم نیا  هب  هجوت  انمـض  و  تسا ، اهنآ  هب  یمتح  زاین  هب  رظن  اب  هدـیدپ  ود  نیا  هب  يدـج  یهاگآ  موزل  لصا ، نیا  نایب  زا  اـم  دوصقم  اذـل 
دـب و زا  کین  کیکفت  نماض  نیرتمهم  یناسنا  لئاسم  رد  تفرعم ، نآ  قباـطم  ندـیدرگ  تفرعم و  لیـصحت  هک  تسا  يرورـض  تیمهااـب 

ياهدنزاس ياهورین  اهدادعتسا و  ندش  دوبان  بجوم  اعطق  روبزم  لماع  ود  هرابرد  يراگنا  لهس  هحماسم و  تسا . اهیگدولآ  زا  یگزیکاپ 
اهناـسنا هب  ار  یگدـنز  نوناـق  تیبرت ، میلعت و  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا . هداـهن  تعیدو  هـب  اـهناسنا  داـهن  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هـک  تـسا 

دب کـین و  گـنر  ندـش  تاـم  هب  ود  نآ  نادـقف  هک  تسا  نیا  هن  رگم  و  دـنکیم ؟ هجوـت  یگدـنز  هـب  نآ  یلمع  قیبـطت  هـب  دزوـمآیم و 
یگدنز عونتم  ياهدادیور  طیحم و  تعیبط و  لماوع  نایم  رد  تیـصخش  ناعیم  فاطعنا و  نآ  يرورـض  تیـصاخ  نیتسخن  هک  دماجنایم 

یناهج تالکشم  لح  تهج  هدمع  شور  هس  : ) دناهدروآ ار  ریز  لالدتسا  نارکفتم  زا  یـضعب  صوصخلاب  تیبرت ، ترورـض  يارب  تسا ؟
دهدیم قح  ام  هب  رگید )  ) ياهـشیامزآ هسنارف و  ریبک  بالقنا  یلو  بالقنا . ینعی  یعاـمتجا ، عاـضوا  یناـهگان  رییغت  تسخن  دراد . دوجو 

انمیب شور  نیا  زا  هک 
ره لامعا  دـنراد و  یلوایکام  دـید  نایبالقنا  ماـمت  دوش . يرگید  يدادبتـسا  تموکح  دـجوم  تسا  نکمم  لـمع  تدـش  اریز  میـشاب ، ك 
هب هک  دـنروآ  دوجوب  ياهناملاظ  تموکح  تسا  نکمم  راک  ناـیاپ  رد  ناـنیا  دـننادیم . زاـجم  دـناسرب ، دوصقم  هب  ار  ناـنآ  هک  ار  یـشور 
زا دیاب  رییغت  هک  دناهدرک  ناشن  رطاخ  يوتسلوت  سومسارا و  طارقس ، نوچ  هتشذگ  ردقیلاع  نایبرم  دشاب . یعاجترا  یلبق  تموکح  هزادنا 

گنج میوش ، لسوتم  نادب  یناهج  تالکـشم  لح  يارب  تسا  نکمم  هک  ياهلیـسو  نیمود  دشاب . راوتـسا  یقالخا  لوصا  يانبم  رب  نطاب و 
گنج هک  تسا  دـقتعم  لگه  دـنکیم . قلخ  ار  یقرت  رذـب  تسا و  زیچ  همه  ردـپ  گنج  هک  دـنکیم  راهظا  ناـنوی  رد  سوتیلکاره  تسا .

گرزب مداصت  کی  هک  مینادیم  ام  زورما  یلو  تسا .) ندـمت  هراصع  گنج   ) هک تسا  هتفگ  مه  هچین  دـنکیم . نییعت  ار  ملاـع  تشونرس 
رب مهدزون  هدس  تدح  نامه  هب  ام  تالکشم  زاب  دناهدش ، هتـشک  متـسیب  هدس  رد  ناسنا  اهنویلیم  هکنآ  زا  سپ  تسا . ندمت  نایاپ  نمـضتم 

تروص هب  یمارآ و  هب  تیبرت  تسا . تیبرت  موس  قش  تسا . روصت  لباق  ریغ  یـسوباک  تیرـشب  يارب  یمتا  گنج  کی  تسا . هدـنام  ياج 
هـضرع طرـش  دـیقیب و  ياههدـعو  و  دـهدیمن ، زیمآ  رحـس  ياهوراد  دـنکیمن ، داجیا  اـنآ  ار  هلـضاف  هنیدـم  دـتفایم . رثوم  یلماـکت  ریس 

زلتسم تیبرت  درادیمن .
مان رتهدرتسگ ) دوخ   ) نادب زمیج  مایلیو  هک  يزیچ  نامه  دنکیم ، دوخ  هقالخ  تاناکما  هجوتم  ار  رشب  تیبرت  تسا . طابضنا  ششوک و  م 
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ياهـشور زا  کـی  چـیه  اریز  دـسریم ، رظن  هب  یحطـس  رایـسب  قوف  لالدتـسا  تسوا ). ياـقب  يارب  رـشب  هبرح  عـقاو  رد  تیبرت  تسا . هداد 
هاگآ و ناسنا  چیه  مکی - ضارتعا  تفرگ : رظن  رد  قوف  لالدتسا  يارب  ناوتیم  ار  ریز  تاضارتعا  تسا . هدشن  یبایزرا  قیقد  روطب  هدربمان 

هزرابم نانآ  هتفای  خوسر  گنهرف  تاداع و  اـب  هک  يدـیدج  لـماوع  ربارب  رد  ناـنآ  تمواـقم  زا  اـصوصخم  اـهناسنا ، یناور  عضو  زا  علطم 
مدرم یحور  يدام و  نوئـش  همه  رد  عیرـس  لوحت  عقوت  دشاب ، هدمآ  دوجوب  قطنم  نیرتیلاع  اب  هچ  رگا  بالقنا  کی  زا  دـناوتیمن  دـنک ،
نامز تشذگ  هب  دیدش  زاین  هک  تسا  يرما  بالقنا ، لبق  ام  ياهتبکن  اهیزورهریت و  بالقنا و  فادها  تانسحم  زورب  تابثا و  دشاب . هتشاد 

، دراد تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  بالقنا  هک  ياهدنیآ  هب  نتـسویپ  هتـشذگ و  زا  نتخیـسگ  شریذپ  يارب  لوقعم  ياهیگدامآ  ندـمآ  دوجوب  و 
زا نآ ، فادـها  اههتـساوخ و  هب  ندیـشخب  ققحت  هب  قشع  بـالقنا و  ترورـض  ذوفن  شرتـسگ و  هک  یلک  لـصا  نیا  هب  رظن  اـب  اـصوصخم 

لالدتسا ییاناوت  هک  بالقنا ، لوا  فیدر  ناگدننکهرادا  دنمشیدنا و  هاگآ و  دارفا  زجب  دریگیم ، همشچرس  مدرم  یمومع  تاساسحا 
ضارتعا دنـشابیم . اراد  ار  بالقنا  ندروآ  دوجوب  هرابرد  ناوارف  رایـسب  ياهارچ  نوچ و  هب  خساپ  ماربا و  ضقن و  یفن و  تابثا و  یلقع و 

الوا دراد . يرتشیب  قیقحت  لیلحت و  هب  جایتحا  دوش ) يرگید  يدادبتسا  تموکح  دجوم  تسا  نکمم  لمع  تدش  : ) دیوگیم هک  نیا  مود -
ینوگرگد لوحت و  ره  نایرج  رد  هکلب  دروآیم ، دوجوب  بالقنا  زا  دـعب  ار  يدادبتـسا  ياهتموکح  اهنت  هن  یقطنم  ریغ  روطب  لمع  تدـش 

تهج نادب  لمع ، یقطنم  ریغ  تدش  دراد  دوجو  دوش  یقلت  يرورـض  یعمج  لاح  رد  هچ  يدرف و  لاح  رد  هچ  یناسنا  نوئـش  هرابرد  هک 
دـیازفایم و مدرم  ینورد  دـیدش  تمواـقم  هـب  لـمع  تدـش  دوـخ  هـک  دـنکیم  ییوـگروز  دادبتــسا و  هـب  راداو  ار  ناگدــننکنوگرگد 
، دراد دوـجو  اـهلمع  تدـش  دراوـم  هـمه  رد  هـک  لـمعلاسکع  لـمع و  نـیا  دوـخ  دـیامنیم . دادبتــسا  هـب  راداو  ار  لوـحت  ناگدـننادرگ 
، نآ يارجا  رد  لـمع  تدـش  یلو  دـشاب ، هدوب  قح  ـالماک  لـمع  تسا  نکمم  ینعی  دـشابیمن ، ود  نآ  ندوب  لـطاب  اـی  قـح  هدـننکوگزاب 

دادبتــسا تمواـقم و  بجوـم  لـطاب ، یلمع  لـباقم  رد  لـمعلاسکع  تـسا  نـکمم  نـینچمه  ددرگیم و  نآ  ربارب  رد  تمواــقم  بجوـم 
دوخ نالطب  دـندادیمن  ناشن  دوخ  زا  تمواقم  رد  دـیدش  لـمعلاسکع  ناگدـننکداجیا ، رگا  هکیروطب  دـشاب ، هدوب  لـمع  ناگدـننکارجا 

دروآیم دوخ  لابند  هب  ار  نآ  لاوز  یچوپ و  لمع ،
اهناسنا زا  هورگ  ود  ای  درف  ود  یقطنم ، لمعلاسکع  لمع و  تدـش  الومعم  تفگ : نینچ  یلک  لـصا  تروص  هب  ار  هلئـسم  نیا  ناوتیم  و  . 
بیترت نیدب  دوشیم . هتـشاذگ  رانک  دوب ، هدش  هضرع  قح  ناونع  هب  هک  یتیعقاو  نآ  دوخ  دهدیم و  رارق  مه  يورایور  عفادت ، لاح  رد  ار 

هب اهناسنا  هک  اههدیا  نآ  تیعقاو  شزرا و  مهف  زا  ار  ام  هک  تسا  دیدش  ياهلمعلاسکع  اهلمع و  رد  اهناسنا  ییورایور  زا  رپ  يرـشب  خیرات 
اب ینعی  تسین ، قیبطت  لباق  هجو  چیه  هب  ینید  تابالقنا  رد  هدیدپ  نیا  تسا . هتخاس  ناوتان  دـناهدومن ، تمواقم  مه  يورایور  اهنآ  هلیـسو 
ام دنـشاب . هتـشاد  لوقعمان  لمع  تدش  دنناوتیمن  دـناهدروآیم ، رـشب  تاجن  يارب  هک  يدـعاوق  لوصا و  ینید و  بالقنا  فادـها  هب  رظن 

دیدرت ياج  چیه  مینادب . یکی  تسا ، يرـشب  ضحم  یعیبط  ياههتـساوخ  محازم  امتح  هک  يدـج  تیبرت  اب  ار  لوقعمان  لمع  تدـش  دـیابن 
ملـسم درب و  نیب  زا  لوقعم  قرط  اب  ار  ناسنا  نآ  هنالهاج  ياهتمواقم  دـیاب  امتح  یماع  ناسنا  کی  رد  درخ  لقع و  تیوقت  يارب  هک  تسین 

اب : ) تفگ دهاوخ  هدومن و  يراوگان  ساسحا  تیبرت ، ربارب  رد  دوخ  تمواقم  تسکـش  ساسحا  عقوم  رد  تیبرت  دروم  ناسنا  نآ  هک  تسا 
بجوم ش دروم  نیارد  هک  هچ  نآ  تشگ . دهاوخ  لیمکت  هدنیآ  ثحابم  رد  هلئسم  نیا  دوشیم .)! راتفر  لمع  تدش  هب  نم 

همکاح تسایـس  قوقح و  شریذـپ  هب  هعماـج  کـی  دارفا  ندرک  هداـمآ  يارب  هک  تسا  نیا  ددرگیم ، شیدـنا  تسرد  رکفتم  کـی  یتفگ 
حاورا حالـصا  نتفرگ  يدج  یلو  دوشیم ، بوسحم  یقطنم  الماک  اهرفیک ، اهلمع و  تدش  تسا ، هدـش  یقلت  يرورـض  هک  هعماج  نآرد 

راتفر لمع و  تدـش  میهاوخب  ام  رگا  دوشیم !! هدـیمان  ضامغا  لباق  ریغ  لمع  تدـش  لوقعم ،) تایح   ) يارب نانآ  ندرک  هدامآ  اهناسنا و 
هب الاب  رد  هک  یعامتجا  یگدنز  رد  لالتخا  موزل  هفاضا  هب  مینک ، موکحم  دشاب ، هک  مه  یفده  ره  يارب  لاح و  ره  رد  اهناسنا  اب  ار  يدـج 

تـسد نم  هب  : ) هلمج نیا  رد  ار  نانآ  تایح  فادها  همه  هک  میزاسب  هدننکـش  كزان و  ردق  نآ  دـیاب  ار  اهناسنا  تیوه  میدرک ، هراشا  نآ 
قیرط زا  دـنناوتن  رگا  هک  تسا  خـیرات  يایقـشا  ناگماکدوخ و  يارب  بولطم  رایـسب  نامرآ  کـی  نیا  مینک . هصـالخ  منکـشیم ) هک  نزم 
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رد موس - ضارتعا  دنسریم . دوخ  دصقم  هب  نایمدآ  ياهناج  قوقح  یفن  هار  زا  دنیامن ، عابشا  ار  دوخ  یگدنز ، حیحص  یسایس  یقوقح و 
زاـجم دـناسرب ، دوصقم  هب  ار  ناـنآ  هک  ار  یـشور  ره  لاـمعا  دـنراد و  یلواـیکام  دـید  ناـیبالقنا  ماـمت  : ) دـیوگیم ثحب  دروم  لالدتـسا 

، هدنـسیون دـشاب ). یعاجترا  یلبق  تموکح  هزادـنا  هب  هک  دـنروآ  دوجوب  ياهناملاظ  تموکح  راک ، نایاپ  رد  تسا  نکمم  نانیا  دـننادیم .
مه ناگدننادرگ 

يربع و ناربمایپ  رگید  و  ع )  ) یـسوم بالقنا  دننام  ینید  تابالقنا  هک  یتروص  رد  تسا ، هدومن  یلوایکام  دـید  هب  موکحم  ار  تابالقنا  ه 
ياهناتخسرس هزرابم  هکلب  دناهتشادن ، یلوایکام  دید  اهنت  هن  دروآ ، دوجوب  مالسا  هک  یمیظع  رایـسب  بالقنا  تیحیـسم و  بالقنا  نینچمه 

ساسا و ار  یناسنا  قالخا  تمکح و  دـننام  یقلطم  ياهـشزرا  يارجا  تابثا و  ینید  تابالقنا  نیا  اریز  دناهتـشاد ، روبزم  شور  دـید و  اـب 
عونمم تدـش  هب  ار  اـهیگماکدوخ  تردـق و  هب  نادـنمتردق  لوصو  هار  رد  اـهنآ  ندرک  یناـبرق  هک  دـندوب  هداد  رارق  دوخ  يـالعا  فدـه 

ار نارگید  ای  دوخ  هک  یتقو  دنـشابیم ، تیـساسح  یعون  راـچد  ناـیدا  هراـبرد  هک  یـصاخشا  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمه  هب  دـناهتخاس و 
یتابث هتبلا  دنهدیم ! میلعت  فاطعنا  لباق  ریغ  تباث و  لوصا  مدرم  يارب  هک  تسنیا  رد  نایدا  فعـض  دنیوگیم : دـنیامن ، عانقا  دـنهاوخیم 
هکلب دـشاب ، هدوب  ناسنا  كرحتم  تاصتخم  تعیبط و  فلاخم  هک  تسین  يدومج  دوکر و  نآ  زا  ترابع  دراد ، دوجو  نایدا  يانبم  رد  هک 

یگدـنز رارمتـسا  تایح و  زا  عاـفد  موزل  دـننام  تسا ، دنتـسم  ناـسنا  رمتـسم  یمئاد و  تاـصتخم  تعیبط و  هب  هک  تسا  یمئاد  تاـبث  نآ 
ارتعا ددرگیمن . نوگرگد  ای  فقوتم  یلوایکام  ياهزیوجت  اب  رارمتسا ، تابث و  نیا  و  اهدهعت . هب  لمع  يانبم  رب  یعامتجا 

یلبق تموـکح  هزادـنا  هب  هک  دـنروآ  دوـجوب  ياهناـملاظ  تموـکح  تسا  نکمم  راـک  ناـیاپ  رد  ناـنیا  : ) دـیوگیم هدنـسیون  مراـهچ - ض 
دیفم العا و  ياههدیا  ياهناملاظ  ياهتموکح  تسا  نکمم  حیحـص ، بالقنا  لوحت و  کی  ندمآ  دوجوب  زا  سپ  هک  نیا  دـشاب .) یعاجترا 
ياج هنوگ  چیه  دنهدب ، رارق  تردق  هکیرا  ندروآ  تسد  هب  يارب  ياهلیسو  ار  اهنآ  هداد و  رارق  هدافتسا  ءوس  دروم  ار  بالقنا  يرورـض  و 

يرورـض دـیفم و  العا و  ياههدـیا  هک  دنـسابعینب  هیماینب و  ياهتموکح  هناراکبان ، هدافتـسا  ءوس  نیا  زراب  لاـثم  نیرتهب  تسین و  دـیدرت 
یتسرپقح تلادـع و  اب  ار  هزرابم  نیرتحیقو  تسد ، هب  نآرق  هداد و  رارق  دوخ  ياـهیگماکدوخ  يارب  ياهلیـسو  ار  مالـسا  یناـسنا  بـالقنا 

اهنینموملاریما یمالسا و  يافلخ  ار  تفص  زیگنچ  ياهتوغاط  نآ  ییوررپ  لامک  اب  مهءاقب  رد  عزانت  ناراداوه  دنتخادنا و  هار  هب  یمالـسا 
دوب نآ  رادهدهع  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ینعی  یهلا  درم  نیرت  تمظع  اب  ناسنا و  نیرتفیرـش  هک  دوب  یبصنم  نامه  نیا  دنداهن !! مان 

هک دوب  يرورـض  دیفم و  العا و  ياههدیا  نآ  زا  یمـسجت  وا  دوب . هتفاین  هار  شکرابم  نوردب  یهاوخدوخ  سوه و  يوه و  هنوگ  چـیه  هک 
یهاربا ترضح  سدقم  شزرارپ و  رایسب  راک  هک  تسا  بسانم  رایسب  دروم  نیارد  دوب . هدروآاهناسنا  يارب  مالسا 

ار مارحلا  هللا - تیب  دوشیم ، هدیمان  ءایبنا  ردپ  یهاگ  هک  ناشلامیظع  ربمایپ  نیا  گرزب و  ناسنا  نیا  میروایب . دای  هب  ار  مالسلاهیلع  لیلخ  م 
یتسه دـنوادخ  اب  نداد  رارق  طاـبترا  رد  اـب  ار  دوخ  حاورا  دـنیایب و  کـیدزن  رود و  زا  مدرم  هک  داـهن  اـنب  يدـنوادخ  رما  هب  اـهناسنا  يارب 

انب یکاخ  نیمز  نیا  يور  رد  یهاگدـصر  يدـنوادخ  روتـسد  اـب  گرزب  ربماـیپ  نآ  تقیقح  رد  دـنروآ و  رد  توکلم  رد  زاورپ  هب  شخب ،
هک دوب  یمیظع  بالقنا  کی  نیا  دنریگب . رارق  نیرفآ  لامک  دنوادخ  هبذاج  رد  دنیامن و  تیاهنیب  هب  هراظن  هاگدـصر  نآ  زا  مدرم  هک  داهن 

نیرفآ و یتسه  تدحو  تایح و  تدـحو  هب  حیحـص ، یتسرپاتکی  اب  ار  مدرم  تخاسیم و  نک  هشیر  تشاد ، هک  یعاونا  همه  اب  ار  كرش 
مدرم مالـسلاهیلع ، لیلخ  میهاربا  ترـضح  تلحر  زا  یتدم  تشذـگ  زا  سپ  هک  مینادیم  لاح  نیا  اب  تشگیم . نومنهر  دوبعم ، تدـحو 

نیا ایآ  دندرتسگ . سدـقم  نیمزرـس  نآ  رد  ار  كرـش  طاسب  رگید  راب  دـندومن و  هدـکتب  ار  كرابم  تیب  نامه  وجدوس  قمحا و  لهاج و 
تکرح چـیه  دـهدب و  اهیگدولآ  اهیتخبدـب و  اهیدـیلپ و  هب  نت  هراومه  دـیاب  رـشب  هک  دـشاب  نآ  لیلد  دـناوتیم  هناقمحا  هنالهاج و  راـک 

هناویح اهدعب  تسا  نکمم  هکنیا  يارب  دیامنن  يرورض  دیفم و  العا و  ياههدیا  نتشاد  تسد  رد  اب  هنامیمص  هناحلصم و 
نیارد تسا  نکمم  دنهدب ؟ رارق  یناسنا  لوصا  همه  بیرخت  یعیبط و  دوخ  مروت  هلیـسو  ار  هدننک  ءایحا  قیاقح  نآ  دنیایب و  ياهدـنرد  يا 

تردـق هدافتـسا  ءوس  ضرعم  رد  مه  بالقنا  نیرتدـیفم  نیرتیلاـع و  یتح  هک  دـیریذپیم  مه  امـش  سپ  : ) هک دوش  حرطم  یلاوس  دروم ،
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نـشور لاوس  نیا  خـساپ  دومن .)؟ يرادربهرهب  تیبرت  يارب  یمومع  روطب  تابالقنا  زا  ناوتیم  ایآ  نیاربانب ، دـشابیم . هماـکدوخ  ناتـسرپ 
، دوشیم دـلوتم  هک  یناسنا  ره  هک  دـنک  تیبرت  نانچ  ار  اهناسنا  یعیبط ، نوناق  کی  دـننام  يراـبجااب  دـناوتیمن  یبـالقنا  چـیه  اریز  تسا ،

لابند رد  هک  یفلاخم  ياهلمعلاسکع  ضحم ، يرابجا  تکرح  اریز  دـنک ، یط  تسا  هداـهن  شیاـپ  شیپ  رد  بـالقنا  هک  ار  یهار  اراـبجا 
طاشن و دیدرت  نودب  دنسرن ، هجیتن  هب  رگا  درک و  دنهاوخ  نوگرگد  ار  نآ  ياههدیا  بالقنا و  ریسم  دنـسرب ، هجیتن  هب  رگا  دروآیم ، دوخ 
. تشگ دهاوخ  یقلت  يرورـض  یلو  نیگنـس  راب  کی  دـننام  یگدـنز  دومن و  دـنهاوخ  هفخ  یثنخ و  اهناسنا  نورد  رد  ار  یناور  ییافوکش 

دوجو اهناسنا  نورد  رد  نآ  یلـصا  ياههشیر  ای  دـیایب و  دوجوب  اـهناسنا  نورد  رد  تسخن  هک  تسا  یلوحت  نآ  بـالقنا  نیرتهب  نیارباـنب ،
نینچ ا دروآ . رد  تیلعف  هب  ار  اهنآ  دیوگب و  تبثم  خساپ  ار  نانآ  لیصا  ياههتساوخ  اهدادعتسا و  دناوتب  دشاب و  هتشاد 

ندـمآ دوجوب  بجوم  رابجا ، نتـسکش  يارب  دـیدش  ياهلمعلاسکع  ات  درادـن  اـهناسنا  قلطم  راـبجا  هب  یجاـیتحا  دوخ  همادا  يارب  یبـالقن 
بالقنا و تکرح  همادا  زا  ناگماکدوخ  سوه  يوه و  نتخاس  یفتنم  تسا ، زاین  دروم  هک  هچ  نآ  اـهنت  دـشاب . هدوب  هناـملاظ  ياـهتموکح 

هتـسیاش داوم  دراد  دوخ  نورد  رد  ار  دوخ  همادا  تنامـض  هک  بالقنا  نیا  دشابیم . دیدج  ياهدادیور  اب  بالقنا  دنور  یقطنم  یگنهامه 
داوم نآ  رب  ار  دوخ  تایح  رایتخا ، يدازآ و  لامک  اب  هعماج  نآ  مدرم  هک  دنکیم  هدامآ  نانچ  ار  رادفده  ایوپ و  گنهرف  کی  اب  یگدـنز 

ییاناوت یناسنا  ياهتیـصخش  دوخ  تسا ، هدومن  داجیا  اهناسنا  نورد  رد  بالقنا  هک  یلوحت  اـب  هک  ینعم  نیا  هب  دـنیامنیم ، قیبطت  هتـسیاش 
بالقنا هک  یلوحت  : ) میتفگ هک  نیا  دنتفایم . وپاکت  هب  تاریخ  رد  هقباسم  لماع  اب  دنروآیم و  تسدـب  ار  تایح  نوئـش  رب  هطلـس  هراظن و 

، نآ ناگدـننادرگ  هنوگ  ره  اـب  طیارـش و  هنوگ  ره  رد  عون و  ره  زا  بـالقنا  هک  تسین  نآ  دوصقم  تسا ) هدومن  داـجیا  اـهناسنا  نورد  رد 
یهیدب اریز  دـیامیپب ، هلاس  دـص  هر  هبـش  کی  دزاس و  نوگرگد  ار  اهناسنا  نورد  نامز ، تشذـگ  هب  جایتحا  نودـب  تعرـس و  اب  دـناوتیم 

یم يزیریپ  ار  نآ  بالقنا  هک  يدیدج  گنهرف  ینیشناج  جایتحا  هتفای و  خوسر  گنهرف  دنک  ینوگرگد  هب  رظن  اب  هک  تسا 
تـسا نیا  دراد  تیمها  هک  هچ  نآ  دشابیم . دنمزاین  دتمم  عونتم و  ياهتیبرت  تامیلعت و  هب  بالقنا ، یلاع  تازایتما  لقعت  كرد و  دـنک و 

. دشاب هدوب  دنمزاین  ینالوط  ياهتدم  زارد و  نایلاس  تشذگ  هب  هچ  رگا  دربب ، شیپ  ار  نآ  هدوب و  دیفم  يرورض و  هعماج  يارب  بالقنا  هک 
تیوه ندش  زاب  ندوب  یجیردـت  یتسه و  لک  اب  ناسنا  طابترا  تعیبط و  اب  ناسنا  طابترا  ناسنا و  اب  ناسنا  طابترا  عونت  شرتسگ  هب  ام  رگا 

. تشگ دهاوخ  راکشآ  رتهب  رمتـسم ، ياهینوگرگد  تاناسون و  لوحت  نامز و  لوط  هب  زاین  مینک ، هجوت  نتـشیوخ  يارب  ناسنا  تاصتخم  و 
ياراد هک  نیا  اب  بالقنا  نالف  ارچ  هک  دنکیمن  حرطمروط  نیا  ار  هلئسم  وا ، خیرات  یناسنا و  تاصتخم  تیوه و  اب  انشآ  دنمدرخ  چیه  اذل 

ینابم و بالقنا  نآ  ارچ  هک  دنکیم  حرطم  روط  نیا  ار  هلئـسم  هکلب  تسا ؟ هدیـسر  هجیتن  هب  رید  هدوب  دیفم  يرورـض و  تایوتحم  ینابم و 
لسوتم نادب  یناهج  تالکشم  لح  يارب  تسا  نکمم  هک  ياهلیسو  نیمود  : ) دیوگیم هدنسیون  تسا ؟ هتشادن  دیفم  يرورض و  تایوتحم 

تسا دقتعم  لگه  دنکیم ). قلخ  ار  یقرت  رذب  تسازیچ و  همه  ردپ  گنج   ) هک دنکیم  راهظا  نانوی  رد  سوتیلکاره  تسا . گنج  میوش ،
ام م زورما  یلو  تسا .) ندمت  هراصع  گنج  : ) هک تسا  هتفگ  مه  هچین  دنکیم ). نییعتار  ملاع  تشونرس  گنج   ) هک

ام تالکشم  زاب  دناهدش ، هتشک  متـسیب  هدس  رد  ناسنااهنویلیم  هک  نآ  زا  سپ  تسا . ندمت  نایاپ  نمـضتم  گرزب  مداصت  کی  هک  مینادي 
رب هدنـسیون  ضارتعا  تساروصت ). لباق  ریغ  یـسوباک  تیرـشب  يارب  یمتا  گنج  کی  تسا . هدنام  ياج  رب  مهدزون  هدس  تدح  نامه  هب 

رارق حیرـشت  لیلحت و  دروم  ار  برخم  هدـیدپ  نیا  لـصا  یلو  دـنروآیم ، دوجوب  اـهگنج  هک  تسا  یموش  راـثآ  رب  ینتبم  گـنج ، هدـیدپ 
نیا زا  دناهتـسناوتن  اهناسنا  یلو  تسا ، هدنزاس  دیفم و  ياهدـیدپ  گنج  هکنیا  ای  تسا ، برخم  رـضم و  اتاذ  گنج  اعقاو  ایآ  هک  دـهدیمن 

میوشیم و رکذـتم  راصتخاروطب  ار  یبلاطم  هچین  لگه و  سوتیلکاره و  ياـههتفگ  هراـبرد  تسخن  اـم  دـنیامن . يرادربهرهب  دـیفم  هدـیدپ 
تلع گـنج  هک  تسا  نیا  شدوـصقم  رگا  تسازیچ ) همه  ردـپ  گـنج  : ) دـیوگیم سوـتیلکاره  هکنیا  میزادرپیم : هلئـسم  لـح  هب  سپس 
طقف نخـس  نیا  هدنیوگ  هچ  رگا  تسا ، تیعقاو  فالخ  اعطق  تسا ، يرـشب  نوئـش  زا  یلیخ  هدنهد  رییغت  ای  يرـشب  نوئـش  همه  ینوگرگد 

تـسا هتـسناوتن  اـهگنج  زا  کـی  چـیه  اریز  دـننارورپب  دوـخ  زغم  رد  ار  داـقتعا  نیا  برغ  قرـش و  نارکفتم  همه  هکلب  دـشابن  سوـتیلکاره 
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، تساروبزم نامتخاس  هب  طوبرم  هک  ار  یناـسنا  زئارغ  تیوه و  تاـصتخم و  اهدادعتـسا و  زا  تمـسق  نآ  اـهناسنا و  يژولویزیف  ناـمتخاس 
چمه دهدب . يرییغت  نیرتمک 

رب یگنج  ياهدادیور  دربتـسد  زا  دنتـسه ، يرـشب  ناور  رادـیاپ  لوصا  هک  یناور  ياهتیلاعف  اهورین و  زا  تمـسق  نآ  هک  تسا  یهیدـب  نین 
. دـیامن دـیدشت  ای  فیعـضت و  ار  نآ  ای  دربب ، نیب  زا  ار  تایح  زا  عافد  لصا  تسا  هتـسناوتن  یگنج  چـیه  لاـثم ، ناونع  هب  دنـشابیم . راـنک 

مه رگا  و  تسا ، هدومنن  بلس  رـشب  زا  ار  نآ  هب  زاین  ساسحا  یقطنم و  هشیدنا  گرزب ، کچوک و  ياهگنج  نارازه  زورب  زا  سپ  نینچمه 
نینچمه هشیدنا ، دوخ  لصا  هب  هن  دشابیم ، هشیدـنا  ماخ  داوم  هب  طوبرم  دـیآیم  دوجوب  گنج  زا  سپ  يرـشب  هشیدـنا  رد  ییاهینوگرگد 
اهتیلاعف اهدادعتـسا و  نیا  کلذ . ریغ  تاساسحا و  فطاوع و  مسجت و  دـهعت و  فاشتکا و  ماهلا و  لـیخت و  هدارا و  لوصا  يرادـیاپ  تسا 

سوتیلکاره هک  نیا  دـنک . داجیا  یتاذ  رثا  اهنآ  رد  دـناوتیمن  گنج  یلو  دـننک ، ادـیپ  رییغت  اـههزیگنا  ریـسم و  داوم و  رظن  زا  تسا  نکمم 
هحلـسا و نیرتهدنرب  ندروآ  دوجوب  رد  ار  هزجعم  نیا  گنج  هک  دادیم  حیـضوت  شاک  يا  دنکیم ) قلخ  ار  یقرت  رذب  گنج  : ) دـیوگیم

عناوم نتـشادرب  اهناسنا و  تایحور  هب  ندیـشخب  ءالتعا  نداد و  یقرت  رد  اـی  دـهدیم ، ماـجنا  یـشکمدآ  يارب  قرط  نیرتناـسآ  نداد  ناـشن 
اهیریگنیمک اهرگنس و  ندنک  رد  هراومه  ار  وا  دنکیم و  زیت  ار  ناسنا  ياهخاش  یشکمدآ  ایآ  نانآ !؟ هار  رس  زا  لماکت 

ناور زغم و  بیرخت  عون  کی  نیا  دـشخبیم ؟ یلاـعت  رگیدـکی  هب  ار  مدرم  ندوب  شیدـناریخ  لـقعت و  فطاوع و  اـی  دـنکیم ، رتهدـیزرو 
ياهیهاگآ تابجوم  مه  هزادـنا  ره  گنج  مینادیم : هک  یتروص  رد  مینک ، یقلت  ناـنآ  یقرت  تفرـشیپ و  يارب  ار  گـنج  هک  تسااـهناسنا 

میاهدرک تیبثت  وا  زغم  رد  ار  رگناریو  لصا  نیا  هرخالاب  دـهدب ، شیازفا  رگیدـکی  اب  رابنوخ  ییورایور  لئاسو  قرط و  داعبا و  هب  ار  ناـسنا 
هنوگچ یلـصا ، نینچ  شریذـپ  اب  ناسنا  و  دروآیم ! مهارف  ارت  یقرت  یلاـعت و  تنامـض  هک  تسا  یـشکمدآ  يزیرنوخ و  گـنج و  نیا  هک 
هنوگچ و  دزادرپـب !؟ اـهناسنا  رد  یئوج  تفرعم  ملع و  سح  ندرک  رادـیب  هب  هک  تسناوت  دـهاوخ  هنوـگچ  الـصا  اـی  داد ، دـهاوخ  لاـمتحا 

رد تیلعف  هب  ار  اهنآ  دنک و  زاب  ار  دوخ  یناور  يزغم و  حوطـس  يالبال  اهنآ ، ندروآ  دوجوب  اهیئابیز و  تفایرد  هار  زا  هک  تسناوت  دهاوخ 
هدوب اهگنج  زا  یـشان  طقف  طقف و  لباقم  فرط  فیعـضت  یعافد و  یموجه و  لئاسو  رازبا و  همه  مینکیم  ضرف  دناسرب !؟ رمث  هب  دروآ و 

اهگنج و دـیاب  نم  هک  دـنک  فارتعا  تبکن  یتخبدـب و  نیا  هب  تحارـص  لامک  اب  رـشب  هک  تسین  نیا  كرحت  هنوگ  نیا  همزـال  اـیآ  تسا ،
نم ه  ) و متسه ) نم   ) میوگب مناوتب  ات  منک ، عارتخا  ار  یعافد  یموجه و  لئاسو  رازبا و  نآ  هلیسوب  مزادنیب و  هارب  ار  اهیزیرنوخ 

ياههار ندومیپ  لاح  رد  میاهدیـسر و  لماکت  هب  یناسنا  عون  ینب  اـم   ) داـیرف راـب ، فسا  فارتعا  نیا  اـب  و  مشاـبیم !) یگدـنز  قحتـسم  م 
يوک مرگ  مامح  زا  تفگ  یپ ؟ هدـنخرف  يا  ییآیم  اجک  زا  یه  تفگ  دـیدب و  رتشا  یکی  نآ  دروآرب !؟ مینکیم ) وپاکت  رتیلاع ، لماکت 
يور نانآ  ياهنوخ  هک  نآزا  شیپ  و   ) هدیناطلغ نوخ  كاخ و  رد  ار  رشب  هک  ياهتشذگ  ياهگنج  رگا  وت  يوناز  زا  تسادیپ  نیا  تفگ  وت 

( دننک كاپ  نیمز  يور  زا  ار  گرزب  مرج  رثا  نیا  تاناویح  ریاس  اهنابایب و  ناروخشال  هک  نآ  زا  شیپ  دکـشخب و  ناشیاههمکچ  اهـسابل و 
مهارف ار  یقرت  تابجوم  تسناوتیم  دناهدیـشکرس ، رگیدـمه  یتمالـس  هب  هدز و  مه  رب  ار  دوخ  بارـش  هلاـیپ  اـهگنج  نآ  ناگدـننادرگ  و 
سوباک كانتـشحو و  هفایق  نیا  ایآ  درکیمن . ییامندوخ  نرق  نیمه  رد  یناـهج  موس  گـنج  راـبگرم  سوباـک  كانتـشحو و  هفاـیق  دـنک ،

دناوتیم هک  دراد  دوجو  هلاسم  کی  طقف  يرآ  دراد ، دوجو  هلاسم  کی  طـقف  ار !؟ اـهناسنا  يدوباـن  اـی  دـهدیم ، ار  یقرت  تراـشب  گرم ،
هب هدوب و  يرـشب  تاـیح  لـخم  هک  ییاـهامنناسنا  تمواـقم  نتخاـس  وـحم  زا  تستراـبع  نآ  دـنیامن و  يرورـض  هکلب  زیوـجت ، ار  گـنج 

انت قاشع  یشکمدآ  يزیرنوخ و  اب  دیابن  دتفایم ، هارب  هزیگنا  نیا  اب  هک  یگنج  يانعم  دنزرویم . رارصا  اهناسنا  تایح  بآ  ندناکشخ 
نامه دیآیم ، دوجوب  اهناسنا  یگدنز  زا  تیامح  يارب  هک  تهج  نادب  روبزم  هزیگنا  اب  گنج  دوش . هابتـشا  برخم ، تردـق  ءاقب و  رد  عز 
تاجن يارب  هک  تسا  يرورـض  یحارج  لمع  نامه  نیا  تسا . هتفرگ  هدـهع  هب  ار  نایمدآ  تاـیح  هار  ندرک  زاـب  هک  تسا  سدـقم  داـهج 

لاثما هک  نیا  رگید  مهم  بلطم  تسا . هدـش  زیوجت  سانـشناسنا  ره  بهذـم و  ره  دـنمدرخ و  لـقاع و  ره  فرط  زا  ناـسنا  یگدـنز  نداد 
تسا یتیعقاو  کی  نیا  دنیامن . کیکفت  گنج  موزل  زا  ار  تایح  ریسم  رد  اهناسنا  نتخاس  رایشه  يارب  هبرض  موزل  دناهتسناوتن  سوتیلکاره 
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نانآ هدنزاس  ياهورین  اهدادعتسا و  دنروایب ، دوخ  هب  ار  نانآ  هک  یقطنم  بسانم و  ياههبرـض  نودب  اهناسنا  زا  ناوارف  یهورگ  هراومه  هک 
هکنیا ياج  هب  هنافـساتم  دـنرادیمنرب . نارگید  اـب  مداـصت  محازت و  تلاـح  زا  تسد  دـننکن ، هبرـض  ساـسحا  رگا  اـی  دـنتفایمن و  راـک  هب 

طیارــش تـیفیک و  تـیمک و  قـقحت  هراـبرد  ءاـقب  رد  عزاـنت  ياههلعــش  ناگدـنزورفارب  هـچین و  لـگه و  سوـتیلکاره و  دـننام  ینارکفتم 
ییوگ هک  دـننزیم  نماد  نانچ  ار  يزورفا  گنج  دنـشیدنیب ، دـشابیم ، نارایـشه  نایم  رد  ناتـسم  ندـمآ  دوخ  هب  بجوم  هک  ییاـههبرض 

مینادیمن دنکیم ) نییعت  ار  ملاع  تشونرـس  گنج  : ) دیوگیم هک  لگه  راتفگ  اما  دنناسرب !! تیلعف  هب  ار  ناسنا  یلـصا  تعیبط  دنهاوخیم 
م

دوس هب  هراومه  هک  اهیزیرنوخ  راتـشک و  اهتردق و  ییارآفص  دیوگب : دهاوخیم  لگه  ایآ  تسیچ ؟ ملاع  تشونرـس  نیا  زا  لگه  دوصق 
، دوـشیم بوـسحم  فوـسلیف  کـی  هک  وا  تسا ، نینچ  لـگه  دوـصقم  رگا  دـنکیم ؟ نـییعت  ار  ملاـع  تشونرـس  دوـشیم ، ماـمت  اهتردـق 

هاوخ و  دشاب ، هدوب  راتـشک  گنج و  تروصب  تردق  تیلاعف  هاوخ  دنکیم ، نییعت  ار  ملاع  تشونرـس  هک  تسا  تردق  دـیوگب : تسیابیم 
، یقوقح يداصتقا ، هرطیس  دننام  دریگب ، دوخرایتخا  رد  اهنآ  هلیسوب  ار  عماوج  هیجوت  هرطیس و  دناوتیم  تردق  هک  عونتم  لاکـشا  رگید  هب 

اهناسنا گنج  هدیدپ  هک  تسا  نیا  دیامنیم ، نییعت  ار  ملاع  تشونرس  گنج  هک  نیا  زا  لگه  دوصقم  رگا  و  کلذ . ریغ  يرنه و  یسایس ،
رییغت زا  وپاکت  شالت و  هنوگ  ره  هب  تسد  دوخ  یگدـنز  يارب  نادـیم  ندرک  زاب  ءایوقا و  لـباقم  رد  تمواـقم  يارب  هک  دـنکیم  روبجم  ار 

ياهیناریو یهاگ  هک  نیا  هفاضا  هب  راکیپ  گنج و  الوا  اریز  تسین . حیحـص  مه  بلاطم  نیا  دننزب ، عارتخا  راکتباات و  هتفرگ  تسیز  طیحم 
نتـشاک يارب  دـشاپیم و  مدرم  ياهلد  رد  ار  يزوتهنیک  توادـع و  مخت  هراومه  دروآیم ، راب  هب  کـلهم  ياهینیبدـب  ناربج و  لـباق  ریغ 

ناسنا یگناگیب   ) ریذپان جالع  يرامیب  زورب  ایآ  دراذگیمن . یقاب  اهلد  رد  ییاج  رگیدکی ، هب  اهناسنا  قشع  تبحم و  نیحایر  اهلگ و 
توادع و مخت  یعیبط  الماک  ياههویم  تسا  هدومن  التبم  ار  يدایز  عماوج  ریخا ، نارود  رد  هک  نتـشیوخ ) زا  ناسنا  یگناگیب   ) و ناسنازا )

هلمج نیا  اب  هچین  اما  دریگیم . رب  رد  زین  ار  لگه  هدـیقع  در  میتفگ ، سوتیلکاره  راتفگ  در  رد  هک  ار  یبلاطم  همه  ایناث  تسین . اهیزوتهنیک 
همجرت رد  هابتـشا  لامتحا  و  میتسه ، وربور  میدرک ، رکذ  هک  یترابع  اب  ام  هتبلا  دنکیم ! هماگنه  تسا ) ندمت  هراصع  گنج  : ) دیوگیم هک 
هراصع ندمت   ) هکنیا یکی  دراد : دوجو  لامتحا  ود  هچین  دوصقم  رد  لاح  ره  هب  و  دنک . يریگولج  داقتنا  یتخـس  زا  يدودـح  ات  دـناوتیم 

مود میدومن . حرطم  يو  هتفگ  رب  ار  هدراو  ياـهداقتنا  هک  دوـشیم  سوـتیلکاره  هتفگ  هب  هیبـش  وا  هتفگ  لاـمتحا ، نیارباـنب  تسا .) گـنج 
دوخ هب  يرتحیقو  رت و  تشز  تروص  هلئـسم  لامتحا ، نیاربانب  دنکیم . نایب  همجرت  دوخ  هک  روطنامه  تسا ) ندمت  هراصع  گنج   ) هکنیا

اهالقت همه  ایآ  دشابیمن . هسیاقم  لباق  ینیبدب  ماهتا و  چیه  اب  تحاقو  ثیح  زا  هک  ددرگیم  دراو  رـشب  رب  یماهتا  هلمج  نیا  اب  دریگیم و 
يارب دنتسه ، اهندمت  هدنروآ  دوجوب  هک  تبثم  فراعم  اهدص  يرنه و  یسانش و  یتسه  یملع و  ياهغوبن  زورب  اهتـشذگ و  اهیراکادف و  و 

تیبرت موس ، قش  : ) دیوگیم هدنسیون  تسا !!؟ يرشب  نامدود  هدنزوس  لاتق و  هحلسا  ندرک  زیت 
و دـهدیمن ، زیمآرحـس  يرواد  دـنکیمن ، داـجیا  اـنآ  ار  هلـضاف  هنیدـم  دـتفایم . رثوم  یلماـکت  ریـس  تروص  هب  یمارآ و  هب  تیبرت  تسا .
، دنکیم دوخ  هقالخ  تاناکما  هجوتم  ار  رشب  تیبرت  تسا . طابضنا  ششوک و  مزلتـسم  تیبرت  درادیمن . هضرع  طرـش  دیقیب و  ياههدعو 
رد هک  هچنآ  تسا ). وا  ياـقب  يارب  رـشب  هبرح  عـقاو  رد  تیبرت  تـسا . هداد  ماـن  رتهدرتـسگ ) دوـخ   ) نادـب زمیج  ماـیلیو  هـک  يزیچ  ناـمه 

هلمج رد  ار  زمیج  مایلیو  ياطخ  تسا . حیحـص  زمیج  مایلیو  راتفگ  زا  رظن  عطق  اب  تسا ، هدش  هتفگ  جیاتن  صاوخ و  ناونع  هب  الاب  تالمج 
یمارآ و هب  تـیبرت  - ) 1 تسا : ریز  رارق  هب  دراد ، دوـجو  قوـف  تـالمج  رد  هک  بلطم  دـنچ  داد . میهاوـخ  حیـضوت  تـسا ، هـتفگ  هـک  يا 

زیمآرحس يوراد  دنکیمن ، داجیا  انآ  ار  هلضاف  هنیدم   ) هک تسنیا  تیبرت  ریثات  ندوب  یجیردت  هجیتن  دتفایم .) رثوم  یلماکت  ریـس  تروصب 
هک هزادـنا  ره  اـصوصخم  یمدآ ، نورد  رد  یـساسا  ینوگرگد  ندـمآ  دوجوب  اریز  تسا ، حیحـص  دـص  رد  دـص  تیعقاو  نیا  دـهدیمن .)

مهم هداعلاقوف  راک  ود  تیبرت  هک  تسا  حـضاو  الماک  اریز  دریگیمن ، ماجنا  تعرـس  اب  زگره  دـشاب ، هدرک  يرپس  ار  يرتشیب  رمع  نایلاس 
رغ هب  هتسباو  تاجومت  ماخ و  تاساسحا  لیدعت  مکی  راک  دنکیمن : ریثات  ناسنا  نورد  رد  تعرس ، اب  یناسآ و  هب  هک  دهدیم  ماجنا  ار 
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یهاگ دـناهدش . هتفرـشیپ  هتفرگ و  ياج  تیبرت  دروم  ياهناسنا  ناور  زغم و  رد  هک  تسا  یطلغ  تایوتحم  ندوب  اـطخ  تاـبثا  یناویح و  زیا 
شتیـصخش هک  دـنک  روصت  نینچ  تیبرت  دروم  ناسنا  هک  اجنآ  ات  لقادـح  اـی  تیـصخش  ندرک  نوگرگد  دـح  اـت  روبزم  تاـبثا  لیدـعت و 

هتفرگ رارق  تیبرت  دروم  هک  یناسنا  تیصخش  ای  نم  تروص  ود  ره  رد  هک  تسا  ملسم  و  دوریم . شیپ  دوشیم ، نوگرگد  تیبرت  هلیسوب 
اهنامرآ و تایعقاو و  نتخاس  شریذـپ  لباق  نیقلت و  دـهدب ، ماجنا  دـیاب  تیبرت  هک  مود  راک  داد . دـهاوخ  ناشن  تمواـقم  یتدـم  اـت  تسا ،

تیعقوم دـشابیم : عبط  میالم  دـنیاشوخ و  رت و  تحار  تیعقوم ، ود  رد  راک  نیا  دـشابیم . تیبرت  دروم  ناسنا  هب  یناسنا  یلاع  ياهـشزرا 
یناوـیح و زیارغ  هب  هتـسباو  تاـجومت  ماـخ و  تاـساسحا  لیدـعت   ) لوا هلحرم  رد  تیبرت ، دروـم  ناـسنا  ناور  زغم و  هک  نآ  زا  سپ  مکی -

شریذـپ تفاـی ، قیفوت  دـناهدش ) هتفریذـپ  هتفرگ و  ياـج  تیبرت  دروم  ياـهناسنا  ناور  زغم و  رد  هک  یطلغ  تاـیوتحم  ندوـب  اـطخ  تاـبثا 
یکـش اریز  دـشابیم . زین  هدـننک  رورـسم  شخب و  طاشن  هکلب  دـنکیمن ، ینیگنـس  اهنت  هن  یناسنا ، یلاع  ياهـشزرا  اهنامرآ و  تاـیعقاو و 

اذل تفرگدهاوخ . ماجنا  یقطنم  حیحص  دهاوش  لئالد و  اب  اطخ  تابثا  لیدعت و  هلیـسوب  یناسنا ، ناور  زغم و  ندرک  كاپ  هکنیا  رد  تسین 
سپ

هب قایتشا  تهج  هب  مه  و  دـیامن ، الخ  ساسحا  یمئاد  روطب  دـناوتیمن  یمدآ  ناور  زغم و  هک  تهج  نادـب  مه  روبزم ، تابثا  لیدـعت و  زا 
روما شریذپ  يارب  وپاکت  كرحت و  طاشن و  بجوم  دنکیم ، تابثا  میلعت  تیبرت و  ار  اهنآ  زایتما  هک  یلاع  ياهشزرا  اهنامرآ و  تایعقاو و 

داعبا و همه  يوگخـساپ  اـعطق  هک  تیبرت  جـیاتن  یجیردـت  هدـهاشم  مود ، تیعقوم  تشگ . دـهاوخ  اـهنآ  هلیـسوب  تیـصخش  هیجوت  قوف و 
دوخ هک  تیبرت  ینعی  تسا ، یلاعرایـسب  مه  بلطم  نیا  درادیمن .) هضرع  طرـش  دـیقیب و  ياههدـعو  - ) 2 دشابیم . یناسنا  ياهدادعتسا 
نیا هب  هاگآ  هدومزآ و  راک  نایبرم  دوش . ياهناراـکبان  رما  نینچ  بکترم  دـناوتیمن  تسا ، طرـش  دـیقیب و  ياههدـعو  یفن  لـماع  نیرتهب 

یناور يزغم و  ساسح  فیرظ و  فیطل و  رایسب  نیناوق  اب  ناشراکورـس  هک  دننادیم  همه  زا  رتهب  عونتم ، تاهج  ياراد  تیمها و  اب  هدیدپ 
ارفـص نیبگنکرـس   ) اسب هچ  هکلب  ددرگیم ، یثنخ  تیبرت  لمع  اهنت  هن  اهنآ  جیاتن  طئارـش و  دویق و  هب  یهجوتیب  نیرتمک  اب  تساهناسنا و 

ندیسر هجیتن  هب  طیارـش  زا  یکی  تسا .) طابـضنا  شـشوک و  مزلتـسم  تیبرت  - ) 3 دـهدب ). هجیتن  ار  جازم  یکـشخ  ماداب  نغور  دـیازفا و 
یبرتم يارب  مه  دراد و  ترورض  یبرم  دوخ  يارب  مه  طرش ، نیا  و  تسا . موس  طرش  نیمه  تسا ، تیمها  اب  یلیخ  هک  تیبرت 

رما نتفرگ  يدـج  زا  تسترابع  هک  دنتـسه  یلـصا  تلع  کـی  لولعم  ود  طابـضنا ، شـشوک و  هک  دـسریم  رظن  هب  تیبرت .) دروم  ناـسنا  )
نآ ندـناسر  رمث  هب  هار  رد  یبرتـم ) یبرم و   ) تیبرت نیفرط  هک  تسا  تیبرت  رما  ندرک  یقلت  يدـج  اـب  طـقف  هک  تسا  یعطق  اریز  تیبرت ،

ترورـض رب  نیفرط  ياهیهاگآ  شیازفا  بجوم  هک  تسا  تیبرت  ندرک  یقلت  يدج  نینچمه  و  درک ، دنهاوخ  شـشوک  هدومنن و  هحماسم 
راکـشآ ار  دوخ  جیاتن  داعبا و  اههرهچ و  تیبرت ، هک  تسا  نیا  زا  یـشان  طابـضنا  ترورـض  هب  هجوت  یهاگآ و  اریز  دوب ، دهاوخ  طابـضنا 

نآ دراوم  زا  یکی  هلئـسم  نیا  دوش . یقلت  یتایح  يدـج و  رما  کی  تیبرت  هک  تسا  ریذـپناکما  یعقوم  روما  نیا  ندـش  راکـشآ  دزاسب و 
ددرگیم و یقلت  رتيدج  هزادنا  نامه  هب  دوش ، یقلت  رتیتایح  هزادنا  ره  یتقیقح  ره  : ) دوشیم نایب  تروص  نیا  هب  هک  تسا  یلک  هدعاق 
هب هجوت  اب  ام  ددرگیم .) يدـج  رما  نآ  هرابرد  هبناج  همه  ياـهیهاگآ  لیـصحت  موزل  ساـسحا  بجوم  دوش ، یقلت  يدـج  هک  يزیچ  ره 

يدام یگدنز  يدج  ندوب  همدـقم  نتخاس  شریذـپ  لباق  رد  ار  تیبرت  ندوب  شخبرمث  تلع  نیرتیـساسا  میناوتیم  هک  تسا  قوف  بلطم 
هک دوشیم  مولعم  یبوخ  هب  قوف  یلک  هدـعاق  زا  ینعی  مینک . كرد  یحور  دیعـصت  یلاعت و  لوصازا  يرادروخرب  لماکت و  يارب  ضحم ،

يدام م یگدنز  تامدقم  قرط و 
، دنادن ار  تامدـقم  قرط و  نآ  رگا  هک  دـنادیم  وا  دـنکیم و  تابثا  ناسنا  يارب  تاهج ، همه  زا  ار  دوخ  ندوب  یتایح  ترورـض و  ضح ،
زا تشذگ  هب  یحور  دیعصت  یلاعت و  لوصا  شریذپ  هک  تهج  نادب  هنافساتم  یلو  تشگ . دهاوخ  مورحم  بولطم  یگدنز  زا  دوز  ای  رید 

اذـل تسا ، دـنمزاین  وجلامک ) تاذ  تنایـص   ) ندروآ تسدـب  يارب  یهاوخدوخ  میظنت  یناویح و  زیارغ  تیلاعف  لیدـعت  یناسفن و  ياـهاوه 
هجوـتم ار  رـشب  تیبرت ، - 4 دوـشیمن . كرد  ـالومعم  نآ ، تایـضتقم  فادـها و  شریذـپ  يوـنعم و  تیبرت  نیا  ندوـب  یتاـیح  ترورض و 
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هب ناسنا  هجوت  رد  تیبرت  هکنیا  رد  تسا . هداد  مان  رتهدرتسگ ) دوخ   ) نادـب زمیج  مایلیو  هک  يزیچ  نامه  دـنکیم ، دوخ  هقـالخ  تاـناکما 
هک دبایب  تسد  قرط  لیاسو و  نآ  هب  تسا  هتسناوت  رشب  نونکات  ایآ  یلو  دومن ، دیدرت  ناوتیمن  تسا ، رثوم  رایسب  شاهقالخ  ياهدادعتسا 
هب یلبق  يریگفدـه  اب  هناهاگآ و  ار  هدـنزاس  تبثم و  جـیاتن  هب  هدـش  هیجوت  بولطم و  ياهتیقالخ  تیبرت ، رد  اهنآ  نتـسب  راک  هب  اـب  دـناوتب 

، اهنآ لحارم  نیرتیلاع  ات  هتفرگ  نیئاپ  لـحارم  زا  يرـشب  ياههاگـشزومآ  قلطم  رد  تیبرت  میلعت و  اـیآ  لاـثم : ناونع  هب  دروآ ؟ رد  تیلعف 
وهجم لح  يارب  هدومن و  فشک  تسا  زاین  دروم  العف  هک  ار  نادکیزیف  هد  دادعت  غوبن  الثم  هک  دهدب  ماجنا  يراک  تسا  هتسناوت 

هک دریگب  ماجنا  نانچ  تیبرت  میلعت و  ینعی  دناسرب ؟ رمثب  نیعم  تالوهجم  لح  رد  ار  غوبن  نآ  هدش ، نییعت  نامز  طیارـش و  رد  ینیعم  تال 
يرنه غوبن  دـناوتیم  تیبرت  میلعت و  ایآ  دـنوش ؟ لـئان  تسا ، يدـج  زاـین  دروم  هک  نیعم  یتـالوهجم  لـح  تاـفاشتکا و  هب  اـهنآ  رفن  هد  ره 
ینونک میلعت  تیبرت و  ایآ  دـناسرب ! رمثب  ینیعم ، ناـمز  طیارـش و  اـب  ینیعم  ياـهرنه  رد  تیقـالخ  يارب  ار  اـهنآ  دـنک و  فشک  ار  ياهدـع 

تهج زا  مه  یـسایس و  غوبن  رظن  زا  مه  هک  دنارورپب  يروط  هب  ار  یـسایس  مولع  نالـصحم  زا  ياهدـع  هک  دـهدب  هئارا  ار  یقرط  دـناوتیم 
ملسم دنوشب ؟ قفوم  هار  نیا  رد  دنریگب و  هدهعب  تسا ، هعماج  زاین  دروم  هک  دعب  نآ  زا  ای  العا ، دح  رد  ار  هعماج  تیریدم  یناسنا ، قالخا 

هک ینالک  رایسب  ياههجدوب  اب  یسانشناور و  مولع  ورملق  رد  هک  ییاهتفرشیپ  همه  اب  اریز  تسا ، یفنم  تالاوس ، هنوگ  نیا  خساپ  هک  تسا 
هک تسا  نیقی  نیاربانب ، تسا . هدـشن  نشور  تاـهج  همه  زا  اـهتیقالخ  زورب  نوناـق  زونه  دوشیم ، فرـص  عونتم  ياـهتیقالخ  زورب  هار  رد 

زمیج مایلیو  - 5 تسا . هتفرگن  رارق  رـشب  سرتسد  رد  دیآرب : اهتیقالخ  اهغوبن و  ندناسر  تیلعف  هب  هدهع  زا  دناوتب  هک  تیبرت  عون  نآ  زونه 
ظن هب  تسا . هدیمان  رتهدرتسگ ) دوخ  ، ) تسا هدش  دوخ  هقالخ  تاناکما  هجوتم  هک  ار  دوخ  نآ 

حالطـصا دـیآیمرب ، روـبزم  حالطـصا  زا  هک  دـشاب  ینعم  ناـمه  شدوـصقم  رگا  تسا ، هدرب  راـک  هب  وا  هـک  یحالطـصا  نـیا  دـسریم  ر 
شرتسگ يانعم  هب  هاوخ  دـشاب و  هدوب  یهاـگآ  یملع و  رظن  زا  رتهطاـحا  اـب  دوخ  ياـنعم  هب  هاوخ  رتهدرتسگ ) دوخ   ) اریز تسین . یحیحص 

هدـش تابثا  بلطم  کی  نیا  تسین . اهنآ  ندـناسر  تیلعف  هب  ای  اهتیقالخ و  ندروآ  دوجوب  نماض  دـشاب ، هدوب  کلذ  ریغ  ساـسحا و  داـیز 
تسرد يرکف  ققحم  رس  رد  نیعم ، يرما  هدهاشم  ماگنه  هک  داد  تسدب  ناوتیمن  يروتسد  هدعاق و  چیه  : ) درانرب دولک  لوق  هب  هک  تسا 
ناوتیم دـمآ ، روهظ  دوجوب و  رکف  هک  نآ  زا  سپ  اـهنت  دوش . داـجیا  دـشاب ، حیحـص  قیقحت  هب  نهذ  یلبق  یباـیهار  عوـن  کـی  هک  رمثم  و 

نکلو داد  رارق  تسین ، زیاج  اهنآ  زا  فارحنا  یققحم  چیه  يارب  هک  حرصم  یقطنم  دعاوق  نیعم  ياهروتـسد  عبات  ارنآ  دیاب  هنوگچ  تفگ :
هدرمـش سک  ره  غوـبن  عارتـخا و  راـکتبا و  اـشنم  هک  صوـصخم  تسا  يزیچ  یـصخش و  ـالماک  نآ  تعیبـط  مولعماـن و  نآ  روـهظ  تـلع 

دنیبب و ار  نتشیوخ  طقف  دشاب و  هتشادن  یناسنا  یلاع  فادها  لامآ و  اهشزرا و  هب  يراک  رگا  رتهدرتسگ ) دوخ   ) هکنیا هفاضا  هب  دوشیم ).
(، تاذ تنایص   ) لیصا رایسب  هزیرغ  هلیـسوب  اهناسنا  نآ  و  دوب ، دهاوخ  اهناسنا  ياهدوخ )  ) همه محازم  دهدب ، رارق  زیچ  همه  روحم  ار  دوخ 

ارب اعطق 
بیترت نیدـب  دـمآ . دـنهاوخ  رب  نآ  نتخاس  دوبان  ای  و  رتهرتسگ ) دوخ   ) نآ شرتسگ  ندرک  دودـحم  ددـص  رد  دوخ ، تیدوجوم  ظفح  ي 

هک تهج  نادب  تفگ : دیاب  اذل  داد . دـهاوخ  شرورپ  دوخ  تاذ  رد  ار  شیوخ  يدوبان  ای  شرتسگ و  تیدودـحم  هشیر  رتهدرتسگ ) دوخ  )
دوـخ  ) نآ اـب  رگیدـکی و  اـب  نارگید  ياـهدوخ  تبثم  تیلاـعف  رگید ، فرط  زا  تسا و  نارگید  اـب  مـحازت  ضرعم  رد  رتهدرتـسگ ) دوـخ  )

نآ تسناوت  دهاوخن  دشاب ، هدوب  دوخ  هقالخ  تاناکما  هجوتم  رتهدرتسگ ) دوخ   ) مه رگا  اذـل  دـنرثات ، ریثات و  لاح  رد  هراومه  رتهدرتسگ )
تـسدب يرـشب  تشذگرـس  رد  هک  ناوارف  رایـسب  براجت  تادـهاشم و  رد  رگا  ددرگ . رادروخرب  اهنآ  زا  دـناسرب و  تیلعف  هب  ار  تاناکما 

هک میـسریم  هجیتن  نیا  هب  میهدب ، رارق  يدـج  هجوت  دروم  نارود  نیمه  رد  یتح  ار  اهناسنا  یـساسا  مولع  رگا  مینک و  تقد  تسا ، هدـمآ 
نودـب ضحم ،) شرتسگ  لباق  دوخ   ) هن يوجلامک ) دوخ   ) زا تسترابع  دـیامن ، تیلاعف  نآ  هراـبرد  تیبرت  میلعت و  دـیاب  هک  یتقیقح  نآ 

نآ مود - لصا  دورب . فده  نیمادک  هب  ور  دبای و  شرتسگ  يریـسم  هچ  رد  دنک و  عورـش  دیاب  ادبم  نیمادک  زا  دوخ )  ) نآ هکنیا  هب  هجوت 
میلعت هلیسوب  هک  یعوضوم  نآ  تسیچ  ینعی  تسیچ ، تیبرت  هدنریذپ  هکنیا  تسیچ ؟ دنک ، حالصا  ار  نآ  تیبرت  میلعت و  دیاب  هک  عوضوم 
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زا ن تیبرت  و 
هب یئانتعایب  هناهاگآان و  شـشوج  هب  رظن  اب  تفگ : دیاب  تسا . فالتخا  ثحب و  دروم  دریذپیم ؟ رییغت  التعا  هب  یتسپ  زا  لامک و  هب  صق 

دیاب عوضوم  نیا  هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  دنـشاب و  تیبرت  هدـنریذپ  دـنناوتیمن  زیارغ  نیا  هک  تسا  یعطق  دـنراد ، یعیبط  زیارغ  هک  یلـصا 
یمدآ نورد  رد  تباث  عوضوم  نیا  دزادرپب . تیلاعف  هب  داوم  نآ  نتـشاد  اب  دریذـپب و  ار  تیبرت  میلعت و  داوم  هک  دـشاب  یتباث  تقیقح  کـی 
بوذ اب  ناوتیمن  ار  نآ  جیاتن  تیبرت و  هدیدپ  دریگب . هدـهعب  ار  یناسنا  تیدوجوم  تیریدـم  دـناوتیم  هک  تسوا  تیـصخش  ای  نم  نامه 

ینیشام لوصحم  کی  دننام  هدنزاس  ياهدادعتسا  غوبن و  زورب  اریز  درک ، هسیاقم  اههراپ  نهآ  رب  ندز  شکچ  بلاق و  رد  نتخیر  ندرک و 
هدـیدپ ود  نیا  هدـنریذپ  عوضوم  هب  یتیبرت ، میلعت و  مولع  نادنمـشناد  ناسانـشناور و  زا  یـضعب  هکنیا  دـشابیمن . دوخ  خنـس  مه  تلع  زا 
یضعب لوق  هب  دنریگیم و  هدیدان  ار  دوخ  ياهیسررب  ملع و  عوضوم  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  دنرذگیم ، نآ  زا  هحماسم  اب  هدادن و  یتیمها 
قیقحت هب  نآ  رد  هک  یملع  نآ  عوضوم  زج  دنشیدنایم  زیچ  همه  هرابرد  دوخ ، یملع  ياهیسررب  قیقحت و  ورملق  رد  نانآ  نادنمشناد : زا 

فده ای  فادها  یتیبرت  میلعت و  مولع  نادنمشناد  هک  یتقو  تسا  تهج  نیمه  هب  دنزادرپیم ! یسررب  و 
، تیبرت هک  یعوضوم  صیخـشت  يارب  میروبجم  لاح  دنزرویم . تعانق  یلک  میهافم  هدـع  کی  نایب  هب  دـننکیم ، حرطم  ار  هدـیدپ  ود  زا 

هدش هتفگ  مینارذگب . رظن  زا  تسا ، هدش  هتفگ  تیبرت  هرابرد  هک  ار  ییاهفیرعت  زا  يرادـقم  دریگ ، هدـهعب  دـیاب  ار  نآ  یلماکت  ینوگرگد 
وا هک  تسا  هدـش  لقن  رـسنپسا  تربره  زا  یناسنا .) هتفهن  ياهدادعتـسا  ندـناسر  تیلعف  هب  زا  تستراـبع  تیبرت  میلعت و  زا  فدـه  : ) تسا

، شنم هک  تهج  نادب  زاب  یلو  تسا ، لوا  فیرعت  زا  رتهب  يدودح  ات  فیرعت  نیا  هچ  رگا  تسا .) شنم  نیوکت  تیبرت  فده  : ) دیوگیم
، یئاضق شنم  يداصتقا ، شنم  دـننام  دـنکیم ، ادـیپ  دوکر  تابث و  تلاح  مدرم  بلغا  رد  هک  تسا  یناسنا  ناور  رد  هتفاـی  خوسر  تیفیک 

ییایوپ عناـم  دریگیم و  دوخ  هب  ياهفرح  هبنج  شنم ، هب  دنتـسم  ياـهراک  اذـل  کـلذ ، ریغ  يرنه و  شنم  یـسایس ، شنم  تیریدـم ، شنم 
ییاـیوپ نیا  و  تسا ، ناور  صتخم  نیرتشزرااـب  نیرت و  تیمهااـب  دراد ، هک  یتاـبث  نـیع  رد  ناور  ییاـیوپ  هکیتروـص  رد  ددرگیم ، ناور 

هفـسلف خـیرات  باتک  فلوم  یلو  دوشیم ، رکذـتم  ار  تیبرت  یلاع  دـئاوف  زا  یکی  نام  ساروه  دوش . روظنم  تیبرت  فیرعت  رد  دـیاب  امتح 
هب ار  ام  دناوتیم  تیبرت  اهنت  : ) دیوگیم وا  تسا . هداد  رارق  دننکیم ، لقن  تیبرت  يارب  هک  ییاهفیرعت  فیدر  رد  ار  هدیاف  نیا  یتیبرت ،

قوف ترابع  رد  يوق  لامتحا  نیا  دشاب ). اهتنایب  تیمک  ظاحل  زا  ریظنیب و  تیفیک  ظاحل  زا  لاح  نیع  رد  هک  دنک  ییامنهار  یتذل  يوس 
هب و  تسا . هدومن  حرطم  ار  نآ  مهم  رایـسب  دئاوف  زا  یکی  هکلب  دـنک ، فیرعت  ار  تیبرت  ترابع  نیا  اب  تسا  هتـساوخن  نام  هک  دراد  دوجو 

ریگمـشچ رایـسب  لولعم  کی  تذـل  نیا  تسین . دـیدرت  دروم  دراد ، رب  رد  دـهدیم ، رکذـت  نام  هک  ار  یتذـل  نینچ  تیبرت  هکنیا  لاـح  ره 
تخانـش تیبرت و  دوخ  لـماک  فیرعت  نودـب  روـبزم ، تذـل  تلع  تخانـش  تسا و  تذـل  نیا  تلع  تخانـش  تسا ، حرطم  هچ  نآ  تسا .

لامک ریس  رد  يرارمتسا  ینوگرگد  تیبرت ، هلیـسوب  دیاب  هک  ار  یتقیقح  نآ  فیرعت  نیا  نینچمه  تسا و  ریذپانناکما  نآ ، یلـصا  فده 
ای هناهاگآ و  هاوخاـنهاوخ ، مینک ، یقلت  تیبرت  يـالعا  فدـه  ار  تذـل  اـم  رگا  هک  نیا  هفاـضا  هب  دـنکیمن ، نیعم  اـم  يارب  دـشاب ، هتـشاد 

یهاوخدوخ و هدـیدپ  زا  یـشان  تذـل  زا  رتـشزرا  اـب  یناور  يونعم و  ذـئاذل  رد  هچ  رگا  درک ، میهاوخ  جـیورت  ار  یهاوـخدوخ  هناـهاگآان 
زغم شزومآ  زا  تسترابع  تیبرت  : ) تسا رارق  نیدب  دنکیم  نایب  یلسکاه  يرنه  سمات  هک  ار  یفیرعت  ددرگیم . رتهتفای  دیعـصت  رتفیطل و 

ياهشور ا دارفا و  اهنوناق  نیا  هکلب  تسین ، اهنآ  ياوق  ءایشا و  اهنت  تعیبط  ياهنوناق  زا  نم  دارم  تعیبط . ياهنوناق  بجوم  هب  یمدآ 
ریغ میلعت ، زا  تسا  ترابع  هک  شزومآ  الوا - تسا . هتفرگ  ارف  یبیجع  ییوگماهبا  ار  فیرعت  نیا  ياپ  ات  رـس  دریگیمرب ). رد  زین  ار  ناـسن 

تسا یگدنز  ریسم  ییانشور  هلیـسو  نیرتهب  هک  یتایعقاو  يریگارف  تسا - يریگارف  شزومآ  تیبرت . زا  تسا  ترابع  هک  تسا  شرورپ  زا 
زا تسترابع  هکلب  تسین ، نآ  نیع  یلو  تسا  دنمزاین  يریگارف  هب  هچ  رگا  ندـیدرگ  تسا و  ندـیدرگ  شرورپ  شیونعم . يدام و  داعبا  اب 

یناسنا و دارفا  رد  هک  نیناوق  زا  تمـسق  نآ  هچ  تعیبط  نیناوق  ایناث - نم . یـساسا  لاعف  رـصانع  رد  لقادـح  ای  نم  رد  ینوگرگد  لوحت و 
نآ نایرج  رگا  تسا ، یناسنا  یعیبط و  قیاقح  هب  طوبرم  یلک  روط  هب  هک  تمسق  نآ  هچ  و  دراد ، نایرج  اهنآ  ياهشور  یعیبط و  قیداصم 
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رد نیناوق ، نآ  ییارجا  تنامض  اریز  درادن ، تیبرت  میلعت و  هب  یجایتحا  اوه ، زا  سفنت  ترورـض  دننام  دشاب ، هدوب  ربج  يارجم  رد  نیناوق 
، نیناوق زا  دوصقم  رگا  و  درادن . نتفرگ  دای  هب  يزاین ، و  دنک ، سفنت  دیاب  هدنز  دوجوم  تسا . هتفهن  طباور  اههدـیدپ و  تاعوضوم و  دوخ 
هچ رگا  فیـصوت  نیا  دـنیامن ، هیجوت  اهنآ  قباطم  ار  دوخ  تایح  دـنریذپب و  دـننادب و  ار  اهنآ  دـیاب  اـهناسنا  هک  دنتـسه  یلک  ياـیاضق  نآ 

اج نشور و  الماک  فیرعت  کی  دناوتیمن  یلو  دشاب ، هدوب  تیبرت  میلعت و  فیرعت  حرط  يارب  یکمک  دناوتیم 
فیصوت اذل   ) میروایب دوجوب  اهناسنا  رد  تیبرت  هلیسوب  دیاب  ار  اهـشور  نیمادک  دیوگیمن  ام  هب  قوف  فیـصوت  اریز  دشاب ، هدوب  عنام  عم و 

ماجنا دیاب  هنوگچ  عامتجا  تیبرت  دـیوگیمن  ام  هب  قوف  فیـصوت  نینچمه  دـشابیمن .) تیبرت  زا  ریغ  ياهـشور  هب  نآ  لومـش  عنام  روبزم 
رد تیبرت  هلیـسوب  دیاب  هک  ار  یتقیقح  نآ  مه  فیرعت  نیا  هکنآ  رتمهم  همه  زا  دشاب .) هدوب  دوخ  دراوم  همه  عماج  دـناوتیمن  اذـل   ) دریگب
ناج نآ  زا  تیبرت ، هرابرد  رصاعم  ياههیرظن  نیرتروهشم  زا  یکی  : ) دیوگیم ریام  تسا . هدادن  رارق  هجوت  دروم  دوش ، هتخاس  دشر  ریـسم 

بـسک رد  زین  دـشخبیم و  موهفم  ینعم و  ام  یتسه  هب  دوخ  هبون  هب  نیا  هک  دـنادیم  هبرجت  يزاسون  زا  ترابع  ار  تیبرت  وا  تسا . ییوید 
هک تسا  عیـسو  نادنچ  هبرجت  يانعم  اریز  تسا ، فرتعم  دوخ  فیرعت  صقن  هب  مه  یئوید  دوخ  اما  دهدیم . يرای  ام  هب  يدـعب  ياههبرجت 

نامه هب  دور ، راکب  هنادـنمدرخ  ياههار  رد  تسا  نکمم  هک  هزادـنا  نامه  هب  هبرجت  دـنکیم . يربارب  یگدـنز  هژاو  اب  موهفم ، لومـش  رد 
تیبرت رد  فلوم ، هدیقعب  دتفا . نیگآرهز  تاغیلبت  دیاقع و  ءاقلا  ریـسم  رد  ینیلوسوم  رلتیه و  ياهـشیامزآ  دـننام  هک  دراد  لامتحا  هزادـنا 

ور هب  هک  تسناد  يدنیارف  دیاب  ار  تیبرت  نیاربانب ، دشاب . رظن  دروم  هبرجت  یفیک  موهفم  دیاب 
تیبرت ياهکالم  زا  زین  ار  یقـالخا  دوبهب  یفطاـع و  غولب  هکلب  یلقع ، دـشر  اـهنت  هن  قوف  فیرعت  دوشیم . نومنهر  رـشب  عون  راـکفا  ینش 

ياهشور هک  تسا  هتفهن  زین  موهفم  نیا  الاب  فیراعت  رد  نینچمه  تسین . لماک  هدمع  ياهتداع  بیذهت  نودب  تیبرت  نیاربانب ، درامشیم .
تسا هدش  حرطم  تیمهااب  رایسب  فده  کی  قوف  فیرعت  رد  دریگ .) رارق  موادم  رظن  دیدجت  دروم  دیاب  تیبرت  میلعت و  ياهفده  یتیبرت و 

رگا دـشخبب .) موهفم  ینعم و  ام  یتسه  هب   ) هکنیا زا  تسترابع  نآ  دوب و  دـهاوخن  اهـشزرا  هقطنم  رد  لخاد  نآ ، نودـب  تیبرت  عون  ره  هک 
ییوید هلمج  نیا  رگا  دیاش  یلو  درادن ، دوجو  دشر ، ریـسم  رد  هدنوش  نوگرگد  عوضوم  ناونع  هب  نشور  یتقیقح  ییوید  تارابع  رد  هچ 
میظنت هک  تهج  نادب  هک  دیـسریم  هجیتن  نیا  هب  دندادیم ، رارق  لیلحت  دروم  ناشیا  دوخ  يارب  دشخبیم ) موهفم  ینعم و  ام  یتسه  هب   ) ار
یتسه يارب  لوقعم  يانعم  نآ  امتح  دشخبب ، دناوتیمن  ناسنا  تیدوجوم  لک  یتسه  هب  ییانعم  زیارغ ، ینیشام  لیدعت  اهـشنکاو و  شنک و 
ناشیا هک  ار  فده  نیا  رصاعم ، نارود  نارکفتم  رگید  ییوید و  رگا  دشابیمن . روصت  لباق  دشر ، ریـسم  رد  تقیقح  کی  دوجو  نودب  ام 

وضوم رد  هک  ینارظنبحاص  نارکفتم و  رگید  هب  دندرکیم و  یقلت  يدج  اعقاو  دشخبیم ) ینعم  ام  یتسه  هب   ) دنیوگیم
ار تیبرت  میلعت و  راک  میقتـسم  روطب  هک  یتاماقم  هب  دـنتخاسیم و  مهف  لباق  ار  روبزم  فدـه  ندوب  يدـج  دنـشیدنایم ، تیبرت  میلعت و  ع 
. دوب ییالعا  رایـسب  دح  رد  قالخا  درخ و  رظن  زا  رـشب  يزورما  تشونرـس  عطق  روطب  دندومنیم ، شریذپ  كرد و  لباق  دناهتفرگ ، هدـهعب 

هتشگ نامیشپ  ادیدش  یمسر  خیرات  ورملق  هب  خیرات  لبق  ام  زا  روبع  زا  یناسنا  عون  ینب  ییوگ  هک  دوشیم  هدید  نینچ  المع  هنافساتم  یلو 
هتـشاذگ رـس  تشپ  خیرات  لبق  ام  رد  هک  ییادتبا  ياههتـساوخ  تانایرج  نامه  هب  هک  تسا  هدرک  هدارا  ناهگان  هکلب  یجیردـت ، روطب  هن  و 

یلو تسا ، بساـنم  رایـسب  تیبرت  زا  فدـه  ناوـنع  هب  میداد ، رارق  ریـسفت  دروـم  یئوـید  زا  هک  ار  ياهـلمج  لاـح  ره  هـب  ددرگرب . تـسا ،
ریغ صقن  اعقاو  تسا ، هدـش  هجوتم  هبرجت ) يزاسون   ) دوخ فیرعت  هراـبرد  ییوید  دوخ  هک  یـصقن  دوش . یقلت  تیبرت  فیرعت  دـناوتیمن 

ییاههدافتسا ءوس  ضرعم  رد  دریگن ، رارق  یتسه  هب  ندیشخب  ینعم  ریسم  رد  هبرجت  هجیتن  يوتحم و  هک  یمادام  اریز  تسا ، یضامغا  لباق 
دناوتیمن تسا و  يرورـض  رما  کی  تیبرت ، تیلاعف  رارمتـسا  يارب  هبرجت ، يزاسون  تفرگ . دـهاوخ  رارق  تسا ، هدـش  رکذـتم  یئوید  هک 

هب ندیشخب  ینعم  رد  وپاکت  ماود   ) مالسا بتکم  رد  هک  تسا  نامه  هبرجت  يزاسون  نیا  ددرگ . بوسحم  تیبرت  يارب  یفیرعت 
تسنوزف تلاسما  ره  هک  راپسیم  ار  نهک  ریگیم و  هزات  يون  امنب  ار  هنهک  ناهج  رم  يونعم  باتفآ  يا  ناشف  ناج  دوشیم : هتفگ  تایح )

نیا ار  وت  رم  يدیـسر  یک  اقب  يدوب  ار  وت  تلاح  نادب  رگ  يدب  يداب  ای  كاخ  ای  یـشتآ  يدـمآ  تسه  رد  هک  يزور  نآ  زا  وت  راپ  هس  زا 
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و - 1 تسا : هدـمآ  هبرجت  شزرا  ترورـض و  هرابرد  ریز  بلاطم  مالـسلاهیلع ، نینمولاریما  اهناسنا  تیبرت  گرزب  ياوشیپ  نانخـس  رد  اقترا 
عون ود  رب  لقع  : ) هبرجتلا لـقع  عبطلا و  لـقع  نـالقع  لـقعلا  - 2 دـیآیم ). دوجوب  دـیدج  ملع  اههبرجت  رد  : ) فناتـسم ملع  براـجتلا  یف 
ینعی تسا . هدومرف  دزـشوگ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  تیمهااب  هداعلا  قوف  لـصا  کـی  نیا  هبرجت ). لـقع  یعبط و  لـقع  تسا :
شیپ ياـیاضق  لوصا و  ریـسا  يرکف و  دوـمج  راـچد  دزاـسیم و  مورحم  ار  دوـخ  یبرجت  لـقع  زا  دـهدیمن ، هبرجت  هب  تیمها  هک  یـسک 
مزحلا مزحلاـب و  رفظلا  - 4 تسوا ). هبرجت  رادـقم  هب  ناـسنا  رظن  يار و  : ) هـتبرجت ردـق  یلع  لـجرلا  يار  - 3 ددرگیم . یبوسر  هتخاـس و 

لقع : ) براجتلا ظفح  لقعلا  - 5 دشابیم ). ریذپناکما  اههبرجت  هلیـسوب  قیقد  يرگباسح  تسا و  قیقد  يرگباسح  اب  يزوریپ  : ) براجتلاب
قعلا نم  یتوا  ام  عفن  مرح  نم  یقشلا  ناف  - 6 اههبرجت ). زا  يرادروخرب  ظفح و  ینعی 

ثحابم رد  هکنانچ  و  دـشاب ). هدوب  مورحم  تسا ، هدـش  هداد  وا  هب  هک  ياهبرجت  لـقع و  دوس  زا  هک  تسا  یـسک  یقـش  اریز  : ) هبرجتلا ل و 
هن دوش ، مادختـسا  دیاب  ناسنا  يونعم  يدام و  تایح  یگدنزاس  يریگارف و  رد  طقف  هبرجت  شزرا  ترورـض و  لصا  دید : میهاوخ  يدـعب 
هک دراد  دوجو  تیبرت  هرابرد  تیبرت  هفسلف  رد  دوجوم  تافیـصوت  رد  رگید  هلمج  ود  نآ . هدننکچوپ  لماوع  تایح و  دض  ياههدیدپ  رد 

نودـب تیبرت  نیاربانب ، - ) 2 دوشیم ). نوـمنهر  رـشب  عوـن  راـکفا  ینـشور  هب  هک  تسناد  يدـنیارف  دـیاب  ار  تیبرت  - ) 1 تسا : هجوت  لـباق 
هب ندیـشخب  ققحت  يارب  یلو  دـنابلاج ، رایـسب  تیبرت  لامآ  فادـها و  ناونع  هب  بلطم  ود  نیا  تسین ). لماک  هدـمع  ياـهتداع  بیذـهت 
زا  ) لاوس هس  نیا  خساپ  هکیمادام  لاثم : ناونع  هب  دریگب . رارق  تیمها  دروم  دیاب  امتح  اهناسنا  یحور  داعبا  ریاس  لامآ ، فادـها و  هنوگنیا 
رد ار  تیبرت  دنهدن و  میلعت  اهناسنا  هب  شریذپ  لباق  هدننکعناق و  حیحـص و  روطب  ار  میوریم )؟ اجک  هب  میاهدمآ ؟ هچ  يارب  میاهدـمآ ، اجک 

هتفاین ار  دوخ  يانعم  ییاهناسنا  نینچ  یتسه  اریز  داد ، دـهاوخن  ياهجیتن  چـیه  دـننادن ، ار  روبزم  تالاوس  خـساپ  هک  دـننکهدایپ  ییاـهناسنا 
ياهتداع پ ناوتیم  هنوگچ  تخاس و  نشور  دوخ  یتسه  هرابرد  ار  نانآ  راکفا  ناوتیم  هنوگچ  تسا ،

تخانـش يارب  امتح  هک  تسا  هدش  لقن  یناهفـصا  بغار  زا  هجوت  لباق  یلو  یمومع  فیرعت  کی  دومن !؟ بیذهت  ار  نانآ  هناراکبان  دیل و 
: مامتلا دح  یلا  الاحف  الاح  ءیـشلا  ءاشنا  وه  هیبرتلا و  لصالا  یف  برلا  دیوگیم : وا  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دـیاب  تیبرت  رـصنع  نیرتلیـصا 

یمهم هتکن  لامک ). مامت و  دح  ات  یلاح  زا  سپ  یلاح  يارب  ءیـش  داجیا  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا . تیبرت  هدام  زا  لصا  رد  بر  هملک  )
اـهتیفیک و هک  تسا  ینعم  نادـب  نیا  تسا . ندیـشخب  ققحت  داـجیا و  ياـنعم  هب  ءاـشنا )  ) هملک هک  تسنیا  دراد ، دوجو  فیرعت  نیا  رد  هک 

تسا تیبرت  نیا  و  درادن ، يدوجو  هقباس  ناسنا  نورد  رد  دیآیم ، دوجوب  تیبرت  دروم  ناسنا  تیـصخش )  ) رد تیبرت  هلیـسوب  هک  یتالاح 
ار نآ  نایبرم  دیاب  هک  تسا  تیبرت  رثا  ندوب  یجیردت  روبزم ، فیرعت  رد  رگید  هتکن  دروآ . دوجوب  ار  بولطم  ياهتیفیک  تالاح و  نآ  هک 

لوط رد  ام  یلو  تسا ، یلومعم  هدعاق  تیبرت ) ندوب  یجیردت   ) لصا نیا  هتبلا  دنزادرپب . تیلاعف  نیا  هب  بسانم  تیفرظ  اب  هتـشاد و  رظن  رد 
هتـشاد يزیگناتفگـش  رثا  تیـصخش  ندش  نوگرگد  رد  هک  میراد  ییانـشآ  حور  یناهگان  ياهـشهج  تابالقنا و  اب  ناوارف ، روطب  خیرات 

یفاک مزال و  عالطا  ای  تسا ، هتشادن  ار  تیمها  نآ  ناسانشناور  يارب  نونکات  ییوگ  هک   ) تابالقنا نیا  تسا .
زیچان ياهشنکاو  اهشنک و  رادقم  هب  لقادح  دنک و  بلج  دوخ  هب  ار  نانآ  هک  تسا  هتشادن  یشزرا  نانچ  نانآ  يارب  يرـشب  تشذگرـس  زا 

اب الصا  هک  تسا  مهم  يردق  هب  تیصخش ، حوطس  همه  رد  نآ ، ذوفن  قمع  رظن  زا  مه  ریثات و  تعرـس  رظن  زا  مه  دنهدب ) رارق  هجوت  دروم 
ییانـس میکح  یحایر ، دیزی  نب  رح  ضایع ، نب  لیـضف  نورد  رد  هک  یبالقنا  لوحت  دـشابیمن . هسیاقم  لباق  تیبرت  ندوب  یجیردـت  نوناق 

دادعتـسا زیگناتفگـش ، هدـیدپ  نیا  دراد . رب  رد  ار  یگرزب  ياـنعم  تسا ، هدـش  تبث  خـیرات  رد  ناـنیا  لاـثما  اهدـص  يوـلوم و  يوـنزغ و 
ار یتیبرت  ياهشور  ییاسران  صقن و  تیبرت  میلعت و  ياملع  يارب  دناوتیم  ییاهنت  هب  دنکیم و  تابثا  یناسنا  داهن  رد  ار  یمهم  هداعلاقوف 

ندوب یجیردت  شور  نتخاس  روراب  رد  نآ  نتخادنا  راک  هب  گرزب و  دادعتسا  نیا  فشک  رد  دیابن  براجت  رکفت و  ایآ  دزاسب . ناشنرطاخ 
دـیلقت و ياههرخـص  هک   ) ناشوج همـشچ  نیا  زا  اهتیقالخ  رگید  تاـعارتخا و  تاـفاشتکا و  هشیر  اـیآ  دـنتفیب ؟ يدـج  تیلاـعف  هب  تیبرت ،

دروم دـنناوتیم  هک  تابالقنا  اهراجفنا و  نیا  دوشیمن ؟ باریـس  دـناهداتفا ) شیور  هب  دـکار  ياهگنهرف  تیبرت و  میلعت و  یلومعم  کینکت 
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يولوم هلمج  نآ  زا  دناهدوب ، يرشب  تفرعم  يامظع  هجوت  دروم  هتشذگ  راصعا  نورق و  زا  دیریگب ، رارق  يرادربهرهب 
هگ هک  نیا  گناب  زا  تسا  رپ  هگ  تسیچ  گناب  اهلد  هوک  رد  ادص  نیا  دیوگیم : نینچ  هتـشگ و  گرزب  هدیدپ  نیا  هجوتم  هک  مینیبیم  ار 
ات دـص  زاوآ  هک  هک  تسه  دـنکیم  اـنثم  اوآ  هک  هک  تسه  داـبم  یلاـخ  لد  هوـک  زا  وا  گـناب  داتـسوا  میکح  نآ  تسه  اـجک  ره  تسیهت 

نوخ اههمـشچ  ياـهبآ  دوشیم  نوریب  فطل  نآ  هک  نوچ ز  لـالز  بآ  همـشچ  نارازه  دـص  لاـق  زاوآ و  نآ  زا  هوـک  دـناهزیم  دـنکیم 
! هورگ يا  رخآ  میگنس  زا  مک  ام  هوک  يازجا  درخ  تفریذپ و  ناج  دوب  لعل  انیـس  روط  رـسارس  هک  دوب  لعن  نویامه  هاشنهـش  ناز  دوشیم 
: میتفگ یهر  دـبای  هم  باـت  يو  رد  هک  وب  یهم  دـبات  وا  يازجا  رب  هک  وب  دـننکرب  یلک  هب  ار  هک  نینچ  نیا  دـنلک  زو  هشیت  اـت ز  تیمح  وک 

ندیـشخب ققحت  داجیا و  يانعم  هب  هک  ءاشنا )  ) هملک ندرب  راـکب  زا  تستراـبع  دراد  دوجو  تیبرت  هراـبرد  بغار  فیرعت  رد  هک  لوا  هتکن 
: دیامرفیم هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  مالک  دننام  دوریم ، راک  هب  یتسین  هب  قوبـسم  داجیا  رد  دراوم  بلغا  رد  لقادح  ای  هراومه  تسا و 

يدنوادخ تیبرت  هب  طوبرم  رگا  هیرظن  نیا  دـشاب . هتـشاد  یتسه  هقباس  هکنیا  نودـب  دروآ ). دوجوب  ار  تقلخ  هاگتـسد  : ) ءاشنا قلخلا  اشنا 
همه پ هکنانچ  يدنوادخ  یتسه  ضیف  اریز  تسا ، حیحص  دشاب  وا  ناگدنب  هرابرد 

مه ار  یناسنا  ینورد  ياهداهن  اهدادعتسا و  نانچمه  دروآیم ، دوجوب  ددجتم  رمتـسم و  روطب  ار  تقلخ  ملاع  یکیزیف  یعیبط و  ياههدید 
دوب نآ  زور  رهب  شراک  نیرتمک  نادـم  یلعف  یب  راکیب و  ارو  رم  ناوخب  ناش  یف  وه  موی  لک  دزاسیم . دوجو  هنحـص  دراو  دوخ  ضیف  اـب 

رن ات ز  نادکاخ  يوس  ماحرا  يرکشل ز  تابن  دیور  محر  رد  ات  نآ  رهب  تاهما  يوس  بالصا  يرکـشل ز  دنکیم  هناور  ار  رکـشل  هس  وا  هک 
قح زا  هچنآ  دـسریم  اهنآ  زا  شیب  کشیب  زاب  لمعلاسکع  یـسک  ره  دـنیبب  ات  لجا  يوس  نادـکاخ  زا  يرکـشل  ناـهج  ددرگ  رپ  هداـم  و 

دومرف نیا  رهب  رم  دـحیب و  قح  ياهرکـشل  تنیا  دـسریم  اهلگ  هب  اهلد  زا  هچنآ  دـسریم  اـهلد  هب  اـهناج  زا  هچنآ  دـسریم  اـهناج  يوس 
نونکات اریز  دریگب ، رارق  يرتشیب  تقد  دروم  دیاب  دشاب ، هدوب  اهناسنا  رد  تیبرت  هدیدپ  نایرج  هب  طوبرم  بغار  هیرظن  رگا  رشبلل و  يرکذ 

رد ار  اهنآ  زا  لصاح  ملع  دـنراد ، هک  ینوگانوگ  لئاسو  لاکـشا و  اب  اهتیبرت  میلعت و  تادـهاشم و  اههبرجت و  ایآ   ) هک هلئـسم  نیا  هراـبرد 
تاـمولعم و ياهرذـب  دـنهدیم ، ماـجنا  هک  يراـک  اـهنآ  همه  اـی  دـنروآیم ، دوجوب  ناـنآ  نورد  رد  ار  یتـیبرت  ینوگرگد  اـهناسنا و  زغم 

لئسم هرابرد  دنناسریم .)؟ تیلعف  هب  اهناسنا  رد  ار  ندش  نوگرگد  ياهدادعتسا 
تـسد رد  یمالـسا  عبانم  هب  رظن  اب  اصوصخم  يدـهاوش  لئالد و  میدـش . رکذـتم  رـصتخم  روطب  ام  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هیرظن  ود  قوف ، ه 

دوخ داهن  رد  ار  ندـش  نوگرگد  ياهدادعتـسا  تامولعم و  هیلوا  ياهرذـب  یناسنا  ره  دـیوگیم : دـنکیم و  دـییات  ار  مود  هیرظن  هک  تسا 
هتکن دـنزاسیم . روراب  دـنناسریم و  تیلعف  هب  ار  اهنآ  نوگاـنوگ ، لـئاسو  لاکـشا و  اـب  اـهتیبرت  میلعت و  تادـهاشم و  اـههبرجت و  دراد و 

يدـنوادخ یتیبرت  راـک  تیبرت ، زا  روظنم  رگا  تسا . ماـمتلا ) دـح  یلا   ) هملک دریگب ، رارق  هجوت  دروم  دـیاب  بغار  فیرعت  رد  هک  يرگید 
لامک و دح  رد  يدوجوم  ره  تیلباق  دادعتـسا و  هب  رظن  اب  دهدیم ، ماجنا  یتسه  تیبرت  رد  يدنوادخ  ضیف  هک  هچنآ  تسا  ملـسم  دـشاب ،

روظنم رگا  و  تسا . ملاع  مه  يدوجوم  ره  تیدوجوم  همه  هب  هدوبن و  روصت  لباق  ضایف  عبنم  نآ  زا  یعانتما  لخب و  چیه  اریز  تسا ، مامت 
هک هچنآ  دسریمن و  مامت  دح  هب  لامک  نیا  هک  تسا  ملـسم  تسا ، لامک  هب  ور  رـشب  یحور  ندیدرگ  شرورپ و  رد  مامتلا ) دـح  یلا   ) زا
دلج هب  طوبرم  دعب  هحفص  ات 38  تمسق  نیا  زا  تاحفص  هرامش  حیـضوت : . )) تسا ایند  نیا  رد  یبسن  تالامک  ددرگیم ، یناسنا  بیـصن 

رت میلعت و  مود - نکر  دوشیم )). رکذ  الاب  تمسق  بلاطم  لابند  هب  یموهفم  طابترا  يارب  هک  رشان ) هابتشا   ) دشابیم  19
ملعم ینعم  کی ، هب  یلقن  یلقع و  لئالد  عومجم  هب  رظن  اب  تفگ  دـیاب  و  تسا . ادـخ  اهناسنا  یبرم  ملعم و  نیلوا  تسا  یبرم  ملعم و  تیب ،
هدننک كرد  ياهورین  یمامت  هک  تسا  وا  اریز  تسا . ادخ  تسا ، رثوم  يو  يریگارف  رد  ناسنا و  يارب  كرد  لباق  هک  یتیعقاو  ره  یقیقح 

صوصخم نامتخاس  عضو و  اب  نایمدآ  تقلخ  هدنهد  رارق  یلک  روطب  و  دروآیم ، دوجوب  اهناسنا  رد  ار  ملع  هدنروآ  دوجوب  لماوع  همه  و 
هتمظع تلج  دـنوادخ  تسا ، تاـمولعم  يریگارف  یلـصا  تلع  دوخ  هک  یعیبـط  ینورب  ینورد و  ساوح  ناـمزاس  یناور و  تیوه  يزغم و 

ادـخ ملع  نایاپ  هکنیا  یلو  تسا ، یمـشچ  خوش  ادـخب  نآ  زاـغآ  دانـسا  تفگیم  هک  تناـک  فـالخب   ) تسا ینعم  نیا  هب  ملع  دـشابیم .
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اب اهناسنا  تقلخ  یگنوگچ  هک  دشیدنیب  هلاسم  نیا  رد  تناک  تسیابیمن  رگم  دباییم . نایاپ  ادخب  عورـش و  ادخ  زا  هک  تسا ) قح  تسا ،
( یگدنزاس  ) تیقالخ فاشتکا و  میسجت و  دیرجت و  يریگارف و  لماوع  زا  ددعتم  رایسب  یعاونا  ياراد  هک  تسا  ناور  زغم و  ساوح و  نیا 
ءازجا و عیمج  هب  ملع  ات  هتفرگ  ءیـش  نیرتزیچان  زا  زیچان  یتروص  ساکعنا  نیرتمک  زا  دیوگب  تسیابیم  اذل  دـشابیم ، کلذریغ  يرنه و 

تسا یتسه  ملاع  رد  یهلا  غورف  هب  لوصو  زین  ملع  نایاپ  تسا و  ادخ  زا  یعیبط ، ياروام  یعیبط و  ناهج  ود  رد  یتسه  طباور  لاکشا و 
رد دشاب و  سک  ره  ملع  هدننک  زاغآ   ) هک دشاب  ینعم  نیا  تسا ) یمـشچ  خوش  ادـخ ، هب  ملع  زاغآ  نداد  تبـسن   ) زا دوصقم  هکنیا  رگم  . 

یکی نم  مولعم  ای  دوشیم ، عورـش  يدنوادخ  غورف  اب  نم  مولعم  ای  تسا و  ادخ  زا  ملع  نیا  هکنیا  ساسحا  اب  دریگب  رارق  طیارـش  هنوگ  ره 
. دیامن عورـش  قوف ، ياهـساسحا  اب  یملع  هدننک  زاغآ  ره  هک  تسین  نینچ  اریز  تسا ، حیحـص  ینعم  نیا  هتبلا  تسا ) يدـنوادخ  نووش  زا 

نیا هکلب  دـیمان ، ملع  ناوتیمن  ار  نهذ  رد  ءایـشا  طـباور  روـص و  ساـکعنا  یئادـتبا  لـحارم  میاهتفگ ، هتـشذگ  ثحاـبم  رد  هکناـنچ  یلو 
مظنم و لک  کی  رد  لکـشتم  ءازجا  زا  یئزج  وا  مولعم  هکنیا  هب  یهاگآ  اب  یمدآ  هک  دوشیم  عورـش  یعقوم  زا  ملع  تسا و  ملع  تامدقم 

رظن اب  تسا . ادـخ  زین  یبرم  نیتسخن  میئوگیم : نونکا  تسا . ادـخ  ملعم  نیتسخن  میتفگ : دـبایرد . ار  یمولعم  تسا ، ینعم  اب  رادفدـه و 
ینابایب برع  کی  زا  دشاب و  هتشاد  رتلماک  لاح  هب  یلاح  زا  لوحت  دادعتسا  هک  ياهنوگ  هب  رشب  تقلخ  نداد  رارق  هک  تقیقح  نیا  هب  قیقد 

هک تسا  نیاهدـننک  تابثا  دوخ  ددرگ ، لدـبم  يونزغ  یئانـس  میکح  هب  روحم ، دوخ  یلومعم  رعاـش  یئانـس  دوش و  هتخاـس  يراـفغ  رذوبا 
لوصو يارب  اهنت  هن  مالسلاهیلع  مدآ  دالوا  نورد  رد  ار  بلق  لقع و  لاعتم  دنوادخ  ایناث - تسا . ادخ  یقیقح  یبرم  نیلوا 

ملع یهاگآ و  لیـصحت  هب  ار  ناسنا  نتخاس  قفوم  راک  فیرـش  رایـسب  تقیقح  ود  نآ  هکنیا  هفاضاب  هکلب  تسا ، هدـیرفآ  اهیهاگآ  هب  نانآ 
هبلاـطم ناـسنا  نآ  زا  ار  دوـخ  لاـمک  دـشر و  هاـگآ ، ناـسنا  کـی  لـقع  اـیآ  دنـشابیم . زین  ندـیدرگ  ینورد  لـماع  ود  دـنهدیم ، ماـجنا 

زا زیخرب  زیخرب ، تسپ  هب  ین  دـشاب  شرع  زارف  لد  تسه  زین  لد  ارم  یئوگ  یمه  وت  دـیوگیم : هک  تسین  ناسنا  بلق  نیا  ایآ  دـنکیمن !؟
اجک هب  و  يدـمآ ؟ هچ  يارب  ياهدـمآ ؟ اجک  زا  یتسیک و  هک  ینادـب  اـت  كاـپ  ناـج  زا  وش  هاـگآ  كاـپ ، ناـج  زا  يوش  هاـگآ  اـت  كاـخ ،

ار دوخ  ندیدرگ  نوناق  هک  تسا  ریسم  نینچ  رد  تکرح  اب  و  یبایرد ، تسا  نوعجار  هیلا  انا  هللاانا و  هک  ار  دوخ  یقیقح  ریـسم  ات  يوریم ؟
، درادیم نایب  ددـعتم  يدراوم  رد  دـیجم  نآرق  تایآ  هک  هنوگنامه  ماظع  يایبنا  نالوسر و  لاسرا  اب  ناحبـس  دـنوادخ  ایناث - یباـییمرد .

هملک اب  دـیجم  نآرق  زا  دروم  دودـح 1000  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسین  یفاک  ایآ  دـهدیم . ماجنا  ار  اهناسنا  تیبرت  هیکزت و  میلعت ، هفاـضاب 
هک ار  هیـضق  نیا  رگید  راب  ثحبم  نیا  رد  رتشیب  حیـضوت  يارب  تسا !؟ هدومرف  دزـشوگ  شناگدنب  يارب  ار  دوخ  ندوب  یبرم  بر ، سدـقم 

تایآ قوف ، لئالد  هفاضاب  تسا ، ادخ  ملعم  نیلوا  هک  میتفگ  میئامنیم - ریسفت  تسا  ادخ  یبرم  ملعم و  نیرتیقیقح  نیلوا و 
مدآ هب  ار  تاـیعقاو  همه  دـنوادخ  و   ) اـهلک ءامـسالا  مدآ  ملع  و  - 1 دننام ، دـیامنیم  تابثا  لماک  حوضوب  ارنآ  دـیجم  نآرق  زا  ددـعتم  ي 
القع يارب  هک  هطوبرم  تایآ  رد  دوجوم  ریامـض  هب  رظن  اب  تسا و  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  هچنآ  رباـنب  دومرف ). میلعت  مالـسلاهیلع 

نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و   ) هسمخ هسدـقم  ءامـسا  هلیـسوب  مالـسلاهیلع  مدآ  هب  ار  تایعقاو  دـنوادخ  ءالوه )  ) و مه )  ) تسا
ناسنا هب  درک  میلعت  دنوادخ   ) ملعی ملام  ناسنالا  ملع  - 2 تسا . هدومرف  میلعت  دنتسه  تاقولخم  ملاع  تایعقاو  نیرتلماک  هک  مالسلا ) مهیلع 

دوشیم حرطم  یمهم  رایـسب  هلئـسم  ثحبم  نیا  رد  تسا . ادـخ  هک  تسا  نیملاـعلا  بر  یبرم  نیلوا  نینچمه  و  تسنادیمن ). هک  ار  هچنآ 
( لوقعم تایح   ) زا اهناسنا  تیرثکا  ارچ  تسا  ادخ  یقیقح  یبرم  ملعم و  رگا  هک  تسا  نیا  هلاسم  میهدب . رارق  یـسررب  دروم  ارنآ  دـیاب  هک 

هدومرف تیانع  اهناسنا  هب  دنوادخ  هک  يرایتخا  هب  رظناب  هلاسم  نیا  خساپ  دنتـسه !؟ هرهبیب  تسا  تیبرت  میلعت و  زا  ادـخ  هتـساوخ  اعطق  هک 
ثحبم نیا  لوا  رد  تسا - رارق  نیدـب  دـیآیم ، دوجوب  نایرج  نیا  زا  هک  يرثا  يدـنوادخ و  تیبرت  میلعت و  نایرج  هصالخ  تسا . حـضاو 

شریذپ دادعتسا  تایعقاو و  هب  ملع  یهاگآ و  لیصحت  يریگارف و  دادعتسا  دنوادخ  هک  میدش  رکذتم 
ینامـسآ ياهباتک  ناربمایپ و  نانآ  يارب  سپـس  هدومرف  اطع  شناگدـنب  هب  ار  شفلتخم  تاـجرد  نوگاـنوگ و  لاکـشا  رد  لاـمک  دـشر و 

. دنیامن تیبرت  میلعت و  ار  شناگدنب  شاداپ ، دزم و  عمط  كدـنا  نودـب  افـص ، صولخ و  تیاهن  رد  لماک و  تیدـج  اب  هک  تسا  هداتـسرف 
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اهتیمک و اب  هدرک  روهظ  ماـقمالاو  یناگتـسراو  اـمکح و  اـهناسنا ، ناـیم  رد  يدـنوادخ  تاـقیفوت  اـب  ینورب ، ینورد و  لـماوع  نیا  هفاـضاب 
یضعب هک  تسا  هدومرف  هیبعت  یناسنا  دوجو  رد  ار  تیبرت  میلعت و  تردق  زین  دناهدومن و  شالت  رشب  دربشیپ  داشرا و  رد  فلتخم  ياهتیفیک 

، تسا هداد  رارق  شناگدنب  شریذـپ  ملعت و  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  لماوع  نیا  همه  اب  دـنیامن . تیبرت  میلعت و  را  رگید  یـضعب  اهناسنا  زا 
هدومن زادنانینط  نایمدآ  یگدنز  ياضف  رد  ءامکح  ءایلوا و  ءایـصوا و  ءایبنا و  هلیـسوب  نورب  زا  یئادن  نادـجو و  هلیـسوب  نورد  زا  یئادـن 

دـشر و يارب  نازوس  قایتشا  نآ  شیوخ و  نورد  هب  دـینک  عوجر  مهاوخیم ) ار  امـش  لامک  دـشر و  اهناسنا ، امـش  يادـخ  نم   ) هک تسا 
تمکح و رـساترس  نایرج  نیا  رد  شمیاـشگب  لد  هتـسب  مدرک  شنوچ  شمیاـمنن  دوخ  داد  مهاوخن  رگ  دـنیبب - دوخ  نورد  رد  ار  لاـمک 

رگا تسا . یلماکت  تیبرت  میلعت و  شریذپ  طرش  نیرتیساسا  هک  میریگب  رظن  رد  ار  رایتخا  هدیدپ  ام  دیاب  یهلا ، فطل  لدع و 
لاکـشا روص و  اربج  هنییآ  هک  هنوگنامه  دنادب  اربج  ار  زیچ  همه  هک  دـنناسرب  تازایتما  زا  ياهجرد  يربج  تیبرت  میلعت و  اب  ار  ناسنا  کی 

ضرفب  ) هک دسرب  يربج  تردق  ملع و  زا  ياهلحرم  هب  یلک  روطب  و  دهدب ، ماجنا  اربج  ار  اهیگدـنزاس  همه  دزاسیم ، سکعنم  دوخ  رد  ار 
هدروآ تسدـب  هک  ار  تازایتما  همه  نآ  اریز  دـشابیمن ، شزرا  تلیـضف و  نیرتمک  ياراد  یناسنا  نینچ  دزاـسب ، ار  یتسه  دـناوتب  لاـحم )
هکنانچ تسا . هدومن  تازاـیتما  نآ  ياراد  ربج  هب  ار  وا  رتیوق  لـماع  هکلب  تسا ، هدادـن  ماـجنا  شدوخ  هدوبن و  شراـیتخا  هب  دنتـسم  تسا ،

هک ینیناوق  تاصتخم و  رادقم  نآ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  نیاربانب ، تسا . لسع  ندش  هتخاس  هطـساو  رایتخا  كدـنا  نودـب  لسع ، روبنز 
ياهیهاگآ لیـصحت  هب  طوبرم  تیبرت  میلعت و  دـهدب ، همادا  دوخ  یگدـنز  هب  ات  دـنک  تاعارم  ار  اهنآ  دـیاب  دوخ  یعیبط  یگدـنز  رد  رـشب 

هب لوصو  يارب  ار  ناگدـنب  ناحبـس  دـنوادخ  ینعی  درادـن . یئانعم  رایتخا  نودـب  یلماکت ، تاصتخم  رگید  قالخا و  تلیـضف و  یـشزرا و 
تاوهـش و تشذگ  و  مدرم ، يالاک  راک و  هب  نداد  شزرا  ادخ و  اب  طابترا  ندرک  رارقرب  دهعت و  هب  لمع  افـص و  قدـص و  لامک ، لحارم 

برت ار  دوخ  ناگدنب  هروبزم  روما  هب  لمع  تامدقم  ندرک  هدامآ  اب  دهدیم و  میلعت  توخن  ربک و  نتشاذگ  اپریز  سوه و  يوه و 
اهناسنا دوخ  رایتخا  هب  طوبرم  روما ، نآ  هب  لمع  تامدـقم  یط  اب  هروبزم  روما  ندروآ  تسدـب  يارب  شـالت  وپاـکت و  یلو  دـیامنیم ، تی 

مدق تسا ، رایتخا  يانعم  هک  راک ) یفنم  تبثم و  بطق  ود  هب  ناشتیصخش  هطلس  تراظن و   ) اب دیاب  اهناسنا  دوخ  رگید - ترابع  هب  و  تسا .
تسا و كدنا  رایـسب  دنوشیم ، رادروخرب  يدنوادخ  تیبرت  میلعت و  زا  رایتخا  اب  هک  یئاهناسنا  هرامـش  هراومه  هک  تسا  مولعم  دنرادرب و 

طیارـش دـنچ  ياهناورپ  رطاخ  رهب  ار ز  نتـشیوخ  ایند  عمـش  دزوسب  تسا - هداتفا  نایرج  هب  ناـهج  هک  تسا  دودـعم  ياـهناسنا  نیمه  يارب 
دعب هیجوت  يارب  تیبرت  میلعت و  نایم  کیکفت  دـیاب  تسخن  یبرم ، ملعم و  یـساسا  طیارـش  مهف  يارب  هناـسنا  عون  زا  یبرم  ملعم و  یـساسا 

هیجوت مکی - عون  میراد - یبرم  ملعم و  عون  هس  ام  تقیقح  رد  سپ  میریگب  رظن  رد  ار  وا  لامک  دـشر و  لباق  يونعم  دـعب  رـشب و  ینیـشام 
سیردت و دراد و  هک  ینوگانوگ  رایـسب  عاونا  اب  يرگراک  يزابرـس و  دننام  دنهاوخیم ، يو  زا  هک  هچنآ  هب  رـشب  ینیـشام  دعب  ناگدـننک 

لوغشم هک  نارگتنعص  رگید  رگهتخیر و  ای  رگنهآ  دننام  يراک  هیجوت ، نیا  رد  یبرم  ملعم و  اهنیا . لاثما  يدنمرنه و  تیریدم و  قیقحت و 
ماجنا دنتسه ، یگدنز  رد  هدافتسا  يارب  فلتخم  لاکشا  هب  اهنآ  ندروآرد  تازلف و  رد  رییغت  داجیا 

دننکیم و لابند  هک  یفده  هب  یهاگآ  زج  نانآ  زاین  تسا ، هداس  صخـشم و  دودحم و  رایـسب  نایبرم  ناملعم و  هنوگنیا  طیارـش  دنهدیم .
تیبرت میلعت و  هنوگنیا  ندیناسر  رمث  هب  یـساسا  طرـش  تسین . يرگید  زیچ  ناسنا  ینیـشام  دعب  تخانـش  جایتحا و  دروم  رازبا  تخانـش  هب 

یبرم ملعتم و  تیاضر  طاشن و  مه  رگا  و  دشابیم . اههلیسو  اهفده و  باختنا  رد  یبرم  ملعتم و  رد  يدازآ  ساسحا  هشیر  ندناکشخ  طقف 
هک دننکیم  هیجوت  نانچ  ار  وا  هدارا  ای  تروص  نیا  رد  درادن  ناکما  يدازآ  ساسحا  نودب  هک  دشاب  يرورض  يو  دوجو  زا  هدافتسا  يارب 
ای دریگیم و  ارف  اربج  هچنآ  زا  هک  دنروآیم  دوجوب  وا  رد  نیغورد  ساسحا  کی  ای  دوشن و  هدرـسفا  دیامن و  يدازآ  ساسحا  يدودـح  ات 

طقف هک  ینایبرم  ناملعم و  تفگ : ناوتیم  ددرگ . رادروخرب  زین  طاشن  زا  هتـشاد و  رطاـخ  تیاـضر  دوشیم ، نوگرگد  هک  یلکـش  نآ  هب 
هرابرد هک  یفدـه  اب  هکلب  دـنرادن ، يراک  ورـس  نآ  یعقاو  يانعم  هب  ناسنا  اب  دـنهدیم ، رارق  تیبرت  میلعت و  تحت  ار  ناـسنا  ینیـشام  دـعب 

. دشابیم ناشیاههتساوخ  يارجا  رد  نادنمتردق  زاین  دروم  هک  دننکیم  یقلت  ياهلیـسو  رازبا و  ار  وا  دنیامنیم ، روظنم  هعماج  رد  وا  دوجو 
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رب رد  طیحم  خیرات و  هک  دنراد  راک  رس و  یناسنا  اب  هک  دنتسه  یناسک  نایبرم  ناملعم و  زا  مود - عون 
يرتالاو ياهندـیدرگ  زا  دوش و  رادروخرب  يرتیلاع  ياهـشزومآ  زا  دـناوتیم  ناسنا  ایآ  هک  دـنرادن  نآ  اب  يراـک  تسا و  هداـهن  ناـشربا 

حیحـص و ار  دوخ  یگدنز  اهزاین  نآ  عفر  اب  دنراد و  نیعم  یئاهزاین  هک  دـننیبیم  دوخ  ربارب  رد  ار  یتادوجوم  نانآ  هن ؟ ای  ددرگ  دـنمهرهب 
اهنآ زا  يرادقم  ای  دنتـسه ، یقیقح  ياهزاین  اعقاو  نیعم ، ياهزاین  نیا  ایآ  هک  دنرادن  نیا  هب  یهجوت  چـیه  دـننادیم و  دوخ  تیاضر  دروم 

اب ات  نآ  هدش  هداهن  اهنآ  ربارب  رد  هاگآان  ياههحول  دننام  هک  اهناسنا  نیا  هک  دنرادن  نیا  اب  يراک  زین  دنشابیم ؟ یعونصم  شیب ) ای  مک و  )
؟ هن ای  دنراد  مه  يرگید  ياهزاین  ای  زاین  دنیامن ، میسرت  اهنآ  يور  ار  یئاههشقن  دنهدب ) ماجنا  نانآ  هرابرد  دنهاوخیم  هک  یتیبرت  میلعت و 
هک تسا  هدوب  مود  عون  نیا  زا  رخاتم  ياهنارود  رد  اـصوصخم  عماوج  ياـهتیبرت  میلعت و  قاـفتاب  بیرق  تیرثکا  هنافـساتم  تفگ : ناوتیم 
اب هک  دنتـسه  یناسک  نایبرم  ناملعم و  زا  موس - عون  تسا . هدوب  ءالتعا  یقرت و  زا  نانآ  ندـنام  زاـب  اـهناسنا و  دوکر  لـماوع  نیرتیـساسا 

دنشوکیم نانیا  دنوشیم . هدیمان  حور  نم و  ناور و  ناج و  هک  تسا  ینیشام  قوف  دعب  نیـشام و  دعب  ياراد  هک  دنراد  راک  رـس و  یناسنا 
یبآ ار  اهناسنا  داهن  رد  هدش  هتشاک  ياهرذب  هک  دنشوکب  دیاب  ای 

هب اهنت  هن  هک  دنزاسب  یئاهناسنا  دنمهفیمن ، رگید  زیچ  چیه  توهـش ، مشخ و  باوخ و  روخ و  زج  هک  امنناسنا  تاناویح  زا  هدومن و  يرا 
غاب زا  رذـگب  دـننک - تابثا  زین  ار  یتسه  ناهج  ندوب  رادینعم  هکلب  دـننک ) كرد  اعقاو  ارنآ  يانعم  اـی  و   ) دنـشخبب یئاـنعم  دوخ  یگدـنز 

رکذتم اجنیا  رد  ار  نایبرم  ناملعم و  هنوگنیا  طیارـش  زا  یـضعب  ام  دزیخرب  نازخ  مسر  ناهج  رازلگ  ات ز  راهب  کشر  يا  رحـس  کی  ناهج 
دوجوب اهناسنا  رد  دـنهاوخیم  تیبرت  ناونعب  هک  ار  هچنآ  دـننکیم و  میلعت  هک  ار  هچنآ  یبرم  ملعم و  ندوب  ارارد  مکی - طرـش  میوشیم :

هک ار  تیبرت )  ) ینوگرگد نآ  طیارـش  راثآ و  تیوه و  دـننادب  دـنهدیم و  میلعت  ناملعتم  هب  ار  اهزیچ  هچ  هک  دـننادب  دـیاب  ینعی  دـنروایب 
هدـش تاعارم  رـشب  عون  تیبرت  میلعت و  رد  نونکات  یـساسا  طرـش  نیا  ایآ  تسیچ . دـنروایب  دوجوب  تیبرت  دروم  ياهناسنا  رد  دـنهاوخیم 

فالخ ینخس  اعطق  تسا ، هدش  تاعارم  تیبرت  میلعت و  رد  نونکات  یساسا  طرش  نیا  میئوگب : یلک  روطب  لاوس  نیا  خساپ  رد  رگا  تسا ؟
تسا نیا  حیحص  خساپ  تسردان . تسا  ینخـس  مه  نیا  تسا ، هدشن  تاعارم  هجو  چیهب  یـساسا  طرـش  نیا  میئوگب  رگا  و  میاهتفگ . عقاو 

هدهع زا  تسا و  هتسنادیم  هک  ار  هچنآ  یبرم  ملعم و  ینعی  تسا ، هدش  تاعارم  یبوخب  یهاگ  روبزم  طرش  هک 
ناـنآ حالـص  هب  هک  تسا  هدوب  ملاـع  هک  دراوم  نآ  رد  یتـیبرت ، ندرک  نوـگرگد  هب  مادـقا  یبرم  هدوـبن و  میلعت  تسا  هدـمآرب  نآ  تاـبثا 

تیرثکا تفگ : دیاب  هنافساتم  و  تسا ، هدوب  یساسا  طیارـش  نیا  دقاف  تیبرت ) میلعت و   ) یتایح رما  نیا  رگید  یهاگ  تسا . هدومن  دشابیم ،
رثکا تفگ : ناوتیم  و  دناهدادن . نآ  هب  یتیمها  ای  هدوب  عالطایب  یساسا  طرش  نیا  شزرا  تمظع و  زا  نایبرم ، ناملعم و  ریگمشچ  رایـسب 
سمل ناشنامـشچ  اب  ارنآ  دـناسرب ، رمث  هب  ار  اهناسنا  تمظع  اب  رایـسب  ياهلاهن  دـناوتب  اعقاو  هک  یتیبرت  میلعت و  ياج  هب  ناـیبرم ، ناـملعم و 

هدومن و يرایبآ  اعقاو  ار  اهلاهن  نآ  هکنیا  هن  دناهدنابـسچ ، اهلاهن  نآ  هب  ار  ناتخرد  ریاس  زا  هدیرب  ياههویمو  اهگرب  دـناهدیدن ، دـناهدرک و 
ناوارف روطب  يزورما  حالطـصاب  داوس ) اب  ، ) نونکات دوخ  نایرج  زاغآ  زا  تیبرت  میلعت و  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمه  هب  دـناهدناشن . رمث  هب 
يامکح مالـسلامهیلع و  ماظع  يایبنا  هتـساوخ  هک  انعم  نآ  هب  ناـسنا  ققحم و  فشتکم و  رظن و  بحاـص  یلو  تسا ، هداد  عماوج  لـیوحت 

هک تسا  هدوبن  تلعیب  اذـل  دنـشابیم . یئانثتـسا  نامدرم  دارفا  هنوگ  نیا  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  هدوب  تیلقا  رد  يردـق  هب  تسا  گرزب 
ق دنراد ، ملع  لماکت  تفرشیپ و  هرابرد  هک  یقارطمطرپ  ياهاعدا  همه  اب  نایعدم 

رب یمالـسا  عبانم  دـنرادن . رایتخا  رد  یناسنا  مولع  رد  اصوصخم  ار  اهنآ  لصف  لح و  یگنوگچ  قرط و  تـالوهجم و  یقیقح  میظنت  ترد 
سک چیه  زا  زیچ و  چیه  زا  ملع ، نودب  دینکن ، راهظا  ملع  نودب  ار  يزیچ  چیه  هکنیا  اب  دنکیم  دـیکات  نادـجو  لقع و  عیرـس  مکح  قبط 

ار اهناسنا  تیبرت  میلعت و  ملع ، نودب  دیوگیم : مالسا  لوصا ، نیاربانب  دریگیم  دوخ  هب  یئامنهار  ماقم  بصنم و  ملع  نودب  دینکن  يوریپ 
ینخس اب  ینادان ، يور  زا  ولو  ار  ياهعماج  ای  درف  کی  سکره ، هک  تسا  حرطم  يدج  روط  هب  مالسا  رد  هلاسم  نیا  اذل  دریگیم . هدهع  هب 

، دزاسن یفتنم  مدرم  نآ  زا  ار  فارحنا  ات  هک  ددرگیم  یهانگ  بکترم  دـیامن ، فرحنم  دـهدیم ، ماجنا  هک  یتکرح  اـب  اـی  دـیوگیم ، هک 
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: مییوگب هک  تسین  حیحـص  دهدیم ، هجیتن  ار  یگدنز  رد  یفدهیب  هک  طلغ  ياهتیبرت  میلعت و  هب  رظن  اب  ایآ  دش . دهاوخن  هدوشخب  وا  هانگ 
، دنزاسیم مورحم  رادفده  یگدـنز  زا  ار  یمدرم  یناسناریغ ، ضارغا  یناسفن و  سوه  يوه و  اب  ای  ملع و  نودـب  هک  نایبرم  ناملعم و  نآ 

عنام كاخ ، يور  رب  ندیـشک  سفن  رب  لوتقم  مدرم  نآ  تردـق  و  لتق ، نیا  رد  نوخ  ندـماین  نوریب  هک  دنـشابیم  مدرم  نآ  حاورا  نالتاق 
هتلعفب و مومذم  رهزلا  قراس  و  ناربج - لیلخ  ناربج  يا  ریخب  تدای  ددرگیم - نالتاق  نآ  رفیک  همکاحم و 

رد  ) ددزدب ار  یلگ  هفوکـش و  هک  يدزد   ) رـشبلا هب  يردیال  حورلا  لتاق  هتلعفب و  لوتقم  مسجلا  لتاق  رطخلا و  لسابلا  یعدی  لقحلا  قراس 
( ناتـسلگ ای   ) هعرزم همه  هک  يراکهبت  نآ  هک  یلاح  رد  تسا . هدیدزد  ار  نآ  ارچ  هک  دوشیم  خیبوت  ندـمت ) یقرت و  نایعدـم  نیا  قطنم 
رد دوشیم ، هتشک  مرج  نآ  ربارب  رد  دشکب ، ار  یصخش  ینامـسج  دبلاک  هک  یـسک  و  !(. ) دوشیم هدیمان  تمظع  اب  نامرهق و  ددزدب ، زار 

دیاب یبرم  ملعم و  مود - طرش  دنرادن ! يرـشب  حاورا  نالتاق  هب  یئانتعا  ناگتفای ! لمکت  ینعی  درادن ) حور  لتاق  زا  یعالطا  رـشب  هک  یلاح 
ماجنا یئاهناسنا  ای  ناسنا  هرابرد  تیبرت  ملعت و  هلیسوب  هک  يراک  هجیتن  هک  دنک  ساسحا  لد  هت  زا  دمهفب و  دشاب . هتـشاد  راک  رد  صالخا 

ام يوس  ادن  ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  هک - دـنکن  كرد  ار  تقیقح  نیا  مه  رگا  دوب . دـهاوخ  وا  دوخ  ریگنماد  دوز  ای  رید  دـهدیم ،
رازاب تسا  مرگ  ردـق  نآ  دـهدیم - ناـشن  اـم  يارب  ار  داـعم  زور  زا  ياهنومن  دوخ  هک  يویند  یگدـنز  نیمه  رد  اـی   ) ادـص زا  اهادـن  دـیآ 

یتمکح هفـسلف و  چـیه  دریذـپن ، ار  نآ  یـسک  رگا  هک  تیدـبا  ناهج  رد  ای  تسا و  رـشحم  زور  زور  ره  يرگنب  تقدـب  رگ  لمع  تافاکم 
هرخالاب هک  دمهفب  دیاب  رادقم  نیا  لقادح  دریذپب ). دناوتیمن  یتسه  ناهج  نیا  دوخ و  تایح  يارب 

هدوب تسپ  يرگادوس  هکلب  هدوبن ، یبرم  ملعم و  وا  هک  دیمهف  دنهاوخ  مدرم  ریاس  زین  وا و  تیبرت  دراوم  ناملعتم و  هک  دـسریم  ارف  يزور 
لاـهن زا  یگرب  ره  هک  یتاـیح  بآ  نآ  صـالخا ، دوب . هدروآ  رد  تیبرت  میلعت و  لکـشب  ار  دوخ  يدایـص  ماد  يریگیهاـم و  روت  هک  تسا 

ملعم و صالخا  دننام  ملع  تفرعم و  ریـسم  ناورهر  يارب  یکرحم  لماع  چیه  دزاسیم  دـلوم  هشیر  هب  لدـبم  ار  یبرتم  ملعتم و  تیـصخش 
ناملعتم و تیصخش  ندناسر  رمثب  يارب  ار  وا  قاتـشم  لد  كاپ و  حور  هک  تیبرت ، ملعت و  يارجا  رد  صلخم  کی  ياههاگن  تسین . یبرم 

ملعتم هب  هک  یتفرعم  یملع و  هلاسم  کی  ره  هکلب  دزاـسیم ، رتشخبهجیتن  ار  وا  ياـهراک  اـهنت  هن  دـهدیم ، ناـشن  دوخ ، ناگدـش  تیبرت 
ياههشیر هب  دوخ  گرب  نامه  تقیقح  رد  یلو  دـیوریم ، ملعتم  نآ  نورد  لاـهن  زا  یگرب  دـننام  رهاـظ  رد  هچ  رگا  دـنکیم  حرطم  دوخ 

تیبرت يارب  هک  ار  یتیبرت  لماع  کـی  ره  نینچمه  و  ددرگیم . لدـبم  يدـیفم  رایـسب  یئاـههویم  اههفوکـش و  اـههخاش و  واـههقاس  دـلوم 
راداو یلماـکت  اهندـیدرگ  هـب  تاذ  نورد  زا  ار  يو  هـک  ددرگیم  ياهدـنزاس  ياـهورین  هـب  لدـبم  لـماع  نآ  دروآیم ، دوـجوب  ناگدــش 
ارم تفگ  لد  هک - دیشاب  هدینش  ار  یعابر  نیا  دیاش  سب  دزاسب و  ناسنا  دناوتیم  هک  تسا  ناسنا  طقف  یلک  روطب  تفگ : دیاب  دزاسیم .
فرح کی  تسا  سک  رگا  هناـخ  رد  يوگم  چـیه  رگد  تفگ  فلا ، هک  متفگ  تسا  سرتسد  ارت  رگا  نک  ممیلعت  تسا  سوه  یندـل  ملع 

زا یـضعب  هک  دـشاب ، هدرک  هبرجت  اهراب  شرمع  رد  ار  نآ  یهاگآ  ناسنا  ره  دـیاش  هک  تسا  راکنا  لباق  ریغ  تقیقح  کـی  نیا  تسا  سب 
تالوحت رد  هک  دناهتخاس  ار  یتمظع  اب  رایسب  ياهناسنا  تیبرت ، میلعت و  زا  دودحم  يرادقم  رد  كدنا و  اتبسن  ینامز  رد  نایبرم  ناملعم و 

دناهتخادرپ و تیبرت  میلعت و  راک  هب  دیدش  یگنـشت  لد و  زوس  اب  هک  دناهدوب  صلخم  نایبرم  ناملعم و  نامه  نانیا  دناهدوب ، رثوم  یخیرات 
مه ار  يوم  شچیپ  ناورهر  نآ  یلو  دناهداد ، ناشن  صالخا  اب  ار  يوم  دوخ ، هناریذپ  تیبرت  ناملعتم  هب  نانآ  یلومعم ، یبدا  حالطصا  رد 
رد مه  ار  نامیا  طرـش  تهج  کی  زا  صالخا  طرـش  هچ  رگا  دـهدیم  ماجنا  هک  يراک  هب  یبرم  ملعم و  ناـمیا  موس - طرـش  دـناهدیمهف .

طرش نیا  هرابرد  يرصتخم  ثحب  هک  تسا  يرورض  تیبرت ، میلعت و  عوضوم  هب  نامیا  یساسا  رایـسب  تیمها  تهج  هب  لاحنیا ، اب  درادرب ،
یمیش و کیزیف و  دننام  ضحم  یعیبط  مولع  رد  هچ  نآ ، عوضوم  هب  نامیا  هنودب  تیبرت  میلعت و  هک  تسا  ملسم  هتبلا  مشاب . هتشاد  یساسا 

هذم یناسنا  مولع  رد  هچ  کیناکم و  دننام  يرشب  یتسد  يرکف و  ياههتخاس  هب  طوبرم  مولع  رد  هچ  هریغ و  يزرواشک و 
داجیا رد  رایتخایب  هاگآان و  لماوع  تیلاـعف  هب  هیبش  يزیچ  کـلذریغ ، گـنهرف و  تیریدـم و  رنه و  تسایـس و  قوقح و  قـالخا و  ب و 

اب اـههخاش  نآ  دوش  بجوـم  هک  داـب  هلیـسوب  ناـتخرد  ياـههخاش  ندرک  تکرح  دـننام  تسا ، راـیتخایب  هاـگآان و  تاـعوضوم  رد  ریثاـت 
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ناـتخرد ياـههخاش  هن  رثاـت ، ریثاـت و  نیا  رد  دـیامن . میـسرت  ار  یطوـطخ  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  هنماد  رد  هک  ياهـپت  کـلاخ  هـب  دروـخرب 
یطوطخ كرحتم  ياههخاش  هک  ياهپت  كاخ  نآ  هن  دروآیم و  رد  تکرح  هب  ار  اههخاش  نآ  هک  يداب  هن  و  دـننکیم ، هچ  هک  دـنمهفیم 

ملعتم ناور  زغم و  هکنآ  ياجب  دروایب ، دوجوب  فرط  رد  دهاوخیم  هک  یتایعقاو  نآ  هب  نامیا  نودب  یبرم  ملعم و  دـیامنیم . داجیا  نآ  رد 
رس هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دزادنایم . وپاکت  نایرج و  زا  هدرک و  دکار  ار  ود  نآ  دروآرد ، تکرحب  تایعقاو  نآ  هرابرد  ار  ریذپ  تیبرت 

تروص یقیقد  يریگرامآ  رگا  دـیامنیم . ضبق  ار  جازم  دـنهدیم  هک  یماداب  نغور  دـیازفایم و  ارفـص  نایبرم  ناـملعم و  بلغا  نیبگنک 
تمعن زا  هک  یئوجشناد  هلحرم  رد  هچ  يزومآ و  شناد  هلحرم  رد  هچ  ام  ناهوژپشناد  رثکا  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  امتح  دریگب ،

میا قشع و  روش و  نودب  ایآ  دشابیم . ناشنایبرم  ناملعم و  صالخا  نامیا و  مدع  لولعم  دننامیم ، هرهبیب  تفرعم  ملع و 
یتشز هب  ای  دروایب و  دوجوب  ریذپ  تیبرت  رد  ار  نآ  دهاوخیم  هک  وکین  یتلصخ  هب  دهدیم و  میلعت  ار  نآ  هک  یتقیقح  هب  یبرم  ملعم و  نا 

وپاکت و همادا  مراـهچ - طرـش  تشادرب !؟ دـشر  ریـسم  رد  رثوم  یماـگ  ناوتیم  دـنک  رود  ریذـپ  تیبرت  زا  ار  نآ  دـهاوخیم  هک  یتلـصخ 
ماهدشن و دراو  هناخدور  کی  هب  رابود  نم  هک - دشاب  هدیمهف  ار  تقیقح  نیا  یبرم  ملعم و  رگا  نتـشیوخ  لیمکت  رد  یبرم  ملعم و  تیلاعف 

درذگب هک  مرظن  ره  هک - دشاب  هتفریذپ  رگا  اقب و  ردنا  ندش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  یـسفن  ره  هک  دشاب  هدرک  كرد  اعقاو  رگا 
رتهب وا  اریز  دتسیایمن ، زاب  ياهظحل  نتشیوخ  رمتسم  تیبرت  میلعت و  زا  زگره  ماهدید  هچنآ  زا  منیب  شرتوکن  رگد  راب  رظن  زا  شیور  هولج 

یترابع هب  دنکن و  شومارف  تیبرت  میلعت و  هب  ار  دوخ  زاین  زگره  هک  تسا  یـسک  داتـسا  نیرتیبرم  نیرتملعم و  هک - دـمهفب  دـیاب  همه  زا 
ملعم نیرتماقمالاو  نیمود و  هب  تسا ، ناحبـس  دنوادخ  هک  ملعم  نیرتیقیقح  نیلوا و  تسا . وجـشناد  نیرتهب  هراومه  داتـسا  نیرتهب  رگید 

تـسار هار  هب  ار  ام  ادنوادخ ! وگب   ) املع یندز  بر  لق  و  دیوگب : هراومه  هک  دهدیم  روتـسد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک 
ترورض فلتخم  تانایب  اب  دیجم  نآرق  زا  ددعتم  يدراوم  رد  امرف ). تیاده 

یلقع لئالد  عومجم  زا  و  دیامرفیم ، دزـشوگ  مالـسلامهیلع  ءایبنا  نالوسر و  یتح  ادخ ، ناگدـنب  هرابرد  ار  ینوادـخ  تیبرت  میلعت و  ماود 
دشر و بجوم  هک  یناسنا  مولع  رد  اصوصخم  هدـنزاس  فراعم  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  ربتعم  یلقن  لئالد  نادـجو و  سح و  هب  دنتـسم 

دومن دیلقت  نارگید  زا  دیاب  ای  تخادرپ و  راوخـشن  هب  دیاب  ای  دوش ، عطق  هکنیمه  هک  تسا  یهلا  نایرجلا  مئاد  ضیف  دشابیم  اهناسنا  لامک 
هک نونکا  مه  تسا ، هدوب  فراعم  مولع و  شیازفا  شرتسگ و  دهدیم ، ناشن  ملع  خیرات  هک  هچنآ  تفرگ ! هرخسم  هب  ار  ناورهر  دیاب  ای  و 
زا یئاههتـشر  ای  ملع ، تسا  نکمم  یتح  هکلب  تسا ، روهظ  ضرعم  رد  يدیدج  یملع  لئاسم  اهنت  هن  مسیونیم  ار  تاملک  نیا  بناج  نیا 

نتـشیوخ هب  تنایخ  اهنت  هن  تسا ، هدمآ  تسدـب  هتـشذگ  رد  هک  هچنآ  رد  یبرم  ملعم و  دوکر  نایرج ، نیا  اب  دـشاب ، نوکت  لاح  رد  مولع 
هک انـشآان  یئایند  رد  هن  دـننک  یگدـنز  انـشآ  یئایند  رد  دـهاوخیم  هک  تسا  ناریذـپ  تیبرت  ناملعتم و  هب  تنایخ  نیرتگرزب  هکلب  تسا ،

تـسا یناسک  اب  گنج  اریز  دننادیم ، دوخ  يارب  ایند  نیرتبولطم  ارنآ  دوخ ، بکرم  نداد  نالوج  يارب  ناسنا  ادخ و  زا  ربخیب  نادنمتردق 
یگدامآ ردقنآ  دوخ ، بولطم  تایح  زا  عافد  يارب  هک  مینک  ضرف  مه  رگا  دنتسین . انشآ  دوخ  طیحم  عضو  هب  هک 

دنمتردـق دـیعب ، رایــسب  يوزرآ  رب  ینتبم  ضرف  رب  اـی  دـننک ، گـنت  اـم  رب  ار  یگدـنز  نادـیم  دـنناوتن  هماـکدوخ  نادــنمتردق  هـک  مـیراد 
، دراد دوـجو  یتـسه  ناـهج  رد  هک  هچنآ  یملع  يریگارف  هب  یتاذ  قاـیتشا  اـهناسنا  اـم  نورد  رد  رگم  دـشابن ، نیمز  يور  رب  ياهماـکدوخ 
- مجنپ طرـش  میناسرب  تیلعف  هب  دراد  دوجو  هوقلاب  ام  نورد  رد  هک  ار  يرتگرزب  ناهج  میهاوخیمن  اـهناسنا  اـم  رگم  دوشیمن !؟ ساـسحا 

ورملق رد  اـصوصخ  یبرم ، ملعم و  يارب  تیبرت  میلعت و  راـک  رگا  ریذـپ  تیبرت  ملعتم و  یلماـکت  تفرـشیپ  هب  یبرم  ملعم و  هقـالع  قـشع و 
ضارغا رگید  تاهابم و  یئامندوخ و  يارب  رگا  دشاب ، يرارطـضا  ای  يرابجا  لیمحت  کی  رگا  دـشاب ، شاعم  ضحم  هلیـسو  یناسنا ، مولع 

مه یناسنا  يـالاو  ياهـشزرا  طوقـس  بجوم  اـسب  هچ  هکلب  دوشیمن ، هتخاـس  یناـسنا  اـهنت  هن  یتیبرت  میلعت و  نینچ  زا  دـشاب ، یناـسناریغ 
يدمحم کی  لدبت  انیس و  نبا  سیئرلا  خیشلا  هب  مناخ  هراتـس  دنزرف  یئاراخب )  ) يراخب هللا  دبع  نب  نیـسح  کی  لدبت  ياج  هب  ددرگیم و 

زاسهمسجم دنزرف  کی  لدبت  میکح و  یئانـس  مدآ  نب  دودجم  دجملاوبا  هب  دودجم  اقآ  کی  لدبت  يولوم و  دمحم  نیدلا  لالج  هب  یخلب 
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یح یبیش  ارس  رد  ناگدازیمدآ  اهنویلیم  دننام  اهنیا  همه  فوسلیف ، سوتیتکیپا  هب  نورن  رسفا  هدرب  کی  میکح و  طارفس  هب  یلومعم 
زا رتالاب  تیناسنا و  میلقا  ناگدنزاس  زا  نانیا  دننام  یئاهتیـصخش  اهرازه  خیرات و  يامظع  نیا  دـنتفریم . نیب  زا  دنتـشگیم و  وحم  تیناو 
مدآ ترـضح  تقلخ  تمکح  هراـبرد  ناگتـشرف  لاوس  هب  یخـساپ  تسا  هتـسناوت  یئاـهنت  هب  کـی  ره  دوجو  هک  یئاـههللا  ءاـیلوا  زا  ناـنیا 

هب دـنمهقالع  قشاع و  ینایبرم  ناملعم و  زا  فلتخم  یئاـهتیمک  تیفیک و  اـب  همه  همه و  دـشاب ، هدوب  نیمز  يور  رب  وا  لـسن  مالـسلاهیلع و 
یئانثتسا دودعم و  يدارفا  رگم  خیرات  گرزب  ياهتیـصخش  همه  تفگ : ناوتیم  دناهدوب . دوخ  ناریذپ  تیبرت  ناملعتم و  یلماکت  تفرـشیپ 

شاعم ضحم  هلیـسو  یبرم  ملعم و  کی  يارب  تیبرت  میلعت و  هک  ماگنه  نآ  رد  دـناهدش . رادروخرب  قشاع  نایبرم  ناراـگزومآ و  ناـنچ  زا 
دوجو یملع و  دشر  وا  راک  كالم  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  دوخ  راک  يارب  هک  تسا  یـشاداپ  نامه  وا  كالم  هک  تسا  یهیدب  دوش ، یقلت 

شراتفر راتفگ و  زرط  وا و  یتیبرت  یمیلعت و  هرهچ  تسا  نکمم  تسا ، يدام  شاداپ  وا  كالم  نوچ  تسین و  تفرعم  ملع و  ریسم  ناورهر 
نارگادوـس نیا  هک  تسا  يرورـض  لقادـح  نیا  يرآ ، دزاـسب . شزرایب  ار  یلماـکت  ندـیدرگ  مـلع و  تـفرعم ، مـلع و  ریـسم  ناورهر  اـب 

شناد اریز  تیناسنا ، مانب  یتقیقح  نتخاس  شزرایب  زا  تسا  ترابع  نآ  دنزاسب و  دراو  تفرعم  ملع و  قیرط  ناکلاس  هب  دنناوتیم 
ار تیناسنا  ناسنا و  يزیچان  نانآ ، رادرک  راتفگ و  زرط  زا  دناهداد ، رارق  نایبرم  ناملعم و  هنوگنیا  رایتخا  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  ره  هوژپ و 
زا دادمتسا  مشش - طرش  دنوش . ناتـسکرت  یهار  هبعک  ضوعب  اناد  رعاش  نآ  لوقب  و  دنتفایم . فرحنم  کیرات و  هار  هب  دنریگیم و  هجیتن 

ملعم هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ایآ  هچ ؟ ینعی  ندوب  ادخ  زا  دادمتسا  لاح  رد  دنشاب . ادخ  زا  دادمتسا  لاح  رد  هراومه  دیاب  یبرم  ملعم و  ادخ 
رد رمتـسم ؟ شیاین  راک و  ینعی  حیحـص  تیبرت  میلعت و  روط  نیمه  درادرب و  شیاین  اعدب و  تسد  سپـس  دهدب و  ماجنا  راک  کی  یبرم  و 

رظن و بحاص  ياهناسنا  زا  ياهرود ، ره  هعماج و  ره  رد  ار  تیرـشب  هک  تسا  اهیمهفدب  اهیزومآدب و  هنوگنیا  میئوگیم : لاوس  نیا  خـساپ 
، تسا هدش  حرط  لاوس  رد  هک  تسین  نآ  ادـخ ، زا  دادمتـسا  زا  دوصقم  ریخ . هن  دزاسیم ، مورحم  دودـحم ، رایـسب  رایـسب  رگم  هتفای  دـشر 
هک يروطب  دراد ، دوجو  دارفا  نایم  دایز  رایـسب  ياـهتوافت  یناـسنا ، عون  دارفا  رد  یناوارف  تاـکرتشم  دوجو  اـب  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب 

میریگب رارق  یناسنا  ربارب  رد  هک  یتقو  تسا . مزال  یبرم  ملعم و  کـی  يدرف  ره  يارب  دـسرب ، باـصن  دـح  هب  تیبرت  میلعت و  میهاوخب  رگا 
یتح هک  دشابیم  زین  دوخ  يارب  یتاصتخم  ياراد  دراد ، نارگید  اب  هک  یتاکرتشم  هفاضاب  هک 

يارجا يارب  یهار  چـیه  هک  تسا  یعطق  میربن ، یپ  وا  تاصتخم  همه  هب  یلو  مینک ، یگدـنز  ناـسنا  نآ  اـب  يداـمتم  ناـیلاس  تسا  نکمم 
شناگدنب تیبرت  میلعت و  رد  ار  ام  تسد  دناوتیم  هک  تسا  وا  میرادن  ادخ  زا  دادمتـسا  زج  وا ، داعبا  همه  نتفرگ  رظن  رد  اب  تیبرت  میلعت و 

دادمتسا ادخ  زا  نتشیوخ  میلعت  رد  هک  تسا  نیا  زج  درکیم ، شناوتان  هک  یملع  تالکـشم  لح  يارب  انیـس  نبا  ندناوخ  زامن  ایآ  دریگب .
ور دوب  دماج  رگا  رکف  نک  رکف  یقاب  میتفگ  ردقنیا  دیوگیمن : شزیگناتفگـش  كانبات و  ناور  زغم و  نآ  اب  يولوم  ایآ  تسا ؟ هدومنیم 

ار رکذ  زازتـها  رد  ار  رکف  درآ  رکذ  دوـشیم - فـشک  یقئاـقح  ددرگیم و  رکف  تیلاـعف  جوـمت و  بجوـم  رکذ  نآ  دوـخ  هـک  نـک  رکذ 
دـشاب کلم  رگ  قح  ناصاخ  قح و  تایانعیب  چیه  مچیه و  ادخ  تایانعیب  جیـسب  ردنا  کیل  میتفگ  ردق  نیا  زاس  هدرـسفا  نیا  دیـشروخ 

دوبن سکچیه  دای  وت  اب  اور  تجاح  وت  لضف  يا  ادخ  يا  نورد  نوریب و  لاح  رب  یفقاو  نوچ  دنچ و  یب  رداق  يا  ادخ  يا  قرو  شتسهایس 
شیوخ ياهایرد  هب  نادرگ  لصتم  شیپ  يدیـشخب ز  هک  شناد  هرطق  ياهدیـشوپ  ام  بیع  سب  نیدب  ات  ياهدیـشخب  وت  ناسحا  ردـقنیا  اور 

دنک شفسخ  اهکاخ  نیاک  نآ  زا  شیپ  نت  كاخ  يوه و ز  زا  شناهراو  نم  ناج  ردنا  تسا  ملع  هرطق 
مدع دص  ای  مدع  رد  دیآرد  رگ  يرخاو  یناتسا  ناشیا و  زا  شک  يرداق  وت  دنک  شفشن  نوچ  هچرگ  دنک  شفشن  اهداب  نیاک  نآ  زا  شیپ 

رکفت و دینیبب  دینک  تقد  نونکا  دشکیم  نوریب  وت  مکح  ناشزاب  دشکیم  ار  دض  دض  نارازه  دـص  مدـق  رـس  زا  دـنک  وا  شیناوخب  نوچ 
ای تسه  نامز  ره  یتسه  يوس  اهمدع  زا  دـیامنیم - يرایبآ  ادـخ ) زا  دادمتـسا   ) برای رکذ  اب  هنوگچ  ار  ضحم  یفـسلف  یملع و  شرگن 

رگید ساوح و  هب  دنتسم  لقع  ياهتیلاعف  تارکفت و  مدبمد  اهناوراک  نیا  دنوریم  مدع  يوس  ناور  یتسه  زا  زاب  ناوراک  رد  ناوراک  بر 
هب ام  ایآ  هک  ینک  لاوس  لقع  دوخ  زا  رگا  هکنیا  اب  دشابیم . یبسن  تایعقاو  هب  لوصو  رظن  زا  دودحم و  ترورـض ، نیع  رد  كرد  لئـساو 
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لقع رگا  میورب ؟ دنتسه  هکنانچنآ  اهتیعقاو  لابندب  ای  میـشاب  عناق  ینکیم ، مکح  طیارـش  ریثات  تحت  دودحم و  یبسن و  روطب  وت  هک  هچنآ 
یملع یبرجت  شرگن  کی  لوصحم  هلئـسم  نیا  دوخ  میورب . دنتـسه  هکناـنچنآ  تاـیعقاو  كرد  لابندـب  تفگ : دـهاوخ  اـعطق  دـشاب  میلس 
تـسه بذاک  لقع  ارـس  هعدخ  رد  تسه  هکنانچنآ  ار  زیچ  ره  وت  يامنب  ادخ  يا  میئوگیم : هدومن  دادمتـسا  ادخ  زا  لاح  نیا  اب  و  تسا ،

ناسنآ ار  زیچ  ره  امناو  تصش  هدوب  ناو  امب  هدومنب  همعط  نیقی  درادنپ  گرم  ار  یگدنز  نیب  سوکعم  دوخ 
بیرف ار  نامدوخ  رگا  لاح ، نیا  اب  میرادـن ، ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  ره  رد  ایند ، نیا  رد  یملع  شرگن  زا  ياهراچ  چـیه  يرآ ، تسه  هک 

هدش كرد  تیعقاو  كرد و  لماع  نتفرگ  رارق  زا  یلوصحم  ادخ ) تافیرد  يرایـشهدوخ و  ینعی  يروضح  ملع  زج   ) ام مولع  همه  میهدن 
، دشابیم ام  ياهیریگ  فده  ینورد و  ياههتـساوخ  كرد و  لئاسو  لماوع و  رب  هطاحا  هک  یطیارـش  لماوع و  زا  و  رگیدمه ، ریثات  تحت 

روش ساوح  بآ  نآ  ردـنا  ام و  روصحم  نت  هزوک ؟ نیا  تسیچ  میتسه - طابترا  رد  اهتیعقاو  اب  ام  هک  مینک  اعدا  میناوتیم  هنوگچ  اـم  سپ 
دوش ات  سجن  ره  زا  ار  بآ  نیا  رادکاپ  سح  جـنپ  هلول  جـنپ  اب  ياهزوک  يرتشا  هللا  لضف  زا  ریذـپ  رد  ارم  هزوک  مخ و  نیا  دـنوادخ  يا  ام 

نینچنیا ناهج …  دص  ام  هزوک  زا  دوش  رپ  نآ  زا  دعب  شبآ  ددرگ  تیاهنیب  رحب …  يوخ  ام  هزوک  دریگب  ات  رحب  يوس  ذـفنم  هزوک  نیز 
یگنوگچ هداعلا  قوف  تیمها  تخانش  يارب  تیبرت  میلعت و  دروم  ناسنا  موس - نکر  افص  رحب  نآ  رد  دشاب  ياهرطق  ام  تاکاردا  اهـسح و 

یناویح چـیه  ایند  نیا  رد  هک  مینادـب  دـیاب  تسخن  دریگیم - رارق  تیبرت  میلعت و  دروم  هک  یناسنا  اب  تیبرت  میلعت و  طاـبترا  ندرک  رارقرب 
یکشخ رد  گنهن و  ایرد  رد  و  باقع ، اوه  رد  اهدعب  هک  دوشیمن  هدیرفآ  هشپ 

هتـشاد یتاعلاطم  ریگمـشچ  گرزب و  ياهتیـصخش  خیرات  رد  يرادقم  هک  تسا  یفاک  یبدا  هیبشت  نیا  قیدصت  يارب  ناسنا . رگم  دوش  ریش 
زا ار  سگم  کی  ندـنار  تردـق  یتح  هک  دـندوب  فیعـض  ناوتان و  هزادـنا  نآ  اـیند ، نیا  هب  مشچ  ندوشگ  زا  سپ  اهتیـصخش  نآ  دیـشاب .

، هدومن نامناخیب  هتشک و  ار  ناسنا  اهنویلیم  دناهتشگن ، ریس  هدروآرد و  هطلس  ریز  ار  اهروشک  هتشذگن  يرید  یلو  دناهتـشادن ، ناشتروص 
داد و نادـجو و  ياهادـن  لقع و  ماکحا  ربارب  رد  دـناهدشن . رثاتم  هدـنارذگ و  ریوزت  غورد و  اب  ار  رمع  نایلاس  همه  دناهدیـشکن ، مه  یهآ 

تیاهنیب ینوگرگد  نیا  دـناهتفریذپن . اهنآ  زا  مه  فرح  کی  یتح  هدرک  تمواقم  نیتسار  يامکح  یهلا و  ناربماـیپ  یتوکلم  ياـهدایرف 
نامسآ و نیمز و  رگا  هک  مینکیم  هدهاشم  ناسنا  رد  مه  یلماکت  تالوحت  ینوگرگد ، هنوگنیا  لباقم  رد  اهیهابت . طوقس و  یبیـشارس  رد 

عاـنتما دـشکب ، ناویح ، نآ  رب  متـس  يور  زا  ياهچروم  ناـهد  زا  ار  يوـج  تسوـپ  هک  دـندادیم  وا  هب  تسا ، ود  نآ  ناـیم  رد  هک  ار  هچنآ 
زا رتمک  ار  ایند  مامت  رب  يرورس  يرادمامز و  شزرا  تشگیمن . هدوزفا  وا  نیقی  رب  دشیم  هتـشادرب  تایعقاو  يور  زا  هدرپ  رگا  دیزرویم .

ملاریما دوب  نیا  دزاسب . دوبان  ار  یلطاب  قاقحا و  ار  یقح  دزروب و  تلادع  هکنیا  رگم  دیدیم  ششفک  هگنل  دنب 
اب یلو  دنـسرب ، ناگرزب  گرزب  نآ  هب  دـنناوتیم  یلماکت  لوحت  رد  اهناسنا  هک  میرادـن  اعدا  ام  هتبلا  مالـسلاهیلع . بلاطیبا  نب  یلع  نینمو 

رتشالا ثراحلا  نب  کلام  ینرق و  سیوا  رسای و  نب  رامع  يرفغ و  رذوبا  یسراف و  ناملس  دناوتیم  رشب  هک  مینکیم  اعدا  تحارـص  لامک 
هک دنک  طوقس  تیناویح  هطقن  نیرت  تسپ  هب  دناوتیم  دیآ ، لئان  اهتیـصخش  نآ  هیلع  تاماقم  هب  دناوتیم  رـشب  هکنانچ  یلک  روطب  دوش و 

ار وا  درب  لفـسا  يوس  وا  رکذ  ینوا  نید  ین  رکذ  زج  هک - اجنآ  ات  دـنک ! رـسفت  ءاضعا  لفاسا  رد  ار  تـالامک  اـهتمظع و  تازاـیتما و  همه 
وک میلعت  ار  وا  دیهاوخیم  امـش  هتفرگ و  رارق  امـش  ربارب  رد  هک  یلاهنون  ره  زیزع ، نایبرم  ناملعم و  نایاقآ  رـصتخم - ترابع  هب  وا و  رکف 

دمحم یسیع و  یسوم و  میهاربا و  طخ  دیفس - طخ  رد  دناوتیم  هک  دیاهدرک  ادیپ  راک  رـس و  يدوجوم  اب  هک  دینادب  نیقی  دییامن ، تیبرت 
هلحرم هب  یئاهنت  هب  دـشاب و  مدآ  تقلخ  هرابرد  ادـخ  زا  ناگتـشرف  لاوس  يارب  یخـساپ  هک  دورب  شیپ  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  یلع  و 

هک دریگب  شیپ  ار  یلوایکام  دیزی و  ایژروبرازس و  الیتآ و  گنل و  رومیت  نورن و  زیگنچ و  طخ  هایـس - طخ  دناوتیم  و  دسرب ، ناهج  ناج 
دننادیمن یتسه  سابل  ندیشوپ  هتسیاش  ار  یسک  چیه  زیچ و  چیه  ناشسوحنم ، دوخ  زج 

نیا زا  سپ  دوشیم . هدیـشک  تیاهنیب  ات  طخ ، ود  زا  کی  ره  زاغآ  زا  یمدآ  و  دنـشاب . اهناسنا  دض  نآ  فادها  يارب  ياهلیـسو  هکنیا  رگم 
تیـصوصخ مکی - لصا  مینکیم - یـسررب  دنریگیم ، رارق  تیبرت  میلعت و  دروم  هک  یئاهناسنا  هرابرد  ار  هیلک  لوصا  زا  يرادقم  همدقم ،
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زا یتمسق  ره  نادنزرف ، هرابرد  یملع  ياهـشیامزآ  زا  يرادقم  یلومعم و  تادهاشم  هب  رظن  اب  تیبرت  میلعت و  دروم  اهناسنا  یگدنز  نایلاس 
رمع نایلاس  ره  لاثم - ناونع  هب  تسا . توافتم  اهنآ  رد  تیبرت  میلعت و  هک  دـشابیم  یتاصتخم  ياراد  يدودـح  ات  ناـنآ  یگدـنز  ناـیلاس 

. تسا رتشیب  دراد  هدـهع  هب  ار  كدوک  تیریدـم  هک  یـسک  ره  ای  ردام و  ردـپ و  هب  وا  تیـصخش  یگتـسباو  اتدـعاق  دـشاب ، رتمک  كدوک 
هتفگ اذـل  تسا و  نارگید  تواضق  هب  هتـسباو  یناوج  لئاوا  ات  نآ ، دـشر  زاغآ  رد  دوخ  تیـصخش  هرابرد  كوک  تفاـیرد  يوق  لاـمتحاب 

فارـشا و تردق  هک  ماگنه  نآ  ات  دزومآیم  نارگید  زا  ار  دوخ  تاصتخم  تیـصخش و  يرکف ، دـشر  زاغآ  ات  یناسنا  ره  هک  تسا  هدـش 
تردـق اریز  تسا ، ریذـپان  رایـسب  یکدوک  نارود  رد  ناـسنا  یهورگ  یگتـسب  زین  درواـیب . تسدـب  ار  دوـخ  ینورد  تیدوـجوم  هب  هطاـحا 
الومعم اذـل  درادـن ، یعمج  یگدـنز  حور  یگلاس  هس  ات  كدوک  الومعم  درادـن . ار  هورگ  رد  تیوضع  تانـسحم  لـلع و  هراـبرد  هشیدـنا 

هب ت وا  ياهیزاب 
هب طوبرم  ینالوط  اتبـسن  یتدـم  اـت  دوشیم ، رادـیب  ناـنا  رد  تفلا  یعمج و  تاـکرح  هیحور  هک  تدـم  نآ  زا  دریگیم و  تروص  یئاـهن 

دیاب و  دوشیم ، عورـش  رید  يدودـح  ات  اههچب  رد  نامیپ  دـهعت و  تیمها  تفایرد  نامز  لـقعت . هشیدـنا و  هن  تسا  فطاوع  تاـساسحا و 
يزغم ياهدادعتسا  تاصتخم و  زورب  تفگ : ناوتیم  یلک  روطب  و  دیامنیم . زورب  یگلاس  الثم 9  یکدوک  نارود  ضارقنا  زا  سپ  تفگ :
دـشر اب  هارمه  یناوج  لوا  هلحرم  ناـیاپ  اـت  درف ، دوخ  تیدوجوم  هب  طوبرم  اـی  دـشاب و  یعمج  یگدـنز  هب  طوبرم  هک  هچنآ  هچ  یناور  و 
طیحم رگا  یلو  دوشیم ، هتساک  ینامسج  لماکت  دشر و  تعرس  زا  یلاسنایم ، ات  یناوج  مود  هلحرم  زتا  و  تسا . رمتسم  بترم و  ینامسج 

هب ضرعم  رد  ود ، نآ  ياهدادعتـسا  اهورین و  شیازفا و  لاح  رد  اتدـعاق  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  دـشاب ، دـعاسم  تیبرت  میلعت و  لـماع  و 
ياپ نوچ  هک  تسا  ملـسم  یلو  تسا ، هدوب  هبرجت  هدهاشم و  دروم  يدودح  ات  هک  دوب  تایلک  زا  يرادقم  اهنیا  دـشابیم . ندیـسر  تیلعف 

ار تیبرت  میلعت و  داوم  ناسنا  هزادنا  ره  مود - لصا  تفریذپ . یئانثتـسا  چیه  نودب  مه  ار  تایلک  نیا  یتح  ناوتیمن  تسا ، نایم  رد  ناسنا 
رت میلعت و  رد  دیاب  هک  یلوصا  نیرتیساسا  زا  یکی  تفگ  ناوتیم  دریگیم . هجیتن  ار  يرتشیب  ریثات  دنک ، یقلت  رت  تیمها  اب 

تـسا يداوم  هرابرد  تیبرت  میلعت و  يوکین  ریثات  نایم  مزالت  درک ، حرطم  یلک  هطباض  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دومن و  تاعارم  اـهناسنا  تیب 
ندـیدرگ داوم و  نآ  يریگارف  دـشاب  رت  تمظع  اـب  داوم  تیمها  ساـسحا  هک  هزادـنا  ره  تسا . هدـش  زارحا  ناـسنا  يارب  اـهنآ  تیمها  هک 

زین یناور  ای  يزغم  لماع  غباون ، ناـشوهزیت و  هورگ  رد  و  تسا ، یلومعم  صاخـشا  هراـبرد  هطباـض  نیا  دوب . دـهاوخ  رتـالاب  اـهنآ  هلیـسوب 
ادـیپ اـهنارود  نآ  رد  هک  یتـالوحت  هتفرگ  ارف  یناوج  زاـغآ  یکدوک و  رخاوا  رد  هک  ار  یبلاـطم  مینیبیم  هکنیا  دوشیم . راـک  ردـنا  تسد 

نیرتمهم دوشیم  ءاقلا  تیبرت  میلعت و  هدام  ناونعب  هک  هچنآ  نارود  نآ  رد  هک  تسنیا  هب  طوبرم  دباییم ، همادا  ینالوط  ياهتدـم  میدرک ،
اهنآ اب  ینالوط  ییاهتدم  ات  دنادیم و  دوخ  تایح  اب  هتخیمآ  ار  داوم  نآ  ناسنا  هک  تسا  یقلت  نیا  اب  دوشیم ، یقلت  تایح  بولطم  رـصنع 
یقلت یتایح  تیمها  اب  تقیقح  کی  هک  هزادنا  ره  ینعی  دنکیم  قدص  یمدآ  رمع  نایلاس  زا  ياههرب  ره  رد  هطباض  نیا  دنکیم . یگدـنز 

ناـملعم و يارب  یـساسا  رایـسب  هفیظو  کـی  نیا  اذـل  ددرگیم . رتقیمع  رتشیب و  یناـسنا  تاـیح  رد  نآ  یلوحت  ریثاـت  یملع و  ریثاـت  دوش ،
كرد لباق  تیبرت  میلعت و  دروم  ياهناسنا  يارب  ار  تیبرت  میلعت و  داوم  ندوب  یتایح  هک  تسا  نایبرم 

. دشاب هدش  تابثا  نایبرم  ناملعم و  دوخ  يارب  داوم  نآ  ندوب  یتایح  هک  تسنآ  عرف  هفیظو  نیا  ماجنا  هک  تسا  مولعم  دنزاسب و  شریذپ  و 
ناسنا يارب  نیتسخن  نایلاس  نایبرم  ناملعم و  ياهتیلاعف  اب  تیبرت  میلعت و  دروم  ياهناسنا  ءایلوا  تارکفت  زرط  قباطت  ترورض  موس - لصا 
ناردام ناردـپ و  زا  رکف  ساسحا و  لالقتـسا  هب  نادـنزرف  زونه  هک  تسا  ناـیلاس  نیا  رد  اریز  دراد ، یئازـسب  تیمها  تیبرت  میلعت و  دروم 
تخرد ياههخاش  میئوگب : هک  تسا  نیا  ریبعت  نیرتبسانم  هکلب  تسین ، حیحص  الماک  نادنزرف  نیا  هرابرد  نالاهنون  ریبعت  یتح  دناهدیسرن ،

نانآ ایلوا  هک  تسا  رتقفوم  نادنزرف  هرابرد  یتیبرت  میلعت و  نآ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دننکیم . یگدنز  نآ  رد  هک  دنتـسه  ياهداوناخ 
، دـننزیم هداوناخ  تخرد  ياههخاش  هب  نایبرم  ناملعم و  هک  ار  رمثم  ياهدـنویپ  تقیقح  رد  و  دـنوش ، گنهامه  نایبرم  ناـملعم و  اـب  زین 

ناتساد زا  رت  تخس  یلکـشم  چیه  ياهعماج  چیه  رد  دیاش  دنیامن . هیذغت  هتـسیاش  داوم  اب  يرایبآ و  بسانم  بآ  اب  ار  اهنآ  هداوناخ  يایلوا 
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رارق تیبرت  میلعت و  تحت  هک  یـسک  ره  هوژپشناد و  کی  هداوناخ  هک  یتقو  تقیقح  رد  دـشابن . هسردـم  طیحم  هداوناخ و  طـیحم  داـضت 
یگدنز هک  هداوناخ  نآ  ناگتسباو  هنوگره  ای  نادنزرف  يارب  هک  ار  يداوم  نآ  تسا ، هتفرگ 

تهج هب  نادـنزرف  نآ  هک  تسا  یعطق  دنـشاب ، هتـشادن  لوبق  دـننک و  كرد  ای  دـننکن  كرد  دـیامنیم ، میلعت  دـنراد ، رگیدـکی  اب  یعمج 
لالتخا ای  دـندرگیم و  تیـصخش  یگنریب  رامیب  راچد  ای  ناـیبرم ) ناـملعم و  هداوناـخ و  ناـیم   ) یتیبرت یمیلعت و  ياـههتفرگارف  رد  داـضت 

دراوم همه  رد  یگنهامه  نیا  يارب  یئاهن  هراچ  هچ  رگا  دناشکب . یهابت  هب  ار  نادـنزرف  تشونرـس  تسا  نکمم  فارحنا  ود  ره  هک  یناور 
میلعت زکارم  هک  ياهعماج  رد  یلک  ياهنامرآ  كارتشا  هب  رظن  اب  اصوصخم  داد ، لـیلقت  ار  نآ  دراوم  رثکا  رد  ناوتیم  یلو  دـسریمن ، رظن 

یلک تروص  هس  نایبرم ) ناملعم و  نادنزرف و  يایلوا  تارکفت  زرط  نایم  قباطت  ترورض   ) ثحبم نیا  رد  ام  دنراد . رارق  اهنآ  رد  تیبرت  و 
اب ار  یگنهامه  لامک  نادـنزرف  يایلوا  رگا  مکی - تروص  میهدیم : رارق  یـسررب  دروم  ار  ناـیبرم  ناـملعم و  نادـنزرف و  ياـیلوا  تیفیک 
زین دـنزرف  رگا  تروص  نیا  رد  دـشاب ، العا  دـح  رد  فرط  ود  نایم  یناـمرآ  يرکف و  قباـطت  هک  يروطب  دنـشاب  هتـشاد  ناـیبرم  ناـملعم و 
نیا رد  تیبرت  میلعت و  رثا  هک  تسین  يدیدرت  دشاب ، هتـشاد  مه  ار  شریذپ  نآ  دادعتـسا  دشاب و  هدوب  تیبرت  میلعت و  شریذـپ  هب  دـنمقالع 

ادنزرف يایلوا  مود - تروص  تسا . كدنا  رایسب  قباطت  هنوگنیا  هتبلا  دیسر . دهاوخ  نکمم  يالعا  دحب  دراوم  هنوگ 
، دـننکیم یگدـنز  هک  ياهعماج  رد  ناشنادـنزرف  دـنهاوخیم  نانآ  دـنرادن و  یـصاخ  رظن  هنوگچیه  ناشدـنزرف  تیبرت  میلعت و  هرابرد  ن 
هک یگداوناخ  تداعس  زا  نادنزرف  عون  نیا  تفگ  ناوتیم  دنشاب . هتشاد  بولطم  یناونع  دوخ  یگدنز  يارب  دنوش و  یقلت  هدرک  لیصحت 

- موس تروص  دنتسه . هدوسآ  زین  دید  میهاوخ  موس  تروص  رد  هک  ینورد  داضت  یگراچیب  تبکن و  زا  یلو  دنمورحم  دنتشاد  لوا  هورگ 
یلایخیب یگدوهیب و  ساسحا  هب  اب  هک  تسا  اههبذاج  داضت  ضرف  نامه  نیا  دنفلاخم  ناشنادنزرف  تیبرت  میلعت و  داوم  اب  نادنزرف  يایلوا 

رد نادنزرف  مکی ، تروص  رد  هناگهس : روص  رد  تیبرت  میلعت و  یبایزرا  هاگدید  زا  اما  نانآ ، یناور  لالتخا  هب  ای  ددرگیم  رجنم  نادنزرف 
هدـهع هب  ار  اـهنآ  ندروآ  دوجوب  تیبرت  میلعت و  هک  ار  يداوم  شریذـپ  درک و  دـنهاوخ  دوخ  رد  تداعـس  ساـسحا  تیبرت  میلعت و  هجیتـن 

هدوب داوم  نآ  شزرا  لیلد  دناوتیمن  طاشن  تداعـس و  ساسحا  نیا  یلو  درک . دـنهاوخ  ساسحا  دوخ  رد  طاشن  یناسآ و  هب  تسا ، هتفرگ 
ای تسا  یـشخبدوس  ینزهار ، اـی  تـسا  یئاـمنهار  اـیآ  هـک  دریگب  رارق  یباـیزرا  دروـم  دـیاب  هـک  تـسا  داوـم  تیهاـم  دوـخ  هـکلب  دـشاب ،

دننکداجیا يدایش  يزاسهنحص و  يزابهقح و  ای  تسا  ملع  نارکفتم  زا  یضعب  لوقب  تایعقاو و  زاربا  ای  تسا  يزاب  نخس  یتسرپدوس ،
يریگارف و رد  تفرـشیپ  يارب  یعنام  نادـنزرف  مود - تروص  رد  راویطوط ؟ دـیلقت  راوخـشن و  ای  تسا  فاشتکا  عادـبا و  رظن و  تردـق  ه 

حرطم دوخ  ياج  هب  زین  تروص  نیا  رد  تیبرت ، میلعت و  شزرا  نتـشادن  ای  شزرا  نتـشاد  هلاسم  یلو  دنرادن  تیبرت  میلعت و  داوم  شریذـپ 
مکح هب  رظن  اب  تروص  نیا  رد  دـناهتفرگ ، رارق  یتخبدـب  تبکن و  ضرعم  رد  نادـنزرف  هک  تسا  موس  تروص  رد  یـساسا  لکـشم  تسا .
دیاب دشاب ، هدوب  رگید ) فرط  زا  نایبرم  ناملعم و  فرط و  کی  زا  نادنزرف  يایلوا   ) فرط ود  ره  زا  کی  ره  اب  شزرا  مالسا  عبانم  لقع و 

. دیامن تیوقت  دیاب  ار  ضورفم  فرط  نوناق ، هلیـسو  ره  اب  تیدج و  لامک  اب  مه  یعامتجا  تیریدـم  دـنک و  عافد  دوخ  راک  تیعقوم و  زا 
، دنکیم تیامح  یهلا  یناسنا - ياهـشزرا  دـض  زا  هک  فرط  نآ  ات  درک  عورـش  دـیاب  مهافت  لباق  لوقعم و  قرط  اب  تسخن  دروم ، نیا  رد 
، دینکیم تعنامم  میالم  قرط  اب  اهتفاثک  اب  دوخ  ندرک  هدولآ  زا  ار  كدوک  دزروب ، تمواقم  رگا  درادرب و  تمحازم  زا  تسد  دوش و  عناق 
اب ولو  امـش  هک  دـنکیم  یعطق  مکح  لقع  دـینک ، رود  تفاثک  زا  شمرن  اب  ار  وا  امـش  هک  دراذـگن  كدوک  تجاجل  تمواـقم و  رگا  یلو 

دنک رهق  امش  زا  مه  رگا  دینزب ، رانک  دشخبب ، نایاپ  وا  یگدنز  هب  اسب  هچ  هک  اهتفاثک  هب  ندش  هدولآ  زا  ار  وا  دیاب  كدوک ، ندیناجنر 
هکلب دهدیم ، مانشد  امـش  هب  هک  تسین  كدوک  نآ  هک  دینادیم  اریز  دیوشیمن ، تحاران  امـش  زگره  دروایب  نابز  هب  مه  مانـشد  هملک  و 
دیاب لوقعم ، تیبرت  میلعت و  هتـشر  کی  يارجا  يارب  هصالخ  تسا . هدومن  مانـشد  تجاجل و  تمواـقم و  هب  راداو  ار  وا  هک  تسا  وا  لـهج 

تیبرت میلعت و  هلاسم  رد  تموکح  کی  رگا  و  تسا . نایبرم  ناملعم و  نآ  زا  تیمکاح  عقوم ، نآ  رد  دوش ، يریگ  فده  لوقعم ) تایح  )
رد یتموکح  نینچ  دیامنن ، رگید  فرط  زا  نایبرم  ناملعم و  فرط و  کی  زا  ءایلوا  داضت  لکـشم  یمیلعت  داوم  هک  دـنادن  دـنک و  هحماسم 
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مدرم ربارب  رد  عماج و  کی  گنهرف  خـیرات  نایرج  رد  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  اعطق  هدرک و  ریـصقت  دوخ  فئاظو  نیرتیـساسا  زا  یکی  ماجنا 
نیا خـساپ  تسا ؟ مورحم  لوقعم ) تایح   ) قرط تخانـش  ملاس و  گنهرف  کـی  نتـشاد  زا  رـشب  ارچ  هزورما  دوب . دـهاوخ  لووسم  هعماـج 

بهاذم همه  ایآ  تسا . هدروآرد  ياپ  زا  ار  هعماج  ياهناسنا  تیبرت  میلعت و  تهجرهب  يراب  کلهم  يرامیب  هک  دشابن  نیا  زج  دـیاش  لاوس 
دنکیمن تیافک  لاحنیا  اب   ) هک دننزیمن  دایرف  نوطالفا  دننام  ماقم  الاو  نویقالخا  یعقاو و  ناسانـش  ناسنا  هتـسراو و  ءامکح  یهلا و  هقح 

میزروب ب تعانق  دیابن  میئامن ، رود  دزاسب  هدولآ  ار  نانآ  كاپ  ناماد  تسا  نکمم  هک  یئاهتفاثک  ار  دوخ  نادنزرف  سوفن  ام  هک 
زا رتالاب  هکلب  مینک ، راداو  تلیـضف  هب  ار  نانآ  اهندز  لثم  زردـنا و  دـنپ و  اب  میزاسب و  رونم  ملع  رون  اب  طـقف  ار  نامنادـنزرف  لوقع  هکنیا  ه 

روهظ ءاـشنم  هک  نید  لوصا  نآ  میناـیورب - تسا  هداـهن  تعیدوـب  تعیبـط  هک  ناـنآ  نورد  رد  ار  نید  لوـصا  هک  تسا  بجاو  اـهنآ  همه 
، تانئاک همه  رخآ  تسا  ادخ  طسو ، تسا  ادخ  لوا ، تسا  ادخ  اعطق  دنکیم . داجیا  طابترا  ادخ  ناسنا و  نایم  ددرگیم و  يوق  تاداقتعا 

یـساسا هیاپ  وا  دوجوب  نامیا  تسا . هدومرف  قلخ  هک  یئاهناسنا  همه  دزن  رد  تسا  ءایـشا  همه  يارب  تلادـع  یقیقح  سایقم  هک  تسا  ادـخ 
سوـفن يارب  دـئاقع  ناـمه  دوـمن . تیبرت  اـهنآ  گـنهرف  اـب  ار  نادـنزرف  دـیاب  هک  تسا  يرورـض  گرزب و  دـئاقع  نیا  تسا . نیناوـق  همه 

هس هب  دئاقع  نیا  تسا . دنمدوس  یگداس  لامک  اب  دئاقع ، نیا  دنک . هدافتـسا  هدرب و  تسد  نشخ  ای  میالم  نکمم  هلیـسو  ره  هب  نادنورهش 
نیا رد  دـئاقع ، نیا  نودـب  ناسنا  درادـن . نآ  هب  هار  یلیامت  چـیه  هک  وا  قلطم  لدـع  و  یتسه ، رب  وا  هراظن  هللا ، دوجو  ددرگیمرب : عوضوم 

تـسا یعطق  دوشیم ) میلـست  شتلاهج  تاوهـش و  ياهیکیرات  تالیامت و  هب  اهنآ ، زا  يرود  هجیتن  رد  اریز   ) دوشیم مگ  فداصت  رد  ایند 
لوصو ریسم  رد  ار  دوخ  سفن  دیاب  هک  لائدیا )  ) سدقم لماک و  فده  نآ  تسیچ  تسا و  هدمآ  اجک  زا  دنادیمن  هک  سک  ره 

دوجو یتباث  هدعاق  چیه  دیامنن  هیکت  روبزم  هدعاق  هب  هکیمادام  تلود  يارب  و  تسا . نتشیوخ  رکنم  دهدب  تضایر  نآ  هب  ءاکتا  يوریپ و  و 
تـسا دحتم  وا  يدبا  رهوج  اب  تلادع  هک  دنوادخ  زا  رگم  دیآیمن  تسا  نآ  ماظن  تلود و  تایح  هدنراد  ياپ  رب  هک  یتلادع  اریز  درادـن ،

. دوش یتسدشیپ  نانآ  همه  ياهلد  رد  سدقم  دئاقع  نیا  رذـب  نتـشاک  يارب  نادـنزرف  رمع  نایلاس  نیتسخن  نامه  زا  هک  تسا  راوازـس  سپ 
هب هک  ار  هعماج  مدرم  زا  هتـسد  نآ  دـیاب  هکلب  دراذـگب ، لمهم  دراد ، هک  یترورـض  همه  نآ  زا  سپ  ار  هدـعاق  نیا  دـیابن  نوناق  دوخ  هکلب 

تنوشخ ای  یمرن  اب  دوش  كورتم  اههنیس  رد  هک  دننکیم  اهر  ار  نآ  ای  دنراپسیم  یشومارفب  ار  نآ  ناشقالخا  يدب  ای  سفن  فعض  تهج 
نیا زا  شنادنورهش  هک  یتلود  ره  لطاب و  تسا و  صقان  دشابن  ینید  هک  یتیبرت  ره  دننایورب . دوخ  ياهلد  رد  ار  دئاقع  نآ  هک  دیامن  عانقا 
ماوع نارادمتـسایس  زا  یـضعب  هک  تسین  نانچ  تیعقاو  لاوزب . ور  تسا  یتلود  نآ  دنـشاب  انیبان  اهنآ  ندید  زا  ای  نادرگیور  گرزب  لوصا 
نید هب  اهتلود  عماوج و  جایتحا  زگره ، زگره ، دننک . ادیپ  ناشتموکح  رد  مادختـسا  يارب  ار  لئاسو  نید  رد  دنناوتیم  هک  دـننکیم  نامگ 

سین مدرم  یعامتجا  یگدنز  میظنت  يارب  طقف  نید  هب  زاین  دنراد . ددعتم  یتاجایتحا  هکلب  تسا  یکی  هن 
لاقتنا نایرج  رد  دـیدش  تقد  موس - لصا  دـیآیم .. دوجوب  لقع  یـشهج  تکرح  کـی  زا  نید  درادرب . رد  مه  ار  هدـئاف  نآ  هچ  رگا  ت ،

نیتسخن مینک ، روصت  ار  اهغولب  زا  یلحارم  ناـسنا  يارب  میناوتب  رگا  لـقعت  نارود  هب  تاـساسحا  نارود  زا  تیبرت  میلعت و  دروم  ياـهناسنا 
تباث نیناوق  وترپ  رد  رادـفده  طوبرم و  تارکفت  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  لقعت  نارود  هب  ماخ  تاساسحا  زا  لاقتنا  نراود  نامه  وا  غولب 
روراب میظنت و  راک  نآ ، ندوب  یجیردت  تهج  هب  هک  تسا  دلوت  نیا  هب  هتـسباو  ابلاغ  اهناسنا  هدنیآ  تشونرـس  هک  تسین  دیدرت  ياج  هدش .

زا نتخیـسگ  نراود ، نیا  تیـساسح  هب  یئانتعایب  راوگان  رایـسب  جئاتن  زا  یکی  راوشد . سب  تسا  يراک  شنتخادنا  هارب  تسرد  نتخاس و 
تیافک مدـع  هب  یجیردـت  یهاگآ  هلحرم  نیا  رد  تیبرت  میلعت و  دروم  ناسنا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، لقعت  هب  نتـشگن  لـئان  تاـساسحا و 

هک درکیم  نامگ  ماخ  تاساسحا  ياضتقم  هب  هلحرم  نیا  زا  شیپ  الثم  دوشیم ، هجوتم  یگدنز  داعبا  همه  هب  یفطاع  تارثات  تاساسحا و 
اـسب يا  هک - دـباییمرد  ار  هیـضق  نیا  دوشیم و  وربور  فیثک  یقـش و  یئاهناسنا  اب  مکمک  تسا ، مارتحا  لباق  تسا  ناسنا  هک  یـسک  ره 

هب حیحص  تیبرت  میلعت و  رگا  تاساسحا  زا  یجیردت  نتخیسگ  نیا  رد  تسد  دیابن  یتسد  رهب  سپ  تسه  هک  ور  مدآ  سیلبا 
يارب یمهم  لاثم  کی  دـنکیم . زورب  وا  نورد  رد  یگدـنز  یتیمهایب  یچوپ و  ساسحا  یعون  دزادرپن ، دـنزرف  ینالقع  ياهتیلاعف  تیوقت 
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تـسا نکمم  تاـساسحا ، نارود  رد  نادـنزرف  زا  ناوارف  رایـسب  يدارفا  هک  تسنیا  لـقعت  هب  تاـساسحا  زا  لاـقتنا  هـلحرم  نـیا  تیـساسح 
نآ يانبم  رب  ار  دوخ  یگدنز  و  دریذپب ، ار  اهنآ  دمهفب و  تاساسحا  يانبم  رب  طقف  ار  یهلا  یناسنا و  یـشزرا  دـعاوق  لوصا و  زا  يرادـقم 

نارود رد  مـینک  ضرف  ـالثم  دـیامن . یقلت  ساـسایب  ار  دـعاوق  لوـصا و  نآ  هـمه  لـقعت ، نارود  یجیردـت  عورـش  اـب  سپـس  دـهدب ، رارق 
کی قیمع و  یناحور و  طاشن  کی  دـیاب  امتح  یعامتجا ، هچ  يدرف و  هچ  دـهدیم ، ماـجنا  هک  یفیلکت  ره  دوب  هدرک  ناـمگ  تاـساسحا ،

، دسریم لقعت  نارود  هب  هکیماگنه  دیامرف ! تیانع  وا  هب  دنوادخ  دیاب  دهاوخب  ادخ  زا  هچ  ره  و  دریگب ، ارف  ار  وا  نورد  لماک  ینابر  غورف 
شبیـصن فیلاکت  ماجنا  زا  یطاشن  یتذـل و  يدامتم  ياهزور  لاحنیا  اب  درادیمن ، اور  يریـصقت  چـیه  فیلاکت  ماجنا  رد  هکنیا  اب  دـنیبیم 

وا نورد  حوطس  همه  بذاک  يدیمان  سای و  دیما  ان  وت  وشم  درآ  طسب  ضیق  دیلک  هگ  دزاس  لفق  هگ  رگ  لفق  هکنیاب - هجیتن  رد  دوشیمن ،
هب نآ ، زا  لاقتنا  یلقعت و  یگدنز  هب  تاساسحا  رب  ینتبم  یگدنز  زا  لاقتنا  هک  دنامن  هتفگان  دزاسیم . رات  هریت و  ار 

هب جایتحا  دـتفیب ، قافتا  هک  مه  ياهلحرم  ره  رد  دریذـپ و  ناکما  رمع  زا  ياهلحرم  ره  رد  گنهامه  لقعت  تاـساسحا و  رب  ینتبم  یگدـنز 
هب یلومعم  ندیدرگ  ملعت و  زاین  زا  رتشیب  هتسراو  هاگآ و  رایـسب  هلباق  هب  دیدج  دلوت  نیا  زاین  تفگ : دیاب  دراد و  ياهنارهام  رایـسب  يربهر 

هلاسم دـنچ  تسا ، مهم  لقعت  نارود  هب  تاـساسحا  نارود  زا  نداد  لاـقتنا  ملع  رد  هچنآ  لاـحرهب ، دـشابیم ، یمـسر  ياـهیبرم  اـهملعم و 
اهتیعقاو اب  ار  ناسنا  طابترا  هک  نآ  ماـکحا  تاـعارم  ترورـض  لـقعت و  تازاـیتما  میلعت  رد  هدـننک  عناـق  نشور و  ناـیب  مکی  هلاـسم  تسا :

ياههشیر ندیکـشخ  دید  میهاوخ  يدعب  لئاسم  رد  هکنانچ  اریز  دناکـشخب ، ار  تاساسحا  هشیر  لصا و  هکنیا  نودـب  دزاسیم ، رتیقطنم 
هب لوا  هلحرم  زا  لاقتنا  لئاسو  قرط و  رد  تقد  مود  هلاسم  دـشابیم . وا  تایح  راسهمـشچ  ندیکـشخ  يواسم  ناسنا  کـی  رد  تاـساسحا 

یهاگ و تسین . ناسکی  طیارـش  همه  رد  صاخـشا و  همه  يارب  نآ ، ماکحا  تاعارم  ترورـض  لقعت و  زایتما  نایب  یگنوگچ  مود . هلحرم 
همه زا  رترثوم  تسا  یلقعت  ياهتیلاعف  رد  ندـیزرو  یهاتوک  تاساسحا و  رب  قلطم  هیکت  زا  هک  یئاـهاطخ  حیـضوت  صاخـشا  یـضعب  يارب 

شور نایب  صاخشا  یضعب  رد  دیامنیم . يرتشیب  ریثات  تایعقاو  اب  طابترا  رد  لقعت  تانسحم  حیضوت  رگید  یضعب  يارب  تسا . زیچ 
اهناتساد و نآ  زا  لقعت  جئاتن  حیحص  جارختسا  لوقعم و  ياهناتساد  نایب  اب  یهورگ  دوشیم . عقاو  رثوم  رایسب  گرزب  ياهتیصخش  ینالقع 
- موس هلاسم  تسا . هتفرگ  رارق  تیبرت  میلعت و  دروم  نادنزرف  بلغا  هاگرذگ  رد  هک  مولع  نیناوق  لئاسم و  رد  ینالقع  تاحیضوت  هرخالاب 

هلمج هرابرد  حورـشم  حیـضوت  کی  هلاسم  نیا  رد  دناکـشخب ) ار  تاساسحا  هشیر  لصا و  هکنیا  نودـب   ) هک میدرک  هراشا  مکی  هلاسم  رد 
نارود زا  طیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ  هرابرد  هک  يروهشم  کچوک و  رایسب  ناتساد  میئامنیم . حرطم  ار  نآ  نونکا  مه  هک  تسا  مزال  روبزم 

بل هب  دمآ  يزاب  لاح  رد  درکیم ، يزاب  ماب  تشپ  رد  ياهچب  دنیوگیم : دشابیم . دیفم  رایسب  حیضوت ، نیا  همدقم  رد  ماهدینش ، یکدوک 
ورب بقع ، ورب  ماب ، بلب  این   ) هک دز  داد  درکیم ، اشامت  هک  شردام  دـنک . طوقـس  نیمز  رب  ماـب  زا  رـصتخم  یتکرح  اـب  دوب  نکمم  هک  ماـب 
یتقو نآ ) تساام  لاح  دـقن  تقیقح  رد  - ) دیدینـش ار  ناتـساد  نیا  داتفا . نیمز  رب  ماب  بل  نآ  زا  هک  تفر  بقع  بقع  ردـقنآ  هچب  بقع )

هلحرم زا  دـیاب  دوشیم و  عورـش  لقعت  هلحرم  نارتخد  الاب  هب  یگلاس  هن  زا  نارـسپ و  الاب  هب  یگلاـس  هدزناـپ  زا  ـالثم  هک  دوشیم  هتفگ  هک 
هدیرب تاساسحا  زا  نانچ  یبرم  ملعم و  یهجوتیب  تهج  هب  تسا  نکمم  دننک ، روبع  هلحرم  نآ  هب  تاساسحا 

تحت نتفرگ  رارق  رد  مدرم  زا  یـضعب  طارفا  هک  هنوگنامه  تسا ! هدیرفاین  تاساسحا  تادوجوم  نیا  رد  الـصا  دـنوادخ  یئوگ  هک  دـنوش 
دیاـب هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا ! هدـیرفاین  لـقع  ماـنب  یئورین  ناـنآ  رد  دـنوادخ  یئوـگ  هک  دـسریم  ياهجردـب  تاـساسحا  تاریثاـت 

رثات شریذـپ و  مهف و  جاـتحم  تسا ،  2x2=4 دننام یـضایر  تایلمع  دـیرجت  مهف و  دـنمزاین  یمدآ  ناور  زغم و  هک  هزادـنا  نامه  میئوگب :
هاگآ و یتلم  موق و  ره  یبدا  گـنهرف  هک  دـشابیم  يدعـس )  ) یمدآ دـنهن  دـمان  هک  دـیاشن  یمغیب  نارگید  تنحم  زک  وت  زا - یتاـساسحا 

فراعم هنحـص  زا  يرظن  لـقع  یلک  درط  بجوم  هک  تسا  ییارگساـسحا  رد  طارفا  هک  مینادیم  اـم  همه  دـهدیم . هارا  ساـسحا  ياراد 
هک یئاههقطنم  هب  دورو  زا  لقع  دوخ  هک  یتروص  رد  ام  ربهار  دوب  هار  زا  رتهدیچیپ  میدیسرن  یئاجب  لقع  يربهر  زا  تسا - هتـشگ  يرـشب 

ياههقطنم هب  دورو  هب  راداو  روزب  ار  يرظن  لقع  هک  دنتـسه  يرظن  لقع  نابحاص  ياـهناسنا  نیا  و  دزرویم ، عاـنتما  تسا  نآ  كرد  قوف 
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هیلاع تاساسحا  نودب  هک  دنمهوکش  توارط و  اب  تایح  زا  ار  رشب  هک  تسا  ییارگ  لقع  رد  طارفا  نینچمه  و  دنیامنیم . نآ  كرد  قوف 
عت دروم  ياهناسنا  رد  ایاضق  يارب  لیلد  هبلاطم  لاوس و  يارب  دیدش  هقالع  داجیا  مراهچ - لصا  تسا . هتخاس  مورحم  تسین  ریذپ  ناکما 

شیازفا بجوـم  دراد ، تیبرت  میلعت و  رد  رگید  ياهلحرم  هب  ياهلحرم  زا  لاـقتنا  رد  هک  یعفن  هفاـضا  هب  لـصا  نیا  تاـعارم  تـیبرت  مـیل و 
هب هک  تسا  لصا  نیا  هنارهام  يارجا  اب  دـشابیم . تیبرت  میلعت و  دروم  ياهناسنا  هب  هدـش  ءاقلا  يایاضق  للع  لئالد و  تخانـش  اهیهاگآ و 
هچ دنشاب ، هک  يورملق  ره  رد  هک  دنوشیم  تیبرت  ینارظن  بحاص  اعدا ، رپ  رایسب  مه  یهاگ  یحطـس و  ياهداوس  اب  ددع  هب  ندوزفا  ياج 

دیفم تالوحت  داجیا  عادـبا و  شخب و  رمث  ياهتیلاعف  دـنناوتیم  رنه ، تعنـص و  هب  طوبرم  ای  یـضایر و  یعیبط و  مولع  هچ  یناسنا و  مولع 
دوشن يو  زا  تیبرت  میلعت و  دروم  ياهناسنا  زا  یلاوس  یتیبرت  میلعت و  هاگیاج  هنوگره  اـی  سـالک  رد  هک  یبرم  ملعم و  نآ  دـنهدب ، ماـجنا 

لاوس و هرابرد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  تسا . تاوما  يارب  یناوخ  هحتاـف  لوغـشم  اـهناسنا  نآ  ناور  زغم و  ياـیحا  ياـج  هب  یبرم  ملعم و  نآ 
رد لاوس  هرابرد  ثحاـبم  نیا  هحفص 257 . ات  هحفـص 220  زا  هغالبلاجهن  ریـسفت  همجرت و  زا  دـلجم 18  هب  دوش  عوجر  نآ ، جـئاتن  للع و 

، تسین حرطم  لاوـس  هک  یـسک  يارب  - 2 دوشیم ؟ لاوس  شیادـیپ  ثعاـب  یلماوـع  هچ  و  هچ ؟ ینعی  لاوـس  - 1 تسا : هدش  حرطم  دـلجم 
لاوس یگتسیاش  ترورض و  اب  ار  تیبرت  میلعت و  دروم  ياهناسنا  دیاب  نایبرم  ناملعم و  - 3 تسین . حرطم  یتفرعم 

یماگنه لاوس  کی  خساپ  - 6 تسا . باوج  لیهست  لماع  نیرتیساسا  لاوس  حیحـص  حرط  - 5 نارظن ؟ بحاص  وک  اما  - 4 دنزاسب . انشآ 
ریغ ياهلاوس  ددعتم 8 - ياهخساپ  لاوس و  کی  - 7 دوش . نشور  الماک  لاوس  هزیگنا  عوضوم و  هک  دسرب  دوخ  یعقاو  قطنم  هب  دـناوتیم 

اهیئانشور و هب  امـش  رذگ  دیتکرح ، رد  تایعقاو  تخانـش  ریـسم  رد  رگا  ناسنا … 10 - یحور  تـالاح  نیرتسدـقم  زا  یکی  یقطنم 9 -
هک میشابن  ددص  نآ  رد  زگره  - 11 دیزاسم . کیرات  شوشم و  اهیکیرات  اب  ار  اهیئانشور  تلع  نودب  دیـشاب  هجوتم  داتفا ، دهاوخ  اهیکیرات 
هک مینک  مه  رب  مه  رد  زیمآماهبا و  نانچ  ار  لاوس  خـساپ  دـیدج ، قئاقح  اب  یئورایور  زا  تشحو  تهج  هب  ای  دوخ و  تیعقوم  ظـفح  يارب 

کی لکـش  رد  ناسنا  کی  رادراب  زغم  زا  هکنآ  زا  شیپ  یتمیها  اب  قئاـقح  هچ  هک  دـنادیم  ادـخ  طـقف  - 12 میناچیپب . ار  هدـننک  لاوس  زغم 
تایح نیداینب  لوصا  یتسه و  یلاع  قئاـقح  رد  - 13 تسا . هتفر  نیب  زا  هدش و  طقس  تسرپدوخ  يوگخـساپ  هبرـض  اب  دوش  هدییاز  لاوس 
شور هب  دنتسم  راتفگ  یحور و  عضو  اب  دینک ، حرطم  ار  هلاسم  امش  هکنیا  نودب  هک  اسب  هچ  میریگب ، ار  اهیگدولآ  زا  هتسراو  نایاناد  غارس 

تالاوس و زورب  رد  عامتجا  طیحم و  عضو  یگنوگچ  تلاخد  - 14 دنیامن . لصف  لح و  ار  امش  هلاسم  ناشتیصخش  یعیبط  ياروام 
يرگنحطـس و شاداپ و  اهقیوشت و  هب  شیارگ  تیعقوم  زا  تیبرت  میلعت و  دروم  ياهناسنا  لاقتنا  ترورـض  مجنپ - لـصا  اـهنآ . ياهخـساپ 
، تیبرت میلعت و  دروـم  ياـهناسنا  لوـصو  لـحارم  نیرتیئادـتبا  رد  هچ  رگا  تقیقح  دوـخ  يارب  یئارگ  تقیقح  تیعقوـم  هـب  یئارگحـطس 

یلو تسا ، رثوم  نانآ  نورد  رد  بسانم  تیفیک  تیمک و  اب  ساره  میب و  داجیا  هکنانچ  دـشاب ، كرحم  رثوم و  دـناوتیم  شاداپ  قیوشت و 
نورد رد  ار  قیاقح  نآ  هب  هقالع  دیاب  امتح  دـنهدب ، قیاقح  دوخب  ار  یتاذ  شزرا  هک  دزاسب  ار  یئاهناسنا  دـهاوخب  اعقاو  یبرم  ملعم و  رگا 

نادجو ندروآ  رد  تیلعف  هب  هار  اهنت  هک  فیلکت  ساسحا  تمظع  تابثا  حیـضوت و  هفاضاب  روبزم  لاقتنا  يارجا  يارب  دروایب . دوجوب  نانآ 
دوش هداد  میلعت  دیاب  نآ  یتایح  تازایتما  تقیقح و  زا  تیعبت  موزل  رمع ، نایلاس  یجیردت  تفرـشیپ  اب  دشابیم ، شنوگانوگ  ياههرهچ  اب 

شیارآ هلیسو  کی  ناونع  هب  ار  تقیقح  دیابن  ام  دوش . هداد  رارق  تقیقح  زا  یلحارم  هب  لوصو  مه  تیبرت  هلیسوب  ندیدرگ  یلصا  يانبم  و 
دیاب اهتیبرت  میلعت و  هک  دنربیم  نامگ  امن  رکفتم  ماوع  زا  یـضعب  هک  تسین  نآ  تیعقاو  میهدب . رارق  نیقلت  هجوت و  دروم  هعماج ، گنهرف 

رط یلوایکام  وریپ  نارادمتسایس  هک  ار  اهناسنا  يدام  یگدنز  يانبور  طقف  هک  دوش  یتاعوضوم  نآ  هجوتم 
هب هدیـشخب و  ءالتعا  ار  ضحم  یعیبط  یگدنز  دیاب  دشاب ، هتـشاد  ناسنا  اب  راک  اعقاو  تیبرت  میلعت و  رگا  دـیامن . نیمات  دـننکیم ، يزیر  ح 

ناکما يرشب  یحطس  ياههتـساوخ  اههتـسناد و  قوف  یقئاقح  ای  تقیقح  هب  فارتعا  نودب  لدبت  لیدبت و  نیا  دزاسب . لدبم  ناسنا  یگدنز 
شیاهتیریدم تاماقم  گنهرف و  طیحم و  هک  یلکـش  نآ  اب  تقیقح  هب  هیکت  نودب  یمدآ  هک  تهج  نادب  رتعماج ، ترابع  هب  تسین . ریذپ 

صیخـشت دـناوتن  ار  تقیقح  نایبرم ، ناملعم و  هلیـسوب  نادـجو و  لقع و  اب  ناسنا  دوخ  رگا  و  ، ) دـنک یگدـنز  دـناوتیمن  دـنکیم  نیقلت 
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و دنهدب . هئارا  ار  تیبرت  میلعت و  نایبرم  ناملعم و  هک  تسا  يرورـض  اذل  تخاس )، دنهاوخ  وا  يارب  ار  یئاهتقیقح  ای  تقیقح  اعطق  دهدب ،
یعونـصم یقئاقح  اب  هک  تسا  یعطق  دیامن : میظنت  ار  دوخ  یگدنز  لیـصا  قئاقح  اب  دهاوخن  ای  دناوتن  ناسنا  رگا  میتفگ : هک  هنوگنامه  الا 

نآ زا  تقیقح  فیرعت  رد  تخاس . دـنهاوخ  هابت  ار  وا  رمع  راگزور  کلذ ، ریغ  ندـش و  یقلت  ناـمرهق  ترهـش و  ماـقم ، لوپ ، داژن ، دـننام 
نآ زا  یئزج  ای  ناسنا  لوقعم ) تایح   ) يارب یئاـنبم  دـناوتب  هک  تسا  رما  نآ  تقیقح  تفگ : ناوتیم  تسا  ثحبم  نیا  بساـنم  هک  تهج 

یناسنا دض  امن و  ناسنا  یتاناویح  هار  رد  يراکادف  ار  ناسنا  کی  لوقعم ) تایح   ) يانبم ناوتیم  ایآ  دشاب . هدوب 
( لوقعم تایح   ) يانبم رب  ار  تذل  ناوتیم  ایآ  تسا !؟ یقیقح  روبزم  يراکادف  میئوگب : ات  داد  رارق  یگدـنز  رد  العا  فدـه  نودـب  و  ت ،

ناونع هب  دنناوتیم  ندش  یقلت  نامرهق  ترهـش و  ماقم و  لوپ و  ایآ  نینچمه  و  تسا . یقیقح  ییارگ  تذل  میئوگب  ات  داد  رارق  ناسنا  کی 
-1 تسا : ریز  رارق  هب  دشاب ، هدوب  لوقعم ) تایح   ) ینابم دناوتیم  هک  یقیاقح  هنومن  دـنوش !؟ یقلت  نآ  زا  یئزج  ای  لوقعم ) تایح   ) ینابم

زین یمدآ  حور  ناور و  ناج و  تسا ، اهنآ  فشک  مهف و  ددصرد  مولع  هک  تسا  ینیناوق  ياراد  ناسنا  يدام  داعبا  یتسه و  ناهج  هکنانچ 
. دـشابیم یمدآ  حور  ناور و  ناج و  لالتخا  بجوم  اهنآ ، رد  لخم  ياهینوگرگد  داجیا  اـی  اـهنآ ، هب  یئاـنتعایب  هک  تسا  ینیناوق  ياراد 

شریذـپ لـباق  ناـشتیبرت  میلعت و  دروـم  ياـهناسناب  ار  نآ  تاـعارم  موزل  تقیقح و  نیا  رگا  ناـیبرم  ناـملعم و  تسا و  تقیقح  کـی  نـیا 
هتـسد صالخا  لامک  اب  رگا  هک  میریذـپب  دـیاب  دراد ، لابندـب  یلمعلاسکع  یلمع  ره  - 2 دـناهدادن . ماجنا  نانآ  يارب  مهم  يراک  دـنزاسن 

نیا هک  ماگنه  نآ  زا  دش . دهاوخ  میدقت  امب  سوسحمان  ای  سوسحم  یلگ  هتـسد  دیدرت  نودب  میدرک ، میدقت  عامتجا  ای  درف  کی  هب  یلگ 
وتیم ام  عقوم  نآ  زا  تشگ و  دهاوخ  زاغآ  يرشب  يونعم  بالقنا  دوش ، یقلت  يدج  يرشب  تیبرت  میلعت و  رد  تقیقح 

ار یگدنز  يالعا  فده  تسا  يوحن  رهب  دـیاب  تیبرت  میلعت و  - 3 میتشاذگ . یناسنا  خیرات  هب  مدق  یعیبط  خـیرات  زا  ام  هک  مینک  اعدا  مینا 
همه دـنکیم ، یگدـنز  اـیند  نیا  رد  ـالعا  فدـه  نودـب  هک  یناـسنا  دزاـسب . شریذـپ  مهف و  لـباق  تیبرت  مـیلعت و  دروـم  ياـهناسنا  يارب 

زیچ و همه  ناوتب  رگا  هک  تسا  یتایح  رایسب  تقیقح  نیا  - 4 درادن . دوجو  حرط  لباق  شزرا  چیه  وا  يارب  و  دزابیم . ار  دوخ  تیدوجوم 
يزادناتسد لباق  ریغ  تباث و  ار  یشزرا  ناوتیمن  رگید  داد ، رارق  دوشیم  باختنا  فده  ناونع  هب  هک  یفده  ره  ینابرق  ار  اهـشزرا  همه 

ماقم ندروآ  تسدب  نم  فده  هک  ماگنه  نآ  رد  ینعی  دـشاب . نیمز  يور  ياهناسنا  همه  تایح  هچ  رگا  یتح  درک  یقلت  ریذـپان  یخوش  و 
نآ زا  قلطم  شزرا  نوچ  دـشاب  نیمز  يور  ياهناسنا  همه  نتـشک  هلیـسوب  طـقف  فدـه  نیا  دـشاب و  تعیبط  ملاوع  همه  هب  قلطم  تیکلاـم 

شیب يرـصنع  تسـس  دوجوم  کی  انیقی  مشکن ، ار  اهناسنا  نآ  همه  رگا  تسا ، تعیبط  ملاوع  همه  رب  قلطم  تیکلاـم  هک  تسا  نم  فدـه 
ندرک ینابرق  دنمزاین  نآ  هب  لوصو  تسا و  هدش  یقلت  فده  ناونع  هب  یتاعوضوم  ای  عوضوم  هک  تسا  نیا  دروم  نیا  رد  تقیقح  متسین .

هک ا یئالاو  شزرا  هفاضاب  دشاب  هدش  ینابرق  هلیسو  ياهشزرا  ای  شزرا  همه  ياراد  دیاب  دشابیم ، هلیسو  ناونع  هب  یتاعوضوم  ای  عوضوم 
، دوش هتفرگ  يدـج  اـهتیبرت  میلعت و  رد  تقیقح  نیا  رگا  داد . ملظ  هب  نت  دـیابن  درک و  ملظ  دـیابن  - 5 دیامن . ناربج  ار  هلیـسو  نتفر  نیب  ز 

نآ تسا  اجک  تسیچ و  و  تسا ؟ مادـک  تقیقح  سپ  تسین ، تقیقح  هیـضق  نیا  رگا  تفر . دـهاوخ  نیب  زااهیـشکمولظم  اهیتسرپ و  ملاـظ 
ار یناسنا  تایح  شزرا  - 6 دادن ؟ رارق  اهیزاب  تسایس  اهیخوش و  یئوجدوس و  یتسرپ و  تذل  يادف  ار  نآ  ناوتن  هجو  چیه  هب  هک  تقیقح 

هکیمادام هک  تسا  نیا  یناسنا  تایح  هرابرد  تقیقح  مینک . تابثا  للم  ماوقا و  ناـیم  رد  لوادـتم  تاـنیقلت  لـماوع و  قوف  هب  طوبرم  دـیاب 
دیـشروخ عاعـش  هب  هتـسباو  وا  تایح  دریگن ، دوخب  یناسنا  دض  عضو  اهناسنا ، رگید  تایح  دعاوق  لوصا و  نتـشاذگ  اپ  ریز  اب  ناسنا ، کی 

عقوـت هک  تسا  نیا  تقیقح  - 7 تسا . میقتـسم  طارـص  زا  فارحنا  وا  هب  ندـناسر  بیـسآ  تداـبع و  وا  هب  تمدـخ  تسا و  یهلا  تـمظع 
ره هک  تسا  نیا  تقیقح  بآ 8 - اب  ندرک  باریـس  نودب  تسا  ناتخرد  نداد  هویم  ندییور و  عقوت  دننام  شـشوک  راک و  نودب  دزمتـسد 
راک نادجو  هک  یناسک  رگید  تسدب  ای  ینورد  لماع  اب  اهنآ  طوقـس  دـشاب ، هداتفا  راک  زا  اهنآ  رد  راک  نادـجو  هک  ياهعماج  ره  ناسنا و 

ای تسین  بولطم  اهنآ  دوجو  اتلاصا  هدوب و  یضراع  هک  یتانایرج  اههدیدپ و  - 9 تسا . یعطق  تسا ، تیلاعف  رد  رادیب و  نانآ  رد 
هب دـنمدوس  هک  هچنآ  و  تفر ، دـنهاوخ  نیب  زا  فلتخم  ياهداب  ناماد  رد  اوه  رد  هدیـشاپ  درگ  دـننام  دنتـسه ، لاوز  هب  ور  للع  هب  هتـسباو 
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دسریم رمثب  دنکیم و  تکرح  دوخ  یقیقح  نوناق  اب  یصاخشا  رتمک  رد  تاذ  تنایـص  لصا  - 10 دنام . دهاوخ  رادیاپ  تسا ، مدرم  لاح 
هب هک  قئاقح  نیا  فلاخم  تارکفت  ددرگیم …  يروحم  دوخ  یهاوخدوخ و  هب  لدـبم  تاذ  تنایـص  اهناسنا  ریگمـشچ  رایـسب  رثکا  رد  و 

اهنآ یلـصا  میهافم  كرد  رد  اطخ  ای  تسا ، یعالطایب  هب  دنتـسم  ای  تسا  اهناسنا  لوقعم ) تایح   ) هدـنراداپ رب  قئاـقح  زا  ياهنومن  ناونع 
دوخ ياهمر  شراخ و  تذـل  ناویح و  ذـئاذل  زج  یتقیقح  هک  تسا  اـهیروحمدوخ  یناویح و  تاذـل  رد  ندـش  روهطوغ  زا  یـشان  اـی  تسا 

ندـنامهف و دـش و  تباث  قئاـقح  اـی  تقیقح  دوجو  هک  لاـح  تساراـگزور . ناـگماکدوخ  راـک  تلآ  دـلقم و  اـی  دسانـشیمن و  ار  یعیبط 
. دسریم اهنآ  هب  لمع  هدیقع و  هشیدنا و  هار  زا  اهنآ  يدج  يرادهگن  هب  تبون  تفرگ ، ماجنا  حیحص  تیبرت  میلعت و  هلیسوب  نآ  ندناریذپ 

رگا تسا . تیبرت  میلعت و  شریذپ  نارود  رد  تقیقح  ندرکن  یقلت  يدج  هجیتن  هراومه  تهج  کی  زا  هکلب  ابلاغ  یگدنز  یچوپ  ساسحا 
ار تدارم  اروف  ینک  هدارا  هچره  هک  یـسرب  تردق  نآ  هب  رگا  یلک  روطب  يروایب و  تسدب  ار  ترهـش  ماقم و  دوس و  تذل و  لماوع  همه 

، يروآ تسدب 
، نتشیوخ زا  لافغا  لئاسو  رگید  ریدخت و  یشاب و  رایشه  رگا  ینک ، یگدنز  هصغ  مغ و  نودب  ایند  نیا  رد  اهنرق  یهاوخب  رگا  هک  اجنآ  ات 
هدروآ و رد  تراگزور  زا  رامد  یچوپ  ساسحا  ینک ، ادـیپ  ار  دوخ  رب  اشامت  قیفوت  هظحل  و  دزاـسن ، دوباـن  ار  دوخ  داـعبا  همه  زا  یهاـگآ 

نورق لوط  رد  هصغ  مغ و  یب  یگدنز  ترهـش و  ماقم و  دوس  ذئاذل و  همه  تسا و  وت  رودقم  هک  هچنآ  همه  شاک  هک  درک  یهاوخ  وزرآ 
سونایقا يور  ياهبابح  میتفگ  هک  هچنآ  همه  اریز  دـنهدب ، رارق  لوقعم ) تایح   ) کـی رد  یتعاـس  ارت  دـندریگب و  وت  تسد  زا  ار  يداـمتم 

یتح ینعی  تشگ . دنهاوخ  هچ ) سپـس   ) هک نیـسپاو  لاوس  یهاگآ و  زا  هتـساخرب  داب  کی  ینابرق  اهبابح ، نآ  زا  اهدرایلیم  هک  دنا  تایح 
: تفگ دیاب  اذـل  ینایاپ  هب  هدیـسر  ياهناسفا  یناماس  هدـش  هبت  متـسیک ؟ نم  تفگ : یهاوخ  يداش  لامک  اب  نورق  همه  رد  یگدـنز  زا  سپ 

هـصرع رد  ار  قئاـقح  ندوب  يدـج  هک  درادـن  دوجو  نیا  زج  یچوپ  ساـسحا  زا  تاـجن  تاـیح و  ندوب  يدـج  ساـسحا  يارب  یهار  چـیه 
تایح . ) میزاسب شریذپ  مهف و  لباق  نادنزرف  تیبرت  میلعت و  رد  تسا  نکمم  هک  ياهلیـسو  رهب  دصاقم  رازبا  یلمع و  يرکف و  یتدـیقع و 

هک ار ، نآ  نیداینب  ياهگنـس  هکنیا  طرـش  هب  تسا ، تداعـس  هب  تیدـبا  يارب  اـبیز  رایـسب  ینـالاد  هک  لـلجم  تسا  یخاـک  یمدآ  لوقعم )
سا قئاقح 

هکلب تیبرت  میلعت و  دروم  ناسنا  میئامنن . خولک  هب  لدـبم  مینکن و  شچوپ  ندرک  یقلت  رویز  رز و  ناونع  هب  ای  نتفرگ و  یخوش  هب  اـب  ت ،
سوه تسدب  تراسا  زا  تسا  ترابع  اهتراسا ، نیرتهدـننکدوبان  هک  دـش  تابثا  تقیقح  نیا  وا  يارب  هک  یتقو  هک  دـنادب  دـیاب  یناسنا  ره 

نآ هب  یئانتعایب  اب  ار  نارگید  دوخ و  منیبیمن ، نم  هک  دـنزب  یئانیبان  هب  ار  دوخ  دـیابن  رگید  یگماکدوخ ، ریجنز  اـب  ندـش  هتـسب  يزاـب و 
نیا نتفرگ  يدـج  هب  اب  دوب ، دـهاوخن  لمعلاسکع  نودـب  یلمع  چـیه  هک  تسا  تقیقح  کی  نیا  هک  دـش  تاـبثا  یتقو  دـبیرفن . تقیقح 

ياهناسنا يدازآ و  هرابرد  تیبرت  میلعت و  دروم  ياهناسنا  يدازآ و  دیامن . نیمـضت  ار  دوخ  لوقعم ) تایح   ) للجم خاک  يرادیاپ  تقیقح 
ماجنا اهناسنا  نآ  هرابرد  هجوت  لباق  يراک  ناوتیمن  اهنآ  لوقعم  لصف  لح و  نودب  هک  میراد  یـساسا  هلاسم  راهچ  تیبرت ، میلعت و  دروم 

ای دـننادیم ، ار  نآ  شزرا  يدازآ و  يانعم  الثم  یگلاس  تسیب  ات  یگلاس  هد  نس  زا  تیبرت ، میلعت و  دروم  ياهناسنا  ایآ  مکی - هلاـسم  داد :
یعیبط ياههتـساوخ   ) دـشابیم ناشـشخب  تذـل  ياههتـساوخ  يارجا  زا  عنام  هک  تسیدویق  زا  یئاـهر  تسا  بولطم  ناـنآ  يارب  هک  هچنآ 

، دنشاب دازآ  رگا  هک  تسیچ  نادنزرف  نیا  نوماریپ  تایعقاو  قئاقح و  مود - هلاسم  ماخ ؟) یئادتبا و  ضحم و 
روبع يامنهار  هک  نایبرم  ناملعم و  نآ  يارب  ایآ  موس - هلاسم  تشگ ؟ دنهاوخ  دنمهرهب  باختنا  قح  يافیتسا  رد  تایعقاو  قئاقح و  نآ  زا 
هلاسم هن ؟ ای  تسه  یطیارـش  دنتـسه ، لوقعم  يدازآ  ياهتیعقوم  هب  ماـخ  یئادـتبا و  مهاوخیم  تیعقوم  زا  تیبرت  میلعت و  دروم  ياـهناسنا 
یـشور اب  و  دـنروایب ، تسد  هب  ار  لوقعم  يدازآ  دناهتـسناوت  تیبرت  میلعت و  نارود  رد  هک  یئاـهناسنا  هک  دراد  دوجو  یهار  اـیآ  مراـهچ -

هوک و نآ  هرخـص و  نیا  هب  ندـیبوک  اـب  ار  ناـنآ  هعماـج  جاوما  دـنوشیم ، هعماـج  دراو  هک  یتقو  دـننک ، هدافتـسا  شنیزگ  قح  زا  لوقعم 
یگلاس ات 20  یگلاس  نس 10  زا  تیبرت  میلعت و  دروم  ياهناسنا  ایآ  مکی - هلاسم  دزاسن ؟ دوبان  اهناتسراخ  اهخالگنـس و  رد  نانآ  نتخادنا 
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تیرثکا میراذگب ، رانک  دنـشابیم ، ءانثتـسا  دـح  رد  هک  ار  دودـعم  رایـسب  يدارفا  رگا  دـننادیم ؟ ارنآ  شزرا  لوقعم و  يدازآ  يانعم  الثم 
نیبام 10 و هک  سرون  نالاهنون  هب  دسر  هچ  دننادیمن  ارنآ  شزرا  يدازآ و  يانعم  مه  الاب  هب  یگلاس  زا 20  یتح  اهناسنا ، قافتا  هب  بیرق 

يارب الومعم  هک  هچنآ  میدش ، رکذتم  هناگجنپ  لئاسم  یلامجا  نایب  رد  هک  هنوگنامه  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـننکیم . تکرح  یگلاس   20
دشابیم ناششخب  تذل  ياههتساوخ  يارجا  عنام  هک  تسا  يدویق  زا  یئاهر  تسا ، بولطم  اهناسنا 

دیاب دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یناسنا  رگا  هکناـنچ   ) دوش حرطم  يدـج  روطب  هلاـسم  نیا  رگا  ماـخ ) یئادـتبا و  ضحم و  یعیبط  ياههتـساوخ  )
تذـل ياههتـساوخ  يارجا  عناـم  دویق  زا  یئاـهر  هب  قـشع  زا  ار  اـهناسنا  نیا  هنوـگچ  ینعی  درک ؟ دـیاب  هچ  سپ  هک  ددرگ ). حرطم  يدـج 

نیا زج  دـسریم  رظنب  تخاـس ؟ دراو  دـسریم ، رمث  هب  یئوـجریخ )  ) راـیتخا اـب  هک  لوـقعم  يدازآ  دـشر  هلحرم  هب  هداد و  تاـجن  شخب ،
لوصا میلعت  اب  طقف  طـقف و  تیـصخش  تیوقت  دوش و  تیوقت  اـهناسنا  تیـصخش  تسا  نکمم  هک  ياهلیـسو  رهب  دـیاب  هک  درادـن  یخـساپ 

اب طابترا  رگید و  ياهناسنا  اب  طابترا  یتسه ، ناهج  اب  طابترا  ادـخ ، اب  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  رد  یگدـنز  ینـالقع  نیناوق  يرطف و 
تاـیلک نآ  يرطف  لوصا  زا  دوصقم  دـشابیم . ریذـپ  ناـکما  نیناوـق  لوـصا و  نآ  اـب  ندـیدرگ  ریـسم  رد  اـهناسنا  نداد  رارق  و  نتـشیوخ )
روظنم هکلب  دسریمن . مه  ناتـشگنا  هرامـش  هب  یتح  ینرق  ره  رد  هک  دنراد  دوخرب  اهنآ  زا  عماوج  ناگتفای  دشر  طقف  هک  تسین  يدـیرجت 
يدعت تناما ، هب  تنایخ  غورد ، حبق  دننام  دوشیم . حرطم  ایاضق  نیرتشریذپ  لباق  وهداس  اب  هک  تسا  اهیگتسیاش  اهیگتسیاب و  نیرتلیصا 

دوـس يارب  یبـلط  تصرف  شـشوک و  یئور ، دـنچ  يراـکایر ، ریوزت ، هلیح و  تـسا ، نـکمم  هـک  یلکـش  ره  رد  مـلظ  نارگید ، قوـقح  رب 
هک دوخ  یصخش 

تحاـقو و حـبق و  كرد  تاوهــش . ياـپ  ریز  رد  نادـجو  روعــش و  كرد و  لـقع و  ندرکادـف  تـشگ ، دـهاوخ  ماـمت  نارگید  ررــض  رب 
روما تالومحم  تاعوضوم و  هرابرد  يدیرجت  تایلک  تخانش  هب  يزاین  تسا  اهناسنا  كاپ  ترطف  هب  دنتسم  هک  اههدیدپ  نیا  یگتسیاشان 

ساسحا راک و  نادجو  ندش  رادیب  تلادع و  افـص و  قدص و  اهیکین و  هب  لیامت  یگتـسیاش  ترورـض و  كرد  نینچمه  درادـن و  هروبزم 
رگید يزیچ  هب  ترطف  نادجو و  کیرحت  هب  زج  ییارگ  تفرعم  ینمادکاپ و  تعاجش و  نینچمه  تسا و  فیلکت  هک  تهج  نادب  فیلکت 

قیقحت ظفح و  هب  يزاین  دـننادب ، ار  نآ  شزرا  ینعم و  دـنناوتب  هک  اهناسنا  تیـصخش  تیوقت  يارب  رتنـشور  ترابع  هب  و  تسین . یجاـیتحا 
هب ار  تیبرت  میلعت و  دروم  ناسنا  ره  نادـنزرف و  نهذ  بسانم ، قرط  اب  هک  تسا  یفاک  هکلب  درادـن  دوجو  انیـس  نبا  تاراشا  رخآ  ياهطمن 

یعطق دوش ، تیوقت  نادـنزرف  تیـصخش  میتفگ : هک  یبیترت  هب  رگا  تخاس . هجوتم  ناشمیلـس  لـقع  ترطف و  هب  یهیدـب  ياـیاضق  اـهلثم و 
تیوقت رتشیب  رتالاو  تایقالخا  هب  لمع  اب  نانآ  تیـصخش  هک  هزادنا  ره  و  دیـشچ ، دنهاوخ  ار  لوقعم  يدازآ  معط  اجیردـت  نانآ  هک  تسا 

رگا هک  تسیچ  نادنزرف  نوماریپ  تایعقاو  قئاقح و  مود - هلاسم  تشگ . دـنهاوخ  دـنمهرهب  رتشیب  لوقعم  يدازآ  يارجا  كرد و  زا  دوش ،
قئاقح و نآ  زا  دنشاب ، دازآ 

نآ رد  طیحم ، کی  رد  صاخـشا  ياههتـساوخ  دازآ  باختنا  هک  تسا  یهیدب  تشگ ؟ دهاوخ  دنمهرهب  باختنا  قح  يافیتسا  رد  تایعقاو ،
ای هداس  هاوخ  دـنکیم  یگدـنز  هک  یطیحم  نآ  رد  یناسنا  ره  هک  ینعم  نیا  هب  دراد ، دوجو  هک  تفرگ  دـهاوخ  ماجنا  تاـیعقاو  قئاـقح و 

سرتسد رد  طیحم  نآ  رد  هک  درک  دـهاوخ  باختنا  ار  تاعوضوم  نآ  دازآ ، باـختنا  زا  يرادروخرب  رد  دـب ، اـی  بوخ  عونتم ، هدـیچیپ و 
نآ رد  وا  هک  يزیچ  ره  وا و  یگدنز  لماوع  دـنکیم  یگدـنز  رهـش  زا  رود  کچوک  يدابآ  کی  رد  هک  یـصخش  لاثم - ناونع  هب  تسا .

تسا و دیفم  وا  يارب  هک  یتاناویح  ندنارورپ و  يارب  تخرد  تعارز ، يارب  نیمز  دـننام  دـهد  رارق  فرـصت  دروم  ار  نآ  دـناوتیم  طیحم 
اذل تسا ، نیعتم  دودحم و  کلذریغ  الثم و  چگ  ندـعم  را  هدافتـسا  رـسمه و  باختنا  رگید ، يدابآ  هب  دوخ  يدابآ  زا  دودـحم  ياهتکرح 

دهاوخ هدافتـسا  میدرمـش ، هک  ءایـشا  نامه  رد  هک  تسا  یهیدب  دنک ، هدافتـسا  دوخ  يدازآ  باختنا  قح  زا  دـهاوخب  رگا  یـصخش  نینچ 
هب یگتـسب  ناـسنا  کـی  دازآ  باـختنا  رگید  فرط  زا  تسا . دوـجوم  گرزب  رهـش  کـی  رد  هـک  یتاـیعقاو  قئاـقح و  نارازه  رد  هـن  درک ،

ياههتـساوخ كدـنا و  تامولعم  اب  هلاس  ای 18  الثم 16  ناسنا  کـی  هک  یتقو  دراد . وا  ياـهنامرآ  اههتـساوخ و  تاـمولعم و  تاـعالطا و 
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تاساسحا ياهنامرآ  ضحم و  یعیبط 
رکفتم کی  تامولعم  زا  هن  درک  دهاوخ  هدافتـسا  اهنامرآ  اههتـساوخ و  تامولعم و  نیمه  زا  دـهدب ، ماجنا  دازآ  باختنا  دـهاوخب  ماخ ، ي 

نیا دـیاب  تیبرت  میلعت و  لووسم  تاماقم  هک  تسا  لصا  نیا  يور  یناسنا . يالاو  ياهنامرآ  لوقعم و  ياههتـساوخ  ياراد  قلطم و  گرزب 
رد هتفرگ  رارق  تیـصخش  نانآ  هک  دـنهدب  نادـنزرف  هب  ار  باختنا  يدازآ  رادـقم  نآ  تیبرت ، میلعت و  لـمع  رد  هدومن و  تاـعارم  ار  هتکن 

شزرا اب  ءایـشا  رگید  هناخباتک و  نیزنب و  رابنا  كدوک  کی  نوماریپ  رگا  هداس  لاثم  کی  اب  و  دـنزاسن . هاـبت  ار  ناـشلامک  دـشر و  يارجم 
وا تسدب  تیربک  دنک ، نشور  شیامرگ  زا  هدافتسا  يارب  ار  يراخب  دناوتیم  وا  هک  لیلد  نیا  هب  دیابن  ای  دشاب ، هتـشاد  دوجو  قارتحا  لباق 
هک دنوش  كدوک  نآ  بظاوم  صاخـشا  ای  صخـش  دیاب  اعطق  دوش ، هداد  وا  تسدب  تیربک  هک  دنک  باجیا  یترورـض  رگا  هکنیا  ای  داد و 
نآ يارب  ای  موس - هلاسم  دـنازوسب . مه  ار  دوخ  هک  اسب  هچ  دـنزب و  هناخباتک  نیزنب و  راـبنا  هب  شتآ  باـختنا ، رد  يدازآ  هب  هیکت  اـب  اداـبم 

، دنتـسه لوقعم  يدازآ  تیعقوـم  هب  ماـخ  یئادـتبا و  مهاوـخیم  تیعقوـم  زا  تیبرت  میلعت و  دروـم  ياـهناسنا  روـبع  ياـمنهار  هک  ناـملعم 
ناوتیمن يرادن  هک  ار  يزیچ   ) نوناق دراوم  نیرتمهم  زا  یکی  هک  تسین  يدیدرت  هن ؟ ای  دراد  دوجو  یطیارش 

ملعم هک  یتـقو  تسا . دروـم  نیمه  دـهدب ) ار  نآ  دـناوتیمن  تسا  زیچ  کـی  دـقاف  هـک  يزیچ   ) هـیطعی ـال  ءیـشلا  دـقاف  یهدـب ) ار  نآ  ي 
يرگید رد  ارنآ  دناوتیم  هنوگچ  درادن  ار  یتلـصخ  یبرم  هک  یتقو  دیامن !؟ میلعت  يرگید  هب  ار  نآ  دناوتیم  روطچ  دنادیمن  ار  ياهلاسم 

، دـناسرب تیلعفب  نانآ  زغم  رد  ار  لقع  هوق  دـیامن و  تیوقت  اهناسنا  رد  ار  لـقعت  دـهاوخیم  هک  یبرم  ملعم و  نآ  نیارباـنب ، دـنک !؟ داـجیا 
، ارگتقیقح سانـشقح و  ناسنا  نتخاس  يارب  نینچمه  دشاب . دنمهرهب  نآ ، حیحـص  تیلاعف  زا  يرادروخرب  لقع و  هوق  زا  دوخ  دیاب  تسخن 
ملع و هب  قشع  هدیدنـسپ و  قالخا  نتـشاد  زا  ار  اهناسنا  تیمورحم  لـماوع  میهاوخب  اـم  رگا  دـشاب . ارگقح  سانـشقح و  دـیاب  یبرم  دوخ 

تیمورحم زا  تسا  ترابع  ود  نآ  زا  یکی  دشاب ، هتشاد  لماع  ود  تیمورحم  نیا  رگا  هک  تسا  یعطق  میروآ ، رد  هبـساحم  تحت  تفرعم ،
هکلب دنکیم ، درـسلد  ندیدرگ  تفرعم و  زا  اهنت  هن  ار  یناوارف  ياهناسنا  هک  تسا  لماع  نیا  ندیدرگ . تفرعم و  زا  نایبرم  ناملعم و  دوخ 

تیبرت میلعت و  نارود  رد  هک  یئاهناسنا  هک  دراد  دوجو  یهار  ایآ  مراهچ - هلاسم  دـیامنیم . لاـمک  يارب  زاورپ  لاـب  ود  نآ  دـض  ار  ناـنآ 
دراو هک  یتقو  دننک ، هدافتسا  شنیزگ  قح  زا  لوقعم  یشور  اب  دنروایب و  تسدب  ار  لوقعم  يدازآ  دناهتسناوت 

؟ دزاسن دوبان  اهناتـسراخ  اهخالگنـس و  رد  نانآ  نتخادـنا  هوک و  نآ  هرخـص و  نیا  هب  ندـیبوک  اب  ار  نانآ  هعماج  جاوما  دـنوشیم  هعماـج 
نیناوق هعماج و  تیریدم )  ) تسایس نایدصتم  یگنهامه  زا  تسا  ترابع  هار  نآ  و  يرآ ، هک  تسا  نیا  تیمها ، اب  رایـسب  لاوس  نیا  خساپ 

تفگ دـیاب  اذـل  دزاسن . دوبان  وحم و  ار  هدـنزاس  ياـهتیبرت  میلعت و  هجیتن  هک  هعماـج  رد  یئاـضف  ندروآ  دوجوب  رد  یگنهرف  تاـهیجوت  و 
ات دتفا  نایرجب  اههاگدـید  همه  زا  دـیاب  تسا ، مالـسا  یلـصا  يانبم  ناونع  هب  هک  هنوگنامه  اهناسنا  تایح  داعبا  همه  یگنهامه  تدـحو و 

یتمالـس و اب  ار  دوخ  یگدنز  ياهتیلاعف  رادناج  کی  هک  تسا  یهیدـب  روصت  کی  نیا  دنـسرب . دوخ  جـئاتن  هب  زین  هدـنزاس  تیبرت  میلعت و 
یگدنز تیلاعف  تیفیک  رادقم و  نامه  هب  ءاضعا  زا  یکی  رد  صقن  نیرتکچوک  اب  دهدب و  ماجنا  دـناوتیم  دوخ  ندـب  ءاضعا  همه  تحص 

دورو اب  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  رتالاب  یلیخ  میتفگ  هک  هلاسم  نیا  زا  یناسنا  تایح  داعبا  تدـحو  هیـضق  یلو  ددرگیم . لـتخم  رادـناج 
يدارفنا و لاح  رد  هچ  ناسنا  يداصتقا  دـعب  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  ددرگیم ، لتخم  زین  رگید  داعبا  یناسنا ، تایح  داعبا  زا  یکی  هب  لالتخا 

دوب دهاوخ  یقطنم  ریغ  زین  وا  یگنهرف  رصانع  همه  قالخا و  تسایس و  قوقح و  دشاب ، یقطنم  ریغ  یعمج  لاح  رد  هچ 
. دوب دهاوخ  هناملاظ  ساسایب و  زین  داعبا  هیقب  هک  تسا  یهیدب  دـشاب ، هناملاظ  ساسایب و  هعماج  کی  ای  ناسنا  کی  یقوقح  دـعب  رگا  و  . 
هب یناسنا و  داعبا  همه  میظنت  حالـصا و  رد  ار  شقن  نیرتیـساسا  هک  دـید  میهاوخ  میهدـب ، رارق  هجوت  دروم  تسرد  ار  یناـسنا  عضو  رگا 

عماوج مدرم  هب  ارنآ  هتـسیاش  تیمها  نونک  ات  هنافـساتم  هک  دراد  هدـهعب  تیبرت  میلعت و  نامه  اهنآ  یگنهاـمه  تدـحو و  ندـناسر  تیلعف 
هک نیمه  و  دیآیمن ، تسدب  بولطم  جئاتن  تیبرت ، میلعت و  هلاسم  هب  نداد  تیمها  اب  یتح  منیبیم  هکنیا  نیاربانب ، دناهتخاسن . كرد  لباق 

تهج هب  دـنوشیم ، هیجوت  يزیمآگنر و  هعماج  رد  دوجوم  ماوع  اـههزیگنا و  اـب  دـنوشیم ، هعماـج  دراو  تیبرت  میلعت و  دروم  ياـهناسنا 
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دراد دوجو  ثحبم  نیا  رد  مهم  رایـسب  هتکن  کی  لاح ، نیا  اب  تسا . اهتیبرت  میلعت و  دافم  اب  هعماج  رد  ناسنا  داعبا  اههدـیدپ و  یگنهامهان 
، یئاهنت هب  ناسنا  کی  وت   ) ار هیـضق  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  و  تخاس . دـهاوخ  روراب  ار  تیبرت  میلعت و  اـنئمطم  دوش ، تاـعارم  رگا  هک 

ناـسنا هب  میناـجنگب و  تیبرت  میلعت و  رد  اـمتح  اـمتح و  یتـلع ) مه  یلولعم و  مه  یئاـیرد ، مه  ياهرطق و  مه  یعاـمتجا ، مه  يدرف و  مه 
تم ياهتردق  نتشاد  تهج  هب  وت  هک  میزاسب  شریذپ  لباق  مینامهفب و  تیبرت  میلعت و  دروم 

ایندـلا و لجر  اـمنا  و  یئارغط : لوقب  ینک و  ظـفح  ار  دوخ  تیدوجوم  يوشن و  یـشالتم  عاـمتجا  طـیحم و  لـماوع  ریز  رد  یناوتیم  عون 
و دنکن ). هیکت  يدرم  چیه  هب  ایند  رد  تسا  یـسک  ایند ، درم  هناگی  ایند و  درم  تسین  نیا  زج  و   ) لجر یلع  ایندلا  یف  لوعی  نم ال  اهدـحاو 

یخوش یمدآ  ار  يولوم  ام  زیزع ، نادـنزرف  يا  تسا  دازآ  دریگب  قلعت  گنر  هچ  ره  دوبک ز  خرچ  ریز  هک  منآ  تمه  مـالغ  ظـفاح : لوقب 
نوچ دننک و  هیکت  وت  رب  اهناسنا  ات  شاب  ناسنا  طسبنم  ره  تلاح  نکیم  مهف  طلتخم  اهلک  یئزج ز  يا  وت  زا  دیوگیم : هک  مینادیمن  هدننک 
امـش زا  نادـنزرف  رگا  یـشاب . اهنآ  یلالقتـسا  لامک  هار  دـس  هن  ینک و  ریقحت  وت  رب  هیکت  تهج  هب  ار  اهناسنا  هن  هک  درادـن  ناکما  یناسنا ،
هرطق هک  ام  ای  نم  دراد  ناکما  هنوگچ  تسا ، سونایقا  دننام  عامتجا  طیحم و  هک  دننک  حاضیتسا  ار  امـش  دنـسرپب و  لیلد  نایبرم  ناملعم و 

هداس و یلیخ  خساپ  زیزع  نادنزرف  نآ  هب  نایبرم  ناملعم و  امـش  مینک !؟ ظفح  ار  دوخ  لالقتـسا  سونایقا  نآ  رد  میتسین  شیب  یئاههرطق  ای 
رداق نانآ  اهنت  هن  و  تخادـنا ، هار  هب  ناوارف  طاـشن  اـب  ار  ناـنآ  هکلب  تخاـس  دـهاوخ  عناـق  ار  نازیزع  نآ  اـهنت  هن  اـعطق  هک  دـیراد  یقطنم 

زع نادنزرف  تسنیا : امش  خساپ  نآ  داد . دنهاوخ  ناشتاجن  تفرگ و  دنهاوخ 
تالوحت و اهینوگرگد و  زا  ناوارف  رایسب  یعاونا  نونکات  شنایرج  زاغآ  زا  يرشب  خیرات  هک  دینادیم  دیاهدناوخ و  خیرات  رد  امش  ایآ  زی ،
؟ تسا هدید  دوخب  کلذریغ  تیریدـم و  یـسایس ، یقوقح ، یقالخا ، یبهذـم ، یملع ، ینیبناهج ، يرنه ، یتعنـص ، تبثم  ياهیهاگآ  زورب 

همه نیا  ایآ  زیزع ، نادـنزرف  هک  تسا  نیا  نآ  دـسریم و  مود  لاوس  عقوم  الاح  يرآ . تفگ : دـنهاوخ  ام  زیزع  نادـنزرف  هک  تسا  یعطق 
ياهتیلقا هاگنآ  هدرک  زورب  رکفتم ، کی  هغبان  کی  زغم  زا  اهنآ  ای  تسا  هدوب  نامز  کی  رد  عامتجا  مدرم  همه  هلیـسوب  اهـشهج  تالوحت و 

ار اـهنآ  عماوج  مدرم  اجیردـت  سپـس  دـناهدومن و  كرد  ار  شهج  لوحت و  هدـنروآ  دوجوب  تارکفت  دـیفم  يرورـض و  ياـنعم  یئانثتـسا 
دیهاوخ نایبرم  ناملعم و  امـش  عقوم  نیا  رد  يرآ . تفگ : دنهاوخ  ام  نادنزرف  تسین ؟ نینچ  ایآ  دناهدرک ؟ تکرـش  هتفریذـپ و  هدـیمهف و 

تلع زا  دیلولعم  دیکانمیب ، هعماج  زا  دیتسه  يدرف  دیسرتیم ، سونایقا  زا  دیاهرطق  امش  هکنیا  لایخ  هب  ارچ  سپ  دیلطعم !؟ ارچ  سپ  تفگ :
دنهاوخن نایبرم  ناملعم و  امـش  ياهخـساپ  ربارب  رد  یفرح  نیرتمک  ام  نادنزرف  هک  تسین  دـیدرت  يارب  یئاج  چـیه  دـیراد !؟ ساره  ندـش 

هدینش مه  ام  نوچ  ام ، دنمجرا  نایبرم  ناملعم و  يا  هک  تسا  نیا  تشاذگ ، دنهاوخ  نایم  رد  امش  اب  هک  ینخس  اهنت  تشاد .
تیبرت ار  اـم  دـیامن و  میلعت  اـمب  ار  قیاـقح  نآ  راـنک  رب  ياهتخت  نآ  زا  دـماین  رازه  دـش  ورف  یتـشک  هطرو  نیا  رد  هک - مینیبیم  مه  میا و 
دزادنین رطخ  هب  ار  ام  يدوجو  لالقتسا  دیابرن و  ام  زا  ار  تیـصخش  نانع  هعماج  ياهیگدولآ  اهتفاثک و  اهداضت و  اهیهابت و  ادرف  هک  دیئامن 

نکر دـلج 17 ) همادا  . ) دربن ورف  تسا  هدرک  زاب  همه  ندـیعلب  يارب  ناهد  هک  دوخ  ماـک  هطرو و  رد  ار  اـم  دـنکن و  مضه  دوخ  رد  ار  اـم  و 
داوم ناونع  هب  ار  یحورـشم  عونتم و  ثحابم  یتیبرت  مولع  نارکفتم  دناهدش . روظنم  تیبرت  يارب  فادـها  ناونع  هب  هک  یمهم  داوم  مراهچ 

هدزناپ رد  ریز  رارق  هب  ار  فادـها  نیا  یلـصا  داوم  ات 26  زا ص 21  رد ج 1  یتیبرت ) هفـسلف  خـیرات   ) باتک فلوم  دـناهدرک . رکذ  یتیبرت 
سامت شناد 5 - ندرب  راک  هب  كرد و  تیمها  تیقالخ 4 - شرورپ  گنهرف 3 - زا  یسانشردق  لقعت 2 - - 1 تسا : هدرک  هصالخ  تمسق 

یگداوناخ یگدنز  اب  رتهب  يراگزاس  یلغش 9 - يدمآ  راک  یلوصا 8 - ياهتراهم  یقالخا 7 - يونعم و  ياهشزرا  مهم 6 - ياههشیدنا  اب 
تقیقح كرد  شناد و  یهاگآ و  هب  هقالع  ندوب و  دنمدوس  يارب  تیصخش  رییغت  یناور 12 - یندب و  تمالس  رثوم 11 - يدنمراش  - 10

سایقم رشب  هک  نیا  ندنامهف  موادم و  دیدجت  ییوجحلص 15 - رادیاپ 14 - ياههقالع  ندروآ  دوجوب  - 13
هک دنتـسه  یتایلک  قوف  داوم  بلغا  مکی - هتکن  میوشیم : رکذتم  قوف  هناگهدزناپ  داوم  هرابرد  ار  مهم  هتکن  ود  همدقم  روطب  تسا . ناهج 

لوصا و اهکالم و  نایب  دریگب ، رارق  حیضوت  تقد و  دروم  تسیابیم  هک  هچنآ  دشابن . سک  چیه  يارب  يدیدرت  دروم  اهنآ  تیبولطم  دیاش 
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هدـشن نشور  لئاسم  نیا  یلو  تسا ، قوف  داوم  نیرت  تیمهااب  زا  یکی  نآ  تیوقت  لقعت و  لاثم : ناونع  هب  دـشابیم . داوم  نآ  ياـههزیگنا 
زا رتـالاب  نـالاسنایم و  نـالاهنون و  رد  دـیاب  هنوـگچ  ار  لـقعت  هزیگنا  تسیچ ؟ تسا  لـقعت  ینهذ ، ناـیرج  کـی  هک  نیا  كـالم  هک  تسا 

بلاج رایسب  گنهرف  زا  یسانشردق  دنیامن ؟ هیجوت  تیاده و  ار  لقعت  دیاب  هک  دنتـسه  نیناوق  نیمادک  هرخالاب  و  دروآ ؟ دوجوب  نالاسنایم 
یلک موهفم  نیا  یلو  تسا . بلاج  رایسب  يونعم  يدام و  یتسیزهب  طیارش  ياراد  ابیز و  نکسم  کی  رد  تنوکـس  هک  هزادنا  نامه  تسا ،
هتکن تسیچ ؟ دنشاب ، رگیدمه  لمکم  هدوب و  گنهامه  تیبرت  فادها  رگید  اب  دناوتب  هک  یلاع  گنهرف  کی  كالم  هک  دیوگیمن  ام  هب 

یملع و هیجوت  ریسفت و  چیه  یلو  تسا ، هدش  هتفگ  نآ  رییغت  تیصخش و  هرابرد  ( 12  ) هدام کی  هچ  رگا  قوف  هناگهدزناپ  داوم  رد  مود -
هب میزادرپیم  لاح  تسا . هدماین  نایم  هب  تسا ، یتیبرت  مولع  یلصا  عوضوم  تفگ  ناوتیم  هک  تقیقح  نیا  هرابرد  یفسلف 

رکف عبانم  زا  یـسک  رتمک  تسا . زاین  نیتسخن  لقعت  : ) دـیوگیم قوف  باتک  فلوم  لقعت - - 1 هناگهدزناپ : داوم  کیاکی  حیـضوت  ثحب و 
لیلد میراد ، شیپ  زا  هک  یئاههدـیقع  يارب  میربیم و  رـسب  یفاـبلایخ  رد  ار  دوـخ  تقو  مظعا  تمـسق  اـم  نیارباـنب ، تسا . هاـگآ  شیوـخ 

تحص و دنک و  میظنت  یـشیامزآ  ياههیرظن  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  یـشور  نینچ  دوخ  تسا و  ینیع  شور  دنمزاین  لقعت  میـشارتیم .
لیدبت مولعم  هب  ار  یمولعمان  عضو  : ) ییوید هتفگ  هب  تسا و  يدـصق  تیلاعف  کی  لقعت  دراد . مولعم  یهاگـشیامزآ  شور  اب  ار  اهنآ  مقس 
ياراد لقعت  فلا - دوشیم : لیلحت  یـساسا  هداـم  هس  هب  تسا ، هدـش  یقلت  تیمهااـب  هداـعلاقوف  یمالـسا  تیبرت  رد  هک  هداـم  نیا  دـنک ).

هب ای  نیناوق ، رب  قابطنا  اب  رادفده  رکفت  زا  تسترابع  دوش ، تیوقت  دیاب  هک  لقعت  دومن : فیـصوت  نینچ  ناوتیم  ار  نآ  هک  تسا  یموهفم 
دروم ادیدش  نوگانوگ  تارابع  اب  دیجم  نآرق  رد  هدام  نیا  نآ . رب  تسا  هدـش  تابثا  اهنآ  تحـص  هک  ینیناوق  قابطنا  اب  رتحیحـص  ترابع 

انیب انیبان و  ایآ  وگب : نانآ  هب  : ) نورکفتت الفا  ریـصبلا  یمعالا و  يوتـسی  له  لق  دـننام : هیآ  رد 16  رکفت  هملک  اب  تسا ، هتفرگ  رارق  رکذـت 
قعیال نیذلا  یلع  سجرلا  لعجی  و  دننام : هیآ  هن  لهچ و  رد  لقع  هملک  اب  و  دینکیمن )؟ رکف  ایآ  تسا ؟ یکی 

مل ام  مهئاج  ما  لوقلا  اوربدی  ملفا  دننام : هیآ  راهچ  رد  ریبدـت  هملک  اب  دـننکیمن ). لقعت  هک  دـهدیم  رارق  یناسک  يارب  ار  يدـیلپ  و  : ) نول
ناردـپ يارب  هک  تسا  هدـمآ  يزیچ  نانآ  يارب  ای  دناهدیـشیدنین ، تسا ) قح  نیع  هک   ) یهلا راـتفگ  رد  ناـنآ  اـیآ  : ) نیلوـالا مهئاـبآ  تاـی 

عمج لکـش  رد  هملک  نیا  هتبلا  هیآ . هدزناش  رد  تسا  قیمع  لقعت  باـن و  لـقع  ياـنعم  هب  هک  بل  هملک  اـب  و  دوب )؟ هدـماین  ناـنآ  هتـشذگ 
تاوامـسلا و قلخ  یف  نا  دـننام : تسا ، هدـمآ  روبزم  تایآ  رد  تسا  لوقع ) نابحاص   ) ناـبحاص ياـنعم  هب  هک  ولوا )  ) هملک اـب  و  باـبلا ) )

یتایآ زور  بش و  بقاعت ) ای   ) فالتخا نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  اعطق  : ) بابلالا یلوال  تاـیال  راـهنلا  لـیللا و  فـالتخا  ضرـالا و 
یتایآ نآ  رد  تفگ  دیاب  اذل  دیامرفیم ، لقع  تیوقت  هب  روتـسد  ادیکا  لاعتم  دنوادخ  هک  تهج  نادـب  و  نادـنمدرخ ).  ) ءالقع يارب  تسا 

ام و  دـننام : هیآ  رد 26  روعـش  هملک  اب  و  دـیامنیم . رکفت  لقعت و  يارب  دـیدش  قیوشت  کـیرحت و  تقیقح  رد  تسا ، هدـمآ  بل  هداـم  هک 
گنرین نانآ  و  دنیآیمرب ، دناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  هب  ادخ و  هب  ندز  گنرین  ددص  رد  هک  نانآ  : ) نورعـشی ام  مهـسفنا و  الا  نوعدخی 

رظنا دننام : هیآ  هدزناپ  رد  هقف  هملک  اب  و  دنمهفیمن ). ناشدوخ و  هب  رگم  دننزیمن 
رارق ندـنادرگ )  ) فیرـصت دروم  دـنمهفیم ، بوخ  هک  یناـسک  يارب  ار  تاـیآ  هنوگچ  هک  رگنب  : ) نوهقفی مهلعل  تاـیالا  فرـصن  فـیک 
یلاع مهف  روعـش و  بان و  لقع  لیـصحت  ربدت و  لقعت و  رکفت و  هب  کیرحت  رد  دیجم  نآرق  رد  هیآ  هک 117  دوشیم  هظحالم  میهدیم ).

، دـنیامنیم دـیکات  روبزم  ياههدـیدپ  تیوقت  ترورـض  هب  میقتـسم  ریغ  تلـالد  اـب  هک  تاـملک  رگید  زا  میهاوخب  رگا  تسا و  هدـش  دراو 
نهذ دـیاب  هک  ییایاضق  تاعوضوم و  زا  تسترابع  مود - هدام  دـنکیم . زواجت  زا 300  هطوبرم  تایآ  هرامـش  رکذت ، دننام  مینک  هدافتـسا 

- موس هدام  دـیامن . لقعت  اهنآ  هرابرد  رمع ، عطاقم  بسح  رب  اهنآ  تیفیک  تیمک و  رد  فالتخا  اب  نالاسنهک  یتح  نالاسنایم و  نالاهنون و 
هب يزاین  دیاش  هک  تسا  يردق  هب  هدام  ود  ره  تیمها  دـتفیب . نایرج  هب  اهنآ  قبط  رب  دـیاب  ینالقع  تیلاعف  هک  ینیناوق  نآ  تیبثت  هیفـصت و 

هیبشت کی  اب  میهاوخب  رگا  مینادیم . مزال  ار  يرصتخم  حیضوت  هدام ، ود  ياوتحم  هب  يدج  هجوت  يارب  لاح  نیا  اب  دشاب ، هتشادن  حیـضوت 
راک هب  ریبدـت و  روعـش و  ینـالقع و  يرکف و  تیلاـعف  يورین  هک  نیا  زا  تستراـبع  هیبشت  نآ  میریگب ، رظن  رد  ار  مود  هداـم  تیهاـم  هداـس 
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مئاد تیلاعف  رد  زغم  یلصا  تیصاخ  تهج  هب  هک  تسا  یبایسآ  دننام  یلاع  مهف  ماقم  هب  لوصو  و  بان ) لقع   ) بل نتخادنا 
بایـسآ هکنانچ  دوشیم . هداد  لیوحت  ورین  نآ  هب  هک  تسا  یئایاضق  تاـعوضوم و  هب  طوبرم  روبزم  يورین  تیلاـعف  شزرا  اذـل  تسا ، ي 

رد ار  دوـخ  شزرا  لــقعت ، رکفت و  يورین  نـینچمه  دــهدیم ، لــیوحت  ار  نآ  دــنکیم و  درآ  دوـش ، هـتخیر  نآ  رد  هـک  ار  ياهداــم  ره 
رکفت و يورین  هب  دیفم  يرورـض و  داوم  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا . هدـش  هداد  لیوحت  ورین  نآ  هب  هک  دـهدیم  ناشن  ییایاضق  تاعوضوم و 

ياهنارود رد  هاوخ  یناوج و  لبق  ام  نارود  رد  هاوخ  تامهوت  تالیخت و  رد  یناسنا  نهذ  ندروخ  هطوغ  يرورپلاـیخ و  دـشن ، هداد  لـقعت 
هب طوبرم  اهناسنا  عونتم  ياهجنر  درد و  مییوگیم : هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . یعیبط  الماک  رما  کی  یلاسنهک  یلاسنایم و  یناوج و 

لـقع و تیوقت  يارب  تسا . دادعتـسا  نآ  هب  دـیفم  يرورـض و  داوم  ندرکن  هضرع  هب  دنتـسم  هکلب  تسین ، لـقعت  رکفت و  دادعتـسا  دوبمک 
مشچ و نوگانوگ ، عاونا  اب  زورما  هک  اهیهاگآ  تاـعالطا و  رازبا  لـئاسو و  حالـصا  گرزب ، دادعتـسا  نیا  زا  حیحـص  يرادربهرهب  رکفت و 
زا هقیقد  کی  یتح  يرـشب  نهذ  هک  تسا  یهیدب  الماک  نوناق  کی  نیا  دراد . یتایح  ترورـض  دناهدرک ، ریخـست  ار  اهناسنا  زغم  شوگ و 

، تسا نایرج  رد  هعماج  ياـضف  رد  هک  هچنآ  زا  ـالومعم  ار  دوخ  داوم  اـههزیگنا و  یمئاد ، ناـیرج  نیا  دتـسیایمن و  زاـب  جومت  تیلاـعف و 
گیم

تـسجن وت  زا  یئکین  ای  يدـب  ات  تسـشن  یناوتن  راکیب  نامز  کی  تسا : هدومن  حرطم  نینچ  يولوم  ار  نهذ  یمئاد  نایرج  نوناـق  نیا  دری .
هس ات  راک  هب  ار  نآ  دشکیم  تریمض  نوچ  رارق  نت  هبالگ  دریگ  یک  هنرو  نایع  ترـس  دوش  ات  لکوم  دش  نآ  رهب  زا  راک  ياهاضاقت  نیا 
رد دشکیم  تریمـض  هتـشر  رـس  نوچ  دوش  نکاس  اجک  نت  هبالگ  سپ  نایع  ندنک  ناج  وچ  يراکیب  تسه  ناشن  دـش  ار  شـشک  نآ  وت 

فکاع ییوگ  وت  تسناود و  وا  تسا  فقاو  ییوگ  وت  تسناور و  وا  رکذ  تشز  بوخ و  كاـشاخ  یب  تسین  رکف  يوج  بآ  يور  یناور 
رکب لاکشا  دسریم  رد  ون  هب  ون  رکف  ياهتروص  وت  كاشاخ  تسه  اهکاشاخ  ون  هب  ون  يو  رد  تسیچ  اهکاخ  زا  بآ  ریس  يدوبن  رگ  تسا 

ون هشیدـنا  سفن  ره  ون  ماد  ون و  غاب  ون  ماش  ون و  زور  تسا  اـههنهک  نیا  نتفر  اـهلاح  ندـش  ون  رگد  یناـهج  تسه  کـنآ  یناـشن  تسیچ 
رب دیاب  لقعت  رادفده و  رکفت  هک  ینیناوق  اب  ییانـشآ  موزل  هب  ناوارف  رکذت  اب  یمالـسا  عبانم  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا  انعون  یـشوخون و 

ندرک ادیپ  قرط  دیامنیم و  نایب  دنشابیم ، اهناسنا  لوقعم ) تایح   ) هدننک هرادا  هک  ار  دیفم  يرورض و  داوم  نآ  دننک ، تکرح  اهنآ  قبط 
لماک تقد  اب  میاهدروآ ، لوا  هدام  حیضوت  رد  هک  ار  یتایآ  یتقو  دنکیم . دزشوگ  ار  داوم  نیا 

نیمادک و  ددرگ ، تیوقت  دیاب  هنوگچ  لقعت  يورین  هک  دوشیم  تابثا  یبوخ  هب  میدرک ، حرطم  هک  ار  هلئـسم  نیا  میهدـب ، رارق  هجوت  دروم 
یتایح تایآ ، نامه  انمـض  دنـشابیم . دـیفم  يرورـض و  زغم  بایـسآ  هب  نداد  لیوحت  يارب  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  تکرح  يارب  داوم 
نورد تایعقاو  كرد  يارب  هچ  یتاذ و  نورب  تاـیعقاو  مهف  يارب  هچ  یتسه  هنهپ  رد  هک  ار  حیحـص  نیناوق  لوصا و  ندروآ  تسدـب  ندوب 

یتاذ و نورد  ورملق  ود  هرابرد  یلک  لوصا  نیناوق و  مهف  نودب  هک  میدرک  هراشا  الاب  رد  موس - هدام  دیامنیم . دزـشوگ  دیمهف ، دـیاب  یتاذ 
زارحا زا  سپ  هک  تسا  ینهذ  تیلاعف  نآ  لقعت ، مییوگیم : هلئـسم  نیا  تابثا  يارب  تسین . ریذپناکما  رادـفده  رکفت  لقعت و  یتاذ ، نورب 

اذل تسا ، نیعم  یتیوه  ياراد  امتح  دشاب ، هک  مه  ياهلوقم  ره  زا  فدـه  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  دـتفایم و  راک  هب  فدـه  صیخـشت  و 
تلع و طابترا  هب  هیبش  یطابترا  فده ، نآ  اب  هک  دـشاب  صخـشم  یتایعقاو  هلیـسوب  دـیاب  نیعم  تیوه  نیا  هب  لوصو  يارب  تکرح  املـسم 

نوناق ترورض  نیاربانب ، دشاب . هدوب  دناوتیمن  نوناق  نودب  دراد ، هک  دوخ  هب  صوصخم  یتیوه  اب  یـصخشم  تیعقاو  ره  و  دنراد . لولعم 
تسا و پ لقعت  يارب  ياهدام  ندش ، تابثا  زا  شیپ  ياهیضق  ره  تسا . تابثا  زا  زاینیب  هک  تسا  یهیدب  يردق  هب  لقعت ، يارب 

ناونع هب  ناوتیم  ار  بلطم  نیا  لقعت ، تیلاعف  تیهام  هب  رظن  اب  دنک . تکرح  دـیاب  نآ  قبط  رب  لقعت  هک  تسا  ینوناق  ندـش ، تابثا  زا  س 
رب لقعت  هک  تسا  ینوناق  ندش  تابثا  زا  سپ  تسا و  لقعت  يارب  ياهدام  ندش ، تابثا  زا  شیپ  ياهیـضق  ره   ) هک تفریذپ  یلک  لصا  کی 

تابثا ددص  رد  هک  ياهیـضق  ره  مییوگب : دـیاب  دوش ، حرطم  یماهبا  چـیه  نودـب  هلئـسم  نیا  میهاوخب  رگا  و  دـنک .) تکرح  دـیاب  نآ  قبط 
ار قیقحت  هلحرم  هک  یمادام  تسا و  رادفده  رکفت  ای  لقعت  يارب  ياهدام  تسا ، هیـضق  نآ  ندیمهف  ددص  رد  یمدآ  زغم  ینعی  تسا  ندـش 
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یلک نوناق  تروصب  هاگنآ  دش ، تابثا  یلک  روطب  هیـضق  نآ  هک  نیمه  دریگب و  رارق  يرادربهرهب  دروم  لقعت  يارب  دناوتیمن  دنارذگیم ،
لقعت هداـم  کـی  هک  نیا  يارب  و  دـشاب . هتـشاد  نآ  زا  یفلخت  نیرتـمک  دـناوتیمن  دـنک و  تکرح  نآ  قبط  رب  دـیاب  لـقعت  هک  دـیآیمرد 

تروصب رکفت  نیا  هک  نیا  يارب  و  تسا . رادفده  رکفت  دراد ، دوجو  تیعقوم  نیا  رد  هک  ینهذ  نایرج  نتم  دـیآرد ، یلک  نوناق  تروصب 
ینوناق یتسه  ناهج  نیا  رد  ياهدیدپ  ره  هک  نیا  هب  هجوت  دننام  دتفیب  راک  هب  تسا  نکمم  ینهذ  ياهتیلاعف  زا  یعاونا  دیآ ، رد  یلک  نوناق 

جم هتکن  کی  رکذت  زا  اجنیا  رد  کلذ . ریغ  دوهش و  راکتبا و  يورین  اهیناعم و  یعادت  یتح  میسجت و  سدح و  دننام  دراد ،
هب هطوبرم  یلک  نیناوق  اب  ار  اهناسنا  نهذ  دیاب  امتح  رادـفده ، رکفت  ترورـض  تابثا  لقع و  تیوقت  يارب  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  و  میروب ،

تیقالخ ثحبم  رد  تسا ، اهغوبن  ندمآ  رد  تیلعف  هب  يزغم و  ياهشهج  زا  یـشان  هک  تارکفت  هنوگ  نآ  تخاس . انـشآ  یفاک  مزال و  ردق 
هب : ) دـیوگیم نینچ  یتیبرت  هدام  نیا  موزل  هرابرد  ریام  کیردرف  گنهرف - زا  یـسانشردق  . 2 تفرگ . دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  احورـشم 

هتـشذگ گرزب  ياهراکهاش  ییاسانـش  تسا . صقاـن  بدا  رنه و  زا  ندرب  تذـل  نودـب  تیبرت  داد . تیمها  دـیاب  گـنهرف  زا  یـسانشردق 
انامه يزورما  تیبرت  زیگنا  ساره  هلئـسم  نمتیو : هتفگ  هب  دـنک . ییامنهار  يرای و  رـصاعم  نامز  گـنهرف  یباـیزرا  هب  ار  اـم  تسا  نکمم 

تسگراگدا دنادیم ، یکی  سلکوفوس  ياهراکهاش  اب  ار  یتعنص  ياهرنه  هک  میروخیمرب  دیحوت  هدیقع  یعون  هب  ابلاغ  تسا . نآ  لاذتبا 
زا دوـصقم  درامـشیم . ربارب  تـسپ  گـنینویا  يدرتاـس  ناـشاقن  اـب  ار  ژنآ  لـکیم  طارقـس و  اـب  ار  یگنراـک  لـید  زرفج ، نوـسنیبار  اـب  ار 

دوش و ام  یگدنز  ءزج  رنه  ات  مینک ، رظن  دیدجت  دوخ  شور  رد  دـیاب  هکلب  تسین ، يرنه  گرزب  ياهراکهاش  ییاسانـش  اهنت  یـسانشردق 
تهج هب  هک  دراد  عماج  فیرعت  کی  هب  زاین  نآ ، یمومع  يانعم  هب  گنهرف  دهدب ). یطرـش  تیفیک  ار  ام  ياهفدـه  یـساسا و  ياهـشزرا 

یلیخ شرتسگ 
يانعم دنیوگیم : ناسانشگنهرف  زا  یضعب  هک  دوشیم  هدید  یهاگ  اذل  دسریم ، رظن  هب  راوشد  رایسب  دراد ، یمومع  يانعم  نآ  هک  يدایز 

هک يرتگرزب  لاکشا  مینک ، رظن  فرص  هلئسم  نیا  زا  رگا  تسین . فیرعت  لباق  دوجو ، ریظن  دراد ، هک  یعیـسو  تیمومع  تهج  هب  گنهرف 
اب عماج  کی  ندرک  ادـیپ  هک  يروطب  تسا ، یگنهرف  رـصانع  دـیدش  فـالتخا  عونت و  تشگ ، میهاوخ  وربور  نآ  اـب  گـنهرف  فیرعت  رد 
مه یئاـبیز  فیرعت  رد  ار  لکـشم  نیمه  اـم  تسا . راوـشد  یلیخ  لقادـح  دـشابن  ریذـپانناکما  رگا  گـنهرف ، فـیرعت  يارب  نیعم  تیوـه 

ابیز و راشبآ  اب  اهنآ  هلـصاف  باتهم و  بش  اب  ود  نیا  هلـصاف  ناردام و  یفطاع  دومن  ییابیز  اب  لگ ، هتـسد  کی  نایم  هلـصاف  اریز  مینیبیم ،
هک تسا  دایز  يردق  هب  کلذ ، ریغ  حور و  ییارگقح  تلادع و  ییابیز  اب  اهنیا  همه  هلصاف  ریذپلد و  نوزوم و  گنهآ  کی  اب  اهنآ  هلصاف 

تیوه کی  دناوتیم  رکفتم  کی  ایآ  دومن . فیرعت  نآ  اب  ار  ییابیز  هدرک و  عمج  ار  اهنآ  ناوتیمن  نشور  تیوه  ياراد  یموهفم  چیه  اب 
، ینورد تسیاهدـیدپ  هک  نآ  دوهـش  ییاـبیز و  ساـسحا  و  ینیع ، تسیاهدـیدپ  هک  اـبیز  یعوـضوم  یـضایر  مظن  ءازجا و  لداـعت  زا  نیعم 
ام عضو  دـننام  تسرد  دوشیم ، هدـید  گنهرف  عاونا  رد  هک  نیابتم  یتح  دـیدش و  عونت  اب  مه  گنهرف  هراـبرد  اـم  عضو  درواـیب !؟ دوجوب 

برد
زا تسترابع  وبات  قالخا  تسا . هعماج  نآ  گنهرف  زا  یعون  هعماج ، کی  رد  وبات  قالخا  کی  لاـثم : ناونع  هب  تسا . ییاـبیز  تقیقح  هرا 
دـض هک  دنوشیم  هدید  اهوبات  زا  یماسقا  یهاگ  هکلب  درادن ، ینالقع  لیلد  چـیه  هک  ینیع  ناهج  زا  ییاههدـیدپ  هرابرد  ساسحا  ای  راتفر 

رکفت رد  ددـجت  رارمتـسا  یـشیدنا و  ون  رب  دـیدش  دـیکات  تسا  نکمم  تسا ، وبات  ياراد  هک  هعماج  نامه  رگید  فرط  زا  دنـشابیم . لقع 
رـصانع رد  ییاـهداضت  هب  میناوتیم  یناوارف  عماوج  رد  هزورما  اـم  تسا . یقـالخا  دومج  اـب  یمئاد  هزراـبم  مزلتـسم  دوخ  هک  دـشاب  هتـشاد 

هتـشاد جاور  میدـق  ياهنارود  زا  ایند  عماوج  بلغا  رد  دراد  هک  یتاصتخم  اب  ییارگداژن  گـنهرف  لاـثم : ناونع  هب  مینک . دروخرب  یگنهرف 
میمعت گنهرف  ندمآ  دوجوب  بجوم  هک  یلک  یناسنا  يریگفدـه  اب  ییاهبتکم  یتح  یلاعتم  ياهقالخا  ای  هقح و  نایدا  لاح  نیع  رد  تسا .

اب دـناهتفرگ . رارق  لوبق  دروم  هدومن و  زورب  عماوج  نآ  رد  زین  ددرگیم  ینافرع  يونعم و  یلاع  ياههبذـج  اهـشیارگ و  اـهناسنا و  رب  تبحم 
گنر الومعم  یتسرپداژن  ییارگداژن و  گنهرف  هنافساتم  و  دنهدیم ، همادا  دوخ  دوجوب  نانچمه  یگنهرف  داضتم  رصنع  ود  نیا  لاح ، نیا 
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وم دیاب  امتح  گنهرف ) زا  یسانشردق   ) هدام نیا  سپ  دوشیم . هریچ  نآ  رب  بلغا  دزاسیم و  تام  ار  ییارگناسنا 
مظن تسا . هتشذگ  زا  دیلقت  هب  لیامتم  تاقوا  بلغا  تیبرت  : ) دیوگیم فلوم  تیقالخ - شرورپ  - 3 دریگب . رارق  يدج  لیلحت  تقد و  در 

يردـق هب  تیبرت  راـک  یهاـگ  دـشوپیم . مشچ  نازومآ  شناد  تیدرف  زا  دـهدیم ، رارق  دـیکات  دروم  بیترت  مظن و  رطاـخ  هب  ار  بیترت  و 
تیقـالخ هکلب  تسین ، یفاـک  شنیب  اـهنت  تیقـالخ ، يارب  دربیم . نیب  زا  ار  یمدآ  قـالخ  ياـههقئاس  هک  تـسا  حور  یب  هدـننک و  لـسک 

یتقو درکیم و  رظن  دیدجت  دوخ  ياهناتساد  رد  اهراب  فلو  سمات و  هک  تسور  نیا  زا  تسا . نتشیوخ  دوجو  فقو  اوق و  زکرمت  مزلتـسم 
دناوتیم یتروص  رد  ملعم  تفرگیم . رارق  عاعشلاتحت  وا  رگید  ياهلیم  اههقالع و  مامت  دشیم ، قالخ  راک  کی  نداد  ماجنا  لوغشم  هک 

مارتـحا ناـنآ  تیدرف  تلاـصا و  هب  دزاـس و  فوشکم  ار  ناـنآ  هتفهن  ياـهقوذ  دزیگنارب ، ار  نازوـمآ  شناد  هک  دـنک  کـمک  تیقـالخ  هب 
یـسررب يارب  دنک ). ییامنهار  تیقالخ  هب  دیلقت  زا  تیلاعف و  هب  يریذپلعف  زا  ار  نازومآ  شناد  هک  دشاب  نیا  دیاب  ملعم  فدـه  دراذـگب .

رظن زا  عاـمتجا  درف و  نیب  يزرم  اـیآ  لوا - هلئـسم  میهدـب : رارق  تقد  دروـم  دـیاب  ار  تیمهااـب  هلئـسم  دـنچ  تیقـالخ ، هـب  طوـبرم  لـئاسم 
یقالخ ایآ  موس - هلئسم  هن ؟ ای  تسا  رادروخرب  تلاصا  زا  عامتجا  ربارب  رد  درف  ایآ  مود - هلئسم  هن ؟ ای  دراد  دوجو  یسانشناسنا 

درف و نایم  لوا - هلئـسم  دراد ؟ میقتـسم  هطبار  عامتجا  یگدـنام  بقع  تفرـشیپ و  اب  تسا ، يدارفا ) ای   ) يدرف ياههدـیدپ  زا  اـعطق  هک  ت 
نیا هب  هلئـسم  یناور ، یتایح و  هاگدید  زا  اما  دوشیم ، هدید  درادـن ، تابثا  هب  يزاین  هک  نشور  الماک  يزرم  یکیزیف ، هاگدـید  زا  عامتجا 

یعیبـط طـیحم  اـب  هکناـنچ  دراد ، عاـمتجا  مدرم  اـب  رادهنماد  قیمع و  رایـسب  طاـبترا  دـعب ، ود  ره  زا  درف  اریز  تسین ، یئانـشور  یگداـس و 
ياراد تسیدوجوم  درف  هرخالاب  دشاب ، هدوب  دیدش  مه  هزادـنا  ره  طابترا  ود  نیا  دـشابیم . رادهنماد  قیمع و  یگتـسویپ  ياراد  ییایفارغج 

یتاـیح و ياههدـیدپ  بلغا  ياـههزیگنا  لـماوع و  هک  تسا  تسرد  دراد . دوخ  يارب  یتاـصتخم  تیوـه ، نیمه  هلیـسوب  هک  نیعم  تیوـه 
یتایح ياههدـیدپ  همه  تفایرد  تیلاعف و  فاصتا و  ساکعنا و  لحم  یلو  دروآیم ، دوجوب  یناسنا  دارفا  يارب  عامتجا  طیحم و  ار  یناور 

رگاشامت درف  تلاخد  نودب  هک  تسا  يراک  تسا ، هدرک  ثادحا  ار  ییابیز  غاب  عامتجا ، رد  هک  ینابغاب  تسا . یناسنا  درف  دوخ  یناور ، و 
، دنکیم اشامت  ابیز  غاب  نآ  هب  هک  يدرف  یلو  تسا ، هدروآ  دوجوب  نابغاب  نآ  ار  اشامت  زا  لصاح  تذـل  لماع  هتفرگ و  ماجنا  رگتحایـس  و 

نورد رد  تذل  يرادقم  هک  تسین  عامتجا  رد  غاب  هدنروآ  دوجوب  نابغاب  نیا  دیامنیم و  تذل  ساسحا  اصخش 
زورب درف  نورد  رد  یتذل  نآ ، ياشامت  اب  هک  تسا  هدروآ  دوجوب  ینورب  ناهج  رد  ار  تذل  لماع  وا  هکلب  دشاب ، هدومن  دراو  رگاشامت  درف 

دوجوب رد  عامتجا  ای  طـیحم  هاـگ  ره  دـنراد . هک  یناوارف  عاونا  اـب  تذـل  درد و  هیرگ ، هدـنخ ، بجعت ، هشیدـنا ، تسا  نینچمه  دـیامنیم .
هک تسا  ینورب  ناهج  رد  اهنآ  ياههزیگنا  لماوع و  داجیا  هار  زا  اهنت  میتفگ  هکنانچ  دنزروب ، تلاخد  نورد  رد  اههدیدپ  نیا  همه  ندـمآ 

نیا هجیتن  دـنباییم . رد  دوخ  نورد  رد  دنـشابیم ، روبزم  ياههدـیدپ  هک  ار  طابترا  نآ  لولعم  ای  هجیتن  اهنآ ، اب  طابترا  اب  دارفا  زا  کی  ره 
ینورب ناـهج  زا  ار  ینورد  ياـهتفایرد  اـهتیلاعف و  اـهفاصتا و  تاـساکعنا و  اـهینوگرگد و  لـماوع  هچ  رگا  يدرف  ره  هـک  تـسنیا  یـسررب 

تیـصخش يزغم و  تردـق  تهج  هب  ای  ددرگیم و  يو  نورد  رد  روبزم  ياههدـیدپ  زورب  بجوم  طـقف  اـی  نتفرگ ، زا  سپ  یلو  دریگیم ،
نوگرگد ار  ود  نآ  یلک  هب  یهاگ  و  دراذـگیم ، رثا  عاـمتجا  طـیحم و  رد  هک  دـشکیمرب  رـس  وا  نورد  زا  ییاـهتیلاعف  هک  دوشیم  بجوم 

نیا دوش  لح  قیقد  روطب  لوا  هلئـسم  رگا  دـسریم  رظن  هب  هن ؟ ای  تسا  رادروخرب  تلاصا  زا  عامتجا  ربارب  رد  درف  ایآ  مود - هلئـسم  دزاـسیم .
ثات ریثات و  هطبار  زا  يرادروخرب  یعقاو و  تیدوجوم  تلاصا ، زا  دوصقم  رگا  ینعی  ددرگیم . لح  زین  هلئسم 

ياراد تسا  يدوجوم  درف  ینعی  دـشابیم . رادروخرب  دوخ  هب  صوصخم  تلاصا  زا  عاـمتجا ) درف و   ) تقیقح ود  زا  کـی  ره  دـشابیم ، ر 
دادعتـسا ياراد  درف  نینچمه  دـباییم ، رد  ار  اهنآ  دـشابیم و  اهنآ  ياراد  اصخـش  وا  دوخ  هک  یناور  یتایح و  تاـصتخم  اـب  نیعم  تیوه 

تردق یـصخش و  یناور  یتایح و  تاصتخم  اب  نیعم  تیوه   ) رما ود  نیا  رگا  تسا . نآ  رد  ریثات  داجیا  تردـق  عامتجا و  زا  رثات  شریذـپ 
لاح نیع  رد  دراد و  گرزب ) ياهتیصخش  غباون و   ) درف زا  رثات  هبنج  هک  زین  عامتجا  هب  دهدب ، درف  هب  یتلاصا  دناوتن  عامتجا ) رد  رثات  داجیا 

رادروخرب درف  رد  ریثات  داجیا  يانعم  هب  تلاـصا  زا  زین  عاـمتجا  نینچمه  دـهدب ، یتلاـصا  دـناوتیمن  دـشابیم  درف  رد  ریثاـت  تردـق  ياراد 
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میقتـسم هطبار  عامتجا  یگدـنام  بقع  تفرـشیپ و  اب  تسا ، يدارفا ) ای   ) يدرف ياههدـیدپ  زا  اـعطق  هک  تیقـالخ  اـیآ  موس - هلئـسم  تسا .
رد ییوج  تقیقح  هب  یگنـشت  هشیدنا و  ملع و  هنوگ  چـیه  هک  هداتفا  بقع  هعماج  ینعی  تسا ، حیحـص  هطبار  نیا  یفنم  رظن  زا  هتبلا  دراد ؟
هب دارفا  نورد  زا  ار  اهتیقالخ  هدمآرب و  ایوپ  گنهرف  ياهدادعتـسا  ندروآ  رد  تیلعف  هب  شرورپ و  هدـهع  زا  دـناوتیمن  درادـن ، دوجو  نآ 

قیقح هب  یگنشت  ایوپ و  گنهرف  هشیدنا و  ملع و  هک  ییهعماج  رد  ینعی  تبثم ، رظن  زا  اما  دزادنیب . نایرج 
نکمم ای  هرورضلاب  هک  اهتیقالخ  تیفیک  تیمک و  تخانش  يارب  یلو  دشابیم ، هدامآ  اهتیقالخ  زورب  يارب  هنیمز  تسا ، هتفرشیپ  ییوج  ت 

هب هک  تسا  مزال  یطیارـش  تیقالخ ، زورب  يارب  هک  مینادیم  رادـقم  نیمه  میرادـن . یملع  طباوض  دـنیامن ، زورب  ياهعماج  نینچ  رد  تسا 
، دروایب تیلعف  هب  ار  تیقالخ  دیاب  هرورـضلاب  لماک )  ) همات تلع  دننام  هک  یفاک  طیارـش  یلو  دـیایب ، دوجوب  دـیاب  تلع ، زا  ییازجا  ناونع 

مزال طیارش  ندروآ  دوجوب  كرد و  تردق  ام  رگا  هک  تسا  نیا  یکیرات  نیا  لیلد  نیرتیساسا  تسا . هدشن  نشور  ملع  هاگدید  زا  زونه 
ینهذ و تیعـضو  یـسررب  زا  زین  میهد ! رییغت  دوخ  ياهنامرآ  قباطم  ار  خـیرات  ریـسم  میتسناوتیم  میتشاد ، رایتخا  رد  ار  اـهتیقالخ  یفاـک  و 
هک دوشیم  تاـبثا  دـنروآیم ، دوجوب  ار  رنه  یعادـبا  راـثآ  اـی  هدومن  فـشک  ار  دـیدج  قرط  اـهعوضوم و  رـشب  يارب  هک  یغباوـن  یناور 
ام اریز  دراد . رایتخا  رد  ار  اهنآ  هک  دشاب  یتامولعم  میقتـسم  لوصحم  هغبان ، يارب  هزات  عوضوم  کی  هب  لوصو  هک  درادـن  دوجو  یترورض 

ییـالاب یلیخ  دـح  رد  دوـخ  یـصصخت  هتـشر  هـب  طوـبرم  تاـمولعم  زا  هـک  مـینیبیم  ار  یناوارف  ياهتیــصخش  موـلع ، زا  ياهتــشر  ره  رد 
و تسین ، دیدج  رما  کی  راکتبا  فاشتکا و  صصخت ، تامولعم و  زا  يرادروخرب  نیا  يربج  همزال  لاح  نیا  اب  دنرادروخرب .

قفوم عارتخا  فاشتکا و  هب  یلومعم  تامولعم  اـب  هک  میوشیم  يوراـیور  یغباون  نیعرتخم و  نیفـشتکم و  اـب  مولع ، خـیرات  لوط  رد  ارثکا 
يروتسد هدعاق و  چیه  : ) هک تسا  هتـشگ  رکذتم  ار  هلئـسم  نیا  نومـضم  احیرـص  یـشیامزآ  بط  باتک  همدقم  رد  رانرب  دولک  دناهتـشگ .

رکف نآ  هک  نآ  زا  سپ  طقف  دنک ، یبایهار  هزات  يرکف  ققحم  صخـش  زغم  رد  نیعم ، يرما  هدهاشم  ماگنه  هک  داد  تسدب  ناوتیمن  نیعم 
نآ یلـصا  هشیر  یلو  تسین ، زیاـج  اـهنآ  زا  فـلخت  سک  چـیه  يارب  هـک  داد  رارق  یملع  لـئاسم  دـعاوق و  رد  ار  نآ  ناوـتیم  درک ، زورب 

دروم ار  یبلاطم  ناوتیم  تیقالخ ، هدـیدپ  فیرعت  رد  تیقالخ  مزال  طیارـش  فیرعت و  دنـشابیم ). تاـفاشتکا  راـکتبا و  اـشنم  مولعماـن و 
تیقالخ : ) دناهتفگ نینچ  هلاسم  نیا  رد  ناققحم  زا  یضعب  دوش . هتفرگ  رظن  رد  تیقالخ  فیرعت  ناونع  هب  تسا  نکمم  هک  داد  رارق  هجوت 

تسترابع تیقالخ  : ) دنیوگیم هک  ار  هدع  نآ  هدیقع  هیرظن  نیا  و  دشاب ). هتشاد  ون  لیصا و  یتیهام  هک  يوحن  هب  هلاسم  لح  زا  تسترابع 
لیصا ندوب و  ون  فرـص  یلو  تسا ، ون  خساپ  کی  مزلتـسم  هشیمه  راک  نیا  : ) دیوگیم درامـشیم و  دودرم  ون ) يزیچ  ندروآ  دوجوب  زا 

م دشاب ، تیقالخ  دنیارف  زا  ییزج  خساپ ، کی  دشاب  انب  رگا  اریز  دهدیمن ، لیکشت  ار  تیقالخ  ییاهنت  هب  لمع  ای  رکف  کی  ندوب 
کی نییبت  یبایـشزرا و  مزلتـسم  یقیقح  تیقالخ  هرخالاب  : ) دـیوگیم و  دـنک ). لح  ار  ياهلاسم  یعقاو  ياـهزاین  اـب  قاـبطنا  رد  تسیاـبي 

فیرعت ندروآ  تسدـب  يارب  تسا ، هدوب  هجوتم  ققحم  نیا  هک  روط  نامه  تسا ). لـماک  روطب  نآ  ندـنارورپ  يرادـهگن و  لـصا ، شنیب 
ای دوشیم ، هتفگ  تیقالخ  تیهام  نتخاس  نشور  يارب  هک  یتاصتخم  اریز  درک . افتکا  بلاطم  میهافم و  نیا  هب  ناوتیمن  تیقـالخ  یقیقح 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . روبزم  يورین  نداـتفا  راـک  هب  اـب  ناـمزمه  صاوخ ، جـیاتن و  اـی  تسا و  ورین  نیا  كرحت  هزیگنا  هب  طوـبرم 

دیلوت قالخ 2 - دـنیارف  - 1 مهم : عوضوم  راهچ  هرابرد  قیقحت  هب  هتـشادرب و  تیقـالخ  ضحم  تیهاـم  فیرعت  زا  تسد  ناـققحم  یـضعب 
رد : ) هک تسا  هدش  هتفگ  نینچ  تسا ، قالخ  دـنیارف  هک  مکی  عوضوم  حیـضوت  رد  دـناهتخادرپ . قالخ  تیعقوم  قالخ 4 - درف  قالخ 3 -

نیا دـیایب ). دوجوب  دوشیم ، هلاسم  ندرک  حرطم  بجوم  هک  یبراجت  اـهکینکت و  اـهتراهم ، باـستکا  تهج  هب  یگداـمآ  دـیاب  لوا  هلحرم 
هدرپ يور  هب  غباون  هلیسوب  هک  ياهدرپ  تشپ  تایعقاو  اریز  دشابیم ، تیقالخ  زورب  یـساسا  طیارـش  زا  یکی  تسا و  حیحـص  الماک  بلطم 

اذل دـنراد . ینوناق  مظن و  دنتـسه ، ام  ملع  هب  قلعتم  هک  هدرپ  يور  تایعقاو  دـننام  دـنریگیم ، رارق  تامولعم  ورملق  رد  دـنوشیم و  هدروآ 
اشک کی 

، دشابرادروخرب لئاسم  دـعاوق و  نآ  رد  ناوارف  رایـسب  براجت  زا  هتـشاد و  تراهم  يزرواشک  لئاسم  دـعاوق و  رد  هک  مه  هزادـنا  ره  زرو 
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ياهششوک اهورین و  زکرمت  هلحرم  مود - هلحرم  دشاب . هتشاد  یتیقالخ  حالطـصاب  فاشتکا و  عادبا و  یـضایر ، هلئـسم  کی  رد  دناوتیمن 
یلو دوش ، لح  لاکشا  ریخات و  نودب  یناهگان و  روطب  هلاسم  هلحرم  نیمه  رد  تسا  نکمم  دوشیم : هتفگ  تسا . هلاسم  لح  هب  قالخ  درف 

، ضحم یتیامح  دوخ - تلاح  زا  درف  دوشیم  بجوم  هک  یتحاران  ینالضع و  راشف  دایز ، یماکان  سای و  اب  تسا  هارمه  هلحرم  نیا  بلغا 
نینموملاریما هک  دـنراد  ار  یـساسا  شقن  تیقالخ  زورب  رد  هلحرم  ود  نیا  دـسریم  رظن  هب  دوش . تیادـه  موس ) تلاـح   ) يدـعب تلاـح  هب 

: دریگب رارق  تقد  دروم  دـیاب  هلحرم  نیا  رد  هلاسم  ود  تسا ). اههبرجت  رد  دـیدج  ملع  : ) فناتـسم ملع  براجتلا  یف  و  دومرف : مالـسلاهیلع 
ترورض هنوگچیه  دوشیم ، هتفگ  ناکما  هملک  اب  هک  روطنامه  تسا . عادبا  فاشتکا و  زورب  ینعی  تیقالخ ، رثا  زورب  لامتحا  مکی - هلاسم 

- مود هلاسم  دنک . ادـیپ  یتیعقاو  هطوبرم  ياهـششوک  يزغم و  ياهورین  همه  نتخاس  زکرمتم  اب  تیقالخ  لمع  هک  تسین  راک  رد  تیمتح  و 
پیم لاح  دشابیمن . هدش  فشک  عوضوم  هب  طوبرم  تایعقاو  همه  ندش  نشور  مزلتسم  یفاشتکا  چیه  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب 

اسر دنپ  اب  ار  امش  دیزیرگیم و  اهنآ  زا  مناوخیم ، امـش  يارب  اهتمکح  : ) دیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هبطخ  هیقب  ریـسفت  هب  میزادر 
نارگنایغط اب  داهج  يارب  ار  امش  دیوشیم و  هدنکارپ  دیریگیم و  دوخ  هار  کی  ره  دنک ،) يریثات  امـش  رد  هکنیا  نودب   ) میامنیم هظعوم 

رد هک  تسا  یلثم  ابس ، يدایا  اوقرفت  . ) دیوشیم هدنکارپ  ابس  نادنزرف  دننام  هدیسرن  نایاپ  هب  منخس  هک  ار  امـش  منیبیم  منکیم ، کیرحت 
رود رگیدـکی  زا  دـنوشیم و  قرفتم  يدــنزرف ، يردارب و  دــننام  دــنویپ  لـماع  دوـجو  اـب  هـک  دوـشیم  هدز  یمدرم  یگدــنکارپ  دراوـم 

ناهاگماش میامنیم ، ناتحالـصا  نادادماب   ) موقملا لضعا  موقملا و  زجع  هینحلا  رهظک  هیـشع  یلا  نوعجرت  هودـغ و  مکموقا  دـندرگیم ).
لباقریغ دوش ، حالصا  تسیابیم  هک  هچنآ  هتشگ و  ناوتان  هدننکحالـصا  بیترت ) نیدب  . ) دیدرگیمرب نم  يوسب  هدیمخ  نامک  تشپ  دننام 

اهجنر مالسلاهیلع  یلع  تیـصخش  تمظعاب  تابث  نارود و  نآ  مدرم  یناور  عضو  رد  عیرـس  ياهینوگرگد  تسا ). هدروخ  هرگ  فاطعنا و 
یناسفن ياـهاوه  ربارب  رد  نوبز  سفنلا و  فیعـض  نولتم و  مدرم  زا  دوخ  يرادـمامز  نارود  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ییاـهدرد  و 

مه نآ  ربارب  رد  یئابیکش  هک  تسنیا  تقیقح  تسین . روصت  لباق  ام  يارب  اعقاو  تسا ، هدش  لمحتم  دوخ ،
یگرزب تمکح  داعم و  ادبم و  تابثا  لئالد  نیرتنشور  زا  تسا ، هدرک  تبث  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  خیرات  هک  اهیراتفرگ  بئاصم و  ه 

هراظن ادـخ و  دوجو  لیلد  یئاهنت  هب  هک  ناسنا  نآ  ياهدرد  اهجنر و  یخلت  دراد . رب  رد  یکاخ  هرک  يور  رد  ار  اهناسنا  یگدـنز  هک  تسا 
ار ناـگرزب  گرزب  نآ  تیـصخش  تمظعاـب  تاـبث  تسخن  هک  تسا  كرد  لـباق  یعقوـم  مالـسلاهیلع ) نینموـملاریما   ) تـسا یتـسه  رب  وا 

یتقو میریگب . رظن  رد  ار  ناتفص  تسپ  نآ  ینوبز  ندوب و  سفنلا  فیعـض  یلاوتم و  نتخاب  دوخ  ندوب و  گنراگنر  سپـس  مینک ، تفایرد 
نآ تیـصخش  تاـبث  تسین . فیـصوت  لـباق  هک  مـیوریم  ورف  یتریح  رد  میـشیدنایم ، مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  تیـصخش  تاـبث  رد  هـک 
یلع نامه  گنج  نادیم  رد  هک  تسا  هدـمآ  دوجوب  یقلطم  تباث  وا  نورد  رد  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  تمظع  زا  ياهجرد  رد  ترـضح 

ناریگمـشچ و اب  ییورایور  رد  يدارفنا ، هشیدـنا  ماگنه  رد  هک  تسا  نامه  تروشم  عقوم  رد  تداـبع ، بارحم  رد  هک  تسا  بلاـطیبا  نب 
تیصخش تابث  هنوگ  نیا  يرهاظ . تسکش  رد  هک  تسا  نامه  يزوریپ  رد  هعماج ، نافعـضتسم  نایاونیب و  ربارب  رد  هک  تسنامه  فارـشا ،

نآ يریذپ  فاطعنا  تعرس  سفن و  فعض  نولت و  سپـس  دیریگب و  رظن  رد  تسا ، هدوب  رادروخرب  نآ  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ار 
لماوع ربارب  رد  ار  مدرم 

نآ ربارب  رد  قلطم ، هدننک  تفایرد  تابث و  اب  تیـصخش  نانچ  یئابیکـش  لمحت و  ایآ  دینیبب  دیهدب ، رارق  هجوت  دروم  ضحم  یعیبط  تایح 
ارچ اهجنر  اهدرد و  نیا  اب  دومن !؟ روصت  ناوتیم  لالجلاوذ  دنوادخ  اب  طابترا  اب  زج  ار  اهیتیـصخشیب  اهنتخاب و  دوخ  اهیگنراگنر و  همه 

میلعت و میقتـسم  فرط  هچ  رگا  ـالوا  هک  تسا  نینچ  لاوس  نیا  خـساپ  درکیمن !؟ اـهر  دوخ  لاـحب  ار  مدرم  نآ  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
همه یقیقح ، فرط  هک  تسین  دیدرت  ياج  چیه  یلو  تسا ، هدوب  هعماج  نآ  نامز و  نآ  نامدرم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  حیاصن  اهتیبرت و 

نانخـس نیا  اهناسنا ، رد  نآ  رثا  هغالبلاجهن و  اب  ققحم  نایانـشآ  رگید  دیدحلایبا و  نبا  لوق  هب  اذـل  تسا ، هدوب  راصعا  نورق و  ياهناسنا 
هتفرگ رارق  يرـشب  عماوج  نازاتـشیپ  همه  نایبرم و  ناملعم و  داهز و  ءابدا و  نارادمتـسایس و  ءافرع و  ءاـمکح و  هفـسالف و  هدافتـسا  دروم 
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هیلع سمـشلا  تعلط  امم  ریخ  الجر  کب  هللا  يده  نئل  هک : تسنادیم  دوب ، هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکنانچ  وا  ایناث  تسا .
زین و  دـنکیم ). بورغ  عوـلط و  نآ  رب  باـتفآ  هک  هچنآ  هـمه  زا  تـسا  رتـهب  دـنک ، تیادـه  ار  يدرم  وـت  هلیـسوب  دـنوادخ  رگا  : ) برغ و 

ظان دناوتیمن  وا  دراد و  اهناسنا  يایحا  هرابرد  یگرزب  نید  هچ  وا  هک  تسنادیم 
ار مدرم  نآ  ياهتناها  اهیئوگهوای و  دومرفیم و  لمحت  ار  اهتقـشم  نیرتخـلت  نیرت و  تخـس  اذـل  دـشاب ، نانآ  یحور  يدوباـن  طوقـس و  ر 

دندومنیم راوگرزب  نآ  ياهتیبرت  میلعت و  اهداشرا و  زا  یتحاران  ساسحا  سفن ، فعض  يرکف و  هتوک  تهج  هب  نانآ  هک  دیدیم  دینشیم و 
يریما ندـیناجنر  میهدـب : رارق  تقد  دروم  يولوم  دـمحم  نیدـلا  لالج  زا  ار  ریز  ناتـساد  اجنیا  رد  درکیمن . اهر  ار  ناـنآ  لاـح  نیا  اـب  و 

ات تفاتشیم  دیدب و  ار  نآ  راوس  نآ  رام  تفریم  ياهتفخ  ناهد  رد  راوس  دمآیم  بسا  رب  یلقاع  دوب  هتفر  شناهد  رد  رام  هک  ار  ياهتفخ 
کی دیهجرب  نوچ  نارگ  باوخ  زا  هتفخ  دز  هتفخ  رب  يوق  یـسوبد  دنچ  ددـم  دـب  ناوارف  شلقع  زا  هک  نوچ  تفاین  تصرف  ار  رام  دـنامر 

هکنوچ نارگ  یسوبد  كرت  اباحمیب  دوب  هچ  نیا  ایآ  تفگ  ناریح  تشگ  دوز  تسجرب  نارگ  برض  ناز  هتفخ  دید  سوبد  اب  كرت  راوس 
زا تفگ  هتخیر  دب  یسب  هدیسوپ  بیس  تخرد  کی  ریز  هب  ات  نازیرگ  وز  تخـس  سوبد  نآ  مخز  ار  وا  درب  ناود  وز  دش  وا  تفوک  نوزفا 
نم دصق  ارچ  رخآ  ریما  ياک  دزیم  گناب  داتفیم  نوریب  زاب  شناهد  زک  داد  دروخ  رد  ار  درم  نادـنچ  بیـس  هتخیوآ  درد  هب  يا  روخ  نیا 

ابکی نز  غیت  زیتس  مناج  اب  تسلصا  ار ز  وت  رگ  ار  وت  رم  مدرک  هچ  يدرک 
نادـحلم مک  شیب و  یب  هنگ  یب  تیانج  یب  دـیدن  وت  يور  هک  سک  نآ  کـنخ  يا  دـیدپ  وت  رب  مدـش  هک  تعاـس  موش  زیرب  منوخ  یگر 

دزیم شوا  ون  نیرفن  وا  تفگیم  ناـمز  ره  نک  وت  شتاـفاکم  رخآ  ادـخ  يا  نخـس  اـب  مناـهد  زا  نوـخ  دـهجیم  متـس  نیا  دـنرادن  زیاـج 
نارازه دص  شیور  اپ و  دب  تسس  كانباوخ و  یلتمم و  داتفیم  ور  رب  زاب  دیودیم و  داب  وچمه  راوس  سوبد و  مخز  ودب  ارحص  نیردناک 
نوریب هدروخ  نآ  اب  رام  وکن  تشز و  اههدروخ  دـمآ  رب  وز  داتف  يو  رب  ندـش  یق  ارفـص  ات ز  داشگیم  دیـشکیم و  هگنابـش  ات  دـش  مخز 

زا اهدرد  نآ  دیدب  نوچ  تفز  تشز و  هایس  رام  نآ  مهس  ار  رادرکوکن  نآ  دروآ  هدجس  ار  رام  نآ  نورب  دوخ  زا  دیدب  نوچ  وا  زا  تسج 
يا میدیـشخب  ون  ناـج  مدوب  هدرم  میدـید  هک  یتعاـس  كراـبم  يا  یتمعن  یلو  هک  ییادـخ  اـی  یتـمحر  لـیئربج  دوخ  وت  تفگ  تفرب  يو 

زا دزیرگ  رخ  نارخ  دـننام  وت  زا  نازیرگ  نم  ناردام  لاثم  ناـیوج  ارم  وت  وت  يوک  رد  ناـهگان  دـتفارد  اـی  وت  يور  دـنیب  هک  ار  نآ  کـنخ 
هدوتـسب كاپ  ناور  يا  شدد  ای  دردن  شگرگ  ات  کیل  شدیوجیم  نایز  دوس و  یپ  زن  يرهوگ  وکین  یپ ز  رد  شبحاص  يرخ  زا  دنوادخ 

متفگن نم  ریما  هاشنهش و  دنوادخ و  يا  ار  وت  هدوهیب  ژاژ و  متفگ  دنچ  ار  وت 
کی ارم  رگ  لاصخ  شوخ  يا  یمتفگ  تیانث  سب  یمتسنات  یک  هدوهیب  نتفگ  یمتسناد  رگا  لاح  نیز  ياهمـش  ریگم  نآ  تفگ  نم  لهج 

هک ار  رس  نیا  هصاخ  تسجب  رس  زا  لقع  هویلاک  مرس  دش  یتفوکیم  مرس  رب  هناشماخ  یتفوشآیم  هدرک  شماخ  کیل  لاح  یتفگیم ز  زمر 
وت هرهز  نآ  زا  يزمر  یمتفگ  نم  رگا  تفگ  راذگ  ردنا  نونج  زا  متفگ  هچ  نآ  راک  بوخ  يور و  بوخ  يا  نک  وفع  تسا  رتمک  شزغم 
نآ حرـش  تسارب  میوگ  رگ  دومرف  یفطـصم  راـمد  يدروآرب  تناـج  زا  سرت  راـم  فاـصوا  یمتفگ  نم  ار  وت  رگ  ناـمز  نآ  یتـشگ  بآ 

ار شنت  ین  زاین  رد  دـنام  بات  ار  شلد  ین  دروخ  يراک  مغ  ین  هر  دور  ین  درد  مه  رب  نالد  رپ  ياههرهز  تسا  امـش  ناج  رد  هک  نمـشد 
منک سپ  شور  ین  دـنام  هلیح  ین  وا  ردـنا  دور  اـج  زا  گرگ  شیپ  یـشیم  وچمه  دوش  ـال  هبرگ  شیپ  یـشوم  وچمه  زاـمن  موص و  توـق 

ار هدـنکرب  رپ  غرم  دوش  یلاح  نم  تسد  زا  لاحم  اـت  منز  نهآ  رد  دواد  نوچ  تسد  منز  نت  یباـبر  رکبوب  وچمه  شرورپ  نم  ناـتهتفگان 
نیمتفه نامـسآ  هتـشذگ ز  رب  نیقی  دمآ  زارد  تسد  ارم  سپ  دحا  دومرف  دوخ  تسد  ار  ام  تسد  دوب  مهیدـیا  قوف  هللادـی  نوچ  دوش  یلاب 

اب تساهلقع  فعض  رهب  مه  تفص  نیا  رمقلا  قشنا  هک  ناوخرب  ایرقم ، رنه  نودرگ  رب  دومنب  نم  تسد 
ارجام نیا  یمتفگ  نم  ار  وت  رگ  باوصلاب  ملعا  هللا  دش و  متخ  باوخ  رس ز  يرآ  رب  نوچ  ینادب  دوخ  تساور  یک  تردق  حرـش  نافیعض 

رسی بر  مدناریم  رخ  شحف و  مدینشیم  يدب  ندرک  یق  اورپ و  هر  ین  يدب  ندروخ  توق  ین  ار  وت  رم  ادج  یتشگ  وت  ناج  وت  زا  مد  نآ 
نوملعیال مهنا  یموق  دها  نورد  درد  زا  متفگیم  نامز  ره  هن  رودقم  ارم  نتفگ  وت  كرت  هن  روتسد  ارم  نتفگ  ببس  زا  مدناوخیم  بل  ریز 
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رکش فیعض  نیا  درادن  ترکش  توق  فیرش  ياهازج  یبای  ادخ  زا  جنگ  لابقا و  ارم  يو  تداعس  ياک  جنر  هتسر ز  نآ  درکیم  اههدجس 
تقد یـسررب و  هک  دراد  دوجو  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  یتیمهااب  رایـسب  ریبعت  اون  نآ  مرادن و  هناچ  بل و  نآ  اوشیپ  يا  ار  وت  دیوگ  قح 

قالخا و مراکم  زا  فارحنا  هب  هراـشا  اـجنیا  رد  هک  تسا  سوق  ياـنحنا  ياـنعم  هب  هینحلا  رهظک  ریبعت  زا  تراـبع  نآ  تسا و  مزـال  نآ  رد 
هک هینحلا ) رهظک  هیـشع  یلا  نوعجرت  هودـغ و  مکموقا   ) هلمج ود  رد  عراضم  هغیـص  موهفم  هب  رظن  اـب  و  تسا . یناـسنا  يـالاو  ياهـشزرا 
نآ سوفن  رد  نآ ، داـجیا  يارب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یناور  لادـتعا  زا  مدرم  نآ  هک  دوشیم  مولعم  دـنکیم ، رارمتـسا  رب  تلـالد 

نخس رد  دندوب . هتشگ  یناور  فارحنا  هب  التبم  هدوب و  رود  هب  دیشوکیم ، مدرم 
لادتعا لیـصحت  ترورـض  فارحنا و  زا  بانتجا  موزل  هب  اررکم  هغالبلاجـهن  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هنامیکح  تاملک  اههمان و  نا و 
نودـب یناور  لادـتعا  میئامن : حرطم  اجنیا  رد  یناور  لادـتعا  هرابرد  یلک  یثحب  هک  دـسریم  رظن  هب  بسانم  اذـل  تسا ، هدـش  هراـشا  یناور 
یمـسر تارکفت  زرط  هب  رـصتخم  يرظن  تسخن  یناور ) لادتعا  رد  یلامک  قالخا  ریثات   ) یـسررب يارب  تساریذپان . ناکما  یلامک  قالخا 

زا يریثک  هدـع  تفگ : ناوتیم  هک  رکفت  زرط  نیا  میزادـنایم . دریگیم ، نرق 19  زا  ار  دوخ  هدـمع  ياههشیر  هک  یناور  لادـتعا  هرابرد 
ياهدادعتـسا تیلاـعف  یگنهاـمه  زا  تستراـبع  یناور  لادـتعا  دـح   ) هک تسا  نینچ  تسا  هدرک  بلج  دوـخ  هب  ار  نـیمز  برغم  نارکفتم 
ياهدادعتـسا زا  کی  ره  رتنـشور  ترابع  هب  نورب .) زا  هچ  نورد و  زا  هچ   ) اهنآ كرحم  هدنناسر و  تیلعف  هب  لماوع  اب  ناسنا  کی  ینورد 

يرپس یبوخ  هب  ینورب ، ملاع  زا  هچ  ینورد و  هقطنم  زا  هچ  اهنآ ، هدنناسر  تیلعف  هب  لماوع  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  یعیبط  نایرج  رگا  یناور 
ياضعا هب  هیبش  یناور  ياهداهن  اهدادعتـسا و  تهج  نیا  زا  تسا . رادروخرب  لادتعا  زا  ناور  تیلاعف  هقطنم  رد  داهن  ای  دادعتـسا  نآ  دنک ،

رتملاس هجیتن  رد  رتلدتعم و  دنهدب ، ماجنا  رتهب  ار  دوخ  ینوناق  فیاظو  هزادنا  ره  هک  دنندب  ینامسج 
یعومجم لک  لادتعا  هکنانچ  تفگ : ناوتیم  دنتـسه ، رگیدکی  اب  طابترا  ياراد  یناور  ياهدادعتـسا  ءازجا و  هک  تهج  نادب  دنـشابیم و 

اهنآ یعومجم  لک  لادتعا  لیلد  اهدادعتـسا  زا  کی  ره  لادتعا  نینچمه  تسا ، اهدادعتـسا  زا  کی  ره  لادـتعا  لیلد  یناور ، ياهدادعتـسا 
تقیقح هئارا  زا  فیصوت  نیا  یلو  دزاسب ، انـشآ  نآ  زا  یلک  یموهفم  اب  ار  ام  دناوتیم  یناور  لادتعا  هرابرد  فیـصوت  نیا  هچ  رگا  تسا .

رد یناور  مولع  نارظنبحاص  زا  رگید  یـضعب  اذل  تسا . ناوتان  رتنیعتم ، رتصخـشم و  روطب  لادـتعا  یعرف  یلـصا و  جـیاتن  تاصتخم و  و 
رپ نیرتمهم و  هک  دـناهدومن  زاربا  باـب  نیا  رد  ار  یبلاـطم  هدـمآرب و  رتصخـشم  رتـصوصخم و  تافیـصوت  تاـفیرعت و  ندرک  ادـیپ  ددـص 

ناسنا ناـهج و  ورملق  ود  اـب  طاـبترا  رد  یناـسنا  تارکفت  هک  هزادـنا  ره  تفگ : ناوتیم  رکف . تمالـس  زا  تستراـبع  اـهنآ  همه  نیرتاوتحم 
یبلاطم تسا . دنمهرهب  يرتهب  یناور  لادـتعا  زا  هجیتن  رد  هدوب و  رادروخرب  يرتهب  يرکف  تمالـس  زا  یناسنا  نینچ  دـشاب ، هدوب  رتیقطنم 

نارظنبحاص بلغا  شریذـپ  دروم  اهنآ ، میهافم  زا  یـضعب  رد  اـی  تراـبع  رد  رییغت  یمک  اـب  تفگ : ناوتیم  تسا  هدـش  حرطم  اـجنیاات  هک 
دع کی  هکنیا  حیضوت  تسا . یناور  لادتعا  ندوب  یبسن  عوضوم  تسا  دایز  تیمها  ياراد  هک  يدعب  بلطم  دشابیم . یناور  مولع 

زرط اهدادعتسا و  زا  معا  یناور  نوئـش  رد  مه  يدام و  ياضعارد  مه  كرتشم ، ياهدادعتـسا  يدادعت  زا  یـشان  یلک  تانایرج  لوصا و  ه 
اب لادـتعا  عوضوم  رد  ار  اهناسنا  دارفا  همه  هک  دـنروما  نآ  تسین و  ریذـپناکما  اهنآ  نودـب  یناور  لادـتعا  هک  دراد  دوجو  اـهنآ  تیلاـعف 
دح الاب و  دـح  هب  رظن  اب  ناسنا  زا  درف  ره  هکلب  فنـص ، ره  یناور  عضو  هک  درک  لوبق  دـیاب  لاح  نیا  اب  دـنزاسیم . هسیاقم  لـباق  رگیدـکی 

اب هک  دراد  دوخ  هب  تبسن  یناور  لادتعا  وا ، یخیرات  یگنهرف و  یقوقح و  یقالخا و  یئایفارغج و  طیحم  تایـضتقم  ینورد و  عضو  نییاپ 
نایب زا  روظنم  تشاد و  میهاوخ  یناور  لادتعا  تیبسن  هرابرد  رتحورـشم  يدودح  ات  یـسررب  هدـنیآ  ثحابم  رد  ام  تسا . توافتم  نارگید 
رظن هب  مزال  یناور  لادتعا  هرابرد  روهشم  فیصوت  زا  سپ  هک  دوب  هلئـسم  نیا  هب  یلامجا  ياهراشا  یناور ، لادتعا  تیبسن  هرابرد  رـصتخم 

یـسررب دروم  ار  اهنآ  احورـشم  ثحبم  نیا  رد  هک  تیمهااب  رایـسب  عوضوم  ود  هب  رظن  اب  دراد ؟ دوجو  اتقیقح  یناور  لادتعاایآ  دیـسریم .
ام دشاب ، هتشاد  دوجو  رمالا  سفن  عقاو و  رد  یناور  لادتعا  هکنیا  ضرف  رب  ای  درادن و  دوجو  یناور  لادتعا  اتقیقح  اعقاو و  ای  میهدیم ، رارق 

سانشب مینک و  كرد  ار  نآ  هک  میرادن  رایتخا  رد  یتفرعم  یملع و  هاگدید  زا  ینازیم  وگلا و 
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دهاوخیم شبحاص  هک   ) روک تردـق  لکـش  رد  هچ  ناـسنا ، یبلط  زاـیتما  ندوب  تیاـهنیب  مکی - عوضوم  زا : دـنترابع  عوضوم  ود  نآ  می .
شرتسگ  ) رب ینتبم  دـسریم  رظن  هب  هک  انیب  لامک  تروص  رد  هچ  و  دـشاب ) هتـشاد  دـهدب  ماـجنا  دـهاوخیم  هچ  ره  هراـبرد  قلطم  يدازآ 

: سکعلاـب اـی  يرتـسگدوخ  هب  یکتم  یبـلط  زاـیتما  هدـیدپ  نوـچ  و  دـشابیم . تسا  یتـسه  ناـهج  رد  هک  هچ  ره  رب  یلعا ) دوـخ  یهاوـخ 
ناور يارب  یقیقح  لادتعا  اذـل  تسین ، زرم  ياراد  هدوبن و  صخـشم  نآ  يالعا  دـح  درادـن و  یتیاهن  یبلطزایتما ) هب  یکتم  يرتسگدوخ  )
طقف لیـصا و  تسا  یـساسحا  يرتسگدوخ  ترورـض  ساسحا  هک  میریگب  رظن  رد  دـیاب  درادـن . دوجو  شرتسگ  رب  تردـق  ياراد  دازآ و 

هک تسا  یفاک  ردق  نیمه  ساسحا  نیا  تیمها  هرابرد  دـیامن . یثنخ  ار  لیـصا  ساسحا  نیا  دـناوتیم  هک  تسا  ریدـخت  نوگانوگ  لماوع 
رد اهنآ  اب  هک  یئاهناسنا  اب  دنکیم و  یگدنز  نآ  رد  هک  یناهج  اب  ناسنا  کی  هزادنا  ره  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  نارکفتم  زا  یـضعب  مینادـب 

یفیرعت چیه  دنیوگیم : هداهن  رتارف  مدق  رگید  یـضعب  تسا . رتهتفای  دـشر  ناسنا  نیا  دـشاب ، هتـشاد  رثات  ریثات و  رتشیب  تسا ، طابترا  لاح 
ریثات لاح  رد  دوخ  زج  اب  دـناوتیم  ایند  تادوجوم  همه  زا  شیب  هک  تسا  یناویح  ناسنا  : ) میئوگب هک  تسین  نآ  زا  رتیقطنم  ناـسنا  يارب 

رثات و 
( دـیاب هکنانچنآ   ) هب تسه ) هکنانچنآ   ) زا ناـسنا  شـشک  لـماع  نیا  رد  دـناوتیمن  ناـسنا  زا  هاـگآ  يرکفتم  چـیه  ریدـقت  ره  هب  و  دـشاب )
رد ام  هکنانچ  میرادن ، نتفگ  يارب  ینخـس  یـصاخشا  نینچ  اب  ام  و  دشاب ، هدوب  روبزم  لماع  دقاف  دوخ  هکنیا  رگم  دـشاب ، هتـشاد  يدـیدرت 

قئاقح رد  نتفگ  يارب  ینخـس  تسا ، هدومن  فارتعا  يونعم  لئاسم  هراـبرد  دوخ  هنوگراـمیب  يژرلآ )  ) تیـساسح هب  دوخ  هک  دـیورف  ربارب 
یلوقعم ریـسفت  هنوگچیه  دیاب )) هکنانچنآ   ) هب تسه ) هکنانچنآ   ) زا شـشک   ) لماع نیا  شریذپ  نودب  ام  هک  تسا  یعطق  میرادن . يونعم 
اهلآهدیا زورب  زا  تسترابع  مکی ، نایرج  تشاد : میهاوخن  میوشیم  رکذتم  الیذ  هک  یساسا  مهم و  رایسب  نایرج  ود  رارمتسا  زورب و  يارب 
ياهنامرآ اهلآهدـیا و  راکنا  يارب  تالوحت  نآ  هچ  رگا  یتح   ) اهیراکادـف نیرتدـیدش  اب  تالوحت  یلـصا  لماع  ناونع  هب  الاو  ياهنامرآ  و 

تکرح نآ  رد  یلک  لآهدیا  نامرآ و  هکنیا  رگم  تسین  ریذپناکما  ءانثتسا ) نودب   ) یلوحت تکرح و  چیه  اریز  دشاب ) هدوب  یناسنا  يالاو 
روهـشم نیرکفتم  زا  یخرب  دنک . باجیا  ار  دیاب ) هکنانچنآ   ) رتیلاع عضو  هب  دوجوم  عضو  زا  ناسنا  شـشک  هک  دوش  هداد  ناشن  لوحت  و 

هعماج نآ  مدرم  دشاب ، هتشادن  دوجو  یئالاو  لآهدیا  فده و  مدرم  یگدنز  يارب  هک  ياهعماج  ره  رد  : ) دنیوگیم
نآ مدرم  یگدنز ، ياهدادیور  رارکت  لماوع ، نآ  نادقف  تروص  رد  و  دنوشیم ، روهطوغ  تذل  رد  تذـل ، لماوع  ندوب  هدامآ  تروص  رد 

تیوه رد  دوشیم  هدـیمان  رتسگدوخ  نم  هک  اهنامرآ ) اهلآهدـیا و  زورب   ) نایرج نیا  لـماع  تخاـس ). دـهاوخ  روجنر  هتـسخ و  ار  هعماـج 
تـسا نکمم  دـنرادروخرب . لدـتعم  یعیبط  تایح  زا  هک  تسا  یئاهناسنا  همه  ریگارف  تسه ) هکناـنچنآ   ) هقطنم رد  یناـسنا  ناور  لدـتعم 
یناسنا جازم  نوچ  و  : ) دیوگیم یئالع  همانـشناد  رد  انیـسنبا  دشاب . هدوب  نآ  یعیبط  ياروام  دـعب  زا  یـشان  تیاهنیب  ات  نم  يرتسگدوخ 

نآ و  تسا ) تعیبـط  هب  ور   ) تسا يوس  نیا  هب  ور  یکی  تسا : يور  ود  ار  یمدآ  ناـجرم  ددرگ و  اریذـپ  ار  یمدآ  ناـجرم  دوش ، لدـتعم 
تارابع اب  برغ  رد  هچ  قرش و  رد  هچ  ناسانشناسنا  بلغا  و  تسا ) تعیبط  ياروام  . ) تسا دوخ  هاگیاج  هب  تسا و  وس  رب  هب  ور  يرگید 

رد تاسوسحم  اب  هیور  کی  اب  تسا و  تباـث  شرگید  هیور  اـب  ریغتم و  هیور  کـی  اـب  هک  ار  یمدآ  تیـصخش  نتـشاد  هیور  ود  نوگاـنوگ 
دهاوخیم هک  تسا  تردق  نآ  ياراد  دعب  نیا  اب  یمدآ  نم  دناهتفریذپ . ددـنویپیم ، اهشزرا  تالوقعم و  اب  رگید  هیور  اب  تسا و  طابترا 

ات رد  يرشب  يالعا  ياهنامرآ  اهلآهدیا و  زورب  نیاربانب ، تعیبط . يوس  نآ  رد  ای  دنارتسگب ، تیاهنیب  ات  تعیبط  يوس  نیا  رد  ای  ار  دوخ 
مدرم هک  تسنیا  رما  تیاهن  ددرگیم . باریس  نم  ییارگتیاهنیب  زا  هک  دراد  قیمع  سب  ياهشیر  تسا ، هتشاذگ  رس  تشپ  هک  ینالوط  خیر 

!! دننارتسگیم اهنآ  رد  ار  دوخ  هدومن و  یقلت  اهنامرآ  اهلآهدیا و  تروصب  ار  ضحم  یناویح  تایعقاو  هاوخدوخ ، هدـشن و  تیبرت  لهاج و 
تکرح لاـمک  دـشر و  هب  ور  دـننادیمن و  اـهنآ  رب  نم  ندـینارتسگ  هتـسیاش  ار  تاـیعقاو  نیا  هاـگآ ، هتفاـی و  تیبرت  مـیلعت و  ياـهناسنا  و 

رد هک  تسا  خیرات  رد  یلامک  قالخا  شزرا  اب  یئاهتیـصخش  زورب  تسا ، مکی  نایرج  ینیع  ققحت  تقیقح  رد  هک  مود ، نایرج  دـننکیم .
طوقس زا  ار  تایح  نارذگهر  هدومن و  تمواقم  هتشارفارب و  دق  نایمدآ  حاورا  ياهیلوایکام  اهسب و  اهساموت  ینامسج و  ياهزیگنچ  ربارب 
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یناهج رد  رادینعم  تسا  يدوجوم  ناسنا  هک  دـناهدرک  تابثا  دوخ  ياـهراتفر  اـههیحور و  اـب  هداد و  تاـجن  يدـیمون  ساـی و  هکلهم  رد 
هاگآ ياهناسنا  فسات   ) دنتیلقا رد  یلومعم  مدرم  ربارب  رد  هکلب  دنتسین ، نوناق  فالخ  یئانثتـسا  یناسنا  گرزب  ياهتیـصخش  نیا  رادینعم .

ءوس اب  نایمدآ  حاورا  ياهزیگنچ  هک  تسا  نیا  رد  دیدش  هودنا  فسات و  هکلب  دنتیلقا  رد  اهتیـصخش  نیا  ارچ  هک  تسین  نآ  رد  دنمدرخ  و 
لامک هبذج  رد  دراو  ار  دوخ  هک  ار  تمظعاب  گرزب و  ياهناسنا  اهتیصخش و  نیا  ملع ، سدقم  مان  زا  هدافتسا 

!!( دـنناوخیم تسا ) لتخم  نانآ  یناور  تعیبط  هک  لاـمرونآ  ياـنعم  هب   ) یعیبط ریغ  دـنناشکیم ، هبذاـج  نیمه  هب  مه  ار  نارگید  هدومن و 
ات دید  میهاوخ  لیذ  لاثم  رد  هکنانچ  ناراکتیانج ) ناراکهبت و  فنص  یلامک و  قالخا  اب  ناگتفایدشر  فنص   ) اهناسنا عون  ود  نیا  هلـصاف 

امب هعبـسلا  میلاقالا  تیطعا  ول  هللا  و  دیامرفیم : یناور  تمظع  يالعا  دح  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  تسا . هدش  هدیـشک  تیاهنیب 
ریز رد  هک  هچ  نآ  اب  ار  هناگتفه  میلاقا  همه  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  : ) تلعف ام  هریعش  بلج  اهبلسا  هلمن  یف  هللا  یصعا  نا  یلع  اهکالفا  تحت 

و درک ). مهاوخن  منک ، تیصعم  ياهچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  هناملاظ  ندیشک  اب  ار  ادخ  هک  دنهدب  نم  هب  تسا ، میلاقا  نآ  ياهنامـسآ 
ریشمش هبرض  کی  اب  متسناوتیم  نم  هک  دنتشاد  ندرگ  ورس  کی  اهناسنا  همه  شاک ، يا  : ) دیوگیم یناویح  تسپ  رایسب  تاجرد  رد  نورن 

رد تمظع  یقیقح  لادـتعا  هکنانچ  تسین ، روصت  لباق  تیاهنیب  ود  نیا  نایم  رد  یقیقح  لادـتعا  منک )!!! ادـج  ناشندرگ  زا  ار  ناـنآ  رس 
يدودـحمان فاطعنا  مود - عوضوم  دـسریمن . رظن  هب  روصت  لباق  یتسپ  تاجرد  نایم  رد  یتسپ  یقیقح  لادـتعا  تمظع و  تاجرد  ناـیم 

ربج لماوع  ندش  نوگرگد  اب  ناسنا  هک  دهدیم  ناشن  براجت  تادهاشم و  دوشیم . هدهاشم  یناسنا  ناور  رد  هک 
دناوتیم دودـحمان  تافاطعنا  نورد ، رد  عونتم  ياهدادـیور  زورب  اهنامرآ و  لامآ و  تاعامتجا و  اهطیحم و  رد  يرایتخا  ياهـشنیزگ  ي و 

دوجوب اب  دناوتیم  یتفرعم  هیبنت  رادشه و  هظحل  دنچ  یتح  بسانم ، ياهتیبرت  میلعت و  تفگ : ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  دهدب . ناشن  دوخ  زا 
رد ناوتیم  هناراکبان  تانیقلت  یجیردـت و  ياهیراکبیرف  اب  سکعلاب  دروایب و  دوجوب  لداع  کی  راکتیانج ، کی  زا  یناور  بالقنا  ندروآ 

لباق ریغ  دناوتیم  موس  عوضوم  نیا  داد . لزنت  ناراکتیانج  نیرت  تسپ  دح  ات  ار  لداع  کی  كدنا ، یتدم  رد  یتح  ای  دـتمم  اتبـسن  ینامز 
تیبسن ایآ  دوب . دهاوخ  یبسن  یتقیقح  یناور  لادتعا  نیاربانب  ار . یناور  لادتعا  دوخ  هن  دنک  تابثا  ار  ناور  یقیقح  لادتعا  ندوب  تخانش 
تقیقح کی  ار  یناور  لادـتعا  ام  رگا  هک  دـیایب  شیپ  مهوت  نیا  تسا  نکمم  تسا ؟ راگزاسان  ینورد  تیریدـم  دوجو  اـب  یناور  لادـتعا 

حور ای  تیـصخش  دوخ ،)  ) نم ماـن  هب  ینورد  تیریدـم  رگا  اریز  تشگ ، دـهاوخ  ینورد  تیریدـم  یفن  هب  رجنم  هیرظن  نیا  مینادـب ، یبسن 
شیوخ تنایص  تسا ، نتشیوخ  هب  هاگآ  هک  نم  يارب  بولطم  نیرتيدج  اریز  دیامن ، لیـصحت  ار  ناور  لادتعا  تسا  روبجم  دشاب ، یعطق 

سم تقیقح  رد  هک  درادیمرب  ماگ  نتشیوخ  ندش  هراپ  دنچ  یشالت و  هار  رد  لادتعا ، زا  جورخ  لاح  رد  نم  تسا و 
نورد تیریدـم  هرابرد  هنوگرامیب ) تیـساسح   ) يژرلآ یعون  هک  صاخـشا  زا  یـضعب  يارب  مهوت  نیا  تسا . نتـشیوخ  يانف  لاوز و  يوا 

، نم یناوتان  هک  دنشاب  هتشاد  رظن  رد  دیاب  صاخشا  نیا  یلو  تسا . هدننک  لاحـشوخ  رایـسب  دنراد  حور )  ) اصوصخم دوخ ) ( ) نم  ) هلیـسوب
عوضوم ود  هب  طوبرم  هکلب  درادـن ، دوجو  نم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  لادـتعا  ندروآ  تسدـب  زا  ناور  یناوتاـن  مومع  روطب  اـی  دوـخ ) )

تباب زا  دنناوتان  اهناسنا  رد  یبسن  یناور  لادـتعا  داجیا  زا  یتح  اهنم  بلغا  هکنیا  و  میدـش . رکذـتم  احورـشم  نیـشیپ  ثحبم  رد  هک  تسا 
اهدادـیور و تیبـسن  رگا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یهگناو  تسا . هتفرگ  تعیبـط  زا  نم )  ) تعیبـط رواـجم  حوطـس  هک  تسا  یئاـهیگدولآ 
، تیبسن نتفرگ  رظن  رد  اب  دـیناوتیم  امـش  دـشاب  هتـشاد  تعیبط  رب  مکاح  نیناوق  تابث  ندوب و  قلطم  اب  یتافانم  تعیبط ، حوطـس  تاـنایرج 

دوجو اب  یتافانم  چیه  ینورب ، لماوع  ینورد و  ياهدادعتـسا  تیبسن  هب  رظن  اب  لادتعا  ندوب  یبسن  دیوش !!! رکنم  مه  ار  نم  یناور  لادـتعا 
هجوت دیاب  دنیآیمرب ، حور  تیـصخش و  دوخ ، ای  نم  یفن  ددـص  رد  لئاسم  هنوگنیا  هب  کسمت  اب  هک  یـصاخشا  درادـن . ینورد  تیریدـم 

نم دوجو  هک  یکشزپناور  یسانشناور و  مولع  رد  تایعقاو  اب  یملع  تاطابترا  شرتسگ  همه  نیا  زا  سپ  نم  دوجو  راکنا  هک  دنشاب  هتشاد 
ار

و دزاـسیم ، یهتنم  هن  هملک  هب  ار  بلاـطم  همه  هک  تـسا  ناتـساب  ناـنوی  یتـسیلیهین  ياـیحا  دـنکیم ، یقلت  روـبزم  موـلع  یلـصا  عوـضوم 
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رد هچ  زورما ، هچ  زورید و  هچ  تفرعم  ناوراک  نادنمشیدنا  نیرتردتقم  يرـشب و  ياهزغم  نیرتگرزب  ایناث - دوب . دهاوخن  شیب  ياهرخـسم 
ای دناهتفریذپ  دشابیم ، لادتعا  نامه  هدننک  میظنت  هک  ینورد  تیریدم  اب  ار  یناور  لادتعا  ندوب  یبسن  برغ ، میلاقا  رد  هچ  قرـش و  میلاقا 
هب طوبرم  لادـتعا  تیبسن  هک  دـننکن  كرد  ار  ینـشور  نیا  هب  يرما  هک  دـننآ  زا  رتالاب  ردـتقم  گرزب و  ياهزغم  نآ  اریز  دـنریذپب ، دـیاب 

. دشابیم کلذ  ریغ  قوقح و  قالخا و  خیرات و  گنهرف و  یئایفارغج و  طیحم  هب  طوبرم  ینورب  تانایرج  تعیبط و  رواجم  ینورد  لماوع 
، تسا یناـسنا  موـلع  لوـصا  اههفـسلف و  همه  نیداـینب  لوـصا  هدـننکوگزاب  تقیقح  رد  هک  يوـلوم  رکفت  زرط  زا  میناوـتیم  هـلمج  نآ  زا 
: دـیوگیم تسا  وا  ياهیه  زا  حور  يوهیاه  تسا  وا  ياهمد  زا  ياـن  نیا  همدـمد  دـیوگیم : هک  لاـح  نیع  رد  رکفتم  نیا  مینک . يرادربهرهب 

نآ ار  شوم  دـشاب  کـیل  مک  تسه  رتشا  هب  تبـسن  وج  بآ  تسا  تبـسن  اـب  مه  زین  طـسوا  کـیل  تسا  تمکح  هچ  را  طـسوا  هار  تفگ 
تسا طسوا  زا  رود  راچ  ره  دروخ  رو  نآ  طسوا  تسه  دروخ  هس  ای  دروخ  ود  نان  راچ  هفیظو  دشاب  ار  هک  ره  می  وچمه 

رم یهتشا  تسه  نان  هاجنپ  ارم  نوچ  دوب  نآ  طسوا  هک  نادیم  دروخ  شش  دوب  نان  هد  اهتـشا  ار  وا  هک  ره  تسا  طب  دننام  صرح  ریـسا  وا 
ناو دوریم  یفاح  هبعک  ات  یکی  نآ  لوحن  رد  میاـین  رد  دـصناپ  هب  نم  لولم  ییآ  زاـمن  تعکر  هد  هب  وت  ین  میتسدـمه ؟ هدرگ ، شـش  ارت 

هک دوریم  تیاهناب  رد  طسو  نیا  دادـب  نان  کی  ات  داد  ناج  یکی  ناو  دادـب  ناج  يزابکاپ  رد  یکی  نآ  دوشیم  دوخ  زا  دجـسم  اـت  یکی 
لادـتعا ندوب  یبسن  اب  حور  هک  دوشیم  هظحالم  نایم  اـی  طـسوا  دـجنگ  روصت  رد  نآ  رد  اـت  دـیابب  رخآ  لوا و  دوب  رخآ  لوا و  ار  نآ  رم 

ناور و لادـتعا  عوضوم  رد  رتشیب  قیقحت  يارب  تسا . لوغـشم  دوخ  لامک  دـشر و  يارب  وپاکت  دایرف و  داد و  تیلاعف و  هب  هنوگچ  یناور ،
هکنانچنآ  ) ناور هقطنم  رد  یناور  لادـتعا  میهدیم : رارق  هجوت  دروم  یـساسا  هقطنم  ود  رد  ار  ناور  لادـتعا  نآ ، رد  یلامک  قالخا  ریثاـت 

ره اـب  یمدآ  ناور  تـسه ) هکناـنچنآ   ) ناور هـقطنم  رد  یناور  لادــتعا  - 1 دـیاب .) هکناـنچنآ   ) ناور هـقطنم  رد  یناور  لادـتعا  و  تـسه )
هتـشذگ و سفنلاملع  هک  تسیداـعبا ) حوطـس و  اـهورین و  اهدادعتـسا و   ) یئاـهداهن ياراد  دوـش ، هتفرگ  رظن  رد  هـک  یفیرعت  فیـصوت و 

مولع هکنانچ  تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  ار  اهنآ  تخانش  یسررب و  ریخا  ياهنارود  رد  یسانشناور 
هب يریگشیپ ، رب  یلک  یئاناوت  نودب  زورما  یکشزپناور  دومنیم و  نیمـضت  ار  اهداهن  نآ  تالالتخا  زا  يریگـشیپ  هفیظو  هتـشذگ  یقالخا 

تادهاشم خیرات و  تداهـش  هب  رظن  اب  دوب ، هتفرگ  هدهع  هب  تایقالخا  هک  ار  هچنآ  هتـشذگ  رد  دزادرپیم . تالالتخا  نآ  هجلاعم  نامرد و 
تالالتخا داح  ياههدـیدپ  ندـناشن  ورف  رد  هچ  رگا  زورما  یکـشزپناور  ياهـششوک  هکیتروص  رد  تسا ، هدرک  افیا  يدودـح  ات  ام ، یلعف 

لادـتعا ندروآ  دوجوب  تـالالتخا و  نآ  ندرک  نک  هشیر  رد  رادـقم  هچ  هکنیا  یلو  تسا ، هدروآ  دوجوب  ار  یهجوـت  لـباق  جـیاتن  یناور ،
نادنچ رظنبحاص  ناکـشزپناور  دوخ  هک  موش  رکذتم  اجنیا  رد  مناوتیم  رادـقم  نیمه  تسا . رگید  یناتـساد  تسا ، هدوب  قفوم  ناور  یبسن 

حوطـس و اهورین و  اهدادعتـسا و   ) یناور ياهداهن  همه  نآ  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  لاح  ره  هب  دـنرادیمن . زاربا  هلاسم  نیا  رد  یتیاضر 
یسانشناور حالطصا  هب  نویـسکنوف   ) تیلاعف عون  هب 1000  ای  صتخم  هب 1000  اهنآ  یـصاصتخا  ياهتیلاعف  عومجم  دیاش  هک  یناور  داعبا 

دعب و ورین و  دادعتسا و  ره  هک  تسین  نانچ  ینعی  دنهدب . ماجنا  يراک  دنناوتیمن  تیریدم  نوناق و  نودب  دوخ و  هب  دوخ  دسرب ، يزورما )
اب گنهامه  بولطم و  يرادربهرهب  دروم  لاح  همه  رد  ینوناق و  طرش و  دیق و  چیه  نودب  ناسنا  نورد  رد  یناور  حطس 

هـس رد  یمدآ  نورد  رد  هک  میریگب  رظن  رد  دـیاب  هلاسم  نیا  حیـضوت  يارب  دـهدب . ماجنا  حیحـص  ار  دوخ  راـک  ناور ، ياـهیدوجوم  رگید 
نیا ربارب  رد  و  دراد ، دوجو  تایعقاو  اههدـیدپ و  زا  دـحاو  اهدرایلیم  یهاگ  اهنویلیم و  هاـگآدوخان )  ) و هاـگآهمین )  ) و هاـگآدوخ )  ) هقطنم
نینچ تیعقاو  هک  تسا  یهیدـب  دراد . دوجو  ناسنا ) تاذ  زا  جراخ  یتسه  ناهج   ) ینورب گرزب  رایـسب  سونایقا  ینورد ، گرزب  سوناـیقا 

تکرح درک ، رارقرب  طابترا  ینورب ، سونایقا  تادوجوم  اب  ینورد  سونایقا  زا  یئاهزیچ  اـی  زیچ  ره  یطیارـش ، ره  رد  عقوم و  ره  هک  تسین 
عقوت میزیرب و  نیمز  رب  اضف  زا  ار  یبرـس  فورح  اـهدرایلیم  اـم  هک  تسا  نیا  هب  هیبش  تسرد  لاـمتحا  نیا  ددرگ . رداـص  ناـسنا  زا  یقطنم 

ثحبم نیا  رد  ام  هتبلا  دیامن !!! ینیچفورح  ام  يارب  ار  ظفاح  ناوید  نیچفورح ، نودب  نیمز ، رب  هدـش  هتخیر  فورح  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد 
لیلد دودح 60  رد  رـصاعم  دنمجرا  يالـضف  زا  یـضعب  عبتت  هب  انب  هک  مینادب  دـیاب  رادـقم  نیمه  میتسین و  نآ  درجت  نم و  تابثا  دروم  رد 
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تابثا زین  ار  سفن  تیریدـم  دـناوتیم  اهنآ  زا  هجوت  لباق  يرادـقم  هک  تسا  هدـش  هماـقا  نونکاـت  نم )  ) ینعم کـی  هب  سفن و  درجت  يارب 
نتخاس گنهامه  اب  ینورد  ياهدادعتسا  نتخادنا  نایرج  هب  هرادا و  هرابرد  ار  دوخ  تیریدم  دناوتب  نم  رگا  دنک .

ياراد هک  یناور  دهدب ، ماجنا  یبوخ  هب  ینورب  ملاع  تادوجوم  اهنآ و  نایم  حیحص  يرثات  ریثات و  طابترا  ندرک  رارقرب  رگیدکی و  اب  اهنآ 
ناسنا تیدوجوم  رد  ار  دوخ  تیریدم  نم ) . ) دوب دهاوخ  رادروخرب  تسه ) هکنانچنآ  ناسنا   ) هقطنم رد  یبسن  لادـتعا  زا  تسا ، نم  نینچ 

لوصـالا لـصا  ار  نآ  اـم  هک  نتـشیوخ  بوـلطم  تنایـص  لـصا  دزاـسیم . رارقرب  نتـشیوخ  بوـلطم  تنایـص  ياـنبم  رب  تسه ) هکناـنچنآ  )
شزرا نتخانـش  يارب  اما  دـشابیم . تسه ) هکنانچنآ   ) یناسنا تیدوجوم  تیریدـم  رد  نم  یلـصا  فدـه  ای  ینبم  نیرتیـساسا  میاهدـیمان ،
تـسا تسیز  هطیح  رد  ناج  دننام  هک  ناور  هطیح  رد  نم  تسیچ ؟ نتـشیوخ  تنایـص  زا  روظنم  هک  دید  دیاب  شتیریدم  نم و  نیا  یقیقح 

تاناویح دننام  دهدب ، رارق  يربج  لماوع  يارجم  رد  طقف  ار  تاذ  تنایص  مکی - عون  دنک : يریگفده  دناوتیم  ار  نتشیوخ  تنایص  عون  ود 
نیا رد  ناور  هطیح  رد  نم  تیریدم  دننکیم . یگدنز  دنتسه ) هکنانچنآ   ) يربج ياهـشنکاو  اههزیگنا و  یعیبط و  زئارغ  يانبم  رب  طقف  هک 

. دیامن هیجوت  هرادا و  ار  اهنآ  دناوتب  هک  دشاب  اهـشنکاو  اههزیگنا و  زئارغ و  نآ  تردـق  زا  شیب  یتردـق  ياراد  دـیاب  تاذ ، تنایـص  زا  عون 
نایم یگنهامه  زا  تسترابع  دنهدیم ، رارق  يربج  لماوع  يارجم  رد  طقف  ار  تاذ  تنایص  هک  صاخشا  هنوگ  نیا  رد  یناور  لادتعا 

هقطنم رد  یناور  لادتعا   ) یگنهامه نیا  دنروآیم . رد  تکرح  هب  یعیبط  یگدـنز  ریـسم  رد  ار  نانآ  هک  يربج  لماوع  نآ  یعیبط و  زئارغ 
نیـشام کی  رایتخایب  هاگآان و  يازجا  نایم  رگا  هک  تسا  نم  تیریدـم  زا  يربج  هبـش  ای  يربج  لوصحم  کی  تسه )) هکنانچنآ   ) ناسنا

رب ار  دوخ  تاذ  تنایص  دنناوتیم  هک  دنتسه  یناسک  مود - عون  دهدیم . ماجنا  حیحص  ار  دوخ  راک  نیشام  نیا  دوشیم : هتفگ  دیایب ، دوجوب 
زا يرادروخرب  اب  مدرم  زا  هورگ  نیا  دـنهدب . رارق  رودـقم  هزادـنا  هب  داعبا ) اهورین و  اهدادعتـسا و   ) اهداهن رثکادـح  نتخادـنا  راکب  ياـنبم 

ياههزیگنا زا  نانآ  هدارا  یلو  دننک ، هدافتسا  رودقم  هزادنا  هب  اهداهن  رثکادح  زا  دنناوتیم  هکنیا  اب  نتشیوخ  تاذ  تنایص  هیجوت  رد  هدارا 
تکرح ناـنآ ، یگدـنز  هصرع  رد  جـئار  یـسایس  یقوقح و  یعاـمتجا و  یگنهرف و  یئاـیفارغج و  طـیحم  هلیـسوب  هدـش  تیبـثت  یلومعم و 

تیریدـم اـب  و  تـسه ) هکناـنچنآ   ) دوـخ ياـهداهن  زا  دـنناوتیم  مـکی  هورگ  زا  شیب  مود ) عوـن   ) هورگ نـیا  ددرگیم . روراـب  دـنکیم و 
يرتیلاع ياـهنامرآ  اهلآهدـیا و  نم ، يارب  یلو  دـنیامن ، يرادربهرهب  تاذ  تنایـص  ناـیرج  رد  تسه ) هکناـنچنآ   ) نم فرط  زا  يرتیلاـع 

هورگ نیا  دارفا  دنریگب . شیپ  ناور  هطیح  رد  ار  نم  دشر  هار  دنیآرب و  اهنآ  لیصحت  ددص  رد  هک  دنرادن  غارس 
زا يرادروخرب  يارب  دنیآیمرب و  نآ  لیصحت  ددص  رد  دندید ، دوخ  بولطم  تایح  هب  دیفم  ار  يزیچ  هکیماگنه  نانیا  دنناوارف . رایسب  مه 

تـسا نامه  دیفم  نانآ  هاگدید  زا  دنرادن و  نآ  هب  يدایز  هجوت  تسیچ ؟ دیفم  هکنیا  اما  دـنهدیم . ماجنا  ار  شالت  تیاهن  دـیفم ، زیچ  نآ 
هداد هولج  دیفم  يو  يارب  کلذ ، ریغ  یـسایس و  یقوقح و  یعامتجا و  یگنهرف و  یئایفارغج و  طیحم  دننام  يو  هدـننک  هطاحا  لماوع  هک 

مزلتـسم میدومن ، نایب  اهناسنا  عون  ود  تیعقوم  يریگعضوم و  حیـضوت  اـب  هک  ار  تسه ) هکناـنچنآ   ) ناور هقطنم  رد  یناور  لادـتعا  تسا .
هورگ يدوجو  ياهداهن  همه  يربج  ياهاهـشنکاو  اهـشنک و  یگنهامه  هک  تسین  نانچ  ینعی  تسین ، نآ  ندوب  بولطم  لآهدـیا  نامرآ و 

نیا هب  دـنناوتب  ياهتـسیاش  نایبرم  ای  هعماـج  رگا  اریز  دـشاب ، هدوب  قلطم  ناـمرآ  هورگ  نآ  يارب  یتاذ ، نورب  یتاذ و  نورد  لـماوع  اـب  لوا 
هبوچراچ نیا  زا  رتیلاع  لماکت  یئاناوت  ياراد  رتشیب و  ياهداهن  ياراد  رت و  تمظع  اب  یلیخ  تسه ) هکنانچنآ   ) ناسنا هک  دننامهفب  هورگ 

تیاضر دناهدرک  ادیپ  دوخ  يارب  یگدنز  رد  هک  یتیعقوم  نآ  هب  نانآ  هک  تسا  یعطق  دراشفیم ، دوخ  رد  ار  امـش  هک  تسا  گنت  يزیرغ 
مشیب ياهتخرد  يور  نتسشن  زاب و  ياضف  رد  دازآ  زاورپ  معط  ندیشچ  زا  سپ  هدنرپ  هک  هنوگنامه  داد ، دنهاوخن 

دهاوخن دونـشخ  سفق  هشوگ  نآ  هب  هشوگ  نیا  زا  ندـیرپ  گـنت و  سفق  رد  ندـش  ینادـنز  هب  زگره  کـلذ ، ریغ  اـههپت و  اـههوک و  را و 
راکب اب  ناتدوخ  يدوجو  ياهداهن  زا  عیـسو  یتیعقوم  رد  امـش  هچ  رگا  هک  دننامهفب  مود  هورگ  هب  نایبرم  هعماج و  رگا  نینچمه  و  تشگ .

هنوـگچ دـتفیب و  راـکب  نآ  ندروآ  تسدـب  يارب  هدارا  دـیاب  هک  تسمادـک  دارم  تسیچ و  هدارا  هکنیا  یلو  دـیرادروخرب ، هدارا  نتخادـنا 
تبثم و بطق  ود  رب  هطلس  تراظن و  اب  ار  راک  دناوتب  امش  تیـصخش  هک  تشاذگ  رایتخا  هب  ماگ  اهراک ، رد  ضحم  هدارا  نایرج  زا  ناوتیم 
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زا یمهم  قیاـقح  اریز  تـشاد ، دـنهاوخن  تیاـضر  یگدـنز  رد  دوـخ  تیعقوـم  زا  ناـنآ  اـعطق  دـینادیمن ، امــش  دـهدب ، ماـجنا  نآ ، یفنم 
مه ار  نیا  دنهدیم . تسد  زا  لوا  تیعقوم  نآ  رد  دـنراد ، دوخ  رایتخا  رد  افوکـش  هدارا  اب  تاذ  تنایـص  هیجوت  رد  هک  ار  دوخ  تیدوجوم 

تادهاشم هکنانچ  تسا ، وا  یعقاو  حالص  هب  يریگعضوم  نآ  هک  تسین  نآ  لیلد  صاخ  يریگعضوم  کی  هب  رـشب  تیاضر  هک  مینادیم 
رد هک  تسا  هدید  يرورض  ار  یئاهزیچ  یتح  هداد و  يروما  هب  تیاضر  ياهرود  ره  رد  رشب  عون  هک  دنکیم  تابثا  ام  يارب  خیرات  رـساترس 

اهزیچ روما و  نامه  شنامـشچ ، ولج  زا  ینادان  ياههدرپ  ندش  فرط  رب  تهج  هب  هکلب  طئارـش ، ندش  نوگرگد  تهج  هب  هن  رگید ، هرود 
لاح خ هب  ار 

لیلد تسه ) هکنانچنآ   ) ناور هقطنم  رد  يریگعضوم  کی  زا  تیاضر  تفگ : ناوتیمن  نیاربانب ، تسا . هتـشگ  نامیـشپ  هدـید و  رـضم  دو 
لماوع دوجو  رگا  هک  میریذپب  ار  تقیقح  نیا  تماهـش  تارج و  لامک  اب  دیاب  ام  دشابیم . روبزم  هقطنم  رد  یتح  یناور  لادتعا  هب  لوصو 
ینخـس ناسنا  یناور  لادـتعا  هرابرد  میرادـن  قح  میوش ، رکنم  دـیاب ) هکنانچنآ   ) هقطنم هب  تسه ) هکنانچنآ   ) هقطنم زا  ار  اـهناسنا  شـشک 

هکنانچنآ  ) زا ناسنا  شـشک  یـساسا  لماع  مینادیمن . ناسنا  هرابرد  یهجوت  لباق  زیچ  چـیه  لماوع ، نآ  هرابرد  لهج  اـب  اـم  اریز  میئوگب ،
دوخ داهن  رد  ار  اهیگتسیاش  اهیگتـسیاب و  هب  شیارگ  اهنت  هن  ناسنا  هک  دناهدیقع  نیا  رب  صاخـشا  زا  یـضعب  دیاب ) هکنانچنآ   ) هب تسه )

هب طوبرم  یلاع  لـئاسم  همه  تسا  روبجم  هک  یطارفا  هدـیقع  نیا  دـشابیمن . اراد  مه  دوخ  نورد  رد  ار  اـهنآ  ياهرذـب  یتح  هکلب  درادـن ،
: تسا هدش  هتخانش  لطاب  ریز  لیلد  ود  هب  هجوت  اب  دنک ، متخ  درادن ، ناکما  تسین ، دوشیمن ، دننام  یتاملک  هب  ای  هن  فرح  ود  هب  ار  ناسنا 
رد عونتم  تلاسر  ناگدـنراد  ماظع و  يایبنا  دـننام  تسا  اهتمظع  يالاو  ماـقم  هب  خـیرات  رد  گرزب  ياـهناسنا  همه  نآ  لوصو  مکی : لـیلد 

ت قوقح ، قالخا ، داصتقا ، ملع ، دننام  يویند ) شاداپ  عقوت  كدنا  نودب   ) یناسنا تیدوجوم  داعبا  دربشیپ 
زا هتـسراو  نویقـالخا  ءاـمکح و  هللا و  ءاـیلوا  دـننام  نـینچمه  شفلتخم و  لاکــشا  رد  رنه  یعاـمتجا و  روـما  تیریدـم  تـیبرت و  مـیلع و 

يارب هک  تسا  یعطق  تسا !؟ ریذـپناکما  ینورد  كرحم  لـماوع  نودـب  یناـسنا  ياـهتمظع  همه  نیا  اـیآ  اـهیگدولآ . اـهیهاوخدوخ و 
هدوب راک  رد  يدیدش  رایـسب  ینورد  ياههیفـصت  اهوپاکت و  دناهدز و  تیلاعف  هب  تسد  یتیمهااب  یناور  لماوع  اهتمظع  نیا  ندـمآ  دوجوب 

ار وا  هک  یعقوم  رد  دهدب و  ادخ  هار  رد  ار  شلاوما  همه  دربب و  شدنزرف  حبذ  هب  تسد  تسا  هتـسناوت  مالـسلاهیلع  لیلخ  میهاربا  هک  تسا 
: دهدب خـساپ  مالـسلاهیلع  میهاربا  مهدـب ، ماجنا  دـیآیمرب  امـش  يارب  یکمک  ره  نم  تسد  زا  دـیوگیم : وا  هب  لیئربج  دـنتخادنا ، شتآ  هب 
متسار و تسد  هب  ار  باتفآ  رگا  دیوگب : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  مرادن . وت  هب  يزاین  دنیبیم و  دوخ  ناحبـس  دنوادخ 

نامز نآ  رد  دوخ  طیحم  تردق  نیرتگرزب  نتـشاد  تسد  رد  اب  و  تشاد . مهاوخنرب  تلاسر  غیلبت  زا  تسد  دـنراذگب  مپچ  تسد  هب  ار  هام 
بلاطیبا نب  یلع  و  مگرم ). تسامـش  اب  میگدـنز و  تسامـش  اب  : ) یتامم مکعم  یتایح و  مکعم  دـیوگب : هعماج  نافعـضتسم  ناـیاونیب و  هب 

دمحم نید  رگا  : ) دیوگب مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  ماهدشن .) فرحنم  قح  قیرط  زا  زگره  : ) دیوگب مالسلاهیلع 
دیریگب اهریـشمش ، يا  سپ  نم ، ندـش  هتـشک  اب  رگم  تشگ  دـهاوخن  رارقرب  یناسنا ) لوصا  اهـشزرا و  نید   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هکلب دنرادرب و  دوخ  ذئاذل  زا  تسد  فلتخم  تاجرد  اب  ناسنا  اهنویلیم  دشکب . رـس  ار  نارکوش  مس  نوناق ، هب  مارتحا  هار  رد  طارقـس  ارم ).
: مود لیلد  دنـسرب . دوخ  قوقح  هب  دنتـسه  يدـنوادخ  غاب  ياهلاهن  هک  اهناسنا  هک  هزیگنا  نیا  اب  طقف  دـنیوشب ، دوخ  نیریـش  ناج  زا  تسد 
ات للم  ماوقا و  همه  ریگارف  دـیاب ) هکنانچنآ   ) هب تسه ) هکنانچنآ   ) زا ناسنا  ندـیناشک  يارب  هک  خـیرات  لوط  رد  اـهتیبرت  میلعت و  ترورض 

درومیب رادـقم  نامه  تیبرت  میلعت و  هدـیدپ  دوبن ، دـیاب ) هکنانچنآ   ) هقطنم هب  دورو  دادعتـسا  لماع  اهناسنا  داهن  رد  رگا  تسا . هدوب  زورما 
دراد هتشاد و  يرورض  یساسا و  شقن  اهناسنا  ندرک  نوگرگد  رد  تیبرت  میلعت و  هک  مینیبیم  ام  یلو  تاناویح . اهگنـس و  هرابرد  هک  دوب 

بلطم لصا  اما  دـنراد ، یتافالتخا  دـیاب ) هکناـنچنآ   ) تیفیک تیوه و  رد  فلتخم ، لـلم  ماوقا و  هک  تسنیا  رما  تیاـهن  تشاد . دـهاوخ  و 
هب يدـج  قایتشا  دـیاب ) هکنانچنآ   ) ناسنا هب  تسه ) هکنانچنآ   ) زا ناسنا  ندـنادرگرب  لـماوع  نیرتیـساسا  دـشابیم . اـهناسنا  مومع  ریگارف 

نآ رب  زین  ییوجلامک  هک  تسا  نآ  رب  هطلس  یئانشآ و  رظن  زا  یتسه  ملاع  همه  رب  يدوجو  شرتسگ 
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یتسردنت لاح  رد  يدرف  يرـشب ، خیرات  تسین . دوش ، هدیمان  مهوت  ای  لایخ  هک  ینهذ  ساسایب  تیلاعف  کی  قایتشا ، نیا  دـنکیم . قدـص 
هک سانشناسنا  ناسنا  نآ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دشاب . هتشادن  هقالع  يدوجو  شرتسگ  نیا  هب  هک  درادن  غارـس  يزغم  یتمالـس  جازم و 

ناهج هکیلاح  رد  یتسه  یکچوک  مرج  کی  وت  هک  يربیم  نامگ  ایآ  : ) ربکالا ملاعلا  يوطنا  کیف  ریغـص و  مرج  کـنا  معزتا  دـیامرفیم :
فـشک ول  قیاقح : هدرپیب  تیور  هب  دانتـسا  اـب  باـی و  تقیقح  دوهـش  هب  هیکت  اـب  هک  تسا  یعطق  تسا ). هدـیچیپ  وت  نورد  رد  يرتگرزب 

ره ارو  تسا  گنت  دـیوگیم : يولوم  هکنیا  دـیامرفیم . نایب  ددرگن ). هدوزفا  نم  نیقی  رب  دوش  هتـشادرب  هدرپ  رگا  : ) انیقی تددزا  ام  ءاـطغلا 
دهاوخیمن خرچ  تفه  طیحم  دـشاب  شنطاب  خرچ  هب  درآ  ياهشپ  ار  شرهاظ  دـیوگیم : هکنیا  اـی  منهریپ  رد  وا  دوریم  نوچ  کـلف  تفه 

شیگدنز خـیرات  زاغآ  زا  رـشب  نوزفا  زور  ياهتفرـشیپ  هک  دـنکیم  وگزاب  ار  یتقیقح  هکلب  دـنک ، یئوگهفازگ  دـهاوخیمن  دـنک و  یخوش 
هقئالع هلغاوش و  یف  ندبلا و  یف  تنک  اذا  نالا  دیوگیم : انیسنبا  تسا . دهاوش  نآ  زا  یکی  تعیبط ، نوگانوگ  داعبا  حوطـس و  رد  نونکات 

ونکا مه   …  ) هنمال کنم  کلذ  نا  ملعاف  هدض  لوصحب  ملاتت  ملوا  نکمملا  کلامک  یلا  قتشت  مل  و 
قایتشا تسا ، ریذپناکما  وت  يارب  نآ  هب  لوصو  هک  یلامک  هب  يروهطوغ و  نآ  ياهیگتسباو  تالاغتـشا و  رد  ندب و  ترواجم  رد  هک  ن 

ود  … لامک )  نآ  هب  هن  تست  دوخ  هب  دنتـسم  تلاح  نیا  هک  نادب  ینکیمن ، جنر  ساسحا  تدوجو  رد  لامک  دض  لوصح  زا  ای  يرادـن ،
کلامک دروم : مکی ، دروم  دـشاب : هدوب  اـهناسنا  يارب  نم ) یهاوخ  شرتسگ   ) یئوجلاـمک ندوب  یتاذ  لـیلد  دـناوتیم  قوف  هلمج  زا  دروم 

رظن اب  کلامک  هملک  تفگ : ناوتیم  یلو  درادن ، تحارـص  روبزم  ياعدم  رد  هچ  رگا  تسا ). ریذـپناکما  وت  يارب  هک  وت  لامک  : ) نکمملا
مل و  تفگیم : انیـسنبا  الا  دراد و  یئوجلامک ) ندوب  یتاذ   ) روبزم ياعدـم  يارب  یـشریذپ  لباق  راعـشا  باطخ ، فاک  هب  لامک  هفاـضا  هب 

لامک هب  راعـشا  تسا ) نکمم  هک  وت  لامک   ) ریبعت رتنشور ، ترابع  هب  يرادـن ). نکمم  لامک  هب  قایتشا  و  : ) نکمملا لاـمکلا  یلا  قتـشت 
نیا رد  هک  لامک  دـض  لوصح  زا  درد  ندرکن  ساسحا  مود ، دروم  دـیامنیم . دراد ) دادعتـسا  ناکما و  هبنج  ـالعف  هک   ) وت داـهن  رد  دوجوم 

رد تلاح  کی  ندوب  روآدرد  ینکیمن ). جـنر  ساسحا  تدوجو  رد  لامک  دـض  لوصح  زا  ای  : ) هدـض لوصحب  ملاتت  مل  وا  تسا : ترابع 
دیوگب یسک  رگا  و  دشاب . هتشاد  دوجو  صخش  نآ  ینوناق  تیعقوم  رد  ای  تیدوجوم و  رد  هک  تسا  يزیچ  نادقف  زا  یشان  یصخش ،

هک يدوس  ای  دـهدب ، تسد  زا  ینوناق ) تیعقوم  رد  ای  تیدوجوم  رد  دوجوم   ) ار یتاذ  زیچ  ناـسنا  هک  تسنیا  زا  معا  درد  ساـسحا  تلع  : 
یئوجلامک ندوب  یتاذ  لیلد  لامک ، نادـقف  زا  درد  ساـسحا  نیارباـنب ، دوش ، بلـس  وا  زا  تسا  وا  تیعقوم  تیدوجوم و  هطیح  زا  جراـخ 

ندوب یتاذ  زا  اـم  دوصقم  ددرگیم . نشور  یتاذ ) تاذ و   ) یمـسر حالطـصا  هب  اعدـم  ياـنعم  هب  هجوت  اـب  ضارتـعا  نیا  خـساپ  دـشابیمن .
رد ناسنا  هک  تسنیا  یئوجلامک  ندوب  یتاذ  زا  روظنم  هکلب  تسین ، نآ  یحالطـصا  ياـنعم  هب  یتاذ  نم ) یهاوخ  شرتسگ   ) یئوجلاـمک
رد یتیمهااب  تالامک  هب  دـناوتیم  وا  هک  تیعقاو  نیا  كرد  تروص  رد  نآ و  زایتما  لامک و  دـشر و  زا  یهاگآ  ندروآ  تسدـب  تروص 

رظن زا  هک  يدج  رایسب  تسا  یقایتشا  هکلب  تسین ، هنازابـسوه  رذگدوز و  قایتشا  کی  لامک ، لیـصحت  هب  وا  قایتشا  دسرب ، یناگدنز  نیا 
زا  ) ناسنا ششک  یساسا  لماع  نیا  تسین . نآ  زا  رتفیعـض  دشابن ، یتاذ  لماع  کی  زا  رتدنمورین  رگا  لامک ، تازایتما  تزایح  هب  کیرحت 

نیلوا زا   ) تاذ نورب  اـی  تاذ  نورد  زا  یلیمحت  ربـج  دویق  زا  یئاـهر  ساـسحا  زا  يرادروـخرب  اـب  دـیاب ) هکناـنچنآ   ) هب تسه ) هکناـنچنآ 
هک ار  یمدآ  تیـصخش  دـهدیم و  همادا  دوخ  تیلاـعف  هب  تسا ، يدازآ  لـحارم  نیرتیلاـع  هک  راـیتخا  ندروآ  تسدـب  اـت  يدازآ ) لـحارم 

رد شلدتعم  تعیبط 
هاگرذگ رد  لامک  دشر و  رد  یمدآ  تعیبط  لادتعا  : ) میتفگ هکنیا  دناسریم . رمث  هب  دوشیم ، افوکـش  تیدبا  هاگرذـگ  رد  لامک  دـشر و 

رصاعم يامکح  ات  نوطالفا  دننام  گرزب  يامکح  مه  دناهدومرف و  غیلبت  ارنآ  ماظع  ناربمایپ  مه  هک  تسا  یتقیقح  دوشیم ) افوکـش  تیدبا 
(. دـنراد رظن  فالتخا  رگیدـکی  اب  یتسه ) ملاـع  رد  يدوجو  شرتسگ   ) لاـمک دـشر و  حیـضوت  رد  ءاـمکح  هچ  رگا   ) دـناهدرک ناـیب  ارنآ 

تعیبط رد  هک  حور  ینادواج  تایح  هب  ات  نک ) راهم  ار  تیاهـسوه  يوه و   ) ریمب هدارا  اب  : ) هعیبطلاب ییحت  هدارالاب  تم  دیوگیم : نوطالفا 
یعفا كوخ و  روم و  رام و  هک  ضحم  یعیبط  تسیز  نیا  هعیبطلاب  تایح  زا  نوطـالفا  دوصقم  هک  تسا  ملـسم  و  يدرگ ). لـئان  تسا  نآ 
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جیاتن نیرتگرزب  زا  یکی  تسا . هدـش  هدیـشک  لوقعم ) تایح   ) زا شریـسم  هک  تسا  یناـحور  تاـیح  ناـمه  هکلب  تسین ، دـنراد  ارنآ  مه 
رد ینالوط  براجت  تسا . یتسه  تاـظحل  اهدادـیور و  همه  ندـید  هزاـت  یئارگون و  يدازآ ، زا  يرادروخرب  اـب  شرتسگ  رـصنع  تیلاـعف 

رارق هتـسب  متـسیس )  ) ماـظن رد  ار  رـشب  تسا  هتـساوخ  هک  یبتکم  رکفتم و  ره  هک  تسا  هدرک  تاـبثا  ار  تقیقح  نیا  يرـشب  خـیرات  دادـتما 
فذح رشب  ناور  زا  یساسا  رصنع  کی  هکیماگنه  و  تسا ، هدرک  فذح  ار  رشب  یناور  رصانع  نیرتیساسا  زا  يرصنع  تقیقح  رد  دهدب ،

لیصحت ا ثحب و  دش ،
هدـهاشم هک  هچنآ  تسا . بسانم  یلوایکام  تارکفت  يارب  هک  تسا  ياهدـنهد  بیرف  ای  هدـننک  مرگرـس  تاموهوم  زا  یکی  یناور  لادـتع 

هب هتـشذگ  تیعقوم  رییغت  يارب  هک  تسا  دـنمورین  لیـصا و  يردـق  هب  وا  ینیبون  ییارگوـن و  يرـشب و  فاـطعنا  دادعتـسا  هک  تسنیا  هدـش 
یـسررب و رد  یـسک  رگا  دنکیمن . هقیاضم  يراکادف  تشذگ و  شالت و  هنوگچیه  زا  دـشابیم  وا  نامرآ  هدـنروآرب  هک  دـیدج  تیعقوم 

دهاوخن دیفم  ینخـس  ناسنا  هرابرد  وا  درواین ، باسح  هب  ار  ینیبون  یئارگون و  يدازآ و  مهم  رایـسب  هدیدپ  ود  ناور ، لدتعم  دح  تخانش 
باتفآ يا  ناشف  ناج  راپ  هس  زا  تسا  نوزف  تلاسما  ره  هک  راپـسیم  ار  نهک  ریگیم و  هزات  دـیئامرف : هجوت  يولوم  زا  ریز  تایبا  هب  تفگ .

ارم رم  ورب  هللا  ناما  یف  شتفگ  هجاوخ  ونـش  ناغفا  لد  ناجیب و  نت  زا  ون  ناج  وت  ار  هنهک  ناـهج  يا  يون  اـمنب  ار  هنهک  ناـهج  رم  يونعم 
نافلاس تفگ  کیل  دروآ  ون  نخـس  ینرق  ره  هچ  رگ  دـسر  یبآ  ام  دـعب  ینرق  هب  ات  دـنکیم  وج  هقطاـن  اـت  وگب  نیه  ون  هار  يدومن  نونکا 

ون تشیپ  هنهک  ثیدح  ره  دوش  وخ  تلع  وچ  نک  تلع  عفد  ونـش  شوخ  نیریـش  ریـش  ددرگن  نوخ  ون  دنزرف  وت  تخب  دیازن  ات  دـنک  يرای 
دروخن و پ هرمه  یکی  نآ  ون  هشوخ ز  دص  هنهک  دنافکشب  ون  گرب  درآرب  هنهک  زا  هک  ات  دوش 

تسا نتفر  ار  نینج  نداز  محر  زا  نهک  لقع  ار  وت  دشخب  ون  تخب  نخـس  نآ  دمآ  عنام  شبابک  زا  دای  دوب  شریقف  نآ  ثیدح  هک  داد  دن 
ار هنهک  ریظنیب  مرگ  رازاب  نیا  رد  نیه  یگدنیاپ  ناهن  رتبا  شرهاظ  یگدنز  نطاب  هب  گرم و  شرهاظ  تسا  نتفکشب  ون  ار ز  وا  ناهج  رد 

هنهک ياهزار  ون  هب  ون  نم  نامز  نیا  بل  یب  وت  اب  هایـس  ياهبـش  امنب ز  ون  حبـص  هلا  فطل  زا  نک  اـضیب  دـی  نیه  ریگب  ون  کـلم  شورفب و 
ون هب  ون  يو  رد  تسیچ  اـهکاخ  زا  بآ  ریـس  يدوبن  رگ  ور  زاـب  وـت  وا  شیپ  نادـنخ  دـنخ  وـن  هب  وـن  دـیآرد  هنیـس  رد  رکف  ونـشیم  میوـگ 

نودـب دـیاب ) هکنانچنآ   ) ناور هقطنم  رد  یناور  لادـتعا  رکب  لاکـشا  دـسریم  رد  ون  هب  ون  رکف  ياـهتروص  وت  كاـشاخ  تسه  اـهکاشاخ 
هکنانچنآ  ) زا ندـش  هدیـشک  يارب  یتلع  ياراد  ناسنا  هک  دـش  تباث  بلطم  نیا  هتـشذگ  ثحبم  رد  تسا . ریذـپان  ناـکما  یلاـمک  قـالخا 

یتسه داعبا  همه  رب  نآ  یهاگآ  نم و  شرتسگ  موزل  دنمورین  ساسحا  زا  تسترابع  تلع  نیا  دشابیم . دـیاب ) هکنانچنآ  ناسنا   ) هب تسه )
يالعا فدـه  هب  هجوت  یتسه ، ناهج  زا  رثاـت  ریثاـت و  دوخ و  شرتسگ  ساـسحا  نیا  رد  نم  رگا  داـعبا . نآ  یماـمت  زا  نآ ، رثاـت  ریثاـت و  و 

حم یعیبط  یگدنز  ذئاذل  تازایتما و  قوف  ام  دیاب  امتح  هک  یئالعا  فده   ) دشاب هتشادن  تایح 
هدش و تیبثت  قوقح  یگنهرف و  یئایفارغج و  طیحم  اب  شیاهتیلاعف  اههتـساوخ و  نآ و  یگنهامه  زج  یناور  نینچ  لادتعا  دشاب ) هدوب  ض 

یتسه ناهج  اب  ار  دوخ  رثات  ریثات و  شرتسگ و  نم  رگا  و  دوب . دهاوخن  دـنکیم ، یگدـنز  نآ  رد  ناور  هک  یتیعقوم  نآ  رب  مکاح  تسایس 
ياهـشزرا هب  لمع  شریذـپ و  نودـب  نآ ، لدـتعم  دـح  دـیامن ، یلمع  رادینعم  ناهج  رد  یئالعا  فدـه  هبذاـج  رد  نتفرگ  رارق  ياـنبم  رب 

دیدج حالطـصا  کی  یناسنا  یلاع  تافـص  هب  فاصتا  زا  تسترابع  هک  یلامک  قالخا  حالطـصا  دوب . دهاوخن  روصت  لباق  یلامک  قالخا 
قالخا تیهام  رد  اهنآ  هب  فاصتا  هک  یلاع  تافص  نآ  یئاهن  ياههشیر  داد ، میهاوخ  حیضوت  ارنآ  يدودح  ات  ثحبم  نیمه  رد  هک  تسا 

یلئالد نونکات  یهلا ، لامک  همشچرس  هب  قالخا  نیا  دانتـسا  تابثا  يارب  دوشیم . باریـس  یهلا  لامک  همـشچرس  زا  تسا ، ذوخام  یلامک 
تشذگ یضتقم  یلامک  قالخا  هک  تسنیا  لیلد  نآ  میئامنیم . هراشا  تسا  همه  زا  رتنشور  هک  اهنآ  زا  یکی  هب  طقف  ام  هک  تسا  هدش  هماقا 
دنتـسم ییارگلامک  سح  هب  زج  دناوتیمن  تشذگ  نیا  و  يرگادوس . هنوگ  ره  شاداپ و  نتـشاد  رظن  رد  نودب  تسا  تازایتما  ذئاذل و  زا 
قالخا هک  دـید  میهاوخ  دوش ، تقد  میدرک ، نایب  هک  بلطم  نیا  رد  رگا  تسا . هدروآ  دوجوب  اهناسنا  نورد  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـشاب 

عیبط
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نتخاـس سفنت  لـباق  ترورـض  یگزیگنا  هب  ناـنآ  اـب  محازت  داـضت و  زا  باـنتجا  اـهناسنا و  رگید  اـب  يدروخرب  شوخ  ناونع  هب  يربج  ي 
يالعا تمکح  هک  یقالخا  تسا . اهشزرا  هقطنم  زا  نوریب  هک  تسا  ياهلماعم  يربج  قالخا  کی  یعامتجا ، یگدنز  يارب  هعماج  ياضف 

هک یئاههجدوب  رد  ییوجهفرص  يارب  هک  تسین  ياهلماعم  يربج  قالخا  نآ  دننکیم ، حرطم  سانـشناسنا  يایلوا  ماظع و  يایبنا  یناسنا و 
یکدـی کی  راک  تقیقح  رد  ياهلماعم  يربج  قالخا  دوشیم . جـیورت  دـنزادرپیم ، ناـنآ  ياـهرفیک  نیمرجم و  هرادا  يارب  هعماـج  مدرم 

( لوقعم تایح   ) ياهنامرآ ریـسم  رد  اهناسنا  نتخاس  ندرک و  نوگرگد  رد  یـشقن  چیه  دریگیم و  هدهع  هب  قوقح  يارجا  يارب  ار  یناجم 
هعماج کی  گنهرف  یعرف  یلـصا و  ارذـگ و  تباث و  ياههزیگنا  هک  تسین  مه  یموسر  قالخا  خنـس  زا  یلامک  قالخا  نینچمه  درادـن و 

وبات قالخا  دـننام  هک  اسب  هچ  دـشابن و  یکتم  یتمکح  هفـسلف و  چـیه  هب  یموسر  قالخا  تسا  نکمم  هکنیا  هفاـضا  هب  دـیامن ، تیبثت  ارنآ 
تانایرج رد  رگا   ) هک ار  یلامک  قالخا  یلامک  قالخا  هرابرد  یفیـصوت  حیـضوت و  دـشاب . هدوب  لقع  حیرـص  دـض  مه  یهاگ  ساسایب و 
دهاوخن قفوم  تسا ، قلطم  لامک  هب  ور  تیبسن  يارجم  رد  هک  دوخ  ینوناـق  لادـتعا  هب  ناور  نآ  دزرون ، تلاـخد  یمدآ  ناور  نوگاـنوگ 

ناوتیم تشگ )،
هبذاج ریـسم  رد  ناسنا  هدنزاس  ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  هب  یهاگآ  زا  تسا  ترابع  یلامک  قالخا  دومن : فیـصوت  حیـضوت و  نینچ 
یمدآ حور  هک  تسا  لمع و …  یهاگآ و  نیا  اهیگتـسیاش . اهیگتـسیاب و  نآ  رب  هدارا  تارکفت و  تین و  لوق و  لمع و  قیبطت  لامک و 

( همه اب  تسا  يواسم   1  ) هب دـشچب و  ار  اب 1 ) تسا  يواسم  همه   ) یهلا لومرف  نیا  یقیقح  معط  هک  دـناسریم  یئافوکـش  زا  يدـح  هب  ار 
هب هک  یقالخا  یئانب  ریز  لصا  نیا  تفایرد  لمع ، یهاگآ و  نیا  اب  دسرب . دوخ  یئاهن  یئافوکش  جاهتبا و  هب  العا  لامک  هبذاج  رد  دسرب و 

اهناـسنا طـباور  يـالاو  ناـمرآ  يدنـسپیمن  دوـخ  رب  هک  ار  هچنآ  دنـسپم  نارگید  رب  و  يدنـسپیم ، نارگید  رب  هک  ار  هـچنآ  دنـسپب  دوـخ 
( یـشوخرس  ) و شاـب ) شوـخ   ) زا هتفاـی  دیعـصت  یتلاـح  هک  ضحم  یناور  شخب  تذـل  لـماع  کـی  ناوـنع  هب  هن  تـسا ، هدـش  بوـسحم 

مدرم زا  یخرب  يارب  یتح  هدوب و  هدننکعناق  لیلد  دقاف  هک  ياهدش  هتفریذپ  هیضق  کی  ناونع  هب  هن  ددرگیم و  یقلت  يروکیپا  مسینوده ) )
هیـضق یلـصا  زار  اب  ار  يو  شیوخ ، يدوجو  لصا  هب  ناسنا  نداد  هجوت  اب  یلامک  قـالخا  هکلب  ددرگیم . حرطم  ساـسایب  يوباـت  قـالخا 

نآ هب  ام  يالاو  تایبدا  رد  هتـشگ و  حرطم  همه ) اب  تسا  يواسم  اب 1 و 1  تسا  يواسم  همه   ) قوف لومرف  ود  رد  هک  دزاسیم  انـشآ  قوف 
دش هراشا 

لامک هب  ور  ایند  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  يارب  یلامک  قالخا  هک  میریذپب  دـیاب  ار  رـصتخم  همدـقم  نیا  ینعم  نیا  حیـضوت  يارب  تسا . ه 
يارب يدصقم  نانآ  اریز  دننک ، تکرح  دنناوتیمن  درادن ، غارس  ضحم  یعیبط  ياهیـشوخ  قوفام  یلامک  هک  یناسک  دننکیم و  تکرح 

رگم دنرادن . غارـس  دشاب ، هتخادنا  تکرح  هب  هدـنار و  ایند  نیا  هب  تمکح  ناگوچ  اب  ار  نانآ  هک  مه  ار  یکرحم  لماع  دـنرادن و  تکرح 
رگا : ) بهذـت نیا  یلا  ملعتـال  تئج  نیا  نم  ملعت  مل  نا  هک : تسا  هدومرف  تاـیح  نادـیم  یعقاو  رگوپاـکت  نآ  نینمولاریما  هک  دیاهدینـشن 
نینچ زارنشلگ  تایبا  زا  یکی  رد  ار  بلطم  نیا  يرتسبـش  دومحم  خیـش  يوریم ). اجکب  هک  تسناد  یهاوخن  ياهدمآ  اجک  زا  ياهتـسنادن 
العا دـصقم  کـی  هب  ور  هک  یناـیناوراک  يرآ ، هاـگآ  شیوخ  لـصاز  دـش  واـک  یـسک  هار ؟ رد  تسیک  رفاـسم  یتفگ  رگد  تسا : هدورس 
اـسفن لتق  نم  هنا  هک : دنناوخب  ار  هدننکءایحا  دورـس  نیا  دنناوتیم  تسا ، هتخاس  افوکـش  ار  نانآ  حاورا  تقیقح ، کی  هب  قشع  دنوریم و 
سفن کی  یسک  رگا  هک  تسنیا  تقیقح  : ) اعیمج سانلا  ایحا  امناکف  اهایحا  نم  اعیمج و  سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب 

سک ي ره  و  تسا ، هتشک  ار  اهناسنا  همه  یئوگ  هک  تسنانچ  دشکب ، نیمز  يور  رد  داسف  ای  صاصق  ناونع  نودب  ار  یناسنا ) )
دـصقم کی  هب  ور  نایناوراک  نیا  طقف  يرآ ، تسا ). هدومن  ءایحا  ار  اهناسنا  همه  یئوگ  هک  تسنانچ  دـیامن ، ءایحا  ار  یناسنا )  ) سفن ك 

نیا يازفا : حور  همغن  هک  دنتسه  نانیا  طقف  دنبایرد . ار  همه  اب  تسا  يواسم  اب 1 و 1  تسا  يواسم  همه  لومرف : ود  يانعم  دنناوتیم  العا 
قلخ دنیوگب : دننک و  زادنا  نینط  خیرات  هاگرذگ  ياضف  رد  ار  دندازمه  هلفاق و  مه  هرمه و  همه  هن  تسیچ  يزاسان  یتسم و  هدبرع و  همه 

لگ و رب  وچمه  راخ  کسخ و  رب  تسا  زارد  قلخ  غاب  دنوادخ  تسد  نک  رب  هن  لاهن و  نیا  زا  نکـشب  هن  چـیه  دـنیادخ  لاهن  هرـسکی  همه 
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رد شخب  تایح  ياهمزمز  مه ، ورسخ  رـصان  هتفگ  نیا  زا  رتالاب  نک  رب  ندنک  يادخ  لاهن  لد ز  تسیوا  ندنک  لاهن  قح  انب  نوخ  نسوس 
کی دـننام  رگم  امـش  ندـش  هتخیگنارب  شنیرفآ و  تسین  و  : ) هدـحاو سفنک  الا  مکثعبال  مکقلخ و  ام  هک : تسا  زادـنا  نینط  ناـنآ  نورد 
هملک تسا  هدحاو  سفنک  یناسنا  سفن  تسا  هدماج  لافـس  یناویح  سفن  ناشداب  دشاب  هدروآ  ددع  رد  ناشدادعا  اهجوم  لاثم  رب  سفن ).

ینایدابق ورسخ  رصان  تایبا  رد  لاهن  هملک  يرتسبـش و  دومحم  خیـش  تیب  رد  رفاسم  هملک  يولوم و  يونثم  تیب  ود  زا  مود  تیب  رد  ناسنا 
یسک يولوم  تیب  رد  ناسنا  زا  دوصقم  هکلب  دومن ، روظنم  اهنآ  يوغل  يانعم  هب  دیابن  ار 

ياهناسنا و  رادینعم ، یناهج  رد  رادینعم  تسا  يدوجوم  هک  دـمهفیم  دـنکیم و  یگدـنز  ایند  نیا  رد  یناـسنا  یلـصا  تیوه  اـب  هک  تسا 
دنهاگآ دوخ  لصا  زا  هک  ینارفاسم  نینچمه  دنـشاب و  كرتشم  یلاع  تدحو  کی  رد  دـنناوتیم  هک  دنتـسه  رادینعم  ناهج  رد  رادینعم 

اهلاهن نآ  همه  دیاب  دنتسه ، يدنوادخ  غاب  ياهلاهن  اهناسنا  همه  هکنیا  شریذپ  كرد و  يارب  روط  نیمه  دنهدب . لیکشت  یتدحو  دنناوتیم 
( دیاب هکنانچنآ   ) ناور لدتعم  دح  رد  یلامک  قالخا  هبساحم  ترورض  لئالد  دنشاب . یهلا  هبذاج  رد  ندیسر  رمث  هب  ندییور و  يارجم  رد 

دسریم رظن  هب  هک  ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  و  تسا ، ددعتم  دیاب ) هکنانچنآ   ) ناور لدتعم  دح  رد  یلامک  قالخا  هبساحم  ترورض  يارب  لیالد 
: دیوگیم هک  تسا  نیمز  يور  رد  للم  ماوقا و  تشذگرـس  خیرات  تداهـش  مکی - لیلد  میوشیم : رکذـتم  دـنرادروخرب ، یناوارف  تیمها  زا 

نارگید رب  يدنسپیم و  نارگید  رب  هک  ار  هچنآ  دنسپب  دوخ  هب   ) فورعم هیـضق  زا  یلامک  قالخا  نادجو  يامن  بطق  هک  ياهعماج  ره  رد 
یتشک تسا ، هدرک  راک  رتحیحص  رتیلاع و  لامک ، هبذاج  رد  لوقعم  تجهب  هب  لوصو  ات  هتفرگ  يدنسپیمن ) دوخ  هب  هک  ار  هچنآ  دنسپم 

ناسنا ندمت  چیه  مود - لیلد  تسا . هدیدرونرد  لالتخا  نودب  ار  دوخ  خیرات  يایرد  هنهپ  هعماج ، نآ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز 
هب هدرکن و  زورب  نآ  هیلوا  ناراذگناینب  لقادح )  ) يرایتخا هناهاگآ و  هناصلخم و  يراکادف  تشذگ و  نودب  خیرات  دادـتما  رد  حیحـص  ي 
هک یماگنه  و   ) اهقالخا اهماقا  موقت  یتح  هما  هظقی  هللا  دارا  اذا  و  دیوگیم : هک  تسا  لصا  نیا  رگنـشور  تیب  نیا  تسا . هدیـسرن  التعا  جوا 
.( درادیم اپ  رب  ار  وا  قالخا  تسخن  دـنک ، رادـیب  دـشر  یلاع  تاجرد  هب  یقرت  دوخ و  ياپ  يور  نداتـسیا  يارب  ار  یتما  دـهاوخب  دـنوادخ 

هدماین دوجوب  وا  ناور  یلـصا  رـصانع  رد  ینوگرگد  تلاح  هدشن و  ریدـخت  هک  ياهعماج  درف و  ره  رد  یلامک  قالخا  نادـقف  موس - لیلد 
نیلوا هک  یتـسه  رد  یئانـشور  نادـقف  ساـسحا  - 1 تسا . هدوب  عوـنتم  ياـهیراوگان  اـههسوسو و  تابارطـضا و  بجوـم  هراوـمه  دـشاب ،

یئورایور شاهجیتن  نیلوا  هک  قح  یتاذ  شزرا  مدع  ساسحا  - 2 تسا . اهناسنا  ناور  رد  هدنزاس  كاپ و  ياهقشع  ندش  دیدپان  شاهجیتن 
رـصان لوق  هب  اریز  دنکیم ، زیوجت  ار  اهتحاقو  اهیتشز و  همه  باکترا  هک  یگدنز  رد  یفدهیب  ساسحا  - 3 تسا . کلهم  الخ  اب  یگدنز 
ندوب هلیـسو  دوخ و  ندوب  فده  ساسحا  یتسادرف 4 - ار  رهد  زارد  زور  نیا  هن  رگ  یتسیزاب  رـس  هب  رـس  مجنا  خرچ و  راگزور و  ورـسخ :

رگید ناسنا  اب  یگتسویپ  موزل  ساسحا  - 5 تسا . اهناسنا  همه  تایح  ندش  طقاس  شزرا  زا  شاهجیتن  نیلوا  هک  نارگید 
هب هرخالاب  هک  تسا  اهناسنا  زا  یگناگیب  درد  شاهجیتن  نیلوا  هک  یـصخش  دوس  تهج  هب  رگید  ناسنا  زا  یئادـج  موزل  جایتحا و  تهج  هب 

ندرپس شاهجیتـن  نیلوا  هک  یعیبـط ، دوخ  مروت  يارب  طـقف  تردـق  کـلمت  موزل  ساـسحا  - 6 ددرگیم . رجنم  یگناـگیب ) دوـخ  زا   ) ضرم
عویـش هک  تسا  یناسنا  ناور  لدتعم  دـح  زا  یلامک  قالخا  فذـح  یعطق  مزاول  زا  تسا ، ءاقب  رد  عزانت  نادـیم  نازاتهکی  تسدـب  اهناسنا 

اهناسنا رگید  ياهدوخ  رب  لالخا  هب  هراومه  هک  یهاوخدوخ  عویـش  جاور و  هکنانچ  دـشاب ، هدوب  اهنآ  زیوجت  لماع  دـناوتیمن  اهنآ  ریگارف 
دوشیم دیدپان  حور  ياضف  زا  قشع  تبحم و  یلامک  قالخا  فذح  تروص  رد  دشاب . هدوب  نآ  زیوجت  لماع  دـناوتیمن  تسا ، هدـش  رجنم 
اهناسنا حور  ندیراخ  غارس  هب  ار  اهنآ  دننکیم و  دیلوت  یئاهسگم  ددعتم  ياهقالتاب  دننام  دریگیم و  ار  اهنآ  ياج  روبزم  ياهساسحا  و 

دـش رخ  نیگرـس  مرجال  تسـشن  نیگرـس  رب  تشاذگب  ار  قشع  شربلد  دـیاین  رگید  شرب  رد  داهن  ملاع  نیا  رب  لد  داد و  قشع  دنتـسرفیم .
شراـخ یمه  هک  لاـیخ  نآ  تسا و  هسوسو  نآ  سگمرخ  شرکـشلرس  سگمرخ  دـش  تبقاـع  تفرگ  رخ  مد  تشاذـگب  ار  قشع  شربنع 
نادـجو هب  طوبرم  تاملک  دـینک و  عمج  اجکی  رد  ار  برغ  قرـش و  گرزب  یبدا  راثآ  اهباتک و  همه  مراهچ - لـیلد  شرگ  نوچمه  دـهد 

یقالخا
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کی یتح  ایآ  دینک ، فذح  اهنآ  زا  ار  اهناسنا  تایح  دربشیپ  هار  رد  عونتم  ياهیراکادف  یـسانشقح و  قح و  يدازآ و  تبحم و  لدـع و  و 
مهب یلتبملا  مهواوها ، هفلتخملا  مهلوقع ، مهنع  هبئاغلا  مهنادبا ، هدهاشلا  موقلا  اهیا  دنام !؟ دـهاوخ  یقاب  اهباتک  نآ  رد  ندـناوخ  يارب  رطس 

زا یلوقع  ناشیارما ). يالتبا  هلیـسو  فلتخم ، ناشتالیامت  بئاـغ ، ناـشدوخ  زا  ناـشلوقع  و  رـضاح ، ناشیاهندـب  هک  یمدرم  يا  : ) مهوارما
باتک رد  ارنآ  قادرج  جروج  هدـش و  فورعم  يو  زا  هک  یترابع  نومـضم  رد  ناربج  لیلخ  ناربج  لاعف  لک و  لقع  ربارب  رد  هداـتفا  راـک 
هدشل هبارحم  یف  یلع  لتق  ای )  ) هلدع هتمظع و  دیهـش  یلع  تام  دیوگیم : نینچ  تسا ، هدرک  لقن  هیناسنالا  هلادعلا  توص  ع )  ) یلع مامالا 
اوسیل موق  یلا  نوثعبی ) و   ) نوتای مهدلبب و  سیل  دلب  یلا  نوتای  نیذلا  ءایبنالا  عیمج  ناش  یلع  تام  هیتفـش . نیب  هولـصلا  یلع و  تام  هلدـع 
تدـش تهج  هب  دوخ  بارحم  رد  یلع  ای ) ، ) دوب شدوخ  تلادـع  تمظع و  دیهـش  هکیلاح  رد  تسبرب  ناـهج  نیا  زا  تخر  یلع  مهموقب :

هب هک  درک  چوک  ایند  نیا  زا  یناربمایپ  دننام  یلع  دوب . شبل  ود  نایم  زامن  هکیلاح  رد  تسبرب  ایند  نیا  زا  مشچ  یلع  دش . هتـشک  شتلادـع 
بن ناربمایپ  نآ  ماوقا  هک  دندشیم  ثوعبم  یماوقا  هب  دوبن و  نانآ  رهش  هک  دندمآیم  یئاهرهش 

نآ مدرم  اب  ترـضح  نآ  ییورایور  هک  تقیقح  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یناگدـنز  رـساترس  هب  قوف و  تاراـبع  هب  هجوت  اـب  دـندو ).
، میتفگ هک  نیا  دوشیم . تابثا  الماک  تسا ، هدوب  هداتفا  راک  زا  یلوقع  اب  لاعف  لک و  لقع  کـی  یئوراـیور  تسرد  نارود  نآ  رد  عماوج 

فارحنا هنوگنیا  نوماریپ  یحیـضوت  مینک  یـسررب  ثحبم  نیا  رد  نآ ، نوماریپ  رد  يرادقم  دـیاب  هک  هچنآ  تسین . دـیدرت  ياج  هنوگچیه 
، دـنوشیم هدـید  رـضاح و  یگدـنز  فلتخم  ياههنحـص  رد  اهناور  هنوگ  نیا  نابحاص  یعیبط  تیدوجوم  دوشیم  بجوم  هک  تسا  یناور 
. دنتسین اراد  ار  هدنیآ  هرابرد  هشیدنا  لیصا و  ریغ  لیصا و  رادیاپ و  تقوم و  زییمت  نتشیوخ و  رب  طلست  دب و  کین و  صیخشت  تردق  یلو 
لصا و چیه  هدش و  هدـیئاس  مدرم  نآ  لوقع  خرچ  ياههنادـند  میئوگیم : مینک ، هدافتـسا  سوسحم  رب  لوقعم  هیبشت  کی  زا  میهاوخب  رگا 
رد دـیامنیم و  درط  نآ ، تیریدـم  یمدآ و  تیدوجوم  زا  ارنآ  دوخ ، یعیبط  ياهتیلاعف  زا  لـقع  لـیطعت  همادا  تسا . هتفرگیمن  ار  ینوناـق 

دننکیم روبع  شنامـشچ  لباقم  زا  یئزج  تاسوسحم  هک  هنوگنامه  ددرگیم . دـیدپان  یمدآ  تیدوجوم  هنحـص  زا  زاـسراک  لـقع  هجیتن 
خادنا راک  زا  ار  دوخ  لوقع  هک  اهناسنا  نآ  هاگدید  رد  تایعقاو  قیاقح و  نارازه  دشاب ، هتشاد  اهنآ  اب  يراک  یمدآ  لقع  هکنیا  نودب 

هک تسا  نامه  یناور  فارحنا  نیا  للع  زا  یکی  دـنریگب . هرهب  تاـیعقاو  نآ  زا  دـنناوتب  ناـنآ  لوقع  هکنیا  نودـب  دـنریگیم ، رارق  دـناهت ،
زا نم  طوقـس  تامالع  زا  یکی  نیا  تسا ). فلتخم  ناشتالیامت  : ) مهواوها هفلتخملا  دیامرفیم : يدـعب  هلمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

نودب دهدب  رارق  دوخ  ریثات  تحت  ار  ناور  دناوتب  ینورد  ینورب و  ناهج  زا  یلماع  هزیگنا و  ره  دوشیم  بجوم  هک  تسا  ینورد  تیریدم 
رد يزورما  ياـیند  عـماوج  مدرم  میتـسه . وربور  اـیند  عـماوج  بلغا  رد  یعـضو  نینچ  اـب  هزورما  دـسرب . نادـجو  درخ و  ياـضما  هب  هکنیا 
اب دـننک  رارقرب  طابترا  اهنآ  اب  دـنناوتیم  هک  یلماوع  همه  ربارب  رد  دـنتکرح و  رد  رـضاح و  ینیـشام ، مظن  نیرتلماک  اب  یگدـنز  ياههنحص 

هرابرد هک  یتالاوس  يارب  یخـساپ  دیهاوخب  رگا  یلو  دـنریگیم ، رارق  لماوع  نآ  اب  رثات  ریثات و  نایرج  رد  يدام  هدـش  باسح  عضو  کی 
، يزورما حالطـصا  هب  هک  یحطـس  بلاطم  هدع  کی  زج  هک  دـینادب  نیقی  دـیئامن ، تفایرد  درک ، دـیهاوخ  نانآ  زا  عاضوا  اههنحـص و  نآ 

ینامز رد  دیشاب و  قیقد  عبتتم و  ناسنا  کی  امـش  رگا  یتح  درک . دیهاوخن  تفایرد  دناهدومن ، نیقلت  نانآ  يارب  هعماج  یهورگ  ياههناسر 
دیهاوخب نانآ  زا  دیهدب و  ناشن  مدرم  هب  ار  اههناسر  نآ  ضیقن  دض و  زا  رپ  تایوتحم  بسانم  اتبسن 

ناگدننکهیجوت ریـسفت و  نامه  دنهدب ، هئارا  امـش  يارب  ینالقع  یقطنم  هیجوت  ریـسفت و  اههناسر  نآ  ياهیوگضقانت  داضت و  نوماریپ  هک 
یتخبدب لامک  اب  يداصتقا و  یـسایس و  یعامتجا و  ياهیرگ  لیلحت  ناونع  هب  هدومن  همیمـض  تایوتحم  نآ  هب  ضیقن  دض و  يرادـقم  مه 

نم تیریدم  تحت  یمدرم  نینچ  لوقع  تفگ : ناوتیم  ایآ  داد !! دنهاوخ  لیوحت  امش  هب  یملع  یفـسلف و  ياهیرگلیلحت  لکـش  رد  یتح 
نینچ ریـسفت  دروم  تارابع  زا  هلمج  نیرخآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـشابیم !؟ تیلاعف  لوغـشم  رـضاح و  هنحـص  رد  یناسنا  لدـتعم 
ینابم قباطم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تسایس  تیریدم و  رگا  هک  تسا  ملـسم  ناشیارما ). يالتبا  هلیـسو  : ) مهوارما مهب  یلتبملا  دیامرفیم :

زا جـنر  تقـشم و  هب  التبم  مدرم  سکعلاب  هکلب  تشگیمن ، ناورد  نآ  دـیلپ  مدرم  هیحان  زا  جـنر  تقـشم و  هب  التبم  زگره  دوب ، یلوایکام 
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کی مکاـح  رگا  خـیرات : ریـسم  رد  لـماکت  قارطمطرپ  ياـعدا  اـب  تیرـشب  زیگنامغ  ناتـساد  تسنیا  یلب ، دنتـشگیم . ترـضح  نآ  فرط 
فرط زا  هجنکـش  تقـشم و  جنر و  هب  التبم  دشاب ، عامتجا  مدرم  يارب  لوقعم ) تایح   ) داجیا رد  رگوپاکت  سانـشناسنا و  ناسنا و  هعماج ،

ام گ سانشهعماج  رعاش  هک  دننامه  دنتسین ، یتایح  نینچ  ریسم  رد  تکرح  يارب  هدامآ  هک  یمدرم  اریز  دوب ، دهاوخ  مدرم 
یئادـخ ردـنا  دـننک  رواب  ار  واگ  اریز : يرخرخ  اـی  يرخ  زج  یماـع  راـک  دوبن  هکناز  زاـسم  رخ  ار  دوخ  هماـع  لوبق  در و  یپ  زا  تسا : هتف 

تسرپ و ملاظ  شک  مولظم  هماع  تسج  دواد  يوس  ناـس  گـس  نیمک  زا  يولوم : لوق  هب  يربمغیپ و  یپ  زا  دـنرادن  رواـب  ار  حون  ناـیماع 
رد هاوخ  امومع  مدرم  دشاب ، هتشادن  تسایـس  تیریدم و  زا  یفده  یتسرپ ، تردق  یهاوخدوخ و  سح  عابـشا  زج  هعماج  کی  مکاح  رگا 
دـض مکاح  فرط  زا  هجنکـش  تقـشم و  جـنر و  هب  التبم  دـننک ، تکرح  دوخ  یعیبط  تایح  ریـسم  رد  هاوخ  دنـشاب و  لوقعم  تایح  ریـسم 

، تسرپ تردق  هاوخ و  دوخ  مکاح  تیریدم  رد  ار  دوخ  یگدنز  لوقعم ) تایح   ) ناهاوخ مدرم  هک  توافت  نیا  اب  تشگ ، دـنهاوخ  ناسنا 
هللا تددول و  هنوعیطی . مه  هللا و  یـصعی  ماشلا  لها  بحاص  و  هنوصعت ، متنا  هللا و  عیطی  مکبحاص  دومن . دنهاوخ  ساسحا  گرم  زا  رتخـلت 
امش دنکیم و  تعاطا  ار  ادخ  امش  ریما  : ) مهنم الجر  یناطعا  مکنم و  هرشع  ینم  ذخاف  مهردلاب ، رانیدلا  فرـص  مکب  ینف  راص  هیواعم  نا 

هیواعم متـشاد  تسود  ادخ ، هب  دنگوس  دننکیم . تعاطا  ار  وا  نانآ  دنکیم و  ینامرفان  ار  ادخ  ماش  لها  ریما  و  دـیئامنیم ، تیـصعم  ار  وا 
زا يدرم  تفرگیم و  نم  زا  ار  امش  زا  رفن  هد  مهرد ، هب  رانید  فرص  درکیم  فرص  هلماعم  نم  اب  شنارای  امش و  هرابرد 

تالمج نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دیئامنیم . ادخ  اب  ینامرفان  نم  اب  ینامرفان ، هلیـسوب  امـش  تقیقح  رد  دادـیم ). نم  هب  ار  شنارای 
هب هکلب  دیامرفیم ، وگزاب  دندوب ) هتفای  تیبرت  راوگرزب  نآ  هلیسوب  هک  یتیلقا  يانثتـسا  هب  هتبلا   ) ار نارود  نآ  مدرم  تلاذر  یتسپ و  تیاهن 

دنـشاب هتـشاد  هجوت  رگا  ای  دـننادیم و  هک  دـیامرفیم  نایب  نآ  نایاپ  ات  خـیرات  زاـغآ  زا  ار  مدرم  زا  هتـسد  نآ  تلاذر  یتسپ و  راـبتعا  کـی 
تـسد دناوتیم  وا  تسا و  يدنوادخ  هاگراب  هب  ور  صالخا  لامک  اب  تقیقح و  قح و  هبذاج  رد  ناشیامنهار  ربهر و  هک  تسناد  دـنهاوخ 
تیبرت میلعت و  زا  دـننکیم و  تیـصعم  ار  ربهر  نآ  تثابخ  یتسپ و  لامک  اب  لاح ، نیا  اب  دربب . الاب  هاگراب  نآ  ات  ار  نانآ  دریگب و  ار  ناـنآ 

عیطم تالاح  همه  رد  همه و  همه و  یهلا  نایاوشیپ  نآ  هک  مینکیم  هدهاشم  ماظع  يایبنا  خیرات  رد  هکنانچ  دـنزیرگیم ، وا  هدـنزاس  ياه 
میلعت و اهداشرا و  زا  ناشلامیظع  ناربماـیپ  نآ  عماوج  ناتـسرپ  يوه  لاـح  نیا  اـب  یلو  دـننکیم ، تکرح  قلطم  لاـمک  هبذاـج  رد  ادـخ و 

نینچ ناحول  هداس  زا  یـضعب  تسا  نکمم  دناهتـساخرب . مه  راکیپ  هزرابم و  هب  ناراوگرزب  نآ  اب  هکلب  هدرک ، رارف  نانآ  هدـنزاس  ياهتیبرت 
ینچ تیعقاو  هکلب  دیئوگیم ، امش  هک  تسین  نانچ  هیضق  هک  دننک  نامگ 

ناـمگ نیا  دنتـساخیمنرب . تفلاـخم  هب  ناـنآ  اـب  دنتـسنادیم  رگا  دنتـسنادیمن و  ار  ناربماـیپ  توـعد  تمظع  شزرا و  ناـنآ  هک  تسا  ن 
ینادـجو یلقع و  نیناوق  لوصا و  زا  هک  میتسه  وربور  یناراکهبت  اب  عماوج  همه  رد  خـیرات و  ياهنارود  همه  رد  اـم  اریز  تسا ، ساـسایب 
يدیدرت ایآ  - 1 هنومن : ناونع  هب  دـننکیم . تکرح  نیناوق  لوصا و  نآ  همه  فالخ  رب  یلایخیب  لاـمک  اـب  لاـح  نیا  اـب  دـنراد و  عـالطا 

یتفص نیرتدیلپ  دنکیم ، یقلت  فده  ار  دوخ  هلیسو و  ار  اهناسنا  همه  هک  ینوناق ) تاذ  تنایـص  هن   ) یهاوخدوخ يرامیب  هکنیا  رد  تسه 
اب دهدب . هار  دوخ  هب  يدـیدرت  نیرتمک  روبزم  هلاسم  رد  دـناوتیمن  سک  چـیه  اعطق  درک ؟ هدـهاشم  یناسنا  عون  ینب  رد  ناوتیم  هک  تسا 

نیا يرآ ، دنـشابیم ؟ ـالتبم  دوخ  زج  محازم  زوس و  دوخ  يراـمیب  نیا  هب  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  هک  تسین  نینچ  اـیآ  لاـح ، نیا 
نیا يدیلپ  فلتخم  لاکـشا  رد  شیب و  مک و  هکنیا  اب  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  اعقاو  ینعی  تسا ، عقاو  قباطم  دص  رد  دـص  مه  هیـضق 

زا هک  دوشیم  ادـیپ  دراد ، تکرـش  یعمج  یگدـنز  رد  هک  هاگآ  ناسنا  کی  اـیآ  - 2 دنتـسه . نآ  هب  التبم  لاح  نیا  اـب  دـننادیم ، ار  تفص 
ره رد  لقادح  ای  تفرگ ، غارس  ناوتیمن  ار  یناسنا  نینچ  هک  تسا  ملسم  دشاب ؟ عالطایب  یئوگتسار  ترورض  غورد و  تحاقو 

یخلت اعقاو  ناراکمتس  ایآ  - 3 دنیوگیم . غورد  دننادیم ، ار  یئوگتـسار  ترورـض  غورد و  تحاقو  هک  اهناسنا  زا  يدایز  دارفا  ياهعماج 
ناتسرپایند ایآ  - 4 دـنزاسیم ؟ دراو  اهناسنا  هب  هجنکـش  درد و  همه  نیا  ارچ  لاـح  نیا  اـب  دـننادیم ، اـنیقی  دـننادیمن ؟ ار  هجنکـش  درد و 

نیا اب  ورـسخ  رـصان  ینک  نوگلگ  ار  شیوخ  يور  وتیم  نوگلگ  هب  اـت  یمه  دبـسخ  اونیب  يور و  درز  وت  زا  نت  هد  هک  دـننادیمن  رادـلام 
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یهتنم ناـیاونیب  يرقف  گرم  یگراـچیب و  هب  هک  تورث  نتخودـنا  لاـم و  شیازفا  زج  یفدـه  دوخ  یگدـنز  يارب  لـیلد  نیمادـک  اـب  لاـح 
فرص هلماعم  نم  اب  شنارای  امش و  هرابرد  هیواعم  متـشاد  تسود  : ) دیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  دنـسانشیمن !؟ ددرگیم ،
شیپ مهوت  نیا  تسا  نکمم  دادیم .) نم  هب  ار  شنارای  زا  يدرم  تفرگیم و  نم  زا  ار  امـش  زا  رفن  هد  مهرد - هب  راـنید  فرـص  درکیم -

اب دندشیمن ، عمج  اهتسیلوایکام  هلسلس  رس  هیواعم  رود  هب  دندوب ، یعقاو  نیدتم  لقاع و  ياهناسنا  رگا  نارود ، نآ  رد  ماش  مدرم  هک  دیایب 
هیواـعم هب  دـندوب ، هتفرگ  ار  وا  نوماریپ  هک  ار  یمدرم  دریگب و  ار  ناـنآ  هک  دـنکیم  وزرآ  هنوـگچ  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  فـصو  نیا 

رد م هکنیا  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نارای  اریز  تسا ، نشور  مهوت  نیا  خساپ  دهدب ؟
هتخاس و نشور  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نورد  هک  ار  ینابر  غورف  دندیدیم و  وا  زا  ار  یناسنا  ياهتمظع  همه  نآ  دندوب و  راوگرزب  نآ  رـضح 

یناسنا لالج  تمـشح و  همه  نآ  ربارب  رد  لاح ، نیا  اب  دندومنیم ، هدهاشم  تسا ، هدیباتیم  مالـسلاهیلع  یلع  یگدـنز  همه  رب  نآ  هعـشا 
رمع دننام  هاگآ  یتیلقا  يانثتسا  هب  هیواعم  نارای  هکیتروص  رد  دنتخادنایم . هار  هب  ناگرزب  گرزب  نآ  اب  تفلاخم  يرصنع و  تسس  یهلا ،

حالطـصا هب  تاغیلبت و  دندومنیم و  يوریپ  يو  زا  مکاح  ریما و  ناونع  هب  دـنیبب ، هیواعم  زا  صاخ  یتمظع  هکنیا  نودـب  ارثکا  صاع  نب  و 
یئورود و نودـب  ار  ناـنآ  تعاـطا  سح  هک  دوب  هدرک  نیب  شوخ  ناـنچ  هیواـعم  هب  ار  تیرثکا  نآ  هیواـعم  فلتخم  ياـههناسر  يزورما ،

هیواعم زا  تعاطا  رما ، تقیقح  هب  لهج  يور  زا  هک  هیواعم  نارای  شزرا  تهج  کی  زا  هک  تسا  ملـسم  و  دوب . هتخیگنارب  يرـصنع  تسس 
لامج و تمشح و  همه  نآ  اب  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هکنیا  اب  هک  دوب  مالسلاهیلع  یلع  نارای  زا  هورگ  نآ  شزرا  زا  رتالاب  دندرکیم ،

نارای نیب  ام  قرف  هصالخ  دندومنیم . رات  هریت و  ار  لماک  ناسنا  نآ  نشور  ياهزور  لاح  نیا  اب  دنتخانـشیم ، دـندیدیم و  یناسنا  لالج 
یم مرج  بکترم  دنادیم و  هک  تسا  یمرجم  نیب  ام  قرف  هیواعم ، مالسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع 

اب يراک  تسا ، هدـش  لافغا  هک  هچنآ  نداد  ماجنا  اب  مود  مرجم  هکنیا  هفاضا  هب  ددرگیم  مرج  بکترم  هدـش و  لافغا  هک  یمرجم  و  دوش ،
ال راـصبا ، ووذ  یمع  و  مـالک ، ووذ  مکب  و  عامـسا ، ووذ  مص  نیتنثا ، ثـالثب و  مکنم  تینم  هفوکلا ، لـها  اـی  دـهدیم . تروص  تبثم  تین 

نایاونـشان ماهدش : التبم  تلـصخ  ود  تلـصخ و  هس  هب  امـش  زا  نم  هفوک ، لها  يا  !: ) ءالبلا دنع  هقث  ناوخا  و ال  ءاقللا ، دـنع  قدـص  رارحا 
هن نانمـشد و  اب  یئورایور  ماگنه  رد  دیتسه  نیتسار  نادرم  دازآ  هن  رگید :) تلـصخ  ود  . ) رادمشچ نایانیبان  وگنخـس ! ياهلال  رادشوگ !

ار مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـندوب و  اراد  نارود  نآ  هفوک  مدرم  هک  تلـصخ  جـنپ  زا  کی  ره  شیامزآ ). عقوم  رد  نانیمطا  لـباق  ناردارب 
ره لدتعم  ناور  کی  رد  میتفگ ، یناور  لادتعا  فیـصوت  رد  هکنانچ  اریز  دوب ، لادتعا  زا  يرود  یناور و  فارحنا  تامالع  زا  دادیم ، جنر 

همه هک  تهج  نادـب  و  تسا ، رادروخرب  لادـتعا  زا  دادعتـسا  نآ  داد ، ماـجنا  دوـخ  ینوناـق  دـح  رد  ار  دوـخ  صتخم  راـک  هک  يدادعتـسا 
لدتعم ار  دوخ  ینوناق  ياهتیلاعف  اهدادعتـسا  یعومجم  لک  رگا  میتفگ : هکنانچ  اذـل  دـنرگیدکی ، اب  طابترا  لاح  رد  ینورد  ياهدادعتـسا 

سا حیحص  مه  سکعلاب  تسا و  لدتعم  زین  یعومجم  لک  نآ  ياهدادعتسا  زا  کی  ره  دوشیم  مولعم  دنهدب ، ماجنا 
. دنـشابیم لادـتعا  لاح  رد  مه  اهدادعتـسا  هیقب  هک  تسنآ  لیلد  داد ، ماجنا  حیحـص  ار  دوخ  ینوناق  تیلاعف  دادعتـسا  کـی  رگا  ینعی  ت ،
جنپ ز ره  نیا  هکناز  دناهتسویپ  رگدکی  اب  سح  جنپ  میوشیم : رکذتم  ارنآ  الیذ  هک  دراد  هجوت  لباق  رایـسب  ياهیرظن  دروم  نیا  رد  يولوم 

قدص ار  قدص  دیازف  لد  ردنا  قشع  ار  قشع  دیازف  هدید  ندید  دوش  یقاس  یکی  ره  ار  یقب  ام  دوش  یقاب  توق  کی  توق  دناهتسر  یلـصا 
نوچ دنوش  لدبم  همه  اهسح  یقبام  دنب  داشگب  شور  رد  سح  کی  هکنوچ  دوشیم  سنوم  قوذ  ار  اهسح  دوشیم  سح  ره  يرادـیب 

وـس نآ  هلمج ز  یپایپ  سپ  دنفـسوگ  کی  هلگ  زا  تسج  وج  نوچ ز  دیدپ  اهسح  همه  رب  یبیغ  تشگ  دـید  تاسوسحم  ریغ  سح  یکی 
زاـجم یب  تقیقح  یب  ناـبز و  یب  زار  دـنیوگ  وت  سح  اـب  اـهسح  نارچ  یعرملا  جرخا  زا  ارچ  رد  نارب  ار  تساوح  نادنفـسوگ  دـنهجرب 

هک نوچ  نایم  رد  دـجنگن  یلیوات  چـیه  نایع  نیع و  دوب  ناک  تقیقح  نآ  تساهلییخت  هیام  مهوت  نیو  تسا  اهلیوات  لباق  تقیقح  نیاـک 
عزانت نوچ  تسوا  نآ  رشق  دوب  هک  نآ  زغم  تسوپ  کلم  رد  دوریم  يوعد  هکنوچ  دب  وت  زا  دشابن  ار  اهکلف  رم  دش  وت  سح  هدنب  سح  ره 

اهنت هن  قوف ، تایبا  نیماضم  رب  انب  هاگن  نک  ارنآ  تسیک ؟ نآ  هناد  هاگ  گنت  ردنا  دتفا 
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کی ای  سح  کی  لماکت  یقرت و  یتح  هکلب  تسا ، اهدادعتـسا  ساوح و  هیقب  لادـتعا  لیلد  اهدادعتـسا  ساوح و  زا  یکی  ینوناـق  لادـتعا 
سح و کی  هب  طوبرم  لماکت ، یقرت و  ندیـشخب  یئاناوت  دـسریم  رظن  هب  دـشاب . هدوب  اهنآ  هیقب  لماکت  یقرت و  لماع  دـناوتیم  دادعتـسا 

ریـسم رد  ار  هیقب  دریگیم و  دادعتـسا  سح و  دنچ  ای  کی  لاناک  زا  ار  یتایعقاو  هک  تسا  یناسنا  حور  ای  ناور  نم ، هکلب  تسین ، دادعتـسا 
ینوناق هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تالمج  قیبطت  هب  میدرگرب  دهدیم . رارق  دشابیم ، لماکت  یقرت و  بجوم  هک  رگید  تایعقاو  لیصحت 

كرد و لقعت و  هقطنم  هب  شوگ  هار  زا  دیاب  هک  ار  یقئاقح  ینعی  رادشوگ ، دیتسه  ینایاونـشان  مدرم  امـش  دیامرفیم : میدش . رکذـتم  هک 
تردق نابز و  نتـشاد  اب  دید و  دنهاوخن  مه  مشچ  نتـشاد  اب  نانآ  طابترا ، نوناق  رب  انب  دیئامنیمن . شوگ  لاناک  دراو  دـینک ، لقتنم  هدارا 

رد نادـجو  يامن  بطق  نتـشاد  اب  دـناهرهب و  یب  درخ  زا  لقعت ، يوضع  لئاسو  نتـشاد  اـب  بیترت  نیمه  هب  دوب . دـنهاوخ  لـال  یئوگنخس ،
نودـب برطـضم و  یگدـنز  نافوط  رپ  نارکیب و  سونایقا  رد  ناـشدوجو  یتشک  دـنهدیمن ، نادـب  یتیمها  هک  تهج  نادـب  نورد ، یتشک 

لا و  رخآ ، نم  تقرفت  بناج  نم  تعمج  املک  اهتاعر ! اهنع  باغ  لبالا  هابشا  ای  مکیدیا ! تبرت  تسا . تکرح  رد  دصقم 
هب تسپ و  : ) اـهلبق نع  هارملا  جارفنا  بلاـطیبا  نبا  نع  متجرفنا  دـق  بارـضلا  یمح  یغولا و  سمح  وـل  نا  مکلاـخا  اـمیف  مکب  یناـکل  هل 

هدـنکارپ رگید  فرط  زا  دـنوش  عمج  یفرط  ره  زا  تسا ، اهنآ  زا  بئاغ  اهنآ  ياهنابراس  هک  ینارتش  لاثما  يا  ناتیاهتـسد ، داب  هدولآ  كاخ 
، دوش مرگ  راکیپ  دروخ و  دز و  دریگب و  تدش  گنج  رگا  مراد ) امـش  هرابرد  هک  ینامگ  رد   ) منیبیم ار  امـش  ادخ ، هب  دنگوس  دنوشیم .

هدننک طقاس  یناور  فارحنا  کی  مه  نیا  ندیئاز ). عقوم  رد  ار  دوخ  دازون  نز ، ندرک  اهر  دننام  دینکیم ، اهر  دوخ  زا  ار  بلاطیبا  دـنزرف 
دروم تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یهیبشت  ود  دـیامن !! شمارآ  تاجن و  ساسحا  دوخ  یقیقح  ربهر  زا  ضارعا  اـب  ناـسنا  هک 

هک دنتـسه  ینارتش  دننام  يوه  وریپ  رـصنع و  تسـس  مدرم  نآ  مکی - هیبشت  دنـشابیم : هدنزومآ  تمظعاب و  هداعلاقوف  دناهدومرف ، ریـسفت 
یگدنکارپ نیا  تلع  دـنوشیم . هدـنکارپ  رگید  فرط  زا  دـنک ، يروآ  عمج  فرط  کی  زا  ار  اهنآ  هک  يرگید  لماع  ره  دـنرادن ، نابراس 

يرامیب هب  التبم  هعماج  دارفا  زا  کی  ره  ناور  هک  یماگنه  ینعی  یناور ، یگدـنکارپ  زا  تستراـبع  لکـشت  عاـمتجا و  زا  یناوتاـن  ینورب و 
رت تشگ ، ناوتان  دوخ  ینورد  ياهتیلاعف  اهدادعتسا و  يروآ  عمج  طبض و  زا  دش و  تیصخش  هیزجت  ای  یتیصخش  دنچ 

هکلب راوشد ، یلومعم  دارفا  تیرثکا  يارب  اهنآ  اـب  طاـبترا  ساـسحا  هک  هعماـج  دارفا  رگید  اـب  ینورب  لکـشت  عمجت و  زا  هک  تسین  يدـید 
تایح  ) ریـسم رد  هک  خـیرات  لوط  رد  يرـشب  عماوج  نآ  هک  تسا  هدـش  بجوم  تلع  نیمه  دوب . دـهاوخ  رتناوتاـن  تسا ، ریذـپان  ناـکما 

نرق ارنآ  ناسانـشناسنا  زا  یـضعب  هک  اـم  نرق  نیا  دـنوش و  رادروخرب  لوقعم  داـحتا  یگنهاـمه و  زا  دناهتـسناوتن  زگره  دنتـسین ، لوقعم )
زا ناسنا  یگناگیب   ) یلـصا تلع  هب  رظن  اب  ار  نرق  نیا  مان  تسیابیم  دـندرکیم  تقد  تسرد  رگا  دـناهدیمان ، ناسنا ) زا  ناسنا  یگناـگیب  )

ینعی دناهدرک . ار  راک  نیا  رگید  یخرب  هکنانچ  دندیمانیم ، یگناگیب ) دوخ  زا  ، ) نتـشیوخ اب  ناسنا  یئانـشآان  زا  تسا  ترابع  هک  ناسنا )
رثا رد  فلاخم  مه  اب  یکی  ره  رگدـکی  فالخ  تلاوحا  تسه  تسا . نتـشیوخ  زا  ناسنا  یگناگیب  زا  یـشان  شردارب  زا  ناـسنا  یگناـگیب 
نیک گنج و  رد  يرگید  اب  یکی  ره  نیبب  تلاوحا  ياهرکشل  جوم  ینک  نوچ  يراگزاس  سک  رگد  اب  ینزیم  ار  دوخ  هار  مد  ره  هک  نوچ 

تگنر کی  حلـص  ناهج  رد  درخاو  تقح  گنج  نیز  رگم  اـت  نارگید ! گـنج  هب  یلوغـشم  هچ  سپ  نارگ  گـنج  نینچ  دوخ  ددرگنیم 
ار ساسحا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  نیا  تسا ، زیگناتفگش  رایسب  تفارظ  ظاحل  زا  اعقاو  هک  مود  هیبشت  درب 

هچب هک  ینز  تاجن  یتحار و  ساسحا  هب  ترـضح ، نآ  نوماریپ  زا  ندـش  هدـنکارپ  هلیـسوب  گـنج  ماـگنه  رد  ار  مدرم  نآ  تاـجن  یتح و 
نتفرگ رارق  لـماع  ار  هچب  ناـمیاز ، عقوم  رد  نز  اریز  تسا ، ذـیذل  رایـسب  شخب و  تحار  یلیخ  ساـسحا  نیا  تسا . هدومرف  هیبشت  دـیازب ،

هدرک رود  دوخ  زا  ار  بارطضا  درد و  گرم و  لماع  هک  تسا  نیا  دننام  دییاز ، هچب  نآ  هکنیمه  دنیبیم و  گرم  یگدنز و  زرم  رد  دوخ 
ربهر زا  ضارعا  اب  ناسنا  هک  هدـننک  طقاس  یناور  فارحنا  کی  مه  نیا  میتفگ : هک  دروم  نیا  رد  اـم  ثحب  ناونع  ياـنعم  تسا  نیا  تسا .

نم و  : ) اطقل هطقلا  حضاولا ، قیرطلا  یلعل  ینا  ییبن و  نم  جاهنم  یبر و  نم  هنیب  یلعل  ینا  و  دـیامن ! شمارآ  تاجن و  ساسحا  دوخ  یقیقح 
زا ار  نآ  منکیم و  تکرح  حضاو  قیرط  رد  نم  منکیم و  تکرح  مربمایپ  زا  یمیقتسم  ریـسم  رد  مراگدرورپ و  زا  ینـشور  يانبم  رب  انیقی 
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تکرح مربماـیپ  زا  میقتــسم  يریــسم  رد  میادـخ و  زا  نـشور  یلیلد  رب  یکتم  نـم  میاـمنیم ). باـختنا  مـنکیم و  ادـیپ  نوگاـنوگ  قرط 
حیرـصت اعدم  نیا  هب  راوگرزب  نآ  رگا  یتح  درادن ، لالدتـسا  داهـشتسا و  هب  يزاین  چیه  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  اعدـم  نیا  میامنیم .
نادنزرف آ زا  یکی  يارب  هک  تسا  هدوب  یگدنز  نیرتهثداح  رپ  تفگ  دیاب  هک   ) ترضح نآ  یگدنز  زا  یعالطا  كدنا  دومرفیمن .

هدامآ - 2 تسا . هدیدیم  هدرپیب  ار  تایعقاو  - 1 لماک : ناسنا  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیمه  يایوگ  دوخ  دوب ) هدمآ  شیپ  مالـسلاهیلع  مد 
هنیس رد  هک  تشاد  ار  یملع  رهـش  هزاورد  یگتـسیاش  وا  - 3 ددرگ . حرطم  رـشب  يارب  تشاد  ناـکما  هک  دوب  یلاوس  ره  يارب  ییوگخـساپ 
ادـیپ قیـال  مدرم  شزاربا  يارب  هک  تشاد  نورد  رد  ار  ملع  زا  ییاـیرد  هک  دوب  وا  - 4 تسا . هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

چیه هک  دوب  وا  - 6 دوب . هدرکن  دـیدرت  یقح  چـیه  هراـبرد  زگره  دوب ، هدـش  هئارا  وا  يارب  قح  هک  ماـگنه  نآ  زا  هک  دوب  وا  - 5 درکیمن .
رد لاح ، نیا  اب  دزاسب . هبتـشم  وا  رب  ار  تقیقح  دوب  هتـسناوتن  يدادیور  چیه  سک و  چـیه  هکنانچ  دوب ، هتخاسن  هبتـشم  دوخ  رب  ار  یتقیقح 

باتک زا  شزومآ  تردـق  دـنرادن . اهتیـصخش  اهدادـیور و  زا  ار  قئاقح  مامـشتسا  یئاناوت  هک  تسا  یمدرم  اب  تیرثکا  هنافـساتم  اـیند  نیا 
هداد تروص  یـضیعبت  شتاـقولخم  يارب  كرد  مهف و  نداد  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هک  ینعم  نآ  هب  هن  دـنرادن . ار  نارگید  دوخ و  یگدـنز 

تاسوسحم رد  ندش  روهطوغ  اب  هک  دنتسه  اهناسنا  دوخ  نیا  هکلب  دشاب - هدوب  تاقولخم  زا  یتمسق  رب  تناها  بجوم  هک  یـضیعبت  تسا -
تشگ مورحم  تیناسنا  هدننکهریخ  ياهتمظع  كرد  زا  یناویح ، ذیاذل  زا  نتشذگ  تالوقعم و  كرد  تقشم  لمحت  مدع  و 

سح عابـشا  بجوـم  يوـحن  هب  اـی  يداـم و  دوـس  هلیـسو  ناـنآ  يارب  هک  هچنآ  زج  یتاـمولعم  لاـبند  اـیند  نیا  رد  هک  یناـمدرم  نآ  دـناه .
بلاطیبا نب  یلع  تیصخش  زا  دیآیمنرد ، تکرح  هب  یتسرپ  يوه  دصاقم  رب  زج  ناشمیمصت  هدارا و  دنوریمن و  دشاب  نانآ  یهاوخدوخ 

ار قشع  يدرگ  قشع  لامک  یناد  ار  لقع  یـشاب  لقع  هک : تسا  نینچ  تفرعم  یقیقح  نوناق  اریز  چیه ، دـیمهف ؟ دـنهاوخ  هچ  مالـسلاهیلع 
( یناسآ هب  نیمز  زا  يزیچ  نتـشادرب   ) يوغل يانعم  کی  رب  انب  مکی  لامتحا  دوریم : لامتحا  ود  اـطقل  هطقلا  هلمج  ریـسفت  رد  لاـمج  یباـی 
هن قیرط  نیا  ندرک  ادـیپ  رد  مباییم و  رد  ار  میقتـسم  نشور و  هار  تاماهبا ، رد  يراـتفرگ  لاکـشا و  اـب  ییوراـیور  نودـب  نم  هک  تسنیا 

قوف يانعم  فلاخم  تفگ  ناوتیم  ابیرقت  هک  مود  لاـمتحا  تسا . راوشد  تخـس و  نم  يارب  نآ  رد  تکرح  هن  متـسه و  اـهیلدود  راـتفرگ 
ندرک ادیپ  اذل  تسا ، لوصولا  لهـس  ناوارف و  دماجنایم  لالـض  هب  بلغا  هک  نایمدآ  ياپ  شیپ  رد  هدرتسگ  ياههار  هک  تسا  نیا  تسا ،

. تسا دنمزاین  باختنا  زییمت و  شالت و  شـشوک و  هب  یهارمگ  ياههار  همه  نآ  نایم  زا  تسا ، هدش  هدیـشک  قح  فرط  هب  هک  تسار  هار 
. تسا یئوخ  یمشاه  هللابیبح  ازریم  جاح  موحرم  ققحم  زا  لامتحا  نیا 

هحفص 209] ]
اوضهن نا  اودبلاف و  اودبل  ناف  يدر ، یف  مکودیعی  نل  و  يده ، نم  مکوجرخی  نلف  مهرثا ، اوعبتا  و  مهتمس ، اومزلاف  مکیبن  تیب  لها  اورظنا 

تایح هرابرد   ) نانآ هک  یتهج  هب  دیشاب  مزلم  ناتربمایپ و  تیب  لها  هب  دیرگنب  : ) اوکلهتف مهنع  اورخاتتال  اولـضتف و  مهوقبـستال  اوضهناف و 
هب ار  امش  زگره  و  درک ، دنهاوخن  فرحنم  تیاده  زا  زگره  ار  امش  نانآ  دینک ، يوریپ  نانآ  رثا  زا  و  دناهدومن . باختنا  يورخا ) يویند و 

رگا و  دـینک ) فقوت   ) دـیتسیاب مه  امـش  دنداتـسیا ، زاب  يزیچ  بلط  زا  ناتربمایپ  تیب  لـها  رگا  دـنادرگ . دـنهاوخنرب  تکـاله  تلـالض و 
.( دیتفایم تکاله  هب  هک  دـینامن  بقع  نانآ  زا  دـیوشیم و  هارمگ  هک  دـیریگم  تقبـس  نانآ  زا  دـینک . تکرح  مه  امـش  دـندرک  تکرح 
ات هحفص 272  زا  رد ج 2  ریـسفت  همجرت و  نیمه  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تیب  لـها  هب  طوبرم  ثحاـبم  زا  يرادـقم 

کی ثحبم  نیا  رد  دییامرف . هعجارم  تسا ، هدش  حرطم  هحفص 126  ات  هحفص 123  زا  تاحفص 250 و 251 و ج 14  هحفص 281 و ج 5 
ياراد خیرات  قیدصت  هب  مالـسا ، ناشلامیظع  ربمایپ  نامدود  زا  نیموصعم  همئا  هکنیا  زا  تسترابع  نآ  میوشیم و  رکذـتم  ار  یمهم  بلطم 

تهج م نآ  زا  نیموصعم  همئا  دناهدوب . لماک  ناسنا  کی  يارب  مزال  تازایتما  هنوگ  همه 
ار ناراوگرزب  نآ  تیمهااب ، ياهتیـصخش  ياراد  ناوارف و  رایـسب  مدرم  هک  دناهدوب ، ناشنارود  نادـنمتردق  راگزور و  تیغاوط  هجوت  درو 

ياهداس هلاسم  دـندرکیم ، یگدـنز  يو  نارود  رد  هک  یماما  هب  اهتیـصخش  مدرم و  نآ  داـقتعا  دنتـسنادیم . يرادـمامز  يربهر و  هتـسیاش 
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هب دوخ  تیغاوط  نآ  زا  یخرب  هکنیا  هفاضاب  دـیامن ، لتخم  ار  نارود  نآ  تیغاوط  عضو  تسناوتیم  هک  تشاد  تیمها  ردـقنآ  هکلب  دوبن ،
تردق نآ  هک  درکیم  باجیا  عضو  نیا  امه . ریغ  دیـشرلا و  نومام  هیواعم و  دـننام  دنتـسنادیم ، ار  نیموصعم  همئا  تمظع  میقتـسم  روط 

هب هکنانچ  دنیامن ، ریقحت  ار  نیموصعم  همئا  ات  دنروایب  تسدب  یئاههناهب  ناونع  هب  یفعض  تاکن  دوب ، لکش  ره  هب  شنم  یلوایکام  ناتسرپ 
یلع هیلع و  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  يورایور  درکیم و  عمج  ار  یجراخ  یلخاد و  نادنمـشناد  همه  نآ  دیـشرلا  نوماـم  يوق  لاـمتحا 

نآ مدرم  هب  هاگنآ  دریگب و  نادنمشناد  نآ  هلیسوب  ترـضح  نآ  زا  یفعـض  هتکن  هکنآ  دیما  هب  دادیم  رارق  مالـسلا  هولـصلا و  هئانبا  هئابآ و 
: دنیوگیم خیراوت  همه  یلو  دنرادن ، نانآ  اب  یتوافت  چـیه  دنتـسه و  نارگید  دـننام  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  دـنک  تابثا  نارود 

ترضح نآ  يرترب  هب  نانآ  همه  درکیم و  هبلغ  نادنمشناد  نآ  همه  رب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع 
هب یهاگآ  فارـشا و  ملع و  زا  دروم  کی  رد  یتح  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  تسا  هدادن  ناشن  خیرات  هصالخ  دـندومنیم . ناعذا 

وجهناهب تیغاوط  لاحنیا  اب  دـناهدومرف ، ملع  زاربا  هدوب و  ملاـع  یتقیقح  ره  هراـبرد  هعماـج و  ره  ناـمز و  ره  رد  دنـشاب و  مورحم  قئاـقح 
رد هراومه  هک  دوب  نانآ  یتسرپ  ماقم  ياضتقم  هکنیا  اب  دـننک ، تاـبثا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هراـبرد  میتفگ  هک  ار  هچنآ  فـالخ  دناهتـسناوتن 

ناسنا کی  يارب  هک  ياهلضاف  قالخا  تافص و  هب  فاصتا  رد  ناراوگرزب  نآ  نینچمه  دنیآرب . ناراوگرزب  نآ  زا  فعض  هتکن  يوجتـسج 
نآ هرابرد  فعـض  تاکن  ندرک  ادـیپ  يارب  تردـق  هنوگ  همه  ياراد  هک  نانآ  نانمـشد  دـناهدوب و  ـالعا  دـح  رد  دراد ، ترورـض  لـماک 

، دننک سکعنم  هعماج  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  ریقحت  يارب  هدرک و  ادیپ  ار  تاکن  نآ  هک  تشاد  ترورـض  نانآ  يارب  دناهدوب و  ناراوگرزب 
هللا یلص  دمحم  باحصا  تیار  دقل  دنهدب . تبسن  نانآ  هب  ار  هلضاف  قالخا  تافص و  نآ  فالخ  دروم  کی  یتح  دنتـسناوتن  هجو  چیه  هب 

مههابج و نیب  نوحواری  اـمایق ، ادجـس و  اوتاـب  دـق  اربغ و  اثعـش  نوحبـصی  اوناـک  دـقل  مکنم ، مههبـشی  ادـحا  يرا  اـمف  ملـس  هلآ و  هیلع و 
لمه هللا  رکذ  اذا  مهدوجس ، لوط  نم  يزعملا  بکر  مهنیعا  نیب  ناک  مهداعم  رکذ  نم  رمجلا  لثم  یلع  نوفقی  و  مهدودخ ،

یلص دمحم  باحصا  نم  : ) باوثلل ءاجر  باقعلا و  نم  افوخ  فصاعلا ، حیرلا  موی  رجـشلا  دیمی  امک  اودام  مهبویج و  لبت  یتح  مهنیعا  ت 
رابغ وم و  هدیلوژ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  باحـصا  دشاب . هدوب  نانآ  هب  هیبش  هک  منیبیمن  امـش  زا  ار  یـسک  ماهدید ، ار  هلآ  هیلع و  هللا 

رد ناگتفایدشر  نآ  دنداهنیم . نیمز  رب  ابوانتم  ار  دوخ  ياهتروص  اهیناشیپ و  دندناسریم . حبص  هب  مایق  هدجس و  لاح  رد  ار  بش  هدولآ 
يوناز دننام  یگدمآرب  ناشنامشچ  نایم  دندادیم ، ماجنا  هک  يدوجس  لوط  زا  دنتـشگیم . روهلعـش  رگخا  دننام  ناشداعم  يروآدای  لاح 

رد تخرد  هک  نانچ  دنداتفایم ، بارطضا  هب  دوخ  دشیم و  سیخ  ناشیاهنابیرگ  هک  دیرابیم  کشا  نانچ  ناشنامشچ  دشیم ، رادومن  زب 
نیرتیساسا تفگ : ناوتیم  شاداپ ). دیما  دوب و  رفیک  زا  سرت  تهج  هب  يرارقیب ) همه  نیا  . ) دتفایم بارطـضا  هب  دزوب ، دنت  داب  هک  يزور 

هک تسا  نیا  زا  عنام  ایند  يدام  داعبا  هب  نانآ  یگتخابدوخ  مدرم و  تیرثکا  یهاگآان  هنافـساتم  تسنآ . ندوب  دبعم  یتسه ، ناهج  نیا  دعب 
لئان تالوقعم  كرد  هب  نانآ  هک  تسا  نآ  زا  عنام  سح  لها  یطارفا  ییارگسح  هک  هنوگناـمه  دـننک ، كرد  ار  ناـهج  نیا  ندوب  دـبعم 

رد ص دنوش . دنمهرهب  رذگدوز  یئزج و  تاسوسحم  قوف  تایعقاو  هب  هدنزاس  ياهقشع  زا  دندرگ و 
ار لئاسم  قامعا  رد  ذوفن  زا  تشحو  میراذـگب و  رانک  ار  تهج ) ره  هب  يراب   ) میرگنب و ناهج  نیارد  قیمع  یئانیب  كدـنا  اب  رگا  هکیترو 

بجوم هک  نآ ، ندوب  دـبعم  مان  هب  ناهج  نیا  رد  يدـعب  دوجو  هب  فارتعا  نودـب  هک  دـید  میهاوخ  حوضو  لاـمک  اـب  میهدـن ، هار  دوخ  هب 
هک یهاگآ  ناسنا  ره  دنیبب . ناهج  نیا  رد  دناوتیمن  ار  زیچ  چـیه  یمدآ  هک  تسا  کیرات  هریت و  نانچ  ددرگیم ، ناهج  نیا  ندوب  فافش 
رب تعیبط  ياروام  زا  هک  یغورف  نودب  دوخ و  هب  دوخ  یتسه  هک  دمهفیم  دیامن ، دوعـص  تفرعم  ملع و  یلاع  ياههعلق  هب  دـشاب  هتـسناوت 

تابثا هب  نآ  رد  ناوتیم  ار  یـشزرا  هن  دراد و  ار  ندوب  هاگهیکت  یگتـسیاش  هن  تسا و  تخانـش  لباق  هن  هک  تسا  ياهدکتملظ  دباتیم ، نآ 
ناوتن تخاس  هنارت  هدرپ  نیز  اریز  تسین ، ریذپناکما  دـباتیم ، نآ  رب  تعیبط  ياروام  زا  هک  یغورف  كرد  نودـب  ناهج  تخانـش  دـیناسر .
اههدرپ ناتـسه  زاـت  یتـشاد  یناـبز  یتـسه  یکـشاک  تسا : هدـمآ  زین  ریز  تاـیبا  رد  يوجنگ و  یماـظن  ناوتن  تخانـش  دوـخ  هب  هدرپ  نیو 
نتـسش نوـخ  هب  نوـخ  لاـح  تسا و  لاـق  نآ  كاردا  تـفآ  نادـب  یتـسب  وا  رب  رگید  هدرپ  نآ  زا  یتـسه  مد  يا  یئوـگ  هـچ  ره  یتـشادرب 
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تهج نادب  درادن ، ار  ندوب  هاگهیکت  تیلباق  روبزم  غورف  نودب  ناهج  هکنیا  اما  يولوم و  لاحم  تسلاحم و 
یهاگهیکت دناوتب  ات  درادن ، دوجو  تسا ، نایرج  رد  هک  هچنآ  قوف  ام  یتباث  تقیقح  چـیه  نوناق و  لصا و  چـیه  روبزم  ضرف  رب  هک  تسا 

تیبولطم و هب  جایتحا  یمدآ  یگدـنز  يارب  دانتـسا  لباق  یقیقح و  ياهشزرا  هکنیا  هب  رظن  اـب  و  دـشاب . هدوب  یناـسنا  لوقعم  تاـیح  يارب 
دهاوخ ینعم  یب  مه  الاو  ياهـشزرا  حرط  یعیبط ، ياروام  غورف  شریذپ  نودب  اذل  دراد ، یناویح  زیارغ  ياههتـساوخ  قوف  ام  ياهتیبوبحم 

نیا هنرگ  یتسیزاب  رس  هب  رس  مجنا  خرچ و  راگزور و  دیوگیم : هک  میـشاب  هتـشاد  دوخ  هاگدید  رد  هراومه  ار  ورـسخ  رـصان  تیب  نیا  دوب .
یلص مرکا  ربمایپ  هباحـص  بارطـضا  يرارقیب و  میوش ، رکذتم  دیاب  قوف  تالمج  ریـسفت  رد  هک  يرگید  هلاسم  یتسادرف  ار  رهد  زارد  زور 
دوخ نارود  مدرم  رد  هدومرف و  هدـهاشم  ربماـیپ  ناراـی  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  تسا  هدوـب  اـهتدابع  ریـسم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 

میـشاب و هتـشادن  طاسبنا  هدنخ و  دـنوادخ ، هب  برقت  يوجتـسج  هجوت و  رد  ارچ  هک  دوش  حرطم  لاوس  نیا  تسا  نکمم  تسا . هدـیدیمن 
زا دوصقم  طاسبنا ؟ ای  ضابقنا  دشاب - دیاب  هنوگچ  تدابع  ماگنه  رد  ام  یحور  تلاح  میوش ؟ یبوبر  يوک  راپسهر  هلان  هیرگ و  اب  هراومه 

لاح رد  ینورد  تلالم  دوبعم و  هب  هجوت  مدع  بجوم  هک  تسین  یحور  یگریت  یگتفرگ و  ثحبم ، نیا  رد  ضابقنا 
طابترا رد  یئافوکـش  تجهب و  طاسبنا ، زا  روظنم  هکنانچ  تسا ، ادخ  زا  ساره  فوخ و  تشحو و  تلاح  روظنم  هکلب  دشاب ، هدوب  تدابع 

هب دورو  زا  شیپ  ار  رـصتخم  همدقم  کی  ددرگیم . رادیدپ  ناسنا  رد  يدام  روما  یگزیگنا  هب  هک  یلومعم  طاشن  هدنخ و  هن  تسا ، ادخ  اب 
هب تسیچ ؟ هب  دنتـسم  ادـخ  اب  طابترا  رد  ناسنا  کی  یحور  یمومع  عضو  هک  تسا  نیا  همدـقم  نآ  میوشیم : رکذـتم  هدـش  حرط  ثحبم 
هک دراد  نیا  هب  یگتـسب  تسا ، نایرج  رد  رمتـسم  روطب  هاگآان  ای  هناهاگآ  وا  نورد  رد  هک  ناسنا  کی  یحور  یمومع  عضو  دسریم  رظن 

دنوادخ هب  طوبرم  هک  یئالاو  يانعم  ياراد  یتسه  ناهج  رد  ار  دوخ  یگدـنز  رگا  تسیچ ؟ یتسه  ناهج  رد  دوخ  تیعقوم  زا  وا  تشادرب 
ددرگ داـجیا  وا  نورد  رد  هک  يزیچ  ره  و  تسا ، یئاـنعم  یب  یحور  عـضو  ياراد  یـصخش  نـینچ  اـمتح  دـنادیمن ، دـشاب  نـیرفآ  یتـسه 

یگدنز رگا  و  دننکیم . هبلاطم  ار  دوخ  عابشا  ینورب ، لماوع  طئارـش و  اب  طابترا  رد  هک  تسا  وا  یناویح  ياهدادعتـسا  زئارغ و  هب  طوبرم 
نوچ و  دـسرب ، دوخ  لامک  دـشر و  هب  ینعم  رپ  ناهج  نیا  رد  یتسیاب  هک  دـنادیم  نیرفآ  یتسه  دـنوادخ  هب  هتـسویپ  تقیقح  کی  ار  دوخ 
دننام هدوب و  ادخ  دای  هب  هراومه  اذل  دشابیم ، ندوب  وا  دای  هب  ادخ و  اب  یمئاد  طابترا  ساسحا  هب  طورشم  یقیقح  لامک  دشر و  هب  لوصو 

نه صخش 
ار اهنآ  هک  ار  يدـنمرنه  دـمهفب و  ار  اـهنآ  شزرا  اـنعم و  دـنک و  يرپس  عونتم  يرنه  راـثآ  ناـیم  رد  ار  شرمع  همه  هک  یهاـگآ  سانـشر 

نوگاـنوگ رایـسب  تاـجرد  ياراد  هورگ  ود  زا  کـی  ره  درادـن  رکذـت  هب  یجاـیتحا  دـبایرد . ار  ادـخ  دـیامن ، دوهـش  تسا ، هدروآ  دوجوب 
دادـتمارد هک  دنتـسه  نانآ  یمارگ  يایـصوا  ماظع و  ياـیبنا  دنـشابیم ، مود  هورگ  ياـضعا  هک  ناـسنا  عون  ینب  لوا  فیدر  رد  دنـشابیم .

رگم مدیدن  ار  يزیچ  نم  : ) هعم هللا  تیار  الا و  ائیـش  تیار  ام  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دناهداهن . نادـکاخ  نیا  هب  مدـق  خـیرات 
نم هدـعب : هلبق و  هعم و  هللا  تیار  الا و  ائیـش  تیار  اـم  دـناهدرک : لـقن  نینچ  ار  روبزم  هلمج  ءاـملع  زا  یـضعب  مدـید ). وا  اـب  ار  ادـخ  هکنیا 

نیرتیلاع تدابع ، ماـگنه  رد  هورگ  نیا  هک  تسا  یعطق  ماهدـید ). وا  زا  دـعب  وا و  زا  شیپ  وا و  اـب  ار  ادـخ  هکنیا  رگم  ار  يزیچ  ماهدـیدن 
، دـنیبیم ارنآ  شاقن  هشقن ، کی  ءازجا  زا  کـی  ره  ندـید  اـب  هک  یـسک  اریز  تشاد ، دـنهاوخ  لاـعتم  دـنوادخ  ربارب  رد  ار  یناور  تـالاح 

ربمایپ یحور  باذـج  نآ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دوب . دـهاوخ  دـح  نیرتیلاع  رد  شتفایرد  دـنکیم ، دوهـش  ار  شاـقن  دوخ  هک  یعقوم 
دیدش يردق  هب  شنوگانوگ  لاکشا  رد  تدابع  عقوم  رد  نیموصعم  همئا  رگید  نینموملاریما و  مرکا و 

، لماک ياهناسنا  نآ  یحور  تیفیک  هک  تسا  ملـسم  دنتـشگیم . یبوبر  يوک  راپـسهر  تیدوجوم ، همه  اب  هدـش و  دوخیب  دوخ  زا  هک  دوب 
هک مینیبیم  يدنوادخ  ناگدیزگرب  نآ  یناحور  تالاح  زا  رتنییاپ  هجرد  رد  ار  یناسک  ام  تسا . هدوبن  یلومعم  دارفا  يارب  حیـضوت  لباق 
ناک زومایب  هناورپ  قشع ز  رحـس  غرم  يا  يولوم  تسین  رای  ار  وا  هک  يرای  نآ  حرـش  تسین  رایـشه  مگر  کـی  میوگ  هچ  نم  دـنیوگیم :
نایم رد  یـشقن  يور و  رب  نیتسآ  دماین  زاب  يربخ  دش  ربخ  هک  ارناک  دنناربخ  یب  شبلط  رد  نایعدم  نیا  دماین  زاوآ  دـش و  ناج  ار  هتخوس 
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ياهدنکفا ناوخ  دایرف  لبلب  داهن  رد  قشع  يالیتسا  بوشآ  هچنغ و  نوچ  ناهن  دوخ  ياهدنکفا  ناهج  رد  يروش  اهنت و  نتشیوخ  ياهدنکفا 
، لماک ياهناسنا  زا  هورگ  نیا  تدابع  لاح  رد  ياهدنکفا  نانب  زا  کلک  شتریح  زا  دید  هکناو  دـشکرب  یـشقن  هک  دـنیبیمن  یـشاقن  چـیه 

بش یکیرات  رد  هک  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  یلع  هرابرد  عبانم  زا  یـضعب  رد  دناهتـشاد . كانزوس  ياهناجیه  اههیرگ و  هک  تسا  هدش  هدید 
ندیچیپ دوخ  هب  دـننام  دـیچیپیم  دوخ  هب  : ) میلـسلا لملمت  لملمتی  تسا : هتـشاد  تدابع  لاح  رد  هدـیزگ  رام  بارطـضا  دـننام  یبارطـضا 

موصعم ع نایاوشیپ  لمع  یمالسا و  هیلوا  عبانم  زا  یخرب  هب  رظن  اب  هدیزگ ). رام  صخش 
لاح رد  تسا و  هتشاد  دوجو  رمتـسم  نایرج  کی  دننام  یگدنز  یلومعم  تالاح  رد  ادخ  زا  میب  فوخ و  هللا ، ءایلوا  رگید  مالـسلا و  مهیل 

مهیلع موصعم  ناـیاوشیپ  یحور  عضو  زا  يدراوم  رد  رگید و  عباـنم  زا  یـضعب  هب  رظن  اـب  و  درکیم . ادـیپ  تدـش  روـبزم  هدـیدپ  تداـبع ،
رد ددرگیم . ساسحا  طاسبنا  یئافوکش و  تجهب و  یلاع و  رورس  اهاعد ، زا  یـضعب  نیماضم  هب  رظن  اب  اصوصخم  ءاعد ، ماگنه  رد  مالـسلا 

زوس هلمج : نآ  زا  تسا : هدـش  حرطم  فلتخم  یلاکـشا  اب  یئافوکـش ) میب و   ) و اجر ) فوخ و   ) تلاح ود  ره  مه  یبرع  یـسراف و  تایبدا 
وت دایز  تسپ  مغ  هیام  يو  ارم  وت  دای  تسم ز  ناج  لبلب  يا  ظفاح  منیبیم  امـش  فطل  رظن  زا  همه  نیا  رحـس  هآ  بش  هلان  ناور  کشا  لد 

ادـخ ندوب  دای  هب  يارب  یتیعقوم  چـیه  یماج و  نامحرلادـبع  ارم  وت  دایز  تسد  دـهد  هک  یلاح  دـنکف  وس  کی  همه  ار  ناهج  ياهمغ  ارم 
رد دروآیم . دوجوب  ار  رورـس  نیرتیلاع  دـهدیم ، تسد  تدابع  لاح  رد  هک  یئافوکـش  تجهب و  لاح  نیاربانب ، تسین . زامن  زا  رتیرورض 

دروم ناسنا  يارب  تدابع  لاح  رد  هک  یهلا  لالج  لامج و  تافص  زا  کی  ره  هک  تسنیا  دسریم  رظن  هب  هچنآ  تیمهااب  رایـسب  هلاسم  نیا 
محر لامج و  رگا  ناسنا  هک  تسا  حضاو  دنکیم . ادیپ  ار  تفص  نآ  تفایرد  بسانم  یتلاح  ناسنا  حور  دشاب  هدوب  هجوت 

طاسبنا و تجهب و  دـیامن ، رارقرب  طابترا  یبوبر  تافـص  هنوگنیا  اب  تداـبع  لاـح  رد  دریگب و  رظن  رد  ار  يدـنوادخ  تبحم  فطل و  ت و 
زا نطاـب  ریهطت  رب  طورـشم  نورد ، رد  یلاـع  رایـسب  تـالاح  نیا  زورب  یلو  دریگیم . ارف  ار  وا  نورد  اـیلع  تذـل  انیـسنبا  لوق  هب  رورس و 

تبحم یلامج و  تافص  هب  رکذت  هجوت و  اب  یمدآ  هک  تسا  یعقاوم  رد  ءاجر  تلاح  حالطصا  هب  و  تسا . یناویح  لذر  تافص  تافاثک و 
: میئامن لیلحت  میوشیم ، رکذـتم  ـالیذ  هک  يروما  هب  دـیاب  ار  لاـعتم  دـنوادخ  زا  میب  فوخ و  هزیگنا  اـما  و  دربیم . رـس  هب  یهلا  تمحر  و 
، وا زا  تشحو  ساره و  میب و  ادـخ و  زا  سرت  هک  تسا  نیا  همدـقم  میوشیم . روآدای  ار  يرورـض  رایـسب  رـصتخم و  همدـقم  کی  تسخن 

تلادـع لاعتم  دـنوادخ  تافـص  زا  یکی  اریز  دـشاب ، هدوب  هللااـب ) ذاـیعلا   ) يدـعتم ملاـظ و  كانتـشحو و  يادـخ  کـی  روصت  لولعم  دـیابن 
وا يارب  يررض  عفن و  ای  ددرگ و  سوه  يوه و  ریسا  ای  دشاب ، هتشاد  يزاین  هک  دوشیم  رداص  یـسک  زا  ملظ  و  تسوا . ضحم ) يرگداد  )

تـسا لاحم  نیرتنـشور  دوخ  ناگدـنب  هب  تبحم  ياراد  قلطم و  لامک  ریخ و  رگداد و  دـنوادخ  يهرابرد  روما  نیا  يهمه  و  دوش ، حرطم 
يهمه قوف  وا  يهقلطم  تردـق  شناگدـنب و  رب  وا  تبحم  قلطم و  تلادـع  ررـض و  عفن و  زا  وا  يزاـین  یب  يهراـبرد  يروـصت  كدـنا  هک 

غتسا یتسه و 
نیا هب  دـیابن  ادـخ  زا  فوخ  نیاربانب ، دراد . رب  رد  ار  روج  ملظ و  زا  دـنوادخ  ندوب  يرب  هب  قیدـصت  تاـقولخم ، ندـیرفآ  زا  وا  یتاذ  ياـن 
نینچ یـسک  رگا  تفگ : ناوتیم  دیـسرت و  وا  زا  هراوـمه  دـیاب  هک  تسا  كانتـشحو  ملاـظ و  دوـجوم  کـی  دـنوادخ  هک  دوـش  یقلت  ینعم 

؟ هچ ینعی  ادخ ) زا  فوخ   ) ریـسفت هکنیا  هب  میـسریم  همدقم  نیا  زا  سپ  تسا . یـسانشادخ  زا  مورحم  دشاب ، هتـشاد  ادخ  هرابرد  يروصت 
دننام ناهانگ  هک  تهج  نادـب  دـنزیم ، رـس  ناسنا  زا  هک  یناـهانگ  هجیتن  زا  سرت  - 1 مینک : لـیلحت  يروما  هب  دـیاب  ار  ینعم  نیا  میتـفگ :

زا دنترابع  هک  تشگ  دـنهاوخ  یتالولعم  ندـمآ  دوجوب  ثعاب  دـیدرت  نودـب  دنتـسه و  تیلع  هبنج  ياراد  یتسه  ناهج  ياههدـیدپ  رگید 
هک یتایاور  تایآ و  دـنفوخ . لـماوع  نیرتمهم  زا  یکی  ناـهانگ  يرآ ، دروآ . دـنهاوخ  لاـبند  هب  هک  يرفیک  نآ و  يدـیلپ  سفن و  طوقس 

هدنیآ بلاطم  رد  لاح  نیا  اب  درادن . دوجو  اهنآ  طوسبم  لقن  هب  یجایتحا  چیه  هک  تسا  دایز  يردق  هب  دناهداد ، رکذـت  ار  فوخ  نیا  موزل 
وا دراد . یبلاج  رایسب  ریبعت  یقارن  يدهم  دمحم  الم  موحرم  فوخ  نیا  نایب  رد  درک . میهاوخ  لقن  ار  هطوبرم  تایاور  تایآ و  زا  يرادقم 

وا هب  تبحم  و  تسین ، نکمم  وا  اب  سنا  وا و  هب  تبحم  ندروآ  تسدب  نودب  وا  هب  برقت  ادخ و  رادید  تداعس  هب  لوصو  : ) دیوگیم
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تبحم اب  رگم  تسین  ریذپناکما  سنا  و  رکف ، اب  رگم  تسین  لوصو  لباق  تفرعم  و  تفرعم ، لیـصحت  اب  رگم  تسین  نکمم  ادـخ  اب  سنا  و 
تاذل رگم  دوشیمن  هدـنک  بلق  زا  ایند  تبحم  و  بلق ، زا  ایند  تبحم  ندـنک  اب  رگم  تسین  نکمم  رکذ  رکف و  هب  تبظاوم  و  رکذ ، ماود  و 

تاوهـش هدـننازوس  شتآ  فوخ  سپ  تسا . فوخ  شتآ  توهـش ، هدـننک  نکهشیر  لـماع  نیرتیوق  دوش . هدـنک  بلق  زا  اـیند  تاوهـش  و 
هب و  دشابیم ). رتشیب  شتلیضف  دنازوسب ، ار  تاوهش  فوخ ، هک  هزادنا  ره   ) تستاوهـش ندنازوس  هزادنا  هب  فوخ  تلیـضف  نیاربانب  تسا ،
اب و  دشابیم ). فلتخم  فوخ ، تاجرد  فالتخا  اب  تلیضف  نیا  دراد . اهتعاطا  هب  کیرحت  ناهانگ و  زا  يریگولج  يارب  هک  یتردق  هزادنا 
زا سرت  تقیقح  رد  سرت ، مسق  نیا  سپ  دوشیم . نشور  زین  نآ  یگدـنزاس  فوخ و  تمظع  اهنآ  جـیاتن  ناهانگ و  يدـیلپ  رد  رظن  تقد 
هب شتآ  ریخلاوبا : دیعـسوبا  لوق  هب  و  تسا . هدومرف  تیانع  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  شیوخ  ياهدادعتـسا  اهورین و  زا  ناسنا  هدافتـسا  ءوس 

تسد نم و  ياو  يا  يادخ  دزن  اههکرعم  دوش  هک  يزور  شیوخ  نمشد  منک  ار  هک  ماهدز  دوخ  نم  شیوخ  نمرخ  رد  شیوخ  تسد  ود 
نیا مشاب . هدومنن  يرادربهرهب  حیحـص  روطب  تسا  هداد  نم  هب  ادـخ  هک  یتاناکما  اهدادعتـسا و  زا  هکنیا  زا  سرت  شیوـخ 2 - نماد  نم و 

زا فوخ 
نیا و  دنـشاب . هدوب  هاگآ  تسا ، هدومرف  تیانع  ناسنا  هب  دـنوادخ  هک  یتاناکما  اهدادعتـسا و  تمظع  زا  ایند  نیا  رد  هک  تسا  یناـسک  نآ 

زا سرت  - 3 تسا . هتـشاد  دوجو  اهنآ  هب  لوصو  ناکما  هک  تسا  یتـالامک  نداد  تسد  زا  نتخاـب و  لاـمتحا  زا  یـشان  تقیقح  رد  فوخ 
هفاضا هب  ار  تقیقح  نیا  و  تسا . هداتفا  نایرج  هب  یتیمهااب  رایـسب  فدـه  يارب  هک  نآ ، رد  ناسنا  دوجو  یتسه و  يانعم  تمظع  تیمها و 

سمـشلا و علطت  ام  دـیوگیم : هیهاتعلاوبا  نوگانوگ . یتانایب  اـب  ءاـبدا  مه  دـناهدرک و  دزـشوگ  اـفرع  ءاـمکح و  مه  یمالـسا ، هیلوا  عباـنم 
ندـیمارخ تسا ). زیگناتفگـش  یتقیقح  ياراد  هک  یفدـه  يارب  رگم  دـنکیمن  بورغ  عولط و  دیـشروخ   ) بیجع هناش  رمال  ـالا  بیغتـال 

هتـشر کی  هدرپ  نیا  رد  تسیرـسرس  نینچ  نیا  ياهدرپ  ارـس  تسیرگیزاب  رهب  زک  رادنپم  رهم  هام و  ندیدرگ  درگ  نامه  رهپـس  يدروجال 
هیام ات  دیوگیم : يوجنگ  یماظن  نتفای  ناوتیم  ار  هتشر  رـس  هن  نتفات  ناوتیم  رـس  هتـشر  نی  هن ز  تسین  رادیدپ  ام  رب  هتـشر  رـس  تسین  راکیب 

رایـسب فدـه  نیا  ساـسحا  نوچ  يزاـب و  تسین  هک  منک  هاـتوک  يزارد  نیدـب  وت  نم و  راـک  دنتـشون  رگد  یقرو  ار  اـم  دنتـشرس  اـهعبط 
لالج هوکش و  ساسحا  اب  هتخیمآ  دنکیم ، یگدنز  نآ  رد  هک  یناسنا  یتسه و  ناهج  يارب  تیمهااب 

یتشهد هکلب  تسین ، ضحم  سرت  يانعم  هب  دروم  نیا  رد  فوخ  اذل  تسا ، ناسنا  یتسه و  ناهج  نیا  هرابرد  يدـنوادخ  گرزب  تیانع  و 
هدینـش یتسه  رد  هک  تسا  یگرزب  گـنهآ  رد  ناـسنا  نتفرگ  رارق  اـب  يدـنوادخ  لـالج  هوکـش و  تمظع و  ساـسحا  زا  یـشان  هک  تسا 
تـسا يدوـجوم  دـنوادخ  هک  تسین  نآ  ياـنعم  هب  ادـخ  زا  سرت  هک  میتـفگ  همدـقم  رد  ثحبم  نـیا  لوا  رد  ادـخ - زا  سرت  - 4 دوشیم .
تـسا یعطق  دراد ؟ ینعم  هچ  ادخ  زا  سرت  مینیبب  دیاب  اجنیا  رد  لاح  دیامن . يدعت  ملظ و  شتاقولخم  قح  رد  تسا  نکمم  هک  كانتـشحو 

ار زیچ  همه  هک  يدـنوادخ  قلطم  يزاین  یب  هقلطم و  هطلـس  تمظع و  ساـسحا  زا  یـشان  تسا  یتلاـح  دروم ، نیا  رد  سرت  زا  دوصقم  هک 
سک چیه  زیچ و  چیه  و  تسا . هدیرفآ  هغلاب  تمکح  يانبم  رب  یتسه  عومجم  لک  ات  ءزج  زا  گرزب ، کچوک و  زا  ار  زیچ  همه  دنادیم و 

نآ زا  تسا ، هدومرف  دزشوگ  ار  تلاح  نیا  نوگانوگ  تاملک  اب  يدراوم  رد  ینآرق  تایآ  درادن . ار  وا  تیمکاح  هطلس و  زا  زیرگ  یئاناوت 
هب تغل  رد  تیشخ  دنراد ). ادخ  زا  تیشخ  هک  دنتسه  ءاملع  ادخ ، ناگدنب  زا  هک  تسین  نیا  زج  : ) ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنا  هلمج 

مهبرل مه  نیذـلل  همحر  يدـه و  تسا . هدـش  لامعتـسا  زین  ءاـجر  هب  هتخیمآ  فوخ  هب  دراوـم  زا  یـضعب  رد  تسا و  هدـمآ  فوـخ  ياـنعم 
حاولا هخسن  رد  : ) نوبهری

: مهبولق تلج  هللا و  رکذ  اذا  نیذـلا  نونموملا  امنا  دـنراد ). فوخ  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناـسک  يارب  دوب  یتمحر  تیادـه و  ع )  ) یـسوم
هک یسک  يدوزب  : ) یشخی نم  رکذیس  دسرتیم ). نانآ  ياهلد  دوش ، رکذ  ادخ  هک  یماگنه  هک  دنتسه  یناسک  نانموم  هک  تسین  نیا  زج  )
هک تسا  هدـمآ  نومـضم  نیا  هـب  دـیجم  نآرق  رد  یتاـیآ  تیبوـبر - خـماش  ماـقم  زا  سرت  - 5 تشگ ). دهاوخ  رکذـتم  دـسرتیم  ادـخ  زا 

فاخ و یماقم و  فاخ  نمل  کلذ  مهدعب  نم  ضرالا  مکننکسنل  و  هلمج : نآ  زا  دنـسرتیم . یبوبر  خماش  ماقم  زا  لامک  هب  ور  ياهناسنا 
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ماقم و زا  هک  تسا  یناسک  يارب  تمعن  نیا  میئامنیم و  نکاس  نیمز  رد  اعطق  ار  امـش  میناـسریم و  تکـاله  هب  ار  ناراکمتـس  اـم  : ) دـیع
ماقم فاخ  نم  اما  و  تسا ). غاب  ود  دسرتب  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  یسک  ره  يارب  و  : ) ناتنج هبر  ماقم  فاخ  نمل  و  دنسرتب ). نم  دیدهت 

رد دریگ  ولج  يوه  زا  ار  سفن  دـسرتب و  شراـگدرورپ  ماـقم  زا  هک  یـسک  اـما  و  : ) يواـملا یه  هنجلا  ناـف  يوهلا . نع  سفنلا  یهن  هبر و 
یئاـیربک تافـص  دوجو و  زا  عزتـنم  یتـقیقح  دوب ، كاـنمیب  نآ  زا  دـیاب  هک  یبوبر  ماـقم  زا  روظنم  تسوا ). یئاـهن  هگلزنم  تشهب  هجیتـن 
لطم زاین  هدومن و  دوخ  رد  یناوتان  تیروهقم و  ساسحا  دیدرت  نودب  دیامن ، یمظع  تقیقح  نآ  هب  هجوت  هک  یسک  تسا . يدنوادخ 

ادخ زا  فوخ  هک  عبانم  زا  رگید  یضعب  هب  لاح  دوب . دهاوخ  كانمیب  نآ  اب  تفلاخم  میلست و  مدع  زا  هدرک ، كرد  ماقم  نآ  هب  ار  دوخ  ق 
هل عمجا  نیفوخ و ال  يدـبع  یلع  عمجا  یتزع ال  و  تسا : هدـمآ  یـسدق  ثیدـح  رد  میزادرپیم . تسا  هدومن  یفرعم  مزال  ناـسنا  يارب  ار 

عمج ار  فوخ  ود  ماهدـنب  يارب  متزع ، هب  دـنگوس  : ) همایقلا موی  هتنما  ایندـلا  یف  ینفاخ  اذا  همایقلا و  موی  هتفخا  ایندـلا  یف  یننما  اذاف  نینما ،
یئاورپ كاـب و  چـیه   ) دـید نما  رد  نم  زا  ار  دوخ  اـیند  رد  نم  هدـنب  رگا  دومن : مهاوخن  عمج  ار  ناـما  نما و  ود  وا  يارب  درک و  مهاوـخن 
یتیاور داد ). مهاوخ  رارق  نما  رد  ار  وا  تمایق  زور  دیسرت  نم  زا  ایند  نیا  رد  رگا  درک و  مهاوخ  فوخ  هب  التبم  تمایق  زور  ار  وا  تشادن )

( تمکح لصا  ای  زاغآ   ) تمکح سار  : ) هللا هفاخم  همکحلا  سار  دیامرفیم : هک  تسا  فورعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
لک نم  هللا  هفاخا  هللا  فخی  مل  نم  ءیـش و  لک  هنم  هللا  فاخا  هللا  فاـخ  نم  تسا : هدـش  لـقن  راوگرزب  نآ  زا  زین  تسا ). ادـخ  زا  فوخ 

و دناسرتیم ). زیچ  همه  زا  ار  وا  دنوادخ  دسرتن  ادخ  زا  سک  ره  دناسرتیم و  وا  زا  ار  زیچ  همه  دنوادخ  دسرتب ، ادـخ  زا  سک  ره  : ) ءیش
خلا نم  رثکاف  یناقلت  نا  تدرا  نا  دومرف : دوعسمنبا  هب  ترضح  نآ 

: افوخ مکدشا هللا  القع  مکمتا  دومرف : زین  و  شاب ). هتـشاد  یناوارف  فوخ  نم  زا  سپ  يدرگ ، لئان  نم  رادید  هب  یتساوخ  رگا  : ) يدعب فو 
مالسلاهیلع قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ماما  ترـضح  زا  و  تسا ). رتدیدش  ادخ  زا  شفوخ  هک  تسا  یـسک  لقع  تهج  زا  امـش  نیرتلماک  )

زا سک  ره  دسرتیم و  ادخ  زا  تخانش ، ار  ادخ  سک  ره  : ) ایندلا نع  هسفن  تخس  هللا  فاخ  نم  هللا و  فاخ  هللا  فرع  نم  دومرف : هک  تسا 
هب ندش ) هتخانـش   ) تبحم : ) بهارلا فئاخلا  بلق  یف  نانوکیال  رکذـلا  فرـشلا و  بح  نا  دومرف : زاب  دـنکیم ). اهر  ار  ایند  دـسرتب  ادـخ 

ثحابم نیا  یط  رد  هکنانچ  دیآیمن ). دوجوب  تسا ، رادروخرب  يدنوادخ  میب  فوخ و  زا  هک  یناسنا  بلق  رد  مدرم  ندوب  دزنابز  فرش و 
، درادیم اور  فیعـض  رب  يدـعت  ملظ و  هک  يدـنمورین  دوـجوم  کـی  زا  فیعـض  کـی  سرت  ياـنعم  هب  دـنوادخ  زا  سرت  میدـش ، رکذـتم 

هتـشذگ رد  هکنانچ  اریز  تسا ، هدـیزرو  رفک  سدـقا  تاذ  نآ  هب  انیقی  دـشاب ، هتـشاد  ادـخ  هرابرد  يداقتعا  نینچ  یـسک  رگا  دـشابیمن و 
هملک تمت  و  دننام : یمالـسا  هیلوا  عبانم  مه  دـنکیم و  تابثا  شتاقولخم  يارب  ار  وا  تبحم  تمحر و  تلادـع و  یلقع ، لئالد  مه  میتفگ 

دوجوم چیه  تسا و  هدش  راوتسا  لدع  قدص و  يانبم  رب  وت  راگدرورپ  لعف  تیشم و  و  : ) هتاملکل لدبم  الدعو ال  اقدص  کبر 
هک دنتسه  مدرم  دوخ  نیا  هکلب  دنکیمن ، ملظ  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  هب  طوبرم  تایآ  نینچمه  تسین ). وا  لاعفا  اهتیـشم و  هدننک  لیدبت  ي 

نانآ هب  ملظ  ام  و  : ) نوملظی مهسفنا  اوناک  نکل  مهانملظ و  ام  و  دننام : تسا ، هدمآ  نآرق  زا  ددعتم  دراوم  رد  دنیامنیم ، نتـشیوخ  هب  ملظ 
هک دوبن  ناـنچ  و  : ) نوملظی مهـسفنا  اوناـک  نکل  مهملظیل و  هللا  ناـک  اـم  و  دـندرکیم ). ملظ  ناـشدوخهب  هک  دـندوب  ناـنآ  هکلب  میدومنن ،

دنوادـخ دوشیم و  یـشان  زاین  زا  ررـض  عفن و  نوچ  و  دـندرکیم ). ملظ  ناـشدوخ  هب  هک  دـندوب  ناـنآ  هکلب  دـنک ، ملظ  ناـنآ  هب  دـنوادخ 
یلع نب  نیـسح  ماما  تسا . لاحم  زین  ررـض  عفد  عفن و  بلج  هب  وا  جایتحا  هب  رظن  اـب  ادـخ  هب  ملظ  دانـسا  اذـل  تسا ، قلطم  زاـینیب  ناـحبس 

یعفن مناوتیم  وت  هب  نم  ایآ  یناسرب ، دوخ  هب  یعفن  هک  یتسه  نآ  زا  رتزاینیب  وت  ادـنوادخ ، دـنکیم : ضرع  هفرع  ياعد  رد  مالـسلاامهیلع 
نب دیـس  سوواط و  نب  دیـس  یعفک و  و  نسحلا ) نب  دمحم   ) یـسوط خیـش  زا  تسا و  یلاع  رایـسب  ینیماضم  ياراد  هک  یئاعد  رد  مناسرب .
امنا توفلا و  فاخی  نم  لجعی و  امنا  هلجع و  کتمقن  یف  ملظ و ال  کمکح  یف  سیل  هنا  تملع  دق  و  تسا : هدمآ  نینچ  هدش ، لقن  یقاب 

هک ن منادیم  نم  و  : ) اریبک اولع  کلذ  نع  یهلا  ای  تیلاعت  دق  فیعضلا و  ملظلا  یلا  جاتحی 
نوریب  ) توف زا  هک  دنکیم  باتش  سک  نآ  اریز  یباتش . يزاسیم ، دراو  ناراکاطخ  هب  هک  یتمقن  رد  هن  دراد و  دوجو  ملظ  وت  مکح  رد  ه 
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ناوتان فیعض و  لدع  هماقا  زا  هک  دنیبیم  يرگمتس  هب  جاتحم  ار  دوخ  سک  نآ  تسین  نیا  زج  دسرتیم و  شـسرتسد ) زا  هتـساوخ  نتفر 
کی ندرک  ملظ  يارب  هک  یللع  یمامت  دید  میهاوخ  مینک  تقد  یمک  رگا  و  یشابیم .) نآ  زا  رتالاب  رایـسب  نم ، يادخ  يا  وت  دشاب و  هدوب 

تمظع زا  تسا و  نتـشیوخرب  کلام  یحور و  تردق  ياراد  هک  یمدآ  دشابیم . ملاظ  نآ  یناوتان  فعـض و  لولعم  دیآیم  دوجوب  ملاظ 
طاسبنا تجهب و  ءاجر و  موزل  دزایب . تسد  يدنوادخ  تاقولخم  رب  یملظ  نیرتمک  هب  هک  تسا  لاحم  دراد ، یعالطا  ملظ  حـبق  تلادـع و 

نینموملاریما تسا ، هدمآ  دایز  نب  لیمک  ياعد  رد  - 1 دننام : تسا ، هدـش  دراو  ناوارف  روطب  زین  ءاجر  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  یحور 
یناسل لعجا  و  دیامرف : رارقیب  يدنوادخ  تبحم  هب  ار  شبلق  رکذ و  يایوگ  ار  شنابز  هک  دیامنیم  تلئـسم  لاعتم  دنوادخ  زا  مالـسلاهیلع 

زا یـضعب  رد  هک  ءاجر  فوخ و  تسا : هدـش  هداد  هطبار  عون  ود  ره  هب  روتـسد  هکرابم  تایآ  رد  - 2 امیتم : کبحب  یبلق  اجهل و  كرکذـب 
کن داسفا  و  : ) اعمط افوخ و  هوعدا  اهحالصا و  دعب  ضرالا  یف  اودسفتال  و  هلمج : نآ  زا  تسا ، هدمآ  عمط  هملک  اب  تایآ 

. تسا هدمآ  زین  هیآ 16  هدجس  هروس  رد  نومضم  نیمه  دیما ). فوخ و  يور  زا  دیناوخب  ار  ادخ  نآ و  حالـصا  زا  سپ  نیمز  يور  رد  دین 
رخالا و مویلا  هللااب و  نمآ  نم  دننام : تسین ، یهودنا  فوخ و  هللا  ءایلوا  يارب  هکنیا  رد  تسا  هدش  دراو  يددـعتم  تایآ  رگید  فرط  زا  - 3

يارب یفوخ  دـهدب ، ماجنا  حـلاص  لمع  دروایب و  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  سک  ره  : ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخـالف  اـحلاص  لـمع 
نارمع لآ  تایآ 38 و 62 و 112 و 262 و 274 و 277 و  هرقبلا  هروس  رد  نومـضم  نیا  تشگ ). دنهاوخن  نیگهودنا  نانآ  تسین و  نانآ 

تایآ زا  یضعب  رد  هچ  رگا  تسا ، هدمآ  زین  هیآ 13  فاقحالا  تایآ 35 و 49 و  فارعالا  هیآ 48 و  ماعنالا  هیآ 69 و  هدئاملا  هیآ 170 و 
: دننام دشابیم ، ترخآ  ایند و  لماش  هدوب و  ماع  تایآ  نآ  زا  يرادقم  یلو  تسا ، هدش  روظنم  تمایق  زور  رد  هودنا  فوخ و  یفن  هروبزم 
ار لوسر  ادـخ و  توعد  دـیریذپب  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  : ) مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتـسا هللا و  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی 
( لوقعم تایح   ) نامه تایح  زا  دوصقم  هک  تسا  ملسم  تسا ). شخب  تایح  امش  يارب  هک  هچنآ  هب  دننکیم  توعد  ار  امـش  هک  یماگنه 

ا تفگ : ناوتیم  نیاربانب ، تسا . هللا  مایا  رد  يدبا  تایح  ایند و  نیا  رد  شیوشت  بارطضا و  یب  كاپ و  و 
دـشر و لحارم  هب  نادـجو  شخب  تایح  ياهادـن  میلـس و  لقع  تایـضتقم  رب  یگدـنز  قیبطت  یهلا و  تاروتـسد  هب  لمع  اب  هک  یئاـهناسن 

هکلب دـنامیمن ، نانآ  نورد  رد  یهودـنا  فوخ و  هنوگچیه  الـصا  هک  ینعم  نآ  هب  هن  دوریم ، نیب  زا  نانآ  هودـنا  فوخ و  دنـسریم ، لاـمک 
ساسحا ياـنعم  هب  فوخ  دوجو  اـب  یتاـفانم  اـنعم  نیا  و  تسا . يویند  روما  هودـنا  تاـفارحنا و  ناـهانگ و  زا  فوخ  ندـش  یفتنم  دوصقم 

رد یمئاد  ندوب  رذـح  رب  هبـساحم و  ترورـض  بجوـم  هک   ) هدـنیآ زا  ناـنیمطا  مدـع  وا و  قـلطم  يرگداد  هطلـس و  يدـنوادخ و  تمظع 
تایانع و هب  نامیا  لوصحم  هک  یناور  طاـسبنا  تجهب و  لیـصحت  اـجر و  موزل  اـب  یتاـفانم  ینعم  نیا  نینچمه  و  درادـن . تسا ،) یگدـنز 

نایاوشیپ یناور  طاسبنا  تجهب و  ءاـجر و  زا  فشاـک  هک  یتـالمج  ربتعم ، ياـهاعد  رد  درادـن . تسا ، يدـنوادخ  تبحم  مرک و  محارم و 
هنئمطم یـسفن  لـعجا  و  مینیبیم : ار  هلمج  نیا  یتـالمج ، زا  سپ  هللا  نـیما  تراـیز  رد  - 4 دوشیم . هدـید  ناوارف  یلیخ  تسا ، نیموـصعم 

هب قایتشا  هک  تسا  حضاو  و  امرف ). ترادید  حرف  قاتـشم  نئمطم  تردق  هب  ارم  سفن  ادـنوادخ ، : ) کئاقل هحرف  یلا  هقاتـشم  كردـقب … 
زا یکی  ربتعم  ثیداحا  اهاعد و  ینآرق و  هفیرـش  تایآ  زا  یـضعب  قباطم  - 5 تسا . یحور  طاسبنا  لماع  نیرتمهم  يدنوادخ  رادـید  حرف 

تسا رون  يدنوادخ  ءامسا 
همه زا  رتکاپ  رتسدـقم و  يا  رون ، يا  : ) سودـق ای  رون  ای  تسا ). نیمز  اهنامـسآ و  رون  دـنوادخ  : ) ضرـالا تاوامـسلا و  رون  هللا  دـننام : ، 

یحور تجهب  طاسبنا و  بجوم  تسا ، یکیزیف  رون  قوفام  اعطق  هک  رون )  ) سدقم مسا  نیا  موهفم  هب  هجوت  هک  تسا  یهیدب  و  اههزیکاپ ).
چیه مینک و  تعانق  هملک  ظفلت  هب  طقف  تسا ، اهنآ  رد  سدقم  مان  نیا  هک  یئاهاعد  رون و  هکرابم  هیآ  ندناوخ  عقوم  رد  ام  هکنیا  و  تسا ،

لئالد نادـجو و  لقع و  فالخ  میـشاب ، هتـشادن  دـشاب ) هدوب  دوخ  یناور  يزغم و  یئاناوت  قباطم  هچ  رگا  ، ) نآ موهفم  اـنعم و  هب  یهجوت 
، دـشابن دوهـش  لباق  اهناسنا  يارب  یتسه  ناهج  رد  یهلا  رون  رگا  دـنیامنیم . اعد  نیماضم  یناعم و  مهف  كرد و  هب  رارـصا  هک  تسا  یلقن 

تابثا تسا ، هدـمآ  لیمج  سدـقم  مان  اهاعد  ثیداحا و  رد  هک  یتالمج  همه  رد  - 6 درادن . نتـسیز  شزرا  تسا و  کیرات  یناهج  نینچ 
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فورعم یئاهاعد  هغالبلاجـهن و  رد  - 7 میـشاب . هتـشاد  هجوت  زین  تسا  لیمج  هک  يدنوادخ  شخب  طاسبنا  تفـص  هب  دیاب  ام  هک  دـنکیم 
: نیـسنالا سنآ  کـنا  مهللا  دـنکیم : ضرع  شیاـین  لاـح  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  تـسا . هدـش  هداد  تبـسن  ادـخ  هـب  سینا  تـفص 

يا : ) هل سینا  نم ال  سینا  ای  میناوخیم : اهاعد  زا  یکی  رد  اهسونام ). نیرتسونام  يا  اراگدرورپ ، )
هبذج ای  دیآیمن ، دوجوب  یحور  طاسبنا  نودب  هبذج  تسا و  هبذـج  لولعم  سنا  هک  تسا  ملـسم  و  دـنرادن ). یـسینا  هک  یئاهناسنا  سینا 

ناحبـس دـنوادخ  ربارب  رد  یحور  تجهب  طاـسبنا و  ءاـجر و  میب و  فوخ و  هب  طوبرم  بلاـطم  هصـالخ  تسا . یحور  طاـسبنا  هماـت  تلع 
هک دراد  نیا  هب  یگتـسب  دـنوادخ  هب  هجوت  ماـگنه  رد  ناـسنا  یحور  یمومع  عضو  - 1 تسا : ریز  رارق  هب  تداـبع  تـالاح  رد  اـصوصخم 
هب طورـشم  الاو  یحور  طاسبنا  ایلع و  تذـل  تلاـح  - 2 دـنیبیم . هنوگچ  نیرفآ  یتسه  هب  طاـبترا  رد  یتسه و  ناـهج  رد  ار  دوخ  تاـیح 
هب ادـخ  زا  فوخ  - 3 تسا . مومع  روطب  ناـهانگ  زا  باـنتجا  یناوـیح و  لذر  تافـص  زا  يرود  اـهیگدولآ و  تاـفاثک و  زا  نطاـب  ریهطت 
زا هک  یناهانگ  هجیتن  زا  سرت  کی - ادخ : زا  فوخ  ياههزیگنا  - 4 تسین . ملاظ  رگهطلس  دنمورین  دوجوم  کی  زا  تشحو  سرت و  يانعم 
زا حیحـص  يرادربهرهب  نودب  تسا  هدومرف  اطع  ناسنا  هب  ادـخ  هک  یتاناکما  اهدادعتـسا و  يانف  لاوز و  زا  سرت  ود - دـنزیم . رـس  ناسنا 

هتبلا تسا . نآ  زا  یئزج  زیگناتفگش ، يداعبا  نتشاد  اب  ناسنا  هک  یتسه  ناهج  داعبا  يانعم  تمظع  تیمها و  زا  یـشان  فوخ  هس - اهنآ .
هجو چـیه  هب  هک  نآ  يانعم  ادـخ و  زا  فوخ  راهچ - تشحو . هن  تسا  تشهد  يانعم  هب  فوخ  نیا  میدومن  حرطم  دوخ  دروم  رد  هکنانچ 

سرت و هلوقم  زا 
نیا یلک  هجیتن  یحور . تجهب  طاسبنا و  ءاجر و  موزل  - 5 یبوبر . خماش  ماقم  زا  فوخ  جنپ - دشابیمن . ملاظ  دنمورین  دوجوم  زا  تشحو 

يدنوادخ لالج  لامج و  تافص  ءامـسا و  روطنامه  تسا و  عونتم  ددعتم و  رایـسب  داعبا  ياراد  یناسنا  حور  نوچ  هک  تسا  نینچ  بلاطم 
مه یطابترا  ره  دیامن و  رارقرب  طابترا  دنوادخ  زا  یتفـص  مسا و  اب  دوخ  یحور  داعبا  زا  يدعب  ره  اب  دناوتیم  ناسنا  سپ  تسا ، دودحمان 

ناهج رد  يدـنوادخ  هقلطم  تیمکاـح  تیقلاـخ و  ساـسحا  اـب  یمدآ  لاـثم : ناونع  هب  دروآیم . دوجوب  ار  دوخ  هب  صتخم  یناور  هدـیدپ 
هراومه یتسه ، ناهج  تایلک  تایئزج و  رب  سدقا  تاذ  نآ  هطاحا  قلطم و  ملع  هب  هجوت  اب  دیامن و  ساسحا  ار  يدـنوادخ  تمظع  یتسه ،

کی ساسحا  نیا  دوخ  دـنادیم . دـنیبیم و  ار  وا  تانکـس  تاکرح و  تیدوجوم و  همه  قلطم ، ریـصب  دـهاش و  رظاـن و  هک  دـنک  ساـسحا 
ياهتیلاعف اهراتفگ و  لامعا و  یتسه و  تایلک  تایئزج و  همه  يارب  تسا و  قلطم  لداع  وا  هکنیا  تفایرد  اب  و  تسا . یحور  صاخ  هدیدپ 

هک تقیقح  نیا  كرد  اب  و  دیآیم . دوجوب  وا  نورد  رد  يدـنوادخ  باسح  لدـع و  ساسحا  دراد ، قیقد  هبـساحم  اهناسنا  یناور  يزغم و 
غورف لامج و  كرد  اب  نینچمه  و  دراد ، تبحم  تمحر و  نانآ  هب  تسا و  هدـیرفآ  دوخ  نداد  رارق  تیانع  دروم  يارب  ار  اهناسنا  دـنوادخ 

یهلا
ره دشکیم . رـس  ناسنا  نورد  رد  الاو  يرورـس  ایلع و  تذل  تجهب و  طاسبنا و  دـجو و  تلاح  تسا ، دوهـش  لباق  یتسه  توکلم  رد  هک 

ضابقنا و  ) ءاجر فوخ و  رتشیب ، یـصاعم  زا  وا  بانتجا  رتدایز و  تافاثک  زا  وا  يرود  رتالاب و  ناـسنا  کـی  یحور  يزغم و  دـشر  هزادـنا 
. دشابیم رتینعم  رپ  رتلماک و  رتیلاع و  يو  طاسبنا )

هیماینب متس  رد  هبطخ 097-

هحفص 233] ]
هاگنآ ات  ادخ ، هب  دنگوس  و  : ) هولح الا  ادقع  و ال  هولحتـسا ، الا  امرحم  اوعدـیال هللا  یتح  نولازیال  هللا  متـشه و  دون و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
دننکن اهر  ار  ینامیپ  دننک و  لالح  ارنآ  هکنیا  رگم  دـننکن  اهر  ار  ادـخ  تامرحم  زا  یمارح  هک  داد  دـنهاوخ  همادا  دوخ  هطلـس  هب  هیما  لآ 

يراـمیب تسا  لاـحم  دـیامنیم . هماـکدوخ  صخـش  یناـبرق  ار  نوناـق  هـک  تـسا  یگماـکدوخ  تیـصاخ  دـنیامن ). ضقن  ارنآ  هـکنیا  رگم 
يانعم الصا  دنادب . قحیذ  دوجو ، يارب  ار  يزیچ  یسک و  هماکدوخ ، نآ  صخـش  زج  دربیم ، ورف  دوخ  رد  ار  ناسنا  کی  هک  یگماکدوخ 
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زور ره  هک  یعیبط  دوخ  مروت  زیچ . ای  دشاب ، سک  ریغ ، نآ  هاوخ  تسا ، هماکدوخ  یگدنز  تکرح  ریسم  زا  ریغ ، یفن  یگماکدوخ  تیوه 
هن دسانـشیم و  کچوک  هن  هک  تسا  نازوس  شتآ  نامه  دـنکیم ، رپ  ار  اهنوناق  دـض  اهناسنا و  دـض  نآ  نورد  شدـیزم  نم  له  دایرف 
هک دـشکیم  دوخ  ماک  هب  هنوگ  نامه  ار  شزرا  اـب  تادوجوم  ناـنچمه ، تسا ، ناـسکی  نآ  يارب  اـهرت  اهکـشخ و  همه  هکناـنچ  گرزب .

ءافعض یحولهداس  زا  دنریذپب ، دوخ  هدارا  ياروام  رد  ار  یتیعقاو  دوجو  ناراکبان ، نآ  هکنیا  عقوت  دسریم  رظن  هب  ار . شزرایب  تادوجوم 
مان سپس  نامورحم و  ندنایرگ  مدرم ، قوقح  ندرک  لامیاپ  نوناق و  زا  يدعت  تسا . هدوب  يرشب  عماوج  نایاونیب  و 

دروم هلمج  دـنچ  رد  ددرگیم ! یقلت  تایح  یلـصا  يانبم  ناگماکدوخ  يارب  اهتیانج ، اهتنایخ و  نیا  ناگدـنهد  ماجنا  رب  نتـشاذگ  ناـمرهق 
هب مارح  ندرک  لالح  هتبلا  دـناهدومرف . حرطم  نایب  نیرتابیز  نیرترـصتخم و  اب  یلک  روطب  ار  هلاـسم  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ریـسفت ،

رگم دننکن  اهر  ینامیپ  و  يدعب : هلمج  هب  رظن  اب  اصوصخم  تسا . نیناوق  همه  رییغت  ترـضح  نآ  روظنم  تسا و  لاثم  کی  هب  رکذت  ناونع 
نایب رگید  حالطـصا  هب  لاثم و  تسا ، مدرم  نایم  رد  دقعنم  ياهنامیپ  یهلا و  ياهنامیپ  زا  معا  يوق  لامتحا  هب  هک  دـنیامن  ضقن  ارنآ  هکنیا 

هک دننآ  زا  رترایـشه  دنمتردق  ناگماکدوخ  هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  ددرگیم . رتنشور  ریـسفت  دروم  هلمج  ندوب  قادـصم 
هنوگچ هک  دـناهتفرگ  دای  یبوخ  هب  ناـنآ  دـنهدن . هار  لد  هب  یـساره  چـیه  مدرم  مشخ  زا  دـنراذگ و  اـپ  ریز  یگداـس  لاـمک  اـب  ار  نیناوق 

قوف رد  ار  دوخ  ندوب  قلطم  هاگنآ  دنربب و  الاب  تیدوبعم  دح  رـس  ات  حول  هداس  مدرم  هدش  وشتـسش  ياهزغم  رد  ار  ناشدوخ  دـیاب  تسخن 
مدرم هک  تسا  یئاذغ  نآ  رـشب  زا  يزاس  قلطم  میئوگیم : دنلب  يادص  اب  لاح  نیا  اب  دـنزاسب . مضه  لباق  اونیب  مدرم  نآ  يارب  نیناوق  همه 

. دننکن غارفتسا  ارنآ  تسا  لاحم  هرخالاب  دنروخب ، ارنآ  نیریش  فیطل و  ياههلیح  روزب و  دنچ  ره 
هنعارف ایآ  تسا . اهناسنا  ام  خیرات  ینالوط  رایـسب  تشذگرـس  هیلک ، هیـضق  نیا  هدننک  تابثا  لیالد  تسین ، ضحم  یئاعدا  هیـضق  کی  نیا 

تسرپ و تردـق  ناگماکدوخ  مر و  ناروطارپما  اـیآ  دـندوب ؟ هدرواـین  رد  شیوخ  عماوج  مدرم  يارب  یئاـهدوبعم  هجرد  رد  ار  دوخ  رـصم 
رازـس اـیآ  دـندوب ؟ هتخاـسن  دوخ  راـیتخایب  ياـههدرب  ار  مدرم  دوخ ، ياهنیمزرـس  رد  یئاـهدوبعم  ناونع  هب  ایـسآ ، ياهنیمزرـس  دبتـسم 

دوخ هک  دـیامنیم  یفدـه  ینابرق  هلیـسو ، ناونع  هب  ار  زیچ  همه   ) مسیلوایکام مچرپ  اب  نانآ  نابتکم  مه  اهدـیزی و  اههیواعم و  اـهایژروب و 
سپ اهنت  هن  مدرم  لاح  نیا  اب  دندوب ؟ هتشگن  شیوخ  عماوج  ياهدوبعم  فده ) هدش و  ینابرق  لئاسو  یبایزرا  نودب  تسا ، هداد  صیخشت 

هب مه  ناشنامزمه  مدرم  یتح  هکلب  دندومن ، غارفتسا  ار  نانآ  یئانتعایب  لامک  اب  نانآ ، هناراکبان  ياههرطیـس  هطلـس و  راگزور  تشذگ  زا 
زور دنچ  دناهداد ، رارق  دوخ  ياهیگماکدوخ  هچیزاب  ار  نیناوق  همه  مدرم و  همه  هک  زیگنابعر  ياههمـسجم  نیا  هک  دنتـسنادیم  یبوخ 

نامیپ اما  تخانـش . دـنهاوخ  ار  ناراـکبان  نآ  یقیقح  ياـهتیوه  مدرم  ینعی  داد ، دـنهاوخ  ناـنآ  یقیقح  ياـهتیوه  هب  ار  دوخ  ياـج  رگید 
نامیپ همه  خیراوت ، همه  قافتا  هب  هیواعم  درادن . اهنآ  رد  يدیدرت  يدحا  چیه  هک  تسیزیچ  هیما ، لآ  ياهینکش 

زا رتیلوایکام  وا  شور  تفگ  دیاب  هک  ناسنا  نیا  هک  یئاج  رد  تسا !! هدرک  ضقن  دوب ، هتسب  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  اب  هک  ار  یئاه 
اپ ریز  ارنآ  دـنک و  ضقن  ار  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  اب  هدـهاعم  هک  دـهدب  هزاـجا  دوخ  هب  هتـسناوت  هدوب  خـیرات  ناـگماکدوخ  رگید 

تیناسنا تنس  نوناق و  هدهاعم ، هب  لمع  خیرات ، رساترس  هکیتروص  رد  تسا ، هتـشادن  شزرا  وا  يارب  ینامیپ  هدهاعم و  چیه  اعطق  دراذگب ،
ناـمرف رد  هکناـنچ  دـندرکیم ، تاـعارم  ار  هدـهاعم  هب  لـمع  مارتـحا و  دـندوبن ، يداـقتعا  نید و  هب  یکتم  هک  یناـسک  یتـح  تسا . هدوب 
یلامجا روطب  ولو  ار  هیواعم  ینکـشنامیپ  نایرج  هک  تسا  بسانم  رایـسب  اجنیا  رد  تسا . هدـمآ  رتشا  کـلام  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

هک دناهدرک  تیاور  ریثالانبا  يربط و  هلمج  نآ  زا  ناخروم  زا  یهورگ  دـیوگیم : نیـسای  لآ  یـضار  خیـش  موحرم  ققحم  میئامن : حرطم 
: دوب هتشون  هفیحص  نآ  رد  دوب . هدرک  متخ  دوخ  رهم  اب  ار  هحفص  نیئاپ  هک  داتسرف  مالسلاهیلع  نسح  ماما  يارب  دیفس  هحفـص  کی  هیواعم 

یلا رمالا  میلست  یلوالا - هداملا  حلص : هدهاعم  داوم  تست . قح  ینک  طرش  هک  هچ  ره  نک و  طرـش  یهاوخب  هک  ار  هچ  ره  هحفـص  نیا  رد 
: نیحلاصلا ءافلخلا  هریسب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هلوسر  هنسب  هللا و  باتکب  لمعی  نا  یلع  هیواعم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  هب  و  نآرق )  ) يدنوادخ باتک  هب  هیواعم  هکنیا  هب  طورـشم  هیواعم  هب  تفالخ  میلـست  مکی - هدام  )
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سیل و  نیـسحلا ، هیخالف  ثدـح  هب  ثدـح  ناف  هدـعب  نم  نسحلل  رمالا  نوکی  نا  هیناـثلا - هداـملا  دـیامن ). لـمع  حـلاص  ياـفلخ  شور  هب 
، دوش ضراع  وا  يارب  ياهثداح  رگا  و  تسا ، نسح  نآ  زا  تفالخ  رما  هیواـعم  زا  سپ  هکنیا  مود - هداـم  : ) دـحا یلا  هب  دـهعی  نا  هیواـعمل 

بـس كرتی  نا  هثلاـثلا - هداـملا  دـنک ). راذـگاو  رگید  یـسک  هب  ار  تفـالخ  درادـن  قح  هیواـعم  و  تسا ، نیـسح  شردارب  نآ  زا  تفـالخ 
نتفگ تسیاشان  نینموملاریما و  هب  نتفگ  ازسان  هیواعم  هکنیا  موس - هدام  : ) ریخب الا  ایلع  رکذیال  نا  هولصلاب و  هیلع  تونقلا  نینموملاریما و 

وه هفوکلا و  لاـم  تیب  یف  اـم  ءانثتـسا  هعبارلا - هداـملا  دـنکن ). داـی  ریخ  هب  زج  ار  یلع  دـنک و  كرت  ار  ترـضح  نآ  هب  ار  زاـمن  تونق  رد 
یف مشاهینب  لضفی  نا  و  مهرد ، فلا  یفلا  ماع  لک  نیـسحلا  یلا  لـعجی  نا  هیواـعم  یلع  و  رمـالا . میلـست  هلمـشیالف  فلا  فـالآ  هسمخ 

فلا فلا  نیفـصب  هعم  لتق  نم  دالوا  لمجلا و  موی  نینموملاریما  عم  لتق  نم  دـالوا  یف  قرفی  نا  و  سمـشدبع ، ینب  یلع  تالـصلا  ءاـطعلا 
هب میلست  زا  تسه  هفوک  لاملا  تیب  رد  هک  هچنآ  مراهچ - هدام  . ) درجب اراد  جارخ  نم  کلذ  لعجی  نا  مهرد و 

رارق يررقم  مهرد  نویلیم  ود  نیـسح  يارب  لاس  ره  رد  هک  تسا  مزال  هیواعم  رب  و  دشابیم . نویلیم  جنپ  نآ  غلبم  و  تسا ، ینثتـسم  هیواعم 
گنج رد  نینموملاریما  اب  هکیناسک  نادنزرف  نایم  رد  دهدب و  حـیجرت  سمـشدبع  ینب  رب  شـشخب  ءاطع و  رد  ار  مشاهینب  هکنیا  دـهدب و 

نا یلع  هسماخلا - هداملا  دـهدب ). رارق  درجباراد  جارخ  زا  ار  غلبم  نیا  دـنک و  میـسقت  مه  رد  نویلیم  کی  دـناهدش  هتـشک  نیفـص  لمج و 
ام هیواعم  لمتحی  نا  رمحـالا و  دوسـالا و  نموی  نا  مهنمی و  مهزاـجح و  مهقارع و  مهماـش و  یف  هللا  ضرا  نم  اوناـک  ثیح  نونمآ  ساـنلا 
ره رد  دنشاب  ناما  نما و  رد  مدرم  همه  هکنیا  مجنپ - هدام  : ) هنحاب قارعلا  لها  ذخایال  نا  یضم و  امب  ادحا  عبتیال  نا  مهتاوفه و  نم  نوکی 

دنـشاب و ناما  نما و  رد  اهداژن ) همه   ) زمرق هایـس و  و  ناشنمی . و  ناشزاجح ، ناشقارع ، ناشماش ، دـنریگب - رارق  هک  ادـخ  نیمز  زا  ياهطقن 
.( دـنکن يزوتهنیک  قارع  لها  اب  دـیامنن و  بیقعت  هتـشذگ  هب  رظن  اب  ار  سک  چـیه  دـنک و  لمحت  ار  نانآ  هناراـکاطخ  ياـهشزغل  هیواـعم 

یلع نونمآ  هتعیش  یلع  باحـصا  نا  و  هورکمب ، یلع  هعیـش  نم  دحا  لانیال  نا  و  اوناک ، ثیح  یلع  باحـصا  ناما  یلع  و  هسداسلا - هداملا 
وسب مهنم  دحال  ضرعتیال  و  ائیش ، مهیلع  بقعتیال  نا  مهدالوا و  مهئاسن و  مهلاوما و  مهسفنا و 

نیسحلا و هیخال  یلع و ال  نب  نسحلل  یغبیال  نا  یلع  اوناک … و  ثیح  یلع  باحـصا  باصا  ام  یلع  هقح و  قح  يذ  لک  یلا  لصوی  ء و 
هدش لقن  ریز  عبانم  رد  هک  ار  تالمج  نیا  قافالا : نم  قفا  یف  مهنم  ادحا  فیخیال  ارهجال و  ارـس و  هلئاغ ، هللالوسر  تیب  لها  نم  دحال  ال 
نیا رد  هک  يدراوم  تیمها  تهج  هب  یلو  دشابیم ، زین  نآ  لماش  مجنپ  هدام  هچ  رگا  اریز  مداد ، رارق  مشش  هدام  ناونع  هب  بناجنیا  تسا ،

( هک دوشیم  دهعتم  هیواعم  . ) تسا بسانم  زین  لقتـسم  هدام  کی  ناونع  هب  تسا ، هدمآ  هدهاعم  رد  هکنانچ  تسا ، هدـش  دزـشوگ  تالمج 
یلع و نارای  درواین و  شیپ  يراوگان  هثداح  یلع  نایعیش  زا  کیچیه  يارب  هدوب و  ناما  رد  دنشاب ، هک  اجک  ره  رد  مالسلاهیلع  یلع  نارای  )
زا کی  چیه  هب  دهدن و  رارق  بیقعت  دروم  ارنانآ  يزیچ  چـیه  يارب  و  دـنناما ، رد  ناشنادـنزرف  ناشنانز و  ناشلاوما و  ناشـسوفن و  وا ، هعیش 
نآ هب  یلع  نارای  هک  ار  هچنآ  دوشیم ) دهعتم  هیواعم  و   ) دناسرب شدوخ  هب  ار  یقحیذ  ره  قح  و  دیامنن . ضرعت  يراوگان  يدـب و  اب  نانآ 
زا کی  چیه  هب  نیـسح و  شردارب  یلع و  نب  نسح  هب  هکنیا  هب  دوشیم ) دـهعتم  هیواعم  و  . ) دـنامب تباث  دنـشاب ، هک  اج  ره  رد  دناهدیـسر 

یسک دزاسن و  دراو  دیوجن و  ار  یکانرطخ  هثداح  راکشآ  هن  یناهنپ و  هن  ادخ  لوسر  تیب  لها 
، مالـسلاهیلع نسح  هب  هیواعم  هداتـسرف  رماع  نب  هللادـبع  سپـس  : ) دـیوگیم يرونید  هبیتقنبا  دـناسرتن ). ایند  زا  یئاج  چـیه  رد  ار  ناـنآ  زا 

دوخ رهم  اب  تشون و  دوخ  طخ  اب  ار  اهنآ  همه  هیواـعم  تشون . دوب ، هدومرف  ترـضح  نآ  هکناـنچ  ار  نسح  حلـص ) هدـهاعم  داوم   ) طورش
نآ هب  ار  ماش  لها  ياسور  همه  هدرک و  ناـیب  ار  ظـیلغ  ياهدـنگوس  دـکوم و  ياـهنامیپ  هماـن ، هدـهاعم  نآ  رد  دومن و  روهمم )  ) متخ ارنآ 
زا ار  یتاملک  حیرـص  صن  رگید  نیخروم  دیناسر ). نسح  هب  ارنآ  هللادبع  داتـسرف و  رماع  نب  هللادبع  هب  ار  نآ  تفرگ و  دهاش  همان  هدهاعم 

هیواعم ظافلا  نیع  دیامنیم . نایب  هدهاعم  هب  ءافو  يارب  ار  هیواعم  يدنوادخ  قاثیم  یهلا و  دهعت  هک  دناهدرک  لقن  هدـهاعم  رخآ  رد  هیواعم 
هسفن و نم  هللا  یطعا  امب  ءافولاب و  هقلخ  نم  دـحا  یلع  هللا  ذـخا  ام  و  هقاثیم ، هللادـهع و  کلذـب  نایفـسیبا  نب  هیواـعم  یلع  و  تسا : نینچ 

لمع يارب  ار  يدنوادخ  قاثیم  دهع و  نایفسیبا  نب  هیواعم  و  : ) تایاورلا حصا  یلع  هنس 41 - یلوالا  يدامج  نم  فصنلا  یف  کلذ  ناک 
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هیواعم دریذپیم و  تسا  هدومرف  ررقم  ءافو  يارب  شتاقولخم  زا  یکی  هب  دـنوادخ  هک  ار  مازلا  نآ  هیواعم  دریگیم و  هدـهع  هب  داوم  نیا  هب 
. دریذپیم تسا ، هداد  ادخ  هب  دوخ  زا  هک  ینامیپ  نآ  اب  ار  هدهاعم  نیا  هب  لمع 

مراهچ هدام  رد  هرـصبت - تسا ). هدـش  میظنت  تایاور  نیرتحیحـص  رب  اـنب  يرجه  لاس 41  یلوـالايدامج  همین  رد  ءاـضما  دنـس و  نیا  و  ( 
نایاونیب شاعم  نیمات  يارب  هک  تسا  یهیدب  دنیامرف ، هدافتسا  لاملا  تیب  زا  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تسیابیم  هک  یغلابم 

دروم دناهدوب ، مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  ناهاوخاوه  هک  تهج  نادب  ای  تسا  هتشادن  نانآ  اب  يراک  هیواعم  هک  تسا  هدوب 
، تسا هدوب  نایاونیب  نآ  ییوگقح  یئوجقح و  یتسرپ و  قح  زا  یـشان  تقیقح  رد  هک  یعـضو  نینچ  دنتـشاد و  رارق  هیواعم  هنیک  ضغب و 
رب اهششخب  اطع و  رد  مشاهینب  نتـشاد  يرترب  تلع  روطنامه  دنوش . طقاس  یگدنز  زا  تسیابیم  هیواعم  مکح  هب  نانآ  هک  درکیم  باجیا 
لآ زا  هک  دوب  یحور  عضو  ود  نایم  توافت  نامه  تلع  هکلب  هدوب  ییارگداژن  يارب  هن  دنهورگ  نآ  زا  هیما  لآ  هلسلس  هک  سمـشدبع  ینب 

الومعم هیما  لآ  و  عبطلا ، میرک  مدرم و  هب  زوسلد  هاوخریخ و  تریـس و  کین  مدرم  الومعم  مشاه  لآ  دوب . هدـش  هدـهاشم  هیما  لآ  مشاه و 
ینکش دهع  یخیرات  دانسا  هکنآ  زا  شیپ  اجنیا  رد  دناهدوب . تسرپ  ماقم  نارتوهـش و  هماکدوخ و  دنـسپدوخ و  مدرم  مشاه ، لآ  لباقم  رد 

جارم رتشاکلام  نامرف  هب  رابکی  منکیم  اضاقت  دنمجرا  ناگدننک  هعلاطم  زا  میوش ، روآدای  ار  هیواعم 
هب سپـس  دنریگب و  رظن  رد  اهناسنا  مومع  هاگدـید  زا  هکلب  مالـسا ، هاگدـید  زا  ار  نآ  هب  ءافو  موزل  دـهعت و  دـهع و  تمظع  دـنیامرف و  هع 
رد ءاضما  زا  سپ  هدهاعم ، نیفرط  هک  دوب  یعیبط  یضار : لآ  موحرم  لوق  هب  اورپیب  حیرـص و  ینکـش  دهع  دنزادرپب . يدعب  هلاسم  هعلاطم 
رد عامتجا  يارب  مدرم  دـش . باختنا  تاقالم  نیا  يارب  هفوک  دـنناسرب . تاـبثا  هب  زین  ـالمع  ار  هدـهاعم  تحـص  دـنیامن و  تاـقالم  یناـکم 

لقن ار  نآ  زا  یتـالمج  طـقف  عباـنم  هک  ار  دوخ  ینـالوط  هبطخ  تفر و  ربـنم  يـالاب  هیواـعم  تسخن  دـندش . توعد  هفوـک  گرزب  دجـسم 
مکنا تملع  دق  جحلا و  هوکزلا و  هولـصلا و  یلع  مکتلتاق  یننورتا  هفوکلا  لها  ای  : ) تسا هدمآ  نینچ  ینئادم  تیاور  رد  دـناوخ . دـناهدرک 

بیـصا مد  لک  نا  الا  نوهراک !! متنا  کلذ و  هللا  یناتآ  دق  مکباقر و  یلا  مکیلع و  رماتال  مکتلتاق  یننکل  و  نوجحت ؟ نوکزت و  نولـصت و 
دونجلا لافقا  و  هلحم ، دـنع  ءاطعلا  جارخا  ثالث : الا  سانلا  حلـصیال  و  نیتاه !! یمدـق  تحتف  هتطرـش  طرـش  لک  و  لولطم ، هنتفلا  هذـه  یف 

هذـه یف  ایلع  رکذ  هنا  ادنـسم  تباثیبا  نب  بیبح  نع  یناهفـصالا  جرفلاوبا  يور  مکوزغ و  مهوزغت  مل  ناـف  هراد  یف  ودـعلا  وزغ  اـهتقول و 
الا : ) هلوق هیواعم ، هبطخ  نم  هاور  امیف  یعیبسلا  قحساوبا  داز  نسحلا و  نم  لان  مث  هنم  لانف  هبطخلا 

نامگ ایآ  هفوک ، لها  يا  : ) ارادـغ هللا  ناـک و  و  قحـساوبا : لاـق  هب ) یفا  ـال  نیتاـه  یمدـق  تحت  یلع  نب  نسحلا  تیطعا  ءیـش  لـک  نا  و 
تاکز دـیرازگیم و  زامن  امـش  متـسنادیم  هکیلاح  رد  مدـیگنج  جـح  لمع  تاـکز و  تخادرپ  زاـمن و  يادا  يارب  امـش  اـب  نم  دـینکیم 

و موش ، طلـسم  ناتیاهندرگ  رب  مشاب و  امـش  رادـمامز  هک  مدـیگنج  نآ  يارب  امـش  اب  نم  هکلب  دـیروآیم ؟ ياـجب  جـح  لـمع  دـیهدیم و 
تسا هتفر  رده  هب  هدش  هتخیر  هنتف  نیا  رد  هک  ینوخ  ره  دیشاب ، هاگآ  دیراد . تهارک  نآ  زا  امش  تسا و  هداد  نم  هب  ار  ماقم  نیا  دنوادخ 

اـطع و نداد  رارق  ندروآ و  رد  زیچ : هس  رگم  ار  مدرم  دـنکیمن  حالـصا  و  مدرک ) ضقن   ) نم ياـهاپ  نیا  ریز  ماهتـسب ، هـک  يدـهعت  ره  و 
هب دیگنجن و  نانمـشد  اب  امـش  هاگ  ره  شاهناخ و  رد  نمـشد  اب  ندیگنج  دوخ و  عقوم  رد  نایرکـشل  ندنادرگرب  دوخ و  لحم  رد  شـشخب 

تیاور دنـسم  روطب  تباثیبا  نب  بیبح  زا  یناهفـصا  جرفلاوبا  و  دیگنج ). دنهاوخ  امـش  اب  هدومن و  هلمح  امـش  هب  نانآ  دینکن ، هلمح  نانآ 
تناها ع )  ) نسح هب  سپـس  تفگ و  ترـضح  نآ  هرابرد  تسیاـشان  نخـس  درک و  رکذ  ار  ع )  ) یلع هبطخ  نیا  رد  هیواـعم  هک  تسا  هدرک 

هب هک  هچ  ره  دیـشاب ، هاگآ  : ) تفگ هیواعم  هک  دـنکیم  هفاضا  تسا ، هدرک  تیاور  هیواـعم  هبطخ  زا  هک  هچنآ  رد  یعیبس  قحـساوبا  دومن .
نب نسح 

سپس دوب ). نئاخ  رگهلیح و  هیواعم  ادخ ، هب  دنگوس  تفگ : قحـساوبا  درک ). مهاوخن  افو  نآ  هب  مهنیم و  میاهاپ  نیا  ریز  مدوب  هداد  یلع 
دهشا و  دهاش ، هل  دهش  املک  هللا  الا  هلآ  نا ال  دهشا  دماح و  هدمح  املک  دمحلا هللا  : ) دومرف نخس  هب  عورش  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما 

دق نوکا  نا  وجرـال  ینا  هللا  وف  دـعب ، اـما  ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یحوـلا  یلع  هنمتئا  يدـهلاب و  هلـسرا  هلوـسر ، هدـبع و  ادـمحم  نا 
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ام نا  الا و  هلئاغ . اءوس و ال  هل  ادیرم  هنیغـض و ال  ملـسم  یلع  المتحم  تحبـصا  ام  و  هقلخل ، هللا  قلخ  حصنا  انا  هنم و  هللا و  دمحب  تحبـصا 
یلع اودرتال  يرما و  اوفلاختالف  مکـسفنال  مک  رظن  نم  اریخ  مکل  رظاـن  ینا  ـالا و  هقرفلا ، یف  نوبحت  اـمم  مکل  ریخ  هعاـمجلا  یف  نوهرکت 

و انرخاب ، مکءامد  نقح  انلواب و  مکادـه  هللا  نا  سانلا  اهیا  لاق : مث  اضرلا ) هبحملا و  هیف  امل  مکاـیا  یندـشرا و  مکل و  یل و  هللا  رفغ  ییار ،
ملعی هنا  نودعوت . ام  دیعب  ما  بیرقا  يردا  نا  لق  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هیبنل  لجوزع  هللا  لاق  لود . ایندلا  هدم و  رمالا  اذهل  نا 
الها هتیار  ینا  مکل  معز  هیواـعم  نا  و  لاـق … ( : مث  نیح ) یلا  عاـتم  مکل و  هنتف  هـلعل  يردا  نا  و  نوـمتکت . اـم  مـلعی  لوـقلا و  نـم  رهجلا 

بذکف م الها ، اهل  یسفنرا  مل  هفالخلل و 
اننیب و هللااف  هیبن  هللا  ضبق  ذـنم  نیمولظم  تیبلا - لها  لزن - مل  و  هیبن . ناسل  یلع  لجوزع و  هللا  باـتک  یف  ساـنلاب  ساـنلا  یلوا  نحن  هیواـع 

نا ول  هللااب  مسقا  و  هللالوسر . اهل  لعج  ام  اـنما  عنم  ءیفلا و  نم  انمهـس  اـنعنم  و  اـنیلع ، ساـنلا  لـمح  و  اـنباقر ، یلع  بثوت  اـنملظ و  نم  نیب 
نم تجرخ  املف  هیواعم …  ای  اهیف  تعمط  اـمل  و  اـهتکرب ، ضرـالا  اـهرطق و  ءامـسلا  مهتطعـال  هللالوسر ، مهقراـف  نیح  یبا  اوعیاـب  ساـنلا 
نم مهیف  الجر و  اهرما  هما  تلو  ام  هللالوسر : لاق  دق  و  کباحـصا . تنا و  ءاقلطلا  ءانبا  ءاقلطلا و  اهیف  عمطف  اهنیب  شیرق  اهتعزانت  اهندـعم ،

مهیف و یـسوم  هفیلخ  هنا  نوملعی  مه  نوراه و  لیئارـساونب  كرت  دـقف  اوکرت . اـم  یلا  اوعجری  یتح  الافـس ، مهرما  لزی  مل  ـالا  هنم  ملعا  وه 
دق و  هوبنلا . الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  هل : لوقی  هللالوسر  اوعمـس  دق  هریغ و  اوعیاب  یبا و  همالا  هذه  تکرت  و  يرماسلا ، اوعبتا 

یتـح هللا ، یلا  مهوعدـی  وه  هموق و  نم  هللالوسر  بره  و  بئاـغلا . دـهاشلا  هرما  غلبی  نا  مهرما  مخریدـغ و  موـی  یبا  بصن  هللالوـسر  اوار 
هوفعضتسا نیح  هعـس  یف  نوراه  هللا  لعجف  ثغی . ملف  ثاغتـسا  و  مهدشان ، نیح  هدی  یبا  فک  بره ، امل  اناوعا  دجو  هنا  ول  و  راغلا ، لخد 

هعس ح یف  یبنلا  هللا  لعج  هنولتقی و  اوداک  و 
اهـضعب عبتی  لاثمالا  ننـسلا و  یه  امنا  و  همالا ، هذـه  انتلذـخ  نیح  هللا ، نم  هعـس  یف  انا  یبا و  کلذـک  و  اناوعا . دـجی  مل  راغلا و  لـخد  نی 

الا و هلود  انیلع  نوکتال  و  هلمع ، نم  هللا  هصقن  الا  دـحا  تیبلا - لها  انقح - نم  صقتنیـال  قحلاـب  ادـمحم  ثعب  يذـلا  وف  : ) لاـق مث  اـضعب )
یبا نسحلا و  انا  ایلع ، رکاذلا  اهیا  : ) لاقف هیبا ، نم  هلین  هیلع  دریل  ایناث  هیواعم  یلا  ههجوب  راد  مث  نیح ) دـعب  هابن  نملعتل  و  هبقاعلا ، انل  نوکت 

کتدج هجیدخ و  یتدـج  هعیبر و  نب  هبتع  كدـج  هللالوسر و  يدـج  و  دـنه ، کما  همطاف و  یما  و  رخـص ، كوبا  هیواعم و  تنا  یلع و 
، نیمآ دجسملا : لها  نم  فئاوط  لاقف  يوارلا : لاق  اقافن ). ارفک و  انمدقا  اثیدح و  امیدق و  انرش  ابسح و  انمالا  ارکذ و  انلمخا  هللا  نعلف  هلیتف 

نب یلع  لوقی  و  نیمآ . لوقا : انا  و  لضفلا : لاق  دـیبعوبا : لاق  جرفلاوبا : لاق  نیمآ ، لوقا : انا  نیعم و  نب  ییحی  لاق  نسحلا : نب  لـضفلا  لاـق 
حرـش ینعی   ) باتکلا اذه  فنـصم  دیدحلایبا  نب  دـیمحلادبع  لوقی  تلق و  دـیدحلایبا : نبا  لاق  نیمآ . جرفلاوبا :)  ) یناهفـصالا نیـسحلا 

: لوقی هیلوایکاملا  هقیرط  عفدـی  هیمالـسالا و  هیناسنالا  میقلا  نع  عفادـی  نم  لـک  و  لوقا : نیمآ . لوقن : انرودـب  نحن  و  لوقا : نیمآ . جـهنلا )
ياهدننک دمح  هک  هاگره  ار  يادخ  دمح  . ) نیمآ

مهدیم تداهش  و  دهدب . وا  هب  تداهش  ياهدنهد  تداهـش  هک  هاگره  تسین ، وا  زج  يدنوادخ  هک  مهدیم  تداهـش  دنک و  دمح  ار  ادخ 
نیما یحو  هب  ار  وا  هداتـسرف و  مدرم  ندرک  تیادـه  يارب  ار  وا  دـنوادخ  تسوا ، هداتـسرف  هدـنب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم هکنیا  هـب 

ناسحا زا  يدنوادخ و  ساپس  اب  هک  مراودیما  نم  ادخ ، هب  دنگوس  انث ، دمح و  زا  سپ  شدالوا . وا و  رب  ادخ  مالـس  دورد و  تسا ، هدومرف 
كرد ار  یحبص  چیه  نم  و  ممدرم . يارب  مدرم  نیرتهاوخریخ  نم  منارذگیم و  ار ) مرمع  راگزور  همه   ) ار حبـص  عولط  سدقا ، تاذ  نآ 
تلاح رد  هک  ار  هچنآ  دیـشاب ، هاگآ  مشاب . هتـشاد  وا  هرابرد  یکانرطخ  هثداـح  دـب و  هدارا  هتفرگ و  لد  هب  یناملـسم  زا  ياهنیک  هک  مدرکن 

امش رظن  زا  رتهب  امش  هرابرد  نم  رظن  دیـشاب ، هاگآ  دیهاوخیم . ارنآ  یئاهنت  یئادج و  رد  هک  تسنآ  زا  رتهب  دیراد ، تهارک  نآ  زا  عامتجا 
هب ارم  ار و  امـش  دیاشخبب و  ار  امـش  ارم و  ناحبـس  دنوادخ  دیئامنن ، در  نم  هب  ار  میار  دینکن و  تفلاخم  ارم  رما  دـشابیم . ناتدوخ  هرابرد 

یلص مرکا  ربمایپ   ) ام یلوا  ناسنا  هلیسوب  ار  امـش  دنوادخ  مدرم ، يا  دومرف : سپـس  دیامرف ). داشرا  تسنآ  رد  شیاضر  تبحم و  هک  هچنآ 
حا ای  مالسلاهیلع  نسح  ماما   ) ام رخآ  هلیسوب  ار  ناتیاهنوخ  دومرف و  تیاده  هلآ ) هیلع و  هللا 
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تسا یتدم  هیواعم ) تنطلس  ای  تماما  تفالخ و  رما   ) رما نیا  يارب  دومرف و  ظفح  مالـسلاامهیلع ) نسحلا  نب  هجح  هللاهیقب  ترـضح  الامت 
نآ هب  هک  هچنآ  ایآ  منادیمن  نانآ : هب  وگب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  شربمایپ  هب  لجوزع  دنوادخ  بوانتم . تسا  ینایرج  ایند  و 

یفخم هک  ار  ینخـس  نآ  دییوگیم و  دنلب )  ) راکـشآ هک  ار  ینخـس  دنادیم  هک  يدـنوادخ  تسوا  رود . ای  تسا  کیدزن  دـیاهدش  هدـعو 
تفگ امش  هب  هیواعم  دومرف : سپس  تساامش . يارب  یشیامزآ  ایند ) نیا  یگدنز  ای   ) مدومن امش  هب  هک  ینالعا  دیاش  منادیمن  و  دییامنیم .

لجوزع و يادخ  باتک  رد  ام  تسا و  هتفگ  غورد  هیواعم  مدـیدن ، نآ  هتـسیاش  ار  دوخ  مدـید و  تفالخ  هتـسیاش  ار  وا  نم  هک  داد :) رظن  )
ام نونکات  هراومه  تسا  هدرب  ایند  نیا  زا  ار  شربمایپ  دـنوادخ  هک  ینامز  زا  و  میـشابیم . مدرم  يارب  مدرم  نیرتهتـسیاش  شربمایپ  نابز  رد 

مدرم دناهدش و  طلـسم  ام  ياهندرگرب  دناهدرک و  ملظ  ام  هب  هک  یناسک  ام و  نایم  تسا  مکاح  نیرتهب  دنوادخ  میاهدوب و  مولظم  تیب  لها 
دوب هداد  رارق  وا  يارب  ادـخ  لوسر  هک  هچنآ  زا  ار  اـم  رداـم  هدومن و  عنم  يدـنوادخ  ياـههداد  مهـس  زا  ار  اـم  هدرک و  راداو  اـم  هیلع  رب  ار 

ندرکیم تعیب  نم  ردپ  هب  مدرم  رگا  ادخ ، هب  مروخیم  دنگوس  و  دندرک ، يریگولج 
نآ رد  عمط  هیواـعم  يا  وت  و  ار ، شتکرب  نیمز  دادیم و  ناـنآ  هب  ار  دوـخ  شراـب  نامـسآ  تشگ ، ادـج  ناـنآ  زا  ربماـیپ  هک  یعقوـم  رد  د 

ناگدشدازآ و دـندرک و  فالتخا  نآ  هرابرد  شیرق  تشگ ، جراخ  دوخ  یلـصا ) هاگیاج   ) ندـعم زا  تفالخ  هک  یماگنه  يدرکیمن … 
اب ربمایپ  هکنیا  اب  دندروخ و  تسکش  مالسا  زا  هکم  حتف  رد  هک  دننایفسیبا  لآ  نایفـسوبا و  روظنم  - ) تنارای وت و  ناگدشدازآ - نادنزرف 
رب هراومه  گنن  غاد  نیا  دومرف و  دازآ  ار  نانآ  دزاسب ، ناشریسا  نوگانوگ  یعاونا  هب  تسناوتیم  دوب  هدرک  ادیپ  نانآ  رب  هک  ینوناق  هطلس 
رما یتما  چـیه  تسا : هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکیتروص  رد  دـندرک . عمط  نآ  رد  تسب ،) شقن  هیما  لآ  یناـشیپ 

یتسپ و هب  ور  هراومه  نانآ  رما  هکنیا  رگم  درکن  راذـگاو  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تما  نآ  رد  وا  زا  رتاناد  هک  یـسک  هب  ار  دوخ  يارادـمامز 
هفیلخ دنتـسنادیم  هکنیا  اب  دـندرک  كرت  ار  نوراه  لیئارـساینب ، دـندرگرب . دـناهداد ، تسد  زا  هچنآ  يوسب  هکنیا  اـت  دوب  دـهاوخ  طوقس 

اب دندومن  تعیب  يرگید  اب  دندرک و  اهر  ارم  ردپ  تما  نیا  و  دندرک ، يوریپ  يرماس  زا  تسا و  نوراه  نانآ ، نایم  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم 
تبسن ت یلع ، ای  تسا : هتفگ  وا  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دندوب  هدینش  هکنیا 

هدومرف و تیالو  هب  بصن  مخریدغ  زور  رد  ارم  ردپ  ادخ  لوسر  هک  دندوب  هدید  و  توبن . رد  رگم  تسا  یسوم  هب  نوراه  تبسن  نم ، هب  و 
ار دوخ  موق  هکیلاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  دـناسرب . بئاغ  هب  رـضاح  ار  تفالخ  بصن  نآ  هک  دومرف  رما  نانآ  هب 

فک  ) يدـعب هلمج  . ) دومنیمن رارف  درکیم  ادـیپ  ینارای  وا  رگا  و  دـش ، لخاد  راغ  هب  ات  هدومن  رارف  نانآ  زا  درکیم ، توعد  ادـخ  يوسب 
دشن و يرای  وا  هب  یلو  تسج ، هانپ  يرای و  مردـپ  تسا ). هدوب  تباتک  رد  هابتـشا  تسا و  مهبم  شیانعم  صقان و  مهدـشان ) نیح  هدـی  یبا 
هک روطنامه  داد  رایتخا  دنشکب ، ار  وا  دوب  کیدزن  دنتخاس و  ناوتان  ار  نوراه  یسوم ، موق  هک  یعقوم  ناحبـس  دنوادخ  و  دندادن . شهانپ 

نیا هکیماگنه  رما ، نیا  رد  نم  و  بلاطیبا ) نب  یلع   ) مردپ نینچمه  دومرف . ریخم  دش ، لخاد  راغ  هب  درکن و  ادیپ  ینارای  هک  یتقو  ار  ربمایپ 
خیرات لوط  رد  هک   ) تسا یئاهلثم  اهتنـس و  دـماشیپ  هنوگ  نیا  میدوب . رایتخا  ياراد  ادـخ ) فرط  زا   ) تشاذـگ روای  راـی و  یب  ار  اـم  تما 

رب ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  يدنوادخ  نآ  هب  دنگوس  : ) دومرف سپس  تسا . هدوب  نایرج  رد  مالسلامهیلع ) ءایـصوا  ءایبنا و 
دخ هکنیا  رگم  دهاکیمن  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ام  قح  زا  يدحا  چیه  تسا ، هدومرف  ثوعبم  قح 

رمالا سفن  ربخ  و   ) دمآ دهاوخ  شیپ  ام  دوس  هب  اهراک  تبقاع ، هکنیا  رگم  دوب  دهاوخن  ام  هیلع  یتلود  چـیه  و  دـهاکیم . وا  لمع  زا  دـنوا 
یلع  ) ترضح نآ  ردپ  هرابرد  هک  یتسیاشان  در  يارب  ار  دوخ  يور  ترـضح  نآ  سپـس  تسناد ). دیهاوخ  یتدم  زا  سپ  ار  تانایرج  نیا 

مردپ و  منـسح ، نم  یتفگ ، نخـس  مالـسلاهیلع )  ) یلع هرابرد  هک  هیواعم  يا  : ) دومرف دنادرگرب و  هیواعم  فرط  هب  دوب  هتفگ  مالـسلاهیلع )
نب هبتع  وت  دج  تسا و  ادخ  لوسر  نم  دج  و  دـنه ، وت  ردام  تسا و  همطاف  نم  ردام  و  تسا ، رخـص  تردـپ  ياهیواعم و  وت  و  تسا ، یلع 

ناش و دوشیم و  داـی  هجو  نیرت  تسپ  هب  هک  اـم  زا  ار  یـسک  دـنک  تنعل  دـنوادخ  سپ  هلیتف . وت  هدـج  تسا و  هجیدـخ  نم  هدـج  هعیبر و 
لها زا  یئاههورگ  دیوگیم : يوار  دشاب ). هدوب  قافن  رفک و  رد  رتمیدق  و  لاح ، هتشذگ و  رد  رتدیلپ  هدوب و  رتمیئل  رتطقاس و  شتیـصخش 
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دیبـعوبا تسا : هتفگ  جرفلاوـبا  نیمآ . میوـگیم : نم  و  تسا : هتفگ  نیعم  نب  ییحی  دـیوگیم : نسحلا  نـب  لـضف  نـیمآ . دـنتفگ : دجـسم 
نبا نیمآ . دـیوگیم : جرفلاوـبا )  ) یناهفـصالا نیـسحلا  نب  یلع  و  نـیمآ . میوـگیم : نـم  دـیوگیم و  نـسحلا  نـب  لـضف  هـک  دـیوگیم :

میوگیم نم  و  نیمآ . دیوگیم : هغالبلا ) جهن  حرش   ) باتک نیا  فنصم  دیدحلا  یبا  نب  دیمحلادبع  و  میوگیم : تسا : هتفگ  دیدحلایبا 
ار یلوایکام  شور  دنکیم و  عافد  مالسا  یناسنا  ياهـشزرا  زا  هک  سک  ره  و  میوگیم : بناجنیا  نیمآ . میئوگیم : دوخ  تبون  هب  مه  ام  : 
و ال دومرف : هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هلمج  ریـسفت  يارب  دسریم  رظن  هب  نیمآ ). دیوگیم : دنادیم ، عوفدم  دودرم و  مدرم  تیریدم  رد 

یفاک میدومن  نایب  هک  ار  ناتـساد  نیمه  درک ). دنهاوخ  ضقن  ارنآ  هکنیا  رگم  دننکیمن  اهر  ار  يدهعت  نامیپ و  هیما  لآ  : ) هولح الا  ادـقع 
الا رب  ردـم و ال و  تیب  یقبیال  یتح  و  درادـن . دوجو  یبتجم  نسح  ماما  هیواعم و  تالمج  لـیلحت  حیـضوت و  يارب  یجاـیتحا  زین  و  دـشاب ،
هدش انب  هناخ  چیه  هک  هاگنآ  ات  : ) هایندـل یکبی  كاب  و  هنیدـل ، یکبی  كاب  نایکبی : نایکابلا  موقی  یتح  مهیعر و  ءوس  هبابن  مهملظ و  هلخد 
دراو ناشملظ  هکنیا  رگم  دننکن  اهر  ار  اهنابایب ) رد   ) كرک وم و  مشپ و  زا  هدـش  هتخاس  ياههمیخ  و  تاهد ) اهرهـش و  رد   ) چـگ لگ و  زا 

: دـنوش نایرگ  هتـسد  ود  هب  میـسقت  مدرم  هک  هاگنآ  اـت  ددرگ ، اـهنآ  رد  تنوکـس  يراوگاـن  بجوم  ناشتیریدـم  ءوس  دوش و  اـههمیخ  نآ 
يانبم رب  رادـمامز  صیخـشت  رد  هک  یمدرم  راظتنا  رد  هعماج ، همه  ریگارف  یملظ  ناشایند ). هب  نایرگ  یمدرم  ناشنید و  هب  ناـیرگ  یمدرم 

ضعب رد  دناهتفرگن . يدج  ار  قح  لدع و  ترورض  تمظع و  دناهدرک و  تکرح  سوه  يوه و 
یفن رب  ار  دوخ  تیدوجوم  هک  دنتـسه  تسرپ  تردق  ياهدـنمتردق  نآ  تاناویح  نیرتناوتان  هک  میاهدرک  تابثا  هتـشذگ  تادـلجم  زا  ي 

یعیبط دوخ  مروت  اب  طقف  ار  دوخ  تیدوجوم  تاناویح  نیا  اریز  تسین ، یتفگش  ياج  نادنچ  هدیدپ  نیا  دنزاسیم . راوتسا  نارگید  یتسه 
دننام قلطم ، یگتخیـسگ  راسفا  یئاهن و  ياهمروت  هب  لوصو  يارب  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  و  دنیامنیم ، ریـسفت  دوخ  ندوب  نانعلا  قلطم  و 

ياهدوخ ریذپان  رییغت  تعیبط  نیا  دنکیم . رتسکاخ  دنازوسیم و  دنیبب  دوخ  ترواجم  رد  دوخ و  هار  رس  ار  هچ  ره  هک  دنروهلعـش  یـشتآ 
هچ ره  مروت  يارب  هلیـسو  دودـح  رد  رگم  ار ، يزیچ  هن  دـنریذپیم و  ار  یـسک  هن  دـنراد و  یفدـه  هن  نتـشیوخ  مروت  زج  هک  تسا  یعیبط 

یئاناوت هک  یتروص  رد  دننیبیم  دنمتردق  ار  دوخ  اعقاو  تاناویح  نیا  هک  تسنیا  تسا ، یتفگـش  ياج  هک  هچنآ  ناشدیلپ . ياهدوخ  رتشیب 
یلک هدـعاق  میتفگ ، هک  نیا  یتکرح . هن  دنـشاب و  هتـشاد  نتـشیوخ  زا  ياهدارا  هن  نانآ  هکنیا  رگم  دـنرادن ، ار  رگید  تادوجوم  اـب  نتـسیز 
دوخ قوذ  قباطم  ارنآ  یناسک  تسا  نکمم  میئوگب : هک  تسین  یقوذ  هیـضق  کی  تسا و  هتـشاد  نایرج  نونکات  خـیرات  زاـغآ  زا  هک  تسا 

نب ا یلع  نینموملاریما  دننام  یتیصخش  هک  ياهعماج  دندنسپن . ار  نآ  هک  دنشاب  مه  یناسک  تسا  نکمم  دنریذپب و  دننادب و 
میلعت و هلیـسوب  ار  دوخ  تیدوجوم  دریگن و  يدـج  تسا ، هدوب  قح  شیاههشیدـنا  اهرادرک و  اهراتفگ و  همه  هک  ار  مالـسلاهیلع  بلاـطیب 
، ریـسفت دروم  تالمج  رد  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تشگ . دـهاوخ  هجاوم  یجیاتن  هچ  اب  هک  تسا  یهیدـب  دـشخبن ، لماکت  وا  تیبرت 

یعطق مزالت  زا  تسترابع  هک  دـناهدومن  نایب  ار  عاـمتجا  هرادا  رد  یلک  هدـعاق  تقیقح  رد  دـناهدومرف ، دزـشوگ  ار  هیما  لآ  تیریدـم  ءوس 
هدوب و يراج  حیحـص و  خیرات  ياهنارود  همه  رد  یلک  هدـعاق  نیا  و  تیریدـم . ءوس  ملظ و  ندوب  ریگارف  اب  نامیپ ، ضقن  ینکـش و  نوناق 

ارنآ ياج  ددـنبیم و  رب  تخر  اـهناسنا  نورد  زا  طاـسبنا  طاـشن و  ـالومعم  هک  تسا  یعیبط  تیریدـم ، ءوس  ملظ و  هجیتن  رد  دوب . دـهاوخ 
راک هیما  لآ  تیریدم  ءوس  ملظ و  دیامرفیم : نینموملاریما  تسا . نآ  تمالع  یفخم  راکـشآ و  ياههیرگ  هک  دریگیم  هودـنا  یگتفرگ و 

لالتخا رب  هیرگ  ای  نید و  لاوز  رب  هیرگ  ای  دوب - دـنهاوخ  نایرگ  هراومه  دنتـسین ، نانآ  هدرب  رادـفرط و  هکناـنآ  هک  دـناشکیم  یئاـجب  ار 
يزوریپ و هک  نامز  نآ  ات  و  : ) هباتغا باغ  اذا  هعاطا و  دهش  اذا  هدیس  نم  دبعلا  هرـصنک  مهدحا  نم  مکدحا  هرـصن  نوکت  یتح  و  تشیعم .

هک دشاب  هدوب  شکلام  زا  هدنب  ماقتنا  يزوریپ و  دننام  هیماینب )  ) نانآ زا  یکی  زا  اهامش  زا  یکی  ماقتنا 
تعیب هیواعم  نب  دیزی  يارب  هنیدم  مدرم  زا  هبقع  نب  ملـسم  دیامنیم ). يو  زا  یئوگدـب  وا  بایغ  رد  دـنکیم و  شتعاطا  کلام  روضح  رد 

- داب مالسلاهیلع  نینموملاریما  كرابم  حور  هب  نایاپیب  مالـس  دورد و  دنـشاب !!! دیزی  هدرب  یگمه  مدرم  نآ  هک  دنکیم  طرـش  دریگیم و 
عالطا راوگرزب  نآ  میاهدید  هتـشذگ  تادلجم  رد  هک  روطنامه  تسا . علطم  نآ  ياهدادـیور  همه  زا  فرـشم و  یتسه  ملاع  رب  هک  یحور 
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هب دوب  هداد  هک  اهربخ  نآ  همه  فلاـخم  هچ  قفاوم و  هچ  ناـخروم  همه  رظن  قاـفتا  هب  دومرف و  زاربا  خـیرات  هدـنیآ  ياهدادـیور  زا  ناوارف 
هکلب درک ، دنهاوخ  یقلت  دوخ  هدرب  دـننام  ار  مدرم  هک  دوب  هیما  لآ  هناراکبان  عضو  نیمه  دراوم  نآ  زا  یکی  تفگ : ناوتیم  تسویپ . عوقو 

رد تفرگیم و  تعیب  دیزی  يارب  نانآ  زا  دادیم و  رارق  دـیزی  هدرب  ار  هنیدـم  مدرم  هبقع  نب  ملـسم  یتح  تسا ، هدـمآ  خـیراوت  رد  هکنانچ 
هب فورعم  یـسابع  بتاک  حضاونبا  دیامن . خیبوت  ار  وا  ای  دنک و  یهن  راک  نیا  زا  ار  هبقع  نب  ملـسم  دیزی  هک  تسا  هدـماین  یخیرات  چـیه 

دمحم نب  نامثع  ناتساد  دروآ و  شدوخ  هناخ  هب  ار  ملسم  دیزی  دوب . رامیب  وا  تساوخ و  نیطسلف  زا  ار  هبقع  نب  ملسم  : ) دیوگیم یبوقعی 
ملسم د اب  دندوب  هدنار  نوریب  ار  وا  هنیدم  لها  هک  ار  هنیدم ) رد  دیزی  یلاو   ) نایفسیبا نب 

هب یهاپس  رازه  جنپ  اب  ار  ملسم  دیزی  منکیم . الاب  ار  هنیدم  نیئاپ  ادخ ، هب  دنگوس  نک ، هناور  نانآ  فرط  هب  ارم  تفگ : ملسم  داهن . نایم  ر 
زا دورو  دصق  ملسم  دندنک . قدنخ  هنیدم  رود  دندیگنج و  تخـس  وا  اب  هنیدم  لها  دروآ . دوجوب  هنیدم  رد  ار  هرح  هعقاو  داتـسرف و  هنیدم 
هب دش . هنیدـم  دراو  راوس  دـص  اب  داد و  بیرف  ار  هنیدـم  لها  زا  یـضعب  ناورم  ماگنه  نیا  رد  و  تسناوتن . و  دومن ، قدـنخ  یحاون  زا  یکی 

يارب ار  ربمغیپ ) مرتحم  هاگیاج   ) هنیدـم دـندش و  هتـشک  ناـنآ  همه  دـنامن و  يداـیز  مدرم  دنتـشگ و  هنیدـم  دراو  ملـسم  ناراوس  وا  لاـبند 
اب هک  درکیم  روبجم  ار  مدرم  سپس  دندشن . هتخانـش  اههچب  نآ  ناردپ  دندیئاز و  دعب  دندش و  نتـسبآ  رکب  نارتخد  درک . حابم  شناراوس 

تعیب دیزی  يارب  هدرب  ناونع  هب  هک : دشیم  هتفگ  وا  هب  دـندروآیم و  شیرق  زا  هک  ار  يدرم  ره  و  دـننک . تعیب  وا  ناگدرب  ناونع  هب  دـیزی 
نآ زا  هراومه  هک  یتباث  لصا  رب  انب  ناسنا  دض  تسرپ  تردق  ناتسرپ  يوه   … دشیم )  هدز  شندرگ  دیزرویم ، عانتما  وا  هک  یتقو  نک ،
مه ام  دنیوگب : مدرم  رگا  ینعی  دنهاوخیم ، دوخ  هدرب  دـننام  لقاال  ای  یقوقح  هدرب  ار  همه  هلیـسو ) نارگید  فدـه ، نم   ) دـننکیم يوریپ 

وخ مییامنیم ، یفن  تابثا و  مینکیم ، رکف  میمهفیم ، میدازآ ، میراد ، هدارا  میتسه و 
تسرپ تردق  ناتسرپ  يوه  نآ  زغم  رب  هک  تسا  هدنشک  نارب و  يریـشمش  دننام  تاراهظا  نیا  زا  کی  ره  میهدیم ، صیخـشت  ار  دب  ب و 

هارب وا  تیـصخش  يدازآ و  هدارا و  ناسنا و  تاذ  هب  مارتحا  هرابرد  ياهنوگ  هسامح  هنطنط و  رپ  ياعدا  رخاتم  ياهنارود  رد  دـیآیم . دورف 
ياپ تسد و  دندید  هک  دندش  رادیب  باوخ  زا  یعقوم  طقف  دندرک و  رواب  ار  نآ  مدرم  رثکا  هک  دوب  بلاج  ابیز و  يردـق  هب  اعدا  نیا  داتفا .
یتاذ مارتحا  اهیدازآ و  هب  لوصو  لایخ  اب  دوشیمن و  هدید  يریجنز  یلو  دناهتسب  ار  اهنآ  هک  تسنیا  لثم  تسین ، ناشدوخ  رایتخا  رد  نانآ 

یلو دندرکیم . ساسحا  دوخ  رد  یمرخ  شوخ و  دندرکیم ، یلجت  یقالخا  داسف  تاوهش و  عابشا  رد  طقف  هک  اهتابن  لقن و  نیا  زا  ریغ  و 
اپ تـسد و  یگتــسب  ساـسحا  دادیم ، يور  مدرم  نآ  يارب  نآ ، ناــیرج  یگنوـگچ  یگدــنز و  هراــبرد  یقیمع  كرد  هـک  یهاــگهاگ 

ربج و ریجنز  فافـش  رایـسب  ياههقلح  دـندوب ، يوق  ییانیب  ياراد  هک  دودـحم  ياهدـع  طقف  دـننیبب . ار  يریجنز  هک  نیا  نودـب  دـندرکیم 
هب اهنیا ، لاثما  لوقعم و  ریغ  یطارفا  یتسرپنطو  یتسرپداژن و  دننام  یگتخاس  گنهرف  طیحم و  هلیسوب  هعماج  ناگدننادرگ  هک  ار  یگدرب 

یلک هدعاق  نیا  هصالخ ، دمآیمنرب . ناشتسد  زا  ینورد  هلان  هآ و  زج  يراک  دندیدیم و  دندوب ، هتسب  مدرم  ياپ  تسد و 
ياهناسنا همه  دروایب و  تسد  هب  یتردـق  دـشاب و  دوخ  یناسفن  سوه  يوه و  هدرب  یـسک  تسا  لاـحم  هک : میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  ار 

یقرت هب  اهناسنا  هیصوت  هغالبلاجهن  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  رساترس  هک  تسا  تسرد  دنکن . یقلت  دوخ  ناگدرب  ار  نیمز  يور 
یتاـیح معط  هتـشگ و  لـئان  اـهناسنا  داـحتا  یگنهاـمه و  گرزب  تمعن  هب  دـنناوتب  هجیتـن  رد  هک  تسا  لوقعم  تاـیح  هب  دورو  یلاـعت و  و 

لاح نیا  اب  دنیامن ، دوبان  تساهنآ  همه  هنایـشآ  هک  نیمز  يور  زا  ار  يدعت  ملظ و  دنـشچب و  ار  دشر  یلاع  تاجرد  رد  تدحو  يردارب و 
هب ملظ  نتشاد  اور  ناسنا و  زا  ناسنا  یئادج  میخ  جیاتن و  هب  هراشا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ثحبم  نیا  رد  ام  هک  تسا  بسانم  رایـسب 

هجرد رد  ناسنا  ود  رگا  دوشیم : هصالخ  هلمج  ود  نیا  رد  هک  ناسنا  اب  ناـسنا  هطبار  هراـبرد  ار  یلک  ثحب  کـی  تسا ، هدومرف  رگیدـکی 
. دوب دهاوخ  نانآ  حاورا  نایم  تدحو  یگنهامه و  نیرب  ساسحا  يانبم  رب  هطبار  نیا  دـننک ، رارقرب  رگیدـکی  اب  یهلا  لامک  دـشر و  یلاع 
( تسا ناـسنا  گرگ  ناـسنا   ) ياـنبم رب  هطبار  نآ  هنیمز  دـننک ، رارقرب  هطبار  رگیدـگی  اـب  ضحم  یعیبط  تاـیح  ياـضف  رد  ناـسنا  ود  رگا 

یهیدب ا اهنآ  نیرتشزرااب  هب  لوصو  قرط  اهناسنا و  داحتا  یگنهامه و  عاونا  میئامن : حرطم  تشگ . دهاوخ  راوتسا 
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نیا نوماریپ  ام  قیقحت  ثحب و  هن  میهدیم و  رارق  قیقحت  دروم  هدرک و  حرط  ار  یتایح  هلاـسم  نیا  هک  میتسه  یـسک  نیلوا  هن  اـم  هک  تس 
دادتما رد  هک  لئاسم  هنوگنیا  هدنورپ  متخ  یلمع  يرکف و  ياهبیسآ  هب  رظن  اب  اصوصخم  تسب ، دهاوخ  ار  نآ  میخـض  رایـسب  هدنورپ  هلاسم 

یگناگیب هرابرد  رگید  ترابع  هب  ناسنا و  زا  ناـسنا  یئادـج  هراـبرد  ار  اـم  رـصاعم  نارود  نارکفتم  زا  یـضعب  میاهدومن . هدـهاشم  خـیرات 
، دنـسیونب هلاسم  نیا  نوماریپ  رد  يزیچ  هتـشاذگ و  ذغاک  يور  یملق  دـنهاوخب  رگا  هک  دراشفیم  دوخ  رد  نانچ  يدـیمون  ناسنا  زا  ناسنا 

صاخـشا هنوگنیا  تفگ : ناوتب  دـیاش  ناـسنا .) رب  ياو  : ) دوـب دـهاوخ  نیا  شرخآ  هلمج  و  ناـسنا ) رب  هآ  : ) هدوـب نیا  هتـشون  نآ  لوا  رطس 
کی كرد  زا  دایز ، تایعقاو  اب  یئورایور  اب  صاخشا  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دنهدیم . لیکـشت  ار  یکانتـشحو  رایـسب  تیرثکا  دیمون ،

اهناسنا ندش  دراو  ون  هب  ون  ددجت و  رارمتـسا  زا  ترابع  تیعقاو  نیا  دنمورحم . تسا ، هدـهاشم  لباق  ناشنامـشچ  ربارب  رد  هکنیا  اب  تیعقاو 
رد سپـس  دـننکیم و  زاب  ایند  هب  مشچ  قئاقح ، شریذـپ  دعتـسم  یفرطیب و  لامک  اب  اهناسنا  رتهداـس : تراـبع  هب  دـشابیم . یتیگ  هصرع  هب 

هب چ دیابن  رگنهبناج  همه  رکفتم  کی  نیاربانب ، دنریگیم . رارق  اهنآ  لماوع  عامتجا و  طیحم و  رایتخا 
گنس هدرک و  یگدنز  گنس  دنوشیم و  دلوتم  گنس  تاعطق  دننام  هک  دنیبیم  ار  یئاهناسنا  یئوگ  هک  دوش  راتفرگ  يدیمون  سای و  نان 

اهناسنا و هلیسوب  اهناسنا و  هنحص  رد  هتـشذگ ، تابالقنا  تالوحت و  همه  هکنیا  هفاضا  هب  اریز  تسین  گنـس  ناسنا  زگره ، هن  درم ! دنهاوخ 
تروص یبالقنا  لوحت و  تسیابیمن  هجو  چـیه  هب  دوب ، حیحـص  اهناسنا  هراـبرد  گنـس  يروئت  رگا  و   ) تسا هتفرگ  تروص  اـهناسنا  يارب 

کی رگیدـکی ، هب  اهنآ  ندرک  کیدزن  اهناسنا و  حالـصا  هار  رد  ماگ  هک  تهج  نادـب  هک  میریگب  رظن  رد  دـیاب  ار  لصا  نیا  دـشاب ) هتفرگ 
یلعـشم دننام  هدوب و  اهناسنا  نتخاس  دحتم  گنهامه و  ترورـض  زا  عافد  يارب  یـساسا  هاگهیکت  اذل  تسا ، یبهذم  یلقع و  يرطف و  ماگ 

همه ات  دینک  ربص  میئوگب : میراذگب و  مهیور  تسد  مینیـشنب و  دـیاب  ام  رگم  هکنیا  هوالعب  دوب . دـهاوخ  یناسنا  ناوراک  هار  رـس  رب  نازورف 
نامیاهمشچ میزیخرب و  دوخ  هاگباوخ  زا  مه  ام  هاگنآ  دننک ، كرد  ار  يربارب  يردارب و  تمظع  نانآ  همه  دنوش و  حالـصا  عامتجا  مدرم 

هک تسا  یهیدـب  میدرگ !! رادروخرب  داحتا  یگنهامه و  تمعن  زا  اـت  میوش  بلقنم  دـیاب  اـم  همه  دـیئوگیم ، تسار  میئوگب : میلاـمب و  ار 
تقیقح نیا  وا . تشذگرس  زا  هن  دنراد و  یعالطا  ناسنا  زا  هن  هک  دنشاب  هتشاد  دنناوتیم  یناسک  ار  يراظتنا  نینچ 

يارب یگرزب  رایـسب  کمک  هعماج ، رد  داـحتا  یگنهاـمه و  يردارب و  قیمع  ساـسحا  ندـمآ  دوجوب  هعماـج و  حالـصا  هک  تسا  حـیحص 
اپ ریز  اهتـشذگ و  هب  جاـیتحا  روبزم  ساـسحا  هب  لوصو  هک  تهج  نادـب  یلو  دـیامنیم ، قـیمع  ساـسحا  نآ  هب  دارفا ، زا  کـی  ره  لوـصو 
اب یعمج  هتـسد  یگدـنز  لاح  رد  هک  یئاـهناسنا  تسا  راوشد  رایـسب  اذـل  دراد ، یناویح  تعیبط  تایـضتقم  یناـسفن و  ياـهاوه  نتـشاذگ 

روبزم سدقم  ساسحا  هب  هک  دنریگب  شیپ  ار  لامک  دشر و  نآ  هار  اجیردت  یتح  ناهگان ، دنربیم ، رس  هب  رثات  ریثات و  لاح  رد  رگیدکی و 
يارب هنیمز  دـنناوتیم  دـننکیم ، تکرح  اهنآ  زا  دـعب  فیدر  رد  هک  یئاـهناسنا  ءاـیبنا و  دـننام  گرزب  رایـسب  ناربهر  طـقف  يرآ ، دنـسرب .

رد روـبزم  ساـسحا  هـب  لوـصو  يارب  ار  اـهناسنا  تـیبرت  مـیلعت و  دــیابن  اـم  هـکنیا  هجیتـن  دــنروایب . دوـجوب  ار  روـبزم  سدــقم  ساــسحا 
یعومجم لک  هک  مینیـشنب  رظتنم  میزاسب و  فقوتم  يرنه  راـثآ  اـهفیلات و  رد  یگداوناـخ و  ياههنایـشآ  رد  نوگاـنوگ و  ياههاگـشزومآ 

يریگهجیتـن روـبزم  تیبرت  میلعت و  زا  يدودـعم  دارفا  هـچ  رگا  اریز  مـیزیخرب !! مـه  اـم  اـت  دزیخرب  روـبزم  ساـسحا  تفاـیرد  يارب  هعماـج 
درخ نانآ  تیصخش  اریز  دنشاب ، روبزم  ساسحا  شزرا  يارب  یبوخ  نابیتشپ  دنناوتیم  ناشرادرک  راتفگ و  اب  دودعم  دارفا  نامه  دننکیم ،

ترطف بان و 
يالاو هجرد  هب  نانآ  ندـناسر  ندومن و  گنهامه  ناسنا و  هب  ناسنا  نتخاس  كرد  لباق  دـسریم  رظن  هب  دـنکیم . وگزاب  ار  اـهناسنا  كاـپ 

هار نیا  رد  یماگ  اهرنه  یناسنا و  مولع  اههفـسلف و  هکیمادام  میئوگب : رگا  هک  تسا  یتایح  تیمها  ياراد  يردـق  هب  نیرب  داحتا  ساـسحا 
رپ تاحالطصا  بیرف  دییایب  میاهدومن . نایب  ار  تیعقاو  نیع  هدرکن و  یئوگ  هغلابم  دناهدادن ، ماجنا  تیرشب  يارب  يراک  چیه  دناهتـشادنرب ،

ار تسه ) هک  هکنانچنآ  ناسنا   ) ریسفت حیضوت و  طقف  ام  دنیوگیم : هک  میروخن  ار  یئاهرنه  مولع و  اههفـسلف و  نآ  نک  رپ  ناهد  هنطنط و 
فالخ دنشاب ) هاگآان  میراودیما  هک   ) هاگآان ای  هناهاگآ  نایعدم ، نیا  میرادن . دشاب ) دیاب  هکنانچنآ  ناسنا   ) اب يراک  میاهتفرگ و  هدهع  هب 
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لاـح نیع  رد  تسا  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  تسه ) هکناـنچنآ  ناـسنا   ) تخانـش هک  یـسک  هک  تسین  یقطنم  اـعدا  نیا  اریز  دـنیوگیم ، عـقاو 
اب دوخ  عونمه  هرابرد  ناسنا  هک  اهیـشک  قح  زوسنامناخ و  ياهررـض  بیـسآ و  اهراتـشک و  همه  نآ  هکنیا  هب  دنک  فارتعا  دـهاوخیمن 

نانچ ار  تسه ) هکنانچنآ  ناسنا  ، ) تارکفت زرط  بتکم و  نآ  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  هداد ، ماـجنا  صاـخ  تارکفت  زرط  بتکم و  هب  هیکت 
ترابع خ هب  و  تساهدوب . راگزاس  اهیشک  قح  اهررض و  بیسآ و  اهراتشک و  همه  نآ  اب  هک  هدومن  ریسفت 

ساموت فورعم  سانـشن  ناسنا  باطتـسم !! بانج  هک  هدوب  تسا ) ناـسنا  گرگ  ناـسنا   ) ناـمه روبزم  ياـهتحاقو  هاـگهیکت  رـصتخم  یلی 
دوخ هنانیبدب  هیرظن  رگنحطس ، تیصخش  نیا  لاثما  رگا  تسا !! هدومرف  جارختسا  تسه ) هکنانچنآ  ناسنا   ) هب طوبرم  ياهتخانـش  زا  سباه 
ناـیب ینامـسآ  بتک  یتـح  مدآ و  دـالوا  ناـهاگآ  هکناـنچ  دوب . هجوت  لـباق  دـندرکیم ، راوتـسا  رـشب  يداـم  تعیبـط  ناـیرج  ياـنبم  رب  ار 

ار ناسنا  ییارگهدام  تعیبط  دعب  دنرتهارمگ ). هکلب  نایاپراچ  دـننام  نانآ  : ) لضا مه  لب  ماعنالاک  کئلوا  هیآ : هک  تسا  یعطق  دـناهدومن ،
رد هک  ام  هاگآ  يارعش  تسا . هدومرف  یفرعم  دنکیم ) داهنشیپ  سباه  هک   ) گرگ زا  رت  تسپ  ياهجرد  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  هدش  رکذتم 

ناونع هب  دناهدرک ، يو  هرابرد  ار  تاریبعت  نیرتدـب  وا ، ییارگهدام  دـعب  نامه  هب  رظن  اب  دـناهداد ، نخـس  داد  ناسنا  يالاو  ياهشزرا  نایب 
دید دیاب  هرابود  ایند  مدرم  يور  هک  تسنیا  تسه  هک  یمغ  تمایق  زور  هب  ارم  نیعمجا  مهیلع  هللا  هنعل  نیهم  زا  نیهک و  زا  ایند  لها  هنومن :
تیب کی  ینعم  ام  میدوب  اونمه  نابزمه و  لایخ و  مه  ام  میدوب  انشآ  مه  اب  هتسویپ  لزا  زا  دیوگیم : يزیربت  بئاص  نیمه  يزیربت  بئاص 

ام ب میدوب  ادج  رهاظ  رد  هچ  رگ  عرصم  ود  نوچ  داحتا  قیرط  زا  میدوب 
دنک نوریب  رـس  هناد  کی  زک  زبس  گرب  ود  نوچ  ام  میدوب  ات  ود  نیب  تروص  مشچ  شیپ  هچ  رگ  یکی  ام  فرح  هماخ  نابز  نوچ  مئاد  دو 

يرود ام  میدوب  ادـص  کی  یئانـشآ  زا  تسد  ود  نوچ  یکی  ینعم  ملاع  رد  ام  رکف  هار  دوب  اـم  میدوب  اـمن  وشن و  رد  يور  کـی  لدـکی و 
امه کی  لاب  ریز  تداعـس  زا  دیعـس  ام  راگزور  دوب و  دعـس  ام  رتخا  ام  میدوب  اجک  ره  رد  ربخ  مه  زا  میتشاد  دوبن  ام  داحتا  باـجح  لزنم 

ناشکیلع مالـس  زا  نامدرم  بلغا  دـنراوخ  یمدآ  ام  میدوب  اود  ار  مه  هنهک  ياهدرد  رـس  درد  بئاص  میدادیمن  ار  نایوج  هراچ  ام  میدوب 
نآ قوف  هک  تسا  هداد  نخـس  داد  نانچ  اهناسنا  تدـحو  یگنهامه و  ساسحا  موزل  هرابرد  يونثم  رد  يولوم  نیمه  يولوم  ناـما  وج  مک 
دعب ندـناسر  تیلعف  هب  ناـنآ  همه  هک  ردـقیلاع  نارعاـش  رگید  نینچمه  دـید و  میهاوـخ  هدـنیآ  ثحاـبم  رد  هکناـنچ  تـسین  روـصت  لـباق 
مدید رثا  یمدرم  زا  رگا  ممدرم  هن  مدید  رسب  رس  قافآ  متشگب و  ناهج  ار : وا  تیدوجوم  هن  دناهداد  رارق  خیبوت  دروم  ار  یمدآ  ییارگهدام 
مدرم افو ز  داب  مگ  ناهج  زا  ممان  افو ! یمدرم و  هچ  مدـید ! رگج  همـشچ  زا  یـشیاشگ  همه  نآ  لصاح  تسا  یگتـسبلد  هک  هنامز  نیا  رد 

ین دب و  تشز و  بوخ و  هک  دمآ  دنسپ  متلاح  نیمه  راگزور  مدید ز  رگا  چیه  دهع  نیا 
یمدآ دشابن  اجنآ  دوخ  هک  یئاجنآ  شوخ  يا  دنمدرم  رگا  دنیوگیم ، هک  يداز  یمدآ  یناهفـصا  لیعمـسا  نیدلا  لامک  مدید  رذگرد  ك 

رهاظ يزیربت  بئاص  ای  یـضار  اقآ  دراد  رهوج  هک  دـنیوگ  همه  ملاع  قلخ  تسیزیرنوخ  یجک و  شرادـم  غیت  نوچ  هک  ره  یقارن  یئاـفص 
سک ره  اب  هک  نیب  ینامگ  دـب  يزاریـش  یمعا  اعیفـش  رتسآ  اـب  ور  هک  تبـسن  ناـمه  نطاـب  اـب  تشاد  رظن  نازیم  هب  مدیجنـس  هک  سک  ره 
نیا همه  میدرک ، هراشا  هکناـنچ  ینـالیگ  دـمحا  ناـخ  اـی  یناهفـصا  ینزح  منکیم  تیاکـش  يو  زک  دـنکیم  روصت  وا  منکیم  تیاـکح 

قئاقح لماش  هک  ار  وا  داعبا  همه  هن  دـنهدیم  رارق  خـیبوت  دروم  ار  ناسنا  یتسرپدوخ  ییارگهدام و  یتسرپ و  يوه  دـعب  ردـقیلاع  نارعاـش 
يرش رگا  دنکیم و  مورحم  نآ  زا  ار  نارگید  دسرب  وا  هب  يریخ  رگا   ) عوله ار  ناسنا  هک  لاح  نیع  رد  لاعتم  دنوادخ  دنـشابیم . یـشزرا 

: دیامنیم دزشوگ  مه  ار  وا  ماقم  میرکت  دیامرفیم ، یفرعم  دیدشل ) ریخلا  بحل  هنا   ) تسود لام  و  دزادنایم ) هار  دادیب  داد و  دسرب  وا  هب 
ار مدآ  نادنزرف  ام  و  : ) الیضفت انقلخ  نمم  ریثک  یلع  مهانلـضف  تابیطلا و  نم  مهانقزر  رحبلا و  ربلا و  یف  مهانلمح  مدآینب و  انمرک  دقل  و 

بیصن آ ار  هزیکاپ  داوم  میتخادنا و  هارب  ایرد  یکشخ و  رد  ار  نانآ  میدومن و  مارکا 
هنعل نیهم  زا  نیهک و  زا  ایند  لها  دیوگیم : رعاش  یتقو  میداد ). يرترب  میاهدـیرفآ ، هک  هچنآ  زا  یناوارف  رادـقم  هب  ار  نانآ  میتخاس و  نان 

كاپ و ياهناسنا  نآ  هن  دـننزیم ، شتآ  ار  اههیرـصیق  يزیچاـن  لامتـسد  يارب  هک  دـیوگیم  ار  تسرپاـیند  مدرم  اـعطق  نیعمجا  مهیلع  هللا 
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لاثما رگا  نیارباـنب ، گرتس . تسا  یهاـگتدابع  ناـنآ  يارب  تسا : هدومرف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  روطناـمه  اـیند  هک  ار  هتفاـی  دـشر 
هب یتمدخ  شداعبا ، همه  هن  تسا  ناسنا  ییارگهدام  هجوتم  ام  ینیبدب  هک  دندروآیم  ناشنانخـس  رد  ار  دیق  نیا  یلوایکام  هچین و  سباه و 
هب اهنآ ، نیرتشزرااب  هب  لوصو  قرط  یناسنا و  ياهداحتا  یگنهامه و  عاونا  هب  طوبرم  ثحابم  هب  دورو  زا  شیپ  دـندادیم . ماـجنا  تیرـشب 

سدـقم ساـسحا  ندروآ  دوـجوب  هار  رد  هک  تسا  اـهرنه  یناـسنا و  موـلع  هفـسلف و  هفیظو  هک  ار  هلمج  نیا  ياـنعم  همدـقم ، کـی  ناوـنع 
زا یعون  دروم ، نیا  رد  هفیظو  زا  روظنم  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  مینکیم  حرطم  دـنرادرب ، ماـگ  اـهناسنا  ناـیم  لوـقعم  داـحتا  یگنهاـمه و 

فلتخم و داـعبا  تخانـش  موزل  هب  دنتـسم  ـالوا  شترورـض  هک  تسا  هفیظو  نآ  دوصقم  هکلب  تسین ، ذـخامیب  هاوخبلد  تلعیب و  فیلکت 
قح كرد  يارب  اهنرق  هک  دنچ  ره  ناسنا  تخانش ، نآ  نودب  هک  تسا  یناسنا  یفنم  تبثم و  ياهدادعتسا 

هکنانچ درب ، دهاوخن  شیپ  زا  يراک  دزادنیب ، راکب  هاگـشناد  نارازه  دسیونب و  باتک  نارازه  دـنک و  زات  تخات و  ناسنا  ياهدومن  تقی و 
فیلات يزورما  ندـمتم  ناسنا  گرزب  هانگ  تشه  لراک و  سیـسکلا  فیلات  هتخانـشان  دوجوم  ناسنا  لیبق  زا  یئاهباتک  رد  اـم  همه  هزورما 

اهرنه یناسنا و  مولع  اههفسلف و  يارب  دیرادن  قح  امش  دنیوگیم : هک  نانآ  زا  یـضعب  هک  تسا  یتفگـش  ياج  میناوخیم . ستنرول  دارنک 
هب ار  دوخ  هتـساوخن  يادخ  ای  دننادیمن  دـیئامن ، داهنـشیپ  دـیاب  هکنانچنآ  اهرنه  یناسنا و  مولع  هفـسلف و  مدرم  يارب  دـینک و  نییعت  هفیظو 

یقوقح و یگنهرف و  یبهذـم و  ياه  دـیاب ) هکناـنچنآ  ناـسنا   ) زا یئاـههتفای  رولبت  ياهعماـج  ره  نارود و  ره  ناـسنا  هک  دـننزیم  یناداـن 
یلوـمعم مدرم  يارب  هک  دنـشاب  فافـش  يردـق  هب  تسا  نکمم  روـما  نیا  ياـه  دـیاب )  ) رما تیاـهن  تـسا ، یخیراـت  یقـالخا و  یـسایس و 

یفسلف و لئالد  نایب  هب  میزادرپیم  سپس  میوشیم و  رکذتم  تسا  رنه  هجوتم  هک  ار  هفیظو  نیا  حیـضوت  تسخن  دنـشاب . هدوب  سوسحمان 
یگنهامه و نیرب  ساـسحا  هب  اـهناسنا  لوصو  قرط  يرنه  ناـیب  ترورـض  تسا : یناـسنا  مولع  اههفـسلف و  هجوتم  هک  روبزم  هفیظو  یملع 

رد ه نآ  لماک  نایب  یمظع و  تقیقح  نیا  قیقد  دیرجت  اهناسنا و  تدحو  حیحص  تفایرد  تفگ : ناوتیم  نانآ  یشزرا  داحتا 
اب تهج  کی  زا  دـهدب . ماـجنا  دـناوتیم  رثن  بلاـق  رد  هچ  رعـش و  بلاـق  رد  هچ  یبدا  رنه  هک  تسا  يراـک  نیرتدـیفم  نیرتمهم و  یبدا ، رن 

وپاکت شالت و  هنوگ  ره  تفگ : دیاب  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  يرـشب  خیرات  هک  یئاهداضت  اهمحازت و  نک  ناینب  ياهبیـسآ  اهتراسخ و  هب  هجوت 
زا یکی  یبدا ، رنه  اـب  اـصوصخم  نـکمم  هلیــسو  ره  اـب  نآ  ناـیب  تدــحو و  هـب  اـهناسنا  لوـصو  قرط  ندرک  راوـمه  ندناسانــش و  يارب 

اهیئابیز زایتما و  هنوگ  همه  نونک  ات  هچ  رگا  یبدا  رنه  هک  مینک  اعدا  رگا  میاهدرکن  ياهغلابم  اذـل  تسا . اهناسنا  يارب  یتایح  ياهترورض 
دیاش تسا . هدادـن  ماجنا  یمهم  راک  تقیقح  رد  هتـشادنرب و  نآ  يرنه  نایب  اهناسنا و  تدـحو  ناـیب  رد  یمدـق  یلو  هداد  زورب  دوخ  زا  ار 

. شخب تذل  روص  شنیرفآ  يارب  تسا  یششوک  رنه  : ) دیوگیم هک  میـشاب  هدومن  كرد  دوخ  ای  هدینـش  ار  لیذ  ترابع  نومـضم  ام  همه 
طباور زا  لصاح  یگنهامه  اـی  تدـحو  یعون  هک  دوشیم  ءاـضرا  یتقو  یئاـبیز  سح  دـننکیم و  ءاـضرا  ار  اـم  یئاـبیز  سح  روص ، نیا 

تدحو و هب  اهناسنا  لوصو  یـساسحا  یلقع و  یبهذـم و  قرط  دـسریم  رظن  هب  میـشاب ). هدرک  تفایرد  دوخ  یـسح  تاکردـم  رد  يروص 
دوخ فلتخم  لاکـشا  اب  هک  تسا  رنه  تبون  نونکا  تسا ، هتفرگ  رارق  اهناسنا  سرتسد  رد  نونکات  یفاک  مزال و  دح  هب  نآ ، یلاع  ساسحا 

لکش ه رد  هچ 
دراو نآ ، هب  لوصو  ریـسم  رد  هقباـسم  يارب  اـهناسنا  نیرب  تاـساسحا  نتخیگنارب  تدـحو و  نآ  ناـیب  هب  رگید ، لاکـشا  رد  هچ  یبدا و  رن 
یبرغ یقرش و  عماوج  رگا  دشیم  هچ  دهدب . ماجنا  دشاب ، هتشاد  هدهع  هب  دیاب  ای  دراد  هدهع  هب  هک  ار  ياهفیظو  نیرتیساسا  دوش و  نادیم 

رنه دنتـسه ، ادص  مه  میـشاب ) دحتم  رگیدکی  اب  دیاب  میناسنا و  ام  همه   ) هنطنط رپ  ياعدا  رد  مه  دنکرتشم و  ندش  هدیمان  ناسنا  رد  مه  هک 
تسرد دنتفرگیم . راکب  اهناسنا  لوقعم  تدحو  نایب  رد  و  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  دندادیم و  تاجن  هدننکزئمـشم  ياهلاذتبا  نآ  زا  ار 

اب یلو  دشابیم ، اهناسنا  یسح  تاکردم  يروص  ياهدحاو  زا  یعازتنا  میدرک ، لقن  دیر  تربره  زا  هک  قوف  ترابع  رد  هک  یتدحو  تسا 
قئاقح هک  اهنامرآ  زا  تدحو  دیرجت  دننام  رتلوقعم ، لوقعم و  ياهدحاو  هب  يروص  ياهدـحاو  زا  تدـحو  دـیرجت  دـعاصت  موزل  هب  رظن 

رنه يارب  اهناسنا ، حاورا  زا  تدحو  دیرجت  هجرد  نیرتالاب  رد  نیرب و  نادجو  ياهدحاو  زا  تدـحو  دـیرجت  اهنآ ، زا  رتالاب  زا  دـنلوقعم و 
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رپ ابیز و  رایـسب  طخ  رد  ارنانآ  دـنک و  رادـیب  قیمع  ینالوط و  تلفغ  باوخ  زا  ار  رگادوس  نادـنمرنه  هک  تسا  ضرف  زاس  ناسنا  ورـشیپ و 
رد يارب  مدرم  نهذ  دیعصت  تمحز  لمحت  دروآ . رد  تکرح  هب  اهناسنا  داحتا  يدعاصت  دیرجت  شخب  تایح  انعم و 

زا رتمک  رایسب  دوشیم ، بوسحم  اهنآ  نیرتیتایح  زا  لوقعم ) تایح   ) رد اهناسنا  داحتا  یگنهامه و  موزل  نیرب  ساسحا  هک  تالوقعم  ك 
هدولآ ار  اهناسنا  خـیرات  رـساترس  هک  تسا  ریگارف  یمئاد و  ياهیـشکقح  اهراتـشک و  اهداضت و  اهمحازت و  اهگنج و  ياـهیراوگان  یخلت 

تمظع دـنکیم ، راـنک  رب  ندوـب  رگیدـکی  گرگ  زا  ار  اـهناسنا  تـالوقعم ، كرد  يارب  مدرم  نهذ  دیعـصت  هکنیا  هفاـضا  هب  تسا . هدوـمن 
ررـض یچوپ و  ندیـسر ، تیلعف  هب  نیا  اـب  دـشخبیم و  تیلعف  دـننیبیمن  مه  اـیور  باوخ و  ملاـع  رد  مدرم  بلغا  یتـح  هک  زین  ار  یناـسنا 

ياهشزرا رگید  يوقت و  تلیضف و  هب  يزاین  دنوش ، محازتیب  مظنم و  یگدنز  هب  قفوم  مدرم  رگا   ) دیوگیم هک  رگناریو  قطنم  نآ  هدنـشک 
، دنک ریخات  رتشیب  هچ  ره  هک  دنکن  ریخات  درادرب و  یلاع  رایـسب  یمدـق  دـیاب  یتایح  رما  نیا  رد  رنه  ددرگیم . راکـشآ  دـنرادن ،)!!!! یناسنا 

دروایب دوجوب  اهناسنا  رد  ار  نیرب  ساسحا  نیا  دـناوتیم  یهار  هچ  زا  رنه  دـیئوگب : تسا  نکمم  تسا . هدرک  تابثا  ار  دوخ  یچوپ  رتدوز 
هفیظو میئوگب : لاوس  نیا  خـساپ  رد  دـیاب  يولوم  دـندازمه !؟ هلفاق و  مه  هرمه و  همه  هن  تسیچ  يزاسان  یتسم و  هدـبرع و  همه  نیا  هک -

ناسنا داحتا  يردارب و  یگنهامه و  ساسحا  موزل  هدننک  تابثا  لئالد  لابند  هک  تسین  نآ  هلاسم  نیا  رد  رنه 
قوفام نایاوشیپ  زا  یثیدح  عبانم  دیجم و  نآرق  اصوصخم  ینامسآ  بتک  اهناسنا و  كاپ  نادجو  ترطف و  زا  روبزم  لئالد  اریز  ددرگب ، اه 

دیاب یتایح  رما  نیا  رد  رنه  هک  يراک  تسا . هتفرگ  رارق  اهناسنا  رایتخا  رد  یفاک  مزال و  ردق  هب  هدمآرب و  سانشناسنا ، يامکح  هعیبطلا و 
هعطق کی  رد  دـیآیمرب . رنه  هدـهع  زا  یبوخ  هب  هک  تسا  نیرب  ساسحا  نآ  نوگانوگ  تایلجت  تاکرح و  اهدومن و  هئارا  دـهدب ، ماـجنا 

الیذ ارنآ  اـم  تسا و  هدـش  هدورـس  هتفاـی  لاـمک  ياـهناسنا  ناـیم  نیرب  تدـحو  يـالاو  ساـسحا  یگنهاـمه و  رد  هک  يرعـش  رنه  زا  یبدا 
رفـسمه و یگمه  قح  هر  رد  دـنمه  نامیا  مه  نید  مه  هلبق  مه  نیع  دـنمه  ناناج  همه  ناج و  همه  ینعم  لـها  دـییامرف : تقد  میروآیم ،
رد یکی  ره  دنمه  ناقیفر  سودرف  هر  رد  نانع  مه  هدرک  ور  ادخ  هب  ایند  هتشذگب ز  همه  دنمه  نان  مه و  بآ  مه  بکرم  مه  داز  دنهارمه 

دهـشم مه و  نسح  رهظم  دـید  ناوـتب  يرگد  زا  یکی  ناـسحا  نسح و  دـنمه  ناریح  هلاو و  همه  هنییآ  وـچمه  دـنیبیم  ادـخ  يور  يرگد 
يداش هیام  هاگ  ره  رد  مه  هراچ  مه و  يازفا  برط  دنمه  نآرق  يراق  مه و  نآرق  همه  دنناوخ  یهلا  تایآ  مه  يور  رد  همه  دنمه  ناسحا 

دنمه ناهنپ  فقاو  مه و  ياراکشآ  دنهاگآ  مه  نطاب  زا  رهاظ و  زا  همه  دنمه  نازحا  هبلک  مه 
مه هنیآ  مه  همه  مه  ینعم  مه  تروص  مه  هنییآ  همه  دنمه  ناوخا  هتـسویپ و  هدننام و  همه  تسا  لک  سفن  ناشردام  ردپ و  ناشلک  لقع 

رایـسب قرط  يرنه  تیلاـعف  درک . میهاوخ  لـقن  یهلا  يراـیتخا  دـحاو  رد  ار  تاـیبا  نیا  همه  یناـشاک  ضیف  نسحم  ـالم  دـنمه  ناراد  هنیآ 
دنمرنه - 1 میزادرپیم : اهنآ  زا  ياهنومن  رکذ  هب  طقف  ام  هک  دراد  رایتخا  رد  نآ  تمظع  شزرا و  نیرب و  ساـسحا  نیا  هئارا  يارب  یعونتم 
هلیسوب رگیدکی  ياههودنا  اهیداش و  زا  ار  اهناسنا  رثات  ریثات و  بوخ ، ياههمانشیامن  هئارا  اب  هچ  یلاع و  ياهیـشاقن  هلیـسوب  هچ  دناوتیم 

هک دهدب  ناشن  ار  یئاهمشچ  یشاقن  ای  شیامن و  فلا - دننام : دروایب ، دوجوب  اهناسنا  رد  ار  یتامدقم  تدحو  ساسحا  هاگآ ، ناج  نتشاد 
طاشن نآ  ناسنا ، کی  رگا  هک  يروط  هب  دهدیم ، هولج  ار  طاسبنا  رورس و  نامه  صاخ  غورف  رگید ، ناسنا  رد  طاسبنا  رورـس و  ندید  زا 

ریثات تحت  ناسنا  ود  ره  هک  دنک  یقلت  نانچ  دـنادن ، ار  لومعم  لماع و  دـنیبب و  نامز  کی  رد  رگیدـکی  زا  رثاتم  ناسنا  ود  رد  ار  رورـس  و 
نایب هدمآرب  لد  زا  میظنت و  نانچ  ار  رگیدـمه  زا  رثاتم  صخـش  ود  نانخـس  ب - دـناهتفرگ . رارق  شخب  طاسبنا  زیگنارورـس و  هزیگنا  کی 

کی هب  لوصو  يارب  عبنم و  کی  زا  صخش  ود  نآ  هک  دنک  یقلت  نانچ  هدننیب  ناسنا  ره  هک  دنک 
هنحص رد  ار  شنکاو  شنک و  اهدص  ود ، نآ  زا  ریغ  یشیامن و  یشاقن و  نایب  اب  دناوتیم  دنمرنه  ج - دنرادیم . زاربا  ار  نانخـس  نآ  فده 

اتفگ تشگنا  رس  نادند  هب  تفرگب  دش و  ناریح  هداتف  هتـشک  یکی  دید  یهرب  یـسیع  ریز : تایبا  نومـضم  لثم  دیامن ، هئارا  اهناسنا  تایح 
هجنر دنکن  سک  ات  سک  نتفوک  رد  هب  هجنر  نکم  تشگنا  تشک  ارت  هکنآ  دوش  هتـشک  اجک  زاب  ات  راز  يدـش  هتـشک  ات  یتشک  ار  هک  هک 

رد نایمدآ  ياهناج  هرابرد  ینوناق  سوسحم ، تعیبط  هدرپ  تشپ  هک  دـنک  تابثا  سوملم ، سوسحم و  هئارا  نیا  اـب  تشم و  تنتفوک  رد  هب 
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ار اهادن  دـیآ  ام  يوس  ادـن  ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  تسا : نینچ  نوناق  نآ  دوش . رکنم  ارنآ  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  تسا  نایرج 
اهدرد و لیلقت  يارب  وپاکت  هجیتن  رد  ارنآ  هک  دنک  هئارا  ار  یئاهناسنا  يدوجو  تداعـس  یبلق و  شمارآ  ساسحا  دناوتیم  دنمرنه  ادص د -
هفسلف و هاگدید  زااهناسنا  نایم  تدحو  یگنهامه و  موزل  نیرب  ساسحا  ندروآ  دوجوب  ترورـض  اما  دناهدروآ . تسدب  مدرم  ياهیتخس 

يارب هک  یساسا  راک  ره  دوخ  ینالوط  خیرات  رد  رشب  هک  درادن  طوسبم  لالدتسا  حیضوت و  هب  جایتحا  هلاسم  نیا  تفگ  دیاب  یناسنا ، مولع 
هک و تسا  هدوب  تدحو  نیا  قیمع  ساسحا  رب  ینبم  تسا ، هداد  ماجنا  لوقعم ) تایح   ) رد اهناسنا  تفرشیپ 

جـنر و رد  تسا ، یگناگیب ) دوخ  زا   ) مان هب  يرتکلهم  يرامیب  مزلتـسم  هک  ناـسنا ) زا  ناـسنا  یگناـگیب   ) يراـمیب زا  رـشب  نآ ، نودـب  اـعقا 
قفوـم يرتیلاـع  لاـمک  هب  زور  ره  شتاـیح ، خـیرات  زاـغآ  زا  تقیقح ، نیا  كرد  اـب  تسیاـبیم  رـشب  تسا . هـتفر  ورف  يازگرم  هـجنکش 

هدـنزاس یبدا  نادـنمرنه  هاگآ و  نادـنمدرخ  هللا و  ءایلوا  ءامکح و  اهنآ و  ءایـصوا  ماـظع و  ياـیبنا  هکنیا  هب  رظن  اـب  اـصوصخم  تشگیم ،
. دناهدومن دزـشوگ  یگدنز  رد  ار  نآ  قیبطت  ترورـض  نایمدآ و  لوقعم  تدحو  كرد  ترورـض  تمظع و  نوگانوگ  لاکـشا  اب  هراومه 
( توهش مشخ و  باوخ و  روخ و   ) زج هک  تسپ  مدرم  ناتفص و  ناویح  تالیامت  ربارب  رد  اهدزشوگ  اهشالت و  همه  نآ  تفگ  ناوتیم  ایآ 
هک تسا  هدوب  اهـشالت  اهدایرف و  داد و  نامه  هک  یتروص  رد  تسا ، هدوب  رثا  یب  دـنرادن  غارـس  اـهناسنا  رگید  دوخ و  تاـیح  يارب  يزیچ 

ماجنا رمثم  یعمج  هتسد  یحالصا  ياهتکرح  یناسنا و  راثآ  ندروآ  دوجوب  اهگنهرف و  اهندمت و  يایحا  دننام  ار  یتیمهااب  رایسب  ياهراک 
يوراـیور تسا ،) هدـماج  لافـس  یناویح  حور   ) هک دوـخ  نورد  یناوـیح  يوـخ  ياـضتقم  هب  یناتفـص  ناوـیح  هراوـمه  هکنیا  تسا . هداد 

، دناهدادن ناشن  نانآ  هب  زیت  لاگنچ  نادند و  زج  يزیچ  هداتسیا و  اهناسنا  تدحو  یگنهامه و  قشاع  وخهتشرف و  سانـشناسنا و  ياهناسنا 
مها

نآ هک  دوب  زیگنا  تفگـش  یعقوم  هکلب  تسین ،) یناـسنا  ملاـع  زا  ربخ  ار  ناویح  : ) اریز تسین ، يزیگنا  تفگـش  هلاـسم  ینعی  درادـن ، یتـی 
یناسنا حور   ) هک دـیمهف  دـنهاوخن  زگره  تاناویح  و  دنتـشادیمرب !! يرـشب  ياـهدرد  لـیلقت  هار  رد  یماـگ  تاـناویح ، زا  رتدـب  تادوجوم 
ياهدع هک  تسنیا  مینک ، تابثا  ارنآ  تحاقو  هدمآرب و  اهناسنا  هب  نآ  ندنامهف  ددصرد  دـیاب  دراد و  تیمها  هچنآ  تسا .) هدـحاو  سفنک 

عون ینب  ناوراک  هار  نانزهار  نیرتمحریب  نیرتیقـش و  هکیلاح  رد  دـناهتفرگ  دوخ  هب  هفـسلف  شناد و  هفایق  هک  تاـناویح  نآ  زا  رتناویح 
نادیم نازات  هکیهورگ  لیوحت  ار  اهنآ  هدومن و  وشتسش  ار  ناحولهداس  لاعف  ملاس و  ياهزغم  هک  دنرادن  نیا  زج  يراک  دنـشابیم ، یناسنا 
مـسق ود  رب  ار  رـشب  تعیبط  امنقح  هفایق  نآ  اب  دـناهتفرگ ، دوخ  هب  هفـسلف  شناد و  بناج  هب  قح  هفایق  هک  هدـع  نیا  دـنهدب . ءاقب  رد  عزانت 

ار يوق  لاگنچ  رد  فیعـض  ندش  یـشالتم  یمرـش  یب  لامکاب  هاگنآ  دـنراذگیم ، فیعـض  يوق و  ار  ود  نآ  مان  دـننکیم و  میـسقت  مهم 
يدیلپ و همه  نیا  یک  ات  تسا ، سب  ناویح ، زارت  تسپ  يا  : ) دـیوگب نتـشیوخ  هب  دـیایب و  دوخ  هب  يزور  رگا  يوق  نآ  و  دـنمانیم !! نوناق 

زوسلد لامک  اب  اهیلوایکام  اصوصخم  اهسب ، اهساموت  اههچین و  کیردرف  يزور  نانچ  رد  یتسپ )!! تواقش و 
یتسرپ تردق  هوق و  زا  يوق  نیا  اغیرد ، افـسا و  هک  تخادـنا  دـنهاوخ  هار  اهنویـش  اههلان و  هدـش  ناسنا  هدـمآ و  دوخ  هب  يوق ، نآ  هب  ي 

: ماهدش روآ  دای  میاههتشون  رد  هدرک و  ضرع  اهینارنخس  اهسرد و  رد  اهراب  هصالخ ، تسا !! هدش  اهناسنا  هورگ  لخاد  هتشادرب و  تسد 
اهـشزرا ياراد  ناویح و  زا  رتلـماک  ار  ناـسنا  اـتقیقح  هک  یناـسک  دـنراد و  اـهناسنا  يارب  يزادـگ  زوس و  اـعقاو  هک  یئاـهناسنا  نآ  همه 

: تسا هدروآ  ذـغاک  يور  یمرـش  یب  لامک  اب  هک  ار  سباه  هتفگ  اـت  هک  دـننادب  دـیاب  دـننکیم ، یقلت  تمدـخ  هتـسیاش  ار  وا  دـننادیم و 
نمـشد ناسنا و  دـض  هتفگ  ات  یلک  روطب  تسا و  هدرک  یفرعم  تردـق  هدرب  ار  ناسنا  هک  ار  هچین  هتفگ  اـت  و  تسا ) ناـسنا  گرگ  ناـسنا  )

سباه و شموس  مان  یلوایکام و  شرگید  مان  دیورف و  شمان  کی  هک  یناسنا  ياهتمظع  رگید  رنه و  هفـسلف و  بهذم و  قالخا و  نامایب 
نیرتکچوک تسا  لاحم  دـناهتخاسن ، دورطم  دودرم و  تسا ، گنل  رومیت  نورن و  الیتآ و  وکاله و  زیگنچ و  شباقلا  هچین و  شمراهچ  مان 

نیا هک  یمادام  دوش و  هتـشادرب  یگدنز  داعبا  رد  تدحو  نآ  ندرک  یلمع  اهناسنا و  یگنهامه  تدحو و  نتخاس  مهف  لباق  هار  رد  یمدق 
يامن كرد  ار  رگیدمه  دننک و  یگدنز  لوقعم ) تایح   ) اب شیاهناسنا  هک  یندمت  هب  رشب  دورو  راظتنا  دوشن ، هتشادرب  مدق 
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زا دروخیم . درد  هب  یناسنا  مولع  نایوجـشناد  یمرگرـس  يارب  ای  یلایخ  ندرک  شوخلد  يارب  طقف  هک  تسا  لاـحم  رما  کـی  راـظتنا  دـن ،
اب هک  تسین  نآ  تسا ، هدناسر  عضو  نیرتدب  هب  ار  اهناسنا  یتخبدب  تبکن و  هک  هچنآ  يزورما  یناسنا  مولع  ناسانـشراک  یخرب  هاگدـید 

بجوم اعقاو  هک  دـنکدنا  يردـق  هب  یناسنا  مولع  نارظنبحاص  لئاسو ، عونت  یناوارف و  زورما و  يایند  سوفن  دادـعت  نایم  تبـسن  هظحـالم 
مه نآ  رد  یتخبدـب  تبکن و  میراد ، هدرپ  تشپ  رد  لوـهجم  اـهنویلیم  هزورما  اـم  هک  تسین  مه  نآ  رد  یتخبدـب  تـبکن و  تـسا ، ینارگن 

ناسنا زا  ناسنا  هک  تسین  نآ  رد  یتخبدـب  تبکن و  تسا ، نکـش  دوز  یلیخ  درادـن و  تمواـقم  ثداوح  ربارب  رد  يزورما  رـشب  هک  تسین 
ناسنا هعماـج  رد  یتخبدـب  تبکن و  هکلب  تسا ، هدـش  رجنم  یگناـگیب ) دوخ  زا   ) کـلهم يراـمیب  هب  یگناـگیب  نیا  هدـش و  هناـگیب  تخس 

رد یملع  صقان  تادـهاشم  زا  یغارچ  همین  اـب  نرق 19  رد  ناتـسرپدوخ  زا  یـضعب  هک  تسا  یتحاـقو  یمرـش و  یب  نآ  زا  یـشان  يزورما 
روصت لباق  یگدنز  يارب  یفده  هفـسلف و  اهنآ  نودب  هک  ار  یناسنا  هدـنزاس  ياهـشزرا  همه  دـنتخاس و  یفتنم  ناسنا  زا  ار  تیناسنا  تسد ،

زا ناسنا  یئادج  مان  هب  يدنزرف  هناروکروک  میلـست  نیا  زا  دـندومن و  یتسرپ  تذـل  یـسنج و  هزیرغ  تردـق و  میلـست  هتـسب  تسد  تسین ،
دش ك هدیئاز  ناسنا 

نادنمـشناد و هاگدـید  زا  ناراـکبان  نیا  تـلاذر  یتـسپ و  هـچ  رگا  دزاـسیم . رتسکاـخ  دوـخ  ماـک  رد  ار  تیرـشب  شیاههلعـش  اـب  زورما  ه 
یلو دـننکیم ، تابثا  ار  نانآ  ندوب  ملع  دـض  یفاک  مزال و  دـح  هب  تالاقم  اهباتک و  رد  یتح  تسین و  هدیـشوپ  یناسنا  مولع  نارظنبحاص 

، میدرک هراشا  الاب  رد  هکنانچ  لاح  نیا  اـب  دوب . دـهاوخن  ناربج  لـباق  زگره  هک  دـیآیم  دوجوب  عماوج  ناـحولهداس  زا  يرامـشیب  تاـفلت 
، كاپ ياهناسنا  ياهنادجو  دهعتم و  نادـنمرنه  گرزب و  يامکح  ءایلوا و  ءایـصوا و  ماظع و  يایبنا  هلیـسوب  يدـنوادخ  محارم  فاطلا و 

هلـسلس نیا  دومرف و  تیبثت  نایمدآ  نورد  رد  تسین ) حرطم  یناسنا  نآ  نودـب  هک   ) ار تدـحو  نآ  ساسحا  یئاـبیز  تمظع و  ترورض و 
تاجن یمتح  طوقس  زا  نیمز ) يور  رد  مالسلاهیلع  مدآ  هللا  هفیلخ  رشبلاوبا  ترضح  زا  تسا  ترابع  نآ  هلـسلس  رـس  هک   ) ار رـشب  ینالوط 

رثوم ياهماگ  نآ ، هب  لوصو  قرط  هئارا  ترورض  تیوه و  حیضوت  رد  نیملـسم  عماوج  نادنمرنه  یمظع ، تدحو  نیا  یبدا  نایب  رد  داد .
رد نآ  ندیـسر  تیلعف  هب  يارب  اهناسنا  تیبرت  میلعت و  تدحو و  ساسحا  هب  لوصو  قرط  مینیبب  دـیاب  نونکا  دناهتـشادرب . يرمثم  رایـسب  و 

قوذ عابشا  يارب  نادنمرنه  هک  تسا  هدوب  يزادرپ  هحیرق  قوذ و  هب  دنتسم  طقف  ساسحا  نیا  نایب  كرد و  ایآ  تسیچ ؟ اهناسنا  نورد 
زا یضعب  ام  هک  تسا  اهقطنم  نیرتيوق  هب  دنتسم  ساسحا  تقیقح و  نیا  هکلب  زگره ، هن  هک  تسا  نیا  خساپ  دناهداد ؟ ماجنا  دوخ ، يرنه 

نیمادـک مینیبب  ات  میهدیم  ماجنا  تعیبط  قوف  ات  تعیبط  زا  یعازتنا  ياهتدـحو  بیترت  اب  ار  راک  نیا  اـم  میروآیم . ثحبم  نیا  رد  ار  اـهنآ 
هلیسو هک  دادعا  هلسلس  زا  مقر  نیلوا  نامه  يددع - تدحو  - 1 تسا . لیصا  اهناسنا  نایم  تدحو  یگنهامه و  عازتنا  يارب  تباث  تقیقح 

يددـع دـحاو  نیا  ناسنا ، اهدرایلیم  يارب  تدـحو  دـیرجت  اشنم  هک  تسا  یعطق  دـشابیم . اـهنآ  هدـننک  بیکرت  رگید و  دادـعا  شراـمش 
ار يددع ) تدحو   ) یتدحو نینچ  نونکات  مه  یلقاع  چیه  و  دنـشابیم ، يددع  دحاو  کی  زا  شیب  اهناسنا  هک  تسا  یهیدـب  اریز  تسین ،
تاـیهام و زا  تستراـبع  مکی - هجرد  ددرگیم : میـسقت  هـجرد  ود  رب  دـحاو  نـیا  یعیبـط - تدـحو  - 2 تسا . هدرکن  اـعدا  ناـسنا  هراـبرد 
دـیرجت و میـسجت و  لـقعت و  فاـشتکا و  تردـق  قطن و  رکفت و  ناوـیح و  زا  بکرم  یتیهاـم  ياراد  اـهناسنا  همه  نآ . یعیبـط  تاـصتخم 

یعیبط تدحو  عازتنا  اشنم  هک  يدحاو  زا  دوصقم  نیاربانب  دشابیم . رب 900  غلاب  تاصتخم  نیا  هک  دنتسه  هیرگ  هدنخ و  دننام  یتاصتخم 
رگا تسا . هتخاس  كرتشم  نیعم ، عون  کی  رد  ار  همه  هک  دـشابیم  نآ  تاصتخم  تیهام و  رد  اهناسنا  هباشت  لـثامت و  تقیقح  رد  تسا 

هچ ه
اهناسنا همه  یهاگآ  دروم  هکنیا  اب  دوشیم ، دـیرجت  نآ  زا  هک  یتدـحو  دـحاو و  نیا  یلو  دـنکرتشم ، روبزم  یعیبط  دـحاو  رد  اـهناسنا  هم 

ار رگیدـکی  زا  تشذـگ  راظتنا  دـنناوتب  اهناسنا  هک  دـشاب  هتـشاد  يریثات  نانچ  رگید  ناسنا  هب  ناـسنا  ندرک  کـیدزن  رد  دـناوتیمن  تسا ،
رد ار  نانآ  همه  كارتشا  ندوب و  عونمه  زا  عالطا  دنـسریم ، يرکف  دـشر  زاغآ  هب  هکنیمه  یمدآ ، دارفا  رگید  ترابع  هب  دنـشاب و  هتـشاد 
رب دوخ  عونمه  زا  ناسنا  يانشآ  ناسنا  هک  یئاهنوخ  همه  نآ  مرازه  دص  لاح  نیا  اب  دنروآیم ، تسدب  یناور  یعیبط  تاصتخم  تیهام و 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1766 

http://www.ghaemiyeh.com


هک هدش  یـشالتم  ياههزانج  اههشال و  همه  نآ  و  تسا ، هتخیرن  نیمز  رب  دوخ  عونمه  ریغ  عونمه و  زا  ياهدنرد  چـیه  تسا ، هتخیر  نیمز 
یناشفشتآ و ياههوک  اهنوعاط و  اهلیـس و  اههلزلز و  هلیـسوب  تسا ، هدش  نیمز  شقن  ناسانـشدوخ )  ) ناسانـشناسنا هنوگ  نیا  هحلـسا  اب 
رد یحورـشم  ثحب  عوضوم  نیا  رد  تسا . هدوبن  دـناهدیناسر ، تکاله  هب  ار  اهناسنا  دوخ  رابگرم  ياههبرـض  اـب  هک  یعیبط  لـماوع  رگید 

تموصخ هنیک و  نتـشیوخ  عونمه  اـب  تادوجوم  همه  زا  شیب  نتـشیوخ  عونمه  يانـشآ  نیا  هک : میئوگیم  رادـقم  نیمه  میرادـن ، اـجنیا 
گن دیروایب ، تسدب  یعالطا  نتشیوخ  عونمه  اب  هطبار  رد  ناسنا  روآمرش  تشذگرس  زا  يدودح  ات  هکنیا  يارب  تسا . هدیزرو 

. دیزادنیب سباه  ساموت  فیلات  ناسنا ) تعیبط   ) و یسایس ) دسج   ) و ناتایول )  ) یلوایکام و فیلات  رایرهش )  ) دننام یئاهباتک  قاروا  هب  یها 
رد اـهناسنا  لـیامت  هباـشت و  ناـمه  هک  یعیبط  تدـحو  هب  هک  میرادـن  غارـس  ار  یلومعم  مدآ  چـیه  هکلب  ار  يرکفتم  چـیه  مه  نونکاـت  و 

هجرد یعیبط  تدحو  دشاب . هتـشاد  ار  حاورا  اهنامرآ و  رد  لوقعم  تدـحو  یگنهامه و  عقوت  هدومن و  دانتـسا  دـشاب ، تاصتخم  تیهام و 
( دکار  ) اتـسیا یگنهرف  تدحو  راهچ - یعامتجا . یگدنز  تدـحو  هس - یعیبط . طیحم  تدـحو  ود - يداژن . تدـحو  کی - دـننام : مود 

یعیبط تلاصا  ماکحتـسا و  رد  هچ  رگا  اهدـحاو  نیا  یخیراـت . تشذگرـس  تدـحو  جـنپ - ضحم . یعیبط  ياههتـساوخ  رـصانع  رب  ینتبم 
زا رترثوم  رایسب  رگید  ناسنا  يوس  هب  ناسنا  بذج  رد  ریثات  رظن  زا  یلو  دنـشابیمن ، هجرد 1  یعیبط  دحاو  اب  هسیاقم  لباق  ندوب ) عونمه  )
هب ار  داژن  نآ  مدرم  حالطـصا ، هب  یناـسنا  عماوج  نیرتندـمتم  رد  یتـح  داژن  رد  تدـحو  لاـثم  ناوـنع  هب  دنتـسه . هجرد 1  یعیبط  دـحاو 

ياهناسنا نایم  رد  هک  یتفلا  سنا و  نینچمه  تسا . هداد  رارق  رگید  ياهناسنا  يورایور  گرم  دح  رـس  ات  ارنانآ  هدومن و  بذـج  رگیدـمه 
ای دوس  اب  ضراعت  عقوم  رد  بلج  لماوع  نیا  همه  دنکیم . داجیا  نانآ  نایم  رد  یتدـحو  یگنهامه و  دـیآیم ، دوجوب  یعیبط  طیحم  کی 

ایز باجیا 
بذج تیلباق  همه  زا  شیب  يداژن  دحاو  قوف  ياهدحاو  نایم  رد  هتبلا  دنریگیم . رارق  مه  يورایور  اهناسنا  دنتفایم و  راک  زا  یـصخش  ن 

، گرزب نارکفتم  هدنزاس  ياههشیدنا  ناربمایپ و  تلاسر  يارجا  تاغیلبت و  همه  نآ  زا  دـعب  هزورما  یتح  دراد ، ار  رگیدـکی  يوس  هب  دارفا 
هجرد ياهدحاو  نیا  هچ  رگا  هصالخ ، تسا . یقاب  دوخ  تردق  هب  داژن ، مه  ریغ  عفد  رگیدکی و  هب  داژن  مه  دارفا  شـشک  رد  داژن  عوضوم 

تقد کی  اب  دشابن . راک  رد  يدرف  نایز  دوس و  هکنیا  هب  طورـشم  یلو  دـننک ، لمع  رگیدـکی  هب  دارفا  بلج  لماوع  ناونع  هب  دـنناوتیم   2
ياـهیهاوخدوخ سح  عابـشا  يارب  يرادربهرهب  ضرعم  رد  اهتدـحو  اـهکارتشا و  اـهداحتا و  اهدـحاو و  نیا  هـمه  تـفگ  ناوـتیم  مزـال 

ای داژن ، هار  رد  يراکادف  تفگ : ناوتیم  اذل  دـنریگیم ، رارق  یهاوخدوخ  هار  رد  هدافتـسا  ضرعم  رد  اهنآ  همه  ینعی  تسا ، هدوب  نایمدآ 
هملک ود  نیا  ناوتیم  هکیروطب  تسا ، نتـشیوخ  هار  رد  يراکادـف  دوخ ، عامتجا  دارفا  یعیبط و  طیحم  مه  دارفا  دـننام  يرگید  عوضوم  ره 

يراـبجا و عون  ود  هب  دـنناوتیم  و 2  هجرد 1  یعیبـط  ياهدـحاو  عون  ود  ياهدـحاو  زا  یـضعب  دومن . لیدـبت  نم )  ) هملک هب  ار  نم ) داژن  )
حاو رد   ) یگدنز يارب  صوصخم  ناکم  یعیبط و  طیحم  صوصخم و  عامتجا  يرایتخا  باختنا  دننام  دنوش ، میسقت  يرایتخا 

تاذ تنایص  - 3 صاخ . ریسم  رد  غوبن  ندیناسر  تیلعف  هب  میـسجت و  لقعت و  يارب  داوم  يرایتخا  باختنا  دننام  و  هجرد 2 ) یعیبط  ياهد 
لداع ناسنا  دنچ  ای  ود  مه  هک  یگدنز  هار  رس  زا  محازم  عفد  يارب  هاگ  دشابیم ، یعمج  تاطابترا  لکشت و  یضتقم  ناسنا  تایح  رد  هک 
نداد مه  هب  تسد  دننام  دندیردیم  ار  رگیدمه  دوبن  محازم  رطخ  رگا  هک  ار  هدنرد  صاخشا  مه  ددنویپیم و  رگیدکی  هب  ار  تلیـضفاب  و 

اب ناـسنا  اـهنویلیم  تسا  نکمم  دوس  ندروآ  تسدـب  يارب  هکاـنچ  نمـشد ، عفد  يارب  شوم  اـب  هبرگ  وهآ و  اـب  گـنلپ  شوگرخ و  اـب  ریش 
زا رارف  زا  یـشان  ياهیگنهامه  نیا  یلو  دـندرگ . گنهامه  دـنوش و  بذـج  رگیدـکی  هب  داضتم ، فلتخم و  ياهنامرآ  اهيوه و  نتـشاد 

هکلب تسین ، یتاذ  شزرا  ياراد  هنوگ  چیه  دندرگیم ، دحتم  دنوشیم و  بذج  رگیدکی  هب  ینایاشگناهج  دـننام  هک  دوس  بلج  ررض و 
ققحت يارب  رگم  دـشابیم  زین  نارگید  یگدـنز  هدـننز  مه  رب  اهناسنا و  محازم  تسا ، دوس  بلج  يارب  داـحتا  هک  مود  تروص  رد  یهاـگ 

هک دسریم  رظن  هب  دروآ . میهاوخ  ار  تایآ  نآ  زا  ياهنومن  ام  تسا و  هدمآ  زین  ینآرق  تایآ  رد  هک  یناسنا  يالاو  ياهفدـه  هب  ندیـشخب 
ددم نوچ  ار  بآ  هلمج : نآ  زا  ار ) نالوغم  یگنهامه  داحتا و  هن  ، ) دناهدرک هیصوت  ار  یگنهامه  داحتا و  هنوگ  نیا  ام  ردقیلاع  يارعش 
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رد دنتـشپ  کی  فدـص  زک  رهگ  جـنپ  نآ  تسا : هتفگ  رگید  يرعاـش  يونزغ  یئانـس  میکح  بارخ  دوب  هچنآ  ددرگ  ناتـسلگ  بآ  زا  دوب 
رب هک  ناتساد  نیا  يدینشن  وت  اناد  دنتشم ز  اهنهد  رب  دنوش  عمج  نوچ  دنچیه  اهرظن  رد  دنوش  درف  نوچ  دنتـشگنا  یمدرم  لامک و  تسد 

ردنا تسا  طرش  یهرمه  یسودرف  مساقلاوبا  میکح  تشم  هب  دنام  داب  ار  هوک  نت  تشپ  تشپ  دهن  ردارب  ود  رگ  هک  ناتساب  هتفگ  زا  دیوگ 
نمجنا و ضرغ ز  یمـسای  دیـشر  دیدن  سک  ناراگزاسان  شزاس  دیدپ  دیان  نایز  جـنر و  زج  هنرو  اهراب  لزنم  هب  نامـسآ  دـسر  ات  اهراک 

دهاوخ گنهن  يو  زک  دـیاب  طیحم  زگره  دوشیمن  ادـیپ  یهام  هرطق ، تسایرد ز  مهب  لصتم  دـش  وچ  هرطق  هک  ارچ  تساوق  عمج  عاـمتجا 
هک ارچ  ندنار  ناوتیمن  زگره  یتشک  هرطق  هب  تسایاش  نآ  زا  ینک  روصت  ضیف  هچنآ  ره  تشگ  ایرد  وچ  یلو  دیاین  چیه  هرطق  تساخ ز 
درف درف  تساون ز  گرب و  تقو  راورخ  نمرخ و  تشگ  وچ  دـناشن  عوج  ناـن و  تخپ  ناوتن  یمدـنگ  تساـنهپ ز  هن  تسه و  قمع  هن  ار  وا 
مکح هب  ارچ  دوب  یفاـک  شیوخ  لـقع  ار  وت  ارم و  رگا  تساوخ  یهاوخ  هچ  ره  تساوخ  ناوت  عمج  یلو ز  گرزب  ياـهراک  تسا  لاـحم 

حتف يور  دنک  يار  هچ  ره  هب  دوش  عمج  ماقم  کی  رد  وچ  دنچ  ياوق  تسا  روش  رب  رما  دنوادخ 
اب هک  دورـس  هعامجلا  عم  هللادـی  لیلد  نیدـب  تساـپب  قاـفتا  حاـمجا و  تسه ز  هچ  ره  هک  دومن  قاـفو  تیعمج و  دـیابب  یلب  تساـجنآ  اـب 

دـیابب ز عامتجا  سپ  تسالم  دیـس و  یفوص و  تیاکح  نامه  دـتف  عمج  نایم  ردـنا  هقرفت  وچ  یلو  تسالوط  يدـی  يوق ، یتسد  تعاـمج 
طرش تسین  كاب  نمـشد  ار ز  نامیپ  تخـس  ناتـسود  یناهارف  کلامملا  بیدا  تسانعم  یب  عامتجا  دوبن  رگا  ملع  هک  ملع  شناد و  يور 

يزاریش يدعـس  دلـسگن  شرای  دنفـسا  یتفات  رب  مه  هب  نوچ  یتوق  دشابن  ار  اتکی  طیخ  نارازه  دص  دلـسگن  شرای  دنویپ  زک  تسا  نآ  رای 
یـشحو سب  رای و  ددـم  زا  دوش  عفر  سک  شیپ  دـتف  وچ  ینارگ  راک  دوز  دـنیابر  تسد ، دوش  ود  نوچ  دوبر  دـیاشن  تسد  کی  هب  هچنآ 

، قافتا هب  يرآ  تفرگ  ناهج  تحالم  قافتا  هب  تنـسح  يزاریـش  يدعـس  تسوپ  دنناردب  ار  نایژ  ریـش  قافتا  دتف  وچ  ار  ناگچروم  یقفاب 
دنیامن و قافتا  رو  دنرخن  وج  مین  هب  نمـشد  هنعط  رازه  لاح  همه  رد  دـنلدکی  رگا  مه  اب  تسد  ود  يزاریـش  ظفاح  تفرگ  ناوتیم  ناهج 

يژک دـص  هب  نت  کی  يوس  نانمـشد  هک  يرآ  تسدـب  یتسود  نیمی  نبا  شوکب  دـنردب  مه  ار ز  كـالفا  هعلق  هک  دزـس  دـننک  مزج  مزع 
نگ یماظن  ار  هوبنا  درآ  یگدنکارپ  ار  هوک  دنکشب  دوش  کی  لد  ود  يدمویرف  نیمی  نبا  دنرگن 

یعمج هتـسد  لکـشت  هزیگنا  هک  تسا  یئالاو  فده  هب  طوبرم  داحتا  یگنهامه و  نیا  تیبولطم  میدرک ، هراشا  الاب  رد  هکنانچ  هتبلا  يوج 
يانبم رب  دینک  يرایمه  : ) ناودعلا مثالا و  یلع  اونواعتال  يوقتلا و  وربلا  یلع  اونواعت  و  تسا : هدومرف  لاعتم  دنوادخ  دروآیم . دوجو  هب  ار 

اهناسنا یگنهامه  لکـشت و  رد  هک  یبلاج  رایـسب  هتکن  تموصخ ). هانگ و  داجیارب  دـینکن  يرایمه  و  يوقت ، يراکوکین و  داجیا  هار ) رد  )
ترابع هب  دوشیمن . هدید  اهیئادـج  رد  هک  تسا  یطاسبنا  طاشن و  ورین و  شیازفا  دراد ، دوجو  تاریخ  اهیکین و  ندروآ  دوجو  هب  هار  رد 

عمج نایم  رد  هک  تسا  یعقوم  زا  رتناوتان  رتطاشن و  مک  دنک ، وپاکت  یکین  ریخ و  هار  رد  یئاهنت  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  هدش  هبرجت  رگید 
تیاـنع يوـقت  يراـکوکین و  هار  رد  لکـشتم  ياـهعمج  هـب  یـصاخ  تیاـنع  فـطل و  لاـعتم  دـنوادخ  دـیامنیم . شـالت  هدـش  گـنهامه 

يدنوادخ تمحر  تاریخ ) ندروآ  دوجو  هب  يارب  یعمج  لکـشت   ) تعامج : ) همحر هعامجلا  تسا : هدمآ  ثیدح  رد  هکنانچ  دیامرفیم ،
تعامج دـنعمج و  کیل  تسا  تجح  دـص  ارم  اهنیا  اب  تفگ  تسا ). لکـشتم  تیعمج  اـب  يدـنوادخ  تسد  : ) هعاـمجلا عم  هللادـی  تسا ).

زک نک  دهج  رسپ  يا  دمآ  تمحر  تعامج  نوچ  ناد  لیوات  همحر  هعامجلا  نابز  یب  نابز و  اب  نایوگزار  تسا  تمحر 
اوعیطا و  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  يولوم  تسه  هچ  ره  نتفگ  وت  اب  مناوت  ات  تستمحر  تعامج  ار  دوخ  نک  عمج  رس  جات  يرآ  تمحر 

عازن رگیدکی  اب  ار و  وا  لوسر  ادخ و  دینک  تعاطا  و  : ) نیرباصلا عم  هللا  نا  اوربصا  مکحیر و  بهذـت  اولـشفتف و  اوعزانتال  هلوسر و  هللا و 
هیآ نیا  تسا ). نارابدرب  اب  دـنوادخ  اعطق  هک  دیـشاب  ابیکـش  لـمحتم و  و  دوریم ، امـش  يوربآ  ورین و  دـیروخیم و  تسکـش  هک  دـینکن 

، سانشن ناسنا  ياهناسنا  دض  رب  يزوریپ  زا  تسا  ترابع  هک  دیامرفیم  نایب  ار  داحتا  عامتجا و  یتایح  رایسب  تیـصاخ  رظن  کی  زا  هفیرش 
زا و  تیثیح . وربآ و  نتفر  ورین و  لالحمضا  طوقس و  زا  تسا  ترابع  هک  دوشیم  رکذتم  ار  یگدیشاپ  یگدنکارپ و  تیـصاخ  نینچمه  و 

یلاع تدـحو  نامه  هب  ار  ناسنا  دـشاب ، هدوب  وا  لوسر  يدـنوادخ و  رماوا  تعاطا  لولعم  داحتا  عاـمتجا و  رگا  تفگ : ناوتیم  رگید  رظن 
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، دوخ ناعونمه  هراـبرد  اـهناسنا  زا  ياهدـع  فطاوع - عابـشا  لـماع  - 4 درک . میهاوخ  ناـیب  يراـیتخا ) تدـحو  لـماع   ) رد هک  دـناسریم 
هکنیا اب  ساسحا  نیا  دـشابیم . نانآ  ياهیـشوخ  رد  یـشوخ  ساسحا  اهناسنا و  مالآ  هب  يزوسلد  ءاشنم  هک  دـننکیم  دوهـش  ار  یتدـحو 

اهیتشز و هدهاشم  اب  تسا  نکمم  لاح ، نیااب  دشاب ، هدیسرن  یلاع  دیعصت  هجرد  هب  هدوب و  ماخ  تسا  نکمم 
مهف بان و  لقع  نیرب و  كرد  هب  دنتـسم  دـحاو  تاـساسحا  رگا  و  دورب ، نیب  زا  دـیامن و  شکورف  اـهناسنا  زا  دودـحم  يدارفا  زا  اهیدـیلپ 

هک تسا  نیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  یلو  تشگ . دهاوخ  حرطم  هرامش 5  رد  هک  تسا  شزرا  اب  مهم و  هداعلاقوف  ساسحا ، نیا  دشاب ، یلاع 
ياهفطاع نیا  اریز  دربن ، نیب  زا  ار  رگید  ياهناسنا  هب  تبحم  يابیز  هفطاـع  تسپ ، مدرم  زا  يدارفا  ياهیدـیلپ  اـهیتشز و  هدـهاشم  اـب  یمدآ 

فیـصوت و تبحم و  یـسراف ، تایبدا  رد  تسا . هتـشاد  یلجت  تبحم  مان  هب  يرـشب  عماوج  تایبدا  همه  رد  هک  تسا  هدنزاس  مهم و  رایـسب 
یئانب ره  مایا  دـنکیم  بارخ  تسا  دابآ  مئاد  هک  تبحم  يانب  زج  هب  هلمج : نآ  زا  تسا ، هدرک  هولج  یلاع  رایـسب  نآ ، نتـشاد  هب  کیرحت 

نوک و دریگن  رارق  ناهج  تبحم  هب  زج  ظفاح  تسا  للخ  زا  یلاخ  هک  تبحم  يانب  رگم  ینیبیم  هک  انب  ره  دوب  ریذپ  للخ  ینیئان  تربع  ار 
زج هب  یئانب  چیه  دنامن  رادیاپ  كاخ  رب  رب ز  تبحم  يانب  يدـش  یک  لد  هناخ  ناسنا  یتسه  دوبن  تبحم  رگ ز  تبحم  ياقب  زا  یقاب  ناکم 

اصع و یسوم و  شتآ  نآ  تبحم  روگنایم  زج  دهدن  یتسم  تبحم  روش  زا  زج  ماک  دوشن  نیریـش  ارآ  کلم  سمـش  نسحم  تبحم  يانب 
میدید تسود  دشن  ریشمش  هجنپ  رسب  هک  نمشد  تبحم  روط  هرئان  زا  دب  هلعش  کی  اضیب  دی 

هک تبحم  زجب  اطع  یعیمـس  تبحم  روم  دنز  هجنپ  نایژ  ریـش  اب  تسین  بجع  تشگ  رگا  بلاغ  اطع  سفن  رب  تبحم  روز  وا  رب  دیبرچ  هک 
دنیـشن لباقم  یهاش  هب  یئادـگ  اجنآ  هک  تبحم  مزب  هب  مزان  هب  یقارن  یئافـص  خاک  يرآ  رب  رگا  نودرگ  هب  بارخ  دوش  تسا  یقاـب  دـباات 
تبحم ياهیبجعلاوب  نیب  يزاریش  لاصو  دور  اپ  هب  تبحم  قیرط  رد  هک  يراخ  رـس  هب  یخرلگ  دنز  هک  یلگ  زا  هب  دشاب  یناهفـصا  بیبط 

هچ وت  تبحم  يا  لاهن  لخن و  همه  دنیورب  كاخ  لگ و  زا  یناتـسربط  تیاده  لد  زا  دور  نوحیج  هک  تسیرمع  هرطق و  کی  دوب  ملد  هک 
زا يراد  یـشیاسآ  رگ  ینیوزق  سروـن  درک  دـیابیمن  هنیک  هرگ  لد  هـچنغ  ددرگ  تـبحم  نادـنخ  لـگ  دـناوت  اـت  یئوریم  لد  هـک ز  یلخن 
رای تسوخ  دب  هک  را  شوکم  يرود  هب  هن  يوس  کی  هب  ار  یگدنکارپ  هن  يور  ناتسود  تیعمج  هب  رامـش  تمینغ  نازیزع  لاصو  راگزور 

يوم نآ  رب  نک  رظن  روش  دنرآرب  یگنج  ناریش  روم ز  دنیآ  مه  اب  نوچ  هک  ینیبن  يولهد  ورسخ  ریما  راک  ماجنا  رـس  دتفا  يرود  دوخ  هک 
اهخلت تبحم  زا  يدعـس  تسا  رتمکحم  ریجنز  دـش ز  رپ  وچ  تسارتمک  ياهتـشر  زا  تساهنت  وچ  رظن  لها  دـننیب  کـیراب  هک  رـس  کـیرات 

بحم زو  دوش  یفاص  اهدرد  تبحم  زا  دوش  نیرز  اهسم  تبحم  زا  دوش  نیریش 
یتخب راب  تبحم  زو  دوشیم  یتخت  راد  تبحم  زا  دوشیم  لم  اههکرـس  تبحم  زو  دوشیم  لـگ  اـهراخ  تبحم  زا  دوش  یفاـش  اـهدرد  ت 

زا دوشیم  يروح  وید  تبحم  زو  دوشیم  يرون  ران  تبحم  زا  دوشیم  نخلگ  هضور  تبحم  یب  دوشیم  نشلگ  نجـس  تبحم  زا  دوشیم 
شین تبحم  زا  دوشیم  يداه  لوغ  تبحم  زو  دوشیم  يداش  نزح  تبحم  زا  دوشیم  نهآ  موم  تبحم  یب  دوشیم  نغور  گنـس  تبحم 
هدـنز هدرم  تبحم  زا  دوشیم  تمحر  رهق  تبحم  زو  دوـشیم  تحـص  مقـس  تبحم  زا  دوـشیم  یـشوم  ریـش  تبحم  زو  دوـشیم  یـشون 

داز قشع  نیااجک  صقان  شناد  تسشن  یتخت  نینچ  رب  هفازگ  یک  تسا  شناد  هجیتن  مه  تبحم  نیا  دوشیم  هدنب  هاش  تبحم  زو  دوشیم 
ربتعم عبانم  رد  مه  نآ ، هب  هیـصوت  اهناسنا و  نایم  رد  ینیب  شوخ  افـص و  حلـص و  داجیا  هب  روتـسد  يولوم  دامج  رب  اما  صقاـن  دـیاز  قشع 

تحیصن زا  هک  نک  نامرف  راد  شوگ  نم  تحیصن  یکی  هنومن : ناونع  هب  تسا ، هتـشاد  یلاع  رایـسب  هولج  تایبدا  رد  مه  هدمآ و  یمالـسا 
تدع يراد و  توق  هچ  رگا  درم  ددرگ  هدوتـس  ندرک  ارادـم  زا  هک  نک  ارادـم  همه  يارگ و  حلـص  هب  همه  درک  نامرف  هک  دـنک  نآ  دوس 

هزاف دراد  هک  ره  هن  تخاس  دیاب  برح  ریشمش ، دراد  هک  ره  هن  درگم  گنج  درگ  هب  يآ و  رد  حلص  درگ  هب  رایسب 
نینموملاریما ظفاح  ارادم  نانمـشد  اب  تورم  ناتـسود  اب  تسا  فرح  ود  نیا  رـسیفت  یتیگ  ود  شیاسآ  یتسب  حتفلاوبا  دروخ  دـیاب  رهز  ر ،

ار مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  شدنزرف  ود  رمع  رخآ  تاعاس  رد  دمآ ، دورف  ناشکرابم  رس  رب  هک  یتبرـض  زا  سپ  مالـسلاهیلع 
یفرعم یناسنا  ياههفیظو  نیرتگرزب  زا  ارنآ  هدوب و  فطاوع  عابشا  دودح  زا  رتالاب  هک  دندومرف  هیصوت  نیبلاتاذ  حالصا  هب  يدج  روط  هب 
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یلص امک  دج  تعمس  یناف  مکنیب ، تاذ  حالـص  مکرما و  مظن  هللا و  يوقتب  یباتک ، هغلب  نم  یلها و  يدلو و  عیمج  امکیـصوا و  دندومرف :
سک ره  نینچمه  منامدود و  نادنزرف و  همه  امش و  نم  : ) مایصلا هالصلا و  هماع  نم  لضفا  نیبلا  تاذ  حالص  لوقی : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

اریز همه ،) نایم  رد  حلص  داجیا  حالصا و  ای   ) ناتنایم رد  حلص  روما و  مظن  یهلا و  ياوقت  هب  منکیم  هیـصوت  دسرب  وا  هب  راتفگ  نیا  هک  ار 
هتبلا .( ) هزور زامن و  مومع  زا  تسا  رترب  اهناسنا  نایم  حالصا  حلص و  دومرفیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناتدج  زا  نم 

تمظع و فیصوت  رد  ینآرق  تایآ  درک ). میهاوخ  حرطم  ترضح  نآ  تیصو  همه  ریسفت  عقوم  رد  هللاءاشنا  هک  دراد  يریـسفت  هلمج  نیا 
ومن ناونع  هب  تسا ، هدومرف  یتانایب  یناوارف  دراوم  رد  حالصا ، حلص و  ترورض 

يارب یناسنا  فطاوع  عابـشا  یگزیگنا  رد  دینک ). حالـصا  ار  ناتدوخ  نایم  دیزروب و  يوقت  ادـخ  هب  : ) مکنیب تاذ  اوحلـصاو  هللا  اوقتاف  هن :
هدوسرف مغ  ناج  سینا  میشاب  مه  راوخمغ  مه ، رای  مه ، سنوم  ات  ایب  دناهدروآ : یلاع  رایسب  نیماضم  ردقیلاع  يارعـش  داحتا ، یگنهامه و 

يافش مه ، ياود  میـشاب  مه  راک  رد  مه  ياپ  تسد و  زور ، نوچ  دوش  میزوس  رگدکی  رهب  میدرگ و  مه  عمـش  دیآ  بش  میـشاب  مه  رامیب 
رد يرـس  يور  کی  لدکی و  نابز و  کی  میوش و  نت  کی  مهب  میـشاب  مه  رادلد  مه ، ناناج  مه ، ناج  مه ، لد  مه  يادف  مه ، يارب  مه ،

رگدکی تایح  میشاب  مه  راگرپ  مهدرگ  رب  رـس  میرآ  مهب  دیآ  نایم  رد  ات  ياهرهز  دشابن  ار  یئادج  میـشاب  مه  راب  شود  میرآ و  مه  راک 
یتسم تقو  وچ  مه  رهب  میدرگ و  مه  لقع  يرایشوه  تقو  هب  میشاب  مه  رابنوخ  هدید  هگ  مه ، نادنخ ز  یهگ  میریم  رگدکی  رهب  میشاب و 

تیعمج هب  میشاب  مه  رازلگ  قنور و  دوخ  مه ، گنر  يوب و  هب  مه  يارس  مغ  بیلدنع  يزاس  همغن  زا  میوش  میـشاب  مه  راشرـس  رغاس  دیآ 
هدید ینابـساپ  رهب  میدنب ز  نتـشیوخ  رب  ار  باوخ  ینابهدید ، يارب  میـشاب  مه  رایـشه  ام  گنهآ  دنک  تلفغ  رگا  یناشیرپ  داب  زا  میرآ  هانپ 

بج ابق و  میشوپ  رگدکی  بیع  میدرگ و  رگدکی  لامج  میشاب  مه  رادیب 
مه نادرگالب  میـشاب  مه  راچان  هراچ  ار  رگدـکی  يـالب  میدرگ  مه  ياـیند  مه ، نید  مه ، يداـش  مه ، مغ  میـشاب  مه  راتـسد  نهاریپ و  ه و 
مه تسد  نابز و  میشوپ  رد  رادرک  هماج  دوخ  ار  راتفگ  ایب  میـشاب  مه  راد  تنم  و  ناج ، زا  مه ، نابرق  هدش  میدرگ  رگدکی  درگ  هدیدرگ ،

رگیدمه ردـق  ات  ایب  میـشاب  مه  رارـسا  هنیجنگ  مه ، زاسمد  ایب  ملاع  رد  ضیف  يا  یمدـمه  وت  زجب  منیبیمن  میـشاب  مه  راکتمدـخ  میدرگ و 
یگـس دندرک  تسود  يادف  ناج  نامیرک  مینارگ  ور  ات  هنیآ  اب  ارچ  دش  نیقی  نموم  هنیآ  نموم  وچ  مینامن  رگیدـکی  هگان ز  ات  هک  مینادـب 

تسرپ و هدرم  ارچ  مریم  هک  نم  زا  يوش  لدشوخ  یهگ  مینارن  لد  زا  ارچ  ار  اهـضرغ  ار  یتسود  دراد  هریت  اهـضرغ  مینامدرم  مه  ام  راذگب 
نوچ اـم  میلـست  رد  هک  نک  یتـشآ  مدرم  رادـنپ  نونک  میناـحتما  رد  تمغ  زارمع  همه  درک  یتـشآ  یهاوخ  گرم  دـعب  وـچ  میناـج  مصخ 
نیز ام  مهتم  یتسه  هب  اریزا  لد  يا  راو  هدرم  نک  شمخ  میناـمه  نونکاـک  هد  هسوب  ار  مخر  نداد  هسوب  یهاوخب  مروگ  رب  وچ  میناـگدرم 

هدرک و رگیدـکی  هب  اهناسنا  یگتـسویپ  هب  کیرحت  دراد ، نایرج  تاسوسحم  هدرپ  تشپ  رد  هک  شنکاو  شنک و  نوناق  يولوم 5 - مینابز 
رب لیس  دیامنیم : يریگولج  رارضا  تموصخ و  رگیدمه و  زا  نتخیسگ  زا 

گنـس زا  نمیا  میدزن  ناـشیرپ  ياـهلد  هشیـش  رب  گنـس  يزیربت  بئاـص  مدزن  يزاـب  هناـخ  رد  تقویب  هک  نم  درآیم ؟ ارچ  روز  نم  هناـخ 
یناهفـصا یقاقـش  دشک  ماقتنا  نم  زا  ناوت  هک  ياهناهب  تفاین  خرچ  هک  ملدشوخ  نآ  زا  يدـیما  انب  ینادـمه  تریغ  ام  هشیـش  دوب  تافاکم 

ناریح هداتف  هتشک  یکی  دید  یهر  هب  یسیع  ظفاح  درآ  رامشیب  جنر  هک  نک  رب  ینمـشد  لاهن  درآ  رابب  لد  ماک  هک  ناشنب  یتسود  تخرد 
نکم تشگنا  تشک  ار  وت  هکنآ  دوش  هتـشک  اجک  زاب  ات  راز  يدش  هتـشک  ات  یتشک  ار  هک  هک  اتفگ  تشگنا  رـس  نادـند  هب  تفرگب  دـش و 
نادنچ ار  عمش  هناورپ  قحان  نوخ  هک  يدید  ورـسخ  رـصان  هب  بوسنم  تشم  تنتفوک  رد  هب  هجنر  دنکن  سک  ات  سک  نتفوک  رد  هب  هجنر 
تدب ياهراک  تسا  ضرق  دنک  اهر  نودرگ  دراذگ و  ورف  نارود  يدب  ناک  رادنپم  وت  ینکیم  هک  دب  ره  دنک  رحس  ار  بش  هک  دادن  ناما 

رد نانس  غیت و  متس  ریت  ناک  شیورد  لد  رب  متس  ریت  نزم  راهن  یناشاک ز  یئافش  میلح  دنک  ادا  دنام  وت  رمع  رگا ز  زور  کی  راگزور  دزن 
یگرزب هوک  ناک  مدرم  هر  رب  هنم  گنـس  یلدگنـس  زا  درآرب  مخت  نآ  يراک  يدب  مخت  رگ  يرآ  نتـشاک  يدب  مخت  دوبن  وکین  درآ  رگج 

درد نیقی  کش و  یب  ملظت  هب  ییاپ  فک  رب  ینز  هک  یبوچ  درآ  رذگ  رد  ضوعب 
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کشا هک  ار  نانع  رادهاگن  یلو  هللا  تمعن  هاش  درآ  رـسپ  رب  نآ  تمحز  ردپ  دادیب  تقیقح  هب  ردارب  ناج  نکم  دادیب  درآ  رـس  هب  ار  يرس 
تربع درذـگیم  ناج  نشوج  زا  هک  تسیگندـخ  نآ  وا  لد  هآ  هک  شیورد  هب  رازآ  هدـم  ددـنبیم  هراوس  رب  هر  هک  تسیا  هداـیپ  ناـمولظم 

دوخ رگ  دـنام  ناهوس  هب  مولظم  لد  هآ  يزیربت  بئاص  ار  نامک  ناغف  لد  زا  دزیخ  هناشن  زا  شیپ  دـباین  ناما  ملاـظ  مولظم  هآ  ریت  زا  ینیئاـن 
هچ يرـسک  هب  ورـسخ  رـصان  زاب  يدب  دبای  دنک  دب  سک  ره  هک  زادنا  رب  هناخ  نیک  هب  ار  سک  وشم  يزیربت  بئاص  دنک  زیت  ار  هدـنرب  دربن 
هک شوخان  وگم  تلد  دزرلن  اـت  یلد  نازرلم  تلد  دزرو  هنیک  سک  هب  اداـبم  رهپـس  تماـک  هب  دـمارخیم  اـت  هک  رهمج  رذوب  تفگ  شوخ 
ادص ار  اهادـن  دـیآ  ام  يوس  ادـن  ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  ورـسخ  رـصان  دـیآ  شوخ  ات  هد  شوخ  زاوآ  هوک  هب  دـیآ  شوخان  خـساپ 

ار مولظم  لد  ینازوسب  را  ملظ  شتآ  دوشیم ز  تراسمرـش  دـنیب  وت  زا  یئوکن  رو  رتهاوخ  دـب  دوش  دـنیب  دـب  وت  زا  شیدـنا  دـب  رگ  يولوم 
یقوذ دوشیم  تراذـگهر  راخ  راوخ  نآ  تبقاـع  زیزع  ار  دوخ  ینک  اـت  يزاـسراوخ  ار  یـسک  رگ  دوشیم  تراـگزور  شتآ  دود  زا  رتهریت 

یکین هک  هب  نامه  رادیاپ  دب  کین و  یمه  دشابن  يزیربت 
ردـنا دـشاب  يدـب  ار  يدـب  ترب  دـیآ  یکین  ینک  یکین  وچ  يدرخب  رگا  نک  یئوـکین  همه  يدـب  رب  کـلف  تسد  تسا  زارد  راـگدای  دوـب 

هب دب  مان  ناهج  ردنا  ددرگ  دـب  دـب ز  ماجرف  ینیب  هک  دـب  نکم  يامن  یکین  زین  یـسک  ره  اب  وت  يادـخ  ناهیک  تدـیامن  یکین  وچ  تروخ 
لماوع یسودرف  يونغن  نامداش  ناهج  رد  یبش  يوردن  يدب  زج  ینک  دب  رگ  نتساوخ و  سک  دیاشن ز  یکین  هک  نتـسارآ  نت  دیابب  یکین 

نتـشادرب يارب  بسانم  یتامدـقم  دـنناوتیم  میدرک ، حرطم  نآ ، يدـج  ساـسحا  اـهناسنا و  تدـحو  یگنهاـمه و  يارب  هک  یئاـههزیگنا  و 
. دنـشاب هدوب  نآ  يدـج  ساسحا  اهناسنا و  تدـحو  یگنهامه و  یئادـتبا  یناعم  تخانـش  موزل  ناسنا و  كرد  ریـسم  رد  نیتسخن  ياهماگ 
-1 دـنزاسب . لئان  لوقعم  تایح  رد  یگناگی  ساسحا  هب  ار  اهناسنا  دـنناوتیم  هک  يرت  یلاع  ياههزیگنا  لماوع و  هب  میزادرپیم  نآ  زا  سپ 

تلآ هک  میئامن  روظنم  ار  یئزج  يرظن  لقع  دروم ، نیا  رد  لـقع  زا  میهاوخب  رگا  نآ  ساـسحا  اـهناسنا و  تدـحو  هب  لوصو  یلقع  لـماع 
نارگید فدـه و  نم  یناوـیح  تیعقوـم  رد  رگا  تسا ؟ یتـیعقوم  هچ  رد  نم  نآ  مینیبـب  دـیاب  تسا ، یمدآ  نورد  رد  نم  تیریدـم  تـسد 

نآ ساسحا  يارب  یکیرحت  هن  دـمهفیم و  صاخ  شزرا  اب  لقتـسم و  یتدـحو  هن  یلقع  نینچ  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  دراد ، رارق  هلیـسو 
نیم

عبات مه  لقع  نیا  مینک  ضرف  مه  رگا  هک  تسا  يروحمدوخ  يرگن و  یئزج  یئوجدوس و  زا  هتـسراو  میلـس  لقع  دوصقم  امتح  اذل  دیام .
زا تسوا ، عبات  هک  ار  یلقع  دناوتیمن  دنکن  تکرح  الاو  لامک  ریـسم  رد  رگا  ینورد  نم  نآ  هک  تسا  یمتح  تسا ، ینورد  نم  تیریدم 
هب لامک  ریـسم  رد  دـسرب ، یگتـسراو  ماقم  هب  تسا  هتـسناوت  هک  یلقع  تسا  ملـسم  دربب . رتالاب  يروحمدوخ  يرگن و  یئزج  یئوجدوس و 

. دیامن تفایرد  كرد و  ار  رتالاو  هاگدید  زا  اهناسنا  يربارب  يردارب و  یشزرا و  تدحو  يانعم  دناوتیمو  دیامنیم  تکرح  نم  زا  يوریپ 
، دناهدیشیدنا یفاک  مزال و  ردق  هب  قالخا  هرابرد  هک  ینارکفتم  اهبتکم و  همه  نآ  ساسحا  اهناسنا و  تدحو  هب  لوصو  یقالخا  لماع  - 2

تدحو زا  مد  دناهدوبن ، داعم  ادـبم و  هب  دـقتعم  هک  ینارکفتم  اهبتکم و  نآ  یتح  دناهتـشگ . دـقتعم  نآ  ساسحا  موزل  روبزم و  تدـحو  هب 
داعم ادـبم و  هب  هک  نانآ  همه  اریز  دـناهدرک ، یفرعم  یناسنا  هلـضاف  قالخا  ار  نآ  لیلد  هدـمع  دـناهدز و  نآ  ساـسحا  موزل  ثحب و  دروم 

نآ ساسحا  موزل  یـشزرا و  تدـحو  تابثا  يارب  هک  یلالدتـسا  هچ  رگا  دـنریگیمن ، هدـیدان  ارنانآ  ياهـشزرا  تیناـسنا و  دنتـسین  دـقتعم 
هوک رهب  باتفآ  وچ  شاب  عفان  قلخ  هب  دیآرب  تسد  ترگ ز  دشابیمن . نویهلا  لالدتسا  ماکحتسا  تردق و  هب  دنیامنیم 

قلخ ناج  هب  یئالب  هکنآ  ياج  هب  شاب  عطاـس  درخ  مارجا  هب  سمـش  رون  وچ  ینک  ماو  رون  سمـش  زا  هک  شاـبم  رمق  شاـب  علاـط  تشد  و 
عون نآ  یتح  هک  دراد  ترورض  تیمهااب  رایسب  هتکن  نیا  هب  هجوت  ارآ  کلم  سمـش  نسحم  شاب  عفاد  قلخ  یناوت ز  هک  الب  نآ  ره  يوش 

نادقتعم هک  دندوب  يداعم  ادبم و  رکنم  اریز  ، ) دنتشادن اهناسنا  یشزرا  تدحو  رب  هیکت  زاربا  نانآ  نارس  هک  یعامتجا  تالوحت  اهتکرح و 
يردارب يربارب و  تدحو و  دایرف  داد و  رب  لاح ، نیااب  دندرکیم ) هتکید  مدرم  يارب  دباعم  رگید  اسیلک و  بابرا  زا  یخرب  دـننام  ياهفرح 

اب نانآ  تشادـن ، تلاصا  يرـشب  عماوج  مدرم  داهن  رد  یقالخا  یئارگ  تدـحو  رگا  و  دـندرب ، شیپ  زا  ار  دوخ  راک  هدومن و  هیکت  اـهناسنا 
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رـس شاب  ناهج  لها  هر  رـضخ  امن  هلبق  نوچ  دـننزیم : داد  همه  هکنیا  لثم  دـندشیم . شومارف  دوخ  راگزور  ناـمه  رد  ناـشدوخ  بلاـطم 
قوف ام  فیطل  فیرظ و  رایسب  ساسحا  کی  یقالخا  هفیظو  قوف  ام  فیرظ  یساسحا  يریمشک 3 - ینغ  شاب  نارگد  يامنهار  دوخ  هتشگ 

، ناج تمظع  شزرا و  تفایرد  اب  هک  دراد  دوجو  اـهیهاوخدوخ  ییارگهداـم و  زا  بذـهم  هاـگآ و  ياـهناسنا  نورد  رد  یقـالخا  لـماوع 
نیرت و یترورض  ار  نآ  هب  مارتحا  يدعت و  نیرتهنامرش  یب  ار  نآ  هب  يدعت  دنادیم و  هقطنم  نیرتمرتحم  ارنآ  هقطنم 

یقلت دوجوم  نیرتطقاس  دشاب  هک  سک  ره  ارنآ  دـقاف  ساسحا و  نیرتفیرـش  ار  ساسحا  نیا  نایارگناج  دـباییم . رد  مارتحا  نیرتشزرا  اب 
ادخ هب  یگتـسباو  تهج  هب  ار  ناج  مارتحا  شزرا و  هک  سدقم  نید  نیا  عبانم  هب  رظن  اب  یمالـسا  عماوج  تایبدا  رد  ساسحا  نیا  دننکیم .
نالد هدنز  ناج  هب  دنکیم . یقلت  شزرایب  لدکی  ندرزآ  ربارب  رد  ار  دوجو  ملاع  همه  هک  اجنآ  ات  دراد ، یناوارف  یلجت  دـیامنیم ، دزـشوگ 
شوخ نیریش  ناج  دراد و  ناج  هک  تسا  شک  هناد  هک  يروم  رازایم  يدعـس  يرازایب  دوخ  ار ز  یلد  هکنآ  دزرین  دوجو  کلم  هک  ایدعس 

یسودرف میتی  نوردنا  هبانوخ  میلس ز  يا  تسا  رتشوخ  نوگلعلیم  لدگنت  دوش  يروم  هک  دهاوخ  هک  لدگنس  دشاب و  نوردنا  هایس  تسا 
نتـشاد ناـشیرپ  یعمج  رطاـخ  ناـسآ  تسین  ینیئاـن  تربع  ار  یئانـشآ  دـناجنرب  هکنآ  ياـج  هچ  وزا  دـجنرب  ياهناـگیب  هک  تسا  یمدآ  هن 

ناـمک زو  نزم  شین  رآ و  رب  ار  شتجاـح  دـبلط  یتجاـح  وت  زا  یـسک  رگ  ریـسا  لـالج  ازریم  دـنزیم  نمرخب  نوچ  ار  دوـخ  قرب  دزادـگیم 
تسین ادخ  هب  یهار  هک  تسین  یلد  چیه  زک  ار  یلد  چیه  دوخ  رازایم ز  راهنز  هیلوتلا  دضع  نزم  شیر  بلق  هب  رگید  مخز  راهنز  شتمالم 

تسین رنه  اهلد  ندرک  ناشیرپ  یناوتیم  رگ  نک  هچنغ  ار  یلد  يزاریش  لاصو 
بیدا باتب  يدـید  هناریو  هک  اج  رهب  باتفآ  دـنلب  يوخ  زومایب  کلم  ازریم  تسا  ناوتان  تسد  نتفرگب  اناوت  يوزاـب  هنارکـش  کـلم  ازریم 
باداـش ناتـسب  نیا  لـگ  مئاد  يزیربـت  بئاـص  مه  یئاـشگهرگ  رد  یکی  تسد  دـننک  مدرم  رگا  ياهدـنخ  رپ  بل  دوـش  ناـهج  يرواـشیپ 

رب سک  همه  راک  نکیم  یناوت  ات  تقو  همه  یکین  نکیم  یناگدـنز  قلخ  هب  قلخ  اب  ظفاح  یئاناوت  تقو  رد  ار  نافیعـض  باـیرد  دـنامیمن 
قیرط زا  طقف  هک  يرایتخا  ساسحا  يرایتخا و  تدـحو  لـماع  یـشاک 4 - لضفا  اباب  نکیم  ینارماک  نیـشنب و  هگناو  ناـبز  تسد و  زا  رآ 

: میراپـسب رطاخ  هب  هدرک و  یقلت  يدـج  دـیاب  متح  روطب  ار  هلمج  نیا  تیمهااب ، رایـسب  ثحبم  نیا  زاـغآ  رد  دنـشابیم . لوصو  لـباق  نید 
ناور زغم و  يالتعا  جئاتن  زا  تدحو  نیا  يدج  ساسحا  و  دیآیم ، دوجوب  یهلا  یلماکت  ندیدرگ  زا  اهناسنا  یقیقح  تدحو  یگنهامه و 
ینعم نیا  دـهدب . هجیتن  ار  یتسه  ناهج  ندوب  رادینعم  هب  داقتعا  هک  دـیآیم  دوجوب  یلاع  ینیب  ناهج  کی  زا  لماع  نیا  دـشابیم . یمدآ 

قلطم و لامک  نآ  زا  رادینعم  ناهج  نیا  رد  هکنیا  هب  داقتعازین  و  ءاقب ، اثودح و  قلطم  ضایف  دنوادخ  هب  یتسه  یگتسباو  زا  تسا  ترابع 
یئادخ نآ  زا  ام  : ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  تسا : راپسهر  قلطم  لامک  نامه  يوسب 

، تسا هدش  هتشاک  يدنوادخ  هغلاب  تیشم  تسد  اب  اهناسنا  همه  نورد  رد  ینعم  نیا  هیلوا  ياهرذب  هچ  رگا  میدرگیمرب ). وا  يوسب  ام  م و 
رگید اـب  نآ  هلیـسوب  دـناوتب  هک  تسا  یمدآ  يراـیتخا  هناـصلاخ و  يوپاـکت  تفرعم و  هب  طوـبرم  نآ ، ندیـسر  تیلعف  هـب  ندـییور و  یلو 

: تفگ دیاب  دشاب ، هتشادرب  رد  مه  ار  قوف  ياعدم  لیلد  انمـض  هک  رترـصتخم  ترابع  هب  دنـسرب . دوخ  یلاع  تدحو  هب  رادینعم  ياهناسنا 
یلاع تدحو  هب  تسا ، هدیـسر  ینعم  نامه  هب  هک  رگید  یناسنا  اب  دـناوتیم  هدیـسر ، ینعم  ماقم  هب  یملع  يوپاکت  تفرعم و  اب  هک  یناسنا 

رد دنیامن . ساسحا  ار  نآ  شزرا  ترورـض و  یلاع و  تدـحو  تقیقح  دـنناوتیم  هک  دنتـسه  رادینعم  ناسنا  ود  نیا  طقف  دـندرگ و  لئان 
باتکلا لها  ای  لق  دوب : نینچ  توعد  نآ  دومرفیم  توعد  ناناملـسم  اب  تدـحو  هب  ار  باتک  لها  مالـسا  ربمایپ  ادـخ  لوسر  هک  عقوم  نآ 

دهـشا و اولوقف  اولوت  ناف  هللا  نود  نم  ابابرا  اضعب  انـضعب  ذختیال  ائیـش و  هب  كرـشنال  هللاالا و  دـبعن  الا  مکنیب  اننیب و  ءاوس  هملک  یلا  اولاعت 
وا يارب  میتسرپن و  ار  ادـخ  زج  هکنیا  میریذـپب - تسا  كرتشم  امـش  ام و  نایم  هک  ار  ياهملک  دـیئایب  باتک ، لها  يا  وگب  : ) نوملـسم اـنابا 

نادرگیور ش نانآ  رگا  دهدن و  رارق  بابرا  ار  رگید  ضعب  ام  زا  یضعب  ادخ ، زج  میزرون و  كرش 
نتسناد هزنم  هناگی و  دنوادخ  هب  داقتعا   ) كرتشم لصا  هس  ره  هک  تسین  يدیدرت  میاهتفریذپ ). ار  مالسا  ام  هک  دیـشاب  هاوگ  دیئوگب : دند ،

تـفرعم و كرد و  لیـصحت  هـب  زاـین  رگیدـکی ) یگدرب  ریجنز  زا  مدرم  هـمه  يدازآ  سدـقا و  تاذ  نآ  یقیقح  تداـبع  کیرــش و  زا  وا 
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ناسنا اب  دـسرب و  روبزم  تاداقتعا  يانبم  رب  ندوب  رادینعم  هجرد  هب  دـنک و  ادـیپ  ءالتعا  یمدآ  تیـصخش  هک  دراد  يراـیتخا  ياهـششوک 
اومصتعا و  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا ، هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  یلاـع  تدـحو  نیا  هب  طوبرم  تاـیآ  دـبایرد . ار  دوخ  تدـحو  رگید  رادینعم 

نم هرفح  افش  یلع  متنک  اناوخا و  هتمعنب  متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاف  ءادعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذا  اوقرفنال و  اعیمج و  هللا  لبحب 
دیوشن هدنکارپ  دینزب و  گنچ  يدنوادخ  هدنرب ) الاب   ) بانط هب  یگمه  و  : ) نودتهت مکلعل  هتایآ  مکل  هللا  نیبی  کلذک  اهنم  مکذقناف  رانلا 

ار امـش  ياهلد  دنوادخ  دیدوب و  رگیدکی  نانمـشد  امـش  هکنیا ) تهج  هب   ) نامز نآ  رد  دومرف  تیانع  امـش  هب  دنوادخ  هک  دـیروایب  دایب  و 
دنوادخ هک  دیتشاد  رارق  شتآ  زا  یلادوگ  هبل  رب  امش  دیدش و  رگیدکی  ناردارب  يدنوادخ  تمعن  هلیـسو  هب  دیدرک  حبـص  دومرف و  فیلات 

تیاده هک  دشاب  دنکیم ، نایب  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  بیترت  نیدب  داد . تاجن  نآ  زا  ار  امش 
هب هک  تسا  هللا  لبح  هملک  مکی ، عوضوم  دوشیم : نشور  عوضوم  دنچ  زا  تسا  هدومن  حرطم  هیآ  نیا  هک  یتدحو  یهلا  تمظع  دـیوش ).

نیا رد  هللا  لبح  يانعم  هک  دسریمرظن  هب  کلذ . ریغ  یتاساسحا و  یگنهرف و  یقوقح و  يداژن و  یعیبط و  هن  تسا ، یهلا  زیواتسد  يانعم 
دـیآیم و دوجو  هب  يرایتخا  یلماکت  ندـیدرگ  اـهنآ  هب  ندرک  لـمع  نتـشاد و  اـب  هک  تسا  یهلا  تاروتـسد  دـئاقع و  ناـمه  هفیرـش  هیآ 
، مود عوضوم  دتفایم . دوخ  تامدقم  لابند  هب  هجیتن  هکنانچ  دتفایم ، نایرج  هب  ندیدرگ  نآ  لابند  هب  اهناسنا  نایم  یلاع  تدحو  ساسحا 

تسا ندیدرگ  نامه  دنمزاین  دیدرت  نودب  اهنآ ، نایم  یقیقح  فیلات  ندمآ  دوجو  هب  مه و  هب  اهلد  نتسویپ  تسا . مکبولق  نیب  فلاف  هلمج 
مدرم نایم  توخا  یگنهامه و  نآ  لـماع  هلمج ، نیا  رد  تسا . اـناوخا  هتمعنب  متحبـصاف  هلمج  موس ، عوضوم  میدـش . رکذـتم  ـالاب  رد  هک 
هلیـسو دـناوتیمن  يدـنوادخ  تمعن  هک  تسا  یعطق  هدـش و  یفرعم  يدـنوادخ  تمعن  ملـس ، هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نارود 
لیدـبت يردارب  هب  ار  اهتموصخ  هک  تسا  یهلا  لماع  نامه  تمعن  نیا  هکلب  دـشاب ، هدوب  یهاوخماقم  هاـج و  یتسرپ و  لاـم  یهاوخدوخ و 

اعیمج سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم  هنا  لیئارساینب  یلع  انبتک  کلذ  لجا  نم  - 2 تسا . هدومن 
کی یـسک ، رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح  هک  میتشاد  ررقم  لیئارـساینب  هب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  : ) اعیمج سانلا  ایحا  اـمناکف  اـهایحا  نم  و 
ءایحا ار  یـسک  رگا  تسا و  هتـشک  ار  اهناسنا  همه  هک  تسا  نیا  دننام  دشکب ، نیمز  يور  رد  داسف  داجیا  ای  صاصق  ناونع  نودب  ار  ناسنا 

همه يواسم  ار  ( 1  ) و ( 1  ) يواسم ار  همه  هک  ار  هکرابم  هیآ  نیا  نومـضم  تسا ). هدومن  ءایحا  ار  اـهناسنا  همه  هک  تسا  نیا  دـننام  دـنک 
يواسم اب 1 و 1  تسا  يواسم  همه  تخاس : رادومن  تقیقح ، نیرتیلاع  هدنراد  یلو  هداس  رایـسب  لومرف  نیا  اب  ناوتیم  دیامنیم ، یفرعم 
يواست تدـحو و  نیا  تلع  يزیربت  بئاص  تسیکی  انـشآ  دوش  وچ  رگیدـکی  هب  لد  دـص  دوب  یگناگیب  هجیتن  نم  اـم و  نیا  همه  اـب  تسا 
ياهمهف كرد و  هاوخ  دراد و  هک  يدام  دـبلاک  ياـضعا  لکـش  رد  هاوخ  اـهنآ  يداـم  داـعبا  اریز  تیـسن ، ناـیمدآ  يداـم  داـعبا  هب  طوبرم 

اب هکلب  دـنهدیمن ، ناـشن  دوخ  زا  تدـحو  یگنهاـمه و  يارب  یتیلع  كدـنا  تساـم  مهف  مهو و  رکف و  یکاـخ  جوم  هک  یلومعم  یناویح 
، دباییم نایاپ  یتسه  ناهج  همه  ندید  هلیـسو  دوخ و  ندید  فدـه  رد  عورـش و  تاذ  تنایـص  زا  هک  یناویح  یهاوخدوخ  هب  قیقد  هجوت 

يواست و نیا  تلع  نیاربانب  دننکیم . تیلاعف  اهنآ ، نیب  ام  هدنشک  داضت  میکحت  ناسنا و  ندرک  ادج  رد  همه  همه و  داعبا  نآ 
هب ور  رگید  فرط  زا  یلو  تسا ، تعیبط  حوطـس  رواجم  فرط  کی  زا  هچ  رگا  هک  دومن  وجتـسج  اهناسنا  یحور  دعب  رد  دیاب  ار  تدـحو 

کی زا  ار  یهلا  دیشروخ  هعـشا  نایمدآ ، حاورا  تعیبط  ياروام  هب  ور  ياهفرط  دشابیم . ادخ  قلطم  لامج  لامک و  ادبم  تعیبط و  ياروام 
سکعنم دوـجو  ملاـع  رد  ار  هعـشا  نآ  گـنراگنر  گرزب و  کـچوک و  ياـههنزور  دـننام  کـی  ره  سپــس  دـنباییم و  رد  یلــصا  عـبنم 

لـصتم یهلا  تمظع  دیـشروخ  عبنم  هب  تدحو  هطبار  تاطابترا ، نیا  همه  زا  رتالاب  يواست و  یگنهامه و  يردارب و  هجیتن  رد  دـنیامنیم .
تسا یئادخ  نآ  وا ، : ) اهجوز اهنم  لعج  هدحاو و  سفن  نم  مکقلخ  يذلا  وه  - 3 دومن . میهاوخ  هدهاشم  یثیدح  قیرط  رد  هکنانچ  تسا ،

رد حیرص  هس )  ) هکرابم هیآ  نیا  تسا ). هداد  رارق  ای  هدروآ  دوجوب  سفن  نآ  دوخ  زا  ارنآ  رـسمه  هدیرفآ و  سفن  کی  زا  ار  امـش  همه  هک 
يرگید رب  ار  یکی  مدآ  نادـنزرف  شنیرفآ  رد  ناحبـس  دـنوادخ  تسا و  هدـش  عورـش  مدآ  کی  زا  ناـیمدآ  گرزب  هلـسلس  نیا  هک  تسنیا 

شزرا و كالم  دـمآ ، دـهاوخ  يدـعب  هیآ  رد  هکنانچ  هدوب و  یکی  يدـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناـنآ  همه  سپ  تسا . هدادـن  یـشزرا  حـیجرت 
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ياههیامرس ياراد  مالسلامهیلع ، نیموصعم  همئا  دننام  نانآ  ءایصوا  ءایبنا و  هکنیا  اب  دیامرفیم . یفرعم  يوقت  ادخ  دزن  رد  ار  نانآ  تلیضف 
دنتسه یصاخ 

يدادادـخ هیامرـس  نآ  زا  حیحـص  يرادربهرهب  زا  زین  نانآ  تایح  تمظع  شزرا و  لاحنیا  اب  تسا ، هدومرف  تیاـنع  ناـنآ  هب  دـنوادخ  هک 
مدرم نداد  رکذت  تسین . ءانثتسا  لباق  هجو  چیه  هب  تسا  رایتخا  يانبم  رب  اهشزرا  اهتیلوئسم و  هک  یلقع  هدعاق  نیا  اریز  ددرگیم ، یـشان 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  فورعم  تیاور  دننام  تسا ، هدـمآ  يددـعتم  تایاور  رد  دـناهدمآ ، دوجوب  اشنم  کی  زا  یگمه  اهناسنا  هکنیا  هب 
انا سانلا  اهیا  ای  - 4 تسا ). كاخ  زا  مدآ  دیمدآ و  زا  امش  همه  : ) بارت نم  مدآ  مدآ و  نم  مکلک  سانلا  اهیا  دومرف : هک  ملس  هلآ و  هیلع و 

هدیرفآ نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم ، يا  : ) مکاقتا هللا  دنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعـش و  مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ 
امـش نیرتيوقت  اب  دنوادخ  دزن  امـش  نیرت  تلیـضف  اب  دـیوش . گنهامه  انـشآ و  رگیدـکی  اب  ات  میداد  رارق  یئاههلیبق  اههبعـش و  ار  امـش  و 
نیا دـشاب . هتـشاد  نایب  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتحیرـص  نآ ، ساسحا  موزل  تدـحو و  یگنهامه و  رب  كراـبم  هیآ  نیا  تلـالد  تسا ).
نامه تهج  نیا  دنشابیم . نز  کی  درم و  کی  هک  مالـسلاامهیلع  اوح  مدآ و  دالوا  تقلخ  لصا  مکی - تهج  تسا : تهج  هس  زا  تلالد 

کی ياضعا  مدآینب  تسا : هدرک  هراشا  نآ  هب  شفورعم  رایسب  راعشا  رد  يدعس  هک  تسا 
نانآ یگنهامه  ار و  رگیدکی  اهناسنا  كرد  هک  دوشیم  هدافتـسا  اوفراعتل  هلمج  زا  مود - تهج  دنرهوگ  کی  شنیرفآ ز  رد  هک  دـنرگید 

نا هلمج  زا  هک  تسا  یئاهن  شزرا  هب  لوصو  رد  اهناسنا  داحتا  موس - تهج  تسا . هدوب  يدنوادخ  روظنم  یگدـنز ، ریـسم  رد  تکرح  رد 
هک یتایآ  جنپ - تفرگ . دـهاوخ  رارق  رتطوسبم  یثحب  دروم  هدـنیآ  ثحبم  رد  موس  تهج  نیا  دوشیم . هدافتـسا  مکاقتا  هللا  دـنع  مکمرکا 

ناسنالا نا  دـننام : دـیامرفیم  نایب  یعومجم  یلک و  روطب  ار  نانآ  تاصتخم  ای  تیدوجوم  هداد ، رارق  هجوت  دروم  اعومجم  ار  اهناسنا  همه 
ياجب هحلاـص  لاـمعا  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  رگم  تسا  تراـسخ  رد  ناـسنا  اـعطق  تاـحلاصلا : اولمع  اونما و  نیذـلا  ـالا  رـسخ  یفل 

اعطق ام  : ) الیـضفت انقلخ  نمم  ریثک  یلع  مهانلـضف  تابیطلا و  نم  مهاـنقزر  رحبلا و  ربلا و  یف  مهاـنلمح  مدآینب و  اـنمرک  دـقل  و  دـنروآ ).
يزور نانآ  هب  هزیکاپ  داوم  زا  میداد و  رارق  ششوک ) راک و  يارب   ) ایرد یکشخ و  رد  ار  نانآ  هدومن و  مارکا  ار  مالـسلاهیلع  مدآ  نادنزرف 

هک هچنآ  اما  ضرالا … و  یف  ثکمیف  ساـنلا  عفنی  اـم  اـما  و  میداد … ). يرترب  میدومن  قلخ  هچنآ  زا  یناوارف  هدـع  رب  ار  ناـنآ  میدرک و 
فیلاکت ا لاعتم  دنوادخ  هک  يدراوم  رد  نینچمه  و  دنامیم . نیمز  يور  رد  تسا  دنمدوس  مدرم  يارب 

شردام ردپ و  هب  هک  میدرک  شرافـس  ار  ناسنا  ام  … و   ) اناسحا هیدلاوب  ناسنالا  انیـصو  و  دننام : دیامرفیم  نایب  ار  مالـسلاهیلع  مدآ  دالو 
رظن هب  شش - تسا ). هدیرفآ  ار  امـش  هک  ار  ناتراگدرورپ  دیتسرپب  مدرم ، يا   …  ) مکقلخ يذلا  مکبر  اودبعا  سانلا  اهیاای  دنک ). یئوکین 

هک یتایآ  زا  تسا  ترابع  نآ ، ساسحا  موزل  اهناسنا و  تدحو  یگنهامه و  هب  تلالد  رظن  زا  تایآ  نیرتهناعطاق  نیرتحیرـص و  دـسریم 
هیلا برقا  نحن  و  دیـشاب ). هک  اج  ره  تسا  امـش  اب  وا  و  : ) متنک امنیا  مکعم  وه  و  دننام : دیامرفیم  نایب  ناسنا  اب  ار  ناحبـس  دنوادخ  هطبار 

تـسا تادوجوم  همه  اب  ینعم  کی  هب  لجوزع  دـنوادخ  هک  تسا  تسرد  میرتکیدزن ). ناسنا  هب  ندرگ  گر  زا  اـم  و  : ) دـیرولا لـبح  نم 
نودـب تسا  ءایـشا  همه  اب  دـنوادخ  : ) هلیازمب یـش ال  لک  ریغ  هنراقمب و  یـش ال  لـک  عم  تسا : هدومرف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هکناـنچ 

چیه هراـبرد  لاـعتم  دـنوادخ  مینیبیم  اـم  یلو  دـح ). زرم و  ياراد  یئادـج  روطب  هن  تسا  ءایـشا  همه  زا  ریغ  اـهنآ و  هب  لاـصتا  یکیدزن و 
ماقم هب  لصاو  سفن  يا  : ) هیـضرم هیـضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  دـیامرفیمن : اـنمرک و  دـقل  و  دـیامرفیمن : يدوجوم 

دونشخ وا  زا  وت  هک  یلاح  رد  تراگدرورپ  يوسب  درگ  رب  نانیمطا ،
شومارف ار  هتکن  نیا  هتبلا  تسا . هدادن  ناسنا  هب  زج  ار  دوخ  رادید )  ) ءاقل هدعو  يدوجوم  چیه  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا ). یضار  وت  زا  وا  و 

دیلپ و مدرم  اب  تساراد ، تاریخ ، رد  هقباسم  نادیم  رد  هتفرگ  تقبس  هتفای و  دشر  ياهناسنا  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  تیعم  نآ  هک  درک  دیابن 
گر زا  شیب  لاعتم  دـنوادخ  هک  یبرق  نینچمه  و  دـشابیمن ، اراد  دـناهدرک  رود  ادـخ  زا  ار  دوخ  هک  تلاذر  یتسپ و  ياهنجل  رد  طـقاس 
هدادن تسد  زا  ار  شتیناسنا  هک  تسا  یناسنا  اب  دنوادخ  یلک  روط  هب  و  درادـن ، تاناویح  زا  رت  تسپ  مدرم  اب  دراد ، ناسنا  هب  ناسنا  ندرگ 
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هک تسیک  : ) انسح اضرق  هللا  ضرقی  يذلا  اذ  نم  دیوگیم : هک  تسا  ریسفت  لباق  ربتعم ، ثیداحا  تایآ و  نآ  اب  تایآ  نیا  نومـضم  تسا .
ینعم نامه  زج  يزیچ  بلطم  نیا  ادخ . هن  تسا ، ادخ  هدنب  دریگیم  ار  ضرق  هک  یـسک  هکیتروص  رد  دـهدب )؟ هنـسح  ضرق  دـنوادخ  هب 

زا یضعب  هب  باطخ  تمایق  زور  رد  ناحبس  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ربتعم  ثیداحا  رد  دشابیمن . تسا ، هدومرف  داهشتسا  دروم  هیآ  ود  هک 
یتسه نآ  زا  رت  تمظع  اب  وت  ایادخ ، راب  دنیوگیم : نانآ  يدماین ؟ نم  رادید  هب  ارچ  مدش ، ضیرم  ایند  نآ  رد  نم  دـیامرفیم : شناگدـنب 

تعم تایاور  یتفرن . وا  تدایع  هب  وت  دش و  ضیرم  نم  نموم  هدنب  دیامرفیم : دنوادخ  يوش . ضیرم  هک 
هب میدومن ، ریـسفت  ار  اهنآ  رـصتخم  روطب  هک  قوف  تایآ  تلالد  تسا . ناوارف  زین  دـنکیم  تابثا  ار  اهناسنا  تدـحو  یگنهامه و  هک  يرب 
نب رفعج  ماما  زا  هک  مینک  يرتشیب  تقد  ریز  تیاور  رد  درادن . رتشیب  حیـضوت  هب  يزاین  تسا و  نشور  نانآ ، یگنهامه  اهناسنا و  تدـحو 

هدسج رئاس  یف  کلذ  ملا  دجو  هنم  ائیـش  یکتـشا  نا  دحاولا  دسجلاک  نموملا  وخا  نموملا  دیامرفیم : هک  تسا  هدش  لقن  قداصلا  دمحم 
دننام تسا  نموم  ردارب  نموم  : ) اهب سمـشلا  عاعـش  لاـصتا  نم  هللا  حورب  ـالاصتا  دـشال  نموملا  حور  نا  هدـحاو و  حور  نم  اـمهحاورا  و 
دنتسه حور  کی  زا  نانموم  حاورا  دباییم و  رد  شدسج  ياضعا  رئاس  رد  ار  وضع  نآ  درد  دنک  هلان  يوضع  رگا  دحاو ، دسج  ياضعا ) )

حور هب  نموم  حور  لاصتا  هک  تسا  یهیدـب  و  دیـشروخ ). هب  دیـشروخ  عاعـش  لاصتا  زا  تسا  رتلصتم  يدـنوادخ  حور  هب  نموم  حور  و 
دیکات نونکات  هکنانچ  تدحو  نیا  ساسحا  ددرگیم . عورش  تاریخ  رد  هقباسم  نادیم  رد  يرایتخا  يوپاکت  تفرعم و  زاغآ  زا  يدنوادخ 

يارب هنیمز  دـننکیم . مکح  نوریب  زا  یهلا  ناربماـیپ  و  نورد ، زا  كاـپ  نادـجو  میلـس و  لـقع  هک  هچنآ  هب  ناـمیا  زا  تسا  یـشان  مـیدرک 
یفاک مزال و  دـح  هب  هک  تسا  ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  زا  كرتشم  ياهتفایرد  لوصا و  ناـمه  اـهناسنا  ناـیم  رد  یتدـحو  نینچ  لیـصحت 

دوجو
هرابرد كرتشم  ياهتفایرد  لوصا و  ردـقنآ  اهناسنا  اـم  متفگ : نیمز  قرـشم  گرزب  نادنمـشناد  زا  یخرب  اـب  هبحاـصم  رد  هکناـنچ  دراد و 

میرادرب و هدننک  دوبان  ياهداضت  زا  تسد  هک  میراد  دشاب ) دیاب  هکنانچنآ  ورملق  رد  مه  تسه و  هکنانچنآ  ورملق  رد  مه   ) ناهج ناسنا و 
گنوک سناه  ياقآ  فورعم  رکفتم  اب  هک  یناملآ  نادنمشناد  اب  ار  ثحبم  نیمه  ریظن  میزادرپب . ازلامک  ياههقباسم  هدنزاس و  ياهتباقر  هب 

لیلخ میهاربا  ترـضح  اـم  همه  متفگ : ناـنآ  هب  مدوـمن . حرطم  میتـشاد ، وـگتفگ  ثحب و  هفـسلف  تمکح و  نـمجنا  رد  هدـمآ و  ناریا  هـب 
حیحـص ادخ  گرزب  ربمایپ  نیا  هب  شتبـسن  ار  هچنآ  سپـس  مینک . حرطم  هناگهس  نایدا  ردـپ  ناونع  هب  ار  وا  هک  میاهتفریذـپ  ار  مالـسلاهیلع 

دید میهاوخ  مالسلاهیلع  میهاربا  تلم  شریذپ  اب  ام  میهدب . رارق  قطنم  لقع و  ار  تبسن  نالطب  تحـص و  تخانـش  قیرط  میریذپب و  تسا ،
هدـیمح و تافـص  اـهنآ  همه  اریز  دنتـسه ، يراـیتخا  يروـما  نیمز ، يور  گرزب  نید  هـس  ياـهناسنا  ناـیم  تدـحو  لـئاسو  قرط و  هـمه 

اهناسنا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دریگیم  همـشچرس  فیرـش  ساسحا  نیا  زا  یلاع  دحاو  نیا  دنـشابیم . هدومحم  تالامک 
لایع خ دننام  مدرم  : ) هلایع عفن  نم  هللا  یلا  قلخلا  بحاف  هللا  لایع  قلخلا  هک : تسا  هدومن  نایب  هدومرف و  رادیب 

تدحو نیا  يرنه  نایب  حیـضوت و  يارب  دشاب ). دنمدوس  يدنوادخ  لایع  هب  هک  تسا  یـسک  ادخ  دزن  نانآ  نیرتبوبحم  دنتـسه و  يدـنواد 
همه مدرم  هک  فیرش  ساسحا  نیا  دومن . ناوتیمن  نآ  رد  دیدرت  هک  تسا  یترورـض  هکلب  بسانم ، دریگب ، ماجنا  یـشالت  شـشوک و  ره 

دوجو هب  یناسنا  يالاو  قالخا  هب  فاصتا  هلیـسو  هب  هک  اهناسنا  رد  لوقعم  تازاـیتما  ندـمآ  دـیدپ  اـب  دنتـسه ، يدـنوادخ  ناـمدود  دـننام 
داحتا یلوا  لوقعم  یفطاع و  ساسحا  تفگ : ناوتیم  رگید  ترابع  هب  ددرگیم و  دیعـصت  اهناسنا  حور  یلاع  دحاو  تفایرد  هب  دـنیآیم ،
ناشیا زا  نوچ  ددرگیم . اهناسنا  یحور  داحتا  يالعا  لوقعم  الاو و  ساسحا  هب  لدـبم  دیعـصت و  يدـنوادخ  نامدود  تیوضع  رد  اهناسنا 

اهناج باتفآ  دش  قرتفم  ناشداب  دشاب  هدروآ  ددع  رد  ناشدادعا  اهجوم  لاثم  رب  رازه  دصـشش  مه  دنـشاب و  یکی  مه  رای  ود  ینیب  عمتجم 
دوب یناویح  حور  رد  هقرفت  تسیکـش  رد  نادـبا  بوجحم  دـش  هکنآ  تسا  یکی  دوـخ  يراد  صرق  رب  رظن  نوـچ  اهنادـبا  نزور  نورد  رد 

یناویح حور  تسا  هدـحاو  سفنک  یناـسنا  حور  وا  رون  ددرگن  زکره  قرتفم  هرون  مهیلع  شر  قح  هکنوچ  دوب  یناـسنا  حور  دـحاو  سفن 
رب هکنیا  بلطم  هصالخ  دندازمه  هلفاق  مه  هرمه و  همه  هن  تسیچ  يزاسان  یتسم  هدبرع و  همه  نیا  تسا  هدماج  لافس 
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هب دـیاب  ار  مدرم  تامولعم  دـشر  هکنیا  مکی - هلاسم  تسا : حرطم  مهم  رایـسب  هلاسم  هس  لماکت ، زا  الاو  ماقم  نیا  هب  اـهناسنا  ندـیناسر  يا 
ياهماگ هدع  کی  زج  ناگتشذگ  هار  نیا  رد  بناجنیا  هدیقع  هب  هک  دنمهفب  ار  تدحو  نیا  فیرش  رایسب  يانعم  دنناوتب  هک  درب  الاب  يدح 

- مود هلاسم  تسا . هداد  ربخ  اهناسنا  حاورا  یلاع  تدحو  زا  تحارص  لامکاب  یمالسا  عبانم  هک  یتروص  رد  دناهتـشادنرب ، یئادتبا  یفطاع 
زا زواـجت  هب  زاـین  نآ ، ندیـسر  تیلعف  هب  یلو  دراد ، رارق  اـهناسنا  داـهن  رد  هچ  رگا  روـبزم  یلاـع  تدـحو  هک  ار  تقیقح  نیا  مدرم  مـیلعت 

قالخا هب  قلخت  رتالاو و  الاو و  تالوقعم  رد  دوعص  اب  هک  دراد  لوقعم  تایح  هب  دورو  ارذگ و  تاسوسحم  زا  روبع  یناویح و  ياههدیدپ 
رد يرعـش  رنه  اـصوصخم  رنه  دـسریم ، رظن  هب  ددرگ . هداـمآ  یمظع  تدـحو  ناـنچ  هـب  لوـصو  يارب  هـنیمز  هللا ، بادآ  هـب  بداـت  هللا و 

يرعـش رنه  رگا  تفگ : ناوتیم  هک  يروط  هب  دراد ، هدـهع  هب  یمهم  رایـسب  هفیظو  فیرـش ، ساسحا  نیا  ندـیناسر  تیلعف  هب  کـیرحت و 
هک درک  دیدرت  تقیقح  نیا  رد  ناوتیمن  و  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  زایتما  نیرتیـساسا  تقیقح  رد  دهدب ، ماجنا  ار  هفیظو  نیا  دناوتن 

نه زا  اهناسنا  عقوت  راظتنا و  یلو  تسا ، هدرک  تکرح  روبزم  هفیظو  ماجنا  رد  هجوت  لباق  يدودح  ات  يرعش  رنه 
تـسا ام  ثحب  دروم  هک  تدـحو  نیا  يرنه  نایب  هک  مینادیم  موس - هلاسم  تسا . هدـشن  مامت  هداد ، ماجنا  نونکات  هک  هچنآ  رد  يرعـش  ر 

حیضوت رد  يرعـش  رنه  هکنانچ  لاح ، نیااب  یلو  دشابیم ، دنمزاین  یعونتم  تاساسحا  كرحت  يرکف و  ياهتیلاعف  هب  راوشد و  تسا  يراک 
دنناوتیم زین  رنه  عاونا  رگید  نانچمه  تسا ، هتشادرب  یلاع  رایسب  ياهماگ  نآ ، ترورـض  یگتـسیاش و  نایب  یلاع و  تدحو  نیا  ریـسفت  و 

عیـسو نادیم  نیا  دراو  يدج  روطب  دهعتم  هدنزاس و  نادنمرنه  رگا  دسریم  رظن  هب  دنرادرب . یهلا  یناسنا - ریـسم  نیا  رد  يرثوم  ياهماگ 
لماکت فرط  هب  شزرا  اب  رایسب  یـشهج  رنه  هدیدپ  دوخ  اهنت  هن  دننک ، شالت  وپاکت و  هلاسم  نیا  یتایح  تیمها  نتفرگ  رظن  رد  اب  دنوش و 

رایسب ینونک  نارود  مدرم  يارب  نآ  روصت  هک  دیـشخب  دهاوخ  یلماکت  ار  یناسنا  مولع  یـسایس و  یعامتجا و  لئاسم  هکلب  تشاد ، دهاوخ 
یلوایکام شور  يدوبان  داد ، دـهاوخ  ماجنا  روبزم  تدـحو  تفایرد  هک  یتایح  رایـسب  ياهراک  زا  یکی  تفگ : ناوتب  دـیاش  تسا . راوشد 

اهراتفگ و اههشیدنا و  همه  هک  دیمهف  دنهاوخ  همه  عقوم  نآ  رد  اریز  دوب ، دهاوخ  یناسنا  یملع  یـسایس و  یعامتجا و  یگدنز  رد  يرگ 
ناسنا ام  یئاناوت  لئالد  نیرتهب  زا  یکی  تسا . اهناسنا  يارب  اهناسنا  هلیسو  هب  اهناسنا  زا  مالآ  ذئاذل و  لامعا و 

رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  يراک  لوقعم  تایح  ریـسم  رد  ندوب  هلفاـق  مه  یگنهاـمه و  داـحتا و  لیـصحت  هب  اـه 
دنتسویپ مه  اب  نانچ  ریذپان  یتشآ  نانمشد  نآ  هک  داد  ماجنا  نارود  نآ  یمئاد  مصاختم  هدیـشاپ و  مه  زا  مدرم  نتخاس  دحتم  گنهامه و 

هک تسا  هدوـب  دادو  رهم و  هب  جرزخ  سوا و  هدنـشک  دـیدش و  رایـسب  تموـصخ  ندـش  لدـبم  نآ ، زا  ياهنوـمن  تـسا . زیگنا  تریح  هـک 
یفطـصم زا  ناشهنهک  ياههنیک  تشاد  ماشآ  دوخ  ناج  رگید  کی ز  تشاد  مان  جرزخ  سواـک و  هلیبق  ود  دـنراد : عـالطا  نآ  زا  ناـگمه 

دنتسکش و رد  دنپ  هب  هوخا  نونموملا  مدز  ناتسوب و  رد  بنع  دادعا  وچمه  نانمشد  نآ  دندش  ناوخا  الوا  افـص  مالـسا و  رون  رد  دش  وحم 
دـش دش ، هتخپ  هروغ  هکنوچ  کیل  دننآ  دض  روگنا  هروغ و  دوش  دحاو  هریـش  يدرـشف  نوچ  دوب  ناوخا  اهروگنا  تروص  دندش  دحاو  نت 

سحن تواقـش  رد  وا  دشاب  دحاو  سفن  ین  یخا ، ین  دـناوخ  شیلـصا  رفاک  قح  لزا  رد  دـنام  ماخ  تسب و  گنـس  واک  ياهروغ  کین  رای 
هب روجهم  مرا  زا  خزود  دود  هب  روک  دـنیبن  ور  نآ  واـک  مشچ  ناـهج  رد  دزیخ  ماـهفا  هنتف  ناـهن  دراد  وا  هچنآ  میوـگب  رگ  وا  دـشاب  دـحلم 

ئود ات  زیت  دننار  یمه  يروگنا  يوس  دنلدکی  رخآ  لد  لها  مد  زا  دنلباق  ناشیاک  کین  ياههروغ 
رد ار  ینابر  تبحم  یهلا  نالوسر  تسوا  فصو  تدـحو  دـندرگ  یکی  اـت  تسوپ  دـنرد  یمه  يروگنارد  سپ  زیتس  نیک و  دزیخرب و  ي 
دـص یفطـصم  يور  رون  زک  نانچنآ  دـهدیم : هجیتن  ار  تدـحو  یگنهامه و  تفایرد  هک  تسا  تبحم  نیا  دـنروآیم و  دوجو  هب  اهناسنا 
دـش زارد  هاتوک و  هیاس  نارازه  دـص  غلا  بلا  ناز  دـش  گنرکی  یگلمج  غم  اـسرت و  كرـشم و  دوهج و  زا  ایـض  دـش  تملظ  عون  نارازه 
دـص داتـسوا  لـک  قشع  رب  نیرفآ  نهر  دیـشروخ  رد  هیاـس  هنوگ  هنوگ  نهپ  هن  هتوک  ین  دـنام  يزارد  ین  زار  دیـشروخ  نآ  رون  رد  یکی 

تـسه نیط  ءاـم و  ياهمـسج  داـحتاک  رگ  هزوک  تسد  درک  ناشوبـس  کـی  رذـگهر  رد  قرتفم  كاـخ  وچمه  داـحتا  داد  ار  هرذ  نارازه 
نامیا کیل  دودعم  نانموم  نیقی  ناد  یلاصتا  ار  نانموم  میلح  يا  تست  هدرک  وا  هدرک  دیوگیم : يولوم  زاب  نیدب  دـنامیمن  ناج  صقان ،
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ناج لقع و  ریغ  زاب  تسا  رگید  ناج  لـقع و  ار  یمدآ  تسا  رخ  واـگ و  رد  هک  ناـج  مهف  ریغ  یکی  ناـج  نکیل  دودـعم  ناشمـسج  یکی 
تمتفگ دارملا  ناویح  سح  غارچ  نیز  داب  حور  زا  داحتا  نیا  وجم  وت  داـحتا  درادـن  یناویح  ناـج  یلو  رد  یبن و  رد  یناـج  تسه  یمدآ 

يداش ك نیا  هکلب  نارگ  نآ  ددرگن  نیا  راب  دشک  رو  نآ  ریس  ددرگن  نان  نیا  دروخ  رگ  داحتا  یئوجن  ات  ناه 
متفگ عمج  تسادـخ  ناریـش  ياهناج  دـحتم  تسادـج  کی  ره  ناگـس  ناگرگ و  ناـج  وا  گرب  دـنیب  وچ  دریم  دـسح  زا  وا  گرم  زا  دـن 
کیل اههناخ  نحص  هب  تبسن  دوب  دص  امس  دیـشروخ  رون  کی  نآ  وچمه  مسج  هب  تبـسن  دوب  دص  ناج  یکی  ناک  مسا  هب  نم  ناشاهناج 

حور ناشن  یب  روخ  نآ  شیپ  رتخا  وچمه  ناشهلمج  تافـص  قح  تافـص  رد  نایم  زا  راوید  وت  يریگرب  هکنوچ  ناشراونا  همه  دـشاب  کی 
ایبنا رون  هکناز  ایبنا  ردـنا  دینـشن  سک  گنج  ام  باحـصا  نیا  دـنگنج  همه  ناز  ناکلاس  سدـق  حاورا  اب  دوز  نالف  يا  نک  لصتم  ار  دوخ 

یط غارچ و  نیا  دریمب  رگ  زورف  اب  رگید  هدرمژپ  دوب  کی  زور  هب  ات  دنامب  کی  دریمب  کی  دود  عمش و  غارچ و  ام  سح  رون  دوب  دیشروخ 
ین دوب  یناویح  ناج  لاثم  نیا  تسادـج  هناخ  ره  سح  غارچ  سپ  تساپب  مه  نیا  یبوچ  هناخ  نآ  رون  دوش  یک  ملظم  هیاسمه  هناخ  دوش 
نآ رون  دنامن  هک  رمـش  کی  وت  ار  هناخ  دص  نآ  رون  داتف  يرون  ینزور  ره  رـس  رب  داز  هام  نوچ  بش  يودـنه  زا  زاب  دوب  ینابر  ناج  لاثم 
زا دوش  لیاز  اههناخ  هلمج  رون  دوش  لفآ  ناج  دیشروخ  نوچ  زاب  قنق  وا  رون  هناخ  ره  رد  تسه  قفا  رب  نابات  دیشروخ  دوب  ات  رگد  نیا  یب 

نآ ساسحا  اهناسنا و  نایم  یلاع  تدحو  هرابرد  هک  يرعش  رنه  نیرتیلاع 
هک تسا  یناـشاک  ضیف  نسحم  ـالم  موحرم  فورعم  رایـسب  فراـع  ثدـحم و  ققحم و  زا  لـیذ  راعـشا  میراد ، راـگدای  هب  ناگتـشذگ  زا 
مه داز  دنهارمه  رفـسمه و  یگمه  قح  هر  رد  دـنمه  نامیا  مه  نید  مه  هلبق  مه  نیع  دـنمه  ناناج  مه و  ناج  همه  ینعم  لها  میروآیم :
ادخ يور  يرگد  رد  یکی  ره  دنمه  ناقیفر  سودرف  هر  رد  نانعمه  هدرک  ور  ادخ  هب  ایند  هتشذگب ز  همه  دنمه  نان  مه و  بآ  مه  بکرم 

رد همه  دنمه  ناسحا  دهـشم  مه و  نسح  رهظم  دید  ناوتب  يرگد  زا  یکی  ناسحا  نسح و  دـنمه  ناریح  هلاو و  همه  هنیئآ  وچمه  دـنیبیم 
دنمه نازحا  هبلک  مه  يداش  هیام  هاگره  رد  مه  هراچ  مه  يازفا  برط  دـنمه  نآرق  يراـق  مه و  نآرق  همه  دـنناوخ  یهلا  تاـیآ  مه  يور 

هدـننام و همه  تسا  لک  سفن  ناشردام  ردـپ و  ناشلک  لقع  دـنمه  ناهنپ  فقاو  مه و  ياراکـشآ  دـنهاگآ  مه  نطاـب  زا  رهاـظ و  زا  همه 
راوخمغ ار  مه  مغ  دـنمه و  مخز  مهرم  دـنمه  نارادهنیآ  مه  هنیآ  مه  همه  مه  ینعم  مه  تروـص  مه  هنیئآ  همه  دـنمه  ناوـخا  هتـسویپ و 

هقلح نوچ  همه  دـنمه  نامیا  توق و  افـص  قدـص و  هر  رد  یهاوخوکین  یهاگآ و  همه  ار  رگدـکی  دـنمه  ناـمرد  هیاـم  مه و  درد  هراـچ 
راخ ج دنرگدکی  شکراب  هن و  راب  یسک  رب  دنمه  نابنج  هلسلس  قح  هر  رد  مد  هب  مد  هتسویپ  مهب  ریجنز 

شیوخ رب  همه  دـنمه  ناـسآ  دوخ  راوشد  همه  شوـخ  لدـب  ریت  ار  دوـخ  رگج  دـنرپس و  ار  رگدـکی  دـنمه  ناتـسلگ  دنـشیوخ و  لد  نا و 
دنمه نابهگن  رادلد و  مه و  شوگ  مشچ و  مه  هشیپ  افو  رای  مه  ربلد  مه  لد  دنمه  ناج  یمرخ  نتشیوخ و  متام  ار  ناوخادانـس  دندانس و 

رظن ینعم  هب  زو  دـنناماس  یب  ورـس  یب  يرگن  تروصب  رگ  دـنمه  نابهگن  رادـلد و  مه و  شوگ  مشچ و  مه  هشیپاـفو  راـی  مه  ربلد  مه  لد 
لها يارب  ناشدوخ  تایبارد  ضیف  موحرم  يولوم و  نیدلا  لالج  هک  ار  هیلاع  فاطلا  تازایتما و  اهتمظع و  همه  دـنمه  ناماس  ورـس  يرآ 

یمظع هجرد  نیا  هـب  اـهناسنا  لـین  نودـب  تـسا و  یهلا  یلماـکت  ندـیدرگ  تاـصتخم  زا  هـمه  هـمه و  دـناهدروآ ، ناـنآ  تدـحو  ینعم و 
شنوگاـنوگ لاکـشا  رد  يداـم  جاـیتحا  عـفر  يارب  تسا  نـکمم  هـچ  رگا  تـسین ، ریذـپناکما  یـساسا  تدـحو  یگنهاـمه و  هنوـگچیه 

هک یتدحو  یگنهامه و  اب  يدام  نایز  دوس و  هب  دنتسم  یگنهامه  نایم  توافت  تاهیه ! یلو  دنروایب ، دوجو  هب  ار  یماجـسنا  یگنهامه و 
دننام نینچمه  تسا ، تیـصخش  تمظع  هب  دنتـسم  رایتخا  یناوتان و  زا  یـشان  ربج  نایم  توافت  میدـید ، هتـشذگ  تیـصخش  ود  تاـیبا  رد 

انا دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تدـحو  نیا  نایم  تسا  هلـصاف  ردـقچ  دـینیبب  تسا . هتفای  دـشر  ناسنا  ناویح و  نایم  تواـفت 
كدیرا

تسا ادخ  هب  یگتسباو  رد  امش  تدحو  منادیم و  ادخ  هب  هتسباو  یتادوجوم  ار  امـش  همه  ینعی  مهاوخیم ). ادخ  يارب  ار  امـش  نم  : ) م هللا
هب وا  تسا و  هدـش  يو  بولغم  هک  شینوـخ  نمـشد  هب  ترـضح  نآ  ناـبز  زا  يوـلوم  هلوـقنم  ناتـساد  نآ  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  و 
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نآ یتسیلوم  فک  هدـیراگن  وت  دـیوگیم : نینچ  درادیمرب ، نامز  نآ  رد  وا  نتـشک  زا  تسد  درادیم  اور  وا  رب  نمـشد  هک  یتناها  تهج 
ندیدرگ یگزیگناب  تدحو  یتسرپدوس ! لولعم  تدحو  ارم و  غیم  دـنک  یک  اج  زا  داب  ارم  غیت  رهوج  دـشوپن  نوخ  یتسین  نم  هدرک  یقح 

نآ زا  میدروآ و  ثحبم  نیمه  لئاوا  رد  هکناـنچ  تسا ، هدـمآ  یناوارف  دراوم  رد  يولوم  تاـیبا  رد  نآ ، يدـج  ساـسحا  یهلا و  یلماـکت 
سفن تفگ  ار  نوملـسم  هدـلاو  نوچمه  دـندرگ  ناقفـشم  یتمه  بحاص  قح و  هفیلخ  زا  یتما  تسا  هدوبن  یلاخ  دوخ  تفگ  تسا : هلمج 

لغ یب  شغ و  یب  ناشافـص  زک  دنک  لدکی  نانچ  ار  اهناج  غرم  یئوت  ام و  یب  دـیحوت  زا  دـشاب  یئود  كرـش و  زا  یلاخ  يداحتا  هدـحاو 
رد ناج  ات  هک  ناناج  اب  تسا  يدهع  ارم  ظفاح : لوق  هب  هرخالاب  دندب  قلطم  نمـشد  کی  ره  هنرو  دـندش  قح  لوسر  زا  دـحاو  سفن  دـنک 

رد اهناسنا  نایم  تدحو  یگنهامه و  ندمآ  دوجو  هب  يارب  یتیخنس  چیه  مراد  نتشیوخ  ناج  وچ  ار  شیوک  ناراداوه  مراد  ندب 
ار تسپ  ياهتلع  لولعم  تقوم و  یحطـس و  یگنهامه  یعون  دنتـسین  انبم  نیا  رب  هک  یلماوع  تسین . یهلا  یلماکت  ندیدرگ  دـننام  تلاصا 

هبقاعلا ناف  اوربصاـف  متیلتبا  نا  اولبقاـف و  هیفاـعب  هللا  مکاـتا  ناـف  اـنظ ، هللااـب  مکنـسحا  ءاـنع  اـهیف  مکمظعا  نوکی  یتح  و  دـنروآیم . دوجوب 
( ناراگزور نانچ  رد   ) دشاب ادخ  هرابرد  اهامش  زا  نظ  نسح  نیرتشیب  ناگدنراد  تقـشم ، هب  اهامـش  نیرتلمحتم  هک  یتقو  ات  و  : ) نیقتملل

لامک تفایرد  ساسحا و  هزادـنا  ره  دـیئامن ). لمحت  دـیدش ، ثداوح  هب  التبم  رگا  دریذـپب و  دومرف ، تیانع  امـش  هب  یتیفاع  دـنوادخ  رگا 
نامه هب  دشاب  رتیلاع  شکرد  رتفیرظ و  ناسنا  حور  هچ  ره  هک  مینک  تقد  یمومع  نوناق  نیا  رد  رگا  رتشیب  اهتقـشم  موجه  رتیلاع ، یلعا 

، تایبدا ورملق  هب  هعجارم  كدـنا  دوب ، دـهاوخ  تقـشم  تمحز و  رد  تایدام  رد  روهطوغ  امن ) مدرم   ) تاناویح تایدام و  ملاع  زا  هزادـنا 
فیرظ و حاورا  هک  دنکیم  تابثا  یبوخ  هب  میتفگ  هک  ار  ینعم  نیا  دنراد ، یناسنا  گنهرف  دتمم  هقباس  هک  یئاهروشک  تایبدا  اصوصخم 

دیابن هتبلا  دندشیم . لمحتم  ار  اهراشف  هچ  دـننک ، تکرح  یناسنا  یلاع  قالخا  يانبمرب  دنتـساوخیم  یگدـنز  نیا  رد  هک  یلاع  ياهکرد 
شم نآ  همه  لمحت  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  تسا  بلاج  يردق  هب  العا  لامک  هبذج  تمظع  هک  مینک  شومارف 

هنوگ همه  هب  دنتشادرب و  تسد  ایند  ذئاذل  زا  دنتـشگ و  تقـشم  رپ  ياهخالگنـس  زا  روبع  لمحتم  ریـسم  نیا  رد  هک  یناسک  دیامنیم . اهتق 
رکف رد  هک  ینالوط  ياهبش  هچ  نانآ  دندوب . تیلقا  رد  هچ  رگا  دندوبن ، یئانثتسا  دندیشکن ، یهآ  یتح  دنداد و  نت  دوخ  راگزور  ياهیخلت 

هچ ناناوتان ، يارب  یگدنز  هداج  ندرک  راومه  يارب  نانآ  دندرواین . وربا  رب  مخ  دـندنام و  رادـیب  نایاونیب  ياهزور  یکیرات  نتخاس  نشور 
ياهناسنا هنوگنیا  یحور  لاح  ندـنامهف  يارب  تقـشم  تمحز و  لـمحت  دـندومن . عونمم  دوخ  رب  ار  باوخ  روخ و  هک  يدـتمم  ياـهزور 

دوخ عوفدم  عفد  هاگیاج  روخآ و  نیبام  هلصاف  زج  یگدنز  رد  ياهداج  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لوق  هب  هک  امنناسنا  تاناویح  هب  گرزب ،
یئانـشآ تاناویح ، نآ  زغم  اب  گرزب  ياهناسنا  نآ  یحور  تالاح  هرابرد  یموهفم  ظفل و  چـیه  اـعقاو  تسا . ریذـپانناکما  دـنرادن ، غارس 

. دشاب هتشاد  دناوتیمن 

ایند زا  زیرگ  رد  هبطخ 098-

هحفص 7] ]
هتفای عوقو  هچنآ  هب  میرازگیم  ساپـس  ار  ادـخ   ) نوکی ام  یلع  انرما  نم  هنیعتـسن  ناک و  اـم  یلع  هدـمحن  مهن  دون و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
بلط تسا و  هتفای  ققحت  هک  هچنآ  هب  ار  يادـخ  رم  ساپـس  دـمح و  دـش ). دـهاوخ  هک  هچنآ  هب  دوخ  رما  رد  میبلطیم  يراـی  وا  زا  تسا و 

وا میوشیم . رکذتم  ارنآ  ام  هک  دراد  هجوت  لباق  یبلطم  قوف  هلمج  ود  ریـسفت  رد  دیدحلایبا  نبا  دـش . دـهاوخ  هک  هچنآ  هب  ادـخ  زا  يرای 
شیاتس دمح و  لباق  تسا ، هدش  یتسه  هصرع  دراو  هدش و  راکشآ  مولعم و  تسا ، هتـشذگ  هتفای و  ققحت  هچنآ  هک  تهجنادب  : ) دیوگیم

يرای نآ  رد  حیحـص  تکرح  هرابرد  دنوادخ  زا  دیاب  تسا ، لوهجم  هک  تهجنادـب  تفای ، دـهاوخ  ققحت  هدـنیآ  رد  هک  هچنآ  یلو  تسا ،
مـالک دـسریم  رظنب  تسین . شحیحـصت  يارب  ادـخ  زا  دادمتـسا  تـشگرب و  لـباق  تـسا ، هتـشذگ  هتفاـی و  قـقحت  هـک  هـچنآ  اریز  تـسج .
يراک چیه  دوشیم و  هتخیـسگ  تسا ، هتفای  ققحت  هتـشذگ  رد  هک  هچ  ره  زا  ناسنا  هک  درادن  رب  رد  ار  ینعم  نیا  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما 
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هبوت دوشیم و  نامیـشپ  هتـشذگ  رد  تشز  ياهراتفگ  اهرادرک و  زا  زورما  ناسنا  دبلطب . يرای  ادخ  زا  ات  دهدب ، ماجنا  دناوتیمن  نآ  هرابرد 
گ دبلطب - يرای  دیوجب و  تناعتسا  ناحبس  دنوادخ  زا  دناوتیم  هبوت  ینامیشپ و  نیا  لوصح  يارب  دنکیم و 

نیا ینک  شلین  دوب  نوخ  يوج  هچ  رگ  ینک  شلیدبت  هک  يراد  ایمیک  نخس  ناطلس  وت  يا  وت  یحلـصم  نک  وت  شحالـصا  میتفگ  اطخ  ر 
ساپس ار  ادخ   ) زا مالسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  تفگ : دیاب  اذل  يولوم )  ) تست رارسا  اهریسکا ز  نینچ  نیو  تست  راک  اهیرگانیم  نینچ 

هتفای ققحت  هتـشذگ  رد  تادوجوم  ناـیرج  يارب  هک  يدـنوادخ  هغلاـب  ياهتیـشم  همه  هک  تسنیا  تسا ) هدـش  عقاو  هک  هچنآ  هب  میرازگیم 
مه اهنآ  همه  میاهداد ، ماجنا  ینابر  یعیرـشت  ینیوکت و  تاـیانع  تاـقیفوت و  اـب  کـین  لاـمعا  زا  اـم  هک  ار  هچنآ  هدوب و  ضحم  ریخ  تسا 

هتبلا تسا . هتفای  ققحت  هتـشذگ  رد  هک  ریخ  عون  ود  ره  هرابرد  تسا  ام  هفیظو  ساپـس  دـمح و  اذـل  تسا ، هدوب  ضحم  ریخ  نآ  هب  هتـسباو 
زین هدنیآ  رد  تسا ، هداد  ماجنا  ضحم  ریخ  يانبم  رب  ار  تادوجوم  نایرج  هتشذگ  رد  يدنوادخ  هغلاب  ياهتیشم  هک  هنوگنامه  تسا  مولعم 

هدنیآ اب  هتـشذگ  توافت  لماع  هک  هچنآ  میـشاب . ادـخ  رازگـساپس  دـیاب  تهج  نیا  زا  نونکا  مه  اذـل  دوب و  دـهاوخ  ضحم  ریخ  هب  دنتـسم 
ای تفای و  دـنهاوخ  ماجنا  سوه  يوه و  يور  زا  ایآ  مینادیمن  هک  تسا  هدـنیآ  رد  ام  ياهیریگفدـه  اهتین و  اـهراتفگ و  اـهرادرک و  تسا ،

دنیآ رد  هک  هچنآ  يارب  اذل  دوب ، دنهاوخ  يدنوادخ  تاروتسد  هب  لمع  موزل  یگزیگنا  هب  نادجو و  لقع و  هب  دنتسم 
هافاعملا هلاسن  امک  نایدالا ، یف  هافاعملا  هلاسن  و  تسا . مزال  یبوبر  هاگراب  زا  دادمتـسا  ندـیبلط و  يرای  هنوگ  همه  تفای ، دـهاوخ  ققحت  ه 

دوبهب یناور و  دوبهب  ار ). نادـبا  رد  تیفاع  هک  هنوگناـمه  میرادـیم  تلاـسم  ار  ناـیدا  رد  تیفاـع  ناحبـس  دـنوادخ  نآ  زا  و   ) نادـبالا یف 
هتخیر هنهرب  ياهندب  هنسرگ و  ياهمکش  يارب  هک  یئاهکشا  مدصکی  رگا  هک  سانش  ناسنا  رکفتم  نآ  تسا  هتفگ  بوخ  ردقچ  ینامـسج 

مه تفریم و  نیب  زا  ینامـسج  ياـهیگنهرب  اهیگنـسرگ و  مه  دـشیم ، هتخیر  لـئاضف ، زا  هنهرب  تفرعم و  هنـسرگ  حاورا  هـب  دوـشیم 
کی رگا  هک  دـنکیم  مرگرـس  ار  یلومعم  مدرم  يردـقب  يویند  یناگدـنز  نیا  یلو  تشگیم . لیاز  یحور  ياهیگنهرب  اهیگنـسرگ و 

!! دننارذگیم ار  دوخ  رمع  یعـضو  هچ  اب  هک  دنوشیمن  هجوتم  دننک ، يرپس  یناور  يرامیب  ندب و  یتسردـنت  اب  مه  ار  هلاسدـص  دـنچ  رمع 
، ضحم ینورد  مکی - لـماع  دریگب : رارق  رطخ  ضرعم  رد  لـماع  ود  هیحاـن  زا  دـناوتیم  یحور  تحـص  رگید  حالطـصا  اـب  یناور و  دوبهب 
نارگنیحطـس و زا  یـضعب  ددرگیم . یمدآ  یناور  تیفاع  لاوز  يرامیب و  بجوم  اهیتسرپدوخ  اـهیهاوخ و  تذـل  اـهیرظنهتوک و  ینعی 

مگ اهیدرخبان ، اهیراکبان و  اهیتشز و  هب  نایمدآ  یئانتعایب  يریذپ و  فاطعنا  هب  هجوت  اب  اهناسنا ، ناور  نیداینب  لوصا  زا  عالطایب 
یلصا مه  رگا  ای  ددرگیم و  رامیب  یمدآ  ناور  نآ ، رد  لالتخا  دورو  اب  هک  درادن  دوجو  یلـصا  یناسنا ، ناور  يارب  الـصا  ای  هک  دنربیم  نا 

نیا تفگ : دـیاب  دـشاب . هدوـب  نآ  يراـمیب  بجوـم  لزلزت ، تروـص  رد  هـک  تـسین  ماکحتـسا  هزادـنا  نآ  ياراد  دراد ، دوـجو  ناور  يارب 
ناور و ناج و  هرابرد  ناشتاعالطا  هنافساتم  یلو  دنـشاب ، هدوب  مه  یعیـسو  تاعالطا  ياراد  دننادب و  اهزیچ  یلیخ  تسا  نکمم  صاخـشا 
هجوت و دروم  مزـال  روطب  دوشیم ، هدـیمان  تاذ ) تنایـص   ) هک ار  یهیدـب  نیداـینب  لـصا  نیا  لقادـح  هک  تسا  زیچاـن  رایـسب  اـهناسنا  حور 
؟ دراد یناور  يرامیب  تحص و  هب  یطابترا  هچ  اهناسنا  رد  تاذ ) تنایص   ) مانب یلصا  تیعقاو  دییوگب : تسا  نکمم  دنهدیمن . رارق  تخانش 

نینچ اب  ام  مرادـن ) یعالطا  ناـسنا  رد  یلـصا  نینچ  دوجو  زا  نم  : ) دـیوگب هک  دوش  ادـیپ  یـسک  رگا  اریز  تسا ، نشور  لاوس  نیا  خـساپ 
ار ناسنا  ینورب  ینورد و  تیریدم  هک  یلصا  هک  تشاد  رواب  ینعی  دوب ، لصا  نیا  هب  دقتعم  یسک  رگا  اما  میرادن و  ینخـس  چیه  یـصخش 

چیه نودب  ای  دراد ، ینوناق  دوخ  يارب  تاذ ، نآ  تیدوجوم  ایآ  میئوگیم : ضرف  نیا  رد  تسا ، تاذ ) تنایص   ) نامه تسا ، هتفرگ  هدهعب 
نوناق و هنوگچیه  یناسنا  تاذ  دیوگب : دنک و  باختنا  ار  مود  قش  رگا  تسا ؟ نایرج  رد  دراد و  دوجو  یضتقم  طرش و  نوناق و  لصا و 

گرب کی  هک  دیهدیم  هزاجا  رکفتم ، ياقآ  دییوگب : وا  هب  رگا  هک  میرادن  یـصخش  نینچ  اب  ینخـس  زاب  درادـن ، یـضتقم  طرـش و  لصا و 
قیـال ار  امـش  هتخاـس و  مهتم  رکف  كرد و  زا  تیمورحم  هب  ار  امـش  رکفتم  ياـقآ  نیا  اروـف  میئاـمن ؟ روـصت  نوناـق  زا  يـالخ  رد  ار  هاـیگ 

نآ درادن و  ینوناق  هنوگچیه  یناسنا  تاذ  دیوگیم : دهدیم و  تارج  دوخب  یلو  دش ! دهاوخ  نادرگیور  امش  زا  تسنادن و  ندرک  تبحص 
میلـست ارنآ  هدرک و  اهر  تعیبط  هنهپ  رد  ار  دوخ  تاذ  دیناوتیم  رکفتم ، ياقآ  تفگ : دـیاب  تسین !! شیب  یلایخ  مه  تاذ ) تنایـص   ) لصا
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، تسا هدمآ  امـش  غارـسب  هک  یکلهم  يرامیب  دینزب ! مدق  حالـس  نودـب  ناگدـنرد ، زا  رپ  لگنج  رد  دـیورب  الثم  دـیزاسب ؟ ثداوح  ضحم 
ملاس نم  تیریدم  زا  ار  امـش  ناور  هک  یتیـصخش  دـنچ  ضرم  ربارب  رد  دـنک ! راتفر  امـش  اب  دوخ  تعیبط  ياضتقمب  يرامیب  نآ  دـیراذگب 

درادن و یلصا  نوناق و  یناسنا  ناور  تاذ و  هک  تسنیا  نم  یسانشناسنا  یفسلف و  هیرظن  هک  دیراذگب  مهیور  تسد  تسا ، هتخاس  مورحم 
طابترا نوگانوگ ، )ي  اهتیساسح  ) اهیژرلآ دیراذگب  تسین !! شیب  یتالایخ  دنیوگیم ، هفسالف  یناسنا و  مولع  ناصصختم  هک  ار  بلاطم  نآ 

! دـنوش بوسحم  نوناق  نآ  زا  فارحنا  اهتیـساسح  هک  درادـن  دوجو  ینوناق  تاذ  يارب  اریز  دزاسب ، لتخم  تایعقاو  اب  ار  امـش  ناور  یعقاو 
سک رگا 

، دـنزاسب لـتخم  ار  يو  تاـیح  هدـیچیپ و  مه  رد  ار  یمدآ  ناور  ناـج و  تسا  نکمم  هک  رگید  عوـن  اهدـص  تـالالتخا و  نیا  دـیوگب  ي 
دنشیدنیب و يرادقم  ات  تشاذگ  دوخ  لاحب  ار  صاخـشا  هنوگنیا  دیاب  میدرک - هراشا  الاب  رد  هکنانچ  تسین - لادتعا  زا  جورخ  فارحنا و 

عقاو ربارب  رد  تمواـقم  تجاـجل و  دحرـس  اـت  دـنراد و  يرگ  طارفا  یلیخ  ناـشیعیبط  دوخ  نوماریپ  فاوط  رد  هک  دنـشاب  یـصاخشا  رگا 
نانآ يرامیب  تیارـس  زا  ار  نارگید  درک  دـیاب  هک  يراک  دومن و  رظنفرـص  ناـنآ  زا  دـیاب  هک  دنتـسه  یناراـمیب  ناـنیا  دـننکیم ، درگ  بقع 
دوجو يرامیب  نانیا  ياهلد  رد  . ) اضرم هللا  مهدازف  ضرم  مهبولق  یف  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نانیا  هرابرد  تشادـهگن . ظوفحم 

لـئاسو و همه  اذـل  دنتـسین ) نآ  نتخاـس  یفتنم  ددـص  رد  دـنهدیم و  جرخب  يراـمیب  نیا  نتـشاد  هب  يراـشفاپ  تجاـجل و  نوـچ  و   ) دراد
نایوج دوس  هکیئاهیکیرات  تاماهبا و  مود - لماع  دنشابیم ). نانآ  يرامیب  شیازفا  بجوم  دنتسه ، ادخ  رایتخا  رد  هک  یگدنز  تانایرج 

رد هچ  دـیاقع و  ورملق و  رد  هچ  ناـیدا  رد  فیرحت  هک  مینادـیم  همه  دـیامنیم . لـتخم  هوشم و  ار  نآ  دـنزاسیم و  دراو  نید  رد  نید ، ماـنب 
کشا نآ  دراد و  نوگانوگ  لاکشا  فیرحت  نیا  تسا . هتشاد  نایرج  للم  ماوقا و  نایم  رد  نامز  رید  زا  اهنآ  فیلاکت  ماکحا و  ورملق 

زا یخرب  رد  هک  تـسا  تـهج  نـیمهب  دروآیم ، دوـجوب  فارحنا  دریگیم و  رارق  ناـگماکدوخ  زیواتـسد  اـهطیحم  اـهنامز و  ياـضتقمب  لا 
نآ دـننکیم  نامگ  یلومعم  مدرم  دـنکیم ، روهظ  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هک  ماگنه  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  تایاور 
نیا رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـهدیم . هتـشذگ  ناـیدا  رد  فیرحت  عوقو  زا  ربخ  يدراوم  رد  نآرق  تسا . هدروآ  دـیدج  نید  ترـضح 
يارب ار  ینید  تیفاع  تیمها  هلیـسونیدب  درادیم و  تلاسم  لاعتم  دـنوادخ  زا  یتسردـنت  دـننام  ار  نید  رد  تحـص  تیفاع و  كرابم  هبطخ 

. دیامرفیم تابثا  مدرم 
هحفص 11] ]

مکلثم و امناف  اهدیدجت  نوبحت  متنک  نا  مکماسجال و  هیلبملا  و  اهکرت ، اوبحت  مل  نا  مکل و  هکراتلا  ایندلا  هذهل  ضفرلاب  مکیـصوا  هللا  دابع 
و اهغلبی . یتح  اهیلا  يرجی  نا  هیاغلا  یلا  يرجملا  یسع  مک  هروغلب و  دق  مهناکف  املع  اوما  هدوعطق و  دق  مهناکف  الیبس  اوکلس  رفـسک  اهلثم 

امش ادخ ، ناگدنب   ) امغر اهقرافی  یتح  ایندلا  یف  جعزم  هودحی و  توملا  نم  ثیثخ  بلاط  و  هودعی ، موی ال  هل  نم  ءاقب  نوکی  نا  یـسع  ام 
ار امش  ماسجا  هک  یئایند  دینک - اهر  ارنآ  دیهاوخیمن  امش  هچ  رگا  درک ، دهاوخ  اهر  ار  امـش  هک  منکیم  هیـصوت  ایند  نیا  زا  ضارعا  هب  ار 
ار یهار  هک  تسا  ینارفاسم  دـننام  ایند  لثم  امـش و  لثم  هک  تسین  نیا  زج  دـیهاوخیم . هزات  هشیمه  ار  ناتماسجا  امـش  هچ  رگا  دـناسوپیم ،

بکرم هک  سکنآ  دناهدیـسر . نآ  هب  هدومن و  نآ  هب  لوصو  دـصق  هدـید و  ار  یتمالع  هک  تسا  یمدرم  دـننام  و  دـناهدومن ، يرپس  هتفر و 
يرادیاپ دوب  دهاوخ  رادقم  هچ  دسرب و  نآ  هب  هک  درک  دهاوخ  تکرح  یتدم  هچ  دناریم  درک ) دـهاوخن  زواجت  نآ  زا  هک   ) یتیاغ يوسب 

ار وا  هک  تسا  لکوم  عیرـس  ياهدنیوج  يو  يارب  لاحنآ  رد  مه  درک و  دـهاوخن  زواجت  نآ  زا  هک  تسا  ررقم  يزور  يو  يارب  هک  یـسک 
ایند ات  تسه  ایند  رد  ياهدننک  تحاران  لماع  يو  يارب  دناریم و  گرم  فرطب 

ایند نـیا  زا  - 1 تساریز : رارقب  هک  تسا  هدـش  دزـشوگ  ایند  هرابرد  مهم  رایـسب  یبلاطم  تـالمج  نیا  رد  دراذـگ ). رـس  تشپ  هارکا  اـب  ار 
یبایـشزرا یبوخب  ار  اهتیعقاو  میوگیم : دیریگب ، هدیدان  ار  اهتیعقاو  میوگیمن : درک . دهاوخ  ضارعا  امـش  زا  دوز  ای  رید  هک  دـینک  ضارعا 

هکنآ زا  سپ  دینک  تکرح  ایند  نیا  رد  وپاکت  نیرتيدج  اب  میوگیم : دیشاب ، لایخیب  تسـس و  لسک و  ایند  اب  طابترا  رد  میوگیمن : دییامن .
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دیزروب تبحم  نآ  هب  دـینک و  یتشآ  ایند  نآ  اب  میوگیم : هکلب  دـینک ، رهق  تسنآ  رد  هک  هچنآ  زا  ایند و  زا  میوگیمن : دیـشاب . هتخانـش  ارنآ 
رد تکرحب  ار  امـش  هراوهگ  دـننام  دـنارورپیم و  ار  امـش  یعیبـط  روطب  هک  یئاـیند  مدرم ، يا  دـیاهتخاس . دوخ  يـالتعا  دـشر و  يارب  هک 
زا تسترابع  هک  ایند  نیب  زا  ار  ناتیاهبنارگ  ناج  يالعا  فده  ینعی  دینک ، اهر  ار  ایند  نیا  درک . دهاوخ  اهر  ار  امـش  دوز  ای  رید  دروآیم ،

نادـجو و درخ و  هک  دـیئوجب  ایند  نآ  زا  هکلب  دـییوجن ، هاگآان ، تایدام  هدام و  تشم  کـی  امـش و  یعیبط  دوخ  نیب  اـم  طاـبترا  يرارقرب 
هب ایند  ندرک  میسقت  دییوگب : امش  تسا  نکمم  دنهدیم . روتسد  هیـصوت و  امـش  يارب  ار  شندروآ  دوجوب  قلطم  ضایف  نیتسار  ناگدنیامن 

یهلا ا ناگدنیامن  نادجو و  درخ و  نآ  هدنزاس  هک  یئایند  دوجوم و  یعیبط  يایند   ) مسق ود 
نایم توافت  شیادخ ، فرط  زا  هدش  میرکت  دوجوم  يا  ناسنا ، يا  یلب ، تسا !؟ روصت  لباق  ایند  کی  زا  شیب  رگم  دراد ؟ ینعم  هچ  تس )
رخآ تسا . کیرات  وت  يارب  شهاگآان ، يربج و  يدام و  نیناوق  تادوجوم و  اـب  دوجوم ) یعیبط  ياـیند  - ) کـی تسا : داـیز  اـیند  ود  نآ 

درخ و هتخاس  هک  یئایند  هکیتروص  رد  تشاد !؟ یقلت  یئانشور  ناوتیم  تسا ، هاگآان  يربج و  يدام و  نیناوق  هاگرولبت  هک  ییایند  زا  رگم 
هب دنکیمن . كرت  ار  نآ  ياضف  زور ، رد  هن  بش و  رد  هن  یهلا  نازورف  دیشروخ  هک  تسا  ینارون  نانچ  تسا ، یهلا  ناگدنیامن  نادجو و 
ایند دناهتـشگ ، تفرعم  نادـیم  دراو  یـسانشهدام  رازبا  اب  طقف  نادنمـشناد  هک  عقوم  ره  گرزب  نارکفتم  فارتعا  هب  هک  تسا  تهج  نیمه 
دراو یـسانش  یتـسه  رازبا  اـب  قح  بهاذـم  باـبرا  ءاـفرع و  ءاـمکح و  هک  یعقوم  ره  و  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یئانـشور  حوضو و 

داسف و نوک و  ضرعم  رد  دوجوم ) یعیبط  ياـیند  - ) ود تسا . هدرک  هریخ  ار  اـهمشچ  اـیند  حوضو  یئانـشور و  دناهتـشگ ، تفرعم  هنحص 
نیرتمک اـب  تسا و  یعیبـط  زئارغ  ياـهتیلاعف  تیمک  تیفیک و  هب  هتـسب  نآ  تیبولطم  یئاـبیز و  اریز  تسا ، ندـش  داـیز  مک و  یگتـسباو و 

نادجو و درخ و  هدـش  هتخاس  يایند  هکیتروص  رد  دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  تیبولطم  یئابیز و  دوجوم ) یعیبط  يایند   ) اهنآ رد  تارییغت 
من

لثم دناشکیم . ملاع  نآ  هب  زگره  اذل  تسا ، هتـسویپ  تعیبط  ياروام  تباث  غورف و  رپ  ملاع  هب  یمدآ  حور  ناج و  هرجنپ  زا  یهلا  ناگدنیا 
اب حور  يوسب  دراد ، هک  یئابیز  لامک  اب  ار  رگاشامت  هک  تسا  یتمظع  اب  حور  کی  يابیز  رایـسب  ياهمـشچ  هب  هیبش  شتفـص  نیا  رد  ایند 

نطب رد  هک  تسا  ینینج  دوـجوم ) یعیبـط  ياـیند   ) رد یمدآ  هس - دزاـسیم . هناور  تسا ، مـشچ  نآ  يداـم  رهاوـظ  تـشپ  رد  هـک  یتـمظع 
تـسیگنت تلع  گنت  تسینادـنز  هک  دـمآ  رتگنت  گنر  سح و  ناـهج  یتسه  زاـب  تسا -، هتـسشن  نارداـم  نطب  زا  رتعیـسو  یلو  کـیرات 

فافـش عیـسو و  نانچنآ  یهلا  ناگدنیامن  نادـجو و  درخ و  هتخاس  يایند  هکیتروص  رد  دـشکیم  اهسح  بیکرت  بناج  ددـع  بیکرت و 
کی يابیز  ياهمـشچ  لاثم  رد  هکنانچ  دوخ  هکلب  دنتـسین ، حور  زاورپ  نالوج و  عنام  اهنت  هن  يداـم  ياـهتیمک  اهـششک و  یئوگ  هک  تسا 
يانعم سپ  دـشابیم . تسا ، هتفرگرب  رد  ار  ناهج  نیا  هک  یئالعا  ملاع  هب  باذـجنا  بجوم  میدرک ، هظحالم  تمظع  اب  حور  ياراد  ناـسنا 
یفتنم ایند  نیا  اب  ار  دوخ  تیدوجوم  طابترا  یتسه و  ناـهج  هک  تسین  نآ  دـینک ) اـهر  ار  اـیند  نیا  اـی  دـینک ، ضارعا  اـیند  نیا  زا   ) هکنیا

هب ار  ام  اهمـشچ  نآ  دوخ  مینک  تقد  تسرد  رگا  هک  میدـش  رکذـتم  باذـج  ابیز و  مشچ  لاثم  رد  هک  تسا  نامه  دوصقم  هکلب  دـیزاسب ،
ظع اب  حور  يوس 

نآ بحاص  لماک  حور  هب  دینک و  روبع  هسفن  یف  ندوب  ینعمرپ  یئابیز و  همه  اب  اهمـشچ  نآ  زا  تفگ : ناوتیم  اذـل  دـننکیم . بذـج  تم 
نآ يرادروخرب  هک  تسا  یعطق  دشاب ، رتشیب  ضورفم  ياهمشچ  ندوب  ینعمرپ  یئابیز و  دوخ  هب  یمدآ  تفرعم  هزادنا  ره  و  دیـسرب . مشچ 
ور اجیردت  ار  امـش  يدام  داعبا  همه  ماسجا و  ایند  نیا  - 2 دوب . دهاوخ  رتیلاع  اهنآ  هدرپ  تشپ  حور  زا  مه  اهمـشچ و  نآ  زا  مه  صخش ،

ربارب رد  دـناوتیم  یعیبط  نووش  رگید  يدام و  دـبلاک  ندـنام  هزاـت  هب  قشع  اـیآ  دیـشیدنیب ، تسرد  دـناسوپیم . هرخـالاب  دربیم و  لاوزب 
نامه تشاد . راظتنا  ار  یگلاس  یـس  تسیب و  توارط  طاشن و  یگلاـس  داتـشه  داـتفه و  رد  هدومن و  مادـنا  ضرع  یتسه  رب  مکاـح  نیناوق 
هناور ام  یکاخ  هرک  نیمه  رب  شلابندب  مه  ار  ناتـسمز  زییاپ و  دتـسرفیم ، ناغمرا  هب  ام  یکاخ  هرک  رب  ار  راهب  هک  یـسمش  هموظنم  شدرگ 

هاگرولبت هک  اهتیعقاو  يور  ياهدرپ  دـناوتیم  دودـحم  یتدـم  ات  دودـحم و  ياهزادـناب  تنیز  رویز و  ياهدومن  شیارآ و  لئاسو  دزاـسیم .
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یمک اب  دشکیم ، اهتیعقاو  يور  شیاریپ  شیارآ و  هک  مه  هدرپ  نامه  یتح  دودحمان . نامز  ات  دودحمان و  هزادنا  هب  هن  دشکب ، تسا  نیناوق 
اوبا ءایر . سابل  هک  دیامنیم  ار  دوخ  ریز  فافش و  نانچ  ءاضعا  رگید  ياهدومن  اهمشچ و  نالوج  رد  يواکجنک  تقد و 

، دهدیم ناشن  دراد  هک  یتیفافـش  اب  ار  دوخ  ریز  ایر  سابل   ) راع کناف  هب  تسبتلا  اذاف  هتحت  امع  فشی  ءایرلا  بوث  دیوگیم : یماهت  نسحل 
حلصی له  و  تسا : نینچ  تسا  دروم  نیا  بسانم  هک  هیهاتعلاوبا  تیب  کی  زا  عارصم  کی  ياهنهرب ). اعطق  وت  یشوپب  ار  سابل  نیا  رگا  اذل 

هدنام هزات  عقوت  اهناسنا  ام  رگا  تسا )!؟ هدومن  دساف  ار  نآ  راگزور  هک  ار  هچنآ  دنک  حالصا  دناوتیم  راطع  ایآ  و  . ) رهدلا دسفا  ام  راطعلا 
اهنت هن  میزادرپب ، یناور  رمتـسم  یگزات  لماوع  داـجیا  هب  مینک و  نوریب  دوخ  رـس  زا  ریذـپان ، ناـکما  تسا  يرما  عقوت  هک  ار  يداـم  دـبلاک 

هک یناور  تیـصاخ  زا  اعقاو  ام  ناور  مه  تشاد و  دـهاوخ  یگزات  هظحل  ره  ام  يارب  ایند  مه  هکلب  میهدـیم ، ماجنا  نوناـق  قباـطم  يراـتفر 
مناور تسا  ناور  هک  نادرم  همه  ناور  هب  مناهج  ناتـسبرط  منانج  ناتـسلگ  وچ  تشگ : دـهاوخ  رادروخرب  تسا ، رمتـسم  ددـجت  نایرج و 
دلجم تاحفص 7 و 8 و  دلجم 9  رد  يدعب  تالمج  ریسفت  ناور  شدنیوگ  تسج  ناج  نت  نوچ ز  ناور  ندرک  ار  همـشچ  ناعما ؟ تسیچ 
هحفص زا  دلجم 13  هحفص 27 و 32 و 33 و  ات  هحفص 16  زا  دلجم 12 و  هحفص 135 و  ات  هحفص 130  زا  هحفص 24 و  ات  هحفص 18   10

یف اوسفانت  الف  دییامرف . هعجارم  تسا  هدمآ  هحفص 136  ات  هحفص 132  زا  دلجم 14  هحفص 41 و  ات   29
یلا اهمیعن  اهتنیز و  نا  و  عاطقنا ، یلا  اهرخف  اهزع و  ناف  اهسوب  اهئارض و  نم  اوعزجتال  و  اهمیعن ، اهتنیزب و  اوبجعت  و ال  اهرخف ، ایندلا و  زع 

تسیاشان تباقر  هب  يویند  راختفا  تزع و  رد  سپ   ) ءانف یلا  اهیف  یح  لک  ءاهتنا و  یلا  اهیف  هدم  لک  و  دافن ، یلا  اهسوب  اهئارـض و  لاوز و 
عاطقنا هب  ور  ایند  راختفا  تزع و  اریز  دینکن ، نویش  شیاهیتخس  اهیراوشد و  زا  دیئامنن و  شوخ  لد  ایند  ياهتمعن  اهتنیز و  هب  دیزادرپن و 
ياهدنز ره  تسا و  نایاپ  هب  ور  یتدم  ره  ایند  نیا  رد  و  تسا . يدوبان  هب  ور  شیاهیتخـس  اهیراوشد و  لاوز و  هب  ور  شیاهتمعن  تنیز و  و 

رادـیاپان هب  رادـیاپ  هک  دـنکیم  مکح  نینچ  میلـس  لقع  دـینکن …  شوخ  لد  ایند  ياـهتمعن  اـهتنیز و  هب  تسا ، نینچ  هک  لاـح  اـنف ). هب  ور 
زا ریغتم ، رادـیاپان و  ایند  رویز  رز و  یکیزیف ) نکاس  هن   ) تسا تباث  رادـیاپ و  یمدآ  حور  ددـنویپن . ریغتم  هب  ار  دوخ  تباـث  دوشن ، هتخورف 

اهتنیز و دـیامرفیمن : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . درخ  زا  رود  تسا ، ینتفر  رادـیاپان و  هک  هچنآ  ربارب  رد  رادـیاپ  تباث و  نداد  تسد 
شوخ لد  اهناب  تسا ، لاوز  انف و  هب  ور  هروبزم  روما  هک  تهجنادب  دـیامرفیم : هکلب  دـییامن ، یفتنم  ار  ایند  ياهتمعن  رخف و  تزع و  لماوع 

تسدب آ رد  هتسیاشان  ياهتباقر  هب  دیئامنن و 
رب بلغا  هک  رذگدوز  تاراختفا  تزع و  تالمجت و  ندروآ  تسدب  يارب  نایمدآ  هک  تسا  زیمآتقامح  هچ  یتسارب  دیزادرپن . اهنآ  ندرو 

تزع و تالمجت و  هرابرد  هدنـشک  تباقر  هب  دنریگب ، رارق  یبوبر  هاگراب  هبذاج  رد  دیاب  هک  ار  دوخ  حاورا  تسا ، راوتـسا  تالیخت  ساسا 
یناسنا عون  نیا  اتفگـش ، ناشگنن  ناشمان و  یلایخ  رب  ناشگنج  ناشحلـص و  یلایخ  رب  دـنیامن !! راداو  ایند  رذـگدوز  ساسایب و  تاراختفا 

دوخ يـالاو  لاـمج  نتخاـس  هوشم  ندرک و  یفخم  هب  یبـیجع  قشع  تسا ، هدومن  رک  ار  کـلف  شوـگ  مدرم : لوـقب  شلماـکت  ياـعدا  هک 
یشولا نسبل  اهتـسرپ - تنیز  همه  یئوگ  دزرویم !! دریگیم ، شیپ  ار  انف  هار  بآ  هرطق  دنچ  اب  هک  يرهاظ  يوب  گنر و  اهرویز و  هلیـسوب 

يارب هکلب  دـنوش ، ابیز  هکنیا  يارب  هن  ینعی  لمجت ، يارب  هن  دندیـشوپ  ار  تنیز  لئاسو  ناـنآ   ) ـالامجلا هب  نصی  یک  نکل  تـالمجتم و  ـال 
. دـنکن وربور  یعطق  تسکـش  اب  ار  امـش  ایند  ياهیتخـس  اهیراوگان و  دـنرادب ). ظوفحم  دـنناشوپب و  يرهاظ  تنیز  اب  ار  دوخ  لامج  هکنیا 
هب ور  اهنآ  همه  هک  تهجنادب  لاحنیا ، اب  تسا ، ازگناج  رایسب  اهنآ  یخلت  یهاگ  تسا و  خلت  هچ  رگا  ایند  نیگآدرد  ياههدیدپ  ثداوح و 

سیاقم لباق  حور  هجنکش  رازآ و  یخلت  اریز  دزاسب ، هدرزآ  هدنشک  ایه  يدیمون  اب  ار  حور  دیابن  تسا ، انف  لاوز و 
نیا رد  يرادناج  ره  دراد و  ینایاپ  ایند  نیا  رد  یتدم  ره  تسین . دنکیم ، تحاران  ار  مسج  طقف  هک  ایند  خـلت  ياهیتخـس  اهیراوگان و  اب  ه 

دننامایب نایرج  رد  نانچ  يرگید  زا  سپ  یکی  اهبـش  اهزور و  تاعاس و  مه ، لابند  هب  اههقیقد  مه ، رـس  تشپ  اههیناث  تسا  انف  هب  ور  ایند 
و رجدزم ، نیلوالا  راثآ  یف  مکل  سیلوا  تسین  همهنیا  ناهدـب  ات  بل  هک ز  ناد  یتصرف  یقاس  يا  میرظتنم  اـنف  رحب  بل  رب  ظـفاح  لوقب  هک 

راثآ رد  ایآ   ) نوقبیال نیقابلا  فلخلا  یلا  نوعجریال و  مکنم  نیضاملا  یلا  اورت  ملوا  نولقعت . متنک  نا  ربتعم  هرصبت و  نیضاملا  مکئابآ  یف 
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امش يارب  تربع  یئانیب و  لماع  دینک  لقعت  رگا  ناتناکاین  تشذگرـس  رد  ایآ  تسین و  داسف  باکترا  زا  يریگولج  امـش  يارب  ناگتـشذگ 
تربع و لماوع  همهنآ  ایآ  دنرادن )؟ یئاقب  دناهدنام ، نانآ  زا  هک  ینانیـشناج  دندرگیمنرب و  ناگتـشذگ  هک  دـینیبیمن  ایآ  درادـن ؟ دوجو 

يدرک رهق  نوچ  نیب  رهق  راگدرک  هناخرهق  ایند  تسه  تسین !؟ یفاک  ناگدـنیآ  لوقعم ) تایح   ) نتخاس يارب  ناگتـشذگ  راـثآ  زا  هبرجت 
تایآ مالکیب  هدننک  قح  رهق  حرـش  ماد  درگ  رب  نیب  غرم  لاب  رپ و  رب  رحب و  ردـنا  هدـنکفا  رهق  غیت  رگن  ناروهقم  يوم  ناوختـسا و  رایتخا 

ودنا يارب  ناگتشذگ ، راثآ  رد  قیقحت  ریس و  هرابرد  دیجم  نآرق 
هحفص زا  دلجم 8  هب  دنیامرف  هعجارم  دنمجرا  ناگدـننک  هعلاطم  تسا . ناوارف  لوقعم ) تایح   ) نتخاس يارب  سرد  شزومآ  هبرجت و  نتخ 
دلجم هحفص 88 و  ات  هحفص 82  زا  دلجم 6  تاحفص 209 و 210 و 306 و307 و  دلجم 4  تاحفص 80 و 81 و  دلجم 3  ات 100 و   98

زا متـشه  دلجم  رد  رکذت - هحفـص 165 . ات  هحفـص 161  زا  هحفـص 91 و  ات  هحفـص 87  زا  دـلجم 13  هحفـص 42 و  ات  هحفـص 37  زا   10
زا و 46  ص )  ) دـمحم هروس  زا  فارعـالا و 10  هروس  زا  ءاـسنلا و 74  هروس  زا  نارمع و 26  لآ  هروـس  زا  تایآ 137  ات 100  هحفص 98 

هروس زا  رطافلا و 21 و 82  هروس  زا  فسوی و 44  هروسزا  تایآ 109  هب  دیاب  تسا و  هدـش  حرطم  مورلا  هروس  زا  جحلا و 9 و 42  هروس 
تالاح هک  دراد  دوجو  يرگید  ددعتم  تایآ  هتبلا  دوش . هعجارم  زین  لمنلا  هروس  زا  لحنلا و 69  هروس  زا  ماعنالا و 36  هروس  زا  رفاغ و 11 

زا يزودـنا  هبرجت  يریگ و  تربع  يارب  یلک  روتـسد  انمـض  تسا و  هدومرف  حرطم  نوگانوگ  لاکـشا  اب  ار  ناگتـشذگ  یگدـنز  نایرج  و 
یف ناک  دـقل  - 2 دنـشیدنیب ). هک  دشاب  وگب ، ناتـساد  نانآ  هب  . ) نورکفتی مهلعل  صـصقلا  صـصقاف  - 1 دـننام : تسا ، هدومن  نایب  ار  اـهنآ 

کلذ یف  نا  - 3 تسا ). لوقع  نابحاص  يارب  يریگدنپ ) يارب  هبرجت   ) تربع ناگتـشذگ  نآ  ناتـساد  رد  . ) بابلالا یلوال  هربع  مهـصصق 
خی نمل  هربعل 

يارب دشاب ). هتشاد  ءاجر ) اب  هتخیمآ  فوخ  ای  فوخ   ) تیشخ هکیسک  يارب  تسا  یتربع  نوعرف ) يدوبان  رابکتسا و  ناتـساد  رد  هتبلا  یش 
زا يرطس  دناوتیم  ددنویپیم ، عوقوب  یتسه  هحفص  رد  هک  هچنآ  دیدرت  نودب  دراد ، دوخ  تایح  شزرا  زا  یعالطا  ایند  نیا  رد  هک  یسک 

شنامشچ ربارب  رد  رـضاح  لاح  رد  هچ  دشاب و  خیرات  ياهنارود  نیرتهتـشذگ  رد  هچ  ياهثداح  ره  اذل  دشاب ، هدوب  تایح  هدنزومآ  باتک 
شزومآ هلیسو  دناوتیم  نمشد ، ای  دشاب  تسود  زا  نیریـش ، ای  دشاب  خلت  گرزب ، هاوخ  دشاب و  کچوک  هثداح  نآ  هاوخ  و  ددنویپب ، عوقوب 

يزغم دنک و  یگدنز  نآ ، نایاپ  ات  خـیرات  زاغآ  زا  رگا  درادـن ، دوخ  تایح  شزرا  زا  یعالطا  هک  یـسک  ره  يارب  و  دـشاب . هدوب  یتایعقاو 
همه اب  باتک  کی  دـننام  لاح ، رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  اهدادـیور  ثداوح و  همه  دـشاب و  هتـشاد  خـیرات  گرزب  ياهزغم  همه  تردـقب 

دـشاب و هدـش  هتـشون  اـهنآ  دوخ  يور  رب  تسا  هتـشاد  تلاـخد  اهدادـیور  ثداوح و  نآ  ندـمآ  دوجوب  رد  هک  يداـبم  نیناوق و  لوـصا و 
هتشون اهنآ  راکشآ  حطـس  رد  یلج  طخ  اب  اهدادیور  ثداوح و  نآ  لمتحم  نونظم و  یعطق و  جئاتن  یئانـشور  حوضو و  لامک  اب  نینچمه 

دوخ نتخاس  مروتم  باوخ و  روخ و  زج  تایح  يارب  یـشزرا  ثحب ، دروم  ناسنا  هک  تسنیا  ضرف  اریز  تفرگ ، دـهاوخن  تربع  زاب  دوش ،
غارس یعیبط 

رب رس  هک  تسا  باوخ  يارب  یـشلاب  صاخـشا  هنوگنیا  يارب  تسا ، روتـسم  نآ  رد  هک  یتایعقاو  ثداوح و  همه  اب  یتسه  باتک  اذل  درادن .
دوخ ییاعدا  عفانم  زا  عافد  يارب  دندروآ  تسدب  یتردق  هاگ  ره  دنوش و  لوغـشم  ریبعت  ریـسفت و  لباق  ریغ  ياهباوخ  ندید  هب  دـنهنب و  نآ 
نوخ دـنزادنیب و  هار  مود  لوا و  یناهج  گنج  دـننام  زوسنامناخ  یئاهگنج  درادـن ، فیعـض  ياهناسنا  لام  ناج و  تراغ  زج  ییاـنعم  هک 
سپس دننک و  رتسکاخ  هب  لدبم  ار  يدنوادخ  تاقولخم  تشیعم  يارب  هدافتسا  لباق  داوم  اهدرایلیم  دنزیرب و  نیمز  يور  رب  ارناسنا  اهنویلیم 

ياهنایذه اهماسرس و  اهتراغ ، اهتیانج و  نآ  هرابرد  مدرم  نتخاس  هاگآان  ریدخت و  يارب  نانآ  یفـسلف  یملع و  تاماقم  هک  دنهدب  روتـسد 
لماکت تادوجوم  ام  !: ) دنیامرفب سیردت  موقرم و  ریز  تالمج  لاثما  رد  خیرات ! یفـسلف  لیلحت  خـیرات ! یملع  هفـسلف  ناونعب  ار  يردـخم 

خیرات ناگتفرـشیپ  نایقرتم و  ام  !(، ) يدازآ ملع و  نرق  هدـنروآ  دوجوب  اـم  ( ) تیناـسنا هار  ناـیهار  اـم  !(، ) لـماکت لـصف  رـس  اـم  !(، ) هتفاـی
مشچ تسا : هدومرف  يدراوم  رد  ارنآ  نومضم  دیجم  نارق  رد  ادخ  هک  ریز  تیب  زا  ریغ  ینخـس  هدنرد ، تاناویح  نیا  هرابرد  رگا  يرـشب .)!
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هار زا  هتشاذگ و  تنم  بناجنیاب  دیدرک ، ادیپ  ادخ ! يدنبمشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و 
ياهباتک هک  یئاهتغل  ایآ  تسا !!؟ هدروخ  هنایروم  ار  خـیرات  ياهباتک  دـیهدیم  لامتحا  ایآ  دـیئامرف . لاسرا  بناجنیا  يارب  ناـسحا  فطل و 

یگمه خـیرات  تایوتحم  هک  دـیهدیم  لامتحا  ای  دراد ؟ یئانـشآ  اهنآ  اب  رـشب  هک  تسا  یئاـهتغل  زا  ریغ  تسا  هدـش  هتـشون  اـهنآ  اـب  خـیرات 
اب اـهناشکهک  هک  تسا  هظحل  نـیمه  رد  میرادـن و  خـیرات  اـم  مییوـگب  هـک  تـسا  هتـسیاش  یلاـمتحا  نـینچ  الـصا  اـیآ  تـسا !؟ یگتخاـس 

نیقی شیپ !؟ هظحل  کـی  هن  دـناهدمآ  دوجوب  شتادوجوم  همه  اـب  تسا  هتفرگ  رارق  اـهنآ  زا  یکی  رد  هک  نیمز  دـنراد و  هک  یئاـههموظنم 
نیناوق قبط  تسا ، هدـش  عقاو  خـیرات  رد  هک  هچ  ره  دراد و  كرد  لباق  خـیرات  ناسنا  اریز  تسا ، یفنم  تـالاوس  نیا  همه  خـساپ  هک  تسا 

يارب هقیقد  کی  دنتـسین  رـضاح  یتح  هک  دـناهداد  رـس  نتـشیوخ  اب  ار  ياهزرابم  دـنریگیم ، هدـیدان  ار  تیعقاو  نیا  هکیناـسک  تسا و  هدوب 
لامک اب  یتسه  نوناق  هک  مینادیم  ام  دنهدن ، ارف  شوگ  نانآ  بوخ ، رایسب  دنهد . ارف  شوگ  نآ  رد  هیراج  نیناوق  اهتشذگرس و  نآ  ندینش 

دوخ دوجو  رد  رگید  داعبا  زا  دنیبیم و  ارنانآ  هناکسورع  ياهزیخ  تسج و  دهدیم و  ارف  شوگ  نانآ  ياهنایذه  اهماسرس و  هب  تیـساسح 
هجرد ن نآ  هب  زونه  نایاقآ  يالتعا  یقرت و  لماکت و  اریز  دیامنیم ، سکعنم  دنیآیم ، نانآ  زا  سپ  هک  یئاهلسن  ای  نانآ و 

ادص ار  اهادن  دیآ  ام  يوس  ادن  ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  شنکاو -) شنک و  ( ) لمعلاسکع لمع و   ) نوناق دـناوتب  هک  تسا  هدیـسر 
دئاع و  یلتبم ، عیرص  و  يزعی ، رخآ  یکبی و  تیمف  یتش : لاوحا  یلع  نوسمی  نوحبـصی و  ایندلا  لها  نورت  متـسلوا  دزاس . دوبان  وحم و  ار 

یـضمی اـم  یـضاملا  رثا  یلع  و  هنع ، لوفغمب  سیل  لـفاغ و  و  هبلطی ، توملا  ایندـلل و  بلاـط  و  دوجی ، هسفنب  رخآ  و  دوعی ، دـئاع  و  یلتبم ،
و دنیرگیم ، وا  رب  هک  ياهدرم  حبص - هب  ار  ماش  دنناسریم و  ماش  هب  ار  حبص  نوگانوگ ، لاوحا  اب  هک  دینیبیمن  ار  ایند  لها  امـش  ایآ   ) یقابلا

رضاح يو  تدایع  يارب  يرامیب  نیلاب  رب  هک  تسیا  هدننک  تدایع  رگید  یـضعب  التبم ، تسیاهداتفا  یخرب  دوشیم ، هداد  تیلـست  يرگید  هب 
تلفغ دروم  هک  یلفاغ  و  تسا ، وا  يوجتـسج  رد  گرم  دـیوجیم و  ار  ایند  هک  ياهدـنیوج  دـچیپیم . دوخ  ناـجب  رگید  یکی  تسا ، هدـش 

دنناوتیم دننکیم  روبع  ام  ناگدید  ربارب  زا  هک  اهناسنا  یگدنز  زا  ینوگانوگ  ياههنحـص  درذگیم ). هتـشذگ  لابندـب  هدـنامیقاب  تسین و 
طقف دنزیم ، نایمدآ  ام  نامشچ  هب  ضحم  یعیبط  تایح  هب  قشع  هک  یکنیع  هنافـساتم  دنـشاب . هدنزاس  تایعقاو  نیرتینیع  ام  نارادیب  يارب 

هلولعم خلت و  ثداوح  هب  ياهطبار  چیه  اب  هک  دنیبب  دهاوخیم  ای  دنیبیم  ار  اههدیدپ  نآ 
يورایور راوگان  یئاههنحص  اب  هکیماگنه  دننکیم و  یگدنز  شوپعقاو  کنیع  نینچ  اب  ناحولهداس  دنشاب ! هتـشادن  یگتـسویپ  راوگان  يا 

کبس نیگنس و  دنشاب ، هدوب  مه  ابیز  فافـش و  یلیخ  هچ  رگا  ایند  ثداوح  ریجنز  ياههقلح  هک  داد  تسد  نانآ  يارب  یهاگآ  ای  دندش و 
زا یتح  دودحم  نارود  کی  ياهناسنا  هک  ار  یثداوح  هعومجم  دوب  نکمم  رگا  دنتکرح . لاح  رد  مه  لابندب  هدـنزاون  هدـننک و  حورجم  و 
زا ناگدنز  ای  درذگیم و  هچ  ناگدنز  يارب  هک  میدیمهفیم  تقو  نآ  دروآرد ، شیامن  هنحـص  هب  دنروهطوغ ، اهنآ  رد  دودحم  هعماج  کی 

نیرتزیچاـن رد  یتـح  هک  میدـیمهفیم  تقو  نآ  میدوب ، رادروـخرب  يرتقـمیع  یهاـگآ  كرد و  زا  رگا  دـننکیم و  روـبع  یئاههنحـص  هچ 
هچنآ تسا و  هتفهن  اهنآ  رد  یگرزب  تمکح  هچ  تسا ، یتسه  هاگراک  هب  طوبرم  هک  هچنآ  ددرگیم ، رادومن  ناگدنز  رد  هک  یئاههدیدپ 

همه هک  تهجنادـب  یلو  دنـشابیم ، يروصت  قوفام  ياهـشزرا  هچ  یگرزب و  تیلووسم  هچ  اشنم  تسا  ام  يرایتخا  ياهراک  هب  طوبرم  هک 
، یگدنز هفـسلف  مانب  هک  ینورد  لماع  هلیـسوب  طابترا  نآ  رد  مه  بلغا  دـنریگیم و  رارق  طابترا  رد  ثداوح  زا  دودـحم  ياهدـع  اب  اهناسنا 

حم ار  دوخ  قیمع  هدرتسگ و  ياهیهاگآ  ندروآ  تسدب  زا  اذل  دننکیم ، تکرح  دیامنیم  میظنت  ار  اهنآ  ای  دروآیم  دوجوب  ار  اههزیگنا 
صغنم تاذـللا و  مذاه  اورکذاف  الا  دوریم . نیب  زا  مه  يد  رد  دوشیم و  هدـییاز  ناراهب  رد  هک  تسا  هشپ  نامه  ناـنآ  لـثم  دـنزاسیم و  مور 
هناسحا همعن و  دادعا  نم  یـصحی  الام  هقح و  بجاو  ءادا  یلع  هللا  اونیعتـسا  هحیبقلا و  لامعالل  هرواسملا  دنع  تاینمالا  عطاق  و  تاوهـشلا ،

هدننک عطق  تاوهـش و  هدننک  هریت  تسا و  اهتذل  هدـننک  دوبان  هک  ار  یگرم  تشز ، لامعا  باکترا  عقوم  رد  دـیروایب  دایب  دیـشاب ، رایـشه  )
زاغآ و هعومجم  هب  ناسنا  رگا  شرامـشیب ). ناسحا  اهتمعن و  ساپـس  يارب  وا و  بجاو  قح  يادا  يارب  دنوادخ  زا  دـیبلطب  يرای  و  اهوزرآ .
عابـشا و رد  مـه  دوـش ، هاـگآ  یناگدـنز  نـیا  رد  دوـخ  تیدوـجوم  رد  هیراـج  تاـمولعم  لـلع و  جـئاتن و  تاسدـقم و  یگدـنز و  ماـجنا 
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نارکیب ناسحا  اهتمعن و  ساپـس  یهلا و  هبجاو  قوقح  يادا  رد  مه  دـنکیم و  تاـعارم  ار  لوصا  اـهوزرآ  میـسجت  ذـئاذل و  زا  يرادروخرب 
ارنآ يرتسبـش  دومحم  خیـش  هک  تسا  یتیب  ماهدید  یـسراف  تایبدا  رد  بناجنیا  هک  یتیب  نیرتهنافراع  نیرتهنامیکح و  زا  یکی  يدنوادخ .

رفاسم هک : تسیاهدننک  لاوس  زا  یکی  دیوگیم : وا  هاگآ  شیوخ  لصا  دـش ز  واک  یـسک  هار ؟ رد  تسیک  رفاسم  یتفگ  رگد  تسا : هدورس 
زغم هب  هک  تالاوس  نیرتیساسا  زا  یکی  میوگیم : بناجنیا  و  تسیک ؟ یگدنز  يانعمرپ  گرزب و  هار  نیا  رد  یقیقح 

هیـضق نیا  ینورب ، ینورد و  ملاع  ود  رد  تاقیقحت  براجت و  جئاتن  اهیندینـش و  اهیندید و  عومجم  زا  هک  تسا  نیمه  دنکیم ، روطخ  رـشب 
ار یگدنز  یعیبط  نایرج  یسک  چیه  هتبلا  میتکرح . لاح  رد  يدصقم  هب  ور  میتسه و  ینارفاسم  ایند  نیا  رد  اهناسنا  ام  هک  تسا  هدش  تباث 

هناهاگآ ترفاـسم  دـیمان . هناـهاگآ  ترفاـسم  ناوتیمن  ار  راـیتخایب  يرورـض  تکرح  ناـیرج و  نیا  یلو  تسین ، رکنم  یگرم  اـت  دـلوت  زا 
تیبولطم ترورـض و  تکرح ، لاوحا  همه  رد  دنک و  تکرح  تسوا  قایتشا  دروم  هک  يدصقم  هب  یئدبم  زا  یـصخش  هکنیا  زا  تسترابع 

هک ار  يرفس  مرفاسم و  ایند  نیا  رد  نم  دیوگب : هک  دراد  قح  یـسک  هچ  مینیبب  دیاب  الاح  دشاب . هدوب  يو  كرحم  لماع  دصقم ، هب  لوصو 
واک یـسک  : ) دیوگیم هک  میدـید  الاب  تیب  رد  هک  تسنامه  تسا و  نشور  لاوس  نیا  خـساپ  تسا ؟ رایتخا  اب  هناهاگآ و  ماهتفرگ  شیپ  رد 

وا هک  درک  ناـعذا  ینعی  تسا ، هدـمآ  ادـخ  فرط  زا  هک  تفریذـپ  دـیمهف و  یـسک  رگا  هک  تسنیا  شیاـنعم  هاـگآ ) شیوخ  لـصا  دـش ز 
هک تفریذپ  دیمهف و  یـصخش  رگا  ینعی  دشاب ، نکاس  فقوتم و  ایند  نیا  رد  دناوتیمن  یـصخش  نینچ  انا هللا )  ) تسا ادخ  تیـشم  قولخم 

دناوتیمن هظحل  کی  یتح  تسا ، هداد  رارق  العا  یفده  هب  ور  یتکرح  رد  ار  وا  تیـشم  نیا  هدروآ و  دوجوب  ار  وا  يدنوادخ  هغلاب  تیـشم 
ارغ نامرفب 

، دراد تکرح  يارب  یئاناوت  ورین و  ساسحا  تین و  هب  زاین  هکنانچ  هناهاگآ  رفس  رگید : ترابعب  دیامن . فقوت  هداد و  ارف  شوگ  یناویح  زئ 
یتح هک  درادـن  ار  هناهاگآ  رفـس  نینچ  هب  يدـج  کیرحت  يورین  نآ  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  تسا ، روصت  لـباق  ناـیمدآ  يارب  زاـین  نینچمه 
نیا رد  دهاوخب  یـسک  رگا  هصالخ  روطب  سپ  یبوبر . لامک  هاگراب  هب  لوصو  رگم  دشاب ، هتـشاد  ار  یمدآ  یگدنز  ندرک  ریـسفت  تردـق 

نآ زا  هکنیمه  دوش و  هاگآ  تسا  هدروآ  دوجوب  ار  وا  هک  یلـصا  نآ  زا  دـیاب  دـشاب  هدوب  العا  دـصقم  هب  هناهاگآ  تکرح  رفـس و  رد  اـیند 
تـسد یخلت  هک  دـشاب  هجوتم  یـسک  رگا  لاح  دوب . دـهاوخ  هدـننک  عناـق  فدـه  ینعم و  ياراد  وا  رفـس  تکرح و  تشگ  هاـگآ  طاـبترا 
یعطق تسا ، راوگان  ازگناج و  ردقچ  دمآ  دهاوخ  یناسنا  دارفا  همه  غارـسب  هرخالاب  هک  تاوهـش  يورین  ندش  یفتنم  ذئاذل و  زا  نتـشادرب 

غیدل گرم  يوس  رد  هچیرد و  دص  دزاسیمن . هابت  تاوهـش  نآ  عابـشا  ذـئاذل و  نآ  لماوع  لیـصحت  رد  ار  دوخ  حور  ناور و  ناج و  تسا 
تسا و رد  گناب  اهدرد  نت  يوس  زا  گرب  صرح  زا  صرح  شوگ  دونشن  گرم  ياهرد  نآ  خلت  غیژ  غیژ  غیژ  غیژ  نداشگ  ردنا  دنکیم 
ات ار  بط  باتک  ناوخ  رب  ورب  نیه  بهتلم  نک  رظن  اهتلع  ران  بط  تسرهف  یمد  ناوخ  رب  نم  ناج  تسا  رد  گناب  اـفج  نامـصخ  يوس  ز 

ير رامش 
نیا تسام  دوب  دابدرگ و  رابغ  زا  تساههنیس  ردنا  هک  اهمغ  همه  نیا  دیوگیم : نینچ  سانـش  ناسنا  نیا  رگید  ياج  رد  اهجنر و  ینیب  گ 
نارب دوخ  زا  گرم  وزج  تسیاهراپ  ندرم  یجنر ز  ره  هک  ناد  تسام  ساوسو  نانچ  ناو  دش  نینچ  نیا  تسام  ساد  نوچ  نک  خیب  نامغ 

ناد ار  وت  رم  نیریـش  تشگ  را  گرم  وزج  تخیر  دـنهاوخ  ترـس  رب  شلک  هک  ناد  تخیرگ  یناوتن  گرم  وزج  نوچ ز  تسیاهراـچ  رگ 
هک ره  درم  خلت  وا  دیزیم  نیریـش  هک  ره  لوضف  يا  نارگم  ور  شلوسر  زا  لوسر  دیآیم  گرم  زا  اهدرد  ادخ  ار  لک  دنکیم  نیریـش  هک 

دنشکیم ار  وا  رم  رتهبرف  هکنآ  دنشکیم  يارحص  ار ز  نادنفسوگ  دربن  ناج  دتسرپ  ار  نت  وا 

وا نادناخ  ربمایپ و  هرابرد  هبطخ 099-

هحفص 28] ]
هیاعر یلع  هنیعتـسن  و  هروما ، عیمج  یف  هدمحن  هدی ، دوجلاب  مهیف  طسابلا  و  هلـضف ، قلخلا  یف  رـشانلا  هللادمحلا  مدص  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
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وا شیاتـس  داشگرب . نانآ  هب  شیاشخب  يارب  ار  دوخ  تسد  دینارتسگب و  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  لضف  هک  تسار  يادـخ  رم  دـمح   ) هقوقح
رـساترس شدوجو  لـضف  هک  ساپـس  دـمح و  هتـسیاش  تسا  وا  شقوقح ). يادا  يارب  میبلطیم  وا  زا  يراـی  شروما و  همه  رد  میئوگیم  ار 

ات 29 و تاحفص 23 و 27 و  مود  دلجم  رد  يدنوادخ  ياهتمعن  ساپس و  دمح و  هب  طوبرم  ثحابم  زا  يرادقم  تسا . هتفرگ  ارف  ار  یتسه 
ات 58 و هحفص 55  مهد  دلجم  هحفص 52 و  ات 47 و  هحفص 45  مهن  دلجم  ات 176 و  هحفص 173  مراهچ  دلجم  ات 245 و  هحفص 239 و 
تاحفص 39 و مهدزای  دلجم  ات 119 و  هحفص 115  مهدزناپ  دلجم  ات 10 و  هحفص 6  مهدزیس  دلجم  تاحفص 12 و13 و  مهدزاود  دلجم 
. تسا هدـش  هدورـس  غیلب  يوتحمرپ و  رایـسب  يدـنوادخ  دوجو  لضف  ناـیب  رد  هک  يراعـشا  نآ  زا  دـیئامرف  هعجارم  تسا ، هدـش  حرطم   40
هک ار  يادخ  لضف  مروایب : ثحبم  نیا  رد  ار  راعشا  نآ  هک  مدید  بسانم  رایـسب  دناهدروآ . وا  دیاصق  رد  هک  تسا  يدعـس  فورعم  راعـشا 

راگن ك ناولا  تروص  رازه  نیدنچ  ناگراتس  شرف  رب  هک  میدق  عناص  نآ  درک  رازه  زا  یکی  رکش  هکنآ  تسیک  ای  درک  رامش  دناوت 
لیل و مجنا  هام و  دیـشروخ و  یمدآ  ناتخرد و  رب و  دـیرفآ و  رحب  درک  رایـشوه  رظن  تربع  رهب  زا  ناگراتـس  عولط  نامـسآ و  بیکرت  در 

یتنم لامحا  تفرگ  رـسبرس  ناهج  هک  یتمحر  راثآ  درک  رامـش  دیاشن  هک  یتحار  بابـسا  تفگ  ساپـس  دیاشن  هک  یتمعن  ناولا  درک  راهن 
نیمز عطن  هب  راـسهوک  رامـسم  درک  راوسهاـش  ررد  ياهناد  هرطق  زو  داـهن  رکـش  ین  رد  هویم و  کـشخ  بوـچ  زا  درک  راـب  ریز  کـلف  هک 

خیب داد  بآ  ربا  درک  رازهلال  نمچ و  هویم و  ناتـسب  باتفآ  ریثات  هب  هدرم  كاخ  يازجا  درک  راوتـسا  بآ  رـس  رب  كاخ  شرف  اـت  تخودـب 
هن وا  يوگ  دـیحوت  درک  رابتعا  رـس  رظن ز  واک  تسیک  ات  دـیرفایب  ابیز  رظنم  رازه  نیدـنچ  درک  راهبون  نهریپ  هنهرب  خاش  ار  هنـشت  ناتخرد 
درک راکتفا  نیا  رد  هک  ره  دـنامب  ناریح  یـسک ؟ دروآ  ياجب  لـضف  مادـک  رکـش  درک  راـسخاش  رب  همزمز  هک  یلبلب  ره  سب  دـنمدآینب و 

ناهن و مدرک  تیاغ  زا  فصو  نابز  تغالب  ناهد  رد  تسلال  درک  رای  حور  اب  هک  دنمجرا  لقع  ای  دـیمد  دـبلاک  رد  هک  حور  مادـک  یئوگ 
ار ام  شتمحر  لضف و  هقباس  هک  ياهدنـشخب  درک  راثن  دـشابن  غیرد  شهر  رد  ناج  دـنهن  نیمز  رب  وا  تعاطب  ات  تسیچ  رـس  درک  راکـشآ 

سودرف نامسآ  راداد  هک  شاب  راگزیهرپ  درک  راودیما  تبقاع  نسحب  ناج 
نیا رد  مه  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  درک  راک  هک  ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزم  دوشیمن  رـسیم  جنگ  جنر  هدربان  درک  راگزیهرپ  مدرم  ياج 

دودحم يدراوم  رد  دروآیم و  ياجب  تسا  ادخ  زا  هک  هچنآ  همه  يارب  ار  يدنوادخ  دمح  شنانخس  زا  رگید  يدراوم  رد  مه  تالمج و 
تسترابع هک  دراد  رب  رد  ار  یتیمها  اب  رایـسب  يهتکن  دمح  رد  میمعت  نیا  دزادرپیم . دمح  يارب  يدنوادخ  صخـشم  روما  اهتمعن و  نایب  هب 

، دشاب هتشادن  ام  اب  یطابترا  هچ  رگا  مینک و  كرد  ار  اهنآ  میناوتن  ام  هچ  رگا  دشابیم ، ادخ  هب  طوبرم  هک  هچنآ  همه  ندوب  شیاتـس  لباق  زا 
شیاتس دمح و  راوازـس  هدوب و  وکین  ریخ و  دشاب ، ضحم  ریخ  نآ  هب  طوبرم  هوجو  زا  یهجو  هب  هک  يزیچ  ره  تسا و  ضحم  ریخ  وا  اریز 

هک يدنوادخ  يرای  قیفوت و  میبلطیم .) يرای  وا  قوقح  يادا  يارب  ادخ  زا  ام  هک   ) هک تسا  نینچ  رخآ  هلمج  ینابر  تایانع  قیفوت و  تسا .
رد هک  هنوگنامه  هتبلا  تسا . یهلا  قوقح  فیلاکت و  يادا  هب  ناسنا  یعیبط  ياروام  كرحم  شناگدـنب ، رب  یهلا  فطل  شرامـشیب  راثآ  زا 

تایـضتقم و نتخاس  هدامآ  زا  تستراـبع  تسا ، نآ  راـثآ  زا  تاریخ  ماـجنا  يارب  يراـی  قیفوت و  هک  فطل  تسا ، هدـش  حرطم  دوخ  ياـج 
وت قیفوت  هک  تسنیا  تقیقح  دشاب . هحلاص  لامعا  يربج  يرهق و  مزلتسم  هکیدحب  هن  ینهذ ، یناور و  تاهیجوت 

داجیا زا  هلمج  ام  یتسه  تست  داد  زا  ام  دوب  ام و  داب  هک : میریذپب  دـیاب  يوجنگیماظن )  ) دـیاشگ یک  لقع  هب  هدـقع  نیا  دـیامن  هر  هن  رگ 
ار دوخ  ماـج  هداـب  لـقن و  ریگماو  ار  دوخ  ماـعنا  تذـل  ار  تسین  يدوب  هدرک  دوخ  قشاـع  ار  تسین  يدومن  یتسه  تذـل  ادـنوادخ ، تست 

دوخ ياخـس  مارکا و  ردنا  رظن  ام  رد  نکم  ام  ردـنا  رگنم  اهلا ، راب  دـنک  ورین  یک  شاقن  اب  شقن  دـنک  وجتـسج  تسیک  يریگب  رو  ریگماو 
وا زا  هراومه  ار  يدـنوادخ  تاضرم  ریـسم  رد  تکرح  يارب  قیفوت  يرآ ، دونـشیم  ام  هتفگاـن  وت  فطل   X دوبن ناماضاقت  میدوبن و  اـم  رگن 

ار دوخ  ناگدنب  ددعتم ، يدراوم  رد  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  بر  فطل  زا  دنام  مورحم  بدایب  بدا  قیفوت  میئوج  ادخ  زا  میهاوخب 
دبعن كایا  - 1 دیامرفیم : هلمجنآ  زا  دنوش . یهلا  قیفوت  فطل و  لومـشم  ات  دنهاوخب  کمک  وا  زا  دنیوجب و  يرای  وا  زا  هک  دهدیم  میلعت 

هحتافب الا  هولـص  روهـشم ال  رایـسب  تایاور  قباطم  هک  مینادـیم  و  میبلطیم ). کمک  وت  زا  طقف  میتسرپیم و  ار  وت  طقف   ) نیعتـسن كایا  و 
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، هحتاف هکرابم  هروس  ندـناوخ  اب  راب  هد  هضیرف  ياهزامن  رد  زور  بش و  ره  رد  ام  باتکلاهحتاف ). هروس  اـب  رگم  تسین  يزاـمن  . ) باـتکلا
رت تیمها  اب  زا  یکی  نیا  میناوخیم و  راب  هد  ار  روبزم  هیآ 

یسوم . ) اوربصا هللااب و  اونیعتسا  هموقل  یسوم  لاق  - 2 تسا . خماش  ماقم  نآ  زا  يرای  بلط و  ادخ و  هب  تناعتسا  ترورض  تابثا  لئالد  نی 
هتسیاش وکین  يربص  . ) نوفـصت ام  یلع  ناعتـسملا  هللا  لیمج و  ربصف  - 3 دییامن ). لمحت  ربص و  دـیبلطب و  يرای  ادـخ  زا  دومرف : شموق  هب 

يرای کمک و  ندیبلط  هک  دوشیم  تابثا  یبوخب  هفیرش  تایآ  نیا  زا  مبلطیم ). يرای  دینکیم  فیصوت  امش  هک  هچناب  دنوادخ  زا  تسا و 
رـشب تفگ : ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  يدـج . تسا  یبولطم  طیارـش ، همه  رد  تالاح و  همه  رد  وا  تایانع  تاقیفوت و  دـنوادخ و  زا 

هب دمتعم  دروایب و  تسدب  یتردق  زایتما و  رگا  و  نارگید ، دوخ و  محازم  نادرگرس و  تسا  يدوجوم  یهلا ، قیفوت  فطل و  هب  هیکت  نودب 
رـساترس رد  هچنآ  ام  و  درادن . یعامتجا  يدرف و  تاریخ  رد  تردـق  زایتما و  نآ  فرـص  يارب  یتلع  چـیه  دـشابن ، ینابر  تاقیفوت  فطل و 

روز ریبدت و  هب  دنتـسم  دروآ ، تسدب  هک  ار  هچنآ  درک و  نتـشیوخ  رب  هیکت  ناسنا  تقو  ره  هک  میتسه  هدوب و  نایرج  نیمه  دـهاش  خـیرات 
و . ) بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  و  - 4 تسا . هدوب  نارگید  دوخ و  ررـض  رب  تشادرب  هک  یماگ  ره  دومن ، یقلت  دوخ  يوزاب 

عتم يدراوم  رد  دوادخ  زا  تناعتسا  مدرگیمرب ). وا  يوسب  ماهدرک و  لکوت  وا  هب  ادخ ، زا  رگم  نم  قیفوت  تسین 
يرای دنوادخ  زا  و  . ) هب ترما  امع  ءاطبلا  سوفنلا  هذـه  یلع  هنیعتـسن  کی و  هلمجنآ : زا  تسا  هتفرگ  رارق  دـیکات  دروم  هغالبلاجـهن  زا  دد 

بلاطیبا نب  یلع   ) یبرم نیا  تمظع  دنتـسه ). انتعایب  دنک و  دناهدش  رومام  هچنآ  هب  هک  یمدرم  نیا  هرابرد  فیلکت  يادا  يارب  میئوجیم 
تیناسنا یبرم  گرزب  نآ  تمظع  ششخرد  دیوجیم . يرای  ادخ  زا  مدرم  تیبرت  میلعت و  نتخاس و  هاگآ  يارب  هک  تسنآ  رد  مالـسلاهیلع )

میلعت و لباق  رـشب  دیوگیمن : و  میامن ، تیبرت  میلعت و  مناوتیم  نم  دـیوگیمن : وا  هدـننک . هریخ  اعقاو  تسیدـح  رد  ریـسفت  دروم  هلمج  رد 
هیجوت يارب  میبلطیم  يرای  ادخ  زا  ام  دـیوگیم : وا  درادـن . ار  مدرم  تیبرت  میلعت و  یئاناوت  نم  زا  ریغ  یـسک  دـیوگیمن : تسین و  تیبرت 

ملعم یئوت  ادخ ، يا  دنشاب . هتشاد  رادینعم  یگدنز  نادیم  نیا  رد  هقباسم  رد  یباتش  دنهاوخیمن  هک  دشر  ریـسم  ناگدناما  نیا و  نتخاس 
يا راب ، نیمود  دـلوت  يارب  ضیف  هدـننکاطع  یئوت  اهناسنا . هدـنزاس  يا  لامک ، دـشر و  هدـنزاس  یئوت  اـهناسنا . قلاـخ  يا  یقیقح ، یبرم  و 

. تسا هدوب  وت  ینابر  فطل  نک ) ( ) شاب  ) هملک زا  نایمدآ  دوجو  هدـنهد  طاـسبنا  نیتسخن  یتسه ، يادـخ  يا  تاـنئاک . لـک  شخب  یتسه 
یبرم ملعم و  چیه  دیآیم . دوجوب  وت  یهلا  قیفوت  زا  هک  دنامود  طاسبنا  ضیف  راظتنا  رد  نانآ 

اریز تشاد ، دـهاوخن  ار  ناسنا  هبناج  همه  تخانـش  یئاناوت  دـشاب ، هدوب  ناسنا  هراـبرد  ناوارف  تراـجت  تاـمولعم و  ياراد  مه  هزادـنا  ره 
رد رتگرزب ) ناهج   ) ربکا ملاع  نامه  ياراد  اهنآ  زا  کی  ره  هکنیا  اب  دـنرادروخرب و  ءامـسا  میلعت  زا  کـی  ره  هکنیا  اـب  ناـیبرم  ناـملعم و 

ار اـهناسنا  زا  يدودـحم  داـعبا  يدودـحم ، ياههاگدـید  زا  یگمه  ناـنآ  لاـحنیا  اـب  تسا ، هدومرف  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  دـننورد 
نکمم دنیامنیم . حرطم  تسا ) هتفرگ  هدهعب  ار  دودـحم  يدـعب  یـسررب  اهنآ  زا  کی  ره  دـناهدش و  هیزجت  اهـشناد  هکینامز  زا  اصوصخم  )
یئاناوت یبرم  ملعم و  چـیه  دـش ، حرطم  هک  تیدودـحم  لصا  نیمهب  انب  هرخـالاب  دـیوگب … : هدرک و  ضارتعا  دروم  نیا  رد  یـسک  تسا 
ناوراک هک  دوب  دهاوخ  نامه  هار  هجیتن  رد  تشاد ، دهاوخن  ار  اهنآ  نتخاس  تردق  هتشادن و  یناسنا  ياهدادعتـسا  داعبا و  همه  هب  یهاگآ 

یبرم ملعم و  نیرتگرزب  هک  تسا  نامه  نآ ، تیمها  هب  فارتعا  زا  سپ  ضارتعا ، نیا  خساپ  تسا . هتفرگ  شیپ  رد  نونکات  تیبرت  میلعت و 
. میهاوخب قیفوت  وا  زا  میئاـمن و  تناعتـسا  ادـخ  زا  دـیاب  هک  تسا  هدومرف  ناـیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  سپ  تیناـسنا 

ارب تسا  نکمم  هک  ار  یئاهعوضوم  ام  تسین . ریذپناکما  ادخ  زا  تناعتسا  يانعم  مهف  نودب  هلمج  نیا  يانعم  كرد 
ار ناسنا  تیدوجوم  همه  هک  تسا  وا  طقف  تسا و  ادـخ  ناسنا  قلاـخ  نوچ  - 1 میوشیم : روآدای  دشاب ، دیفم  تناعتسا  يانعم  حیـضوت  ي 

دادمتـسا يو  تخانـش  رد  ءایلوا  ءایبنا و  ینامـسآ و  بتک  زا  یتسیاـب  ماهتفرگ ، هدـهعب  ار  ناـسنا  نآ  تیبرت  میلعت و  هبنج  هک  نم  دـنادیم ،
یهیدب اریز  مسانشیم ، اهشنکاو  اهشنک و  هنیمز  رد  ار  ناسنا  یعیبط  ياههدیدپ  اهراتفر و  زا  دودحم  هدیدپ  دنچ  هک  ملابن  دوخب  میئوجب و 

رد باـتک  همه  نیا  دوب ، یفاـک  وا  تیبرت  میلعت و  ناـسنا و  تخانـش  يارب  رورغ  ربک و  اـب  هتخیمآ  دودـحم و  تاـمولعم  نیا  رگا  هک  تسا 
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فیلاـت ناـسنا  ندوب  لوهجم  رد  ثحبم  هلاـقم و  نارازه  هکلب  اهدـص  و  هتخانـشان ) دوـجوم  ناـسنا  دـننام   ) ناـسنا تیوـه  ندوـب  لوـهجم 
نیمز يور  رد  داسف  صاصق و  ناونع  نودـب  ار  ناسنا  کی  هک  سک  ره  : ) دـیوگیم نآرق  ینامـسآ  باـتک  هک  یتقو  نیارباـنب  تشگیمن .

هدومن ءایحا  ار  اهناسنا  همه  هک  تسنیا  دننام  دنک ، ءایحا  ار  ناسنا  کی  سک  ره  تسا و  هتـشک  ار  اهناسنا  همه  هک  تسنیا  دـننام  دنـشکب ،
همه يواسم  دراد  هک  یتاذ  شزرا  هب  رظن  اـب  هک  تسا  هتفرگ  هدـهعب  ار  يدوجوم  تیبرت  میلعت و  وا  هک  دـمهفب  دـیاب  یبرم  ملعم و  تسا ،)

وم نآ  دنوادخ  هک  دنادب  دیاب  وا  تسا . ناسنا  کی  يواسم  یقوقح ، یلومعم  تیدوجوم  هب  رظن  اب  هچ  رگا  تسا ، اهناسنا 
ار دوجوم  نآ  هرابرد  یئاهن  هلمج  نتفگ  قح  وا  دوخ  زج  یسک  چیه  هک  تسا  هدیرفآ  یفلتخم  داعبا  حوطس و  اهدادعتسا و  ياراد  ار  دوج 

هجیتن دریگن ، رظن  رد  تیبرت  میلعت و  رد  ار  وا  یعیبط  ياروام  دـعب  رگا  هک  دراد  راک  رـس و  يدوجوم  اب  هک  دـنادب  دـیاب  وا  درادـن . هدـیدن 
زیچ دومن ، دـهاوخ  کلهتـسم  تعیبط  حوطـس  رد  ینعمیب  ياـهرثات  ریثاـت و  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  هک  یناویح  نتخاـس  زج  وا  ياـهتیلاعف 

اهکبنیاتـشا و هک  تسنآ  زا  رتراوـشد  يرـشب  ریذـپ  تلع  ياهدادعتـسا  تخانـش  ندرب و  یپ  هـک  دـنادب  دـیاب  وا  دوـب . دـهاوخن  يرگید 
نیاتشا  ) یلوا تیـصخش  ود  نآ  دناهدومن . هءارا  یلبق  هدش  هیجوت  دودحم و  ياهیریگ  فده  تامولعم و  نآ  اب  اهکال  یتح  اهيوگنیمه و 

تیدودـحم زا  یـشان  ای  یناسنا  داعبا  اهدادعتـسا و  همه  رب  اهنآ  قیبطت  هک  دناهتـشاد  راک  رـس و  میهافم  زا  يرادـقم  اب  يوگنیمه ) کـب و 
زا ار  كال  لاثما  دیاب  سپ  نانآ . ياههتشون  رد  دوخ  یصخش  ياهـضرغ  هدننک  تابثا  لئالد  هدهاشم  زا  ای  تسا و  هدننک  قیبطت  تاعالطا 

ياهدادعتسا هدندروآ  تیلعف  هب  هک  تیبرت  هرابرد  قطنم  نوناق و  لصا و  يانبم  رب  يدودح  ات  دنیوگیم  هک  تفرگ  رظن  رد  اهینیمز  برغم 
هدش هتفگ  وا  هرابرد  هک  مینیبیم  كال  رد  يرکف  تیدودحم  یعون  یتح  لاحنیا ، اب  دناهدیشیدنا . تسا ، ریذپ  تلع 

تیبرت زا  كال  هکیماگنه  نیئاپ  تاقبط  : ) تسا هدش  هتفگ  وا  رکفت  زرط  هرابرد  تسیرشب ). ملاع  نارکفتم  نیرتمهم  زا  یکی  كال  : ) تسا
ناشنیدلاو زا  ار  ریقف  ياههداوناخ  ناکدوک  هک  تسا  یحرط  رادفرط  وا  دـهدیم . ناشن  ینیبهتوک  دوخ  زا  دـنکیم ، تبحـص  نیئاپ  تاقبط 

نآ يداصتقا  هرهب  رد  حرط  نیا  دوس  هک  تسا  دقتعم  دنک و  تیبرت  راک ، ياههسردم  رد  یگلاس  هدراهچ  ات  هس  زا  ار  ناشیا  دزاس و  ادـج 
وخ تخـس  راک  كاسما و  هب  دوش و  هداد  دای  یتسد  عیانـص  دـیاب  ناناب  دـنوشیمن . راکهبت  دـنیآیم و  راب  طاسبنا  اب  ناکدوک  اریز  تسا ،

شالت يارب  یفاک  تقو  مه  ناکدوک  نیا  ناردام  لاح  نیا  رد  دـیآ . لمع  هب  لیجنا  ماکحا  قبط  دـیاب  ناشیا  یقالخا  تیبرت  دـنوش و  هداد 
رظن رد  ار  اـهناسنا  یهلا  دـعب  كـال  رگا  هک  تسا  یعطق   … تـسین )  ناریقف  يارب  یملع  تـیبرت  رادـفرط  كـال  تـشاد . دـنهاوخ  شاـعم 
دنچ ای  کی  طقف  اهناسنا  تیبرت  میلعت و  رد  هک  يرکفتم  ره  یلک  روطب  درکیمن . اـهناسنا  هراـبرد  ياهناـملاظ  مکح  نینچ  زگره  تشادـیم 

ار وا  ياهدادعتـسا  هک  تسا  ناسنا  یهلا  یعیبط  ياروام  دـعب  هب  هجوت  دسانـشیمن و  ار  ناسنا  وا  اعطق  دـیامن ، روظنم  ار  داـصتقا  دـننام  دـعب 
اق ناسنا  دارفا  نایم  مه  یتوافت  دربیم و  یگنهرف  یطیحم و  ياهیریگ  بلاق  زا  یشان  سوسحم  ياهتیدودحم  زا  رتالاب 

قیفوـتلا نم  و  - 1 هلمجنآ : زا  دـناهدومن  حرطم  ار  یناـبر  قیفوت  ناـشکرابم  نانخـس  زا  يدراوم  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوشیمن . لـئ 
دیکات هبرجت  هب  هیصوت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  بوسنم  ثیداحا  زا  يدراوم  رد  تسا ). هبرجت  ظفح  یهلا  تاقیفوت  زا  . ) هبرجتلا ظفح 
لقعت . ) هبرجتلا لقع  عبطلا و  لقع  نالقع : لقعلا  تسا ). اههبرجت  رد  دیدج  ملع  . ) فناتـسم ملع  براجتلا  یف  و  هلمج : نآ  زا  تسا ، هدش 
هبرجت ردـقب  ناـسنا  رظن  يار و   ) هتبرجت ردـق  یلع  لـجرلا  يار  هبرجت ). زا  یـشان  لـقعت  و  يدادعتـسا ، یعیبـط و  لـقع  تـسا : عوـن  ود  رب 

هب هتـسباو  يزوریپ  . ) براجتلاب مزحلا  مزحلاب و  رفظلا  تسا ). وا  هبرجت  تیفیک  تیمک و  هب  هتـسباو  ناسنا  کی  يار  شزرا   ) اـی و  تسوا ).
مرح نم  یقشلا  ناف  تسا ). اههبرجت  زا  يرادربهرهب  يرادهگن و  لقعت ، . ) براجتلا ظفح  لقعلا  تسا ). اههبرجت  هلیـسوب  قیقد  يرگباسح 

.( دـنامب مورحم  تسا  هدـش  هداد  وا  هب  هک  ياهبرجت  لـقعت و  تعفنم  زا  هک  تسا  یـسک  یقـش  اریز  . ) هـبرجتلا لـقعلا و  نـم  یتوا  اـم  عـفن 
تاصتخم و هب  هجوت  اب  میناوتیم  ام  و  تسا . ینابر  تاقیفوت  زا  نآ  نتخودـنا  هبرجت و  شزرا  تخانـش  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

دئاق و ال  - 2 دیامرفیم : و  میبایرد . ار  گرزب  قیفوت  نیا  شزرا  تمظع و  هبرجت ، راثآ 
تسا و هدش  هداد  ناشن  العا  دح  رد  قیفوت  تیمها  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هلمج  نیا  رد  تسین ). قیفوت  دننام  يربهر  چیه  و  . ) قیفوتلاک
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لوقب اریز  تسا ، ریذـپان  ناکما  كاخ  زا  اهناسنا )  ) تادوجوم نیا  نتـساخرب  دـشابن ، اـهناسنا  لاـح  لـماش  یهلا  فطل  رگا  تفگ : ناوتیم 
الا یقیفوت  ام  تعطتسا و  ام  حالـصالا  تدرا  ام  و  تسر 3 - هچ  زا  ناتـسلگ  نخلگ  رد  هن  رو  تست  ماعنا  شـشخب و  مه  اـعد  نیا  يولوم :

تـسین مرادـن و  متردـق  ردـقب  حالـصا  زج  يدارم  روظنم و  متـشون  هیواعم )  ) وت يارب  هک  همان  نیا  زا  نم  و  . ) بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب 
هللا قح  اـهناف  هللا  يوقتب  هللا  داـبع  مکیـصوا  ود  مدرگیمرب ). وا  يوسب  مدومن و  وا  هب  لـکوت  یناـبر ، تاـیانع  هلیـسوب  رگم  نم  يارب  قـیفوت 

يوقت هب  منکیم  تیـصو  ار  امـش  ادـخ ، ناگدـنب  يا  . ) هللا یلع  اهب  اونیعتـست  هللااب و  اـهیلع  اونیعتـست  نا  مکقح و  هللا  یلع  هبجوملا  مکیلع و 
ادخ هب  برقت  شیارگ و  هلیـسوب  هکنیاب  تسا و  دنوادخ  رب  امـش  قح  هدننک  باجیا  تسا و  امـش  رب  يدنوادخ  قح  يوقت  اریز  ادخ ، يارب 

تالمج نیا  زا  حیـضوت  دیهاوخب ). کمک  ادـخ  هب  برقت  شیارگ و  يارب  يوقت  هلیـسوب  مه  دـیبلطب و  يرای  يوقت  ندروآ  تسدـب  يارب 
دنوادخ تناعا  قیفوت و  هب  جایتحا  يوقت  لیصحت  يارب  هکنانچ  رشب  هک  دیآیم  رب  نینچ  هفیرش 

هب طوبرم  ناسنا ، کی  يارب  دنوادخ  يرای  لومش  يدنوادخ و  قیفوت  زا  دادمتـسا  دنمزاین  برقت  يالاو  ماقم  هب  لوصو  نینچمه  دراد ، ي 
ام دنزروب ، تدهاجم  ام  يوسب  تکرح  ریـسم  رد  هکیناسک  و  . ) انلبـس مهیدهنل  انیف  اودـهاج  نیذـلا  و  هک : تسا  یناسنا  شالت  شـشوک و 
وا تیافک  هب  جایتحا  هک  تهجنادـب  مبلطیم  يرای  وا  زا  و  . ) هتیافک یلا  هقاف  هنیعتـسا  و  هس - میئامنیم ). تیادـه  دوخ  ياـههار  هب  ار  ناـنآ 

ساسحا ياهتفایرد  عومجم  هب  رظن  اب  تسوا ). نآ  زا  هبلغ  تردق و  هک  مبلطیم  يرای  دنوادخ  زا  و  . ) ارهاق ارداق  هنیعتـسا  و  راهچ - مراد ).
راثآ زا  نوع  تیانع و  قیفوت و  هک  تسا  شوخ  ناگدـنب  هب  فطل  ياراد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  درک  لوبق  دـیاب  یمالـسا  هیلوا  عباـنم  نیرب و 

ات ص 492 زا ص 471  يونثم ) لیلحت  دـقن و  ریـسفت و   ) باتک زا  دلجم 3  رد  حلـصا ) فطل و  لدـع و   ) ثحابم رد  هکنانچ  هتبلا  تسنآ .
هدومرف و فطل  لدـع و  شناگدـنب  هراـبرد  هک  تسا  بجاو  ناحبـس  دـنوادخ  يارب  اـم  مکحب  هک  میئوـگب  میهاوـخیمن  اـم  تسا ، هدـمآ 

یماظن لوقب  مینک و  رداص  ادـخ  هب  یمکح  هک  میتسه  نآ  زا  رتکچوک  يدـنوادخ  قولخم  ناگدـنب  اـم  اریز  دـیامرف ، تاـعارم  ار  حالـصا 
ام یئوگ و  هدایز  زا  نهد  میوش  یئوشب  ياهتشون  هچ  ره  رگ  تست  هتشون  ینتخ  طخ  رو  تست  هتشرس  یشبح  نت  رگ  يوجنگ :

ناحبـس دنوادخ  میئوگیم : ردقنیا  یلو  دهدب )؟ ماجنا  دناوتیم  هچ  بابرالابر  دـنوادخ  هرابرد  كاخ  تشم  کی  . ) بابرالابر بارتلل و 
رد یترورـض  چـیه  هچرگا  تسا ، هدومرف  داجیا  نانآ  رد  یئاهاضاقت  اهدادعتـسا و  هدـیرفآ و  ار  یئاـهناسنا  تسا و  هدز  شنیرفآ  هب  تسد 

هدوب هک  یفنـص  عون و  ره  زا  طباور  طباوض و  نیناوق و  لوصا و  قلاخ  تسا  وا  اریز  تساهدرکن ، روبجم  ار  لاعتم  دـننوادخ  شنیرفآ ، نیا 
راگدرورپ لعف  تیـشم و  و  . ) هتاملکل لدبم  الدع ال  اقدص و  کبر  هملک  تمت  هک و  تسا  هداد  عالطا  امب  دوخ  هک  روطنامه  یلو  دـشاب ،

داجیا ام  رد  وا  هک  ینادجو  لقع و  اب  ام  دنک ). لیدبت  ار  وا  لعف  تیـشم و  دناوتیمن  یلماع  چـیه  هدـش و  مامت  لدـع  قدـص و  يانبم  رب  وت 
تسا و لداع  تسوا ، زا  ملظ  هدـننک  یفن  هک  وا  قلطم  يزاـینیب  لدـع و  تایـضتقم  داـجیا  اـب  دـنوادخ  هک  مینکیم  كرد  تسا ، هدومرف 
اب بلطم  نیا  دراد . فطل  دوخ  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  هک  دوشیم  مولعم  یهلا ، تایانع  تاقیفوت و  هب  اهناسنا  یمئاد  زاین  هب  رظن  اـب  نینچمه 
هک تسا  يزیچ  فطل   )) هک تسا  هدنام  راگدایب  هیلع  هللاهمحر  یسوط  نسحلا  نب  دمحم  رفعجوبا  خیش  زا  هک  ینیتم  رایسب  فیرعت  هب  رظن 

يارب ا هک  یلالدتسا  ددرگیم . نشور  الماک  دنکیم ،)) رانکرب  حیبق  زا  دزیگنایم و  رب  بجاو  ماجناب  ار  فلکم 
هک تسا  لاعتم  دنوادخ  دـشابیم و  لامک  دـشر و  هک  تسا  یناسنا  تقلخ  تیاغ  فدـه و  هب  یکتم  تسا ، هدـش  رکذ  فطل  هدـئاق  تابث 

دشر و ریـسم  رد  ناسنا  تکرح  يارب  هنیمز  ندومرف  هدامآ  زا  رتالاب  یتمظع  ریخ و  هچ  تسا و  اهتمظع  تاریخ و  يهمه  يهدنروآ  دوجوب 
شناگدـنب هراـبرد  یهلا  فـطل  رکم  هک  یهورگ  صخـش و  ره  هرعاـشا و  دـسریم  رظنب  اذـل  تسا . وا  تاـیح  يـالعا  فدـه  هـک  لاـمک 

و تسا . یحیحص  بلطم  کی  نیا  میدرک ، هراشا  هکنانچ  دنتسه و  ادخ  هرابرد  مکح  يارب  ناگدنب  یگتسیاش  رکنم  تقیقح  رد  دنشابیم ،
لقع هکنیا  هفاضاب  اریز  دـشاب ، هدوب  نآ  رکنم  دـناوتیمن  سک  چـیه  تسا ، ناسحا  ریخ و  عبنم  قلطم و  ضاـیف  یلاـعتم ، دـنوادخ  هکنیا  اـما 

ای دیجم  نآرق  رد  دوخ  هرابرد  هک  ار  تافیـصوت  سدقا  تاذ  نآ  دوخ  دـنکیم ، یعطق  مکح  ادـخ  هب  ینـسح  تافـص  همه  توبث  هب  میلس 
هتـشذگ رد  هکنانچ  ار  ندیـشخب  قیفوت  ناسحا  فطل و  تاریخ و  ینآرق  تایآ  دراذگیمن . دـیدرت  يارب  ییاج  تسا ، هدومرف  ربمایپ  نایزاب 
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دنراد و یـصاخ  هیرظن  يدنوادخ  تلادع  تفـص  هرابرد  هک  هرعاشا  یتح  تفگ  دیاب  اذـل  تسا . هداد  تبـسن  سدـقا  تاذ  نآ  هب  میدـید ،
فرط زا  يدـنوادخ  مازلا  مکح و  یفن  ناـشروظنم  میاهدـش ، رکذـتم  هک  روطناـمه   ) دـننکیم یفن  ناحبـس  دـنوادخ  زا  ار  فـطل  ترورض 

رتکچوک ا ناگدنب  ینعی  تسا ، ناگدنب 
ناسحا و لضف و  فطل و  اعطق  هک  ار  ینسح  تافص  دنناوتیمن  تسا ) حیحـص  بلطم  نیا  دننک و  مازلا  فطل  لدع و  هب  ار  ادخ  هک  دننآ  ز 

ننـست لها  هقرفزا  ار  يولوم  دمحم  نیدلالالج  رگا  هک  مینادیم  ام  دنیامن . بلـس  ناحبـس  دـنوادخ  زا  تسا ، اهنآ  نیرتصخاش  زا  تیانع 
ینـس ار  اهنآ  هک  هرعاشا  تارکفت  زرط  اب  يدراوم  رد  وا  قفاوت  هفاضاب  اریز  میروایب ، باسحب  هرعاشا  هورگ  زا  ار  وا  دیاب  میرادب ، بوسحم 

شومارف هتبلا   ) تسا وا  هنارگ  يرعـشا  تـالیامت  لـیلد  تسا  هدومن  هلزتعم  هورگ  زا  هک  يددـعتم  دـنت و  رایـسب  تاداـقتنا  دـنادیم ، یقیقح 
رد يدنوادخ  ناسحا  لضف و  قیفوت و  فطل و  هرابرد  يولوم  لاح  رهب  تسا ) راوشد  اهیدنبهتـسد  نیا  رد  يولوم  ندرک  دراو  هک  مینکیمن 
اب یتسه  ملاع  تانئاک  اریز  تسیدنوادخ ، فطل  زا  تانئاک  ندمآ  دوجوب  لصا  - 1 هلمجنآ : زا  تسا ، هداد  نخس  داد  ناوارف  رایسب  دراوم 

دوشگ اهرد  نینچ  تفطل  وا  رب  هک  دوب  قاحتـسا  هچ  دوخ  ار  مدـع  رم  دـناهدش : دراو  یتسه  ملاع  هب  دـنوادخ  زا  دوجو  هبلاطم  ترورض و 
لال داتفا و  نابز  هد  نسوس  وچ  واک  لالج  رارـسا  دـشون  سکنآ  شوگ  یح  مویق  يا  دومرف  وت  فطل  یلع  حـبری  یک  قلخلا  تقلخ  نوچ 

شهایگ ات  بل  قلح و  دشخبب  ار  یکاخ  زاب  ایگ  دص  دیورب  بآ و  دروخ  ات  ادخ  فطل  ار  كاخ  دشخب  قلح 
هیاد ار  ناگیاد  وا  ماعنا  زا  گرب  ار  اهگرب  تفر  ناسنا و  همقل  ناویح  تشگ  تفز  تشگ  ناویح  دروخ  شهایگ  نوچ  بلط  ردنا  دروخ  ار 

لصا مرک  ياهرد  دندرگ  یک  هتـسب  مرک  يایرد  درک  یباتع  رگ  دهز  یک  یئاذغیب  مدنگ  هکناز  دهدیم  وا  اهقزر  ار  اهقزر  وا  ماع  فطل 
تخاون يو  باتفآ  ار  اههرذ  تخاسب  ار  ملاـع  فطل  يارب  زا  تسا  شغ  زا  يراـبغ  نوچ  يو  رب  رهق  تسا  شـشخب  داد و  فطل و  شدـقن 

ار نیا  ارنآ و  داـشگ  هک  تستخومآ  ادـخ  زا  زییمت  لـین  تسا : ادـخ  فطل  هب  یکتم  زین  اـهنآ  رد  تارییغت  ندـش  دراو  ءایـشا و  تیوـه  - 2
رد دـیرب  دوخ  رهقب  لقاع  زا  لقع  دـیرفآ  لقع  مرک  زا  تادامج  رد  ار  لـیباق  دـنک  هلبا  وا  رهق  ار  لـینرم  دـنک  لـقاع  وا  فطل  تسب  تخس 
نآ تسا  دزیا  فطل  رپ ز  شنوردناک  تسا  دهاش  مه  ار  بآ  اهرنه  نیا  دیرب  شناد  نالقاع  زا  لاکت  زو  دـیدپ  دـش  یلقع  فطل  زا  دامج 
نآ دوشیم  ناـهنپ  رهق  زا  ریرهمز  دوشیم  ناـج  نوچ  فطل  زا  داـمج  نآ  دادـس  نیو  تناـما  نیو  اـهرنه  نیا  دادـب  ار  يداـمج  هک  يداوـج 

يانبم رب  هن  تسا  فطل  ياـنبم  رب  مه  مالـسلامهیلع  ءاـیبنا  تثعب  فیرظ 3 - وه  فیرظ  نم  ءیـش  لـک  فیطل  شلـضف  زا  تشگ  يداـمج 
نمحر و کلملل  کلام  میظعلا  هللااب  هللاو ، ین  تفگ  دنک : مازلا  ار  ادخ  هک  یترورض 

اهراب تسا : یهلا  فاطلا  زا  ادخ  يوسب  تشگزاب  هبوت و  شریذپ  ایربک 4 - لضف و  هب  لب  تجاحب  ین  ءایبنا  داتـسرف  هک  یئادخ  نآ  میحر 
نا تفگ  درک  داـش  ار  تلد  تفریذـپ و  هبوت  درک  دازآ  فطل  باوت  نآ  تزاـب  ياهداد  ندـیرب  رد  ار  دوـخ  قـلح  ياهداـتفا  صرح  ماد  رد 

، دوشیم هدیمان  گرم  هک  ار  يورخا  تایح  يویند و  یگدنز  نیبام  لپ  زا  روبع  نایانیب  ازجلاب 5 - لاعفلا  انجوز  نحن  اذک  اندع  اذک  متدع 
دیآ اوعراس  باب  حتف  دش  وا  شیپ  ندرم  هکناو  تسدب  وا  دریگب  اوقلتال  رما  تسا  هکلهت  شمـشچ  شیپ  ندرم  هکنآ  دـننادیم : یهلا  فطل 

اوحرتا نانیب  رهق  يا  ءالبلا  اوحرفا  نانیب  فطل  يا  الـصلا  اوعراس  نانیب  رـشح  يا  لجعلا  اوعراب  نانیب  گرم  يا  رذـحلا  باطخ  رد  ار  وا  رم 
شاب لد  بلاط  یفخلا  فطللاوذ  دنیوگ  ات  درک  یفح  نآ  كایرت  رهز  نوردنا  دراد : يا  هیفخ  فاطلا  شناگدنب  يارب  لاعتم  دـنوادخ  - 6

نیا بر  ای  تسا  لدبحاص  اب  يور  ار  نخس  نیا  تسا  لگ  بولطم  هکنآ  دشابن  لد  لگ  وچمه  ناداش  نادنخ و  يوش  ات  لم  وچ  یـشاب  ات 
زا ار  رهق  دوب  يرون  یلو  دیامنب  ران  دمص  ارناک  یفخ  فطل  دوب  نیا  تسا  ازس  دوخ  ار  یفخ  فطل  وت  فطل  تسا  ام  راک  دح  هن  شـشخب 

کیل ل یسخ  ای  اناد  هاوخ  نادان  هاوخ  یسک  ره  دناد  فطل 
بـسحب فطل  نآ  زا  ءایـشا  هکنیا  رما  تیاهن  تسا ، ادـخ  زا  اـهفطل  همه  ناهن 7 - یفطل  لد  رد  يرهق  هک  اـی  ناـهن  يرهق  رد  هتـشگ  یفط 

زا تفات  هچ  ره  رب  قح  فطل  باتفآ  دـنفلتخم : اـهنآ  تفاـیرد  رد  لاـمک  تفرعم و  بسحب  صاخـشا  دـنوشیم و  رادروخرب  ناشدادعتـسا 
گنس سبتقم  رون  تسه  ناز  ار  لعل  سب  ینابات و  یمرگ و  ار  گنس  نادم  مه  ناسکی  وت  ار  شفطل  بات  تفای  فهکرف  بسا  زا  گس و 
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رـش زا  ات  امرف  تیانع  فطل و  ادـنوادخ ، نمچ 8 - هدرپیب  فطل  دـباین  رد  نت  لـها  نکیل  تسا  قـح  زا  فـطل  سب  یناـبات و  یمرگ و  ار 
هک ار  ام  رخ  زاب  ردـم  ام  يهدرپ  رادرب  ار  هدرپ  رخب  ار  ام  ام  تسد  زا  ریگ  تسد  مینک : ادـیپ  تاجن  تسا  هراما  سفن  نامه  هک  یعیبطدوخ 

نارگ لفق  نینچ  نیا  تخب  ناطلس  يا  وت  زج  دیاشگ  هک  تخس  دنب  نیا  ناگراچیب  ام  وچ  زا  دیسر  ام  ناوختـسا  ات  شدراک  دیلپ  سفن  نیا 
میرود يایکیدزن  نینچ  اب  رتکیدزن  ام  هب  ام  زا  یئوت  نوچ  رـس  مینادرگ  وت  يوس  دوخز  ام  دوشگ  وت  لضف  هک  زج  دناوت  هک  دود  يا و  ار 
نخلگ رد  هنرو  تست  میلعت  شـشخب و  مه  اعد  نیا  تسا : وا  فطل  زا  مه  اـعد  هب  نتفاـی  قیفوت  رون 9 - تسرفب  يایکیراـت  نینچ  رد  رود 

درک ناوتن  وت  مارکا  زج ز  لقع  مهف و  هدور  نوخ و  نایم  رد  تسر  هچ  زا  ناتسلگ 
وج 10- وچمه  تمکح  بالیـس  دوریم  وا  زا  دـمآ  نابز  هک  هراپ  تشوگ  نامـسآ  رب  دوریم  شرون  جوم  ناور  رون  نیا  هیپ  هراپ  ود  زا  لقن 

ینمیا وت  مه ز  تباجا  وت  زا  اعد  مه  دـیامنیم : لدـبم  دـهدیم و  رییغت  تسا ، هتفای  ققحت  دوجو  ثداوح  ریجنز  رد  هک  ار  هچنآ  یهلا  فطل 
نوخ يوج  هچ  رگ  ینک  شلیدبت  هک  يراد  ایمیک  نخس  ناطلس  يا  وت  یحلصم  نک  وت  شحالـصا  میتفگ  اطخ  رگ  وت  مه ز  تباهم  وت  زا 
گنت نیا  نامز  نیا  دوش  رگانیم  هک  مهاوخ  وت  فطل  تست  رارـسا  اهریـسکا ز  نینچ  نیو  تست  راک  اـهیرگانیم  نینچ  نیا  ینک  شلین  دوب 
فطل دبایب  یبآ  هرطق  رز  هک  ینعی  دش  قلخ  زیزع  ات  رنه  ار  یگنـس  داد  هکنانچنآ  تسادخ : فطل  زا  یلماکت  تارییغت  دوش 11 - رز  مزیه 
فطل تدرک  دازاکآ  ردنا  دنکیم : دازآ  تافارحنا  رفک و  ریجنز  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  قح  فطل  قبس 12 - رز  زا  درب  ددرگ  يرهوگ  قح 

هاگهیکت هاگهانپ و  ناـنآ  يارب  ددرگیم و  ریزارـس  ناـیمدآ  حاورا  رب  يدـنوادخ  فاـطلا  قبـس 13 - شفطل  رب  تشاد  تمحر  هـکناز  قـح 
هاپس ددرگ  ارت  رم  شتآ  بآ و  هانپ  هچ  هگنآ  یبای  یهانپ  ات  تخیر  حاورا  رب  فطل  نارازه  واک  تخیرگ  دیاب  قح  فطل  هانپ  رد  دوشیم :

دس هکنوچ  رش  ریخ و  دنیبب  لبقتسم  بیغ و  رظن  هزادناب  سک  ره  نینچمه 
ثحب دومن  ور  یتـسه  زاـغآ  ارجاـم و  دوجو  ودـب  اـت  درک  سپ  رظن  نوچ  دـناوخ  بیغ  حول  مشچ و  هراذـگ  دـش  دـنامن  سپ  دـس  شیپ و 

وا دنیبیم  سپز  سپ  دیدپ  رـشحم  ات  دوب  دهاوخ  هچنآ  دیدب  وا  دنکفا  شیپ  رد  رظن  نوچ  ام  ياباب  ندرک  هفیلخ  رد  ایربک  اب  نیمز  كالما 
افـص ناک  یئوگ  وت  رگ  دیدپ  تروص  وا  رب  دمآ  رتشیب  دـید  شیب  وا  درک  شیب  لقیـص  هک  ره  یلقیـص  ردـقب  دـنیبیم  شیپ  لصا  لصا  ات 

تسا و دنوادخ  تمه  بهاو  یعس  ام  الا  ناسنالل  سیل  اعد  دهج و  نآ  دشاب  تمه  ردق  تساطع  زا  لقیـص  قیفوت  نیا  زین  تسادخ  لضف 
دارم و عوط و  عنام  راکب  ار  سک  ادخ  صیـصخت  تسین  تسا : ادخ  زا  لد  ندـش  یلقیـص  قیفوت  سخ 14 - چیه  درادـن  یهاش  تمه  سب 
زا دهنیم  او  رتکیدزن  ار  تخر  دهد  یجنر  قح  وچ  ار  یتخبکین  ار  تخر  نارفکب  دـنازیرگ  وا  ار  تخبدـب  دـهد  یجنر  نوچ  کیل  رایتخا 

تمه هدارا و  یناـبر  فطل  قیفوت و  هنیمز  ندرک  هداـمآ  يارب  هک  دـنکیم  دـییات  ار  هیرظن  نیا  مه  يوـلوم  هک  دوـشیم  موـلعم  تاـیبا  نیا 
ام لاحنیا  اب  تسا . وا  تاقیفوت  تایانع و  فاطلا و  لومش  رد  وا  ناگدنب  همه  يواست  یـضتقم  يدنوادخ  تلادع  الا  تسا و  طرـش  ناسنا 

اکحا رد  تاعلاطم  عومجم  مینک . نیعم  خماش  ماقم  نآ  يارب  یفیلکت  هک  میرادن  یقح  چیه  زیچان  ناگدنب 
ار شناگدـنب  یحور  تفرـشیپ  دـشر و  دوخ  ینابر  تیانع  مرک و  فطل و  ياضتقمب  دـنوادخ  هک  دـنکیم  تابثا  یمالـسا  عبانم  یلقع و  م 

قلعت تاریخ  همه  رب  هک  نتساوخ  نآ  هکلب  ددرگیمن ،) کیکفت  هدش  هتـساوخ  ققحت  زا  هک  یمتح  ینیوکت  هدارا  اب  نتـساوخ  هن   ) دهاوخیم
رظن رد  میناوتیم  حیـضوت  يارب  دـندرگن  یتسه  راید  دراو  اـی  دـشاب و  هتفاـی  ققحت  ینوناـق  ربج  روطب  دوجو  هاـگراک  رد  هکنیا  زا  معا  دراد 

زا زگره  هک  ینیوکت  نتـساوخ  نآ  هن  یلو   ) دهاوخیم ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ  اعطق  تسا ، ریخ  اهناسنا  همه  لامک  دـشر و  نوچ  هک  میریگب 
تـسا لصا  نیا  يانبم  رب  دنکیم . ءاضتقا  ریخ  نآ  تیبولطم  تیبوبحم و  هک  نتـساوخ  نآ  هکلب  دریذپیمن ) فلخت  يدنوادخ  هدش  هتـساوخ 

رد هک  ناراب  رما  تیاهن  تسا ، وا  ناگدـنب  همه  لـماش  تسا  وا  فطل  راـثآ  زا  هک  يدـنوادخ  مرک  تیاـنع و  قیفوت و  میئوگب  میناوتیم  هک 
دیاب يدنوادخ  فطل  زا  يرادروخرب  يارب  هک  تسا  ناسنا  نیا  ینعی  سخ  رازهروش  رد  دیور و  هلال  غاب  رد  تسین  فالخ  شعبط  تفاطل 

عناوم و نتـشادرب  رد  هک  میهاوخب ، ادخ  زا  دـیاب  تهج ، کی  زا  هچ  رگا  دـنک ، داجیا  ار  تایـضتقم  درادرب و  ار  عناوم  دـناوتیم  هک  اجنآ  ات 
لوا عبانم  رد  هک  روطنامه  نیاربانب ، دیامرفب . ام  لاح  لماش  ار  شفطل  قیفوت و  يدنوادخ ، قیفوت  فطل و  تایضتقم  داجیا 
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ام ادنوادخ ،  ) یـضرت بحت و  امل  انقفو  مهللا  میهاوخب : بلق  قامعا  زا  هک  مینک  زاغآ  دیاب  ار  تکرح  رادقم  نیا  ام  تسا ، هدمآ  مالـسا  هی 
یهلا ریغ  لماوع  یگزیگنا  اب  نتـشیوخ و  رب  هیکت  اب  ام  لامعا  هک  یمادام  و  امرف ). يراـی  دزاـسیم ، دونـشخ  ارت  يراد و  تسود  هچنآ  هب  ار 

رب بش  دـیزودیم و  زور  دـیردنا  ضقاـنت  یتـش  مکیعـس  هک : تسا  تهج  نیمهب  میئاـمنیم . مورحم  یهلا  قیفوت  زا  ار  دوخ  دوـشیم ، رداـص 
لتخم لامعا ، تادابع و  نآ  رد  ام  ياهتین  دشابن ، يدنوادخ  فطل  قیفوت و  رگا  میهدیم ، ماجنا  هک  ار  یلامعا  تادابع و  نآ  یتح  دیردیم 

هب زج  دـنلب  رون  يا  تقیفوتیب  هبوت  ناحبـس - دـنوادخ  يا  يرآ ، تسا . ربخیب  میهدـیم ، ماجنا  هک  هچنآ  زا  ام  لد  دوقفم و  بلق  روضح  و 
زگره وت  یب  ماظن  ار  مراک  تسین  وت  یب  هکنوچ  ینشور  هام  وت  تسا و  هیاس  هبوت  ینکرب  کی  کی  هبوت  ناتلبس  دنخـشیر  دوبن  هبوت  شیر 

زا ياهجردب  قیفوت  زا  تیمورحم  یخلت  یتح  تسین  هدنب  دوب  تیدـنوادخیب  تسین  هدـنز  وت  یب  هکناز  مزیرگ  نوچ  مامت  ددرگ  یک  راک 
رب نم  مقشاع  لولم  ناج  زا  ماهتشگ  وت  یب  هکناز  لوصا  ار  ناج  يا  وت  ناتـسب  نم  ناج  دیوگیم : تیدج  لامک  اب  هدنب  هک  دسریم  تدش 

نامه یهلا ، قیفوت  زا  ندیرب  يرآ ، یگنازرف  زا  گنهرف و  زا  مریس  یگناوید  نف 
زج دناهتسر  دوخ  زا  هک  اهنآ  رگم  زج  دناهتـسب  ار  اهـشوگ  اهمـشچ و  درادن - ياهجیتن  چیه  ندنک  ناج  زج  هک  تسا  بآ  زا  یهام  ندیرب 

دهج دوب  نمرخ  دـص  هچ  رگ  مک  ینزرا  دوب ز  ندـنک  ناـج  قـیفوتیب  دـهج  ار  مشخ  دـناشن  هک  تبحم  زج  ار  مشچ  دـیاشگ  هک  تیاـنع 
هدعاق تسا  نیا  دوب  قیتفت  نآ  تخودیم  وا  هچ  ره  دوب  قیفوتیب  وچ  ینوعرف  دهج  داشرلاب  ملعا  هللاو  ناهج  رد  داب  سک  ار  دوخ  قیفوتیب 

يدـنوادخ قیفوت  ار  قیربا  دنکـشبیم  توق  ار  قیفوتیم  دـیازفیب  نوچ  نت  قیربا  دوب  ناـج  بآ  هداـب  نسح  قیفوتب  وت  یئوجب  نوـچ  یلک :
مهار مه و  دـیدپ  دـمآ  رت  نوعرف  وا  زا  کیل  دوب  دروخ  ار  ناهج  ناـهاش  رکم  دونع  نوعرف  رکم  دـب  اـهدژا  دروآیم : دوجوب  ار  تازجعم 

هیلا هک  نادزی  هب  ات  اجک  ات  نیا  تسد  يالاب  دـش  تسد  ادـخ  قیفوت  هب  ارنآ  دروخب  نیا  اهدژا  دـش  اصع  دوب و  اـهدژا  دیـشک  رد  ار  وا  رکم 
وا دید  یشتاک  تخب  دوعـسم  نآ  دوب  یـسوم  وچمه  دندرگیم - رادومن  ناسنا  يارب  هدرپ  تشپ  زا  قئاقح  هک  تسیدنوادخ  قیفوت  یهتنملا 

نوچمه هن  نیا  دوشیم  رب  نید  عمـش  هکنادـب  سپ  دوب  رون  دوخ  ناو  تشادـنپیم  راـن  دوب  روفوم  وا  هب  اـهتیانع  نوچ  تخرد  نآ  يوـس  هب 
ناو ار  رای  دزوس  رون و  دیامن  نیا  دوب  اهشتآ  رگید 

ار نارضاح  راو  زاس  كاپ  رون  هلعش  لکـش  ياهدنزورفا  لد  تلـصو  هگ  ناو  ياهدنزوس  یلو  هدنزاس  وچ  نیا  ار  راوز  لگ  ران و  تروصب 
، تست روتـسد  هک  لامک  ریـسم  رد  تکرح  ادـنوادخ ، ربخ  قیفوت  تسین  ار  نابئاغ  رتلاحـشوخ  نابئاغ  زا  نارـضاح  ران  وچ  ار  نارود  رون و 
هر نادرگ ، لهس  نیا  مامتا  ینکیم  اضاقت  نوچ  نینج  نوچمه  نورد  رگاضاقت  يا  امرف - تیانع  قیفوت  ام  يارب  درادن ، ناکما  وت  قیفوتیب 

هکنآ یبوت  امیحر ، ادـنوادخ ، ینغ  هاش  يارـس  رد  شخبب  رز  ینکیم  اضاقت  رز  سلفم  نوچ ز  هنم  ام  رب  لهب  ار  اـضاقت  اـی  هد  قیفوت  اـمن ،
میرک يا  امرف - ام  لاح  لماش  هنوگنامهب  مه  ار  تقیفوت  ياهدومرف ، تیانع  ام  رب  ارنآ  تازایتما  دوجو و  تمعن  میشاب ، هتـشاد  قاقحتـساام 
شوه لقع و  هدرک ، شخب  توشر  ین ز  شوگ  مشچ و  دـص  ناگیار  هدادـب  يا  يدـب  نیا  نالاکـسدب  زا  راذـگ  رد  يدمرـس  میرح  يا  و 
صرح ام ز  میرک  يا  ندرک  وفع  یناوت  وت  میظع  ناهانگ  ام  زا  میظع ، يا  اطخ  نارفک و  هلمج  ام  زا  هدید  اطع  هدیشخب  قاقحتـسا  زا  شیپ 

، اـمن هر  ریگتـسد و  یتخورفا  غارچ  تملظ  نینچ  رد  یتخومآ  اـعد  هک  نآ  تمرح  میتـخومآ  وت  مه ز  ار  اـعد  نیو  میتـخوس  ار  دوخ  زآ  و 
ابر تقیفوت  نیرتمهم  زا  هرگ  اشگب  نک ، وفع  شخب و  مرج  هد  قیفوت 

کله دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  تسا  ردـقیلاع  ناربهر  نایبرم و  تمدـخ  هب  ندیـسر  ین 
زا یبرم  میکح  نآ  هکنآ  زا  سپ  دـنک ). شداـشرا  هک  یمیکح  وا  يارب  دـشابن  هک  يدرم  دیـسر  تکـالهب  . ) هدـشری میکح  هـل  سیل  ءرما 
هر ناصاخ  شیپ  ارمرم  وا  تبیه  نآ  درک  هتسب  مونـشب  تالکـشم و  يو  زا  مسرپ  مور  هش  نآ  یپ  زا  ات  متـساوخ  تشگ - دیدپان  مهاگدید 

تبحـص یبایب  نوچ  ار  قیفوت  نآ  راد  تمینغ  سپ  ناشبذـج  زا  تمحر و  زا  دوب  ناک  ناشف  رـس  وگ  دوش  هر  ار  یـسک  رو  ار  هماع  دـشابن 
تـسا واگ  نار  دیوگب  سپ  رتشیب  شدنهد  ینابرق  نوچ ز  هار  مد ز  نآ  دتف  رد  ناسآ  لهـس و  هاش  برق  دبای  هک  هلبا  نآ  وچ  هن  ار  قیدـص 

زا نیا  تسـضحم  شـشخب  یتوشر  یب  نیا  تسا  هناـهاش  لذـب  يرخ  زا  دـیامنیم  تواـگ  نار  يرتفم  يا  واـگ  نار  زا  نیا  تسین  رگم  نیا 
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هک توق  ره  وت  رد  تسوه  قیفوت  نآ  تخـس  يریگب  نوچ  ریگ  تخـس  ار  شک  سفن  نآ  نماد  ریپ  لظ  زج  ار  سفن  دشکن  چـیه  یتمحر 
نیرتیـساسا دیدرت  نودب  نانآ ، هرابرد  یئانتعایب  زاس و  ناسنا  نازاتـشیپ  زا  ندیزگ  يرود  یحور و  یبرم  زا  ضارعا  تسوا  بذج  دیآ 

ییایند ك نآ  هعماج و  درف و  نآ  میئوگیم : تحارص  لامک  اب  اذل  دشابیم . ءالتعا  یقرت و  زا  رشب  یگدنام  بقع  لماع 
ار رـش  دنیامنیم و  بلـس  دوخ  زا  ار  یهلا  قیفوت  دنیآیمرب ، هعماج  زا  نانآ  نتخاس  یفتنم  ددـص  رد  ای  دـنرادن و  یحور  نایبرم  اب  يراک  ه 
زا دنریگیم ، ار  هیواعم  دنهدیم و  تسد  زا  ار  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنرخیم . ابیز  ياجب  ار  تشز  لدع و  ياجب  ار  ملظ  ریخ و  ياجب 
هب هدیرب و  مالسلاهیلع  یسوم  زا  هتشذگ  رد  هک  هنوگنامه  دنربیم ، هیواعم  نب  دیزی  هب  يور  دننکیم ، ضارعا  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح 

، دروایب يور  ینابر  قیفوت  هک  یماگنه  داد . دـهاوخ  همادا  دوخ  نایرجب  درواین ، رابب  زا  یـشان  هک  رابگرم  هلماـعم  نیا  دنتـسویپیم . نوعرف 
دوخ ناج  دنک  وا  هار  راثیا  دوخ  لام  ياهدنخرف  ینامهم  دنک  وا  ياهدنب  دبای  قیفوت  نوچ  تفگ  ددرگ - رادـیدپ  ناسنا  رد  هدـیمح  تافص 

هت زا  ار  هللا )  ) دیدرک ساسحا  هکیماگنه  دینادب  نیقی  نیرق  شقیفوت  درک  ناسحا  هب  نوچ  نیقی  دشاب  ادخ  رکش  وا  رکـش  دنک  وا  هاج  راثیا 
هب ندش  راپـسهر  مارحا و  ماگنه  رد  دیدید  رگا  هکنانچ  تسا ، هدومرف  تیانع  امـشب  يدـنوادخ  کیبل  ارنآ  قیفوت  دـیروآیم ، نابز  رب  لد 

چیه تسا . هتساوخ  ار  امش  وا  هدش و  امش  لاح  لماش  ادخ  زا  یقیفوت  هک  اعطق  دیئوگیم ، لد  قامعا  زا  ار  کیبل  مهللا  کیبل  یهلا ، يوک 
وک ن ارچ ؟ رخآ  مینکیم  یئادنیب  اهکیبل  نیاک  دنیوگیم 

رگید یئاج  رد  دـحا  زا  یئادـن  هظحل  ره  تسه  دروآ  کیبل  هک  یقیفوت  هکلب  یهت  دـش  نوچ  وت  کـیبل  ادـن  زا  یهد  یکیبل  وت  دوخ  اـت  اد 
رـضخ ترـضح  یبش  درک و  توکـس  هتـشگ و  سای  هب  لدـبم  شدـیما  دـشن ، باجتـسم  درک و  ناوارف  ياـعد  یـصخش  دـیوگیم : يولوم 

ناز باوج  دیآیمن  مکیبل  تفگ  ياهدناوخ  شک  نآ  زا  ینامیشپ  هچ  ياهدناماو  نوچ  رکذ  زا  نیه  تفگ  دید - باوخ  رد  ار  مالسلاهیلع 
ناو تسا  ام  کیبل  وت  هللا  نآ  هکلب  نحتمم  يا  وگب  وا  اب  ورب  هک  نمب  نیا  تفگ  ادـخ  هک  شرـضخ  تفگ  باـب  در  مشاـب  هک  مسرت  یمه 

ام بذج  وت  ياهیئوجهراچ  اههلیح و  ماهدرک  ترکذ  لوغشم  نم  هک  هن  ماهدروآ  نم  راک  رد  ار  وت  ین  تسام  کیپ  تزوس  درد و  زاین و 
ناوت اپ  ات  رـس  کیل  دینـش  یناوتن  هک  یکیبل  تسه  تسا  اهکیبل  وت  بر  ای  ره  ریز  تسا  ام  فطل  دنمک  وت  قشع  درد  وت  ياپ  هداشگ  هدوب 

فیح و دص  یلو  دنشکیم ، رس  اهناسنا  ام  نورد  رد  دنشاب ، ام  هار  رگنشور  دنناوتیم  هک  یناحور  ناشخرد  رایسب  ياههقر  اب  دیشچ  ار  نآ 
نآ دـنوش ، ام  لاح  لماش  اهغورف  نآ  ياقب  عناوم  نتخاس  یفتنم  رد  ینابر  تاـیانع  رگا  دـندرگیم . شوماـخ  دـنروآیمن و  ماود  هک  فسا 

دیشک تفرذپ و  هدیزوس  لد  نیو  دیهج  نهآ  زا  شتآ  هراتس  سب  دنروآیم - ماود  ینابر  ياهغورف 
يا یلو  کلف  رب  یغارچ  دزورفین  ات  کیب  کـی  ار  ناگراتـسا  دـشکیم  ناگراتـسا  رب  تشگنا  دـهنیم  ناـهن  يدزد  یکی  تملظ  رد  کـیل 

میتفگ همهنیا  میچوپ - چیه و  ام  يدنوادخ  تایانع  نودب  الـصا  میئل  دزد  نآ  زا  یمیب  دوب  یک  میقم  ام  اب  دوش  تایانع  رگ  میحر : يادـخ 
تسا يدنوادخ  تایانع  زا  قرو  شتسهایس  دشاب  کلم  رگ  قح  ناصاخ  قح و  تایانعیب  چیه  میچیه و  ادخ  تایانعیب  جیسب  ردنا  کیل 
زایتما دیامن و  طقاس  لالب  زا  ار  فیلکت  لصا  هکنیا  هن  دیامرفیم ، بوسحم  یحار  یـشبح  لالب  یه  دریذـپیم و  لماک  ياجب  ار  صقان  هک 

یه ار  یح  زاـمن  گـناب  رد  قدـص  لـالب  نآ  دـنک - بلـس  تسا  هدوب  ناوتاـن  دوخ  جرخم  زا  یح  ءاـح  يادا  زا  هک  وا  زار  فیلکت  ماـجنا 
دوب واک  نذوم  کی  راگدرک  لوسر  يا  یبن و  يا  تسانب  زاغآ  هک  نونکا  اطخ  نیا  تسار  تسین  ربمیپ  يا  دنتفگب  ات  زاین  يور  زا  دـناوخ 

تایانع زا  يزمر  ود  کی  تفگب  دیـشوجب و  ربمغیپ  مشخ  حالفلا  یلع  یح  ظفل  ندناوخ  نحل  حالـص  نید و  لوا  دشاب  بیع  رایب  حـصفا 
ار تالکـشم  همه  هکنآ  دـیما  هب  يرظن  لقع  رب  یلک  هیکت  لاـق  لـیق و  یحو و  یح  دـص  زا  رتهب  لـالب  یه  ادـخ  دزن  ناـسخ  ياـک  تفهن 

- يروحم دوخ  هب  طوقس  هاگترپ  هبل  رد  يزاب  تسنیا  يدنوادخ ، تایانع  زا  ندیرب  دنک و  لح  دناوتیم 
لهـس داسک و  ار  تحیـصن  ناو  تشاک  لـهج  مخت  هکنآ  يازـس  نیا  داـبم  ادوس  نینچنیا  ار  سکچیه  داـتف  ادوس  نینچ  شک  لد  نآ  ياو 
كرت دسر  دصناپ  درخ  ریبدت  هک ز  دوب  هب  تیانع  ناز  هرذ  مین  شیپ  لقع  اب  دوخ  راک  نم  مرب  هک  شیوخ  ریبدـت  رب  درک  يدامتعا  تشاد 
هرکذب اقداص و  هرماب  هلـسرا  هلوسر ، هدبع  ادـمحم  نا  هریغ و  هلا  نا ال  دهـشن  ریمب و  تایانع و  شیپ  شکب  اپ  ریما  يا  ریگ  نتـشیوخ  رکم 
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هدـنب و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هکنیا  هب  تسین و  یئادـخ  وا  زج  هک  میهدـیم  تداهـش  و   ) ادیـشر یـضم  و  انیما ، يداف  اقطان ،
دح رد  درک و  ادا  تناما  لاـمک  اـب  ار  تلاـسر  و  داتـسرف . شرکذ  ییاـیوگ  قح و  راـهظا  يارب  دوخ  رما  اـب  ار  وا  دـنوادخ  تسا . وا  لوسر 
ارچ هـک  ینعم  نـیا  مـهف  يارب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  ناـبز  رب  نیتداهـش  رارمتــسا  تـلع  تـسبرب ). تـخر  اـیند  نـیا  زا  دـشر  يـالعا 

نیرتیـساسا هک  میریگب  رظن  رد  دیاب  دـیامنیم ، دـیکات  ود  نآ  هب  رارکت و  شنانخـس  رد  ار  یلـصا  تداهـش  ود  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
هب تداهش  لوا - تسا : تداهـش  ود  دوشن ، فرحنم  زگره  نآ  يانبم  رب  هک  ددنبب  دوخ  اب  دناوتیم  یهلا  هتفای  دشر  ناسنا  کی  هک  ینامیپ 

رکا ربمایپ  يامظع  تلاسر  هب  تداهش  مود - تسا . دوجو  ملاع  زا  دوبعم  هنوگ  ره  یفن  دنوادخ و  یگناگی 
تداهش زا  روظنم  تفگ : ناوتیم  اذل  دشابیم . شناگدنب  رب  ناحبس  دنوادخ  یعیرشت  هدارا  غالبا  هطـساو  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  م 

هک تهج  نادـب  و  دـشاب ، هدوب  اهنآ  ریظن  سح و  هب  دنتـسم  یهاوگ  روضح و  ندـید و  ياـنعمب  هک  تسین  نآ  يوغل  ياـنعم  دروم ، ود  رد 
هب مکحم  داقتعا  شریذپ و  مهف و  اذل  دوش ، زاربا  هناگی  دـنوادخ  ضایف و  قلاخ  دوخ  زا  دـیاب  یناسنا  دوجو  دـسافم  حـلاصم و  تایعقاو و 
نآ هک  هچنآ  هب  لمع  هب  نامیپ  نتـسب  و  تسا ) ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  يامظع  تلاـسر  هک   ) مود هلمج  نومـضم 

یچوپ زا  ار  یگدنز  هک  هنوگنامه  نامیپ  ود  نیا  هب  يافو  دنکیم . ادیپ  ترورض  دیامنیم ، غالبا  یحو  هلیسوب  ادخ  فرط  زا  سدقم  هطساو 
عامتجا هدـنهد  لیکـشت  دارفا  ياهنامیپ  زا  شدوپ  رات و  هک  مه  ار  یعامتجا  تاـیح  دـیامنیم ، لوقعم  تاـیح  دراو  ار  یمدآ  هداد و  تاـجن 

زا کی  ره  هک  یعامتجا  یگدـنز  کی  عقوت  هک  میاهداد  رکذـت  اهراب  ار  تقیقح  نیا  دـیاش  دزاسیم ، رتلائدـیا  رتیلاع و  رتیقطنم و  تسا ،
یگدنز نآ  رد  دنراد  دوجو  شداهن  رد  هک  يرایتخا  تاساسحا و  لقعت و  مهف و  كرد و  هب  رظن  اب  ار  شیتیصخش  ندیسر  رمثب  نآ ، دارفا 

نآ رب  دیکات  نیتداهش و  رارکت  سپ  درومیب . تسیراظتنا  اجیب و  تسا  یعقوت  ثحب ، دروم  یساسا  نامیپ  ود  نودب  دبایرد ،
حـلاصم و هب  زیزع  ربمایپ  تیادـه  اب  هللاانا و  تباث  لوق  اب  طقف  هک  تسا  لوقعم ) تایح   ) یـساسا لصا  ود  هب  یمئاد  رکذـت  تقیقح  رد  ود ،

تمکح داتـسرف . دوخ  رکذ  ییایوگ  قح و  راهظا  يارب  ار  ربمایپ  لاـعتم  دـنوادخ  دـشابیم . ریذـپناکما  نوعجار  هیلا  اـنا  یعقاو و  دـسافم 
اب مدرم  مکـش  ندرکرپ  يارب  هن  و  دوـب ، کـلذریغ  تناـما و  نیرب و  قـالخا  دـننام  وا  یـصخش  تازاـیتما  هئارا  يارب  هن  مظعا  ربماـیپ  تثعب 

عماوج نآ  مدرم  ندرپس  عماوج و  رب  يرورس  ندروآ  تسدب  يارب  هن  ابیز و  رخاف و  ياههماج  اب  نانآ  ندب  ندناشوپ  نوگانوگ و  ياهاذغ 
هک اریز  اهداژن ، رگید  رب  دوخ  داژن  میدقت  حیجرت و  يارب  هن  اهنآ و  ریغ  سابعینب و  هیماینب و  دننام  دیلپ  رـش و  يهماکدوخ  دـنچ  تسدـب 

طئارش و نیرتیساسا  زا  مه  ار  اهندب  ندناشوپ  واهمکـش  ندرک  ریـس  هدوب و  يزاب ) داژن  تسایر و   ) روما نیا  یفن  زا  رپ  مالـسا  هیلوا  عبانم 
هزیگنا یلـصا و  تمکح  تشیعم ، لئاسو  رگید  روما و  نیا  هکنیا  هن  دنادیم  یناسنا  لیـصا  ندمت  گنهرف و  کی  ندـمآ  دوجوب  تامدـقم 

رود دوخ  نهذ  زا  دوب ) دهاوخن  ریذپناکما  نآ ، باکترا  اب  یعقاو  لیـصا  ندمت  چیه  هک   ) ار رگناریو  ياطخ  نیا  دـشاب . هدوب  ربمایپ  تثعب 
رب دننکیمن و  كرد  ار  توبن  هکنانآ  حالطصاب  ای   ) ناربمایپ تثعب  هزیگنا  دیوگیم : هک  مینک 

زا رتهب  دوخ  زغم  قامعا  رد  نانیا  تسا ! تشیعم  هدیدپ  اهتیـصخش ) هنوگنیا  تضهن  تکرح و  یئاهن  تلع  دـنیوگیم  دنـسانشیمن ، تیمس 
رگا تسین و  الومعم )  ) لاس داتـشه  ای  داتفه  تدـمب  تاعوفدـم  هب  یئاذـغ  داوم  لیدـبت  رد  ناـسنا  یـشزرا  تیوه  هک  دـنمهفیم  نارگید 

فرـص ءایبنا و  تثعب  اهتداهـش و  اهیراکادف و  تازرابم و  اهـششوک و  اهوپاکت و  همه  هک  دنـشاب  دـقتعم  اعقاو  هک  دـنوش  ادـیپ  یـصاخشا 
عاونا عفد  ندـیباوخ و  ندروخ و  يارب  طقف  لوقعم ) تاـیح   ) ریـسم رد  دورو  هب  اـهناسنا  کـیرحت  اـهتیعقاو و  ناـیب  تخانـش و  رد  اـهرمع 

ار دوخ  یناور  يزغم و  درد  دـیاب  نانآ  دوخ  اریز  دنـشیدنیب ، دوخ  یناور  عضو  زغم و  راک  تیفیک  هرابرد  دـیاب  ناـنیا  تسا ، هدوب  تاوهش 
ار ظافلااب  يزاب  ای  تسا ، هدش  یقلت  کیرات  زورفا  ملاع  دیشروخ  هکیسک  يارب  دنیآرب . نآ  نامرد  ندرک  ادیپ  ددص  رد  هداد و  صیخـشت 
هچ تلاسر ، هچ  یتمکح ، هچ  تسا !!!! هدومرف  یقرت  ندوب  شافخ  يالاو  ماقم  هب  تیناسنا  ملاع ، زا  ای  هدومن و  یقلت  دوخ  یگدـنز  هفـسلف 

( مالسلامهیلع ناربمایپ  رگید  هن  و   ) مالـسا ربمایپ  تثعب  تمکح  تلع و  میتفگ ، نونکات  هک  يروما  زا  کی  چیه  هصالخ ، یئالعا !؟ فده 
ربمایپ هاگدید  زا  تشیعم  داصتقا و  عوضوم  میاهتفگ ، ریسفت  همجرت و  نیا  تادلجم  یط  اهراب  هک  هنوگنامه  هتبلا  تسا . هدوبن 
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فده و هن  تسا ، هدش  یفرعم  یگدنز  هدام  ماوق  هدنراد و  اپ  رب  هدـش ، یقلت  تیمها  لامک  اب  هک  مالـسا  ناشلامیظع  ربمایپ  اصوصخم  نا ،
هب ور  تعیبـط  هاگرذـگ  رد  ناـسنا  تیـصخش  ندیـسر  رمث  هب  زا  تستراـبع  تسا  تثعب  تمکح  فدـه و  هک  هچنآ  هکلب  تثعب ، تمکح 

. دزیهرپب لطاب  زا  دنک و  تیعبت  قح  زا  ات  دسانـشب  ار  لطاب  قح و  دیاب  هک  تسا  یعطق  دسرب  رمث  هب  ناسنا  تیـصخش  هکنیا  يارب  تیدبا و 
یگتـسیاش هک  یتیعقاو  ره  هک  مینکیم  هراشا  رـصتخم  هلمج  نیا  هب  طقف  ثحبم  نیا  رد  قح  فیرعت  رد  تسا ؟ مادک  لطاب  تسیچ و  قح 

هک هچنآ  و  دـشاب ، یناـسنا  تیوه  هب  طوبرم  هچ  دـشاب و  ماـع  روطب  یتـسه  ملاـع  هب  طوبرم  هچ  تسا ، قـح  دـشاب ، هتـشاد  ار  تیدوـجوم 
تیدوجوم اب  یطابترا  هک  ار  اهلطاب  اهقح و  همه  دناوتیمن  یناسنا  دودحم  لقع  هک  مینادیم  و  تسا . لطاب  دشاب ، روبزم  یگتسیاش  فلاخم 

اذل دنراد . یمدآ  نورد  یعیبط  ياروام  تیوه  اب  یطابترا  هک  اهلطاب  قح و  عون  نآ  اصوصخم  دنک ، تفایرد  كرد و  دـشاب ، هتـشاد  نانآ 
داعبا همه  رد  ار  اـهقح  همه  ناـنآ  دوخ  و   ) دـهاوخیم ار  قح  ياـنبم  رب  ناـیرج  دوخ  تاـقولخم  زا  هک  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  يرورض 

نانآ زا  ار  قح  يانبم  رب  تکرح  هب  روتسد  هاگنآ  دزاسب و  انشآ  اهقح  همه  اب  ار  نانآ  شنیما ، ناربمایپ  هلیسوب  دسانشیمن ،) دوخ  يدوجو 
خب

اهناسنا و شود  زا  تیلهاج  نیگنـس  ياهراب  نتـشادرب  دـشر و  هب  مدرم  لاصیا  تمکح و  باـتک و  میلعت  هیکزت و  دـیجم  نآرق  رد  دـهاو .
ار یناسنا  تیـصخش  زا  يدعب  کی  ره  هک  روما  نیا  لاثما  هتـسیاش و  تایح  ندمآ  دوجوب  یلک  روطب  اتکی و  دنوادخ  شتـسرپ  قرط  هئارا 

هروبزم روما  هک  تهجنادب  تسا و  هدـش  حرطم  ءایبنا  تثعب  تمکح  فدـه و  ناونعب  دـناسریم ، رمثب  تیدـبا  هب  ور  تعیبط  هاگرذـگ  رد 
ناونعب تسا ، قح  اهنآ  زا  کی  ره  هک  ار  لیذ  روما  هغالبلاجهن  زا  لوا  هبطخ  رد  نینچمه  دنشابیم و  قح  اذل  دنراد  ار  تیعقاو  یگتـسیاش 

-2 دـنیامن . ءافو  هدامآ  دناهتـسب  ادـخ  اب  لامک  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  يارب  هک  ار  اـهناسنا  يرطف  ناـمیپ  - 1 دیامرفیم : نایب  تثعب  فادـها 
نوریب ار  مدرم  لوـقع  یفخم  ياههیامرـس  - 4 دـننک . غالبا  مدرمب  اراهتجح  - 3 دـنروایب . نانآ  دایب  ار  يدـنوادخ  هدـش  شومارف  ياهتمعن 

یئاهتشیعم رد  ار  یهلا  تایآ  - 6 دنهدب . ناشن  ادخ  ناگدنب  يارب  ار  يدنوادخ  تردق  تایآ  - 5 دنهدب . رارق  تیلعف  ضرعم  رد  دنروآ و 
ریذـپناکما اهنآ  نودـب  لوقعم ) تایح   ) هتـسیاش تایح  هک  هناگـشش  روما  نیا  زا  کی  ره  دـنزاسب  ندـید  لباق  دـنکیم  ءایحا  ار  ناـنآ  هک 

اهنآ يارجا  مدرمب و  اهقح  نیا  ندناسانش  رومام  هتشذگ  يایبنا  دننام  مالسا  ناشلامیظع  ربمایپ  تسا و  قح  تسین ،
نخس قح  يانبم  رب  امـش  اب  هک  ام  باتک  تسنیا  . ) قحلاب مکیلع  قطنی  انباتک  اذه  هکرابم : هیآ  يانعم  تسنیا  و  دناهدوب ، یناسنا  عماوج  رد 
هکنیا هفاضاب  اهناسنا ، نایم  رد  يدنوادخ  رکذ  عویـش  اب  داتـسرف . يدـنوادخ  رکذ  هعاشا  يارب  ار  مرکا  ربمایپ  ناحبـس  دـنوادخ  دـیوگیم ).

يورایور منکچ )؟ منکچ ؟  ) یگراچیب و ـالخ و  هنوگچیه  اـب  و  دـیامنیم ، ناـبیتشپ  نیرتگرزب  رب  هیکت  یناـسنا ، دارفا  زا  کـی  ره  یگدـنز 
)؟ درک دـیاب  هچ   ) هک یلاوس  نینچ  اـب  ار  دوخ  زگره  هعماـج  هک  ددرگیم  رونم  یهلا  تینارون  یعوـن  زا  زین  یعاـمتجا  یگدـنز  ددرگیمن ،

ناشنامـشچ لباقم  رد  ارنآ  اهنارود ، همه  رد  عماوج  همه  نادنمدرخ  هک  درک ؟ دیاب  هچ  هرابرد  حورـشم  یثحب  هدـنیآ  رد  دـنیبیمن . هجاوم 
هضرع يرشب  راکفا  هب  درک )؟ هچ  سپ   ) خساپ رد  هک  یقیرط  هئارا  هنوگ  ره  باتک و  ره  هک  مینادیم  ام  همه  هتبلا  تشاد . میهاوخ  دننیبیم 

، دناهدرک اهنم  خساپ  زا  دناهدومرف ، غالبا  یگدنز  يالعا  فده  هب  لوصو  يارب  ماظع  ناربمایپ  هک  ار  یگدنز  فادها  نآ  رگا  تسا ، هدش 
مرکا ربمایپ  دـناهدوزفا . يرـشب  تالکـشم  اهدرد و  رب  مه  ار  يرگید  تالکـشم  اـهدرد و  هکلب  دـناهدرکن ، هضرع  يدـیفم  خـساپ  اـهنت  هن 

کیلاح رد  دومرف و  ادا  تناما  لامک  اب  تسا  هدوب  نآ  غالبا  هب  رومام  ادخ  فرط  زا  هک  ار  یتلاسر 
رد یئانتعایب  هحماسم و  نیرتمک  راوگرزب  نآ  تسبرب . ناهج  نیا  زا  تخر  دوب ، هدـمآ  لئان  شکرابم  دوجو  بسانم  لاـمک  دـشر و  هب  ه 

ترضح نآ  هب  هراب  نیا  رد  یتایآ  هک  دومرف  شالت  دهج و  دج و  نانچ  هکلب  تشادن ، اور  دوب ، هدش  لوحم  يو  هب  هک  یئامظع  تیرومام 
هک میدرکن  لزان  وتب  ار  نآرق  ام   ) یقـشتل نارقلا  کیلع  انلزنا  ام  هط . - 1 هلمجنآ : زا  دزادنین ، تقاط  قوف  تقـشم  هب  ار  دوخ  هک  دش  لزان 

تهجنیا زا  دنارذگیم و  شیاین  زامن و  لاح  رد  حبـص  ات  ار  اهبـش  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ  ریـسافت  زا  یـضعب  رد  یتفیب ). تقـشم  هب 
-2 يزادنیب . تمحز  تقـشم و  هب  ار  دوخ  هک  میداتـسرفن  نآ  يارب  ار  باتک  نیا  هک  دومرف  لاعتم  دنوادخ  اذل  دوب ، هداتفا  ناوارف  تمحزب 
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نید نیا  هب  مدرم  ندرواین  نامیا  تهجب  ار  دوخ  ربمایپ ) يا   ) وت دیاش  افسا . ثیدحلا  اذهب  اونموی  مل  نا  مهراثآ  یلع  کسفن  عخاب  کلعلف 
تکاله هب  دنرواین  نامیا  نانآ  هکنآ  میب  زا  ار  دوخ  وت  دیاش  . ) نینموم اونوکی  الا  کسفن  عخاب  کلعل  - 3 يزاسب ). كاله  فسات ، تلعب 

هدوب يدح  هچ  رد  تلاسر  يادا  رد  مالـسا  ناشلامیظع  ربمایپ  ياهیناشفناج  هک  دهدیم  ناشن  یبوخب  اهنآ  لاثما  تایآ و  نیا  يزادـنیب ).
لمحت درادیم . زاب  تلاسر  يادا  هار  رد  دوخ  نتخادنا  تکاله  هب  زا  ار  وا  ناحبس  دنوادخ  هک  تسا 

هک تسا  هدوب  تلاسر  تناما  تیمها  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تفرعم  لولعم  تلاسر ، يادا  رد  اهتقشم  اهیناشفناج و  نآ 
ول ال و  الیلخ . كودـخت  اذا ال  هریغ و  انیلع  يرتفتل  کیلا  انیحوا  يذـلا  نع  کنونتفیل  اوداک  نا  و  تسا : هدـش  ناب  ياهراشا  ریز  تایآ  رد 
( ناکرشم  ) نانآ . ) اریصن انیلع  کلدجت  مث ال  تامملا  فعض  تایحلا و  فعض  كانقدال  اذا  الیلق . ائیش  مهیلا  نکرت  تدک  دقل  كانتبث  نا 

تسود نتـشیوخ  يارب  ار  وت  تروصنیا  رد  دنزاسب و  فرحنم  میاهدرک  یحو  وتب  هک  هچ ) ره  ای   ) نآرق زا  ار  وت  هک  دندمآرب  ددص  نیا  رد 
یگدنز باذع  ربارب  ود  تروصنیا  رد  يدرکیم ، نانآ  هب  ياهیکت  كدـنا  میدرکیمن ، تباث  مکحم و  ار  وت  بلق  ام  رگا  و  دـندرکیم . ذاختا 

ول و  یتفاییمن ). یترصن  کمک و  ام  زا  دوخ  يارب  رگید  نآ  زا  سپ  میدناشچیم ، وتب  ار  ناکرشم )  ) گرم باذع  ربارب  ود  و  ناکرـشم ) )
امب ار  یئاهراتفگ  ربمایپ  رگا  و  . ) نیزجاح هنع  دـحا  نم  مکنم  امف  نیتولا  هنم  انعطقل  مث  نیمیلاـب . هنم  اندـخال  لـیواقالا . ضعب  اـنیلع  لوقت 
نیا دیامن ). عفد  وا  زا  ار  ام  باذـع  نیا  دـناوتیمن  امـش  زا  سک  چـیه  مینکیم و  عطق  ار  شبلق  گر  سپـس  میریگیم . ار  وا  تسد  ددـنبب ،

هیلع و آ هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هجوتم  ار  دیدهت  نیرتدیدش  یلبق  تایآ  دننام  تایآ 
هدیـسر هللا  قالخا  هب  قلخت  یحور و  بذـهت  یناسنا و  دـشر  زا  یماقمب  راوگرزب  نآ  دوخ  هک  مینادـیم  نیقیب  ام  و  تسا . هدومن  ملـس  هل و 

اب دـهدب . ماجنا  تناما  فالخ  فارحنا و  زواجت و  نیرتمک  دوب ، هتفرگ  هدـهعب  هک  یهلا  تلاسر  رد  هک  تفریمن  لاـمتحا  نیرتمک  هک  دوب 
مه ترـضح و  نآ  دوخ  يارب  مه  ار ، تلاسر  تیاهنیب  تیمها  ات  هدومن  مرکا  ربمایپ  هجوتم  ار  روبزم  تادـیدهت  ناحبـس  دـنوادخ  لاـحنیا 

مچرپ ام  نایم  رد  و   ) قحل اهمزل  نم  و  قهز ، اهنع  فلخت  نم  و  قرم ، اهمدقت  نم  قحلا ، هیار  انیف  فلخ  و  دـیامرف . تابثا  اهناسنا  همه  يارب 
زا سک  ره  تشگ و  جراخ  نید  زا  تفرگ ، یشیپ  نآ  زا  سک  ره  هک  تخاس  نیـشناج  ار  دشکیم ) شودب  ار  قح  مچرپ  هک  یـسک   ) قح
رود قح  مچرپ  زا  دمآ ). لئان  یعقاو  تداعسب  تشگ  وا  زا  تیعبت  مزتلم  سک  ره  درک و  طوقـس  تکاله  رد  داتفا ، بقع  مچرپ  لماح  نآ 
یلص مرکا  ربمایپ  ترتع   ) و هللا ) باتک  ، ) ریسفت دروم  تالمج  رد  قح  مچرپ  زا  دوصقم  تسا : هدش  هتفگ  تسا . یعطق  كاله  هک  دیوشن 
نیا ریـسفت  رد  دـیدحلایبا  نبا  مالـسلامهیلع ، وا  موصعم  نادـنزرف  نینموملاریما و  دوخ  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

چرپ و  . ) هرتعلا باتکلا و  امه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  دعب  نافلخملا  نالقثلا  قحلا : هیار  و  دیوگیم : هبطخ 
ققحم ترتع ). باتک و  زا  دـنترابع  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  هدـش و  هداهن  تعیدوب  لقث  ود  نآ  قح ، م 

باتک زا  تسا  ترابع  هک  تسا  هدش  هداهن  تعیدوب  لقث  ود  قح  مچرپ  زا  دوصقم  دـیوگیم : یئوخ  یمـشاه  هللابیبح  ازریم  جاح  موحرم 
هک تسا  نآ  يارب  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  ار  مچرپ  باتک ، يارب  طقف  ای  ترتع  باـتک و  يارب  هکنیا  و  تسا . ربکا  لـقث  طـقف  اـی  ترتع ، و 

دروم تالمج  رد  قح  مچرپ  زا  روظنم  هک  بلطم  نیا  لیلد  دننکیم ). ادـیپ  ار  هار  دـنوشیم و  تیادـه  ود  نآ  هلیـسوب  یهلا  ریـسم  ناورهر 
هدـمآ قح  مچرپ  يارب  يدـعب  تـالمج  رد  هک  تسا  یتافـص  دنـشابیم ، مالـسلامهیلع  موصعم  ترتع  دارفا  رگید  نینموملاریما و  ریـسفت ،

و مکباقر ، هل  متنلا  متنا  اذاف  ماق ، اذا  عیرـس  مایقلا ، ءیطب  مالکلا ، ثیکم  اهلیلد  تنـس . باـتک و  هن  تسا  صخـش  يارب  تافـص  نیا  تسا .
رد گنرد  تناتم و   ) مکرشن مضی  مکعمجی و  نم  مکل  هللا  علطی  یتح  هللاءاشام  هدعب  متثبلف  هب . بهذف  توملا  هءاج  مکعباصاب ، هیلا  مترشا 

امـش هکیماگنه  دزادرپیم . وپاکت  هب  تیدـج  لامک  تعرـس و  اب  درک  مایق  هک  یتقو  دـنکیم و  مایق  يرابدرب  لـمات و  اـب  قح  مچرپ  نخس 
ار وا  دمآ و  شغارس  هب  گرم  دیدرک ، هراشا  وا  هب  ناتناتشگنا  اب  وا  تیعقوم  میظعت  يارب  دیدروآ و  دورف  وا  يارب  ندرگ 

هک دزاس  رهاظ  ار  یـسک  امـش  نایم  رد  ادخ  ات  درک ، دـیهاوخ  گنرد  دـهاوخب  ادـخ  هک  ینامز  ات  ایند ، نیا  زا  وا  نتـسب  مشچ  زا  سپ  درب .
، مالکلا ثیکم  - 1 تسا : رارقنیا  زا  قح  مچرپ  هدننک  ریسفت  امنهار و  تافص  دیامن ). لدبم  لکـشت  هب  ار  امـش  یگدنکارپ  عمج و  ار  امش 
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رد دراد . میقتـسم  هطبار  نخـس  یمک  اب  لقع  شیازفا  دـیامنیم . گـنرد  تسا و  تناـتم  ياراد  نتفگ  نخـس  رد  اـمنهار  لـیلد و  نآ  ینعی 
همئا زا  یضعب  هب  تیاور  نیا  نومضم  دناهدومن . بوسحم  نانآ  زراب  تافص  زا  یکی  ار  نتفگ  نخـس  مک  گرزب ، ياهتیـصخش  فیـصوت 

مک شنخـس  دـش ، لماک  شلقع  هک  یـسک  . ) همـالک لـق  هلقع  لـمک  نم  دـناهدومرف : هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  مالـسلاهیلع  نیموصعم 
هک یلـصا  دوـش ). هتفگ  دوـش  هتـسناد  هک  هچ  ره  تسین  هتـسیاش  . ) لاـقی ملعی  اـملک  سیل  دـیوگیم : هک  فورعم  تـسا  یلـصا  دوـشیم ).

: دیوگیم دراد ) میقتـسم  هطبار  نخـس  یمک  اب  لقع  شیازفا   ) تسا ام  ثحبم  ناونع  زا  يرگید  ترابع  لصا و  نیا  هب  کیدزن  شنومـضم 
تحـص و  دروایب . نابزب  دـنک  روطخ  شنهذ  زا  ار  هچ  ره  ای  دـیوگب  دـنادب ، ار  هچ  ره  هک  تسا  یفاک  نیمه  درف  کی  تقامح  تابثا  يارب 

- کـی هلمجنآ : زا  دـنراد ، تیمها  رایـسب  هک  تسا  یتاـیعقاو  كرد  هب  دنتـسم  دـنرادربرد  ار  تـقیقح  کـی  هـک  هناـگ  هـس  ياـیاضق  نـیا 
تیلاعف هظفاح و  تایوتحم 

دازآ ار  يزغم  ياهورین  رگید  نهذ و  هظفاح و  یـسک  رگا  و  دنتـسین ، قباطم  اهتیعقاو  اب  هشیمه  زغم  رد  یجاتنتـسا  ياهنایرج  ینهذ و  ياه 
ياهرخص هک  تسا  یـسک  دننام  تقیقح  رد  دزیرب ، نوریب  ملق  نابز و  هلیـسوب  تسا ، نایرج  رد  دراد و  دوجو  اهنآ  رد  هچ  ره  هک  دراذگب 

مدرم نآ  زا  ناـسنا  رگا  دزیریم . نوریب  دوخ  زا  ار  کـلهم  دـیفم و  داوـم  هنوـگ  همه  هوـک  نآ  درادـیم و  رب  ناشفـشتآ  هوـک  هلق  يور  زا  ار 
ار هلحم  کی  ای  رهـش  کی  بالـضاف  يارجم  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  شزغم  نهذ و  هظفاح و  ندرک  اهر  اب  دـشاب ، هدوب  قمحا  یلاباال و 

تیـصخش تیمها  دروم  دنکن و  زورب  ملق  نابز و  هلیـسوب  هزادنا  ره  هک  دنراد  دوجو  یمدآ  نورد  رد  یقئاقح  یهاگ  ود - تسا . هتـشادرب 
سب دـنک  وـت  زا  هاـش  هچ  رگ  يوـگم  سک  اـب  ار  زار  نیا  ناـه  ناـه و  دـندرگیم : رتجـتنم  رتینعمرپ و  رتهتخپ و  دنـشاب ، هدوـب  مـه  یمدآ 

لصاح رتدوز  تدارم  نآ  دوش  لد  رد  ناهن  ترارسا  هکنوچ  زاب  راهنز  نکم  رد  نیا  یسک  رب  زار  ياشگم  سک  شیپ  یناوت  ات  يوجتسج 
دوش ناتسب  يزبسرس  نآ  رس  دوش  ناهنپ  نیمز  ردنا  نوچ  هناد  تفج  شیوخ  دارم  اب  ددرگ  دوز  تفهن  رـس  واک  نآ  ره  ربمغیپ  تفگ  دوش 

یثیدح ك نومضم  رد  اصوصخم  قوف  تایبا  نومضم  رد  ناک  ریز  يدنتفای  یک  شرورپ  ناهن  يدندوبن  رگ  هرقن  رز و 
دنراد نارب  تلالد  زین  اههبرجت  هک  دراد  دوجو  یمهم  رایسب  بلطم  تسا  هدومن  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  يولوم  ه 

دراد دوجو  يرادزار  تفص  دوخ  رد  یتیصاخ  تسا ، رادروخرب  یتیمها  اب  تناتم  تیفرظ و  زا  هکنیا  هفاضا  هب  راد  زار  صاخـشا  نورد  هک 
هک تسا  یتقیقح  نیا  ناسآ ، ای  دـشاب  رتراوشد  ناـنآ  يارب  هاوخ  یلو  دـشاب ، راوشد  تسرپ  سوسحم  صاخـشا  يارب  نآ  لوبق  دـیاش  هک 
زا یـشان  تیـصاخ  نیا  دوریم  لامتحا  دوش  لصاح  رتدوز  تدارم  نآ  دوش  لد  رد  ناهن  ترارـسا  هکنوچ  هک - تسا  هدش  هدهاشم  ناوارف 
زا هدافتسا  لباق  جئاتن  يدابم و  لوصا و  مهف  يارب  یناور  يزغم و  ياهورین  نداتفا  نایرج  هب  بجوم  رـس ، زاربا  زا  يراددوخ  هک  دشاب  نیا 
زا هک  تهجنادب  ملق ، ای  نابز  اب  نآ  نایب  اب  یتقیقح  هک  تسا  نینچ  یهاگ  هس - میدرک . هراشا  مود  هرامش  رد  هکنانچ  دشاب ، هدوب  رـس  نآ 
رد هک  ار  دوخ  تیوه  تمظع  اذل  ددرگیم ، رادومن  هدننک  دودحم  ياهصرع  رد  دودحم  ياهلیـسو  اب  درذـگیم و  هدـننک  دودـحم  ياهنالاد 

یـسک ای  یعوضوم  هرابرد  ار  دوخ  لوقعم  هناصلاخ و  تبحم  دـهاوخب  هک  یعقوم  ناسنا  الثم  دـهدیم . تسد  زا  تسا ، هتـشاد  ناور  زغم و 
ننک دودحم  ياهبلاق  اصوصخم  تبحم  زاربا  تیعقوم  طیارش و  رگید  ناکم و  نامز و  لماوع  هک  تسا  یعطق  دیامن ، زاربا 

میوگ هچ  ره  دوب -. دهاوخن  هسیاقم  لباق  تبحم  نآ  تیعقاو  اب  هک  درک  دنهاوخ  دودـحم  يردـقب  ار  تبحم  نآ  یقیقح  تیوه  ظافلا ، هد 
عوضوم نیا  نم  دیوگب : دیاب  دشاب ، هتشاد  نادجو  درخ و  زا  ياهرهب  رگا  ملکتم  نآ  زا  مدرگ  لجخ  میآ  قشعب  نوچ  نایب  حرش و  ار  قشع 

درخ و نیا  تسا  اجک  یلو  ارنآ ، تقیقح  هن  منکیم  نایب  هدننک  دودحم  دودـخم و  لئاسو  اب  صوصخم و  تیعقوم  رد  طیارـش و  نیا  اب  ار 
دـص رد  دون  زاربا  زا  دـیاب  امتح  مینک ، تاـعارم  ار  نخـس  هدنونـش  تایـصوصخ  رگید  تیفرظ و  میهاوخب  اـم  رگا  راـهچ - نادـجو !!! نیا 

نیمزرس نآ  نایطوط  هب  ارنآ  دربیم و  ناتسودنه  هب  ار  یطوط  مایپ  ناگرزاب  هک  نایطوط  ناتساد  رد  يونثم  رد  میئامن : يراددوخ  نانخس ،
رد دیـسر  ناتـسدنه  ياصقا  ات  هکنوچ  مالـس  يو  زا  سنج  يوس  دناسر  واک  مایپ  نآ  تفریذپ  ناگرزاب  درم  تسا : هدمآ  نینچ  دـناسریم ،

داتفوا و سپ  دیزرل و  نایطوط  ناز  يایطوط  داد  زاب  تناما  نآ  مالـس و  نآ  داد  زاوآ  سپ  دیناتـسا و  بکرم  دـیدب  يدـنچ  یطوط  نابایب 
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ود رگم  نیا  کیطوط  نآ  اب  تسشیوخ  رگم  نیا  روناج  كاله  رد  متفر  تفگ  ربخ  تفگ  زا  هجاوخ  نامیشپ  دش  سفن  شتـسسگب  درم و 
نس نوچ  نابز  نیا  ماخ  تفگ  نیز  ار  هراچیب  متخوس  مایپ  مداد  ارچ  مدرک  ارچ  نیا  کی  حور  دوب و  مسج 

فال يور  زا  هگ  لقن و  يور  هگ ز  فازگ  مه  رب  نزم  ار  نهآ  گنـس و  تسـشتآ  نوچ  نابز  زا  دهجب  هچنآ  تسا و  شو  نهآ  مف  گ و 
دنتخوس ار  یملاـع  اهنخـس  زو  دـنتخود  نامـشچ  هک  یموق  نآ  ملاـظ  رارـش  دـشاب  نوچ  هبنپ  ناـیم  رد  رازهبنپ  وس  ره  تسکیراـت و  هکناز 

رگ دنمهرم  رگید  دنمخز و  نامز  کی  دنمد  یـسیع  دوخ  لصا  رد  اهناج  دـنک  ناریـش  ار  هدرم  ناهبور  دـنک  ناریو  نخـس  کی  ار  یملاع 
روخب اولح  نیا  صرح و  زا  نک  ربص  رکش  نوچ  یئوگ  هک  یهاوخ  نخس  رگ  یتساسآ  حیسم  یناج  ره  تفگ  یتساخرب  اهناج  زا  باجح 

راچد ار  ناسنا  دوخ  اهنت  هن  لقعت ، ریبدتیب و  مالک  هشیدنایب و  نخـس  جنپ - ناکدوک  يوزرآ  اولح  تسه  ناک  ریز  ياهتـشم  دـشاب  ربص 
ار نآ  ياهـشزرا  دزاسب و  هابت  ار  هعماج  نآ  گـنهرف  دـشکب و  شتآ  هب  ار  ياهعماـج  تسا  نکمم  اـهنت  هن  دـنکیم و  يزور  هیـس  تبکن و 

ماوقا ياهیراکادف  یعاسم و  لذب  اب  هک  ار  راصعا  نورق و  لوط  رد  هدش  لیصحت  ياهـشزرا  تمظع و  تسا  نکمم  هکلب  دیامن ، نوگرگد 
نم لقاعلا  ناسل  هک  تسا  هدمآ  مالـسلاهیلع  ماما  راصق  تاملک  زا  یـضعب  رد  بلطم  نیا  نومـضم  دنک . طقاس  تسا ، هدمآ  تسدب  للم  و 

مالکلاب مه  ناف  هناسل  ءارو  نم  لهاجلا  بلق  و  تکس - هیلع  ناکنا  لاق و  هل  ناک  ناف  رکفت  مالکلا  دارا  اذاف  هبلق - ءارو 
، دـیوگب ینخــس  دـهاوخب  هکیماـگنه  اذـل  دراد ، رارق  شبلق  تـشپ  دـنمدرخ  مدرم  ناـبز  . ) هـیلع ما  هـل  ناـک  ءاوـس  ورت  ریغ  نـم  هـب  مـلکت 
. تسا هتفرگ  رارق  شنابز  تشپ  رد  نادان  بلق  دنکیم و  توکس  دوب ، وا  نابزب  رگا  دروآیم و  نابزب  دوب ، وا  دوسب  نخس  رگا  دشیدنایم ،
لمات و اب  وا  . ) مایقلا ءیطب  - 2 وا ). ررض  رب  ای  دشاب  وا  دوس  هب  هاوخ  دیوگیم ، ارنآ  لمات  هشیدنا و  نودب  دیوگب ، ینخس  هک  دنک  دصق  رگا 

دناوتب ناسنا  هک  تسین  ياهداس  راک  کی  بالقنا ، تضهن و  داجیا  هعماج و  حالـصا  يربهر و  يارب  مایق  دـنکیم ). مایق  يرابدرب  لـمحت و 
ایآ دـهدب . ماجنا  اهناسنا  سومان  لام و  ناج و  هب  یئانتعایب  یتیفرظیب و  اب  زیچان و  یتردـق  اـب  كدـنا و  یتاـعالطا  اـب  یمک و  تدـم  رد 
دوخ هدرک و  مایق  هک  تسا  هدوبن  یناسک  رد  هلجع  یگچاپتسد و  زا  یلومعم  اهناسنا  ياهراتـشک  اهیتخبدب و  اهتبکن و  زا  ناوارف  يرادقم 

جئاـتن هکلب  هب ، اـهنت  هن  اـهنآ  نایدـصتم  یتیفرظ  مک  اـی  تردـق  ندوبن  تهجب  هک  یتامادـقا  اـسب  هچ  دـناهداد ؟ اـنف  داـب  رب  ار  نارگید  ار و 
. ربصلاـب اوصاوت  و  دـیامرفیم : قحلاـب  اوصاوتف  دـیامرفیم : ادـخ  هک  لاـح  نیع  دناهدیـسرن  هجیتـن  رد  يرآ ، دـناهدروآ . دوجوب  ار  يداـضتم 

نانچ ن ینعی  دینک ). هیصوت  ربص  هب  ار  رگیدمه  دییامن و  هیصوت  قح  هب  ار  رگیدمه  )
هک مینیبیم  ماظع  نیحلصم  ءایبنا و  تایح  خیرات  رد  هکنانچ  دشاب ، مدرم  نایم  رد  ارجا  میهفت و  مهف و  لباق  یتیعقوم  ره  رد  قح  هک  تسی 

شتیصو رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  شدانسا  اب  قودص  زا  یلماع  رح  خیش  دناهتـشاد . مایق  تلاسر و  يارجا  رد  یـشیارآ  تناتم و  هچ 
ریغ رومالایف  طروت  نم  ءاطخلا و  عقاوم  فرع  ءارالا  هوجو  لبقتـسا  نم  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  نینچ  هیفینحلا  نب  دمحم  هب 
ملع براجتلایف  براجتلا و  هظع  نم و  لقاعلا  مدـنلا و  نم  کنموی  لمعلا  لبق  ریبدـتلا  بئاونلا و  تاعظفمل  ضرعت  دـقف  بقاوعلایف  رظان 

ره دمهفیم و  ار  اطخ  دراوم  دوش . يورایور  ءارآ  فلتخم  تاهج  داعبا و  اب  سک  ره  . ) لاجرلا رهاوج  ملع  لاوحالا  بلقت  یف  فناتـسم و 
تحاران ياهیراوگان  ضرعم  رد  ار  دوخ  اعطق  دشاب . هتـشادن  اهراک  بقاوع  هب  يرظن  دزاسب و  روهطوغ  روما  رد  ار  دوخ  لمات  نودـب  سک 

رد و  دـهدیم ، دـنپ  ار  وا  براجت ، هک  تسا  یـسک  لقاع  و  دـهدیم . تاجن  ینامیـشپ  زا  ارت  لمع  زا  شیپ  ریبدـت  و  تسا . هداد  رارق  هدـننک 
تناتم هدنزاس  تاکن  نیرتیلاع  كرابم  تیـصو  نیا  رد  ددرگیم . مولعم  نادرم  رهوج  لاوحا ، ینوگرگد  رد  دـیدج و  ملع  تسا  تراجت 

اقع ءارآ و  تخانش  كرد و  يارب  يرابدرب  لمحت و  يارب  تیفرظ  - 1 تسا : هدش  دزشوگ  اهناسنا  یحور  تمظع  و 
-2 تسا . دنمزاین  نارگید ، تایرظن  دئاقع و  صحفت  عبتت و  يارب  شـشوک  نامز و  تشذگب  روبزم  تیقفوم  هک  تسا  ملـسم  نارگید . دـئ 
هک تسا  یعطق  دـشاب ، هتـشادن  هدـنیآ  هب  یـشرگن  چـیه  دـنزب و  اهدادـیور  نوگانوگ  جاوما  هب  ار  دوخ  لمات  نودـب  هک  یـسک  سکع ، رب 

یگدـنز اب  دیـشابن ، ادرف  رکفب  زورما  دیراپـسب و  یـشومارفب  ار  زورید  رگا  تخاس . دـنهاوخ  روهطوغ  دوخ  رد  ار  وا  اهیراوگان  بئاـصم و 
نیرتگرزب یلایخیب  لامک  اب  هار  نیا  زا  هک  دوب  دیهاوخ  ياهدارایب  تکرحب  موکحم  مه ، زا  هتخیسگ  تاظحل  هب  هدش  هیزجت  تیوهیب و 
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نیا زا  داد . دـیهاوخ  ماجنا  تسا ، اهناسنا  رب  قلطم  يرگهطلـس  هک  ناشنامرآ  لیـصحت  هار  رد  هماکدوخ  ناتـسرپ  تردـق  يارب  ار  تمدـخ 
زا ار  دوخ  هراومه  هک  یناسک  رکفت  زرط  هدوب  هیاپیب  تسا ، هدومرف  نایب  تباث  لصا  کی  دـننام  ارنآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  بلطم 

دوشیم و تابثا  الماک  دـننکیم ، یگدـنز  هدـنیآ  هتـشذگ و  زا  هدـیرب  ياهیزورما  رد  اهادرف ، هب  یئانتعایب  لامک  اب  هتخیـسگ و  اهزورید 
دنوریم ورف  یقیمع  باوخ  رد  تسا ) کیدزن  گرم  رامـشب ، تمینغ  زا  مد   ) رابگرم یئالال  اب  یئارگ ، چوپ  بتکم  رد  هک  یناسک  تقامح 

اگرذگ رد  دوخ  نایناوراک  مه  همه  هب  میریذپب و  نیقیلاقح  اب  دیاب  اذل  ددرگیم . نشور  درادن ، لابندب  يرادیب  زگره  هک 
تخس هک  ادرف  زورما و  زورید و  مانب  نامز  زا  يراج  هطقن  هس  زا  رذگ  اب  یمدآ  تایح  یساسا  ناکرا  مییوگب : تحارـص  لامک  اب  تایح  ه 

یئانتعایب اب  یمدآ  هک  تسا  تهج  نیمهب  دهدیم . همادا  دوخ  نایرجب  دریگیم و  لکش  دنتـسین . رگیدکی  زا  کیکفت  لباق  هتـسویپ و  مهب 
للع هتساوخان  ای  هتـساوخ  هتـشاذگ ، اجب  یمدآ  تیـصخش  رد  ار  دوخ  رثا  هک  لاح  نیع  رد  و   ) هتـسویپ عوقوب  نآ  رد  هک  هچنآ  زورید و  هب 

زورما و هرابرد  یلایخیب  اب  و  دزاسیم . هابت  ار  دوخ  تایح  مکی  یـساسا  نکر  تسا ) هدرک  يراذـگهیاپ  مه  ار  ادرف  زورما و  ياهدادـیور 
دوبان ار  دوخ  تایح  مود  یساسا  نکر  تسا ، ادرف  ياهدادیور  للع  زورید و  ثداوح  هدنهد  حیـضوت  هک  دیآیم  دوجوب  نآ  رد  هک  هچنآ 

ياههتـساوخ تایـضتقم  عاـمتجا و  طـیحم و  ياهدادـیور  جاوـما و  اـب  نتـشیوخ ، ندرپـس  ادرف و  زورید و  هب  تیمها  ندادـن  اـب  و  دـنکیم .
رد یلایخیب و  لامک  اب  وا  هجیتن ، رد  دربیم . نیب  زا  ار  دوخ  تایح  موس  یـساسا  نکر  ادرف ) زورید و  زا  هدیرب   ) زورما رد  یعیبطدوخ )) ))

اهادرف اهزورما و  اهزورید و  رد  هدش  هیزجت  تاکرح  رد  تیصخش  تیصخش ، تیوه  هدیشاپ  مه  زا  هتخیسگ و  يازجا  اب  يدنـسرخ ! نیع 
دنکیم يرپس  نتشیوخ ، هدننک  تابثا  هدارا  نودب  هدنراد و  اپرب  ناکرا  نودب  ار  دوخ  راگزور  دراد ، تایح  شیامن  هک 

رارق تسرپ  تردـق  ناروحم  دوخ  راـیتخا  رد  تنم  لوبق  اـب  یتـح  یتـسود و  رد  ار  دوـخ  تاـیح  ناـکرایب ، هدارایب و  تاـکرح  نیا  اـب  و 
ناوریپ نآ  ياهادرف  اهزورما و  اهزورید و  همه  زا  دوخ ، هناماکدوخ  ياهیرگهطلـس  قیمعت  شرتسگ و  يارب  هک  یناروحم  ار  دوخ  دهدیم 

زورید یـسک  راک  دنناریم . دنهاوخب  هک  اجک  رهب  نانز  زیمهم  ار  نانآ  ندروآ و  تسدب  عالطا  هنوگ  ره  رامـشب )) تمینغ  ار  مد   )) بتکم
ار شخب  تایح  ینامـسآ  يادن  نیا  دیوش ، رادیب  تستیدبا . سونایقا  رد  دـیفم  یجوم  تسا ، یـساسا  ناکرا  تایح و  يارب  ادرف  زورما و  و 

لمعا ادـبا و  شیعت  کـناک  كایندـل  لـمعا  تسا : هدوـمرف  هک  دـیریذپب  دیونـشب و  تسا ، هتخادـنا  نینط  موـصعم  ياوـشیپ  ناـهد  زا  هـک 
يارب تشاد و  یهاوخ  يدـبا  یگدـنز  ایند  نیا  رد  یئوگ  هک  شوکب  نک و  لمع  نانچ  دوخ  يایند  يارب  . ) ادـغ تومت  کناک  کـترخال 

خیراـت لوط  رد  یبتکم  چـیه  رکفتم و  چـیه  تسب ). یهاوخ  ورف  ناـهج  زا  هدـید  ادرف  یئوگ  هک  شوکب  نک و  لـمع  ناـنچ  دوخ  ترخآ 
هب ایند  نیا  رد  ياهدازیمدآ  چـیه  هک  تسا  ینیقی  هکنیا  اـب  اریز  دـیامن ، حرطم  هنوگنیا  یمدآ  تاـیح  يارب  ار  ناـمز  تیمها  تسا  هتـسناوتن 

ياهراک يارب  تیمها  یهاگآ و  شـشوک و  راک و  دـیامرفیم  تیناسنا  اهناسنا و  ياوشیپ  لاحنیا  اـب  تشگ ، دـهاوخن  لـئان  يدـبا  یگدـنز 
ياهجرد يویند 

يو هک  نآ  هجیتن  راک و  هک  دنالوبقب  دوخب  هکلب  دیامن ، یقلت  زورما  دننام  ارنآ  هداد و  رارق  هبـساحم  دروم  ار  اهادرف  اهنت  هن  هک  دشاب  دـیاب 
کی دوشیم ، رداص  ناملسم  کی  زا  يراک  ره  يارب  تیدبا  هبساحم  سپ  تشگ . دهاوخ  طوبرم  اهناسنا  همهب  دبا  يارب  دروآیم ، دوجوب 

قداـصلا دـمحم  نب  رفعج  زا  یمق  هداـتقوبا  زا  یـسوط  نسحلا  نب  دـمحم  رفعجوـبا  خیـش  زا  یلماـع  رح  خیـش  تسا . یتـیمها  اـب  هبـساحم 
رظنا بقاوعلایف و  رظنی  نم ال  مزاـحب  سیل  ینغ و  دوسحلـال  قیدـص و  لولملـال  يار و  نقاـحل  سیل  تسا : هدرک  لـقن  نینچ  مالـسلاهیلع 

صخـش يارب  و  تسین ، ییار  تسا  التبم  رایتخایب ) نآ  شزیر  ندش و  عمج   ) راردا يرامیب  هب  هکیـسک  يارب  . ) بولقلل حـیقلت  بقاوعلایف 
بقاوع رد  هک  یـسک  تسین  طاتحم  رگباسح و  و  دـسریمن . ینغ  هب  زگره  دوسح  مدآ  و  درادـن ، دوجو  یتسود  هلـصوح  گـنت  لـالمرپ و 
يرامیب هب  التبم  هکیـسک  يارب  يرظن  ییار و  هکنیا  تلع  تسا ). بولق  رب  قیاـقح )  ) حـیقلت روما ، بقاوع  رد  رکفت  رظن و  دـشابیمن . روما 

نیمهب دیآیم و  دوجوب  روبزم  يرامیب  هب  هشیدنا  ساسحا و  لاغتـشا  تهجب  هک  تسا  يزغم  ياوق  زکرمت  مدـع  درادـن ، دوجو  تسا ، لوب 
فالتخا دیدش و  یعـضوم  ياهدرد  بضغ و  دننام  دشابیم ، يزغم  ياوق  زکرمت  مدع  بجوم  هک  یناور  ینامـسج و  هضراع  ره  كالم ،
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یناور
، دنیبیم هک  یسک  ره  رد  ار  يزایتما  ره  اریز  دسریمن ، ینغ  هب  زگره  تسا  دوسح  هک  یمدآ  دشابیم . حیحـص  رظن  يار و  راهظا  زا  عنام  ، 

يرپس طایتحایب  وا  یگدـنز  دـشیدنایمن ، روما  بقاوع  رد  هک  یـسک  دـنهاوخیم . دوخ  يارب  ار  نآ  کلمت  صخـش و  نآ  زا  ار  نآ  لاوز 
هک تسا  اههدـنیآ  هبـساحم  دـنمزاین  لماوع ، اههزیگنا و  ربارب  رد  دـیدش  تیـساسح  تفارظ و  تهجب  یمدآ  یگدـنز  هکیلاح  رد  دوشیم ،

حیقلت روما ، بقاوع  رد  رکفت  رظن و  دـیامرفیم : ماـما  سپـس  دوـشیم . هتـشاک  اـهزورما  اـهزورید و  رد  اـهنآ ، رد  عـقاو  ثداوـح  ياهرذـب 
زورما زورید و  هبـساحم  نودـب  هک  ار  ادرف  رد  هشیدـنا  يرگنهدـنیآ و  تمظع  ترورـض و  تیاـهن  بلطم ، نیا  تـسا . بوـلق  رب  قیاـقح ) )

لقن نینچ  مالـسلاهیلع  رقابلا  نب  دمحم  ماما  رفعجوبا  زا  یقرب  دلاخ  نب  دمحا  رفعجوبا  دیامنیم . تابثا  حوضو  لامک  اب  تسین ، ریذـپناکما 
: لاق رضاحلا . ینغلا  هناف  يدیا  یف  امم  سایلاب  کیلع  لاقف : هللالوسر . ای  ینملع  لاقف : ملس ، هلآ و  هیلع و  هللالوسر  لجر  یتا  تسا : هدرک 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لاق  هللالوسر . ای  یندز  لاق  رضاحلا . رقفلا  هناف  عمطلا  كایا و  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  هللالوسر . ای  یندز 

. هبنتجاف ایغ  کی  نا  هعبتاف و  ادشر  اریخ و  کی  ناف  هتبقاع  ربدتف  رماب  تممه  اذا  ملس :
وت رب  دومرف : مرکا  ربمایپ  امرف . میلعت  ارم  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : دش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  تمدـخب  یمدرم  )
نآ تسا . هتفای ) ققحت   ) یلعف يزاینیب  تسا ، مدرم  تسد  رد  هک  هچنآ  زا  دیما  عطق  اریز  تسا ، مدرم  تسد  رد  هک  هچنآ  زا  دـیما  عطق  راب 
رما نآ  تبقاـع  رد  یهدـب ، ماـجنا  ار  يرما  يدرک  دـصق  هکیماـگنه  دوـمرف : ترـضح  نآ  ازفیب . تمیلعت  رب  ادـخ ، لوـسر  يا  تـفگ : درم 

دوشیم هظحالم  زیهرپب ). رما  نآ  زا  دشاب ، یهارمگ  رگا  و  هدب ) ماجنا   ) نک تیعبت  رما  نآ  زا  دشاب ، دشر  ریخ و  نآ  تبقاع  رگا  شیدنیب ،
کی یتح  ادرف ، هکلب  رود  اهنت  هن  هک  تسنادیم  همه  زا  رتهب  دیجم  نآرق  زا  شزومآ  اب  هکنیا  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک 

نا الا  ادغ  کلذ  لعاف  ینا  ءیشل  نلوقت  هک و ال  تسا  نینچ  ینآرق  روتـسد  اریز  دیامن ، یعطق  ینیب  شیپ  دناوتیمن  ناسنا  مه  ار  دعب  هظحل 
هب روتـسد  لاـحنیا  اـب  دـهاوخب ). ادـخ  رگا  یئوـگب ) هکنیا   ) رگم داد  مهاوـخ  ماـجنا  ادرف  ارنآ  نـم  هـک  وـگم  ار  يزیچ  چـیه  و  . ) هللا ءاـشی 

نوناـق نیا  تسا )) ادـخ  تسدـب  روما  همه  و  (( )) شیدـنیب روـما  تبقاـع  رد   )) روتـسد ود  زا  و  دـهدیم . یـشیدنا  تبقاـع  يرگنهدـنیآ و 
هلا ضیف  يایرد  رد  وا  هک  تسا  یجاوما  وا  ششوک  راک و  دننام  رشب  یشیدنا  تبقاع  هک  دوشیم  جارختسا 

وپاکت هب  تیدـج  لامک  تعرـس و  اب  درک ، ماـیق  هک  یتقو  و  . ) ماـقا اذا  عیرـس  - 3 دروآیم . دوـجوب  تسا ، تادوـجوم  ملاـع  نیمه  هک  ي 
نیا دـنادیمن . زئاج  ار  گنرد  فقوت و  تشگ ، هدامآ  مایق  لئاسو  رگید  تردـق و  ینعی  لـیمکت  ماـیق  تامدـقم  هکنآ  زا  سپ  دزادرپیم ).

رد و  مایق )) رد  يرابدرب  لمات و   )) فنص ود  ره  ینعی  تسا ، هدش  هدهاشم  لماک  روطب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یگدنز  خیرات  رد  نایرج 
تانایب اب  هغالبلاجهن  نیمه  رد  ام  تسا . هدـش  هدـید  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یگدـنز  رد  الماک  وپاکت )) رد  تیدـج  لامک  تعرـس و  ))

يارب ار  يرگید  سک  دـینک و  اـهر  ارم  . ) يریغ اوـسمتلا  ینوـعد و  دــیامرفیم : هـک  میوـشیم  ترــضح  نآ  زا  ار  نومــضم  نـیا  یفلتخم 
لامک اب  هک  مینکیم  هدهاشم  اههمان  زا  يدراوم  رد  مه  اههبطخ و  زا  يدراوم  رد  مه  ار  مود ، تفـص  هکنانچ  دیئامن ). وجتـسج  تموکح 

تیعورـشم هب  دانتـسا  اـب  ار  يرادـمامز  نوئـش  رگید  اـهبصن و  اـهلزع و  اـهداهج و  اـهوپاکت و  واهشـشوک  هـمه  تیدـج  تـحارص و 
هءاج مکعباصاب ، هیلا  مترـشا  و  مکباقر ، هل  متنلا  متنا  اذاف  دهدیمن . هار  دوخب  ار  هحماسم  روصق و  نیرتمک  دهدیم و  ماجنا  دوخ  يرادمامز 

دیدروآ و دورف  وا  يارب  ندرگ  امش  هکیماگنه  و   ) مکرشن مضی  مکعمجی و  نم  مکل  یتح  هللاءاشام  دعب  متثبلف  هب ، بهذف  توملا 
، ایند نیا  زا  وا  نتـسب  ورف  مشچ  زا  سپ  درب . دهاوخ  ار  وا  هدمآ  شغارـسب  گرم  دیدرک ، هراشا  وا  هب  ناتناتـشگنا  اب  وا  تیقوم  میظعت  يارب 

امش یگدنکارپ  هدومن و  عمتجم  ار  امـش  هک  دیامن  رهاظ  ار  یـسک  امـش  نایم  رد  دنوادخ  ات  درک  دیهاوخ  گنرد  دهاوخب  ادخ  هکینامز  ات 
وا میلست  دنسانشب و  ار  وا  هک  دنتساخرب  يدامتم ، نایلاس  تشذگ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  یلع  نارود  مدرم  يرآ ، دیامن ). لدبم  لکـشت  هب  ار 
رد ار  اضف  هک  دیشروخ  یئاسانش  يارب  یتقو  هدش و  رید  یـسانش  یلع  رگید  نونکا  دوب . هدش  رید  هتـشذگ و  تقو  هک  اغیرد  یلو  دندرگ ،
مک یـسانش  یلع  يارب  يدامتم  نایلاس  همهنآ  تسا . هدنامن  دزاونیم ، ار  نایمدآ  نامـشچ  نآ ، زا  ياهعـشا  اهنت  تسا و  ندرک  كرت  لاح 
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ياهدـع تسین . یکدـنا  نامز  یگناگیب )) دوخ  زا   )) يرامیب زا  یئاـهر  نتـشوخ و  تخانـش  يارب  یلومعم  رمع  کـی  هک  هنوگناـمه  دوبن ،
دوجو نآ  رد  ار  ماقم  نیرتالاو  رد  یلمع  يرظن و  نافرع  يوقت و  هجرد و  نیرتـالاب  رد  تعاجـش  ـالعا و  دـح  رد  ملع  مدرم  نآ  زا  ناوارف 

(( لوقعم تایح   )) يارب اههرهب ، نآ ، راونا  زا  دنوش و  کیدزن  زورفا  حور  دیـشروخ  نآ  هب  هک  دندماین  رب  ددـصرد  یلو  دـندیدیم ، نینزان 
هک تسنیا  تیعقاو  هب  رتکیدزن  دندوب . هدرک  راتفرگ  ار  دوخ  ادرف  ادرف و  مسلط  رد  مه  دیاش  دنیوجب ، نتشوخ 

حور شخبتایح  بآ  يوجتـسج  رد  هک  تشاذـگیمن  یگدـنز  ياهیـشوخ  يامن  بآ  بارـس  ای  دـندیدیمن ، هنـشت  ار  دوخ  ناـنآ  میئوگب :
ات هک  یئاهناسنا  هرامـشب  مکمک  تشگیم و  راکـشآ  اجیردـت  یبسن  روطب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تیـصخش  داـعبا  تمظع  یلو  دـنیارب .

هـشیمه يارب  یهلا  گرزب  ياهتیـصخش  هک  تسا  نـیمه  تاـیح  نوناـق  یلب ، دـشیم . هدوزفا  دـنروآیم ، ياـجب  ار  راوـگرزب  نآ  يدودـح 
تداهـش زا  سپ  تساهدش  هتفگ  هکنانچ  درذگب ، دح  زا  نانآ  ياههرهچ  ندومن  یفخم  يارب  یغیلبت  ياهـشالت  هچ  رگا  دـنامیمن  هدیـشوپ 

بلغا شایلوایکام  ياـهیرگهلیح  اـب  صاـع  نب  ورمع  نیملـسم و  لاـملاتیب  راـنید  مهرد و  اـب  هیواـعم  هک  یماـش  ماـش  رد  ترـضح ، نآ 
دیهش تدابع  بارحم  رد  دجسم  رد  هفوک  رد  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دشیم : هتفگ  هک  یتقو  دندوب  هداد  وشتـسش  ارنآ  مدرم  ياهزغم 

ناتسرپهاج يا  دیـشاب  هدنکفارـس  ایند ، يا  وت  رب  فا  دناوخیم !؟ زامن  بلاطیبا  نب  یلع  رگم  دندیـسرپیم : هدش  وشتـسش  ياهزغم  دندرک ،
و دـیئالایب !! لگ  اب  ار  دیـشروخ  يور  دـیهاوخیم  ناتفوعدـم ، عفد  هاـگیاج  روخآ و  ناـیم  رتشیب  زور  دـنچ  دـمآ  تفر و  يارب  هک  حـیقو ،

دهاش دوخ  هک  دـیهدب  قلطم  یـضاق  نآ  هب  ار  ناتلامعا  خـساپ  دـیورب  دـیزاسب !! مورحم  یهلا  تلاسر  ناـبحاص  راونا  تمعن  زا  ار  تیرـشب 
سا هدوب  ناتلامعا 

هدوزفا ناسانـش  یلع  هرامـش  رب  اجیردـت  مـینکیم  ریــسفت  ار  اـهنآ  نوـنکا  مـه  هـک  نینموـملاریما  تـالمج  قباـطم  میتـفگ  میرذـگب ، ت .
فیح و غیرد و  فسا و  زج  ياهجیتن  ترـضح  نآ  رمع  راگزور  ندیـسر  رـسب  تهحب  هک  یـسانش ، یلع  نآ  زا  هدئاف  هچ  یلو  تشگیم ،

نآ اههبطخ و  ياجب  مالـسلاهیلع  یلع  ناهگان  هک  دندمآیم  دوخ  هب  دنتـشاد  مکمک  نانآ  يرآ ، تشادن . نانآ  يارب  يرمث  نتفگ  شاکیا 
قاروب مرگد  تشگیم  متـشگ ). لئان  مدصق  هب  یئاهن و  هلزنم  هب  مدش و  اهر  هبعک  يادخ  هب  مسق   ) نتفگ يهدامآ  زاسناسنا ، یهلا  نانخس 
يولوم هک  یناتساد  يروآدای  تسا  بسانم  رایـسب  اجنیا  رد  ادج  الب  هدیدشک  مرگد  نت  دحز  حور  ناریط  ادرجم  هدرک  دویق  ناج ز  بیغ 

همه یمدآ  هکیتروص  رد  تسا ، وا  یقیقح  ربـهر  هراـبرد  وا  لـهج  هب  هیبـش  هک  تسا  هدروآ  نتـشیوخ  هب  ناـسنا  لـهج  هراـبرد  يونثم  رد 
هب و  دروآیم ، تسدب  تخانش  ملع و  اهرازه  رمع  نایلاس  نیا  رد  یمدآ  دنراذگیم . شربهر  نتشیوخ و  اب  ار  یبسانم  تدم  رمع و  نایلاس 

قیقد رایـسب  ياهتخانـش  هنحـص  رد  دراذگیم ، اپ  ریز  ار  یئاضف  تارک  دزادرپیم ، تحایـس  ریـس و  هب  اهـسونایقا  قامعا  رد  يزورما  نایب 
ياـهراک یعاـمتجا  ترهـش  ماـقم و  يداـم و  دوـس  ندروآ  تسدـب  يارب  دزادرپـیم و  یکیزیف  تادـهاشم  یـضایر و  تابـساحم  هـب  یمتا 

اجنا لوقعلاریحم 
نیناوق میلست  دبایرد و  یتسه  ناهج  نیا  رد  ار  نتـشیوخ  تیعقوم  دیاب  هک  دمهفیم  دنکیم و  كرد  ار  زیچ  همه  وا  یلک  روطب  دهدیم و  م 
یـضم ام  ردـنا  دوب  ردارب  يا  تسا : ریز  رارقب  ناتـساد  تسا . هدـنامن  یلاجم  هدیـسر و  ماب  بلرب  رمع  باتفآ  ناـهگان  دـشاب ، نآ  هدـنزاس 

وا ناکدرب  يدب  شنامهم  هام  هس  هم و  ود  يدز  يرهش  نآ  يوک  ردنا  هگرخ  يدمآ  رهش  يوس  نوچ  یئاتسور  انـشآ  یئاتـسور  اب  یئرهش 
درم ناسحا  تبحم و  دیاش  هک  اهزور  زا  یکی  رد  ناگیار  يرهـش  درم  يدرک  تسار  نامز  نآ  شدوب  هک  ار  جئاوح  ره  يدب  شناوخرب  و 

تکرح هک  يرهـش  درم  قح  يادا  يارب  شنادـجو  هک  تهجنآ  زا  دـیاش  ای  دوب ، هدرک  زورب  هزادـنا  زا  شیب  یئاتـسور  نآ  هراـبرد  يرهش 
ناـشن دوخ  زا  یکدـنا  زا  یئوراـیور  عقاوم  رد  طـقف  هک  يرهـش  درم  تامدـخ  زا  یگدنمرـش  عفر  يارب  هک  دوریم  مه  لاـمتحا  دوب ، هدرک 

وج هجرف  هد  يوس  یئانیم  چیه  وت  هجاوخ  يا  تفگ  درک و  يرهـش  هب  ور  یئاتـسور  تهج ، رهب  دوب و  هتخادنا  هارب  يرکم  هلیح و  دادیم ،
نادنزرف و لیخ و  رمک  نم  ار  تمدـخ  مدـنبب  ات  رمث  تقو  ایب  ناتـسبات  هب  ای  راهب  ون  تسا و  نشلگ  نامز  نیاک  رایب  نادـنزرف  هلمج  هللا  هللا 

هلال رازتشک و  دوب  شوخ  هد  هطخ  ناراهب  رد  راچ  هس  یهام  شوخ  شاب  ام  هد  رد  رایب  ار  تموق 
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ار يرهـش  درم  هک  درک  تابثا  دومن و  تاکیرحت  هدیـشک و  اهولبات  راهب  لصف  رد  اتـسور  رظانم  زا  اویـش  یتاـنایب  اـب  یئاتـسور  دوب  شکلد 
هدعو یئاتسور  رارـصا  عفد  ندرک و  تکاس  يارب  دمهفیم و  شیوخ  ياتـسور  رد  اههام  ینامهم  يارب  ار  وا  یگتـسیاش  هتخانـش و  بوخ 
هناهب وا  يد  هام  دمآ  درک  یهاوخ  مزع  یک  هک  یتفگ  یمه  یلاس  ره  هب  وا  لاس  تشه  هدعو  دعب  دمآ  رد  ات  لاح  عفد  ار  وا  يرهـش  يداد 

هار زا  راب  نیا  یئاتـسور  دـیود  مهاوخ  فرطنآ  تامهم  زا  دـیهراو  مناوت  رگ  رگید  لاس  نامهیم  دـمایب  هطخ  نالف  زا  ناملاسماک  یتخاـس 
اههسامح اـهزجر و  نیا  زا  لاـس  ره  یئاتـسور  رب  لـها  يا  وت  نادـنزرف  رهب  رظتنم  ملاـیع  نآ  دـیتسه  تفگ  هدـش  دراو  فطاوع  کـیرحت 

يدرک وا  جرخ  شیوخ  لام  رز و  یلاس ز  ره  هجاوخ  يدز  يرهـش  هناخ  ردـنا  همیخ  يدـمآ  وا  عمط  زا  لاس  ره  زاب  تفریم - دـناوخیم و 
يرگهلیح قلمت و  هب  نابز  هشیمه ، لثم  یئاتـسور  نابـش  نادادـماب و  شداهن  ناوخ  ناولهپ  نآ  هام  هس  ترک  نیرخآ  شیوخ  لاب  يداشگ 

نم رگم  میوـگیم !؟ غورد  امـشب  نـم  رگم  ییآیمن !؟ ارچ  ار  هجاوـخ  وا  تـفگ  زاـب  تلاـجخ  زا  ارم  یبـیرفب  دـنچ  هدـعو  دـنچ  دوـشگ و 
مکح ه ردنا  لیوحت  ره  کیل  تسوج  لصو  مناج  مسج و  هجاوخ  تفگ  ماهتخادنا !؟ هارب  امش  يارب  يرگهلیح 

نآ رگا  نارداـب  نآ  ار  داـب  درآ  یک  اـت  ناـبداب  تسا و  یتشک  نوچ  یمدآ  نادـب : نیا  زا  دـعب  ینادـیمن  رگا  زیزع ، تسود  يا  یلب ، تسو 
هتساوخ هدید و  يرهـش  درم  مهف  زا  رتالاب  یقفا  رد  ار  دوخ  زاب  دیمهفیم ، تسا ، هدنآ  تیب  رد  مه  ار  بلطم  نیا  يانعم  رگهلیح  یئاتـسور 

وا تسد  هدرکن  تعانق  مه  ندرک  دای  دنگوس  هب  میعن  رگنب  ایب  نادنزرف  ریگ  میرک  ياک  شدادب  نادنگوس  زاب  اذـل  درکیم ، رارکت  ار  دوخ 
، دـنک هدامآ  اتـسور  هب  ترفاسم  يارب  دـناوتیمن  ار  يرهـش  درم  هک  دـید  یئاتـسور  دـهج  يامنب  ایب  وز  هللا  هللااک  دـهع  هب  ترک  هس  تفرگب 
اههبال و نینچ  یلاس  رهب  لاس و  هد  دعب  تخادرپ - وا ) نادنزرف  نز و   ) يرهـش درم  نادـناخ  نتفیرفب  دـش و  دراو  يرترثوم  هار  زا  هعفدـنیا 

هریت هجاوخ  مزح  لالز  ات  دش  هریخ  وا  مایپ  ردنا  مایپ  زا  درک  هویلاک  ار  هجاوخ  مزح  هک  ات  درک  هویش  قلمت  رد  یئاتسور  نیرکش  ياههدعو 
بآ لظ  زا  درببو  بعلن  عترن و  بجع  ریدقت  شک ز  فسوی  وچمه  دندزیم  يداش  هب  بعلن  عترن و  دنسپ  رد  شناکدوک  اجنیا  رد  مه  دش 
درم حولهداـس  ناـکدوک  یئاتـسور ، ياههمدـمد  تاـکیرحت و  نآ  تسیزاـب  اـغد  رکم و  هلیح و  نآ  تسیزاـبناج  هکلب  تسا  يزاـب  هن  نآ 

ار یتسه  ناهج  همه  هک  ار  ینوناق  تکرح  و  درک !! فوسلیف  ار  يرهش 
اتـسور راپـسهر  مینک و  تکرح  دیاب  مه  ام  تسا و  تکرح  رد  زیج  همه  هک  دنتخاس  هجوتم  ار  ردپ  هدیـشک و  ردپ  خر  هب  تسا  هتفرگ  ارف 

هام و ردپ  يا  دنتفگ  هجاوخ  ناکدوک  دنک  ادا  ار  وت  قوقح  زا  یـضعب  دهاوخیم  وا  يراد  وا  ندرگ  رب  اهقح  ردـپ  يا  وت  یهگناو  میوش ،
نوچ دراذگاو  نآ  قح  یضعب  هک  دهاوخ  یمه  وا  ياهدرب  سب  وا  راک  رد  اهجنر  ياهدرک  تباث  وت  يو  رب  اهقح  رفس  دراد  مه  هیاس  ربا و 

نادنزرف رسمه و  يا  هیلا  تنـسحا  نم  رـش  نم  قتا  هیوبیـس  يا  یلو  تسا ، قح  تفگ  دوب - هتخومآ  اهـسرد  يرهـش  درم  نامهیم  وت  يوش 
ياجب ماهداد ، ماجنا  وا  هرابرد  نم  هک  یتبحم  اهناسحا و  همهنآ  زا  تسا  نکمم  ماهدومن ، اـهتبحم  اـهناسحا و  یئاتـسور  نیا  هب  نم  نم ،

رد زا  نم  اب  تراقح ، هدـقع  نتخاس  یفتنم  ددـص  رد  دـیامن و  دوخ  نورد  رد  تراـقح  ساـسحا  یـسانشقح ، ینادردـق و  موزل  ساـسحا 
رگ مهم  مراد  اهراک  مد  نیا  تفگ  دـیرم  وید  اب  درک  هناهب  سب  دـیروآ  رذـع  یـسب  مزاح  هجاوخ  یئاتـسور ، ربارب  رد  دـیآرب . یئوجماقتنا 
درک هاش  رما  كرت  مزاین  نم  تسا  هدونغن  بش  هاش  مراظتنا  تسا ز  هدومرف  مکزاـن  راـک  هاـش  زیزع ، یئاتـسور  يا  مظتنم  ددرگن  نآ  میاـیب 

یمه ج نم  زا  دسریم  صاخ  گنهرس  اسم  ره  حابص و  ره  درز  يوب  هش  رب  دش  مناتن  نم 
نوچ شمـشخ  نامرد  نآ  زا  دعب  هرگ  ناطلـس  دنکفا  وربا  رد  ات  هد  يوس  میآ  هک  يراد  اور  وت  زیزع ، یئاتـسور  يا  لاحنیا ، اب  صانم  دیو 

قح مکح  اب  اههلیح  تفگ  زاب  هناهب  دص  وا  طمن  نیز  یئاتسور - تسد  زا  رارف  يارب  يرهش  درم  منک  نوفدم  رگم  نیز  ار  دوخ  هدنز  منک 
درک تاـجن  زین  گـنهآ  اـضق  نوچ  درکیم - یط  ار  دوخ  ناـیرج  يدـنوادخ  ياـضق  اـهوگم ، وـگب  همه  نیا  هدرپ  تشپ  یلو  تفج  داـتفن 

هک هچرگ  دوب  شیوخ  تابث  رب  شدامتعا  دش  تافآ  ضرعم  رد  رفس  ناز  دش  تام  هجاوخ  مزح  نارازه  اب  درک  تام  ار  یئرهـش  یئاتـسور 
يرهش درم  رد  ار  اتسور  هب  ترفاسم  میمصت  تشگ و  زوریپ  یئاتسور  دوب ، هک  ياهلیسو  ره  اب  هار و  ره  زا  هرخالاب  دوبر  رد  شلیـس  مین  دب 

مزع واگ  رب  ار  تخر  دـنتخاس  ار  رفـس  نادـنزرف  لها و  تخات  باتـشا  هد  يوس  غرم  تخاس  زیهجت  دـمآ و  راـک  رد  هجاوخ  دروآ  دوجوب 
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شکلد میرک و  اجنآ  ار  ام  رای  تسا  شوخ  هاگارچ  ار  ام  دـصقم  هد  هدژم  هد  زا  میدروخ  يرب  هک  هد  يوس  ناباتـش  نانامداش و  دـنتخادنا 
غاب هکلب  زاب  میرآ  رهش  يوس  وا  رب  زا  زارد  ناتـسمز  هد  هریخذ  ام  تسا  هدناشنب  مرک  سرغ  ام  رهب  تسا  هدناوخ  ناموزرآ  نارازه  اب  تسا 

وحبرت یک  انباحصا  اولجع  دنک  اج  نامدوخ  ناج  نایم  رد  دنک  ام  هار  راثیا 
دندـنار ارحـص  يوس  هنامداش  دـنتخات  هد  بناج  ناروتـس  رب  دـنتخاس  يزاهج  ناگچب  هجاوخ و  اوحرفت …  ـال  نورد  زا  تفگیم  لـقع  ا 

همه لمحتم  رفس  نیا  رد  يرهش  درم  هداوناخ  دوش  ورسخ  یک  هام  اهرفسیب  دوش  ورسخیک  هدنب  اهرفس  زک  دندناوخرب  اومنغت  یک  اورفاس 
یقلت نیدرمز  شرف  ار  ناتـسراخ  راومه و  نیمز  ار  اهخالگنـس  دنتفریذپیم و  ناج  زا  ار  باتفآ  يامرگ  دندش - اهتقـشم  اهدرد و  هنوگ 
رتخا بش ز  دـنتخوس  باتفآ  زا  يور  زور  بیترت - نیدـب  دـنراذگیم و  اهنآ  يور  ماگ  دوصقم ، هب  لوصو  قایتشا  اب  هک  اریز  دـندرکیم 

دندیباتـشیم هرگ  رد  هتـسب  دـندرب  ناـمگ  رز  تشهب  نوـچ  هر  هدـش  هد  طاـشن  زا  تشز  هار  ناـشیا  شیپ  هتـشگ  بوـخ  دـنتخومآیم  هار 
ربص هد  بناج  دیرپیم  یغرم  دندید  یمه  نوچ  دـندزیم  یخرچ  بالود  نآ  يوس  دـندشیم  ناصقر  نادـنخ و  نانچمه  هد  هب  نارورغم 

رب شوخ  دندادیم  هسوب  وا  يوس  زا  هدز  دـمآیم  هک  ره  دـیرورپیم  ناور  حور  ایئوگ  دـیزویم  هد  يوس  زک  یمیـسن  ره  دـیردیم  هماج 
ردنا دندیـشک و - اهرجز  اهجنرو و  دـندید  اهتقـشم  هار  نآ  رد  ياهدـید  ار  ام  ناج  ناج  وت  سپ  ياهدـید  ار  ام  رای  يور  وت  هک  وا  يور 

هد و زا  هتسگ  ریس  باذع  رد  یکاخ  غرم  باذع  نوچ  بات  دندید و  اهجنر  هر  نآ 
فرطنآ دیسر  نوچ  یهام  دعب  هرخالاب - دنتخانشن  وکن  هد  هار  هک  ناز  دنتخاتیم  هد  یهام  برق  اتـسوا  ان  نانچ  يزیر  رکـش  زو  اتـسور  زا 

رد هک  تشاذـگ  دـنهاوخ  زیزع  ینابزیم  هناخ  هب  مدـق  اهتقـشم  اـهیراوگان و  همهنآ  زا  سپ  هکنیا  ناـمگب  فلعیب  ناروتـس  ناـشیا ، اونیب 
هودنا جنر و  الصا  هکلب  درک  دنهاوخ  جراخ  نانآ  ناج  زا  ار  اتسور  رهـش و  نیب  ام  هار  اهتقـشم  اهیگتـسخ و  اهنت  هن  لوا  تاظحل  نامه 

نانآ یتلا  ایتللا و  دعب  دنکیم  یتین  دـب  زا  هک  نیب  یئاتـسور  اغیرد - افـسا ، یلو ، تخاس ، دـنهاوخ  شومارف  ناشدای  زا  ار  رمع  نایلاس  همه 
زوپ دنیاشگبن  شغاب  يوس  ات  زور  هب  ناشیا  دنکیم ز  ناهنپ  يور  راکبان - نآ  هکلب  دندیدن ، یئاتسور  زا  یلابقتـسا  اهنت  هن  دورو  عقوم  رد 

اهيور تسا  رتیلوا  ناهن  ناناملسم  زا  تسا  رش  قرز و  همه  هک  ور  نانچنآ  حیقو - مرشیب و  سب  یئور  دوب ؟ هنوگچ  یئاتسور  نآ  يور 
دنخم شوخ  يدید  نوچ  ای  نآ ، نیبم  ای  دنتفوت  رد  ناشیور  ینیبب  نوچ  سرح  نوچ  هتـسشن  دشاب  شرـس  رب  سگم  نوچ  ناوید  هک  دـشاب 
دنتفای شاهناخ  دندیسرپب و  نوچ  هرخالاب - جنر ، شالت و  تقشم و  رازه  زا  سپ  هیصانلاب  اعفسن  نادزی  تفگ  هیـصاع  ثبیخ  يور  نآ  رهب 

تسخ اهتلالم و  اهجنر و  هک  دنتفاتشب  رد  يوس  ناشیوخ  وچمه 
نآ تسا  اجک  تشگ . دـنهاوخ  روهطوغ  هناخ ، نآ  یتشهب  ياهیـشوخ  طاشن و  رد  درب و  دـنهاوخ  نیب  زا  هناـخ  نآ  رد  ار  دوخ  ياـهیگ 

؟ میاهدرک یگدنز  بلاق  دنچ  رد  حور  کی  دـننام  وا  اب  يدامتم  نایلاس  هک  ام  ناج  زا  رتزیزع  یئاتـسور  نآ  تسا  اجک  ام ؟ بوبحم  هناگی 
. دـنکیم شالت  رورـس  نشج و  طاسب  ندرتسگ  اهغارچ و  ندرک  نشور  اهینابرق و  ندرک  هدامآ  يارب  امتح  مینیبیمن ، ار  وا  لامج  هکنیا 
ندرک و شوـخلد  رد  نیا ، زا  شیب  زیزع  نآ  هک  میراذـگن  میـسرب و  ناـمزیزع  ناـبزیم  يارـستلود  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  دـینک  باتـش  سپ 

ناشلامآ هبعک  هک  یئاتـسور  هناخب  ور  شگرزب  ياههچب  ناکدوک و  رـسمه و  يرهـش و  درم  طاشن ، لامک  اب  دتفیب . تمحز  هب  ام  یئاریذپ 
تسب ورف  رد  درمناوجان  یئاتسور  روتسد  هب  لدکاپ ، نامهم  نیا  ياهناجیه  طاشن و  اهوزرآ و  ربارب  رد  هک  هآ  هآ ، دندمآرد . تکرحب  دوب 

اهتقشم لمحت  همهنآ  زا  سپ  ار  هداوناخ  تشم  کی  دنک ؟ هچ  يرهـش  درم  نونکا  شو  هناوید  يورجک  نیز  دش  هجاوخ  شاهناخ !! لها 
، دوب رادروخرب  سانشعقوم  هدیزرو و  يدرخ  زا  يرهـش  درم  دربب ؟ اجک  اهناجیه  اهطاشن و  نآ  زا  سپ  یگدرمژپ  نانچ  اب  اهنیا ، زا  رتالاب  و 

هچ يزیت  هچ  هب  يداتفا  رد  نوچ  دوبن  مه  یتشرد  ماگنه  کیل  يرآ - دیامن ، تمواقم  یئاتسور  هب  دوخ  ندناسانش  اذل 
ار یلئاسم  تایعقاو و  يرهش  درم  زوس  امرگ و  رد  زور  امرـس  هب  بش  زور  جنپ  ناشیا  دندنام  شرد  رب  شلایع - لها و  اب  يرهـش  درم  دوس 
زا دوب  هکلب  يرخ  ین  ندنام  دوب  تلفغ  ین ز  درمناوجان - نآ  هناخ  لباقم  رد  شندنام  دـیمهفیم و  یبوخب  دوب ، هدـش  يورایور  اهنآ  اب  هک 

یمدآ تسا  رارطضا  رارطضا ز  ناکین ز  هتسب  نامیئل  اب  دوب - هدرک  رتسکاخ  جاتحم  ار  هنییآ  راگزور  حالطصا : هب  يروخیب و  رارطـضا و 
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ناـکدوک و يرهـش و  درم  اوـنیب  تشگیمرب ، هناـخ  هب  نوریب  زا  اـی  تفریم و  نوریب  هناـخ  زا  هک  یئاتـسور  زور ، جـنپ  نآ  رد  راوـخ  رادرم 
دوخ اصوصخم  دنتفگیم  اهمالـس  دنلب  يادص  اب  ناشدوخ ، هرابرد  وا  لد  رد  تبحم  تمحر و  ندـناشوج  يارب  مارتحا  لامک  اب  شرـسمه 

ای يدـیلپ  ای  یئک  وت  مناد  هچ  نم  دـشاب ، تفگ  یئاتـسور - مان  تسنیا  ارمرم  منالف  هک  مالـس  شتفگ  یمه  شدـید  یمه  وا  يرهـش - درم 
رـس یتسه  زا  تسین  ربخ  مه  مرادن  دوخ  يدوخ  زا  هدیرب و - ایند  نیا  زا  نم  كرد  رکف و  منیبیمن ، ارت  لاثما  ارت و  الـصا  نم  یئکاپ  نیرق 

ردارب ات  هیبش  دش  تمایق  اب  مد  نیا  تفگ  يرهـش - درم  اونیب  تسین ! هللا  زجب  نموم  لد  رد  تسین  هاگآ  قح  ریغ  زا  نم  شوه  اذـل  رثا  میوم 
هب ر دوخ  ندناسانش  يارب  دوب  نکمم  هک  یهار  ره  زا  هیخا  نم  رفی  دش 

تزور نـالف  نآ  وت  ود  نم  ناوخ  يدروخ ز  اـهتول  وت  هک  منآ  نم  هک  شدرکیم  حرـش  يرهـش - درم  درکن . يرثا  دـش ، دراو  یئاتـسو 
دنتسدینش ام  رهم  رس  نم !؟ ناسحا  نارکیب  تدیسر  ین  نم !؟ نامهم  اهلاس  يدوب  وت  ین  عامتجا !؟ ار  ام  دوبیم  مه  هب  ین  عاتم  نآ  مدیرخ 

هناخ رد  اههام  اهزور و  يدامتم ، ياهلاس  زا  لاس  ره  رد  وت  میدوبن ؟ مه  اب  اهزور  اهبش و  ام  ایآ  قلح  دروخ  تمعن  وچ  ور  دراد  مرش  قلخ 
هتـسشنن مه  يوراـیور  يدوب ، نم  هناـخ  رد  هک  بش  زور و  ره  رد  اـیآ  يدوبن ؟ رادروخرب  نم  ياهجـنرتسد  همه  زا  هناـخ  لـها  دـننام  نم 

تاج هن  وت  ماـن  هن  مناد  ارت  هن  تاـهرت  یئوگ  هچ  شتفگ  یمه  وا  اـهیروآدای  همه  نیا  ربارب  رد  میدوب ؟ هدـیدنخن  رگیدـمه  يورب  میدوب ،
نامـساک تفرگ  یناراب  ربا و  بش  نیمجنپ  دش و - يرپس  یئاتـسور  راکنا  یفن و  دوخ و  هرابرد  يرهـش  درم  یفرعم  رد  بش  زور و  راهچ 
ياهندز رد  ادص و  رس و  هب  یئاتسور  ناوخب  ار  رتهم  هک  هجاوخ  دز  هقلح  ناوختـسا  ردنا  رداک  نآ  دیـسر  نوچ  تفگـش  رد  شـشراب  زا 

يرهش درم  اذل  دوب ، كانرطخ  رایـسب  شاهداوناخ  يرهـش و  درم  يارب  بش  نآ  ینافوط  ياوه  هک  تهجنادب  یلو  درکن ، انتعا  يرهـش  درم 
ردپ ناج  يا  تسیچ  رخآ  تفگ  رد  يوس  دمآ  حاحلا  دص  هب  نوچ  درک  دایز  رارصا  وهایه  ندز و  رد  رد 

هلاس و دنچ  یئانـشآ  سنا و  قباوس و  همه  اذل  دیآیمن ، رب  شتـسد  زا  يراک  چیه  درم  نآ  یئایحیب  تحاقو و  رباربرد  دید  يرهـش  درم  ! 
جنر هلاسجنپ  متـشادنپیم  هچنآ  مدرک  كرت  متـشاذگب  اهقح  نآ  نم  تفگ  تفرگ و - هدیدان  تشاد ، یئاتـسور  ندرگ  هب  هک  ار  یقوقح 

لد هکناز  رازه  دصیـس  نوچ  تسه  ینارگ  رد  رابت  رای و  زا  شیوخ و  زا  افج  کی  زوس  امرـس و  نیا  رد  منیکـسم  ناج  زور  جنپ  نیا  دید 
يارب تسا  تداع  فالخ  هک  ناد  نیقی  نیا  تسا  تدـش  الب و  مدرم  رب  هچ  ره  شافو  رهم و  اب  دوب  رگوخ  شناج  شافج  روج و  رب  هداهنن 

ادخ و يارب  ایب  لالح  مدرک  یتخیر  منوخ  وت  رگ  لاوز  رد  ترهم  دیـشروخ  يا  تفگ  دـش - دراو  محرت  بلج  هار  زا  هعفدـنیا  راب  نیرخآ 
رد یبایب  ات  ياهشوگ  هد  اـمب  ناراـب  بشما  دـننک - ادـیپ  تاـجن  گرم  زا  مناـکدوک  هکنیا  يارب  يراد ، شیپ  رد  يداـعم  هکنیا  لاـمتحا  هب 

گرگ رهب  زا  ناـمک  ریت و  شفک  رد  نابـساپ  وا  ار  گرگ  اـجنیا  تسه  ناـبغاب  نآ  تسا  هشوگ  کـی  تفگ  یئاتـسور - ياهشوت  تماـیق 
نافوط راـبگر و  تسچ  ياـمرف  يرگید  ياـج  هنرو  تست  نآ  اـج  ینک  تمدـخ  نآ  وت  رگ  بشما - گرتس  گرگ  نآ  دـیآ  نوچ  دـنزات 

شنناکدوک نز و  تاجن  يارب  يرهش  درم  دنزرلیم و  تشحو  زا  ناکدوک  دهدیم و  همادا  دوخ  دیدهت  هب  نانچمه  دیدش 
نم هنب  مفک  رد  ریت  نامک و  ناو  هد  ياج  وت  منک  تمدخ  دص  تفگ  اذل  تسا ، هتشگ  میلست  دیایب ، شیپ  اهنآ  تاجن  يارب  هک  یتقشم  رهب 

طقف درک ، مهاوخ  تعاطا  فقوتیب  یهدب  هک  يروتـسد  ره  زیزع ، نابزیم  يا  منز  شریت  رـس  گرگ  درآرب  رگ  منک  زر  یـسراح  مبـسخن 
ياج اجنآ ، تفر  لایع  اب  وا  دـش و  یلاـخ  يا  هشوگ  هرخـالاب - لـگ  ریز  رد  رـس و  رب  ناراـب  بآ  لد  ود  يا  بشما  مراذـگم  قح  رهب  وت -
لیس بیهن  زا  راوس  هتشگ  رگیدمه  رب  خلم  نوچ  اونیب - ناکدوک  ینافوط ، درـس و  ياوه  کیرات و  گنت و  رایـسب  یئاج  لاجمیب  گنت و 
يارب زا  درک  یسک  ای  ناسخ  رای  دش  هک  نآ  يازس  نیا  ام  میراوازـس  نیدنچ  دص  زاب  ادخ  يا  نایوگ  هلمج  بش  همه  بش  راغ  جنک  ردنا 

ناشرازلگ رز و  ماع و  زا  رتهب  ناشراوید  یسیل و  ناکاپ  كاخ  مارک  كاخ  تمدخ  دیوگ  كرت  ماخ  عمط  ردنا  هکنآ  يازـس  نیا  ناسکان 
نایرهش لبس  کیپ  يا  تفای  یهاوخن  وت  لهد  گناب  زج  كاخ  كولم  زا  يور  ناهاش  رس  قرف  رب  هک  هب  يوش  لدنشور  درم  کی  يهدنب 

اونیب لقن …  دیزگب  شدمآ  یلوغ  گناب  لقع  ریبدـتیب  هکنآ  يازـس  نیا  حوتفیب  جـیگ  تسیک ؟ یئاتـسور  حور  هب  تبـسن  نانزهر  دوخ 
هک دوب  هداد  شتسدب  نامک  ریت و  یگرگ ، ره  زا  رتحیقو  رتهدنرد و  یئاتسور  هک  يرهش  درم 
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ربخیب وا  گرگز  نایوج و  گرگ  ررـش  نوچ  طلـسم  دوخ  يو  رب  گرگ  هک - تسنادـیمن  دوخ  دروآرد  ياپ  زا  ار  نآ  دـید ، یگرگ  رگا 
بلـس اهنآ  همه  زا  ار  شیاسآ  هک  دوب  يذوم  تارـشح  زا  رپ  دوب ، هداد  شاهداوناخ  يرهـش و  درم  هب  سانـشنادخ  نابزیم  هک  ياهناریو  نآ 
داجیا نانآ  يارب  روآرجز  ياهدرد  رگید ، فرط  زا  ناریو  غاب  هناخ  نآ  يذوم  تارـشح  و  فرط ، کـی  زا  یئاـضف  ياـهنافوط  درکیم و 
يهلمح بیهن  زا  دوـبن  مه  ندـنار  هشپ  نآ  تصرف  هدز  یمخز  ناـشهناریو  نآ  ردـنا  هدـش  یگرگ  نوـچ  کـبک  ره  هـشپ  ره  دوـب - هدرک 

بل هب  ات  دمآ  فان  زا  ناشناج  بش  مین  ات  نازگ  نادند  نینچ  نیا  دنک  رب  هجاوخ  شیر  یئاتسور  دنز  یبیسآ  گرگ  دیاین  ات  دونع  گرگ 
دوب ینابهگن  لاح  رد  دوب ، هدمآ  شیپ  شاهداوناخ  رب  هک  يدیدش  يراوگان  ساسحا  یباوخیب و  لمحت  اب  تسدب  نامک  ریت و  يرهـش  درم 

ات هک  ناویح  نآ  رب  دز  تسش  هجاوخ ز  نآ  داشگب  ار  ریت  هظحل - نامه  ياهتـشپ  زارف  زا  دروآرب  رـس  ياهتـشه  گرگ  لاثمت  ناهگان  هک -
نم يهرک  رخ  هک  ادرمناوجان  يرهـش - درم  هب  باطخ  تسد و  تفوک  درک و  ياهیئاتـسور  تسج  داب  ناویح  نداتفا ز  ردـنا  تسپ  داـتفا 

تسا گرگ  ماهدز  ریت  اب  نم  هک  یناویح  زیزع ! نابزیم  يا  زگره ، هن  تسا  نمیرها  نوچ  گرگ  نیا  ین ، تفگ  تسا 
شیاهدیدهت تناها و  شاخرپ و  بضغ و  رب  یئاتسور  تسا  ربخم  وا  یگرگ  زا  وا  لکش  تسا  رهاظ  یگرگ  لاکشا  وا  ردنا  نک - تقد  ، 

رخ ياهتـشک  راـکبان !! يرهـش  درم  يایم  یبآ ز  هکناـنچمه  مسانـشیم  يو  ریز  زا  تسج  هک  يداـب  ین  تـفگ  دوزفا و - يرهـش  درم  رب 
بجحم رظان  بش ز  رد  اهصخش  تسا  بش  نک  صحفت  رتوکین  تفگ  يرهش - درم  ضابقناز  زگره  طسب  تدابم  هک  ضایر  رد  ار  ماهرک 

درآ طلغ  یکیرات  هس  نیا  فرژ  ناراب  مه  وربا و  مه  بش و  مه  یـسک  ره  درادن  بش  بئاص  دید  یـسب  لدبم  دـیامنب و  طلغ  بش  تسا 
کمک اـب  اـیب  نکم ، هلجع  نک ، تقد  رتـشیب  تفگیم : هک  يرهـش  درم  ساـمتلا  شهاوـخ و  هـب  اـنتعا  نیرتـمک  نودـب  یئاتـسور  فرگش 

وچ نم  رب  نآ  تفگ  درک و - يرهـش  درم  هب  ور  تسا ، هدرک  تباصا  ناویح  نیمادکب ، ماهتخادنا  نم  هک  يریت  مینیبب  ات  میدرگب  رگیدـمه 
! هک مسونام  ردـق  نیا  مدوخ  رخ  هرکداب  اب  نم  ینکیم ؟ رکف  هچ  يرهـش ، درم  يا  وت  تسا  نم  يهرک  رخداـب  مسانـشیم  تسا  نشور  زور 

ناـیم رد  زو و  دـنت  مارآ و  ياـهداب  عاوـنا  ناـیم  رد  یئاتـسور  يرآ ، ار  داز  رفاـسم  نوـچ  مسانـشیم  ار  داـب  نآ  داـب  تسیب  ناـیم  رد  هک -
داز و رفاسم  ار و  اراوگ  بآ  هتخوسلد  هنشت  ار و  معط  شوخ  ياذغ  هنـسرگ  هک  دسانـشیم  نانچ  ار  دوخ  رخ  هرکداب  نوگانوگ  ياهادص 

لحار
هتفرگ يو  زا  اهناغمرا  هدوب و  يورایور  وا  اب  زور  بش و  هدید و  شناکد  هناخ و  رد  يدامتم  نایلاس  هک  ار  يرهش  درم  یلو  ار ، دوخ  يه 

هکنیمه دسانشیمن !! هتشگ ، شبیصن  یئاتسور  یگدنز  هرابرد  یئاشگراک  اهدص  يرهـش  درم  نآ  زا  هدرب و  اتـسور  رد  شاهداوناخ  يارب  و 
تفرگ شنابیرگ  ار  یئاتـسور  تفگـش  اب  دـمایب  تسجرب و  هجاوخ  مسانـشیم : اهداب  عاونا  نایم  رد  ار  مرخ  هرک  داب  نم  تفگ : یئاتـسور 

دایش رادقمیب و  تسرپ  لهج  و  رادغ ، تسرپدوخ  يا  و  راکبان ، درخبان  يا  ياهدروخ  مهاب  ود  ره  نویفا  گنب و  ياهروآ  دیـش  رارط  هلباک 
!!! اقل زور  ار  رای  دنادن  نوچ  ار  هرک  رخ  بش  مین  دناد  هک  نآ  رـس !!! هریخ  يا  ارمرم  ینادن  نوچ  رخ  داب  یـسانش  یکیرات  هس  رد  راکهزب ،
ملد رد  تسین  هاـگآ  مه  شیوخ  زا  ارم  هک  ینزیم  تورم  مشچ  رد  كاـخ  ینک  هلاو  فراـع و  ار  نتـشیوخ  رـشب - دـض  سانـشنادخ  يا 

، ادمع ار  دوخ  هک  یتسرپ  لهج  يا  يوش  مورحم  دیشروخ  زا  دبا  يارب  تقیقح ، نمشد  يا  داب  تمـصخ  تقیقح  تسین !! هللا  زج  ياجنگ 
نارود مدرم  میوشیم : رکذتم  میریگب ، ناتساد  نیا  زا  میهاوخیم  هک  ار  یلک  هجیتن  نونکا  دیدومرف ، هجوت  ار  ناتساد  نیا  ياهتخاس . شافخ 

با اهبیشن و  زارف و  زا  یعاونا  رد  يدامتم  نایلاس  هکنیا  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
هک ینامدرم  نانوچ  دـندرکیمن ! هدامآ  زین  كراـبم  دوجو  نآ  یبسن  تخانـش  يارب  یتح  ار  دوخ  دـندیدیم ، ار  وا  تاـیح  نوگاـنوگ  داـع 

نانآ يارب  ار  دوخ  شزرا  تمظع و  تیدوجوم و  نوگانوگ ، لاکشا  اهدومن و  اب  نتشیوخ  نآ  دنتـسه و  نتـشیوخ  اب  رمع  يدامتم  نایلاس 
، نتـشیوخ ریغ  تایعقاو  هرابرد  اما  دشاب . هدوب  مه  یبسن  روطب  هچ  رگا  دنیآیمنرب - نتـشیوخ  تخانـش  ددص  رد  لاحنیا  اب  دـهدیم ، ناشن 

مـضی مکعمجی و  نم  مکل  هللا  علطی  یتح  دناهدیرفآ !! نانآ  دوخ  اراهنآ  یئوگ  هک  دنروآیم  تسدب  هبناج  همه  قیقد و  تامولعم  يردـقب 
یعطق دزاس ). لدبم  لکشت  هب  ار  امـش  یگدنکارپ  عمج و  ار  امـش  هک  دیامن  رهاظ  ار  یـسک  امـش  نایم  رد  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات   ) مکرـشن
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نبا دـننام  هغالبلاجـهن  فورعم  ناـحراش  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يرکـسعلا  نسحلا  نـب  دـمحم  يدـهم  ترـضح  روـهظ  ندوـب 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  دوصقم  هک  دـندقتعم  یئوخ  یمـشاه  ینارحب و  مثیم  نبا  دـیدحلایبا و 

هداد ار  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  یمزج  هدـعو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکنیا  لـیلد  تسا . فیرـشلا 
هرابرد تسا . هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هعیش ) تنـس و  لها   ) نیقیرف زا  هک  رتاوت  قوف  تسا  یتایاور  تسا ،

نیا
، دشابیم ینالوط  تدم  نیا  رد  ناشفیرـش  رمع  ياقب  هجرف و  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  دوجو  هب  طوبرم  هک  رگید  لئاسم  تایاور و 

یف رثالا  بختنم  باتک  ماهدـید ، قوف  لئاسم  هرابرد  بناجنیا  هک  اهباتک  نیرتعماج  زا  تسا . هدـش  رـشتنم  هلاقم  باـتک و  اهدـص  نونکاـت 
طوبرم لئاسم  همه  رد  قیقحت  میوگب  مناوتیم  هک  تسا  یناگیاپلگ  یفاص  هللافطل  ياقآ  بانج  مظعم  دنمشناد ، فیلات  رـشع  یناثلا  مامالا 

تابثا هدـهع  زا  یلقن  یلقع و  نیهارب  لئالد و  نیرتنـشور  اب  هدـناسر و  باصن  دـحب  ار  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  هللا  هیقب  يدـهم  ترـضح  هب 
يارب خیرات  نیمه  رد  و  تسا . هتـشاذگن  یقاب  فاصنااب  دـنمدرخ و  ناسنا  يارب  يرذـع  هدـمآ و  رب  نیرکنم  تالیخت  در  هطوبرم و  لئاسم 

. دناهداد ارنآ  یسراف  همجرت  هب  مادقا  باتک و  نیا  رب  یلیمکت  تافاضا  هدژم  ناشیا  ماهدرک ، يا  هرکاذم  باتک  نیا  هرابرد  ناشیا  زا  رکـشت 
هدومن و تیافک  رادقم  نیمهب  ثحبم  نیا  رد  ام  دهدب . رارق  دوخ  هیلج  هیفخ و  فاطلا  لومـشم  ار  ناشیا  لاثما  ناشیا و  دنوادخ  مراودیما 
هب طوبرم  لئاسم  نینچمه  تسا و  نآ  راـظتنا  رد  ناـهج  هک  یناـهج  تلود  هب  طوبرم  لـئاسم  تادـلجم ، نیا  يدـعب  ثحاـبم  رد  هللاءاـشنا 

مطت الف  درک . میهاوخ  حرطم  احورشم ، ار  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نسحلا  نب  دمحم  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح 
دنمقالع سپ   ) اعیمج اتبثت  یتح  اعجرتف  يرخالا  تبثت  هیتمئاق و  يدحا  لزت  نا  یـسع  ربدـملا  ناف  ربدـم ، نم  اوسایت  لبقم و ال  ریغ  یف  اوع 

اریز دیشابن ، زین  تسا  هدینادرگ  تشپ  هک  یسک  زا  دیماان  درواین و  يو  دیهاوخیم  يو  زا  دوخ  هک  هچنآ  هب  هک  دشابن  یـسک  يرادمامز  هب 
تباث دندرگرب و  وا  ياپ  ود  ره  هاگنآ  دنامب و  تباث  شرگید  ياپ  دزغلب و  تسا  هدینادرگ  تشپ  هک  یـصخش  ياپ  ود  زا  یکی  هک  اسب  هچ 

تسنامه ریسفت  نیرتهب  دسریم  رظنب  دوشیم . هدید  هغالبلاجهن  ناحراش  نایم  یفالتخا  قوف  هلمج  دنچ  ریـسفت  رد  دروایب ) يور  وا  (و  دنوش
زا رگا  ینعی  : ) تسا هتفگ  وا  هک  دـنکیم  لـقن  یـسلجم  رقابدـمحم  موـحرم  زا  یئوـخ  یمـشاه  هللابیبـح  ازریم  جاـح  موـحرم  قـقحم  هک 

تـسا نکمم  اریز  ذریذـپب ، ارنآ  لاح  ره  رد  وا  هک  دـینکن  عمط  امـش  درکن ، تفالخ  يادـصت  هب  مادـقا  یـسک  تفالخ ، هتـسیاش  ياهناسنا 
مالسلاهیلع نینموملاریما  روظنم  دناهتفگ : یـضعب  دوب . نینچ  مالـسلامهیلع  ام  همئا  رثکا  نامز  رد  هکنانچ  دشاب  هدوب  لتخم  تفالخ  طئارش 

صاخشا هنوگنیا  تفالخ  يارب  هک  تسین  زئاج  اریز  دنشابیم ، هانگ  باکترا  تهجب  نید  زا  فرحنم  صاخشا  تسین ) لبقم  هک  یسک   ) زا
یلع ه لبقا  نم  يا  لبقم  نیع  یف  اونعطت  الف  تسا : نینچ  اههخسن  یضعب  رد  هک  تسا  هدش  هتفگ  دیشاب ). دنمقالع 

دیماان دـشاب ، نادرگیور  تفالخ  زا  هک  یـسک  زا  و  دروایب ). يور  تفـالخ  رما  هب  یـسک  تمـصع  نادـناخ  زا  رگا  دـینزن  نعط  . ) رمـالا اذ 
نتشگرب زا  تشگ ، نادرگیور  تفالخ  بلط  زا  تفالخ  هتسیاش  صاخشا  زا  یسک  رگا  دیوگیم : مه  هلمج  نیا  ریسفت  رد  یـسلجم  دیوشن .

یمک دننام  نآ  طورش  یضعب  نادقف  تهجب  تفالخ  شریذپ  زا  هتـسیاش  ناسنا  نآ  ندینادرگ  يور  اریز  دیوشن ، سویام  تفالخ  رما  هب  وا 
هدوب وا  يارب  طیحم  تیعقوم  رد  شیاپ  کی  شزغل  تهجب  هک  تفالخ  زا  نادرگیور  یـصخش  هکنیا  ياـنعم  و  دـشابیم . کـلذریغ  رواـی و 
هکنیا هب  دـشاب  بجعت  دروم  دـیابن  شزغل  ریبـعت  تسا ). طیارـش  یـضعب  نادـقف  هب  هراـشا  دـبای ، ییاـهر  شزغل  نآ  زا  تسا  نکمم  دـشاب ،

مالـسلاهیلع نینموملاریما  تسا . هدـمآ  طرـش  نادـقف  هب  حوضو  لامک  اب  رگید  ياج  رد  ریبعت  نیا  اریز  دـتفایمن ، شزغل  هب  زگره  موصعم 
یئایشا ددرگ ، مکحم  دبای و  رارقتسا  اههاگشزغل ، نیا  زا  میاپ  ود  رگا   ) ءایشا تریغل  ضح  ادملا  هذه  نم  يامدق  توتـسا  دق  ول  دیامرفیم :

.( داد مهاوخ  رییغت  ار 
هحفص 85] ]

عئانـصلا و مکیف  هللا  نم  تلماکت  دـق  مکناکف  مجن . علط  مجن  يوخ  اذا  ءامـسلا  موجن  لثمک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  لـثم  نا  ـالا 
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زا ياهراتس  هاگ  ره  تسا . نامسآ  ناگراتـس  لثم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیب  لها  لثم  دیـشاب ، هاگآ   ) نولمات متنک  ام  مکارا 
وزرآ هک  ار  هچنآ  هتشگ و  لیمکت  امش  هرابرد  يدنوادخ  لامعا  لضف و  مینیبیم  هکنانچ  دیامن . عولط  رگید  ياهراتـس  دنک ، بورغ  نانآ 
نامگ دنـشابیم . یتسه  سونایقا  رد  اهناسنا  دوجو  یتشک  يارب  تیاده  ناگراتـس  تمـصع  نادناخ  تسا ). هداد  ناشن  امـشب  دـیدرکیم ،

شک تسب  ناوت  اجک  تروص  تیاهن  ار  هار  نیا  دـیوگیم : شایلاع  یبدا  قوذ  ناجیه و  اب  هک  تسا  هنازرف  رعاش  نآ  ظفاح  طقف  هک  دورن 
فرط ره  زا  تیاده  بکوک  يا  يآ  نورب  ياهشوگ  زا  دوصقم  هار  هتـشگمگ  مهایـس  بش  نیا  رد  تیادب  رد  تسا  شیب  لزنم  رازه  دـص 
عونتم رایـسب  داعبا  تایح و  تقیقح  تمظع  هک  یهاگآ  ناسنا  ره  هکلب  تیاهنیب  هار  نیو  نابایب  نیا  زا  راـهن  دوزفین ز  متریح  زج  متفر  هک 
تعیبط هراوهگ  زا  ندمآ  نوریب  يرادیب و  زاغآ  نامه  زا  هکلب  دیامن ، نییعت  یتیاهن  دح و  نآ ، يارب  دناوتیمن  هک  تسا  یعطق  دنادب  ار  نآ 

یبیم لزنم  رازه  دص  ظفاح : لوقب  دوخ  يورایور  دنکیم ، تکرح  تعیبط  دوخ  تسد  اب  هک 
يوه و هکنیا  رگم  درادن  نایب  حرش و  امعم  نیا  هک  ادرد  تسا  نیشتآ  رحب  دص  هر  نیا  رد  ياهرطق  ره  ظفاح : دوخ  زا  رگید  ریبعت  هب  ای  دن 
دـهدب و ياج  دـشاب ، هتـشاد  یفافـش  ياهراوید  هک  یکچوک  قودنـص  رد  ار  وا  یعامتجا ، یطیحم و  لماوع  ای  ناسنا  یناویح  دوخ  سوه 

یگنوگچ تایح و  داعبا  تقیقح و  ریسفت  حیضوت و  هرابرد  دنک . كرد  ار  تایح  زا  يدعب  توهش ، مشخ و  باوخ و  روخ و  زج  دراذگن 
ینهذ تالاح  عونت  اهرظن و  يردقب  دراد ) دوجو  لدتعم  ياهناسنا  همه  زغم  رد  يرطف  یلک  لوصا  رادقم  کی  هچ  رگا  ، ) نآ ياهیگتـسیاب 

نیموـصعم همئا  ماـظع و  ناربماـیپ  هـک  یهلا  ناـیامنهار  نودـب  اـتقیقح ، هـک  تـسا  فـلتخم  ناـسنا  دوـخ  رد  داـضتم  ياـهکرد  طیارـش  و 
هک دـننکیم  یگدـنزایند  نیا  رد  یئاهناسنا  هتبلا  دوشیمن . هدـید  يزیچ  ناسنا  یگدـنز  قفا  رد  یکیرات  ماهبا و  زج  دنتـسه ، مالـسلامهیلع 
هب يزاین  هجیتن  رد  دننیبیمن و  دـیاب ) هکنانچنآ   ) ورملق رد  هن  و  تسه ) هکنانچنآ   ) ورملق رد  هن  دوخ ، یگدـنز  رد  یماهبا  یکیرات و  چـیه 

، دنهدیم لیکـشت  دارفا  نیمه  ار  اهناسنا  ریگمـشچ  رایـسب  رایـسب  تیرثکا  مه  دیاش  دـننکیمن . ساسحا  دوخ  رد  یهلا  نایامنهار  یئامنهار 
تسا ي نشور  قفا ، نآ  دننیبب  هدرک  دنلب  رس  ات  دنرادن  یگدنز  رد  یقفا  الصا ، اهناسنا  نیا  هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  یلو 

ناروشناد زا  یکی  منکیم : ضرع  دشابیم ، ایاضق  نیرتزیگنا  تفگش  قفا ، ياراد  ياهناسنا  يارب  هک  ار  هیضق  نیا  حیضوت ، يارب  کیرات ، ا 
هجیتن نیاب  دـنوشیم ،)!( هدـیمان  ندـمتم  عماوج  مانب  هک  یتعنـص  يزورما  عماوج  رد  قیمع  ینالوط و  اتبـسن ، ياهعلاطم  زا  سپ  قوثو  دروم 

رد هک  یلمعلاسکع  عماوج  نآ  هدش  وشتـسش  زغم  مدرم  دـنور  ورف  اهیناریو  راتـشک و  گنج و  رد  ایند  عماوج  همه  رگا  هک  دوب  هدیـسر 
، داد دنهاوخ  ناشن  دوخ  زا  تسا ، هدـش  لدـبم  هناریو  هب  هک  ینوکـسم  قطانم  اهنویلیم  هتخیر و  نیمز  يور  هک  ناسنا  اهدرایلیم  نوخ  ربارب 

نآ زا  ایآ  درک ؟ دـهاوخن  فیثک  ارم  هدـش  وطا  هدـش و  هتـسش  سابل  اهنوخ  نآ  زا  یئاـههرطق  اـیآ  درک  دـنهاوخ  لاوس  دوخ  زا  هک  تسنیا 
زا دیسرتن ، چیه  زیزع !! ندمتم  ياقآ  هن  دیئوگب : ندمتم )!!( نآ  خساپ  رد  رگا  تسـشن ؟ دهاوخن  نم  يراوس  نیـشام  يور  يدرگ  اههناریو 
زا يدرگ  نیرتـمک  درک و  دـهاوخن  حـشرت  امـش  ساـبل  هب  مه  هرطق  کـی  یتـح  دوـشیم  هتخیر  نـیمز  يور  هـک  نوـخ  رتـیل  اـهدرایلیم  نآ 

دهاوخ هچ  ندمتم  ياقآ  ترـضح  خساپ  دینادیم  عقوم  نیا  رد  تسـشن ، دنهاوخ  حشرت  امـش  نیـشام  يور  هب  ینوکـسم  قطانم  ياههناریو 
یقفا مدرم  نیا  یگدنز  میدرک  هراشا  هکنانچ  درادن !! نم  اب  یطابترا  و  هچ ! نمب  درادن و  یلاکشا  چیه  هک  تسنیا  وا  خساپ  دوب ؟

یکیرات رد  ار  تعیبط  دوخ  کچوک  ياهلاگنچ  اب  رقحم  ياهروک  شوم  دننام  يولوم  لوقب  نانیا  یتح  کیرات . ای  دـشاب  نشور  ات  درادـن 
یئانـشور هنزور  غاب ، ای  طاـیح  راوید  ندرک  خاروس  نتفاکـش و  ماـگنه  رد  رگا  دـنتکرح و  رد  خاروس  نآ  هب  خاروس  نیا  زا  دنفاکـشیم و 

تسس شوکم  تملظ  رد  شوم  نوچ  ياهنرگ  شوگ  زیت  فیرح  يا  شکیم  رون  دننکیم - رارف  یئانـشور  نآ  زا  دیایب ، دوجوب  نانآ  يارب 
تفج رون  اب  یلد  شتـسدوبن  هک  تفگب  نیاک  دمآ  سکنآ  باوج  نیا  دـننک  نامیا  هلعـشم  فاوط  سک  دـننک  نالوج  بش  هک  ینامـشچ 

مه راو  شوم  ایند  خاروس  نیردنا  رارق  دید و  نطو  شناج  ببس  ناز  اوجرع  وا  ناکبرگ  زا  دینش  نوچ  وج  خاروس  دش  شوم  شناج  غرم 
شاعم ياج  ار  شوم  دـشاب  كاـخ  شاـج  تسکاـخ  رد  هکناز  متفگ  شوم  تفرگ  یئاـناد  خاروس  روخ  رد  تفرگ  یئاـنب  خاروس  نیا  رد 

رد زا  دـنار  شرون  هکنوچ  درک  خاروس  فرط  ره  یـشوم  وچمه  كاچ  تسهدرک  ار  كاخ  وا  فرط  ره  كاـخ  ریز  رد  یلو  دـناد  اـههار 
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يدهج تاملظ  نآ  رد  مه  دوبن  هر  شرون  تشد و  يوس  هکنوچ  ادخ  راونا  لفاغ ز  دنکیم  اهخاروس  فرط  ره  یشوم  وچمه  درس  تشگ 
ترابعب دـننک . ساسحا  امنهار  هب  يزاین  ات  دـننیبیمن  ناـشیاپ  شیپ  رد  یهار  دولآباوخ  تسرپ و  بش  ياـهناسنا  هنوگنیا  الـصا ، دومنیم 

يد
هدش یـشان  نتـشیوخ  نتخاس  جلف  ندرک و  روک  زا  هک  يرایتخا  یئاونیب  نیا  دـنورب . بآ  لابند  ات  دـننکیمن  یگنـشت  ساسحا  دوخ  رد  رگ 
يارب مه  هظحل  کی  یتح  یگدنز  تاناویح ، هنوگنیا  يارب  و  دهدیم ، لزنت  كانرطخ  رـضم و  یناویح  یگدـنز  دحرـس  ات  ار  نانآ  تسا ،
دنناـم نیموصعم  همئا  و  دـنیوگیم ؟ هچ  دنتـسیک و  ناربماـیپ  هک  دنـسرب  يرطف  قطنم  هجیتن  نیا  هب  اـت  ددرگیمن ، حرطم  تخانـش  هعلاـطم و 

رد یتیمهااب  رایـسب  دـصقم  هب  ور  يوتحمرپ  مظعم و  رایـسب  یتشک  دـننام  نانآ  دوجو  هک  دـننادب  هکیناسک  يارب  یلو  دننامـسآ ، ناگراتس 
لقع و هب  اهیکیرات  نآ  رد  رگا  اهیکیرات و  دراد و  دوجو  اهیئانشور  یمدآ  یگدنز  يارب  دننادب  اعقاو ، هکیناسک  يارب  تسا و  تکرح 

يارب تشگ . دـهاوخ  لدـبم  اهیکیرات  هب  مه  شیگدـنز  ياهیئانـشور  دـیامنن ، یعقاو  يامنهار  زا  يوریپ  دوش و  رورغم  دوخ  زیچاـن  كرد 
ات ص 281 و ج 5 ص 250 و ص 251 و ج هب ج 2 ص 272  دوش  هعجارم  مالسلامهیلع  دمحم  لآ  ماقم  ماقم  هرابرد  رتشیب  تاحیـضوت 

ات 132. زا ص 129  ات ص 126 و  14 ص 123 

راوگان ثداوح  زا  ربخ  هبطخ 100-

هحفص 92] ]
نا ال بجو  هتیرخاب  هل و  لوا  نا ال  بجو  هتیلواب  رخآ و  لک  دعب  رخالاو  لوا ، لک  لبق  لوالا  هللادمحلا  مکی  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

لوا هک  تسا  وا  هقلطم  تیلوا  تسا و  اـهرخآ  يهـمه  زا  دـعب  رخآ  اـهلوا و  يهـمه  زا  شیپ  لوا  هـک  تـسا  ار  يادـخ  رم  دـمح   ) هـل رخآ 
نیا رخآیب  رخآ  لوایب و  لوا  تسوا  دـیامنیم ). باـجیا  ار  وا  نتـشادن  رخآ  هک  تـسا  وا  هـقلطم  تـیرخآ  دـنک و  باـجیا  ار  وا  نتـشادن 

هحفص 279 زا  مهدزناپ  دلجم  رد  هحفص 217  ات  هحفص 215  زا  مهدزیس  دلجم  رد  هحفص 49 و  ات  هحفص 45  زا  مهدزای  دلجم  رد  ثحبم 
هراشا تیمها  اـب  بلطم  کـی  هب  اـجنیا  رد  دـنیامرف . هعجارم  مه  تادـلجم  نآ  هب  دـنناوتیم  مرتحم  ناگدـننک  هعلاـطم  تسا . هدـمآ  ات 288 

: تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هکنانچ  تسا  مدرم  میهفت  يارب  لوا ، موهفم  اب  ادـخ  فیـصوت  رد  نینموملاریما  ریبعت  هک  تسنیا  نآ  مینکیم و 
.( تسا اناد  زیچ  همهب  وا  نطاب و  رهاظ و  تسا ) وا   ) رخآ و لوا و  تسا  ادـخ )  ) وا . ) میلع ءیـش  لکب  وه  نطابلاو و  رهاظلاو  رخالاو  الا  وه 

یلومعم يانعمب  موهفم  ود  نیا  اریز  تسا ، فیـصوت  لباق  ماجنا ، زاغآ و  يانعمب  رخآ  لوا و  موهفم  ود  اب  ناحبـس  دـنوادخ  اعقاو  هکنیا  هن 
زاغآ آ یکی  هک  دنوشیم  روصت  اهدادیور  زا  بکرم  هلسلس  زا  هطقن  ود  دادتما و  زا  هطقن  ود  رد 

ار ادخ  ام  رگا  هک  تسین  دیدرت  ياج  دنهدیم و  لیکشت  طسو  طاقن  ار  هلسلس  دادتما و  هیقب  و  نآ ، نایاپ  یمود  تسا و  هلسلس  ای  دادتما  ن 
میاهتخاس دودحم  نیعتم و  هلـسلس ي  دادتما و  رد  ار  سدقا  تاذ  نآ  میهدب ، رارق  یتسه  هلـسلس  اهدادـتما و  ماجنا  زاغآ و  هطقن  ود  دـننام 

یتادوجوم هلـسلس  ود  دادتما  اب  تسا  یتسه  قوفام  ناحبـس  دنوادخ  و  دشابیم . دودحم  طسو  دح  نایاپ و  زاغآ و  نتـشاد  تهجب  اعطق  هک 
وا هک  تسا  ياهشقن  زاغآ  سدـنهم  کی  هشیدـنا  تسا و  یـضایر  لمع  زاـغآ  نادیـضایر  لـقعت  تفگ : ناوتیمن  هکناـنچ  دراد . یتسه  هک 
الاب رد  هکنانچ  هصالخ  دشاب . هدوب  نآ  طسو  دـح  یتسه  هکیروطب  تسا  یتسه  ماجنا  زاغآ و  دـنوادخ  تفگ : ناوتیمن  نانچمه  دـشکیم ،
هکلب تسین ، ود  نآ  یلومعم  ياـنعمب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  رد  مه  هفیرـش و  يهیآ  رد  مه  رخآ ، لوا و  ياـنعم  میدرک  هراـشا 

تادوجوم همه  زا  سپ  وا  یلازیال  ياـقب  اهمدـقم و  همه  رب  وا  دوجو  مدـقت  تادوجوم و  همه  رب  سدـقا  تاذ  نآ  يهقلطم  هطاـحا  ياـنعم 
هب مهدیم  تداهش  نم  و   ) ناسللا بلقلا  نادعالا و  رسلا  اهیف  قفاوی  هداهش  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  و  دشابیم . یتسه  هلسلس  هب  قح  رخاتم و ال 

رد دشاب ). دحتم  شنابز  اب  شبلق  قفاوم و  شرهاظ  اب  نآ  رد  یمدآ  ناهن  هک  یتداهش  تسین ، وا  زج  یئادخ  هکنیا 
دوجو هکناـنچ  هک  تفگ  ناوتب  تارج  هب  دـیاش  دنـشاب . هتـشاد  قـفاوت  ناـبز  اـب  بلق  راکـشآ و  اـب  ناـهن  دـیاب  ادـخ ، تینادـحوب  تداـهش 
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مهم هک  هچنآ  دریگب . رارق  یعقاو  دیدرت  راکنا و  دروم  دـناوتیمن  لالجلاوذ  دـنوادخ  تینادـحو  روطنامه  درادـن ، یعقاو  رکنم  يدـنوادخ 
نینموملاریما هک  روطنامه  ینعی  دشاب ، هدوب  ود  نآ  هب  داقتعا  یعقاو  هجیتن  وا  تینادـحو  يدـنوادخ و  دوجو  هب  تداهـش  هک  تسنیا  تسا 

. دشاب هتـشاد  قفاوت  رگیدکی  اب  تداهـش  نآ  رد  یناسنا  نورب  نورد و  دشکب و  رـس  بلق  قامعا  زا  دـیاب  تداهـش  دـیامرفیم ، مالـسلاهیلع 
چیه هک  تسین  نیا  دوصقم  درادـن  یعقاو  رکنم  وا  تینادـحو  ادـخ و  دوجو  میتفگ  هکنیا  درادـن  یعقاو  رکنم  وا  تینادـحو  ادـخ و  دوجو 

تالیخت و زا  ار  ددرم  رکنم و  صخـش  نهذ  رگا  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  دیامنن ، ار  وا  تینادـحو  ادـخ و  راکنا  هک  دوشیمن  ادـیپ  يدـحا 
هتخیگنا وا  رد  تجاجل  هک  دـینک  يراک  هکنیا  نودـب  نشور ، نهذ  فاص و  ترطف  اـب  ار  وا  دـینک و  یلاـخ  یمهو  ياـیاضق  اههطـسفس و 

هب دـیدرت  هب  راکنا  زا  هک  تسا  لاحم  دـیزاسب ، انـشآ  دراد  نایرج  ورملق  ود  نآ  رد  هک  ینوناق  مظن و  اب  ینورب و  ینورد و  ناهج  اـب  دوش ،
مشلا رخس  ضرالاو و  تاوامسلا  قلخ  نم  مهتلئس  نئل  و  دیامرفیم : هک  دیجم  نآرق  رد  یتایآ  يانعم  تسنیا  دیامنن . تکرح  شریذپ 

دنهاوخ اعطق  تسا ، هدومن  ریخست  ار  هام  باتفآ و  هدیرفآ و  ار  نیمز  نامسآ و  هک  تسیک  یـسرپب  نانآ  زا  رگا  و  . ) هللا نلوقیل  رمقلا  س و 
زا بآ  هک  تسیک  یـسرپب  نانآ  زا  رگا  و  هللا . نلوقیل  اهتوم  دـعب  نم  ضرالا  هب  ایحاف  ءاـم  ءامـسلا  نم  لزن  نم  مهتلئـس  نئل  و  هللا ). تفگ :

هیآ 25 نامقل  هروس  رد  نومضم  نیا  هللا ). تفگ : دنهاوخ  اعطق ، درک ، ءایحا  نآ ، هلیسوب  دوکر )  ) توم زا  سپ  ار  نیمز  داتسرف و  نامـسآ 
هدننیرفآ دیوگیمن : روبزم  لاوس  ندینـش  درجمب  يددرم  رکنم و  چیه  هک  تسا  یهیدب  تسا . هدـمآ  زین  هیآ 9  فرخزلا  هیآ 38 و  رمزلا  و 

اههطـسفس و تالیخت و  اریز  تسا . ادخ  نیمز  هدننک  ءایحا  نامـسآ و  زا  بآ  هدنتـسرف  هام و  باتفآ و  هدـننک  رخـسم  نیمز و  اهنامـسآ و 
روما نوچ  و  تسا . هتـشگ  يو  رد  ددرت  راـکنا و  تلاـح  ندرک  ادـیپ  ثعاـب  هک  دراد  دوجو  ددرم  اـی  رکنم  صخـش  نورد  رد  یئاـهباجح 

یـسررب و یقطنم و  حیحـص  لیلحت  اب  اهنآ  همه  نالطب  اذل  دنـشابیم ، میلـس  لقع  فالخ  كردـمیب و  ساسایب و  ینهذ  تالاح  هروبزم 
ینهذ طئارـش  هنومن  ناونعب  دـیامنب ، يدـنوادخ  دوجو  هب  فارتعا  هکنیا  رگم  تشاد ، دـهاوخن  ياهراچ  چـیه  هتـشگ ، راکـشآ  یملع  دـقن 

1 میروآیم : اجنیا  رد  دنریذپیمن  ار  وا  تینادحو  ای  دنرادن  ادخ  دوجوب  يداقتعا  دنیوگیم : هک  ار  یصاخشا  زا  یخرب 
فارتعا تسا  نآ  هب  دنتـسم  یتسه  ملاع  هک  گرزب  تقیقح  کی  دوجوب  هک  دنتـسه  یـصاخشا  ینعی  ظافلا ، هلوقم  رد  ینهذ  يراتفرگ  - 

رظان دهاش و  قلطم و  يزاینیب  درجت و  يالعا  موهفم  هک  کلذریغ  كوب و  وید ، داگ ، يرات ، ادـخ ، هللا ، هملک  ندرب  راکب  زا  یلو  دـنراد ،
لماع تعیبط ، گرزب ، يورین  کی  هب  ام  دـنیوگیم : هدومن ، تشحو  تسا ، اراد  ار  یناسنا  لامک  دـشر و  هدـننک  هدارا  ناسنا و  لامعا  همه 

حیـضوت امـش  ياربار  میهاـفم  نـیا  هـک  دیـسرپب  صاخـشا  نـیا  زا  رگا  هکیتروـص  رد  میدـقتعم ، کـلذریغ  قـلطم و  يهداـم  رهد ، اـنبریز ،
یلزا و يادخ  رب  قیبطت  لباق  الماک  هک  درک  دنهاوخ  حرطم  ار  یلوصا  میهافم و  لئاسم و  دنیامن ، تابثا  اراهنآ  تیعقاو  تلاصاودـنهدب و 

یصاخشا - 2 دروآیم . دایب  ار  بنع ) موزوا و  روگنا و   ) ناتـساد صاخـشا  نیا  رکفت  زرط  دشابیم . یتسه  ملاع  هدننیرفآ  قوفام و  يدبا و 
اب دنربیم و  الاب  يردقب  ار  نیناوق  هب  هتسباو  و  نوک ) هب  داسف   ) زا و  داسف ) هب  نوک   ) زا كرحتم  سوسحم  تایعقاو  هجوت ، نودب  هک  دنتـسه 

، جاتحم زا  یهانتمان ، یهانتم ، زا  دنروآیم و  رد  دودـحمان  دودـحم ، زا  دـنناسریم !! یئادـخ  دـح  ات  هک  دـننکیم  فیـصوت  اراهنآ  یتافص 
ترطف هار  نیا  زا  و  دنیامنیم !! جاتنتسا  نوکس  تکرح و  قوفام  یتقیقح  نوکس ، تکرح و  عوضوم  زا  قلطم و  يزاینیب 

هدیدان دنیامنیم ، تابثا  لماک  حوضو  اب  ار  وا  تینادحو  ادخ و  هک  ار  نقتم  یملع  لئالد  دنزاسیم و  شوماخ  ار  دوخ  يوجادخ  نادـجو  و 
، اههوک یناشفـشتآ  اهلیـس ، اههلزلز ، اـهیرامیب ، دـننام  تسا ، هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  اـهناسنا  هک  یئاـهیراوگان  اـهیتحاران و  - 3 دنریگیم !!!

ریگنابیرگ هک  یئاهتیمورحم  هجنکش و  رجز و  و  تفصناویح ، لصایب و  مدرم  شیاسآ  هافر و  يداصتقا  ياهیئاسران  اهراتشک ، گنج و 
تاعلاطم ياراد  هچ  رگا  دشابیم ، رگنحطس  صاخشا  زا  ياهدع  ندش  نادرگیور  بجوم  تسا ، یقالخا  لئاضف  ياراد  هتسراو و  ياهناسنا 

اهتیعقاو فلاخم  دـصاقم و  يوسب  هدـش  هیجوت  نازاس  بتکم  يارب  ماـخ  هداـم  هناـهاگآان  هک   ) ناـحولهداس نیا  خـساپ  دنتـسه . مه  یملع 
وت نم و  ياهیـشوخ  تاینمت و  اههتـساوخ و  يانبم  رب  نوناق  مظن و  یتسه و  ناهج  ياهتیعقاو  هک  تسا  نیا  دنهدیم ) لیوحت  دنزاسیم و 

!! میهدـب رارق  هرخـسم  راکنا و  دروم  ار  مظن  اهتیعقاو و  نآ  ام ، دوجو  اب  اهیراوگان  اهیـشوخان و  ساـمت  تروص  رد  هک  تسا  هتفرگن  رارق 
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نایب رنه  زا  هک  دـنهدیم  ماجنا  تفرعم  نایعدـم  زا  یـضعب  هک  تسنآ  تسا ، اهیهاوخدوخ  زا  یـشان  هک  اهیرگنحطـس  نیا  زا  رتهناراکبان 
ریم شیپ  تسا  یئامندوخ  میقتسم  هجیتن  هک  یشورفدوخ  ات  یهاوخدوخ ، عابشا  يارب  دنرادروخرب . مه  يرعش 

ءـالعلاوبا یتسارب  اـیآ  دـننیچیم ! تاذ  مادـعا  ماـنب  يا  هویم  تاذ  تنایـص  زا  دـنرادیم و  لـصاح  یتسین  یتـسه ، زا  بیترت  نیدـب  و  دـنو !!
( ندروآرد یتسین  یتسه ، زا   ) قوف نایرج  لومـشم  ناشیگدـنز ) تاقوا  همه  رد  هن  ناـشراثآ و  همه  رد  هن  ، ) اهتیادـه اـهوماک ، اـهيرعم ،

دوجو ینیقی  نیقی ، اما   ) اسدـحا نظا و  نا  يداهتجا  یـصقا  امنا  نیقی و  الف  نیقیلا ، اما  دـیوگیم : ءالعلاوبا  دنتـسین ؟ ناـیب  رنه  يهئارا  يارب 
زا علطم  بیدا  رعاش  نیا  یئاـمندوخ  اـما  مرواـیب ). تسدـب  یـسدح  ناـمگ و  هک  تسنیا  نم  شـشوک  تیاـهن  هک  تسین  نیا  زج  درادـن و 

اههشیدـنا و تامولعم و  ترثک  زا  نم  دـیوگب : دـهاوخیم  هک  تسنیا  رد  تمکح ، هفـسلف و  یناسنا و  مولع  زا  عالطایب  یلو  برع  تایبدا 
هفسالف و همه  زا  نم  دشابیمن و  ینیقی  نم  يارب  ياهلاسم  چیه  رگید  هک  ماهدیـسر  ياهجرد  هب  یتسه  ملاع  يهرابرد  ریگارف  ياهیهاگآ 

یلاعملارصنع ریما  دندرکیم !! عانتما  تسا  یئالاو  رایسب  ماقم  هک  یتسه  هاگتسد  رد  تریح  رازبا  زا  هک  ماهتفر  رتالاب  ایند  گرزب  يامکح 
رایسب هک  دنکیم  لقن  طارقس - نانوی - هفسالف  خیش  زا  مهم  رایـسب  یبلطم  ریز  ترابع  رد  ریگمـشو  نب  سوباق  نب  ردنکـسا  نب  سواکیک 

زب نم  زا  دعب  هک  یمدیسرتن  نم  رگا  هک  دیوگیم  دوخ  یئاناد  اب  طارقس  و  : ) تسا هدنزومآ  رایسب 
منادن و چیه  نم  هک  یمتفگب  قلطم  درک ، يوعد  راب  کی  هب  ار  ناهج  شناد  همه  طارقس  هک  دنیوگ  دننک و  بیع  نم  رد  درخ  لها  ناگر 

نم شناد  دیـسر  اجنادب  ات  دیوگیم : دیاتـس ، شنادب  ار  دوخ  یخلب  روکـشوبا  دشاب . گرزب  يوعد  نم  زا  هک  نتفگ  مناوتن  نکیل  مزجاع و 
امـش ياههشیدنا  تاعلاطم و  مینیبب  دیئامرفب  تیاده ، ياقآ  وماک ، ياقآ  ءالعلاوبا ، ياقآ  يالاح  بوخ ، رایـسب  منادان ) هک  یمه  منادب  هک 
ملاع يهرابرد  رضاح  لاح  هتشذگ و  رد  برغ و  قرش و  رد  هک  یئاهزغم  يهرابرد  شنارکیب و  داعبا  حوطـس و  نآ  اب  یتسه  ناهج  هرابرد 
کی زا  یبسن  ياهیهاگآ  يارب  هک  دـینادیمن  ایآ  تسا ؟ هدوب  تیفیک  تیمک و  هچ  هب  دـناهداد ، یتاـیرظن  هدیـشیدنا و  نآ  داـعبا  یتسه و 

شوارت زا  عالطا  يارب  هک  دـینادیمن  ایآ  دـنکیمن ؟ تیافک  یلومعم  رمع  کی  یناسنا  ریغ  اـی  یناـسنا و  مولع  ياههتـشر  نارازه  زا  هتـشر 
و نیهلاتملاردص ، يردنکـسا ، نولیف  یمزراوخ ، یـسوم  دشرنبا ، انیـسنبا ، یخلب ، رـشعموبا  ینوریب ، ناحیروبا  دـننام  رکفتم  کی  يرکف 

تایعقاو يهرابرد  ناوتیمن  هک  ینکیم  اعدا  هنوگچ  امندوخ ، رعاش  ياقآ  لاحنیا  اب  تسین ؟ یفاک  یلومعم  رمع  کی  نایلاس  همه  دامادریم 
نبا انیسنبا و  زغم  ربارب  اهنویلیم  زغم  لاس و  اهنویلیم  امش  رمع  رگم  درک !؟ لصاح  نیقی  یتسه ، ناهج 

ددـص رد  اسران  ياههشیدـنا  زیچان و  رایـسب  تامولعم  اب  هک  صاخـشا  هنوگنیا  يزادـنیب !!؟ هار  ار  یئاعدا  ناـنچ  یناوتب  هک  تسا  نودـلخ 
هداس تفایرد  اهنآ  راک  هک  هناهب  نیا  هب  بان  نادـجو  ترطف  هب  هجوت  زا  تقیقح  رد  دـنیآیم ، رب  اهنآ  يهرابرد  دـیدرت  ای  تایعقاو  راـکنا 

هیامرـس يهدـنناسر  تیلعف  هب  عقاو  رد  هک   ) لقعت یلاـع  لـحارمب  لوصو  نودـب  يرظن  لـقعت  هیلوا  لـحارم  رد  و  هدـش ، نادرگیور  تسا ،
لالج و تافص  ادخ و  موهفم  يهرابرد  الصا  هک  میسانشیم  ار  رگید  یهورگ  - 4 دیامنیم !! فاوط  دوخ  رود  دشابیم ) مه  نادجوو  ترطف 

زواـجت لـماوع ، رگید  لـئاسم و  نآ  يهراـبرد  ناـنآ  تـفرعم  دـناهدرکن و  يرکف  سدـقا ، تاذ  نآ  تینادـحو  رد  اـصوصخم  وا و  لاـمج 
یئادخ دیهاوخم : نانآ  زا  یتقو  هک  ینعم  نیا  هب  دنشابیم . وا  تافص  ادخ و  يهرابرد  ناشتفرعم  ملع و  یئاسران  ینابرق  هورگ  نیا  دنکیمن .

هک داد  دنهاوخ  لیوحت  امـشب  هناکدوک  سب  یبلاطم  خساپ  رد  دینک  فیـصوت  ام  يارب  تسا ، هتفرگ  رارق  امـش  دیدرت  ای  راکنا  دروم  هک  ار 
ندیـشک رانک  لمحت  يرادـقم  اب  دـنهاوخیمن  نانیا  درادـن . رب  رد  رگید  يرمث  رمع  هدوهیب  فرـص  زج  اهنآ  ندرک  هعلاطم  اـی  نداد  شوگ 

يهبذاج رد  يردقب  نانیا  ینعی  دنوش . يورایور  اهتیعقاو  اب  هدنبیرف ، ياههطلاغم  تامهوت و  تالیخت و  زا  دوخ  نهذ 
رارق دـنیآیم ) دوجوب  ایند  نیا  رد  تیلووسم  نیرب  ساسحا  نتخاس  دوبان  يارب  طقف  هک   ) یئاههطـسفس یقطنمریغ و  تاهیجوت  تالیخت و 
نانیا تفایرد  دنزاسیم . مورحم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  هللادبع  نب  دمحم  یسیع و  یـسوم و  میهاربا و  يادخ  زا  ار  دوخ  هک  دنریگیم 

وا يارب  اعطق  هک  تسرپدوخ - کـی  يارب  نم  حیحـص  تفاـیرد  هک  تسا ، ریذـپناکما  ردـقنامه  ار  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  يادـخ 
کی ای  دیایب و  دوجوب  وا  زغم  رد  یبالقنا  شهج و  رگم  راوشد ، رایـسب  نتـشادرب  یتسرپدوخ  زا  تسد  یلو  تسا ، ریذپناکما  نم  تخانش 
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تبثم رظن  اب  هک  ار  یناسک  لئالد  هک  مینیبیم  ار  رگید  یـضعب  - 5 دریگب . هدهعت  ار  يزغم  نانچ  یجیردت  لماکت  يدنمورین ، رایـسب  لماع 
مکحم هک  تسا  يدئاقع  فلاخم  هک  تهجنآ  زا  ای  دشابیم و  نانآ  تاساسحا  فلاخم  هک  تهجنادب  ای   ) دندنـسپیمن دـنرگنیم  تایهلا  هب 

صاخشا هنوگنیا  ینهذ  طیارش  رد  دیاب  هک  تسنیا  حیحـص  هراچ  دنیآیمرب !! تایهلا  لئاسم  یفن  ددص  رد  هجیتن  رد  و  دناهدیبسچ ) نآ  هب 
ار هدـیقع  نآ  اعقاو  نانآ  ایآ  و  دـنریذپیم !؟ قلطم  شزرا  اـب  ار  تاـساسحا  تسا  نکمم  دـننادیم  هکنیا  اـب  ناـنآ  اـعقاو  اـیآ  هک  میـشیدنیب 

يارب دیدرت  نیمه  تفرگ ، رارق  دیدرت  دروم  تقیقح  کی  هدننک  تابثا  لئالد  زا  يرادقم  رگا  دیوگیم : هک  دنریذپیم 
نادیم رد  تقیقح  کی  یفن  دریگب ، رارق  دیدرت  دروم  هدـننک  تابثا  لئالد  نآ  همه  هکنیا  ضرف  رب  ای  تسا ؟ یفاک  تقیقح  نآ  قلطم  یفن 

!!؟ دشابیمن تایعقاو  قطنم  دض  اعطق  ینهذ  لماوع  ساوح و  تیدودحم  اب  یتسه  تیاهنیب 
هحفص 99] ]

نا همسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذلاوف  ینم ، هنوعمست  ام  دنع  راصبالاب  اومارتت  ینایصع و ال  مکنیوهتسی  و ال  یقاقـش ، مکنم  رجی  ال  سانلااهیا ،
ثعاب نم  صخـش  اب  امـش  تموصخ  مدرم ، يا   ) عماسلا لهج  غلبملا و ال  بذـک  ام  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  یمالا  یبنلا  نع  هب  مکئبنا  يذـلا 

دننام  ) دیونـشیم نم  زا  زیگناتفگـش  ياهربخ  هک  عقوم  نآ  رد  دـیامنن و  مرگرـس  ریحتم و  ار  امـش  نم  اب  یناـمرفان  دـشابن و  نم  بیذـکت 
يربخ دیرفآ ، ار  یناسنا  سوفن  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادخ  هب  دنگوس  اریز و  دینزن ) کمـشچ   ) دـیزادنین مشچ  رگیدـکیب  یبیغ ) رابخا 

نینموملاریما دوخ   ) هدنونش هن  هتفگ و  غورد  مرکا  ربمایپ   ) هدننک غیلبت  هن  تسا . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یما  ربمایپ  زا  مهدیم  امـشب  هک 
رد یهاوخدوخ  ای  تسا و  هدوت  ینادان  لولعم  اـی  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  اـب  تموصخ  فـالتخا و  تسا ). هدوب  ناداـن  مالـسلاهیلع )
زا نونکاـت  امـش  هک  مینک  ضرف  و  دـیاهدرکن ، یط  ار  تفرعم  ملع و  یلاـع  تاـجرد  امـش  هک  مینک  ضرف  مدرم ، يا  یتـسرپدوخ . هـجرد 

تـسدب لوـقعم )) تاـیح   )) یلاـع لوـصا  يهراـبرد  یعـالطا  یگدـنز ، نوگاـنوگ  ياهدادـیور  رد  نـتورف  عوـنتم و  ياـهناسنا  هدـهاشم 
اع مظن  بجوم  تلادع  تسا ؟ توافتم  ملظ  اب  تلادع  هک  دینادیمن  مه  ردق  نیا  ایآ  دیاهدرواین ،

تسا و عامتجا  درف و  دشر  لماع  افـص  قدـص و  هک  دـینادیمن  مه  ردـق  نیا  ایآ  تسا ؟ نآ  هدـننک  ناریو  ملظ  عامتجا و  ياقب  لماع  یل و 
لمع هارمهب  هک  تسین  ملع  ایآ  درادـن ؟ داضت  لهج  اـب  ملع  اـیآ  تسا ؟ روبزم  ورملق  ود  ره  رد  ناـسنا  طوقـس  بجوم  یگدولآ  بذـک و 

دیریگب و رظن  رد  ار  یلـصا  ینابم  نیا  دراذـگیم ؟ ناسنا  رایتخا  رد  ار  ایند  نآ  يدـبا  تایح  ایند و  نیا  دودـحم  یگدـنز  تداعـس  حـلاص ،
غارـس نم  زا  يدـعت  ملظ و  نیرتمک  ایآ  ماهدرکن ؟ راتفر  تلادـع  ضحم  اب  امـش  ناـیم  رد  نم  اـیآ  نم  هک  دیـشیدنیب  نم  يهراـبرد  هاـگنآ 

حبـص و ایآ  متـسین ؟ لهج  زرابم  نیرتگرزب  نم  ایآ  ماهرکن ؟ يرپس  عامتجا  رد  تلادـع  يرارقرب  هار  رد  ار  مرمع  نایلاس  همه  اـیآ  دـیراد ؟
جیورت ار  ملع  نـکمم  هلیـسو  ره  اـب  یعاـمتجا ، تیریدـم  رد  تداـبع ، ماـگنه  رد  راـکیپ ، گـنج و  لاـح  رد  یلوـمعم  یگدـنز  رد  ماـش ،

هچ لغد  غورد و  منادیمن  نم  رگم  دـیاهدید ؟ افـص  قدـص و  فالخ  نم  زا  امـش  تیعقوم ، نیرتزیچان  رد  یتح  هظحل  کی  ایآ  ماهدومنن ؟
اب ار  مرمع  نایلاس  همه  نم  هک  تسا  دـهاش  ناهن  راکـشآ و  هب  اـناد  نیرفآ و  یتسه  دـنوادخ  یلب ، دـیامنیم ؟ یمدآ  بیـصن  يدـب  جـیاتن 
رد نم  ددرگیم . عقاو  فالخ  بکترم  هن  دیوگیم و  عقاو  فالخ  هن  زگره  یـصخش  نینچ  مدـنارذگ ، تفرعم  تلادـع و  افـص و  قدـص و 

ادخ اب  تالاح  يهمه 
هار دوخب  يدـیدرت  نم  راتفگ  رد  سپ  منادـیم . یبوخب  نایوگغورد  اـب  ار  وا  تموصخ  یتخـس  مباـییم و  رد  منیبیم و  ار  وا  مطاـبترا ، رد 

رگا و   ) دـیاهدیدن یهلا  یناسنا - لوصا  فالخ  نیرتکچوک  نم  رادرک  رد  هکنانچمه  دـیامنن ، ناتهفالک  جـیگ و  نم  اب  ینامرفان  دـیهدن و 
یتقو تلع  هچ  هب  نیاربانب ، دید ) دیهاوخن  نم  زا  یئاطخ  چیه  يدنوادخ  فطل  هیاس  رد  مینک ، یگدنز  ایند  تاظحل  نیرخآ  ات  امـش  نم و 
دنزرف دـینکیم  روصت  ایآ  دـینزیم !! کمـشچ  رگیدـکی  هب  میوگیم ، بیغ ) ملاع   ) يرهاـظ هدرپ  تشپ  تاـنایرج  هراـبرد  ینانخـس  نم  هک 

هدرپ تشپ  زا  نم  هک  یعقوم  نآ  رد  امـش  يرآ ، اشاح . اشاح و  دروایب ، نابز  رب  یعقاو  فالخ  دراد ، ادـخ  اب  میقتـسم  طابترا  هک  بلاـطیبا 
امش اریز  دییامن ، لهج  لدابت  ناتیاهمشچ  صاخ  شدرگ  اب  دینزب و  کمشچ  دیرگنب و  رگیدکی  يورب  دیدش  یتفگش  اب  دیاب  مهدیم ، ربخ 
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لـهج و ناـینابرق  يا  دــیمهفب ؟ ار  هدرپ  تـشپ  تاـیعقاو  دــیناوتیم  هنوـگچ  دــیمهفیمن ، ار  هدرپ  يور  ياهدادــیور  طـباور  لــلع و  هـک 
نم اهناسنا ، هدـننیرف  اب  دـنگوس  دفاکـشیم و  ار  هناد  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس  هکلب  میوگیمن ، مدوخ  زا  ار  یبیغ  رابخا  نآ  نم  يدنـسپدوخ ،

اکنا دیدرت و  تلع  دینکیم ؟ دیدرت  ای  راکنا  ارچ  دیریذپیمن و  ارچ  میامنیم . غالبا  امشب  هتفرگ و  ارف  ربمایپ  زا  ار  اهنآ 
يوضع يرهاظ  هباشت  دییامن . هسیاقم  امـش  اب  ار  ناکاپ  راک  دیابن  هک  دینادیمن  دـینکیم و  ناتدوخ  نم و  نایم  هک  تسا  ياهسیاقم  امـش  ر 

یف هتایارب  صحف  ماشلاب و  لیلض  یلا  رظنا  یناکل  هیداب  ردنا  تسا  ریش  یکی  نیو  هیداب  ردنا  تسا  ریـش  یکی  نآ  اریز  دهدن  بیرف  ار  امش 
اهجاوماب برحلا  تجام  اهبایناب و  اهئانبا  هنتفلا  تضع  هتاط ، ضرالا و  یف  تلقث  هتمیکش و  تدتـشا  هترغاف و  ترغف  اذاف  نافوک ، یحاوض 

نتفلا تایار  تدقع  هقراوب ، تقرب  هقـشاقش و  ترده  ههعنی و  یلع  ماق  هعرز و  عنیا  اذاف  اهحودـک ، یلایللا  نم  اهحولک و  مایالا  نم  ادـب  و 
هدیـشک و هدـبرع  ماـش  رد  تسا  هارمگ  تخـس  هک  ار  یـصخش  مینیبیم  ناـنچ  هتبلا   ) مـطتلملا رحبلا  مـلظملا و  لـیللاک  نـلبقا  هلـضعملا و 

ماگ ددرگ و  تخـس  شعانتما  تمواقم و  دوش و  زاب  شناهد  هک  اجنآ  ات  تسا ، هتفرگ  هفوک  فارطا  رد  دوخ  ياـهمچرپ  يارب  یهاـگیاج 
دشکب و رس  دوخ  جاوما  اب  گنج  دزگب و  شیاهنادند  اب  ار  دوخ  نادنزرف  بوشآ ، هنتف و  ماگنهنآ  رد  دنک و  نیگنس  نیمز  رب  وا  نتـشاذگ 
هب شاهتـشاک  هک  ماگنهنآ  رد  دـیامن . زورب  اهنآ  ياهمخز  رثا  شیاهبـش  زا  دوش و  راکـشآ  سوبع  نشخ و  يهرهچ  نارود  نآ  ياهزور  زا 

دیشخرد وا  قارب  يهحلسا  دیآ و  رد  ادص  هب  وا  ياههقشقش  دتسیاب و  دوخ  لامک  دح  رد  دسر و  لامک  دح 
مطالتم يایرد  کیرات و  بش  دننام  دنوش و  هدامآ  هتـسب و  هدننک  زجاع  تخـس و  رایـسب  هنتف  ياهمچرپ  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دریگب ، ن 
يهرابرد هغالبلاجهن  ناحراش  دنزیم . هفوک  فارطا  رد  مچرپ  دشکیم و  هدـبرع  ماش  رد  هک  یهارمگ  دـنروایب ). يور  دـنیآ و  رد  تکرحب 

. دـناهداد حـیجرت  ار  دـیدحلایبا  نبا  رظن  یئوخ  یمـشاه  هللابیبح  ازریم  ینارحب و  مثیم  نبا  دـناهداد . فلتخم  تارظن  یهارمگ  نیا  نییعت 
نینموـملاریما هک  اـهتمالع  اهتفـص و  نیا  اریز  ناورم ، نب  کلملادـبع  زا  تسا  هیاـنک  هارمگ  نـیا  و  : )) تـسا ریز  رارقب  حراـش  نـیا  رظن 

، درک توعد  دوخ  تسایر  شریذپ  هب  ار  مدرم  هکیعقوم  کلملادبع  اریز  تسا . وا  ریغ  زا  رتلماک  کلملادـبع  رد  تساهدومرف ، مالـسلاهیلع 
دوخ تکرح  اب  یهاگ  دومن - ریگیاـج  هفوک  رد  ار  دوخ  ياـهمچرپ  هک  دوب  وا  و  وا . يهرعن  هدـبرع و  ياـنعم  تسنیا  دومن و  ماـیق  ماـش  رد 

ات وا ، زا  ریغ  ناورم و  نب  رـشب  شردارب  دـننام  درک ، بصن  هفوـک  رد  هک  یئارما  اـب  یهاـگ  تشک و  ار  بعـصم  تفر و  هک  قارع ، يوـسب 
ینیگنـس نیمز  رب  وا  ياهماگ  هدـش و  دـیدش  شتردـق  تمواـقم و  هک  دوب  ناـمز  نیا  رد  تشگ و  یهتنم  فسوی  نب  جاـجح  هب  رما  هکنیا 

نب ا نمحرلادبع  جراوخ و  اب  اههنتف  دش و  تخس  رایسب  رایسب  مدرم ) یگدنز   ) رما هک  دوب  عقوم  نیا  رد  تسا و  هدومن 
تخس و ياههنتف  ياهمچرپ  دیسر و  تکاله  هب  هعرز ) عنیا  يانعم  تسنیا  و  ، ) دش لماک  کلملادبع  رما  هکیماگنه  تشگ . مکارتم  ثعش 
و دنتخادنا ، هارب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دیز  اب  بلهملاینب و  اب  وا  نادنزرف  هک  یئاهگنج  دننام  دش ، هدامآ  هتـسب و  يو  زا  دعب  هدـننک  ناوتان 
ملظ و رگید  دننام  تسویپ و  عوقوب  هفوک  رد  نانآ  هریغ  هریبه و  نب  رمع  يرسیق و  دلاخ  رمع و  نب  فسوی  راگزور  رد  هک  یئاههنتف  دننام 

فتلت لـیلق  نع  و  فصاـع ، نم  اـهیلع  رمی  فصاـق و  نم  هفوکلا  قرخی  مک  و  مدرم )). ندرب  نیب  زا  لاوـما و  ندرک  نکهشیر  اهيدـعت و 
هدنهج دنمورین و  یئاهداب  و  دفاکشب ، دردب و  ار  هفوک  هک  زو  دنت  اسب  هچ  و   ) دومحملا مطحی  مطحی و  مئاقلا و  دصحی  و  نورقلاب ، نورقلا 
تـسا هداتـسیا  بوـشآ  رد  هکیـسک  نآ  دـنوش ) خاـش  هب  خاـش   ) دـنچیپب مهب  هورگ ) ود  اـی   ) مدرم یناـمز  كدـنا  رد  و  درذـگب ، هفوـک  زا 

نبا هدیقعب  انب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  تسا  نکمم  ددرگ ). دوبان  ناوتان )  ) تسا هدش  ورد  هکیـسک  دوش و  ورد  تسادـنمورین ) )
دوباـن زا  روظنم  هیماینب و  يارما  ناگدـش ، ورد  زا  روظنم  هیرظن  نیارباـنب  دـشاب ، هدوب  ساـبعینب  هیماینب و  ياـهگنج  هراـبرد  دـیدحلایبا 

یما دوصقم  هک  تسا  لمتحم  و  دندشیم . هتشک  سابعینب  تسدب  هک  دناهیماینب  زا  یئارسا  ناگدش ،
نیب زا  نانآ  ناوتان )  ) ياههدش ورد  هک  دنوشیم  ورد  هنوگنامه  اهنآ  يایوقا )  ) اههداتسیا هک  تسا  اههنتف  یلک  لصا  مالـسلاهیلع  نینموملار 
نیا يانبم  رب  ام  تسا و  یئوخ  یمـشاه  زا  هیرظن  نیا  تسا . هتـشاد  نایرج  زین  هیماینب  سابعینب و  ياهگنج  يهراـبرد  رما  نیا  و  دـنوریم .

تردـق دـندرگیم . ورد  اههنتف  نامه  ساد  اب  زین  نادـنمتردق  دـنوشیم ، دوبان  اههنتف  رد  ناناوتان  رگا  میئاـمنیم . ریـسفت  ار  تـالمج  هیرظن ،
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یلمع ره  : ) دـیوگیم هـک  نوناـق  نآ  اـصوصخم ، دـننکیم ، شوـمارف  ار  یتـسه  نیناوـق  هـمه  هـک  دـنوشیم  تردـق  تـسم  ناـنچ  ناتــسرپ 
هوک ناـهج  نیا  تسا  یک  عیاـض  یـسک  نوـچمه  نم  نوـخ  تسا  يو  رب  ادرف  زورما و  تسا  نم  رب  هک - دـننادیمن  و  دراد ) یلمعلاسکع 

زا رـشب  ینالوط  ناتـساد  زاب  هیاس  نآ  وا  يوس  ددرگ  زاب  زارد  هیاس  دنکفا  راوید  هچ  رگ  ادـص  ار  اهادـن  دـیآ  ام  يوس  ادـن  ام  لعف  تسا و 
هک شوـگرخ  هلیـسوب  ار  دوـخ  یگدـنرد  يازـس  ریـش  هک  تسا  هدروآ  ناریجخن  ریـش و  ناتـساد  ناـیاپ  رد  يوـلوم  هک  تسناـمه  تـهجب 
هک ار  یلاعبانج  زورما  همعط  دـیوگیم : دروآیم و  یهاچ  رـس  هب  ار  ریـش  شوگرخ  یلیثمت ، ناتـساد  نآ  رد  دـنیبیم . فیعـض ، تسیناویح 

ریش نآ  تراسج  زا  ریش  هاچ . نیا  يوت  تفر  تفرگ و  نم  زا  ارنآ  اج  نیمه  رد  يریش  مدروآیم ، نم  دوب ، یشوگرخ 
هک یتارج  يازج  هک  منامهفب  وا  هب  ات  هدـب  ناشن  نمب  ار  ریـش  نآ  تفگ : شوگرخ  هب  تفـشآرب و  هتفر  هاـچ  يوت  هتفرگ و  ار  وا  همعط  هک 
مه اب  ات  ریگب ، دوخ  لغب  هب  ارم  وت  مسرتیم ، ریش  نآ  زا  نم  زیزع ، ریش  يا  تفگ : شوگرخ  تسیچ ؟ تسا  هتفرگ  وت  زا  ارم  همعط  هدرک و 
هب شوگرخ  يریش  دید  درک و  اشامت  هاچ  هبل  زا  دمآ  درک و  لغب  ار  شوگرخ  ریش  مینیبب . تسا  هاچ  يوت  هک  ار  لغب  هب  شوگرخ  ریـش  نآ 
دید بآ  رد  ار  شیوخ  مصخ  هکنوچ  تفز  شوگرخ  شرب  رد  يریش  لکـش  تفت  بآ  زا  دید  شیوخ  سکع  ریـش  تسا ! هاچ  هت  رد  لغب 
نیا ناملاظ  ملظ  تشگ  ملظم  هاچ  دوب  هدنیآ  شرس  رب  شملظ  هکناز  دوب  هدنک  واک  یهچ  ردنا  داتف  رد  دیود  هچ  ردنا  تشاذگب و  ارو  رم 
يارب زا  ینکیم  یهاـچ  ملظ  زا  وت  هک  يا  رتـب  ار  رتدـب  تسا  هدومرف  لدـع  رتلوـه  اـب  شهچ  رتملاـظ  هک  ره  ناـملاع  هلمج  دـنتفگ  نینچ 

هچ دوـخ  رهب  نتم  رب  هلیپ  مرک  نوـچ  دوـخ  درگ  ینبیب  هاـچ  رعق  ردـنا  هـک  ناد  ینکیم  یملظ  وـت  رگ  نافیعـض  رب  ینتیم  یماد  شیوـخ 
اریط ازج  کـن  دـیمر  وت  زا  وت  مصخ  یلیپ  وت  رگ  ناوخب  هللارـصن  ءاـج  ذا  یبن  زا  نادـم  یمـصخیب  وت  ار  نافیعـض  رم  نک  هزادـنا  ینکیم 

زگ شنادندب  رگ  نامسآ  هاپس  رد  دتفا  لغلغ  ناما  دهاوخ  نیمز  رد  یفیعض  رگ  دیسر  تیلابا 
وا ار  دوخ  سکع  ودـع  زا  مدـنآ  تخانـشن  ار  شیوخ  ولغ  هچ و ز  رد  دـید  ار  دوخ  ریـش  ینک  نوچ  دریگب  تنادـند  درد  ینک  نوخرپ  ي 

ناشیا ردنا  نالف  يا  ناشیا  رد  دـشاب  وت  يوخ  ناسک  رد  ینیب  هک  یملظ  اسب  يا  دیـشک  يریـشمش  شیوخ  رب  مرجال  دـید  شیوخ  يودـع 
ار دـب  نیا  دوخ  رد  ینتیم  تنعل  راـت  مدـنآ  دوخ  رب  ینزیم  دوخ  رب  مخز  نآ  یئوت و  نآ  وت  یتسمدـب  ملظ و  قاـفن و  زا  وت  یتـسه  هتفاـت 
هب نوچ  درک  هلمح  دوخ  رب  هک  يریـش  نآ  وچمه  درم  هداس  يا  ینکیم  دوخ  رب  هلمح  ناجب  ار  دوخ  يا  هدوب  نمـشد  هنرو  نایع  ینیبیمن 

دومنیم سک  رگد  شک  نآ  وا  شقن  دوب  هک  دش  ادیپ  رعق  رد  ار  ریش  یسکان  نآ  دوب  وت  زک  ینادب  سپ  یسر  ردنا  دوخ  يوخ  رعق 

اهیتخس هنیمز  رد  هبطخ 101-

هحفص 107] ]
رد داعم  هب  طوبرم  ثحابم  زا  يرادقم  تسا . باسح  یسررب  يارب  اهناسنا  همه  عامتجا  زور  تمایق ، زور  مود  دص و  هبطخ  یمومع  ریسفت 
ات هحفص 137  زا  مهد  دلجم  ات 291 و  هحفص 280  زا  مهن  دلجم  ات 11 و  هحفص 8  زا  مجنپ  دلجم  ات 304 و  هحفص 298  زا  مراهچ  دلجم 

ات 230 هحفص 225  زا  ات 126 و  هحفص 122  زا  ات 93 و  هحفص 91  زا  ات 87 و  هحفص 85  زا  ات 51 و  هحفص 46  زا  مهدزیس  دلجم  149 و 
: ساسایب مهوت  نیا  هب  هیکت  هک  میاهدش  رکذتم  ار  هلاسم  نیا  اهراب  مینکیم : حرطم  باسح  هرابرد  یثحب  دروم  نیا  رد  تسا . هدـش  حرطم 

ملاع رد  ءایـشا  نایم  ینوناق  طباور  تسا  هتـسناوتن  لاح  اـت  سک  چـیه  اریز  تسا ، یفاـک  مولع  همه  یفن  يارب  تسین !! سپ  منیبیمن  نوچ 
نایرج رد  ءایـشا  رگید  اب  ینوناق  هطبار  نودـب  هک  درادـن  دوجو  تعیبط  ملاع  رد  يدادـیور  عوضوم و  چـیه  فصونیا  اب  دـنیبب ، ار  تعیبط 

يدـحا چـیه  زین  و  دـیامنیم . میظنت  ار  یملع  لوصا  نیناوق و  نآ ، كرد  اـب  اـهناسنا  هک  تسا  ءایـشا  ناـیم  هطبار  تیمومع  نیمه  و  دـشاب .
، تاقیدصت تاروصت ، هشیدنا ، لقعت ، دادـعا ، تاظوفحم ، اهنویلیم  دـننام  تسا ، هدـیدن  ار  يزغم  یناور و  ياهتیلاعف  اههدـیدپ و  نونکات ،

عاونا اب  مالآ  دئاذل و  دنراد ، هک  ینوگانوگ  عاونا  اب  اهدیرجت  اهمیسجت و  اهیناعم ، یعادت 
نتفگ نخـس  رظن و  راهظا  قح  دشاب . هتـشاد  اهنآ  دوجو  رد  يدیدرت  سک  ره  دـنراد و  تقیقح  اهنآ  همه  یلو  دـنراد ، هک  یفلتخم  رایـسب 
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تـسا رتهب  دوش ، رکنم  دنیبیمن ، ار  اهنآ  هک  لیلد  نیا  هب  ار  زورنآ  رد  باسح  داعم و  تیعقاو  یـسک  رگا  نیاربانب ، درادن . ار  ناسنا  هرابرد 
ءایـشا نایم  طباور  نایرج  زا  هک  یلک  یئایاضق  زا  دنترابع  یملع  نیناوق  میتفگ : هکنانچ  اریز  دوش ، رکنم  ار  یملع  نیناوق  همه  تسخن  هک 

همه دیاب  یصخش  نینچ  زین  و  دنتسین . سمل  هدهاشم و  لباق  طباور  هجو  چیهب  هک  تسین  دیدرت  ياج  دنوشیم و  هدافتـسا  تعیبط ، ملاع  رد 
نب نیسح  سیئرلاخیش  هب  ریز  یعابر  دنـشابیمن . هدهاشم  لباق  اهنآ  نیناوق  لئاسم و  تاعوضوم  اریز  دنادب ، یفتنم  ار  يزغم  یناور و  مولع 

دسرب نایاپ  هب  هک  يزور  نوزخم  دنام  راگزور  نزخم  رد  نونک  وحم  دش  هک  شقن  ره  تئیه و  ره  تسا : هدش  هداد  تبسن  انیس  نب  هللادبع 
هدکیم نیا  رد  كاخ  فک  کی  دننک  هداب  حدق  اییم  مخ  ای  وبس  ای  تسا : هتفگ  رگید  یکی  نوریب  قح  دروآ  شبیغ  نزخم  زا  کلف  عضو 

همه ینیع  نتخاس  سکعنم  هار  مه  تفرگ و  دـهاوخ  ماجنا  یحول )  ) یباتک طبـض  هار  زا  مه  تمایق ، زور  رد  هبـساحم  لـمع  دوشن  عیاـض 
دش نایب  ینآرق  تایآ  رد  هار  ود  ره  و  تسا ، هدش  رداص  ناسنا  زا  هک  یتاکرح  نانخس و  اهراک و 

اهاصحا و الا  هریبک  هریغـص و ال  رداغی  باتکلا ال  اذـهل  ام  انتلیو  اـی  نولوقی  هیف و  اـمم  نیقفـشم  نیمرجملا  يرتف  باـتکلا  عضو  و  تسا : ه 
رد دناهتفرگ ، رارق  نآ  رد  هک  یعضو  زا  هک  ینیبیم  ار  ناراکهنگ  دش . هداهن  رب  باتک  و  . ) ادحا کبر  ملظی  ارـضاح و ال  اولمع  ام  اودجو 

اهنآ هکنیا  رگم  ار  یگرزب  هثداح  هن  هدرک و  اهر  ار  یکچوک  هثداح )  ) هن هک  باتک  نیا  يارب  تسیچ  ام ، رب  ياو  يا  دنیوگیم : دنتـشحو و 
نم و  هری . اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  دنکیمن ). ملظ  يدحا  چیه  هب  راگدرورپ  دناهدرک و  هک  ار  هچنآ  دنتفای  رضاح  تسا و  هدرمـش  رب  ار 
ارنآ دهدب  ماجنا  رش  ياهرذ  نزو  هب  هکیـسک  و  دید . دهاوخ  ارنآ  دهدب  ماجنا  ریخ  ياهرذ  نزو  هب  هک  سک  ره   ) هری ارـش  هرذ  لاقثم  لمعی 
اعطق تسا و  هدیـشوک  هک  هچنآ  زج  ناسنا  يارب  تسین  اعطق  و   ) يری فوس  هیعـس  نا  و  یعـس . اـم  ـالا  ناـسنالل  سیل  نا  و  دـید ). دـهاوخ 
نامگ هتشذگ  رد  نارکفتم  زا  یضعب  هکنیا  . درادیم نایب  ار  ناسنا  لامعا  هئارا  عون  ود  ره  تایآ  نیا  دش ). دهاوخ  هدید  وا  ششوک  يدوزب 

يولوم و نیدـلالالج  دـننام  گرزب  ینارکفتم  یتح  هکلب  دـنتفر ، نیب  زا  هکنیمه  دنتـسین و  ءاقب  لقن و  لباق  اـهتکرح  ضارعا و  دـندرکیم 
فریذپ رگید  لاکشا  رد  ار  ضارعا  ءاقب  لقن و  زین  هتشذگ  ياهنارود  نیملکتم  زا  ياهدع 

رد یلو  تسا ، فیک  هلوقم  زا  وراد  راـک و  هلوقم  زا  تعارز  هکنیا  اـب  دـیوگیم : ءارآ  نآ  هب  هطاـحا  اـب  هک  تسا  يولوم  هلمجنآ  زا  دـناهت ،
انف دـش  دـب  ضرع  نز  حاکن  نآ  هلـسلس  ار  وم  درک  وم  يوراد  هلبنـس  دـش  اهکاخ  تعارز  زا  دـنهدیم - همادا  دوخ  دوجوب  رهاوج  تروص 

تـشگ ضرع  مه  ندناشن  ناتـسب  نآ  تسه  ضرغ  ندیئازب  هرک  رهوج  ضرع  ار  رتشا  بسا و  ندرک  تفج  ام  دش ز  لصاح  دنزرف  رهوج 
ضرع نیز  اهش  دشاب  ضرع  ندرک  یلقیص  رابب  دش  رگایمیک  ناز  يرهوج  راکب  ندرب  ایمیک  ناد  ضرع  مه  ضرغ  کنیا  شاهویم  رهوج 

ار زب  يهیاس  شمخ  دشاب  ضرع  ندرک  تفـص  نیا  مرم  امنب  ار  ضارعا  نآ  لخد  ماهدرک  اهلمع  نم  هک  وگم  سپ  افـص  دبای  یمه  رهوج 
شقیاس مهدوب  هلگ  قیال  شقیال  مه  دوب  يزیچ  ره  لقن  رگد  نوک  دوب  یناف  ره  رشح  رگد  نول  دش  لقن  اهضرع  نیا  شکم …  نابرق  یپ 

اب یتـفج  یتـفج و  شبنج  ضرع  يدوب  وت  هن  دوخ  ردـنا  رگنب  تسیتـبون  ار  ضرع  کـی  ره  تروص  تسیتروص  ار  ضرع  ره  رـشحم  زور 
شرد فقس و  هفص و  نوزوم  دوب  شوخ  میدید  ام  هک  هناخ  نالف  ناک  اههناسفا  نوچ  دوب  سدنهم  رد  اههناشاک  هناخ و  ردنا  رگنب  ضرغ 

اهشیپ ره  يهیام  لصا و  تسیچ  اههشیب  زا  تخرد  دروآ و  تلآ  اههشیدنا  ضرع و  نآ  سدنهم  زا 
لمع رد  دـمآ  رخآ  رکف  لوا  ضرع  زا  زج  دـشن  لصاح  رگن  رد  ضرغیب  ار  ناـهج  يازجا  هلمج  ياهشیدـنا  ضرع و  زج  لاـیخ و  زج  ي 

هچ رگا  دمآ  دوجوب  هک  يزیچ  اریز  دنامیمن ، یعوضوم  مودـعم ) هداعا  ندوب  لاحم   ) زا ثحب  يارب  نیاربانب ، لزا  رد  ناد  نانچ  ملاع  تینب 
بـسانم هک  يرگید  تیوه  ای  لکـش  رد  یلو  تسا ، ینوگرگد  رییغت و  رد  امئاد  تسین و  لاح  کی  رد  هظحل  کی  یتح  قیقد  هاگدـید  زا 

يارب اهنآ  جئاتن  یناسنا و  تاکرح  لامعا و  ياقب  ترورض  لیلد  نیرتیساسا  دهدیم . همادا  دوخ  دوجوب  تعیبط  هدرپ  تشپ  رد  تسا ، نآ 
یتیفیک اب  سفن  تسا  هتخودنا  دوخ  يارب  تاکرح  لامعا و  هلیـسوب  ایند  نیا  رد  هک  تسا  یتیفیک  اب  سفن  تیدبا  تمایق ، زور  رد  باسح 

شتاکرح لامعا و  همه  دراد ، هک  يدرجت  تهجب  یناسنا  سفن  تسا . هتخودنا  دوخ  يارب  تاکرح  لامعا و  هلیـسوب  ایند  نیا  رد  هک  تسا 
صاخ یتیفیک  لکـشب  تمایق  زور  رد  ار  دوخ  هجیتن  لمع  نآ  دراد و  دوخ  رد  ار  لتق  لمع  تقیقح  رد  لتاق  سفن  کـی  دراد . دوخ  رد  ار 
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يراخ دوب  رو  ینشلگ  لگ  تاهشیدنا  دوب  رگ  ياهشیر  ناوختـسا و  دوخ  یقب  ام  ياهشیدنا  نامه  وت  ردارب  يا  دروآیم - دوجوب  سفن  رد 
رادب تسود  ار  یگنس  يدرم  رگا  و  . ) هعم هللا  هرشحل  ارجح  بحا  الجر  نا  ول  و  تسا : هدمآ  یتیاور  رد  ینخلگ  همیه  وت 

هداد رکذت  اهناسنا  همه  عامتجا  تسا ، تمایق  زور  فیـصوت  رد  هک  ریـسفت  دروم  هلمج  رد  درادیم ). روشحم  گنـس  نامه  اب  ار  وا  ادخ  د ،
تماـیق زور  . ) ساـنلا هل  عوـمجم  موـی  کـلذ  هلمجنآ : زا  تسا ، هدوـمن  حیرـصت  دروـم  دـنچ  رد  ار  عاـمتجا  نیا  دـیجم  نآرق  تسا . هدـش 

هب وگب  . ) مولعم موی  تاقیم  یلا  نوعومجمل  نیرخالا  نیلوالا و  نا  لق  دنوشیم ). عمج  باسح ) يارب  ایادـخ  ور  نآ  رد  مدرم  هک  تسیزور 
يانعم امایق . اعوضخ ، دـیامرفیم : و  تشگ ). دـنهاوخ  عمج  مولعم  يزور  هاـگیاج  هب  ناـنآ  ياـهرخآ  اـت  اـهلوا  زا  مدرم  همه  اـعطق  ناـنآ :

. نیملاـعلا برل  ساـنلا  موقی  موـی  ریز : هیآ  رد  مه  ماـیق  لـعف  مهراـصبا و  اعـسخ  هیآ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هلمج  رد  اـعوضخ 
یعیبط هجیتن  دـب  کین و  هنوگ  ره  ندـش  یفتنم  تسا . هدـمآ  دنتـسیایم ). نایملاع  راـگدرورپ  يارب  باـسح  يادا  يارب  مدرم  هک  يزور  )

یتسادرف ار  رهد  زارد  زور  نیا  هن  رگ  یتسیزاـب  رـسب  رـس  مجنا  خرچ و  راـگزور و  هک - بلطم  نیا  تماـیق  زور  راـکنا  اـی  ندرک  شومارف 
زا نیرتگرزب  زا  هجوت  لباق  ياهدـع  زا  ار  روبزم  بلطم  بناجنیا  هکنیا  هفاضاب  تسین ، دـیدرت  راکنا و  لـباق  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  یقیقح 

قئاقح ق يرادقم  زا  ناسنا  کی  هک  تسا  یفاک  طقف  هک  مینیبیم  بلطم  نیرتیهیدب  ماهدید  برغ  قرش و  نارکفتم 
تابثا يارب  لالدتـسا  رد  نداد  لیـصفت  يارب  يزاین  بناجنیا  هک  تسا  تهجنیا  زا  دریذپب . دمهفب و  ارنآ  ات  دشاب ، هدوب  هاگآ  یتسه  ینونا 
یفتنم زا  تسترابع  هک  میوشیم  رکذتم  ار  تمایق  زور  راکنا  ای  ندرک  شومارف  هجیتن  رصتخم ، يروآدای  يارب  اذهعم  مینیبیمن . بلطم  نیا 

عفاـنم و ذــئاذل و  هار  رد  ار  مدآ  دـالوا  هـمه  هـکلب  نوـیلیم ، اهدــص  اــضرف  هـک  یناــسنا  هنوـمن : ناوـنعب  دــب . کــین و  هنوـگ  ره  ندــش 
ءایحا يونعم  یحور و  روما  ای  شاعم  رظن  زا  ار  اهناسنا  هکلب  نویلیم ، اهدص  اضرف  هکیـسک  اب  دشکب  نوخ  كاخب و  دوخ  ياهیگماکدوخ 

ناوتان و یتلایخ و  تخبدـب و  مود  صخـش  زورنآ ، رد  باـسح  داـعم و  ندوبن  ضرف  رب  تفگ : دـیاب  هکلب  درادـن ، یقرف  چـیه  دـشاب  هدرک 
رد تسا !! هتخادرپ  نارگید  هـب  هتـشاذگ و  راـنک  ار  دوـخ  ياـهیتسرپدوخ  اـهیگماکدوخ و  عفاـنم و  تاوهـش و  هـک  تـسا  هدوـب  قـمحا 

دنمشیدنا تخبشوخ و  تسا ، هتشادرب  نیمز  يور  زا  ار  رشب  لسن  اهیگماکدوخ  تفنم و  تذل و  یگزیگنا  هب  هک  لوا  صخـش  هکیتروص 
يدام تداعـس  هار  رد  ار  دوخ  ياهورین  عاونا  هکنآ  ياجب  دنمورین  ياهروشک  زورما  هک  هلاسم  نیمه  يور  دشابیم !! دنمورین  دـنمدرخ و  و 
راتـشک يارب  دـنزادنیب ، راـکب  دنـشکیم ، هلعـش  لـهج  رقف و  شتآ  رد  هک  یناـسنا  عماوج  رگید  مدرم  ناـشدوخ و  عماوج  مدرم  يونعم  و 

رگیدکی
دوخ يادخ  اب  دنیامنیم و  فرصم  جارختـسا و  ار  دوخ  تشیعم  داوم  تعیبط  خالگنـس  زا  نیبج  قرع  اب  ایند  نیا  رد  هک  یئاهناسنا  رگید  و 

تـسنیا قوف  نایرج  زا  رتروآ  تفگـش  باسح . زور  یـشومارف  راکنا و  یعیبط  الماک  هجیتن  تسنیا  دناهدومن . مایق  دـننکیم ، رارقرب  طابترا 
اهیتشز و زا  يرود  ترورض  نادجو و  زا  يوریپ  یناسنا و  یلاع  ياهـشزرا  اهیکین و  زا  عافد  رد  نانچ  تسرپدوخ  ناشنم  یلوایکام  هک 

همه ندرک  ینابرق  يارب  ار  هنحـص  هار  نیا  زا  دنبیرفیم و  ار  حولهداس  ياهناسنا  هک  دیامنیم  یناوخ  زجر  اهیـشک  نادـجو  اهشزرا و  دـض 
تبون ات  دننایرگب  ار  اهناسنا  راذگب  دنزاسیم !! اهیگماکدوخ  زا  رتشیب  هچ  ره  يرادروخرب  زج  هک  یفادها  ربارب  رد  لئاسو  ناونعب  تایعقاو 

. دوشیم نوگرگد  تمایق  زور  رد  ناهیک  عضو  دـیزرل ). دـهاوخ  نانآ  ياپ  ریز  نیمز  و   ) ضرالا مهب  تفجر  و  دـسر . ارف  نانآ  نتـسیرگ 
ارنآ تیفیک  هچرگا  دنکیم ، ینیبشیپ  داتفا  دهاوخ  قافتا  گرزب  ناهیک  رد  هک  ار  یساسا  ینوگرگد  لامجا  روطب  يزورما  یملع  ثحابم 

. هعقاولا تعقو  اذا  هلمجنآ 1 - زا  تسا  هدـمآ  ناوارف  ینآرق  تایآ  رد  ناهیک ) عضو  ینوگرگد   ) هثداح نیا  دـیامنیمن . نایب  لـماک  روطب 
. اثبنم ءابه  تناکف  اسب . لابجلا  تسب  و  اجر . ضرالا  تجر  اذا  هعفار . هضفاخ  هبذاک . اهتعقول  سیل 

. تسا هدـننک  دـنلب  هدـننک و  تسپ  هک  تسا  يزور  تـسین . غورد  يزور  ناـنچ  عوـقو  تسوـیپ . عوـقوب  تماـیق )  ) هثداـح نآ  هکیماـگنه  )
هدننک و تسپ  تمایق  زور  هکنیا  يانعم  رد  دنتـشگ ). هدـنکارپ  يرابغ  دـننام  و  دنتـسکش . اههوک  هدرک و  دـیدش  تکرح  نیمز  هکیماگنه 

هدـننک دـنلب  تسا و  یمدرم  هدـننک  دـنلب  تسا و  یمدرم  هدـننک  تسپ  دـیوگیم : سابع  نبا  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  تسا ، هدـننک  دـنلب 
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یـسربط تشهب . هب  تسا  یمدرم  هدننک  دنلب  شتآ و  هب  تسا  یمدرم  هدننک  نوگنرـس  تمایق  زور  دناهتفگ  یئابجو  نسح  رگید و  یمدرم 
ضرالا و تلمح  و  - 2 سکعلاب . دـندومنیم و  گرزب  ایند  رد  هک  تمایق  زور  رد  تسا  یمدرم  ندـش  تسپ  هیرظن  ود  ره  عماج  دـیوگیم :
رد هدش و  هتشادرب  دوخ  ياج  زا  اههوک  نیمز و  و  . ) هیهاو ذئموی  یهف  ءامسلا  تقـشنا  و  هعقاولا . تعقو  ذئمویف  هدحاو . هکد  اتکدف  لابجلا 

تسس رایسب  يزور  نینچ  رد  نامسآ  تفاکش . مه  زا  نامسآ  و  دش . عقاو  تمایق )  ) هعقاو هک  تسا  يزور  نینچ  رد  دندش . هتـسکش  رابکی 
هنابرطضم تخس  یتکرح  اههوک  نیمز و  هک  تسا  يزور  تمایق  . ) الیهم ابیثک  لابجلا  تناک  لابجلا و  ضرالا و  فجرت  موی  - 3 دوشیم ).

راموط دننام  ار  نامسآ  هک  يزور  . ) بتکلل لجسلا  یطک  ءامسلا  يوطن  موی  - 4 دنیآیم ). رد  نایرج  هب  یگیر  تروصب  اههوک  دننکیم و 
.( میناچیپیم

هتفای ققحت  دـنوادخ  هدـعو  دفاکـشیم ، مه  زا  زورنآ  بعر  لوه و  زا  تمایق ) زور  رد   ) نامـسآ . ) الوعفم هدـعو  ناک  هب  رطفنم  ءامـسلا  - 5
ناسنا . ) رفملا نیا  ذـئموی  ناـسنالا  لوقی  رمقلا . سمـشلا و  عمج  و  رمقلا . فسخ  و  رـصبلا . قرب  اذاـف  هماـیقلا . موی  ناـیا  لـسی  - 6 تسا ).

ندش و هتفرگ  رد  هام  باتفآ و  و  درک . فوسخ  هام  و  تشگ . هریخ  مشچ  هک  تسا  یعقوم  تمایق ) زور  ( ؟ تسا یک  تمایق  زور  دـسرپیم :
ءامـسلا اذا  و  تسمط . موجنلا  اذاف  عقاول . نودعوت  امنا  - 7 هاگزیرگ )؟ تساجک  دیوگیم : زور  نیا  رد  ناسنا  دندش . یکی  نتـشگ  کیرات 
ناگراتس یئانشور  هک  یعقوم  تسویپ . دهاوخ  عوقوب  اعطق  تسا ، هدش  هدعو  امشب  هک  هچنآ  تسین : نیا  زج  . ) تفسن لابجلا  اذا  تجرف و 

تناکف لابجلا  تریس  و  اباوبا . تناکف  ءامـسلا  تحتف  و  - 8 دندش ). هدنک  دوخ  ياج  زا  اههوک  و  تفاکـش . مه  زا  نامـسآ  و  تفر . نیب  زا 
موی - 9 دنتـشگ ). هوک ) شیامن   ) بارـس دـننام  هدـش و  لئاز  دوخ  ياج  زا  اههوک  و  تشگ . یئاهرد  ياراد  دـش و  زاب  نامـسآ  و  . ) اـبارس
هدنز ار  مدرم  هک   ) مود هحفن  دناریمیم و  ار  مدرم  همه  میظع  يهحیص  روص  رد  ندیمد  هلیـسوب  هک  يزور  . ) هفدارلا اهعبتت  هفجارلا . فجرت 

ذا تلطع و  راشعلا  اذا  و  تریس . لابجلا  اذا  و  تردکنا . موجنلا  اذا  و  تروک . سمشلا  اذا  - 10 دش ). هدیمد  دنکیم )
هکیماگنه و  دنتشگ . هریت  ناگراتس  هکیماگنه  و  دش . کیرات  تفر و  شرون  باتفآ  هکیماگنه  . ) ترجس راحبلا  اذا  و  ترـشح . شوحولا  ا 

و دـندش . كورتم  اهر و  تسا ) هتـشذگ  نانآ  لمح  زا  هام  هد  هک   ) هلماح نارتش  هکیماگنه  و  دـندمآرد . تکرحب  ندـیدرگ  يارب  اـههوک 
اذا و  - 11 دندیشوج ).) ای  و   ) دنتشگ طولخم  مهب  اهنآ ) روش  نیریـش و   ) اهایرد هکیماگنه  و  دندش . روشحم  یـشحو  تاناویح  هکیماگنه 
مه زا  نامـسآ  هکیماگنه  . ) ترثتنا بکاوکلا  اذا  و  ترطفنا . ءامـسلا  اذا  - 12 دمآ ). رب  شیاج  زا  نامسآ  هکیماگنه  و  . ) تطـشک ءامـسلا 

و تلخت . اهیف و  ام  تقلا  و  تدـم . ضرالا  اذا  و  تقح . اـهبرل و  تنذا  و  تقـشنا . ءامـسلا  اذا  - 13 دندیشاپ ). مه  زا  ناگراتـس  تفاکش و 
هکیماگنه و  داد . ماجنا  ار  دوخ  هتسیاش  رما  دومن و  تعاطا  دینش و  شیادخ  زا  و  تفاکش . مه  زا  نامسآ  هکیماگنه  . ) تقح اهبرل و  تنذا 

هتـسیاش رما  دومن و  تعاطا  دینـش و  شیادخ  زا  و  دنامن . یقاب  نآ  رد  يزیچ  تخادـنا و  دوب  شنورد  رد  هک  ار  هچنآ  دـش و  راومه  نیمز 
اذا - 15 دـنامن ). یقاب  نآ  يور  يزیچ  تسکـش و  نیمز  هکیماگنه  زگره ، هن  . ) اکد اکد  ضرـالا  تکد  اذا  ـالک  - 14 داد . ماـجنا  ار  دوخ 

اگدرم زا  ار  هچنآ  نیمز  و  داد . ماجنا  ار  دوخ  هزلز  نیمز  هکیماگنه  . ) اهلاقثا ضرالا  تجرخا  و  اهلازلز . ضرالا  تلزلز 
نوکت و  ثوثبملا . شارفلاک  سانلا  نوکی  موی  هعراـقلا . اـم  كاردااـم  و  هعراـقلاام . هعراـقلا . - 16 دروآ ). نوریب  دوـب  شنورد  رد  هـک  ن 

دننام مدرم  هک  تسا  يزور  ینادیمن . ار  هدـنبوک  نآ  تقیقح  وت  و  ياهدـنبوک . هنوگچ  تمایق )  ) هدـنبوک زور  . ) شوفنملا نهعلاک  لابجلا 
همدقم رد  ریز  ثداوح  میدرک ، رکذ  هک  ینآرق  تایآ  هب  رظن  اب  دندرگیم ). هدش  یجالح  هبنپ  دننام  اههوک  و  دـنوشیم . هرـشتنم  ياههناورپ 

- ود تسا . هدش  نآ  هب  حیرصت  هکرابم  هیآ  دنچ  رد  هک  نیمز  دیدش  هلزلز  كرحت و  کی - تسویپ . دنهاوخ  عوقو  زورنامه  تمایق و  زور 
ندش و تسس  نامسآ و  نتفاکـش  هس - ددرگیم . راومه  نیمز  هکیروطب  دنوشیم ، یـشالتم  سپـس  هدش و  یجالح  هبنپ  دننام  چوپ ، اههوک 

زاب شـش - اهنآ . ندش  هدنکارپ  ناگراتـس و  ندش  کیرات  جـنپ - هام . دیـشروخ و  یئانـشور  نتفر  نیب  زا  راهچ - نآ . ندـش  هدـیچیپ  مهب 
بلاق مدرم  همه  یکی  رد  هک  میظع  رایـسب  هحیـص  ود  تفه - هکئالم . دوعـص  لوزن و  يارب  نآ ، رد  اهرد  ندـمآ  دوجوب  نامـسآ و  ندـش 

دوخ راشع )  ) تاناویح نیرتزیزع  زا  تسد  هک  اجنآ  ات  اـهناسنا  بارطـضا  دـیدش و  تشحو  تشه - دـنوش . هدـنز  یمود  رد  دـننک و  یهت 
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تلاح ریحت  بارطـضا و  تدش  زا  مدرم  دننک و  عضو  ار  دوخ  هلماح  ياهنز  دـنزیرگب و  ناشنادـنزرف  ردام و  ردـپ و  ردارب و  زا  دـنرادرب و 
هب هیبش 

اـهایرد و بآ  ندیـشوج  هد - اـهنآ . زا  ریغ  ناـگدرم و  زا  دراد  دوـخ  نورد  رد  هک  هچ  ره  نیمز  نتخادـنا  نوریب  هـن - دـننک . ادـیپ  یتـسم 
عقوم کی  رد  هک  تسین  نانچ  دیدش  ياهینوگرگد  نیا  اهنآ . نیریش  روش و  ياهبآ  عاونا  نتخیمآ  رد  مه  اب  اهنآ  ندش  روهلعـش  اههلعش و 

اعضوم و هیمدقل  دجو  نم  الاح  مهنسحاف  دتفایم . قافتا  رگید  ضعب  زا  شیپ  اهنآ  زا  یـضعب  میدرک  هراشا  هکنانچ  هکلب  دنوش ، عقاو  نیعم 
دهاوخ نارگید  لاح  زا  رتهب  دنک  ادیپ  شـسفن  يارب  یـشیاشگ  شیاهاپ و  نتـشاذگ  يارب  یلحم  هکیـسک  لاح  زور  نآ  رد   ) اعـستم هسفنل 
عاضوا ندروخ  مه  رب  تهجب  یتخس  نیا  ایآ  دیامنیم . فیصوت  تخس  رایسب  ار  تمایق  زور  تایآ  تخس . رایسب  تسا  يزور  تمایق  دوب ).

هدامآ نآ  نایب  دوخ و  تیعقاو  هدـهاشم  يارب  هک  تسا  اهناسنا  يدام  ياهورین  داـعبا و  رب  راـشف  نتخاـس  دراو  تهجب  اـیآ  تسا ؟ یناـهیک 
رد هک  یتواقش  تداعس و  رد  فالتخا  تهجب  صاخشا  هیلقن ، لئالد  زا  یـضعب  هب  هجوت  اب  مه  لقع و  مکح  هب  رظن  اب  مه  هتبلا ، دنوشیم ؟
ای - 1 تسا : رارقنیدب  درادـیم ، نایب  ار  تمایق  زور  ياهیتخـس  اب  طابترا  رد  دـنوشیم ، تمایق  دراو  هتخودـنا و  دوخ  يارب  يویند  یگدـنز 

اهلمح تاذ  لک  عضت  تعضرا و  امع  هعضرم  لک  لهدت  اهنورت  موی  میظع . ءیش  هعاسلا  هلزلز  مکبر  نا  اوقتا  سانلااهیا 
تمایق زور  هلزلز  اعطق  ناتراگدرورپ ، يارب  دیزروب  يوقت  مدرم ، يا  . ) دیدش هللا  باذع  نکل  يراکـسب و  مه  ام  يراکـس و  سانلا  يرت  و 

لمح عضو  ياهلماح  نز  ره  دیامنیم و  تلفغ  شراوخریـش  زا  ياهدـنهد  ریـش  ره  دـید  یهاوخ  ار  هلزلز  نآ  هک  يزور  میظع . تسا  یئیش 
تئاج اذاف  - 2 تسا ). دیدش  يدنوادخ  باذع  هکلب  دنتسین ، تسم  نانآ  هکیتروص  رد  دید  یهاوخ  تسم  ار  مدرم  زور ) نآ  رد  و   ) دنکیم

رفی موی  هخاصلا . تئاج  اذاف  - 3 دیـسر ). ارف  تمایق ) تسا  ثداوح  همه  رب  باذـع  هک  هثداح  نیرتگرزب  هکیماگنه  سپ  . ) يربکلا هماطلا 
تـسیزور تساخرب . تمایق  زور  هحیحـص  هکیماگنه  . ) هنیغی ناش  ذـئموی  مهنم  ءيرما  لکل  هینب . هتبحاص و  و  هیبا . هما و  و  هیخا . نم  ءرملا 

زیچ رهب  نتخادرپ  زا  ار  وا  هک  تسیراک  يزور  نینچ  رد  يدرم  ره  يارب  دنکیم . رارف  شنادنزرف  رـسمه  ردـپ و  ردام و  ردارب و  زا  درم  هک 
هوجو - 1 تسا : ریز  تایآ  دنکیم ، نایب  تمایق  زور  ياهیتخس  اب  طابترا  رد  ار  صاخشا  توافت  هک  یتایآ  هلمج  زا  دنکیم ). زاینیب  رگید 
فطل رظتنم  جـهتبم ، افوکـش و  يزور  نانچ  رد  یئاهتروص  . ) هرقاف لعفی  نا  نظت  هرـساب . ذـئموی  هوجو  و  هرظاـن . اـهبر  یلا  هرـضان . ذـئموی 

ار ياهدنبوک  هثداح  هک  دنراد  نانیمطا  سوبع . هدیچیپ و  مه  رد  زورنآ  رد  یئاهتروص  دنتسه و  ناشراگدرورپ 
. هیلاع هنج  یف  هیضار . اهیعـسل  همعان . ذئموی  هوجو  هیماح …  اران  یلـصت  هبـصان . هلماع  هعـشاخ . ذئموی  هوجو  - 2 دیبوک ). دـهاوخ  مه  رد 

نانچ رد  یئاهتروص  روهلعش …  شتآ  هب  دنوشیم  هتخادنا  هدش ، بصن  هدننک و  لمع  یهلا  بضغ  نآرد  دنلیلذ . زور  نآ  رد  یئاهتروص  )
هباتک یتوا  نم  اماف  - 3 تسا ). یلعا  تشهب  رد  نانآ  تنوکـس  یـضار و  ایند  رد  دوخ  شـشوک  زا  هتفر . ورف  یهلا  ياهتمعن  تذل  رد  زور 

و . ) اریعس یلصی  و  اروبث . اوعدی  فوسف  هرهظ . ءارو  هباتک  یتوا  نم  اما  و  ارورسم . هلها  یلا  بلقنی  و  اریـسی . اباسح  بساحی  فوسف  هنیمیب .
هکیسک اما  و  ددرگیمرب . شلها  هب  نامداش  و  دوشیم . یناسآ  هبساحم  وا  لامعا  يدوزب  دوش ، هداد  شتـسار  تسدب  لامعا  همان  هکیـسک  اما 

ذئموی هوجو  - 4 دوشیم ). هتخادـنا  شتآ  هب  و  تسا ) هدـش  كـاله  هک   ) دـهدیم رـس  دوخ  رب  ياو  يدوزب  دوشیم ، هداد  شتـشپ  زا  وا  هماـن 
ینارون و زور ، نانچ  رد  یئاـهتروص  . ) هرجفلا هرفکلا  مه  کـئلوا  هرتق . اـهقهرت  هربغ . اـهیلع  ذـئموی  هوجو  و  هرـشبتسم . هکحاـض  هرفـسم .
یهایـس و هک  هتـسشن . اهنآ  رب  هودـنا  كاخ  زور  نانچ  رد  هک  یئاهتروص  و  تسا . هدـش  هداد  اهنآ  هب  تشهب  تراشب  نادـنخ و  ناشخرد ،

شیاشگ هک  یسک  تمایق  زور  اعستم  هسفنل  و  هکنیا : يانعم  دنراجف ). رافک و  نانآ  تسا . هدرک  هطاحا  نآ  رب  یگریت 
زا هک  یئاهیتخس  زا  اریز  تسا ، كرد  لباق  ناگمه  يارب  تسا ، نارگید  زا  رتهب  شلاح  هک  تسا  یناسک  زا  دنک ، ادیپ  دوخ  سفن  يارب  ي 

. دیمهف ار  زورنآ  رد  تقشم  يراوگان و  تدش  ناوتیم  دوشیم ، كرد  تمایق  زور  فیصوت  رد  هفیرش  تایآ 
هحفص 120] ]

موق اهلها  اهبکار ، اهدـجی  اهدـئاق و  اهرفحی  هلوحرم . همومزم  مکیتات  هیار ، اهل  درت  همئاق و ال  اهل  موقت  ال  ملظملا . لیللا  عطقک  نتف  اهنم : و 
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اهنآ زا  یمچرپ  دنکن و  مایق  اهنآ  اب  هزرابمب  یهورگ  چیه  هک  کیرات  بش  مکارتم  ياهتملظ  دننام  یئاههنتف   ) مهبلس لیلق  مهبلک ، دیدش 
اههنتف نآ  راوس  هکیسک  دیامنیم و  کیرحت  ار  اهنآ  اههنتف  نآ  يهدننار  دنروآیم . يور  امشب  لماک  رازبا  لئاسو و  اب  اههنتف  نآ  ددرگنرب .
حالـس سابل و  زا  هک  یتمینغ  و  تخـس ، ناشترارـش  رازآ و  هک  دنتـسه  یمدرم  اههنتف  نآ  لها  دـنکیم . دـیدشت  نایرج  رد  ار  اـهنآ  تسا ،

، هغالبلاجهن ناحراش  نایم  رد  تسا . ور  شیپ  رد  کیرات  بش  تاملظ  دننام  یئاههنتف  مدرم ، يا  تسا ). كدـنا  دـنربیم ، ناگدـش  هتـشک 
: دیوگیم دیدحلایبا  نبا  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  تسا ، هداد  ربخ  اهنآ  زا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یئاههنتف  يهرابرد 

ربمغیپ تسویپ و  دهاوخ  عوقوب  نامزلارخآ  رد  هک  دهدیم  ربخ  یگرزب  ياهدادیور  اههنتف و  زا  تالمج  نیا  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ))
یـسلجم موحرم  یئوخ ، یمـشاه  موـحرم  لـقن  هب  اـنب  تسا )). هداد  ربـخ  گرزب  ياهدادـیور  اـههنتف و  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

حلایبا نبا  هتفگ  راونالاراحب  رد  رقاب ) دمحم  )
موحرم تسا )). هرـصب  رد  جـنزلا  بحاـص  هنتف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  : )) دـیوگیم ینارحب  مثیمنبا  تسا . هدومن  دـییات  ار  دـید 

مالسلاهیلع نینموملاریما  هک  دندوبن  فاصوا  نآ  ياراد  جنز  بحاص  نیدهاجم  دیوگیم : درامـشیم و  دیعب  راحب  رد  ار  هیرظن  نیا  یـسلجم 
یف و  نولوهجم ، ضرـالا  یف  نیربـکتملا ، دـنع  هلذا  موق  هللا  لـیبس  یف  مه  دـهاجی   … موق )  هللا  لـیبس  یف  مهدـهاجی   ) دـناهدومرف هراـشا 

لوهجم و نیمز ، يور  رد  تسپ و  راخ و  ناربکتم ، دزن  رد  هک  دـنگنجیم  نانآ  اب  ادـخ  هار  رد  نارگداـهج  زا  یهورگ   ) نوفورعم ءامـسلا 
هرابرد دنفورعم . نامسآ  رد  لوهجم و  نیمز  يور  رد  زیچان و  ناربکتم ، دزن  رد  نارگهنتف ، نآ  ربارب  رد  نارگداهج  دنفورعم ). نامـسآ  رد 

هک اههنتف  نآ  دوخ  هک  تسا  هدمآ  دوجوب  تهجنآ  زا  هدـمع  فالتخا  نیا  دراد . دوجو  ناحراش  نایم  رد  رظن  فالتخا  زین  نارگداهج  نیا 
ثداوح نامه  اههنتف  زا  روظنم  هکنآ  هب  رظن  اب  دروم  نیا  رد  ام  تسا . فالتخا  رظن  دروم  دـنوشیم ، روهلمح  کیرات  بش  تاـملظ  دـننام 

: میئامنیم ریـسفت  دنـشابیم ، ادـخ  هار  رد  نارگداهج  يهمه  رد  جـئار  تافـص  نامه  ياراد  اهنآ  ربارب  رد  نارگداـهج  هک  تسا  ناـمزلارخآ 
یقلت لیلذ  تسپ و  ار  نانآ  راصعا  نورق و  ناربکتسم  هک  دنتسه  اهناسنا  نامه  ادخ  هار  نارگداهج  کی -

باوخ روخ و  ناگدرب  نآ ، دارفا  هک  ياهعماج  رد  دوخ  ندرک  حرطم  ددص  رد  زگره  اریز  دناهتخانشان ، نیمز  يور  رد  نانیا  ود - دننکیم .
نانآ هس - تسا . لوهجم  نیب  رهاظ  مدرم  يارب  نانآ  نطاب  دشاب ، هدش  هتخانـش  نانآ  يرهاظ  هرهچ  مه  رگا  دیآیمن  رب  دنتوهـش  مشخ و  و 

فاعضتسا هلاسم  تالمج ، نیا  هب  طوبرم  لئاسم  زا  دنانشیم . ار  نانآ  ناگتشرف  دننام  سدقم  تادوجوم  ادخ و  ینعی  دنفورعم ، نامسآ  رد 
کلذ دنع  هرصب  ای  کل  لیوف  دمآ . دهاوخ  احورشم  يدعب  ياههبطخ  ریسفت  رد  هللاءاشنا  هک  تسا  ناربکتسم  نافعـضتسم و  رابکتـسا و  و 
یهاپس زا  عقومنآ  رد  هرـصب ، يا  وت  رب  ياو   ) ربغالا عوجلا  رمحالا و  تاوماب  کلها  یلتبیـس  سح و  هل و ال  جهر  هللا ال  مقن  نم  شیج  نم 

یگنـسرگ خرـس و  گرم  هب  هرـصب ، يا  وـت  لـها  يدوزب  یتـکرح و  سح و  هـن  دراد و  يراـبغ  درگ و  هـن  هـک  يدـنوادخ  ياـهتمقن  زا 
التبم ارنآ  مدرم  هرـصب و  هک  روبزم  تشونرـس  هک  دوشیم  مولعم  عقومنآ ) رد   ) کلذ دـنع  هملک  ود  هب  رظن  اب  دـنوشیم ). ـالتبم  دولآكاـخ 

. دوب دهاوخ  نامزلارخآ  ياههنتف  رد  درک ، دهاوخ 

دهز هب  قیوشت  رد  هبطخ 102-

هحفص 127] ]
و نکاسلا ، يواثلا  لیزت  لیلق  امع  هللا  اهناف و  اهنع ، نیقداصلا  اهیف ، نیدهازلا  ایندلا  یلا  اورظنا  سانلااهیا ، موس  دص و  هبطخ  یمومع  ریسفت 
هک دیرگنب  ایند  رد  نایاسراپ  دید  زا  ار  ایند  مدرم ، يا  . ) رظتنیف اهنم  تاوه  ام  يردی  ربداف و ال  اهنم  یلوت  ام  عجری  ال  نمالا ، فرتملا  عجفت 

يهماکدوخ دزاسیم و  لئاز  هار ، رد  هتفرگ  مارآ  نکاس  یناـمز ، كدـنا  زا  سپ  اـیند  نیا  ادـخ ، هب  دـنگوس  اریز  دـناهدومن ، ضارعا  نآ  زا 
هک هچنآ  و  ددرگیمنرب ، دـیامن ، ناسنا  هب  تشپ  هدـش و  نادرگیور  ایند  نیا  زا  هک  هچنآ  دربیم . ورف  درد  رد  تسنآ  زا  نمیا  هک  ار  رگنایغط 

دهز عوضوم  رد  مهم  رایسب  هلاسم  نیا  دیرگنب . نادهاز  دید  زا  ار  ایند  دریگب ). رارق  راظتنا  دروم  ات  تسین ، مولعم  دمآ ، دهاوخ  ایند  نیا  زا 
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دهز تیبولطم  ياـضتقم  هب  اـم  رگا  هک  تسنیا  نآ  دوشیم و  یتالاکـشا  زورب  بجوم  نآ  هب  یهجوـتیب  اـبلاغ  هک  دراد  دوـجو  یئاـسراپ ) )
هروس زا  هیآ 32  دـننام  تسا  یمالـسا  ربتعم  عبانم  رگید  لقع و  فلاـخم  ياـیند  زا  ضارعا  هنوگنیا  هکنیا  هفاـضاب  میرادرب ، اـیند  زا  تسد 

دوخ ناگدنب  هب  هک  ار  يدـنوادخ  تنیز  هک  تسیک  وگب : نانآ  هب  . ) قزرلا نم  تابیطلاو  هدابعل  جرخا  یتلا  هللا  هنیز  مرح  نم  لق  فارعالا :
ياهتمعن پ نینچمه )  ) هتخاس و رادومن 

. ایندلا نم  کبیصن  سنت  هرخالا و ال  رادلا  كاتآ  امیف  غتبا  و  صصقلا : هروس  هیآ 77  دننام  و  تسا ). هدومن  میرحت  ار  شخبتذل  هزیکا و 
هکنیا هفاـضاب  و  نـکم ). شوـمارف  اـیند  زا  مـه )  ) ار دوـخ  مهــس  بـلطب و  ار  ترخآ  يارــس  تـسا ، هداد  وـت  هـب  دـنوادخ  هـک  هـچنآ  رد  )

رکش تسوزرآ و  ندرک  هاتوک  دهز  مدرم ، يا  : )) تسا هدومرف  نینچ  دهز  فیرعت  رد  مکی  داتـشه و  نخـس  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
یگدـنز و زا  ندرک  رظنفرـص  ناوتیم  ایآ  تاـمرحم )). اـب  ییوراـیور  عقوم  رد  دـیدش  يراـگزیهرپ  اـهتمعن و  زا  يرادروخرب  ماـگنه  رد 
هک روطنامه  مینک ، یگدنز  نآ  داوم  ایند و  اب  طابترا  نودـب  تسا  لاحم  هک  میاهدـش  قلخ  يروط  اهناسنا  ام  دـیمان !؟ دـهز  ار  نآ  تیمها 

تافآ و زا  ندـب  ظفح  رد  دـیاب  اـم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنک . یگدـنز  اـیند  نیا  رد  ندـب  نودـب  یمدآ  سفن ))  )) ناور تسا  لاـحم 
اب ایآ  مییامن . لیـصحت  تقد  لامک  اب  ار  يدام  دـبلاک  ياهترورـض  تاـیح  يهمادا  يارب  میهدـب و  ماـجنا  ار  شـشوک  رثکادـح  اـهیراوگان 

شـشوک هک  تفگ : ناوتیم  فصونیا  اب  ایآ  تسا !؟ دـهز  فالخ  يرامیب ، عفد  اـی  عفر  يارب  بیبط  هب  هعجارم  هک  تفگ : ناوتیم  فصونیا 
تبثم خـساپ  لاوس  نیا  هب  یـسک  رگا  تسا !؟ دـهز  فـالخ  یگنهرب و  یگنـشت و  یگنـسرگ و  ندرک  فرطرب  يارب  هبناـج  همه  تخس و 

ششوک ب دیوگب : ینعی  دهد ،
هنوگنیا رد  صاخـشا  نیا  هک  رتهب  هچ  دراد . یعالطا  دـهز  ياـنعم  زا  هن  دسانـشیم و  ار  ناـسنا  هن  وا  تسا ، دـهز  فـالخ  روبزم  روما  يار 

تسا دهز  یقیقح  يانعم  هک  يویند  دیفم  داوم  هب  ياهلیسو  شرگن  نایم  تسا  دایز  رایـسب  قرف  هصالخ - دنیامنن . رظنراهظا  یتایح  لئاسم 
زا اعطق  مالسلاامهیلع  دواد  نب  نامیلس  ترضح  تسا . يدبا  تایح  يارب  همدقم  نیرترصحنم  هک  ایند  نیا  رد  تایح  نتخاس  لتخم  نایم  و 

، دنرگنیم اهفده  دید  اب  ار  اهنآ  هک  يویند  دیفم  داوم  رد  روهطوغ  تسود و  ایند  ناسنا  اریز  تسا ، يرشب  داهز )  ) نایاسراپ لوا  فیدر 
دمحم تسا و  دهاز  ایند  کلم  نتشاد  اب  نامیلـس  ترـضح  سپ  دسرب . توبن  يالاو  ماقم  هب  ات  درادن  ار  یهلا  یحو  یگدنریگ  یگتـسیاش 

يدام و يرادـمامز  يرورـس و  ناحبـس  دـنوادخ  هکنیا  اب  تسا  ع )  ) مدآ دالوا  داـهز  نیرتدـهاز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب 
نآ گرزب  روشک  دـنچ  يونعم  يداـم و  يرادـمامز  اـب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  دوـب . هدوـمرف  تیاـنع  وا  هب  ار  يوـنعم 

تیمها اب  هلاسم  نیا  رد  یمالـسا  ینالقع  یلک  هدـعاق  تسا . هدوب  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  ع )  ) مدآ دالوا  ناـیاسراپ  نیرتاـسراپ  نارود ،
لب درادن ، دهز  اب  یتافانم  نآ  لیصحت  اهنت  هن  تسا  تایح  یلصا  تیوه  ظفح  هب  طوبرم  هک  هچنآ  تسا : رارق  نیدب 

تخانـش هتبلا  تسا . بولطم  مالـسا  رد  هک  تسا  یقیقح  دـهز  فالخ  ددرگیم ، تایح  لالتخا  بجوم  هک  نآ  لیـصحت  رد  هحماسم  هک 
نآ روظنم  هکلب  تسا ، نافوسلیف  نادنمـشناد و  راک  شندوب ، تخانـش  لباق  ضرف  رب  هک  تسین  نآ  هفـسلف  يانعم  هب  تاـیح  یلـصا  تیوه 

، دـهدیم صیخـشت  یبوخ  هب  ار  نآ  تالمجت  اهترورـض  دـبای و  یمرد  ار  نآ  یتیعقوم  ره  رد  يدرف  ره  هک  تسا  تفاـیرد  لـباق  تیوه 
تسا و دهز  دض  هک  دتسرپیم  ار  ایند  دیفم  داوم  وا  هک  دمهفیم  یبوخ  هب  شایناور  يزغم و  لادتعا  ضرف  اب  ناسنا  زا  يدرف  ره  هکنانچ 
ای اهنخان  هب  هک  تفرگ  غارـس  ار  لقاع  ناسنا  کی  ناوتب  نونکات  دوریمن  نامگ  ار . شندب  ياضعا  هک  دهاوخیم  تیفیک  نآ  اب  ار  اهنآ  ای 

قـشاع لاح  نیا  اب  دشاب ، رادروخرب  لدتعم  ناور  زغم و  زا  هک  دوش  ادـیپ  یـسک  دوریمن  لامتحا  دزروب !! قشع  دوخ  رـس  يوم  ای  ناتـشگنا 
هک دوخ  يدام  دـبلاک  ياضعا  يارب  یمدآ  هک  تسنیا  دراد ، تیعقاو  هک  هچنآ  دـشاب !! هدوب  شیاههدور  اـی  بلق  اـی  دـبک  اـی  هیر  اـی  هدـعم 

تبحم قشع و  عون  زا  اهنآ  نیرتساسح  یتح  ءاضعا  نآ  هب  وا  رطاخ  قلعت  یلو  دوشیم ، لئاق  یتایح  ترورـض  تسا ، تایح  نادیم  بکرم 
قـشع مندیـشک  سفن  هب  نم  دیوگب : هک  ماهدینـشن  يدحا  چـیه  زا  ماهدـیدن و  یباتک  چـیه  رد  بناجنیا  تسین . شتـسرپ  یفطاع و  دـیدش 

اب مزرویم ،
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نادـجو لدـتعم و  زغم  اب  دریگب ، رارق  هک  یتیعقوم  ره  رد  ناسنا  نیاربانب ، تسا  تایح  هلیـسو  نیرتیـساسا  هدـنز  ناسنا  يارب  سفنت  هکنیا 
تسیچ و ددرگیم ، لتخم  لالتخا ، لماع  كدـنا  دورو  اب  هک  تیعقوم  نآ  رد  وا  تاـیح  یلـصا  تیوه  هک  دـنکیم  كرد  یبوخ  هب  ملاـس 
بلاطیبا و نب  یلع  مالـسا و  مظعا  ربمایپ  هک  میریگیم  ار  هجیتن  نیا  تحارـص  لاـمک  اـب  اذـل  دـشوکب . نآ  تنایـص  ریـسم  رد  دـیاب  هنوگچ 

تیلاعف رشب  يونعم  يداع و  مهم  رایسب  يرادمامز  تیعقوم  رد  هک  دوخ  تایح  یلـصا  تیوه  زا  تسیابیم  مالـسلامهیلع  دواد  نب  نامیلس 
دنرادن اور  دوخ  صاخ  تیعقوم  رد  لاعف  تایح  يهمادا  رد  هحماسم  نیرتمک  دنشوکب و  دنـشاب و  بظاوم  رتمامت  هچ  ره  تدش  هب  درکیم ،

كاشوپ و كاروخ و  دوریم و  ایند  زا  ضورغم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لاح ، نیع  رد  دناهداد .) ماجنا  راوگرزب  هس  ره  هچنانچ  )
. تسا هدومرفیم  تعانق  یلومعم  مدرم  نکسم  كاشوپ و  كاروخ و  زا  رتنییاپ  هکلب  تسا  هدوبن  رتالاب  یلومعم  مدرم  زا  اهنت  هن  شنکـسم 

نم دزن  رد  مراد  نم  هک  يرادـمامز  نیا  و  دـیامرفیم : ددـعتم  یئاهروشک  يرادـمامز  نتـشاد  اـب  هک  منیبیم  ار  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  دـنزرف 
شنهاریپ میامن . لاطبا  ار  یلطاب  قاقحا و  ار  یقح  هکنیا  رگم  مشوپیم  ار  نآ  هک  یشفک  هگنل  زا  تسا  رتشزرایب 

دش ضرع  ثحبم  نیا  رد  هک  یبلاطم  عومجم  هب  رظن  اب  دنوشیم …  هدنمرش  هدننک  هلصو  هب  نآ  نداد  زا  رگید  هک  دندزیم  هلصو  ردقنآ  ار 
يانعم هب  دـیابن  مالـسا  رد  يزاسدوخ  هکنانچ  ینعی  يزاـسدوخ . هک  دزاـسیم  راکـشآ  هنوگناـمه  مالـسا  رد  ار  دوخ  یقیقح  ياـنعم  دـهز 

دوبان ارنآ  دـیابن  تسا ، هدـش  هدیـشک  یهلا  هاگراب  ات  هک  لامک  دـشر و  ریـسم  رد  یعیبطدوخ  نداد  رارق  ياج  هب  دوش و  یقلت  يزوسدوخ 
روما كاخ و  زا  ار  نآ  لاگنچ  دـیاب  هکلب  میـشکب  ار  سفن  دـیابن  ام  زگره ، هن  میـشکب !! ار  سفن  دـیاب  ام  هک  ساسایب  مهوت  نیا  هب   ) درک

( كاپ ناج  دوخ  زا  ددرگ  هگآ  هک  ات  كاخ  يور  زا  نتـساخرب  نید ؟ تسیچ  مییامن  یناـسنا  یلاـع  نم  يوک  راپـسهر  میـشکب و  یکاـخ 
ناتـسرپ و تردـق  همقل  ارنآ  میزاسب و  لتخم  ار  يدادادـخ  رهوج  نآ  تایح ، هک  تسین  نآ  دـهز  ياـنعم  ناـنچمه  يروهـال  لابقادـمحم 
رد تایح  نتخاس  لتخم  میتفگ : هکنانچ  هکلب  تسا !!! دهز  فلاخم  ایند  دیفم  يرورـض و  داوم  هب  نتخادرپ  هک  مهوت  نیا  هب  ناگماکدوخ 

مکح میلـس  لقع  هک  هنوگناـمه  یلب  تسا . هدومن  یفرعم  اـم  هب  مالـسا  هک  تسا  یقیقح  دـهز  فـالخ  دراد  نیعم  تیوه  هک  یتیعقوم  ره 
هدش و عورـش  الاب  زا  هک  ار  دوخ  یناسنا  تیـصخش  ناج و  شزرا  ام  هک  تسا  نیا  دهدیم ، میلعت  ام  يارب  یمالـسا  ربتعم  عبانم  دنکیم و 

ور ب
ارنآ تیـصخش ، ناج و  نیا  هک  تسین  تمظع  شزرا و  نآ  ياراد  يزیچ  چـیه  ادـخ  زج  هک  مینادـب  میباـیرد و  دـنک  تکرح  دـیاب  ـالاب  ه 

تایح یتیعقوم  تیوه  هک  دیـسریم  يدح  هب  اهناسنا  تیبرت  میلعت و  رگا  هک  دیـسر  تیمها  اب  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  ثحابم  نیا  زا  دنتـسرپب .
تسا زاب  متسیس )  ) ماظن ياراد  تایح ) تاذ  نورب  تاذ و  ورملق  هب  رظن  اب   ) یمدآ تایح  تیوه  هکنیا  شریذپ  تخانش  اب  دندیمهفیم و  ار 

عقومنآ دـنزیچان ، یمدآ  تایح  لباقم  رد  اـهنآ  همه  هک  يویند  روما  شتـسرپ  رد  نآ  ریقحت  هن  دیـشوک ، نآ  دربشیپ  تنایـص و  رد  دـیاب  و 
دلج و  نزحلاب ، بوشم  اهرورـس  دسریم  اجک  هب  دیاب ) هکنانچنآ   ) ریـسم رد  ناسنا  دراد و  انعم  هچ  تسه ) هک  نانچنآ   ) ناسنا میدیمهفیم 

نادرم تردق  هتخیمآ و  هودنا  اب  ایند  يداش   ) اهنم مکبحـصی  ام  هلقل  اهیف  مکبحعی  ام  هرثک  مکنرغی  الف  نهولا ، فعـضلا و  یلا  اهیف  لاجرلا 
زا هک  هچنآ  اریز  تسا ، دنیاشوخ  امش  يارب  ایند  نیا  رد  هک  هچنآ  یناوارف  ار  امش  دهدن  بیرف  سپ  تسا . یتسـس  یناوتان و  هب  ور  نآ ، رد 

دالوا یگدنز  درادن ). دوجو  ایند  نیا  رد  دورن  فعـض  هب  ور  هک  یتردـق  شینیب و  شون  تسا ). كدـنا  تشگ  دـهاوخ  امـش  هارمه  اهنآ 
نیرتهاگآ ا یتح  درذگیمن . عونتم  ياهیخلت  يراتفرگ و  هودنا و  نودب  سکچیه  يارب  زگره و  ایند  نیا  رد  مدآ 

فعض هب  ور  دوز  ای  رید  هدوب ، تقوم  ددرگیم  ناسنا  بیـصن  هک  یئاهتردق  دروآیم و  لابندب  یئاهـشین  ایند  ياهـشون  هک  دنادیم  مه  دارف 
هنوگچیه هکنیا  كرد  زا  دـناوتیمن  زاب  دـشاب  دـیدش  هک  مه  هزادـنا  ره  یتسم  يرایـشهان و  ایند  نیا  رد  تفر . دـهاوخ  يدوباـن  دـهاوخ و 

تهج کی  زا  دنز . زابرس  درادن ، دوجو  يدیماان  یـشوخان و  يرامیب و  زاین و  نودب  ایند  نیا  رد  يدیما  یـشوخ و  یتسردنت و  يزاینیب و 
روطب اهیـشوخان  اهیرامیب و  اهزاین و  خلت  معط  ندیـشچ  زا  ار  دوخ  اهیتسم ، اهيرایـشهان و  دیدشت  اب  دنهاوخیم  هک  یناسک  تفگ : دـیاب 

، دـننکیم ساسحا  دوخ  رد  رتدـیدش  یتحاران  دـیدش ، یتسم  يرایـشهان و  نانچ  ندروآ  تسدـب  زا  یناوتان  تهجب  دـنیامن ، رانکرب  مومع 
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تـسه رایتخا و  ملاع ز  هلمج  دروآیم . لابندبار  يرجزو  هجنکـش  دوخ  روبزم ، فده  ندروآ  تسدب  يارب  شالت  ندیـسرن  هجیتن  هب  اریز 
تسا خف  یتسه  نیا  هک  هتسناد  هلمج  دنهنیم  دوخ  رب  گنب  رمخ و  گنن  دنهراو  يرایشوه  زا  یمد  ات  دوخ  تسمرس  رس  رد  دزیرگیم  دوخ 
یتسین ناز  ار  سفن  هرخالاب  یلو  يدـتهم  يا  لغـش  هب  ای  یتسم  هب  اـی  يدوخیب  رد  يدوخ  زا  دـنزیرگیم  تسا  خزود  يراـیتخا  رکف  رکذ و 

سح نآ  ردنا  دنیب  هک  ات  دوب  قح  زا  نآ  هک  دیاب  یتسین  یشهیب  ردنا  دش  نامرفان  هکناز  یشکیماو 
هک دنادیمن  وا  دنک ، قلطم  يداش  شیاسآ و  رد  درذگب و  اهیتسم  اهیرایـشهان و  زا  دهاوخیم  شوم  دننام  هک  یـسکنآ  تقیقح  رد  دحا  ن 

نوچ وج  خاروس  دـش  شوم  شناج  غرم  دـمآ - دـهاوخ  شغارـسب  اهیراوگان  يرامیب و  يدـیماان و  شین و  زا  یئاهلاگنچ  دزخب ، اجک  ره 
روخ رد  تفرگ  یئانب  خاروس  نیرد  مه  راو  شوم  ایند  خاروس  نیردـنا  رارق  دـید و  نطو  شناـج  ببـس  ناز  اوجرع  وا  ناـکبرگ  زا  دـینش 

هار دش  هتـسب  ندـش  نوریب  زا  دـنک  رب  لد  هکناز  دـیزگ  دـیآ  راک  خاروس  نیردـنا  دـیزم  رد  ار  وا  رم  هک  یئاههشیپ  تفرگ  یئاناد  خاروس 
ماسرس و درد و  شگنچ  مان  سفق  ردنا  دوخ  گنچ  هدرک  هبرگ  یتشارفا  یک  همیخ  یباعل  زا  یتشاد  اقنع  عبط  را  توبکنع  ندب  زا  ندیهر 

هـشوگ وا  لاب  رپ و  غرم و  رب  دنزیم  وا  لاگنچ  ضرم  تسگرم و  هبرگ  ارـشام  ماذـج و  لس و  هتکـس و  ایلوخیلام  جـنلوق و  هبـصح و  صغم 
یگدنز نوناق  ناونعب  ار  یلک  هیـضق  نیا  ناوتیم  یهجوت  كدـنا  اب  هصالخ ، اوگ  يروجنر  یـضاق و  نوچ  گرم  اود  يوس  دودـیم  هشوگ 

رد هک  یفنم  تبثم و  داعبا  یناسنا و  تالاح  عومجم  هیرظن  اب  تسه  يراخ  یلگ ، تسه  اجک  ره  زگره  یباین  شینیب  شون  هک - تفریذپ 
رگ زا  تسد  هک  یعونتم  ياهیراوگان  اهدرد و  ساسحا  مدع  ای  یئانتعایب و  دوشیم ، هدید  دوجوم  نیا 

يراوگان درد و  ماود  مکی ، تلع  میوشیم : رکذـتم  ار  اهنآ  نیرتمهم  اجنیا  رد  اـم  هک  تسا  یللع  لولعم  دـنرادیمنرب ، یناـسنا  چـیه  ناـبی 
نانچمه یتسردنت ، تذل  دننام  دشچیمن  ارنآ  نیریش  معط  ناسنا  دوشیم و  نآ  هب  یئانتعایب  بجوم  یشوخ  تذل و  ماود  هکنانچ  تسا ،

دـش وچ  يزیربت : بئاـص  لوقب  دریگیم و  رارق  یئاـنتعایب  دروم  ددرگن ، یمدآ  تیدوجوم  لـالتخا  بجوم  هکنآ  طرـشب  يراوگاـن  درد و 
مدع زا  ریغ  یئانتعایب  اریز  درک ، تقد  یئانتعایب )  ) ریبعت نیا  رد  دیاب  هتبلا  ار  ناج  جیردتب  نک ، انشآ  گرمب  دشخبن  ترـضم  تداع  رهز 
ماود هک  تسنیا  يارب  میدرک ، باختنا  اهنآ  ماود  تروص  رد  یشوخان  درد و  یـشوخ و  تذل و  هب  ار  یئانتعایب  ام  هکنیا  تسا و  ساسحا 

دوخب ار  ناسنا  هک  تسا  رارمتـسا  ماود و  تهجب  درد  تذـل و  هکلب  دـنکیمن ، بلـس  ناسنا  زا  ار  درد  تذـل و  ساسحا  روبزم ، تلاح  ود 
یلو دیامن . بلـس  درد  تذـل و  زا  ار  ناسنا  ساسحا  دـناوتیم  هک  تسا  يرایـشهان  حالطـصاب  سح و  نادـقف  مود ، تلع  دـنکیمن . بلج 

ات رس  اریز  تسا ، دودحم  تقوم و  دوشیم ، یـشان  هک  مه  ياهلیـسو  ره  زا  يرایـشهان  ساسحا و  مدع  میدید  هتـشذگ  ثحبم  رد  هکنانچ 
رد اهدرد  اهتذل و  اهیشوخان و  واهیشوخ  ساسحا  یلاوت  نیاربانب  ددرگ . روهطوغ  سح  نادقف  يرایشهان و  رد  دناوتیمن  یگدنز  رس 

ود نآ  زا  یکی  هک  دناهناخ  کی  رد  هیرگ  ود  دـننام  هودـنا  يداش و  ناربج : لیلخ  ناربج  لوقب  تسا  یمومع  نایرج  کی  ابیرقت  یگدـنز 
ریثاـت زا  نتفر  ارف  موس ، تلع  درک . دـنهاوخ  لیدـبت  ار  دوخ  ياـج  دوز  اـی  رید  هک  تسا  باوختخت  يور  يرگید  نآ  هتـسشن و  هرفـس  رس 

، تسین سح  نادقف  میدرک  هراشا  هکنانچ  یئانتعایب  نیا  تسا . دـنمزاین  لماکت  دـشر و  هب  اعطق  هک  تذـل  ملا و  هودـنا و  يداش و  لماوع 
نانچمه دـنزاسب ، شنوگرگد  هداد و  رارق  ریثات  تحت  ارنآ  دـنناوتیمن  ذـئاذل  هکنانچ  هک  تسا  یلاعتم  سفن  تردـق  صاوخ  زا  یکی  هکلب 

سفنلا یف  رـسلا  ناربج : لیلخ  ناربج  لوقب  زاب  اریز  دـنزاسب ، شنوگرگد  هتخاس و  رثاتم  ار  یلاعتم  سفن  نآ  هک  دـننآ  زا  رتناوتان  زین  مالآ 
زار سفن ، هودـنا ،  ) رکفلا هل  تراح  يذـلا  لظ  ترواج  ردـک  نع  دـغر و  نع  تعفرت  ناف  رتتـسی  حارف  الابف  یلوت  ناف  هرتسی  سفنلا  نزح 
زا ماگ  وت  رگا  دوشیم ، هدیـشوپ  اهیداش  اب  سفن  زار  هعفدـنیا )  ) تفر نیب  زا  دـش و  نادرگیور  هودـنا  نآ  رگا  دـناشوپیم . ار  سفن  یلـصا 

، ادنوادخ تشگ ). یهاوخ  رواجم  دنناریح ، وا  يهرابرد  اهرکف  هک  حور ) ایادخ   ) يدوجوم نآ  هقباس  اب  يراذـگ ، رتارف  یگریت  یـشوخ و 
اش هاگرذگ  زا  رتالاب  ار  دوخ  یلصا  زار  هک  دنک  ادیپ  ار  تردق  نآ  ام  یلاعتم  سفن  هک  دسر  ارف  يزور  تسا  نکمم 

اهیداش و یفنم  تبثم و  جاوما  هک  تشگ  دهاوخ  ام  بیـصن  قیفوت  نیا  دودحم ، یناگدـنز  نیا  رد  ایادـخ ، دـیامن ؟ ظفح  اههودـنا  اهید و 
امرف ام  لاح  لماش  ار  دوخ  يدـنوادخ  تایانع  فاطلا و  اهلا ، راب  دـنزاسن ؟ برطـضم  هفالک و  دوخ ، ياهمطالت  رد  ار  ام  سفن  اههودـنا ،
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زا مالآ ، دیاذل و  حیحـص  یبایزرا  اب  هک  میوش  رادروخرب  العا  لامکو  دشر  نآ  زا  میدـش ، روگ  کیرات  يوک  راپـسهر  هکنآ  زا  شیپ  هک 
هدـمآ ریـسفت  دروم  تالمج  رد  میوش . رادروخرب  ادـخ ) نآ  زا  تایح  ( ) نشور لیلد  هنیب  هب  دنتـسم  تایح  هبیط ،) تایح  ( ) لوقعم تایح  )

زا رگا  فیعض  مه  دنمتردق و  مه  ینعی  تسا ، یناگمه  كرد  لباق  مه  یلک  هیضق  نیا  دوریم ، یتسـس  فعـض و  هب  ور  یتردق  ره  تسا 
هب ور  ءانثتـسا  نودـب  اهتردـق  نانچمه  دـنوریم ، یتسین  هب  ور  يروص  ياـهیئابیز  هکناـنچ  هک  دـننادیم  دنـشاب ، رادروخرب  یلقعت  كدـنا 

رگا نتفر ، عقوم  رد  و  تیلووسم ، لماع  ندمآ ، عقوم  رد  تردق  هک  تسا  مهم  رایـسب  ینعم  نیا  كرد  یلو  دنوریم ، يدوبان  كالهتـسا و 
ینیریـش دناوتیم  نآ  هظحل  دنچ  هک  تسا  راوگان  يردقب  یخلت  نیا  تسا و  خلت  رایـسب  دشاب ، هدـماینرب  نآ  تیلووسم  هدـهع  زا  دـنمتردق 

رد تردق  هب  طوبرم  ثحابم  ددرگیم  ساسحا  تردق ، اب  عادو  تاظحل  نامه  رد  طقف  هک  دزاسب  لدبم  یخلت  هب  ار  رمع  رساترس  رد  رادتقا 
دلجم

تاحفص هحفص 184 و  ات  هحفـص 182  زا  مجنپ  دلجم  هحفص 122 و  ات  هحفـص 116  زا  موس  دلجم  هحفص 72 و  ات  هحفص 51  زا  مشش 
هحفص ات  هحفص 114  زا  هحفص 112 و  ات  هحفص 103  زا  تاحفص 95 و 96 و  هحفص 80 و  ات  هحفص 72  زا  مشش  دلجم  213 و 214 و 

زا مهدزای  دلجم  هحفص 123 و  ات  هحفـص 120  زا  مهد  دلجم  هحفص 175 و  ات  هحفـص 173  زا  تاحفـص 21 و 22 و  مهن  دلجم  116 و 
ات هحفص 124  زا  تاحفـص 31 و 32 و  مهدزاود  دلجم  تاحفص 74 و 75 و  هحفص 61 و  ات  هحفـص 58  زا  هحفص 53 و  ات  هحفص 50 

دلجم هحفص 336 و  ات  هحفص 334  زا  هحفص 246 و  ات  هحفص 243  زا  مهدزیـس  دلجم  هحفص 150 و  ات  هحفص 132  زا  هحفص 128 و 
کی تسا . هدش  حرطم  هحفص 313  ات  هحفص 311  زا  مهدزناش  دلجم  هحفص 77 و  ات  هحفص 72  زا  هحفص 17 و  ات  هحفص 5  زا  مهدزناپ 
یمدآ هکنانچ  هک  تسنیا  میوشیم ، رکذـتم  نآ  يانف  تردـق و  هلاسم  رد  هک  یمهم  رایـسب  هلاسم  کی  تردـق  یئابیز و  هرابرد  مهم  هلاسم 

عون دشاب : هدوب  يرادروخرب  عون  ود  دروم  دناوتیم  یئابیز  دننام  مه  تردق  دیامن ، یقیقح  هدافتسا  مه  دربب و  تذل  مه  یئابیز ، زا  دناوتیم 
هدافتـسا هکنیا  حیـضوت  تردـق ، زا  هدافتـسا  مود ، عون  تسا . اـهدرد  هب  طولخم  یبـسن و  دودـحم و  تقوم و  هتبلا  هک  ضحم  تذـل  مکی ،

عیبط تذل  هب  يزاین  هک  نآ  یقیقح  يانعمب 
هک تفرگ  رظن  رد  دـیاب  یئابیز  هرابرد  اما  تردـق .) یئابیز و   ) روبزم هلوقم  ود  زا  لوقعم  ندرب  هدـیاف  زا  تسا  تراـبع  درادـن ، ضحم  ي 

نورد رد  ار  دوخ  بساـنم  یتذـل  دـنناوتیم  یئاـبیز  مسق  ود  ره  لوقعم . مسق  سوـسحم و  مسق  ددرگیم . میـسقت  هدـمع  مسق  ود  رب  ییاـبیز 
نداد رارق  اذل  تسا ، سوسحم  یئابیز  زا  رتیناحور  رتهتفای و  دیعـصت  لوقعم ، یئابیز  تدل و  هک  تهجنادـب  یلو  دـنروایب ، دوجوب  یمدآ 

هک هتفای  دـشر  ناسنا  یلو  سوسحم . یئابیز  ات  تسا  رتناسآ  رتمیقتـسسم و  يونعم  لاـمک  یناـحور و  هدافتـسا  يارجم  رد  لوقعم  یئاـبیز 
فافـش هدرپ  تشپ  زا  دـناوتیم  تسا ، هدـش  هدیـشک  لامک  يور  رب  هک  فافـش  نیراگن و  ياهدرپ  زا  تستراـبع  سوسحم  یئاـبیز  دـنادیم 

سوسحم یئاـبیز  زا  قیرط  نیا  زا  دوش و  بذـج  نآ  فرطب  دـنک و  هراـظن  ار  قلطم  لاـمک  هب  هتـسباو  یبـسن  تـالامک  سوـسحم  یئاـبیز 
اریز درادن ، یئابیز  ياشامت  زا  تذل  هب  یتهابش  تردق  تذل  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  تردق  هرابرد  اما  دشاب . هتـشاد  یقیقح  هدافتـسا 

نآ ندـمآ  دوجوب  رد  یئاـبیز  ینیع  بطق  ناونعب  ینیع  ناـهج  لکـش  تفارظ  مظن و  لاـمک و  هکناـنچ  دوـشیم ، هدرب  یئاـبیز  زا  هک  یتذـل 
لیکـشت ار  ینایابیز  لقادح  ای  یئابیز  مود  نکر  ینایابیز  یتاذ  بطق  ناونعب  ام  نورد  ینایابیز  دادعتـسا  نینچمه  دزرویم ، تلاخد  یئابیز 

دیم
هب یتسد  دندیرب  اهتـسد  رگ  فسوی  لامج  ردنا  میدـیود  وت  قشع  رد  شتآ  بآ و  داب و  نوچ  میدینـش  دوخ  ناج  زا  تلامج  هزاوآ  دـه -

اداب راثن  ناهج  ود  شلامج  رب  هک  یمنـص  اداب  رابب  وا  لگ  تمایق  ات  هک  ینمچ  یتاذ - بطق  تلاخد  يولوم  میدـیرب  اههچ  رگنب  رب  ام  ناج 
وچ شیور  سکع  ناهج ز  هک  ناج  رد  تسا  یـسورع  هچ  اداب  راکـش  ام  لد  وا  يهزمغ  ریت  هب  هک  دمارخیم  راکـش  هب  نابوخ  ریم  هاگپ  ز 

، یئاـبیز ساـسحا  ندـمآ  دوـجوب  رد  یتاذ ) ینیع و   ) بطق ود  ره  تمظع  هب  هجوـت  اـب  يوـلوم و  اداـب  راـگنرپ  رت و  ناـسورعون  تسد  ود 
ات هتفرگ  زاب و  کی  روز  زا  یعیبط  تردـق  هکیتروص  رد  دـنامیمن ، یحور  لامک  كرد  ینعم و  ملاـع  هب  نتفر  رتارف  يارب  يداـیز  تمحز 
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ملاـع هب  دوعـص  بجوم  میقتـسم  روطب  هاـگآان و  تسیاهدـیدپ  یعیبـط  روطب  دراد ، دوجو  نآ  رد  هک  هچنآ  نیمز و  يور  همه  رب  تیکلاـم 
تفاطل بجوم  دـشاب  سوسحم  یئاـبیز  هچ  رگا  یئاـبیز  كرد  هک  تسا  ینیقی  میئوگب : دـیاب  یلک  روطب  ددرگیمن . یحور  لاـمک  ینعم و 
هدـنراد هک  هاـگآان  یعیبط  تردـق  نیا  و  دـیازفایم . یعیبط  دوخ  مروت  رب  یعیبط  روطب  يدـنمتردق  ساـسحا  هکیتروص  رد  ددرگیم ، حور 

رید ي دنامیمن و  سک  چیه  يارب  ددرگیم ، دنم  هرهب  نآ  زا  شایعیبطدوخ  مروت  يارب  دنیبیم و  ارنآ  یعیبط  هرهچ  طقف  نآ ،
یگرزب شیامن  داب  ندیمد  اب  شتـشوگ  زا  هدافتـسا  يارب  هک  یناویح  تسوپ  دننام  ارناسنا  دوشیم و  رود  ناسنا  زا  ناهگان  ای  اجیردت  دوز  ا 

داب نآ  زا  رتدب  تردـق  هدـیدپ  نوچ  دزاسیم ، اهر  دـیآیم ) رد  نآ ، زا  رتدـب  ای  یلوا  لاحب  ددرگیم و  رغال  داب  نتفر  زا  سپ  و   ) هدرک ادـیپ 
هکیتروص رد  ددرگیمرب ، دوخ  لاحب  ناویح  نآ  ندب  دوش ، یلاخ  داب  زا  ناویح  تسوپ  هک  یتقو  اریز  تسا ، ناویح  تسوپ  رد  هدش  هدـیمد 

دـنکیم و رتسکاخ  هب  لدـبم  ار  وا  دوجو  دـنمتردق ، زا  يدوبان  عقوم  رد  دور ، راکب  یعیبطدوخ  مروت  رد  رگا  هک  تسا  یلماع  نآ  تردـق 
ناسنا دیفم  فراعم  تاعالطا و  ندروآ  تسدب  اب  هکنیا  رگم  راک  نایاپ  دوش  رهاظ  وا  دود  راکشآ  شقوذ  ناهنپ و  شـشتآ  يرآ - دوریم .
میدـش رکذـتم  هتـشذگ  ثحبم  رد  هک  یتادـلجم  رد  ار  بلطم  نیا  یعیبطدوخ و  مروت  هن  دـهدب  رارق  حور  لامک  هلیـسو  ار  تردـق  زاـس ،

، تسین رارکت  هب  يزاین  اذل  میاهدرک ، نایب  احورشم 
هحفص 138] ]

.( تفای یئانیب  هتخودنا  تربع  زا  تخودـنا و  تربع  دیـشیدنا و  هک  اریدرم  دـنک  تمحر  ادـخ   ) رـصباف ربتعا  و  ربتعاف ، رکفت  ارما  هللا  محر 
نخس نیا  اریز  میشیدنین ، هچ  میـشیدنیب و  هچ  تسا  رذگ  رد  لاح  رهب  یگدنز  دیئوگن  یتربع . هشیدنا  نودب  تسین و  یئانیب  تربع  نودب 
درادن ینوناق  یگدنز  نوچ  دشاب و  هدوب  تربع  هبرجت و  هلیـسوب  نتخومآ  دنمزاین  هک  درادن  ینوناق  یمدآ  یگدـنز  هک  تسا  نآ  مزلتـسم 

زا يراب  تسا و  هدومن  عادو  ار  یگدنز  دروایب ، نابزب  ارنآ  هکنآ  زا  شیپ  اهتدم  امتح  ینخـس  نینچ  هدنیوگ  دیآ !!؟ راک  هچ  هب  یئانیب  سپ 
تکرح و ینعی  تربـعیب ، یگدـنز  ياـنعم  اریز  دـشکیم ، شود  هب  یگدـنز  ماـنب  ار  هجیتـن  تلعیب و  ياهـساسحا  هناروک و  ياـهتکرح 

يارب هشیدنا  يرایـشوه و  هظحل  کی  رگا  دشاب . هتـشاد  دوخ  زا  ياهدارا  یئانیب و  یهاگآ و  هکنیا  نودب  رتيوق  لماوع  هب  میلـست  ساسحا 
هدنمرش دنراد  هک  یگدنز  زا  دننک ، حرطم  دوخ  يارب  نآ  زا  یئامنرود  هچ  رگا  یگدنز ، زا  یتیوه  دنناوتب  و  دهد ، يور  صاخشا  هنوگنیا 
شرمع نایلاس  رادـقم  زا  ار  شرمع  ياهزور  تخادرپ و  نتـشیوخ  اـب  هبـساحم  هب  يزور  رادـیب ، ناـسنا  کـی  دـنیوگیم : تشگ . دـنهاوخ 

ح  ) زور ره  رد  هانگ  کی  باکترا  ضرف  اب  هک  تفرگ  هجیتن  تسا . هدوب  شرمع 75  نایلاس  ایوگ  درک ، جارختسا 
یگدنمرـش تدش  زا  هانگ  رادقم  نیا  ساسحااب  تسا .) هدش  اهنم  مقر 75  زا  غولب  ام  لاس   15  ) تسا هدـش  رداص  وا  زا  هانگ   2160 لقاد )

، درادن دوجو  یقیقح  یگدـنز  يرایـشه ، یئانیب و  نودـب  میئوگیم : هکنیا  تسا . رتناج  اب  رتهاگآ  وا  هک  ره  درک . یهت  بلاق  دز و  يدایرف 
تخانـش لباق  تایح )  ) هدیدپ نیا  زا  رـشب  يارب  هک  اجنآ  ات  تایح  تیهام  هب  رظن  اب  ار  یتقیقح  هکلب  مینکیمن ، حرطم  ار  یقوذ  هیـضق  کی 

تایح دنیوگیم : هک  دیشاب  هدینش  دیدج  میدق و  هفسالف  نادنمـشناد و  زا  یگدنز  یمـسر  فیرعت  رد  امـش  دیاش  میئامنیم : حرطم  تسا ،
اب تسا و  روبزم  یـساسا  نکر  هس  ياراد  تسا ، كرد  لباق  ام  يارب  هک  اجنآات  تایح  ینعی  نتـساوخ .)  ) هدارا تکرح و  ساسحا و  ینعی 

، تسا طیـسب  يرما  هچ  رگا  تایح  اریز  ددرگیم ، فیعـض  ای  دوقفم ، تایح  زا  ینکر  نآ ، تیوقت  فیعـضت و  ای  اـهنآ ، زا  کـی  ره  نادـقف 
يارب هک  هدارا ) ساسحا ،  ) هناگ هس  ناکرا  زا  نک  رود  تطاسب  دننام  دشاب ، هدوب  راگزاس  فعض  تدش و  اب  دناوتیم  نآ  تطاسب  عون  یلو 

اما و  دشابیمن . یکیزیف  بیکرت  هیزجت و  لباق  مه  هدارا  هکنانچ  تسین ، یکیزیف  بیکرت  هیزجت و  لباق  ساسحا  اریز ، تسا  يرورض  تایح 
يزجت دننام  تسا ، بیکرت  هیزجت و  لباق  دعب  نیا  زا  تکرح  سوسحم . ینیع و  نایرج  مکی ، دعب  تسا : دعب  ود  ياراد  هک  تکرح 

اعومجم هک  رگید  رتم  دصناپ  اب  رتم  دصناپ  رد  تکرح  بیکرت  رتم و  دـصناپ  ود  زا  یکی  رد  تکرح  هب  رتمولیک  کی  دادـتما  هب  تکرح  ه 
هطقن هب  ياهطقن  زا  لاقتنا  هب  قایتشا  ـالثم  نآ ، ینورد  لـماع  هب  رظن  اـب  تکرح  مود ، دـعب  دـنهدیم . لیکـشت  ار  رتمولیک  کـی  رد  تکرح 
میتـفگ هک  روطناـمه  هکلب  دـشابیمن ، یبـیکرت  مکارت  هفاـضا و  هیزجت و  لـباق  یناـیرج  ینورد ، هدـهاشم  قاـیتشا و  هک  تسا  یعطق  رگید .
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همه رد  ینهذ  یملع و  هاگدید  زا  تایح  يارب  روبزم  فیرعت  دشابیم . فعض  تدش و  لباق  یناور  یفیک و  ياههدیدپ  رگید  دننام  قایتشا 
اـشنم هرابرد  راصعا  نورق و  تشذـگ  اـب  هک  مینادـیم  هتبلا  تسا . لوبق  دروم  مسیونیم  ار  تاـملک  نیا  بناـجنیا  هک  هظحل  نیا  اـت  اـهنارود 

رد یلو  تسا ، هدش  قیقحت  نادیم  دراو  مهم  لئاسماهدص  کلذریغ  تایح و  لماکت  عاونا  لماکت و  هرابرد  نینچمه  نآ و  يدام  تایح و 
اجنیا رد  ام  تسا . هدومنن  یقطنم  هجوت  لباق  دیدرت  يدحا  چیه  دـنتایح ، یـساسا  ناکرا  هدارا ) تکرح ، ساسحا ،  ) روبزم نکر  هس  هکنیا 
دروم ار  هدارا  تکرح و  ساسحا و  تسا ، هدـنز  وا  هک  دـنک  تابثا  دـناوتیم  هک  تسا  یهاگآ  یئاـنیب و  اـب  طـقف  ناـسنا  هکنیا  تاـبثا  يارب 

یم رارق  قیقحت  دروم  هطوبرم  مولع  رد  هک  دراد  يدایز  رایسب  لئاسم  هناگ  هس  روما  زا  کی  ره  الا  و  میاهداد ، رارق  یسررب 
قیقحت هجوت و  يارب  نونکا  تسین . ققحت  لباق  یئانیب  یهاگآ و  ساسحا ، نودـب  تسا و  یئانیب  یهاگآ و  یلـصا  همدـقم  ساسحا ، دریگ .
تیهام رـس و  نوچ  میوشیم : رکذتم  هدروآ ، تسا ، یهاگآ  یمدآ  ناج  یـساسا  نکر  هکنیا  یهاگآ و  هرابرد  يولوم  هک  ار  یبلاطم  رتشیب 

روطب دـیاب  هک  تسا  هدومن  حرطم  ار  یمهم  رایـسب  اعقاو  بلطم  تیب ، نیا  رد  يولوم  تسا  رتناـج  اـب  رتهاـگآ  وا  هک  ره  تسا  ربخم  ناـج 
و ادخ ) فرط  زا   ) تسا هدش  هداد  ناج  تیهام  و  نورد )  ) رس هب  یمهم  ربخ  هک  تهجنادب  هک  تسنیا  نآ  دریگب و  رارق  هجوت  دروم  يدج 
یتسپ و كـالم  دراد و  دوجو  ناـج  تیهاـم  رد  یهاـگآ  سپ  تسا ، هدـیمهف  هدینـش و  ار  ربـخ  نآ  یهاـگآ ، نتـشاد  تهجب  یمدآ  ناـج 

حور تسیوق  شناج  دوب  رتهگآ  هک  ره  تسیهگآ  لد  يا  وچ  ناج  ياضتقا  دـشابیم . یهاگآ  تیفیک  تیمک و  هب  هتـسب  ناج  کی  تمظع 
، دـشاب رتیلاع  ناسنا  کی  یئانیب  یهاگآ و  هک  هزادـنا  ره  دـیئوگب : تایهلا  نیرکنمب  دوب  یهللا  شیب ، نیا  ار  هک  ره  دوب  یهاگآ  ریثاـت  ار 
میهدب و رارق  تقد  دروم  راب  دنچ  ار  دوب ) یهللا  شیب  نیا  ار  هک  ره  دوب  یهاگآ  ریثات  ار  حور   ) مود تیب  دـیاب  ام  تسا . رتیهلا  ناسنا  نآ 

و ا  ) همکحل رعشلا  نم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  هک  هلمج  نیا  رگا  میرذگن . یگداسب  تیب  نیا  زا 
دیدرت يارب  یئاج  زاب  ایآ  تسا . تیب  نیمه  اهنآ  زا  یکی  اعطق  دشاب ، هتشاد  قادصم  ات  هد  تسا ، هدش  هداد  تبسن  تسا ). یتمکح  رعـش  ز 
هلاسم نیرتیتایح  نیا  دیئایب  دنامیم ؟ یقاب  تسا ، یئانیب  يرایشه  یهاگآ و  ناسنا  ندوب  یهلا  لماع  نیرترصحنم  نیرتیـساسا و  هکنیا  رد 

، تفرعم غاب  نالاهنون  يا  يرآ ، مینک . هعلاطم  ینیب ، عقاو  فالخ  ياههزیگنا  هنوگ  ره  زا  رود  صالخا و  فاصنا و  اـب  يرادـقم  ار  يرـشب 
شیازفا اب  ینعی  دوب  یهللا  شیب ، نیا  ار  هک  ره  دوب  یهاگآ  ریثات  ار  حور  هک - دـینادب  نیقی  شنیب ، شناد و  ریـسم  ناـگداتفا  هارب  هزاـت  يا 

نیا ددرگیم . یهلا  یناسنا  دباییم و  شیازفا  یمدآ  تیدوجوم  تیـصخش و  هرابرد  یتسه و  ناهج  رد  حور  ریثات  تیفیک  تیمک و  یهاگآ 
لامک اب  درم  نیا  دینیبیم  امش  تسا . فراع  يولوم  تسا ، میکح  يولوم  تسا ، نیدتم  يولوم  تسا . هتفگ  يولوم  دمحم  نیدلالالج  ار 

نیا ددرگیم . رتینابر  وا  نم  رتیهلا و  ناسنا  نآ  هزادـنا  نامهب  دورب ، رتالاب  یمدآ  یئاـنیب  یهاـگآ و  هجرد  هزادـنا  ره  دـیوگیم : تحارص 
نید دییوگیم : زاب  لاحنیا  اب  ایآ  دـیامنیم ، مزالت  تابثا  ندوب ، یهلا  مومع و  روطب  یهاگآ  نایم  هک  تسا  فراع  میکح و  نیدـتم ، يولوم 

جو ایآ  تسا ، یهاگآ  دض  نید  هک  دیتسه  هدیقع  نیا  رب  زاب  ایآ  تسا ؟ اههدوت  ریدخت  لماع 
اب فیـصوت  لباق  ریغ  هک  یمکح  ضحم و  یملع  میظع  تاعالطا  اب  هارمه  ینید  ینافرع و  زادـگ  زوس و  نآ  اب  یئاهنت  هب  يولوم  دوخ  دو 

رـسارس ناج  ناهج  دوخ  دیامن !؟ تابثا  ار  تسااههدوت ) ریدخت  لماع  نید   ) قوف هیـضق  ياطخ  دـناوتیمن  تسا  لوادـتم  ياهیریگهزادـنا 
هزادـناب یمدآ  رگید  فرط  زا  یهگآ ، ینعی  ناـج  هک  دوـشیم  تاـبثا  مه  تیب  نیا  رد  تسا  یهت  شناد  زا  تسا  ناـجیب  هک  ره  تـسیهگآ 

تـسا شنیدنچ  مه  رحب  نیدنچ  مشچ  تسا  شنیب  شک  دوب  نادنچ  شملاع  دیامنیم - حرطم  دوخ  يارب  ار  یتسه  ناهج  دراد  هک  یـشنیب 
رتالاب شنیب  ماقم  دسرب ، شنیب  ماقم  هب  شیاهفراعم  اهشناد و  هب  ندوزفا  اب  دـناوتیم  یمدآ  يرآ ، میراد ؟ یئانیب  هب  لوصو  يارب  هار  ام  ایآ 

ردنا دنزیم  رسپ  يا  تسا  نیقی  هنـشت  نامگ  ره  نیقی  ناتـسب  هب  درپیمن  هک  نیهم  يا  وت  رد  تسا  ینظ  بجع  نیو  تسا - ملع  تاجرد  زا 
قوف نیقی و  زا  رتمک  ملع  نتتفم  قیرط  ردـنا  تسه  هکناز  دوش  ایوپ  وا  ملع  ار  نیقی  رم  دوش  اپرپ  سپ  ملع  رد  دـسر  نوچ  رپ  لاـب و  دـیازت 

دـشکیم نوملعت  ول  سپ  الک  سپ  زا  نونک  ار  نیا  وجب  مکاهلا  ردنا  نایع  تسادید و  يایوج  نیقی  ناو  نادب  دشاب  نیقی  يایوج  ملع  نظ 
شچ تشادن  شناد  هصغ  يراخب  نآ  میحج  يدندیدب  يدوب  نیقی  رگ  میلع  يا  شنیب  هب  شناد 
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ياهساک مه  دـش  وچ  ناج  لامج  اب  هاگتـسد  دـیوجن  اهشناد  وا ز  هار  تفای  شنیب  هب  تولخ  رد  هک  ره  تشامگیم  شنیب  دیـشروخ  رب  م 
لک لزی و  مل  لیلق  امع  هرخالا  نم  نئاک  وه  ام  ناک  نکی و  مل  لیلق  نع  ایندـلا  نم  نئاک  وه  ام  ناکف  ياهساـت  شناد  راـبخا و  شدـشاب ز 

تسا و هتـشادن  دوجو  ینامز  كدـنا  رد  دراد ، دوجو  ایند  زا  هک  هچنآ  یئوگ  و   ) ناد بیرق  تآ  لک  تآ و  عقوتم  لـک  ضقنم و  دودـعم 
هک هچ  ره  ریذـپنایاپ و  یـشرامش ، لباق  ره  تسا ، يدـبا  گرم ) زا  سپ   ) یناـمز كدـنا  زا  سپ  دراد ، دوجو  ترخآ  زا  هک  هچنآ  یئوگ 

عقوم رد  دراد ، تبثم  یطابترا  اهنآ  اب  ناـسنا  هک  یئایـشا  تسا ). ندیـسر  لاـح  رد  کـیدزن و  ياهدـنیآ ، ره  هدـنیآ و  تسا ، راـظتنا  دروم 
مالسلاهیلع نینموملاریما  تالمج  ریسفت  زا  شیپ  دنرویم . دوجوب  وا  نورد  رد  یتفگـش  دنزیگنایمرب و  لایخ  یتسین ، هب  یتسه  زا  ندیزخ 

ناوتیم دراد ، تیمکاح  ءایـشا  همه  رد  يدـنوادخ  هغلاب  تیـشم  اب  هک  یلوحت  تکرح و  مینکیم : هراشا  تکرح  هرابرد  همه  هلاسم  کی  هب 
يوس ناور  یتسه  زا  زاب  ناوراک 2 - رد  ناوراک  بر  ای  تسه  ناـمز  ره  یتسه  يوساهمدـع  زا  - 1 دـیامنیم : هولج  ناوراک  ود  رد  تفگ 

ناسکی ود  نآ  زا  رثات  نایمدآ و  نورد  رد  روبزم  ناوراک  ود  رد  تکرح  ساکعنا  مدبمد  اهناوراک  نیا  دنوریم  مدع 
یئیش زا  رظن  عطق  اب  یتسین  یتسه و  مکی - تهج  تفرگ : رظن  رد  دیاب  تهج  ود  زا  ار  روبزم  رثات  ساکعنا و  فالتخا  تسین . تخاونکی  و 
یتسه ینعی  میریگیم  رظن  رد  ار  مکی  تهج  تسخن  دـنریگیم . رارق  تکرح  رد  هک  یئایـشا  مود - تهچ  تسا . هتفرگ  رارق  تکرح  رد  هک 

هچ تسا  هنوگچ  ناسنا  اب  شطابترا  تسیچ و  ءیـش  نآ  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  یتسه  هصرع  هب  ءیـش  کی  نتـشاذگ  ماـگ  اـیآ  ار . یتسین  و 
رد رظان  دـید : دـیاب  هلاسم  نیا  حیحـص  كرد  يارب  دـسریم  رظنب  دراد ؟ یتسه  هصرع  زا  ءیـش  نامه  ای  ءیـش  کی  نتفر  نوریب  اب  یتوافت 

تکرح هک  یتسه  ناهج  تکرح و  هراـبرد  وا  تفاـیرد  تسیک و  یتسین ) هب  یتسه  زا  یتسه و  هب  یتسین  زا   ) هاـگهولج ود  ره  رد  تکرح 
ناهج و تکرح و  يارب  تسا و  الامجا ) ول  و   ) یتسه ناهج  هب  فرـشم  هاـگآ و  ناـسنا  کـی  رظاـن ، رگا  تسیچ ؟ دراد  تیمکاـح  نآ  رد 
زا یتسه و  هب  یتـسین  زا   ) دومن ود  ره  رد  هولج  اـب  تکرح  تسا  یعطق  تسا ، هتفریذـپ  رذـگرد ، تاـسوسحم  دوخ  زا  ریغ  یئاـنعم  ناـسنا 

تسا هتفر  راسهمشچ  نآ  زا  هک  یئاهبآ  راسهمـشچ ، کی  يانعم  تیوه و  تفایرد  رد  هکنانچ  دنکیمن ، یتوافت  وا  يارب  یتسین ) هب  یتسه 
یـصخش نینچ  يارب  تکرح  رگا  درادـن و  یتوافت  دـمآ ، دـهاوخ  ادـعب  هک  یئاهبآ  تسا و  نتفر  لاح  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  یئاـهبآ  اـب 

اب یتفگش  لایخ و  بجوم 
هب یتسین  زا   ) لوا ناوراک  رد  هچنآ  هک  دـنادیم  یبوخب  صخـش  نیا  زیگنا . ماهبا  هن  دوب  دـهاوخ  هنافراع  هناـمیکح و  هک  تسا  یعطق  دـش ،

، تشاد دهاوخ  لابندب  مه  ار  یتسین ) هب  یتسه  زا   ) مود ناوراک  رد  تکرح  اعطق  تسا ، هتـشاذگ  یتسه  ملاع  هب  مدق  هدش و  دراو  یتسه )
اههتسناد و هب  یگتسب  نآ ، زا  وا  رثات  وا و  نورد  رد  تکرح  ساکعنا  درادن ، یتسه  ناهجب  یفارـشا  یهاگآ و  هک  دشاب  یـسک  رظان  رگا  و 

باستنا تحـص  احیرـص  مایخ ) میهاربا  نب  رمع  تیـصخش  لیلحت   ) باتک رد  ام  هک  تسا  تهج  نیمهب  دراد ، وا  یعیبطدوخ  ياههتـساوخ 
ود ره  رد  تکرح  تاـیعابر  نآ  زا  ياهدـمع  تمـسق  رد  اریز  میدرک ، راـکنا  نادیـضایر  فوـسلیف و  درم  نآ  هب  ار  یئارگ  چوـپ  تاـیعابر 
ای هدــنیوگ  نورد  رد  ياهناـیماع  رثاـت  ساـکعنا و  شمود ، هوـلج  رد  اـصوصخم  یتـسین ) هـب  یتـسه  زا  یتـسه و  هـب  یتـسین  زا   ) شاهوـلج

دروم دنتکرح ، رد  روبزم  ناوراک  ود  نورد  رد  هک  ار  یئایشا  توافت ، نیا  حیضوت  رد  مود - تهج  تسا . هتـشاد  تایعابر  نآ  ناگدنیوگ 
یموجن ماقرا  اب  ای  یلومعم و  روطب  اـی  یتدـم  دـنیآیم و  دوجوب  گرزب  ناـهیک  هصرع  رد  هک  یئایـشا  - 1 میهدیم : رارق  لیلحت  میـسقت و 

وجوم نینچ  مینادیم  هک  تسا  رادقم  نیمه  ءایشا  نیا  اب  ام  طابترا  دنریگیم . شیپ  ار  لاوز  انف و  هار  سپس  دنهدیم و  همادا  دوخ  دوجوب 
رد رگید  راب  ناوراک و  رد  ناوراک  بر  ای  تسه  نامز  ره  یتسه  يوس  اهمدـع  زا  لوا - ناوراـک  رد  راـبکی  گرزب  ناـهیک  هنهپ  رد  یتاد 
ام تیدوجوم  رد  ءایـشا  نآ  مه  رگا  دـناهدوب . تکرح  رد  مدـبمد  اـهناوراک  نیا  دـنوریم  مدـع  يوس  ناور  یتـسه  زا  زاـب  مود - ناوراـک 

ساسحا دنشاب ، هتشاد  يریثات  دشابیم ) نآ  يازجا  همه  هب  طوبرم  یلو  ناهیک  نیا  زا  کچوک  رایـسب  رایـسب  یئزج  هک   ) نیمز هرک  هلیـسوب 
. دنکیمن داجیا  اهناسنا  رد  يریثات  ساکعنا و  چیه  اذل  دوشیم و  یقلت  مدـع  دـننام  هک  تسا  سوملمان  يردـقب  يداع  تالاح  رد  ریثات  نآ 
هب رظن  اب  دـنطابترا  رد  ام  اب  هک  یئایـشا  تکرح  نایرج  رب  هراظن  هک  تسا  یهیدـب  دـنریگیم . رارق  طابترا  رد  اـم  اـب  يوحنب  هک  یئایـشا  - 2
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، دشاب رتدیدش  ام  اب  ءایشا  نآ  طابترا  هک  هزادنا  ره  دروآیم . دوجوب  ام  رد  فلتخم  یتاریثات  ساکعنا و  طابترا ، فعض  تدش و  فالتخا 
ساکعنا ام  نورد  رد  یتسین ) هب  یتسه  زا  یتسه و  هب  یتسین  زا   ) دراد هک  ياهولج  ود  ره  رد  ءایـشا  نآ  تکرح  رب  هراظن  هک  تسا  یهیدـب 

، تسا هدشن  دنزرف  ياراد  هتـشذگ و  شجاودزا  زا  ینالوط  نایلاس  هک  یـسک  لاثم : ناونعب  درک . دهاوخ  داجیا  يرتدیدش  ریثات  رتقیمع و 
ریغ بولطم و  تهجب   ) بوبحم رایسب  يدنزرف  هطبار  هک  یناسنا  ینعی  دوشیم ، دنزرف  ياراد  هکیماگنه 

، دوشیم یقلت  تیمهااب  بولطم و  رایـسب  وا  يارب  ددرگیم ، یتسه  راید  دراو  یتسین  زا  دراد ، وا  اـب  وا ) یعیبط  عضوب  رظن  اـب  شندوب  هرظتنم 
هزادنا ره  یلک  روطب  و  دمآ . دـهاوخ  دوجوب  وا  رد  رثات  نیرتدـیدش  یتسین  هب  یتسه  زا  يدـنزرف  نینچ  تکرح  رب  هراظن  عقوم  رد  هکنانچ 

رد دروآ . دهاوخ  دوجوب  ام  رد  يرتدیدش  رثات  ساکعنا و  دـشاب ، هدوب  رتدـیدش  ام  يونعم  ای  يدام  تایح  اب  كرحتم  ءیـش  شطابترا  هک 
. دشابیمن زیگنا  لایخ  یتفگـش و  بجوم  تکرح ، لاح  رد  یناسنا ، عونمه  دننام  يدوجوم  چیه  دنطابترا ، رد  ام  اب  هک  یئایـشا  همه  نایم 

یتفگش هب  رظان  دشاب ، هک  هلیسو  ره  اب  نآ ، هلعش  یشوماخ  اب  هک  تسا  ایند  نیا  رد  یمدآ  تایح  ندوب  ینعمرپ  تمظع و  نیا  دسریم  رظنب 
تالمج نیرتزیگنا  لایخ  نیرتساسح و  هک  تسا  هدوبن  تهجیب  اذل  دـشاب . هدـید  مشچ  اب  ار  اهناسنا  گرم  راب  اهدـص  هچ  رگا  دوریم  ورف 

هدش هتفگ  تایح ) هلعـش  یـشوماخ   ) گرم هرابرد  هک  تسا  تالمج  نآ  دناهدورـس ، ارعـش  هک  يرعـش  ای  دناهتفگ  ناگدنـسیون  هک  يرثن 
هجوت اب  یلو  دـسریم  رظنب  یمدآ  دـلوت  زا  رتزیگنا  تفگـش  رتزیمآ و  رارـسا  گرم  هچ  رگا  هاگآ  ناسنا  يارب  تفگ : دـیاب  لاحنیا  اب  تسا .

رتیلاع ا رتابیز و  هک  یناسنا  تایح  هدیدپ  رد  اصوصخم  یتسه ، ناهج  رد  یبوبر  تمکح  هطلس و  هراظن و  هب  هتسیاش 
یگدـنز و کـلام  هب  دنتـسم  یتسین ) هب  یتـسه  زا  یتـسه و  هب  یتـسین  زا   ) ناـسنا يارب  تکرح  دومن  ود  ره  تسا ، یتـسه  يازجا  رگید  ز 

نانچ يدوزب  تسا ، ایند  زا  هک  هچنآ  دیامرفیم : ترضح  نآ  مالـسلاهیلع . نینموملاریما  تالمج  ریـسفت  هب  میزادرپیم  نونکا  تسا . گرم 
رمسی مل  سینا و  افصلا  یلا  نوجحلا  نیب  نکی  مل  ناک  تسا  هتشادن  دوجو  يزیچ  نینچ  الـصا  یئوگ  هک  ددرگیم  دیدپان  یتسه  هصرع  زا 
تایبا رد  تسا ). هتفگن  ناتـساد  هکم  رد  یئوگناتـساد  چـیه  هتـشادن و  دوجو  سونام  ناسنا  کی  افـص  ات  نوجح  نایم  یئوگ   ) رماس هکمب 
ایندلا هذـه  ام  راج  هیربلا  یف  هینملا  مکح  تسا : هدـمآ  نینچ  قوف  نومـضم  تسا ، هتفگ  شدـنزرف  ياثر  رد  هک  یماهت  نسحلاوبا  فورعم 

رارقتـسا هاگیاج  ایند  نیا  تسا ، يراج  مدرم  ناـیم  رد  گرم  مکح   ) راـبخالا نم  اربخ  يری  یتح  اربخم  اـهیف  ناـسنالا  يری  اـنیب  رارق  رادـب 
راثآ اههدیدپ و  همه  نینچمه  ددرگیم ). رابخا  زا  يربخ  دوخ  يدوزب  دهدیم  ربخ  اههتشذگ  زا  ناسنا  دوشیم  هدید  هک  ماگنهنآ  رد  تسین ،

الـصا هک  دنکیم  یقلت  نانچ  ار  یتسین  راید  راپـسهر  نآ  یمدآ ، ناور  زغم و  دندش ، دیدپان  یتسه  هصرع  زا  هکنیمه  یناسنا  ریغ  یناسنا و 
رب هک  یتاحلاص  تایقاب  ای  دنامیم و  راگدایب  ناسنا  زا  هک  یتفرعم  ملع و  طقف  يرآ ، تسا . هتشادن  دوجو 

نانخس رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دشابیم . ایند  نیا  مدرم  نایم  رد  وا  یگدنز  همادا  بجوم  دیآیم ، دوجوب  مدرم  حورـشم  هدافتـسا  يا 
یف مهلاثما  هدوقفم و  مهنایعا  رهدـلا ، یقب  ام  نوقاب  ءاملعلا  لاومالا و  نازخ  کله  لیمک ، ای  دـندومرف : یعخن  دایز  نب  لـیمک  هب  شفورعم 
اهنآ سوسحم  نایعا  دـنهدیم . همادا  دوخ  ءاقب  هب  ایند  رخآ  ات  ءاملع  دـندش و  كاله  لاوما  ناگدـننک  عمج  لیمک ، يا  . ) هدوجوم بولقلا 

تفرعم و نتـشاذگ  راگدای  هلیـسوب  هک  یئاهناسنا  نیا  دراد . دوجو  اهلد  رد  نانآ  یناحور  مسجت  یلو  تسا ، هدش  دوقفم  دوجو  هنحـص  زا 
راـگدایب دوخ  زا  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  تهجنادـب  دـنیامنیم ، نیمـضت  راـگزور  لوط  رد  ار  دوـخ  ياـقب  تاـحلاص ، تاـیقاب  رگید  اـی  ملع 

دریمن زگره  هک - تسا  یهیدب  و  دنوریم . دنراذگیم و  راگدایب  دنزودنایم و  يدنوادخ  غاب  ياهلاهن  هب  تمدـخ  هب  قشع  اب  دـنراذگیم ،
زا هک  هچنآ  یئوگ  و  : ) دیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  ظفاح  ام  ماود  ملاع  هدیرج  رد  تسا  تبث  قشع  هب  دش  هدنز  شلد  هکنآ 

، دـنکیم رارقرب  طابترا  يورخا  روما  اب  یمدآ  هک  یماـگنه  ینعی  تسا ) يدـبا  گرم ) زا  سپ   ) یناـمز كدـنا  زا  سپ  دراد  دوجو  ترخآ 
راخ نامز  رابیوج  زا  ات  یمدآ  هک  تسنیا  نآ  تلع  دیاش  دشابیم و  لاوز  لباق  ریغ  یگشیمه و  روما  نآ  یئوگ 

عقوم دـننام  ایند ، نیا  رد  تقوم  جورخ  تسا : عون  ود  رب  نامز  رابیوج  زا  جورخ  دـنک . رارقرب  طاـبترا  يورخا  روما  اـب  دـناوتیمن  دوشن  ج 
جورخ دوشیم . ریذـپانناکما  ینورد  ملاـع  ینیع و  ملاـع  تکرح  زا  ناـمز  كرد  هک  تسا  تقوم  ياـهیرامیب  زا  یـضعب  عقوم  اـی  باوخ 
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یثودـح الـصا  یئوـگ  هک  دـنتباث  ناـنچ  دـننامز ، قوفاـم  هـک  يورخا  تاـیعقاو  فرطنآ  هـب  گرم  زا  دریگیم . ماـجنا  گرم  اـب  هـک  يدـبا 
جورخ زا   ) لوا عون  زا  دنناوتیم  هچ ، ینعی  هتباث  تایعقاو  دننادیمن  دناهدیدن و  ار  گرم  زا  دعب  یناگدنز ، نیا  رد  هک  اهناسنا  دناهتـشادن .

مالـسلاهیلع نینموملاریما  هاگنآ  دـنیامن . قیدـصت  ار  ریذـپان  نامز  ای  نامز  زا  زاـینیب  یتاـیعقاو  هدـهاشم  ناـکما  دـنریگب و  تربع  تقوم )
رد یکی  ای  يرگید  زا  سپ  یکی  نامز  رابیوج  رد  هک  تسا  یئاهـشرامش  لـباق  دوصقم  تسا ) ریذـپنایاپ  یـشرامش  لـباق  ره  : ) دـیامرفیم
هچ ره  ندیـسر و  ارف  لاح  رد  يراظتنا  دروم  ره   ) هک ماما  هدومرف  بیترت  نیمهب  دنتـشگرب . لباق  ریغ  یناـیرج  تکرح و  رد  يرگید  راـنک 
هب یتسه  زا  هنیمز  رد  هک  ار  تکرح  یتاذ  ياضتقم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تقیقح  رد  تسا ) کیدزن  دـشابیم  ندیـسر  ارف  لاح  رد  هک 

من یتسین ). هب  یتسه  زا  ءایشا  همه  تکرح   ) یلومعم لوحت  تکرح و  مکی - دومن  دیامرفیم : نایب  دنچ  رد  تسا  یتسین 
ارف هک  تسا  راظتنا  دروم  تکرح  دادتما  رد  هچنآ  موس - دومن  دسریم . نایاپ  هب  هرخالاب  تسا ، تکرح  رد  هک  یشرامش  لباق  ره  مود - دو 

رایسب نایب  نیا  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . کیدزن  دسریم ، ارف  تسا و  هدنیآ  هک  هچنآ  ره  مراهچ - دومن  دسریم . ارف  هرخالاب  دسر ،
. دزاسیم انشآ  دراد ، تیمکاح  ینیع  ناهج  اهنآ و  دوجو  رب  هک  تکرح  یتاذ  ياضتقم  اب  ار  اهناسنا  يوتحمرپ ،

هحفص 148] ]
درم ینادان  يارب  دسانـشب و  ار  دوخ  شزرا  هزادـنا و  هک  تسا  یـسک  ملاع   ) هردـق فرعی  الا  الهج  ءرملاب  یفک  و  هردـق ، فرع  نم  ملاعلا 

لهاج دوخ  شزرا  هزادـنا و  هب  درادـن و  دوخ  هب  یهاگآ  هک  یـسک  زا  ار  ملع  ياعدا  دسانـشن ). ار  دوخ  شزرا  هزادـنا و  هک  تسا  یفاـک 
تادوجوم همه  رگا  تسیچ ، شـشزرا  تیفیک و  هزادنا و  تسیچ و  دنادیمن  درادن و  نتـشیوخ  هب  یهاگآ  هک  ياهنیآ  دینکم . رواب  تسا 

اریز تسین ، اناد  تادوجوم  نآ  زا  کی  چیهب  هنیآ  ینعی  تسین . ملاع  دیامن ، سکعنم  دوخ  رد  اراهنآ  نطاب  رهاظ و  طباور و  یتسه و  ملاع 
تادوجوم همه  نتخاس  سکعنم  ضرف  اب  هنیآ  نیاربانب ، تسا . علطم  دوخ  شزرا  تیفیک و  هزادـنا و  زا  هن  دراد و  نتـشیوخ  هب  یهاـگآ  هن 

رد ات  درادـن  ملع  دادعتـسا  تسا و  دـماج  هنیآ  اریز  تفگ ، ناوتیمن  نآ  هب  مه  لهاج  هکلب  تسین ، ملاع  اهنت  هن  نتـشیوخ ، رد  یتسه  ملاـع 
تاساکعنا زیگنا  تریح  تفرـشیپ  اب  هزورما  دـشاب . حیحـص  هنیآ  نآ  هب  تسا  لهج  هک  شلباقم  موهفم  باستنا  ملع ، تیلعف  مدـع  تروص 

تیرثکا دـنوشیم ، هدـیمان  فوسلیف  رکفتم و  دنمـشناد و  ملاع و  هک  ناوارف  یمدرم  زغم  رد  اهنآ  طباور  ءازجا و  ینیع و  ناهج  ياـهدومن 
لب دننادیمن ، ار  دوخ  شزرا  هزادنا و  اهنت  هن  دنرادن و  یعالطا  نتشیوخ  زا  اهنت  هن  اهنآ  قافتا  هب  بیرق 

يارب میـشیدنیب ، تعیبط ) ياهدومن  دـعب  ام   ) کیزیفاتم لئاسم  لـحنیال و  ثحاـبم  رد  میناوتیمن  اـم  هکنیا  ناونعب  ار  نتـشیوخ  زا  زیرگ  هک 
زاب شوگ  زاب و  مشچ  تفگیم : يولوم  یلو  مرادن ، یضرع  بناجنیا  تسا !! هتخاس  نآ  هب  قفوم  ارنانآ  ملع ، دوخ  هک  دننادیم  يرنه  دوخ 

اجکب تسا و  هدـمآ  اجک  زا  هدـمآ و  ایند  نیا  هب  يراک  هچ  يارب  دـنادیمن  هک  ار  یـسک  امـش  ایآ  ادـخ !!! يدـنبمشچ  زا  متریح  امع  نیا  و 
امش ایآ  دینادیم !؟ ملاع  تسا ، هتخانش  ار  دوخ  یلقع  ینهذ و  یسح و  تیمک  تیفیک و  هک  ار  یسک  امش  ایآ  دینکیم !؟ یقلت  ملاع  دوریم ،

تسه هکنانچنآ  ار  تیعقاو  درادب و  رانکرب  نورد  هاگآهمین  هاگآدوخان و  هاگآدوخ و  تارثات  زا  ار  دوخ  تامولعم  دناوتیمن  هک  ار  یـسک 
تیدودحم اهیریگ و  فده  تیدودحم  لاگنچ  زا  ار  دوخ  نابیرگ  دناوتیمن  هجو  چیهب  هک  ار  یسک  امش  ایآ  دینادیم !؟ ملاع  دیامن ، كرد 

ملاع دهدب ، تاجن  تسا ، هدرک  امن  وشن و  نآ  ياضف  رد  هک  یگنهرف  تیدودحم  رادهشیر و  ياهنامرآ  اههتساوخ و  تیدودحم  لئاسو و 
میهافم دیرجت  تارابتعا و  ندروآ  دوجوب  دـننام  ینهذ  لمع  ءایـشا و  ینهذ  ساکعنا  نیب  ام  قرف  زونه  هک  ار  یـسک  امـش  ایآ  دـینادیم !؟

دب رد  نم  بطق  دینادیمن  هک  ار  یسک  امش  ایآ  دیمانب !؟ ملاع  دیناوتیم  دینادیمن ، ار  ددع  دیرجت  یلک و 
ءازجا هب  اـهنت  هک  ار  یـسک  امـش  اـیآ  دـینادیم !؟ ملاـع  دزروـیم ، تلاـخد  ینیع  ناـهج  بطق  رد  رادـقم  هچ  تـفرعم  مـلع و  ندروآ  تـس 

مه اب  یتسه  ءازجا  يهمه  هکنیا  اب  درادن  یتسه  ناهج  ءازجا  رگید  زا  عالطا  تسا و  هدرک  ادـیپ  ياهنیآ  كرد  یتسه  ناهج  زا  يدودـحم 
یـسح كرد  لماوع  تیمک  تیفیک و  هکیناسک  ینعی  تسا ، یفنم  قوف  تالاوس  همه  خساپ  هک  مینادیم  ام  همه  دینادیم !؟ ملاع  دنطوبرم ،

دنناوتیمن هک  یناسک  دـناهدمآ ، هچ  يارب  دـنوریم و  اجکب  دـناهدمآ و  اجک  زا  دـننادیمن  هک  یناـسک  دنـسانشیمن ، ار  دوخ  یلقع  ینهذ و  و 
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زا دنناوتیمن  هکیناسک  دنرادب ، رانکرب  هاگآهمین  هاگآدوخان و  ریمـض  رد  هاگآدوخ و  نهذ  رد  هدوجوم  ياهدحاو  تارثات  زا  ار  دوخ  نهذ 
ینیع و ینورب  ملاـع  ياـهتیعقاو  نوگاـنوگ  داـعبا  قاـمعا و  هب  ذوفن  زا  ار  ناـنآ  نهذ  يولج  هدرک و  هطاـحا  ار  ناـنآ  هک  یئاهتیدودـحم 

هدرک امن  وشن  نآ  ياضف  رد  هک  یگنهرف  تیدودحم  و  رادهشیر ، ياهنامرآ  اههتساوخ و  تیدودحم  دننام  دریگیم  یناور  يزغم و  ینورد 
ود نآ  دنناوتیمن  تخانـش  لمع  ماگنه  رد  یلو  دنمهفیم  ای  تسیچ و  ینهذ  تایلمع  تاساکعنا و  نیب  ام  قرف  دـنمهفیمن  هکیناسک  تسا ،

نیع بطق  رد  تفرعم  ملع و  ندروآ  تسدب  رد  ار  نم  بطق  تلاخد  تیفیک  تیمک و  هکیناسک  دنیامن ، کیکفت  رگیدکی  زا  ار  هلوقم 
رگیدـکیب طوبرم  ءزج  اـهدرایلیم  زا  بکرم  هک  زاـب  متـسیس )  ) ماـظن رد  ياهعوـمجم  رد  هک  یناـسک  دـننکیمن و ، كرد  ینورب  ناـهج  ي 

ءازجا زا  ءزج  کی  هب  لهج  اریز  دـنراد ، ءازجا  نابهبناج  همه  یعقاو و  ملع  اـهنآ  تفگ  ناوتیمن  دنـشاب ، ملاـع  ءزج  دـنچ  هب  طـقف  دـشابیم 
دوجو اب  هک  دیهدیمن  حیـضوت  ارچ  دینادیم !؟ ملاع  ار  مدرم  نیا  امـش  ایآ  دـشابیم . هعومجم  لک  هب  لهج  بجوم  هعومجم  کی  رد  طبترم 
حیحـص حیـضوت  نانآ  مولعم  ملع و  هراـبرد  ارچ  دـینادیم  تسا ؟ مادـک  ناـنآ  تاـمولعم  تسیچ و  ناـنآ  ملع  یتخانـش ، ياـهلالخا  همهنآ 

هک دـیهدب  ناشن  نیا  زج  يزیچ  دـیناوتیمن  قوف ، لئاسم  نآ  ضرف  اـب  اریز  دـیناوتان ، یحیـضوت  نینچ  نداد  زا  امـش  هکنیا  يارب  دـیهدیمن ؟
دراو ملع  هرابرد  تناک  هب  اـم  ضارتعا  هک  تساـج  نیمه  زا  دـناهتخاس . سکعنم  دوخ  رد  ار  هاـگآان  یلاکـشا  دومن و  هاـگآان ، یئاـههنیآ 

(. تسا حیحـص  الماک  تسا ، ادـخ  ملع  نایاپ  هکنیا  یلو  تسا ، یمـشچ  خوش  ادـخ  هب  ملع  زاغآ  نداد  تبـسن   ) هک تسا  هتفگ  وا  دوشیم .
رد یلک  ینابم  هب  ملع  زا  هتخیـسگ  ياهنییآ  تاساکعنا  نامه  ملع ، زاغآ  زا  تناـک  دوصقم  رگا  هک  تسنیا  تناـک  هب  اـم  ضارتعا  حیـضوت 

تسا تسرد  نخس  نیا  ینعی  میرادن ، وا  هب  یضارتعا  ام  و  دیوگیم ، حیحـص  تناک  تسا ، ینیع  ناهج  رد  و  نم ) بطق   ) دوخ ناور  زغم و 
كرد هک 

تعیبط ملاع  ءازجا  زا  دودـحم  يرادـقم  یحطـس  ياهدومن  زا  ینهذ  تروص  دـنچ  زج  شنهذ  رد  هک  یملاع  طـلغ : حالطـصاب  اـی  هدـننک 
تاساکعنا هنوگنیا  ام  میدرک ، حرطم  نونکات  ام  هک  یبلاطم  اب  یلو  دـهدب !؟ تبـسن  ادـخ  هب  ار  اهنآ  دـناوتیم  روطچ  تسا ، هدـشن  سکعنم 

، تیصخش دوخ ، نم ،  ) ملاع دنادیمن  هک  یسک  اریز  تسیچ ؟ ملع  دننادیمن  الصا  رگنحطس  نینچ  یصاخشا  اریز  مینادیمن ، ملع  ار  یئادتبا 
یـسک نورد  رد  یعقوـم  زا  ملع  هکلب  تسا . مادـک  موـلعم  تسیچ و  ملع  هک  دـنادیمن  وا  اـعطق  تسیچ ، رگید ) ینورد  لـمع  ره  اـی  نـهذ 

ول نتشیوخ و  تخانش  هک  تسا  یهیدب  و  دروایب ، تسدب  میریذپب ، ملع  يارب  هک  ار  رگید  لماع  ره  ای  دوخ  زا  یعالطا  هک  دیآیم  دوجوب 
ادخ اب  یتسه  ءازجا  همه  طابترا  كرد  اب  هارمه  ملع  هنوگنیا  مینادیم  و  دزاسیم . كرد  لباق  ناسنا  يارب  مه  ار  مولعم  ملع و  لامجا ، روطب 

هب ور  ملع  نایاپ  هک  هنوگنامه  میئوگب : هک  تسا  حیحـص  اذـل  ددرگیم و  زاـغآ  یتسه ) هعومجم  ءازجا  هچ  ملاـع و  نآ  ینورد  ءازجا  هچ  )
نآ بلق  رد  دنوادخ  هک  تسیرون  ملع  . ) هدابع نم  ءاشی  نم  بلق  یف  هللا  هفذقی  رون  ملعلا  هک : تسا  یهلا  غورف  اب  مه  ملع  زاغآ  تسادـخ ،

وب هنیمز  هک  دوشیم  يراج  يدروم  رد  هراومه  يدنوادخ  تیشم  هک  مینادیم  هتبلا  دناباتیم ). دهاوخیم ، هک  شناگدنب  زا  هورگ 
زا هلمج  زا  تسا ، هدمآ  یمالـسا  عبانم  رد  یتیمهااب  رایـسب  بلاطم  نتـشیوخ  شزرا  هزادنا و  تخانـش  ترورـض  هرابرد  دشاب . هدمآ  دوج 
هک يدرم  دشن  كاله   ) هردـق فرع  ورما  کله  ام  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبعیبا  ترـضح 

للخ نم  الا  اهردق  قوف  هسفن  عفری  الجر  لاخا  ام  و  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  و  تخانـش ). ار  دوخ  شزرا  هزادـنا و 
لقن هب  انب  دـشاب ). شلقع  رد  یفالتخا  هکنیا  رگم  دـنک  گرزب  شـشزرا  هزادـنا و  زا  رتالاب  ار  دوخ  يدرم  هک  منکیمن  نامگ  و  . ) هلقع یف 
دوخ سفن  یـسک  چیه  . ) تاجرد هرخالا  یف  یلاعت  هللا  هلمح  الا  هجرد  ایندلایف  هسفن  ورما  عفر  ام  هک : تسا  هدمآ  یثیدح  رد  دـیدحلانبا 
کی هلمج و  ود  روبزم ، حراش  دومرف ). دـهاوخ  طـقاس  وا  زا  یتاـجرد  ترخآ  رد  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دربن ، ـالاب  ياهجرد  اـیند  نیا  رد  ار 

هب وت  رگا  . ) لهجا كریغ  ردقل  تناف  کسفن  ردق  تلهج  اذا  - 1 تسا : هدرک  لقن  عوضوم  نیمه  هرابرد  نادنمدرخ  زا  ینعمرپ  رایسب  تیب 
اذا هنم  رذعا  سانلاف  هسفن  ردق  فرعی  مل  نم  - 2 دوب ). یهاوخ  رتلهاج  نارگید  شزرا  هزادنا و  هب  یشاب  لهاج  نتشیوخ  شزرا  هزادنا و 

فن تلهج  نم  و  دنرتروذعم ). دنسانشن  ار  وا  مدرم  رگا  دشاب ، هتخانشن  ار  دوخ  شزرا  هزادنا و  هک  یسک  . ) هوفرعی مل 
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یئاهزیچ يو  زا  نارگید  دشاب ، نادان  نتـشیوخ  شزرا  هزادـنا و  هب  صخـش  دوخ  رگا   ) یبنتم بیطلاوبا  يری  ام ال  هنم  هریغ  يار  هردـق  هس 
تخانـش ار  دوخ  هک  ره  اذـل  دراد ، دوجو  ادـخ  تافـص  زا  یئاههولج  ناسنا  رد  دـنیبیمن ). ار  اهنآ  وا  دوخ  هک  دـید  دـنهاوخ  ار  یبویع ) )

فرع دقف  هسفن  فرع  نم  تسا : هدومرف  هک  تسا  فورعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  تخانـش . ار  شراگدرورپ 
يدنوادخ تخانش  یتسه و  ناهج  تخانش  يهرابرد  مزالت  نیا  هچ  رگا  تخانـش ). ار  شراگدرورپ  تخانـش ، ار  دوخ  هک  سک  ره  . ) هبر

ناسنا نآ ، رد  مکاح  نوناق  مظن و  هار  زا  یتسه  ناهج  تخانش  اریز  دنـشابیم ، توافتم  رگیدکی  اب  تخانـش  ود  نیا  یلو  دوشیم ، هدید  زین 
رتقیمع و شنیب  یهاگآ و  اب  یناسنا  هک  هزادـنا  ره  اذـل  دوشیم ، نومنهر  میکح  هدارا و  ياراد  رداق و  ملاع و  دـنوادخ  دوجو  هب  ار  هاـگآ 
هک تسا  تهج  نیمهب  و  دـیامنیم . تفایرد  رتشیب  یلـالج  یلاـمج و  تافـص  اـب  ار  يدـنوادخ  دوجو  درگنب ، یتسه  ناـهج  رد  يرتیلاـع 

تاروتسد نیا  هک  ینآرق  تایآ  دیامرفیم . رداص  یتسه  ناهج  هرابرد  رکفت  ریبدت و  هراظن و  هب  دیکا  روتسد  ناوارف  روطب  ناحبـس  دنوادخ 
تخانش یلو  میتسین . اهنآ  نوماریپ  رد  ثحب  حرط و  ددص  رد  اجنیا  رد  ام  و  تسا ، عونتم  ددعتم و  دیامنیم ، نایب  ار 

ثحبم نیا  رد  دـهدیم . میلعت  ار  يرتعوـنتم  یـسانشادخ  داـعبا  مه  دـنکیم و  ناـیب  یبایادـخ  يارب  ار  يرتعوـنتم  رتـشیب و  قرط  مه  سفن ،
هک تسین  يدام  رما  کی  ینعی  تسا ، درجم  یناسنا  سفن  - 1 میئامنیم : حرطم  ار  یسانشادخ  یسانشدوخ و  نیب  ام  مزالت  للع  زا  يرادقم 

تروص و هدام و  قوف  تسا  یتقیقح  لاـعتم  دـنوادخ  روطنیمه  دـشاب ، هدوب  هرـصاحم  رد  هس ، نآ  نیناوق  تکرح و  تروص و  هداـم و  رد 
ءاقبلا هیناحور  ثودحلا و  هینامـسج  یئاشم  هیرظن  رب  انب  هکلب  تسا و  طابترا  رد  ندـب  اب  هکنیا  اب  یناسنا  سفن  - 2 اهنآ . نیناوق  تکرح و 

دنوادخ هک  تیناحور  نآ  هب  دوریم و  درجت  هب  ور  یلماکت  تکرح  دادتما  رد  یلو  دباییم  تاشن  تعیبط  ملاع  داوم  نیمه  زا  یناسنا  سفن  )
اهورین و یعیبط و  زیارغ  يدام و  ياضعا  همه  رب  تیریدم  فارـشا و  لاحنیا ، اب  تسا ، دسریم ). تسا ، هداهن  تعیدوب  نآ  تاذ  رد  ناحبس 
اب هن  تسا  زیچ  ره  اب  وا  . ) هنراقملاب ءیـش ال  لک  عم  یتسه  ءازجا  همه  اـب  طاـبترا  لاـمک  اـب  ناحبـس  دـنوادخ  دراد . ینورد  ياهدادعتـسا 

همه رب  تیریدـم  فارـشا و  اهنآ ). زا  یئادـج  لاصفنا و  اب  هن  تسا  ءایـشا  همه  زا  ریغ  وا  و  . ) هلیازملاب ءیـش ال  لک  ریغ  و  اهنآ ). اب  لاصتا 
یغت ثودح و  قوفام  یتسه ، ناهج  ثداوح  تاکرح و  اب  طابترا  نیع  رد  ناحبس  دنوادخ  - 3 دراد . اهنآ 

مه تسا و  رادروخرب  تابث  دعب  زا  مه  یتسه ، ناهج  ثداوح  تاکرح و  اب  طابترا  نیع  رد  یناسنا  سفن  نینچمه  تسا ، نامز  قوفام  ر و 
نتشاد اب  هک  تسا  یتاذ  تافص  ياراد  شسدقا ، تاذ  تدحو  نیع  رد  ناحبـس  دنوادخ  - 4 نآ . هدننک  دنلب  هدـننک و  هاتوک  نامز و  قوف 
نتـشاد اب  یناـسنا  سفن  روطناـمه  ددرگیمن ، ترثک  هب  لدـبم  دنکـشیمن و  تدـحو  نآ  بوجو ، تردـق و  ملع ، دـننام : فلتخم  میهاـفم 

ار یتسه  ناهج  ناحبـس  دـنوادخ  - 5 دزاـسیمن . دراو  نآ  تدـحو  رد  یلـالتخا  هک  تـسا  رادروـخرب  تافـص  ياردـقم  زا  یتاذ  تدـحو 
هلیـسو و هب  يزاین  چـیه  تادوجوم  داجیا  رد  و  تسا ، هدومرف  داجیا  عادـبا و  ءاشنا و  یلویه ، اـی  یلبق  هداـم  نودـب  ینعی  دوجو ، هقباـسیب 

يا : ) دـیوگیم هوـلج  نیا  هراـبرد  یفـسن  نیدـلازیزع  دـناهدومرف . دوـخ  نانخـس  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  روطناـمه  درادـن  هبرجت 
نیا رب  زیچ  نآ  تروص  هاگنآ  رازفاتسدیب ، هدامیب و  طیاسویب و  دـنکیم و  دوخ  لوا  دـنک  يراـک  ره  یلاعتیادـخ  ترـضح  شیورد ،
مود تروص  تسا و  ملع  دوجو  لوا  تروص  دوشیم . دوجوم  تداهـش  ملاـع  رد  دـیآیم و  یلفـس  ملاـع  نیا  هب  دـنکیم و  رذـگ  طـیاسو 

هدامیب و طیاسویب و  دنکیم  دوخ  لوا  دـنکیم ، هک  يراک  ره  ای  دـسیونیم  هک  يزیچ  ره  ناسنا )  ) ادـخ هفیلخ  نینچمه  تسا . ینیع  دوجو 
هاگنآ ص رازفاتسدیب ،

يراکلگ و يراجن و  يدادح و  دننام  دوشیم ، دوجوم  تداهـش  ملاع  رد  دـیآیم و  نوریب  هب  دـنکیم و  رذـگ  طیاسو  نیا  رب  زیچ  نآ  ترو 
ینهذ دوجو  لوا  تروص  تسا ، یسح  دوجو  مود  تروص  تسا و  یلقع  دوجو  لوا  تروص  نادیم  نینچمه  اهتفص . اهتفرح و  هلمج  رد 

، تسا هتخورفارب  ار  دوجو  رون  مدـع  یکیراـت  رد  لازیـال  لزی  مل  دـنوادخ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ). یجراـخ  دوـجو  مود  تروـص  تسا و 
سفن روطنامه  ددرگ . لدبم  دوجو  رون  نآ  هب  مدع  یکیرات  هکنیا  نودب  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  رون  نآرب  ياهقباس  هدام  کی  هکنیا  نودـب 

ءاشنا و لاح  رد  امئاد  ینورد ، تانایرج  اهتیلاعف و  نیا  لاثما  تافاشتکا و  تادیرجت و  تامیسجت و  تاقیدصت و  تاروصت و  رد  یناسنا 
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، دـیروآیم دوجوب  دوخ  نهذ  رد  ار  الثم 2  ددـع  راب  نیمدـنچ  ای  نیلوا  يارب  امـش  هک  یتقو  لاثم : ناونعب  دـشابیم . دوجو  هقباسیب  عادـبا 
، زیم بسا ، هام ، بآ ، ـالثم  يرگید  زیچ  تروصب 2 ، ندـمآ  رد  زا  شیپ  هک  تسین  ياهدام  هب  قوبـسم  ددع 2  نیا  هک  دـینک  هجوت  تسرد 

تسا یتقیقح  ددـع 2  سپ  دـشابیمن . تسا ، هدوب  سکعنم  امـش  نهذ  رد  العف  امـش  هک  ددـع 2  نیا  ینعی  تسا . هدوب  کلذریغ  ذـغاک و 
داجیا ینعی  ءاشنا  نیا  تسا . هدرک  عادـبا  ءاشنا و  امـش  نهذ  رد  هطوبرم  ياههزیگنا  لماوع و  هب  هجوت  اـب  ارنآ  سفن  هک  یعادـبا  یئاـشنا و 

قباسیب
و تسا ) ءزج  زا  رتگرزب  لک   ) و تسا ) لاحم  نیـضیقن  عامتجا   ) دـننام هیلوا  لوصا  تفاـیرد  یلک و  میهاـفم  دادـعا و  دـیرجت  رد  دوجو  ه 
ءاشنا و دـشابیم ، لئاسم  هاـگهیکت  اههفـسلف  مولع و  رد  هک  یلک  ياـیاضق  همه  تفاـیرد  رد  هکلب  و  تسا ) فلا  فلا ، ، ) تسا نیمه  نیا ، )
هب يدـنوادخ  ملع  هک  تسا  یهیدـب  و  دراد ، تاریغتم  اهتباث و  هب  ملع  ناحبـس  دـنوادخ  - 6 تسا . هدـهاشم  لباق  حوضو  لامک  اب  عادـبا 
هب قلعت  اب  تاریغتم و  هب  قلعت  عقوم  رد  مه  یناسنا  ملع  هنوگنامه  ددرگیمن . يدـنوادخ  ملع  ترثک  ینوگرگد و  رییغت و  بجوم  تاریغتم ،

دنوادخ ددرگیمن 7 - رثکتم  دزودنایم ، دوخ  يارب  یمدآ  سفن  هک  یتامولعم  ترثک  اب  هکنانچ  دوشیمن ، نوگرگد  ریغتم و  اهینوگرگد ،
ادخ تسین و  راگزاس  ندوب ، یقیقح  تیاهنیب  اب  ددعت ، وطسرا : لوقب  هکنیا  يهفاضا  هب  دوب ، ددعتم  ادخ  رگا  تسا و  یقیقح  دحاو  ناحبس 
یف نایادخ  زا  کی  ره  هجیتن ، رد  دوب . یلوا  دارم  فالخرب  يرگید  هدارا  مدـع  هب  طورـشم  اهنآ  زا  کی  ره  هدارا  تیاهنیب ، تسا  یتقیقح 

نتـشاد زا  هک  ادخ  دنچ  نآ  سپ  حـضاو . الماک  تسا  یـصقن  هدارا  ندوب  قلطم  ربارب  رد  هدارا  تیطورـشم  اریز  دوب ، ناوتان  صقان و  هسفن 
یطورشم ضرف  اب  زین  دنشاب . قلطم  هدارا  ياراد  دوجولا و  بجاو  دنوادخ  دنناوتیمن  دنمورحم ، طورشم  ریغ  هدارا 

يانعمب هچ  نایادخ  ددعت  تروص  رد  تسا . دنوادخ  یتاذ  تافـص  زا  هقلطم  تردق  هکیتروص  رد  ددرگیم ، دودحم  زین  تردـق  هدارا ، ت 
بر گرزب و  يادـخ   ) هللا يانعمب  هچ  دـناهتفرگ و  رارق  شتـسرپ  دروم  عاونا  بابرا  ناونعب  ای  اـهتب  تروص  رد  هک  مود  هجرد  ياـهدوبعم 

رد دنیامن ، هدارا  ار  زیچ  کی  دننک ، هدارا  رگا  یتح  هکیروطب  دنـشاب  دحتم  رگیدمه  اب  تایـصوصخ  تاهج و  همه  زا  اعقاو  رگا  بابرالا )
تهجب هک  یعقاو  ددـعت  هن  تسا ، هدومن  دـحاو  ود  ار  دـحاو  هکی  هک  تسا  يدـیرجت  یـضایر  لمع  کـی  زا  یـشان  روبزم  ددـعت  ضرفنیا 

ياههدارا نیا  هک  تسا  یعطق  تروصنیا  رد  دزاسیم . ادـج  زیامتم و  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  نایادـخ ، نآ  زا  کی  رهب  صوصخم  تاصخـشت 
سپ دنیامن ، یثنخ  ار  رگیدـمه  داضت  محازت و  تهجب  اههدارا  رگا  ضرفنیا  رد  تشاد . دـنهاوخ  داضت  محازت  تلاح  رگیدـکی  اب  توافتم 
لتخم ار  یتسه  ناهج  نایادـخ ، ياهدارم  داضت  محازت و  دـنتفیب  نایرجب  اههدارا  نآ  رگا  دنتـسین و  هاگآ  طلـسم و  اـناوت و  دـنوادخ  اـهنآ 

يرگید نایادخ  نامـسآ  نیمز و  رد  رگا  . ) اتدسفل هللاالا  ههلا  امهیف  ناک  ول  هفیرـش - هیآ  يانعم  تسنیا  دیـشک . دهاوخ  یهابت  هب  هدومن و 
هقلطم تیریدـم  هک  مه  یناسنا  سفن  روطنیمه  تشگ ). دـنهاوخ  دـساف  نامـسآ  نیمز و  اـعطق  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  هناـگی ) يادـخ  زج  )

هعومجم ا
هراـبرد دـش ، هتفگ  يدـنوادخ  تینادـحو  هراـبرد  ـالاب  رد  هک  ناـهرب  ناـمه  تسا و  دـحاو  دراد ، هدـهعب  ار  ناـسنا  ینورب  ینورد و  ءازج 

صقن دوش ، هتفرگ  رظن  رد  هک  یئانعم  رهب  ربج  اریز  اعطق ، تسا  راتخم  لعاف  قلاـخ و  لاـعتم  دـنوادخ  - 8 دراد . نایرج  زین  سفن  تدـحو 
یتیعقوم رد  زگره  درادـن و  لـمع  يارب  هار  کـی  زا  شیب  لاـح  ره  رد  روبجم  دوجوم  هک  تسنیا  ربـج  ياـنعم  تسا . روبجم  دوجوم  يارب 

هک رگید  یبلطم  دزاس . اهر  ار  يرگید  دنک و  باختنا  دهاوخب  ار  کی  ره  وا  ات  دریگب  رارق  وا  ربارب  رد  فلا و ب  هار  ود  هک  دریگیمن  رارق 
دوجو ضرف  دوش ، روصت  يربـج  تلاـح  دوجوم  کـی  يارب  رگا  لاـح  ره  رد  هک  تسنیا  میهدـب ، رارق  يدـج  هجوت  دروم  اـجنیا  رد  دـیاب 

، دینکیم روصت  ار  دوجوم  کی  ندوب  روبجم  امش  هک  یتقو  رتنشور  ترابعب  تسا و  يرورض  دزاسب ، روبجم  ار  دوجوم  نآ  هک  قوف  یلماع 
دوخ کیرحت  هیجوت و  تردق و  میلست  ار  دوجوم  نآ  هک  دیاهتفرگ  رظن  رد  ار  رتاناوت  یلماع  دیهاوخن ، ای  دیهاوخب  هاگآان ، ای  دیـشاب  هاگآ 

هب رظن  اب  هک  هفـسالف  زا  هورگ  نآ  و  دـیامن . حرطم  رایتخایب  يدوجوم  ار  ادـخ  هک  درادـن  دوجو  یهار  چـیه  لیلد ، نیاربانب  تسا . هدومن 
یتسه رب  ار  دوخ  یبوبر  ضیف  دیاب  ادخ  دنیوگیم : یتسه ، ملاع  رب  ضیف  يارجا  مدع  تروص  رد  لخب  موزل  یهلا و  ضیف  تیمامت 
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تـشادرب یتسه  ملاع  ادـخ و  زا  ار  یمیهافم  دروایب ، دوجوب  تسا  وا  ینابر  ضیف  ياـهدومن  زا  یکی  هک  ار  یتسه  ملاـع  دزاـسب و  يراـج 
تایبا نومضم  هک  متـشاد  لیم  هتـشذگ  رد  مه  بناجنیا  مینادیم و  ام  همه  يرآ ، تسا . هدرک  راداو  ياهدیقع  نینچب  ار  نانآ  هک  دناهدومن 

یبوخ و زا  زجب  نابات  هام  دنک  هچ  ددنبن  کشم  زا  ملع  دنک  هچ  ددنخن  هک  نادنخ  لگ  هک - مریذپب  ادخ  هرابرد  طرـش  دیق و  نودب  ار  ریز 
نیا هب  هلاـسم  منیبیم  نوـنکا  یلو  دـنک  هچ  دـبنگ  هرداـن  نیدـب  سپ  روـن  شباـت و  دـهدن  را  باـتفآ  دـنک  هچ  ددنـسپ  هچ  دـیامن  هچ  زاـن 
میظع ضیف  نآ  تسا  روبجم  ادخ  هک  مییوگب : یخاتـسگ  هب  هیبش  یتلاح  کی  اب  میهدـب و  دوخب  ار  تارج  نیا  ام  هک  تسین  مه  اهیگداس 

يدوهـش ای  یمـسر  یقطنم  زوجم  هچ  اـب  ار  تسا ) یمتح   ) و تساروبجم ،) (، ) دـیاب  ) نیا درواـیب !! دوجوب  ار  یتسه  دزادـنیب و  ناـیرجب  ار 
یلام تردـق  نآ  زا  ار  نارگید  مناوتیم  متـسه و  یلاـم  تردـق  ياراد  ناـسنا  کـی  نم   ) هیـضق نیا  اـیآ  میئاـمنیم !؟ تزع  ماـقم  نآ  هجوتم 

میـشیدنیب نینچ  مه ، ادخ  هرابرد  ام  تسا  هدش  بجوم  هک  تسین  میامن ) مادقا  راک  نیا  هب  دیاب  سپ  مرادـن ، مه  یلخب  مزاسب و  رادروخرب 
نینچ اب  رگا  دشابیم ، ماوت  يدنوادخ  سدقا  تاذ  اب  ضیف  يارجا  سپ  درادن ، مه  یلخب  تسا و  ضایف  ادخ  بوخ ، هک 

يدنوادخ تاذ  ضرف  نیا  رد  ینعی  دروآیمن !؟ دوجوب  ادخ  تاذ  رد  بکترم  طلغ  نیا  هب  دیاب  میـشیدنیب ، ادـخ  هرابرد  میهاوخب  يروصت 
ءزج رب  طلسم  هک  مود  ءزج  تسادوجو ، يهضافا  تردق  هلمج  نآ  زا  لامک  تافـص  ياراد  هک  يدنوادخ  تیوه  لوا  ءزج  دراد : ءزج  ود 

میهاوخب رگا  ام  هک  تسنیا  تقیقح  دـیامنیم !!! ارجا  لباق  تافـص  ریاس  ای  ضیف  يارجا  هب  راداو  ار  تیوه  نآ  هک  تسا  ناـمه  تسا  لوا 
دبلاک ءازجا  هکتـسنیا  ریظن  تسرد  میهدـب ، رارق  هجوت  روصت و  دروم  نآ ، داجیا  یتسه و  ملاع  رب  تاریخ  هضافا  رد  ار  يدـنوادخ  راـیتخا 

ام سفن  عونتم  ياهدـیرجت  تالاعفنا و  رارطـضا و  هارکا و  ربج و  رایتخا و  اهدادعتـسا و  تافـص و  تیوه و  تخانـش  ددـص  رد  ام  يداـم 
سب یهاگراک  دنک - کمک  دناوتیم  ام  هلاسم  حیـضوت  رد  یتهج  زا  تسا  راطع  نیدلادیرف  هب  بوسنم  هک  ریز  تیب  هس  نومـضم  دیآرب !!!
مسج رد  ناهن  ناج  تسین  هاگآ  ياهرذ  زا  ياهرذ  تسین  هار  ار  سک  شیوخ  هنک  يوس  ماهدید  بلاغ  شیوخ  زا  ار  هلمج  ماهدید  بئاجع 

!؟ دیامن رداص  مکح  نآ  هرابرد  دنک و  كرد  ار  نآ  رد  ناهن  ناج  دناوتیم  ناج  ایآ  ناج  ناج  يا  ناهن  ردنا  ناهن  يا  ناهن  ناج  رد  وت  و 
ابرد دنک و  كرد  دوخ  ياهرایعم  لوصا و  اب  ار  ناج  ناج  نآ  دناوتب  مسج  هکنیا  هب  دسر  هچ  ریذپناکما ، تسا  يرما  نیا 

تـسرد میریگیم . رارق  ورایور  نم )  ) سفن اب  مینکیم و  هعجارم  دوخ  نورد  هب  زاـب  مهم  رایـسب  هلاـسم  نیا  رد  دـیامن !! رداـص  مکح  نآ  هر 
لاحـشوخ دـشخبیم ، نارگیدـب  عانتما  نودـب  تسا ، اراد  هک  ار  يدـیفم  تازایتما  هک  مییاـمن  هدـهاشم  یعـضو  رد  ار  سفن  رگا  هک  تسا 

رگا یلو  درادـن ، یلخب  عانتما و  نارگید  هب  دـیفم  تایعقاو  هضافا  زا  تسا و  رادروخرب  تیـضایف  تمظع  زا  سفن  نیا  میئوگیم : میوشیم و 
یـشزرا هنوگچیه  ياراد  دـشاب ، هتـشادن  يراـیتخا  تیـضایف  يارجا  رد  اـم  سفن  رگا  دـید  میهاوخ  میئآرب ، رظن  تقد  لـیلحت و  ددـص  رد 

دوش و ریزارس  دیایب و  نوریب  هتفرگ  رارق  یهوک  مکـش  رد  هک  یگرزب  عبنم  زا  لالز  هوبنا و  رایـسب  راسهمـشچ  هک  هنوگنامه  دوب ، دهاوخن 
اهنویلیم تشیعم  دـناوتب  هک  دـشاب . ناوارف  یتالوصحم  ندـمآ  دوجوب  بجوم  دـنک و  يرایبآ  ار  ناتخرد  عرازم و  اـهنویلیم  دوخ  ریـسم  رد 

هک هوک  نآ  هن  دهدیم و  ماجنا  یشزرااب  راک  دوشیم ، ریزارس  اجنآ  زا  راسهمشچ  هک  بآ  عبنم  هن  هک  تسا  یهیدب  دنک ، تیافک  ار  ناسنا 
بجوم هک  درادـن  دوجو  يرایتخا  يرادـفده و  یهاـگآ و  هنوگچیه  تاـنایرج  نیا  رد  اریز  دراد ، دوخ  نورد  رد  ار  راسهمـشچ  نآ  عبنم 

تیوه نآ  میهدب و  رارق  هجوت  دروم  دیاب  دروم  نیا  رد  ار  تیمهااب  رایسب  هلاسم  کی  هتبلا  دشاب . هدوب  شزرا  ندمآ  دوجوب 
هدوبن تیـصخش )  ) و نم ) (، ) تاذ  ) ای تیوه  ياراد  يدوجوم  رگا  تسا . صقن  اعطق  هک  ربج  لباقم  رد  تسا  لامک  اعطق  هک  تسا  راـیتخا 

زا تسترابع  ناسنا  رایتخا  مینیبیم  مینکیم ، حرطم  ارناسنا  رد  راـیتخا  هک  یتقو  اـم  دـشابیمن . رادروخرب  راـیتخا  زا  هک  تسا  ملـسم  دـشاب ،
رایتخا زا  درادن  تیصخش  هک  يدوجوم  نیاربانب ، ریخ . يریگفده  اب  راک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  رد  نآ  لامعا  تیصخش و  هطلس  هراظن و 

هک هزادـنا  ره  دـشابیم و  دـنمهرهب  زیچان  يرایتخا  زا  دـشاب ، هدوب  فیعـض  تیـصخش  ياراد  رگا  تسین و  رادروخرب  میتفگ  هک  یفیرعت  اـب 
خنس نیا  زا  رایتخا  نآ  املسم  دنشاب ، هدوب  رایتخا  ياراد  ناسنا  زا  ریغ  تادوجوم  رگید  رگا  دوب . دهاوخ  رتيوق  رایتخا  رتيوق ، تیـصخش 

- دـشابیمن تسا ، ناسنا  رد  هک  هچنآ  خنـس  زا  دـماج )  ) یناسنا ریغ  تادوجوم  حـیبست  رکذ و  قطن و  یهاـگآ و  تاـیح و  هکناـنچ  تسین ،
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میعمـس و اـم  نابـش  نازور و  دـنیوگیم  وت  اـب  نامـسآ  نیمز و  ءازجا  هلمج  نوعجار  هیلا  اـناک  ناـقطان  نوکـس  رد  كرحت  رد  ءازجا  هلمج 
نآرق رد  هک  ياهفیرش  هیآ  قباطم  نامرای و  تخت  ياپ  ات  دوریم  نامرارکت  هرعن  میشماخ و  میشماخ  ام  نامرحمان  امـش  اب  میـشه  میریـصب و 

ندمآ ب زا  سپ  نایرج  رد  نامسآ  نیمز و  ناونعب  تادوجوم  همه  تسا ، هدمآ  هیآ 11  تلصف  هروس  رد 
هب دـنوادخ  سپ  . ) نیعئاط انیتا  اتلاق  اهرک  وا  اعوط  ایتئا  ضرالل  اـهل و  لاـقف  تسا : نینچ  هیآ  دنـشابیم . دـنمهرهب  راـیتخا  زا  یتسه  هصرع  ه 

يرایتخا تسا  یهیدب  میدمآ ). رایتخا  اب  ام  دنتفگ : نیمز  نامسآ و  هارکا . ای  رایتخا  يور  زا  دیتفیب ) نایرجب   ) دیئایب دومرف : نیمز  نامسآ و 
دـنرادروخرب و نآ  زا  تادامج  تاتابن و  نارادـناج و  هک  یناسناریغ  رایتخا   ) تسا راـیتخا  عون  ود  ره  قوفاـم  دراد ، ناحبـس  دـنوادخ  هک 
: میئامن حرطم  ریز  بیترت  هب  ار  رایتخا  ماسقا  دیاب  نیاربانب ، تسیدـنوادخ .) رایتخا  زا  رتنییاپ  یناسناریغ و  رایتخا  قوفام  هک  یناسنا  رایتخا 

تاذ نآ  رایتخا  يدـنوادخ ، تیاهنیب  تمظع  هب  رظن  اـب  یهلا - راـیتخا  یناسنا 1 - نود  یناسنا ، ياهتـشرف ، یهلا ، هناگراهچ : ياـهرایتخا 
یبوبر سدقا  تاذ  تمظع  هک  هنوگنامه  دسریم ، رظنب  نکممریغ  نآ  تیهام  تفایرد  روصت و  ام  يارب  هک  تسا  تمظع  اب  يردقب  سدقا 

سپ تسا . هدیرفآ  ام  داهن  رد  ارنآ  تفایرد  دادعتـسا  هک  يدح  نآ  رد  رگم  تسا  تفایرد  روصت و  لباق  ریغ  ام  يارب  وا  تافـص  تیهام  و 
میشیدنیب اقیقد  دوخ  هتفگ  رد  دیاب  تسا ، هدیرفآ  رایتخا  اب  ار  یتسه  ناهج  نیا  دنوادخ  تسا ، رایتخالاب  لعاف  دنوادخ  میئوگیم : هک  یتقو 

هراظن و  ) میتفگ رایتخا  يارب  هک  یفیرعت  ءازجا  میهافم  هک  مینادب  و 
لباق يدنوادخ  سدقا  تاذ  اریز  دنکیمن ، قدص  يدـنوادخ  رایتخا  هرابرد  راک ) یفنم  تبثم و  بطق  ود  رد  نآ  لامعا  تیـصخش و  هطلس 

اب تسا و  هدیسر  دودحم  يدرجت  هب  اجیردت  هتفای و  تاشن  تعیبط  ملاع  زا  هک  تسین  یناسنا  نم )  ) و دوخ )  ) تیصخش اب  هسیاقم  قیبطت و 
هتسباو دودحم و  زاب  درجت ، هلحرم  هب  لوصو  اب  تسا و  يدام  قوف  ینوگرگد  ضرعم  رد  هتـسباو و  دودحم و  زاب  درجت ، هلحرم  هب  لوصو 

قوبـسم یبسن و  دودحم و  هراظن  زا  ریغ  وا ، تیقالخ  یتسه و  رب  يدنوادخ  هراظن  هک  روطنامه  تسا . يدام  قوف  ینوگرگد  ضرعم  رد  و 
یموهفم هک   ) وا ياهتیقالخ  اهراک و  یتسه و  ملاع  رب  يدـنوادخ  هقلطم  هطلـس  فارـشا و  نانچمه  دراد ، دوجو  اـم  رد  هک  تسا  لـهج  هب 

تقیقح ندوب  ام  نهذ  قوف  تسین . دودـحم  داعبا  زا  دودـحم  یئایـشا  هرابرد  ام  دودـحم  تردـق  اب  هسیاقم  لباق  تسوا ) رایتخا  زا  یلامجا 
تردق و ملع و  تقیقح  ندوب  ام  نهذ  قوف  هکنیا  امک  میشاب ، هتشادن  نآ  هرابرد  یتفایرد  چیه  ام  هک  دوش  بجوم  دیابن  يدنوادخ  رایتخا 

يدنوادخ ملع  هرابرد  هکنانچمه  میـشاب . هتـشاد  میهافم  نآ  هرابرد  لامجا  روطب  ول  یتفایرد و  ام  هک  تسین  نآ  زا  عنام  يدنوادخ  تایح 
یناوتیم میراد  غارس  دوخ  رد  هک  ار  تایح  زا  یموهفم  و  تردق )  ) هطلس یئاناوت و  زا  یموهفم  و  ملع )  ) مولعم فاشکنا  زا  یموهفم 

بطق درب و  هطلس  یهاگآ و  اب  راک  ندرک  رداص  زا  تسترابع  هک  ار  دوخ  نورد  رد  رایتخا  زا  یموهفم  میناوتیم  نینچمه  مینک ، تفایرد  م 
لـالج لاـمج و  تافـص  همه  رد  هکلب  راـیتخا ، موـهفم  رد  اـهنت  هب  هتبلا  میئاـمن . تاـبثا  ادـخ  يارب  ارنآ  هدوـمن  كرد  راـک  یفنم  تـبثم و 
تافـص نآ  همه  هک  ار  ینعم  نیا  دیاب  تسا ، هدروآ  دوجوب  ام  نورد  رد  ادخ  ار  اهنآ  زا  یلامجا  یموهفم  تفایرد  تردـق  هک  يدـنوادخ 
راـیتخا  ) ارنآ اـم  هک  راـیتخا  زا  مسق  نیا  رد  لـماک  ثحب  ریـسفت ، مـالک و  ملع  رد  ناـققحم  ياهتـشرف - راـیتخا  - 2 مینک . هفاضا  دـنقلطم ،

نآ دـناهدوب و  روذـعم  هلاـسم  نیا  نتـشاذگ  توکـسم  رد  ناـنآ  هک  تفگ : ناوتیم  تهج  کـی  زا  هتبلا  دـناهدومنن . میاهدـیمان ، ياهتـشرف )
و تسا . هدومن  نایب  یمالـسا  ربتعم  عبانم  هک  رادـقم  نامهب  رگم  ناگتـشرف ، تافـص  تیهام و  اب  اهناسنا  ام  یئانـشآان  زا  تسترابع  تهج ،

نینموملاریما نانخـس  رد  رگید  يرادقم  تسا و  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  يرادقم  هدومن  نایب  تاعوضوم  نیا  رد  یمالـسا  عبانم  هک  ار  هچنآ 
بسانم تیلووسم  هجوت  مکی ، لیلد  داد . رارق  شریذپ  دروم  ارنآ  لیلد  ود  اب  ناوتیم  دشابیم . رایتخا  ياراد  زین  ناگتشرف  هکنیا  مالـسلاهیلع .

ینیبیم مالسلاهیلع  مدآ  ترضح  يارب  ناگتشرف  همه  هب  يدنوادخ  رما  لاثتما  رد  هکنانچ  ناگتشرف ، هب 
تعاطا ناگتشرف  نآ  هک  دوشیم  مولعم  هدجس  زا  عانتما  رد  ناطیش  رابکتـسا  يهنیرقب  اریز  تسا ، هدوبن  نانآ  يربج  هیجوت  کی  رما  نیا  م .

هب روبجم  ار  ناگتشرف  وت  تفگیم : درکیم و  ضارتعا  ادخ  هب  ناطیش  دوب ، يربج  ناگتشرف  هدجس  رگا  زین  دناهدومن و  رایتخالاب  ار  ادخ  رما 
، مود لیلد  مدرکیم  هدجـس  مه  نم  يدرکیم  روبجم  مه  ارم  رگا  مدوب و  رایتخا  ياراد  نم  یلو  دـندرک ، هدجـس  ناـنآ  اذـل  يدرک  هدـجس 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1832 

http://www.ghaemiyeh.com


اب تسین . تادامج ) تاتابن و  یناسناریغ و  نارادناج   ) یناسنا نود  تادوجوم  تمظع  اب  هسیاقم  لباق  هک  تسا  ناگتشرف  يدوجو  تمظع 
و دـیآیم ، رب  میدرک ). لاـثتما  ار  وت  رما  راـیتخا  اـب  اـم  . ) نیعئاـط اـنیتا  هیآ : زا  هکناـنچ  دنـشاب  راـیتخا  ياراد  نود  تادوجوم  رگا  لاـحنیا 
هک روطنامه  یناسنا - رایتخا  - 3 دنوش !! یقلت  ناگتشرف  زا  رتتمظع  اب  فرشا و  دیاب  تادامج  دنشاب ، هتشادن  رایتخا  زا  ياهرهب  ناگتشرف 
هب تیصخش  هطلس و  هراظن و   ) اب ار  يراک  دناوتب  ناسنا  هک  عقوم  ره  میاهتفگ : باتک  نیا  تادلجم  زا  یضعب  رد  رایتخا و  ربج و  باتک  رد 
رد طقف  رایتخا  لاح  رد  یمدآ  هک  تهجنادب  و  تسا . هداد  ماجنا  رایتخا  اب  ار  راک  یناسنا  نینچ  دیامن ، رداص  راک ) یفنم  تبثم و  بطق  ود 

تخا دناوتیم  اهنآ ) دوجو  لصا  رد  هن   ) دیامنیم فرصت  اههزیگنا  اهتلع و  ياضتقم 
رب تردـق  قلطم و  تیقالخ  یهلا ، تمظعاب  رایـسب  تفـص  نیا  تفایرد  رد  دـنک و  تفایرد  رایتخا  نیا  هب  هجوت  اـب  يدـح  اـت  ار  یهلا  راـی 

هرابرد دنهاوخیم  هک  یناگدـننک  هعلاطم  دـمهفب . ار  رایتخا  ود  نیب  ام  توافت  ات  دـیامن  كرد  تادوجوم  رد  ار  يدـنوادخ  قلطم  فرـصت 
هتبلا دنیامرف . هعجارم  بناجنیا  هتشون  رایتخا  ربج و  باتکب  دنناوتیم  دنشاب ، هتشاد  يرتحورشم  ياهیسررب  رایتخا  ربج و  هب  طوبرم  ثحابم 

هراظن و كدـنا  زا  راـیتخا  اریز  تسین ، نیعم  دـح  زرم و  ياراد  یناـسنا  راـیتخا  دوخ  هک  تسین  هدیـشوپ  هاـگآ  ناـققحم  رب  مه  بلطم  نیا 
دنمورین ياههزیگنا  رد  راک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  هطلـس  هراظن و  یلاع  رایـسب  هلحرم  ات  هدش و  عورـش  تیـصخش  ای  نم  ای  دوخ  هطلس 

ناسنا و زا  رتنییاپ  نارادـناج  رد  هک  رایتخا  عون  نیا  روصت  يارب  یناسنا - نود  رایتخا  - 4 دـسریم . دوجو  ملاع  عونتم  داعبا  زا  رپ  یتسه و 
یلو دوش ، حرطم  دیاب  يددعتم  لئاسم  نآ ، جـئاتن  رایتخا و  نینچ  تابثا  لئالد  يهئارا  يارب  نینچمه  دراد و  دوجو  نتادامج  تاتابن و  رد 

اجنیا رد  ار  یمهم  رایسب  هلاسم  کی  طقف  میئامنیم . يراددوخ  اهنآ  حرط  زا  اذل  تسین ، ام  یلعف  ثحبم  هب  طوبرم  لئاسم  نآ  هک  تهجنادب 
دراد یعطق  ترورض  نآ  هب  هجوت  یناسنا  نود  رایتخا  یسررب  رد  یققحم  ره  يارب  هک  میروآیم 

نامـسآ و هب  يدـنوادخ  رما  ربارب  رد  . )) نیعئاط انیتا  اتلاق  هکرابم : يهیآ  زا  هک  یناسناریغ  ورملق  هب  طوبرم  راـیتخا  هک  تسنیا  هلاـسم  نآ  ، 
زا کی  ره  هک  تسنیا  دـیآیمرب  میدـمآ ) وت ) نامرف  يارجا  يارب   ) رایتخا اب  ام  دـنتفگ : ود  نآ  دـنتفیب ) نایرجب  ارایتخا  ای  اهارکا  هک  نیمز 

شنیزگ دادعتـسا  نیمه  اـب  و  دـهاوخیم ، هک  تسا  یقیرط  شنیزگ  دادعتـسا  ياراد  نیعت  نآ  رد  هک  دراد  ینیعت  دوخ  يارب  تادوجوم  نآ 
نینچ هکرابم  هیآ  رد  هک  تسا  تناما  نآ  دندومن . عانتما  نآ  لمح  زا  راذتعا و  ناحبـس  دـنوادخ  زا  مهم  تناما  شریذـپ  زا  هک  تسا  هدوب 

. الوهج امولظ  ناک  هنا  ناسنالا  اهلمحف  اهنم  نقفشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاوامـسلا و  یلع  هنامالا  انـضرع  انا  تسا : هدمآ 
ارنآ ناسنا  یلو  دـندش ، كانمیب  نآ  زا  دـندومن و  عانتما  تناما  لمح  زا  اهنآ  میدومن . هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  هب  ار  تناـما  اـم  )

ینعی  ) تسا يدادعتسا  میب  عانتما و   ) اهنم نقفشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  زا : دوصقم  هک  ریـسفت  نیا  و  دوب ). نادان  راکمتـس و  وا  درک و  لمح 
تهجب نیمز  اهنامسآ و  يارب  تناما  لمح  رگا  اریز  دسریمن ، رظنب  حیحـص  دنریذپن ). ار  تناما  نآ  هک  دش  بجوم  اهنآ ) دادعتـسا  یناوتان 

اط قوف  فیلکت  اهنآ  رب  تناما  هضرع  تشادن ، ناکما  دادعتسا  نتشادن 
، تسا هدوب  نیمز  اهنامسآ و  يدادعتـسا  صقن  نامه  عانتما )  ) ءابا زا  دوصقم  مینک  ضرف  رگا  هکنیا  هفاضاب  تسا ، لاحم  القع  هک  دوب  تق 

دنوادخ - 9 دزاسیمن . هاگآان ، دادعتـسا  صقن  هن  دـشابیم ، ساسحا  یهاـگآ و  اـب  ندوب  كاـنمیب  رب  تلـالد  هک  اـهنم  نقفـشا  هلمج و  اـب 
لحم ار  سدقا  تاذ  نآ  هن  ددرگیم و  یبوبر  سدقا  تاذ  رد  رییغت  بجوم  هب  تایئزج  هب  وا  ملع  تسا و  تایلک  تایئزج و  هب  ملاع  ناحبس 

ار دوـخ  يروـضح  ملع  اـب  هکیماـگنه  یناـسنا  سفن  رد  هکناـنچ  دزاـسیم ، تاـیئزج  هب  صوـصخم  ياهتیدودـحم  اـهتیفیک و  لاکـشا و 
اـسران حالطـصا  کی  اب  هتبلا  میباییمرد . تایئزج  هب  ندوب  ملاع  تهج  زا  يریذپلکـش  ریغت و  نودـب  تدـحو و  لامک  رد  ارنآ  میباییم ،

ار هچنآ  هک  دراد  هنیآ  لثم  یتیـصاخ  تسا ، تعیبط  اب  رواجم  هک  سفن  يرهاظ  حطـس  میربیم :) راکب  يراـچان  يور  زا  سفن  هراـبرد  هک  )
ار ناسنا  دـناوتیمن  تسا ، هدومن  سکعنم  دوخ  رد  ار  یتخرد  الثم  هک  لاح  نآ  رد  دزاسیم و  سکعنم  دوخ  رد  دراد  دوجو  شربارب  رد  هک 
هک سفن  قیمع  حطـس  ای  دـعب  دوجو  اب  یتافانم  چـیه  تسین ، نهذ  هاگآدوخ  حطـس  هب  تهابـشیب  هک  سفن  دـعب  نیا  دـیامن . سکعنم  زین 
ای حطـس  دوجو  اب  یتافانم  نهذ ، هاگآ  دوخ  ریمـض  اب  حطـس  هکنانچ  درادن ، تسا  اهترثک  عمجم  تدـحو  لاح  نیع  رد  فرـشم و  تباث و 
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اگآدوخان ریمض 
رد ار  سفن  هن  تسا و  سفن  تاذ  رد  رییغت  بجوم  هن  دراد ، تباث  دعب  هک  قیمع  حطـس  رد  تایلک  تایئزج و  هب  سفن  ملع  درادـن . نهذ  ه 

تسا و یتسه  ملاع  طباور  اهدومن و  ءازجا و  همه  رب  طیحم  ناحبس  دنوادخ  - 10 دیامنیم . اهتیدودحم  تایفیک و  لاکشا و  یکیزیف  لحم 
يرگید زا  رتراکـشآ  ادـخ  يارب  اهنآ ، زا  کیچیه  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، ناسکی  طباور  اـهدومن و  ءازجا و  همه  اـب  وا  ياهطاـحا  طاـبترا 

سفن هطاحا  نانچمه  تسین ، يدنوادخ  هطلس  هراظن و  زا  جراخ  اهنآ  زا  کیچیه  درادن و  ادخ  اب  یصاخ  تبسن  اهنآ  زا  کیچیه  تسین و 
دننام یتسه  ناهج  رد  یتاقولخم  هتبلا  دـشاب . هدوب  يواسم  يدودـح  ات  دـناوتیم  شیوخ  يدام  دـبلاک  ءازجا  همه  رب  نآ  هطلـس  هراظن و  و 

تیـصوصخ تهج  زا  هن  یکیدزن  نیا  هک  تسا  حضاو  یلو  دـنرتکیدزن ، ادـخ  هب  تادوجوم  رگید  زا  هک  دـنراد  دوجو  ناگتـشرف  ناسنا و 
هب اهناسنا  همه  هک  مینیبیم  اذل  دیامنیم ، برقت  لیصحت  يدنوادخ  تاروتسد  هب  لمع  اب  هک  تسا  تهجنآ  زا  هکلب  تسا ، اهنآ  يدادعتـسا 

-11 دـندرگیم . تادوجوم  رگید  زا  رترود  رتدورطم و  يدـنوادخ  هاـگراب  زا  اـهیتشز  باـکترا  تروص  رد  هکلب  دنتـسین ، کـیدزن  ادـخ 
تاذ دیدرت  نیرتمک  نودب  رتنـشور  ترابعب  وا . لالج  لامج و  تافـص و  تیدوجوم و  یهیدـب  تفایرد  اب  يدـنوادخ  تاذ  ندوب  لوهجم 

يدنوادخ
اب لاحنیا ، اب  درادـن . ار  سدـقا  تاذ  نآ  رب  هطاحا  فارـشا و  یئاناوت  ام  تخانـش  كرد و  لئاسو  زا  کی  چـیه  اریز  تسین ، تخانـش  لباق 

هکناـنچ دوـمن ، تفاـیرد  ار  وا  لـالج  لاـمج و  زا  یغورف  ناوـتیم  هللا  قـالخا  هب  قـلخت  هللا و  بادآ  هـب  بداـت  ینورد و  يافـص  لیـصحت 
و ماهدیـسرپن ). میاهدـیدن  هک  ار  يدـنوادخ  . ) هرا مل  ابر  دـبعا  مل  تسا : هدومرف  ینامی  بلعذ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نیدـحوملادیس 
ینورد و يافـص  بذهت و  ندروآ  تسدـب  اب  لاح  نیع  رد  تسین و  تخانـش  لباق  گرزب  تقیقح  نیا  تاذ  یناسنا . سفن  تسا  نینچمه 
. تشگ لئان  نآ  تخانـش  هرابرد  هدنزرا  دـیفم و  رایـسب  تامولعم  هب  ناوتیم  نآ ، ياهتیلاعف  تافـص و  حوطـس و  داعبا و  رد  حیحـص  رکفت 
اب میناوـتیم  تسا  رترود  اـهناسنا  مهف  هب  رتیلاـع و  سفن  زا  هک  ار  قـح  تاذ  اریز  میـسانشب ، ار  سفن  میناوـتیم  اـم  دـیوگیم : يوـلوم  هکنیا 
رد ار  تایبا  نآ  اذل  تسا ، ینعمرپ  رایـسب  هلاسم  نیا  هرابرد  يولوم  تایبا  هک  تهجنادب  تسین . حیحـص  میـسانشب ، یحور  لامک  لیـصحت 

دنادـن تیهام  لفط  لاثم  راثآ و  هب  زج  دـنادن  سک  لامک  فاصوا  تاـیهام  چـیه  میهدـیم : رارق  دـقن  یـسررب و  دروم  میروآیم و  اـجنیا 
دوب یک  رکشن  وچ  شوخ  نآ  تسه  یئوگ  هک  زج  ربخ  نز  یطو  دوبن ز  ار  لفط  ارت  اولح  نوچ  تسه  یئوگ  هک  زج  ار  ثمط 

كدوک دنادب  ات  یشو  كدوک  وت  هک  لقاع  نآ  وت  اب  یـشوخ  يور  زا  درک  تبـسن  کیل  عاطم  يا  رکـش  تایهام  لثم  عامج  قوذ  تیهام 
یناد هک  دیوگ  یـسک  رگ  تسین  روز  منادن ، هک  یئوگب  رو  تسین  رود  منادب ، یئوگ  رگا  سپ  لاح  نیع  ای  تیهام  دنادن  رگ  لاثم  زا  ارنآ 

ناو اهباتک  رد  درخ  ناکدوک  رتروهـشم  هم  دیـشروخ و  زا  تسه  رمق  ناک  منادن  نوچ  یئوگب  رگ  ار  حور  رون  قح و  لوسر  نآ  ار  حون 
هچرگ فصو  يور  زا  ارت  دـناد  وگتـسار  حیـصف  یـضام  زا  دـنیوگ  شاهصق  حیرـص  نآرق  رد  دـنناوخ  وا  مان  اـهبارحم  رد  هلمج  ناـماما 

دناد یک  ياهشپ  ار  لیف  مناد  هچ  نم  مگنل  روم  یتف  يا  ار  وا  دناد  یئوا  وچمه  ار  حون  مناد  هچ  نم  یئوگب  رو  فشک  حون  زا  دشن  تیهام 
وت بایرد  دوب  هماع  تلاح  ومع  تیهام  كاردا  زا  زجع  نالف  يا  شینادـن  تیهامب  هک  نآ  يور  زا  تسا  تسار  مه  نخـسنیا  ار  لیفارـسا 
نآ هکنوچ  وک  راصبتـسا  مهو و  زا  رترود  وا  تاذ  قح و  رـس  زا  دوجو  رد  نایع  دـشاب  نـالماک  مشچ  شیپ  نآ  رـس  رـس  تاـیهام و  هکناز 
خیش ونـش  مک  یلاحم  یلیوات  یب ز  وگ  تسا و  رود  نیا  دیوگ  یثحب  لقع  ناهن  دنام  ناک  تسیچ  یفـص  تاذ و  نامرحم  زا  دنامن  یفخم 

هک یتایعقاو  لاحم  دیآ  تست  لاح  قوف  هچنآ  لاح  تسس  يا  ارت  رم  دیوگ 
ياهناسنا تفایرد  كرد و  زا  قح  تاذ  دـیوگیم : احیرـص  يولوم  هک  دوشیم  هظحـالم  دومنیم  تلاـحم  مه  لوا  هک  ین  دوشگرب  تنونک 

قح و رـس  زا  دوجو  رد  دییامرف : تقد  تیب  ود  نیا  هب  رگید  راب  دنیامن . كرد  ار  سدـقا  تاذ  نآ  دـنناوتیم  نانآ  تسین و  رود  هتفای  لامک 
، يوـلوم هتفگب  اـنب  ناـهن  دـنام  ناـک  تسیچ  یفـصو  تاذ  ناـمرحم  زا  دـنامن  یفخم  نآ  هکنوـچ  وـک  راصبتـسا  مهو و  زا  رترود  وا  تاذ 

ناکما عطق  روطب  دـنکیم ، قیدـصت  یبوبر  سدـقا  تاذ  هب  ار  یناسنا  كرد  لوصو  ناکما  یتوکلم  دـشرم  یناـحور و  ربهر  هک  روطناـمه 
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روصق يرـشب و  لقع  نهذ و  ساوح و  تیدودـحم  هیرظن  اب  ار  هدـیقع  نیا  ام  یلو  دریذـپیم . زین  سفن  تیهام  هب  ار  یناـسنا  كرد  لوصو 
تارج اجنآ  ات  هدز و  یئادخ  تاذ  تفایرد  زا  مد  هک  ار  یصاخشا  نآ  تفایرد  كرد و  میریذپیمن و  یبوبر ، كاپ  تاذ  تخانش  زا  اهنآ 

اب صاخـشا  نیا  هک : دوشیم  هتفگ  اذـل  مینادـیم  لمات  یـسررب و  لباق  ادـخ ) زج  مسابل  نایم  رد  تسین  (، ) مقح نم  : ) دـنیوگب هک  دـناهدرک 
زا يرادقم  اب  ار  ادـخ  تاذ  هداهنرب ، دوخ  يورایور  ار  دوخ  سفن  ای  نم  زا  يرگید  داعبا  یناور  داعبا  زا  یکی  نتخادـنا  راکب  رد  تفرـشیپ 

، دوب ریذپناکما  سفن  تخانش  رگا  هک  میهدب  رارق  هجوت  دروم  دیاب  ار  مهم  هتکن  نیا  دناهدرک . هابتشا  دوخ  نم  ای  سفن  داعبا 
هنحص هب  روآدرد  زیگنا و  تریح  دنت و  مرن و  روآ  بارطضا  تاناسون  هیاپیب و  تامهوت  ساسایب و  تالایخ  دورو  زا  دنتـسناوتیم  اهناسنا 
نادنچ دص  تسه  حور  ياهایرد  زیت  ياهجوم  راهب  تسنازخ و  وت  رد  مدـبمد  رآ  دوخ  اب  مدـکی  لقع  ردارب  يا  دـنیامن . يریگولج  نورد 

تاناسون اب  دـیاسرفب و  هیاـپیب  تاـمهوت  تـالایخ و  اـب  ار  دوخ  ناور  زغم و  دـهاوخیمن  سکچیه  هک  تسا  ملـسم  حون و  ناـفوط  دـب  هک 
حورلا لق  حورلا  نع  کنولئـسی  و  هفیرـش ، هیآ  اما  دیامن . يرپس  ار  ياهریت  راگزور  روآدرد  زیگنا و  تریح  مرن و  دنت و  روآ و  بارطـضا 

تسا و نم  راگدرورپ  رما  زا  حور  وگب  نانآ  هب  دنـسرپیم ، حور  هرابرد  وت  زا  و  ام ) ربمایپ  يا  . )) الیلق الا  ملعلا  نم  متیتوا  اـم  یبر و  رما  نم 
رما زا  حور  نوـچ  دـیامرفیم  یلو  دـیامنیمن ، ار  حور  قـلطم  تـالوهجم  تاـبثا  هچ  رگا  تسا ). هدـش  هداد  یکدـنا  زج  ملع  زا  امـش  يارب 

هدشن هداد  امـشب  ملع  زا  یکدـنا  زج  اریز  دیـشاب ، هتـشادن  ار  حور  هرابرد  هبناج  همه  تخانـش  راظتنا  تسا ،) قلخ  ملاع  قوفام   ) راگدرورپ
ینورد ناهج  رد  ینورب و  ناهج  رد  يدوزب  ار  دوخ  تایآ  ام  . ) مهـسفنا یف  قافالا و  یف  انتایآ  مهیرنـس  دـیامرفیم : لاـعتم  دـناودخ  تسا .

طس داعبا و  تفایرد  رظن و  نودب  هک  تسا  ملسم  و  داد ). میهاوخ  ناشن  امشب  سفنا ) قافآ و  )
سفن تیهام  تخانـش  زا  یناوتان  اب  یتافانم  تخانـش  نیا  ناکما  تسا و  ریذـپناکما  سفن  نآ  رد  یهلا  تاـیآ  تفاـیرد  سفن ، قیمع  حو 

حور ارنآ  ام  هک  یتقیقح  نامه  رد  هفیرـش  هیآ  رد  حور  روهظ  مدـع  هب  هجوت  اـب  هکلب  تحارـص ، مدـع  هب  هجوت  اـب  رگید  فرط  زا  درادـن .
نیسحدمحم دیـس  همالع  موحرم  دراد . دوجو  ناسنا  رد  هک  تسا  یحالطـصا  حور  نامه  دوصقم  اعطق  میئوگب : میناوتیمن  میمانیم ، یناسنا 

اصوصخم دوخ ، تاقولخم  همهب  ناحبس  دنوادخ  - 12 دییامرف . هعجارم  تسا ، هدروآ  دوخ  ریسفت  رد  ار  حور  نوگانوگ  ریـسفت  یئابطابط 
و درادن ، ياهزیرغ  ناحبـس  دنوادخ  اریز  تسین ، ياهزیرغ  لماع  زا  یـشان  تبحم  نیا  . دنتـسه وا  عونـصم  اهنآ  اریز  دراد ، تبحم  اهناسنا  هب 
. درادن يدوس  چـیه  هب  يزاین  هنوگچیه  تسا و  تالامک  تاریخ و  همه  دـجاو  لاعتم  دـنوادخ  اریز  تسین ، یئوجدوس  زا  یـشان  نینچمه 

نودب ار  روبزم  تبحم ، یحور ، تفرـشیپ  اب  دناوتیم  دراد و  دوخ  يرکف  جـئاتن  تاعونـصم و  هب  ندـیزرو  تبحم  دادعتـسا  مه  یناسنا  یفن 
لامک لامج و  نتـشاد  اب  و  دراد ، لامک  لامج و  هب  صاخ  تبحم  لاعتم  دنوادخ  - 13 دشاب . هتشاد  یئوجدوس  هزیرغ و  لماع  ود  هب  هیکت 
: تسا عون  ود  روبزم ، عوضوم  ود  نتساوخ  هتبلا  دنشاب . هدوب  لامک  لامج و  ياراد  هک  دهاوخیم  ار  دوخ  تاقولخم  دوخ ، رد  تیاهنیب 

دوجوب لامج )  ) نآ ادخ  نتساوخ  اب  هک  دوشیم  هدید  یتسه  ءازجا  رد  هک  یلامج  زا  تسترابع  ینیوکت  عون  یعیرـشت . عون  ینیوکت و  عون 
هکنانچ تسا ، یتسه  رد  تمظع  اب  ياهورین  اهدادعتسا و  شهاگهولج  هک  لامک ، ینیوکت  عون  نینچمه  تسین و  فلخت  ناکما  دیآیم و 

یجراخ و دوجو  ینیع و  ققحت  دـنوشیم ، هتـساوخ  یعیرـشت  هدارا  اب  هک  یلامک  لامج و  اما  یعیرـشت . عاونا  مینکیم . هدـهاشم  ناـسنا  رد 
یعامتجا و یعیبط و  طیحم  لماوع  زا  یـشان  يوناث  ضراوع  زا  رظن  عطق  اب  مه  یناسنا  سفن  دراد . ناسنا  راـیتخا  هب  یگتـسب  ود ، نآ  یلعف 

ناسنا یتاذ  تاصتخم  زا  یبلط  لامک  یئوجابیز و  دـندقتعم  ياهدـع  هکیئاج  اـت  ، دراد لاـمک  لاـمج و  هب  قاـیتشا  یگنهرف  تیبرت  میلعت و 
هب طوبرم  تایاور  تایآ و  زا  يرادقم  بناجنیا  تسا و  هدمآ  ناوارف  روطب  یمالـسا  ربتعم  عبانم  رد  نآ ، تیبولطم  لامج و  عوضوم  تسا .

، تسا یهلا  ناربمایپ  هلیـسوب  ناشتایح  يالعا  فدـه  هب  مدرم  ندـیناسر  يارب  هک  نایدا  همه  یلـصا  فدـه  تفگ : ناوتیم  لامک ، عوضوم 
یلقع و لئالد  مه  دزرویم و  رارصا  نآ  نایب  رد  مالسا  یمسر  عبانم  مه  هک  تسا  مدرم  یبایلامک  دادعتسا  ندیناسر  رمثب  نتخاس و  روراب 

سدقا تاذ  ینعی  دراذگیمن . وا  سدقا  تاذ  رد  يریثات  نیرتمک  دنیرفایب  هچ  ره  ناحبس  دنوادخ  - 14 ینادجو . ياهتفایرد 
یلولعم ناونعب  ای  دوش  ادـج  لک  زا  یئزج  ناونعب  اهنآ  زا  يزیچ  رگا  اریز  تسین ، تعیبط  ملاع  لـلع  تادوجوم و  رگید  دـننام  يدـنوادخ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1835 

http://www.ghaemiyeh.com


. دـیآیم دوـجوب  رگید  یلاـح  هب  یلاـح  زا  لاـقتنا  ندـش و  مـک  دـننام  تادوـجوم ، نآ  زا  يرییغت  هـک  تـسا  یعطق  دـشاب ، هدـمآ  دوـجوب 
رادومن سدـقا  تاذ  نآ  رد  یموگرگد  ریثاـت و  نیرتمک  درواـیب ، دوجوب  ار  یتـسه  ملاـع  نیمه  ربارب  اـهرایلیم  دـنوادخ  رگا  هکیتروصرد 
دوـجوب میمـصت  هدارا و  فاـشتکا و  میـسجت و  هشیدـنا و  قیدـصت و  روـصت و  اـهدرایلیم  رگا  هک  یناـسنا  سفن  تسا  نـینچمه  ددرگیمن ،

. تسا يراک  رد  هظحل  ره  رد  تسا و  لاـعف  اـمئاد  لاـعتم  دـنوادخ  - 15 ددرگیمن . رادـیدپ  سفن  رد  ینوگرگد  ریثاـت و  نیرتمک  درواـیب ،
هتفگ هک  تعیبط  ءازجا  تاعونت  للع و  همه  درادن و  ادخ  زج  یلعاف  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  یتسه  ملاع  تارذ  مامت  هک  ینوگرگد  تکرح و 
رگید هب  تکرح  لاـقتنا  هلیـسو  دـنراد  هـک  یلوـحت  تـکرح و  نـیع  رد  هـک  دنتـسه  یئاـهکرحتم  تـقیقح  رد  دـنتکرح ، لـعاف  دوـشیم :
هظحل ره  رد  تکرح  یلصا  لماع  هکرحلا و  هنم  ام  هن  دنتسه  هکرحلا  هیف  ام  اهکرحتم  همه  یحالطـصا ، ترابعب  دنـشابیم و  زین  تادوجوم 

دنکیم هناور  ار  رکـشل  هس  واک  دوب  نآ  زور  رهب  شراک  نیرتمک  نادـم  یلعفیب  راکیب و  ارو  رم  ناوخی  ناش  یف  وه  موی  لک  تسا . ادـخ 
صا يرکشل ز 

نادـکاخ زا  يرکـشل  ناهج  ددرگرپ  هدام  رن و  ات ز  نادـکاخ  يوس  ماحرا  يرکـشل ز  تابن  دـیور  محر  رد  ات  نآ  رهب  تاهما  يوس  بـال 
اهلدـب اهناج  زا  هچنآ  دـسریم  اهناج  يوس  قح  زا  هچنآ  دـسریم  اهنآ  زا  شیب  کشیب  زاـب  لـمعلاسکع  یـسک  ره  دـنیبب  اـت  لـجا  يوس 

نوکس و هظحل  کی  زین  یمدآ  سفن  رشبلل  يرکذ  دومرف  نیا  رهب  رم  دحیب و  قح  ياهرکـشل  تنیا  دسریم  اهلگ  هب  اهلد  زا  هچنآ  دسریم 
تیلاـعف تـکرح و  هـب  ار  ناـسنا  تیدوـجوم  ینورب  ینورد و  ءازجا  هـمه  ینعی  تـسا ، کـیرحت  لاـح  رد  اـمئاد  هـکلب  درادــن ، رارقتــسا 

نایع ترس  دوش  ات  لکوم  دش  نآ  رهب  زا  راک  ياهاضاقت  نیا  تسجن  وت  زا  یئکین  ای  يدب  ات  تسشن  یناوتن  راکیب  نامز  کی  دروآیمرد -
نایع ندـنک  ناج  وچ  يراکیب  تسه  ناشن  دـش  ار  شـشک  نآ  وت  يهس  ات  راکب  ارنآ  دـشکیم  تریمـض  نوچ  رارق  هیـالگ  دریگ  یک  هنرو 
شنک ناج  نوچ  دوب  يراکیب  وت  رب  ششک  نآ  ناشن  دش  وت  هس  ات  دشکیم  تریمـض  هتـشر  رـس  نوچ  دوش  نکاس  اجک  نت  يهبالگ  سپ 
يارب شنیرفآ  نآ  زا  دوس  ناونعب  ار  یفدـه  نودـب  دـنیرفآیم  طباور  لاکـشا و  ءازجا و  همه  نآ  اب  ار  یتسه  ملاع  ناحبـس  دـنوادخ  - 16

هب ندناسر  دوج  نیمه  یتح  منک  يدوج  ناگدنبرب  ات  هکلب  منک  يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم  درادب - روظنم  دوخ 
هب تاقولخم ، شنیرفآ  هب  مادقا  اب  دشابن و  ادـخ  سرتسد  رد  فدـه  نآ  هکیروطب  تسین  تقلخ  زا  جراخ  یفدـه  ادـخ  يارب  مه ، ناگدـنب 

ار فـیلکت  زین  یمدآ  سفن  دـهدیم و  ماـجنا  هک  تسا  سدـقا  تاذ  نآ  تمکح  ياـضتقم  لـعف ، دوـخ  نیارباـنب ، دـبایب . تسد  فدـه  نآ 
هک دـسریم  یماقمب  ینورد  بذـهت  اب  مه  ناسنا  ینعی  دـهدب ، ماجنا  ررـض ) عفد  دوس و  بلج   ) یلومعم ياهیرگهلماعم  قوفام  رد  دـناوتیم 

تسا وا  رب  یتسه  هیکت  ناحبس و  دنوادخ  دوجو  شریذپ  اب  طقف  - 17 رفیک . زا  رارف  شاداپ و  عقوت  نودب  دهدیم  ماجنا  دوخ  يارب  ار  لمع 
هچ تفرعم  لـها  دـینادیم  چـیه  دومن . یقلت  ریـسفت  لـباق  لوقعم و  تسا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  ار  ینیعم  تکرح  یتـسه و  ناـهج  ناوتیم  هک 

تـسیک نآ  سلجم  ود  نیاک  منادـن  ات  تسیرگنب  ملاع  ود  رد  مهاوخن  نم  دـننزیم : دایرف  تحارـص  تیدـج و  لامک  اب  ناـنآ  دـنیوگیم ؟
ادخ دیماب  زج  وا ؟ رازلگ  لگ و  ياشامتیب  وا ؟ رادیدیب  همقل  دراوگ  نوچ  ارم  دریگ  ولگ  رد  نان ، مروخ  رگ  ادخ  ياهتفـص  ياشامتیب 

زا شرگ  ینیبب  نایع  شرگم  نکفیب  ناـهن  يرظن  دـیوگیم : مه  یناـشاک  ضیف  موحرم  رخ  واـگ و  زا  ریغ  هظحلکی  دروخ  یک  روخبآ  نیز 
بابسا ج هک  رآ  شیپ  هداب  تسین  همهنیا  ناکم  نوک و  هگراک  لصاح  دیوگیم : ابیز  هچ  ظفاح  یشاب  هدید  هچ  ناهجب  ینیبن  ناهج 

ياهولج روـطنیمه  تسین  همهنیا  ناـج  لد و  هنرگو  تسنیا  ضرغ  تسا  ضرغ  ناـناج  تبحـص  فرـش  ناـج  لد و  زا  تسین  همهنیا  ناـه 
رحس کی  ناهج  غاب  زا  رذگب  درک . هدهاشم  ناوتیم  ناسنا  رد  دراد ، ار  یتسه  ملاع  هیجوت  ریـسفت و  یئاناوت  هک  ار  تمظع  نیا  زا  رـصتخم 

هار ناکلاس  هتفای و  دشر  ياهتیصخش  هک  دیاهدیـشیدنا  هلئـسم  نیا  رد  نونکات  ایآ  دزیخرب  نازخ  مسر  ناهج  رازلگ  ات ز  راهب  کشر  يا 
رگا دـناهدوب ؟ یتسه  ملاع  ریـسفت  هیجوت و  لماوع  نیرتیـساسا  زا  ناشکاپ  ياههشیدـنا  رادرک و  راـتفگ و  راـتفر و  تیـصخش و  اـب  ادـخ 

هلاسم نیا  رد  دـیراذگب و  رانک  دـیدنبب و  ار  باتک  نیا  هظحل  نیمه  رد  دیاهدیـشیدنین ، نآ  هرابرد  دـیاهدشن و  بلج  هلاسم  نیا  هب  نونکات 
یتمظع اب  یلاع و  رایـسب  راتفر  تافـص و  تیـصخش و  اب  هتفای  دشر  ياهناسنا  هک  دید  دیهاوخ  دیزادرپب ، رکفت  هب  يرادقم  دـش  ضرع  هک 
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ار ملاع  هرهچ  هک  دنزاسیم  رادیدپ  شزرا  فرش و  يردقب  دنریگیم و  هلـصاف  یتسرپ  تایدام  هدام و  زا  يردقب  دنهدیم ، ناشن  دوخ  زا  هک 
تیفرظ هک  یناهج  نیا  دراد ، ار  یتادوجوم  نینچ  نتخادنا  نایرجب  تردق  هک  یعیبط  ناهج  هک  دـننکیم  تابثا  هدومن و  نوگرگد  ام  يارب 

یئاهامن ب رکفتم  هک  تسا  نآ  زا  رتینعمرپ  یلیخ  دراد ، دوخ  يهراوهاگ  رد  ار  یناگتفای  لامک  نینچ  ندینارورپ 
هداتفا باتک  هنهک  نیا  رخآ  لوا و  میربخیب  ناهج  ماجنا  زاغآ و ز  ام ز  تایبا - هنوگنیا  ریظن  هدـنبیرف  روآماهبا و  هملک  دـنچ  اب  دـنزیخر و 

نب یلع  تمظع  اـیآ  دـننک . باـختنا  دوخ  يارب  ار  بلط  عقاو  رکفتم  ناوـنع  تحار  لاـیخ  اـب  سپـس  دـنیامن و  هیفـصت  ارنآ  باـسح  تسا 
ترهـش و لاـم و  زا  ضارعا  یگتـشذگدوخ و  زا  تیفرظ و  ملح و  تعاجـش و  تمکح و  تفع و  تلادـع و  نآ  اـب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا 
رب كانبات  رایـسب  یغورف  دـناوتیمن  تیـصخش  نیا  دوجو  ایآ  دـنک !؟ تابثا  ارناـسنا  یتسه و  ندوب  رادینعم  دـناوتیمن  یئاـهنت  هب  یباـیماک ،

لاوس ود  نیا  هب  امـش  خـساپ  رگا  دـناباتب !؟ نآ  یئاهن  فادـها  ماجنا و  هیلوا و  يدابم  زاغآ و  یتسه و  هرابرد  يرـشب  يرکف  ياـهیکیرات 
الصا و  یتسیلیهین ،)  ) یئارگچوپ ياههناخهوهق  هشوگب  دوب )! زب  هللاءاشنا   ) همزمز اهیلایخیب و  اهینارذگـشوخ و  يارب  دیورب  تسا ، یفنم 

هطلس ملع و  تهجب  ناحبـس  دنوادخ  - 18 دـینکن . تبحـص  یچوپ  تلاصا و  لطاب و  تقیقح و  نایاپ و  زاغآ و  یتسه و  ناـسنا و  هراـبرد 
تایعقاو اهدادیور و  وا و  نیبام  نامز  دادتما  هک  تهجنادب  نینچمه  دراد و  اهنآ  جئاتن  تامدقم و  تالولعم و  للع و  همه  رب  هک  ياهقلطم 

ای ي درف  کی  هک  یملظ  زا  ماقتنا  الثم  تسا . تیاهنیب  ملح  ياراد  اذل  دنک ، داجیا  هلصاف  دناوتیمن 
دنوادخ يارب  دـشاب ، هدوب  مه  لاس  اهدرایلیم  ملظ ، نآ  نتـسویپ  عوقوب  زا  ماقتنا  زورب  نامز  هلـصاف  اضرف  تسا و  هدـش  بکترم  هورگ  ك 

دنک مدـکیب  واک  یمیدـق  هللا  یلاعت  اریز - تسا  هدـش  هتفرگ  زین  نآ  ماقتنا  هداتفا  قاـفتا  ملظ  هک  هظحل  ناـمه  هک  تسا  نآ  دـننام  ناـحبس 
لامک دـشر و  تهجب  هک  سوفن  زا  هدـع  نآ  دوشیم . هدـهاشم  زین  یناسنا  سفن  رد  ملح  نیا  زا  زیچاـن  ياهنومن  ملاـع  ود  ماـجنا  زاـغآ و 
یملح زا  دـننک ، هدـهاشم  هنافرـشم  ار  اهنآ  جـئاتن  تامدـقم و  تـالولعم و  لـلع و  هدـمآ و  نوریب  ثداوح  راـبیوج  زا  رثاـت  زا  دناهتـسناوت 

رد ینیب  وچ  مغ  تسا ). رابدرب  ادخ و  هاگردب  هدننک  هلان  شیاین و  رایسب  میهاربا  اعطق  . ) میلح هاوال  میهاربا  نا  دنرادروخرب - زیگناتفگش 
دندرکیم گنج  یمه  دـنیب  ءیـش  مودـعم  زا  قشاـع  یمه  دـنیبیم  روگنا  زا  لـقاع  قشمد  رد  نک  رظن  هوبر  رـس  زا  قشع  هب  شک  شراـنک 

دنیبیم ز ربص  دوبریم  رگید  کی ز  ره  ار  لمح  دوس  دندیدیم  جنر  نآ  رد  هکناز  ریـش  وچ  شلمح  مشک  نم  ات  شکم  وت  ریرپ  نالامح 
فیکیب نوچ  هدید  دوش  لح  لکشم  تسرود  نیا  زا  نوچ  دوب  لبقتسم  یـضام و  زا  ترکف  دارم  نیفلز  زانلگ و  نوچ  يور  داهتجا  هدرپ 

هدروخ م اهروگنا  تقلخ  زا  رتشیپ  ار  فیز  حیحص و  ناکزا  شیپ  هدید  ار  فیک  اب  ره 
سمـش عاعـش  رد  يد  دننیبیم  مرگ  زومت  رد  تسا  هدید  ار  ءیـش  مودـعم  زا  حور  تسا  هدـید  اریم  روگنا  زا  حور  اهروش  هدومن  اهي و 

تیاهنیب تافـص  دوجو و  تاذ و  هب  ملاـع  وا  ینعی  دـنیبیم ، ار  دوخ  تیاـهنیب  دوجو  يروضح ، ملع  اـب  ناحبـس  دـنوادخ  یف 19 - دننیبیم 
ار ملع  نیا  دـنناوتیم  زین  ناـنآ  هک  تسا  هداد  رارق  اـهناسنا  رد  ار  ملع  نیا  ندروآ  تسدـب  دادعتـسا  زا  ياهنوـمن  دـنوادخ  تسا . شیوـخ 
، دننک ءاشنا  نهذ  رد  ای  روصت  ار  تیاهنیب  روصت  اهنت  هن  یملع ، نینچ  هب  اهناسنا  لوصو  ناکما  دـهاش  دـنناسرب . تیلعف  هب  ناشدوخ  هرابرد 

تفایرد یئاناوت  اهناسنا  هکلب  دـنیامن ، رداص  یفـسلف  ماکحا  نآ ، هرابرد  هدرک و  ادـیپ  فارـشا  یتسه  ملاـع  هب  دـنناوتیم  اـهناسنا  اـهنت  هن  و 
زا یکی  ياـنبم  دـننکیم . كرد  ادـخ  زا  یموهفم  تفاـیرد  عـقوم  رد  ار  تیاـهنیب  تاـیح  تیاـهنیب و  تردـق  تیاـهنیب و  ملع  زا  یموـهفم 
رد هچ  اهشیاین و  عقوم  رد  هچ  اهناسنا  ام  هکنیا  حیـضوت  تسا . زیگناتفگـش  تفایرد  نیمه  لـالجلاوذ  دـنوادخ  دوجو  لـئالد  نیرتمهم 
هک میراد  نیقی  ینهذ  يزاکترا  روطب  اریز  میبای ، یمرد  ار  یبوبر  ماقم  نآ  تیاهنیب ، زا  یموهفم  اب  میراد ، ادـخ  هب  هجوت  هک  تاقوا  مومع 

مه تسا و  دودحم  نآ  ياهتیلاعف  ام و  ساوح  هکنیاب  هجوت  اب  تسین و  یهانتم  دوجوم  کی  دنوادخ 
، لامجا روطب  ول  تیاهنیب و  موهفم  نآ  تفایرد  هک  دوشیم  تابثا  تقیقح  نیا  تسا ، یهانتم  اـم  ینهذ  ياـهتیلاعف  اـهورین و  نهذ و  نینچ 
زا نیمز  برغم  رد  تراکد  تسر  هچ  زا  ناتـسلگ  نخلگ  رد  هنرو  تست  ماعنا  شـشخب و  مه  اعد  نیا  تسا - ناحبـس  دـنوادخ  تایانع  زا 

یـسررب يارب  دـنکیم . تابثا  ار  ادـخ  دـشاب ، هتـشاد  ار  تیاهنیب  تفایرد  یئاناوت  دـیابن  یعیبط  روطب  هکنیا  اب  یمدآ  زغمیب  ای  تیاهنیب  نیا 
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وحن نآ  زا  دـنوادخ ، ربارب  رد  یتسه  ناهج  دیئامرف 20 - هعجارم  يونثم  لیلحت  دقن و  ریـسفت و  زا  دلجم 14  همدقم  هب  بلطم  نیا  حورـشم 
هک دـنیامن  لاغـشا  ار  یتیعقوم  ناکم و  دـنناوتیمن  یتسه  ناهج  تادوجوم  ینعی  دزاسب ، دودـحم  ار  ادـخ  هک  تسین  رادروخرب  تیدوجوم 

نیعت و ار  وا  تیدوجوم  دناوتیمن  يدوجوم  چیه  تسا و  یتسه  نووش  تارذ و  همه  رب  طیحم  وا  دوش . یفنم  تیعقوم  ناکم و  نآ  زا  ادـخ 
نووش همه  ءازجا و  رب  ياهطاحا  نانچ  یناسنا  سفن  دـید . ناوتیم  یناسنا  سفن  رد  ار  تمظع  نیا  زا  ياهنومن  دـشخبب . صاخ  یتیدودـحم 

تیعقوم نآ  زا  ار  سفن  تسه ، هک  تیعقوم  نآ  رد  هتخاس و  دودحم  ار  سفن  دناوتیمن  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  دراد  ندـب  یجراخ  یلخاد و 
حبس دنوادخ  سفن ، رد  رتیلاع  رتشیب و  ياهتمظع  تخانش  اب  دوب  رتالاب  یناسنا  سفن  دشر  هزادنا  ره  دیامن . یفنم 

یناد ار  لقع  یـشاب  لقع  اریز - زادنا ، كاپ  نارب  هدید  سپ  لوا و  وش  كاپ  هک - تسا  یلک  نوناق  کی  نیا  تخانـش . دـهاوخ  رتهب  ار  نا 
، یتسه ملاع  تایلک  تایئزج و  همه  رب  يدـنوادخ  فارـشا  یهاـگآ و  هطاـحا و  تخانـش  يارب  لاـمج  یباـی  ار  قشع  يدرگ  قشع  لاـمک 
هطاحا و نیا  دیاب  یلو  تسا ، ياهتـسیاش  رایـسب  همدقم  ندب  گرزب  کچوک و  ءازجا  همه  رب  سفن  فارـشا  یهاگآ و  هطاحا و  تخانش و 

مه یمدآ ، هک  تسین  نینچ  اریز  دـیناسر ، تیلعف  هب  تسا  هتفهن  ام  دوجو  رد  هک  ار  اـهنآ  دادعتـسا  درک و  لیـصحت  ار  فارـشا  یهاـگآ و 
هب زا  یکی  هک  دوخ  يونعم  يدام و  تیدوجوم  همه  رب  هک  دشاب  هتشاد  ارنآ  عقوت  مه  دنک و  یگدنز  تاناویح  دننام  یعیبطدوخ  ياضتقمب 
ارنآ هدرک و  روصت  هچروم  رگا  هک  هنوگنامه  دننکیم ، روصت  دوخ  دننام  ار  ادخ  هک  دننکیم  یگدنز  ایند  نیا  رد  یئاهناسنا  دناسرب . تیلعف 

هشقن مه  نابش  زغم  دشک  یناویح  خاش  اب  هچروم  لکش  هب  کشیب  دشک  ینادزی  لکش  نوچ  ناوتان  فیعـض و  روم  دهدیم . تبـسن  ادخ  هب 
ربـتعم عباـنم  رد  یتـساراد  ار  شیوخ  شقن  هدـنبنج  ره  كاردا  دـشک  یناـم  تروـص  وا  دـتف  رگ  یناـم  رکف  رد  دـشک  ینارمع  نب  یـسوم 

عم ونوک  دننام : تسا ، هتفرگ  تروص  ناوارف  روطب  ناگتفای ، دشر  زا  تیبرت  میلعت و  ذخا  ینیشنمه و  هب  يدج  کیرحت  قیوشت و  یمالسا 
يامظع نیا  هکنیا  يارب  ارچ ؟ تسا . تدابع  ینابر  ملاع  هرهچ  هب  رظن  دـیرادب ، تسود  ار  ادـخ  ءایلوا  دیـشاب ). نایوگتـسار  اب  . ) نیقداـصلا

. دناهدروآ تسدب  ار  يدنوادخ  تافـص  زا  فیعـض ، هچ  رگا  یئاههنومن  هللا  قالخا  هب  قلخت  هللا و  بادآ  هب  بدات  بذهت و  اب  هتفای  لامک 
تخانـش دـنروآیم . امـش  دایب  ار  ادـخ  نانآ  هک  دروآیم  ار  تلع  نیا  دـینک ، رظن  ینابر  ملاع  هرهچ  هب  دـیامرفیم : ماما  هک  تیاور  نآ  رد 

ناسنا هک  یتقو  تسا . وا  هبذاج  رد  نتفرگ  رارق  یـسانشادخ و  لماوع  نیرتمهم  زا  نانآ  كرحم  هبذاج  رد  نتفرگ  رارق  ناگهتفای و  لاـمک 
دمحم میرم و  نب  یسیع  نارمع و  یسوم  لیلخ و  میهاربا  ياشامتب  و  دیآیم ، رب  هتفای  لامک  نارالاس  هلفاق  ياهتمظع  تخانـش  ددص  رد 
دنتـسه يدنوادخ  غورفرپ  رایـسب  تایآ  ناگهتفای  لامک  نیا  هک  دنکیم  ساسحا  یبوخب  دزادرپیم ، نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  هللادبع  نب 

یئاونش و یئانیب و  زا  دهاوخب  هک  یناسنا  يارب  دنراد ، هک  یتمظع  اب  رایسب  تافص  اههشیدنا و  تاکرح و  راتفر و  و  سفن )  ) تیصخش هک 
چیه رشب  ینالوط  خیرات  رد  دشابیم . يدنوادخ  تافص  تخانش  لماوع  ادخ و  دوجو  رب  لئالد  نیرتنشور  دنک ، هدافتـسا  شنادجو  درخ و 

تروص لکش و  يدام و  ياضعا  رد  اهناسنا  يواست  زا  هک  تسا  هدوبن  نیا  زا  رتتشز  یتحاقو  تنایخ و 
اهناسنا تکرح  شیارگ و  زا  دـناهتفرگ و  هجیتن  ار  اهنآ  نایم  قلطم  يربارب  يواـست و  قوقح ، ربارب  رد  اـهناسنا  يواـست  موزل  زا  نینچمه  و 
هجیتـن رد  دوشیم و  رتدـیدش  رتهدرتـسگ و  زورب  زور  هنافـساتم  تحاـقو  تناـیخ و  نیا  دـناهدرک ! يریگولج  اهـشزرا  اـهتمظع و  يوـسب 

هک تسا  یهیدـب  ددرگیم . تالایخ  اههناسفا و  هقطنم  رد  لخاد  لامک  تاریخ و  رد  هقباـسم  راـیتخا و  يدازآ و  لاـمک و  دـشر و  عوضوم 
تمدخ رد  کلذریغ ، فاشتکا و  هدارا و  میسجت و  دیرجت و  میمعت و  تیمهااب  رایسب  ياهورین  اههشیدنا و  تاساسحا و  همه  رگید  نونکا 
تردق مادختسا  رد  وا  يزغم  ياوق  همه  اهنت  هک  تسا  دنمتردق  دوخ  تردق )  ) نآ ینابرق  نیتسخن  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هاگآان  تردق  نآ 

قوقح یناهج  هیمالعا  لوا  هدام  همه ، زا  رتروآ  تفگـش  دوشیم . هتخاب  هاگآان  تردق  نآ  ربارب  رد  وا  هاگآ  تیـصخش  هکلب  دـیآیم ، رد 
اب ار  مالـسلاهیلع  یـسوم  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  اـب  ار  مجلمنبا  وا ، یتاذ  تیثیح  تیناـسنا و  هب  تمدـخ  ياـعدا  اـب  هک  تسا  رـشب 
هب تمدخ  هک  دینـش  دیهاوخ  ار  خـساپ  نیا  اروف  تسیچ ؟ هدام  نیا  زا  فدـه  دنـسرپب  رگا  و  درامـشیم ! یکی  نورن  اب  ار  طارقـس  نوعرف و 

رد قوقخ  تمظع  تسا و  یقوقح  داوم  زا  یکی  نیا  زیزع ، ياقآ  هک : درک  دهاوخ  همیمض  مه  ار  بلطم  نیا  و  تیناسنا !!
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لاوس هب  نایمدآ  ياهناج  زا  ربخیب  نانادـقوقح  نیا  ایوگ  دـهدب . رارق  دوخ  لباقم  رد  رگیدـمه  ربارب  يواـسم و  ار  اـهناسنا  همه  هک  تسنیا 
. دوش حرطم  تسا  نکمم  دروم  نیا  رد  هک  تسا  لاوس  نیرتبسانم  رتقیمع و  روبزم  لاوس  هک  دنمهفیمن  دنهدیم و  خـساپ  كدوک  کی 
. دوش حرطم  تسا  نکمم  دروم  نیا  رد  هک  تسا  راوتـسا  ناسنا  یتاذ  شزرا  تیثیح و  رب  ار  رـشب  یناهج  قوقح  يانبم  نادـقوقح  نآ  اریز 

ایآ تسا . نینچ  نانآ  ياعدا  ینعی  دـناهتخاس ، راوتـسا  ناسنا  یتاذ ، شزرا  تیثیح و  رب  ار  رـشب  یناهج  قوقح  ياـنبم  نانادـقوقح  نآ  اریز 
میرم نب  یـسیع  نوعرف و  اب  مالـسلاهیلع  یـسوم  ایآ  میتفگ  هکناـنچ  و  دومن ؟ یقلت  یکی  یتاذ  شزرا  تیثیح و  رد  ار  اـهناسنا  همه  ناوتیم 

مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  نارود و  نآ  یناج  ناتسرپ  تب  اب  هلآ  هیلع و  یلص  هللادبع  نب  دمحم  لیئارـساینب و  نارگنایغط  اب  مالـسلاهیلع 
مدـع يارب  ار  قـالخا  یئافوکـش  موزل  هیمـالعا  نـیا  داوـم  رگم  یهگناو  دـنرادروخرب !؟ شزرا  فرـش و  تیثـیح و  کـی  زا  مـجلمنبا  اـب 

اب اهدـیزی  نتفرگ  يواسم  تالامک و  یفن  يارب  یناسنا  دـض  هجیتن  چـیه  رگا  هصالخ ، دـننکیمن !؟ هیـصوت  اهناسنا  داضت  عفر  تمحازم و 
هبذاج رد  نانآ  نتفرگ  رارق  ادخ و  تفرعم  زا  ار  مدرم  ناربخیب  نآ  هکنیا  رگم  دوبن  اهمالسلاهیلع  نیسح  ماما 

یلا هللا  هلک  ادبعل و  یلاعت  هللا  یلا  لاجرلا  ضغبا  نم  نا  و  دوب . یفاک  تیرـشب  رب  تنایخ  ظاحل  زا  دـناهتخاس ، مورحم  یبوبر  يالعا  لامک 
هل لمع  ام  ناک  لسک ! هرخـالا  ثرح  یلا  یعد  نا  و  لـمع ، ایندـلا  ثرح  یلا  یعد  نا  لـیلد ، ریغب  ارئاـس  لـیبسلا ، دـصق  نع  ارئاـج  هسفن ،

نیا . تسا هتـشاذگاو  دوخب  ار  وا  ادخ  هک  تسیاهدنب  نآ  ادخ  دزن  نادرم  نیرتضوغبم  زا  اعطق  و   ) هنع طقاس  هیف  ینوام  ناک  هیلع و  بجاو 
هب دوخ  لاجب  هدش  اهر  هدنب  نیا  رگا  تسا . تکرح  رد  تسا ، هار  لیلد  هک  يربهر  نودب  و  زواجتم ، قح  هار  زا  دوخ  لاحب  هدش  اهر  هدـنب 

لمع نآ  يارب  هک  هچنآ  یئوگ  ددرگیم ، هدرسفا  لسک و  دوش  هدناوخ  يورخا  راکتشک  هب  رگا  دتفایم و  راکب  دوش  هدناوخ  ایند  راکتـشک 
هک یناسنا  تسا ). طقاس  وا  زا  ( يورخا روما   ) تسا هدیزرو  یلهاک  یتسـس و  نآ  رد  هک  هچنآ  بجاو و  وا  يارب  يویند ) روما   ) تساهدرک

میقتـسم طارـص  زا  فارحنا  شلابندب  هک  رذگدوز  چوپ و  تذل  نآ  تسا . یعطق  میقتـسم  طارـص  شفارحنا  زا  تساهدش ، اهر  دوخ  لاحب 
لامک ساسحا  اب  كدوک  دزاسیم . هناگیب  نتـشوخ  زا  ار  وا  دـبیرفیم و  ار  یمدآ  هک  تسا  ساسایب  یئاهر  ساسحا  تذـل  تسا ، یعطق 

يولج زا  هک  ياهناورپ  ره  و  تسین ، هناورپ  یکچوک  هدنرپ  ره  الوا  هک  دنادیمن  وا  دراد !؟ تیعقاو  رب  هیکت  یئاهر ،
، دهدب راشف  ناتشگنا  نایم  رد  ارنآ  یکدنا  رگا  تفرگ  ار  هناورپ  هک  یتقو  دنادیمن  وا  دریگب . ارنآ  تسناوت  دهاوخن  وا  درپیم ، وا  نامشچ 

رگید اـی  اـهلگ  نآ ، يوـت  ندـیود  اـب  تسا  هدـش  هتـشاک  هک  ار  ياهچغاـب  هـناورپ  نـتفرگ  يارب  هـک  دـنادیمن  وا  درم . دـهاوخ  ناوـیح  نآ 
رگید تعاس  دنچ  دنراد ، رظن  ریز  ار  وا  تاکرح  همه  رهاوخ  ای  ردارب  ای  ردام  ای  ردپ  هک  دنادیمن  وا  دنکیم . دوبان  ار  شزرااب  ياهیندییور 

خلت یئاود  رگید  تعاس  ود  داد . دنهاوخ  وشتسش  ار  شندب  هدرب  مامح  هب  ار  وا  درک ، دنهاوخ  ضوع  تسا  هدش  فیثک  هک  ار  شیاهـسابل 
زاغآ ار  یلومعم  شالت  هسردـم  رد  وا  مان  تبث  يارب  ردام  ای  ردـپ  هک  درادـن  عالطا  وا  دـیناروخ . دـنهاوخ  وا  هب  يرامیب  عفد  اـی  عفر  يارب 

رهظ زا  شیپ  تعاس  دنچ  هکلب  تشگ ، دهاوخ  مورحم  یئاهر  لامک  ساسحا  اب  هناورپ  لابندب  ندـیود  زا  همنت  هن  رگید  هامکی  دـناهدرک و 
رد كدوک  نیا  بیترت  نیدـب  تشگ . دـهاوخ  هدـیرب  مه  رگید  ناکدوک  اب  يزاب  دوخ و  ياهیزاب  بابـسا  زا  ار  نآ  زا  سپ  تعاس  دـنچ  و 

. تسا مرگرـس  دوخ  ياهیزاب  بابـسا  اب  دودیم و  اههناورپ  لابند  یئاهر  لامک  ساسحا  اب  تسا ، هتفرگ  ار  وا  نوماریپ  هک  دیابن  دیاب و  نایم 
ار ماخ  دوجوم  نآ  هعماج ، نیناوق  ناگدننک  ارجا  نایبرم و  ای  كدوک  نآ  يایلوا  رگا  هک  تسا  یهیدب 

هدـع کی  هب  اعطق  هک  ار  اهدـیابن  اهدـیاب و  همهآ  و  دوش ، رادروخرب  یئاهر  ساسحا  رذـگدوز  چوپ و  تذـل  زا  هک  دـنراذگب  دوخ  لاـحب 
دهاوخ مه  رب  یعامتجا  یگدنز  ماظن  مه  تشگ و  دهاوخ  لتخم  كدوک  نآ  دوخ  تایح  مه  دراذگب ، اپ  ریز  تسا ، راوتسا  یتایح  ینابم 

داسف حالـص و  رب  ینتبم  اهدیابن  اهدیاب و  يدـنوادخ ، تاروتـسد  هب  یئانتعایب  اب  درخ و  نادـجو و  ندرک  بوکرـس  اب  هک  یناسک  دروخ .
یقلت نامرآ  دوخ  یگدـنز  يارب  ارنآ  دـننیبیم و  اهر  ار  دوخ  یئاهر ، بذاک  تذـل  ساسحا  اـب  دـنراذگیم و  اـپ  ریز  ار  یعاـمتجا  يدرف و 

یگدنز يارب  ینوناقیب  یعنـصت  لیمحت  اهدیابن  اهدیاب و  هب  یئانتعایب  همزال  اریز  دنربیم ، رـسب  يدیدش  تواقـش  یکیرات و  رد  دـیامنیم ،
یعیبط تکرح  نتـساوخ و  ساسحا و  نامه  رد  ار  یگدـنز  اهدـیابن ، اهدـیاب و  هب  انتعایب  هعماـج  اـی  هورگ  اـی  درف  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ،
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بـسک رایتخا  اب  هک  تسا  ییاهتیمورحم  نیرتدب  زا  هک  دیامنیم  اهر  دوخ  لاحب  ار  یناسنا  نینچ  لاعتم  دـنوادخ  دـنکیم و  هصالخ  یناویح 
هب رگا  دتفایم و  راک  هب  دوش ، توعد  ایند  راکتـشک  هب  دوخ  لاحب  هدش  اهر  يهدـنب  نیا  رگا  : )) دـیامرفیم نینموملاریما  هکنیا  تسا و  هدـش 

لوسر زا  میدش . رکذتم  هک  تسا  دوخ  لاحب  ندش  اهر  یساسا  صتخم  ددرگیم )) هدرسفا  لسک و  دوش  هدناوخ  يورخا  راکتشک 
. ادبا نیع  هفرط  یسفن  یلا  ینلکت  یهلا ال  هک : دومنیم  ار  اعد  نیا  ادخ  اب  دوخ  شیاین  رد  هک  تسا  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  یلـص  ادخ 

جاردتـسا نامه  دوخب  ندش  هتـشاذگاو  لاکیا و  ندش و  اهر  راذـگماو ). مدوخب  ندز  مهب  مشچ  کی  ردـقب  یتح )  ) ارم زگره  دـنوادخ ، )
هک ار  هکنانآ  و  . ) نوملعی ثیح ال  نم  مهجردتـسنس  انتایاب  اوبذک  نیذلا  و  مکی : دروم  تسا : هدمآ  ینآرق  تایآ  زا  دروم  ود  رد  هک  تسا 

ثیدـحلا اذـهب  بذـکی  نم  ینرذـف و  مود : دروـم  داد ). میهاوـخ  رارق  تکـاله  هـب  ور  رمتـسم  طوقـس  رد  دـندرک  بیذـکت  ار  اـم  تاـیآ 
نآ زا  ارنانآ  نم  دـنیامنیم . بیذـکت  ار  نید ) ای  نآرق   ) ثیدـح نیا  هکیناسک  نآ  مشاب و  نم  راذـگب  . ) نوملعی ثیح ال  نم  مهجردتـسنس 

ساسحا اهر  ار  دوخ  یجاردتـسا ، طوقـس  لاح  رد  مدرم  نآ  و  داد ). مهاوخ  رارق  تکاله  هب  رمتـسم و  طوقـس  رد  دـننادیمن ، هک  تیعقوم 
تخت و هچرگ  تست  جاردتـسا  تسوا  ریغ  هچ  ره  دشابیم  دوخ  لاحب  نانآ  ندش  راذـگاو  زا  یـشان  روبزم  طوقـس  هکیتروص  رد  دـننکیم ،

تست جات  تستکلم و 
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اوسیل يرـسلا ، مالعا  يدـهلا و  حـیباصم  کئلوا  دـقتفی ، مل  باغ  نا  فرعی و  مل  دهـش  نا  همون : نموم  لک  الا  هیف  وجنی  ناـمز ال  کـلذ  و 
، نامز نآ  رد  هک  دسریم ) ارف  ینامز   )) هتمقن ءارـض  مهنع  فشکی  هتمحر و  باوبا  مهل  هللا  حـتفی  کئلوا  رذـبلا ، عییاذـملا  حـییاسملاب و ال 

دوـش بیاـغ  رگا  دوـشن و  هتخانـش  دـشاب  رـضاح  عـمج  ناـیم  رد  رگا  دـنکیم . یگدـنز  ماـنمگ  هک  ینموـم  ره  رگم  دـنکیمن  ادـیپ  تاـجن 
نایم رد  هن  نانآ  یهلا .) ياهفده  يوسب   ) هنابـش ياهتکرح  رد  امنهار  ياهتمالع  تیادـه و  ياهغارچ  دنتـسه  نانآ  دـننکن . شیوجتـسج 

هک دنتـسه  یناسک  نانآ  دنکیم . زورب  مدرم  زا  هک  دنتـسه  یتارکنم  دننک  شاف  هن  دـنتفایم و  تکرحب  نانآ  ندز  مهب  هناسفا و  يارب  مدرم 
نادرم نآ  رد  هک  دـسریم  ارف  ینامز  دـیامنیم ). عفترم  نانآ  زا  ار  دوخ  باذـع  تدـش  زاب و  ناـنآ  يورب  ار  دوخ  تمحر  ياـهرد  دـنوادخ 

نینموملاریما روظنم  هک  تسین  مولعم  دنـشابیم  اهناسنا  لاـمک  دـشر و  هار  ارف  ییاـهغارچ  لاـح  نیع  رد  دـننکیم ، یگدـنز  ماـنمگ  یهلا 
یلع نامز  یتایس  دیامرفیم : هک  تسا  یتالمج  نامه  ریظن  هلمج  نیا  دشاب . نامزلارخآ  دیامرفیم ، فیـصوت  ارنآ  هک  ینامز  زا  مالـسلاهیلع 

مسق ي ددرگیم : میسقت  هدمع  مسق  ود  رب  یمانمگ  اب  یگدنز   … دسریم )  مدرم  يارب  ینامز  يدوزب   …  ) سانلا
اب هجاوم  نشخ و  دـنت و  ثداوح  لماوع و  اب  یئورایور  یعاـمتجا و  یگدـنز  تاـناسون  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا  یناوتاـن  زا  یـشان  مک ،

لماوع هب  دنتـسم  رگا  هک  دشاب  هدوب  هدارا  یناوتان  سفن و  فعـض  زا  یـشان  تسنکمم  یمانمگ  زا  مسق  نیا  هتبلا  تسا . کلذریغ  ءایوقا و 
فعـضب دنتـسم  هک  ینعم  نیدب  دشاب  يرایتخا  تامدـقمب  دنتـسم  رگا  یلو  دـشابیمن . یمانمگ  نینچ  هجوتم  یتیلووسم  دـشاب ، هدوب  يربج 

تلزع اوزنا و  رگا  دـشاب ، هدوـب  تسا ) ندـش  دورطم  ثعاـب  هک   ) یئارگنتـشیوخ اـی و  رورپ  نـت  زا  یـشان  صخـش  هدارا  یناوتاـن  سفن و 
نآ زا  تسناوتیم  هک  دـهاوخ  ياهیامرـس  لووسم  یـصخش  نینچ  هک  تسا  یعطق  دوش ، فلت  هدوهیب  شدوـجو  هیامرـس  هک  دوـش  بجوـم 

ياهناسنا بصن  تقگ : ناوتیم  هک  یمانمگ  زا  مود ، مسق  دـیامن . يرادربهرهب  نارگید  دوخ و  يونعم  يداـم و  ياـهزاین  عفر  يارب  هیاـمرس 
عفن يارب  اهنت  هن  ینعی  هدوبن ، هجو  چـیهب  تعفنم  بلج  يارب  دوخ ، ناعونمه  اب  شطابترا  هک  تسا  اوزنا  تلزع و  نآ  ددرگیم ، هتفای  دـشر 
نایم رد  ندش  حرطم  زا  هکلب  دنکیمن ، رارقرب  طابترا  مدرم  اب  نتـشوخ  زا  يدام  ررـض  عفد  يادب  اهنت  هن  و  دنریگیمن ، سامت  مدرم  اب  يدام 

، دـنامیم تیاهنیب  سفن  فعـض  زا  فشک  هک  هعماج  مدرم  مارتحا  تبحم و  بلج  يارب  يدـمع  ندرک  حرطم  هتبلا  تسا . نازیرگ  زین  مدرم 
زا ریغ 

عامتجا هب  تمدخ  يارب  هک  تسا  يرورـض  ندش  حرطم  دننام  دریگب ، ماجنا  دیاب  عامتجا  هب  تمدخ  يارب  هک  تسا  يرورـض  ندش  حرطم 
شخب تایح  هعـشا  شرتسگ  هب  هیبش  هک  عامتجا  رد  لداع  نارادـمامز  ءایلوا و  ءایبنا و  تیـصخش  ندـش  حرطم  دـننام  دریگب ، ماـجنا  دـیاب 
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هک میهدب  رارق  هجوت  دروم  ار  هتکن  نیا  دشابیم . رتدیفم  یلاح  هب  یلاح  زا  تادامج  لوحت  يارب  یتح  نارادناج و  تاتابن و  يارب  دیشروخ 
، میدومن هراشا  رصتخم  روطب  الاب  رد  هکنانچ  تسین و  اهنیمزریز  اهراغ و  رد  یگدنز  يریگهشوگ و  هعماج ، رد  نتـسیز  مانمگ  زا  دوصقم 
هک  ) ضحم يدام  عفانم  حلاصم و  رب  ینتبم  ياهرثات  ریثات و  عطق  روظنم  هکلب  دـیمان ، مانمگ  بولطم  یگدـنز  ناوتیمن  ار  یلک  طابترا  عطق 

فده و نم   ) يروحمدوخ هب  دنادن  هچ  دنادب و  هچ  الـصا  دهاوخن و  هچ  دهاوخب و  هچ  طابترا  نآ  اب  یمدآ  هک  تسا  دشابیم ) يرگادوس 
يربهر عماوج ، رد  ندـش  حرطم  لامک  اب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  میئوگیم : هک  تسا  تهج  نیمهب  دوشیم . هدیـشک  هلیـسو ) نارگید 

ود اب  قافتا ) هب  تیرق  تیرثکا  دوصقم   ) مدرم بلاغ  داب . شکاپ  ناور  رب  نایملاع  همه  دورد  تسبرب . ایند  زا  مشچ  مانمگ  تسیز و  مانمگ 
لیخ هک  یئاهناسنا  و  دنتسه ، یلومعم  قوف  تیصخش  ياراد  دنگرزب و  یلیخ  هک  یئاهناسنا  دنرادن : يراک  اهناسنا  زا  فنص 

هب مدرم  . ) لـیما مههابـشا  یلا  ساـنلا  تسا : هتـشاد  قدـص  اـهناسنا  يهراـبرد  هراوـمه  هناـمیکح  هلمج  ود  نیا  و  دـنرقحم . کـچوک و  ي 
هک تسا  ملـسم  تسا ). يزاسمه  یمدـمه و  تلع  هباشت ، لثامت و  . ) مامـضنالا هلع  هیخنـسلا  دـنرتلیامتم ). دنتـسه  ناـنآ  هیبش  هکیناـسک 

رودب رایـسب  دوخ ، نارود  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  تخانـش  یئاناوت  زا  هک  دوب  التعا  زا  ياهجرد  رد  نینموملاریما  تیـصخش  تمظع 
دننام اـمن  ناـسنا  ناروناـج  ناـمه  ناـشرظن ، رد  ناـسنا  تیهاـم  هک  نادرخباـن  زا  هدـع  نآ  مه  دـیاش  تسیک !؟ نیا  دنـسرپیم : ناـنآ  دوب .

هتفرگ و رارق  لاوس  دروم  هعماج  کی  رد  وا  تیهام  هک  یناسنا  ایآ  تسیچ !!؟ نیا  دندرکیم : حرطم  هنوگنیا  ار  لاوس  تسا ، هدوب  ناشدوخ 
هتفگ وا  تسا . دـیفم  رایـسب  هک  تسا  هدـش  لقن  هراب  نیا  رد  ناربج  لیلخ  ناربج  زا  یتراـبع  تسین !؟ ماـنمگ  تسیچ ، اـی  تسیک  دـنادیمن 

ماقم و تقیقح  برع  شلد . رد  راـگدرورپ  هب  قاـیتشا  تسبرب و  اـیند  نیا  زا  مشچ  وا  دوب . دوخ  تمظع  دیهـش  بلاـطیبا  نب  یلع  : )) تسا
ات  ) دنتساوخرب و دنتشاذگیم ، قرف  هزیرگنس  رهاوج و  نایم  هک  برع )  ) نانآ سراف  ناگیاسمه  زا  یئاهناسنا  هکنیا  ات  تخانشن  ار  وا  شزرا 

دناسرب ایند  هب  یفاو  لماک و  ار  دوخ  تلاسر  هکنآ  زا  شیپ  تفر  ایند  نیا  زا  بلاطیبا  نب  یلع  دنتخانش .) ار  وا  يدودح 
یعماوج هب  هک  تفر  ایند  زا  انیب  ناربمایپ  نآ  دننام  وا  تسا . هدیشوپ  نیمز  نیا  زا  مشچ  مسبت  لاح  رد  هک  منکیم  مسجم  ار  یلع  نم  یلو  ، 

هک دندرکیم  روهظ  ینامز  رد  دندوبن و  ناربمایپ  نآ  مدرم  هک  دـندوب  هدـش  ثوعبم  یمدرم  هب  تسا و  هدوبن  نانآ  عماوج  هک  دـندوب  هدـمآ 
.(( هتفهن تسا  يزار  موـق ، نآ  ناـیم  رد  یلع  یگدـنز  رد  نـالوسر و  نیا  لاـسرا  رد  وـت  راـگدرورپ  يارب  یلو  تـسا ، هدوـبن  ناـنآ  ناـمز 

و دناهتخانـشن . ار  وا  ینعی  تسا ، هتـسیز  لوهجم  مانمگ و  دوخ  نامز  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تفگ  هناعطاق  ناوتیم  نیارباـنب ،
لیالد نیرتنـشور  زا  یکی  تسا ، هدوب  دوخ  نامز  بیرغ  بلاطیبا  نادنزرف  دنیوگیم : ام  نارود  تسد  هدـیچ  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  هکنیا 

مشچ اجنآ  رد  ع )  ) یلع هک  نیمزرس  نآ  مدرم  اصوصخم  زور  نآ  هعماج  مدرم  يارب  ناگرزب  گرزب  نآ  تیـصخش  هک  تسا  ینعم  نیمه 
ناشکرابم رـس  رب  تبرـض  ندـش  دراو  عقوم  رد  هکیروطب  دـندرک ، تحاراـن  تخـس  ار  وا  هکلب  دوب ، لوهجم  اـهنت  هن  دوب ، هدوشگ  اـیند  هب 

هک دنتـسه  مانمگ  ياهناسنا  نیا  طقف  مدش ). لئان  مفده  هب  مدرک و  ادـیپ  تاجن  هبعک ، يادـخ  هب  دـنگوس  . ) هبعکلا بر  تزف و  دـندومرف :
یه دنرذگیم . ایند  همه  زا  دنزادنیب  هارب  یئادص  رس و  هکنیا  نودب  نآ ، يالتعا  هار  رد  دننکیم و  ظفح  ار  يرشب  تیثیح 

دایرف دننک و  دنلبرـس  دنریگیم  رارق  اهراوید  ریز  رد  نامتخاس  هدـنرادهگن  داینب  ناونعب  هک  يداوم  رگید  اهگنـس و  هک  دـیاهدید  لاح  ات  چ 
روطنیمه دـید . دـیهاوخن  مه  نیا  زا  دـعب  دـیاهدیدن و  ياهرظنم  نینچ  زگره ، هن  میاهتـشاد !؟ اپرب  ار  نامتخاس  نیا  هک  میئام  نیا  دـنروآرب :

نداد و ناشن  هب  دشابیم ، یناسنا  ياهـشزرا  للجم  خاک  هدنرادهگن  تقیقح  رد  يرـشب و  تیثیح  ظفاح  هک  گرزب  رایـسب  رایـسب  ياهناسنا 
غباون و فصن  دـح  رد  هک  دیاهدیـشیدنا  زیگنافسا  عوضوم  نیا  رد  نونکاـت  اـیآ  . دـنزرویمن قشع  ترورـض ، دـح  رد  رگم  دوخ  یفرعم 

ياهتیـصخش غباون و  هقالخ  ياـهورین  رثکا  ینعی  تسا ، نینچ  هک  افـسا ، اـغیرد ، دوشیم !؟ ناـشدوخ  یفرعم  فرـص  دعتـسم ، ياهتیـصخش 
نیا دـییامن ! هجوت  ارم  ملع  دـینک ! اـشامت  ارم  رنه  دـینیبب ! ارم  غوبن  دـینک ! هاـگن  نمب  ددرگیم . دوخ  يوس  هب  مدرم  هیجوت  فرـص  دعتـسم ،
هدـش تسم  توهبم و  ناریح و  وا ، تازایتما  هب  مدرم  ياشامت  يارب  هکیـسک  تسا . ام  ياهدادعتـسا  اهغوبن و  نازوس  ياهـشتآ  اههتـساوخ 

ياهلد زغم و  حتف  يارب  نامایب  راکیپ  یتسرپ و  ترهـش  نیا  زا  هآ ، هآ ، تشاد . دـهاوخن  ار  تایعقاو  هب  بان  ياشامت  یئاناوت  زگره  تسا ،
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تسرپدوخ نارگیزاب  هن  تسا  هدرپس  قیاقح  تسد  هب  طقف  ار  ود  نآ  ندوشگ  دیلک  تسا و  ادخ  طقف  نآ  حتاف  هک  مدرم 
دـیز و ام  زا  دـنام  ناریح  هک  ات  رکم  لالدتـسا و  مینابنجب ز  مد  مدرم  ياهلد  اـهزغم و  هعونمم  هقطنم  هب  دورو  يارب  هک  میئاـم  نیا  يرآ ، . 

نآ زا  دـعب  شوخ  ابیز و  یـسر  یناتـسب  هب  رگ  باـی ، تقیقح  ناـسنا  يا  میدز  تیهولا  ردـنا  عمط  تسد  میدـش  ناـقلخ  یناریح  هلاو  رکب 
هب دناهتسناوتن  ار  ياهدنزرا  تمدخ  چیه  دوخ  حرط  قاشع  نابلط و  ترهش  ناراکایر و  هک  تسا  هدوب  تلع  نیمهب  شکب  ار  ناقلخ  ناماد 

ياهیکیرات اهدرد و  رب  ندوزفا  زج  هاگآان ، ناراکایر  نآ  تسد  رد  هاگآان  تردـق  نآ  دناهتـشاد ، یتردـق  مه  رگا  دـننک . هضرع  تیرـشب 
هرابرد نیمز  برغم  ناگدنسیون  یکی  دشاب . هداد  تروص  یکیزیف  ریگمـشچ  تالوحت  اهراک و  هچ  رگا  تسا ، هدادن  ماجنا  يراک  يرـشب 

هعماج هب  تمدخ  هار  رد  هک  دوب  دـنمقالع  تیـصخش  نآ  يرآ  هک  دـسیونیم ، نینچ  دوخ ، گرزب  هعماج  رد  هدـش  حرطم  تیـصخش  کی 
رد هک  دوب  یگرزب  تیـصخش  هچ  وا  هک ) دننیبب  دـننادب و  و   ) دـننک اشامت  راد  يالاب  رد  ار  وا  مدرم  هکنآ  طرـشب  دورب ، راد  يالاب  ات  دوخ ،

هدرک و لقن  ندورپ  زا  ياهمان  شباتک  رخآ  رد  هک  مدید  تیصخش  نآ  ياهباتک  زا  یکی  رد  بناجنیا  و  تسا !! هتفر  راد  يالاب  هب  نانآ  هار 
یمظن هن  شبنج  هک  تسین  کش  تشون : یتسود  هب  نادنز  زا  لیروآ 1852  رد 26  ندورپ  : )) تسا هدومن  قیدصت  ارنآ 

دوـس هب  اـهتموکح  هک  هچنآ  ره  دـنامیم . تباـث  هشیمه  اـهشیارگ  اـما  تسا ، تکرح  رد  میقتـسم  طـخ  کـی  رب  هن  دراد و  ياهدـعاق  هن  و 
ره هک  شیامن  نیا  ياشامت  زا  نم  دنکارپیم . يربا  نوچ  تسا ، وپاکت  رد  نآ  هیلع  هک  هچنآ  ره  دنامیم و  ریذپان  هشدخ  دـننکیم ، بالقنا 

هدـش لزان  نم  رب  الاب  زا  نآ  یحو  یئوگ  هک  مکیرـش  ناـنچنآ  یتیگ ، رد  تاـیح  تاروطت  نیا  رد  نم  مربیم . تذـل  ممهفیم ، ارنآ  ریوصت 
زا دـیراد  راـظتنا  هنوگچ  سپ  دـیامنیم . دـنمورین  دروآیم و  قوش  هب  دزاـسیم ، دـنلب  مادـم  ارم  دـننکیم  دوباـن  ار  نارگید  هک  هچنآ  تسا .

رتهدنب رتنادان و  تخس  اهناسنا  و  مریگیم . هرخسم  هب  ار  وا  نم  تشونرس ، مهد . مانشد  اهنآ  هب  منک و  تیاکش  اهناسنا  زا  ملانب ، تشونرس 
ارنآ نم  دننیـشنلد ، ینانخـس  یئاسیلک ، قارطمط  کی  معط  دوجو  اب  نانخـس  نیا  مشاـب . هتـشاد  ناـنآ  زا  ياهوکـش  مناوتب  نم  هک  دـننیا  زا 

هک دراد  دوجو  ینانخـس  نانخـس ، نآ  نایم  رد  هکنیا  اـب  دـنکیم ، ءاـضما  دریذـپیم و  ار  ندورپ  نانخـس  تیـصخش  نیا  منکیم )). ءاـضما 
هکنیا زا  رتهدنب  رتنادان و  تخـس  اهناسنا  و  : )) دیهدب رارق  تقد  دروم  رگید  راب  ار  نیهوت  نیا  تساهدومن . اهناسنا  همهب  ار  نیهوت  نیرتدـب 

اج مدرم  ندرک  نوگرگد  يارب  هک  تیصخش  نیا  رگا  مشاب !!!)) هتشاد  نانآ  زا  ياهوکش  مناوتب  نم 
یتفگـش و هجوـت و  شـشاداپ  هک  تسا  نآ  زا  رتشزرااـب  یلیخ  اـهناسنا  هب  تمدـخ  هک  تفریذـپیم  درکیم ، یگدـنز  نآ  رد  هک  ياهعم 

همه زا  تشذـگ  وپاکت و  شالت و  دزروب و  اهناسنا  هب  قشع  یمانمگ ، لامک  اب  هک  دوب  رـضاح  يو  رگا  و  دـشاب ، هدوب  اهناسنا  نآ  نیـسحت 
زا هک  یئاهناسنا  همهب  ار  نیهوت  مانـشد و  نیرتدـیدش  دـهدب ، ماجنا  یناسنا  یلاع  فادـها  دربشیپ  يارب  ار  ایند  يارابتعا  يدام و  تازایتما 
زا سپ  هک  تشاد  نمـشد  رفن  دنچ  تیـصخش  نیا  هک  مینادیم  ام  تشادیمن . اور  دناهتـسیز ، هدـمآ و  نونکات  نیمز  نیا  رد  یگدـنز  زاغآ 

تموصخ ایآ  دیـسرپ : تیـصخش  نیا  زا  دیاب  لاح  کلذ . ریغ  دـندومن و  شدـیعبت  دـندرک و  گنت  يو  رب  ار  هصرع  هعماج  نآ  رد  بالقنا 
تلع هچ  هب  لاحنیا  اب  دیاهدرکن !؟ وپاکت  شالت و  اهناسنا  نیمه  يارب  امـش  رگم  خیرات !!؟ ياهناسنا  همه  اب  ای  دوب ، دودعم  رفن  دـنچ  اب  امش 
رارق ازـسان  تناها و  دروم  دناهتـشذگ ، دوخ  زا  خـیرات  ناـگماکدوخ  ربارب  رد  هک  ار  شزرااـب  تمظعاـب و  فرـش و  اـب  ياـهناسنا  اـهنویلیم 

نیرز و ياهلاب  اب  ار  امـش  هک  دـندوب  یناگتـشرف  اهناسنا  عقومنآ  رد  امتح  دیـسریم ، امـش  تسد  هب  هعماج  تسایر  ماقم  رگا  ایآ  دـیهدیم !؟
وتیب گرزب و  ياهناسنا  نآ  فیصوت  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دندربیم !! خیرات  ياضف  جوا  رد  دوخ  نیمیس 

-2 دنوشیمن . هتخانش  دنشاب  هتشاد  روضح  رگا  - 1 دیامرفیم : نینچ  اهناسنا  رکف  هدوهیب  لاغـشا  عامتجا و  رد  ندش  حرطم  زا  زاینیب  عق و 
رد ار  دوخ  دنهاوخیمن  هک  دـنور  بش  مدرم  يارب  یئاهمچرپ  - 4 دنتیاده . ياهغارچ  - 3 دنریگیمن . رارق  وجتـسج  دروم  دنوش  دیدپان  رگا 

ظفح دیاب  دهدیم و  خر  هعماج  رد  هک  ار  یتارکنم  اهیتشز و  - 6 دننکیمن . تکرح  مدرم  ندز  مهب  داسفا و  يارب  - 5 دننک . یباتفآ  هعماج 
. دزاسیمن شاف  دوشن ، هعاشا  مدرم  تایحور 
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مکذعی مل  مکیلع و  روجی  نا  نم  مکذاعا  دق  هللا  نا  سانلا ، اهیا  هیف . امب  ءانالا  افکی  امک  مالسالا ، هیف  افکی  نامز  مکیلع  یتایـس  سانلااهیا 
نآ رد  مالـسا  هک  دـسریم  امـش  يارب  ینامز  مدرم ، يا   ) نیلتمل اـنک  نا  تاـیال و  کـلذ  یف  نا  لـئاق : نم  لـج  لاـق  دـق  و  مکیلتبی ، نا  نم 
ملظ امـشب  هکنآ  زا  هدومرف  رانکرب  ار  امـش  دنوادخ  مدرم ، يا  دوشیم . هدنادرگرب  شتایوتحم  اب  فرظ  هک  هنوگنامه  دوشیم ، هدـنادرگرب 

تسا یتایآ  رما  رد  تسا : هدومرف  هدنیوگ ) نیرتگرزب   ) دنوادخ و  تسا . هتخاسن  رود  دنک  شیامزآ  التبم و  هکنآ  زا  امـش  زا  ار  یلو  دنک ،
تسا هدمآ  ربتعم  ثیداحا  زا  ناوارف  يرادقم  رد  هچ  رگا  دندرگیم . یهت  مالسا  زا  عماوج  هک  دسریم  ارف  ینامز  میاهدننک ). شیامزآ  ام  و 

زج مالـسا  زا  دریگیم و  ارف  ار  ایند  اهیهابت  ملظ و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللاهیقب  رـصع ، یلو  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  نامز  رد  هک 
رب دنکیمن  تلالد  میدومن ، هراشا  هتشذگ  رد  هکنانچ  ترضح ، نآ  روهظ  زا  لبق  نامز  يارب  تیصوصخ  نیا  نایب  یلو  دنامیمن ، یقاب  یمان 

رـصع یلو  روهظ  زا  شیپ  ینعی  نامزلارخآ  هب  طوبرم   … دسریم )  ارف  ینامز   …  ) نامز یتایـس  يهلمج : اب  هدنیآ  زا  رابخا  هنوگ  ره  ماجنا 
نارود هب  رظن  اب  اصوصخم  دشاب ، هدوب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

عومجم رگا  تسیچ ؟ دوریم  نیب  زا  عماوج  رد  مالـسا  زا  هک  هچنآ  هماـکدوخ . هلـسلس  ود  نآ  زا  سپ  ساـبعینب  هیماینب و  يرادـمامز  اـه 
هک تسا  نآ  یلقع  دـئاقع  لوـصا و  مکی ، تمـسق  ددرگیم : میـسقت  هدـمع  تمـسق  هس  رب  هعوـمجم  نیا  ءازجا  میریگب ، رظن  رد  ار  مالـسا 
نآ شیانعم  ناسنا ، کی  یتح  هعماج ، کی  ای  عماوج  زا  تمـسق  نیا  لاوز  هک  تسا  یعطق  تسا . یناسنا  كاپ  صلاـخ و  ترطف  هب  یکتم 

تـسد زا  نآ  یگدنز  هیجوت  رد  ار  دوخ  رثات  هتـشگ و  دیدپان  ناور  نهذ و  هاگآدوخ  هنحـص  زا  دـئاقع  لوصا و  نآ  ياههشیر  هک  تسین 
نآ ندوب  يرورـض  هدوب و  رـشب  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  ياهترورـض  هدـننک  وگزاب  هک  ماکحا  زا  هتـسد  نآ  مود ، تمـسق  تسا . هداد 
راک يارب  دزم  موزل  دوخ ، نابحاص  هب  تناما  ندنادرگرب  اهدهعت ، هب  لمع  بوجو  دننام  درادن ، ینیعم  تیعقوم  نامزب و  صاصتخا  ماکحا 
عفد دوس و  بلج  یگزیگنا  هب  ماکحا  نآ  هک  تسین  نآ  هعماج  زا  مالـسا  ءازجا  زا  تمـسق  نیا  لاوز  يانعم  يرورـض . ماکحا  نیا  لاثما  و 
لمع ناوتیمن  هک  تسا  تهج  نیمهب  دنهدیم . ماجنا  مه  یمالـسا  دـض  یمالـسا و  ریغ  عماوج  یتح  هک  دریگیم  تروص  یـصخش  ررض 
ذئاذل زا  تشذـگ  هب  هک  تسا  یفیلاکت  ماکحا و  نآ  موس ، تمـسق  دروآ . باسحب  یمالـسا  لوقعم )) تایح   )) رد شزرا  ياراد  ار  روبزم 

اهیراکادف و هب  یتح  تامحز و 
روما لاـثما  تورث و  زا  یلاـم  قوقح  جارخا  داـهج و  تاداـبع و  رگید  جـح و  هزور و  زاـمن و  دـننام  تسا ، دـنمزاین  زین  ناـج  زا  تشذـگ 

هک دنامب  یقاب  اهنآ  زا  یتافیرـشت  مسا و  طقف  تسا  نکمم  دوش و  لئاز  یلکب  تسا  نکمم  مالـسا  هعومجم  ءازجا  زا  تمـسق  نیا  هروبزم .
دنوادـخ دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  دوب . دـهاوخن  مالـسا  ياوتحم  ياراد  دـسرب  لاح  نآ  هب  رگا  هعماـج  تروص ، ره  رد 

هک تسا  یتایآ  مکی ، عون  تسا : هدـمآ  نایب  عون  هس  اب  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ملط  یفن  دـیجم ، نآرق  تاـیآ  رد  دـنکیمن . ملظ  امـشب  ناـحبس 
دوخب ار  ملظ  هک  تسا  یتایآ  مود ، عون  دشابیم . شناگدـنب  رب  ملظ  زا  اربم  وا  كاپ  تاذ  تسین و  ملاظ  دـنوادخ  هک  دـنکیم  نایب  احیرص 

هب دیامرفیم  لعاف  رکذ  نودـب  هک  تسا  یتایآ  موس ، عون  دـنرادیم . اور  ملظ  دوخ  هب  هک  دنتـسه  نانآ  دـیامرفیم : دـهدیم و  تبـسن  اهناسنا 
میدرکن و ملظ  نانآ  هب  ام  و  . ) مهـسفنا اوملظ  نکل  مهانملظ و  ام  و  تسا : رارقنیدـب  مکی  عون  تاـیآ  زا  ياهنومن  دـش . دـهاوخن  ملظ  ناـنآ 
هک دـندوب  نانآ  نکل  میدرکن و  ملظ  نانآ  هب  ام  و  . ) نوملظی مهـسفنا  اوناک  نکل  مهانملظ و  اـم  و  دـندومن ). نتـشیوخ  رب  ملظ  ناـنآ  نکل 

نلا تایآ 108 و 117 و 182 و  نارمع  لآ  هیآ 76 و  فرخزلا  ياههروس  رد  نومضم  نیا  دندرکیم ). ملظ  نتشیوخب 
هیآ جحلا  هیآ 51 و  لافنالا  هیآ 31 و  رفاغ  هیآ 9 و  مورلا  هیآ 40 و  توبکنعلا  هیآ 70 و  هبوتلا  تایآ 101 و 44 و  سنوی  هیآ 33 و  لح 

نییعت  ) دودح زا  هک  سک  ره  و  . ) هسفن ملظ  دقف  هللا  دودح  دـعتی  نم  و  دـننام : مود ، عون  تسا . هدـمآ  هیآ 29  هیآ 46 و ق  تلصف  10 و 
هیآ 87 و فهکلا  هیآ 231 و  هرقبلا  ياههروس  رد  نومـضم  نیا  تسا ). هدرک  ملظ  نتـشیوخ  هب  وا  دنک ، يدـعت  یهلا  نیناوق ) ینعی  هدـش 
لامعا و شجنـس  رد  ینعی  دش ، دهاوخن  ملظ  نانآ  هب  دـیامرفیم : هک  تسا  یتایآ  موس ، عون  تسا . هدـمآ  هیآ 44  لمنلا  هیآ 54 و  سنوی 

مکیلا فوی  ریخ  نم  اوقفنت  ام  و  دننام : رگید . یـسک  فرط  زا  هن  ادخ و  فرط  زا  هن  دش ، دهاوخن  یملظ  سک  چیهب  اهنآ  جئاتن  يهبـساحم 
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دهاوخن یملظ  امـشب  و  تشگ ) دهاوخ  ناتدوخ  دیاع  نآ  هجیتن   ) دیـسر دهاوخ  امـشب  دـینکیم ، قافنا  هک  يریخ  ره  و  . ) نوملظت متنا ال  و 
و دش ). دهاوخن  ملظ  نانآ  هب  دباییم و  رد  ار  دوخ  يهدش  هتخودنا  یسفن  ره  سپس  . ) نوملظی مه ال  تبسک و  ام  سفن  لک  یفوت  مث  دش ).
تاـیآ 25 و 108 و 161 و نارمع  لآ  هیآ 60 و  لاـفنالا  و 124 و  و 77  تایآ 49  ءاـسنلا  هیآ 47 و  ءایبنالا  ياههروس  رد  نومـضم  نیا 

هیآ نونموملا  هیآ 60 و  میرم  هیآ 71 و  ءارسالا  هیآ 111 و  لحنلا  تایآ 47 و 54 و  سنوی  هیآ 160 و  ماعنالا 
میاهدرک تابثا  هتشذگ  تادلجم  رد  تسا . هدمآ  هیآ 112  هط  هیآ 17 و  رفاغ  هیآ 19 و  فاقحالا  هیآ 22 و  هیئاجلا  هیآ 69 و  رمزلا  62 و 

قلطم زاینیب  ینغ و  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  ینیقی  و  تسا ، جایتحا  زا  یـشان  ای  ملظ  اریز  درادـن ، دوجو  ادـخ  رد  ندرک  ملظ  تلع  هک 
بلج دوخ  يارب  ار  يدوس  دهاوخب  هک  تسا  نآ  زا  رتتمظعاب  دنوادخ  هک  تسا  ینیقی  و  تسا ، نتشیوخ  يارب  دوس  بلج  يارب  ای  تسا ،

. ءانثتسا نودب  تسا  ءایشا  همه  رب  قلطم  ملاع  دنوادخ  هکیتروص  رد  تسا ! لهج  هب  دنتـسم  ملظ  ای  و  درادب ! اور  یملظ  هار  نیا  رد  ات  دیامن 
وا دوخ  زا  رتگرزب  ساسحا  تسا و  قلطم  روطب  تالامک  همه  دجاو  يدنوادخ  سدقا  تاذ  هکیتروص  رد  تسا ! یهاوخدوخ  زا  یشان  ای  و 
نآ يارب  یلک ، روطب  و  دومن . فیـصوت  ار  وا  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتـگرزب  یتـح  تسا و  زیچ  همه  زا  رتـگرزب  وا  اریز  درادـن ، دوـجو  زین 

هرطیـس نیقلت  نآ و  زا  عافد  دوخ و  نداهنرب  هب  جایتحا  درادن ، دوجو  ياهوقلاب  صقن و  چیه  تسا و  دوجوم  تالامک  همه  هک  سدقا  تاذ 
اهتبیصم دورو  اب  هک  دیربم  نامگ  مدرم ، يا  ینعی  تسا ، هتشادن  رودب  ندرک  شیامزآ  زا  ار  امش  دنوادخ  یلو  درادن . نارگید  هب  دوخ  نآ 

هیفصت و شیامزآ و  يارب  اهنآ  همه  هکلب  درادیم ، اور  ملظ  امش  يارب  دنوادخ  امش ، رب  اهتقشم  اهیراوگان و  و 
اذا نیذلا  نیرباصلا . رـشب  تارمثلا و  سفنالا و  لاومالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  ءیـشب  مکنولبنل  و  تسا . امـش  یحور  بیذهت 

اب ار  امـش  ام  هتبلا  و  . ) نودـتهملا مه  کئلوا  همحر و  مهبر و  نم  تاولـص  مهیلع  کئلوا  نوعجار . هیلا  انا  اـنا هللا و  اولاـق  هبیـصم  مهتباـصا 
یناسک نانآ  هدـب . تراشب  نایابیکـش  هب  ربمایپ ) يا  . ) مینکیم شیامزآ  اهرمث  سوفن و  لاوما و  رد  شهاـک  یگنـسرگ و  سرت و  زا  يزیچ 

زا یتمحر  اهدورد و  هک  دنتـسه  نانآ  میدرگیم . زاب  وا  يوسب  میئادـخ و  نآ  زا  اـم  دـنیوگیم : دیـسر  ناـنآ  هب  یتبیـصم  یتقو  هک  دنتـسه ،
هحفص ات  هحفص 80  زا  موس  دلجم  رد  اهـشیامزآ  اههنتف و  هب  طوبرم  ثحایم  ناگتفای ). تیاده  دنتـسه  نانآ  داب و  نانآ  هب  ناشراگدرورپ 

زا مهدزناش  دـلجم  رد  و 56 و  تاحفـص 55  مهدزناپ  دلجم  رد  هحفـص 324 و  ات  هحفـص 318  زا  هحفـص 108 و  ات  هحفـص 99  زا  87 و 
. دیامرف هعجارم  اهنآ  هب  دناوتیم  مرتحم  هدننک  هعلاطم  تسا . هتشگ  حرطم  هحفص 310  ات  هحفص 301  زا  هحفص 103 و  ات  هحفص 100 

شیوخ تلیضف  ربمایپ و  هبطخ 103-

هحفص 197] ]
اباتک و ال ارقی  برعلا  نم  دـحا  سیل  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  ثعب  هناحبـس  هللا  ناف  دـعب ، اما  مراـهچ  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

فقی ریـسحلا و  رـسحی  مهب ، لزنت  نا  هعاـسلا  مهب  رداـبی  مهتاـجنم و  یلا  مهقوسی  هاـصع ، نم  هعاـطا  نمب  لـتاقف  اـیحو ، ـال  هوبن و  یعدـی 
مهتانق تماقتسا  و  مهاحر ، ترادتساف  مهتلحم ، مهاوب  مهتاجنم و  مهارا  یتح  هیف ، ریخ  اکلاه ال  الا  هتیاغ ، هقحلی  یتح  هیلع  میقیف  ریسکلا ،

هک دوبن  برع  زا  يدحا  چیه  هکیلاح  رد  دومرف  وعبم ث  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناحبـس  دنوادخ  يدنوادخ ، يانث  دمح و  زا  سپ  )
تعاطا ار  وا  هک  یناـسک  يراـیب  تثعب ) زا  سپ   ) مرکا ربماـیپ  دـیامن ، یحو  لوزن  ياـعدا  هن  دـنک و  يربماـیپ  ياـعدا  هن  دـناوخب و  یباـتک 

شیپ نانآ  تاجن  يارب  راوگرزب  نآ  دناریم . يراگتـسر  فرطب  ار  نانآ  تساخرب . راکیپ  هب  دندومنیم  ینامرفان  ار  وا  هکیناسک  اب  دـندرکیم 
دوخ تیرومام  رب  ربمایپ  دومرفیم .، یتسدـشیپ  دـتفیب ، راک  زا  هتـسکش  دزاس و  ناوتان  ار  فیعـض  دـسر و  ارف  ناشگرم  اـی  تماـیق  هکنآ  زا 

ات تسا . هدوبن  يو  رد  يریخ  هک  ار  هدش  هابت  نآ  رگم  دناسرب ، شیئاهن  فده  هب  ار  وا  ات  دومرفیم  یگداتسیا  اهناسنا  نآ  حالـصا )  ) هرابرد
دناشن ناشدوخ  تیعقوم  هب  داد و  ناشن  نانآ  هب  ارنانآ  يراگتسر  هک  اجنآ 

اهناسنا لاصیا  هار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دیدش  شالت  داتفا ). راکب  ناشحالـس )  ) ناشهزین تفرگ و  ندیدرگ  ناشبایـسآ  ات  ، 
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رایسب ياهششوک  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  رـصع  تیلهاج و  نارود  توبن و  هب  طوبرم  ثحابم  لامک  دشر و  هب 
دلجم رد  اصوصخم  تسا . هتشگ  حرطم  هتـشذگ  تادلجم  رد  دناهدومرف ، تیناسنا  تفرـشیپ  فرـص  ترـضح  نآ  هک  يدیدش  رادهنماد و 

هحفص 272 و ات  هحفص 268  زا  هحفص 264 و  ات  هحفص 253  زا  هحفص 195 و  ات  هحفص 192  زا  هحفص 176 و  ات  هحفص 171  زا  مود 
زا مجنپ  دـلجم  رد  هحفص 313 و  ات  هحفـص 307  زا  و 260 و  تاحفـص 259  مراهچ  دـلجم  رد  و 317 و  تاحفـص 316  موس  دلجم  رد 

هحفص زا  مهدزای  دلجم  رد  هحفص 293 و  ات  هحفص 284  زاو  هحفص 67  ات  هحفص 58  زا  متـشه  دلجم  رد  هحفص 157 و  ات  هحفص 147 
هحفص زا  مهدزناپ  دلجم  رد  تاحفص 276 و 277 و  مهدزیس  دلجم  رد  تاحفـص 13 و 14 و  مهدزاود  دلجم  رد  هحفص 167 و  ات   153

تایآ و مدرم ، تیادـه  يارب  مرکا  ربمایپ  دـیدش  رایـسب  ياهـشالت  شـشوک و  هراـبرد  هحفـص 49 . ات  هحفــص 43  زا  هحفـص 21 و  ات   19
: دیوگیم يولوم  میاهداد . رارق  حیـضوت  دروم  ار  اهنآ  يدودح  ات  هدرک و  حرطم  ار  اهنآ  هتـشذگ  تادـلجم  رد  ام  هک  دراد  دوجو  یثیداحا 

مرک رحب  نآ  دومرفیم  تسار 
نم تسد  ود  ره  ناود  وس  نآ  امش  هناورپ  وچمه  یشوخان  سب  هلعش  غورف و  اب  یشتآ  رانک  رد  هتسشن  نم  مرتقفـشم  امـش  زا  ار  امـش  نم 
نآ اـب  تسا ، نآ  رد  یهلا  ماـکحا  دـئاقع و  همه  ماهدروآ و  نآرق  نم  دـیوگب : هک  درکن  تعاـنق  نیا  هب  یهلا  ناـسنا  نآ  نار  هـناورپ  هدـش 
نم زا  دنـشکب و  تمحز  دـنیایب و  نم  لابندـب  دـیاب  هک  دـنمدرم  نیا  دوشیم و  ماـجنا  نم  هفیظو  میاـمنیم ، ناـیب  مدرم  يارب  نم  هک  یتـنس 
معط ندیـشچ  لامک و  دـشر و  لیـصحت  هار  رد  تامحز  لمحت  يریگیپ و  شالت و  هک  تسا  تسرد  دـنهاوخب ! ار  دوخ  داشرا  تیادـه و 

ترورض نیا  هعماج  نیا  دارفا  رگا  هک  تسین  نآ  بلطم  نیا  همزال  یلو  تسا ، یتایح  رما  نیرتيرورـض  مدرم  دوخ  يارب  لوقعم ) تایح  )
اب دوخ  هناخ  رد  دنورب و  نایبرم  ناملعم و  ءایـصوا و  ناربمایپ و  دـیاب  دـندومنن ، تفایرد  دـیاب  هکنانچ  ارنآ  تیمها  ای  دـندرکن و  كرد  ار 
الا لوسر  نم  مهیتای  ام  دابعلا  یلع  هرـسح  ای  میاهدناوخن : ینآرق  تایآ  رد  رگم  دنریگب . ارنانآ  غارـس  یمدرم  نینچ  ات  دنمارایب  تحار  رکف 
اهنت هن  دندادیم ). رارق  ءازهتسا  دروم  ار  وا  هکنیا  رگم  دمآیمن  نانآ  يوسب  يربمایپ  چیه  هک  ناگدنب  نیا  رب  اغیرد  يا   ) نوزهتـسی هب  اوناک 

ءازهتسا و دروم  ارنانآ  دندرکیمن ، كرد  ار  لامک  دشر و  لیصحت  يارب  شالت  ترورض  مدرم  نآ 
اعیمج هللا  تاولص  مهیلع  یلع  دمحم و  یسیع و  یسوم و  میهاربا و  حون و  ترضح  ناتساد  رد  امـش  لاحنیا  اب  دندادیم ، رارق  مه  رخـسمت 

هب نانآ  ندـناسر  يارب  دـیامرفیم : هک  نینموملاریما  هلمج  نیا  رد  دـندیودیم . نآ  لابند  مدرم  داشرا  يارب  هنوگچ  هک  دـینیبب  دـینک ، تقد 
همین رد  ار  نانآ  تشاد و  مدرم  تیاده  هب  رارـصا  هنوگچ  هک  دیئامن  تقد  دناسرب ، ناشیئاهن  فده  هب  ار  نانآ  ات  دـیزرویم  تمواقم  دـشر 
یقاب نانآ  رد  يریخ  دـیما  هدومن و  فرـص  اهیگماکدوخ  رد  ار  دوخ  يدوجو  ياههیامرـس  همه  هک  یناراکهبت  نآ  رگم  درکیمن . اـهر  هار 

ناگدـننار هلمج  زا  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس  و   ) اهدایق یف  تقـسوتسا  و  اهریفاذـحب ، تلوت  یتح  اهتقاس  نم  تنک  دـقل  هللا  میا  و  دوب . هدـنامن 
یلع دندش ). عمتجم  هطلس  تلذ  ریز  رد  دندنادرگ و  تشپ  یگمه  تیلهاج  رکـشل  هک  هاگنآ  ات  مدوب  هعماج  زا  تیلهاج  ناگدننک ) درط  )

زا شیپ  زور  دـنچ  تسا . هداد  ماجنا  هعماج  زا  اهیگماکدوخ  تیلهاج و  ندرک  نکهشیر  رد  ار  وپاـکت  شـالت و  يـالعا  دـح  مالـسلاهیلع 
: تسا هدومرف  ار  تالمج  نیا  دروآ ، دراو  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  رب  هاکناج  تبرـض  هک  دـبا - لزا و  نوعلم  يدارم - مجلمنبا  تیانج 

نم ب یلا  ءایصوالا  تدا  ام  مکیلا  تیدا  مهمما و  اهب  ءایبنالا  ظعو  یتلا  ظعاوملا  مکل  تثثب  دق  یلا  سانلااهیا ،
مکدـشری قیرطلا و  مکباـطی  يریغ  اـماما  نوعقوتتا  متنا  هللا  وقـسوتست  ملف  رجاوزلاـب  مکتودـح  اومیقتـست و  ملف  یطوـسب  مکتبدا  مهدـع و 

هب ءایـصوا  هک  ار  هچنآ  مدرک و  نایب  امـش  يارب  دـناهدومن ، دوخ  ياهتما  هب  ناربماـیپ  هک  ار  یئاهدـنپ  نآ  نیقیب  نم  مدرم ، يا  ( ؟ لـیبسلا
امش نم  دیتفاین و  تماقتسا  دیتفریذپن و  بدا  یلو  مدرک ، بیدات  ار  امش  ماهنایزات  اب  مدومن و  ادا  امـشب  دناهدرک ، ادا  ناربمایپ  زا  سپ  مدرم 

دزاسب و راومه  امـش  يارب  ار  قیرط  هک  دیراد  عقوت  نم  زج  یماما  ادـخ ، هب  ار  امـش  دـیداتفین . هارب  یلو  مدـنار  زیهرپ  لماوع  یهاون و  اب  ار 
هک تـسا  هدرکن  يدـیدرت  دـشاب  هـک  یهورگ  هـقرف و  ره  زا  یمالــسا  نیخروـم  ءاـملع و  زا  کـیچیه  دـیامن )؟ داـشرا  ادـخ  هارب  ار  اـمش 

نیرتمک نودـب  ار  اهیراوگان  تامحز و  نیرتخـلت  نیرتشیب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاـخ  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
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ار یمالسا  فراعم  هیامرس  هک  متسه  یـسک  نم  : ) دیوگب یناملـسم  کی  رگا  لاح ، نیا  اب  تسا  هدومرف  لمحت  یگتـسخ  ساسحا  سرت و 
هک تسا  نینموملاریما  زا  یتالمج  شخـساپ  دنریگب !!) هرهب  نم  زا  دنیایب و  هیامرـس  نیا  زا  يرادروخرب  يارب  دیاب  مدرم  مراد و  رایتخا  رد 

و ا تنهو ، و ال  تنخ ، و ال  تنبج ، و ال  تفعض ، ام  مینکیم : ریسفت  ار  اهنآ  نونکا 
ماهدـش و تسـس  هن  ماهدرکن و  یتناـیخ  مسرتیمن و  ماهدـشن و  ناوتاـن  نونکا  نم   ) هترـصاخ نم  قحلا  جرخا  یتح  لـطابلا  نرقبـال  هللا  می 

نم هرابرد  هک  لهاجت  لامک  اب  هک  مبلاطیبا  نب  یلع  نامه  نم  مروآیم ). رد  نآ  يولهپ  زا  ار  قح  مفاکـشیم و  ار  لطاب  ادـخ  هب  دـنگوس 
زا ار  قح  هتفاکـش  ار  لطاب  مراد  رایتخا  رد  ادـخ  زا  هک  یتردـق  اب  مراد  ندـب  رد  ناج  ات  دـینادب  دیـسانشب ، ارم  دـیناوتیم  یبوخب  دـیزرویم ،
ریز رد  ار  قـح  هک  ناـگماک  دوـخ  همهب  دـنزب ، دـهاوخیم  هـک  ياهرعن  ره  دـییوگب : شیرق  هـب  دـیورب  دروآ . مهاوـخ  نوریب  لـطاب  يوـلهپ 
نانآ هب  دـیناسرب و  دـناهدومن  یفخم  قح  ياهباجح  تشپ  رد  ار  لـطاب  هک  ناراـکماک  همهب  دـیهد و  عـالطا  دـناهدناشوپ  لـطاب  ياـههدرپ 

دناوتیمن امش  ربارب  اهنویلیم  امش و  هناراکبان  ياهدایرف  داد و  ادص و  رـس و  یناسفن و  ياههتـساوخ  هک  مبلاطیبا  نب  یلع  نامه  نم  دیئوگب :
لازیال تردـق  هیکت  هکیلاـح  رد  ماهدـش  ناوتاـن  نم  نادرخباـن ، يا  مونـشن . ار  یتسه  یلک  گـنهآ  هک  دـنک  لـخاد  نم  شوگ  رد  ياهبنپ 

رد یمدآ  یگدنز  تاظحل  هک  منادـیم  مسانـشیم و  یبوخب  ار  نت  ناج و  یلـصا  نوناق  هکیلاح  رد  ماهتـشگ ، زجاع  نم  مراد !؟ مراگدرورپ 
وس یتسس  یناوتان و  شتآ  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتيدج  تسا ، هدش  تیانع  وا  هب  هک  ینت  ناج و  اب  ایند ، نیا 

یتـسه نوناـق  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  ساره  سرت و  هچ !؟ يارب  و  هک !؟ زا  و  هچ !؟ زا  مسرتـیم !؟ نم  اـیآ  ددرگ . رتسکاـخ  دوـش و  هتخ 
. شناوناز زا  ناوت  شلد و  زا  مرـش  هدوبر و  شزغم  زا  لقع  ایند ، نیا  يهزور  دنچ  یگدنزب  قشع  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  و  درادن . یعالطا 

نب یلع  ناـمه  نم  هک  دـینادیم  امـش  دـشاب . اـهیراکماک  یئوجماـن و  تاـیدام و  تاوهـش و  ریـسا  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تشحو  سرت و 
ار هدـیدان  يادـخ  هک  مناـسنا  ناـمه  و  دـیازفین ). نم  نیقی  رب  دوـش  هتـشادرب  هدرپ  رگا   ) اـنیقی تددزا  اـم  ءاـطغلا  فـشک  وـل  هک : مبلاـطیبا 

نیا هدرک و  يدبا  عادو  اهیراکماک  اهیئوجمان و  تایدام و  یتسرپ و  توهـش  اب  میگدنز  زاغآ  زا  هک  نم  هرا ) ملابر  دـبعا  مل  : ) ماهدـیتسرپن
ادحاو مهتیقلول  هللا  ینا و  ماهتفگ : نینچ  ادخ  هب  دـنگوس  اب  هک  دیاهدینـشن  رگم  مسرتب !؟ هچ  زا  سپ  ماهدرک ، هقلطم  ار  داماد  رازه  هزوجع 

ار نیمز  يور  همه  هکیلاح  رد  ار  نانمـشد  نآ  یئاهنتب ، رگا  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس   ) تشحوتـسا تیلاب و ال  اک  اـهلک  ضرـالا  عـالط  مه  و 
میادخ رادـید  هب  دـیدش  تبحم  قایتشا و  نم  هاگآان ، مدرم  يا  یتشحو ). هن  مهدـیم و  هار  دوخب  یمیب  هن  موش ، يورایور  دنـشاب ، هدرکرپ 

زا روبع  زا  سپ  ادخ  رادید  یلو  مدرگیم ، لئان  میادخ  رادید  هب  مه  یناگدنز  نیمه  رد  نم  هک  تسا  تسرد  مراد .
رگ مسرتب !؟ تسا ، وا  هاگرابب  یهار  هک  گرم  زا  مشابیم ، مراگدرورپ  رادید  قاتشم  نم  هک  فصونیا  اب  ایآ  دراد . رگید  یئانعم  ایند  نیا 

تـست مزب  هب  هک  یباوخ  یهاش  مزب  هب  یهگباوخ  زو  یهاگباوخ  هب  یهگ  دروخ  زا  مسانـشیم  تست  هب  هار  ناـک  مساره  ارچ  دـسر  گرک 
واک تسناتـسوب  غاب و  هن ، گرم  نیا  مزیخ  هنامداش  میـسخ و  شوخ  مزیخ  هناخ  تسه  وت  قوش  نوچ  شهاگباوخ  مشکن ز  ندرگ  شهار 

، گرم هن  گرم  نیا  تسیار  هکنانچنآ  مرگنب  رگ  داب  نم  گرم  تسوزا  گرم  نوچ  دایرف  گرم  منک ز  دـنچ  اـت  تسناتـسود  يارـس  هار 
، دیدرک هدهاشم  ار  قح  تمحر  هک  هاگنآ  یلو  تخادنا ، دـهاوخ  تمحزب  ار  امـش  نم  یبلط  قح  منادـیم  يوجنگ ) یماظن   ) تسیاج لقن 

يرپس يریذپقح  یبایقح و  یبلطقح ، هجنکـش  جنر و  رد  ار  رمع  تاظحل  همه  شاکیا  هک  درک  دـیهاوخ  وزرآ  هتفایرد و  ار  قح  تمظع 
يولهپ نم  منزیم : دایرف  هکنیا  ظفاح )  ) یتسم قوذ  بنج  ردیم  یخلت  تسا  لهس  دهاوخب  وا  رذع  لگ  دهاکب  ناج  هچرا  راخ  دیدرکیم .

هدز رانک  ار  اههدرپ  نآ  دنناشوپن ، قح  ياههدرپ  ریز  رد  ار  یلطاب  رگا  و  مشکیم ، نوریب  نآ  زا  تردق  لامک  اب  ار  قح  مفاکشیم و  ار  لطاب 
ا تسین . دینش ، دیهاوخ  هدینش و  یلومعم  نارادمامز  زا  هک  یلومعم  دیدهت  کی  مزاسیم ، راکشآ  ار  لطاب  و 

هعبـسلا میلاقالا  تیطعا  ول  هللا  و  هک : ماهدید  نآ  رد  یتمظع  نانچ  ماهدرک  ادیپ  قح  اب  یئانـشآ  دـناهدومن و  هئارا  نمب  ار  قح  هک  عقومنآ  ز 
ریز رد  هک  هچنآ  اب  نیمز  يور  همه  رگا  ادـخ ، هب  دـنگوس  . ) تلعف ام  هریعـش  بلج  اهبلـسا  هلمن  یف  هللا  یـصعا  نا  یلع  اهکالفا  تحت  امب 

.( میامنیمن مادقا  يراک  نینچ  زگره  منک  تیصعم  ياهچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  هدیشک  رد  ار  ادخ  هک  دوش  هداد  نمب  تسا  اهنامسآ 
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تنایـص يارب  هتفرگ و  ناهدب  هک  يوج  تسوپ  هرابرد  هچروم  کی  قح  هب  لالخا  ربارب  رد  ایند  هک  دراد  یتمظع  هچ  قح  هک  مینادـب  سپ 
تسا ذفان  كانبات و  يردقب  قح  غورف  هک  دینادب  ار  تیعقاو  نیا  درادن . یشزرا  چیه  تسا ، هتشگ  شاهنال  راپـسهر  شیامن  کچوک  تاذ 

ارنآ نم  دیناشوپن . ار  قح  نم ، ربارب  رد  اذـل  داد . دـیهاوخ  ناشن  نایانیب  يارب  ار  دوخ  هعـشا  دـیناشوپب ، باجح  اهرازه  ریز  رد  ارنآ  رگا  هک 
ورب سپ - تشگ . دهاوخ  نومنهر  دوخ  يوسب  ارم  قح ، نآ  ذفان  عاعـش  دیناشوپب ، لطاب  میخـض  رایـسب  مکـش  رد  ارنآ  رگا  دـید و  مهاوخ 

هنایشآ تسا  دنلب  ار  اقنع  هک  هن  رگد  غرم  رب  ماد  نیا 

ربمایپ تافص  هبطخ 104-

هحفص 207] ]
الهک و اهبجنا  و  الفط ، هیربلا  ریخ  اریذن ، اریـشب و  ادیهـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  هللا  ثعب  یتح  مجنپ  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

دیدهت هدنهد و  تراشب  دهاش و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  ات   ) همید نیرطمتسملا  دوجا  همیـش و  نیرهطملا  رهطا 
قـالخا ثـیح  زا  ناـنآ و  نـیرتبیجن  یلاـسگرزب  نارود  رد  ناـمدرم و  نیرتـهب  یلفط  نارود  رد  هـک  يربماـیپ  دوـمرف - ثوـعبم  هدــننک 

هدننک دیدهت  هدنهد و  تراشب  دـهاش و  اهناسنا  همه  يارب  مالـسا  ربمایپ  تسا ). هدوب  نانآ  نیرتیخـس  اطع  ثیح  زا  و  ناکاپ ، نیرتهزیکاپ 
اجارس هنذاب و  هللا  یلا  ایعاد  و  اریذن . ارشبم و  ادهاش و  كانلسرا  انا  یبنلا  اهیا  ای  هکرابم : هیآ  هب  تسا  هراشا  لوا  هلمج  تسا . هدش  ثوعبم 

رگنـشور نازورف و  غارچ  ادخ و  يوسب  هدننک  توعد  ارت  و  میداتـسرف . هدـننک  دـیدهت  هدـنهد و  تراشب  دـهاش و  ارت  ام  ربمایپ ، يا  . ) ارینم
هلمجنآ زا  تسا ، هدمآ  ینآرق  تایآ  زا  رگید  يدراوم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ندوب  دهاش  تفـص  میداتـسرف ).)  ) میداد رارق 

رد مظعا  لوسر  نآ  ندوب  هدـننک ) دـیدهت   ) ریذـن و  ندوـب ) هدـنهد  تراـشب   ) رـشبم تفـص  ود  نینچمه  هـیآ 15 . لـمزملا  هیآ 8 و  حـتفلا 
فارعالا آ هیآ 19 و  هدئاملا  هلمجنآ  زا  تسا ، هدمآ  نآرق  زا  يدراوم 

دیجم نآرق  زا  یتایآ  رد  هیآ 56 . ناقرفلا  هیآ 105 و  ءارسالا  هیآ 4 و  تلصف  هیآ 24 و  رطاف  هیآ 28 و  ابس  هیآ 119 و  هرقبلا  هی 188 و 
یلع ءادهش  اونوکتل  اطسو  هما  مکانلعج  کلذک  و  هلمجنآ : زا  تسا  هدمآ  یمالسا  تما  هرابرد  ءادهـش  مرکا و  ربمایپ  هرابرد  دیهـش  هملک 

دیـشاب و مدرم  رب  ءادهـش  ات  میداد  رارق  لدـتعم )  ) طسو یتما  ار  یمالـسا ) تما   ) امـش نینچمه  و  . ) ادیهـش مکیلع  لوسرلا  نوکی  سانلا و 
زا دوصقم  تفگ  ناوتیم  یمالـسا  عبانم  رگید  تایآ و  عومجم  هب  رظن  اب  هیآ 78 . جحلا  هیآ 79 و  ءاسنلا  و  دشاب ). امـش  رب  دهاش  مه  ربمایپ 
زا روظنم  دـنروهطوغ و  طـیرفت  اـی  طارفا  رد  هک  تسا  مما  نا  همه  رب  تما  نیا  ندوب  اـنبم  وـگلا و  اـهتما ، رگید  هب  یمالـسا  تما  تداـهش 
رب نانآ  ياههشیدنا  راتفگ و  تانکس و  تاکرح و  لامعا و  دئاقع و  همه  دیاب  هک  دشاب  یمالسا  تما  هب  ترضح  نآ  ندوب  دیهش  دهاش و 

تما ياههشیدـنا  راتفگ و  تانکـس و  تاکرح و  لامعا و  دـئاقع و  زا  علطم  هاگآ و  يانعمب  تسا  نکمم  دـشاب و  راوتـسا  انبم  وگلا و  نآ 
هدنهد تراشب  ترضح  نآ  دوشیم  رکذتم  ار  مود  يانعم  رگید  تایآ  زا  یـضعب  یلوا و  يانعم  تایآ ، زا  یخرب  ینعی  دشاب ، هدوب  یمالـسا 

شزرارپ رایسب  ياههیامرس  دننک و  شتعاطا  رگا  هک  شناگدنب  هب  يراگدرورپ  فاطلا  تایانع و  هب  تسا 
فاطلا تایانع و  نآ  لومـشم  درادن  نآ  هب  یهار  انف  لاوز و  هک  ترخآ  يارـس  رد  دنزادنیب ، راکب  لامک  دشر و  لیـصحت  هار  رد  ار  دوخ 

دنریگیم و هدیدان  ار  وا  تاروتـسد  دننکیم و  یچیپرـس  دنوادخ  رما  وازا  هکیناسک  يارب  تسا  هدننک  دیدهت  ترـضح  نآ  و  دوب ، دنهاوخ 
اریز تسا ، حـضاو  رایـسب  غیلبت  عون  ود  رهب  اهتمظع  يوسب  كرحت  رد  یمدآ  دنـشکیم . یهابت  هب  ار  دوخ  شزرارپ  ياههیامرـس  هجیتن  رد 

فیـصوت و قوف  هک  دـنکیم  ناسنا  بیـصن  ار  یتازایتما  تاریخ  هب  ندیـسر  نادـیم  رد  وپاکت  هقباسم و  لامک و  دـشر و  ریـسم  رد  تکرح 
تـسدب ار  روبزم  ریـسم  رد  تکرح  لماع  نیرتیـساسا  تقیقح  رد  دـبای ، رد  ار  تازاـیتما  نآ  تمظع  ناـسنا  کـی  رگا  تسا و  شراـمش 

اهناسنا دیدهت  زا  تسترابع  يراذـنا  غیلبت  ترورـض  اشنم  اما  و  تازایتما ؟ نآ  هب  لوصو  زا  نداد  ربخ  زا  رتالاب  یتراشب  هچ  و  تسا . هدروآ 
هچ و  تسا . شرامـش  فیـصوت و  قوـف  زین  نآ  یخلت  هک  يدـنوادخ  رادـید  تاـیانع و  زا  تیمورحم  اهتواقـش و  اـهتبکن و  رد  طوقـس  زا 
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لبقام یکدوک  نارود  رد  ترـضح  نآ  ـالفط - هیربلاریخ  میتفگ ؟ هک  تسا  يدروم  زا  رتبـسانم  راذـنا  دـیدهت و  نیرتدـیدش  يارب  يدروم 
هک تفرگ  رظن  رد  ار  بلطم  نیا  ناوتیم  خـیرات ، تداهـش  هفاضا  هب  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  تسا . هدوب  مدرم  نیرتهب  یناوج  رد  یناوج و 

هک زورنآ 
هب ار  دوخ  تلاسر  درک و  عمج  دوخ  یهلا  تلاسر  راـهظا  يارب  ار  دوخ  نادـنواشیوخ )  ) هریـشع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
نآ هک  یئاـعدا  هکنیا  اـب  دوشگن ، راوگرزب  نآ  یناوج  تیلوفط و  هقباـس  هیرظن  اـب  ضارتـعا  ناـبز  ناـنآ  زا  کـیچیه  دوـمن ، هضرع  ناـنآ 

ماـقم هاـج و  بیذـکت و  ار  ناشدـئاقع  لیدـعت و  ار  ناـشلاوما  درکیم - نوگرگد  ار  ناـنآ  تیدوجوم  همه  دوـب ، هدوـمرف  حرطم  ترـضح 
نووـش و همه  هـک  شکراـبم  یگدـنز  تاـظحل  نـیرخآ  اـت  ترـضح  نآ  تلاـسر  لوـط  رد  نـینچمه  دربیم . نـیب  زا  ار  ناـنآ  یعاـمتجا 
ار دوخ  دنـشکب و  خرب  راوگرزب  نآ  زا  یناسنا  قالخا  فالخ  هثداـح  نیرتمک  دنتـسناوتن  دوب  هتخاـس  ور  ریز و  ار  هعماـج  نآ  ياـهتیثیح 
هلآ و هیلع و  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمظعاب  تایقالخا  زا  يرادقم  دوخ  خیرات  رد  یبلحلا  نیدـلاناهرب  نب  یلع  گرزب  خروم  دـننک . تحار 

حور میظع و  قالخا  تابثا  رب  لیلد  نیرتنـشور  دـناوتیم  هک  تسا  هدروآ  تیب  ود  ثحبم  نیا  رد  تسا و  هدرک  لـقن  تثعب  زا  شیپ  ار  ملس 
الفط و هو  لخلا  هدابعلا و  کسنلا و  فلا  دشاب : هدوب  یناوج  تیلوفط و  نارود  رد  الع  لج و  قح  ترضح  اب  وا  طابترا  فیرش و  میرک و 

تولخ ا تدابع و  ياهفیظو و  لامعا  اب  یکدوک  نارود  رد  ادخ  لوسر   ) ءاضعالا هدابعلا  یف  تطشن  ابلق  هدابعلا  تلح  اذا  هابجنلا و  اذکه 
ادـیپ طاشن  تدابع  رد  ناسنا  ءاضعا  دـش ) دراو   ) درک لولح  یبلق  رد  تدابع  هکیماگنه  و  ءاـبجن . ناـش  تسا  نینچ  تشاد و  تفلا  سن و 
دناوتب یگدنز  یناوج  نارود  هیلوا و  نایلاس  رد  هک  یحور  ای  ناور  نآ  اریز  تسا ، تیمهااب  هداعلاقوف  یناور  رظن  زا  بلطم  نیا  دننکیم ).

. دشابیم رادروخرب  ياهداعلاقوف  لامک  دشر و  زا  اعطق  دشاب ، هدیزگرب  ار  نتشیوخ  اب  تولخ  هدرک و  ذوفن  تعیبط  رهاوظ  تاسوسحم و  زا 
ریقحت و زا  رافک  ناکرشم و  یناوتان  زا  هک  هنوگنامه  تسا و  هدمآ  خیراوت  رد  هک  هنوگنامه  ترضح  نآ  یلاسنایم  یناوج و  نارود  اما  و 

قالخا نیرتیلاع  ياراد  دوب ، رتيرورـض  زیچ  همه  زا  ماقم  هاـج و  تورث و  دـئاقع و  یئاـهر  يارب  هک  دـیآیمرب  ترـضح  نآ  هب  تناـها 
مالسلاهیلع بلاطیبانب  یلع  نینموملاریما  راوگرزب  ردپ  بلاطوبا  ترـضح  تسا . هدوب  لماک  ناسنا  کی  تافـص  نیرتتمظع  اب  یناسنا و 

نانخـس اب  اهنت  هن  تسا ، هتـشاد  هدهعب  ار  هللادـبع ) شردارب  رـسپ   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  یمدـمه  تلافک و  ینایلاس  هک 
شنیرب تاساسحا  نیرتبان  اب  هکلب  درادیم  نایب  تسا ، هدوب  مالـسلاهیلع  مدآ  نادنزرف  حاورا  نیرتهتفای  دشر  هک  ار  ربمایپ  هیحور  یلومعم 

قستسی ضیبا  و  تسا : ریز  تیب  ود  هلمجنآ  زا  هک  دیارسیم  ار  يراعشا  یهلا  هیحور  نآ  هرابرد 
( مرکا ربمایپ   ) یئوردیفس و   ) لضاوف همعن و  یف  هدنع  مه  مشاه و  لآ  نم  كالهلا  هب  ذولی  لمارالل  همـصع  یماتیلا  لامث  ههجوب  مامغلا  ي 
وا دزن  رد  نانآ  مشاه و  لآ  نادنمزاین  دنوشیم . هدنهانپ  وا  هب  نانز . هویب  هدنرادهگن  نامیتی و  هانپ  دـنکیم . یباریـس  بلط  وا  يور  زا  ربا  هک 
ام دـعب  نم  الا  اهقالخا  عاضر  نم  متنکمت  اهتذـل و ال  یف  ایندـلا  مکل  تلولحا  امف  دـنوشیم ). روهطوغ  اهتمارک ) و   ) اهناسحا تمعن و  رد 

اهومتفداص و و  دوجوم ، ریغ  ادیعب  اهلالح  و  دوضحملا ، ردسلا  هلزنمب  ماوقا  دنع  اهمارح  راص  دق  اهنیـض ، اقلق و  اهماطخ  الئاج  اهومتفداص 
یعقوم رگم  دیتشاد ، ار  نآ  ياهناتـسپ  زا  ندیکم  یئاناوت  هن  تشگن و  نیریـش  شتذل  رد  امـش  يارب  ایند   ) دودعم لجا  یلا  دودمم  الظ  هللا 

هب امش  ادخ ، هب  دنگوس  و  دوجوم ، ریغ  سرتسد و  زا  رود  شلالح  بارطضا و  رد  شنالاپ  گنت  نالوج و  رد  شراهم  هک  دیدیـسر  نآ  هب 
؟ دـنتفرگ شتـسایر  ایند و  نیا  زا  ياهرهب  هچ  هماـکدوخ  هیماینب  دوب ). دودـعم  یتدـم  اـت  هدرتسگ  ياهیاـس  هکیلاـح  رد  دیدیـسر  اـیند  نآ 
رد هحفص 214 و  ات  هحفـص 210  زا  دـلجم  نیمه  هحفـص 192 و  ات  هحفـص 185  زا  مهدزای  دـلجم  رد  هیماینب  نوماریپ  حورـشم  یثحابم 

هحفص 306 ت زا  مهدزناش  دلجم  رد  هحفص 136 و  ات  هحفص 132  زا  مهدراهچ  دلجم 
زا يرکف  شمارآ  لاـمک  اـب  هیماینب  اـیآ  دـنیامرف . هعجارم  تادـلجم  نآ  هب  دـنناوتیم  مرتحم  ناگدـننک  هعلاـطم  تسا ، هدـش  حرطم  ا 314 
هک دنتسنادیم  ناشبلق  قامعا  رد  هیماینب  هکنیا  اب  ایآ  مکی - لامتحا  دراد : دوجو  لامتحا  ود  تالمج  نیا  ریـسفت  رد  دندرب ؟ تذل  تسایر 

دوجو هعماج  رد  يرتهتـسیاش  نادرم  دنروهطوغ و  اهیگماکدوخ  تاوهـش و  رد  اریز  دنرادن ، ار  هعماج  تیریدـم  يرادـمامز و  یگتـسیاش 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1848 

http://www.ghaemiyeh.com


یمالسا هیلاع  لوصا  زا  یهاگآ  نتـشاد  اب  لاح و  نیا  ایآ  دنیامن ، هیجوت  ناشیونعم  يدام و  ياهفده  نیرتهب  هب  ار  مدرم  دنناوتیم  هک  دنراد 
رد یلک  هیـضق  کی  ناونعب  ار  نآ  دیاب  هک  دراد  دوجو  اجنیا  رد  هلاسم  کی  طقف  دـندوب !؟ مرخ  داش و  درذـگیم ، هعماج  رد  هک  هچنآ  زا  و 

نادجو درخ و  اهیهاگآ و  زا  ار  خیرات  ناتفص  هیماینب  هیماینب و  همه  هک  تسا  ریدخت  یتسم و  هلاسم  نآ  تفریذپ و  هطوبرم  دراوم  همه 
ملاع هدروخ  تسکـش  نادرخبان و  نیا  تسا ، هدومن  تبث  اهناسنا  دض  نیا  زا  خـیرات  هک  اهیمرـشیب  همه  زا  رتدـب  تسا و  هتخاس  بیـصنیب 

زاب و مشچ  میئوگب : هکنیا  رگم  میرادن  نتفگ  يارب  ینخس  نانیا  ربارب  رد  ام  دناهدرک !!! یقلت  مه  زوریپ  رایـشه و  لقاع و  ار  دوخ  ناروناج 
اور يزغم و  عضو  هکنیا  اب  مود - لامتحا  ادخ  يدنبمشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ 

يرادـمامزب دـنتفای و  تسد  گرزب  رما  نآ  هـب  هنوـگچ  دناهتـشادن ، ار  يرادـمامز  قاقحتـسا  ناـنآ  ینعی  تـسا ، هدوـب  نـینچ  هـیماینب  ین 
یتاذ یگتسیاش  اب  هیماینب  هک  تسا  هدومرف  حوضو  لامک  اب  تالمج و  نیمه  رد  ار  لاوس  نیا  خساپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دندیـسر ؟
يرتش دننام  دریگب ، تسدب  ارنآ  هک  دوبن  یبحاص  يرادمامز  يارب  هک  دمآ  دوجوب  هعماج  رد  يالخ  هکلب  دنتفاین ، تسد  يرادمامز  رما  هب 
یعیبـط تکرح  پچ  فرطب  یهاـگ  تسار و  فرطب  یهاـگ  تسا  نازیوآ  شندرگ  زا  هکیلاـح  رد  دـشاب و  اـهر  شراـهم  هک  بحاـصیب 

رما هب  دریگب و  يدـج  ار  هفیظو  ساـسحا  هک  تسین  یـسک  تسا و  هتـشگ  لـتخم  نآ  مارح  لـالح و  هب  لـمع  هک  ياهعماـج  رد  و  دـیامن .
هک تسا  نیا  هب  هراشا  دودحم ، یتدم  ات  هیماینب  تسایر  تدم  هیبشت  تسا . هدوبن  یمهم  راک  هیماینب  يدـصت  دـهدب ، تیمها  يرادـمامز 

هورگ نآ  دـندوب . راک  رـس  رد  هک  دوب  یهاتوک  نامز  يدام و  تیعقوم  ناـسمه  دـندوب ، هدرک  بحاـصت  هیماینب  هک  ار  یماـقم  تساـیر و 
تیدوجوم نتفر  اـب  هک  دنتـشادن  یناـحلاص  تاـیقاب  رتیلک  تراـبعب  هحلاـص و  لاـمعا  ملع و  دـننام  ءاـقب  يارب  یلماـع  اهـشزرا ، فلاـخم 

هفوفکم و مکنع  هداقلا  يدـیا  و  هطوسبم ، اهیف  مکیدـیا  و  هرغاش ، مکل  ضرالاف  دـننامب . یقاب  يونعم  تیدوجوم  اب  ایند  نیا  زا  ناشیعیبط 
هیلع مکفویس 

يارب نیمز  يور  رد  امش  ياهتسد  دوب و  یلاخ  امش  يارب  ضراعم  زا  هک  دیتفای  یلاح  رد  ار  ایند  امش   ) هضوبقم مکنع  مهفویس  و  هطلسم ، م 
هیماینب دوب ). هدش  هتفرگ  زاب  امش  زا  نانآ  ریشمش  طلسم و  نانآ  رب  ناتریشمش  هدش و  تشادزاب  امـش  زا  ناربهر  ياهتـسد  زاب و  يراک  ره 
تالمج ریسفت  رد  هک  ار  مود  لامتحا  دندرک . يرادربهرهب  عنامیب  یلاخ و  هنیمز  زا  هکلب  دندومنن ، لاغشا  ار  يرادمامز  ماقم  یگتسیاش  اب 

امـش يارب  نیمز  يور  دـیامرفیم : هک  لوا  هلمج  هب  رظن  اب  اصوصخم  دومن ، تیوقت  تالمج  نیا  نومـضم  اب  ناوتیم  میدـش  رکذـتم  نیـشیپ 
ناربـهر و تسد  هک  دـش  ثعاـب  يرادـمامز ، هعماـج  امـش  ياهنیمز  نـینچ  رد  و  درکن ، تمواـقم  امـش  ربارب  رد  یـسک  دوـب و  ضراـعمیب 

یف رئاثلا  نا  و  ابلاط ، قح  لکل  و  ارتاث ، مد  لکل  نا  الا و  تشگ . طلسم  نانآ  رب  امش  ياهریـشمش  هاتوک و  امـش  زا  هعماج  یقیقح  نایاوشیپ 
یهاوخنوخ و ینوخ  ره  يارب  هک  دیـشاب  هاگآ   ) بره نم  هتوفی  بلط و ال  نم  هزجعی  ـال  يذـلا  هللا  وه  و  هسفن ، قح  یف  مکاـحلاک  اـنتامد 

چیه هک  تسیدنوادخ  هاوخنوخ  نآ  و  تسا ، نتشیوخ  هرابرد  هدننک  مکح  دننام  ام  ياهنوخ  هاوخنوخ  تسیاهدننک و  بلط  یقح  ره  يارب 
یهاوخنوخ ادخ  هک  اجنآ  دوش ). توف  وا  زا  دناوتیمن  ياهدننک  رارف  چیه  دزاسن و  ناوتان  ار  وا  یبولطم 

تیمولظم و دـهاش  نوچ  و  تسا ، یتسه  ملاع  رد  ياهثداح  ره  دـهاش  دوخ  وا  رارف . یئاـناوت  موکحم  هن  دراد و  دـهاش  هب  يزاـین  هن  دـنک ،
هک تهج  نآ  زا  و  درادن . ار  وا  تموکح  زا  رارف  یئاناوت  یلتاق  ملاظ و  چیه  نیاربانب ، تسا ، لالجلاوذ  دنوادخ  دوخ  هللاءایلوا  نآ  تداهش 

، یئانـشور تیعطق و  تسا و  ادـخ  ادهـش  نآ  یقیقح  هاوـخنوخ  سپ  تسا ، هدـش  هـتخیر  نـیمز  رب  ادـخ  هار  رد  نادیهـش  نآ  كاـپ  نوـخ 
چیهب هک  دـیامنیم  یهاوخنوخ  ماقتنا و  تواضق و  دوخ  هرابرد  هک  تسا  یـسک  دـننام  ناحبـس ، دـنوادخ  یهاوخنوخ  ماـقتنا و  تواـضق و 

يدیدرت تسیاهدننک . بلط  یقح  ره  يارب  دـیامرفیم  و  تسا . نتـشیوخ  رایتخا  رد  دسانـشیم و  دـنیبیم و  ار  دوخ  اریز  درادـن ، زاین  يزیچ 
يراک امش  يارب  نم  هک  یتقو  لاثم : ناونعب  یتسه . هصرع  رد  ینوناق  تیعقاو  کی  زا  رگم  دوشیمن  یشان  ءافیالا  مزال  قح  هکنیا  رد  تسین 

، دیاهدرک عیاض  ارم  قح  دیزروب ، عانتما  نم  دزمتـسد  تخادرپ  زا  امـش  رگا  مدرک ، ادیپ  ار  دزمتـسد  تفایرد  قح  راک  نیا  اب  مداد و  ماجنا 
نیا رد  هک  دـیدرواین ، ياجب  تسا  هدـمآ  دوجوب  یعامتجا  تایح  رد  دزمتـسد  راک و  هلداعم  تیعقاو  زا  هک  ار  ءافیالا  مزال  لمع  نآ  ینعی 
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یقعت لباق  نمب ، نآ  تخادرپ  دزمتسد و  نتفرگ  يارب  ار  امش  یعامتجا  تاررقم  دیدرک . عیاض  ارم  قح  امش  هتفگ  عقوم 
هتفای ققحت  هک  تسا  یتیعقاو  نآ ، اشنم  یلو  تسیرابتعا ، روما  زا  هک  تسا  یعامتجا  دادرارق  کی  بیقعت ، تیلباق  نیا  هچ  رگا  دنادیم . ب 

هک يدهعت  اب  دیفم  راک  ماجنا  نوچ  و  ماهداد . ماجنا  امش  راک  يارب  نم  هک  یتقو  فرص  راک و  يژرنا  كالهتـسا  زا  تسترابع  نآ  تسا و 
دزمتسد هک  دنکیم  باجیا  روبزم  تیعقاو  اذل  مدادیمن ) ماجنا  ار  راک  نم  دوبن  دهعت  نآ  رگا  هک  ، ) تسا هتفرگ  تروص  دزمتـسد  ربارب  رد 

رما کی  قح  هک  تسین  نآ  لیلد  دـینک ، لاـمیاپ  ارم  قح  دـیهدن و  ارم  دزمتـسد  دـیناوتیم  یئوگروز  اـب  امـش  هکنیا  و  دوش ، تخادرپ  نمب 
کی هچروم  هک  تسین  نآ  لیلد  دیربیم ، نیب  زا  ارنآ  دیراذگیم و  هچروم  يور  ار  دوخ  ياپ  هک  یتقو  امـش  هکنانچ  تسا ، ضحم  يرابتعا 

هک تسا  یتاصتخم  ياراد  یتیعقاو  ره  و  تساهتیعقاو ، هب  دنتـسم  اهقح  همه  هک  تهجنادب  تفگ : دیاب  هصالخ  تسا . ضحم  يرابتعا  رما 
نایم رد  تشگ . دهاوخن  عیاض  تقلخ  هاگراک  رد  یقح  چیه  اذل  تسا ، تالولعم  للع و  هلـسلس  رد  اهتیعقاو  نتفرگ  رارق  اهنآ  نیرتمهم  زا 
لجا نم  تسا : هدومرف  تاـیح  قلاـخ  هک  تسا  رتتمظعاـب  همه  زا  تاـیح  قح  تسا ، ادـخ  اـهنآ  يارجا  یقیقح  لـفکتم  هک  قوقح  همه 

امناکف ا اهایحا  نم  ایعمج و  سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم  هنا  لیئارساینب  یلع  انبتک  کلذ 
يور رد  داسفا  ای  صاصق  ناونع  نودـب  ار  ناسنا  کی  سک  ره  هکنیا  لیئارـساینب  رب  میتشاد  ررقم  هک  دوب  تهجنیا  زا  . ) ایعمج سانلا  اـیح 
ءایحا ار  اهناسنا  همه  هک  تسنیا  دـننام  دـنک  ءایحا  ار  ناسنا  کی  یـسک  ره  تسا و  هتـشک  ار  اـهناسنا  همه  هک  تسنیا  دـننام  دـشکب  نیمز 

ملظ سک  ره  و   ) هدابع نود  هماـیقلا  موی  همـصخ  هللا  ناـک  هللاداـبع  ملظ  نم  و  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نینچمه  تسا ). هدومن 
اذل دنادیم و  ار  یمدآ  ناج  شزرا  هک  تسا  ادخ  طقف  اریز  شناگدنب ). هن  دوب  دهاوخ  ادخ  تمایق  زور  رد  وا  مصخ  ادخ ، ناگدنب  رب  دنک 

نوریب ندـب  زا  ناراکهبت  هلیـسوب  وا  ناج  هک  یناسنا  رگا  و  وا . زا  ریغ  هن  تسا ، ملاع  ار  ناج  کـی  ندـش  مولظم  تیمها  هک  تسا  وا  طـقف 
رد ار  دوخ  تایح  تاظحل  همه  هک  دشاب  هللاءایلوا  ءایـصوا و  ناربمایپ و  دننام  يدـنوادخ  صلاخ  ناگدـنب  ناگتفای و  لامک  زا  تسا ، هتفر 

نایرجب یهجو  نیرتدـیدش  رد  ناکاپ ، نآ  نالتاق  ناراکمتـس و  زا  يدـنوادخ  یهاوخنوخ  ماقتنا و  تواضق و  اـهناسنا  ندرک  کـیدزن  هار 
، هیماینب يا  منکیم  دای  ادـخ  هب  دـنگوس  ، ) مکودـع راد  یف  مکریغ و  يدـیا  یف  اهنفرعتل  لیلق  امع  هیماینب ، اـی  هللااـب  مسقاـف  داـتفا . دـهاوخ 

اتنانمشد هناخ  رد  امش و  زا  ریغ  یناسک  تسد  رد  شیرادمامز  ایند و  نیا  هک  دید  دیهاوخ  يدوزب 
هک تسا  یـشوگ  اهشوگ  نیرتاونـش  دیـشاب ، هاگآ  دنک . ذوفن  ریخ  رد  هک  تسا  یمـشچ  اهمـشچ  نیرتانیب  دیـشاب ، هاگآ  دوب ، دـهاوخ  ن 

تسد زا  يراوخ  تلذ و  لامک  اب  ارنآ  ساسایب  تسایر  ایند و  يدوزب  دیونشن . ای  دیونشب  هیماینب ، يا  ددنبب ). راکب  ارنآ  دونشب و  ار  رکذت 
تفرگ و ار  هیماینب  نابیرگ  كدنا  یتدم  زا  سپ  لمعلاسکع ) لمع و  ای  لولعم  تلع و  ای   ) هجیتن همدـقم و  نوناق  هرخالاب  داد . دـیهاوخ 
. تسا هدرک  تبث  رتمک  ارنآ  ریظن  خیرات  هک  دروآ  يور  نانآ  هب  تبکن  تراقح و  تلذ و  نانچ  سابعینب  هب  نانآ  زا  ماقم  ایند و  لاقتنا  رد 

. دییامرف هعجارم  هحفص 244  ات  هحفص 221  زا  یئوخ  یمشاه  موحرم  هغالبلاجهن  حرش  زا  متفه  دلجم  هب  نایرج  نیا  زا  عالطا  يارب 
هحفص 216] ]

نیرتانیب دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هلبق  ریکذـتلا و  یعو  ام  عامـسالا  عمـسا  نا  الا  هفرط ، ریخلا  یف  دـفن  ام  راصبالا  رـصبا  نا  ـالا 
ددرگیم اهنآ  قباطم  لمع  یناسفن و  ياهيوه  ندید  لابند  هراومه  هک  یمشچ  نآ  دنک . ذوفن  ریخ  رد  شهاگن  هک  تسا  یمشچ  اهمشچ ،

روک تقیقح  رد  یـساسحا  هشیدنا و  مشچ و  نینچ  تسا ، يدام  رذگدوز  دـئاذل  يوجتـسج  رد  طقف  هک  ینورد  ساسحا  هشیدـنا و  نآ  و 
رد هاگن  تسا و  ریخ  رد  شرگن  یتسه ، ناهج  رد  یهلا  تایآ  رد  شرگن  درادن . غارـس  ندید  يارب  يزیچ  یناگدـنز  ایند و  نیا  زا  تسا و 

نتخادـنا راـکب  هکناـنچ  تسا ، ریخ  رد  هاـگن  تسا  لوقعم ،) تاـیح   ) رد تکرح  یباـیعقاو و  رد  رکفت  تفرـشیپ  بجوم  هک  یقئاـقح  نآ 
هک تسا  ریخ  رد  هشیدنا  ساسحا و  شعونتم  رایسب  رایـسب  ياهدومن  اههولج و  رد  یتسه  نوناق  تخانـش  تفایرد و  رد  هشیدنا  ساسحا و 

، تسا هدوـمرف  ررقم  اـهناسنا  يارب  ادـخ  هک  یگدـنز  يـالعا  فدـه  اریز  تسا ، یگدـنز  يـالعا  فدـه  هب  لوـصو  همدـقم  نیرتیـساسا 
نتفرگ رظن  رد  اب  دیامن . لمع  دریذپب و  دونشب و  ار  لامک  ریخ و  هرابرد  رکذت  هک  تسا  یشوگ  اهشوگ ، نیرتاونش  دیامرفیم : و  تساریخ .
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دوجو نانآ  یگدنز  فده  رد  هک  لامک  ریخ و  هب  مدرم  لاصیا  هار  رد  امکح  هللاءایلوا و  ءایصوا و  ماظع و  ناربمایپ  دیدش  شالت 
هدنزاس نانخـس  نآ  هب  ندادن  شوگ  تسا ، یگدنام  بقع  بجوم  هک  هچنآ  تسا . هدـش  هتفگ  هدـنزاس  دـیفم و  نانخـس  هنوگ  همه  دراد ،

وفص نم  اوحاتما  و  ظعتم ، ظعاو  حابصم  هلعش  نم  اوحبصتسا  سانلا ، اهیا  مدرم : دنپ  تسا  ریخ  هدارا  تفرعم و  زا  زیرگ  زا  یـشان  هک  تسا 
ياهمـشچ لالز  بآ  زا  و  دیریگب ، غورف  دشاب  هتفریذپ  ار  شظعو  دوخ  هک  یظعاو  غارچ  يهلعـش  زا  مدرم ، يا   ) ردکلا نم  تقور  دق  نیع 

. دیریگب دوخ  هار  ارف  دنتسه  نتشیوخ  ظعوب  لماع  دوخ  هک  یناظعاو  نانخـس  غورف  زا  یلعـشم  دشاب ). هدش  هیفـصت  یگریت  زا  هک  دیـشکب 
ار امـش  نورد  نانآ  کیرات  نورد  دیدرگن . دننکیمن  لمع  دوخ  ياههتـسناد  هب  هک  یناظعاو  نوماریپ  هک  تسنیا  هفیرـش  هلمج  زا  یموهفم 

نانآ ندرگ  لاب  ناشیاههتسناد و  دننام  ناشنانخـس  یلو  دنیامن ، ربانم  رد  اههولج  دیراذگب  دزاسیم . کیرات  دراد  یهلا  غورف  هب  جایتحا  هک 
هکنیه دـیرادن . صوصخم  تاراما  مئـالع و  نداد  ناـشن  هب  یجاـیتحا  چـیه  ناـظعاو  هنوگنیا  یئاسانـش  يارب  امـش  دـشاب . تماـیق  زور  رد 

ملع هب  ندروخ ) بلط   ) لاکیتسا هک  تسیاهفرح  هدـنیوگ  هک  دـینادب  دـنکیمن ، ذوفن  ناتبلق  هب  ناتیاهـشوگ  نانآ  نانخـس  دـیدرک  ساـسحا 
اذا بلقلا و  یف  تلخد  بلقلا  نم  تجرخ  اذا  هظعوملا  تسین .)) شوگ  زج  نرتشم  ار  نابز  رم  : )) هک دینادب  انیقی  دیامنیم -

ياهـشوگ زا  دـمآرب  ناـبز  زا  هکیماـگنه  دنیـشن و  بلق  رد  دـمآرب  بلق  زا  هظعوـم  هکیماـگنه   ) ناذـالا زواـجتت  مـل  ناـسللا  نـم  تـجرخ 
نانآ هب  دیما  مشچ  اب  هک  یئاهناسنا  يدج  زاین  زا  دننادیم و  ارنآ  یعقاو  فدـه  ظعو و  تمظع  هک  یناظعاو  دـنکیمن ). زواجت  ناگدـنونش 

هک هچنآ  اب  دنناوتیم  دنوشیم  قبطنم  ناشنانخس  اب  هک  ییاهرادرک  هلیـسوب  دنروآیم و  نابز  رب  هک  ینانخـس  زرط  زا  دنراد ، عالطا  دنرگنیم 
تـسدب ماقمیلاع  نایبرم  نیا  هک  یلعـشم  غورف  یهاگ  دـنهدب . ناشن  نانآ  هب  ار  میقتـسم  طارـص  دـنیامن و  داشرا  اعقاو  ار  مدرم  دـنیوگیم ،

، رون نآ  اب  هدومن و  رونم  دنزاسیم  نشور  ار  زیچ  همه  هک  يدیشروخ  دننام  ار  نانآ  هرهچ  هک  تسا  رگنـشور  كانبات و  يردقب  دناهتفرگ ،
هاش یتقو  هک  تسا  هدـمآ  كزینک  هاشداپ و  ناتـساد  رد  هک  هنوگنامه  دنـشاب ، هتفگن  ینخـس  هچ  رگا  دـنزاسیم ، نشور  ار  ناـیمدآ  نورد 

تسین لاله  دننام  رود  زا  دیسریم  ياهیاس  نایم  رد  یباتفآ  ياهیامرپ  یلماک  یصخش  دید  دوب - هتسشن  ناویا  رد  یقیقح  بیبط  رادید  يارب 
نیب کین  یلو  ردنا  دوب  رهاظ  قح  رون  دیدپ  دمآ  یمه  نامهم  خر  رد  دید  باوخ  رد  هش  هک  ار  یلایخنآ  لایخ …  لکـش  رب  تسه  دوب و 

رون تفاتیم  یمه  شیاپ  رس و  زا  رود  دش ز  ادیپ  وچ  قح  یلو  نآ  یلد  لها  رگا  یشاب 
شیورد سب  کیلوا  دوب  هاش  تفر  شیوخ  نامهیم  شیپ  وچ  هش  تفر …  شیوخ  بیغ  نامهم  نآ  شیپ  تفر  شیپاو  نایجاح  ياجب  هش 

حاـتفم ربـصلا  ینعم  جرح  عفد  قح و  رون  يا  تفگ  تفرگ …  شناـج  لد و  ردـنا  قشع  وـچمه  تفرگ  شناراـنک  داـشگب و  تسد  تفر 
لگ رد  شیاپ  هک  ره  ریگتـسد  تسلد  رد  ار  ام  هچ  ره  لامجرت  لاق  لیقیب و  دوش  لح  وت  زا  لکـشم  لاوس  ره  باوج  وت  ياـقل  يا  جرفلا 

ار ناملعم  نایبرم و  نارکفتم و  ياهزغم  رگا  دشاب . هدـش  هیفـصت  یگریت  زا  هک  دیـشکب  ياهمـشچ  لالز  بآ  زا  و  دـیامرفیم : سپـس  تسا 
دوخب ار  اـهزغم  نآ  رد  دوجوم  صاوـخ  مزاوـل و  دـشوجیم ، اـهزغم  نآ  عباـنم  زا  هک  یلـالز  بآ  مینادـب ، قیاـقح  لـالز  بآ  عباـنم  ياراد 

روبع دیفم  ای  یمس  نوگانوگ  داوم  زا  دوخ  هار  رـس  رد  دتفایم و  نایرجب  هوک  مکـش  رد  یعبنم  نورد  زا  هک  یلالز  بآ  دننامه  دریگیم ،
يارب بآ  هریخذ  ياههاگیاج  ناتخرد و  مدرم و  عرازم  یهار  هتفرگ و  ار  دیفم  ای  یمـس  داوم  نآ  تیـصاخ  لالز  بآ  نیا  هکنانچ  دنکیم .

تاصتخم زغم و  تایوتحم  اب  دتفایم  نایرج  هب  ناملعم  نایبرم و  نارکفتم و  ياهزغم  عبانم  زا  هک  هچنآ  نانچمه  تشگ ، دهاوخ  ندیماشآ 
ياهلاهن عرازم و  دشاب ، دیفم  قئاقح  یناور  تاصتخم  زغم و  تایوتحم  هکیتروص  رد  ددرگیم . طولخم  نانآ  یناور 

هدوب مومـسم  ردـک و  هدولآ و  نانآ  یناور  تاصتخم  يزغم و  تایوتحم  رگا  درب و  دـنهاوخ  هدافتـسا  لالز  بآ  نآ  زا  اهناسنا  ینورد  غاب 
ملاعلا حلص  اذا  دناهدومرف : نایاوشیپ  هک  تسیدج  رایـسب  هیـضق  نیا  دیـشک . دهاوخ  یهابت  هب  ار  اهلاهن  عرازم و  نآ  هک  تسا  یعطق  دشاب ،

دساف ملاع  رگا  دوشیم و  حلاص  ایند  دشاب  دوخ ) ملع  هب  صلخم  لماع   ) حلاص ملاع  هکیماگنه  . ) ملاعلا دسف  ملاعلا  دسف  اذا  ملاعلا و  حلص 
تـسا ناوارف  يردقب  وا  زا  نتـسج  يرود  موزل  نایب  ظعتم و  ریغ  ظعاو  دساف و  ملاع  شهوکن  رد  یمالـسا  عبانم  ددرگیم ). دساف  ایند  دـش 

.( دینکن دامتعا  هیکت و  دوخ  ینادان  هب  ادـخ ، ناگدـنب  يا   ) مکتلاهج یلا  اونکرت  ال  هللا ، دابع  درادـن . دوجو  نآ  یلیـصفت  نایب  هب  يزاین  هک 
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ادخ طقف  دینک . دامتعا  هیکت و  دوخ  ياهینادان  هب  هک  دـینیبن  نآ  رد  ار  حالـص  زگره  و  دـینامب . نادان  هک  دـینیبن  نآ  رد  ار  حالـص  زگره 
هیامرـس نداتفاراکب  زا  ار  تیرـشب  هعماج  هکلب  ار  دوخ  هعماج  تلاهج ، رب  هیکت  تهجب  تمظعاـب ، ياـهغوبن  اهدادعتـسا و  هچ  هک  دـنادیم 

زور تماـیق و  زور  هک  تیدـبا  زاـغآ  رد  صاخـشا  نیا  هک  تـفگ  ناوـتب  تارجب  دـیاش  دـنتفر . دـنتخاس و  مورحم  دوـخ  غوـبن  دادعتـسا و 
رگا هکیتروص  رد  دنوش ، بطاخم  نئاخ  تفص  اب  تنایخ و  هب  فوصوم  تسناگدازیمدآ ، لامعا  هب  یگدیسر 

ای کی  رگا  هک  دندوب  هتفرگ  رارق  یتیعقوم  رد  نانآ  هک  دید  میهاوخ  میهدب ، رارق  یسررب  دروم  حیحـص  روطب  ارنانآ  یناور  يزغم و  عضو 
هتفرگ رارق  نانآ  غوبن  دادعتـسا و  عبنم  يور  هک  ياهرخـص  دشیم ، هتفگ  نانآ  تالاوس  هب  حیحـص  خساپ  دندرکیم و  نایاناد  زا  لاوس  دـنچ 
کی ندناسر  نودب  هک  لاح  تشگیم . ریزارس  عماوج  ياهغاب  عرازم و  هب  ناشزغم  زا  قئاقح  لالز  بآ  زا  یهوبنا  لیس  تفاکـشیم و  دوب 
ارناـنآ دـنوادخ  هک  تسا  هدوب  دوخ  تلاـهج  رب  هیکت  زا  یـشان  دناهتـشگ ، كاـخ  ریز  یهار  تقیقح ، ناگنـشت  يولگ  هب  لـالز  بآ  هرطق 
عونمم ادیدش  مالـسا  هاگدید  زا  اهنآ  همه  هک  دراد  یعاونا  للع و  تلاهج  رب  دامتعا  هیکت و  داد . دهاوخ  رارق  تساوخزاب  دروم  تهجنادب 

عفد ای  عفر  يارب  اذـل  تشگ ، دـهاوخ  وا  هجوتم  یفیلاکت  ای  فیلکت  دوش  ملاع  رگا  هکنیا  زا  یـشان  تلاـهج  رب  هیکت  - 1 هلمجنآ : زا  تسا .
. تسین ریذپناکما  فیلکت  هب  نداد  تیمها  نودب  یگدـنز  يالعا  فدـه  هب  لوصو  هک  دـنادیمن  دـنامیم و  یقاب  دوخ  تلاهج  رب  فیلکت ،

دناوتن ددرگ و  نشور  تشگیم  بکترم  اهنآ  اب  هک  یئاهزیچ  حـبق  یتشز و  تسا  نکمم  دوش  ملاـع  رگا  هکنیا  يارب  تلاـهج ، رب  هیکت  - 2
دنک ملع  لیصحت  دهاوخب  رگا  - 3 دوش . راچد  یناسفن  ياوه  ملع و  شکاشک  زا  یشان  ینورد  بارطضا  هب  دنک و  كرت  ار  اهنآ 

نیرتمک تسین  رـضاح  هک  تسا  شزرااب  يردقب  وا  يارب  یناویح ) ریغ  ای  یناویح   ) دـشاب هچ  ره  دوخ  هکیتروص  رد  دنکـشب  ار  دوخ  دـیاب 
يارب بسانم  ياهخـساپ  نتفرگ  اهنآ و  هرابرد  لاوس  میظنت  تالوهجم و  ندرک  ادـیپ  لـمحت  - 4 دـیامن . لمحت  دوخ  نآ  هرابرد  ار  یتناها 

مالـسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  شزیزع  دـنزرف  هب  اهناسنا و  همهب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رارـصا  هب  رظن  اـب  تهجنیدـب و  درادـن . ار  اـهنآ 
اجنیا رد  ارنآ  هب  طوبرم  بلاطم  خـساپ و  نآ و  عاونا  لاوس و  هب  طوبرم  ثحابم  زا  يرادـقم  ملع ، لیـصحت  لهج و  زا  يرود  موزل  هراـبرد 
یقیقح يانعمب  لاوس  هک  میریگب  رظن  رد  دـیاب  تسخن  دوشیم ؟ لاوس  شیادـیپ  ثعاب  یلماوع  هچ  - 1 هچ ؟ ینعی  لاوس  میئاـمنیم . حرطم 
هراشا تباتک و  ظفل ، دـننام  ياهلیـسو  ره  اب  هدـننک  لاوس  ینعی  لوهجم . کی  هرابرد  تفرعم  لیـصحت  هب  قاـیتشا  زاربا  زا  تستراـبع  نآ ،
دوشیم تباث  هدش ، هضرع  لاوس  هدیدپ  رد  هک  فیـصوت  نیا  اب  میامن . لح  ار  لوهجم  نآ  مهاوخیم  مراد و  یلوهجم  نم  دیوگب : دهاوخیم 

اریز تسا ، هدیسر  یلوهجم  یکیرات و  هب  اهنآ  قیقحت  ای  هعسوت و  رد  هک  دراد  تامولعم  اهیئانـشور و  زا  يرادقم  - 1 هدننک - لاوس  هک :
کلب دنکیمن ، لاوس  دشاب ، هتشادن  یئانشور  هنوگچیه  نآ  نوماریپ  تامدقم و  رد  هک  قلطم  لوهجم  زا  زگره  یمدآ 

هک یتالوهجم  هک  تسا  هدیمهف  ار  تقیقح  نیا  هدننک  لاوس  - 2 ددرگیمن . حرطم  قیقحت  لباق  یعوضوم  ناونعب  یناسنا  زغم  يارب  الصا  ه 
هکلب درکیمن ، شلوهجم  هرابرد  یلاوس  اهنت  هن  الا  و  دراد ، تابثا  ریـسفت و  حیـضوت و  لح و  ناکما  دیآیم ، شیپ  يرـشب  تایح  ریـسم  رد 

هک ار  یسک  هک  دراد  دیما  هدننک  لاوس  - 3 دومنیم . شروهطوغ  اهیکیرات  رد  تخاسیم و  شفقوتم  تالوهجم و  لح  زا  يدـیمون  سای و 
دیاب نیاربانب ، دومن . دـهاوخ  نایب  ییوگعقاو  دـض  ياـهیگدولآ  يزرو و  ضرغ  نودـب  ارنآ  حیحـص  خـساپ  تسا ، هداد  رارق  لاوس  دروم 

رد فقوت  نیا  رگا  دهدیم . ناشن  ار  یفقوت  یلاوس  ره  میئوگیم : اذل  درادـن . یبایعقاو  زج  یتلع  هزیگنا و  نآ ، یقیقح  يانعمب  لاوس  تفگ :
تکرح يورین  نتفرگ  يارب  تسا  یفقوت  دـشاب ، هدوب  مدرم ، تالکـشم  زا  یئوجدوس  زا  هتـسراو  و  لاوس ، عوضوم  هب  اناد  ياـهناسنا  ربارب 

ار رگید  هلاسم  کی  دشابیمن . ریذپناکما  فقوت  نآ  نودب  دصقمب  تکرح  هک  نیزنب  نتفرگ  يارب  نیـشام  فقوت  دننام  تفرعم ، ریـسم  رد 
تبـسن دولآ ، ضرغ  ياـهلاوس  هب  یقیقح  لاوس  تبـسن  هک  تسنیا  نآ  میوشیم و  رکذـتم  اـجنیا  رد  تسا  رادروخرب  يداـیز  تیمها  زا  هک 

زا آ سپ  يوحن  هک  دیروایب  ار  نابیتشک  يوحن و  لاثم  نامه  تایعقاو . رد  يرگلالخا  رب  تسا  یئوجعقاو  تبسن  بذک و  رب  تسا  قدص 
کی نیا  ال ) تفگ : يدـناوخ ؟ وحن  زا  چـیه  تفگ   ) دومن و نابیتشک  هب  ور  نتـشیوخ  یئاـمن  نم  يزاـب و  نم  يارب  دـش  یتشک  راوس  هکن 

وحن و زیزع ، يوحن  یلب ، تفگیم : نینچ  يوحن  خساپ  رد  دوب و  هدناوخ  ار  وحن  هک  دوب  یـسک  نابیتشک  رگا  اذـل  دوبن ، هنایوج  عقاو  لاوس 
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رد ایند  اعطق  ماهتخومآ ، ار  یناریتشک  نونف  نآ  زا  سپ  هدـناوخ و  ار  اهنیا  همه  عیدـب ، نایب و  یناعم و  قاقتـشا و  ملع  هغللا و  ملع  فرص و 
هب لاوس  یهاگ  تشگیم . مورحم  دوب ، یئامندوخ  هک  شموش  دصقم  هب  ندیـسر  زا  اریز  تشگیم ، رات  هریت و  يوحن  نآ  ناگدـید  لباقم 

هدـننک لاوس  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  ضحم . یئامندوخ  يارب  هن  دریگیم ، تروص  بطاخم  حور  رب  رجز  ندرک  دراو  تناـها و  یگزیگنا 
زاربا بطاخم  یناوتان  تهجب  هک  یئاهتتامـش  اب  دنکیم و  حورجم  ار  بطاخم  حور  لاوس ، ظافلا  نارب  ریـشمش  اب  یناسنا و  دـض  هرهچ  اب 

ای رید  هک  دنـشاب  تافاکم  باب  زا  یحور  ياهتحارج  رظتنم  راکهبت  نادرخبان  نیا  دیاب  دشاپیم . کمن  بطاخم  یحور  ياهتحارجب  دنکیم ،
دنوادخ دنهدیم ، رارق  مدرم  هجنکش  رازآ و  هلیسو  ار  ملع  صاخشا  هنوگنیا  نوچ  هکنیا  هفاضا  هب  تفرگ . دهاوخ  ار  اهنآ  حورا  غارس  دوز 

نکیم اهر  یئاهیکیرات  رد  ار  اهنآ  و  . ) نورصبی تاملظ ال  یف  مهکرت  و  تسا . هدومن  بلس  نانآ  نورد  زا  ار  ملع  رون  لاعتم 
نینچ دوب ، هدرک  لاوس  یلکـشم  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  هک  یـسک  خساپ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـنهدیم ). تسد  زا  ار  یئانیب  هک  د 

ندیمهف و يارب  سرپب  . ) تنعتملا لهاجلاب  هیبش  فسعتملا  ملاعلا  نا  ملاعلاب و  هیبش  ملعتملا  لهاجلا  ناف  اتنعت  لئـست  اهقفت و ال  لس  دومرف :
ملاـع هب  هیبـش  تسا ، شزومآ  ملعت و  ناـیرج  رد  هک  یلهاـج  اریز  یتحاراـن ، تقـشم و  رد  لووسم  ندرک  دراو  نداد و  رازآ  يارب  سرپـم 
لاوس هک  تسنیا  لاوس  یعقاو  يانعم  هک  میتفگ  ثحبم  نیا  زاغآ  رد  تسا ). يذوم  لهاج  هب  هیبش  تسا  شیدـنا  جـک  هک  یملاـع  تسا و 

یکیرات ندـش  فرطرب  لوهجم و  نآ  لح  قاتـشم  ماهدـش و  وربور  یکیرات  لوهجم و  اب  تفرعم ، يوسب  تکرح  رد  نم  دـیوگیم : هدـننک 
یلاع رون  زا  سفن  بذـهت  تفرعم و  هلیـسوب  هک  هللاءایلوا  زا  هتـسد  نآ  نیموصعم و  همئا  ماظع و  ياـیبنا  زج   ) یناـسنا دارفا  نوچ  و  متـسه .
لقعت قیقحت و  تراجت و  تادهاشم و  هلیـسوب  یجیردت  روطب  نانآ  تالوهجم  دنـسریم و  ملع  ماقمب  اجیردت  دـناهدش ) رادروخرب  تفرعم 
الماک نایرج  کی  دـننکیم ، باجیا  ار  لاوس  هدـیدپ  هک  نظ  لامتحا و  دـیدرت و  عونتم  ياههندرگ  اهلپ و  زا  روبع  اذـل  ددرگیم ، فرطرب 

اههندرگ اهلپ و  نآ  زا  رتشیب  هک  هزادنا  ره  تفرعم  ینالوط  نایرج  رد  هلصاح  ياهنیقی  تفگ : ناوتیم  هکلب  تسا ، یعیبط 
لوط رد  هکیناسک  تسا . لاوس  تمالع  اب  اهناسنا  رمتـسم  یئورایور  یـضتقم  نایرج  نیا  دوب . دـنهاوخ  رتمکحتـسم  رتبان و  دـننک ، روبع 
رظن رد  ار  تقیقح  نیا  رگا  هکلب  دـنکدنا . رایـسب  تسیچ ، لاوـس  الـصا  هک  دـننادن  دنـشاب و  هتـشادن  یعـالطا  لاوـس  تیمها  زا  ناـشتایح 

یلمع يوپاکت  تکرح و  هلیسوب  ددرگ ، زاربا  رگید  ياهزیچ  هراشا و  ای  تباتک  ای  ظفل  هلیسوب  امسر  هکنیا  نودب  لاوس  یهاگ  هک  میریگب 
کی هکیماگنه  الثم  دیامن . ریـسفت  ار  دوخ  یگدنز  دـناوتیمن  لاوس  نودـب  ایند  نیا  رد  هاگآ  يدرف  چـیه  هک  میریذـپیم  دریگیم ، تروص 
نابزب ار  لاوس  لئاسو  رگید  ای  ظـفل  هاوخ  هن ، اـی  دراد  دوجو  ندـعم  نـالف  هوک  نآ  رد  اـیآ  دـنیبب  هک  دوریم  یهوک  فرطب  سانـش  ندـعم 
تسا هدمآ  دوجوب  هن )؟ ای  دراد  دوجو  یندعم  هوک  نآ  رد  ایآ  هک   ) وا زغم  رد  يددعتم  لاوس  دنک ، تکرح  ضحم  تنوکس  رد  ای  دروایب ،
مـسق ود  رب  تهج  نیا  زا  لاوس  تفگ : ناوتیم  نیاربانب  تسا . هتخادـنا  هارب  هوک  نآ  هرابرد  قیقحت  هار  رد  وپاـکت  شـشوک و  هب  ار  يو  هک 

یتفرعم تسین ، حرطم  یلاوس  هک  یـسک  يارب  زراب . ریغ  لاوس  - 2 بسانم ) يهلیـسوب  هدش  رادومن   ) زراب لاوس  - 1 ددرگیم : میسقت  هدمع 
چیه اریز  تسین ، حرطم  یتفرعم  نم  يارب  هک  درادرب  رد  ار  هلمج  نیا  تسین ، حرطم  یلاوس  نم  يارب  هک  هلمج  نیا  تسین . حرطم 

، دـناهدش رادروـخرب  تفرعم  یلاـع  روـن  زا  هک  هللاءاـیلوا  زا  هتـسد  نآ  مالـسلامهیلع و  نیموـصعم  همئا  ماـظع و  ياـیبنا  هورگ  زجب  یناـسنا 
ای تسین ، حرطم  یلاوس  نم  يارب  نیاربانب ، دریگب . رارق  يورایور  لماک  یئانشور  اب  میقتسم  روطب  یتیعقاو  ره  اب  یتیعقوم  ره  رد  دناوتیمن 
هب قلطم  ملع  نم  هکنیا  اـی  درادـن و  دوجو  نم  يارب  مهبم  كوکـشم و  ياهطقن  چـیه  مراد و  قـلطم  روـطب  یتـسه  هب  قـلطم  ملع  نم  هکنیا 

هدنیوگ يزغم  لالتخا  زا  فشک  طلغ  رادـنپ  ود  ره  و  درادـن ! دوجو  نم  يارب  مهبم  كوکـشم و  ياهطقن  چـیه  مراد و  قلطم  روطب  یتسه 
ریز رارقب  تفرگ ، رظن  رد  ناوتیم  یحطس  شمارآ  لیـصحت  لاوس و  زا  رارف  يارب  هک  يرگید  ياههزیگنا  اب  ار  لئاسم  نیا  هعومجم  دنکیم .

يارب هک  کچوک  یهاگدید  هدودحم  رد  ار  صخـش  رقحم  یگدنز  دنناوتیم  طقف  هک  تاعالطا  يزیچان  تارکفت و  تیدودحم  - 1 تسا :
یحطـس و یلیخ  هک  تهج  نادـب  دوشیم ، حرط  صاخـشا  نیا  يارب  هک  یئاـهارچ  نوـچ و  تهج  نیمهب  دـننک . هرادا  تسا ، هتخاـس  دوـخ 

تاعالطا روفو  رکفت و  تردق  زا  هک  دنتـسه  یـصاخشا  - 2 دزاسیم . ناشمارآ  هدننک و  عناق  زین  اهنآ  بسانم  ياهخـساپ  دـشابیم ، دودـحم 
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گیمن هک   ) ذئاذل هبذاج  رد  نتفرگ  رارق  تهجب  یلو  دنرادروخرب ، دشابیم ، نانآ  رب  طیحم  هک  یتانئاک  یگدنز و  لئاسم  لوصا و  هرابرد 
شنوماریپ رد  تعیبـط  ریغ  تعیبـط و  زا  هک  هچنآ  هراـبرد  دـیامن و  يرکف  ذوـفن  تسا  هدروآ  تسدـب  هک  یتاـعالطا  قـمع  هب  یمدآ  دراذ 

-3 دشاب . هتـشاد  راک  رـس و  نآ ، نیداینب  لوصا  تقیقح و  اب  هکنیا  نودب  درذگیم  یگدنز  هنحـص  زا  اذل  دـشیدنیب ) قیقد  روطب  درذـگیم ،
شیپ رد  یلاوـس  دـنرذگیمن  ریدـخت  الـصا  دـنزیرگیم و  اهیرایـشوه  زا  ریدـخت ، نوگاـنوگ  لـماوع  هلیـسوب  هک  مینیبیم  ار  رگید  ياهدـع 

شمارآ دـنهورگ و  نیا  زا  اهناسنا  زا  يریگمـشچ  تیرثکا  هنافـساتم  دنـشاب . هدوب  نآ  هب  خـساپ  نداد  هب  روبجم  ات  ددرگ ، رادومن  ناشیور 
دنزیرگیم دوخ  تسمرس  رس  رد  دزیرگیم  دوخ  تسه  رایتخا و  ملاع ز  هلمج  تسا . نوگانوگ  ياهریدخت  اهیتسس و  هب  دنتـسم  ناشرطاخ 

یهورگ دـنهنیم 4 - دوخ  رب  گنب  رمخ و  گنن  دـنهراو  يرایـشوه  زا  یمد  ات  يدـتهم  يا  لغـش  هب  ای  یتسم  هب  ای  يدوخیب  رد  يدوخ  زا 
ناتـسرپ و تردـق  تسد  ناریـسا  دـننام  دـنهدیم ، ناـشن  دوـخ  زا  یکانفـسا  فعـض  یگدـنز  ياـمنربج  لـماوع  ربارب  رد  اـهناسنا  زا  رگید 

شمارآ ساـسحا  یگدرب ، تراـسا و  ناـمه  رد  دـننکیم ، ساـسحا  دوـخ  رد  هـک  بذاـک  یناوتاـن  نـیا  اـب  و  ناـگماکدوخ ، ناـنارتوهش و 
، دـنراد رطاـخ  شمارآ  مه  ناـنیا  دـننیبیمن . دـناهتفرگ  شیپ  هک  یگدـنز  نآ  رد  ارچ  نوچ و  يارب  ياهزیگنا  دوخ  نورد  رد  و  دـنیامنیم !!

دننام
رـصتخم روطب  هک  ار  هنوگراهچ  ياهـشمارآ  ناوتیم  ایآ  دـننکیم . ساـسحا  اـهسفق  ناـیم  رد  شحوغاـب  رد  هک  یتاـناویح  رطاـخ  شمارآ 

یگدنز رد  ناسنا  زا  یمهم  رایـسب  داعبا  نتخیـسگ  ندیرب و  لولعم  اهـشمارآ  نیا  دسریم  رظنب  دـیمان !؟ نانیمطا  شمارآ و  میدـش ، رکذـتم 
هک دـیامنیم  شمارآ  ساسحا  دوخ  رد  هک  هدـش  ریدـخت  صخـش  ره  ای  يراـسگیم ، زا  سپ  راوخبارـش  یقطنم . یعیبط و  شمارآ  هن  تسا ،

یـشمارآ هن  یلایخ  تسا  ینوکـس  دـشاب ، یگدـنز  رد  لقعت ) يرایـشه و   ) تیمهااب هداعلاقوف  يورین  کی  ای  دـعب  کی  فذـح  زا  یـشان 
کلذ نم  ءیـش  کیلع  لکـشا  ناف  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  شفورعم  تیـصو  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یقیقح ،

مث كرـصب  هیف  لضی  کیار و  هیف  ریحتی  رمالا و  نم  لهجت  ام  رثکا  ام  و  تملع ، مث  الهاج  هب  تقلخ  ام  لوا  کناف  کتلاهج  یلع  هلمحاـف 
وت اریز  نک ، لمح  دوخ  تلاهج  رب  ارنآ  دمآ ، شیپ  یتالکـشم  مدومن ، نایب  وت  يارب  هک  یتایعقاو  هرابرد  رگا  مدنزرف ،  ) کلذ دعب  هرـصبت 
رد وت  يار  هک  یتایعقاو  هرابرد  وت  تلاهج  تسا  رایـسب  هچ  و  یتسنادـیمن ) يزیچ  تقلخ  زاغآ  رد  ای   ) يدوب لهاج  نآ  هب  تقلخ  زاغآ  رد 

وجتسج لاوس و  هب  ار  ناسنا  فیرـش  تالمج  نیا  يروآیم ). یئانیب  اهنآ  هرابرد  سپـس  تسا ، هدوب  هارمگ  اهنآ  رد  تیئانیب  ناریح و  اهنآ 
کیرحت م

فرحنم ارنآ  نکم و  مهتم  ار  تقیقح  دـنک ، هولج  کـیرات  وت  يارب  یتقیقح  یتـقو  هک  دـیامرفیم  دزـشوگ  ار  هدـنزاس  هتکن  نیا  دـیامنی و 
نینچ تسا  هدرکیم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يراـگزور  داـسف  زا  تیاکـش  رد  گرزب  ناـسنا  نیا  اـمن . دنتـسم  دوـخ  لـهجب  ارنآ  هـکلب  زاـسم ،
لئسن انملع و ال  امب  عفتنن  ال  اوتع . ملاظلا  دادزی  ائیسم و  نسحملا  هیف  دعب  دونک . نمز  دونع و  رهد  یف  انحبصا  دق  انا  سانلااهیا  ای  دیامرفیم :
هدننک يراشفاپ  اهـشزرا ، اهتمظعاب و  دناعم  هک  مینکیم  یگدنز  يراگزور  رد  ام  مدرم ، يا  . ) انب لحت  یتح  هعراق  فوختن  انلهج و ال  امع 

دوشیم و هدرمـش  راکدـب  راگزور  نیا  رد  راکوکین  دـنزرویم . نارفک  یهلا  ياهتمعن  يهمه  رب  نامز  نیا  مدرم  تسا . قح  ربارب  رد  لطاب  رب 
لاوس و منادیمن  هک  هچنآ  هرابرد  میربیمن و  يدوس  مینادـیم و  هک  هچنآ  زا  دـیازفایم . شنایـصع  تجاجل و  تدـش  نایغط و  رب  راکمتس 

تاصتخم زا  یکی  یهلا ، قطنم  نیا  رد  دریگب ). نتخات  ام  رـس  رب  هثداح  نآ  ات  میـسارهیمن  ياهدنبوک  هثداح  چیه  زا  مینکیمن و  وجتـسج 
ناسنا دـناوتیم  هک  ياهلاسم  نیرتبلاـج  تسا . تخانـش  يارب  تـالوهجم  ندرکن  حرط  تاـمولعم و  زا  ندـشن  رادروخرب  دـساف ، راـگزور 

یلاوسب خساپ  ماگنه  رد  مالسلاهیلع  یلع  هک  تسا  یبلطم  دیامن ، بلج  دوخب  قوقح  هاگدید  زا  ار  سانشقح 
نیا اب  ار  شخـساپ  ترـضح  نآ  تشادـن ، یبسانم  تیعقوم  لاوس  نآ  هکیلاح  رد  دوب  هدرک  حرط  وا  يارب  ترـضح  نآ  نارای  زا  یکی  هک 

ود زا  هک  درک  دـیاب  هچ  یلو  ینکیم . اهر  شعـضوم  ریغ  رد  ار  تنابز  یتسه ، یبرطـضم  ناسنا  يدـسا ، درم  يا  وت  : )) دومرف عورـش  هلمج 
هکنیا مود  و  دوب ) دـساینب  هلیبق  زا  ربمایپ  نز  شحج  رتخد  بنیز   ) يراد یببـس  هطبار  مرکا  ربمایپ  اب  هکنیا  یکی  یتسه : قح  ياراد  تهج 
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میظع قح  ود  زا  تفرعم  لیـصحت  رد  اـهناسنا  همه  هک  دـید  دـیهاوخ  دـینک ، تقد  رتـشیب  ریخا  هلمج  نیا  رد  رگا  يراد )). لاوـس  قـح  وـت 
رد دهدب . دـنادیم ، هک  ار  یلاوس  خـساپ  هک  دزاسیم  فلکم  ار  یئاناد  ره  مود  قح  و  خـساپ ، ندینـش  قح  لاوس و  حرط  قح  دـنرادروخرب :
هنع لووسم  دوش و  لاوس  یعوضوم  هراـبرد  یـسک  زا  رگا  : )) دومرف موـصعم  هک  میریگب  رظن  رد  ار  فورعم  تیاور  نآ  بلطم  نیا  دـییات 

سابع خیـش  جاح  گرزب  ثدحم  موحرم  دز )). دهاوخ  وا  ناهدب  شتآ  زا  یماجل  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دـیوگن ، دـنادب و  ار  نآ  خـساپ 
هاگآ . ) ملعلا حاتفم  لاوسلا  نا  الا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  راحبلاهنیفـس ج 1 ص 585  باتک  رد  یمق 

 ) لهجلا یلع  توکسلا  لوط  یملعلا  مامت  امنا  لاوسلا و  لوط  یمعلا  افش  دناوخ : ار  تیب  نیا  سپس  تسا ). ملع  دیلک  لاوس  دیشاب ،
ناملعم تسا ). ینادان  رب  رارمتسا  توکـس و  ماود  رد  مامت  يروک  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  تالوهجم  زا  لاوس  همادا  رد  یئانیبان  زا  افش 
یفیاظو نیرتیـساسا  زا  یکی  هک  تفگ  دیاب  تارج  اب  دنزاسب . انـشآ  لاوس  یگتـسیاش  ترورـض و  اب  ار  نایبرتم  ناملعتم و  دیاب  نایبرم  و 

یگتسیاش ترورض و  اب  دریگیم ، رارق  تیبرت  میلعت و  دروم  هک  یناسنا  ره  مومع  روطب  نالاهنون و  نتخاس  انشآ  تسا ، نایبرم  هدهع  رب  هک 
، دشاب هدوب  دنتسم  ناسنا  نآ  دوخب  دناوتیم  دباییم  هار  ناسنا  کی  زغم  رد  حیحص  خساپ  حیحص و  لاوس  زا  سپ  هک  یتقیقح  تسا . لاوس 

مزال اهارچ  نوچ و  تقیقح ، نآ  تاهج  داعبا و  حوطـس و  ندرک  زاب  يارب  دـش ، حرطم  مهف  كرد و  يارب  یتقیقح  یتقو  هک  ینعم  نیا  هب 
ندرک زاب  رد  دراد . ترورـض  مخـش  رازبا  رگید  ای  لـیب  اـهتعارز  ندـینایور  يارب  نآ  ندرک  هداـمآ  نیمز و  مخـش  يارب  هکناـنچ  تسا ،
اهارچ نوچ و  هک  هزادنا  ره  دش ، دهاوخ  هدیشک  نایمب  لیثمت  داهشتسا و  لالدتسا و  ياپ  هک  یعطق  تقیقح  کی  تاهج  داعبا و  حوطس و 

نایبرم و ناملعم و  هلیسوب  تایعقاو  ءاقلا  تفای . دهاوخ  شیازفا  تقیقح  کی  رد  هدش  فشک  تاهج  داعبا و  حوطـس و  دشاب ، هدوب  رتدایز 
نوچ و هک  دنشاب  زاجم  نایبرتم  ناملعتم و  هکنیا  نودب  اهنآ  يرابجا  شریذپ  هب  نایبرتم  ناملعتم و  ندرک  راداو 

اههقاس اههخاش و  هب  ار  اهنآ  دـناهدش و  عطق  هشیر  زا  هک  تسا  لگ  ياههخاش  دـننام  تسرد  دـنزادنیب ، هارب  یتایح  ناـیرج  نیا  رد  یئارچ 
رد تسا ، رادروخرب  ناوارف  رایسب  ياهداوس  اب  دوجو  زا  نامدوخ  هعماج  یتح  يرـشب  زورما  يایند  دننابـسچب ! تسا  هدیکـشخ  هک  یتخرد 
ره رد  نارظنبحاص  نارظنبحاص ؟ وک  اما  تسا  هتفای  لیلقت  رفـص  یکیدزن  ات  داوسیب  دارفا  دوجو  ناهاگآ  لقن  هب  ایند  ياهروشک  زا  یـضعب 

هتشر رد  ناوارف  تاعالطا  ياراد  هک  دنتسین  یناسک  نارظنبحاص  زا  دوصقم  دنزیگنافسا . تیلقا  رد  اهرنه  اههفسلف و  مولع و  زا  ياهتـشر 
هعماج نایم  رد  ار  دوخ  دنناوتیم  دودحم  یتامولعم  اب  هک  دنتسین  صاخشا  زا  هدع  نآ  نارظنبحاص  زا  روظنم  نینچمه  دنـشاب ، دوخ  یتفرعم 

رظنبحاص دـنوش . بلج  دـنرظنبحاص ، هکنیا  ناونعب  نانآ  يوسب  مدرم  هک  دـننک  حرطم  نانچ  ملق  دـننام  هدـننک  بلج  لئاسو  ندرب  راکب  اب 
هراـبرد هک  یتفرعم  هدوب  حیحـص  ياهلالدتـسا  قیمع و  ياـهتفایرد  هب  دنتـسم  هحورطم ، تاـعوضوم  هراـبرد  وا  تفرعم  هک  تسا  یـسک 

زا هجرد  نیا  دیآرب . تاعوضوم  نآ  هب  طوبرم  بلاطم  یفن  تابثا و  هدهع  زا  دناوتب  دـیاب  امتح  هدروآ  تسدـب  تخانـش  دروم  تاعوضوم 
یگنافسا دوبمک  نیا  یساسا  تلع  دشابیم . لوصو  لباق  یناسنا ، مولع  رد  اصوصخم  كدنا  رایسب  دارفا  يارب  تفرعم 

هب یهجوت  هک  تسا  نایبرتم  ناملعتم و  زغم  رد  لاوس  نتخیگنارب  موزل  هب  ناـیبرم  ناـملعم و  زا  یناوارف  هدـع  یئاـنتعایب  زا  یـشان  اـنامه  ز 
زا شیپ  یلاع  ياهدادعتـسا  غوبن و  هک  تسا  ورنیا  زا  و  دـننکیمن . نالاهنون  اصوصخم  مدرم  یناور  يزغم و  ياهادعتـسا  کـیرحت  تیمها 

غباون دادعت  دیتساوخ  رگا  ینرق  ره  رد  : )) دوش هتفگ  هک  تیلعف و  تسا  فسات  غیرد و  یـسب  ياج  دنوریم . نیب  زا  دـنوشیم  شوماخ  زورب ،
تسا هدش  مامت  ات  هد  هک  ناتناتشگنا  ددع  دیرامشب و  ناتناتـشگنا  اب  دشاب ، هدیـسر  تیلعف  هب  نانآ  يروهدید  غوبن و  هک  ار  ینارظنبحاص  و 

نارظنبحاص دوبمک  رد  نانچ  ام  راگزور  هصالخ ، دیاهدش )). التبم  هرـصاب  فعـض  هب  هک  دـینادب  دـیتسه ، شرامـش  همادا  لوغـشم  زونه  و 
اـصوصخم اهناسنا  قیوشت  هلاسم  هک  دوش  هتفرگ  رظن  رد  دیاب  مه  هتکن  نیا  یندوشخبان ! تسا  یهانگ  دیلقت  زا  جورخ  یئوگ  هک  درذـگیم 

لیلحت لیلد و  ندرک  ادـیپ  هب  هقالع  اسب  هچ  اریز  تسین ، ياهداس  راک  نادـنچ  اهاعدا ، تابثا  يارب  لیلد  هبلاطم  لاوس و  حرط  هب  ناـگوابون 
دیلقت زا  شیب  شرطخ  هک  دوش  دـیدرت  کش و  يرامیب  بجوم  روبزم ، قیوشت  تیفیک  تیمک و  هب  یهجوتیب  تهجب  لاوس  هلیـسوب  هلاسم 

لاوس حیحص  حرط  دراد . دوجو  رظن  داهتجا و  قیمع و  مهف  هب  نآ ، لدبت  دیما  هک  تسا  فراعم  تامولعم و  رد 
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تخانـش دومن . حرطم  زین  یـسانش )) لاوس   )) ای یـسانش )) هلاسم   )) مان اـب  ناوتیم  ار  ثحبم  نیا  تسا . باوج  لیهـست  لـماع  نیرتیـساسا 
ماـهبا و یقیقح  هطقن  نتخاـس  صخـشم  تفگ : ناوتیم  تسا و  یگرزب  راـک  رایـسب  تسا ،)) اـجک  رد  ماـهبا   )) و تسیچ )) هلاـسم   )) هکنیا

هطقن نآ  نوماریپ  لئاسم  رد  تفرعم  زا  یهجوت  لـباق  هجرد  هب  تشگ ، دـهاوخ  رازبا  نآ  نتخاـس  نشور  فشک و  يارب  لاوس  هک  لوهجم 
ناوتان تردـق  زا  تسناوت  دـهاوخ  يزور  رـشب  ایآ  هک  تسنیا  لاوس  دروم  مینک  ضرف  میریگب : رظن  رد  ار  لاـثم  نیا  تسا . دـنمزاین  ماـهبا 

((، هدـنیآ ((، )) تردـق ((، )) رـشب  )) هرابرد ینـشور  میهافم  ام  رگا  دراذـگن ؟ اـپ  ریز  ار  یناـسنا  هدـش  تباـث  ياهـشزرا  لوصا و  ددرگن و 
مادک ام  لوهجم  تسیچ و  هلاسم  لصا  هک  دیمهف  میهاوخن  اعطق  میـشاب ، هتـشاد  تباث )) ياهـشزرا  لوصا و   )) و یناوتان )) ((، )) هدافتـسا ))

دهاوخ یثنخ  هلاسم  ای  لاوس  دریگن ، رارق  لصف  لح و  دروم  ریز  لاکشا  رگا  ای  ددرگ ، حرطم  ریز  لاکـشا  اب  هلاسم  تسا  نکمم  اذل  تسا .
تردق و تسا  هتـشاد  ناکما  هک  اجنآ  ات  رـشب  اریز  تسین ، نیا  لاوس  همه  هک  تسا  ملـسم  تخانـش ؟ دهاوخ  ار  تردق  رـشب  ایآ  - 1 دنام :

یگناماهبا مه  بیترت  نیدب  لاوس  حرط  ددرگن ؟ ناوتان  تردق  ربارب  رد  هک  دراد  ار  تردق  نآ  رشب  ایآ  - 2 تسا . هتخانش  ارنآ  دربراک 
نکمم - 3 هچ ؟ زا  یناوتان  هک  تسین  مولعم  مه  یناوتاـن  ياـنعم  هکلب  تسین ، نشور  تردـق  ياـنعم  اـهنت  هن  روبزم  هلمج  رد  اریز  تسا ، ز 
تردـق یهاگآان  ربارب  رد  ناسنا  یهاگآ  ایآ  هک  دـشاب  هحورطم  لاوس  داعبا  زا  یکی  مه  هلاـسم  نیا  اـی  ددرگ و  حرطم  روطنیا  لاوس  تسا 

دیاـب هک  تسا  هدرک  تاـبثا  لـیلد  نیمادـک  دوشن و  هدافتـسا  ءوس  تردـق  زا  هک  دراد  دوجو  یترورـض  الـصا  اـیآ  - 4 ددرگ ؟ دوبان  دـیاب 
لصا سپ  تسا  نینچ  رگا  تسین ؟ اهشزرا  لوصا  زا  یکی  دوخ  ءاقب  يارب  حلـصا  باختنا  ایآ  - 5 ددرگن ؟ تردق  ینابرق  یناسنا  ياهشزرا 

نـشور اهنآ  کیاکی  رگا  هک  تسا  فلتخم  حوطـس  تاهج و  ياراد  هزادنا  هچ  لاوس  کی  هک  دوشیم  هظحالم  دوش . حالـصا  دـیاب  لاوس 
رـشب يانعم  کی - دیاب : ثحب  دروم  لاوس  يهیفـصت  حـیقنت و  يارب  اذـل  دوشیم . مگ  صخـشم  ریغ  یلک و  میهافم  هدـعکی  رد  لاوس  دوشن 

رد تاـصتخم  اهدادعتـسا و  نیا  مهم و  رایـسب  تاـصتخم  ياراد  یلاـع و  رایـسب  ياهدادعتـسا  ياراد  تسا  یناویح  رـشب  هک  ددرگ  نشور 
تخانش مدع  تروص  رد  دنهدیم و  ناشن  ار  ناسنا  زا  لماک  یتقیقح  یلاع و  هداعلاقوف  ياهرهچ  اهنآ ، حیحص  دربراک  تخانش و  تروص 

تابثا يارب  داد . دـنهاوخ  ناشن  ار  ناسنا  زا  هیجوت  ریـسفت  لباق  ریغ  یتقیقح  كانرطخ و  ياهرهچ  اهنآ ، زا  حیحـص  يرادربهرهب  مدـع  ای  و 
اعدم ك نیا 

ءزج نیلوا  سپ  تسا . یفاک  ناسنا  نیمه  هرابرد  ياهعلاطم  كدنا  دراد ، تسپ  لزنت  دوعـص و  ضیقن  ود  زا  یکی  هب  فاطعنا  لباق  ناسنا  ه 
تذل ینامـسج ، یعیبط  تذل  دیامن : تفایرد  دناوتیم  تذل  هنوگ  ود  تسا ، هدـش  هدـیمان  ناسنا  هک  دوجوم  نیا  ود  تسا . نشور  ام  لاوس 

رد ناشراتفر  رتلیـصا و  نانآ  تایح  نووش  هکنیا  هفاضا  اب  دناهدیـشچ ، ار  ینالقع  يونعم  تذل  معط  هک  یئاهناسنا  نآ  و  ینالقع . يونعم 
ینامـسج یعیبط  ذـئاذل  ساسحا  زا  رتیلاع  رتقیمع و  دـنربیم  هک  یتذـل  ساسحا  دـشابیم ، رتهنادـنمدرخ  اهناسنا  رگید  اب  یعامتجا  یگدـنز 

هک بلطم  نیا  رد  دـشاب  هتـشاد  یعالطا  ینالقع ) ینامـسج و   ) تذـل هرابرد  ناسنا  ندوب  يدـعب  ود  زا  هک  یـسک  دوریمن  نامگ  دـشابیم .
هلحرم نیمه  رد  دیاب  دـنک ، راکنا  ارنآ  ای  دـشاب  هتـشاد  دـیدرت  لاوس  زا  ءزج  نیا  هرابرد  یـسک  رگا  دـشاب . هتـشاد  يدـیدرت  میدرک ، حرط 

دوخ یقیقح  هفایق  لاوس  ینعی  دیـسر ، دهاوخن  هحورطم  لاوس  زا  ياهجیتن  چیهب  الا  نشور و  يو ، يارب  ءزج  نیا  ات  دشوکب  دـنک و  فقوت 
رد يرابودـنبیب  تـالیامت و  عابـشا  رد  طارفا  هس  تسا . نشور  ـالماک  مه  لاوـس  زا  ءزج  نیا  داد . دـهاوخن  ناـشن  یـصخش  نـینچ  هـب  ار 

نا رگید  اب  مداصت  محازت و  بجوم  هشیدنا ، لقع و  دننام  هدنزاس  ياهدادعتسا  رگید  فیعضت  هفاضا  هب  ینامسج  ذئاذل  لیصحت 
فالتئا و بجوم  هکلب  دشابیم ، هدنزاس  ياهدادعتـسا  رگید  تیوقت  ثعاب  اهنت  هن  ینالقع  يونعم  ذئاذل  هکیتروص  رد  دوب ، دهاوخ  اهناس 

راهچ تسا  ادخ  ناریـش  ياهناج  دحتم  تسا  ادج  کی  ره  ناگـس  ناگرگ و  ناج  يولوم : لوقب  دوب و  دهاوخ  زین  یناسنا  دیفم  ياهداحتا 
میهافم زا  یکی  نآ  یلک  موهفم  یلو  دراد ، نوگانوگ  رایـسب  لاکـشا  هکنیا  اب  تردـق  تسا . تردـق  لاوس  تیمهااب  رایـسب  ءازجا  زا  یکی 

. ددرگیم لماش  ار  اهناسنا  تعیبط و  ناهج  كرحتم  ياهورین  عاونا  هشیدـنا و  ملع و  زا  لصاح  یئاناوت  ات  هتفرگ  زاب و  زا  هک  تسا  یهیدـب 
يرـشب نامدود  زا  دود  داسف ، لماع  تروصب  تسا  نکمم  دشاب و  اهناسنا  حالـصب  تسا  نکمم  لمع  دـنک و  داجیا  لمع  دـناوتیم  تردـق 
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هرابرد تیمهااب  هداعلاقوف  بلاطم  زا  یکی  تسین . ققحت  لباق  دراد ، هک  یفلتخم  لاکشا  اب  تردق  نودب  یتکرح  لمع و  چیه  و  دروآرد .
تردق وجدوس و  ناسنا  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب ، هدوب  رایـشه  ناسنا  کی  یهاگآ  لولعم  تردق  دوخ  هچ  رگا  تسا ، نآ  یهاگآان  تردـق ،

دوخ یلو  دنک . ادیپ  ار  نانآ  ندروآرد  ونازب  یئاناوت  دروآیم  تسدب  نارگید  یگدـنز  نوئـش  هرابرد  هک  یئاهیهاگآ  زا  دـناوتیم  تسرپ 
رد ار  لطاب  قح و  گنر  اهنت  هن  هک  تسنیا  یتسرپ  تردق  یـساسا  تاصتخم  زا  یکی  جنپ - تسا . تکرح  لماع و  میتفگ  هکنانچ  تردـق 

ن
ادـیپ رگید  یمیهافم  تسرپ  تردـق  يارب  یتسه  هعومجم  رد  تادوجوم  طباور  اهدومن و  لاکـشا  یتح  هکلب  دـنکیم ، تاـم  دـنمتردق  رظ 

. دـشابیم قشاع  نآ  قوشعم  یئابیز  هب  هتـسباو  دراد ، دوجو  ناـهج  رد  هک  یئاـبیز  هنوگ  ره  یلومعم ، قشع  تـالاح  رد  هکناـنچ  دـننکیم ،
دیلقت وا  قوشعم  يور  گنر  زا  اریز  تسا ، ابیز  رایـسب  هام  گنر  دنـشابیم ، وا  قوشعم  تروص  هب  هیبش  ای  هتـسباو  اریز  دنتـسه ، ابیز  اهلگ 

تـسرپ تردـق  دـنمتردق  هاگدـید  زا  اهناسنا  یعیبط و  تادوجوم  زا  معا  یتسه  ناهج  تاـیعقاو  همه  یناـعم  كـالم ، نیمهب  تسا ! هدرک 
تایعقاو نآ  همه  دزادنیب ، نایرجب  شدصاقم  هار  رد  ار  دوخ  تردـق  تسا  هدرک  هدارا  تسرپ  تردـق  هک  ماگنهنآ  رد  هک  دنتـسه  یئایـشا 

یعیبط عون  زا  هاوخ  تسا ، هدروآ  تسدب  یتردق  هکیسک  هک  تسا  تهجنادب  نیا  شش  دنیامن ! میلست  نالعا  هنیـسب  تسد  وا  ربارب  رد  دیاب 
هدادن نارگیدب  هک  هداد  يو  هب  صاخ  يزایتما  یتسه  نیناوق  هک  دنکیم  نیقلت  نینچ  نتـشیوخ  هب  نآ ، يدادرارق  عون  زا  هاوخ  دشاب و  نآ 

زا نارگید  تیمورحم  هکنانچ  تسا ، وا  یگتـسیاش  هب  طوبرم  تسا ، هتفرگ  تروص  وا  هب  یتسه  نیناوق  فرط  زا  هک  شـشخب  نیا  و  تسا !
يامکح و  ءایلوا ، و  ءایـصوا ، ناربمایپ و  ینامـسآ و  بتک  زا  هک  هچنآ  نونکات  تفه  دـشابیم !! ناـنآ  یگتـسیاشان  هب  طوبرم  شـشخب  نآ 

نیتسار
نایاپ كاخ  ریز  هب  دورو  اـب  نادـکاخ  نیا  رد  يرـشب  یگدـنز  هک  تسنیا  تسا ، هتـشگ  غیلبت  عضو  نیرتيدـج  اـب  هدـمآ و  تیرـشب  يارب 
يرشب ياهدادعتسا  داعبا و  حوطس و  هک  ددرگیم  یهتنم  یئاهن  زور  کی  هب  درذگیم  رـشب  يارب  ایند  نیا  رد  هک  یئاهزور  نیا  دریذپیمن و 

شیپ رد  هک  يدـبا  تاـیح  تشک و  دـهاوخ  رادومن  تسا ، هتخودـنا  شیاـهراتفگ  لاـمعا و  اههشیدـنا و  هلیـسوب  اـیند  نیا  رد  هک  هچنآ  و 
هب رذگدوز  یگدنز  نیا  لاصتا  غیلبت  داتفا . دهاوخ  نایرجب  هتخودنا  لامعا  اب  اهدادعتـسا  داعبا و  حوطـس و  نامه  يانبم  رب  تفرگ  دهاوخ 

ار ام  دنتـشرس  اهعبط  هیام  ات  میاهدینـش : هکنیا  تسا . هدش  دیکات  اهناسنا  لاعف  ساسح و  ياهنادـجو  همیلـس و  لوقع  هلیـسوب  يدـبا  تایح 
رد هک  تسا  یئادص  نیرتنشور  نیرتاسر و  يوجنگ ) یماظن   ) يزاب تسین  هک  منک  هاتوک  يزارد  نیدب  وت  نم و  راک  دنتشون  رگد  یقرو 

لماع اهنت  دشاب ، اجک  ره  زا  دـشاب و  هچ  ره  ام  یگدـنز  قئاقح  همه  شخب  ینعم  سدـقم و  يادـص  نیا  لماع  دزادـنایم . نینط  ام  نورد 
مه هب  متفه  هلاسم  نیا  يولوم )  ) داـبم یلاـخ  لد  هوک  زا  وا  گـناب  داتـسوا  میکح  نآ  تسه  اـجک  ره  اذـل : تسا  اـم  تاـیح  ندوب  لوقعم 

یناسک درک و  ناوتیمن  یخوش  دش ، دهاوخ  هدیشک  تیدبا  ات  هک  يدج  تایح  نیا  اب  هک  دهدیم  يدج  رادشه  اهناسنا 
تایح نیا  میظنت  تیوقت و  يارب  اهتردق  دنهدب . رارق  یئامزآروز  هلیسو  ار  تیمهااب  رایـسب  هدیدپ  نیا  دیابن  دناهدروآ ، تسدب  یتردق  هک 
رـشب ایآ  : )) تسا هدش  حرطم  هک  یلاوس  لصا  دوشن ، تابثا  رگا  متفه  هلاسم  نیا  نآ . بیرخت  يارب  هن  تسا  تیدـبا  يارب  نتخاس  هدامآ  و 

لوصا و ددرگن و  ناوتاـن  تردـق  نتـشاد  تهجب  دوـخ  دـنکن و  هدافتـسا  ءوـس ، دروآیم  تسدـب  هک  یتردـق  زا  تسناوـت  دـهاوخ  يزور 
مجنا خرچ و  راگزور و  اریز  تشگ ، دهاوخ  یفتنم  نآ ، هرابرد  وگتفگ  زاغآ  نامه  رد  دذاذگن ))؟ اپ  ریز  ار  یناسنا  هدش  تباث  ياهـشزرا 

یناسنا ياهـشزرا  زا  ترابع  لاوس  زا  رگید  یئزج  تشه  یناـیدابق ) ورـسخرصان   ) یتسادرف ار  رهد  زارد  زور  نیا  هنرگ  یتسیزاـب  رـسب  رس 
دندیشوک ناسنا  یحور  يونعم و  ياهشزرا  یفن  يارب  خیرات  لوط  رد  تسرپ  ملع  نایارگ  نیع  زا  یعمج  نونکات  هک  مه  هزادنا  ره  تسا .

هار زا  هدومن و  هصالخ  نآ  ياههولج  ینیع و  يدام  داعبا  رد  ار  یمدآ  تیدوجوم  همه  هک  دناهتـشادن  ار  نآ  یئاناوت  زاب  دـندرک ، شالت  و 
رد رـشب  هک  نونکا  مه  دنزاسب . یفتنم  ار  یناسنا  یحور  يونعم و  ياهـشزرا  يزغم ، يزاب  جنرطـش  هن  قطنم  هار  زا  يزادرپ و  لایخ  هن  ملع 

شقح یئوجقح و  یناسنا و  ياهنامرآ  هب  قشع  كاپ و  نادجو  زا  زاینیب  دنارذگیم ، راگزور  ینیشام  یگدنز  جوا 
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ذیاذـل ماقم و  لوپ  رد  نتفر  ورف  نیـشام و  یگدرب  تهج  هب  هک  عماوج  نآ  مدرم  تسین و  یناسنا  یلاع  لـئاضف  نیرب و  قـالخا  یـسان و و 
نایب ارنآ  كرد و  ار  اهـشزرا  نآ  زا  تیمورحم  ياهیراوگان  یبوخب  هک  دـنراد  ینارایـشه  دناهتـشگ ، مورحم  قوف  ياهـشزرا  زا  ینامـسج 

ناتسم نایم  رد  نارایشه  نآ  يادص  دراذگیمن  نیشام  تردق و  شارخلد  شارخشوگ و  رایـسب  يادص  ود  هک  درک  دیاب  هچ  یلو  دیامنیم ،
بلـس نودـب  هک  تسا  هدرک  تابثا  یبوخب  دـتمم  هدرتسگ و  رایـسب  براـجت  دزادـنیب . یئوجهراـچ  رکف  هب  ارناـنآ  دـسرب و  مدرم  شوگ  هب 

شیارگ كاپ و  نادجو  زا  يرادروخرب  یـسانشدوخ و  يدازآ و  لدع و  هب  ار  وا  قشع  ناوتیمن  ناسنا ، یناور  يزغم و  ریدـخت  اهیهاگآ و 
لاوس هس  خساپ  تخانش  هب  دیدش  هقالع  اصوصخم  ناسنا و  یعقاو  تداعس  هار  رد  يراکادف  یناسنا و  ياهتلیضف  لوقعم و  ياهیئابیز  هب 

، ناوارف رادهنماد و  تایبرجت  تادهاشم و  نینچمه  تفرگ . هدیدان  درک و  فذح  ار  موریم )؟ اجک  هب  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  ماهدمآ ؟ اجک  زا 
اهناسنا تایح  نتم  زا  یناـسنا  ياهـشزرا  هک  یلماوع  طیارـش و  ره  رد  عقوم و  ره  هک  تسا  هدرک  تاـبثا  حوضو  لاـمک  اـب  ار  تیعقاو  نیا 

، نارگید ندـید  هلیـسو  شیوخ و  ندـید  فدـه  یئوگروز و  یئارگتردـق و  مادختـسا  رد  یمدآ  ياهادعتـسا  همه  تسا ، هدـش  فذـح 
، تسا هدمآرد 

نم ماهداد و  رارق  تردق  مادختسا  رد  ار  دوخ  یناسنا  یلاع  ياهادعتسا  همه  نم  دیوگب : احیرص  دوش و  ادیپ  يدنمتردق  هک  دورن  نامگ  و 
یتح مرادن . غارس  رگید  يزیچ  نارگید ، ندید  هلیسو  نتشیوخ و  ندید  فده  تاوهش و  عابـشا  نارگید و  رب  طلـست  زج  یناگدنز  نیا  زا 

رادومن صاخـشا  نیا  زا  هک  هچنآ  هکلب  دروآیمن  نابز  رب  ار  یتشز  نانخـس  نینچ  دشاب ، رادروخرب  یهاگآ  نیرتمک  زا  رگا  یقمحا  چـیه 
هب هقالع  دـنکیم ، ءاضتقا  نینچ  ام  عفانم  دـشاب ، يوق  دـیاب  ام  هدارا  دـننام  تسا  امنقح  یتاملک  اـب  هتـسارآ  مضه و  لـباق  نانخـس  ددرگیم 

بجوم هکیتروص  رد  دـناوتیم  کـی  ره  میهاـفم  نیا  يدازآ و …  زا  عاـفد  گـنهرف ، زا  عاـفد  یتسرپ ، داژن  یتـسرپ ، نطو  ندوب ، ناـمرهق 
دـیفم و اـهنآ  زا  یـضعب  عناـمالب و  ددرگن ، یعیبـطدوخ  هب  نداد  مروت  یهاوخدوخ و  ربـک و  بجوم  نارگید و  قح  ندرب  نیب  زا  محازت و 

روهلعـش يرـشب  نامدود  رد  یـشتآ  هچ  ابیز  ياهیدـنبهلمج  تاملک و  اـب  میهاـفم  نیا  هک  مینادـیم  اـم  همه  یلو  دـشاب ، هدوب  مه  يرورض 
ءوس دروآیم  تسدب  هکیتردق  زا  تسناوت  دـهاوخ  يزور  رـشب  ایآ   ) میدومن حرطم  لاثم  ناونعب  هک  یلاوس  مهف  يارب  لاح ، رهب  دـنزاسیم .

اسم اهنت  هن  دراذگن )؟ اپ  ریز  ار  یناسنا  هدش  تباث  ياهشزرا  لوصا  ددرگن و  ناوتان  تردق  نتشاد  زا  دوخ  و  دنکن ، هدافتسا 
ام يارب  لاوس  یعقاو  هرهچ  ات  دریگب ، رارق  ثحب  لیلحت و  دروم  دیاب  زین  رگید  یلک  یئزج و  هلئـسم  اههد  هکلب  دوش ، حرطم  دـیاب  قوف  لئ 

نونکا تسا . هدـش  نشور  لاوس ، نوماریپ  قئاـقح  یئانـشور  زا  تسا  تراـبع  هک  لاوس  خـساپ  فصن  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دوش . نشور 
ندرک حرط  وکین  ار  لاوس  . ) ملعلا فصن  هلاسملا  نسح  دومرف : هک  مینک  كرد  تسا  هدومرف  مرکا  ربماـیپ  هک  ار  ياهلمج  ياـنعم  میناوتیم 
الماک لاوس  هزیگنا  عوضوم و  هک  دسرب  دوخ  یعقاو  قطنمب  دناوتیم  یماگنه  لاوس  کی  خساپ  اذل  تسا ). باوج ) هب   ) ملع فصن  يواسم 
نکمم لاوس  حیحـص  حرط  يارب  قوف  ثحابم  ربانب  ار  وت  رم  وسنآ  زا  دـمآ  لاوس  نیاـک  یـضترم  يا  باوج  وج  وسنآ  زا  مه  دوش . نشور 

یکی تسا : مهم  رایـسب  رماود  دوخ  یعقاو  قطنم  هب  لاوس  خـساپ  ندیـسر  یـساسا  طرـش  یلو  دـشاب ، هتـشاد  موزل  يددـعتم  طیارـش  تسا 
هزیگنا ندش  نشور  زا  تسا  ترابع  مود  دش و  ثحب  نآ  هرابرد  يدودـح  ات  یلبق  ثحب  رد  هک  تسا  لاوس  یلـصا  عوضوم  ندـش  نشور 

زیچان ماگ  کی  یتح  نآ  لح  يارب  دوشن ، نشور  الماک  لاوس  عوضوم  ات  تفگ : دـیاب  یلبق ، ثحب  هفاضا  هب  لوا  رما  حیـضوت  يارب  لاوس .
( دوشیم مود  لاثم  میتفگ ، یلبق  ثحبم  رد  هک  تردق  لاثم  نتفرگ  رظن  رد  اب  تقیقح  رد  هک   ) لاثم ناونع  هب  تشگ . دـهاوخن  هتـشادرب  مه 

زا ح روظنم  رگا 
تایح یقیقح  ینعم  هک  دشاب  هتسناوتن  هدننک  لاوس  هدوب و  ضحم  یعیبط  تایح  تسیچ ))؟ یگدنز  فده  هفـسلف و   )) لاوس نیا  رد  تای 
اـضتقا ضحم  یعیبط  تایح  هک  هچنآ  هب  تیاضر  تذل و  زج  درک ، دناوخ  نایب  ار  وا  روظنم  هک  یخـساپ  دـنک ، حرطم  هبناج  همه  روطب  ار 

ار یعیبط  ياروام  یعیبط و  ياهدادعتـسا  نیرتتمظع  اب  یناسنا  دوجو  رد  هک  تسا  یتقیقح  تایح  زا  روظنم  رگا  و  دوب . دهاوخن  دـنکیم ،
نیا هکنیا  هرابرد  قیمع  ساسحا  کی  اب  یتسه  ناهج  شرتسگ  هب  تسا  یـشرتسگ  ياراد  دـناسریم و  تیلعف  هب  ار  اـهنآ  دـنکیم و  هرادا 
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ینعم نیا  هب  تایح  فده  هفـسلف و  يارب  هک  یخـساپ  دریذپیمن ، نایاپ  دودحم  هزور  دنچ  نیا  رد  دراد  هک  یعیبط  ياروام  دـعب  زا  تایح 
ندـش نشور  زا  تسترابع  مود  رما  دوشیم . هئارا  ضحم  یعیبط  تایح  يارب  هک  تسا  تیاضر  تذـل و  نآ  زا  ریغ  اـعطق  دوش  هتفگ  دـیاب 

رظن اب  ینعی  تسا ؟ یقطنم  یلاوس  نینچ  الـصا  دـنادب  هک  دـشاب  نیا  هدـننک  لاوس  هزیگنا  تسا  نکمم  قوف  لاوس  نامه  رد  لاوس . هزیگنا 
هک تسا  یقطنم  لاحنیا  اب  ایآ  دـهدیم ، ماجنا  یتیاعر  فدـه و  يارب  دـیدرت  نودـب  دـهدیم ، ماجنا  هک  يراک  ره  هدـنز  ناـسنا  ره  هکنیاـب 

يانبم رب  لاوس  خساپ  دیـسرپ ؟ نآ  تلع  زا  سپـس  هدرک و  ضرف  یعومجم  کی  ناونعب  ار  یگدـنز  تارثات  اهتیلاعف و  اههدـیدپ و  عومجم 
هزیگنا

ای تیهام  زا  لاوس  هاگدـید  رد  نآ  نداد  رارق  یگدـنز و  هدـیدپ  هب  فارـشا  ایآ  هک  تسا  هزیگنا  نیا  يانبم  رب  لاوس  خـساپ  زا  ریغ  روبذـم 
ار نآ  دـیاب  هک  دـشاب  یئوضوم  تیمها  تابثا  لاوس ، زا  یلـصا  هزیگنا  تسا  نکمم  یهاـگ  هن ؟ اـی  تسا  ریذـپناکما  نآ  تیاـغ  فدـه و 
داد رارق  یفده  ره  يارب  ار  ياهلیـسو  ار  یتقیقح  ره  دیابن  ینادیم  چیه  ایآ  تسیچ ؟ ملظ  تسیچ و  زا  ینادیم  چیه  ایآ  هکنیا  دننام  دـیمهف 

رادیب لاوس  یلـصا  هزیگنا  رگید  یهاگ  یتسادرف ؟ ار  رهد  زارد  زور  نیا  هنرگ  یتسیزاب  رـسب  رـس  مجنا  خرچ و  راگزور و  هک : ینادیم  ایآ 
ملا دـننام : دوشیم ، حرط  ناوارف  مومع ، روطب  داشرا  تیبرت و  میلعت و  تانایرج  رد  لاوس  هنوگنیا  تسا . وا  ندروآ  دوخب  بطاخم و  ندرک 

ياهدـیدن ایآ  . ) لیفلا باحـصاب  کبر  لعف  فیک  رت  ملا  درک )؟ هچ  داع  موق  اب  وت  راگدرورپ  هک  ياهدـیدن  ایآ  . ) داعب کبر  لعف  فیک  رت 
(، ص  ) مرکا ربمایپ  دوخ  هن  دنتـسه  مدرم  تالاوس ، هنوگنیا  لاثما  زا  دوصقم  هک  مینادیم  هتبلا  درک )؟ هچ  لیف  باحـصا  اب  وت  راگدرورپ  هک 

رگید یهاگ  دـشاب . هتـشاد  یهیبنت  نینچ  هب  يزاین  هک  تشادـن  ار  تلفغ  نآ  هدوب و  هاـگآ  اـهتیعقاو  هنوگنآ  يهمه  زا  راوگرزب  نآ  اریز 
هلیسو ا تالاوس  هنوگنیا  تسا . لاوس  عوضوم  هرابرد  بطاخم  یهاگآ  تفرعم و  ندروآ  تسدب  يارب 

هک دنکیم  ادیپ  تیمها  يردقب  هزیگنا  صیخشت  تالاح  یخرب  رد  تسا . جیار  رایـسب  يرورـض و  ياهدیدپ  هک  تسا  اهـشیامزآ  ناحتم و 
ندرک فلت  رکف و  شیوشت  زج  هک  رتمهبم  تسا  یخـساپ  مهبم و  تسا  یلاوس  تفرگ  تروص  هک  هچنآ  ددرگن ، صخـشم  حیحـص  روطب 

داد دهاوخن  ياهجیتن  دوخ ، تالوهجم  هب  هت  رسیب و  یئاهلوهجم  هفاضا  یهاگ  یتح  يزغم  يژرنا  هدوهیب  فرـص  رمع و  ياهبنارگ  تاقوا 
لباق همه  يارب  ابیرقت  هک  تسا  یمومع  میهافم  نآ  زا  تبحم  مومـضم  تسا . تبحم  هلاسم  دـسریم ، رظنب  هراب  نیا  رد  هک  ياهداـس  لاـثم 
دیاب اقیقد  دـیراد )؟ تبحم  امـش  ایآ  : )) دوشیم هتفگ  الثم  دریگیم ، رارق  هیلاوس  هلمج  کـی  رد  عوضوم  هک  یماـگنه  تسا  مهف  كرد و 

تبحم امـش  ایآ  دـسرپیم : هک  تسل  یلوایکام  رادمتـسایس  کی  اـیآ  دـنکیم ؟ حرط  ار  لاوس  نیا  هک  تسا  یـسک  هچ  مینیبب  مینک  هجوت 
ناسنا يدوبان  هاگدید  زا  یتح  يزوتهنیک و  ینعی  ودـخ ، دـض  يارب  يا  هلیـسو  دـناوتیم  یلوایکام  تبحم  مینادـیم  هک  تهجنادـب  دـیراد ؟

رارق یلوایکام  نآ  هدرب  هلیسو و  تبحم ، تقیقح  فشک  اب  هدنهد  خساپ - ات  داد ، وا  هزیگنا  بسانم  یخساپ  دیاب  دریگب  رارق  هدافتسا  دروم 
ار دوخ  هداوناخ  ياضعا  امـش  اـیآ  هک  دـسرپب  رگادوس  کـی  ـالثم  تسا ؟ تسرپ  لوپ  رگادوس  کـی  تبحم ، زا  هدـننک  لاوس  اـیآ  دریگن .

م دیرادیم ؟ تسود 
هـضرع دهاوخیم  رگادوس  نآ  هک  دشاب  یئالاک  دـیرخ  يارب  امـش  نهذ  رد  یعونـصم  ياضاقت  داجیا  لاوس ، نیا  زا  وا  هزیگنا  تسا  نکم 

نآ یلاع  جئاتن  صاوخ و  تبحم و  لوقعم  يانعم  اعقاو  هک  تسا  یناویح  قئالع  زا  هتـسراو  ناسنا  کی  تبحم ، زا  هدننک  لاوس  ایآ  دیامن .
صیخـشت هزادنا  هب  لاوس  هزیگنا  صیخـشت  هک  دوشیم  هظحالم  دزاسب ؟ انـشآ  لوقعم  يانعم  نآ  اب  ار  بطاخم  دـهاوخیم  هدرک و  كرد  ار 

هتـشاد خـساپ  کی  لاوس  ره  هک  تسین  روطنیا  هشیمه  ددـعتم  ياهخـساپ  لاوس و  کـی  دراد . تیمها  نآ  ءازجا  لاوس و  عوضوم  تقیقح 
لاوس ياهتیعقوم  اهیریگ و  عضوم  عونت  فرطکی و  زا  رگیدـکی  اـب  اهدادـیور  ءایـشا و  عونتم  تاـطابترا  تهجب  تفگ  ناوتیم  هکلب  دـشاب .
هدوب تاهج  نآ  هب  لیلحت  لباق  اهلاوس  رثکا  دنـشابیم ، لاوس  هزیگنا  عوضوم و  تاهج  عونت  ددعت و  بجوم  هک  رگید  فرط  زا  ناگدـننک 
يزاین هک  تسا  یترورض  بسانم ، ياهخساپ  هب  ندیـسر  يارب  تاهج ، تاعونت و  نیا  تاعارم  دراد . ترورـض  یخـساپ  یتهج  ره  يارب  و 

عوضوم تهجب  هک  یئاهخـساپ  زا  يرادـقم  تسیچ .)؟ زیم  : ) میئوگیم میهدـیم و  رارق  لاوس  دروم  ار  زیم  کی  لاثم  يارب  درادـن . تابثا  هب 
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تلاح هس  ره  هک  رامـشیب  تادوجوم  هلـسلس  رد  تسیدوجوم  فوسلیف  کی  هاگدید  زا  - 1 تساریز : رارقب  تفرگ ، رظن  رد  ناوتیم  روـبزم 
لاح و هتشذگ و 

-3 دوخب . صوصخم  تاصخشم  تاصتخم و  ياراد  تسا  یمسج  یکیزیف  هاگدید  زا  - 2 تسا . هتفرگ  رارق  نیناوق  يارجم  رد  نآ  هدنیآ 
نادیمیش کی  هاگدید  زا  - 4 تسا . هتفرگ  رارق  هدافتـسا  نایرج  رد  هدش و  دیلوت  یـصاخ  عضو  اب  هک  تسا  یئالاک  يداصتقا  هاگدـید  زا 

ياراد هک  تسیدوجوم  یـسانش ، تمواقم  هاگدـید  زا  - 6 دـناهتفای . بیکرت  نیعم  تبـسن  اب  هک  يرـصانع  هب  لیلحت  لـباق  تسا  يدوجوم 
شکلام هک  تسا  یکولمم  نادقوقح  کی  هاگدید  زا  - 7 دیامن . لمحت  ار  اههبرـض  لقث و  زا  ياهجرد  ات  دناوتیم  تسا و  نیعم  یتمواقم 
دناوتیم فلتخم  تاهج  نتـشاد  تهجب  عوضوم  کی  هک  دوشیم  هظحالم  دـیامن …  يرادربهرهب  نآ ، رد  دوخ  تیکلاـم  قح  زا  دـناوتیم 

ياهخـساپ صخـشم  هاگدـید  زا  عوضوم و  کی  يارب  تسا  نکمم  ایآ  دـیامن . تفاـیرد  یعونتم  ياهخـساپ  هتـشگ و  عونتم  یتـالاوس  رد 
)؟ دوشیم دراو  نآ  رب  جراخ  زا  ای  تسا  هدام  تاذ  هب  دنتـسم  تکرح  ایآ   ) هک لاوس  نیا  هب  خـساپ  يارب  ـالثم  دوش ؟ هداد  یعونتم  ددـعتم و 

فالتخا تلع  تفگ : دـیاب  دوشیم . هدـید  هداـم  تکرح  هراـبرد  یفـسلف  دـئاقع  ءارآ و  رد  هکناـنچ  یفنم ، مه  دوش  هداد  تبثم  باوج  مه 
ثحبم نیا  زاغآ  رد  ام  هک  تسا  لاوس  عوضوم  تاهج  عونت  هب  دنتـسم  یهاگ  مکی - عون  تسا : ددعتم  یعاونا  ياراد  لاوس  کی  هب  خساپ 

رکذتم ارنآ  احورشم 
عوضوم تاهج  ددعت  ضرف  اب  اریز  تسا ، هدش  هداد  ددعتم  ياهخساپ  لاوس  کی  هب  تفگ : دیابن  الصا  خساپ  ددعت  زا  مسق  نیا  رد  میدش .

لاوس دروم  عوضوم  مود - عون  تسا . هتـشاد  خـساپ  کـی  یلاوس  ره  تقیقح  رد  دوشیم ، هداد  نیعم  یخـساپ  اـهنآ  زا  کـی  ره  يارب  هک 
فالتخا نیا  دوشیم . هداد  نآ  هب  داضتم  ياهخساپ  یهاگ  فلتخم و  ياهخساپ  لاحنیا  اب  تسین و  تاهج  عونت  ياراد  هدوب و  تقیقح  کی 

يو زا  یبآ  گنر  هرابرد  رگا  دشاب ، هتـشاد  ناقری  يرامیب  هک  یـسک  دننام  دـشابیم ، ناگدـنیوگ  خـساپ  یناور  ینهذ و  طیارـش  هب  دنتـسم 
ربارب رد  دشاب ، هدوب  نیبدب  يرشب  تعیبط  هب  هک  دشاب  نینچ  وا  یناور  ینهذ و  طئارش  هک  یسک  و  تسا ) درز  : ) تفگ دهاوخ  دوش ، لاوس 

ندـید و فدـه  دوـخ  یگدـنرد و  یهاوـخدوخ و  هب  ور  اـی  تسا و  اـهتمظع  ریخ و  هب  ور  يرـشب  یلماـکت  تکرح  اـیآ   ) هـکنیا زا  لاوـس 
کی نایم  رد  ار  ناسنا  کی  بوبحم  رگا  دوب . دـهاوخ  ندـید  فدـه  دوخ  یگدـنرد و  یهاوخدوخ و  نامه  وا  خـساپ  اـعطق  کـلذریغ )؟

بوبحم هدش  هتشک  زا  یشان  ینورد  يراوگان  هک  تسا  یعطق  دنسرپب ، وا  زا  هرظنم  نآ  هرابرد  رگا  دنشاب ، هتشک  ابیز  رایـسب  یعیبط  هرظنم 
یکیزیف و ياــهیریگعضوم  تـیفیک  هکناــنچ  یلک  روـطب  و  دوـب . دــهاوخ  رثوــم  يو  خــساپ  تـیفیک  رد  اــبیز  هرظنم  نآ  ناــیم  رد  يو 

ناسنا د يوضع  نامتخاس  ياهیگنوگچ 
اب طاـبترا  زا  لـصاح  تفرعم  رد  زین  یحور  ياـهنامرآ  اـهتفایرد و  ینهذ و  طیارـش  نینچمه  تـسا ، رثوـم  اـهتیعقاو  تفاـیرد  كرد و  ر 

یعیبط روما  دشابیم  رثوم  خساپ  یگنوگچ  رد  هک  یناور  تاصتخم  ینهذ و  طیارـش  نآ  رگا  فالتخا ، عون  نیا  رد  دشابیم . رثوم  تیعقاو 
رد یلاکشا  ضارتعا و  چیه  دشابیم ) اهنآ  ندید  کچوک  بجوم  هک  رود  ياههلصاف  زا  ماسجا  ندید   ) یکیزیف يریگعضوم  دننام  دنشاب ،

طیارش قباطم  خساپ  هک  دنوشیم  عناق  همه  دش ، هتفرگ  رظن  رد  ینهذ  صاخ  طیارش  تلاخد  هکنیمه  اریز  دیآیمن ، شیپ  اهخـساپ  فالتخا 
ناـسنا نآ  يارب  هک  دـشاب  یناور  ینهذ و  طیارـش  نآ  هب  دنتـسم  فـالتخا  رگا  و  تسا . هدـش  هـتفگ  هدـنیوگ ، یناور  تاـصتخم  اـی  ینهذ 

اهیرظنهتوک یلو  دهدب  لاوس  هب  حیحص  خساپ  دناوتیم  نآ  هلیسوب  هک  دنشابیم  حیحصت  قیقحت و  لباق  هدوبن و  يربج  یمازلا و  وگخساپ 
نیا خساپ  ضرف  نیا  رد  دروایب ، لمعب  حیحصت  رظن و  دیدجت  قیقحت و  یناور  ینهذ و  طیارـش  نآ  رد  هک  دراذگیمن  شیاهیهاوخدوخ  و 

ینهذ طیارش  هب  رارـصا  زا  یـشان  فلتخم  ياهخـساپ  هنوگنیا  زا  هنافـساتم  دوب . دهاوخن  شخب  نانیمطا  هدوب و  مهبم  لاوس  هرابرد  صخش 
رارصا و نیا  يولوم  نیدلالالج  دوشیم . هدید  ناوارف  دشابیم  حیحص  یئوگخـساپ  بجوم  هک  تفرعم  ورملق  رد  حیحـصت ، لباق  یلو  طلغ 

تجاجل ر
بذک و هتوک و  رون  قرب  قرب  رون  درگ  تسیکیرات  زوس و  قرز  تسارکم و  يوه  تاذل  هلمج  دنکیم : نایب  نینچ  شیلصا  ياههشیر  اب  ا 
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وت زا  قرب  نهر  دشاب  هکنآ  مرج  کیل  ندنار  ینات  بسا  لزنم  هب  ین  ندـناوخ  ینات  همان  شرون  هب  ین  زارد  وت  هار  تاملظ و  وا  درگ  زاجم 
هزافم رد  لیلدیب  تقرب  رکم  دناشکیم  بات  رون و  دراطع  زا  یئوج  وت  نوچ  باتفآ  نآ  تلد  رب  دریگ  مشخ  قرـش  راونا  دشک  ردنا  يور 

ینادرگب ور  ینیبب  رو  وج  هاج  يا  لیلد  وت  ینیبن  دوخ  یتفوا  وس  نیدب  هگ  وسنادـب  هگ  یتفوا  وج  رب  هاگ  هک  رب  هاگ  لیم  لیم  بش  یملظم 
مهن رگ  لیلد ! نیا  دیوگ  هارمگ  ارمرم  لیم  تصش  هر  نیا  رد  مدرک  رفـس  نم  هک - تسنیا  هناقمحا  رارـصا  نیا  هیجوت  يارب  وت  لیلد  وزا و 

يا يرآ ، ورب  هجاوخ  يا  داباداب  هچ  ره  ورگ  مدرک  دوخ  رمع  هر  نیا  رد  نم  تفرگ  دیاب  رس  مه ز  ار  وا  رما  تفگـش  نآ  يوس  شوگ  نم 
نانچ زو  ياهدناوخ  قحلا  نم  ینغی  نظ ال  قرش  وچ  ییحو  یپ  نک ، هر  نآ  رشع  قرب  وچ  ینظ  رد  کیل  يدرک  هار  هتفر - هار  لیم  تصش 
نوچ راد  ریگ و  مریگ  كرت  نوچ  وا  دیوگ  دنبب  یتشک  نیا  هب  یتشک  نآ  هک  ای  دـنژن  يا  ام  یتشک  رد  رد آ  نیه  ياهدـنام  یقرـش  یقرب ز 

هب ا ربهر  اب  روک  راو  روک  تلیفط  رد  نم  مور 
عضو رد  يرییغت  نیرتمک  دنتسین  رضاح  هک  تالاوس  يارب  صاخشا  هنوگنیا  ياهخـساپ  نیا  تسگنن  دص  تسگنن و  یکی  ناز  نیقی  اهنت  ز 

هب دنتـسم  اهخـساپ  فـالتخا  موس - عون  دـشابیم . اـهناسنا  زغم  رد  اـهاطخ  اـهلهج و  مکارت  بجوم  دـنهدب ، دوـخ  ینهذ  طئارـش  یناور و 
ریـسفت كرد و  فالتخا  تسیچ )؟ تایح  فدـه   ) تایح فدـه  زا  لاوس  رد  هکنانچ  دـشابیم ، لاوس  عوضوم  ریـسفت  كرد و  فـالتخا 
یتیعقاو ندروآ  تسدب  يارب  یلو  تسا ، یعیبط  رما  کی  نیا  تسا . هدـش  اهخـساپ  رد  فالتخا  بجوم  تسا ، تایح )  ) هک لاوس  عوضوم 

ياـههیجوت ریـسفت و  عوضوم  کـی  هراـبرد  تسا  نکمم  اریز  دروآ ، لـمعب  ار  شـشوک  رثکادـح  دـیاب  تسا ، هتفرگ  رارق  لاوس  دروم  هک 
رد مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دیآرب . نآ  لح  هدهع  زا  دناوتن  اهخـساپ  دـنامب و  مهبم  لاوس  عوضوم  هجیتن  رد  دـشاب و  هدـمآ  دوجوب  یطلغ 

، دوش مه  رب  مه و  رد  ددـعتم و  باوج  هکیماـگنه   ) باوصلا یفخ  باوـجلا  محدزا  اذا  دـیامرفیم : مکح )  ) راـصق تاـملک  زا  هرامش 243 
مـسق هس  رب  دراوم  نیا  تسا . یقطنم  ریغ  اهنآ  هرابرد  لاوس  حرط  هک  دنراد  دوجو  يدراوم  یقطنم  ریغ  ياهلاوس  دنامیم ). یفخم  تقیقح 

لاس زومآشناد  کی  لاوس  دـننام  لاوس ، خـساپ  كرد  يارب  هشیدـنا  تردـق  تامولعم و  یئاـسران  مکی - مسق  دـندرگیم : مسقت  هدـمع 
لع هدیچیپ  لئاسم  هرابرد  مجنپ 

ندوب باوجیب  زا  یـشان  مسق  نیا  رد  لاوس  ندوب  یقطنم  ریغ  دشابیم . دنمزاین  یلاع  هشیدنا  تردق  تامولعم و  نتـشادب  هک  یفـسلف  ویم 
هکلب تسین ، دیفم  لاوس  هب  خساپ  اهنت  هن  دروم  نیا  رد  درادن . خـساپ  كرد  يارب  ینهذ  یگدامآ  ضورفم  زومآشناد  هکلب  تسین ، لاوس 
يارب ار  خساپ  دناوتب  یلاع  تراهم  بوخ و  نایب  اب  خساپ  هدنیوگ  تسا  نکمم  هچ  رگا  دـماجنیب ، هدـننک  لاوس  يزغم  ررـضب  تسا  نکمم 

زا يدعب  طئارـش  دناسرب و  يزغم  سردوز  غولب  هب  ار  هدننک  لاوس  خساپ ، هدنیوگ  هک  دوریم  نآ  میب  یلو  دزاسب ، كرد  لباق  هدننک  لاوس 
تامولعم و تیدودـحم  مود - مسق  ددرگ . دوکر  ای  نارحب  راـچد  هدـننک  لاوس  نهذ  دـیاینرب و  غولب  نآ  یعیبط  نتخادـنا  ناـیرجب  هدـهع 

يزغم ياهدادعتـسا  نیرتردـتقم  یـسانش و  یتـسه  تراـجت و  تاـمولعم و  نیرتیلاـع  زا  هچ  رگا  موـمع ، روـطب  اـهناسنا  يزغم  ياـهورین 
هدوب زغم  نیرتدنمتردق  هچ  رگا  یناسنا  زغم  يارب  يدنوادخ  تاذ  يدنوادخ ، كاپ  تاذ  هرابرد  لاوس  حرط  دننام  دنـشاب ، هدوب  رادروخرب 
رازبا قوف  يدنوادخ  تاذ  درادن . لاوس  يارب  ار  يدنوادخ  تاذ  حرط  یئاناوت  دشاب ، هتخودنا  ار  یعیبط  ياروام  یعیبط و  ياهشناد  همه  و 

خن تیعقاو  قباطم  هدوب و  وا  نهذ  هتخاس  دنک ، حرطم  ادخ  تاذ  ناونعب  هک  ار  یموهفم  ره  اذل  و  تسا ، يرشب  لقعت  كرد و  لئاسو  و 
یسوم هشقن  مه  نابش  زغم  دشک  یناویح  خاش  اب  هچروم  لکـشب  کشیب  دشک  ینادزی  لکـش  نوچ  ناوتان  فیعـض و  روم  اریز : دوب ، دهاو 

نآ لـیلد  بلطم  نیا  هتبلا  یتساراد  ار  شیوخ  شقن  هدـنبنج  ره  كاردا  دـشک  یناـم  تروص  وا  دـتفرگ  یناـم  رکف  رد  دـشک  ینارمع  نب 
ناهج زا  شرگ  ینیبب  نایع  شرگم  نکفیب  ناهن  يرظن  تسا - ناوتاـن  دـنوادخ  اـب  یتفرعم  هطبار  هنوگ  ره  ندرک  رارقرب  زا  رـشب  هک  تسین 

ار یمدآ  هک  تسا  هللا  قالخا  هب  قلخت  هللا و  بادآ  هب  بداـت  ینورد و  ياهبذـهت  یحور و  ياهیگتـسراو  یـشاب  هدـید  هچ  ناـهجب  ینیبن 
ناسنا هب  ار  ـالاو  ماـقم  نآ  دـیامنیم و  تسا ) رتکیدزن  وا  هب  ندرگ  گر  زا   ) هک يدـنوادخ  لـالج  تمظع  لاـمج و  غورف  رادـید  هتـسیاش 

رد هک  یتایعقاو  همه  هک  تسین  نانچ  هک  میریذپب  ار  لصا  نیا  دیاب  موس - مسق  دنکن .) تدابع  تسا  هدیدن  هک  ار  یئادـخ   ) هک دـشخبیم 
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يارب یتسیاب  دنشابیم ، تفایرد  كرد و  لباق  دننایرج و  رد  يو  یگدنز  نووش  همه  ناعونمه و  ناهج و  اب  طابترا  لاح  رد  ناسنا  ورملق 
ياهتیفرظ تاناکما و  یقطنم  حیـضوت  هکلب  تسین ، ملع  رب  لهج  حـیجرت  لصا  نیا  يانعم  دـنریگب . رارق  يریگیپ  دروم  عـالطا  تخاـنش و 

هتشاد ار  تشذگرس  هدننک  هابت  جئاتن  هدنیآ و  تشونرس  ياهیراوگان  زا  عالطا  یئاناوت  لاح  ره  رد  دناوتیمن  هک  تسا  نایمدآ 
: میریگیم رظن  رد  ار  دیجم  نآرق  زا  هیآ  دنچ  هلاسم  نیا  حیضوت  زا  شیپ  تسا . کلهم  وا  يرامیب  هکنیا  زا  رامیب  نتفای  عالطا  دننام  دنـشاب ،

دق میلح . روفغ  هللا  اهنع و  هللاافع  مکلدبت ! نارقلا  لزنی  نیح  اهنع  اولئـست  نا  مکوست و  مکلدـبت  نا  ءایـشا  نع  اولئـستال  اونما  نیذـلااهیا  ای 
، دوش راکـشآ  امـش  يارب  رگا  هک  دینکن  لاوس  ییاهزیچ  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هکیناسک  يا  . ) نیرفاک اهب  اوحبـصا  مث  مکلبق  نم  موق  اهلاس 

وفع اهنآ  زا  دنوادخ  دش . دـهاوخ  راکـشآ  امـش  يارب  دیـسرپب ، دوشیم  لزان  نآرق  هکیعقوم  رد  ءایـشا  نآ  زا  رگا  دـیامن و  تحاران  ار  امش 
یئایـشا زا  امـش  زا  شیپ  یموق  تسا . ابیکـش  هدنـشخب و  دنوادخ  و  تسا ) هدومرف  وفع  اهنآ  زا  ادخ  هک  یئایـشا  زا  دـینکن  لاوس  ای   ) دومرف

ریسفت نایبلا  عمجم  رد  هلمجنآ  زا  تسا ، هدمآ  ریسفت  بتک  رد  یبلاطم  تایآ  نیا  ریسفت  رد  دندیزرو ). رفک  اهنآ  هب  سپس  دندرک و  لاوس 
ات دندرک  یتالاوس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ياهدع  هک  تسا  هدش  تیاور  نینچ  دیوگیم : هدـئام  هروس  رد  تایآ  نیمه 

دش و تحاران  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دندومن . چیپ  لاوس  ار  ترـضح  نآ  دش و  جراخ  لادتعا  دـح  زا  لاوس  هک  يدـح 
هب خ دنگوس  نم ، زا  دینک  لاوس  : ) دومرف تساخرب و  هبطخ ) داریا   ) ینارنخس يارب 

هدیمان هفاذح  نب  هللادبع  هک  مهـسینب  هلیبق  زا  يدرم  تخاس ). مهاوخ  نشور  امـش  يارب  هکنیا  رگم  درک  دیهاوخن  لاوس  يزیچ  چیه  زا  اد 
يرگید درم  تسا . سیق  نب  هفاذح  وت  ردپ  دومرف : ترضح  تسیک ؟ نم  ردپ  هللالوسر ، ای  درک : ضرع  دوب ، لاکـشا  دروم  شبـسن  هدش و 

: تفگ دیـسوب و  ار  ربمغیپ  ياپ  تساخرب و  باطخ  نب  رمع  شتآ . رد  دومرف  تسیک … ؟ نم  ردـپ  هللالوسر ، ای  درک : ضرع  تساـخرب و 
عقومنیا رد  درذگرد . وت  زا  ادخ  رذگرد ، ام  زا  میاهدـیورگ ،) مالـسا  هب  هزات   ) میتسه کیدزن  كرـش  تیلهاج و  نامز  هب  ام  هللالوسر ، ای  )

نیا يانهپ  رد  خزود  تشهب و  شیپ  یتاظحل  تسا ، وا  تسد  رد  نم  ناج  هک  یئادخ  هب  دنگوس  دومرف : تسـشن و  ورف  مرکا  ربمایپ  بضغ 
دندرکیم لاوس  ربمایپ  زا  ءازهتسا  يارب  یهاگ  هک  تسا  هدش  لقن  زاب  مدوب .) هدیدن  رش  ریخ و  رد  زورما  دننام  دش و  روصم  نم  يارب  راوید 

، دشیم مگ  ناشرتش  هکیناسک  و  نم ؟ ردپ  تسا  اجک  دـنتفگیم : رگید  یـضعب  تسیک ؟ نم  ردـپ  دـنتفگیم : یـضعب  ناحتما . يارب  یهاگ  و 
نب هللادبع  زا  هروبزم  تایآ  ریـسفت  رد  یـسربط  یلعوبا  ار  تیاور  نیا  داتـسرف . ار  هروبزم  تایآ  دنوادخ  تساجک ؟ نم  رتش  دندیـسرپیم :

لا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  یلهاب  هماماوبا  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  زا  یتیاور  یسربط  تسا . هدرک  لقن  سابع 
دناهتفگ یضعب  نصحم و  نب  هشاکع  تسا . هدومرف  ررقم  جح  يهفیظو  امش  يارب  دنوادخ  دومرف : دناوخ و  ياهبطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هل 

. دومن رارکت  ار  لاوس  راب  هس  ای  ود  وا  دـینادرگ و  يور  وا  زا  ترـضح  لاس ؟ ره  رد  هللالوسر ، ای  درک : لاوس  تساخرب و  کلام  نب  هقارس 
، میوگب رگا  و  دیورب ، جح  هب  دیاب  لاس  ره  يرآ ، میوگب : رگا  يراد ، نیمضت  هچ  وت ). رب  محر  ای  وت ، رب  تفگش   ) کحیو دومرف : ترضح 

نم هکنانچمه  دینک  اهر  دوخ  لاحب  ارم  دیوشیم ، رفاک  دینک  كرت  رگا  دیدرگیم و  ناوتان  دوش ، بجاو  رگا  دوشیم و  بجاو  لاس  ره  جح 
نانآ اب  دندرکیم و  حرط  ناشناربمایپ  رب  هک  دایز  تالاوس  تهجب  امـش  زا  شیپ  یناسک  هک  تسین  نیا  زج  منکیم . اهر  دوخ  لاحب  ار  امش 

ار امش  رگا  دیروایب و  ياجب  ارنآ  دیراد  هک  یئاناوت  رادقمب  مدرک ، رما  يزیچ  هب  ار  امش  نم  هک  یتقو  دنتـشگ . كاله  دندومنیم ، فالتخا 
: دـناهتفگ یـضعب  هک  حـلاص  هدـنب  مالـسلاهیلع و  یـسوم  ترـضح  هب  طوبرم  تایآ  نینچمه  دـیئامن  باـنتجا  نآ  زا  مدرک ، یهن  يزیچ  زا 

يارب یملع  تمحر و  دنوادخ  هک  حلاص  هدنب  نآ  هب  مالسلاهیلع  یسوم  ترضح  تایآ  نیا  رد  تسا . مالسلاهیلع  رـضخ  ترـضح  دوصقم 
فیک ت و  اربص . یعم  عیطتست  نل  کنا  لاق  ادشر . تملع  امم  نملعت  نا  یلع  کعبتا  له  تفگ : نینچ  دوب  هدومرف  تیانع  وا 

یتح ءیش  نع  ینلئست  الف  ینتعبتا  ناف  لاق  ارما . کل  یصعا  ارباص و ال  هللاءاشنا  یندجتـس  لاق  اربخ . هب  طحت  مل  ام  طحت  ملام  یلع  ربص 
لمحت یناوتیمن  نم  اـب  وت  تفگ : یئاـمن ؟ میلعت  ارم  ياهتفرگ  ارف  هک  روآدـشر  ملع  نآ  زا  مشاـب  وت  لابندـب  اـیآ  . ) ارکذ هنم  کـل  ثدـحا 

نآ هب  یهاـگآ  هطاـحا و  هک  يزیچ  هراـبرد  یناوتیم  هنوگچ  و  دـشابیمن ) مضه  لـباق  وـت  يارب  داد  مهاوـخ  ماـجنا  هک  یئاـهراک   ) یئاـمن
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ادخ هدنب  نآ  درک . مهاوخن  ینامرفان  وت  رما  چیه  زا  تفای و  یهاوخ  رابدرب  ارم  هللاءاشنا  تفگ : مالـسلاهیلع  یـسوم  ینک . لمحت  يرادـن ،
ره ناتـساد  نیا  رد   … میوگب )  وت  يارب  يزیچ  نآ  هرابرد  دوخ  نم  ات  سرپم  يزیچ  چـیه  زا  يدرک ، تیعبت  يدـش و  هارمه  نم  اب  تفگ :
راک نینچ  ارچ  هک  تفرگ  دوخب  ضارتعا  هفایق  یهاگ  یتح  درک و  لاوس  مالسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  داد ، ماجنا  ادخ  هدنب  نآ  هک  يراک 

تیعقوم یلو  دوب ، نارگید  مالـسلاهیلع و  یـسوم  ترـضح  يارب  تخانـش  كرد و  لباق  عقاو  رد  روما  نیا  هچ  رگا  يداد . ماـجنا  ار  اوراـن 
هدـنب نآ  هک  ار  اهراک  نآ  دوب ، اهنآ  يارجا  غالبا و  دروم  ام  وا  دوخ  هک  یمـسر  نیناوق  زا  وا  تیعبت  موزل  مالـسلاهیلع و  یـسوم  ترـضح 

نآ مینک و  هراشا  یلک  لصا  کی  هب  دیاب  ثحبم  نیا  رد  دومن . یقلت  مضه  لباق  ریغ  روآتفگش و  داد ، ماجنا  ادخ 
تـالاوس نآ  هک  تسین  نیا  تسین ، خـساپ  تفاـیرد  يارب  حرط  لاوس و  لـباق  طیارـش  هنوگ  ره  رد  تاـیعقاو  همه  هکنیا  همزـال  هک  تسنیا 

ینهذ طیارش  دراوم ، زا  یلیخ  رد  میدش ، رکذتم  رصتخم  روطب  هکنانچ  هکلب  تشگ ، دنهاوخن  نشور  زگره  اهیکیرات  نآ  ای  دنرادن ، خساپ 
ینهذ و طیارـش  عامتجا  مدع  رگا  دـیامنیم . يریگولج  باوج  ندرک  ادـیپ  يارب  لاوس  حرط  زا  هک  تسا  وجعقاو  صخـش  یناور  عضو  و 

يربج لماوع  نآ  نتـسکش  يارب  یهار  چـیه  هدوب و  وا  صخـش  هب  طوبرم  يربج  لماوع  زا  یـشان  وجعقاو ، لاوس و  بحاص  یناور  عضو 
نآ ناملاع  نایاناد و  يارب  یتیلووسم  چیه  نینچمه  درادن  دوجو  لاوس  هدـنراد  يارب  یفیلکت  هکنانچ  ضرف  نیا  رد  دـشاب ، هتـشادن  دوجو 

نایدصتم هکیلاح  رد   ) دشاب هدوب  ملعت  طیارـش  عامتجا  مدـع  هب  دنتـسم  دـیوجیم ، ار  یتیعقاو  هک  یـسک  یگدامآ  مدـع  رگا  و  تسین . عقاو 
، دنـشاب هدوب  دننکیمن  زاربا  ار  نآ  هک  نورد  رد  لاوس  ناگدنراد  دوخ  هحماسم  هب  دنتـسم  ای  دنیامن ) فرطرب  ارنآ  دنناوتیم  یعامتجا  روما 

هراـبرد لاوـس  حرط  هب  زاـین  نتـشاد  اـب  هک  ار  یمدرم  هک  تسیاهعماـج  یناور  ینهذ و  داـشرا  نایدـصتم  هدـهع  رب  مه  ضرف  نـیا  رد  زاـب 
تایح هک  ار  تمـسق  نآ  اصوصخم  ار  تایعقاو  رب  تفرعم  لیـصحت  تاروتـسد ، نیرتيدج  اب  یمالـسا  عبانم  اریز  دـنزاس ، راداو  تایعقاو 

یمدآ
نآ رد  هک  دـنکیم  زورب  یعقوم  ناسنا  یحور  تالاح  نیرتسدـقم  زا  یکی  تسا . هداد  رارق  مازلا  دروم  تسا ، چوپ  اهنآ  تخانـش  نودـب 

تعاجش لامک  اب  دزرون و  تعانق  ضحم  توکس  هب  هک  تسنیا  نآ  زا  رتسدقم  و  دنک ، توکـس  دنادیمن . هک  ار  یلاوس  خساپ  هک  ماگنه 
لاوس ناگدـنیوج و  فیدر  رد  دـهد و  همادا  ار  دوـخ  تکرح  دـنکن و  تعاـنق  مه  منادـیمن )  ) نیمهب منادـیمن ) نم  : ) دـیوگب تحارـص  و 

زا دیامن و  ملع  راهظا  یلاوس  هلاسم و  ره  ربارب  رد  دوش و  ادـیپ  یـسک  رگا  ایند  نیا  رد  دریگ . رارق  دـنادیمن  هک  یتیعقاو  هرابرد  ناگدـننک 
هک تسالتبم  یناور  يرامیب  ای  يزغم  لالتخا  یعونب  یسک  نینچ  دیدرت  نودب  کلهم ، رهز  ندیماشآ  زا  هک  دنک  تشحو  نانچ  منادیمن ) )

نکمم هنوگچ  دنیآرب . نآ  هجلاعم  قرط  ندرک  ادیپ  ددـص  رد  ات  تسا  هدـشن  تبث  یناور  يزغم و  ياهیرامیب  تالالتخا و  تسیل  رد  زونه 
ءازجا و همه  رد  یتسه و  ملاـع  طـباور  ءازجا و  هعومجم  رد  یئزج  رگا  هکنیا  هب  ملع  اـب  ملاـس ، ناور  زغم و  نتـشاد  اـب  ناـسنا  کـی  تسا 

لک هرابرد  ملع  ياعدا  دـشاب ، هدوب  لوهجم  دـنهدیم ، همادا  دوخ  دوجوب  رگیدـکی  اب  لماک  طاـبترا  رد  هک  ناـسنا  یحور  يداـم و  نووش 
ولعم دراذگیمن  دراد  هک  یتیدودحم  اب  یمدآ  رمع  هکنیا  هب  ملع  اب  اصوصخم  تسا . اعدا  نیرتساسایب  ییاعدا  نینچ  دیامن !؟ هعومجم 

ربارب رد  ناسنا  ياهیریگعضوم  تایـصوصخ  هکنیا  هب  ملع  اب  و  دـیامن ، زواـجت  یبسن  دودـحم و  ینتـسناد  يرادـقم  زا  ناـسنا  یعقاو  تاـم 
يارب نهذ  ساوح و  نامه  هلیـسوب  هدـش  هتخاس  رازبا  رگید  نهذ و  ساوح و  دـننام  تخانـش  كرد و  لئاسو  یتاذ  تاـصتخم  تاـیعقاو و 

هب هجوت  دـیامن !! یلاوس  هلاسم و  ره  ربارب  رد  منادـیم )  ) ياعدا تسا ، تایعقاو  هرابرد  لماک  تاـمولعم  هب  لوصو  زا  عناـم  نیعم ، ياهفدـه 
، دیامنیم طقاس  یملع  رابتعا  زا  ار  امن ) ملع   ) ياهاعدا همه  تقیقح  نیا  هب  هجوت  مدع  و  تسا ، ملع  زاغآ  میدـش ، رکذـتم  هک  تقیقح  نیا 
. دهدن اهناسنا  لیوحت  ملع  شیامن  اب  ار  دوخ  ياهنامگ  ماهوا و  تالیخت و  ملع ، یعدم  هک  درادن  دوجو  ینانیمطا  چیه  تروصنیا  رد  اریز 

ربارب رد  خـساپ  زاربا  کـلذریغ و  یتعنـص و  يرنه و  یفـسلف و  یملع و  لـئاسم  رد  رظن  راـهظا  رگا  هک  مینکیمن  شومارف  ار  هتکن  نیا  هتبلا 
رادـنپ و لیخت و  دـهاوخن  خـساپ  هدـنیوگ  رظنبحاص و  دریگب و  تروص  اهتیعقاو  هب  مزج  داقتعا و  هب  دنتـسم  روما ، نآ  هب  طوبرم  تـالاوس 

ياراد صاخـشا  نیا  تفگ : ناوتیمن  دروم  نیا  رد  دهدب ، يرـشب  ياهزغم  لیوحت  تایعقاو  هب  ملع  ناونعب  ار  دوخ  لامتحا  نامگ و  مهو و 
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نایب هب  دنمدرخ  ياهناسنا  دنوشب ، مه  اطخ  بکترم  یملع و …  قئاقح  كرد  رد  نانیا  رگا  یتح  دنتسین ، یملع  نادجو 
رظن راهظا  دـناهدرک ، كرد  ار  تیعقاو  هکنیا  هب  داقتعا  يور  زا  نانآ  اریز  دـننکیمن ، ناشتناها  خـیبوت و  و  دـنزرویم ، تعاـنق  ناـنآ  ياـطخ 

یتفرعم ياوقت  یملع و  نادجو  زا  هک  دوشیم  یـشان  نایعدم  نآ  زا  تفرعم  باب  رد  يرـشب  راوگان  درد  دناهداد . خساپ  ار  یلاوس  ای  هدومن 
یناور يزغم و  ياهیهابت  هب  انتعا  نودـب  دـنوشب و  لـئاق  يرـشب  ناور  زغم و  تاـیعقاو و  يارب  یتیمها  نیرتمک  هکنیا  نودـب  هدوب  هرهبیب 

هلمج هکنآ  يارب  طقف  هچ ؟ يارب  دـنزرویم . قشع  يرـشب  ياـهدرد  تـالوهجم و  هب  ندوزفا  هب  هدومن  دادـملق  رظنبحاـص  ار  دوخ  شیوخ ،
ياشامت زا  دننزیم و  يرـشب  ياهناور  اهزغم و  هب  شتآ  دریگب ، شتآ  منادیمن )  ) نتفگ زا  ناشنابز  هک  ادابم  و  دـنرواین ، نابزب  ار  منادـیمن ) )

دروم نیا  رد  هدـب . تاجن  هدـنرد  ناـنزهار  نیا  زا  تفرعم  ریـسم  رد  ار  يرـشب  ياـیوپ  ناوراـک  ادـنوادخ ، دـنربیم !! تذـل  نآ  ياـههلعش 
كراـبم يداـش و  تقو  تست  داـیرف  هیرگ و  تقو  هن  نیا  تسیچ ؟ هیرگ ز  ایـضاق  بیاـن  تفگ  تسیرگیم  دـندناشنب و  یئـضاق  دیونـشب :

ناز دناد  هچ  نیکـسم  یـضاق  دنفقاو  دوخ  هعقاو  زا  مصخ  ود  نآ  یلهاج  ملاع  ود  نآ  نایم  رد  یلدیب  دـنار  مکح  نوچ  هآ  تفگ  تستداب 
دنملاع و نامصخ  تفگ  ناشلام  ناشنوخ و  رد  دور  نوچ  ناشلاح  زا  تسا  لفاغ  تسیلهاج و  دنب  ود 

درک روک  ناشـضرغ  ار  ملاـع  ود  ناو  ناگدـید  رون  تسه  تغارف  نآ  ناـیم  رد  يرادـن  تلع  وت  هکناز  یتلم  عمـش  کـیلوت  یلهاـج  یتلع 
يدرک عمط  نوچ  ياهدننیب  يدتسن  توشر  وت  ات  دنک  ملاظ  وژک  تلع  ار  ملع  دنک  ملاع  یتلعیب  ار  لهج  درک  روگ  ردنا  تلع  ار  ناشملع 

لـس تسا : هدـمآ  نینچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  ياهلمج  رد  دـینیبیم ، الاب  تایبا  رد  هک  بلطم  نیا  يالعا  تمکح  ياهدـنب  ریرض و 
سرپم ندـیمهف و  يارب  سرپب  . ) تنعتملا لهاجلاب  هیبش  فسعتملا  ملاعلا  نا  و  ملاعلاب ، هیبش  ملعتملا  لـهاجلا  ناـف  اـتنعت  لئـست  ـال  اـهقفت و 

ملاع تسا و  ملاع  هب  هیبش  تسا  نتخومآ  میلعت و  نایرج  رد  هک  یلهاـج  اریز  راوگاـن ، تقـشم  رد  لووسم  ندرک  دراو  نداد و  رازآ  يارب 
هدومرف نینچ  لامک  دشر و  زا  رود  درخبان و  مدرم  فیـصوت  رد  رـشب  یهلا  صلخم و  ملعم  نیا  تسا ). يذوم  لهاج  هب  هیبش  شیدنا  جـک 

ار دوخ  نانآ  يوگخساپ  دراد و  ار  لووسم  نتخادنا  تقـشم  هب  رازآ و  دصق  نانآ  هدننک  لاوس  . ) فلکتم مهبیجم  تنعتم و  مهلئاس  تسا :
رتهدنزاس و ذخامیب  كردمیب و  منادیم )  ) اهدص زا  بسانم  عقوم  رد  منادیمن )  ) کی هک  دینادیم  چیه  دنکیم ). راداو  عنصت  فلکت و  هب 

ظع ساسحا  کی  زا  فشک  نتسنادن  هب  فارتعا  اریز  تسا ، نینچ  اعطق  يرآ ، تسا ؟ رتهدننک  نشور 
هک دوشیم  نآ  بجوم  ساسحا  نیا  درادیم و  زاب  اهنآ  نتفرگ  يزابب  زا  ار  منادـیمن )  ) هدـننک راهظا  هک  دـیامنیم  تایعقاو  رد  شزرا  تم و 

، میئامن يرتشیب  تقد  دروم  نیا  رد  رگا  دـنکن . تعانق  منادـیمن )  ) نتفگب دـهدب و  رارق  ناگدـننک  لاوس  ناگدـنیوج و  فیدر  رد  ار  دوخ 
رگا اصوصخم  هدننک  فارتعا  زا  منادیمن )  ) ندینـش اب  هدننک  لاوس  هک  مینکیم  هدهاشم  منادیمن )  ) هب هدننک  فارتعا  يارب  مه  ار  زایتما  نیا 

تاـیعقاو رد  یگرزب  شزرا  تمظع و  تیـصخش و  نآ  حور  رد  یلـالج  تمـشح و  دـشاب ، هدوـب  مـه  ریگمـشچ  تـفرعم  رد  شتیـصخش 
لهاج کی  زا  عقاو  فالخرب  هک  یئاه  منادـیم )  ) رگید فرط  زا  دریگیمن . يزابب  ار  تایعقاو  نآ  گرزب  ناـسنا  نآ  هک  دـنکیم  ساـسحا 

نینموملاریما زا  هرامـش 85  راصق  تاملک  رد  دـماجنیب . يو  يدوبانب  یهاگ  یتح  دـناشنب و  هایـس  راگزورب  ار  وا  هک  اـسب  هچ  دوشیم ، زاربا 
دوخ يدوبان  دراوم  هب  دـنک  كرت  ار  منادـیمن )  ) هلمج هک  سک  ره  . ) هلتاقم بیـصا  يردا  ـال  لوق  كرت  نم  میناوخیم : نینچ  مالـسلاهیلع 

نا ملعی  امع ال  لئس  اذا  مکنم  دحا  نییحتسی  و ال  میناوخیم : نینچ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  یتالمج  رد  ار  ینعم  نیا  دوشیم ). هدیـشک 
وم رد  منادیمن ))  )) نتفگ زا  امش  زا  کی  چیه  . ) هملعتی نا  ءیشلا  ملعی  مل  اذا  دحا  نییحتسی  و ال  ملعا ، لوقی ال 

.( دـشکن تلاجخ  دـنادیمن ، هک  يزیچ  نتخومآ  ملعت و  زا  امـش  زا  کیچیه  دـنکن و  مرـش  ساـسحا  دـینادیمن ، ارنآ  هک  يزیچ  زا  لاوس  عق 
رارق رتنیئاپ  تیعقوم  رد  هکنیا  هب  فارتعا  زا  دـیابن  ناسنا  کی  هک  دوش  رکذـتم  ار  تقیقح  نیا  دـهاوخیم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اـیوگ 

. دیامنن مرـش  ساسحا  ندش  مدآ  ینعی  لامک  يوسب  تکرح  زا  زگره  نینچمه  دشکب و  تلاجخ  دراذـگ ، رتالابب  ماگ  دـیاب  تسا و  هتفرگ 
اهیئانشور تلع  نودب  دیشاب  هجوتم  داتفا ، دهاوخ  اهیکیرات  اهیئانشور و  هب  امش  رذگ  دیتکرح ، رد  تایعقاو  تخانش  ریـسم  ره  رد  رگا 

اهبیـشن و زارف و  زا  دیتکرح ، رد  هتفرگ و  رارق  تفرعم  ریـسم  رد  اعقاو  هک  دیدرک  ساسحا  رگا  دیزاسم . کیرات  شوشم و  اهیکیرات  اب  ار 
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يارب ایند  نیا  رد  یئانـشور  چیه  هک  دینادب  و  دیتفین ، ساره  تشحو و  هب  دید ، دیهاوخ  ریـسم  نیا  رد  هک  یناوارف  ياههرفح  اهخالگنس و 
رد سکعلاب  و  دراد ، دوجو  یئاهیکیرات  ای  یکیرات  یئانـشور ، نآ  زا  رود  ای  کیدزن  نوماریپ  رد  هکنیا  رگم  دـیآیمن  شیپ  ناـسنا  کـی 
زا ياهدـع  دراد . دوجو  یئانـشور  نآ ، زا  رود  ای  کیدزن  نوماریپ  رد  هکنیا  رگم  دـیآیمن  شیپ  ناسنا  کی  يارب  یکیراـت  چـیه  اـیند  نیا 

نانچ م دنزابیم و  ار  دوخ  اهیکیرات  نیلوا  هب  دورو  اب  تکرح  زاغآ  نامه  رد  هک  دنراد  دوجو  ناناوتان 
یناور و يزغم و  حوطـس  همه  یئادتبا  ياهیکیرات  نامه  دنربیم  نامگ  دـننیبیمن و  ار  تکرح  ریـسم  غورفرپ  ياهیئانـشور  هک  دـنزابي 

تعیبط قطنم  نامه  نیا  هچ ؟ ینعی  یئانـشور  الـصا  درادن ، دوجو  ياهنزور  چـیه  تسا ، کیرات  اج  همه  تسا . هتفرگ  ارف  ار  ینورب  ناهج 
، دزاسیم نشور  ار  تادوجوم  دراـیلیم  اـهدرایلیم  دوخ  هموظنم  رد  هک  دراد  دوجو  يدیـشروخ  دـنیوگب : وا  هب  هاـگ  ره  هک  تسا  یـشافخ 

ایند رد  رگا  هک  تسنیا  مه  نآ  میوگیم و  تسار  نم  طـقف  درادـن و  دوجو  يزیچ  نینچ  دـنیوگیم و  غورد  اـهنآ  همه  تفگ : دـهاوخ  اروف 
اب دناهتفای ، ار  دوخ  تیدوجوم  تعیبط و  هک  یئاهناسنا  اما  و  تسا ! قلطم  یکیرات  انامه  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یتسه  ریگارف  قلطم و  يزیچ 

یعون دربب ، ینامگ  نینچ  هک  یـسک  درادـن و  دوجو  قلطم  یکیرات  ایند  نیا  رد  هک  دـننادیم  نیقی  يالعا  دـح  رد  رطاخ و  نانیمطا  لاـمک 
راکب یمدآ  یبایعقاو  دادعتـسا  رگا  دیآرب . نآ  هجلاعم  ددص  رد  دـیاب  هک  تسا  هدـمآ  دـیدپ  يو  رد  تخانـش  كرد و  لئاسو  رد  يرامیب 

نیا ایآ  دیامنیمن . رگید  ياهیکیرات  نارازه  ینابرق  ار  تیعقاوب  كدنا  یئانشور  کی  دبایرد ، ار  تیعقاو  اب  حیحـص  طابترا  تمظع  دتفیب و 
ياهنومن دومن ) یکیرات  نارازه  ینابرق  ار  کچوک  یئانشور  کی  دیابن   ) فیرش ساسحا  نینچ  زاغآ  اب  هک  میریذپن  ار  تیعقاو 

، میرادرب یئانـشور  نآ  شیازفا  تین  هب  هک  یماگ  ره  اب  مینادـب  ارنآ  شزرا  رگا  هک  تسا  هتفرگ  ارف  ار  ام  نورد  ياـضف  قلطم  یئانـشور  زا 
ریقحت ار  دوـخ  ـالا  و  میریذـپب ، ار  تقیقح  نیا  دـیاب  يرآ ، تشگ ؟ دـهاوخ  اهیئانـشور  هب  لدـبم  يرگید  زا  سپ  یکی  اـم  ياـهیکیرات 

ای دوخ و  تیعقوم  ظـفح  يارب  هک  میـشابن  ددـص  نآ  رد  زگره  میزاـسیم . شیوشت  راـچد  مه  ار  نارگید  میهدـیم و  بیرف  اـی  مییاـمنیم و 
. میناچیپب ار  هدـننک  لاوس  زغم  هک  مینک  مه  رب  مه و  رد  زیمآماهبا و  نانچ  ار  لاوس  خـساپ  دـیدج ، قئاقح  اب  یئوراـیور  زا  تشحو  تهجب 

هراومه هک  دنراد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دنراد ، راکورس  یناسنا  يرظن و  مولع  لئاسم  رد  رکفت  اب  اصوصخم  یملع  تاقیقحت  اب  هک  یصاخشا 
ياههتخودنا هب  یطارفا  دیدش و  هقالع  تهجب  لاحنیا  اب  دنتسه ، مه  تامولعم  تاعالطا و  ياراد  یتح  دنراد ، دوجو  صاخـشا  زا  ياهدع 

فسات لامک  اب  اذل  دنزاسیم ، مورحم  ار  دوخ  ددرگیم ، حرطم  نانآ  يارب  هک  ياهلاسم  ای  لاوس  هرابرد  حیحـص  قیقد و  رکفت  زا  دوخ  یلبق 
ناشهدش تیبثت  تیعقوم  لزلزت  بجوم  هک  عطاق  حیرـص و  خساپ  هب  روبجم  ات  دننز ، زابرـس  نآ  لیلحت  زا  هدـش  هک  یقیرط  رهب  دـنهاوخیم 

وس هراچیب  ای  دنرپب ، خاش  نآ  هب  خاش  نیا  زا  ای  دنورب ، هرفط  فورعم  حالطصاب  دنناوتیم  ات  اذل  و  دشابن ! تسا ،
يزوسلد ياج  و  دننک ، شجیگ  دنرب و  ورف  تاحالطـصا  زا  ینافوط  رد  اهیدنبمشچ  اهیتسدرت و  کی  اب  ار  هلاسم  هدننک  حرط  هدـننک و  لا 

لامتحا ملع  تسادق  هب  داقتعا  تهجب  دشاب و  ریمـض  نشور  لدکاپ و  ناسنا  کی  وا  هک  تسا  یعقوم  هدـننک  لاوس  هلاسم و  هدـننک  حرطب 
زا یـضعب  هب  اـی  همهب  نـالطب  ملق  هک  ياهزاـت  قئاـقح  زا  تشحو  تهجب  اـی  دوخ ، یمـسر  تیعقوـم  ظـفح  يارب  هدـنهد  خـساپ  هک  دـهدن 

مشچ موصعم ، ياههاگن  اب  رطاخ  شمارآ  لامک  اب  تسا و  يراک  هطلغم  يزاب و  هدبعـش  لوغـشم  دیـشک ، دهاوخ  وا  یتفرعم  ياههتخودنا 
لامتحا تقیقح ، قشاع  لدـکاپ و  نیا  تسا . هتخود  دـناوخیم  دوخ ، لاوس  هلاسم و  لح  يارب  هک  یباتک  روطـس  اـی  هدـنهد  خـساپ  ناهدـب 

زیچ همه  دیفم  تقیقح  زج  هک  تسا  هدنهد  خساپ  ناور  زغم و  بالضاف  دناوخیم ، باتک  نآ  رد  ای  دونشیم  هک  ار  تالمج  نآ  هک  دهدیمن 
موصعم و ياههاگن  هب  يرـشب ، لئاسم  ناگدـننک  لح  تالاوس و  خـساپ  نایدـصتم  يا  دـیئایب  دراد . دوجو  نآ  رد  نجل ، رد  هتفر  ورف  یلو 

یلو ریگمشچ  تیعقوم  ینابرق  ار  ملع  دیآ و  رد  تکرحب  امش  یناسنا  نادجو  هک  دشاب  دینک ، تقد  تقیقح  ناگدنیوج  ياونش  ياهشوگ 
دینک و تقد  یمک  اجنیا  رد  شومخ  ای  درخب  درم  يا  يوگ  هتـسناد  نخـس  ای  يرآ ، میئامنن . هزات  قئاقح  اب  یئورایور  زا  تشحو  انف  هب  ور 

قرف ردقچ  دینیبب 
دوشیم و سویام  تقیقح  هب  لوصو  زا  جیگ و  هدننک  لاوس  هراچیب  هک  دناچیپیم  ردـقنآ  ار  تقیقح  هدـنیوج  لاوس  هک  یـسک  نایم  تسا 
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اب دزاسیم و  انشآ  شدوصقم  اب  ار  هدننک  لاوس  ات  دشوکیم  لاوس  حیضوت  قیقحت و  رد  دنکیم و  كرد  ار  هدننک  لاوس  یناوتان  هک  یـسک 
الثم دوش ، رکذتم  ار  تالامتحا  همه  دنک و  لیلحت  ار  لاوس  تسا  نکمم  یتح  دـیآیمرب . یئوگخـساپ  ددـص  رد  صولخ  تبحم و  لامک 
امـش دوصقم  دوریم  نیا  لامتحا  و  تسنیا . شخـساپ  تسا ، نینچ  امـش  دوصقم  رگا  دشاب ، نینچ  امـش  دوصقم  هک  دوریم  لامتحا  دـیوگب :

 … اذکه داد و  ماجنا  امـش  لاوس  رد  يرتشیب  تقد  یـسررب و  دیاب  نیاربانب  تسا ، ینعمرپ  یلیخ  امـش  لاوس  تروص  نیا  رد  دـشاب ، نانچ 
اب قیاقح  هچ  هک  دـنادیم  ادـخ  طقف  دراد .)) قرف  ناسنا  هب  ات  ناویح  هک   )) صالخا اب  ملاع  هدـننک و  هارمگ  تسرپدوخ و  لهاج  نایم  قرف 

نیب زا  هدش و  طقس  تسرپدوخ ، يوگخـساپ  هبرـض  اب  دوش ، هدییاز  لاوس  کی  لکـش  رد  ناسنا  کی  رادراب  زغم  زا  هکنآ  زا  شیپ  یتیمها 
امش هکنیا  نودب  هک  اسب  هچ  میریگب ، ار  اهیگدولآ  زا  هتـسراو  نایاناد  غارـس  تایح ، نیداینب  لوصا  یتسه و  یلاع  قیاقح  رد  تسا . هتفر 
ثحب م اجنیا  رد  هتبلا  دنیامن . لصف  لح و  ار  امش  هلاسم  یعیبط ، ياروام  شور  هب  دنتسم  راتفگ  یحور و  عضو  اب  دینک ، حرطم  ار  هلاسم 

اب هک  ام  دـناهتفرگ و  هدـهعب  ار  اهنآ  لصف  لح و  مولع ، زا  یعونتم  ياههتـشر  هک  تسین  تعیبط  يازجا  هب  طوبرم  ینیع  مولع  لـئاسم  رد  ا 
لئاسو و نآ  اب  هک  میفظوم  میـشابیم ، هبرجت  تردق  اههاگـشیامزآ و  زغم و  زیگناتفگـش  ياهورین  ساوح و  هب  زهجم  يدـنوادخ  تیـشم 

اههقر اب  زا  مه  مولع  ورملق  نیمه  رد  یتح  هک  مینکیمن  شومارف  هتبلا  میورب . شیپ  نآ  زا  يرادربهرهب  تعیبط و  تخانش  رد  اهورین  رازبا و 
بیصن یهجوت  لباق  ياهیرادربهرهب  دشاب ، هدوب  تایعقاوب  طوبرم  یقطنم  تامدقم  ندرک  يرپس  هب  زاین  نودب  هک  یئاهسدح  اهدوهـش و  و 

هتفای دشر  حاورا  تیمها  اب  هداعلاقوف  صئاصخ  زا  یکی  میهدب ، رارق  یسررب  تقد و  دروم  میهاوخیم  ثحبم  نیا  رد  هچنآ  ددرگیم . رشب 
يارب ار  یقئاقح  دنناوتیم  هک  هتفای  دشر  حاورا  نانخس  رد  میقتـسم  ياهتفایرد  دوهـش و  ياههزیگنا  دوجو  زا  تسترابع  نآ  تسا و  اهناسنا 

هدـنیوج ياهناسنا  تالکـشم  لئاسم و  اب  میقتـسم  طابترا  نانخـس  نآ  هکنآ  نودـب  یتح  دـنامهفب ، نانآ  هب  دـنزاسب و  كرد  لباق  اـهناسنا 
دنروایب دوجوب  هدنیوج  ياهناسنا  ناور  زغم و  رد  شریذپ  تلاح  نانچ  حور  لامک  دشر و  ياههولج  تسا  نکمم  یهاگ  و  دنـشاب . هتـشاد 

روص رد  دنک . تیافک  يرصتخم  لالدتسا  ای  حاورا  نآ  زا  ياهراشا  كدنا  ناشتالکشم  لئاسم و  لح  يارب  هک 
یملع و یقطنم  لئالد  هب  دننک ، عوجر  ياهفرح  ناصـصختم  نارکفتم و  ناشلئاسم  خساپ  ندرک  ادیپ  يارب  ناگدنیوج  نیا  رگا  دیاش  هکیت 

ادخ يوسب  ناگدننک  توعد  . ) مکلاوقا ریغب  هللا  یلا  هاعد  اونوک  هک - تسا  هدمآ  فورعم  رایـسب  تیاور  نآ  رد  اذـل  دـنوشن . عناق  یفـسلف 
یقیقح ملاع  : ) دـیوگیم هک  رگید  تیاور  نآ  و  دـیاهدروآ . تسدـب  هک  یحور  دـشر  ياههولج  لامعا و  اب  هکلب  ناتنانخـس ) اب  هن  دیـشاب 

زا سپ  هاشداپ  هک  اـجنآ  رد  كزینک ) هاـشداپ و   ) ناتـساد رد  ار  بلطم  نیا  نومـضم  درواـیب .) وت  داـیب  ار  ادـخ  وا  تیاور  هک  تسا  یـسک 
رگ : ) هک دـش  هتفگ  نینچ  وا  هب  دـمآ و  دـهاوخ  ادرف  كزینک  یقیقح  بیبـط  هک  تـسا  هدرک  دوهـش  هللا ، یلا  یلک  عاـطقنا  داـیز و  شـالت 

نیبب ار  قلطم  رحـس  شجالع  رد  تسا  قداص  نیما  واک  ناد  شقداص  تسا  قذاح  میکح  وا  دیآ  هکنوچ  تسا -) ام  ادرف ز  تدیآ  یبیرغ 
دش زور  هاگهدعو و  نآ  دیسر  نوچ  دش  هاش  كزینک  كولمم  هتشگ  دش  هاگآ  دید  باوخ  نآ  دوب  هتفخ  نیبب  ار  قح  تردق  شجازم  رد 

ياهیاس نایم  رد  یباتفآ  ياهیامرپ  یلماک  یصخش  دید  رس  دندومنب  هچنآ  دنیبب  ات  رظتنم  هش  هرظنم  ردنا  دوب  دش  زوس  رتخا  قرش  زا  باتفآ 
اوخ رد  هش  هک  ار  یلایخ  نآ  لایخ …  لکش  رب  تسه  دوب و  تسین  لاله  دننام  رود  زا  دیسریم 

زا رود  دش ز  ادیپ  وچ  قح  یلو  نآ  یلد  لها  رگا  یـشاب  نیب  کین  یلو  ردنا  دوب  رهاظ  قح  رون  دـیدپ  دـمآ  یمه  نامهم  خر  رد  دـید  ب 
نوچ درک  لابقتسا  وچ  ار  یبیغ  فیض  تفر  شیوخ  بیغ  نامهم  نآ  شیپ  تفر  شیپاو  نایجاح  ياجب  هش  رون  تفاتیم  یمه  شیاپ  رس و 
بآ وچ  رگیدـنآ  هنـشت و  نوچ  یکی  نآ  هتخودرب  نتخود  یب  ناج  ود  ره  هتخومآ  انـشآ  يرحب  ود  ره  درو  هب  وا  تسویپ  هک  یئوگ  رکش 

شیوخ ناـمهیم  شیپ  وچ  هش  ناـهج  رد  دزیخ  راـک  زا  راـک  کـیل  نآ  هن  یتسدوب  وت  مقوشعم  تفگ  بارـش  رگیدـنآ  رومخم و  یکی  نآ 
شیناـشیپ تسد و  تفرگ  شناـج  لد و  ردـنا  قشع  وچمه  تفرگ  شناراـنک  داـشگب و  تسد  تفر  شیورد  سب  کـیلو  دوـب  هاـش  تفر 

نکیل دمآ و  خلت  ربص  ربص  هب  رخآ  متفای  یجنگ  تفگ  ردص  هب  ات  شدیشکیم  ناسرپ  سرپ  تفرگ  ندیسرپ  هار  ماقم و  زا  تفرگ  ندیسوب 
وت زا  لکشم  لاوس  ره  باوج  وت  ياقل  يا  جرفلا  حاتفم  ربصلا  ینعم  جرح  عفد  قح و  رون  يا  تفگ  تعفنمرپ  دهد  نیریش  ياهویم  تبقاع 
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ءاج بغت  نا  یـضترم  ای  یبتجم  ای  ابحرم  تسا  لگ  رد  شیاپ  هک  ره  ریگتـسد  تسا  لد  رد  ار  ام  هچ  ره  نامجرت  لاق  لـیقیب و  دوش  لـح 
نا دوب  رهاظ  قح  رون  - 1 زا : دنترابع  میاهدرک ، حرطم  هک  یبلطم  هب  طوبرم  تایبا  اضفلا  قاض  ءاضقلا 

انـشآ يرحب  ود  ره  رون 3 - تفاـتیم  یمه  شیاـپ  رـس و  زا  رود  دـش ز  ادـیپ  وچ  قح  یلو  نآ  یلد 2 - لها  رگا  یـشاب  نیب  کـین  یلو  رد 
یتسدوب وت  ياقل  يا  ناهج 5 - رد  دزیخ  راک  زا  راک  کیل  نآ  هن  یتسدوب  وت  مقوشعم  تفگ  هتخود 4 - رب  نتخودیب  ناج  ود  ره  هتخومآ 

هدوب تهج  نیمهب  تسا  لگ  رد  شیاپ  هک  ره  ریگتـسد  تسا  لد  رد  ار  ام  هچ  ره  نامجرت  لاق 6 - لیقیب و  دوش  لح  وت  زا  لکشم  نآ  هن 
ره باوج  شرادـید  يولوم  حالطـصاب  هک  تسا  هتفرگ  تروص  ماـقمالاو  ناـیبرم  نآ  تیبرت  تحت  بلغا  یحور  ياهندـیدرگ  هک  تسا 

مینادـیم ام  هتبلا  یئایب  وت  نوچ  دورب  لد  زا  مغ  هک  میوگب  هچ  میوگب  وت  اب  لد  مغ  یئایب  وچ  مدوب  هتفگ  يدعـس : لوقب  تسا و  هدوب  لاوس 
زا دــنرانکرب و  ینـالقع  يـالاو  ياـهتیلاعف  زا  هدوـب و  تاوهــش  تاـسوسحم و  رد  روهطوـغ  هـک  یناـسک  يارب  بـلطم  نـیا  مـضه  هـک 

هکنیا زا  كاب  هچ  یلو  تسا . ریذـپانناکما  طئارـش  یـضعب  رد  لکـشم و  رایـسب  دـناهدومن ، مورحم  ار  دوخ  یناسنا  یقـالخا  ياـهتمظع 
هن تایعقاو  هرابرد  نویدوهش  ناوراک  دارفا  هکنیا  اب  دننک ، مضه  دناوتیمن  حاورا  ملاع  رد  ار  یلاع  زار  دادعتـسا و  چیه  هک  دنتـسه  یناسک 

دآ زا  یناوارف  هدع  هراومه  گنس  لاغز  هوبنا  نایم  رد  اهبنارگ  ساملا  ياههگر  نانوچ  هکلب  دنتسین ، كدنا  اهنت 
یلو دننیبب ، ار  نانآ  ای  دنـشاب ، عالطایب  ییاههگر  نینچ  زا  اهگنـس  لاغز  رد  ناروهطوغ  هچ  رگا  درک ، دـنهاوخ  بلج  دوخب  ار  ناگدازیم 

نیمه تسا ، هداد  هتـشذگ  رد  یناحور  ردارب  کی  فیـصوت  رد  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج  نیا  دـیاش  دـنهدن . ناـنآ  هب  یتیمها 
نانچ ار  ناگدنیوگ  تفگیم ، ینخـس  رگا  . ) نیلئاسلا لیلغ  عقن  نیلئاقلادب و  لاق  ناف  تسا : هدومرف  تسا . ام  ثحب  دروم  هک  دشاب  بلطم 
هلمج نیا  ياوتحم  دوب ). ناگدننک  لاوس  شطع  هدننک  باریـس  يو  نخـس  دنیوگن و  ینخـس  عوضوم  نآ  يهرابرد  رگید  هک  دومنیم  عناق 

هچ رگا  ار  ناگدننک  لاوس  تشادیم ، زاب  رظن  راهظا  زا  ار  ناگدنیوگ  تیقیقح ، ندرک  وگزاب  تهجب  هکنانچ  وا  راتفگ  هک  تسنیا  المتحم 
عامتجا طیحم و  عضو  یگنوگچ  تلاخد  دیامن . عابـشا  میقتـسم  ریغ  روطب  تسناوتیم  دوبن ، نانآ  تالاوس  هجوتم  میقتـسم  روطب  شنانخس 

: دومن میـسقت  هدـمع  تمـسق  ود  رب  دـنوشیم ، حرطم  مدرم  يارب  هک  ار  یلئاسم  ناوتیم  تهج  کی  زا  اـهنآ  ياهخـساپ  تـالاوس و  زورب  رد 
، عامتجا طیحم و  کی  هب  نارود و  کی  هب  صاصتخا  نودـب  دـنراد ، هک  یتاـیوتحم  تیمومع  تهجب  هک  تسا  یلئاـسم  نآ  مکی ، تمـسق 
رد هک  یناهج  یناسنا و  يزغم  ياهدادعتسا  ساوح و  كرتشم  لوصا  يانبم  رب  هک  یفسلف  یملع و  لئاسم  دنـشابیم . حرطم  ناگمه  يارب 

نآ
یمیلقا و ياههدودحم  رد  لئاسم  هنوگ  نیا  هک  تسا  تهج  نیمهب  دشابیم و  لئاسم  مسق  نیا  زا  همه  دندرگیم ، حرطم  دننکیم ، یگدـنز 

ناسنا ایآ  دشابیم . اهناسنا  همه  يارب  حرط  لباق  زورب و  ضرعم  رد  تاعامتجا  اهطیحم و  اهنامز و  همه  رد  هتشگن ، دودحم  ینامز  یبتکم و 
نیداینب ياههزیگنا  لماوع و  هک  ینعم  نیا  هب  دراد . ندش  حرط  تیلباق  اهناسنا  همه  يارب  تسا ، لماکت  دشر و  لباق  تیبرت  میلعت و  تهجب 

هک دنتسه  یلولعم  یئانبور و  لئاسم  مود - تمسق  دراد . دوجو  لعفلاب  ای  هوقلاب  اهطیحم  عماوج و  اهنارود و  همه  رد  لئاسم  هنوگنیا  حرط 
يارجم رد  لئاسم  نآ  دوخ  یلو  دنـشابیم ، مومع  يارب  حرط  لباق  مکی  تمـسق  دـننام  اهنآ  یلک  للع  یئانبریز و  لوصا  هب  رظن  اـب  هچ  رگا 
لوصا رگا  دروآیم . دوـجوب  ینیـشام  یگدـنز  هک  یلئاـسم  دـننام  دـنیآیم  دوـجوب  یعاـمتجا  یطیحم و  اـی  یناـمز  تاـصتخم  طـیارش و 

هطقن هب  هطقن  کی  زا  لاقتنا  رد  تعرس  بلاط  رشب  ایآ  هکنیا  الثم  دید : میهاوخ  میریگب ، رظن  رد  ار  ینیـشام  یگدنز  یلک  للع  یئانبریز و 
ای تسا ، هتـشاد  تبثم  خـساپ  یعیبط  روطب  هدوب و  حرط  لباق  هراومه  نآ ، جـئاتن  عیرـس و  ياـهتکرح  هب  زاـین  هب  رظن  اـب  هناـی ؟ تسه  رگید 

سا يرشب  ناور  زغم و  ندش  يریگ  بلاق  ایآ  هک  هلاسم  نیا  دوخ  اما  دوش . هداد  نآ  هب  تبثم  خساپ  تسیابیم 
دربراک یگنوگچ  زا  یشان  هک  ناسنا  تیدوجوم  ظفح  يارب  نیشام  يهرطیـس  نتخاس  دودحم  ناکما  هب  رظن  اب  هک  تسا  یلاوس  هن ؟ ای  ت 

رد هک  یتقو  نینچمه  دیامنیم . زورب  يدـج  روطب  دناهدیـشچ  ارنآ  معط  هک  ضحم  ینیـشام  تاعمتجم  اهطیحم و  رد  تسا ، هتـشگ  نیـشام 
، مکی تمـسق  دـناهتفای : لیکـشت  تمـسق  ود  زا  اهگنهرف  نآ  مینیبیم : مینکیم ، تقد  يرـشب  تاـعمتجم  زا  کـی  ره  صوصخم  ياـهگنهرف 
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رادروخرب ریگارف  تیمومع  زا  میتفگ  هکنانچ  لوصا  نیا  دراد و  دوجو  يرـشب  داهن  رد  هک  تسا  یئارگ  گنهرف  صتخم  هب  طوبرم  لوصا 
دوجوب دوخ  يارب  ار  یـصاخ  لئاسم  اهنآ  زا  کـی  ره  هک  تسا  گـنهرف  یئاـنبور  رـصانع  اـهدومن و  تایـصوصخ و  مود ، تمـسق  تسا .

يراـمیب و هک  تسنیا  تفرگ ، بلطم  نیا  زا  ناوـتیم  هک  یمهم  جـئاتن  زا  یکی  تسین . دـیدرت  لـباق  میدـش  رکذـتم  هک  بـلطم  نـیا  دروآ .
رب طیحم  هک  ماگنه  نآ  رد  دـشاب . هدوب  رثوم  دوخب  صوصخم  تالاوس  ندروآ  دوجوب  رد  دـناوتیم  عامتجا  طـیحم و  کـی  عضو  تمـالس 

تسا یعطق  دشاب ،) هدوب  رتهب ) یگدنز  رتشیب ، تذل  هچ  ره   ) لصا هب  دنتـسم  عمتجم  وج  رد  هیراج  لوصا  هدش و  هتخاس  تذل  لصا  يانبم 
رگا نینچمه  دوب . دـهاوخ  روحم  نیمه  لـئاسمب  طوبرم  هحورطم  تـالاوس  هجیتن  رد  تشگ و  دـهاوخ  تذـل  روحم  رب  لـئاسم  هدـمع  هک 

صا دشاب و  هدش  يزیر  یپ  یئوجدوس  يارب  طیحم  عضو 
تشگ و دـهاوخ  تعفنم  تلاـصا  روحم  رب  لـئاسم  هدـمع  هک  تسا  یعطق  دـشاب ، دنتـسم  تعفنم ) تلاـصا   ) هب عمتجم  وج  رد  هیراـج  لو 

یقلت لوبقم  هکیروطب  هحورطم  تالاوس  خساپ  عماوج  اهطیحم و  هنوگنیا  رد  دوب . دهاوخ  لئاسم  نامه  اب  بسانم  هحورطم  تالاوس  اتعیبط 
رگا ینعی  تروصنیا ، ریغ  رد  و  دوش ، هدارا  یتسرپ ) دوس  ای  تذـل  الثم   ) عمتجم طیحم و  وج  رب  مکاح  هدـیدپ  نامه  ياـضتقمب  دـیاب  دوش 

دهاوخب دـنک و  کیرحت  ار  وا  نادـجو  شیناسنا  تفارـش  هدوب و  هاگآ  عمتجم  طیحم و  نانچ  وج  يراـمیب  زا  هک  دـشاب  یناـسنا  وگخـساپ 
، مدرم ریگمـشچ  هدوت  هاگدـید  زا  دـنک ، حرط  يروحمدوس  ای  يروحم  تذـل  رد  هدـش  هتفریذـپ  لئاسم  یهاـبت  تهجب  ار  تـالاوس  یچوپ 
ره يارب  . ) داه موق  لکل  و  ياضتقمب : هک  تسا  هدوب  نیا  اهناسنا  هرابرد  هیلاع  فاطلا  زا  یکی  یلو  دـش . دـهاوخ  هدرمـش  دودرم  لـهاج و 

هدوب مه  یکانفـسا  تیلقا  رد  هچ  رگا  مدرم  زا  یهورگ  نورد  رد  ار  تیناسنا  یلاع  لـئاسم  هراومه  دراد ). دوجو  ياهدـننک  تیادـه  یموق 
ریغ ای  میقتـسم  یمـسر ، ریغ  ای  یمـسر  روطب  ار  لاوس  تمالع  هدومن و  کـیرحت  دـشاب ، هدوب  مه  درف  کـی  هلیـسوب  هچ  رگا  یتح  دنـشاب ،

اب يرـشب  تشونرـس  هزورما  هک  تسین  مولعم  دوبن ، يدنوادخ  گرزب  فطل  نیا  رگا  دهدیم . رارق  هاگآ  مدرم  نامـشچ  لباقم  رد  میقتـسم 
روکیپا تارکفت  تیمکاح 

فیطل و رایـسب  ناتـساد  دـماجنایم ! اجکب  دـشیم و  هچ  نایزیگنچ  زیگنچ و  نایـسباه و  سباه و  نایلوایکام و  یلوایکام و  نایروکیپا و  و 
دمن ریز  رد  هرخالاب  دنک و  شوماخ  ار  دوخ  یئوگ  قح  تسناوتن  کقلد  هنوگچ  هک  میروایب  دایب  ار  دمرت  ریما  اب  کقلد  يزاب  يهدنزومآ 

شروآ ربک  هش  ناو  هش  هش  تفگ  تخاتب  هش  مشخ  دوز  شدرک  تام  تخاب  جنرطـش  یمه  کقلد  اب  هاـش  تفگیم - هش ) هش   ) فاـحل و 
وا ریم  دومرف  نتخاب  رگید  تسد  نامالا  کقلد  تفگ  درک و  ربص  نابتلق  يا  تهش  کنیا  ریگب  هک  شرس  رب  دزیم  جنرطـش  نآ  کی  کی 

تفر جنک  رد  کقلد و  نآ  دـیهجرب  دـش  تاقیم  نتفگ و  هش  هش  تقو  دـش  تام  هش  رگید و  تسد  تخاب  ریرهم  زا  روع  هک  نازرل  نانچ 
تـسیچ يدرک  هچ  یه  یه  هش  تفگ  دهر  هش  مشخز  ات  ناهنپ  تفخ  دمن  شـش  ریز  اهـشلاب و  ریز  تفت  میب  زا  دـنکف  دوخ  رب  دـمن  شش 

نم ز تاـم و  وت  يا  فاجـس  شتآ  روآمشخ  وت  وچ  اـب  فاـحل  ریز  زج  تفگ  قـح  ناوـت  یک  نیزگ  هاـش  يا  هش ، هش  هش ، هش  تفگ  نیا 
ار لاوس  حرط  یئاناوت  عامتجا ، طیحم و  ياضف  رب  مکاح  ياهـشیوشت  تابارطـضا و  یهاگ  تاهتخر  ریز  هش ز  هش  منزیم  تام  هاـش  مخز 

نیا رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دیامنیم . بلس  یئوگخساپ  هتسیاش  ياهناسنا  زا  ار  خساپ  تردق  وج و  قح  ناگدننک  لاوس  زا 
. نیلووسملا نم  ریثک  لشف  نیلئاسلا و  نم  ریثک  قرطال  بوطخلا  بزاوح  رومالا و  هئارک  مکب  تلزن  ینومت و  دقف  دق  ول  و  دیامرفیم : دروم 

رـس رب  ثداوح  نیرتدیدش  دندمآ و  دورف  امـش  رب  هتـساوخان  راوگان و  روما  و  متـسبرب ) امـش  نایم  زا  تخر  ینعی   ) دیدرک مگ  ارم  رگا  (و 
تـسکش اهلاوس  خساپ  رد  نیلووسم  زا  يریثک  عمج  تخادنا و  دنهاوخ  نیئاپب  رـس  ناگدننک  لاوس  زا  یناوارف  هدـع  دـنتفرگ ، نتخات  امش 

يارل عضوم  یلا  عضوم  نم  هرهظ  یلع  يدرلا  لقنی  راه ، فرج  افشب  لزان  لزنملا  اذهب  لزانلا  ناف  مکئاوهال ، اوداقنت  و ال  دروخ .) دنهاوخ 
هب دنک ، طوقس  یتیعقوم  نینچب  هکیسک  اریز  دیـشابن ، دوخ  ياهاوه  عیطم  و   ) براقتی برقی  قصتلی و  الام  قصلی  نا  دیری  يار  دعب  هثدحی 
زا دروآیم ، دوـجوب  ییار  زا  سپ  هک  ییار  تهجب  ار  دوـخ  تکـاله  یـصخش  نینچ  تسا . هدرب  ارنآ  لیـس  هک  هداـتفا  ياهناـخدور  يهـبل 
نآ دنک  کیدزن  دبسچیمن و  هک  ار  هچنآ  دنابـسچب  دهاوخیم  هنادرخبان ) تاکرح  نآ  اب  درخبان  نآ  . ) دزاسیم لقتنم  رگید  لحم  هب  یلحم 
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زا نآ  ندرک  لـقتنم  شود و  رب  تکـاله  ندرک  راـب  یتـسرپ  يوـه  صتخم  نیرتیـساسا  زا  یکی  تـشگ ). دـهاوخن  کـیدزن  هـک  ار  هـچ 
صو يارب  لوقعم ) تایح   ) هدننک میظنت  نیناوق  لوصا و  همه  زا  نتخیسگ  ینعی  يوه  زا  يوریپ  تسا . رگید  یتیعقومب  یتیعقوم 

یلایخ رب  دـشابیم - کلذریغ  یتسرپ و  ترهـش  ماقم و  هاج و  لماش  هک  یلاـیخ  یتذـل  کـی  يارب  اـی  دودـحم  یعیبط  تذـل  کـی  هب  لو 
زا نتخیسگ  دیامن و  هولج  تیمهایب  هچ  رگا  ینوناق  لصا و  ره  زا  ندرک  یلاخ  هناش  ناشگنن و  ناشمان و  یلایخ  رب  ناشگنج  ناشحلص و 

هتشر کی  ره  ندش  هتخیـسگ  اب  و  تسا ، لوقعم ) تایح   ) زا ياهتـشر  نتخیـسگ  تقیقح  رد  دیامن ، زیچان  رظنب  هچ  رگا  ینوناق  لصا و  ره 
رد مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  روطنامه  هجیتن  رد  دریگب . ارنآ  يولج  دناوتیمن  يزیچ  چیه  هک  تسا  یتکاله  یگرم و  لوقعم ) تایح   ) زا

، دـنکیم زاربا  هک  ییار  ره  دراد . تیعقوم  نآ  هب  صوصخم  یتکـاله  یتـیعقوم  ره  رد  یـصخش  نینچ  دـیامرفیم ، ریـسفت  دروـم  تـالمج 
هک يرامیب  نآ  هکنانچ  دـشکیم ، تکاله  راب  ار  دوخ  یگدـنز  لوط  یماـمت  یـصخش  نینچ  سپ  دروآیم . ناـغمرا  هب  وا  يارب  یتکـاله 

سفن ناگدـنز  نایم  رد  وا  لاحنیا  اب  دـشکیم . شودـب  دـبلاک  مانب  ار  دوخ  گرم  توبات  یگدـنز ، تاقوا  يهمه  درادـن ، جالع  وا  ضرم 
زا يربج  تیعبت  هب  ساـسحا  تکرح و  سفنت و  يارب  وا  دوخ  هکناـنچ  هک  تسا  یعیبـط  دوشیم و  بوسحم  ناگدـنز  زا  یکی  دـشکیم و 

لوصا و زا  تسا  روـبجم  دراد ، هعماـج  مدرم  اـب  هک  یطاـبترا  تهجب  نینچمه  تسا ، مزلم  یگدـنز  هب  طوـبرم  نیناوـق  لوـصا و  يرادـقم 
طب یعامتجا  یگدنز  نیناوق 

راهظا دهدب ، يار  دنک ، تلاخد  روما  رد  نارگید  دـننام  مه  وا  هک  دوشیم  بجوم  يربج  یمازلا  تیعقوم  ود  نیا  دـیامن . يوریپ  يربج  رو 
هک تسا  يوه  طـقف  ینعی  دـنکیم ، يوه  زا  داـیقنا  هک  تهجنادـب  یلو  دـنک ، تکرـش  عیزوت  اـب  دـیلوت  رما  رد  ددـنبب ، دـهعت  دـیامن ، رظن 

تلاصا وا  يارب  ینوناق  یلـصا و  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  نووش  زا  کی  چـیه  رد  اذـل  دـهدیم ، لیکـشت  ار  وا  یگدـنز  للع  اههزیگنا و 
رد دوخ  یگدـنز  نووش  هرادا  يارب  تسا  روبجم  میدرک  هراشا  هک  روطنامه  فرطنآ  زا  یلو  دـنادیمن ، مزـال  ار  اـهنآ  زا  تیعبت  هتـشادن و 
هب ار  يروما  دنابـسچب و  رگیدـکی  هب  ار  يروما  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  هنوگناـمه  ینعی  دـنک ، تکرـش  هیراـج  تاـیعقاو 

دهاوخن یقطنم  شتامادقا  زا  کیچیه  دراد ، تهجب  هکیتروص  رد  نوناق  لصا و  هب  هک  یئانتعایب  یتسرپيوه و  دـنک ، کیدزن  رگیدـکی 
هکنیا زا  دـیریگب  رظن  رد  ار  ادـخ  ار ، ادـخ   ) مکل میهاربا  دـق  ام  هیارب  ضقنی  ـال  و  مکوجـش ، یکـشی  ـال  نم  یلا  اوکـشت  نا  هللا ، هللااـف  دوب .

.( تسا هتشگ  مکحم  امش  يارب  هک  دنکـشب  ار  يزیچ  دوخ  يار  اب  دناوتن  دنک و  لئاز  امـش  زا  هودنا  دناوتن  هک  دیربب  یـسک  شیپ  تیاکش 
يارب مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تهجنادب  دوش . هتخاس  يو  زا  يراک  هک  دینکن  وگزاب  یسک  يارب  ار  دوخ  جنر  درد و 

درد هرابرد  ندوشگ  تیاکش  هب  نابز  زا  دیزیهرپب  هک  تسا  هدومرف  رارکت  اب  ار  هللا  يهلالج  ظفل  جنر  درد و  راهظا  تیمها  ندرک  دزشوگ 
ردـق و زا  لهاان  صخـش  رظن  رد  درد  زا  هوکـش  هلان و  اریز  تسا ، تسیاشان  رایـسب  راک  نیا  هک  دوشیم  مولعم  نـالها ، اـب  شیپ  رد  جـنر  و 

ياجب هک  دنتـسه  ياجب  هک  دنتـسه  ياراکبان  نیا  ضرعم  رد  هراومه  لهاان  مدرم  دنادرگیم . تسپ  لیلذ و  ار  نآ  دـهاکیم و  ناج  تمیق 
مدآ جـنر  درد و  رب  دـننزب و  يرگید  ياـهمخز  اـی  مخز  جـنر ، درد و  لـیلقت  ياـجب  ینعم و  يداـم و  نیهورجم  مخز  رب  نتـشاذگ  مـهرم 
درد نآ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تسا  تیمهااـب  يردـقب  نآ ، شزرا  تاـعارم  تاذ و  مارتحا  دـنیازفیب . جـنر  درد و  رد  روهطوغ 
نابز تسا  كاندرد  هچ  اتقیقح  دیامرفیم . درد  لمحت  هب  روتسد  انمـض  هدومرف و  یهن  نالهاان  هب  هعجارم  زا  تیناسنا  ملاع  گرزب  يانـشآ 

یخلت درادن و  هجنکش  رجز و  اب  یئانشآ  هکیناسک  شیپ  رد  ناراگزور  ياهیخلت  اهیراوگان و  نتخاس  فرطرب  دیما  هب  ندوشگ  هوکـش  هب 
دنک زاب  دنمدرد  ناسنا  هب  دادمتسا  دروم  رهاظب  صخش  نآ  هک  تسا  یتتامش  نابز  نیا ، زا  رتکاندرد  دناهدیشچن . ار  اهتبیـصم  يازگیاج 

، هصالخ دهدب . رارق  مه  باطخ  باتع و  دروم  ار  شزاون  هب  دنمزاین  ياونیب  نآ  جالع ، اود و  مهرم و  نداد  ناشن  ياجب  و 
دسانشیم و ار  ناج  هن  هک  دوش  هدرب  یـسکب  يور  هودنا  درد و  عفر  يارب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  یلیخ  وا  تاذ  مارتحا  یمدآ و  ناج  شزرا 
ای دـنناوتیمن  هکیناـسکب  ندرب  هاـنپ  عوجر و  زا  یهن  هک  دوریم  يوق  لاـمتحا  يدـعب ، تـالمج  نتفرگ  رظنرد  اـب  ار . نآ  مارتحا  شزرا و  هن 

يارب نانآ  هک  دـشابیم  مومع  روطب  تردـق  نابحاص  نارادـمامز و  هب  رظان  ادـکوم  دـنزاسب ، عفترم  ار  ام  تالکـشم  اهدرد و  دـنهاوخیمن 
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: هبر رما  نم  لمح  ام  الا  مامالا  یلع  سیل  هنا  دـنرادرب . یمدـق  نانآ  تالکـشم  اهدرد و  نتخاـس  عفترم  قیرط  رد  اـت  دـنرادن  غارـس  اـهناج 
تقیقح  ) اهلها یلع  نامهـسلا  رادـصا  ایقحتـسم و  یلع  دودـحلا  هماقا  هنـسلل و  ءایحالا  و  هحیـصنلا ، یف  داـهتجالا  و  هظعوملا ، یف  غـالبالا 

رد شـشوک  تیاهن  هظعوم و  دروم  رد  غـالبا  تسا : هدـش  لـحتم  ادـخ  رما  زا  هکنآ  زج  تسین  يزیچ  اوشیپ  صخـش  هدـهع  رب  هک  تسنیا 
دیاب هک  ماما  فئاظو  شنابحاصب ). اهبیصن  اهمهس و  ندناسر  جارخا و  نانآ و  ناقحتسم  رب  دودح  نتشاد  اپرب  تنس و  ءایحا  یهاوخریخ و 

حرطم ار  یلـصا  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  تسخن  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  همئا  یملع  ماـقم  دـهدب و  ماـجنا  ار  اـهنا  تیدـج  تیاـهن  رد 
تسا اوشیپ )  ) ماما هدهع  رب  هک  یفیاظو  ندوب  یهلا  زا  تسترابع  لصا  نآ  تسا . تیمها  اب  هداعلاقوف  هک  دیامرفیم 

هتسیاش هک  ادخ  لوسر  زا  عامـس  قیرط  زا  ای  نآرق  قیرط  زا  ای  دشاب  ادخ  هب  دنتـسم  دیاب  دهدب  ماجنا  ماما  دیاب  هک  فئاظو  نآ  همه  ینعی  . 
هللا بادآ  هب  بدات  زا  یشان  ینورد  يافـص  هجیتن  رد  هک  تایعقاو  اب  طابترا  ماهلا و  ثیدحت و  هار  زا  ای  تسا ، يدنوادخ  یحو  یگدنریگ 

هچ رگا  دنـسریمن  العا  هجرد  نیا  هب  املع  زا  کی  چیه  نیموصعم  همئا  زا  ریغ  هک  تسا  یهیدب  و  دیآیم . دوجو  هب  هللا  قالخا  هب  قلخت  و 
یهللا قرط  رب  دوشیم  دنتـسم  ماکحا  همه  عیـشت ، ملاع  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـشاب . هدوب  اراد  ار  دوخ  راگزور  یملع  ماقم  نیرتالاب 

جنپ هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریماو  تسا  عونتم  ددـعتم و  یهللا  فئاظو  نیا  مالـسلامهیلع  همئا  زا  داهتجا  رظن و  تلاـخد  نودـب 
نیرتمک دوش و  غیلبت  شطیارـش  همه  اب  زردنا  دنپ و  هک  تسنیا  هظعوم  رد  غالبا  يانعم  هظعوم . رد  غالبا  - 1 تسا : هدومرف  نایب  ار  هفیظو 

هدامآ دـعاسم و  هدنونـش  یناور  يزغم و  لاح  دـشاب . بسانم  ظعو  يارب  تیعقوم  هدنونـش . يارب  هن  دـشاب  هتـشاد  هدـنیوگ  يارب  هن  یماهبا 
نیلوا و ار  دوخ  هدـنیوگ  دـیامن . زاربا  صولخ  قدـص و  يور  زا  ارنآ  دـشاب و  هتـشاد  ناـمیا  دوخ  هتفگ  هب  هدـنیوگ  دـشاب . هدوـب  شریذـپ 

یئوگ س هک  دریگب  تروص  نانچ  هدش  زاربا  بلاطم  تیعقاو  درادب . بوسحم  هدنونش  نیرتهاگآ 
تیمها اب  دیاب  دوشیم  زاربا  هک  یبلاطم  رد  تقد  رتیلک  روطب  درک . دـنهاوخ  همکاحم  ار  وا  بلاطم  نآ  ناصـصختم  نیرتگرزب  دـعب ، یتعا 

دروـم تسا  هتفرگ  ماـجنا  نآ  يور  هک  يراـک  تین و  ياـنبم  رب  تسا ، هدـش  جراـخ  ناـهد  زا  هک  یفرح  ره  تسا  یعطق  اریز  دوـش ، یقلت 
دنسپب و نارگیدب  يدنسپیم  دوخ  هب  هک  ار  هچنآ   )) تباث هدعاق  هب  رظن  اب  یهاوخریخ . رد  ششوک  تیاهن  - 2 تفرگ . دهاوخ  رارق  هذخاوم 

ياههرطق هک  تسا  یئایرد  هب  هیبش  اهناسنا  ياهنم  هک  تسا  هدش  نشور  تقیقح  نیا  دنـسپن ،)) نارگیدب  يدنـسپیمن  دوخ  هب  هک  ار  هچنآ 
هب هک  ياهثداح  ره  نینچمه  تسا ، رثوم  نآ  ءازجا  همه  رد  دوشب  ایرد  زا  یئزج  رد  تکرح  نیرتمک  هکنانچ  و  دـنرگیدکی ، هب  لـصو  نآ 
اب طابترا  لاح  رد  ناسنا  کی  هب  هک  يدیفم  شزاون  ای  كانرد  هبرـض  لقادـح  ای  تسا . هتـشگ  دراو  اهناسنا  همهب  دوشیم ، دراو  ناسنا  کی 

، تقیقح نیارباـنب  تشگ . دـهاوخ  رثاـتم  شزاون  اـی  هبرـض  نآ  زا  زین  هدـننک  دراو  ناـسنا  ناـمه  دوـشیم ، دراو  هعماـج  کـی  اـب  درف  کـی 
هرابرد یهاوخدـب  یـشیدنادب و  هکنانچ  تسا ، نتـشیوخ  هراـبرد  یـشیدناریخ  یهاوخریخ و  تهج  کـی  زا  نارگید ، هراـبرد  یهاوخریخ 

هلآ هیلع و  یلص  مرکا  ربمایپ  تنس  تنس ، زا  دوصقم  تنس . يایحا  - 3 تسا . نتشیوخ  هرابرد  یهاوخدب  یشیدنادب و  تقیقح  رد  نارگید 
هک تسا 

لیـصا عبنم  نیمود  مینادـیم  هک  هنوگنامه  تنـس  دـشابیم . نآ  يونعم  يدام و  دـعب  ود  رد  اهناسنا  تاـیح  داـسف  حالـص و  هئارا  شیاوتحم 
هدمع مسق  هس  رب  تسا ، هدش  هداد  حیضوت  هتشذگ  تادلجم  رد  هکنانچ  تنس  تسا . بجاو  یناملسم  ره  رب  نآ  زا  تیعبت  هک  تسا  مالسا 
رکذتم هتشذگ  ثحبم  رد  هکنانچ  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  مولع  نوچ  و  موصعم . ریرقت  موصعمم  لعف  موصعم ، لوق  ددرگیم : میـسقت 

مالسلامهیلع نیموصعمهمئا  ریرقت  لعف و  لوق و  لماش  نآ  یمومع  يانعمب  تنس  اذل  تسا ، مرکا  ربمایپ  زا  ذاختا  نآرق و  هب  دنتـسم  میدش ،
. دومن هدافتسا  لماک  روطب  دیجم  هللا  باتک  زا  ناوتیمن  نآ  نودب  هک  تسا  ینامسآ  باتک  نیبم  رـسفم و  ینعم  کی  هب  تنـس  ددرگیم . زین 

تنـس هب  يزاین  دشابیم و  لماک  حوضو  اب  يرـشب  فیلاکت  ماکحا و  دـئاقع و  همه  هدـننک  وگزاب  یئاهنت  هب  نآرق  دـننکیم  نامگ  هکیناسک 
ماکحا و دئاقع و  تایـصوصخ  هک  مینادیم  همه  اریز  دنیامنیم ، يزرو  ضرغ  ای  دـنرادن و  حیحـص  عالطا  مالـسا  زا  ای  اعطق  درادـن ، دوجو 
زا تنـس  رگا  تسا . ناوتان  اهنآ  مهف  اـی  ناـیب و  زا  مه  یلومعم  لوقع  هک  تسا  ینیقی  تسا و  هدـماین  دـیجم  نآرق  رد  تاـیلک  فیلاـکت و 
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نامیم يریگتربع  يارب  اهناتساد  هدنزاس و  قالخا  تایلک  فیلاکت و  ماکحا و  دئاقع و  تایلک  طقف  دوش ، فذح  یمالسا  عبانم 
ماکحا دئاقع و  يهمه  ریسفت  حیضوت و  تایـصوصخ و  نایب  هب  یفاو  هک  یلقع  یلک  يایاضق  يرادقم  تسا و  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  د 

هدینـش دنرادیمرب ، ار  نیتسخن  ياهمدـق  یـسانشمالسا  تفرعم و  ریـسم  رد  هک  ناحولهداس  یخرب  زا  یهاگ  دنـشابیمن . یمالـسا  فیلاکت  و 
زا هن  ناحولهداس  نیا  میدرک ، هراشا  الاب  رد  هک  روطنامه  میرادن ! ثیداحا  رابخا و  هب  یجایتحا  اذـل  تسا ، یفاک  ام  يارب  نآرق  هک  دوشیم 

مدـق دـیاب  هک  دناهدینـش  ناحولهداس  نیا  لقع . عامجا و  تنـس و  نآرق و  زا  تسترابع  هک  نآ  عبانم  زا  هن  دـنراد و  لماک  یعالطا  مالـسا 
تاقیقحت و هک  یئاهینوگرگد  تارییغت و  لباقم  رد  هک  دنادیمن  یلو  تشگ ، اهر  دـیلقت  دـیق  زا  تفگ و  يدـیدج  زیچ  تشادرب و  ياهزات 

يارب یمظن  هن  دراد و  دوجو  یملع  هن  اهنآ  نودـب  هک  دراد  دوجو  تباث  ياـیاضق  اهدـص  دـنکیم ، باـجیا  ار  رتدـیدج  ینانخـس  تارظن و 
و یقافآ )  ) ینورب ناهج  ره  رد  یلک  نیناوق  شریذـپ  تخانـش و  نودـب  دـناوتیم  یـسک  هچ  الـصا  نآ . یحور  يدام و  داعبا  رد  یگدـنز 

نخـس هدـیقع و  دـیاب  هظحل  ره  ام  هکنیا  يانعم  نیاربانب ، دـیامن !؟ ریـسفت  ار  روبزم  ناـهج  ود  رد  هثداـح  ریغت و  نیرتمک  یـسفنا )  ) ینورد
! میرادن یتسه  ملاع  رد  یلک  تباث و  زیچ  چیه  ام  دیوگیم : هدنیوگ  هک  تسین  نیا  زج  تقیقح  رد  میشاب ، هتشاد  ياهزات 

، نآ ياهیئامنهار  تنـس و  يانعم  رد  یفاک  هجوت  اب  تسا و  ینآرق  سدـقم  تاـیآ  لوزن  زا  فدـه  هک  هچنآ  هب  قیقد  رظن  اـب  لاـح ، رهب  ! 
ربتعم ثیدح  نآ  تیمها  هب  ناوتیم  هک  تسا  اجنیا  زا  تسا . دیجم  نآرق  هدننک  ریسفت  هدنهد و  حیضوت  تقیقح  رد  تنس  هک  دوشیم  تباث 

. یترتع هللا و  باتک  نیلقثلا : مکیف  كرات  ینا  درب : یپ  دـناهدرک ، لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ینـس  هعیـش و  هورگ  ود  ره  هک 
ریسفت هک  تسا  ترتع  نیا  مترتع ). يرگید  تسا و  نآرق )  ) ینامسآ باتک  یکی  متشاذگ : گرزب )  ) نیگنس تناما  ود  امش  نایم  رد  نم  )

. دوب ینعمیب  فورعمرپ ، رایـسب  ثیدـح  نیا  دوبن ، يزاین  يرگید  زیچ  هب  نآرق ، دوجو  اـب  رگا  و  دراد ، هدـهعب  ار  هللا  باـتک  هجوت  تنس و 
همه نیا  دننک ، هدافتسا  نآ  زا  دراوم  همه  رد  طیارش و  لاوحا و  همه  رد  دنتـسناوتیم  ناگمه  دوب و  یفاک  نآرق )  ) هللا باتک  رگا  هکنانچ 

یتارابع اب  دناهدرکن ، لقن  ار  نیلقث  ثیدح  هکیناسک  یتح  و  دـمآیمن . دوجوب  تسا ، هدرک  رپ  ار  ینـس  هعیـش و  خـیرات  هک  هقفت  داهتجا و 
دودح يهماقا  - 4 دناهداد . رارق  لمع  دروم  هناعطاق  ارنآ  هدرک و  لقن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تنـس  يارجا  ترورـض  فلتخم 

دارفا نایم  توافت  نودب  دنشابیم  دح  لومشم  هکیناسک  همه  رب  دودح  يارجا  اهنآ . ناقحتسم  رب 
لامک اب  تسا . نیملسم  هعماج  ياوشیپ  هدهع  رب  یهلا  فیلاکت  نیرتیساسا  زا  قوقح ، ربارب  رد  يواسم  روطب  مدرم  همه  نداد  رارق  دننام  ، 
مدرم يواست  هدوب و  نانآ  یتایح  تینما  مدرم و  یگدـنز  مظن  نماـض  لـماوع  نیرت  تیمهااـب  زا  قوف  عوضوم  ود  تفگ : ناوتیم  تحارص 

هب اـهنآ  ندـناسر  اهمهــس و  جارخا  - 5 تـسا . ضیعبت  نودــب  دارفا  هـمه  رد  یتاذ  تیثـیح  فرــش و  ساـسحا  بجوـم  قوـقح ، ربارب  رد 
زا تسترابع  هک  تسا  یناسنا  یگدـنز  زاین  نیرتیـساسا  هدـننک  فرطرب  تسا ، هعماـج  ربهر  هدـهع  رب  هک  یهلا  فیلکت  نیا  شناـبحاص .

نوگانوگ یعاونا  رد  مراهچ  دلجم  رد  اصوصخم  هتـشذگ  تادـلجم  رد  اهناسنا  يداصتقا  دـعب  تیمها  هب  طوبرم  لئاسم  وا . يدام  تشیعم 
دنع نم  ملعلا  راثتسم  نع  مکسفناب  اولغشت  نا  لبق  نم  و  هتبن ، حیوصت  لبق  نم  ملعلا  اوردابف  دنیامرف . هعجارم  تسا ، هدش  حرطم  بلاطم  زا 

ناگدنراد زا  یملع  هدافتـسا  زا  هکنآ  زا  شیپ  دکـشخب و  نآ  یندـییور  هکنآ  زا  شیپ  ملع  نتفرگ  يارب  دـینک  یتسدـشیپ  مدرم ، يا   ) هلها
اب طاـبترا  زا  هکنآ  زا  شیپ  دتـسیاب و  زاـب  ندـییور  زا  ملع  هکنآ  زا  شیپ  دـیوش ). اـههنتف  ثداوح و  رد  ندروخ  هطوغ  هب  فرـصنم و  ملع 

نینموملاریما ع روظنم  هک  دوریم  لامتحا  دینک . یتسدشیپ  ملع  يریگارف  هب  دیوش ، لوغشم  نتشیوخب  هتشگ و  مورحم  ملع  حیحص  عبانم 
ناـنچ یمدآ  تیدوجوم  هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب ، ناـسنا  زا  يدرف  ره  تیدوجوم  ملع ، هخاـش  اـی  هشیر  اـی  تخرد  ندیکـشخ  زا  مالـسلاهیل 

فورعم رایـسب  ياهلمج  دـشاب . هدوب  ملع  يریگارف  هدامآ  یلاـسنهک  هب  دورو  زا  سپ  اـصوصخم  یگدـنز و  ياـهنارود  همه  رد  هک  تسین 
زغم و رد  ملع  رهن  ندیکـشخ  لماوع  یتاـفآ ). ملع  يارب  تسا و  یتفآ  زیچ  ره  يارب  . ) تاـفآ ملعلل  هفآ و  ءیـش  لـکل  دـیوگیم : هک  تسا 
هک ز ناد  یتصرف  :( )) ظفاح لوقب   ) اذل تسا . ناوارف  رایـسب  دشاب  ملع  ندییور  نایرج و  زا  عنام  هک  یناسنا  داعبا  رگید  یگدرـسفا  لماوع 
هن دـشاب ، هدوب  ناسنا  دوخ  یناور  يزغم و  عبانم  زا  هدنـشوج ، یقیقحت و  ياـهشناد  ملع ، زا  روظنم  رگا  و  تسین )) همهنیا  ناهدـب  اـت  بل 
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هک دراد  یترورض  نانچ  نآ ، ندروآ  تسدب  يارب  تصرف  ندرمـش  تمینغ  یتسدشیپ و  یقیقحت ،) تاعوضوم  رد   ) يدیلقت ياههتخودنا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  ینابر  تاحفن  نامه  مولع  هنوگنیا  تایح . لماع  نیرتیتایح  ندروآ  تسدب  يارب  یتسدـشیپ 

قح ياهتحفن  هک  ربمغیپ  تفگ  اهل  اوضرعتف  الا  تاحفن  مکرهد  مایا  یف  مکبرل  نا  الا  تسا : هدومرف  اـهنآ  ندرمـش  تمینغ  هب  روتـسد  ملس 
امش دمآ  ياهحفن  ار  تاحفن  نینچ  نیا  دیئابر  رد  ار  تاقوا  نیا  دیراد  شه  شوگ و  قبس  درآیم  مایا  نیردنا 

قشع اصوصخم  شات  هجاوخ  ینامناو  مه  نیزا  ات  شاب  هاگآ  دیـسر  رگید  هحفن  تفر  دیـشخب و  ناج  تساوخیم  ار  هک  ره  تفر  دید و  ار 
یگدرـسفا و ضرعم  رد  اـههقالع  اـهقشع و  هکنیا  زا  شیپ  ماـقم ، هاـج و  لاـم و  ياـهیرگادوس  زا  نآ  ندوـب  رترب  هب  رظن  اـب  یباـیعقاو  هـب 
هک تسا  تروص  نیا  رد  دوش . یقلت  یگدـنز  هفـسلف  فدـه و  رـسفم  دـنک و  ذوفن  ناج  قاـمعا  رد  هک  هاـگنآ  اـت  تسا ، ندرک  شکورف 
هک شناد  يهرطق  تسا . یهلا  ملع  نارکیب  يایرد  هب  لصو  اریز  تشاد ، دهاوخن  ملع  راسهمـشچ  هب  هخاش و  هشیر و  هب  یهار  ندیکـشخ ،

كاخ زو  يوه  زا  شناهراو  نم  ناج  ردـنا  تسا  ملع  هرطق  هک : میامنیم  تلاسم  شیوخ و  ياـهایرد  هب  نادرگ  لـصتم  شیپ  يدیـشخب ز 
ینعی دـشاب ، خـیرات  دادـتما  رد  ملع  ياهراسهمـشچ  ای  اههخاش و  اههقاس و  اـی  اـههشیر  ندیکـشخ  روظنم ، هک  دوریم  يرگید  لاـمتحا  نت 
تقد زیگنافسا  نایرج  نیا  رد  دیئایب  ددرگ . دوکر  هب  ملع  نایرج  هکنآ  زا  شیپ  اهناسنا ، لاحب  دـیفم  مولع  يریگارف  هب  دـینک  یتسدـشیپ 

لیصحت يارب  تعیبط  زا  قلطم  رامثتسا  تخانش و  لابندب  ناتـسرپ  تردق  نایوجدوس و  هک  تسا  ینالوط  اهتدم  هک  میـشاب  هتـشاد  ار  مزال 
نیا رد  یناسنا  الصا  یئوگ  هکیروطب  دناهتخاس ، اهر  ار  ناسنا  دوخ  هداتفا و  وپاکت  هب  اهناسنا ، رب  يرگهطلس  عفانم و 

دوجوم ناـسنا  دـننام  عوضوم  نیمه  نوماریپ  هک  تسا  یناوارف  ياـهباتک  اـعدا  نیا  لـیلد  نیرتـهب  و  درادـن ! هتـشادن و  دوجو  یکاـخ  هرک 
هجیتن رد  تسا . هدش  وربور  ناگدنناوخ  مرگ  رایـسب  لابقتـسا  اب  هدش و  رـشتنم  هتـشون و  حالطـصا ) اب   ) اهروشک نیرتندمتم  رد  هتخانـشان 
هدننک وگزاب  هک  مه  یناسنا  مولع  فرصم ، رد  ندش  قرغ  یناعم و  لوصا و  زا  ندش  اهر  هب  وا  کیرحت  هکلب  دوخ  لاحب  ناسنا  يزاساهر 

. تسا هتفر  ندیکشخ  هب  ور  هرخالاب  یگدرمژپ و  لزنت و  هب  ور  تسا ، دیاب )) هکنانچنآ  ناسنا   )) و تسه )) هکنانچنآ  ناسنا   )) یلاع لئاسم 
نیرتيرورض هکلب  نیرتدیفم  هتفرگ ، دوخب  یملع  تاصخشم  اب  هدنبیرف  ياهفایق  ملع ، دوکر  نرادهیالط  زا  ياهدع  هک  تسنیا  روآتفگش 

نیا دنزاسیم !! دیدپان  تفرعم ، ناگنشت  هاگدید  زا  ار  اهنآ  هدومن و  نآ  کیزیفاتم  عون  اصوصخم  هفـسلف و  هب  مهتم  ار  یناسنا  ياهینتـسناد 
کی رد  کیزیفاتم . کیزیف و  ملاع  ود  هراـبرد  یـشنیب  هن  دـنراد و  تمکح  هفـسلف و  زا  یعـالطا  هن  دـننادیم و  ار  ملع  ياـنعم  هن  نایعدـم 
هتفای لیکشت  هبزور  ناتسرامیب  نلاس  رد  نارهت  رد  یـسانشناور  یکـشزپناور و  شناد  نارظنبحاص  زا  یکی  تشادگرزب  يارب  هک  ياهسلج 

ملع ياهیسررب  ملع و  ترورض  نایب  میظعت و  زا  سپ  دندوب ، هدمآ  ملاع  ود  نیا  دیتاسا  زا  يدایز  هدع  دوب و 
هدرک طارفا  ملاع  ملع و  ماقم  زا  دیجمت  روبزم و  نایب  رد  بناجنیا  هسلج ، نامه  رد  رضاح  دیتاسا  زا  یضعب  رظنب  یتح  هک  یبایعقاو  رد  ي 

تصش دودح  رد  نونکات  هک  دناهدرک  لقن  رصاعم  ياضف  زا  یضعب  دیتاسا ، نایاقآ  متفگ : ملاع  ملع و  خماش  ماقمب  مارتحا  لامک  اب  مدوب ،
نیا رد  رصتخم  روطب  ار  اهنآ  زا  لیلد  هدراهچ  هزورما  بناجنیا  هک  تسا  هدش  هماقا  هفسالف  نادنمـشناد و  فرط  زا  سفن  درجت  يارب  لیلد 

، ناور سفن ،  ) تسا وا  تاـقیقحت  تارکفت و  همه  يزکرم  هطقن  هـک  یعوـضوم  دنمـشناد ، کـی  يارب  اـیآ  درک . مهاوـخ  حرطم  ینارنخس 
يارب لیلد  تصش  دیابن  ایآ  دریگب و  رارق  یسررب  دروم  هبناج  همه  روطب  دیابن  تسا ، ینورد  ریدم  نامه  روظنم  هک  تیصخش ) نم ، دوخ ،

رد درجم  سفن  ناونعب  یتقیقح  نم  دیوگب : یـسک  رگا  دـهدب !؟ رارق  یـسررب  دروم  لماک  تقد  قیقحت و  اب  کیاکی  ار  سفن  درجت  تابثا 
نینموـملاریما هک  تسیاهدـنزاس  روتـسد  هچ  دـیآرب ؟ لـماک  روـطب  لـیلد  تصـش  لاـطبا  هدـهع  زا  دـیابن  اـیآ  مرادـن  غارـس  اـهناسنا  نورد 

نیا ریـسفت  رد  لامتحا  ود  نونکات  دینک . یتسدشیپ  نآ  يریگارف  يارب  دتـسیاب ، زاب  ندیئور  زا  ملع  هکنآ  زا  شیپ  دـناهدومرف : مالـسلاهیلع 
وهنا و  دریگب . رظن  رد  روبزم  يهلمج  يارب  مه  ار  يرگید  یناعم  دناوتیم  مرتحم  هدننک  هعلاطم  میدش و  رکذتم  هلمج 

زج اریز  دیوش ، رود  نآ  زا  زین  دوخ  دینک و  یهن  تشز  ياهراک  زا  ار  مدرم  و   ) یهانتلا دـعب  یهنلاب  مترما  امناف  هنع ، اوهانت  رکنملا و  نع  ا 
دنک اـج  هب  ناـکیپ  دـینک ). باـنتجا  تشز  روما  باـکترا  زا  دوخ  هکنآ  زا  سپ  مدرم ، ندرک  یهن  هب  دـیاهدش  روماـم  امـش  هک  تسین  نیا 
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!! يروخبارـش ياـهیتشز  نوـماریپ  ناراـسگیم  دادـیب  داد و  و  یئوـگغورد !! حـئابق  يهراـبرد  ناـیوگغورد  زردـنا  دـنپ و  ناـشن  رب  هاـگنآ 
رایسب يرونخس  نهیم !! زا  عافد  تعاجش و  هرابرد  تسا ، هدروخ  تسکش  نمشد  زا  ههبج  رد  ریصقت  يور  زا  هک  يزابرـس  یئارـسهسامح 

نخس ینزهار !! دسافم  نایب  هلیسوب  ناحولهداس  حاورا  ینزهار  هب  لاغتشا  اهنآ !! هب  باکترا  دایتعا و  اب  ردخم ، داوم  تارضم  هرابرد  حیصف 
دننام يراعشا  اب  هعماج  مدرم  بیدات  و  یسولپاچ !! یحادم و  تحاقو  هرابرد  لئاو  نب  نابحـس  دننام  یتح  نیغورد  یحادم  بکترم  نتفگ 
قـشع نابـسچ  رایـسب  لـگ  رد  نتفر  ورف  زا  مدرم  ندرک  یهن  و  نآ !! باـکترا  یئوگ و  صقاـنت  زا  باـنتجا  يارب  يرعم  يـالعلاوبا  راعـشا 

هراـبرد دـننک و  عمج  دوـخ  رود  ار  ناروناـج  یعفا  راـم  برقع و  هک  تسا  رثایب  هرخـسم و  رادـقم  ناـمه  نآ !! رد  نتفر  ورف  اـب  يزاـجم 
سنا رد  اههتشون  رگید  ردقب  یقالخا  ياهباتک  ارچ  هک  ار  نیا  تلع  دیابن  زگره  ام  دنیامرف !! هضافا  ندز  شین  تارضم 

. دـشاب هدوب  تایوتحم  نیرتیلاع  ياراد  تسا  نکمم  تسا و  باتک  باتک ، میزادـنیب . اهباتک  نآ  دوخ  ندرگب  دـنروآیمن ، دوجوب  رثا  اـهنا 
هدش تباث  هدعاق  نیا  دیئوگب : امش  تسا  نکمم  تسا ؟ مادک  هدنسیون  تسیک و  هدنیوگ  هک  تسنیا  دوش ، عقاو  تقد  دروم  دیاب  هک  هچنآ 

تسا حیحـص  هدعاق  نیا  يرآ ، تسا ). هتفگ  ارنآ  هک  یـسک  هب  هن  تسا  هتفگ  هک  هچنآ  هب  رگنب  . ) لاق نم  یلاال  لاق  ام  یلا  رظنا  هک : تسا 
رد هدنیوگ  لمع  مدع  لمع و  هک  تایعقاو  نآ  رد  اما  و  دشاب ، هتشادن  اهنآ  رد  يریثات  هدنیوگ  تیصخش  هک  تسا  یتایعقاو  يهرابرد  یلو 

تارـضم هک  ياهعماج  ای  درف  هکنیا  رگم  دزاسب ، رود  یتشز  نآ  زا  ار  مدرم  دناوتیمن  یتشز  کی  بکترم  هک  تسا  یعطق  دشاب ، رثوم  اهنآ 
کیکفت شنخـس  زا  ار  تیـصخش  دناوتب  هک  دشاب  هتـشاد  ار  یگنهرف  تردـق  نآ  دونـشیم ، اهیتشز  بکترم  ناسنا  کی  زا  ار  یتشز  راک 

. دنشاب هدوب  هدعاق  كالم  دنناوتیمن  هک  دناتیلقا  رد  يردقب  ياهعماج  دارفا و  نینچ  یلو  دیامن .

يروالد نایب  ربمایپ و  فصو  هبطخ 105-

هحفص 275] ]
يادخ رم  ساپس   ) هبلاغ نم  یلع  هناکرا  زغا  و  هدرو ، نمل  هعئارش  لهسف  مالسالا  عرش  يذلا  دمحلا هللا  مشـش  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

رب هبلغ  ددص  رد  هکیسک  ربارب  رد  ار  مالـسا  ناکرا  و  دوش ، دراو  نآ  رب  هکیـسک  يارب  ار  نآ  نیناوق  داهن و  انب  ار  مالـسا  عرـش  هک  تسا  ار 
رتمکحم و شناکرا  لمع و  شریذپ و  لباق  شنیناوق  همه  هک  تسا  ینادواج  نید  نآ  مالـسا  تخاس ). ریذپان ) تسکـش   ) زیزع دیآرب  نآ 

لامک اب  عامجا ) لقع و  تنـس ، نآرق ،  ) مالـسا هناگراهچ  عبانم  يهمه  دـسرب . نآ  هب  نارگناریو  بیرخت  تسد  هک  تسا  نآ  زا  رتتمظع  اب 
ار لصا  نیا  یفلتخم  تانایب  اب  دیجم  نآرق  دـناهدرک . یفن  اهناسنا  زا  ار  تقاط ). قوفام  فیلکت  . ) قاطی الام  فیلکت  تیعطاق - تحارص و 

چیه دنوادخ  . ) اهعـسو الا  اسفن  هللا  فلکی  ال  هلمجنآ : زا  تسا  هدومرف  دزـشوگ  تسا ، راوتـسا  رودقم  دح  تلوهـس و  رب  مالـسا  يانبم  هک 
نیا شرودقم ). دح  رد  رگم  ار  یسک  میزاسیمن  فلکم  ام  . ) اهعسو الا  اسفن  فلکن  ال  دزاسیمن ). فلکم  شرودقم  دح  رد  زجب  ار  یـسک 

نم مکیلع  لعجیل  هللا  دیری  ام  تسا . هدمآ  زین  هیآ 233  هرقبلا  هیآ 7 و  قالطلا  هیآ 62 و  نونموملا  هیآ 42 و  فارعالا  هروس  رد  نومضم 
لع لعج  ام  و  درادب ). ررقم  تقشم  بجوم  فیلکت  امش  يارب  دهاوخیمن  دنوادخ  . ) جرح

زین ینآرق  تایآ  زا  یصوصخم  دراوم  رد  نومضم  نیا  تسا ). هدادن  رارق  یتقـشم  نید  رد  امـش  يارب  دنوادخ  و  . ) جرح نم  نید  یف  مکی 
فیلکت ندوب  تقاط  قوف  لـعج ، مدـع  تلع  هک  تهجنادـب  و  یتقـشم ). اـنیبان  يارب  تسین  . ) جرح یمعـالا  یلع  سیل  دـننام : تسا  هدـمآ 
تعیرـش تلوهـس  رب  تنـس  تلالد  اما  دشابیم . یلک  مکح  قادصم  دـنچ  ای  کی  نایب  تقیقح  رد  هروبزم  تایآ  تفگ  ناوتیم  اذـل  تسا ،

باب رد  تسا ). ناسآ  لهـس و  ام  تعیرـش  . ) هحمـس هلهـس  انتعیرـش  نا  هک : نومـضم  نیا  هب  ربتعم  ددعتم و  تسا  یتایاور  تهجب  مالـسا ،
ماما  ) رفعجوبا زا  دوراـجلایبا  زا  نانـس  نب  دـمحم  زا  یـسیع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  ییحی  نب  دـمحم  ار  تیاور  نیا  تداـبع  رد  داـصتقا 

اوهرکت قفرب و ال  هیف  اولغواف  نیتم  نیدلا  اذه  نا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاق  هک : تسا  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  رقاب ) دمحم 
نیا دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . ) یقبا ارهظ  عطق و ال  ارفـس  يذلا ال  تبنملا  بکارلاک  اونوکتف  هللا  دابع  یلا  هللا  هدابع 
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هک دـیامنن  هارکا  دروم  شناگدـنب  هب  ار  يدـنوادخ  تدابع  دـیوش و  لخاد  نآ  رد  ارادـم  یمرن و  اـب  سپ  نیتم ، تسا  ینید  مالـسا )  ) نید
یهاربا نبا  یلع  تشاذگ ). بکرم  يارب  ملاس  یتشپ  هن  دومیپ و  يرفس  هن  هک  دیشاب  ریگتخس  لوجع و  يراوس  دننام 

رفعج ماما  هللادبعوبا  زا  يرتخبلا  نب  صفح  زا  ریمعیبا  نبا  زا  نایوار  نیا  يهمه  ناذاش و  نب  لضف  زا  لیعامـسا  نب  دمحم  شردپ و  زا  م 
ناـتدوخ يارب  ار  تداـبع  . ) هداـبعلا مکـسفنا  یلا  اوهرکت  ـال  دوـمرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلاامهیلع  قداـص  دـمحم  نب 

هک ناسنا  يارب  زئاج )  ) حابم روما  نآ  نینچمه  تسا . هدـمآ  ناوارف  روطب  ربتعم  عبانم  رد  ثیداـحا  نومـضم  نیا  رد  دـیامنن ). راـب  تهارک 
ررـض و ال فورعم ال  رایـسب  تیاور  رد  هکنانچ  تسا  عونمم  یمالـسا  هقف  تایاور و  هاگدـید  زا  دـشاب ، نارگید  رب  جرح  ررـض و  بجوم 

يراصنا یـضترم  خیـش  موحرم  گرزب  ققحم  لـقن  بیترتب  ار  تیاور  نیا  تسا  هدـمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  رارض 
هقثوم یفف  هفلتخم . ظافلاب  يور  دـق  بدـنج و  نب  هرمـس  هیـضق  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هنع  رهتـشا  ام  اهنم  مینکیم : لـقن  هیلع  هللا  همحر 

ناتـسبلا و بابب  يراصنالا  لزنم  ناک  راصنالا و  نم  لجرل  طیاح  یف  قذع  هل  ناک  بدـنج  نب  هرمـس  نا  مالـسلاهیلع  رفعجیبا  نع  هرارز 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  یلا  يراصنالا  ءاجف  هرمـس  یباف  ءاج ، اذا  نذاتـسی  نا  يراصنالا  هملکف  نذاتـسی ، ـال  هتلخن و  یلا  رمی  ناـک 

ام يراصنالا و  لوقب  هربخا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  هیلا  لسراف  ربخلاب  هربخ  هیلا و  یکشف 
هنجلا یف  قذـع  اهب  کل  لاقف  هعیبی ، نا  یباف  هللاءاشام  هل  نمثلا  نم  هب  غلب  یتح  همواسیبا  املف  نذاتـساف ، لوخدـلا  تدرا  اذا  لاق  هاـکش و 

نم ءاذـحلا  هیاور  یف  رارـض و  ررـض و ال  هناف ال  هیلا  اهب  مرا  اهعلقاف و  بهذا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاقف  لـبقی ، نا  یباـف 
زا . ) ههجو اهب  مرا  اهعلقاف و  نالف  ای  بهذا  اراضم ، الا  هرمـس  ای  كارا  ام  عانتمالا : دعب  هرمـسل  لاق  هنا  الا  کلذ  وحن  مالـسلاهیلع  رفعجیبا 

نیا تسا . هدـمآ  بدـنج  نب  هرمـس  ناتـساد  رد  هک  تسا  یتیاور  تسا  هدـش  روهـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هکیتاـیاور  نآ 
بدـنج نب  هرمـس  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم ) ماما   ) رفعجوبا زا  هرارز  يهقثوم  رد  تسا . هدـش  لقن  فلتخم  ظافلا  اب  تیاور 

زا تفریم  دوخ  لخن  فرطب  هک  یتقو  هرمـس  دوب . غاب  رد  کیدزن  يراصنا  درم  يهناخ  تشاد و  راصنا  زا  يدرم  غاـب  رد  یئاـمرخ  تخرد 
. دریگب هزاجا  دـیآیم ، هکیعقوم  تساوخ  يو  زا  درک و  وگتفگ  هراـب  نیا  رد  هرمـس  اـب  يراـصنا  درم  تفرگیمن . هزاـجا  يراـصنا  درم  نآ 

ضرع ار  ناتساد  دومن و  تیاکش  وا  هب  هرمس  تسد  زا  دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  يراصنا  درم  درک . عانتما  هرمس 
ربخ و ش داتسرف و  هرمس  دزن  ار  یسک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک .

عانتما هرمـس  هکیتقو  ریگب . هزاجا  يراصنا  زا  يوش  دراو  غابب  یتساوخ  هکیتقو  دومرف : دـش و  رکذـتم  يو  تسد  زا  ار  يراصنا  درم  تیاـک 
يراصنا درم  هب  شورف  ضرعم  رد  ار  وا  يامرخ  تخرد  هفوکشرپ  يهخاش  ای  امرخ  تخرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک ،

ضوع شوپب ) هخاش  ای  تخرد  نیا  زا  مشچ  : ) دومرف ربمایپ  دـیزرو ، عانتما  شورف  زا  هرمـس  درب . الاب  یلیخ  اجیردـت  ارنآ  تمیق  داد و  رارق 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  دومن . عانتما  ترـضح  نآ  داهنـشیپ  لوبق  زا  هرمـس  زاب  نک . تفایرد  تشهب  رد  ارنآ 

تیاور رد  و  تسین . رارـض  ررـض و  مالـسا ) نید  رد   ) اریز زادـنیب ، وا  يوسب  نکب و  ار  هخاـش  اـی  تخرد  نآ  ورب  دوـمرف : يراـصنا  درم  هب 
نتفرگ هزاجا  زا  هرمـس  هکنآ  زا  سپ  هک  دراد  دوجو  یفاضا  هلمج  نیا  هکنیا  زج  هدـمآ ، قوف  بلاـطم  ریظن  مالـسلاهیلع  رفعجوبا  زا  ءاذـح 

نآ يراصنا ) درم   ) نالف يا  ورب  ینک ، دراو  ریغ  هب  ررـض  یهاوخیم  هکنیا  رگم  ارت  منیبیمن  هرمـس ، يا  دومرف : مرکا  ربمایپ  دـیزرو ، عانتما 
رخآ رد  هک  هعفش  دننام  تسا ، هدش  دزشوگ  احیرـص  نوناق  نیا  رگید  يدراوم  رد  زادنیب ). هرمـس  يور  هب  ارنآ  نکب و  ار  هخاش  ای  تخرد 

ضلا ررض و  ال  هلمج : نیمه  مالسلاهیلع ) قداص  ماما  زا  دلاخ  نب  هبقع  تیاور   ) نآ هب  طوبرم  تیاور 
ققحم زا  ررض  هدعاق ال  رد  هلاسر  هلمجنآ  زا  تسا  هدش  هتـشون  يددعتم  ياههلاسر  زا  رارـض  ررـض و ال  هدعاق ال  هرابرد  تسا . هدمآ  رار 

اقآ راوگرزب  ققحم  موحرم  ملقب  ینیئان  يورغ  نسحدمحم  ازریم  ردقیلاع  ققحم  موحرم  زا  ررـض  هدعاق ال  یناهفـصا و  تعیرـش  ماقمیلاع 
. تاروظحملا حـیبت  تارورـضلا  تسا  هدـش  پاچ  بناجنیا  زا  هقف  عبانم  باتک  رد  هک  تسیاهلاسر  هلمجنآ  زا  يراـسناوخ و  یـسوم  خـیش 

عقوم رد  تاعونمم  يهحابا  حرج ، ال  ررض ، ال   ) دعاوق نیا  هتبلا  دنکیم . تابثا  ار  روبزم  مکح  زین  دیامنیم ). زاجم  ار  تاعونمم  اهترورض ، )
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لئالد زا  یکی  لقع  هک  تهجنادب  لقع ، تلالد  اما  دریگیم . رارق  رکذت  دروم  یهقف  بتک  رد  هک  دـنراد  رگیدـکی  اب  یئاهتوافت  اهترورض )
همه ءارآ  قافتا  هب  هقف  لوصا و  ثحابم  رد  تسا . تیمهااب  رایـسب  دروم  نیا  رد  نآ  مکح  تسا ، یمالـسا  فیلاـکت  ماـکحا و  هناـگراهچ 

هن تسا و  صیصخت  لباق  هن  تسا ، یلقع  طرش  طرـش ، نیا  هک  دننکیم  حیرـصت  نانآ  تسا و  فیلکت  مومع  طرـش  تردق ، نارظنبحاص ،
تابثا ثحب و  هب  يزاین  هک  تسا  تهادب  زا  هجرد  نآ  رد  تردق  قوف  هب  فیلکت  حبق  هک  درک  هفاضا  ار  حیضوت  نیا  ناوتیم  و  ءافتنا . لباق 

رد لقع ) تنس و  نآرق و  یمالسا  ربتعم  عبنم  هس  ره  مینادب  هک  تسیفاک  عامجا  توبث  يارب  رادقم  نیمه  عامجا ، اما  درادن .
هچ رگا  تسین . يدـیدرت  هنوگچیه  ياـج  هدوب و  یعطق  ءاـهقف  نویلوصا و  يهمه  هاگدـید  زا  تردـق ، هب  فـیلکت  ندوـب  طورـشم  تاـبثا 

عامجا دننام  یلو  دنرادن ، یحالطـصا  يدبعت  تیجح  دنـشابیم ، همه  هدهاشم  لباق  راکـشآ و  كرادـم  هب  دنتـسم  هک  یئاهعامجا  هنوگنیا 
ناکرا دیامرفیم : ریـسفت  دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـشابیم . تیفـشاک  رد  تیمها  دروم  اتاذ  هک  تسا  رما  کی  رب  ءالقع 

ناوتب دیاش  تسا . هداد  رارق  تسکـش  لباق  ریغ  مکحم و  زیزع و  دنزیخرب ، هزرابمب  نآ  اب  دنهاوخب  هک  یناسک  ربارب  رد  ار  سدقم  نید  نیا 
نوگانوگ ياهیفاب  بتکم  اهیرازگ و  تعدب  گرزب و  کچوک و  یئاههزرابم  اههضراعم و  اب  هراومه  شروهظ  زاغآ  زا  مالسا  نید  تفگ :

اب مالـسا  هک  تسا  هدوبن  نامز  زا  ياههرب  چـیه  هک  دـید  میهاوخ  مینک ، يریگیپ  ار  نایرج  نیا  قیقد  رظن  کی  اـب  رگا  تسا و  هدوب  هجاوم 
، تسا هدش  ررقم  اهناسنا  يونعم  يدام و  دسافم  حلاصم و  ندوب  يرطف  هنادنسپ و  درخ  تلوهـس و  لاحنیا ، اب  دشاب . هدشن  وربور  یمـصخ 

یهاگ هتشذگ  راصعا  نورق و  رد  تسا . هتشگ  خیرات  هاگرذگ  رد  نآ  شرتسگ  لماع  هدوب و  دوخ  زا  مالسا  يدج  دنمورین و  عافد  نماض 
نیرت تسپ  هک   ) ترهـش ندروآ  تسدب  يارب  هک  یناتـسرپ  ترهـش  یهاگ  یتسرپ و  ملع  هاگآان  نایعدم  یهاگ  توبن و  نیغورد  نایعدم 

جرد
تمظع دنناوتیمن  یهاگآان  ای  تداسح  يور  زا  هک  یناسک  یهاگ  دـنوش و  رکنم  مه  ار  دوخ  دوجو  یتح  دنرـضاح  تسا ) یمدآ  ینوبز  ه 

همه یلو  دناهدومن ، مادنا  ضرع  مالـسا  ربارب  رد  دشابیم ، هریچ  نانآ  رب  یتسرپ  ماقم  توهـش و  يورین  ای  دننک و  مضه  ار  یهلا  نایاوشیپ 
لیف ینادیم  هچ  وت  یلیف ! هچ  لیف ، لیوط !! موطرخ  هل  لیفلا ، ام  كاردا  ام  و  لیفلا ، ام  لیفلا ، دح - زا  لیوط  ضیرع و  ياهمادنا  ضرع  نآ 

تغالب ظافلا و  تحاصف  رظن  زا  یئاهنت  هب  هک  لیف  هکرابم  هروس  لباقم  رد  هدومنن و  زواجت  زارد !!! تسا  یموطرخ  لیف  نآ  يارب  تسیچ !
یلو دیـشاب ، هدناوخ  ررکم  ار  نآرق  امـش  دیاش  تسا . چیه  هلزنمب  دیامن  تابثا  ار  نآرق  ندوب  هزجعم  دـناوتیم  دودـحم  هیآ  دـنچ  رد  ینعم 

ار دوخ  تلاسر  راوگرزب  نآ  هک  نارود  نآ  رد  هدـش و  ثوعبم  نآ  رد  ربمایپ  هک  نیمزرـس  نآ  گنهرف  رد  هبناج  همه  تقد  اـب  مه  راـبکی 
ملا لیفلا ، باحـصاب  کبر  لعف  فیکرت  ملا  دیـشیدنیب - کچوک  هروس  نیا  رد  کـچوک  رایـسب  هنومن  ناونعب  طـقف  تسا ، هدومرف  غـالبا 

وت راگدرورپ  ینیبیمن  ایآ  . ) لوکام فصعک  مهلعجف  لیجـس . نم  هراجحب  مهیمرت  لیبابا . اریط  مهیلع  لسرا  و  لیلـضت . یف  مهدیک  لعجی 
نانآ رب  ار  لیبابا  هدنرپ  وت  راگدرورپ  دادن ؟ رارق  یهارمگ  رد  ار  نانآ  يزادرپهلیح ، ایآ  لیف ؟ باحصا  اب  درک  هچ 

ندوب و ریظنیب  ایآ  دومن ). وحم  هدش ) هدیوج  ای   ) هدش دروخ  گرب  دننام  ار  نانآ  سپ  دندیراب . نانآ  رب  ار  لیجـس  زا  ییاهگنـس  داتـسرف .
لباق تالمج ، عومجم  تمظع  القتـسم و  هلمج  ره  ياوتحم  تمظع  یبرع و  تغل  هب  یهاـگآ  نیرتمک  اـب  تمظعاـب  تـالمج  نیا  زاـجعا 
يارب هدـنیوگ  هک  قوف  تالمج  نآ  اب  هسیاـقم  لـباق  تـالمج ، نیا  اـیآ  دوشیمن !؟ تاـبثا  ینعم  ظـفل و  ثیح  زا  تـالمج  نآ  اـب  هسیاـقم 
نآرق دوخ  دننام  نآرق  زیزع  نادنزرف  نیا  هغالبلاجهن  رساترس  هچ  رگا  دشابیم !؟ تسا  هدومن  نایب  ار  اهنآ  مومهم  مومغم و  مدرم  ندنادنخ 
ندوب ریذپان  تسکـش  ود ، نآ  هب  مزال  هجوت  اب  دناوتیم  هاگآ  دنمدرخ  ره  هک  تسا  یمالـسا  فیلاکت  ماکحا و  لوصا و  دئاقع و  رگنـشور 

نیا ایآ  - 1 میوشیم : رکذتم  نآ  ندوب  ریذـپان  تسکـش  تابثا  يارب  ار  مالـسا  ناکرا  زا  يرادـقم  ام  لاح  نیا  اب  دریذـپب ، ار  مالـسا  ناکرا 
ینوناق نایرج  نماض  هدمآ و  دوجوب  دوخب  دوخ  دناوتیمن  نشور  تایآ  مظن و  نیا  اب  یتسه  ناهج  هک  تسا  ریذپان  تسکـش  لصا )  ) نکر

هدـهاشم نآ  یعومجم  تکرح  رد  یئالاو  فدـه  ناهج ، نیا  تانئاک  تاصتخم  تیهاـم و  رد  تقد  اـب  هکنیا  و  دـشاب ، دوخ  زیگناتفگش 
یـشیدنا و دازآ  یئاـمن و  ملع  لاکـشا  رد  یهاوـخدوخ  سح  عابـشا  يارب  میهاوـخب  هکنیا  رگم  زگره ، هـن  درک ؟ دـیدرت  ناوـتیم  دوـشیم ،
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تعاجش و
تسا ریذپان  تسکـش  لصا )  ) نکر نیا  ایآ  - 2 میبیرفب !! ار  نارگید  دوخ و  یتاذ !! يدـبا ، یلزا ، تسا ، هدام  لیبق : زا  یتاـملک  اـب  يریلد ،

ددع هب  تسا  روبجم  دـیامن ، راکنا  ارنآ  دوجو  دـهاوخب  یـسک  رگا  تسا و  لاحم  اناوت  میکح و  قلاخ و  دـنوادخ  نودـب  یناهج  نینچ  هک 
ار ادخ  کی  ینعی  دیامن !؟ ادیپ  اهنآ  هب  داقتعا  دـنک و  روصت  ار  ینایادـخ  یتسه ، ناهج  هصرع  رد  رگیدـکی  اب  اهنآ  طباور  روص و  داوم و 

همه ياراد  دـیاب  ادـخ  نیا  دـیوگیم : هک  تسا  ریذـپان  تسکـش  لصا )  ) نکر نیا  اـیآ  - 3 دوش !؟ دـقتعم  تیاهنیب  نایادـخ  هب  دـنک و  اهر 
اب دریذـپب  تسکـش  توبن  لـصا )  ) نکر هک  دوریم  روصت  هنوگچ  - 4 دـشاب !؟ هدوب  رایتخا …  لدـع و  تردـق ، ملع ، دـننام  لامک  تافص 

، دـشاب هدومن  نامرد  اعقاو  هعماج  رد  ار  ناـنآ  زا  يدرد  رگا  نتـشیوخ  لـقعت  گـنهرف و  موسر و  بادآ و  هب  اـهناسنا  هیکت  مینادـیم  هکنیا 
ياههنخر هک  روخم  محر  بیرف  نودرگ  یئورهدـنخ  يزیربت ز  بئاـص  لوقب  و  تسا . هدروآ  دوجوب  ناـنآ  يارب  ار  يروآ  جـنر  ياـهدرد 
یعامتجا یگدنز  زاغآ  زا  هک  دناهتفریذپ  دـهتیاو  دـننام  برغم  رد  گرزب  یناکرفتم  یتح  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسین  یئاهر  هنخر  سفق 

هدرک فرطرب  ار  یصقن  يدرد و  رگا  تسا ، هدش  هئارا  نانآ  دوخ  فرط  زا  اهناسنا  یگدنز  میظنت  يارب  هک  یبتکم  ره  نونکات ، رشب 
( مسیلانویـسار  ) نآ یبرغ  يانعم  هب  ییارگ  لقع  رب  هیکت  نالطب  لیلد  تسا . هدروآ  ناـغمرا  ناـنآ  يارب  ار  رگید  یئاـهدرد  صقن و  تسا ،
زا و  تسا . هدش  اهناسنا  ریگنماد  عیانص ، مولع و  رد  ریگمشچ  تفرشیپ  اب  هک  تسا  یناور  ینامسج و  ياهیراوگان  یمئاد  شیازفا  دوجو و 
زج  ) دـهدب ماجنا  دـناوتیم  راک  هچ  اهناسنا  ییارگ  لامک  ترطف و  نیرب  تاساسحا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ضحم  يرظن  لقع  رگید ، فرط 

تسس ياپ  نکیل  تسا و  زیت  رس  لقع  اریز  دیامنن ) زواجت  دوخ  قوفام  تایعقاو  هب  دوش و  لوغشم  دوخ  راک  هب  طقف  تناتم  لامک  اب  هکنیا 
زرط عاـمتجا و  هرادا  رد  یلواـیکام  شور  دوریم ، رتوـلج  ناـمز  هچ  ره  هک  تسین  نینچ  اـیآ  تـسرد  نـت  تـسا و  هدـش  ناریو  لد  هـکناز 
دوخ هدارا  دیاب  ام  : ) دیوگیم هک  هاوخدوخ  تسرپ  تردـق  نآ  تسا . نینچ  اعطق  دوشیم !؟ تیوقت  رتشیب  یـسانش  ناسنا  رد  سباه  تارکفت 

يرظن لقع  يهدنتـسرپ  تسا ، هدوب  زورما  زورید و  ناتـسرپ  تردـق  همه  هدـنیامن  هک  هراچیب  نیا  ایآ  رلتیه ) ( ) مینک لـیمحت  نارگید  هب  ار 
لد و لقع و  دناشنب و  دوخ  ياجب  ار  رـشب  دناوتیم  هک  تسا  توبن  ریذـپان  تسکـش  لصا  طقف  تسا !؟ هدوبن  ترطف  لد و  برخم  یئزج و 

وخ تارکفت  اب  هک  ینیناوق  ياههعومجم  زا  کی  چیه  نونکات  هصالخ ، دزاسب . يرادربهرهب  لباق  دناسرب و  تیلعف  هبار  وا  ترطف 
هتـشاد يرثا  لوقعم  يدازآ  تلادع و  هب  ندیـشخب  ققحت  یتسرپ و  توهـش  ءاقب ، رد  عزانت  تسا ، هدش  نیودت  يرـشب  تایح  يارب  رـشب  د 

نکر نیا  درادرب . مدق  لوقعم  يدازآ  تلادع و  هب  ندیـشخب  ققحت  روبزم و  لیدعت  يارب  دناوتیم  هک  تسا  توبن  نکر )  ) لصا طقف  دشاب .
راگزور و تیب : نیا  نومـضم  دوشیم  هدـیمان  هعماج ) یهلا  يربهر  همادا   ) تماما هک  تسا  رگید  ینکر  دـنمزاین  دوخ  ریـسفت  همادا و  يارب 

نومضم نیا  متاعلاطم  لوط  رد  بناجنیا  دیهدب . رارق  تقد  دروم  ار  یتسادرف  ار  رهد  زارد  زور  نیا  هنرگ  یتسیزاب  رـسب  رـس  مجنا  خرچ و 
نیا رـس  تشپ  یتیدبا  رگا  دوش و  یگدیـسر  ناسنا  لامعا  اههتخودنا و  اهتیلووسم و  هب  زور  نآ  رد  هک  دـشابن  يداعم )  ) يزور رگا  هک  ار 

شزرا و تیناسنا و  زا  مد  سک  ره  دوب و  دهاوخن  شیب  ياهناخـصاقر  هناخیزاب و  ایند  دـشابن ، لوصا  يدابم و  هب  هتـسباو  ياهبـش  اهزور و 
شیپ هتخاس و  یماد  میهافم  نیا  زا  هک  تسا  یلوایکام  ای  راکم ، تسا  يراکایر  ای  تخبدب  تسا  یفیعـض  ای  دـنزب ، يدازآ  قح و  لدـع و 

اهیئوجدوس و قوفام  رد  فیلکت  ماـجنا  ساـسحا و  ذـئاذل و  زا  تشذـگ  اـهشزرا و  هکیتروص  رد  تسا . هتخادـنا  حولهداـس  مدرم  ياـپ 
اق یگنهرف  یلاع  لوصا  نادجو و  هاگآ و  لقع  ماکحا  هیرظن  اب  هک  دنتسه  یتایعقاو  اهنیا  همه  یقیقح ، قشع  لامک و  فرش و 

شخب لامک  دنوادخ  هب  اهنآ  یگتـسباو  نودب  روبزم  تایعقاو  شریذپ  هک  تسا  یهیدب  و  داد . رارق  دیدرت  دروم  ار  اهنآ  ناوتیمن  لوبق ، لب 
ایآ - 7 تسا !؟ ریذـپ  تسکـش  دـنراد ، ار  یناسنا  هتـسیاش  تایح  قح  یگمه  اهناسنا  هک  نکر  نیا  اـیآ  - 6 دشابیمن . دنتـسم  یلیلد  چیهب 

ضارتـعا لـباق  تسا ، لاـمک  دـشر و  يارب  هصرع  نیرتـهب  ناـهج  تسین و  قلطم  بولطم  اـتاذ  دوخ  تسا و  روبع  هاـگیاج  اـیند  نیا  هکنیا 
يا هنوگچ )  ) چیه دـیرواین ، تسدـب  منکیم )؟ یگدـنز  ایند  نیا  رد  ( ) ارچ  ) هب حیحـص  یخـساپ  رگا  هک  یـساسا  لصا  نیا  ایآ  - 8 تسا !؟
دیاب دیـسرب  ياهجیتن  هب  دیهاوخب  رگا   ) هک لصا  نیا  ایآ  - 9 تسا !؟ لزلزت  لباق  دوب ، دهاوخن  هیجوت  ریـسفت و  لباق  ایند  نیا  رد  امـش  يارب 
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رادروخرب تلادـع  يدازآ و  قح  زا  دـیاب  اـهناسنا  همه  هک  مکحم  نکر  نیا  اـیآ  - 10 دورب !؟ نیب  زا  دـناوتیم  دـیهدب ) ماجنا  شالت  راـک و 
رذگدوز تذل  يارب  یئوشانز  نوناق  تاعارم  نودب  نایمدآ  هک  دـسر  ارف  يزور  هک  دوریم  لامتحا  ایآ  - 11 تسا !؟ ضارتعا  لباق  دنشاب ،

جورخ هزاورد  زا  ار  یناـسنا  تسین  زاـجم  سک  چـیه  دـنیوگب : سپـس  دـنریگب و  يزاـبب  ار  یگدـنز  هصرع  هـب  دورو  هزاورد  ینارتوـهش ،
هزاورد خ یلو  دشاب  زاب  قلطم و  دازآ ، یگدنزب  دورو  هزاورد  هک  تسین  روآمرش  هرخسم  کی  نیا  ایآ  دنارب !؟ نوریب  یگدنز 

. ددرگ یقلت  عونمم  یـشکمدآ  دوش و  وغل  یئوشانز  نوناق  هک  دـسر  ارف  يزور  هک  دـیهدن  لامتحا  زگره  دوش !؟ یقلت  روبعلا  عونمم  جور 
رارق تقد  دروم  ار  یـساسا  ناکرا  نیا  دـشاب . هدوب  یـشوپمشچ  لباق  زور  کی  یتح  تسا  لاحم  هک  یمالـسا  ناـکرا  نآ  زا  یکی  تسنیا 

تاـیح  ) يارب تفرعم  ملع و  - 12 دـناهتفر !؟ نیب  زا  ناکرا  نیا  دـننیبب  دـننک و  زاب  مشچ  اهناسنا  يزور  تسا  نکمم  اـیآ  مینیبب  هک  دـیهدب 
تادابع و هلیسوب  ادخ  اب  طابترا  ظفح  - 15 اهنامیپ . اهدهعت و  هب  لمع  - 14 قوقح . ربارب  رد  يواست  - 13 دراد ؟ ترورض  يرشب ) لوقعم 

بیـصن هک  دیفم  یفاشتکا  الثم  دوشیم . هدروآ  تسدـب  هک  يزایتما  رد  اهناسنا  ندرک  یقلت  قحیذ  - 16 یهلا . تاروتـسد  فیلاکت و  رگید 
ار دوخ  دنکیم و  یقلت  قح  ياراد  دـنراد ، نآ  هب  زاین  هک  ار  هعماج  ياهناسنا  لوا ، صاصتخا  قح  نتـشاد  اب  دوشیم ، ناملـسم  ناسنا  کی 

كارتشا نیا  ناملـسم  نیا  هکلب  تسین ، ربج  روز و  زا  یـشان  تازایتما  قح  رد  كارتشا  نیا  دنادیم . شناگدنب  رب  يدنوادخ  ضیف  هطـساو 
یناگدنز نیا  رد  وا  راک  نادـجو  يرادـیب  اب  ناسنا  کی  شزرا  كالم  - 17 دـنکیم . كرد  شنادـجو  قامعا  زا  لوقعم )) تایح   )) رد ار 

ومن میهاوخ  حرطم  یمدآ  تیصخش  اب  نآ  هطبار  راک و  نادجو  راک و  هرابرد  حورشم  یثحب  هدنیآ  ثحابم  رد  ام  ددرگیم . نییعت 
( يرکف هچ  ینالـضع و  هچ   ) رگراک يرارطـضا  تیاضر  هب  دـنیامن و  تخادرپ  ار  یـسک  ره  راک  شزرا  دـیاب  نآ ، دارفا  هعماج و  - 18 د .

داصتقا نیمات  - 20 هدـنیآ . لسن  هب  نآ  لاقتنا  لئاسو  ندرک  هدامآ  هعماج و  دارفا  يارب  ایوپ  رادـفده و  گنهرف  نیمات  - 19 دننکن . تیافک 
هکیروـطب هعماـج  دارفا  يارب  يرکف  ینالـضع و  راـک  بیترت  میظنت و  - 21 يدـعب . ياهلسن  يارب  نآ  نتخاس  هداـمآ  یتح  اـیوپ  روراـب و 

ینیـشام روبجم  هاگآان و  ياههرهم  چیپ و  هب  لدبم  دنـسرب و  دوخ  یناور  يرکف و  ياهترورـض  ذئاذل و  هب  دـنناوتب  نادـنمراک  نارگراک و 
نتخیر ورف  لزلزت و  لباق  دنراوتـسا ، قوف  يهناگ  کی  تسیب و  ناکرا  رب  هک  یمالـسا  فیلاکت  ماکحا و  رگید  ناکرا و  نیا  ایآ  دـندرگن .

امهف و  هب ، ءاضتـسا  نمل  ارون  و  هنع ، مصاخ  نمل  ادـهاش  و  هب ، ملکت  نمل  اناهرب  و  هلخد ، نمل  املـس  و  هقلع ، نمل  اـنما  هلعجف  دنـشابیم !؟
حلـص و لماع  تشگ  لـخاد  نآ  رد  هک  یـسک  يارب  داد و  رارق  ینمیا  بجوم  دومن  لـصو  نآ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  يارب  و  . ) لـقع نمل 

مالسا دنوادخ  تخادرپ . جاجتحا  هب  نارگید  اب  نآ  هرابرد  هک  یسک  يارب  دهاش  تفگ و  نخـس  مالـسا  اب  هک  یـسک  يارب  ناهرب  و  افص ،
راو تاصتخم  دانتسا  دیزرو ). لقعت  هک  یسک  يارب  یمهف  داد و  رارق  دومن ، نآ  زا  یئانشور  بلط  هک  یسک  يارب  يرون  ار 

یسک يارب  داد  رارق  شیاسآ  نما و  لماع  ار  مالـسا  ناحبـس  دنوادخ  - 1 تسا . یعطق  مالـسا  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تالمج  رد  هد 
ياههدـیدپ ءازجا و  همه  رد  هک  تسا  یمالـسا  فیلاـکت  ماـکحا و  هب  لـمع  لولعم  شیاـسآ  نما و  نیا  دوـمن . لـصو  نآ  هب  ار  دوـخ  هک 

ساـسحا زگره  ناملـسم  ناـسنا  کـی  ینعی  دراد ؛ دوـجو  تانکــس ) تاـکرح و  هنوـگ  ره  نخــس و  هشیدـنا و  رادرک و   ) یمدآ یگدـنز 
یتسه ناهج  دـننزیم : دایرف  مالـسا  ناـیاوشیپ  هکنیا  دـیامنیمن . ناـهج  ناـسنا و  ورملق  ود  نیناوق  عضاو  شنیرفآ و  ادـبم  زا  یگتخیـسگ 

ار تالمج  هنوگنیا  ام  هک  تسنآ  زا  رتانعمرپ  تسا ، تیاهنیب  هب  باذـجنا  هراـظن و  يارب  یهاگدـصر  یتسه  ناـهج  اـی  تسا  ادـخ  هاـگراب 
یگدنز ياههدیدپ  ازجا و  همه  هکنیا  هب  هجوت  اب  تالمج  نیا  يانعم  میرادـب . شوخ  لد  اهنآ  رکذ  اب  یتاظحل  مینک و  یقلت  یبدا  تایقوذ 

هتـسویپ و مالـسا  هب  هک  یـسک  تسا  تهج  نیمهب  دوشیم . نشور  یبوخب  تسا ، لصا  نوناق و  هب  دنتـسم  یهلا ، فیلاکت  ماکحا و  وترپ  رد 
يارب تسا  افص  حلص و  لماع  مالسا  - 2 یـشیوشت . بارطـضا و  هن  دراد و  ینارگن  هن  دنکیم ، یگدنز  ینالقع  يرطف و  نید  نیا  وترپ  رد 

. تسیرادناج ره  ناج  هب  هکلب  یمدآ  ناجب  دیدش  رایسب  مارتحا  هب  دنتسم  مالسا  رد  افص  حلـص و  هب  مارتحا  دوش . لخاد  نآ  رد  هک  یـسک 
تهج ا نیمهب 

عونمم ناـیمدآ  ياـهناج  رب  ار  تمحازم  نیرتزیچاـن  نتخاـس  دراو  هکلب  دـنکیم ، موکحم  ار  يروآ  مزر  گـنج و  اـهنت  هن  مالـسا  هک  تس 
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ریغ بیسآ  ندرک  دراو  محازت و  ددص  رد  ناسنا ، يانعمب  هاوخ  دشاب و  نآ  یمومع  يانعمب  ناویح  هاوخ  رادناج  کی  هکنیا  رگم  دیامنیم ،
قطنم هلیسوب  دهاوخب  هک  یسک  يارب  مالـسا  - 3 دوب . دهاوخ  رفیک  قحتـسم  بیـسآ ، نآ  تیمک  قباطم  هک  دیآرب  يرادناج  ناج  رب  زاجم 
یلمع دیوگیم و  ینخس  یمالسا  تاررقم  دیاقع و  وترپ  رد  هک  یسک  ینعی  عابتالا . مزال  تسا  یناهرب  دیوگب ، ینخس  نآ  ماکحا  دئاقع و 

ناک نم  الا  هنجلا  لخدی  نل  اولاق  و  دـیوگیم : دـیامنیم و  ماجنا  ناهرب  هنیب و  يانبم  رب  دـیامنیم ، يریگفدـه  دـشیدنایم و  دـهدیم و  ماجنا 
دـش دـهاوخن  لخاد  تشهب  هب  زگره  یـسک  دـننکیم : اعدا  هکنانآ  هب  نیقداص . متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق  مهیناما  کـلت  يراـصن  وا  ادوه 

زا رتالاب  دینایوگتـسار ). رگا  دیروایب  ار  ناتناهرب  دوخ  ياعدا  نیا  هب  وگب  تسا ، اهنآ  ياههتـساوخ  نیا  دشاب ، ینارـصن  ای  دوهی  هکنیا  رگم 
زا یناهرب  امـش  يارب  مدرم ، يا  . ) مکبر نم  ناهرب  مکئاج  دـق  سانلااهیا  اـی  دـیامرفیم : ینآرق  تاـیآ  زا  يدروم  رد  ناحبـس  دـنوادخ  نیا 

بنم نیرتیساسا  هک  ار  نآرق  ای  مالسا  نید  لصا  لاعتم  دنوادخ  هک  دوشیم  هظحالم  تسا ). هدمآ  ناتراگدرورپ 
هک تسا  مکحم  نشور و  يردقب  یمالسا  تاروتسد  دئاقع و  هک  تسا  نیا  رب  هراشا  يراذگمان  نیا  و  دمانیم ، ناهرب  تسا ، سدقم  نیا  ع 

جاجتحا هب  نارگید  اب  نآ  هرابرد  دهاوخب  هکیسک  يارب  تسا  يدهاش  مالسا  - 4 تسا . یعطق  نشور و  لیلد  ناهرب و  نآ ، رساترس  یئوگ 
یئانشور و موس  صتخم  اریز  میداد ، حیضوت  هک  تسا  موس  صتخم  ربارب  رد  رتدودحم  یصتخم  تقیقح  رد  مراهچ  صتخم  نیا  دزادرپب .

تردق تمظع  مراهچ  صتخم  رد  دهدیم و  رکذت  ناناملسم  ریغ  يارب  هچ  ناناملسم و  يارب  هچ  مومع  روطب  ار  مالـسا  ندوب  هنادنـسپدرخ 
یناـسنا سدـقم  نید  نیا  زا  دـهاوخب  هک  یـسک  يارب  تسا  يرون  مالـسا  - 5 دـیامرفیم . حرطم  ناناملـسم  ریغ  ربارب  رد  ار  مالـسا  یعاـفد 

نآرق زا  ام  و  . ) نینموملل همحر  ءافـش و  وه  ام  نآرقلا  نم  لزنن  و  تسا : هدومرف  نآرق  ریثاـت  طرـش  رد  دـنوادخ  هکناـنچ  دریگب . یئانـشور 
رد یکـش  چیه  نآرق )  ) باتک نآ  . ) نیقتملل يدـه  هیف . بیر  باتکلا ال  کلذ  تسا ). یتمحر  افـش و  نانموم  يارب  هک  ار  هچنآ  میتسرفیم 
رد هک  تسا  دیفم  یـسک  يارب  دـشر  لامک و  تیادـه و  لئاسو  هک  نومـضم  نیا  يوقت ). اب  مدرم  يارب  تسیاهدـننک  تیادـه  تسین . نآ 
هک تسنیا  شیانعم  تسا . هدش  دراو  نآرق  زا  يدراوم  رد  دشاب ، هدوب  لامک  دشر و  هب  باذجنا  يارب  تیاده  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  ددص 

انع فاطلا و 
هتخادـنا نایرجب  هدروآ و  دوجوب  تسا ، هدومن  زاربا  ار  نآ  شاب )  ) نک فرح  ود  هک  ياهدارا  اب  ار  یتسه  هک  هنوگناـمه  يدـنوادخ  تاـی 

ره انعمرپ  تکرح  نیا  رد  تسا . هدومرف  توعد  لامک  يوسب  ار  اهناسنا  مه  نوعجار  هیلا  اـنا  ادـخ و  يوسب  درگرب )  ) عجرا هملک  اـب  تسا ،
هک ار  هلیـسو  نآ  دـید و  دـهاوخ  دـهدیم . هئارا  وا  هب  ار  تایعقاو  هک  ار  رون  نآ  دـنکیم . ندـید  هداـمآ  ار  دوخ  هک  ياهعماـج  ره  یـسک و 
هاـچ نورد  وت  دـیامرف ، تقد  ریز  تیب  ود  رد  دروآ . دـهاوخ  تسدـب  تخاـس  دـهاوخ  ققحت  لـباق  ار  یلماـکت  ندـیدرگ  هب  ور  ياـهتیلاعف 
مهف نیرتیلاع  مالسا  دوبن 6 - الاب  رـس  يادوس  ار  وت  نوچ  دونع  يا  یمرج  تسین  ار  نسر  رم  خارف  ياهناهج  دراد  هنگ  هچ  خاک  یتستفر ز 
میتفگ هتـشذگ  ثحبم  رد  هک  هناگ  کی  تسیب و  ناکرا  هب  رظن  اب  دیامن . لقعت  هک  دراذگیم  یـسک  رایتخا  رد  ندیمهف  يارب  ار  تایعقاو  و 

تایعقاو نیرتیلاع  اب  نآ  تاروتـسد  هب  لمع  دئاقع و  شریذـپ  مالـسا و  هب  شیارگ  اب  ناسنا  هک  هنوگنامه  هک  دوشیم  تابثا  مه  هلاسم  نیا 
مورحم نیرب  مهف  نیا  زا  هک  یـسک  ره  ددرگیم . لئان  تایعقاو  هرابرد  رتیلاع  تفایرد  زا  تسترابع  هک  نیرب  مهف  هب  دـنکیم ، رارقرب  طابترا 

وق يردقب  امش  هشیدنا  هک  دراد  ناکما  يرآ ، تسا . مورحم  تایعقاو  رب  یلاع  فارشا  زا  تقیقح  رد  تسا ،
هک ار  دوخ  یقیقح  شیاجنگ  نامه  امـش  هظفاح  تسا  نکمم  دیوشن . بکترم  ار  یئاطخ  نیرتمک  دوخ  تامولعم  رد  هک  دـشاب  ذـفان  ي و 

هکنیا زا  دوشیمن  هدید  یعنام  دنک . هریخذ  امـش  يارب  ار  روبزم  مقر  دزادنیب و  راکب  دیامن ، ظفح  تبث و  دحاو  درایلیم  نویلیم  کی  دناوتیم 
تردق هکنانچ  دهدب ، ماجنا  یبوخب  دوخ  تکرح  ریـسم  رد  ار  دوخ  راک  هدش ، تباث  لوصا  نیناوق و  قباطم  تکرح  رد  امـش  لقعت  يورین 
مودعم مودعم و  ءیش  ندرک  یقلت  دوجوم  زا  تسترابع  هک  ار  میسجت  نیرتیلاع  ياهیضق  عوضوم و  ره  هرابرد  تسا  نکمم  امش  میسجت 

تسارف و شوه و  زا  امـش  دوخ  هدوب و  هدارا  نیرتهب  امـش  هدارا  تسا  نکمم  دـهدب . ماجنا  هیـضق ، نیا  غورف  دوجوم و  ءیـش  ندرک  یقلت 
. دیـشاب روهرهب  یـضایر  تایلمع  میهافم و  تایلک و  رد  دیرجت  تردق  نیرتدـنمورین  زا  دـیناوتیم  هکنانچ  دیـشاب ، رادروخرب  یلاع  تسایک 
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ياهتیلاعف همه  رب  صاـخ  یغورف  هک  نیرب  مهف  نآ  زا  رگا  یلو  دـیناسرب ، تیلعفب  دوخ  رد  ار  یلاـع  ياهدادعتـسا  همه  تسا  نکمم  يرآ ،
هک ضرف  نیا  دیـشاب ، مورحم  دـیامنیم ، یتسه  یلک  گنهآ  هب  هتـسباو  لوقعم و  یئانعم  ياراد  ار  اـهنآ  دزادـنایم و  اـهغوبن  اهدادعتـسا و 

عیبط ملاع  طباور  ءازجا و  زا  يرادقم  ندز  مه  رب  زج  ياهجیتن  دریگیمرب ، رد  ار  اهناسنا  قافتاب  بیرق  تیرثکا  هنافساتم 
تاصتخم نیرب و  مهف  تشاد . دهاوخن  نارگید  شیوخ و  یعیبط  دوخ  رایتخا  رد  هدروآ  تسدـب  تازایتما  نداد  رارق  زیخ و  تسج و  ت و 

رایـسب غورف  دـیامن ، ندـید  هب  راداو  ار  یمدآ  نامـشچ  رگا  دونـشیم . ار  یتسه  گنهآ  دزادـنیب ، راکب  ار  یمدآ  شوگ  نیرب ، مهف  رگا  نآ 
يوس شوپهلح  منـص  نآ  دـمهفیم : هک  تسا  عقومنآ  رد  طـقف  دـباییم و  رد  دـشخردیم  تعیبط  هصرع  رد  هک  ار  تعیبط  قوف  كاـنبات 
هدارا رگا  دریذپیم . دیامنیم و  كرد  حضاو  ناهرب  اب  تسا ، نآ  رد  هک  ار  هچ  ره  یتسه و  ملاع  دیامن ، يرایبآ  ار  هشیدنا  رگا  دوریم . رـصب 

مهف هرابرد  هک  تمظع  زایتما و  همه  نیا  اب  دییوگب : امش  تسا  نکمم  دتفایمن . نایرجب  لامک  ریخ و  کیرحت  يارب  زج  دنک ، یهارمه  ار 
، دـینک كرد  ار  نیرب  مهف  دـیناوتیم  امـش  اهنت  هن  يرآ ، میئوگیم : دـیزاسب ؟ مهف  لباق  ام  يارب  ار  نیرب  مهف  دـیناوتیم  ایآ  دیدرمـش  نیرب 
، دـتفایم راکب  اـهیهاوخدوخ  عابـشا  رد  طـقف  هک  تفاـیرد  كرد و  لـماوع  زا  تمـسق  نآ  اـهیهاوخدوخ و  اـب  ار  نآ  تیعقاو  رگا  هکلب 

هاگرذگ رد  ار  یثداوح  نونکات  امـش  امتح  درک . دیهاوخ  تفایرد  ار  تقیقح  نیرتیهیدب  نیرب ،) مهف   ) هملک ود  نیا  ندینـش  اب  دیناشوپن ،
نم رکفت  یسدح ، ياهتفایرد  رد  هک  تسا  ملسم  و  تسا . هتشگ  عقاو  دیا ، هدز  سدح  هک  هنوگنامه  دیاهدز و  سدح  ناترمع 

تامدقم زا  روبع  نودب  دباییمرد ، صاخ  یئانـشور  کی  اب  ار  یتیعقاو  ناسنا  هکلب  دیآیمن ، دوجوب  ناسنا  زغم  رد  ینوناق  نایرج  اب  یقط 
رد تسا ، هتشادن  دوجو  ورین  نیا  امـش  دوخ  رد  رگا  دیاهدرک و  رارقرب  طابترا  یتایعقاو  اب  مامـشتسا  هلیـسوب  نونکات  امـش  زین  مزال ، ینوناق 

مامشتسا تیریدم ، مامشتسا  یئاضق ، مامشتسا  یناگرزاب ، مامشتسا  دننام : دنرادروخرب ، مامشتسا  يورین  زا  هک  دیاهدینـش  ای  هدید  نارگید 
اههدیدپ و زا  کیچیه  اب  وب ) تفایرد   ) ندربوب زا  تسترابع  نآ  يوغل  يانعم  هک  مامـشتسا  هک  تسا  ملـسم  کلذریغ . یماظن و  یـسایس و 

هکنانچ لاحنیا  اب  دشابیمن و  فیرعت  ریـسفت و  لباق  تاماهلا ، یناعم و  یعادت  لقعت و  لیخت و  هشیدـنا و  دـننام  یلومعم ، ینهذ  تانایرج 
لباق دشابیم ، یمـسر  یقطنم  قوف  ياهتفایرد  عاونا  زا  یکی  هک  مامـشتسا  هدیدپ  دوجو  نینچمه  تسین ، دیدرت  لباق  سدـح  هدـیدپ  دوجو 

زغم دوش ، نومنهر  لامک  يوکب  نیرب  مامـشتسا  هار  زا  ار  یمدآ  دناوتن  هک  ار  زغم  نآ  يولوم ، دننام  افرع  زا  یـضعب  تسین . راکنا  کش و 
نودب زگره  مامـشتسا  سدح و  زا  کی  چیه  هک  تسا  ملـسم  درب  ییوک  بناج  ار  وا  يوب  درب  یئوب  وا  هک  دشاب  نآ  ینیب  اریز - دـننادیمن ،

دآ زغم  رد  هدیدپ  ود  نآ  هک  دیآیم  دوجوب  یتلع  امتح  و  دنکیمن ، زورب  یمدآ  زغم  رد  تلع 
، دزاسیم زیامتم  تفاـیرد  كرد و  عاونا  رگید  زا  ار  ود  نآ  هک  هچنآ  دنتـسین و  راـنکرب  تیلع  نوناـق  زا  ود  نآ  اریز  دـندرگیم ، رادـیدپیم 

يددعتم تامدقم  زا  هک  دنکیمن  ساسحا  ناسنا  هک  تسا  دایز  يردقب  سدح  ماگنه  رد  دصقم  هب  همدـقم  زا  لاقتنا  تعرـس  ای  هک  تسنیا 
نودب نآ  هلیسوب  هک  تسا  هداد  رارق  یئورین  یمدآ  زغم  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا  نکمم  ای  تسا و  هدیـسر  دصقم )  ) هجیتن هب  هدرک و  روبع 

ینیع تفایرد  دننام  یتیعقاو  تفایرد  زا  تسترابع  مامـشتسا  اما  دباییمرد . ار  دصقم  نآ ، تفایرد  ای  همدـقم  هب  دورو  اب  ریـسم  زا  تکرح 
یلک قئاقح  يدابم و  هب  نیرب  مهف  تبـسن  دـنیامن . تفایرد  يروما  ناـنچ  زا  ار  تیعقاو  نآ  دـناوتیمن  یلومعم  ياـهزغم  هک  يروما  زا  نآ ،

زا طقف  نیرب  مهف  نیا  دنکیم . رارقرب  طابترا  اهنآ  اب  یگدنز  رد  یمدآ  هک  یلومعم  تایعقاوب  تسا  مامثتـسا  سدـح و  تبـسن  یتسه ، ملاع 
، تسا هتفر  راکب  نیرب  مهف  لماع  ناونعب  یلاع ، تیادـه  رون و  دـننام  یتاملک  یمالـسا  عبانم  رد  دـیآیم . دوجوب  لـمع  هب  نورقم  تفرعم 

دوخ ياههارب  ارنانآ  ام  دنزرویم ، تدهاجم  میاهدرک  نیعم  ام  هک  يریـسم  رد  هکیناسک  و  . ) انلبـس مهنیدـهنل  انیف  اودـهاج  نیذـلا  و  دـننام :
یلومعم و ر فراعم  تامولعم و  زا  رتالاو  یتفرعم  هلیسوب  تیاده  نیا  هک  تسا  یعطق  مینکیم ). تیاده 

تفرعم نآ  تسا . هداد  رارق  ناگمه  رایتخا  رد  ار  یمـسر  یلومعم و  تفرعم  ملع و  لماوع  ناحبـس  دـنوادخ  اریز  دـیآیم ، تسدـب  یمس 
مه رون  ریبعت  هک  تسا  نیرب  مهف  غورف  نامه  دروآیم ، ناغمرا  هب  ار  يدـنوادخ  تیادـه  دـیآیم و  دوجوب  اهتدـهاجم  هجیتن  رد  هک  ـالاو 

يدیدرت و  دنکیم ). تیاده  دوخ  رونب  دهاوخب ، هک  ار  یسک  دنوادخ  . ) ءاشی نم  هرونل  هللا  يدهی  هلمجنآ : زا  تسا - هدش  دراو  نآ  هرابرد 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1879 

http://www.ghaemiyeh.com


يانعم و  دـنفلکم . لووسم و  اهناسنا  همه  لیلد  نیمهب  و  تسا ، اـهناسنا  همه  هب  قلعتم  نآ  ماـع  ياـنعمب  یعیرـشت  تیادـه  هکنیا  رد  تسین 
تیادهب ار  دوخ  تیـشم  تلع ، تمکح و  نودب  دنوادخ  هک  تسین  نآ  دنکیم ، تیاده  دوخ  رون  هب  دهاوخب  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  هکنیا 

رکذـتم لـقع  مکح  ینآرق و  تاـیآ  نیماـضم  هب  رظن  اـب  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  هکناـنچ  هکلب  دـیامنیم ، قـلعتم  دوـخ  روـن  هب  مدرم  زا  یخرب 
تیشم قلعت  دننام  دشاب ، هداتفا  وپاکت  هب  هداد و  رارق  تیاده  ریسم  رد  ار  دوخ  هک  دیامنیم  قلعتم  یسک  تیاده  هب  ار  دوخ  تیشم  میاهدش ،

رب هک  تسا  یهلا  كانبات  غورف  نامه  رون  نیا  هصالخ  تسا . هداد  رارق  یهارمگ  ریسم  رد  ار  دوخ  هک  یسک  نتخاس  هارمگ  هب  سدقا  تاذ 
وجوم رگید  ناسنا و  زا  معا  یتسه  ملاع  ياهدومن  همه  زا  هک  دوشیم  ثعاب  دتفایم و  یعقاو  دهعتم  ياهناسنا  ياهلد  اهزغم و 

هیآ هرقبلا  هلمجنآ : زا  تسا . هدمآ  دیجم  نآرق  رد  ددـعتم  یتایآ  رد  ینابر  غورف  نیا  دـیامنیم . هدرپ  تشپ  ياهتیعقاو  يارب  یتامالع  تاد ،
هیآ رمزلا  هیآ 43 ، بازحالا  تایآ 35 و 40 ، رونلا  تایآ 1 و 5 ، میهاربا  هیآ 157 ، فارعالا  تایآ 15 و 16 و 44 و 66 ، هدئاملا  ، 257

اوقتا هک : تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  نومضم  نیا  هیآ 52 . يروشلا  هیآ 122 و  ماعنالا  هیآ 11 ، قالطلا  تایآ 9 و 28 ، دیدحلا  ، 22
یقلت نارگید  دننام  ار  نامیا  اب  ناسنا  ینعی  درگنیم ). يدـنوادخ  رون  اب  وا  اریز  نموم ، هرابرد  دیـشاب  رذـح  رب  . ) هللا رونب  رظنی  هناف  نموملا 
یسک ره  لد  رد  دنوادخ  هک  تسا  يرون  ملع  . ) هدابع نم  ءاشی  نم  بلق  یف  هللا  هفذقی  رون  ملعلا  فورعم  رایـسب  تیاور  نینچمه  و  دینکن .

. هناسل یلع  هبلق  نم  همکحلا  هللا  يرجا  احابص ، نیعبرا  صلخا هللا  نم  دیوگیم : هک  روهشم  تیاور  زین  دناباتیم ). دهاوخب  هک  شناگدنب  زا 
هیآ 75 رجحلا  هروس  رد  دـنکیم ). يراج  وا  نابز  رب  وا  بلق  زا  ار  تمکح  دـنوادخ  دزروب ، صالخا  ادـخ  يارب  زور  لـهچ  هکیـسک  ره  )

هاوخ کلذ ، زا  دوصقم  ناسانـش ). تمالع  يارب  تسا  یتامالع  طول  موق  ناتـساد  رد  اعطق ، . ) نیمـسوتملل تایال  کـلذ  یف  نا  دـیامرفیم :
اوخ تسا و  یقاب  زورما  ات  هدش و  لزان  طول  موق  رب  هک  دشاب  یباذع  راثآ 

حطـس ياههدرپ  تشپ  رهاظ ، تامالع  زا  دوخ ، نیرب  مهف  اب  هک  سانـش ، تمـالع  ناـسنا  ره  يارب  دـشاب ، ناتـساد  نآ  تاـنایرج  عومجم  ه 
هربع و  مزع ، نمل  هرـصبت  و  مسوت ، نمل  هیآ  و  ربدت ، نمل  ابل  و  تسا . نیرب  مهف  هلیـسوب  قیمع  ياهتفایرد  قرط  نایب  دباییمرد ، ار  يرهاظ 
يارب داد  رارق  يزغم  ار  مالـسا  ناحبـس  دـنوادخ   ) ربـص نمل  هنج  و  ضوـف ، نمل  هحار  و  لـکوت ، هقث  و  قدـص ، نمل  هاـجن  و  ظـعتا ، نـمل 
يارب  ) میمـصت مزع و  ياراد  هک  یناسنا  يارب  یئانیب  و  تخادـنا ، راـکب  نیرب  مهف  تسارف و  هکیـسک  يارب  تمـالع  و  دیـشیدنا ، هکیناـسک 
يارب یتحار  و  دـنک ، لکوت  هکیـسک  يارب  نانیمطا  و  دـنک ، قیدـصت  يارب  تاـجن  و  دریذـپب ، دـنپ  هکیـسک  يارب  تربع  و  تسا ، تاریخ )

تاجن و يزودناتربع و  یئانیب و  یسانش و  تمالع  ربدت و  دشاب ). ابیکش  هکیسک  يارب  رپس  دراپـسب و  ادخ  هب  ار  دوخ  روما  همه  هکیـسک 
هیلاع تافـص  زا  يرادقم  دهدیم . ملـسم  ناسنا  هب  مالـسا  هک  تسا  ياهیلاع  تافـص  رگناریو ، ثداوح  زا  هدنرادهگن  تحار و  شمارآ و 
ناونع هک  ثحبم  نیمه  رد  اهنآ  زا  رگید  يرادقم  دـش ، حرطم  هتـشذگ  ثحبم  رد  دروآیم ، دوجوب  ناسنا  رد  مالـسا  هب  یعقاو  دـهعت  هک 
قیقحت یـسررب و  نیرب  مهف  ناونع  تحت  هتـشذگ  ثحبم  رد  ار  ثحب  دروم  تافـص  ساـسا  هک  تهجنادـب  دوـشیم . هدـهاشم  میاهدوـمن ،

ذل میدومن ،
زا نآ ، شریذـپ  كرد و  هک  مینکیم  هراـشا  مهم  لـصا  کـی  هب  طـقف  دروـم  نیا  رد  میزادرپیمن . نآ  لیـصفت  حرـش و  هب  دروـم  نیا  رد  ا 

ناملسم ياهناسنا  هب  هبطخ ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ياهیلاع  تافـص  رثکا  دراد ، ترورـض  رایـسب  مالـسا  رد  تفرعم  هاگدید 
نخس مالسا  يانبم  رب  دهاوخب  هک  یسک  يارب  ناهرب  - 1 دننام : دنشابیم  تفایرد  كرد و  ملع و  لماوع  هلوقم  زا  دهدیم ، تبـسن  یقیقح 
يارب نیرب  مهف  - 4 دریگب . یئانشور  مالسا  زا  دهاوخب  هک  یسک  يارب  رون  - 3 دتسیاب . مصخ  ربارب  رد  هک  یسک  يارب  تداهش  - 2 دیوگب .
یئانیب ثداوح 7 - ءایـشا و  نطاب  تفایرد  تهج  ناسانـش  تمالع  يارب  یتامالع  دشیدنیب . هک  یـسک  يارب  زغم  - 5 دنک . لقعت  هک  یسک 

زا هک  یـسک  يارب  يزودناهبرجت  لماع  - 8 یگدنز . يالعا  فده  دـشر و  ریـسم  رد  وپاکت  تکرح و  يارب  میمـصت  مزع و  نابحاص  يارب 
قرـشم رانملا ، فرـشم  جئالولا ، حضوا  و  جهانملا ، جلبا  وهف  دریگب . دنپ  تربع و  دنـشاب ) دـیاب  هکنانچنآ   ) و دنتـسه ) هکنانچنآ   ) تایعقاو

نیرتنشور مالـسا  ياههار  سپ   ) ناسرفلا فیرـش  هقبـسلا ، سفانتم  هبلحلا ، عماج  هیاغلا ، عیفر  رامـضملا ، میرک  حیباصملا ، ءیـضم  داوجلا 
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ناتخرد نآ  ياههداج  تسااههاگلعشم ، نیرتدنلب  نآ  هاگلعشم )  ) رانم تسا ، اهلخدم  نیرتحضاو  نآ  ياهلخدم  و  تسا ، اههار 
هزئاج لامک ) يارب  وپاکت  رد   ) تقبس يارب  عماج  یلئاسو  عیفر و  یتیاغ  ياراد  تمارک ، اب  شیوپاکت  نادیم  تسا ، نازورف  نآ  ياهغارچ  ، 

مهف ندمآ  دوجوب  ثعاب  اذل  تستاصتخم ، نینچ  ياراد  مالسا  نوچ  دنافیرش ). شناراوس  دیدش ، تباقر  دروم  نآ ، رد  تقبـس ) شاداپ  )
ریسفت دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  مالـسا  یلاع  فاصوا  تقیقح  رد  دشابیم . لاعف  زغم  رون و  نشور و  ناهرب  نیرب و 

: ینعم نیا  هب  تسا . هدـش  حرطم  یلبق  ثحبم  رد  هک  تسا  یتیـصخش  یتـفرعم و  يـالاو  تافـص  نآ  یلـصا  لـماوع  تـسا ، هدوـمرف  ناـیب 
تسا و قرط  نیرتحـضاو  یهلا  نید  نیا  تسا  فیلاکت  دـئاقع و  هب  دورو  قرط  تسا و  اـههار  نیرتنـشور  مالـسا  ياـههار  هک  تهجنادـب 

شریذپ تخانش و  ددص  رد  میلس  درخ  زا  يرادروخرب  لد و  يافص  اب  هک  یسک  ره  هجیتن  رد  تسا …  اهلعشم  نیرتنازورف  نآ  ياهلعـشم 
ياهناراکبان تموصخ  ره  ندرب  نیب  زا  يارب  تشاد و  دـهاوخ  مکحم  ناهرب  نتفگ  نخـس  يارب  هک  تسا  یعطق  دـیآرب ، سدـقم  نید  نیا 

تیاغ العا و  فده  هب  ار  اهناسنا  مالـسا  دیـسر . دـهاوخ  نیرب  مهف  يالاو  ماقمب  هتـشگ و  ینورد  رون  ياراد  دروآ ، دـهاوخ  نآ  زا  دـهاش 
نیرتیلاع زین  وا  دوجو  تیاغ  اذل  تسا ، ءادبم  نیرتیلاع  یناسنا  دوجو  ءادـبم  نوچ  دـیوگیم : مالـسا  ددرگیم . نومنهر  یتمظعاب  رایـسب 

یم تایاغ 
دیاب هک  یفده  تیاغ و  هک  دیمهف  دهاوخ  تسا ، هدش  ریزارـس  یتسه  ناهجب  ءادبم  نیمادک  زا  وا  دوجو  هک  دمهفب  یـسک  رگا  اذل  دـشاب ،
نییاپ رد  تسا  هدـمآ  دوجوب  الاب  زا  هچنآ  هک : مینکن  شومارف  ار  هنامیکح  نخـس  نیا  تسا . تاـیاغ  نیرتیلاـع  دـنک ، تکرح  نآ  يوسب 

رگا . ) بهذـت نیا  یلا  ملعت  ـال  تئج  نیا  نم  ملعت  مل  نا  تسا : هدومرف  هک  ار  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هلمج  نیا  زگره  ددرگیمن و  متخ 
نیا رد  ار  دوخ  ندوب  رفاسم  هکنیا  يارب  و  میئادزن ، لد  حول  زا  تفر ). یهاوخ  اجکب  دـیمهف  یهاوخن  ياهدـمآ  اجک  زا  هک  یـشاب  هتـسنادن 

دـش ز واک  یـسک  هار ؟ رد  تسیک  رفاسم  یتفگ  رگد  میـشاب - هتـشاد  یهاگآ  میاهداتفا  هارب  هک  یئدـبم  زا  دـیاب  میمهفب ، لامک  هب  ور  اـیند 
قوف نآ  تمظع  هک  تسیاهزئاج  نیرتشزرااب  مالـسا ، لوقعم ) تایح   ) رد تکرح  هزئاـج  يرتسبـش ) دومحم  خیـش   ) هاـگآ شیوخ  لـصا 

. دـشابیم هللا  ناوضر  عقـص  رد  هللا  مایا  رد  هللاءاقل  هب  لین  هک  تسا  ـالعا  فدـه  اـیلع و  تیاـغ  ناـمه  هزئاـج  نیا  تسااـهناسنا . اـم  روصت 
لوصا قیدصت  مالسا  تسار  هار  . ) هتقبس هنجلا  و  هتبلح ، همایقلا  هرامـضم و  ایندلا  و  هتیاغ ، توملا  و  هرانم ، تاحلاصلا  و  هجاهنم . قیدصتلا 

تسا و د ناناملسم  ياهیراتفرگ  نایاپ  گرم  تسا و  نآ  هاگلعشم )  ) رانم هحلاص  لامعا  تسا و  نآ  هیلوا 
. تسا هدمآ  هتشذگ  ثحابم  رد  تالمج  نیا  ریسفت  ششاداپ ). تشهب  وا و  هقباسم  لئاسو  همه  عامتجا  عقوم  تمایقو  وا  هقباسم  نادیم  این 
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اسبق يروا  یتح  ملس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رکذ  رد  تسا  هبطخ  نیا  هلمج  زا  و  ملس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  رکذ  یف  اهنم  و 
ربمایپ هک  هاگنآ  ات   ) همحر قحلاب  کلوسر  همعن و  کثیعب  و  نیدـلا ، موی  كدیهـش  نوماملا و  کنیما  وهف  سباحل ، اـملع  راـنا  و  سباـقل ،

هک یسک  يارب  داشرا  تمالع  و  تخورفارب ، رون  هدنریگ  بلاط و  يارب  ار  مالسا  سدقم  راونا  زا  ياهلعش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
و تمایق ، زور  رد  تسا  وت  دـهاش  و  وت ، نومام  نیما و  ربماـیپ ، نآ  اـهلا ) راـب  . ) تخاـس نشور  تسا ، هدـش  فقوتم  تلالـض  تریح و  رد 

ثوعبم يدـنوادخ و  هدـیزگرب  نآ  نایملاع ). يارب  تسا  یتمحر  هک  وت  قح  رب  لوسر  تسا و  نایناهج  رب  یتمعن  هک  وت  بناج  زا  ثوعبم 
ملع و رون  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  تخورفارب . ناقـشاع  يارب  ار  یهلا  یغورف  نایملاع  تمحر  تمعن و  مامتا  يارب 

ناتفـص شافخ  رگا  هک  تخورفارب ، یناسنا  عماوج  قافآ  همه  رد  صوصخلاب  ناسنا  هب  یتسه و  ملاع  تایاغ  يداـبم و  لوصا و  هب  تفرعم 
رد يرشب  عماوج  زورما  دیدرت  نودب  دنتـشاذگیم ، دوخ  لاحب  ار  مدرم  دندیـشکیمن و  نارگید  دوخ و  نامـشچ  يور  هدرپ  تسرپ  تملظ 

طنم چیه  يزورما  يرشب  يارب  هکنیا  زا  رتکیرات  یتملظ  هچ  مکارتم . تاملظ  رد  هن  دندرکیم  یگدنز  راونا 
لیلحت تسرد  ار  ییاز  تملظ  ییارگ و  تملظ  نیا  رگا  تسین . حرطم  یتـسرپ  تعفنم  ياـنبم  رب  زج  يراـتفر  چـیه  یهاوخدوخ و  زج  یق 
ناتسرپ تردق  ياهنامرآ  نیرتیلاع  اهناسنا  تایح  وج  رد  نآ  هعاشا  هک  تفای  میهاوخ  نتـشیوخ  هب  ناسنا  لهج  رد  ارنآ  ياههشیر  مینک ،
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، دنروایب تسدـب  دوخ  يونعم  يدام و  تیدوجوم  زا  یفاک  یعالطا  اهناسنا  هک  دـننک  هدامآ  ار  هنیمز  دـنراذگب و  رگا  دـشابیم . هماکدوخ 
شیانبم هک  یمدآ  لیصا  ترطف  نیا  دنزودیم . تفرعم  ینارون  هعـشا  لابندب  هراومه  دنهدیمن و  یئاز  تملظ  ییارگ و  تملظ  هب  نت  زگره 

همه ز مباتفآ  مالغ  وچ  میوگ  باوخ  ثیدح  هک  متـسرپ  بش  هن  مبـش ، هن  تسا - از  رون  ارگ و  رون  تسا ، هدـش  راوتـسا  ییارگ  تفرعم  رب 
هدرپ تشپ  رد  ینامز  تشذـگ  زا  سپ  یتیعقاو  هک  ماگنه  نآ  رد  موشیم  تباـتفآ  رب  يدـتقم  مودیم  ملـالب  رگ  ملاـه ، رگ  میوگ  باـتفآ 
امـش هجوت  نیا  رگا  دینک . هجوت  دوخ  نورد  هب  دینکیم ، ادیپ  ملع  تیعقاو  نآ  هب  امـش  ینعی  ددرگیم ، مولعم  راکـشآ و  امـش  يارب  لهج ،

ار ياهدشمگ  هک  درک  دیهاوخ  ساسحا  دشاب ، يدج  امش  هجوت  نیا  رگا  دینک . ادیپ  ار  ياهدشمگ  هک  درک  دیهاوخ  ساسحا  دشاب ، يدج 
ملع ر نآ  هک  یتقو  یتیعقاو  کی  هب  ملع  ندرک  ادیپ  زا  سپ  و  دیاهدروآ . تسدب  ار  یفاضا  ءیش  کی  هکنیا  هن  دیاهدرک ، ادیپ 

هک درک  دیهاوخ  ساسحا  دوب ، عقاو  فلاخم  لوا  زا  امـش  ملع  هک  دش  فشک  ای  دیدرک ، شومارف  ار  مولعم  تیعقاو  الثم  دیداد ، تسد  زا  ا 
بلطم کـی  زا  یقیقح  ساـسحا  ود  نیا  دـیاهداد . تسد  زا  ار  یفاـضا  زیچ  کـی  هکنیا  هن  تـسا ، هدـش  بلـس  امـش  تیدوـجوم  زا  يزیچ 

همه تفرعم و  یهاگآ و  رذب  تسا ، هدش  هدـیمد  ناسنا  رد  هک  یتمظع  اب  حور  نآ  زا : تسترابع  هک  دـنهدیم  ربخ  امب  تیمهااب  هداعلاقوف 
تسا و هدییور  هک  تسا  هدش  هتـشاک  رذب  نآ  تقیقح  رد  دنک ، ادیپ  ملع  یتیعقاو  کی  هب  رگا  اذل  تسا ، هدـش  هتـشاک  نآ  داهن  رد  ءایـشا 

ارنآ یتـیعقاو  کـی  هب  ملع  ندروآ  تسدـب  زا  سپ  اـی  دـهدب  همادا  دوخ  لـهج  هب  ناـسنا  رگا  تسا و  هدرک  روراـب  ار  دوـخ  تاذ  زا  یئزج 
زیچ هکنیا  هن  تسا ، هدیـشوپ  هک  تسا  هدـش  هتـشاک  رذـب  نآ  تقیقح  رد  دوش . راکـشآ  يو  رب  نآ ، ندوب  عقاو  فـالخ  اـی  دـنک  شومارف 

ربمایپ نآ  اهلا ) راـب  : ) دـنکیم ضرع  ادـخ  هب  شیاـین  یتوکلم  تلاـح  اـب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  دـشاب . هداد  تسد  زا  ار  یفاـضا 
هک یلقع  یعطق  لیلد  هفاضاب  تسا  هدمآ  ددعتم  دراوم  رد  فلتخم  یلاکشا  اب  نومضم  نیا  ینآرق  تایآ  رد  تست . نومام  نیما و  یمارگ ،
هک يدراوم  هلمج  زا  دـشابیم . قدـصم  قداص و  نآ  تلاسر  شریذـپ  زا  عنام  تلاسر ، رما  رد  تناـیخ  اـطخ و  نیرتمک  لاـمتحا  دـیوگیم :

رب لاعتم  دنوادخ 
يوه يور  زا  ربمایپ  نآ  و  . ) یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا . نع  قطنی  اـم  و  دـیامرفیم : هک  تسیاهیآ  تسا ، هدومرف  حیرـصت  ربماـیپ  تناـما 
يارب تمایق . زور  تسا  يدـنوادخ  دـهاش  ناـشلامیظع  ربماـیپ  نآ  و  دوشیم ). لزاـن  وا  هب  هک  ییحو  زج  تسین  وا  نخـس  دـیوگیمن . نخس 
ضرع مالسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  ات 167 . تاحفـص 153  زا  مهدزای  دـلجم  هب  دـییامرف  هعجارم  یلبق  تـالمج  هلمج و  نیا  یـسررب 

هروس زا  هیآ 3  هب  هراشا  يوق  لامتحا  هب  هلمج  نیا  تسا . هدـش  ثوعبم  تاـقولخم  رب  يدـنوادخ  تمعن  هضاـفا  يارب  مرکا  ربماـیپ  دـنکیم :
امش يارب  ار  امش  نید  زورما  . ) انید مالسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  دیامرفیم : هک  تسا  هدئاملا 

نوریب زا  رتالاب  ناسنا  يارب  یتمعن  هچ  و  مدـش ). یـضار  امـش  ینادواج )  ) نید يارب  ار  مالـسا  مامتا و  امـش  يارب  ار  دوخ  تمعن  لیمکت و 
هیآ رب  تسا  قبطنم  هک  دـنکیم  ناـیب  ار  یمارگ  ربماـیپ  ندوب  هماـع  تمحر  يدـعب  هلمج  و  رون ؟ رد  وا  ندرک  دراو  تملظ و  زا  وا  ندروآ 

هل مسقا  مهللا  نایملاع ). همه  يارب  یتمحر  رگم  میداتـسرفن  ارت  ام  و  . ) نیملاـعلل همحرـالا  كانلـسرا  اـم  و  ءاـیبنالا - هروس  زا  هفیرش 107 
، هلزن کیدل  مرکا  هئانب و  نینابلا  ءانب  یلع  لعا  مهللا  کلضف . نم  ریخلا  تافعضم  هزجا  و  کلدع ، نم  امسقم 

و ال نیثکان ، و ال  نیبکان ، و ال  نیمدان ، ایازخ و ال  ریغ  هترمز  یف  انرشحا  هلیضفلا و  ءانسلا و  هطعا  و  هلیسولا ، هتآ  هلزنم و  كدنع  فرـش  و 
. فالتخالا نم  نیتیاورلا  یف  امل  انهاه  هانررک  اننا  الا  مدقت . امیف  مالکلا  اذـه  یـضم  دـق  فیرـشلا و  لاق  نینوتفم  نیلـضم و ال  نیلاض و ال 
، امرف تلاسر  بحاص  نآ  هب  دوخ  لضف  زا  ناوارف  ریخ  زا  یـشاداپ  و  امرف ، اطع  رفاو  یظح  راوگرزب  نآ  يارب  دوخ  تلادـع  زا  ادـنوادخ ، )
وا تلزنم  ماقم و  و  امرفب ، مارکا  تهاگراب  رد  ینابزیم  فاطلا  نیرتهب  زا  ار  وا  هدب و  رارق  ناگدـننکانب  يانب  زا  رتالاب  ار  وا  يانب  ادـنوادخ ،

ییاوسر و هب  ءالتبا  نودب  وا  هورگ  رد  ار  ام  و  زاسب ، شرادروخرب  تلیضف  تمظع و  زا  امرفب و  تیانع  وا  يارب  هلیسو  نادرگب ، فیرـش  ار 
یضر فیرش  امرفب ). روشحم  اههنتف  رد  يروهطوغ  یگدننک و  هارمگ - یهارمگ و  ینکـشدهع و  فارحنا و  تمادن و  هب  يراتفرگ  نودب 

زاـب میاهدروآ . اـجنیا  رد  مود  راـب  تاـیاور  رد  فـالتخا  دوـجو  تهجب  اـم  تسا و  هدـمآ  هتـشذگ  ییاـههبطخ  رد  نخـس  نیا  تساهتفگ :
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تالامک تاریخ و  يوسب  وت  ناگدـنب  هیجوت  داـشرا و  هار  رد  وت  ربماـیپ  هک  نارک  دـحیب و  ياهیراکادـف  اـهوپاکت و  ربارب  رد  اراـگدرورپ ،
این اعد و  نیا  امرفب . رادروخرب  تاریخ  تالامک و  همه  زا  ار  وا  داد . ماجنا 

حوضو لامک  اب  توکلم ، اب  ار  وا  گرزب  حور  لاـصتا  دـنکیم و  فشک  ار  هدـننک  اـعد  ضحم  يافـص  قدـص و  یبوخب  هک  ینارون  شی 
تالمج دوخ  تایوتحم  مکی ، بلطم  هلمجنآ : زا  تشاد . هجوت  اهنآ  هب  دیاب  هک  دنکیم  تابثا  ار  یتیمهااب  رایـسب  بلاطم  دـیامنیم  تابثا 

داشرا يارب  تمالع  هدـننک  بصن  - 2 رون . هدـنزورف  رب  - 1 تسا : مرکا  لوسر  هیلاع  تافـص  هدـننک  نایب  اهنآ  زا  يرادـقم  هک  تسا  اـعد 
زور رد  یهلا  دهاش  تلاسر 4 - غالبا  نتفرگ و  رد  نومام  نیما و  اهیگماکدوخ 3 - نابایب  ناگدشمگ  یفیلکتالب و  يداو  ناگدز  تریح 

هطـساو هک  نایملاع  يارب  یتمحر  - 6 تسا . هدومن  رون  ملاع  دراو  هتخاس و  جراخ  تاـملظ  زا  ارناـنآ  هک  ناـیناهج  يارب  یتمعن  تمایق 5 -
یلص مرکا  ربمایپ  هب  ار  قوف  تمظع  ای  تفص  شش  لماک  نامیا  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . هدوب  شناگدنب  رب  ینابر  تمحر  ضیف 

، تسا هداد  تبـسن  راوگرزب  نآ  هب  هک  لماک  دـح  نآ  رد  اهناسنا  رگید  رد  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  هک  دـهدیم  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
حوطـس تیدوجوم و  همه  تسا ، یهلا  ناسنا  کـی  یحور  تـالاح  نیرتيدـج  هک  شیاـین  اـعد و  تلاـح  رد  مود - بلطم  درادـن . دوجو 

لاح نآ  رد  هک  یلمع  طقف  ددرگیم و  قلطم  تسدربز  شاقن  میلست  رایتخایب  ياهحول  دننام  صولخ  لامک  اب  هدننک  اعد  یحور  یناور و 
هحول نآ  زا 

نیا رد  شیوخ . بولطم  تایح  يارب  قلطم  تسدربز  شاقن  زا  شقن  ناولا  لاکشا و  طوطخ و  سامتلا  نتساوخ و  زا  تسترابع  دنزیم ، رس 
هحول نآ  زا  ددرگیمن ، رادومن  وا ، تیدوجوم  ماـمت  زج  شاـقن  تسدریز  رد  هدـش  میلـست  هحول  نآ  زا  يزیچ  چـیه  ضحم ، یهلا  تلاـح 

نب یلع  لثم  ياهدـننک  اعد  هک  ياهملک  ره  تفگ : دـیاب  اذـل  ددرگیمن ، رادومن  وا ، تیدوجوم  مامت  زج  شاقن  تسدریز  رد  هدـش  میلـست 
مهوت هن  تسا و  یهار  نآ  رد  ار  لیخت  هن  تسا . وا  تیدوجوم  مامت  قراوب  زا  ياهقر  اب  دروآیم  نابز  رب  اعد  لاح  رد  مالسلاهیلع  بلاطیبا 

رب مرکا ) ربمایپ  زا  دعب   ) مالـسلاهیلع مدآ  دالوا  درف  نیرتهاگآ  ناسنا و  نیرتيدـج  نآ  بلاطیبا  دـنزرف  نیاربانب ، ار . ضحم  یعیبط  هدارا  و 
ناـسنا نآ  وا  تسا و  هتـشاد  مالـسا  ناـشلامیظع  ربماـیپ  هب  ار  لوقعم  تبحم  ناـمیا و  نیرتتمظع  اـب  نآ ، هدرپ  تشپ  یتـسه و  هدرپ  يور 

رایسب ياهتکن  اجنیا  رد  تسا . هدوتس  ار  وا  بلق  قامعا  زا  هتخانـش و  یبوخب  یهلا ، ناسنا  کی  يارب  نکمم  لامک  يالعا  دح  رد  ار  لماک 
رکذت دروم  هدـش و  هجوتم  ار  نآ  یئوخ  یمـشاه  موحرم  ققحم  هک  دوشیم  هدـید  هغالبلاجـهن  فورعم  حراش  دـیدحلایبا  نبا  زا  بلاج 

میئامنیم همجرت  یسرافب  ار  نآ  سپس  هدروآ و  دیدحلایبا  نبا  دوخ  تارابع  اب  ار  نآ  زین  ام  تسا و  هداد  رارق 
تفقو دق  و  هل : تلقف  عضوملا  یف  هیبصعلا  يوهلا و  نع  ادیعب  افصنم  ناک  هللا و  همحر  رفعجابا  بیقنلا  تلاس  تلق : تسا : نینچ  وا  ترابع 

انفقو دق  اناف  هئاعدـک ، وعدـی  و ال  لجرلا ، اذـه  میظعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  مظعی  نم  مهیفرا  ملف  مهبطخ  هباحـصلا و  مالک  یلع 
هیلع هللا  یلص  هللالوسرل  هنم  دیدش  لیجبت  و  میظع ، لالجا  یلع  لدت  لصفلا ، اذهل  هبـسانم  هریثک  لوصف  یلع  هریغ  نم  و  هغالبلاجهن )  ) نم

تاملک الا  مهتدجو  له  و  هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  مهرکذ  هیفیک  هنم  ملعتی  نودم  مالک  هباحـصلا  نم - هریغل  نیا  نم  و  لاقف : هلآ ؟ و 
اعطاق نیقیلا ، تباث  هل ، قیدـصتلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسرب  نامیالا  يوق  ناک  مالـسلاهیلع  ایلع  نا  لاق : مث  اهتحت . لئاط  ـال  هردـتبم 

هفرـشف هباحـصا ، نود  نم  هب  هصاصتخا  و  هل ، هتیبرت  هنم و  هتبـسنل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  بحی  کلذ  عم  ناک  هل و  اققحتم  رمالاب ،
اعد دقف  هیلا  اعد  اذاف  هسفن . مظع  دقف  همظع  اذاف  هبـسانتم ، قالخالا  هدحاو و  رادـلا  و  دـحاو . بالا  نیمـسج ، یف  هدـحاو  سفن  امهنال  هل ،

همظعی و فیکف ال  هیلع ، دئاع  هب و  قح  کلذ ال  لامج  نال  اهبراغم ، ضرالا و  قراشم  مالـسالا  هوعد  قبطت  نا  دوی  ناک  دـقل  هسفن و  یلا 
نک دق  هل : تلقف  هتملک ، ءالعا  یف  دهتجب  هلجبی و 

، هل هینب  بلاطیبا و  هرصن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  رصنی  مل  رفعج : لاقف  ثیدحلا  اذه  بذاجتن  رعاشلا  یکم  نب  رفعج  انا و  مویلا  ت 
نم هعامجب  رجاهف  رفعج  هنبا  اما  و  هلتق ، یلع  مهقابطا  مهقافـصا و  دعب  هوعدـلا ، راهظا  دـنع  شیرق  نم  هامح  مث  هابر  هلفکف و  بلاطوبا  اما 
امب دیرـشتلا  ناوهلا و  لتقلا و  نم  دحا  نمی  مل  مث  هنیدـملاب . هلملادامع  ماقا  هناف  یلع  اما  و  اهب ، هتوعد  رـشنف  هشبحلا  ضرا  یلا  نیملـسملا 
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لتق رخاـت  ول  و  توملا ، ینمت  و  لـظنحلا ، عیقن  برـش  نا  دـعب  هفوکلاـب  لـتقف  یلع  اـما  هتوم و  موی  لـتقف  رفعج  اـما  بلاـطیباونب ، هب  ینم 
ایابس باتفالا  یلع  مهواسن  تلمح  فطلاب و  مهیخا  عم  قوفابلا  هونب  لتق  فیـسلا و  مسلاب و  هانبا  لتق  مث  ادمک ، افـسا و  تامل  هل  مجلمنبا 

طیحی ام ال  برـضلا ، سبحلا و  ناوهلا و  دالبلا و  یف  دیرـشتلا  بلـصلا و  لـتقلا و  نم  کـلذ  دـعب  مهقـالخا  مهتیرذ و  تیقل  ماـشلا و  یلا 
هک هیلع  هللا  همحر  بیقن  رفعجوبا  زا  میوگیم : . ) لعفلا لوقلاب و  همیظعت  هتبحم و  و  هترصن ، نم  تیبلا  اذه  باصا  ریخ  ياف  اهنکب ، فصولا 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هباحص  نانخس  زا  نم  متفگ : وا  هب  و  مدیسرپ - بلطم  نیا  هرابرد  دوب ، تیبصع  يوه و  زا  رود  فصنم و  يدرم 
انآ نایم  رد  مراد و  حالطا  نانآ  ياههبطخ  ملس و  هلآ و  و 

اریز دنک ، اعد  ار  ربمایپ  وا  دننام  دیامن و  میرکت  میظعت و  ار  مرکا  ربمایپ  مالـسلاهیلع ) نینموملاریما   ) درم نیا  دننام  هک  مدـیدن  ار  یـسک  ن 
راوگرزب نآ  دـیدش  میظعت  لیلجت و  يارب  هک  میاهدرک  ادـیپ  عالطا  یناوارف  ياهلصف  مالـسلاهیلع  یلع  نانخـس  رگید  هغالبلاجـهن و  زا  ام 

نخـس مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  ریغ  رگید  ناسک  يارب  اجک  زا  هنوگچ و  تفگ : خـساپ  رد  رفعجوبا  دـنکیم . تلالد  مرکا  ربمایپ  هرابرد 
ایآ و  دزومایب !؟ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرابرد  ارنانآ  نانخـس  یگنوگچ  هک  دوشیم  ادـیپ  بترم ) هدـش و  يروآ  عمج   ) نودـم

ربمایپ هب  يدنمورین  نامیا  مالـسلاهیلع  یلع  تفگ : سپـس  تسا !؟ هدش  ادیپ  درادن ، ياهدـئاف  هک  یئادـتبا  قرفتم و  یتاملک  زج  نانآ  يارب 
( ربمایپ قدص  تلاسر و  مالـسا ،  ) رما هب  عطق  قیقحت ، يور  زا  و  دوب ، رادروخرب  تباث  نیقی  زا  دوب ، هدرک  قیدصت  ادـیدش )  ) ار وا  هتـشاد و 

دوب هداد  ماجنا  وا  هرابرد  هک  ربمایپ  یصاصتخا  تیبرت  تشاد و  وا  اب  هک  یتبسن  تهج  هب  ربمایپ  هب  مالسلاهیلع  یلع  لاحنیا  اب  تسا ، هتـشاد 
یکی ناشردپ  دندوب . مسج  ود  رد  سفن  کی  مالسلاامهیلع  ربمایپ  یلع و  اریز  دوب ، هتفای  تزع  فرش و  ترضح  نآ  زا  دیزرویم و  تبحم 

یلع ع هک  یتقو  سپ  رگیدکی . اب  بسانتم  ناشقالخا  یکی و  ناشهناخ  و 
مالـسا توعد  تساوخیم  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  تسا  یعطق  و  دومنیم . دوخ  يوسب  توعد  تقیقح  رد  درکیم ، میظعت  ار  ربماـیپ  مالـسلاهیل 

سپ دیـسریم  وا  هب  نیمز  يور  رد  مالـسا  شرتسگ  یئابیز  اریز  دوش ، هدرتسگ  شیاـهبرغم ) اـت  هتفرگ  شیاهقرـشم  زا   ) نیمز يور  همه  رد 
یکم نب  رفعج  نم و  زورما  متفگ : رفعجوبا  هب  سپس  دیامنن ؟ ششوک  مالـسا  هملک  نتخاس  دنلب  رد  دنکن و  دیجمت  میظعت و  ار  ربمایپ  ارچ 
دننام ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سک  چـیه  تفگ : رفعج  میدوب . هداد  رارق  یـسررب  دروم  هدرک و  حرطم  ار  هلاـسم  نیمه  رعاـش 

اب هک   ) شیرق ربارب  رد  ار  وا  بلاطوبا  تخادرپ ، تلاسر  غالبا  هب  هک  یعقوم  سپـس  دومن ، تیبرت  يرای  شنادـنزرف  مالـسلاهیلع و  بلاطوبا 
هنیدم رد  ار  نید  نوتـس  وا  مالـسلاهیلع ، یلع  اما  و  درک . تیامح  دنـشکب ، ار  وا  دنتـساوخیم  رظن  قافتا  اب  و  دـندوب ) فلاخم  ربمایپ  توعد 

رد رفعج  اما  تشگن . نطو  زا  یگراوآ  تناها و  لتق و  هب  التبم  بلاطیبا  نادنزرف  دننام  یـسک  چـیه  هکنیا ) هفاضاب   ) سپـس دومرف ، اجرباپ 
مدرم هک  یئاـهیراوگان  هودـنا و  تهجب   ) گرم يوزرآ  لـظنح و  گنرـش  ندـیماشآ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  یلع  دـش و  دیهـش  هتوم  گـنج 

( يدارم مجلمنبا  خیرات  درف  نیرتدیلپ   ) تسدب هک  مالسلاهیلع  یلع  تداهش  رگا  و  دش ، دیهش  دندرک ) دراو  وا  هب  هعماج 
ماما  ) مالـسلاهیلع یلع  دنزرف  ود  سپـس  تسبیمرب . ایند  نیا  زا  مشچ  ترـسح  فسات و  هصغ و  تدـش  زا  داتفایم ، ریخاتب  تسویپ  عوقوب 

ناشردارب اب  شنادنزرف  هیقب  و  دندیسر ، تداهشب  ریـشمش  هلیـسوب  یمود  رهز و  هلیـسوب  یلوا  مالـسالامهیلع ) نیـسح  ماما  یبتجم و  نسح 
هب نارتش  ياهزاهج  يور  دنتفرگ و  تراسا  هب  ار  نانآ  ياهنز  دندیسر و  تداهش  هجردب  البرک  رد  مالسلاهیلع ) نیسح  ماما  ءادهـشلادیس  )
هک دـندش  برـض  سبح و  اهتناها و  اهرهـش و  رد  راید  زا  یگراوآ  ندـش و  هتخیوآ  رادـب  لتق و  راتفرگ  يردـقب  نانآ  لسن  دـندرب و  ماش 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  میظعت  تبحم و  يرای و  زا  يویند )  ) ریخ هچ  تیب  لها  نیا  نیاربانب ، دشابیم ، فیـصوت  قوف  اهنآ  تقیقح 

قباطم نیتم و  رایـسب  دـناهدومن  حرطم  رعاش  یکم  نب  رفعج  بیقن و  رفعجوبا  هک  ار  یبلاطم  اجنیا  اـت  دـناهدید )!؟ رادرک  راـتفگ و  هلیـسوب 
وا یملع  ماقم  اب  هک  دهدیم  رارق  قیدصت  دروم  دنکیم و  لقن  ار  یبلاطم  بیقن  رفعجوبا  زا  دیدحلایبا  نبا  سپـس  دشابیم . یخیرات  قئاقح 

یلع اونمت  لق ال  اوملـس  نا  کیلع  نونمی  : ) تلق الهف  لاق - امیف  باصا  و  هللا - همحر  لاقف  تسا : نینچ  يدـعب  تارابع  دـشابیمن ، راگزاس 
دقف هل : تلق  اله  و  لاق : مث  نیقداص ) متنک  نا  نامیالل  مکاده  نا  مکیلع  نمی  هللا  لب  مکمالسا 
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نم اوقل  مهیلع و  رثوتـسا  هدعب و  اومـضتها  مثدحا  موی  اصوصخ  هریثک و  نطاوم  یف  هیدی  نیب  تلتق  هنود و  اجهم  تلذب  راصنالا و  هترـصن 
ام لثمب  طق  موق  بیـصا  هلثم و ال  برعلا  یف  نکی  مل  يذـلا  مویلا  هناـف  هرحلا  موی  ـالا  نکی  مل  ول  و  هحرـش ، لوطی  اـم  دـئادشلا  قاـشملا و 

و ال مهتدابعل ، انمث  اهری  مل  هنال  هل ، صالخالا  لها  هدابع و  یحلاص  نع  اینذـلا  يوز  یلاعت  هللا  نا  لاق : مث  مویلا . کلذ  راصنالا  هب  بیـصا 
تـسرد وا  و  تفگ - هللا  همحر  رفعجوبا  نوسفانتملا . سفانتی  هلثم  یف  رادـلا ، هذـه  ریغ  يرخا  راد  یلا  مهءازج  اـجرا  و  مهـصالخال ، اوفک 

(. دیـشاب وگتـسار  امـش  رگا  دومرف  نامیا  هب  تیادـه  ار  امـش  هک  دـنراذگیم  تنم  وت  رب  نانآ  : ) یتفگن رعاش  یکم  نب  رفعج  هب  ایآ  تفگ -
رد دـندومن و  لذـب  وا  هار  رد  ار  ناشلد  نوخ  دـندرک و  يرای  ار  ربمایپ  مهراصنا  یتفگن : رعاش ) یکم  نبرفعج   ) وا هب  اـیآ  و  تفگ : سپس 

ینالوط شحرـش  هک  دندید  ار  يدئادش  اهتقـشم و  دش و  هتفرگ  یـشیپ  نانآ  رب  دندش و  هدیبوک  ناوارف  يدراوم  رد  ترـضح  نآ  يرای 
يارب یفاک  تسا ) هدـشن  هدـید  نآ  دـننام  برع  رد  دوب  يزور  هک   ) هرح هثداح  رد  رگم  يراتفرگ  تقـشم و  ناـنآ  يارب  دوبن  رگا  تسا و 

هدشن دراو  دندید ، زورنآ  رد  هک  راصنا  دننام  یبیسآ  یموق  چیه  هب  دوب و  راصنا  بئاصم  ءالتبا و  تابثا 
تدابع تمیق  ار  ایند  دنوادخ  اریز  تسا ، هدومن  رانکرب  صالخا  اب  مدرم  حلاص و  ناگدـنب  زا  ار  ایند  لاعتم  دـنوادخ  تفگ : سپـس  تسا .

دودحم و یناف و   ) يارس نیا  ریغ  يرگید  يارس  هب  ار  نانآ  شاداپ  دنوادخ  ناشـصالخا . يارب  يدننامه  هن  هدادن و  رارق  ناگتفای  دشر  نآ 
هتفگ بیقن  رفعجوبا  هک  قوف  بلاطم  رد  دنیامنیم ). هقباسم  نارگ  وپاکت  نآ  لثم  يارب  هک  يدبا  يارس  نآ  تسا ، هدومرف  لوکوم  زیچان )

ایآ مکی - هلاسم  میوشیم : رکذـتم  اجنیا  رد  ار  اـهنآ  هدـمع  اـم  هک  دراد  دوجو  یلئاـسم  تسا ، هدومن  قیدـصت  ارنآ  مه  دـیدحلایبا  نبا  و 
لآ زا  راکادـف  ياـهناسنا  رگید  مالـسلاهیلع و  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  تسا  هدـش  هدـید  ربتعم  ریغ  یتح  ربـتعم و  یخیراـت  چـیه  رد  نونکاـت 

میاهدروآ و مالـسا  هک  دنهدب  جاب  ام  هب  دیاب  ادخ  ناگدنب  ادخ و  میاهدروآ و  مالـسا  هک  میئام  يرآ ، هک  دنراذگب  تنم  ادـخ  هب  بلاطیبا ،
رفعجوبا و دننام  علطم  تیصخش  ود  زا  اعقاو  میاهداد !!! تیاضر  لتق  سبح و  نیهوت و  يراتفرگ و  تقشم و  هنوگ  رهب  وا  هار  رد  هک  میئام 

دننام یئاهتیـصخش  رب  اصوصخم  بلاطیبا  لآ  ياهیراکادـف  تدـهاجم و  رب  قیبطت  لباق  ار  قوف  هیآ  هک  تسا  دـیعب  رایـسب  دـیدحلایبا  نبا 
هیلع نیموصعم  يهمئا  رگا  تفگ : ناوتیم  دننادب !!! مالسلامهیلع  داجس …  نیسح و  نسح و  یلع و 

ادـخ و خر  هب  ار  ناـشندروآ  مالـسا  هک  دـندوب  یمدرم  دـناهدوب ، تلیـضف  لـضف و  هار  يادهـش  ناراکادـف و  لوا  فیدر  رد  هک  مالـسلام 
سجرلا و مهنع  هللا  بهذا  هک - مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  هن  دناهدوب !! تسپ  رایـسب  ینامدرم  هللااب  ذایعلا  دندیـشکیم ، ادـخ  ناگدـنب 

ربتعم عبانم  رظن  زا  مود - هلاسم  تسا ). هدومرف  فصتم  قلطم  تراهط  اب  ارنانآ  هتخاس و  یفتنم  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  دـنوادخ  . ) اریهطت مهرهط 
تهجب هـکنیا  اـب  راـصنا ، ینعی  تـسا ، هدوـبن  دــناهدوب  راـصنا  هـکنیا  ناوـنعب  راـصنا ، رب  هدراو  ياهتقــشم  لـتق و  اـهیراتفرگ و  یخیراــت ،
تهجب نانآ ، اب  محازم  یئورایور  یلو  دندوب ، تمظعاب  شزرااب و  رایسب  ینامدرم  ناناملسم ، مرکا و  ربمغیپ  يرای  غیردیب و  ياهشـشوک 

راصنا زا  شیب  هکم ، رد  یگدـنز  نارود  دـیدش  ياهیراوگان  لمحت  مالـسا و  هب  تقبـس  تهجب  نیرجاهم  اریز  تسا ، هدوبن  نانآ  تازایتما 
تـالمج رد  بیقن  رفعجوبا  هک  هنوگناـمه  ـالاو  رایـسب  ياـهشزرا  تازاـیتما و  نتـشاد  تهجب  بلاـطیبا  لآ  هکیتروص  رد  دـندوب ، حرطم 

ناگدـیدجنر و رگید  نیموصعم و  همئا  هک  ار  یتافـص  تسا و  هتفرگ  رارق  مجاهت  تداسح و  دروم  تسا ، هدرک  حیرـصت  اهنآ  هب  هتـشذگ 
عس نب  سیق  اب  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  و  هدابع ، نب  دعس  اب  ناوتیم  دناهتشاد  بلاطیبا  لآ  يادهش 

ار دوخ  لد  نوخ  دندرک و  يرای  ار  ربمایپ  راصنا  : ) دیوگیم رفعجوبا  موس - هلاسم  دومن ؟ هسیاقم  دوب ) يزاتمم  ناسنا  هچ  رگا   ) هدابع نب  د 
قفوم سک  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  هکنانچ  دیدرت ، لباق  ریغ  تسا  یتقیقح  نیا  دندومن ) لذب  مالـسا  يالتعا  هار  رد 

مه راـصنا  دادـیم و  نت  اـهیراوگان  اهتقـشم و  هنوگ  همه  لـمحت  هب  دیـشخردیم ، شلد  رد  اـعقاو  مالـسا  روـن  تشگیم و  یقیقح  ناـمیا  هب 
هک دـهدیمن  ناـشن  خـیراوت  لاـحنیا ، اـب  دـندوب ، هداد  نـت  اهیراکادـف  اـهیراوگان و  اهتقـشم و  لـمحت  هـب  هـک  دـندوب  نیملـسم  زا  یهورگ 

داقعنا زا  سپ  راصنا  تسا  حضاو  هکنانچ  اریز  دنک ، ادیپ  همادا  دنتـسه  راصنا  هک  تهجنادب  طقف  مالـساردص ، زا  دـعب  راصنا  ياهیراتفرگ 
دنتشگ طولخم  ناناملسم  رگید  اب  يرادمامز  داقعنا  زا  سپ  راصنا  تسا  حضاو  هکنانچ  اریز  دنک ، ادیپ  همادا  ناناملسم  رگید  اب  يرادمامز 
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تشگیم ماغدا  ملسم  ناونع  رد  مالسا  هعماج  رد  یهورگ  ناونع  هنوگ  ره  دندروآیم ، مالـسا  هب  ور  هک  یعماوج  شیازفا  اب  اصوصخم  و 
تفـالخ و هتـسیاش  یتیـصخش  یلـسن  ره  رد  هـک  تهجنادـب  بلاـطیبا  لآ  اـب  تموـصخ  هکیتروـص  رد  دادـیم ، تـسد  زا  ار  دوـخ  دوـمن  و 

مه م ار  وا  کیدزن  رود و  ناوریپ  هکلب  ار  وا  نادنواشیوخ  اهنت  هن  تیتصخش ، نآ  ندرک  بوکرس  يارب  دنتشاد ، يرادمامز 
، بلاطیبا لآ  راید  زا  یگراوآ  راتـشک و  تیمولظم و  رد  هک  یئاهباتک  لثم  نونکات  ایآ  دـندادیم . رارق  سبح  لتق و  تناـها و  ءاذـیا و  درو 

هثداح نیا  ایآ  هرح ، هثداح  اما  تسا ؟ هدش  فیلات  راصنا  هرابرد  هتـشون ، هراب  نیا  رد  هک  ياهلاقم  لصف و  نارازه  نییبلاطلا و  لتاقم  دـننام 
ای دوب  هدمآ  شیپ  راصنا  تیصوصخب  راصنا  يارب  طقف  تسا ، هدشن  هدید  شریظن  برع  رد  هک  ياهثداح  بیقن  رفعجوبا  لوقب  كانفـسا و 
رد ام  تسین ؟ ناملـسم  دـیزی  دـنتفگیم : دوب ) مالـسا  ناگدـنورگ  رگید  ناناملـسم و  نیرجاهم و  دالوا  زا  رپ  هک   ) هنیدـم لها  نوچ  هکنیا 

مولعم ات  مینکیم ، لقن  تسا  هدـمآ  ادـخهد  موحرم  همانتغل  رد  یـسراف  حیـصف  تارابع  اب  هک  ار  يربط  خـیرات  همجرت  زا  ياهصالخ  اـجنیا 
نآ و  هرح - : ) راصنا اب  تیدض  ناونعب  طقف  هن  تسا ، هدروآ  دوجوب  هنیدم  رد  ار  نینوخ  هثداح  نآ  مالـسا  اب  تیدض  ناونعب  دیزی  هک  دوش 

تفـالخ مود  لاـسب  هجحلايذ  زا  هدـنام  زور  هس  ترجه  زا  لاس 63  رد  داتفا  قافتا  هنیدـم  لـها  هبقع و  نب  ملـسم  ناـیم  هک  تسا  یگنج 
نیرجاهم و دالوا  زا  نت  دصیس  زا  شیب  ار . اجنآ  مدرم  درک  تراغ  ماع و  لتق  زور  هس  ار  رهش  دوب و  هیواعم  نب  دیزی  بناج  زا  ملسم  دیزی .

یعجشا نانس  نب  لقعم  هلمج  زا  دندش  دیهش  هعقاو  نآ  رد  لوسر  هباحص  زا  يرایسب  دنتشک و  ار  راصنا 
مدرم جرزخ و  سوا و  هفیاط  زا  هیماینب  هک  دوب  ياهنیک  گنج  نیا  تلع  ینزام و  مصاع  نب  دیز  نب  هللادبع  يراصنا ، هلظنح  نب  هللادـبع  ، 

زا يرایـسب  ادخ  لوسر  تاوزغ  رد  دنتـساخرب و  گنجب  شیرق  اب  دـندرک و  ترـضح  نآ  يرای  هک  لوسر  نامز  زا  دنتـشاد  لد  رد  هنیدـم 
هک سک  ره  هنیدم ، رهـش  ماع  لتق  رد  میدید  تارابع  نیا  لئاوا  رد  هکنانچ  اریز  تسین ، حیحـص  اعطق  لالدتـسا  نیا  .( ) دنتـشک ار  هیماینب 

تارابع اعدـم  نیا  لیلد  ریاشع . لئابق و  رگید  یکم و  نیرجاهم  هاوخ  جرزخ و  سوا و  هاوخ  تسا ، هداتفا  نوخ  كاـخب و  دوب ، هنیدـم  رد 
اب تسا و  لوغـشم  ندروخیم  هب  هتـسویپ  تسین و  ناملـسم  دیزی  دـنتفگیم : هنیدـم  مدرم  هک  تسا  نانچ  هعقو  لیـصفت  و  (: ) تسا يدـعب 

تعیب يراصنا  هلظنح  نب  هللادـبع  اب  و  دـندرک ، ضقن  ار  وا  تعیب  تسین و  هتـسیاش  ار  تما  تماـما  درازگیمن و  زاـمن  دنیـشنیم و  ناـبرطم 
دیزی هرابرد  هدـیقع  نیا   … دـندرک )  دـنب  دـنتفرگ و  ار  وا  نایفـسیبا . نب  دـمحم  نب  نامثع  هیماینب ، زا  دوب  يدرم  هنیدـم  لماع  دـندرک .

یئاهجاجتحا نانخـس و  دوب و  یمالـسا  عماوج  همه  ریگارف  یهیدـب و  عوضوم  کی  هکلب  دوبن ، هنیدـم  رد  راصنا  دالوا  راصنا و  صوصخم 
وب ضوغبم  روفنم و  لیلد  نیرتهب  دناهدومرف . البرک  ریظنیب  ناتساد  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رورس  هک 

. تسا هدوب  هیما  نآ  زج  ناناملسم  همه  رظن  زا  دیزی  ند 
هحفص 307] ]

لـضف نم ال  مکمظعی  و  مکناریج ، اهب  لصوت  و  مکواما ، اهب  مرکت  هلزنم  مکل  یلاعت  هللا  همارک  نم  متغلب  دق  و  هباحـصا : باطخ  یف  اهنم  و 
و نوبـضغت ! الف  هضوقنم  هللا  دوهع  نورت  دـق  و  هرما ، هیلع  مکل  و ال  هروطـس ، مکل  فاخی  نم ال  مکباهی  و  هدـنع ، مکل  دـی  و ال  هیلع ، مکل 

متیقلا و  مکتلزنم ، نم  هملظلا  متنکمف  عـجرت ، مکیلا  و  ردـصت ، مکنع  و  درت ، مکیلع  هللا  روـما  تناـک  و  نوفناـت ! مکئاـبآ  ممذ  ضقنل  مـتنا 
، بکوک لـک  تحت  مکوقرف  ول  هللا ، میا  و  تاوهـشلا ، یف  نوریـسی  و  تاهبـشلاب ، نولمعی  مهیدـیا ، یف  هللا  روـما  متملـسا  و  مکتمزا ، مهیلا 
( یتح  ) هک دیاهدیـسر  ياهجردـب  لاعتم  دـنوادخ  تمارک  زا  امـش  و  شنارای . هب  باطخ  تسا  هبطخ  نیا  زا  و  ! ) مهل موی  رـشل  هللا  مکعمجل 

دننکیم میظعت  ار  امش  یناسک  دنریگیم و  رارق  قلعت  دروم  دنوشیم و  مارتحا  امـش  ناگیاسمه  دنوشیم و  مارکا  تهج  نادب  امـش  ياهزینک 
هک تسا  هتـسشن  یناسک  ياهلد  رد  امـش  زا  یتبیه  تسا و  هدیـسرن  نانآ  يارب  امـش  زا  یتمعن  هنوگچیه  دیرادن و  يرترب  نانآ  رب  امـش  هک 
امش دوشیم و  هتسکش  يدنوادخ  ياهدهع  هک  دینیبیم  امش  درادن و  دوجو  نانآ  يارب  امش  زا  یتیمکاح  دنرادن و  امـش  تردق  زا  یـسرت 

زرویم عانتما  فاکنتسا و  ناتناردپ  دهع  نتسکش  زا  امش  هکیلاح  رد  دینکیمن  یبضغ 
ماقمب و ار  ناراکمتس  نونکا  دومنیم  عوجر  امش  يوسب  دشیم و  رداص  امـش  زا  تشگیم و  دراو  امـش  رب  يدنوادخ  روما  هتـشذگ  رد  دی 
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ریز رد  ار  امـش  نانآ  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  دنیامنیم و  تکرح  تاوهـش  رد  دننکیم و  ههبـش  هب  لمع  نانآ  دـیتخاس و  طلـسم  دوخ  تلزنم 
تمارک ارچ  دیـسر . دهاوخ  ارف  نانآ  يارب  هک  يزور  نیرتدب  يارب  درک ، دهاوخ  عمج  ار  امـش  دـنوادخ  دـنزاسب  هدـنکارپ  ناگراتـس  همه 

، تسا هدرک  هطاحا  ار  امـش  هک  يدنوادخ  تمارک  هرابرد  هک  تسا  هدش  هچ  دـینکیم !؟ لیلذ  ار  دوخ  دـیریگیم و  هدـیدان  ار  يدـنوادخ 
هن دیرادن . اهنآ  رب  يویند  تازایتما  رد  یحیجرت  چـیه  هک  دـیاهتفرگ  رارق  یناسک  میظعت  مارتحا و  دروم  دـینیبیم  هک  امـش  دیـشیدنایمن !؟

امـش ندیورگ  تهجب  طقف  یهلا  تمارک  نیا  هک  دیمهفب  دیابن  ایآ  دیراد . نانآ  رب  یتراما  هطلـس و  هن  دسریم و  نانآ  تردقب  امـش  تردـق 
ربارب رد  ار  راگزور  رابج  ناشکندرگ  داد و  تاجن  اهيزور  هریت  رقف و  تیلهاج و  یتسپ  تلذ و  زا  ار  امـش  هک  دوب  مالـسا  سدـقم  نیدـب 

هدش هچ  لاح  دندرکیم . راتفر  ناروناج  نیرتتسپ  دننام  امش  اب  دنتـشاد و  دوخ  هرطیـس  ریز  ار  امـش  نانآ  هکیتروص  رد  درک ، میلـست  امش 
ما هتشذگ  رد  هک  دیاهدرک  شومارف  رگم  دیاهدش !؟ ریقح  تسپ و  نوبز و  هیواعم  دننام  یناگماکدوخ  لباقم  رد  هک  تسا 

تـشگرب نیا  تلع  هکنیا  رد  دیـشیدنیب  لاح  تشگیمرب . امـش  يوسب  دـشیم و  رداـص  امـش  زا  تشگیم و  دراو  امـش  رب  يدـنوادخ  رو 
دوشیم و ضقن  يدنوادخ  ياهنامیپ  امـش  نامـشچ  ربارب  رد  - 1 تسا : هتفرگ  ارف  ار  امـش  هک  یتـلذ  لـلع  یخرب  تسنیا  تسیچ ؟ یئارقهق 
تسیچ و يدنوادخ  نامیپ  تیمها  دـیمهفیمن  ایوگ  دـینکیمن ! تمواقم  يدـنوادخ  ياهنامیپ  ضقن  ربارب  رد  دـیوشیمن و  كانبـضغ  امش 
زا ناتدوخ  رب  فعض  نیقلت  اب  - 2 دیزرویم !؟ عانتما  ناتناردپ  ياهنامیپ  ضقن  زا  امـش  هکیتروص  رد  تسمادک  نامیپ  نآ  هدننک  هابت  هجیتن 

دوخ راهم  دـیتخاس و  هریچ  دوخ  رب  ار  ناراکمتـس  رگید ، فرط  زا  نآ ، تابیط  ایند و  هب  لیامت  یبلط و  شیاسآ  يرورپنت و  اب  فرطکی و 
ناراکهبت نآ  دـننکن ! هلمح  امـش  ياهنیمزرـس  اهرهـش و  هب  شناهاوخاوه  هیواعم و  هک  دـیراد  عقوت  لاحنیا  اب  دـیدرپس . اـهنآ  تسدـب  ار 

هک دیـسر  دـهاوخ  ارف  يزور  هرخـالاب  اریز  دوب ، دـنهاوخ  يرـشب  تاـعامتجا  نیداـیم  زاـتهکی  هشیمه  يارب  هک  دـننکن  ناـمگ  مه  درخباـن 
. دوب دهاوخ  ناشتسیاشان ) ياهرادرک  ماقتنا   ) زور نیرتدب  نانآ  يارب  دومن و  دهاوخ  فیلات  عمج و  اهیگدنکارپ  زا  سپ  ار  امـش  دنوادخ 
رد هبطخ 106  رد  مشـش  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت  هیقب  دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  )

لجم
تلاح ساسحا  دندوب . هدومن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ءایبنالا  متاخ  هرابرد  یلاع  رایسب  یئاعد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  د 18 ،

هاگدـید زا  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترــضح  هـک  دـش  بجوـم  اـعد  نآ  رد  مالــسلاهیلع  نینموـملاریما  یحور  تـمظع  اـب 
یتاهج زا  میهدب . رارق  یسررب  دروم  دلجم  نیا  زاغآ  رد  تسا  هتـشاد  ترـضح  نآ  هب  اعد  لاح  رد  یحور  تمظع  نانچ  هک  نینموملاریما 

نینموملاریما هاگدـید  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  درک : حرطم  نینموملاریما  هاگدـید  زا  ار  مرکا  ربمایپ  ناوتیم  ددـعتم 
کیرش هللا ال  الا  هلا  نا ال  دهشا  لاعتم و  دنوادخ  تینادحو  هب  تداهش  زا  سپ  مود  تداهش  - 1 دنبذاج . ار  نایرون  رم  نایرون  مالسلاهیلع 

دوجو لاعتم  دـنوادخ  زج  یئادـخ  هکنیا  هب  مهدیم  تداهـش  و   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر  هدـبع و  ادـمحم  نا  هریغ و  هلا  هعم  سیل  هل ،
هب تداهـش  رارکت  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  داـب ). وا  دـالوا  وا و  رب  يدـنوادخ  دورد  تسا ، وا  لوسر  هدـنب و  دـمحم  هکنیا  هب  درادـن و 

( دشابیم دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) تینادحو هب  تداهش  زا  دعب  مظعا  ربمایپ  تلاسر  تیدوبع و 
تمظع و زین  اهناسنا  هب  دنکیم ، لمع  دوخ  یهلا  هفیظو  ياضتقم  هب  هک  هنوگنامه  هناگی ، دنوادخ 

، هغالبلاجهن رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نابز  زا  ادخ  لوسر  یهلا  تیـصخش  فیـصوت  - 2 دنامهفیم . ار  روبزم  تداهـش  ترورض 
ثعب نا  یلا  کی - میوشیم : رکذتم  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  هدمآ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نابز  زا  مرکا  ربمایپ  هرابرد  یلاع  رایسب  تافیصوت 
امیرک هتامس ، هروهـشم  هقاثیم ، نییبنلا  یلع  اذوخام  هتوبن  مامتا  هتدع و  زاجنال  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ادمحم  هناحبـس  هللا 

ناربمایپ همه  زا  ار  وا  يربمایپ  شریذپنامیپ  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـمحم  ناحبـس ، دـنوادخ  هک  هاگنآ  ات   ) هدالیم
نینموملاریما  … فیرـش )  تدالو  روهـشم و  تامالع  اب  يربمایپ  دومن ، ثوعبم  توبن  لصا  مامتا  شیوخ و  هدعو  ماجنا  يارب  دوب ، هتفرگ 

زا تسا  ترابع  هک  يدـنوادخ  هدـعو  نتفای  ماجنا  هلیـسو  فلا - دـناهدومرف : نایب  ربمایپ  يارب  ار  تافـص  نیا  تالمج  نیا  رد  مالـسلاهیلع 
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رب ار  وا  تثعب  قاثیم  دنوادخ  ج  مالسا . ینادواج  نید  ندروآ  اب  تلاسر  متخ  توبن و  هدننک  مامتا  ب  مدرم . تیاده  يارب  ناربمایپ  لاسرا 
تامولعم رد  ینامـسآ و  ياـهباتک  رد  وا  یحور  یعیبط و  تاـمالع  د - دوب . هتفرگ  ناربماـیپ  همه  زا  دـیواج ، نید  ندروآ  ناـیملاع و  همه 

لس هب  رظن  اب  ینعی  دوب ، تمارک  اب  وا  دالیم  ه - تسا . هدوب  روهشم  رکذ  لها 
تمـسق نیا  حرـش  . ) دوب هدـماین  ایندـب  تمظع  اب  طیارـش  نآ  اب  فیرـش  هلـسلس  نانچ  زا  يدرف  چـیه  ترـضح ، نآ  ناردام  ناردـپ و  هلس 

یلع انیما  نیملاعلل و  اریذن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  ثعب  هللا  نا  ود - دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط 
تلاسر نآرق و  نداتـسرف  يارب  نیما  نایملاع و  هدنراد ) رذحرب   ) هدـننک غیلبت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لاعتم  دـنوادخ   …  ) لیزنتلا

دوخ رد  ندش  روهطوغ  زا  نایملاع  هدنراد ) رذحرب   ) هدننک غیلبت  فلا - تسا : هدمآ  مهم  رایسب  تفـص  ود  تالمج  نیا  رد  دومن ). ثوعبم 
هب نآ  ندـیناسر  یحو و  یقلت  رد  قلطم  نیما  ب - اهیدـیلپ . نیا  راوگان  جـئاتن  ناـیب  اـب  یـصاعم  رد  نتفر  ورف  اـهیگماکدوخ و  اـهیهاوخ و 
زعا و  اتبنم ، نداعملا  لضفا  نم  هجرخاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یلا  یلاعت  هناحبـس و  هللا  همارک  تضفا  یتح  هس - دـنوادخ . ناگدـنب 

، رجـشلا ریخ  هترجـش  و  رـسالا ، ریخ  هترـسا  رتعلا و  ریخ  هترتع  هئانما . اهنم  بجتنا  هئایبنا و  اهنم  عدـص  یتلا  هرجـشلا  نم  اسرغم ، تاـمورالا 
عطس باهش  و  هئوض ، عمل  جارـس  يدتها  نم  هریـصب  یقتا و  نم  ماما  وهف  لانیال ، رمث  لاوط و  عورف  اهل  مرک ، یف  تقـسب  مرح و  یف  تتبن 

هاگنآ ات   ) لدعلا همکح  و  لصفلا ، همالک  دشرلا و  هتنس  دصقلا و  هتریس  هعمل  قرب  دنز  هرون و 
نداـعم نیرترب  زا  ار  سدـقم  دوجو  نآ  دـنوادخ  تشگ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  یهتنم  یلاـعت  هناحبـس و  يدـنوادخ  تمارک  هک 

نوریب نآ  زا  ار  شناربمایپ  هتفاکـشب و  ارنآ  دنوادخ  هک  یتخرد  نآ  زا  دروآ ، نوریب  نتـشاک  يارب  اههشیر  لوصا و  نیرتزیزع  هدـننایور و 
، اهنامدود نیرتهب  شنامدود  و  تسااهترتع ، نیرتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترتع  تسا . هدیزگرب  نآ  زا  ار  دوخ  يانما  هدروآ و 

ریغ تسیرمث  دنلب و  تسا  ییاههخاش  تخرد  نآ  يارب  تسا . هدیسر  دشر  هب  هدش و  هدییور  مرح  رد  هک  تسااهتخرد  نیرتهب  شتخرد  و 
ینالوط تمسق  نیا  حرش   ) تیاده هک  یسک  يارب  تسا  یئانیب  هلیـسو  و  دزروب ، يوقت  هک  تسا  یـسک  ياوشیپ  مرکا  ربمایپ  لوصو . لباق 

زراب و شرون  هک  تسا  ياهراتس  هدیشخرد و  شیئانـشور  هک  تسا  یغارچ  دشاب . هتفای  دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ،
زا لطاب  قح و  هدننک  ادج  وا  مالک  دشر و  شتنـس  لادـتعا و  شتریـس  تسا . هدومن  دـیلوت  قرب  نآ  ناعمل  هک  تسیاهنز  شتآ  راکـشآ و 

: تسا هدومرف  ناـیب  مرکا  ربماـیپ  يارب  ار  ریز  تافـص  تـالمج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما   … تسا )  ضحم  لدـع  وا  مکح  و  مه ،
اهدومرف هراشا  تفص  نیا  هب  زین  هبطخ 1 ص 44  رد  دناهدوب و  اهنآ  زا  یمارگ  یناربمایپ  هک  ناکاین  تمظع  بسن و  تفارش  فلا -

مالـسلامهیلع و نیموصعم  همئا  دوصقم  تسا . اهنامدود  نیرتهب  شنامدود  ج - تسا . ادخ ) مرح   ) هکم هک  صاخ  طیحم  تفارـش  ب - دن .
هب اهنت  هن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامدود  تمظع  تفارـش و  دـشابیم . ترـضح  نآ  هتفای  دـشر  یقتم و  نادـنزرف  رگید 

تقسبو هلمج  زا  انعم  نیا  تسا ، هدوب  لامک  دشر و  ریـسم  رد  نانآ  شـشوک  وپاکت و  هکلب  دشابیم ، ترـضح  نآ  هب  نانآ  باستنا  تهج 
فیـصوت رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تاملک  زا  رگید  تالمج  اـههد  و  دـندمآ ) لـئان  یناـسنا  تمارک  رد  تمظع  تعفرب و  و   ) مرک یف 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترتع  يارب  د - دیآیمرب . تحارـص  لامک  اب  راوگرزب ، نآ  نانخـس  رگید  هغالبلاجهن و  رد  تمـصع  نادناخ 
هک ینعم  نیا  هب  لوـصو ، لـباق  ریغ  تسیرمث  و  تعاجـش ) ناـفرع و  تمکح و  يوـقت و  مرک و  تفرعم و  رد   ) دـنلب تسا  یئاـههخاش  هلآ 

ياوشیپ ه - دیآرب . یلومعم  مدرم  طایح  تخرد  زا  هک  تسا  نآ  زا  رت  تمظعاب  رتالاب و  ربمایپ  ترتع  تکرب  ریخ و  رپ  یناگدـنز  لوصحم 
ط- لادتعا . شتریـس  ح - راونا . هدنروآ  دوجو  هب  رونرپ و  ياهراتـس  نابات ، یئانـشور  ز - ناگتفای . تیاده  يارب  یئانیب  هلیـسو  و - نایقتم .
دـلج 19 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) رگیدـکی زا  لـطاب  قح و  هدـننکادج  شمـالک  ي - دـشر . شتنس 

( دشابیم
، ربمایپ نآ   …  ) همحر قحلاب  کلوسر  و  همعن ، کثیعب  و  نیدـلا ، موی  كدیهـش  نوماملا و  کنیما  وهف  راهچ - ضحم  لدـع  وا  مکح  اـی -

تـسا یتمحر  هک  وت  قحرب  لوسر  و  تسا ، نایناهج  يارب  یتمعن  هک  وت  بناج  زا  ثوعبم  و  تمایق ، زور  رد  وت  دهاش  و  وت ، نومام  نیما و 
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یتمعن وا  تثعب  ج - تمایق . زور  رد  يدنوادخ  دـهاش  ب - تسا ). هدـمآ  زین  هبطخ 26 ص 68  رد   ) نومام نیما و  فلا - ناـیملاع ). يارب 
و هملظلا ، حیباصم  و  ءاطبلا ، هرس  و  ایعلا ، هباوذ  ءایضلا و  هاکـشم  ءایبنالا و  هرجـش  نم  هراتخا  جنپ - نایملاع . يارب  یتمحر  نایناهج و  يارب 

ياهغارچ ءاحطب و  فان  زا  تمظع و  یناشیپ  یئانـشور و  نادـغارچ  ءاـیبنا و  تخرد  زا  ار  مرکا  ربماـیپ  ناحبـس  دـنوادخ   ) همکحلا عیباـنی 
هدمآ زین  هبطخ 94 ص 139  رد  تفـص  نیا   ) ناربمایپ لسن  زا  هدیزگرب  هدش و  هدـیرفآ  فلا - دـیرفآ ). تمکح  عبانم  تملظ و  رگنـشور 

رایـسب طیحم  زا  ج - دـناهدوب .) دـنموربآ   ) نتـشاد الاب  نشور و  یناشیپ  هدوب و  رون  نوناک  عبانم و  ربمایپ  ناکاین  ياهتیـصخش  ب - تسا ).
و رـصقم ، نا و ال  ریغ و  هبر  تالاسر  غلبف  قلخلا ، یلع  ادهاش  قحلا و  یلا  ایعاد  هلـسرا  شـش - دناهدرک . دنلبرـس  تسا  ءاحطب  هک  بسانم 

دلج 1 هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) ماما رذعم ، نها و ال  ریغ و  هئادعا  هللا  یف  دهاج 
ياهتلاسر ربمایپ  داتـسرف ، قلخرب  تداهـش  قح و  يوسب  توعد  يارب  ار  دوخ  ربماـیپ  دـنوادخ   ) يدـتها نم  رـصب  و  یقتا ، نم  دـشابیم )  9

وا درک . تدهاجم  راذتعا  یتسـس و  هحماسم و  نودب  ادخ  نانمـشد  اب  ادـخ  هار  رد  دومن و  غیلبت  ریـصقت  یتسـس و  نودـب  ار  شراگدرورپ 
رب تداهـش  قح و  يوسب  مدرم  توعد  يارب  وا  تلاسر  فلا - تسا ). نایوج ) تیادـه  ای   ) ناگتفای تیادـه  يارب  یئانیب  نایقتم و  ياوشیپ 

يارب یئانیب  هلیسو   ) یئانیب نایقتم د - ياوشیپ  ج - راذتعا . ریصقت و  یتسس و  نودب  يدنوادخ  تالاسر  هدنهد  ماجنا  ب - تسا . هدوب  قلخ 
یلع کل  لیلد  هوسالا و  یف  کل  فاک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یف  ناک  دقل  و  تفه - نایوج . تیاده  يارب  ای  ناگتفای ) تیادـه 

اهفراخز نع  يوز  اـهعاضر و  نع  مطف  اـهفانکا و  هریغل  تئطو  اـهفارطا و  هنع  تضبق  ذا  اـهیواسم ، اـهیزاخم و  هرثک  و  اـهبیع ، ایندـلا و  مذ 
يارب راوگرزب  نآ  تشذگرـس  دوجو و  رد  تسا و  یفاک  تیعبت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تشذگرـس  دوجو و  رد  وت  يارب  )

زا ایند  نیا  ياـههصرع  فارطا و  هک  ناـیرج  نیا  هب  هجوت  اـب  شیاهیدـب ، اـهییاوسر و  یناوارف  نآ و  بیع  اـیند و  خـیبوت  رب  تسا  یلیلد  وت 
یند نیا  رش  زا  راوگرزب  نآ  و  تشگ ، هدامآ  میلست و  نارگید  يرادروخرب  يارب  و  هدش ) بلس   ) هدش هتفرگ  مرکا  ربمایپ 

. تسا هدومرف  خیبوت  ار  ایند  يارب  يویند  یگدنز  ناشلا  میظع  ربمایپ  فلا - تشگ ). رانک  رب  نآ  ساسایب  ياهرویز  رز و  زا  دش و  هدیرب  ا 
لباقم هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  . ) دوب هدومرف  رانکرب  نآ  ساسایب  ياهرویز  رز و  تذل و  لماوع  ایند و  زا  ار  دوخ  وا  ب -

و يزعت . نمل  ءازع  یـسات و  نمل  هوسا  هیف  ناف  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  رهطالا - ببطالا  کیبنب  ساتف  تشه - دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم 
ایندلا نم  مهصمخا  و  احشک ، ایندلا  لها  مضها  افرط ، اهرعی  مل  و  امـضق ، ایندلا  مضق  هرثال . صتقملا  و  هیبنب ، یـساتملا  هللا  یلا  دابعلا  بحا 
نکی مل  ول  و  هرغصف ، ائیش  رغص  و  هرقحف ، ائیش  رقح  و  هضغباف ، ائیش  ضغبا  هناحبـس  هللا  نا  ملع  و  اهلبقی ، نا  یباف  ایندلا  هیلع  تضرع  انطب ،

هیلع و هللا  یلـص  ناک  دقل  و  هللا . رما  نع  هداحم  و  اقاقـش هللا ، هب  یفکل  هلوسر ، هللا و  رغـص  ام  انمیظعت  و  هلوسر ، هللا و  ضغبا  ام  انبح  الا  انیف 
و هفلخ ، فدری  و  يراعلا ، رامحلا  بکری  و  هبوث ، هدیب  عقری  هلعن و  هدیب  فصخی  و  دـبعلا ، هسلج  سلجی  و  ضرالا ، یلع  لکای  ملـس  هلآ و 
ایندـلا و ترکذ  هیلا  ترظن  اذا  یناـف  ینع ، هیبـیغ  هجاوزا - يدـحال  هنـالف - اـی  : ) لوقیف ریواـصتلا  هیف  نوکتف  هتیب  باـب  یلع  رتـسلا  نوـکی 

نم اهرکذ  تاما  و  هبلقب ، ایندلا  نع  ضرعاف  اهفراخز )
اهصخشا و  سفنلا ، نم  اهجرخاف  اماقم ، اهیف  وجری  و ال  رارق ، اهدقتعی  اشایر و ال  اهنم  ذختی  الیکل  هنیع  نع  اهتنیز  بیغت  نا  بحا  و  هسفن ،

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  یف  ناک  دقل  و  هدنع . رکذی  نا  هیلا و  رظنی  نا  ضغبا  ائیـش  ضغبا  نم  کلذک  رـصبلا و  نع  اهبیغ  و  بلقلا ، نع 
هللا مرکا  هلقعب : رظان  رظنیلف  هتفلز . میظع  عم  اهفراخز  هنع  تیوز  هتـصاخ و  عم  اهیف  عاج  ذا  اهبویع : ایندـلا و  يواسم  یلع  کلدـی  اـم  هلآ -
دق هللا  نا  ملعیلف  همرکا ، لاق : نا  و  میظعلا ، کفالاب  میظعلا - هللا  بذک و  دقف  هناها ، لاق : ناف  هناها ! ما  کلذب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم 
ناف هکلهلا ، نمای  الف  الا  و  هجلوم ، جـلو  هرثا و  صتقا  و  هیبنب ، ساتم  یـساتف  هنم . سانلا  برقا  نع  اهواز  هل و  ایندـلا  طسب  ثیح  هریغ  ناها 

مل امیلـس . هرخالا  درو  اصیمخ و  ایندلا  نم  جرخ  هبوقعلاب . ارذنم  و  هنجلاب ، ارـشبم  هعاسلل و  املع  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم - لعج  هللا 
یعاد باجا  و  دـشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) هلیبسل یـضم  یتح  رجح  یلع  ارجح  عضی 

و اهعقار . نم  تییحتـسا  یتح  هذه  یتعردم  تعقر  دقل  هللا  و  هبقع . اطن  ادئاق  و  هعبتن ، افلـس  هب  انیلع  معنا  نیح  اندـنع  هللا  هنم  مظعا  امف  هبر .
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: تلقف کنع ؟ اهذبنتالا  لئاق : یل  لاق  دقل 
وا و رب  يدـنوادخ  دورد  دوب ، تاقولخم  نیرتهزیکاپ  كاپ و  هک  تربمایپ  زا  نک  يوریپ   ) يرـسلا موقلا  دـمحی  حابـصلا  دـنعف  ینع ، برغا 

یسک يارب  باستنا  یگتسیاش  دیامن و  تیعبت  دهاوخب  هک  یسک  يارب  تیعبت  یگتـسیاش  تسا  سدقم  دوجو  نآ  رد  اریز  داب ، وا  نادنزرف 
تیعبت وا  رثا  زا  دیامن و  يوریپ  شربمایپ  زا  هک  تسا  یـسک  ادـخ  دزن  رد  ناگدـنب  نیرتبوبحم  و  دـهدب . تبـسن  وا  هب  ار  دوخ  دـهاوخب  هک 

لها همه  زا  وا  هاگ  یهت  دومرفن ، ایند  هب  یتافتلا  و  درکن . رپ  ایند  ياذغ  زا  ار  شناهد  دروخ و  شیاهنادند  فارطا  اب  یکدـنا  ایند  زا  دـنک .
دنوادـخ تسناد  هک ) یتقو  . ) دـیزرو عانتما  نآ  لوبق  زا  وا  تشگ ، هضرع  وا  رب  ایند  دوب . ناـنآ  همه  زا  رتهنـسرگ  وا  مکـش  رترغـال و  اـیند 

، دومن ریقحت  ار  نآ  تسا ، هدومرف  ریقحت  ار  يزیچ  دنوادخ  تسناد  هک ) یتقو  و   ) تشگ رفنتم  زیچ  نآ  زا  تسا ، هتـشاد  ضوغبم  ار  يزیچ 
ضوغبم هک  يزیچ  هرابرد  ام  تبحم  رگم  دوبن  اـم  نورد  رد  رگا  و  دومن . یقلت  زیچاـن  ارنآ  تسا ، هدرک  شزیچاـن  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  و 

رما اب  تموصخ  ادـخ و  اـب  تفلاـخم  ثیح  زا  دـناهدومرف ، رقحم  ارنآ  شلوسر  ادـخ و  هک  يزیچ  هراـبرد  اـم  میظعت  اـی  تسا و  يدـنوادخ 
هدرب دننام  دروخیم و  اذغ  نیمز  يور  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  نآ  درکیم . تیافک  يدنوادخ 

تشگیم و اروس  هنهرب  غالا  رب  دزیم و  هنیپ  ار  شسابل  دوخ  تسد  اب  و  دزیم ) هلصو   ) تخودیم شتسد  اب  ار  دوخ  شفک  تسـشنیم و 
یکی هب  دوب ، هدـش  شقن  نآ  رب  یئاهتروص  هک  دوب  نازیوآ  شاهناخ  رد  زا  ياهدرپ  یهاگ  و  درکیم . راوس  ار  رگید  یـسک  دوخ  تشپ  رد 

ياـهرویز رز و  اـیند و  مرگنیم ، نآ  هب  هک  یتـقو  اریز  نک ، رود  نم  نامـشچ  ولج  زا  ار  هدرپ  نآ  دادیم : روتـسد  شاهداوناـخ  ءاـضعا  زا 
زا بلق  هت  زا  راوگرزب  نآ  سپ  مروآیم . دایب  ارنآ  ساسایب  دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  )

يارب تنیز  نآ  زا  ات  ددرگ ، دـیدپان  شرظن  زا  ایند  تنیز  تشاد  تسود  دومن و  وحم  شکراـبم  سفن  زا  ار  نآ  داـی  دومرف و  ضارعا  اـیند 
دنار و نوریب  دوخ  سفن  زا  ار  ایند  اذل  دشاب ، هتشادن  ایند  نیا  رد  تماقاب  يدیما  دیامنن و  شتابث  هب  داقتعا  و  دنکن ، ذاختا  رخاف  سابل  دوخ 
نآ و رب  رظن  درمـش ، ضوغبم  هک  ار  يزیچ  سک  ره  ناـس  نیدـب  و  تخاـس . دـیدپان  شهاگدـید  زا  دومرف و  راداو  شبلق  زا  چوک  هب  ارنآ 

اهیدب تخانشب  ارت  هک  تسا  یقیاقح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يونعم  يدام و  یناگدنز  رد  درامشیم . ضوغبم  زین  ارنآ  يروآدای 
هک ب یبرقت  لامکاب  دیشک و  یگنسرگ  دوخ  صاخ  ناکیدزن  اب  راوگرزب  نآ  اریز  دیامنیم : تلالد  ایند  بویع  و 

تایح هرابرد  ار  رما  تقیقح   ) دهاوخیم هک  یسک  سپ  دش . رود  وا  زا  ایند  وریز  رز و  دوب ) اراد  هک  یتلزنم  تمظع  اب  ای  و   ) تشاد ادخ  ه 
بلاج و لماوع  زا  شربمایپ  نتخاس  رود  اب  لاعتم  دنوادخ  ایآ  هک  دـمهفب  دـنک و  هراظن  شلقع  اب  دـیاب  دـنادب ) ایند  نیا  رد  ربمایپ  كرابم 

تاقلعت زا  شربمایپ  نتخاس  رود  نیا  اب  دـنوادخ  دـیوگب : رگا  تسا ؟ هدـیزرو  تناها  وا  هب  ای  تسا ، هدومرف  مارکا  ار  وا  ایند ، شخب  تذـل 
، تسا هدومرف  مارکا  ار  وا  دـیوگب : رگا  و  تسا . هتفگ  غورد  اـعطق  گرزب ، دـنوادخب  دـنگوس  تسا ، هداد  رارق  تناـها  دروم  ار  وا  يوـیند 
وا هب  مرکا ) ربمایپ   ) اهناسنا نیرتکیدزن  زا  هدرتسگ و  وا  يارب  ار  ایند  هک  تسا  هدومن  تناها  ار  ربماـیپ  زا  ریغ  دـنوادخ  هک  دـنادب  دـیاب  سپ 

نیا ریغ  رد  و  ددرگ . دراو  تسا ، هدـش  روما  هصرع  دراو  ربمایپ  اهنت  هن  دـنوادخ  هک  تسناد  ناسنا  کـی  هک  یماـگنه  . ) تسا هدومرف  رود 
رارق تمایق  روهظ  يارب  ياهناشن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لاعتم  دنوادخ  اریز  دشابن ، نما  رد  یهابت  رد  طوقس  تکاله و  زا  تروص 

یتسرد و لامک  اب  تفر و  نوریب  هنـسرگ  مکـش  اب  ایند  نیا  زا  لماک ) ناسنا  نآ  . ) رفیک زا  هدنراد  رذحرب  تشهب و  هب  هدـنهد  هدژم  هداد و 
هب ات  تشاذگن  گنس  يور  یگنس  تشگ . دراو  ترخآ  يارس  هب  اهیهابت  بویع و  زا  تمالس 

نیا حرـش   ) سدقم دوجو  اب  هک  ام  رب  يدـنوادخ  ناسحا )  ) تنم تسا  گرزب  رایـسب  داد . خـساپ  ار  شراگدرورپ  توعد  تفر و  دوخ  هار 
مینک و يوریپ  وا  زا  ام  هک  يورـشیپ  ربمایپ  دومرف ، ماعنا  اـم  رب  ربماـیپ  دـشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق 
: تفگ نم  هب  ياهدنیوگ  مدومن . مرـش  نز  هنیپ  زا  هک  مدز  هنیپ  ار  دوخ  هرز  ردقنآ  ادخ ، هب  دنگوس  میرادرب . ماگ  وا  رـس  تشپ  هک  يربهر 
.( دنریگیم رارق  شیاتس  دروم  دادماب  ماگنه  رد  وربش  نارفاسم  نم ، زا  وش  رود  متفگ : وا  هب  يزادنایمن ؟ رود  ار  هنیپ ) زا  رپ   ) هرز نیا  ایآ 

لقادح رد  هلیـسو  زا  يرادروخرب  هطبار  نامه ، ایند  شخب  تذـل  بلاج و  لماوع  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هطبار  فلا -
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لماوع هنوگهمه  بلج  رب  تردـق  نتـشاد  اب  ب - دـیامن . بلج  دوخ  يوس  هب  ار  لماک  ناسنا  نآ  هجوت  تسناوتن  لماوع  نآ  دوب و  نکمم 
ار هچ  ره  راوگرزب  نآ  ج - دوب . هتخاس  رود  لماوع  نآ  زا  ار  دوخ  همه  زا  شیب  دوب ، هدرک  هضرع  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  هک  ایند ، بلاج 
هک ـالعا  دـح  رد  عضاوت  د - دومن . یقلت  زیچاـن  رقحم و  ضوغبم و  هلمج ) نا  زا   ) دوب يدـنوادخ  هاـگرابرد  زیچاـن  رقحم و  ضوغبم و  هک 

هلصو دوخ  تسد  اب  ار  دوخ  سابل  شفک و  تسشنیم و  ناگدرب  دننام  دروخیم و  نیمز  يوررب  اذغ  دوب  هدش  بجوم 
لامک اب  مرکا  ربمایپ  یگدنز  و - دوب . هدومرف  ضارعا  ایند ) هدننک  لوغشم  رویز  رز و   ) فراخز زا  ه - دشیم . راوس  هنهرب  غالا  هب  دزیم و 

باتکلا و  يدابلا ، جاـهنملا  و  یلجلا ، ناـهربلا  ءیـضملا و  رونلاـب  هثعتبا  هن - تسا . هدرک  تاـبثا  ار  اـیند  هب  قلعت  ياهیدـب  بویع و  حوضو 
هب طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) اهرامث و  هلدتعم ، اهناصغا  هرجـش ، ریخ  هترجـش  و  هرـسا ، ریخ  هترـسا  يداهلا ،

هوعد هیفاـش و  هظعوـم  هیفاـک و  هجحب  هلـسرا  هتوـص . اهبدـتما  هرکذ و  اـهبالع  هبیطب ، هترجه  هکمب و  هدـلوم  هلدـهتم . دـشابیم ) دلج 19 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  لاعتم  دنوادخ   …  ) هلوصفملا ماکحالا  هب  نیب  هلوخدملا و  عدبلا  هب  حمق  هلوهجملا و  عئارـشلا  هب  رهظا  هیفالتم .

نیرتهب شنامدود  هدـننک ، تیادـه  باـتک  حـضاو و  ریـسم  شور و  راکـشآ و  ناـهرب  رگنـشور و  رون  اـب  دومرف ، ثوعبم  ار  ملـس  هلآ و  و 
هـکم و شهاـگتدالو  نازیوآ . ندـش  هدـیچ  يارب  شیاـههویم  لدـتعم و  ياـههخاش  ياراد  اـهتخرد ، نیرتـهب  شبـسن  تـخرد  ناـمدود و 
ار وا  دنوادخ  تفای . شرتسگ  شتوعد  يادص  و  تفای ، ءالتعا  ترـضح  نآ  رکذ  هک  دوب  سدقم  رهـش  نآ  رد  هرونم . هنیدم  هب  شترجاهم 

سوب دنوادخ  داتسرف . تیلهاج ، نامز  رد  ریگنماد  ياهیهابت  هدننک  كرادت  توعد  اب  شخبافش و  هظعوم  یفاک و  تجح  اب 
لیصفت اب  حورشم و  ماکحا  دومرف و  نک  هشیر  دوب ، هدش  لخاد  نید  رد  هک  ار  یئاهتعدب  و  تخاس ، راکشآ  ار  عرش  لوهجم  نیناوق  وا  هلی 

اب حضاو و  تسا  یشور  ياراد  راکشآ و  یناهرب  رگنشور و  يرون  هک  مالـسا  نید  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  فلا - دومن ). نایب 
توعد يارب  ج - تسا . دالوا  نامدود و  ناکاین و  نیرتهب  شدـالوا  ناـمدود و  ناـکاین و  ب - تسا . هدـش  ثوعبم  هدـننک  تیادـه  یباـتک 

ياهیهابت كرادت  و  یحور ، ياهدرد  زا  شخبافـش  هظعوم  هلیـسوب  و  هسدـقم ) تنـس  هللا و  باتک   ) یفاک تجح  اب  مالـسا  نید  هب  اهناسنا 
رد هتشذگ  ناربمایپ  مالسلاهیلع و  میهاربا  ترضح  نامز  زا  هک  ار  رادیاپ  یعیارش  نیناوق و  د - دش . هداتـسرف  تیلهاج  راگزور  رد  هتـشذگ 

مدرم نایم  رد  هدش و  تباث  نادجو  درخ و  ای  ءایبنا  هلیـسوب  هکنآ  زا  معا  ار  هدـنزاس  یقئاقح  تایعقاو و  ای   ) دوب هدـنام  لوهجم  مدرم  نایم 
ینالوط تمـسق  نیا  حرـش   ) یعالطا مدرم  نآ  هک  ار  یمالـسا  ماکحا  دـئاقع و  ای  (، ) دوب هدـش  هدرپس  لهج  یـشومارف و  داب  هب  نارود  نآ 

فینح نید  رد  هک  ار  یئاهتعدب  وا  هلیسوب  دنوادخ  دومرف و  راکـشآ  دنتـشادن ) اهنآ  زا  دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ،
راو حورشم  لصفم و  روطب  مالسا ) نید  ای  فینح  نید  رد   ) هک ار  یهلا  ماکحا  تخاس و  نک  هشیر  دوب ، هدش  لخاد 

ایوگ یباتک  اب  ار  ربمایپ  دـنوادخ  . ) کلاه الا  هنع  کلهیال  مئاق  رما  قطان و  باتکب  ایداه  الوسر  ثعب  هللا  نا  هد - دومرف . نایب  دوب ، هدـش  د 
ار ربمایپ  لاعتم  دنوادخ  فلا - تسا ). هارمگ  هک  یسک  رگم  قحرب  لوسر  نیا  زا  ددرگیمن  هارمگ  رود و  داتـسرف ، تباث  اجرباپ و  يرما  و 

یعطق دوش ، نادرگیور  مرکا  ربمایپ  تلاسر  زا  هک  یـسک  ب - تسا . هدومرف  ثوعبم  مئاق  يرما  قطان و  باتک  هلیـسوب  مدرم  تیاده  يارب 
هتکئالم نم  کلم  مظعا  اـمیطف  ناـک  نا  ندـل  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هب  هللا  نرق  دـقل  و  هدزاـی - دومن . دـهاوخ  يدـبا  طوقـس  هک  تسا 

هقالخا نم  موی  لک  یف  یل  عفری  همارثا ، لیـصفلا  عابتا  هعبتا  تنک  دـقل  و  هراهن . هلیل و  ملاعلا  قالخا  نساحم  مراـکملا و  قیرط  هب  کلـسی 
نارود ضارقنا  ماگنه  زا  لاعتم  دـنوادخ  … و   ) يریغ هاری  هاراف و ال  ءارحب  هنـس  لک  یف  رواجی  ناک  دـقل  و  هب . ءادـتقالاب  ینرمای  اـملع و 

هار ندوـمیپ  هـب  ار  وا  هـک  دوـب  هدوـمرف  ترـضح  نآ  هارمه  زور  بـش و  ار  شناگتـشرف  زا  ياهتـشرف  نیرتـگرزب  مرکا  ربماـیپ  يراوـخریش 
نآ دوریم ، شردام  لابند  رتش  هچب  هک  هنوگنامه  متفریم  وا  لابند  نم  دیامن . کیرحت  ملاع  قالخا  ياهیئابیز  ذاختا  یناسنا و  ياهتمارک 

زا يوریپ  هب  ارم  تشارفایمرب و  دوخ  هلضاف  قالخا  زا  یمچرپ  نم  يارب  زور  ره  راوگرزب 
ءارح هوک  رد  لاـس  ره  رد  دـشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) راوگرزب نا  دادیم  روتـسد  نا 

يدنوادخ تیانع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  فلا - دیدیمن ). ار  وا  نم  زج  سکچیه  مدـیدیم و  ار  وا  نم  دومرفیم و  ترواجم 
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هیجوت يارب  ار  وا  میلعت و  وا  هب  ار  تیرـشب  همه  هیلاـع  قـالخا  ب - تشگیم . هیجوت  هللا  قـالخا  هب  قلخت  هب  تمظع  اـب  ياهتـشرف  هلیـسوب 
هتعاط یلا  اعد  هدزاود - دومرفیم . ینیزگ  تولخ  ءارح  هوک  رد  لاس  ره  رد  راوگرزب  نآ  ج - دومنیم . کمک  قالخا  نآ  فرط  هب  ندش 

دنوادـخ تعاطا  هب  ار  مدرم  راوگرزب  نآ   ) هرون ءافطال  سامتلا  هبیذـکت و  یلع  عامتجا  کلذ  نع  هینثی  ال  هنید ، نع  اداهج  هئادـعا  رهاـق  و 
وا و بیذـکت  يارب  ناراـکهبت  عاـمتجا  تشگ . زوریپ  شنانمـشدرب  يدـنوادخ  نـید  نتخاـس  رارقرب  يارب  داـهج  هار  رد  دوـمرف و  توـعد 
ار مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  فلا - دومنن ). نادرگیور  داهج  توعد و  زا  ار  وا  شرون ، نتخاس  شوماخ  هب  مادـقا  نتـساوخ و 

شوماـخ يارب  شـشوک  بیذـکت و  اهینکـشراک و  هنوگره  ربارب  رد  وا  یهلا  هدارا  تمواـقم و  ب - دومرف . توعد  يدـنوادخ  تعاـطا  هب 
يدهلا مالعا  هلسرا و  هدزیس - دربب . شیپ  زا  يراک  تسناوتن  اهیرگلالخا  همه  نآ  هک  دوب  تمظع  اب  يردقب  تلاسر  رون  نتخاس 

نآ دنوادخ   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دصقلاب  رما  و  دشرلا ، یلا  يده  و  قلخلل ، حصن  و  قحلاب ، قدصف  هسماط  نیدلا  جهانم  هسارد و 
قح درک  راکشآ  سپ  دوب ، هتشگ  وحم  بیرخت و  نید  ياهریسم  اهشور و  هدش و  هنهک  تیاده  ياهناشن  هک  یلاح  رد  داتسرف  ار  راوگرزب 

دومرف دنپ  یهاوخریخ و  قلخ  يارب  و  لطاب ) نتسکش  اب  ( ) دشابیم دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش   ) ار
زا یماگنه  رد  مظعا  ربمایپ  فلا - داب ). وا  نامدود  وا و  رب  ادخ  مالـس  دورد و  دومرف . روتـسد  لادتعا  هب  درک و  تیاده  دشر  هب  ار  نانآ  و 

راکشآ ار  قح  تفاکش و  قح  هلیسوب  ار  لطاب  ب - دوب . هدنامن  یناشن  رثا و  یهلا  ياهـشزرا  يراگتـسر و  زا  هک  دش  هداتـسرف  ادخ  فرط 
نا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ضبق  دقل  و  هدراهچ - داد . روتـسد  لادتعا  هب  دومن و  تیاده  لامک  دـشر و  هب  ار  مدرم  ج - تخاس .

، یناوعا هکئـالملا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلـسغ - تیل  دـقل و  و  یهجو . یلع  اـهتررماف  یفک  یف  هسفن  تلاـس  دـقل  يردـص و  یلعل  هسار 
مرکا ربمایپ   …  ) هحیرـض یف  هانیرا  یتح و  هیلع  نولـصی  مهنم ، همنیه  یعمـس  تقراف  ام  جرعی و  الم  طبهی و  الم  هینفالا : رادـلا و  تجـضف 

گرزب نآ  سفن  دوب ، نم  هنیس  يوررب  شکرابم  رس  هک  یلاح  رد  تسبرب  مشچ  ایند  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
( تسا هدش  رادومن  ترضح  نآ  كرابم  ینیب  ای  ناهد  زا  راخب  ای  تبوطر  زا  يرثا  اب  تسا  نکمم  هک  شنیرخآ  ياهسفن   ) تفر نوریب  راو 

نآ لسغ  يدـصتم  نم  مدیـشک و  متروص  هب  ارنآ  نم  و  تسا . لوادـتم  میداد  هک  یحیـضوت  دروم  رد  سفن ) جورخ  ای  نالیـس   ) ریبعت نیا 
هب نآ  ياضف  نوماریپ و  هناخ و  عقوم  نآ  رد  دندوب ، لسغ  نآ  رد  نم  نارای  ناگتـشرف  هک  یلاح  رد  متـشگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب 

، درکن اهر  ار  مشوگ  ناگتـشرف  نآ  هتـسهآ  يادص  دنتفریم ، الاب  اهنآ  زا  یعمج  دندمآیم و  نییاپ  ناگتـشرف ) زا   ) یعمج دندمآرد ، هلان 
- فلا میدومن ). نفد  شربق  رد  ار  كاپ  ندب  نآ  هکنیا  ات  دنداتـسرفیم ) دورد  ای   ) دـندراذگیم زامن  سدـقم  ندـب  نا  هب  دـندمآیم  اهنآ 

هناخ ب - دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  . ) دناهدرک تکرش  مرکا  ربمایپ  لیسغت  رد  ناگتشرف 
لاح رد  مرکا  ربمایپ  هب  دورد  ای  زامن  يارب  ناگتـشرف  عقوم  نآ  رد  ج - دـناهدرک . نویـش  هلان و  مرکا  ربمایپ  يراوگوس  رد  هناـخ  نوماریپ  و 

دنوادـخ  ) هراصنال افرـش  و  هناوعال ، هعفر  و  هنامز ، لهال  اـعیبر  هتمـال و  هتمارک  هتلاـسرل و  اـغالب  هللا  هلعج  هدزناـپ - دـناهدوب . دـمآ  تفر و 
تمظع شنامز و  لها  يارب  يراهب  شتما و  يارب  یتمارک  داد و  رارق  شتلاسر  غلبم  ار  راوگرزب  نآ  ناحبس 

یتمظع شنارود د - لـها  يارب  يراـهب  تما ج - يارب  یتمارک  یهلا ب - تلاـسر  غلبم  فلا - شناراـی ). يارب  یفرـش  نارواـی و  يارب  ي 
دحا نکی  ملف  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  انیقتا  سابلا  رمحا  اذا  انک  هدزناش - شناگدننک  کمک  يارب  یفرـش  ناروای و  يارب 

هب ندرب  هانپ  اب  ، ) میتفرگیم رپس  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ام  تشگیم ، دیدش  رطخ  هک  یماگنه   ) هنمودعلا یلا  برقا  انم 
تعاجش و ادخب و  لکوت  نیرتیلاع  ياراد  مرکا  ربمایپ  فلا - دوبن ). وا  زا  رتکیدزن  نمشد  هب  ام  زا  کی  چیه  میدرکیم ) ظفح  ار  دوخ  وا 

مهب یقوف  هتیب  لـها  مدـق  ساـنلا  مجح  اورمحا  اذا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  و  هدـفه - تسا . هدوـب  تداهـش  هب  هقـالع 
موی ثراحلا  دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) نب هدیبع  لتقف  هنسالا ، فویسلا و  رح  هباحـصا 

عانتما عافد  زا  ای  هلمح  زا  ناج  میب  زا  مدرم  تفرگیم و  تدـش  گنج  هک  یعقوم  ره   ) هتوم موی  رفعج  لتق  دـحا و  موی  هزمح  لـتق  ردـب و 
- تخاسیم نوصم  اههزین  اهریـشمش و  تخـس  ياههبرـض  ار  دوخ  نارای  نانآ  هلیـسوب  تخادـنایم و  شیپ  ار  دوخ  تیب  لها  دـندرکیم ،
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- فلا دندش ). هتشک  هتوم  گنج  رد  رفعج  دحا و  گنج  رد  بلطملادبع  نب  هزمح  ردب و  گنج  رد  ثراحلا  نب  هدیبع 
رتدیدش ياهیراتفرگ  رد  هکلب  دـیدیم ، يواسم  توم  تایح و  هلاسم  رد  ار  دوخ  نامدود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اهنت  هن 

دوجو رد  هروبزم  تافـص  دوجوب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  داـقتعا  هجیتـن  دومرفیم . تداهـش  هداـمآ  نارگید  زا  رتدوز  ار  دوـخ  ناـمدود 
دوجو هب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  دننام  یتیصخش  مکحم  رایـسب  نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نینزان 

رد نکمم  تالامک  نیرتالاب  تاـبثا  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  سدـقم  دوجو  رد  یهلا  یناـسنا - تافـص  نیرتیلاـع 
هیلع و هللا  یلـص  ءایبنلا  متاخ  سدقم  دوجو  رد  ار  یهلا  یناسنا - تمظعاب  تافـص  همهنآ  هک  یناسک  اونیب  تسا . یفاک  ناسنا  کی  دوجو 

دننام یتیـصخش  مکحم  رایـسب  نامیا  یتسارب ، اریز  دنتـساوخیم ! هزجعم  وا  زا  تلاـسر  تاـبثا  يارب  لاـح  نیا  اـب  دـندیدیم و  ملـس  هلآ و 
اب یـسک  رگا  هتبلا  دشابیم . یفاک  وا  تلاسر  تابثا  يارب  یئاهنتب  مظعا  ربمایپ  دوجو  رد  روبزم  تافـص  دوجو  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

تسناوت دهاوخن  وا  دریذپب ، ار  وا  تلاسر  وا و  ندوب  یعیبط  قوف  دناوتن  یهلا ، قالخا  تافـص و  نیرتیلاع  اب  مرکا  ربمایپ  فاصتا  هدهاشم 
تمسق ط نیا  حرش  . ) دشاب هتشاد  يداقتعا  حوضو  تهادب و  لامک  اب  مه  شیوخ  دوجو  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سدقم  دوجو  رد  هک  یهلا  ناسنا  هیلاع  تافـص  دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالو 
یلص مرکا  ربمایپ  - 1 تسا : ریز  رارق  هب  دناهدومرف ، لقن  ام  يارب  هدومرف و  هدهاشم  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هدـش و  عمج  ملـس  و 
يارب زور  بش و  ریش ) زا  ندش  هتفرگزاب  زا  سپ   ) یکدوک زا  تمظعاب  رایسب  ياهتشرف  هلیسوب  يدنوادخ  تایانع  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

تخادرپیم و زاین  زار و  هب  ناحبـس  دـنوادخ  اـب  دـیزگیم و  تولخ  ءارح  هوک  رد  لاـس  رهرد  - 2 تشگیم . هیجوت  هللا  قـالخا  هب  قـلخت 
تولخ و عقوم  نآ  رد  هک و  مدوب  مالسلاهیلع ) بلاطیبا  نب  یلع   ) نم طقف  - 3 دومنیم . لیصحت  ار  یحو  یگدنریگ  یگتسیاش  یگدامآ 
زا یقالخا  زور  ره  وا  متفریم و  وا  لابند  دوریم ، شرداـم  لاـبند  هک  رتش  هچب  دـننام  اـمئاد  نم  - 4 مدـیدیم . ار  راوگرزب  نآ  زاین  زار و 

يرای ار  وا  نا ، هب  قلخت  يارب  هداد و  میلعت  وا  هب  ار  تیرشب  همه  هیلاع  قالخا  دنوادخ  - 5 تخومآیم . نم  هب  ار  یهلا  ناسنا  هیلاع  قالخا 
ار لطاب  وا  - 7 دوب . هدنامن  یهلا  ياهشزرا  يراگتـسر و  زا  یناشن  رثا و  هک  دش  ثوعبم  ادخ  فرط  زا  یماگنه  ادخ  لوسر  - 6 دومرفیم .

ناکما پ نآ ، نودب  یلامک  دشر و  هک  قح  يوس  هب  ار  مدرم  راکشآ و  ار  قح  تفاکش و 
، تسا ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) دومرف یلمع  مدرم  هب  وا  هلیـسوب  ار  تلاسر  غـالبا  هدـعو  ناحبـس  دـنوادخ  - 8 داد . قوـس  تسین  ریذ 

قاثیم دنوادخ  - 10 مالـسا . ینادواج  نید  اب  نالوسر  متاخ  توبن و  هدـننک  مامتا  تسا  وا  - 9 دشابیم ) دـلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص 
نآ دالیم  - 12 دوب . هدش  صخشم  ینامسآ  ياهباتک  رد  وا  یحور  یعیبط و  تامالع  - 11 دوب . هتفرگ  نایملاع  همه  رب  ار  وا  تثعب  تراشب 

-13 دیـسریمن . وا  هیاپ  هب  ناسنا  زا  يدرف  چـیه  ترـضح ، نآ  ناردام  ناردـپ و  تمارک  تفارـش و  هب  رظناب  ینعی  دوب ، تمارکاب  راوگرزب 
رد ندش  روهطوغ  زا  نایملاع  هدنراد  رذـحرب  ترـضح  نآ  - 14 تسا . هدوب  همظعم  هبعک  هک  ترـضح  نآ  تدالو  طیحم  صاـخ  تفارش 
وا نامدود  - 16 يدنوادخ . ناگدـنب  هب  نآ ، ندـیناسر  یحو و  یقلت  رد  لماک  نیما  - 15 تسا . یـصاعم  اهیگماکدوخ و  اهیهاوخدوخ و 

بییـصن دـنوادخ  هک  تمارک  تفارـش و  نیا  راوگرزب ) نآ  یقتم  كاـپ و  دـالوا  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا   ) تسا اـهنامدود  نیرتهب 
رایـسب يوپاـکت  شـالت و  تهج  هب  هکلب  تسا ، هدوبن  یبسن  باـستنا  هبنج  زا  طـقف  تسا ، هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـالوا 

ناگتفای تیاده  يارب  یئانیب  هلیسو  وا  - 18 تسا . نایقتم  ياوشیپ  وا  - 17 دناهداد . ماجنا  لامک  دشر و  ریسم  رد  نایاوشیپ  نآ  هک  يدیدش 
ا

-21 لادتعا . وا  تریـس  - 20 تاقولخم . هب  یهلا  رون  لاقتنا  هلیـسو  راونا و  هدـنروآ  دوجوب  رونرپ ، ياهراتـس  ناـبات ، یئانـشور  - 19 تس .
-23 دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) لطاب زا  قح  هدننکادج  شمالک  - 22 دشر . شتنس 

فده - 26 ناـیملاع . يارب  یتمحر  ناـیناهج و  يارب  یتمعن  وا  تثعب  - 25 تمایق . زور  رد  يدنوادخ  دـهاش  - 24 ضحم . لدـع  وا  مکح 
نودب ادخ  نانمشد  اب  ادخ  هار  رد  هدومرف و  غالبا  ریـصقت  یتسـس و  نودب  ار  یهلا  ياهتلاسر  وا  - 27 قح . يوسب  مدرم  توعد  وا  تلاسر 
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یگدـنز هب  هقالع  تبحم و  یتسپ  تابثا  يارب  دوب  لیلد  نیرتنـشور  وا  یگدـنز  تیفیک  - 28 دومن . تدهاجم  راذـتعا  هحماسم و  نیرتمک 
اب وا  - 29 تخاسیم . راکشآ  ار  یتسرپایند  ياهیئاوسر  بویع و  یهجو  نیرتهب  هب  ترضح  نآ  یگدنز  اریز  یلـصا ، فده  ناونعب  يویند 

يارب ياهلیـسو  دح  رد  رگم  دوب ، هدومرف  رانکرب  نآ  ساسایب  ياهرویز  رز و  تذل و  لماوع  ایند و  زا  ار  دوخ  تاناکما  تردـق و  نتـشاد 
هاگرابرد رقحم  ادـخ و  ضوغبم  هک  ار  هچ  ره  وا  - 30 تسا . نوعجار  هیلا  انا  هللاانا و  ریـسم  هک  لوقعم ) تایح   ) يالعا ياهفده  هب  لوصو 

ياراد تسـشنیم . ناگدرب  اـب  دروخیم . نیمز  يوررب  اذـغ  تشاد : ـالعا  دـح  رد  یعـضاوت  وا  - 31 درمـشیم . زیچاـن  ضوغبم و  دوب ، وا 
تیلاع

راوس هنهرب  غـالا  هب  درکیم . هلـصو  دوخ  تسد  اـب  ار  دوخ  ساـبل  شفک و  تشاد . تداهـش  هب  هقـالع  تعاجـش و  ادـخ و  هب  لـکوت  نیر 
رادیاپ يرما  اب  و  تسا ، مدرم  همه  هدننک  تیاده  هک  یباتک  اب  تسا و  راکشآ  یناهرب  رگنشور و  يرون  هک  مالسا  نید  اب  وا  - 32 دشیم .

اب یحور و  ياهدرد  يافـش  شخب و  تایح  ظعاوم  هلیـسو  هب  یفاک و  یتجح  اب  مالـسا ، نید  هب  اهناسنا  توعد  يارب  - 33 تشگ . ثوعبم 
هتفر و اهدای  زا  ناـمز  تشذـگاب  هک  ار  یهلا  رادـیاپ  عیارـش  نیناوق و  - 34 دش . هداتـسرف  تیلهاج  راگزور  رد  هتـشذگ  ياهیهابت  كرادت 
، دوش نادرگیور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  شخب  تایح  تلاـسر  زا  هک  ياهعماـج  درف و  ره  - 35 دومرف . نایب  دوب ، هدـنام  لوهجم 

ینالوط تمسق  نیا  حرش   ) یئانشآ ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمظعاب  تافـص  نایب  زا  سپ  تسا . یمتح  وا  يدبا  طوقس 
نالوسر نایم  قرف  هک  تسا  بسانم  رایـسب  راوگرزب  نآ  یحور  تاصتخم  اب  رـصتخم  دـشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ،

جئاتن مرکا و  ربمایپ  تثعب  نارود  فیـصوت  هب  میزادرپب  سپـس  میئامن و  حرطم  يدودـح  ات  نانآ  تلاسر  غباون و  اب  ار  نانآ  تلاسر  یهلا و 
یهلا نالوسر  نایم  قرف  راوگرزب . نآ  هرابرد  ترضح  نآ  ياهشیاین  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  هاگدید  زا  راوگرزب  نآ  تلاسر 

همدـقم غباون ، یهلا و  ناربمایپ  یگدـنزاس  ورملق  ود  کیکفت  هب  طوبرم  ثحابم  هب  دورو  زا  شیپ  نانآ  تلاسر  غباون و  اب  نانآ ، تلاـسر  و 
شقن هک  لماکت ، ریـسم  رد  تکرح  هاگدـید  زا  يرـشب ، تشذگرـس  خـیرات و  هرابرد  ام  یئاسانـش  هنوگره  میوشیم : رکذـتم  ار  یهاتوک 
تعیبط ملاع  تشاد . دهاوخن  یتیمها  لباق  شزرا  یناسنا ، خیرات  نایارگ  عقاو  يارب  یئاسانـش  نآ  دریگب ، هدیدن  ار  یناسنا  يامظع  یتایح 

نایرج لوغـشم  دـنهدیم ، لیکـشت  اـهنارود  همه  رد  ار  عماوج  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  هراومه  هک  یلومعم  ياـهناسنا  ناگدـید  ربارب  رد 
هار رد  وپاکت  نتـشیوخ و  تایح  يرورـض  سمل و  لباق  ياهزاین  زج  روانهپ ، هنحـص  نیمه  رد  مه  یلومعم  ياهناسنا  هدوب و  دوخ  ینوناـق 

هکلب دنهدیمن  نآ  هب  یتیمها  دیامن ، روطخ  ناشنهذ  رد  اهزاین  نآ  زا  رتالاب  یلئاسم  مه  رگا  ای  دنـسانشیمن ، ار  يزیچ  اهنآ  نتخاس  عفترم 
کی هک  عقوم  ره  هک  تسا  نیا  هدیدپ  نآ  تفای و  عالطا  يرـشب  خیرات  رد  ياهدـننک  تحاران  هدـیدپ  کی  هب  ناوتیم  رتقیقد  رظن  کی  اب 
تهج هب  ضورفم  هعماج  دـشاب ، هدوب  یلاخ  دـیامن ، ساسحا  شاهعماج  دربشیپ  رد  یتلاسر  دوخ  يارب  هک  گرزب  ناـسنا  دوجو  زا  هعماـج 

زج يریسفت  ینونک  ندمت  هتشذگ و  ياهندمت  طوقس  يارب  ام  تسا . هتفر  طوقس  هبور  لماکت  دض  محازم و  لماوع  نتشادرب  رد 
دروم ار  گرزب  هدنزاس  ياهتیـصخش  شقن  تیمها  ای  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  اهتیـصخش  ای  روبزم ، ندمتم  عماوج  هک  میرادـن  غارـس  نیا 

دلج 19 هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  . ) تسا هتفرگ  شیپ  ار  ینوگنرـس  ریـسم  دوز ، ای  رید  هداد و  رارق  تلفغ 
حالطصا رد  هک   ) یهلا ياهتیـصخش  - 1 میدرگیم : وربور  تیـصخش  عون  هس  اب  خیرات ، هدنزاس  ياهتیـصخش  عومجم  هب  رظن  اب  دشابیم )

- يرشب ياهتیصخش - - 3 دنوشیم .) هدـیمان  غباون  حالطـصا  رد  هک   ) ضحم يرـشب  گرزب  ياهتیـصخش  - 2 دنوشیم .) هدـیمان  ناربمایپ 
نآ اب  یهلا  ناربمایپ  نایم  ام  هسیاقم  هک  دوش : هتفرگ  رظن  رد  دیاب  ثحب  زاغآ  رد  مه  هلاسم  نیا  دـنوشیم .) يراذـگمان  امکح  هک  - ) یهلا

؟ دـنا هتفرگ  شیپ  ار  داضتم  هار  هس  تیـصخش  عون  هس  نیا  اـیآ  رگناریو . هن  دـنراد  ياهدـنزاس  يریگ  فدـه  تیـصخش و  هک  تسا  غباون 
شوخ تاحالطـصا  يدیلقت و  تاعلاطم  يرادقم  اب  ار  يرـشب  یلاع  لئاسم  هنوگره  دنهاوخیم  هک  ارگ  لهـس  شیدناهداس و  مدرم  مومع 
ندرب راکب  اب  هک  دننکیم  نامگ  نانیا  دنسانشیمن . تیـصخش  عون  کی  زا  شیب  دیامن ، یـسررب  اههدیدپ  نیرت  سوملم  هب  دنتـسم  دنیآ و 
هیجوت ریـسفت و  ار  خیرات  ياهینوگرگد  لماع  نیرتیـساسا  زا  یکی  هدـنزاس ، تیـصخش  ره  يارب  هغبان  زیگناماهبا  هدرتسگ و  رایـسب  هملک 
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ومن
عون ود  هک  دنوشیم  روبجم  هجیتن  رد  دنتفریذپ ، ار  اهتیصخش  هناگهس  عاونا  زا  یکی  تیمها  رگا  هک  دننکیم  نامگ  مدرم  زا  یخرب  دناهد !

تیصخش عون  چیه  موزل  یتسیاب ، دندومن ، لوبق  خیرات  تفرـشیپ  رد  ار  ناربمایپ )  ) یهلا ياهتیـصخش  شقن  رگا  الثم  دننک . راکنا  ار  رگید 
تیلع ریثات  وا و  تازایتما  ناسنا و  تقیقح  هب  ام  لهج  زا  یـشان  اهینیب  هاتوک  نیا  سکعلاب . ای  دنریذپن ، خـیرات  یلماکت  ریـس  يارب  ار  رگید 

تمـسق نیا  حرـش   ) لکـشت اب  دناوتیم  یناوارف  داعبا  اهدادعتـسا و  هک  یناسنا  یگدنز  رد  دشابیم . شیوخ  بسانم  لومعم  رد  یلماع  ره 
لماع محازم  دـناوتیمن  هشیدـنا  تیوقت  لماع  دزادرپب ، تیلاعف  هب  گنهامه  دـشابیم ) دـلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط 

يزاـسیلک و تیلاـعف  اـهنت  هـن  یهاگـشیامزآ ، مـیظنت  ساوـح و  شخبورین  لـماع  نـینچمه  دـیامن . درط  ار  نآ  هدوـب و  نادـجو  تیوـقت 
زا ات  دیامنیم  هدامآ  يریگنوناق  هب  مادختـسا  يارب  مزال  لیاسو  تامدـقم و  ناونع  هب  ار  دوخ  هکلب  دزاسیمن ، دودرم  ار  زغم  يریگنوناق 

هاگدـید زا  هک  قوف  لماوع  نایم  هکنانچ  هک  دـسریم  رظن  هب  دـیایب . دوجوب  درادـن ، یموهفم  یلک  نیناوق  نودـب  هک  شناد  ملع و  هار  نیا 
یپ يارب  اهنآ  زا  کی  ره  اریز   ) درادن دوجو  یتمحازم  داضت و  دنریگیم ، رارق  مه  ربارب  رد  یحطس 

لماکت یئافوکش و  دنراد ، هک  یناوارف  عاونا  اب  مه  ورشیپ  ياهتیصخش  زا  کی  ره  دشابیم ) ناسنا  زا  یصاخ  دعب  ندومن  نافوکش  دربش و 
داضت تموصخ و  رادنپ  تفگ : ناوتیم  عطق  روطب  اذل  دنرادن . یمحازت  داضت و  رگیدکی  اب  دنریگیم و  هدهعب  ار  ناسنا  زا  يداعبا  ای  دـعب 
يریگ بلاـق  دوخ  لـیامت  دروم  دـعب  رد  ار  ناـسنا  هک  تسا  يدودـحم  ياههاگدـید  زا  هدـش  هتخاـس  هدـنزاس و  ياهتیـصخش  عاونا  ناـیم 

. دوشیم هدـیمان  ملع  هک  تایعقاو  يور  زا  ياهدرپ  هدـننک  فرطرب  - 1 دیریگب : رظن  رد  هدنزاس  تیـصخش  هرابرد  رد  ریز  ریـسفت  دننکیم .
تـسا ملـسم  اما  دـنهدن ، ماجنا  اهناسنا  دوس  هب  تایعقاو  ندومن  نوگرگد  رد  یتیلاعف  میقتـسم ، روطب  تسا  نکمم  دارفا  هنوگ  نیا  هچ  رگا 

ندش نوگرگد  رد  هک  يدارفا  - 2 دشابیم . یگدنزاس  رصنع  نیرتیساسا  قیاقح ، فشک  رگید  حالطصاب  تایعقاو و  نتخاس  راکشآ  هک 
عون ود  نیا  هک  تسا  ملـسم  دنـشوکیم . یعامتجا  طـباور  رد  هچ  تعیبط و  ورملق  رد  هچ  یناـسنا  یلاـع  ياـهتیعقوم  هب  تسپ  ياـهتیعقوم 

هدنزاس ياهتیـصخش  نیا  هسیاقم  دنرادن . رگیدـکیاب  یتموصخ  زگره  و  دنـشابیم ، نوگانوگ  لاکـشا  ماسقا و  ياراد  هدـنزاس  تیـصخش 
، تسا ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) روظنم هک  تسا  روحم  نیا  يور  رگید ، یـضعب  رب  یـضعب  يرترب  ای  يواـست و  هب  داـقتعا  رگیدـکیاب و 

فص
اهنت وا  یگتسیاب  ناسنا و  هک  یناسک  يارب  الثم  تسیچ ؟ وا  ياهیگتسیاب  ناسنا و  زا  هدننک  هسیاقم  دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هح 

رد ار  یناسنا  يالتعا  هک  یمدرم  دنیبیم . تعیبط  تالوهجم  فشک  ملع و  رد  ار  یگدنزاس  كالم  دوشیم ، ریـسفت  یملع  ياهیزوریپ  رد 
تموصخ هک  تسا  اهیزاسروحم  اهیریگ و  فده  نیا  دننیبیم و …  يدنمرنه  رد  ار  تیـصخش  یگدنزاس  كالم  املـسم  دنیوجیم ، رنه 

رد لاـح  نیع  رد  هک  ناربماـیپ  غباون و  ورملق  ود  کـیکفت  هب  نونکا  دروایم . دوجوب  ار  نارگاـشامت  اـی  اهتیـصخش و  دوـخ  ناـیم  داـضت  و 
، دشابیم نآ  دومن  لباق  حوطـس  تعیبط و  يانبور  غباون  تیلاعف  نادیم  تفرعم 1 - رظن  زا  کی - میزادرپیم : دنکرتشم ، ناسنا  یگدـنزاس 

دزـشوگ ار  تعیبـط  ار  یـساسا  ریـسم  یناـبم و  نآ ، ندرمـش  مزـال  و  روبزم ، تیلاـعف  هب  اـهناسنا  کـیرحت  هفاـضاب  ناربماـیپ  هکیتروص  رد 
یلصاح تعیبط  هصرع  رد  دودحم  ياهیاسانـش  یبسن و  جیاتن  هب  زج  نونکات ، تفرعم  خیرات  زاغآ  زا  غباون  ياهـششوک  یتح  - 2 دننکیم .

ياهیئاسانش ندوب  ياهبنج  ود  تهج  هب  - 3 دناهدرک . حرطم  قلطم  روطب  ار  تعیبط  ملاع  یساسا  فده  ریسم و  ناربمایپ  یلو  تسا ، هتشادن 
تسه هکنانچ  نآ  ار  تیعقاو  ییاسانش  ییاناوت  ياهغبان  چیه  زگره  ییاسانش ،) تاعوضوم  رد  يرگیزاب  يرگاشامت و   ) غباون

یهلا تیـشم  زا  یلوصحم  ناونع  هب  ار  تیعقاو  تسا  اهنآ  صاصتخا  رد  هک  یهاگدـید  زا  ناربمایپ  هک  یتروص  رد  دـنک . اـعدا  دـناوتیمن 
هک یتفرعم  هب  یگتسباو  نودب  ددرگیم ، يرشب  فراعم  هنحـص  دراو  غباون  هلیـسوب  هک  یتفرعم  ره  - 4 دننکیم . كرد  ار  نآ  دـننادیم و 

. دشابیم ناوتان  اهارچ  نوچ و  همه  هب  ییاهن  ییوگخـساپ  زا  یهلا ، ناربمایپ  هاگدید  زا  یلک  ریـسفت  نودب  ای  دننکیم و  هضرع  نیا  ربمایپ 
اب کـیژولویب  کـیژولویزیف و  ورملق  ياهییاسانــش  ناـیم  هسیاـقم  دــننام  تـسرد  هداـم ، راـهچ  نـیا  رد  غـباون  ناربماـیپ و  ناــیم  هسیاــقم 
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ناـیم داـضت  ساـسحا  هسیاـقم و  تسا ، یقطنم  روبزم  یملع  ییاسانـش  عاوـنا  ناـیم  داـضت  ساـسحا  هسیاـقم و  رگا  تسا . کیژولوکیـسپ 
طوبرم ثحابم  اب  یمدآ  حور  ناور و  ناج و  هب  طوبرم  ثحبم  ایآ  دوب ! دهاوخ  یقطنم  مه  غباون  ياهییاسانش  ورملق  ناربمایپ و  زادنامشچ 

دـلج 19 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  ( !؟ دـنراد يراـکیپ  گـنج و  یناـسنا  يوضع  تسیز و  ياـههبنج  هب 
توافتم الماک  هکنیا  اب  تیلاعف  ود  نیا  زادنامشچ و  ود  نیا  هک  تسا  تسرد  هکنیا  هب  دوش  یضارتعا  هلاسم  نیا  هب  تسا  نکمم  دشابیم )

، دراد دوجو  دوخ  ياج  هب  یهلا  ناربمایپ  تیلاعف  زادنامشچ و  ترورض  رس  رب  ثحب  یلو  دنرادن ، رگیدکیاب  يراکیپ  گنج و  دنتسه 
نیا خـساپ  رد  تشاد . دـهاوخن  يداضت  رگن  تعیبط  غباون  هاگدـید  اب  هک  تسا  ملـسم  دوش ، تابثا  ناربماـیپ  هاگدـید  ترورـض  رگا  ینعی 

يواسم یترورـض  دناهداد ، ماجنا  دوخ  يریگ  فدـه  اعدا و  ریـسم  رد  هک  ییاهتیلاعف  ناربمایپ و  يریگ  فدـه  اعدا و  میئوگیم : ضارتعا 
مه دراد . موریم )؟ اجک  هب  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  ماهدمآ ؟ اجک  زا  متـسیک ؟ نم   ) رـشب یـساسا  هناگ  راهچ  تالاوس  هب  یبای  خـساپ  ترورض 

یهاوخدوخ و ندرب  راکب  يارب  ار  یفاک  تیبرت  میلعت و  هک  تسا  شوخ  ناگدـنرد و  خـیرات  ناـمه  ناربماـیپ  نودـب  يرـشب  خـیرات  نینچ 
نبا بلاطیبا و  نب  یلع  نورن و  طارقس و  نایم  توافت  ناربمایپ ، يریگ  فده  اعدا و  نودب  دشاب . هدید  نوناق ، هب  هتـسارآ  ياقب  رد  عزانت 

دهاوخن تسا ، دـنیاشوخ  صاخـشا  زا  یخرب  يارب  کی  ره  هک  درز  گنر  یبآ و  گنر  نایم  توافت  زج  يزیچ  یـسوم  نوعرف و  مجلم و 
، امنناسنا ناراوناج  نیرتدـیلپ  اب  ار  اهناسنا  نیرت  كاپ  نایم  قرف  لقاع  مدآ  کـی  دراد  ناـکما  رگم  هچ ؟ ینعی  دـیئوگب : تسا  نکمم  دوب .

نییعت ناربمایپ  هلیسوب  العا  لامک  اب  تیناسنا  رایعم  رگا  عطق  روطب  یلب ، میئوگیم : دنک ! یقلت  درز  گنر  یبآ و  گنر  نیبام  توافت  دننام 
ساـسحا ینعی  یـصخش  ساـسحا  تلاـخد  زج  دـنام  دـهاوخن  یتواـفت  تلاذر  نیرت  تسپ  تراـهط و  تـمظع و  نیرتیلاـع  يارب  ددرگن ،

صخش
یعطق هجیتن  نیا  تسین . تسدرد  دنکیم ، یقلت  دب  ار  رذوبا  طارقس و  فیدر  تسا و  دب  زیگنچ  نورن و  فیدر  هکنیاب  دارفا  زا  یـضعب  ي 
ییاهنت هب  هک  دـنک  زاربا  ار  ياهلاسم  نوتـسلپاک  اب  دوخ  فورعم  هبحاصم  رد  دـنکیم  راداو  ار  لسار  هک  تسا  یهلا  ناربمایپ  شور  راـکنا 
یکحم چـیه  ساسحا  زا  جراخ  هک  دـیئوگیم  امـش  سپ  نوتـسلپاک : دـیئامرف : تقد  ریز  هبحاصم  هب  تسا . یفاـک  تیناـسنا  يدوباـن  يارب 

زیمت مه  زا  ار  يروبرتناک  فقـسا  ای  سپیرک  دروفاتـسارس  الثم  راتفر  نزلب و  هدـنامرف  راتفر  نیب  زیامت  نآ  کـمک  اـب  اـم  هک  درادـن  دوجو 
هداس هزادنا  زا  شیب  يردق  اجنیا  رد  ساسحا  لسار : دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  ( ؟ میهدب

هک درک  لالدتسا  روط  نیا  دوشیم  میروایب . باسح  هب  مه  ار  تارثا  نآ  هب  تبـسن  نامدوخ  تاساسحا  لامعا و  تارثا  دیاب  ام  تسا ، هدش 
هب ار  لامعا  تارثا  دیاب  دـعب  درادـن ، تسود  مدآ  هک  یعون  زا  عون  نامه  هب  دراد و  تسود  مدآ  هک  دنتـسه  یعون  زا  اهدادـیور  عون  نالف 

، مقفاوم نوتـسلپاک : تسا . هدوب  عوبطمان  كاندرد و  نزلب  هدنامرف  لامعا  تارثا  هک  دییوگب  دیناوتیم  تحار  یلیخ  امـش  دیروایب . باسح 
وت ياهمدآ  يارب  اهنت  هن  یلو  یلب ، لسار : تسا . هدوب  كاندرد  عوبطمان و  یلیخ  هاگتشادزاب  ياهمدآ  همه  يارب 

لیخت ملاع  رد  هلب ، نوتـسلپاک : تسا . هدوب  كاندرد  دـناهدرک ، رکف  لامعا  نیا  هرابرد  هک  مه  نوریب  ياهمدآ  يارب  هکلب  هاگتـشادزاب ، ي 
یلو دـیتسین ، قـفاوم  مه  امـش  هک  منادیم  متـسین و  قـفاوم  لاـمعا  نآ  اـب  نم  تسا . نیمه  نم  رظن  دروـم  هتکن  اـما  تسا . تـسرد  ـالماک 

. دناهدوب دنیاشوخ  هک  نزلب  هدنامرف  دوخ  يارب  هرخالاب  لامعا  نآ  هک  نوچ  دیتسین ، قفاوم  لامعا  نآ  اب  یلیلد  هچ  ساسارب  امش  ممهفیمن 
زیچ همه  دـننکیم  لایخ  هک  دنتـسه  مدرم  یـضعب  مرادـن . لیلد  هب  جایتحا  گنر  كاردا  دروم  زا  شیب  دروم  نیا  رد  نم  یلو  هلب ، لـسار :

يارب یلیلد  تسین ، درز  زیچ  همه  هک  منک  تباث  مناوتیمن  نم  متـسین ، قفاوم  مدرم  نیا  اـب  نم  و  دـنراد ) ناـقری  مدرم  یـضعب  ، ) تسا درز 
هدنامرف هک  دنقفاوم  نم  اب  مه  مدرم  رتشیب  تسین و  درز  زیچ  همه  هک  دـنقفاوم  نم  اب  مدرم  رتشیب  یلو  تسین ، تسد  رد  عوضوم  نیا  تابثا 

نوتـسلپاک هک  یتیعقاو  اب  ندش  يورایور  زا  دهاوخیم  لسار  دـننام  يرکفتم  اعقاو  میوگب : ایآ  میوگب ! هچ  منادیمن  درکیم . هابتـشا  نزلب 
( دنهاوخیم مدرم  ( !؟ تفرگ غارـس  تلع  نودب  یلولعم  ناوتیم  یتسه  ملاع  نیا  رد  رگم  رخآ  دزیرگب ! دـناباتیم  وا  يور  رب  ار  نآ  غورف 

ب دنهاوخیمن ) دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) مدرم )
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هدش و تیبثت  ياههدش  هتخانـش  زا  ای  دنروآیم ، تسدب  غباون  هک  یتامولعم  - 5 تسین . ینثتـسم  تیلع )  ) یتسه ریگارف  نوناق  زا  هجو  چیه 
یهلا یحو  لوصحم  ناربمایپ  فراعم  هک  یتروص  رد  دـشابیم . نوگانوگ  ياهـشزومآ  اـههبرجت و  هب  دنتـسم  هقباـسیب  تاـفاشتکا  زا  اـی 

هن تسا  یمومع  تاعوضوم  هرابرد  دنشاب ، هتشاد  هنیرمت  هبرجت و  هب  یجایتحا  مه  رگا  دنتسین . دنمزاین  یشزومآ  هبرجت و  چیه  هب  و  تسا .
حیحص قیاقح  زا  شیب  نانآ  ياهاطخ  هک  اسب  هچ  دریگیم ، رارق  هابتـشا  اطخ و  ضرعم  رد  غباون  یملع  تیلاعف  یهلا 6 - ماکحا  فراعم و 

رد نادنمـشناد  غباون و  - 7 دنوشیمن . اطخ  بکترم  هجو  چـیه  هب  دوخ  تلاسر  رد  ناربمایپ  هک  یتروص  رد  دـنروایم . تسدـب  هک  دـشاب 
اب دـنرادن . رگیدـکی  اب  فالتخا  نیرتمک  ناربمایپ  هک  یتروص  رد  دـنراد ، اهفالتخا  رگیدـکی  اب  دوخ  تاـمولعم  زا  يریگهجیتن  تاـیرظن و 

همه رد  رگیدـکی  اب  دـننکیم ، یـسررب  ینیع  لئاسم  رد  هکنیا  اب  دنمـشناد  ود  یتح  فوسلیف : ود  هغبان ، ود  تفگ : ناوتیم  قیقد  رظن  هکی 
فالتخاب طوبرم  دوشیم ، هدـید  يرـشب  گنهرف  رد  هک  داضتم  فلاخم و  ياهبتکم  اهیدـنب و  هتـسد  همه  نیا  دـنرادن . رظن  قاـفتا  لـئاسم 

ربمایپ زا  کی  چیه  نایم   ) هلسر نم  دحا  نیب  قرفن  ال  اذل ، ناربمایپ  هن  تسا ، نادنمشناد  هفسالف و  غباون و  ياهرظن 
هدوب و دوخ  طیحم  نیناوق  موسر و  گنهرف و  ریثات  تحت  ابلاغ  ای  یگمه  نادنمـشناد  هفـسالف و  غباون و  - 8 میراذگیمن ). یقرف  یهلا  نا 

غیلبت هک  ار  یفراعم  هتـشاد و  یطیحم  لماوع  زا  لماک  لالقتـسا  ناربمایپ  هک  یتروص  رد  دـنوشیم ، هیجوت  یطیحم  لماوع  اب  یعیبط  روطب 
لوصحم یگدـنز 9 - یعیبط  الماک  تاعوضوم  طیارـش و  هب  قراعم  نآ  قیبطت  رد  رگم  دریگیمن ، رارق  لماوع  نآ  ریثاـت  تحت  دـننکیم ،

، دوب تایعقاو  قباطم  نانآ  يرکف  لوصحم  رگا  دریگیم . رارق  اهناسنا  هجوت  دروم  تایعقاو  زا  یفشک  ناونع  هب  نادنمـشناد  غباون و  يرکف 
، تسا ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) هغبان و رگا  و  ددرگیم . یفتنم  درط و  دوبن  قباـطم  رگا  دـنوشیمرادروخرب و  تاـیعقاو  نآ  زا  اـهناسنا 

دوجوب داقتعا  مدرم  يارب  دـناوتب  وا  يرکف  لوصحم  هک  دـسرب  تمظع  زا  دـح  ناـب  یفوسلیف  دـشابیم ) دـلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص 
هک یتروص  رد  دـناهدرک . یقلت  تلاـسر  ياراد  ار  وا  مدرم  اـی  هتفرگ  دوـخب  تلاـسر  هبنج  روـبزم  فوـسلیف  هغباـن و  ضرف  نیا  رد  درواـیب 

یقطنم و تامدـقم  میظنت  اب  - 10 دـنروایم . دوجو  هب  مه  داقتعا  تایعقاو ، هب  نیقی  داجیا  هفاـضاب  دـنیامنیم ، غیلبت  ناربماـیپ  هک  یفراـعم 
ددرگیم رتشیب  غباون  زورب  نادنمشناد و  هفسالف و  شیازفا  مامتحا  تیبرت ، میلعت و  تیوقت  طیحم و  حالطصا 

رد هفسالف  غباون و  - 11 دناسرب . يربمایپ  هب  ار  ینیعم  صخـش  دناوتیمن  تیبرت  میلعت و  يرایتخا و  تامدقم  هنوگ  چـیه  هک  یتروص  رد  ، 
غباون و همه  زغم  رد  ریز  تاـیعابر  نومـضم  دـننکیم ، ادـیپ  یتفگـش  ریحت و  یگریخ و  لاـح  یتـسه ، ناـهج  ياـهتمظع  رارـسا و  لـباقم 

دندش باحصا  عمـش  لامک  عمج  رد  دندش  بادآ  لضف و  طیحم  هکنانآ  دنزیم : جوم  دناهتفرگن ، رارق  ناربمایپ  عاعـش  رد  هک  ياهفـسالف 
هن یناوخ و  وت  هنامعم  فرح  نیو  نم  هن  یناد و  وت  هن  ار  لزا  رارـسا  دندش  باوخ  رد  ياهناسف و  دنتفگ  زورب  دندربن  کیرات  بش  نیز  هر 
اب میقتـسم  طاـبترا  تهج  هب  ناربماـیپ  هک  یتروص  رد  نم  هن  یناـم و  وت  هن  دـتفارب  هدرپ  نوـچ  وـت  نم و  يوـگتفگ  هدرپ  سپ  زا  تسه  نم 

یحو زا  هک  یفراعم  رد  ناربمایپ  - 12 دنروایم . دورف  میظعت  رس  اهنآ  لباقم  رد  كرد و  ار  رارسا  نآ  یعقاو  هرهچ  رارسا ، هدنروآ  دوجوب 
هغبان و چـیه  هک  یتروص  رد  تسا ، ریذـپان  للخ  دـناهتفرگ ، شیپ  هک  يراک  رد  نانآ  نیقی  دـنرادن ، یکـش  دـیدرت و  نیرتمک  دـنریگیم ،
زا ود - دشاب . رودب  دیدرت  کش و  زا  درگنب ، شراک  ورملق  هب  هبناج  همه  یهاگآ  اب  دهاوخب  رگا  هک  درادـن  دوجو  يدنمـشناد  فوسلیف و 

فده عون  هس  زا  یلاخ  هفسالف  غباون و  یملع  يرکف و  ياهتیلاعف  غباون : يریگ  فده  يریگ  فده  رظن 
لباقم هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) یئوگخساپ تقیقح  رد  يریگ  فده  نیا  دوخ . ینورد  ششوج  عابشا  - 1 تسین : يریگ 
یمدآ يوضع  نامتخاس  تعیبط  هتساوخ  يوگخساپ  بآ  ندیماشآ  هکنانچ  تسا ، ضحم  یناور  هتـساوخ  هب  دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم 

رد یتیلووسم  دهعت و  ساسحا  هن  دیلوت  نیا  رد  تسین . لسع  دیلوت  يارب  لسع  روبنز  تیلاعف  هب  تهابـشیب  يریگ  فده  هنوگ  نیا  تسا .
یفدـه تسا ، فوسلیف  ای  هغبان  تیدوجوم  مسیناکم  لولعم  هک  اهتیلاعف  هنوگ  نیا  تسا . روظنم  دـیلوت  نآ  جـیاتن  اب  يراک  هن  تسا و  راـک 

غباون و خیرات ، یلماکت  ياهینوگرگد  لماع  نییعت  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  درادن . يرگید  زیچ  نورد  يرورض  هتساوخ  ياضرا  زج 
تروص هب  ای  دنوشیم و  فلت  هدوهیب  ای  یناشفشتآ  هوک  داوم  دننام  یقطنم  ياهتیریدم  نودب  هک  دنوشیم  یقلت  ماخ  داوم  دننام  نافوسلیف 
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یمومع يانعم  هب  یئوجدوس  - 2 دشاب . هدش  يریگ  فده  هک  تسین  يدوس  دنـشاب ، هتـشاد  يدوس  مه  رگا  دنیایم و  رد  رگناریو  لماوع 
نیا نینچمه  دنتـسه . ناوارف  رخاتم  ياهنارود  رد  نادنمـشناد  غباون و  هورگ  نیا  دـشابیم . يداـم  تاـناکما  ریاـس  تورث و  لـماش  هک  نآ 

، دریگیم رارق  اـهیرگادوس  يارجم  رد  هورگ  نیا  تیـصخش  دـشابیم . زین  ییاـمندوخ  یهاوخ و  ماـقم  یبلط و  ترهـش  لـماش  یئوجدوس 
هفاضاب ا هجیتن 

تالوصحم هرابرد  یناسنا  قطنم  تیریدم  زا  هک  تهج  ناب  تسین ، یناسنا  یلاع  دهعت  هب  هتسباو  هورگ  نیا  یلمع  يرکف و  ياهتیلاعف  هکنی 
-3 دنتـسین . ناـما  رد  برخم  ياههدافتـسا  ءوس  ضرعم  رد  ناشدادعتـسا  غوبن و  نتفرگ  رارق  زا  اذـل  دنـشابیم ، راـنک  رب  ناشـشناد  غوبن و 
وپاکت و هب  ارنانآ  یناگدنز ، رد  نیرب  دهعت  ساسحا  لامک و  هب  قشع  هک  دنراد  دوجو  ماقم  یلاع  ناراذگناینب  هفسالف و  غباون و  زا  يدارفا 

فدـه مه  ار  فلتخم  لاکـشا  رد  ییوجدوس  دنتـسین و  ناشزغم  تایح و  مسیناکم  يربج  نایرج  موکحم  ناـنیا  دـیامنیم . راداو  تیلاـعف 
زا هک  تسا  یگرزب  تناما  زایتما  نیا  هک  دـننادیم  دـناهدرک  ساسحا  دوخ  رد  هک  ار  يزایتما  هکلب  دـنا ، هدادـن  رارق  دوخ  تیلاعف  وپاکت و 

دنتـسه ياهتیـصخش  نانیا  دوش . ادا  دنتـسه ، يدنوادخ  غاب  ياهلاهن  هک  اهناسنا  هب  یتسیاب  هدش و  هتفرگ  تازایتما  همه  یتسه و  هدـننیرفآ 
دوخ یگدنز  ذـیاذل  نیرتیلاع  زا  هک  دنتـسه  هدامآ  هکلب  دـنهدیمن ، رارق  ییوج  دوس  ییارآ و  دوخ  هلیـسو  ار  دادعتـسا  غوبن و  زایتما  هک 
نیا زا  ياهنومن  ناونع  هب  دنـشاب . هدوب  زین  اهتقـشم  اهجنر و  لمحتم  زایتما ، نآ  زا  يرادرب  هرهب  نتخادـنا و  راـکب  هار  رد  هتـشادرب و  تسد 

نیا حرش  : ) دناهتشون نینچ  وا  هرابرد  دش  روآدای  ار  رلپک  ناوتیم  غباون ، هورگ 
تـسا يزیچ  نامه  زا  یلاع  ياهنومن  دوخ  رلپک  دیهاوخب  ار  تقیقح  ( ) دـشابیم دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق 

رسک ناربج  يارب  یتح  دیـسریم و  رگید  یتخبدب  هب  هتخیرگن  یتخبدب  کی  زا  تشاد و  یتخـس  یگدنز  وا  متفگ . امـش  هب  نونکا  مه  هک 
شردام هب  مدرم  هک  يرگوداج  تمهت  لباقم  رد  هک  دربیم  جـنر  ثیح  نیا  نیا  امئاد  وا  درکیم ، زارد  نآ  نیا و  شیپ  تسد  دوخ  جرخ 
يروراب يریذپان و  یگتسخ  يدنمورین و  تلع  هک  تسناد  دهاوخ  دوش ، قیقد  يو  یگدنز  رد  یسک  رگا  دنک . عافد  دوب  راچان  دنتسبیم ،
یبیکرت جـیاتن  دوخ  یموجن  تادـهاشم  نایم  زا  اقافتا  تسا  نکمم  هکنیا  هب  نامیا  هن  تشاد ، دوخ  ملع  هب  هک  دوب  یقیمع  ناـمیا  ناـمه  وا 

هشقن حرط و  نینچ  هب  نوچ  دراد . دوجو  ینیعم  هشقن  تقلخ  نایرج  مامت  رـس  تشپ  رد  هکنیا  هب  قیمع  نامیا  هکلب  دروآ ، تسدب  یـضایر 
هک يراک  داـتفایمن  بقع  دـشیمن و  رـس  شناـمیا  زگره  نوچ  و  دیدنـسپیم ، دـیدیم ، دوخ  راـک  يارب  هک  ار  یجنر  تشاد  ناـمیا  نیا 

تئیه فشک  هب  تیقفوم  زا  سپ  تیـصخش  نیا  شیاین  تشادیم ). هاگن  تاـیح  زا  رپ  ینارون و  ار  وا  كانهودـنا  هریت و  یگدـنز  درکیم 
تایآ زا  یخرب  ات  يداد  مقیفوت  هک  میوگ  ارت  ساپـس  اهلاراب ، : ) دـیوگیم هک  تسا  نینچ  شیاـین  نآ  زا  ینومـضم  تسا . فورعم  دـیدج 

ار د تقلخ  ملاع 
هب هتـسباو  هک  دـننکیم  وـترپ  بسک  یهلا  عاعـش  نآ  زا  تـقیقح  رد  ناـنیا  میاـمن ). میدـقت  اـهناسنا  يرادربهرهب  يارب  ار  نآ  مـنک و  كر 

ناربمایپ يریگ  فدـه  میدومن . حالطـصا  یهلا  يرـشب - ياهتیـصخش  مانب  ار  هورگ  نیا  اـم  دـشابیم . ناربماـیپ  ياـهلد  نازورف  دیـشروخ 
ترابع نآ  تسین و  یلاع  فده  کی  زا  شیب  تقیقح  رد  میوشیم ، روآدای  ناربمایپ  يریگ  فدـه  ناونع  تحت  رد  هک  يددـعتم  بلاطم 

، بلاطم هیقب  دـیامن و  يدـبا  تایح  هتـسیاش  ار  ناسنا  هک  لـماکت  هاگرذـگ  رد  یناـسنا  ياـهورین  اهدادعتـسا و  ندـیناسر  رمث  هب  زا : تسا 
( دشابیم دـلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) نیرتیـساسا تسا . یلک  فدـه  نیمه  هرابرد  یحیـضوت 

هدمآ هچ  يارب  تسا ؟ هدمآ  اجک  زا  ناسنا   ) هکنیا هب  یهاگآ  زا  تسا  ترابع  روبزم ، یناسنا  ياهورین  اهدادعتـسا و  ندیـسر  رمث  هب  طرش 
رشب ییاهن  تشونرس  ددرگن ، تاعارم  یناسنا ، ياهورین  اهدادعتسا و  ندیسر  رمث  هب  رد  یـساسا ، طرـش  نیا  رگا  دوریم )؟ اجک  هب  تسا ؟

زا زیرگ  مهم  للع  زا  یکی  دیاش  درادـن . يرگید  هار  اقب  رد  عزانت  زج  یعیبط  یگدـنز  رظن  زا  و  ییارگ ) چوپ   ) مسیلیهین زج  یبتکم  رظن  زا 
مولع هلیسوب  هک  تسا  هتفرگ  تروص  یناوارف  شـشوک  فرط  نیا  هب  مهدزون  نرق  زا  هک  تسا  هتکن  نیمه  ام  نارود  رد  یلاع  ياههفـسلف 

فلتخم
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لاوس دنراذگن  و  دنیامن . عابشا  ناهج  ناسنا و  یلاع  لئاسم  هب  هجوت  نودب  ار  يرشب  ياهدادعتـسا  نوگانوگ ، یتیبرت  میلعت و  ياهتیلاعف  و 
ياهلاس رد  هک  مراد  دای  هب  دشاب . هتـشاد  يدج  شیامن  نایمدآ  لوقع  ربارب  رد  ماهدـمآ )؟ هچ  يارب  و  موریم ؟ اجک  هب  ماهدـمآ ؟ اجک  زا  )

هب بیرق  تیرثکا  زورما  هک : تفگ  درک و  حرطم  ار  هلاسم  نیمه  میتشاد ، مه  اـب  هک  یفـسلف  تارکاذـم  رد  خاـم  روسفورپ  ياـقآ  هتـشذگ 
خـساپ رد  دنـشابیم . دونـشخ  یـضار و  دوخ  یگدنز  زا  دننکیم و  یگدنز  دـننک  هیهت  تالاوس  نیاب  یخـساپ  هکنیا  نودـب  اهناسنا  قافتا 
دننادب هکنیا  نودب  دنراد ، دوخ  يارب  یـشخب  تیاضر  یگدنز  اهناسنا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هکنانچ  تسا ، نینچ  هک  هتبلا  متفگ : ناشیا 

تیرثکا نینچمه  تسمادک ؟ ناش  هدنیآ  تشونرـس  تسا و  هدوب  هچ  ناشخیرات  هتـشذگ  دننکیم و  یگدـنز  خـیرات  زا  هطقن  نیمادـک  رد 
ینابم نیناوق  نیمادک  تسا و  مادک  ناسنا  تسیچ و  تعیبط  دـننادب  هکنیا  نودـب  دـنروهطوغ ، دوخ  راب  تذـل  یگدـنز  رد  قافتا  هب  بیرق 
دننادب هکنیا  نودب  و  دراد ، دوجو  نانآ  نورد  رد  ییاهدادعتسا  اهورین و  هچ  دننادب  هکنیا  نودب  و  دننکیم . هرادا  ار  ورملق  ود  نآ  یساسا 

، دنراد دوخ  يارب  یشخب  تیاضر  یگدنز  هتبلا  دندرگیم ؟ عابشا  هیجوت و  یقطنم  روطب  نانآ  ياهمهاوخیم  ایآ 
دـنراد … 2- يدـهعت  وا  لـباقم  رد  هک  تسا  حرطم  يرگید  ناـسنا  نم ، زج  دـنراد و  یتیـصخش  نـم و  هـک  دـننادب  الـصا  هـکنیا  نودـب 

تداعس هتشاد و  نانآ  ییامنهار  هب  جایتحا  هعماج  هک  یتروص  رد  دندادن ، هعماج  هب  یجایتحا  ناربمایپ  تسا . هعماج  تداعـس  ییانـشور و 
زاـین دروـم  ناـنآ  يارب  یعیبـط  هاـگهیکت  هـک  دـنرادروخرب  یحور  لالقتـسا  نآ  زا  ناربماـیپ  اریز  دـنریگیم ، ناربماـیپ  زا  ار  یئانــشور  و 

دلج 19 هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) هزرابم يارب  عونتم  ياههزیگنا  دوجو  اب  عماوج  زا  کی  چیه  دشابیمن .
ربمایپ تفرـشیپ  نتخاس  فقوتم  يارب  هزرابم  هنوگره  دـننک . ادـیپ  یلومعم  هاگهیکت  ای  داتـسا  نانآ  يارب  دنتـسناوتن  ناربمایپ ، اـب  دـشابیم )
ربمایپ یهلا  تمظع  يارب  یهاگ  هیکت  نیرتمک  نیکرشم  رافک  رگا  هک  یتروص  رد  دوب ، رثایب  یثنخ و  اهنآ  همه  تفرگ و  تروص  مالـسا 

ناربمایپ تداعـس  ییانـشور و  سپ  دـنریگب . ار  وا  تفرـشیپ  ولج  هداد و  رارق  دوخ  زیواتـسد  ار  نآ  دنتـسناوتیم  یناساب  دـنتفرگیم ، غارس 
هرود رد  اـی  ناـنآ  زا  شیپ  هک  ییاهتداعـس  اهییانـشور و  زا  یلک  روطب  هفـسالف ، غباون و  هک  یلاـح  رد  تسا ، هتـشادن  عـماوج  هب  یجاـیتحا 

یند هغبان  نآ  وطسرا  زا  دننکیم . اهیرادربهرهب  عامتجا ، هعرزم  رد  هدش  هدیشاپ  ياهمخت  هچ  رگا  ناشرصاعم 
: دوشیم هتفگ  اذل  دنشابیم . هدش  هدیـشاپ  ياهمخت  هدننایور  ناشدوخ  فارتعاب  يزورما  دهتیاو  کنالپ و  نیتشنیا و  ات  هتفرگ  ناتـساب  يا 

سیلات میدرگرب و  بقع  هب  یتسیاـب  املـسم  میزادرپب ، دوخب  ار  نآ  ناـیناب  زا  کـی  ره  مهـس  مینک و  هیزجت  ار  زورما  يولوپآ  دوش  اـنب  رگا 
دنتخادرپیم اضف  ناگراتس و  هبساحم  هب  لین  دور  زا  يرادرب  هرهب  يارب  هک  ار  رصم  هنعارف  لبق  ام  ناسدنهم  دالیم و  زا  شیپ  لاس  دصشش 

رد مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هاگدید  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تثعب  نارود  - 3 مییامن . یقلت  ماهس  نابحاص  مه  ار 
نانآ زا  کی  ره  دراد . دوجو  یئاهرظن  فالتخا  ناخروم  نایم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  نارود  ریـسفت  حیـضوت و 

، هتبلا دنکیم . هیکت  یعبانم  هب  نارود  نآ  قالخا  بهذم و  ملع و  نوناق و  گنهرف و  عامتجا و  یگنوگچ  نایب  رد  دوخ  هدیقع  دـییات  يارب 
دـلج 19 هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) ناـسنا چـیه  يارب  نارگلـیلحت  ناراـگن و  خـیرات  ینهذ  يرگیزاـب 

یعامتجا عاضوا  دوخ  مکی - تهج  درک : ادیپ  نانیمطا  نانآ  تارظن  هب  ناوتیمن  تهج  هس  زا  نیاربانب ، تسین . هدیـشوپ  یهاگآ  دشابیم )
ارود یعامتجا ) يدرف و   ) یناسنا نووش  رگید  یقالخا و  یبهذم و  یملع و  ینوناق و  یگنهرف و  و 

تـسدب ار  یعطق  هجیتن  کی  عاـضوا  نآ  هراـبرد  لـماک  حوضو  اـب  ناوتیمن  هک  دوشیم  لـقن  فلتخم  زیگنا و  ماـهبا  يردـق  هب  روبزم ، ن 
رگلیلحت راگن و  خـیرات  ینهذ  تایـصوصخ  ینورد و  ياهـشیارگ  تایحور و  تلاخد  نایرج  نامه  زا  تسا  تراـبع  مود - تهج  دروآ .

تسا هتشادن  دوجو  راثآ  نالقان  يارب  نارود  نآ  ینیع  هدهاشم  موس - تهج  نارود . کی  یخیرات  تشذگرس  ریسفت  حیضوت و  نایب و  رد 
يارب قرط  نیرتشخب  نانیمطا  تفگ : ناوتیم  اذـل  دـشاب . هتـشاد  هدـهاشم  شزرا  دـناوتیمن  هک  دـننکیم  یعبنم  هب  هیکت  نانآ  همه  هکلب 

هدـهاشم شتایـصوصخ  همه  اب  ار  نارود  نآ  مه  هک  تسا  مظعا  هللا  یلو  تانایب  قوف  رد  روکذـم  داـعبا  زا  تثعب  نارود  یگنوگچ  كرد 
اهیگدولآ و زا  بان  كاپ و  يا  هیحور  نهذ و  نورد و  ياراد  مه  هتسنادیم و  نشور  نیقی  اب  ارنآ  تانایرج  طیارـش  للع و  همه  هدومرف و 
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هک تسا  یهیدب  اریز  تسا . هتشاد  یسانش  ربمایپ  هرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یـصوصخم  زایتما  هفاضاب  تسا . هدوب  اهیزرو  ضرغ 
تسا یعطق  و  تخانشیمن ، مالسلاهیلع  نینموملاریما  دننام  ار  راوگرزب  نآ  تلاسر  راثآ  تاصتخم و  تلاسر و  مالـسا و  ربمایپ  سک  چیه 

زا یکی  ترـضح ، نآ  زا  نارود  نآ  هعماـج  يریذـپریثات  یگنوـگچ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تاـصتخم  تخانـش  هک 
اوع نیرتهب 

ربمایپ هک  ینارود  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تافیـصوت  نایب  هب  میزادرپیم  نونکا  دـشابیم . هعماـج  نآ  تشذگرـس  تخانـش  لـم 
نیملاعلل و اریذن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  ثعب  هللا  نا  تسا : هتشگ  تلاسر  هب  ثوعبم  نآ ، رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

نولکاـت ردـکلا و  نوبرـشت  مص  تاـیح  نشخ و  هراـجح  نیب  نوـخینم  رادرـش  یف  نیدرـش و  یلع  برعلا  رـشعم  متنا  لـیزنتلا و  یلع  اـنیما 
مانصالا مکماحرا ، نوعطقت  مکئامد و  نوکفست  و  دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرـش  ، ) بشجلا

غالبا يارب  نیما  نایملاع و  رب  هدـننک  غیلبت  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لاعتم  دـنوادخ   ) هبوصعم مکب  ماـمثالا  هبوصنم و  مکیف 
نایم رد  دـیدرکیم  یگدـنز  هعماج  نیرتردـب  رد  نید و  نیرتدـب  ياراد  برع  هورگ  امـش  هک  لاح  نآ  رد  دومن ، ثوعبم  تلاسر  نآرق و 

زا دیتخیریم و  ار  رگیدکی  ياهنوخ  دیدروخیم و  نشخ  ياذغ  و  دـیدیماشآیم ، هریت  ياهبآ  دـیتشاد ، ینکـس  اونـشان  ياهرام  اهگنس و 
هتفرگرب رد  ار  امش  تخس  اهفارحنا  ناهانگ و  هدش و  بصن  شتـسرپ ) يارب   ) امـش نایم  رد  اهتب  دیدومنیم ، هطبار  عطق  دوخ  نادنواشیوخ 

رب يربمایپ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نارود  نآ  رد  برع  مدرم  فلا - دندوب ). هتسب  دوخ  هب  و 
دیحوت زا  يرود  نیمه  لولعم  مه  ناـنآ  نشخ  رایـسب  تاـیقالخا  دنتـشاد . دوب  نآ  مزاول  كرـش و  هک  ار  دـئاقع  نیرتدـب  دـندش ، هتخیگنا 

نامز ات  تیلهاج  نارود  دادـتما  رد  اـم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دروآیم . راـب  قـالخا  مراـکم  ياراد  فیطل و  ار  اـهناسنا  هک  دوب  یقیقح 
نم ماقم  هب  یعیبط  دوخ  زا  ار  یناسنا  نم  اعقاو  هک  هدـشن ) دیعـصت  يرطف  هن   ) یناسنا يـالاو  قـالخا  هب  طوبرم  بلاـطم  هنوگ  چـیه  تثعب ،

زا فشک  هک  دینک  هدهاشم  ار  ییاهتاجانم  اهـشیاین و  نارود  نآ  رد  دیناوتیمن  امـش  دوشیمن ، هدید  دزاسب ، نوگرگد  یهلا  ناسنا  يالعا 
و  ) دیرولا لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  هب و  هیبش  نومـضم  کی  یتح  دیامن . تیاهنیب  دنوادخ  اب  هطبار  رد  دودـحم  نم  اب  یمدآ  نتفرگ  رارق 
هب طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) دوشیمن ادـیپ  نانآ  ینید  گنهرف  رد  میرتکیدزن ). ندرگ  گر  زا  ناسناب  ام 

ناگدنـسیون زا  یـضعب  هچ  رگا  تسا . هدوب  هعماـج  نیرتدـب  تسا  هدرکیم  یگدـنز  نآ  رد  برع  هک  ياهعماـج  ب - دـشابیم ) دلج 19 
یناسنا نووش  رگید  یـسایس و  یقـالخا و  ینید و  یناور و  یگنهرف و  تبکن  رـش و  زا  مالـسا  زا  شیپ  ار  برع  هعماـج  دنـشوکیم  برع 
هلیبق ات  هتفرگ  یصخش  دوخ  شتسرپ  زا  هک  یتسرپدوخ  بصعت و  تراغ و  لتق و  هک  دننادیم  همه  زا  رتهب  نانآ  دوخ  یلو  دنیامن ، هئربت 

یقاب يدـیدرت  لاجم  هاگآ  رکفتم  چـیه  يارب  هک  تسا  هدوب  جـئار  عیاش و  نانچ  یلهاج  برع  رد  دوشیم ، هدرتسگ  یتسرپ  داژن  یتسرپ و 
لبق برعلا  خـیرات  یف  لـصفملا  باـتک  هب  دوش  هعجارم  مالـسا  زا  شیپ  برع  هعماـج  ندوب  یناـسنا  ریغ  زا  رتـشیب  عـالطا  يارب  دـنامیمن .

، دـندرکیم یگدـنز  نآ  رد  بارعا  هک  یعیبط  طـیحم  ج - نیما . دـمحا  فیلاـت  مالـسالا  رجف  باـتک  یلع و  داوج  رتکد  فیلاـت  مالـسالا 
يراک نیمز  هرک  نوکت  نامز  زا  طیحم  نآ  ياهرهـش  رد  یتح  ییوگ  هک  دوب  یتالاح  نیرت  يودـب  رد  ناتـسبرع ، هریزج  هبـش  اـصوصخم 

هب بارعا ، یعیبط  طیحم  عضو  هرابرد  رتشیب  تخانـش  يارب  تسا . هتفرگن  تروص  یگدنز  يارب  نآ ، نتخاس  هدامآ  يارب  ناسنا  زا  هنارهام 
عوبطمان و زین  نانآ  یندیماشآ  یئاذغ و  داوم  د - دییامرف . هعجارم  قادرج  جرج  فیلات  هیناسنالا  هلادـعلا  توص  یلع  مامالا  باتک  همدـقم 

صاوخ هب  اـهیئانتعایب  نیمه  لاـثم  زا  و  دندیـشیدنایمن . يدـنوادخ  تمعن  داوـم  زا  حیحـص  يرادروـخرب  هراـبرد  و  تسا ، هدوـب  راوگاـن 
رد ار  دوخ  یگدـنز  نانآ  ه - درب . یپ  يونعم  يداـبم  لوصا و  هب  ناـنآ  یئاـنتعایب  هب  ناوتیم  اـهنآ ، هنـالقاع  هیهت  هیذـغت و  داوم  ياراوگ 

ثکا دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  . ) دندربیم رسب  یمئاد  راتشک  رگیدکی و  لاوما  تراغ 
هناروکروک رایسب  بصعت  یتسرپدوخ و  نایب  يارب  دنراد ، يدنبهلمج  تابیکرت و  تغل و  رد  هک  يزیگنا  تفگش  تعـسو  اب  نانآ  راعـشا  ر 

تسا هتشاد  تیلاعف  کی  ماجنا  یئاناوت  طقف  نانآ  يزغم  ياهورین  همه  یئوگ  تسا ، هدش  مادختسا  یتسرپ  هلیبق  داژن و  هرابرد  كانرطخ  و 
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زا یـضعب  هکنیا  و  تسا . هدوب  نکمم  هک  يدـح  نیرخآ  رد  یئاـمندوخ  و  نارود ، هب  فاوط  یعیبـط و  دوخ  تیوـقت  زا  تراـبع  مه  نآ  و 
يدازآ هک  دنشاب  هتشاد  رظن  رد  دیاب  تسا ) هتفریذپیمن  دوخ  يارب  ار  ياهطلس  چیه  هدوب و  شنمدازآ  برع  داژن  : ) دنیوگیم ناگدنسیون 
يدوبان بجوم  دشاب  ریذـپ  ناکما  رگا  دـنکرتشم ، یگدـنز  رد  يو  اب  هک  یناسنا  دارفا  رگید  يدازآ  هب  ءانتعا  نودـب  ناسنا  کی  یـصخش 

زین نانآ  هک  دوب  دـهاوخ  نارگید  تالیامت  محازم  اعطق  اـهنآ ، دودـحمان  عابـشا  تـالیامت و  نتخاـس  اـهر  اریز  دوب ، دـهاوخ  زین  يو  دوخ 
ار همه  هک  تسا  یتسرپدوخ  نآ  زا  یشان  یصخش  يدازآ  هنوگ  نآ  نیاربانب ، دنیامن . عابشا  تیدودحم  نودب  ار  تالیامت  نآ  دنهاوخیم 

تایح نامرآ  ار  نانآ  هکلب  دـهدیم ، نارگید  يدوبان  هب  تیاضر  اهنت  هن  نتـشیوخ  ياقب  يارب  دـیامنیم و  یقلت  فدـه  ار  دوخ  هلیـسو و 
هناسنا رگید  ندرک  یقلت  شزرایب  تاصتخم  زا  یکی  مه  نیا  دندومنیم . هطبار  عطق  دوخ  نادنواشیوخ  زا  نانآ  و - دنادیم . دوخ 

( دشابیم دـلج 19  هب  طوـبرم  لـباقم  هحفـص  تـسا ، ینـالوط  تمـسق  نـیا  حرـش   ) یعطق لوـلعم  دوـخ  هـک  تـسا  نتـشیوخ  لـباقم  رد  ا 
، تسا دوخ  هب  نتخادرپ  یهاوخدوخ و  مدرم ، رگید  اب  اهناسنا  هنوگ  نیا  یگتسسگ  یگتسویپ و  كالم  هک  تهج  نادب  تسا . یتسرپدوخ 
یهاوخدوخ و مه  تیعقوم  نآ  هدـنروآ  دوجوب  تلع  اـعطق  دـنهدب ، یتیمها  دوخ  نادـنواشیوخ  هب  ناـنآ  هک  دـیآ  شیپ  یتیعقوم  رگا  اذـل 

هجیتـن نیا  هب  مینک  تقد  يرادـقم  یتـسرپ  تب  هراـبرد  رگا  تسا . هدوب  جـئار  بارعا  نآ  ناـیم  رد  یتـسرپ  تب  ز - دـشابیم . يزادرپدوخ 
لـقعت و دوخ ، ساوح  هب  دـیدش  شیارگ  تهج  هب  تسرپ  تب  صخـش  اریز  تسا  یتسرپدوخ  زا  یـشان  زین  یتسرپ  تب  هک  دیـسر  میهاوخ 

قوفام هک  ار  ادـخ  یتح  لقع و  كرد و  حور و  دـننام  ار  قئاقح  نیرتدرجم  نیرتلوقعم و  دـهاوخیم  دـنکیم و  اهر  ار  نیرب  تاساسحا 
یمسجت ای  یغامد ، ياوق  زکرمت  هلیسو  ناونع  هب  ولو  ار  اهنآ  دزاسیم و  دوخ  تسد  اب  ار  اهتب  اذل  دنیبب ! يرهاظ  مشچ  اب  تسا ، قئاقح  نآ 

ادیپ ددعت  نآ  يارب  هک  یتلع  میهدب ، رارق  هجوت  دروم  لئابق  ددعت  هب  رظن  اب  ار  اهتب  ددـعت  ام  رگا  دتـسرپیم ! يدـنوادخ  لالج  لامج و  زا 
تب نیا  رام و  تب  نآ  هکناز  تسا  امـش  سفن  تب  اـهتب  رداـم  دـیوگیم : يولوم  دوب . دـهاوخن  ناتـسرپتب  یتسرپدوخ  زج  درک ، میهاوخ 

تسااهدژا چ
گنس و رارق  دریگیم  بآ  زا  رارش  نآ  رارش  تب  سفن و  تسگنس  نهآ و  دازب  رگید  تب  شسفن  تب  زا  دادنوا  سفن  تب  نیا  يازـس  نو 

ران نوچ  باز  راذـگ  دوبن  ناشران  رب  ربآ  ران  دـنراد  نورد  رد  نهآ  گنـس و  دوش  نمیا  یک  ود  نیا  اب  یمدآ  دوش  نکاس  یک  باز  نهآ 
رد تسبآ  هایس  تب  دوهج  اسرت و  رفک  ود  ره  عرف  دود  ران و  لصا  تسگنـس  نهآ و  دور  یک  نهآ  گنـس و  نورد  رد  دوش  هتـشک  نورب 
بآ نوچ  هزوک  نورد  تب  هارهاشرب  ياهمشچ  رگتب  سفن  هایس  لیـس  نوچ  توحنم  تب  نآ  ناد  همـشچ  ار  هیـس  بآرم  سفن  ناهن  هزوک 

ینالوط تمسق  نیا  حرش   ) گنردیب دناهزیم  همشچ  بآ  گنس و  هراپ  کی  دنکشب  ار  وبس  دص  رصم  يا  نآ  همـشچ  تموش  سفن  رذگ 
دشاب لهـس  نتـسکش  تب  دوب  یقاب  هزات و  همـشچ  بآ  دوش  یناف  رگ  هزوک  مخ و  بآ  دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ،

: تسا ریز  رارقب  تسا ، یتسرپدوخ  زا  یـشان  هک  لئابق  ددـعت  هب  رظن  اب  اهتب  ددـعت  اما  لهج  تسا  لهج  ار  سفن  ندـید  لهـس  لهـس  کـین 
همه  ) هاـنم ریمح ،)  ) رـسن ناویخ ،) مدرم   ) قوعی بلک ،) هلیبق   ) دو ناـیحل ) ینب   ) عاوس هعازخ ،) شیرق و   ) هلئاـن فاـسا و  شیرق ، تب  يزع 

لادزاو هلیجب  معثخ و   ) هصلخلاوذ شیرق )  ) فانم شیرق ،)  ) لبه کلام ،) نب  باتعونب   ) تاللا جرزخ )، سوا و  اصوصخم  بارعا 
سنایمع هزنع )  ) ریعـس نافطغ ) هلماع و  ماذـج و  مخل و  هعاـضق و   ) رـصیقا رکـشی ) نب  ثراـح  ینب   ) يرـشلاوذ سود )  ) نیفکلاوذ هارس ،)

لعب لئاودالوا ) بلغت  ورکب   ) لاوا لهـشالادبع ) ونب   ) لهـشالا دزا )  ) رجاب یط ) هلیدـج   ) بوبعی یط )  ) سلقلا جـحذم )  ) ثوغی نـالوخ ) )
راـهج دـندیتسرپیم ) بارعا  زا  یهورگ  ار  اـهتب  نیا  زا  کـی  ره   ) دـسلج شیتوـج ، ههبج ، دـن ، تـبج ، جـلب ، مـیعب ، بارعا ) زا  یهورگ  )

( زاجح بارعا  زا  یضعب   ) لجرلاوذ داع ) موق   ) ادص شیرق ) زا  یهورگ   ) سمـشلا بارعا ) زا  یهورگ   ) راود رادلادبع ) ینب   ) راد نزاوه ) )
( نمی زا  یلیابق   ) کع هعاضق )  ) بعبع رذنم ،)  ) نزیض یملـس ) سادرم  نب  سابع   ) رامـض داع ) موق   ) دومـص بارعا ،) زا  یهورگ   ) قراش

نادـم لـئاو ) نب  رکب   ) قرحم بارعا ) زا  یهورگ   ) هعـسک مسط ) سیدـج و   ) يرثـک بارعا ) زا  یهورگ   ) فوـع لـئاو ) نـبرکب   ) ضوـع
لقن یبـلک  دـمحم  نب  ماـشه  رذـنموبا  بارعا ) زا  یهورگ   ) لـیلای داـع ) موـق   ) اـبه بارعا ) زا  یهورگ   ) بحرم ثرحلا ) ینب  زا  یهورگ  )
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ار بارعا  نارود ، نآ  رد  تافارحنا  ناهانگ و  ح - دـیتسرپیم . ارنآ  هک  دوب  هدرک  بصن  یتب  دوخ  هناـخ  کـی  ره  هکم  مدرم  هک : دـنکیم 
ربـخ تثعب  نارود  رد  اـهنآ  دوجو  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یهاـبت  لـماع  تشه  هک  ياهعماـج  ره  رد  تسا  یهیدـب  دوب . هتفرگ  ارف 

مدرم دشاب  مکاح  دنهدیم ،
نامه لماوع ، نآ  رصنع  نیرتیساسا  میدش : رکذتم  لماوع  نآ  نایب  رد  هک  نانچ  و  دوب ، دنهاوخ  تافارحنا  ناهانگ و  رد  قرغ  هعماج  نآ 
لباقم هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) یقلت ساسایب  تالایخ  ار  هتـسیاش  يرورـض و  دعاوق  لوصا و  همه  هک  تسا  یتسرپدوخ 

ار هتکن  نیا  دنوش ! دورطم  اهنآ  همه  دیاب  دشابن  مادختسا  لباق  دوخ  شتـسرپ  عابـشا  هار  رد  رگا  هک  دنکیم  دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم 
اذل دشابیم ، هتفرـشیپ  عماوج  اب  يودـب  عماوج  دـننام  هتفرـشیپ ، ياهیتسرپ  دوخ  اب  يودـب  یتسرپدوخ  توافت  هک  میریگب  رظن  رد  دـیاب  مه 

نامه هک  یتروص  رد  دوشیم ، حرط  تحارـص  حوضو و  لامک  اب  تیلهاـج  نارود  بارعا  نانخـس  رد  یئاـمندوخ  یتسرپدوخ و  میهاـفم 
جایتحا یناوارف  يزغم  ياهتیلاعف  تارکفت و  اهنآ  مهف  يارب  هک  دـیایم  دوجوب  هدـیچیپ  هدیـشوپ و  يردـقب  يدـعب  ياهنارود  رد  ممیهاـفم 

هللا یلص  دمحم  لاعتم  دنوادخ   ) هوبن یعدیال  اباتک و  ءرقی  برعلا  نم  دحا  سیل  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  ثعب  هللا  نا  ود - دشابیم .
نارود نآ  رد  فـلا - درکیمن ). اـعدا  ار  یتوـبن  دـناوخیمن و  یباـتک  برع  زا  یـسک  چـیه  هک  دوـمرف  ثوـعبم  یناـمز  رد  ار  هلآ  هـیلع و 

هکرعش بلاق  رد  مه  نآ  تایبدا  يرادقم  رگم  دوشیمن  هدید  بارعا  نایم  رد  یلک  روطب  تفرعم  یسانش و  ناهج  ملع و  تیلهاج ،
هتشادن دنکیم  تکرح  یهاوخدوخ  روحم  رب  هک  هدشن  دیعصت  يرطف  ياههدیدپ  يرادقم  یلک و  یعیبط  میهافم  هدع  کی  زج  یتایوتحم 

ریغ و  زور ، بش ، هرد ، ناگراتـس ، هام ، باـتفآ ، هوک ، هناـخدور ، تخرد ، نامـسآ ، ناراـب ، ربا ، ناـبایب ، دـننام  یلک  یعیبط  میهاـفم  تسا .
اههقالع و تراسا ، تردـق ، بولغم ، بلاغ و  گنج ، ریـشمش ، طـیحم ، بسن ، هب  راـختفا  دـننام  هدـشن  دیعـصت  يرطف  ياههدـیدپ  کـلذ .

دننام دندوب  دودحم  رایسب  دنتـشاد  تفرعم  زا  ياهرهب  هک  مه  یـصاخشا  و  کلذ . ریغ  داژن و  هب  بصعت  نامهم ، یئادتبا ، یـسنج  ياهتبحم 
يرـضملا یملـس  یبا  نب  ریهز  دـشابیم ) دـلج 19  هب  طوبرم  لـباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) يداـیا هدـعاس  نب  سق 

یمـالک و تردـق  هک  دناهتـشاد  دوجو  یلهاـج  برع  ناـیم  رد  ناوارف  یئارعـش  یلب ، لـئاو . نب  نابحـس  يرماـع ، هعیبر  نبدـیبل  ینزاـملا ،
یعیبط و یلک  میهافم  زا  ياهدـع  اب  طـقف  راعـشا  نآ  تاـیوتحم  رد  میدـش  رکذـتم  هک  روط  ناـمه  یلو  دناهتـشاد  هجوت  بلاـج  يرونخس 

يدابم یتسه و  ملاع  نآ  نووش  تایح و  یناسنا و  ياهشزرا  دننام  یقئاقح  زا  میوشیم و  هجاوم  هدشن  دیعصت  يرطف  ياههدیدپ  يرادقم 
رد هک  یسک  ب - دوشیمن . هدید  يرثا  راعـشا  نآ  رد  کلذ ، ریغ  یتسه و  ناهج  طباور  ءازجاب و  یملع  شرگن  تیبوبحم  نآ و  تایاغ  و 

توبن ياعدا  نارود  نآ 
یـسیع ترـضح  نامز  زا  سپ  هک  دوب  ترتف  نارود  تیلهاج  نارود  تسا  هدمآ  ربتعم  خیراوت  دـیجم و  نارق  رد  هک  روط  نامه  تشادـن و 

رد ار  ربمایپ  دنوادخ   ) مربملا نم  ضاقتنا  ممالا و  نم  هعجه  لوط  و  لسرلا ، نم  هرتف  نیح  یلع  هلـسرا  هس - دوب . هدمآ  دوجوب  مالـسلاهیلع 
ینالوط تمـسق  نیا  حرـش  .( ) داتـسرف یناسنا  ینید و  مکحم  لوصا  تسکـش  اهتما و  تلفغ )  ) ینالوط باوخ  نالوسر و  زا  یلاـخ  نارود 
ینارود فلا - دـهدیم : رکذـت  ار  تثعب  نارود  مدرم  زا  هدـیدپ  هس  تـالمج  نیا  رد  دـشابیم ) دـلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ،

برع مما  ماوقا و  طقف  اهتما ، زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  هک  دسریم  رظن  هب  اهتما . ینالوط  تلفغ  باوخ  ب - نالوسر . زا  یلاخ 
رگا دناهدربیم ، رسب  تلفغ  رد  ناربمایپ ، زا  زور  نآ  عماوج  نتفرگ  هلـصاف  تهج  هب  نارود  نآ  رد  ایند  للم  ماوقا و  همه  هکلب  تسا  هدوبن 

ناـمه رد  یلو  دـندوب  رادروخرب  بارعا  زا  رتهب  یتسایـس  قوقح و  داـصتقا و  گـنهرف و  زا  ناـمز  نآ  رد  مور  ناریا و  دـننام  یعماوج  هچ 
هتشاد دوجو  دوبمک  رقفالا و  یقالخا و  ینید و  فراعم  ناسنا و  یتاذ  تیثیح  تمارک و  یناسنا و  يالاو  ياهـشزرا  هب  رظن  اب  مه  اهروشک 

هیلع و هللا  یلص  ادمحم  ثعب  هللا  نا  مث  راهچ - دوب . هتسکش  یناسنا  هدنزاس  نیناوق  نید و  مکحم  لوصا  ج - تسا .
اهنم نشخ  قاس و  لع  اهلهاب  تماق  قارـشا و  دـعب  اهتجهب  تملظا  و  عالطالا ، هرخالا  نم  لبقا  عاـطقنالا و  ایندـلا  نم  اـند  نیح  قحلاـب  هلآ 

نم ءافع  اهببـس و  نم  راشتنا  اهتقلح و  نم  ماصفنا  اهلها و  نم  مرـصت  اهطارـشا و  نم  بارتقا  اهتدم و  نم  عاطقنا  یف  دایق  اهنم  فزا  داهم و 
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. هراصنال افرش  هناوعال و  هعفر  هنامز و  لهال  اعیبر  هتمال و  همارک  هتلاسرل و  اغالب  هللا  هعلج  اهلوط  نم  رصقو  اهتاروع  نم  فشکت  اهمالعا و 
ایند زا  عاـطقنا  هک  تفرگ  تروص  یماـگنه  رد  تثعب  نیا  دومرف ، ثوعبم  قح  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لاـعتم  دـنوادخ  سپـس  )

رد ار  دوـخ  مدرم  نارود  نآ  دوـب . هتـشگ  کـیرات  یئانـشور  زا  سپ  اـیند  یئافوکـش  تهج و  هب  هدروآ و  يور  ترخآ  هتـشگ و  کـیدزن 
نارود نآ  رد  دـشابیم ) دـلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) تایح هاگیاج  هداد و  رارق  یتخـس  تیاهن 

نآ مدرم  تمایق . تاـمالع  زورب  ناـمز  هب  ور  و  اـیند ، عاـطقنا  هب  ور  شتدـم  دـندوب ، هداـهن  يدوباـن  لاوز و  رب  ندرگ  نآ ، مدرم  و  نشخ ،
نآ رد  عاـمتجا  باـنط )  ) ببـس زا  ندـش  هدـیرب  نید و  زا  يرادروخرب  یگدـنز و  لوقعم  مظن  هقلح  زا  نتخیـسگ  ضارقنا و  هب  ور  نارود 

هتشگ هاتوک  شدادتما  راکشآ و  شبیاعم  هدوسرف و  هنهک و  نادنمدرخ ) ءامکح و  ناربمایپ و   ) تیاده ياهناشن  نارود 
شنامز و لـها  يارب  شخب  تاـیح  يراـهب  شتما و  يارب  یتمارک  داد و  رارق  شتلاـسر  هدـننک  غیلبت  ار  ترـضح  نآ  لاـعتم  دـنوادخ  دوب .

نآ زا  هک  يزور  ره  هکنیا  دننام  تسا  ایند  یعیبط  نایرج  تاصتخم  نایب  تالمج ، زا  یضعب  دافم  شناروای ). رب  یفرش  نارای و  رب  یتمظع 
نآ دوخ  هب  طوبرم  هک  یتاصتخم  نآ  اما  و  تمایق . تامالع  هب  ندـش  کـیدزن  دـننام  و  دوشیم . کـیدزن  ترخاـب  زور  کـی  درذـگیم ،
هک نید  هب  لمع  جاور  مالسلامهیلع و  ءایبنا  روضح  هلیسوب  یئانشور  زا  سپ  ایند  یئافوکش  تجهب و  فلا - تسا : رارق  نیا  زا  هدوب  نارود 

دهتیاو دروم  نیا  رد  دوب . هتـشگ  یکیرات  هب  لدـبم  دـنکیم ، مزلم  شزرا  ناب  دـیقت  هب  ار  مدرم  دـیامنیم و  نایب  ار  یناسنا  ياهـشزرا  همه 
هفـسالف : ) دیوگیم دـئاقع )  ) اههشیدـنا تشذگرـس  ارجام و  باتک  رد  وا  تسا . هتفرگ  هغالبلاجـهن  زا  ارنآ  یئوگ  هک  دـیوگیم  ياهلمج 
يدیدج قنور  ییارگملع  هرابود  یتدم  زا  سپ  دندروآ ، دوجوب  تایهلا  رد  هجوت  لباق  یفسلف  ماظن  يردنکـسا ) نولیف  دننام   ) هیردنکـسا

( مدـقت  ) یـشیپ ناربمایپ  رب  دنتـساوخ  اهروسفورپ  اریز  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  یئانـشور  حوضو و  ایند  رگید  راب  هجیتن  رد  تفرگ و  دوخ  هب 
هتخیسگ ش د - يدوبان . تکاله و  ضرعم  رد  ج - دندوب . تخس  ياهیراوگان  دئادش و  راتفرگ  نارود  نآ  مدرم  ب - دنریگب )!

زا يرود  یعطق  راـثآ  زا  ح ، د ، ج ، عوضوم ب ، راـهچ  ره  دوب . راکـشآ  نارود  نآ  رد  اهیدـب  اـهیتشز و  ح - یگدـنز . لوـقعم  مظن  زا  ند 
زا رگید  ياهطقن  ره  رد  ربمایپ و  تثعب  طـیحم  رد  تیلهاـج  نارود  رد  هک  تسا  نیتسار  ءاـمکح  ءایـصوا و  ءاـیبنا و  ياـهتیبرت  تاـمیلعت و 

لباقم هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  . ) تسا هدوب  اـمرفمکح  دنتـسیزیم ، یهلا  ناـملعم  ناـیبرم و  زا  رود  هک  زور  نآ  ياـیند 
مهتدئفا یلع  تقلغتسا  نیحلا و  همزا  مهتداق  دق  هریح  یف  نوجومی  هرمغ و  یف  نوبرضی  سانلا  هثعتبا و  جنپ - دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم 

، دـندزیم جوـم  تریح  رد  دـندروخیم و  هطوـغ  مکارتـم  ياـههنتف  رد  مدرم  هکیلاـح  رد  دوـمرف  ثوـعبم  ار  مرکا  ربماـیپ  دـنوادخ   ) نیرلا
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تثعب  هزیگنا  - 4 دوب ). هدش  هتسب  نانآ  ياهلد  رب  تلالـض  هدرپ  ياهلفق  دناریم و  ار  اهنآ  تکاله  ياهراسفا 
: تسا هدومرف  حرطم  شنانخس  زا  دروم  دنچ  رد  اصوصخ  ار  مالسا  ربمایپ  امومع و  ءایبنا  تثعب  هزیگنا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ملـسو  هلآ 
لوقعلا و نئاـفد  مهل  اوریثی  غیلبتلاـب و  مهیلع  اوجتحی  هتمعن و  یـسنم  مه  ورکذـی  هترطف و  قاـثیم  مه  داتـسیل و  هئاـیبنا  مهیلا  ارتاو  و  کـی -

ار ب مدرم  ات  داتسرف  نانآ  يارب  مهرس  تشپ  ار  ادخ  ناربمایپ  دنوادخ  و   ) هردقملا تایآ  مهوری 
هب نشور  لئالد  غیلبت  اب  دنروایب و  ناشدایب  ار  وا  هدش  شومارف  تمعن  و  دنیامن ، راداو  دندوب ، هتسب  ناشراگدیرفآ  اب  هک  يرطف  نامیپ  يادا 

هلـسرا ود -  … دنیامن )  هئارا  نانآ  يارب  ار  یهلا  تردق  تایآ  دننازیگنارب و  نانآ  يارب  ار  لوقع  رد  نوفدم  قئاقح  دـنیامن و  جایتحا  نانآ 
تانیبلاب اجاجتحا  تاهبشلل و  هحازا  عداصلا  رمالا  و  عماللا . ءایضلا  عطاسلا و  رونلا  روطسملا و  باتکلا  روثاملا و  ملعلا  روهـشملا و  نیدلاب 

ار وا  دنوادخ  ( ) دشابیم دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   …  ) تالثملاب افیوخت  تایالاب و  اریذـحت  و 
قح هدننکادج  راکشآ و  يرما  ناشخرد و  یئانشور  نازورف و  رون  روطـسم و  باتک  هدش و  تباث  تمالع  روهـشم و  نیداب  دومرف  ثوعبم 

یئاهباذع نایب  اب  ندیناسرت  یهلا و  تایآ  هلیـسوب  نتـشاد  رذحرب  نشور و  لئالد  هلیـسوب  جایتحا  تاهابتـشا و  نتخاس  یفتنم  يارب  لطاب  و 
هتدابع و یلا  ناثوالا  هدابع  نم  هدابع  جرخیل  قحلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  هللا  ثعبف  هس - دوب . هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  ناگتـشذگ  هک 

یلجتف هورکنا  ذا  دعب  هوتبثیل  هودحج و  ذا  دعب  هب  اورقیل  هولهج و  ذا  مهبر  دابعلا  ملعیل  همکحا  هنیبدق و  نارقب  هتعاط  یلا  ناطیشلا  هعاط  نم 
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هارا امب  هوار  اونوکی  نا  ریغ  نم  هباتک  یف  هناحبس  مهل 
شتـسرپ زا  ار  شناگدنب  ات  دومرف . قح  رب  ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لاعتم  دـنوادخ   …  ) هتوطـس نم  مهفوخ  هتردـق و  نم  م 

لهاج هکنآ  زا  سپ  دوخ  راگدرورپ  هب  ناگدنب  ات  دومرف  میکحت  نایب و  ارنا  هک  ینارق  هلیسوب  دیامن ، راداو  دوخ  شتـسرپ  هب  رانکرب و  اهتب 
شتردـق و هئارا  اب  شباتک  رد  ناحبـس  دـنوادخ  سپ  دـننک  شتابثا  وا  راکنا  زا  سپ  رارقا و  وا  هب  یفن  زا  سپ  دـنوش و  ملاـع  دـندوب  وا  هب 

هوفجلا هبلاغلا و  هلاهجلا  هملظملا و  هلالـضلا  دعب  دالبلا  هب  تئاضا  راهچ - دنیبب ). ار  وا  هکنیا  نودب  دومن  یلجت  نانآ  هب  شبـضغ  زا  دیدهت 
زا سپ  ار  اهرهـش  وا  هلیـسوب  دـنوادخ   ) هرفک یلع  نوـتومی  هرتـف و  یلع  نوـیحی  میکحلا  نولذتـسی  میرحلا و  نولحتـسی  ساـنلا  هیفاـجلا و 

تمـسق نیا  حرـش   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  تخاس . نشور  تخـس  تنوشخ  ریگارف و  تلاهج  کیرات و  یهارمگ 
رد دـندومنیم  یقلت  لـیلذ  ار  میکح  لـالح و  ار  مارح  مدرم  هک  دوب  یعقوـم  دـشابیم ) دـلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط 

مالسلاهیلع نینموملاریما  نانخـس  رد  هک  یئاههزیگنا  دندرمیم ). رفک  لاح  رد  دندرکیم و  یگدنز  عیارـش  ناربمایپ و  زا  یلاخ  يراگزور 
آ فلا - تسا : ریز  رارقب  تسا  هدش  هداد  رکذت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب  يارب 

هدـمآ ربتعم  عبانم  زا  يدراوم  رد  ینعم  نیا  دناهتـسب و  ادـخ  هب  نامیا  يارب  دوخ  ترطف  اـب  ناـنآ  هک  یناـمیپ  يادا  يارب  مدرم  ندرک  هداـم 
ار دوخ  شور   ) هللا قلخل  لیدـبتال  اهیلع  سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  افینح  نیدـلل  کهجو  مقاف  دـیامرفیم : هک  هکرابم  هیآ  نآ  دـننام  تسا ،
( دشابیم دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) هماقا نید  يوسب  یتسه  میقتـسم ) و   ) لدـتعم هک  یلاح  رد 

ياهتمعن ندروآ  دایب  ب - تسین ). يرییغت  يدنوادخ  تقلخ  يارب  تسا ، هدیرفآ  نآ  يانبم  رب  ار  مدرم  دنوادخ  هک  یترطف  تسا  نیا  نک ،
تدابع هب  يزاین  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  الا  تسا و  ندوب  ادخ  دایب  يدنوادخ ، ياهتمعن  رکـش  یـساسا  تمکح  يدنوادخ ، هدش  شومارف 

هبنج زا  هچ  ناسنا  اب  هطبار  رد  یتسه  ملاع  دیفم  قئاقح  هکنیاب  هجوت  زین  درادن . زین  شیاهتمعن  رکش  هب  یجایتحا  نینچمه  درادن  شناگدنب 
-1 هلمجنآ : زا  دنـشابیم . رثوم  یناـسنا  دـشر  رد  هک  دوشیم  بجوم  ار  يروما  دنتـسه ، يدـنوادخ  تمعن  يوـنعم ، هبنج  زا  هچ  يداـم و 

یمئاد یحور  طاسبنا  طاـشن و  - 3 دننک . ادیپ  تمعن  هبنج  هک  ءایـشا  نتخاس  دـیفم  يارب  شـشوک  - 2 تسا . دـیفم  هک  هچنآ  زا  ینادردـق 
رد قیقد  هبساحم  - 4 تسا . هتشاد  ینازرا  ار  یئاهتمعن  وا  يارب  هک  تسا  يدنوادخ  هجوت  فرط  ناسنا  هکنیا  زا  یشان 

. اهنآ نتخاس  هابت  زا  يدج  زیهرپ  اهنآ و  ندرب  راک  هب  رد  فارسا  مدع  دنشابیم و  يدنوادخ  ياهتمعن  هک  دیفم  ءایشا  همه  زا  يرادربهرهب 
تـشیعم داوم  اضاقت  هضرع و  زا  يرادربهرهب  اـهتمیق و  ظـفح  يارب  نـالک  ياـهتورث  ياراد  دـنمتردق و  ياـهروشک  زا  یـضعب  رد  هزورما 

نیا درادـن و  ادـخ  اـب  ياهطبار  الـصا  اریز  تسا  يدـنوادخ  تمعن  داوم  نآ  دـننادیمن  هک  تسا  یعطق  دـنربیم ، نیب  زا  ار  مدرم  اـهنویلیم 
لئالد يواعد و  رد  یـسک  رگا  یهلا  نید  هب  شیارگ  يارب  نشور  لئالد  اـب  جاـجتحا  ج - تسا . یهلا  نـالوسر  تلاـسر  فلاـخم  ناـیرج 
رـشب دنیوگیم : هک   ) ناربمایپ يواعد  تمظع  ترورـض و  هب  یئاعدا  چیه  يرـشب  خیرات  رد  دید  دهاوخ  دنک ، تقد  یبوخب  یهلا  ناربمایپ 

تفایرد میـشابیم ، میقتـسم  طابترا  رد  يرـشب  راگدـیرفآ  اب  هک  ام  زا  ماهدـمآ ؟ هچ  يارب  و  موریم ؟ اجکب  ماهدـمآ ؟ اجک  زا  خـساپ  دـیاب 
لئالد نآ  یئانـشور  ساسحا  طرـش  تسین . ماظع  يایبنا  يواعد  تابثا  يارب  لئالد  زا  رتنـشور  يواعد  تابثا  يارب  یلئالد  چـیه  و  دـیامن )
يواعد تمضع  و  دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) ترورض ساسحا  طرـش  هک  تسا  نامه 
روهظب د - اهیگدولآ . زا  نورد  بیذـهت  تـالیخت و  ماـهوا و  زا  زغم  ندرک  كاـپ  زا  تسا  تراـبع  طرـش  نیا  تسا . یهلا  ناگدـنیامن  نآ 

ناسر
تیلعف هب  زا  رشب  دارفا  رگم  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  تسا . هتفهن  نایمدآ  لوقع  رد  هک  یئاهدادعتـسا  واهورین  ندروآ  رد  تیلعف  هب  ندی و 

رگا اریز  تسا ، نشور  لاوس  نیا  خـساپ  دنـشاب ؟ هتـشاد  ناربمایپ  هب  زاین  هک  دـنزجاع  ناشلوقع  رد  هتفهن  ياهدادعتـسا  اهورین و  ندـیناسر 
دنتفریم و ههاریب  هروبزم  روما  باختنا  رد  مدرم  دندرکیمن ، نایب  ار  یگدـنز  یتسه و  ناهج  یـساسا  ياهفدـه  لوصا و  ینابم و  ناربمایپ 
نادجو و يور  زا  و  دندرکیم ، ور  ریز و  ار  تعیبط  دننکیم ، اههرفح  دوخ  ياهلاگنچ  اب  اهراوید  ریز  رد  هک  اهشوم  دننام  هک  دوب  نکمم 
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زاین نودب  دوخ  يزغم  هیامرس  اب  تفرعم  ملع و  ریسم  رد  رشب  دننکیم  نامگ  هک  یناسک  دندرکیمن . يرادربهرهب  تعیبط  ناسنا و  زا  درخ 
ینیع سوملم  هک  تهج  نادـب  اهناسنا  نایم  رد  نانآ  رثا  مدرم و  داشرا  رد  یهلا  ناربمایپ  تلاخد  زا  تسا  هتفر  شیپ  ناربمایپ  یئاـمنهار  هب 

یگنوگچ كرد  زا  یلو  دـنیبیم ، ار  یتعنـص  یملع و  ياـهدومن  نارازه  یئادـتبا  لـصحم  کـی  هک  ناـنچ  دـنرادن  یعـالطا  تسا ، هدوبن 
ءاـیبنا تـثع  ياـههزیگنا  زا  رگید  یکی  ه  تـسا . ناوتاـن  ناـگنازرف  غـباون و  تاراــکتبا  تاــماهلا و  تاــعارتخا و  تاــفاشتکا و  تلاــخد 

ریذپان ناکما  مدرم  یسانشادخ  لیمکت  نآ ، كرد  نودب  هک  تسا  یهلا  تردق  تایآ  نداد  ناشن  مالسلامهیلع 
نودب ءایبنا و  يربهر  زا  يوریپ  نودب  هک  تسا  نیا  تقیقح  يرورـض ، تمظعاب و  هزیگنا  هچ  و  تاهبـش . نتخاس  فرط  رب  و  دوب . دـهاوخ 
تایح یتسه و  ياهامعم  تالکشم و  دناهدومن ، غالبا  مدرم  هب  دنوادخ  زا  یحو  هلیسوب  نانآ  هک  ياهیلع  دئاقع  لوصا و  شریذپ  كرد و 

تالکشم و نآ  مینیبیمن ) ام   ) هک مشچ  يور  نتشاذگ  تسد  اب  اهبتکم  نارکفتم و  زا  یـضعب  يرآ ، تشگ . دهاوخن  لصف  لح و  يرـشب 
هب نداد  رادشه  ز  میدرک !) لح  ار  اهامعم  تالکشم و  نآ  ام  هک  : ) دنیوگیم مه  مدرم  هب  دننکیم و  نامگ  دنریگیم و  هدیدان  ار  اهامعم 

تسا و هوک  ناهج  نیا  نوناق  هرابرد  نشور  دـکوم و  نایب  تقیقح  رد  دـنروآیم ، دوخ  لابندـب  تسیاشان  لامعا  هک  ياهدـننک  هابت  جـئاتن 
تمسق نیا  حرـش   ) تفایرد نیرتیلاع  ندروآ  نییاپ  بجوم  هک  یتسرپ  تب  زا  مدرم  ندرک  رود  ادص ح  ار  اهادن  دیآ  ام  يوس  ادن  ام  لعف 
یتادوم لکـش  رد  تسا  یتـسه  قوف  هک  یتـسه  قلاـخ  روصت  تسا . يرـشب  دـشابیم ) دـلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینـالوط 

نیرتهدـننک طقاس  هک  تسا  یلبق  ياهتیلاعف  هشیدـنا و  لقع و  يارب  وفن  لباقریغ  يدـس  ندروآ  دوجوب  تب ، ماـنب  نآ  شتـسرپ  سوسحم و 
زا يدنوادخ  تیاهنیب  ملع  هب  هیکت  تخانش و  اب  ات  دناهدومرف ، قیوشت  کیرحت و  يدنوادخ  تدابع و  هب  ار  مدرم  ءایبنا  تسا . هتراسخ 
دیفم دصاقم  دربشیپ  رد  ینوبز  يرامیب  زا  ینابر ، تیاهنیب  تردق  هب  هیکت  تخانـش و  اب  دنوش و  رادروخرب  نارک  دحیب و  فراعم  مولع و 
ندرک رود  دنریگب … ط  رارق  لامک  ریـسم  رد  شلالج ، تمظع  لامج و  غورف  تفایرد  كرد و  اب  دننک و  ادـیپ  تاجن  دوخ  يرورـض  و 
تسرد ناشراگدرورپ . هرابرد  تفرعم  هب  ادخ  ناگدنب  لوصو  ي  نامحر . دنوادخ  تدابع  هب  نانآ  ندناوخارف  ناطیـش و  تعاطا  زا  مدرم 
یگدنز ندوب  رادینعم  داعم و  ءادبم و  هب  قیرط  هئارا  يارب  ياهتـسیاش  نایامنهار  ترطف ، ندنام  كاپ  اب  يرـشب  نادـجو  لقع و  هک  تسا 

لتخم و ار  نادجو  لقع و  ياهیئامنهار  هک  دنراد  دوجو  يرایتخاریغ ) يرایتخا و   ) یناوارف لماوع  هک  تهج  نادـب  یلو  دنـشابیم ، یمدآ 
. تسا هدومرف  داشرا  نانآ  هلیسوب  ار  مدرم  هتخیگنارب و  اهناسنا  هب  لامک  قرط  غالبا  يارب  ار  یناربمایپ  لاعتم  دنوادخ  اذل  دنیامنیم ، یثنخ 
یبوبر و خماش  ماقمب  تفرعم  قرط  لیهـست  ادخب و  اهناسنا  لهج  ندرک  لئاز  تسا  نآ  هجوتم  ناربمایپ  تلاسر  هک  یلـصا  نیرتیـساسا  و 

رگا مدرم  هک  تسا  نینچ  هزیگنا  نیا  حیـضوت  شراکنا . زا  سپ  يدـنوادخ  دوجوب  رارقا  و  وا . رد  دـیدرت  راکنا و  زا  سپ  وا  دوجو  هب  رارقا 
زا خ دنوشیم و  فرحنم  حیحص  هار  زا  اجبان  تاهیبشت  تافیصوت و  اب  دنوش ، هتشاذگ  دوخ  لاحب  یسانشادخ  رد 

جک زا  مدرم  ناور  زغم و  ظفح  مالسلامهیلع  ناربمایپ  تثعب  ياههزیگنا  نیرتیساسا  زا  یکی  اذل  دندرگیم ، مورحم  یبای  ادخ  یسانشاد و 
. تسا هدش  حرطم  یلبق  ياههزیگنا  یـسررب  رد  تسا ، هدـمآ  راهچ  هرامـش  رد  هک  یئاههزیگنا  دـشابیم . هناراک  اطخ  ساساسحا  اهیمهف و 

طوبرم لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) نیب هلوخدملا و  عدبلا  هب  عمق  هلوهجملا و  عئارـشلا  هب  رهظا  کی - تثعب  هجیتن  - 5
لخاد نید  رد  هک  ار  یئاهتعدب  و  تخاس ، راکشآ  ار  عرش  لوهجم  نیناوق  وا  هلیسوب  دنوادخ   ) هلوصفملا ماکحالا  هب  دشابیم ) دلج 19  هب 

یلص مرکا  ربمایپ   ) هب نیلداعلا  هنع و  نیربدملا  هللا  یف  دهاجف  ود - دومن ). نایب  لیـصفت  اب  حورـشم و  ماکحا  دومرف و  نک  هشیر  دوب ، هدش 
یتح هس - دومرف ). تدهاجم  دندوب  هدرک  لودع  وا  زا  هدش و  نادرگیور  ادخ  زا  هک  یناسک  ربارب  رد  ادـخ ، هار  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

یتمالع تخاس و  روهلعش  دیوجیم ، یئانشور  هک  یسک  يارب  یلعشم  ناشلا  میظع  ربمایپ  هکنیا  ات   ) سباحل املع  رانا  سباقل و  اسبق  يروا 
یلا مهقوـسی  هاـصع ، نم  هعاـطا  نمب  لـتاقف  راـهچ - تخورفارب ). تسا  هتـسب  هتخاـس و  فـقوتم  تریح  ار  دوـخ  بکرم  هـک  یـسک  يارب 

قحلی یتح  هیلع  میقیف  ریسکلا ، فقی  و  ریسحلا ، رسحی  مهب ، لزنت  نا  هعاسلا  مهبردایب  مهتاجنم و 
ینامرفان ار  وا  هک  یناسکاب  دـندرکیم  تعاطا  ار  وا  هک  یناسک  يراـیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ   ) هیف ریخ  ـال  اـکلاه  ـالا  هتیاـغ  ه 
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دسر ارف  ناشگرم  ای  تمایق  هکنآ  زا  شیپ  نانآ  تاجن  يارب  راوگرزب  نآ  دناریم  يراگتسار  فرطب  ارنانآ  تساخرب ، راکیپ  هب  دندومنیم 
حرش  ) ار وا  ات  دومرفیم  یگداتسیا  ناسنا  حالصا  يارب  مرکا  ربمایپ  دومرفیم . یتسدشیپ  دتفیب  راک  زا  هتسکش  دنک و  ناوتان  ار  فیعـض  و 

يو رد  يریخ  هک  ار  هدش  هابت  نآ  رگم  دناسرب  شیئاهن  فدـه  هب  دـشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا 
یف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  غلابف  جنپ - تسا . هدمآ  دعب  هب  زا ص 196  مهدجه  دلجم  رد  اههزیگنا  نیا  یسررب  ریسفت و  حیـضوت -  … دوبن ) 
ریخ یـشیدنا و  ریخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناشلا  میظع  ربمایپ  هنـسحلا  هظعوملا  همکحلا و  یلا  اـعد  هقیرطلا و  یلع  یـضم  و  هحیـصنلا ،

اههزیگنا نیا  دومرف ). توعد  وکین  هظعوم  تمکح و  اـب  ار  مدرم  دومن و  یهلا  نید  قیرط  رد  تکرح  دومرف و  دـیکات  مدرم  يارب  یهاوـخ 
مالعا ماقا  اهیلع و  الاد  هجحملا  یلع  لمح  اهب و  اـعداص  هلاـسرلا  غلبف  شـش - تسا . هدـش  ثحب  دـعب  هب  هحفـص 86  زا  مهدفه  دلجم  رد 

مالسا ربمایپ   ) هقیث نامیالا و  يرع  هنیتم و  مالسالا  سارما  لعج  ءایضلا و  رانم  ءادتهالا و 
هدومن و هماقا  ار  شور  رانم  تیادـه و  ياهتمالع  دومرف و  تلـالد  میقتـسم  نشور و  قیرط  هب  ار  مدرم  نـالعا و  ار  تلاـسر  تثعب ، زا  سپ 

یلـص دصقلاب  رما  و  دشرلا ، یلا  يده  و  قلخلل ، حصن  و  قحلاب ، قدـصف  تفه - دومرف ). مکحم  ار  نامیا  ياهزیواتـسد  مالـسا و  ياهبانط 
( يور هنایم   ) داصتقا هب  دشر و  هب  تیادـه  ار  نانآ  تیبرت و  ار  مدرم  دومرف و  قح  هب  مایق  تثعب  زا  سپ  مرکا  ربمایپ   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا 
-6 دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش  .( ) داب شنامدود  وا و  هب  ادخ  مالس  دورد و  دومرف  روتسد 
: اهترطف یلع  بولقلا  لباج  تاکومسملا و  معاد  و  تاوحدملا ، یحاد  مهللا  کی - مالسا : ناشلامیظع  ربمایپ  يهرابرد  نینموملاریما  ياعد 
و قلغنلا ، امل  حـتافلا  قبـسامل و  متاخلا  کلوسر  كدـبع و  دـمحم  یلع  کتاکرب  یماون  کتاولـص و  فئارـش  لـعجا  اهدیعـس . اـهیقش و 

مرکا هئانب و  نینابلا  ءانب  یلع  لعا  مهللا و  کلضف  نم  ریخلا  تافعاضم  هزجا  و  کلظ ، یف  احـسفم  هل  حسفلا  مهللا  قحلاب …  قحلا  نلعملا 
اننیب و عمجا  مهللا  لصف . هبطخ  و  لدع ، قطنم  اذ  هلاقملا ، یـضرم  هداهـشلا  لوبقم  هل  کثاعتبا  نم  هزجا  و  هدرون ، هل  ممتا  هتلزنم و  کیدل 

دنرتسگ يا  اهلاراب   ) تاذللا ءاوها  تاوهشلا و  ینم  همعنلا و  رارق  شیعلا و  درب  یف  هنیب 
هچ یقش و  هچ  اهلد - يهدننیرفآ  يا  و  دنلب ، ياهنامسآ  يهدنراداپرب  يا  و  دوخ ) راک  يارب  یتسه  ناهج  رد   ) اههدرتسگ يهدننک  اهر  ه و 

هتشذگ يهدنهد  نایاپ  هک  تسرفب  دمحم  تلوسر  هدنب و  هب  ار  دوخ  يهدنیازف  تاکرب  فیرـش و  ياهدورد  دوخ ، یلـصا  ترطف  رب  دیعس 
ار تنارکیب  يهیاس  زا  یعیسو  يهصرع  ادنوادخ ، دومرف …  نالعا  قح  يانبم  رب  ار  قح  هک  يربمایپ  هدیچیپ ، ياههرگ  يهدنیاشگ  تسا و 

نیا رد  وا  هک  یتلاسر  تمظع  يهتـسیاش  هکنانچنآ  امرف ، تیانع  وا  هب  تناـسحا  لـضف و  ناوارف  تاریخ  زا  نارتسگب ، نینزاـن  دوجو  نآ  رب 
وا هک  ار  یئانب  امرفب و  رتالاب  تاماقم  اهتلزنم و  يهمه  زا  تیدبا  راید  رد  ار  تانئاک  رورس  نآ  ماقم  تلزنم و  دشاب و  هدوب  دومن ، غیلبت  ایند 

مامتا لیمکت و  ياهدومرف  تیانع  كاپ  دوجو  نآ  هب  هک  يرون  رادب ، رتدنلب  نارازگناینب  ياهانب  يهمه  زا  تسا ، هداهن  اهناسنا  تاجن  يارب 
ار شقطنم  تیاـضر و  دروـم  ار  شراـتفگ  اـمرف و  لوـبقم  ياهدوـمرف ، ثوـعبم  ار  وا  هکنیا  شاداـپب  شتما  يهراـبرد  ار  شتداهـش  اـمرفب .

هاگیاج شوخ و  یگدنز  رد  ار  تبوبحم  يهدیزگرب  نآ  ام و  نایم  ادنوادخ ، هدب . رارق  لطاب  قح و  يهدننک  ادـج  ار  شنخـس  هنارگداد و 
طوبرم ب لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق  نیا  حرش   ) شبیصن تیدبا  رد  هک  یمظع  ياهتمعن 

مرکا هئانب و  نینابلا  ءانب  یلع  لعا  مهللا  کلضف  نم  ریخلا  تافعاضم  هزجا  و  کلدع ، نم  امـسقم  هل  مسقا  مهللا  ود - دشابیم ) دلج 19  ه 
و نیبکاـنال ، و  نیمداـنال ، اـیازخ و  ریغ  هترمز  یف  انرـشحا  هلیـضفلا و  ءانـسلا و  هطعا  هلیـسولا و  هتآ  هـلزنم و  كدـنع  فرـش  هـلزن و  هیدـل 
ار وا  يانب  ادنوادخ ، امرف . اطع  رفاو  یظح  راوگرزب  نآ  يارب  دوخ  تلادع  زا  ادـنوادخ   ) نینوتفم نیلـضم و ال  و ال  نیلاض ، و ال  نیثکانال ،

شرادروخرب تلیـضف  تمظع و  زا  امرفب و  مارکا  تهاگراب  رد  ینابزیم  فاطلا  نیرتهب  اب  ار  وا  هدب و  رارق  ناگدـننکانب  همه  يانب  زا  رتالاب 
یهارمگ و ینکـشدهع و  فارحنا و  تمادـن و  هب  يراـتفرگ  نودـب  یئاوـسر و  هب  ءـالتبا  نودـب  اـمرف  روـشحم  وا  هورگ  رد  ار  اـم  زاـسب و 
رد اعد  نیا  تالمج  زا  يرادقم  هداد  رکذت  هللا  همحر  یـضر  دیـس  هک  هنوگنامه  امرفب ). روشحم  اههنتف  رد  يروهطوغ  یگدننکهارمگ و 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هرابرد  نینموملاریما  هک  روبزم  ياـهاعد  نیماـضم  نوچ  و  تسا . هدـمآ  میدرک ، حرط  نیا  زا  شیپ  اـم  هک  هبطخ 72 
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دیدـش یکیدزن  - 7 میدرک . ءاـفتکا  اـهاعد  رکذ  هب  اذـل  تشادـن ، حیـضوت  هب  یجاـیتحا  تسا و  نشور  ـالماک  تـسا ، هدوـمن  هـلآ  هـیلع و 
تنک دقل  و  کی - یگدنز  نارود  همه  رد  مالسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

نیا حرش   ) ءارحب هنـس  لک  یف  رواجی  ناک  دقل  و  هب . ءادتقالاب  ینرمای  املع و  هقالخا  نم  موی  لک  یف  یل  عفری  هما ، رثا  لیـصفلا  عابتا  هعبتا 
ذئموی دحاو  تیب  عنجی  مل  و  يریغ . هاری  هاراف و ال  يریغ  هاری  هاراف و ال  دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمسق 

هنر تعمـس  دقل  هوبنلا و  حـیر  مشا  هلاسرلا و  یحولا و  رون  يرا  امهثلاث ، انا  هجیدـخ و  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ریغ  مالـسلا  یف 
کنا هتدابع  نم  سیا  دـق  ناطیـشلا  اذـه  لاقف  هنرلا ؟ هذـه  ام  هللا  لوسر  ای  تلقف : هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هیلع - یحولا  لزن  نیح  ناطیـشلا 

هک رتش  هچب  دـننام  مرکا  ربمایپ  یناگدـنز  رد  نم   ) ریخ یلعل  کنا  ریزول و  تنکل  یبنب و  تسل  کنا  الا  يرا ، اـم  يرت  عمـسا و  اـم  عمـست 
نمب دادیم و  ناشن  نم  يارب  ار  شقالخا  زا  یمچرپ  ای  یتمالع  زور  ره  رد  ترـضح  نآ  مدرکیم . تیعبت  وا  زا  دوریم ، شرداـم  لابندـب 

نم مزا  ریغ  سک  چیه  مدیدیم و  ار  وا  نم  دربیم و  رـسب  ءارح  رد  ینامز  لاس  ره  رد  راوگرزب  نآ  منک . تیعبت  نآ  زا  هک  دادیم  روتـسد 
هناخ زج  دنک . عمج  مدوب  نانآ  موس  صخـش  ارم  هجیدـخ و  ادـخ و  ربمایپ  طقف  هک  مالـسا  رد  ياهناخ  چـیه  زور  نآ  رد  دـیدیمن و  ار  وا 

كیم مامشتسا  ار  توبن  يوب  مدیدیم و  ار  تلاسر  یحو و  رون  نم  دوبن . ربمایپ 
: دومرف تسیچ ؟ ادـص  نیا  هللا  لوسر  ای  متفگ : ترـضح  ناب  سپ  مدینـش ، ترـضح  نآ  هب  یحو  لوزن  عقوم  رد  ار  ناطیـش  يادـص  مدر و 

وت هکنیا  زج  منیبیم ، نم  هک  ار  هچنآ  ینیبیم  مونشیم و  نم  هک  ار  هچنآ  يونـشیم  وت  تسا  هدش  دیماان  ادخ  تدابع  زا  ناطیـش ، تسنیا 
کیدزن هفاضاب  یناحور  يونعم و  کیدزن  تیاهن  قوف  تارابع  رد   … یتسه )  ریخ  هب  ور  ریخ و  يانبم  رب  ریزو و  وت  نکلو  یتسین  ربماـیپ 

ار وا  مرکا  ربمایپ  ندید  هتـسیاش  ب  یناحور . دیدش  هقالع  هب  دنتـسم  يوریپ  فلا - تسا . هدش  نایب  راوگرزب  ود  نیبام  یگدنز  نووش  رد 
رد مرکا  ربمایپ  هدـهاشم  ج  دـیامرف . شریذـپ  كرد و  لباق  وا  يارب  رادرک ) ای  راتفگ  هلیـسوب   ) ار هدـیمح  قالخا  زا  ینوناق  زور  ره  هکنیاب 

هدوب دشابیم ) دـلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) ترـضح نآ  اب  وا  یکیدزن  تهج  هب  اـعطق  هک  ءارح 
ترـضح هدومرفب  انب  هدعاقلا و  یلع  اذل  تسا ، هتفریم  ناکم  ناب  ادخ  اب  تاجانم  ندرک و  تولخ  يارب  یئاهنت  هب  مرکا  ربمایپ  اریز  تسا ،

هدوب مولعم  هک  ار  ربمایپ  نینموملاریما  ندـید  هکنیا  اما  دـنیبن و  ار  وا  یـسک  هک  تسا  هدومرفیم  باختنا  يوحنب  ار  ناـمز  مالـسلاهیلع  ریما 
رد آ ار  وا  یسک  هک  تسا  هتساوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکنیا  هب  رظن  اب  اصوصخم  تسا ،

هدـهاشم هک  دـسریم  رظنب  دـیعب  دومرفیم و  باختنا  ءافتخا  نآ  بسانم  ار  نامز  ناکم و  هدـعاق  اذـل  و  دـنیبن . تاجانم  تولخ و  لاـح  ن 
يارب ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یلاع  رایـسب  تیـصوصخ  د  دنادن . ارنآ  ربمایپ  یلو  دـشاب  ررکم  ءارح  رد  ار  ترـضحنآ  نینموملاریما 
زاجم دـندومرفیم ، یگدـنز  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  شاهزیزع  رـسمه  وا و  دوخ  هک  ربمایپ  یـصخش  هناـخ  رد  یگدـنز 

لقن یـسک  چیه  هرابرد  رگیدکی  هب  راوگرزب  ود  نآ  یکیدزن  رد  زایتما  نیا  توبن ، يوب  مامـشتسا  تلاسر و  یحو و  رون  ندید  ه  درکیم .
يونشیم و زین  وت  مونشیم ، نم  هک  ار  هچنآ  هک  مالسلاهیلع  نینموملاریماب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدومرف  و  تسا . هدشن 

یلعل هسار  نا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ضبق  دـقل  و  ود - یتـسین  ربماـیپ  وـت  هکنیا  زج  ینیبیم ، مه  وـت  منیبیم  نم  هـک  ار  هـچنآ 
رادلا و تجضف  یناوعا ، هکئالملا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هلسغ  تیل  دقل و  و  یهجو . یلع  اهتررماف  یفک ، یف  هسفن  تلاس  دقل  و  يردص ،

اتیم ایح و  ینم  هب  قحا  اذ  نمف  هحیرـض . یف  هانیرا  یتح و  هیلع  نولـصی  مهنم  همنیه  یعمـس  تقراـفام  و  جرعی ، ـالم  طـبهی و  ـالم  هینفـالا ،
نم هنیس  يور  رب  وا  رس  هکیلاح  رد  دش  هتفرگ  شندب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حور  )

تفر دشابیم ) دلج 19  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) نوریب  ) دش يراج  نم  تسد  رد  شکرابم  سفن  دوب ،
لـسغ يدصتم  نم  مدیـشک . متروصب  ار  نآ  و  مدرک ) سمل  ار  راوگرزب  نآ  حور  زا  فیطل  میـسن  دـننام  تایح  ینیع  راثآ  نیرخآ  ینعی  )

اضف و هناخ و  دوخ  ءازجا  ای  ناگتـشرف  ، ) دـمآرد هلانب  نآ  نوماریپ  هناخ و  دـندوب ، نم  ناروای  ناگتـشرف  هکیلاـح  رد  متـشگ  ترـضح  نآ 
اهنامسآ رد  هک  هچنآ  دنکیم  حبست  ار  ادخ  ینعی  ضرالا  یف  ام  تاوامـسلا و  یف  ام  حبـسی هللا  دیوگیم : هک  یتایآ  هب  رظن  اب  نآ ، نوماریپ 
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تدـم نآ  رد  دـنتفریم ، الاب  یهورگ  دـندمآیم و  نییاپ  ناگتـشرف  زا  یهورگ  مدادیم  لسغ  ار  راوگرزب  نآ  هکیلاـح  رد  تسا ) نیمز  و 
نیا اـب  . ) میدومن نفد  شربـق  رد  ار  وا  هکنیا  اـت  درکن  اـهر  ار  مشوـگ  دنداتـسرفیم  وا  رب  تاولـص  هک  ار  ناگتـشرف  نآ  فـیرظ  ياهادـص 

هللا یلص  ادخ  لوسر  هب  طوبرم  ثحابم  جئاتن  ترضح ) ناب  نم  زا  رتهتسیاش  تسیک  متشاد ، ترضح  نآ  اب  نم  هک  یتیصوصخ  یکیدزن و 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوماریپ  هک  ياهناگتفه  ثحابم  زا  ار  یناوارف  جئاتن  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هاگدید  زا  هلآ  هیلع و 

موزل مکی - هجیتن  هلمجنآ : زا  تفرگ . ناوتیم  میدومن  حرطم  مالسلاهیلع  بلاطیبلا  نب  یلع  نینموملاریما  هاگدید  زا 
رد یتفرعم  لمع و  صولخ و  افـص و  روبزم ، تخانـش  لیـصحت  يارب  و  تسا ، هتـشادن  ار  ربمایپ  تخانـش  یئاناوت  یـسک  ره  هکنیاب  داقتعا 

هجرد نآ  لحارم  نیرتنییاپ  هب  میناوتب  یناویح  زئارغ  يارـسا  تعیبط و  ناینادنز  ام  تاهیه ! هک  دشاب  دیاب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هجرد 
هیلع و هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  هلیسوب  هک  تسا  یهلا  نید  کی  نیا  اعطق  هکنیا  مالسا و  سدقم  نید  ندوب  قح  رب  مود - هجیتن  میـسرب .
لقع و ياراد  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تمظع  هب  يدرم  هک  اهتمظع  تافـص و  نآ  اـب  یتیـصخش  اریز  تسا ، هدـش  غـالبا  ملـس  هلآ و 

لباقم هحفـص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش   ) هدش هتخاس  درم  کی  زج  دناوتیمن  دنکیم ، یفرعم  امب  تاساسحا  كرد و  نادـجو و 
نینموملاریما مرکا و  ربماـیپ  نینزاـن  دوجو  ود  یلاـع  رایـسب  یکیدزن  موس - هجتین  دـشاب . هدوـب  يدـنوادخ  دـشابیم ) دـلج 19  هب  طوبرم 

ربمایپ و انسفنا  زا  دوصقم  نارسفم  همه  قافتاب  هک   ) مکـسفنا انـسفنا و  هلهابم و  هیآ  رد  تسا . هدیـسر  الاو  داحتا  یعونب  هک  مالـسلاامهیلع 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  رگید  ياـج  رد  و  دوشیم . هدـهاشم  داـحتا  عون  نیا  تساهدوب ). مالـسلاامهیلع  نینموملاریما 

دومن یفرعم  دوخ  ردارب  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دومرفیم ، ردارب  رگیدکی  اب  ار  دوخ  باحصا 
هب وا  اریز  دراد ، رارق  تیمها  زا  لوا  هجرد  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  یمالـسا  ماـکحا  دـئاقع و  نتفرگ  يارب  مراـهچ - هجیتـن  تـسا . ه 

ءاقب هار  رد  دیدش  رایسب  ياهیراوگان  بئاصم و  لمحت  تلع  ندش  نشور  مجنپ - هجیتن  تساهدوب . انشآ  همه  زا  شیب  مالسا  مرکا و  ربمایپ 
. تسا هدشن  هدید  نارگید  زا  هک  تسا  هدش  هدهاشم  وا  كاپ  دالوا  نینموملاریما و  زا  هک  مالسا  جاور  و 

نیفص مایا  زا  یکی  رد  هبطخ 106-

هحفص 60] ]
متنا ماشلا و  لها  بارعا  و  ماغطلا ، هافجلا  مکزوحت  مکفوفـص ، نع  مکزاـیحنا  مکتلوج و  تیار  دـق  متفه و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
امـش ندش  رانکرب  سپـس  رازراک و  زاغآ  رد  ار  امـش  زات  تخات و  نم   ) مظعالا مانـسلا  و  مدقملا ، فنالا  فرـشلا و  خیفای  برعلا و  میماهل 

نادارمناوج امـش  هکیلاح  رد  دندادیم  تسکـش  ار  امـش  ماش  نیـشن  هیداب  بارعا  تسپ و  نشخ و  مدرم  هک  مدـید  مدـید ، ناتفوفـص  زاار 
بولغم دیابن  دیراد  روخرب  یناسنا  ياهتیرح  تازایتما و  زا  هک  امش  دیراوگرزب ). ناتماق  دنلب  ورشیپ و  ياههرهچ  فرش و  ناگرزب  برع و 

ناراـی هکنیا  مکی - هتکن  داد : رارق  هجوـت  دروـم  دـیاب  ار  مـهم  هـتکن  هـس  تـالمج  نـیا  ریـسفت  رد  دیـشاب . نـشخ  ياـهامنناسنا  شاـبوا و 
تیخنـس  ) مامـضنالا هلع  هیخنـسلا  هک  تسا  یلک  نوناق  نیا  دـندوب ؟ هتفرگ  یناسک  هچ  ار  هیواـعم  رود  دـندوب و  یناـسک  هچ  نینموملاریما 

لاحم دنرتلیام ). دنتسه  ناشدوخ  هیبش  هک  یناسک  هب  مدرم   ) لیما مههابـشا  یلا  سانلا  و  تسا ). ندش  همیمـض  بذج و  لیامت و  بجوم 
زا یتاظحل  دـنناوتب  اهرـسای  نبراـمع  رکبیبا و  نب  دـمحم  هداـبع ، نب  دعـس  نب  سیق  ینرق ، سیوا  رتشا ، کـلام  يراـفغ ، رذوبا  هک  تسا 

بذهت كاپ و  ياهناسنا  نآ  اریز  دننارذگب ، وا  لایما  اب  تقفاوم  اب  هیواعم و  تیصخش  تخانش  اب  ار  ناشرمع 
هدـهاشم زا  هک  دـننیبیمن  يرگید  زیچ  دـنتیناسنا ، دـض  اهنآ  همه  هک  یئارگداژن  یهاوخ و  ماقم  یتسرپدوخ و  زج  هیواعم  دوجو  رد  هتفای ،
یتاظحل دنناوتیمن  مه  اههاطرا  نبرـسب  اهـصاع و  نبورمع  سکعلاب  و  دنیامنیم . يریگولج  اهنآ  قباطم  لمع  یناسنا و  ياهـشزرا  لوصا 

تسد هکنیا  ندینـش  نانآ  يارب  اریز  دننک ، يرپس  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  اب  ار  دوخ  یتسرپ  سوه  يوه و  هنایوجماک و  یگدنز  زا 
هتکن دـیرادرب ! نتـشیوخ  زا  تسد  دوش : هتفگ  نانآ  هب  هک  تسا  راوگان  ردـق  ناـمه  دـیرادرب ، یتسرپ  يوه  یئوجماـک و  یتسرپدوخ و  زا 
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ار نادـیم  دزابب و  ار  دوخ  ناویح  زا  رت  تسپ  ناراکهبت  اب  یئورایور  رد  دـیابن  تسا ، یناسنا  ياهتمظع  تازایتما و  ياراد  هک  یـسک  مود -
يالعا یهدنامرف  الومعم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  نیا  تسا ، تیمها  اب  رایـسب  هک  موس - هتکن  دیامن . یلاخ  ناراکهبت  نآ  يارب 

نآ ياضف  زا  هک  تسا  هدوب  گـنج  نادـیم  ثداوح  همه  نتـشاد  رظن  ریز  يارب  اـهنت  هن  رما  نیا  تفرگیم . هدـهعب  اـهگنج  رد  ار  ناـیهاپس 
اب راوگرزب  نآ  هکلب  دـنهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  لدـتعم  تلاـح  ناروشحلـس  دـنوشیم و  ورد  تاـیح  نیحاـیر  اـهلگ و  و  دراـبیم ، نوخ 

ياهساد ندمآ  دورف  تفاییم و  رد  ار  گرم  یگدنز و  زرم  رد  نتفرگ  رارق  تیمها  هظحل  ره  رد  رازراک  هصرع  رد  روضح 
رد نایوجگنج ، نیسپاو  ياهسفن  رد  هک  ار  نیرخآ  ياههجض  اههلان و  اهدایرف و  دیدیم و  مشچ  اب  ار  اهناسنا  تایح  عرازم  رب  گرم  نارب 
رد دومرفیم ، لوذبم  نیحورجم  ناگدشهتـشک و  لیلقت  يارب  ار  دوخ  شالت  شـشوک و  همه  دینـشیم و  تخادنایم ، نینط  نادیم  ياضف 
وت هک  دومرفیم  نایب  نمـشد  دارفا  زا  کی  ره  يارب  شکرابم  لاح  نابز  اب  ار  ریز  نومـضم  رازراک  نادـیم  هب  دورو  ماـگنه  رد  وا  تقیقح 

دـشوپن نوخ  نز  تسود  گنـس  تسود  هجاجز  رب  نکـش  قح  رماب  مه  ار  قح  شقن  یتسین  نم  هدرک  یقح  نآ  یتسیل  وم  فک  هدـیراگن 
نع مهنولیزت  و  مکوزاح ، امک  مهن  زوحت و  هرخاب  مکتیار  نا  يردـص  حواـح  یفـش و  دـقل  ارم و  غیم  دـنک  یک  اـج  زا  داـب  ارم  غیت  رهوج 
نع داذـت  اهـضایح و  نع  یمرت  هدورطملا  میهلا  لبالاک  مهارخا  مهدالوا  بکرت  حاـمرلاب ، ارجـش  لاـصنلاب و  اـسح  مکولازا  اـمک  مهفقاوم 

زا ار  نایماش  امش  راک  رخآ  رد  مدید  هکنیا  زا  تفای  افش  ماهنیـس  شورخ  بارطـضا و  و  ( ) درک رییغت  عضو  ینامز  كدنا  زا  سپ   ) اهدراوم
عقوم رد  هک  یـشورخ  بارطـضا و   … دـندوب )  هتخاس  قرفتم  ناتفوفـص  زا  ار  امـش  نانآ  هکناـنچ  دـیدرکیم ، راـنک  قرفتم و  ناـشفوفص 

ناونع م رد  هکنیا  تسا . ینعم  رپ  رایسب  دیآیم ، دوجوب  لماک  ياهناسنا  نورد  رد  هتسراو  ياهناسنا  يرهاظ )  ) تسکش ساسحا 
و ددرگیمن ، وربور  یعقاو  تسکـش  اـب  ياهتـسراو  ناـسنا  چـیه  هک  تسا  نیا  يارب  هتـسراو ) ياـهناسنا  يرهاـظ  تسکـش  : ) میتفگ ثحب 
ندروخ و يارب  ینان  همقل  هچ  رگا  دزاسیم ، قلطم  زوریپ  ار  یمدآ  یگتـسراو  ماقم  هب  لوصو  اریز  تسا ، يرهاظ  ناـنآ ، رب  دراو  تسکش 
رد شندب  ای  دیامن و  يرپس  اهنادنز  قامعا  رد  اپ  تسد و  هب  ریجنز  زا  ار  رمع  همه  هچ  رگا  و  دشاب ، هتشادن  ندیـشوپ  يارب  ياهچراپ  هعطق 

ینورد ياـههلان  شروـش و  شورخ و  بارطـضا و  بجوـم  مه  يرهاـظ  تسکـش  نیمه  لاـح ، نیا  اـب  دوـش . هعطق  هـعطق  رازراـک  نادـیم 
. دـنیامنیم كرد  ود ، نآ  يرهاظ  میهافم  اـب  ار  يزوریپ  تسکـش و  كـالم  یلومعم  مدرم  هکنیا  يارب  ارچ ؟ ددرگیم ، لـماک  ياـهناسنا 

نینموملاریما تفالخ  ناـمز  رد  هک  ار  ییاـههنتف  اـهبوشآ و  دـنرادنپیم و  تسکـش  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نادیهـش  رورـس  تداـهش 
يزوریپ تسکـش و  كـالم  هک  دـننادیمن  و  دـننکیم ! بوسحم  ترـضح  نآ  تموکح  يارب  یتسکـش  دوـب ، هدـش  روهلعـش  مالـسلاهیلع 

هجیتن رمث و  هب  لطاب ، نتخاس  دوبان  هب  مادـقا  قح و  زا  عافد  نآ  هاوخ  تسا ، لطاب  ندرک  وحم  قح و  زا  عافد  رد  تیقفوم  مدـع  تیقفوم و 
. هن ای  دسرب  ینیع 

گرزب ياههثداح  هبطخ 107-

هحفص 70] ]
هلیـسوب هک  تـسار  ادـخ  رم  ساپـس  . ) هـتجحب مهبوـلقل  رهاـظلا  هـقلخب و  هـقلخل  یلجتملا  هللادـمحلا  متـشه  دـص و  هـبطخ  یموـمع  ریـسفت 

ياهلد يدنوادخ و  هاگیلجت  یتسه  ناهج  تسا ). هتـشگ  راکـشآ  نانآ  ياهلدـب  شنـشور  ناهرب  اب  هدومن و  یلجت  قئالخ  هب  شتاقولخم 
کی زا  تسا ، گنهامه  لاح  نیع  رد  عونتم و  رایـسب  نیناوق  عازتنا  ءاشنم  هک  یتسه  ناهج  رد  مظن  تیمکاـح  وا  ناـهرب  هدـنریذپ  اـهناسنا 

هوکـش مظن و  همه  قوف  هک  یتمظع  رگید و  فرط  زا  دوشیم  هدـهاشم  ناهج  نیا  رد  هک  یفیـصوت  لـباق  ریغ  هوکـش  تمظع و  و  فرط ،
هک مظن  هدیدپ  اما  دنزاسب . شریذـپ  لباق  لاعتم  ضایف  قلاخ  هاگیلجت  ناونعب  ار  تاقولخم  ملاع  دـنناوتیم  تسا ، یمدآ  دوجو  رد  یتسه 

راکنا ارنآ  هک  دهدب  هار  دوخب  ار  هناقمحا  مهوت  نآ  یسک  رگا  تسا ، یتسه  ناهج  رد  الع  لج و  قح  یلجت  لماوع  نیرتیـساسا  زا  یکی 
، دـشاب هتـشادن  دوجو  یمظن  رگا  اریز  دـنکیم ، دادـملق  ساسایب  چوپ و  ار  مولع  همه  هناهاگآان  ای  هناـهاگآ  دـنک ، یقلت  دـیدرت  دروم  اـی 
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هـس داتفه و  امـش  يارب  مدنگ  هناد  نامه  زا  نیمز  نآ  دیراکب و  نیمز  رد  مدنگ  هناد  کی  دـیناوتیم  امـش  نیاربانب ، درادـن ، دوجو  ینوناق 
مظن يانبم  رب  تانئاک  تکرح  ساسحا  تفگ : ناوتیم  هکلب  دنایورب ! دنفسوگ  سار  دصراهچ  بسا و  سار  دصیس  لیف و  سار 

ره نوناق  ندرک  ادـیپ  يارب  نتـشیوخ  اب  ینیع و  ناهج  اب  طابترا  خـیرات  زاغآ  زا  رـشب  هک  تسا  هدـش  ثغاب  هک  تسا  یتاذ  ساـسحا  کـی 
نوناق زا  هک  يرولبت  مظن و  لامک  اب  تاقولخم  نیا  هک  میریگب  رظن  رد  دـیاب  ار  هتکن  نیا  دـنزب . يدـج  شـالت  هب  تسد  یناـیرج  دوجوم و 

لاوس نیا  خساپ  دنشاب ؟ هدوب  نایمدآ  يارب  يدنوادخ  هاگیلجت  دنناوتیم  هنوگچ  دنرادن ، ضیف  قلاخ  اب  یتهباشم  تیخنس و  چیه  دنراد ،
هک تسین  نآ  تسا ، هدینایور  ار  اهنآ  تقد  لامک  اب  هتـشاک و  ار  اهنآ  هک  یئاهلگ  ناتخرد و  رد  نابغاب  هولج  زا  روظنم  اریز  تسا ، نشور 

هدارا و یملع و  ياهتمظع  هولج  روظنم  هکلب  تسا ، هدـنارورپ  هتـشاک و  ار  اهنآ  هک  تسا  یئاهلگ  ناـتخرد و  نآ  خنـس  مه  ناـبغاب  تیوه 
هک یتفایرد  هشیدنا و  ره  رتیلک : ترابعب  دشابیم و  وا  تافـص  زا  يرادـقم  هدـننک  نایب  هک  تسا  نابغاب  نآ  ياهیریگ  فدـه  اهنامرآ و 

هدرورپ ای  هتخاس  نآ  دـشخبب  مسجت  دوخ  هدرورپ  ای  هتخاس  رد  ار  نآ  دراد و  نورد  رد  ناتـسلگ  کی  نابغاب  ای  نامتخاس ، کـی  سدـنهم 
هکنیا اب  رگید  فرط  زا  دوب . دـهاوخ  نابغاب  ای  سنهم  نآ  زا  یتافـص  هدـننک  ناـیب  هک  دـشابیم  تفاـیرد  هشیدـنا و  نآ  يارب  یهاـگهولج 

داسف و هب  نوک  زا  لوحت  تیمک و  هب  موکحم  عونت  تکرح و  دادتما و  ياراد  تسا  يداوم  رصانع و  یتسه  ملاع  يرهاظ  حطس 
اب یـسک  رگا  تسا  لاحم  هک  دوشیم  ساسحا  یتسه  ناهج  رد  فیـصوت  لباق  ریغ  یهوکـش  تمظع و  لاح  نیا  اب  تاـبکرم ، هب  ءازجا  زا 

هراشا هکنانچ  تفایرد ، دوهش  نیا  طرش  اهنت  دنکن . هدهاشم  نآ  رد  ار  ینابر  هدننکهریخ  غوف  درگنب ، نآ  رد  شیالآیب  هدید  كاپ و  بلق 
رگید یتمظع  دنیبب . یتتسه  ملاع  نیا  رد  توکلم  مانب  ار  ادخ  تمظع  هولج  هک  تسا  روهدید  مشچ  بلق و  یکاپ  نورد و  يافص  میدرک ،
لامک اب  یبوبر ، دیـشروخ  عاعـش  اب  یمظع  تقیقح  نآ  ترواجم  دریگب ، رارق  تفایرد  رکفت و  دروم  اعقاو  رگا  هک  تسا  یمدآ  دوجو  رد 
هناگیب تشاد ز  دوخ  هچنآ  درکیم  اـم  زا  مج  ماـج  بلط  لد  اـهلاس  هک - دـشچیم  ار  تیعقاو  نیا  یعقاو  معط  دوشیم و  كرد  حوضو ،

نآ مهم  رایـسب  داعبا  زا  یکی  میرتکیدزن ). وا  هب  ندرگ  گر  زا  ام  و   ) دـیرولا لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  ياـنعم و  دـمهفیم  درکیم و  اـنمت 
هک ار  یئادخ   ) هرا ملابر  دبعا  مل  دومرف : ینامی  بلعذ  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  یبوبر  دیشروخ  غورف  دوهـش  یمظع  تقیقح 

ناشن ار  يدنوادخ  ملع  تردق و  یلجت  دناوتیم  يدودـح  ات  هک  تقلخ  تمظع  زا  ياهشوگ  تخانـش  يارب  و  ماهدـیتسرپن ). مشاب  هدـیدن 
رتهدننک ا هریخ  هدش : هتخانش  ناهج  يوسنآ  رد  میزادنایم : ینامسآ  مارجا  زا  یضعب  اضف و  زا  یطاقن  هب  یهاگن  دهدب ،

ات رامولاپ  هوک  گرزب  پوکـسلت  بشما  تسا و  هدیـسر  ایلارتسا  كراپ  یئویدار  هناـخ  دـصر  زا  رظن  اـهرازاک  دیـشروخ - نویلیم  کـی  ز 
هاگن اب  يدرم  دروخیم  شوگب  اهروتوم  فیفخ  شزرل  اهنت  هک  یلاـب  کبـس  شمارآ  رتسب  رد  دواـکیم . ار  اهنامـسآ  قاـمعا  بش  ناـیاپ 

زاب اهملیف  مامت  هک  نیمه  تسا . تیمشا  نترام  درم  نیا  دنک  فشک  ار  يرارسا  ناگراتس  يرادرب  سکع  ياههحول  زا  ات  دشوکیم  هتسخ 
لاح نیا  رد  تسا . هتفای  شرتسگ  یتسه  ناهج  ياهزرم  رگید  راب  يارب  هک  تفایرد  دیدرگ  لصاح  نانیمطا  لمع  تحص  هب  تبسن  دش و 

تفای ياهلیـسو  شناد  هبوچراـچ  رد  نآ  ناـیب  يارب  هک  دوب  يزیگنا  تفگـش  فشک  دیـشکیم . رـس  قفا  زا  رجف  هناخدـصر  زا  جراـخ  رد 
یئابیز  ) کی زا  رمیاهنپوا  روسفورپ  نوچمه  يرقوم  يدـج و  درم  تساوخ . يراـی  تسیاـبیم  رعـش  ياـیند  زا  نآ  نییبت  تهج  دـشیمن و 
راتـسا هبـش  کی  زج  یندرکن  رواب  یئابیز   ) نیا درکیم . وگتفگ  هقباـسیب ) هوکـش  کـی  زا  بلاـج و  اـههثداح  کـی   ) زا و  یندرکن ) رواـب 

روش فشک ، نیا  لابندب  تسا . فورعم  هراتس  همین  ای  یئویدار  هراتـس  هبـش  کیب  هسنارف  رد  هک  دوبن  يرگید  زیچ  رازاک  کی  ای  یئویدار )
ام دیشروخ  ربارب  نویلم  دص  یگرزبب  هک  یمجح  اب  اهرازاک  دوب . یقطنم  هجوم و  الماک  دمآ  دوجوب  نادنمشناد  لفاحم  رد  هک  یناجیه  و 

مهو ياهزیچ  دشابیم 
رد دناشوپیم . دشابیم  شاهراتس  درایلیم  دص  اب  ام  ناشکهک  زا  رتدایز  ربارب  دص  هک  يرون  اب  ارنامـسآ  هنهپ  اهنآ  دنتـسه  يزیتناف  زیگنا و 

رارق اهیباحـس  نیرترود  ءاروام  رد  یتح  هک  تسا  اهنآ  رود  رایـسب  هلـصاف  زا  یـشان  رما  نیا  دـیایم  رظنب  زیچان  درخ و  اـهرازاک  رما  يداـب 
يور رد  یتسه . ناهج  دوخ  دح  رس  رد  تسد  رود  رایـسب  يوامـس  تادوجوم  دنتـسه  اهنیا  يرون  لاس  درایلیم  هد  هلـصاف  رد  ابیرقت  دراد .

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1910 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دنتـسه . هک  دـنادیمن  اهنآ  هراـبرد  يزیچ  نیا  زا  شیب  یـسک  دروخیمن و  مشچ  هب  يرگید  زیچ  اـهرازاک  ماـنب : حبـش  کـی  زج  ولباـت 
ياههراتـس هبـش  نیا  دـهدیمن و  ار  اهنآ  حیرـشت  لیلحت و  هیزجت و  هزاجا  دـشاب  رتهتفر  شیپ  هک  مه  ردـق  ره  يروئت  چـیه  ینونک  نارود 

اب هک  ار  دیعب  رایسب  لصاوف  هک  لاوس  تمالع  نیا  دهد ، رارق  لاوس  کی  ربارب  رد  ار  يرشب  شناد  مامت  هک  دنتسه  نیا  راوازـس  زیمآرارـسا 
تـسرد هک  دشابیم  یناوج  رایـسب  شناد  هک  تسا  یئویدار  موجن  هدهع  رب  شخـساپ  تسا و  هدیـشک  شیپ  دوشیم  هبـساحم  يرون  لاس 
تافاسم نیب  تسا  هتـسناوت  یفاـک  نئمطم و  هلیـسو  کـی  ناونعب  ویدار  لاـس ، یـس  نیا  ناـیرج  رد  ددرگیم . يرپس  شرمع  زا  لاـس  یس 

یئورشرت نودب  ار  ینامسآ  رامشیب  ياهبات  ریفص و  اههلان و  ششوک ، نیا  نازاتشیپ  رگا  اما  دزاس  رارقرب  طابترا  گرزب 
يارب توخر  یگتـسخ و  نودـب  هک  ینونک  نارود  ناگدـنیوج  يارب  رگید  دـنتفریذپیم  تسد  رود  اتبـسن  راـید  ناروآ  ماـیپ  ناونعب  داـیز 

هار نیا  رد  یقیفوت  ناینیـشیپ  هکنیا  لیلد  دمآیمن و  شیپ  یتقوم  ياهتیقفوم  مدع  دـنامیمن و  یقاب  يراک  دنـشوکیم  اهنآ  نییبت  هیجوت و 
بش کی  روصت  یتح  دزیریم و  ورف  نامـسآ  هاگرخ  رد  ریذپان  هفقو  لکـشب  هک  تسا  یئویدار  جاوما  ناهج  ياغوغ  دندرکیمن : لصاح 

رودـقم ریغ  ناـسنا  يارب  ار  یناتـسبات  سپـس  دیـشروخ و  تسخن  جاوـما  نیا  عباـنم  دزاـسیم . رودـقم  ریغ  ناـسنا  يارب  ار  یناتـسبات  مارآ 
. دشابیم هریغ  اهناشکهک و  قوفام  ياهیباحـس  اهناشکهک و  نآ  زا  دـعب  اههرایـس و  سپـس  دیـشروخ و  تسخن  جاوما  نیا  عبانم  دزاسیم .
زا دنتشاد  ینیمز  زکرم  هک  ییاهنآ  ندرک  ادج  جاوما و  نیا  هعسوت  حرـش و  میظنت و  تهج  هک  یئاهنتناب  فشک  نیا  زا  دعب  ناسانـشهراتس 

نیا هلابند  سردوز  گنج  هچ  رگ  دـننک . نییعت  ار  اهنآ  یئاضف  لحم  دـندش  قفوم  هرخالاب  دـندش و  هجوتم  دـندمایم  نامـسآ  زا  هک  اهنآ 
هک يرامـشیب  ياـهنتنآ  اـب  اـهرادار  دوب . نآ  دـقاف  زورنآ  اـت  هک  داد  رارق  یئویدار  موجن  سرتـسد  رد  یلئاـسو  یلو  درک  عطق  ار  اـهراک 

گهناشن اههراتس  يوسب  يدوزب  گنج  نایاپ  زا  دعب  تفریم  راکب  اهامیپاوه  تیاده  يارب  دوب و  يزلف  کبشم  هساک  کی  لکشب 
. دنک فشک  نامسآ  رد  ار  يرامـشیب  یئویدار  عبانم  تسناوت  ناسنا  لئاسم  نیا  فطلب  دروآ . دوجوب  ار  اهپوکـسلتویدار  نیلوا  دش و  يری 
هک دناهدش  ياهشقن  میظنت  هب  قفوم  بیترت  نیاب  درک و  نیعت  ار  ناشيوامـس  لحم  یناساب  ناوتیم  دنرتیوق  هک  اهنآ  یئویدار  عبانم  نیا  زا 

هراتـس کی  لکـشب  تردـنب  یلیخ  یئویدار  ياههمـشچرس  هک  تسیزیگناتفگـش  تیعقاو  دوشیم . لماش  ار  یئویدار  عبنم  رازه  زا  شیب 
یکیرتکلا تارذ  لماح  هک  دنـشابیم  يردک  هریت و  ياهربا  دـنرتیوق  جاوما  راشتنا  رظن  زا  هک  اهنآ  یلک  روطب  دـنیایم و  رظنب  تیور  لباق 

دنوشیم هدید  حلسم  ریغ  مشچ  اب  هک  ام  ناشکهک  زا  رتخا  دنچ  ای  یباحس و  دنچ  درک . هدهاشم  ار  اهنآ  پوکسلت  اب  ناوتیمن  هک  دنتـسه 
عبنم همه  نیا  دوجو  اب  دـنراد . یئانثتـسا  تلاـح  دـشابیم  رتکیدزن  همه  زا  هک  دیـشروخ  صوصخب  تسا  کـیدزن  ناشهلـصاف  یلک  روطب 

نکمم لاـح  اـت  دـنراد  تقباـطم  تارک  زا  کـی  مادـک  اـب  دنتـسیچ و  یکلف  مارجا  نیا  هک  شـسرپ  نیاـب  خـساپ  تردـق  ناوارف ، یئویدار 
: دنکیم يربهار  قیوشت و  صخشم  حیرص و  هداعلا  قوف  یسسجت  همانرب  کی  ماجنا  يارب  ار  ناسانـشهراتس  عوضوم  نیمه  تساهدیدرگن .

رد ر دنراد  اکیرما ) هدحتم  تالایا  رد  رویر  نووا  ناتسلگنا و  رد  کناب  لردوج  ایلارتسا - رد  كراپ   ) گرزب ياهپوکسلت  ویدار 
رد شـشوک  نیا  اـب  ناـمزمه  دـننکیم . شـالت  هدـش  يدـنب  لودـج  نشور و  هشقن  کـی  يور  یئوـیدار  عباـنم  عـضو  ندرک  صخـشم  ها 

نیا قیبطت  اب  دنتسه . نامسآ  ياهتمـسق  نیا  زا  نتفرگ  سکع  لوغـشم  يوق  رایـسب  يرادرب  سکع  ياههاگتـسد  اب  رامولاپ  هوک  هناخدصر 
یبای ناکم  هلاسم  هرخالاب  بیترت  نیاب  ددرگیم . نشور  دتـسرفیم  ار  جاوما  نیا  نارتخا  زا  کی  مادک  هک  هلاسم  نیا  ناسنا  يارب  هشقن  ود 

رـشتنم يوق  رایـسب  جاوما  هکنیا  اب  مارجا  نیا  هک  بیترت  نیدب  دناشفا : راکفا  رد  کش  رذب  تامادقا  نیا  هیلوا  جـیاتن  دوشیم . لح  اضف  رد 
هدشن عقاو  ناسانشهراتس  تقد  دروم  زونه  دنوشیمن و  هدید  حلسم  ریغ  مشچ  اب  هک  دندومنیم  فیعض  رایسب  ناگراتس  لکـشب  دندرکیم 

گولاتاک هرامش 48   ) هرامش 48 3 تحت  دش و  هداد  صیخـشت  ثلثم  یکلف  تروص  رد  ردقزا 16  هراتس  کی  لکـشب  لوا  رظن  رد  دندوب .
. دش هدرپس  یـشومارف  تسدـب  نآ  زا  سپ  زور  دـنچ  یلو  دـش  ملـسم  شیـصاصتخا  فیط  دـیدرگ و  جرد  جـیربماک ) سروس  ویدار  موس 
. دـنک فشک  زین  ار  هرخـالاب 273 3  و 196 3 و   3 147 ار : رگید  رتـخا  هس  هک  دـش  قفوم  دوب  هراتـس  نیا  فشاـک  هک  ژادـناش  روسفورپ 

لاس لیروآ  رد 18  هچ  تسا  ياهنهک  هلاـسم  زورما  ناسانـشهراتس  يارب  هراتـس 273 3  دوشیم . زاغآ  ناتـساد  هک  تسا  اـجنیا  زا  تسرد 
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سانشرتخا زا  یعمج   1887
زا لاس  ود  ناـمزنآ  رد  هک   ) یـساکع هحفـص  يور  زا  هک  دـندوب  هدـش  قفوم  دراوراـه  هناـخ  دـصر  رد  گـنیرکیپ  رتکد  يربهر  تحت  نا 

يرادربسکع نف  لماکت  فطلب  زورما  هک  فشک  نیا  دنک . فشک  يریـش  طخ  ناشکهک  رد  ار  دیدج  هراتـس  نیا  دـشیم ) يرپس  شرمع 
نیا زا  سپ  دوب . ياهزاـت  زیچ  ناـمزنآ  يارب  یلو  دـشاب  هتـشادن  یتیمها  دـیاش  تفرگ  سکع  يرایـسب  ناگراتـس  هوبنا  زا  هتـسویپ  ناوتیم 

. تسا هلبنس  یکلف  تروص  رد  عقاو  گنر  مک  فیعـض و  ناگراتـس  زا  یکی  هک : درک  تعانق  تشاددای  نیاب  اهنت  گنیرکیپ  رتکد  فشک 
دعب ناراگزور  رد  تفر . ورف  یشومارف  راید  اهروسالک و  نشور  کیرات  قفا  رس  تشپ  رد  هدش  فشک  هزات  رتخا  نیا  دیسر و  ماجناب  راک 

یماگنه و  تفرگیم . رارق  تقد  یـسررب و  دروم  شیئاضف  لحم  راب  ره  دشیم و  يرادربسکع  امظنم  زین  نآ  زا  رگید  هراتـس  نارازه  لثم 
داتـشه زا  ابیرقت  هک  سکع  رازه  ود  زا  زواـجتم  داد  رارق  یـسررب  دروم  یئویدار  عبنم  کـی  ناونعب  ار  هراتس 3 273  تیمـشا  روسفورپ  هک 

هک درک  يربـهار  زیگناتفگـش  جاتنتـسا  نیاـب  ار  وا  هک  دوب  رما  نیمه  تشاد و  رارق  شتـسد  مد  دوـب  هدـش  عـمج  فرط  نیاـب  شیپ  لاـس 
راب کی  لاس  نویلم  هاجنپ  تسیود و  ره  شاهراتـس  درایلیم  دـص  اب  هک  يریـش ) طخ   ) ام ناشکهک  هب  قلعتم  یئویدار 273 3  رتخا  دیوگب :

وبن دخرچیم  دوخ  روحم  رودب 
هب ياهراتـس  چـیه  هکنیا  تهجب  رما  نیا  تشاد . رارق  ام  ناشکهک  ياهزرم  زا  جراخ  نآ  سپ  دـشابیمن  ناـشکهک  نیا  ناـیرج  عباـت  هد و 

نیا يارب  درکیم . باجیا  ار  یلماک  یـسررب  یـضقانت  نینچ  کی  دومنیم و  نکمم  ریغ  تسین  تیور  لباق  اهناشکهک  ءارواـم  رد  یئاـهنت 
زمرق فرط  هب  یفیط  طوطخ  نشور  شیارگ  کـی  زا  تریح  بجعت و  لاـمک  اـب  درک و  هیزجت  ار  هراتـس  فیط  تیمـشا  نتراـم  روـسفورپ 

يوسب یفیط  طوطخ  شیارگ  نیا  هراتـس  هن  یباحـس و  هن  دـیدرگ . علطم  زمرق  يوسب  یبآ  زا  یفیط  طوطخ  نشور  یئاجباج  کی  زا  ینعی 
مه ام و  زا  اهنآ  رارف  تعرـس  اهناشکهک و  لصاوف  زا  یهاگآ  تهج  نونکاـت  شیپ  لاـس  زا 35  هک  دوـب  وزیف  رلپود - ریثاـت  دروآ  هر  زمرق 

مینادب ات  داد  ناکما  هراتس 273 3  هرابرد  لصا  نیا  نتسب  راکب  دشابیم . هدافتـسا  دروم  اهنآ  هداعلا  قراخ  یلاقتنا  تعرـس  زا  عالطا  نینچ 
رد هک  دـش  نشور  بیترت  نیاب  تسا . هتفرگ  رارق  ام  ناشکهک  زا  رترود  یلیخ  هدوب و  يرون  لاس  درایلیم  ود  زا  شیب  اـم  اـب  نآ  هلـصاف  هک 

هلصاف نیا  رد  هک  دروآ  دوخ  لابندب  ار  تقیقح  نیا  فشک 273 3  تسا . هدوبن  راک  رد  یهابتشا  اطخ و  گنیرکیپ  رتکد  ياهیرادربسکع 
اقبط ای  وت …  رد  وت  ياهناهج  دوب …  هدشن  فشک  زگره  هک  دراد  دوجو  يوق  رایسب  رون  اب  ردق 13  زا  ياهراتس  دودحم  ریغ  گرزب و 

کلاذعم دنکیم ، یگدنز  رامشیب  ياهناشکهک  زا  یناشکهک  رد  عقاو  کچوک  رایسب  هراتس  کی  هرایس  نیموس  يور  ناسنا  نامسآ ! ت 
رـشب نونک  ات  هک  دهدیم  ناشن  ریز  یملع  تافاشتکا  دنک . مضه  ار  ناهج  مامت  تمظع  دهاوخیم  هک  تسا  زاورپدنلب  صیرح و  نانچنآ 
ینعی تسا  يرون  لاس  بسح  رب  دوشیم  هداد  اجنیا  رد  هک  یتاـفاسم  تسا . هدـش  قفوم  تهج  نیا  رد  دوخ  ياهـششوک  رد  هزادـنا  هچ  اـت 

نیا اب  دنکیم . تکرح  هیناث  رد  رتمولیک )  300000  ) لیم دودح 186000  رد  یتعرـس  اب  هیناث  کی  ضرع  رد  رون  هک  میریگب  رظن  رد  دیاب 
رد ياهطقن  طقف  دوخ  هبونب  یئاضف  هقبط  ره  هک  تسا  دایز  ردقنآ  تافاسم  نیا  دوب و  دهاوخ  لیم  نویلیرت  رب 6  غلاب  يرون  لاسکی  باسح 

یقلت هطقن  کی  اهنت  ياضف 2  لخاد  رد  دیایم  باسحب  تسخن  ياضف  هک  یسمش  هموظنم  الثم  دوشیم ! بوسحم  اضف  رگید  هقبط  لباقم 
زا لیم  نویلیم  ای 92  يرون  هقیقد  تشه  دیشروخ  یـسمش : هموظنم  ياضف 1 - رخآ  ات  ياضف 3  نایم  رد  ياـضف 2  روط  نیمه  دوشیم و 

دراد مان  يروتنسافلآ )  ) هک هراتس  نیا  هراتس : نیرتکیدزن  ياضف 2 - تسا …  يرون  لاسکی  مرازهکی  طـقف  نآ  ضرع  تسا و  رود  نیمز 
رازه هس  ابیرقت  دـنک  تکرح  تعاس  رد  لـیم  نویلیم  تعرـس 1  اب  یئاضف  هنیفـس  کی  هاگره  ینعی  دراد ، هلـصاف  نیمز  زا  يرون  لاس   4/3

شکیم لوط  لاس 
هک تسا  یفرظ  هیبش  دراد  رارق  نآ  لخاد  رد  نیمز  هک  یناشکهک  نامدوخ : ناشکهک  ياضف 3 - دسرب …  کیدزن  یلیخ  هراتس  نیاب  ات  د 

ام و دیشروخ  دنروآیم  دوجوب  ارنآ  هک  ياهراتس  نویلیم  نیب 100  زا  هتشاد و  هلصاف  يرون  لاس  تسا 100000  رپ  رابغ  زاگ و  هراتس و  زا 
نیرتکیدزن ياـضف 4 - دـنیآیم …  باـسحب  یچیپراـم  ناـشکهک  نیا  یجراـخ  هبل  رد  یناروـن  هـطقن  کـی  طـقف  يروتنـسافلآ )  ) هراـتس
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ارنآ نیمجنم  اذـهعم  تسا . يرون  لاس  نویلیم  ام 2/2  ناشکهک  زا  نآ  هلـصاف  دناهتـشاذگ و  مان  ادـموردنآ )  ) ار ناشکهک  نیا  ناشکهک :
هورگ زا  یئزج  ار  ادموردنآ )  ) دناهداد و بقل  رهاوخ ) ناشکهک   ) نآهب رگید  ياهناشکهک  يرود  لباقم  رد  هک  دننادیم  کیدزن  ردـقنآ 
نورد هدرک و  لاغشا  ناوج  ياههراتس  ار  شیاههرانک  هک  تسا  چیپرام  لکشب  زین  ناشکهک  نیا  دناهتشاد . بوسحم  یلخاد ) یناشکهک  )

تافاشتکا نیرتدیدج  زا  اه  ( رازاک  ) هورگ اهناشکهک : نیرترود  ياضف 5 - دناهدیناشوپ . دناهدش  رتسکاخ  هک  میدق  ناگراتـس  ار  شظیلغ 
ناشکهک نآ  زا  سپ  دراد ، هلصاف  يرون  لاس  نویلیم  شـش  هدش  هتخانـش  ( 3 یس -147  ) تمالع اب  هک  اـهنآ  نیرترود  دنتـسه ، موجن  ملع 

عقاو ا يرون  لاس  نویلیم  تفاسم 2  رد  ( 3 یس -273 رازاک  ) هرخالاب دراد و  رارق  يرون  لاس  نویلیم  جنپ  هلصاف  هک  تسا  ( 3 یس -295)
فوشکمان ياهاضف  زونه  دناهدیـسر و  تمظع  اب  ناهج  تیور  لباق  هراـنک  ياـههمین  هب  هزاـت  هک  دـندقتعم  نیمجنم  همه  نیا  اـب  تس … 

(. تسا هتشگ  راکـشآ  قئالخ  ياهلد  رب  شنـشور  ناهرب  اب  و  : ) دیامرفیم يدعب  هلمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنبایب . دیاب  ار  يرگید 
يارب یلو  دنزادنیب  راک  زا  هدرک و  روک  ار  دوخ  نهذ  دنناوتب  يزغم  ياهیزابجنرطـش  اهیفاب و  حالـصا  اب  هک  دنوش  ادیپ  یـصاخشا  مه  رگا 

يرـشب تشذگرـس  خیرات  قاروا  عبتت  زا  هک  هچنآ  دشابیمن . ریذـپناکما  نشیوخ  راکنا  اب  زج  اهنآ  راکنا  هک  تسا  یلئالد  نایمدآ  ياهلد 
اهیبیرف دوخ  اهیزابجنرطش و  اهیفاب و  حالطصا  و  دنتـسه ، يدنوادخ  دوجوب  دقتعم  اهناسنا  قافتاب  بیرق  تیرثکا  هک  تسا  نیا  دیآیم ، رب 
دوشیم ادیپ  عماوج  همه  رد  اهنارود و  همه  رد  يزیچان  تیلقا  کی  هنافـساتم  یلو  دزادنیب ، راک  زا  دنک و  روک  ارنانآ  نهذ  تسا  هتـسناوتن 

یفن يارب  دناهتـسناوتن  فیعـض  لیلد  کی  یتح  نونکات  نانیا  دنیایمرب ، العا  حضاو و  دوجوم  نآ  راکنا  ددـص  رد  یقطنم  ریغ  للع  هب  هک 
دروم ار  ادخ  دوجو  ناگدننک  تابثا  لئالد  طقف  نانیا  دناهدش : رکذتم  وا  لاثما  لساردنارترب و  هک  هنوگنامه  هکلب  دننک ، هماقا  ادخ  دوجو 

فابحالطصا هشقانم ، هشدخ و  نیا  رد  هتبلا  هک  دنهدیم ، رارق  هشقانم  هشدخ و 
هروبزم روما  هلیـسوب  یبـیرف  دوـخ  اـب  یمدآ  دـنراد . هدـهعب  ار  یـساسا  شقن  میهاـفم ، ياـههرهم  اـب  يزابجنرطـش  ظاـفلا و  اـب  يزاـب  ي و 

هک مینیبیم  دارفا  زا  یخرب  رد  هکنانچ  دنک ، دکار  ارنآ  دزادنیب و  راک  زا  ار  دوخ  يزغم  ياهتیلاعف  يدودح  ات  دنناوتیم  یفابحالطـصا ).. )
ناهج تیعقاو  دوخ و  دوجو  قیدصت  كرد و  هک  ار  دوخ  يزغم  تیلاعف  نیرتنشور  نیرتیلاع و  اهتـسیلیهین  نازابهطـسفس و  اهنآ  سار  رد 

. دـنرادن يزغم  الـصا  یئوگ  هک  دـننکیم  روک  نانچ  یهیدـب  نشور و  عوضوم  ود  نیا  هرابرد  ار  زغم  دـنزادنایم و  راـک  زا  تسا ، یتسه 
اب يزاـب  اههطــسفس و  یناـملظ  جاوـما  هـک  تـسین  ناـنچ  اریز  تـسین ، اـهیناسآ  نیاـب  نادـجو  رگید  حالطــصاب  اـی  لد  ندرک  روـک  یلو 
هک دشاب  هدرتسگ  قیمع و  يردقب  لاغـشا  نآ  دـیامن و  لاغـشا  ار  نورد  ياضف  هراومه  یتسه ، ناهج  دوخ و  اب  ندرک  رهق  تاحالطـصا و 

رظناف اولع  املظ و  مهسفنا  اهتنقیتسا  اهباو و  دحجو  دیوگیم : هک  هکرابم  هیآ  دیاش  دزادنیب . راک  زا  دنک و  روک  مه  ار  نادجو  ای  لد  یتح 
، اهنادـجو اهلد ، اهـسفن ، یلو  دـندش ، رکنم  ناشینهذ ) تامهوت  اـب  اـی  ناـشنابز  اـب   ) ار یهلا  تاـیآ  ناـنآ   ) نیدـسفملا هبقاـع  ناـک  فیک 

نایاپ ك نیبب  لاح ) ، ) دوب ینیب  گرزب  دوخ  ملظ و  يور  زا  راکنا  نیا  دنتشاد ، نیقی  تایآ  ناب  نانآ ، ملاس  ياهدوخ 
راکنا  ) هک تسا  نیا  نآ  درک و  هجوت  ناب  دیاب  امتح  هک  دراد  دوجو  هکرابم  هیآ  نیا  رد  بلاج  رایسب  ياهتکن  دیماجنا ). اجکب  نیدسفم  را 

. تسا تشز  ياهراک  يارب  هجیتن  نیرتدـب  هک  دـیامنیم  یفرعم  داسفا  داسف و  رد  ندـش  روهطوغ  تبقاع  ار  ینورد ) نیقی  دوجو  اب  یناـبز 
يارب يدـج  شالت  هراومه  یمدآ  لد  هک  تسا  نیا  تسا ، نتـشیوخ  راکنا  مزلتـسم  لد  تجح  لـیلد و  راـکنا  هکنیا  تلع  تفگ : ناوتیم 
هکنیا دـهدب . رارق  طابترا  رد  تایعقاو  اب  ار  دوخ  يزغم  یلومعم  ياهورین  زا  شیب  یلیخ  دـناوتیم  هک  دراد  دوخ  يزاسزاب  ندـنام و  كاپ 

ره ناهج  هک  شاب  هزات  هراومه  ناسنا  يا   ) ای یـشاب ) طابترا  رد  ون  یناهج  اـب  یناوتیم  ون  نم  اـب  هظحل  ره  وت  ناـسنا ، يا  : ) دوشیم هتفگ 
ییارگون و نیا  اب  یمدآ  لد  دوریم . نیب  زا  رید  رایسب  هک  تسا  یمدآ  لد  تاصتخم  نیرتیساسا  زا  یکی  نایب  تسا ) هزات  وت  يارب  هظحل 

نیمـضت ار  تایح  همادا  دفاکـشیم و  یگدنز  رد  ار  اهتـسکش  ساسحا  اهیدیمون و  دنمورین  رایـسب  جاوما  هنیـس  هک  تسا  رمتـسم  يزاسزاب 
ات میهافم ، اب  يزابجنرطـش  ظافلا و  اب  يزاب  اهیفابحالطـصا و  دراذگیمن  هک  تسا  نادجو  ای  لد  يزاسزاب  ییارگون و  نیمه  دـیامنیم و 

رات هریت و  تسا  تایعقاو  رظان  شهاگدصر  نیرتمکحم  نیرتیلاع و  رد  لد  هک  ار  نورد  ياضف  ینالوط  تدم 
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هدولآ و نهذ  هک  ار  هار  ناـمه  نادـجو  اـی  لد  هک  دـشاب  ینـالوط  يوق و  يردـقب  نتـشیوخ  اـب  هزراـبم  یبـیرف و  دوخ  هکنیا  رگم  دـیامن ،
رب دـنوادخ   …  ) مهبوـلق یلع  هللا  متخ  تسا : هدوـمرف  دـنوادخ  هک  تسا  هلحرم  ناـمه  نـیا  دریگب . شیپ  رد  تـسا ، هـتفرگ  شیپ  فرحنم 

طوقس لاچ  هیس  نیاب  هک  یـصاخشا  يارب  يزیچ  چیه  رگید  هداتفا ، راک  زا  نادجو  ای  لد و  عقوم  نیا  رد  هک  تسا ). هدز  رهم  نانآ  ياهلد 
دنوادخ  ) هسفن یف  ریمض  يذب  سیل  رئامـضلا و  يوذب  الا  قیلت  تایورلا ال  تناک  ذا  هیور ، ریغ  نم  قلخلا  قلخ  دهدیمن . یئانعم  دناهدرک ،

و دنـشابیم ، رکفت  لئاسو  ياراد  هک  یتادوجوم  يارب  رگم  تسین  هتـسیاش  تارکفت  اریز  تسا ، هدـیرفآ  رکفت  نودـب  ار  تاقولخم  لاـعتم 
دلجم هحفص 94 و  ات  هحفص 92  زا  مود  دلجم  هب  تالمج ، نیا  نیماضم  یسررب  يارب  تسین ). كرد  هلیسو  ياراد  دوخ  تاذ  رد  دنوادخ 

نآ ملع   ) تاریرـسلا دـئاقع  ضومغب  طاحا  و  تارتسلا ، بیغ  نطاـب  هملع  قرخ  دـییامرف . هعجارم  هحفص 212  ات  هحفـص 210  زا  مهدزناپ 
يدـنوادخ ملع  یـسررب  يارب  تسا ). طـیحم  اـهلد  رد  یفخم  دـئاقع  هدـیچیپ  روما  هب  ذـفان و  اههدیـشوپ  همه  یبیغ  نورد  هب  سدـقا  تاذ 

حفص ات  هحفص 63  زا  مهد  دلجم  هحفص 90 و  ات  هحفص 78  زا  مهن  دلجم  هحفص 106 و  ات  هحفص 101  زا  مود  دلجم  هب : دییامرف  هعجارم 
دلجم هحفص 237 و  ات  هحفص 235  زا  مهدزیـس  دلجم  هحفص 312 و 313 و  هحفص 293 و  ات  هحفـص 290  زا  مهدزاود  دـلجم  ه 73 و 

هحفص 80. ات  هحفص 77  زا  مهدزناش  دلجم  هحفص 92 و  ات  هحفص 90  زا  مهدزناپ 
هحفص 81] ]

و هملضلا ، حیباصم  و  ءاحطبلا ، هرس  ءایلعلا و  هباوذ  و  ءایضلا ، تاکـشم  و  ءایبنالا ، هرجـش  نم  هراتخا  مالـسلاهیلع ) ربمایپ   ) مالـسلاهیلع یبنلا 
هکم و زکرم  تمظع و  یناشیپ  رون و  نارادغارچ  ناربمایپ و  لسن )  ) تخرد زا  دـیزگرب  ار  یمارگ  لوسر  ناحبـس  دـنوادخ  همکحلا  عیبانی 
رد دـیئامرف  هعجارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يالاو  تافـص  یـسرب  يارب  تمکح  ياههمـشچرس  یکیرات و  رگنـشور  ياـهغارچ 

. متشه دص و  هبطخ  ات  باتک  زاغآ  زا  مهدزون )  ) دلجم نیمه 
هحفص 81] ]

هنـسلا و  مص ، ناذآ  و  یمع ، بولق  نم  هیلا ، هجاـحلا  ثیح  کـلذ  عضی  همـسا ، وم  یمحا  و  همهارم ، مکحا  دـق  هبطب ، راود  بیبـط  اـهنم  و 
کلذ یف  مهف  هبقثلا ، موـلعلا  داـنزب  اوحدـقی  مل  و  همکحلا ، ءاوضاـب  اوئیـضتسی  مل  هریحلا ، نطاوـم  و  هـلفغلا ، عـضاوم  هئاودـب  عـبتتم  مـکب ،
تبابط هب  نادـنمزاین  لابند  هب  تخـس  دوخ  بط  اـب  هک  تسا  یعیبط  تسا : هبطخ  نآ  تـالمج  زا  هیـسقلا و  روخـصلا  همئاـسلا و  ماـعنالاک 

ره رد  ار  دوخ  هناقذاح  ياوادم  بیبط  نیا  تسا  هدرک  مرگ  ار  ندرک  غاد  لئاسو  مکحم و  ار  دوخ  شخبافـش  ياهمهرم  ددرگیم  یحور 
نارامیب يوجتـسج  رد  دراد ) رامیب  يارب  هک   ) ياهدش هیبعت  ياود  اب  لال  ياهنابز  رک و  ياهـشوگ  روک و  ياهلد  زا  دـشاب  يزاین  هک  دروم 

نانآ دناهتخورفین  ياهلعـش  كانبات  مولع  ياههنز  شتآ  زا  هتفرگن و  تمکح  راونا  زا  یغورف  هک  تسا  تریح  ياههاگیاج  تلفغ و  دراوم 
ار اهنآ  دیاب  هک  دراد  دوجو  تالمج  نیا  رد  دنچ  یبلاطم  دنتخـس ). رایـسب  ياههرخـص  هدـنرچ و  ینایاپراهچ  دـننام  تاملظ  نیا  نایم  رد 

هئارا ار  يریگشیپ  قرط  مه  تسا ، نارامیب  يوجتسج  رد  تسدب  اود  هک  یهلا  بیبط  نآ  نینموملاریما  کی  بلطم  داد : رارق  یسررب  دروم 
گشیپ تلاسر  اهنت  هن  نانآ ، راوگرزب  يایصوا  ماظع و  ناربمایپ  دیامنیم . اوادم  ضرم  مه  دیامنیم و 

هک تسین  نانچ  ینعی  دـنراد . هدـهعب  مه  ار  اهیرامیب  نآ  هجلاعم  تلاسر  هکلب  دنتـسه  اراد  ار  اهناسنا  ام  یناور  يزغم و  ياهیرامیب  زا  يری 
ریسم رد  یناور  يزغم و  لادتعا  اب  ار  اهناسنا  هک  دننک  تعانق  یفیلاکت  ماکحا و  دئاقع و  نایب  طقف  هللا  ءایلوا  ءایصوا و  ادخ و  ناگداتـسرف 

ینورد تالالتخا  اهیرامیب و  هجلاعمب  صولخ  لامک  اب  نانآ  هکلب  دـنیامن ، یقلت  هتفای  نایاپ  ار  دوخ  تلاـسر  هداد و  رارق  لوقعم ) تاـیح  )
نیرتهب هب  ار  دوخ  ياهاود  مالـسلاهیلع ) نینموملاریما   ) یهلا بیبط  مینیبیم ، ریـسفت  دروم  تالمج  رد  هک  روطنامه  هتخادرپ و  زین  اـهناسنا 

اوادـم دروم  ار  نارامیب  هتـشاد و  هارمهب  دوخ  اب  دـندیمانیم ) ندرک  غاد  نارود  نآ  رد  هک   ) ار هجلاـعم  یئاـهن  قرط  زا  هدومن و  هیبعت  هجو 
لد هب  ام  دنرگنب  یضبن  هار  زا  لد  هب  هک  دنرگید  تعیبط  نابیبط  نآ  قلفناف  ار  ام  دید  مزلق  رحب  قح  نادرگاش  مینابیبط  ام  يرآ  دادیم  رارق 

لاقم میلاعف و  نابیبط  ام  راوتـسا  ناشیدب  یناویح  ناج  رامث  دنیاذغ و  نابیبط  نآ  میرظنم  یلاع  هب  ام  تسارف  زک  میرگنب  شوخ  هطـساو  یب 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1914 

http://www.ghaemiyeh.com


شین ارت  یلعف  نانچنآو  دروآ  شیپ  ارت  یلوق  نینچنیا  دوب  عطاق  هرز  یلوق  نانچ  ناو  دوب  عفان  ارت  یلعف  نینچنیاک  لـالج  رون  وترپ  اـم  مهلم 
نانچنآ دروآ 

نآ نایع  دش  رهوگ  گنس و  رکـش ، رهز و  نآ  یهاوخ  رو  نیزگ  نیا  یهاوخ  وت  رگ  دح  میئامنب  میهنب و  وت  شیپ  دب  کین و  زا  نینچنیا  و 
بیبط مود - بلطم  یسب  قح  زا  دسر  ام  دزمتسد  یـسک  زا  میهاوخن  ام  يدزمتـسد  لیلج  یحو  دوب  ام  لیلد  نیو  لیلد  یلوب  دوب  ار  نابیبط 
یهلا بیبط  ار  دوخ  هک  نابلط  شیاسآ  نارورپ و  نت  زا  یضعب  دنیایب . وا  غارسب  نارامیب  هک  دنیشنیمن  دنکیم و  يدرگیپ  ار  نارامیب  یهلا 

: تفگ ناوتیم  میورب ! مدرم  غارـسب  دیاب  ام  هکنیا  هن  دنیایب ، ام  غارـسب  دـیاب  مدرم  هک  میتسه  هبعک  دـننام  نابیبط  ام  دـنتفگیم : دـناهدیمان ،
، دنوریمن بیبط  لابند  اریز  دننکیمن ، لمع  زین  دـناهدرک  عارتخا  ناشدوخ  هک  ياهدـعاق  قبط  یتح  دـنرامیب ، هک  صاخـشا  هنوگنیا  دوخ 
اب دـننادیمن و  رامیب  ار  دوخ  نانیا  هتبلا  دزادرپب . نانآ  هجلاعمب  دـیایب و  نانآ  زا  تنم  لمحت  عوضخ و  لامک  اـب  یبیبط  اـت  دناهتـسشن ، هکلب 
زا دوکر  رامیب  لهج و  ضرم  اب  دـنیآرب و  بیبط  يوجتـسج  رد  تسا  لاحم  دـننکیم ، یگدـنز  تیفاع  تحـص و  لامک  رد  هکنیا  ناـمگ 

یحور يرامیب  رد  اصوصخم  ایند  رد  يراـمیب  نیرتدـیدش  و  دنـشوپیم . ناـهج  نیا  زا  مشچ  نارگید ، دوخ و  لاـح  حالـصا  يارب  شـالت 
رد یحور  ینامسج و  يرامیب  توافت  تسا . رامیب  هک  دنادیمن  رامیب  هک  تسا  نامه 

دـباوخیم و دروخیم و  اذـغ  تحار  لاـیخ  شمارآ و  لاـمک  اـب  تسین  شندوب  ضیرم  هجوتم  دوـخ  هک  ینامـسج  يراـمیب  هک  تسا  نیا 
، دـشاب هتـشاد  يرثا  ضرم  دوبهب  رد  دـناوتن  مه  رگا  یعیبط  راـتفر  یئاـنتعایب و  نیا  و  دـهدیم . ماـجنا  ار  دوخ  یعیبـط  تاـکرح  هنوگره 
زا دورن ، نیب  زا  ندب  یجیردت  يزاسزاب  اب  ضرم  رگا  ینعی  تسا  هدوسآ  دـشخبیم  تدـش  ار  ضرم  هک  یئاهینارگن  تالایخ و  زا  لقادـح 

يانعمب  ) یحور یناور و  يرامیب  هک  یتروص  رد  دوریم . نیب  زا  اهنآ  تیفاـع  ناـمگب  اریز  دوشیمن . دـیدشت  تـالایخ  اـهینارگن و  هیحاـن 
یئانتعایب همادا  رارمتـسا و  دوخ  اریز  دوشیم ، رتدیدش  دریگب  رارق  یئانتعایب  دروم  هک  هزادـنا  ره  اهیدـیلپ ) مرج و  هب  یگدولآ  تفاثک و 

ار اههزیگنا  نآ  ربارب  رد  تمواقم  اهیدـیلپ ، اهمرج و  زا  بانتجا  ناسنا و  ندـش  رادـیب  يارب  رمتـسم  ياههزیگنا  دوجو  اب  یحور  يراـمیب  هب 
دشا وا  هراجحلاک  یهف  کلذ  دعب  نم  مکبولق  تسق  مث  دوشیم - اراخ  گنـس  زا  رت  تخـس  یمدآ  لد  زغم و  هجیتن  رد  دیامنیم و  رتدایز 

اهگنس زا  رتدیدش  یتخس  رد  ای  اهگنس  دننام  امـش  ياهلد  دش ، تخـس ) رایـسب   ) یـسق تایآ ) همه   ) نآ زا  دعب  امـش  ياهلد  سپـس   ) هوسق
را زا  یشان  هک  یحور  ياهیرامیب  دنکیم  وپاکت  اهنآ  هجلاعم  يارب  یهلا  بیبط  هک  یساسا  يرامیب  دنچ  موس  بلطم  تشگ ).

یحور ياهیرامیب  لوصا  ار  اهنآ  هک  یـساسا  ياهیرامیب  مکی  مسق  دندرگیم : میـسقت  یـساسا  مسق  ود  رب  تسا  اهیدیلپ  یـصاعم و  باکت 
تالمج رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دنشابیم . لوصا  نآ  ياهلولعم  هلزنم  هب  هک  یلومعم  یعرف و  ياهیرامیب  مود  مسق  دیمان . ناوتیم  زین 

رابب ار  نابز  یگنگ  شوگ و  یئاونشان  هک  اهلد  یئانیبان  - 1 تسا : رارق  نیدب  هک  دیامرفیم  هراشا  یحور  ياهیرامیب  لوصا  هب  ریسفت  دروم 
كانتـشحو رایـسب  تیرثکا  هک  فلتخم  تاجرد  اب  هنافـساتم  هک  تسا  نایمدآ  یحور  ضارمالا  ما  اعقاو  لد  یئاـنیبان  ضرم  نیا  دروآیم .

هدنامرف و هک  تهج  نادب  دوشیم ، هدوزفا  رـشب  تامولعم  يرایـشه  هب  هزادنا  ره  هکنیا  زیگنامغ  رایـسب  نایرج  دنـشابیم و  ناب  التبم  رـشب 
ارفـص نیبگنک  رـس  اضق  زا  يولوم : لوق  هب  دیازفایم و  شیئانیبان  ضرم  هب  تسا ، هتـشگ  هدولآ  داعبا  تاهج و  همه  زا  نم )  ) ینورد ریدـم 

چیه درادـن ، دوخب  يرـشب  قوـقح  تازاـیتما و  همه  ندرک  هفاـضا  زج  يزیچ  هک  هدوـلآ  ياـهنم  نیا  دوـمنیم  یکـشخ  ماداـب  نغور  دوزف 
، مومع روطب  ار  نارگید  ندوب  هلیـسو  یفدـه  دوخ  نیا  هک  دروآیمن  دوجوب  یفدـه  دوخ  داـعبا  هب  شیازفا  زج  يزیچ  ياهجیتـن  تکرح و 

زا تعفنم  نم ، نآ  زا  تیثیح  تمارک و  نم ، نآ  زا  یگدنز  دنزیم : دایرف  تحارص  لامک  اب  دنکیم . باجیا 
کی زا  هک  تسا  يددعتم  ياهـضرم  ياراد  رامیب  نیا  نم …  نآ  زا  قلطم  هدارا  نم ، نآ  زا  تایح  همادا  ءاقب و  نم ، نآ  زا  تذـل  نم ، نآ 

هبرجت و ملع و  هـک  غارچ  نارازه  دوـجو  اـب  لد  یئاـنیبان  شزاـس  لد . یئاـنیبان  زا  تـسا  تراـبع  نآ  تـسا و  هدـش  یـشان  نیداـینب  ضرم 
ینعی دراد . یعیبـط  مشچ  یئاـنیبان  اـب  زورفا  ملاـع  دیـشروخ  روـن  هک  تسا  شزاـس  هنوگناـمه  دزاـسیم  نشور  یمدآ  زغم  در  تادـهاشم 

هبرجت و ملع و  غارچ  رازه  اهدـص  دوجو  تسا ، انیبان  شلد  هک  یـسک  نینچمه  دـنک ، هدافتـسا  دیـشروخ  رون  زا  دـناوتیمن  روک  هکناـنچ 
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اب تلفغ  توافت  تسا . نایمدآ  یحور  ياهیرامیب  لوصا  زا  یکی  تلفغ - - 2 دنکیمن . انیب  ار  وا  لد  درادن و  وا  يارب  ياهدئاف  تادهاشم ،
ینعی دـشاب ، ریـصقت  يور  زا  رگا  لهج  هکیتروص  رد  تسا  ملع  ندروآ  تسدـب  ناـکماای  ملع  هب  قوبـسم  تلفغ  هک  تسا  نیا  رد  یناداـن 

هن ددرگ ، بوسحم  ضرم  یعون  دناوتیم  دهدب  همادا  دوخ  لهج  هب  هدرک و  ریـصقت  یلو  دروایب ، تسدـب  ملع  تسناوتیم  هکنیا  اب  لهاج 
اب دشاب و  هتشاد  ملع  هقباس  هک  ینهذ  کیرات  تلاح  نآ  نیاربانب ، تسا ، ملع  ندروآ  تسدب  زا  ناسنا  یناوتان  زا  یشان  هک  يروصق  لهج 

( یـشومارف  ) نایـسن تلفغ و  ندوب  يرامیب  اذل  دوشیمن . هدـیمان  لهج  دریگب ، رارق  تلفغ  دروم  ای  دوش  هدرپس  یـشومارفب  ناب ، یئانتعایب 
ك

تلاـح یعقوم  طـقف  لـهج  یلو  نشور ، تسا  یبلطم  نآ ، هجیتـن  اـی  زیچ  کـیب  ملع  تمظع  ترورـض و  نتفرگ  هدـیدان  زا  تسا  یـشان  ه 
زین للم  ماوقا و  تایبدا  رد  تسا و  ناوارف  یمالـسا  عبانم  رد  تلفغ  يریـصقت و  لهج  هب  يرامیب  قالطا  دشاب . يریـصقت  هک  دراد  یـضرم 

زا ینک  نوسفا  ملع  هب  هن  رگ  ار  تینادان  درد  یمه  مسرت  ارت  دـناجنرب  ینادان  درد  هلمجنآ : زا  تسا . هدـش  سکعنم  يرامیب  ناونعب  ود  نآ 
ءاود ءاد  لـکل  یناـیدابق ) ورـسخ  رـصان   ) ینک نوحیج  يز  يور  يزیرگ  نوماـه  زا  وـت  رگ  ناگنـشت  ناوراـک  سپ  ناز  بآ  دـنهاوخ  وـت 

ار شاهدننک  اوادم  هک  تلاهج  رگم  دوشیم ، هجلاعم  اود  نآ  اب  هک  تسا  یئاود  يدرد  ره  يارب   ) اهیوادی نم  تیعا  هلاهجلا  الا  هب  بطتسی 
هدیمان ضرم  یفلتخم  تانایب  اب  زین  تایح  یـساسا  لئاسم  هرابرد  يراکـشومارف  تلفغ و  اب  رمع  ندـنارذگ  نینچمه  تسا ). هتخاس  ناوتان 
لوصو يارب  میقتسم  قیرط  رد  تکرح  زا  هک  تسا  زیگنابارطضا  دیدرت  تلاح  نامه  هب  تریح  زا  روظنم  تریح . يرامیب  - 3 تسا . هدش 
تفایرد یتسه و  هدننکهریخ  هوکـش  تمظع و  ساسحا  زا  تسا  ترابع  هک  الاو  تریح  نآ  هن  دیامنیم  يریگولج  هبیط  تایح  فادها  هب 

نیرت برخم  نیرتراوگان و  یحور  يرامیب  نیا  تفگ : ناوتیم  تارج  هب  یتسه . هصرع  رد  یهلا  نایاپیب  لالج  لامج و  زا  یغورف 
نیا ددنبب ، رتشیب  یتسه  رد  یهلا  غورف  زا  ار  دوخ  نامـشچ  یمدآ  هک  هزادـنا  ره  دزاسب . هابت  هراچیب و  دـناوتیم  ار  ناسنا  هک  تسا  يرامیب 

تریح کش و  هرابرد  بناجنیا  ثحابم  هب  يراـمیب  نیا  هراـبرد  یـسررب  لـیمکت  يارب  دریگیم . ارف  ار  وا  دوجو  رتقیمع  رتشیب و  يراـمیب 
هدومن سابتقا  نارق  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دوشیم  هدید  هدـنزومآ  سب  یتقیقح  ریـسفت  دروم  تالمج  رخآ  رد  دـیئامرف . هعجارم 

نینچ هلمج  ود  نیا  تلع  دنتخس ). رایسب  یئاههرخص  هدنرچ و  ینایاپ  راهچ  دننام  نانآ   ) هیـسایقلا روخـصلا  همئاسلا و  ماعنالاک  مهف  تسا :
دوجوم ود  نآ  مالاس  یعیبط  تیوه  نیع  هکلب  تسین ، يرامیب  اـهنت  هن  هرخـص  يارب  هرخـص  ندوب  تخـس  ناویح و  ندوب  ناویح  هک  تسا 

نیا دنکیمن و  لزنت  اراخ  گنـس  تیناویح و  هجردـب  يرایتخا ، طوقـس  صقن و  نودـب  تسا ، ناسنا  هک  يدوجوم  هک  یتروص  رد  تسا ،
ملع ینابر  ياود  طقف  هک  تسا  يرامیب  نیرت  تخس  تسین ، ریذپناکما  بلطلامک  نتشیوخ  اب  هزرابم  نودب  هک  يرایتخا  طوقس  صقن و 

. دشخب دوبهب  ارنآ  دناوتیم  تمکح  یهاگآ و  تفرعم و  و 
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ياهزار  ) اهمـسوتمل همالعلا  ترهظ  اههجو و  نع  هعاسلا  ترفـسا  اهطباخل و  قحلا  هجحم  تحـضو  رئاصبلا و  لـهال  رئارـسلا  تباـجنا  دـق 
هتـشادرب و دوخ  يور  زا  هدرپ  تمایق  و  حضاو ، تسا  هدش  فرحنم  هداج  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  قح  هداج  و  راکـشآ ، نایانیب  يارب  یفخم 

قح هداج  راکشآ و  نالد  انیب  يارب  یناهن  ياهزار  تسا ). هتـشگ  رهاظ  تسا  ذفان  تسارف  ياراد  هک  یـسک  يارب  گرزب  زور  نآ  تامالع 
یئانـشآ رب  دوـش ، هدوزفا  لد  یئاـنیبرب  هک  هزادـنا  ره  تـسا . نـشور  تسارفاـب  مدرم  يارب  تماـیق  زور  تمـالع  حـضاو و  ناـفرحنم  يارب 

ناهج یگدنز و  حوطـس  اهدومن و  هدرپ  تشپ  زا  ار  یقئاقح  هدش  هیفـصت  هتفای و  بذـهت  ياهناسنا  هکنیا  دوشیم ، هفاضا  یناهن  ياهزاراب 
زا یلومعم  مدرم  یناوتان  لولعم  دـننزیم ، زابرـس  یناهن  ياهزار  زاربا  زا  نالدانیب  هکنیا  و  راـکنا . لـباق  ریغ  تسا  یتقیقح  دـننیبیم  یتسه 

دناهدیـشون قح  ماج  هک  نافراع  اهزاوآ  زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  تسا و  لفق  شبل  رب  دـشابیم . رارـسا  نآ  لمحت  ندـینش و 
ندوب قح  هب  ور  قح ، هداج  زا  یفرحنم  ره  هکنیا  دنتخود  شناهد  دندرک و  رهم  دنتخومآ  قح  رارسا  ار  هک  ره  دناهدیشوپ  هتـسناد و  اهزار 

ناوتان  ) يروصق لهج  تهج  هب  هک  يدارفا  اریز  درادن ، تیلک  تسا ، هتسنادیم  ار  هداج  نآ 
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ناوتیمن ار  رارطـضا  هب  دنتـسم  فارحنا  هچ  رگا  . ) دنناوارف رایـسب  دنوشیم ، فرحنم  قح  هداج  زا  يرارطـضا  لماوع  ای  ملع ) لیـصحت  زا 
رد مدـق  ناب  ندـش  مزتلم  ترورـض  قح و  هب  تفرعم  یهاگآ و  اب  دـش  قفوم  هک  یـسک  یلو  دروآ ) باسح  هب  قح  زا  هنـالووسم  فارحنا 

تمظع و قح و  حوـضو  ریثاـت  اریز  دوـمن . یقلت  رذـع  بجوـم  لـهج  هب  دنتـسم  ناوـتیمن  ار  هداـج  نآ  زا  فارحنا  دراذـگب ، قـح  هداـج 
یگدولآ اب  طقف  هک  قح  هب  تراسج  تارج و  زج  یلماـع  چـیه  اـب  هک  تسا  دـیدش  يردـقب  یمدآ  ناور  زغم و  رد  نآ ، یتاـیح  ترورض 

مومع يارب  هدنزاس  تیمها و  اب  رایـسب  هتکن  ياراد  ریـسفت  دروم  هلمج  نیاربانب ، تسین . ریذپ  لاوز  دراد ، ناکما  نادـجو  لالتخا  ترطف و 
اب هک  دنـشاب  یـصاخشا  هاوخ  دوش ، فرحنم  قح  هداج  زا  لهج  هب  دانتـسااب  دناوتیمن  سک  چیه  دـیوگیم : هلمج  نیا  اریز  تسا ، اهناسنا 

دیاب هکنیاب  دناهتشادن  یهجوت  الـصا  هک  دنـشاب  یناسک  ای  دناهدش  فرحنم  سپـس  هتـشاذگ و  نآ  هداج  رد  ماگ  قح  هب  تفرعم  یهاگآ و 
قلطم لهج  هب  هیکت  هک  تسا  دـیدش  يردـقب  ناب  مازتلا  ترورـض  قح و  حوضو  میدرک  هراشا  هکناـنچ  اریز  درک ، تکرح  قح  هداـج  رد 

کیکفت دودحم ) دراوم  رد  هچ  رگا   ) لطاب زا  قح  یناور  يزغم و  لادتعا  ضرف  اب  دـناهتفگ : ءامکح  اذـل  تسین ، ندینـش  لباق  نآ  هرابرد 
زا کی  ره  دوشیم و 

اب یتسه و  ملاع  تادوجوم  اب  سامت  درجم  هب  لدتعم  ناور  زغم و  کی  هکنیا  حیـضوت  هب  دراذـگیم . شیامن  هب  ار  دوخ  لطاب  قح و  هداج 
یمدآ هک  تسا  یفاک  ییاهنت  هب  نوناق  مظن و  كرد  ددرگیم . هجاوم  نوناق  مظن و  اب  دوخ ، یناور  ینامسج و  تیدوجوم  اب  طابترا  نیلوا 
عطاق هزیگنا  یـساسا و  يانبم  قیدـصت  نیا  تسا . رادینعم  یناهج  رد  ناسنا  ندوب  راد  ینعم  قیدـصت  هب  دنتـسم  ییارگچوپ  یچوپ و  زا  ار 
هلمج رد  میدرگیمرب ). وا  يوسب  ام  میئادـخ و  نآ  زا  ام   ) نوعجار هیلا  انا  هللا و  اـنا  زا : تسا  تراـبع  هک  تسا  دوجو  تمکح  اـب  یگدـنز 

فلتخم یلاکشا  ياراد  تمالع  نیا  تسا . هدش  دزشوگ  تسایک  تسارف و  ياراد  ياهناسنا  يارب  تمایق  زور  تمالع  ندوب  راکشآ  يدعب 
نیا تسین . هیجوت  ریسفت و  لباق  هجو  چیهب  ایند  نیا  دشابن  یتیدبا  داعم و  رگا  - 1 میوشیم : رکذتم  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  هک  تسا 

: دـیوگیم ورـسخ  رـصان  هلمجنآ  زا  یبرغ ، نارکفتم  مه  دـناهدرک و  دزـشوگ  ارنآ  یقرـش  نارکفتم  مه  هک  تسا  لـیلد  تمـالع و  ناـمه 
لوغشم عضو  نیرتيدج  اب  یتسه  رساترس  هک  یتروص  رد  یتسادرف  ار  رهد  زارد  زور  نیا  هنرگ  یتسیزاب  رسبرس  مجنا  خرچ و  راگزور و 

يرج نیا  هبساحم  يارب  يزور  رگا  هک  تسا  تمایق  تامالع  زا  یکی  یتسه  رساترس  ندوب  يدج  سپ  تسا . شیوخ  راک 
نآ ماجنا  فیلکت و  فیرـش  ساسحا  - 2 دوشیمن . هدـید  نآ  يارب  یقطنم  تلع  چـیه  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ینعمرپ  زیگنا و  تفگـش  نا 

هنوگچیه دراد  میقتسم  هطبار  یناسنا  لامک  دشر و  شیازفا  اب  نآ  تدش  هک  فیرـش  ساسحا  نیا  نایز . عفد  دوس و  بلج  اب  هلماعم  نودب 
هک تسا  ینورد  تمظع  اب  رایـسب  لـماع  کـی  زا  یـشان  هکلب  دـهاوخیمن ، تیبوبحم  ترهـش و  ماـقم و  دـننام  يراـبتعا  يداـم و  شاداـپ 

نیا هجیتـن  هک  دـشاب  هتـشادن  دوجو  یتماـیق  زور  رگا  دـنادیم و  تاـیدام  هداـم و  قوف  ار  اـیند  نیا  رد  فیلکت  هفیظو و  فدـه  تمکح و 
نیمه لـمع ، ساـسحا و  نیرترـضم  نیرتهدـنبیرف و  نیرتچوپ و  دـشخبب ، ققحت  ار  ناـب  دنتـسم  فیلکت  ماـجنا  فیرـش و  رایـسب  ساـسحا 

زا تسد  صاخـشا  نیا  اریز  دننادیم ، یناسنا  هدیدپ  نیرت  تمظع  اب  نیرتفیرـش و  ار  اهنآ  نایمدآ  ناکاپ  همه  هک  تسا  لمع  ساسحا و 
ضرف رب  هک  دننادیم  روبزم  لمع  ساسحا و  ار  دوخ  لیلد  دنیوشیم و  ناج  زا  تسد  مه  یهاگ  دـنرادیمرب و  دوخ  عونتم  ذـئاذل  عفانم و 
هرابرد اهناسنا  یـضعب  هک  تسا  اهروج  ملظ و  تمایق ، ندوب  يرورـض  مئـالع  زا  رگید  یکی  - 3 دوب . دـهاوخن  شیب  یلایخ  تمایق  ندوبن 
تاغل زا  کی  چیه  تاملک  اب  هک  دنراوگان  خلت و  يدحب  دنکیم و  ادیپ  تدش  يدحب  اهیرگدادـیب  ملظ و  نیا  یهاگ  دـنیامنیم . نارگید 

نونکات هک  يرشب 
ای هدـیرب  ناتـسپ  ار  هانگیب  ناردام  اهنویلیم  یکاخ  هرک  نیا  يور  رب  دنـشابیمن . فیـصوت  لباق  دـنکیم ، لامعتـسا  ار  اهنآ  هدومن و  عضو 
هک ار  هانگیب  ناردـپ  اهنویلیم  ياهندـب  دـندیدیم ! ار  شارخ  ناج  هرظنم  نآ  نانآ ، ناـکدوک  اـی  كدوک  هکیلاـح  رد  دـناهدرک  هعطق  هعطق 
ایآ تفگ : ناوتیم  و  دـناهدومن ! اهنابایب  ناروخـشال  ياذـغ  ار  اهنآ  هدرک و  هکت  هکت  دـناهدوب  ناشهارب  مشچ  ناـنآ  ناـکدوک  نارـسمه و 

ناشلامعا يازس  هب  دیاب  يزور  شک ، قح  نراوناج  ناراکهبت و  نیا  ناراکتیانج و  نیا  هک  دیوگیمن  یمدآ  تفایرد  كرد و  نیرتلیـصا 
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تسا یهیدب  دیامن ) مورحم  یکرد  تفایرد و  نینچ  زا  ار  دوخ  ینعی   ) دشاب هرهبیب  لیصا  تفایرد  كرد و  نیا  زا  یصخش  رگا  دنـسرب !؟
شنک و  ) لمعلا سکع  لمع و  نوناق  راکنا  هب  روز  هب  ار  دوخ  هک  یسک  اریز  درادن ، دوجو  ینخس  چیه  نتفگ  يارب  یـصخش  نینچ  اب  هک 

غارچ نیدنچ  هآ - دشیدنین - دونشن و  دنیبن و  دهاوخیم  ادمع  دنیبیم ، دوخ  یگدنز  حوطس  همه  رد  هکنیا  اب  تسا  هتخاس  مزلم  شنکاو )
هوکـش قیمع  ساسحا  رکفت و  يارب  دیابن  ای  میاهدش  رکذتم  اهراب  هکنانچ  شیوخ 4 - يازـس  دنیب  دریمب و  ات  راذگب  دوریم  ههاریب  دراد و 

ارق رکفت  هراظن و  دروم  ارنآ  هدرک و  دنلب  الاببرس  ندرگ ) تشپ  ندروآرد  كروک  تهج  هب   ) یتسه توکلم  و 
( هوکش تمظع و  نیا  هب   ) یتسه اراگدرورپ ، يا   ) الطاب اذه  تقلخ  ام  انبر  هک  دناوخ  ار  لیـصا  همزمز  نیا  دیاب  هک  تسا  یمتح  ای  دادر و 

يارب : ) دیراپـسب رطاخب  تسا ، هاگآ  گرزب و  ياهناسنا  همه  ترطف  يادـن  هدـننک  وگزاب  هک  ار  کیلب  ترابع  نیا  ياهدـیرفاین ). هدوهیب  ار 
( تعاس کی  رد  ار  تیدبا  رادهگن و  تتسد  فک  رد  ار  تیاهنیب  ینیبب  یـشحو  لگ  کی  رد  ار  تشهب  نش و  هرذ  کی  رد  ار  ایند  هکنیا 

لگ نآ  یئابیز  هکنیا  ساسحا  نورد و  هب  دورو  اب  درگنب  یشحو  لگ  کی  رد  نیرب  ساسحا  میلس و  لقع  اب  یسک  رگا  هک  حیضوت  نیا  اب 
کی رگا  هکنانچ  دنیبیم ، ار  تشهب  تقیقح  رد  دنکیم ، دوهش  نورد  نآ  رد  هک  تسا  یقلطم  یئابیز  رگـشیامن  هدننک و  وگزاب  یـشحو 

قئاقد و نیمه  رد  هک  تسا  الاو  ساسحا  تفایرد و  نیا  اب  تسا . هدید  ار  ایند  همه  دنک  هراظن  لک  هب  ءزج  یگتـسویپ  هدـید  اب  ار  نش  هرذ 
یلام درک . كرد  ارنآ  نارکیب  عبنم  راس ، همـشچ  کی  زا  یحطـس  نایرج  هدـهاشم  زا  هکناـنچ  درک  هدـهاشم  ناوتیم  ار  تیدـبا  تاـعاس ،
هعماس ءایمع و  هرظان  ابیغ و  ادوهـش  امون و  اظاقیا  حابرا و  الب  اراجت  حالـصالب و  اـکاسن  حابـشا و  ـالب  اـحاورا  حاورا و  ـالب  احابـشا  مکارا 

یپ تدابع  و  بلاقیب ، یحاورا  حوریب و  یئاهبلاق  منیبیم  ار  امش  هک  نم !؟ رب  تسا  هدش  هچ   ) ءامکب هقطان  ءامص و 
رک و ینازاـب  شوـگ  اـنیبان و  یناگدـننک  هاـگن  بئاـغ و  ینارـضاح  هتفخ و  یناـیامن  رادـیب  دوـسیب و  یناـناگرزاب  حالـصیب و  یناـگهش 
زا دنتـسناوتیم  مدرم  نآ  هکنیا  اب   … دـشر ؟  زا  هرهبیب  نازاب  تدابع  بلاقیب و  حور  حوریب و  بلاق  زا  راـظتنا  هچ  لـال )! یناگدـنیوگ 

دبلاک رد  هتفای  لامک  یحور  دنوش و  رثاتم  دنتخانشیم ، هدوب و  هدید  ار  وا  یهلا  كاپ  ياهتین  رادرک و  راتفگ و  همه  هک  یبرم  نآ  يربهر 
یئوگ هک  دندرکیم  یگدنز  تیرشب  گرزب  یبرم  نآ  تیبرت  میلعت و  هب  ءانتعایب  لایخیب و  نانچ  لاح ، نیا  اب  دنـشاب ، هتـشاد  ینامـسج 

نانآ بلاطیبا ، دنزرف  ياهیربهر  زا  ضارعا  دنرادن ! دوخ  هعماج  رد  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تایصوصخ  مان و  اب  یتیـصخش  الـصا 
نانچ نانآ ، زا  یهورگ  ینعی  دندوب ، هدـمآرد  بلاقیب  یحاورا  حوریب و  یئاهبلاق  تروصب  هک  دوب  هتخادـنا  هایـس  يراگزور  هب  نانچ  ار 

، هیلاع تاساسحا  يارب  یبلق  هن  هشیدنا ، يارب  يرکفت  هن  لقعت ، يارب  یلقع  هن  هتشادن ، ار  حور  تاصتخم  زا  کی  چیه  هک  دندوب  هدیکشخ 
، دندوب رکفت  كرد و  دننام  حور  زا  یتاصتخم  ياراد  ای  و  دندومنیم ! حاورا  اب  ماسجا  زا  دیلقت  هک  دندوب  حوریب  یئاهدـبلاک  ناسنیدـب 

رما شاک  يا  میوگیمن : نینموملاریما ، ای  دندرکیمن . راداو  شالت  راک و  هب  ار  دبلاک  یلو 
یئاناوت هداتفا و  سفن  یگنت  هب  یگدنز  نیگنس  راب  ندیـشک  اب  لماکت  ياعدا  اب  هک  يدیدیم  ار  امنهدنز  ناگدرم  يدوب و  ایند  نیا  رد  زو 
ياهدـع هنوگچ  هک  ینیبیم  ینیبیم و  ـالعا  ملاـع  ناـمه  زا  دوخ  وـت  اریز  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  هشیدـنا  تفاـیرد و  كرد و  هنوـگهمه 

ای تـسین : لـئاق  تاـیح  قـح  دوـخ  زج  سک  چـیه  يارب  هدوـمن ، هصـالخ  یتـسرپدوخ  تورث و  ماـقم و  تذـل  رد  طـقف  ار  یگدـنز  رگید 
زا تسا ، هدرک  زادنانینط  اضف  نیمز و  رد  رشب  نیا  هک  لماکت  تفرـشیپ و  هرابرد  ساسایب  ياعدا  دایرف  اب  مه  زورما  نیمه  نینموملاریما ،

هدام و ای  دنوادخ  یلو  ماهدیـسر  لامک  هب  نم  متـسه ! يرایـشه  فلاخم  ماهدیـسر و  لامک  هب  نم  دیوگیم : هدمآ و  شـشوخ  دوخ  دایرف 
هکنیا اب  دـهدب ! رارق  نم  رایتخا  رد  نم ! عفانم  ناونعب  ار  تازایتما  همه  دـشاب و  نم  مادختـسا  رد  ات  تسا  هدـیرفآ  ار  تیرـشب  همه  تکرح 

دنیامنیم هدهاشم  ار  دوسیب ) ياهتراجت   ) هدوهیب ياهـشالت  بقاوع  هکنیا  اب  و  دننیبیم ، نارگید  دوخ و  رد  ار  حالـصیب  ياهترابع  جئاتن 
بایغ ینامـسج و  روضح  یبیرفدوخ  ررـض  هکنیا  اب  دـناهدید و  ار  نداد  ناشن  رادـیب  ار  دوخ  زاب و  نامـشچ  اب  نتفخ  تامدـص  هکنیا  اب  و 

نامه رشب  عضو  زاب  دننیبیم ، ار  گنگ  نابز  هقلقل  اونشان و  شوگ  ندوبزاب  انیبان و  مشچ  ندوب  زاب  یحور و 
! دوب هک  تسا 
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هحفص 93] ]
یقبی الف  هلـضلا ، یلع  مئاق  هلملا  نم  جراخ  اهدئاق  اهعابب ، مکطبخت  اهعاصب و  مکلیکت  اهبعـشب  تقرفت  اهبطق و  یلع  تماق  دق  لالـض  هیار 

نم نموملا  صلختست  و  دیصحلا ، سود  مکسودت  میدالا و  كرع  مککرعت  مکعلا ، هضافنک  هضافن  وا  ردقلا ، هلافثک  هلافثالا  مکنم  ذئموی 
دوخ بطق  رب  هک  تسا  یهارمگ  مچرپ  دـیراد ، رارق  نآ  رد  امـش  هک  هنتف  نیا   ) بحلا لیزه  نیب  نم  هنیطبلا  هبحلا  ریطلا  صالختـسا  مکنیب 

اب ار  امش  تفرگ و  دهاوخ  اجیردت  دوخ  هنامیپ  اب  ار  امـش  هنتف )  ) مچرپ نیا  تسا  هدنکارپ  عماوج  رد  نآ ، ياههورگ  اههتـسد و  هداتـسیا و 
هدنکارپ هنتف و  ماکحتـسا   ) يزور نانچ  رد  و  تسا . یهارمگرب  رـصم  جراخ و  مالـسا  تلم  زا  مچرپ  نیا  ورـشیپ  ربهر  دز  دهاوخ  شتـسد 

هک راب  فرظ  رد  يزیچان  هیقب  کید و  هدـنامهت  دـننام  ياهدـنامهت  رگم  دـنام  دـهاوخن  امـش  زا  عماوج ) رد  شیاـههورگ  اههتـسد و  ندـش 
زا ار  نموم  ناسنا  هدش و  ورد  تالغ  دـننام  دـنکیم  درآ  یغابد و  تسوپ  دـننام  دـلامیم  تخـس  ار  امـش  هنتف  نآ  تسا ) ینتخیر  نوریب  )
زا یئوخ  یمـشاه  موحرم  هتفگ  هب  انب  قوف  تالمج  زیر . ياـههناد  ناـیم  زا  ار  تشرد  هناد  غرم  ندـیزگرب  دـننام  دـنیزگیمرب  امـش  ناـیم 

ار نآ  لبقام  هدیزگرب و  ترضح  نآ  نانخس  زا  هیلع  هللاهمحر  یضر  دیس  تسا . عطقنم  هتشذگ  تالمج 
يددعتم مئالع  اههنتف و  ثداوح و  یمالسا  ربتعم  عبانم  رد  دباییم . ققحت  نامزلا  رخآ  ياههنتف  رد  هک  یثداوح  مئالع و  تسا …  هتخادنا 

دوخ بطق  رب  تلالـض  مچرپ  تسا : هدمآ  نینچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  رد  هلمج  نآ  زا  تسا . هدش  هداد  تبـسن  نامزلارخآ  هب 
يارب اهیگماکدوخ ، تافارحنا و  ناراداوه  نایماح و  هکلب  دـشاب ، رذـگدوز  تانایرج  کی  اـهیهابت  هک  تسین  ناـنچ  ینعی  دوشیم ، بصن 

دننکیم و عضو  ار  يدئاقع  دنزاسیم و  اهیژوئدیا  حالطصاب  یتح  دنیامنیم و  دنلب  اهمچرپ  دننکیم و  زاب  ینادیم  دوخ  ياهزات  تخات و 
فرحنم لامک  دـشر و  یگدـنیوج  لادـتعا و  زا  ار  نایمدآ  حاورا  وشتـسش و  ار  اـهزغم  يژولوئدـیا  هفـسلف و  ملع و  بتکم و  ماـنب  هاـگنآ 

انعم هچ  قح  تسا ؟ مادک  لقعت  هچ ؟ ینعی  هشیدنا  دـنیوگیم : احیرـص  هک  دـنکیم  ادـیپ  تدـش  يدـحب  تلالـض  نیا  یهاگ  دـنزاسیم .
يروـطب ار  اههیرخـس  زنط و  اهدـیدرت و  راـکنا و  نیا  همه  تسا ؟ ياهغیـص  هچ  لاـمک  دـشر و  دروـخیم ؟ درد  هچ  هب  تلادـع  دـهدیم ؟

ار تافارحنا  هنوگنیا  هک  ياهنتف  دـنزادرپیم ! زین  اهنآ  زا  عافد  هب  یتح  هدومن و  رواب  ار  اهنآ  ناحولهداس  هک  دـننکیم  نایب  غیلبت و  هنارهاـم 
سح قوف  لئاسم  هرابرد  ار  ياهدع  دهدیمن ، رارق  ریثات  تحت  لاونم  کیب  ار  اهناسنا  همه  دزاسیم ، عیاش 

جراخ هنتف  نیا  ورشیپ  ربهر  دزاسیم . هابت  دهدیم و  رارق  ریثات  تحت  یلکب  ار  رگید  یـضعب  و  دیامنیم ، هفالک  ار  یهورگ  دنکیم . رتسا 
هت ورـسیب  نابایب  ناهارمگ  ناگدـشمگ و  دوخ  هدـننک ، هارمگ  ياههنتف  ای  هنتف  نآ  نارادهیـالط  تسا . تلالـض  رب  مئاـق  مالـسا و  تلم  زا 

ملاس یناور  زغم و  نم …  نم ، نم ، کلهم  ياهنافوط  نایم  رد  هک  دنتـسه  یگماـکدوخ  يروحم و  دوخ  رب  تمواـقم  تقاـمح و  لـهج و 
بلط و تعفنم  یحطـس و  نارادناج  هک  ار  تیرثکا  اذل  دـنراد ، رایتخا  رد  ار  تردـق  زا  یفلتخم  لاکـشا  نوچ  و  تسا . هدـنامن  نانآ  يارب 

یلع قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  سانلا  مالسلاامهیلع : یلع  نب  نیسح  هللادبع  یبا  ماما  لوقب  هک  دننکیم  بلج  دوخ  يوسب  دنتـسه  ارگ  تذل 
اب ندیـشچ  يارب  ار  نید  دنیایند و  هتخاب ) دوخ   ) ناگدنب مدرم   ) نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذا  مهـشئاعم و  هب  ترادام  هنوطوحی  مهتنـسلا 

ياهنیدـتم دـنوش ، هیفـصت  اهـشیامزآ  اب  هکیماگنه  دـندرگیم و  دـنزیم ، رود  ناب  ناشـشاعم  هکیمادام  نید  رود  هب  دـنهاوخیم ، ناشنابز 
دنناـم ياهدـنامهت  رگم  امـش  زا  دـنامیمن  عـقوم  نآ  رد  : ) دـیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنکدنا ). یعقاو 

ندیزگرب دننام  دنیزگیمرب  امش  نایم  زا  ار  نموم  ناسنا  و  : ) دیامرفیم سپس  کید .) هدنامهت 
، دنیچیمرب نایم  زا  ار  هتسجرب  ياهناسنا  تسخن  نامزلارخآ  ياههنتف  هک  تسا  نیا  هلمج  رهاظ  زیر ). ياههناد  نایم  زا  ار  تشرد  هناد  غرم 
اب نامایب  هزرابم  اب  اههنتف  نآ  نادـنمتردق  ای  دـنوریم و  نیب  زا  اجیردـت  هعماج ، نتم  زا  نتفر  رانک  يریگهشوگ و  اب  نانآ  دوخ  ای  هکنیاـب 

مکب بهذت  نیا  دنزاسب . هدامآ  دوخ  يارب  ار  زات  تخات و  نادیم  ات  دننکیم  فذح  هعماج  زا  ار  نانآ  نامیا ، اب  گرزب و  ياهتیـصخش  نآ 
نیا مدرم ، يا   ) بایا هبیغ  لکل  و  باتک ، لجا  لکلف  نوکفوت ؟ ینا  و  نوتوت ، نیا  نم  و  بذاوکلا ؟ مکعدخت  و  بهاغلا ، هیتت  و  بهاذملا ،

زا دـبیرفیم ؟ ار  امـش  هنوگچ  اهغورد  و  دزاسیم ؟ ناتنادرگرـس  نابایب  نیمادـک  رد  اـهیکیرات  و  دربیم ؟ اـجکب  ار  امـش  فلتخم  ياـههار 
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يارب تسا و  یباتک  یتدم  ره  يارب  دیوشیم ؟ فرحنم  مالسا  میقتسم  طارص  زا  دصقم  نیمادکب  و  دنروآیم ؟ نتخات  امش  رب  هار  نیمادک 
اهغورد هدش و  مگ  اهیکیرات  رد  هک  دیمهفیم  الصا  دنربیم ؟ اجکب  ار  امش  اهراتفر  دئاقع و  نیا  هک  دیاهدرک  رکف  ایآ  یتشگرب  یبایغ  ره 
ناونعب دـصقم  يوسب  تکرح  اهنآ  همه  یلک  عماـج  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  یفلتخم  یناـعم  ياراد  بهذـم  هملک  تسا ؟ هتفیرف  ار  اـمش 

دنکیم لاوس  مدرم  نآ  زا  یخیبوت  ماهفتسا  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . نامرآ 
يروط ادرف  دینکیم ، رکف  يروط  زورما  دنناشکیم . اجکب  ار  امـش  لائدـیا ، راتفر  ناونعب  یناور  يزغم و  ياهتکرح  نیا  منیبب  دـییوگب  هک 

ارنآ فالخ  ادرف  دـیزرویم ، داقتعا  يزیچب  زورما  دـیردیمرب ! بش  دـیزودیم و  زور  دـیردنا  ضقاـنت  یتش  مکیعـس  دیـشیدنایم - رگید 
لوحتم تایرظن  اهیریگ و  فده  اهـشور و  نآ  اعقاو  ایآ  دیراد !؟ یلیلد  دوخ  ندوب  هعاسلا  قولخم  نولت و  نیا  يارب  اعقاو  ایآ  دـیریذپیم !

ياهتیصخش لوقع و  اهترطف و  ياراد  اعقاو  دیراد ، لقعت  عون  دنچ  دیراد ، تیصخش  دنچ  امـش  منیبب  دییوگب : نمب  دزاسیم !؟ عناق  ار  امش 
يزغم و تاکرح  همه  هاگنآ  دیامن و  نییعت  دوخ  یگدنز  يارب  العا  فده  کی  یمدآ  هک  تسا  نیا  لقع  تباث  هدعاق  دـیتسه !؟ ضقانتم 

نیا زا  هک  یسک  دیامن . هیجوت  فده  ناب  دنوشیم ، روظنم  هلیـسو  ناونعب  یهاگ  هک  یبسن  ياهفده  باختنا  اب  ار  دوخ  ینالـضع  یناور و 
دوخ یگدنز  هیجوت  یئاناوت  هک  یسک  و  درادن . ار  دوخ  تایح  هیجوت  ریـسفت و  یئاناوت  هک  تسا  یعطق  دنک ، فلخت  ینالقع  تباث  هدعاق 

دهاوخ ینورب  ياهورین  ینورد و  زئارغ  هاگآان  هلیـسو  هناهاگآان  مه  وا  دوخ  درگنیم  هلیـسو  مشچ  اب  ار  ایند  مدرم  همه  هکنانچ  درادـن  ار 
صتخم زا  یکی  هک  تسا  یگدنز  هیجوت  ریسفت و  زا  یناوتان  هجیتن  یگدنز  رد  يریگ  فده  رد  یگدنکارپ  دوب .

ناوتیم مه  تیبرت  نیا  اـب  ار  ناـیرج  نیا  اـهغورد . زا  ندروخ  بیرف  تسا و  اـهیکیرات  رد  ندز  اـپ  تسد و  ندـش و  مگ  نآ  یـساسا  تا 
زا یناوتان  و  تسا ، یگدـنز  هیجوت  ریـسفت و  زا  یناوتان  یعطق  جـئاتن  ندز  اپ  تسد و  اـهیکیرات  رد  ندروخ ، ار  اـهغورد  بیرف  هک  تفگ :

گنراگنر يرسکبس و  لولعم  یگدنز  يالعا  فده  ندرک  مگ  تسا و  یگدنز  يالعا  فده  ندرک  مگ  لولعم  یگدنز  هیجوت  ریسفت و 
ناوتیم اذل  دشابیم . ضقانتم  داضتم و  ياهـشور  اههتـساوخ و  تارکفت و  تاداقتعا و  ربارب  رد  صخـش  نتفرگ  رارق  ریثات  تحت  ندـش و 

اجنیا رد  تسا . هدومرف  نایب  هتـسویپ  هتـشر  کی  رد  ار  تالولعم  للع و  نایرج  ریـسفت  دروم  تـالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفگ :
ءارقتسا و اب  میشیدنیب . مینک و  فقوت  دبیرفیم ). ار  امش  اهغورد  و   ) بذاوکلا مکعدخت  هلمج و  نیا  يور  دنچ  یتاظحل  هک  تسا  بسانم 
تامدـص و تدـش  ناـب  هزادـنا و  نآ  اـهناسنا  نیا  هک  درک  هدـهاشم  ناوـتیم  ار  تقیقح  نیا  يرـشب ، خـیرات  تشذگرـس  رد  یفاـک  عـبتت 
ناگدـنرد و اـهنوعاط و  اهیناشفـشتآ و  اـههلزلز و  اـهابو و  زا  تـسا ، هدوـب  ـالتبم  ناـیوگغورد  ياـهغورد  زا  هـک  اهطوقـس  اهیتخدـبدب و 

مدرم يا  دـندرکیم : یفرعم  نینچ  ار  نانآ  دـننک ، طلـسم  اهناسنا  رب  ار  دوخ  گرم  هک  ياهیرامیب  یتح  هبادرگ و  اـهنافوط و  ناگدـنزگ و 
نیا

وا يرادمامز  تنطلـس و  هک  نیمه  دراد  یحور  یقرت  ءالتعا و  ياهزادناب  تسا و  هتفای  دشر  يردقب  تسا ، ناسنا  يردقب  دیزی ، نم  دنزرف 
اـهخاک و دـش ! دـهاوخن  هتخیر  قـح  اـنب  نوـخ  هرطق  کـی  تشگ ! دـهاوخ  نیرب  تشهب  هب  لدـبم  زور  ناـمه  رد  نیمز  يور  دـش ، عورش 

نم دنزرف  نیا  هک  یتقو  دنام ! دهاوخن  نیمز  يور  نیا  رد  خوک  ددع  کی  هک  دش  دهاوخ  هتخاس  ناگمه  يارب  للجم  هوکشاب و  ياهرصق 
يور رد  تلادع  دسرب  تنطلس  هب  مریگب ) تعیب  وا  يارب  اهامش  زا  ریشمش  روزب  ماهدش  روبجم  اهامـش  ینادان  تهج  هب  تعاس  نیا  رد  هک  )

زغم اب  ردام  زا  اهناسنا  همه  تشاد ! دـهاوخن  دوخ  عون  مه  هب  نتفگ  روز  یئاـناوت  يدـحا  چـیه  هک  تشگ  دـهاوخ  اـمرفمکح  ناـنچ  نیمز 
صاخـشا زا  هنارگ  یلواـیکام  ساـسایب و  ياههدـعو  نیا  اـهییوگغورد و  نـیا  بوـخ ، دـش ! دـنهاوخ  هدـییاز  ینرق  سیوا  لد  انیـسنبا و 

شیپ زا  اههدـعو  اهییوگغورد و  نیا  نودـب  روبزم  صاخـشا  راک  الـصا  هکلب  تسین ، دـیعب  اهنت  هن  توهـش  ریـسا  ماقم و  هدرب  هماکدوخ و 
ياههدعو اهییوگغورد و  نیمه  يانبم  رب  يرشب  خیرات  زونه  هک  تسا  نیا  تسا  دیدش  فسا  غیرد و  یتفگـش و  ياج  هک  هچنآ  دوریمن .

.( تسا هدرک  رک  ار  کلف  شوگ  یلومعم  حالطصاب  ماهدیـسر و  لماکت  هب  نم   ) دایرف لاح ، نیا  اب  دنکیم و  یط  ار  دوخ  نایرج  ساسایب 
تسا كدنا  هچ  و 
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ار وا  تردق  لمع و  نادـیم  صولخ  قدـص و  نیمه  هچ  رگا  دـشاب ، هداهن  صولخ  قدـص و  رب  ار  دوخ  تکرح  يانبم  هک  ياهعماج  ای  درف 
اب رشب  دارفا  بلغا  هک  تسا  هدش  هچ  هک  دنشیدنیب  هلاسم  نیا  هرابرد  نایبرم  ناملعم و  هک  تسا  مزال  اذل  مینیبیم . هکنانچ  دزاسب ، دودحم 
ار وید  بجع  تسین  ناگدـشمگ  زا  بجع  دـنروخیم ! ار  غورد  بیرف  زاب  دنـشچیم  مه  ار  نآ  ررـض  دنونـشیم و  ار  غورد  اـهراب  هکنیا 

رادروخرب يرتهزات  هزات و  یگدنز  زا  هظحل  ره  یمدآ  هک  تایح  صتخم  نیا  هک  دسریم  رظنب  یماصتعا ) نیورپ   ) تسا نتخانشن  ندید و 
يارب دوجو  غاب  هک  دریذپب  دزاسب و  لتخم  ار  وا  ناور  زغم و  اهیدیمون  سای و  دراذگن  دـنک و  عفد  دوخ  زا  ار  هضراع  ياهیراوگان  دـشاب و 
يرب غاـب  نیا  زا  مد  ره  هک - دـنادب  اـعقاو  ینعی  دروآیم ، ناـغمرا  هب  ار  يدـیدج  ياـههویم  نیحاـیر و  اـهلگ و  هظحل  ره  هاـگآ  ياـهناسنا 
یعیبط قوف  تمظع  دناوتیم  ییاهنت  هب  هک  تسا  ياهنوگ  زاجعا  هدـنزاس  هدـنزرا و  رایـسب  صتخم  دـسریم  يرت  هزات  زا  رتهزات  دـسریم 
فرط ره  زا  ار  اهناسنا  ام  هک  ار  نآ  جـئاتن  نیناوق و  زا  تلفغ  اب  ار  هدـنزرا  رایـسب  صتخم  نیا  ام  دـیابن  یلو  دـنک . تاـبثا  ار  تاـیح  ندوب 

د  ) هک مینک  هزرابم  لوقعم  تایح  دض  تلفغ  نیا  اب  دیاب  ام  ینعی  مینک ، هابتشا  دناهدرک  هطاحا 
رتفد رد  فیطل  یناتـساد  يولوم  میـسانشن .) ارنآ  یلو  مینیبب  ار  وید  رگید  راب  میدوب ، هدرک  دـهاشم  ار  وا  يراکبان  میدوب و  هدـید  هک  ار  وی 

ار وا  رم  دوب و  يرزاگ  نآ  تسا  ام  لاح  دقن  تقیقح  دوخ  ناتساد  نیا  ناتسود  يا  دیونشب  وا  دوخ  لوقب  هک  تسا  هدروآ  يونثم  زا  مجنپ 
زور دوبن  اجنآ  بآ  ریغ  ندروخ  رهب  هانپیب  اونیب و  بش  زور و  هایگیب  یخالگنس  نایم  رد  يرغال  نت  یهت  مکشا  شیر  تشپ  يرخ  کی 
هتسخ داتف  یگنج  رن  لیپ  اب  ار  ریش  دوب  هشیپ  شدیص  دوب و  اجنآ  يریش  دوب  هشیب  ناتـسین و  یلاوح  نآ  دوبک  روک و  نآ  رد  دب  رخ  بش  و 
دندب ناشیا  ریش  راوخ  یقاب  هکناز  راوخ  تشاچ  زا  دد  دندنام  اونیب  راکـش  زا  فعـض  نآ  دنام ز  او  یتدم  دایطـصا  زا  دنام  ریـش و  نآ  دش 

شنوسف ور  رازغرم  درگب  یبای  يرخ  رگ  وش  دایـص  نم  رهب  ار  يرخ  رم  ور  دومرف  ار  هابور  کی  ریـش  دـندمآ  گنت  دـش  روجنر  نوچ  ریش 
نآ زا  دـعب  مریگب  سپ  رخ  محل  زا  یتوق  مباـیب  نوچ  وگب  ینادـیم  هک  ییاـهنوسف  ناز  وجب  نم  رهب  واـگ  اـی  يرخ  اـی  راـیب  شناـبیرف  ناوخ 

اجنیا رتدوز  نادرگ  مرن  شـشوخ  ياهنخـس  زا  نوسف و  زا  اون  رد  ار  امـش  مشاب  ببـس  نم  امـش  یقاـب  مروخیم  نم  یکدـنا  رگد  يدـیص 
كیم ادیپ  ار  رزاگ  رخ  نامه  دتفایم و  هار  هابور  ششک 

مینک و وپاکت  شالت و  میورب و  زیخ  رب  ياهداد ؟ نت  اهیزورهریت  یتخبدـب و  نیاب  ارچ  دـنکیم - زاـغآ  ییوگ  تحیـصن  رخ  نآ  يارب  دـن و 
کی ره  تمـسق  دهدیم  يزور  قازر  ار  هلمج  دوخ  راک  لابند  ورب  دیوگیم : دنکیم و  هیکت  لکوت  هب  رخ  میروایب . تسدب  لالح  يزور 

راک و تلیضف  رد  دنکیم و  عورش  هابور  هاگنآ  تست  يربصیب  اهـششوک ز  جنر و  تسج  ربص  هک  ره  شیپ  دیآ  قزر  دهنیم  شـشیپ  هب 
هک هابور  دهدیم و  حیجرت  ار  لکوت  هک  رخ  نایم  وگتفگ  بیترت  نیدب  دهدیم . ار  هابور  باوج  رخ  رگید  راب  دهدیم ، نخـس  داد  شالت 
ربص دیوگیم : دنکیم و  عناق  ار  رخ  شیاهیزاب  نابز  اهیزادرپرکم و  اب  هابور  هرخالاب  ات  دنکیم  ادـیپ  همادا  دـنادیم  مزال  ار  شالت  راک و 

يرازغرم رابیوج  درگ  هزبس  اجنآ  رچیم  رازغرم  يوسب  اجنیز  نک  لقن  خارف  قح  ناـهج  دـشاب  یقمحا  خالگنـس  کـشخ و  يارحـص  رد 
همشچ یکی  يو  رد  فرط  ره  دوب  ادیپان  هزبس  ردنا  رتشاک  دور  اجنآ  وا  هک  ناویح  نآ  مرخ  نایم  ات  اجنآ  ردنا  هتسر  هزبس  نانج  دننام  زبس 

دنک اـت  درب  جرم  يوسب  شهاـبور  هکنوچ  داد - تکرح  ار  اونیب  رخ  هرخـالاب  تفگ و  تفگ و  هاـبور  ناـما  رد  هفرم  ناوـیح  ناردـنا  ناور 
ندمآ کیدزنب  ات  دربن  زا  ریش  نآ  ریش و  زا  دوب  رود  درم  درخ و  هلمج  هب  شریش 

نازات هوک  ياپب  ات  تخیرگ  تشگرب و  دید و  شرودز  رخ  لوح  ناکما  هوق و  شدوبن  دوخ  لوه  ریـش  يدنلب  زا  درک  يدبنگ  درکن  يربص 
بلاغ ياهلمح  كدـنا  هب  سپ  يوغ  نآ  دـیآ  وت  کیدزنب  ات  اغو  تقو  رد  ربص  يدرکن  نوچ  ام  هاش  ياک  ار  ریـش  هبور  تفگ  تخیر  لعن 

وت بآ  دشرهاظ و  وت  فعض  تخیرگ  دید و  ياهلمح  دوب و  رود  باستحاوربص  تسنامحر  فطل  باتش  لیجعت و  تسناطیـش  رکم  يوش 
ار وا  ارم  ندروآ  زاـب  درخ  زا  رگید  راـب  یناوت  رگ  روک …  ناداـن و  دوخ  فعـض  زا  مدـب  دوخ  روز  تساـجرب  متـشادنپ  نم  تفگ  تخیر 

تفگ ارت  مشخب  اهدیـص  سب  نآ  زا  دعب  ارم  رخ  نآ  دنک  يزور  ادخ  رگ  نفب  شیرایب  دشاب  نک  دـهج  نم  وت  زا  مراد  رایـسب  تنم  درتسم 
مرآ نوچ  کیل  دیعب  نیا ، دشابن  وا  يرخ  زا  دید  هک  یلوه  دوش  شـشومارف  سپ  دهن  يرهم  یمع  زا  وا  لد  رب  دهد  يرای  ادـخ  رگ  يرآ ،
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رخ دیاین  مکیدزن  هب  ات  نت  هتشگ  لخلخم  مروجنر  تخـس  نم  هک  مدرک  هبرجت  يرآ  تفگ  زاب  لیجعت  زا  یهدن  شدابب  ات  زاتم  وت  ار  وا  رم 
واک راـگدرک  اـب  رخ  تسا  هدرک  اـههبوت  یتلفغ  ار  وا  لـقع  دـشوپب  اـت  یتمه  هش  زا  تفگ  هبور  تفر  ماوق  رب  مشاـب  هتفخ  مبنجن  نم  ماـمت 

لقع و ع ودع  ام  مینز  مهرب  نف  هب  ار  وا  هبوت  راکبان  ره  هرغ  ددرگن 
يرای وت  نوچ  زا  رخ  تفگ  رخ  دزن  هب  ور  دوز  دمایب  سپ  دـتفایم - هارب  ریـش  فرطب  وا  ندروآ  رخ و  نتفیرف  يارب  هابور  مینـشور …  دـه 

! نز هجنپ  يدرک  ریـش  اـب  ارم  هک  نم  وـت  اـب  مدرک  هچ  ادرمناوجاـن ، ارم  يدرب  اـهدژا  شیپ  هب  هک  ارت !؟ نم  مدرک  هـچ  ادرمناوجاـن ، رذـحلا 
رد یگدـنزگ  رارـضا و  هکنیا  تابثا  رد  اسر  دـیفم و  رایـسب  تانایب  زا  سپ  دونع  يا  وت  رهوگ  ثبخ  ریغ  دوب  هچ  مناـج  اـب  وت  نیک  بجوم 

دوخ همعط  دردـب و  ار  وا  هک  هدرب  ریـش  دزن  هب  هداد و  بیرف  ار  رخ  دراد  هک  ثیبخ  تنیط  اب  هابور  نآ  و  تسا ، تادوجوم  زا  یـضعب  داـهن 
نیهور ز رخ  تفگ  دنکیم - زاب  دوب ، هدرب  ریش  دزنب  ار  رخ  هتفگ و  هک  ییاهغورد  هثداح و  لیوات  هب  ناهد  دوخ ، هئربت  يارب  هابور  دزاسب .

ییآیم يور  نیمادک  اب  درک  تخس  هیرک و  ار  تتـشز  يور  درک  تخبدب  ارت  هک  ییادخ  نآ  ور  تشز  زا  وت  يور  منیبن  ات  ودع  يا  مشیپ 
يدروآ زاب  ار  لیئارزع  يور  مدیدب  ات  رازغرم ! رد  مربهر  نم  ارت  هک  راکشآ  ناج  نوخ و  رد  ياهتفر  ندگرک  درادن  يرغـس  نینچنیا  نمب 

زا وا  ندید  اب  هتفر و  ریـش  هاگدـید  ات  هابور  ياهیراکبیرف  اهغورد و  هب  هیکت  اب  هک  دـنکیم  فارتعا  رخ  هک  دـیئامرف  تقد  ار  لیوست  نف و 
ونکا تسا . هداد  حیجرت  رارقرب  ار  رارف  دیدش  تشحو 

ناج مرو  ناج  مرخ  ای  منارخ  گـنن  نم  هچ  رگ  ماهدـیمهف - ارت  ياـهیراکلغد  رگید  نم  مروخیمن ، ارت  ياـهفرح  لوگ  نم  دـیوگیم : ن 
ار دوخ  نوگنرـس  هوکـش  نآ  بیهن  زا  ناج  لدیب و  نامز  رد  یتشگ  ریپ  يدید  لفط  نامایب  لوه  مدید ز  نم  هچنآ  مرخ  یک  ار  نیا  مراد 

نیز اشگ  رب  ننملاوذ  ياک  ادخ  اب  مدرک  دـهع  بیجحیب  باذـغ  نآ  مدـیدب  نوچ  بیهن  زا  مد  نآ  رد  میاپ  دـش  هتـسب  هوک  مدـنکفا ز  رد 
رذن مدرک  دهع  نیا  زا  دعب  سک  هسوسو  مشونن  ات  دروخ - مهاوخن  راکبان  يا  ارت  ياهغورد  بیرف  رگید ، نیا  زا  سپ  نم  ياپ  وت  یگتـسب 

يدیـسر نم  ردنا  هنرو  دومرف - تیانع  فطل و  نمب  ادـخ  نم  ياهیه  يراز و  اعد و  ناز  نم  ياپ  مد  نآ  درک  هداشگ  قح  نیعم  يا  مدرک 
تاذ قح  نیرقلا  سئب  يا  رکم  زا  نم  يوس  نیرع  ریـش  نآ  تداتـسرفب  زاـب  ثیبـخ ، راـکبان  يا  رخ  ریـش ، هجنپ  ریز  رد  يدـب  نوچ  رن  ریش 
کیل تسین  درد  ار  ام  فاـص  هبور  تفگ  دـمآ و  رب  يزاـب  هطلاـغم  هار  زا  راـب  نیا  هاـبور  دـب  راـی  زا  دـب  راـم  هب  دوب  هک  دمـصلا  هللا  كاـپ 
نابحم رب  نمب  رگنم  دوخ  تشز  لایخ  زا  لغ  هن  مراد  یـشغ  هن  وت  اب  هنرو  لد  هداس  زا  تسا  وت  مهو  همهنیا  تسین  درخ  یمه  تـالییخت و 

زا ا رهاظ  دیآ  هچ  رگ  افص  ناوخا  رب  ربوکین  نظ  نظءوس  يراد  هچ  زا 
دب دوبن  هک  دیابیم  لقع  ناحتما  روج و  درک  رگ  یقفـشم  دیرب  مه  زا  ار  رای  نارازه  دص  دیدپ  دـش  نوچ  دـب  مهو  لایخ و  نآ  افج  ناشی 
رخ هک  مه  ردق  ره  روناج  زیزع ، رخ  يا  ینکیم  هابتـشا  مسلط  نآ  دوب  دـبن  دـب  يدـید  هچنآ  مسق  تشز  مدوبن  گردـب  نم  هصاخ  نامگ 

ار تقیقح  و  دنوشیم . نادیم  دراو  یگدـنز  رد  مه  اهیرگوداج  يراکمسلط و  تالیخت و  تامهوت و  هک  دـمهفب  رادـقم  نیا  دـیاب  دـشاب 
ار ور  هر  تسه  میب  عبط و  لایخ و  مهو و  ملاع  هک - ینادـب  دـیاب  نیقی  دـنمجرا ، رخ  يا  نیبب  دـنهدیم . شیامن  تقیقح  ار  لطاب  لـطاب و 
وت دیاب  متـشاد ، دب  تین  نم  نک  ضرف  میرذگب ، اهنیا  زا  لایخ  بادرگ  مهو و  راحب  رد  لابج  نوچ  ياهلقع  هتـشگ  قرغ  میظع  دـس  یکی 
نیا لباقم  رد  اطخ  نارای  زا  دنیامرف  وفع  ار  ردـق  شلاگـسدب  نآ  يدـب  رو  يرذـگ  رد  نم  زا  ینک و  وفع  یتسه ، نم  يافو  اب  تسود  هک 

صرح دمآ  بلاغ  تفج  دوب  رخ  اب  بکلا  عوج  کیل  تفگ  عفد  ار  وا  دیشوک و  یسب  رخ  هابور - ياهیزاب  هطسفس  هطلاغم و  غورد و  همه 
دوب هتـشگ  تسا  هدمآ  رفک  نوکی  نارقف  داک  تسد  داد  قیاقح  شک  یلوسر  ناز  فیغر  قشع  درب  ار  اهولگ  سب  فیعـض  دش  شربص  و 

نم تسنیا  تایح  رگ  مهراو  يراب  عوج  باذع  نیز  ریگهدرم  هرکی  تسا  رکم  رگا  تفگ  ریسا  ار  تعاجم  رخ  نآ 
ناـقمحا رب  ار  گرم  دـنک  ناداـن  قمحا و  روک و  صرح  درکب  یطبخ  يرخ  زا  مه  تبقاـع  دروـخ  دـنگوس  هبوـت و  لوا  رخ  رگ  ما  هبهدرم 

اهغورد و زا  نتفرگ  رارق  ریثات  تحت  یساسا  هتکن  اج  نیمه  زا  نادواج  ناج  بآ  دنرادن  هک  نارخ  ناج  رب  گرم  ناسآ  تسه  دنک  ناسآ 
هجیتن ار  ماگنهبان  گرم  دزاـسیم و  ناداـن  قمحا و  ار  یمدآ  هک  عمط  صرح و  زا  تسا  تراـبع  هک  دوشیم  نشور  اـهیزابهقح  اـهلغد و 
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ار رخ  تشوگ  ریـش  ریلد  ریـش  نآ  شدرک  هراپ  هراپ  ریـش  شیپ  ات  کهبور  ار  رخ  درب  هاـبور - ياـهغورد  اـهیراکبیرف و  هرخـالاب  دـهدیم .
هنوچ نامز  نآ  شلد  دـنب و  رگج  نآ  دروخ  کهبور  دروخ  یبآ  اـت  همـشچ  يوس  تفر  دد  ناطلـس  نآ  شـشوک  زا  دـش  هنـشت  دروخ و -

هک دش ؟ هچ  لد  وک ؟ رگج  ار : هبور  تفگ  رگج  هن  دب  لد  هن  رخ  زا  لد  تسج  روخب  همشچ  زا  تشگاو  نوچ  ریش  شلـصاح  دش  یتصرف 
هوک ناو ز  زیختـسر  نآ  هدید و  تمایق  نآ  رگد !؟ راب  يدمآ  اج  نیدب  یک  رگج  اب  لد  ارو  يدوب  رگا  تفگ  دـب  ود  نیز  ار  روناج  دـشابن 

، تشاد لد  لقع و  مهف و  رخ  نآ  اعقاو  رگا  ینعی  يدـمآ !؟ اجنیدـب  یک  رگید  راـب  يدـب  لد  اـی  ارو  يدوب  رگج  رگ  زیرگ  لوه  زا  نداـتفا 
زآ صرح و  ناسنیدب  يرآ ، تخادنا . گرم  ناماد  هب  ار  دوخ  رگید  راب  هنوگچ  كانلوه ، هرظنم  نانچ  ندید  زا  سپ 

ار نانآ  اهغورد  و   ) بذاوکلا مهعدـخت  و  مالـسلاهیلع : نینموملاریما  لوقب  ددرگیم و  یـشیدنا  تبقاع  لقع  كرد و  نتفر  نیب  زا  بجوم 
، تسا هدـش  هجوتم  مه  دـیدحلایبا  نبا  هکناـنچ  یتـشگرب ) یتـبیغ  ره  يارب  و  تسا ، یباـتک  یلجا  ره  يارب   ) يدـعب هلمج  ود  دـبیرفیم ).

هتبلا تسا . یـضر  دیـس  موحرم  باختنا  قوذ  هب  طوبرم  لـصو  عطق و  نیا  درادـن و  اـهنآ  اـب  یطاـبترا  تسا و  یلبق  تـالمج  زا  هتخیـسگ 
نآ دـسریم . رظنب  دـیعب  یلو  دومن  نایب  یلبق  تالمج  هلمج و  ود  نآ  نایم  طاـبترا  يارب  ار  یهجو  یلک ، رایـسب  لـیوات  کـی  اـب  ناوتیم 

اهـششوک اهرادرک و  همه  جئاتن  هک  دراد  ررقم  ینایاپ  نایرج  نآ  دیریگب ، رارق  مه  یگدـنز  نایرج  هنوگره  رد  هرخالاب  هک  تسنیا  لیوات 
رخآ دوـش  راـگرپ  يراـک  دـنک  هک  سک  ره  تسا - یتـشگرب  یتـبیغ  ره  يارب  و  تسا . هدرک  هریخذ  ناـسنا  يارب  ار  تاـکرح  هنوـگره  و 

زاب هرئاد  میـسرت  دـننام  دـیدرک ، زاغآ  هطقن  کی  زا  رگا  هک  تسا  نانچ  یگدـنز  نادـیم  رد  تکرح  منیبیم  وت  راـک  زا  ار  ملاـع  یتشگرب 
هورـضحا مکینابر و  نم  اوعمتـساف  تسا . هتفرگ  ارف  ار  یگدنز  ادتما  رگیدکی ، هباشم  طاقن  هک  ینعم  نیاب  ای  دیـسر ، دـیهاوخ  هطقن  نامهب 

رضاح وا  زا  شریذپ  يارب  ار  ناتیاهلد  و  تسا ، امش  نایم  رد  هک  ینابر  یناسنا  نآ  زا  دیونشب   ) مکب فته  نا  اوظقیتسا  مکبولق و 
تسا ینابر  ياهناسنا  رایتخا  رد  طقف  لوقعم ) تایح   ) ریسم رد  تکرح  يارب  تیبرت  میلعت و  دیوش ). رادیب  درک  ادص  ار  امـش  رگا  و  دینک ،

یگنوگچ یناـبم و  لوصا و  بهذـم  نیرکنم  هب  خـساپ  دـشابیم و  ناـنآ  لوا  فیدر  رد  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  هک 
عقوم رد  بناجنیا  لزنم  رد  هک  یناملآ  دنمشناد  ریام  روسفورپ  ياقآ  لوقب  ای  ياهفرح  هفسالف  رایتخا  رد  لوقعم ) تایح   ) ریسم رد  تکرح 
رارق يرـشب  زغم  تالوصحم  ریثات  تحت  هک  یناسنا  مولع  نادنمـشناد  نینچمه  و  تسین . هفـسلف  نادـنمراک  رایتخا  رد  دـندومن  ریبعت  ثحب 

تکرح يارب  تیبرت  میلعت و  هک  دننآ  زا  رتناوتان  یـصخش  ياههتـساوخ  هتخاس و  شیپ  لوصا  يرادقم  زا  هدـش  هتخاس  کنیع  اب  هتفرگ و 
نداد رارق  یئاهناسنا  هک  تسین  نیا  زارتحیرص  يرـشب  تامولعم  رد  یـضقانت  چیه  دنهدب . ماجنا  اهناسنا  يارب  ار  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد 

زا یکی  ار  وا  دـننک و  یقلت  نارادـناج  رگید  زا  رتهدـیچیپ  یناویح  ار  ناـسنا  فرط  کـی  زا  هک  دـنریگب  هدـهعب  لـماکت  ریـسم  رد  ار  مدرم 
لماـکت هب  میناوتیم  ار  رـشب  نیا  اـم  هک  دـننک  اـعدا  رگید  فرط  زا  دـننادب و  روک  تعیبط  فدـهیب  هاـگآان و  زیخ  تسج و  تـالوصحم 

یه دیوید  يرکف  شور  زا  دهتیاو  ثرون  درفلا  هک  تسا  یضقانت  نامه  نیا  میناسرب ! یناسنا  يالعا  تمارک  یشزرا و 
يزور دنچ  هک  دنک  یقلت  ناویح  کی  ار  ناسنا  هک  دریذـپیم  هنوگچ  مویهدـیوید  هک  تسا : هتفگ  وا  هرابرد  ار  نومـضم  نیا  هتفرگ و  مو 
رایسب ضارتعا  اعقاو  تسا ! تحاران  یگدرب  تیکلام و  زا  لاح  نیا  اب  دریمیم و  دنکیم و  لثم  دیلوت  دباوخیم و  دروخیم و  ایند  نیا  رد 

تالـسارم هک  عقومنآ  رد  لسار  دنارترب  هب  بناجنیا  هک  تسا  یـضقانت  نامه  نیا  داد . خـساپ  ار  نآ  ناوتیمن  یقطنم  چـیه  اب  تسا و  اجب 
لح ارنآ  دنتسناوتن  ینعی  دنتشادن ، ضقانت  نیاب  یخساپ  ناشیا  مدش ، ناشیا  زا  خساپ  راتـساوخ  متـشون و  میتشاد ، ناشیا  اب  یفـسلف  یملع و 

( رنه يارب  رنه   ) راعـش اـب  هک  يرنه  غباون  زا  هتـسد  نآ  هدـهع  زا  لوقعم ) تاـیح   ) ریـسم رد  تکرح  يارب  تیبرت  میلعت و  هصـالخ  دـنیامن .
يراک دزیگنارب ، ار  مدرم  یتفگـش  طقف  هک  يرنه  راثآ  تشم  کی  نتخاـس  اـب  اریز  دـیآیمن . رب  زین  دـنزاسیم ، یفتنم  ارنآ  یعقاو  ياـنعم 

براـجت ناـسنا و  یناور  يزغم و  تیوه  هک  روطناـمه  يرکفتم  بتکم و  چـیه  یلک  روـطب  دوریمن . شیپ  زا  قئاـقح  تاـیعقاو و  هراـبرد 
ینابر دعب  زا  هکنیا  رگم  تشادرب  دهاوخن  یشزرا  تیثیح  تمارک و  اب  ناسنا  تفرشیپ  قیرط  رد  یمدق  نیرتمک  دهدیم ، ناشن  وا  یخیرات 

رتمک هدش و  هدوسرف  دهدب ) ماجنا  تیرشب  يارب  يراک  دناوتیمن  بهذم   ) هک راعش  نیا  هزورما  دشاب . رادروخرب 
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زاربا بهذم  هب  بهذم  یتایح  تازایتما  بهذـمیب و  هعماج  زیگنا  فسا  رایـسب  تشذگرـس  زا  عالطا  نتـشاد  اب  هک  دوشیم  هدـید  یـسک 
رود رشب  هک  تسا  هدش  تابثا  لدکاپ  نارکفتم  همه  يارب  ریخا  نارود  رد  هک  تسا  نیا  قوف  راعـش  یگدوسرف  تلع  یـساسا  دنکن . هقالع 

ار هدافتسا  نیرتدب  دناوتیم  دیفم  يرورض و  هلیـسو  ره  زا  راد ، ینعم  یتسه  رد  تایح  یلاع  ياهـشزرا  رکنم  ای  لهاج  یناسنا و  تیبرت  زا 
ار هدافتسا  نیرتهنامرشیب  ملع  يامظع  تمعن  زا  تفـص  ناویح  رـشب  هک  دننادیم  مه  یناتـسبد  ناکدوک  یتح  ناگمه  زورما  رگید  دیامنب .

يدادادـخ تمعن  نیرتیلاـع  تاـیح ، يـالعا  تمعن  زا  سپ  تفگ : ناوـتیم  تارج  هب  هک  يدازآ  زا  و  دـیامنیم . اـهناسنا  راتـشک  هار  رد 
هیجوت ریـسفت و  يارب  هلیـسو  نیرتهب  هک  بهذم  زا  هدافتـسا  دوس  تفگ : دـیاب  ینیع  هدـهاشم  نیا  اب  دوشیم . هتفرگ  جـئاتن  نیرتدـب  تسا ،

هدید اب  ار  بهذم  هک  ار  صاخشا  زا  یضعب  لئالد  هک  تسا  بسانم  رایسب  لاح  درادن . نآ  تیهام  هب  یطابترا  چیه  تسا ، یناسنا  یگدنز 
: دیوگیم ینارا  یقت  رتکد  میئامن . یسررب  يرصتخم  روطب  زین  ار  اهنآ  ياهخـساپ  حرطم و  اجنیا  رد  دنرگنیم ، تیـساسح  زا  یـشان  یفنم 

هکنآ لاح  دشاب و  تباث  دیاب  دشاب ، حیحص  رگا  بهذم  ملع - اب  بهذم  فالتخا  - 1 دربیم : انف  هبور  ار  بهذم  مهم  تیصاخ  هس  )
نآ تالاح  زا  کی  ره  سپ  دریذپ ، رییغت  ملع  دننام  بهذم  رگا  و  دوشب . دوخ  تاکاردا  رکنم  دناوتیمن  ندـمتم  ناسنا  تسا و  ریغتم  ملع 

هفلتخم بهاذم  مما  ناوریپ و  نیبام  عازن  فالتخا و  دـیلوت  بهذـم  - 2 دنکیم . مودعم  ار  دوخ  دـهدیم و  تسد  زا  ار  قلطم  تحـص  زین 
یمومع و تافـص  ياراد  هدش ، دیلوت  هشیر  کی  زا  مامت  هک  یتروص  رد  دنادیم ، لطاب  ار  نارگید  و  قح ، ار  دوخ  کی  ره  هچ  دـنکیم ،

هراومه تسدریز ، هقبط  ندرک  بولغم  يارب  تسا و  هعماج  همکاح  تئیه  ردتقم و  هقبط  تسد  تلآ  هراومه  بهذم  - 3 دنشابیم . قباطم 
یساسا فالتخا  طقف  دوشیم . بهذم  یساسا  ضارقنا  ثعاب  تافص  نیمه  دنیامنیم . تکرح  فص  کی  رد  هزین  رس  اب  بیلص  حیبست و 

قطنم و هلیـسوب  ار  اهنآ  ملع  هدرپس  تالایخ  تسد  هب  ار  هدوجوم  تامولعم  بهذـم  هک  تسا  نیا  تسا  دوجوم  بهذـم  ملع و  نیب  اـم  هک 
رگید تاـقبط  دـننام  زین  نویناـحور  هقبط  روـهظ  دـیوگیم : باـتک  نیمه  رد  دـیامنیم ). رتلماـک  ندرک  رکف  کـمک  هب  ینعی  تاـیبرجت ،
ناـیم زا  دوخ  يدوخ  هب  هدـش  فیعـض  هتـسناد  مزـالان  ار  اـهنآ  دوجو  خـیرات  هکنیا  درجم  هب  هدوب و  هعماـج  تئیه  دوـخ  تعیبـط  بسحرب 

هک يراودا  رد  تسا . هدوب  نامز  ندمت  هجرد  اب  بسانم  یمومع و  دئاقع  دناهدوب ، دـقتعم  مومع  دـننام  مه  دوخ  هک  اهنآ  دـیاقع  دـناهتفر .
تهداس اب  رشب 

يارب میقتـسم  راک  زا  هک  نویناـحور  دـیامن ، نیماـت  ار  دوخ  یناگدـنز  اـت  دـنکب  تخـس  گـنج  تسا ، هدوب  روبجم  مه  تعیبط  ياوق  نیر 
هب هدنـسیون  دیدش  تیـساسح  اب  هک  تالمج  نیا  رد  دـندوب ). رادهدـهع  ار  یعامتجا  مزال  فیلاکت  هلـسلس  کی  دـندوب ، فاعم  یناگدـنز 

التبم هک  میراذگیم  یناسک  هدهعب  ار  ياود  حرطم و  تفرگ ، رظن  رد  دیاب  هک  ار  یبلاطم  تسا ، هدش  هتفگ  بهذـم  درط  در و  رد  بهذـم 
تیبرت تعیبط  نآ و  هب  لمع  جـئاتن  بهذـم و  تیوه  دـشاب  هتـسناوت  یناسنا ، مولع  رد  نانآ  یفاک  مزال و  تاـعالطا  هدوبن و  تیـساسح  هب 

ار بهذم  مهم  تیصاخ  هس  : ) دیوگیم هدنـسیون  مکی - بلطم  دشاب . هدرک  تفایرد  كرد و  بهذم  زا  هدافتـسا  ءوس  رد  ار  يرـشب  هدشن 
ندمتم ناسنا  تسا و  ریغتم  ملع  هکنآ  لاح  دشاب و  تباث  دیاب  دشاب ، حیحـص  رگا  بهذم  ملع - اب  بهذم  فالتخا  - 1 دربیم : ءانف  هب  ور 
تـسد زا  ار  قلطم  تحـص  زین  نآ  تالاح  زا  کی  ره  سپ  دریذـپ ، رییغت  ملع  دـننام  بهذـم  رگا  دوشب و  دوخ  تاـکاردا  رکنم  دـناوتیمن 

زا تسا  تراـبع  هک  ار  مولع  تباـث  ياـههبنج  هدنـسیون  هک  تسا  هدـش  بجوم  یتـلع  هچ  منادیمن  دـنکیم ). مودـعم  ار  دوخ  دـهدیم و 
! تسا هدوـمنن  نآ  هب  یهجوـت  هـتفرگ و  هدـیدان  تـسا ) وا  بـتکم  هدنـسیون و  لوـبق  دروـم  اـمتح  هـک   ) ینیع ناـهج  رد  مـظنم  ياـهتیعقاو 

نادب هدنسیون  تسیابیم 
عازتـنا مظنم  ياـهتیعقاو  زا  یملع  لوصا  نیناوق و  ناونعب  تادوجوم  طـباور  ءازجا و  تخانـش  رد  نارکفتم  هک  ياهیلک  ياـیاضق  نآ  هک  د 

اطخ هب  ود ) نآ  تخانـش  يارب   ) دوخ تیدوجوم  ینیع و  ناهج  اب  طابترا  رد  ناوارف  دراوم  رد  رـشب  اریز  تسا ، ینوگرگد  لـباق  دـننکیم 
- لاثم ناونعب  دـیامنیم . حیحـصت  ار  دوخ  ياهاطخ  يزغم ، ياـههقراب  زورب  براـجت و  تادـهاشم و  رد  یجیردـت  تفرـشیپ  اـب  دوریم و 
مظن و نودـب  تیعقاو  نیا  دراد و  تـیعقاو  هدـش و  لیکـشت  نـیعم ، ياـهتیفیک  اـب  گرزب  کـچوک و  تارک  يدادـعت  زا  یـسمش  هموـظنم 
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رب یتایرظن  هموظنم  نیمه  اب  تخانـش  طابترا  رد  سومیلطب  میدق ، ياهنارود  رد  یلو  تسا ، ریذـپان  ناکما  دوخ  يارب  هتفای  نیعت  ياهتیوه 
ءافولاوبا دننام  نیملسم  نادنمشناد  زا  یـضعب  هلیـسوب  تایرظن  نآ  ندوب  اطخ  اهدعب  هک  درادیم  زاربا  دوب ، هدرک  كرد  هک  ینیناوق  يانبم 

زین ار  هام  رگید  کچوک  تکرح  کی  هتـسناوت  تسا ، هدرک  فشک  سومیلطب  هک  یتکرح  رب  هوالع  : ) وسورری یپ  هتفگب  انب  هک  یناجزوب 
لاس 929) رد  تافو   ) یناتبلا نانـس  نب  رباج  نب  دمحم  ددرگیم ). راکـشآ  درک  يرتشیب  قیقدت  نآ  رد  ههارب  وکیت  اهدـعب  دـیامن و  مولعم 

تقد د ظاحل  زا  وا  دوخ  دیزرویم و  تدارا  سومیلطب  هب  دوب و  فارشا  هلمج  زا  گرزب  يدرم  یناتبلا  تسا . وا  روشک  راختفا  بجوم 
زا تخاس و  رتو  نیـشناج  ار  بیج )  ) سونیـس تاثلثم  ملع  رد  هک  دوب  یـسک  لوا  تفر و  رتشیپ  زین  سومیلطب  زا  نیلادتعا  میوقت  هعلاطم  ر 
هب ار  زور  بش و  هدیدپ  ود  کینرپوک  زا  شیپ  لاس  دصناپ  هک  تسا  یـسک  ینوریب  ناحیروبا  .( ) دش هجیتن  دـیدج  تاثلثم  مامت  رییغت  نیا 

، لاح نیا  اب  دـندرک . تابثا  ار  سومیلطب  تایرظن  نالطب  نیمز ، برغم  تئیه  ياـملع  يدـعب ، نورق  رد  و  درادیم ). دنتـسم  نیمز  شدرگ 
صوصخم تاریغت  نیارباـنب ، تسا . لوغـشم  دوـخ  راـک  هب  ریغت  نودـب  تباـث و  یـسمش  هموـظنمرب  مکاـح  یعقاو ) نوناـق   ) مظن تیعقاو و 

وا لاثما  هدنـسیون و  زا  دـیاب  نآ . رب  مکاح  نوناـق  مظن و  تیعقاو و  هن  تسا  ینیع  بطق  اـب  كرد ) لـماوع   ) یتاذ بطق  طاـبترا  یگنوگچ 
هتفای رییغت  یکاخ  هرک  نیا  رد  یگدـنز  زورب  زاغآ  زا  تسا ، یملع  نوناق  کی  اعطق  هک  دوخ ) تایح  زا  رادـناج  عافد  نوناق   ) اـیآ دیـسرپ :

!؟ تسا هتفای  رییغت  ترارح ) هدیدپ  رد  ماسجا  ءازجا  طاسبنا  نوناق   ) ایآ تسا !؟ هتفای  رییغت  نارادناج  رد  لسانت  دـلاوت و  نوناق   ) ایآ تسا !؟
بهذم هک  تسا  هدوبن  هجوتم  هدنـسیون  مه  هلاسم  نیا  رد  دشاب ). تباث  دیاب  دشاب  حیحـص  رگا  بهذم  : ) دیوگیم هدنـسیون  مود - بلطم 

کی ياراد  ایند  نیا  رد  یمدآ  یگدنز  - 1 زا - تسا  ترابع  بهذم  تباث  هبنج  ریغتم . تباث و  دراد : هبنج  ود  ملع  دننام  مه 
یفداصت و هدوب ، راد  ینعم  مینکیم ، یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  یتسه  ناـهج  نیا  - 2 تسا . یعیبط  ياههتـساوخ  قوف  هک  تسا  یلاع  فده 

دراد ياهدننیرفآ  یتسه  ناهج  نیا  - 3 تسا . نایرج  رد  یمهم  رایـسب  هجیتن  ای  فدـه  کـی  هب  ور  تسین و  روک  تکرح  ياراد  هدوهیب و 
اب هزرابم  اب  يواسم  تباث  تقیقح  نیا  اب  هزرابم  دنوشیم . هدیمان  هیلامک  تافص  اعومجم  هک  تسا  لالج  لامج و  تافص  همه  ياراد  هک 
هک تسا  نیا  ادخ ، تابثا  لئالد  نیرتنـشور  زا  یکی  هدننیرفآ . نیا  تابثا  يارب  یـصخش  یعون و  لئالد  هفاضاب  تسا . قئاقح  نیرتیهیدـب 

لوبق لباق  دنناوتیم  هک  تسا  وا  تیـشم  ادخ و  دوجو  هب  دانتـسا  اب  طقف  دنوشیم ، هدـید  اهناسنا  تایح  رد  هک  ییاهتمظع  اهـشزرا و  همه 
هب هن  نیرب  ساسحا  هب  طقف  نآ ، ماجنا  دانتسا  فیلکت و  نیرب  ساسحا  نامه  لاثم ، نیا  میریگب : رظن  رد  حیضوت  يارب  ار  یلاثم  دنشاب . هدوب 

ریـسم رد  تردق  زا  ندرکن  يرادربهرهب  ذـئاذل و  زا  تشذـگ  تشادـن ، دوجو  یئادـخ  رگا  میاهتفگ : اهراب  تسا . نوگانوگ  ياهیرگادوس 
ای منکن ! هدافتـسا  متردق  زا  مرادرب و  تسد  مذئاذل  زا  اهناسناب  تمدخ  هار  رد  دـیاب  مراد و  نیرب  ساسحا  نم  هکنیاب  هیکت  اب  یفدـه ، دوخ 

گناوید ياهیئوگنایذه  زا  رتشزرا  یب  اهنتهن  نانخس  نیا  همه  مدنبب  راکب  اهناسناب  تمدخ  هار  رد  ار  متردق 
رب تسد  اـصوصخم  ضحم و  یعیبـط  ذـئاذل  زا  یـشوپمشچ  زا  تسا  تراـبع  هک  تشگیم  بوسحم  یـشکدوخ  یعون  هکلب  دـشیم ، نا 

رشب و لاح  حالصا  يارب  ار  یئایبنا  نیرفآ  یتسه  دنوادخ  - 4 کلذریغ . عون و  مهب  تمدخ  هار  رد  نآ  زا  يرادربهرهب  ای  تردق  زا  نتشاد 
ناربمغیپ هب  يزاین  دنک و  هرادا  ار  دوخ  دناوتیم  رشب  دنیوگیم : هک  یناسک  و  تسا . هدومن  ثوعبم  اهیگدولآ  تافاثک و  زا  وا  ندرک  رود 
یعالطا رـشب  یتسرپلطاب  شک و  قح  ماشآ و  نوخ  رابنوخ و  نینوخ و  تشذگرـس  زا  اـمتح  دـنرادن ، يزرو  ضرغ  میئوگب  رگا  درادـن ،

تابثا هک  دنـشابن  یناربمایپ  رگا  ناماوج  مک  ناشکیلع  مالـس  زا  نامدرم  بلغا  دنراوخ  یمدآ  دنراذگب - دوخ  لاحب  ار  رـشب  رگا  دـنرادن .
نامه راتفر  نخـس و  هشیدنا و  نیرتعیاش  دنک ، یگدنز  یهلا  تیـشم  هب  دنتـسم  يونعم  داعبا  اب  دـناوتیم  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  دـننک 

هک یئاهسرد  ای  میاههتـشون  رد  نم  تقو  ره  هک  شاب  دهاش  وت  ادنوادخ ، ناسنا . گرگ  ناسنا  تسا : هتفگ  سباه  ساموت  هک  دوب  دهاوخ 
يزغم و ياهورین  یمامت  اب  مدوجو و  ياهدوپ  ورات  همه  اب  مسریم ، هلاسم  نیا  هب  هک  فلتخم  ثحابم  رد  اـی  میوگیم ، ناـهوژپ  شناد  هب 

یتسادرف ار  رهد  زارد  زور  نیا  هن  رگ  یتسیزاب  رسبرس  مجناو  خرچ  راگزور و  هک  مباییمرد  ار  ریز  تیب  نومضم  مایناور ، حوطس 
تیوه و هب  رظن  اب  هک  تسا  هدومرف  غالبا  ناربمایپ  هلیسوب  شناگدنب  لماکت  دشر و  يارب  لاعتم  دنوادخ  ار  یفئاظو  فیلاکت و  زا  يرادقم 
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ماجنا دـیاب  هک  تسا  یناسنا  یقرت  ءالتعا و  يارب  لئاسو  نیرترـصحنم  فئاـظو  فیلاـکت و  نآ  هک  دریذـپیم  يدـنمدرخ  ره  اـهنآ ، جـئاتن 
دعاوق لوصا و  قابطنا  تیلباق  زا  تسا  ترابع  بهذم ، ریغتم  هبنج  اما  دناتباث . هدمآ و  یهلا  نایدا  رد  هک  يرگید  لوصا  نینچمه  دهدب .

( تسا هقح  بهاذـم  دوصقم  هتبلا   ) بهذـم هک  یماکحا  فیلاکت و  هکنیا  حیـضوت  هب  یمدآ . تایح  يونعم  يدام و  ياهزاین  اـب  نآ ، هیلک 
يدـیدرت هنوگچیه  تسا و  لامک  ریـسم  رد  لوقعم ) تایح   ) رد ناـسنا  نداد  رارق  يارب  میدومن ، هراـشا  ارـصتخم  هک  روطناـمه  دروآیم ،

رییغت رد  رـشب  عون  ینب  یگدنز  زاغآ  زا  تسا ، نآ  هدنهد  ءالتعا  هدـننک و  میظنت  شلوقعم  تایح  هک  یمدآ  یعیبط  تایح  هکنیا  رد  تسین 
تارییغت یمدآ ، یعیبـط  تاـیح  رب  هدراو  تارییغت  هک  يدراوم  رد  ماـکحا  فیلاـکت و  ناـمه  نیارباـنب  تسا ، هدوـب  یئاـنب  ور  ياـهلوحت  و 

رد دـنادیم  مه  یماع  ناملـسم  کی  یتح  هکار  فورعم  ياهلاثم  نامه  ددرگیم . نوگرگد  اهنآرب ، قابزنا  يارب  تسا ، ینوناـق  یقطنم و 
نیفس اهقروز و  نایاپراچ و  دننام  یئادتبا  هداس و  رایسب  لاقتنا  لقن و  تکرح و  لئاسو  هتشذگ  راگزور  رد  دیروایب - رظن 

عماوج نایم  تاطابترا  شرتسگ  نینچمه  هیلقن و  لئاسو  رد  زیگناتفگش  ناوارف و  تافاشتکا  زا  سپ  هزورما  تسا ، هدوب  هیلوا  رایسب  ياهه 
روطب میدق . هیلقن  لئاسو  میدق . لئاسو  اب  هن  دوب  دهاوخ  دیدج  هیلقن  لئاسو  اب  دشاب ، فیلکت  عوضوم  تکرح  رگا  هک  تسا  یعطق  يرشب ،

نید ره  هک  دننک  ادیپ  عالطا  یلک  نوناق  نیا  هب  دیاب  دنیامن ، رظن  راهظا  مالسا  اصوصخم  قح  بهذم  هرابرد  دنهاوخیم . هک  یناسک  یلک 
یلک و دـئاقع  لوصا و  مکی - تمـسق  ددرگیم : میـسقت  یـساسا  تمـسق  جـنپ  هب  ندوب  ریغتم  ندوب و  تباث  هب  رظن  اب  قح ) بهذـم   ) یهلا

اذل دشابیم ، رغتیال  تباث و  تایعقاو  هب  طوبرم  دئاقع  نیا  نوچ  و  داعم ) و  تماما ، توبن ، لدـع ، دـیحوت ،  ) هناگجنپ لوصا  دـننام  یـساسا 
يدام و دـعب  ود  حالطـصا  رد  رـشب  یلـصا  تعیبط  هب  رظن  اب  هک  تسا  یماـکحا  مود - تمـسق  دنتـسه . اـهینوگرگد  قوف  تباـث و  هراومه 
هدوب و رشب  يونعم  دعب  یلک  لوصا  ینامسج و  دعب  یلک  ینابم  عبات  ماکحا  نیا  تساهدش . غالبا  ود ، نآ  بیذهت  میظنت و  يرشب و  يونعم 

داسف زا  يرود  يونعم و  يدام و  دعب  حالـص  ناهاوخ  رگا  اهناسنا  اریز  دـنمانیم ، ورـشیپ  ار  فیلاکت  ماکحا و  نیا  دـشابیمن و  رییغت  لباق 
غت ار  اهنآ  دناوتیمن  تالیامت  هنوگچیه  دنیامن و  يوریپ  فیلاکت  ماکحا و  نیا  زا  دیاب  دنشاب  دعب  ود  نآ 

بیـسآ ناـسنا  ینامـسج  دـعب  هب  اریز  تسا  تـمرح  هـب  موـکحم  يراـمیب  ضرعم  رد  ار  دوـخ  ناـسنا  نداد  رارق  لاـثم : ناوـنعب  دـهدب . ریی 
رییغت لباق  تسا و  ورشیپ  مکح  کی  نیا  دناسرب . يررض  نارگید  ینامسج  دعب  هب  يررـض  كدنا  دناوتیمن  ناسنا  نینچ  مه  دناسریم و 

تیثـیح و فرـش و  رب  تناـها  و  نارگید ، دوـخ و  لـهج  دـییات  دـننام  نارگید  رب  دوـخرب و  يوـنعم  بیـسآ  ندرک  دراو  نینچ  مه  تسین .
لوـپ ندـینایاز  هک  يراوخاـبر  نینچ  مه  تسین . رییغت  لـباق  هجو  چـیهب  دـشابیم و  تسا  تمرح  هب  موـکحم  هک  نارگید  دوـخ و  تمارک 
تـسا درخ  يرایـشه و  اب  هزرابم  هکنیا  هفاضاب  هک  يراسگیم  دوشیم و  هدیمان  يداصتقا  ناطرـس  هک  رامق  تسا و  شـشوک  راک و  هنودـب 

رب رضم  تامرحم  رگید  تسا و  هدش  تباث  یملع  هاگدید  زا  شررـض  هک  مراحم  حاکن  تسا و  نشور  الماک  طین  نآ  ینامـسج  ياهررض 
لقع حیرص  مکح  تهجب  هکلب  ضحم ، دبعت  تهجب  هن  تسا  وریپ  ماکحا  نیا  رد  رشب  دنـشابیم و  ریغتیال  تباث و  ماکحا  ناسنا  يدام  دعب 

طیارـش رد  فلتخم  تایفیک  اب  تادابع  دـننام  زین  و  دـشابیم . ینامـسج  نامتخاس  نیا  ياراد  رـشب  هکیماداـم  ماـکحا  نیا  یمئاد  تیعقاوب 
نتفرگ رارق  ینعی  تدابع  رگید  ترابعب  تسا و  یهلا  لامک  هب  تفرعم  لاح  رد  ناسنا  ندش  بذـج  اهنآ  همه  یـساسا  تلع  هک  نوگانوگ 

ور هک  یهاگ  دصر  تیعقوم  رد  رشب 
تـسا هدمآ  یهلا  نایدا  رد  تادابع  يارب  یفلتخم  ياهتیمک  اهتیفیک و  هتبلا  دـشابیم . نآ  هب  باذـجنا  لاح  رد  هدـش و  بصن  تیاهنیب  هب 

. دنراد يورشیپ  هبنج  ماکحا  تسا و  وریپ  زین  تباث  ماکحا  نیا  هب  لمع  رد  رـشب  دزاسیمن . دراو  میتفگ  هک  یـساسا  تلع  نآ  هب  یللخ  هک 
یمکح لومـشم  ار  دوخ  دیامنیم و  باختنا  یگدنز  نوگانوگ  داعبا  رد  ار  دوخ  هار  هک  تسا  رـشب  نیا  ینعی  وریپ ، ماکحا  موس - تمـسق 

دوـخ شاـعم  يارب  ار  يرادـماد  اـی  دـنکیم و  باـختنا  ار  تعارز  هک  یـسک  دزاـسیم . تـسا ، ررقم  هدـش  باـختنا  نآ  يارب  هـک  صاـخ 
هب هنادازآ  هک  یـسک  و  دـهدیم . رارق  نآ  طئارـش  ندـش  عمج  اـب  هوکز  قح  تخادرپ  ضرعم  رد  ار  دوخ  راـیتخا  لاـمک  اـب  دـنیزگیمرب ،

هنادازآ باختنا  یلک  روطب  و  دیامنیم . ندناوخ ) هتسکش  زامن   ) رصق لومشم  ار  دوخ  هقف ، رد  هروبزم  طئارش  لوصح  اب  دوریم ، ترفاسم 
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- مراهچ تمسق  دشابیم . تاعوضوم  قرط و  نآ  باختناب  طورـشم  هک  دوشیم  یماکحا  تیلعف  بجوم  یگدنز ، رد  تاعوضوم  قرط و 
ار ماکحا  نآ  یـضتقم ، دسافم  حـلاصم و  زورب  تهج  هب  طیارـشلا  عماج  ءاهقف  هک  یماکحا  زا  دـنترابع  هک  هیوناث  نیوانع  رب  ینتبم  ماکحا 

ماکحا نیا  هک  تسا  یهیدب  و  دنوشیم . وغل  دوخ  هب  دوخ  هکلب  دنیامنیم ، وغل  ار  ماکحا  نآ  تلع ، ندش  یفتنم  زا  سپ  دنرادیم و  ررقم 
ریغتم

هیلوا ماکحا  هب  لمع  زا  یناوتان  تروص  رد  یسک  ره  هک  يرارطضا  ماکحا  مجنپ - تمسق  دنـشابیم . راگزور  تانایرج  ثداوح و  عبات  و 
دننام و  نآ ، لامعتـسا  ندوب  رـضم  اـی  بآ  نادـقف  تروص  رد  ممیت  بوجو  هب  مکح  دـننام  دـشابیم ، ماـکحا  نآ  هب  موکحم  هیراـیتخا ، و 

مه يرارطـضا  ماکحا  رارطـضا  ندش  یفتنم  اب  هک  تسا  مولعم  رارطـضا و  لاح  رد  تسا  هدشن  یعرـش  حـبذ  هک  یناویح  تشوگ  ندروخ 
ره هچ  دنکیم ، هفلتخم  بهاذم  مما  ناوریپ و  نیب  ام  عازن  تافالتخا و  دیلوت  بهذم  : ) دیوگیم هدنـسیون  موس - بلطم  دندرگیم . یفتنم 

( دنشابیم قلاطم  یمومع و  تافص  ياراد  هدش و  دیلوت  هشیر  کی  زا  مامت  هک  یتروص  رد  دنادیم ، لطاب  ار  نارگید  قح و  ار  دوخ  کی 
تافالتخا ایآ  درادـن !؟ دوجو  عازن  فالتخا و  یلک ، روطب  یگنهرف  رـصانع  و  یقالخا ، يرنه ، یقوقح ، یملع ، یـسایس ، تاـیرظن  رد  اـیآ 

هدماین دوجوب  نیگمهـس  ياهرازراک  اهتردق  یئورایور  زا  ایآ  تسا !؟ هدادن  رارق  مه  ربارب  رد  ار  اهتردق  تیرـشب ، خیرات  لوط  رد  یـسایس 
دودـح رد  اعومجم  هک  یناهج  مود  لوا و  گـنج  اـیآ  تسا !؟ هتخادـنین  نوخ  كاـخ و  هب  ار  رـشب  نویلیم  اهدـص  اـهرازراک  اـیآ  تسا !؟

هدوب یبهذـم  تافالتخا  هب  طوبرم  تخاس  نامناخیب  لولعم و  حورجم  ار  يرامـشیب  ياهناسنا  دیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  نویلیم  تصش 
نیا ایآ  تسا !؟

هب دنتـسم  اهیراکبان  اهیدرخبان و  همه  نیا  هک  مینکیم  ضرف  لاح  تسا !؟ یبهذـم  تافالتخا  هب  دنتـسم  اهیـشک  ناسنا  اهیـشک و  قح  همه 
قح وراتـشک  گنج و  ددص  رد  دندیدیم و  دـنمتردق  ار  دوخ  هک  دوب  یبهاذـم  بابرا  نایم  تافالتخا  ایآ  تسا ، هدوب  یبهذـم  تافالتخا 
هک تسا  بهذم  لصا  نتم  زا  ضارعا  زا  یـشان  اهیناماسبان  همه  نآ  اعطق  هک  مینک  هجوت  دیاب  بهاذم ؟ دوخ  نایم  ای  دـندمآیمرب  اهیـشک 

فالتخا داجیاب  رما  اهنت  هن  دـناهدش  ثوعبم  ادـخ  فرط  زا  اعقاو  هک  یهلا  ناربمایپ  زگره  میدومن . حرطم  ارنآ  يدودـح  اـت  مود  بلطم  رد 
يوقت و ناحبـس  دنوادخ  دزن  رد  شزرا  كالم  هک  نومـضم  نیا  هب  ینارق  تایآ  قباطم  هکلب  دناهدزن  نماد  ار  دوجوم  تافالتخا  هدومنن و 
یعیبط و تافالتخا  بهاذـم  اذـل  دـتفیب ، راکب  هدنـشک  ياهداضت  هن  هدـنزاس  ياهتباقر  ریـسم  رد  یناسنا  تافالتخا  یتسیاـب  تسا  تلیـضف 

ياـهتباقر ریـسم  رد  نتخادـنا  اـب  ار  تاـفالتخا  نآ  مینیبیم  یهلا  ناـیدا  یخیراـت  ریـس  زا  هکناـنچ  هکلب  دـننکیمن ، یفن  ار  یقوذ  يرکف و 
اریز میزادنایمن ). یئادج  یهلا  نالوسر  زا  کی  چیه  نایم  نامیا  اب  مدرم  ام   ) هلـسر نم  دحا  نیب  قرفن  هیآ ال  دنناسریم . رمث  هب  هدـنزاس 

بهذم هیلع  هک  ياهعماج  اب  بهذم  هتبلا  دننکیم . توعد  الاو  فده  کی  يارب  هدمآ  ءادبم  کی  زا  نانآ  همه 
ریغ بهذم  ره  اب  دننک و  ریدـخت  ار  نایاونیب  اب  هدـش  هتخاس  نادـنمتردق  نایوج و  دوس  هلیـسوب  هک  یبهذـم  اب  دـنکیم و  تکرح  یقیقح 

ار هیجوت  ریـسفت و  لباق  لوقعم و  تایح  دناوتیم  هک  تسا  یقیقح  بهذم  طقف  اریز  دراد ، ریذپان  یتشآ  دـیدش و  فالتخا  یهلا  یناسنا -
اب ار  وا  دـنزادرپب و  يرـشب  بیذـهت  هب  یناسنا  عون  هب  زوسلد  ناربهر  هک  دـنکیم  ءاـضتقا  یقیقح  قطنم  سپ  درواـیب  دوجوب  اـهناسنا  يارب 

یتافالتخا ات  دنهدب  رارق  لامک  ریـسم  رد  ار  وا  نادجو ، يامن  بطق  لقع و  كرحم  ياوق  نتخادنا  راکب  اب  دـنزاسب و  انـشآ  قالخا  مراکم 
زا هدنـسیون  دوریمن  نامگ  دـنوش . لدـبم  هدـنزاس  ياهتباقر  هب  هک  دـنیامن  هیجوت  ریـسفت و  نانچ  دـشابیم : هدنـشک  داـضت  بجوم  هک  ار 

يزایتما هنوگره  تورث و  بدا و  ملع و  گنهرف و  دننام  یلاع  تازایتما  همه  زا  هدشان  تیبرت  رـشب  هدافتـسا  ءوس  ندوب  یلومعم  یعیبط و  )
لتق امناکف  ضرالا  یف  داسفوا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم  هنا  دیوگیم : هک  یبهذم  ایآ  دشاب . هدوب  عالطایب  دشاب ) تردق  هلیـسو  دـناوتب  هک 

رد داسف  ای  صاصق  ناونع  نودـب  ار  ناسنا  کی  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح   ) اعیمج سانلا  ایحا  اـمناکف  اـهایحا  نم  اـعیمج و  ساـنلا 
دننام دنک ، ءایحا  ار  درف  کی  یسک  ره  تسا و  هتشک  ار  اهناسنا  همه  هک  تسا  نیا  دننام  دشکب ، نیمز  يور 

دروایب دوجوب  تسا ، مدرم  نتـشگ  هراچیب  ای  ندش  هتـشک  بجوم  هک  ار  یفالتخا  دناوتیم  تسا ). هدومن  ءایحا  ار  مدرم  همه  هک  تسا  نیا 
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مالـسا و نوپاژ و  رد  یئوتنـش  اب  یئادوب  دـننام  دناهتـشاد  یتسیزمه  رگیدـکی  اب  نوگانوگ  نایدا  باـبرا  یتح  هکنیا  دـنزب !؟ نماد  ارنآ  اـی 
لاح هتـشذگ و  رد  ایآ  تسین . دیدرت  راکنا و  لباق  کلذ ، ریغ  ناریا و  دننام  نیملـسم ، عماوج  زا  ياهدع  رد  یتشترز  یحیـسم و  يدوهی و 
دوخ ایآ  تسین !؟ هدوبن و  هروبزم  ناـیدا  ناـهوژپ  شناد  دـیتاسا و  زا  رپ  یمالـسا  ياـهروشک  ياهناتـسرامیب  یملع و  زکارم  اههاگـشناد و 

ناشیبهذـم روـما  رد  ندوـب  دازآ  یمالــسا و  نیناوـق  يرگداد  تـهج  هـب  ار  نیملــسم  يرادـمامز  هـک  دـندوبن  يراـصن  دوـهی و  عـماوج 
بولغم يارب  تسا و  هعماج  همکاح  تئیه  ردتقم و  هقبط  تسد  تلآ  هراومه  بهذم  : ) دـیوگیم هدنـسیون  مراهچ - بلطم  دـنتفریذپیم .

تئیه ردـتقم و  هقبط  هدافتـسا  ءوس  ایآ  دـنیامنیم ). تکرح  فص  کی  رد  هزین  رـس  اـب  بیلـص  حـیبست و  هراومه  تسد ، ریز  هقبط  ندرک 
زا دوخ  ياـهنامرآ  هب  لوصو  يارب  هعماـج  سانـشنناسنا  ناگدـننادرگ  نادـنمتردق و  اـیآ  تسا !؟ بهذـم  هب  صوـصخم  هعماـج  همکاـح 

شیاسآ هافر و  رد  دیاب  هک  یتعنـص  ایآ  دـشاب !؟ اهنآ  زا  یکی  مه  بهذـم  تسیابیم  هک  دـناهدرک  رظن  فرـص  یناسنا  تازایتما  نیمادـک 
اهناسنا ب

اهناـسنا تیریدـم  زا  تسا  تراـبع  هک  تسایـس  اـیآ  تسا !؟ هتفرگن  رارق  يرادربهرهب  دروم  اـهناسنا  ندرک  دوباـن  هار  رد  دوش  هتفرگ  راـک 
ناسنا و يدوبان  بجوم  شینم  زیگنچ  یلوایکام  نامیخژد  تسد  رد  هلیـسو  نیرتدـب  تروص  هب  يونعم  يداـم و  ياهفدـه  نیرتهب  فرطب 

ناردتقم تسد  رد  ریدخت  هلیسو  نیرترثوم  ناونعب  دشاب ، نایمدآ  يرایشه  هلیـسو  نیرتیلاع  دناوتیم  هک  رنه  ایآ  تسا !؟ هتـشگن  تیناسنا 
هلیـسو ناردـتقم  تسد  رد  هنوگچ  تایعقاو  رگنـشور  غارچ  نآ  ملع  هک  دـنادیمن  هدنـسیون  اـیآ  اـهنیا  همه  زا  رتـالاب  دوشیمن . مادختـسا 

هک دیاهدینـشن  ار  دازآ  نادنمـشناد  هلان  ایآ  دـشابیم !؟ هدوب و  یناسنا  ياهـشزرا  قوقح و  ندرک  لاـمیاپ  یـشک و  ناـسنا  يراوخناـهج و 
، مینکیم لقن  نیتشنیا  تربلآ  زا  هک  ریز  تالمج  هب  لاح  دنهدب !؟). رارق  دوخ  تسد  تلآ  ار  نادنمشناد  دیابن  نارادمتـسایس  : ) دنیوگیم

یکرتشم نامرآ  وریپ  اپورا  نادنمرنه  نادنمـشناد و  همه  زونه  مهدفه  نرق  رد  دیوگیم : نیتشنیا  یگدنکارپ - تلع  : ) دیئامرف هجوت  اقیقد 
يراکمه و رد  تسناوتیمن  اهتلود  نیب  ام  گنج  یتح  یـسایس  هثداح  چـیه  هک  دـندوب  هتـسباو  رگیدـکی  اب  نانچ  تهج ، نیا  زا  دـندوب و 

تالمج اجنیا  ات  مینکیم ). دای  دوقفم  یتشهب  ناونعب  طقف  عضو  نیا  زا  هزورما  دشاب . رثوم  ناشیا  یعاسم  كارتشا 
يارب یحیضوت  دناوتیم  يدعب  تالمج  دناهتفرگ . رارق  تسایس  مادختسا  رد  دنمرنه  رنه و  دنمشناد و  شناد و  هک  دنکیم  تابثا  نیتشینا 

نابز هتـشذگ  رد  هک  نیتال  نابز  تسا و  هدرک  دوبان  ار  يرکف  یعاسم  كارتشا  يداژن  یلم و  ياهبـصعت  : ) دـیوگیم دـشاب . قوف  تالمج 
.( دناهتفای یلم  ياهتنس  هدنیامن  ناونع  ضوع  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تدحو  نادنمشناد  تسا . هدرم  دوب ، ناهج  نادنمشناد  كرتشم 

( گنیدـیر  ) هاگـشناد رد  یعاـمتجا  موـلع  داتـسا  یکـسردناوالسیناتسا )  ) يزاـب هقح  اـی  تسا  مـلع  دـیئامرف - تـقد  مـه  ار  ریز  تـالمج 
ار یعامتجا  مولع  نادنمشناد  رثکا  نآ  یط  هک  تسا  هدرک  رشتنم  يزابهدبعش ) ناس  هب  یعامتجا  مولع   ) مان هب  یباتک  یگزات  هب  ناتسلگنا ،

شـشوپ رد  هک  تسین  تایهیدب ) هدننک  لسک  نایب  دیدجت   ) زج يزیچ  هک  تسا  تیمهایب  لذـتبم و  بلاطم  زا  رپ  راثآ  هک  دـنکیم  مهتم 
هنوـمن يارب  هدوـمن ، دنتـسم  ار  دوـخ  تاـماهتا  دزادرپـب  تاـیلک  هب  نادـنچ  هکنیا  نودـب  يو  تسا . هتفرگ  رارق  تاحالطـصا ) زا  ياهلاـه  )

ار یکـسودنآ )  ) اصوصخم هک  يزیچ  دـهدیم . هولج  مهف ) لـباق  ریغ  جـنرغب  ار  نیون ، یـسانشهعماج  ردـپ  هب  فورعم  زناـسرپ ) تاـکلات  )
هک تسا  مزال  یمدآ  كولس  مهف  يارب  هک  تسا  نینچ  رظن  نیا  هصالخ  تسوا . لمع ) رد  هدارا  هیرظن   ) دناروشیم زناسرپ )  ) هب تبسن 

رد مهم  ماگ  کی  فورعم  فشک )  ) نیا هک  دیوگیم  زیط  هب  یکـسردنا )  ) دوش هتفرگ  رظن  رد  تامیمـصت  ریبادت و  تادـقتعم ، تالیامت ،
هرابرد الماک  نایحیسم  سدقم  بتک  ناروآمایپ  رموه و  نوچ  دشاب ، هداد  يور  رجح  رصع  زا  ینامز  رد  دیاب  اما  تسا ، رـشب  نهذ  هعـسوت 

فورعم و هدنــسیون  دلفــس ) رازـال  لـپ   ) هـلمج زا  دـهدیم . رارق  هـلمح  دروـم  رد  ار  يرگید  سانــشرس  ياـملع  زین ، دــندوب . هاـگآ  نآ 
رپ هعلاطم  زا  سپ  : ) دیوگیم نانیا  دروم  رد  یکسردنا )  ) دناهدرک رـشتنم  یـصخش ) ذوفن   ) مانب یئادص  ورـس  رپ  باتک  هک  ار  شناراکمه 
رب ینبم  تسا ) هدـش  نایب  نکمم  وحن  نیرتجـنرغب  هب  هتبلا  هک   ) یلومعم فشک  کـی  هب  میـسریم  اـهلومرف  لوادـج و  زا  یهوبنا  رـس  درد 

 … دراد ترـشاعم  اهنآ  اب  هک  تسا  یناسک  ذوفن  تحت  یمدآ  هکنیا  ای  دنریگ ، رارق  هجوت  نتم  رد  هک  دنربیم  تذل  رما  نیا  زا  دارفا  هکنیا 
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هدش هتفرگ  داقتنا  داب  هب  هک  يریهاشم  زا  رگید  دوب ). هدش  رکذتم  یکدوک  نامز  رد  اهراب  مگرزب  ردام  هک  یهیدب  دنتسه  یلئاسم  هتبلا  هک 
شیپ اـب  هداد  رارق  ریـسفت  دروـم  تسرداـن  تخـس  ار  یمدآ  ترطف  یکـسدنا )  ) هدـیقع هب  هک  تسا  دراوراـه )  ) هاگـشناد داتـسا  رنیکـس ) )

یم یشزرایب ) ساسحا  یئادز و  تیلوئسم   ) هب بیغرت  ار  رشب  ناسنا ) نهذ  یعقاو  ریوصت   ) ناونع هب  بلاطم  نیرت  تیمهایب  ندیشک 
ار ناشراک  تیمها  هکنیا  نودب  گنوی )  ) و رلدآ ) (، ) دـیورف  ) هرابرد یتح  دوشیم ). عقاو  رثوم  نایمدآ  یعامتجا  تایح  رد   ) الام هک  دـنک 
ماجـسنا و نسح   ) دـقاف ار  اهنآ  هنامرتحم  یلیخ  درادـب ، رود  رظن  زا  یعقاو  تایح  ياـهتیعقوم  رد  یـساسا  ياـهیهاگآ  دوخ  غیلبت  دروم  رد 

نایم يالخ  مینامیم و  ام  : ) دـسیونیم نادنمـشناد  زا  هتـسد  نیا  تاقیقحت  زا  دوخ  يریگهجیتن  رد  ماـجنا  رـس  دـنکیم و  یفرعم  بساـنت )
زا هک  تسا  یمک ) تالذتبم   ) نیمه یکسردنا )  ) ینارگن هتکن  نیرتمهم  هدعاق ). مظنیب و  اما  زیگنالد  ملاوع  رد  ناریط  یمک و  تالذتبم 

هچنآ رتشیب  تسین و  يریگهزادـنا  لباق  تقو  چـیه  یمدآ  مهم  اتقیقح  تافـص  وا ، داقتعا  هب  دوشیم . بوسحم  یعامتجا  مولع  ياهیگژیو 
ریغ هدش ) عیزوت  ناسانـش  هعماج  طسوت  تاعفد  هب  هکیئاههمانـشسرپ  هب  هدش  هداد  ياهخـساپ  لثم   ) تسا يدنب  لودج  هبـساحم و  لباق  هک 

ار دوخ  راک  یضایر ) هبش  ياهروکد   ) زا هدافتسا  اب  اهنیا  هک  دنکیم  راهظا  يراتفر  مولع  نیـصصختم  زا  داقتنا  رد  تسا . يریگهجیتن  لباق 
، فورعم سانـش  مدرم  سوارتس ،) يولدولک   ) الثم دـشاب . هتـشاد  دـیاب  يریبعت  هچ  هک  دـنامیم  ریحتم  ناـسنا  دـنزاسیم و  رگهولج  یملع 

موهفم ر هب  لومرف  نیا  رگا  دنکیم . ریوصت  راوخ ) هچروم  گنلپزوی   ) شراگن اب  ار  ناویح  ود  نایم  یئادج 
هدـهاشم زج  ياهجیتن  هک  راوخ ، هچروم  رب  میـسقت  کی  ددـع  اب  تسا  ربارب  گنلپزوی  کـی  تسا ، نینچ  هلمج  ياـنعم  دوش ، ناـیب  یـضای 

هدش و سابتقا  تایضایر  زا  هک  يرگید  هناشن  دش . ایلوخیلام  راچد  نآ  نوگانوگ  ياهگنر  ندید  اب  دیاب  هک  درادن  اههناسفا  يوداج  غارچ 
فرعم فرح  نیا  تسا  زیگنااـیلوخیلام ) هزادـنا  ناـمه  هب   ) هک تسا  نا )  ) فرح تسا  ناسانـشهعماج  زا  يددـعتم  ياـملع  هدافتـسا  دروم 

هب نوگانوگ  ياهزاین  ریوصت  يارب  دراوراه  هاگشناد  یسانشناور  داتسا  دنل ) هلک  کمدیوید   ) هدافتسا دروم  هلمج  زا  هک  هدوب  زاین )  ) هملک
هدبعـش يریگارف   ) مان هب  دـنکیم  ادـیپ  ياهزات  زاین ) ، ) بلاطم نیا  ندـناوخ  يارب  ناسنا  هک  دـیوگیم  هیاـنک  هب  یکـسردنا )  ) هتفر و راـک 

ار دوخ  رتمک  هک  دـنکیم  مهتم  ار  یعامتجا  مولع  ياملع  مان ، رکذ  اب  نیققحم  زا  نت  دـنچ  يانثتـسا  اـب  یکـسردنا )  ) یلک روط  هب  يزاـب )
یلیخ دـناهتفرگ  شیپ  هک  یبیترت  هب  هسیاقم ، ماقم  رد  هتبلا  هک  دـناهدیبسچ  ماـن  ترهـش و  لوپ و  هب  رتشیب  دـننکیم و  یباـی  تقیقح  فقو 

هک دـنوشیم  هجوتم  لـفاغ  رایـسب  داوس و  مک  یلیخ  دارفا   ) یعاـمتجا مولع  رد  وا ، هتفگ  هب  دنـسرب . دوـخ  تساوـخ  هب  دـنناوتیم  رتـعیرس 
ویش هب  دوخ ، ماهتا  ندرک  ینیع  يارب  یکسردنا )  ) سپس دنوش .) داتسا  ققحم و  کی  مامت  تلوهس  هب  دنناوتیم 

نایوجشناد همه  زا  هدع  نیا   ) هک درک  تابثا  دروآ و  لمع  هب  یسیلگنا  یعامتجا  مولع  نایوجشناد  زا  یسانش ) تغل   ) نومزآ کی  نانآ ، ه 
هعلاطم و لها  هب  هک  تسا  نیا  باتک  نیا  راشتنا  زا  یکـسردنا )  ) فده دندروآ ! هرمن  رتمک  کیزیف ) یـسدنهم و  ياههتـشر  یتح  رگید ،
اـهیریگهجیتن و اهلودـج و  هلومرف و  اـهیزادرپ و  تغل  بیرف  دـنهد و  جرخ  هب  تقد  راـثآ  هنوگنیا  ندـناوخ  رد  هک  دـهد  رادـشه  قـیقحت 

ياـهنامرآ زا  درجم  ملع  هک  میتـفگ : هک  هچنآ  هب  دـیکات  يارب  ثحبم ، نیا  رد  دـنروخن ). ار  ماـقم ) ـالاو   ) ناگدنـسیون لذـتبم  تاـفاشتکا 
. تسا دیفم  رایسب  ثحبم  نیا  رد  هک  مینکیم  لقن  هیتساروف  ناژ  زا  ار  یتارابع  دشاب  هدوب  وا  تالاوس  يوگخساپ  دناوتیمن  يرـشب  يالعا 
ار رـشب  دارفا  همه  ياهـشوگ  دـناوتیمن  ینف  یملع و  ياـهیزوریپ  هراـبرد  وهاـیه  : ) میناوخیم نینچ  ملع  هراـبرد  هیتساروف  ناژ  باـتک  رد 
. دزاس رک  وا  يدبا  تشونرس  تعسو  رشب و  رمع  یهاتوک  جیاتن  ینعی  یئاهن ، دصاقمب  یمدآ  تیساسح  تاساسحا و  تالاغتـشا  هب  تبـسن 

تسا رورغم  دوخ  تردق  هب  طقف  ای  دهد ؟ بیرف  ار  ام  دیوگ ، خساپ  رـشب  تاجایتحا  مامت  هب  تسا  رداق  هک  اعدا  نیا  اب  دهاوخیم  ملع  ایآ 
عی تیعقاو ، زا  یتمسق  تیبجوم ، لصا  هب  لوقعمان  يرادافو  رثا  رب  ملع  تسا !؟ راگزاس  یبرجت  حور  اب  رورغ  نیا  ایآ  و 

نیدـب هدرمـش و  شزرا  مک  هداد و  رارق  تلفغ  دروم  ار  رنه  ایور و  تاـساسحا و  رتعیـسو  يوحنب  یـساسحا و  روما  لوقعم و  ریغ  روما  ین 
هک راجفنا  نایصع و  تیعقاو و  زا  رارف  جاور  هب  نینچمه  تسا . هتشاد  زاب  تیلاعف  زا  هتخاس و  دیماان  ار  هشیدنا  نابحاص  زا  يرایـسب  بیترت 

يریجنز و ياهناوید  دنـشاپب و  مه  زا  یگدوـلآ  رثا  رب  دـندوب  یملع  حور  ناـمرهق  هک  یللم  هک  تسا  هدـش  بجوـم  یبرجت  رـصع  جوا  رد 
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رد زورما  يراـب  دـشاب . مدـع  زا  تشحو  ساـی و  رد  قیقحت  ناـنآ  هفـسلف  یلـصا  تاـعوضوم  دـننیزگرب و  دوخ  يربـهر  هب  ار  کـیئوناراپ 
تـسناوتیم رـشب  شیپ  لاس  دـص  رد  رگا  تسا ، ام  نرق  هلاسم  نیرتمهم  دوب  هدرک  نانر  تسنرا  زا  نـالور  نمور  هک  یلاوس  هک  میباـییم 

یبرجت ملع  هک  مینادیم  زورما  دزاسب ، ون  یئاـنب  تعرـسب  اـههناریو  زارف  رب  دـنک و  عفر  اروف  ار  صئاـقن  دـناوتیم  ملع  هک  دـشاب  راودـیما 
نیا دـناوتیمن  اما  دـشاب ، هدامآ  دادیم ، رـشب  تـالاوسب  میدـق  نید  تمکح و  هک  یئاـهباوج  نتخاـس  دوباـن  بیرخت و  يارب  تسا  نکمم 

ییانشآ يارب  یگرزب  هار  زورما  ینید  دض  راکفا  دیازفایم . زین  نآ  تماخ  تدحو و  تعـسو  رب  تسا ، لهـس  هک  دربب  نایم  زا  ار  تالاوس 
و ب دناسرتیم ، گرم  زا  ار  فابلایخ  مغ و  یب  راکشومارف و  ناسنا  هک  تسین  شیشک  رگید  زورما  تسا ، یکیزیفاتم  هرهلد  اب 

تـالایخ نیراـگاگ  سانـشنیمز … و  سانـشهراتس و  سانــش و  تـسیز  نادیمیــش و  خروـم و  راـگزومآ و  زورما  دـهدیم . مـیلعت  وا  ه 
دننکیم یعس  اسیلک  ربنم  يالاب  زا  هک  دنتسین  ولادروب  هئوسوب و  لاثما  رگید  زورما  دنزاسیم . ریگملاع  سوسحم و  ار  لاکساپ  ياههدیا ) )

زورما دراذگیم . شیامن  شیامزآ و  هب  اههناخاشامت  هنحص  يوررب  ار  اهجنر  نیا  رتراس  زورما  دننک . مسجم  عادبا و  ار  نید  یب  رشب  جنر 
رد ار  ینید  تاساسحا  ددجم  روهظ  دننکیم  یعـس  دنرادهگن ، ار  هنهک  نایدا  دنـشوکب  هکنآ  ياجب  یـسایس  ياهتردق  هتـشذگ  فالخرب 
هن دشاب  دیاب  ماخ  تاساسحا  روظنم   ) دشاب هتشاد  ماود  ینید  تاساسحا  ددجم  روهظ  هک  تسین  ملـسم  هجو  چیهب  هتبلا  دننک …  هفخ  هفطن 

نایدا اب  ریزگان  هدنیآ  نایدا  هک  تسا  نیقی  ابیرقت  دشابیم ) نید  تمکح و  هلیسوب  رشب  یـساسا  تالاوس  يوگ  خساپ  هک  نیرب  تاساسحا 
هنوگنیا ندرک  عنم  یسایس و  روسناس  هار  زا  دیدج  ياهتضهن  نیا  ندرک  هفخ  رد  یعس  هک  تسا  یهیدب  اما  دوب . دهاوخ  توافتم  هتـشذگ 

، دراد دوجو  هک  یتاجایتحا  ییوگ  هک  دـننک  راتفر  نانچ  هک  تسا  یملع  حور  اب  فلاخم  نینچمه  تسا و  ریاغم  یملع  حور  اب  تاـقیقحت 
ینعی دننکیم ، عافد  قلطم  روطب  ملع  زا  هک  یناسک  دوریم  نامگ  تسا  هدوبن  حرطم  تسا ، حرطم  هک  یلئاسم  هتشادن و  دوجو 

ثحابم لوط  رد  ام  دوشیم : یـشان  فلتخم  یللع  زا  هک  دناهدش  یتسرپ  ملع  راتفرگ  دوخ  دنیامنیم ، هیـصوت  ملع  شتـسرپ  هب  ار  تیرـشب 
نآ هب  هعجارم  اب  دنناوتیم  دـنمجرا  ناگدـننک  هعلاطم  هک  میاهداد  رارق  یـسررب  دروم  هراشا  روطب  ولو  يدودـح  ات  ار  للع  نآ  ریـسفت  نیا 
ملع تاجرد  - 2 تسین . شتـسرپ  لباق  دـشاب  ریغتم  هک  يزیچ  ره  تسا و  ریغتم  ملع  - 1 دـنریذپب . ار  یتسرپ  ملع  ندوب  ساسایب  ثحابم ،

هب دیاب  نیاربانب  تسا  ملع  یتسه  ناهج  همه  تخانش  ات  دزاسیم  نشور  ار  اضف  دیشروخ  هکنیا  تخانش  زا  تسا ، نوگانوگ  رایـسب  رایـسب 
یـشکقح يدزد و  تیانج و  هب  ملع  دننام  زین  دیلپ  فیثک و  تانایرج  اههدیدپ و  هب  ملع  - 3 دشاب . هتشاد  دوجو  دوبعم  اهناسنا  دارفا  ددع 

یملع نینچ  زا  دـیاب  هکلب  تسین ، شتـسرپ  لباق  طقف  هن  تسا و  ملع  دـشاب ، دـنمزاین  هلاسم  نارازه  نتـسناد  هب  دـیاش  هک  اهنآ  تامدـقم  و 
ناـسنا نیا  تسا ، رودـب  زین  يدازآ  نتـساوخ و  زا  یلوا  قیرطب  تسین و  دوخ  زا  هاـگآ  تقیقح  کـی  دوخ ، يدوـخ  هب  ملع  - 4 دوب . رفنتم 

دندنمهرهب كدـنا  یملع  زا  هکنانآ  ای  لهاج  صاخـشا  - 5 دـیازفایم . ار  وا  یهاگآ  ای  دوشیم  هاگآ  ملع  هلیـسوب  هک  تسا  هاـگآ  ملاـع و 
دن رکذت  هب  جایتحا  هک  تسا  یهیدب  يردقب  دیتفگ  هک  بلاطم  نیا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دنتسرپب . ار  يزیچ  دیابن 

ناتـسرپ ملع  میئوگیمن : مه  ام  يرآ ، تسا . نشور  ضارتعا  نیا  خساپ  دتـسرپیمن . دیدرک  حرطم  هک  وحن  نآ  هب  ار  ملع  سکچیه  درا و 
یفن ملع  زج  ار  تخانـش  كرد و  شور  لـئاسو و  لـماوع و  همه  هـک  یناـسک  میئوـگیم : دنتـسرپیم ، ناتـسرپادخ  دـننام  ار  مـلع  اـعقاو 

. دناهدرب الاب  شتـسرپ  دح  ات  ار  دوخ  بولطم  عوضوم  هک  تسا  ناگدنتـسرپ  یناور  عضو  هب  هیبش  نانآ  یناور  عضو  تقیقح  رد  دننکیم ،
هدوجوم تامولعم  بهذم  هک  تسا  نیا  تسا ، دوجوم  بهذم  ملع و  نیب  ام  هک  یـساسا  فالتخا  طقف  دیوگیم : هدنـسیون  مجنپ - بلطم 

هک تسا  نیا  تقیقح  دـیامنیم . رتلماـک  ندرک  رکف  کـمک  هب  ینعی  تاـیبرجت  قطنم و  هلیـسوب  ار  اـهنآ  ملع  هدرپس ، تـالایخ  تسدـب  ار 
ار ملع ) بهذم و   ) عوضوم ود  نیا  یملع ، شور  يانبم  رب  تسخن  هدنسیون  شاک  تسیچ ؟ ملع  بهذم و  زا  هدنـسیون  دوصقم  دشن  مولعم 

دوصقم دـسریم  رظنب  تخادرپیم . رگیدـکی  اب  ود  نآ  توافت  کی و  ره  تاصتخم  ناـیب  هب  سپـس  درکیم و  فیرعت  هدـننک  عناـق  روطب 
نیا تسا ، هدرمش  ار  اهنآ  هدنـسیون  هک  یتاصتخم  نتـشاداب  هک  تسا  هدوب  یئاهنیمزرـس  رگید  نیمز و  برغم  رد  بهذم  نایرج  هدنـسیون 

رد هک  ییامن  وشن و  تهج  هب  هدنسیون  هک  مالسا  نید  اما  تسا  اراد  دراپسیم ) تالایخ  تسدب  ار  هدوجوم  تامولعم   ) هک مه  ار  تیصاخ 
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سا هتشاد  یمالسا  ياهروشک 
تهج نادب  هکلب  دراپسیمن ، تالایخ  تسدب  ار  هدوجوم  تامولعم  اهنت  هن  دشاب ، هتشاد  نآ  هرابرد  یفاک  مزال و  تاعالطا  تسیابیم  ت ،

رکفت و قلعت و  هب  نوگانوگ  قرط  اب  دـنکیم و  توعد  اهنآ  زا  بانتجا  هب  ار  مدرم  تسا ، تایعقاو  فالخ  تالایخ  رد  ندـش  روهطوغ  هک 
ریسفت همجرت و  زا  دلجم  نیا 19  ثحابم  زا  کی  چیه  رد  نونکات  نم  دیامنیم . رداص  دیکا  روتسد  یئانیب  روعـش و  دربشیپ  هقفت و  ربدت و 

منکیم و ساـمتلا  شهاوخ و  دـنمجرا  ناگدـننک  هعلاـطم  زا  ثحبم  نیا  رد  هک  ماهدرکن  دـیکا  ساـمتلا  شهاوخ و  هنوـگنیا  هغالبلاجـهن 
هب دـنیامرف  هعجارم  تساهداد ، ماـجنا  ملع  هب  ار  تمدـخ  نیرتیـساسا  مالـسا  هک  تقیقح  نـیا  تاـبثا  يارب  هـک  میاـمنیم  دـیکا  ياـضاقت 

و رفناریپ - روپدـسا  ياقآ  همجرت  لانرب  ناج  خـیرات - رد  ملع  يرافـص 2 - نسح  ياقآ  همجرت  وسور  رـس  یپ  مولع - خیرات  - 1 ياهباتک :
- نیملــسم برع و  دزن  رد  مـلع  - 4 ینابهر . یـضترم  ياـقآ  همجرت  هکنوهدـیرگیز  اـپورا - رد  مالـسا  گـنهرف  یناف 3 - نارماـک  ياـقآ 
-5 یئایلاتیا . لصا  هب  يزوف  نیسح  رتکد  قیبطت  اب  یبرع  هب  یسوم  فسوی  دمحم  رتکد  راجن و  میلحلادبع  رتکد  هلیـسوب  همجرت  یلییمودلا 

قآ همجرت  نوبول  واتسوگ  برع - مالسا و  ندمت  - 6 راشفا . يردص  نیسحمالغ  ياقآ  همجرت  نتراس  جروج  ملع - خیرات  رب  ياهمدقم 
تاقبط - 8 دـلجم . هس  رد  کیتیچ  مایلیو  يراکمه  اب  رـصن  نیـسح  دیـس  ياقآ  یمالـسا - مولع  خـیرات  عباـنم  - 7 ینـالیگ . یعادرخف  يا 
فیلات ءامکحلا  رابخاب  ءاملعلا  رابخا  باـتک  نم  ءاـمکحلا  خـیرات  لجلج 9 - نبا  هب  فورعم  نامیلـس  دوادوبا  فیلاـت  ءاـمکحلا  ءاـبطالا و 

اب ققحم  یناسنا  ره  يرفعج . یقت  دمحم  بناجنیا  فیلات  مالـسا - هاگدـید  زا  ملع  - 10 یطفقلا . فسوی  نب  یلع  نسحلاوبا  نیدـلا  لامج 
قیوشت ملع و  جـیورت  هار  رد  ار  تمدـخ  یـساسا  مالـسا  نید  هک  دـنکیم  ادـیپ  نیقی  اهباتک ، نیا  تاحفـص  زا  یـضعب  رد  یتح  ياهعلاطم 

و سنوت ، دادـغب ، هرهاـق ، سلدـنا ، هک  دـید  دـیهاوخ  ار  هلمج  نیا  هکنوه )  ) ذـخام زا  یخرب  رد  تسا . هداد  ماـجنا  ءاـمکح  نادنمـشناد و 
لوغـشم دندروآیم و  اهنآ  هب  يور  ناناملـسمریغ  یتح  ناناملـسم و  فانکا  فارطا و  همه  زا  هک  دندوب  يزکارم  کلذ  ریغ  روپاشیدنج و 
ترفاسم تدم  دندشیم ، هکم  مزاع  هضیرف  يادا  يارب  ناناملسم  هک  جح  رفـس  رد  یتح  دنتـشگیم . یـصصخت  ای  یمومع  مولع  شزومآ 
يروانهپ هصرع  دننک ، هدافتسا  دنتسناوتیم  ات  هدش  دراو  مالسا  یگنهرف  یملع و  زکارم  هب  دوخ  هار  رس  رد  هک  دندرکیم  میظنت  يروط  ار 
يوپاکت دهاش  سلطا  سونایقا  لحاوس  ات  هتفرگ  رزخ  لحاوس  زا  تسا . هدوب  نانآ  یملع  ياهترفاسم  تحعیـس و  نادـیم  زور  نآ  يایند  زا 

ههورگ
بلاج کلذریغ  للم و  ماوقا و  تایبدا  ناگدـنیوج  ناسانـشهایگ ، ناخروم ، ناناد ، یفارغج  دـننام  تسا  هدوب  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  ییا 
نارود نآ  رد  هکنآ  اـب  اریز  تسا ، هدوـب  تفرعم  ملع و  گرزب  ناوراـک  نیا  یملع  ياوـقت  دوـشیم ، هدـید  وپاـکت  رد  هک  ياهلاـسم  نیرت 
دوخب دندوب ، هدرک  فشک  نارگید  هک  ار  یقیاقح  دنتسناوتیم  نادنمشناد  تساهدوب ، فیعض  رایسب  ای  هتـشادن  دوجو  ياهناسر  تاطابترا 

هک ار  یـسک  نآ  مان  هراومه   ) اذل دـننک ، عیاض  ار  نارگید  قح  نانآ  هک  تشاذـگیمن  یملع  ياوقت  تناما و  لاح ، نیا  اب  دـنهدب ، تبـسن 
فـشک دوخ  زا  هطـساو  نودب  ای  دندوب  هتفایرد  وا  زا  هک  ياهطـساو  ای  تحارـص و  اب  دندوب  هدناوخ  شباتک  اذل  ای  هدینـش  وا  زا  ار  یتقیقح 

ياـقآ همجرت  هکنوـه  اـپورا - رد  مالـسا  گـنهرف  هب  دـییامرف  هعجارم  دـندرکیم ). رکذ  ار  وا  ماـن  دـندوب ، هدرک  تفاـیرد  تقیقح  هدـننک 
رد تسا ! هدرک  يرواد  نانچ  مومع  روطب  بهذـم  هرابرد  هزیگنا  هچ  اب  ناشیا  لاثما  هدنـسیون و  منادیمن . فصو  نیا  اب  ینابهر . یـضترم 

ناریا یتعنـص  یملع و  ياهـشهوژپ  نامزاس  هک  ار  بناجنیا  فیلات  مالـسا ) هاگدید  زا  ملع  هلاسر   ) ریـسفت همجرت و  نیا  زا  هدـنیآ  ثحابم 
نام زین  نویناحور  هقبط  روهظ  : ) دیوگیم هدنسیون  مشش - بلطم  یلاعت . هللاءاشنا  درک  مهاوخ  حرط  تساهدرک ، پاچ 

يدوخ هب  هدـش  فیعـض  هتـسناد  مزالان  ار  اهنآ  دوجو  خـیرات  هکنیا  درجم  هب  هدوب و  هعماج  تئیه  دوخ  تعیبط  بسحرب  رگید  تاقبط  دـن 
رد تسا . هدوب  نامز  ندمت  هجرد  اب  بسانم  یمومع و  دئاقع  دناهدوب ، دقتعم  مومع  دننام  مه  دوخ  هک  اهنآ  دـیاقع  دـناهتفر . نایم  زا  دوخ 
زا هک  نویناحور  دیامن ، نیمات  ار  دوخ  یناگدنز  ات  دنکب  تخس  گنج  تسا ، هدوب  روبجم  مه  تعیبط  ياوق  نیرتهداس  اب  رـشب  هک  يراودا 

دوجو قیمع  ماهبا  ترابع  نیا  رد  دـندوب ). رادهدـهع  ار  یعامتجا  مزال  فیلاکت  هلـسلس  کی  دـندوب ، فاعم  یناگدـنز  يارب  میقتـسم  راک 
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هعماج دوخ  تعیبط  بسحرب  رگید  تاقبط  دـننام  زین  نویناـحور  هقبط  : ) دـیوگیم هدنـسیون  اریز  داد  رارق  هجوت  دروم  ارنآ  دـیاب  هک  دراد 
 …  ( تساندمت هجرد  اب  بسانم  یمومع و  دئاقع  دناهدوب ، دـقتعم  مومع  دـننام  مه  دوخ  هک  اهنآ  دـیاقع  : ) دـیوگیم نیچمه   … هدوب ) 

هدیـسوپ دـئاقع  هتـشذگ و  مدرم  هدـنیامن  هقبط  نیا  زین  تسین و  هعماجرب  هدـش  ییمحت  هقبط  کی  تیناحور  هقبط  الوا  هلمج ، ود  نیارباـنب 
تعیبـط بسحرب  هقبط  نیا  دوشیم  هدـید  هلمج  ود  رد  احیرـص  هک  روطناـمه  هکلب  تسین ، دوشیم ) هتفگ  عـجترم  زورما  هک   ) ناگتـشذگ

اهنآ دوجو  خیرات  هکنیا  درجمب  و  : ) دیوگیم هکنیا  ایناث - دوشیم . تیبثت  ندمت  هجرد  اب  بسانتم  هعماج و  تئیه  دوخ 
تئیه تعیبط  هب  دنتـسم  نویناحور  هقبط  ندمآ  دوجوب  رگم  دیـسرپ  دـیاب  دـناهتفر ) نایم  زا  دوخ  يدوخب  هدـش  فیعـض  هتـسناد ، مزالان  ار 

دیاب هکلب  دربب ، نیب  زا  ار  هقبط  نآ  دـناوتیمن  يدـیرجت  یعازتنا و  رما  کی  ناونع  هب  خـیرات  نیارباـنب ، تسین ، نآ  ندـمت  هجرد  هعماـج و 
. درادرب نایم  زا  هدرک و  فیعضت  ار  هقبط  نآ  دناوتب  هک  دیایب  دوجوب  نآ  ندمت  هجرد  هعماج و  تئیه  تعیبط  رد  ینوگرگد  رییغت و  نانچ 

دوشیم ثعاب  یتلع  هچ  مینیبب  هتخادرپ و  هعماج  رد  نویناحور  هقبط  دوجو  ترورـض  یبای  تلع  هب  یملع  دید  کی  اب  دیاب  رگید  فرط  زا 
هک تسیا  هتکن  نیا  ددرگیم ؟ نآ  دوجو  همادا  نماض  دروآیم و  دوجوب  ار  تیناحور  هقبط  نآ ، ندـمت  هجرد  هعماج و  تئیه  تعیبط  هک 

ءافعـض ندیبوک  يارب  نادنمتردق  تسد  هلیـسو  بهذم  دوش : هتفگ  رگا  دیامن . حرطم  هدننکعناق  یملع  دید  اب  ار  نآ  تسیابیم  هدنـسیون 
تیناحور هقبط  تفگ : ناوتیمن  اذل  میدش ، رکذتم  نشور  ناهرب  اب  احیرص  ار  راتفگ  نیا  خساپ  میدید ، هتـشذگ  ثحابم  رد  هکنانچ  تسا 

دهاوخ نیب  زا  تردق  نتفر  نیب  زا  اب  رتیلک  حالطصاب  نادنمتردق و  نتفر  نیب  زا  اب  تسا و  ءافعـض  ندیبوک  يارب  نادنمتردق  تسد  تلآ 
دنهاوخیم هک  لیلد  نیا  هب  ار  ناربمایپ  هتشذگ  رد  نادنمتردق  هک  میدرک  هراشا  هتشذگ  رد  هکنانچ  هکلب  تفر ،

رادروخرب تردق  نآ  زا  مه  ار  ناناوتان  ءافعـض و  یعامتجا  تلادع  نتخاس  رارقرب  اب  دنریگب و  نانآ  تشد  زا  ار  شلاکـشا  همه  رد  تردق 
ارنانآ نادنمتردق  هک  یناربمایپ  نویئیبس و  ناتـساد  رد  دندرکیم . درط  دننکیم ، ریدخت  بهذم  هلیـسوب  ار ) نادنمتردق   ) ار نانآ  دـنزاسب ،

ار ام  امـش  اریز  داد ، میهاوخن  شوگ  امـش  نانخـس  هب  ام  دنتفگیم : ناربمایپ  هب  نادنمتردق  نآ  دندومنیم ، داعم  ءادبم و  دوجو  هب  دـیدهت 
ناربمایپ هب  نادـنمتردق  نآ  دـیوگیم : ناتـساد  نیا  یملع  لـیلحت  رد  يولوم  و  دـیهدب . ناـناوتان  هب  دـیریگب و  اـم  زا  اـت  دـینکیم  ریدـخت 

مینیب هب  دیاب  ام  نیاربانب ، دنکیم  نویفا  هب  وراد  ار  لقع  دنکیم  نوزفا  وت و  دص  ار  جـنر  امـش  یبهذـم  ياهدـیعو  دـعو و  نیا  دـنتفگیم :
يارب بهذـم  ترورـض  تلع  نامه  تیناـحور ، هقبط  دوجو  یقیقح  تلع  تسیچ ؟ عماوج  رد  تیناـحور  هقبط  ماود  دوجو و  یعقاو  تلع 

؟ متسیک نم  - 1 زا : دنترابع  لاوس  راهچ  نیا  يرشب . یلصا  لاوس  راهچ  هب  یلمع  یتدیقع و  خساپ  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  اهناسنا  تایح 
نونکاـت بهذـم  زا  ریغ  هب  یبتکم  چـیه  رکفتم و  چـیه  هک  مینادیم  اـم  و  موریم ؟ اـجکب  - 4 ماهدـمآ ؟ هچ  يارب  - 3 هدـمآ ؟ اجک  زا  - 2

هضرع ن يرشب  راکفا  هب  يراکهطلغم  يزاب و  هطسفس  نودب  ار  تالاوس  نیا  خساپ  تسا  هتسناوتن 
ياقآ اب  هتـشذگ  ياهلاس  رد  هکنانچ  ددرگن ، تـالاوس  نیا  نوماریپ  الـصا  هک  درک  هیجوت  يروطب  ار  يرـشب  ياـهزغم  ناوتیم  هتبلا  دـیام .

ياهروشک زا  یلیخ  رد  دنتفگ : ناشیا  دش ، ناونع  هلاسم  نیمه  میتشاد ، هک  یثحب  رد  اکیرمآ  نکاس  یکاولـسکچ و  داژن  زا  خام  روسفورپ 
نودب یتح  يرآ  متفگ : بناجنیا  دـننکیم . یگدـنز  دنـشاب  هتـشاد  تالاوس  نیا  هب  یخـساپ  هکنیا  نودـب  مدرم  اکیرما ، یقرـش و  یبرغ و 

هک مینادیم  همه  ام  امـش و  یلو  دـننک ، یگدـنز  دـنناوتیم  تیاضر  لامک  اب  دوش  هجوتم  تالاوس  نیا  موزل  هب  ناـشزغم  دـنراذگب  هکنیا 
هزورما دنک و  یگدنز  مه  نتـشیوخ  نودب  دـناوتیم  یتح  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  تایعقاو  زا  وا  فارـصنا  ناسنا و  فاطعنا  تیلباق  تدـش 

هک تسا  لوقعم  یگدنز  کی  نیا  ایآ  میونشیم . اهنیمزرس  نامه  زا  ام  ار  هناگیب ) دوخ  زا  تسا  يرادناج  ناسنا   ) هقباسیب همانـسانش  نیا 
تـالاوس يارب  یلوقعم  یخـساپ  چـیه  هصـالخ ، دـندادن . هلاـسم  نیا  هب  یخـساپ  ناـشیا  دـشاب !؟ هتـشادن  یعـالطا  نتـشیوخ  زا  یتح  رـشب 

دزاسب دودرم  ار  بهذم  دناوتیم  هزادنا  نامه  تسا ، هدش  هدافتسا  ءوس  بهذم  زا  هکنیا  تسا و  هدشن  هئارا  بهذم  هلیسوب  زج  هناگراهچ 
اسنا تایح  ریسم  بهذم  اهناسنا . تایح  يرورض  لئاسو  رگید  قالخا و  و  قوقح ، تسایس ، رنه ، لوپ ، ملع ، زا  هدافتسا  ءوس  هک 

تلاـسر تعیبط  يارواـم  تعیبط و  ياـهزرم  رد  هک  تسا  تیناـحور  نیا  دزاـسیم و  صخـشم  نوعجار  هیلا  اـنا  هللااـنا و  لومرف  رد  ار  اـهن 
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زا یــضعب  دـیامنیم . ناـنآ  زا  يوریپ  هداـمآ  ار  مدرم  هدوـمن و  هیجوـت  ریــسفت و  هشیدـنا  لـمع و  تاداـقتعا و  هـقطنم  ود  رد  ار  ناربماـیپ 
زا رـشب  زیگنافسا  تیرثـکا  میتـفگ ، ـالاب  رد  لاوس  نیا  هباـشم  خـساپ  رد  هکناـنچ  یلو  تسا ، روط  نیمه  يرآ ، دـنیوگیم : ناگدنـسیون 

یناوارف رایسبرایسب  هرامش  هک  دینادیم  امتح  تسا ، هتشاد  تیاضر  یگدنز  زا  شیوخ ، تخانش  نودب  رـضاح  نارود  ات  خراوت  نیرتمیدق 
بهذـم نودـب  یگدـنز  هب  تیاضر  هک  رـشب  هک  تسا  نآ  لیلد  اهتیاضر  هنوگ  نیا  ایآ  دناهتـشاد ، تیاضر  یگدرب  یگدـنز  زا  اـهناسنا  زا 
یگدـنز یبهذـم  ياهـشیارگ  نودـب  زگره  رـشب  تفگ : ناوـتیم  تهج  کـی  زا  یلب ، تسا !؟ هـتفرگ  شیپ  ار  یلوـقعم  یگدـنز  دـهدیم 

. دتـسرپب نایادخ  دننام  ار  دوخ  یلم  نانامرهق  دناوتیم  رـشب  لاثم : ناونعب  تسا . توافتم  یبهذم  تاعوضوم  لاکـشا  رما  تیاهن  دنکیمن ،
دروآیم تسدب  تردق  ماقم و  دننام  هک  ار  یتازایتما  دناوتیم  رشب  نیمه  و  دهدب . ءاقترا  یتسرپادخ  دح  ات  ار  یتسرپ  داژن  دناوتیم  رـشب 

زا یضعب  لوقب  هک  دناسرب  قلطم  زا  ياهجرد  هب  هدومن و  دیرجت  يردقب  ار  تیناسنا  ناسنا و  دننام  یمیهافم  دناوتیم  وا  دتسرپب .
دئار قدصیل  و  دیامن . عابـشا  ار  دوخ  یبهذم  شیارگ  اهیزاسقلطم  اهدیرجت و  نیا  اب  دـناسرب و  یئادـخ  هجرد  هب  ار  میهافم  نآ  نارکفتم 
دوخ ناوریپ  هب  دـیاب  يرادهیـالط  ره  و   ) هغمـصلا فرق  هفرق  و  هزرخلا ، قلف  رمـالا  مکل  قـلف  دـقلف  هنهذ ، رـضحیل  و  هلمـش ، عـمجیل  و  هلها ،
يارب ار  رما  تقیقح  ینابر  صخـش  نآ  دشخب . زکرمت  ار  دوخ  يزغم  ياوق  دـنک و  عمج  ار ) دوخ  ای   ) ارنانآ یگدـنکارپ  و  دـیوگب ، تسار 

رب هیکت  هک  یناسک  هب  دیاب  يرادهیالط  ره  درکن ). راذگورف  ار  نید  زا  يزیچ  تخرد ، زا  غمص  نتفرگ  دننام  و  تفاکـش ، هرهم  دننام  امش 
دننام دریگیم ، هدهعب  ار  یموق  يربهر  يزاتشیپ و  هک  یـسک  دزاسب . زکرمتم  ار  دوخ  يزغم  ياوق  ساوح و  دیوگب و  تسار  دناهدومن ، وا 

زا یبسانم  تحارتسا  نتـسشن و  ياج  تسا ، نآ  زا  يوضع  دوخ  هک  ياهلفاـق  يارب  دوریم  دـتفایم و  هارب  هلفاـق  زا  رتولج  هک  تسا  یـسک 
تحارتسا نتسشن و  يارب  ار  یلحم  هنوگره  رادهیالط ) زاتشیپ و   ) دئار نیا  دنک . ادیپ  ار  زاین  دروم  روما  رگید  هیاس و  هزبس و  بآ و  تهج 

هلفاق نایز  دوس و  تسا ، هلفاق  نآ  زا  يوضع  دوخ  میتفگ ، هکنانچ  اریز  تسا ، هدرک  باختنا  زین  دوخ  يارب  تقیقح  رد  دنک ، باختنا  هلفاق 
باث نوناق  کی  ناونع  هب  هلمج  نیا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دشابیم ، زین  وا  نایز  دوس و  اعطق 

تحارتسا نتـسشن و  يارب  لحم  ندرک  ادیپ  رومام  رادهیالط و   ) هلها بذکیال  دـئارلا  هک  تسا  هدـش  یقلت  یعمج  هتـسد  ياهتکرح  رد  ت 
دوخ هرطیـس  ریز  ار  اهناسنا  زا  یعمج  هک  ینادنمتردق  یتسار  هب  ایآ  دـیوگب ). غورد  تسا  اهنآ  زا  یکی  دوخ  هک  یمدرم  هب  دـیابن  ناوراک 

مکح و هشیدنا و  ره  هک  دننادیم  نادنمتردق  ایآ  هک  ینعم  نیا  هب  دناهتفریذپ ؟ ارنآ  ایآ  دناهدینـش ، رگا  و  دناهدینـش ؟ ار  نوناق  نیا  دنراد ،
ناوتب دـیاش  دنـشابیم ! لمع  مکح و  هشیدـنا و  نامهب  موکحم  زین  دوخ  دـنهدیم ، ماجنا  دوخ  هرطیـس  ریز  هعماج  دارفا  هراـبرد  هک  یلمع 
يورب ادرف  زورما و  تسا  نم  رب  ادص  ار  اهادن  دـیآ  ام  يوس  ادـن  ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  هک - دنتـسنادیم  تاماقم  نآ  رگا  تفگ :

رب هک  ینادرخبان  و  دنریـس ، دروم  دوخ  ناگدننکریـس  هکنانچ  هک  دنتـسنادیم  ناـنآ  رگا  تسا  یک  عیاـض  یـسک  نم  نوچمه  نوخ  تسا 
، تسیرگ دنهاوخ  زین  ناشدوخ  دـناهدنایرگ ، ار  مدرم  هکنانآ  و  دـیدنخ ، دـنهاوخ  زین  نانآ  دوخ  تحارج  هب  دـندنخیم ، مدرم  ياهتحارج 

یلو تشگیم . نوگرگد  يرـشب  خـیرات  اـعطق  درادـن ، زوس  تخوـس و  یلو  دراد  دوز  اـی  رید  یلحم  تاـیبدا  حالطـصاب  دنتـسنادیم  رگا 
چیه زا  دنکیم ، داجیا  ناسنا  رد  تردق ) لایخ  یهاگ  یتح  ، ) تردق هک  ار  یتسم  ریدخت و  نآ  هک  تسا  یهیدب 

يارب ناـتدوخ  تیدوـجوم  اـعقاو  رگا  دزوـسیم ، ناـتدوخ  هب  ناـتلد  رگا  دـنزیم : داـیرف  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  تسین . هتخاـس  یبارش 
تـسا هدحاو  سفنک  یناسنا  حور  مکح  هب  غورد  نآ  جوم  اریز  دیئوگن ، غورد  سک  چیه  هب  ناتـسدریز و  هب  دـییایب  تسا  حرطم  ناتدوخ 

ياهیگدـنکارپ عمج  دوصقم  هکنیا  مکی - لامتحا  دراد : دوجو  لامتحا  ود  هلمـش  عمجیلو  هلمج  رد  درب . دـهاوخ  ورف  دوخ  رد  مه  ار  اـمش 
عمج و ار  دوخ  ياهورین  داعبا و  تسخن  هک  دهاوخیم  نازاتشیپ  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  لامتحا ، نیاربانب  دشاب ، ربهر  زاتـشیپ و  دوخ 
داعبا و محازت  داضت و  زا  رپ  نانآ  دوخ  تیـصخش  هجیتن  رد  دـنوش و  تتـشتم  قرفتم و  هک  دـننکن  اهر  ار  اهنآ  يروط  دـنیامن و  گـنهامه 
. دشابیم دنتـسه )، وا  ورهلابند  هک  یمدرم  تیعر و   ) دوخ لها  ياهیگدنکارپ  ندرک  عمج  موزل  دوصقم  هکنیا  مود - لامتحا  دشاب . اهورین 

تیریدم دشخب ) زکرمت  ار  دوخ  يزغم  ياوق  : ) دیامرفیم مالسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  تسا . لوقعم  قوف  هلمج  رد  لامتحا  ود  ره  هتبلا 
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كدـنا یحطـس و  تامولعم  اهتفایرد و  كرد و  اب  دـشاب ، هتفای  لیکـشت  يدودـحم  دارفا  زا  هعماج  نآ  هچ  رگا  یناسنا  هعماج  رد  حـیحص 
یصاخشا ای  صخش  نابز  هب  هاوخ  تقیقح  رد  دنریذپیم ، ار  یعمج  کی  تیریدم  هک  یصاخشا  ای  صخش  تسین . ریذپ  ناکما 

ار عمج  نآ  دارفا  تقیقح  ام  هک  دننکیم  اعدا  دنرواین ، هاوخ  دنروایب و  نابز  هب  هاوخ  تقیقح  رد  دنریذپیم ، ار  یعمج  کی  تیریدم  هک 
ءازجا ياهدادعتـسا  داعبا و  همه  معمج  نیا  ریدـم  هک  نم  ینعی  میـسانشیم  ماظن  کی  رد  ار  ناشعامتجا  زا  هلـصاح  تیفیک  کیب و  کـی 

نینچ يارب  میـسانشیم . تلع ، زا  يریذـپرثا  ياـهتیعقوم  رد  هچ  هیلوا و  ياـهتیعقوم  رد  هچ  ماهتفرگ  هدـهعب  ارنآ  هرادا  هـک  ار  ياهعوـمجم 
هک تسا  نیا  مه  يزغم  ياوق  نآ  زا  یکی  هک  دراد ، ترورـض  يزغم  ياوق  یمامت  نداد  زکرمت  ندرک و  عمج  دـشاب ، لوقعم  رگا  یئاـعدا 
هب هقالع  هلیـسوب  دنیـشنب و  تروشم  هب  نانآاب  دـننادیم ، نارگید  ای  يرگید  ـالامتحا  دـنادیمن و  ار  يدروم  هک  دـنک  ساـسحا  ریدـم  رگا 
اب لاح و  ره  رد  یمدآ  نهذ  هک  دهدب  رارق  لمع  دروم  دنادب و  ار  نوناق  نیا  زین  دناشکن . يدوبان  هب  ار  لکشتم  هعومجم  دوخ و  دادبتـسا ،

هعومجم هب  طوبرم  ياهلاسم  يورایور  نادـجو  اب  دـنمدرخ و  ریدـم  کی  هک  یماگنه  اذـل  تسین ، زیچ  همه  كرد  هدامآ  طئارـش  هنوگره 
دادعتـسا و هب  دنک و  هدافتـسا  دوخ  یلقع  يرکف و  يراکتبا و  ياهورین  زا  دشوکب و  دیاب  هجرد  نیرخآ  ات  دریگیم  رارق  شتیریدـم  دروم 

یم شیپریدم  دوخ  تیریدم و  تحت  هعومجم  يدوبان  ات  یهاوخدوخ  رورغ و  تاراسخ  اسب  هچ  هک  ددرگن  رورغم  دوخ  غوبن 
لماک صالخا  اب  مامت و  تیدج  اب  ینابر  صخش  نیا  دیـشیدنیب . بلاطیبا ) نب  یلع   ) ناتربهر ینابر  تیـصخش  رد  مدرم ، يا  دییایب  دور .

زاس ناسنا  یمالـسا  فراعم  همه  ریـسفت  نایب و  هک  دوخ  تلاسر  رد  وا  تسا . هدرک  راکـشآ  امـش  يارب  ار  قئاقح  هبناـج  همه  یهاـگآاب  و 
يارب رگا  دیاهدرک !؟ باختنا  ار  یفده  هچ  دینکیم و  هچ  دـینادیم  الـصا  دـیوریماجک )! رخآ   ) نوبهذـت نیاف  دزرویمن . یهاتوک  تسا 

و دیباین . دیدرگب و  و  دینک ). مگ  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا   ) ینودـقفت نا  لبق  ینولـس  متفگیمن : دوبهدـشن  میلعت  قیاقح  همه  نم 
قحلا یف  تککـش  اـم  متفگیمن : و  منکیم ). تکرح  مراـگدرورپ  زا  نشور  یلیلد  ياـنبمرب  نم  و   ) یبر نـم  هـنیب  یلع  اـنا  و  مـتفگیمن :
لطابلا ذـخا  کلذ  دـنعف  ماهتـشادن ). کش  یقح  چـیه  هب  لمع  تفایرد و  رد  تسا  هدـش  هئارا  نم  هب  قح  هک  ماـگنه  نآ  زا  نم   ) هتیراذـم

و موظک ، دـعب  لطابلا  قینفردـه  و  روقعلا ، عبـسلا  لایـص  رهدـلا  لاصو  هیعادـلا  تلق  هیغاـطلا و  تمظع  هبکارم و  لـهجلا  بکر  هذـخام و 
اظیغ و دـلولا  ناک  کلذ  ناک  اذاف  قدـصلا . یلع  اوضغابت  و  بذـکلا ، یلع  اوباحت  نیدـلا و  یلع  اورجاـهت  و  روجفلا ، یلع  ساـنلا  یخاوت 

لاکا هطاسوا  اعابس و  هنیطالس  و  ابائذ ، نامزلا  کلذ  لها  ناک  اضیغ و  مارکلا  ضیغت  اضیف و  مائللا  ضیفت  اظیق و  رطملا 
ابجع فافعلا  ابسن و  قوسفلا  راص  بولقلاب و  سانلا  رجاشت  ناسللاب و  هدوملا  تلمعتـسا  بذکلا و  ضاف  قدصلا و  راغ  و  اتاوما ، هئارقف  ا و 

هب لهج  تفرگ و  ار  دوخ  ینابم  لطاب  هک  تسا  فرحنم ) ياـههار  ناـیم  رد  ندـش  مگ   ) عقوم نیا  رد  اـبولقم  ورفلا  سبل  مالـسالا  سبل  و 
رتش دومن  هلمح  هدنرد  ناویح  دننام  راگزور  كدـنا و  قح  فرطب  هدـننک  توعد  گرزب و  رگنایغط  نایغط و  دـش و  راوس  دوخ  ياهبکرم 

زا نآ  هب  دـیقت  نید و  نتـشاد  تهج  هب  دـنداد و  مـهب  تـسد  تـشز  ناـهانگ  ماـجنا  يارب  مدرم  دروآرب و  داـیرف  یـشوماخ  زا  سپ  لـطاب 
قدص و نتـشاد  تهج  هب  دندیزرو و  غورد  يانبمرب  تبحم  رگیدکی  هب  و  دندرک ) رارف  نیدتم  ناسنا  زا  ینعی   ) دـندومن ترجه  رگیدـکی 

ترارح بجوم  ناراب  دـیدش و  یتحاران  بجوم  دـنزرف  هک  تسا  یعقوم  نینچ  رد  دـندومن  توادـع  قداـص ) ناـسناب  ینعی   ) نآ هب  دـیقت 
یئاهگرگ نامز  نآ  مدرم  دـهاکیم و  تمارک  اب  ياهناسنا  زا  دوشیم و  هدوزفا  تسپ  مدرمرب  ماگنه  نیا  رد  ددرگیم  اوه ) هدـننک  لخم  )

دوشیم وحم  قدص  دنوشیم . یناگدرم  دننام  نانآ  يارقف  ناگدنرد و  نآ  ياههمعط  طسوتم  مدرم  ناگدنرد و  ناشنیطالـس  دـنوشیم و 
قـسف دنزرویم و  تموصخ  رگیدکی  اب  اهلد  رد  هک  یلاح  رد  دنربیم  راکب  نابز  رد  ار  تبحم  نامز  نآ  مدرم  دتفایم  نایرج  هب  بذک  و 

سن روجف  و 
هعماج رد  لطاب  هک  ماگنه  نآ  رد  دوشیم . هدیشوپ  هنوراو  نیتسوپ  دننام  مالـسا  نید  یتفگـش و  بجوم  ینمادکاپ  تفع و  دوشیم و  ب 

طابترا و ياضتقم  دـسریم . ارف  هعماـج  طوقـس  ددرگیم و  فرحنم  دوخ  لـصا  نوناـق و  زا  زیچ  همه  دـنک ، ادـیپ  دوخ  يارب  یئاـپ  ياـج 
ینعی مینیبیم . یتسه  ناهج  ءازجا  نایم  رد  هک  تسا  طاـبترا  یگتـسویپ و  ناـمه  هب  هیبش  رگیدـکی  هب  یناـسنا  نیناوق  لوصا و  یگتـسویپ 
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دبای للخ  ياج  زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  تسوکین  شیوخ  ياجب  يزیچ  ره  هک  تسوربا  مشچ و  لاخ و  طخ و  نوچ  ناهج  هکناـنچ -
ناسنا ود  نیب  ام  یئادـج  نیرتدـیدش  تسا  نکمم  هکنیا  اب  یناسنا  دارفا  دوخ  نایم  نینچمه  يرتسبـش ) دومحم  خیـش   ) ياپارـس ملاع  همه 

نیا ددنویپیم . رگیدکی  هب  ار  نانآ  هک  دراد  دوجو  یگتـسویپ  طابترا و  یعون  نانآ ، همه  رب  مکاح  نوناق  رد  هرخالاب  دشاب ، هتـشاد  دوجو 
هب هیبش  ناسنا  تهج  نیا  زا  هنافـساتم  تسا . نشور  الماک  رگید  یلومعم  ناسنا  هب  یناـسنا  زا  تاـفارحنا  اـهیتشز و  تیارـس  رد  یگتـسویپ 
ام دعبا  ام  تاهیه  دساف  تنا  سانلا و  حلـصی  نل  هیهاتعلاوبا  لوقب  ار و  هد  ناواگ  همه  دیالایب  رازفلع  رد  يواگ  هک  ینیبیمن  تسا - ناویح 

دنزب و ي ترس  هب  يرکف  نینچ  رگا  و   ) تشگ دهاوخن  حلاص  مدرم  زگره  یتسه  دساف  وت  هکیمادام   ) دباکت
.( يوشیم بکترم  ار  ياهدوهیب  شـشوک  هک  تاـهیه  درواـین ) دراو  هعماـج  حالـص  هب  يررـض  درف  کـی  داـسف  هک  یـشاب  نآ  ددـصرد  ا 
هک یتقو  تفرگ  دهاوخ  رارق  انف  لاوز و  ضرعم  رد  زین  اهنآ  هیقب  دش  هتشاذگ  اپریز  نیناوق  لوصا و  زا  یکی  هعماج  کی  رد  رگا  نینچمه 

، یقالخا نادـجو  یعامتجا ، یگدـنز  نادـجو  دـننام  مه  اهنادـجو  رگید  هک  تسا  یعطق  دـتفیب ، تیلاعف  زا  راک  نادـجو  هعماج  کـی  رد 
نیا لیلد  دتفایم . راک  زا  دوشیم و  فقوتم  دوخ  یقطنم  تیلاعف  زا  یئاضق ، نادجو  یـسایس ، نادجو  تیریدـم ، نادـجو  هاگآ ، نادـجو 

: مینکیم یسررب  ار  لاصتا  نیا  میدز  هک  یلاثم  نیمه  رد  تسا . رگیدکیب  اهناسنا  يونعم  يدام و  نوئش  لاصتا  نامه  یگتـسویپ  طابترا و 
ياهراک هچ  دریگب ، ماجنا  دیاب  هک  ییاهراک  يور  یضرف  نینچ  رد  هک  تهج  نادب  تسا ، هداتفا  راک  زا  نآ  رد  راک  نادجو  هک  ياهعماج 

نادجو هجیتن  رد  تسا ، لالتخا  ضرعم  رد  راک  عون  ود  ره  تیفیک  تیمک و  ینعی  تسین ، ینیمضت  چیه  ینالـضع ، ياهراک  هچ  يرکف و 
دوجوب تیلاعف ، زا  ساسحا  اب  دنادیم ، راوتـسا  ار  دوخ  راک  حیحـص  ققحت  لصا  رب  ینعی  دنکیم ، هیکت  تیعقاو  رب  هک  یعامتجا  یگدـنز 

یعامتجا و یگدـنز  نادـجو  طوقـس  ددرگیم و  اهیراوخهوشر ، اهغورد ، اهدـهعت ، ضفن  زا  یـشان  هک  تسا  یقالخا  فالتخا  دروآیم ،
، تسا یقالخا  نادجو 

مه هجنکش  رجز و  بجوم  تسا  نکمم  هکلب  درادن ، ياهدیاف  اهنت  هن  یهاگآ  تشگ  طقاس  تیلاف  زا  لتخم و  اهنادجو  نیا  هک  یماگنه  و 
، یـسایس نادجو  تیریدم ، نادجو  دننام  رگید  ياهنادـجو  روبزم ، ياهنادـجو  رد  تالالتخا  دورو  زا  سپ  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب . هدوب 

لوصا اهشزرا و  طوقـس  ياهریجنز  تاطابترا  نونکا  دنتفایم . راک  زا  لتخم و  رگید  ياهنادجو  همه  يرنه … و  نادجو  یئاضق ، نادجو 
نادـجو رقح و  درک  ادـیپ  اپ  ياـج  دوخ  يارب  لـطاب  هک  یتعقو  مینکیم - یـسررب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  رد  ار  یناـسنا  یلاـع 

ار دوخ  غورف  شزرا و  تفرعم  ملع و  دوشیم ، یعاـمتجا  نادـیم  زاـتهکی  یناداـن  داـتفا - : تیلاـعف  زا  یئوجقح  یباـیقح و  ییارگقـح و 
ناوارف يدراوم  رد  هکلب  تسا ، دـیدرت  دروم  الماک  شراتفگ  رد  يرعم  يالعلاوبا  صالخا  قدـص و  هچ  رگا  دـهدیم . تسد  زا  يولوم ) )

تیمکاح يربج  تانایرج  زا  یکاح  دوشیم ، لقن  الیذ  هک  یتایبا  نیماضم  یلو  تساهدـش  تباث  تایعقاو  فـالخ  زاربا  اـب  وا  یئاـمندوخ 
ینا نظ  یتح  تلهاجت  ایـشاف  سانلا  یف  لـهجلا  تیار  اـملف  - 1 تسا : هدـش  هداد  تبـسن  وا  هب  ریز  تایبا  دـشابیم . هعماج  کی  رد  لـهج 
لئاح کنول  حبصلل  یجدلا  لاق  هیفخ و  تنا  سمشلل  اهسلا  لاق  و  لقاب 3 - هحاحفلاب  اسق  ریع  ردام و  لخبلاب  یئاطلا  فصو  اذا  لهاج 2 -

-4
هتکبام يدـنز  ناب  نا  یبکنم و  فسات  اـم  يدـضع  تاـف  اذا  لدانجلا 5 - یـصحلا و  بهـشلا  ترخاف  ههافـس و  ءامـسلا  ضرالا  تلواط  و 

مه نم  دـندرک  نامگ  هک  يروطب  مدز  ینادان  هب  ار  دوخ  مه  نم  تسا ، هدرک  ادـیپ  جاور  مدرم  نایم  رد  لهج  مدـید  هک  یتقو  لمانالا 1 -
نیرت قمحا   ) لقاب و  دیامن ! فیـصوت  لخب  اب  ار  یئاط  متاح  برع ) داژن  رد  درف  نیرتلخب   ) ردام هک  ماگنه  نآ  رد  - 2 ملهاج ! نانآ  دننام 

وت دیوگب : باتفآ  هب  اهس  کچوک  هراتس  - 3 دنک ! شبویعم  یقمحا  هب  ار  برع  فورعم  میکح  يدایا  هدعاس  نب  سق  برع ) داژن  رد  درف 
نامـسآ هب  تقامح  يور  زا  نیمز  و  - 4 تسا ! هدننک  کیرات  وت  گنر   ) دـیوگب نشور  دادـماب  هب  بش  یکیرات  و  یتسه ! ادـیپان )  ) یفخم
فـسات نآ  هب  ماهناـش  دورب  نیب  زا  میوزاـب  رگا  عـقوم  نیا  رد  - 5 دننک ! راختفا  رونرپ  ياههراتـس  هب  اهگنـس  اهنـش و  و  دیامن ! یـشکندرگ 

هب تمظع  هدید  اب  مدرم  دنکیم ، هولج  تمظع  اب  رگنایغط  نایغط و  دیرگیمن . نآ  هب  مناتشگنا  رس  دوش ، ادج  متسددنب  رگا  دروخیمن و 
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فیعـض حولهداس و  مدرم  دـننکیم و  میـسرت  هعماج  راوید  رد و  رب  ار  دوخ  ندوب  نامرهق  ياعدا  ناـنآ  دـنرگنیم . ناـیتوغاط  اـهتوغاط و 
مک م دنوریمن ، نیب  زا  الماک  یلو  دنوشیم  مک  تقیقح  قح و  هب  ناگدننک  توعد  دنریذپیم . ار  نانآ  ياعدا  مه  هعماج  سفنلا 

لیـسف نب  یفیـص  يدع ، نبرجح  دننام  بلط  قح  ياهناسنا  دشاب ، هتـشادن  ياهدنریگ  هدنونـش و  هنابلط  قح  دایرف  هک  یتقو  اریز  دـنوشي ،
مدرم نایم  رد  يزنعلا ، ناسحلا  نب  نمحرلادـبع  يزنعلا ، ناـیح  نب  مادـک  يرقنملا ، باهـش  نب  زرحم  يدـبعلاهعیبض ، نب  هصیبق  ینابیـشلا ،

ناگماکدوخ عفانم  محازم  اجیردـت  دـنوشیم و  یقلت  هناگیب  بیرغ و  دـننکیم ، تیعبت  يرت  هماکدوخ  نازاتـشیپ  زا  هک  هعماج  هماـکدوخ 
تیثیح تمارک و  نابحاص  فیرـش و  ياهناسنا  رب  نادـند  لاگنچ و  اب  راگزور  دـنوشیم . وحم  نیمز  يور  زا  هجیتن  رد  دـنیامنیم و  هولج 
حرطم مدرم  يارب  بلاج  لاکـشا  اب  ار  دوخ  و  دـنکیم ، یئامندوخ  دروآیم و  رب  اههرعن  توکـس  یـشوماخ و  زا  سپ  لطاب  دربیم . هلمح 

تلادـع و تمکح و  تفع و  هک  تسا  هدرک  باـجیا  یتاـیح  ترورـض  یئوگ  دـنیامن ، اـهیگنهامه  روـجف  قـسف و  يارب  مدرم  دـیامنیم .
قح و هار  زا  فارـصنا  یعیبط  هجیتن  کی  مه  نیا  دـنیالایب ! اهتفاثک  یـصاعم و  اب  ار  دوخ  یگدـنز  دـنراذگب و  راـنک  ار  يوقت  تعاـجش و 
رد رشب  اتفگش ، دننکیم ، رارف  دنراد  نید  هک  یناسک  زا  دیامنیم . اهیراکتفاثک  یصاعم و  فرص  ار  مدرم  ياهورین  همه  هک  تسا  تقیقح 

هدیم هنوگچ  ار  شنادجو  خساپ  دنکیم و  ادیپ  یئور  هچ  و  دشیدنایم ! هنوگچ  دوشیم  نادرگیور  قح  قیرط  ناکلاس  زا  هک  عقوم  نآ 
رد هتـشذگ و  نارود  رد  مه  نم  يرآ  دـندرگیم !؟ رفنتم  دـنوشیم و  تحاراـن  اـهتمظع  هدـهاشم  زا  هنوگچ  یـصاخشا  نینچ  یتسارب ، د !

ساسحا قالخا  مراکم  یناسنا و  هدـیمح  تافـص  تفرعم و  ملع و  زا  هک  دـنوشیم  ادـیپ  یـصاخشا  مدینـشیم  هک  تقو  ره  یناوج  زاـغآ 
تـشذگ راگزور و  تادـهاشم  اب  هکنیا  ات  متخاـسیم ، مهتم  ار  ینخـس  نینچ  هدـنیوگ  مدرکیمن و  رواـب  هجو  چـیهب  دـننکیم ، یتحاراـن 

نمرخ رگا  اصوصخم  دـنرادن ، یکیرات  رد  صقر  رون و  زا  رارف  زج  يراک  الـصا  هک  مدـید  ار  یناتفـص  شافخ  ینـشور  لامک  اب  ناـیلاس ،
سامتلا ینزب ، دایرف  هچ  ره  هتخورفا  سک  عمش  دهاوخنیم  هتخوس  نمرخ  تخبدب  ره  هکناز  دنـشاب - هدرک  رتسکاخ  هدز و  شتآ  ار  دوخ 

ار نانآ  داهـشتسا  لالدتـسا و  هیـصوت و  سامتلا و  دایرف و  نیمه  مغ  هب  یتفن  نارگید  لامک  زک  مهوت  روآتسدب  ار  یلامک  ور  هک - ینک 
بذـک هیاپ  رب  اهتبحم  دزاسیم . رتروسج  لوقعم ) تاـیح   ) لوصا تمرح  کـته  هب  رتناداـن و  یناـسنا  يـالاو  ياهـشزرا  هب  رتنامگدـب و 
يرگید ياهیراکبان  اهیراتفرگ و  اهیراکبان ، نیا  جیاتن  ددرگیم . توادع  يانبم  هزیگنا و  اهیرادرکتسار  اهیئوگتسار و  دوشیم و  راوتسا 
میلعت و یئاهطیحم ، نانچ  رد  هک  تسا  یهیدب  اریز  دوشیم ، دیدش  یتحاران  بجوم  دنزرف  نتشاد  دریگیم . ارف  ار  هعماج  هک  تسا 

ناردپ هراومه  اذل  دوشیم ، راب  تقـشم  نانآ  هرابرد  ناردـپ  فیلکت  کیرات و  نادـنزرف  هدـنیآ  ددرگیم ، راوشد  رایـسب  نادـنزرف  تیبرت 
دوخ ای  ددرگیم و  عطق  ای  تسا ، تمحر  ثعاب  ناراـب  دـننام  هک  هچنآ  دـنربیم . رـسب  ناشنادـنزرف  يارب  یمئاد  هودـنا  هصغ و  رد  زوسلد 

نتخاس فصتم  يارب  تیبرت  میلعت و  دریگیم ، ارف  ار  هعماج  اهیتسپ  اهیدـیلپ و  دوشیم ، هدوزفا  تسپ  درم  ددـع  رب  دوشیم . ررـض  بابـسا 
دض رب  مدرم  هکلب  دوریم ، نیب  زا  لیصا  ياهتبحم  درخ و  ساسح و  نادجو  لوقعم و  ياهیئابیز  اب  حور  نتـسارآ  هیلاع و  قالخا  هب  ناسنا 
دوخ يارب  نایمدآ  ياهناج  ندرک  مومـسم  زج  ياهفیظو  اهناسنا  بیذـهت  ياجب  تاـغیلبت  دـنوشیم ، قیوشت  کـیرحت و  هدـنزاس  روما  نیا 

ریز راپـسهر  هدـیزخ و  اههشوگ  هب  اجیردـت  تفارـش  تیثیح و  اب  تمارکاب و  ياهناسنا  ماگنه  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  دـنکیمن . ساسحا 
( باـیان رهوج   ) رمحا تیربـک  دـننام  یقیقح  ناـمیا  اـب  ناـسنا  کـی  دوجو  تسا  هدـمآ  ثیداـحا  یـضعب  رد  هکناـنچ  دـنوشیم و  كاـخ 
نیطالــس و دــنوشیم و  رگیدــمه  گرگ  سباــه  ساــموت  لاــثما  هـتفگ  قباــطم  اــهناسنا  هـک  تـسا  يراــگزور  نـینچ  رد  ددرگیم .

تالمج رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یعـضو  رد  نتفرگ  رارق  اـب  اـهناسنا  رگا  تفگ : ناوتیم  راوخنوخ . یناگدـنرد  ناشناگدـننادرگ 
ومرف ریسفت  دروم 

اریز درک ، دنهاوخ  عانتما  دوخ  عون  هزوح  رد  نانآ  مادختسا  زا  گنلپ  گرگ و  دننام  یـشحو  ناناویح  دنهدب ، ءافعتـسا  تیناسنا  زا  دناهد ،
همه هـک  دوـخ  تعیبـط  قباـطم  گرگ  دردـب ، ار  شیم  زاـب  تـسا ، روآدرد  رایــسب  ناوـیح  ندــیرد  دــمهفب  رگا  گرگ  دوریمن  ناـمگ 

وا ایآ  درادن !؟ لقع  وا  ایآ  تسا ؟ گرگ  دننام  مه  ناسنا  تیدوجوم  همه  ایآ  دـنکیم ، راتفر  تسا  هداد  رارق  ریثات  تحت  ار  وا  تیدوجوم 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1936 

http://www.ghaemiyeh.com


نیریش رایسب  رادناج  يارب  ناج  دنادیمن  ایآ  تسا !؟ تخس  ندیـشک  درد  دمهفیمن  ایآ  درادن !؟ هفطاع  ساسحا و  وا  ایآ  درادن !؟ نادجو 
زا سباه  ساموت  روظنم  رگا  تفگ : دـیاب  اذـل  دردیم ! ار  دوخ  عونمه  زاـب  دـنادیم ، ار  اـهنیا  همه  هکنیا  اـب  راـکهبت  ناـسنا  يرآ ، تسا !؟

ساموت هک  تسا  یعطق  دـناهداد ، تسد  زا  ار  هفطاع  ساسحا و  نادـجو و  لقع و  هک  دنتـسه  یئاهناسنا  نیمه  تسا ، ناسنا  گرگ  ناسنا 
لباقریغ تناـها  هدـیمان و  گرگ  ار  ناویح  نیا  زا  رتحـیقو  گرگ و  زا  رتمرـشیب  ناـسنا  هک  تسا  هدوب  نیب  شوخ  مدرم  هورگ  زا  سباـه 

خـساپ تسا . هدومرف  گرگ  ریبعت  اـهناسنا  نآ  هراـبرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  تسا . هدومن  گرگ  هب  ضاـمغا 
رتتسپ هجرد  هب  يدیلپ  تواقش و  رد  دنهدیم ، لیکشت  ار  تیرثکا  هک  اهناسنا  یلومعم  نتم  اریز  تسا ، نشور  الماک  ضارتعا  نیا 

همعط راگزور  نآ  طسوتم  مدرم  دیامرفیم : دـعب  مینیبیم  اذـل  تسا ، هدومرف  ار  اهناسنا  یلومعم  نتم  ترـضح  نآ  دنـسریمن و  گرگ  زا 
مه طسوتم  مدرم  نامه  دوخ  تیبرت ، میلعت و  داـشرا و  ندوبن  هظحـالم  اـب  و  دنتـسه ، ناشنارادـمامز  نیطالـس و  هک  دنـشابیم  ناگدـنرد 

یگدنز هکلب  دنشابیم ، اراد  ناشنارادمامز  نیطالس و  هک  ياهناحیقو  يدیلپ  تواقـش و  يور  زا  هن  یلو  دننکیم ، ادیپ  يراوخمدآ  تلاح 
نادب اصوصخم  دننادب ، فده  نیرتیـساسا  ار  یئوجدوس  انف ، لاوز و  زا  نتـشیوخ  يرادهگن  يارب  هک  دـنکیم  ءاضتقا  نانچ  نانآ  یعیبط 

هتبلا دنتـسین ، شیب  یناگدرم  راـگزور  نآ  يارقف  دنـشابیم . دوخ  هعماـج  نادـنمتردق  لاـگنچ  رد  يراـتفرگ  ضرعم  رد  اـمئاد  هک  تهج 
کی قح  هکیماگنه  دزاسب  لتخم  ار  یمدآ  تایح  دـناوتیم  فعـض  یئاونیب و  هنوگره  هکلب  دنتـسین ، یلام  ناناوتان  طـقف  ءارقف  زا  دوصقم 
قدص هک  تسا  يراگزور  نینچ  رد  تسا . هداتسرف  ناسنا  نآ  غارسب  ار  یگرم  قح ، نآ  هدننک  لامیاپ  تقیقح  رد  دوشیم ، لامیاپ  ناسنا 

یئوگغورد دننام  میقتسم  ياهغورد  هچ  دربیم ، ورف  دوخ  رد  ار  هعماج  يراکایر  غورد و  دتفایم و  شزرا  زا  دنکیم و  شکورف  افـص  و 
ياضاقت داجیا  اهیرگامغی ، اب  تورث  ندروآ  تسدب  تیحالص ، نتشاد  نودب  ماقم  کی  لاغشا  دننام  میقتسمریغ ، ياهغورد  هچ  حیرص و 

نکمم هک  تسا  ضارتعا  نآ  يوگخـساپ  غورد  يارب  میمعت  نیا  نتـشیوخ …  هتـسیاشان  يداـم  اـی  يرکف  يـالاک  هضرع  يارب  یعونـصم 
تیرثـکا اـی  دـنیوگیمن ، غورد  زگره  نآ  دارفا  هک  میراد  غارـس  یعماوـج  اـیند  رد  هزورما  هک  تسا  نیا  ضارتـعا  نآ  دـیایب و  رظنب  تسا 

نابز و رد  رگیدکیب  مدرم  نتفر  هقدص  نابرق و  راگزور  نآ  تاصتخم  زا  رگید  یکی  دـنروآیمن . نابز  رب  غورد  عماوج  نآ  قافتاب  بیرق 
هک یـسفن  ره  مدرم  یئوگ : هک  تسا  جئار  نانچ  اهنابز  رد  تبحم  هملک  دوخ ! تاینمت  لامآ و  ياپ  ریز  رد  رگیدکی  ندرک  هقدص  نابرق و 
اما دنناشفایم . دوخ  نوماریپ  رد  ار  تبحم  زا  نیگآرطع  یمیسن  دنروآیمرب ، ار  سفن  نوچ  تسا و  تبحم  زا  دادمتـسا  يارب  دنربیم  ورف 
دراو تیمها  دزادـگیم ! دزوسیم و  دـنکیم  یقلت  هاگآان  لئاسو  ار  رگید  ياهناسنا  همه  هک  اهیروحمدوخ  باـت  بت و  رد  ناـنآ  ياـهلد 
فرط نآ  هب  فرط  نیا  زا  ار  نش  ددـع  کی  نابایب  کـی  رد  یئوگ  هک  دوریم  نیب  زا  ناـنچ  اـیند  نیا  هب  یتسه  هزاورد  زا  اـهناسنا  ندرک 

ار خساپ  نیا  اروف  دـنک ، یلاوس  نآ  هرابرد  یـسک  رگا  هک  تسا  ینویلیم  ياهراتـشک  ناسنا ، یـشزرایب  نینچ  هجیتن  دنـشاب ! هدومن  لقتنم 
دوب هدمآ  ایندب  شزرا  لصا و  يانبم  هبساحم و  اب  تسا )، هدیمان  ناسنا  یهاوخدوخ  يور  زا  ار  دوخ  هک   ) دوجوم نیا  رگم  هک  دونشیم 

ندوب بجعت  ثعاب  اهـشزرا ، لوصا  داینب  نتخیر  ورف  يارب  رگید  یعیبط  هجیتن  کی  دورب ! ایند  زا  شزرا  لصا و  يانبم  رب  هبـساحم و  اب  هک 
اهناسنا رگید  دـننام  تکراـبم  رمع  دومرف : تزیزع  دـنزرف  هب  هک  روطناـمه  نینموملاریما ، يا  تیادـف  هب  ناـیملاع  حاورا  تسا ، ینمادـکاپ 

يور رب  ناسنا  یگدنز  زاغآ  زا  ییوگ  هک  ياهتخانش  نانچ  تاهتفای  دشر  بذهم و  ناور  زغم و  نآ  اب  ار  تیرـشب  یلو  تسا ، هدوب  دودحم 
ار قئاقح  نیا  دـیناوتیم  امـش  هزورما  ياهدروآ . تسدـب  ار  نانآ  تاصتخم  تیهام و  همه  هدوب و  مدرم  اب  ناسنا  نیرخآ  یگدـنز  ات  نیمز 

تسا راگزور  نیا  رد  دینک . هدهاشم  دنراد  هک  یتفرـشیپ  لماکت و  ياعدا  اب  ایند  عماوج  زا  یلیخ  رد  هدومرف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک 
نینموملاریما ای  نسحلاابا  ای  کیلع  مالسلا  هولصلا و  دوشیم  هدیشوپ  هنوراو  نیتسوپ  دننام  مالسا  هک 

دنوادخ ییاناوت  هبطخ 108-
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تـسا هدومن  نایب  ار  یبلاطم  هبطخ  نیا  هرابرد  دیدحلایبا  نبا  مکی - عوضوم  مهن  دص و  هبطخ  ریـسفت  زا  شیپ  مهم  عوضوم  ود  رد  یثحب 
يرترب دزومایب و  ار  تغالب  تحاصف و  دهاوخب  یـسک  رگا   ) دیوگیم وا  تسا . دیفم  رایـسب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  مهف  رد  هک 

ادخ و مالک  ریغ  حیـصف - نانخـس  همه  رب  هبطخ  نیا  تبـسن  اریز  دنک ، لمات  هبطخ  نیا  رد  دـمهفب ، رگید  یـضعب  رب  ار  نانخـس  زا  یـضعب 
تلالج و تینارون و  رد  درگنب  رظن  بحاص  ناسنا  سپس  تسا . ینیمز  کیرات  ياهگنس  رب  ینامسآ  ناشخرد  ناگراتس  تبسن  شلوسر -

يدحلم قیدـنز  کیب  هبطخ  نیا  رگا  هبطخ . نیا  تیـشخ  سرت و  تبیه و  یحو و  شزرل  داجیا  یگدـنریگ و  یئابیز و  ندوب و  يوتحم  رپ 
دزیریم و ورف  وا  ياوق  مامت  دوش ، هدناوخ  تسا ، هتفرگ  زور  نآ  رد  مدرم  ندش  هدـنز  تمایق و  یفن  هب  داقتعا  رد  تمواقم  هب  میمـصت  هک 

يازج ار  مالسلاهیلع ) بلاطیبا  نب  یلع   ) هبطخ نیا  هدنیوگ  ادخ  دزاسیم . لزلزتم  ار  شداقتعا  فیعضت و  ار  شـسفن  بوعرم و  ار  شبلق 
رد وا  نید  هب  مالـسلاهیلع ) بلاطیبا  نب  یلع   ) تیـصخش نیا  يرای  دیامرفیم . تیانع  شئایلوا  زا  یلو  کیب  هک  یئازج  نیرتهب  داهد  ریخ 

رگا شرکف . بلق و  اب  یهاگ  شراتفگ و  نابز و  اب  یهاگ  شریشمش و  تسد و  اب  یهاگ  تسا : هدوب  دح  نیرتیلاع 
، دوش هتفگ  یناسنا  لوصا  يروآدای  دنپ و  زا  نخـس  رگا  ناروآمزر و  نارگداهج و  رورـس  تسا  وا  دیآ ، نایم  هب  گنج  داهج و  زا  نخس 

دیحوت لدع و  هرابرد  رگا  و  نارسفم . ءاهقف و  سیئر  تسا  وا  دوش ، ریسفت  هقف و  زا  تبحـص  رگا  و  نروآدای . ناظعاو و  نیرتغیلب  تسا  وا 
لباق دیعب و  ناحبـس  دنوادخ  يارب   ) دحاو یف  ملاعلا  عمجی  نا  رکنتـسمب  هللا  یلع  سیل  دـیحوت . لدـع و  لها  ياوشیپ  تسا  وا  دوش ، ثحب 
ریـسم ندومیپ  هب  کیرحت  روتـسد و  تایعقاو و  هئارا  تابثا و  قرط  هرابرد  یثحب  دـیامن ). عمج  درف  کـی  رد  ار  یناـهج  هک  تسین  راـکنا 

رد هچ  هدـش و  يروآعمج  هغالبلاجـهن  رد  هک  ینانخـس  نآ  هچ  شکرابم  نانخـس  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هغالبلا  جـهن  رد  تالامک 
رد نوچ  تسا . هدومرف  تالامک  ریـسم  ندومیپ  هب  کیرحت  روتـسد و  هتخاس و  انـشآ  تایعقاو  اب  ار  مدرم  ینوگانوگ  قرط  اـب  رگید  عباـنم 

هرابرد مزال  یحرش  قرط و  نآ  نایب  زا  شیپ  میدروآ . اجنیا  رد  ار  ثحب  نیا  اذل  دوشیم  دهاشم  داشرا  قرط  زا  یعاونا  هکرابم  هبطخ  نیا 
بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  یهلا  یناـسنا - تیـصخش  هک  تسا  نیا  هلاـسم  نآ  میوشیم و  رکذـتم  یـساسا  رایـسب  هلاـسم  کـیب  اـهنآ 

تسا تایعقاو  زا  یجاوما  ای  لیلد  وا  توکس  رادرک و  راتفگ و  همه  هک  تسا  لامک  دشر و  زا  يدح  رد  مالسلاهیلع 
ندیـسر تیلعفب  اب  هکنانچ  ددرگیم ، لامک  زا  ياهولج  دوخ  تفرگ ، رارق  لاـمک  هبذاـج  رد  ناـسنا  هک  یتقو  هک  تسا  یلک  هدـعاق  نیا  . 
ناگرزب گرزب  نآ  نانخـس  تمظع  تاـبثا  يارب  ثحبم  نیا  رد  اـم  شـشوک  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـشابیم . لـقع  زا  ياهولج  لـقع ،

طئارش زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  نوچ  هک  مینک  تابثا  میهاوخیمن  ینعی  تسین  يرشب  راکفا  رد  لوادتم  قرط  زا  يوریپ  هلیـسوب 
زا ياهولج  بلاطیبا  نب  یلع  میدرک  هراشا  هک  هنوگناـمه  اریز  تسا ، تمظعاـب  حیحـص و  سپ  تسا ، رادروخرب  ـالثم  ساـیق  لوا  لـکش 

قلخت هب  کیرحت  تایعقاو و  هئارا  هناگهس  قرط  هکنانچ  هکلب  دـشابیم . اراد  هولج  نامه  تاذ  رد  ار  ندوب  لیلد  تجح و  هک  تسا  لامک 
همکحلاب و کبر  لیبس  یلا  عدا  دیجم  نآرق  روتسد  قباطم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ملعم  هناگی  ناشلامیظع و  ربمایپ  هلیـسوب  هللا  قالخا  هب 

نیرتهب اب  هلداجم  وکین و  هظعوم  تمکح و  هلیسوب  تراگدرورپ  هار  هب  ار  مدرم  نک  توعد   ) نسحا یه  یتلاب  مهلداج  هنسحلا و  هظعومال 
شکرابم نانخـس  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یقرط  تسا  نانچمه  تسا ، هدوب  مدرم  لقعت  روعـش و  كرد و  یئاناوت  هظحـالمب  هار )

نکس تاکرح و  هفاضاب  قیرط  راهچ  اب  مظعا  هللا  یلو  نیا  تساهدومرف . ذاختا  تایعقاو  هب  مدرم  هیجوت  داشرا و  يارب 
دورو زا  شیپ  داشرا  لالدتسا 4 - تایعقاو 3 - فیصوت  نیداینب 2 - لوصا  نایب  - 1 تسا : هدومرف  داـشرا  ار  مدرم  راوگرزب ، نآ  دوخ  تا 

یـصخش طاـبترا  مـینکیم - ناـیب  تاـیعقاو  اـب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  یــصخش  طاـبترا  هراـبرد  هـکار  یبلاـطم  هطوـبرم ، ثحاـبم  هـب 
تایعقاو و اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یصخش  طابترا  هدننک  وگزاب  هک  یبلاطم  یگدنز  رد  يو  یصخش  راتفر  تایعقاو و  اب  نینموملاریما 
. دـنکیم نایب  ادـخ  اب  ار  وا  هطبار  هک  تسا  یبلاطم  مکی - هورگ  ددرگیم : میـسقت  ییاـههورگ  هب  تسا ، یگدـنز  رد  يو  یـصخش  راـتفر 

هرابرد وا  تخانـش  هدوب و  نارق  زا  ياهتفای  مسجت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یمالـسا ، مولع  نارظن  بحاص  همه  قاـفتا  هب  هک  تهج  نادـب 
روطب اذـل  دوشیم ، نشور  یبوخب  راوگرزب  نآ  نانخـس  رد  مسجت  نیا  زین  تسا . هدوب  العا  دـح  رد  نآ  تایوتحم  مامت  هب  وا  نامیا  نارق و 
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امنیا مکعم  وه  و  میرتکیدزن ). وا  هب  ندرگ  گر  زا  ام  و   ) دـیرولا لـبح  نم  هیلا  برقا  نحن  هیآ و  قباـطم  دوخ  هب  ار  ادـخ  یکیدزن  وا  عطق 
مه هغالبلا  جهن  زا  ددعتم  يدراوم  رد  تسا . هتفایرد  ارنآ  يدوهـش  نیقی  اب  هتـشاد و  داقتعا  دیـشاب ). هک  اجک  ره  تسا  امـش  اب  وا  و   ) متنک

امی بلعذ  هک  ماگنه  نآ  رد  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . هداد  حیضوت  ادخ  اب  ار  دوخ  میقتسم  طابترا 
ای هارت  فیک  و  لاقف : يرا ؟ الام  دـبع  افا  دـهدیم : خـساپ  نینچ  ياهدـید )؟ ار  تراگدرورپ  ایآ   ) کـبر تیار  لـه  هک  دـسرپیم  وا  زا  ین 

! منیبیمن هک  ار  يزیچ  منک  تدابع  ایآ   ) نامیالا قئاقحب  بولقلا  هکردـت  نکلو  نایعلا ، هدـهاشمب  نویعلا  هکردـت  ـال  لاـقف : نینموملاریما ؟
(. دـباییمرد ارنآ  نامیا  قیاقح  اب  اهلد  یلو  ینیبیمن ، ینیع  هدـهاشم  اب  اهمـشچ  ار  ادـخ  دومرف : ینیبیم ؟ ار  ادـخ  هنوگچ  دیـسرپ : بلعذ 

ملعت مهرئامـض و  یف  مهیلع  علطت  مهرئارـس و  یف  مهدهاشت  کیلع  نیلکوتملل  هیافکلاب  مهرـضحا  کئایلوال و  نیـسنالا  سنا  کنا  مهللا 
اواجل بئاصملا  مهیلع  تبـص  نا  كرکذ و  مهـسنا  هبرغلا  مهتـشح  وا  نا  هفوهلم . کیلا  مهبولق  هفوشکم و  کل  مهرارـساف  مهرئاـصب  غلبم 
یئوت و  تئایلوا ، اب  سونام  نیرت  سونام  یئوت  ادـنوادخ ، . ) کئاضق نع  اهرداصم  كدـیب و  رومـالا  همزا  ناـب  اـملع  کـب  هراجتـسالا  یلا 

ناشنورد رد  نانآ  لاح  هب  ینیبیم و  ار  نانآ  نورد  ياـهیئاهن  هک  یئوت  وت . رب  ناگدـننک  لـکوت  روما  هب  تیاـفک  يارب  ناـنآ  نیرترـضاح 
ایند نیا  رد  یئاهنت  رگا  تست . رارقیب  هتفیش و  ناشیاهلد  راکشآ و  وت  يارب  نانآ  هدیشوپ  رارسا  ینادیم . ار  نانآ  ياهیئانیب  هزادنا  یهاگآ .

انپ دزیر ، ورف  نانآ  رس  رب  راگزور  بئاصم  رگا  دنریگیم و  سنا  وت  دایب  دزادنیب ، ناشتشحوب 
تسا یبلاطم  مود - هورگ  تست ). ياضق  هب  دنتسم  اهنآ  ینابم  تست و  تسدب  روما  همه  مامز  هک  دننادیم  نانآ  اریز  دنربیم ، وت  يوسب  ه 
ءازجا همه  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  نینچ  طابترا  نیا  هب  طوبرم  بلاطم  دهدیم . حیـضوت  یتسه  ناهج  اب  ار  ع )  ) یلع هطبار  هک 

رد دیامنیم . هیـصوت  ناهج  تخانـش  هب  نآرق ، دیکا  تاروتـسد  قباطم  دـنکیم و  یقلت  یهلا  تایآ  ار  یتسه  ناهج  رد  هدوجوم  طباور  و 
فوفکملا وجلا  عوفرملا و  فقسلا  بر  مهللا  دننام  دیامنیم  تعیبط  ملاع  ياههدیدپ  قیاقح و  هب  هراشا  هغالبلاجهن  ياهـشیاین  زا  یـضعب 

لاح رد  هک  ار  یقیاقح  ناسنا  هک  تسا  ملـسم   … هدـش )  يروآ  عمج  دودـحم و  ياضف  و  هتـشارفا ، رب  نامـسآ  يادـخ  يا  اراـگدرورپ ، )
زا دشابیمن و  كرد  لباق  اهنآ  صاوخ  تیوه و  كرد  نودب  هک  دیامنیم  دزشوگ  ار  اهنآ  تمظع  دوشیم ، رکذتم  ادخب  دانسا  اب  شیاین 

خـساپ رد  هک  ینانخـس  رد  دـیامنیم . یفرعم  یمدآ  يارب  لحم  نیرتهب  ار  اـیند  نیا  یلماـکت ، ياهندـیدرگ  ناـکما  یناـسنا و  فیلکت  رظن 
نمل ینغ  راد  اهنع و  فرع  نمل  هیفاع  راد  اهقدص و  نمل  قدص  راد  ایندلا  نا  دراد : دوجو  تالمج  نیا  تسا ، هدومرف  ایند  هدننک  شنزرس 

ءایلوا رجتم  هللا و  یحو  طبهم  هللا و  هکئالم  یلصم  هللا و  ءابحا  دجسم  اهب ، ظعتا  نمل  هظعوم  راد  اهنم و  دوزت 
ارنآ هک  یـسک  يارب  تسا  اهنامرآ  هب  لوصو  هاگیاج  تسا و  هدروآ  ياجب  ارنآ  هک  یـسک  يارب  تسا  تقیقح  قدـص و  هاگیاج  اـیند   ) هللا

نآ زا  زردنا  هک  یسک  يارب  تسا  يریگدنپ  هاگیاج  تسا و  هتشادرب  نآ  زا  هشوت  داز و  هک  یسک  يارب  تسا  يزاینیب  هاگیاج  دسانـشب و 
.( هللاءایلوا هناختراجت  يدنوادخ و  یحو  ندمآدورف  هاگیاج  یهلا و  ناگتشرف  هاگزامن  تسا و  يدنوادخ  ناتسود  دجسم  ایند  نیا  دریگب .

دشر و هب  لوصو  ددـصرد  هک  یـسک  اب  لامک  هلیـسو  هطبار  ایند  نیا  اب  ار  لماک  ناسنا  کی  هطبار  ع )  ) نینموملاریما هک  دوشیم  هظحالم 
اهورین و ياراد  هک  یناسنا  اب  طابترا  لاح  رد  تعیبط  ناهج  حوطـس  زا  تسا  ترابع  هک  ایند  تقیقح  رد  و  دـیامنیم . یفرعم  تسا  لامک 
رد دوخ  یگدنز  زا  ناسنا  هک  تسا  یتشادرب  هب  هتـسباو  نآ  تمظع  شزرا و  هک  تسا  یتیعقاو  تسا ، لماکت  لماع  هدنزاس و  رایـسب  داعبا 
ارت نوچ  دونع  يا  یمرج  تسین  ار  نسر  رم  خارف  ياهناهج  دراد  هنگ  هچ  خاکز  یتستفر  هاـچ  نورد  وت  دـیوگیم : يولوم  دراد . اـیند  نیا 

ءامکح هفـسالف و  زا  کی  چـیه  هک  دراد  هرامش 133  هغالبلاجـهن ج 2  رد  رگید  ياهلمج  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوبن  الابرـس  يادوس 
: تسا نینچ  رصتخم  هلمج  نیا  تسا . هتفگن  ایند  اب  ناسنا  هطبار  هرابرد  تمظع  اب  ياوتحم  نیا  هب  ياهلمج 

دنتسه یناسک  مکی - فنص  دنفنـص : ود  دب  ایند  نیا  رد  مدرم   ) اهقتعاف هسفن  عاتبا  لجر  اهقبواف و  اهیف  هسفن  عاب  لجر  نالجر : اهیف  سانلا 
.( دـنتخاس دازآ  ارنآ  دـندش و  کلام  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  مود - فنـص  دـنتخاس . كاله  ارنآ  دـنتخورف و  اـیند  نیا  رد  ار  دوخ  هک 

يروحم ناسنا  یمدآ  تایح  رگا  دیوگیم : دوش . هداد  حیضوت  یبوخب  هک  دراد  زاین  لقتسم  باتک  دلجم  کی  هب  رصتخم  هلمج  نیا  ریسفت 
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دیاب دـشاب ، فدـهیب  لصایب و  تعیبط  هاـگیزاب  رد  وا  یتسین  یتسه و  هک  دـشابن  تعیبط  زا  هاـگآان  ءزج  کـی  ناـسنا  ینعی  دـشاب ، هدوب 
ریذپان عاطقنا  يوپاکت  اب  هک  دزاسب  دازآ  لامکم  دشر و  ریسم  رد  ارنآ  دریگب و  هدننک  دوبان  امنربج و  لماوع  زا  ار  دوخ  یناسنا  تیـصخش 

رد تسا ، هدـمآ  نایم  هب  ایند  ياـهیراجنهان  اـهیتسپ و  هک  هغالبلاجـهن  زا  تـالمجنآ  رد  و  دـنک . یط  ار  دوخ  یگدـنز  يـالعا  فدـه  هار 
ارنآ دننکیم و  یقلت  یگدـنز  قلطم  فدـه  هب  لوصو  هاگیاج  ارنآ  هک  تسا  ایند  اب  مدرم  طابترا  ياهیراجنهان  اهیتسپ و  دوصقم  تقیقح ،

تایح کی  همدقم  ایند  نیا  یئوگ  هک  دنزاسیم  روهطوغ  نانچ  ایند  یبسن  يایازم  رویز و  رز و  رد  ار  دوخ  دنهدیم و  رارق  شتسرپ  دروم 
هطبار دیامنیم . نایب  اهناسنا  اب  ار  ع )  ) نینموملاریما هطبار  هک  تسا  یبلاطم  موس - هورگ  تسین . ینادواج 

ار دوجوم  نیا  ع )  ) نینموملاریما تسا . حیـضوت  كرد و  لباق  اهناسنا  تاصتخم  تیوه و  نتفرگ  رظن  رد  اـب  اـهناسنا ، اـب  ع )  ) نینموملاریما
ياهفده هار  رد  ار  اهدادعتـسا  داعبا و  نآ  داشرا ، تیبرت و  میلعت و  هلیـسوب  رگا  هک  دنیبیم  عوتم  ياهدادعتـسا  داعبا و  ياراد  رادناج  کی 
دزادـنیب راک  هب  یعیبط  دوخ  تیوقت  رد  ار  اـهورین  نآ  رگا  تستادوجوم و  نیرت  فیعـض  نیرت و  تسپ  دـناسرن ، تیلعف  هب  یهلا  یناـسنا -

هک تسا  يدوجوم  ناسنا  یهلا ، هاگدید  زا  اما  دراد و  هک  یتاصتخم  اب  یناسنا  تیوه  تسا  نیا  تسا . ناروناج  نیرترـضم  نیرتهدـنرد و 
سونایقا هب  يراج  راسهمشچ  هک  تایح  يارجم  زا  دوخ  رایتخا  اب  ار  دوخ  وا  هکیمادام  هدوب و  يدنوادخ  روظنم  شنیرفآ  يالعا  فده  رد 

انا تسا : هدومرف  نینچ  تالمج  زا  یکی  رد  دریگب . رارق  مارتحا  شزاون و  تبحم و  دروم  دیاب  تاهج  همه  زا  درواین ، نوریب  تسا ، تیدـبا 
یهاگدید زا  ار  امش  نم  ینعی  دیهاوخیم ). ناتدوخ  يارب  ارم  امش  مهاوخیم ، ادخ  يارب  ار  امش  نم   ) مکـسفنال ینودیرت  متنا  مکدیرا و 

، منکیم یقلت  ادخب  تبحم  ار  امشب  تبحم  منادیم ، یهلا  تیشم  هاگهولج  ار  امش  نم  مرگنیم ، دینکیم ، روصت  هک  هچنآ  زا  رتالاب  یلیخ 
وخ ياهیتسرپ  يوه  اهیگماکدوخ و  يارب  ياهلیسو  ارم  امش  منیبیم ، ادخب  ملظ  ار  امشب  ملظ 

یعیبط تسا . نیرب  لامک  ریـسم  رد  هدـنیوپ  ناسنا  کی  نوگانوگ  داعبا  زا  یئاههولج  هغالبلاجـهن  نانخـس  هک : مینادیم  دـینکیم . یقلت  د 
تایوتحم تسین . هدننک  ریدـخت  ياهیئوگهناسفا  هنارعاش و  ياهیزادرپقوذ  رذـگدوز و  تایئزج  هیاپیب و  تامهوت  نانخـس  نیا  هک  تسا 

رد ار  دوخ  یگدنز  يالعا  فده  هار  دناوتیم  تعیبط  هدننیرفآ  هب  هتسباو  تعیبط  رد  ناسنا  هک  دراد ، تیعقاو  هزادنا  نامه  هب  نانخس  نیا 
تایوتحم تیعقاو  هک  ینعم  نیا  هب  دنکیم ، تابثا  ار  دوخ  تایوتحم  قیرط  راهچ  اب  هغالبلاجهن  رد  ع )  ) نینموملاریما نانخـس  دریگ . شیپ 

-4 لالدتسا . - 3 تایعقاو . فیصوت  - 2 نیداینب . لوصا  ناـیب  - 1 دوشیم : تابثا  قیرط  راهچ  اب  هغالبلاجـهن  رد  ع )  ) نیموملاریما ناـنخس 
لوصو يارب  هک  ار  یهار  یمسر  قطنم  هنامیکح )  ) یمکح داشرا  لالدتسا و  فیـصوت و  و  یقطنم ، لالدتـسا  فیرعت و  نایم  قرف  داشرا .

هچ رگا  هک  ایاضق  اهدحاو و  زا  نیعم  يداعبا  هب  دودحم  تسا  یهار  دیامنیم ، نییعت  ایاضق  یفن  تابثا و  هب  لالدتسا  قیاقح و  تخانش  هب 
يارب ار  هار  عون  راهچ  یمسر  قطنم  هکنیا  حیضوت  تسین . یفاک  یلو  تسا ، مزال  لالدتسا  تخانـش و  رد  ناکما ، ضرف  رب  هار  نآ  رد  ریس 

عون ش نیرتیلاع  صقان . مسر  - 4 مات . مسر  - 3 صقان . دح  - 2 مات . دح  - 1 دنکیم : حرطم  تخانش 
قطان ناویح  اب  ناسنا  فیرعت  دـننام  دوش . فیرعت  بیرق  لـصف  بیرق و  سنج  اـب  تقیقح  کـی  هک  تسا  نا  کیـسالک  قطنم  رد  تخاـن 

فارتعا هتـشذگ  ياهینیبناهج  بلغا  رگید  فرط  زا  تسا . قطن  لقعت و  عماج  هک  تسا  هقطان  سفن  قطان ، زا  دوصقم  ناگتـشذگ . هدیقعب 
لـصف  ) يروص یمـسر و  لصف  دـنربیم  راکب  تاـفیرعت  رد  هک  هچنآ  تسین و  تخانـش  كرد و  لـباق  ءایـشا  یقیقح  لـصف  هک  دـننکیم 
تسیچ و  تسیچ ؟ لصف  نآ  تاذ  اما  تسا و  نآ  صتخم  تقیقح و  تاذ  هب  طوبرم  دنربیم  راکب  هک  ار  هچنآ  ینعم  نیا  هب  تسا  یقطنم )
نکمم ءایـشا  یتاذ  تاصتخم  هکنیا  هفاضا  هب  درادـن . ياهدـننکنشور  لـماک  خـساپ  تسا ، نآ  صتخم  لـصف  هک  یئیـش  یقیقح  تاذ  نآ 

، هدادرارق قـشع ، تباـقر ، دـننام  دراد . یتاذ  صتخم  اهدـص  زا  شیب  هـک  دوـشیم  هدــید  ناـسنا  رد  هکناـنچ  دــشاب ، یکی  زا  شیب  تـسا 
هب تسین . یکتم  یلیلد  چـیه  هب  لصف  ناونع  هب  ناـسنا  يارب  اـهنآ  زا  یکی  نداد  صاـصتخا  و  هریغ ، یئوج و  لاـمک  عارتخا ، تاـفاشتکا و 
زا تسا  تراـبع  یقیقح  ماـت  دـح  دـنیوگیم : دـناهدرک ، اهیـسررب  قطنم  هفـسلف  رد  هک  گرزب  نارکفتم  زا  یـضعب  هک  تسا  تهج  نیمه 

حیـضوت زا  تسا  ترابع  هک  تسا  صقان  دـح  اب  فیرعت  مات  دـح  زا  رتنیئاپ  ياهجرد  تقیقح . نآ  یتاذ  روما  همه  اب  ءیـش  کـی  فیرعت 
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تسا قطان  ناسنا  دننام  طقف ، بیرق  لصف  اب  ءیش  کی 
سنج اب  ءیش  فیرعت  زا  تسا  ترابع  مات  مسر  قطان . یمان و  تسا  یمـسج  ناسنا  دننام  بیرق  لصف  دیعب و  سنج  اب  ءیـش  حیـضوت  ای  و 
دننام شـصاخ  ضرع  اب  ءیـش  فیرعت  زا  تسا  ترابع  صقان  مسر  دننخب . دناوتیم  هک  تسا  یناویح  ناسنا  دننام  صاخ  ضرع  بیرق و 
لیلد ددـنخب . ناوتیم  هک  یماـن  تسا  یمـسج  ناـسنا  دـننام  صاـخ  ضرع  دـیعب و  سنج  اـب  ءیـش  فـیرعت  اـی  دـننخب . دـناوتیم  ناـسنا 

ام : ) دناهتفگ هدومن و  ءایـشا  تاذ  ندوب  لوهجم  هب  هفـسالف  دوخ  هک  یـضارتعا  هفاضا  هب  تخانـش ، يارب  هناگراهچ  عاونا  نیا  تیدودـحم 
لـصف و سنج و  هک  تسا  هلاـسم  نیا  تسا ) یقطنم  لـصف  میربیم ، راـکب  فـیرعت  رد  هک  ار  هـچنآ  مـینادیمن و  ار  ءایـشا  یقیقح  لـصف 

تـسا تخانـش  ياـههار  زا  یکی  هک  هجیتن  لولعم و  هلیـسوب  فیرعت  لـماش  دـنوش ، صخـشم  مه  مولع  هلیـسوب  رگا  ءایـشا  صاـخ  ضرع 
یکی تیهام  هک  دراوم  نآ  رد  اما  تسین ، لماک  ءیش  تیهام  تخانش  دننام  هجیتن ، ای  لولعم  هلیسوب  تخانش  هک  تسا  تسرد  ددرگیمن .

هک فیرعت  فیصوت و  هنوگنیا  دنکیم ، زورب  هجیتین  ای  لولعم  رد  طقف  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  تیهام  داعبا  رد  یعونت  ای  دشاب و  مهبم  یش 
يارجم رد  اهنآ  نایرج  تیفیک  هب  هیجوت  هیبنت و  هلیـسوب  ءایـشا  تخانـش  یهاگ  نینچمه  دنکیم . ادـیپ  ترورـض  میمانیم  یمکح  ارنآ  ام 

یم ریذپ  ناکما  نیناوق 
راـکب اـب  دـناوتیم  هک  تسیدوجوم  ناـسنا  دـننام  تسا ، نآ  هصاـخ  ضارعا  هلمج  زا  هن  ءایـشا و  یعون  تیهاـم  رد  هن  ناـیرج  نیا  ددرگ .
یتیعقاو دشاب  عونتم  صاخـشا  هرامـشب  دیاش  هکنیا  اب  لامک  دشر و  هدارا  دسرب . لوقعم  لامک  دشر و  هب  هدارا  نادجو و  لقع و  نتخادـنا 

، صاخ ضرع  دـننام  هن  تسا و  وا  تیهام  هدـنهد  لیکـشت  لـصف  سنج و  ناونع  هب  هکنیا  هن  درواـیب ، تسد  هب  دـناوتیم  ناـسنا  هک  تسا 
، دیوگیمن همـشچرس  لعفلاب  هچ  هوقلاب و  هچ  ناسنا  يدوجوم  ءازجا  زا  لامک ، دـشر و  هدارا  دراد . دوجو  تیهام  نآ  رد  لعفلاب  ای  هوقلاب 
هک یـشزرا  ياهفیـصوت  نینچمه  دـشاب و  هتـشاد  تیمکاح  ناسنا  يدوجوم  ءازجا  همهب  دـناوتیم  نداتفا  راـکب  تروص  رد  هدارا  نیا  اریز 

دوجوب اـی  میظنت و  يارب  هکیتروص  رد  دوـشیم ، هتفرگ  هدـیدان  یقطنم  فـیرعت  رد  تسا ، ءیـش  کـی  ياهـشزرا  اـهتمظع و  هدـننک  ناـیب 
لداع دیاب  هک  تسا  یناویح  ناسنا  میئوگیم : هک  یتقو  مینک ، هدافتسا  یشزرا  ياهدحاو  زا  میروبجم  ناسنا  رد  اهشزرا  اهتمظع و  ندروآ 

فـصو ناونع  هب  ار  تلادع  تقیقح  رد  دشاب ، لداع  دیاب  هک  تسا  یناویح  ناسنا  یـشزرا  فصو  ناونع  هب  ار  تلادع  تقیقح  رد  دـشاب ،
هدیمان م ناویح  هک  تسا  ناسنا  سنج  هن  تلادع  عبنم  دشاب . لداع  دناوتیم  هک  تسا  یناویح  ناسنا  میئوگیم : هتفرگ  رظن  رد  یشزرا 

يدازآ دشابیم . يو  داعبا  زا  یکی  هب  دنتـسم  هک  تسا  وا  هصاخ  ضرع  هن  تسا و  ناسنا  تاذ  زا  زیمم  یئزج  هک  ناسنا  لصف  هن  دوشي و 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  دنک ، لیصحت  ارنآ  دیاب  درادن و  دوجو  ناسنا  یعیبط  تیهام  رد  دراد ، ترورـض  ندیزرو  تلادع  يارب  هک  هدارا 
اب ای  دازآ  هدارا  درجم  ساسحا  اب  هدوب و  مورحم  ریخ ) هب  مادـقا  یئوجریخ و   ) رایتخا يانعم  هب  هدارا  يدازآ  زا  اـهناسنا  زیگنافسا  تیرثکا 

یقطنم بتک  نآ  رد  اهلالدتـسا  زا  رگید  یعاونا  یقطنم و  ياهلالدتـسا  میتفگ . هک  یئانعم  هب  رایتخا  اب  هن  دنیامنیم ، یگدـنز  نآ  لقادـح 
هدش حرطم  ناورف  یبلاطم  یقطنم  ياهلالدتـسا  طئارـش  عاونا و  تیهام و  هرابرد  تسا  هدش  هتـشون  دیدج  میدق و  ناناد  قطنم  هلیـسوب  هک 

- یضایر لالدتـسا  - 1 درک . میهاوـخ  ناـیب  اهلالدتـسا  عاوـنا  رد  یحیـضوت  طـقف  مـیراد ، شیپ  رد  هـک  یثـحبم  يارب  اـجنیا  رد  اـم  تـسا .
هدرب راکب  تایـضایر  رد  هک  یئاهلالدتـسا  تسا . تایـضایر  ردپ  قطنم  نارظن ، بحاص  زا  یـضعب  حالطـصاب  ای  قطنم  زا  یئزج  تایـضایر 

لالدتـسا ماـخ  داوم  ینهذ  ینیع و  تاـیعقاو  دوخ  یقطنم  ياـیاضق  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ، یقطنم  ياهلالدتـسا  خنـس  مه  دوـشیم ،
و دریگیم . رارق  یضایر  لالدتسا  نهذ و  يدیرجت  ياهتیلاعف  عضوم  هک  تسا  تمالع  ددع و  تایضایر  رد  یلو  دوشیم ، بوسحم 

ای تسا ، هدش  حرطم  هک  تسا  ياهیضق  تابثا  یـضایر  ياههشیدنا  رد  هچ  یقطنم و  تارکفت  رد  هچ  لالدتـسا  رد  یلـصا  فده  لاحرهب ،
هب لیلحت  لباق  رظن  کی  زا  یـضایر  تاجاتنتـسا  تسا : هدـش  هتفگ  دـنهدیم . ناشن  ارنآ  هررـضلاب  تامدـقم  هک  تسا  ياهجیتن  هب  ندیـسر 

تاسایق تیدودـحم  هزورما  لاح  نیا  اب  دریگیم . ماجنا  ایاضق  طباور  میهافم و  رد  هعـسوت  ریدـقت و  یعون  اب  هک  تسا  یئوطـسرا  تاسایق 
. تسا هتفرگ  رارق  شریذپ  دروم  تاجاتنتسا  رد  نآ ، نداد  تلاخد  موزل  تکرح و  ریغت و  هدیدپ  طباور و  تیدودحم  هب  رظن  اب  یئوطـسرا ،
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تسا ترابع  هک  ضحم  یضایر  لالدتسا  هن  تسا ، ینیع  یضایر - لالدتسا  میراد ، زاین  نآ  هب  ینونک  ثحبم  حیـضوت  رد  ام  هک  هچنآ  - 2
هب هجوت  زا  تسا  ترابع  ینیع  یـضایر - لالدتـسا  زا  روظنم  اهنآ . نایم  رد  هدوجوم  طباور  تایمک و  هلوقم  رد  نهذ  يدـیرجت  تیلاعف  زا 

ضراع تادوجوم  رب  رمتـسم  لوحت  تکرح و  هجیتن  رد  هظحل  ره  هک  یئاهنیعت  ددجت  لاح  رد  یتسه  ملاع  تادوجوم  قیقد  مظن  هعومجم 
ثحبم رد  تسا ، هقباسیب  اهلالدتسا  عاونا  لودج  رد  هک  ینیع ) یـضایر - لالدتـسا   ) لالدتـسا عون  نیا  يارب  يرـصتخم  حرـش  ددرگیم .

شیاـمزآ و یـسررب و  زا  تـسا  تراـبع  یبرجت ) ياهدـهاشم و   ) یئارقتـسا لالدتــسا  - 3 دـمآ . دـهاوخ  هغالبلاجـهن  رد  لالدتـسا  ینابم 
رابرد تادهاشم 

نیرتيرورـض و ریخا  نارود  رد  لالدتـسا  عون  نیا  دوـشیم . هضرع  نوناـق  تروـص  رد  هک  یلک  هجیتـن  ندروآ  تسدـب  يارب  تاـیعقاو  ه 
دناهداد و ءارقتساب  ار  يرترب  هداد و  رارق  یسایق  لالدتسا  ربارب  رد  ارنآ  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدش  یقلت  تایعقاو  تابثا  يارب  هار  يرترـصحنم 

تیوه نتخانـشن  زا  یـشان  هک  تسا  ساسایب  ناـمگ  کـی  هیرظن  نیا  و  تسین . یتاـبثا  تیمها  ياراد  یـسایق  لالدتـسا  تسا : هدـش  هتفگ 
تاصتخم تایهام و  هبرجت  عبتت و  يدرگیپ و  ءارقتـسا  هک  دـید  دـنهاوخ  دـننک ، تقد  تسرد  نانیا  رگا  تسا . ساـیق  هدـهاشم و  هبرجت و 

میهاوخ میوش ، رتقیقد  یمک  رگا  یتح  دوریم . راکب  تامدقم  ناونعب  یـسایق  ياهلالدتـسا  رد  هک  دـسریم  ياهیلک  يایاضق  هب  زین  ءایـشا 
اب تامدـقم  میظنت  زا  تسا  ترابع  یـسایق - لالدتـسا  - 4 میئامنیم . اـهیرادربهرهب  یـسایق  شور  زا  زین  هبرجت  ءارقتـسا و  ماـگنه  رد  دـید 
زا تسا  تراـبع  یلیثمت - لالدتـسا  - 5 دوـشیم . میـسقت  یفلتخم  ماـسقا  هب  دوـخ  هک  بوـلطم  هجیتـن  ندروآ  تسدـب  يارب  نیعم  طـئارش 

عاونا همه  هکنیا  هفاضاب  یمکح - لالدتـسا  هباـشم . ياـهتیعقاو  همه  هراـبرد  مکح  میمعت  يارب  تیعقاو  کـی  زا  كرتشم  عماـج  جارختـسا 
اهتفایرد اب  لالدتسا  مکی 6 - عون  دهدیم : هئارا  تایعقاو  تابثا  يارب  ار  لالدتسا  عون  ود  دریذپیم ، ار  یقطنم  ياهلالدتسا 

رد تیـصخش  تیفیک  هب  طوبرم  یـصخش ، تفایرد  شزرا  هک  مریگب  رظن  رد  ار  تیمها  اب  رایـسب  لصا  نیا  دـیاب  هتفای ، لامک  ياهناسنا  ي 
رتشیب بذـهت ، نادـجو و  مهف و  تسایک و  شوه و  درخ و  زا  رت و  تمظعاب  ناـسنا  کـی  تیـصخش  هزادـنا  ره  اذـل  تسا ، لـماکت  ریـسم 
يدح رد  یهاگ  یئانشور  تلاصا و  نیا  دوب . دهاوخ  رتنشور  رتلیـصا و  تایعقاو  هرابرد  وا  ياهتفایرد  هک  تسا  یعطق  دشاب ، رادروخرب 

مالـسلاهیلع بلاـطیبا  نب  یلع  یتـقو  دـیآیمنرب . نآ  هدـهع  زا  یـضایر  یقطنم و  یمـسر  لـئالد  هک  تسا  یگدـننک  عاـنقا  تمظع و  زا 
دنکیم یضار  ار  امش  هک  ار  هچنآ  انیقی  نم  و   ) یسفن داسفاب  مکحالطا  يرا  ینکلو ال  مکدوا  میقی  محلـصی و  امب  ملاعل  ینا  و  دیامرفیم :

امش دنیاشوخ  طقف  هک  حالصا  هنوگنآ  اب  نکلو  منادیم  دیمانیم ) ناتدوخ  تحلصم  ارنآ  امـش  هک   ) دزاسیم یفتنم  نم  زا  ار  ناتفارحنا  و 
هملک نیا  میتسه . وربور  منیبیمن )  ) يراال هملک  نیا  اب  تالمج  نیا  رد  منکیمن ). دساف  ار  مدوخ  امـش )، يارب  یعقاو  تیحلـصم  هن  تسا 

زا ایند  لها  همه  رب  یهدنامرف  هطلـس و  نیبام  دندرکیم  ریخم  ار  وا  رگا  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  گرزب  تیـصخش  تفایرد  هدننک  نایب 
خش دیشوپیم و  مشچ  ایند  همه  رب  یهدنامرف  هطلس و  زا  هک  یعطق  نتشیوخ ، یهلا  تیصخش  هب  لالتخا  ندرک  دراو  فرط و  کی 

ای حور  دـیوگیم : هک  تسا  نایمدآ  تیـصخش  نوناق  نیرتیـساسا  هب  دنتـسم  یتفایرد  نینچ  تخاسیمن . رادهشدـخ  ار  دوخ  یهلا  تیص 
نیا ریذـپانناربج . تسا  یتراسخ  ایند ، همه  رب  کـلمت  اـب  یهاـبت  ضرعم  رد  نآ  نداد  رارق  هک  تسا  تمظعاـب  يردـقب  یمدآ  تیـصخش 

تفایرد زج  هک  تسا  یقیقح  قشع  ناـمه  دـننام  دـشاب ، ناوتاـن  نآ  تاـبثا  زا  یمـسر  یقطنم  لـئالد  تسا  نکمم  هک  یـصخش  تفاـیرد 
رـس ناهج  راک  يزور  هنرا  وش  قشاع  تسا - : نآ  تابثا  لیلد  رادانعم و  تایعقاو  همه  ياـنبم  دوخ  یلو  دـهدیمن ، ناـشن  دوخ  زا  يدومن 

هدرک ام  هدروآ و  لیلد  دـص  وا  ياهرطق  ام  مزلق و  وا  ياهعقراـم ، لـک  رما  قشع  ظـفاح )  ) یتسه هاـگراک  زا  دوصقم  سرد  هدـناوخان  دـیآ 
زا یـشان  يرـشب  عامتجا  درف و  هدـنزاس  تـالوحت  تاـکرح و  یماـمت  میئوگب : تحارـص  لاـمک  اـب  دـیابن  ارچ  الـصا  يولوم )  ) اهلالدتـسا

عبانم هرابرد  يرگید  حیـضوت  تسا . هدوب  امظع  نآ  نورد  رد  يدنوادخ  تاماهلا  زا  ياهولج  هک  تسا  تیرـشب  خیرات  يامظع  ياهتفایرد 
نادنمشناد رایتخا  رد  ار  اهنآ  همه  هک  تسین  نانچ  دراد ، هک  یناور  يزغم و  ياهادعتـسا  اهورین و  نآ  ناسنا  هکنیا  هدنزاس  ياهتفایرد  نیا 

فاشتکا یسررب و  هب  جایتحا  هک  تسیاهرق  دوخ  يارب  یناسنا  ره  دناهتفگ : ناسانـش  ناسنا  زا  یـضعب  هکنانچ  دراذگب ، یمـسر  ناققحم  و 
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سم
هاگدید رد  هدومن و  زورب  یعامتجا  یطیحم و  یعیبط و  ربج  اب  رگید  يرادقم  رایتخا و  اب  اهنآ  زا  يرادقم  هک  یتاکرتشم  دوجو  دراد . لقت 
یحطس نیا  درادن ! داهن  دراد و  خیرات  ناسنا  میئوگب : رتراس  دننام  دبیرفب و  یـسانشناسنا  هرابرد  ار  ام  دیابن  دریگیم ، رارق  ناسانـشناسنا 

ناگدنزاس تعیبط و  تسدب  ار  وا  امن  ملع  تانیقلت  هنوگنیا  اب  دنناشوپب و  ار  یناسنا  عونتم  رایـسب  ياهداهن  دنهاوخیم  هلمج  نیا  اب  نارگن 
یـسانشناسنا ياعدا  دنناوتب  هک  دننک  کچوک  ار  ناسنا  ردقنآ  دنراپـسب و  روما ، نیا  زا  هدش  عازتنا  خیرات  اهناسنا و  يارب  هاوخلد  ياهبلاق 

هب لالدتـسا  يارب  یهار  چـیه  هک  دراد  دوجو  اهناسنا  نورد  رد  یعونتم  رایـسب  ياهتیلاعف  تاـیعقاو و  هصـالخ : دـنناشنب . یـسرکب  ار  دوخ 
دنکیم نایب  هلمج  نیا  اب  ار  دوخ  یحور  عضو  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  میرادن . اهنآ ، ناگدنراد  دوخ  فیـصوت  زج  اهنآ ، ندوب  تقیقح 

رد الاح  ماهدرکن ). کش  تسا ، هدـش  هداد  ناشن  نم  هب  قح  هک  ماگنه  نآ  زا  قح  هرابرد  زگره  نم   ) هتیراذـم قحلا  یف  تککـش  اـم  هک :
هبرجت ءارقتـسا و  هب  ایآ  ار ، یـضایر  شور  ای  دریگب  شیپ  ار  یـسایق  شور  ایآ  دهدب ؟ ماجنا  دناوتیم  راکچ  یمـسر  قطنم  اعدا ، نیا  ربارب 

یسب ياعدا  کی  تسا  حرطم  هک  هچنآ  دوش ؟ کسمتم  لیثمت  هب  ای  دزادرپب ،
هک تسا  يرگنحطـس  لیلد  مینک ، راکنا  ارنآ  ـالاو  تفاـیرد  نیا  زا  اـهناسنا  رثکا  تیمورحم  هب  هیکت  اـب  رگا  هک  تسا ، تیمها  اـب  رایـسب  را 
اب ار  دوخ  ياعدا  دـنناوتیم  دـننکیم ، اعدا  ار  یقیقح  فشک  راـب  نیتسخن  يارب  هکناـنآ  رگم  میئاـمنیم . دوخ  یناداـن  یناـبرق  ار  تیعقاو 

هزات فشک  نایرج  هک  تسا  تسرد  هک  دـیوگب  دـنک و  ضارتعا  دروم  نیا  رد  یـسک  رگا  دـنناسرب ؟ توبث  هب  یمـسر  قطنم  ياهلالدتـسا 
ياهلالدتسا اهفیـصوت و  يارجم  رد  ارنآ  ناوتیم  درک ، زورب  تقیقح  نآ  هکنآ  زا  سپ  یلو  یـصخش ، تسا  يرما  فشتکم  يارب  تقیقح 

ناـشن نم  هب  قح  هک  ماـگنه  نآ  زا  (: ) ع  ) نینموملاریما ياعدـم  هک  یتقو  تفگ : ناوتیم  ضارتعا  نیا  خـساپ  رد  داد ، رارق  یمـسر  قطنم 
زورب شراـتفگ  لاـمعا و  هلیـسوب  هک  يو  یناور  عـضو  همه  راـتفگ  رادرک و  رب  ار  ماهدرکن ) کـش  قـح  هراـبرد  زگره  تـسا ، هدـش  هداد 

هب دنتسم  ار  روبزم  ياعدم  میناوتیمن  تروص  نیا  رد  ایآ  تسا ، راگزاس  وا  ياعدم  اب  روما  نیا  همه  مینیبیم : مینکیم و  قیبطت  دننکیم ،
دوجو هک  تسا  یقطنم  لالدتـسا  شور  لومـشم  مه  اعدم  تابثا  هنوگنیا  دـنیوگب : هک  دـنوش . ادـیپ  یـصاخشا  رگا  مینادـب ؟ یقطنم  لیلد 

تسا نیا  ام  روظنم  يرادن ، قطنم  رد  ینوگرگد  داجیا  يارب  ینازوس  قشع  مه  ام  بوخ ، رایسب  دنکیم  تابثا  لولعم  دوجو  اب  ار  تلع 
، دـنهدیم شیاعدـم  تیعقاو  هب  تداهـش  شیاههشیدـنا  رادرک و  راـتفگ و  هک  قداـص  هدـنیوگ  یتاذ  ناـیرج  فیـصوت  اـب  لالدتـسا  هـک 
هک ار  اهتیعقاو  توبث  عون  نیا  ام  رگا  درادن . دوجو  یعنام  دوش ، حرطم  لالدتسا  نیا  هک  یحالطصا  ره  اب  حیحص و  الماک  تسا  یلالدتسا 

يامظع رد  هک  یناسنا  يالاو  قیاقح  شریذـپ  يارب  يرگید  هار  چـیه  میراذـگب ، رانک  دـننکیمن  كرد  کسخ  قطنم  یتاـساسحا  قاـشع 
اهناسنا يارب  یناسنا  خـیرات  دـناوتیم  اهناسنا  یعیبط  خـیرات  ربارب  رد  هک  الاو  قیاـقح  نآ  درادـن ، دوجو  میراد  عارـس  ناوارف  روطب  خـیرات 

میداد حیضوت  هک  یلالدتـسا  هلیـسوب  روبزم  ياعدم  تابثا  يارب  دناوتیمن  سک  چیه  هک  تسا  نیا  دسریم ، رظن  هب  هک  هچنآ  دنک . تابثا 
! دنزاسیم جراخ  یقطنم  ياهلالدتسا  يارجم  زا  دیدش  رارـصا  اب  ار  اهیگتـسیاب  اهـشزرا و  هک  تسا  نیا  نیرکنم  دوصقم  هکلب  دوش ، رکنم 

رارق یـسررب  دروم  حورـشم  يدـج و  روطب  تخانـش  ثحابم  رد  هن ؟ ای  دنتـسه ، هناگادـج  ورملق  ود  اهـشزرا  اهـشناد و  هک  ار  هلئاغ  نیا  ام 
يورین ای  كاپ  ترطف  ای  میلـس  لقع  هلیـسوب  تسا  نکمم  دوهـش  نیا  اهتیعقاو : دوهـش  اـب  يدوهـش  لالدتـسا  - 7 مود - عوـن  داد . میهاوـخ 

تسا و ياهلاسم  یقطنم ، تافیصوت  تافیرعت و  اب  تایح  هدیدپ  تخانـش  لاثم  ناونعب  دریگب . تروص  یناور  يزغم و  ياهورین  زا  يرگید 
ش

، دشاب تامولعم  زا  یئالعا  دح  رد  تایح  هدیدپ  یقطنم  تخانش  رظن  زا  یصخش  تسا  نکمم  تسا . يرگید  هلاسم  تایح  يدوهش  تخان 
ارنآ معط  یلو  دشاب ، هتـشاد  یفاک  مزال و  تامولعم  لسع  تخانـش  هرابرد  یـصخش  تسا  نکمم  هکنانچ  دنکن ، دوهـش  ارنآ  تقیقح  یلو 

: دیوگب ع )  ) نینموملاریما دوشیم  بجوم  هک  تایح  تخانش  زا  عون  نآ  دشاب . هتشادن  لسع  هرابرد  ياهقئاذ  دوهـش  ینعی  دشاب ، هدیـشچن 
يور همه  رگا  ادخب  دنگوس   ) تلعف ام  هریعش  بلج  اهبلـسا  هلمن  یف  هللا  یـصعا  نا  یلع  اهکالفا  تحت  امب  هعبـسلا  میلاقالا  تیطعا  ول  هللا  و 
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نم دوش ، هداد  نم  هب  ياهچروم ، ناهد  زا  يوج  تسوپ  ندیـشک  اب  دـنوادخ  تیـصعم  ربارب  رد  تسا ، نیمز  كالفا  ریز  هک  هچنآ  نیمز و 
زا ناسنا  تخانـش  هکنانچ  دـهدیم . ناشن  رتالاو  رایـسب  یهاگدـید  زا  ار  تاـیح  تقیقح  هک  تسا  يدوهـش  تخانـش  درک ) مهاوخن  لوبق 

لتق امناکف  ضرالایف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم   ) هک هاگدـید  نآ  زا  يو  تخانـش  تسا و  يزیچ  یمـسر  ياهـشناد  قطنم  هاگدـید 
يور رد  داسف  ای  صاصق  ناونع  نودـب  ار  ناسنا  کی  هک  یـسک  - ) تسیرگید زیچ  اعیمج  سانلا  ایحا  امناکف  اـهایحا  نم  اـعیمج و  ساـنلا 

ار اهناسنا  همه  هک  تسا  نیا  دننام  دـنک ، ءایحا  ار  ناسنا  کی  هک  یـسک  تسا و  هتـشک  ار  اهناسنا  همه  هک  تسا  نیا  دـننام  دـشکب ، نیمز 
ومن ءایحا 

هک یئاهداشرا  داشرا - عاونا  تسا . دوهـش  لباق  ناگتفای  لامک  يارب  هک  تسا  تقیقح  نآ  زا  ياهتفای  لزنت  نایب  کـی  نیا  هتبلا  تسا ). هد 
-3 یناسنا . نیناوق  هب  لمع  جـیاتن  نداد  ناـشن  - 2 يرشب . تشذگرـس  هب  عاجرا  - 1 دراد : ینوگانوگ  عاونا  تسا ، هدـمآ  هغالبلاجـهن  رد 

ترورض هک  تسا  حرطم  نانچ  ع )  ) نینموملاریما نانخـس  رد  داشرا  ترورـض  تایعقاو . هئارا  - 4 یگدنز . يالعا  فدـه  يوسب  کیرحت 
نایم کیکفت  دوشیم ، هدید  رصاعم  نارود  رشب  عماوج  رد  هک  یتعدب  نیرتهدننکهابت  زا  یکی  هعماج . يداصتقا  یقوقح و  یسایس و  هرادا 

یگدنز نتم  زا  ناوتان ، ناتـسرپ  تردق  هلیـسوب  بهذم  قالخا و  حالطـصا  اب  هک  تسا  اهناسنا  ندـش  ناسنا  هب  داشرا  روبزم و  ياهترورض 
هار نیا  زا  و  دناهدومن ! راذگاو  ود  نآ  هب  یبهذم ، سدقم  ياهزور  دننام  تغارف  تعاس  رد  ار  ینارذگ  تقو  هفیظو  هدش و  هدنار  نایمدآ 

ارنانآ دناهتـسناوت  نایمدآ  تایح  ندنایامن  چوپ  اب  هداد و  ماجنا  راد  فدـه  یگدـنز  زا  اهناسنا  نتخاس  مورحم  يارب  ار  تمدـخ  نیرتگرزب 
نینموملاریما نانخـس  رد  قیقد  رظن  اـب  نیداـینب  نیناوـق  لوـصا و  اـب  تاـیعقاو  ناـیب  - 1 دـنزاسب ! دوخ  هزور  دـنچ  ياـهیروحمدوخ  یناـبرق 

رد هک  تسا  نیداینب  نیناوق  لوصا و  لکش  هب  دوخ  ای  دوشیم ، حرطم  هک  یبلاطم  هغالبلاجهن ، رد  مالسلاهیلع 
یلئاسم ای  تسا و  هدش  حرطم  ناسنا  ناهج و  اب  ادخ  هطبار  رگیدمه و  اب  اهناسنا  هطبار  رگیدـکی و  اب  ود  نآ  طابترا  ناسنا و  ناهج و  هراب 

تسا و هدش  حرطم  هک  تسا  ياهلاسم  هب  هتسویپ  حیرـص و  یهاگ  دانتـسا  نیا  تسا . نیداینب  نیناوق  لوصا و  هب  دنتـسم  هک  دوشیم  حرطم 
هک ار  اهنآ  زا  یئاههنومن  ام  دـهدیم . ناشن  ار  نیناوق  لوصا و  نآ  دوخ  ندوب  یلقیـص  تیفافـش و  اب  هک  تسا  يروطب  هلاسم  ناـیب  یهاـگ 

روجف قسف و  ياههناد  : ) یگماکدوخ قح و  زا  فارحنا  ینوناق  نایرج  کی - میروآیم : تسا  هدمآ  ع )  ) نینموملاریما نانخـس  رد  احیرص 
رورغلا و هوقس  روجفلا و  اوعرز  .( ) دندرک ورد  ار  نتفگ  ياو  ياو  تبکن و  ینامیشپ و  دندرک ، شیرایبآ  يراکبیرف  اب  دنتـشاک ، نورد  رد 
تشادرب و تکرح  زا  تسد  ای  درک ، تکرح  رپ  لاب و  اب  هک  یـسک  تفای  قیفوت  : ) یعامتجا لئاسم  رد  تکرح  نوناق  ود - روبثلا ) اودصح 

قح هک  ار  ياهعماـج  درف و  نآ  : ) لـطاب قـح و  نوناـق  هس - حاراـف ) ملـستسا  وا  حاـنجب  ضهن  نم  حـلفا  .( ) درک تحار  ار  نارگید  دوـخ و 
لباق شالت  تیدـج و  اب  طقف  قح  - ) راهچ لطابلا ) هرـضی  قحلا  هعفنی  نم ال  هنا  ـالا و  .( ) تخاـس دـهاوخ  شهاـبت  لـطاب  دـشخبن ، يدوس 

نابرهم م هاوخریخ و  ملاع  يربهر  داشرا و  زا  درمت  فلخت و  - ) جنپ دجلاب ) الا  قحلا  كردی  ال  .( ) تسا لوصو 
اب يرگ  یلوایکام  - ) شش همادنلا  بقعت  هرسحلا و  ثروت  برجملا  ملاعلا  قیفشلا  حصانلا  هیصعم  ناف  .( ) تسا ینامیشپ  ترـسح و  بجو 

اهبوشآ زاغآ  - ) تفه هیهن ) هللا و  رما  نم  عنام  هنود  هلیحلا و  هجو  بلقلا  لوحلا  يریدـق  .( ) تسا داضتم  ادـخ  هب  طوبرم  تیناـسنا  يوقت و 
تسا و حـضاو  زین  ضحم  لـطاب  تسا و  نشور  ضحم  قح  - ) تشه عبتت ) ءاوـها  نتفلا  ءدـب  اـمنا  ( ) تسا اـهیگماکدوخ  اـهاوه و  لوـلعم 

قحلا جازم  نم  صلخ  لطابلا  نا  ولف  .( ) تسا نارگهطلس  هلیسو  نیرتهب  هک  تسا  لطاب  اب  قح  نتخیمآ  رد  فیعض  ياهزغم  شیوشت  ثعاب 
اذـه نم  و  ثغـض ، اذـه  نم  ذـخوی  نکلو  نیدـناعملا  نسلا  هنع  تعطقنا  لطابلا  سبل  نم  صلخ  قحلا  نا  ول  و  نیداـترملا . یلع  فخی  مل 

دادـتما اـما  دربیم ، نیب  زا  ارنآ  تعاـس  روـبع  دـنکیم و  هاـتوک  ارنآ  تاـظحل  تشذـگ  هک  یناـمز  ناـیاپ  نآ  - ) هن  … ناـجزمیف )  ثغض 
نتخاس دساف  اب  نارگید  هرابرد  یحالـصا  چیه  - ) هد هدملا ) رـصقب  هریدجل  هعاسلا  اهمدـهت  هظحلا و  اهـصقنت  هیاغ  نا  و  .( ) تسا یهاتوک 

متس هن  تسا ، هعماج  حالصا  يارب  يربهر  - ) هدزای یسفن ) داسفاب  مکحالـصا  يرا  ینکلو ال  .( ) تسین یقطنم  ار ، دوخ  تیـصخش  حلطم ،
هصاخ یلع  الا  روج  اهیف  نکی  مل  نیملسملا و  روما  تملس  ام  نملسال  هللا  و  .( ) دتفیب تقشم  جنر و  رد  ربهر  دوخ  هچ  رگا  نآ ، رب 
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وزرآ بیرف و  بجوم  وزرآ  دراپـسیم ، یـشومارفب  ار  یگدنز  یئاهن  فدـه  يروآای  دـکار و  ار  ینالقع  رکفت  يزاب  وزرا  هدزاود - …  ( 
زا - ) هدزیـس رورغم .) هبحاص  رورغ و  هناف  لمالا  اوبذـکاف  رکذـلا  یـسنی  لقعلا و  یهـسی  لـمالا  نا  اوملعا  و  .( ) تسا هدروخ  بیرف  هدـننک 
هیلا هللا  دابع  بحا  نم  نا  .( ) دـنک يرای  يزاسدوخ  یـسانش و  دوخ  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  يدـنوادخ  ناگدـنب  نیرت  بوبحم 

تـسکش دنکـشیم و  هافر  تلهم و  زا  سپ  ار  ناراگزور  نادنمتردق  هک  تسا  نینچ  دنوادخ  تنـس  - ) هدراهچ هسفن ) یلع  هللا  هناعا  ادبع 
ربجی مل  ءاخر و  لیهمت و  دعب  الا  طق  رهد  يرابج  مصقی  مل  هللا  ناف  .( ) دیامنیم ناربج  اهـشیامزآ  اهتقـشم و  زا  سپ  ار  اهتما  ياهناوختـسا 

دزادرپن هپساحم  نیا  هب  مه  وا  دوخ  رگا  تسا ، یترورـض  یمدآ  سفن  نیزوت  هبـساحم و  - ) هدزناپ ءالب ) لزا و  دعب  الا  ممالا  نم  دحا  مظع 
نم اهوبساح  اونزوت و  نا  لبق  نم  مکـسفنا  اونز  هللادابع ، .( ) دهدیم ماجنا  وا  هرابرد  ار  هبـساحم  نیا  نیرفآ  یتسه  تیـشم  یتسه و  نوناق 

، دـننادرگیم تشپ  هک  یماـگنه  و  زیگناماـهبا ، دـنروآیم ، يور  هک  یتـقو  یعاـمتجا  ياهـشبنج  كرحت و  - ) هدزناـش اوبـساحت ) نا  لـبق 
ماگنه رد  دنتسه و  هتخانشان  ندروآ  يور  عقوم  رد  دنزاسیم . هبنتم  ار  رایشه  مدرم  دنوشیم و  شخبیهاگآ 

یقیقح ملاع  - ) هدفه تاربدم ) نفرعی  تالبقم و  نورکنی  تهبن ، تربدا  اذا  تهبش و  تلبقا  اذا  نتفلا  نا  .( ) دنوشیم هتخانش  ندرک  تشپ 
نم ملاعلا  .( ) دـنکن كرد  ار  دوخ  شزرا  تیوه و  هک  تسا  یـسک  اهناسنا  نیرتلهاج  دسانـشب و  ار  دوخ  شزرا  تیوه و  هک  تسا  یـسک 

بلطا نا  ینورماتا  .( ) دـش میهاوخن  يزوریپ  هب  قفوم  ملظ  هلیـسوب  زگره  - ) هدـجه هردـق ) فرعیال  نا  ـالهج  ءرملاـب  یفک  هردـق و  فرع 
نم هب  ایآ  : ) تسا نینچ  نوناق  نیا  همجرت  امجن ) ءامسلایف  مجن  ما  ام  ریمس و  رمسام  هب  روطا  هللا ال  الک و  هیلع ! تیلو  نمیف  روجلاب  رصنلا 
متـس نوماریپ  نم  ادخب ، دنگوس  منک !؟ بلط  ماهتفرگ ، هدهعب  ارنآ  يرادمامز  هک  یمدرم  هب  ار  يزوریپ  ملظ  هلیـسوب  هک  دـیهدیم  روتـسد 

رب ياو  - ) هدزون دنک ). تکرح  نامسآ  رد  ياهراتس  لابند  رد  ياهراتـس  دیوگب و  ناتـسغاد  یئوگناتـساد  ایند  نیا  رد  هکیمادام  مدرگیمن 
هرماعلا و مکککـسل  لیو  .( ) دوشیمن تاعارم  نایمدآ  ياـهناج  قوقح  اـهنآ  نورد  هک  رویز  ورز  رپ  ياـههناخ  داـبآ و  ياـهنامتخاس  نیا 

همجرت مهبئاغ ). دقفی  مهلیتق و ال  بدنیال  نیذلا  کئلوا  نم  هلیفلا  میطا  رخک  میطارخ  روسنلا و  هحنجاک  هحنجا  اهل  یتلا  هفرخزملا  رودـلا 
: تسا نینچ  هدنبیرف  ینامتخاس  حلاصم  هن  يروحم  ناسنا  تلاصا  زا  تسا  ترابع  هک  نوناق  نیا 

دنناـم یئاـهموطرخ  هدروآ و  رد  اهــسکرک  ياـهلاب  دـننام  یئاـهلاب  هـک  ناـترویز  رز و  رپ  ياـههناخ  ناـتدابآ و  ياـههچوک  نـیا  رب  ياو  )
ناشناگراروآ دوشیمن و  نانآ  نوخ  هرابرد  یهاوخداد  هک  یناگدش  هتـشک  نآ  زا  ياهدـنبیرف  ياهنامتخاس  نیا  رب  ياو  لیف ! ياهموطرخ 

شرادمامز ربهر و  ملظ ، ندرک  نک  هشیر  رد  مدرم و  حالطا  رد  هک  تسا  ياهعماج  هتفای  دشر  هعماج  کی  - ) تسیب دنوشیمن ). يدرگیپ 
قحلا و لهنم  هدروا  یتح  هتمازخب  ملاظلا  ندقال  هملاظ و  نم  مولظملا  نفصنال  هللا  میا  مکـسفنا و  یلع  ینونیعا  سانلا  اهیا  .( ) دنک يرای  ار 
وا هتفرگ ، ملاظ  ینیب  زا  تفرگ و  مهاوخ  ملاظ  زا  ار  مولظم  داد  ادخب  دنگوس  دینک ، يرای  ارم  ناتلاح  حالصا  يارب  مدرم ، ( ) اهراک ناک  نا 

نیدانیب تایلک  نآ  زا  ياهنومن  نیناوق  لوصا و  نیا  دـشاب ). هتـشاد  تهارک  هچ  رگا  درک  مهاوخ  دراو  قح  همـشچرس  هب  ناـشک  ناـشک  ار 
رد نیداینب  تایلک  نیا  هک  یلئاسم  همه  میدـش ، رکذـتم  ثحبم  لوا  رد  هکنانچ  میدرک و  جارختـسا  اههبطخ  یخرب  زا  ار  اهنآ  ام  هک  تسا 

تاملک هفاضا 480  اب  هغالبلاجهن  رد  یلک  نیناوق  لوصا و  رادقم  دشابیم . یلالدتسا  یقطنم  لاکـشا  اب  بیکرت  لباق  دناهدش ، حرطم  اهنآ 
دشابیم رگیدکی  اب  اهنآ  هطبار  ادخ و  ناهج و  ناسنا و  هب  طوبرم  تایلک  هدننک  نایب  هک  راصق 

ینابم - 2 داد . میهاوخ  رارق  لیلحت  دروم  جارختسا و  ار  اهنآ  همه  دوش ، بیـصن  یهلا  قیفوت  رگا  هک  تسا  نوناق  لصا و  دودح 800  رد  ، 
یقطنم 2- فیــصوت  - 1 دوشیم : هدـید  فیـصوت  عون  راـهچ  مالـساهیلع  نینموـملاریما  نانخـس  رد  هغالبلاجـهن  رد  فـیرعت )  ) فیـصوت

روظنم یقطنم - فیصوت  - 1 یشزرا . فیصوت  - 4 قیاقح . تخانش  يارب  یهیجوت  یهیبنت و  فیصوت  - 3 هجیتن . ای  لولعم  هلیسوب  فیصوت 
هکلب صقان ، مسر  مات و  مسر  صقان و  دـح  ماـت و  دـح  زا  تسا  تراـبع  هک  تسین  یمـسر  یقطنم  حالـصاب  فیرعت  یقطنم ، فیـصوت  زا 

ریز رارقب  فیـصوت  نیا  زا  ياهنومن  کیرات . لوهجم و  ياهدحاو  كرد  يارب  تسا ، نهذ  اب  انـشآ  نشور و  ياهدـحاو  هب  رکذـت  دوصقم 
. تسوا دـبلاک  رد  هک  تسا  يوضع  نیرتزیگناتفگـش  هک  تسا  نازیوآ  یتشوگ  هعطق  یناسنا  ياهگر  زا  بلق :) فیـصوت  - ) کـی تسا :
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يور نآ  رب  یطارفا )  ) دـیما رگا  دراد : دوـجو  نآ  فلاـخم  يدادـضا  تمکح و  زا  يداوـم  بلق  نیا  يارب  تسا . بلق  تشوـگ  هعطق  نـیا 
ار وا  فسات  دوش ، زوریپ  وا  رب  سای  رگا  دـیامنیم . شکاله  زآ  صرح و  دروآ ، ناجیه  هب  ار  وا  عمط  رگا  دـنکیم و  شلیلذ  عمط  دروآ ،
ار یقیاـقح  دزاـسب ، شلاحــشوخ  ار  وا  يدونــشوخ  رگا  دـباییم . تدـش  وا  يدـنت  ضغب و  دوـش ، ضراـع  وا  رب  بـضغ  رگا  دــشکیم .

دنک هطاحا  ار  وا  سرت  رگا  دراپسیم . یشومارفب 
يزاـینیب دزودـنیب ، ار  یلاـم  رگا  دــیابرب . دوـخ  زا  ار  وا  رورغ  دــبای ، شیاـشگ  وا  يارب  رما  رگا  دــیامنیم . شلوغــشم  باـنتجا  مـیب و  ، 

هب ار  وا  اهیراوگان  دزگب ، ار  وا  یئاونیب  رقف و  رگا  دـیامن . شیاوسر  دادـیب  داد و  عزج و  دـسرب ، وا  هب  یتبیـصم  رگا  دزاـسیم . شرگناـیغط 
هب التبم  يروخرپ  دـنک ، طارفا  يریـس  رد  رگا  دـناشنیم . شنیمز  هب  یناوتان  دزادـنا ، شتمحز  رب  یگنـسرگ  رگا  دزاـسیم . لوغـشم  دوخ 

ناسنلا اذه  طاینب  قلع  دقل  .( ) دنکیم شدساف  نآ ، هرابرد  یطارفا  ره  دنزیم و  نآ  هب  ررـض  بلق  هرابرد  يریـصقت  ره  دـیامنیم ، شدرد 
جاه نا  عمطلا و  هلذا  ءاجرلا  هل  حنـس  ناف  اهفالخ  نم  ادادضا  همکحلا و  نم  داوم  هل  نا  کلذ  و  بلقلا . کلذ  و  هیف : ام  بجعا  یه  هعـضب 
هلاغ نا  ظفحتلا و  یسن  یضرلا  هدعسا  نا  ظیغلا و  هب  دتـشا  بضغلا  هل  ضرع  نا  فسالا و  هلتق  سایلا  هکلم  نا  صرحلا و  هکلها  عمطلا  هب 
هلغش هقافلا  هتضع  نا  عزجلا و  هحضف  هبیصم  هتباصا  نا  ینغلا و  هاغطا  الام  دافا  نا  هرغلا و  هتبلتـسا  رمالا  هل  عستا  نا  رذحلا و  هلغـش  فوخلا 

هک تسا  تسرد  دسفم ). هل  طارفا  لک  رضم و  هب  ریـصقت  لکف  هنطبلا  هتظک  عبـشلا  هب  طرفا  نا  فعـضلا و  هبدعق  عوجلا  هدهج  نا  ءالبلا و 
يانعمب ا لصف  سنج و  تسا ، هدومرف  بلق  هرابرد  ع )  ) نینموملاریما هک  ار  تاصتخم  نیا 

هبطخ رد  دشابیم . هدنهد  حیـضوت  رگنـشور و  تسا ، هدش  هدـیمان  بلق  هک  ینورد  لماع  نآ  تخانـش  يارب  یلو  تسین ، یقطنم  حالطص 
ینامز زاغآ  لوا ، زا  دوصقم  فیصوت  نیا  رد  هتفرعم ) نیدلا  لوا  . ) تسا ادخ  تفرعم  نید  لوا  ود - میتسه : وربور  یفیـصوت  نینچ  اب  لوا 

تالمج هلمج و  نیا  رد  دوشیم . لماش  زین  ار  ینامز  زاغآ  یعیبط  روطب  هتبلا  هک  تسا  ینید  یگدـنز  ساـسا  هیاـپ و  دوصقم  هکلب  تسین .
مود هملک  هدـنوش و  فیـصوت  لوا  هملک  رگید  حالطـصاب  اـی  ءار ) رـسک  هب   ) فرعم مود  هملک  و  ءار ) حـتف  هـب   ) فرعم لوا  هـملک  يدـعب 

هب شدوجوب  قیدصت  نودب  يدنوادخ  تفرعم  هب ) قیدصتلا  هتفرعم  لامک  و   ) شقیدـصت وا  تفرعم  لامک  و  - 2 دشابیم . هدننک  فیصوت 
و  ) شدیحوت وا  قیدـصت  لامک  و  - 3 تسا . وا  تفرعم  لامک  هدنهد  حیـضوت  يدنوادخ  دوجوب  قیدصت  نیاربانب  دـسریمن . لامک  هلحرم 
وا هب  صالخا  لامک  و  - 5 هل ) صالخالا  هدیحوت  لامک  و   ) شایئایربک ماقمب  صالخا  وا  دیحوت  لامک  و  - 4 هدیحوت ) هب  قیدصتلا  لامک 

تقشم شزاغآ  هک  ار  ایند  نیا  منک  فیصوت  هنوگچ  - ) هس هنع ) تافـصلا  یفن  هل  صالخالا  لامک  و   ) شتاذ هدننک  بیکرت  تافـص  یفن 
دنک اپرب  بوشآ  شروش و  دـنک ، يزاینیب  ساسحا  نآ  رد  هک  یـسک  تسا ، رفیک  شمارح  رد  باسح و  شلالح  رد  تسا ، انف  شنایاپ  و 

رقف و راچد  هک  یسک  و 
دنک یئاـنتعایب  نآ  هب  هـک  سک  ره  دوـشیم و  توـف  وا  زا  دودـب ، شلاـبند  هـک  سک  ره  ددرگیم ، روهطوـغ  هودـنا  رد  دوـش ، تلـالض 

شیانیبان درگنب ، نآ  رد  هقالع  قشع و  اب  هک  سک  ره  دزاـسیم و  شیاـنیب  دـهدب ، رارق  یئاـنیب  هلیـسو  ارنآ  هک  یـسک  دوشیم ، شمیلـست 
نزح اهیف  رقتفا  نم  نتف و  اهیف  ینغتـسا  نم  باقع . اهمارح  یف  باسح و  اهلالح  یف  ءانف  اهرخآ  ءانع و  اهلوا  راد  نم  فصا  ام  .( ) دیامنیم

اهدادعتسا همه  نآ  اب  ار  ناسنا  هطبار  میهاوخب  رگا  هتمعا ) اهیلا  رصبا  نم  هترصب و  اهبرصبا  نم  هتتا و  اهنع و  دعق  نم  هتتاف و  اهاعاس  نم  و 
نآ رـساترس  هک  تسین  یتسه  ناهج  فیـصوت  نیا  دومن ، فیـصوت  ناوتیمن  نیا  زا  رتهب  مینک ، فیـصوت  ناراذـگناهج  اب  شیاهورین ، و 
ایند نیا  رد  ناسنا  یگدنز  هرابرد  فیـصوت  نیا  هکلب  تسا ، يدنوادخ  تیـشم  هاگهولج  هک  ینیناوق  تسا ، نیناوق  لومـشم  یهلا و  تایآ 

اهوزرآ و ندرک  هاتوک  زا  تسا  ترابع  دـهز  - ) راهچ تسا . هدـش  ریبعت  اـیند  هاـیح  یگدـنز ، نیا  زا  اذـل  تسا ، نآ  اـب  يو  هطبار  تسا و 
دنع عروـتلا  معنلا و  دـنع  رکـشلا  لـمالا و  رـصق  هداـهزلا  .( ) تاـمرحم زا  يراد  نتـشیوخ  باـنتجا و  تـمعن و  هـب  لوـصو  عـقوم  رد  رکش 

اناملسم مدرم  هک  تسا  یسک  ناملسم  ناسنا  - ) راهچ دومن . ریبعت  زین  یقطنم  فیرعت  اب  ناوتیم  ار  فیصوت  نیا  مراحملا )
.( دوـش بجاو  یتـلع  هب  هکنآ  رگم  تسا  مارح  ملـسم  رازآ  و  قـح ، يارجا  هلیـسوب  رگم  دنـشاب ، ناـما  رد  ملاـس و  وا  تـسد  ناـبز و  زا  ن 
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نیرتیـساسا زا  یکی  فیـصوت  نیا  رد  بجی ) امب  الا  ملـسملا  يذا  لحیال  قحلاـب و  ـالا  هدـی  هناـسل و  نم  نوملـسملا  ملـس  نم  ملـسملاف  )
فیصوت زا  عون  نیا  هجیتن . ای  لولعم  هلیسوب  فیصوت  - 2 تسا . هدش  فیصوت  نآ  هلیسوب  ناملسم  صخش  هدش و  حرطم  مالسا  تاصتخم 
فیصوت ار  نآ  تیوه  هچ  رگا  دوشیم ، رکذتم  ار  تیعقاو  نآ  تیمها  اب  رایـسب  دعب  هک  تیعقاو  کی  هجیتن  ای  لولعم  نایب  زا  تسا  ترابع 

هب ار  وا  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  رد  مدرم  نیرتروفنم  زا  - ) کی هلمجنآ : زا  تسا . ناوارف  هغالبلاجهن  رد  فیصوت  زا  مسق  نیا  دیامنیمن .
ایند نیا  هعرزم  رد  نتشاک  يارب  رگا  تسا . امنهاریب  هدننک  تکرح  و  فرحنم ، تسار  هار  زا  روفنم  صخـش  نیا  تسا ، هتـشاذگ  او  دوخ 

هدرـسفا لاـح و  یب  دوش ، توعد  ترخآ  لوـصحم  روـظنم  هب  نتـشاک  يارب  رگا  دـنکیم و  تبجا  دوـش ، توـعد  يوـیند  لوـصحم  يارب 
ضغبا نم  نا  و  !( ) تسا طقاس  وا  زا  دزرویم ، یتسس  شاهرابرد  هک  ار  هچنآ  بجاو و  دهدیم  ماجنا  ایند  يارب  هک  یلمع  یئوگ  دوشیم !
یلا یعد  نا  لمع و  ایندلا  ثرح  یلا  یعد  نا  لیلد ، ریغب  ادئاس  لیبسلا  دصق  نع  ارئاج  هسفن ، یلا  هللا  هلک  دبعل و  یلاعت  هللا  یلا  لاجرلا 

یسک ناسنا  نیا  تفگ : دیاب  روفنم  ناسنا  تیهام  هب  رظن  اب  هنع ) طقاس  هیف  ینوام  ناک  هیلع و  بجاو  هل  لمع  ام  ناک  لسک ! هرخالا  ثرح 
وا زا  هک  تافارحنا  اهیدیلپ و  نآ  جیاتن  اهلولعم و  روبزم  فاصوا  تسا و  هدش  ریگیاج  وا  یناور  حوطـس  رد  تافارحنا  اهیدـیلپ و  هک  تسا 

و تسا . امش  ینامسج  ياهضرم  شخبافش  اهلد و  يروک  یئانیب  تسا و  امش  بلق  ياهیرامیب  ياود  يدنوادخ  ياوقت  - ) ود دنکیم . زورب 
یهایس یئانشور  ینورد و  ياهبارطـضا  شمارآ  ثعاب  اهیئانیبان و  شخب  یئانـشور  یناور و  ياهتفاثک  هدننک  كاپ  داسف و  هدننک  حالـصا 

مکرودص داسف  حالص  مکداسجا و  ضرم  ءافش  مکتدئفا و  یمع  رصب  مکبولق و  ءاد  ءاود  هللا  يوقت  ناف  .( ) تسا امش  یگدنز  ياهیکیرات 
زا تیـصخش  ظـفح  زا  تسا  تراـبع  يوـقت  تیوـه  هک  مینادیم  مکـشاج ) عزف  نـما  مکراـصبا و  اـشع  ءـالج  مکـسفنا و  سند  روـهط  و 

تفـص نیا  دئاوف  هجیتن و  ای  لولعم  هروبزم  روما  نیاربانب ، یناسنا ، يالاو  ياهـشزرا  لیـصحت  دشر و  ریـسم  رد  نآ  نداد  رارق  اهیگدولآ و 
تسین و بدا  دننام  یثاریم  چیه  تسین و  ینادان  دـننام  يریقف  چـیه  تسین و  لقع  دـننام  يزاینیب  چـیه  - ) هس دـشابیم . تیناسنا  یـساسا 

فیرعت هرواشملاک ) ریهظال  بدالاک و  ثاریم  و ال  لهجلاک ، رقف  لقعلاک و ال  ینغال  .( ) دشابیمن تروشم  دننام  ینابیتشپ  چیه 
هب یگتـسباو  زا  يزاینیب  هشیدنا  نینچ  هجیتن  ای  لولعم  هک  تسا  ملـسم  و  نیناوق ، زا  هدافتـسا  اب  جتنم  هشیدـنا  زا  تسا  ترابع  لقع  تیوه 

ینهذ ـالخ  نیا  لولعم  هجیتن و  قیاـقح  تفاـیرد  تاـیعقاو و  ساـکعنا  زا  نهذ  ندوب  یلاـخ  زا  تسا  تراـبع  لـهج  تیوه  تسا . نارگید 
زا زاینیب  یقالخا  راتفر  جـیاتن  زا  یکی  املـسم  یناسنا ، یلاع  قـالخا  زا  تسا  تراـبع  بدا  تیوه  تسا . نارگید  هب  یگتـسباو  جاـیتحا و 

يدـیدرت يار و  نیرتهب  باختنا  يارب  راکفا  لدابت  زا  تسا  تراـبع  تروشم  تیوه  دوشیم . هتفرگ  نارگید  زا  هک  تسا  یتازاـیتما  ریاـس 
رد مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تانایب  نیرتنـشور  زا  یکی  راهچ - دشابیم . تروشم  یلمع  هجیتن  نادنمدرخ  لوقع  رب  هیکت  هکنیا  رد  تسین 

عانتما قح  زا  عافد  يراـی و  زا  امـش  رگا  مدرم ، يا  : ) تسا هدومرف  قح  اـب  راـتفر  قیبطت  رد  هک  تسا  یتـالمج  هجیتن  لولعماـب و  فیـصوت 
دنناوتیمن دنرتنیئاپ ، امـش  زا  تیناسنا  رظن  زا  هک  یناسک  دییامنن ، هحماسم  لطاب  هب  تناها  نتخاس و  وحم  رد  دـینکن و  یتسـس  دـیزرون و 

رد یهارمگ  هب  لیئارـساینب  موق  دننام  امـش  یلو  دنیوجب ، ءالتعا  امـش  رب  يرگهطلـس  یبلط و  تردق  اب  ودـنیامن  عمط  امـش  تیدوجوم  رد 
قح ر اریز  تشگ ، دهاوخ  ربارب  دنچ  امش  يارب  نم  زا  سپ  یهارمگ ، نیا  متایح ، هب  مسق  و  دیداتفا . اهنابایب 

مل ول  سانلا  اهیا  .( ) دیتسویپ دوب ، رود  امـش  زا  هکنآ  هب  هتخیـسگ و  ار  دوخ  دوب ، کیدزن  امـش  هب  هکنآ  زا  دـیتخادنا و  دوخ  رـس  تشپ  هب  ا 
هاـتم متهت  مکنکل  مکیلع و  يوق  نموـقی  مل  مکلثم و  سیل  نم  مکیف  عـمطی  مل  لـطابلا ، نیهوـت  نع  اوـنهت  مل  قـحلا و  رـصن  نع  اولذاـختت 

لولعم و دـعبالا ) متلـصو  یندالا و  متعطق  مکروهظ و  ءارو  قحلا  متفلخ  امب  افاعـضا  يدـعب  نم  هیتلا  مکل  نفعـضیل  يرمعل  لیئارـساینب و 
ناگناگیب یناوتان  - 2 دیامنیم . عافد  نآ  زا  دنکیم و  تیامح  قح  زا  هک  یـسک  رب  يدعت  زا  ناگناگیب  یناوتان  - 1 قح : زا  ضارعا  هجیتن 

هب دنویپ  طابترا و  هکیناسک  تایعقاو و  زا  يرود  ندـش و  هتخیـسگ  - 4 یگدنز . ياهدادیور  رد  یگتـشگمگ  - 3 ییوگروز . هطلـس و  زا 
تقیقح تخانش  يارب  یهیجوت  یهیبنت و  فیصوت  - 3 تسا . یمتح  نآ  زا  نتخیسگ  يرود و  هک  هچنآ  هب  نتسویپ  تسا و  يرورـض  اهنآ 

انـشآ تیعقاو  اب  يدودح  ات  هک  ار  بطاخم  هک  تسا  نیا  رد  فیـصوت  عون  نیا  زایتما  تسا . ناوارف  هغالبلاجـهن  رد  مه  فیـصوت  عون  نیا 
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، دوخ نادجو  لقع و  نتخادنا  نایرجب  اب  بطاخم  دوخ  هک  دـنکیم  کیرحت  تسا ، روظنم  هک  تیعقاو  نآ  تیوه  تمظع  كرد  هب  تسا 
یم ءایشا  نیرت  گنت  ینیع  لمع  رد  ءایشا و  نیرتعیسو  فیصوت  عقوم  رد  قح  کی - هنومن : ناونعب  دبایرد . ارنآ  تاصتخم  تیعقاو و 

قح اریز  دنکیم ، ررض  ساسحا   ) دنکیم ادیپ  نایرج  وا  ررـض  هب  مه  يزور  هکنیا  رگم  دتفایمن  نایرجب  یـسک  دوس  هب  زگره  قح  دشاب .
لوـلعم دـیآیم ، دوـجوب  یـسک  راـتفر  هب  قـح  قیبـطت  عـقوم  رد  هک  يررـض  تسنآ و  تاذ  رد  یگتـسیاش  هک  تسا  هتـسیاش  تـیعقاو  نآ 

. تشگ دـهاوخ  مامت  وا  دوس  هب  رگید  يزور  هکنیا  رگم  دوشیمن ، مامت  یـسک  ررـض  هب  زگره  قح  و  تسا ). وا  دوخ  ریـصقت  يراکهبت و 
فیـصوت نیا  رد  هل ) يرج  الا  هیلع  يرجی  هیلع و ال  يرجالا  دـحال  يرجیال  فصانتلایف ، اهقیـضا  فصاوتلا و  یف  ءایـشالا  عسوا  قحلاـف  )

رکذـت تقیقح  تخانـش  يوسب  نانآ  هیجوت  مدرم و  نتخاس  هاـگآ  يارب  هک  مینیبیم  ارنآ  صتخم  ود  هکلب  تسین ، حرطم  قح  دوخ  تیوه 
و دنهدیم . نخس  داد  مومع  روطب  نآ ، يایازم  نایب  قح و  فیصوت  رد  ناگمه  هکنیا  زا  تسا  ترابع  صتخم  ود  نآ  زا  یکی  تسا . هداد 
، دـیامن كرد  ار  نآ  رد  يراـج  نیناوـق  یتـسه و  تیعقاو  يروعـش  كدـنا  اـب  هک  یـسکره  اریز  دـنرادیم ، زاربا  نآ  هب  ار  دوـخ  یئانـشآ 

هتفرگ رارق  نآ  رد  هک  یتیعقوم  اب  یسک  ره  هک  تسا  عیـسو  رایـسب  يانعم  کی  مه  موهفم  نیا  دوخ  هک  دنکیم  كرد  ار  قح  زا  یموهفم 
اب يدـنواشیوخ  هک  تهج  نادـب  نآ ، هب  راـتفر  قیبطت  ینیع و  لـمع  ماـگنه  رد  قح  یلو  دـنکیم ، یقلت  قح  ناونع  هب  ار  یتاـیعقاو  تسا ،

ياههتساوخ ش تالیامت و 
هب طوبرم  هک  يزیچ  ره  فذح  شالت و  تیدج و  هب  دراد  جایتحا  نآ  هب  ندیشخب  ققحت  هک  تهج  نادب  و  درادن ، اهیهاوخدوخ  یـصخ و 

ترابع مود  صتخم  دشابیمن . هحماسم  لمحتم  رادرب و  یخوش  هک  تسا  ءایـشا  نیرتساسح  نیرتدودـحم و  اذـل  دـشابیمن ، قح  تیوه 
اب راـک  هکلب  درادـن ، اـهناسنا  مهاوخیم  اـب  يراـک  قح  عـماوج . دارفا و  یـصخش  ياههتـساوخ  تـالیامت و  زا  قـح  ندوـب  رتـالاب  زا  تسا 

هتساوخ قباطم  هک  ماگنه  نآ  رد  قح  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دهاوخن . هچ  دهاوخب و  ناسنا  هچ  دراد ، ناسنا  ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و 
اب هکلب  تسا ، هدـماین  شغارـس  هب  وا  نتخاـس  لاحـشوخ  يارب  قح  هک  دـشاب  هجوتم  دـیاب  دزاـسیم ، لاحـشوخ  ار  وا  هدوب و  ناـسنا  کـی 

نایرجب ناسنا  هتـساوخ  فالخ  قح  هک  ماگنه  نآ  رد  سکعلاب ، و  تسا . لطاب  وا  فلاخم  فرط  تسا و  قبطنم  قح  اـب  دراد ، هک  یتیعقوم 
قح رگم  ، ) دوش لاحـشوخ  وا  یتحاراـن  زا  دـنک و  تحاراـن  ار  وا  دـهاوخیم  و  دراد ، وا  اـب  یتـموصخ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  دـتفایم ،

بطق نآ  قح  تسا . هتفرگ  دوخب  قح  فـالخ  رب  یتـیعقوم  ضورفم  صخـش  هک  تسا  تهج  نادـب  هکلب  دراد )!؟ یلاحدـب  یلاحـشوخ و 
امن بطق  نیا  دـهدیم . ناشن  فارحنا  نیرتمک  نودـب  ار  دـصقم  یعقاو  ریـسم  هک  تسا  یگدـنز  سوناـیقا  رد  یمدآ  دوجو  یتشک  ياـمن 

جو یتشک  هک  تالیامت  يافوط  ياهداب  اب  زگره 
نک باختنا  ار  یـسک  مدرم  نایم  یـسرداد  يارب  ود - دـیامنیمن . فرحنم  ار  دوخ  دزاـسیم ، فرحنم  دوخ ، یعقاو  ریـسم  زا  ار  یمدآ  ود 

ای نیمصاختم  راتفگ  راتفر و  زا  - 3 دزادنین . انگنت  رد  ار  وا  اهدادـیور  روما و  ینادـیم 2 - دوخ  رظن  رد  هعماج  مدرم  نیرتهب  ارنآ  - 1 هک -
درادـب زاب  شزغل  زا  ار  دوخ  اروف  داتفا ، شزغل  رد  رگا  - 4 دتفین . تجاجل  هب  دناهدرک ، عوجر  وا  تواضق  هب  قح  قاقحا  يارب  هک  ءامـصخ 

رد - 7 دنکن . راداو  عمط  هب  ار  دوخ  سفن  زگره  - 6 دشابن . ناوتان  قح  نایب  زا  شنابز  داد ، صیخشت  ار  قح  هکیماگنه  - 5 دهدن . همادا  و 
هب هباشت  ماهبا و  دراوم  رد  - 8 دنکن . تیافک  دزاسیم ، مورحم  قیمع  رود و  مهف  زا  ار  وا  هک  یحطس  مهف  هب  نآ ، قاقحا  قح و  صیخـشت 

نیرترابدرب مصخ 11 - هب  هـعجارم  يارب  مدرم  نیرتابیکـش  - 10 لیالد . یـسررب  رد  صاخـشا  نیرتدیقم  - 9 دشاب . صخـش  نیرت  طاتحم 
راچد توخن  ربک و  هب  ار  وا  یحادم  دـیجمت و  فیرعت و  - 13 مکح . حوضو  زا  سپ  مدرم  نیرتعطاـق  و  تایعقاو 12 - فشک  يارب  مدرم 

رومالا و هب  قیـضتال  نمم  کسفن  یف  کتیعر  لضفا  سانلا  نیب  مکحلل  رتخا  مث  . ) دیامنن وسنآ  وسنیا و  هب  لیم  اهیراکبیرف  اب  - 14 دزاسن .
عمط یلع  هسفن  فرشت  هفرع و ال  اذا  قحلا  یلا  ءیفلا  نم  رصحی  هلزلا و ال  یف  يدامتی  موصخلا و ال  هکحمت  ال 

فـشکت یلع  مهربصا  مصخلا و  هعجارمب  اـمربت  مهلقا  جـجحلاب و  مهذـخا  تاهبـشلا و  یف  مهفقوا  هاـصقا و  نود  مهف  ینداـب  یفتکیـال  و 
لولعم میقتـسم  روطب  هچ  رگا  هناگراهچ  تاصتخم  نیا  ءارغا  هلیمتـسی  ءارطا و ال  هیهدزی  نمم ال  مکحلا  حاـضتا  دـنع  مهمرـصا  رومـالا و 
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تاماقم دـناوتیم  انمـض  فیـصوت  نیا  یلو  تسا ، هاـگآ  لداـع و  یـضاق  کـی  نهذ  نیتسار  تیلاـعف  هجیتن  لـماک و  یئاـضق  حور  کـی 
تازایتما ریسفت  حیضوت و  زا  تسا  ترابع  یشزرا  فیصوت  - 4 دزاسبانشآ . هتسیاش  یضاق  کی  تقیقح  اب  ار  مدرم  مومع  تیحالـصیذ و 

هک تهج  نآ  زا  اصوصخم  فیـصوت  هنوگنیا  دـیامن . راومه  تیعقاو  نآ  تیوه  تخانـش  يارب  ار  هار  دـناوتیم  هک  تیعقاو  کی  یـشزرا 
نآ زا  دوشیم . هدـید  ناوارف  روطب  هغالبلاجـهن  هدـنهد  لیکـشت  ءازجا  رگید  لصف و  سنج و  زا  رتشیب  یئانـشآ  یـشزرا  میهاـفم  اـب  مدرم 

هدننک تیاده  نآ  - 2 دـنکیمن . یـشوپ  هدرپ  زگره  هک  تسا  هدـننک  تحیـصن  هاوخریخ و  باتک  نآ  - 1 نارق : نیا  دـینادب   ) کی هلمج :
رگم درکن ، ینیـشنمه  باتک  نیا  اب  سک  چیه  - 4 دیوگیمن . غورد  زگره  هک  تسا  وگناتـساد  نآ  - 3 دزاسیمن . هارمگ  زگره  هک  تسا 
سک چیه  يارب  - 5 یئانیبان . زا  ناصقن  تیاده  رد  شیازفا  تشگ : صقان  وا  زا  يزیچ  ای  دش ، هدوزفا  وا  رب  يزیچ  ای  نتـساخرب  عقوم  هکنیا 

نارق اب  یئانشآ  زا  سپ 
حـصانلا وه  نارقلا  اذه  نا  اوملعا  … و   ( ) دوشیمن روصت  يزاینیب  نارق  كرد  زا  شیپ  سک  چیه  يارب  درادن و  دوجو  یئاونیب  جایتحا و 

یف هدایز  ناصقن : وا  هدایزب  هنع  ماقالا  دحا  نارقلا  اذه  سلاج  ام  بذـکی و  يذـلا ال  ثدـحملا  لضی و  يذـلا ال  يداهلا  شغی و  يذـلا ال 
هدننک نایب  قوف  تافیـصوت  ینغ ).. نم  نارقلا  لبق  دحال  هقاف و ال  نم  نارقلا  دـعب  دـحا  یلع  سیل  هنا  اوملعا  یمع و  نم  ناصقن  وا  يدـه 
وگزاب هکلب  دـشابیمن ، تسا ، دـیدهت  ریـشبت و  تایقالخا و  اهناتـساد و  ماـکحا و  دـیاقع و  لوصا و  هک  نارق  تاـیوتحم  صخـشم  تیوه 

یئاهباتک تایوتحم  تیبرت و  میلعت و  شزرا  هب  للم  عماوج و  همه  مدرم  دشابیم . اهناسنا  هقالع  قشع و  دروم  هک  تسا  یئاهـشزرا  هدـننک 
فراعت و نودب  ار  نانآ  یعقاو  تداعـس  هک  یبرم  ناربهر  یتایح  شزرا  هب  نینچمه  دـننکیم و  نیمات  شوپور  نودـب  ار  نانآ  حالـص  هک 

ياراد دنـشابیم ، اهناسنا  لوقعم ) تاـیح   ) هار غارچ  هک  یناـسنا  ياـنعمرپ  راـثآ  ردـقیلاع و  ناـیبرم  دـناهدرب . یپ  دـننکیم ، حرطم  ماـهبا 
هک دـنراد  عماوج  رد  ار  شزرا  نآ  دـنهدیم ، اهتیعقاو  زا  نیتسار  ربخ  هک  یناربخم  وگتـسار و  ناگدـنیوگ  دـشابیم . اهـشزرا  نیرتیلاـع 

یمدآ رد  یلماکت  ینوگرگد  بجوم  هک  تسا  یتیعقاو  نآ  زا  اهشزرا  نیرتگرزب  ناسنا . کی  نورد  رد  كاپ  نادجو 
یـشزرا هچ  اهتفاثک . اهیدیلپ و  شهاک  مود - دـعب  یناسنا . تازایتما  شیازفا  مکی - دـعب  تسا : دـعب  ود  ياراد  ینوگرگد  نیا  دـشاب . هدوب 

رد شزرا  نیا  دیامن . رانک  رب  اهیگتـسباو  تاجایتحا و  زا  يونعم  يدام و  یعامتجا و  يدرف و  ورملق  رد  ار  یمدآ  هک  یتقیقح  نآ  زا  رتالاب 
. نامشچ رد  ینتورف  عوشخ و  - 2 تالـضع . رد  صاخ  شمارآ  - 1 زامن :) هرابرد  یـشزرا  فیـصوت  - ) ود دراد . دوجو  نارق  رد  العا  دح 
. توخن ربک و  نتخاـس  یفتنم  - 5 اهلد . یقطنم  ریغ  تاـناجیه  هدـناشن  ورف  شمارآ و  - 4 رگناـیغط . سفن  ندومن  راـهم  ندرک و  تسپ  - 3

مهفارطال انیکست  .( ) گرزب دنوادخ  ربارب  رد  یکچوک  ساسحا  يارب  نیمزرب  فیرـش  ياضعا  نداهن  كاخ  هب  ندیلام  اب  ینتورف  عضاوت و 
اعضاوت بارتلاب  هوجولا  قاتع  ریفعت  نم  کلذ  یف  امل  مهنع و  ءالیخلل  اباهذا  مهبولقل و  افیفخت  مهـسوفنل و  الیلدت  مهراصبال و  اعیـشخت  و 
هبـساحم نآ  اب  یمدآ  تاـیح  هک  تسا  ياهبـساحم  هلیـسو  - 1 ملع :) شزرا  فیـصوت  - ) هس ارغاـصت  ضرـالاب  حراوجلا  مئارک  قاـصتلا  و 

-3 دروآیم . ياجب  ار  يدـنوادخ  تعاطا  دوخ  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  تسا  ملع  هلیـسوب  - 2 ددرگیم . هیجوت  نآ  اـب  یگدـنز  دوشیم و 
رد هک  یلاح  رد  دندش ، كاله  نازودنا  لام  - 5 تسا . هیلع  موکحم  لام  مکاح و  ملع  - 4 دروآیم . دوجو  هب  شتافو  زا  سپ  وکین  هجیتن 
ای . ) تسا دوجوم  اـهلد  رد  ناـنآ  ياـهتروص  یلو  دـیدپان ، ناـنآ  ینیع  ماـسجا  - 6 دـناهدنز . هشیمه  يارب  ملع  ناـبحاص  دـناهدنز و  رهاـظ 

. هیلع موکحم  لاملا  مکاح و  ملعلا  هتافو و  دعب  هثودحالا  لیمج  هتایح و  یف  هعاطلا  ناسنالا  بسکی  هبو  هب  نادـی  نید  ملعلا  هفرعم  لیمک ،
- راـهچ هدوجوم ) بولقلا  یف  مهلاـثما  هدوقفم و  مهناـیعا  رهدـلا : یقب  اـم  نوقاـب  ءاـملعلا  ءاـیحا و  مه  لاومـالا و  نازخ  کـله  لـیمک ، اـی 
-3 دـنکیم . وگتفگ  نانآ  لوقع  اب  - 2 دراد . هناتـسود  تاجانم  نانآ  ياههشیدنا  اب  دنوادخ  - 1 هتفای :) دشر  ياهناسنا  یشزرا  فیـصوت  )

رکذـت یهلا  ياهزور  هللا  مایا  هب  ار  مدرم  - 4 تسا . نکفا  وترپ  نانآ  ياهلد  اهـشوگ و  نامـشچ و  رد  يرادـیب  رون  رمتـسم  روطب  هراومه و 
اهناسنا یگدـنز  ياهنابایب  رد  ناـیامنهار  هلزنمب  ناـنآ  - 5 دنرادیما . هبـساحم و  هب  رذـحرب و  يدـنوادخ  خـماش  ماقم  زا  ارنانآ  دـنهدیم و 

هک داد  حیضوت  هنوگ  نیدب  ناوتیم  ار  انعم  نیا  تسا . هدش  هداد  رارق  ملع  زا  رتالاب  تیفرظ ) يرابدرب و   ) ملح عبانم ، زا  یضعب  رد  دنتسه .
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رد هتـسشنب  تسا  یناهج   ) شنامگب هک  مولعم  نآ  هبوچراچ  رد  تراسا  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یحور  تناتم  تیفرظ و  نآ  ملح  زا  دوصقم 
تم رایسب  دهدیم ، ماجنا  ملاع  يارب  ملح  هک  يراک  ینعم  نیاربانب  دشخبیم . تاجن  ياهشوگ )!

دایز ياهـشناد  زا  مه  هزادـنا  ره  یمدآ  هک  دـنکیم  كرد  دـنکیم و  رتداـیز  ار  ملاـع  ناـسنا  تیفرظ  - 1 هلمجنآ : زا  تسا  دـیفم  عوـن و 
تایعقاو زا  نایاپیب  یـسونایقا  رانک  رد  هک  تسا  ياهداتفا  هار  هب  هزات  كدوک  لثم  ام  لثم  گرزب : غباون  زا  یـضعب  لوقب  دشاب ، رادروخرب 

نآ رد  ار  زیچ  هـمه  دربیم  ناـمگ  دـنیبیم و  بآ  ریز  شیور ، شیپ  رد  ار  یگنراـگنر  ياهنـش  اههزیرگنــس و  طـقف  هداتــسیا و  لوـهجم 
هک تهج  نادب  - 2 دزرویمن . تعانق  دودـحم  تامولعم  هب  ددرگیم و  ملع  ندوزفا  هب  وا  قاـیتشا  بجوم  تیفرظ  نیا  دـنیبیم ! سوناـیقا 

نیرت بسانم  اذـل  دـنکیم ، تاـبثا  ار  نارگید  رب  يرترب  یعون  ملاـع  يارب  هک  دوشیم  یقلت  يزاـیتما  عماوج  همه  اـهنارود و  همه  رد  ملع 
يارب دـنیاشوخ  یهگاـشامت  هک  دـنراذگیم  ینیرتـیو  رد  ار  وا  ملع  رگید  تراـبع  هب  ددرگیم و  یهاوـخدوخ  یئاـمندوخ و  يارب  هلیـسو 

يرامیب نیا  ياود  نیرتهب  ملح  شجیاتن . مولعم و  نآ  دوخ  نتـشاد  زا  هک  دربیم  تذل  نآ  زا  شیب  اشامت  نیا  زا  يو  دـشاب ، هدوب  نارگید 
ناشورف ملع  نیا  اب  ینخـس  يولوم  تسا . هدومنن  لاغـشا  نونکاـت  ار  یئاـج  ضارمـالا  ملع  يدـنبهقبط  رد  هنافـساتم  هک  تسا  هدـننک  هاـبت 

( يولوم ! ) رکب ودیزام  زا  دنام  ناریح  هک  ات  رکم  لالدتسا و  مینابنجب ز  مد  دینیبیم : ریز  رد  هک  دراد  امندوخ 
ندینش عقوم  رد  دنشاب و  نانآ  يابیز ! هفایق  ياشامت  رد  مدرم  هک  تسین  نیا  زج  هعماج ، هدننک  هابت  نارامیب  نیا  تایح  فده  بیترت  نیدب 

ناج رد  راـم  رهز  نیرفآ  تنـسحا و  هچهچ و  هبهب و  ددـع  دـنچ  اـب  دـنزگب و  نادـند  هب  تریح  تشگنا  ناـشیملق  راـثآ  ندـید  ناـنخس و 
ردـنا عمط  تسد  میدـش  ناقلخ  یناریح  بلاط  دـنرخب : ار  مدرم  تهب  تریح و  ات  دنـشورفیم  ار  دوخ  ناج  نانآ  يرآ ، دـنزیرب ، شراـمیب 

يدوجس مدرم  ار  هک  ره  دنمدرم : میظعت  هدجس و  تریح و  هلیسوب  شیوخ  ناج  نتخاس  مومسم  قشاع  نانیا  يرآ  يولوم )  ) میدز تیهولا 
تسار وت  رگا  دنرادنپیم . ناج  ياراوگ  تبرش  ار  حور  لتاق  رهز  نیا  تقامح  لامک  اب  و  يولوم )  ) دننکآیم وا  ناج  رد  اهرهز  دننکیم 
تدوخ دوجو  زا  ارچ  ياهداد ، شزاون  نیحایر  اهلگ و  عونتم  ياهرطع  اب  ار  تناج  ماشم  هدش و  دراو  تفرعم  ناتـسوب  غاب و  هک  یئوگیم 

هک یئوت  نیا  اـیآ  یئاـمنیم !؟ يریگولج  ياهتفر ، وت  هک  ناتـسوب  غاـب و  ناـمه  يوس  هب  ناـنآ  تکرح  زا  هدرک  داـجیا  مدرم  يارب  يدـس 
وت اریز  يرادرب ، اهناسنا  هار  رد  ار  گزرب  ماگ  نیا  یناوتیمن  وت  يرادرب !؟ مدرم  حور  ياپ  تسد و  زا  ار  لهج  راـبنارگ  ریجنز  یهاوخیم 

هز تدنیوگ  هکنآ  ياوه  رد  یتسه : ندنک  ناج  لوغشم  یئامندوخ  یهاوخدوخ و  ریجنز  ياههقلح  نایم  رد  دوخ 
تبرـش هب  ندوب  رازگناج  رهز  زا  ارنآ  دـنک و  يرایبآ  ار  ملع  دـیاب  هک  ملح  رگید  يانعم  کی  يولوم )  ) یهز تناـج  ندرگرب  ياهتـسب  ي 

مدرم لباقم  رد  ندوب  نیدالوپ  دس  زا  درک ، ءارجا  ناوتیم  ملع  هلیـسوب  هک  یتلاسر  اب  ار  ملع  هدنراد  هک  تسا  نیمه  دزاسب ، لدـبم  اراوگ 
نامگ دیدرت و  کش و  ياهنافوط  رد  ملاع  ناسنا  دشاب ، ملح  هب  نورقم  هک  یملع  - 3 دزاسیم . نوگرگد  ناسنا  کیرحت  لماع  ریسم و  هب 

هار دوخب  رادـنپ  کش و  زا  یـساره  اهنت  هن  لوقعم  يرابدرب  تیفرظ و  اب  دـنکیمن و  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دوشیمن و  هفـالک  رادـنپ  و 
زا ار  صلاخ  بان و  ياهتیعقاو  رادنپ ، دـیدرت و  کش و  ندز  مهرب  کیرحت و  اب  دریگیم و  ار  دـیدرت  کش و  غارـس  دوخ  هکلب  دـهدیمن 
هک تسا  زیگناتفگـش  سب  یهاگراک  یمدآ  زغم  دننکیم . جارختـسا  ار  صلاخ  هرک  ریـش  ندز  مهرب  اب  هکنانچ  دـنکیم ، جارختـسا  اهنآ 

شیپ هک  يریـسم  رد  ار  يدـیفم  قیاقح  دـسرن ، تایعقاو  نآ  هب  مه  رگا  هکنیا  هفاضاب  دـنک ، يریگیپ  ار  تاـیعقاو  يدـج  روطب  یـسک  رگا 
اهر ار  دوخ  هدـشمگ  هدـنیوج  رگا  هک  دراد  رایتخا  رد  راک  دوخ  یلماع  هاـگراک  نیا  تخاـس ، دـهاوخ  كرد  لـباق  وا  يارب  تسا ، هتفرگ 

ابند دشاب ، هتشاد  هجوت  یهاگآ و  ناسنا  دوخ  هکنیا  نودب  دوشیم و  راک  هب  تسد  روبزم  لماع  دنکن ، یشوپمشچ  نآ  زا  دنکن و 
هکلب تسین ، یئانثتـسا  يزغم  هدیدپ  کی  نیا  دیامنیم . نهذ  هاگآ  هنحـص  دراو  ینیبشیپ  لباق  ریغ  یطیارـش  رد  هتفرگ  ار  هدشمگ  نآ  ل 

ناهگان دـناهدش  لوغـشم  رگید  راکب  هدرپس  زغم  هاـگراک  دوخب  ارنآ  اههدـشمگ  هناـهاگآ  يریگیپ  رد  ندـش  هتـسخ  زا  سپ  یناوارف  غباون 
رد ار  بولطم  هجیتن  هدرک و  ار  دوخ  راک  روبزم  لماع  دشاب  هتـشاد  هدـشمگ  نآ  هرابرد  یلعف  يریگیپ  یهاگآ و  هغبان  ققحم  هکنیا  نودـب 

هلاسم کی  لح  يارب  هک  تسا  هداتفا  قافتا  اهراب  دیوگیم : فورعم  نادیـضایر  هراکناوپ  يرناه  لاثم  ناونعب  تسا . هتـشاذگ  يو  رایتخا 
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زا سپ  متخادرپیم ، رگید  لئاسم  هب  هتشاذگ ، توکسم  ارنآ  هلاسم ، لح  زا  یناوتان  ساسحا  زا  سپ  مدرکیم ، راک  اههام  یضایر  هدیچیپ 
باوخ رد  هک  ار  لئاسم  زا  یـضعب  امتح  متـشگیم . هلاسم  هناعطاق  لح  هب  قفوم  درکیم و  روطخ  منهذ  هب  هلاسم  لـح  هار  ناـهگان  یتدـم 
هلاسم ققحم  هک  تسا  نیا  روبزم  لماع  تیلاعف  طرش  میدرک ، هراشا  هکنانچ  هتبلا  دیراد . عالطا  تسا  هدش  لح  نادنمشناد  زا  یضعب  يارب 

هک ینابر  ملاع  مکی - هورگ  ع :)  ) یلع هاگدـید  زا  اهناسنا  هورگ  هس  دـنکن . یـشوپمشچ  نآ  زا  دـنارن و  دوخ  زغم  زا  ار  دوخ  قیقحت  دروم 
یئانیب لیصحت  يراگتسر  زا  روظنم  دشوکیم . يراگتسر  هار  رد  هک  تسا  یهوژپشناد  مود - هورگ  میدینش  ار  شفیصوت 

هصرع رد  ناناوتان  رب  يزوریپ  يارب  يرازبا  دزادرپب و  یعیبط  دوخ  مروت  هب  دروآ و  تسدب  تردق  هلیـسو  هکنآ  يارب  هن  شناد  نتخودنا  و 
تشحو و هب  هنوگنامه  تردـقیب  مدرم  دـیآیم ، نایم  هب  نآ  زا  تبحـص  یتقو  هزورما  هک  یملع  نآ  هن  دـیامن و  لیـصحت  ءاقب  رد  عزاـنت 
، یگنهرف یقالخا و  یتح  یـسایس و  يداصتقا و  ياهیرگهطلـس  يارب  هنارهام  ياههشقن  ازشتآ و  ياـهبمب  ندینـش  زا  هک  دـنتفایم  ساره 

يارب هک  تسا  ملسم  دیامن . راومه  نارگید  دوخ و  يارب  ار  لوقعم ) تایح   ) نوگانوگ قرط  دناوتب  هک  یملع  لیـصحت  هار  رد  وپاکت  هکلب 
تیبرت میلعت و  نیا  و  میدومن . حرطم  میـسقت  نیمه  رد  ار  نانآ  هک  دـنزاین  دروم  ینابر  ياملع  نامه  یناهوژپشناد ، نینچ  تیبرت  میلعت و 

هتخاس شیپ  ياهبلاق  اب  هک  ياهعماج  هن  دشاب . هدوب  لوقعم ) تایح   ) يالعا ياهفدـه  اهنامرآ و  ياراد  هک  تسا  ریذـپ  ناکما  ياهعماج  رد 
یگدنز زا  هک  تیـصخشیب  هاگآان و  یماع  مدرم  موس - هورگ  ددرگیم . هیجوت  هعماج  نآ  نازاتهکی  نادـنمتردق و  دارم  هب  شناورـشیپ ،

اهنآ مکی - مسق  تسا : مسق  ود  رب  یگدنز  رد  نانآ  ياهفدـه  اهنامرآ و  دـنرادن . يرگید  زیچ  لثم  دـیلوت  يربج و  ساسحا  تکرح و  زج 
ساسایب ياههتساوخ  عابشا  ریدخت و  عاونا  باختنا  دودحم و  مالآ  ذیاذل و  دشاب ، ناشرایتخا  رد  دناوتیم  هک 

تابثا ار  دوخ  تیدوجوم  هدومن و  هیکت  نآ  رب  دـناوتب  هک  یتردـق  زا  يرادروخرب  ترهـش و  ماـن و  يارب  هعماـج  رد  تیعقوم  ندرک  زاـب  و 
نییعت نانآ  رب  نادنمتردق  هک  دنتـسه  یئاهزیچ  دنریگیم ، رارق  اهنآ  ریثات  تحت  هاگآان  نایماع  هک  اهفده  اهنامرآ و  زا  مود - مسق  دـیامن .

دننارذگیم و ار  دوخ  یگدنز  رتیوق ، لماوع  يارجم  رد  هراومه  هدشن  ریـسفت  ياهیعیبطدوخ  اب  هاگآان  نایماع  نیا  دـنیامنیم . لیمحت  و 
هک دوب  يروطب  عماوج  یگدـنز  عـضو  رگا  دنـشابیم . نارگهطلـس  يارب  ياهلیـسو  ءاـیوقا و  ياـهزیخ  تسج و  شیاـمزآ و  يارب  ینادـیم 
زا رتنییاپ  تاجرد  رد  هچ  رگا  دنـشاب  هدوب  اراد  ار  دوخ  یگدـنز  رایتخا  هتـشاد و  یلقتـسم  یگدـنز  دنتـسناوتیم  ناوتان  هاگآان و  نایماع 

یگدنز یعماوج  نایم  رد  هک  دوبن  فسات  ياج  اهردـق  نآ  دـندشیمن ، تسد  تلآ  دـندرکیم و  تکرح  نانآ  دوخب  دنتـسم  یلو  تایح ،
تلآ هاگدید  زا  دنیامنیم ، نییعت  ارنانآ  یگدنز  یـشم  طخ  هک  ار  ینارگید  نآ  دنریگب و  نارگید  زا  ار  دوخ  تایح  نووش  همه  هک  دننک 

عاعرلا جـمهلا  مدرم  نیا  دـنزادنیب . هار  هب  مه  یگرزب  یناـمرهق و  ياـعدا  یـشک  ناوتاـن  همه  نیا  اـب  و  دـنرگنب . ناـنآ  هب  رازبا  هلیـسو و  و 
عضتسم نیا  رگا  دنرگنیم و  نانآ  هب  يرظن  هچ  اب  ءایوقا  هک  دنتسنادیم  رگا  ع ))  ) نینموملاریما حالطصاب  )

دنیآرب یتردق  تروصب  دنتسناوتیم  دنشکیم ، یئاههشقن  هچ  دننکیم و  رکف  هچ  زور  بش و  نانآ  هرابرد  ناربکتسم  هک  دنتـسنادیم  ناف 
، دنشابن هعماج  رد  رابکتـسا  تردق و  قشاع  يزوریپ ، زا  سپ  نانآ  دوخ  هکنیا  طرـش  هب  دننکرب ، خیرات  زا  ار  ناربکتـسم  ءایوقا و  هشیر  هک 

لثم نیربکتسم  نیفعضتسم و  لثم  هک  دهدیم  ناشن  ار  نیمه  خیرات  یلومعم  نایرج  دشابیم . ناوتان  فعضتسم و  دیلوت  بجوم  دوخ  هک 
نیا تسا . هدـنارورپ  دوخ  نورد  رد  ار  دوخ  دـض  هک  تسا  هدوب  يدـض  نیرکفتم : زا  یـضعب  حالطـصا  هب  ای  تسا ، هدوب  غرم  غرممخت و 
یقلت یخوش  ارنآ  ناوتیمن  هک  تسا  رادهشیر  رایـسب  اوتحم و  رپ  هلمج  ءاقب  رد  عزانت  نایرج  هب  رظن  اـب  تسا ) اـم  تبون  نونکا   ) هک هلمج 

فعـضتسم و دوش و  عورـش  یناسنا  خیرات  هکنیا  رگم  تفریذپ ، دهاوخن  عاطقنا  زگره  اهناسنا  یعیبط  خیرات  رد  یعیبط  لسلـست  نیا  دومن ،
موس هورگ  نیا  لاح  رهب  دوش . تبث  رـشب  یعیبط  تشذگرـس  هعلاطم  يارب  طقف  خـیرات  ياهباتک  رد  ددرگ و  فذـح  رـشب  سوماـق  زا  اونیب 
تقد يزیربت  بئاص  تیب  نیا  رد  دوب . دهاوخ  حرطم  دراد ، دوجو  يرشب  عماوج  رد  يرگهطلس  تردق و  هک  نامز  نآ  ات  عاعرلا ،) جمهلا  )

هداتفا آ مدرم  زا  دوصقم  رگا  دننارگد  لاب  رپ و  یلاب  ورپ  یب  اب  موق  نیا  هک  يوج  ددم  هداتفا  مدرم  زا  دینک :
رد هنالداع  عیزوت  اب  هدمآ و  رد  ناتـسرپ  تردـق  تسد  زا  دـنراد ، هک  یعونتم  لاکـشا  رد  اهتردـق  رگا  هک  یتروص  رد  دـشابن . نادرم  داز 
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زاورپ يارب  يرپ  لاـب و  اـت  تـشاد  دــهاوخن  دوـجو  اـهناسنا  ناـیم  رد  رپ  لاـبیب و  یناــسنا  چــیه  دریگب ، رارق  يرادربهرهب  دروـم  عـماوج 
دهاوخ عفترم  هاتوک و  کیدزن و  ینالوط و  ياهزاورپ  تشگ  دـهاوخ  حرطم  تروص  نیا  رد  هک  ياهلاـسم  دـشاب . هاوخدوخ  نادـنمتردق 

هن درک و  دـهاوخ  داجیا  هک  یتراقح  هن  تساخ ، نانآ  لوقعم ) تایح   ) يانبریز یناسنا  تیفیک  هک  ياهعماج  رد  یمک  توافت  نیا  هک  دوب 
ملعتم ینابر و  ملاع   ) مود لوا و  هورگ  اما  تسا . صخـشم  الماک  زین  هورگ  هس  نیا  اـب  ع )  ) نینموملاریما هطبار  لدـع . قح و  زا  یتیمورحم 

نینموملاریما هک  دنتـسه  ینایناوراک  نامه  نانیا  تسا . ع )  ) نینموملاریما یهلا  یناـسنا - ياـهنامرآ  زا  ياهتفاـی  مسجت  يراگتـسر ) هار  رد 
دارفا تیبرت  میلعت و  تسا ، تیمها  دروم  هداعلاقوف  یهلا  ناسنا  نیا  يارب  عاعرلا ) جـمهلا   ) موس هورگ  اـما  تسا ، ناوراـک  نآ  زاتـشیپ  (ع )

دوخ نادـنمتردق  تسد  زا  هورگ  نیا  قوقح  نتفرگ  تسا . یهلا  یناـسنا - فیلکت  نیرتیـساسا  گرزب  یبرم  ملعم و  نیا  يارب  هورگ  نیا 
میتسه وربور  حیرص  تقیقح  نیا  اب  هغالبلاجهن  رساترس  رد  ام  تسا ، هدنز  ناسنا  يارب  يرورض  سفنت  دننام  هماک 

تقد ار  ترابع  نیا  مرادن . ناراکمتـس  متـس  زا  يریگولج  مدرم و  قح  قاقحا  زج  یفدـه  ماهتفریذـپ ، ار  يرادـمامز  هکنیا  دـیوگیم : هک 
یلع اوراقی  نا ال  ءاملعلا  یلع  هللا  ذخا  ام  رـصانلا و  دوجوب  هجحلا  مایق  رـضاحلا و  روضح  الول  همـسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  اما و  دیئامرف :

زنع هطفع  نم  يدنع  دهزا  هذـه  مکایند  متیفل  اهلوا و ال  ساکب  اهرخآ  تیقـسل  اهبراغ و  یلع  اهلبح  تیقلال  مولظم  بغـسال  ملاظ و  هظک 
روای دوجو  اب  دندشیمن و  رـضاح  نم  هب  يرای  يارب  ياهدع  رگا  دیرفآ ، ار  اهناسنا  سوفن  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادـخ  نآ  هب  دـنگوس  )

راکمتـس و يروـخرپ  هک  تسا  هداد  رارق  دـهعتم  لووـسم و  ار  ناـیاناد  دـنوادخ  هـک  دوـبن  ینینچ  رگا  دـشیمن و  ماـمت  نـم  يارب  تـجح 
ار شزاغآ  هک  مدـناسریم  نایاپ  هب  ارنآ  یئانتعایب  نامه  اب  متخادـنایم و  شندرگب  ار  تفالخ  نیا  راـسفا  دـنریذپن ، ار  مولظم  یگنـسرگ 
زب کی  ینیب  تالوضف  زا  رتزیچان  رترقحم و  نم  دزن  رد  امـش  ياـیند  نیا  هدـنبیرف  ياـیازم  رویز و  رز و  هک  دـیدیم  هاـگنآ  مدوب . هتفریذـپ 

روتـسد رتشا  کـلام  ناـمرف  رد  تسا . وا  يرادـمامز  یگدـنز  رد  نینموملاریما  سفنت  ناـیاونیب  قوقح  قاـقحا  يرگداد و  لدـع و  تسا ).
هک یماگنه  هلمج : نآ  زا  تسا . بلاج  هداعلاقوف  نایاونیب  هورگ  هرابرد  کلام  يارب  ع )  ) نینموملاریما

رکذت نیا  زا  رتالاب  يدیکات  ینخـس  چیه  رد  هللا  هللا  دوشیم : رکذتم  ار  يدـنوادخ  تاذ  مسا  هرابود  دروآیم ، نایم  هب  هورگ  نیا  زا  نخس 
هللا هللا  روایب : دایب  یتایح  يدج  هبساحم  نیا  رد  ار  ادخ  دای  ریگب ، رظن  رد  ار  ادخ  ریگب ، رظن  رد  ار  ادخ  کلام ، يا  ینعی  تسین  روصت  لباق 

رذعتال کناف  رطب  مهنع  کنلغشی  الف  ینمزلا …  یـسوبلا و  لها  نیجاتحملا و  نیکاسملا و  نم  مهل  هلیح  نیذلا ال  نم  یلفـسلا  هقبطلا  یف 
نمم مهنم  کیلا  لصی  نم ال  روما  دـقفت  مهل و  كدـخ  رعـصت  مهنع و ال  کمه  صخـشت  الف  مهملا  ریثکلا  کماکحال  هفاتلا  کعییـضتب 

هللا یلا  راذـعالاب  مهیف  لمعا  مث  مهروما . کیلا  عفریلف  عضاوتلا  هیـشخلا و  لها  نم  کتقث  کئلوال  غرفف  لاـجرلا  هرقحت  نویعلا و  همحتقت 
يدج هبـساحم  رد  ار  ادـخ   ) هیلا هقح  دـیدات  یف  هللا  یلا  رذـعاف  لک  مهریغ و  نم  فاصنالا  یلا  جوحا  هیعرلا  نیب  نم  ءالوه  ناف  هاقلت  موی 

هک دنتـسه  یئاهیراوگان  اهتقـشم و  رد  روهطوغ  دنمزاین و  دنرادن و  ياهراچ  هک  ینایاونیب  نیئاپ ، هقبط  هرابرد  روایب ، دایب  يرادمامز  تایح 
ناوارف و فیاضو  نتخاس  چوپ  ندرک و  عیاض  يارب  اریز  دـنکن ، لوغـشم  نانآ  زا  ارت  یگماکدوخ  چـیه  هتـشاد …  زاب  تکرح  زا  ار  نانآ 

غیرد نانآ  زا  ار  دوخ  يدج  تمه  يرادن . يرذع  چیه  تسا ، هجوتم  وت  رب  هک  یمهم 
دیامنیم زواجت  تعرـسب  نانآ  زا  اهمـشچ  هک  ار  مدرم  نیا  یگدنز  نووش  شورفم و  نانآ  رب  توخن  هناربکتم  خرمین  نداد  ناشن  اب  رادم ،

هدرک هولج  نانچ  نانآ  يارب  ادخ  هک  ار  نانیمطا  دروم  صاخـشا  هراومه  امن . قیقحت  دـقفت و  دـنریگیم ، رارق  ناریگمـشچ  ریقحت  دروم  و 
مک و نودـب  ارنانا  یگدـنز  نووش  اـت  اـمن  بوصنم  ناـنآ  ياـهراک  میظنت  هب  دنتـسه ، نتورف  مدرم  دـنراد و  تیـشخ  وا  زا  اـمئاد  هک  تسا 

لمع هجیتن  یناوت  هب  يدنوادخ  رادید  زور  رد  هک  دشاب  نانچ  نایاونیب  نآ  هرابرد  وت  لمع  کلام ، يا  سپـس  دننک  وگزاب  وت  يارب  تساک 
مدرم همه  قوقح  يادا  و  دنتـسه ، نارگید  زا  رتدنمزاین  تلادـع  فاصنا و  هب  مدرم  نیا  اریز  یئامن ، هضرع  یهلا  هاگـشیپ  هب  ار  ترذـع  ای 

هک مدرم  نیمه  هرابرد  نامرف  نیمه  زا  رگید  هلمج  رد  دشاب ). شریذپ  لباق  عومسم و  ادخ  دزن  رد  ترذع  هک  روایب  ياجب  نانچ  ار  هعماج 
یضرل اهعمجا  لدعلا و  یف  اهمعا  قحلا و  یف  اهطسوا  کیلا  رومالا  بحا  نکیلو  دهدیم : روتسد  ینینچ  دنهدیم ، لیکـشت  ار  هعماج  نتم 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1952 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرتلدتعم وت  يارب  روما  نیرتبوبحم  اکلام ،  ) هماعلا یضر  عم  رفتغی  هصاخلا  طخس  نا  هصاخلا و  یـضرب  فحجی  هماعلا  طخـس  ناف  هیعرلا ،
نتم ج هک  دشاب  مدرم  نیا  ياضر  هب  اهنآ  نیرتعماج  يرگداد و  رد  اهنآ  نیرتریگارف  قح و  هب  ندیسر  رد  اهنآ 

بضغ مشخ و  یلو  دربیم ، نیب  زا  ار  ناریگمـشچ  صاوخ و  يدونـشخ  اضر و  مدرم ، نیا  بضغ  مشخ و  اریز  دنهدیم ، لیکـشت  ار  هعما 
هب موس  هورگ  نیا  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هطبار  تالمج  نیا  لاثما  اب  دوشیم ). هدوشخب  مدرم  نیا  يدونشخ  اب  ناریگمـشچ  صاوخ و 

میسقت تسا . هدش  یقلت  تیمها  زا  لوا  هجرد  رد  یهلا  قالخا  رظن  زا  هچ  یـسایس و  رظن  زا  هچ  نآ  هب  نتخادرپ  هک  دوشیم  نشور  یبوخ 
هک دنتسه  یهورگ  - 1 تسا : نینچ  دـنهدیم ، ماجنا  ادـخ  تدابع  ناونعب  ار  یفیاظو  هک  تسا  یئاـهناسنا  هراـبرد  هک  میـسقت  نیا  مجنپ -

یهورگ - 2 تسا . رگادوس  راجت  صوصخم  تدابع  هنوگنیا  دننکیم ، تدابع  یهلا  يورخا  يویند و  ياهتمعن  رد  تبغر  يور  زا  ار  ادـخ 
ار ادـخ  هک  دنتـسه  یمدرم  - 3 تسا . رایتخایب  ناوتاـن و  ناـگدرب  راـک  مه  تداـبع  نیا  دـننکیم ، تداـبع  سرت  تهج  هب  ار  ادـخ  رگید 

ینابم - 3 دـندازآ . اهر و  یناوتان  ربج  يرگادوس و  زا  هک  ناـگدازآ  تداـبع  تسا  نیا  دـننکیم ، تداـبع  يرازگـساپس  موزل  یگزیگناـب 
ود دشابیم . عون  تفه  دودح  رد  هک  میدش  رکذتم  ار  لالدتسا  زا  یعاونا  یمکح  یقطنم و  لالدتـسا  ثحبم  رد  هغالبلاجهن  رد  لالدتـسا 

تـس نکمم  هک  تسا  نیا  يارب  عون ، تفه  دودـح  رد  میتفگ  هکنیا  مکی - هتکن  میوشیم . رکذـتم  دروم  نیا  رد  هرـصبت  ناونع  هب  ار  هتکن 
یضعب

يانعم هناگتفه  عاونا  همهرد  لالدتـسا  زا  روظنم  مود - هتکن  دنـشاب . هدوب  كرتشم  عماج  تهج  نتفرگ  رظن  رد  اب  رگید  یـضعب  اب  عاونا  زا 
، دیامن جاتنتسا  تامدقم  نآ  زا  ار  هجیتن  هاگنآ  هتفرگ و  رظن  رد  شیمسر  یقطنم  صاخ  طئارش  اب  ار  یتامدقم  ناسنا  هک  تسین  نآ  یمسر 
اب تسا  هدـش  حرطم  قطنم  رد  امـسر  هک  لالدتـسا  عاونا  نآ  زا  روظنم  یتـح  تسا و  تاـیعقاو  تفاـیرد  يارب  اـهناسنا  هیجوت  دوصقم  هکلب 

، دـشاب هتـشاد  یئوطـسرا  ياهفرح  ياهلالدتـسا  هب  زاـین  اـهنآ  مهف  هک  تسا  نآ  قوف  هک  مالـسلاهیلع  نینموماریما  نانخـس  تمظع  هب  هجوت 
ياهتفایرد اب  لالدتـسا  تسا . یـسایق  لوا  لکـش  هک  تسا ، اهلالدتـسا  نآ  لکـش  نیرتيرورـض  نیرتیهیدب و  اب  بیکرت  لیلحت و  تیلباق 

یلک روطب  دوش . تفایرد  یلک  ياهجیتن  دودحم ، يدراوم  رد  یصخش  ياههبرجت  زا  هاوخ  دشاب و  راوتـسا  دوهـش  يانبم  رب  هاوخ  یـصخش 
هدوب یلیثمت  یئارقتسا و  یسایق و  لاکشا  اب  نایب  لباق  هاوخ  تسا  اهنآ  يوسب  اهناسنا  هیجوت  تایعقاو و  هئارا  لالدتسا  زا  روظنم  میئوگیم :

-2 ینیع . یضایر - لالدتسا  - 1 زا : دنترابع  هناگتفه  ياهلالدتسا  ای  تاهیجوت  دیآ . لصاح  یصخش  ياهتفایرد  هب  عاجرا  زا  هاوخ  دشاب و 
فایرد اب  لالدتسا  - 6 یمکح . لالدتسا  - 5 یلیثمت . لالدتسا  - 4 یسایق . لالدتسا  - 3 یئارقتسا . لالدتسا 

یساسا رایسب  عون  هس  هب  ار  مرکا  ربمایپ  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  ینیع - یضایر  لالدتـسا  - 1 يدوهش . لالدتسا  - 7 یصخش . ياهت 
هغالبلاجهن رد  اهیئامنهار  نیا  قرط . نیرتهب  اب  هلداجم  هنسح و  هظعوم  تمکح و  تسا : هدومرف  روتـسد  رادینعم  تایعقاو  هب  یئامنهار  زا 

ترابع هک  یـسفنا  یقافآ - - 3 یسفنا . - 2 یقافآ . - 1 تسا : هدرب  راکب  ار  لالدتـسا  عون  هس  دـیجم  نآرق  زین  و  تسا ، دوهـشم  ـالماک  مه 
عون نیا  میرک  نآرق  رد  دـهدیم و  ناشن  ار  دوخ  هدرپ  تشپ  يانعم  هک  فافـش  نیراگن و  يدومناـب  یتسه  يـالاو  مظن  تفاـیرد  زا  تسا 
نیا یتاذ  ینورد  بطق  دوـشیم . هـتفگ  یتوـکلم  لالدتـسا )  ) رظن دوـشیم  هدافتـسا  یتاذ  نورب  یتاذ و  نورد  بـطق  ود  زا  هـک  لالدتـسا 

رد هظحل  ره  هک  یئاهنیعت  ددجت  لاح  رد  یتسه  ملاع  تادوجوم  قیقد  مظن  هعومجم  رد  نهذ  يدـیرجت  تیلاعف  زا  تسا  ترابع  لالدتـسا 
روـطب تادوـجوم  نآ  نیع  كرد  زا  تـسا  تراـبع  یتاذ  نورب  بـطق  ددرگیم . ضراـع  تادوـجوم  رب  رمتـسم  لوـحت  تـکرح و  هجیتـن 

دوـخ رد  دـنکیم ، رارقرب  طاـبترا  نآاـب  ینیع  ملاـع  رد  هک  ار  ياهعوـمجم  هک  دراد  ياهنییآ  تلاـح  عـقوم  نیا  رد  نهذ  ینعی  یـساکعنا ،
رد يروضح  روطب  ار  یتسه  هطـساو  الب  ناسنا  ییوگ  دراد و  ضحم  ياهلیـسو  هبنج  ساکعنا ، كرد و  تلاح  نیا  رد  دزاـسیم . سکعنم 

. دباییمرد دوخ 
هار رـس  رد  هنییآ  ناونع  هب  يدوجوم  یئوگ  هک  تسا  تروص  رد  یناـف  ناـنچ  هنییآ  دـنیبیم و  ار  هنییآ  رد  تروص  یلوـمعم  تراـبع  هب  و 

تیعقوم کـی  رد  نهذ  رد  دـیرجت  ساـکعنا و  تلاـح  ود  نیا  تسا  نکمم  روطچ  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  درادـن . دوجو  مولعم ، هب  دوخ 
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يروضح روطب  ار  مولعم  دوخ  كرد  هلیـسوب  میتفگ  هک  هنوگنامه  نآ ، رد  تروص  ساکعنا  تلاح  رد  نهذ  هک  یتروص  رد  دـنوش ، عمج 
رد ددرگیم ، تسا ) نآ  هب  مئاق  ملع  كرد و  هک  دوجوم  نآ   ) ملاع ای  ینیع ) ءیش   ) مولعم نامه  رد  یناف  یلکب  هلیسو  دنیبیم و  دوخ  رد 

یضایر ياهتیلاعف  همه  رد  ددع  هکنانچ  درادن ) اهدودعم   ) هدش دیرجت  تاعوضوم  اب  يراک  يدیرجت  تیلاعف  تلاح  رد  نهذ  هک  یتروص 
هک تسا  نیمه  یمدآ  زغم  زیگناتفگـش  تاصتخم  نیرتمهم  زا  یکی  میئوگیم : لاوس  نیا  هب  خساپ  يارب  تسا . هدـش  دـیرجت  دودـعم  زا 

ار زیگناتفگش  رایـسب  هدیدپ  نیا  دیاش  هک  میروآیم  لاثم  ود  ام  دنک . عمج  تیعقوم  کی  رد  ار  یلالقتـسا  یلآ و  ظاحل  ود  ره  دناوتیم 
یگدـنز دـننام  اـیند  نیا  یگدـنز  هک  دـیروایب  ناـبز  هب  ارنآ  دـینک و  روـصت  ار  ینعم  نـیا  دـیهاوخیم  امـش  دـینک  ضرف  دـهدب . حیـضوت 

نآ سرون  ياههچنغ  هب  دنروآیم ) تایبدا  رد  هک  يروطب   ) ابـص میـسن  الثم  دـعاسم  ياوه  رگا  هک  تسا  کیرات  بش  رد  لگ  ياههخاش 
اب دریگب  ندیزو  اههخاش 

هک امرف  ددم  مبـشما  ابـص  يا  دیوگیم : هک  ظفاح  زا  یتیب  اب  ار  نومـضم  نیا  دـندرگیم . افوکـش  لگ  دنفکـشیم و  اههچنغ  نآ  نادادـم 
تیلاعف دیآیم : دوجوب  تیلاعف  ود  امـش  نهذ  رد  نایرج  نیا  رد  دیئامنیم . نایب  ارنآ  ای  دیروآیم  نهذ  هب  تسا  سوه  منتفکـش  هگ  رحس 
تیلاعف اب  امـش  نهذ  تسا . هدورـس  ارنآ  ظفاح  هک  قوف  يرعـش  بلاق  رد  نآ  ناـیب  مود - نآ ، لـماک  مهف  قوف و  نومـضم  هب  هجوت  مکی -
ضحم هنییآ  دننام  ظافلا  بلاق  نآ  ینعی  دوریم ، نآ  نومـضم  هب  ور  دـنکیم و  روبع  ظفاح  رعـش  یبیکرت  يدارفنا و  ظافلا  بلاق  زا  مکی 
حرطم الالقتـسا  نهذ  يارب  تسا  ظفاح  زا  هک  تهج  نادـب  روبزم  ظافلا  بلاق  دوخ  مود  تیلاعف  رد  یلو  دـنکیم ، هئارا  ار  نومـضم  طـقف 

ار نآ  امـش  اذل  تساهدوبن و  ظفاح  رعـش  یئابیز  هب  کی  چیه  یلو  دـناهتفگ ، ناگدنـسیون  ءارعـش و  زا  یلیخ  ار  قوف  نومـضم  الثم  تسا ،
نیا فـالتخا  درک ، مسقت  فلتخم  یئاـههورگ  هب  ناوتیم  ار  اـهیئابیز  نارگاـشامت  دوشیم . اـهیئابیز  هب  طوبرم  مود - لاـثم  دـیاهدیزگرب .

هدنهد لیکشت  تایعقاو  هرابرد  تسا  صاخشا  تفرعم  تخانش و  هجرد  مهم ، رایسب  للع  زا  یکی  تسا ، دنتسم  نوگانوگ  للع  هب  اههورگ 
هرابرد ع هن  دنربیم ، تذل  نآ  زا  دننکیم و  اشامت  ار  نآ  دنیاشوخ  يرهاظ  حطس  طقف  یئابیز  زا  هک  دنتسه  یناسک  اهیئابیز .

رگید یناسک  یئابیز . كرد  ینورد  لماوع  هرابرد  هن  دنشیدنایم و  تسا  هدروآ  دوجوب  ار  یئابیز  هک  هعومجم  نآ  هدنهد  لیکشت  رـصان 
، تسا ابیز  عوضوم  نآ  هک  یتاذ  نورب  نتـشیوخ و  یتاذ  نورد  بطق  ود  رد  ینوگاـنوگ  یناـعم  اـب  اـبیز  دومن  کـی  ندـید  اـب  هک  دنتـسه 
، ابیز لگ  هتسد  کی  یئابیز  زا  اهتفایرد  دوشیم  زاربا  نوگانوگ  یتاریـسفت  ابیز  عوضوم  کی  هرابرد  هک  دینیبیم  اذل  دنوشیم ، يورایور 

هبهب  ) کی هب  نامسآ  یئابیز  كرد  زا  یلومعم  ناسنا  کی  دنشابیمن . ناسکی  هجو  چیهب  ابیز ، نامسآ  ابیز ، باتهم  کی  ابیز ، راشبآ  کی 
یتسالاب رد  هچنآ  دراد  ریز  رد  یتروص  یتسابیز  شوخ  زغن و  نارتخا  نیا  اب  خرچ  دیوگیم : یکسردنفریم  یلو  دنکیم  تعانق  تسابیز )

مدینـش دوخ  ناج  زا  تلامج  هزاوآ  دـیوگیم : يولوم  یتساتکی  دوخ  لصا  اـب  ناـمه  ـالاب  يور  رب  تفرعم  ناـبدرن  اـب  رگا  نیریز  تروص 
ورـسخرصان میدـیرب  اههچ  ات  رگنب  ام  ناج  هب  یتسد  دـندیرب  اهتـسد  رگ  فسوی  لامج  ردـنا  مدـیود  وت  قشع  رد  شتآ  داب و  بآ و  نوچ 

يدوب هلـال  يدوـب  خرچ  رب  رگا  غاـب  یتساـنیم  زا  یناـگنپ  رد  عمـش  نارازه  اـب  یتساـیرد  رهگ  رپ  یئوـگ  هک  همیخ  نیا  تسیچ  دـیوگیم :
نم ش تسوا  نوریب  زا  شباک  نیا  تسا  تسار  ییایسآ  یتسازوج  شنبلگ  يدوب  غاب  رد  رگا  خرچ  شیرتشم 

مه ار  تقیقح  نیا  دنکیم ، اشامت  ار  ابیز  نامـسآ  هک  هظحل  نامه  رد  هتفای  دشر  ياهزغم  نیاربانب ، یتسار  زا  نخـس  نیا  قیقحتب  متـسدین 
اب دیامنیم . دراو  تکرح  يارب  ورین  نآ ، نوریب  زا  هک  تسا  یبآ  هب  هتسباو  بایسآ  نیا  مظنم  تکرح  هک  دباییمرد  نامسآ  نامه  هرابرد 
رد مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  ددرگیم . راکـشآ  زین  ینیع ) یــضایر -  ) ياهناـگ ود  تیلاـعف  رب  یمدآ  زغم  تردـق  اـهلاثم ، نـیا  هـب  هجوـت 

ءایـشالا دح  تسا : هدمآ  نینچ  هغالبلاجـهن  تالمج  زا  یـضعب  رد  دراد . ناوارف  روطب  تالالدتـسا  ای  تاهیجوت و  عون  نیا  زا  هغالبلاجـهن 
رگیدکی لاثما  زا  ات  تسا  هتخاس  صخشم  نیعتم و  اهنآ  ندیرفآ  عقوم  رد  ار  ءایشا  همه  ناحبس  دنوادخ   ) اههبـش نم  هل  هنابا  اهل  هقلخ  دنع 

بیبد ءاوهلا و ال  یف  حـیرلا  یفاوس  ءامـسلا و ال  موجن  ءاملا و ال  رطق  ددـع  هنع  بزعی  تسا و ال  هدومرف  رگید  دروم  رد  دـنوش ). کیکفت 
بآ و ياههرطق  ددع  تسین  وا  زا  رود   ) قادـحالا فرط  یفخ  قاروالا و  طقاسم  ملعی  ءاملظلا  هلیلا  یف  رذـلا  لیقم  افـصلا و ال  یلع  لمنلا 
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ناگچروم شیاسآ  هاگیاج  فاص و  گنس  يور  رب  هچروم  تکرح  دربیم و  وس  نآ  وس و  نیاب  ار  ءایشا  هک  یئاهداب  نامسآ و  ناگراتس 
عم هبطخ 91  رد  و  ار ). مشچ  یفخم  تکرح  ار و  اهگرب  طوقس  هاگیاج  دنادیم  وا  کیرات . بش  رد 

: تسا هدومرف  نایب  دـنراد  هک  يرمتـسم  ياهنیعت  قیقد و  مظن  رد  ار  یتسه  ملاع  زا  یتایعقاو  هحفص 135و134  زا  حابـشالا  هبطخ  هب  فور 
هظحل ره  هک  یئاهنیعت  ددجت  اب  ءایشا  قیقد  مظن  تیمکاح  هب  ار  مدرم  یتسه ، یضایر  هرهچ  هئارا  هیجوت و  نیا  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
ياهلق رد  نهذ  هک  یـضایر  شرگن  نیا  رد  دزاـسیم . هاـگآ  هجوتم و  ددرگیم  ضراـع  تادوجوم  رب  رمتـسم  لوحت  تکرح و  هجیتـن  رد 

رب تعیبط ، هدرپ  تشپ  زا  هک  الاو  رایـسب  تمظع  ساسحا  رد  دـهدیم ، ماجنا  يدـیرجت  تیلاعف  کـی  هداتـسیا و  تعیبط  ملاـع  زا  رتعفترم 
ناک لک  یئزج ز  رهب  هک - دنکیم  همزمز  نینچ  دـنک ، نایب  ظافلا  ياسران  ياهبلاق  اب  ارنآ  دـهاوخب  رگا  هک  دوریم  ورف  دـباتیم ، تعیبط 
ادـیپ دوش  هراب  رگد  نینامز  یقبیال  ددرگ و  مدـع  نیعلا  هفرط  ره  رد  تسا و  لک  ناهج  ددرگ  تسین  ناـکما  مدردـنا ز  لـک  ددرگ  تسین 

ار هرذ  کی  رگا  تسوکین  شیوخ  ياجب  يزیچ  ره  هک  تسوربا  مشچ و  لاخ و  طـخ و  نوچ  ناـهج  ینامـسآ  نیمز و  هظحل  رهب  یناـهج 
هیجوت هب  قیبـطت  لـباق  هک  تسا  هدومرف  ناـیب  ار  یتـالمج  حابـشالاهبطخ )  ) 91 هبطخ رد  ياپارـس  ملاع  همه  دـبای  لـلخ  ياـج  زا  يریگرب 

توکلم ق نم  انارا  و  میتسه : نآ  حیضوت  ددصرد  ام  هک  تسا  یسفنا  یقافآ - تایآ  اب  لالدتسا ) ای  یئامنهار  )
یلع هل  هجحلا  مایق  رارطـضاب  انلدام  هتوق  كاسمب  اهمیقی  نا  یلا  قلخلا  نم  هجاـحلا  فارتعا  هتمکح و  راـثآ  هب  تقطن  اـم  بئاـجع  هترد و 
راثآ زا  هک  ار  هچنآ  ياهیتفگش  ار و  شتردق  توکلم  ناحبس  دنوادخ   ) هتمکح مالعا  هتعنص و  راثآ  اهتثدحا  یتلا  عئادبلا  ترهظف  هتفرعم ،

ار اهنآ  دوجو  دوخ ، هدنرادهگن  تردق  اب  ناحبس  دنوادخ  هکنیا  هب  تاقولخم  جایتحا  فارتعا  زین  و  دومرف ، هئارا  امب  تسا  ایوگ  شتمکح 
ابیز و  ) عیدـب تادوجوم  تشگ  راکـشآ  سپ  میریذـپب ، ار  شتفرعم  رب  تحـص  اـمازلا  هک  تسا  نشور  لـیلد  اـم  يارب  تسا ، هتـشاد  اـپ  رب 
( لماک وابیز   ) عیدب تادوجوم  تمکح ، راثآ  ياهیتفگش  تردق ، توکلم  تفایرد  تسا ). هدومن  داجیا  ار  اهنآ  شتعنـص  راثآ  هک  لماک )

نهذ یلاع  يدیرجت  تیلاعف  نودب  عادبا  تمکح و  توکلم و  كرد  اریز  دنـشابیم  ینیع  یتاذ و  بطق  ود  لوصحم  هک  دنتـسه  یقئاقح 
نامه اب  نهذ  ياهنییآ  طابترا  فرط و  کی  زا  اهنیعت  رمتـسم  ددـجت  اب  ءایـشا  رب  مکاح  مظن  ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  ینورد  تفایرد  و 

- یئارقتسا لالدتسا  - 2 ینیع . یـضایر - لالدتـسا  ای  هیجوت  زا  ام  دوصقم  تسا  نیا  تسا . ریذپان  ناکما  روبزم ، عضو  اب  مظنم  تادوجوم 
، دشاب رتشیب  هدش  هبرجت  عبتت و  دراوم  هزادنا  ره  هتبلا  دراوم . صحفت  عبتت و  زا  یلک  هجیتن  کی  هب  لوصو  زا  تسا  ترابع 

نینموملاریما دوشیم . هدـهاشم  مه  لالدتـسا  عون  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  رد  دوشیم . هدوزفا  بولطم  هجیتن  هب  ناـنیمطا  رب 
ترـضح نآ  هک  تسا  یعطق  تسا ، هدومرف  هتـشذگ  لـلم  ماوقا و  زا  راـبتعا  نتفرگ  هب  روتـسد  دوـخ ، نانخـس  زا  يدراوـم  رد  مالـسلاهیلع 

هکلب دنزروب ، تعانق  دشابیم ، صقان  یهاگآ  کی  بجوم  هک  مدرم  تشذگرـس  زا  دودحم  دروم  دـنچ  عالطا  هب  نانآ  هک  تسا  هدومرفن 
اهنآ زا  دنزومایب و  ار  یناسنا  لوقعم ) تایح   ) لوصا دعاوق و  هک  دنزادرپب  یـسررب  قیقحت و  هب  اهناسنا  تشذگرـس  رد  يردـقب  نانآ  دـیاب 
سپ  ) هتالثم هعئاقو و  هتالوصو و  هللا  ساب  نم  مکلبق  نم  نیربکتـسملا  ممـالا  باـصا  اـمب  اوربتعاـف  دـیامرفیم : هلمجنآ  زا  دـننک . هدافتـسا 

اهماقتنا و توطـس و  يدـنوادخ و  بضغ  زا  تسا  هدومن  تباصا  امـش  زا  شیپ  ربکتـسم  ياـهتما  رب  هک  هچنآ  هب  عـالطا  اـب  دـیریگب  تربع 
رابخا هیلع  ضرعا  و  دیامرفیم : مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  شزیزع  دنزرف  هب  تیـصو  رد  و  تسا ). هتخاس  دراو  مما  رب  وا  هک  یئاهیهابت 
تسفن رب  ار  ناگتشذگ  رابخا  مدنزرف ، ( ) هحفص 392 هرامش 31  ایاصو  اههمان و   ) نیلوالا نم  کلبق  ناک  نم  باصا  امب  هرکذ  نیضاملا و 

اب تسا ). هدش  دراو  ناگتشذگ  زا  وت  زا  شیپ  هب  هک  ار  یئاهرادرک  جئاتن  دوخ : سفنب  شاب  رکذتم  نک و  هضرع 
و مهرابخا ، یف  ترکف  مهلامعا و  یف  ترظن  دـقف  یلبق ، ناـک  نم  رمع  ترمع  نکا  مل  نا  ینا و  ینب ، يا  دـیامرفیم : تیـصو  نیمه  رد  ز 

نم کلذ  وفـص  تفرعف  مهرخآ ، یلا  مهلوا  عم  ترمع  دق  مهروما  نم  یلا  یهتنا  امب  یناک  لب  مهدحاک ، تدـع  یتح  مهراثآ ، یف  ترس 
رد ماهتـسیرگن و  نانآ  لامعا  رد  یلو  ماهدرکن  دناهتـشذگ ، ایند  نیا  زا  نم  زا  شیپ  هک  ار  یمدرم  رمع  رگا  نم   ) هررـض نم  هعفن  هردـک و 

، دـناهداد ماجنا  نانآ  زا  کی  ره  هک  ار  هچنآ   ) ماهتـشگ اهنآ  زا  یکی  ره  دـننام  هکنیا  ات  ماهدرک  ریـس  ناـشراثآ  رد  هدیـشیدنا و  ناـشرابخا 
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رد ماهدرک و  یگدـنز  نانآ  اب  ناشدارفا  نیرخآ  اـت  هتفرگ  هیلوا  دارفا  زا  نم ، هب  ناشتـشذگرس  لـماک  لوصو  تهجب  یئوگ  هکلب  ماهدـید )
لالدتـسا هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تالمج  نیا  رد   … ماهتخانـش )  زاب  شررـض  زا  ار  شعفن  هریت و  زا  ار  ناـنآ  یگدـنز  یفاـص  هجیتن 

هیجوت دـناهدروآ ، تسدـب  للم  ماوقا و  مدرم  هراـبرد  هک  یعـالطا  یهاـگآ و  هب  هیکت  اـب  ار  مدرم  هتخادرپ و  یئارقتـسا ) هیجوت   ) یئارقتـسا
نانخـس رد  دـیآیم ، دوـجوب  دراوـم  رب  هدـش  تباـث  هـیلک  ياـیاضق  قیبـطت  زا  هـک  لالدتـسا  هنوـگنیا  یــسایق - لالدتــسا  - 3 دـناهدومرف .

ایاضق هغالبلاجهن  زا  لوا  هبطخ  رد  دوشیم . هدید  روفو  هب  لالدتسا  عون  نیا  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
دقف هازج  نم  و  هازج . دقف  هانث  نم  و  هانث . دقف  هنرق  نم  و  هنرق . دقف  هناحبـس  هللا  فصو  نمف  تساهدـش : حرطم  یـسایق  لالدتـسا  اب  ریز  ي 

لکـش رد  ار  كرابم  تالمج  نیا  همجرت  هدع …  دقف  هدح  نم  هدح و  دقف  هیلا  راشا  نم  هیلا و  راشا  دـقف  هلهج  نم  و  هلهج . نم  و  هلهج .
هک  ) هیلمح يایاضق  هب  یلاـت ) مدـقم و  زا  تسا  بکرم  هک   ) ار هیطرـش  ياـیاضق  ناـیب ، تلوهـس  يارب  ـالوا  میئاـمنیم : حرط  اـهنآ  یـسایق 

و تسا . يدـنوادخ  تاذ  هب  تفـص  نتخاس  نراقم  مزلتـسم  يدـنوادخ  فیـصوت  - 1 مینکیم : لیدـبت  لوـمحم ) عوـضوم و  زا  تسبکرم 
-2 تسا . وا  نداد  رارق  ود  مزلتـسم  يدـنوادخ  فیـصوت  سپ  تسا ، وا  نداد  رارق  ود  مزلتـسم  يدـنوادخ  تاذ  هب  تفـص  نتخاس  نراـقم 
وا هیزجت  مزلتسم  يدنوادخ  فیصوت  سپ  تسا ، وا  هیزجت  مزلتسم  وا  نداد  رارق  ود  تسا و  وا  نداد  رارق  ود  مزلتـسم  يدنوادخ  فیـصوت 

-4 تسا . لهج  زا  یشان  يدنوادخ  فیصوت  سپ  تسا ، لهج  زا  یشان  وا  هیزجت  تسا و  وا  هیزجت  مزلتسم  يدنوادخ  فیـصوت  - 3 تسا .
-5 تسا . وا  هب  هراشا  مزلتسم  يدنوادخ  فیصوت  سپ  تسا ، وا  هب  هراشا  مزلتـسم  وا  هب  لهج  تسا و  لهج  زا  یـشان  يدنوادخ  فیـصوت 

دودحم مزلتسم  يدنوادخ  فیـصوت  سپ  تسا ، وا  نتخاس  دودحم  مزلتـسم  وا  هب  هراشا  و  تسا . وا  هب  هراشا  مزلتـسم  يدنوادخ  فیـصوت 
دخ فیصوت  - 6 تسا . وا  نتخاس 

. تسا وا  شرامش  مزلتسم  دنوادخ  فیصوت  سپ  تسا ، وا  شرامش  مزلتسم  وا  نتخاس  دودحم  و  تسا ، وا  نتخاس  دودحم  مزلتـسم  يدنوا 
مزلتسم يدنوادخ  فیصوت  هک  تسا  نیا  یئاهنهجیتن  تسا ، هدش  نایب  یسایق  لالدتـسا  زا  لوا  لکـش  رد  هک  جئاتن  تامدقم و  نیا  زا  سپ 

هتکن نیا  تسا . لاحم  ددع ) عازتنا  يارب  وا  نداد  رارق  دودعم  ینعی   ) وا ندروآرد  شرامشب  هک  یتروص  رد  تسا ، وا  ندروآ  رد  شرامشب 
داقتعا نآ  هب  هدرک و  یقلت  هجیتن  ادرفنم  ناوتیم  ار  قوف  یـسایق  ياهلالدتـسا  زا  کی  ره  جـئاتن  هکناـنچ  هک  مینک : يروآداـی  دـیاب  مه  ار 
تسدب ار  ییاهن  هجیتن  اهنآ  عومجم  زا  هدومن و  روظنم  میدرک ، میظنت  هک  یبیترت  هب  ار  قوف  جئاتن  تامدقم و  همه  ناوتیم  نینچمه  دومن ،

يارب یمکح  هک  یعوضوم  كرتشم  عماج  جارختـسا  زا  تسا  ترابع  تسا ، هدـمآ  نآ  فیرعت  رد  هکناـنچ  یلیثمت - لالدتـسا  - 4 دروآ .
نآ لماش  دـناوتیم  تلع  هک  يدراوم  همه  رب  ای  عوضوم  نآ  قیداصم  دراوم و  همه  رب  نآ  میمعت  و  مکح ) یلک  تلع  ای   ) هدـش تباـث  نآ 

هنوگنیا تسا . رکـسم  بارـش  عاونا  ندـیماشآ  تیعونمم  تلع  هک  یتـسم )  ) رکـس تلع  هب  وجبآ  ندـیماشآ  تیعونمم  دـننام  دـشاب . هدوـب 
کتلداـم هتاـیاغ ، غلبتل  كرکف  بهاذـم  یف  تبرـض  وـل  و  هلمج : نآ  زا  تسا . ناوارف  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  نانخـس  رد  مه  لالدتـسا 

لالدلا
فیفخلا لیقثلا و  و  فیطللا ، لیلجلاام و  و  یح . لک  فالتخا  ضماغ  ءیش و  لک  لیـصفت  قیقدل  هلخنلا  رطاف  وه  هلمنلا  رطاف  نا  یلع  الا  ه 

تخانـش هرابرد  تارکفت  تیاهن  هب  هک  يزادرپب  تیلاعف  هب  نانچ  دوخ  يرکف  ياهـشور  رد  رگا  و   ) ءاوسالا هقلخ  یف  فیعـضلا  يوقلا و  و 
رد لیـصفت  تقد  اریز  تسا ، امرخ  تخرد  هدننیرفآ  نامه  هچروم  هدننیرفآ  هکنیا  اب  رگم  درک  دهاوخن  تلالد  ارت  لیلد  یـسرب  تادوجوم 

يوق و کبـس و  نیگنـس و  فیطل و  گرزب و  تسین  و  تشگ . دهاوخ  تابثا  وت  يارب  ياهدـنز  ره  فالتخا  رد  تیوه  قمع  دوجوم و  ره 
لیلد هچروم ، کی  نامتخاس  رد  اـهنآ  رب  همکاـح  نیناوق  داـعبا و  ءازجارد و  هک  تلع  ناـمه  ینعی  يواـسم ). رگم  وا  شنیرفآ  رد  فیعض 

سگم گرزب و  ياهناشکهک  هلخن و  رد  دشاب ، دناوتیمن  قالخ  دـنوادخ  زج  يرگید  زیچ  ای  یـسک  نآ ، هدـننیرفآ  هکنیا  هب  تسا  نشور 
( هنامیکح يایاضق   ) تامدـقم رب  ینتبم  هک  تسا  ياهیلاع  تاهیجوت  اهیئامنهار و  دوصقم  یمکح  لالدتـسا  - 5 دراد . دوجو  زین  کـچوک 

نانخس رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ار  یئایاضق  نآ  بلغا  تفگ : ناوتیم  تسا . ناوارف  رایسب  هغالبلاجهن  رد  لالدتسا  عون  نیا  تسا .
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امرفیم اهنآ  هب  لمع  يارب  کیرحت  یقالخا  لوصا  نآ و  كرد  يارب  مدرم  کیرحت  یتسه و  لک  ندوب  رادینعم  تابثا  يارب  ناشکرابم 
، قیرحلا باذـع  اوفاـخ  قیرطلا و  یلا  اوعجرت  همعنلا  میـسج  هردـقلا و  میظع  یف  اورکف  ول  و  هلمج : نآ  زا  تسا . لالدتـسا  عون  نیا  زا  دـی ،

هار هب  دـنرگنب ، تسا ) ناـیامن  یتـسه  ناـهج  رد  هک   ) یتـمعن یگرزب  یهلا و  میظع  تردـق  رگا   ) هلوخدـم رئاـصبلا  هلیلع و  بولقلا  نکلو 
مدرم تالمج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا ). لتخم  اهیئانیب  رامیب و  اهلد  یلو  دنـسرتیم ، شتآ  باذع  زا  دندرگیمرب و  تسار 
طارـص هب  عوـجر  هک  مه  ار  روـبزم  تقیقح  رد  هشیدـنا  كرد و  هجیتـن  دـیامنیم و  کـیرحت  یتـسه  ناـهج  ندوـب  رادینعم  كرد  هب  ار 

زا یهاگـشیامن  یتسه  تایآ  هب  یئانتعایب  ندیـشیدنین و  تلع  تخانـش  هب  ار  مدرم  هاگنآ  دیامرفیم . نایب  تسا  شتآ  زا  سرت  میقتـسم و 
اهیئانیب لالتخا  اهلد و  يراـمیب  یمظع ، تقیقح  ناـنچ  رد  ندیـشیدنین  یلاـیخیب و  تلع  دـیامرفیم : دزاـسیم و  هجوتم  تسا ، وا  تردـق 
تالمج نیا  رد  لماک  تقد  اب  یـسک  رگا  تسا ، هدرک  لقن  هنامیکح  هلمج  دودح 480  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  یضر  دیـس  تسا .

: دننام درادن  بیکرت  لیلحت و  تابثا و  هب  زاین  یهیدب و  اهنآ  زا  یمـسق  دندرگیم : میـسقت  هدمع  مسق  ود  رب  اهنآ  دـید : دـهاوخ  دـشیدنیب ،
جعالا دنادرگ ). شیوکین  ار  وا  هک  هچنآ  هب  دراد  یگتسب  يدرم  ره  شزرا  ( ) هرامش 81 مکح   ) هنسحی ام  ءرما  لک  همیق 

هرامـش مکح   ) اطرفم وا  اطرفم  الا  لهاجلا  يرت  ال  دوشیم ). عنام  دـشر  شیازفا  زا  يدنـسپ  دوخ  ( ) هرامـش 167 مکح   ) دایدزالا عنمی  با 
لالدتـسا دروم  اتحارـص  ای  هک  تسا  ياهنامیکح  تالمج  رگید  مسق  و  هدـننک ). طیرفت  ای  رگ و  طارفا  رگم  ار  لهاج  دـید  یهاوخن  ( ) 70

و اهعضاوم ، رومالا  عضی  لدعلا  دندومرف : رگیدکی  رب  ناسحا  لدع و  حیجرت  زا  لاوس  هرابرد  هک  یخساپ  دننام  تسا  هتفرگ  رارق  هنامیکح 
همه تلادع  ( ) هرامـش 437 مکح   ) امهلـضفا امهفرـشا و  لدعلاف  صاخ ، ضراع  دوجلا  و  ماع ، سئاس  لدعلا  و  اهتهج ، نم  اهجرخی  دوجلا 

یمومع تیریدم  تلادـع  دزاسیم ، جراخ  دوخ  تهج  زا  ار  روما  نآ  ناسحا  شـشخب و  و  دـهدیم ، رارق  دوخ  هتـسیاب  عضوم  رد  ار  روما 
ترضح نآ  هنامیکح  تاملک  زا  و  تسا ). ود  نآ  نیرترب  نیرت و  فیرش  تلادع  سپ  تسا . یصوصخم  یـضراع  تلاح  ناسحا  و  دراد ،

هریغ میلعت  لبق  هسفن  میلعتب  ءدـیلف  اماما  سانلل  هسفن  بصن  نم  دـیامرفیم : هک  تسا  نیا  تسا ) هتفهن  شدوخ  رد  اهنآ  یمکح  لـئالد  هک 
هک سک  ره  ( ) هرامش 73 مکح  مهبدوم 0 سانلا و  ملعم  نم  لالجلاب  قحا  اهبدوم  اهسفن و  ملعم  و  هناسلب ، هبیدات  لبق  هتریسب  هبیدات  نکیلو 

رادرک پ اب  بیدات  دیاب  و  دزادرپب ، نتشیوخ  میلعت  هب  تسخن  نارگید  میلعت  زا  شیپ  دیاب  دهدب ، رارق  اوشیپ  مدرم  يارب  ار  دوخ 
اهناسنا رگید  یبرم  ملعم و  زا  رتهتسیاش  ندش  میظعت  هب  دزادرپب ، نتـشیوخ  بیدات  میلعت و  هب  هک  یناسنا  و  دشاب ، شنابز  اب  بیدات  زا  شی 

- هک لیلد  نیا  ینعی  تسا . هدش  رکذ  احیرص  لئالد  نآ  یئوگ  هک  دنکیم  هئارا  نانچ  ار  دوخ  هنامیکح  لئالد  هفیرـش  تاملک  نیا  تسا ).
هک تسا  یقیاـقح  تسین  رادرک  مین  نوچ  هتفگ  دـص  ود  هک  لـیلد  نیا  شخب و  یتسه  دوش  هک  دـناوت  یک  شخب  یتـسه  زا  هتفاـیان  تاذ 
زا دوصقم  هتفای - لامک  ياهناسنا  ياـهتفایرد  اـب  لالدتـسا  - 6 ددرگیم . رداـبتم  هاـگآ  مدآ  نهذ  هب  قوف  هفیرـش  تاـملک  ندینـش  درجمب 

يارب طـقف  هک  تسا  لوـصا  نیرت  تمظع  اـب  تفاـیرد  دوـصقم  هکلب  تسین ، ماـخ  یتاـساسحا  یلیخت و  ياـهتفایرد  یـصخش ، ياـهتفایرد 
ات ای  دـننادب ، دـهاوخیم  هک  تسا  یئاـهناسنا  هاـگهیکت  هک  تسا  اـهتفایرد  ناـمه  نیا  دـهدیم . تسد  هتفاـی  لاـمک  دـشر و  ياهتیـصخش 

: دیامرفیم مالسلاهیلع  نینموملاریما  هنومن  ناونع  هب  دوریم .؟ اجکب  دناهدمآ ؟ هچ  يارب  دناهدمآ ؟ اجک  زا  دنتسیک ؟ هک  دننادیم  يدودح 
دنکیم حالصا  ار  امش  هک  ار  هچنآ  منادیم  نیقی  هب  نم  و   ) یسفن داسفاب  مکحالطا  يرا  ینکلو ال  مکدوا  میقی  محلصی و  امب  ملاعل  ینا  و 

اسفا هب  هک  ار  امش  حالصا  منیبیمن  هتسیاش  نم  یلو  نانآ ) دوخ  رظن  رد   ) دزاسیم تسار  ار  ناتفارحنا  و 
هک یمدرم  ياضر  هب  ار  دوخ  دـنکیم  باجیا  هک  تسا  تیـصخش  هرابرد  قیمع  تفایرد  کـی  نیا  تشگ ). دـهاوخ  ماـمت  مدوخ  سفن  د 

دیابن هک  تسا  تمظع  اب  يردقب  یناسنا  تیـصخش  رگید  ترابع  هب  و  دزابن ، دنهاوخیم  يدام  تذـل  دوس و  دنـسوه و  يوه و  عبات  طقف 
لتخم دـساف و  ارنآ  دنـسانشیمن ، تیمـسر  هب  ار  يدام  تذـل  دوس و  زج  ینامرآ  دنتـسه و  يوه  عباـت  طـقف  هک  مدرم  ياـضر  بلج  يارب 

تفایرد نینچ  هب  لوصو  هک  میدروآ  یـصخش  ياهتفایرد  اب  لالدتـسا  يارب  هنومن  ناونع  هب  ار  هفیرـش  تاـملک  نیا  تهج  نادـب  تخاـس .
لئالد اب  دیامن ، یفرعم  شـشفک  دنب  زا  رتشزرایب  ارنآ  دزادـنیب و  رودـب  ار  یعماوج  هب  تسایر  يرورـس و  ناسنا  دوش  بجوم  هک  یقیمع 
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کی یصخش  تفایرد  ریسم  زا  هک  تسا  یلک  لصا  نیرت  تمظع  اب  هدننک  نایب  هفیرـش  تاملک  نیا  رد  تسین . ریذپناکما  یمـسر  یقطنم 
ياهوگلا دیـشر  ناسنا  نیا  ياهتفایرد  هکنیا  تسا . هدـش  هضرع  يرـشب  ياهزغم  عرازم  هب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مانب  لماک  ناسنا 

اـشگب زار  دیوگیم : هچ  يولوم  دمحم  نیدلا  لالج  هک  دیونـشب  تسا . خـیرات  ناگرزب  همه  ناعذا  دروم  تسا ، تیرـشب  لوقعم ) تایح  )
نوناق کی  نیا  ياهدید  هچنآ  زا  يوگاو  ياهمـش  ياهدـید  لقع و  هلمج  هک  یلع  يا  اضقلا  نسح  اضقلاءوس  زا  سپ  يا  یـضترم  یلع  يا 

اهتیصخش هک  تسا  یلک 
كرد زا  یلومعم  مدرم  اعقاو  اریز  دننک ، وگزاب  یلومعم  مدرم  يارب  ار  دوخ  قیمع  یـصخش  ياهتفایرد  نآ  همه  دنناوتیمن  هتفای  لامک  ي 

دناهدیـشون قح  ماج  هک  نافراع  اهزاوآ  زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  تسا و  لفق  شبل  رب  دیوگیم : يولوم  هکنیا  دنزجاع ، اهنآ 
زا ریز  تارابع  رد  هکنانچ  یعطق و  تسا  یبلطم  دنتخود  شناهد  دندرک و  رهم  دنتخومآ  قح  رارسا  ار  هک  ره  دناهدیـشوپ  هتـسناد و  اهزار 

. تسا هدومرف  زاربا  هتفایرد  هک  ار  هچنآ  زا  یکدنا  مالسلاهیلع  نیموملاریما  هک  دید ، یهاوخ  مه  یحیسم  روهـشم  هدنـسیون  همیعن  لیئاخیم 
دراو درکیم و  ضوع  ار  دوخ  یعیبط  خیرات  ریـسم  درکیم ، لمع  نآ  هب  تفایم و  رد  اعقاو  تیرـشب  رگا  مه  ار  كدـنا  نامه  لاح  نیا  اب 

زاب يددعتم  عونتم و  ياهریـسم  دوخ ، یعیبط  خیرات  يارب  دوریم ، شیپ  تیرـشب  هچ  ره  هک  تاهیه  یلو ، تشگیم ، یناسنا  خیرات  ریـسم 
کلذ هلمع  هلاق و  هلمات و  هرکف و  يذـلاف  تسا : ریز  رارقب  همیعن  لیئاخیم  تارابع  دراذـگیم !؟ یلماکت  ناـیرج  مه  ار  نآ  ماـن  دـنکیم و 

 … هملق هناسلب و  هعاذا  وا  هدـیب  هلمع  امم  ریثکب  رثکا  وه  و  نیع . هرـصبت  مل  نذا و  هعمـست  ملاـممل  هبر  هسفن و  نیب  هنیب و  یبرعلا  قـالمعلا 
تمظع اب  رایسب  درمگرزب  نآ   ) مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  هک  ار  هچنآ  )

نآ زا  شیب  یلیخ  تسا  هدرک  لمع  هتفگ و  هدومن و  لمات  هدیشیدنا و  شراگدردورپ  دوخ و  نیبام  نتشیوخ و  تیـصخش  دوخ و  نیب  ام  ( 
نینموملاریما نانخـس  رد  هک  رگید  مهم  رایـسب  هتکن  کی  تسا ). هدومرف  هعاشا  شملق  نابز و  اب  ارنآ  اـی  هداد  ماـجنا  شتـسد  اـب  هک  تسا 

، دنیامرفیم ءافتکا  بلطم  نایب  هب  بلغا  راوگرزب  نآ  هک  تسا  نیا  دروخیم ، مشچب  راوگرزب  نآ  ياههدش  تفایرد  دراوم  رد  مالسلاهیلع 
ندید و يارب  نتـشیوخ  لد  ای  ترطف  نادجو و  يور  هب  ناسنا  ندش  مخ  دریگب  تروص  دـیاب  تیعقاو  نانچ  تفایرد  يارب  هک  يراک  طقف 
هک دـش  هتفگ  یبلاطم  هتفای  لامک  ياـهناسنا  ياـهتفایرد  حیـضوت  رد  يدوهـش - لالدتـسا  - 7 دراد . دوـخ  رد  هک  تسا  یتـیعقاو  شریذـپ 

، دنشابیم توافتم  رگیدکی  اب  لالدتسا  عون  ود  نیا  نوچ  لاح  نیا  اب  دشاب . هدوب  زین  دوهش  هب  یکتم  هیجوت  لالدتسا و  رگنـشور  دناوتیم 
، دوریم راکب  هتفای ، لامک  ياهناسنا  تفایرد  اب  لالدتسا  رد  هک  یئایاضق  رگیدکی . اب  ود  نآ  توافت  رد  يرصتخم  نایب  هب  میزادرپیم  اذل 
اب ماـظع  ءاـیبنا  هکنیا  اـب  هک  دراد  یحو  هب  یتهابـش  اـهتفایرد  هنوـگنیا  تهج  نیا  زا  تسا . رـشب  یموـمع  فراـعم  ياـضف  رد  حرط  لـباق 

دنوادخ م زا  ار  یحو  تسا ، هدومرف  تیانع  نانآ  هب  دنوادخ  هک  یحور  يالاو  رایسب  تایصوصخ  ینورد و  یصخش  یگدنریگ 
ام  ) مهلوقع ردق  یلع  سانلا  ملکن  نا  انرما  ءایبنالا  رـشاعم  نحن  لصا  زا  تیعبت  اب  تسا ، هدـش  یحو  نانآ  هب  هک  ار  هچنآ  دـباییمرد ، لاعت 

لیکشت داوم  هک  يدوهش  ياهتفایرد  یلو  دننکیم و  غیلبت  مدرم  هب  میئوگب ). نخـس  نانآ  لوقع  هزادنا  هب  مدرم  اب  هک  میرومام  ءایبنا  هورگ 
ود رد  هکنانچ  تسا ، اهناسنا  رگید  يارب  حرط  لباق  تفایرد  عون  نیا  مکی ، دعب  دنراد : دعب  ود  دـنریگیم  رارق  يدوهـش  لالدتـسا  هدـنهد 

میهفت میلعت و  لباق  میقتـسم  روطب  دوهـش  رگید  دـعب  میدـش و  رکذـتم  اهلالدتـسا  زا  رگید  یعاونا  یقطنم و  ياهلالدتـسا  ثحبم  رد  لاـثم 
تامدقم و نآ  هب  ناگدننک  لمع  دوخ  دنیامن و  نایب  ار  دوهش  هب  لوصو  قرط  تامدقم و  طقف  دنناوتیم  ناگدننک  تفایرد  هکلب  دنتسین ،

نورد زا  وت  نیا  زا  دـعب  ناههلق  زارف  مدرب  ارت  نم  تفای - دـنهاوخ  قیفوت  دوهـش  هب  روبزم  كولـس  لمع و  اب  هک  دنتـسه  قرط  نآ  ناکلاس 
نایب اهلالدتسا  زا  رگید  یعاونا  یقطنم و  ياهلالدتسا  ثحبم  رد  نآرق  هغالبلاجهن و  زا  لاثم  ود  حیضوت  رد  مه  ار  بلطم  نیا  ناوخب  دوخ 

: هلمج نآ  زا  تسا . ناوارف  هدـش  حرط  اـهنآ  زاربا  لـباق  دـعب  اـب  هـک  يدوهـش  ياـهتفایرد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  نانخـس  رد  میدوـمن .
مل میامنیم ). دوهش  مراد  هک  یتین  قدص  اب  ار  امش  تقیقح   ) هینلا قدص  مکینرصب 

هکردت ال  دیامرفیم : نایب  ار  يدوهـش  نینچ  هب  نتفای  قیفوت  قیرط  نانخـس  نیمه  رد  ماهدیدن ). هک  ار  یئادخ  ماهدـیتسرپن   ) هرا ملابر  دـبعا 
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ار وا  اهلد  یلو  ینیع ، هدهاشم  اب  يرهاظ  نامـشچ  ار  ادخ  دنکیمن  كرد   ) نامیالا قئاقحب  بولقلا  هکردت  نکلو  نایعلا ، هدهاشمب  نویعلا 
و دـنیبیم ). ار  یبیغ  قئاقح  هک  یـسک  نامیا  ادـخب ، میروآیم  نامیا  و   ) بویغلا نیاع  نم  نامیا  هب  نمون  و  دـباییمرد ). نامیا  قئاقح  اـب 

يارب همه  همه و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  هچ  رگا  داشرا  - 4 درادن . يرگید  هار  دوهش  اب  زج  یبیغ  قئاقح  ندید  هک  تسا  یهیدب 
رد یناسنا  ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  داعبا  فالتخا  هب  هجوت  اب  نانخـس  نآ  يداشرا  تیفیک  لاح  نیا  اـب  تسا ، هدـش  هتفگ  مدرم  داـشرا 
ای لالدتسا  نیداینب و  نیناوق  لوصا و  اب  تایعقاو  نایب   ) هتشذگ قیرط  هس  هکنیا  حیـضوت  تسا . فلتخم  ادخ  يوسب  كولـس  دشر و  ریـسم 
زا تسا  تراـبع  هک  تسا  اـهناسنا  داـشرا  يارب  یلئاـسو  تقیقح  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  نانخـس  رد  لالدتـسا ) و  یفیـصوت ، شور 
هک كاخ  يور  زا  ار  مدرم  دهاوخیم  يدج  روطب  لئاسو  قرط و  همه  اب  لماک  ناسنا  نآ  دوخ . یقیقح  دشر  هب  نانآ  هیجوت  ندناسانش و 

ارنانآ سپس  دزاسب و  هاگآ  ناشدوخ  كاپ  ناج  زا  هدرک و  دنلب  تسا  هدومن  بذج  دوخب  ارنانآ  تخس 
ات كاخ  يور  زا  نتـساخرب  نید ؟ تسیچ  یتیب - نیاربانب ، دهدب . رارق  لامک  هبذاج  رد  دـناهدرک  ادـیپ  كاپ  ناج  اب  هک  یئانـشآ  هجیتن  رد 

نیرتیلاع هدـننک  نایب  ینعم ) رپ  رایـسب  تسا  یبایدوخ  و   ) هدـنام راگدایب  يروهال  لابقا  دـمحم  زا  هک  كاپ  ناـج  دوخ  زا  ددرگ  هگآ  هک 
هچ رگا  دـشابیم . نآ  يوسب  داـشرا  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  نانخـس  رـساترس  هدوـمن و  روـظنم  نید  هک  تسا  ـالعا  فدـه  نآ  همدـقم 
اب تسا ، نآ  يوسب  مدرم  همه  هیجوت  یناسنا و  لامک  دشر و  قرط  ندناسانـش  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  همه  میتفگ  هک  روطنامه 

مهلداج هنـسحلا و  هظعوملا  همکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا  و  تسا - هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  هنوگنامه  دـشر  قرط  تیفیک  لاـح  نیا 
فلتخم تسا ). رتهب  هک  یئاهـشور  اب  نک  هلداجم  نانآ  اب  و  وکین ، هظعوم  تمکح و  اـب  تراـگدرورپ  هارب  نک  توعد   ) نسحا یه  یتلاـب 

زج مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  رد  تسا . ینامز  یعامتجا و  یطیحم و  لماوع  للم و  ماوقا و  صاخـشا و  فالتخا  زا  یـشان  هک  تسا 
نامه یتح  تسا . اهناسنا  داسف  حالص و  تایعقاو و  هب  داشرا  ترـضح  نآ  یهاون  رماوا و  همه  تسا ، یهلا  يولوم  ماکحا  هب  طوبرم  هچنآ 

زا یضعب  تسا . ادخ  هدنب و  نایم  هطبار  ندرک  رارقرب  ترورض  هب  داشرا  یعون  مه  زامن  هماقا  هب  رما  دننام  یهلا  يولوم  رماوا 
هب مدرم  هیصوت  دننام  لامک ، لماوع  هب  دوخ  نانخس  رد  عونتم  یتانایب  اب  ددعتم و  يدراوم  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  رد  تاملک 

هبطخ 83 ص 107 رد  داشرا  هنوگنیا  منکیم ). هیصوت  ادخ  يارب  يوقت  هب  ار  امـش   ) هللا يوقتب  مکیـصوا  دننام : تسا  هدومرف  داشرا  يوقت 
هک منکیم  هیصوت  ار  امـش  ادخ ، ناگدنب  يا   ) مکل هکراتلا  ایندلا  هذهل  ضفرلاب  مکیـصوا  هللادابع ، هلمج : نیا  اب  هبطخ 99 ص 144  رد  و 

هبطخ 173 هبطخ 161 ص 230 و  هبطخ 114 ص 169 و  و  درک ). دهاوخ  كرت  ار  امـش  هک  یئایند  دـینک - اهر  ار ) یتسرپایند   ) ایند نیا 
هیصوت گرم  ندروآ  دای  هب  ار  امـش   ) توملا رکذب  مکیـصوا  هبطخ  نیمه  رد  هبطخ 188 ص 278 و  هبطخ 182 ص 262 و  ص 248 و 

هرامش 82 ص راصق  تاملک  رد  هبطخ 198 ص 312و  هبطخ 196 ص 310 و  هبطخ 194 ص 307 و  هبطخ 191 ص 284 و  و  منکیم ).
و ال هبرالا ، مکنم  دـحا  نوجری  ال  الها : کلذـل  تناکل  لبالا  طاـبآ  اـهیلا  متبرـض  ول  سمخب  مکیـصوا  تسا : هدومرف  هیـصوت  نینچ   482

مکیلع و  هملعتی ، نا  ءیشلا  ملعی  مل  اذا  دحا  نیحتسی  و ال  ملعا ، لوقی ال  نا  ملعی ، امع ال  لئس  اذا  مکنم  دحا  نیحتسی  و ال  هبنذ ، الا  نفاخی 
. هعم ربصال  نامیا  یف  و ال  هعم ، سارال  دسج  یف  ریخ  و ال  دسجلا ، نم  سارلاک  نامیالا  نم  ربصلا  ناف  ربصلاب ،

: تسا هتـسیاش  دیداد ، جرخب  لمع  تدش  رفـس  يارب  بکرم  ندنار  رد  دیتسب و  رفـس  هلحار  رگا  هک  منکیم  هیـصوت  زیچ  جنپ  هب  ار  امـش  )
امش زا  سک  چیه  دشکن  تلاجخ  و  دوخ ، هانگ  زا  رگم  دشاب  هتـشادن  یـساره  ار و  دوخ  راگدرورپ  رگم  دشابن  راودیما  امـش  زا  سک  چیه 
ارنآ هک  يزیچ  نتفرگدای  زا  یـسک  دـشکن  تلاجخ  منادیمن و  نم  دـیوگب : دـنادن ، ارنآ  وا  دوش و  لاوس  هک  يزیچ  هرابرد  وا  زا  هکیعقوم 

رد هن  و  دشاب ، هتشادن  رس  هک  يدسج  رد  تسین  يریخ  و  تسا ، ندب  رب  رس  تبسن  نامیا ، هب  ربص  تبسن  اریز  ربص ، داب  امـش  رب  دنادیمن و 
لیلذ و لک  زع  ریقف و  لک  ینغ  هب ، مئاق  ءیش  لک  هل و  عشاخ  ءیش  لک  مهن  دص و  هبطخ  یمومع  ریسفت  دشابن ). نآ  اب  يربص  هک  ینامیا 

هدننک زاینیب  تسا ، وا  اب  ءایشا  همه  يدوجو  مایق  عشاخ و  يدنوادخ  خماش  ماقمب  تادوجوم  همه   ) فوهلم لک  عزفم  فیعـض و  لک  هوق 
وا و رب  مئاق  میلـست و  وا  ربارب  رد  ءایـشا  همه  یلد . هتخوس  ره  هاگهانپ  و  یناوتاـن ، ره  هوق  تسا  وا  یلیلذ . ره  شخب  تزع  يدـنمزاین و  ره 
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رورـس اـب  ادـص  مه  يدـنوادخ ، غورف  اـب  یئوراـیور  یتوکلم و  تاـهجوت  یناـحور و  ياهـشیاین  ماـگنه  رد  تسا . ناوتاـن  ره  شخب  ورین 
نشور شتانکس  تاکرح و  هنوگ  همه  شرادرک و  راتفگ و  هک  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نیمه  نینزان  دنزرف  نادیهش ،

: میئوگب یهلا ، سدـق  ملاـع  ناـنکاس  ناگدـننک و  زاورپ  يارب  یتح  هکلب  اـیند ، نیا  نانیـشن  كاـخ  يارب  اـهنت  هن  تسا ، یهلا  تاـیآ  نیرت 
نم دـقف  يذـلا  ام  كدـقف و  نم  دـجو  اذام  . ) تفایرد ارت  هک  یـسک  داد  تسد  زا  هچ  و  داد ، تسد  زا  ارت  هک  یـسک  تفایرد  هچ  ادوبعم ،

اب دناوتیم  درادـن و  هدـنراداپرب  هب  يزاین  دوخ  دوجو  همادا  رد  تانئاک  هک  لایخ  نیا  هب  تانئاک  يارب  يدوجو  لالقتـسا  روصت  كدـجو )
قرب نایرج  ماود  تبـسن  هک  تسا  ساسایب  روصت  رادقم  نامه  دیامن ، نیمـضت  نامز  هاگرذـگ  رد  ار  دوخ  ياقب  شداهن  رد  هتفهن  يورین 
اعطق دـنراد ، ناحبـس  دـنوادخ  زا  رمتـسم  ضیف  تفاـیرد  هراـبرد  یکرد  تادوجوم  همه  هک  میریذـپب  ار  ینعم  نیا  رگا  پمـال ! میـس و  هب 

كرد و هشیدنا  تایح و  زورب  نایرج و  هب  هجوت  اب  میاهتفریذپ . زین  ار  سدقا  تاذ  نآ  هب  تادوجوم  همه  ندش  میلـست  عوضخ و  عوشخ و 
یبوبر ماقمب  ار  تانئاک  همه  هدجـس  حیبست و  ددـعتم  يدراوم  رد  ینآرق  تایآ  دـشابیم ، رادروخرب  دـنراد ، هک  یتیهام  بسانم  يرایتخا 

اهنامسآ و رد  هچنآ  دیوگیم  حیبست  وا  يارب   ) میکحلا زیزعلا  وه  ضرالا و  تاوامـسلا و  یف  ام  حبـس هللا  هلمجنآ  زا  تسا . هدومن  حیرـصت 
دش هداد  تبسن  ءایشا  همهب  دروم  رد 4  هدجس  هملک  و  تسا . هدش  دراو  ینآرق  تایآ  زا  دروم  دودح 10  رد  نومضم  نیا  تسا ). نیمز 

هلمج هس  رد  تسا ). نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  هچنآ  دنکیم  هدجس  وا  يارب  و   ) ضرالا یف  ام  تاوامسلا و  یف  ام  دجـسی  دننام و هللا  تسا  ه 
دوجو نایب  يارب  ردصم  لامعتـسا  هنوگ  نیا  فیعـض ) لک  هوق  (، ) لیلذ لک  زع  (، ) ریقف لک  ینغ  - ) تسا هتفر  راکب  يردصم  هملک  يدعب 
دوجو دیز  رد  هک  تلادع  تفص  ینعی  لدع  دیز  دننام  تسا  جیار  عیاش و  تسا ، وا  تفـص  هک  یـسک  رد  ردصم  نآ  يانعم  لامک  تیاغ 

. دـسریمن ناحبـس  دـنوادخ  رد  زج  لاـمک  تیاـغ  هب  يدوجوم  چـیه  رد  لـالج  لاـمج و  تافـص  نیا  هتبلا  تسا . لاـمک  تیاـغ  رد  دراد 
دنمزاین رگا  تسا ، يدـنمزاینرهب  يزاینیب  هدنـشخب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  نشور  رایـسب  قوف  تالمج  يانعم  لاحرهب ،

رقف و نیع  رد  تسا ، قلطم  ینغ  هک  تسا  دنوادخ  هب  هتـسباو  وا  تیدوجوم  همه  هکنیا  هب  دـشاب  هتـشاد  نامیا  دـیامن و  یهلا  يانغ  هب  هیکت 
سانلا اهیا  ای  : ) دنریقف اهناسنا  همه  هک  تهج  نادب  هکنیا  رگید  لامتحا  دیامنیم . ادخ  زج  تادوجوم  همه  زا  يزاینیب  ساسحا  تنکـسم ،

و تسا ). شتسرپ  هتسیاش  زاینیب و  هک  تسا  دنوادخ  دیئادخ و  هب  نادنمزاین  امـش  مدرم ، يا  ( ) دیمحلا ینغلا  وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا 
تسا و ادخ  نآ  زا  دوشیم ، هدید  رشب  رد  هک  یئاهانغ  اهیزاینیب و  همه  اذل  تسا  وا  تفص  قلطم  يانغ  هک  تسا  دنوادخ  طقف 

. فیعـض لـک  هوـق  لـیلذ و  لـک  زع  ياـنعم  تسا  وـحن  نیمه  هب  تسا . هدـش  اـطع  رگید  دوـجوم  ره  هب  اـهناسنا و  هـب  خـماش  ماـقم  نآ  زا 
مکارتم تاملظ  نایم  رد  هک  تسا  هاگآ  ناسنا  نیمادـک  تسیا ). هتخوسلد  ره  هدـنهد  هانپ  ای  هاگهانپ  و   ) فوهلم لـک  عزفم  و  دـیامرفیم :

ریحتم نآ  ناگدید  دفاکشیم و  ار  تاملظ  نآ  زومرم  قیرطب  هک  ار  یفیصوت  لباق  ریغ  هعشا  دزابن  ار  دوخ  دناوتب  رگا  اههشیدنا  تالیخت و 
ار دوخ  رگا  اهدـیدرت  کش و  یلاوتم  جاوما  رد  نتفر  ورف  اب  هک  تسا  لقاع  ناـسنا  نیمادـک  نآ  دـنکن . هدـهاشم  دزاونیم ، ار  تاـملظ  رد 

ادیپ ار  یناسنا  ناوتیمن  هکنانچ  درک ، ادیپ  ار  یئاهناسنا  نینچ  ناوتیمن  يرآ ، دسرن . وا  دایرف  هب  بان ، لقعت  زا  ياهراپهتخت  دـشاب ، هتخابن 
یبانط دـنک و  هاگن  شرـس  يالاب  ناسنا  نآ  درب و  ورف  قیمع  کیرات و  رایـسب  یهاـچ  رد  ار  وا  ناراـگزور  بئاـصم  اـهیراوگان و  هک  درک 
يادوس ارت  نوچ  دونع  يا  یمرج  تسین  ار  نسررم  دنیبن - تسا ، هدش  نازیوآ  هاچ  زا  ندمآرد  يارب  هک  رتیناراون  ياهریگتـسد  اب  ینارون 

، دـیوگ ینخـس  هک  یـسک  هبلقنم ، هیلاف  تاـم  نم  و  هقزر ، هیلعف  شاـع  نم  و  هرـس ، ملع  تکـس  نم  و  هقطن ، عمـس  ملکت  نم  دوبن  ـالاب  رس 
وا رب  شیزور  دنک  یگدنز  هک  سک  ره  و  دنادیم ، ار  شینورد  زار  دشاب  شوماخ  سک  ره  دونشب و  ار  شنخس 

. اهتـشگزاب همه  عجرم  ناگدـنز ، شخب  يزور  زار ، ياناد  نخـس ، هدنونـش  تسوا  تسا ). وا  يوسب  شتـشگزاب  دریمب  هک  یـسک  تسا و 
مهف يارب  هک  دـبایب  هار  ادـخ  ملع  هب  دـنک و  تکرح  دـیایب و  دوجوب  اوه  شاعترا  هار  زا  ینخـس  هک  تسناـنچ  هن  سدـقا  تاذ  نآ  یئاونش 

اهناسنا نورد  رد  یئاههدش  تفایرد  ایاضق و  تسخن  هک  تسنانچ  هن  ینورد  ياهزار  هب  وا  ملع  دوشیم ، هدافتـسا  ندینـش  هملک  زا  اهناسنا 
گرزب دنوادخ  نآ  دنک ! ادیپ  اهزار  نآ  هب  ملع  بسانم  یبابسا  هلیـسوب  دنوادخ  یلو  دشاب ، هتـشادن  یعالطا  اهنآ  زا  یـسک  هک  دوش  عمج 
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رد اهنت  هن  دراد  اهنآ  همه  هب  ملع  تسا ، تاقولخم  رگید  دننام  نخـس  دوخ  قلاخ  نخـس و  ادـص و  لئاسو  تامدـقم و  هدـنروآ  دوجوب  هک 
وا  ) مولعم ذا ال  ملاع  هک  تسا  يدنوادخ  مولعم  یتسه  هصرع  رد  نآ ، عادبا  زا  شیپ  هکلب  نآ ، للع  هلسلس  نخس و  ندروآ  دوجوب  ماگنه 

ناـبز زا  تغل  دـص  رگ  یمدآ - یناوخ  هتـشون  اـن  هماـن  مه  یناد  هدومن  اـن  هصق  مه  دـنیایب ). دوجوب  هکنآ  زا  شیپ  تسا  ءایـشا  همهب  ملاـع 
ملع هرابرد  رـصتخم  ثحب  کی  يوجنگ ) یماـظن   ) نـالال ناـبز  تغل  یناد  نـالاح  گـنت  وچ  دـنزن  مدرو  دیاتـس  ارت  یتغل  ره  رد  دـیاشگ 

هکنآ زا  شیپ  دریگب و  دوخب  ندوب  نخس  تیوه  نخس ، هکنآ  زا  شیپ  نیاربانب ، تسا  مولعم  دوجو  زا  زاینیب  هک  يدنوادخ 
هب زا  شیپ  هوقلاـب و  تیعقوم  رد  اـهنت  هن  یتسه  ملاـع  تاـنئاک  همه  اریز  دـشابیم ، يدـنوادخ  مولعم  دـشاب ، هتـشاد  ندوب  زار  تیوه  زار ،

رگا دنسدقا . تاذ  نآ  مولعم  زین  تانئاک  همه  يدابم  لوصا و  عادبا  زا  شیپ  هکلب  میهاوخب  رگا  دنتسه ، يدنوادخ  مولعم  ندیـسر ، تیلعف 
میناوتیم تسین ) يدـنوادخ  مولعم  ملع و  هب  قیبطت  لباق  تاهج  همه  زا  هچ  رگا   ) مینزب هلاسم  نیا  حیـضوت  يارب  هداس  لاثم  کی  میهاوخب 

ناسنا کی  میریگب . رظن  رد  میرادب ، روظنم  یضایر  نوگانوگ  تاطابترا  اب  رگیدکیب  یگتسویپ  لاح  رد  هچ  دارفنا و  لاح  رد  هچ  ار  دادعا 
الثم دناوتیم  نینچمه  دبایرد و  دوخ  نهذ  رد  - 3  - 4  - 5 - 1  - الثم 2 ار  دادعا  نیا  دناوتیم  يزغم  دشر  زا  ياهلحرم  هب  ندیـسر  زا  سپ 

هلحرم هب  دورو  زا  سپ  ناسنا  میئوگب : میناوتیم  اـم  دـیامن . تفاـیرد  تسا  یلوا  ربارب  ود  یمود  یمود و  فصن  یلوا  هک  اب 4  ار  هطبار 2 
داجیا ناکما  ملع  عون  نیا  لیلد  دشابیم ، اراد  تسا  تفایرد  لباق  هک  اه  همه 2 هب  ملع  یعون  دنکیم ، ادیپ  دیرجت  تردق  هک  يزغم  دشر 

زا شیپ  ام  سپ  تسا . ریذپان  ناکما  دوشیم ، داجیا  هک  هچنآ  هب  ملع  هقباس  نودب  داجیا  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  تسا و  نهذ  رد  ددع 2 
مه ار  ندمآ 2  دوجوب  لماوع  طئارش و  تامدقم و  هب  ملع  یتح  میراد و  ددع 2  هب  ملع  داجیا 2 

تروص رد  هچ  یلبق  يریگدای  هب  تسا  قوبـسم  نهذ  رد  نآ  تفاـیرد  دـیرجت و  عقوم  رد  هب 2  اـم  ملع  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  مینادیم .
ره داجیا 2 و  هک  تسا  نیا  لاوس  نیا  خساپ  دریگیم . تروص  يزاسددـع  راک  زاغآ  رد  هک  یجیردـت  ياهدـیرجت  رد  هچ  و  نآ ، یتباتک 

، تسین صخشم  ياه  هب 2 ملع  نآ  هب  دنتسم  یضایر  تایلمع  هتشر  رد  هچ  يدارفنا و  تلاح  رد  هچ  یگدنز  زا  ياهظحل  ره  رد  رگید  ددع 
(2  ) نآ هشقن  ندیشک  اب  باتک  راگزومآ و  میلعت  هلیسوب  ای  ار  يزاسددع  ام  اریز  تسا ، هظحل  ره  رد  اهنآ  دیرجت  دادعتـسا  هب  دنتـسم  هکلب 

هاگآدوخ روطب  یناسنا  ره  تسا و  دنمزاین  دیرجت  هب  يزاس  ددع  لاح ، رهب  یکدوک و  نارود  رد  یجیردت  دـیرجت  هلیـسوب  ای  میزومآیم ،
هظفاح هب  يزاسددع  ای  ددع ، مهف  زاغآ  رد  هک  تسین  دادعا  نامه  دیرجت ، دشر  يهلحرم  هب  دورو  زا  سپ  هدش  دیرجت  دادعا  هک  دـنادیم 

تامالع رگید و  دادـعا  اب  طابترا  ناـیرج  رد  اـی  ادرفنم  ار  ددـع  هک  راـب  ره  رد  هک  مینیبیم  حوضو  لاـمک  اـب  اـم  اریز  دـشاب ، هدرپس  دوخ 
دیرجت میهافم  همه  هرابرد  ناوتیم  ار  ینعم  نیا  میئامنیمن . مه ) نامز  نیرتمک  رد  ولو   ) هظفاح هب  عوجر  هجو  چـیهب  میئامنیم ، تفایرد 

تیم ناسنا  هظحلره  يزغم  دشر  هلحرم  هب  دورو  زا  سپ  ینعی  دومن  روصت  کلذریغ  یلک و  باتک  یلک ، ناسنا  دننام  هدش 
ار اهناسنا  هظفاح  تایوتحم  میهاوخب  ام  رگا  تسین . نکمم  نآ ، هب  ملع  نودب  یـش  هنهاگآ  داجیا  نهذ  رد  دـیرجت و  ار  یلک  موهفم  دـناو 

دزروب رارصا  یسک  مه  رگا  و  دید . میهاوخن  میاهدرک ، دیرجت  نهذ  رد  یگدنز  لوط  رد  هک  ار  ددع 2  نارازه  میهدب ، رارق  یسررب  دروم 
یـضایر تیلاعف  رد  نهذ  دنت  رایـسب  نایرج  کی  عقوم  رد  هک  دنک  تابثا  دناوتیمن  هجو  چـیهب  تسا ، هدـش  تبث  هظفاح  رد  اهنآ  همه  هک 

همه درک ، هدارا  نادیـضایر  هک  نیمه  ای  دشکیم  نوریب  اجنآ  زا  ار  اهنآ  نادیـضایر  هک  تسا  هظفاح  رد  هدش  تبث  ياه  نارازه 2 نامه 
بلطم و نیا  تسا ) ادخ  رب  شیزور  دنک  یگدنز  هک  سک  ره  : ) دـیامرفیم سپـس  دـیامنیم ! نایرج  دراو  جراخ و  هظفاح  زا  ار  اه  نآ 2
هحفص 35 مهن  دلجم  ات 261 و  هحفص 257  زا  متشه  دلجم  ات 82 و  هحفص 80  زا  ات 73 و  مراهچ ص 68  دلجم  رد  نآ  هب  طوبرم  لئاسم 
هک سک  نآ  یتـسارب  تسا ) وا  يوسب  شتـشگزاب  دریمب  هک  سک  ره  و  . ) تسا هدـش  یـسررب  هحفص 27  ات  هحفـص 24  زا  مهد  دلجم  و 

ناسنا نیا  هب  ار  ملظ  نیرتگرزب  دریذپیم ، نایاپ  نادکاخ  نیمه  رد  دوشیم و  زاغآ  یکاخ  هرک  نیا  رد  ناسنا  زیگناتفگش  ناتساد  تفگ 
رد ددرگیم و  زاغآ  كاخ  زا  ناسنا  : ) میئوگب فرط  کی  زا  هک  ار  راکشآ  رایسب  ضقانت  نیا  منادیمن  نم  تشاد . اور  كاخ  بآ و  قوف 

كاخ پ
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ندیناسر رد  یشاب ، هاوخدوخ  ادابم  ینک ، لمع  یناسنا  ياهـشزرا  هب  دیاب  وت  : ) میئوگب ناسنا  نیمه  يارب  رگید  فرط  زا  و  دریذپیم ) نایا 
رکفتم و نیمادـک  یـسک و  هچ  هدـم )! ماجنا  يرگادوس  هب  دنتـسم  طقف  ار  فیلکت  نکم ، هقیاضم  اهیراکادـف  زا  تداعـس  هب  اهناسنا  رگید 

مدرم زا  ریثک  یعمج  ياهزغم  تراهم ، لامک  اب  ياهدع  هک  تسا  هدش  هتشاد  اور  ناسنا  نیا  هرابرد  رگید  یملظ  درک ! دهاوخ  لح  هنوگچ 
اهیـضعب هـکنیا  رت  بلاـج  ددرگیم ! کلهتـسم  یـضقانت  هـچ  هیاـپرب  شیگدـنز  هـک  دـشابن  هجوـتم  الـصا  هـک  دـناهدرک  هیجوـت  ناـنچ  ار 

بتکم چیه  يرکفت و  زرط  چیه  لاحرهب ، دنیامن ! حرطم  ارنآ  هفـسلف  دنیامن و  لیلحت  ار  خیرات  روبزم ، ضقانت  هب  هجوت  نودب  دـنهاوخیم ،
نودب ینعی  دیامن . هیجوت  ریـسفت و  ایند  نیا  رد  ار  وا  تایح  ناسنا ، يارب  تعیبط  قوف  یماجنا  زاغآ و  نتفریذپ  نودب  دناوتیمن  يرکفتم  و 

ياهلاوس خـساپ  یئاناوت  دوش ، هتفگ  هچ  ره  میدرگیمرب ). وا  يوسب  میئادـخ و  نآ  زا  اـم   ) نوعجار هیلا  اـنا  اـنا هللا و  یئاـهن  هلمج  شریذـپ 
مل داد . دهاوخن  ياهجیتن  اهناسنا  یلماکت  تکرح  نتخاس  دکار  يزغم و  ياهیژرنا  هدوهیب  فرـص  زج  اذل  درادن و  ار  يرـشب  يدج  رایـسب 

وت ب زا  يربخ  ات  تسا  هدیدن  ارت  يرهاظ  نامشچ  . ) کقلخ نم  نیفص  اولا  لبق  تنک  لب  کنع ، ربختف  نویعلا  كرت 
قوفام وا  اریز  تسین ، يرهاظ  نامـشچ  اب  ندید  لباق  وا  تسا ). هدوب  تقئالخ  زا  ناگدننک  فیـصوت  زا  شیپ  تسدـقا  دوجو  هکلب  دـهد ،

نانچ ناحبس  دنوادخ  اب  هدومن ، لودع  بطاخم  هب  بئاغ  ریامضاب  تافیصوت  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تالمج  نیا  رد  تستاسوسحم .
نیا مه  باتکلا  هحتاف  هکراـبم  هروس  رد  تسا . عیاـش  رایـسب  نخـس  رد  شور  نیا  تسا  هداتـسیا  وا  يوراـیور  یئوگ  هک  درادیم  تبحص 

هدروآ هیباطخ  تالمج  دبعن  كایا  هلمج  زا  ددرگیم و  زاغآ  يدـنوادخ  فیـصوت  دـمح و  اب  هکرابم  هروس  نآ  ینعی  دراد  دوجو  لودـع 
رد يدنوادخ  هدنب  تقیقح  رد  و  دبایرد ، یهلا  روضح  رد  ار  دوخ  دناوتیم  هراومه  هک  دـمهفیم  ناسنا  هک  تسا  لودـع  نیا  ای  دوشیم ،

و دنیبب . يدـنوادخ  هاگراب  رد  رـضاح  ار  دوخ  دـناوتیم  دـیوگیم ، نخـس  ادـخ  هرابرد  هبئاغ  ریامـض  اب  ای  هنابئاغ  تالمج  اب  هک  لاح  نآ 
تهج نادب  هک  تسا  نینچ  بلطم  لصا  ریـسفت  اما  دزادرپیم . تاجانمب  وا  اب  تفگیم ، نخـس  درکیم  هدـهاشم  ار  وا  رگا  هک  هنوگنامه 

، تسین يرهاظ  نامـشچ  اب  ندید  لباق  اذل  دشابیم ، دومن  ياراد  تایفیک  رگید  لاکـشا و  تاینامـسج و  مسج و  قوف  لاعتم  دـنوادخ  هک 
الام دـبعافا  تسا : هدومرف  ياهدـید )؟ ار  تراگدرورپ  ایآ   ) کبر تیار  له  دوب : هدیـسرپ  هک  یناـمی  بلعذ  خـساپ  رد  هک  روطناـمه  هکلب 

؟ يرا
يزیچ متـسرپیم  ایآ   ) نامیالا قئاقحب  بولقلا  هکردت  نکلو  نایعلا ، هدهاشمب  نویعلا  هکردت  ال  لاقف : نینموملاریما ؟ ای  هارت  فیک  و  لاقف :

نیا هکلب  دنیبیمن ، ار  وا  ینیع  هدهاشم  اب  اهمـشچ  دومرف : ترـضح  نآ  ار ؟ وا  ینیبیم  هنوگچ  دیـسرپ : ینامی  بلعذ  مشاب ؟ هدـیدن  هک  ار 
تیور و هک  تسا  نیا  خـساپ  دـنیبیم ؟ ار  وا  اهلد  هنوگچ  هک  دوش  حرطم  لاوس  نیا  تسا  نکمم  دـنیبیم ). ار  وا  قئاقح  اب  هک  تسا  اهلد 

جوم نامه  دنزیم و  یجوم  لد  هک  تسنانچ  یئوگ  تیور  نیا  تسا ، شیوخ  سوسحم  اب  یعیبط  ساوح  زا  یکی  طابترا  قوف  لد  دوهش 
ياهیئابیز یلک  موهفم  هاوخ   ) دـباییمرد ار  یئابیز  یلک  موهفم  لد  هک  یتقو  لاثم  ناونع  هب  دـباییمرد . يروضح ) مولعم  دـننام   ) ار دوخ 

، ددرگیم سکعنم  نآ  رد  ینیع  ناـهج  زا  يرگید  دومن  اـی  یلکـش  هک  تسا  ناـنچ  هن  لوقعم ) ياـهیئابیز  یلک  موهفم  هاوخ  سوـسحم و 
یتیلاعف هکیماگنه  ام  هلقاع  هوق  هکنانچمه  دـیامنیم ، یقلت  دوخ  جاوما  زا  یجوم  ای  تالاح  زا  یتلاـح  هک  دـباییمرد  لد  ار  یتقیقح  هکلب 

زا یجوم  ای  یتلاح  ار ، لوقعم  نآ  یلوقعم  تیوه  اـی  دوجو  تقیقح  رد  دـیامنیم ، مکح  يزیچ  هب  اـی  دـنکیم  كرد  ار  یلوقعم  هدومن و 
تیلاعف لوصحم  تیلاعف و  هن  تسا و  ینیع  هدهاشم  لباق  لقع  لد و  دوخ  هن  هک  تسا  یهیدب  و  دنادیم . دوخ  جاوما 

بیترتب لقع  لد و  هک  دراد  دوجو  نورد  رد  یتیلاعف  دوهش و  تیور و  هک  تسا  ینعم  نیا  تابثا  طقف  ام  روظنم  هک  تسین  یفخم  ود . نآ 
دنوادـخ تفایرد  یلب  تسا ، ام  لد  زا  یجوم  ای  تلاح  ادـخ  هکنیا  هن  دنتـسین ، ینیع  هدـهاشم  لباق  هجو  چـیهب  یلو  دـشابیم  اراد  ار  اـهنآ 

: دـیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـیامرفیم . اطع  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  هک  تسا  ام  یبلق  جاوما  تالاح و  زا  یکی  دـننام  لالجلاوذ 
لجوزع دـنوادخ  زا  يربـخ  چـیه  هک  تسین  نآ  هلمج  نیا  ياـنعم  دـهدب ). ربـخ  وـت  زا  هک  تـسا  هدـیدن  ارت  اـهناسنا  نامـشچ  ادـنوادخ ، )

اب یطابترا  هک  یمدرم  قافتاب  بیرق  تیرثکا  یتح  ءایلوا  ءامکح و  مالسلامهیلع و  ءایـصوا  ءایبنا و  ینامـسآ و  بتک  تریز  داد ، ناوتیمن 
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هلمج تسا . يرهاظ  مشچ  هلیسوب  ندید  هب  دنتـسم  ربخ  ترـضح  نآ  دوصقم  هکلب  دنهدیم ، ربخ  وا  زا  نوگانوگ  یلاکـشا  اب  دنراد ، ادخ 
دنوادـخ هکلب  دـیامرفیم : هک  تسا  نیا  تسا ، لمکا  سدـقا و  دوجوم  نآ  اب  مشچ  طابترا  مدـع  تاـبثا  يارب  یلالدتـسا  هبنج  هک  يدـعب 

اب ناوتیم  هنوگچ  هک  دوش  حرطم  لاوس  نیا  تسا  نکمم  تسا . هتـشاد  دوجو  دـیامنیم ، فیـصوت  ار  وا  هک  یتاـقولخم  زا  شیپ  ناـحبس 
تسا ك نیا  خساپ  دومن ؟ لالدتسا  ار  یلاعت  يراب  يرهاظ ، نامشچ  هدهاشم  مدع  ناگدننک ، فیصوت  رب  يدنوادخ  دوجو  ندوب  رتقباس 
- دنک كرد  ار  تالوقعم  تاسوسحم و  قوف  میدق و  دوجوم  نآ  دناوتیمن  تسا ، لقعت  مهف و  كرد و  قوف  میدـق و  ناحبـس  دـنوادخ  ه 
هشحول و ال قلخلا  قلخت  مل  يزیربـت ) بئاـص  هب  بوسنم   ) ار میدـق  دـیامن  كرد  هنوـگچ  ثداـح  تسا  لـفاغ  رحب  رهگ  تقیقح  زا  جوـم 
، کعاطا نم  کلم  یف  دیزی  و ال  كاصع ، نم  کناطلس  صقنی  و ال  تذخا ، نم  کتلفی  و ال  تبلط ، نم  کقبسی  هعفنمل و ال  مهتلمعتسا 

يارب ار  اهنآ  و  يدـیرفاین ، تشحو  عفد  يارب  ار  تاقولخم   ) كرما نع  یلوت  نم  کنع  ینغتـسی  و ال  کئاضق ، طخـس  نم  كرما  دری  و ال 
زا رارف  تردق  یتفرگ  هک  ار  سک  ره  و  درادن ، تقبـس  یئاناوت  وت ، زا  زیرگ  يارب  ینک ، بلط  هک  ار  سک  ره  یتخادـنین ، راکب  ندرب  دوس 
وت زا  زاینیب  دوش ، نادرگیور  وت  رما  زا  هک  یـسک  و  دـنادرگرب ، ارت  رما  دـناوتن  دـیآرد ، بضغ  هب  وت  ياـضق  زا  هک  یـسک  تسین ، اراد  ارت 

يدنوادخ و قلطم  يزاینیب  نایب ، نیرتغیلب  اب  قوف  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هلالج  لج  قلطم  ینغ  تسا  وا  تشگ ). دهاوخن 
ذا دحوتم  تساهدومرف : لوا  هبطخ  رد  تسا - هدـیرفاین  دوخ  زا  تشحو  عفد  يارب  ار  تاقولخم  - 1 دیامرفیم : دزشوگ  ار  ناگدنب  یناوتان 

ادقف زا  دریگب و  سنا  وا  اب  هک  درادن  یشمارآ  هلیسو  هب  زاین  هک  يدنوادخ  هناگی   ) هدقفل شحوتسی  هب و ال  سناتسی  نکسال 
زا رامد  دـیدش  تبرغ  ساسحا  دوشیم و  هدرـسفا  درکن  ادـیپ  یمدـمه  رگا  هک  تسا  ناج  تاصتخم  زا  یکی  نیا  دـتفیب ). تشحو  هب  شن 
ره اذل  تسا ، یگتـسباو  یئاهنت ، زا  تشحو  تلع  دزاسیم . شهابت  يروخدوخ  دریگن ، یـسنا  دوخ  عونمه  اب  رگا  دروآیمرب . شراگزور 
رد تسا ) ناج  رد  لالتخا  یعون  بجوم  هک   ) هشیر زا  یگتخیـسگ  تبرغ و  تشحو و  ساسحا  دشاب ، رتدـیدش  رتشیب و  یگتـسباو  هودـنا 

رتـمک و یگتـسباو  هزادـنا  ره  هک  تسا  نیا  نوناـق  نیا  همزـال  تسا . رتدـیدش  رتـشیب و  تسا ، هتـسباو  نآ  هب  ناـج  هک  هچنآ  نادـقف  عقوم 
نوناق کی  ای   ) نوناق ود  نیاربانب  ددرگیم . رت  فیعض  رتمک و  یگتخیـسگ  تبرغ و  تشحو و  ساسحا  هک  تسا  یعطق  دشاب ، رت  فیعض 

رتشیب و یگتخیـسگ  تبرغ و  ساسحا  زا  یـشان  تشحو  ساسحا  دـشاب ، رتدـیدش  رتشیب و  يزاینیب  انغ و  ءانغتـسا و  هزادـنا  ره  سکاعتم )
دوجوم و چـیهب  اذـل  تسا ، لامک  تیاـهن  رد  قلطم و  رهاـق ، ریدـق و  ینغ و  دـنوادخ  يزاـینیب  هک  تهج  نادـب  و  دوب . دـهاوخ  رتدـیدش 

تاقولخم ناحبس  دنوادخ  - 2 دتفیب . تشحو  هب  هجیتن  رد  هدومن و  یگتخیسگ  تبرغ و  ساسحا  نآ  نادقف  زا  ات  تسین  هتسباو  یـسکچیه 
زا هدش  هتخاس  هک  یکنیع  اب  رـشب  تسا ؟ هدیرفآ  هچ  يارب  ار  تاقولخم  دـنوادخ  هک  مه  دروم  نیا  رد  تسا . هدـیرفاین  ندرب  دوس  يارب  ار 

هتساوخ دودحم و  تامولعم 
ندروآ تسدـب  يارب  ار  تاقولخم  لالجلاوذ  دـنوادخ  هک  دربیم  ناـمگ  دزادرپیم و  یئوگخـساپ  هب  دـشابیم ، وا  دوخ  ياـهنامرآ  اـه و 

. دـهدیم نت  دوخ  یئاونیب  همادا  هب  زاب  دراد ، ار  دوخ  یئاونیب  ندرک  فرط  رب  تردـق  هکنیا  اب  هک  تسا  ناـسنا  اونیب  تسا ! هدـیرفآ  تعفنم 
، دیامن هیجوت  ریـسفت و  شزیارغ  هب  طوبرم  ياههتـساوخ  تاسوسحم و  هب  هتـسباو  دودحم و  زغم  اب  ار  تایعقاو  همه  دـهاوخیم  هک  یناسنا 
( سفن هب  سایق   ) نتـشیوخ يوگلا  اب  تساهتـساوخ  هک  یعوضوم  ره  رد  تقو  ره  دنادب  هک  تسا  هدرکن  هبرجت  ردقنیا  هک  اریز  تسا  اونیب 

ياطخ هدز و  مهرب  ار  وا  هتـساوخ  نیا  ینورد ، ياهدوهـش  اهتیور و  مه  یهاگ  ینورب و  تادهاشم  براجت و  هرخالاب  دـبایرد ، ار  اهتیعقاو 
ياهدننکهابت یهاوخ  دوخ  يانبم  رب  دشوکیم و  دوخ  زاین  عفر  يارب  دراد ، هک  يدـنمزاین  تعیبط  يانبم  رب  یمدآ  تسا . هدومن  تابثا  ار  وا 

زا هک  یهاوخدوخ  زا  وا  ندوب  هزنم  يدـنوادخ و  قلطم  ياـنغ  هب  یهجوتیب  یئاـنتعایب و  لاـمک  اـب  وا  اذـل  تسا . بلط  تعفنم  دراد ، هک 
هدشن هدید  نونکات  هتبلا  دـهدیم . ادـخ  هب  ار  یبلط  تعفنم  تبـسن  ددرگیم ، یـشان  یبای ، تذـل  يارب  یبلطهدایز  ای  ناربج  موزل  ساسحا 

یلو دنهدب ، ادخ  هب  ار  یئاوران  تبسن  نینچ  رکفتم  هدیزرو و  زغم  ياراد  هتفای و  دشر  صاخشا  هک  تسا 
هدـید اجبان  ياهنامگ  هنوگنیا  يدـنوادخ ، قلطم  يانغ  هرابرد  لهاج  صاخـشا  اـی  حولهداـس  مدرم  یخرب  رادرک  راـتفگ و  زرط  زا  یهاـگ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1963 

http://www.ghaemiyeh.com


کیلا لصی  نا  کتاذب  ینغلا  تنا  یهلا  دنکیم : ضرع  نینچ  ادخ  اب  شتاجانم  رد  نادیهش ، رورس  نآ  مالسلاهیلع ، نیـسح  ماما  دوشیم .
، دـسرب وت  دوخ  زا  یتعفنم  وت  يارب  هک  یتسه  نآ  زا  رتزاینیب  نانچ  دوخ  تاذ  رد  وت  نم ، يادـخ   ) ینع اینغ  نوکت  فیکف ال  کـنم  عفنلا 
ام و داب  درک . دناوتن  رارف  وت  تسد  زا  یتفرگ  ار  سک  ره  دریگن و  وت  زا  تقبس  یهاوخب ، ار  یسک  - 3 یشابن )؟ نم  زا  زاینیب  هنوگچ  سپ 
او ار  دوخ  ماغنا  تذـل  ار  تسین  يدوب  هدرک  دوخ  قشاع  ار  تسین  يدومن  یتسه  تذـل  تست  داـجیا  زا  هلمج  اـم  یتسه  تست  داد  اـم  دوب 

کتموکح نم  رارفلا  نکمیال  دـنک و  ورین  یک  شاقن  اب  شقن  دـنک  وج  تسج و  تیک  يریگب  رو  ریگماو  ار  دوخ  ماج  هداـب  لـقن و  ریگم 
یسک يارب  رگا  و  دشاب ، روصت  لباق  ایند  نیا  رد  یـسک  يارب  نتـشیوخ  زا  رارف  رگا  درادن ). ناکما  وت  تیمکاح  هصرع  زا  رارف  ادنوادخ ، )

زا رارف  دـشاب ، لقعت  لـباق  شاـقن  زا  رارف  شقن ، يارب  رگا  و  دـشاب ، ریذـپناکما  تسا ، نیرفآ  یتسه  تیـشم  زا  ياهولج  هک  یتسه  زا  رارف 
هک ا تسیک  دوب ! دهاوخ  ریذپ  ناکما  لقعت و  روصت و  لباق  زین  يدنوادخ  تیمکاح  بلط و  هدارا و 

دوخ دوجوب  تسا ، ایرد  تیمکاح  هصرع  زا  نوریب  هک  یکـشخ  رد  منکیم و  رارف  ایرد  زا  نم  هک  دونـشب  اـیرد  جوم  زا  ار  یئوگهواـی  نی 
هدارا رگم  تسین !؟ يدوادخ  ضیف  تیشم و  يایرد  زا  یجوم  نتـشیوخ  رد  تردق  هنوگ  ره  ساسحا  اب  یناسنا  دوجو  رگم  مهدیم ! همادا 

، دـبا لزا و  تسدهریچ  شاـقن  تسدریز  زا  هن  یتـسه و  زا  هن  نتـشیوخ و  زا  هن  مینک  رارف  دـییایب  تسین ؟ يدازآ  زا  يرادربهرهب  يارب  رارف 
وا هدارا  تیمکاح و  ادـخ و  مینک  رارف  نآ  زا  تسیابیم  هک  هچنآ  مینیبب  ات  یعیبطدوخ ، نتخاس  مروتم  هب  لیامت  اهـسوه و  يوه و  زا  هکلب 

، دهاکن وت  هطلس  زا  دنک ، تیصعم  ارت  هک  یسک  - 4 تسا . لوقعم  يدازآ  زا  ام  عنام  نیرتیـساسا  هک  تایناسفن  رابنارگ  ياهریجنز  ای  دوب 
، وا تاروتـسد  اب  تفلاخم  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  راـگدرورپ  تاذ  قلطم  ياـنغ  لاـمک و  دـیازفین  وت  کـلم  رب  دـنک  تتعاـطا  هک  یـسک  و 
وا نورد  رد  هک  یلوحت  تکرح و  هنوگ  ره  دوشیم ، بکترم  هک  یتیـصعم  هلیـسوب  ناسنا  دـناسرب . وا  قلطم  لامک  يزاـینیب و  هب  يررض 

ورین و تیعقاو و  دنک ، روهظ  تعیبط - ملاع  رد  هچ  شینامسج و  تیدوجوم  رد  هچ  وا - نورد  زا  نوریب  رد  هک  يرثا  ره  دیآیم و  دوجوب 
هصرع س دیآیم ، دوجوب  نآ  رد  رثا  نآ  هک  هچنآ  ره  نینچمه  رثوم و  رثا و  رب  مکاح  نیناوق  لوحت و  تکرح و  نآ  لئاسو 

تیـصخش هطلـس  هراـظن و  بجوم  هک  راـیتخا  يورین  نآ  یتح  تسا . يدـنوادخ  تیقلاـخ  راـثآ  زا  روما  نآ  همه  تسا و  یهلا  هقلطم  هطل 
تیصخش هک  یلماوع  اهنآ و  زا  رایتخا  نآ  دوخ  رگم  دشابیم ، يدنوادخ  تاقولخم  زا  زین  دشابیم  راک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  یناسنا 

نیناوق لـماوع و  نآ  راـک  هصرع  یتـح  دـنکیم ، يرادربهرهب  اـهنآ  زا  راـیتخا  ماـگنه  رد  هدروآ و  دوجوب  دوخ  يارب  یناگدـنز  لوـط  رد 
و هراظن )  ) یهاگآ اب  هک  تسا  وا  تیصخش  لمع  نامه  تسا  ناسنا  هب  طوبرم  هک  هچنآ  تسا ، يدنوادخ  تاقولخم  زا  زین  اهنآ  رب  همکاح 
اب هک  تسین  يداـم  روما  زا  وا  يزاـینیب  تردـق و  يدـنوادخ و  هطلـس  نوچ  و  دریگیم . ماـجنا  راـک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  نآ  هطلس 

تعاطا هن  دروآیم و  دیدپ  یناصقن  يدـنوادخ  یتاذ  یلامک و  تافـص  نآ  رد  مدرم  تیـصعم  هن  اذـل  دـبای ، رییغت  هئزجت ، راک و  نیرتمک 
وت رما  زا  هک  یـسک  دـنادرگ و  رب  ارت  رما  دـناوتن  دـیآرد ، بضغ  هـب  وـت  ياـضق  زا  هـک  یـسک  - 5 دـیازفایم . وا  تردـق  هطلـس و  رب  مدرم 

دنادب هچ  شدوجو  تارذ  هک  يدوجوم  وت  ياضق  ربارب  رد  درک  دناوت  هچ  اراگدرورپ ، راب  تشگ . دهاوخن  وت  زا  زاینیب  دوش ، نادرگيور 
یپ داتف  مهاوخ  اجک  رد  منادن  دوخ  داب  دنت  فاصم  رد  مهاک  رپ  هک - دنراد  ار  همزمز  نیا  یگمه  دونشن ، ای  دونشب  دنادن ، هچ  و 

رد تست ، ینابر  ياضق  زا  يرثا  دوخ  هک  يدوجوم  بضغ  تفلاخم و  ناکمال  ناـکم و  ردـنا  میودیم  ناـکف  نک  مکح  ياـهناگ  وچ  ش 
-؟ دیآرب هزیتس  رد  زا  دیامنیم ، میـسرت  دوخ  هتـساوخ  قباطم  ار  وا  هک  ملق  اب  دناوتیم  شقن  رگم  دراد ، يرثا  هچ  وت ، یئاضق  تیـشم  ربارب 
وش ناود  ندیشک  رـس  نک  اهر  ندرگ  هنب  يزیرگ  ام  زا  ات  تسین  تیاپ  وچ  ندیرد  ار  تردق  ماد  دناد  هک  ندیرب  ام  گنچ  یهاوخ ز  اجک 
زک ینزیم  هتفج  هچ  ندیزگ  زا  چیه  نسر  نیا  دربن  هتـسب  دیـص  يا  يزگیم  ار  نسر  ندـیود  ینادیمن  رگ  نطابب  هروغز  ینیریـش  يوس 
دنب دبای ز  مخز  نآ  رگا  نیگنـس  هک  ندیپط  زا  جوم و  دشوج ز  یمه  ام  تبیه  میب و  ایرد ز  لد  ندیرچ  رهب  تمتـشه  مد  یکی  متـسر  راب 

ام یب  ياهعرج  دراین  تسا  ام  ترسح  زا  کشخ  كاخ  ناهد  ندینت  دیاب  ام  كاخ  درگب  سب  ام  رما  دیوگن  ات  ار  کلف  ندیهج  رب  دراین  ام 
لباق وا  ياضق  هک  دشاب  نینچ  يدنوادخ  ياضق  ینعی   ) دراد ناکما  هک  دراوم  نآ  رد  نآ  نتخاس  یفتنم  ای  اضق  تهج  رییغت  يارب  ندیـشچ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1964 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهناسحا ای  اضر و  میلـست و  هکلب  تسا ، هدیـشک  هاچ  هت  هب  ار  وا  هک  تسین  اضق  مکحم  رایـسب  بانط  اب  يزاب  دـشاب ) تهج  رییغت  اـی  یفن 
شیپ هک  ینوناق  تافوط  زا  شناج  ات  دهدب  تاجن  ار  اهناسنا  رگید  ناج  هک  تسا  هناصلخم 

هب یضار و  تیاضق  هب  نم ، يادخ  يا   ) نیثیغتـسملا ثایغ  ای  كاوس  دوبعم  كرمال ال  امیلـست  کئاضقب و  یـضر  دبای . تاجن  تسا  هدمآ 
نب نیـسح  تقیقح  قح و  هار  نادیهـش  رورـس  هک  دوب  تالمج  نیا  اب  ناـیوجهانپ ). هدـنهدهانپ  يا  تسین ، وت  زج  يدوبعم  ممیلـست ، ترما 

اضر و نیا  تخادرپ . شیاین  هب  شیادخ  اب  دوب  هدروآ  رابب  ار  یکرابم  تداهش  هک  شکرابم  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  مالسلاهیلع  یلع 
وا یبایادـخ  نارکیب  غاب  زا  یلگ  یئابیکـش و  يایرد  زا  یجوم  دـیامنیم . زاربا  تیرـشب  نارورـس  رورـس  هک  یهلا  ياـضق  ربارب  رد  میلـست 

یـساره رگید  دنکیم ، تکرح  وا  يارب  وا و  روضح  رد  تقیقح  رد  هک  درادیمرب  مدق  شیادخ  رما  ریـسم  رد  هک  یتقو  دنادیم  وا  تسا ،
هینالع و كدنع  رـس  لک  داد . دهاوخن  هار  لدب  تسا . یهلا  ياضق  هتـشر  کی  نایرج  هک  زاسلامک  تکرح  نآ  مزاول  جـئاتن و  للع و  زا 

طیحم هک  يدـنوادخ  يارب  تسا ). دوهـشم  وت  هاگـشیپ  رد  یبیغ  ره  راکـشآ و  وت  دزن  رد  یناهن  ياهزار  همه   ) هداهـش كدـنع  بیغ  لـک 
، دنشابیم ناحبس  دنوادخ  یتاذ  تافـص  زا  هک  قلطم  ملع  قلطم و  هطاحا  يانعم  یبیغ  هن  دراد و  دوجو  يزار  هن  تسا  قلطم  ملاع  قلطم و 

ندوب زار  هبنج  یش  کی  دوشیم  بجوم  هک  هچنآ  هکنیا  حیضوت  دشاب ، دوهشم  راکشآ و  سدقا  تاذ  نآ  يارب  زیچ  همه  هک  تسا  نیمه 
دریگب دوخب 

هدش كرد  ءیـش  هزادنا  زا  شیب  يرود  دننام  دراد ، ینوگانوگ  لاکـشا  هدنوش  كاردا  هدننک و  كاردا  تسنامه  دشاب ، یبیغ  يرما  ای  و 
رب طیحم  لماوع  زا  تسا  ترابع  باجح  یهاگ  تسا . هدـش  یـش  كرد  عنام  داـیز  هلـصاف  دوشیم : هتفگ  عقوم  نیا  رد  هدـننک . كرد  زا 

هدـننک كرد  دوخ  هب  طوبرم  رگید  یهاگ  ددرگیم . ءیـش  هدـهاشم  زا  عنام  هک  یمـسج  تشپ  نتفرگ  رارق  اضف و  یکیراـت  دـننام  ءیش ،
هک هنوگنامه  ینعی  ندوب  نشور  ای  کیرات  هزادنا  زا  شیب  دننام  تسا  ءیش  دوخ  هب  طوبرم  یهاگ  یئاونش و  ای  یئانیب  فعض  دننام  تسا ،

يردقب نآ  یئانشور  اریز  دید  ناوتیمن  یکیدزن  زا  مه  ار  دیشروخ  صرق  روطنامه  داد ، صیخشت  دید و  ناوتیمن  ار  یناملظ  مسج  کی 
كرد هدـننک و  كرد  نیب  ام  باجح  كرد ، یعیبط  لئاسو  یناوتان  هک  روطناـمه  دزاـسیم . لـتخم  ار  یناـسنا  مشچ  ناـمتخاس  هک  تسا 

. دزاسیم مورحم  ءیـش  كرد  زا  ار  هدـننک  كرد  هک  دوشیم  یباجح  زین  یناور  فعـض  يزغم و  ياوق  یناوتاـن  ناـنچمه  تسا ، هدـنوش 

. دروآ دراو  وا  قلطم  ملع  يدـنوادخ و  قلطم  هطاحا  هب  یللخ  دـناوتیمن  اهنآ  زا  ریغ  هن  روبزم و  ياهباجح  زا  کی  چـیه  هک  تسا  یهیدـب 
تـسا ءایـشا  رب  طیحم  لماوع  نیمادک  دشاب !؟ کیدزن  یکی  رود و  یکی  ینعی  توافتم ، ادـخ  ملع  يارب  تایعقاو  هلـصاف  تسا  نکمم  ایآ 

هطاحا زا  ار  اهنآ  هک 
ره هک  ینیعم  طئارـش  اب  هک  دراد  شوگ ) مشچ و   ) يوضع لئاسو  هب  يزاین  ادخ  ندینـش  نیدید و  رگم  ایآ  دزاسب ؟ ادج  يدنوادخ  ملع  و 
اب دراد  لماک  تافانم  ءایـشا  همه  رب  ادـخ  قلطم  ملع  هطاحا و  ضرف  هکنیا  هصالخ  دـنهدب !؟ ماجنا  راک  دـنراد ، دوخ  تیلاـعف  رد  وضع  ود 

تنا ادخ . يارب  نطاب  رهاظ و  ماجنا و  زاغآ و  ینامز و  دعب  لبق و  هدرپ و  تشپ  هدرپ و  يور  سپ و  شیپ و  الاب و  نییاپ و  هب  ءایـشا  ماسقنا 
هک يدبا  تقیقح  نآ  یئوت  ادـنوادخ ،  ) کیلا الا  کنم  یجنم  الف  دـعوملا  تنا  و  کنع ، صیحم  الف  یهتنملا  تنا  و  کل ، دـما  الف  دـبالا 
زا یئاهر  سپ  تست ، هاگراب  تاقولخم  یئاهن  هاگهدـعو  تسین . وت  زا  يزیرگ  چـیه  هک  یتسه  همه  تیاهن  یئوت  و  تسین ، وت  يارب  یتدـم 
هب رـس  رگا  تسین . وت  زا  يزیرگ  چیه  هک  روما  همه  نایاپ  یئوت  تست و  نآ  زا  تیدبا  هک  یئوت  اهلا ، راب  وت ). يوسب  رگم  تسین  وت  هرطیس 
رب رگا  ینک . اشامت  ندروآرب  رـس  لاح  رد  ار  یکچوک  رایـسب  هایگ  هناوج  ای  و  ینیبب ، تکرح  رد  ار  زیچان  هچروم  کـی  يزادـنیب و  نییاـپ 
رد يراذگ ، اپ  ریز  ار  گرزب  ناهیک  نیا  طاقن  نیرترود  هاگنآ  يرذگب و  رود  رایـسب  ياهاضف  زا  روصت  قوف  یتعرـس  اب  ینیـشنرون و  لاب 

ات پ رس  یگدنز ، راهب  رد  هک  یناوج  غورف  رپ  نامشچ  رد  اهتعاس  رگا  تفای . یهاوخ  امرفمکح  ار  گرم  اج  همهه 
غورف رپ  نامـشچ  نآ  رد  یـشوماخ  چـیه  انعر و  ندـب  نآ  رد  یگدوسرف  زا  یناـشن  رثا و  چـیه  يوش و  هریخ  تسا  توارط  طاـشن و  شیا 

يو هک  تسا ، تکرح  رد  دوجو  غاب  لاهن  هزات  نآ  هتساوخان  رادید  هب  هک  دینـش  یهاوخ  ار  گرم  ياپ  هتـسهآ  يادص  زاب  ینکن ، هدهاشم 
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هب دریگب و  شدوجو  گرب  خاش و  رپ  تخرد  زا  ار  توارط  شنامـشچ و  زا  ار  غورف  ات  دـیامن  يرپس  ار  یگدـنز  مانب  دودـحم  يراـگزور 
دوخ زا  هدننکنوگرگد  لماوع  ربارب  رد  هدیشک  کلف  هب  رس  ياههوک  هک  تمواقم  يرادیاپ و  همه  نآ  دراپسب . شیانف  يایرد  جاوما  هنیس 
شیب مک و  يریسم  رد  اهنآ  همه  زاب  دنرادیم ، زاربا  دوخ  زا  نامز  ربارب  رد  اهرازاک  اهناشکهک و  هک  یگنارکیب  همه  نآ  دنهدیم و  ناشن 

ره یهن و  رتارف  بورغ  دادماب و  بش و  زور و  زا  ماگ  هک  دـسر  ارف  ینامز  رگا  دـنرذگ . رد  تسا ، هدـش  هدیـشک  لاوز  هب  ور  هک  ینالوط 
دوهش يارب  يزیچ  نورد  هحول  رد  یتح  ددرگ و  دیدپان  وت  هاگدید  زا  دوب  حرطم  وت  يارب  نامز  زا  یگنوگچ  ای  رادقم  ناونع  هب  هک  هچنآ 
کی زاب  دوشن ، هدـید  نآ  يارب  یعاطقنا  نیعت و  هک  دـهدب  رارق  طابترا  رد  ینایرج  اب  ارت  هک  یفیرظ  رایـسب  ساـسحا  کـی  رگم  دـنامن  وت 

اوخ دومن و  دهاوخ  نالعا  ار  نایرج  نآ  عاطقنا  تاظحل و  هدننک  ادج  ياهنیعت  تنورد ، قامعا  زا  هتخانشان  ياهشوگ  زا  الاو  كرد 
هک ریگ  شانف  دراد  اـقب  رگ  ملاـع و  درادـن  اـقب  اریز - دـیامنیم . ریـس  دوخ  ررقم  ناـیاپ  هب  ور  زین  اـمن  مئاد  ناـیرج  ناـمه  هک  دـیمهف  یه 
هک هنوگنامه  هک  زیگناتفگش  سب  تسیرهوگ  امن ، کچوک  گرزب  يا  ناسنا ، يا  وت  تاذ  داهن  رد  يرآ ، تسین  وت  تاذ  ياقب  نوچمه 

دهدیم رظن  نآ  هرابرد  اذل  و   ) دنکیم ادیپ  هطاحا  فارشا و  یتسه  ملاع  همه  رب  ینامسج ، دبلاک  زا  یسفق  رد  یکاخ  هرک  زا  ياهشوگ  زا 
حیبست زا  نامـسیر  هک  هنوگنامه  دراذـگیم و  نامز  يوسارف  ماگ  نامز ، زا  یتاظحل  رد  نتفرگ  رارق  اب  روطنامه  دـنکیم ) رداص  مکح  و 

اب یتح  ار  اهنآ  همه  عومجم  دشکیم و  نوریب  تانئاک  زا  ار  نامز  دوش ، هدهاشم  اجکی  رد  تسد  فک  رد  حیبست  ياههناد  دنشک و  نوریب 
هرابرد ینخس  دنتـسناوتیمن  تفایرد  نینچ  نودب  یـسانشناهج  گرزب  نارکفتم  دهدیم  رارق  دودحم  یهاگدید  رد  تکرح  زا  یموهفم 

نهذ رد  يدادـتما  دمرـس ، رهد و  موهفم  تفایرد  اـی  روصت  رد  حیحـصان  ضرف  رب  رگا  هک  میـشاب  شوهب  دـنروایب . ناـبز  هب  دمرـس  رهد و 
ره ینامز و  نامز و  تیدودـحم  میتسناوت  اجنیا  ات  هک  لاح  دوب . دـهاوخ  اـنف  لاوز و  ضرعم  رد  مه  دادـتما  نآ  دوخ  یتح  دوش ، سکعنم 

تکرح و نایرج و  قوف  ادخ  اهنت  هن  هک  میبایرد  ار  تقیقح  نیا  میناوتیم  دعبب  نیا  زا  میریذپب ، ار  دادتما  ياراد  تیعقاو 
، ود نآ  يارب  هکیتروص  رد  تسا ، دمرـس  دـبا و  ناـمه  قوف  ادـخ  هک  میریذـپب  ار  تقیقح  نیا  دـیاب  هکلب  تسا ، یناـکم  یناـمز و  دادـتما 

نینموملاریما سپـس  دوش ! روظنم  هدش  هتفرگربرد  هدنریگربرد و  تبـسن  ادـخ  اب  اهنآ  تبـسن  هک  میئامن  روصت  ار  یـصاخ  نیعت  شـشک و 
زا ار  دوخ  دزیرگب و  دوخ  دـناوتب ز  یـسک  رگا  تسین …  وت  زا  يزیرگ  چـیه  هک  یتسه  همه  تیاـهن  یئوت  و  دـنکیم : ضرع  مالـسلاهیلع 
زا دزیرگب و  ادـخ  زا  دـناوتیم  مه  لـیخت  ملاـع  رد  یـسک  نینچ  درادـب ، یفخم  يروـضح ) ملع   ) نتـشیوخ یهاـگآدوخ  راود  نکفاروـن 

نارظن بحاـص  يارب  ثحبم  نیا  رد  هک  ياهتکن  دـناشوپب ! ار  دوـخ  تسا ، شتارذ  داـعبا و  حوطـس و  همه  اـب  یتـسه  همه  هـک  وا  هاگدـید 
تـسین نینچ  اریز  تسین ، یتسه  دادتما  نایاپ  ادخ  هب  یهتنم  نداد  تبـسن  زا  مالـسلاهیلع  نیموملاریما  دوصقم  هک  تسا  نیا  تسین ، یفخم 

امومع تانئاک  همه  رب  يدنوادخ  تیمویق  هطاحا و  اریز  تسا ، ادخ  اهنآ  نایاپ  هک  تسا  هتفای  دادـتما  یطخ  رد  یتسه  ملاع  تادوجوم  هک 
، نطاب تسا  وا  رهاظ ، تسا  وا  رخآ ، تسا  وا  لوا و  تسا  وا  دوشیم : هتفگ  هک  یتقو  اذـل  تسا ، اهنآ  داعبا  حوطـس و  ءازجا و  مامت  ریگارف 
رد اریز  دشابیمن ، تسا ، یـصاصتخا  همزال  ياراد  کی  ره  هک  نطاب ) رهاظ و  رخآ ، لوا ،  ) هناگراهچ ظافلا  زا  کی  چـیه  لوادـتم  یناعم 

يانعم
اب دادتما  تافانم  هفاضاب  اریز  تسا ، ریذپان  ناکما  لاعتم  دنوادخ  هرابرد  هک  تسا  هدش  نیمضت  یلوط  دادتما  یعون  رخآ ) لوا و   ) ظفل ود 
ود اما  ددرگیم . یشان  دادتما  رخآ  لوا و  رد  نآ  نداد  رارق  زا  هک  تسا  سدقا  تاذ  نآ  تیدودحم  مزلتـسم  يدنوادخ ، تیمویق  هطاحا و 

همه هکنانچ  تهج  کی  زا  هکلب  ینطاب  هن  تسا و  حرطم  نآ  لوادتم  يانعم  هب  يرهاظ  هن  ادخ  يارب  هک  تسا  یهیدب  نطاب ) رهاظ و   ) ظفل
ءایـشا يانعم  هب  سدـقا  تاذ  نآ  هب  ندوب  نطاب  تفـص  نداد  تبـسن  تسا و  ءایـشا  همه  رد  رهاظ  وا  ناـنچمه  تسا ، رهاـظ  وا  يارب  ءایـشا 

اریز تسین ، حیحص  نآ  جیار  يانعم  هب  سدقا  تاذ  نآ  هب  ندوب  نطاب  تفص  نداد  تبـسن  تسا و  ءایـشا  همه  رد  رهاظ  وا  نانچمه  تسا ،
دننام نطاب ، رهاظ و  رخآ و  لوا و  زا  دوصقم  میئوگب : هکنیا  رگم  تسا . ءایـشا  نطاـب  رد  تهج  کـی  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  شاهمزـال 

يدنوادخ هقلطم  تیمویق  هطاحا و  نامه  کلذ  ریغ  و  هدننکهداعا ) هدننکءاشنا و  (، ) ندرک هدنز  ندناریم و  دـننام   ) لباقتم میهافم  رگید 
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: میئوگب میهاوخیم  تقیقح  رد  رخآ ، تسا  ادـخ  لوا ، تسا  ادـخ  میئوگیم  هک  یتقو  ینعی  داـعبا ، حوطـس و  همه  زا  تسا  ءایـشا  همه  رب 
هطاحا و ق ینعی  نطاب ، رهاظ و  ادخ  میئوگیم : هک  یماگنه  و  تسا . يدنوادخ  تیمویق  هطاحا و  لومشم  تانئاک  دادتما  همه 

هاگهدعو ادنوادخ ، دنکیم : ضرع  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  تسا . اهنآ  نطاب  رهاظ و  ریگارف  تانئاک ، همه  رب  يدـنوادخ  تیموی 
کلم هک  تقیقح  نیا  ياضتقم  تسا  نیا  وت . يوسب  رگم  تسین  یتاجن  هاگراب  روضح و  نیا  زا  تست ، یئایربک  هاـگراب  روضح و  یئاـهن ،
ناسنا اونیب  تسا . وا  یئایربک  هاگراب  يدنوادخ و  روضح  دوش ، هدیشک  هک  یقمع  رهب  و  دوش ، هدرتسگ  هک  اجک  رهب  یتسه  روانهپ  رایـسب 

رد هک  دنک  بصن  نآ  يارب  مه  یئاهرد  دنک و  یقلت  ادخ  زا  یلاخ  ار  اهنآ  هک  دزاسیم  ار  یئاهاضف  اههشوگ و  دوخ  نورد  رد  هک  لفاغ !
زاب مشچ  دیوگیم : يولوم  یلو  مرادن ، نتفگ  يارب  ینخس  نم  صاخشا  نیا  هرابرد  ددرگ ! جراخ  ادخ  سرتسد  زا  دوش و  یفخم  اهاجنآ 

نیعم دوخ  یعنـصت  کنیع  اب  یهاگراب  روضح و  وا  يارب  نکم ، دودـحم  ار  ادـخ  ایب  ادـخ ! يدـنب  مشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ  و 
تیاغب لوقعم ) تایح   ) يارب وپاکت  هصرع  رد  روصق  ریـصقت و  هب  فارتعا  تمکح ، ياضتقمب  هک  اریز  فابم ، هفـسلف  شاـب ، میکح  اـمنم ،

لک ریصم  کیلا  هباد و  لک  هیصان  كدیب  نجهتسم . تیاهنیب  ندرک  دودحم  ار  یهلا  هاگراب  روضح و  یفابهفسلف  اب  یلو  تسا  نسحتسم 
کی رد  زاین  روصت  قلطم  ینغ  رایتخا  رد  قلطم  دنمزاین  وت ). يوسب  سوفن  همه  تشونرس  تست و  تسدب  ياهدنبنج  ره  رایتخا   ) همسن

هچنآ ره   ) تاذلاب ام  یلا  یهتنی  ضرعلاب  ام  لک  زا  يرگید  ریبعت  هک  لصا  نیا  تسا . نتشیوخ  ریغب  دوجوم  نآ  یگتـسباو  يواسم  دوجوم 
و دشاب . هتشاد  تابثا  هب  جایتحا  هک  تسا  نآ  زا  رتیهیدب  تسا ). تاذلاب  شدوجو  هک  دوشیم  یهتنم  يزیچ  هب  تسا ، یضراع  دوجو  هک 
هک یـسک  يارب  زاین  موهفم  تسا ، یئانـشور  روصت  مزالم  دـنادیم  ارنآ  يانعم  هک  یـسک  يارب  دیـشروخ  روصت  هکناـنچ  تفگ : ناوتیم 

ماسقنا زا  رتیهیدب  دنمزاین  صخش  يارب  نتشیوخ  ریغ  رب  هیکت  رگید  ترابعب  تسا و  نتشیوخ  ریغ  هب  یگتـسباو  مزالم  دراد  نآ  زا  عالطا 
نانچ ینعی  درادن ، روصت  رد  یهدب  مزالت  یلو  تسا ، يرورـض  رما  کی  هچ  رگا  روبزم  ماسقنا  اریز  تسا ، يواسم  ددع  هب  جوز  ددـع  ره 

هک یتروص  رد  دیامن ، روصت  دیاب  ار  يواسم  ددع  ود  هب  ماسقنا  ههادـبلاب  درک ، روصت  لاح  ره  رد  ار  یجوز  ددـع  ره  سک  ره  هک  تسین 
دوخ اتاذ  يرادناج  ره  دننکیم  نامگ  هک  یناسک  دیآیم . دوجوب  نآ  لابندب  یکتم  هیکت و  روصت  ههادبلاب  دـنمزاین ، زاین و  روصت  درجمب 

دـنناوتان و رادـناج  رد  تاـیح  رمتـسم  لوحت  ياـنعم  كرد  زا  تقیقح  رد  تسا ، نآ  دوـخ  يرادـناج  ره  ياـقبا  تلع  دـنکیم و  هرادا  ار 
امنیم يرمتسم  دسریم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردنا  ندش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  هک - دنمهفیمن 

خـساپ مینیبیم ؟ تباث  ار ، سوسحم  ياهکرحتم  زج  ءایـشا  همه  مینیبیمن و  ار  ونب  ون  لوحت  نیا  ام  ارچ  سپ  تسا ، نینچ  رگا  دسج  رد  دی 
يزیگنا تعرـس  دـیامنیم  عنـص  يزیت  زا  تدـم  يزارد  نیا  زارد  سب  دـیامن  شتآ  رظن  رد  زاسب  ینابنجب  ار  شتآ  خاش  هک - تسنیا  امش 

لقتسم لماع  کی  نارادناج ، زا  کی  ره  يارب  میهاوخب  رگا  تسیتعاس  ایند  دومرف  یفطـصم  تسیتعجر  گرم و  هظحل  رمه  ارت  سپ  عنص 
نآ ياقب  هدـننک  ظفح  هک  لاوس  نیا  هب  تشگزاب  هفاضاب  تروصنیا  رد  مینک ، ضرف  دـشاب ، نآ  ياـقب  ظـفاح  هک  رادـناج  دوخ  تعیبط  زا 
رد اعطق  یعیبط و  تقیقح  کی  هک  رادناج ، نآ  ياقب  هدننک  ظفح  هک  لاوس  نیا  هب  تشگزاب  هفاضاب  تروص  نیا  رد  مینک ، ضرف  دـشاب ،
میب زا  ار  یعیبـط  قوـف  لـماع  کـی  هک  تسا  یملع  رکفت  هنوـگچ  نیا  هک  دـیآیم  شیپ  لـحنیال  ضارتـعا  نیا  تسیچ ؟ تـسا ، تـکرح 

تـسا يرکف  ياطخ  نامه  نیا  مینک ! تابثا  ادخ  کی  نارادناج  زا  کی  ره  يارب  نآ ، ياجب  مینک و  فذح  شندوب  یعیبط  قوف  شریذـپ 
، دوش دـقتعم  کیمتآ  ياهنمونف  رد  ار  ادـخ  فرـصت  ریثات و  هکنآ  ياـج  هب  تسا ، يروهـشم  درم  کـیزیف  ملع  رد  هک  نوتپموک  روترا  هک 
تعیبط و هصرع  رد  هک  نارادـناج  ياقب  رد  ار  یعیبط  قوف  لماع  تلاخد  دـیابن  ایآ  یهگناو  دـنکیم ! تابثا  ادـخ  کی  نورتکلا  ره  يارب 

نوک لاح  رد  نآ  نیناوق 
هدافتـسا اهنآ  زا  رادـناج  هک  یئاهاذـغ  دـننام  ناجیب  داوم  هلیـسوب  لوحت  نیا  هک  یتروص  رد  میریذـپب ، تسا  هئزجت  لکـشت و  داـسف و  و 

تـسناد دنتـسم  ناجیب  داوم  هب  ار  رادناج  تایح  رارمتـسا  ءاقب و  یملع ، رظن  زا  ناوتیمن  رترـصتخم  ترابع  هب  دریگیم و  ماجنا  دـنکیم ،
قلاخ دـنوادخ  هک  روطنامه  نیاربانب ، تسین . روصت  لباق  یعیبط  ياروام  لـماع  تلاـخد  نودـب  ناـجیب  زا  رادـناج  ندـمآ  دوجوب  هکناـنچ 
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دنادرگیم و هدـنز  وا ، زج  یئادـخ  تسین   ) تیمی ییحی و  وه  الا  هلا  ال  تسا . هدومرف  تایح  نتفر  ندـمآ و  دوجوب  هرابرد  توم  تایح و 
وا یناشیپ  زا  دنوادخ  هکنیا  رگم  تسین  ياهدنبنج  چیه   ) اهتیـصانب ذخا  وه  الا  هباد  نم  ام  دیامرفیم : تایح  ياقبا  رد  نینچمه  دناریمیم ).
هباد نم  ثبی  ام  مکقلخ و  یف  و  تسا . نارادـناج  همه  هرابرد  يدـنوادخ  هقلطم  هطلـس  ظفح و  زا  هیانک  یناشیپ ، زا  نتفرگ  تسا ). هتفرگ 

سپـس دناهدیـسر ). نیقی  هب  هـک  یمدرم  يارب  تـسا  یتاـیآ  ناگدـنبنج ، نتخاـس  رـشتنم  رد  امـش و  شنیرفآ  رد  و   ) نوـنقوی موـقل  تاـیآ 
اب بلغا  دـیجم و  نآرق  زا  یناوارف  تاـیآ  رد  نومـضم  نیا  تست ). يوسب  سوفن  همه  تشونرـس  و  : ) دـیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

گیمرب ادخ  يوسب  و   ) رومالا عجرت  هللا  یلا  و  دننام - تسا . هدش  دراو  هروریص  عوجر و  هملک  ود  تاقشم 
جحلا لافنالا 44 ، نارمع 109 ، لآ  هرقبلا 210  تسا : هدمآ  عجرت  هملک  اب  دـیجم  نآرق  زا  دروم  شـش  رد  نومـضم  نیا  روما ). همه  ددر 

نونموملا 115، ءایبنالا 35 ، دوه 34 ، سنوی 56 ، و 281 ، و 45  هرقبلا 28  دروم - هدزون  رد  نوـعجرت  هملک  اـب  و  ، 5 دیدحلا ، 4 رطاف ، 76
اب و  هیثاجلا 15 ، فرخزلا 85 ، تلصف 21 ، رمزلا 44 ، و 83 ، سی 32  هدجسلا 11 ، مورلا 11 ، و 57 ، توبکنعلا 17  صصقلا 70و 88 ،

صصقلا 39، رونلا 64 ، میرم 40 ، ماعنالا 36 ، نارمع 83 ، لآ  دروم - شـش  رد  نوـعجری  هملک  اـب  دوه 123 و  دروم - کـی  عجری  هملک 
دوه سنوی 4و 23 ، ماعنالا 60 و 164 ، هرقبلا 46 و 156 ، دروم - راهچ  نوعجار  هملک  اب  قلعلا 8 و  دروم - کی  یعجر  هملک  اب  77 و  رفاغ
هاگآ  ) رمالا ریـصت  هللا  یلا  الا  دروم - کی  ریـصت  هملک  اـب  نامقل 23 . سنوی 46 و 70 ، ماعنالا 108 ، رمزلا 7 ، ناـمقل 15 ، توبکنعلا ، ، 4

هدئاملا نارمع 28 ، لا  هرقبلا 285 ، دروم - هدزاود  ریـصم  هملک  اب  يروشلا 53 و  تسا ). ادخ  يوسب  روما  همه  تشونرس  نایاپ  هک  دیـشاب 
یگدـنز نتفای  نایاپ  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  ق 43 ، يروشلا 15 ، رفاغ 30 ، رطاف 18 ، نامقل 14 ، رونلا 42 ، جحلا 48 ، لافنالا 16 ، ، 18

ریصم تسا ، يدنوادخ  هاگشیپ  رد  روضح  تمایق و  هصرع  را  روبع  زا  سپ  زین  خزود  شتآ  هب  دورو  اب  ناراکهبت 
نایب نآ  هدهاشم  تشونرـس و  نایاپ  ار  يدنوادخ  هاگـشیپ  دروم  هدراهچ  رد  ریـصم  هملک  اب  هک  یتایآ  عومجم  تسا  ادـخ  يوسب  زین  نانآ 

نباغتلا 10، هلداجملا 8 ، دیدحلا 15 ، رونلا 57 ، جحلا 72 ، هبوتلا 73 ، نارمع 162 ، لآ  دـسریم - دروم  شـش  تسیب و  هب  تسا  هدوـمن 
( رادید  ) ءاقل تاقتـشم  دننام  دیجم  نآرق  رد  يرگید  تاملک  میهاربا 30 . حتفلا 6 ، ناقرفلا 15 ، ءاسنلا 97 و 115 ، کلملا 6 ، میرحتلا 9 ،

رادید هب  شالت  لاح  رد  وت  ناسنا ، يا   ) هیقالمف احدک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای  دننام  تسا  هدش  هداد  تبـسن  ادخب  هک  هدمآ 
یقرو ار  ام  دنتـشرس  اهعبط  هیام  ات  هکنیا - هب  لقع  تلالد  هتـشذگ و  هقح  نایدا  ینارق و  تایآ  دـیدش  دـیکات  زا  یـسریم ). تراگدرورپ 

اب هک  تایح  هک  تسا  لاحم  تفگ : دـیاب  يوجنگ ) یماظن   ) يزاـب تسین  هک  منک  هاـتوک  يزارد  نیدـب  وت  نم و  راـک  اریز - دنتـشون  رگد 
تسا دنسپلد  ینالقع و  ریبعت  هچ  دشاب ! هدرم  كاخ  يارب  یئاذغ  تسا ، تعیبط  ياروام  زا  يدومن  تعیبط و  ملاع  رد  هدیدپ  نیرت  تمظع 
تسا نادجو  لقع و  دض  شدرگ  رود و  هچ  نیا  ددرگیمن . متخ  نییاپ  رد  دوشیم  عورش  الاب  هک  یتقیقح  دیوگیم : گرزب  درم  نآ  هک 

لمع ه تفرعم و  لاب  ود  اب  هک  دنک  ادیپ  تمظع  يردقب  دنک و  لوحت  هب  عورش  يدامج  تطاسب و  لاح  زا  دوجوم  هک 
اجنآ زا  هک  كاـخ  ناـمه  ددرگرب و  سپـس  دوش ، یتـسه  ناـهج  زا  رت  تمظعاـب  يدوجوم  اـعقاو  ددرون و  مه  رد  ار  یتـسه  ياـهاضف  هم 
يدام ياهاذغ  زا  هک  یمدآ  شزرا  اب  رایـسب  هشیدنا  جوم  هک  تسا  یندرک  رواب  نیا  ایآ  ددرگ . وحم  دوب  هدرک  زاغآ  ار  يدوعـص  تکرح 

اب رایـسب  هشیدـنا  جوم  هک  تسا  یندرک  رواـب  نیا  اـیآ  ددرگرب . دوـب ، هتخاـس  ارنآ  كرد و  ار  یناـهج  هدیـسر و  تیلعف  هب  هتفرگ و  يژرنا 
يزیچان هدام  رد  ددرگرب و  دوب ، هتخاـس  ارنآ  كرد و  ار  یناـهج  هدیـسر و  تیلعف  هب  هتفرگ و  يژرنا  يداـم  ياهاذـغ  زا  هک  یمدآ  شزرا 

هدوب نان  ياهتـساشن  هداـم  روگنا و  هریـش  هدوب  نآ  جوم  هشیدـنا و  يارب  زغم  تیوقت  بجوم  هچنآ  مینک  ضرف  ـالثم  ددرگ ! دوباـن  یئاذـغ 
ناقرفلا 15، هروغ و 115 ، لبق  ام  تلاح  هب  ددرگرب  شجاوما  هشیدـنا و  نآ  هک  دریذـپیم  نیرب  نادـجو  لقع و  ار  نایرج  نیا  اـیآ  تسا ،

اهیا ای  دننام  تسا  هدش  هداد  تبـسن  ادخب  هک  هدمآ  رادـید )  ) ءاقل تاقتـشم  دـننام  دـیجم  نآرق  رد  يرگید  تاملک  میهاربا 30 . حتفلا 6 ،
تایآ دـیدش  دـیکات  زا  یـسریم ). تراگدرورپ  رادـید  هب  شالت  لاح  رد  وت  ناسنا ، يا   ) هیقالمف احدـک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناـسنالا 

دب وت  نم و  راک  اریز - دنتشون  رگد  یقرو  ار  ام  دنتشرس  اهعبط  هیام  ات  هکنیا - هب  لقع  تلالد  هتشذگ و  هقح  نایدا  ینآرق و 
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تعیبط و ملاع  رد  هدیدپ  نیرت  تمظع  اب  هک  تایح  هک  تسا  لاحم  تفگ : دیاب  يوجنگ ) یماظن   ) يزاب تسین  هک  منک  هاتوک  يزارد  نی 
یتقیقح دیوگیم : گرزب  درم  نآ  هک  تسا  دنسپلد  ینالقع و  ریبعت  هچ  دشاب ! هدرم  كاخ  يارب  یئاذغ  تسا ، تعیبط  ياروام  زا  يدومن 

تطاـسب و لاـح  زا  دوجوم  هک  تسا  نادـجو  لـقع و  دـض  شدرگ  رود و  هچ  نیا  ددرگیمن . متخ  نییاـپ  رد  دوـشیم  عورـش  ـالاب  زا  هک 
اعقاو ددرون و  مه  رد  ار  یتسه  ياهاضف  همه  لمع  تفرعم و  لاـب  ود  اـب  هک  دـنک  ادـیپ  تمظع  يردـقب  دـنک و  لوحت  هب  عورـش  يداـمج 
وحم دوب  هدرک  زاغآ  ار  يدوعـص  تکرح  اـجنآ  زا  هک  كاـخ  ناـمه  رد  ددرگرب و  سپـس  دوش ، یتسه  ناـهج  زا  رت  تمظعاـب  يدوجوم 

یناهج هدیسر و  تیلعف  هب  هتفرگ و  يژرنا  يدام  ياهاذغ  زا  هک  یمدآ  شزرا  اب  رایـسب  هشیدنا  جوم  هک  تسا  یندرک  رواب  نیا  ایآ  ددرگ .
هشیدـنا و يارب  زغم  تیوقت  بجوم  هچنآ  مینک  ضرف  الثم  ددرگ ! دوبان  یئاذـغ  يزیچان  هداـم  رد  ددرگرب و  دوب ، هتخاـس  ارنآ  كرد و  ار 

شجاوما هشیدنا و  نآ  هک  دریذپیم  نیرب  نادجو  لقع و  ار  نایرج  نیا  ایآ  تسا ، هدوب  نان  ياهتساشن  هدام  روگنا و  هریـش  هدوب  نآ  جوم 
، دیامنن فقوت  مه  مدنگ  یلبنس  تلاح  مدنگ و  هروغ و  روگنا و  رد  یتح  ینعی  مدنگ ، هدننک  تیوقت  داوم  هروغ و  لبق  ام  تلاحب  ددرگرب 

گرب هکلب 
زا هک  یلبق  صقن  هوقلاب و  تلاح  هب  یلامک  تیلعف و  چیه  دیوگیم : لامک  تیلعف و  نوناق  هک  یتروص  رد  اهنآ !؟ زا  رت  تسپ  یتلاحب  ددر 
الاب يدام  نایرج  کی  رد  ات  درادن  يدام  مسجت  تسا و  يزغم  تیلاعف  کی  هشیدنا  دیوگب : یسک  رگا  ددرگیمنرب . تسا  هدرک  روبع  نآ 

هک يزغم  نوناق  نآ  دوخ  هک  دراد  دوجو  بلطم  نیا  زاب  میریذـپب ، ار  روبزم  هلاسم  رگا  هک  تسا  نینچ  ضارتعا  نیا  خـساپ  دورب . نییاـپ  و 
نیا رگا  دریذـپیم ؟ نایاپ  دوشیم و  یـشالتم  كاخ  رد  ددرگیمرب و  هنوگچ  دـشاب ، هتـشاد  ار  ياهشیدـنا  ناـنچ  ندروآ  دوجوب  تردـق 
دنوش كاخ  دـندرگرب و  رگا  اذـل  دنـشابیم و  يدام  يروما  مه  نآ  نوناق  تردـق و  زغم و  هکنیا  هب  دریگب  رارق  ضارتعا  دروم  مه  بلطم 

هک هشیدنا  تسا و  هدام  هولج  نیرت  تسپ  هک  كاخ  نایم  تسا  قرف  یلب  میئوگیم  دـیآیمن ، دوجوب  یلاکـشا  تسا ، هدام  زا  ياهولج  هک 
رتلماک و تیـصخش  ای  نم  هک  تسین  نیا  رد  يدیدرت  چیه  اهنیا ، همه  زا  رظن  عطق  اب  تسا . هدـش  ضرف  نآ  ياههولج  نیرتیلاع  زا  یکی 
قـالخا و یکـشزپناور و  سانـشناور و  موـلع  عوـضوم  تسا  هتـسناوت  هک  دراد  تیعقاو  نم  نیا  تـسا و  یمدآ  یعیبـط  دوـجو  زا  رتیلاـع 

ددرگرب تایدام ، هدام و  زا  رتالاب  تسا  یتقیقح  هک  نم  هب  لوصو  یلماکت و  تکرح  سپ  تایح  هک  دراد  ناکما  ایآ  دشاب . يواکناور 
، ناهج هک  دـناهتخادنا  هارب  انرک  قوب و  همه  نیا  ارچ  سپ  تسا ، حیحـص  یلامتحا  نینچ  رگا  دوش ! وحم  یـشالتم و  كاـخ  رد  هراـبود  و 
هک ءافرع  ءامکح و  هفـسالف و  رگید  ات  هتفرگ  تسین ) تشگزاب  لباق  ینایرج  چـیه  دـنیوگیم : هک   ) ونرک ناوتنآ  زا  تسا و  لماکت  ناهج 

دنروآیمرب دایرف  دشن  هروکاب  هتخپ  هویم  چیه  دشن  هروغ  رگد  يروگنا  چیه  تسین ) يرارکت  یلجت  رد   ) یلجتلا یف  رارکت  ال  دـنیوگیم -
ام و  کقلخ ! نم  يرن  ام  مظعا  ام  کناحبس  کناش ، مظعا  ام  کناحبـس  صقن . هب  لامک  زا  هن  تسا  ینوناق  لامک  هب  صقن  زا  تکرح  هک 
یف کمعن  غبسا  ام  و  کناطلس ! نمانع  باغ  امیف  کلذ  رقحا  ام  و  کتوکلم ! نم  يرنام  لوها  ام  و  کتردق ! بنج  یف  همیظع  لک  رغـصا 

زا هک  هچنآ  تسا  گرزب  هچ  ادـنوادخ ، كاپ  وت ، ناـش  تسا  تمظع  اـب  هچ  اراـگدرورپ ، هزیکاـپ  ! ) هرخـالا معن  یف  اهرغـصا  اـم  ایندـلا و 
هچ و  منیبیم ، وت  توکلم  زا  هک  هچنآ  تسا  كانتـشهد  هچ  و  وت ، تردق  بنج  رد  یگرزب  ره  تسا  کچوک  هچ  مینیبیم و  وت  تاقولخم 
هچ و  اـیند ، نیا  رد  وـت  ياـهتمعن  تسا  ناوارف  هچ  تسا ، هدیـشوپ  اـم  زا  هک  وـت  تردـق  ياـهتمظع  نآ  ربارب  رد  توـکلم  نیا  تـسا  رقحم 

. تسا نآ  زا  رتـگرزب  ادـخ  دـینک ، رکف  ادـخ  ناونع  هب  ار  یموهفم  ره  يورخا )! ياـهتمعن  لـباقم  رد  يویند  ياـهتمعن  نیا  تسا  کـچوک 
هلاسم

نآ زا  رتگرزب  ار  ادـخ  رتکچوک و  ار  دوخ  دـشاب ، رادروخرب  يرتـشیب  لاـمک  دـشر و  زا  هزادـنا  ره  یمدآ  هک  زیگناتفگـش  سب  تسا  يا 
نم هللا  یـشخی  امنا  دیامنیم : هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  دیجم  نآرق  هک  تسا  بلطم  نیا  دوب . هدرک  كرد  یلبق  لحارم  رد  هک  دـباییمرد 
ادـخ زا  نانادان  هکنیاب  تلالد  هکرابم  هیآ  نیا  يرـصح  موهفم  دنـسرتیم ). ادـخ  زا  هک  دنتـسه  نایاناد  هک  تسین  نیا  زج   ) ءاـملعلا هداـبع 
میکح ردپ  تیصخش  ماقم و  زا  راوخریـش  لفط  هک  هنوگنامه  تسا ، نینچ  اعطق  دنهدیمن . تیهولا  ماقم  ناش و  هب  یتیمها  و  دنـسرتیمن ،
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یلاع ردپ  نآ  اب  دهدیم و  ماجنا  ار  ینعمیب  تکرح  عون  ره  دیامنیم و  یخاتسگ  هنوگره  وا  رـضحم  رد  درادن و  یهاگآ  دوخ  فراع  و 
روخآ رد  واگ  یئاتسور  دوب - هداتسیا  وا  ياجب  هدروخ و  ار  وا  واگ  هلیوط  رد  هک  ریش  نآ  اب  یئاتسور  هک  دنکیم  راتفر  وحن  نامه  هب  ماقم 

رب دیلامیم  تسد  واکجنک  نآ  بش  تسجیم  ار  واگ  واگ  يوس  روخآ  هب  دـش  یئاتـسور  تسـشن  شیاج  رب  دروخ و  شواگ  ریـش  تسبب 
ناز خاتـسگ  نینچنیا  يدش  نوخ  لد  يدیردب و  شاهرهز  يدب  نوزفا  ینـشور  را  ریـش  تفگ  ریز  هاگ  الاب  هاگ  ولهپ  تشپ و  ریـش  ياضعا 

دوب رکفتم  هب  ار  دوخ  هک   ) یصاخشا دینیبیم  یهاگ  هکنیا  مدرادنپیم  واگ  بش  نیا  رد  واک  مدراخیم 
دروم ار  ادخ  دنریگیم و  ءازهتـسا  هب  درادرب  رد  ار  ادـخ  يانعم  امیقتـسم  هک  ار  میهافم  نآ  یتح  ار  یهلا  میهافم  و  دـناهدومن ) فورعم  ن 

شکرابم نانخس  رگید  هغالبلاجهن و  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تهج  نادب  تسا . یبوبر  ماقمب  لهج  زا  یشان  دنهدیم ، رارق  راکنا 
روطب ار  یبلاطم  ریـسفت  حیـضوت و  تسا . هدومرف  نایب  ناسنا  ناهج و  ادـخ و  عوضوم  هس  هراـبرد  ار  یتیمها  اـب  رایـسب  قئاـقح  تاـیعقاو و 

نینموملاریما هاگدید  زا  روبزم  عوضوم  هس  هرابرد  حورـشم  قیقحت  يارب  دـنناوتیم  دـنمجرا  ناگدـننکهعلاطم  میوشیم و  رکذـتم  لامجا 
مالـسلاهیلع بلاـطیبا  نبیلع  هاگدـید  زا  ناـسنا  ناـهج و  ادـخ و  دـنیامرف . یـسررب  ار  ریـسفت  همجرت و  نیا  تادـلجم  رگید  مالـسلاهیلع 

اعومجم كاپ  ترطف  نادجو و  میلس و  لقع  تسا ، هتفرگ  تروص  هغالبلاجهن  رد  روبزم  عوضوم  هس  هرابرد  هک  یئاهلالدتسا  فیـصوت و 
هـس هب  طوبرم  تایعقاو  قیاقح و  اب  یلومعم  یقطنم  ياههار  زا  رتمکحم  رتالاب و  یقرط  اب  ار  هدـننک  یـسررب  هعلاطم و  هدـش ، راـکب  تسد 

- مکی مسق  دندرگیم : میـسقت  یـساسا  مسق  راهچ  رب  ادـخ  هرابرد  هغالبلاجـهن  نانخـس  یلک  روطب  دـنراذگیم . سامت  رد  روبزم  عوضوم 
تسا ك سدقا  تاذ  نآ  لالج  لامج و  فاصوا  هدننکوگزاب  تقیقح  رد  هک  تسا  يدنوادخ  خماش  ماقم  تاصتخم  نایب 

تفـص نیرتيرورـض  هک  تسا  قلطم  لماک  موهفم  هب  هبناج  همه  هجوت  تاصتخم ، نیا  تخانـش  هار  تسین و  حرطم  یئادخ  اهنآ  نودـب  ه 
هب هک  تسار  يادخ  رم  ساپس   ) لزا همیظع و  لک  فشاک  لضف و  همینغ و  لک  حنام  هلوطب ، اند  هلوحب و  الع  يذلا  هللادمحلا  دننام  تسوا 

تـسا وا  تسا ، کـیدزن  تادوجوم  همه  هب  شراـگدرورپ  تیاـنع  ناـسحا و  اـب  یتـسه و  ناـهج  همه  زا  رتـالاب  شیبوبر  هطلـس  تردـق و 
رخالا هلبق و  ءیـش  نوکیف  لبق  هل  نکی  مل  يذـلا  لوالا  تخـس ). يانگنت  گرزب و  هثداح  ره  هدـننک  فرطرب  لضف و  دوس و  ره  هدنـشخب 
دوجو يزیچ  وا  سدقا  تاذ  زا  شیپ  ات  تسا  هدوبن  یلبق  چیه  وا  يارب  هک  تسا  لوا  تاذ  نآ  ادخ   ) هدعب ءیـش  نوکیف  دعب  هل  سیل  يذـلا 

ره قوفام  بجاو  تاذ  نآ  ینعی  دشاب ). هتـشاد  دوجو  وا  زا  دعب  يزیچ  ات  درادن ، دوجو  يدـعب  وا  يارب  هک  تسا  رخآ  نآ  و  دـشاب ، هتـشاد 
هک یتقلخ  هلیسوب  هک  ار  يادخ  رم  ساپـس   ) هتجحب مهبولقل  رهاظلا  هقلخب و  هقلخل  یلجتملا  هللادمحلا  دوش . روصت  هک  تسا  ءاهتنا  ءادتبا و 
هک هغالبلاجهن  زا  رگید  تالمج  رد  نینچمه  تسا ). راکـشآ  نانآ  ياهلد  رد  ینورد  تجح  اب  هدومن و  یلجت  شتاقولخمب  تسا ، هدومرف 

یقطنم تافیرعت  لیبق  زا  تافیـصوت  نیا  مینادیم  هکنانچ  و  دیامنیم . فیـصوت  نشور  تانایب  اب  ار  يدنوادخ  هقلطم  تردق  قلطم و  ملع 
ومعم

رد هک  هغالبلاجـهن  تالمج  هب  رظن  اب  مه  یلقع و  رظن  زا  مه  اریز  دـشاب ، يدـنوادخ  تاذ  هرابرد  یحیـضوت  اـهنآ  زا  روظنم  هک  تسین  یل 
دـشر ياهناسنا  هطبار  درک ، میهاوخ  نایب  يدعب  ثحبم  رد  هکنانچ  هکلب  تسین  تخانـش  لباق  یهلا  سدقا  تاذ  تسا ، هدمآ  ددعتم  دراوم 
همظع ردقت  و ال  هلمجنآ : زا  نامیا . يورین  اب  هتـسیاش  ياهلد  رد  تسا  وا  یلجت  تسا ، هدومرف  ع )  ) نینموملاریما هک  روطنامه  ادـخ  اب  هتفای 

نم اربملا  رکفلا  لواح  هتردـق و  عطقنم  كردـتل  ماهوالا  تمتر  اذا  يذـلا  رداقلا  وه  نیکلاهلا . نم  نوکتف  کـلقع  ردـق  یلع  هناحبـس  هللا 
یف لوقعلا  لخادم  تضمغ  هتافـص و  هیفیک  یف  يرجتل  هیلا  بولقلا  تهلوت  هتوکلم و  بویغ  تاقیمع  یف  هیلع  عقی  نا  سواسولا  تارطخ 

هناب ال هفرتعم  تهبج  ذا  تعجرف  هناحبـس  هیلا  هصلختم  بویغلا  فدس  يواهم  بوجت  یه  اهعدر و  هتاذ  ملع  لوانتل  تافـصلا  هغلبتال  ثیح 
. تشگ یهاوخ  ناگدنوش  كاله  زا  اریز  نکم ، يریگهزادنا  دوخ ، لقع  هزادناب  ار  يدنوادخ  تمظع   ) هتفرعم هنک  فاستعالا  روجب  لانی 
زا صلاخ  هدـش و  دـیرجت  رکف  دـنک و  كرد  ار  وا  تردـق  تیاـهن  دـهاوخب  یناـسنا  ماـهوا  هاـگره  هک  تسا  قلطم  ياـناوت  نآ  دـنوادخ ،

تافص ا تیفیک  تفایرد  يارب  قایتشا  اب  اهلد  دبایرد و  ار  وا  تاذ  یهلا  توکلم  بویغ  قامعا  رد  دهاوخب  اههسوسو  تانایرج 
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فاصوا هک  یماقم  هب  وا  تاذ  تخانـش  يارب  دهاوخب  قیقد  فیرظ و  رایـسب  ذوفن  اب  اههار  نیرتقیقد  اب  یناسنا  لقع  دـنتفیب و  تیلاعف  هب  و 
نیا دننادرگرـس . بویغ  ياهیکیرات  ياههکلهم  رد  هکیلاـح  رد  دـنارگیمرب  ار  لوقع  نآ  دـنوش ، دراو  درادـن ، ار  نآ  هب  ندیـسر  یئاـناوت 

دـندرگیمرب و تسا  هدـش  هدز  اهنآ  یناـشیپ  رب  در  تسد  هک  یلاـح  رد  دـندوب ، هدرک  تکرح  يدـنوادخ  تاذ  تخانـش  يارب  هک  لوقع 
تخانـش هار  هک  تسا  یتاصتخم  نایب  مود - مسق   … تشگ )  لئان  وا  تفرعم  هنک  هب  ناوتیمن  زیمآ  فلکت  يدعت  اب  هک  دننکیم  فارتعا 

زا نآ  هیفصت  زج  نورد  یگتسیاش  لیـصحت  يارب  یهار  چیه  تسا . سدقا  تاذ  نآ  فاصوا  یلجت  شریذپ  يارب  نورد  ندرک  هدامآ  اهنآ 
یبلطم ادخ  هرابرد  هک  شنانخـس  زا  يدروم  ره  رد  ع )  ) نینخموملاریما هک  تسا  تهج  نیمهب  درادن . دوجو  یناویح  تافاثک  اهیگدولآ و 

، تسا رادروخرب  یبوخب  شنورد  رد  وا  یلاع  یلجت  زا  هک  دـیوگیم  نخـس  يدوجوم  هرابرد  وا  هک  تسا  نشور  الماک  دـنکیم ، ناـیب  ار 
نآ هب  یهار  يداـم  یناویح و  ياـهیگدولآ  زا  يزیچاـن  لاـیخ  یتـح  هک  تسا  هتفرگ  تروـص  ياهیفـصت  ناـنچ  ناـسنا  نیا  نورد  رد  اریز 

یتلا بولقلا  نیا  يوقتلا ، رانم  یلا  هحماللا  راصبالا  يدهلا و  حیباصمب  هحبـصتسملا  لوقعلا  نیا  دیوگیم : هک  ياهلمج  نآ  دـننام  درادـن ،
تبهو

رون نوناک  هب  هک  ینامـشچ  نآ  تساجک  دـناهدش و  نشور  تیادـه  ياهغارچ  اب  هک  یلوقع  نآ  تساـجک   ) هللا هعاـط  یلع  تدـقوع  هللا و 
فاصوا بلس  موس - مسق  دناهدش )؟ هتسب  يدنوادخ  تعاطا  هب  دناهدیشخب و  ادخ  هب  ار  دوخ  هک  یئاهلد  نآ  تساجک  دنرگنیم و  يوقت 

تافیصوت هنوگنیا  هغالبلاجهن  باتک  رد  تسا . یبوبر  سدقا  تاذ  زا  اهتیدودحم ، تاجایتحا و  اهیگتسباو و  هنوگره  ینامـسج و  يدام و 
تسا ترابع  هک  تسا  يرورض  هلاسم  کی  زا  یشان  دهدیم ، یبلـس  فاصوا  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یتیمها  تسا . ناوارف  یبلس 

هک ار  ییاهوگلا  اهیریگهزادـنا و  میهافم و  همه  دـیاب  ادـخ  زا  یحیحـص  تفایرد  يارب  هک  تقیقح  نیا  هب  مدرم  راـکفا  نتخاـس  هجوتم  زا 
ناهج نوگانوگ  ياهدومن  اـب  يرگتروص  زا  تشاذـگ و  راـنک  دـیامنیم ، سکعنم  دوخ  نهذ  رد  ینیع  تعیبط  اـب  طاـبترا  هلیـسوب  یمدآ 

خاش اب  هچروم  لکـش  هب  کشیب  دشک  ینادزی  لکـش  نوچ  ناوتان  فیعـض و  روم  اریز - درک ، بانتجا  ادـخ  ناونعب  يریوصت  يارب  یعیبط 
شیوخ شقن  هدنبنج  ره  كاردا  دشک  ینام  تروص  وا  دتفرگ  ینام  نهذ  رد  دشک  ینارمع  نب  یسوم  هشقن  مه  نابـش  زعم  دشک  یناویح 

چیه هن  دراد و  یگنر  هن  ینزو ، هن  دراد و  یلکـش  هن  دراد ، دوجو  یتقیقح  هکنیا  دننام  یبلـس  تافیـصوت  هک  تسا  هدش  هتفگ  یتساراد  ار 
تیفیک

قلطم دوجو  دننام  تقیقح  هنوگنیا  درادن و  ياهدیاف  چیه  تقیقح  نآ  تخانـش  يارب  یلومعم …  تاروصت  لباق  هن  تسا  سوسحم  هن  ي ،
حرطم ار  ضحم  يدـیرجت  موهفم  کـی  دوـجو ، نآ  زا  تاـنیعت  تایـصوصخ و  هنوـگره  بلـس  اـب  هک  تسا  وا  لاـثما  لـگه و  هفـسلف  رد 
یظفل تاشقانم  زا  رظن  عطق  اب  هک  دنکیم  تابثا  ار  ادخ  دوجو  تیعقاو  ینشور  لیالد  الوا  اریز  تسا ، نشور  ضارتعا  نیا  خساپ  دنکیم .

، تسا هدـش  حرطم  اهناسنا  لوقع  يارب  ادـخ  ناونع  هب  یتیعقاو  لیالد ، نآ  هلیـسو  هب  تسا . هتخاس  عناـق  ار  میلـس  لوقع  هراومه  ياهفرح  و 
راکفا هتیدودحم ، ریاس  ینامسج و  فاصوا  یفن  اب  هدومن  هدش  تفایرد  نآ  ینامـسج  تاصتخم  قوفام  تیعقاو  نیا  هک  تهج  نآ  زا  یلو 

. دراد نایرج  زین  تلادع  دننام  یتایعقاو  رد  یفن  تابثا و  ای  بلس  باجیا و  شور  نیا  درک . یئامنهار  دوجوم  نآ  یقطنم  تفایرد  يارب  ار 
( نوناق قباطم  نایرج  زا  تسا  ترابع  تلادـع  ، ) ددرگیم حرطم  تلادـع  زا  یلاـمجا  فیـصوت  فیرعت و  کـی  تسخن  هک  بیترت  نیدـب 
زا تلادع  تسین ، ضحم  دـنیآ  شوخ  شور  تلادـع  میئوگیم : الثم  دوشیم ، هدافتـسا  یبلـس  تافیـصوت  زا  راکفا  یئامنهار  يارب  سپس 
ادخ دوخ و  نایم  دـنناوتیم  اهناسنا  هک  یطباور  نایب  مراهچ - مسق  دادـن … ، گنر  لکـش و  نزو و  تلادـع  دـشابیمن ، تاساسحا  خـنس 

هب دنزاسب . رارقرب 
هب وا  نامیا  نآرق و  هرابرد  وا  تخانـش  و  دوب . نآرق  زا  ياهتفای  مسجت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یمالـسا ، مولع  نارظن  بحاص  همه  قافتا 
هب ار  ادخ  یکیدزن  وا  عطق  روطب  اذـل  دوشیم ، نشور  یبوخب  راوگرزب  نآ  نانخـس  رد  مسجت  نیا  هدوب و  العا  دـح  رد  نآ  تایوتحم  مامت 
ره تسا  امـش  اب  وا  و   ) متنک امنیا  مکعم  وه  و  میرتکیدزن ). وا  هب  ندرگ  گر  زا  ام  و   ) دـیرولا لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  هیآ و  قباطم  دوخ 
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ادخ اب  ار  دوخ  میقتسم  طابترا  مه  هغالبلاجهن  زا  ددعتم  يدراوم  رد  تسا . هتفایرد  ارنآ  يدوهش  نیقی  اب  هتشاد و  داقتعا  دیـشاب ). هک  اجک 
نینچ ياهدید )؟ ار  تراگدرورپ  ایآ   ) کبر تیار  له  هک  دـسرپیم  وا  زا  ینامی  بلعذ  هک  ماگنه  نآ  رد  هلمجنآ  زا  تسا . هداد  حیـضوت 

نامیالا قئاقحب  بولقلا  هکردـت  نکلو  نایعلا ، هدـهاشمب  نویعلا  هکردـت  ال  لاقف : هارت ؟ فیک  و  لاقف : يرا ؟ الام  دـبع  افا  دـهدیم : خـساپ 
اب یلو  دنیبیمن ، ینیع  هدهاشم  اب  اهمشچ  ار  ادخ  دومرف : ینیبیم ؟ ار  ادخ  هنوگچ  دیسرپ : بلعذ  منیبیمن ! هک  ار  يزیچ  منک  تدابع  ایآ  )

علطت مهرئارس و  یف  مهدهاشت  کیلع  نیلکوتملل  هیافکلاب  مهرضحا  کئایلوال و  نیـسنالا  سنا  کنا  مهللا  دباییمرد ). ارنآ  نامیا  قیاقح 
هفوشکم و کل  مهرارساف  مهرئاصب  غلبم  ملعت  مهرئامض و  یف  مهیلع 

رومالا همزا  ناب  املع  کب  هراجتـسالا  یلا  اواجل  بئاصملا  مهیلع  تبـص  نا  كرکذ و  مهـسنا  هبرغلا  مهتـشح  وا  نا  هفوهلم . کـیلا  مهبولق 
روما هب  تیافک  يارب  ناـنآ  نیرترـضاح  یئوت  و  تئاـیلوا ، اـب  اهـسونام  نیرتسوناـم  یئوت  ادـنوادخ ، . ) کـئاضق نع  اـهرداصم  كدـیب و 

. ینادیم ار  نانآ  ياهیئانیب  هزادـنا  یهاگآ . ناشنورد  رد  نانآ  لاح  هب  ینیبیم و  ار  نانآ  نورد  ياهیئاهن  هک  یئوت  وت . رب  ناگدـننکلکوت 
سنا وت  دایب  دزادـنیب ، ناشتـشحوب  ایند  نیا  رد  یئاـهنت  رگا  تسا . وت  رارقیب  هتفیـش و  ناـشیاهلد  راکـشآ و  وت  يارب  ناـنآ  هدیـشوپ  رارـسا 

تست و تسدب  روما  همه  مامز  هک  دـننادیم  نانآ  اریز  دـنربیم ، وت  يوسب  هانپ  دزیر ، ورف  نانآ  رـس  رب  راگزور  بئاصم  رگا  دـنریگیم و 
هزادنا ره  سنا - هطبار  کی  تسا : هدش  حرطم  ریز  رارقب  اهناسنا  اب  يدـنوادخ  هطبار  تالمج  نیا  رد  تست ). ياضق  هب  دنتـسم  اهنآ  ینابم 

لقع یشاب  لقع  هک : تسا  یلک  هدعاق  کی  نیا  اریز  ددرگیم ، رتهدنزاس  رتشیب و  ادخ  اب  يو  سنا  دیازفیب ، یمدآ  تیـصخش  دشر  رب  هک 
و تسین ، ریذپناکما  لقعت  ندروآ  تیلعف  هب  نودب  نآ ، هوکـش  تمظع و  لقع و  اب  سنا  لامج  یبای  ار  قشع  يدرگ  قشع  لامک  یناد  ار 

دنوادخ اب  سنا  يارب  ياهطبار  چیه  تسا . لاحم  قوشعم  هبذاج  هب  دورو  نودب  قشع  تذل  یئابیز و  كرد 
هک یتقو  تقیقح  رد  درادـن ، دوجو  دنـشابیم ، يدـنوادخ  فاصوا  زا  یئاـههنومن  هک  یناـسنا  هیلاـع  فاـصوا  زا  يرادروخرب  زج  لاـعتم 
رب رظان  نیب و  قح  رابدرب و  دشاب ، راکتـسرد  وگتـسار و  قداص و  دشاب ، لداع  دیاب  ناسنا  ینعی  دریگب ، سنا  ادخ  اب  دیاب  ناسنا  میئوگیم :

. دنادب یگدنز  تاظحل  نیرخآ  ات  شالت  يارب  لوقعم ) تایح   ) ءزج ار  ینیب  ناهج  ملع و  دشاب ، اهدهعت  هب  هدـننکءافیا  نتـشیوخ و  لامعا 
لیلد ادـخ  رب  هیکت  : ) دـیوگیم هک  ینیمز  برغم  نارکفتم  زا  یـضعب  رادـنپ  ندوب  چوپ  هک  تسا  سنا  هطبار  يانبم  نیا  هب  یفاـک  هجوت  اـب 

ای دنمهفیمن  نانیا  دنـسانشیم . ار  یناسنا  تمظع  هن  دناهتفایرد و  حیحـص  روطب  ار  ادخ  هن  نانیا  ددرگیم . راکـشآ  یبوخب  تسا ، یناوتان 
اب دزاسیم و  نشور  ار  یناسنا  يالاو  داعبا  اهورین و  نآ ، ياههعـشا  هک  تسا  هبذاج  رون و  نوناک  نآ  دننام  ادخ  هک  دنمهفب  دـنهاوخیمن 

ندیـسر تیلعف  هب  ینعی  ادـخ  اـب  سنا  سپ  دریگیم . تفلا  سنا و  وا  اـب  دوریم و  شیپ  یهلا  تیبذاـج  هقطنم  رد  اـهنآ  ندیـسر  تیلعف  هب 
هکنانآ دنـشابیم . لامک  هب  ندش  بذج  لماع  اهنآ  همه  هک  دهعت  ساسحا  قدص و  لدع و  تردق و  ملع و  دننام  یناسنا ، یلاع  تازایتما 

دیسرپب آ نانآ  زا  رگا  هک  دنتسه  یناسک  نامه  دنتسین ، ادخ  اب  تفلا  سنا و  يوجتسج  رد  ایند  نیا  رد 
يارب یخـساپ  دیراد ؟ تفلا  سنا و  دنک ، ریـسفت  دناوتیم  یعقاو  قطنم  يور  زا  ارنآ  فده  امـش و  یگدنز  هک  لوقعم ) تایح   ) اب امـش  ای 

ینک ام  زا  یلاوس  یئایب و  زورما  هک  تسا  هدرک  اهر  ارت  لماک  هجلاعم  نودب  هک  یناتـسرامیب  نآ  تسا  اجک  هک  داد  دنهاوخن  نیا  زج  امش 
تابن و دامج و  زا  رترب  يدوجوم  اب  سنا  ناکما  رکفب  دـنناوتیمن  زگره  نانیا  یهدـب ! هولج  كوکـشم  ار  اـم  هدـش  باـختنا  یگدـنز  هک 

دوخ نآ  تفلا  سنا و  لباق  يانـشآ  هک  دنمهفب  ات  دناهدیـشیدنین ، ناشدوخ  هرابرد  زگره  اریز  دنتفیب ، ناشدوخ  دـننام  یئاهناسنا  ناویح و 
اهیتسپ هعفاد  هوق  دنکیم ، ادیپ  دشر  دوخ )  ) تیـصخش هزادنا  ره  هک  تسا  یلک  هدعاق  کی  نیا  تسا . مادک  دوخ  نآ  زا  هناگیب  تسیک و 
هکنانچ دـننکیم ، تاـبثا  رتشیب  هتفاـی  دـشر  تیـصخش  يارب  ار  دوخ  یگناـگیب  هدومن و  عفد  دوخ  زا  ار  وا  لذر  تسپ و  مدرم  اـهتلاذر و  و 
ناسنا هک  تسا  نیا  رگید  یلک  هدعاق  کی  دـنیامنیم . بذـج  دوخب  رتشیب  ار  وا  لامک  تمظع و  اب  ياهناسنا  تالامک و  اهتمظع و  هبذاج 

رگا اریز  دنک . یگدـنز  رود  روجهم و  یناسنا  تالامک  اهتمظع و  زا  ار  يرمع  هدـیرب و  اهتلاذر  اهیتسپ و  زا  دـناوتیمن  هک  تسا  يدوجوم 
امک اهتمظع و  تیبذاج  هک  تسا  نآ  زا  فشاک  دوخ  دشاب ، هدوب  اهنآ  زا  ترفن  یهاگآ و  يور  اهیتسپ  زا  ندیرب  نیا 
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هب یئاهنت  ناج ز  یمهرم  اغیرد  يا  تسا  درد  لامالام  هنیـس  دـیوگیم : هک  ظفاح  دـناشکیم . دـنکیم و  کیرحت  دوخ  يوسب  ار  وا  تال 
هبذاج رد  نتفرگ  رارق  ددصرد  اذل  دهدیم ، ناشن  یبوخب  لذر  تسپ و  مدرم  اهتلاذر و  اهیتسپ و  زا  ار  وا  یگدیرب  یمدمه  ایادخ  دمآ  بل 

ونز تخاس و  دیابب  رگید  یملاع  تسدب  دیآیمن  یکاخ  ملاع  رد  یمدآ  دـیوگیم : هدـمآرب و  هتفای  دـشر  ياهناسنا  تالامک و  اهتمظع و 
، دـنتفیب تکرح  هب  وا  تافـص  وا و  هبذاـج  رد  دـنناوتب  رگید  ياـهناسنا  دـنک و  تکرح  ون  ناـهج  نیا  رد  وـن  زا  دـیاب  هک  یمدآ  نیا  یمدآ 

ریـس يدوعـص  طخ  رد  اجنیا  ات  ظفاح  یمغیب  یماخ  هن  يزوسناهج  دـیاب  يورهر  تسین  هار  يدـنر  يوک  رد  ار  زاـن  ماـک و  لـها  تسیک ؟
رد مرآ  رب  ات  رشب  زا  مریمب  رگید  هلمح  مادم : يورهر  نیا  اب  دیوگب : دهدب و  همادا  ار  دوعص  نیا  انالوم  دننام  هکنآ  ياجب  سپـس  دنکیم ،

موش نآ  دیان  مهورد  نآ  هچنآ  موش  نارپ  کلم  زا  رگید  راب  ههجو  الا  کلاه  ءیش  لک  وجز  نتـسج  مدیاب  مه  کلم  زا  رپ  لاب و  کئالم 
هدیرب و اهنآ  زا  هک  دریگیم  ار  یلماوع  نآ  غارـس  ددرگیمرب و  ظفاح  ایوگ  نوعجار  هیلا  انا  مدیوگ  نونغرا  نوچ  مدـع  مدرگ  مدـع  سپ 

زک میهد  يدنقرمس  كرت  نادب  رطاخ  ات  زیخ  دیوگیم : و  دوب ! هتفر  ون  مدآ  تیبذاج  غارسب 
، ادـخ اب  سنا  يانعم  سپ  دـشاب  هدوب  يزاجم  ياهقوشعم  يدنقرمـس  كرت  زا  شدوصقم  رگا  هتبلا  یمه  دـیآ  نایلوم  يوج  يوب  شمیـسن 

نتخاـس هارمه  زا  تسا  تراـبع  هطبار  نیا  یقطنم - لـکوت  هطبار  ود - یتخبدـب . تبکن و  زا  سرت  يارب  طـقف  اـناوت  دوجوم  کـی  اـب  سنا 
ربارب رد  ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  ره  متـسیس  ندوب  زاب  هب  داقتعا  اب  یگدـنز ، لوقعم  ياهفدـه  هب  ندیـسر  يارب  شـشوک  شالت و  تیاـهن 

رد دیامنیم  يرمتـسم  دسریم  ون  ون  يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردنا  ندـش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  يراج - ياهدادـیور 
قودنص ود  دننام  ار  ود  نآ  هک  میرادن  غارس  ناهج  ناسنا و  نایرج  متـسیس  ندوب  زاب  هب  ینادان  زا  رترابررـض  ینادان  چیه  يولوم )  ) دسج

يزاب ارنآ  دیآرب ، قودنـص  ود  نآ  لفق  نتـسکش  غارـس  هب  دیدج  يدادیور  هزات و  یتقیقح  رگا  و  دنکیم ! یقلت  رگیدـکی  يوت  رد  هتـسب 
اب ای  راگزور  دنک  يزاب  هچ  ادرف  هک  راگدرورپ  تاذ  زجب  دنادن  دراد .) رایسب  اههچیزاب  نیا  زا  خرچ  : ) دیوگیم دیامنیم و  یقلت  راگزور 

هدـنهانپ دنتـسین ، يزیچ  هناکدوک  میهافم  زج  هک  قافتا  تخب و  سناش و  فداصت و  هب  ینیبناهج ، یملع و  نیناوق  همهب  یئاـنتعایب  ماـمت 
سا نآ  يارب  طقف  تسا ، نشور  رگن  فرژ  يالقع  يارب  اهنآ  ندوب  ملع  دض  هک  هیاپیب  تاروصت  نیا  دنوشیم .

هطبار يانعم  دزیرگب . دراد ، نآ  هب  هک  یتیـساسح )  ) يژرلآ تهج  هب  ناسنا  ناهج و  ورملق  ود  رد  یهلا  تیـشم  رمتـسم  تلاـخد  زا  هک  ت 
نیناوق ءازجا و  يارجم  زا  هک  یناگدـنز  رد  هشیدـنا  راک و  رب  یمدآ  یئاناوت  رـصنع  - 1 تسا : رـصنع  ود  زا  بکرم  ادـخ  اب  یقطنم  لکوت 

رظن اب  هک  تسا  یعیبط  ینیوکت و  لکوت  رصنع  نیا  دیآیم . دوجوب  یمدآ  تیدوجوم  رد  دنتسه ، يدنوادخ  تیـشم  هاگهولج  هک  تعیبط 
لکوت يرایتخا  رصنع  - 2 دزاسیم . طوبرم  ادخ  اب  ار  وا  هشیدنا ، راک و  رب  یمدآ  یئاناوت  لماوع  همه  رمتـسم  یمئاد و  ددجت  تکرح و  هب 

راک و رب  ندوزفا  بجوم  نیمه  دوخ  هک  زاب  متـسیس  اب  ناهج  ناسنا و  ورملق  رد  هشیدنا  راک و  ندـمآ  دوجوب  ساسحا  زا  تسا  ترابع  هک 
تمکح و يور  زا  زاب  متـسیس  نیا  رد  يدـنوادخ  تیقالخ  ضیف و  هکنیا  هب  داقتعا  اب  ناـسنا  و  هدوب ، هبناـج  همه  هناـهاگآ و  ياههشیدـنا 

هار دوخ  هب  يدیمون  سای و  چیه  اهتیلاعف  نتـشگ  یثنخ  اههشیدنا و  ياطخ  اههتـساوخ و  فالخ  اب  ندش  ورایور  رد  تسا ، ضحم  تلادـع 
، طقف طقف و  دراد ، دوجو  ندش  ناسنا  يارب  هک  یلماوع  همه  زا  رظن  عطق  اب  هک  دنک  اعدا  یـسک  رگا  مولعم - اب  ملاع  هطبار  هس - دهدیمن .

دنیبیم ار  وا  ینورب  ینورد و  ياهتیلاعفو  اههدیدپ  تانکس و  تاکرح و  همه  یلعا  دوجوم  نآ  دنوادخ ، هک  تقیقح  نیا  كرد 
یتقیقح نیا  تسا . هتفگن  فازگ  هب  یبلطم  دـیامن ، میظنت  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  ار  دوخ  یگدـنز  نووش  همه  ناسنا  هک  تسا  یفاـک  ، 

نآ دسرب ، نآ  هب  دناوتیم  رشب  هک  یحطس  نآ  تمظع  كرد  : ) دنیوگیم دناهدرک و  ناعذا  نآ  هب  نیبناهج  نارکفتم  زا  یضعب  هک  تسا 
نیرتالاب هب  ار  وا  دهاوخیم  تسا و  هاگآ  وا  هشیدنا  راک و  تیدوجوم و  همه  رب  نیرب  يدوجوم  هک  دنادب  رـشب  هک  تسا  ریذپناکما  عقوم 

ناهذا : ) دنکیم نایب  نینچ  وا ، یئایربک  ماقم  هب  تفرعم  رظن  زا  دنوادخ  اب  ار  ناسنا  هطبار  رگید  ياهبطخ  رد  راهچ - دناسرب . نکمم  لامک 
هن دنهدیم ، وا  دوجو  هب  تداهش  اهیندید  همه  تسا . ساوح  هب  دنتـسم  شیاهتیلاعف  هک  یلومعم  رعاشم  اب  هن  یلو  دباییمرد ، ار  وا  يرـشب 

تیمک و زا  دیامنیم و  یلجت  یمدآ  نورد  هب  یلاع  كرد  هلیسوب  وا  هکلب  دیامن ، هطاحا  وا  رب  دناوتیمن  يرشب  ماهوا  ینامسج . روضح  اب 
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اهل یلجت  لب  ماهوالا ، هب  طحت  مل  هرـضاحمب ، یئارملا ال  هل  دهـشت  هرعاشمب و  ناهذـلا ال  هاقلتت  دزرویم ). عانتما  تاـمهوت  یئوج  تیفیک 
ار چوپ  تالایخ  تامهوت و  همه  تخانش  هطبار  نیا  تسا . هدشن  هتفگ  هلمج  نیا  زا  رتالاب  ینخس  یـسانشادخ ، هرابرد  اهنم  عنتما  اهب  اهب و 

تابثا و ن نهذ  هنحص  رد  يدنوادخ  تفایرد  هرابرد  ار  نارکفتم  نآ  یماخ  دنزیم و  رانک 
اـهدومن و رگید  روصت و  ساـکعنا و  هطبار  ناوتیمن  ار  تخانـش  ورملق  رد  ناـسنا  اـب  ادـخ  هطبار  دـیامنیم . تاـبثا  یبوـخب  دـننکیم  یف 
دومن و ياراد  نم )  ) تفایرد دـننام  هک  تسا  اهناسنا  ياهلد  رد  يدـنوادخ  یلجت  تخانـش  هطبار  هکلب  دومن ، یقلت  نهذ  یعیبط  ياهتیلاعف 
ءازجا و همه  ع )  ) نینموملاریما هک  تسا  نینچ  طابترا  نیا  هب  طوبرم  بلاـطم  یتسه  ناـهج  اـب  ع )  ) یلع هطبار  مود  هورگ  تسین . تروص 
رد دـیامنیم . هیـصوت  ناهج  تخانـش  هب  نآرق ، دـیکا  تاروتـسد  قباطم  دـنکیم و  یقلت  یهلا  تایآ  ار  یتسه  ناـهج  رد  دوجوم  طـباور 

فوفکملا وجلا  عوفرملا و  فقسلا  بر  مهللا  دننام  دیامنیم ، تعیبط  ملاع  ياههدیدپ  قیاقح و  هب  هراشا  هغالبلاجهن  ياهشیاین  زا  یـضعب 
لاح رد  هک  ار  یقیاقح  ناسنا  هک  تسا  ملـسم   … هدش )  يروآعمج  دودحم و  ياضف  و  هتـشارفارب ، نامـسآ  يادـخ  يا  اراگدرورپ ، …  )

دشابیمن و كرد  لباق  اهنآ ، صاوخ  تیوه و  كرد  نودب  هک  دیامنیم  دزـشوگ  ار  اهنآ  تمظع  دوشیم ، رکذتم  ادـخب  دانـسا  اب  شیاین 
خـساپ رد  هک  ینانخـس  رد  دـیامنیم . یفرعم  یمدآ  يارب  لحم  نیرتهب  ار  ایند  نیا  یلماکت ، ياهندـیدرگ  ناکما  یناـسنا و  فیلکت  رظن  زا 

راد اهنع و  فرع  نمل  هیفاع  راد  اهقدص و  نمل  قدص  راد  ایندلا  نا  دراد : دوجو  تالمج  نیا  تسا ، هدومرف  ایند  هدننک  شنزرس 
هاگیاج ایند   ) هللا ءایلوا  رجتم  هللا و  یحو  طبهم  هللا و  هکئالم  یلـصم  هللا و  ءابحا  دجـسم  اهب ، ظعتا  نمل  هظعوم  راد  اـهنم و  دوزت  نمل  ینغ 
هاگیاج دسانشب و  ارنآ  هک  یـسک  يارب  تسا  اهنامرآ  هب  لوصو  هاگیاج  تسا و  هدروآ  ياجب  ارنآ  هک  یـسک  يارب  تسا  تقیقح  قدص و 

ایند نیا  دریگب . نآ  زا  زردنا  هک  یـسک  يارب  تسا  يریگدـنپ  هاگیاج  تسا و  هتـشادرب  نآ  زا  هشوت  داز و  هک  یـسک  يارب  تسا  يزاینیب 
هظحالم هللا ). ءایلوا  هناـختراجت  يدـنوادخ و  یحو  ندـمآدورف  هاـگیاج  یهلا و  ناگتـشرف  هاـگزامن  تسا و  يدـنوادخ  ناتـسود  دجـسم 

لامک دـشر و  هب  لوصو  ددـصرد  هک  یـسک  اب  لامک  هلیـسو  هطبار  ایند  نیا  اب  ار  لماک  ناـسنا  کـی  هطبار  ع )  ) نینموملاریما هک  دوشیم 
داعبا اهورین و  ياراد  هک  یناسنا  اب  طابترا  لاح  رد  تعیبط  ناهج  حوطـس  زا  تسا  تراـبع  هک  اـیند  تقیقح  رد  و  دـیامنیم . یفرعم  تسا 

ایند نیا  رد  دوخ  یگدـنز  زا  ناسنا  هک  تسا  یتشادرب  هب  هتـسباو  نآ  تمظع  شزرا و  هک  تسا  یتیعقاو  لـماکت ، لـماع  هدـنزاس و  رایـسب 
يادوس ارت  نوچ  دونع  يا  یمرج  تسین  ار  نسر  نم  خارف  ياهناهج  دراد  هنگ  هچ  خاک  یتستفر ز  هاـچ  نورد  وت  دـیوگیم : يولوم  دراد .

هفسالف و زا  کی  چیه  هک  دراد  هرامش 133  هغالبلاجهن ج3  رد  رگید  ياهلمج  ع )  ) نینموملاریما دوبن  الابرس 
اهقب و واف  اهیف  هسفن  عاب  لجر  نالجر : اهیف  ساـنلا  تسا  هتفگن  اـیند  اـب  ناـسنا  هطبار  هراـبرد  تمظع  اـب  ياوتحم  نیا  هب  ياهلمج  ءاـمکح 

كاله ارنآ  دـنتخورف و  ایند  نیا  رد  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  مکی  فنـص  دنفنـص : ود  رب  ایند  نیا  رد  مدرم   ) اهقتعاف هسفن  عاـتبا  لـجر 
باتک دـلجم  کی  هب  رـصتخم  هلمج  نیا  ریـسفت  دـنتخاس ). دازآ  ارنآ  دـندش و  کـلام  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناـسک  مود - فنـص  دـنتخاس 

وا یتسین  یتسه و  ینعی  دـشابن  تعبط  زا  هاگآان  ءزج  کی  یمدآ  تایح  رگا  دـیوگیم : دوش . هداد  حیـضوت  یبوخب  هک  دراد  زاین  لقتـسم 
لامک دشر و  ریـسم  رد  ار  نآ  دریگب و  هدننک  دوبان  ربج  زا  ار  دوخ  یناسنا  تیـصخش  دیاب  دشابن ، فدهیب  لصایب و  تعیبط  هاگیزاب  رد 

اهیتسپ و هک  هغالبلاجـهن  زا  تالمج  نآ  رد  و  دـنک . یط  ار  دوخ  یگدـنز  يالعا  فدـه  هار  ریذـپان ، عاطقنا  يوپاکت  اـب  هک  دزاـسب  دازآ 
هب لوصو  هاگیاج  ارنآ  هک  تسا  ایند  اب  مدرم  طابترا  ياهیراجنهان  اهیتسپ و  دوصقم  تقیقح ، رد  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  اـیند  ياـهیراجنهان 

روهطوغ ناـنچ  اـیند  یبسن  ياـیازم  رویز و  رز و  رد  ار  دوخ  دـنهدیم و  رارق  شتـسرپ  دروم  ارنآ  دـننکیم و  یقلت  یگدـنز  قلطم  فدـه 
نا اب  ار  نینموملاریما  هطبار  هک  تسا  یبلاطم  موس  هورگ  تسین . ینادواج  تایح  کی  همدقم  ایند  نیا  یئوگ  هک  دنزاسیم 

میـسقت دـنچ  میهدـب . رارق  یـسررب  دروم  ع )  ) نینموملاریما هاگدـید  زا  یعیبط  روطب  ار  ناسنا  هک  تسا  مزال  تسخن  دـیامنیم . نایب  اهناس 
رب مدرم  : ) تسا هدومرف  يدنب  میـسقت  نینچ  ار  ناسنا  اههبطخ  زا  یکی  رد  مکی - میـسقت  دوشیم : هدید  هغالبلاجـهن  رد  ناسنا  هرابرد  مهم 

تراقح و رگم  دنرادن ، نیمز  يور  رب  داسفا  زا  ندیزگ  يرود  نتفر و  رانک  يارب  یتلع  چیه  هک  دنتسه  یناسک  مکی - مسق  دنمـسق : راهچ 
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هدیـشک و ریـشمش  هک  دنتـسه  یناسک  مود - مسق  یلام . تاناکما  نتـشادن  اقب و  رد  عزانت  نادیم  رد  دورو  يارب  ریـشمش  يدنک  یناوتان و 
يرگهطلس ندروآ  تسدب  يارب  رازراک  هدامآ  ار  دوخ  هدومن ، جیسب  ار  دوخ  هدایپ  هراوس و  هتخاس و  راکـشا  ار  دوخ  ینورد  رـش  يدیلپ و 

لابند هب  لالج ) تمـشح و  زاربا  يارب   ) یئاهبـسا دنیابرب ، ایند  زا  یلانم  ولام  هکنیا  يارب  هچ ؟ يارب  دـناهتخاس ، دوبان  ار  دوخ  نید  هدومن و 
هب هک  یئایند  نینچ  تسیدـب  يالاک  هچ  دنـشکب . هدـبرع  هدراذـگ  اپ  ریز  ار  يربنم  راتفگ  رد  مدرم  يارب  ءـالتعا  هار  رد  و  دنـشکب ، دوخ 

مـسق يرادیمرب ! تسد  تسا ، هدرک  هدامآ  وت  يارب  دـنوادخ  هک  یئـالاو  تمعن  نآ  زا  ضوع  ناونعب  ینکیم و  يرادـیرخ  تناـج  تمیق 
مع هداد و  رارق  يویند  عفانم  هب  ندیسر  هلیسو  ار  يونعم  يورخا و  لمع  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  موس 

هفایق دنرادیمرب و  هاتوک  ار  ناشیاهمدق  دنهدیم و  ناشن  عضاوتم  ار  دوخ  صخـش  دـننکیمن . یقلت  ترخآ  هب  لوصو  هلیـسو  ار  يویند  ل 
یـشوپ هدرپ  مدرم  نیا  دـنیارآیم . دنتـسه  تناـما  اـفو و  لـها  هکنیا  نداد  ناـشن  يارب  ار  دوخ  سفن  دـنهدیم و  شیاـمن  يدـج  ار  دوـخ 

رب ثعاب  هلیسو  نتـشادن  ناشتیـصخش و  یناوتان  فعـض و  هک  دنتـسه  یناسک  مراهچ - مسق  دناهداد . درارق  تیـصعم  هلیـسو  ار  يدنوادخ 
ناشبوکخیم دـنراد ، هک  يزیچان  تلاح  نامه  رد  لئاطو  بابـسا  زا  تیممورحم  یناوتان و  نیا  هتـشگ و  یئوجهطلـس  زا  نانآ  ندـش  راـنک 

هاگحبـص و زا  کی  چـیه  رد  هک  یتروص  رد  دـناهدومن  نت  رب  نایاسراپ  سابل  هتـسارآ و  تعانق  رویز  اب  ار  دوخ  رهاظ  ناـنیا  تسا . هدومن 
ندوب دایب  هک  دراد  دوجو  اهناسنا  زا  يرگید  مسق  درادـن . دوجو  دـنهدب  ناشن  مدرم  هب  دـنهاوخیم  هک  هچنآ  زا  يرثا  ناشیگدـنز  هاگماش 

هدناشوپ و يرگهطلس  رویز و  ورز  زا  ار  نانآ  ناگدید  دنوشیم ، کیدزن  نآ  هب  هظحل  هب  هظحل  هدوب و  ناشراظتنا  رد  هک  یئاهن  تشونرس 
رد نانیا  تسا …  هتخیر  ورف  ناشراسخر  رب  يویند  تایح  هبساحم  يارب  ناور  حوطس  همه  ندش  زاب  زور  زا  سرت  ببس  هب  ار  نانآ  اهکشا 

مهنم ا هرفو و  ضیضن  هدح و  هلالک  هسفن و  هناهم  الا  داسفلا  هعنمی  نم ال  مهنم  فانصا : هعبرا  یلع  سانلا  و  .( ) دنتیلقا
سئبل هعرفی و  ربنم  وا  هدوقی  بنقم  وا  هزهتنی  ماطحل  هنید  قبوا  هسفن و  طرـشا  دق  هلجر  هلیخب و  بلجملاو  هرـشب  نلعملا  هفیـسل و  تلـصمل 

دق ایندـلا . لمعب  هرخلا  بلطی  هرخالا و ال  لمعب  ایندـلا  بلطی  نم  مهنم  اضوع و  هللا  دـنع  کل  اـمم  اـنمث و  کـسفنل  ایندـلا  يرت  نارجتملا 
هدعبا نم  مهنم  هیـصعملا و  یلا  هعیرذ  هللا  رتس  ذـختا  هنامالل و  هسفن  نم  فرخز  هبوث و  نم  رمـش  هوطخ و  نم  براق  هصخـش و  نم  نماط 
کلذ نم  سیل  هداهزلا و  لها  سابلب  نیزت  هعانقلا و  مساب  یلحتف  هلاح  یلع  لاحلا  هترـصقف  هببـس  عاطقناو  هسفن  هلووض  کلملا  بلط  نع 

نینموماریما هک  فیـصوت  نیا   … رـشحملا )  فوـخ  مهعوـمد  قارا  عـجرملا و  رکذ  مهراـصبا  ضغ  لاـجر  یقب  يدـغم و  ـال  حارم و  یف 
رد هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنشور  هتشاد و  نایرج  نوگانوگ ، میهافم  فلتخم و  لاکـشا  اب  تسا ، هدومرف  نایب  اهناسنا  هرابرد  مالـسلاهیلع 

يزیگنا فسا  تیلقا  رد  ناگتفایدشر  دنرانک و  رب  نآ ، ياهورین  تایح و  زا  یقطنم  يرادربهرهب  زا  اهناسنا  تیرثکا  عماوج ، هنارود و  همه 
لامک هگلزنم  ناوراک  زا  هک  تسا  یئاهناسنا  اب  هتفای  لامک  ناسنا  کی  هطبار  هناگراهچ ، ماسقا  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هطبار  دنتـسه .

. دنتسه هدننک  هابت  اهیرگهطلس  تاوهش و  اهیهاوخدوخ و  هاگارچ  رد  ندیرچ  لوغشم  هدنام و  بقع 
هک یتروص  رد  و  دـناهتفرگ . شیپ  رد  یگدـنز  يالعا  فدـه  هگلزنم  ناوراک  هک  تسا  یهار  هب  نانآ  داشرا  میلعت و  هطبار  نیا  ياـضتقم 
هب حالـصا و  رد  شدوجو  داعبا  همه  اب  لماک  ناسنا  زاـب  دنـشابن ، اـهناسنا  تاـیح  محازم  رگا  دـنزروب ، روصق  هار  نیا  رد  تکرح  زا  ناـنآ 

هنایزات دهدیمن ، هار  شمـشچ  هب  ار  تحار  باوخ  دشوکیم و  یگدنز  يالعا  فده  هگلزنم  ناوراک  ریـسم  رد  نانآ  ندروآ  رد  تکرح 
، دوخ اب  ار  نانآ  هطبار  هک  تسا  نانچ  هن  رگم  دتفیم ، هار  هب  نانآ  لابند  زغم ، رد  حالـصا  هشیدنا  نابز ، رب  یهلا  نانخـس  تسدب و  بیدات 
هک دزادـنیب  ياپ  زا  نانچ  ار  نانآ  يرگهطلـس  یگماکدوخ و  یتسرپ و  توهـش  يرامیب  رگا  دـنیبیم و  شتایح  اب  شلکیه  ياـضعا  هطبار 
هک دـنریگب  دوخب  هعماج  ياهناسنا  اب  مداصت  محازت و  هفایق  دـنیامن و  تایح  رد  یگنهامه  بلاطیبا  نب  یلع  یعاـمتجا  لـکیه  اـب  دـنناوتن 

ار نانآ  يدوبان  مکح  هعماج  ياضعا  رگید  تایح  شزرا  ماگنه  نیا  رد  دشابیم ، شیاضعا  رگید  اب  ندـب  زا  دـساف  يوضع  محازت  هلزنمب 
یناسنا جیه  دنکیمن و  عطق  ار  دوخ  وضع  رادناج  لقاع  چـیه  اریز  یـشکمدآ ، يارب  هن  دربیم ، الاب  ار  ع )  ) یلع ریـشمش  دـنکیم و  رداص 

هقطنم ح تیعونمم  هک  هاگآ  ناسنا  چیه  دنیبیمن و  دوخ  رد  تسا ، گرم  یگدنز و  قلاخ  صوصخم  هک  ار  توم  تایح و  قح  یهلا 
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هقطنم تیعونمم  هدننک  تابثا  دوخ  یلع  تسد  رد  هدش  هتـشارفارب  ریـشمش  هکلب  دوشیمن ، کیدزن  هقطنم  نآ  هب  دـنادیم ، ار  اهناسنا  تای 
نوخ منت  كولمم  هن  محور  کلام  منزیم  قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ  بابلالا : یلوا  ای  تایح  صاصقلا  یف  مکل  هک و  تسا  اهناسنا  تاـیح 

رد اـهناسنا  هراـبرد  مود  میـسقت  یتـسین  نم  هدرک  یقح  نآ  یتـسیلوم  فک  هدـیراگن  وت  ارم  غیم  درب  اـج  زا  یکداـب  ارم  غیت  رهوج  دـشوپن 
رظن زا  ار  نایمدآ  میـسقت  نیا  رد  دـهدب . حیـضوت  اهناسنا  اب  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هطبار  دـناوتیم  زاب  هک  دوشیم  هدـید  هغلابلاجـهن 

یحور یعیبط و  ینابم  تایح و  یقیقح  نتم  ياضتقمب  هک  دنتـسه  یناسک  مکی - مسق  دـنکیم : حرطم  تاـیح  یلاـع  ياهفدـه  رد  شـالت 
ریـسم رد  شالت  وپاکت و  رد  طقف  ار  يدنوادخ  تیبذاج  رد  دورو  و  هللا ) ءاقل   ) يدنوادخ رادید  نانیا  دـنربیم . رـسب  شالت  وپاکت  رد  نآ ،
يوسب شالت  وپاکت و  رد  اهنت  وت  عطق  روطب  ناسنا ، يا   ) هیقالمف احدـک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  اـی  دـننیبیم : لوقعم ) تاـیح  )

شارتیم و هر  نیردـنا  یگتفخ  زا  هب  هدوهیب  شـشوک  یگتفـشآ  نیا  رای  دراد  تسود  تشگ ). یهاوخ  لئان  وا  زا  رادـید  هب  تراگدرورپ 
راو م فسوی  هریخ  دیدپ  ملاع  رد  تسین  هنخر  هچ  رگ  شابم  غراف  یمد  رخآ  مد  ات  شارخیم 

هب هقالع  كاپ و  یتین  دزویم . نانآ  ياهلد  رد  دیما  زا  یمیـسن  هراومه  هک  وردنک  دنتـسه  یناگدنیوج  مود - مسق  يولوم )  ) دیود دـیابي 
، دراد نآ  هب  زاین  لوقعم ) تایح   ) فده هک  تکرح  رد  تعرـس  تیدج و  هب  هزادنا  نآ  هب  یلو  دنراد ، لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  تکرح 

ناوراک نآ  زا  نانچ  هن  دناتکرح و  رد  لوقعم ) تایح   ) رگوپاکت ناوراک  نایم  رد  هن  هک  دـنلاحلا  طسوتم  یمدرم  نانیا  دـنرادن ، یهجوت 
هک دنتـسه  یناسک  موس - مسق  دراد . دوجو  یگدنز  كانلوه  بادرگ  زا  نانیا  تاجن  رب  يدیما  دننیبن . ارنآ  زا  مه  يدرگ  یتح  هک  دنرود 

ياهرادنپ اب  ار  لقع  دندرگیم ، یناج  دنهدیم و  ناج  دنرخیم ، يدـیلپ  تحاقو و  دـنهدیم و  ار  یناسنا  ياهـشزرا  تلیـضف و  ياهورین 
دنهاوخ هابت  دـناهتخاس ، روهلعـش  ار  نآ  دوخ  تسد  اب  هک  یـشتآ  رد  نانیا  دـننکیم ! هلدابم  یناویح  تالیامت  اـب  ار  نادـجو  و  ساـسایب ،

ردارب ای  دنمسق : ود  رب  مدرم  کلام ، يا  - ) اهناسنا هرابرد  موس  میسقت  يوه ) رانلا  یف  رصقم  اجر و  ءیطب  بلاط  اجن و  عیرس  عاس  : ) تشگ
هک تسا  قیاـقح  نآ  زا  یکی  میـسقت  نیا  قلخلا ) یف  کـل  ریظن  وا  نیدـلا  یف  کـل  خا  اـما  .( ) تقلخ رد  وت  عوـنمه  اـیو  دنتـسه  وـت  ینید 

مینادیم ك تسا . هدومن  نیمات  تسا ، مالسا  زا  یمسجت  هک  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تیصخش  ندوب  ینادواج 
تـسرد رگا  دنتـسه . دازآ  مه و  ردارب  ربارب و  اهناسنا  دـیوگیم : هک  تسا  لوا  هدام  نامه  رـشب  قوقح  یناهج  هیمـالعا  هداـم  يانبم 30  ه 

اب دنکیم ، میسقت  ار  اهناسنا  هک  قوف  هلمج  رد  اصوصخم  رتشا ، کلام  نامرف  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ددرگیم  نشور  دوش  تقد 
کی ياراد  یناسنا  عون  هک  دـنکیم  دزـشوگ  انمـض  دـیامنیم ، حیرـصت  نآ  قوقح  تایح و  شزرا  رد  ار  یناسنا  عون  دارفا  يواست  هکنیا 

يالعا فدـه  يوس  هب  تکرح  رد  هک  دنتـسه  یماکحا  دـیاقع و  هب  دـقتعم  عون  نیا  زا  يدارفا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  یناـمرآ  میـسقت 
نتساخرب نید ؟ تسیچ  دنراد - زین  یهاگآ  دوخ  ناج  زا  دنناسنا ، هکنیا  هفاضاب  نانیا  دنرادیمرب . ماگ  دهعت  ساسحا  یهاگآ و  اب  یگدنز 

رب رتشا  کلام  نامرف  تیمها  اب  رایـسب  تازایتما  زا  یکی  هتکن  نیا  يروهال ) لابقا   ) كاـپ ناـج  دوخ  زا  ددرگ  هگآ  هک  اـت  كاـخ  يور  زا 
مکح هک  نآ  راکبان  تواضق  طارقس و  نایم  یقرف  هتفرگ ، رظن  رد  ار  اهناسنا  ضحم  تعیبط  هنافساتم  هک  تسا  رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا 

نب یـسوم  مر ! میکح  رادمامز  لروا  كرام  هک  تسا  ناسنا  هزادـنا  نامه  قوقح  هیمالعا  نیا  رد  نورن  دراذـگیمن ! دـنداد ، شمادـعا  هب 
اسم روطب  ناسنا ، دض  رلتیه  ناسنا و  کنالپ  سکام  دنرادروخرب و  ناسکی  هب  هیمالعا  نیا  زا  توغاط  نوعرف  نارمع و 

حاورا هدننک  هابت  ناگدنسیون  هک  ددراد  هیمالعا  نیا  رد  ار  تیصخش  هفایق و  نامه  وگوهروتکیو  دنشابیم ! هیمالعا  نیا  داوم  لومشم  يو 
، دـیزی و  ع )  ) نیـسح لهجوبا ، يرافغ و  رذوبا  شورف ، تیـصخش  صاعلا  نبرمع  رتشا و  کلام  هیواعم ، و  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  يرـشب !

رادقم نامه  ياهفرح  نانادقوقح  هک  مینادیم  ام  دنرـشب ! قوقح  یناهج  هیمالعا  لومـشم  توافت  نودب  عامتجا  لباق  ریغ  دادـضا  نیا  همه 
لهج زا  یشان  درومیب و  هدنخ  ود  ره  یلو  هیمالعا ، لوا  هدام  زا  ياهفرح  نانیدتم  هک  داتفا  دنهاوخ  هدنخ  هب  میئوگیم ، هک  ینخس  نیا  زا 

هک یعقاو  نیدـتم  هب  ياهفرح  نیدـتم  کی  هک  هنوگناـمه  تسا . يوقت  تفارـش و  تلیـضف و  هفاـضا  هب  ناـسنا  ناـسنا و  ضحم  تعیبط  هب 
يدـنوادخ تیـشم  هاگ  هولج  هک  تایح  شزرا  هک  دـمهفیمن  یهلا ) یناسنا - لوصا  نیرتیلاع  اب  هدـش  هتفکـش  ناـسنا  زا  تسا  تراـبع  )
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ار قوقح  يانبم  هک  ياهفرح  نادقوقح  کی  درک ، بلـس  یناسنا  عون  زا  ارنآ  قوقح  تایح و  شزرا  دیابن  لیلد  نودب  تسا و  قلطم  تسا ،
یناسنا خیرات  ناسنا ، هرابرد  تاهج  همه  زا  قلطم  يواست  هب  مکح  هک  دهمفیمن  دزاسیم ، راوتـسا  ناسنا  ضحم  یکیزیف  ياهدومن  يور 

شزرا و هتفرگ ، شیپ  ياهفرح  نانادقوقح  تسا  یتدم  هک  تسین  دیجمت  نایاش  راک  کی  نیا  دزاسیم . لدبم  یعیبط  خیرات  هب  ار 
رد یبالقنا  نیشام ، هب  ناسنا  لیدبت  لماع  نیرتیوق  ناونع  هب  هدومن ، کیکفت  نایمدآ  حاورا  قوقح  شزرا و  زا  ار  اهناسنا  ینامسج  قوقح 
زا بالقنا  یعیبط ! خـیرات  هب  یناـسنا  خـیرات  زا  بـالقنا  تیعقوم ؟ نیمادـکب  تیعقوم  مادـک  زا  بـالقنا  دـنروایب ، دوجوب  يرـشب  یگدـنز 

هعطق ناسنا : ندرک  هعطق  ود  نیا  رب  یقطنم  لیلد  چـیه  نونکات  ضحم ! يربج  هلیـسو  هاگآدوخان و  نیـشام  هب  رایتخا  يدازآ و  یهاـگآ و 
رثکادح زج  دناهتشادن . غارـس  یگدنز  يارب  الاو  یفده  هک  اهامنناسنا  نآ  بناج  حیجرت  رگم  تسا ، هدشن  هدید  یقالخا  هعطق  یقوقح و 

شک ناسنا  لومرف  نیا  دوشیم . هصالخ  سباه  ساموت  فورعم  لومرف  رد  هک  یهاوخدوخ  نجل  رد  ندروخهطوغ  تذـل و  زا  يادربهرهب 
یقوقح تیوه  نیع  اهناسنا  ینامرآ  یقالخا  تیوه  میئوگیمن : ام  تسا ) ناسنا  دایـص  ناسنا   ) ای تسا ) ناسنا  گرگ  ناسنا  : ) تسا نینچ 

وج نتخاس  ریذـپ  ناـکما  قوقح  فدـه  تسا و  راوتـسا  یعاـمتجا  يربج  یگدـنز  ياـنبمرب  قوقح  هک  مینادیم  ـالماک  اـم  اریز  تسا ، وا 
هب هعماج  مدرم  کیرحت  هفاضا  هب  بهذـم ، یناحور  دـعب  قالخا و  هکیتروص  رد  تسا ، یعمج  هتـسد  لکـشتم و  یگدـنز  يارب  عاـمتجا 

اهناسنا نآ  رد  ار  نادجو  لقع و  تیوقت  یگدنز و  هب  قشع  یناسنا و  يالاو  ياهشزرا  تلیضف و  هدنزاس  یسایس  یناور و  يدازآ  لیصحت 
هدامآ ا هک 

هیصوت هک  مینکیمن  شومارف  مه  ار  هتکن  نیا  دنشخبیم . ققحت  یناسنا  عون  رد  ار  لماکت  دیما  دنناسریم و  تیلعف  هب  دنتسه ، ندش  ناسن 
قوقح نتفرگ  هدیدان  شفلاخم  موهفم  رشب ، قوقح  یناهج  هیمالعا  هدام  نیتسخن  رب  تفارش ) تلیضف و  اب  حیجرت   ) ندرک هفاضا  داهنشیپ  و 

یناور و دشر  رظن  زا  نادـجو  اب  تلیـضف و  اب  نامیا و  اب  مدرم  حـیجرت  روظنم  هکلب  دـنک ، هابت  ار  رگید  هدام  هک 29  تسین  اـهناسنا  یعیبط 
يرادقم هک  تسا  یگدنز  یچوپ  زا  اهناسنا  نداد  تاجن  هار  رد  هدهاجم  وپاکت و  دشر و  هب  اهناسنا  کیرحت  بجوم  هک  تسا  یتیـصخش 

یچوپ نآ  يور  یمیخض  هدرپ  دنسپ ، سفن  ياهیراب  دنبیب و  و  تهج ) رهب  يراب   ) نک ناینب  لومرف  ردخم و  داوم  اوتحمیب و  ياههسامح 
ملاع دناهنوگ : هس  رب  مدرم  - ) مراهچ میسقت  دنشیدنیب . نارگید  دوخ و  تایح  هرابرد  هچ )!؟ سپس   ) لاوس اب  اهناسنا  دراذگیمن  هدیشک و 

هک دنتسه  ياهدبرع  ره  ورهلابند  هاگآ ، نادجو  هن  دنراد و  یلقعت  هن  زیچان  ياهسگم  دننام  هک  یمدرم  يراگتـسر و  هار  رد  ملعتم  ینابر و 
مکحم نکر  رب  هیکت  تسا و  هتـشگن  نشور  ملع  رون  اب  نانآ  ياهلد  دننکیم ، تکرح  دزویم  هک  يداب  ره  اب  دـیامن ، بلج  دوخب  ار  نانآ 

عاعر ا جمه  و  هاجنلا ، لیبس  یلع  ملعتم  ینابر و  ملاع  هثالث : سانلا  .( ) دنرادن دامتعا  دروم  و 
فنـص اهناسنا : فنـص  هس  هرابرد  یحیـضوت  قیثو ) نکر  یلا  اوئجلی  مل  ملعلا و  رونب  اوئیـضتسی  مل  حـیر ، لک  عم  نولیمی  قعان  لـک  عاـبت 

عومجم ناسنا و  تعیبط و  هرابرد  هک  ار  یتفرعم  هک  تسا  یناسنا  ره  ینابر  ملاع  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  یناـبر - ملاـع  مکی -
مامه هبطخ  زا  دروم  دـنچ  رد  فیـصوت  نیا  ددـنبب . راکب  نارگید  دوخ و  لوقعم ) تایح   ) هار رد  تسا ، هتخودـنا  تاـیهلا  یتسه و  ناـهج 

مهعامـسا اوفقو  دشاب ). هتـشاد  يدوس  نانآ  يارب  هک  دنهدیم  ارف  یمولع  هب  ار  دوخ  ياهـشوگ  يوقت  اب  ياهناسنا  نآ  : ) تسا هدمآ  نینچ 
ءایقتا راربا ، ءاملع ، ءاملحف  راهنلا  اما  و  دنتـسه ). يوقت  لها  راکوکین و  ملاع و  میلح و  یئاهناسنا  نانآ  زور ، رد  اما   ) مهل عفاـنلا  ملعلا  یلع 

ملع و هب  دـیدش  قایتشا  نیقی و  رد  نامیا  و  شمرن ، ياراد  طایتحا  نیع  رد  دـنمورین و  نید  رد  هک  تسا  نیا  نانآ  زا  کی  ره  تامالع  زا  )
یف انامیا  نیل و  یف  امزح  نید و  یف  هوق  هل  يرت  کنا  مهدـحا  همالع  نمف   …  ( ) تدابع رد  عوشخ  يزاینیب و  رد  داصتقا  ملح و  رد  ملع 

جزمی .( ) دزیمآیم رد  لمع  اب  ار  راتفگ  ملح و  اب  ار  ملع   ) هداـبع یف  اـعوشخ  ینغ و  یف  ادـصق  ملح و  یف  اـملع  ملع و  یف  اـصرح  نیقی و 
ار ب ینابر  ملاع  فاصوا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لمعلاب ) لوقلا  ملعلاب و  ملحلا 

دارفا رشب  تفرعم  خیرات  رد  ام  تسا . نهذ  هنییآ  رد  ینیع  ياهدومن  ساکعنا  زا  ریغ  هک  ینورد  یئانـشور  - 1 دنکیم : حرطم  بیترت  نید 
هک دناهدوبن  ینورد  یئانشور  نآ  ياراد  یلو  دناهتخودنا ، دوخ  نهذ  رد  ملع  زا  ار  يدایز  بلاطم  هک  میراد  غارـس  ار  نارکفتم  زا  یناوارف 
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ملع یئانـشور  دشاب . هدوب  يوریپ  لباق  ینوناق  دنروآرد ، یلک  هیـضق  لکـش  رد  ار  نانآ  ینیع  لمع  رگا  هک  دزاسب  نشور  ار  نانآ  یگدنز 
ملع نیا  ایآ  دشابیم . زین  نارگید  یگدـنز  لالتخا  لماع  نانآ و  دوخ  یگدـنز  محازم  یهاگ  هکلب  درادـن ، تبثم  يرثا  اهنت  هن  نانیا  يارب 

یئانـشور یکی  دراد : یئانـشور  هس  ملع  تیهام  دزاسب !؟ هاـبت  ار  ملع  بحاـص  دوخ  راـگزور  دـنک و  هایـس  ار  نارگید  راـگزور  هک  تسا 
يارب دنمدرخ   ) هکنیا هب  نهذ  ندـش  نشور  دـننام  دوشیم ، هدـیمان  مولعم  هک  عوضوم  کی  هب  ندـش  هاگآ  زا  تسا  ترابع  هک  یعوضوم 
هتخاس نشور  تسا ، هدروآ  تسدب  ارنآ  ار  یـسک  نهذ  هک  تسا  یمولعم  دوخ  هعماج  يارب  دنمدرخ  ندوب  دیفم  تسا ) دـیفم  دوخ  هعماج 

هاچب اهنآ ، اب  طاـبترا  عقوم  رد  شیگدـنز  ریـسم  رد  هدومن و  كرد  ار  مولعم  نآ  تاـصتخم  اـهتیعقاو و  یئانـشور  نآ  هلیـسوب  دـناوتیم  و 
وب هدهاشم  لباق  زا  تسا  ترابع  مود  یئانشور  تسا . هدروآ  تسدب  ار  نآ  هک  تسا  یسک  تسد  رد  یغارچ  مولعم  نیا  اریز  دتفین ،

دیفم دوخ  هعماج  يارب  دنمدرخ   ) ملع نیا  هک  یتقو  میدش ، رکذتم  هک  یلاثم  نامه  رد  یئانـشور . نآ  هلیـسوب  ملاع  ینورد  تیدوجوم  ند 
نیا كرد  اب  دـیامن ، كرد  ار  ندوب  دـیفم  هعماج و  درخ و  يانعم  هیـضق  نیا  هب  ملاـع  هک  دـنکیم  راداو  دـیآیم ، دوجوب  نهذ  رد  تسا )

هدنهد لیکشت  رصانع  هعماج و  هرابرد  نینچ  مه  دروآیم و  رد  دوخ  تروصب  ار  نآ  هک  یـشالت  لقع و  يورین  هرابرد  دهاوخیم  قیاقح 
قیاـقح نیا  كرد  دـنک . كرد  یبوـخ  هب  مـه  ار  هعماـج  يارب  ندوـب  دـیفم  شزرا  نـینچمه  نادـنمدرخ ، یئاـمنهار  هـب  ار  نآ  جاـیتحا  و 
هـسیاقم لباق  هعماج  رد  اهنآ  هب  لمع  قیبطت  تاناکما  یملع و  شزرا  رظن  زا  هک  دروآیم  دوجوب  ناسنا  نورد  رد  ار  یناوارف  ياهیئانـشور 

تیمها و رظن  زا  هک  موس  یئانـشور  دشابیمن . تسا ) دیفم  هعماج  يارب  دـنمدرخ   ) روبزم هیـضق  دوخ  دودـحم  رایـسب  زیچان و  یئانـشور  اب 
دراو حور  هنحـص  هب  هدرک و  روبع  نهذ  هاگـشیالاپ  زا  هک  بان  تایعقاو  شریذپ  ساسحا و  زا  تسا  ترابع  تسا ، مهم  هداعلاقوف  شزرا 

نآ هکلب  تسا ، هدوب  نآ  راظتنا  رد  هک  هدرک ، فرطرب  دوخ  زا  ار  یـصقن  اهنت  هن  مولعم ، ندروآ  تسدب  اب  یناسنا  حور  یئوگ  تسا . هدـش 
هج ناسنا و  هب  دعب  نامه  اب  وا  یتسیاب  هک  دهدیم  ناشن  ناسنا  زا  يدعب  دننام  ار  دوخ  هتخاس ، نشور  ار  حور  ياضف  بان ، تایعقاو 

رد دوجوم  طباور  تعیبط و  ءازجا  نتخاـس  سکعنم  هک  یعیبط  مولع  رد  هنوگچ  ینورد  یئانـشور  نیا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  درگنب . نا 
یئانـشآ هکنیا  هب  رظن  اب  ضارتعا  نیا  خـساپ  دروآیم ؟ طیارـش  نـالف  رد  صوصخم  هاـیگ  هکنیا  هب  ملع  ینعی  دوشیم ، روصت  اـهنآ  ناـیم 

یئزج تخانـش  اب  یمدآ  هکنانچ  تسین . راوشد  تسا ، شیوخ  ینامـسج  دبلاک  زا  یئزج  اب  وا  یئانـشآ  دننام  تعیبط  زا  یئزج  ره  اب  ناسنا 
هک یطباور  عاونا  هب  دیفم  يرورض و  كرد  نیا  اب  دنکیم . كرد  ار  دوخ  حور  تیلاعف  هلیسو  نادیم و  زا  یئزج  دوخ ، ینامسج  دبلاک  زا 

يرادربهرهب حور  تبثم  ياهتیلاعف  دوسب  طباور  نیا  زا  هک  دوشیم  نشور  دزاسب  رارقرب  تعیبط  ناهج  ياـهدومن  حور و  نیب  اـم  دـناوتیم 
کی اب  رگا  دشابیم . حور  تیلاعف  يارب  عیـسو  رایـسب  نادیم  زا  یتخانـش  يواسم  تعیبط ، طباور  ءازجا و  زا  یتخانـش  ره  نینچمه  دـیامن .

گنـس کی  هب  ام  ملع  میوشب ، یتفرعم  ياـهتیلاعف  دراو  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  یتسه  ناـهج  هک  یمومع  یئانـشور  رد  قیمع و  یلاـع و  دـید 
ناهج زا  یمولعم  ره  قیمع ، یلاع و  دـید  نیا  زا  رظن  عطق  اب  هک  یتروص  رد  دوب ، دـهاوخ  یهلا  تایآ  زا  یتیآ  هب  ملع  شتاصتخم  اراـخ و 

قب ام  ياهشیدنا  نیمه  وت  ردارب  يا  درب . دهاوخ  ورف  دوخ  رد  ار  ام  هتخاس و  دوخ  خنس  مه  ار  ام  حور  اب  نهذ  تعیبط ،
منآ زا  مرخ  ناهجب  تخانـش  نیا  يولوم )  ) ینخلگ همیه  وت  يراخ  دوب  رو  ینـشلگ  لگ  تاهشیدـنا  دوب  رگ  ياهشیر  ناوختـسا و  دوخ  ي 

شیور سکعز  ناهج  هک  ناج  رد  تسا  یسورع  هچ  ای  يدعـس )  ) تسوا زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقـشاع  تسوا  زا  مرخ  ناهج  هک 
لصاح یئانشور  زا  یشان  هک  ینورد  تسا  یتقیقح  هکلب  تسین ، یلایخ  يزادرپ  رعش  يولوم )  ) اداب راگن  رپ  رت و  ناسورعون  تسد  ود  وچ 
دنکیم هاگآان  تعیبط  ملاع  زا  یئزج  هدروآ و  نیئاپ  ار  حور  هک  یتخانش  نیبام  توافت  كرد  دشابیم . حور  هنحـص  رد  بان  تایعقاو  زا 

تسین راوشد  نادنچ  دروآ ، رد  حور  داعبا  زا  يدعب  ناونع  هب  هدومن و  فافش  یلقیص و  حور  هلیسوب  هدرب و  الاب  ار  تعیبط  هک  یتخانـش  و 
دنمدوس زا  ترابع  یعقاو  ملع  یلاع  فاصوا  زا  یکی  ملع - ندوب  دـنمدوس  - 2 دنرادنپیم . ضحم  یـسانش  تعیبط  یتاساسحا  قاشع  هک 

هدـهع زا  دـناوتن  هک  یملع  نیا  تسااهناسنا . يونعم  يدام و  ياهترورـض  عفر  لیاسو  لیـصحت  ندوب ، دـنمدوس  زا  روظنم  تسا . نآ  ندوب 
اهبنارگ و رمع  هناراکبان ، ندرک  يرپس  زغم و  هاگراک  ياهورین  ندرک  فلت  هدوهیب  نهذ و  بایـسآ  ندییاس  زج  دیآرب ، یتایح  هفیظو  نیا 
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لیسو تسین ، شیب  ياهلیسو  صتخم  نیا  هب  رظن  اب  ملع  دروآیمن . رابب  ار  ياهجیتن  چیه  يرشب ، ياهدرد  هب  ندوزفا 
نآ هلیـسوب  یندوشگان  ياهامعم  هب  نهذ  لاغتـشا  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  یناسنا  تاجایتحا  ندروآرب  رد  تایعقاو  اـب  ساـمت  يارب  ياه 

یمـسج و ياهورین  همه  هب  ندز  شتآ  زج  تسا ، هداد  ناشن  یندوشگاـن  ياـهامعم  نآ  لـح  زا  ار  دوخ  یناوتاـن  هک  تاـمولعم  زا  تمـسق 
تـسا يزابجنرطـش  ای  يزابدنب  نآ  دننام  دـشاب ، هتـشادن  يرثا  ینعم  ملاع  رد  هن  هدام و  ورملق  رد  هن  هک  یملع  تسین . يرگید  زیچ  یناور 

یه وت  كاـپ  ترهپـس  دارن  رمع  دـقن  درب  سب - تسا و  نتخاـب  جنرطـش  نیا  تیهاـم  دوـب . دـهاوخن  درب  هب  قـفوم  هدـننک  يزاـب  زگره  هک 
ملح مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هاگدـید  زا  یعقاو  ملع  فاـصوا  زا  موس  - 3 رین ) مالـسالاهجح   ) درذـگب ردشـش  تداد ز  ات  ساط  نادرگب 

مشخ و ندرک  راهم  ناـجیه و  زا  يریگولج  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا  یمـسر  قـالخا  یلومعم  ياـنعم  ناـمه  ملح  زا  دوصقم  اـیآ  تسا .
ماکحتـسا لماع  یناسنا و  بوخ  تافـص  زا  یکی  یمـسر  یقالخا  يانعم  نیمه  هب  ملح  هچ  رگا  هن ، هتبلا  اههتـساوخ ؟ هب  لوصو  رد  باتش 

همیمـض ارنآ  هغالبلاجهن  رد  اهراب  ع )  ) نینموملاریما هک  ملح  يانعم  هک  دسریم  رظنب  یلو  تسا ، یگدنز  نادیم  رد  يزوریپ  تیـصخش و 
یضوت هنوگ  نیدب  ناوتیم  ار  انعم  نیا  تسا . یمسر  يانعم  نآ  زا  رتالاب  تسا ، هداد  رارق  ملع  زا  يرادروخرب  طرش  ارنآ  ای  هتخاس  ملع 

تـسا یناهج   ) شنامگب هک  مولعم  نآ  هبوچراچ  رد  تراسا  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یحور  تناـتم  تیفرظ و  نآ  ملح  زا  دوصقم  هک  داد  ح 
نآ زا  تسا . دـیفم  عونتم و  رایـسب  دـهدیم ، ماجنا  ملاع  يارب  ملح  هک  يراـک  ینعم ، نیارباـنب  دـشخبیم . تاـجن  ياهشوگ )! رد  هتـسشنب 

یضعب لوقب  دشاب ، رادروخرب  دایز  ياهشناد  زا  مه  هزادنا  ره  یمدآ  هک  دنکیم  كرد  دنکیم و  رتدایز  ار  ملاع  ناسنا  تیفرظ  - 1 هلمج :
طقف هداتـسیا و  لوهجم  تاـیعقاو  زا  ناـیاپیب  یـسونایقا  راـنک  رد  هک  تسا  ياهداـتفا  هار  هب  هزاـت  كدوک  لـثم  اـم  لـثم  گرزب : غـباون  زا 

تیفرظ نیا  دـنیبیم ! سونایقا  نآ  رد  ار  زیچ  همه  دربیم  نامگ  دـنیبیم و  بآ  ریز  شیور ، شیپ  رد  ار  یگنراگنر  ياهنـش  اههزیرگنس و 
همه اـهنارود و  همه  رد  ملع  هک  تهج  نادـب  - 2 دزرویمن . تعاـنق  دودـحم  تاـمولعم  هب  ددرگیم و  ملع  ندوزفا  هب  وا  قاـیتشا  بجوم 

یئاـمندوخ و يارب  هلیـسو  نیرت  بساـنم  اذـل  دـنکیم ، تاـبثا  ار  نارگید  رب  يرترب  یعون  ملاـع  يارب  هک  دوـشیم  یقلت  يزاـیتما  عـماوج 
نیا زا  يو  دشاب ، هدوب  نارگید  يارب  دنیاشوخ  یهگاشامت  هک  دنراذگیم  ینیرتیو  رد  ار  وا  ملع  رگید  ترابع  هب  ددرگیم و  یهاوخدوخ 

هدننک ا هابت  يرامیب  نیا  ياود  نیرتهب  ملح  شجیاتن . مولعم و  نآ  دوخ  نتشاد  زا  هک  دربیم  تذل  نآ  زا  شیب  اشامت 
هک دراد  امندوخ  ناشورف  ملع  نیا  اب  ینخس  يولوم  تسا . هدومنن  لاغشا  نونکات  ار  یئاج  ضارمالا  ملع  يدنبهقبط  رد  هنافـساتم  هک  تس 
هابت نارامیب  نیا  تایح  فده  بیترت  نیدب  يولوم )  ) رکب دیزام و  زا  دـنام  ناریح  هک  ات  رکم  لالدتـسا و  مینابنجب ز  مد  دـینیبیم : ریز  رد 

تـشگنا ناشیملق  راثآ  ندـید  نانخـس و  ندینـش  عقوم  رد  دنـشاب و  نانآ  يابیز ! هفایق  ياشامت  رد  مدرم  هک  تسین  نیا  زج  هعماج ، هدـننک 
ار دوخ  ناج  نانآ  يرآ ، دـنزیرب ، شرامیب  ناج  رد  راـم  رهز  نیرفآ  تنـسحا و  هچهچ و  هبهب و  ددـع  دـنچ  اـب  دـنزگب و  نادـند  هب  تریح 

قـشاع نانیا  يرآ  يولوم )  ) میدز تیهولا  ردـنا  عمط  تسد  میدـش  ناقلخ  یناریح  بلاـط  دـنرخب : ار  مدرم  تهب  تریح و  اـت  دنـشورفیم 
دننکآیم وا  ناج  رد  اهرهز  دننکیم  يدوجـس  مدرم  ار  هک  ره  دـنمدرم : میظعت  هدجـس و  تریح و  هلیـسوب  شیوخ  ناج  نتخاس  مومـسم 

تفرعم ناتـسوب  غاب و  هک  یئوگیم  تسار  وت  رگا  دـنرادنپیم . ناج  ياراوگ  تبرـش  ار  حور  لتاق  رهز  نیا  تقامح  لامک  اب  و  يولوم ) )
زا هدرک  داجیا  مدرم  يارب  يدـس  تدوخ  دوجو  زا  ارچ  ياهداد ، شزاون  نیحایر  اهلگ و  عونتم  ياهرطع  اـب  ار  تناـج  ماـشم  هدـش و  دراو 

یهاوخیم هک  یئوت  نیا  ایآ  یئامنیم !؟ يریگولج  ياهتفر ، وت  هک  ناتسوب  غاب و  نامه  يوسب  نانآ  تکرح 
رد دوخ  وت  اریز  يرادرب ، اهناسنا  هار  رد  ار  گرزب  ماـگ  نیا  یناوتیمن  وت  يرادرب !؟ مدرم  حور  ياـپ  تسد و  زا  ار  لـهج  راـبنارگ  ریجنز 

یهز تناج  ندرگرب  ياهتسب  یهز  تدنیوگ  هکنآ  ياوه  رد  یتسه : ندنک  ناج  لوغـشم  یئامندوخ  یهاوخدوخ و  ریجنز  ياههقلح  نایم 
هک تسا  نیمه  دزاسب ، لدبم  اراوگ  تبرش  هب  ندوب  رازگناج  رهز  زا  ارنآ  دنک و  يرایبآ  ار  ملع  دیاب  هک  ملح  رگید  يانعم  کی  يولوم ) )

ناسنا کیرحت  لماع  ریـسم و  هب  مدرم  لـباقم  رد  ندوب  نیدـالوپ  دـس  زا  درک ، ءارجا  ناوتیم  ملع  هلیـسوب  هک  یتلاـسر  اـب  ار  ملع  هدـنراد 
دوشیمن و هفالک  رادـنپ  نامگ و  دـیدرت و  کـش و  ياـهنافوط  رد  ملاـع  ناـسنا  دـشاب ، ملح  هب  نورقم  هک  یملع  - 3 دزاسیم . نوگرگد 
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غارـس دوخ  هکلب  دهدیمن  هار  دوخ  هب  رادنپ  کش و  زا  یـساره  اهنت  هن  لوقعم  يرابدرب  تیفرظ و  اب  دنکیمن و  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و 
، دـنکیم جارختـسا  اهنآ  زا  ار  صلاخ  بان و  ياهتیعقاو  رادـنپ ، دـیدرت و  کش و  ندز  مهرب  کیرحت و  اـب  دریگیم و  ار  دـیدرت  کـش و 

يدج روطب  یـسک  رگا  هک  تسا  زیگناتفگـش  سب  یهاگراک  یمدآ  زغم  دـننکیم . جارختـسا  ار  صلاخ  هرک  ریـش  ندز  مهرب  اب  هکنانچ 
وا ق يارب  تسا ، هتفرگ  شیپ  هک  يریسم  رد  ار  يدیفم  قیاقح  دسرن ، تایعقاو  نآ  هب  مه  رگا  هکنیا  هفاضاب  دنک ، يریگیپ  ار  تایعقاو 

یـشوپمشچ نآ  زا  دنکن و  اهر  ار  دوخ  هدشمگ  هدنیوج  رگا  هک  دراد  رایتخا  رد  راک  دوخ  یلماع  هاگراک  نیا  تخاس ، دهاوخ  كرد  لبا 
دروآ تسدب  تردق  هلیسو  هکنآ  يارب  هن  شناد  نتخودنا  یئانیب و  لیصحت  يراگتسر  زا  روظنم  دشوکیم . يراگتسر  روبزم  لماع  دنکن ،
یتقو هزورما  هک  یملع  نآ  هن  دیامن و  لیـصحت  ءاقب  رد  عزانت  هصرع  رد  ناناوتان  رب  يزوریپ  يارب  يرازبا  دزادرپب و  یعیبطدوخ  مروت  هب  و 

هنارهام ياههشقن  ازشتآ و  ياهبمب  ندینش  زا  هک  دنتفایم  ساره  تشحو و  هب  هنوگنامه  تردقیب  مدرم  دیآیم ، نایم  هب  نآ  زا  تبحص 
تایح  ) نوگانوگ قرط  دناوتب  هک  یملع  لیصحت  هار  رد  وپاکت  هکلب  یگنهرف ، یقالخا و  یتح  یسایس و  يداصتقا و  ياهیرگهطلـس  يارب 
دروم یناـبر  ياـملع  ناـمه  یناـهوژپشناد ، نینچ  تیبرت  میلعت و  يارب  هک  تسا  ملـسم  دـیامن . راومه  نارگید  دوـخ و  يارب  ار  لوـقعم )

ياهفدـه اهنامرآ و  ياراد  هک  تسا  ریذـپ  ناکما  ياهعماج  رد  تیبرت  میلعت و  نیا  و  میدومن . حرطم  میـسقت  نیمه  رد  ار  ناـنآ  هک  دـنزاین 
هیجوت هعماج  نآ  نازاتهکی  نادنمتردق و  دارم  هب  شناورـشیپ ، هتخاس  شیپ  ياهبلاق  اب  هک  ياهعماج  هن  دشاب . هدوب  لوقعم ) تایح   ) يالعا

لثم دیلوت  يربج و  ساسحا  تکرح و  زج  یگدنز  زا  هک  تیصخشیب  هاگآان و  یماع  مدرم  موس - هورگ  ددرگیم .
ذیاذل و دشاب ، ناشرایتخا  رد  دناوتیم  هک  اهنآ  مکی - مسق  تسا : مسق  ود  رب  یگدـنز  رد  نانآ  ياهفدـه  اهنامرآ و  دـنرادن . يرگید  زیچ 
زا يرادروخرب  ترهش و  مان و  يارب  هعماج  رد  تیعقوم  ندرک  زاب  ساسایب و  ياههتـساوخ  عابـشا  ریدخت و  عاونا  باختنا  دودحم و  مالآ 

ریثات تحت  هاگآان  نایماع  هک  اهفدـه  اـهنامرآ و  زا  مود - مسق  دـیامن . تاـبثا  ار  دوخ  تیدوجوم  هدومن و  هیکت  نآ  رب  دـناوتب  هک  یتردـق 
هدشن ریسفت  ياهیعیبطدوخ  اب  هاگآان  نایماع  نیا  دنیامنیم . لیمحت  نییعت و  نانآ  رب  نادنمتردق  هک  دنتـسه  یئاهزیچ  دنریگیم ، رارق  اهنآ 
يارب ياهلیـسو  ءایوقا و  ياهزیخ  تسج و  شیاـمزآ و  يارب  ینادـیم  دـننارذگیم و  ار  دوخ  یگدـنز  رتيوق ، لـماوع  يارجم  رد  هراومه 
رایتخا هتـشاد و  یلقتـسم  یگدـنز  دنتـسناوتیم  ناوتان  هاگآان و  نایماع  هک  دوب  يروطب  عماوج  یگدـنز  عضو  رگا  دنـشابیم . نارگهطلس 
تـسد تلآ  دـندرکیم و  تکرح  ناـنآ  دوخ  هب  دنتـسم  یلو  تاـیح ، زا  رتنییاـپ  تاـجرد  رد  هچ  رگا  دنـشاب  هدوب  اراد  ار  دوخ  یگدـنز 

نآ دـنریگب و  نارگید  زا  ار  دوخ  تایح  نووش  همه  هک  دـننک  یگدـنز  یعماوج  ناـیم  رد  هک  دوبن  فساـت  ياـج  اهردـق  نآ  دـندشیمن ،
و ب دنرگنب . نانآ  هب  رازبا  هلیسو و  تلآ و  هاگدید  زا  دنیامنیم ، نییعت  ار  نانآ  یگدنز  یشم  طخ  هک  ار  ینارگید 

رگا ع ))  ) نینموـملاریما حالطـصاب   ) عاـعرلا جـمهلا  مدرم  نیا  دـنزادنیب . هار  هب  مه  یگرزب  یناـمرهق و  ياـعدا  یـشک  ناوتاـن  هـمه  نـیا  ا 
رکف هچ  زور  بش و  نانآ  هرابرد  ناربکتسم  هک  دنتـسنادیم  نافعـضتسم  نیا  رگا  دنرگنیم و  نانآ  هب  يرظن  هچ  اب  ءایوقا  هک  دنتـسنادیم 

هکنیا طرش  هب  دننکرب ، خیرات  زا  ار  ناربکتسم  ءایوقا و  هشیر  هک  دنیآرب  یتردق  تروصب  دنتسناوتیم  دنشکیم ، یئاههشقن  هچ  دننکیم و 
نایرج دـشابیم . ناوتان  فعـضتسم و  دـیلوت  بجوم  دوخ  هک  دنـشابن ، هعماج  رد  رابکتـسا  تردـق و  قشاـع  يزوریپ ، زا  سپ  ناـنآ  دوخ 

زا یـضعب  حالطـصا  هب  اـی  تسا ، هدوب  غرم  غرممخت و  لـثم  نیربکتـسم  نیفعـضتسم و  لـثم  هک  دـهدیم  ناـشن  ار  نیمه  خـیرات  یلومعم 
عزانت نایرج  هب  رظن  اب  تسا ) ام  تبون  نونکا   ) هک هلمج  نیا  تسا . هدنارورپ  دوخ  نورد  رد  ار  دوخ  دض  هک  تسا  هدوب  يدض  نیرکفتم :
زگره اهناسنا  یعیبط  خیرات  رد  یعیبط  لسلست  نیا  دومن ، یقلت  یخوش  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  رادهشیر  رایسب  اوتحم و  رپ  هلمج  ءاقب  رد 
خیرات ياهباتک  رد  ددرگ و  فذح  رـشب  سوماق  زا  اونیب  فعـضتشم و  دوش و  عورـش  یناسنا  خیرات  هکنیا  رگم  تفریذـپ ، دـهاوخن  عاطقنا 

تردق و س هک  نامز  نآ  ات  عاعرلا ،) جمهلا   ) موس هورگ  نیا  لاح  رهب  دوش . تبث  رشب  یعیبط  تشذگرس  هعلاطم  يارب  طقف 
موق نیا  هک  يوج  ددم  هداتفا  مدرم  زا  دینک : تقد  يزیربت  بئاص  تیب  نیا  رد  دوب . دهاوخ  حرطم  دراد ، دوجو  يرشب  عماوج  رد  يرگهطل 

هک یعونتم  لاکـشا  رد  اهتردـق  رگا  هک  یتروص  رد  دـشابن . نادرم  دازآ  هداـتفا  مدرم  زا  دوـصقم  رگا  دـننارگد  لاـب  رپ و  یلاـب  ورپ  یب  اـب 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1980 

http://www.ghaemiyeh.com


نایم رد  رپ  لابیب و  یناسنا  چیه  دریگب ، رارق  يرادربهرهب  دروم  عماوج  رد  هنالداع  عیزوت  اب  هدـمآرد و  ناتـسرپ  تردـق  تسد  زا  دـنراد ،
تـشگ دهاوخ  حرطم  تروص  نیا  رد  هک  ياهلاسم  دـشاب . هاوخدوخ  نادـنمتردق  زاورپ  يارب  يرپ  لاب و  ات  تشاد  دـهاوخن  دوجو  اهناسنا 
تاـیح  ) ياـنب ریز  یناـسنا  تیفیک  هک  ياهعماـج  رد  یمک  تواـفت  نیا  هک  دوب  دـهاوخ  عفترم  هاـتوک و  کـیدزن و  ینـالوط و  ياـهزاورپ 

زین هورگ  هس  نیا  اب  ع )  ) نینموملاریما هطبار  لدـع . قح و  زا  یتیمورحم  هن  درک و  دـهاوخ  داـجیا  هک  یتراـقح  هن  تساـخ ، ناـنآ  لوقعم )
یهلا یناـسنا - ياـهنامرآ  زا  ياهتفاـی  مـسجت  يراگتــسر ) هار  رد  مـلعتم  یناـبر و  ملاـع   ) مود لوا و  هورگ  اـما  تـسا . صخــشم  ــالماک 

( عاعرلا جـمهلا   ) موس هورگ  اما  تسا ، ناوراک  نآ  زاتـشیپ  ع )  ) نینموملاریما هک  دنتـسه  ینایناوراک  ناـمه  ناـنیا  تسا . ع )  ) نینموملاریما
یبرم ملعم و  نیا  يارب  هورگ  نیا  دارفا  تیبرت  میلعت و  تسا ، تیمها  دروم  هداعلا  قوف  یهلا  ناسنا  نیا  يارب 

يارب يرورـض  سفنت  دـننام  هماکدوخ  نادـنمتردق  تسد  زا  هورگ  نیا  قوقح  نتفرگ  تسا . یهلا  یناـسنا - فیلکت  نیرتیـساسا  گرزب 
زج یفده  ماهتفریذپ ، ار  يرادمامز  هکنیا  دیوگیم : هک  میتسه  وربور  حیرص  تقیقح  نیا  اب  هغالبلاجهن  رـساترس  رد  ام  تسا ، هدنز  ناسنا 

روضح الول  همـسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذـلا  اما و  دـیئامرف : تقد  ار  ترابع  نیا  مرادـن . ناراکمتـس  متـس  زا  يریگولج  مدرم و  قح  قاـقحا 
اهبراغ و یلع  اهلبح  تیقلال  مولظم  بغس  ملاظ و ال  هظک  یلع  اوراقی  نا ال  ءاملعلا  یلع  هللا  ذخا  ام  رصانلا و  دوجوب  هجحلا  مایق  رضاحلا و 

اهناسنا سوفن  تفاکش و  ار  هناد  هک  یئادخ  نآ  هب  دنگوس   ) زنع هطفع  نم  يدنع  دهزا  هذه  مکایند  متیفلال  اهلوا و  ساکب  اهرخآ  تیقسل 
دنوادخ هک  دوبن  ینینچ  رگا  دشیمن و  مامت  نم  يارب  تجح  روای  دوجو  اب  دندشیمن و  رـضاح  نم  هب  يرای  يارب  ياهدع  رگا  دـیرفآ ، ار 

شندرگب ار  تفـالخ  نیا  راـسفا  دـنریذپن ، ار  موـلظم  یگنـسرگ  راکمتـس و  يروـخرپ  هـک  تـسا  هداد  رارق  دـهعتم  لووـسم و  ار  ناـیاناد 
هدنبیرف يایازم  رویز و  رز و  هک  دیدیم  هاگنآ  مدوب . هتفریذپ  ار  شزاغآ  هک  مدناسریم  نایاپ  هب  ار  نآ  یئانتعایب  نامه  اب  متخادـنایم و 

يرگداد و ا لدع و  تسا ). زب  کی  ینیب  تالوضف  زا  رتزیچان  رترقحم و  نم  دزن  رد  امش  يایند  نیا 
کلام يارب  ع )  ) نینموملاریما روتـسد  رتشا  کلام  نامرف  رد  تسا . وا  يرادـمامز  یگدـنز  رد  نینموملاریما  سفنت  نایاونیب  قوقح  قاـقح 

تاذ مسا  هراـبود  دروآیم ، ناـیم  هـب  هورگ  نـیا  زا  نخـس  هـک  یماـگنه  هـلمج : نآ  زا  تـسا . بلاـج  هداـعلاقوف  ناـیاونیب  هورگ  هراـبرد 
رظن رد  ار  ادـخ  کلام ، يا  ینعی  تسین  روصت  لباق  رکذـت  نیا  زا  رتالاب  يدـیکات  ینخـس  چـیه  رد  هللا  هللا  دوشیم : رکذـتم  ار  يدـنوادخ 

نیجاتحملا و نیکاسملا و  نم  مهل  هلیح  نیذلا ال  نم  یلفسلا  هقبطلا  یف  هللا  هللا  روایب : دایب  یتایح  يدج  هبـساحم  نیا  رد  ار  ادخ  دای  ریگب ،
مهنع و ال کمه  صخشت  الف  مهملا  ریثکلا  کماکحال  هفاتلا  کعییضتب  رذعتال  کناف  رطب  مهنع  کنلغشی  الف  ینمزلا …  یـسوبلا و  لها 
هیـشخلا و لها  نم  کتقث  کئلوال  غرفف  لاجرلا  هرقحت  نویعلا و  همحتقت  نمم  مهنم  کیلا  لصی  ـال  نم  روما  دـقفت  مهل و  كدـخ  رعـصت 

لک مهریغ و  نم  فاصنالا  یلا  جوحا  هیعرلا  نیب  نم  ءالوه  ناف  هاقلت  موی  هللا  یلا  راذـعالاب  مهیف  لمعا  مث  مهروما . کیلا  عفریلف  عضاوتلا 
دنرادن ياهراچ  هک  ینایاونیب  نیئاپ ، هقبط  هرابرد  روایب ، دایب  يرادمامز  تایح  يدج  هبساحم  رد  ار  ادخ   ) هیلا هقح  هیدات  یف  هللا  یلا  رذعاف 

شاد زاب  تکرح  زا  ار  نانآ  هک  دنتسه  یئاهیراوگان  اهتقشم و  رد  روهطوغ  دنمزاین و  و 
، تسا هجوتم  وت  رب  هک  یمهم  ناوارف و  فیاظو  نتخاس  چوپ  ندرک و  عیاض  يارب  اریز  دنکن ، لوغشم  نانآ  زا  ارت  یگماکدوخ  چیه  هت … 

یگدنز نووش  شورفم و  نانآ  رب  توخن  هناربکتم  خرمین  نداد  ناشن  اب  رادـم ، غیرد  نانآ  زا  ار  دوخ  يدـج  تمه  يرادـن . يرذـع  چـیه 
دروم صاخـشا  هراومه  امن . دقفت  دنریگیم ، رارق  ناریگمـشچ  ریقحت  دروم  دیامنیم و  زواجت  تعرـسب  نانآ  زا  اهمـشچ  هک  ار  مدرم  نیا 
ناـنآ ياـهراک  میظنت  هب  دنتـسه ، نتورف  مدرم  دـنراد و  تیـشخ  وا  زا  اـمئاد  هک  تسا  هدرک  هولج  ناـنچ  ناـنآ  يارب  ادـخ  هک  ار  ناـنیمطا 
نانچ نایاونیب  نآ  هرابرد  وت  لمع  کلام ، يا  سپـس  دـننک  وگزاب  وت  يارب  تساک  مک و  نودـب  ار  ناـنآ  یگدـنز  نووش  اـت  اـمن  بوصنم 

تلادـع فاصنا و  هب  مدرم  نیا  اریز  یئامن ، هضرع  یهلا  هاگـشیپ  هب  ار  ترذـع  ای  لمع  هجیتن  یناوتب  يدـنوادخ  رادـید  زور  رد  هک  دـشاب 
شریذـپ لباق  عومـسم و  ادـخ  دزن  رد  ترذـع  هک  روایب  ياـجب  ناـنچ  ار  هعماـج  مدرم  همه  قوقح  يادا  و  دنتـسه ، نارگید  زا  رتدـنمزاین 

بحا نکیلو  دـهدیم : روتـسد  ینینچ  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  هعماـج  نتم  هک  مدرم  نیمه  هراـبرد  ناـمرف  نیمه  زا  رگید  هلمج  رد  دـشاب ).
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هصاخلا طخس  نا  هصاخلا و  یضرب  فحجی  هماعلا  طخس  ناف  هیعرلا ، یضرل  اهعمجا  لدعلا و  یف  اهمعا  قحلا و  یف  اهطـسوا  کیلا  رومالا 
رفتغی م

اهنآ نیرتعماج  يرگداد و  رد  اهنآ  نیرتریگارف  قح و  هب  ندیسر  رد  اهنآ  نیرتلدتعم  وت  يارب  روما  نیرت  بوبحم  اکلام ،  ) هماعلا یضر  ع 
ار ناریگمشچ  صاوخ و  يدونـشخ  اضر و  مدرم ، نیا  بضغ  مشخ و  اریز  دنهدیم ، لیکـشت  ار  هعماج  نتم  هک  دشاب  مدرم  نیا  ياضر  هب 

هطبار تـالمج  نـیا  لاـثما  اـب  دوـشیم ). هدوـشخب  مدرم  نـیا  يدونـشخ  اـب  ناریگمـشچ  صاوـخ و  بـضغ  مـشخ و  یلو  دربیم ، نـیب  زا 
رد یهلا  قالخا  رظن  زا  هچ  یـسایس و  رظن  زا  هچ  نآ  هب  نتخادرپ  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  موس  هورگ  نیا  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

ماجنا ادخ  تدابع  ناونع  هب  ار  یفیاظو  هک  تسا  یئاهناسنا  هرابرد  هک  میـسقت  نیا  مجنپ - میـسقت  تسا . هدـش  یقلت  تیمها  زا  لوا  هجرد 
هنوـگنیا دـننکیم ، تداـبع  یهلا  يورخا  يوـیند و  ياـهتمعن  رد  تبغر  يور  زا  ار  ادـخ  هـک  دنتـسه  یهورگ  - 1 تسا : نینچ  دـنهدیم ،

ناوتان و ناگدرب  راک  مه  تدابع  نیا  دننکیم ، تدابع  سرت  تهج  هب  ار  ادخ  رگید  یهورگ  - 2 تسا . رگادوس  راجت  صوصخم  تدابع 
زا هـک  ناـگدازآ  تداـبع  تـسا  نـیا  دـننکیم ، تداـبع  يرازگـساپس  موزل  یگزیگناـب  ار  ادـخ  هـک  دنتـسه  یمدرم  - 3 تسا . راـیتخایب 

دیبعلا هدابع  کلتف  هبهر  هللا  اودبع  اموق  نا  راجتلا و  هدابع  کلتف  هبغر  هللا  اودبع  اموق  نا  . ) دندازآ اهر و  یناوتان  ربج  يرگادوس و 
: تسا هدومرف  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  هدمآ  نینچ  رگید  تایاور  زا  یضعب  رد  رارحالا ) هدابع  کلتف  ارکـش  هللا  اودبع  اموق  نا  و 

شتآ زا  سرت  يارب  هن  ارت  نم  اراگدردورپ ،  ) کتدـبعف هدابعلل  الها  کتدـجو  لب  کـتنج  یف  اـعمط  ـال  كراـن و  نم  اـفوخ  کتدـبع  اـم 
هورگ رد  تیاور  ود  نایم  توافت  مدومن ). تتدابع  هتفای و  تدابع  هتـسیاش  ارت  نم  هکلب  وت  تشهب  يارب  عمط  يور  زا  هن  منکیم و  تدابع 

مود تیاور  تسا و  يرازگـساپس  رکـش و  یگزیگنا  هب  دـیما  میب و  زا  دازآ  ياـهناسنا  تداـبع  دـیوگیم : لوا  تیاور  هک  تسا  نیا  موـس 
رگا تسا . تدابع  يارب  دنوادخ  یگتسیاش  ساسحا  تسا ، يرشب  ناگدازآ  هتـسدرس  هک  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تدابع  هزیگنا  دیوگیم :

یناشن یتسه  ناهج  هک  تسا  یهلا  تیضایف  تیمویق و  هرابرد  یلاع  ساسحا  لماش  هک  میریگب  رظن  رد  عیـسو  موهفم  کی  ار  رکـش  يانعم 
یگتسیاش هب  هجوت  زا  تسا  ترابع  هک  ینعم  نیا  هب  رکش  دشابیم . يواسم  تدابع  يارب  دنوادخ  یگتسیاش  يانعم  نامه  اب  تسا ، نآ  زا 

دوس و تقیقح  رد  دنروآیم ، ياجب  دیما  میب و  يانبم  رب  طقف  ار  تدابع  هک  مود  لوا و  هورگ  ود  اما  تسا . تدابع  يارب  يدنوادخ  قلطم 
یم طوبرم  ناسنا  دوخ  هب  تدابع  هجیتن  ایآ  تسا . تدابع  شهار  اهنت  هک  ار  دوخ  لماکت  دشر و  هن  دنراد ، رظن  رد  ار  دوخ  نایز 

هک دراد  دوجو  یگرزب  هابتـشا  کی  نآ ، هجیتن  تدابع و  يانعم  رد  نارکفتم ، زا  یـضعب  نهذ  رد  یتح  هنایماع ، راکفا  رد  ادخ ؟ هب  ای  دوش 
هجیتن مود - رصنع  دابع . نانعم  مکی - رصنع  تسا : رصنع  ود  زا  بکرم  هابتـشا  نیا  دوشیم . تدابع  زا  نارگید  دوخ و  تیمورحم  بجوم 

یطیارـش اب  هک  نیعم  یتاکرح  ظافلا و  يرادقم  زا  تسا  ترابع  تدابع  دـنربیم  نامگ  هک  تسا  نینچ  تدابع  يانعم  رد  هابتـشا  تدابع .
ياهفرح هبنج  هک  عقاوم  نآ  رد  اصوصخم  زیچان  ياهراک  نیا  ایآ  هک  دننکیمن  رکف  نانیا  دریگب . ماجنا  دیاب  یصخشم  تاقوا  رد  صاخ و 

هنوگچ دنـشاب !؟ هدوب  اهتمظع  رارـسا و  همه  نآ  اب  ناسنا  یتسه و  ناهج  تقلخ  فده  دنناوتیم  دـنریگیم ، دوخ  هب  یئایر  ای  يدایتعا ، ای 
تایعقاو قیاقح و  درایلیم  اهدرایلیم  ندـمآ  دوجوب  اهرازاک و  اهناشکهک و  اهنویلیم  یتسه و  هنودرگ  نداتفا  راکب  هک  درک  روصت  ناوتیم 
ياهروج متـس و  مالآ و  ذـئاذل و  نایرج  اهوپاکت و  اهدادعتـسا و  داعبا و  همه  نآ  اب  نیمز  يور  رب  ناسنا  روهظ  زیگناتهب و  مظن  کی  اـب 

، دودعم ياهدع  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  طقف  طقف و  الاو  ياهیریگ  فدـه  اهنامرآ و  اهتلادـع و  اهیـشوخ و  شنیب و  شناد و  زیگناتقر و 
شابیمن یعقاو  یهلا  نانآ ، ياههزیگنا  مدصکی  هک  دنهدب  ماجنا  ار  يزیچان  تانکس  تاکرح و  ظافلا و 

حیرـص روطب  دـننک ) تدابع  ارم  هکنیا  رگم  مدـیرفاین ، ار  سنا  نج و  نم   ) نودـبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  هیآ و  رد  هک  تداـبع  د !
یهاـگآ و نیا  تسا . يدـنوادخ  تفـص  هک  تسا  قـلطم  لاـمک  هب  شیارگ  یهاـگآ و  تسا ، هدـش  یفرعم  سنا  نـج و  شنیرفآ  فدـه 

يانعم ار  یمدآ  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  رادرک و  راتفگ و  همه  ناهج و  اب  دوخ و  ناعونمه  اـب  ار  ناـسنا  طـباور  همه  دـناوتیم  شیارگ 
تدابع زاغآ  كاپ  ناج  دوخ  زا  ددرگ  هگآ  هک  ات  كاخ  يور  زا  نتـساخرب  نید ؟ تسیچ  دیئامرف : تقد  ار  ریز  تیب  نیا  دـشخبب . تدابع 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1982 

http://www.ghaemiyeh.com


یهاگآ نیا  ماود  یبوبر . هبذاج  هب  ناـج  نیا  ندـیناسر  نآ  ناـیاپ  تسا و  يدـنوادخ  هعـشا  زا  یعاعـش  هک  تسا  كاـپ  ناـج  زا  یهاـگآ 
حیرفت و رد  هچ  ناسنا ، دـض  ناراکهبت  اب  گنج  نادـیم  رد  هاوخ  دـشاب ، تدابع  بارحم  رد  هاوخ  تسا ، یمدآ  لامک  لماع  نیرتیـساسا 

كاپ ناج  زا  یهاگآ  اههیرگ . رد  هاوخ  اههدـنخ و  رد  هاوخ  یگدـنز ، تاجن  يارب  شالت  اهیراوگان و  رد  هچ  دـشاب و  لوقعم  ياهیـشوخ 
لوقعم نوناق  نایرج  رد  هک  ار  یمدآ  رمع  تاظحل  همه  يزاکترا ، هاگآان و  روطب  هچ  هناهاگآ و  روطب  هچ  یهاگآ  نیا  تسا . تدابع  زغم 

رد یملع  يوپاکت  هک  یئاهاج  تدابع و  اههاگشناد  قوف  ات  یملع  تکرح  نیرتزیچان  زا  نیاربانب  دیامنیم . تدابع  دوشیم ، يرپس  تایح 
تروص اهنآ 

ياهراک نیرتمظعم  اـت  دریگیم ، تروص  یناـسنا  يونعم  يداـم و  شیاـسآ  يارب  هک  يراـک  نیرتزیچاـن  زا  تسا . يدـبعم  دوخ  دریگیم 
میقتسم هطبار  يارب  هک  یئاههاگیاج  نینچمه  تسا . يدبعم  دوخ  دیآیم ، دوجوب  نآ  رد  راک  هک  یهاگراک  تدابع و  يرکف  ینالضع و 

ینعی لـک  دـبعم  تروـصب  ار  اـم  یکاـخ  هرک  هک  دنتـسه  يدـباعم  اـهنیا  همه  دـنوشیم ، هدـیمان  دـجاسم  و  تـسا ، هدـش  هتخاـس  ادـخ  اـب 
هک دمهفب  رادـقم  نامه  ییادـتبا  زومآ  شناد  کی  دـناهدروآ . رد  تسا ، هدـش  بصن  تیاهنیب  هب  باذـجنا  هراظن و  يارب  هک  یهاگدـصر 
هار تخانش  يارب  یتسه  باتک  ندناوخ  لوغشم  هک  گرزب  ققحم  نآ  دننام  تسا ، هدش  رضاح  سرد  سالک  رد  تیعقاو  زا  یهاگآ  يارب 

باـتک يور  هب  ندـش  مخ  مود - عوکر  تسا . زاـمن  لاـح  رد  ندـش  مخ  مکی - عوکر  دـهدیم : ماـجنا  عوکر  ود  تسا ، لوقعم ) تاـیح  )
رازگزامن کی  ندـش  هریخ  هب  دـهدیم ، وا  يارب  تیعقاو  زا  يربخ  هچ  داتـسا  ناهد  هب  هوژپ  شناد  کـی  ندـش  هریخ  تسا  هیبش  هچ  تسا .

زا رتانعم  اب  یلیخ  دـنربیم و  نامگ  نایماع  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  یلیخ  تدابع  يانعم  نیاربانب ، توکلم . ملاع  هب  شهاگزامن  رد  نیتسار 
هورگ اعقاو  تسا . تدابع  هجیتن  رد  هابتشا  مود - رـصنع  دنرادنپیم . یمدآ  ناج  تایح  بآ  زا  ربخیب  رگنحطـس و  نارکفتم  هک  تسا  نآ 

نانآ یتح  یلومعم و  مدرم  زا  يدایز 
مه ادخ  دسریم و  ادخ  هب  شتعفنم  دنهدیم ، ماجنا  مدرم  هک  یتدابع  هک  دننکیم  نامگ  دناهدرک ، لیصحت  یلضف  ملع و  يدودح  ات  هک 

نانیا هک  تسا  ملـسم  دزادرپیم ! وا  هب  تقلخ  هرابرد  ادخ  راک  ربارب  رد  مدرم  هک  تسا  یـشاداپ  دوس  نیا  دهاوخیم و  دوس  اهناسنا  دـننام 
تمظع و زا  هداد ، رارق  كالم  ادـخ ، اـب  لاـمعا  تارکفت و  زرط  راـتفگ و  رد  ار  مدرم  تیرثکا  لوقعماـن  هطبار  دناهدینـش و  ار  ادـخ  هملک 
هک لکـش  ره  رد  صقن  تسا و  صقان  اعطق  دراد ، دوس  هب  زاین  هک  يدوجوم  نآ  هک  دـننادیمن  نانیا  دـنرادن . یعـالطا  وا  قلطم  يزاـینیب 

ءادهـشلادیس ترـضح  دـشاب . هتـشادن  يزاین  هنوگچیه  هک  تسا  نیا  قلطم  لماک  ياـنعم  اریز  تسین ، راـگزاس  يدـنوادخ  تاذ  اـب  دـشاب 
هنوگچ یناسرب  يدوس  تدوخ  هب  هک  یتسه  نآ  زا  رتزاینیب  وت  ادنوادخ ، : ) دـنکیم ضرع  هک  دراد  ياهلمج  هفرع  ياعد  رد  مالـسلاهیلع 

دریگیم رارق  نارکفتم  زا  یضعب  ثحب  دروم  يرشب  ياهزغم  هتخاس  يادخ  هک  تفگ  ناوتیم  هچ  یلو  مناسرب ! وت  هب  يدوس  مناوتیم  نم 
دلج 20 هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  ! ) دنزادرپیم دیدرت  تابثا و  یفن و  هب  یموهوم  يادخ  نینچ  هرابرد  و 

رگا یمدآ  لقع  نینچمه  ددرگیم ، لتخم  اجیردت  دوخ  یعیبط  ریغ  ياهتیلاعف  اب  ناسنا  ینامسج  ياضعا  هچنانچ  دشابیم )
اب يزاب  زا  رتینوناقریغ  ینالقع  تیلاعف  نیمادک  و  ددرگیم . لالتخا  راچد  اجیردـت  هک  تسا  یعطق  دـهدب ، همادا  ینوناقریغ  ياهتیلاعف  هب 
هک یـصاخشا  نآ  تفگ : ناوتیم  نیاربانب ، دشابیم . وا  دوجو  یفن  ای  وا و  رد  دیدرت  يدنوادخ و  نووش  ندرمـش  کبـس  یهلا و  میهافم 

نووش تایهلا و  هک  یناسک  و  دـنربیم ، رـسب  هزرابم  رد  دوخ  یتسه  اـب  دـنهدیم ، رارق  یئاـنتعایب  دروم  ار  یتسه  یلاـع  يداـبم  لوصا و 
ای دنک و  هزرابم  دوخ  اب  هک  یسک  دنـشابیم . نتـشیوخ  رکنم  دنـشیدنایمن ، اهنآ  هرابرد  ینوناق  روطب  دنرامـشیم و  کبـس  ار  يدنوادخ 

لسار دنارترب  دننام  روهشم  نارکفتم  زا  یضعب  هکنیا  ایآ  دنک ؟ تکرح  ایند  نیا  رد  میلـس  لقع  اب  دناوتیم  هنوگچ  دشاب ، نتـشیوخ  رکنم 
هراظن صوصخب  یهلا و  نووش  ندرمـش  کبـس  یئانتعایب و  لولعم  دنراد  نونج  يارب  ياهیواز  دوخ  زغم  رد  مدرم  همه  ابیرقت  دنیوگیم :

توکلم تردق و  تقلخ و  تمظع  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  تسین ! وا  قلطم  لدع  و  یمدآ ، لامعا  یتسه و  ناهج  رب  ادخ 
هچ ادنوادخ ، كاپ  دیامرفیم : نینچ  يدنوادخ  هرطیـس  و  دـشابیم ) دلج 20  هب  طوبرم  لباقم  هحفص  تسا ، ینالوط  تمـسق  نیا  حرـش  )
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هچنآ ك تسا  كانتشهد  هچ  وت و  تردق  بنج  رد  یگرزب  ره  تسا  کچوک  هچ  و  مینیبیم ، وت  تاقولخم  زا  هک  هچنآ  تسگرزب 
هچ ادنوادخ ، تسا ، هدیـشوپ  ام  زا  هک  وت  تردق  ياهتمظع  ربارب  رد  وت  زیگناتریح  توکلم  تسا  رقحم  هچ  مینیبیم و  وت  توکلم  زا  ه 

طابترا رد  اهناسنا  ام  لثم  هک  تسنیا  تقیقح  يورخا . ياهتمعن  ربارب  رد  تسا  زیچان  هچ  ایند و  نیا  رد  وت  ياهتمعن  تسناوارف  تمظعاـب و 
ریگبآ  ) ياهکرب هب  هاگنابـش  دوخ  تحایـس  ریـس و  رد  هک  تسا  اـههغابروق  ناـمه  لـثم  یهلا ، هطلـس  توکلم و  تردـق و  تاـقولخم و  اـب 

درز و یئاههچروم  دننام  الثم  یتادوجوم  کی  ار  اهنآ  دندید و  هکرب  نآ  بآ  حطـس  رد  نیرز  ياههناد  زا  یـسکع  دندیـسر و  یکچوک )
هب بآ  حطـس  زا  نیرز  ياههناد  نآ  ندرک  نوریب  عفد و  يارب  هکرب  رانک  رد  اههغابروق  دندوب . هدـیناشوپ  ار  بآ  حطـس  هک  دـندید  رقحم 

ناسون هبار  بآ  حطس  ناشکچوک  ياهاپ  تسد و  اب  دندرب و  بآ  حطـس  رب  هلمح  رظنقافتا  اب  هرخالاب  و  دنتخادرپ ، اهتروشم  تارکفت و 
ياههناد نآ  هدیسر و  هجیتن  هب  هک  هلمح  نیا  زا  اههغابروق  دروآرد . تکرحب  مه  ار  نیرز  ياههناد  نآ  سکع  ناسون ، نیا  هک  دندروآرد 
يورایور یتادوجوم  هچ  اب  نامرهق  نینزان و  ياههغابروق  نیا  دندرکیم . اهزیخ  تسج و  دـندومنیم و  اهیداش  دـندوب ، هدز  مهب  ار  نیرز 

هک دناهدوب  یئاهناشکهک  زا  زیچان  رایسب  رایسب  رایسب  ییاه  سکع  تادوجوم  نیا  دندز ؟ مهرب  ار  اهنآ  هدش و 
هک یناهیک  دندرکیم !؟ روصت  اههغابروق  هک  دندوب  اهنامه  اهناشکهک  ایآ  دندیدیم !!! زوریپ  ار  دوخ  اهـسکع  نآ  اب  راکیپ  رد  اههغابروق 
هک یموجن  ماقرا  دز  سدـح  نآ ، یگرزب  هرابرد  يرون  لاس  اهدرایلیم  اب  هک  تسا  نآ  زا  رت  تمظع  اب  یتح  مینکیم ، یگدـنز  نآ  رد  اـم 
ام يارب  ار  یئاضف  تارک  زا  يزیچان  تیمک  دیاش  هک  تسا  ینیمخت  سدح  دنهدیم ، هئارا  امب  یسانشاضف  هراتس و  صصختم  نادنمـشناد 

لباـقم هحفـص  تسا ، ینـالوط  تمـسق  نیا  حرـش  : ) مینکیم هدـهاشم  نآرق  رد  هک  ياهفیرـش  هیآ  هب  رظن  اـب  بلطم  نیا  دـیامنیم ، حرطم 
ناگراتس تنیز  اب  تسا ) لوا  نامـسآ  دوصقم  هک   ) ار ایند  نامـسآ  ام   ) بکاوکلا هنیزب  ایندلا  ءامـسلا  انیز  انا  دشابیم ) دلج 20  هب  طوبرم 

یناوارف رایسب  تارک  هک  دوشیم  مولعم  تسا ، ات  تفه  نآرق  هاگدید  زا  اهنامـسآ  هکنیاب  هجوت  اب  اریز  دوشیم ، تابثا  حوضوب  میتسارآ ).
رایـسب هیـضق  یفیک ، رظن  زا  اما  میدومن و  هراشا  رـصتخم  روطب  هک  تسا  یمک  داعبا  رظن  زا  تمظع  نیا  دراد . دوجو  رگید  ياهنامـسآ  رد 

، هدـنزاس زیگناتفگـش و  تـمظع  نـیا  تفاـیرد  يارب  زورما  تـسا . هدـنزاس  زیگناتفگـش و  رایــسب  هاـگآ  مدرم  يارب  هـک  تـسا  رتـمهم 
نیمز یسانشنینج و  یسانشناهیک و  تئیه و  ملع  شعونتم ، ياههتشر  اب  کیزیف  اصوصخم  مولع  نوگانوگ  ياههصرع 

هکلب دننکن ، تعانق  مولع  نآ  تاعوضوم  يرگنهدیدپ  یحطس و  تادهاشم  هب  هکنیا  طرشب  تسیفاک ، مومع  روطب  یسانشناسنا  یسانش و 
اهنآ رد  همکاح  نیناوق  هوکـش  تقد  لامک  اب  اهارچ ، نوچ و  هلیـسوب  قئاقح  یـسررب  اب  تسا و  زیگناتهب  هک  اهنآ  قامعا  هب  دورو  هفاضاب 

نودب میلس و  لقع  اب  علطم  رکفتم  کی  رگا  دنیامنیم . تابثا  ار  دوخ  زا  رتیلاع  تایعقاو  هب  یگتسباو  اهنآ  همه  هنوگچ  هک  دننک  كرد  ار 
، تسا حرطم  نآ  تاصتخم  نیناوق و  تیوه و  هرابرد  هک  یلئاسم  اـهرازه  هکلب  اهدـص ، تاـیح و  هدـیدپ  رد  هتخاـس  شیپ  لوصا  رب  هیکت 

تـسا نینچمه  دیامنن . تایح  تاصتخم  نیناوق و  تانایرج و  رب  یعیبط  ياروام  تمظع  غورف  شبات  هب  فارتعا  هک  تسا  لاحم  دـشیدنیب ،
یئاـهتفایرد میاهتخودـنا ، ینورب  ینورد و  ناـهج  ود  زا  هک  يدودـحم  تاـمولعم  ساوح و  هزادـناب  میناوتیم  طـقف  اـم  هک  یهلا  توـکلم 

زیچان یـسب  یبوبر  تردـق  ياه  تمظع  لباقم  رد  یتسه  ناهج  نیا  رد  ام  دوهـش  دروم  توکلم  هکیتروص  رد  میـشاب ، هتـشاد  نآ  هراـبرد 
یناسنا ناور  زغم و  زا  یلاثم  يدـنوادخ ، ياـه  تمعن  هطلـس و  توکلم و  تمظع و  هراـبرد  اـم  تادوهـشم  يزیچاـن  حیـضوت  يارب  تسا .
یلومعم هظفاح  کی  هکنیا  دننام  تسا  تمظعاب  مهم و  رایـسب  رایـسب  ياهتیلاعف  اهورین و  اهیتفگـش و  ياراد  یناسنا  ناور  زغم و  میروایب .

قب
ینالوط تمسق  نیا  حرـش   ) تروص رد  دناوتیم  لقعت  هوق  دنک . تبث  عالطا  درایلیم  نویلیم  کی  رمع  لوط  رد  دناوتیم  ندیه  رگلوه  لو 

یتسه رد  هک  هچنآ  رب  ار  اـهنآ  همه  یتـسه ، ملاـع  رد  هیراـج  نیناوق  ندروآ  تسدـب  دـشابیم ) دـلج 20  هب  طوبرم  لباقم  هحفـص  تسا ،
ياهلحرمب یـضایر  تاـیلمع  رد  یمدآ  زغم  دـیرجت  تردـق  دـیامن . جاتنتـسا  نیناوق  ناـمه  زا  ار  نآ  هب  طوبرم  لـئاسم  قیبطت و  درذـگیم 

دح زا  شیب  یمدآ  تبثم  ياهینامرهق  تعاجـش و  تسا . فیـصوت  قوف  وا  عارتخاو  فاشتکا  تردـق  دـسریم . زیگناتفگـش  هداـعلاقوف 
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رایتخا و دروآیمرد . یتفگـش  هب  ار  نیناوق  تعیبط  وا  ياهتمواقم  اهيرادنتـشیوخ و  نوگانوگ و  لاکـشا  اب  وا  رنه  تسا ، یلومعم  روصت 
نیا زا  ناوارف  رایسب  یعاونا  ناگتشرف و  قوف  هجرد  هب  ینافرع  یقالخا و  دوعص  لامک و  ریسم  رد  هدش  مادختسا  يدازآ  زا  وا  يرادروخرب 

تـسیروما دوشیم  هدـهاشم  ای  دـسریم  تیلعف  هب  يو  زا  الومعم  هک  هچنآ  یلو  دراد ، دوجو  ناسنا  رد  هک  اهدادعتـسا  اهتیلاعف و  اهورین و 
مدرم رثکا  ددرگیم ، افوکش  دارفا  یضعب  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  اهورین و  اهدادعتسا و  مه ، دراوم  نآ  رد  یتح  دودحم . زیچان و  رایـسب 

نشابیم نانآ  ياههتساوخ  قباطم  ای  دننکیم و  كرد  هک  ار  دودحم  يروما  زج  دنمهفیمن  اهتمظع  همهنآ  زا  یلومعم 
د.

هحفص 6] ]
اونکـسی مل  کنم ، مهبرقا  و  کل ، مهفوخا  کب و  کقلخ  ملعا  مه  کـضرا ، نع  مهتعفر  و  کتاوامـس ، مهتنکـسا  هکئـالم  نم  هکئـالملا 
ناکـسا دوخ  ياهنامـسآرد  هک  یناگتـشرف  . ) نونملا بیر  مهبعـشتی  مل  و  نیهم ، ءاـم  نم  اوقلخی  مل  ماـحرالا و  اونمـضی  مل  و  بالـصالا ،

و وـت ، زا  تادوـجوم  نیرتکاـنمیب  و  دـناوت ، یبوـبر  ماـقمب  تاـقولخم  نیرتاـناد  ناگتـشرف  نآ  يدرب ، ـالاب  تنیمز  زا  ار  ناـنآ  و  يدوـمرف ،
زا و  هتفرگن ، رارق  نانز  ماحرا  رد  و  هدومنن ، تنوکس  نادرم  لسانت  يراجم  رد  ناگتشرف  تیایربک . سدق و  هاگرابب  تاقولخم  نیرتکیدزن 

هدومنن هدنکارپ  ار  اهنآ  هتخاسن و  دراو  اهنآ  رب  یللخ  تعیبط  ملاع  ياهیراتفرگ  ثداوح و  دناهدشن و  هدیرفآ  هفطن )  ) تسپ یبآ  ياههرطق 
هدش حرطم  هتـشذگ  تادلجم  رد  ناگتـشرف  هرابرد  حورـشم  يدودح  ات  یثحابم  دـنتعیبط  قوف  هک  سدـقم  یتادوجوم  ناگتـشرف ، تسا ).

زا ص مهدزناش ص 39 و 40 و  دلجم  ات ص 164 و  زا ص 160  ات ص 124 و  زا ص 116  مود  دلجم  هب  دیئامرف  هعجارم  دیناوتیم  تسا .
تالمج زا  تسا . هدـش  هراشا  ناگتـشرف  يالاو  رایـسب  تمظع  هب  ثحابم  نآ  زا  یـضعب  رد  و 164 . مهدجه ص 163  دـلجم  56 و  ات  47

ناگتشرف نآ  تسا : هدمآ  نینچ  قوف  تالمج  رد  اریز  دنرترب ، اهناسنا  زا  ناگتشرف  هک  دیآیمرب  نینچ  ثحبم  نیا  رد  ریسفت  دروم 
یضعب هب  رظن  اب  رگید  فرط  زا  دنشابیم . ادخ  هب  اهناسنا  زا  رتبرقم  ادخ و  هب  اهناسنا  زا  دنرت  فئاخ  اهناسنا و  زا  ناحبس  دنوادخب  دنرتاناد 

هنومن ناونعب  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  مالـسلامهیلع  همئا  ایبنا و  دـننام  نایمدآ  زا  یـضعب  هب  رتشیب  تلیـضف  يرترب و  یمالـسا ، ربتعم  عبانم 
فارتعا - 2 دومن . روـظنم  دـننک  هدجـس  مالـسلاهیلع  مدآ  هب  هک  ناگتـشرف  هب  ار  يدـنوادخ  روتـسد  - 1 نآرق : هفیرـش  تاـیآ  زا  ناوتیم 

ملع کناحبس ال  ولاق  دوب . هدومرف  میلعت  هسدقم  ءامسا  زا  مالسلاهیلع  مدآ  ترضح  هب  لاعتم  دنوادخ  هچنآ  زا  ناشمهف  روصق  هب  ناگتشرف 
انل ملع  يوگ ال  کئالم  نوچ  يداد ). میلعت  امب  وت  هک  ار  هچنآ  زج  مینادیمن  ام  اراگدرورپ ، كاپ  دنتفگ : ناگتـشرف  نآ   ) انتملع ام  الا  انل 
هک تسنیا  تسا ، هدش  هماقا  هکئالم ، رب  نانآ  يرترب  هتفایدشر و  ياهناسنا  تیلضفا  تابثا  يارب  هک  يرگید  لالدتسا  انتملع  ام  ریغ  یهلا  ای 

دـشاب هک  سک  ره  ناسنا  عون  دارفا  هکیتروص  رد  دـشابیم ، نانآ  يرهوج  يافـص  تاذ و  یگنوگچ  لولعم  ناگتـشرف  تلیـضف  تمظع و 
قودـص زا  یتیاور  تسا . اهیگدولآ  اطخ و  رد  نداتفا  ضرعم  رد  نیطایـش  يهیحان  زا  هکلب  ناطیـش ، یناویح و  زیارغ  يهیحاـن  زا  هراومه 

لع نیموصعم  همئا  مالسا و  ناشلامیظع  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  هللاهمحر 
زا ینادمه  دـمحم  زا  میهاربا  نب  تارف  زا  یمـشاه  دیعـس  نب  دـمحم  نب  نسح  تسنیا : تیاور  دنـشابیم . ناگتـشرف  زا  لضفا  مالـسلامهی 

یسوم ماما  ترضح  شردپ  زا  اضرلایسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  زا  يوره  حلاص  نب  مالسلادبع  زا  مساق  نب  دمحم  زا  سابعلا  لیضفلاوبا 
اعیمج مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  یلع  نب  نیسح  شردپ  زا  نیسح  نب  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  شردپ  زا  رفعج  نب 

هللا لوسر  ای  تلقف  مالسلاهیلع : یلع  لاق  ینم . هیلع  مرکا  ینم و ال  لضفا  اقلخ  هللا  قلخ  ام  ملـس : هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق 
نییبنلا و عیمج  یلع  ینلـضف  نیبرقملا و  هتکئـالم  یلع  نیلـسرملا  هئاـیبنا  لـضف  یلاـعت  كراـبت و  هللا  نا  لاـقف : لـیئربج ؟ ما  لـضفا  تناـف 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دومرف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما   …  ) كدـعب نم  همئالا  یلع و  ای  کل  يدـعب  لضفلا  نیلـسرملا و 
: دومرف ترـضحنآ  وا . يارب  نم  زا  رت  تمارکاـب  ار  یقولخم  تسا  هدـیرفاین  تسا و  هدـیرفاین  نم  زا  رترب  یقولخم  دـنوادخ  دـندومرف : ملس 

هکئـالم رب  ار  دوخ  لـسرم  ناربماـیپ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دومرف : لـیئربج ؟ اـی  يرتتلیـضف  اـب  وت  سپ  هللا ، لوـسر  اـی  مدرک  ضرع 
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یلع يا  نم ، زا  سپ  تسا و  هدومرف  تیانع  يرترب  نیلسرم  ناربمایپ و  همه  رب  ارم  هداد و  يرترب  شنیبرقم 
مالـسا ناشلامیظع  ربمایپ  اصوصخم  لسرم  يایبنا  زجب  تفگ : ناوتیم  روبزم  لئالد  هب  رظن  اـب   … تست )  زا  دـعب  همئا  وت و  نآ  زا  لـضف  ، 

هدوب و رتتمارک  اب  رتفیرش و  مدرم  همه  زا  یهلا  ناگتشرف  دنراد ، يرترب  یهلا  ناگتشرف  رب  هک  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم 
مدآ نادـنزرف  هکنیا  ربانب  مالـسلاهیلع  مدآ  رب  ناگتـشرف  يهدجـس  ءامـسلا و  مدآ  ملع  يهیآ و  هب  رظن  اـب  یلو  دـنراد . يرترب  ناـنآ  همه  رب 

رد هک  یلالدتسا  هب  هجوت  اب  مه  و  دشابیم ، نانآ  تمظع  يایوگ  ناگتشرف  يهدجـس  مه  و  دنرادروخرب ، ءامـسا  میلعت  زا  مه  مالـسلاهیلع 
هب قلخت  هیلاع و  تافص  اب  بذهت  تهجب  اهناسنا  رگا  تفگ : ناوتیم  میدش ، رکذتم  ار  هدش  میلعت  ءامسا  نآ  ناگتشرف  نتسنادن  نایب  عقوم 

سفن يا   ) یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  باطخ  یگتـسیاش  دـندرونرد و  ار  نکمم  لامک  ریـسم  هللا  قـالخا 
اهناتـسراخ و نایم  زا  هک  تهجنادـب  دـننک ، ادـیپ  ار  نم ) تشهب  هب  وش  لخاد  نم و  ناگدـنب  ناـیم  رد  وش  لـخاد  ناـنیمطا  ماـقمب  هدیـسر 
زا اهیهاوخدوخ  رابنارگ و  رایـسب  ياهریجنز  ندرکزاب  رد  هک  تهجنادـب  دـناهدرک و  روبع  یناویح  زیارغ  کلهم  ياهقالتاب  اهخالگنس و 

وت يوب  مدینش  مدآ  لگ  زا  دناهتشگ . تخس  رایسب  ياهجنر  اهتقشم و  لمحتم  دوخ  ناج 
مدـش مدآ  یناویح و  زا  مدرم  مدز  رـس  ناویح  مدرم ز  امن  زو  مدـش  یمان  مدرم و  يدامج  زا  هک  تهجنادـب  وت و  يوک  اـت  ماهدومیپ  اـههار 

رد نآ  هچنآ  موش  نارپ  کلم  زا  رگید  راب  رپ  لاب و  کـئالم  زا  مرآ  رب  اـت  رـشب  زا  مریمب  رگید  هلمح  موش  مک  مدرم  یک ز  مسرت  هچ  سپ 
ادیپ يرترب  ناگتـشرف  رب  تهج  نیا  زا  تفگ : ناوتیم  اذل  نوعجار  هیلا  انا  مدیوگ  نونغرا  نوچ  مدع  مدرگ  مدع  سپ  موش  نآ  دـیان  مهو 

هب ار  هیرظن  نیا  یچـشوق  یلع  ـالم  درادـن . دوـجو  دوعـص  هب  لوزن  زا  لاـمک و  هب  صقن  زا  یلوـحت  تـکرح  ناگتـشرف  رد  اریز  دـننکیم ،
ار هکئـالم  هک  تسا  هداد  رارق  ار  یمیکحلا  هللادـبع  وبا  رکبوبا و  یـضاق  هلزتعم و  اـمکح و  هرعاـشا  لـباقم  رد  تسا . هداد  تبـسن  هرعاـشا 
هک تسا  تهجنآ  زا  دنتسه ، ادخب  تاقولخم  نیرتبرقم  نیرتاناد و  ناگتشرف  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هکنیا  و  دننادیم . لضفا 

طابترا زا  رتمیقتسم  طابترا  رد  یبوبر  لالج  لامج و  اب  نانآ  كاپ  تیوه  درادن و  یگدولآ  هنوگچیه  ناگتـشرف  نآ  هیلاع  تافـص  ملع و 
بیذهت و ملع و  شزرا  زا  شیب  يرـشب  لامک  بذـهت و  تفرعم و  شزرا  هک  درادـن  هلاسم  نیا  اب  یتافانم  ینعم  نیا  و  تسا ، ادـخ  اب  رـشب 

صقم هک  تسنیا  نآ  دراد و  دوجو  مه  يرگید  لامتحا  اجنیا  رد  دشاب . ناگتشرف  لامک 
ياـهناسنا تاـقولخم و  همه  يدـنوادخ  هاـگراب  هب  تاـقولخم  رگید  زا  ناگتـشرف  ندوـب  رتـبرقم  رتاـناد و  زا  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  دو 

و دـناهدیناسر . یهلا  روضح  هاگراب و  هب  ار  دوخ  گنراگنر ، رامـشیب و  ياهتقـشم  اهجنر و  لمحت  اـب  هک  یناگتفایدـشر  هن  دـشاب  یلومعم 
ام هنک  اونیاع  ول  كرما ، نع  مهتلفغ  هلق  کل و  مهتعاط  هرثک  و  کیف ، مهئاوها  عامجتـسا  و  كدـنع ، مهتلزنم  کـنم و  مهناـکم  یلع  مهنا 
نآ و  . ) کتعاط قح  كوعیطی  مل  کتدابع و  قح  كودبعی  مل  مهنا  اوفرعل  و  مهسفنا ، یلع  واورزل  و  مهلامعا ، اورقحل  کنم  مهیلع  یفخ 

همهنآ و  هدوب ، وت  ماقم  زکرمتم  هجوتم و  نانآ  ياههتساوخ  يهمه  هکنآ  اب  و  دنراد ، وت  دزنرد  هک  یتلزنم  ماقم و  نآ  اب  فیرش  تادوجوم 
یئاـهن تقیقح  رگا  فاـصوا ) نیا  همه  اـب   ) وت رما  زا  ناـنآ  تلفغ  تسا  مک  هکنیا  اـب  و  دـنهدیم ، ماـجنا  وـت  يارب  هک  یناوارف  ياـهتعاطا 

هک دنمهفیم  دنیامنیم و  يریگهدرخ  ناشدوخ  هب  دنرامـشیم و  کچوک  ار  دوخ  لامعا  دننیبب ، تسا  هدیـشوپ  نانآ  زا  هک  ارت  ياهتمظع 
یبرقت ملع و  نآ  همهاب  دناهدومنن ). تعاطا  ارت  تست  تعاطا  قح  هک  يوحنب  دناهدیتسرپن و  ارت  تست ، یبوبر  ماقم  يهتسیاش  هچنآ  قباطم 

ارت تعاطا  تدابع و  تفرعم و  قح  هک  دنتسه  نآ  زا  رتنییاپ  زاب  دنراد ، ناحبس  دنوادخب  ناگتشرف  هک 
قح كاندـبع  اـم  دـنکیم : ضرع  یبوـبر  هاـگراب  هب  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  مالـسا  ناـشلامیظع  ربماـیپ  هب  تیاور  نیا  دـنیامن . ءاـفیا 

يهتسیاش هک  هکنانچنآ  میدرکن و  تدابع  ارت  تست  یبوبر  ماقم  هتسیاش  هکنانچنآ  ارت  ام  ادنوادخ ،  ) کتفرعم قح  كانفرع  ام  کتدابع و 
تادوـجوم فرـشا  هـک  یتـقو  دزیخ  هـچ  يرغـال  يهـشپ  زا  دزیرب  رپ  باـقع  هـک  اـجنآ  هـتبلا - میتخانـشن -). ارت  تـست ، يدـنوادخ  ماـقم 

نیا تسا . نشور  اهناسنا  رگید  ناگتشرف و  عضو  دیامن ، روصق  هب  فارتعا  هنوگنیدب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نیلـسرملا  ءایبنالامتاخ و 
نآ جوم  رد  برطـضم  یهاک  وچ  نکمم  یتساهتفاسم  قح  تاذ  هب  نارای  يا  نکمم  زا  هک - مینادیم  همه  اریز  تسین ، دـیدرت  ياج  هلاسم 
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یتسایلع تینا  نآ  كرد  یک  ار  ماهفا  یتسالاب  ناـکم  زا  وا  هدوب و  یناـکم  نکمم  یتسـالعا  ناـمز  زا  وا  هدوب و  یناـمز  نکمم  یتساـیرد 
هزادنا ره  یعطق ، یلقن  لئالد  نیرب و  ياهـساسحا  یلقع و  لئالد  عومجم  هب  رظن  اب  هک  تسنیا  میوش ، رکذـتم  دـیاب  درومنیا  رد  هک  یبلطم 

ياهتمظع اب  وا  ییانـشآ  هجیتن  رد  هدوب ، رتنوزفا  العا  ماقم  ناـب  شبرقت  رتشیب و  ادـخب  شتفرعم  دـشاب ، رتشیب  رـشب  یناـحور  یملع و  دـشر 
رپ یهلا  هاگراب  رد  شتاعالطا  تادابع و  رتیلاع و  ینابر  روما  رگید  يدنوادخ و  لاعفا  تافص و 

تـسناوت دنهاوخن  دنـشاب ، هدومیپ  ار  لامک  دشر و  تاجرد  مه  ردق  ره  ناگتـشرف  اهناسنا و  زا  کی  چیه  لاحنیا ، اب  دوب . دـهاوخ  رتینعم 
. دنروایب ياجب  تسیدنوادخ  هتسیاش  هک  هچناب  ار  تدابع  تفرعم و 

هحفص 12] ]
و امعطم ، ابرشم و  هبدام : اهیف  تلعج  اراد و  تقلخ  کقلخ . دنع  کئالب  نسحب  ادوبعم  اقلاخ و  کناحبس  مدرم ) ینامرفان   ) قلخلا نایـصع 

يارب ار  تاقولخم  هک  تیدوبعم  تیقلاخ و  رد  صئاقن  همه  زا  هزنم  يا  ادـنوادخ ، . ) اراـمث اـعورز و  اراـهنا و  اروصق و  امدـخ و  اـجاوزا و 
عاونا غیردیب  ناوخ  نآ  رد  يدرتسگب و  نآ  رد  غیردیب  یناوخ  و  ترخآ ) يهناخ   ) یتخاس تمظعاب  سب  ياهناخ  يدیرفآ . وکین  شیامزآ 

، یقاب يارـس  رد  ادخ  يداد ). رارق  اههویم  عرازم و  اهراسهمـشچ و  للجم و  ياهخاک  ناراکتمدخ و  نارـسمه و  و  یندروخ ، یندیماشآ و 
زا ص 8 مراهچ  دلجم  رد  نیرب  تشهب  هب  طوبرم  ثحابم  تسا : هدومرف  هدامآ  شناگدـنب  يارب  ار  یحور  يدام و  ذـئاذل  نیرتیلاع  لماوع 

ایعاد تلسرا  مث  دییامرف . هعجارم  تسا ، هدش  یسررب  ات 263  زا ص 253  مهدراهچ  دلجم  ات ص 16 و  زا ص 14  مهدزای  دلجم  ات 13 و 
هک يداتـسرف  ياهدننک  توعد  سپـس  ادـنوادخ ، . ) وقاتـشا هیلا  تقوش  ام  یلا  اوبغر و ال  تبغر  امیف  و ال  اوباجا ، یعادـلا  الف  اهیلا ، اوعدـی 

تبغر يدومرف  بیغرت  هک  هچنآ  هب  هن  دندرک و  تباجا  ار  هدـننک  توعد  نآ  هن  مدرم  دـیامن ، توعد  ینادواج  يارـس  نآ  يوسب  ار  مدرم 
ب قح ، يوسب  ناگدننک  توعد  ياسر  دایرف  دندش ). قاتشم  يدرک  ناشقیوشت  هک  هچنآ  هب  هن  دندومن و 

ینرق ره  لوط  رد  یـسک  رگا  تسا : هدـش  هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمهب  دوریمنورف . ایند  رذـگدوز  ياهیـشوخ  هب  ناـگدز  گـنچ  شوگ 
هک دینک  نیقی  درامـشیم ، ناسنا  دراد  زاب  شناتـشگنا  يهرامـش  ندش  مامت  زا  سپ  دـیدید  رگا  دزادرپب و  هتفایدـشر  ياهناسنا  شرامـشب 

تـسدب دـیآیمن  یکاخ  ملاع  رد  یمدآ  دـیوگیم : هک  رعـش  نیااب  ظفاح  دوریمن  نامگ  تسا . لتخم  وا  نامـشچ  دراد و  هرـصاب  فعض 
مدآ یعطق  عنام  كاخ  ملاع  هب  قلعت  هک  دشاب  نیا  شروظنم  رگا  اصوصخم  دـشاب ، هدرک  یخوش  یمدآ  ون  زو  تخاس  دـیابب  رگید  یملاع 

؟ نید تسیچ  دشابیم . ریذپناکما  نید  يهلیسوب  طقف  نتساخرب  نیا  دراد و  ترورض  كاخ  زا  نتـساخرب  ندش ، مدآ  يارب  تسا و  ندش 
يارب دوشیم - نینچ  مود  عرـصم  يانعم  نیاربانب ، يروهال ) لابقا  دـمحم   ) كاپ ناج  دوخ  زا  ددرگ  هگآ  هک  ات  كاخ  يور  زا  نتـساخرب 

تمظعاب داعبا  ندیسر  تیلعف  هب  يارب  ياهلیـسو  هاگدید  زا  ار  ایند  نیا  دیاب  دسرب ، دوخ  یگدنز  يالعا  فده  هب  ایند  نیا  رد  ناسنا  هکنیا 
نیا زا  ماـگنه  نیا  رد  دـشابیم . نآ  يوسب  باذـجنا  تیاـهنیب و  رب  هراـظن  يارب  یهاگدـصر  اـیند  نیا  هاگدـید ، نیا  زا  درگنب . تیـصخش 

وا رایتخا  رد  لماوع  للع و  یگزیگنا  دشابیم و  رتدیدج  یمدآ  هک  دـسریم  دوخ  مود  دـلوت  هب  ناسنا  دوشیم و  هتخاس  رگید  یملاعایند 
رارق

قح و نایعاد  شخبتایح  ياهدایرف  تباجا  مدـع  لماوع  للع و  تسیچ  داهن  اهتلع  قرف  رب  دوخ  ياپ  دازب  هدازیمدآ  راب  مود  نوچ  دریگیم .
هب هللاءایلوا ، نیلـسرم و  اـیبنا و  فرط  زا  هدـنزاس  شخب و  تاـیح  ياـهدایرف  اـهتوعد و  همه  نآ  هک  تسیچ  تلع  هک  لاوس  نیا  تقیقح ؟
زا نارازگرکش  تسا  كدنا  و   ) روکشلا يدابع  نم  لیلق  و  تسا : هداد  ربخ  ناحبس  دنوادخ  هک  تسا  روطنامه  هدیسرن و  بولطم  يهجیتن 

ار رـصتخم  ياهمدـقم  تقیقح ، قح و  ناـیعاد  توـعد  هب  مدرم  تیرثـکا  یئاـنتعایب  لـماوع  لـلع و  زا  یخرب  حرط  زا  شیپ  نم ) ناگدـنب 
يهدنراد اپرب  هک  دناهتـشاد  دوجو  زیگنافسا  تیلقا  رد  هچ  رگا  تلیـضفاب  هتـسراو و  یئاهناسنا  مدرم  نایم  رد  هراومه  میوشیم - رکذـتم 

نایعاد توعد  هکنیا  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  اذل  دناهدوب . لاعتم  دنوادخ  اب  طابترا  يهدننکرارقرب  یناسنا و  ياهـشزرا  لوصا 
یـضعب نایب  هب  میزادرپیم  نونکا  مومع . روطب  اهناسنا  يهمه  هن  تسا ، توعد  هب  تیرثکا  یئانتعایب  تسا ، هدـشن  تباـجا  تقیقح  قح و 
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هتفرگن و يدـج  ار  ناـیمدآ  ياـهناج  هب  طوـبرم  تاـیعقاو  هک  تیبرت  میلعت و  نایدـصتم  زیگنافـسا  روـصق  - 1 روبزم . لـماوع  لـلع و  زا 
شیارگ - 2 دنریذپیمن . نانآ ، یعیبط  یگدنز  قوقح  يهفاضا  هب  نایمدآ  ياهناج  قوقح  ناونعب  یقوقح 

. دزاسیم مورحم  ذئاذل  يهمه  قوف  هب  نتـشاذگ  ماگ  یعیبط و  قوف  ذـئاذل  معط  ندیـشچ  زا  ارنانآ  هک  یعیبط  ذـئاذل  هب  مدرم  رثکا  یطارفا 
نتشادن - 5 دـیامنیم . مورحم  لوقعم  قوف  لوقعم و  كرد  زا  ارنانآ  هک  یطارفا  یئارگسح  - 4 شنوگانوگ . لاکشا  رد  یهاوخدوخ  - 3

ماقم نآ  هب  هطوبرم  ظافلا  هچ  رگا  یبوبر ، ماقم  ندرواـین  اـجب  - 6 یناسفن . ياهـسوه  يوه و  زا  تشذگ  اهیتخـس و  لمحت  يارب  تیفرظ 
رد هک  ياهناهاوخدوخ  ياهفده  هب  ندیـسر  يارب  هک  نادنمتردق  یتسرپتردـق  - 7 دنک . هضمـضم  ار  اهنآ  دروایب و  ناهدب  رایـسب  ار  العا 

شود هب  ندـشراوس  يارب  هک  ینعم  نیا  هب  دـنزاسیم ، روهطوغ  تلاـهج  یهاـگآان و  رد  ار  مدرم  دـننکیم ، باـختنا  دوخ  يارب  اـیند  نیا 
رد ار  یهلا  توکلم  تایآ و  هک  دندنبیم  ار  مدرم  نآ  نامشچ  دنونشن ، ار  قح  نایعاد  دایرف  هک  دننکیم  دودسم  ار  نانآ  ياهشوگ  مدرم ،

همغن دوخ  نورد  زا  هراچیب  مدرم  نآ  هاـگ  ره  هک  دـننکیم  طـقاس  تیمها  تلاـصا و  زا  ناـنچ  ار  لـقع  نادـجو و  دـننیبن ، یتسه  يهصرع 
زا یـشان  ياهبارطـضا  اهادـص و  ینورد ، ياهادـص  رـس و  نیا  هک  دـیورف ) دـننام   ) دـننکیم نیقلت  نانآ  هب  دنونـشب ، ار  نادـجو  ياـنعمرپ 

مک اب  ار  صاخشا  هنوگ  نیا  يدرخبان  يولوم  دمحم  نیدلا  لالج  نیا ، زا  شیپ  لاس  دصتفه  تسا . اهنآ  دیدهت  زئارغ و  یگتفوکرس 
ار ناظفاح  دیروخن - ار  ناتراگزور  نالاجد  بیرف  دیـشاب  بظاوم  هدنیآ  راصعا  نورق و  مدرم  يا  دـیوگیم : هدرک  دزـشوگ  تحارـص  لا 

اوحـضتفا دـق  هفیج  یلع  اولبقا  ياهدرک  شـسفن  تادـیدهت  مان  ياهدرب  ظفاح  راکنا  رد  يور  رایتخایب  نیبب  دوخ  رایتخا  رایع  يا  ینیبن  رگ 
دق هعیمس . ریغ  نذاب  عمسی  و  هحیحـص ؟ ریغ  نیعب  رظنی  وهف  هبلق ، ضرما  هرـصب و  یـشعا  ائیـش  قشع  نم  و  اهبح ، یلع  اوحلطـصا  و  اهلکاب ،

امثیح و  اهیلا ، لاز  تلاز  امثیح  اهنم ، یـش  ددی  یف  نمل  و  اهل ، دـبع  وهف  هسفن ، اهیلع  تهلو  و  هبلق ، ایندـلا  تتاما  هلقع و  تاوهـشلا  تقرخ 
اب هک  دـندرب  ياهشال  ندروخ  هب  ور  هاـگآان ، تسرپاـیند و  مدرم  نآ  . ) ظـعاوب هنم  ظـعتی  ـال  رجازب و  هللا  نم  رجزنی  ـال  اـهیلع ، لـبقا  تلبقا 

، دزروب قشع  يزیچ  هب  هک  سک  ره  و  دـندش ) ایند  يهفیج  قشاـع  ناـنآ  ، ) دـندومن قاـفتا  هشـال  نآ  تبحم  هب  دنتـشگ و  اوسر  شندروخ 
یلو دونشیم  لتخم ، یمشچ  اب  یلو  درگنیم  تسا ) هداد  تسد  زا  ار  لد  یئانیب  هک  قشاع  نیا  . ) دیامن رامیب  ار  شبلق  لتخم و  ار  شیئانیب 

هب هتـشگ و  ایند ) ای   ) هفیج نآ  هلاو  شـسفن  تسا ، هدـناریم  ار  شبلق  ایند  و  هابت ، ار  هتخابدوخ  قشاع  نیا  لقع  تاوهـش  اونـشان . یـشوگ  اب 
یتخا رد  ایند  نآ  زا  يزیچ  هک  تسا  یسک  شوگبهقلح  مالغ  هدمآرد و  هفیج  نآ  یگدرب 

چیه اـب  راوخهشـال  نآ  دروآ . يور  رقحم  دوـجوم  نآ  هک  یئوـس  رهب  دروآ  يور  ددرگب و  هفیج  نآ  هـک  یفرط  رهب  ددرگیم  وا  دراد . را 
يهتخابلد قشاع  دریگیمن ). دـنپ  یظعاو  جـیه  زا  وا  تیـشم  ادـخب و  نامیا  يارب  دتـسیایمن و  زاب  ادـخ  تیـصعم  زا  ياهدـنرادزاب  لـماع 

رس رب  هک  اهتداسح  هچ  هدنـشک و  ياهتباقر  هچ  تسا . هدناریم  ار  شبلق  ایند  هابت و  ار  شلقع  تاوهـش  دونـشیمن ، دنیبیمن و  ایند ، يهفیج 
هدیرفآ شناگدنب  يرادروخرب  يارب  ادخ  هک  ایند  رهاط  بیط و  داوم  نیمه  يرآ ، دنتـشگ . اوسر  شندروخ  اب  دنتخادنا و  هارب  ایند  يهشال 

دوخب يدوبعم  تلاح  اجیردـت  دـیامن ، بلج  دوخ  يوسب  ار  یمدآ  ياـهتیلاعف  اـهورین و  يهمه  دوش و  یقلت  یئاـهن  فدـه  هکنیمه  تسا ،
يداصتقا تاطابترا  يهلیسو  نیرتيرورـض  هک  لاح  نیع  رد  لوپ  دننامه  دزاسیم ، اوسر  ار  وا  دوخب ، یمدآ  شتـسرپ  بلج  اب  دریگیم و 

یعطق دوشیم  یهتنم  یگدنز  یهابت  هب  هک  يداصتقا  يدوبان  يرـشب ، یگدـنز  زا  نآ ، فذـح  ضرف  اب  هکیروطب   ) تسا رگیدـکی  اب  مدرم 
اعقاو هک  دروآیم  رابب  یئاوسر  تحیضف و  نانچ  دریگیم ، دوخب  رـشب  یگدنز  روما  يهمه  رب  هطلـس  ای  شتـسرپ  تلاح  هکیماگنه  تسا )

رااب اهشزرا و  يهمه  ندرک  شزرایب  اهیشکقح و  اهتنایخ و  اهتیانج و  رثکا  يهلیسو  رگم  دومن . فیصوت  ارنآ  ناوتیمن 
نیرتاـبیز و هـک  هاــگنآ  ره  مـینک  شوـمارف  دــیابن  زگره  تـسا !؟ هدوـب  يرگید  زیچ  لوـپ  شتــسرپ  زج  اهــشزرایب  يهـمه  ندرک  شز 
، دوشیم هابت  ءیش  نآ  شتـسرپ  اب  یمدآ  حور  سپـس  بلق و  لقع و  تسخن  هک  تهجنادب  دریگبرارق ، شتـسرپ  دروم  زیچ  نیرتتمظعاب 

همهنآ اب  ار  دوخ  تیدوجوم  يهمه  ناسنا  هک  نیا  زا  رتحـیقو  یئاوسر  هچ  ددرگیم . تراقح  یتشز و  هب  لدـبم  تمظع  یئابیز و  نآ  اذـل 
شزرا یگدنز  يالعا  ياهفدـه  يارب  یلیاسو  زج  هک  يویند  تازایتما  ياپ  شیپ  تسا ، هدومرف  تیانع  وا  هب  ادـخ  هک  اهتمظع  اههیامرس و 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 1988 

http://www.ghaemiyeh.com


، لئاسو نآ  هب  لوصو  يارب  اهتمظع  اههیامرس و  همه  نآ  ندرک  ادف  اب  هک  دوشیم  رتدیدش  یعقوم  تحیـضف  دیامن ! ینابرق  درادن  يرگید 
هآ ار ! نتشیوخ  رادیرخ  زونه  ماهدنمرـش  نم  دیرخ و  مچیهب  هک  رگن  مايردقیب  دیامنیم !! مه  لئاسو  نآ  زا  تیعونمم  تلجخ و  ساسحا 
هب قشع  هار  رد  ار  هدـننکدوبان  ریقحت  نیا  رـشب  درادیم !؟ اور  دوـخ  تیـصخش  يهراـبرد  ناـسنا  هک  يریقحت  همهنیا  تلع  تسیچ  ایادـخ ،

هفیج هب  يزاجم  قشع  يرامیب  هک  یتقو  تسا  یهیدـب  هتبلا  درخیم ! لد  ناـج و  اـب  درادـن ، یفدـه  یتاذ و  شزرا  هنوگچیه  هک  ياهلیـسو 
، تخاس هابت  ار  شبلق  یتسرپایند  ار و  وا  لقع  تاوهش  هکیماگنه  دومن و  رامیب  ار  بلق  تخادنا و  راک  زا  ار  یئاونش  یئانیب و  ایند ،

، نم هاگآ ، ناج  عقوم  نیا  رد  میئوگب : دـیاب  ینعم  کـی  هب  دوب ، دـهاوخن  عقوت  لـباق  یتسپ  تلاذر و  تراـقح و  زج  يرگید  هدـیدپ  چـیه 
زا یـشان  تقیقح  رد  تیـصخش  نتفر  تسد  زا  نیا  دـشاب و  هتـشاد  تراقح  مانب  یـصاخ  یگنوگچ  هک  تسا  هدـنامن  یحور  تیـصخش و 
هانگ نآ  تسین  روغ  ارناک  هداتفا  یهچ  رد  تسین - ریذپناکما  هاچ  نآ  زا  ندمآرد  هک  تسا  یتسرپایند  کیرات  هاچ  هب  نتـشیوخ  نتخادنا 

ار ناراوخهشـال  نیا  لـقع  دـیامرفیم  نسر  مباـییمن  شرعق  روـخ  رد  نم  هک  ار  دوـخ  وا  هدـنکفا  یهچ  رد  تـسین  روـج  ربـج و  تـسا  وا 
ندروآرد تراـسا  هب  يارب  هراومه  دـنمتردق  ناـگماکدوخ  هک  تسا  هدوبن  تلع  یب  تسا . هتخاـس  هاـبت  یئارگاـیند  ار  ناـشبلق  تاوهش و 

يرادربهرهب یخیرات  دهاوش  نیرتنشور  زا  ناتسرپ  تردق  تسدب  سلدنا  مدرم  تراسا  ناتساد  دننکیم . هدافتسا  مدرم  تاوهـش  زا  اهناسنا 
يزغم رونیب ، یناج  تراسا ، يارب  اریز  دـننکیم  هضرع  تاوهـش  نانمـشد  دـننکیم  هضرع  تاـعاط  ءاـیبنا  دنـشابیم -. مدرم  تاوهـش  زا 

یناوهـش ز سفن  نایع  مدیدیم  تیروک  لد  هب  نم  ناج  رون  درادن  یناوهـش  سفن  دهاوخیم - انیبان  یمـشچ  اونـشان و  یـشوگ  لقعیب و 
، توهـش كرحت  عقوم  رد  لقع  ندش  دـکار  لقعت و  اب  توهـش  شـشوج  داضت  رود  مدـیدیم ز  تیروک  لد  هب  نم  روک  تسا و  رک  قح 

سین يزیچ 
خساپ ارچ و  نوچ و  زا  رود  هاگآان و  دنت و  یتکرح  رد  توهش ، ناجیه  عقوم  رد  یمدآ  سفن  دشاب . هتشاد  تابثا  حیضوت و  هب  زاین  هک  ت 
نـشور یبوخب  هاگآان ، نتـساوخ  نداتفا  نایرجب  زا  تسترابع  هک  نآ  يانعم  هب  هجوت  زا  توهـش  يارب  صتخم  نیا  دریگیم  رارق  عاـنقا ، و 
ترارح زا  وا  ندب  هتفرگ و  رارق  غاد  یئاوه  ترواجم  رد  ناسنا  هکنیا  دـننام  دـنامیمن ، لقعت  لقع و  يارب  یلاجم  نورد  رد  اذـل  دوشیم ،

نیا رد  دریگب ، رارق  دـیدش  ترارح  نآ  ریثاـت  ثحت  وا  يهکارد  ياوـق  باـصعا و  نورد و  حوطـس  یماـمت  هکیروـطب  دـشاب  رثاـتم  دـیدش 
صتخم تالمج ، نیا  رد  دزادـنیب . نایرجب  ار  دوخ  لقعت  هدرک و  ادـیپ  نآ  هب  فارـشا  هتفر و  ترارح  زا  رتـالاب  دـناوتیمن  ناـسنا  تلاـح ،

رد ارنآ  تاصتخم  قشع و  هب  طوبرم  لئاسم  تسا . هدش  دزشوگ  احیرص  تسا  لد  يرامیب  یئانیب و  نتفر  نیب  زا  هک  يزاجم  قشع  یـساسا 
-1 دیامرف : هعجارم  دلجم  نآ  هب  دناوتیم  مرتحم  يهدننکهعلاطم  میاهدومن ، حرطم  ریز  رارقب  يونثم  لیلحت  دقن و  ریـسفت و  زا  مکی  دـلجم 

قشع هک  یتیصوصخ  - 4 تسین . هدهاشم  لباق  یناور  ياهدومن  ریاس  دننام  قشع  - 3 تسا . یناور  يهدیدپ  کی  قشع  - 2 قشع . يهدیدپ 
بیز قشع و  - 6 دیامنیم . مضه  دوخ  رد  ای  دنکیم  لح  ار  تاضقانت  يهمه  قشع  - 5 دراد . یناور  ياههدیدپ  ریاس  نایم  رد 

تیاهنیب ات  ار  دودـحم  دوجوم  کی  قشع  - 9 دـنکیم ؟ یکی  ار  تیـصخش  ود  قشع  ایآ  - 8 قشاع . ناسنا  حور  تیـساسح  ناهج 7 - یئا 
هئارا ار  ریز  بلاطم  ناوتیم  قشع ، هب  طوبرم  تایعقاو  رد  تقد  قوف و  لـئاسم  هب  رظناـب  یعاـمتجا . لـئاسم  قشع و  - 10 دنکیم . گرزب 

هن یمالـسا  عبانم  رد  یناور  يزغم و  ياوق  تالالتخا  دننام  دوشیم  هدـید  نآ  يهرابرد  هک  یتاصتخم  نآ  قشع و  يوغل  موهفم  - 1 دومن :
هتبلا تسا . هتفرگ  رارق  مه  درط  داـقتنا و  دروم  مینکیم  هظحـالم  ریـسفت  دروم  تـالمج  رد  هک  هنوگناـمه  هکلب  تسا  هدـشن  هدوتـس  اـهنت 

يانعمب هک  تسا ، هدـمآ  هللانیما ) ياـعد  نآرق و  هکراـبم  يهیآ  لـیمک و  ياـعد   ) ربتعم عباـنم  رد  هلاو  دـیدش ، بح  میتم  دـننام  یتاـملک 
دسریم تدش  زا  ياهجردب  تبحم  - 2 تسنآ . یمالـسا  موهفم  ثحابم  نیا  رد  بولطم  قشع  زا  ام  روظنم  اذل  تسا . يرارقیب  یگتفیش و 

دوخ ای  و  دـشاب ) يواسم  وا  اـب  اـی  رتنیئاـپ و  وا  زا  شزرا  تمظع و  رد  بوبحم  رگا   ) دـهدیم رارق  لآهدـیا  دوخ  زا  یئزج  ار  بوبحم  هک 
اذل دوشیم  هدیمان  قشع  تبحم  عقوم  نیا  رد  دشاب ) هدوب  وا  زا  رتالاب  تمظع  رد  بوبحم  رگا   ) دنکیم یقلت  بوبحم  زا  یئزج  ار  لآهدیا 
تبحم ش شیارگ و  ندیناسر  رمثب  يارب  ار  یمدآ  ینورد  ياهورین  اهدادعتسا و  يهمه  هک  تسا  یناور  تیفیک  نآ  قشع  تفگ : دیاب 
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: تفگ ناوتیم  تسا ، هدیسر  يرشب  تارکفت  تاعلاطم و  هک  اجنآ  ات  - 3 دیامنیم . هدامآ  تسا  هدش  یقلت  لامک  ریخ و  هک  هچنآ  هب  دید 
نیرتیلاـع یمدآ ، لآهدـیا  دوخ  يارب  لـالج  لاـمج و  رطن  زا  هک  قوشعم )  ) یتـقیقح نتـساوخ  تیاـهن  زا  تستراـبع  قشع  عماـج  موهفم 

اراد ار  قایتشا  تبحم و  تیاـهن  یقیقح  یگتـسیاش  هک  دوشیم  قلعتم  مه  لاـمک  لـالج و  هب  ینعم  نیاـب  قشع  تسا . هدـش  یقلت  ناـمرآ 
هب ار  دوخ  تایح  داعبا  همه  قشع  يهدیدپ  رد  ناسنا  نوچ  هک  ینعم  نیاب  دیجنـس  دیاب  تایح  داعبا  یمامت  اب  ار  قشع  شزرا  - 4 دشابیم .

تـسرد ام  رگا  دـشاب . هدوب  يو  تاـیح  داـعبا  يهمه  شزرا  يهدـننکنایب  دـناوتیم  ناـسنا  کـی  قشع  اذـل  دـنزیم ، دـنویپ  دوخ  قوشعم 
دیعب تسا و  هتفای  ققحت  دوجوم  کی  يارب  يو  رد  هک  تسا  یقـشع  اب  یمدآ  تیـصخش  تیوه  ریـسفت  هک  درک  میهاوخ  لوبق  میـشیدنیب ،

، تسا هدش  هدیمان  قشع  هک  دیدش  تبحم  اب  هارمه  يهشیدنا  تسا ، هدمآ  ریز  تیب  ود  رد  هک  هشیدنا  تیصخش ، تیوه  ریـسفت  هک  تسین 
يهمیه وت  يراخ  دوب  رو  ینـشلگ  لگ ، تاهشیدـنا  دوب  رگ  ياهشیر  ناوختـسا و  دوخ  یقباـم  ياهشیدـنا  ناـمه  وت  ردارب  يا  دـشاب - هدوب 

اذـل دـنزیم ، مقر  نآ  تاصتخم  قشع و  اب  ار  دوخ  تشونرـس  تشذگرـس و  تیدوجوم و  يهمه  قشع  تلاح  رد  یمدآ  هصالخ ، ینخلگ 
شزرا هکنیا  يارب 

ربماـیپ زا  هک  یتـیاور  نآ  و  تسیک . شبوـبحم  قوـشعم و  هک  دـینیبب  دـیاب  دـینادبار  ناـسنا  کـی  تشونرـس  تشذگرـس و  تیدوـجوم و 
ار یگنـس  يدرم  رگا  و   ) هعم هللا  هرـشحلا  رجح  بحا  الجر  نا  ول  و  دـیامرفیم : هک  تسا  ینعم  نیمهب  رظان  تسا ، هدـش  لقن  ناـشلامیظع 
هفسالف و زا  یضعب  راثآ  رد  یقیقح ، يزاجم و  هب  قشع  میـسقت  - 5 دومرف ). دهاوخ  روشحم  گنـس  نامه  اب  ار  وا  دنوادخ  درادب ، تسود 

قشع میناوتیم  ام  دسریمرظنب  یقیقح ؟ قشع  کی  میراد و  يزاجم  قشع  کی  ام  اعقاو  ینعی  تسا ، نینچ  تیعقاو  ایآ  دراد . عویش  ءافرع 
یعونتم ياهیهاوخدوخ  هب  دنتسم  هک  تسا  یناسنا  تاوهش  نآ  اشنم  هک  لوقعمان  يزاجم  مسق  فلا - مینک : میسقت  یساسا  مسق  هس  هبار 

هک ار  یمدآ  یئاـنیب  تسا  هدوـمرف  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  هنوگناـمه  قـشع  مسق  نیا  تسا . مدرم  تیرثـکا  يـالتبا  دروـم  هک  تسا 
یناور تالالتخا  نامه  هک  لد  يراـمیب  هب  ار  وا  دربیم و  نیب  زا  یئوجلاـمک ، نیرب و  تاـساسحا  كرد  لـقعت و  هشیدـنازا و  تستراـبع 

ار زیچ  همه  زیچ و  همه  ار  زیچ  چـیه  دزاسیم و  لتخم  تایعقاو  يهرابرد  ار  دوخ  لقعت  یمدآ  هک  تسا  مسق  نیا  رد  دزاسیم . التبم  تسا 
عم مسق  ب - دیامنیم . یقلت  حیحص  ار  لطاب  لطاب و  ار  حیحص  تشز و  ار  ابیز  ابیز و  ار  تشز  دودحمان ، ار  دودحم  دیامنیم ، زیچ  چیه 
هک یتـسودعون  تفرعم ، دـننام  هیلاـع ، تاریخ  تـالامک و  هب  یتاـیح  شیارگ  دـیدش و  تـبحم  زا  تستراـبع  قـشع ، زا  مـسق  نـیا  لوـق -

تـسا نامه  نیا  لوقعم - قوف  مسق  ج - دشابیم . لامک  زا  یئاههولج  هک  هلـضاف  قالخا  دسرب . یتایح  شیارگ  دیدش و  تبحم  يهجردب 
لوصو تسا . هلامج  نسح  هلالج و  لج  دنوادخ  طقف  قشع  نیا  رد  قوشعم  دوشیم . هدیمان  یقیقح  قشع  نافرع  هفسلف و  حالطصارد  هک 
تـسا لامک  تاجرد  نیرتیلاع  زا  دنکیم ، ادیپ  ادخب  شتایح  داعبا  مامت  اب  یتایح  شیارگ  هک  ادخب  دـیدش  تبحم  زا  هجرد  نیاب  یناسنا 

ارنآ تاصتخم  زا  يرادـقم  دناهتـسناوت  ماقمیلاع  يابدا  افرع و  هفـسالف و  هک  تسا  قشع  نیا  تاصتخم  ددرگیم . بیـصن  ناسنا  کیب  هک 
دیآرـس ناهج  راک  يزور  هن  را  وش  قشاع  دـیوگیم : ظفاح  هک  تسا  لامک  زا  یئالعا  يهلحرم  نامه  نیا  دـننک . هئارا  يرـشب  مهف  ردـقب 

ام هدروآ و  لیلد  دـص  وا  ياهرطق  ام  مزلق و  وا  ياهعقر ، ام  لـک  رما  قشع  دـیوگیم : يولوم  یتسه و  هاـگراک  زا  دوصقم  سرد  هدـناوخان 
ناولهپ راک  قشع  تسین  مرن  ناکزان  راک  قشع  نآ  زا  مدرگ  لجخ  میآ  قشع  هب  نوچ  نایب  حرش و  ار  قشع  میوگ  هچ  ره  اهلالدتـسا  هدرک 

هدام يهریت  ناهج  هک  تسا  قشع  نیا  رسپ  يا  تسناج  دیشروخ  دوخ  قشع  سرپ  قشع  زا  سرپم  سک  زا  ار  قشع  رسپ  يا  تسا 
ملاع همه  رب  مقـشاع  تسوا  زا  مرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناهجب  دـیوگیم : هاگآ  ناسنا  هک  دزاسیم  ابیز  نشور و  ناـنچ  ار  تاـیدام  و 
ناج رد  تسا  یسورع  هچ  دیامنیم - هتـسارآ  سورع  نانوچ  ار  ناتـسپهیس  سورع  هک  تسا  قشع  نیا  يدعـس )  ) تسوا زا  ملاع  همه  هک 

يارب ار  ناهج  ناسنا و  یئاهن  يانعم  هک  تسا  قشع  نیا  يولوم )  ) اداب راـگنرپ  رت و  ناـسورعون  تسد  ود  وچ  شیور  سکع  ناـهج ز  هک 
رد دنیـشنیم ، رمث  هب  دـسریم و  تیلعف  هب  دوشیم و  افوکـش  یمدآ  یناور  يزغم و  ياوـق  يهمه  قـشع  نیا  رد  دـهدیم . حیـضوت  یمدآ 

يزاجم قشع  اـیآ  - 6 ددرگیم . راـمیب  لد  دوباـن و  یئاـنیب  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  روطناـمه  يزاـجم  قـشع  رد  هکیتروـص 
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دندقتعم نانآ  دناهداد . تبثم  خساپ  لاوس  نیا  هب  ءافرع  هفـسالف و  زا  یناوارف  يهدـع  دـشاب ؟ یقیقح  قشع  يارب  یلپ )  ) ياهرطنق دـناوتیم 
، دنکیم رارقرب  طابترا  دومن ، ياراد  ءایـشا  تاسوسحم و  اب  تاسوسحم ، ياروام  تالوقعم و  زا  شیپ  شتعیبط  ياضتقمب  ناسنا  نوچ  هک 

نیا زا  دـیامن و  يدـج  شالت  شـشوک و  دـیاب  دریگیم و  رارق  وا  هار  رـس  يزاجم  قشع  تسخن  یلماـکت  تکرح  يهیلوا  لـحارم  رد  اذـل 
هلئسم میوشیم : رکذتم  هک  دسریم  رظنب  یلئاسم  دروم  نیا  رد  دوش . دراو  تسا  یقیقح  قشع  هک  رتالاو  يهلحرم  هب  هلحرم 

هدش هدیـشک  لامک  يور  رب  هک  نیراگن  فافـش و  تسیاهدرپ  هک  لامج  تفایرد  كرد و  نیبام  تشاذگ  مهم  رایـسب  توافت  دـیاب  مکی -
يرهاظ لامج  تفایرد  كرد و  تفگ : دـیاب  اذـل  یهاوخدوخ - سح  عابـشا  يارب  ناب ، تیـصخش  نتخاب  هدرپ و  نیا  رد  نتفرورف  تسا و 

هلئسم زگره . هن  يرهاظ ، لامج  نآ  هب  تیصخش  تایح و  نتخاب  نآ و  رد  نتفرورف  یلو  یلب ، یهلا ، یقیقح  لامج  تفایرد  كرد و  يارب 
ناج و نتخورف  رفیک  ات  دوشیم ، هنیک  هب  لدبم  اسب  هچ  هکلب  دوریم ، نیب  زا  دنکیم و  شکورف  قوشعم  هب  لوصو  اب  يزاجم  قشع  مود -

هلئـسم دـشچب . یعیبط  يهزیرغ  عابـشا  رد  تیفیک  زا  یعون  هب  ار  تیـصخش  ناج و  ندرک  ینابرق  تراـسخ  اـبیز و  رهاوظ  هب  ار  تیـصخش 
، دـیآیم دوجوب  هک  یناور  یعیبط و  تالالتخا  رگید  اهیرادـیب و  بش  اههلان و  اـههیرگ و  زا  یعاونا  قشع ، ناـیرج  ناـمز  رد  یتح  موس -
هک يولوم  تاـیبا  رد  بلطم  نیا  دـنیبب ، دوخ  تیدوجوم  نیرتشزرااـب  ندرک  ادـف  ربارب  رد  دـیاب  یمدآ  هک  تسا  یباـیرفیک  زا  یعون  دوـخ 

رظن هک  دناهدیلان  ناز  درد  زا  ناقـشاع  تسا - : هدـمآ  نینچ  تسا ، یقیقح  قشع  يوسب  لپ  ناونعب  يزاجم  قشع  تیبولطم  هب  دـقتعم  دوخ 
دنکیم ینادنز  سوسحم  يروص و  یئابیز  زا  یکچوک  قودنص  رد  ار  قشاع  تیدوجوم  يزاجم  قشع  مراهچ - هلئسم  دناهدیلام  هگیاجان 

هک ا روطنامه  و 
رد واک  یقشاع  دنکیم - هصالخ  نآ  رد  ار  دوخ  تایح  دنیبیم و  ار  سوسحم  تروص  نامه  طقف  تسا : هدومرف  مالسلاهیلع  نینموملاریم 
دـص اغیرد و  ناهج  زا  دـنیبن  یقودنـص  هک  زج  ناهدـنا  زا  درب  قودنـص  رد  رمع  تفر  قودنـص  رد  تسا  نوریب  هچ  رگ  تفر  قوشعم  یپ 
يوس يروگ  وا ز  دوش  نوریب  ندـب  قودنـص  نوچ ز  ناد  قودنـص  نآ  رد  ار  وا  سوه  زا  نامـسآ  قوـف  تسین  هک  يرـس  نآ  هک - اـغیرد 
همادا شیب  ياهظحل  هک  تسا  اهربا  زا  لصاح  قرب  ناـمه  دـننام  دـنک ، داـجیا  یئانـشور  يزاـجم  قشع  رگا  مجنپ - هلئـسم  دوریم  يروگ 

زا يرادیب  يارب  ياهظحل  یئانـشور  نآ  زا  هک  دیاش  دشاب ، هدادن  تسد  زا  یلکب  ار  دوخ  لقع  یهاگآ و  قشاع  ناسنا  رگا  تشاد  دـهاوخن 
سوبحم نآ  يوت  رد  ار  دوخ  هک  دبایرد  یقودنـص  ندرکزاب  يارب  يدیلک  یئانـشور  نآ  رد  و  دـنک ، هدافتـسا  يزاجم  قشع  نارگ  باوخ 

اب ار  وا  هکلب  درادیم ، ناـما  رد  يروص ، یئاـبیز  يـال  لـگ و  رد  نتفرورف  زا  ار  یمدآ  اـهنت  هن  یقیقح  قشع  مشـش - هلئـسم  تسا . هدوـمن 
یئاهقشع هک  دنادیم  یبوخب  یقیقح  قشاع  اریز  دیامنیم ، یهلا  لامج  هاگراب  رب  جورع  هدامآ  یئابیز  نامه  شزرا  تقیقح و  ندناسانش 

ار شیدناماخ  نونجم  متخوس  ار  نتشیوخ  مدومن  یلیل  خر  رد  هک  دنادیم  دوب و  یگنن  تبقاع  دوبن  قشع  دوب  یگنر  یپ  زک 
، دیآ لئان  هک  یهلا  لالج  لامج و  ساسحا  زا  یلاع  ياهجرد  ره  رد  تسا ، تیاهنیب  هب  قلعتم  هک  تهج  نادب  یقیقح  قشع  متفه - هلئـسم 
. دـنکیم ادـیپ  يرتشیب  تدـش  روبزم  ساسحا  زارتیلاع  ياهجرد  هب  دوعـص  هب  وا  قایتشا  هکلب  دـنکیمن ، شکورف  قشع  يهلعـشم  اهنت  هن 

تیوـه اـب  هدـش و  رود  یهاوـخدوخ  زا  ـالماک  اذـل  تسا ، یعیبـط  تذـل  قوـف  یقیقح  طاـسبنا  رورـس و  هک  تـهج  نادـب  متـشه - هلئـسم 
نآ ربارب  رد  تذـل  و  تسا ، جاهتبا  هب  ور  طاـسبنا  رورـس و  نیا  دوشیمن ، هدولآ  یعیبط  ضاـبقنا  هودـنا و  چـیه  اـب  دراد ، هک  یهاوخادـخ 
هن دهدیم و  هار  دوخب  یهودنا  نامز  تشذگ  زا  هن  دراد ، رایتخا  رد  ار  ناکم  نامز و  یقیقح  قشع  مهن - هلئـسم  زیچان . سب  تسیاهدـیدپ 

هعطق وا  يارب  ار  اهتیعقاو  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ و  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نامز  قوف  یقیقح  قشاع  یئوگ  دنیـشنیم ، هدـنیآ  خـلت  راـظتنا  هب 
ام ایندـلا  قارف  نم  مهءاج  نولهجی و  وناک  ام  مهب  لزن  فیک  هعجر ، هلاقا و ال  ـال  ثیح  هرغلا  یلع  نیذوخاـملا  يری  وه  و  دـنکیمن . هعطق 

ناشرـس رب  دنتـسنادیمن  ناگتخابهیامرـس  نآ  هک  هچنآ  هنوگچ  هک  دـنیبیم  وا  . ) نودـعوی وناک  ام  یلع  هرخالا  نم  اومدـق  و  نونمای ، وناک 
ندوب هدش  هداد  هکیاهدعو  رب  ترخآ  يوسب  مدق  و  دوبن ، شرکف  رد  هک  دمآ  ناشغارسب  ایند  زا  یئادج  نآ  و  دمآ ، دورف 

قرز درادن . یتشگزاب  هک  داد  رارق  يریسم  رد  ارنانآ  تفرگ و  نتخات  ناشرس  رب  انشآان  رطخ  ناهگان  هک  دندوب  رورغ  تسمرس  دنداهن ). د 
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يزوریپ و ساسحا  اهنآ ، رد  ندروخ  هطوغ  ذـئاذل و  لابندـب  ندـیود  اـهناسنا ، شود  رب  ندـش  راوس  یناویح ، زیارغ  شـشوج  اـیند ، قرب  و 
درک نوریب  ناشزغم  زا  ار  شوج  بنج و  تکرح و  نایاپ  رمع و  لاوز  هب  نیقی  هک  تخاس  لفاغ  تسمرس و  نانچ  ارنانآ  ناناوتان ، رب  هطلس 

يدرـس عورـش  درکیمن ، روطخ  نانآ  زغم  هب  هک  هچنآ  دندومنیم . یقلت  ریذپانانف  ار  یناگدـنز  دـندیدیم و  يدـبا  ییایند  رد  ار  دوخ  هک 
ار رمع  نازخ  ندیـسرارف  هک  اهوربا  تروص و  رـس و  رب  دیفـس  ياـهوم  ندـییور  تفرگیم و  ار  ناـنآ  دوجو  ترارح  ياـج  هک  يدـیدش 

اوه هکنوچ  ار …  ماد  نیا  نکف  نماد  سپ  زا  ار  مایا  نکب  یعادو  زیخ  دـیامنیم - نـالعا  دراـبیم  نیمز  يور  رب  هک  ینازخ  فرب  ناـنوچ 
کی یتح  ار  هرهچ  یگدوسرف  راثآ  دناوتیم  ناراطع  یگنر  داوم  هن  يوجنگ ) یماظن   ) هایـس ربا  دروآ  دیفـس  فرب  هام  ود  کی  دوش  درس 

وا تروص  رد  رمع  نایلاس  تشذـگ  هک  ار  یئاهکورچ  ندرک  فاص  یئاناوت  نانآ  ياـهتیلاعف  نارگـشیارآ و  رازبا  هن  دزاـس و  فقوتم  زور 
طاب يهرهچ  اب  یتاظحل  هک  تشگیم  هنییآ  لابند  زارد  سب  يراگزور  هک  یسک  دشابیم . اراد  تسا ، هدروآ  دوجوب 

يهمانرب یگدنز و  تشذگ  شقن  ادابم  هک  دـنکیم  روبع  تعرـساب  هنییآ  ولج  زا  ولهپ  اب  زورما  دنیـشنب ، زاین  زار و  اشامت و  هب  دوخ  توار 
ره دـنیبیم ، هک  تسا  رابنیلوا  يارب  ار  هزات  تشونرـس  نیا  وا  دـنیبب . تسا  هتـشگ  رادـیدپ  شتروص  رد  هک  ار  درـس  كاخ  لد  رد  هدـنیآ 
مه یئاپ  ياج  هاگرذگ  نیا  رد  یتح  هدوبن  ریذپ  تروص  رتشیب  رابکی  تسا ، هدـیناسر  هدومن و  کیدزن  تشونرـس  نیا  هب  ار  وا  هک  یمدـق 
وا دوب ، هدربورف  ایند  ياهینتـساوخ  رگید  قرب و  قرز و  هک  یئاهلاگنچ  کیاکی  ندنک  يهجنکـش  تسا  روآدرد  هچ  تسا ، هدـنامن  وا  زا 

دیاب راب  دنچ  ای  کی  اهلاگنچ  نآ  زا  کی  ره  ندـنک  يارب  هک  تسنادیمن  دربیمورف ، يویند  قئالع  رد  ار  دوخ  ياهلاگنچ  هک  عقومنآ  رد 
نامـسآ رد  ینابر  توکلم  هب  اصوصخم  تعیبط و  رد  یهلا  تافـص  لالج  هوکـش و  هب  يرظن  زگره  هک  وا  دـشچب . ار  ندـنک  ناـج  یخلت 
تاقلعت کیاکی  زا  هک  تاعاس  نآ  رد  اهزور و  نآ  رد  دـیامنیم . عادو  ار  اهنآ  زیمآترـسح  هاگن  هظحل  دـنچ  اـب  دوب ، هتخادـنین  نوگلین ،

شیب دوبن  يزور  ود  تایح  یماندب  دنیبیمن - شیب  زور  ود  ار  دوخ  هتشذگ  راگزور  دهدب ، تسد  وا  هب  یهاگآ  رگا  دشوپیم ، مشچ  ایند 
تشذگ نآ  نیز و  لد  ندنک  هب  رگد  زور  نآ  نیا و  هب  دش  لد  نتسب  فرص  زور  کی  تشذگ  ناسچ  میوگب  وت  اب  میلک  مه  نآ 

ینونک عضو  زا  هک  دنهدب  وت  هب  یئورین  رگا  دنرادب و  ینازرا  وت  هب  ار  خـیرات  ياهناسنا  يهمه  تردـق  رگا  یناشاک ) ای  ینادـمه و  میلک  )
یسانشب و الماک  ارنآ  ینک و  هدهاشم  رضاح  يهظحل  ات  ار  ناهیک  تشذگرس  يهمه  يدرگرب و  رون  تعرـس  قوف  یتعرـس  اب  ناهیک ، نیا 

زارف رب  رگا  دوب . دـهاوخن  ریذـپناکما  ینک ، ناربـج  ار  تاهتـشذگ  اـت  ینک  فـقوتم  ار  ناـهیک  نیا  زا  ءزج  نیرتـکچوک  یهاوـخب  هاـگنآ 
تکرت اـمیف  اـحلاص  لـمعا  یلعل  نوـعجرا  بر  هـک  يروآرب  داـیرف  هلاـن و  يراذــگب و  ماـگ  نوـگلین  رهپــس  نـیا  ناـشکهک  نیرتعـفترم 

هک یئاههدعو  دیـسر . یهاوخن  تاهتـساوخب  مهدب ). ماجنا  حلاص  لمع  ماهتـشذگ  دوخ  زا  هچنآ  رد  هک  دشاب  دینادرگرب  ارم  اراگدرورپ ، )
هداد نانآ  هب  ترخآ )  ) ایند نیا  يهدرپ  تشپ  هب  یهتنم  یئاههگلزنم  يهراـبرد  فاـص  نادـجو  درخ و  ناـنآ ، زا  رتکیدزن  یهلا و  ناربماـیپ 

يزارد نیا  هب  يزاب   ) هک درکیم  روطخ  ناشزغم  رد  یگدنز  راگزور  رد  یهاگ  هکنیا  هک  دـنمهفیم  ماگنهنآ  رد  دوشیم ، یلمع  دـندوب ،
رد یتخل  شاک ، يا  دنتـشادنپیم ، لایخ  هک  ار  هدننکرادیب  يزغم  نایرج  نیا  و  دشاب ) یئاهربخ  يربخ و  هدرپ  تشپ  هک  دیاش  ( ) دوشیمن

- تسا هدش  رید  تقو  رگید  لاح  دنتفریذپیم . ار  راطخا  نآ  ندوب  يدج  دندیشیدنایم و  نآ 
هحفص 26] ]

ناشرـس رب  هچنآ   ) مهناولا اهل  تریغت  و  مهفارطا ، اـهل  ترتفف  توفلا ، هرـسح  توملا و  هرکـس  مهیلع  تعمتجا  مهب ، لزن  اـم  فوصوم  ریغف 
تسـس و ار  ناـنآ  ياـضعا  دروآ و  نتخاـت  ناـنآ  دوجو  رب  توف  ترـسح  توم و  تارکـس  دوب ، هدـشن  فیـصوت  ناـنآ  يارب  دـمآ ، دورف 

ریز رد  نیمز  هک  ار  دنمتردق  نآ  دروآ و  نتخات  شتارسح  اب  ایند  زا  نتخیسگ  لد  شتارکس و  اب  گرم  هرخالاب  داد ). رییغت  ار  ناشیاهگنر 
متشه دلجم  رد  تشگ . لدبم  يدرز  هب  شیور  یخرس  دومن و  شیوخ  میلست  درکیم ! مخ  تماق  شمارتحا  هب  نامـسآ  و  دزرلیم ! شیاپ 
رایـسب یتالمج  هدومن و  حرطم  نآ  تامدقم  گرم و  يهرابرد  یبلاطم  يهحفص 422  ات  هحفص 366  زا  يونثم  لیلحت  دقن و  ریـسفت و  زا 

: تسا رارقنیدب  روبزم  بلاطم  دیامرف . هعجارم  دـلجم  نآ  هب  دـناوتیم  مرتحم  يهدـننکهعلاطم  میاهدرک ، لقن  ایند  نارکفتم  رگید  زا  بلاج 
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لیفویت هسومود ، درفلا  وگوه ، روتکیو  ینییوود ، درفلآ  نیترامال ، هسنارف : يارعـش  زا  یتالمج  - 2 نآ . يهلئاغ  گرم و  رب  يا  همدـقم  - 1
-5 نوردـلاک . اروگنک ، یلوکـساپ ، ایناپـسا : يارعـش  زا  یتالمج  - 4 ینوستنام . اـیلاتیا : يارعـش  زا  یتـالمج  - 3 لدولک . رلدوب ، هیتوـگ ،

عش زا  یتالمج  - 6 سیپسا . يرناه  سیول : رعاش  زا  یتالمج  یفوتپ ، ردنسکلا  رودناس  ناتسراجم : رعاش  زا  یتالمج 
-7 یکـسفچولسا . یکـسفوکایام ، تف ، يزاناتآ  يوتـسلوت ، یـسکلا  فوتناـمرل ، اوولواـپ ، نیگـشوپ ، چیویگرـس  ردنـسکلا  هیـسور : يار 
زا گرم  - 8 تنایرب . مایلیو  لوال ، لسار  زمیج  نوسرما ، ودـلاو  فار  نمتیو ، تلو  ولف ، گنال  ونرف ، پیلیف  اـکیرما : يارعـش  زا  یتـالمج 
رد یگدنز  يهدـیدپ  تقیقح و  هب  يرظن  - 10 هفسلف . مولع و  رد  گرم  زا  ثحب  تیمـسر  رادقم  - 9 يولوم . دمحم  نیدلالالج  هاگدید 

. گرم زا  سپ  گرم و  زا  شیپ  - 12 هضقانتم .) تاـیرظن  عمجم  گرم   ) یمومع تاـکاردا  يهبنج  زا  گرم  هب  يرظن  - 11 گرم . لباقم 
ینارگن لماوع  - 15 گرم . زا  سپ  يهلئاغ  گرم و  ياغوغ  - 14 دادیم . شناوریپ  هب  ماجنارس  ياغوغ  يهرابرد  روکیپا  هک  یتیلست  - 13

زا گرم  تخانش  يارب  - 18 دننکیمن ؟ وزرآ  ار  گرم  ارچ  - 17 نآرق . هاگدید  زا  گرم  - 16 گرم . يالویه  مسجت  ماگنه  رد  هودنا  و 
گرم زا  سپ  هلئاغ  گرم و  ياـغوغ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  يرآ ، - 19 مینک . هعلاطم  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هاگدید  زا  گرم  مالـسا ، هاگدید 

درم هب  نویفا  دنهدیم  دـیوگیم : يولوم  هک  تسنامه  میاهدـید  توم  تارکـس  يهرابرد  هک  یبدا  فیطل  تاکن  زا  یکی  درادـن . ینارگن 
وا جنر  زا  گرم  تقو  درب  دنهاوخ  ناهن  رد  يزیچ  وت  زا  درپس  یهاوخ  لد  هک  یلیم  رهب  نوچ  دننک  نوریب  شنت  زا  ناکیپ  هک  ات  دـنممخز 

یم ار 
عمسی هرصبب و  رظنی  هلها  نیبل  هنا  و  هقطنم ، نیب  مهدحا و  نیب  لیحف  اجولو ، مهیف  توملا  دادزا  مث  دنریم  ناج  دش  لوغشم  نادب  وا  دنرد 

اهذـخا اهبلاطم و  یف  ضمغا  اهعمج ، الاوما  رکذـتی  و  هرهد ، بهذا  میف  هرمع و  ینفا  میف  رکفی  هبل ، نم  ءاقب  هلقع و  نم  هحـص  یلع  هنذاـب 
انهملا نوکیف  اهب ، نوعتمتی  و  اهیف ، نومعنی  هئارو  نمل  یقبت  اهقارف ، یلع  فرـشا  و  اهعمج ، تاعبت  هتمزل  دـق  اهتاهباشتم ، اهتاحرـصم و  نم 

ناـنآ و زا  کـی  ره  ناـیم  دوزفیب و  ناـنآ  دوـجو  رد  نتفرورف  رب  گرم  سپـس  . ) اـهب هنوـهر  تقلغ  دـق  ءرملا  هرهظ و  یلع  بـعلا  و  هریغل ،
ار دوخ  راک  شلقع  زونه  دونشیم ، شـشوگ  اب  درگنیم و  شمـشچ  اب  شاهداوناخ  نایم  رد  گرم  لپ  رباع  نیا  تخادنا . هلـصاف  شنخس 

نایاپ هب  يزیچ  هچ  رد  ار  شراگزور  درک و  يرپس  اجک  رد  ار  دوخ  رمع  هک  دشیدنایم  وا  تسا ، یقاب  دوخ  لاحب  شزغم  دهدیم و  ماجنا 
دراوم زا  نشور و  لالح  دراوم  زا  هدیـشوپ - مشچ  لاوما  نآ  بلط  دراوم  یگنوگچ  زا  هدرک و  عمج  هک  ار  یلاوما  دروآیم  دایب  دـیناسر .

هب لاوما  نآ  هک  تسا  اـهنآ  زا  تقراـفم  ددـص  رد  نونکامه  هدـش و  شریگناـبیرگ  هک  دـنیبیم  ار  لاوما  نآ  يروآعمج  جـئاتن  وا  هبتـشم .
راوگ و  دنوشیم ، رادروخرب  دندرگیم و  دنمهرهب  اهنآ  زا  دوشیم و  قلعتم  وا  زا  سپ  ناگدنامزاب 

.( تسا هتسب  لاوما  نآ  هب  درم  نآ  ياهورگ  هکیلاح  رد  دنام  دهاوخ  وا  شودب  شنیگنـس  راب  هتـشگ و  نارگید  بیـصن  اههتخودنا  نآ  یئا 
هدرک يرپـس  اـجک  رد  ار  اـهبنارگ  رمع  راـگزور  هک  تسا  هتفرورف  هشیدـنا  نیا  رد  گرم ، ياـهلاگنچ  یجیردـت  ذوفن  هب  میلـست  لاـح  رد 

یپردیپ ياهنوکـس  موجه  اب  اهتکرح  اهیگدرمژپ و  هب  لدـبم  اهتوارط  دـتفایم ، راک  زا  ینورد  ياوق  ءاـضعا و  کـیاکی  اجیردـت  تسا ؟
عادو يارب  لاـجم  ینورب  ینورد و  ءاـضعا  هک  دـسریم  يدـحب  اـهینوگرگد  تعرـس  هتفر  هتفر  دـننکیم . یلاـخ  دوکر  هب  ار  دوـخ  ياـج 

تـسا ناوتاـن  مود  فرح  ندروآ  زا  دروآیم ، ناـبز  هب  ار  نخـس  لوا  فرح  تسا ، هداـتفا  راـک  زا  ناـبز  دـنهدیم . تسد  زا  ار  رگیدـکی 
در و یئاـناوت  هـن  دراد و  دـییات  رب  یتردـق  هـن  یلو  دزادــنایم ، نـینط  شهاـگباوخ  ياـضف  رد  هـک  دونــشیم ، ار  دوـخ  نوـماریپ  ناـنخس 

نانآ ياهادـص  نانخـس و  شـشوگ  دـنیبیم و  ار  دوخ  نوماریپ  صاخـشا  ياهبل  تاـکرح  رفـس  هزاـت  رفاـسم  نیا  ياهمـشچ  یئوگخـساپ .
تلاـهج و تدـش  زا  اـهناسنا  زا  يدارفا  مه  دـیاش  تـسا . هداد  تـسد  زا  ار  اـهنآ  اـب  يزاـسمد  یناـبزمه و  ياراـی  رگید  یلو  دونـشیمار ،

باـتک ندروـخ  قرو  رمع و  ناـیلاس  تشذــگ  رکفب  تاــظحل  نآ  رد  دناهتــشاد ، یگدــنز  نارود  رد  هـک  یگماــکدوخ  رد  يروهطوـغ 
وبع نایرج و  مه  رگا  ای  دنتفین و  ناشیگدنز 

. دناهدوبن لئاق  یتیمها  تایح  دوخ  لصا  هب  هکنانچ  دنهدیمن ، نآ  يارب  یتیمها  دننک ، ساسحا  تاظحل  نآ  رد  ار  تایح  نابش  نازور و  ر 
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عقومنآ رد  دروآیم ، تسدب  شـشوک  شالت و  اب  ار  شتمظعاب  ياهورین  اهدادعتـسا و  رگید  یئوجلامک و  هشیدنا و  تایح و  ناسنا  رگا 
شالت و نودب  ار  یئوجلامک  هشیدنا و  تایح و  اهورین و  اهدادعتسا و  همهنآ  هک  درک  دیاب  هچ  یلو  دومنیم ، اهنآ  زا  ار  هدافتسا  رثکادح 

ناجنارگ يا  دهدن . شزرا  قوف  ياههیامرس  نآ  يهدوهیب  ندش  فلت  هب  یتیمها  هنوگ  چیه  هک  تسا  یعیبط  اذل  تسا ، هدش  اراد  ششوک 
روبع تلاح  رد  دهد  نان  صرق  هب  یلفط  يرهوگ  دهد  نازرا  درخ  نازرا  وا  هک  ره  ارم  یتسدـیرخ  نازرا  سب  هکنوچ  ارم  یتسدـید  راوخ 

له اب  وا  تسا ؟ هدوب  یبابـسا  قرط و  هچ  زا  هدرک  عمج  هک  ار  یلاوما  هک  تسا  هشیدنا  نیا  رد  گرم ، یگدنز و  نایم  هدش  هدیـشک  لپ  زا 
مورحم یگدـنز  زا  نامرد  اود و  یب  هنهرب و  هنـسرگ و  ار  اهناسنا  ردـقچ  مهیور  لاوما  نتـشابنا  يزابرثاکت و  اه و  ( یبلطنوزفا  ) دـیزم نم 

يادا نداد  ناشن  زا  یتح  هدروآ و  نوریب  رس  ندب  توبات  زا  هک  هدرمژپ  ياههفایق  نآ  يهمه  زیگناتفگـش  یتعرـس  اب  کنیا  تسا . هتخاس 
نا نارازه  يهژر  دیاش  دنوریم ، هدش  هتخابهیامرس  رفاسم  نیا  مشچ  ولج  زا  دنناوتان ، مه  ناگدنز 

زا ار  دوخ  یلومعم  شـشک  گرم  لـپ  رباـع  يارب  ناـمز  اریز  دریگب ، ماـجنا  هظحل  مرازه  کـی  رد  نآ ، توارط  تاـیح و  زا  مورحم  ناـس 
رمع رظانم  يهمه  روبع  دناوتیم  زغم  جنسنامز  ینوگرگد  تهجب  دربیم ، رـسب  راضتحا  لاح  رد  هک  دنچ  یقئاقد  رد  يو  دهدیم ، تسد 

هتخادرپن ارنانآ  راک  قوقح  هک  دسریم  یهورگ  دارفا  يهژر  تبون  ناگنهرب  ناگنـسرگ و  فوفـص  نتـشذگ  زا  سپ  دـنک . اشامت  ار  دوخ 
تردـق و رب  تسا ، هدروآ  تسدـب  هار  نیا  زا  هک  يرثاـکت  اـب  هدرک و  بـصغ  ار  ناـنآ  راـک  یعقاو  شزرا  رتحیحـص  تراـبعب  اـی  تـسا و 
اهتنایخ و دروم  میقتـسم  روطب  هک  دـسریم  یناسک  يهژر  تبون  هاگنآ  تسا . هدروآ  نتخات  ناـناوتان  نآ  رـس  رب  هدوزفا و  دوخ  یئوگروز 

زین اهنآ  جئاتن  زا  ياهیاس  اب  رمع  نیریـش  خـلت و  ثداوح  ناگدـنورهژر و  ياههفایق  زغم ، یجیردـت  نداتفا  راکب  اب  دـناهدوب . يو  ياهتیانج 
زا دـتفایم . نیمز  رب  دوشیم و  ياهشال  باداش  توارطاب و  يهدـنز  نآ  هک  هاگنآ  ات  دریگیم ، دوخب  هتخیـسگ  مهزا  یئاـمنرود و  تلاـح 

تاعارم لاوما  نآ  عمج  رد  ار  ینوناق  قح و  چـیه  ای  هدوب  عورـشم  روطب  هاوخ  هدرک  عمج  ینالـضع  يرکف و  شالت  لاـمک  اـب  هک  یلاوما 
رد ص تشاد  دهاوخ  شودب  ار  تیلوئسم  نیا  نیگنس  راب  وا  دزادرپب . ار  اهنآ  يهمه  باسح  دیاب  دریگیم و  رارق  لووسم  دشاب ، هدرکن 

ینارذگـشوخ و شیع و  رد  لاوما  نآ  اـب  دراد ، ار  لاوما  نآ  زا  يرادروخرب  نتفرگ و  یئاـناوت  هک  يدـنمتردق  اـی  شناگدـنامزاب  هکیترو 
زا رتخـلت  الامتحا  هک  تفرگ  دـهاوخ  تروص  گرم  لپ  رباع  نامـشچ  ولج  زا  يرگید  يهژر  دـیاش  تشگ . دـنهاوخ  روهطوغ  يراـکماک 

لمع اهنآ  هب  یلو  دزودنایم  ار  اهنآ  یمدآ  هک  دوب  دهاوخ  یفراعم  اهشناد و  هب  طوبرم  هژر  نیا  دوب : دهاوخ  ناگنهرب  ناگنسرگ و  يهژر 
نآ يارب  شعونتم  لاکـشا  رد  تردـق  دـننام  تازاـیتما  رگید  نینچمه  دـنکیم ، مادختـسا  یعیبـط  دوخ  مروت  هار  رد  ار  اـهنآ  دـنکیمن و 

بغری ناک  امیف  دهزی  و  هرما ، نم  توملا  دنع  هل  رحـصا  ام  یلع  همادن  هدی  ضعی  وهف  داد . دـنهاوخ  ناشن  ار  دوخ  راضتحا ، رد  برطـضم 
شیاههشیدنا راتفگ و  رادرک و  جئاتن  تایعقاو و  روهظ  . ) هنود اهزاح  دـق  اهیلع  هدـسحی  اهب و  هطبغی  ناک  يذـلا  نا  ینمتی  هرمع و  مایا  هیف 

راگزور رد  هک  هچنآ  زا  دـنکیم  ضارعا  دزگب و  شنادـند  اـب  ار  دوخ  تسد  ینامیـشپ  تدـش  زا  هک  دـنکیم  راداو  ار  وا  گرم  عقوم  رد 
يرفاسم نیا  دوب . وا  نآ  زا  اههتخودنا  نآ  دربیم  کشر  وا  ياههتخودنا  يهرابرد  هک  یـسک  دنکیم  وزرآ  تشاد . نآ  هب  تبغر  شرمع 

وشیم هتشادرب  تیدبا  راید  رفاسم  نامشچ  ولج  زا  هدرپ  گرم  لاح  رد  دیوشیم ). زیچ  همه  زا  تسد  ناج  زا  تسد  نتسش  اب  هک 
امب هدومنب  همعط  ارسهعدخ  رد  تسه  هکنانچنآ  ار  زیچ  ره  وت  يامنب  ادخ  يا  دریگیم . رارق  هدهاشم  دروم  دنتسه  هکنانچنآ  تایعقاو  د و 

دوخب ار  ناتـسرپایند  یتمیق ، ساـنجا  لوپ و  كـالما و  ترورـض  یئاـبیز و  ردـقچ  تسه  هک  ناـسنآ  ار  زیچ  ره  اـمناو  تسـش  هدوب  نآ  و 
میدقت هک  تسا  شیوخ  زیزع  هاگآ و  ناج  دـنهدیم ، قوف  ایـشا  ندروآ  تسدـب  رد  هک  ار  ینابرق  نیلوا  نادرخبان  نیا  درادیم !! لوغـشم 

ترابعب و دـننکیم و  رارقرب  طابترا  رادـناج  یتمیق  سانجا  لوپ و  كالما و  هب  دـماج  ناجیب و  يدوجو  اب  دـنیامنیم و  اـیند  ءایـشا  ناـمه 
دناوتیم هدوب و  یهاگآ  ناج و  ياراد  یئوگ  هک  دـنناسریم  ياهجرد  هب  ار  ءایـشا  ناـب  قشع  تـالیامت و  ناتـسرپایند  نآ  رگید : حیـضوت 

تـسا هاگآان  دماج و  ءایـشا  نآ  يهرابرد  نانآ  نیقلت  هکنیا  زا  ربخیب  دـناسرب !! تیلعفب  عابـشا و  ار  نادرخبان  نآ  تیدوجوم  داعبا  يهمه 
يرادـناج میلـست  هک  ناجیب  دوجوم  کی  دـح  ات  ار  دوخ  تیدوجوم  نیقلت ، نیا  اـب  هتخاـس و  قوشعم  بوبحم و  ناـج ، دـننام  ار  اـهنآ  هک 
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دوخ ناور و  ناج و  زغم و  هک  لاوما  نآ  شاکیا ، هک  تسنیا  شیوزرآ  تسا ، هدش  هتـشادرب  هدرپ  هک  لاح  دنهدیم ! لزنت  دشاب ، دـنمورین 
. دنتشاد ار  لاوما  نآ  يوزرآ  هک  دوب  یناسک  نآ  زا  دوب ، هتخاس  اهنآ  يهدرب  ار  دوخ  حور  تیصخش و  و 

وا يارب  هک  تسا  یئاهرفیک  زاغآ  هکلب  تشاد ، دـهاوخن  يدوس  وا  يارب  اهنت  هن  يرادـیب  نیا  تسا . هدـش  رید  يرادـیب  نیا  هک  اغیرد  یلو 
نیرتتمظعاب هک  دمهفب  دوش و  رادیب  یعقوم  رد  یمدآ  هک  خلت  رایـسب  تسیرفیک  یتسارب  دشچب . ار  اهنآ  معط  دیاب  وا  تسا و  هدـش  ررقم 

لاوما یناـبرق  دراد )، ار  یبوبر  يهبذاـج  عاعـش  رد  نتفرگ  رارق  یگتـسیاش  هک   ) تسا وا  تیـصخش  هک  ار  دوخ  يهیامرـس  نیرتـشزرارپ  و 
شیب هب  هقالع  یناویح  چیه  اریز  تسا ، تاناویح  زا  ندوب  رتتسپ  تمالع  اهنآ ، يرورـض  رادـقم  زا  شیب  هب  هقالع  هک  تسا  هدرک  يویند 
غلابی توملا  لزی  ملف  دشاب . هدوب  تاناویح  رگید  یگدنز  محازم  هجیتن  رد  هک  درادن  نکـسم  یندیماشآ و  یندروخ و  زا  يرورـض  دح  زا 

تاکرح يری  مههوجو ، یف  رظنلاب  هفرط  ددری  هعمـسب ، عمـسی  هناسلب و ال  قطنی  ـال  هلها  نیب  راـصف  هعمـس ، هناـسل  طـلاخ  یتح  هدـسج  یف 
همادا وا  ندـب  رد  ار  دوـخ  دـیدش  ذوـفن  گرم  ( ) هک تسا  لوغـشم  تـالیخت  تارکفت و  نیا  رد  وا  . ) مهمـالک عـجر  عمـسی  ـال  مهتنـسلا و 

اب هن  هداتفا  شنادـناخ  ناـیم  رد  نونکا  ددرگیم . شاهداـتفا  راـک  زا  شوگ  هب  قحلم  یـشوماخ  هب  ندـییارگ  رد  شناـبز  هکنیا  اـت  دـهدیم 
نانآ نابز  تاکرح  دنادرگیم ، شنادناخ  ياضعا  يور  رب  هاگن  يارب  مشچ  دونـشیم . یئادص  شـشوگ  اب  هن  دیوگیم و  ینخـس  شنابز 

ار
غـیرد و بجوـم  يرگید  تسا و  هدـنزومآ  یکی  هـک  دراد  دوـجو  تیعقوـم  نآ  رد  هاـگن  ود  دونـشیمن ). ار  ناشنانخـس  جوـم  دـنیبیم و 

اجیردـت شیئانـشور  دـسریم و  نایاپب  شیورین  هک  یغارچ  نانوچ  هک  درگنیم  وا  رد  ءاقب  رفاسم  ناگدـنامزاب  هک  لاـح  نآ  رد  ترـسح .
تـسد زا  ار  تکرح  یئاـناوت  دوـشیم و  دـیدپان  شنامـشچ ، زا  نآ  غورف  شندـب و  زا  تاـیح  توارط  هظحل  هب  هظحل  ددرگیم ، رتـفیعض 

هاگن کـی  تخاـسیم ، نوکـس  هب  لدـبم  ار  اـهتکرح  نیرتگرزب  تکرح ، نیرتمک  اـب  يراـگزور  هک  تسا  ینامـشچ  ناـمه  نیا  دـهدیم 
هبلاطم جاب  دزادـنیب ، یهاگن  شنارکیب  تارک  همهنآ  اب  نارکیب  ياضف  هب  هکنیا  يارب  دربیمورف ، بارطـضا  رد  ار  ناـسنا  نارازه  شراـمخ 

کی دـنهاوخب  دـنوش و  عمج  اـجکی  نآ ، كرحم  ياـهورین  لـماوع و  اـیند و  يهمه  رگا  لاـح  دوـمنیم . لـیمحت  نآ  رب  اـهتنم  درکیم و 
رگید راـب  ناوـتن  بورغ  زا  سپ  ار  دیـشروخ  هک  هنوگناـمه  تسناوـت  دـنهاوخن  دـنروایب ، دوـجوب  نامـشچ  نآ  رد  دازآ  تکرح  يهـظحل 

هدنزومآ رایسب  دهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  غورف  هظحل  هب  هظحل  هک  بورغ  هب  ور  رایتخایب  ياههاگن  نیا  داد . رارق  یکاخ  يهرک  يورایور 
قوف تیبولطم  تذل و  دشاب و  هتشاد  یعالطا  دیآیم ، دوجوب  نآ  يهجیتن  رد  هک  یئاهدادیور  لوحت و  تکرح و  زا  هک  یسک  يارب  تسا 

ار تایح  یباداش  توارط و  شزرا 
هنوگنیا دنورورف . تایح  غورف  زا  سپ  یـشوماخ  ندید  زا  یئانعمرپ  رایـسب  تریح  رد  دنناوتیم  یـصاخشا  نینچ  دشاب . هدرک  كرد  اعقاو 

ار ناسنا  کی  رمع  باتک  نایاپ  هک  دننیبیم  یهاگـشزومآ  تسا ، گرم  یگدـنز و  لپ  زا  روبع  لاح  رد  هک  ار  یـسک  هاگباوخ  صاخـشا 
کی رمع  تاحفص  نیرخآ  ياهرطس  نیرخآ  تسا و  هدومنزاب  دنـسریمارف  مه  رـس  تشپ  تسا و  یلاوتم  ياهنوکـس  اهیـشوماخ و  هک 
شناد يارب  ار  ناسنا  کی  رمع  باـتک  يهحفـص  نیرخآ  هک  دـننیبیم  یهاگـشزومآ  دـهدیم . ناـشن  ار  روگ  يهبل  رد  هتفرگ  رارق  ناـسنا 

دنـسریمارف مه  رـس  تشپ  هک  یلاوتم  ياهنوکـس  اهیـشوماخ و  هک  نیرخآ  يهحفـص  نیا  رد  تسا ، هدرکزاـب  توم  تاـیح و  ناـهوژپ 
اهرطـس نآ  اب  هک  تسا  باتک  هحفـص  نیرخآ  ياهرطـس  ناـنوچ  ار ) نتفگ  نخـس  ناـبز  شلابندـب  دـهدیم ، تسد  زا  ار  ندینـش  شوگ  )

كاخ ریز  هب  مدـق  هب  مدـق  هک  رفـسون  رفاسم  هک  تسنامه  تسا ، ترـسح  غیرد و  بجوم  هک  هاگن  نآ  اما  دـسریم . نایاپب  نآ  تاـحفص 
لابند نامـشچ  نیا  رگا  تسیرگنیم و  ار  یهلا  توکلم  تایآ و  یگدنز  نارود  رد  رفاسم  نیا  نامـشچ  رگا  تسا . اراد  دوشیم ، رتکیدزن 

دروآیم و رابب  یغیرد  هن  تاظحل  نیا  رد  تشگیم ، نانآ  ياهزاین  ندرک  فرطرب  يارب  نایاونیب  ياـهخوک  تفرعم و  لـماوع  ندرکادـیپ 
تسنیا ك زا  یشان  ترسح  غیرد و  نیا  یترسح ، هن 

نوکـس وا  تشاد . دهاوخن  ار  نآ  زا  گرب  کی  نتفرگ  تسدـب  رایتخا  یتح  رگید  هک  دـنکیم  روبع  شنامـشچ  ولج  زا  ینعمرپ  یناهج  ه 
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دهاوخن لدبم  تیلاعف  تکرح و  هب  زگره  هک  دنیبیم  ینورد  دوهـش  اب  ار  دوخ  ینورد  ياهورین  یـشوماخ  هاگن و  نامه  اب  ار  ندـب  ءاضعا 
دندشیمزاب و تقیقح  قح و  ندید  يارب  هک  دندوب  بابح  ود  شاکیا  هک  تسنیا  دنراد  تاظحل  نیا  رد  نامشچ  نیا  هک  یئوزرآ  تشگ .

توملا دادزا  مث  میوش  بآ  هب  مینک و  یهاگن  میشک و  يرس  رای  خر  ترایز  يارب  راوبابح  شاکیا - دندشیم - هتسب  سپس  دندیدیم و 
ال هبرق ، نم  اودعابت  و  هبناج ، نم  اوشحوا  دق  هلها ، نیب  هفیج  راصف  هدسج ، نم  حورلا  تجرخ  و  هعمس ، ضبق  امک  هرـصب  ضبقف  هب  اطایتلا 

يریگارف رد  گرم  سپـس  . ) هتروز نع  اوعطقنا  هلمع و  یلا  هیف  هوملـساف  ضرالا  یف  طخم  یلا  هولمح  مث  ایعاد . بیجی  ـال  اـیکاب و  دعـسی 
جراخ ندـب  زا  حور  هک  تسا  لاـح  نیا  رد  دوب . هدـش  هتفرگ  شیئاونـش  هچناـنچ  دوشیم  هتفرگ  يو  یئاـنیب  دـیازفایم و  وا  دوجو  يهمه 

هن وا  دـنیوجیم . يرود  وا  زا  هدومن  تشحو  وا  هب  ندـش  کـیدزن  زا  هداوناـخ  ياـضعا  دـتفایم ، شاهداوناـخ  ناـیم  رد  ياهشـال  هتـشگ و 
هدرب و نیمز  رد  شهگلزنم  نیرخآ  هب  هتشادرب  ار  وا  سپس  دناوخب . ار  وا  هک  یسک  هب  یباوج  هن  دراد و  ياهدننکهیرگ  هب  یخساپ 

زا صاخشا  نیرتکیدزن  هک  تسا  ياهشال  ندب ، زا  حور  نتفر  اب  نایابیز  يابیز  نآ  دندرگیم ). عطقنم  شرادید  زا  دنراپسیم و  شلمع  هب 
هک دوب  ياههلا  هتفخ  اجنیا  رد  هک  ینز  اریز  دـیور ، ارتاپ  وئلک  هوکـشرپ  هاگمارآ  ندـیدب  ناگدـنز ، يا  رذـگهر …  يا  . ) دـنزیرگیم نآ 

قـشع عونلاهبر  هک  دوب  ینامک  نز ، نیا  نادنخ  بل  يراگزور  دوب . هتفرگ  دوخ  رب  هکلم  مان  هتـشاذگ و  نیمز  رب  اپ  زان  رـس  زا  دنچ  يزور 
رگا زورما  اما  درکیم . ریـس  ار  همه  لقع  لد و  دوب  رتنوزف  نارغ  ناریـش  تردـق  زا  هک  وا  یئابیز  ینامز  دوب . هدـیزگرب  نتخادـنا  ریت  يارب 
همه رخآ  لوا و  هک  یتقو  دیآ ؟ راک  هچ  هب  لالج  تردق و  همه  نیا  دیراذگب . ینیب  رب  تشگنا  تسخن  دیورب ، وا  روگ  رادید  هب  دـیهاوخب 

اشرایاشخ رازگسایس ، ای  سارتیمامرا  شویراد ، ای  ریشدرا  غم ، ای  دنـشاب  هفیلخ  هک  دراد  دوس  هچ  نیمز  يور  یئاقآ  تسا . انف  گرم و  زیچ 
لیس و لابینآ ، سیرتسوزس و  تسدزارد و  ریشدرا  ورـسخ و  سوخویتنآ و  نوچ  ناهج  نادنوادخ  سوسفا ، نودعرـسا . ای  رـصنلاتخب  ای 
( دـنامن یقاب  ناشیا  زا  زیچ  چـیه  دـندرم و  همه  اما  دـننک ، يرواگنج  نانآ  تسدـب  اـت  دنتـشاد  نارگ  نایهاپـس  همه  رازـس  رمع و  لیـشا و 

دب زا  حور  یئادج  يهرابرد  ار  یبلاطم  لیلحت  دقن و  ریسفت و  باتک  زا  متشه  دلجم  رد  وگوهروتکیو ) )
گرم میاهدروآ : دلجم  نامه  رد  ار  اهنآ  زا  يرادقم  هک  مینکیم  نایب  ار  یتالمج  اجنیا  رد  میاهدش . رکذـتم  دوشیم  هدـیمان  گرم  هک  ن 

هدهاشم رد  زاب  دنک ، هدـهاشم  ارنآ  راب  دـص  ناسنا  هچ  رگا  هک  تسا  زیگناتفگـش  يردـقب  لاحنیااب  یعیبط ، الماک  تسیاهدـیدپ  هکنیا  اب 
اب تسا . هدـش  هجاوم  ياهدـیدپ  نانچ  اب  هک  تسا  راـب  نیلوا  یئوگ  هک  دـنکیم  یقلت  تریح  یگریخ و  اـب  ناـنچ  ارنآ  راـب  نیمکی  دـص و 

يروآتهب هنارعاش و  ياهرظنم  هچ  لاحنیا ، اب  تسین ، راک  رد  تیاهنیب  یـشوماخ  ایند ، نیا  زا  ندیـشوپ  مشچ  لجا و  ندیـسر  ارف  اـب  هکنیا 
تلادـع بلق  نایم  قرف  هک  ددرگیم  دوبان  وحم و  يروطب  تاصخـشت  زیگناتفگـش . سب  تسا  یهگاـشامت  هایـس  نادـکاخ  يرآ ، دراد .

کی يولهپ  ياههدـند  سواـکیک و  ردنکـسا و  دیـشمج و  يهمجمج  ناوختـسا  و  راوخنوخ ، نورن  زیگنچ و  كاـبیب  خـم  طارقـس و  رورپ 
هکیلاح رد  فیطل  ياضعا  نوگلگ و  ضراع  رومخم و  نامـشچ  اب  هدـنز  ناسنا  دوریم . نیب  زا  كاخ  تشم  کی  رد  شکتمحز  نکراخ 
يزور تسا  نکمم  هک  دـنکیم  روصت  هنوگچ  دراد ، دوخ  نامرف  ریز  رد  مه  ار  رفن  اـهنویلیم  یتح  تسا ، رادروخرب  اـیند  ذـئاذل  يهمه  زا 
نامشچ دنشاب و  لوغشم  دوخ  یناشفارون  تکرحب و  هشیمه  دننام  انتعا و  نیرتکچوک  نودب  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  نیمه  دسرارف و 

ضراع رامخ و 
ار دوخ  ياههشیر  ینالیغم  راخ  و  دیآرد ؟ راوتسا  ياهرخص  تروصب  ای  هتشگ  لدبم  هریت  كاخ  تشم  کی  هب  شفیطل  ياضعا  نوگلگ و 

نیگآرهز ياهراخ  ناهایگ و  ددرون . مهرد  شکتمحز  ياهچب  اتـسور  نهآواگ  اب  سپـس  دربورف ، شدـبلاک  رد  دـنارتسگب و  شنورد  رد 
يارب راـب  تـقر  ياهرظنم  هدوـمن و  ضرف  ندــییور  لـحم  دوـخ  يارب  تـسا  هدــش  هدــنکآ  هریت  كاـخ  اـب  هـک  ار  داــبرپ  يهـمجمج  نآ 

زا يربا  هاگنابـش  دـنک . داجیا  یهاـگحیرفت  ناـبیاس و  كاـخ ، ریز  ياـههمخد  روم  راـم و  مدژک و  يارب  لاـح  نیع  رد  ناگدـننکاشامت و 
یگدنز لاس  دنچ  ياههلعش  دناوتب  دیاش  هک  دیامن  همجمج  نآ  راثن  کشا  هرطق  دنچ  یـصوصخم  يزوسلد  اب  نیدروجال  ياضف  سونایقا 

يهچباتـسور نآ  اریز  دـباییمن  همتاخ  اجنیمه  رد  یگدـنز  يهتخابلد  قشاع  نآ  تشونرـس  هک  تسا  ینیقی  دـنک . شوماـخ  ارنآ  دودـحم 
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هب لوصو  يارب  تسا ، دـنمزاین  دـهدب  ماجنا  ار  کسرتم  ای  گس  راک  هک  یناجم  نابـساپ  رفن  کـیب  دوخ  رقحم  يهعرزم  يارب  شکتمحز 
هدربورف نآ  شوگ  ای  مشچ و  ای  غامد و  خاروس  زا  یکـشخ  بوچ  دنکیم و  یلاخ  یمحریب  لامک  اب  ار  رـسدردرپ  يهمجمج  دـصقم  نآ 

همجمج نآ  ياهخاروس  زا  یکی  رد  یبوچ  هاـگنآ  دـنادرگیم و  دوخ  رـس  رود  شتـسد  اـب  ار  نآ  نادرگشتآ  دـننام  يزاـب  يارب  تسخن 
ناونع پ هب  دوخ  رقحم  يهعرزم  رد  ارنآ  دربیمورف و 

يهنارت ندناوخ  زا  سپ  دنیشنیم و  نآ  يالاب  رب  همجمج  نآ  يهناسفا  زا  رپ  تشذگرـس  هب  انتعایب  ياهتخاف  هاگنآ  دنکیم ، بصن  نابـسا 
راـک ود  ثداوح  رپ  رـس  يهساـک  نآ  هک  تسا  هدیـسرارف  نآ  عقوم  نونکا  دریگیم . شیپ  ار  اـضف  هار  هدرک ، کبـس  ار  دوخ  وکوکوک !؟

نآ هب  هریخ  یئاشامت  هکنیا  مود  دـنک ، ادا  ار  هچباتـسور  نآ  رقحم  يهعرزم  ینابـساپ  يهفیظو  هکنیا  یکی  دـهدب : ماـجنا  ار  دوخ  یـساسا 
هداد اهدـنپ  ار  وا  دوخ  یتوکلم  عشعـشم  يهرهچ  ینوناق و  تاکرح  اب  شدیـشروخ  هام و  ناگراتـس و  راـگزور  هک  دـیامن  رواـنهپ  ياـضف 

. دیامن هیهت  موریم ؟ اجکب  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  ماهدمآ ؟ اجک  زا  متـسیک ؟ نم  يارب  یخـساپ  دسرب و  دوخب  دنچ  یئاهزور  دیاش  هک  دـندوب 
یمامت لالخ  رد  نامز  ياپداب  بکرم  درک . دـنهاوخ  یط  ارنآ  نامز  نانزتوس  راطق  اب  یناسنا  دارفا  يهمه  هک  یئانعمرپ  ترفاـسم  تسنیا 

ات رگنهداس  ناحولهداس  زا  دـناهدرک ، مخ  تشپ  اـهلاس  نیگنـس  راـب  ریز  هکناـنآ  اـت  طـخزبس  ناـناوج  زا  ار  مدآ  نادـنزرف  راـصعا  نورق و 
هدومن لمح  کیاکی  ماظع ، يایبنا  یتح  ءامکح  هفـسالف و  نیرتگرزب  ات  مدرم  نیرتیماع  زا  نادنمورین ، ات  نایاونیب  زا  رظنبحاص ، نارکفتم 

، دراپسب تسا ، هدش  هدیشک  تیدبا  ات  يویند  تایح  زاغآ  زا  هک  دتمم  هار ، نیب  یهگلزنمب  هریت  كاخ  ریز  رد  و 
هک دنتـشاد  نیقی  مالـسلاهیلع  مدآ  نادـنزرف  رگا  دـناهدوشگن . ناهج  نیا  يور  هب  هدـید  یتح  هک  دـسرب  یناسک  تبون  ناـنآ  لاـبند  رد  اـت 

يهدهاشم اب  رشب  اریز  دنتشادن ، بارطضا  ینارگن و  نادنچ  دسریم ، نایاپ  هب  رات  هریت و  هگلزنم  نیمه  رد  نانآ  یگدنز  تشونرس  ناتساد 
يور اـم  ناگدـنیآ  دنراپـسیم و  كاـخ  هب  ار  رگید  ضعب  اـم  زا  یـضعب   ) لوـالا ماـه  یلع  اـنرخا  وا  یـشمیف  اـضعب  انـضعب  نفدـی  هکنیا -

وت نم و  كاـغم  رب  دـنهن  ود  یتشخ  وت  نم و  كاـپ  ناـج  تفرب  وچ  نت  زا  هکنیا - ندـید  اـب  و  دـننکیم ). تکرح  ناگتـشذگ  يهمجمج 
یناوتان راهظا  دـنزیم و  نیمز  رب  میلـست  يوناز  لاوس  ود  لباقم  رد  وت  نم و  كاخ  دنـشک  يدـبلاک  رد  نارگد  روگ  تشخ  يارب  هاـگناو 

كانمیب و تایح  يهلعش  یـشوماخ  زا  تعیبط ، ياروام  نیرکنم  ناوارف  ياهیئوگتیلـست  اههطلغم و  دوجو  اب  ارچ  هکنیا - یکی  دنکیم .
ات ینینج  تلاح  يادتبا  زا  تعیبط  يهناشاک  نیمه  رد  ندش  هرصاحم  هب  ار  امش  یعطق  لیلد  نیمادک  هکنیا - مود  دوریمورف ؟ یتفگش  رد 

يهمه هب  ارچ  دیراد ، یلیلد  نینچ  رگا  دـیامنیم ؟ یفتنم  ار  گرم  زا  سپ  يدـبا  تایح  هک  تسا  هتخاس  عناق  گرم  زیگناساره  يهندرگ 
هرابرد ینارگن  هنوگچیه  و  هتشگ ! رادروخرب  شمارآ  زا  امش  دننام  ناگمه  ات  دیدرکن  میلست  یناسنا  دارفا 

مه نآ  تقوم  تیلست  اب  هک  نارکفتم  زا  یضعب  يزور  هک  دوب  اجب  هزادنا  هچ  دنـشاب ؟ هتـشادن  نارذگ  تایح  نیا  زا  سپ  یلـصا  تایح  ي 
گرم ياروام  يهلئاغ  گرم و  ياغوغ  تهبا  تمظع و  يهشیدـنا  زا  ار  مدرم  دوخ ) نامگب   ) یفـسلف هرکاذـم  ثحب و  ماـگنه  هب  دودـحم 

ار ام  دنتشرس  اهعبط  يهیام  ات  هب - داقتعا  نامه  هک  ار  هنالقاع  نیمات  هار  دندیشیدنایم و  رتدیفم  رتقیقد و  دندمآیم و  دوخب  دنرادیمزاب ،
. دندومنیم راومه  مالسلاهیلع  مدآ  نادنزرف  ياپ  شیپ  نیا  تسا  یماظن )  ) دنتشون رگد  یقرو 

هحفص 38] ]
ءامـسلا و داما  هقلخ ، دـیدجت  نم  هدـیری  ام  هللا  رما  نم  ءاج  هلواب و  قلخلا  رخآ  قحلا  و  هریداقم ، رمالا  و  هلجا ، باتکلا  غلب  اذا  یتح  تمایق 

ررقم مکح  هک  هاگنآ  ات   ) 0 هتوطس فوخم  هلالج و  هبیه  نم  اضعب  اهضعب  كد  اهفـسن و  اهلابج و  علق  و  اهفجرا ، ضرالا و  جرا  و  اهرطف ،
وا يهدارا  قبط  يدنوادخ  رما  ددرگ و  قحلم  اهنآ  لوا  هب  تاقولخم  رخآ  یئاهن و  ریدقت  هب  تقلخ  روما  و  دسرب ، نایاپ  هب  ناگدـنب  هرابرد 

ار اههوک  دنازرلب و  ارنآ  هدروآرد و  تکرحب  ار  نیمز  دفاکشب و  ارنآ  دروآرد و  زازتها  هب  ار  نامسآ  دوش  رداص  شتاقولخم  دیدجت  يارب 
لئاسم زا  یـضعب  دبوکب ). وا  توطـس  زا  تشحو  لالج و  تبیه  زا  ار  رگید  یـضعب  اههوک  نآ  زا  یـضعب  دزاس و  یـشالتم  هدنک و  اج  زا 

ام هک  دناهدومرف  ار  یبلاطم  دوخ  نانخس  رد  تمایق  زور  هب  طوبرم  لئاسم  زا  یخرب  هرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تمایق  زور  هب  طوبرم 
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لماک تحارـص  اب  ینآرق  تایآ  تمایق ، زاـغآ  ندوب  یناـهگان  - 1 میئامنیم : حرطم  دـیجم  نآرق  تاـیآ  وترپ  رد  ار  بلاـطم  نآ  اـجنیا  رد 
هب زج  تسیرگن  دنهاوخ  ایآ   ) نورعشی مه ال  هتغب و  مهیتات  نا  هعاسلا  الا  نورظنی  له  هلمج : نآ  زا  تسا . یناهگان  تمایق  زاغآ  دیوگیم :

ادیمن نانآ  هکیلاح  رد  دسر  ارف  نانآ  رب  ناهگان  تمایق  هکنیا 
هک تمایق  هب  رگم  دـنرگنیم  نانآ  ایآ   ) مهیرکذ مهتئاج  اذا  مهل  یناف  اهطارـشا  ءاج  دـقف  هتغب  مهیتاـت  نا  هعاـسلا  ـالا  نورظنی  لـهف  دـنن )؟
دق درادن ). یعفن  نانآ  ندش  رکذتم  دش  زاغآ  تمایق  هک  عقومنآ  رد  رگید  تسا ، هدـمآ  تمایق  تامالع  اقیقحت  دـسرارف ؟ نانآ  رب  ناهگان 

مهروهظ یلع  مهرازوا  نولمحی  مه  اهیف و  اـنتطرف  اـم  یلع  انترـسح  اـی  اولاـق  هتغب  هعاـسلا  مهتءاـج  اذا  یتح  هللا  ءاـقب  اوبذـک  نیذـلا  رـسخ 
نانآ دیسرارف ، نانآ  هب  ناهگان  تمایق  هک  هاگنآ  ات  دندرک  بیذکت  ار  ادخ  رادید  هک  یناسک  دنداتفا  تراسخ  هب  اعطق   ) نورزی ام  هعاسالا 

میتشگ و نآ  يهرابرد  یهابت  راـچد  میدرک و  هحماـسم  كاـنلوه  زور  نیا  يهراـبرد  هک  هچنآ  تهجب  اـم  ترـسح  تسگرزب  هچ  دـنتفگ :
رد بلطم  نیا  تساراوگان ). دب و  رایـسب  ناهانگ  نآ  لمح  هک  شاب  هاگآ  دـننکیم ، لمح  ناشتـشپ  رب  ار  دوخ  ناهانگ  عقوم  نیا  رد  نانآ 
هک دوشیم  نشور  هفیرـش  تایآ  نیا  زا  تسا . هدش  دراو  زین  جـحلا  زا  يهیآ 55  ءاـیبنالا و  زا  هیآ 40  فارعـالا و  يهروس  زا  يهیآ 187 

نامز ناوتیمن  هک  تسا  تهج  نیمهب  درک . دنهاوخ  هدـهاشم  ار  تمایق  دـنیامن ، هدامآ  ار  دوخ  هتـشاد و  یلبق  یعالطا  هکنیا  نودـب  مدرم 
یناهگان زا  دوصقم  دومن . نییعت  لامجا  روطب  ولو  يژرنا  هدام و  یجیردت  كالهتسا  اب  ار  تمایق  زاغآ 

دوجوب ارنآ  یتسه  رد  یجیردـت  یلع  ربج  هک  رگید  قیرط  ای  تعیبط  ملاع  نیناوق  تانایرجب  دنتـسم  تمایق  زورب  هک  تسین  نآ  طقف  ندوب ،
هعاسلا نع  کنولئـسی  مینکیم - هدهاشم  ریز  تایآ  رد  هچنانچ  تسا ، ادخ  راصحنا  رد  زین  نآ  خیرات  هب  ملع  یتح  هکلب  دشابیمن ، دروایب 
تمایق نامز  ملع  هک  تسین  نیا  زج  وگب  دوشیم ؟ عقاو  یک  هک  تمایق  يهرابرد  دنـسرپیم  وت  زا   ) یبر دـنع  اهملع  امنا  لق  اهاسرم . ناـیا 

زین فرخزلا  يهیآ 85  بازحالا و  يهیآ 63  رد  نامقل و  يهیآ 34  رد  هط و  يهروـس  زا  يهیآ 15  رد  بلطم  نیا  تسا ). نم  يادـخ  دزن 
هارن ادـیعب و  هنوری  مهنا  دـننام : تسا ، کیدزن  تمایق  زور  هک  تسا  هدـمآ  ینآرق  تاـیآ  زا  يدراوم  رد  ندوب - کـیدزن  - 2 تسا . هدمآ 

مه زا  هام  هدش و  کیدزن  تمایق  نامز   ) رمقلا قشنا  هعاسلا و  برتقا  ( 0 مینیبیم کیدزن  ارنآ  ام  دننیبیم و  رود  ار  تمایق  زور  نانآ   ) ابیرق
زا دوصقم  تسا  نکمم  تسا 0  هدمآ  زین  بازحالا  زا  يهیآ 63  ءارسالا و  زا  يهیآ 51  يروشلا و  زا  يهیآ 17  رد  بلطم  نیا  ( 0 تفاکش

و دـشاب . هدوب  هتـشذگ  دـیجم  نآرق  لوزن  نامز  ات  تقلخ  زاغآ  زا  هک  ینامز  لوط  يهمه  هب  رظن  اب  ینامز  کیدزن  تماـیق ، ندوب  کـیدزن 
ندوب یمتح  تهج  هب  هک  تسا  یجیردت  ندیسرارف  زا  یشان  هک  دشاب  یکیدزن  نآ  دوصقم  دوریم  لامتحا 

کیدزن ياهدنیآ  ره  و   ) ناد بیرق  تآ  لک  و  تسا : هدـمآ  نینچ  هبطخ 103 ص 149  رد  هتکن  نیا  دـباییم . ققحت  يدوز  هب  یئوگ  نآ ،
موی و  هلمجنآ : زا  تسا . هدومن  نایب  تحارـص  لامک  اب  ار  هثداح  نیا  دـیجم  نآرق  رد  ددـعتم  یتاـیآ  روص - خـفن  - 3 هدنـسرارف ). تسا و 

اهنامسآ رد  هک  ره  هچ و  ره  دوشیم و  هدیمد  روص  رد  هک  تسیزور  ( ) تمایق  ) ضرالا یف  نم  تاوامـسلا و  یف  نم  عزفف  روص  یف  خفنی 
نونموملا و 51 هط و 101  فهکلا و 102  ماعنالا و 99  يهیآ 73  رد  روص  خـفن  عوقو  دـشکیم ). دایرف  تشحو  يور  زا  تسا ، نیمز  و 

الا نورظنی  اـم  تسا : نینچ  يهیآ 49  سی  هروسرد   0 تسا هدمآزین  يهیآ 33  سبع  اـبنلا و  هقاحلا و 18  ق و 13  رمزلا و 20  و 68  سی 
رگیدکی اب  هکیلاح  رد  دریگب  ار  نانآ  هک  ار  يدیدش  رایسب  يادص  کی  گرم  دنشکیمن  راظتنا   ) نومصخی مه  مهذخات و  هدحاو  هحیص 

اذا و  ترشح . شوحولا  اذا  و  تلطع . راشعلا  اذا  و  تریس . لابجلا  اذا  و  تردکنا . موجنا  اذا  و  تروک . سمشلا  اذا  دنتـسه ). همـصاخم  رد 
لاحب نارتش  دنداتفا و  تکرح  هب  اههوک  دنتشگ و  هریت  ناگراتـس  دش و  کیرات  هدیچیپ و  مهرد  باتفآ  هک  ماگنهنآ  رد  . ) ترجـس راحبلا 

.( دش هدنک  نامسآ  هک  یماگنه  و  . ) تطشک ءامسلا  اذا  و  دنتشگ ). غاد  ترارح  زا  اهایرد  روشحم و  یشحو  تاناویح  دندش و  اهر  دوخ 
هدنکارپ ناگراتس  تفاکش و  نامسآ  هک  یماگنه  . ) ترثعب روبقلا  اذا  و  ترجف . راحبلا  اذا  و  ترـشتنا . بکاوکلا  اذا  ترطفنا و  ءامـسلا  اذا 

زور ناتـساد  اـیآ   ) هیـشاغلا ثیدـحلا  کـیتا  لـه  دنتـشگ ). ور  ریز و  اـهربق  دـندش و  طولخم  دـنتفای و  هار  رگیدـمه  رد  اـهایرد  دـندش و 
، دنسرپیم اههوک  يهرابرد  وت  زا  و  افصفص . اعاق  اهرذیف  اسفن . یبر  اهفسنی  لقف  لابجلا  نع  کنولئسی  و  تسا )؟ هدیـسر  وتب  هدننکهطاحا 
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ای دید ). یهاوخن  يدنلب  یتسپ و  نآ  رد  هک  دنکیم  اهر  فاص  راومه و  نیمز و  زا  ار  اهنآ  دـنکیمرب و  اج  زا  ار  اهنآ  نم  راگدرورپ  وگب 
.( تسیگرزب يهثداح  تمایق  يهلزلز  اریز  ناتراگدرورپ ، هب  دـیزروب  اوقت  مدرم ، يا  . ) میظع ءیـش  هعاسلا  هلزلز  نا  مکبر  ائقتا  سانلا  اهیا 
ار مدرم  دروآرب و  راکشآ  يدود  نامسآ  هک  شاب  يزور  راظتنا  رد   ) میلا باذع  اذه  سانلا  یشغی  نیبم  ناخدب  ءامـسلا  یتات  موی  بقتراف 

ریـست و  تسا )؟ هدیـسر  وت  هب  تمایق  يهدننکهطاحا  زور  ناتـساد  ایآ   ) هیـشاغلا ثیدحلا  کیتا  له  كاندرد ). باذع  تسنیا  دنک ، هطاحا 
ودفناف ال ضرالا  تاوامسلا و  راطقا  نم  اودفنت  نا  متعطتسا  نا  سنالا  نجلا و  رشعم  ای  دنتفایم ). تکرحب  اههوک  زورنآ  رد   ) اریس لابجلا 

ياههنهپ زا  دیتسناوت  رگا  سنا  نج و  هورگ  يا  . ) ناطلسب الا  نودفنت 
اذا هعفار . هضفاخ  هبذاک . اهتعقول  سیل  هعقاولا . تعقو  اذا  يدـنوادخ ).)  ) تردـق اـب  رگم  دـیناوتیمن  امـش  دـینک و  ذوفن  نیمز  اهنامـسآ و 

. تسین یغورد  تمایق  يهعقاو  يارب  دـش . عقاو  تمایق  يهثداح  هک  یماگنه  . ) اثبنم ءابه  تناکف  اسب . لابجلا  تسب  و  اـجر . ضرـالا  تجر 
دزاسیم و تسپ  دندوب ، امنگرزب  ایند  رد  هک  ار  یناسک  تشز  لامعا  جئاتن  دوشیم و  راکـشآ  اهیناهن   ) تسا هدننکدنلب  هدنروآنییاپ و 
و هقاحلا . ام  هقاحلا . تشگ ). اضف  رد  هدنکارپ  رابغ  دـننام  هرذ  هرذ  یـشالتم و  اههوک  درک و  دـیدش  تکرح  نیمز  هک  یماگنه  سکعلب ).

اذاف همایقلا  موی  نایالا  لئـسی  تسیچ ). قح  يهثداح  نآ  ینادیمن  وت  و  یعطق . تباث و  قح و  هچ  قح . تسیاهثداح  . ) هقاحلا ام  كاردا  ام 
دهاوخ عوقوب  یک  تمایق  زور  دـسرپیم  ناـسنا  . ) رفملا نیا  ذـئموی  ناـسنالا  لوقی  رمقلا . سمـشلا و  عمج  و  رمقلا . فسخ  و  رـصبلا . قرب 

)؟ هاگهانپ تسا  اجک  دـیوگیم : زور  نآ  رد  ناسنا  دـندش . عمج  هام  دیـشروخ و  و  تفرگ . هام  و  تشگ . هریخ  مشچ  هکیماـگنه  تسویپ .
تئاج اذاف  نآ .) لابندب  يرگید  میظع  يادـص  دـیآیم و  دوجوب  زارتهااب  میظع و  يادـص  هک  يزور  . ) هفدارلا اهعبتت  هفجارلا . فجرت  موی 

دیسرارف تمایق  بلاغ  گرزب و  يهیهاد  هکیماگنه  . ) یعس ام  ناسنالا  رکذتی  موی  يربکلا . هماطلا 
ثوثبملا و شارفلاک  سانلا  نوکی  موی  هعراقلا . ام  كاردا  ام  و  هعراقلا . ام  هعراـقلا . دروآیم ). داـیب  ار  دوخ  شـشوک  ناـسنا  زور  نآ  رد 

دننام مدرم  هک  يزور  ینادیمن . ار  هدـنبوک  يهثداح  نآ  وت  هدـنبوک و  ياهثداح  هچ  هدـنبوک . يهثداح  . ) شوفنملا نهعلاک  لابجلا  نوکت 
دلجم هب  دیئامرف  هعجارم  ثحبم  نیا  یلیمکت  یـسررب  يارب  دندرگیم ). هدش  یجالح  مشپ  دننام  اههوک  دنوشیم و  هدنکارپ  مکارتم  خلم 
دننام ادص  داجیا  يارب   ) هکیماگنه و   ) روقانلا یف  رقن  اذاف  تسا : هدـمآ  رثدـملا  يهروس  زا  يهیآ 8  رد  .) ات 120 يهحفص 108  زا  مهدجه 
نینچ تافاصلا  يهروس  زا  يهیآ 19  رد  و  دش ). هدـیبوک  دـنبوکیم ) نآ  رد  ادـص  ندروآرد  يارب  هک  يزیچ   ) وقان رد  روص ) رد  ندـیمد 
خفن رارکت  رمزلا  هروس  زا  يهیآ 68  رد  تسیکانلوه ). نداد  ناکت  کی  زورنآ  رد  هک  تسین  نیا  زج  . ) هدحاو هرزج  یه  امناف  تسا : هدمآ 
مایق مه  اذاـف  يرخا  هیف  خـفن  مث  هللا  ءاـش  نم  ـالا  ضرـالا  یف  نم  تاوامـسلا و  یف  نم  قعـصف  روصلا  یف  خـفن  و  تسا - هدـش  ناـیب  روص 

راب سپس  دهاوخب ، ادخ  هک  یسک  رگم  دندیشک  دایرف  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  يهمه  سپ  روص  رد  دش  هدیمد  و  . ) نورظنی
يهیآ 6 و تاعزانلا  يهروس  رد  دنرگنیم ). هریخ  هداتسیا  مدرم  عقومنآ  رد  دش ، هدیمد  روص  رد  رگید 

دـیآیم و دوجوب  زارتهااـب  میظع و  يادـص  هک  يزور  . ) هفدارلا اـهعبتت  هفجارلا  فجرت  موی  تسا : هدومن  ناـیب  ار  روـص  خـفن  رارکت  زین   7
اهنامـسآ نیمز و  عضو  دریگیم . تروص  نامـسآ  نیمز و  رد  تمایق  يهصرع  ندرک  هدامآ  يارب  هک  یتارییغت  نآ ). لابند  هب  مود  يادص 
يهدنـشک تسا و  زیزع  ناحبـس  دنوادخ  . ) راهقلا دـحاولا  هللا  وزرب و  تاوامـسلا و  ضرالا و  ریغ  ضرالا  لدـبت  موی  ددرگیم - نوگرگد 

لباقم رد  راکشآ  دنیآیم و  رد  دنراد  هک  یعضو  نیا  زا  ریغب  دندرگیم و  نوگرگد  اهنامـسآ  نیمز و  هک  يزور  رد  ( ) ناراکهبت زا  ماقتنا 
یلاعت هناحبـس و  هنیمیب  تایوطم  تاواسلا  همایقلا و  موی  هتـضبق  اعیمج  ضرالا  هردق و  قح  اوردـق هللا  ام  و  دـنریگیم ). رارق  راهق  دـنوادخ 

تسا و وا  يهضبق  رد  تمایق  زور  رد  نیمز  يهمه  دندرواین و  ياجب  تسوا  تمظع  يهتسیاش  هک  هنوگنآ  ار  ادخ  نانآ  و  . ) نوکرـشی امع 
يرت لابجلا و  ریـسن  موی  و  دنزرویم ). كرـش  ادخب  هک  تسا  نآ  زا  رتتمظعاب  رتهزیکاپ و  دنوادخ  تسا  هدـیچیپ  وا  تسد  رد  اهنامـسآ 

موی تسا ). هدـش  راکـشآ  هک  ینیبیم  ار  نیمز  میروآیمرد و  تکرح  هب  دوخ  ياههاج  زا  ار  اـههوک  اـم  هک  زور  نآ  و  . ) هزراـب ضرـالا 
وشیم هتفاکش  تعرسب  درادرب  رد  ار  اهنآ  هک  نیمز  هک  يزور   ) ریسی انیلع  رشح  کلذ  اعارس  مهنع  ضرالا  ققشت 
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و درک ). دـیدش  یتکرح  نیمز  هکینامز  . ) اجر ضرالا  تجر  اذا  تسا ). ناـسآ  اـم  يارب  مدرم  ندرکروشحم  يارب  نیمز  نتفاکـش  نآ  د و 
یهف ءامسلا  تقشنا  و  دندش ). هدیبوک  راب  کی  اب  اهنآ  رب  تردق  يهطاحا  اب  اههوک  نیمز و   ) هدحاو هکد  اتک  دق  لابجلا  ضرالا و  تلمح 

تسـس و يزور  نینچ  رد  دـش و  هتفاکـش  نامـسآ  و   ) هیناـمث ذـئموی  مهقوـف  کـبر  شرعلا  لـمحی  اـهثاجرا و  یلع  کـلملا  هیهاو . ذـئموی 
موی دـننکیم ). لمح  نانآ  رـس  يـالاب  هتـشرف  تشه  ارت  راـگدرورپ  شرع  و  لـکوم . نامـسآ  فارطا  رب  ناگتـشرف  و  تشگ ، تمواـقمیب 

اب گیر و  زا  ياهدوت  اههوک  دنداتفا و  دیدش  بارطضا  هب  اههوک  نیمز و  هکیزور  . ) الیهم ابیثک  لابجلا  تناک  لابجلا و  ضرالا و  فجرت 
ضرـالا اذا  و  تقح . اـهبرل و  تنذا  و  تقـشنا . ءامـسلا  اذا  ( 0 تخیرورف اهنآ  تاعافترا  يهمه  اـههلق و  اـههوک ، نآ  ناـینب  دـیدش  شزرل 

شیادخ روتسد  هک  دوب  هتسیاش  دادارف و  شوگ  شیادخ  روتـسدب  تفاکـش و  نامـسآ  هک  ماگنه  نآ  رد  . ) تلخت اهیف و  ام  تقلا  و  تدم .
اذا الک  تشگ ). یلاخ  دوب و  نآ  يوت  رد  هک  ار  هچنآ  تخادـنا  و  تشگ . راومه  هدرتسگ و  نیمز  هکینامز  و  دـیامن . تعاـطا  دونـشب و  ار 

ضرالا تلزلز  اذا  دـش ). هدـیبوک  مهرد  تخـس  نیمز  هک  ماگنهنآ  رد  دـیوگیم ) ناـسنا  هک   ) تسا ناـنچ  هن  . ) اـکد اـکد  ضرـالا  تکد 
اهلازلز

نوریب دوـخ  زا  تشاد  نورد  رد  هک  ار  دوـخ  ياـهراب  داد و  ماـجنا  ار  دوـخ  يهلزلز  نیمز  هک  ماـگنهنآ  رد  . ) اـهلاقثا ضرـالا  تجرخا  و  . 
ار نامسآ  هک  تسیزور  تمایق  زور  . ) نیلعاف انک  انا  انیلع  ادعو  هدیعن  قلخ  لوا  انادب  امک  بتکلل  لجـسلا  یطک  ءامـسلا  يوطن  موی  درک ).
، مینادرگیمرب ار  نآ  میدرک  زاغآ  ار  تاقولخم  يهمه  تقلخ  هک  هنوگنامه  میناـچیپیم و  دوشیم  تبث  نآ  رد  هتـشون  هک  ياهقرو  دـننام 
هک يزور  و   ) الیزنت هکئالملا  لزن  مامغلاب و  ءامـسلا  قشت  موی  و  داد ). میهاوخ  ماجنا  ار  هدـعو  نیا  اعطق  ام  میاهداد و  هک  تسیاهدـعو  نیا 

يزور شاب  راظتنا  رد  . ) اروم ءامسلا  یتات  موی  بقتراف  دندرگیم ). لزان  ناگتشرف  دوشیم و  هتفاکش  تسا  ربا  ياراد  هکیلاح  رد  نامـسآ 
ءامسلا تقشنا  اذاف  دتفایم ). هنابرطضم  تکرح  هب  نامـسآ  هک  يزور  . ) اروم ءامـسلا  رومت  موی  دروآیم ). راکـشآ  يدود  نامـسآ  هک  ار 

و لهملاک . ءامسلا  نوکت  موی  تشگ ). نوگخرس  هدش  یغابد  تسوپ  دننام  تفاکش و  مه  زا  نامـسآ  هکیماگنه  . ) ناهدلاک هدرو  تناکف 
. تجرف ءامسلا  اذا  و  تسمط . موجنلا  اذاف  ددرگیم ). مشپ  دننام  اههوک  هدش و  بوذ  زلف  دننام  نامسآ  هک  يزور  . ) نهعلاک لابجلا  نوکت 

نامسآ دنتشگ و  رات  هریت و  ناگراتس  هک  ماگنهنآ  رد  . ) ابارس تناکف  لابجلا  اذا  و 
، اهیف نم  جرخا  و  ابارـس . تناکف  لابجلا  تریـس  و  اباوبا . تناکف  ءامـسلا  تحتف  و  دـندش ). هدـنک  دوخ  ياج  زا  اـههوک  تفاکـش و  مه  زا 
: نیقیرف مهلعج  و  لاعفالا ، ایابخ  لامعالا و  ایافخ  نع  مهتلاسم  نم  هدـیری  امل  مهزیم  مث  مهقرفت ، دـعب  مهعمج  و  مهقالخا ، دـعب  مهددـجف 
دـیامن و ناشدـیدجت  نانآ  ندـناسوپ  زا  سپ  و  دروایب ، نوریب  تسا  نیمز  ریز  رد  هک  ار  یـسک  ره  و  . ) ءالوه نم  مقتنا  ءـالوه و  یلع  معنا 

ماجنا هک  یناهنپ  ياهرادرک  یفخم و  لامعا  زا  لاوس  يارب  دنک  ادج  رگیدکی  زا  ار  نانآ  سپـس  دنک . ناشعمج  نانآ  یگدـنکارپ  زا  سپ 
ینامسج داعم  تسا . ینامسج  داعم  دشکب ). ماقتنا  رگید  هورگ  زا  دیامرف و  ماعنا  نانآ  زا  یهورگ  هب  دیامنیم  هورگ  ود  ار  نانآ  دناهداد و 

دیجم و نآرق  تایآ  هب  رظن  اب  مالـسا  هاگدید  زا  داعم  هکنیا  دوخ . ندـب  هب  حور  عوجر  اب  تسا  حور  دـبلاک  هک  ندـب  ندـش  روشحم  ینعی 
يهرابرد یـصوصخ  لئاسم  هدع  کی  هتبلا  تسین . دیدرت  ياج  دوخ ، ندب  حور و  اب  ناسنا  ندش  روشحم  زا  تسترابع  یثیدح  ربتعم  عبانم 

ای یلاسنایم  یناوج ،  ) دوشیم روشحم  شرمع  زا  تیعقوم  نیمادـک  یناور  عضو  ندـب و  اب  ناسنا  هکنیا  دـننام  دراد  دوجو  ینامـسج  داـعم 
تحص و دناهدرک ، هضرع  ینوگانوگ  بلاطم  لئاسم  نآ  یفن  تابثا و  هیجوت و  ریسفت و  رد  نارظنبحاص  يریپ ؟)

ینامـسج داعم  يهرابرد  هک  ياهبـش  نیرتیـساسا  دومن . نییعت  یمالـسا  ربتعم  عبانم  نادـجو و  لقع و  يانبمرب  دـیاب  ار  لئاسم  نآ  نـالطب 
هتـشذگ هب  هتفرگ و  رارق  نامز  يارجم  رد  هک  يدوجوم  تشگرب  یلک  روطب  ای  مودـعم  يهداعا  ندوب  ریذـپانناکما  نامه  دوشیم ، حرطم 

لوا يهیـضق  تیعونمم  دـناهتفگ : نارظنبحاص  زا  ياهدـع  هک  هنوگنامه  الوا ، تسا ، لاحم  مودـعم  يهداعا  هکنیا  زا  خـساپ  تسا . هدـیزخ 
يهداعا مزلتـسم  ینامـسج  داعم  تسا - نینچ  لوا  لکـشب  سایق  رد  هک  ینامـسج  داعم  راکنا  لیلد  ینعی  تسا . روبذم  لیلد  رد  يرغـص ) )

. تسا لاحم  تسا ، مودعم  يهداعا  مزلتسم  هک  ینامـسج  داعم  سپ  تسا . لاحم  تسا ، مودعم  يهداعا  مزلتـسم  يزیچ  ره  و  تسا . مودعم 
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ینامسج داعم  يهمزال  اریز  تسا ، مودعم  يهداعا  مزلتسم  ینامسج  داعم  هک  تسا  نآ  يرغـص  نالطب  تهجب  سایق  نیاب  لالدتـسا  نالطب 
، دهدیم تسد  زا  ام  تادوهـشم  حطـس  رد  ار  دوخ  تئیه  تروص و  بیکرت و  هچ  رگا  یمدآ  ینامـسج  لدب  اریز  تسین ، مودعم  يهداعا 

یعیبط رـصانع  كاخ و  تارذ  دننام  رگید  لاکـشا  روص و  رد  هکلب  دوریمن و  نیب  زا  مسج  يهدننکبیکرت  هدـنهد و  لیکـشت  داوم  یلو 
هک هنوگناـمه  دراد ، دوجو  اـم  تادوهـشم  يهدرپ  تشپ  رد  تئیه  تروص و  بیکرت و  ناـمه  داـعم  ياربو  دـهدیم ، همادا  دوـخ  دوـجوب 

تئیه د تروص و 
رما نیا  دوشیم : هتفگ  هک  نامز  عوضوم  اما  دهدیم . همادا  دوخ  دوجوب  رگید  يدراوم  رد  دوخ  یلصا  داوم  هب  زاین  نودب  ملیف  سکع و  ر 

تاـکرح دادـتما  زا  یـساکعنا  زج  ناـمز  اریز  تسا ، نـالطب  هب  موـکحم  تسین ، نتـشگرب  لـباق  زگره  تسا  نآ  تاذ  تـکرح  هـک  دـتمم 
ياراد هک  تسین  يزیچ  نامز  رگید  ترابعب  تسین و  رگید  يزیچ  نورد  رد  سوسحم  رارمتـسا  زا  يدادـتما  اـی  ینیع و  ناـهج  تادوجوم 

رد تارییغت  دورو  اب  اذـل  دوشیم ، ساسحا  نهذ  رد  هک  تکرح  طاقن  لاصتا  زا  تسیدادـتما  هکلب  دـشاب ، یتسه  ناـهج  رد  ینیع  یتیعقاو 
نآ يهلیسوب  ار  ثداوح  ياههناد  ام  نهذ  رد  هک  ار  نامز  بانط  میناوتب  ام  رگا  اذل  دوشیم . نوگرگد  مه  نامز  يهرابرد  ام  كرد  نهذ ،
نآ يازجا  هک  هعومجم  کی  رد  ثداوح  ياههناد  يهمه  میشکب ، نوریب  اههناد  نآ  زا  تسا ، هدروآ  دوجوب  دتمم  رما  کی  هتـسویپ و  مهب 
رهد دریگب ، رارق  دناوتیم  هعومجم  کی  رد  نآ  رد  ثداوح  ياههناد  هک  یتقیقح  نآ  تفرگ ، دـنهاوخ  رارق  تسا ، يرگید  رانک  رد  یکی 

تابثا حرط و  احورشم ، يرهد  يدودح  ثحابم  رد  ار  نآ  هرارـسا  هللاسدق  داماد  رقاب  دمحمریم  موحرم  گرزب  میکح  هک  دوشیم  هدیمان 
، دزاسیمن مودـعم  ار  مسج  يازجا  هک  نامز  رارمتـسا  هک  تسا  ینعم  نیمه  هب  رظاـن  تسا ، انیـسنبا  هب  بوسنم  هک  تیب  نیا  تسا . هدومن 

ئیه
عـضو نوچ  نوزخم  دـنام  راـگزور  نزخم  رد  نونک  وحم  دـش  هک  شقن  ره  تئیه و  ره  دـنکیمن - مودـعم  مه  ار  تروص )  ) لکـش ت و 
یلـصا اب  ناوتیم  دشاب ، راوشد  قوف  بلاطم  شریذپ  صاخـشا  یـضعب  يارب  رگا  نوریب  قح  دروآ  شبیغ  نزخم  زا  ددرگرب  وا  نذاب  کلف 
دوجوب ینعی  تسا ). یکی  لثم  ود  مکح   ) دـحاو نیلثاـمتملا  مکح  تسا : هدومن  ناـیب  یـسوط  ریـصنهجاوخ  گرزب  دنمـشناد  میکح و  هک 

کی ناکما  رب  لیلد  نیرتهب   ) دـمآیمن دوجوب  دوبن  نکمم  رگا  اریز  تسا ، هدوب  نکمم  روص  لاکـشا و  طباور و  نیمه  اب  یناـهج  ندـمآ 
. تسا یکی  لثم  ود  مکح  هک  تسا  نیا  لصا  اریز  تسا ، نکمم  ناهج  نیمه  لثم  یناهج  ققحت  نیارباـنب ، تسا ) نآ  ققحت  عوقو و  ءیش 

نا یلع  رداقب  ضرالا  تاوامـسلا و  قلخ  يذـلا  سیل  وا  تسا : هدومن  لالدتـسا  ینآرق  يهفیرـش  يهیآ  هب  لثامت  ناکما  تابثا  يارب  سپس 
ارنان لثم آ  هکنیا  رب  تسین  رداق  تسا  هدـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يدـنوادخ  ایآ  ( ) سی 83 . ) میلعلا قـالخلا  وه  یلب و  مهلثم  قـلخی 

يهحفـص زا  مراهچ  دـلجم  هب  دـییامرف  هعجارم  ثحبم  نیا  لیمکت  يارب  میلع ). قالخ و  دـنوادخ  تسا  وا  و  تسا ) رداـق  ، ) يرآ دـنیرفایب 
يهحفص زا  مهد  دلجم  ات 291 و  يهحفص 280  زا  ات 22 و  يهحفص 21  زا  مهن  دلجم  ات 11 و  يهحفص 8  زا  مجنپ  دلجم  ات 304 و   298

ات  118
زا ات 23 و  يهحفص 18  زا  مهدزیس  دلجم  يهحفص 7 و 8 و  مهدزای  دلجم  ات 272 و  يهحفص 270  زا  ات 149 و  يهحفص 137  زا  120 و 

يهحفص زا  ات 126 و  يهحفص 122  زا  ات 93 و  يهحفص 91  زا  ات 87 و  يهحفص 85  زا  ات 51 و  يهحفص 46  زا  ات 41 و  يهحفص 39 
دنکیم دودرم  داعم ، يارب  ار  ینامسج  ندب  يهداعا  نتـسناد  دیعب  دیجم  نآرق  رد  ناوارف  یتایآ  ات 230 . يهحفص 225  زا  ات 211 و   208

داعم رگا  و  تشگ . میهاوخ  رکذـتم  الیذ  تایآ  نیا  زا  ياهنومن  دـنکیم . تاـبثا  ار  ینامـسج  ندـب  ددـجم  يهداـعا  فلتخم  تاـنایب  اـب  و 
هک هچنآ  دومرفیم : تایآ  زا  یکی  رد  دـنوادخ  لقادـح  دوبن ، اهناسنا  ینامـسج  نادـبا  يهداعا  تیمتح  نایب  هب  يزاین  چـیه  دوب ، یناحور 

ناحبس دنوادخ  مینیبیم  هکیتروص  رد  درادن ، اهنآ  هب  یهار  ندش  یشالتم  ندیسوپ و  هک  تسا  اهناسنا  امش  حاورا  تشگ  دهاوخ  روشحم 
زا ياهنومن  دـیامرفیم . نایب  تسا  هتفر  نیب  زا  هدیـسوپ و  هدـش و  یـشالتم  رهاظ  رد  هک  ار  هچنآ  يهداعا  یلاع  ياـهلیثمت  لالدتـسا و  اـب 

. میلع قلخ  لکب  وه  هرم و  لوا  اهاشنا  اهییحی  لق  میمر . یه  ماظعلا و  یحی  نم  لاق  هقلخ  یسن  الثم و  انل  برـض  و  - 1 زا : تسترابع  تایآ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2001 

http://www.ghaemiyeh.com


كیم شومارف  ار  دوخ  يهیلوا  تقلخ  دنزیم و  لثم  امب  ( ) دیرگنب ار  نادان  ناسنا  نیا  ( ) سی 83 و 84 )
يارب هک  یـسک  ار  اهنآ  درک  دهاوخ  هدنز  نانآ  هب  وگب  دنک . هدنز  تسا  هدیـسوپ  هکیلاح  رد  ار  اهناوختـسا  نیا  هک  تسیک  دیوگیم  دن و 

و . ) ادیدج اقلخ  نوثوعبمل  انئا  اتافر  اماظع و  انک  اذـئا  اولاق  و  - 2 تسا ). اناد  تاقولخم  يهمهب  وا  تسا و  هدروآ  دوجوب  ار  اهنآ  راـبنیلوا 
رد نومضم  نیا  تشگ ). میهاوخ  ثوعبم  دیدج  تقلخ  اب  میدیـسوپ  میدمآرد و  یئاهناوختـسا  لکـش  هب  هکنآ  زا  سپ  ام  ایآ  دنتفگ  نانآ 
نم ثعبی  هللا  نا  و  - 3 تسا . هدمآ  زین  همایقلا 3  تاعزانلا 11 و  هعقاولا 47 و  تافاصلا 16 و 53 و  يهیآ 35 و 82 و  نونموملا  يهروس 

نوفدـم اـهربق  رد  حاورا  هک  تسا  ملـسم  و  دـناهدش ). نوفدـم  اـهربق  رد  هک  ار  مدرم  يهـمه  دزیگنایمرب  دـنوادخ  و  ( ) جـح . ) روـبقلا یف 
رد تیلوئـسم  عضوم  رد  مدرم  يهمه  جحلا . يهروس  زا  يهیآ 7  دننام  تسا ، هدمآ  هفیرـش  تایآ  زا  يدراوم  رد  نومـضم  نیا  دنوشیمن .
هک یناهنپ  ياهرادرک  یفخم و  لامعا  زا  لاوس  يارب  دنک  ادج  رگیدکی  زا  ارنآ  سپـس  : ) دـیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تمایق  زور 

حیضوت تسا . هدرک  اعدا  ار  حیحص  یتقیقح  اعطق ، تسا ، ترطف  يهیلوا  يایاضق  زا  یئاهن  تیلوئسم  دنک  اعدا  یسک  رگا  دناهداد ). ماجنا 
دایرف نیا  حوضو  لامک  اب  دشابن ، تشز  تافص  تافاثک و  هب  هدولآ  هک  یناسنا  ره  هکنیا 

دوـخ نورد  زا  ار  یئادـص  نینچ  اـم  دـنیوگیم : هک  یـصاخشا  یتـسه . لوئـسم  وـت  هک  دونـشیم  دوـخ  نورد  زا  ار  یتوـکلم  يهمزمز  اـی 
راکـشآ و یتـح  ناـنآ  هک  دـید  میهاوخ  میهدـب ، ماـجنا  یـسررب  لـیلحت و  لـماک  روطب  ناـنآ  یناور  يزغم و  عـضو  رد  رگا  میونـشیمن ،
ره دنتسه و  دوجوم  هک  درادن  نیا  اب  يراک  اعقاو ، ینعی  دنونشیمن ، زین  یتسه  دوجوم  وت  دیوگیم : نتـشیوخ  هب  هک  ار  ادص  نیرتینعماب 
زا ار  دوـخ  يدوـجو  تیعقاو  دـناوتیمن  شیوـخ  تیدوـجوم  هب  یئاـنتعایب  اـب  یمدآ  هک  هنوگناـمه  دراد ، ینوناـق  دوـخ  يارب  يدوـجوم 

هدینـشن ار  یتسه  لووسم  وت  یتوکلم  يهمزمز  ای  داـیرف  ناتـشگنا ، نتـشاذگ  شوگ  هب  اـب  دـناوتیمن  نینچمه  دـنک ، یفن  یتسه  يهحفص 
دنهدب لزنت  تاناویح  تسپ  يهلحرم  هب  تیناسنا  يالاو  يهجرد  زا  ار  ناسنا  هکنیا  يارب  تفـص  یلوایکام  ناتـسرپ  تردق  هتبلا  دنک . یقلت 

هب ندیـسر  رد  ار  یفـسلف  یملع و  ياهیفاب  حالطـصا  دـنناوتیم  دـننک ، نالوج  ءاقب  رد  عزاـنت  نادـیم  رد  دـنزادنیب و  شندرگب  راـسفا  اـت 
هـشیمه يارب  ار  اـهناسنا  يهمه  هک  تسا  هدوـب  شناگدـنب  رب  يدـنوادخ  فاـطلا  زا  هک  دـنادب  دـیاب  یلو  دـننک ، مادختـسا  دوـخ  دـصاقم 

اب دنوشیم و  ادیپ  ياهعماج  ره  هرود و  ره  رد  هتسراو  ياهناسنا  حلصم و  رکفتم و  ياهزغم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  داد . بیرف  ناوتیمن 
رط

نودب یمدآ  هک  دننکیم  تابثا  دیامنیم و  باریـس  تیلوسم  ساسحا  تایح  بآ  اب  ارنآ  رـصانع  زا  یـضعب  ای  يرـشب  گنهرف  فلتخم  ق 
ددرون و رد  هظحل  کی  رد  ار  ناهیک  يهمه  ای  دهنب و  نادقرف  يور  رب  ياپ  هاوخ  دنزب و  اهسونایقا  رعق  هب  ار  دوخ  هاوخ  تیلووسم  ساسحا 

تیلوسم ساسحا  مدـع  دوب . دـهاوخن  نم  دایز  یگدرتسگ  اب  یناویح  زج  يزیچ  دریگبارف ، ندز  مهب  مشچ  کـی  اـب  ار  یتسه  ملاـع  شناد 
طقف دـهدیم و  تیمها  اهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  هب  هک  تسا  تیـصخش  طـقف  اریز  تسا ، تیـصخش  تیوه و  نتـشادن  يهناـشن  نیلوا 

یمیـسجت لیخت و  هشیدنا و  ره  یتح  دیوگیم و  هک  ار  ینخـس  ره  دهدیم و  ماجنا  هک  ار  يراک  ره  دمهفب  دناوتیم  هک  تسا  تیـصخش 
یمدآ تیـصخش  هب  طابترایب  دشکیم  رـس  یمدآ  ناور  زغم و  رد  هک  یجوم  تکرح و  نیرتمک  ره  هکلب  دـیآیم ، دوجوب  شزغم  رد  هک 

هدوب رایتخا  هب  دنتـسم  تسا ، هدش  رداص  وا  زا  هک  ینخـس  ینالـضع و  راک  نآ  یناور و  يزغم و  جوم  تکرح و  نآ  رگا  هک  دوب  دهاوخن 
یمدآ تیـصخش  تسا و  تیـصخش  هب  دنتـسم  اذـل  دریگیم ، ماجنا  تیـصخش  يهطلـس  هراظن و  اب  يراـیتخا  راـک  هک  تهج  نادـب  دـشاب ،
تکرح هدننار  نودب  هک  تسا  ینیـشام  دنکیمن ، ساسحا  تیلووسم  هک  یناسنا  تسا . ریذـپانانف  زین  نآ  ياهتلوئـسم  سپ  ، تسا ریذـپانانف 

ادح یشالت و  طوقس و  اذل  دنکیم ،
يهراـبرد تیلووسم  میراد ، تیلووسم  اـهناسنا  يهراـبرد  طـقف  اـم   ) ياـبیرف يهلمج  اـب  تسا . نآ  راـظتنا  رد  نداـتفا  راـک  زا  فقوت و  لـق 

( تسا ناسنا  اب  اهشزرا  اهتلاصا و  يهمه  : ) دیوگیم هک  روآمرش  طارفا  کی  مه  نیا  مسیناموا . دض  مسیناموا  میزادنین . اپ  ریز  ار  نامدوخ 
اـهناسناب و تمدـخ  هار  رد  یناور ، تیمهااـب  رایـسب  لـماوع  يزغم و  ياوـق  اـت  هتفرگ  ینالـضع  يورین  زا  ار  دوـخ  يدوـجو  داـعبا  يهـمه 
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حیبست هب  تسین  قلخ  تمدخ  زجب  تدابع  و  نکم ! يرازآ  مدرم  نازوسب ، ربنم  روخبیم ، يرعـش - بلاق  اب  دینک و  فرـص  نانآ  ياهتلاصا 
هدرتسگ و ثحابم  زا  يرادـقم  اب  هک  نومـضم  نیا  دـندز !! هناچ  ناهج  مظن  یپ  زا  دـندز  هنامیکح  فرح  ءایبنا  و  تسین ! قلد  هداجـس و  و 

اهناـسنا تیلووسم  فیرـش  رایـسب  ساـسحا  ندودز  لـماوع  نیرتـمهم  زا  دـنکیم ، وگزاـب  ار  ریخا  نرق  ود  مسیناـموا  رتبلاـج  تاحالطـصا 
جیاتن زا  اهناسنا  يهرابرد  تیلووسم  ساسحا  هک  دندیمهفیم  ردقنیا  تارکفت  هنوگنیا  نارادمچرپ  شاکیا  تسا . هدوب  نتـشیوخ  يهرابرد 

معط زونه  هک  یناسک  زا  اهناسنا  يارب  تبحم  عقوت  میاهتفگ  اهراب  هکنانچ  تسا . نتشیوخ  يهرابرد  ناسنا  تیلووسم  ساسحا  یلاع  رایـسب 
اصا  ) مسیناموا بتکم  نآ  تسا ! ربایب  ياضف  زا  ناراب  عقوت  دننام  دناهدیشچن ، ار  نتشیوخ  هرابرد  تبحم 

یقلت قلطم  نامرآ  زا  تسترابع  نادجو  تفایرد  نیرتبان  لقع و  تیلاعف  نیرتیـساسا  تایح و  فده  نیرتیلاع  دیوگیم : هک  ناسنا ) تل 
يهرابرد طقف  وت  هک  یهدیم  نمب  هک  ار  روتسد  نیا  ینعی  هچ )!؟ نم  دوخ  سپ   ) هک دهدیمن  یتایح  لاوس  نیا  هب  یخـساپ  ناسنا ، ندرک 

يزغم و ياوق  لیمکت  يهراـبرد  نم  اـیآ  دوشیم ، هچ  متـسه  اـهناسنا  زا  درف  کـی  هک  نم  دوخ  فیلکت  نک ، تیلووسم  ساـسحا  اـهناسنا 
ياهبتکم نارادمچرپ  هکنانچ  دشاب ، یفنم  لاوئس  نیا  خساپ  رگا  مرادن !؟ یتیلووسم  یناسنا ، يالاو  قالخا  بیذهت  یناور و  داعبا  حالـصا 

ناسنا و تلاصا  هب  داـقتعا  راـظتنا  دـنرادنپیم ، مهریغ  مسیزباـه و  مسیلواـیکام و  یطارفا و  یعاـمتجا  تلاـصا  و  مسینودـه )  ) یـشوخرس
. دشابیم مسیناموا  دـض  رب  مسیناموا  يهزرابم  راظتنا  نامه  تسا ، یهاوخدوخ  یتسرپ و  تذـل  دـض  هک  وا ، هار  رد  يراکادـف  تشذـگ و 

یفرعم نتـشیوخ ، يهرابرد  ناسنا  تیلووسم  زا  يهدـننکزاینیب  ار  اهناسنا  يهرابرد  تیلوسم  هک  ینارکفتم  يهمه  داقتعا  دوریمن  ناـمگ 
ای لیلد  نانآ  زا  کیره  هک  تسا  نکمم  تفگ : ناوتیم  یتح  دشاب ، هدوب  رظنقافتا  دروم  حیرص و  لیلد  دنچ  ای  کی  رب  دنتـسم  دننکیم ،

تسه ناهج  رد  وا  تیدوجوم  ناسنا و  هب  طوبرم  لئاسم  عومجم  هب  رظن  اب  یلو  دهدب . رارق  داقتنا  دروم  ار  يرگید  لئالد 
؟ موریم اجکب  ماهدـمآ ؟ هچ  يارب  ماهدـمآ ؟ اجک  زا  متـسیک ؟ نم  يهناـگراهچ  لـئاسم  نیماـت  يهراـبرد  ار  وا  تیلووسم  هک  رادینعم  ي 
قشع و شیارگ و  هاـگنآ  دربیم و  ـالاب  یئادـخ  يهبترم  اـت  ار  ناـسنا  هک  ياهدـنبیرف  تـالمج  اـب  ناوتیمن  دزاـسیم ، يرورـض  یمتح و 
ار اهنآ  یلمع  يداقتعا و  ياهخساپ  نیمات  روبزم و  تالاوس  دز و  لوگ  ار  دوخ  دهدیم ، رارق  یگدنز  یئاغ  فده  نامرآ و  ار  وا  شتسرپ 

يهجرد کی و  يهجرد  ياهالیتآ  اهگنلرومیت و  اهلهجوبا و  اهمجلمنبا و  زا  رپ  هک  یناسنا  نتخاس  قلطم  اب  هاگنآ  درپس و  یـشومارفب 
مدومن و عابشا  ریسم  نیا  رد  نتفرگ  رارق  رد  ار  نتـشیوخ  ياهتیلووسم  یئوجلامک و  سح  نم  يرآ ، هک  داد  تیلـست  دوخب  تسا ، ود … 

لئاسم هب  نتشیوخ ، هب  طوبرم  لئاسم  لح  نودب  یمدآ  هک  درک  رواب  ناوتیم  هنوگچ  هصالخ - مرادن !!! نتـشیوخ  يهرابرد  ياهلئـسم  نم 
امـش رگا  الثم  دوشیم . كرد  لباق  ناسنا  يارب  نتـشیوخ ، نورد  زا  تفایرد  اب  اهناسنا  لئاسم  نیرتیـساسا  هکیتروص  رد  دزادرپب  نارگید 
رگا دـیریگب . غارـس  نارگید  يهراب  رد  ارنآ  تسا  لاحم  دـینکن ، تفایرد  دوخ  نورد  رد  ار  ناسنا  یتاذ  تیثیح  فرـش و  تمارک و  تذـل 

زا د ارنآ  ینهذ ) یموهفم  هن   ) یعقاو معط  هک  تسا  لاحم  دینکن ، سح  دوخ  نورد  زا  ار  يدنزرف  ای  يردپ  يهفطاع  امش 
و ال عازفالا ، مهبونت  و ال  لاحلا ، مهب  ریغتی  و ال  لازنلا ، نعظی  ثیح ال  هراد ، یف  مهدلخ  و  هراوجب ، مهباثاف  هعاطلا  لها  اماف  دیشچب . نارگی 
دهدیم و ناشـشاداپ  دوخ  ترواجم  هب  ار  نانآ  سپ  عیطم ، مدرم  اما  . ) رافـسالا مهـصخشت  راطخالا و ال  مهل  ضرعت  و ال  ماقـسالا ، مهلانت 
ددرگن و نوگرگد  ناشتالاح  دننکن و  چوک  اجنآ  زا  ناگدـنوش  دراو  هک  یهاگیاج  دـشخبیم ، یگنادواج  شیدـبا  يارـس  رد  نانآ  يارب 

ناشهدامآ تکرح  يارب  اهرفس  و  ددرگن ، ضراع  نانآ  رب  تارطاخم  دیاین و  ناشغارسب  اهیرامیب  درواین و  موجه  نانآ  هب  اهساره  فوخ و 
ماـقم هعیفر و  يهجرد  نآ  تسا . یهلا  ناوضر  تمحر و  راوـج  هب  لـین  شـشاداپ  هک  یتعاـطا  تسا  روآتجهب  تمظعاـب و  هچ  دـیامنن ).
ینعم هچ  يدـنوادخ  تعاطا  تسا ، يدـنوادخ  تعاطا  نآ  دیـسر و  ناب  ناوتیم  هار  کی  زا  طقف  دوشیم ، هدـیمان  یهلا  راوج  هک  خـماش 

تفرعم ملع و  اریز  يرآ ، دراد ؟ دوجو  دـشاب  لوصو  لباق  مه  يدـج و  بولطم  مه  هک  لامک  مانب  یتقیقح  یتسه  يهصرع  رد  ایآ  دراد ؟
اهناسنا يایحا  هار  اهیراکادـف  تشذـگ و  دراد ، دوجو  اـهیرگهلماعم  قوف  فیلاـکت  ماـجنا  دراد ، دوجو  نیرب  دـهعت  ساـسحا  دراد ، دوجو 

بای تقیقح  یئارگ و  تقیقح  ریسم  رد  جاهتبا  یلاع  تاجرد  هب  یتسرپ  تذل  یئوجدوس و  تسپ  لحارم  زا  لوحت  دراد ، دوجو 
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دوجو یلامک  قئاقح  نیا  يهمه  يرآ ، دراد . دوجو  نیرب  لقع  هب  شیارگ  یناـسنا و  يـالاو  قـالخا  رد  یئاـبیز  ساـسحا  دراد ، دوجو  ي 
ار ام  يوپاـکت  تکرح و  دـنناوتیم  یئاـهن  دـصاقم  ناونعب  یلاـمک  قئاـقح  نیا  اـیآ  دنـشابیم . لوصو  لـباق  مه  بولطم و  مه  هک  دـنراد 

مهف صالخا و  اب  هک  یناسنا  ره  هکلب  دنتـسین ، ام  يوپاکت  تکرح و  یئاـهن  دـصاقم  اـهنت  هن  قئاـقح  نیا  اریز  زگره ، هن  دـنزاسب ؟ فقوتم 
دـمهفیم و دوشیم ، هدـیمان  قلطم  لامک  اعومجم  هک  يدـنوادخ  لامج  لالج و  هب  ار  اهنآ  ندوب  یکتم  دـباییمرد ، ار  قئاـقح  نیا  نیرب 

یعیبط رـصانع  تشم  کی  لوصحم  نیرب  دـهعت  فیرـش  رایـسب  ساـسحا  هک  دـنکیم  لوبق  ملاـس  ردـتقم و  زغم  نیمادـک  اریز  دریذـپیم ،
تیانع عاعـش  زا  يرادروخرب  زا  ریغ  اهیرگهلماعم  قوف  فیلکت  ماجنا  هک  دـنکیم  قیدـصت  هاگآ  یلقاع  چـیه  ایآ  دـشابیم !؟ هتفایلعافت ،

تـکرح و دوـشیم . هدـیمان  يدـنوادخ  تعاـطا  لاـمک ، يهبذاـج  رد  وپاـکت  تـکرح و  دــشاب !؟ هتــشاد  دــناوتیم  رگید  یلماـع  یهلا ،
رتـالاب و يدـصقم  هچ  تسا ، ناـیرج  رد  يدـصقم  هـب  ور  تـکرح  ره  اریز  ددرگیم  یفتنم  يدـنوادخ  تـمحر  راوـج  رد  اـهینوگرگد 
هک تسا  لماکت  ریـسم  رد  امیقتـسم  ای  هک  ءایـشا  یناهن  ياهدادعتـسا  داـعبا و  زورب  بجوم  اـهینوگرگد  یهلا . تمحر  راوج  زا  رتیئاـهن 

تمحر راوج  لامک  تیاهن 
. تسا هدـش  هدـیچرب  نایرج  هنوگ  ره  طاسب  هک  تسنیا  ضرف  دزاسیم ، هدامآ  ءایـشا  یلماکت  تاکرح  يارب  ار  هصرع  ای  تسیدـنوادخ و 

هجنکـش درد و  رد  ار  ناـنآ  هک  اـهیرامیب  نآ  دوب و  عیطم  ياـهناسنا  ریگناـبیرگ  اـیند  راد  رد  هک  اهتقـشم  اـهیراوگان و  نآ  زا  يربخ  رگید 
زاین تیدبا  هاگیاج  نآ  رد  اریز  درادن ، دوجو  زین  ررض  عفن  ای  دوس  بلج  يارب  ناکم  رییغت  تارطاخم و  تسا . هدنامن  تخاسیم  روهطوغ 

تمحر و راوج  راختفا  ياطعا  يارب  امرفب ، رادروخرب  تتعاـطا  تمظعاـب  تمعن  زا  ار  اـم  ادـنوادخ ، تشاد . دـهاوخن  دوجو  لکـش  چـیهب 
مارکا و ردـنا  رظن  ام  رد  نکم  ام  ردـنا  رگنم  امرف و - تبحم  تیبوبر  ناسحا  یهلا و  لضف  اـب  تیلباـق ، زا  مورحم  ناگدـنب  اـم  رب  تناوضر 

هدومن ار  رگید  كاـخ  رز  هب  ار  یکاـخ  هدرک  لدـبم  يا  دونـشیم  اـم  يهتفگاـن  وت  فطل  دوبن  ناـماضاقت  میدوبن و  اـم  رگن  دوـخ  ياـخس 
ملح ربص و  هد  ارم  مملخ  مه  نم  ملع  هب  نک  لدبم  ار  نایسن  وهس  اطخ  نایـسن و  تسا و  وهـس  ام  راک  اطع  نایعا و  لیدبت  وت  راک  رـشبلاوب 

نامیا يزور و  سح و  لقع و  یهد  ناج  وت  ار  هریت  كاخ  هک  يا  ینک  ناج  وت  ار  هدرم  نان  هک  يو  ینک  ناـن  وت  ار  هروش  كاـخ  هک  يا 
ادیپ لد  توفص ز  لگ  لگ ز  يروآ  بوخ  تب  مدرم  ینم  زا  يروآ  بوچ  زا  هویم  ین  زا  رکش  یهد 

لغ و  راد ، رش  مهلزناف  هیصعملا ، لها  اما  نارتخا و  زا  نیمز  رد  یئازفیم  نامسآ  ار  نیمز  وزج  ینکیم  ینشور  ایض و  یـشخب  ار  هیپ  ینک 
یلع قبطا  دق  باب  هرح و  دتشا  دق  باذع  یف  نارینلا  تاعطقم  نارطقلا و  لیبارس  مهسبلا  و  مادقالاب ، یـصاونلا  نرق  و  قانعالا ، یلا  يدیالا 

ینفتف رادلل  هدم  ال  اهلوبک . مصفت  اهریسا و ال  يدافی  اهمیقم و ال  نعظی  ال  لئاه ، فیـصق  و  عطاس ، بهل  بجل و  بلک و  اهل  ران  یف  هلها ،
هتسب و ناشندرگب  ارنانآ  ياهتسد  دروایب و  دورف  هاگیاج  نیرتدب  هب  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  ناراک ، تیصعم  اما  و  . ) یـضقیف موقلل  لجا  و ال 

رایـسب شترارح  هک  یباذـع  رد  دـناشوپب - نانآ  هب  شتآ  زا  یئاهـسابل  نارطق و  ياهنهاریپ  و  دزاـس ، کـیدزن  ناـشیاهاپ  هب  ارناـنآ  یناـشیپ 
، كانلوه سب  یئادص  عفترم و  ياهلعش  رد  ادص و  اب  دیدش و  موجه  اب  یشتآ  رد  هتـسب و  شنانکاس  رب  نآ  رد  هک  یهاگیاج  رد  تخس و 
هک یئاهریجنز  دنب و  تشگ و  دناوتن  دازآ  هیدف  نداد  اب  ددرگ  شریـسا  رگا  درک و  دناوتن  چوک  دوش  راتفرگ  یباذـع  نانچ  رد  هک  سکنآ 

یلجا مدرم  نآ  يارب  و  دیآ ، رـسب  هک  تسین  باذع  هاگیاج  نآ  رد  تماقا  يارب  نیعم  یتدم  دوشن . هتخیـسگ  هدـش  هتـسب  ناراکهبت  نآ  هب 
باذع همه  نیا  ناسنا  ایآ  دریذپ ). نایاپ  ناشروآرجز  یگدنز  دسرارف و  هک  تسین  صخشم 

اهتمعن و همه  نآ  ناسنا  ایآ  هک  تسا  لاوئس  نیا  دننام  تسرد  لاوئس ، نیا  دنک ؟ لمحت  دناوتیم  دراد  دوجو  خزود  رد  هک  ار  هجنکـش  و 
يارب تسا و  تبثم  لاوئـس  ود  ره  خساپ  دـنک ؟ لمحت  دـناوتیم  دراد ، دوجو  تشهب  رد  هک  ار  يدام  قوف  ذـئاذل  اهتمظع و  اهیئافوکش و 

وا يدام  تیدوجوم  طقف  تسا ، حرطم  لاوئـس  ود  ره  رد  هک  ناسنا  زا  روظنم  رگا  میریگب - رظن  رد  دیاب  ار  ریز  بلطم  خساپ ، نیا  حیـضوت 
، اهنآ زا  یکی  هک  تسا ، اراد  ایند  نیا  رد  هک  دـشاب  تاـصتخم  تیهاـم و  نیمه  وا ، يداـم  تیدوجوم  تاـصتخم  تیهاـم و  و  دـشاب ، هدوب 

نیا اب  يدام  دوجوم  کی  اریز  تسا ، یفنم  باوج  املـسم  نتخوس ، دـننام  نآ ، هب  داضتم  لماوع  دورو  اـب  تسا  يداـم  مسج  ندـش  دوباـن 
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تارثاـت و رد  ناـسنا  يداـم  تیدوـجوم  تیفرظ  تیدودـحم  تـهجب  نـینچمه  دزوـسیمن ، راـبکی  زا  شیب  يوـیند ، تاـصتخم  تیهاـم و 
ذئاذل اهتمظع و  اهیئافوکـش و  اهتمعن و  همه  نآ  دناوتیمن  يویند  يدام  تیدوجوم  هک  تسا  یهیدب  نآ ، رب  هدراو  ياهطاشن  تاساسحا و 
تـسا يداعبا  اهدادعتـسا و  ياراد  تعیبط  يهدرپ  تشپ  رد  ام  يدام  تیدوجوم  نیمه  میئوگب : دیاب  ای  نیاربانب ، دنک . مضه  ار  يدام  قوف 

هیلع هلآ و  انیبن و  یلع  یـسوم  ترـضح  نیبوچ  ياصع  هکنانچ  دـنک ، لمحت  ار  یتشهب  معنت  ای  خزود  باذـع  نایرج  ود  ره  دـناوتیم  هک 
رد مالسلا 

: میئوگب دیاب  ای  و  دـناسرب . نایاپ  هب  ار  ناینوعرف  نوعرف و  راگزور  دوش و  اهدژا  هب  لدـبم  هک  تشاد  ار  دادعتـسا  نآ  تعیبط  يهدرپ  تشپ 
اب ندش  بذـعم  تیاهنیب  دادعتـسا  هک  تسا  یمدآ  حور  یتشهب ، ياهتمعن  همهنآ  خزود و  ياههجنکـش  باذـع و  همهنآ  يهدـننکلمحت 

حور يارب  ناـیرج  عون  ود  ره  انمـض  دراد و  ار  یتشهب  يداـم  قوف  دذـلت  معنت و  تیاـهنیب  دادعتـسا  هکناـنچ  تسا ، اراد  ار  اهباذـع  عاونا 
دهاوخ یمدآ  حور  ياهتیلاعف  زا  یلولعم  يدام ، ندـب  نیا  لمحت  تیفرظ و  هک  تسنیا  رما  تیاهن  دوب ، دـهاوخ  يداـم  ندـب  نیمه  هلیـسوب 

دلجم رد  و  يهحفص 13 ، ات  يهحفـص 8  زا  مراهچ  دلجم  رد  خزود  تشهب و  هب  طوبرم  ثحابم  وازا ). ام  یندـش  تسه  ام  زا  بلاق  - ) دوب
. دیئامرف هعجارم  تسا ، هدش  حرطم  يهحفص 265  ات  يهحفص 253  زا  مهدراهچ  دلجم  رد  يهحفص 16 و  ات  يهحفص 14  زا  مهدزای 

هحفص 61] ]
و اهنوه ، اهب و  نوها  و  اهرغص ، ایندلا و  رقح  دق  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  رکذ  یف  اهنم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دهز 

نع اهتنیز  بیغت  نا  بحا  و  هسفن ، نع  اهرکذ  تاـما  و  هبلقب ، ایندـلا  نع  ضرعاـف  اراـقتحا ، هریغل  اهطـسب  اراـیتخا و  هنع  اـهاوز  هللا  نا  ملع 
. ارذحم رانلا  نم  فوخو  ارـشبم  هنجلا  یلا  اعد  ارذنم و  هتمال  حصن  ارذعم و  هبر  نع  غلب  اماقم . اهیف  وجری  وا  اشایر ، اهنم  ذختی  الیکل  هنیع ،

ریقح ارنآ   ) دومن زیچان  رقحم و  ار  ایند  یمارگ  لوسر  نآ  ملس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دهز  رکذ  رد  تسا  هبطخ  نآ  يهلمج  زا  (و 
تلع هب  ارنآ  هدومن و  رود  وا  زا  ار  ایند  وا ، یگدـیزگرب  تلع  هب  دـنوادخ  هک  تسناد  درک و  نآ  هب  تناـها  یئاـنتعایب و  و  دـید ) زیچاـن  و 

تشادیم تسود  درک و  وحم  دوخ  سفن  زا  ارنآ  دای  دومرف و  ضارعا  ایند  زا  لد  هت  زا  ترـضح  نآ  اذل  تسا . هدرتسگ  نارگید  هب  ریقحت 
یگشیمه تماقا  دیما  ادابم  ای  دنکن  ذاختا  دوخ  يارب  تاهابم  رخف و  كاشوپ  يویند  تنیز  نآ  زا  ات  دوش  بیاغ  شمشچ  زا  نآ  تنیز  هک 

دوخ تما  تخاس و  لئاز  ارنانآ  یهاوخرذع  غیلبت و  شراگدرورپ  فرط  زا  ار  مدرم  راوگرزب  نآ  دـشاب . هتـشاد  اهتنیز ) نآ  رد  ای   ) ایند رد 
، درکیم دیدهت  يراک  تیصعم  بقاوع  زا  هکیلاح  رد  ار 

نتـشاد رذحرب  لاح  رد  دومنیم و  تشهب  هب  توعد  دادیم ، تراشب  يدـنوادخ  تعاطا  شاداپ  هب  ارنانآ  هکیلاحرد  دومرفیم و  تحیـصن 
هک دورن  نامگ  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ضارعا  يانعم  دناسرتیم ). خزود  شتآ  زا  ارنانآ  تشز ، ياهراک  جـئاتن  زا  مدرم 

هدـیدان اریز  تسا  هدوب  تسا ، ادـخ  شعـضاو  هک  یتسه  نوناق  نتفرگ  هدـیدان  اـیند ، زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ضارعا 
شیعت کناک  كایندل  لمعا  تسا : هدومرفن  مالـسلاهیلع  موصعم  ماما  رگم  تسا . يدـنوادخ  تیـشم  اب  هزرابم  یعون  یتسه  نوناق  نتفرگ 

يارب درک و  یهاوخ  یگدنز  دبا  يارب  ایند  نیا  رد  یئوگ  هک  نک  لمع  نانچنآ  تیایند  يارب  . ) ادغ تومت  کناک  کترخال  لمعا  ادـبا و 
هرخالا و ال رادـلا  هللا  كاتآ  اـمیف  غتبا  و  تسا : هدومرفن  ناحبـس  دـنوادخ  رگم  درم ). یهاوخ  ادرف  یئوگ  هک  نک  لـمع  ناـنچنآ  تترخآ 
.( راپسم یشومارفب  ایند  زا  ار  دوخ  مهس  نک و  بلط  ار  ترخآ  يهناخ  تسا  هداد  وت  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  رد  و  . ) ایندلا نم  کبیصن  سنت 

. دروایب ياجب  ارنآ  هک  یسک  يارب  تسا  هاگیاگج  نیرتهب  دید ، میهاوخ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  يدعب  نانخس  رد  هک  هنوگنامه  ایند  نیا 
دنناسر تیلعف  هب  هک  یئایند  زا  هک  درک  ضارعا  ناوتیم  هنوگچ  یحور . دشر  لماکت و  هاگرذگ  هک  تسا  اجنیا 

و دیامرفیم : هکرابم  يهیآ  رد  ادخ  تسا !؟ میقتسملا  هللا  طارص  نیکلاس  نیلمک و  ءایلوا و  ءایصوا و  نیلـسرم و  ءایبنا و  ياهدادعتـسا  يه 
ترخآ يارس  رد  دشاب  انیبان  ایند  نیا  رد  هک  سک  ره  و  ( ) يهیآ 72 ءارسالا  . ) الیبس لضا  یمعا و  هرخالا  یف  وهف  یمعا  هذه  یف  ناک  نم 

مکح دییات و  مالسا ، ناشلامیظع  ربمایپ  اصوصخم  یهلا  ناربمایپ  يهمانرب  نیرتیـساسا  زا  یکی  هکنیا  يهفاضاب  تسا ). رتهارمگ  رتانیبان و 
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زا فده  هک  تهجنادب  رتنشور  ترابعب  و  دشابیم . لوقعم ) تایح   ) هب نآ  دیعـصت  يارب  ایند  نیا  رد  یعیبط  تایح  نوناق  يارجا  هب  یعطق 
يهیلاع يهجرد  هب  نامیا  تمکح و  يهلیـسوب  ندیدرگ  هلـضاف و  قالخا  هب  لمع  یئانـشآ و  اب  ار  مدرم  هک  تسا  هدوب  نیا  ناربمایپ  تثعب 
لماوع دوشن ، لوقعم ) تایح   ) نآ دیعـصت  هار  رد  یعیبط ، تایح  نوناق  هب  یهجوت  هکیماگنه  هک  تسا  یهیدب  دـنناسرب و  لوقعم ) تایح  )

ياهفدـه هب  لوصو  هار  رد  ار  اهناسنا  دوجو  دنـشابیم  تعیبط  محازم  لماوع  زا  رتکلهم  بتارمب  هک  اـهامنناسنا  ياـیوقا  تعیبط و  محازم 
. دنام دـهاوخن  لوقعم ) تایح   ) عفترم ياههلق  هب  دوعـص  يارب  یعوضوم  رگید  و  درک ، دـنهاوخ  وحم  یتسه  يهصرع  زا  دوخ  يهناشنمدد 

ایند ندرک  هدامآ  يارب  يراکادف  شالت و  ششوک و  راک و  میئوگیم  تحارص  لامک  اب  اذل 
یـضعب رد  هکنانچ  تسترخآ  يارب  شالت  هکلب  تسین ، نآ  یحالطـصا  يانعمب  ایند  يارب  شـشوک  تسا ، تیدبا  يارب  یهاگرذگ  هک  یئ 

یـصاخشا ام  ای  نم  هک  دـسرپیم  مالـسلاهیلع  موصعم  ماما  زا  يوار  هک  تسا  نینچ  تیاور  نومـضم  تسا . هدـش  هراشا  نآ  هب  تایاور  زا 
مالـسلاهیلع ماما  تسا ؟ یتسرپایند  نیا  ایآ  مینکیم ، شـشوک  راک و  يرورـض ، ياـهزاین  نیماـت  هداوناـخ و  شاـعم  هرادا  يارب  هک  میتسه 

رد میاهتفگ و  هتـشذگ  ثحابم  رد  هکنانچ  نیاربانب ، ایند . هن  تسا  ترخآ  يارب  امـش  شـشوک  ینعی  تسا  یئوج  ترخآ  نیع  نیا  دومرف :
نیرتکیرات هک  تسا  ندرک  یقلت  فدـه  ار  اـیند  زا  ضارعا  اـیند ، زا  ضارعا  زا  روظنم  درک ، میهاوخ  حرطم  احورـشم  هللاءاـشنا  زین  هدـنیآ 

ناگدـننکهعلاطم تسا . رگید  ناسنا  ناسنا و  نیبام  ناهج و  ناـسنا و  نیباـم  ادـخ و  ناـسنا و  نیباـم  نتـشیوخ و  ناـسنا و  نیباـم  باـجح 
زا هحفـص 17 و  مود  دـلجم  هب  دـنیامرف  هعجارم  دـنناوتیم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تافـص   ) ثحبم نیا  لـیمکت  يارب  دـنمجرا 
ات يهحفص 307  زا  يهحفص 259 و 260 و  مراهچ  دلجم  ات 264 و  يهحفص 253  زا  ات 203 و  يهحفص 195  زا  ات 192 و  يهحفص 176 

يهحفص زا  مهدزای  دلجم  ات 293 و  يهحفص 284  زا  67 و  ات يهحفص 58  زا  متشه  دلجم  ات 157 و  يهحفص 147  زا  مجنپ  دلجم  313 و 
153 ت

دلجم ات 21 و  يهحفـص 19  زا  مهدزناپ  دـلجم  و 277 و  يهحفص 276  مهدزیـس  دلجم  و  و 14 . يهحفـص 13  مهدزاود  دـلجم  ا167 و 
.57 ات يهحفص 1  زا  دلجم 19  يهحفص 102 و  99 و  ات يهحفص 96  زا  80 و  ات يهحفص 75  زا  يهحفص 9 و  مهدفه 

هحفص 64] ]
رظتنی انبحم  انرـصان و  مکحلا ، عیبانی  ملعلا و  نداعم  و  هکئالملا ، فلتخم  و  هلاـسرلا ، طـحم  و  هوبنلا ، هرجـش  نحن  مالـسلامهیلع  تیب  لـها 

ملع و نداعم  ناگتـشرف و  دورف  هاگیاج  تلاسر و  دورف  لحم  توبن و  راـبرپ )  ) تخرد میئاـم  . ) هوطـسلا رظتنی  انـضغبم  انودـع و  همحرلا و 
یهلا بضغ  راظتنا  رد  دراد  يزوتهنیک  ام  اب  هک  یسک  نمشد و  تسا و  ادخ  زا  تمحر  راظتنا  رد  ام  رادتـسود  رای و  مکح . ناشوج  عبانم 

يهمئا هکنیا  رد  دنتمکح . ملع و  نداعم  ناگتـشرف و  دـمآ  تفر و  هعجارم و  دروم  توبن ، يهتـسباو  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تسا ).
سدقم راونا  نیا  تسین . يدیدرت  چـیه  دـناهدوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناوریپ  نیرت  تمظعاب  مالـسلامهیلع  نیموصعم 
تیدوبع ریسم  نامه  رد  هتشگ و  وا  حور  دیشروخ  زا  ياهعـشا  مظعا ، هللالوسر  زا  ینعمرپ  رایـسب  يوریپ  یئاهن  يهجرد  هب  لوصو  تهجب 

يارب رـشب  عون  يامظع  نآ  ندوب  هعجارم  دروم  زا  ینالقع  عنام  هنوگ  چیه  اذل  دوب ، هتفرگ  رارق  ادخ  يهدیزگرب  نآ  هک  دـندوب  هتفرگ  رارق 
دمآ تفر و  دروم  اـم   ) هکنیا زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوـصقم  رگا  هک  نادـب  و  : ) دـیوگیم دـیدحلایبا  نبا  درادـن . دوـجو  ناگتـشرف 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دشاب  یعمج  میتسه ) ناگتشرف  يهعجارم 
ماما نسح و  ماما   ) شدنزرف ود  وا و  دوخ  ترضح ، نآ  روظنم  رگا  تسین و  هیضق  نیا  تحـص  رد  یکـش  تسا ، عمج  نآ  يهلمج  زا  ملس 
تسا هدمآ  حیحص  رابخا  رد  تسا . هدش  طابنتسا  یلئالد  زا  دوصقم  نیا  لولدم  نکلو  تسا  حیحص  زاب  دشاب ، هدوب  مالسلاامهیلع ) نیسح 

. رفن ود  امش  زا  نم  درک و  ضرع  لیئربج  میوا و  زا  نم  تسا و  نم  زا  مالسلاهیلع ) یلع   ) وا دومرف : مالـسلاهیلع  لیئربج  هب  مرکا  ربمایپ  هک 
انل و ثلاث  یلع  لصت  مل  نینـس  عبـس  یلع  یلع  یلع و  هکئـالملا  تلـص  دـقل  هک : تسا  هدرک  تیاور  مرکا  ربماـیپ  زا  يراـصنا  بویاوبا  و 

يارب موس  رفن  هک  رگید  سک  رب  دنداتسرف و  دورد  لاس  تفه  یلع  نم و  رب  هکئالم  . ) هب سانلا  عماستی  مالـسالا و  رما  رهظی  نا  لبق  کلذ 
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رد مالسلاهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  يهبطخ  رد  و  دنونـشب . ارنآ  مدرم  دوش و  راکـشآ  مالـسا  رما  هکنآ  زا  شیپ  دناهداتـسرفن  دورد  دشاب  ام 
هللا لوسر  هثعبی  ناک  نورخالا ، هکردی  نولوالا و ال  هقبـسی  مل  لجر  هلیللا  هذه  یف  مکقراف  دقل  تسا : هدـمآ  نینچ  شردـپ  تلحر  ماگنه 

وا زا  ناگتـشذگ  هک  درک  تقراـفم  امـش  زا  يدرم  بش  نیا  رد  . ) هراـسی نع  لـیئاکیم  هنیمی و  نع  لـیربج  برحلل و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
گنج م هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دیسر . دنهاوخن  وا  هب  ناگدنیآ  دناهتفرگن و  تقبس 

هدینـش اوه  زا  یئادص  دحا  گنج  رد  تسا  هدمآ  ثیدـح  رد  و  وا ). پچ  فرط  رد  لیئاکیم  دوب و  وا  تسار  فرط  رد  لیئربج  داتـسرفي 
ادـخ لوسر  و  یلع ). زج  تسین  يدرمناوج  راقفلاوذ و  زج  تسین  يریـشمش   ) یلع الا  یتف  راقفلاوذ و ال  ـالا  فیـس  ـال  تفگیم : هک  دـش 

( همکحلا عیبانی  ملعلا و  نداعم  و   ) مالـسلاهیلع نینموملاریما  هلمج  نیا  يهرابرد  و  تسا ) لـیئربج  يادـص  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تـسا هتفرگ  رظن  رد  ار  دوخ  دـالوا  ار و  دوـخ  ترـضح  نآ  رگا  تسا ، یعرـش  مکح  اـی  تمکح  ترـضح  نآ  دوـصقم  دـیوگیم : نینچ 

دارا نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  تسا : هدومرف  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا . حـضاو  ادـج  هیـضق  نیا  رد  رما  اریز  تسا ، حـیحص 
مکاضقا لاق  و  دوش ). دراو  دیاب  نآ  رد  زا  دوش  دراو  رهش  هب  دهاوخب  سکره  و  تسا ، رد  میلع  مملع  رهـش  نم  هک  . ) بابلا تایلف  هنیدملا 
يدنوادخ لوق  ریسفت  رد  تسا و  یناوارف  مولع  نتفرگارف  مزلتسم  هک  تسا  يرما  تواضق  و  تسا ). یلع  امـش  نیرتیـضاق  دومرف  و   ) یلع

ای دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  نینچ  اونش ). شوگ  ارنآ  دنکیم  ظفح  و  . ) هیعاو نذا  اهیعت  و  تسا : هدومرف  هک 
نوادخ لوق  ریسفت  رد  و  درک ). ار  راک  نیا  دنوادخ  دهدب و  رارق  وت  شوگ  ار ) اونش  شوگ   ) ارنآ متساوخ  ادخ  زا  یلع ،

اطع نانآ  هب  دـنوادخ  هک  یتلیـضف  رب  ار  یمدرم  دـنزرویم  تداسح  نانآ  ای  . ) هلـضف نم  هللا  مهاتآ  ام  یلع  سانلا  نودـسحی  ما  لاـعتم - د 
دهاش هولتی  هبر و  نم  هنیب  یلع  ناک  نمفا  ریـسفت  رد  و  تسا . هدـش  لزان  دراد  وا  هب  صاصتخا  هک  یملع  یلع و  يهراـبرد  تسا ). هدومرف 

هک تسا  هدـش  هتفگ   …  ( ) تسا وا  لابندـب  يدـهاش  و  دـنکیم ) تکرح   ) شراگدرورپ زا  نشور  یناـهرب  ياـنبم  رب  هک  یـسک  اـیآ   ) هنم
بلاطیبا نب  یلع  دهاش  تسا  هدش  هتفگ  و  : ) دیوگیم دوخ  ریسفت  رد  یسربط  نسح  نب  لضف  یلعوبا  خیش  تسا .) مالسلاهیلع  یلع  دهاش 

اـضرلایسوم نـب  یلع  یلع و  نـب  دـمحم  رفعجوـبا  زا  تـسا  هدـش  تـیاور  نـیا  دـهدیم و  تداهــش  ربماـیپ  هـب  هـک  تـسا ) مالــسلاهیلع 
نب دمحم  تسا - مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دهاش  دناهتفگ : رگید  ياهدع  دیوگیم : یـسربط  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  مالـسلاامهیلع .
هتفگ هک  ییحی  نب  هللادبع  زا  يراصنالا ) هللادبع  نبا   ) رباج زا  یئارفلا ، حابـص  زا  قوزرم  نب  قیزر  زا  تسا  هدرک  ثیدـح  يدـسالا  هرامع 

هب يدرم  تسا . هدـش  لزاـن  وا  يهراـب  رد  هیآ  ود  اـی  کـی  هکنیا  رگم  تسین  شیرق  زا  يدرم  چـیه  تسا : هدوـمرف  مالـسلاهیلع  یلع  تسا :
تسا هدش  لزان  دوه  يهروس  رد  هک  ار  ياهیآ  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما  تسا ؟ هدش  لزان  هچ  وت  يهراب  رد  تفگ : ترضحنآ 

همطاف هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دندرک  تیاور  نایوار  : ) دیوگیم دـیدحلایبا  نبا  هنم . دـهاش  هولتی  و  یناوخیمن -
همه زا  شمالـسا  هک  مدروآرد  یـسک  جاودزا  هب  ارت  . ) اـملع مهملعا  اـملح و  مهمظعا  املـس و  مهمدـقا  کـتجوز  دومرف : اـهیلع  هللامـالس 

نم دومرف : ربمایپ  هک  دـناهدرک  تیاور  نایوار  زین  و  تسا ). رتملاع  همه  زا  ملع  رد  رت و  تمظعاـب  همه  زا  شا  یئابیکـش )  ) ملح رتمیدـق و 
رد حوـن  هـب  دـهاوخب  یـسک  رگا  . ) بلاـطیبا نـب  یلع  یلا  رظنیلف  هـعرو  یف  یـسیع  هـملع و  یف  یـسوم  هـمزع و  یف  حوـن  یلا  رظنی  نا  دار 

نیا دنیبب ). ار  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  درگنب ، شعرو  رد  یسیع  هب  شملع و  رد  یـسوم  هب  تشاد و  هک  ریذپان ) تسکـش   ) یمیمـصت
( ءایبنالا هاواسم  و   ) یـسوط نیدلاریـصن  هجاوخ  مالک  حرـش  رد  تماما  ثحبم  رد  داقتعالا  دـیرجت  حرـش  رد  یچـشوق  یلع  ـالم  ار  تیاور 

یلع لدـی  دـیوگیم : نینچ  تسا ) نارگید  رب  ترـضح  نآ  يرترب  لیلد  هک  ماظع  يایبنا  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ناش  ندوب  يواـسم  )
یف یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلوق  کلذ 

نب مدآ  هب  دهاوخب  یسک  رگا  . ) مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  هتبیه و 
بلاطیبا نب  یلع  هب  درگنب  شتدابع ، رد  یسیع  هب  شتبیه و  رد  یسوم  هب  شملح و  رد  میهاربا  هب  شیاوقت و  رد  حون  هب  شملع و  رد  درگ 

لاـح هصـالخ ، : ) دریگیم هجیتن  نینچ  تسا  هدرک  حرطم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ملع  رد  هک  یلئاـسم  زا  دـیدحلایبا  نبا  مالـسلاهیلع ).
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یلع يارب  تسین و  مـه  نآ  هـب  کـیدزن  یـسک  یتـح  هدیـسرن و  وا  هـب  یـسک  تـسا و  تمظعاـب  ادـج  مـلع  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
دیاب ار  هتکن  نیا  اجنیا  رد  دیامن ). فیصوت  مکح ) ای   ) تمکح ناشوج  ياهراسهمشچ  ملع و  نداعم  ار  دوخ  هک  تسا  هتسیاش  مالسلاهیلع 
طقف هن  تسا  هدومرف  فیصوت  ار  تراهط  تمصع و  نادناخ  يهمه  ریسفت  دروم  تالمج  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  میریگب  رظن  رد 

تادلجم رد  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  تراهط  تمـصع و  نادناخ  دـمحم  لآ  ندوب  ینابر  تمظع و  يهرابرد  یثحابم  ار . نتـشیوخ 
مجنپ دلجم  يهحفص 281 و  ات  يهحفـص 272  زا  مود  دلجم  دنیامرف - هعجارم  دنناوتیم  دنمجرا  ناگدـننکهعلاطم  میاهدومن ، حرطم  ریز 

يهحفص 132. ات  يهحفص 129  زا  دلجم  نیمه  يهحفص 126 و  ات  يهحفص 123  زا  مراهچ  دلجم  يهحفص 250 و 251 و 

نارای هب  زردنا  هبطخ 109-

هحفص 73] ]
اهناف هلیبس  یف  داهجلا  هلوسرب و  هب و  نامیالا  یلاعت  هناحبـس و  هللا  یلا  نیلـسوتملا  هب  لسوت  ام  لضفا  نا  مهد  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
داهج وا و  يهداتسرف  هب  وا و  هب  نامیا  دناهدومن ، باختنا  یلاعت  هناحبـس و  دنوادخب  ناگدننکلسوت  هک  ياهلیـسو  نیرتهب  . ) مالـسالا هورذ 

یثحاـبم ناـمیا و  فـیرعت  یهلا و  برق  ماـقم  هب  لوـصو  يارب  اههلیـسو  نیرتـهب  تسا ). مالـسا  يـالعا  ماـقم  هجرد و  هک  تسا  وا  هار  رد 
یحور یناور و  ياهتیلاعف  تافـص و  اههدـیدپ و  نایم  رد  ناـمیا  هک  صاـخ  یتیمها  تهجب  وا - لوسرو  ادـخ  هب  ناـمیا  نآ 1 - يهرابرد 

رکفت هک  تسا  یعیبط  تسا . هدوب  دنرادروخرب  یهاگآ  يرادقم  زا  هک  یلومعم  مدرم  نارکفتم و  يدـج  هجوت  دروم  هراومه  دراد ، ناسنا 
ام ثحبم  نیا  رد  دـشاب . هدوب  نآ  يهرابرد  نوگانوگ  یلئاسم  تافیرعت و  زورب  بجوم  تیمهااـب ، عوضوم  نینچ  يهراـبرد  يواـکجنک  و 

نیرتبسانم نامیا - فیرعت  میئامنیم . حرطم  نامیا  يهرابرد  ار  تیمهااب  يهلئسم  دنچ  سپس  هدومن  نایب  ار  نامیا  یلامجا  فیرعت  تسخن 
قیدصت اب  طقف  ار  نامیا  نادنمشناد  زا  یضعب  هکنیا  لاعف و  ینادجو  قیدصت  زا  تسترابع  تفرگ  رظن  رد  ناوتیم  نامیا  يارب  هک  یفیرعت 

نکر نایب  روظنم  تسا ، هدمآ  زین  یثیدح  عبانم  زا  یضعب  رد  هکنانچ  دننکیم  یفرعم 
قیدـصت نامه  زا  تسترابع  یلـصا  دوصقم  هک  تفگ  ناوتیم  نامیا ، تاصتخم  مزاول و  هب  رظن  اب  تسا و  مدرم  مومع  كرد  لباق  زراب و 

ار رثا  بیترت  قیدـصت و  ناـیم  کـیکفت  نیا  دـشابن و  رثا  بیترت  بجوم  تسا  نکمم  نهذ  ملاـع  رد  قیدـصت  درجم  اریز  لاـعف ، ینادـجو 
فده ار  دوخ   ) يانعمب یهاوخدوخ  هک  دننکیم  قیدصت  دننادیم و  همه  هلمجنآ - زا  مینکیم . هدـهاشم  یناوارف  رایـسب  قئاقح  يهرابرد 
اهنارود يهمه  رد  مدرم  يهمه  قیدصت  دروم  یهاوخدوخ  نیا  حبق  ینعی  تسا ، حیبق  ندرک ) یقلت  هلیسو  ار  مدرم  ءایشا و  يهمه  ندید و 

نآ و  هدومن ) نادجو  بلق  قامعا  زا  حالطـصا  هب   ) هتفریذپ نادجو  يور  زا  ار  قیدصت  نیا  هک  یناسک  دـنکدنا  هچ  لاحنیا ، اب  تسا ، هدوب 
هک دنـشاب  لئاق  ار  تمظع  شزرا و  نآ  روبزم  قیدصت  يارب  هکیروطب  دـنیامن ، یقلت  دوخ  تیـصخش  زا  لاعف  يرـصنع  ای  یئزج  ناونعب  ار 

یعطق دنکن ؟ قیدصت  عامتجا  درف و  تایح  يارب  ار  تلادع  ترورض  یلو  دشاب  هاگآ  هک  دیراد  غارس  یـسک  ایآ  ناشتیـصخش . دوخ  يارب 
نینچ ایآ  دناهدوب . تیلقا  رد  هراومه  تلادع  هب  ناگدننکلمع  هک  تسا  ملـسم  لاحنیا ، اب  درک ، ادیپ  ناوتیمن  ار  یـصخش  نینچ  هک  تسا 

وتیمن گرم  هک  دننکیم  قیدصت  دناهدیشیدنا ، یگدنز  یلاع  فده  ینعم و  يهرابرد  هک  یئاهناسنا  قافتاهب  بیرق  تیرثکا  هک  تسین 
لوقعم ریـسفت  يارب  امتح  يزاب و  تسین  هک  منک  هاتوک  يزارد  نیدب  وت  نم و  راک  يوجنگ - یماظن  لوقب  و  دـشاب ، یمدآ  راک  نایاپ  دـنا 

ار نآ  يویند  یگدنز  نیا  رد  دـنریگیم و  يدـج  ار  لصا  نیا  هک  یئاهناسنا  يهرامـش  لاحنیا ، اب  دـش ، دـقتعم  داعم  هب  دـیاب  یگدـنز  نیا 
نیا ناوارف  دراوم  لاثما  زا  دـنتیلقا . رد  رایـسب  رایـسب  تهج ) رهب  يراـب   ) نارادـفرط لاـیخیب و  مدرم  ربارب  رد  دـنهدیم  رارق  یـساسا  ياـنبم 

هراشا هک  هنوگنامه  هکلب  تسین ، درجم  قیدـصت  طقف  نامیا  هک  دوشیم  تابثا  یبوخب  لاعف  ینادـجو  شریذـپ  قیدـصت و  نایم  کـیکفت 
تلاخد تیصخش  تاکرح  رد  دیآرد و  یمدآ  تیـصخش  زا  لاعف  یئزج  ای  رـصنع  دننام  هک  ینادجو  قیدصت  زا  تسترابع  نامیا  میدرک ،

هب خساپ  يارب  دنک ؟ یگدنز  نامیا  نودب  دناوتیم  ناسنا  ایآ  کی - نامیا . يهرابرد  تیمهااب  لئاسم  زا  یخرب  هب  میزادرپیم  لاح  دزروب .
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و هساح ، ياضعا  يهلیـسوب  یعیبط  ساسحا  تکرح و  طقف  یگدـنز  زا  دوصقم  رگا  تسیچ ؟ یگدـنز  زا  دوصقم  دـید  دـیاب  لاوئـس ، نیا 
محازم و هکلب  تسین ، زاین  دروم  یگدـنز  نینچ  يارب  ناـمیا  اـهنت  هن  سب ، تسا و  یناویح  یعیبط  زیارغ  عابـشا  يارب  یـشان  ياهنتـساوخ 

اسنا دننک ! یگدنز  نامیا  نودب  دنناوتیم  اهناسنا  دنیوگیم : هک  یصاخشا  هک  تسا  اجنیا  زا  دوشیم . بوسحم  زین  نآ  لخم 
هب نامیا  داهنـشیپ  درادـن . ار  ناـمیا  شریذـپ  كرد و  یگتـسیاش  هک  دـنریگیم  رظن  رد  تسپ  تیناویح  زا  ياهبترم  رد  ار  وا  یگدـنز  ن و 

یچوپ هب  يروف  ندیسر  تمحز و  ببس  وا  يارب  هشیدنا  هک  تسا  یناور  رامیب  کی  يارب  دنمورین  هشیدنا  داهنشیپ  دننام  یـصاخشا ، نینچ 
نینچ زا  نامیا  نودـب  هک  تسا  لاـحم  یناـسنا ، ياهدادعتـسا  داـعبا و  يهمه  اـب  یگدـنز  زا  تستراـبع  یگدـنز ، زا  دوصقم  رگا  و  تسا .
نامه عوضوم ، نآ  يهرابرد  نوناق  يانبمرب  لمع  هشیدـنا و  عقوت  درادـن ، یعوضوم  هب  نامیا  هک  یناسنا  يارب  تشگ . رادروخرب  یگدـنز 

تاصتخم زا  رگید  نهذیب !! هشیدنایب و  ناویح  کی  يارب  هاگآ  نادجو  رب  ینتبم  یقطنم  مظنم و  تاکرح  عقوت  هک  تسا  یقطنم  رادـقم 
ساـسحا نیا  تسا و  عوـضوم  نآ  يهراـبرد  ینالـضع ) يرکف و  زا  معا   ) راـک يارب  هارکا  ساـسحا  عوـضوم ، کـی  يهراـبرد  یناـمیایب 
ياهتخانـش هب  نامیا ، هب  دنتـسم  ریغ  هرداص  ياهراک  رد  ناوتیمن  نینچمه  دروآیم ، رابب  راک  نآ  يهرابرد  راوگان  تلالم  جنر و  هراومه 

ندوبن یلـضع ، هچ  يرکف و  هچ  راک  لـالخا  لـماع  نیرتیـساسا  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـمآ . لـئان  يراـکتبا  دـیدج و 
. تسا ینامیایب  زاریغ  عوضوم ، رد  فالتخا  ود - ددرگیم . راک  نادجو  يرادیب  عنام  ای  ندیـسر و  تیلعف  هب  عنام  هک  تسا  راک  هب  نامیا 

قو
نیعم یتاعوضوم  ای  عوضوم  هب  نامیا  مدـع  ایآ  هک  مینک  تقد  دـیاب  تسا ) نامیایب   ) یموق ای  یـسک  هک  میونـشیم  اـی  میئوگیم  هک  یت 

ریغ نامیا  عوضوم  رد  فالتخا  ینعی  درادن ؟ زیچ  چیه  هب  ینامیا  الصا  هکنیاای  تسا ، هدش  روظنم  تسا ) ام  نامیا  دروم  هک  یقئاقح  الثم  )
نیا رد  شیارگ  يهتـسیاش  تقیقح  تباث و  نوناق  شریذپ  مدع  زا  یـشان  هک  قلطم  ینامیایب  هک  مینادب  دـیاب  و  تسا . قلطم  ینامیا  یب  زا 

هب دـیاب  هلاسم ، نیا  تابثا  يارب  دـشابیم . بایان  مکح  رد  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  بایمک  يردـقب  ای  درادـن و  دوجو  الـصا  ای  تسا  ایند 
یتارییغت شوختسد  تسا ، طوبرم  اهنآ  هب  هک  یتاعوضوم  يهرابرد  راکفا  ینوگرگد  تهجب  تاملک  زا  یضعب  هک  مینک  هجوت  بلطم  نیا 

لاثم ناونعب  دوشیم . هدـید  یناوارف  هب  خـیرات  لوط  رد  عماوج و  رد  تارییغت  هنوگنیا  درادـن . اهنآ  یقیقح  يانعم  اب  یطابترا  هک  ددرگیم 
ماهبا یعون  رد  ای  تاملک  نیا  ندینـش  اب  عماوج  دارفا  رثکا  قشع …  يدازآ ، ملع ، تسایـس ، دیریگب - رظن  رد  ار  تاملک  نیا  ام  نارود  رد 

تسترابع هک  تسایـس  اریز  تسا ، نشور  اوران  نایرج  نیا  تلع  دنکیم . ساسحا  دوخ  نورد  رد  رفنت  تلاح  ای  دنوریمورف و  یکیرات  و 
وایکام ياهشور  رد  يردقب  لوقعم ) تایح   ) ریسم رد  تکرح  يارب  یگدنز  ياهفده  نیرتهب  هب  اهناسنا  هیجوت  زا 

رد مدرم  يهمه  ءایشا و  يهمه  مادختـسا  زج  تسایـس ، يهملک  ندینـش  درجم  هب  هک  تسا  هتفر  راکب  تسا ، تیناسنا  ناسنا و  دض  هک  یل 
رد رصحنم  يهطساو  تقیقح  رد  هک  ملع  دنکیمن . ردابت  نهذ  هب  رگید  يزیچ  روحمدوخ  تسرپ و  تردق  نارادمتسایس  ياهیریگ  فده 

تهجنادـب تسا ، يونعم  يدام و  لامک  تایح و  يارب  ياهلیـسو  شزرا  نیرتیلاع  ياراد  تهج  نیمه  هب  تسا و  تایعقاو  اب  ناسنا  طاـبترا 
هب ار  حالس  نیرترابنوخ  دوشیم  ذاختا  ناشیعیبط  دوخ  مروت  يارب  ياهلیـسو  روحمدوخ ، وگروز و  تسرپرز و  نادنمتردق  تسد  رد  هک 

نوخ و كاخ و  رد  ناسنا  اهنویلیم  ندـیطلغرد  مسجت  و  نامه ، هملک  نیا  ندینـش  دـیدش ، فسات  لامک  اـب  دـنکیم و  رداـبتم  مدرم  نهذ 
مادختسا يهجیتن  رد  هک  يرامشیب  ياهیرامیب  یگنهرب و  یگنسرگ و  اهناسنا و  قوقح  اهدرایلیم  ندش  لامیاپ  ناریو و  ياهیدابآ  اهرهش و 

هک دیراد  غارس  اهناسنا  تایح  يارب  ياهدیدپ  ایآ  دیریگب ، رظن  رد  ار  يدازآ  نامه . دنکیم  زورب  روحمدوخ  ناتسرپ  تردق  هلیسو  هب  ملع 
ناتسرپ تردق  هماکدوخ و  نانارتوهش  هک  تهجنادب  لاحنیا ، اب  دشاب ؟ یناسنا  لامک  ریخ و  رد  يرادربهرهب  دروم  هک  دشاب  يدازآ  زا  رتهب 

ات ج دناهدرب  راکب  تیناسنا  طباوض  دویق و  زا  یئاهر  رد  ار  شزرااب  تمظعاب و  يهدیدپ  نیا  روحمدوخ ، تسرپ و  تذل 
نآ هدـشخسم ، يهملک  نیا  ندینـش  اـب  ناوتیم  اـیآ  فصو ، نیا  اـب  وا  رکف  ار  وا  درب  لفـسا  يوس  وا  رکذ  ین  وا  نید  ین  رکذ  زج  هکیئا -

روصت نهذ  رد  لوقعم  تایح  ریـسم  رد  راک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  تیـصخش  يهطلـس  هراـظن و  زا  تستراـبع  هک  ار  شزرااـب  ياـنعم 
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هدرک اـم  هدروآ و  لـیلد  دـص  وا  ياهرطق  اـم  مزلق و  وا  ياهعقر ، اـم  لـک  رما  قـشع  تفگ : ناوـتیم  نآ  تمظع  رد  هک  قـشع  اـما  دوـمن !؟
نیا هک  مینادیم  همه  یتسه  هاگراک  زا  دوصقم  سرد  هدـناوخان  دیآرـس  ناهج  راـک  يزور  هن  را  وش  قشاـع  تفگ : ناوتیم  اهلالدتـسا و 

فورعم يهلمج  نامه  طقف  دوشیم و  هدنکفارـس  اهنآ  نتفگ  زا  ناسنا  هک  دروآیم  رطاخب  ار  یمیهاـفم  هچ  هزورما  یلاـع  رایـسب  يهملک 
رارق مهافت  ءوس  ضرعم  رد  تهج  هس  زا  نامیا  يهملک  ياهیارک !!) يهکـشرد  ینعی  قشع  هزورما  : ) دیوگیم هک  دـیروایب  دایب  ار  كازلاب 
مکاح نآ  رد  یبتکم  ای  یبهذم  نامیا  هکیاهعماج  ره  رد  رهاظت  نیا  نامیا ! هب  ثیبخ ، فیثک و  صاخشا  رهاظت  مکی - تهج  تسا : هتفرگ 

زا رتدـنمورین  اهناسنا ، داسف  يارب  دـشابیم . ناراگزور  ياهیلوایکام  دـیکا  روتـسد  دروم  دراد ، هعماج  نآ  ياـضف  رد  یتیبوبحم  اـی  تسا 
طخ مود - تهج  دهدب . ناشن  نآ  هب  نموم  ار  دوخ  دشاب و  هتشادن  یعوضوم  هب  نامیا  هک  درادن  دوجو  یلماع  نیا ،

تانکس تاکرح و  دیاب  نموم  صخش  هک  تسا  راوتسا  ضحم  دبعت  يانبم  رب  ینامیا  ره  دننکیم  نامگ  هک  تسا  ینارظنهتوک  يرکف  يا 
مه دزاسیم و  مورحم  ناـمیا  تیمهااـب  رایـسب  تازاـیتما  زا  ار  رکف  بحاـص  دوخ  مه  يرکف  ياـطخ  نیا  دـهدب ! رارق  ینبم  نآ  رب  ار  دوخ 
زا یهورگاـی  درف  لاـثم  ناونع  هب  تسا ، ظاـفلا  اـب  يرگیزاـب  موس - تهج  درادیم . رود  ناـمیا  زا  يرادروخرب  تخانـش و  رد  ار  نارگید 

نیرتدیدش اب  دروآیم و  نامیا  یمیهافم  هدع  کیب  یهلا ، فیلاکت  یتسه و  يالعا  فده  ادـخ و  نالوسر  ادـخ و  هب  نامیا  ياجب  اهناسنا 
ادـیپ هک  یناوارف  عویـش  اب  رخاتم  ياهنارود  رد  هکنانچ  دـنکیم ، عافد  دروایب ، نابز  رب  ار  نامیا  مان  هکنیا  نودـب  میهافم  نآ  زا  اـههسامح 
یتقو ناسنا  اعقاو  کلاذریغ !! یهاوخیدازآ و  یئارگملع ، یهاوخ ، ندمت  یهاوخداژن ، یئارگناسنا ، دننام  مینکیم ، هدهاشم  تسا ، هدرک 

. دوریمورف قیمع  یتفگش  رد  دنزاسیم  مورحم  روجهم و  قئاقح  زا  ار  اهناسنا  یلئاسو  هچ  اب  هماکدوخ  ياهتـسرپ  تردق  هک  دنکیم  رکف 
رگا اریز  دوریمن ، نیب  زا  نامیا  يانعم  ظافلا ، نینچ  اب  يزاب  اهنآ و  هباشم  یتاملک  نتـساوخ و  و  شیارگ ، هب  نامیا  يهملک  لیدـبت  اب  الوا 

، دنوش رضاح  اهنآ  هار  رد  یگدنز  نداد  تسد  زا  هب  یتح  مدرم  هک  دسرن  يدحب  روبزم  ياهعوضوم  تیبوبحم 
رد دزرویم ، تلاخد  یمدآ  تایح  رد  لاعف  يرـصنع  دننام  هک  تهجنادـب  نامیا  اریز  تسا  هدیـسرن  نامیا  يهجرد  هب  تیبوبحم  نآ  امتح 

دسریمن نامیا  يهجردب  انیقی  میدش ، رکذتم  هک  دسرن  دح  نآ  هب  رگا  و  دتفایم . شزرا  زا  نموم  صخش  ناج  نآ ، هب  لالخا  دورو  عقوم 
نیا لاح ، ره  هب  ددرگیم . مادختسا  نامیا  زا  هعماج  ای  درف  نتخاس  مورحم  يارب  بلاج  روطب  اهنآ ، هباشم  نتساوخ و  شیارگ و  تاملک  و 

یفتنم دنک ، یگدنز  ایند  نیا  رد  ریسفت  لباق  تایح  اب  دهاوخیم  هک  یناسنا  يارب  ار  نامیا  ترورض  دناوتیمن  هجو  چیهب  هناگهس  تاهج 
يارب تسین ، ناسآ  مه  اهردقنآ  ادخب  ینامیایب  هک  مینادب  دیاب  تسخن  یتسه  ندوب  رادانعم  ادخ و  هب  نامیا  یشزرا  تمظع  هس - دزاسب .

. درادن ایح  درادن ، نامیا  هک  یسک  - 1 میهدب . رارق  تقد  دروم  ار  هلمج  دنچ  نیا  سپس  مینکن  دنلب  الابب  رـس  زگره  دیاب  یناور  تلاح  نیا 
-4 تسین . راوتـسا  حیحـص  ینابم  هب  وا  تارکفت  درادن  نامیا  هک  یـسک  - 3 تسین . نانیمطا  لباق  هجو  چـیهب  درادـن . نامیا  هک  یـسک  - 2
-5 درادـن . مه  ار  نارگید  یگدـنز  هیجوت  ریـسفت و  تردـق  اتجیتن  هک  درادـن  ار  دوخ  یگدـنز  هیجوت  ریـسفت و  یئاـناوت  ناـمیایب  صخش 

ایب صخش  يارب  - 6 دنک . یگدنز  تسا  رادانعم  تدحو  یگنهامه و  ياراد  هک  ناهج  کی  رد  دناوتیمن  نامیایب 
، یعامتجا تامدـخ  یقالخا و  یگتـسراو  ریـسم  رد  الاو  فدـه  کی  هب  لوصو  يارب  یئوگب : وا  هب  هک  تسنآ  نخـس  نیرتهرخـسم  ناـمی 
. رادرب دوخ  ناج  زا  تسد  یناسنا  يالعا  نامرآ  نآ  هب  ندیـسر  يارب  یئوگب  وا  هب  هکنیا  هب  دسر  هچ  رادرب ، دوخ  یـصخش  تذل  زا  تسد 

تحت ار  دوخ  رایتخا ، یهاگآ و  لامک  اب  وا  اریز  دـنکیمن ، كرد  ار  فیلکت  دوخ  شزرا  تمظع و  يارب  فیلکت  ماجنا  ناـمیایب  صخش 
. دـنادیم ارنآ  شزرا  هن  دـمهفیم و  فیلکت  هن  هک  تسا  هدرک  لیدـبت  ینیـشام  ياهرهم  هب  ار  دوخ  ای  هداد  رارق  یناویح  یعیبط  زئارغ  ریثات 

تالمج لاح  تاناویح . تسیل  رد  شریذپ  زا  ندش  مورحم  نیع  رد  تیناسنا  زا  نداد  ءافعتـسا  ینعی  ادخب ، ینامیایب  هروبزم ، بلاطم  ربانب 
نوناق و مظن و  زا  دیاب  فلا - یتسه : ندوب  رادانعم  ادخ و  هب  حیحص  نامیا  يهجرد  هب  دوعـص  يارب  - 1 میهدب - رارق  هجوت  درومار  يدعب 

يوپاکت اب  دیاب  ج - تخادنا . راکب  یتسه  رد  يدنوادخ  تایآ  تفایرد  يارب  ار  نیرب  مهف  دیاب  ب - دومن ، لصاح  عالطا  یتسه  تمـضع 
هس نیا  ندش  مهارف  تشادرب . تسد  قئاقح  ربارب  رد  تمواقم  زا  دوخ و  رود  هب  فاوط  زا  دیاب  دومن . بیذهت  هیفـصت و  ار  نورد  هناصلخم 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2010 

http://www.ghaemiyeh.com


وعص بجوم  هک  تسا ) لوصو  لباق  لدتعم  ياهناسنا  يهمه  يارب  فلتخم  ياهتیفیک  اهتیمک و  اب  اعطق  هک   ) ناسنا کی  يارب  زایتما 
دناوتیم هک  دناسریم  لامک  یگتسیاش و  زا  هجرد  نآ  هب  ار  ناسنا  ددرگیم ، یتسه  ندوب  رادانعم  ادخ و  هب  حیحـص  نامیا  يهجرد  هب  د 

طاشن درم 3 - ناوت  شوخ  دـشابن  رگ  قلعت  تسیز  ناوت  شوخ  دـشابن  رگ  فلکت  دـشاب . هدوـب  لوـقعم  تاـیح  ریـسم  رد  تکرح  یعدـم 
تـسوا زا  مرخ  ناـهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناـهجب  تسا . یتسه  ندوب  راداـنعم  ادـخ و  هب  ناـمیا  یعیبط  تاـصتخم  زا  ینورد  رورـس  یمئاد و 

رت ناسورعون  تسد  ود  وچ  شیور  سکع  ناهج ز  هک  ناج  رد  تسا  یسورع  هچ  يدعس )  ) تسوا زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقـشاع 
يداش و نآ  تسا و  ادـخ  هب  ملاع  دانتـسا  زا  یـشان  هک  ملاـع  يهراـبرد  ینورد  یمرخ  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  يولوم )  ) اداـب راـگنرپ  و 
قلطم و لامک  هک  دـنوادخ  هب  ناـمیا  نودـب  تسا ، هدومن  ریبعت  ناـج ) رد  یـسورع   ) يهملک ود  اـب  ارنآ  يولوم  هک  ینورد  دـیدش  طاـشن 

ریذـپان ناکما  ینورد  رورـس  طاشن و  نآ  تسا ) هداد  رارق  لامک  ریخ و  يارجم  رد  ار  یتسه  هک   ) تسا تالامک  تاریخ و  يهمه  ضیفم 
هودـنا و هصغ و  چـیه  دنـشابیم ، یتـسه  ندوـب  راداـنعم  ادـخ و  هب  ناـمیا  ياراد  هک  یـصاخشا  يارب  هک  تسین  نیا  دوـصقم  هتبلا  تـسا .

ریخـست تردـق  اهیراوگان  نیا  یلو  دـنیامنیم ، یگدـنز  اـهمحازت  اـهمداصت و  ياـیند  نیمه  رد  زین  ناـنآ  اریز  دـیآیمن ، شیپ  يراوگاـن 
نورد يهقطنم 

دوخ یتایح  نایرج  هب  یلالخا  دـناوتیمن  رذـگدوز  یعیبط و  سوسحم و  ياهیداش  اهیـشوخ و  هکناـنچ  درادـن ، ار  ناـمیااب  صاخـشا  ي 
نیگنس راب  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  عنام  یتسه ، ندوب  رادینعم  ادخ و  هب  نامیا  - 4 دزاسب . دراو  تسا  اهیداش  اهیشوخ و  نیا  قوف  هک  حور 

ای یعیبط  قیرط  زا  هک  ار  يررـض  دراذگیمن  ادخ  هب  نامیا  دنک . لیمحت  نارگید  شود  رب  دشکب  شود  هب  ارنآ  دـیاب  دوخ  هک  ار  یگدـنز 
يارب دـناوتیم  هک  تسا  یتسه  ناهج  ندوب  رادینعم  ادـخ و  هب  نامیا  طـقف  - 5 دـیامن . عفد  نارگید  يوس  هب  هتـشگ  هجوتم  وا  هب  ینوناـق 

قلخ دناسریم - هجیتن  هب  میظنت و  ار  روبزم  ياعدم  هک  تسا  ریز  تالداعم  طقف  اریز  دیامن ، تابثا  یتاذ  فرش  تیثیح و  ناسنا  تیصخش 
لگ و رب  وچمه  راخ  کسخ و  رب  تسا  زارد  قلخ  غاب  دـنوادخ  تسد  نکرب  هن  لاهن و  نیزا  نکـشب  هن  چـیه  دـنیادخ  لاـهن  هرـسکی  همه 

هدهاشم خیرات  رد  هک  ار  یـشزرا  اب  گرزب و  راک  ره  امـش  نکرب 6 - ندنک  يادـخ  لاهن  لد ز  تسیوا  ندـنک  لاهن  قحانب  نوخ  نسوس 
خالگنس رایـسب  ریـسم  هک  دراوم  نآ  رد  اصوصخم  تسا  هدش  هتـشادرب  تیناسنا  هب  حیحـص  تمدخ  ریـسم  رد  هک  رثوم  یمدق  ره  دینکیم 

طق هک  تسا  هدوب  قلطم  هب  نامیا  لولعم  تسا ، هدوب  یگدنز  زا  ندیشوپ  مشچ  ذیاذل و  زا  تشذگ  دنمزاین  نآ ، رد  یتکرح  ره  هدوب و 
یئاناوت قلطم ، تمظع  نتـشاد  نودب  یتقیقح  چیه  هکنیا  يهفاضا  هب  اریز  تسا ، هتـشاد  یهلا  يهبنج  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم و  روطب  ای  اع 
دنمورین رایسب  سح  عابـشا  يارب  اهناسنا  تسا  نکمم  - 7 درادـن . تسا ، نآ  رد  قلطم  زا  یناشن  تعیبط  نتم  رد  هک  ار  یمدآ  ناـج  نتفرگ 

تمحز هب  دـننام  دـننزب ، رذـگدوز  یحطـس و  ياهراک  هب  تسد  دـتفایمن ) تیلاعف  زا  دـسرن ، یئاهن  طوقـس  هب  اـت  هک   ) دوخ یهاوخادـخ 
اههقراب اهیئانشور و  زا  یعاونا  ای  عون  هجیتن  رد  و  هتـسیاش ) يهیفـصت  تضایر و  هن   ) دوشیم هدیمان  تضایر  هک  ینامـسج  داعبا  نتخادنا 

زا هک  اهیئانـشور  نیا  یلو  دوشیم . هدـید  امهریغ  نذ و  يدـنه و  ناضاترم  ياهتیلاعف  رد  هک  هنوگنامه  دـنیامن ، ساسحا  دوخ  نورد  رد 
نانیا دـهدیمن . ماجنا  ار  یتسه  ملاع  ندوب  رادینعم  ادـخ و  هب  ناـمیا  راـک  نیرتکچوک  زگره  تسا ، اهتـضایر  هنوگنآ  یعیبط  تاـصتخم 

وا و ياهزاین  ناسنا و  هب  یئانتعایب  یناور ، ياهیداش  ذئاذل و  اهلاح و  نیا  نایم  زا  دنیوجیم و  يداش  دـنبلطیم ، تذـل  دـنهاوخیم ، لاح 
نورد رد  ار  تینارون  نآ  نامیا  دنروآیم !! نوریب  دزاونیم ، دمص  ای  دحا ، ای  امئاد  هک  ار  نآ  یلک  گنهآ  یتسه و  هوکـش  هب  یهجوتیب 

ياهیتخس ز اهیراوگان و  هب  دزاسیم ، رونم  ارنآ  ياههشوگ  یتسه و  ملاع  يهمه  هک  دروآیم  دوجوب 
ار گرزب  ناهیک  نیا  عومجم  تکرح  اـت  هچروم  ياـپ  تکرح  دـننام  هتفرگ  تعیبط  رد  تکرح  نیرتکچوک  زا  و  دـهدیم ، ینعم  یگدـن 
زا ص مهد  دلجم  ات 56 و  زا ص 40  مود ص 36 و 37 و  دلجم  هب  دیئامرف  هعجارم  ثحبم  نیا  لیمکت  يارب  دیامنیم . ریـسفت  مهف و  لباق 
ادـخ و لوسر  هب  نامیا  ات ص 2.119 - زا ص 114  ات 53 و  زا ص 50  متـشه  دلجم  ات 39 و  زا ص 31  مراهچ  دـلجم  اـت ص 17 و   10
اب نانآ  یئانـشآ  يارب  يدـنوادخ  ياههدارا  غالبا  يارب  اـهناسنا  ادـخ و  نیباـم  هطـساو  ترورـض  یلقع  توبث  زا  سپ  نآ - بوجو  لـئالد 
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هک ناربمایپ ، هب  نامیا  ترورـض  تسا ، مزال  لاـمک  دـشر و  ریـسم  رد  هک  هچنآ  شریذـپ  ناـهج و  ناـسنا و  هب  طوبرم  قئاـقح  تاـیعقاو و 
يهلیـسو هب  هک  ار  یتازجعم  ناحبـس  دنوادخ  ددرگیم . تباث  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  نانآ  يهمه  متاخ  فرـشا و 

نیعم مدرم  يارب  ار  نـالوسر  صاخـشا  انمـض  دـیامرفیم ، دـییات  تازجعم  نآ  اـب  ار  لـقع  مکح  دـهدیم ، هـئارا  مدرم  هـب  دوـخ  نـالوسر 
اههزیرگنس حبست  مالسلاامهیلع و  یسوم  ترـضح  تسدب  اصع  ندش  اهدژا  یـسیع و  ترـضح  ندرک  هدنز  هدرم  لاثم  ناونعب  دیامرفیم .

يهفاضا هب  کلذریغ ، دـیجم و  نآرق  سدـقم  باتک  راوگرزب و  نآ  دزن  هب  نآ  ندـمآ  تخرد و  ندرک  تکرح  مالـسا و  ربماـیپ  تسد  رد 
ادخ نیبام  تطاسو  ترورض  هکنیا 

یناوتان هب  تسا  دنتـسم  توبن  تابثا  یلقع  لیلد  هتبلا  دـیامنیم . یفرعم  زین  ار  ربمایپ  صخـش  دـنکیم ، تابثا  هماع  توبن  مانب  ار  اهناسنا  و 
نییعت رد  اما  و  دیاش ) دـیاب و  هکنانچنآ   ) صیخـشت يارب  دوخ  دـسافم  حـلاصم و  و  تسه ) هکنانچنآ   ) دوخ لماک  تخانـش  زا  رـشب  یعطق 
ندوب یعیبط  قوف  هب  مدرم  مازلا  هزجعم  یلـصا  راـک  هک  میریگب  رظن  رد  ار  تقیقح  نیا  دـیاب  دراد ، یعطق  رثا  اـههزجعم  هک  یهلا  نـالوسر 
نتفرگ رارق  لیـصا و  تبحم  یقیقح و  نامیا  یلو  دـنک ، عناق  ار  مدرم  همه  هزجعم  تسا  نکمم  دـنکیم و  توبن  ياعدا  هک  تسا  يربمایپ 

رن ریـش  نآ  دربـب  ربـمغیپ  يوـب  ددرگیم - وا  تلاـسر  لوـسر و  تخانـش  بجوـم  هک  تسا  دـنمزاین  تیناروـن  افـص و  هـب  ربماـیپ  هبذاـج  رد 
يوب تسا  نمـشد  رهق  رهب  زا  تازجعم  تافـص  بذج  دنک  تیـسنج  يوب  تازجعم  دـشابن  نامیا  بجوم  ردـپ  ار  فسوی  يوب  هکنانچمه 

ترضح هجیدخ و  ترضح  ندروآ  نامیا  یندرگ  هتسبب  ددرگ  یک  تسود  ین  تسود  اما  نمشد  ددرگ  رهق  تسا  ندرب  لد  یپ  تیـسنج 
ود نآ  ینورد  تینارون  یبلق و  تفایرد  هب  دنتـسم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما 

، دندوب هدید  هللا  لوسر  زا  یصوصخ  تازجعم  راوگرزب  ود  نآ  مه  رگا  و  تازجعم ، هن  تسا  هدوب  یمارگ  لوسر  هراب  رد  راوگرزب 
ادـخ و هب  ناـمیا  خنـس  هکنیا  مکی - بلـصم  میوش . روآداـی  ثحبم  نیا  رد  دـیاب  ار  بلطم  دـنچ  تسا . هدرک  دـیکات  ار  یبلق  تفاـیرد  نآ 
هک یتقیقح  شریذـپ  ناونعب  وا ، هب  شیارگ  يدوجو و  داعبا  همه  اب  ادـخ  شریذـپ  زا  تستراـبع  ادـخ  هب  ناـمیا  تسین ، یکی  ادـخ  لوسر 

همه هب  رظاـن  قزار و  هک  تسا  وا  و  تسا ، ناـسنا  تاـصتخم  داـعبا و  تیدوجوم و  همه  قلطم  کـلام  ناـسنا و  هب  دوـجو  تمعن  هدنـشخب 
ادخ لوسر  هب  نامیا  هکیتروص  رد  تسا . ناحبس  دنوادخ  نآ  رایتخا  رد  وا  تشونرـس  تشذگرـس و  همه  ناسنا و  ینورب  ینورد و  لامعا 

یناسنا و هدـیمح  تافـص  همه  دـجاو  اطخ و  زا  موصعم  یحو ، نیما  تسا ، ناسنا  هب  يدـنوادخ  یعیرـشت  ياـههدارا  غیلبت  هطـساو  ناونعب 
تخانـش كرد و  هلیـسو  تسا  وا  هکنیا  تسا و  ادخ  هب  نامیا  هجیتن  ادـخ  لوسر  هب  نامیا  نیاربانب  قالخا ، نیرتمیظع  نیرتیلاع و  ياراد 

رد هک  هنوگنامه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تعاطا  هب  رما  مود - بلطم  شناگدـنب . هرابرد  يدـنوادخ  یعیرـشت  ياههدارا 
مکاهن ام  هوذـخف و  لوسرلا  مکاتا  ام  و  دومن - يوریپ  مظعا  ربمایپ  تاروتـسد  همه  زا  یتسیاـب  ینعی  تسا ، قلطم  تسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق 

هللا و وعیطا  دییامن ). يراددوخ  تسا ، هدرک  یهن  ار  امش  هک  هچنآ  زا  دیریگب و  تسا  هدروآ  امش  يارب  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  و   ) اوهتناف هنع 
وه نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  و  ار ). امـش  زا  رما  نابحاص  لوسر و  دـینک  تعاطا  ار و  ادـخ  دـینک  تعاطا   ) مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا 

لئالد هب  رظن  اب  هتبلا  دسریم ). وا  هب  هک  ییحو  رگم  تسین  دـیوگیم  هک  ار  هچنآ  دـیوگیمن ، نخـس  يوه  يور  زا  ربمایپ  و   ) یحوی یحو  الا 
يارب تعاطا  دنـشابیم - توافتم  رگیدـکی  اب  رمالایلوا ) زا  تعاطاو  مرکا  ربمایپ  زا  تعاطا  يدـنوادخ و  تعاـطا   ) تعاـطا عون  هس  رگید 

فیلاکت هب  دنتسم  یلامعا  نداد  ماجنا  زا  تسترابع  هک  تسا  شیوخ  يادخ  يارب  هدنب  تعاطا  تسا ، یتسه  هدننیرفآ  هک  ناحبس  دنوادخ 
یعیرشت ياههدارا  هدننک  وگزاب  تاروتـسد  نیا  دوشیم . هئارا  رـشب  يارب  كاپ  ياهترطف  همیلـس و  لوقع  ماظع و  ناربمایپ  هلیـسوب  هک  یهلا 

يوـنعم يداـم و  دـسافم  حـلاصم و  همه  هب  قـلطم  ياـناد  اـهنآ و  طـباور  رارـسا و  تاـنئاک و  همه  هـب  قـلطم  ملاـع  هـک  تـسا  يدـنوادخ 
ینورد تجح  یمالسا  عبانم  رد  هک  كاپ  ياهترطف  همیلس و  لوقع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکیتروص  رد  تسااهناسنا ،
تیبرت میلعت و  اب  رگم  درادن  يزیچ  دنشابیم ، وا  تاقولخم  هک  تهج  نادب  دوخ  تاذ  زا  دنتسه و  يدنوادخ  نیما  ياهکیپ  دناهدش ، هدیمان 

لا بادآ  بدات  تهجب  صاخ  تیبرت  میلعت و  نیا  تسا . هتفرگ  ماجنا  نیموصعم  همئا  ربمایپ و  هرابرد  هک  يدنوادخ 
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لام رد  یقیقح  دهز  تهجب  ناراوگرزب  نآ  ینعی  دناهتـشاد . مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  ربمایپ و  هک  تسا  هدوب  هللا  قالخا  هب  قلخت  هل و 
طابترا قئاقح  تایعقاو و  اب  دنناوتیم  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  هک  دناهدرک  ادیپ  ار  تینارون  افـص و  نآ  یناف ، يایند  نیا  هاج  ماقم و  لانم و  و 

نآ یحالطصا  يانعمب  یحو  یلو  تسا  یحو  هلیـسو  هب  طابترا  دننام  هچ  رگا  تایعقاو  دوهـش  رد  طابترا  هنوگنیا  دنیامن و  رارقرب  یتفرعم 
هلئـسم کـی  دروـم  نیا  رد  تسا . بجاو  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  همئا  مرکا و  ربماـیپ  تنـس  زا  تعاـطا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسین ،

هدوب دـهتجم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ایآ  هک : تسنیا  نآ  میئامنیم و  حرطم  ار  نآ  راصتخا  روطب  هک  دراد  دوجو  تیمهااب 
باتک رد  ینازاتفت  دعس  دننام  دنـشابیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  داهتجا  هب  دقتعم  تنـس  لها  نیملکتم  ءاهقف و  زا  یـضعب  تسا ؟

هللا یلـص  لوسرلا  نا  لاق  نم  سانلا  نم  دیوگیم : نینچ  وا  مهل  تنذا  مل  کنع  هللا  افع  هیآ  رد  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  دـصاقم ، حرش 
رد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنیوگیم  مدرم  زا  یضعب   ) عیاقولا ضعب  یف  داهتجالا  یضتقمب  مکحی  ناک  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هب خساپ  زا  سپ  يزار  رخف  دوخ  و  درکیم ). مکح  داهتجا  ياضتقمب  عیاقو  یضعب 
كداهتجا هیلا  يدا  ام  کنع  افع  يا  : ) دیوگیم هیآ  نیمه  ریسفت  رد  یغارملا  یفطصم  دمحا  تسا . هدرک  باختنا  ار  رظن  نیمه  تالاکـشا 

هک درک  اـضاقت  وت  داـهتجا  هک  ار  هچنآ  وت  زا  درک  وـفع  دـنوادخ  ینعی  ( ) راذـتعالا یف  کـیلع  اوبذـک  كونذاتـسا و  نیح  مهل  نذـالا  نم 
هیآ ریـسفت  رد  اضر  دیـشر  دمحم  دیـس  يداد ). هزاجا  نانآ  هب  دنتفگ ، غورد  وت  هب  یهاوخرذع  رد  دنتـساوخ و  نذا  وت  زا  نانآ  هک  یعقوم 

وا باتع  تلع  هک  مرکا  ربمایپ  نذا  ( ) زئاج وه  یحولا و  نم  هیف  صن  امیف ال  هنم  اداهتجا  هیلع  بتاعملا  نذـالا  ناـک  دـق  و  : ) دـیوگیم روبزم 
تسا زئاج  داهتجا  نیا  تسا و  هدوبن  نآ  رد  یحو  زا  یصن  هک  يدروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  يداهتجا  تفرگ ، رارق 

زا رگید  يا  هدع  و  تسا ). یحو  غیلبت  رد  تمـصع  دنتـسین … و  اطخ  زا  موصعم  نانآ  تسا و  هدش  عقاو  مهیلع  هللا  تاولـص  ناربمایپ  زا  و 
رد یچشوق  یلع  الم  دناهداد . تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  دشاب  هدوب  اطخ  لباق  یتح  هک  ار  داهتجا  تنس  لها  ياملع 
رب ار  برع  راصنا و  ریغ  رب  ار  راصنا  راصنا و  رب  ار  نیرجاهم  میـسقت  رد  هک   ) باطخلا نب  رمع  هرابرد  یـسوط  ریـصنهجاوخ  بلاطم  لباقم 

دیوگیم دومن ) عونمم  ار  ناذا  رد  لمعلاریخ  یلع  یح  جح و  هعتم  نز و  هعتم  داد و  حیجرت  مجع 
لئاسم رد  رگید  دهتجم  اب  دهتجم  تفلاخم  اریز  دوشیمن ، داقتنا  بجوم  ماکحا  نیا  هک  تسا  هدش  هداد  خـساپ  نینچ  تاضارتعا  نیا  زا  و  : 

راصنالا و یلع  نیرجاهملا  اطعلا  همسقلا و  یف  لضف  هنااهنم  و  تسا : نینچ  یچـشوق  ریـصنهجاوخ و  تارابع  نیع  تسین . تعدب  يداهتجا 
ربنملا و دعـص  هناف  نیتعتملا  عنم  هنا  اهنم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نمز  یف  کلذ  نکی  مل  مجعلا و  یلع  برعلا  مهریغ و  یلع  راصنالا 
: لمعلاریخ یلع  یح  جحلا و  هعتم  اسنلا و  هعتم  یه  نهیلع و  بقاعا  نهنع و  یهنا  انا  ص )  ) هللا لوسر  دهع  یلع  نک  ثالث  سانلا  اهیا  لاق 
زا و  . ) عدـبب سیل  هیداهتجالا  لئاسملا  نم  هریغل  دـهتجملا  هفلاخم  ناف  هیف  احدـق  بجوی  امم  سیل  کلذ  ناب  هعبرـالا  هوجولا  نع  بیجا  و 

هکیتروص رد  داد  حیجرت  مجع  رب  ار  برع  راصنا و  ریغ  رب  ار  راصنا  راصنا و  رب  ار  نیرجاهم  اطع  میسقت و  رد  وا  هکنیا  تاضارتعا  هلمجنآ 
هعتم  ) هعتم ود  وا  هکنیا  هلمج  نآ  زا  تشادن و  يرترب  يرگید  رب  یسک  چیه  اطع ، میسقت و  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد 
اهنآ زا  نم  دوب ، ص )  ) هللا لوسر  نامز  رد  زیچ  هس  مدرم ، يا  تفگ : تفر و  ربنم  يـالاب  هب  وا  اریز  تخاـس ، عونمم  ار  جـح ) هعتم  ناـنز و 

یخ یلع  یح  جح و  هعتم  اهنز و  هعتم  مهدیم . رفیک  ار  اهنآ  بکترم  منکیم و  یهن 
وا رب  ضارتعا  بجوم  روبزم  میرحت  هک  تسا . هدـش  هداد  خـساپ  نینچ  هناـگراهچ  روما  زا  دـهدیم : خـساپ  نینچ  یچـشوق   ) تسا لـمعلار 

مرکا ربمایپ  ایآ  هک  ثحبم  نیا  رد  یفاک  مزال و  قیقحت  تسین ). تعدـب  يداـهتجا  لـئاسم  رد  يرگید  اـب  دـهتجم  تفلاـخم  اریز  دوشیمن ،
هب لامجا  روطب  هک  هچنآ  دراد ، لقتـسم  یباتک  فیلات  هب  زاین  هن ، ای  دومرفیم  نآ  یحالطـصا  يانعم  هب  داـهتجا  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 
زا ربمایپ  و  . ) یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  دننام  دـیجم  نآرق  تایآ  لقع و  حیرـص  مکح  هب  هجوت  اب  هک  تسنیا  دـسریم  رظن 

فراـعم یمالـسا و  دـئاقع  هراـبرد  هک  یمـالک  ره  دوـشیم ). یحو  وا  هب  هک  یحو  رگم  وا  نخـس  تسین  و  دـیوگیمن ، ینخـس  يوـه  يور 
یگتسیابن یگتسیاب و  هب  مکح  نآ  ياوتحم  هک  ینخس  ره  هتشاد و  ناسنا  يدبا  يویند و  تداعـس  رد  يریثات  هک  ناسنا  ناهج و  هب  طوبرم 
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دننام دشاب  هدوب  یعرش  رثا  ياراد  هک  یئاهعوضوم  یتح  تسا  یحو  هب  دنتسم  انثتسا  نودب  دشاب ، هدوب  هجابا  یگتسیاشن و  یگتسیاش و  و 
هدومرف رداص  يرادـمامز  يانعم  هب  تیمکاح  ناونعب  ترـضح  نآ  هک  یماکحا  نینچمه  اـمهریغ و  عاـضر و  تیفیک  رادـقم  رک و  رادـقم 
هب دنتسم  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  روما  نیا  همه  همه و  داد ) میهاوخ  حیضوت  نیا  زا  دعب  هکنانچ   ) قوف هیآ  رد  روبزم  هزاجا  دننام  تسا 

تسا هدومرف  رداص  نارگید  ای  دوخ و  یگدنز  یئزج  روما  رد  ترضح  نآ  هک  یئاهعوضوم  صیخشت  تاروتـسد و  نآ  اما  و  تسا . یحو 
اب دروآیمن ، شیپ  ار  یلکـشم  داهتجا  زاوج  هب  داقتعا  تسا  هدوب  اهناسنا  زا  درف  کی  دننام  اهعوضوم  تاروتـسد و  نآ  رد  ترـضح  نآ  و 

یتح هللا  قالخا  هب  قلخت  هللا و  بادآ  هب  بدات  تهج  هب  ترـضح  نآ  هک  دنکیم  مکح  زین  لقع  تهج  کی  زا  هدـش و  لقن  یلئالد  لاحنیا 
اما تسا ) هدوب  شـشخب  لباق  داهتجا  تهج  هب  هک  یئاطخ  یتح  ، ) تسا هدـشن  بکترم  لوبقمان  یفرع  یعرـش و  ياطخ  زین  روما  نیمه  رد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  داهتجا  يارب  تنـس  لها  ياملع  زا  یـضعب  داهـشتسا  دروم  هک  مهل  تنذا  مل  کنع  هللا  افع  هفیرـش  هیآ 
هفیرـش هیآ  زا  دوصقم  هک  تسا  هدروآ  دوخ  ریـسفت  رد  یئابطابط  همـالع  موحرم  هک  تسا  ناـمه  اـبیرقت  شیاـنعم  تسا ، هتفرگ  رارق  ملس 

نوعامس مکیف  هنتفلا و  مکنوغبی  مکلالخ  اوعـضو  الابخ و ال  الا  مکوداز  ام  مکیف  اوجرخ  ول   ) تسا هدمآ  هیآ  هس  زا  سپ  هک  ياهیآ  هنیرقب 
رـش و داجیا  يارب  امـش  نایم  رد  اعطق  دندوزفایمن و  امـش  يارب  يار  بارطـضا  داسف و  زج  دندشیم ، جراخ  امـش  هارمه  هب  رگا   …  ( ) مهل

هک  ) دنراد دوجو  یناسک  امش  نایم  رد  دنتخادنایم و  هار  هب  بوشآ  نتخادنا  فالتخا  هلیسو  هب  امش  نایم  رد  دنتفاتشیم و  داسف 
دننیـشنب و هک  دادـیمن  هزاجا  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگا  هک  تسنیا  دـنهدیم ). ارف  شوگ  ناـنآ  هب  یحولهداـس ) يور  زا 

تکرح رگا  و  دندشیم . اوسر  ناشفارحنا  زورب  تهج  هب  ینامز  كدنا  رد  ناحتما و  نیرتمک  اب  دننک ، تکرح  نیملسم  دننام  دادیم  روتسد 
تـسنیا دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  يدنوادخ  باطخ  يانعم  نیاربانب  دنتخادنایم . هار  هب  داسف  اهنآ  زاب  دـندرکیمن ،

زا فـلخت  هچ  نیملـسم و  هارمه  هب  تکرح  هچ   ) تروـص ود  ره  رد  ینعی  يدوـمن . باـختنا  ار  هتـسیاش  یتشاذـگ و  ار  رتهتـسیاش  ارچ  هک 
، ریـسفت نیاربانب  تشگیم . راکـشآ  رتدوز  نانآ  يراکهبت  قافن و  تکرح  تروص  رد  رما  تیاـهن  دنتـشگیم ، اوسر  ناراـکهبت  نآ  ناـنآ )
رد يواسم  تیبولطم  ماگنه  رد  هک  نامه  ریظن  دـشاب ، ریـصقت  شاهمزال  هک  يربخ  يانعم  هن  تسا  ربماـیپ  قح  رد  اـعد  هللا  اـفع  زا  دوصقم 

هقالع تبحم و  يور  زا  هک  اعد  هنوگنیا  يدرکن ، تاقالم  ار  صخـش  نآ  ارچ  دـنکن ، تراتفرگ  ادـخ  میئوگیم : تاـقالم  مدـع  تاـقالم و 
هکلب درک ، دهاوخ  تراتفرگ  ادـخ  ای  دـنک  تراتفرگ  ادـخ  سپ  يدرکن  تاقالم  صخـش  نآ  اب  نوچ  هک  تسین  نآ  شیانعم  دوشیم ، زاربا 

( دوب هتسیاش  يرما  زین  دوخ  هک   ) ار تاقالم  مدع  ارچ  تاقالم ، مدع  زا  تاقالم  ندوب  رتهتسیاش  ضرف  اب  هک  تسنیا  دوصقم 
تـسنیا شاهمزال  دشاب ، هتـشاد  يربخ  يانعم  وفع  رگا  هک  تسنیا  تسا  اعد  یئاشنا  هلمج  هللا  افع  هکنیا  لئالد  زا  یکی  و  يدرک ؟ باختنا 
ریـصقت اعطق  ینـس  هعیـش و  ياهقف  همه  قاـفتا  هب  داـهتجا  رد  اـطخ  هکیتروص  رد  دوب ، هدرک  ریـصقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک 

لتق هب  تازاجم  يارب  ار  یسک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا ك  هدش  لقن  تنـس  لها  هیمالک  بتک  زا  یـضعب  رد  تسین .
توفع و ول  كرـض  ناک  ام  دوب : نیا  هلمج  نآ  زا  هک  تفگ  یتایبا  هدـش  تازاجم  صخـش  رهاوخ  مکح ، ناـیرج  زا  سپ  دومرف . موکحم 
كانبضغ و هکیلاح  رد  درمدار  اسب  هچ  يدرکیم و  وفع  رگا  تشاد  وت  يارب  يررـض  هچ  ربمغیپ ، يا   ) قنحملا ظیغملا  وه  یتفلا و  نم  امبر 
ار درم  نآ  هکنیا  زا  شیپ  ار  وا  راعشا  رگا  : ) دومرف نز  نآ  تایبا  ندینش  اب  ترـضح  نآ  دشخبیم ). دنکیم و  ناسحا  دشاب ، هدوب  ینابـصع 
، دوب هتـشک  یحو  هب  دانتـسا  اـب  ار  صخـش  نآ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  رگا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نینچ  .( ) متـشکیمن ار  وا  مدینـشیم ، مشکب ،

نیا مزاول  دافم و  اما  و  تسا . ربتعم  دنس  دقاف  تسا ، تسردان  نآ ، مزاول  دافم و  هب  هجوت  اب  هکنیا  اب  ناتـساد  نیا  تشادن ). ینعم  ینامیـشپ 
مرف شفیصوت  ادخ  هک  تمظعاب  قالخا  نآ  نتشاد  اب  ص )  ) مالسا ربمایپ  هک  تسا  هملسم  قئاقح  زا  الوا - ناتساد -

نز نآ  هک  دیـسریمن  یئوخدنت  تینابـصع و  زا  ياهجرد  هب  یتسه ). گرزب  قالخا  ياراد  وت  اعطق  و   ) میظع قلخ  یلعل  کنا  و  تسا : هدو 
هدـنکارپ وت  نوماریپ  زا  يدوب  لد  تخـس  دـنت و  نشخ و  وـت  رگا  . ) کـلوح نم  اوضفنـال  بلقلا  ظـیلغ  اـظف  تنک  وـل  و  تسا . هدرک  ناـیب 

هک تشاد  ناکما  هنوگچ  نایمدآ ، ياهناج  دروم  رد  اصوصخم  بضغ  لاح  رد  مکح  زا  زیهرپ  هب  دیکات  تدـش  همهنآ  اب  ایناث - دـندشیم ).
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داهتجا هب  دانتـسا  اب  هک  یمکح  اثلاث - دـیامرف ! رداص  ناسنا  کی  نتـشک  هب  مکح  يداع  ریغ  ناجیه  بضغ و  لاـح  رد  ص )  ) مرکا ربماـیپ 
رد یئاهن  شالت  صالخا و  لامک  اب  هک  يدهتجم  اریز  ددرگیمن ، ینامیشپ  بجوم  دوشراکـشآ ، مه  شیاطخ  ادعب  رگا  دشاب ، هدش  رداص 

دـیامن و زورب  یئاطخ  هچ  هکلب  ددرگیمن ، بوسحم  راکهنگ  اطخ  زورب  تروص  رد  اهنت  هن  دـیامنیم ، رداص  یمکح  اـی  يوتف  یهاـقف ، هلدا 
مکح تمظع  هب  یهاگآ  نآ  اب  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  اعبار - تسا . وکین  شاداپ  قحتـسم  ادخ  دزن  رد  دهتجم  دیامنن ، زورب  هچ 

رد داهج  - 3 ددرگ !؟ نامیشپ  تسا  هدومرف  رداص  هک  یهلا  مکح  زا  دتفیب و  نایرج  هب  شاهفطاع  رعش ، تیب  دنچ  ای  کی  ندینـش  اب  یهلا ،
. دناهدومرف اههیصوت  تاروتسد و  نآ ، يالاو  شزرا  ادخ و  هار  رد  داهج  هرابرد  شکرابم  نانخس  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ادخ - هار 

ات ات 40 و ص 92 و 93 و 261  مجنپ ص 31  دلجم  موس ص 325 و 326 و  دلجم  تسا : هدمآ  ریز  تادـلجم  رد  داهج  هب  طوبرم  ثحابم 
ات زا ص 8  مهن  دلجم  141 و ص 207 و 208 و  ات زا ص 137  ات 101 و  زا 96  ات 37 و  زا ص 27  مشش  دلجم  ات 288 و  269 و ص 276 

ات 176 و ص 182 و هحفص 174  زا  ات 164 و  زا ص 161  ات 47 و  زا ص 45  مهد  دـلجم  ات 19 و ص 299 و 300 و  زا ص 15  10 و 
زا ص مجنپ  دلجم  تسا  تمارکاب  یگدنز  هدنزاس  راعش  هک  نیینسحلايدحا  تداهـش و  هرابرد  ات 96 و  زا ص 80  مهدزای  دلجم  183 و 

تداعس هار  رد  تداهش  ای  یناسنا و  تمارکاب  تایح  ای   ) نیینسحلايدحا ات ص 27 . زا ص 3  مشش  دلجم  ات 80 و  زا ص 73  ات 60 و   54
دیاب دروم  نیا  رد  ار  یتیمهااب  رایـسب  بلطم  کـی  یـشکدوخ . تداهـش و  ندرک  دادـملق  يواـسم  هب  خـساپ  و  یهلا ) یناـسنا - تلیـضف  و 

زا یبلطم  نینچ  رگا  دشاب  هدوب  زین  دننادیم ، يواسم  یـشکدوخ  اب  ار  تداهـش  هک  فورعم  نخـس  هب  مه  یخـساپ  انمـض  هک  میوش  رکذتم 
، تسیرگ دـیاب  نارکفتم  هنوـگنیا  رب  هک  یناـسنا  تمارک  قـح و  هار  نادیهـش  رب  هن  داـبم ) نینچ  شاـکیا  هک   ) دـشاب هدـش  رداـص  يرکفتم 

هدنخ یعیبط  تایح  تاصتخم  رگید  یکاشوپ و  یئاذغ و  داوم  يرادقم  ناگراتس و  هام و  دیـشروخ و  هنادازآ  هناهاگآ و  عادو  اب  نادیهش 
رگید دوخ و  یحور  طاسبنا  و 

زا يربخیب  نامردیب  درد  رد  نارکفتم  هنوگنیا  هکیتروص  رد  دـنوشیم ، ثعاب  دـننک  یگدـنز  تمارک  اب  دـنهاوخیم  هک  ار  مدآ  دالوا  ناکاپ 
ایآ دیسرپ  وا  ناوریپ  زا  دیاب  دشاب  هدش  رداص  يرکفتم  زا  اعقاو  یبلطم  نینچ  رگا  دنرادن . نآ  هب  یهاگآ  دنزوسیم و  وا  ياهـشزرا  ناسنا و 

تیدج لامک  اب  مالسا  هک  تسا  هدش  هچ  و  تسیچ ؟ یبلط  تداهش  سح  تکرح  للع  تداهش و  هک  دیاهدرک  رکف  هراب  نیا  رد  چیه  امش 
ار وا  دـنکیم و  خـیبوت  همهنآ  دـنک  شوماخ  ار  دوخ  یگدـنز  زا  هظحل  کی  ولو  هک  ار  یـسک  یتح  دـهدیم و  روتـسد  ناـج  ظـفح  هب  هک 

نیا خـساپ  دـیامنیم ؟ یفرعم  تالامک  تاریخ و  هقباسم  رد  رگوپاکت  ناسنا  کـی  هتـسیاش  ار  نیینـسحلا  يدـحا  دـنادیم ، راـک  تیـصعم 
زاورپ هب  زا  تستراـبع  تداهـش  ياـنعم  تسیچ ؟ تداهـش  ياـنعم  مکی - بلطم  دومن - تفاـیرد  ریز  بلاـطم  هب  هجوت  اـب  ناوتیم  ار  لاوئس 

یتوکلم هبذاج  نامه  هک  یفدـه  لاهدـیاهار و  رد  یناف  ياـیند  نیا  رد  تیدوجوم  زا  نتـسش  تسد  اـب  ینامـسج  دـبلاک  زا  حور  ندروآرد 
هتسیاش دیهـش  ناسنا  هک  دشاب  ياهجرد  رد  دیاب  فده  یهلا  تمظع  میدش ، رکذتم  تداهـش  يارب  هک  فیرعت  نیا  اب  تسا . ادخ  هب  برقت 

دوخ تایح  زا  يریـسم  نینچ  رد  هک  یناسنا  مود - بلطم  دشاب . هدوب  ندب  زا  حور  زاورپ  لاح  رد  سدـقم  ناگتـشرف  ینابر و  غورف  ندـید 
درادیمرب تسد 

هبذاج رد  ار  دوخ  حور  یعیبط  یگدنز  دنیاشوخ  تاصتخم  رگید  ماقم و  تورث و  یگدنز و  عونتم  ذئاذل  زا  یشوپمشچ  اب  هکنیا  هفاضا  هب 
هقباسم ناگدنرب  نیا  هک  ینعم  نیا  هب  دنتسه ، یحور  تالامک  يایوج  هک  دشابیم  زین  یئاهناسنا  رگید  يارب  یقـشمرس  دهدیم ، رارق  لامک 

رد ناوتیم  يرآ ، هک  دنیامن - تیوقت  یبوخب  یناویح  تیناسفن  سوه و  يوه و  تشذگ  رد  ار  اهناسنا  ياههدارا  دنناوتیم  لوقعم  تایح  رد 
تفایرد اـب  هک  یناـسنا  موس - بلطم  دومن . یـشوپمشچ  ضحم  یعیبط  تاـیح  ياههتـساوخ  ذـئاذل و  همه  زا  یـشزرا  لوصا  هب  لـمع  هار 

، ناـج هک  دـنکیم  تاـبثا  تقیقح  رد  دـیامنیم ، شـالت  تسا ، هبیط  تاـیح  تاـصتخم  زا  هک  تداهـش ، بلط  رد  نیینـسحلايدحا  تمظع 
يرایـشهان یعیبط و  ذـئاذل  كاشوپ و  كاروخ و  يرادـقم  يارجم  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتشزرا  اب  رایـسب  رایـسب  یمدآ  حور  اـی  تیـصخش 

زا مکـش ، نفعتم  ياوتحم  عفد  هاگیاج  روخآ و  ناـیم  ددرت  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتنارگ  اـهتمیق  همه  قوف  رهوگ  نیا  اریز  ددرگ ، کلهتـسم 
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اب دـیابن  دوش  یبوبر  خـماش  ماـقم  تبحـص  مه  دـناوتیم  هک  ار  حور  نآ  اـی  تیـصخش  ناـج ، دـیوگیم : یناـسنا  نینچنیا  دوـش . هداد  تسد 
نایم ددرت  نامه  ار  یگدـنز  یتسه و  ملاع  زا  فدـه  یهاوخب  رگا  درب - نیب  زا  ياهشال  ندروخ  رد  ناتفـص  گـس  ياهدـع  اـب  يزیوـالگ 

ضف عفد  هاگیاج  روخآ و 
بابـسا هک  رآ  شیپ  هداب  تسین  همهنیا  ناکم  نوک و  هگراک  لصاح  اریز  درادن - یـشزرا  یگدنز  یتسه و  نینچ  ینک ، یقلت  دوخ  تالو 

دیاب مراهچ - بلطم  تسین  همهنیا  ناج  لد و  هنرگو  تسنیا  ضرغ  تسا  ضرغ  ناناج  تبحـص  فرـش  ناج  لد و  زا  تسین  همهنیا  ناهج 
تداهش هب  ار  هاکناج  تناها  ضحم و  يرکون  يراوخ و  تلذ و  رد  یگدنز  ناسنا  هک  دینکیم  زیوجت  ایآ  هک  دیـسرپ  رکفتم  نیا  لاثما  زا 
ینابرق ناتفـص  كوخ  رازنجل  رد  یگدـنز  هب  ار  یهلا  توکلم  رد  تایح  درادـب و  مدـقم  یناسنا  تیثیح  تمارک و  يدنلبرـس و  تزع و  اب 

ددرت نامز  دهاوخیم  هکنیا  يارب  ارچ ؟ دیامن !؟ هماکدوخ  ناتـسرپ  تردق  يادف  ار  ناج  یهلا  رهوگ  یمدآ  هک  دینکیم  زیوجت  ایآ  دـنک !؟
لوط رد  رـشب  هک  دننادیمن  ایوگ  مجنپ - بلطم  دوش !!؟ ینالوط  يرادـقم  راب  تلذ  یگدرب  ریجنز  اب  شتالوضف  عفد  هاگیاج  روخآ و  نایم 
يولگ زا  ار  تفـصدد  ناتـسرپ  تردق  ياهلاگنچ  اهنادند و  دیاب  هکنانچنآ  تسا  هتـسناوتن  زونه  ءادهـش  اهینابرق و  همهنآ  نداد  اب  خـیرات 

، دوبن نطو  بتکم و  تیثیح و  سومان و  ناج و  زا  عاـفد  اهتداهـش و  اـهینابرق و  اـهتمواقم و  نآ  رگا  دـنک ، رود  فعـضتسم  اونیب و  مدرم 
وج هاگآ  نارکفتم  زا  یضعب  زغم  رد  لامتحا  نیا  مشش - بلطم  دوب . هدش  نفد  خیرات  لادوگ  نیمادک  رد  رشب  دشیم و  هچ  رشب  لاح 
هنوگنیا ناگدنیوگ  هک  تهجنادب  دوش - ریسفت  هنوگنیدب  دیاب  روبزم  نخس  هک  تسا  هدمآ  دوجوب  ناوتان ) رهاظ  هب  ای   ) فیعـض اتبـسن  عما 

يانعم هک  دننادب  ات  دـندوب  هدیـشچن  ار  تناها  تلذ و  هتـسباو و  یگدـنز  معط  دـناهدرکیم و  یگدـنز  دـنمورین  اتبـسن  يروشک  رد  نانخس 
ناتـسرپ تردق  هدارا  هب  طورـشم  یگدـنز  خـلت  رایـسب  معط  صاخـشا  نیا  رگا  هچ ؟ ینعی  تیـصخش  يدازآ و  تایح و  زا  عافد  ترورض 

دربشیپ رد  دنتـشونیم و  تمارکاب ) یگدنز  ای  تداهـش و  ای   ) نیینـسحلايدحا هرابرد  مه  باتک  دـلجم  کی  دـندوب  هدیـشچ  ار  هماکدوخ 
هب دیعب  متفه - بلطم  دنتخاسیم . مهف  لباق  ناگمه  يارب  ار  تایح  یقیقح  شزرا  دنتشادیمرب و  هتـسیاش  یمدق  رـشب  عون  یقیقح  لماکت 

زابرس رازه  اهدص  كرادناژ و  طارقـس و  لاثما  مان  ندینـش  اب  دنـسیونیم ، ار  اهناسنا  یعیبط  خیرات  طقف  هک  صاخـشا  هنوگنیا  دسریم  رظن 
تماهش و لامک  اب  هتسش و  روآگنن  یگدنز  زا  تسد  تیصخش ، يدازآ و  نطو و  تمارک و  تفارش و  ناج و  زا  عافد  هار  رد  هک  مانمگ 

هدارا هب  طورـشم  یگدـنز  تناها و  تلذ و  نیگآرهز  هزم  میتفگ  هکناـنچ  اریز  دـنربب ، یتذـل  دـناهدش ، تیدـبا  یهار  یگنادرم  تیرح و 
زور دـنچ  يارب  ار  راب  تلذ  نوهوم و  تسپ و  یگدـنز  دناهتـساوخن  هک  ار  یگرزب  ياهناسنا  لد  درد  نانیا  يرآ ، دناهدیـشچن . ار  نارگید 

وخ )
نم  ) لفسلا داغوالا و  هلود  يرا  یتح  ینمز  یب  دتمی  نا  بسحا  تنک  ام  دناهدرکن . كرد  دنریذپب  یناویح ) توهش  مشخ و  باوخ و  ر و 

اهناف صالخالا  هملک  و  منیبب ). ار  یئارغط  تسپ  قمحا و  مدرم  تلود  هطلـس و  هک  دـشکب  لوط  يردـقب  مرمع  ناـمز  هک  مدرکیمن  ناـمگ 
هک صالخا  يهملک  و   ) باقعلا نم  هنج  هناف  ناضمر  رهـش  موص  و  هبجاو . هضیرف  اهناف  هاـکزلا  ءاـتیا  و  هلملا . اـهناف  هولـصلا  ماـقا  و  هرطفلا .

يهزور تسا و  بجاو  يهضیرف  هک  تاکز  تخادرپ  و  تسا . نید  لصا  هک  زامن  نتـشاد  اپرب  و  تسا . نآ  رب  ناـسنا  یلـصا  ترطف  ياـنبم 
زا روشهم  رایـسب  تیاور  رد  هک  تسا  هملک  نامه  نیا  هللا ) الا  هلا  ال   ) صالخا يهملک  - 4 تسا ). باذع  لباقم  رد  يرپس  هک  ناضمر  هام 

هاگهانپ نیرتیلاع  يانعم  هب  اـهیهابت  زا  هدـنرادهگن ) دودـح   ) نصح دانـسا  نیرتربتعم  اـب  مالـسلاهیلع  اضرلایـسوم  نب  یلع  متـشه  ماـما 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   ) دوخ راوگرزب  دج  زا  دنـس ، يهسلـس  نایب  زا  سپ  مالـسلاهیلع  متـشه  ماما  تیاور  نیا  رد  تسا  هدش  یفرعم 
تسا و نم  نصح  هللا  الا  هلا  هملک ال   ) یباذع نم  نما  ینصح  لخد  نم  ینصح و  هللا  الا  هلا  هملک ال  دیامنیم : لقن  لاعتم  دنوادخ  زا  هلآ )

نبا م یلع  هکیماگنه  تسا : نینچ  تیاور  تسا ). نما  رد  نم  باذع  زا  دوش  لخاد  نم  نصح  هب  سک  ره 
هعرزوبا و روباشین  رازاب  زا  روبع  عقوم  رد  دوب ، يرتسا  راوس  دش  روباشین  دراو  دیسر  تداهش  هب  هک  يرفس  نآ  رد  مالسلاهیلع  اضرلایـسو 
، هدیدنسپ كاپ  لسن  يا  ناماما ، دنزرف  ماما  يا  نارورس ، دنزف  رورـس  يا  دنتفگ : دندش و  وربور  ترـضح  نآ  اب  یـسوط  ملـسا  نب  دمحم 
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يور هک  مهدیم  دـنگوس  تمیرک  ناگتـشذگ  رهاـط و  ناردـپ  قـح  هب  ارت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  لـسن  كاـپ  يهراـصع  يا 
رتسا میـشاب . وت  دای  هب  هراومه  تیاور  نآ  اب  ات  امرف  لقن  ام  يارب  تدـج  زا  تناردـپ  زا  یتیاور  هدـب و  ناـشن  اـم  هب  ار  تفیرـش  كراـبم و 

ناشکرابم رس  يوم  ياههتفاب  و  دندومرف ، نشور  ناشکرابم  لامج  اب  ار  ناناملسم  نامشچ  دنتشادرب و  ار  هدرپ  ترـضح  نآ  دش و  فقوتم 
، دزیم دایرف  نانآ  زا  یـضعب  دندوب ، هداتـسیا  مدرم  يهمه  لاح  نیا  رد  و  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـس  يوم  ياههتفاب  هب  هیبش 

یضعب دیسوبیم و  ار  رتسا  گنت  یـضعب  دیطلغیم ، كاخ  رد  ياهتـسد  درکیم و  هراپ  ار  دوخ  سابل  یهورگ  تسیرگیم ، رگید  یـضعب 
دش شوماخ  اهادص  تشگ و  يراج  اهرهن  دننام  اهکشا  دیسر و  فصن  هب  زور  هکنیا  ات  دوب ، هدیشک  ندرگ  لحم  نابهیاس  ای  رتچ  هب  رگید 

یئامنن تیذا  شترتع  ندرک  تیذا  اب  ار  ادخ  لوسر  دیریذپب و  دیونشب و  مدرم ، يا  دندز : دایرف  تاضق  ناربهر و  و 
نآ نتشون  يارب  زور  نآ  هک  یئاهنادملق  دندومرف . ار  صالخا  يهملک  ثیدح  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  عقوم  نآ  رد  دیوش ، تکاس  د و 

، دندوب هدرک  الما  ياضاقت  هک  یناسک  و  تسا ، هدوب  نادملق  رازه  راهچ  تسیب و  دندوب ، هدروآ  هک  یئاهتاود  زا  ریغ  هدش ، هدرمش  ثیدح 
لاق مظاکلا ، رفعج  نب  یـسوم  یبا  ینثدح  دندومرف : هنوگنیدب  ار  ثیدـح  ترـضح  دـندوب . یـسوط  ملـسا  نب  دـمحم  يزار و  يهعرزوبا 

ینثدح لاق  نیدباعلا ، نیز  نیسحلا  نب  یلع  یبا  ینثدح  لاق  رقابلا ، یلع  نب  دمحم  یبا  ینثدح  لاق  قداصلا ، دمحم  نب  رفعج  یبا  ینثدح 
یمع نبا  یخا و  ینثدح  لاق  هفوکلا ، ضرا  دیهش  بلاطیبا  نبا  یلع  نینموملا  ریما  ینثدح  لاق  البرک ، ضرا  دیهـش  یلع  نب  نیـسحلا  یبا 

الا هلا  هملک ال  لوقی  یلاعت  هناحبس و  هزعلا  یبر  تعمس  لاق  مالسلاهیلع ، لیئربج  ینثدح  لاق  ملـس ، هلآ و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دمحم 
يریشق مساقلاوبا  داتسا  مالسلا . مهیلع  همئالا  قدص  لیئربج و  قدص  هناحبس و  هللا  قدص  یباذع . نم  نما  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  هللا 

. دـننک نفد  وا  اب  ارنآ  دومن  تیـصو  تشون و  الط  اـب  ار  نآ  دیـسر ، یناـماس  يارما  زا  یـضعب  هب  دنـس  نیمه  اـب  قوف  ثیدـح  تسا : هتفگ 
وادخ تفگ : خساپ  رد  درک ؟ هچ  وت  اب  ادخ  دندیسرپ : يو  زا  دندید و  باوخ  رد  ار  وا  تفر ، ایند  زا  ریما  نآ  هکیماگنه 

نم و  دیشخب ، متفگ ، صالخا  يور  زا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دمحم  قیدصت  هللا و  الا  هلا  يهملک ال  هک  تهج  نادب  دن 
هک تسا  هزادـنا  هب  لامک  دـشر و  اجنیا  رد  نآ  یحور  راثآ  صـالخا و  يهملک  تمظع  متـشون . نآ  مارتحا  میظعت و  يارب  ار  ثیدـح  نیا 

يارب تادوجوم  يهمه  یگتـسیاش  یفن  هلآ و  لـج و  هللا  زج  دوبعم  هنوگ  ره  یفن  تفگ : ناوتیم  هصـالخ  روطب  دوـمن . فیـصوت  ناوـتیمن 
یمدآ حور  هکیمادام  هکنآ  حیضوت  نآ . تیاغ  مه  طسو و  مه  تسا و  لامک  يوسب  تکرح  زاغآ  مه  یلاعت  هناحبـس و  هللا  زج  تیدوبعم 
ریـسم رد  وا  حور  تیـصخش و  ناور و  ناـج و  ياـهوپاکت  تاـکرح و  دـنکن ، یفن  تسا  وا  بولطم  هک  ار  هچنآ  ره  تیدوبعم  یگتـسیاش 

نآ هزادـنا  هب  تفرگ  رارق  ناسنا  شیارگ  هقالع و  دروم  تیبولطم  تهج  هب  هک  یتادوجوم  نآ  زا  کی  ره  اریز  دـتفایمن ، نایرج  هب  لامک 
هب لاگنچ  هک  تادوجوم  نآ  يهرامش  رگا  لاح  دیامنیم . دکار  لاغشا و  ار  حور  تیـصخش و  ناور و  ناج و  زا  يدعب  شیارگ ، هقالع و 
هک دوب  دـنهاوخ  اههتـساوخ  نآ  يهزادـنا  هب  یمدآ  ياهدوبعم  اـتجیتن ، دـشاب ، وا  ياههتـساوخ  يهزادـنا  هب  دـننزیم ، یمدآ  ینورد  داـعبا 

نامیم یقاب  یحور  تیصخش و  ناور و  ناج و  یمدآ ، نورد  رد  لاح  نیا  اب  ایآ  دنیامن . دکار  لاغشا و  ار  ینورد  داعبا  همه  دنناوتیم 
مه صالخا  يهملک  ياوتحم  هب  داقتعا  هکنیا  اما  دـیامن !؟ يریگفدـه  ار  دوخ  بساـنم  لاـمک  هب  لوصو  دوش و  قلطم  لـماک  هجوتم  هک  د 

قلطم روط  هب  نآ  تاـبثا  و  ادـخ ، زج  تادوجوم  يهمه  زا  تیدوبعم  یگتـسیاش  یفن  هک  تسا  تهجنادـب  تسا ، لاـمک  هب  تکرح  زاـغآ 
و تسا : هدـش  لقنو   ) البق هللا  تیار  الا و  ائیـش  تیار  ام  يهجرد  اـت  هتفرگ  یئادـتبا  هداـس و  تاـبثا  یفن و  کـی  زا  سدـقا ، تاذ  نآ  يارب 
اب نآ و  زا  دعبو   ) نآ زا  شیپ  ادخ  هکنیا  رگم  ار  يزیچ  مدیدن  نم  . ) تسا هدش  هداد  تبسن  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  هک  هعم ) هدهعب و 

تفایرد نیا  يدعـس )  ) تیمدآ ناکم  تسا  دح  هچ  ات  هک  رگنب  دنیبن  ادخ  زجب  هک  یئاج  هب  یمدآ  دسر  دشابیم . قیبطت  لباق  مدـید -) وا )
تسد لامک  يایوج  ناسنا  هب  یتسه  ملاع  یتوکلم  لالج  هوکـش و  كرد  زا  سپ  هک  تسا  یتفایرد  نیرت  تمظعاب  ادخ  تینادحو  يالاو 

هک تسنیا  تقیقح  دسرب . قیقی  یئاهن  هلحرم  هب  هکنیا  ات  تسا  دودحمان  لامک  دشر و  لباق  دوخ  تبون  هب  زین  الاو  تفایرد  نیا  دـهدیم و 
تیلاـعف زاـغآ  تقیقح  رد  تسین . كرد  لـباق  دنتـسین ، رادروخرب  اـعقاو ، صـالخا  يهملک  زا  هک  یناـسک  يارب  هلحرم  نیا  تیفیک  یتـح 
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رد اب  زین  ترطف  نآ  ندیسر  رمث  هب  عورش و  صالخا  هملک  زا  تسا ، هدومرف  تیانع  اهناسنا  هب  دنوادخ  هک  یناسنا  لیصا  ترطف 
تـسا ترطف  صالخا  يهملک  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  مالک  يانعم  تسنیا  . ) دـباییم قیقحت  هملک  نامه  هب  العا  نیقی  ـالاو و  تفاـی 

اپرب و   ) هلملااهناف هولصلا  ماقا  و  مهن ص 54 و 55 . دلجم  صات 258 و  زا ص 249  مود  دلجم  هب  دییامرف  هعجارم  ثحبم  نیا  لیمکت  يارب 
هکنیا اب  یئوگ  هک  تسا  دیدش  يردق  هب  تسا ، هدش  زامن  يهرابرد  مالسا  سدقم  نید  رد  هک  يدیکات  تسا ). نید  لصا  هک  زامن  نتـشاد 

دـیکا و تاروتـسد  زامن و  تیمها  دروم  زا 60  شیب  رد  دـیجم  نآرق  رد  تسا . نید  يهـیلوا  لوـصا  زا  دوریم ، رامـشب  نـید  عورف  زا  یکی 
ربتعم دانـسا  اب  مالـسلا  هولـصلا و  مهیلع  نیموصعم  يهمئا  مرکا و  ربمایپ  زا  هک  یئاهتیاور  رد  تسا ، هدش  هداد  رکذـت  نآ  زا  ضارعا  مزاول 
هدمآ نینچ  هفیرـش  تایآ  زا  یکی  رد  تسا . هدش  نایب  یمالـسا  تاعوضوم  رگید  زا  شیب  نآ  جئاتن  ترورـض و  تمظع و  تسا ، هدیـسر 

يدــیلپ یتـشز و  زا  زاـمن  اریز  راد ، اـپ  رب  ار  زاــمن  و  ( ) هیآ 45 توـبکنعلا   ) رکنملا ءاـشحفلا و  نـعیهنت  هالـصلا  نا  هولـصلا  مـقا  و  تـسا .
ینعم و ملاع  رد  ار  ام  اهنت  هن  دریگیم ، ماـجنا  زاـمن  رد  هک  یلاـعفا  تراـشا  راـکذا و  نیماـضم  يرکذـل  هولـصلا  مقا  و  دـیامنیم . يریگولج 

ناحبس دنوادخ  تیمیحر  تینامحر و  تیبوبر و  هب  ام  نتخاس  هجوتم  اب  هکلب  درادیماو ، تکرح  ریس و  هب  توکلم 
تاذ نآ  ندوب  العا  میظع و  معنم و  يداه و  ندوب و  ناعتـسم  تبدوبعم و  و  نیدلاموی ) رد  یئاهن  تشونرـس  اصوصخم  ، ) قلطم تیکلام  و 

مه دیامنیم و  ریـسفت  ام  يارب  ار  یتسه  ناهج  اهناسنا و  ام  هاگنآ  ار و  دوخ  مه  دـیامنیم و  ریـسفت  ام  يارب  ار  یتسه  ناهج  مه  ار و  سدـقا 
نیا دزاسیم . ادـخ  هب  هجوتم  میوشیم ، رادینعم  يدوجوم  ادـخ  هب  یگتـسباو  تهج  هب  ار  یتسه  ناهج  اهناسنا و  اـم  هاـگنآ  ار و  اـم  دوخ و 

ار ام  هک  تسا  زامن  يرآ  دندرگیم . يدنوادخ  هاگراب  یهار  دنـشکیم و  رـس  ام  یهلا  ناج  زا  هک  تسا  عونتم  یجاوما  الاو و  ياهتفایرد 
رد اهناسنا ) اب  ام  طابترا  یتسه و  ناهج  اب  ام  طابترا  نتـشیوخ ، اب  طابترا  ادـخ ، اب  ام  طاـبترا   ) هناـگراهچ تاـطابترا  ندوب  یهلا  كرد  اـب 

دومن روصت  ناوتیم  ایآ  ددرگیمن . رکنم  ءاشحف و  نوماریپ  زگره  دـهدب ، ماجنا  ار  يزامن  نینچ  هک  یناسنا  دـهدیم . رارق  یهلا  رکذ  ناـیرج 
هک تسنیا  دـننام  لاوس  نیا  ددرگ ؟ فرحنم  ناج  میلقا  زا  نآ ، ياهیئابیز  اهتمظع و  ندـید  حور و  یناشن  ندرک  ادـیپ  زا  سپ  ناـسنا  هک 

ضارعا نآ  زا  هدرک و  ادـیپ  اراوگ  رایـسب  لالز و  بآ  دـناوتیم  تسا ، تکاله  هب  ور  یگنـشت  زا  نازوس  ناـبایب  رد  هک  هنـشت  ناـسنا  اـیآ 
يانع وا  هب  ادخ  هک  یبوبر  روضح  كرد  راختفا  هب  یئانتعایب  لامک  اب  رشب  هک  اغیرد ، دیامن !؟

وا هک  دنکیم  شومارف  هک  ددرگیم  دوخ  ياهسوه  يوه و  تاذل و  يهتفیش  ردقنآ  دیامنیم و  بلس  دوخ  زا  ار  راختفا  نآ  تسا ، هدومرف  ت 
نیا رد  يرگید  رادینعم  تکرح  چـیه  دـباین ، قـیفوت  یجارعم  نینچ  هب  وا  رگا  نموـملا و  جارعم  هولـصلا  هک  دراد  زاـمن  ماـنب  مه  یجارعم 

حرطم يهحفص 328  ات  يهحفـص 323  زا  مهد  دـلجم  رد  یلک  روطب  تدابع  يهرابرد  یثحابم  تشگ . دـهاوخن  رداص  يو  زا  یناگدـنز 
دوشیم مولعم  تاکز  تخادرپ  بوجو  زا  تسا ). بجاو  يهضیرف  هک  تاکز  تخادرپ  و   ) هبجاو هضیرف  اهناف  هوکزلا  ءاـتیا  و  تسا . هدـش 

تسا ضحم  يدبعت  يدولوم و  مکح  کی  تاکز  بوجو  دیوگب : دوش و  ادیپ  یسک  رگا  تسا  بجاو  هعماج  زا  رقف  ندرک  نک  هشیر  هک 
يونعم يدام و  داعبا  يهمه  يوگخـساپ  هک  یمالـسا  هقف  رد  رظن  راهظا  قح  درادـن ، نآ  يدام  ياهزاین  اهناسنا و  تاـیح  هب  يرظن  چـیه  و 

هب روتـسد  دـیجم  نآرق  زا  دروم  رد 32  مکی - بلطم  مینکیم - حرطم  تاکز  يهراـبرد  ار  مهم  رایـسب  بلطم  دـنچ  درادـن . تسا  یناـسنا 
تاکز فیلکت  تیمها  بیاغ  نیا  دراد و  دوجو  زین  تاکز  هب  رما  تسا ، هدش  هداد  زامن  هب  روتسد  هک  دراوم  بلغا  رد  هدش و  هداد  تاکز 

دراو مدرم ، يدام  زاین  ندرک  فرطرب  يارب  لام  فرـص  قلطم  ای  تاکز و  هب  هراـشا  قاـفنا  يهملک  اـب  دروم  دودح 50  رد  و  دـناسریم . ار 
. تسا هدش 

نـشور بلطم  نیا  تسا  هدـش  دراو  یمالـسا  عبانم  رد  رگید  نیوانع  اب  هک  یئاهتایلام  ریاس  تاـکز و  عیرـشت  تلع  هب  رظن  اـب  مود - بلطم 
تلع هک  یتیاور  زا  ياهنومن  تسا ! هداد  رارق  روتـسد  دروم  ار  يدام  ياهتیمورحم  هنوگ  ره  رقف و  اـب  يدـج  يهزراـبم  مالـسا  هک  دوشیم 

: دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  دـننکیم  لـقن  ملـسم  نب  دـمحم  هرارز و  - 1 تسا : رارق  نیا  زا  تسا  هدـش  رکذـتم  ار  تاـکز  عیرـشت 
، دوزفایم قح  نآ  رب  دنوادخ  دوبن ، یفاک  رگا  تسا . یفاک  نانآ  يارب  هک  تسا  هدومرف  نیعم  یقح  ءارقف  يارب  ءاینغا  لاوما  رد  دـنوادخ  )
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مدرم رگا  دـناهدرک . مورحم  دوخ  قح  زا  ار  ناـنآ  ءاـینغا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  تسین ، یئادـخ  مکح  هب  طوبرم  ناریقف  یئاونیب  سپ 
تیاور مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  یقوقرقع  كرابم  - 2 دندیسریم ) ياهتسیاش  یناگدنز  هب  ارقف  دندرکیم ، ادا  ار  بجاو  قوقح 

هک دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  بتعم  - 3 تسا . اینغا  لاوما  نتفای  تکرب  ارقف و  یگدـنز  يارب  تاـکز  دومرف : هک  تسا  هدرک 
لام تاکز  مدرم  رگا  دنشاب . هتشاد  یگدنز  نایاونیب  دنوش و  شیامزآ  نارگناوت  هک  تسا  هدش  بجاو  نآ  يارب  تاکز  دومرف : ترضحنآ 

بجاو دنوادخ  هک  یقح  نیمه  اب  نایاونیب  يهمه  دنامیمن و  یقاب  اونیب  ناملسم  کی  دنتخادرپیم ، ار  دوخ 
یعمج ناکسم و  نبا  - 4 ءاینغا . ریصقت  تهج  هب  رگم  دندرگیمن  هنـسرگ  دنمزاین و  دنوشیمن و  اونیب  مدرم  دنتـشگیم . زاینیب  تسا  هدرک 

هب نادنمتـسم  ناریقف و  يارب  ءاینغا  تورث  رد  دـنوادخ  دومرف : ترـضحنآ  هک  دـننکیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  ناـیوار  زا  رگید 
هکنیا درکیم . عـضو  رتـشیب  دـنکیمن ، تیاـفک  نادنمتـسم  نآ  یگدـنز  يارب  قـح  نآ  تسنادیم  رگا  تسا ، هداد  رارق  قـح  یفاـک  هزادـنا 
نامگ سک  ره  تسین و  دـیدرت  چـیه  ياج  تسا ، هدومرف  ررقم  تعیبط ، زا  هجرختـسم  داوم  نیمه  زا  ار  يهمه  تشیعم  ناحبـس  دـنوادخ 

ششوک هلیسو  هب  هچ  ناسنا و  دوخ  ششوک  يهلیـسو  هب  هچ  تشیعم  يهدام  يهیهت  ناکما  اب  هک  تسا  هدومرف  زیوجت  لاعتم  دنوادخ  دنک 
نیا تسا  نکمم  اجنیا  رد  درادـن . مالـسا  نید  زا  یعالطا  نیرتمک  یـصخش  نینچ  دریمب ، یگنـسرگ  زا  رفن  کی  یتح  شناعونمه ، رگید 

الط و دنفـسوگ و  واگ و  رتش و   ) تسا هدـش  هداد  رارق  جرخم  تاکز  يارب  هک  هناگهن  داوم  نآ  مینادـیم  اـم  يهمه  هک  دـیایب  شیپ  ثحبم 
يهطلـس داوم و  زا  يرادروخرب  رد  ینوگرگد  اب  اصوصخم ، هزورما  زیوم ) امرخ و  وج و  مدنگ و  زا  دـنترابع  هک  هناگراهچ  تالغ  هرقن و 

يدنمزاین دناوتیمن  روبزم  يهدام  هن  اهینیشن ، اتسور  هب  اهینیشن  رهش  يهطبغ  یگدنز و  داوم  يهمه  رب  تعنص  زیگناتفگش  رایسب 
تـشیعم ناونع  هب  ار  وا  هک  تسا  هتفای  لیلقت  يردـق  هب  ای  تسا  ضارقنا  هب  ور  رتش  لسن  لاثم  ناونعب  دزاسب ، عفترم  ار  مدرم  تشیعم  ياـه 

، تسا هدش  نوگرگد  لمجت  هب  يرورض  تشیعم  يهدام  زا  هکنیا  يهفاضا  هب  زین  زیوم  امرخ و  نینچمه  دروآرد . باسح  هب  ناوتیمن  مدرم 
رد هک  دوب  یساسا  لکشم  نیا  هب  رظن  اب  دشاب . هدوب  مدرم  تشیعم  يدام و  تاجایتحا  يوگخساپ  دناوتب  هک  دوشیم  هیهت  نآ  رتمک  رایـسب 

حورـشم ثحب  زا  هک  ياهجیتـن  مدوـمن و  حرطم  ءالـضف  زا  یعمج  رد  ار  یهاـقف  هاگدـید  زا  یحورـشم  ثـحب  بناـجنیا  هتـشذگ ، ناـیلاس 
، تسا هدوب  نامز  نآ  یتشیعم  حـلاصم  ياضتقمب  مکح  هدام  هب 9  تاکز  جرخم  راصحنا  هک  تسا  نیا  دـش  هتفرگ  قوف  يهلاسم  يهرابرد 
اب دیـسر و  رظن  هب  اعدـم  نیا  تابثا  يارب  هک  یلئالد  درکیم . تیافک  نادـنمزاین  شاعم  نیماـت  يارب  نیعم  ياهرادـقم  اـب  هداـم  نآ 9  ینعی 

، دـندومرف قیدـصت  زین  هلروفغم  نآ  میداد و  رارق  قیقحت  دروم  ناهفـصا  رهـش  رد  زین  یناهبهب  یلع  دیـس  ریم  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  موحرم 
رد 13 مود - لـیلد  تسا . هدوب  نادـنمزاین  یتـشیعم  تاـجایتحا  نتخاـس  عفترم  تاـکز  فـیلکت  عـضو  تلع  مکی - لـیلد  تسا : ریز  رارقب 

 ) کلذ يوس  امع  هللا  یفع  و  دوشیم : هدید  ریز  ترابع  يوکز  يهدام  نایب 9  زا  سپ  تاکز  باتک  هعیشلالئاسو - باتک  رد  تیاور 
داوم يارب  ددـع 9  نییعت  هک  دراد  راعـشا  ینعم  نیا  هب  تاـیاور  نآ  يهمه  و  تـسا ). هدوـمرف  وـفع  ار  هناـگ  داوم 9  زا  ریغ  ادـخ  ربماـیپ  و 

یتشیعم تاجایتحا  تیفیک  تیمک و  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هتشاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  كرابم  رظن  هب  یگتـسب  يوکز ،
يارب ار  هدام  زا 9  شیب  ترـضح  نآ  تشاد  ناکما  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوتیم  وفع  يهملک  زا  دـناهدومرف و  نالعا  نارود  نآ  مدرم 

یمیلقا طی  ارش  اب  تسا و  هدوب  تقو  تموکح  يهیور  لامعا  دیدحالص و  ناونع  هب  طقف  رگید : ترابع  هب  دنیامرف و  نییعت  جرخم  تاکز 
باتک رد  داوم  زا  یـضعب  يهرابرد  میدرک ، هراشا  نادب  هک  وفع  عوضوم  دشاب . ادخ  يدـبا  مکح  هکنیا  هن  تسا ، هدـش  هدیجنـس  ینامز  و 
تسا نیا  دیآیم  تسد  هب  عوضوم  ود  نیا  زا  هک  یتیمهااب  رایـسب  يهجیتن  تسا . هدمآ  زین  میهاربا  نب  بوقعی  فسویوبا  فیلات  جارخلا ) )

حیرـصت عاـمتجا ) حطـس  زا  رقف  نتخاـس  نک  هشیر  هکلب  ناـیاونیب ، ارقف و  یناگدـنز  هرادا   ) هدـش رکذ  تاـکز  بوـجو  رد  هک  یتـلع  هک :
نیمات میظنت و  هکلب  تسین ، يدنوادخ  روتسد  لباقم  رد  صلاخ  یناور  شیامزآ  يولوم و  يهنارمآ  افرـص ، نوناق  کی  تاکز  هک  دنکیم 

تسین و ه یفاک  ناشیگدنز  يهرادا  يارب  ناشراک  ای  دننک ، راک  دنناوتیمن  هک  تسا  هعماج  دارفا  زا  هتسد  نآ  شاعم  روما 
داوم هک  مینیبیم  ام  راگزور ، نیا  رد  نونکا  ددرگ . نیمات  تایلام  نیا  زا  دـیاب  هریغ  تاماظتنا و  لیبق  زا  یعاـمتجا  فراـصم  رگید  نینچم 
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روما رگید  نداد  ناماس  نادنمتـسم و  شاعم  نیمات  میظنت و  يارب  دوشیم ، جارخا  اهنآ  زا  تاکز  ناونع  هب  هک  يرادقم  روکذـم و  يهناگهن 
تـسد يور  تسد  ناوتیمن  دـیوگیم  تسا  نیمات  نیمه  يارب  تاـکز  هک  هدـش  حیرـصت  نادـب  هک  مکح  تلع  تسین . یفاـک  یعاـمتجا 

یلام تخادرپ  هک  مینک  نشور  الماک ، هکنیا  يارب  دزاس . نیماـت  ار  ناـنآ  یناگدـنز  روما  اـت  دوش  يزاـجعا  هک  دوب  نآ  رظتنم  تشاذـگ و 
ییاونیب و يدنمتسم و  زا  يرثا  رگید  دوش و  هدنک  رقف  يهشیر  ات  دوش  هتشاذگ  هنیزه  دوش و  فرصم  يرادقم  هب  دشاب و  ياهزادنا  هب  دیاب 

تما ياحلـص  اهقف و  املع و  نیرتمهم  نیرتگرزب و  زا  رذابا  هک  تسا  نشور  تسا . نامثع  رذاـبا و  يهرجاـشم  ناـیرج  دـنامن ، یتسدـگنت 
يو يهراـبرد  ربماـیپ  هک  درم ) نیرتوگتـسار   ) تیاور هب  رظن  اـب  اـصوصخم ، نید  دـصاقم  ناـیب  یهقف و  یمالـسا و  رظن  زا  وا  لوق  تسا و 
خیش اقآ  ینیما  يهمالع  فیلات   335  - 8 ص 356 ج - ریدغلا -  ) هب دوش  عوجر  دنس  نیا  لیصافت  يارب  تسا . دنـس  تجح و  تسا  هدومرف 

تاکز هک  یسک  ایآ  تفگ : نامثع  دمآ . نامثع  سلجم  هب  رذابا  يزور  : ) تسا هدمآ  نینچ  يهحفص 351  رد  هلمج  زا  و  نیسحلادبع )
تفوک و بعک  يهنیـس  هب  یتـشم  رذاـبا  هن …  تفگ : راـبحالا  بعک  تسه ؟ نآ  رد  نارگید  يارب  یقح  مه  زاـب  تسا  هتخادرپ  ار  شلاـم 

نمآ نم  ربلا  نکلو  برغملا  قرشملا و  لبق  مکهوجو  ولوت  نا  ربلا  سیل  دناوخ : ار  هیآ  نیا  هاگنآ  ییوگیم ! غورد  هداز  يدوهی  يا  تفگ 
- موس لیلد  لیبسلا ). نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يوذ  هبح  یلع  لاملا  یتآ  نییبنلا و  باتکلا و  هکئـالملا و  رخـالا و  مویلا  هللااـب و 

دمحم دناهداد : ماجنا  دوخ  يرادمامز  نارود  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینموملا  ریما  دوخ  هک  تسا  يراک  بلطم ، نیا  رب  ینـشور  رایـسب  لیلد 
هاگارچ هب  هک  ییاهبـسا  يارب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دـننکیم  لقن  ع ))  ) قداـص ماـماو  رقاـب  ماـما   ) ماـما ود  ره  زا  هرارز  ملـسم و  نب 
نیناوق یمالسا و  هقف  هب  یهجوت  كدنا  اب  تسا . هدش  دراو  يددعتم  تایاور  هراب  نیا  رد  درک . عضو  تاکز  رانید  ود  لاس  ره  رد  دنتفریم 
يهدام ندوزفا  اهزامن ، رد  تاـعکر  ددـع  دـننام  دوب  رییغت  لـباق  ریغ  يدـبا و  یمتح و  ررقم ، رادـقم  رگا  هک  تسا  نشور  بلطم  نیا  نآ ،

انب نمحرلادبع  نب  سنوی  مراهچ - لیلد  دوب . یمالسا  نوناق  فالخ  رب  مالسلاهیلع  یلع  نینموملا  ریما  يهلیـسو  هب  يوکز  داوم  هب  يرگید 
اد لوا  ردص  صوصخم  هدام ، رد 9  ار  يوکز  داوم  راصحنا  یفاک ، باتک  بحاص  ینیلک  لقن  هب 

سنوی تسا . هدومن  لمح  مالسا  لوا  ردص  زا  دعب  لحارم  هب  تسا ، هدش  هررقم  داوم  همیمض  تیاور  رد  هک  ار  يرگید  داوم  تسا و  هتـسن 
ریصبوبا زا  تسا  یتیاور  مجنپ - لیلد  درک . هفاضا  ار  يدعب  تاعکر  ربمغیپ  سپس  دوب  تعکر  ود  تثعب  لوا  رد  مه  زامن  هکنانچ  دیوگیم :

رد نامز  نآ  رد  دومرف : سپـس  یلب ، دومرف : تسا ؟ هدش  ررقم  تاکز  جنرب  يارب  ایآ  مدرک : ضرع  ع )  ) قداص ماما  ترـضح  هب  دـیوگیم :
رد درادن ، تاکز  جـنرب  هنوگچ  دوشیم ، هتـشاک  جـنرب  هنیدـم  رد  العف  یلو  تسا  هدـشن  هتفگ  يزیچ  جـنرب  هرابرد  اذـل  دوبن ، جـنرب  هنیدـم 

تـسناوتن هروبزم  داوـم  تاـکز  رگا  هک  تسنیا  روـبزم  عوـضوم  ود  یـسررب  یلک  هجیتـن  تسا ) جـنرب  زا  قارع  تاـیلام  موـمع  هکیتروـص 
ناونعب هاوخ  تایلام  لومـشم  ار  رگید  يداوم  دـناوتیم  تسا ، یمالـسا  ياوشیپ  بیان  هلزنمب  هک  مکاح  دزاسب ، عفترم  ار  هعماج  تاـجایتحا 

دییات بلطم  نیا  اب  قوف  هناگجنپ  لئالد  دشابیم . مکاح  رظن  هب  طوبرم  طیارش  داوم و  نییعت  دهدب و  رارق  تاکز  ریغ  ناونعب  هاوخ  تاکز و 
جرخم داوم  زا  عون  راهچ  تسا ، هدومن  طابنتـسا  هماقم  هللایلعا  يدزی  مظاک  دمحم  دیـس  اقآ  موحرم  گرزب  هیقف  هک  هنوگنامه  هک  دوشیم 

سدع شام و  دوخن و  مدنگ و  دننام  دوشیم  هلماعم  نزو  ای  هنامیپ  اب  هک  یتابوبح  مکی - عون  تسا : هتفرگ  رارق  یبحتسم  تاکز 
- مود عون  اهنیا .) هباشم  ناجمداب و  هزبرخ و  رایخ و  دننام  اهیزبس  هن   ) اهنیا دننام  ولآدرز و  بیـس و  دـننام  اههویم  نینچمه  اهنیا و  دـننام  و 
رد هک  یئاهنیمز  كالما و  مراهچ - عون  کلذریغ . غالا و  رتسا و  رن و  ياهبسا  هن  هدام  ياهبسا  موس - عون  رتحیحـص . رظن  ربانب  هراجتلالام 

هکنانچ  ) تسا رثکا  لقا و  یفن  ددع  موهفم  رگا  هکنیا  حیضوت  اهنیا . دننام  ناکد و  ارـسناوراک و  و  غاب )  ) ناتـسب دننام  تسا  دیلوت  ضرعم 
، کلذریغ یعس و  فاوط و  بحتسم و  بجاو و  ياهزامن  رد  هنیعم  تاعکر  زا  رثکا  لقا و  یفن  دننام  تسا ) هیعرـش  ماکحا  دراوم  همه  رد 

دروم ود  رد  مولعم  قح  تسا . سدقم  عرـش  رد  تارواحم  لوصا  فالخ  دشاب ، مه  یبحتـسم  ناونعب  هچ  رگا  رثکا  زیوجت  تروص  نیا  رد 
لـئاس و يارب  صخـشم  یقح  اـهیئاراد  رد  و  ( ) مورحملا لـئاسلل و  موـلعم  قـح  مهلاوـما  یفو  : ) تسا هدـش  دراو  هیآ  نـیا  دـیجم  نآرق  رد 

باـتک رد  هک  يروطب  ناـنآ ، لالدتـسا  هدـمع  تسا ، بحتـسم  قح  نیا  هک  تسنیا  هتـشذگ  ياـهقف  دزن  رد  روهـشم  دراد ). دوجو  مورحم 
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مدع لصا  تسا . كوکـشم  تاکز  هفاضا  هب  فیلکت  اریز  لصا - - 1 تسا : بلطم  راهچ  هب  دوشیم ، هدـید  تاکز  باتک  رد  مالکلارهاوج 
هک د يرابخا  هیآ و  ود  اریز  تسا ، نشور  مهوت  نیا  خساپ  دنکیم . یفن  ار  قح  نینچ  بوجو  همذ ، لاغتشا  مدع  لصا  ای  بوجو 

ياضتقمب هک  دـشاب  هدوب  تاـکز  هلدا  مومع  زا  دوصقم  دـیاش  مومع - - 2 تسا . لصا  هب  دراو  اـی  مکاـح  تسا  هدـش  دراو  قح  نیا  هراـبر 
درادـیم ررقم  صوصخم  ناونع  کی  اب  ار  یقح  هک  ياهلدا  اریز  تسین ، حیحـص  مه  بلطم  نیا  دـنکیم . تاکز  هب  ءافتکا  رب  تلالد  مومع 
لالدتسا هنوگنیا  تسا . هدوب  قح  نیدب  ءافیا  مدع  رب  ناناملـسم  هیعطق  هریـس  دنیوگیم  - 3 دشاب . هدوب  رگید  ناونع  اب  یقح  یفان  دـناوتیمن 

عیـشت دارفا  زا  کی  چیه  یلو  تسا  بحتـسم  یفالخ  نیرتکچوک  نودـب  زامن  رد  تونق  الثم  اریز  دـنک  نوگرگد  ار  یمالـسا  هقف  دـناوتیم 
زا ياهدع  دناهتخادرپ و  تاکز  ردان  تروص  هب  یئارجا  تنامـض  ندش  هتـشادرب  زا  سپ  نیکالم  فرطنآ  زا  دنناوخیمن  تونق  نودب  زامن 

. دشاب هدوب  یهقف  كردم  دناوتیمن  دشابن  یتجح  هب  دنتسم  هک  یمادام  هیعطق  هریـس  هصالخ  دنوشیم . بکترم  ار  تاهورکم  تامرحم و 
نایب قح  نیا  بوجو  نیفلاخم  هک  لـیلد  نیرتمهم  - 4 دیآیمرب . شیامزآ  نیا  هدـهع  زا  یـسک  رتمک  هک  یلام  دراوم  لاثما  رد  اصوصخم 

تـسرد یتسیاب  تیاور  نیا  درادن . دوجو  يرگید  یهدـب  تاکز  زا  ریغ  ناسنا  لام  رد  دـیوگیم : تایاور  زا  یـضعب  هک  تسنیا  دـننکیم 
راکمتس ماکح  لباقم  رد  تایاور  نیا  لاثما  دیاش  دنشابیم . یلام  ياهیهدب  زا  یلوا ، ناونع  هب  سمخ ، هرطف ، تاکز  اریز  دوش ، ریسفت 

فرـصم مه  ینوناـق  ریغ  فراـصم  رد  دـنتفرگیم و  مدرم  زا  ینوناـق  ریغ  روـطب  فـلتخم  نیواـنع  اـب  نارود  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  هـتفگ 
. درادن یعطق  كردم  روبزم  راصحنا  میدید  ام  هکنیا  اب  دندوب  هدرک  رصحنم  مسق  هن  رد  ار  يوکز  داوم  تایاور  نیمه  لاثما  دندرکیم - .

قداص ترضح  نارهم : نب  هعامس  - 1 هلمج : نآ  زا  دنکیم  تابثا  ار  مولعم ) قح   ) فلتخم لاکـشا  اب  تیاور  دودح 10  رد  هکیتروص  رد 
لـئاسلل و مولعم  قـح  مهلاوـما  یف  نیذـلا  و  دـیوگیم : اریز  دوـمرف : ررقم  یقوـقح  تاـکز  زا  ریغ  ءاـینغا  لاوـما  رد  دـنوادخ  دوـمرف : (ع )

رادـقم هب  هک  تسا  بجاو  درادیم و  ررقم  شلاـم  رد  دوخ  يارب  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  نآ  و  تسا ، تاـکز  زا  ریغ  مولعم  قـح  مورحملا 
تاکز ص 25 2- لئاسو ، دزادرپب . هام  ره  رد  ای  هعمج و  ره  دـهاوخب  رگا  زور و  ره  دـهاوخب  رگا  دـنک  ضرف  شلاـم  شیاـجنگ  تقاـط 

قح ناملاوما  رد  ام  يارب  ایآ  متفگ : دنتشاد …  روضح  زین  نادنمتورث  زا  یعمج  میدوب و  قداص  ترـضح  تمدخ  رد  دیوگیم : ریـصبوبا 
. مورحملا لئاسلل و  مولعم  قح  مهلاوما  یف  نیذلاو  يونشیمن : ار  ادخ  هدومرف  رگم  هللاناحبـس  دومرف : دراد ؟ دوجو  تاکز  زا  ریغ  يرگید 

مولعم ص قح  بوجو  یفن  يارب  لیلد  راهچ  هب  اهنآ  دانتسا  ءاهقف و  داعبتسا  دش  نایب  هک  یتایاور  روبزم و  هیآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  هصالخ 
همادا تردق  هکیسک  نینچمه  دراد و  ار  لاس  کی  شاعم  نتشاد  یئاناوت  هک  یـسک  ره  يارب  تایلام  نیا  رطف  تاکز  دسریمن . رظنب  حیح 
تاکز نیا  رادقم  تسا . گرزب  کچوک و  زا  هداوناخ  دارفا  مامت  لماش  ناونع  نیا  تسا ، بجاو  دشاب  هتـشاد  یجیردـت  راک  روطب  شاعم 
داصتقا یقوقح  لوصا  یـسررب  قیقحت و  لیمکت  يارب  دـشابیم . لاـقثم  ياهنم 25  یهاش  نم  کـی  فصن  هک  لاـقثم ، درف 615  ره  يارب 

دلجم ات ص 82 و  زا ص 80  ات ص 73 و  زا ص 68  مراهچ  دلجم  ات ص 27 و  زا ص 23  مود  دلجم  هب  دیئامرف  هعجارم  یلک  روطب  مالسا 
زا ص ات ص 31 و  زا ص 13  مراهچ  دلجم  موس ص 297 و 298 و  دلجم  مهدزای ص 39 و 40 و  دلجم  ات ص 48 و  زا ص 45  مجنپ 
مهدفه ص 114 و دلجم  مهدزناپ ص 109 و  دلجم  ات ص 250 و  زا ص 246  مهدزیس  دلجم  ات ص 143 و  زا ص 86  ات ص 62 و   46

لاقعلا نم  هنج  هناف  ناضمر  رهش  موص  و  ات ص 27 . زا ص 24  مهد  دلجم  مهن ص 35 و  دلجم  ات 261 و  زا ص 257  متشه  دلجم  115 و 
يوقت هجرد  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  هزور  اریز  باذـع ، ربارب  رد  تسا  يرپس  هزور  تسا ) باذـع  ربارب  رد  يرپس  هک  ناـضمر  هاـم  هزور  (و 

يا . ) نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  بتک  ونمآ  نیذلا  اهیا  ای  تسا : هدمآ  نینچ  دـیجم  نآرق  رد  دـناسریم .
رب دیاهدروآ  نامیا  هکیناسک 

جح و زامن و  يارب  هک  هنوگنامه  دیزروب .) يوقت  هک  دشاب  دوب ، هدش  ررقم  امـش  زا  شیپ  للم  رب  هکنانچ  تسا ، هدش  ررقم  هزور  امـش  يا 
رد نآ  نداد  رارق  كاپ و  ناج  زا  ندـشهاگآ  كاـخ و  يور  زا  نتـساخرب  زا  تستراـبع  هک  تسا  یئـالاو  رایـسب  تمکح  تاداـبع ، رگید 

رگید یتاصتخم  دراد . دوجو  میدرک  ضرع  هک  تمکح  نیمه  تسا  اهتدابع  نیرتمهم  زا  یکی  هک  مه  هزور  يارب  نانچمه  لاـمک  هبذاـج 
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یتح ایر و  نیرتمک  تسا ، تدابع  نیا  تاذ  رد  صـالخا  - 1 دـیامنیم : تابثا  ار  تدابع  نیا  تیمها  هک  تفرگ  رظن  رد  ناوتیم  هزور  يارب 
رایـسب یتینارون  فلا - هک - تسا  ضحم  صالخا  نیا  و  درادـن . نآ  هب  یهار  چـیه  کلذریغ ، یتسردـنت و  لیـصحت  دـننام  یهلا  ریغ  تین 

یمدآ نورد  رد  راـطفا  عقوم  رد  اـصوصخم  فصو  قوف  طاـشن  صـالخا  نیا  ب - دروآیم . دوـجو  هب  رادهزور  صخـش  نورد  رد  یلاـع 
هحرف ناتحرف : مئاصلل  هک : تسا  هدـش  لقن  موصعم  ماما  زا  یتیاور  رد  هکنانچ  دـشابیمن . هسیاقم  لباق  یطاشن  چـیه  اب  هک  دـنکیم  داجیا 

مه ءاینغا  - 2 تمایق ). زور  رد  مود  راطفا و  ماگنه  رد  یکی  دراد : دوجو  يداش  ود  رادهزور  مدآ  يارب  . ) همایقلا موی  هحرف  راـطفالا و  دـنع 
دنکیم لقن  نینچ  مکحلا  نب  ماشه  زا  دوخ  دانسا  اب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  زا  یتیاور  رد  دنشچیم  ار  درد  یگنسرگ و  معط  هزور  اب 

: هک
دجیل نکی  مل  ینغلا  نا  کلذ  ریقفلا و  ینغلا و  هب  يوتـسیل  مایـصلا  هللا  ضرف  امنا  لاقف : مایـصلا ؟ هلع  نع  مالـسلاهیلع  هللادـبع  ابا  لاس  هنا  )
ملالا عوجلا و  سم  ینغلا  قیذـی  نا  هقلخ و  نیب  يوسی  نا  یلاعت  هللا  داراـف  هیلع  ردـق  ائیـش  دارا  اـمک  ینغلا  نـال  ریقفلا  محریف  عوجلا  سم 

: دومرف خساپ  رد  ترضحنآ  دیسرپ ، هزور  تلع  هراب  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  مکحلا  نب  ماشه  عئاجلا ). محری  فیعـضلا و  یلع  قریل 
معط یعیبط  روطب  ینغ  اریز  دنشاب ، کیرش  مه  اب  یخلت  ساسحا  رد  ریقف  ینغ و  هک  تسا  هدرک  بجاو  ار  هزور  لاعتم  دنوادخ  تهجنادب 
اذل تسا ، اراد  ار  نآ  ندروآ  تسدـب  یئاناوت  دـهاوخب ، ار  يزیچ  عقوم  ره  ینغ  مدآ  اریز  دـیامن ، محر  ریقف  هب  ات  دـشچیمن  ار  یگنـسرگ 

ار درد  یگنـسرگ و  معط  ینغ  مدآ  دـیامن و  رارقرب  يواست  شتاقولخم  نایم  رد  هک  تسا  هتـساوخ  هزور  ندومن  بجاو  اب  لاعتم  دـنوادخ 
ییحی نب  ناوفص  زا  نیـسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  تسا  اهندب  تاکز  هزور  - 3 دیامن ). محر  هنـسرگ  رب  دروآ و  تقر  ناوتان  رب  ات  دشچب ،

ره يارب   ) مایـصلا داسجالا  هاکز  هاکز و  یـش  لکل  هک : تسا  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  هرارز  زا  ریکباـی )  ) رکب نب  یـسوم  زا 
ترضح هک  ياهمان  خساپ  رد  نانس  نب  دمحم  زا  - 4 تسا ). هزور  اهندب  تاکز  تسا و  یتاکز  يزیچ 

عوجلا و سم  ناـفرعل  موصلا  هلع  تسا : هدـمآ  نینچ  هدومرف ، نانـس  نب  دـمحم  تـالاوس  هب  مالـسلاهیلع  اضرلایـسوم  نب  یلع  نسحلاوـبا 
نع هل  راسکنالا  نم  هیف  ام  عم  هرخالا  دـئادش  یلع  هل  ـالیلد  کـلذ  نوکی  وا  رباـص  ابـستحم  اروجاـم  انیکتـسم  ـالیلذ  دـبعلا  نوکیل  شطعلا 

نیماضم زا  یضعب  هرخالا ). ایندلا و  یف  هنکـسملا  رقفلا و  لها  نم  کلذ  غلبم  هدش  ملعیل  لجالا  یلع  الیلد  لجاعلا  یف  هل  اظعاو  تاوهـشلا 
و دمحم . نب  قاحـسا  زا  هللادبعیبا  نب  دمحم  دمحم و  نب  یلع  و  دمحم . نب  هزمح  تیاور  دـننام  تسا ، هدـمآ  زین  رگید  یتایاور  رد  قوف 
رد - 5 مالسلاهیلع . اضرلایسوم  نب  یلع  زا  ناذاش  نب  لضف  و  هللادبعیبا . نب  دمحم  زا  لکوتم  نب  یـسوم  نب  دمحم  زا  سلاجم  باتک  رد 

اونیعتـسا هیآ و  ریـسفت  رد  هکناـنچ  تسا ، هدـش  دزـشوگ  هزور  جـئاتن  زا  یکی  زین  ربص  عوضوم  رگید  تاـیاور  تاـیاور و  نیمه  نیماـضم 
ماجنا يارب  ار  یمدآ  هدارا  نورد ، تینارون  هفاضا  هب  لمحت  نیا  و  تسا . هدـمآ  هولـص ) ربص و  هلیـسوب  دـیبلطب  يرای  و   ) هولـصلا ربصلاـب و 

دـیق و نیرتمک  نودـب  یتیعقوم  ره  رد  اهناکم و  اهنامز و  همه  رد  قلطم  عابـشا  هک  ار  یناویح  زیارغ  تاعقوت  دـیامنیم و  تیوقت  فیلاـکت 
بوخ هب  تالیامت  اهيوه و  هب  ار  یناسنا  تیصخش  هطلس  ناکما  دروآیم و  نیئاپ  دهاوخیم ، ار  لصا 

زا تسا . ام  ياهتفایرد  اهکرد و  زا  رتالاب  یلیخ  تسا ، هداهن  تعیدو  هب  ربص  هدـیدپ  رد  دـنوادخ  هک  یتمظعاـب  رارـسا  دـنکیم . تاـبثا  ي 
هجو اغتبا  اوربص  نیذـلا  و  - 1 تسا : شخب  تایح  هدـنزاس و  هداـعلاقوف  ربص )  ) ـالاو یحور  تلاـح  نیا  هک  دوشیم  مولعم  ریز  هیآ  دـنچ 

نم اهنولخدی و  ندع  تانج  رادلا . یبقع  مهل  کئلوا  هئیسلا  هنـسحلاب  نوردی  هینالع و  ارـس و  مهانقزر  امم  اوقفنا  هولـصلا و  اوماقا  مهبر و 
اب هک  نانآ  . ) رادلا یبقع  معنف  متربص  امب  مکیلع  مالـس  باب . لک  نم  مهیلع  نولخدی  هکئالملا  مهتایرذ و  مهجاوزا و  مهئابآ و  نم  حـلص 
اب دندومن و  قافنا  راکـشآ  ناهنپ و  میداد ، يزور  نانآ  يارب  هک  هچنآ  زا  دنتـشاد و  اپرب  ار  زامن  دـندرک و  ربص  ناشیادـخ  هب  برقت  بلط 

ناردپ و زا  یناسک  نانآ و  هک  تسا  ندـع  ياهغاب  يارـس  نآ  رد  تسا  اهناسنا  نیا  نآ  زا  ترخآ  يارـس  دـننکیم ، طقاس  ار  يدـب  یکین 
رب دورد  دنیوگیم ): ناگتفای  تاجن  نآ  هب  و   ) دنوشیم دراو  يرد  ره  زا  ناگتـشرف  و  دنوشیم ، لخاد  دنحلاص  هک  ناشدالوا  نارـسمه و 

نیا رد  هک  یناسک  نایابیکش و  يارب  سدقم  ناگتشرف  دورد  ترخآ ). يارس  تسا  وکین  هچ  دیدرک و  هک  یلمحت  ربص و  ربارب  رد  داب  امش 
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دندومن و لمحت  دنتخابن و  ار  دوخ  ذئاذل  ربارب  رد  دندرک و  ربص  اهیراوگان  دئادش و  لباقم  رد  ایند 
عوجلا و فوخلا و  نم  یـشب  مکنولبنل  و  - 2 نایابیکـش - رب  تسا  يدنوادخ  دورد  نیا ، زا  رتالاب  دـندیناسر . رمث  هب  ار  دوخ  ياهتیـصخش 

تاولـص مهیلع  کئلوا  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  اولاق  هبیـصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  نیرباصلا . رـشب  تارمثلا و  سفنالا و  لاومالا و  نم  صقن 
اههوـیم سوـفن و  لاوـما و  رد  یـشهاک  یگنـسرگ و  سرت و  زا  يزیچ  اـب  ار  امـش  اـم  هتبلا  و   ) نودـتهملا مه  کـئلوا  همحر و  مهبر و  نم 

نآ زا  ام  دـنیوگیم : درک  تباصا  نانآ  هب  یتبیـصم  یتقو  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  هدـب  هدژم  نارابدرب  هب  امربمایپ ) يا   ) مینکیم شیامزآ 
تیاده دنتـسه  نانآ  داب و  نانآ  هب  یتمحر  ناشراگدرورپ و  زا  یئاهدورد  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  میدرگیم . رب  وا  يوسب  ام  میئادـخ و 

و تسا . هدومرف  نایب  نایابیکش  صوصخم  ار  يدنوادخ  تایآ  زا  یتایآ  تفایرد  مهف و  هفیرش  تایآ  زا  یـضعب  رد  دنوادخ  - 3 ناگتفای ).
اقیقحت . ) روکـش رابـص  لکل  تایال  کلذ  یف  نا  هللا  مایاب  مهرکذ  رونلا و  یلا  تاـملظلا  نم  کـموق  جرخا  نا  اـنتایاب  یـسوم  انلـسرا  دـقل 

هب ار  نانآ  روایب و  نوریب  رون  يوسب  اهیکیرات  زا  ار  دوخ  موق  هک  میداد  روتـسد  وا  هب  و   ) میداتـسرف دوخ  تایآ  اـب  ار  مالـسلاهیلع  یـسوم 
ناق یهلا و  تایآ  اب  شتلاسر  تابثا  و  ع )  ) یسوم لاسرا  نایرج  نیا  رد  شاب ) رکذتم  هللامایا 

انرافـسا و نیب  دـعاب  انبر  اولاقف  رازگرکـش ) هدـننکربص و  ناـسنا  ره  يارب  تسا  یتاـیآ  میدرپس  وا  هب  وا  موق  لوقعم  تاـیح  يارب  هک  ینو 
ياهتمعن ناحبس  دنوادخ  هک   ) ابـس لها  . ) روکـش رباص  لکل  تایال  کلذ  یف  نا  قزمم  لک  مهانقزم  ثیداحا و  مهانلعجف  مهـسفنا  اوملظ 

راگدرورپ يا  دنتفگ : درک ) هولج  راوگان  نانآ  يارب  اهتمعن  نآ  دنتخادنا و  هار  اهیگماکدوخ  دـندرک و  اهنایغط  دوب  هداد  نانآ  هب  یناوارف 
یشالتم تدشب  ار  نانآ  میداد و  رارق  اهناتساد  رد  ار  اهنآ  ام  دندرک و  دوخ  هب  متـس  نانآ  زاسب و  رود  ار  ام  ياهدصقم  نایم  ياهتفاسم  ام ،

نللظیف حـیرلا  نکـسی  اشی  نا  رازگرکـش ). هدـننکربص و  ناسنا  ره  يارب  تسا  یتایآ  ناشطوقـس ) ءالتعا و  و   ) نویئبس نایرجرد  میتخاـس ،
رد تکرح  هب  ار  اهیتشک  نآ ، هلیـسوب  هک   ) ار داب  نآ  دهاوخب  دـنوادخ  رگا   ) روکـش رابـص  لکل  تایال  کلذ  یف  نا  هرهظ  یلع  دـکاور 
ره يارب  تسا  یتایآ  يدـنوادخ  تردـق  شیامن  نیا  رد  دـندرگیم و  فقوتم  ایرد  حطـس  رب  اـهیتشک  سپ  دزاـسیم ، نکاـس  دروآیم )
ایآ . ) روکـش رابـص  لـکل  تاـیال  کـلذ  یف  نا  هتاـیآ  نم  مکیریل  هللا  همعنب  رحبلا  یف  يرجت  کـلفلا  نا  رت  ملا  رازگرکـش ). هدـننکربص و 

دب ناشن  امش  يارب  ار  دوخ  زا  یتایآ  دنوادخ  ات  دتفایم  نایرج  هب  ایرد  رد  يدنوادخ  تمعن  هب  یتشک  هک  ياهدیدن 
تایعقاو تفایرد  كرد و  لماوع  زا  یکی  یئابیکـش  ربص و  رازگرکـش ). هدـننکربص و  ناـسنا  ره  يارب  تسا  یتاـیآ  ناـیرج  نیا  رد  دـه .

دوجوب یتینارون  نارابدرب  نایابیکـش و  يارب  هک  دـنکیم  دزـشوگ  ار  تقیقح  نیا  لماک  تحارـص  اب  قوف  هیآ  راهچ  دراد ؟ انعم  هچ  تسا ،
دید دـیاب  لاح  دـنمورحم . تینارون  نآ  زا  نارازگرکـش  نانآ و  زج  اـههیآ ) موهفم  رباـنب   ) هک دـننکیم  تفاـیرد  ار  یتاـیعقاو  هک  دـیآیم 

تینارون و ندـمآ  دوجوب  بجوم  هک  ربص  نآ  زا  دوصقم  هک  تسین  دـیدرت  ياج  ددرگ ؟ تفرعم  لماع  لمحت  ربص و  هک  دوشیم  هنوگچ 
راسهمشچ نتخاس  دماج  تایعقاو و  زا  رارف  تهجب  يرشب  طوقس  لماع  دوخ  هک  تسین  یناور  يزغم و  دوکر  نوکس و  ددرگیم ، تفرعم 
ندیشکرس تالیامت و  موجه  زغم و  هب  ساسایب  ياههشیدنا  تامهوت و  تالیخت و  دورو  زا  يریگولج  لمحت  دوصقم  هکلب  تسا ، تایح 

نآ دوش و  زاـب  نادـیم  ناور ، زغم و  يرهاـظ  حطـس  تشپ  ياـهتیلاعف  يارب  دوشیم  بجوم  هک  تسا  نورد  رد  سوه  اوه و  عوـنتم  جاوـما 
ردقنیا دیوگیم : يولوم  تسا . يدـنوادخ  رکذ  زا  شیب  ای  مک  اب  هارمه  ینورد  يالاو  تلاح  نیا  الومعم  دـتفیب و  نایرجب  بان  ياهتیلاعف 

يارب رگید  تلع  زاس  هدرـسفا  نیا  دیـشروخ  ار  رکذ  رازتها  رد  ار  رکف  درآ  رکذ  نک  رکذ  ور  دوش  دـماج  نوچ  رکف  نک  رکف  یقاب  میتفگ 
زورب

تـسا هداد  رارق  نیناوق  تیمهااب  فیدر  رد  ار  هجیتن  شـشوک و  نوناق  هک  تسیدـنوادخ  تیانع  لـمحت ، ربص و  هدـیدپ  زا  تفرعم  لـماع 
هلیـسوب ناسنا  هک  یملع  يزوریپ  یعیبط و  يزوریپ  زا  تسا  معا  رفظ  دیآ  رفظ  تبون  ربص  رثا  رب  دـنمیدق  ناتـسود  ود  ره  رفظ  ربص و  هک -

رد ردـص و  رون  غارچ و  دـمآ  ربص  هکناز  ربص  هب  هداد  ناشن  ار  ملاع  هلمج  دـیوگیم : يولوم  ددرگیم . هریچ  لـهج  نکناـینب  مصخ  رب  نآ 
تلع و زا  ندرک  لاوـس  رد  دـید و  مالـسلا  هیلع  هلآ و  اـنیبن و  یلع  دواد  ترـضح  تسد  رد  ار  نهآ  ندـش  مرن  هک  ناـمقل  ترـضح  ربـص 
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درکیم ز واک  دـید  افـص  زا  دواد  يوس  نامقل  تفر  دـیوگیم : نینچ  دومرف ، وگزاب  ربمایپ  نآ  دوخ  اـت  دادـن  جرخ  هب  باتـش  نآ  یگنوگچ 
شـساوسو دنامیم و  بجع  رد  دوب  هدید  مک  وا  دارز  تعنـص  دنلب  هاش  نآ  دالوپ  نهآ و  دـنکفیمرد ز  رگدـمه  اب  ار  هلمج  اههقلح  نهآ 

ربهر رتوز  دوصقم  اب  ربص  تسا  رتیلوا  ربص  تفگ  دوخ  اب  زاب  وتب ؟ وت  هقلح  يزاـسیم ز  هچ  هک  وا  زا  مسرپ  او  دوب  دـیاش  هچ  نیاـک  دوزف 
ندـل نم  لقع  هب  نک  ارادـم  شوخ  نک  ربص  لهاج  ياهتـسایس  اب  دوب  رتنارپ  هلمج  زا  ربص  غرم  دوش  تفـشک  رتدوز  یـسرپن  نوچ  تسا 

توفص آ ار  میهاربا  دورمن  شتآ  تسیلد  اج  ره  دنکیم  یفاص  ربص  تسیلج  ار  نالها  لهاان  اب  ربص 
تآرم لقیـص  دش  ار  حون  حون  ربص  نایحون و  رفک  روج و  قبـس  دبای  همه  رب  ناکین  وچ  ات  قح  درم  دهدب  درمان  اب  ربص  الج  رد  دـمآ  هنیی 

.( دـیوشیم هاـنگ  یفتنم و  ار  رقف  نآ  رد  هرمع  هللا و  تیب  جـح  و   ) بنذـلا ناـضحری  رقفلا و  ناـیفنی  اـمهناف  هراـمتعا  تیبلا و  جـح  حور و 
داعبا همه  نآ  ياراد  جح ، دننام  یتدابع  چیه  مالـسا  سدقم  نید  رد  فیلاکت  زا  یعاونا  ساسحا  هدـنناسر  تیلعف  هب  جـح  گرزب  تدابع 

جح لمع  يارب  املسم  هک  تسا  یلام  فیلکت  - 1 هلمج : نآ  زا  دشابیمن . دیامنیم ، عابـشا  ار  فیلکت  زا  یعون  ساسحا  کیره  هک  یعونتم 
نآ زا  تسد  فیلکت  ماجنا  هار  رد  دـسریم و  ایند  لانم  لام و  اب  طاـبترا  يدازآ  هلحرمب  هک  تسا  فیلکت  نیا  يادا  اـب  ناـسنا  دراد . دوجو 

دنورب ناناملسم  هک  دوب  نیا  هب  رصحنم  طقف  جح  لامعا  رگا  تفگ : ناوتیم  مارحا . سابل  مانب  هداس  رایسب  كاشوپ  ود  مارحا  - 2 درادیمرب .
لامعا زا  کی  ره  هکنیا  هب  دسر  هچ  دوب  هدنزومآ  رایـسب  تکرح  کی  دوخ  دننک ، یگدنز  هداس  سابل  نآ  اب  هکم  رد  زور  دنچ  هکم و  رد 

: دراد دوجو  ینعمرپ  رایـسب  هداس  سابل  نآ  ندیـشوپ  رد  تیمهااب  یلیخ  هجیتن  ود  هکنیا  حیـضوت  هناگادـج . تسا  یتیبرت  لماع  دوخ  جـح 
هداس پ كاشوپ  نیا  دنکیم و  ادج  ناسنا  شردارب  زا  ار  ناسنا  هک  یگتخاس  تاصخشت  ياغلا  مکی - هجیتن 

هنوگچیه رد  هک  دروآیم  دوـجوب  تیعمج  رازه  اهدـص  ترثـک  رد  تدـحو  ندـمآ  دوـجوب  هجیتـن  رد  یلـالج  تمـشح و  ناـنچ  ینعمر 
نآ زا  هللاتیب  تراـیز  رد  هک  ار  یحور  تلاـح  نآ  مسیوـنیم ، ار  تاـملک  نیا  هک  عـقوم  نـیا  رد  دوـشیمن . هدـید  یعمجهتـسد  تـکرح 

نامز نآ  رد  هیلع  هللاهمحر  یناهفصا  يافص  میکح  زا  هک  ار  تایبا  نامه  منکیم و  دوهـش  دوخ  رد  مدوب ، هدرک  تفایرد  لالج  تمـشح و 
ریغ دـید  رد  نم  مدز  اپ  توکلم  کلم و  مامت  رـسب  نم  مدز  افـص  زا  مد  هک  مد  نآ  تدـحو  ناوخ  رـس  مروآیم : اجنیا  رد  مدوب ، هدـناوخ 
مدز ایربک  رد  ات  مدز  رد  رازه  هب  میاپ  دیسر  مرح  هب  میاج  دوب  رید  رد  نم  مدز  الویم  هک  متسم  رای  يوبس  متسکش ز  نتـشیوخ  تب  متـسب 

هگشیپ رد  دوهش  ملع  مداهن  مدق  هگراب  رد  دوجو  مدق  نم  مدز  اهشقن  هچ  هک  رواب  دومن  ناوتن  یلویه  هدیرج  ترثک ز  شقن  کح  یپ  نم 
فیرـش رایـسب  ساسحا  ندیـشوج  مود - هجیتن  نم  مدز  ایروب  هب  هتـسر  تنطلـس  طاسب  قئاقح ز  تنج  قربتـسا  ياهـشرف  یپ  نم  مدز  ادخ 

هب تـالیخت  یبـسن و  دودـحم و  ذـئاذل  تاراـبتعا و  دادرارق و  فرط  زا  يزور  دـنچ  هک  تسا  یتیراـع  قئـالع  زا  رظن  عـطق  يرگننورد و 
شیپ ار  اـنف  هار  تخاـس ، کلهتـسم  ار  یمدآ  حور  ناور و  زغم و  میظع  رایـسب  ياههیامرـس  هکنآ  زا  سپ  دبـسچیم و  یمدآ  تیدوـجوم 

گیم
. ددرگیم دـیدپان  تشاذـگ ، ياجرب  ار  ياهلافت  هچ  یناسنا  مانب  یلاع  رایـسب  دوجوم  کی  زا  هک  درگنب  شرـس  تشپ  هب  هکنیا  نودـب  دری و 

تـسا عقوم  نآ  رد  دوشیم و  رکذـتم  ار  نتفر  ایند  نیا  زا  اهنت  ندـمآ و  ایند  نیا  هب  اهنت  دای  هب  یبوخب  ددـنبیم ، ار  مارحا  هکیلاح  رد  یمدآ 
هکنیا نودـب  ام  تسا ) عامتجا  هدـش  هتخاس  اقلطم  درف  : ) دـیوگیم هک  دربیم  یپ  یئاههفـسلف  ندوب  یعنـصت  معط  هب  يدودـح  ات  ناسنا  هک 

مینکیم و دـیکات  زین  درف  تیوه  تلاـصا  رب  میهدـب ، رارق  دـیدرت  دروم  درف  یعاـمتجا  دـعب  رد  ار  نآ  تلاـصا  عاـمتجا و  ریثاـت  تلاـخد و 
تلاصا ناسنا  هک  یقیقح  تالاح  اهدص  هفاضا  هب  هک  دنوش  هجوتم  دیاب  دـنیامیپیم ، طارفا  هار  عامتجا  قلطم  تلاصا  رد  هکنانآ  میئوگیم :
دوریم نوریب  ایند  نیا  زا  اـهنت  دوشیم و  اـیند  نیا  دراو  اـهنت  یناـسنا  ره  مـالآ ، ذـئاذل و  دـننام  دـباییمرد ، اـهنآ  رد  ار  دوخ  يدرف  تیوه 

هدب نمب  ار  تدرد  هقیقد  کی  هک  دیوگب  يرامیب  هب  ناتسرامیب و  هب  دورب  عامتجا  مدرم  زا  یکی  یتح  هک  تسا  هدشن  هدهاشم  مه  نونکات 
رد هک  دیامنیم  يزیگناتفگش  رایسب  راک  مارحا  سابل  هصالخ ، مشکب !!! ارت  درد  ماهتخاس ، ارت  هک  متـسه  عامتجا  زا  یئزج  کی  هک  نم  ات 

دنک تولخ  نتشیوخ  اب  یتاظحل  هک  دنکیم  مخ  نتشیوخ  رابیوج  يور  هب  ار  ناسنا  هک  لاح  نیع 
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هدنرورپ ادخ  نآ  زا  نم  گرم  یگدنز و  نم و  تدابع  زامن و  اقیقحت   ) نیملاعلا بر  یتامم هللا  يایحم و  یکـسن و  یتولـص و  نا  يانعم  و 
لاثم رب  هک - دنهفب  یگمه  ات  دیامنیم  رادیب  اهناسنا  رد  ار  یعمج  حور  مارحا  سابل  نیمه  لاح  نیمه  رد  دـبایرد ، اعقاو  ار  تسا ). نایملاع 

زا سپ  دناهدمآ و  ایندب  نادکاخ  نیا  رد  هک  یمدرم  همه  رگا  هک  رازه  اهدص  رد  اهنت  هن  ناشداب  دشاب  هدروآ  ددـع  رد  ناشدادـعا  اهجوم 
نامه زا  شیب  زاب  دنوش  عمج  هللاتیب )  ) سدقم ناکم  نآ  رد  ینعی  تیاهنیب ، هب  باذجنا  هراظن و  هاگدصر  نآ  رد  دـمآ ، دـنهاوخ  مه  نیا 

، دـیآرب لد  زا  اـعقاو  هملک  نیا  رگا  هک  نم ، يادـخ  يا  ارت  توـعد  منکیم  تباـجا  ینعی  کـیبل - - 3 دنـشوپب . دـنناوتیمن  ار  هداس  كاشوپ 
رتالاب یفرش  دناهتفرگ ، رارق  يدنوادخ  توعد  دروم  هک  یناسک  ایآ  تسا . هتشگ  هدنب  نآ  هجوتم  اعقاو  مه  ادخ  زا  توعد  هک  تسا  یعطق 
نامگ زگره  دنیآ !؟ لئان  وا  غورف  تمظع و  دوهش  هب  دنوش و  رضاح  وا  هاگشیپ  رد  هک  تسا  هتساوخ  ار  نانآ  ادخ  هک  دنراد  غارـس  نیا  زا 

امش لد  رد  ینعمرپ  شزرل  یعون  هک  دیدرک  ساسحا  رگا  دیروآرب - لد  قامعا  زا  ار  کیبل  ناحبس  دنوادخ  توعد  نودب  امش  هک  دیربم 
نآ ا ءازجا  همه  اریز  نآ ، نایاپ  ات  گرزب  رایسب  لمع  نیا  زاغآ  زا  تین  رد  صالخا  - 4 دمآ . دوجوب 

رد صالخا  هرابرد  تسا . ادخ  هب  هجوت  برقت و  اهنآ  يالعا  تمکح  ددـنویپیم و  عوقوب  یهلا  هاگراب  رد  روضح  رد  رکذ ، لمع و  زا  مع 
ناوتیم هک  تسا  هدـش  حرطم  بلاطم  نیرتیلاع  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  رگید  نینموملاریما و  نانخـس  رـساترس  رد  نآرق و  رد  لمع 

زا سپ  هک  يروما  ددـعتم - يروما  باـکترا  زا  يراددوـخ  - 5 دـیامنیم . یفرعم  لمع  حور  ار  صـالخا  صاـخ  يوحنب  اـهنآ  همه  تفگ :
ار 20 مارحا  كورت  مالسالاعیارش  باتک  رد  یلحققحم  تسا . فالتخا  دروم  ءاهقف  دزن  رد  دریگب  رارق  يراددوخ  دروم  دیاب  مارحا  نتسب 

كرت دیاب  مارحا  لاح  رد  هک  تامرحم  نآ  لاحرهب ، تسا . هدش  هدرمش  ات  هرصبتلا 14  عفانلا و  باتک  رد  ءاهقف 18 و  زا  یضعب  درامشیم .
اهر يدام  ذـئاذل  یعیبط و  قئـالع  زا  ار  وا  يرادـقم  اـهنآ  كرت  اـب  ددـنویپیم و  تاـیدام  هداـم و  ملاـعب  ار  ناـسنا  يوحنب ، کـی  ره  دوش 

ار دوخ  دیوشیم و  دراو  مارحلادجـسم  رد  زا  هک  یتقو  ایآ  - 6 دزاسیم . قفوم  نآ  تینارون  حور و  تمظع  درجت و  ساـسحا  هب  دـیامنیم و 
، توکلم ياضف  رد  زاورپ  ناگتخوسلد  ءایلوا و  ءایصوا و  ءایبنا و  نارازه  نونکات  هدش و  انب  یهلا  روتـسد  اب  هک  دینیبیم  ياهناخ  يورایور 

تخادرپ زاین  زار و  هب  دوخ  يادخ  اب  هدومن و  جورع  يدنوادخ  هاگراب  هب  دناهتشگ و  نآ  رود  ناهد  رد  بر  ای  رکذ 
رد ار  نآ  هنادهعتم  ماجنا  فیلکت و  ساسحا  تمظع  مارحلا ، هللاتیب  هب  فرشت  عقاوم  رد  ایآ  - 7 دیتسه ؟ یتیعقوم  هچ  رد  هک  دینادیم  دناه 

هتفرگ رب  رد  ار  تیب  هک  دودحم  طیحم  نآ  هک  دینادیم  چیه  ایآ  دـیاهدومن ؟ كرد  هدـش ، هدـیچ  مهیور  گنـس  دـنچ  رود  هب  فاوط  عقوم 
نتـشیوخ نورد  راسهمـشچ  هب  هاگنآ  تسا و  هدرب  الاب  عفترم  هلق  نیرتعفترم  ات  ار  اهنآ  تسا و  هداد  مدآ  دـالوا  هب  یئاهـسرد  هچ  نونکاـت 

زا دعب  ناه  هلق  زارف  مدرب  ارت  نم  هک - دنونشیم  ارنآ  یقیقح  جاجح  طقف  هک  تسا  مارحلا  هللاتیب  یمئاد  همزمز  نیا  تسا - هدرک  مخ  ناش 
تکرح نتشیوخ ، ندرک  شومارف  اب  یتح  يزیچ  هب  هجوت  نودب  هورم  افـص و  نیبام  رد  وپاکت  تکرح و  ناوخب 8 - دوخ  نورد  زا  وت  نآ 

رد شیاین  تافرع و  يارحص  رد  فوقو  - 9 دنکیم . مسجم  تسین  يزیچ  چیه  سک و  چیه  هجوتم  یـسک  چیه  هک  ار  تمایق  تاصرع  رد 
ناکم نآ  رد  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  نادیهـش  رورـس  هک  ياهفرع  ياعد  نیماضم  افـص . صولخ و  اب  ماوت  بلق  قامعا  زا  نآ ،

هدرک و رارقرب  طابترا  شراگدرورپ  اب  دناوتیم  هنوگچ  یبوبر ، هاگراب  هب  باذجنا  قاتـشم  هدنب  هک  دنامهفیم  تسا ، هدناوخ  یهلا  سدـقم 
مارحلارعشم ياضف  ندوب  یتوکلم  تمظع و  مارحلارعشم ، رد  یهاگنابش  فوقو  - 10 دورورف . قلطم  ضایف  نآ  تابذج  رد 

هدوب و رادـیب  هشیمه  ار  رمع  هیقب  هک  تسا  یفاک  هجیتن  نیا  مارحلارعـشم ، نارادـیب  بش  يارب  هدـید ) هک  سکنآ  دـنادیم و  ادـخ   ) طقف ار 
نآ رادید  دراد . یگنارکیب  زا  یشیامن  نیرتیلاع  هک  ددرگیم  رادیدپ  یقفا  ناهاگآ  يارب  اجنآ  تفرگ . دهاوخن  ارنانآ  غارس  تلفغ  باوخ 

یئاههیاس حابـشا و  هب  لدبم ، ار  اهنآ  هک  دزاسیم  مرن  دزادنایم و  تنوشخ  زا  ار  تایدام  هدام و  ملاع  نینهآ  ياههقلح  نانچ  یتوکلم  قفا 
ياهشیاین تسا . یهلا  توکلم  يالعا  ياههلق  هب  راـیتخا  دوعـص  يارب  ياهلپ  اـهنآ  زا  کـی  ره  یئوگ  هک  دـیامنیم  يریجنز  ياـههقلح  زا 

هیلا انا  انا هللا و  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  دهدب و  رـس  دناوتیم  یکاخ  يارـس  نیا  رد  هک  تسا  حور  يدبا  ياههمزمز  مارحلارعـشم ، یهاگنابش 
ماجنا ار  ینابرق  لمع  مالـسلاهیلع  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ایبنالاوبا  زا  يوریپ  هب  دـیوشیم ، ینم  دراو  - 11 دـیامن . تفایرد  كرد و  نوعجار 
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ياـپ زا  ار  رادـناج  نیا  نـم  هـک  تـست  روتـسدب  گرم ، یگدـنز و  قلاـخ  دـنوادخ  يا  هـک  دـیربیم  یناـبرق  عـقوم  رد  ار  ادـخ  ماـن  دـیهدب 
ناویح هک  دنک  میلعت  دناوتیم  ینابرق  نیا  متشادن . ار  يرادناج  چیه  نوخ  زا  ياهرطق  نتخیر  تارج  نم  دوبن ، وت  روتسد  رگا  مروآیمرد و 

ارمج یمر  اب  - 12 دهدیم . تسد  زا  یناسنا  یحور  لامک  ءالتعا و  هار  ردار  دوخ  ناج 
ار سفن  تب  دیناشنن و  دوخ  ياجب  ار  ینورد  هراما  سفن  رگا  هک  تسا  ینیقی  دیئامنیم . رود  دوخ  زا  ار  یهلا  هاگرد  زا  دورطم  ناطیـش  ت ،

نورب مصخ  زا  وت  هدرک  زیت  رجنخ  هناخ  يودع  رعاش - نآ  لوق  هب  درک و  دیهاوخن  ادـیپ  تاجن  ینوریب  ناطیـش  تسد  زا  دـینکن ، راسگنس 
دنیایب و هک  دنکیم  هیهت  اهنآ  يارب  یشلاب  دزاسیم ، هدامآ  ینوریب  ياهتب  ناطیش و  دورو  يارب  ار  نورد  هک  تسا  سفن  تب  نیا  هدرک  زیهرپ 
زا يدادـعت  لاس  ره  رگا  هک  جـح  لامعا  ياهتمکح  زا  ياهنومن  دوب  نیا  دـنریگب . تسدـب  ار  نورد  یئاورنامرف  دـننک و  هیکت  شلاب  نآ  هب 

یئانثتسا دارفا  زج  هک  اغیرد  یلو  دنیامن ، حالصا  دنناوتیم  ار  دوخ  عماوج  دندرگرب ، دنوش و  رادروخرب  اهتمکح  نآ  زا  اعقاو  ناملسم  مدرم 
عابـشا يارب  ياهلیـسو  ار  یلماـکت  یناـحور و  رفـس  نیا  هکلب  دـننکیمن ، هدافتـسا  اـهتمکح  نآ  زا  اـهنت  هن  گرزب ، رایـسب  ناوراـک  نـیا  زا 

نبای دـیوگیم : وا  هب  جاجح  زا  یکی  هکم  رد  یتقو  هک  تسا  موصعم  ماـما  زا  تیاور  نیا  دـننکیم . ذاـختا  دوخ  هناـحیقو  ياـه  یهاوخدوخ 
!؟ حیجحلا لقا  حیجعلا و  رثکا  ام  دومرف : خساپ  رد  ترضح  جاجح )؟ تسا  ناوارف  ردق  هچ  ربمایپ ، دنزرف  يا  ( ؟ جیجحلا رثکا  ام  هللا  لوسر 

ههفسلف نیرتیساسا  زا  یکی  - 13 هدننکجح )! تسا  كدنا  هدننزدایرف و  تسا  ناوارف  ردقچ  )
نیا هک  تسا  ینالوط  رایسب  ياهتدم  و  رگیدمه : تالاح  عاضوا و  زا  ناناملسم  عالطا  زا  تسترابع  جح  تمظعاب  رایـسب  لمع  فادها  ا و 

ود نیبام  طابترا  يرارقرب  زا  هک  دراد  دوجو  دنمورین  رایـسب  لماوع  یئوگ  و  تسا . هدش  كورتم  هتفر و  اهدای  زا  یمظع  تمکح  فده و 
ینـشور و بجوم  راکنیا  دوش و  رارقرب  یـسایس  یعامتجا و  ياهوگتفگ  ثحب و  ادابم  هک  دروآیم  لـمعب  يدـج  تعناـمم  ملـسم  ناـسنا 

اریز  ) بنذلا ناضحری  رقفلا و  نایفنی  امهناف  دیامرفیم : هرمع  جح و  تمکح  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هکنیا  ددرگ !!! نانآ  یهاگآ 
زا سدقم  نیمزرـس  نآ  رد  ناناملـسم  هک  تسا  جح  یعامتجا  هبنج  هب  طوبرم  دیوشیم ) ار  هانگ  یفتنم و  ار  یتسدگنت  رقف و  هرمع  جـح و 
رد دوشیم  بجوم  هک  تسا  رگیدمه  یـسایس  ياهیراوگان  يداصتقا و  ياهدرد  زا  عالطا  اب  دـندرگیم و  علطم  رگیدـمه  تالاح  عاضوا و 

لوبق دروم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  كرابم  تیاور  نیا  اریز  دنیآرب ، اهیناماسبان  اهیراوگان و  اهدرد و  نآ  عفر  ددـص 
هب یتیمها  دروآرب و  باوخ  زا  رس  يدادماب  هک  سک  ره   ) ملسمب سیلف  نیملسملا  روماب  متهی  مل  حبصا و  نم  هک  تسا  نیملـسم  قرف  همه 

لام ر محر  هلص  و   ) لجالا یف  هاسنم  لاملا و  یف  هارثم  هناف  محرلا  هلص  و  تسین ) ناملسم  دهدن  ناناملسم  روما 
زا یکی  هک  دیاهدینـش  امتح  دـینک . عورـش  ماحرا  هلـص  زا  یگناگیبدوخزا  يرامیب  عفد  يارب  دزادـنایم ). ریخاـت  هب  ار  لـجا  دـیازفایم و  ا 

؟ دراد ینعم  هچ  یگناـگیبدوخزا  تـسا . یگناـگیبدوخزا )  ) موـش ماـن  مـینکیم ، یگدـنز  نآ  رد  اـم  هـک  نرق  نـیا  بساـنم  رایـسب  ياـهمان 
!؟ ددرگیم هناگیب  مه  نتـشیوخ  زا  ناسنا  رگم  دـشابیم . نتـشیوخ  زا  ناسنا  ندـش  هناگیب  دـیآیمرب ، روبزم  هملک  ود  رهاظ  زا  هک  هنوگنامه 

دیدید هک  یتقو  دیاهدش . هناگیب  نتشیوخ  زا  هک  دینادب  دهدیمن  ار  تایح  ذیذل  رایـسب  معط  امـش  يارب  یگدنز  دیدید  هک  عقوم  ره  يرآ ،
ناتخرد اهراوید و  هب  ناتهاگن  اب  یقرف  اهناسنا  هب  ناتهاگن  تسا و  هدیکـشخ  نارگید  هرابرد  امـش  یناـسنا  تاـساسحا  یناـسنا و  فطاوع 

يرورض و قئاقح  رد  لقعت  هشیدنا و  زا  دیدید  هک  ماگنه  نآ  رد  و  تسا . هدش  عورش  امـش  رد  یگناگیبدوخزا  يرامیب  هک  دینادب  درادن ،
هب ار  امـش  یتسه  یگناگیبدوخزا  يرامیب  هک  دیـشاب  هتـشاد  نیقی  دیرادن ، یگتـسیاب  تذل و  ساسحا  يونعم  تایح  یعیبط و  تایح  دیفم 

دیزادرپب نتـشیوخ  یـسررب  هب  اروف  تسا ، هتـشگ  شوماخ  امـش  نورد  رد  فیلکت  ساسحا  ياههلعـش  هک  دـیدید  رگا  تسا . هتفرگ  يزاب 
ترا تلع ، نودب  دیدید  هک  یتقو  نینچمه  تسا . هدناشک  دوکر  هب  ار  امش  ناور  زغم و  یگناگیب  دوخ  زا  يرامیب  هک  دید  دیهاوخ 

يرامیب هدرک و  ار  دوخ  راک  یگناگیب  دوخ  زا  يرامیب  هک  دینادب  تسا ، هدییارگ  يدرس  هب  ور  رود  کیدزن و  نادنواشیوخ  اب  امش  تاطاب 
ود نیا  سپس  تسا و  هدروآ  ناغمرا  هب  امـش  يارب  تسا ، ماحرا  هلـص  عطق  نامه  هک  ار  دوخ )  ) تیـصخش هزوح  زا  یگناگیب  مانب  يرگید 

ار سردوز  گرم  يدـنمزاین و  دـننام  راوگان  یجئاتن  دروآیم و  لابندـب  تسا  ناسنا  زا  یگناگیب  شمان  هک  ار  یموس  يراـمیب  یگناـگیب ،
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هدروآ لمعب  یتسود  ناسنا  هرابرد  هک  دیدش  يدـیکات  اب  و  دراد ، ماحرا  هلـص  هرابرد  هک  دـیدش  يدـیکات  اب  مالـسا  ایآ  دروآیم . لابندـب 
لامک اب  تسا . نینچ  اعطق  تسین ؟ نتـشیوخ  زا  یگناگیب  اـهناسنا و  اـیند و  زا  ناـسنا  یگناـگیب  تبرغ و  ندرک  نکهشیر  شروظنم  تسا ،

، دـشیدنیب اهیگناگیب  عاونا  ياهیراوگان  اـهدرد و  هراـچ  هراـبرد  دـهاوخب  هک  یبتکم  ره  رکفتم و  ره  تفگ : ناوتیم  تیعطاـق  تحارص و 
شنتـشیوخ ناسنا و  نیبام  و  دنزاسب ، انـشآ  نتـشیوخ  دوخ  اب  ار  ناسنا  دـنک و  ادـیپ  ار  ناسنا  دوخ  تسخن  هک  درادـن  نیا  زج  یهار  چـیه 

رفکت اهناف  رـسلا  هقدـص  و  تسا . هدـنامن  يرثا  نیرتمک  اهیگناگیب  عاونا  همه  نآ  زا  هک  دـید  دـنهاوخ  عقومنآ  رد  دـیامن ، رارقرب  یحلص 
هک ك یناهنپ  هقدص  و  . ) ناوهلا عراصم  یقت  اهناف  فورعملا  عیانص  و  ءوسلا ، هتیم  عفدت  اهناف  هینالعلا  هقدص  هئیطخلا و 

يریگولج اهیتسپ  رد  طوقـس  زا  هک  وکین  ياهراک  ماجنا  دـیامنیم و  عفد  ار  تخـس  تشز و  گرم  هک  راکـشآ  هقدـص  تسا و  هانگ  هراف 
رکف هب  هراومه  دنتـسه ، یلک  سفن  کی  رد  عامتجا  هتـسیاش  هک  یئاهدوخ  همه  یلاع  دوخ  ریگارف  یلاع  دوخ  کـی  تفاـیرد  اـب  دـنکیم ).

رد هک  تسا  تایح  هدـنزاس  نوناق  نیمه  رگیدـمه  هب  ناـیمدآ  ياـهناج  یگتـسویپ  لـئالد  نیرتمهم  زا  یکی  دوب . یهاوخ  نارگید  دوخ و 
ریگارف یلاع  دوخ  کی  تفایرد  موزل  زا  تسترابع  هک  هدـعاق  نیا  دوشیم . هدـهاشم  ثیداحا  زا  ربتعم  یعباـنم  رد  دـیجم و  نآرق  زا  یتاـیآ 

ناسحا و قافنا و  ره  دـیامرفیم : هک  تسا  یتایآ  نآ  همه  حیرـص  لولدـم  دنتـسه  یلک  سفن  کی  رد  عامتجا  هتـسیاش  هک  یئاهدوخ  همه 
هب يزاین  هک  تسا  ناوارف  دروم  نیا  رد  ینآرق  تاـیآ  يردـقب  ددرگیمرب . وت  دوخ  هب  نآ  هجیتن  یئاـمن ، اـهناسنا  هب  هک  یئوکین  شـشخب و 

ارس و مهانقزر  امم  هولـصلا  اوماقا  هللا و  باتک  نولتی  نیذلا  نا  میوشیم - رکذتم  ار  ریز  تایآ  هنومن  ناونعب  طقف  تسین . اهنآ  کیاکی  رکذ 
میاهدرک يزور  اهنآ  هب  هک  هچنآ  زا  هتـشاد و  اپرب  ار  زامن  دننکیم و  توالت  ار  یهلا  باتک  هک  یناسک  اقح   ) روبت نل  هراجت  نوجری  هینالع 

سفنالف ریخ  نم  اوقفنت  ام  و  دوریمن ). نیب  زا  نآ ) دوس   ) هک دنراد  یتراجت  دیما  نانآ  دننکیم  قافنا  راکشآ  ناهنپ و 
ادخ هار  رد  هک  ار  يزیچ  ره  و   ) مکیلا فوی  ریخ  نم  اوقفنت  ام  و  تسا ). امـش  دوخ  يارب  نآ  ریخ  دینک ، قافنا  هک  ار  دـیفم  يزیچ  ره   ) مک

ناتدوخ يارب  دینک ) یئوکین   ) دینک ناسحا  رگا   ) مکـسفنال متنـسحا  متنـسحا  نا  یلک  روطب  و  دیـسر ). دهاوخ  امـش  دوخ  هب  دـینک ، قافنا 
ياجب ماحرا  هلـص  رگا  دیامرفیم : میئامنیم ، ریـسفت  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  یتالمج  رد  دـیاهدومن ).) یئوکین   ) دـیاهدومن ناسحا 

ینک ناسحا  اراکـشآ  رگا  تسا و  وت  ناهانگ  هرافک  یئامن  ناسحا  هنایفخم  رگا  دوشیم . هدوزفا  وت  تاناکما  رب  ینالوط و  وت  رمع  يروایب ،
هدـننکناسحا و دوخب  اهناسنا  رگید  هب  یئوکین  ناـسحا و  ره  هجیتن  هکنیا  نومـضم و  نیا  دوب . یهاوخ  ناـما  رد  تخـس  تشز و  گرم  زا 
هب ناوتیم  یتـقد  كدـنا  اـب  و  دـشابیم . رتاوت  دـح  زا  شیب  تفگ : ناوتیم  هکیروطب  تسا  ناوارف  رایـسب  ددرگیمرب  یئوـکین  هدـنهدماجنا 

روـبزم هدـعاق  تاـبثا  رد  هک  ناوارف  رایـسب  تاـیاور  تاـیآ و  هفاـضاب  دوـمن . داـقتعا  میدروآ  ثحبم  نیا  ناوـنع  رد  هک  ياهدـعاق  تیعقاو 
دروم يرـشب  عماوج  تایبدا  همه  رد  هک  تسا  هدعاق  نیمه  توبث  يایوگ  دهاش  خیرات ، دادتما  رد  رمتـسم  براجت  تادـهاشم و  میدروآ ،

يوس م ادن  ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  هک - دناسریم  نینچ  رمتسم و  براجت  تادهاشم و  تسا . دانتسا 
هب مولظم  لد  هآ  يزیربت ) بئاص   ) ار نامک  ناغف  لد  زا  دزیخ  هناشن  زا  شیپ  دباین  ناما  ملاظ  مولظم  هآ  ریت  زا  يولوم )  ) ادص ار  اهادن  دیآ  ا 

مدزن ار  سک  هناخ  رد  تقویب  هک  نم  درآیم ! ارچ  يور  نم  هناخ  رب  لیـس  يزیربت ) بئاص   ) دنک زیت  ار  هدـنرب  دربن  دوخ  رگ  دـنام  ناهوس 
هک ناشنب  یتسود  تخرد  يزیربت ) بئاص   ) ام هشیـش  دوب  تافاکم  گنـس  زا  نمیا  مدزن  ناشیرپ  ياهلد  هشیـش  رب  گنـس  يزیربت ) بئاص  )
رس نادندب  تفرگب  دش و  ناریح  هداتف  هتشک  یکی  دید  یهرب  یسیع  ظفاح )  ) درآ رامـشیب  جنر  هک  نکرب  ینمـشد  لاهن  درآ  رابب  لد  ماک 

سک ات  سک  نتفوک  رد  هب  هجنر  نکم  تشگنا  تشک  ارت  هکنآ  دوش  هتشک  اجک  زاب  ات  راز  يدش  هتـشک  ات  یتشک  ار  هک  وت  اتفگ  تشگنا 
تـسا زارد  راگدای  دوب  یکین  هک  هب  نامه  رادـیاپ  دـب  کـین و  یمه  دـشابن  ورـسخ ) رـصان  هب  بوسنم   ) تشم تنتفوک  رد  هب  هجنر  دـنکن 

تدیامن یکین  وچ  تروخ  ردنا  دشاب  يدـب  ار  يدـب  ترب  دـیآ  یکین  ینک  یکین  وچ  يدرخب  رگا  نک  یئوکین  همه  يدـب  رب  کلف  تسد 
هک نتـسارآ  نت  دیابب  یکین  هب  دب  مان  ناهج  ردنا  ددرگ  دب  دب ز  ماجرف  هب  ینیب  هک  دب  نکم  يامن  یکین  زین  یـسک  ره  اب  وت  يادخ  ناهیک 

ردن يدب  زج  ینک  دب  رگو  نتساوخ  سک  دیاشن ز  یکین 
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هحفص 296. ات  هحفص 251  زا  دلجم 17  هب  دیئامرف  هعجارم  ثحبم  نیا  لیمکت  يارب  یسودرف )  ) يونغن نامداش  ناهج  رد  یبش  يو 
هحفص 127] ]

زا رتالاب  یمدآ  حور  يارب  یتمظع  هچ  تسا ). رکذ  نیرتهب  هک  دـینک  تکرح  يدـنوادخ  رکذ  رد  . ) رکذـلا نسحا  هناف  هللا  رکذ  یف  اوضیفا 
تسد ز دهد  هک  یلاح  دـنکف  وسکی  مه  ار  ناهج  تاذـل  ارم  وت  دایز  تسپ  مغ  هیام  يو  ارم  وت  دای  تسم ز  ناج  لبلب  يا  ندوب  ادـخ  دایب 
داقتعا و - 1 هلمجنآ - زا  دراد . دوجو  نوگانوگ  یلماوع  فلتخم و  ياهفدـه  اههزیگنا و  ندوب ، وا  دایب  يدـنوادخ و  رکذ  يارب  ارم  وت  دای 

رکذ لباق  ار  رگید  زیچ  چیه  دشاب ، هدروآ  نامیا  ادخ  هب  اعقاو  یسک  رگا  تسا . سدقا  تاذ  نآ  یمئاد  رکذ  مزلتسم  ادخ  هب  حیحـص  نامیا 
هک هن  یسک  هب  لد  ور  دوبر  وت  مشچ  رود  شکلف ز  دهاوخ  دومن  يور  ارت  هک  شکلد  تروص  ره  اریز  تفای . دهاوخن  لاعتم  دنوادخ  زج 

هولج يارب  یئاج  لد  نآ  دومن ، یلجت  یـسک  لد  رد  ادـخ  هک  یتقو  تسا  یهیدـب  دوب  دـهاوخ  وت و  اـب  هشیمه  تسا  هدوب  دوجو  راوطا  رد 
هجوتم ار  ناسنا  هاگیب  هاگ و  دوشیم و  ریگیاج  ناسنا  نورد  رد  يویند  تازایتما  همهنآ  هک  دینک  لایخ  رگا  و  تشاد . دهاوخن  يزیچ  جـیه 
دوشیم ریگیاج  بایادـخ  ناسنا  نورد  رد  هچنآ  هک  تسنیا  شخـساپ  دـشابیم ، زین  ادـخ  دایب  هکنیا  اب  دـتفایم  اهنآ  داـیب  وا  دزاـسیم و  دوخ 

اهتروص هکلب  تسین ، دننک  بلج  دوخب  ار  وا  نامیا  هک  یئاهدوبعم  ناونعب  زگره 
زغم رد  یملع  دـعاوق  هک  هنوگنامه  دـشابیم ، زاین  دروم  تایح  فلتخم  داعبا  میظنت  رد  هک  تسا  رازبا  لـئاسو و  زا  یمیهاـفم  اهـسکع و  و 
تاذ نآ  یمئاد  رکذ  بجوم  هک  لد  رد  ادـخ  یلجت  هکیتروص  رد  سب ، تایعقاو و  تفاـیرد  يارب  تسا  یلئاـسو  ققحم  دنمـشناد و  کـی 
يارب هزیگنا  نیرتهب  نیا  تسا . دوبعم  نآ  ینامحر  ضیف  هب  هتـسباو  وا  دوجو  داعبا  ازجا و  همه  تسا و  ناسنا  هناگی  دوبعم  ددرگیم ، سدقا 
ردنا کیل  میتفگ  همهنیا  تشاد . دهاوخن  ار  رکذ  یگتـسیاش  رگید  يزیچ  چیه  یمدآ ، نورد  رد  نآ  ندـمآ  دوجوب  اب  هک  تسا  ادـخ  رکذ 

اب اور  تجاح  وت  لضف  يا  ادخ ، يا  قرو  شتـسهایس  دشاب  کلم  رگ  قح  ناصاخ  قح و  تایانع  یب  چیه  میچیه ، ادخ  تایانع  یب  جیـسب 
طقف  ) دـشاب هتـشادن  ياهفرح  تلاح  رکذ  رگا  تسا . یهلا  رکذ  تاصتخم  زا  هک  یناحور  تلاـح  لیـصحت  اور 2 - دوبن  سک  چـیه  دای  وت 

، دوش تفایرد  لباق  رکاذ  صخـش  يارب  دراد ، دوجو  رکذ  رد  هک  یناحور  قئاقح  و  دـشابن ) ینعم  نودـب  تاملک  رارکت  ناـبز و  ندـنابنج 
هک تسا  الاو  تلاح  نآ  نتـشاد  اب  طقف  ناسنا  دوب . دهاوخ  ینامـسج  تالاح  قوف  یناحور  تلاح  ندـمآ  دوجوب  بجوم  هک  تسا  یعطق 

ار یمدآ  تایح  یناـحور  تلاـح  نیا  سب . دـنک و  ادـیپ  یئاـهر  نآ ، جـئاتن  تاـیدام و  نینهآ  چـیپاچیپ و  طوطخ  رد  ندـیچیپ  زا  دـناوتیم 
نآ رادینعم و 

ياههودنا دراذـگیمن  دزاسیم و  طاشناب  هراومه  ار  یمدآ  نورد  یهلا  رکذ  - 3 دـیامنیم . لوقعم ) تایح   ) هب ضحم ) یعیبط  تایح   ) زا ار 
یبسن ياهیداش  دراذـگیمن  هک  هنوگنامه  دروآرد ، يو  تیدوجوم  نامدود  زا  دود  ضحم ، یعیبط  تایح  صقاون  تـالالتخا و  زا  یـشان 

رگید تامهوت و  تـالیخت و  اـههسوسو و  یهلا  رکذ  - 4 دربب . نیب  زا  ار  تیـصخش  یئاهن  زار  ضحم  یعیبط  تاـیح  ياهـشزاون  زا  یـشان 
نیا یهلا  رکذ  - 5 ددرگ . کلهتـسم  هدوهیب  ناور  زغم و  شخبرمث  ياهورین  دراذگیمن  دربیم و  نیب  زا  ار  یناور  يزغم و  تالالتخا  لماوع 

یمدآ نورد  هب  هدنشخرد  رایسب  یغورف  میظنت و  ار  ناسنا  یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  دناوتیم  هنوگنامه  ادخ  اب  طابترا  يهلیسو  نیرتیلاع 
دیوگیم وا  تسا . هدرک  لقن  بیترت  نیدب  انیسنبا  ار  رکذ  یلاع  رایسب  هجیتن  نیا  دوش . فشک  وا  يارب  یتالوهجم  نآ ، هلیسو  هب  هک  دناباتب 

لح نم  لکـشم  مدـناوخیم ، زامن  تعکر  ود  متفرگیم و  وضو  مدـنامیم  ناوتان  نآ  لـح  زاو  دـشیم  لکـشم  نم  يارب  هلاـسم  کـی  یتقو 
رکذ نک  رکذ  ور  دوب  دکار  رگ  رکف  نک  رکف  یقاب  میتفگ ، ردقنیا  دـیوگیم : نینچ  نآ  یملع  نایرج  اب  ار  بلطم  نیمه  يولوم  تشگیم .

یهلا رکذ  هک  ار  بلطم  نیا  یملع  نایرج  نیا  حیضوت  زاس  هدرسفا  نیا  دیشروخ  ار  رکذ  زازتها  رد  ار  رکف  درآ 
ياج اعقاو ، هک  تسا  يولوم  نیدـلالالج  مهف  ياهیتفگـش  زا  قوف  تیب  ود  رد  دـهدیم  تاجن  دوکر  زا  ارنآ  دزادـنایم و  راـک  هب  ار  رکف 

نامتخاس زغم و  يداع  تکرح  نداتفا  نایرج  زا  بجوم  هک  تسا  یعناوم  هب  دنتـسم  دبال  رکف  دوکر  دیوگیم : وا  تسا . دـیجمت  نیـسحت و 
رد ددرگیم و  رادروخرب  شمارآ  نآ  زا  یمدآ  زغم  هجیتن  رد  هک  دروآیم  دوجو  هب  ناسنا  نورد  رد  یـشمارآ  يدنوادخ  رکذ  دشابیم . نآ 
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-6 دتفایم . رد  تکرحب  دیامنیم و  دوهش  دباییمرد  دوخ  رد  يرکف  ياهتکرح  ماگنه  رد  هک  ار  یئانشور  نآ  زغم  هک  تسا  شمارآ  نیا 
هراپ هراپ  تاریغتم و  نایم  رد  ندـش  یـشالتم  تعیبط و  ناـهج  يهتخیـسگ  ءازجا  رد  ندـش  هئزجت  زا  ار  ناـسنا  رمتـسم ، روط  هب  یهلا  رکذ 

اب تاریغتم  نیداینب  لوصا  رب  مکاح  ياهتباث  تفاـیرد  اـب  درادیمزاـب و  اههدـنیآ ) رد  اـهلاح ، رد  اههتـشذگ ، رد   ) ناـمز تاـعطق  رد  ندـش 
، نم دوخ ، ناج ، تایح ، تدحو  دنکیم و  یگدـنز  نیتم  رایـسب  یـشمارآ  رد  درذـگیم  یتسه  ناهج  رد  هک  هچنآ  هب  طایح و  هب  فارـشا 

دعو امیف  وبغرا  و  تسا . ادخ  یگیاسمه  رد  یگدـنز  کی  نیا  تفگ : ناوتیم  یلومعم  حالطـصا  هب  ددرگیمن . لتخم  وا  حور  تیـصخش و 
ار م دوخ  ات  میشوکب  تسا ). هدومرف  هدعو  نایقتم  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  هچنآ  هب  دینک  ادیپ  هقالع  و   ) دعولا قدصا  هدعو  ناف  نیقتملا 

رد دیاب  هک  دراد  دوجو  قوف  يهلمج  رد  بلطم  ود  يوقت  يهرابرد  طوسبم  یحرـش  میئامن و  يوقتاب  ياهناسنا  هب  دنوادخ  يهدعو  لومش 
نآ هب  لوصو  يارب  دیاب  ام  تسا و  هداد  شاداپ  يهدـعو  ار  یقتم  نامدرم  ناحبـس  دـنوادخ  مکی - بلطم  دومن . لماک  تقد  اهنآ  يود  ره 

شیوخ ياههدعو  هب  نیرتدعولا ) قداص   ) تادوجوم نیرتهدننک  لمع  ناحبـس  دـنوادخ  مود - بلطم  میـشاب . نایقتم  ناوراک  مه  شاداپ ،
هب لاعتم  دـنوادخ  هک  ار  نآ  یگنوگچ  یهلا و  شاداپ  ناوتیم  تسا . هداد  شاداپ  يهدـعو  ار  یقتم  ناـمدرم  دـنوادخ  مکی - بلطم  تسا .

ترطف زا  یلماع  هک  تسا  ناسنا  كاپ  نادجو  لقع و  مکی - تجح  دومن : كرد  گرزب  تجح  ود  زا  تسا ، هدومرف  هدعو  یقتم  نامدرم 
نورد رد  نیرب  ياهـساسحا  تفاطل و  یئانـشور و  هچ  هناش  لج  دنوادخ  هک  دنادیم  یبوخ  هب  یقتم  ناسنا  ره  دشابیم . تیلعف  هب  هدیـسر 

ار يویند  ياهتمعن  يهمه  ياهدروآ  تسدـب  هک  ینافرع  يوقت و  ربارب  رد  هک  دـنزاسب  ریخم  ار  يوقتاب  مدآ  رگا  تسا . هدروآ  دوجو  هب  وا 
یعطق تسا ، هدومرف  تیانع  وت  هب  نافرع  يوقت و  يهجیتن  رد  دنوادخ  هک  ار  نیرب  ياهـساسحا  تفاطل و  یئانـشور و  نیا  ای  میهدـب ، وت  هب 

ياهتمعن يهمه  اب  تسا ، هدش  تیانع  وا  هب  هک  ار  یحور  شاداپ  نآ  ياهظحل  هک  دوشیمن  یضار  زگره  فراع  يوقت و  اب  ناسنا  هک  تسا 
تلاصا و تمظع و  هک  دینکیم  رکف  چیه  ارم  وت  دای  تسد ز  دهد  هک  یلاح  دنکف  وسکی  همه  ار  ناهج  تاذل  اریز - دنک - هلماعم  يویند 
فیطل و نشور و  شنورد  ینعی  تسا  هتفای  شاداپ  نافرع  يوقت و  زا  هک  یناسنا  نورد  رد  زیچان  یتخرد  زا  زیچاـن  يهخاـش  کـی  یئاـبیز 
اب شیابیز و  رظانم  اب  ناهج  تیدوجوم  يهمه  زا  تسا  رتاـبیز  رتلیـصا و  رت و  تمظعاـب  رتینعم و  رپ  تسا  هدـش  نیرب  ياهـساسحا  ياراد 
هب ارنآ  اهیگماکدوخ  اهیهاوخدوخ و  اهـسوه و  يوه و  هک  ینورد  نآ  رد  دـهدیم  ناـشن  ار  یگنارکیب  زا  يدومن  هک  شنیدروجـال  رهپس 

. دـنک اـشامت  دوخ  نورد  هب  یتاـظحل  هک  دـنیبیم  نآ  زا  رتناوتاـن  ار  دوخ  نورد ، نآ  بحاـص  دوـخ  هک  تسا  هدرک  لدـبم  ياهناـخکیرات 
تایآ و دنکیم . تابثا  يوقتاب  مدرم  يارب  تیدبا  يارـس  رد  ار  یمیظع  شاداپ  هک  تسا  ربتعم  یثیدح  عبانم  دـیجم و  نآرق  مود - تجح 

دیجم نآرق  زا  هیآ  دـنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  طـقف  دوش ، هدـناجنگ  ثحبم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتـناوارف  شاداـپ  نیا  هب  طوبرم  ثیداـحا 
هک تسا  یعطق   ) نیقتملا بحی  هللا  ناـف  درادیم . تسود  ار  اوقتاـب  مدرم  دـنوادخ  هک  تسین  شاداـپ  نـیرت  تمظعاـب  - 1 مینکیم - هراشا 

اب مدرم  رگم  ادخ  ناتسود  تسین   ) نوملعی مهرثکا ال  نکل  نوقتملا و  الا  هوایلوا  نا  درادیم ). تسود  ار  اوقتاب  مدرم  دنوادخ 
كرد رگا  ینعی  میتفاییم ، رد  ار  وا  تبحم  تمظع  میدیـشچیم و  ار  ادـخ  تبحم  معط  اهناسنا  ام  رگا  دـننادیمن ). نانآ  رثکا  یلو  يوقت 

، هچ ینعی  میرادب  تسود  ار  ادخ  ام  هکنیا  تمظع  معط  هک  میدرکیم  كرد  رگا  سکعلاب  درادیم و  تسود  ار  ام  دنوادخ  هک  میدرکیم 
تبحم ندمآ  دوجو  هب  لماوع  لیـصحت  ددص  رد  اعطق ، دسریم و  اجک  هب  تسیچ و  یناسنا  لامک  دشر و  يهجرد  میدیمهفیم  عقوم  نآ 

، نآ تیبوـلطم  تاـصتخم و  تیهاـم و  هب  هجوـت  اـب  يوـقت  لیـصحت  میدـمآیمرب . تسا  يوـقت  ناـمه  هک  ادـخ  تبحم  بـلج  ادـخ و  هـب 
هب يوقت  يهجیتن  رد  هک  ادخ  تبحم  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  میتفگ : درب . مان  نآ  زا  ناوتیم  یناگدـنز  نیا  رد  هک  تسا  راک  نیرتینعماب 

تـسد اب  هک  ار  يریجنز  درذـگن و  تایح  يویند  قرب  قرز و  زا  یمدآ  ات  اریز  تسا  ناسنا  کی  لماکت  يهلحرم  نیرتـالاب  دـیآیم  دوجو 
يهبذاج رد  نتفرگ  رارق  هب  قفوم  دـنکن ، زاب  دوخ  حور  زا  تسا ، هتـسب  دوخ  حور  هب  ترهـش ، ماقم و  لانم و  لام و  هب  هقـالع  تهجب  دوخ 

دینادب دـیزروب و  يوقت  ادـخ  يارب  و   ) نیقتملا عم  هللا  نا  وملعا  هللا و  وقتا  و  تسا . يوقتاب  مدرم  اب  ادـخ  - 2 ددرگیمن . يدنوادخ  تبحم 
هدش دراو  زین  يهیآ 128  لحنلا  هیآو 44 و 123 و  يهیآ 36  هبوت  يهروس  رد  ینعم  نیمه  تسا ). یقتم  مدرم  اب  ادخ  هک 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2029 

http://www.ghaemiyeh.com


همه اب  وا   ) هنراقمب ءیش ال  لک  عم  تسا  هدومرف  مالسلاهیلع  نینموملا  ریما  هک  هنوگنامه  تسا  سک  همه  اب  زیچ و  همه  اب  ادخ  هتبلا  تسا .
یلاـصتا  ) هکلب تـسین - یکیزیف  یکیدزن  تـیعم و  ءایـشا ، هـمه  اـب  دـنوادخ  یکیدزن  تـیعم و  ینعی  اـهنآ ). اـب  یکیدزن  اـب  هـن  تـسا  زیچ 

، میروایب طابترا  نیا  يهرابرد  صقان  یهیبشت  میهاوخب  رگا  تسا . تاقولخم  ادـخ و  نیبام  يهطبار  رد  طقف  هک  تسا  سایقیب ) فیلکتیب 
دیرجت ددع 2  لقع و  دـننام  ای  ناسنا ) اب  حور   ) تسا حور  اب  هک  یناسنا  ای  دراد ، دوجو  نآ  رد  هک  یتایح  مسج و  دـننام  میئوگب : میناوتیم 
تـسا نهذ  ندرک  هدامآ  يارب  قوف  هیبشت  ود  ره  هک  مینکیم  دیکات  رگید  راب  دراد . یئاقب  هن  دیآیم و  دوجو  هب  هن  لقع  نودـب  هک  هدـش 
لیثمت نم و  قرف  رب  كاخ   ) الا و  دـیامن . تفایرد  كرد و  ار  ینامـسج  قوف  ياهلاصتا  اـهنراقت و  اـهتیعم و  قوف  هب  دوعـص  زاورپ و  يارب 

دادعتـسا هک  تسا  ینابر  تیاـنع  فطل و  تسا ، مدرم  يهمه  اـب  ادـخ  هکنیا  اـب  تسا  يوقتاـب  مدرم  اـب  ادـخ  هکنیا  ياـنعم  لاـح ، رهب  نم )
تاریخ رد  هقباسم  رد  وپاکت  شالت و  اب  يوقت  اب  مدرم  رگید  ترابع  هب  و  دروایب . دوجوب  ناسنا  نورد  رد  دناوتیم  يوقت  طقف  نآ  شریذپ 

یم رارق  یهلا  هاگراب  رد  ار  نانآ  هراومه  یهلا  غورف  شریذپ  يهدامآ  ار  دوخ  نورد  تالامک ، و 
مکانلعج یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  ای  تسا . اـهنآ  نیرت  يوقتاـب  ادـخ  دزن  اـهناسنا  نیرتفیرـش  نیرت و  تمارکاـب  - 3 دهد .

ات میدادرارق  یئاههلیبق  للم و  ار  امش  میدیرفآ و  ینز  يدرم و  زا  ار  امـش  ام  مدرم ، يا   ) مکاقتا هللادنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعش و 
رد هک  هنوگنامه  تسا ). اهامش  نیرت  يوقتاب  ادخ  دزن  امش  نیرت  تمارکاب  دینک ) یگنهامه  یگدنز  يارب  و   ) دینک ادیپ  تفرعم  رگیدکیب 

روط هب  مالـسا ، هاگدـید  زا  رـشب  قوقح  یناـهج  هیمـالعا  رب  نآ  قیبطت  رـشب و  قوقح  یناـهج  يهیمـالعا  رب  ياهمدـقم  ناونع  هب  ياهلاـسر 
ربلا و یف  مهانلمح  مدآینب و  انمرک  دـقل  و  تسا . هدومرف  تیاـنع  اـهناسنا  مومع  هب  دـنوادخ  هک  یعیبط  تمارک  میاهدرک ، حرطم  حورـشم 

ایرد یکـشخ و  رد  ار  نانآ  میدرک و  میرکت  ار  مدآ  نادنزرف  ام   ) الیـضفت انقلخ  نمم  ریثک  یلع  مهانلـضف  تابیطلا و  نم  مهانقزر  رحبلا و 
تمظع و رظن  زا  میداد ). يرترب  میدـیرفآ  هک  هچنآ  زا  ناوارف  يرادـقم  هب  میدومن و  يزور  نانآ  هب  هزیکاپ  داوم  زا  میتخادـنا و  نایرج  هب 

تهجب هک  یناسک  نآ  رگم   ) تسا هدـش  تیانع  اهناسنا  يهمه  يارب  یعیبط  تمارک  تسین . يوقت  زا  یـشان  تمارک  اب  هسیاقم  لباق  شزرا 
د دناهداد ) تسد  زا  ار  تمارک  شریذپ  تیلباق  یناسنا  ياهشزرا  قالخا و  زا  فارحنا 

يا دننکیمن - يرادربهرهب  نآ  زا  دنـسانشیمن و  ارنآ  مدرم  بلغا  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدماین  تسدـب  يرایتخا  يوپاکت  شالت و  هجیتن  ر 
رد دـهد  ناـن  صرق  هب  یلفط  يرهوگ  دـهد  نازرا  درخ  نازرا  وا  هکره  ارم  یتسدـیرخ  نازرا  سب  هکناز  ارم  یتسدـید  راوـخ  ناـج  نارگ 

نیا تسا . ياهداـعلاقوف  شزرا  تمظع و  ياراد  دـیآیم ، تسد  هب  اهتـضایر  اهـشالت و  اهـششوک و  يهجیتـن  رد  هک  یتـمارک  هکیتروـص 
هراشا مکاقتا  هللا  دنع  مکمرکا  نا  هلمج  اب  هفیرـش  يهیآ  دوخ  هچنانچ  دیامنیم ، یهلا  هاگراب  هب  برقت  هدـنزارب  ار  ناسنا  هک  تسا  تمارک 
ترخآ ایند و  رد  اهرجا  اههشوت و  نیرتهب  - 4 دشابیمن . يدنوادخ  هاگراب  هب  برقت  بجوم  دوخب  دوخ  یعیبط  تمارک  نآ  یلو  دیامنیم ،

يوقت هک - دنکیم  نایب  تحارـص  لامک  اب  یثیدـح  عبانم  رگید  هغالبلاجـهن و  رد  ناوارف  یتالمج  نینچمه  ددـعتم و  یتایآ  تسا . يوقت 
نیرتـهب اریز  دـیریگرب  هشوت   ) يوقتلا دازلا  ریخ  ناـف  اودوزت  و  تسا - يدـبا ) يورخا  يویند و   ) یتـسه ملاوع  يهمه  رد  اـههشوت  نیرتـهب 

يارب  ) يدنوادخ شاداپ  اعطق ، دنزروب و  يوقت  دنروایب و  نامیا  رگا  و   ) ریخ هللا  دنع  نم  هبوثملا  وقتا  ونمآ و  مهنا  ول  و  تسا ). يوقت  هشوت 
ص)  ) دمحم يهیآ 179 و  يهیآ 172 و  نارمعلآ  يهروس  رد  نومضم  نیا  تسا ). رتهب  نانآ )

لیلق ایندلا  عاتم  لق  تسا . نیقتم  نآ  زا  وکین  تبقاع  - 5 تسا . هدمآ  زین  يهیآ 96  فارعالا  هیآ 57 و  فسوی  هیآ 5 و  قالطلا  هیآ 36 و 
مهبر دنع  وقتا  نیذـلل  تسا ). رتهب  دزروب  يوقت  هک  یـسک  يارب  ترخآ  تسا و  كدـنا  ایند  عاتم  وگب : نانآ  هب   ) یقتلا نمل  ریخ  هرخالا  و 
اهرهن اهنآ  ریز  زا  هک  تسا  یتشهب  ياهغاب  ناـشراگدرورپ  دزن  رد  دـناهدیزرو  يوقت  هک  یناـسک  يارب   ) راـهنالا اـهتحت  نم  يرجت  تاـنج 
لقعت ایآ  دناهدیزرو  يوقت  هک  یناسک  يارب  تسا  رتهب  ترخآ  يارـس  هتبلا  و   ) نولقعت الف  اوقتا  نیذلل  ریخ  هرخالا  رادل  و  دوشیم ). يراج 
نایاپ يوقتاب  مدرم  يارب  اعطق ، و   ) بام نسحل  نیقتملل  نا  دننام  تسا ، هدمآ  دـیجم  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  رد  نومـضم  نیا  دـینکیمن )؟

، نم ناور ، ناج ، هدومن و  روبع  ناویح  تسپ  تاجرد  زا  تسا ، هتشگ  قفوم  يوقت  يامظع  تمعن  هک  یـسک  تسا  یهیدب  تسا ). یئوکین 
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ار دوخ  سفن  هداد و  تاجن  نارگید  نتشیوخ و  رب  ملظ  اهسوه و  يوه و  تالیامت و  تافاثک و  اهیگدولآ و  زا  ار  دوخ  سفن  و  تیصخش ،
راهم اب  دوخ و  نورد  بیذهت  هیفـصت و  اب  یـصخش  نینچ  تسا ، هدومن  یهلا  يوک  راپـسهر  ارنآ  هداد و  تاجن  برخم  رایـسب  بالجنم  زا 

مه هدروآ  تسدب  دنکیم  باجیا  لوقعم  تایح  ترورض  هک  ار  يرجا  هشوت و  نتشیوخ ، یناویح  تاینمت  لایما و  ندرک 
يارـس هک  زین  اـیند  نآ  رد  دزاـسیم ، لدـبم  لوـقعم  تاـیح  هب  اـیند  نیمه  رد  ار  ضحم  یعیبـط  یگدـنز  نیا  رجا  هشوـت و  نآ  هک  هنوـگنا 

اهیا ای  دروآیم . دوجوب  ار  لـطاب  زا  قح  یئادـج  لـماع  يوقت  - 6 دـیامنیم . یقتم  ناسنا  بیـصن  ار  یهلا  یتوکلم  تایح  تسا  ینادواـج 
لماـع امـش  يارب  دـنوادخ  دـیزروب ، يوقت  ادـخ  يارب  رگا  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یمدرم  يا   ) اـناقرف مکل  لـعجی  هللا  اوقتت  نا  وـنما  نیذـلا 

نورد و نآ  نیبام  ناوتیم  ایآ  دیاین ، دوجو  هب  روبزم  لماع  ناسنا  کی  نورد  رد  رگا  یتسارب  دـیامرفیم ). تیانع  ار  لطاب  زا  قح  کیکفت 
چیه نورد  نآ  بحاص  يارب  دشاب و  یلاخ  رگنـشور  رون  زا  هک  ینورد  تسا  کیرات  هچ  تشاذگ !؟ قرف  کلهم  ياهرام  زا  رپ  قودـنص 

، دـیامرفن تیانع  يرون  وا  يارب  دـنوادخ  هک  یـسک  ره  و   ) رون هل  امف  ارون  هل  هللا  لعجی  مل  نم  دـشابن . حرطم  لطاب  قح و  ناونع  هب  يزیچ 
نآ یـساسا  نکر  صالخا  هک  يوقت  ینعی  هدعاق  نیا  تسا . هدـمآ  میرک  نآرق  زا  يدراوم  رد  هفیرـش  يهیآ  نیا  نومـضم  درادـن ). يرون 

ياهرذـب دـیوگیم : هک  تسا  هلاـسم  نآ  لـئالد  نیرتمهم  زا  ددرگیم ، لـطاب  زا  قح  یئادـج  لـماع  رون و  ندـمآ  دوجو  هب  بجوم  تسا ،
ياهناج هب  یهار  نازادرپرکم  هلیح  - 7 تسا . هدش  هتشاک  نایمدآ  نورد  رد  رگیدکی  زا  ود  نآ  کیکفت  دادعتسا  لطاب و  قح و  تفرعم و 

درم
امـش هب  يررـض  نانآ  يهلیح  دیزروب ، يوقت  دـینک و  ربص  امـش  رگا  و   ) ائیـش مهدـیک  مکرـضی  اوقتت ال  وا  اوربصت  نا  و  درادـن . يوقتاب  م 

ناسنا دـهدیم و  صیخـشت  ار  لـطاب  قح و  هک  دـنکیم  داـجیا  ناـسنا  نورد  رد  ار  یتینارون  نیتسار  ياوقت  میتفگ  هک  هنوگناـمه  دـنزیمن ).
رد هکنیا  دـیامنیم . تفایرد  كرد و  تسا ، ریذـپناکما  هک  دودـح  نآ  رد  ار  تایعقاو  هک  دـنکیمادیپ  یتسارف  يرایـشه و  یعون  يوقتاب 

نموملا هسارف  وقتا  هکنیا  و  دوشیمن ). هدیزگ  راب  ود  هنال  کی  زا  نموم   ) نیترم رجح  نم  نموملا  غدـلی  ال  تسا : هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب 
زا يوقتاب  صخش  ناج  هک  دنتسه  یعدم  نیا  رب  یلئالد  درگنیم ). يدنوادخ  رون  اب  وا  اریز  نموم  تسارف  زا  دیزیهرپب   ) هللا رونب  رظنی  هناف 

تایح نامحازم  رگید  نانمشد و  ربارب  رد  قیقد  رذح  هبـساحم و  تسارف و  ناقرف و  نآ  اب  وا  اریز  تسا  ناما  رد  اهیزادرپرکم  اهیرگهلیح و 
زاورپ هب  تبون  زا  جراخ  وا  یتوکلم  غاب  غرم  دوش و  هتفاکـش  لـطاب  يورین  اـب  حور  تیـصخش و  ناـج و  هقطنم  دراد ، هک  يونعم  يداـم و 

ءامسلا و نم  مکقزری  نم  لق  تشگ . دهاوخ  یقلت  يرورض  يوقت  دریگب ، رارق  داقتعا  دروم  ناحبس  دنوادخ  دوجو  اعقاو ، رگا  - 8 دیآرد .
یحلا و نم  تیملا  جرخی  تیملا و  نم  یحلا  جرخی  نم  راصبالا و  عمسلا و  کلمی  نما  ضرالا 

نامسآ و هک  تسیک  وگب   ) نوفرصت یناف  لالضلا  الا  قحلا  دعب  اذامف  قحلا  مکبر  هللا  مکلذف  نوقتت  الفا  لقف  هللا  نولوقیـسف  رمالا  ربدی  نم 
زا ار  هدرم  دروآیم و  نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز  هک  تسیک  تسا و  ناگدـید  شوگ و  کـلام  هک  تسیک  اـی  دـهدیم ، يزور  امـش  هب  نیمز 

نینچ هک  لاح  : ) وگب نانآ  هب  هللا ، تفگ : دنهاوخ  امـش  خساپ  رد  نانآ   ) دنکیم ریبدـت  ار  یتسه )  ) رما هک  تسیک  دروآیم و  نوریب  هدـنز 
نآ هب  كرد و  ار  یهیدـب  مکح  ود  نیا  یعطق ) ندوب  موزلم  مزال و   ) یعطق مزالت  مه  یناسنا  میلـس  لـقع  دـیزرویمن ). يوقت  ارچ ) تسا 

یسانشادخ و هب  یهتنم  ناهج ، ناسنا و  ورملق  ود  رد  یتسه  توکلم  هوکش  نوناق و  مظن و  رد  لقعت  لمات و  رظن و  فلا - دزرویم : رارصا 
یتسه یتوکلم  هوکـش  نوناق و  مظن و  رد  لقعت  لمات و  رظن و  يرورـض  يهجیتن  ادخ  دوجو  هب  داقتعا  ینعی  ددرگیم  ادـخ  دوجو  هب  داقتعا 

یهلا و فیلاکت  ماجنا  ینعی  ددرگیم  يوقت  یهلا و  فیلاکت  ماجنا  ریـسم  رد  وپاکت  تکرحب و  یهتنم  ادـخ  دوجو  هب  داقتعا  و  ب - تسا .
الثم ینعی  درادن ، دوجو  قوف  يهیضق  ود  نایم  مزالت  دید  هک  يدروم  ره  رد  نیاربانب  تسا . ادخ  دوجو  هب  داقتعا  يرورـض  يهجیتن  يوقت 

يهیضق ا هک  دینادب  درادن  دوجو  يوقت  فیلاکت و  هب  لمع  یلو  دوشیم  اعدا  ادخ  هب  داقتعا  یسانشادخ و 
سانشادخ و هک  تسا  یعطق  دزروب ، يوقت  ناسنا  کی  رگا  - 9 درادن . ساسا  روبزم  ياعدا  ینعی  تسا ، لتخم  دراد  تیلع  يهبنج  هک  لو 
هب ار  مالـسلاهیلع ))  ) حون ام   ) نوقتت الفا  هریغ  هلا  نم  مکلام  هللا  ودبعا  موق  ای  لاقف  هموق  یلا  احون  انلـسرا  دـقل  و  دوب . دـهاوخ  تسرپادـخ 
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کی مه  نیا  دیزرویمن ). يوقت  ایآ  وا  زج  یئادخ  امـش  يارب  تسین  ار ، ادـخ  دـینک  تدابع  نم  موق  يا  تفگ : نانآ  هب  میداتـسرف  شموق 
زا دراد ، هک  یعونتم  تاطابترا  لاکشا و  رد  دوخ  یعامتجا  یصخش و  یگدنز  رد  ینعی  دزروب ، يوقت  ناسنا  رگا  هک  تسا  تباث  يهدعاق 

دوجوب وا  نورد  رد  یتینارون  دـنک  ادـیپ  تاجن  اهیتسرپدوخ  اـهیگماکدوخ و  اـهیئوجدوس و  نجل  زا  دـیامن و  يوریپ  شنادـجو  درخ و 
زا ار  هدـعاق  نیا  دـنکیم . باجیا  ار  یبوبر  هاـگراب  نآ  هب  تکرح  هدـش و  هدرتسگ  ادـخ  هاـگراب  اـت  رون  نآ  غورف  عطق  روطب  هک  دـیآیم 

رگا دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   ) اناقرف مکل  لـعجی  هللا  اوقتت  نا  ونما  نیذـلا  اـهیاای  درک . هدافتـسا  ناوتیم  زین  لاـفنالا  هروس  يهیآ 29 
. ثحابم نیا  زا  ( 6  ) يهرامـش هب  دیئامرف  عوجر  دیامرفیم ). تیانع  ار  لطاب ) زا  قح   ) یئادج لماع  امـش  هب  ادخ  دیزروب ، ادخ  يارب  يوقت 

دئادش ربارب  رد  تمواقم  يارب  ار  هدارا  رتشیب و  ار  اهیراوگان  لمحت  يارب  تیفرظ  يوقت  - 10
اوربصت نا  اریثک و  يذا  اوکرشا  نیذلا  نم  مکلبق و  نم  باتکلا  اوتوا  نیذلا  نم  نعمستل  مکـسفنا و  مکلاوما و  یف  نولبتل  دیامنیم . تیوقت 

نانآ هب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  تشگ و  دـیهاوخ  شیامزآ  ناتیاهـسفن  لاوما و  هرابرد  امـش  هتبلا  . ) رومالا مزع  نم  کلذ  ناف  اوقتت  و 
يوقت دـینک و  لمحت  رگا  دینـش و  دـیهاوخ  ار  یناوارف  هدـنهدرازآ  بلاطم  دـناهدیزرو ، كرـش  هک  یناـسک  زا  تسا و  هدـش  هداد  باـتک 

روما رد  يوق  يهدارا  میمـصت و  تاـیلجت ) زا  تماقتـسا  نیا  .( ) تسا روما  رد  يوق  هدارا  میمـصت و  تاـیلجت ) زا  تماقتـسا  نیا  ، ) دـیزروب
لماوع لباقم  رد  يرادنتـشیوخ  تیفرظ و  شیازفا  لمحت و  دـید : میهاوخ  مینک ، تقد  بوخ  هیاقو  ربص و  یلـصا  يهداـم  رد  رگا  تسا ).

رد هک  هنوگنامه  يرادنتـشیوخ  ربص و  تسا . ود  نآ  یتاذ  تاصتخم  زا  اعطق  دشابن ، يوقت  ربص و  تیهام  نیع  رگا  ایند  يهدننک  لزلزتم 
یتح دـشابیم ، یناـسنا  یلاـع  ياهدادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هب  یئافوکـش و  بجوم  میاهدومن ، حرطم  یئاییکـش  ربص و  هب  طوبرم  ثحاـبم 

يدنوادخ تایآ  تخانش  مهم  رایسب  لماوع  زا  یکی  يرازگرکـش  يهفاضا  هب  ای  یئاهنت  هب  دوخ  ربص ، میدید  هتـشذگ  ثحابم  رد  هکنانچ 
هیآ 19 ابس  هیآ 31 و  نامقل  هیآ 5 و  میهاربا  يهروس  رد  ینعم  نیا  یهلا . تایآ  تفرعم  زا  رتشزرا  اب  یتفرعم  هچ  تسا و 

ره يارب  تسا  یتایآ  اعطق  قئاقح ) ای   ) تقیقح نآ  رد   ) روکش رابص  لکل  تایال  کلذ  یف  نا  تسا . هدمآ  هلمج  نیا  اب  هیآ 33  يروشلا  و 
ربارب رد  لمحتم  ابیکـش و  یمدرم  خـیرات ، رد  لوقعم  تایح  نادـنمزوریپ  يهمه  هک  تسا  هدوب  تلع  نیمه  هب  رازگرکـش ). يهدـننکربص 
دروم تـالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسیچ ؟ تسا ، هداد  يوقت  اـب  مدرم  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  ياهدـعو  - 11 دناهدوب . دـئادش 
هدعو نیرت  تسار  يدـنوادخ  يهدـعو  اریز  تسا ، هدومرف  هدـعو  ار  نایقتم  دـنوادخ  هک  هچنآ  هب  دـینک  ادـیپ  هقالع  و  : ) دـیامرفیم ریـسفت 

ایند و یعقاو  تداعـس  اهنآ  يهمه  نیرتعماج  هک  تسا  عونتم  ناوارف و  تسا ، هداد  يوقتاب  مدرم  هب  ناحبـس  دنوادخ  هکیئاههدـعو  تسا ).
يهفاـضا هب  هک  تسا  تهج  نیا  هـب  تـسا ، عوـنتم  ناوارف و  يوقتاـب  مدرم  هـب  ناحبـس  دـنوادخ  ياههدـعو  میتـفگ  هـکنیا  تـسا . ترخآ 

زا بانتجا  تروص  هب  هچ  اهیگتـسیاش و  اهیگتـسیاب و  ندروآ  اجب  تروص  هب  هچ  فیلاکت  زا  کی  ره  ماجنا  نآرق ، رد  حیرـص  ياههدعو 
دروم یلک  روطب  اـی  صخـشم و  روطب  فیلاـکت  نآ  ماـجنا  لاـبند  هب  هجیتن  نآ  ققحت  هک  درادربرد  ار  ياهجیتن  اهیگتـسیاشان ، یـصاعم و 
يهدعو ط دنرادیمرب ، نادنمتسم  ياهزاین  ندروآرب  رد  مدق  هکیناسک  يارب  لاعتم  دنوادخ  لاثم : ناونع  هب  تسا . يدنوادخ  يهدعو 

، صخـشم يهدعو  نیا  يهفاضا  هب  تسیدنوادخ  يهدعو  دروم  هک  تسا  فیلکت  ماجنا  نامه  يهجیتن  رمع  لوط  نیا  تسا ، هداد  رمع  لو 
ياههدعو زا  ياهنومن  نایب  هب  نونکا  تسا . هداد  يوقتاب  ياهناسنا  يهرابرد  هک  تسا  يدنوادخ  یلک  يهدـعو  دروم  فیلکت  ماجنا  نیمه 

رگا و   ) نوملعی اوناک  ول  ریخ  هللا  دنع  نم  هبوثمل  اوقتا  اونمآ و  مهنا  ول  و  - 1 میزادرپیم - تسا ، هداد  نایقتم  هب  لجوزع  دنوادخ  هک  یلک 
دزن رد  نانآ  يارب  رتهب  یشاداپ  .( ) دننادب رگا  تسا  رتهب  هک  ادخ  دزن  هک  تسا  یـشاداپ  نانآ ) يارب  ، ) دنزروب يوقت  دنروایب و  نامیا  نانآ 

لآ هیآ 15 و  ص )  ) دـمحم هیآ 15 و  ناقرفلا  هیآ 35 و  دعرلا  و  راهنالا . اهتحت  نم  يرجت  تانج  مهبر  دـنع  اوقتا  نیذـلل  - 2 تسا ) ادخ 
هیآ ابنلا  هیآ 41 و  تالسرملا  هیآ 34 و  ملقلا  هیآ 54 و  رمقلا  هیآ 17 و  روطلا  هیآ 15 و  تایراذلا  هیآ 51 و  ناخدلا  هیآ 134 و  نارمع 

مهنم اونسحا  نیذلل  - 3 دوشیم ). يراج  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  هک  تسا  یئاهغاب  ناشراگدرورپ  دزن  رد  دناهدیزرو  يوقت  هکیناسک  يارب  . ) 31
. تسا نیقتم  نآ  زا  تبقاع  - 4 گرزب ). تسا  یـشاداپ  دناهدیزرو  يوقت  دـناهدومن و  ناسحا  هک  نانآ  زا  یناسک  يارب   ) میظع رجا  اوقتا  و 
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جو يهتسیاش  هنادنمتداعس و  تبقاع  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  هدعو  نیا  يانعم 
یتبقاع ياراد  ینعی  دـنرادن ، یتبقاع  تقیقح  رد  دـنمورحم  تبقاع  نینچ  زا  هکیناسک  تسا و  هدومرف  هدـعو  يوقتاب  مدرم  هب  ار  یناسنا  دو 

.( تسا يوقتاب  مدرم  نآ  زا  تبقاع  اریز  شاب  رابدرب   ) نیقتملل هبقاعلا  نا  ربصاف  دنتسین . دشاب ، یناسنا  دوجو  يهتـسیاش  هنادنمتداعـس و  هک 
دلجم ات ص 67 و  زا ص 63  مجنپ  دلجم  ات ص 342 و  زا ص 338  موس  دلجم  هب  دـییامرف  هعجارم  يوقت  ثحابم  رگید  اب  یئانـشآ  يارب 

ات زا ص 144  ات ص 74 و  زا ص 68  مهدزیس  دلجم  ات ص 27 و  زا ص 19  ات 8 و  زا ص 7  مهدزای  دلجم  ات ص 31 و  زا ص 27  مشش 
نیرترب اریز  ناتربمایپ  تیاده  هب  دینک  ءادتقا  و   ) ننـسلا يدـها  اهناف  هتنـسب  اونتـسا  يدـهلا و  لضفا  هناف  مکیبن  يدـهب  اودـتقا  و  ص 147 .
تیادـه وا  تنـس  اهداشرا و  نیرتهب  ربمایپ  داـشرا  تسا ). اهتنـس  نیرتهدـننک  تیادـه  اریز  ار  ناـتربمایپ  تنـس  دـیریذپب  و  تسا ، اهتیادـه 

نیرتریگارف نیرتهتـسیاش و  مالـسا  هک  دـیامرفیم  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  يهلمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  تـسا . اهتنـس  نیرتهدـننک 
مرکا ربمایپ  داشرا  تیادـه و  ياوتحم  تسنیا  تسا . اهناکم  اهنامز و  يهمه  رد  داـعبا و  يهمه  رد  اـهناسنا  دـشر  لـماع  هدـنزاس و  بتکم 

بع دنکیم - نشور  ارنآ  تیعقاو  تابثا و  ار  روبزم  ياوتحم  هک  یقرط  اما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
كرد ار  اوتحم  نآ  رگیدکی  اب  گنهامه  ود  نآ  دنـصلاخ و  ترطف  نانادرگراک  هک  نادـجو  یگنهامه  اب  میلـس  لقع  - 1 زا : تسا  ترا 

هب لطاب   ) دیمح میکح  نم  لیزنت  هفلخ  نم  هیدی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتای  هک ال  مظعا  هللاباتک  نآرق ، - 2 دنیامنیم . مکح  نآ  هب  هدومن و 
مظعا ربمایپ  تنس  - 3 دیمح ). میکح و  دنوادخ  زا  تسیاهدش  هداتسرف  نآرق ) نیا   ) شتـشپ زا  هن  شیور و  شیپ  زا  هن  درادن  هار  نآرق  نآ 

نع مکدعبی  ءیـش  نم  ام  هب و  مکترما  دقف  الا  رانلا  نع  مکدعبی  هنجلا و  یلا  مکبرقی  ءیـش  نم  ام  دومرف : هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هب ار  امش  هکنیا  رگم  دنک  رود  شتآ  زا  کیدزن و  تشهب  هب  ار  امـش  هک  تسین  يزیچ  چیه   ) هنع مکتیهن  دقف  الا  رانلا  یلا  مکبرقی  هنجلا و 

یهیدب و  مدومن ). یهن  نآ  زا  ار  امـش  هکنیا  رگم  دـنک  کیدزن  خزود  هب  رود و  تشهب  زا  ار  امـش  هک  تسین  يزیچ  چـیه  مدرک و  رما  نآ 
هب قلخت  هللابادآ و  هب  بدات  اـب  دـندومن و  لیـصحت  لوقعم  تاـیح  دوخ  يارب  اـیند  نیا  رد  هک  تسا  یناـسک  يهتـسیاش  تشهب  هک  تسا 

دوخ ایند  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  راوازس  خزود  دنتشگ و  تسا ، یهلا  هاگراب  هک  تشهب  راپسهر  هتفرگ و  رارق  لامک  ریسم  رد  هللاقالخا 
اهیتسرپدوخ ياهسوه و  يوه و  تاوهش و  رد  ندش  روهطوغ  اب  دنتخاس و  مورحم  لوقعم  تایح  زا  ار 

نیرتهتـسیاش و  ) تایوتحم نآ  راهظا  نایب و  اما  و  دـنتخاس . روجهم  يدـنوادخ  هاگراب  زا  ار  دوخ  هتفرگ و  شیپ  ار  طوقـس  ياههاگـشزغل 
قحرب تمظع و  تسناوتیم  دوخ  هک  دوب  صالخا  نیرق  هدـنریگ و  اویـش و  يردـق  هب  اهناسنا ).. دـشر  لماع  هدـنزاس و  بتکم  نیرتریگارف 

زا یمالسا  ماکحا  فراعم و  دئاقع و  ناونع  هب  هک  یقئاقح  نآ  دیامن . تابثا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  داشرا  تیاده و  ياوتحم  ندوب 
جوم تشادـن ، نآ  هب  یهار  یگدولآ  نیرتمک  هک  بلق  نیرتکاپ  زا  هک  تهجنادـب  دـمآیمرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  كراـبم  ناـهد 

کیکر و یتاملک  هن  دشیم و  هدید  یتنوشخ  هن  ترـضح  نآ  نایب  رد  دومنیم . اهنآ  ندوب  تقیقح  رب  تلالد  هجو  نیرتنـشور  اب  دوخ  دزیم ،
يارب هک  ینعمیب  نداد  لوط  نآ  هن  تشاد و  دوجو  شنایب  رد  دناسرب  ترـضح  نآ  دوصقم  هب  لالخا  هک  يراصتخا  هن  نجهتـسم ، تشز و 

. تسا هدشن  هدید  دنک  جیگ  ار  وا  دزادنیب و  رسدرد  هب  ار  هدنونش  هک  یماهبا  نیرتکچوک  ترضح  نآ  نایب  رد  دشاب . زیگناتمالم  هدنونش 
هناف نآرقلا  اوملعت  و  دشابیمن . هسیاقم  لباق  دیجم  نآرق  اب  هجوچیهب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  نانخـس  لاحنیا ، اب 

هناف هتوالت  اونسحا  رودصلا و  ءافش  هناف  هرونب  اوفشتسا  و  بولقلا ، عیبر  هناف  هیف  اوهقفت  و  ثیدحلا ، نسحا 
افش نآرق  رون  زا  و  تسا ، اهلد  راهب  اریز  دییامن ، هقفت  ربدت و  نآرق  نآ  رد  تسا ، راتفگ  نیرتهب  اریز  دیزومایب ، ار  نآرق  و  . ) صصقلا عفنا 

نآرق رون  اـب  میزادـنیب و  راـکب  نآ  تخانـش  رد  ار  دوخ  مهف  نیرتیلاـع  میوـش و  انـشآ  نآرق  اـب  تسا ). اههنیـس  يافـش  نآرق  هک  دـیبلطب 
. میروایب دوجو  هب  یگشیمه  راهب  دوخ  ياهلد  رد  ءافـشتسا  تخانـش و  یئانـشآ و  نیا  اب  میهدب و  افـش  ار  دوخ  یناور  يرکف و  ياهیرامیب 
تسه و هکنانچنآ  يهقطنم  رد  . ) دوخ لامک  يهتفیـش  ناـج  يهراـبرد  ناـسنا  شزومآ  یئانـشآ و  ینعی  نآ ، شزومآ  نآرق و  اـب  یئانـشآ 
رد هتفرگ  رارق  ياهشناد  اب  ای  دیامن ، حرطم  دودـحم  یهاگدـید  زا  ار  ناسنا  هک  تسین  یلومعم  یملع  باتک  کی  نآرق  دـیاب ) هکنانچنآ 
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مه ار  دوخ  تاصتخم  دنراد ، تفرعم  لوصح  رد  هک  یبسن  تطاسو  يهفاضا  هب  هک  دنتـسه  یعیبط  ساوح  لولعم  ای  و  ینوگرگد . ضرعم 
مهف ربدت و  رگا  هک  تسا  یباتک  نآرق  نیعم . ياهیریگ  فدـه  اب  دـنهدیم ، لیوحت  ام  زغم  هب  دـنزیمآیم و  مهرد  یـسررب  دروم  تیعقاو  اب 

يهقطنم رد  هچ   ) ار ناـسنا  هب  طوبرم  تاـیعقاو  يهمه  عطق  روطب  میدـنبب ، راـک  هب  نآ  تفاـیرد  ملعت و  رد  كاـپ  ینورد  اـب  ار  دوخ  یلاـع 
تفرعم هک  طرش  نیا  هب  تفریذپ  میهاوخ  هدومن و  تفایرد  نآرق  نآ  زا  دیاب ) هکنانچنآ  يهقطنم  رد  هچ  تسه  هکنانچنآ 

میشاب و هدیشیدنا  هدومن و  هعلاطم  يرادقم  اهنآ  يهرابرد  لقادح  ای  میـشاب  هتفایرد  البق  تسا  ریبدت  دروم  هک  یتقیقح  ره  هب  هطوبرم  ياه 
نآرق هاگدـید  زا  خـیرات  كرحم  لـماع  يهراـبرد  میهاوخیم  لاـثم - ناونع  هب  میزادرپب . هقفت  لـمات و  هب  هطوبرم  تاـیآ  اـی  هیآ  رد  هاـگنآ 
روبزم عوضوم  رد  هشیدنا  نودب  لبق و  تاعلاطم  نودب  دـیابن  یتفرعم  نینچ  ندروآ  تسدـب  يارب  مینک . لصاح  یتفرعم  میئامن و  یقیقحت 

هب هیکت  اب  بلغا  هدوب و  یئادتبا  هداس و  میروایب ، تسدـب  میناوتیم  هک  یتفرعم  تروص  نیا  رد  اریز  میورب  ینآرق  تایآ  غارـس  هب  امیقتـسم 
لـصاح میهافم  نآ  زا  یتفرعم  تسا و  هتخادـنا  ناـیرج  هب  ار  دوخ  ینهذ  میهاـفم  تسا ) ادـخ  مـالک  اریز  تسا  تجح  نآرق   ) یلک لـصا 

ياههشیدنا کی - تسا : مزال  نآرق  زا  روبزم  عوضوم  يهرابرد  تفرعم  لیـصحت  يارب  هک  هچنآ  تشادنپ . میهاوخ  یهلا  تجح  ار  هدومن 
مه رگا   ) هک یبوسر  ياهگنهرف  ياهتفایرد  میهافم و  اب  اههشیدنا  نآ  طالتخا  زا  ندوب  رذـحرب  ود - تایعقاو . رب  یکتم  ياهریبدـت  بان و 

تاعلاطم هس - تسا . يوق  ياههدارا  دـنمزاین  اهنآ  زا  نهذ  دـیرجت  هک  دـناهداد ) تسد  زا  ار  دوخ  تحـص  زورما  دـناهدوب  حیحـص  یناـمز 
هک تسا  تیمها  زئاح  تهجنآ  زا  موس  طرش  نیا  تسا . قیقحت  دروم  هک  عوضوم  نآ  نوماریپ  نکمم  رثکادح  رد  ریگیپ 

نآ يهرابرد  دناهدروآ ، لمع  هب  یعوضوم  تخانـش  يارب  ار  شالت  رثکادـح  هک  نارگید  ياههشیدـنا  تارکفت و  زا  عالطا  زا  شیپ  ناسنا 
نانخـس زا  عالطا  رگید ، طرـش  راهچ - رگید . یتفاـیرد  نارگید  ياههشیدـنا  تارکفت و  زا  عـالطا  زا  سپ  دراد و  تفاـیرد  کـی  عوضوم 
يهمئا فراـعم  موـلع و  اریز  تسا ، هدوـمن  ناـیب  ار  قـیقحت  دروـم  عوـضوم  هک  تـسا  یتاـیآ  يهراـبرد  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  يهـمئا 

هدش و لزان  وا  كرابم  بلق  هب  نآرق  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ءایبنالا  متاخ  هب  دنتسم  مالسلامهیلع  نیموصعم 
ندرک ادـیپ  غارـس  هب  میوریم  هناگراهچ  طیارـش  نیا  عامتجا  اب  دـشابیم . نآرق  یناـعم  يهراـبرد  همه  زا  رتـالاب  یتفرعم  ياراد  هک  تسا  وا 

رد تسیچ ؟ خـیرات  عونتم  داعبا  هچ ؟ ینعی  خـیرات  هکنیا  رد  میـشیدنیب  دـیاب  نیتسخن  يهلحرم  رد  نآرق . هاگدـید  زا  خـیرات  كرحم  لماع 
رذحرب نودب  تیمهااب ) دراوم  رگید  دـننامه   ) هشیدـنا نیا  حیحـص  نتخادـنا  نایرج  هب  هکنیا  هب  میـشاب  هتـشاد  هجوت  یتسیاب  هلحرم  نیمه 

تـسد زا  ار  دوخ  تحـص  هزورما  دـناهدوب  حیحـص  یناـمز  مه  رگا  هک   ) یبوسر یگنهرف  ياـهتفایرد  میهاـفم و  اـب  نآ  طـالتخا  زا  ندوـب 
ناسک دئاقع  ءارآ و  یسررب  ینعی  دوشیم ، عورش  ام  یتاعلاطم  راک  موس  يهلحرم  رد  دشابیم . ریذپانناکما  ابیرقت  دناهداد )

زا عالطا  ندروآ  تسدب  هک  مراهچ  طرـش  غارـس  هب  میوریم  هلحرم  نیا  زا  سپ  دناهدومن ، رظنراهظا  خیرات  كرحم  لماع  يهرابرد  هک  ي 
قیقحت عتبت و  اب  مه  هلحرم  نیا  هک  یتقو  تسا . خـیرات  كرحم  لماع  هب  هطوبرم  تایآ  يهراـبرد  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  ناـنخس 
خیرات كرحم  لماع  يهرابرد  ار  یلـصا  تقیقح  هک  میاهتفرگ  رارق  ینآرق  تایآ  زا  هورگ  ود  ربارب  رد  اـم  مینیبیم  دوشیم ، يرپس  حـیحص 

نودقوی امم  ایبار و  ادبز  لیـسلا  لمتحاف  اهردـقب  هیدوا  تلاسف  ءام  ءامـسلا  نم  لزنا  نومـضم - نیا  هب  یتایآ  مکی - هورگ  دـناهدومن : نایب 
یف ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  ءافج و  بهذـیف  دـیزلا  اماف  لطابلا  قحلا و  هللا  برـضی  کلذـک  هلثم  دـبز  عاتم  وا  هیلح  ءاغتبا  راـنلا  یف  هیلع 

رب ار  بآ  نآ  دوخ ، يهزادنا  هب  اههرد  هداتـسرف  نامـسآ  زا  یبآ  ناحبـس  دنوادخ  ( ) يهیآ 17 دعرلا   ) لاثمالا هللا  برـضی  کلذک  ضرالا 
هب ترارح  هک  هچنآ  زا  و  درک ، لمح  دوخ  رب  هدمآرب  فک  لیـس  سپ ، داتفا  نایرج  هب  اهنآ  يهزادـنا  هب  اههرد  زا  بآ  دـندرک  لمح  دوخ 

ار لطاب  قح و  دنوادخ  ناسنیدـب  تسا ، یفک  لیـس ) زا  هدـمآرب  فک   ) نآ دـننام  رگید )  ) عاتم ای  تنیز  بلط  يارب  شتآ  رد  دـنهدیم  نآ 
مز يور  رد  دهدیم  دوس  مدرم  هب  هک  هچنآ  اما  دوریم و  دوشیم و  چوپ  فک  اما  دیامرفیم ) نیعم   ) دنزیم

دیآیم دوجو  هب  نیمز  يور  رد  هک  يرما  دومن و  ره  هک  تسنیا  هفیرـش  يهیآ  نیا  يانعم  دنزیم ). ار  اهلثم  دنوادخ  ناسنیدـب  دـنامیم  نی 
عون ددرگیم : میـسقت  هدـمع  عون  ود  رب  دـشاب ، هتـشادن  تلاخد  هاوخ  دـشاب و  هتـشاد  تلاخد  نآ  رد  رـشب  رایتخا  هدارا و  شـشوک و  هاوخ 
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، درادن نادنچ  يریثات  يرشب  ياهدادعتـسا  ندناسر  تیلعف  هب  تیوقت و  ءاقب و  رد  هک  تقوم  هتـسباو و  يروص و  ياههدیدپ  روما و  مکی -
عون دـنوریم . نیب  زا  طوقـس  زورب و  نیبام  نامز  زا  یمک  ياههلـصاف  اب  هک  تسا  لیـس  يور  رادـیاپان  ياهفک  دـننامه  روما  اهدومن و  نیا 

يریثات رـشب  ياهدادعتـسا  ندـناسر  تیلعف  هب  تیوقت و  ءاقب و  رد  ءاحنا  زا  يوحن  هب  هک  دـیفم  رادهیام و  لیـصا و  دنتـسه  یقئاـقح  مود -
هک تشاد  رظن  رد  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  دناتیرـشب . لاح  هب  دیفم  هک  اریز  دننامیم ، رادیاپ  نیمز  يور  رد  قئاقح  عون  نیا  دـنراد ، یـساسا 

دیجم نآرق  رد  لوصا )  ) تاکن هنوگنیا  یناوارف  و  صاخ ، یهورگ  موق و  هن  تسا  ناسنا  يهملک  تسا  هتفر  راک  هب  هفیرش  يهیآ  رد  هچنآ 
نورق و عماوج و  يهمه  رد  اهناسنا  يهمه  هیجوت  یگتـسیاش  تسا و  اـهناسنا  يهمه  باـتک  نآرق  هک  تسا  تقیقح  نیا  لـئالد  نیرتهب  زا 

وریغی یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  نومضم - نیا  هب  تسا  یتایآ  مود - هورگ  دشابیم . اراد  ار  راصعا 
هچنآ نانآ  هکنیا  رگم  تسا ، نآ  رب  یموق  يونعم ) يدام و   ) تیعقوم هک  ار  هچنآ  دهدیمن  رییغت  دـنوادخ  ( ) يهیآ 11 دعرلا   ) مهسفناب ام  ا 
باـتک رد  هک  هنوگناـمه  تسا . هدـمآ  زین  لاـفنالا  هروـس  زا  هیآ 53  رد  نومـضم  نیا  دـنیامن ). نوـگرگد  تـسا  نآ  رب  ناشـسوفن  هـک  ار 

تیریدم لماع  وا  يهدارا  ناسنا و  و  خیرات ، كرحم  روتوم  يدام و  لماع  هاگآان ، يدام  دیفم  لماوع  میاهدومن - حرطم  ناسنا  شنیرفآ و 
روبزم عون  ود  ره  يهدننکهبـساحم  ظفاح و  هک  تسا  لـماع  عون  ود  نیا  قوف  يدـنوادخ  يهدارا  لـماع  رگید  فرط  زا  تسا . لـماوع  نآ 

یلک دوصقم  تسا . هدمآ  ات ص 243  زا ص 209  بناجنیا  يهتشون  ناسنا  شنیرفآ و  باتک  رد  رظن  نیا  دتـسم  حورـشم و  ثحب  دشابیم .
زا یـضعب  هتبلا  دوش . تاعارم  اقیقد  هناگراهچ  طیارـش  هک  تشگ  هاگآ  ینآرق  تایآ  تمظع  هب  ناوتیم  یعقوم  هک  تسنیا  ثحب  نیا  رد  ام 
رد نارظنبحاص  دئاقع  ءارآ و  یـسررب  دننام  دـشابیم  رگید  طیارـش  زا  شیب  یتیمها  ياراد  يدراوم  رد  مراهچ ) طرـش  زا  ریغ   ) طیارـش نآ 

لماع عوضوم  دـننام ، دـناهدرب  راک  هب  عوضوم  نآ  رد  یناوارف  يرکف  ياهـششوک  هدـش و  یقلت  تیمهااب  نانآ  يارب  عوضوم  هک  يدراوم 
سین دیدرت  ياج  تسا . اهلد  راهب  اریز  دییامن ، هقفت  ربدت و  نآرق  نآ  رد  و  دیامرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما  خیرات . كرحم 

ارنآ ياقب  ماود و  يوزرآ  هک  تسا  لاحم  دـبایرد  ار  نآ  يازفاحور  ياهمیـسن  راـهب و  یباداـش  توارط و  دوخ  نورد  رد  هک  سک  ره  ت 
نالان ار  قشع  ناشوخرـس  نکم  نارجه  ار  لصو  نیا  ادـخ  يا  تسا - هدـش  هدورـس  اهناسنا  يهمه  لاحنابز  زا  ریز  تیب  دـنچ  نیا  دـیامنن .

نیا نکم  ناریو  ار  لامآ  يهبعک  تسا  هگرد  نیا  ام  لامآ  يهبعک  نکم  ناتسم  نیا  ناتسب و  نیا  دصق  راد  زبسرس  هزات و  ار  ناج  غاب  نکم 
هن نانآ  يارب   ) هک دسرب  هیآ 38 ) هرقبلا   ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  يهلحرم ال  هب  هک  دـیآیم  دوجو  هب  یمدآ  نورد  رد  یعقوم  راهب 

هدئاملا هیآ 170 و  نارمع  لآ  هروس  رد  هیآ 62 و 112 و 262 و 274 و 277 و  هرقبلا  يهروس  رد  بلطم  نیا  یهودـنا ) هن  تسا و  یفوخ 
هک هنوگنامه  ناـفرع  هاگدـید  زا  تسا و  هدـمآ  زین  هیآ 13  فاـقحالا  هیآ 62 و  سنوـی  هیآ 35 و  فارعـالا  هیآ 48 و  ماـعنالا  هیآ 69 و 

هداعسلا سدقلا و  ملاع  یلا  اوصلخ  لغاوشلا  نع  اوکفنا  ندبلا و  هنراقم  نرد )  ) سند مهنع  عضو  اذا  نوهزتملا  نوفراعلا  دیوگیم : انیسنبا 
یشان ياهیگدولآ  هکیماگنه  دناهتفای ، هزنت  اهیگدولآ  زا  هک  ینافراع   ) اهتفرع دق  ایلعلا و  هذللا  مهل  تلصح  یلعالا و  لامکلاب  اوشعتنا  و 

اع هب  دندش ، ادج  يدام  تالاغتشا  زا  تشگ و  عفترم  نانآ  زا  ندب  هب  لاصتا  زا 
راهب هنوگنیا  دوشیم ). لصاح  نانآ  يارب  یلعا  تذل  دندرگیم و  هشعن  العا  لامک  تفایرد  يهلیـسو  هب  دنوشیم و  اهر  تداعـس  سدق و  مل 
رکذ شخب  تایح  بآ  اب  دـنایوریم و  ار  ءامـسالامدآ  ملع  ياهرذـب و  هک  تسا  یهلا  رون  شـشخرد  هزنت و  افـص و  لوصحم  کش  نودـب 
تایآ رد  طئارـش  تامدـقم و  لماوع و  نیا  يهمه  دروآیم و  دوجو  هب  یمدآ  لد  رد  یتشهب  توارط  دـیامنیم و  يراـیبآ  ارنآ  يدـنوادخ 

ینابر و دیـشروخ  يهعـشا  اهلاهن و  اهرذب و  اب  مدآ  کی  نورد  رگا  هک  مینک  داقتعا  دیاب  ار  تقیقح  نیا  تسا . هدش  حرطم  دـیجم  نآرق 
چیه اب  یناسنا  نینچ  نورد  دزاسب ، راهب  هشیمه  ار  دوخ  نورد  دـناوتن  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هک  یقئاقح  شخب  تایح  ياوه  راسهمـشچ و 

يراهب ایند  لام  ترهـش و  ماقم و  اهکاروخ و  تاوهـش و  ذـئاذل  ندیـشچ  زیخ و  تسج و  یفابهفـسلف و  ملع و  نامرآ و  لـیخت و  روصت و 
، دریذـپب شناج  قامعا  زا  ار  اهنآ  دـمهفب و  اعقاو  ار  اهنآ  یناـعم  یناـسنا  ره  هک  هفیرـش  تاـیآ  زا  يرادـقم  ناـیب  زا  شیپ  تفاـی . دـهاوخن 
ره هک  تسیئاهدـیلک  ناوـنع  هب  تاـیآ  زا  رادـقم  نیا  باـختنا  هک  مینکیم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  دوـب ، دـهاوخ  راـهب  هشیمه  وا  بلق  يهقطنم 
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ناج و لد و  رغم و  هک  دمهفب  دناوتیم  دشاب ، لدتعم  یناور  زغم و  ياراد  هکنیا  طرشب  طقف  دشاب  هک  یتیعقوم  لاح و  ره  رد  یناسنا 
يهمه الاو  درادن . دیامنیم  میلعت  نآرق  هک  هچنآ  زا  رتهتـسیاش  رت و  تمظعاب  رت و  يرورـض  یلماع  چیه  لماکت  يارب  یناسنا  حور  ناور و 

میروآیم هک  ار  یتایآ  یناعم  رتنشور  ترابعب  تسا . یناسنا  حور  ناور و  ناج و  لد و  زغم و  تایح  بآ  يدنوادخ و  مالک  ینآرق  تایآ 
دیاب هکنانچنآ  ناسنا  ریـسم  رد  تکرح  تسه و  هکنانچنآ  ناسنا  تخانـش  يانبم  يارب  یـساسا  لوصا  دـیلک  تسرهف و  دـننام  تقیقح  رد 

دناوتیم سک  همه  هک  یساسا  یهیدب و  لوصا  تسا ، روبزم  تکرح  تفرعم و  تیلباق  زا  ناسنا  نتـشاذگ  رانک  اهنآ ، زا  فلخت  هک  دشابیم 
، میدرک تعانق  اهنآ  میقتـسم  يهمجرت  تایآ و  رکذ  هب  طقف  ام  هک  تفرگ  دـیاب  رظن  رد  مه  ار  هتکن  نیا  و  دـبایرد . ار  اهنآ  میقتـسم  روطب 

یهیدب لوصا  دننام  تایآ  نیا  میدرک  هراشا  هک  هنوگنامه  ایناث - و  تسا . دنمزاین  ینالوط  رایسب  لیصفت  هب  اهنآ  حورـشم  ریـسفت  الوا  اریز 
لالدتـسا زا  زاینیب  ار  اهنآ  دـنراد  هک  یتارکفت  یلاع  جـئاتن  تامولعم و  هب  هجوت  اب  هاگآ  مدرم  هک  تسا  اـهناسنا  ناـهج و  يهراـبرد  یلک 

نیعتسن كایا  دبعن و  كایا  - 1 دنبایرد . ار  اهنآ  ندوب  نیداینب  قئاقح  دوخ  نیرب  ساسحا  ندرب  راکب  اب  دـنناوتیم  نانآ  اریز  تفای ، دـهاوخ 
هللااب انمآ  لوقی  نم  سانلا  نم  و  - 2 میئوجیم ). يرای  وت  زا  میتسرپیم و  ارت  ،( ) ادنوادخ )

هک دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  و   ) نورعـشی ام  مهـسفنا و  الا  نوعدـخی  ام  اونمآ و  نیذـلا  هللا و  نوعداخی  نینمومب . مه  اـم  رخـالا و  مویلاـب  و 
هک یناسک  ادخ و  نداد  بیرف  ددصرد  نانآ  دنتـسین . ناگدنروآ  نامیا  زا  نانآ  میاهدروآ و  نامیا  نیـسپاو  زور  هب  ادخ و  هب  ام  دـنیوگیم :

امنا اولاق  ضرالا  یف  اودـسفت  مهل ال  لـیق  اذا  و  - 3 دنمهفیمن ). ار و  ناشدوخ  رگم  دـهدیمن  بیرف  نانآ  دـناهدمآ و  رب  دـناهدروآ ، نامیا 
زج دـنیوگیم  دـینکن  داسف  نیمز  يور  رد  دوشیم  هتفگ  نانآ  هب  هکیماگنه  و   ) نورعـشی نکل ال  نودـسفملا و  مه  مهنا  الا  نوحلـصم ، نحن 

اولاق اونمآ  نیذـلا  اوقل  اذا  و  - 4 دنمهفیمن ). نکلو  ناگدننکداسف  دنتـسه  نانآ  دوخ  دیـشاب  هاگآ  ناگدننکحالـصا . میئام  هک  تسین  نیا 
نآ هکیماگنه  و   ) نوهمعی مهنایغط  یف  مهدـمی  مهب و  يزهتـسی  هللا  نوزهتـسم ، نحن  اـمنا  مکعم  اـنا  اولاـق  مهنیطایـش  یلا  اولخ  اذا  اـنمآ و 

دندرک تولخ  ناشدوخ  نیطایـش  اب  هک  یعقوم  میاهدروآ و  نامیا  ام  دـنیوگیم  دـننکیم  تاقالم  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یمدرم  ناراـکهبت 
( دناهتفرگ يرگنایغط  هب  میمـصت  نوچ   ) دنکیم و ءازهتـسا  نانآ  هب  ادخ  میناگدننک . ءازهتـسا  ام  هک  تسین  نیا  زج  میئامـش  اب  ام  دـنیوگیم 

نآ رد  جیگ  ریحتم و  هک  دنکیم  کمک  دناهتفرگ  شیپ  هک  يرگنایغط  رد  ار  نانآ 
ءامسلا اشارف و  ضرالا  مکل  لعج  يذلا  نوقتت . مکلعل  مکلبق  نم  نیذلا  مکقلخ و  يذلا  مکبر  اودبعا  سانلا  اهیا  ای  - 5 دندرگ ). روهطوغ 

هک ار  ناتراگدرورپ  دـیتسرپب  مدرم  يا   ) نوملعت متنا  ادادـنا و  اولعجت هللا  الف  مکل  اقزر  تارمثلا  نم  هب  جرخاف  ءام  ءامـسلا  نم  لزنا  ءاـنب و 
داد و رارق  انب  ار  نامسآ  شرف و  امش  يارب  ار  نیمز  هک  يدنوادخ  دیزروب . يوقت  هک  دشاب  تسا  هدیرفآ  ار  امـش  زا  شیپ  ياهناسنا  امش و 

دینادیم هکیلاح  رد  دیهدن  رارق  ءاکرش  ادخ  يارب  سپ  دروآ ، نوریب  يزور  امش  يارب  تارمث  زا  نآ  يهلیسو  هب  داتـسرف و  بآ  نامـسآ  زا 
يور رد  دننکیم و  عطق  دوش  لصو  تسا  هداد  روتـسد  ادـخ  هک  ار  هچنآ  نآ و  نتـسب  زا  سپ  دننکـشیم  ار  يدـنوادخ  دـهع  هک  یناسک 
اهیف لعجتا  اولاق  هفیلخ  ضرالا  یف  لعاج  ینا  هکئالملل  کـبر  لاـق  ذا  و  - 6 دنناراکنایز ). هک  دنتـسه  نانآ  دنزادنایم  هار  هب  داسف  نیمز 

مهضرع مث  اهلک  ءامـسالا  مدآ  ملع  و  نوملعت . ام ال  ملعا  ینا  لاق  کل  سدقن  كدمحب و  حبـسن  نحن  ءامدلا و  کفـسی  اهیف و  دسفی  نم 
مدآ ای  لاق  میکحلا . میلعلا  تنا  کنا  انتملع  ام  الا  انل  ملع  کناحبـس ال  اولاق  نیقداص . متنک  نا  ءالوه  ءامـساب  ینوئبنا  لاقف  هکئـالملا  یلع 

سلا بیغ  ملعا  ینا  مکل  لقا  ملا  لاق  مهئامساب  مهابنا  املف  مهئامساب  مهئبنا 
نم ناک  ربکتـسا و  یبا و  سیلبا  الا  اودجـسف  مدالا  ودجـسا  هکئالملل  اـنلق  ذا  و  نومتکت . متنک  اـم  نودـبت و  اـم  ملعا  ضرـالا و  تاواـم و 

امهلزاف نیملاظلا  نم  انوکتف  هرجـشلا  هذـه  ابرقت  امتئـش و ال  ثیح  ادـغر  اهنم  الک  هنجلا و  کجوز  تنا و  نکـسا  مدآ  ای  انلق  و  نیرفاکلا .
هبر نم  مدآ  یقلتف  نیح . یلا  عاتم  رقتـسم و  ضرالا  یف  مکل  ودـع و  ضعبل  مکـضعب  اوطبها  انلق  هیف و  اناک  امم  امهجرخاف  اـهنع  ناطیـشلا 

، مهدیم رارق  ياهفیلخ  نیمز  يور  رد  نم  تفگ : ناگتشرف  هب  وت  راگدرورپ  هک  ماگنه  نآ  رد  و   ) میحرلا باوتلا  وه  هنا  هیلع  باتف  تاملک 
میئوگیم و حیبست  وت  دمح  يادا  يارب  ام  دزیرب و  اهنوخ  دنک و  داسف  نآ  رد  هک  ار  یسک  یهدیم  رارق  نیمز  يور  رد  ایآ  دنتفگ  ناگتـشرف 
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هب ار  اهنآ  سپـس  درک و  میلعت  مدآ  هب  ار  ءامـسا  يهمه  دنوادخ  و  دینادیمن . امـش  هک  منادیم  ار  يزیچ  نم  تفگ  ادـخ  میئامنیم  تسیدـقت 
یئوت هک  راگدرورپ  كاپ  دـنتفگ  ناگتـشرف  دـیهدب . ربخ  نم  هب  ار  قئاقح  نآ  ءامـسا  دـیئوگیم ، تسار  رگا  تفگ  دومن و  هضرع  هکئـالم 
یتقو هدب  ربخ  ناگتشرف  هب  ار  نانآ  ءامسا  مدآ  يا  تفگ : ادخ  میکح . اناد و  یئوت  اعطق  تسین ، ياهدرک  میلعت  وت  هکنآ  رج  یملع  ام  يارب 

اهنامسآ بیغ  نم  متفگن  امش  هب  نم  تفگ  ادخ  داد ، ربخ  ناگتشرف  هب  ار  نانآ  ءامسا  مدآ  هک 
هدجـس مدآ  هب  میتفگ  ناگتـشرف  هب  هکیماگنه  و  دیرادیم . یفخم  هک  ار  هچنآ  دینکیم و  راکـشآ  هک  ار  هچنآ  منادـیم  منادـیم و  ار  نیمز  و 

ترسمه وت و  مدآ  يا  میتفگ  دوب و  نارفاک  يهلمج  زا  وا  دیزرو و  ربکت  درک و  عانتما  هک  ناطیـش  رگم  دندرک  هدجـس  نانآ  يهمه  دینک ،
ناراکمتـس زا  هک  دیوشن  کیدزن  تخرد  نیا  هب  دیروخب و  تشهب  زا  دیهاوخب  هچ  ره  یناوارف  هب  یـشوخ و  هب  دیـشاب و  نکاس  تشهب  رد 

امش زا  یـضعب  دییآ  دورف  میتفگ  نانآ  هب  ام  درک و  نوریب  دندوب  هک  وکین  تیعقوم  نآ  زا  دینازغل و  تشهب  زا  ار  ود  نآ  ناطیـش  دیدرگیم .
نآ اب  تفایرد و  یتاملک  شراگدرورپ  زا  مدآ  نیعم . تقو  ات  یعاتم  هاـگرارق و  نیمز  يور  رد  تسا  امـش  يارب  دـیرگید و  ضعب  نمـشد 

هللااب و نما  نم  نیئباصلا  يراصنلا و  اوداه و  نیذلا  اونمآ و  نیذـلا  نا  - 7 تسا ). نابرهم  هبوت و  يهدنریذپ  هک  تسا  ادـخ  اعطق  دومن  هبوت 
هب هک  یناسک   ) دـناهدروآ و نامیا  هک  یناسک   ) نونزحی مه  ـال  مهیلع و  فوخ  ـال  مهبر و  دـنع  مهرجا  مهلف  اـحلاص  لـمع  رخـالا و  مویلا 

نانآ يارب  تسا ، هداد  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  داعم  زور  ادـخ و  هب  هک  تسا  یـسک  نایئباص  يراصن و  دـناهدیورگ و  تیدوهی 
رد ت دراد ). هار  نانآ  يارب  هودنا  هن  و  تسا ، یفوخ  هن  نانآ  يارب  ناشراگدرورپ و  دزن  رد  ناششاداپ  تسا 

هب زگره  دیامرفیم : هداد  رارق  بطاخم  ار  مدرم  يهمه  قوف  يهیآ  رد  دنوادخ  هک  دسریم  رظنب  تسا ، هدـش  هتفگ  یبلاطم  قوف  يهیآ  ریـسف 
داعم زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  دیـسانشب ، ار  ناگدنبای  تاجن  دـیهاوخیم  امـش  رگا  دـیتفین ، يزادرپناونع  يزابهورگ و  رکف 
يارب ناشراگدرورپ و  دزن  رد  ناششاداپ  تسا  نانآ  يارب  دنهدب ، ماجنا  تسین ) ریذپناکما  ربمایپ  داشرا  نودب  هک   ) حلاص لمع  دنروایب و 

نتم رد  هک  یهلا  فیلاکت  يدنوادخ و  هیلامک  تافص  داعم و  توبن و  دیحوت و  هب  داقتعا  هک  تسا  ملسم  و  تسین . یهودنا  فوخ و  نانآ 
نیا تسا و  هدوب  اراد  ار  نآ  خـیرات  دادـتما  رد  ع )  ) میهاربا وریپ  حـلاص و  تما  ره  هک  تسا  ناـمه  تسا ، مالـسلاهیلع  لـیلخ  میهاربا  نید 

يدـج توعد  نآ  يهرابرد  مهافت  هب  ار  نایدا  رگید  ناوریپ  دـیامنیم و  حرطم  تیرـشب  يارب  ارنآ  مالـسا  هزورما  هک  تسا  نید  نتم  ناـمه 
نم ابابرا  اضعب  انـضعب  ذختی  ائیـش و ال  هب  كرـشن  هللا و ال  الا  دـبعن  الا  مکنیب  اننیب و  ءاوس  هملک  یلا  اولاعت  باتکلا  لها  ای  لق  - 8 دیامنیم :

زج میتسرپن  هکنیا  نآ  امش و  ام و  نایم  كرتشم  يهملک  کی  هب  دیبایب  باتک  لها  يا  وگب   ) نوملسم اناب  اودهشا  اولوقف  اولوت  ناف  هللا  نود 
یضعب د ام  زا  یضعب  میهدن و  رارق  کیرش  وا  هب  ار  يزیچ  چیه  ار و  ادخ 

ام هکنیا  هب  دیـشاب  دـهاش  دـییوگب : ناـنآ  هب  دـندش  نادرگیور  ناـنآ  رگا  توعد  نیا  زا  سپ  دـنکن  ذاـختا  باـبرا  ادـخ  لـباقم  رد  ار  رگی 
ام اب  ایآ  وگب  نانآ  هب   ) نوصلخم هل  نحن  مکلاـمعا و  مکل  اـنلامعا و  اـنل  مکبر و  اـنبر و  وه  هللا و  یف  اـننوجاحتا  لـق  - 9 میتسه ). ناملسم 

تـسا امـش  يارب  ام و  لامعا  تسا  ام  يارب  تسا و  امـش  راگدرورپ  ام و  راـگدرورپ  ادـخ  هکیتروص  رد  دـینکیم  جاـجتحا  ادـخ  يهراـبرد 
هللا نا  اعیمج  هللا  مکب  تای  اونوکت  ام  نیا  تاریخلا  اوقبتساف  اهیلوم  وه  ههجو  لکل  و  - 10 میزرویم ). صالخا  ادخ  نآ  هب  ام  امش و  لامعا 

دیشاب اجک  ره  دییامن  هقباسم  تاریخ  رد  امش  سپ  دنادرگیم ، نآ  هب  ور  هک  تسا  یفده  هقیرط و  یسک  ره  يارب  و   ) ریدق ءیـش  لک  یلع 
نکل ال ءایحا و  لب  تاوما  هللا  لیبس  یف  لتقی  نمل  اولوقت  ـال  و  - 11 تسا ). اناوت  زیچ  همه  رب  دنوادخ  اعطق  دروآیم ، ار  امـش  يهمه  ادخ 

سیل - 12 دیمهفیمن ). امـش  دناهدنز و  نانآ  هکلب  دنناگدرم ، نانآ  دناهدش ، دیهـش  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  يهرابرد  دیئوگن  و   ) نورعـشت
یلع لاملا  یتآ  نییبنلا و  باتکلا و  هکئالملا و  رخالا و  مویلا  هللااـب و  نمآ  نم  ربلا  نکل  برغملا و  قرـشملا و  لـبق  مکهوجو  اولوت  نا  ربلا 

یف نیلئاسلا و  لیبسلا و  نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يوذ  هبح 
اوقدص نیذلا  کئلوا  سابلا  نیح  ءارضلا و  ءاسابلا و  یف  نیرباصلا  اودهاع و  اذا  مهدهعب  نوفوملا  تاکزلا و  یتآ  هولصلا و  ماقا  باقرلا و 
یـسک نآ ) زا   ) يراکوکین هکلب  دـینادرگب ، برغم  قرـشم و  فرط  هب  ار  ناـتیاهتروص  هک  تسین  نآ  يراـکوکین   ) نوقتملا مه  کـئلوا  و 
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هار رد   ) لام تبحم ) يور  زا  ای  و   ) ادـخ تبحم  هار  رد  دروایب و  ناربمایپ  باـتک و  ناگتـشرف و  نیـسپاو و  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  تسا 
اپرب زامن  دهدب و  ناگدـنب  ندرک ) دازآ   ) نادـنمزاین و ناگدـنام و  هار  رد  نایاونیب و  نامیتی و  نادـنواشیوخ و  يدـنمزاین ) ندرک  فرطرب 

رد اهیراوگان و  اهیتخـس و  رد  نایابیکـش  دننکیم و  افو  ناشنامیپ  هب  دـندنبب  نامیپ  یتقو  هک ) دنتـسه  یناسک  نانآ   ) دـهدب تاکز  دراد و 
ینع يدابع  کلاس  اذا  و  - 13 يوقتاب ). مدرم  دنتـسه  نانآ  دنیوگتـسار و  يراکوکین  ياعدا  رد   ) هک دنتـسه  یناسک  نانآ  ساره ، ماگنه 

دنـسرپب نم  يهرابرد  وت  زا  نم  ناگدنب  هکیماگنه  و   ) نودشری مهلعل  یب  اونمویل  یل و  اوبیجتـسیلف  ناعد  اذا  عادلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف 
نامیا نم  هب  دـنیامن و  تلاسم  ار  تباجا  نم  زا  سپ  دـناوخب  ارم  هکیعقوم  منکیم  تباـجا  ار  هدـننک  توعد  توعد  مکیدزن  ناـنآ ) هب   ) نم

یندلا هایحلا  یف  هلوق  کبجعی  نم  سانلا  نم  و  - 14 دندرگ ). دشر  هب  لئان  نانآ  هک  دشاب  دنروایب 
. داسفلا بحی  هللا ال  لسنلا و  ثرحلا و  کلهی  اهیف و  دسفیل  ضرالا  یف  یعـس  یلوت  اذا  و  ماصخلا . دلا  وه  هبلق و  یف  ام  یلع  هللا  دهـشی  ا و 
وا دریگیم و  هاوگ  تسا  شبلق  رد  هک  هچنآ  هب  ار  ادخ  تسا و  بلاج  رایسب  وت  يارب  ایند  یناگدنز  رد  وا  نخس  هک  تسه  مدرم  زا  یضعب  )

دزاسب و دوبان  ار  مدآ ) دالوا   ) لسن تشک و  دنک و  داسفا  نیمز  يور  رد  دشوکیم  داتفا  دوخ  هار  هب  هک  یتقو  تسا . اهمصخ  نیرتدـیدش 
نوعجرت هیلا  طصبی و  ضبقی و  هللا  هریثک و  افاعضا  هل  هفعاضیف  انسح  اضرق  هللا  ضرقی  يذلا  اذ  نم  - 15 درادیمن . تسود  ار  داسف  دنوادخ 

ددـنبیم و ار ) روما   ) ادـخ دـنادرگیمرب و  وا  يارب  ار  ضرق  نآ  داـیز  ربارب  دـنچ  دـنوادخ  هک  دـهدب  ياهنـسح  ضرق  ادـخ  هب  هک  تسیک  )
بابلالا ولوا  الا  رکذـی  ام  اریثک و  اریخ  یتوا  دـقف  همکحلا  توی  نم  ءاـشی و  نم  همکحلا  یتوی  - 16 دیدرگیمرب ). وا  يوس  هب  دـیاشگیم و 

زا  ) تسا و هدش  اطعا  وا  هب  یناوارف  ریخ  دش ، هداد  وا  هب  تمکح  هک  سک  ره  دـهدیم و  دـهاوخیم  هک  یـسک  ره  هب  ار  تمکح  دـنوادخ  )
هللا و اـب  نمآ  لـک  نوـنموملا  هبر و  نم  هیلا  لزنا  اـمب  لوـسرلا  نمآ  - 17 لوقع ). ناـبحاص  رگم  دوشیمن  رکذـتم  یـسک  یهلا ) فـطل  نیا 

کیلا انبر و  کنارفغ  انعطا  انعمس و  اولاق  هلسر و  نم  دحا  نیب  قرفن  هلسر ال  هبتک و  هتکئالم و 
امک ارصا  انیلع  لمحت  انبر و ال  اناطخا  وا  انیسن  نا  انذخاوت  انبر ال  تبستکا  ام  اهیلع  تبسک و  ام  اهل  اهعسو  الا  اسفن  هللا  فلکی  ال  ریـصملا .

نیرفاکلا موقلا  یلع  انرـصناف  انالوم  تنا  انمحرا  انل و  رفغا  انع و  فعا  هب و  انل  هقاط  ـال  اـم  اـنلمحت  ـال  اـنبر و  اـنلبق  نم  نیذـلا  یلع  هتلمح 
وا و بتک  وا و  ناگتـشرف  ادـخ و  هب  ناـمیااب  مدرم  يهمه  تسا و  هدروآ  ناـمیا  هدـش  لزاـن  وا  هب  شراـگدرورپ  زا  هـک  هـچنآ  هـب  ربماـیپ  )

ارت ترفغم  میدومن  تعاطا  میدینـش و  ام  دنتفگ  میراذگیمن و  ادـخ  نالوسر  نایم  یقرف  ام  دـنیوگیم ): نانآ   ) دـناهدروآ نامیا  وا  نالوسر 
هچنآ تسا  سفن  ره  دوس  هب  دزاسیمن  فلکم  شتقاط  ریغ  هب  ار  یسک  چیه  دنوادخ  تست . يوس  هب  تشگزاب  ام و  راگدرورپ  يا  میئوجیم 

شومارف رگا  اـم ، راـگدرورپ  يا  تسا . هتخودـنا  اهیدـب ) زا   ) هک ار  هچنآ  تسا  سفن  ره  ررـض  هب  تسا و  هتخودـنا  اـهیئوکین ) زا   ) هک ار 
ام زا  شیپ  یمدرم  هب  هک  هنوگنآ  امرفم  لمح  ار  ینیگنـس  راب  ام  رب  ام ، راگدرورپ  يا  امرفم ، هذخاوم  ار  ام  میدـش  اطخ  بکترم  ای  میدرک 
ار تتمحر  ترفغم و  هدومن و  وفع  ار  ام  امرفم و  لمح  ام  رب  تسین  نآ  هب  یتقاط  ار  ام  هک  ار  هچنآ  ام ، راگدرورپ  يا  يدوب  هدومرف  لـمح 

و ا - 18 امرف ). يرای  رافک  موق  رب  ار  ام  ام ، يالوم  یئوت  امرف  ام  بیصن 
یلع متنک  اناوخا و  هتمعنب  متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاف  ءادـعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  تمعن  اورکذا  اوقرفت و  اـعیمج و ال  هللا  لـبحب  اومـصتع 

دیوشن قرفتم  دینزب و  گنچ  يدنوادخ  بانط  هب  یگمه  و   ) نودتهت مکلعل  هتایآ  مکل  هللا  نیبی  کلذک  اهنم  مکذقناف  رانلا  نم  هرفح  افش 
دیتشگ یناردارب  يدنوادخ  تمعن  اب  تخادنا و  تفلا  امش  ياهلد  نایم  سپ  دیدوب ، ینانمـشد  هک  امـش  رب  ار  ادخ  تمعن  دیروایب  دای  هب  و 
دیامنیم راکـشآ  امـش  يارب  ناسنیدب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  داد ، تاجن  نآ  زا  ار  امـش  دـنوادخ  دـیدوب  شتآ  زا  یلادوگ  يهبل  رب  امـش  و 

یف نوقفنی  نیذـلا  نیقتملل . تدـعا  ضرـالا  تاوامـسلا و  اهـضرع  هنج  مکبر و  نم  هرفغم  یلا  اوعراـس  و  - 19 دیوش ). تیاده  هک  دـشاب 
هک یتشهب  هب  ناتراگدرورپ و  زا  یترفغم  هب  دیباتـشب  و   ) نینـسحملا بحی  هللا  سانلا و  نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاـکلا  ءارـضلا و  ءارـسلا و 

قافنا یتخس  یناوارف و  رد  هک  دنتسه  یناسک  يوقتاب ) مدرم  . ) تسا هدش  هدامآ  يوقتاب  مدرم  يارب  هک  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  نآ  يانهپ 
حرق مکسسمی  نا  - 20 درادیم ). تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  دننکیم و  وفع  ار  مدرم  دـنناشنیم و  ورف  ار  دوخ  بضغ  نانآ  دـننکیم و 
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دسریم ق امش  هب  یبیسآ )  ) یمخز رگا   ) سانلا نیب  اهلوادن  مایالا  کلت  هلثم و  حرق  موقلا  سم  دقف 
امبف - 21 میزادنایم ). نایرج  هب  مدرم  نایم  ار  ناراگزور  نآ  ام  تسا و  هدرک  تباصا  مخز  نامه  دـننام  مه  ار  نمـشد ) ینعی  لباقم   ) مو

تمزع اذاف  رمـالا  یف  مهرواـش  مهل و  رفغتـسا  مهنع و  فعاـف  کـلوح  نم  اوضفنـال  بلقلا  ظـیلغ  اـظف  تنک  ول  مهل و  تنل  هللا  نم  همحر 
زا يدوب  لد  تخس  وختـشرد و  رگا  يدش و  مرن  مدرم  يارب  هک  دوب  ادخ  زا  یتمحر  يهلیـسو  هب   ) نیلکوتملا بحی  هللا  نا  هللا  یلع  لکوتف 
هب مزع  هکیماگنه  سپ  نک ، تروشم  نانآ  اب  رما  رد  امن و  ترفغم  بلط  نانآ  يارب  نک و  وفع  ار  اهنآ  سپ  دـندشیم  هدـنکارپ  وت  نوماریپ 

موی لغ  امب  تای  للغی  نم  لغی و  نا  یبنل  ناـک  اـم  و  - 22 درادیم ). تسود  ار  ناگدننکلکوت  ادخ  اریز  نک  لکوت  ادـخ  هب  يدرک  مادـقا 
سک ره  دـنزب و  مدرم ) يارب   ) يریجنز هک  تسین  هتـسیاش  يربمایپ  چـیه  يارب  و   ) نوملظی مه ال  تبـسک و  ام  سفن  لک  یفوت  مث  هماـیقلا 

هب دباییمرد و  تسا  هتخودنا  هک  ار  هچنآ  یـسک  ره  سپـس  دروآیم ) ار  ریجنز  نامه   ) دیآیم ریجنز  نامه  اب  تمایق  زور  دـنزب  يریجنز 
امایق و هللا  نورکذی  نیذلا  بابلالا . یلوال  تایال  راهنلا  لیلا و  فالتخا  ضرالا و  تاوامـسلا و  قلخ  یف  نا  - 23 دش ). دهاوخن  ملظ  نانآ 

اذع انقف  کناحبس  الطاب  اذه  تقلخ  ام  انبر  ضرالا  تاوامسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و  یلع  ادوعق و 
انبر انماف  مکبرب  اونمآ  نا  نامیالل  يدانی  ایدانم  انعمـس  اننا  انبر  راصنا . نم  نیملاظلل  ام  هتیزخا و  دـقف  رانلا  لخدـت  نم  کنا  انبر  راـنلا : ب 

داعیملا فلخت  کنا ال  همایقلا  موی  انزخت  کلـسر و ال  یلع  انتدـعو  ام  انتآ  انبر و  راربالا . عم  اـنفوت  انتایـس و  اـنع  رفک  اـنبونذ و  اـنل  رفغاـف 
دننکیم رکذ  ار  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  لوقع . نابحاص  يارب  تسا  یتایآ  زور  بش و  یلاوت  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  اعطق  )

يا دنیوگیم :) لد  قامعا  زا  هاگنآ  و   ) نیمز اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  دنشیدنایم  ولهپ و  هب  ندیباوخ  لاح  رد  نتسشن و  نداتـسیا و  لاح  رد 
راگدرورپ يا  امرف . ظفح  شتآ  باذع  زا  ار  ام  یتسه ) يادخ  يا   ) ياهزیکاپ ياهدیرفاین ، هدوهیب  ار ) گرتس  هاگتـسد   ) نیا ام ، راگدرورپ 

ياهدنهد ادـن  ام  ام ، راگدرورپ  يا  تسین . ینارای  ناراکمتـس  يارب  ياهتخاس و  اوسر  ار  وا  اعطق  ینک  لخاد  شتآ  هب  ار  یـسک  رگا  وت  ام ،
، میدروآ نامیا  ام  ام ، راگدرورپ  يا  سپ  دـیروایب ، ناتراگدرورپ  هب  نامیا  تفگیم ): و   ) درکیم توعد  نامیا  هب  ار ) مدرم   ) هک میدینـش  ار 
هب هک  ار  هچنآ  و  ام ، راگدرورپ  يا  ربب . ایند  زا  ناراـکوکین  اـب  ار  اـم  اـمرف و  طـقاس  اـم  زا  ار  اـم  ناـهانگ  اـشخبب و  ار  اـم  ناـهانگ  مه ) وت  )

امرف اطع  امب  ياهداد  هدعو  ام  يهرابرد  تناربمایپ 
نیب متمکح  اذا  اهلها و  یلا  تانامالا  اودوت  نا  مکرماـی  هللا  نا  - 24 یئامنیمن ). فلخت  هدـعو  زا  وت  اعطق  امرفم  اوسر  ار  ام  تمایق  زور  و 

هب ار  اهتناما  هک  دهدیم  روتسد  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  یعطق   ) اریصب اعیمس  ناک  هللا  نا  هب  مکظعی  امعن  هللا  نا  لدعلاب  اومکحت  نا  سانلا 
اونش دنوادخ  ار  امـش  ادخ  دنکیم  ظعو  وکین  هچ  دینک ، مکح  تلادع  اب  دینکیم  مکح  مدرم  نایم  هکیماگنه  دینادرگرب و  اهنآ  نابحاص 
هذه نم  انجرخا  انبر  نولوقی  نیذـلا  نادـلاولا  ءاسنلا و  لاجرلا و  نم  نیفعـضتسملا  هللا و  لیبس  یف  نولتاقت  مکل ال  ام  و  - 25 تسا ). انیب  و 

نایاونیب ادخ و  هار  رد  دیگنجیمن  هک  ار  امش  تسا  هدش  هچ   ) اریصن کندل  نم  انل  لعجا  ایلو و  کندل  نم  انل  لعجا  اهلها و  ملاظلا  هیرقلا 
ام يارب  دوخ  دزن  زا  ربب و  نوریب  دنراکمتـس  شمدرم  هک  يدابآ  نیا  زا  ار  ام  ام ، راگدرورپ  يا  دـنیوگیم : هک  نادـنزرف  نانز و  نادرم و  زا 
لک یلع  ناک  هللا  نا  اهودر  وا  اهنم  نسحاب  اویحف  هیحتب  متییح  اذا  و  - 26 امرف ). تیانع  يروای  رای و  ام  يارب  دوخ  دزن  زا  هدب و  رارق  ییلو 
همه رب  دنوادخ  دینادرگرب  ار  نآ  لثم  ای  دیهدب  ار  تیحت  خساپ  نآ  زا  رتهب  اب  دیدش ، هداد  تیحت  یتیحت  اب  امش  هکیماگنه  و   ) ابیسح ءیش 

ال - 27 تسا ).) رظان   ) دراد هبساحم  زیچ 
مهسفنا مهلاوماب و  نیدهاجملا  هللا  لضف  مهسفنا  مهلاوماب و  هللا  لیبس  یف  نودهاجملا  ررـضلا و  یلوا  ریغ  نینموملا  نم  نودعاقلا  يوتـسی 

ناک همحر و  هرفغم و  هنم و  تاجرد  امیظع . ارجا  نیدعاقلا  یلع  نیدـهاجملا  هللا  لضف  ینـسحلا و  هللا  دـعو  الک  هجرد و  نیدـعاقلا  یلع 
لاوما و اب  ادخ  هار  رد  هک  ینانموم  نآ  اب  دناهتسشن  داهج  زا  ررض  نتشاد  نودب  هک  نانموم  زا  هورگ  نآ  دنتـسین  يواسم   ) امیحر اروفغ  هللا 

ادخ تسا و  هداد  يرترب  ناگتـسشن  رب  ياهجرد  دننکیم  داهج  ناشـسوفن  لاوما و  اب  هک  ار  ینادهاجم  دنوادخ  دننکیم ، داهج  ناشـسوفن 
یشیاشخب دنوادخ و  زا  یتاجرد  تسا  هداد  يرترب  میظع  یشاداپ  هلیسو  هب  ناگتـسشن  رب  ار  نیدهاجم  تسا و  هداد  بوخ  يهدعو  همه  رب 
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انک اولاـق  متنک  میف  اولاـق  مهـسفنا  یملاـظ  هکئـالملا  مهاـفوت  نیذـلا  نا  - 28 تـسا ). ناـبرهم  هدـنیاشخب و  رایـسب  دـنوادخ  و  یتـمحر ، و 
لاجرلا و نم  نیفعضتسملا  الا  اریصم  تئاس  منهج و  مهاوام  کئلواف  اهیف  اورجاهتف  هعساو  هللا  ضرا  نکت  ملا  اولاق  ضرالا  یف  نیفعضتسم 

تقو  ) دنریگیم دناهتـشاد  اور  دوخ  رب  متـس  هکیلاح  رد  ارنانآ  ناگتـشرف  هکیناسک  الیبس  نودتهی  هلیح و ال  نوعیطتـسی  نادلاولا ال  ءاسنلا و 
ام ب دنهدیم  خساپ  دیدوب ؟ یتیعقوم  هچ  رد  دنسرپیم ) نانآ  زا  نآ  زا  سپ  ای  گرم 

تسا و خزود  ناشهاگیاج  نانآ  دینک ، ترجه  نآ  رد  هک  دوبن  روانهپ  ادخ  نیمز  ایآ  دنیوگیم : ناگتـشرف  میدوب . نیمز  يور  رد  ینایاونی 
شیپ دـنناوتیمن  ار  یهار  دـنناوتیمن و  ياهراـچ  هـک  نادـنزرف  ناـنز و  نادرم و  زا  ناـیاونیب  نآ  رگم  تـسا ، يدـب  یئاـهن  تشونرـس  خزود 
ياراد تسیک  و   ) الیلخ میهاربا  هللا  ذـختا  اـفینح و  میهاربا  هلم  عبتا  نسحم و  وه  هللا و  ههجو  ملـسا  نمم  اـنید  نسحا  نم  و  - 29 دنریگب ).

تسا و هدوـمن  يوریپ  میهاربا  فـینح  تلم  زا  تسا و  راـکوکین  هکیلاـح  رد  هدوـمن  میلـست  ادـخ  هب  ار  دوـخ  يور  هکیـسک  زا  رتـهب  ینید 
مکسفنا یلع  ول  هللا و  ءادهش  طسقلاب  نیماوق  اونوک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 30 تسا ). هدرک  ذاختا  تسود  ار  مالسلاهیلع )  ) میهاربا دنوادخ 
نولمعت امب  ناک  هللا  ناف  اوضرعت  وا  وولت  نا  اولدـعت و  نا  يوهلا  اوعبتت  ـالف  اـمهب  یلوا  هللااـف  اریقف  وا  اـینغ  نکی  نا  نیبرقـالا  نیدـلا و  ولاوا 

ای ناتدوخ و  ررـض  رب  هچ  رگا  دیهدب  ادخ  يارب  تداهـش  دـینک ، تلادـع  هب  مایق  ینعم ) مامت  هب  ، ) دـیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا   ) اریبخ
دوش بجوم  یـسک  يانغ  هن   ) ریقف ای  دشاب  ینغ  هاوخ  دینکن ) اهر  ار  ادخ  يارب  تداهـش  تلادع و  ، ) دشاب ناتنادـنواشیوخ  ردام و  ردـپ و 

( دینک يدعت  قح  زا  وا  لاح  تاعارم  اب  هک  یسک  رقف  هن  دیوش و  فرحنم  قح  زا  هک 
ضارعا ای  دیوش و  فرحنم  قح  زا  رگا  دـینک و  لودـع  قح  زا  ادابم  هک  دـینکن  يوه  زا  يوریپ  سپ  تسا . رتهتـسیاش  ود  نآ  هب  ادـخ  اریز 

امیلع اعیمـس  هللا  ناـک  ملظ و  نم  ـالا  لوقلا  نم  ءوسلاـب  رهجلا  هللا  بحی  ـال  - 31 تسا ). هاگآ  دـینکیم  لمع  هک  هچنآ  هب  دـنوادخ  دـینک 
و - 32 تسا ). اناد  اونـش و  دـنوادخ  تسا و  هدـش  ملظ  وا  هب  هکیـسک  زا  رگم  درادـیمن  تسود  ار  تشز  نخـس  ندرک  راکـشآ  دـنوادخ  )

کمک گنهامه  يوقت  یئوکین و  يارب  و   ) باقعلا دـیدش  هللا  نا  هللا  اوقتا  ناودـعلا و  مثالا و  یلع  اونواعت  يوقتلا و ال  ربلا و  یلع  اونواعت 
یلع انبتک  کـلذ  لـجا  نم  - 33 دـهدیم ). یتخـس  رفیک  دـنوادخ  دـیزروب  يوقت  ادـخ  هب  دـییامنن و  نواـعت  تموصخ  هاـنگ و  هب  دـینک و 
تهج نیا  زا   ) اعیمج سانلا  ایحا  امناکف  اهایحا  نم  اعیمج و  سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم  هنا  لیئارساینب 
يهمه هک  تسنیا  دننام  دشکب  نیمز  يور  رد  داسف  ای  صاصق  ناونع  نودب  ار  یـسفن  سک  ره  هکنیا  لیئارـساینب  رب  میتشاد  ررقم  هک  دوب 
مکیلع اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 34 تسا ). هدومن  ءایحا  ار  اهناسنا  يهمه  هک  تسنیا  دننام  دنک  ایحا  ار  یسفن  سک  ره  تسا و  هتشک  ار  مدرم 

يا  ) نولمعت متنک  امب  مکئبنیف  اعیمج  مکعجرم  هللا  یلا  متیدتها  اذا  لض  نم  مکرضی  مکسفنا ال 
هارمگ هک  یسک  دیزاسم ) هابت  اهیهاوخدوخ  اهسوه و  بالجنم  رد  ار  دوخ  ، ) ناتدوخ تیصخش )  ) داب امـش  رب  دیاهدروآ  نامیا  هکیناسک 

هک ار  هچنآ  امش  هب  داد  دهاوخ  ربخ  تسا و  ادخ  يوس  هب  امش  يهمه  تشگرب  دیاهتفای ، تیاده  امش  رگا  دناسرن  امش  هب  ررض  تسا  هدش 
عطقف نوسلبم . مه  اذاف  هتغب  مه  انذخا  اوتوا  امب  اوحرف  اذا  یتح  ءیش  لک  باوبا  مهیلع  انحتف  هب  اورکذ  ام  اوسن  املف  - 35 دیدرکیم ). لمع 
دندوب هداد  رکذـت  ناـنآ  هب  هک  ار  هچنآ  دـندرک  شومارف  ناراـکهبت  نآ  هکیماـگنه   ) نیملاـعلا بر  دـمحلا هللا  اوـملظ و  نیذـلا  موـقلا  رباد 
يدومخ رد  میتفرگ و  ار  نانآ  ناهگان  دنتـشگ  داش  دـندوب  هدـش  هداد  هک  هچنآ  هب  هک  هاگنآ  ات  میدرک  زاب  نانآ  يارب  ار  زیچ  همه  ياهرد 
نیذـلا درطت  و ال  - 36 تسا ). نایملاع  راگدرورپ  هک  ار  يادـخ  دـمح  دـش و  عطق  دـندوب  هدرک  ملظ  هک  یمدرم  يهلابند  سپ  دـنتفر . ورف 

نم نوکتف  مهدرطتف  ءیـش  نم  مهیلع  کباسح  نم  ام  ءیـش و  نم  مهباسح  نم  کیلع  ام  ههجو  نودیری  یـشعلا  هادغلا و  اب  مهبر  نوعدی 
نانآ باسح  زا  هن  دنهاوخیم  ار  وا  هب  برقت  دنناوخیم و  ار  ناشراگدرورپ  ناهاگماش  ناهاگحبـص و  هک  ار  یناسک  نکم  درط  و   ) نیملاظلا

.( تشگ یهاوخ  ناراکمتس  زا  ینک  ناشدرط  رگا  يزیچ ، نانآ  يارب  وت  باسح  زا  هن  تسا و  يزیچ  وت  هب 
نم بات  مث  هلاهجب  اءوس  مکنم  لـمع  نم  هنا  همحرلا  هسفن  یلع  مکبر  بتک  مکیلع  مالـس  لـقف  اـنتایاب  نونموی  نیذـلا  کـئاج  اذا  و  - 37

تمحر امش  راگدرورپ  امش  رب  دورد  وگب : نانآ  هب  دندمآ ، وت  دزن  ام  تایآ  هب  نامیااب  مدرم  هکیماگنه  و   ) میحر روفغ  هناف  حلـصا  هدعب و 
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دومن حالـصا  درک و  هبوت  سپـس  دـش و  يدـب  لمع  بکترم  ینادان  يور  زا  امـش  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  هتـشاد  ررقم  دوخ  رب  ار  امـش  هب 
اهملعی الا  هقرو  نم  طقـست  ام  رحبلا و  ربلا و  یف  ام  ملعی  وه و  الا  اهملعی  بیغلا ال  حتافم  هدنع  و  - 38 تسا ). نابرهم  هدنیاشخب و  دنوادخ 

وا رگم  ار  اهنآ  دـنادیمن  بیغ و  ملاع  ياهدـیلک  تسا  وا  دزن  رد  و   ) نیبم باتک  یف  الا  سبای  بطر و ال  ضرالا و ال  تاملظ  یف  هبح  و ال 
رگم تسین  یکشخ  رت و  چیه  دنادیم و  ارنآ  هکنآ  رگم  دتفایمن  نیمز  رب  یگرب  چیه  تسا و  ایرد  رد  یکـشخ و  رد  هک  ار  هچنآ  دنادیم  و 

امش يارب   ) ظیفحب مکیلع  انا  ام  اهیلعف و  یمع  نم  هسفنلف و  رصبا  نمف  مکبر  نم  رئاصب  مکئاج  دق  - 39 تسا ). تبث  نیبم  باتک  رد  هکنیا 
وا دوخ  ررـض  هب  تشگ  انیبان  هک  سک  ره  تسا و  وا  دوخ  دوس  هب  تشگ  انیب  هک  سک  ره  سپ  تسا  هدمآ  ناتراگدرورپ  زا  شنیب  لئاسو 

هللا ع نوبسیف  هللا  نود  نم  نوعدی  نیذلا  اوبست  و ال  - 40 متسین ). امش  يربج )  ) نابهگن نم  تسا و 
-40/2 ینادان ). توادع و  يور  زا  دنیوگب  ازسان  ار  ادخ  نانآ  ات  دنناوخیم  ار  ادخ  زا  ریغ  هک  ار  یناسک  دیهدن  مانـشد  … و   ) ملع ریغب  اود 

تسا هدش  مامت  لدع  قدص و  يانبم  رب  وت  راگدرورپ  تیشم  و  ( ) يهیآ 115 ماعنالا   ) هتاملکل لدبم  الدع ال  اقدص و  کبر  هملک  تمت  و 
مه نا  نظلا و  الا  نوعبتی  نا  هللا  لیبس  نع  كولـضی  ضرالا  یف  نم  رثکا  عطت  نا  و  - 41 تسین ). وا  ياهتیشم  هدننک  لیدبت  يزیچ  چیه  و 
زا رگم  دننکیمن  يوریپ  نانآ  درک ، دـنهاوخ  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ارت  ینک  تعاطا  دـننیمز  يور  رد  هک  ار  یناسک  رثکا  رگا  و   ) نوصرخی الا 

هلثم نمک  سانلا  یف  هب  یشمی  ارون  هل  انلعج  هانییحاف و  اتیم  ناک  نم  وا  - 42 دنهدیمن ). ماجنا  بیغ  هب  يزادناتسد  زج  يراک  نانآ  نظ و 
يرون وا  يارب  میدرک و  ایحا  ارنآ  ام  دوب و  ياهدرم  هک  یسک  ایآ   ) نولمعی اوناک  ام  نیرفاکلل  نیز  کلذک  اهنم  جراخب  سیل  تاملظلا  یف 

، دوریمن نوریب  نآ  زا  تسا و  تاملظ  رد  یگدـنز )  ) وا لثم  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنوریم ، هار  مدرم  ناـیم  رد  رون  نآ  اـب  هک  میداد  رارق 
هل و کیرش  ال  نیملاعلا . بر  یتامم هللا  يایحم و  یکـسن و  یتولـص و  نا  لق  - 43 دیامنیم ). هتـسارآ  ناشدوخ  هب  نارفاک  لامعا  ناسنیدب 

ءیش و ل لک  بر  وه  ابر و  یغبا  هللا  ریغا  لق  نیملسملا . لوا  انا  ترما و  کلذب 
متدابع مزامن و  اعطق  وگب   ) نوفلتخت هیف  متنک  امب  مکئبنیف  مکعجرم  مکبر  یلا  مث  يرخا  رزو  هرزاو  رزت  اهیلع و ال  الا  سفن  لـک  بسکت  ا 

نیلوا نم  تسا و  هدش  هداد  نم  هب  هک  تسیروتـسد  نیا  تسین و  وا  يارب  یکیرـش  تسا . نایملاع  راگدرورپ  ادخ  نآ  زا  متامم  تایح و  و 
هانگ و دزوادنایمن و  دوخ  يارب  زج  يزیچ  یـسفن  چیه  زیچ و  همه  يادـخ  تسا  وا  هکیلاح  رد  منک  بلط  ار  ادـخ  زج  ایآ  وگب  مناملـسم .

فالتخا هچنآ  يهراـبرد  ار  امـش  هدوب و  ناـتراگدرورپ  يوس  هب  امـش  تشگرب  سپـس  تسین ، رگید  یـسک  يهدـهع  هب  سک  چـیه  لاـبو 
امهتا ءوس  امهیریل  امهـسابل  امهنع  عزنی  هنجلا  نم  مکیوبا  جرخا  امک  ناطیـشلا  مکننتفی  مدآینب ال  ای  - 44 داد ). دهاوخ  ربخ  دیدیزرویم 
انرما هللاو  انئابآ  اهیلع  اندجو  اولاق  هشحاف  اولعف  اذا  و  نونموی . نیذـلل ال  ءایلوا  نیطایـشلا  انلعج  انا  مهنورت  ثیح ال  نم  هلیبق  وه و  مکاری  هنا 

امش ردام  ردپ و  هکنانچ  دزاسن  هنتف  راچد  ناطیش  ار  امش  مدآ ، نادنزرف  يا   ) نوملعت ام ال  هللا  یلع  نولوقتا  ءاشحفلاب  رمای  هللا ال  نا  لق  اهب 
ناشن نانآ  هب  ار  ناشیندیـشوپ  ءاضعا  ات  ناطیـش ) ياوغا  ببـس  هب  تشهب  زا  جورخ   ) دنکیم ار  ود  نآ  كاشوپ  درک ، نوریب  تشهب  زا  ار 

بیمن ار  اهنآ  امش  هک  اجنآ  زا  دننیبیم  ار  امش  شهورگ  ناطیش و  دهدب .
ار نامناردـپ  ام  دـنیوگیم  دـنهدب  ماجنا  ار  یتشز  راک  هک  یعقوم  و  دـنروآیمن . نامیا  هک  میداد  رارق  یناسک  ءایلوا  ار  نیطایـش  اـم  دـینی ،
هب رما  دـنوادخ  اعطق  وگب  نانآ  هب  تسا ، هداد  روتـسد  تسیاشان  راک  نیا  هب  ار  اـم  دـنوادخ  دـندشیم و  بکترم  ار  تشز  راـک  هک  میدـید 
لق قزرلا  نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  هنیز  مرح  نم  لق  - 45 دینادیمن ). هک  ار  يزیچ  دیئوگیم  ادخ  يهرابرد  ایآ  دنکیمن  ءاشحف 

ام اهنم و  رهظ  ام  شحاوفلا  یبر  مرح  امنا  لق  نوملعی . موقل  تایالا  لصفن  کلذـک  همایقلا  موی  هصلاخ  ایندـلا  هایحلا  یف  اونمآ  نیذـلل  یه 
تنیز یـسک  هچ  وـگب   ) نوـملعت ـال  اـم  هللا  یلع  اوـلوقت  نا  اناطلـس و  هب  لزنی  مل  اـم  هللا  اـب  اوکرـشت  نا  قـحلا و  ریغب  یغبلا  مثـالا و  نطب و 
يزور و  بوـلطم ) روـما   ) تنیز نیا  وـگب  تسا ، هدوـمن  میرحت  ار  يزور  زا  اـههزیکاپ  هدروآ و  نوریب  شناگدـنب  يارب  هک  ار  يدـنوادخ 

دننادـیم هک  یناسک  يارب  ار  تایآ  ناسنیدـب  دـناهدروآ ، نامیا  يویند  یگدـنز  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  صاصتخا  رد  تماـیق  رد  هزیکاـپ 
نودب ملظ  هانگ و  یفخم و  هچ  راکـشآ و  هچ  ار  ءاشحف  روما  نم  راگدرورپ  تسا  هدومن  میرحت  هک  تسین  نیا  زج  وگب  میهدـیم . لیـصفت 
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يهرابرد خ هکنیا  تسا و  هدرکن  لزان  نآ  يارب  ياهطلس  رایتخا و  هک  ار  ادخ  هب  كرش  ار و  قح 
یتدـم یتما  ره  يارب  و   ) نومدقتـسی هعاس و ال  نورخاتـسی  مهلجا ال  ءاج  اذاف  لـجا  هما  لـکل  و  - 46 دـینادیمن ). هک  دـییوگب  ار  يزیچ  اد 

اوقتا اونمآ و  يرقلا  لها  نا  ول  و  - 47 داتفا ). دنهاوخ  شیپ  هن  درک و  دنهاوخ  ریخات  یتعاس  هن  دیـسر  نایاپ  هب  تدـم  نآ  هک  یتقو  تسا ،
يوقت دـندروآیم و  نامیا  اهیدابآ  لها  رگا  و   ) نوبـسکی اوناک  امب  مهانذـخاف  اوبذـک  نکل  ضرالا و  ءامـسلا و  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل 
دندرک هک  یئاهراک  يهجیتن  رد  ار  نانآ  ام  سپ  دندرک  بیذکت  نانآ  یلو  میدرکیم  زاب  نیمز  نامسآ و  زا  یتاکرب  نانآ  يارب  دندیزرویم 

دـشرلا ال لـیبس  اوری  نا  اـهب و  اونموی  ـال  هیآ  لـک  اوری  نا  قحلا و  ریغب  ضرـالا  یف  نوربکتی  نیذـلا  یتاـیآ  نع  فرـصاس  - 48 میتفرگ ).
يور رد  هک  ار  یناسک  يدوزب  نم   ) نیلفاغ اهنع  اوناک  انتایاب و  اوبذـک  مهناب  کـلذ  ـالیبس  هوذـختی  یغلا  لـیبس  اوری  نا  ـالیبس و  هوذـختی 

دنروآیمن و نآ  هب  نامیا  دننیبب  ار  ياهیآ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  درک . مهاوخ  مورحم  دوخ  تایآ  زا  دنزرویم  ربکت  قح  نودب  نیمز 
نآ يارب  نیا  دننکیم ، ذاختا  هار  دوخ  يارب  ارنآ  دـننیبب  ار  یهارمگ  هار  رگا  دـننکیمن و  ذاختا  هار  دوخ  يارب  ارنآ  دـننیبب  ار  دـشر  هار  رگا 

-49 دندیزرو ). تلفغ  تایآ  نآ  زا  دندومن و  بیذکت  ار  ام  تایآ  نانآ  هک  تسا 
نآ زا  سپ  هدـش و  ناهانگ  بکترم  هکیناسک  و   ) میحر روفغل  اهدـعب  نم  کـبر  نا  اونمآ  اهدـعب و  نم  اوباـت  مث  تائیـسلا  اولمع  نیذـلا  و 

توـکلم یف  اورظنی  مـلوا  - 50 تسا ). ناـبرهم  هدـنیاشخب و  هبوت  نآ  زا  دـعب  وت  راـگدرورپ  اـعطق  دـنروایب  ناـمیا  دـنیامن و  هبوت  ناـهانگ 
.( تسا هدیرفآ  دـنوادخ  هک  هچنآ  رد  نیمز و  اهنامـسآ و  توکلم  رد  دناهتـسیرگنن  ایآ   …  ) ءیـش نم  هللا  قلخ  ام  ضرالا و  تاوامـسلا و 

تراگدرورپ نک  رکذ  و   ) نیلفاغلا نم  نکت  لاصالا و ال  ودغلاب و  لوقلا  نم  رهجلا  نود  هفیخ و  اعرـضت و  کسفن  یف  کبر  رکذا  و  - 51
.( هدز تلفغ  مدرم  زا  شابم  یکیرات و  عقاوم  ناهاگحبـص و  نخـس ، زا  میالم  يادـص  اب  كانمیب و  هناقاتـشم و  يهلان  اـب  دوخ  سفن  رد  ار 

هدرک هدارا  دنوادخ  و   ) نومرجملا هرک  ول  لطابلا و  لطبی  قحلا و  قحیل  نیرفاکلا . رباد  عطقی  هتاملکب و  قحلا  قحی  نا  هللا  دیری  و  - … 52
رگا دیامن  لاطبا  ار  لطاب  قاقحا و  ار  قح  ات  دـنک . عطق  ار  نارفاک  يهلابند  دـیامن و  تیبثت  ار  قح  دوخ  ياهتیـشم ) ای   ) تاملک اب  هک  تسا 

رک و مدرم  ادخ ، دزن  نایاپراچ  نیرتدب   ) نولقعی نیذلا ال  مکبلا  مصلا  هللا  دنع  باودلا  رش  نا  - 53 دنشاب ). هتشاد  تهارک  ناراکهانگ  هچ 
سرلل اوبیجتسا هللا و  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 54 دننکیمن ). لقعت  هک  دنتسه  یلال 

دنناوخیم يزیچ  يارب  ار  امـش  هکیماگنه  دـینک  تباجا  ار  وا  لوسر  ادـخ و  دـیاهدروآ  نامیا  هکیناسک  يا   …  ) مکییحی امل  مکاعد  اذا  لو 
لـضفلاوذ هللا  مکل و  رفغی  مکتائیـس و  مکنع  رفکی  اـناقرف و  مکل  لـعجی  هللا  اوقتت  نا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  - 55 دنکیم ). ایحا  ار  امـش  هک 

ار امش  ناهانگ  دهدیم و  رارق  ار  لطاب  زا  قح  یئادج  لماع  امش  يارب  دیزروب  يوقت  ادخ  يارب  رگا  دیاهدروآ  نامیا  هکیناسک  يا   ) میظعلا
نآ و   ) نیرکاــملا ریخ  هللا  هللا و  رکمی  نورکمی و  و  - … 56 تسا ). یگرزب  لضف  ياراد  دنوادخ  دیاشخبیم و  امـش  رب  دـیامنیم و  وحم 

یتح ال مهولتاـق  و  - 57 تسا ). ناگدننکهراچ  نیرتهب  دـنوادخ  دـیامنیم و  يزاسهراچ  مه )  ) دـنوادخ دـننکیم و  يزادرپرکم  ناراکهبت 
، دشاب ادخ  نآ  زا  الک  نید  دوش و  یفتنم  هنتف  ات  دیگنجب  نانآ  اب  و  . ) ریصب نولمعی  امب  هللا  ناف  اوهتنا  ناف  هلک هللا  نیدلا  نوکی  هنتف و  نوکت 

هنیب نع  یح  نم  ییحی  هنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  - 58 تسا ). انیب  دننکیم  لمع  هک  هچنآ  هب  دنوادخ  اعطق  دندرک  يراددوخ  رگا  سپ 
-59 دـیامن ). یگدـنز  نشور  لیلد  يور  زا  دـنکیم  یگدـنز  سک  ره  ددرگ و  كاله  نشور  لیلد  يور  زا  دوشیم  كاله  هک  یـسک  ات  )

هللا س نا  مهسفناب و  ام  اوریغی  یتح  موق  یلع  اهمعنا  همعن  اریغم  کی  مل  هللا  ناب  کلذ 
یموـق هب  هک  ار  یتـمعن  هک  تسا  هدوـبن  نیا  يدـنوادخ  يهدارا  هک  تسنیا  يارب  هکلب  تسین ، ملظ  يور  زا  يدـنوادخ  ماـقتنا   ) مـیلع عـیم 

هوق نم  متعطتسا  ام  مهل  اودعا  و  - 60 دنزاسب ). نوگرگد  دنراد  دوخ  رد  هک  ار  هچنآ  موق  نآ  هکنیا  رگم  دـهدب  رییغت  ارنآ  هدومرف  تیانع 
فوی هللا  لیبس  یف  ءیـش  نم  اوقفنت  ام  مهملعی و  هللا  مهنوملعت  مهنود ال  نم  نیرخآ  مکودـع و  هللا و  ودـع  هب  نوبهرت  لیخلا  طاـبر  نم  و 

نمـشد یگدامآ  نآ  يهلیـسوب  ات  دینک  ایهم  اهبـسا  میظنت  يروآعمج و  ورین و  زا  دیناوتب  هک  هچ  ره  نانآ  يارب  و   ) نوملظت متنا ال  مکیلا و 
قافنا ادخ  هار  رد  هک  هچ  ره  دیزادنیب و  تشحو  ساره و  هب  دـنادیم  ادـخ  دـینادیمن و  امـش  هک  ار  يرگید  هدـعو  ار  دوخ  نمـشد  ادـخ و 
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و میلعلا . عیمسلا  وه  هنا  هللا  یلع  لکوت  اهل و  حنجاف  ملـسلل  اوحنج  نا  و  - 61 تفر ). دهاوخن  یمتس  امش  رب  دیسر و  دهاوخ  امـش  هب  دینک 
تفلا ام  اعیمج  ضرالا  یف  ام  تقفنا  ول  مهبولق  نیب  فلا  و  نینموملاب . هرصنب و  كدیا  يذلا  وه  هللا  کبسح  ناف  كوعدخی  نا  اودیری  نا 
لکوت ادخ  هب  امن و  لیم  نآ  هب  مه )  ) وت دنشاب  هتشاد  حلـص  هب  لیم  نانمـشد  نآ  رگا  و   ) میکح زیزع  هنا  مهنیب  فلا  هللا  نکل  مهبولق و  نیب 

نک تیافک  اریز  دنهدب ، بیرف  ارت  دنهاوخب  هچ  رگا  اناد و  اونش و  تسا  وا  نک ،
هچنآ يهمه  وت  رگا  تخادنا . تفلا  نانآ  ياهلد  نایم  درک و  دییات  نامیااب  مدرم  دوخ و  يرای  اب  ارت  هکیئادخ  نامه  تسا ، ادخ  وت  يهدـن 

رارقرب تفلا  ناـنآ  ياـهلد  ناـیم  دـنوادخ  یلو  ینک  کـیدزن  مهب  ار  ناـنآ  ياـهلد  یتسناوتیمن  يدرکیم  جرخ  تسا  نیمز  يور  رد  هک  ار 
دننادب ناناملـسم  هچ  رگا  هک  تسنیا  قوف  هیآ  زا  دوصقم  هک  دناهدرک  نامگ  صاخـشا  زا  یـضعب  هرـصبت - میکح . زیزع و  تسا  وا  دومن ،

اوق و دـیدجت  دـنک و  عمج  ار  دوخ  ياپ  تسد و  حالطـصا  هب  دزادـنیب و  هار  يرگهلیح  دـهاوخیم  حلـص ، هب  لیم  هب  رهاـظت  اـب  نمـشد  هک 
رگا یتح  دیوگیمن : هیآ  تفگ  صاخشا  نیا  هب  دیاب  دیامن !! ناناملسم  ندرب  نیب  زا  لئاسو  ندروآ  تسدب  يارب  مزال  ياهیهاگآ  لیصحت 

ناناملسم هک  ياهکلهم  زا  ار  دوخ  هک  دراد  شـشوک  هتخادنا و  هار  يزابهلیح  حلـص  هب  لیم  هب  رهاظت  اب  نمـشد  هک  دینادب  ناناملـسم  امش 
يراگزاسان ندوب و  لوقعمان  اریز  دروایب . نتخات  ناناملسم  رس  رب  رتنارب  رتشیب و  ياوق  اب  سپس  دهدب و  تاجن  دناهدرک ، داجیا  نانآ  يارب 

نآ زا  رتنـشور  یعطق ، ررـض  هب  دـسرب  هچ  تسا  بجاو  لمتحم  ررـض  عفد  دـیوگیم  هک  لقع  مکح  یمالـسا و  عبانم  مامت  اـب  زیوجت  نینچ 
مالسلاهیلع ن نینموملاریما  نیدحوملا  یلوم  لمع  فالخرب  زیوجت  نیا  ایآ  دشاب . هتشاد  تابثا  هب  يزاین  هک  تسا 

تسین شیب  یبیرف  دناهدرک  دنلب  اههزین  رس  رب  ار  اهنآرق  هکنیا  دومرف : درک و  راکـشآ  ار  هیواعم  يرگهلیح  نیفـص  ياهگنج  رد  هک  تسی 
گنج و زا  تسد  دـنبیرفب  ار  امـش  هک  دـناهدز  بناج  هب  قح  رهاظ  هب  راک  نینچ  هب  تسد  دنـشچیم و  ار  تسکـش  معط  نانیا  ـالاح  نوچ 

یتح هعراق  فوختن  و ال  دیامرفیم : هک  تسین  هغالبلاجـهن  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج  فالخرب  زیوجت  نیا  ایآ  دـیرادنرب . راکیپ 
تایآ عومجم  لقع و  مکح  هب  رظن  اب  یلک  روط  هب  دوش  دراو  ام  رب  هکنیا  ات  میسرتیمن  ياهدنبوک  يهثداح  چیه  زا  و  هبطخ 32 )  ) انب لحت 
حلـص هب  لیم  هچ  رگا  دـینک ، حلـص  هب  لیم  مه  امـش  درک  حلـص  هب  لیم  نمـشد  رگا  هک  تسنیا  هفیرـش  يهیآ  يانعم  هطوبرم ، ثیداـحا  و 

قافن و نآ  امش  دشاب و  امش  نداد  تسکش  هب  نانآ  ینورد  لیم  یلو  دنیامن  حلـص  هب  لیم  هب  رهاظت  ینعی  دشاب ، نداد  بیرف  يارب  نمـشد 
هب نانآ  لیم  هب  رهاظت  هب  دیابن  اعطق  دنبیرفب ، ار  امـش  دنهاوخیم  نانآ  هک  دیهدب  یئالقع  لامتحا  ای  دـینادب  رگا  اما  و  دـینادن . ار  يرگهلیح 

جئاتن هب  یهاگ  دـنرگنیم و  ینآرق  تایآ  رد  يدودـحم  شرگن  اـب  صاخـشا  یـضعب  هک  تسا  فساـت  ياـج  دـیهدب . يرثا  بیترت  حـلص 
هنمام ذ هغلبا  مث  هللا  مالک  عمسی  یتح  هرجاف  كراجتسا  نیکرشملا  نم  دحا  نا  و  - 62 دنسریم . یلوقعمان 

هاگیاج هب  ار  وا  سپس  دونشب  ار  ادخ  نخس  ات  هدب  هانپ  وا  هب  سپ  تساوخ  هانپ  وت  زا  نیکرـشم  زا  یـسک  رگا  و   ) نوملعی موق ال  مهناب  کل 
یلع نیدهاش  هللا  دجاسم  اورمعی  نا  نیکرـشملل  ناک  ام  - 63 دننادیمن ). هک  دنتـسه  یموق  نانآ  هک  تسا  تهجنادـب  نیا  ناسرب  دوخ  نما 
یتآ هولـصلا و  ماقا  رخالا و  مویلا  هللااب و  نمآ  نم  هللا  دـجاسم  رمعی  امنا  نودـلاخ ، مه  رانلا  یف  مهلامعا و  تطبح  کئلوا  رفکلاـب  مهـسفنا 

هب هکیلاح  رد  دننک  دابآ  ار  ادخ  دجاسم  هک  نیکرشم  يارب  تسین  زئاج   ) نیدتهملا نم  اونوکی  نا  کئلوا  یـسعف  هللا  الا  شخی  مل  هاکزلا و 
دابآ یسک  ار  ادخ  دجاسم  هک  تسین  نیا  زج  دنام . دنهاوخ  نادواج  شتآ  رد  هتـشگ و  چوپ  نانآ  لامعا  دنهدیم ، تداهـش  ناشدوخ  رفک 

تیاده زا  نانآ  هک  دیاش  دسرتن ، یـسک  زا  ادخ  زج  دهدب و  تاکز  دنک و  هماقا  ار  زامن  دروایب و  نامیا  نیـسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  دنکیم 
. نوزئافلا مه  کئلوا  هللا و  دـنع  هجرد  مظعا  مهـسفنا  مهلاوماـب و  هللا  لـیبس  یف  اودـهاج  اورجاـه و  اونمآ و  نیذـلا  - 64 دنشاب ). ناگتفای 
هدروآ و نامیا  هک  یناسک   ) میظع رجا  هدـنع  هللا  نا  ادـبا  اهیف  نیدـلاخ  میقم . میعن  اهیف  مهل  تاـنج  ناوضر و  هنم و  همحرب  مهبر  مهرـشبی 

اد ادخ  دزن  رد  دناهدرک  تدهاجم  دوخ  سوفن  لاوما و  اب  ادخ  هار  رد  هدومن و  ترجه 
هب تمحر و  هب  دـهدیم  تراشب  ناشراگدرورپ  ار  نانآ  ینابر ) تیانع  فطل و  هب   ) ناگدـش لئان  دنتـسه  نانآ  دـنرتمیظع و  ياهجرد  يار 

اعطق دوب . دنهاوخ  نادواج  یتشهب  ياهغاب  نآ  رد  نانآ  دراد . دوجو  نآ  رد  رادیاپ  یئاهتمعن  نانآ  يارب  هک  یئاهغاب  هب  دوخ و  زا  یناوضر 
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یمحی موی  میلا . باذعب  مهرشبف  هللا  لیبس  یف  اهنوقفنی  هضفلا و ال  بهذلا و  نوزنکی  نیذلا  و  - 65 تسا . گرزب  یشاداپ  دنوادخ  دزن  رد 
ار هرقن  الط و  هکنانآ  و   ) نوزنکت متنک  ام  اوقوذـف  مکـسفنال  متزنک  اماذـه  مهروهظ  مهبونج و  مههابج و  اهب  يوکتف  منهج  ران  یف  اـهیلع 
ي  ) اههرقن الط و  هک  يزور  هدـب . تراشب  كاندرد  یباذـع  هب  ارنانآ  دـننکیمن ، قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  اـهنآ  دـنزاسیم و  دـکار ) و   ) مکارتم
هب  ) دوشیم غاد  نانآ  ياهتـشپ  اهولهپ و  اهیناشیپ و  هدـیتفت  ياههرقن  اهالط و  نآ  اـب  دوشیم و  هتخورفارب  منهج  شتآ  اـب  دـکار ) مکارتم و 

دوخ يارب  هک  ار  هچنآ  دیـشچب  لاـح  دـیدومن ، دـکار  مکارتـم و  دـیتخودنا و  ناـتدوخ  يارب  هک  هچنآ  تسنیا  دـش :) دـهاوخ  هتفگ  ناـنآ 
الا انبیصی  نل  لق  نوحرف . مه  اولوتی و  لبق و  نم  انرما  انذخا  دق  اولوقی  هبیصم  کبصت  نا  مهوست و  هنـسح  کبـصت  نا  - 66 دیاهتخودنا ).

الا ا انب  نوصبرت  له  لق  نونموملا . لکوتیلف  هللا  یلع  انیلوم و  وه  انل  هللا  بتک  ام 
نانآ دسرب  وت  هب  يریخ  رگا   ) نوصبرتم مکعم  انا  اوصبرتف  انیدیاب  وا  هدنع  نم  باذعب  هللا  مکبیصی  نا  مکب  صبرتن  نحن  نیینسحلا و  يدح 

نامباسح دماشیپ  نیا  يارب  و   ) هدرک ار  دوخ  رکف  نیا  زا  شیپ  ام  تفگ  دنهاوخ  دسرب  وت  هب  یتبیـصم  رگا  دـنکیم و  تحاران  ار  نیقفانم ) )
هتـشاد ررقم  ام  يارب  ادخ  هکنآ  زج  دیـسر  دهاوخن  ام  هب  يزیچ  وگب  نانآ  هب  دننادرگیم . يور  دننامداش  هکیلاح  رد  نانآ  میدوب ) هدومن  ار 

دیـشکیم راظتنا  ام  يارب  ار  وکین  تشونرـس  ود  زا  یکی  زج  ایآ  وگب  نانآ  هب  دننکیم . لکوت  وا  رب  اهنت  نامیااب  مدرم  ام و  يالوم  تسا  وا 
ای ادخ و  دزن  زا  ای  میتسه  امش  هب  یئادخ  باذع  ندیـسر  راظتنا  رد  مه  ام  و  یهلا ) تمحر  هب  لین  تداهـش و  ای  قح  يهماقا  يزوریپ و  ای  )

مکلمع و هللا  يریـسف  ولمعا  لقو  - 67 میربیم ). رسب  راظتنا  رد  امش  يهرابرد  امـش  اب  مه  ام  دیـشکب و  راظتنا  ام  يهرابرد  امـش  ام . تسد  اب 
ماجنا دـیهاوخیم ) هک  ار  يراک  ره   ) وگب نانآ  هب  و   ) نولمعت متنک  اـمب  مکئبنیف  هداهـشلا  بیغلا و  ملاـع  یلا  نودرتس  نونموملا و  هلوسر و 

ار امش  وا  دیدرگیمرب و  دوهـش  بیغ و  ياناد  دنوادخ )  ) يوس هب  يدوز  هب  دید و  دنهاوخ  ار  امـش  لمع  نانموم  وا و  لوسر  ادخ و  دیهدب 
ذختا نیذلا  و  - 68 داد ). دهاوخ  ربخ  دیاهداد  ماجنا  هک  هچنآ  هب 

دهـشی هللا  ینـسحلا و  الا  اندرا  نا  نفلحیل  لبق و  نم  هلوسر  هللا و  براح  نمل  اداصرا  نینموملا و  نیب  اـقیرفت  ارفک و  ارارـض و  ادجـسم  او 
بحی هللا  اورهطتی و  نا  نوـبحی  لاـجر  هیف  هیف  موـقت  نا  قـحا  موـی  لوا  نم  يوـقتلا  یلع  سـسا  دجـسمل  ادـبا  هیف  مقت  ـال  نوبذاـکل . مـهنا 

هللا ال منهج و  ران  یف  هب  راهناف  راـه  فرج  افـش  یلع  هناـینب  سـسا  نم  ما  ریخ  ناوضر  هللا و  نم  يوقت  یلع  هناـینب  سـسا  نمفا  نیرهطملا .
ذاختا ار  يدجـسم  هکیناسک  و   ) میکح میلع  هللا  مهبولق و  عطقت  نا  الا  مهبولق  یف  هبیر  اونب  يذـلا  مهناینب  لازی  ـال  نیملاـظلا . موقلا  يدـهی 

هب شلوسر  ادـخ و  اب  البق  هکیناسک  يارب  یهاگنیمک  نانموم و  نایم  نتخادـنا  یئادـج  رفک و  يهعاـشا  ررـض و  ندرک  دراو  يارب  دـندرک 
نانآ هک  دهدیم  یهاوگ  دنوادخ  میرادن و  ریخ  زج  يدصق  دجـسم ) نیا  نتخاس  زا   ) ام هک  دـنروخیم  دـنگوس  دـندوب و  هتـساخرب  هبراحم 

يوقت ساسا  رب  زور  نیتسخن  زا  هک  ینک  هماقا  دجسم  نآ  رد  تسا  هتـسیاش  نکم  هماقا  رارـض  دجـسم  نآ  رد  زگره  دنیوگیم . غورد  اعطق 
یسک ایآ  درادیم . تسود  ار  ناگدنوش  كاپ  دنوادخ  دنوش و  كاپ  دنهاوخیم  هک  دنتـسه  ینادرم  دجـسم  نآ  رد  تسا . هدش  يرازگناینب 

ب تسا ، هدومن  يزیرهیاپ  يدنوادخ ) ناوضر  يریگ  فده  هب  ای   ) یهلا ياضر  ادخ و  يارب  يوقت  رب  ار  شناینب  هک 
تسا و هدرک  طقاس  منهج  هب  ار  وا  شناـینب  هک  تسا  هدومن  سیـسات  هدـننک  طوقـس  هاـگترپ  يهبل  رب  ار  دوخ  ناـینب  هکیـسک  اـی  تسا  رته 

رگم دیامنیم  بارطـضا ) و   ) دیدرت بجوم  نانآ  ياهلد  رد  هشیمه  دـناهتخاس  هک  یناینب  نآ  دـنکیمن . تیادـه  ار  راکمتـس  هورگ  دـنوادخ 
مهبر مهیدهی  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  - 69 تسا ). میکح  اناد و  دنوادخ  و  ددرگ ) هدیـسوپ  و   ) دوش هدیرب  نانآ  ياهلد  هکنیا 

بر دمحلا هللا  نا  مهاوعد  رخآ  مالـس و  اهیف  مهتیحت  مهللا و  کناحبـس  اهیف  مهاوعد  میعنلا . تانج  یف  راهنالا  مهتحت  نم  يرجت  مهنامیاب 
دناهتـشاد هک  ینامیا  يهلیـسو  هب  ار  نانآ  ناشراگدرورپ  دـناهداد  ماجنا  هحلاـص  لاـمعا  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  اـعطق  . ) نیملاـعلا

(: تسا نینچ   ) یتشهب ياهغاب  نآ  رد  نانآ  نخـس  دوشیم ، يراج  اـهرهن  اـهتمعن  ياـهغاب  رد  ناـنآ  ریز  زا  هک ) یتشهب  هب   ) دـنکیم تیادـه 
.( تسا نیملاعلابر  دـنوادخ  نآ  زا  دـمح  هک  تسنیا  ناشنخـس  نایاپ  و  مالـس ، اهغاب  نآ  رد  نانآ  دورد  و  ادـنوادخ ، راگدرورپ ، هزیکاـپ 
ام نیفرسملل  نیز  کلذک  هسم  رض  یلا  انعدی  مل  ناک  رم  هرض  هنع  انفشک  املف  امئاق  وا  ادعاق  وا  هبنجل  اناعد  رضلا  ناسنالا  سم  اذا  و  - 70
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اتسیا ای  هتسشن  ای  ولهپ - هب  دناوخیم - ار  ام  دیسر  ناسنا  هب  يررض  هکیماگنه  و   ) نولمعی اوناک 
هدـناوخن دوب  هدـش  دراو  وا  هب  هک  يررـض  يارب  ار  اـم  یئوگ  هکناـنچ  دوریم  دوخ  هار  هب  میتخاـس  عفترم  وا  زا  ار  ررـض  هک  یعقوـم  هد و 

ائیش قحلا  نم  ینغی  نظلا ال  نا  انظ  الا  مهرثکا  عبتی  ام  و  - 71 دندادیم ). ماجنا  هکیلامعا  رگفارسا  مدرم  يارب  هدش  هتسارآ  ناسنیدب  تسا ،
قح زا  يزیچ  زا  ار ) یمدآ   ) نظ هک  تسا  یعطق  يرادـنپ .) ینامگ و   ) ینظ زا  رگم  نانآ  رثکا  دـننکیمن  تیعبت  و   ) نولعفی اـمب  میلع  هللا  نا 

نوملظی مهـسفنا  سانلا  نکل  ائیـش و  ساـنلا  ملظی  ـال  هللا  نا  - 72 تسا ). اناد  دـنهدیم  ماجنا  هک  هچنآ  هب  دـنوادخ  اعطق  دـنکیمن ، زاـینیب 
مل ناک  مهرشحی  موی  و  - 73 دننکیم ). ملظ  ناشدوخ  هب  هک  دنمدرم  نکل  دـنکیمن و  مدرم  هب  یملظ  هنوگچیه  دـنوادخ  هک  تسا  یعطق  )

نانآ  ) مینکیم روشحم  ار  نانآ  هک  يزور  و  . ) نیدتهم اوناک  ام  هللا و  ءاقلب  اوبذک  نیذلا  رـسخ  دق  مهنیب  نوفراعتی  راهنلا  نم  هعاس  الا  اوثبلی 
هکیناسک اعطق  دنهدیم ، ناشن  یئانـشآ  دوخ  نایم  نانآ  دناهدرکن ، گنرد  زور  زا  یتعاس  زج  يویند ) یگدـنز  رد   ) هک دـنباییمرد ) نینچ 

ملعی اهقزر و  هللا  یلع  ـالا  ضرـالا  یف  هباد  نم  اـم  و  - 74 دندوبن ). ناگتفای  تیاده  دنداتفا و  تراسخ  هب  دندرک  بیذـکت  ار  ادـخ  رادـید 
ین يرادناج )  ) ياهدنبنج چیه  و   ) نیبم باتک  یف  لک  اهعدوتسم  اهرقتسم و 

تبث نیبـم  باـتک  رد  اـهنیا  يهمه  ار ، اـهنآ  تقوم  يرارقتـسا و  ياـهتیعقوم  دـنادیم  دـنوادخ  تسا و  ادـخ  اـب  نآ  يزور  هکنیا  رگم  تس 
هنا کلها  نم  سیل  هنا  حون  ای  لاـق  نیمکاـحلا . مکحا  تنا  قحلا و  كدـعو  نا  یلها و  نم  ینبا  بر  لاـقف  هبر  حون  يداـن  و  - 75 تسا ).
ملع هب  یل  سیل  ام  کلئسا  نا  کب  ذوعا  ینا  بر  لاق  نیلهاجلا  نم  نوکت  نا  کظعا  ینا  ملع  هب  کل  سیل  ام  نلئست  الف  حلاص  ریغ  لمع 

تسا نم  نادناخ  زا  مرسپ  نم ، راگدرورپ  يا  درک  ضرع  دناوخ و  ار  شراگدرورپ  حون  و   ) نیرـساخلا نم  نکا  ینمحرت  یل و  رفغت  الا  و 
، تسا حلاصان  لمع  زا ) یمـسجت   ) وا تسین  وت  نادناخ  زا  وا  حون  يا  تفگ  ادخ  یئاهمکاح . نیرتالاو  وت  تسا و  قح  وت  يهدعو  اعطق  و 

هانپ وت  هب  نم  نم ، راگدرورپ  يا  تفگ  حون  یـشاب . نـالهاج  زا  اداـبم  مهدـیم  دـنپ  ارت  نم  يرادـن . نآ  هب  ملع  هک  سرپم  نم  زا  ار  يزیچ 
ای اولاق  - 76 دوب ). مهاوخ  ناراکنایز  زا  نم  ینکن  محرت  یئاشخبن و  ارم  رگا  مرادـن و  ملع  نآ  هب  هک  مسرپب  وت  زا  ار  يزیچ  هکنیا  زا  مربیم 
هللا دهـشا  ینا  لاق  ءوسب  انتهلآ  ضعب  كازتعا  الا  لوقن  نا  نینمومب . کل  نحن  ام  کلوق و  نع  انتهلآ  یکراتب  نحن  ام  هنیبب و  انتئج  ام  دوه 

یبر هللا  یلع  تلکوت  ینا  نورظنت . مث ال  اعیمج  ینودیکف  هنود  نم  نوکرشت . امم  ءيرب  ینا  اودهشا  و 
يدرواین و ام  يارب  ینشور  لیلد  دوه  يا  دنتفگ : ( ) ناراکهبت نآ   ) میقتسم طارـص  یلع  یبر  نا  اهتیـصانب  ذخآ  وه  الا  هباد  نم  ام  مکبر  و 

میئوگیمن وت ) يهرابرد   ) ام دروآ . میهاوخن  وت  هب  نامیا  ام  تخاس و  میهاوخن  اهر  وت ) راتفگ  شریذـپ  اب   ) وت راتفگ  زا  ار  دوخ  نایادـخ  ام 
زج هچنآ  زا  نم  هک  دیـشاب  دهاش  مهدیم و  تداهـش  ادخ  هب  نم  تفگ  دوه ) . ) هدومن تباصا  يدب  اب  ارت  ام  نایادـخ  زا  یـضعب  هکنیا  رگم 

( هک  ) ادـخ هب  نم  دـیهدن . مـتلهم  سپـس  دـیزادنیب و  هارب  هـلیح  نـم  يهراـبرد  یگمه  مرازیب . دـیزرویم  كرـش  نآ  هـب  امـش  تـسا ، ادـخ 
تیـشم  ) اعطق تسا ، هتفرگ  ار  نآ  یناـشیپ  يـالاب  يوم  وا  هکنیا  رگم  تسین  ياهدـنبنج  چـیه  ماهدرک  لـکوت  تسا  امـش  نم و  راـگدرورپ 
ضرالا یف  اوثعت  مهئایشا و ال  سانلا  اوسخبت  طسقلاب و ال  نازیملا  لاکیملا و  اوفوا  موق  ای  و  - 77 تسا ). میقتسم  طارص  رب  نم ) راگدرورپ 

ءایـشا و  تلادع ، اب  ار  وزارت  هنامیپ و  دـینک ) لماک   ) دـینک افو  نم ، موق  يا  :( ) تفگ دوخ  موق  هب  مالـسلاهیلع  بیعـش  ترـضح   ) نیدـسفم
امب هنا  اوغطت  کـعم و ال  باـت  نم  ترما و  اـمک  مقتـساف  - 78 دـینکن ). شـالت  داـسف  يارب  نـیمز  يور  رد  دـیزادنین و  شزرا  زا  ار  مدرم 

مث ال ءایلوا  نم  هللا  نود  نم  مکل  ام  رانلا و  مکسمتف  اوملظ  نیذلا  یلا  اونکرت  و ال  ریصب . نولمعت 
دناهتشگ و زاب  ادخ  يوس  هب  وت  اب  هکیناسک  دنزروب ) تماقتـسا   ) تسا و هدش  هداد  روتـسد  وت  هب  هک  هنوگنامه  زروب  تماقتـسا   ) نورـصنت
زج امـش  يارب  دنکیم و  تباصا  امـش  هب  شتآ  هک  دینکن  هیکت  دناهدرک  متـس  هکیناسک  هب  و  تسا . انیب  امـش  لمع  هب  دنوادخ  دینکن  نایغط 

موقب ام  ریغی  ـال  هللا  نا  - 79 تشگ ). دیهاوخن  يرای  سپـس  درادن ) دوجو  دنیادخ  يایلوا  هکنانآ  ادـخ و  زج  یئایلوا   ) تسین یئایلوا  ادـخ 
.( دنهدب رییغت  دنراد  دوخ  رد  هک  ار  هچنآ  نانآ  هکنیا  رگم  دـنکیمن  داجیا  یموق  چـیه  رد  يرییغت  دـنوادخ  اعطق   ) مهـسفناب ام  اوریغی  یتح 

( يزیچ ره  و   ) سک ره  دنکیم  هدجس  ادخ  هب  و   ) لاصالا ودغلاب و  مهلالظ  اهرک و  اعوط و  ضرالا  تاوامـسلا و  یف  نم  دجـسی  و هللا  - 80
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نم لزنا  - 81 ناهاگماش ). ناهاگحبص و  دنکیم ) هدجـس  ادخ  هب  زین   ) نانآ ياههیاس  هارکا و  اب  رایتخا و  اب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک 
هللا برـضی  کلذک  هلثم  دبز  عاتم  وا  هیلح  ءاعتبا  رانلا  یف  هیلع  نودقوی  امم  ایبار و  ادبز  لیـسلا  لمتحاف  اهردـقب  هیدوا  تلاسف  ءام  ءامـسلا 

نامـسآ زا  یبآ  دنوادخ )  )) لاثمالا هللا  برـضی  کلذـک  ضرالا  یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  ءافج و  بهذـیف  دـبزلا  اماف  لطابلا  قحلا و 
اهدمآرب فک  لیس  سپ  داتفا  نایرج  هب  دوخ  يهزادنا  هب  اههرد  نآ  رد  داتسرف و 

( هدـمآرب  ) نآ لـثم  تسا  یفک  دـیهدیم  ترارح  یعاـتم  اـی  تنیز  ندروآ  تسدـب  يارب  شتآ  رد  هـک  هـچنآ  زا  درک و  لـمح  دوـخ  رب  ي 
دناـمیم نیمز  يور  رد  تسا  دـنمدوس  مدرم  يارب  هک  هچنآ  اـما  دوریم و  ءاـنفب  فک  اـما  درادـیم  ناـیب  ار  لـطاب  قـح و  دـنوادخ  ناسنیدـب 

هینالع و ارـس و  مهاـنقزر  اـمم  اوقفنا  هولـصلا و  اوماـقا  مهبر و  هجو  ءاـغتبا  اوربص  نیذـلا  و  - 82 دروآیم ). ار  اهلثم  دـنوادخ  هنوگنیدـب 
هکئالملا مهتاـیرذ و  مهجاوزا و  مهئاـبآ و  نم  حلـص  نم  اهنولخدـی و  ندـع  تاـنج  رادـلا . یبقع  مهل  کـئلوا  هئیـسلا  هنـسحلاب  نوءردـی 

ربص ناـشراگدرورپ  تساوخ ) اـی   ) هجو بلط  رد  هکناـنآ  و   ) رادـلا یبقع  معنف  متربص  اـمب  مکیلع  مالـس  باـب . لـک  نم  مهیلع  نولخدـی 
دندرک طقاس  ار  يدـب  وکین  راک  اب  دـندومن و  قافنا  اراکـشآ  یناهن و  میدرک  يزور  نانآ  هب  هک  هچنآ  زا  دنتـشاد و  اپرب  ار  زامن  دـندرک و 

زا ناگتشرف  و  ناشدالوا ، ناشنارـسمه و  ناشناردپ و  زا  حلاص  یمدرم  نانآ و  هک  یتشهب  ياهغاب  تسا ) ررقم  . ) ترخآ يارـس  نانآ  يارب 
يارـس تسا  وکین  هچ  دیدومن ، يویند ) یگدنز  رد   ) هک يربص  ربارب  رد  داب  امـش  رب  مالـس  دـنیوگیم ) و  . ) دـنوشیم دراو  نانآ  رب  يرد  ره 

ام ي هللا  اوحمی  - 84 دننکیم ). ادیپ  شمارآ  يدنوادخ  رکذ  اب  اهلد  دیشاب  هاگآ   ) بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا  - 83 ترخآ ).
تـسا وا  دزن  رد  دنکیم و  تابثا  دـهاوخب ) هک  ار  هچنآ   ) دـنکیم و وحم  دـهاوخب  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ   ) باتکلا ما  هدـنع  تبثی و  ءاش و 

يهرابرد ایآ  دـنتفگ  نانآ  ناربمایپ   …  ) مکل رفغیل  مکوعدـی  ضرالا  تاوامـسلا و  رطاف  کش  هللا  یفا  مهلـسر  تلاـق  - 85 لیصا ). باتک 
یضق امل  ناطیـشلا  لاق  و  - 86 دشخبب ). ار  امـش  ات  دناوخیم  ار  امـش  هدیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هکیدنوادخ   ) دراد دوجو  یکـش  ادـخ 
اومول ینومولت و  الف  یل  متبجتساف  مکتوعد  نا  الا  ناطلـس  نم  مکیلع  یل  ناک  ام  مکتفلخاف و  مکتدعو  قحلا و  دعو  مکدعو  هللا  نا  رمالا 

رما هک  ماگنه  نآ  رد  و   ) میلا باذع  مهل  نیملاظلا  نا  لبق  نم  نومتکرشا  امب  ترفک  ینا  یخرـصمب  متنا  ام  مکخرـصمب و  انا  ام  مکـسفنا 
فلخت مداد و  هدعو  امش  هب  مه )  ) نم داد و  قح  يهدعو  امش  هب  دنوادخ  تفگ  راکهبت ) مدرم  هب   ) ناطیش دیـسر  نایاپ  هب  يویند  یگدنز 
تمالم ار  ناتدوخ  دینکن و  تمالم  ارم  سپ  دـیدرک  تباجا  ارم  امـش  مدـناوخ  ار  امـش  هکنیا  رگم  متـشادن  امـش  رب  ياهطلـس  نم  مدرک و 

رد نیا  زا  شیپ  امش  هک  یکرش  نآ  هب  مدیزرو  رفک  نم  دیتسین ، نم  يهدنهدهانپ  مه )  ) امش متسین و  امـش  يهدنهدهانپ  نم  زورما ) ، ) دینک
هللا برض  فیکرت  ملا  - 87 كاندرد ). تسا  یباذع  ناراکمتس  يارب  اعطق  دیزرو ، ادخ  ربارب  رد  نم  تعاطا 

مهلعل سانلل  لاـثمالا  هللا  برـضی  اـهبر و  نذاـب  نیح  لـک  اـهلکا  یتوت  ءامـسلا . یف  اـهعرف  تباـث و  اهلـصا  هبیط  هرجـشک  هبیط  هملک  ـالثم 
( هک  ) تسا هدز  یلثم  هنوگچ  دنوادخ  ياهدیدن  ایآ  . ) رارق نم  اهل  ام  ضرالا  قوف  نم  تثتجا  هثیبخ  هرجـشک  هثیبخ  هملک  لثم  و  نورکذتی .

ياههویم یتقو  ره  رد  يدـنوادخ  نذا  اب  تسا . نامـسآ  رد  شاهخاش  تباث و  نآ  يهشیر  هک  تسا  هزیکاـپ  یتخرد  دـننام  هزیکاـپ  يهملک 
زا هک  تسا  ثیبخ  يهملک  دننام  هثیبخ  يهملک  لثم  و  دنوش . رکذتم  نانآ  هک  دشاب  دنزیم  مدرم  يارب  ار  اهلثم  دنوادخ  دـهدیم و  ار  دوخ 
هللا لضی  هرخالا و  یف  ایندـلا و  هایحلا  یف  تباـثلا  لوقلاـب  اونمآ  نیذـلا  هللا  تبثی  - 88 تسین ). نآ  يارب  يرارق  تسا و  هدـش  هدـنک  نیمز 

دنوادـخ دـنکیم و  تیبثت  ترخآ  ایند و  یگدـنز  رد  تباث  لوق  اب  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ   ) ءاشی ام  هللا  لعفی  نیملاظلا و 
نا اهوصحت  هللا ال  همعن  اودعت  نا  هومتلاس و  ام  لک  نم  مکاتآ  و  - 89 دهدیم ). ماجنا  دهاوخب  هک  ار  هچنآ  دیامنیم و  هارمگ  ار  ناراکمتس 

اعطق دیناوتیمن ، دیرامـشب  ار  يدنوادخ  تمعن  رگا  تسا و  هداد  امـش  هب  دیاهتـساوخ  وا  زا  امـش  هک  هچ  ره  زا  ادخ  و   ) رافک مولظل  ناسنالا 
اندنع الا  ءیش  نم  نا  و  - 90 تسا ). قح )  ) يهدنناشوپ هدننکملظ و  ناسنا 

.( مولعم يهزادـنا  هب  رگم  ارنآ  میتسرفیمن  ام  تسا و  ام  دزن  نآ  عبانم  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  چـیه  و   ) مولعم ردـقب  الا  هلزنن  اـم  هنئازخ و 
نم احلاص  لمع  نم  - 92 نابرهم ). هدنـشخب و  دنوادخ )  ) منم اعطق  هک )  ) نم ناگدنب  هب  هدب  ربخ   ) میحرلا روفغلا  انا  ینا  يدابع  ءیبن  - 91
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ای درم  زا  دـهدب  ماجنا  حـلاص  لمع  سک  ره  و   ) نولمعی اوناک  ام  نسحاـب  مهرجا  مهنیزجنل  هبیط و  هاـیح  هنییحنلف  نموم  وه  یثنا و  وا  رکذ 
دندرکیم لمع  هچنآ  يهرابرد  یهجو  نیرتهب  هب  ارنانآ  شاداـپ  مینکیم و  ءاـیحا  هزیکاـپ  تاـیح  اـب  ار  وا  اـم  دـشاب  ناـمیااب  هکیلاـح  رد  نز 

ملعا وه  هلیبس و  نع  لض  نمب  ملعا  وه  کبر  نا  نسحا  یه  یتلاب  مهلداج  هنـسحلا و  هظعوملا  همکحلاب و  لـیبس  یلا  عدا  - 93 میهدیم ).
اعطق نک  ثحب )  ) هلداـجم هار  نیرتـهب  اـب  ناـنآ  اـب  وـکین و  دـنپ  تمکح و  يهلیـسو  هب  تراـگدرورپ  يوـس  هب  نک  توـعد  . ) نیدـتهملاب

ام لثمب  اوبقاعف  متبقاع  نا  و  - 94 تسا ). رتاناد  ناگتفای  تیاده  هب  وا  تسا و  رتاناد  تسا  هدش  هارمگ  وا  هار  زا  هک  یـسک  هب  وت  راگدرورپ 
يارب هتبلا  دینک  ربص  رگا  دیهدب و  رفیک  دیاهدش ، باذع  هک  هنوگنامه  هب  دـیداد  رفیک  رگا  و   ) نیرباصلل ریخ  وهل  متربص  نئل  هب و  متبقوع 

جرخن هقنع و  یف  هرئاط  هانمزلا  ناسنا  لک  و  - 95 تسا ). رتهب  نارابدرب 
ارنآ میدرک و  مازلا  شندرگب  ار  یناسنا  ره  لمع  و   ) ابیـسح کیلع  مویلا  کـسفنب  یفک  کـباتک  ءارقا  اروشنم . هیقلی  اـباتک  هماـیقلا  موی  هل 
دیری ناک  نم  - 96 دنکیم ). تیافک  وت  يارب  وت  سفن  يرگباسح  يارب  ار  تباتک  ناوخب  میروآیم . نوریب  زاب  یباتک  وا  يارب  تمایق  زور 
نموم وه  اهیعـس و  اهل  یعـس  هرخالا و  دارا  نم  و  اروحدـم . امومذـم  اهالـصی  منهج  هل  انلعج  مث  دـیرن  نمل  ءاشن  ام  اهیف  هل  انلجع  هلجاـعلا 

ار رذگدوز  يایند  نیا  سک  ره   ) اروظحم کبر  ءاطع  ناک  ام  کبر و  ءاطع  نم  ءالوه  ءالوه و  دمن  الک  اروکـشم . مهیعـس  ناک  کئلواف 
میهاوخ ررقم  وا  يارب  ار  خزود  سپس  داد ، میهاوخ  دریگب ، قلعت  هک  یسک  يارب  ام  تیـشم  هک  ار  هچنآ  ایند  نیمه  رد  وا  يارب  ام  دهاوخب 
شـشوک تسا  نموم  هکیلاح  رد  دشوکب  نآ  يارب  دهاوخب و  ار  ترخآ  سک  ره  و  داتفا . دهاوخ  نآ  رد  دورطم  هدش و  خـیبوت  هک  تشاد 

ياطع درک و  میهاوخ  دادـما  تراگدرورپ  ءاطع  زا  ار  نابلط ) ترخآ   ) نانآ و  ناـبلطایند )  ) ناـنآ يهمه  دوب . دـهاوخ  ساپـس  دروم  ناـنآ 
امهالک وا  امهدحا  ربکلا  كدنع  نغلبی  اما  اناسحا  نیدـلاولاب  هایا و  الا  اودـبعت  الا  کبر  یـضق  و  - 97 تسا ). هدوبن  عونمم  وت  راـگدرورپ 

بر لق  همحرلا و  نم  لذلا  حانج  امهل  ضفخا  و  امیرک . الوق  امهل  لق  امهرهنت و  فا و ال  امهل  لقت  الف 
ار رداـم  ردـپ و  هب  ناـسحا  هدوـمن ) مکح   ) ار و وا  رگم  دـیتسرپن  هک  تسا  هدرک  مـکح  وـت  راـگدرورپ  و   ) اریغـص یناـیبر  اـمک  اـمهمحرا 
. وگب هنامیرک  نخس  نانآ  هب  زاسم و  درط  ار  نانآ  وگم و  فا  نانآ  يارب  دندیـسر  دایز  نس  هب  اهنآ  يود  ره  ای  یکی  وت  دزن  رد  هکیماگنه 
و - 98 دـندرک ). محر  نم  هب  یکچوک  رد  هک  هنوگنامه  امرف  محرت  نانآ  هب  نم  راگدرورپ  يا  وگب  روآ و  دورف  نانآ  رب  ار  تمحر  لاـب  و 

زاب مه )  ) یلک هب  هدم و  رارق  هتـسب  تندرگب  ار  تتـسد   ) اروسحم امولم  دعقتف  طسبلا  لک  اهطـسبت  کقنع و ال  یلا  هلولغم  كدی  لعجت  ال 
الووسم هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رـصبلا و  عمـسلا و  نا  ملع  هب  کل  سیل  ام  قفت  و ال  - 99 ینیـشنب ). هدنامرد  هدش و  تمالم  هک  نکم 

.( تسا لووسم  يرادـن  ملع  نآ  هب  هک  هچنآ  زا  اـهنآ  يهمه  بلق  مشچ و  شوگ و  اـعطق  يرادـن ، نآ  هب  ملع  هک  هچنآ  زا  نکم  تیعبت  (و 
اهنخس  ) نآ مناگدنب  هب  وگب  و   ) انیبم اودع  ناسنالل  ناک  ناطیـشلا  نا  مهنیب  غزنی  ناطیـشلا  نا  نسحا  یه  یتلا  اولوقی  يدابعل  لق  و  - 100

و - 101 راکشآ ). تسا  ینمشد  ناسنا  يارب  ناطیش  اعطق  دنکیم  توادع  ءاقلا  نانآ  نایم  ناطیـش  اریز  تسا ، رتهب  هک  دنیوگب  ار  دئاقع ) و 
لخ نمم  ریثک  یلع  مهانلضف  تابیطلا و  نم  مهانقزر  رحبلا و  ربلا و  یف  مهانلمح  مدآینب و  انمرک  دقل 

ارنانآ میداد و  يزور  اههزیکاپ  زا  ارنانآ  میدروآرد و  تکرح  هب  ایرد  یکـشخ و  رد  ارنانآ  هدومن و  مارکا  ار  مدآ  نادنزرف  ام   ) الیـضفت انق 
سک ره  و   ) الیبس لضا  یمعا و  هرخالا  یف  وهف  یمعا  هذه  یف  ناک  نم  و  - 102 میداد ). يرترب  میدیرفآ  هک  هچنآ  زا  ناوارف  يرادقم  هب 
هریغ انیلع  يرتفتل  کیلا  انیحوا  يذلا  نع  کنونتفیل  اوداک  نا  و  - 103 تسا ). رتهارمگ  رتروک و  ترخآ  رد  وا  دشاب  روک  ایند  نیا  رد  هک 
دجت مث ال  تامملا  فعض  تایحلا و  فعـض  كانقذال  اذا  الیلق . ائیـش  مهیلا  نکرت  تدک  دقل  كانتبث  نا  ول ال  و  الیلخ . كوذخت  اذا ال  و 

وت هب  هک  ار  هچنآ  زا  ریغ  ات  دنزادنیب  بارطـضا  هب  میاهدرک  یحو  وت  هب  ام  هک  هچنآ  زا  ارت  هک  دندمآرب  ددـصرد  نانآ  و   ) اریـصن انیلع  کل 
زیچ هک  دوب  کیدزن  میدرکیمن  تیبثت  ارت  ام  رگا  و  دـندرکیم . ذاختا  دوخ  تسود  ارت  تروص  نیا  رد  ینزب و  ءارتفا  اـم  هب  میاهدرک  یحو 
وت هب  ار  ناراکهنگ )  ) گرم باذع  ربارب  ود  یگدـنز و  باذـع  ربارب  ود  تفرگیم ) تروص  يراک  نینچ  رگا  . ) ینک هیکت  نانآ  هب  یکدـنا 
قح وگب  نانآ  هب  و   ) اقوهز ناک  لطابلا  نا  لـطابلا  قهز  قحلا و  ءاـج  لـق  و  - 104 یتفاییمن ). يرای  دوخ  يارب  ام  زا  سپـس  میدناشچیم 
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حورلا م نع  کنولئسی  و  - 105 تسا ). یندشوحم  لطاب  اعطق  دش و  وحم  لطاب  دمآ و 
امش هب  ملع  زا  تسا و  نم  راگدرورپ  رما  ملاع )  ) زا حور  وگب  دنـسرپیم  حور  يهرابرد  وت  زا  و   ) الیلق الا  ملعلا  نم  متیتوا  ام  یبر و  رما  ن 

یتنیز تسا  نیمز  يور  هک  ار  هچنآ  ام   ) المع نسحا  مهیا  مهولبنل  اهل  هنیز  ضرالا  یلع  ام  انلعج  انا  - 106 یکدنا ). رگم  تسا  هدشن  هداد 
یلا هیتـفلا  يوا  ذا  - 107 دـنهدیم ). ماجنا  رتوکین  لـمع  هکناـنآ  دـنوش ) هدـیزگرب   ) اـت مینک  شیاـمزآ  ار  مدرم  اـت  میداد  رارق  نیمز  يارب 
يا دـنتفگ : دـندرب ، هانپ  راغ  هب  نادرمناوج  نآ  هک  ماگنه  نآ  رد   ) ادـش ران  رما  نم  انل  یئیه  همحر و  کندـل  نم  انتآ  اـنبر  اولاـقف  فهکلا 

کلذ لعاف  ینا  ءیشل  نلوقت  و ال  - 108 امرف ). هدامآ  ام  يارب  يدـشر  ام  رما  زا  امرف و  تیانع  یتمحر  دوخ  دزن  زا  ام  يارب  ام ، راگدرورپ 
ماجنا ار  راک  نآ  ادرف  نم  وگم  زگره  و   ) ادشر اذـه  نم  برقال  یبر  نیدـهی  نا  یـسع  لق  تیـسن و  اذا  کبر  رکذا  هللا و  ءاشی  نا  الا  ادـغ 

وگب يدرک و  شومارف  هکیماگنه  روایب  دای  هب  ار  تراگدرورپ  دـشاب و  فالخرب  يدـنوادخ  تیـشم  رگم  یئوگب )  ) هکنیا رگم  داد  مهاوخ 
مهبر نوعدـی  نیذـلا  عم  کسفن  ربصا  و  - 109 دـنک ). تیادـه  لامک )  ) دـشر و هب  هجرد  نیا  زا  رتکیدزن  هب  ارم  نم  راگدرورپ  هک  دـشاب 

ایندلا هایحلا  هنیز  دیرت  مهنع  كانیع  دعت  ههجو و ال  نودیری  یشعلا  هوادغلاب و 
هک یناسک  اب  تیدوبع ) هار  رد   ) یگنهامه رد  زاس  راـبدرب  ار  دوخ  و   ) اـطرف هرما  ناـک  هاوه و  عبتا  اـنرکذ و  نع  هبلق  اـنلفغا  نم  عطت  ـال  و 

تنیز هکیلاح  رد  هدم  زواجت  نانآ  زا  ار  تنامـشچ  دـنهاوخیم و  ار  وا  رب  برقت  دـنناوخیم و  ناهاگماش  ناهاگحبـص و  ار  ناشراگدرورپ 
زا وا  میتخاس و  لـفاغ  و  میدـنادرگرب ) تیـصعم  تهج  هب   ) اـم رکذ  زا  ار  شبلق  هک  ار  یـسک  نکم  تعاـطا  یهاوخب و  ار  يویند  یگدـنز 

اباوث و کبر  دنع  ریخ  تاحلاصلا  تایقابلا  ایندلا و  هایحلا و  هنیز  نونبلا  لاملا و  - 110 تسیرگطارفا . شراک  دنکیم و  يوریپ  دوخ  ياوه 
شاداـپ و تهج  زا  وـت  راـگدرورپ  دزن  رد  هک ) تـسا   ) تاـحلاص تاـیقاب  دنتـسه و  يوـیند  یناگدـنز  تـنیز  نادـنزرف  لاـم و   ) ـالما ریخ 

نوبـسحی مه  ایندلا و  هایحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذـلا  الامعا . نیرـسخالاب  مکئبنن  له  لق  - 111 تسا ). رتهب  ندرک  وزرآ  يارب  یگتـسیاش 
ناششالت ششوک و  هک  دنتسه  یناسک  نانآ ) . ) تسیک نامدرم  نیرتراکنایز  هک  مهدب  ربخ  امش  هب  ایآ  وگب  نانآ  هب   ) اعنص نونسحی  مهنا 

دفنل یبر  تاملکل  ادادـم  رحبلا  ناک  ول  لق  - 112 دنهدیم ). ماجنا  یبوخ  راک  هک  دـننکیم  نامگ  هکیلاح  رد  تسا  هدـش  هابت  ایند  نیا  رد 
رپ ياهتیشم  نتشون  يارب  یبکرم  ایرد  رگا  نانآ  هب  وگب   ) اددم هلثمب  انئج  ول  یبر و  تاملک  دفنت  نا  لبق  رحبلا 

نا - 113 میروایب ). کمک  ار  ایرد  نآ  لثم  هچ  رگا  دـسرب  نایاپ  هب  مراگدرورپ  تاملک  هکنآ  زا  شیپ  دوشیم  مامت  اـیرد  دـشاب  مراـگدرو 
رد يزیچ  چـیه   ) ادرف همایقلا  موی  هیتآ  مهلک  و  ادـع . مهدـع  مهاـصحا و  دـقل  ادـبع . نمحرلا  یتآ  ـالا  ضرـالا  تاوامـسلا و  یف  نم  لـک 

و تسا . هدرک  شرامـش  هدومن و  ءاصحا  ار  اهنآ  دـنوادخ  تسا . نامحر  دـنوادخ  تیدوبع  نایرج  رد  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  اهنامـسآ و 
ادو نامحرلا  مهل  لعجیـس  تاـحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  - 114 دـنوشیم ). رـضاح  ادـخ  هاگراب  رد  ادرفنم  تمایق  زور  نانآ  يهمه 
نع ضرعا  نم  و  - 115 داد ). دـهاوخ  رارق  یتبحم  نانآ  يارب  نامحر  دـنوادخ  دـناهداد ، ماجنا  وکین  لامعا  هدروآ و  نامیا  هکنانآ  اعطق  )

اهتیسنف و انتایآ  کتتا  کلذک  لاق  اریصب . تنک  دق  یمعا و  ینترشح  مل  بر  لاق  یمعا . همایقلا  موی  هرشحن  اکنض و  هشیعم  هل  ناف  يرکذ 
انیبان تمایق  زور  ار  وا  ام  و  زیگنابارطـضا )  ) گنت یتشیعم  تسا  وا  يارب  اعطق  دنک  ضارعا  نم  رکذ  زا  سک  ره  و   ) یـسنت مویلا  کلذـک 

دیـسر و وت  هب  ام  تایآ  هک  ناسنادب  دهدیم  خساپ  دـنوادخ  يدرک . روشحم  روک  ارم  ارچ  نم ، راگدرورپ  يا  دـیوگیم  وا  مینکیم . روشحم 
هب ا انعتم  ام  یلا  کینیع  ندمت  و ال  - 116 يوشیم ). شومارف  وت  زور  نیا  رد  نینچمه  يدومن و  شومارف  ار  اهنآ  وت 

تازایتما يهراـبرد  اـههورگ  نآ  هب  ار ) تیاـههاگن   ) تنامـشچ و   ) یقبا ریخ و  کـبر  قزر  هیف و  مهنتفنل  ایندـلا  هاـیحلا  هرهز  مهنم  اـجاوز 
میداد هک  هچنآ  يهرابرد  ار  نانآ  ات  میاهداد  ناراکهبت  نآ  هب  يویند  یگدـنز  یئافوکـش  يارب  هک  نکم  هریخ  میداد  نانآ  هب  هک  فعاضم 

نا اندرا  ول  نیبعال . امهنیب  ام  ضرالا و  ءامسلا و  انقلخ  ام  و  - 117 تسا ). رترادیاپ  رتهب و  تراگدرورپ  يزور  میهدب و  رارق  شیامزآ  رد 
نامسآ و ام  و   ) نوفصت امم  لیولا  مکل  قهاز و  وه  اذاف  هغمدیف  لطابلا  یلع  قحلاب  فذقن  لب  نیلعاف . انک  نا  اندل  نم  هانذخت  اوهل ال  ذختن 
( ار وهل  لماع  ، ) مینک ذاختا  يزاب )  ) وهل يارب  ارنآ  میتساوخیم  رگا  میدیرفاین . يرگیزاب  لاح  رد  تسا  ود  نآ  نایم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و 
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هچنآ زا  ادخ )  ) وا  ) نولئسی مه  لعفی و  امع  لئـسی  ال  - 118 میهدـب ). ماجنا  ار  يراک  نینچ  میتساوخیم  رگا  میدرکیم  ذاـختا  دوخ  دزن  زا 
نم انلعج  امهانقتفف و  اقتر  اتناک  ضرالا  تاوامسلا و  نا  اورفک  نیذلا  ری  ملوا  - 119 دنلووسم ). مدرم )  ) نانآ تسین و  لووسم  دنکیم  هک 

میدرک زاب  ار  ود  نآ  ام  دوب  مکارتم )  ) هتسب نیمز  اهنامـسآ و  هک  دناهدیدن  دناهدیزرو ، رفک  هکنانآ  ایآ   ) نونموی الفا  یح  ءیـش  لک  ءاملا 
امیا ایآ  میدروآ  دوجو  هب  بآ  زا  ار  هدنز  دوجوم  ره  و 

میتشون رکذ  زا  دعب  روبز  رد  ام  اعطق   ) نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نا  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دـقل  و  - 120 دروآ ). دنهاوخن  ن 
اهب نوعمسی  ناذآ  وا  اهب  نولقعی  بولق  مهل  نوکتف  ضرالا  یف  اوریـسی  ملفا  - 121 درب ). دنهاوخ  ثرا  هب  نم  حلاص  ناگدـنب  ار  نیمز  هک 

هب هک  دـشاب  یئاـهلد  ناـنآ  يارب  اـت  دـناهدرکن  ریـس  نیمز  يور  رد  اـیآ   ) رودـصلا یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکل  راـصبالا و  یمعت  ـال  اـهناف 
یلو دنوشیمن  انیبان  اهمشچ  هک ) تسسنیا  تقیقح  ، ) دنونشب اهنآ  يهلیـسو  هب  هک  دشاب  یئاهـشوگ  نانآ  يارب  ای  دننک  لقعت  اهنآ  يهلیـسو 

تردق رادقم  هب  رگم  مینکیمن  فلکم  ار  یسفن  چیه  ام  و   ) اهعسو الا  اسفن  فلکن  و ال  - 122 دندرگیم ). روک  تسا  اههنیس  رد  هک  یئاهلد 
اهنامسآ اعطق  دنک  يوریپ  نانآ  ياهيوه  زا  قح  رگا  … و   ) نهیف نم  ضرالا و  تاوامـسلا و  تدسفل  مهئاوها  قحلا  عبتا  ول  و  - 123 وا ).

تـسا وا  و   ) نورکـشت ام  ـالیلق  هدـئفالا  راـصبالا و  عمـسلا و  مکلاـشنا  يذـلا  وه  و  - 124 ددرگیم ). دــساف  تـسنآ  رد  هـک  ره  نـیمز و  و 
مهدـحا ءاج  اذا  یتح  - 125 دـنرازگیم ). رکـش  امـش  زا  یکدـنا  تسا  هدرک  داجیا  ار  اهلد  نامـشچ و  شوگ و  امـش  يارب  هک  يدـنوادخ 

زرب مهئارو  نم  اهلئاق و  وه  هملک  اهنا  الک  تکرت  امیف  احلاص  لمعا  یلعل  نوعجرا  بر  لاق  توملا 
یقاب دوخ  زا  هچنآ  رد  هک  دشاب  دینادرگرب ، ارم  نم ، يادـخ  يا  دـیوگیم : دـسر  ارف  گرم  نانآ  زا  یکیب  هک  هاگنآ  ات   ) نوثعبی موی  یلا  خ 

، تسا خزرب  ملاع  نانآ  یگدنز )  ) لابند زا  دیوگیم و  هک  تسا  ینخس  نیا  زگره ، دوشیم :) هتفگ  وا  هب   ) مهدب ماجنا  حلاص  لمع  مراذگیم 
ملعی و هللا  هرخالا و  ایندلا و  یف  میلا  باذع  مهل  اونمآ  نیذلا  یف  هشحافلا  عیشت  نا  نوبحی  نیذلا  نا  - 126 دنوشیم ). ثوعبم  هک  يزور  ات 

تـسا یباذـع  دـنهدب  هعاشا  دـناهدروآ  نامیا  هکیناسک  نایم  رد  ار  تشز  ياههدـیدپ  دـنهاوخیم  هکیناسک  نآ  يارب  اعطق   ) نوملعت متنا ال 
حابـصم اهیف  هاکـشمک  هرون  لثم  ضرـالا  تاوامـسلا و  رون  هللا  - 127 دـینادیمن ). امـش  دـنادیم و  دـنوادخ  ترخآ و  ایند و  رد  كاـندرد 
هسسمت مل  ول  ءیضی و  اهتیز  داکی  هیبرغ  هیقرش و ال  هنوتیز ال  هکرابم  هرجـش  نم  دقوی  يرد  بکوک  اهناک  هجاجزلا  هجاجز  یف  حابـصملا 

لثم تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رون  دنوادخ   ) میلع ءیـش  لکب  هللا  سانلل و  لاثمالا  هللا  برـضی  ءاشی و  نم  هرونل  هللا  يدـهی  رون  یلع  رون  ران 
يهراتـس یئوگ  هشیـش  نآ  هتفرگ و  رارق  فافـش  ياهشیـش  رد  غارچ  نآ  هدش و  هداهن  نآ  رد  غارچ  هک  تسا  یغارچ  هاگیاج  دننام  وا  رون 

نوتیز نغور  دوشیم ، نشور  یبرغ  هن  تسا و  یقرش  هن  هک  نوتیز  كرابم  تخرد  زا  هک  تسا  يرد 
دنکیم و تیاده  دوخ  رون  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  رون ، رب  يرون  دشاب ، هتفرگن  سامت  نآ  اب  یـشتآ  هچ  رگا  دهدیم  یئانـشور  نآ 
هولـصلا و ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  - 128 تسا ). اناد  زیچ  همه  هب  دنوادخ  دنزیم و  اهلثم  مدرم  يارب  دـنوادخ 

ریغب ءاشی  نم  قزری  هللا  هلـضف و  نم  مهدـیزی  اولمع و  ام  نسحا و  هللا  مهیزجیل  راـصبالا . بولقلا و  هیف  بلقتت  اـموی  نوفاـخی  هاـکزلا  ءاـتیا 
عیرس هللا  هباسح و  هافوف  هدنع  هللا  دجو  ائیش و  هدجی  مل  هءاج  اذا  یتح  ءام  نامظلا  هبسحی  هعیقب  بارـسک  مهلامعا  اورفک  نیذلا  و  باسح .

اهاری و دکی  مل  هدی  جرخا  اذا  ضعب  قوف  اهـضعب  تاملظ  باحـس  هقوف  نم  جوم  هقوف  نم  جوم  هاشغی  یجل  رحب  یف  تاملظک  وا  باسحلا .
هن دزاسیم و  لوغشم  تاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  اپرب  ادخ و  رکذ  زا  ارنانآ  تراجت  هن  هک  ینادرم   ) رون نم  هل  امف  ارون  هل  هللا  لعجی  مل  نم 
زا دنک و  تیانع  نانآ  لمع  هب  شاداپ  نیرتهب  دنوادخ  ات  دنوشیم  نوگرگد  نامشچ  اهلد و  هک  دنـسرتیم  يزور  زا  نانآ ) ، ) شورف دیرخ و 

ناشلامعا دناهدیزرو  رفک  هکنانآ  و  دهدیم . يزور  هبـساحم  نودب  دبای  قلعت  شتیـشم  سک  ره  هب  دـنوادخ  دـیازفیب و  نانآ  هب  دوخ  لضف 
هاگنآ ات  تسا  بآ  دنکیم  نامگ  هنشت  مدآ  هک  تسا  راومه  تشد  رد  يرازهروش  دننام 

ار وا  باسح  دنیبیم و  شهابت ) لامعا  نایاپ  رد   ) اجنآ رد  ار  ادخ  و  دنیبیم ) بآیب  ینیمز   ) دـباییمن يزیچ  دـسریم  رازهروش  نآ  هب  هک 
، دوشیمن هدید  نآ  يارب  یلحاس  هک  فرژ  یئایرد  رد  تسا  یتاملظ  دننام  نانآ ) لامعا   ) ای تسا . عیرـس  رگباسح  دنوادخ  دـهدیم و  وا  هب 
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ار شتـسد  رگا  رگید ، یـضعب  يالاب  یتاملظ  جوم ، نآ  يـالاب  يربا  دـیآیمرب ، نآ  يـالاب  رگید  یجوم  دـشکیم ، رـس  اـیرد  نآ  رب  یجوم 
نم تیارا  - 129 تسین ). يرون  وا  يارب  دادن ، رارق  وا  يارب  يرون  ادخ  هک  سک  ره  دید و  دهاوخن  ارنآ  یکیرات ) تدش  زا   ) دروایب نوریب 

وا لیکو  وت  ایآ  تسا ، هداد  رارق  دوخ  يادـخ  ار  دوخ  سوه )  ) ياوه هک  ار  یـسک  ینیبیم  ایآ   ) الیکو هیلع  نوکت  تناـفا  هاوه  ههلا  ذـختا 
ادجـس و مهبرل  نوتیبی  نیذـلا  و  امالـس . اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ  اذا  انوه و  ضرـالا  یلع  نوشمی  نیذـلا  نمحرلا  داـبع  و  - 130 یشابیم ).

مل اوفرـسی و  مل  اوقفنا  اذا  نیذلا  و  اماقم . ارقتـسم و  تئاس  اهنا  امارغ . ناک  اهباذع  نا  منهج  باذع  انع  فرـصا  انبر  نولوقی  نیذلا  و  امایق .
لعفی نم  نونزی و  قحلاب و ال  الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  نولتقی  رخآ و ال  اـهلا  هللا  عم  نوعدـی  ـال  نیذـلا  و  اـماوق . کـلذ  نیب  ناـک  اورتقی و 

بات نم  الا  اناهم  هیف  دلخی  همایقلا و  موی  باذعلا  هل  فعاضی  اماثا . قلی  کلذ 
هللا یلا  بوتی  هناف  احلاص  لمع  بات و  نم  و  امیحر . اروفغ  هللا  ناک  تانـسح و  مهتائیـس  هللا  لدـبی  کئلواف  اـحلاص  ـالمع  لـمع  نمآ و  و 

نیذـلا و  انایمع . امـص و  اهیلع  اورخی  مل  مهبر  تایاب  اورکذ  اذا  نیذـلا  و  امارک . اورم  وغللاـب  اورم  اذا  روزلا و  نودهـشی  ـال  نیذـلا  و  اـباتم .
. امالـس هیحت و  اهیف  نوقلی  اوربص و  امب  هفرغلا  نوزجی  کئلوا  اماما . نیقتملل  انلعجا  نیعا و  هرق  انتایرذ  انجاوزا و  نم  اـنل  به  اـنبر  نولوقی 

دنتسه یناسک  ادخ  ناگدنب  و  . ) امازل نوکی  فوسف  متبذک  دقف  مکئاعد  ول ال  یبر  مکب  اوبعی  ام  لق  اماقم . ارقتسم و  تنـسح  اهیف  نیدلاخ 
بـش ناشراگدرورپ  يارب  هکیناسک  و  دنیوگیم . دورد  دنداد  رارق  بطاخم  ار  نانآ  نانادان  هکیماگنه  دـنوریم و  هار  ینتورف  اب  نیمز  رب  هک 
نانآ و  تسیدب . هاگیاج  هاگرارق و  خزود  باذع  ام ، راگدرورپ  يا  دنیوگیم : هک  دنتـسه  نانآ  و  دنناسریم . دادماب  هب  مایق  هدجـس و  رد  ار 

اب ار  يرگید  يادخ  هک  دننانآ  و  دننکیم . باختنا  ارنآ  نایم  لدتعم  دح  دنزرون و  لخب  دنیامنن و  فارسا  دننک  قافنا  هکیماگنه  هک  دنتسه 
دنوشیمن و انز  بکترم  نانآ  قح و  يور  زا  رگم  دنشکیمن  تسا  هدرک  میرحت  ارنآ  هب  يدعت  ادخ  هک  ار  یسفن  دنناوخیمن و  هناگی  يادخ 

ددرگیم تازاجم  راتفرگ  دوش  بکترم  ار  تشز  راک  نآ  هک  سک  ره 
لمع دروایب و  نامیا  دـنک و  هبوت  هک  یـسک  رگم  دـنامیم . نادواج  باذـع  نآ  رد  یتسپ  اـب  دوشیم و  ربارب  دـنچ  وا  باذـع  تماـیق  زور  . 

ره و  تسا . نابرهم  هدنیاشخب و  دنوادخ  دیامنیم و  لیدبت  تانـسح  هب  ار  ناشناهانگ  دـنوادخ  هک  دنتـسه  نانآ  سپ  دـهدب ، ماجنا  حـلاص 
رـضاح تسیاشان  لطاب و  سلاجم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  و  دـیامنیم . ادـخ  يوس  هب  یتشگزاـب  دـنک  تشگزاـب  ناـهانگ  زا  هک  سک 
یناسک نانآ  و  دـنرذگیم . دـننادرگیور ) تشز  زا  هک   ) میرک صاخـشا  دـننام  دـنرذگب  هانگ  باـکترا  هاـگیاج  زا  هکیماـگنه  دـنوشیمن و 

يا دـنیوگیم  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  و  دـنتفایمن . روک  رک و  اهنآ  ربارب  رد  دـنوش  هداد  رکذـت  ناـشراگدرورپ  تاـیآ  هب  رگا  هک  دنتـسه 
( دـنیآیم نیا  زا  سپ  هک   ) يوقتاب مدرم  يارب  ار  ام  امرف و  تیانع  ناگدـید  یئانـشور  ام  يارب  نامنادـنزرف  نارـسمه و  زا  اـم ، راـگدرورپ 

اجنآ رد  دورد  تـیحت و  دـنوشیم و  هداد  شاداـپ  هـفرغ  دـناهدرک  هـک  يربـص  ربارب  رد  هـک  دنتــسه  ناـنآ  اـمرفب . ادـتقا  لـباق  رادهیـالط و 
دراد امـش  هب  یئانتعا  هچ  نم  راگدرورپ  نانآ  هب  وگب  تسا . یئوکین  هاگتماقا  هاگرارق و  هک  دننادواج  كرابم  هاگیاج  نآ  رد  دـنباییمرد .

ندرک بیذکت  تازاجم  يدوز  هب  هک  دیاهدرک  بیذکت  ار  ادخ  لوسر  نید و  امش  دنک ، توعد  شخب ) لامک  نید  هب   ) ار امش  هکنیا  زج 
يزور ارم  و  اراگدرورپ ،  ) میلـس بلقب  هللا  یتا  نم  الا  نونب . لام و ال  عفنی  موی ال  نوثعبی . موی  ینزخت  ـال  و  - 131 تفرگ ). دهاوخ  ار  امش 

یبلق اب  يدنوادخ  هاگراب  هب  هک  یسک  رگم  نادنزرف  هن  داد و  دهاوخ  يدوس  لام  هن  هک  يزور  امرفم . اوسر  دش  دنهاوخ  ثوعبم  مدرم  هک 
اولمع اونمآ و  نیذلا  الا  نولعفی  ام ال  نولوقی  مهنا  و  نومیهی . داو  لک  یف  مهنا  رت  ملا  نوواغلا . مهعبتی  ءارعشلا  و  - 132 دوش ). دراو  میلس 

ناهارمگ هک  دنتسه  یناسک  ءارعش  و   ) نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  اوملظ و  ام  دعب  نم  اورصتنا  اریثک و  هللا  اورکذ  تاحلاصلا و 
رگم دـنهدیمن . ماجنا  ارنآ  هک  ار  يزیچ  دـنیوگیم  نانآ  و  دـندرگیم . هفالک  يداو  ره  رد  نانآ  هک  ياهدـیدن  ایآ  دـننکیم . تیعبت  ناـنآ  زا 

رعش يهلیـسو  هب   ) دنیامن يرای  بلط  دنروآ و  ياج  هب  ناوارف  ار  يدنوادخ  رکذ  دنهدب و  ماجنا  هحلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 
و - 133 دندرگیم ). یتشونرـس  هچ  هب  ور  هک  تسناد  دنهاوخ  ناراکمتـس  يدوزب  دناهدش و  مولظم  هکنآ  زا  سپ  ص ))  ) ادـخ لوسر  يارب 

دندش رکنم  نابز ) اب   ) ار يدنوادخ  تایآ  ناراکهبت  نآ  و   ) نیدسفملا هبقاع  ناک  فیک  رظناف  اولع  املظ و  مهسفنا  اهتنقیتسا  اهب و  اودحج 
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نآ يراکبان  نیا   ) تشاد نیقی  تایآ  نآ  هب  نانآ  ياهسفن  هکیلاح  رد 
مهانرمد و انا  مهرکم  هبقاع  ناـک  فیک  رظناـف  - 134 نیدـسفم ). تبقاـع  دوب  هنوگچ  هک  رگنب  سپ  دوـب ، یبلطـالتعا  ملظ و  يور  زا  نا )

یگمه ام  دوب  هنوگچ  نانآ  يرگهلیح  تبقاع  هک  رگنب   ) نوملعی موقل  هیال  کلذ  یف  نا  اوملظ  اـمب  هیواـخ  مهتویب  کـلتف  نیعمجا . مهموق 
، شنکاو شنک   ) نایرج نیا  رد  اعطق  تسا ). یلاخ  دـندرک  هک  یمتـس  ببـس  هب  نانآ  ياههناخ  نونکا  . ) میدرک دوبان  ناـشموق  ار و  ناـنآ 

مهلعجن همئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  و  - 135 دـننادیم ). هکیناسک  يارب  تسا  یتایآ  هجیتن ) لمع و 
ار نانآ  میهدـب و  رارق  ینایاوشیپ  ار  ناـنآ  میئاـمن و  ناـسحا  دـناهدش  فعـضتسم  نیمز  يور  رد  هک  یناـسک  هب  میهاوخیم  اـم  و   ) نیثراولا
الا و يرقلا  یکلهم  انک  ام  انتایآ و  مهیلع  اولتی  الوسر  اهما  یف  ثعبی  یتح  يرقلا  کـلهم  کـبر  ناـک  اـم  و  - 136 میئامنب ). نیمز  ناثراو 

نآ مدرمب  هک  درکیم  ثوعبم  ار  یلوسر  اـهنآ  زکرم  رد  هکنیا  رگم  تسا  هدوبن  اـهیدابآ  يهدـننک  كـاله  وـت  راـگدرورپ   ) نوملاـظ اـهلها 
هللا كاتآ  امیف  غتبا  و  - 137 دندوب ). راکمتـس  اهنآ  مدرم  هکنیا  رگم  میدرکیمن  كاله  ار  اهیدابآ  ام  دومنیم و  توالت  ار  ام  تایآ  اهیدابآ 

رالا یف  داسفلا  غبت  کیلا و ال  هللا  نسحا  امک  نسحا  ایندلا و  نم  کبیصن  سنت  هرخالا و ال  رادلا 
شومارف اـیند  زا  ار  دوخ  بیـصن  نک و  بلط  ار  ترخآ  يارـس  تسا  هداد  وت  هب  دـنوادخ  هک  هچنآ  رد  و   ) نیدـسفملا بحی  ـال  هللا  نا  ض 
دنوادـخ اعطق  شابم  نیمز  يور  رد  داسف  ناهاوخ  تسا و  هدومن  ناسحا ) ای   ) یکین وت  هب  دـنوادخ  هکنانچ  نک  ناسحا ) ای   ) یکین نکم و 

و  ) نیقتملل هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودـیری  نیذـلل ال  اهلعجن  هرخالا  رادـلا  کلت  - 138 درادیمن ). تسود  ار  ناگدننکداسف 
يوقتاـب مدرم  نآ  زا  تبقاـع  يداـسف و  هن  دـنهاوخیم و  یئـالتعا  هن  نیمز  يور  رد  هک  میهدـیم  رارق  یناـسک  نآ  زا  ار  ترخآ  يارـس  نآ 

نامیا ام  دـنیوگب  هک  دـناهدش  اهر  هک  دـناهدرک  نامگ  مدرم  ایآ   ) نونتفی مه ال  اـنمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  ساـنلا  بسحا  - 139 تسا ).
نوملعی اوناک  ول  ناویحلا  یهل  هرخالا  رادلا  نا  بعل و  وهل و  الا  ایندلا  هایحلا  هذـه  ام  و  - 140 دریگن ). رارق  شیامزآ  رد  نانآ  میاهدروآ و 

رگا تسا  یقیقح  تایح  هک  تسا  ترخآ  يارـس  طقف  يرگیزاب و  ساسایب و  ياههدیدپ  هب  لاغتـشا  رگم  يویند  یناگدنز  نیا  تسین  (و 
بکترم هک  یناسک  راک  نایاپ  سپـس   ) نوزهتـسی اهب  اوناک  هللا و  تایاب  اوبذـک  نا  ياوسلا  اواسا  نیذـلا  هبقاع  ناـک  مث  - 141 دنتسنادیم ).

و - 143 دندرک ). ءازهتسا  تایآ  نآ  هب  هدومن و  بیذکت  ار  يدنوادخ  تایآ  هک  دوب  نیا  دندش  يدب 
تایآ زا  و   ) نورکفتی موقل  تایال  کلذ  یف  نا  همحر  هدوم و  مکنیب  لـعج  اـهیلا و  اونکـستل  اـجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتاـیآ  نم 
تقلخ نیا  رد  داد  رارق  ینابرهم  دادو و  امـش  نایم  دریگب و  شمارآ  اهنآ  اب  اـت  دـیرفآ  ینارـسمه  ناـتدوخ  زا  امـش  يارب  هکنیا  يدـنوادخ 

هللا قلخل  لیدـبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  افینح  نیدـلل  کهجو  مقاـف  - 144 دـنزادرپیم ). رکفت  هب  هک  یموق  يارب  تسا  یتاـیآ 
مهنید و اوقرف  نیذلا  نم  نیکرشملا . نم  اونوکت  هولـصلا و ال  اومیقا  هوقتا و  هیلا و  نیبینم  نوملعی . سانلا ال  رثکا  نکل  میقلا و  نیدلا  کلذ 

مدرم دنوادخ  هک  تسا  یترطف  قباطم  هک  ینید  زاس  اپرب  هجوتم و  یهلا  نید  يارب  ار  دوخ  يور   ) نوحرف مهیدل  امب  بزح  لک  اعیش  اوناک 
رثکا نکل  و  یمدآ ) حور  يهدـنراد  اپرب  و   ) شخب ماوق  نید  تسنیا  تسین ، یلیدـبت  ار  يدـنوادخ  تقلخ  تسا ، هدـیرفآ  نآ  ياـنبم  رب  ار 

یناسک نآ  زا  دیشابم . نیکرشم  زا  دینک و  هماقا  ار  زامن  دینکیم و  تشگزاب  ادخ  هب  هکیلاح  رد  دیـشاب ) یهلا  نید  هب  ور  . ) دننادیمن مدرم 
رهظ - 145 دـننامداش ). دـنراد  دوخ  دزن  رد  هچنآ  هب  ياهتـسد  ره  دـندمآرد و  یئاـههورگ  تروص  هب  دـنتخاس و  قرفتم  ار  دوـخ  نید  هک 

جری مهلعل  اولمع  يذلا  ضعب  مهقیذیل  سانلا  يدیا  تبسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا 
زا یخرب  دنوادخ  ات  دندوب  هتخودـنا  یهابت ) قسف و  زا   ) مدرم ياهتـسد  هک  هچنآ  تهج  هب  تشگ  رادـیدپ  ایرد  یکـشخ و  رد  داسف   ) نوع

کلذ نا  اهتوم  دعب  ضرالا  ییحی  فیک  هللا  همحر  راثآ  یلا  رظناف  - 146 دندرگرب ). ادخ  يوس  هب  هک  دشاب  دناشچب  نانآ  هب  ارنانآ  لامعا 
دنوادخ دنکیم و  ءایحا  شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  هنوگچ  هک  يدنوادخ  تمحر  راثآ  هب  رگنب   ) ریدق ءیـش  لک  یلع  وه  یتوملا و  ییحمل 

رکشی امناف  رکشی  نم  رکـشا هللا و  نا  همکحلا  نامقل  انیتآ  دقل  و  - 147 اناوت ). زیچ  ره  رب  تسا  وا  تسا و  اههدرم  يهدـننکهدنز  هک  تسا 
، دـشاب رازگـساپس  ار  ادـخ  سک  ره  ار و  ادـخ  رازگب  ساپـس  هکنیا  میداد  تمکح  ناـمقل  هب  اـم  و   ) دـیمح ینغ  هللا  ناـف  رفک  نم  هسفنل و 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2051 

http://www.ghaemiyeh.com


هنبال و نامقل  لاـق  ذا  و  - 148 تسا ). دمح  يهتـسیاش  زاینیب و  دـنوادخ  اعطق  دزروب  رفک  هک  سک  ره  درازگیم و  نتـشیوخ  يارب  ساپس 
، زروم كرـش  ادخ  هب  نم ، دنزرف  يا  تفگ  شدنزرف ، هب  دنپ  ماگنه  رد  نامقل  و   ) میظع ملظل  كرـشلا  نا  هللااب  كرـست  ینب ال  ای  هظعی  وه 

هللا اهب  تای  ضرالا  یف  وا  تاوامسلا  یف  وا  هرخـص  یف  نکتف  لدرخ  نم  هبح  لاقثم  کت  نا  اهنا  ینب  ای  گرزب ). تسا  یملظ  كرـش  اریز 
نایم ص رد  هاوخ  دشاب  مه )  ) لدرخ زا  ياهناد  رادقم  هب  یناسنا  لامعا  رگا  نم : دنزرف  يا   ) ریبخ فیطل  هللا  نا 

رما هولصلا و  مقا  ینب  ای  تسا ). هاگآ  فیطل و  دنوادخ  اعطق  دروآ  دهاوخ  ارنآ  ادخ  دشاب ، نیمز  رد  ای  اهنامسآ  رد  ای  دریگب ، رارق  ياهرخ 
رکنم زا  فورعم و  هب  رما  راد و  اپرب  ار  زامن  نم ، دنزرف  يا   ) رومالا مزع  نم  کلذ  نا  کباصا  ام  یلع  ربصا  رکنملا و  نع  هنا  فورعملاب و 
شمت سانلل و ال  كدخ  رعصت  و ال  تسا ). روما  رد  حیحص  میمصت  زا  یئابیکش  اعطق  شاب ، ابیکش  دنک  تباصا  وت  رب  هچنآ  هب  نک و  یهن 

اعطق نکم  تکرح  ربک  اب  نیمز  يور  رب  نادرگم و  مدرم  زا  ار  تیور  ربکت ) يور  زا   ) روخف لاتخم  لک  بحی  هللا ال  نا  احرم  ضرـالا  یف 
ریمحلا توصل  تاوصالا  رکنا  نا  کتوص  نم  ضضغا  کیشم و  یف  دصقا  و  درادیمن ). تسود  ار  توخن  بحاص  ربکتم و  چیه  دنوادخ 

وه هللا و  یلا  ههجو  ملـسی  نـم  و  - 149 تسا ). نارخ  يادـص  اهادـص ، نیرت  تشز  اریز  هاکب ، تیادـص  زا  شاـب و  لدـتعم  نتفر  هار  رد  )
هکیلاح رد  دـنک  میلـست  ادـخ  هب  ار  دوخ  يور  صلاخ  نید  اب  سک  ره  و   ) رومالا هبقاـع  هللا  یلا  یقثولا و  هورعلاـب  کسمتـسا  دـقف  نسحم 
هدحاو سفنک  الا  مکثعب  مکقلخ و ال  ام  - 150 تسا ). ادخ  يوس  هب  روما  تبقاع  هدز و  گنچ  يدنوادخ  مکحم  بانط  هب  تسا  راکوکین 

لا - 151 تسا ). انیب  اونش و  دنوادخ  اعطق  هدحاو  سفن  دننام  رگم  امش  ندش  روشحم  شنیرفآ و  تسین   ) ریصب عیمس  هللا  نا 
لعج هحور و  نم  هیف  خـفن  هاوس و  مث  نیهم . ءام  نم  هلالـس  نم  هلـسن  لعج  مث  نیط . نم  ناسنالا  قلخ  ادـب  هقلخ و  ءیـش  لـک  نسحا  يذ 
درک عورش  لگ  زا  ار  ناسنا  تقلخ  تخاس و  وکین  ار  يزیچ  ره  شنیرفآ  هکیدنوادخ   ) نورکشت ام  الیلق  هدئفالا  راصبالا و  عمـسلا و  مکل 

نامشچ شوگ و  امش  يارب  دیمد و  وا  رد  دوخ  حور  زا  تخاس و  ار  وا  سپس  داد . رارق  فیعض  بآ  زا  ياهدیزگرب  زا  ار  وا  لسن  سپـس  و 
چیه و   ) نوـلمعی اوناـک  اـمب  ءازج  نیعا  هرق  نم  مهل  یفخا  اـم  سفن  ملعت  ـالف  - 152 دیرازگیم . رکـش  امـش  زا  یکدـنا  داد ، رارق  یئاهلد  و 

.( تسا هدـش ) هتـشادهاگن   ) یفخم نانآ  يارب  دـندرکیم  لمع  هچنآ  ربارب  رد  هک  ار  اهمـشچ  شخب  یئانـشور  شاداـپ  نآ  دـنادیمن  یـسفن 
یف مکل  ناک  دقل  - 154 تسا . هدادـن  رارق  شنورد  رد  بلق  ود  يدرم  چـیه  يارب  دـنوادخ   ) هفوج یف  نیبلق  نم  لجرل  هللا  لعج  ام  - 153

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رد  امـش  يارب  اعطق   ) اریثک هللا  رکذ  رخالا و  مویلا  هللا و  اوجری  ناک  نمل  هنـسح  هوسا  هللا  لوسر 
ام اوقدص  لاجر  نینموملا  نم  - 155 دنک ). رکذ  رایسب  ار  ادخ  دراد و  نیـسپاو  زور  ادخ و  هب  دیما  هک  یـسک  يارب  تسا - یئوکین  يوریپ 

تسه ینادرم  نامیااب  مدرم  زا   ) الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودهاع 
نانآ زا  یخرب  و  دنتـسب ) ایند  نیا  زا  مشچ   ) دندناسر نایاپ  هب  ار  دوخ  راک  نانآ  زا  یناسک  دندرک  افو  دنتـسب  نامیپ  ادخ  اب  هچنآ  هب  هک  دن 

مکرهطی تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  - 156 دنتخاسن ). نوگرگد  دندوب  هتـسب  ادخ  اب  هک  ار  يدـهع  دـنراظتنا و  رد 
اورکذا اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 157 دنادرگ ). هزیکاپ  ار  امش  دربب و  تیبلها  امش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخیم  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج   ) اریهطت

. امیحر نینموملاب  ناک  رونلا و  یلا  تاملظلا  نم  مکجرخیل  هتکئالم  مکیلع و  یلـصی  يذـلا  وه  الیـصا . هرکب و  هوحبـس  و  اریثک . ارکذ  هللا 
هاگماش هاگحبـص و  ار  وا  و  دینک ، رکذ  رایـسب  ار  ادخ  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   ) امیرک ارجا  مهل  دـعا  مالـس و  هنوقلی  موی  مهتیحت 

دنک و لخاد  رون  هب  هدروآ و  نوریب  تاملظ  زا  ار  امش  ات  زین  شناگتشرف  دتسرفیم و  ترفغم  دورد و  امـش  رب  هک  تسا  وا  دیئوگب . حیبست 
هدامآ نانآ  يارب  یئوکین  شاداپ  دنوادخ  تسا و  مالـس  دننکیم  رادـید  ار  وا  هکیزور  نانآ  تیحت  تسا . میحر  نامیااب  مدرم  رب  دـنوادخ 

دهاش و ارت  ام  ربمایپ ، يا   ) ارینم اجارـس  هنذاب و  هللا  یلا  ایعاد  و  اریذـن . ارـشبم و  ادـهاش و  كانلـسرا  انا  یبنلا  اهیا  ای  - 158 تسا ). هدومرف 
ننک توعد  ارت  و  میداتسرف . هدننکدیدهت  هدنهد و  تراشب 

نکل اریذن و  اریشب و  سانلل  هفاک  الا  كانلـسرا  ام  و  - 159 میتخیگنارب ). تلاسر  هب  رگنـشور  یغارچ  يدنوادخ و  نذا  اب  ادخ  يوس  هب  هد 
انا - 160 دننادیمن ). مدرم  رثکا  نکل  هدـننکدیدهت و  هدـنهد و  تراشب  مدرم  يهمه  يارب  رگم  میداتـسرفن  ارت  ام  و   ) نوملعی سانلا ال  رثکا 
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رب ار  تناما  ام   ) الوهج امولظ  ناک  هنا  ناسنالا  اهلمح  اهنم و  نقفشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاوامسلا و  یلع  هنامالا  انـضرع 
نادان راکمتـس و  وا  درک ، لمح  ارنآ  ناسنا  دندیـسرت و  هدومن و  عانتما  تناما  نآ  لمح  زا  اهنآ  میدرک  هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و 
باذع يدی  نیب  مکل  ریذن  الا  وه  نا  هنج  نم  مکبحاصب  ام  اورکفتت  مث  يدارف  ینثم و  اوموقت هللا  نا  هدـحاوب  مکلظعا  امنا  لق  - 161 دوب ).

هب ار  امـش  نم  هک  تسین  نیا  زج  نانآ  هب  وگب   ) دیهـش ءیـش  لک  یلع  وه  هللا و  یلع  الا  يرجا  نا  مکل  وهف  رجا  نم  مکتلاس  ام  لق  دیدش .
هللا یلص  ادخ  لوسر   ) امش قیفر  هک  دیزادرپب  رکفت  هب  سپس  کی ، هب  کی  ود و  هب  ود  ادخ  يارب  دینک  مایق  هکنیا  مهدیم - دنپ  هملک  کی 

مهاوخب امش  زا  هک  یشاداپ  ره  نانآ  هب  وگب  تخس . یباذع  ربارب  رد  امش  يهدننکدیدهت  رگم  متسین  نم  درادن ، ینونج  ملس ) هلآ و  هیلع و 
تمصع تیبلها  یبرقلايوذ  هب  داقتعا  تبحم و   ) تسا امش  دوخ  يارب 

لمعلا بیطلا و  ملکلا  دعـصی  هیلا  - 162 زیچ ). همه  دـهاش  تسا  وا  ادـخ و  رب  رگم  تسین  نم  شاداپ  تسا ) ادـخ  هب  ناسنا  برقت  بجوم 
، هزیکاپ ياههملک  دنکیم  دوعـص  يدنوادخ  يوس  هب   ) روبی وه  کئلوا  رکم  دیدش و  باذع  مهل  تائیـسلا  نورکمی  نیذلا  هعفری و  حلاصلا 
هب لمع  رد  يزادرپرکم  هکیناسک  و  دربیم ) الاب  دـنوادخ  ار  حـلاص  لمع  ای و   ) دربیم ـالاب  ادـخ  يوس  هب  ار  اـهنآ  هک  تسا  حـلاص  لـمع  و 

ینغلا وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  سانلا  اهیا  اـی  - 163 دوریم ). نیب  زا  نانآ  يرگهلیح  تخـس و  تسا  یباذع  نانآ  يارب  دننکیم  ناهانگ 
باتکلا انثروا  مث  - 164 تسا ). دمح  يهتسیاش  زاینیب و  هک  تسا  ادخ  دیتسه و  يدنوادخ  هاگراب  دنمزاین  هک  دیئامش  مدرم  يا   ) دیمحلا

ار باتک  ام  سپس   ) ریبکلا لضفلا  وه  کلذ  هللا  نذاب  تاریخلاب  قباس  مهنم  دصتقم و  مهنم  هسفنل و  ملاظ  مهنمف  اندابع  نم  انیفطـصا  نیذلا 
نانآ زا  ياهتـسد  ورهنایم و  رگید  یهورگ  دـندوب و  شیوخ  راکمتـس  نانآ  زا  یعمج  میدرک ، راذـگاو  نامناگدـنب  زا  یناگدـیزگرب  يارب 

اودبعت نا ال  مدآینب  ای  مکیلا  دهعا  ملا  - 165 تسا ). یگرزب  تلیضف  هک  تسا  تقبـس  نیا  يدنوادخ و  نذا  اب  تاریخ  رد  هدننک  تقبس 
نامیپ امش  زا  ایآ  مدآینب  يا   ) میقتسم طارص  اذه  ینودبعا  ناو  نیبم . ودع  مکل  هنا  ناطیشلا 

.( میقتسم طارص  تسنیا  دیتسرپب  ارم  هکنیا  هب  و  راکشآ . تسا  ینمشد  امش  يارب  ناطیش  اریز  دینکن ، شتسرپ  ار  ناطیـش  هکنیا  هب  میتفرگن 
لعج يذلا  میلع . قلخ  لکب  وه  هرم و  لوا  اهاشنا  يذلا  اهییحی  لق  میمر . یه  ماظعلا و  ییحی  نم  لاق  هقلخ  یسن  الثم و  انل  برض  و  - 166

قالخلا وه  یلب و  مهلثم  قلخی  نا  یلع  رداقب  ضرالا  تاوامسلا و  قلخ  يذلا  سیل  وا  نودقوت . هنم  متنا  اذاف  اران  رـضخالا  رجـشلا  نم  مکل 
ام يارب  هاگآان ) ناسنا  نیا   )) نوعجرت هیلا  ءیش و  لک  توکلم  هدیب  يذلا  ناحبسف  نوکیف . نک  هل  لوقی  نا  ائیـش  دارا  اذا  هرما  امنا  میلعلا .
نآ نانآ ) هب   ) وگب درک . دـهاوخ  هدـنز  تسا  هدیـسوپ  هک  ار  ياهناوختـسا  هک  تسیک  دـیوگیم  هدومن  شومارف  ار  شقلخ  لـصا  هدز  لـثم 

تخرد زا  هک  يدنوادخ  تسا و  اناد  زیچ  همه  هب  وا  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  ار  اهنآ  راب  نیلوا  يارب  هک  درک  دهاوخ  هدـنز  ار  اهنآ  یـسک 
هک درادن  تردق  تسا  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  يدنوادخ  نآ  ایآ  دیزاسیم . روهلعـش  ارنآ  امـش  هک  داد  رارق  یـشتآ  امـش  يارب  زبس 
هب زیچ  نآ  شاـب و  دـیوگیم : نآ  هب  دـهاوخب ، ار  يزیچ  رگا  هک  تسین  نیا  زج  وا  رما  اـناد . قـالخ  تسا  وا  يرآ و  دـنیرفایب  ار  اـهنآ  لـثم 

وا يوس  هب  تسا و  وا  تسد  رد  ءایشا  يهمه  توکلم  هک  يدنوادخ  هزیکاپ  سپ  دیآیم . دوجو 
لسرم ناگدنب  هب  ام  تیشم  و   ) نوبلاغلا مهل  اندنج  نا  و  نوروصنملا . مهل  مهنا  نیلسرملا . اندابعل  انتملک  تقبس  دقل  و  - 167 دیدرگیمرب ).

ام ضرالا و  تاوامسلا و  انقلخ  ام  و  - 168 دنزوریپ ). هک  دنتسه  ام  رکشل  طقف  و  ناگدش . يرای  دنتسه  نانآ  طقف  تسا . هدرک  تقبـس  ام 
. ینید هل  اصلخم  دـبعا  هللا  لق  - 169 قح ). رب  رگم  تسا  اهنآ  نایم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  میدـیرفاین  ام  و   ) قحلاب ـالا  اـمهنیب 
ار میادخ  نم  وگب   ) نیبملا نارسخلا  وه  کلذ  الا  همایقلا  موی  مهیلها  مهسفنا و  اورسخ  نیذلا  نورـساخلا  نا  لق  هنود  نم  متئـش  ام  اودبعاف 

ناراکنایز وگب  دینک ، تدابع  دـیهاوخب  هک  ار  ادـخ  زج  زیچ  ره  مه )  ) امـش منکیم . لمع  وا  هب  صالخا  اب  ار  منید  هکیلاح  رد  متـسرپیم 
. راکـشآ تراسخ  تسنامه  دیـشاب  هگآ  دـناهدرب  ورف  تراسخ  رد  تماـیق  زور  رد  ار  ناـشنامدود  دوخ و  ياـهسفن  هک  دنتـسه  یناـسک 
- مناگدنب هب  هدب  تراشب   ) بابلالا اولوا  مه  کئلوا  هللا و  مهاده  نیذلا  کئلوا  هنـسحا  نوعبتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیذلا  دابع . رـشبف  - 170
هک دنتـسه  ناـنآ  تـسا و  هدرک  ناشتیادـه  ادـخ  هـک  دنتــسه  ناـنآ  دـننکیم  تـیعبت  ار  نآ  نیرتـهب  دیونــشیم و  ار  نخــس  هـک  یناـسک 
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172 دنکیمن ). تیافک  ار  دوخ  يهدنب  دنوادخ  ایآ   ) هدبع فاکب  هللا  سیلا  - 171 دننادنمدرخ ).
نوبـستحی اونوکی  مل  ام  هللا  نم  مهلادب  همایقلا و  موی  باذعلا  ءیـش  نم  هب  اودتفال  هعم  هلثم  اعیمج و  ضرالا  یف  ام  اوملظ  نیذلل  نا  ول  و  - 

( دندرکیم ادف   ) دندادیم هیدـف  دنتـشاد ، رایتخا  رد  نآ  لثم  هفاضا  هب  تسا  نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  يهمه  دـناهدرک  ملظ  هک  یناسک  رگا  (و 
ای لق  - 173 دندرکیمن ). باسح  هک  يزیچ  نانآ  يارب  زورنآ ) رد   ) دش راکـشآ  دننک و  ادـیپ  تاجن  تمایق  زور  رد  تخـس  باذـع  زا  هک 
هک نم  ناگدـنب  يا  وگب   ) میحرلا روفغلا  وه  هنا  اعیمج  بونذـلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقت  ـال  مهـسفنا  یلع  اوفرـسا  نیذـلا  يداـبع 

هدنیاشخب و تسا  وا  اعطق  دـشخبیم  ار  ناهانگ  يهمه  دـنوادخ  اریز  دیـشابم ، دـیماان  يدـنوادخ  تمحر  زا  دـیاهدرک  فارـسا  نتـشیوخب 
نیذلا نا  - 175 ار ). امـش  منک  تباجتـسا  ارم  دـیناوخب  تفگ  امـش  راگدرورپ  … و   ) مکل بجتـسا  ینوعدا  مکبر  لاق  و  - 174 نابرهم ).

ام راگدرورپ  دیتفگ  هکیناسک   ) نودعوت متنک  یتلا  هنجلاب  اورشبا  اونزحت و  اوفاخت و ال  الا  هکئالملا  مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  انبر  اولاق 
دیـشابم و نیگهودنا  دیـسرتن و  دنیوگیم ) نانآ  هب  و   ) دنوشیم لزان  نانآ  رب  ناگتـشرف  دـندیزرو  تماقتـسا  لوق  نیمه  رب  سپـس  تسا  هللا 

انتایآ مهیرنس  - 176 دشیم ). هداد  هدعو  امش  هب  هک  یتشهب  امش  رب  داب  تراشب 
رد ار  دوخ  تایآ  يدوزب  نانآ  يارب  ام   ) دیهـش ءیـش  لک  یلع  هنا  کـبرب  فکی  ملوا  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتح  مکـسفنا  یف  قاـفالا و  یف 

یفاک تراگدرورپ  دوجو ) نتخاس  نشور   ) يارب ایآ  قح . تسا  وا  هک  دوش  راکـشآ  ات  داد  میهاوخ  ناـشن  ناـنآ  سوفن  رد  ینیع و  ناـهج 
یسوم میهاربا و  هب  انیصو  ام  کیلا و  انیحوا  يذلا  احون و  هب  یصو  ام  نیدلا  نم  مکل  عرش  - 177 تسا ). دهاش  زیچ  همه  رب  وا  هک  تسین 

دعب نم  الا  اوقرفت  ام  و  بینی . نم  هیلا  يدهی  ءاشی و  نم  هیلا  یبتجی  هیلا  مهوعدـت  ام  نیکرـشملا  یلع  ربک  هیف  اوقرفتت  نیدـلا و ال  اومیقا  نا 
لدـعال ترما  باتک و  نم  هللا  لزنا  امب  تنمآ  لق  مهئاوها و  عبتت  ترما و ال  امک  مقتـسا  عداـف و  کلذـلف  مهنیب …  اـیغب  ملعلا  مهئاـج  اـم 
عیرـشت ار  نامه  نید  زا  امـش  يارب   ) ریـصملا هیلا  اننیب و  عمجی  هللا  مکنیب  اننیب و  هجح  مکلامعا ال  مکل  انلامعا و  انل  مکبر  انبر و  هللا  مکنیب ،

اپرب ار  نید  هک  تسنیا  میدومن  هیـصوت  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  هک  هچنآ  میدرک و  یحو  وت  رب  هک  هچنآ  حون و  هب  هک  تسا  هدوـمن 
يارب دهاوخب  هک  ار  سک  ره  دنوادخ  تسا ، نیگنس  ناکرـشم  رب  دینکیم  توعد  نآ  هب  امـش  هک  هچنآ  دیوشن ، هدنکارپ  نید  رد  دیراد و 

يامن وا  يوس  هب  تشگزاب  هک  ار  یسک  دوخ  يوس  هب  دنکیم  تیاده  دنیزگیمرب و  دوخ 
نیمه هب  و  دـمآ . دوجو  هب  نانآ  نایم  زواجت  يور  زا  یگدـنکارپ  نیا  دوب . هدیـسر  ملع  ناـنآ  يارب  هکنآ  زا  سپ  رگم  دـندشن  قرفتم  و  د .

نم وگب  نانآ  هب  و  نکم . تیعبت  نانآ  ياهاوه  زا  تسا و  هدش  رما  وت  هب  هک  هنوگنامه  زروب  تماقتسا  نک و  ادخ ) يوس  هب   ) توعد تهج 
اـم و راـگدرورپ  تسا  ادـخ  منک ، رارقرب  تلادـع  امـش  ناـیم  هک  ماهدـش  روماـم  نم  تسا و  هداتـسرف  ادـخ  هک  یباـتک  هب  ماهدروآ  ناـمیا 

عمج مه  اب  ار  ام  ادـخ  تسا ، هدـنامن  یتجح  امـش  ام و  نایم  امـش  لامعا  تسا  امـش  نآ  زا  اـم و  لاـمعا  تسا  اـم  نآ  زا  امـش ، راـگدرورپ 
اندجو انا  اهوفرتم  لاق  الا  ریذن  نم  هیرق  یف  کلبق  نم  انلـسرا  ام  کلذک  و  - 178 تسا ). وا  يوس  هب  تشونرـس  تکرح و  درک و  دهاوخ 

مهنم انمقتناف  نورفاک . هب  متلسرا  امب  انا  اولاق  مکئابآ  هیلع  متدجو  امم  يدهاب  مکتئج  ول  وا  لاق  نودتقم . مهراثآ  یلع  انا  هما و  یلع  انئابآ 
ناگماکدوخ هکنیا  رگم  میداتـسرفیمن  يدابآ  کی  رد  وت  زا  شیپ  ار  ياهدننکغیلبت  چیه  ام  نانچمه  و   ) نیبذکملا هبقاع  ناک  فیک  رظناف 

زا رتهدننک  تیاده  نم  هچ  رگا  ایآ  تفگ  ربمایپ ) نآ  . ) مینکیم يوریپ  نانآ  راثآ  زا  ام  میتفای و  ياهدیقع  رب  ار  نامناردپ  ام  دنتفگیم  اهنآ 
دنتفگ ناراکهبت ) نآ  ، ) مشاب هدروآ  دیتفای  نآ  هب  دقتعم  ار  ناتناردپ  هک  ار  هچنآ 

.( ناگدننک بیذـکت  تبقاع  دـش  هچ  هک  رگنب  سپ  میتفرگ ، ماقتنا  نانآ  زا  ام  سپ  میرفاک . دـیدش  هداتـسرف  نآ  يارب  امـش  هک  هچنآ  هب  ام 
مهیلع تکب  امف  نیرخآ . اموق  اهانثروا  کلذـک و  نیهکاف . اهیف  اوناک  همعن  و  میرک . ماقم  عورز و  و  نویع . تانج و  نم  اوکرت  مک  - 179

رد هک  یتمعن  زیزع و  ماقم  اهتعارز و  و  دنتفر ) و   ) دندرک اهر  هک  ار  یئاهراسهمشچ  اهغاب و  ردقچ   ) نیرظنم اوناک  ام  ضرالا و  ءامـسلا و 
يارب نیمز  نامـسآ و  میدومن  راذـگاو  رگید  یموق  هب  ار  اهنآ  ام  نانچمه  دـنتفر ،) دنتـشاذگ و  دوخ  زا   ) دـندوب رادروخرب  نآ  رد  هک  نآ 

هبلق و هعمـس و  یلع  متخ  ملع و  یلع  هللا  هلـضا  هاوه و  ههلا  ذـختا  نم  تیارفا  - 180 دیشکن ). ار  نانآ  راظتنا  مه  یسک  دنتـسیرگن و  نانآ 
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مهل ام  رهدلا و  الا  انکلهی  ام  ایحن و  تومن و  انیدلا  انتایح  الا  یه  ام  اولاق  و  نورکذت . الفا  هللا  دعب  نم  هیدهی  نمف  هواشغ  هرـصب  یلع  لعج 
رهم هدومن و  هارمگ  شملع  يانبم  رب  ار  وا  هداد و  رارق  دوخ  يادخ  ار  شیاوه  هک  ار  یسک  ياهدید  ایآ   ) نونظی الا  مه  نا  ملع  نم  کلذب 

نآ و  . ) دیوشیمن رکذتم  ایآ  دـنک  تیادـه  ار  وا  ادـخ  زا  سپ  هک  تسیک  تسا ، هداد  رارق  ياهدرپ  شاهدـید  رب  هدز و  شبلق  شـشوگ و  هب 
میوشیم و هدنز  میریمیم و  هک  يویند  تایح  نیمه  رگم  تسین  دنتفگ  ناراکهبت )

اناسحا هیدلاوب  ناسنالا  انیـصو  و  - 181 دـننکیم ). ینامگ  طقف  نانآ  دـنرادن ، یملع  اعدا  نیا  هب  نانآ  رهد و  رگم  ار  ام  دـنکیمن  كـاله 
یتلا کتمعن  رکشا  نا  ینعزوا  بر  لاق  هنس  نیعبرا  غلب  هدشا و  غلب  اذا  یتح  ارهش  نوثلث  هلاصف  هلمح و  اهرک و  هتعضو  اهرک و  هما  هتلمح 

میدرک تیـصو  ام  و   ) نیملـسملا نم  ینا  کیلا و  تبت  ینا  یتیرذ  یف  یل  حلـصا  هاضرت و  احلاص  لـمعا  نا  يدـلاو و  یلع  یلع و  تمعنا 
زا وا  نتفرگزاب  لمح و  تدم  دومن و  عضو  يراوگان  اب  لمح و  يراوگان  اب  ار  وا  شردام  دنک  ناسحا  شردام  ردپ و  هرابرد  هک  ار  ناسنا 
نم هب  هک  ار  یتمعن  هک  نک  مماهلا  اراگدرورپ ، تفگ  دش ، غلاب  هک  یگلاس  لهچ  هب  دیسر و  دوخ  دشر  هب  هک  هاگنآ  ات  تسا  هام  یس  ریش 
نک حالصا  ارم  دالوا  ادنوادخ ،)  ) یـشاب و یـضار  نآ  زا  وت  هک  مهد  ماجنا  حلاص  یلمع  مرازگب و  ساپـس  ياهدومرف  تیانع  منیدلاو  هب  و 

مکتاـیح یف  مکتاـبیط  متبهذا  راـنلا  یلع  اورفک  نیذـلا  ضرعی  موی  و  - 182 متـسه ). ناناملـسم  زا  یکی  نم  هدومن و  وـت  هب  تشگزاـب  نم 
رب نارفاک  هک  يزور  و   ) نوقسفت متنک  امب  قحلا و  ریغب  ضرالا  یف  نوربکتست  متنک  امب  نوهلا  باذع  نوزجت  مویلاف  اهب  متعتمتسا  انیدلا و 

زا ب دوخ  يویند  یگدنز  رد  ار  ناتکاپ  ياههیامرس   ) امش دوشیم ) هتفگ  نانآ  هب   ) دنوشیم هضرع  شتآ 
رد قحان  هب  هک  يرابکتسا  ببس  هب  دش  دیهاوخ  تازاجم  ياهدننک  تسپ  باذع  اب  زورما  هجیتن  رد  دیتشگ ، رادروخرب  اهنآ  زا  دیدرب و  نی 
يا  ) مکمادقا تبثی  مکرصنی و  هللا  اورـصنت  نا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 183 دیتشگیم ). قسف  بکترم  هک  تهجنادب  دـیتخادنا و  هار  هب  نیمز 

نمفا - 184 تشاد ). دهاوخ  تباث  ار  امـش  ياهمدق  درک و  دهاوخ  يرای  ار  امـش  وا  دینک  يرای  ار  ادـخ  رگا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یمدرم 
یگدـنز  ) شراگدرورپ زا  نشور  یلیلد  رب  هک  یـسک  تسا ) يواسم  ایآ   ) مهئاوها اوعبتا  هلمع و  ءوس  هل  نیز  نمک  هبر  نم  هتنیب  یلع  ناک 

زا هتـسارآ و  وا  يارب  شتـشز  لمع  هک  یـسک  اب  دـنکیم ) تیعبت  دوخ  ياهاوه  زا  هتـسارآ و  وا  يارب  شتـشز  لمع  هک  یـسک  اب  دـنکیم )
نم راهنا  همعط و  ریغتی  مل  نبل  نم  راهنا  نسآ و  ریغ  ءام  نم  راهنا  اهیف  نوقتملا  دعو  یتلا  هنجلا  لثم  - 185 دیامنیم ). تیعبت  دوخ  ياهاوه 

امیمح ءام  اوقـس  رانلا و  یف  دـلاخ  وه  نمک  مهبر  نم  هرفغم  تارمثلا و  لک  نم  اهیف  مهل  یفـصم و  لسع  نم  راهنا  نیبراـشلل و  هذـل  رمخ 
ریغتیب بآ  زا  تسا  ییاهراسهمـشچ  تشهب  نآ  رد  تسا ): نینچ   ) تسا هدش  هداد  هدعو  يوقتاب  مدرم  هب  هک  یتشهب  لثم   ) مهئاعما عطقف 

يارب تسا  یتذل  هک  بارش  زا  ییاهراسهمشچ  تسا و  هدشن  نوگرگد  شمعط  هک  يریش  زا  ییاهراسهمشچ  و 
ایآ  ) ناشراگدرورپ زا  یترفغم  تسا و  اههویم  هنوگره  زا  تشهب  نآ  رد  نانآ  يارب  دهش و  لسع  زا  ییاهراسهمـشچ  دنماشآیم و  هکنانآ 

هراپ هراپ  ار  وا  ینورد  ءازجا  هدـش و  باریـس  غاد  رایـسب  بآ  زا  هدوب و  نادواج  شتآ  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  نادنمتداعـس ) نیا  عضو 
هیلع دهاع  امب  یفوا  نم  هسفن و  یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نمف  مهیدیا  قوف  هللا  دی  هللا  نوعیابی  امنا  کنوعیابی  نیذلا  نا  - 186 تسا ). هدرک 
نانآ تسد  يالاب  يدنوادخ  تسد  دننکیم  تعیب  ادخ  اب  نانآ  هک  تسین  نیا  زج  دننکیم  تعیب  وت  اب  هکیناسک   ) امیظع ارجا  هیتویـسف  هللا 

اب هک  ینامیپ  هب  دنک  افو  هک  سک  ره  دیامنیم و  ضقن  شدوخ  ررـض  هب  تقیقح  رد  دـنک ، ضقن  ارنآ  وت  اب  تعیب  زا  دـعب  سک  ره  تسا و 
اعکر مهارت  مهنیب  ءامحر  رافکلا  یلع  ءادشا  هعم  نیذلا  هللا و  لوسر  دمحم  - 187 دهدیم ). وا  هب  گرزب  یشاداپ  دنوادخ  تسا  هتسب  ادخ 

جرخا عرزک  لیجنالا  یف  مهلثم  تاروتلا و  یف  مهلثم  کلذ  دوجـسلا  رثا  نم  مههوجو  یف  مهامیـس  اناوضر  هللا و  نم  الـضف  نوغتبی  ادجس 
ارجا هرفغم و  مهنم  تاحلاصلا  ولمع  اونمآ و  نیذـلا  هللا  دـعو  رافکلا  مهب  ظیغیل  عارزلا  بجعی  هقوس  یلع  يوتـساف  ظلغتـساف  هرزاـف  هاـطش 

ناشدوخ نایم  تخس و  رافک  ربارب  رد  دنتسه  وا  اب  هک  یناسک  ادخ و  هداتسرف  ص )  ) دمحم . ) امیظع
رد اههدجـس  رثا  نانآ  تمالع  دـنبلطیم  ناوضر  لضف و  دـنوادخ  زا  هک  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  ارنانآ  ینیبیم  دـننانابرهم  رگیدـمه  هب 

( اهگرب هشیر و  نوماریپ  ياههخاش   ) اههجوج هک  تسا  یعرز  دـننام  لیجنا  رد  نانآ  لثم  تاروت و  رد  نانآ  لثم  تسنآ  و  تسا ، ناـشیور 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2055 

http://www.ghaemiyeh.com


یتفگـش هب  ار  نازرواشک  هکیروطب )  ) داتـسیا دوخ  ياههقاس  رب  تفای و  تردـق  عرز  نآ  سپ  دومن  تیوقت  ارنآ  دروآ و  نوریب  ار  دوخ  ي 
هحلاص لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  زا  یناسک  دنوادخ  دنیآ ، مشخ  هب  ربمایپ  نارای  ندش  دـنمورین  ندـییور و  زا  رافک  ات  درادیماو ،

یلع امهادحا  تغب  ناف  امهنیب  اوحلـصاف  اولتتقا  نینموملا  نم  ناتفئاط  نا  و  تسا ). هداد  هدـعو  گرزب  یـشاداپ  شیاشخب و  دـناهداد  ماجنا 
هوخا نونموملا  امنا  نیطسقملا . بحی  هللا  نا  اوطـسقا  لدعلاب و  امهنیب  اوحلـصاف  تئاف  ناف  هللا  رما  یلا  یفت  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخالا 

حالصا ار  ود  نآ  نیب  ام  دنتساخرب  رگیدکی  راتشک  هب  نانموم  زا  هورگ  ود  رگا  و  نومحرت 188 - مکلعل  هللا  وقتا  مکیوخا و  نیب  اوحلصاف 
ادخ رما  هب  رگا  سپ  ددرگرب  ادخ  رما  هب  ات  دیگنجب  دنکیم  يدعت  هک  هورگ  نآ  اب  درک  يرگید  رب  يدعت  ود  نآ  زا  یکی  رگا  سپ  دـینک ،

نارگداد دنوادخ  اریز  دینک  يرگداد  دینک و  حالصا  تلادع  اب  ار  ود  نآ  نایم  تشگرب 
هک دشاب  دـیزروب  يوقت  ادـخ  هب  دـینک و  حالـصا  ار  ناتناردارب  نایم  سپ  دنتـسه  یناردارب  نانموم  هک  تسین  نیا  زج  درادیم . تسود  ار 

اضعب مکـضعب  بتغی  اوسـسجت و ال  مثا و ال  نظلا  ضعب  نا  نظلا  نم  اریثک  اوبنتجا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 189 دیریگب ). رارق  تمحر  دروم 
اهنامگ زا  يرایـسب  زا  دـیاهدروآ  ناـمیا  هکیناـسک  يا  . ) میحر باوت  هللا  نا  هللا  وقتا  هومتهرکف و  اـتیم  هیخا  محل  لـکای  نا  مکدـحا  بحیا 

ار رگید  یضعب  امـش  زا  یـضعب  دینکن و  یئوجارجام ) شیتفت و   ) سـسجت رگیدمه  زا  تسا و  هانگ  اهنامگ  زا  یـضعب  اریز  دینک ، بانتجا 
يوقت ادـخ  يارب  دـیراد و  نآ  زا  تهارک  امـش  دروخب ، ار  شردارب  هدرم  تشوگ  هک  دراد  تسود  امـش  زا  یـسک  چـیه  اـیآ  دـنکن  تبیغ 

اوفراعتل لئابق  ابوعـش و  مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  ای  - 190 تسا ). نابرهم  هبوت و  هدنریذپ  دنوادخ  اعطق  دـیزروب 
انـشآ و رگیدکی  اب  ات  میداد  رارق  اههلیبق  اههتـسد و  ار  امـش  میدیرفآ و  ینز  يدرم و  زا  ار  امـش  ام  مدرم  يا   ) مکاقتا هللا  دـنع  مکمرکا  نا 

اهانیز اهانینب و  فیک  مهقوف  ءامسلا  یلا  اورظنی  ملفا  - 191 تسا ). امش  نیرت  يوقتاب  اعطق  ادخ  دزن  امش  نیرت  تمارکاب  دیوش ، گنهامه 
لک ز نم  اهیف  انتبنا  یساور و  اهیف  انیقلا  اهانددم و  ضرالاو  جورف . نم  اهلام  و 

هدـننکلتخم ي   ) اهفاکـش نآ  يارب  میتسارآ و  ارنآ  میدرک و  انب  ارنآ  هنوگچ  هک  دناهتـسیرگنن  دوخ  يـالاب  رد  نامـسآ  هب  اـیآ   ) جـیهب جو 
-192 میدینایور ). زیگناتجهب  یتفج  ره  زا  نیمز  نآ  رد  میتخادنا و  نآ  رد  ار  یئاههوک  میدینارتسگ و  ار  نیمز  و  درادـن . دوجو  نوناق )

شـسفن هک  ار  هچنآ  مینادیم  میدیرفآ و  ار  ناسنا  ام   ) دیرولا لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  هسفن و  هب  سوسوت  ام  ملعن و  ناسنالا و  انقلخ  دقل  و 
ظفلت ار  ینخس  چیه  ناسنا  . ) دیتع بیقر  هیدل  الا  لوق  نم  ظفلی  ام  - 193 میرتکیدزن ). شندرگ  گر  زا  وا  هب  ام  دیامنیم و  هسوسو  نآ  هب 

ضرالا ءامسلا و  بر  وف  نودعوت . ام  مکقزر و  ءامـسلا  یف  و  - 194 نآ ). يرادهگن  يارب  هدامآ  تسا  یبیقر  نآ  دزن  هکنیا  رگم  دـنکیمن 
نامـسآ و يادخ  هب  دنگوس  سپ  دوشیم . هداد  هدـعو  امـش  هب  هک  هچنآ  امـش و  يزور  تسا  نامـسآ  رد  و   ) نوقطنت مکنا  ام  لثم  قحل  هنا 

معنف اهانشرف  ضرالا  و  نوعسومل . انا  دیاب و  اهانینب  ءامـسلا  و  - 195 دیئوگیم ). نخس  امـش  هک  هنوگنامه  تسا  قح  يزور  نآ  اعطق  نیمز 
اعطق میدیرفآ و  تردق  اب  ار  نامسآ  ام  و   ) نیبم ریذن  هنم  مکل  ینا  هللا  یلا  اورفف  نورکذت . مکلعل  نیجوز  انقلخ  یش  لک  نم  و  نودهاملا .

يزیچ ره  زا  میاهدنرتسگ و  نیرتهب  ام  میدرتسگ و  ار  نیمز  و  میهدیم . شرتسگ  ارنآ 
ادخ هرابرد  راکـشآ  هدنراد  رذحرب  ار  امـش  نم  ادخ  فرط  هب  دیزیرگب  سب  دیوش . رکذتم  امـش  هک  دشاب  میدیرفآ  فنـص ) ود  ای   ) تفج

قطنی ام  و  - 197 ناگدننیرفآ ). دنتـسه  نانآ  ای  دناهدش  هدیرفآ  چـیه  زا  ایآ )  ) ای  ) نوقلاخلا مه  ما  ءیـش  ریغ  نم  اوقلخ  ما  - 196 متسه ).
زج تسین  دـیوگیم  هک  هچنآ  دـیوگیمن . يوه  زا  نخـس  ص )  ) مرکا ربمایپ   ) وا و   ) يوقلا دـیدش  هملع  یحوی . یحو  الا  وه  نا  يوهلا . نع 

هرخالا و هللف  ینمت . اـم  ناـسنالل  ما  - 198 تسا ). هدرک  میلعت  وا  هب  دـیدش  ياوـق  ياراد  لـیئربج )  ) ياهتـشرف دـسریم . وا  هب  هـک  ییحو 
.( تسادخ زا  اهنت  ایند  ترخآ و  دسرب ) دـهاوخب  هک  زیچ  ره  هب  دـناوتیم  ناسنا  ایآ   ) دـهاوخیم هک  هچنآ  تسا  ناسنا  يارب  ایآ )  ) ای  ) یلوالا

يدوز هب  وا  ششوک  اعطق  و  وا . شـشوک  رگم  ناسنا  يارب  تسین  هکنیا  و   ) يری فوس  هیعـس  نا  و  یعـس . ام  الا  ناسنالل  سیل  نا  و  - 199
روما همه  نایاپ  هک  تسا  یعطق  و   ) ییحا تاما و  وه  هنا  و  یکبا . کحـضا و  وه  هنا  و  یهتنملا . کبر  یلا  نا  و  - 200 دش ). دهاوخ  هدید 

الا انرما  ام  و  ردـقب . هانقلخ  یـش  لک  انا  درک ). هدـنز  دـیناریم و  هک  تسا  وا  دـینایرگ و  دـینادنخ و  هک  تسا  وا  تست و  راـگدرورپ  هب  ور 
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کی دننام  هظحل  کی  رگم  ام  رما  تسین  و  میدیرفآ . هزادنا  هب  ار  زیچ  همه  ام   ) رصبلاب حملک  هدحاو 
تـسا نیمز  يور  رد  هک  زیچ ) ره  و   ) سک ره  . ) مارکالا لالجلا و  وذ  کبر  هجو  یقبی  و  ناف . اـهیلع  نم  لـک  - 202 ندز ). مه  هب  مشچ 

نم هلئسی  - 203 مارکا ). لالج و  ياراد  راگدرورپ  هجو  دنام - دـهاوخ  یقاب  هک  تست  راگدرورپ  خـماش  ماقم  اهنت  تشگ و  دـهاوخ  یناف 
نیمز اهنامـسآ و  رد  هک  زیچ ) ره  و   ) سک ره  ار ) دوخ  يدوجو  ضیف   ) دـهاوخیم وا  زا   ) ناـش یف  وه  موی  لـک  ضرـالا  تاوامـسلا و  یف 

-205 تسا ). ناسحا  زج  يزیچ  ناسحا  شاداپ  ایآ   ) ناسحالا الا  ناـسحالا  ءازج  لـه  - 204 تسیراک ). رد  ینامز  ره  رد  دـنوادخ  تسا .
ای دینکیم  تعارز  ارنآ  هک  دییامـش  ایآ  دـینکیم . تعارز  هک  ار  هچنآ  دـینیبیم  ایآ   ) نوعرازلا نحن  ما  هنوعرزت  متناا  نوثرحت . ام  متیارفا 

تـسنیا هن  رگم  . ) نورـصبت نکل ال  مکنم و  هیلا  برقا  نحن  و  نورظنت . ذئنیح  متنا  و  موقلحلا . تغلب  اذا  الولف  - 206 هدننک ). تعارز  میئام 
وه و  - 207 دینیبیمن ). امـش  نکلو  میتسه  امـش  زا  رتکیدزن  وا  هب  ام  و  دیرگنیم . عقومنآ  رد  امـش  و  دـسریم . ولگ  هب  حور  هکیماگنه  هک 

يذلا اذ  نم  - 208 تسا ). انیب  امـش  لمع  هب  ادخ  دیـشاب و  هک  اج  ره  تسا  امـش  اب  ادخ )  ) وا و   ) ریـصب نوملعت  امب  هللا  متنک و  امنیا  مکعم 
دنوادخ دهدب و  یئوکین  ضرق  ادخ  هب  هک  تسیک   ) میرک رجا  هل  هل و  هفعاضیف  انسح  اضرق  هللا  ضرقی 

ایآ  …  ) هللا رکذـل  مهبولق  عشخت  نا  اونمآ  نیذـلل  نای  ملا  - 209 میرک ). تسا  یـشاداپ  هدنهد  ضرق  يارب  دنک و  اطع  ربارب  دـنچ  وا  يارب 
ایندلا هایحلا  امنا  اوملعا  - 210 دیامن ). عوشخ  يدنوادخ  رکذ  اب  نانآ  ياهلد  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  دـناهدروآ  نامیا  هکیناسک  يارب 

اماطح و نوکی  مث  ارفـصم  هارتف  جیهی  مث  هتابن  رافکلا  بجعا  ثیغ  لثمک  دالوالا  لاومالا و  یف  رثاکت  مکنیب و  رخافت  هنیز و  وهل و  بعل و 
يزاب و زج  تسین  يزیچ  ایند  تایح  هک  دـینادب  . ) رورغلا عاتم  الا  ایندـلا  هایحلا  اـم  ناوضر و  هللا و  نم  هرفغم  دـیدش و  باذـع  هرخـالا  یف 
قرز و اب  يویند  تایح  ندوب  بلاج  لثم  ، ) دالوا لاوما و  رد  یبلطنوزفا  ناـتدوخ و  ناـیم  یـشورفرخف  شیارآ و  ساـسایب و  تیلوغـشم 

تـسا یباذـع  ترخآ  رد  دوشیم و  یکاشاخ  سخ و  سپـس  درادیماو  یتفگـش  هب  ار  نارفاک  شندـینایور  هک  تسا  یناراب  دـننام  شقرب )
یف هبیصم  نم  باصا  ام  - 211 ابیرف ). یعاتم  رگم  يویند  تایح  تسین  یناوضر و  ادخ و  زا  تسا  یترفغم  يوقتاب ) مدرم  يارب  و   ) دـیدش

هللا ال مکاتآ و  امب  اوحرفت  مکتافام و ال  یلع  اوسات  الیکل  ریـسی . هللا  یلع  کلذ  اهاربن  نا  لبق  نم  باتک  یف  الا  مکـسفنا  یف  ضرـالا و ال 
رگم ا دیآیمن  دوجو  هب  امش  سوفن  رد  ای  نیمز  يور  رد  یتبیصم  چیه   ) روخف لاتخم  لک  بحی 

هدـش توف  امـش  زا  هچنآ  هب  ات  تسا . ناسآ  ادـخ  يارب  ناـیرج  نیا  مینیرفاـیب ، ار  سوفن  هکنآ  زا  شیپ  تسا ) هدـش  تبث   ) یباـتک رد  هکنی 
.( درادیمن تسود  ار  شورفرخف  ربکتم  چیه  دنوادخ  هک  دینکن  شوخ  لد  تسا  هداد  امـش  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  دیـشابن و  نیگهودنا  تسا 

يوق دنوادخ  درک  میهاوخ  هبلغ  منالوسر  نم و  اعطق  هک  تسا  هتشاد  ررقم  دنوادخ   ) زیزع يوق  هللا  نا  یلـسر  انا و  نبلغال  هللا  بتک  - 211
نیذـلل الغ  انبولق  یف  لعجت  نامیالاب و ال  انوقبـس  نیذـلا  انناوخال  انل و  رفغا  انبر  نولوقی  مهدـعب  نم  واـج  نیذـلاو  - 213 تـسا ). زیزع  و 

رد هکیناردارب  ام و  يارب  ام ، راگدرورپ  يا  دنیوگیم  دندمآ  راصنا ) نیرجاهم و   ) نانآ زا  دـعب  هک  یناسک  و   ) میحر فوئر  کنا  انبر  اونمآ 
، ام راگدرورپ  يا  هدم ، رارق  یتوادع  هنیک و  دناهدروآ  نامیا  هک  نانآ  يارب  ام  ياهلد  رد  امرف و  بیصن  ترفغم  دندوب  رتقباس  ام  زا  نامیا 
ار ادخ  هکیناسک  دننام  دیشابم  و   ) نوقسافلا مه  کئلوا  مهسفنا  مهاسناف  هللا  اوسن  نیذلااک  اونوکت  و ال  - 214 یمیحر ). نابرهم و  وت  اعطق 

ملاع وه  الا  هلا  يذـلا ال  هللا  وه  - 215 قساف ). مدرم  دنتـسه  نانآ  دننک  شومارف  ار  دوخ  نانآ  هک  تشاداو  دنوادخ  سپ  دـندرک  شومارف 
ملا وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  وه  میحرلا . نمحرلا  وه  هداهشلا  بیغلا و 

ینسحلا ءامسالا  هل  روصملا  يرابلا  قلاخلا  هللا  وه  نوکرشی . امع  هللا  ناحبـس  ربکتملا  رابجلا  زیزعلا  نمیهملا  نموملا  مالـسلا  سودقلا  کل 
ياناد یئادـخ ، وا  زج  تسین  هک  یئادـخ ، وا  زج  تسین  هک  یئادـخ  تسا  وا  . ) میکحلا زیزعلا  وه  ضرالا و  تاوامـسلا و  یف  اـم  هل  حبـسی 

، صئاـقن همه  زا  كاـپ  ءایـشا ، همه  قـلطم  کـلام  یئادـخ ، وا  زج  تسین  هک  یئادـخ  تسا  وا  میحر . ناـمحر و  تسا  وا  دوهـش و  بیغ و 
، زیچ همه  زا  رتگرزب  گرزب و  ناش  ياراد  زیزع و  دهاش و  نیما و  و  تادوجوم ) همه  ای   ) اهناسنا هدنهدنما  تادوجوم و  همه  شخبتمالس 

تـسا وا  يارب  رگتروـص  هدـندروآ و  دوـجو  هب  هدـننیرفآ و  دـنوادخ  تسا  وا  دـنهدیم . رارق  وا  هب  هـک  یکرـش  زا  دـنوادخ  تـسا  هزیکاـپ 
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مل نیذلا  نع  هللا  مکاهنی  ال  - 216 میکح ). زیزع و  تسا  وا  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچ  ره  دنکیم  حیبست  وا  هب  ءامـسا  نیرتوکین 
مکولتاق نیذلا  نع  هللا  مکاهنی  امنا  نیطسقملا . بحی  هللا  نا  مهیلا  اوطـسقت  مهوربت و  نا  مکراید  نم  مکوجرخی  مل  نیدلا و  یف  مکولتاقی 

زا ار  امـش  دـنوادخ  . ) نوملاـظلا مه  کـئلواف  مهلوـت  نم  مهوـلوت و  نا  مـکجارخا  یلع  اورهاـظ  مکراـید و  نـم  مکوـجرخا  نیدـلا و  یف 
یهن دناهدرکن  نوریب  ناتیاهنطو  زا  ار  امش  دناهدیگنجن و  امش  اب  نید  رد  هکیناسک  هرابرد  تلادع  يراکوکین و 

هرابرد امـش  اب  هکیناسک  اب  وکین  طابترا  زا  ار  امـش  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  درادـیم . تسود  ار  نارگداد  دـنوادخ  اـعطق  تسا ، هدومنن 
تسود زا  ار ) امش  دنوادخ  و   ) دیامنیم یهن  دناهدومن  رگیدکی  يرای  نطو  زا  امـش  جارخا  رد  دناهدنار و  نوریب  ناتنطو  زا  هدیگنج و  نید 

ربک نولعفت . ام ال  نولوقت  مل  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 217 دنناراکمتس ). نانآ  درادب  تسود  ار  نانآ  هک  سک  ره  دنکیم و  یهن  نانآ  نتشاد 
دزن رد  دراد  یگرزب  حبق  دیهدیمن . ماجنا  هک  ار  يزیچ  دیئوگیم  ارچ  دیاهدروآ  نامیا  هک  یمدرم  يا   ) نولعفت ام ال  اولوقت  نا  هللا  دـنع  اتقم 

تـسود دـنوادخ   ) صوصرم ناینب  مهناک  افـص  هلیبس  یف  نولتاـقی  نیذـلا  بحی  هللا  نا  - 218 دینکیمن ). هک  ار  هچنآ  دـیئوگب  هکنیا  ادـخ 
هرون متم  هللا  مههاوفاب و  هللا  رون  اوئفطیل  نودیری  - 219 دنگنجیم ). یبرس  لکشتم  هعومجم  کی  دننام  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  درادیم 

نارفاک هچ  رگا  تسا  شیوخ  رون  هدننکمیمتت  دنوادخ  دننک و  شوماخ  ناشناهد  اب  ار  يدنوادخ  رون  دنهاوخیم  نانآ   ) نورفاکلا هرکول  و 
لبق نم  اوناک  نا  همکحلا و  باـتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتاـیآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  ـالوسر  نییمـالا  یف  ثعب  يذـلا  وه  - 220 دنهاوخن ).

بوسنم ب ای   ) یماع مدرم  نایم  رد  هک  تسا  يدنوادخ  وا   ) نیبم لالض  یفل 
میلعت نانآ  هب  تمکح  باتک و  درکیم و  هیکزت  ارنانآ  دـناوخیم و  ناـنآ  رب  ار  وا  تاـیآ  هک  درک  ثوعبم  ناـنآ  دوخ  زا  یلوسر  يرقلاما ) ه 

. نولمعی اوناک  ام  ءاس  مهنا  هللا  لیبس  نع  اودـصف  هنج  مهنامیا  اوذـختا  - 221 دـندوب ). يراکـشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  نانآ  دومنیم و 
بـشخ مهناک  مهلوقل  عمـست  ولوقی  نا  مهماسجا و  کبجعت  مهتیار  اذا  و  نوهقفی . مهف ال  مهبولق  یلع  عبطف  اورفک  مث  اونمآ  مهناـب  کـلذ 

ناشرفک يارب  يرپس  ار  دوخ  ياهدنگوس  نیقفانم )  ) نانآ  ) نوکفوی ینا  هللا  مهلتاق  مهرذحاف  ودعلا  مه  مهیلع  هحیص  لک  نوبسحی  هدنسم 
دب لـمع  بـکترم  ناـنآ  اـعطق  دـندومن ) يریگوـلج  مالـسا  هار  رد  تـکرح  زا  ار  نارگید  و   ) دنتــشگ فرحنم  مالــسا  هار  زا  هداد و  رارق 

و دنمهفیمن . نانآ  سپ  درک  رهم  ار  نانآ  ياهلد  دنوادخ  دندیزرو و  رفک  سپـس  دندروآ و  نامیا  نانآ  هک  تسنآ  يارب  نیا  دنتـشگیم .
دنناـم ناـنآ  یهدیمارف  شوـگ  ناشنخـس  هب  دـنیوگب  ینخـس  رگا  درادیماو و  یتفگـش  هب  ارت  ناـنآ  ماـسجا  ینیبیم  ار  ناـنآ  هکیماـگنه 

شاب رذـحرب  نانآ  زا  دننمـشد ، هک  دـنربیم  نامگ  دـننکیم  باـسح  دوخ  ررـض  رب  ار  یئادـص  ره  حوریب ) ماـسجا   ) دنکـشخ یئاـهبوچ 
وت هللا  یلا  اوبوت  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 222 دننادرگیم ). يور  تهج  مادک  هب  تقیقح ) قح و  زا   ) دنک وحم  ار  نانآ  دنوادخ 

هعم اونمآ  نیذـلا  یبنلا و  هللا  يزخی  موی ال  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تاـنج  مکلخدـی  مکتائیـس و  مکنع  رفکی  نا  مکبر  یـسع  اـحوصن  هب 
دیاهدروآ نامیا  هک  یمدرم  يا   ) ریدـق ءیـش  لک  یلع  کنا  انل  رفغا  انرون و  انل  ممتا  اـنبر  نولوقی  مهناـمیاب  مهیدـیا و  نیب  یعـسی  مهرون 

اهراسهمشچ نآ  ریز  زا  هک  یتشهب  ياهغاب  هب  دنک و  كاپ  ار  امش  ناهانگ  امش  راگدرورپ  هک  دشاب  دینک  يدنوادخ  يوس  هب  حوصن  هبوت 
ور و شیپ  زا  نانآ  راونا  دنکیمن ، باذع  دـناهدروآ  نامیا  وا  هب  هک  ار  یناسک  ربمایپ و  دـنوادخ  هک  يزور  دـیامن  لخاد  تسا  نایرج  رد 

کنا و  - 223 یئاناوت ). زیچ  همه  رب  وت  اشخبب  ام  رب  امرف و  میمتت  ار  ام  رون  ام ، راـگدرورپ  يا  دـنیوگیم  دـنکیم ، تکرح  ناشتـسار  فرط 
هنم انذـخال  لیواقالا . ضعب  انیلع  لوقت  ول  و  نیملاـعلا . بر  نم  لـیزنت  - 224 یتـسه ). میظع  قـالخا  ياراد  وت  اـعطق  و   ) میظع قلخ  یلعل 

ینانخـس ربمایپ )  ) رگا و  نایملاع . راگدرورپ  زا  تسیاهداتـسرف  نآرق  نیا  نیزجاح . هنع  دـحا  نم  مکنم  امف  نیتولا . هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب .
دناوتیمن یسک  چیه  و  مینکیم ، عطق  ار  شبلق  گر  سپس  میریگیم و  شتسار  تسد  زا  دهدب  تبـسن  ام  هب  میاهتفگن ) ام  هک   ) ار ساسایب 

رشلا ج هسم  اذا  اعوله . قلخ  ناسنالا  نا  - 225 دشاب ). وا  هرابرد  ام  باذع  نیا  عنام 
بجوم وا  يدام  تعیبط   ) تسا هدش  هدیرفآ  فیعض  ناسنا   ) نومئاد مهتولـص  یلع  مه  نیذلا  نیلـصملا . الا  اعونم . ریخلا  هسم  اذا  و  اعوز .
یعقوم دنکیم و  دایرف  هلان و  دـسرب  وا  هب  يرـش  هکیماگنه  نیلـصملا …  الا  هنیرقب  وا ، تعیبط  همه  هن  تسا  رـش  ریخ و  ربارب  رد  وا  یناوتان 
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ملسا نمف  - 226 دـنرادیم ). اـپرب  اـمئاد  ار  ناـشزامن  هکیناـسک  نارازگزاـمن . رگم  دـنکیم ). عنم  نآ  زا  ار  نارگید  دـسرب  وا  هب  ریخ  هک 
الا دـحا . هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  - 227 دندیـشوک ). دشر  يارب  نانآ  سپ  دریذپب  ار  مالـسا  هک  سک  ره  و   ) ادشر اورحت  کئلواف 

دزاسیمن علطم  دوخ  بیغ  رب  ار  یسک  چیه  بیغ و  ياناد  تسا  ادخ  . ) ادصر هفلخ  نم  هیدی و  نیب  نم  کلـسی  هناف  لوسر  نم  یـضترا  نم 
یهار وا  نتخاس  علطم  يارب  رـس ، سپ  ور و  شیپ  زا  سپ  دیامن ) راکـشآ  نآ  هب  ار  بیغ  هک   ) دشاب هتـشاد  تیاضر  هک  شنالوسر  زا  رگم 

رتتبـسانم رکذ  يارب  رتتخـس و  بش ) زاـمن  يارب  دـجهت  عقوم   ) بش رخاوا  . ) ـالیق موقا  اـطو و  دـشا  یه  لـیلا  هئـشان  نا  - 228 دنکیمزاب ).
.( دشارتب اهرذع  دوخ  يارب  هچ  رگا  و  تسا . انیب  نتشیوخ  هب  ناسنا  هکلب  . ) هریذاعم یقلا  ول  و  هریصب . هسفن  یلع  ناسنالا  لب  - 229 تسا ).

 ) میدومن تیاده  تسار  هار  هب  ار  ناسنا  ام   ) اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا  - 230
ماعطلا نومعطی  و  اریطتـسم . هرـش  ناک  اموی  نوفاخی  رذـنلاب و  نوفوی  - 231 دزرویم ). نارفک  ای  دوشیم و  رازگرکـش  ای  دوخ ) رایتخا  اـب 

یلع و دمحم و  زا  دـنترابع  هک  ابع  لآ   ) نانآ  ) اروکـش ءازج و ال  مکنم  دـیرنال  هللا  هجول  مکمعطن  امنا  اریـسا  امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع 
تبحم رب  تسا و  ریگارف  نآ  يراوگان  هک  دنسرتیم  يزور  زا  دننکیم و  رذن  هب  افو  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولص  نیسح  نسح و  همطاف و 
ساپـس شاداپ و  امـش  زا  مینکیم و  ماعطا  ادخ  يارب  طقف  ار  امـش  ام  دـنیوگیم ):  ) ار ریـسا  میتی و  نیکـسم و  دـننکیم  ماعطا  يدـنوادخ 

-233 میداد ). رارق  شاعم  يارب  ار  زور  هدـنناشوپ و  امـش  يارب  ار  بش  و   ) اشاعم راهنلا  انلعج  و  اسابل . لیللا  اـنلعج  و  - 232 میهاوخیمن ).
فقوت يویند  یگدـنز  نیا  رد   ) دـید دـنهاوخ  ار  تمایق  هک  زور  نآ  رد  ناـنآ  یئوگ   ) اهاحـض وا  هیـشع  ـالا  اوثبلی  مل  اـهنوری  موی  مهناـک 

هب ات  ناسنا  يا  . ) هیقالمف احدـک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای  - 234 ار ). زور ) لوا  ای  زور  رخآ   ) زور زا  يرادقم  رگم  دـندرکن )
. دالبلا یف  اوغط  نیذـلا  داـتوالا . يذ  نوعرف  و  - 235 دیـسر ). یهاوخ  وا  ياقل  هب  ینکیم و  تکرح  تراگدرورپ  يوس  هب  وپاـکت  لـمع و 

نوعرف و  . ) داصرملا ابل  کبر  نا  باذع . طوس  کبر  مهیلع  بصف  داسفلا . اهیف  اورثکاف 
نانآ رب  باذـع  هنایزات  وت  راگدرورپ  سپ  دـنتخادنا  هار  هب  اهنآ  رد  رایـسب  داسف  دـندومن . نایغط  اهرهـش  رد  هک  یناسک  اهرکـشل . بحاص 

. هنئمطملا سفنلا  اهتیا  ای  - 236 تسا ). ادخ  هب  ور  اهنآ  همه  هار  ای   ) دنتـسه يدنوادخ  هاگدید  رد  ءایـشا ) همه  مدرم و  همه  اعطق  تخیر .
يوـس هـب  درگرب  شمارآ ، ماـقم  هـب  هدــش  لـئان  سفن  يا   ) یتـنج یلخدا  و  يداــبع . یف  یلخداــف  هیــضرم . هیــضار  کــبر  یلا  یعجرا 

. اهاوس ام  سفن و  و  - 237 وش ). دراو  نم  تشهب  هب  شاب و  مناگدنب  عمج  رد  لخاد  سپ  یـضار . وت  زا  وا  دونـشخ  وا  زا  وت  تراگدرورپ ،
ياوقت روجف و  دـنوادخ  نآ . ندـش  هتخاس  سفن و  هب  دـنگوس  و  . ) اهاسد نم  باخ  دـق  و  اهاکز . نم  حـلفا  دـق  اهاوقت . اهروجف و  اهمهلاف 

( يدـبا تداعـس  زا   ) مورحم تشگ و  راگتـسر  اعطق  دومن . ریهطت ) بیذـهت و   ) هیکزت ار  شـسفن  هک  سک  ره  دومن . ماـهلا  نآ  هب  ار  سفن 
یشیاشگ تلوهس و  یلکشم ، ره  اب  اعطق  ارسی . رسعلا  عم  نا  ارسی . رسعلا  عم  ناف  - 238 تخاس ). هارمگ  تسپ و  ارنآ  هک  سک  ره  تشگ ،

ناوخب و  ) ملعی مل  ام  ناسنالا  ملع  ملقلاب . ملع  يذـلا  مرکـالا . کـبر  ارقا و  - 239 تسا ). یشیاشگ  تلوهـس و  یلکـشم  ره  اب  هتبلا  تسا .
.( تسنادیمن هک  ار  هچنآ  ناسنا  هب  درک  میلعت  دومن . میلعت  ار  ملق  اب  نتشون  هکیدنوادخ  تادوجوم . نیرتتمارکاب  تستراگدرورپ 

رگا درازگیم ، يرگنایغط  يانب  ناسنا  هک  تسا  یعطق  تسا و  قح   ) یعجرلا کـبر  یلا  نا  ینغتـسا . هر  نا  یغطیل . ناـسنالا  نا  ـالک  - 240
هرذ لاقثم  لمعی  نم  و  هری . اریخ  هرذ  لاقثم  لـمعی  نمف  - 241 تستراگدرورپ ). يوس  هب  تشگرب  هک  تسا  یمتح  دـنیبب . زاینیب  ار  دوخ 
ارنآ دهدب  ماجنا  رـش  لمع  ياهرذ  نزو  هب  سک  ره  و  دید . دهاوخ  ارنآ  دهدب  ماجنا  ریخ  لمع  ياهرذ  نزو  هب  هک  سک  ره  سپ  . ) هری ارش 

قحلاب و اوصاوت  و  تاـحلاصلا . اولمع  اونمآ و  نیذـلا  ـالا  رـسخ . یفل  ناـسنالا  نا  رـصعلا . میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  - 242 دید ). دهاوخ 
رگیدمه و  دناهداد . ماجنا  هحلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هکیناسک  رگم  تسا . تراسخ  رد  ناسنا  اعطق  رـصع . هب  دنگوس  . ) ربصلاب اوصاوت 

الام و عمج  يذـلا  هزمل . هزمه  لـکل  لـیو  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  - 233 دیئامن ). هیـصوت  ربص  هب  ار  رگیدمه  دـینک و  هیـصوت  قح  هب  ار 
مهیلع اهنا  هدـئفالا . یلع  علطت  یتلا  هدـقوملا . هللا  راـن  همطحلا . اـم  كاردا  اـم  همطحلا و  یف  نذـبنیل  ـالک  هدـلخا . هلاـم  نا  بسحی  هددـع .

. درمـش ارنآ  درک و  عمج  لام  هک  یـسک  شمـشچ و  نابز و  اب  يذوم  و  نکفاقافن )  ) نیچنخـس ره  رب  ياو  . ) هددـمم دـمع  یف  هدـصوم .
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هک ینادیم  هچ  و  دش . دهاوخ  هتخادنا  همطح  رد  اعطق  دنام . دهاوخ  یناواج  شیارب  وا  لام  دنکیم  نامگ 
نمحرلا هللا  مسب  - 244 دنلب ). یئاهخیم  اب  تسا  هتـسب  هقبط  اهنآ  رب  شتآ  دـشکیم . اهلد  هب  جوم  هک  ادـخ . روهلعـش  شتآ  تسیچ . همطح 

هدییازن قلطم . زاینیب  دنوادخ  تسا  هناگی  ادخ  نآ  وگب  . ) دحا اوفک  هل  نکی  مل  و  دلوی . مل  دلی و  مل  دمـصلا . هللا  دحا . هللا  وه  لق  میحرلا .
لب هلهج ، نم  قیفتـسی  يذلا ال  رئاحلا  لهاجلاک  هملع  ریغب  لماعلا  ملاعلا  نا  و  تسین ). اتمه  يدحا  چـیه  وا  يارب  و  تسا . هدـشن  هدـییاز  و 

ریحتم تسا  یلهاج  دننام  دنکیم  لمع  شملع  ریغ  هب  هک  ملاع  نآ  تسا  یعطق  و   ) مولا هللا  دنع  وه  و  مزلا . هل  هرسحلا  و  مظعا . هیلع  هجحلا 
و رتریذپان . یئادج  وا  زا  فسات  ترـسح و  تسا و  رتگرزب  لهاج  زا  وا  هیلع  تجح  هکلب  ددرگیمن ، رادیب  دوشیمن و  اهر  شلهج  زا  هک 

جئاتن زا  رتدـیدش  دوشیم  دراو  نارگید  دوخ و  هب  لـماع  ریغ  ملاـع  زا  هک  یئاـهیراوگان  اهتبیـصم و  رتهتـسیاش ). تلـالم  يارب  ادـخ  دزن  رد 
همه هکیماـگنه  دربیمورف و  نتـشیوخ  رد  ار  دوخ  نیگآرهز  شین  هظحل  ره  هک  ار  یـسک  دـینک  روصت  دـشابیم . نـالهاج  لـهج  راوگاـن 
ملع ریغ  هب  هک  تسا  ملاع  نامه  سک  نیا  دزادرپیم . نارگید  ندرک  مومـسم  هب  اهناسنا  نایم  رد  تشگ  مومـسم  رهز  نآ  اـب  شتیدوجوم 

تیعقاو ره  نوچ  و  دراد ، تیعقاو  اب  یملع  طابترا  ینعی  دنادیم ، وا  هکنیا  دنکیم . لمع  دوخ 
اب ـالماک و  دـهاوخب  ار  دوخ  نم  هک  یتـقو  اذـل  ءازجا و ، زا  تسیئزج  دـننام  سپ  دراد ، یمدآ  يونعم  دوجو  هب  یگتـسویپ  یعون  مولعم  ي 

دیاب اذـل  دـیامنیم و  حرطم  نم  زا  یـصتخم  ای  یتفـص  اـی  یئزج  ناونع  هب  مه  ار  مولعم  تیعقاو  ناـمه  دـنک  حرطم  دوخ  يارب  دراد  هچنآ 
ناسنا رگا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  درادن . ار  یملع  نینچ  هک  تسا  نم  نآ  زا  ریغ  تلادع  ترورـض  هب  ملع  هفاضا  هب  نم  هک  تفریذـپ 

ار دوخ  نم  همه  اب  محازت  تلاح  دـشاب ) هدـش  تفایرد  نیقلاقح  روط  هب  اعقاو  مولعم  نآ  رگا   ) دوش يورایور  دوخ  مولعم  محازم  یلماع  اب 
، تسا نم  زا  یئزج  ندومن  یفلت  یفنم  دننام  مولعم  ندرک  یقلت  دوبان  فذح و  اریز  دـیآیمرب ، لماع  نآ  عفد  ددـص  رد  هدومن و  ساسحا 

مومـسم دنزیم و  شین  دوخ  هب  امئاد  تسا  راتفرگ  شیوخ  نم  اب  یمئاد  هزرابم  کی  هب  تقیقح  رد  دنکیمن  ملع  هب  لمع  هکیـسک  نیاربانب 
اهر دوخ  لهج  زا  هک  تسا  يریحتم  لهاج  دـننام  دـنکیم  لمع  شملع  ریغ  هب  هک  یملاـع  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـیامنیم .

، یباـیعقاو یئارگعقاو و  زاـیتما  نتفر  تسد  زا  هفاـضاب  دـیامن ، مولعم  رب  لـمع  قیبطت  هب  راداو  ار  یـسک  دـناوتن  ملع  هک  یتـقو  ددرگیمن .
گیم زین  ملع  زا  يرگنشور  بلس  ثعاب  دوخ  ینعم  نیا  هک  دوریم  نیب  زا  زین  ملع  زا  يوریپ  ترورض  تمظع و  شزرا و 

، درادن تیعقاو  اب  ناسنا  نتخاس  طوبرم  يرگنشور و  ملع و  هب  یهجوت  ءانتعا و  هک  تسا  ینالهاج  هلمج  زا  یصخش  نینچ  هجیتن  رد  ددر ،
هدـعاق نیا  و  دـشابیم . نالهاج  هیلع  تجح  زا  رتگرزب  ناملاع  هنوگنیا  هیلع  تجح  دـیامرفیم : و  يرادـیب . زا  لـهاج  نیا  رارف  تلع  تسنیا 

دوخ ملع  ریغ  هب  هک  یملاع  ترسح  دیامرفیم : يدعب  هلمج  رد  دشاب . هتـشاد  يرتشیب  لیـصفت  لالدتـسا و  هب  يزاین  هک  تسنآ  زا  رتنـشور 
ترـسح و فسا و  غیرد و  تسا . هدرکن  لمع  نتـسنادن  تهج  هب  هک  یلهاج  ترـسح  زا  تسا  رتریذپان  یئادج  رتیمئاد و  دـنکیم  لمع 

وگزاب ار  یناسک  رمع  نمرخ  ندش  رتسکاخ  نتخوس و  قیاقح ، يور  زا  هدرپ  ندـش  هتـشادرب  اب  هک  دنتـسه  یناور  ياههدـیدپ  نآ  تمادـن 
، دشاب رتیلاع  لمع  نودـب  ياهملع  ملع و  نودـب  ياهلمع  یگتـسیاش  ترورـض و  هزادـنا  ره  و  دـندومنن . لمع  دوخ  ملع  هب  هک  دـننکیم 

. تشاد دنهاوخ  ار  ادخ  زا  يرتشیب  خیبوت  قاقحتسا  دوب و  دهاوخ  رتدیدش  تمادن  ترسح و  فسا و  غیرد و 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 110-

هحفص 248] ]
لیلقلاب تقار  هلجاعلاب و  تببحت  و  تاوهشلاب ، تفح  هرضخ  هولح  اهناف  ایندلا ، مکرذحا  یناف  دعب  اما  مهدزای  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

زبس و نیریـش و  ایند  نیا  اریز  مرادیم ، رذحرب  ایند  زا  ار  امـش  نم  يدنوادخ ، ساپـس  دمح و  زا  سپ  . ) رورغلاب تنیزت  و  لامالاب ، تلحت  و 
یتفگش یگتـسارآ  كدنا  اب  تسا و  هدرک  هولج  بوبحم  دوخ  نارذگ  ذئاذل  اب  شناگدنیوج  هب  هدش و  هدیچیپ  تاوهـش  اب  هک  تسا  مرخ 

ایند بلاج  ياهشیامن  اهشیارآ و  لباقم  رد  ناسنا  تسا ). هدومن  تنیز  یئابیرف  اب  رویز و  اهوزرآ  اب  ار  دوخ  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  مدرم 
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مدرم دراوم  یضعب  رد  دناهدومرف  بلاج  یبلاطم  نآ  عونتم  ياهشیارآ  ایند و  تنیز  هرابرد  ناشکرابم  نانخس  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
حیـضوت و يارب  تسا . هداد  رارق  هجوت  دروم  ناگراتـس  هلیـسو  هب  ار  نامـسآ  ییابیز  دراوم  یـضعب  دناهتـشاد ، رذـحرب  ناب  نتخادرپ  زا  ار 
رد تنیز  هچ  رگا  مکی - بلطم  تفگ : ناوتیم  ار  بلطم  دـنچ  مومع  روط  هب  یئاـبیز  عوضوم  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  ریـسفت 
هب یمود  دـشابن و  ابیز  هچ  رگا  دـنیوگیم  ار  بلاج  ءایـشا  مومع  تسا و  بولطم  ياـنعم  هب  یلوا  یـسراف  رد  هک  تسا  لاـمج  زا  معا  تغل 

بلا لاملا و  تسا . یلوا  ینعم  هب  لوفعم و  سوسحم و  زا  معا  تسا  یئابیز  يانعم 
رد مه  زین  یلمع  تیبولطم  هب  تنیز  نینچمه  و  دنتسه ). يویند  یناگدنز  تنیز  نادنزرف  لام و  ( ) هیآ 46 فهکلا   ) ایندلا هایحلا  هنیز  نون 
رد مه  سوسحم  یئابیز  يانعم  هب  تنیز  و  هیآ 63 ) لحنلا   ) مهلامعا ناطیشلا  مهل  نیزف  دننام : تسا  هدش  دراو  هغالبلاجهن  رد  مه  نآرق و 

نیا میتسارآ ). ناگراتس  تنیز  اب  ار  ایند  نامـسآ  ام  ( ) هیآ 6 تافاصلا   ) بکاوکلا هنیزب  ایندلا  ءامـسلا  انیز  انا  تسا : هدـمآ  هکرابم  هیآ  نیا 
هب مه  هک  تسا  یئابیز  يانعم  هب  لامج  تسا و  هدـمآ  زین  هیآ 6  هیآ 16 و ق  رجحلا  هیآ 5 و  کلملاو  هیآ 12 و  تلـصف  هروس  رد  ینعم 
هب اهاعد  تایاور و  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یبوبر  لامج  هب  مه  لیمج و  ربصف  دـننام  لوقعم  ییابیز  هب  مه  دوشیم و  هتفگ  سوسحم  یئاـبیز 

، تسا هدشن  عنم  یئابیز  نتخاس  یئابیز و  تفایرد  تخانش و  یمالـسا  عبانم  زا  کی  چیه  رد  اهنت  هن  مود - بلطم  تسا . هدمآ  ناوارف  روط 
يزیچ چیه  هک  تسا  یهلا  لامج  اب  سنا  تعیبط و  قوف  هب  تکرح  قرط  زا  یکی  ییابیز  دیآیمرب  یثیدح  ینآرق و  عبانم  زا  هکنانچ  هکلب 
يویند تازاـیتما  ربارب  ود  هکناـنچ  مدآ  دـالوا  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تهج  نادـب  موس - بلطم  دریگیمن . دـصقم  يارب  ار  نآ  ياـج 

خش دناوتیمن  دزابیم و  ار  دوخ  کلذریغ  ترهش و  تیبوبحم و  ماقم و  نادنزرف و  لام و  دننام 
اقیمع تعرس و  اب  اهیئابیز  دومن  ربارب  رد  نانچمه  دیامن ، يرادربهرهب  بسانم  لئاسو  ناونع  هب  روما  نآ  زا  دشاب و  هتـشاد  ار  دوخ  تیص 

هک دوشیم  نآ  زا  عنام  رگید ، فرط  زا  تاعالطا  شناد و  تیدودـحم  فرط و  کـی  زا  تیـصخش  فعـض  نیا  ددرگیم و  دوخیب  دوخ  زا 
شچیپ نم  ینیبیم و  وم  وت  : ) دیوگیم هک  رعاش  نآ  لوق  هب  دنک و  ذوفن  اهنآ  جیاتن  مزاول و  تالولعم و  للع و  تیهام و  قامعا  هب  ناسنا 
رذحرب اهیئابیز  تذل و  لماوع  نآ  ربارب  رد  نتخاب  دوخ  نتـسب و  لد  زا  هک  دوشیم  دـیکات  اذـل  ار ، وم  شچیپ  مه  دـنیبب و  ار  وم  مه  وم )

هک فافش  نیراگن و  تسیاهدرپ  میاهدرک ) حرط  احورشم  عوضوم  نیا  هب  صوصخم  یباتک  رد  هکنانچ   ) سوسحم ياهیئابیز  اریز  دنشاب ،
ریـس و یئاهن  دـصقم  یلو  دـشاب ، یعیبط  تذـل  یئاهن  هگلزنم  مه  رگا  یئابیز  ياهدومندوخ  نیاربانب ، تسا . هدـش  هدیـشک  لامک  يور  رب 

هیاس نآ  دایـص  یهلبا  شو  غرم  نارپ  كاخ و  رب  دودـیم  شاهیاس  نارپ و  ـالاب  رب  غرم  دیاهدینـشن - رگم  تسین  ینورد  طاـسبنا  تحاـیس و 
وا هیاس  يوس  هب  دزادـنا  ریت  تساجک  هیاس  نآ  لـصا  هک  ربخیب  تساوه  غرم  نآ  سکع  ناـک  ربخیب  دوش  هیاـمیب  هکنادـنچ  دودیم  دوش 

نشن رگم  تفت  هیاس  راکش  رد  ندیود  زا  تفر  رمع  دش  یهت  شرمع  شکرت  وج  تسج و  رد  دوش  یلاخ  ششکرت 
هیـصوت شباحـصا  هب  هک  ینخـس  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ار  شیدـناماخ  نوـنجم  متخوـس  ار  شیوـخ  مدوـمن  یلیل  خر  رد  دـیاهدی -

دلو و نم  نیع  هرقال  عاتم و  هنیز  مهلغشت  نیذلا ال  نینموملا  نم  لاجر  اهقح  فرع  دق  دیشاب … و  زامن  دنب  ياپ  تخس  دیامرفیم : دنکیم 
يدنزرف چیه  ینشورمشچ  یعاتم و  چیه  تنیز  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دناهتخانـش  نامیااب  مدرم  زا  ینامدرم  ار  زامن  یعقاو  قح  . ) لام ال 

- یکی دراد : لاب  ود  لامک  ياههلق  هب  زاورپ  يارب  یمدآ  حور  زاورپدـنلب  غرم  تفگ : ناوتیم  و  درادـیمن ). لوغـشم  دوخ  هب  ارناـنآ  یلاـم  و 
لقعت لاب  هک  تسا  یتسه  زیگناتفگش  رایسب  مظن  مود - دنروآیم . رد  تکرح  هب  ار  وا  یلاع  تاساسحا  لاب  هک  تسا  یتسه  ياهیئابیز 

ياههلق هب  ار  يرـشب  خـیرات  هتفایدـشر  ياهناسنا  هک  تسا  هدوب  لاب  ود  نیا  دـنکیم . کیرحت  ار  وا  ییارگنوناـق  یباـینوناق و  يورین  و 
يارب هن   ) اهتعجف نموت  و ال  اهتربح ، مودـت  ال  تسا . هدروآ  دوجوب  اهناسنا  تایح  يارب  يریـسفت  انعم و  هدروآرد و  زاورپ  هب  لاـمک  یلاـع 

سسحلاوبا دودحم  یئاهههرب  رد  شناما  نما و  تسا و  دودحم  ایند  ياهیداش  ینما ). ار  یسک  شتبیـصم  زا  هن  تسا و  یماود  شیاهیداش 
کح - 1 دیوگیم : نینچ  تسا ، هتفگ  شدنزرف  ياثر  رد  هک  شاینادواج  تایبا  لئاوا  رد  یماهت 

تنا ردـک و  یلع  تعبط  رابخالا 3 - نم  اربخ  يری  یتح  اربخم  اهیف  ناـسنالا  يرت  اـنیب  رارق 2 - رادب  ایندـلا  هذـه  ام  راج  هیربلا  یف  هینملا  م 
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بلطتم اهعابط  دض  مایالا  فلکم  و  راه 5 - ریفش  یلع  ءاجرلا  ینبت  امناف  لیحتـسملا  توجر  اذا  و  رادکالا 4 - رادقالا و  نم  اوفص  اهمورت 
رافسالا 8- نم  رفس  مکرامعا  امنا  الاجع  مکبرام  اوضقاف  راس 7 - لایخ  اههنیب  ءرملا  هظقی و  هینملا  مون و  شیعلا  و  ران 6 - هوذج  ءاملا  یف 

چیه يارب  ایند  نیا  تسا و  نایرج  رد  مدرم  همه  يارب  گرم  ریگارف  نوناـق  - 1  ) رادقملا همزاب  هداقنم  تبا  وا  کلاذب  تیضر  نا  سفنلا  و 
. ددرگیم رابخا  زا  يربخ  دوخ  ناهگان  دـهدیم ، ناگتـشذگ  زا  ربخ  یناسنا  ینیبیم  هک  ماـگنه  نآ  رد  - 2 تسین . رادـیاپ  یهاگرارق  سک 

يرما رب  وت  هکیماگنه  و  - 4 یهاوخیم !! اهترودـک  اهیگدولآ و  زا  كاپ  فاص و  ار  نآ  وت  تسا و  هتـشرس  یگریت  رب  اـیند  نیا  تعیبط  - 3
، دنکیم فیلکت  شتعیبط  دض  رب  ار  ناراگزور  هک  یسک  و  - 5 يدنبیم ! لزلزتم  چوپ و  هاگترپ  هب  دیما  تقیقح  رد  يدنبیم ، دیما  لاحم 

يرادـیب باوخ و  نیا  نایم  ناسنا  و  يرادـیب ، گرم  تسا و  یباوخ  ایند  نیا  یناگدـنز  و  - 6 دـیوجیم ! بآ  رد  ار  شتآ  هراپ  تقیقح  رد 
رد ار  ناتيونعم ) يدام و  ي   ) اهزاین مدرم ، يا  - 7 نایرج . رد  تسا  یلایخ 

نایاپ هب  دوشیم و  يرپس  اـعطق  هک   ) اهرفـس زا  تسا  يرفـس  امـش  ياـهرمع  هک  تسین  نیا  زج  اریز  دـیزاسب ، فرطرب  تعرـس  اـب  اـیند  نیا 
هن تسا ). هتشاذگ  ردق  نیناوق  هب  ندرگ  دزروب ، عانتما  ای  دهدب  تیاضر  گرم  هب  ور  نایرج  رفـس و  نیا  هب  هچ  یمدآ  سفن  - 8 دسریم ).
هب رظن  اب  هک  هچنآ  تسا . هدرک  یمکح  نینچ  یمدآ  بلق  لـقع و  هن  دـیوشن و  داـش  هک  تسا  نینچ  هللاءاـیلوا  ءاـیلوا و  ناربماـیپ و  روتـسد 
زغم دراو  تعیبط  ناهج  زا  صخـشم  ياهدومن  سوسحم و  تایئزج  هک  هنوگنامه  هک  تسنیا  دوشیم  طابنتـسا  یبلق  یلقع و  ییحو و  عبانم 

نآ زغم  سپـس  ددرگیم و  هیجوت  ریـسفت و  اـهنآ  هلیـسو  هب  دوشیم و  هضرع  یلک  لوصا  نیناوق و  هب  تمظعاـب  هاـگراک  نآ  رد  دوـشیم و 
ینورد تارثات  دیاب  هنوگنامه  دوشیم ، یناگیاب  هظفاح  يالبال  رد  اهنآ  دوخ  ای  دزاسیم و  رود  دوخ  يهحفص  زا  ای  ار  اهدومن  تایئزج و 

، نادجو لد و  ساسح  رایسب  هاگشیالاپ  هب  هضرع  اب  ار  نامیعیبط  دعب  ياهیفنم  تبثم و  زا  یـشان  ياههودنا  اهیداش و  اصوصخم  ار  دوخ 
رابهودنا ای  روآطاشن  ای  زیگنايداش  عوضوم  چیه  ایند  نیا  رد  اریز  مینک ، يریگولج  حور  تیـصخش و  قیمع  حوطـس  يهقطنم  هب  دورو  زا 

ياهورین م داعبا و  همه  رب  هقلطم  هطلس  هطاحا و  یئاناوت  هک  درادن  دوجو  یناسنا  یعیبط  دعب  تعیبط و  ملاع  نتم  زا 
هودنا ای  يداش  لماع  ینابرق  ار  دوخ  ياهورین  داعبا و  همه  هک  تسا  یسک  دوجوم  نیرتناوتان  دشاب . هتـشاد  ام  یحور  یتیـصخش و  يزغ و 

ریز اب  تردق ، ندروآ  تسدب  ماگنه  رد  هک  تسا  یسک  ناویح  نیرتناوتان  میئوگیم : هدز  دایرف  تقادص  تحارـص و  لامک  اب  هکنیا  دیامن .
رد ار  تردق  نآ  دناوتن  دنـشاب ، دوخ  تایح  کلام  هک  اهناسنا  رگید  اب  یگدـنز  زا  یناوتان  ساسحا  یناسنا و  نیناوق  لوصا و  نتـشاذگ  اپ 

تیصخش و داعبا  رگید  هب  يررض  هک  یتروص  رد  اهیداش ، لماوع  اب  یئورایور  عقوم  رد  نیاربانب  دیامن . تیریدم  تالامک  تاریخ و  ریسم 
يداش اریز  میئامنن ، يداش  نیاب  روبجم  مه  ار  حور  تیـصخش و  یلو  میوش  داش  دوشن  مامت  نارگید  مالآ  هب  درواـین و  دراو  یمدآ  یحور 

ار یعیبط  يهدـنخ  نآ  حور ) تیـصخش و   ) گرزب تقیقح  ود  نآ  یعیبط . ياهیداش  نیا  قوفام  تسا  یطاسبنا  تجهب و  تهج  هب  ود  نآ 
اب هن  ینورد  يزیگنا  هب  فیلکت  ماجنا  رایتخا و  لدـع و  قح و  زا  هک  تسا  یتهج  هب  ود ، نآ  يهدـنخ  درادـن . تسا  تعیبط  یئافوکـش  هک 

يهیکت هک  تسا  نیا  یناگدنز  رد  نما  مدع  ساسحا  يهفـسلف  هک  دهدیمن  لامتحا  ایآ  دوشیم . یـشان  نایز  عفدو  دوس  بلج  يریگفده 
لزنم رد  ارم  ياهغلاب - تمکح  هچ  تسا ، تاـیح  یلاـع  فدـه  تقیقح و  هب  لـهج  بجوم  نآ  ياهیـشوخ  یعیبط و  یناگدـنز  هب  قلطم 

ناناج
تخس ایند  نیا  . ) هلاوغ هلاکا  هدئاب ، هدفان  هلئاز ، هلئاح  هرارـض ، هرارغ  اهلمحم  دیدنبرب  هک  درادیم  دایرف  سرج  مد  ره  نوچ  شیع  نما  هچ 

دـبیرفیم و ایند  نیا  کلهم ). تسیاهدـنروخ  يدوبان ، تسا و  انف  هب  ور  لاوز ، هب  ور  تسا و  هدـنوش  نوگرگد  رابررـض ، تسا و  هدـنبیرف 
هک تسا  نآ  یلومعم  تایح  تاصتخم  زا  یکی  دوریم . دـنکیم و  دوبان  دروخیم و  دوشیم و  نوگرگد  دزاـسیم و  دراو  ار  دوخ  ررض 

رثات نامه  اههودـنا  ای  دـشاب  اـهیداش  يهلوقم  زا  شرثاـت  هکنیا  زا  معا  دربیم  رـس  هب  رثاـت  لاـح  رد  یمدآ  یناور  حوطـس  هک  یتاـظحل  رد 
یقلت ناور  يارب  ینادواـج  تلاـح  کـی  هب  هیبـش  ارنآ  هدرک  ساـسحا  ناـمز  قوف  تسا  هدروآ  دوجو  هب  یناور  حوطـس  رد  هک  ار  یتـیفیک 

نآ رب  یلاع  هراظن  هطلـس و  زا  مدرم  رثکا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دشیدنیب و  دناوتیمن  نآ  تاصتخم  رثات و  نآ  فالخ  رد  اذل  دـنکیم ،
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راب رثات ، تلاح  نآ  زا  سپ  رگا  هک  دریگیم  رارق  باکترا  دروم  تارثاـت  عقاوم  رد  هک  یتاهابتـشا  اـهاطخ و  هچ  هجیتن  رد  دـنناوتان و  رثاـت 
تاصتخم زا  رگید  یکی  دروآیم . موجه  وا  هب  فساـت  تمادـن و  دـنک  تشگزاـب  صخـش  نآ  نورد  هب  یناور  لادـتعا  يرایـشه و  رگید 

هک تسا  نینچ  بلغا  تسا . نامز  تشذگ  رد  زیگناتفگش  ینهذ  فرصت  دنشاب ، رتقیمع  هک  تارثات  عون  نآ  رد  اصوصخم  تارثات 
یتفگـش رد  ناسنا  هک  يردـق  هب  دوشیم  هاتوک  یلومعم  حالطـصا  هب  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  دادـتما  نامز  زیگنايداـش ، تارثاـت  رد 

دنچ یقئاقد  دوب ، روهطوغ  یـشوخ  رد  هک  صخـش  نیا  يارب  هکیتروص  رد  تشذـگ !؟ تعاس  جـنپ  اعقاو ، دـسرپیم : دوخ  زا  دوریمورف و 
. تسا هدـمآ  دوجو  هب  شزغم  رد  زیچان  رایـسب  ياههقراب  دـننام  یـشوخ  لوط  رد  هک  یئاهیهاگآ  كدـنا  تهج  هب  مهنآ  ددرگیم ، یقلت 

یمدآ نم  هک  تهجنادب  دربیم ، رـسب  يراوگان  رد  هک  یـسک  يارب  ینعی  تسا ، یهودـنا  تارثات  رد  نامز ، يهرابرد  ساسحا  نیا  فالخ 
دوخ تکرح  لدتعم  كرد  زا  نم  يارب  ضورفم  رجز  جنر و  ای  دیامنیم ، نامز  نتـشذگ  يارب  يدیدش  شالت  رگید ) يزغم  لماع  ره  ای  )
یبش ار  تمایق  حبـص  رگا  تسا . هدـش  ریگنیمز  نامز  ءارعـش  زا  یـضعب  لوق : هب  یئوگ  اذـل  دـنکیم ، يریگولج  دوخ  زا  جراخ  ناـهج  و 
هجاح بقرت  نمب  نامزلا  یشمی  - 1 رین ) مالسالاهجح   ) بشما تسا  بل  رد  ترسح  ناج ز  لولم و  نم  زا  بیبط  بشما  تسبش  نآ  تسه 

امناکف هب  یشم  یسالا و  سبل  یتفلا  اذا  و  دقرفلا 3 - یف  وا  ءزوجلا  هراد  یف  اهل  اوبصی  یتلا  هتجاح  لاخی  و  ددرتملا 2 - فئاخلاک  القاثتم ،
راظتنا رد  هک  یـسک  يارب  نامز  - 1 یضاموبا ) ایلیا   ) دمرس ءیـش  نزحلا  اورـصعا  قئ  اقدلا  اذا  رهـشا و  یناوثلا  اذاف  دعقا 4 - نمزلل  لاق  دـق 

آرب
نآ - 2 دـیامنیم . تکرح  ددرت  سرت و  لاح  رد  مدآ  کـی  یئوگ  هک  دـنکیم  تکرح  نیگنـس  يردـق  هب  دربیم ، رـسب  يزاـین  ندـش  هدرو 

ناسنا کی  هکیماگنه  و  - 3 دنیبیم . نادقرف  رد  ایازوج  يهراتـس  يهقطنم  رد  دراد  ارنآ  ندش  هدروآرب  هب  دـیدش  يهقالع  وا  هک  ار  يزاین 
اههیناث هک  تسا  عقوم  نیا  رد  - 4 نکم . تکرح  نیشنب و  تسا  هتفگ  نامز  هب  هک  تسنیا  دننام  درک ، تکرح  نآ  اب  دیـشوپ و  هودنا  سابل 

ایند نیا   ) هک مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نخـس  كرد  همدقم  نیا  زا  سپ  يربا ). یتلاح  هودنا  تسیراصعا و  اههقیقد  تسا و  اههام  وا  يارب 
هب هک  يررض  نیتسخن  ایند  نیا  هب  لابقا  هک  تسا  تهجنادب  تسا ، رابررض  رایسب  ایند  نیا  هکنیا  اما  دوشیم و  نشور  تسا ) هدنبیرف  تخس 

دـسافم حلاصم و  دشیدنیب و  هدنبیرف  هدیدپ  هب  طوبرم  تایعقاو  قئاقح و  هب  یمدآ  دراذگیمن  شیاهیگدـنبیرف  اب  هک  تسنیا  دـنزیم  ناسنا 
لاح و هتـشذگ و  يانعم  هب  هاگآ  ناگتفایدشر  هن   ) یلومعم صاخـشا  يارب  نامز  تشذگ  دوخ  رگید  فرط  زا  دنک . كرد  بوخ  ار  اهنآ 
هب يزیچ  تسا  هداد  تسد  زا  هچنآ  ربارب  رد  هکنیا  نودب  دشابیم  تازایتما  اهتردق و  نتفر  تسد  زا  رمع و  نایلاس  شهاک  بجوم  هدنیآ )

وع ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  دریگیم  یلومعم  مدرم  زا  يزیچ  هکیتقو  هک  تسا  هتکن  نیمه  رد  ایند  یتفگش  دروایب . تسد 
تفگب دنـشوک  هچ  رد  تعنـص  هب  اـجنآ  تفگب  يوجنگ : یماـظن  لوق  هب  تسا . هتفرگ  مدرم  نآ  زا  هک  تسنآ  زا  رتشزرا  مک  دـهدیم  ض 

ایند نیا  رد  هتفایدـشر  مدرم  لـثم  هک  تـسنیا  يارب  دریگیم ) یلوـمعم  مدرم  زا  هـک  ار  يزیچ   ) میتـفگ هـکنیا  دنـشورف  ناـج  دـنرخ و  هدـنا 
ایند نیا  داوم  ثداوح و  زا  نانیا  دنکیم . دیلوت  لسع  اههوک  اهنابایب و  اهغاب و  ياهلگ  ناهایگ و  زا  هک  تسین  لسع  ناروبنز  هب  تهابـشیب 
مه دنفسوگ  واگ و  ار  مدنگ  زا  لصاح  نان  نیمه  دنیامنیم . رون  هب  لدبم  دننک ، رارقرب  طابترا  هنوگ  ره  اهنآ  اب  ای  دنک و  كالهتسا  هچ  ره 

ار نان  نامه  هکیتروص  رد  دروآیمن ، دوجو  هب  ياهجیتن  ریش  نوخ و  ناوختـسا و  تسوپ و  تشوگ و  يرادقم  عوفدم و  زج  هک  دروخیم 
ود ره  دیامن - یتشهب  رازلگ  هب  لدبم  ار  یئایند  اسب  هچ  هک  دنکیم  ياهشیدنا  يورین  هب  لدـبم  دروخب  هشیدـنا  بحاص  لقاع و  ناسنا  رگا 
ناز دش و  نیگرس  یکی  نیز  بآ  دندروخ و  ایگ  وهآ  نوگ  ود  ره  لسع  رگید  نیز  شین و  نآ  دش ز  کیل  لحم  زا  دندروخ  روبنز  نوگ 

هار هلاس  داتفه  ناشقرف  نیب  هابشا  نینچنیا  نارازه  دص  رکش  زا  رپ  نآ  یلاخ و  یکی  نیا  روخ  بآ  کی  زا  دندروخ  ین  ود  ره  بان  گشم 
خب همه  دیاز  دروخ  نیا  ادخ  رون  همه  ددرگ  دروخ  نآ  ادج و  وز  يدیلپ  ددرگ  دروخ  نیا  نیب 

هاـگنآ تسا  افـص  ار  نیریـش  بآ  خـلت و  بآ  تسا  اور  دـنام  مـه  هـب  رگ  تروـص  ود  ره  دـحا  روـن  هـمه  دـیاز  دروـخ  نآ  دـسح و  ل و 
، لحم لاح و  رگید :) حالطصا  هب  و   ) ضرع رهوج و  نوناق  تسا  نیمه  يرآ ، لاوز ) هب  ور  تسا و  هدنوش  نوگرگد  ایند  نیا  : ) دیامرفیم
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لباق عونتم  یئاههاگدید  زا  تاحالطـصا  نیا   ) کلذریغ بلاق و  يوتحم و  لکـش و  ینعم و  رهاظ ، نطاب و  دوبن ، دوب و  و  تروص ، هدام و 
هتفرگ رارق  ینوگرگد  رد  يوتحم  ینعم و  نطاب ، دوب ، هدام ، لحم ، ای  رهوج  هک  یتقو  لاـح  رهب  تسا . اـیند  ياـنبور  اـنبریز و  رد  هدافتـسا 

یئانبریز ینوگرگد  لوحت و  نیا  دوب . دهاوخ  ینوگرگد  رد  زین  بلاق  لکـش و  رهاظ ، دومن ، تروص ، لاح ، ضرع  هک  تسا  یعطق  دشاب 
لئالد و دوخ  رظن  يارب  نانآ  زا  کی  ره  تسا و  هتـشگ  ءاـفرع  اـمکح و  هفـسالف و  اـملع و  يهمه  لـمات  ثحب و  دروم  نآ  تلع  ناـهج و 
: تسا هدمآ  يولوم  دمحم  نیدلالالج  يونثم  زا  مشش  رتفد  هچابید  رد  هک  تسنامه  لئالد  تانایب و  نآ  نیرتبلاج  زا  یکی  دنراد ، یتانایب 

ردـنا نیمی  يوس  رگد  نآ  پچ و  هب  هدرپ  یمه  هرذ  یکی  نآ  يرفاک  اـب  نید  وچمه  هرذ  هرذ  يرگنب  لـک  نوچ  تسا  گـنج  ناـهج  نیا 
ار ب فلاخت  نآ  فلاخت ، نیز  ناهن  گنج  زا  تسه  یلعف  گنج  نوکر  ردنا  نیبب  ناشیلعف  گنج  نوگن  رگید  نآ  الاب و  ياهرذ  بلط 

گنج نونکا  شگنج  سفن  سفن و  دـش  وحم  هرذ  نوچ ز  باسح  فصو  زا  دـش  نوریب  وا  گنج  باـتفآ  رد  دـش  وحم  واـک  ياهرذ  ناد 
نایم رد  لوق  گنج  یعبط  گـنج  یلعف  گـنج  نوعجار …  هیلا  اـنا  زا  هچ ؟ زا  نوکـس  عبط و  شبنج  يو  زا  تفر  سب  تسا و  دیـشروخ 

یگنج مرجال  دوب  دادـضا  رب  قلخ  يانب  سپ  دوش …  لح  ات  رگنرد  رـصانع  رد  دوبیم  مئاق  گنج  نیز  ناهج  نیا  لوه  تسیب  رحاه  ءزج 
سک رگد  اـب  ینزیم  ار  دوـخ  هار  مد  ره  هکنوـچ  رثا  رد  فاـخم  مه  اـب  یکی  ره  رگدـکی  فـالخ  تلاوـحا  تـسه  دوـس  رـض و  زا  دـندش 
هکناز تسین  دابآ  یقاـب و  زج  ناـهج  نآ  نیک …  گـنج و  رد  يرگید  اـب  یکی  ره  نیبب  تلاوحا  ياهرکـشل  جوم  ینک  نوچ  يراـگزاس 
لـصا دادضا  راچ  میعرف و  ام  هکناز  ار  دادـضا  نیا  تدـحو  دـیاز  هچ  زو  اجک  زو  دـیاز  هچ  زا  فلاخت  نیا  تسین  دادـضا  زا  يو  بیکرت 
یعیبط تلع  يولوم  هچرگا  تسایربک  يوخ  تسین  نیا  وا  يوخ  تساهلـصف  يارو  نوچ  ناج  رهوگ  لصا  داجیا  درک  عرف  رد  دوخ  يوخ 
لیلحت هب  یفـسلف  یملع و  هاگدـید  زا  میهاوـخب  رگا  هک  تسا  نشور  یلو  دـنکیم  یفرعم  تعیبـط  رد  مکاـح  داـضت  ار  لوـحت  تکرح و 
هچ رگا  دیآرب ، تالاوس  يهمه  خساپ  يهدهع  زا  تسناوت  دهاوخن  مه  داضت  عوضوم  هک  تسا  یعطق  میزادرپب  دروم  نیا  رد  يرتشیب 

یقیقح تلع  میتسناوتن  هک  مینک  ضرف  مه  رگا  دـیامنیم . نایب  ینوگرگد  لوحت  يهرابرد  ار  یهجوت  لباق  ریـسفت  هیجوت و  داضت ، عوضوم 
تکرح رکنم  هک  ار  ونیز  یئاـعدا  رظن  لاـحم ) ضرف  رب   ) هک مینک  ضرف  یتح  میمهفب و  ار  ناـهج  ياـهدومن  ءازجا و  ینوگرگد  لوحت و 
ثداوح اهناسنا و  رگید  تعیبط و  اب  طابترا  رد  تسا  تعیبط  رواجم  هک  یناور  حوطـس  نآ  ینامـسج و  رظن  زا  ناسنا  هکنیا  میتفریذـپ  دوب 

، یناوج زاغآ  یکدوک ، ینینج ، تلاح  تسین  دـیدرت  نیرتکچوک  ياج  تسا ، نوگرگد  رییغت و  رد  ناـهج  ناـسنا و  يهقطنم  ود  زا  یـشان 
نایاپ زاغآ و  يریپ و  نایاپ  يریپ ، يهنایم  يریپ ، زاغآ  یلاسنایم ، نایاپ  یلاسنایم ، يهنایم  یلاـسنایم ، زاـغآ  یناوج ، ناـیاپ  یناوج ، يهناـیم 

ینوگرگد بجوم  اـهنارود  نآ  زا  کـی  ره  تاـصتخم  رمع و  ناـیلاس  بسحب  یمدآ  دوجو  تارییغت  هک  کـلذریغ  یتوـترف و  تلوـهک و 
تسا و اهناسنا  رب  طیحم  هک  یناهج  دوخ  رگید  فرط  زا  دـشابیم . ود  نآ  زا  کی  ره  تاصتخم  اـهناسنا و  تعیبط و  اـب  ناـسنا  تاـطابترا 

لوحت تکرح و  ار  تالوحت  نیا  مان  هاوخ  ، ) تسا یمئاد  ریغت  لوحت و  رد  دـشابیم  نوگانوگ  تاطابترا  لاح  رد  اهنآ  اب  هک  وا  ناـعونمه 
ام ا روصت  هنییآ  رد  هچنانچ  یکی  دوبن  هنامز و  درآرب  شقن  رازه  قوف  لماوع  يهفاضا  هب  یلاوتم ) ياهنوکس  هاوخ  میمانب و 

زا هک  دنچ  ره  ياهعماج  چیه  هک  دیسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  میشاب  هتشاد  يرشب  تشذگرـس  رد  مزال  هعلاطم  يرادقم  رگا  يرونا )  ) تس
رگم دشاب ، هتـشاد  هعماج  نآ  يارب  ار  لاسکی  ثداوح  قیقد  ینیبشیپ  یتح  تسا  هتـسناوتن  تسا ، هدوب  رادروخرب  مه  نارکفتم  نیرتیلاع 

هک دنـشاب  هتـشاد  هطلـس  هعماج  دارفا  ياهلقعت  تاـمولعم و  اـههدارا و  نتخاـس  دودـحم  رد  يردـق  هب  هعماـج  ناگدـننادرگ  هکیتروص  رد 
دوجو ناهج ، ناسنا و  يهقطنم  ود  رد  هاگدـید  يهدـننکزاب  ياهقلعت  هدـنیازفا و  تامولعم  هدارا و  ياراد  ناـسنا  تیوه  ناونع  هب  یتقیقح 
هطبار ندوب  رارقرب  هدنروخ ، زا  راوگرزب  نآ  دوصقم  کلهم ). تسیاهدنروخ  ایند  نیا   ) دـیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـشاب . هتـشادن 

نآ یلاع  نایرج  هطبار و  نیا  حیـضوت  رد  يولوم  دراد . دوجو  ناهج  ياهدیدپ  ءازجا و  نایم  رد  هک  تسا  ندرک  كالهتـسا  یگدنریگ و 
ار حور  ار و  مسج  دشخب  قلح  سب  تسنادزی و  راک  یـشخب  قلح  سک  هب  سک  ره  زا  دیآ  یـشخب  همقل  دیوگیم : اهنآ  رد  هک  دراد  یتایبا 
ات سک  هب  ار  ناطلـس  رـس  یئوگن  ات  يوش  یلاخ  لغد  زا  اـغد و  زا  يوش  یلـالجا  هک  دـشخب  یهگ  نیا  ادـج  يوضع  ره  رهب  دـشخب  قلح 
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دشخب قلح  لال  داتفا و  نابز  دص  نسوس  وچ  واک  لالج  رارسا  دشون  سکنآ  شوگ  سگم  شیپ  ار  دنق  دزیرن 
شهایگ نوچ  بلط  ردـنا  دروخ  ار  شهایگ  ات  بل  قلح و  دیـشخبب  ار  یکاخ  زاب  ایگ  دـص  دـیورب  بآ و  دروخ  اـت  ادـخ  فطل  ار  كاـخ 

مدید اههرذ  رصب  حور و  رشب  زا  دش  ادج  نوچ  رشب  لاکا  دش  دمآ  كاخ  زاب  تفر  ناسنا و  همقل  ناویح  تشگ  تفز  تشگ  ناویح  دروخ 
دهدـیم وا  اهقزر  ار  اهقزر  وا  ماع  فطل  هیاد  ار  ناگیاد  وا  ماعنا  زا  گرب  ار  اهگرب  زارد  ددرگ  ناـشدروخ  میوگب  رگ  زاـب  هلمج  ناـشناهد 

نایقاب ناد  لوکام  لکآ و  ملاع  هلمج  اههراپ  ناز  نادب  متفگ  ياهراپ  یهتنم  ار  نخـس  نیا  حرـش  تسین  دهز  یک  یئاذغ  یب  مدـنگ  هکناز 
عمتجم دلخم  ملاع  نآ  لها  عطقنم  شناقشاع  ناهجنیا و  رمتسم  شنانکاس  ناهج و  ناو  رشتنم  شنانکاس  ناهجنیا و  ناد  لوبقم  لبقم و  ار 

رگ میب  راطخا و  تفآ و  دـص  زا  هتـسر  میرک  دـمآ  تاحلاصلا  تایقاب  دـبا  ات  دـنام  هک  یناویح  بآ  دـهد  ار  دوخ  واـک  تسنآ  میرک  سپ 
يار تسا و  لقع  ار  بولغم  بلاغ و  يان  تسا و  قلح  ار  لوکام  لکآ و  تسین  شیدنا  ددع  تالایخ  نوچ  تسین  شیب  نت  کی  دننارازه 

لکـش لکا و  شدوبن  یناویح  هکناز  لکا  هلمج  ناز  دشن  نوزفا  وا  ردنا  ار و  لبح  اصع و  نادنچ  وا  دروخ  ار  لدع  ياصع  وا  دشخب  قلح 
هک یتالایخ  ره  وا  دروخب  ات  داد  قلح  مه  اصع  نوچ  ار  نیقی  رم 

قلح ار  وا  هیام  بذجب  هک  تسین  قلخ  زا  هام  هب  ات  یهام  سپ ز  تسادخ  مه  یناعم  قلح  قزار  تسااهقلح  نایعا  نوچ  ار  یناعم  سپ  داز 
قلح دوش  یلالجا  شیزور  ناهگناو  دوش  یلاخ  نت  رکف  زا  ناج  قلح  دوش  یلالجا  یحو  نامهیم  دوش  یلاخ  هسوسو  زا  سفن  قلح  تسین 
جازم نوچ  نادب  گرم  دوب  دب  جازم  زک  نادب  دمآ  جازم  لیدبت  طرـش  رکب  قزر  هدعم  مضهیب  وا  تفای  رکف  دش ز  یلاخ  وچ  لد  لقع و 

ياهیاد تفات  عمش  نوچ  شخر  یتشز و  تفر  تفای  لیدبت  وا  تشز  جازم  نوچ  دش  راوخ  میقـس و  گنر و  دب  درز و  دش  راوخلگ  یمدآ 
سپ فیغر  ناوخ و  تمعن و  نارازه  زا  فیعـض  نآ  باجح  دـش  ناتـسپ  هکناز  ار  زوفتب  دـنک  شوخ  تمعنب  اـت  ار  زومآریـش  لـفط  واـک 
نوچ اذک  نموم  درب  یکاپ  سجن  زا  اذغ  دب  نوخ  یمدآ  دب  نینج  نوچ  مالکلا  مت  نک  دهج  كدنا  كدـنا  ماطف  فوقوم  تسا  ام  تایح 
همقل ماطف  زو  دش  ریگهمقل  ریـش  ماطف  زا  دش و  ریـش  شیاذغ  نوخ  ماطف  زا  دوپ  رات و  نوخ  زا  دوب  ار  وا  دوب  دوب  راوخنوخ  یمدآ  دب  نینج 

: هناحبـس یلاعت  هللا  لاق  امک  نوکت  نا  اهب  ءاضرلا  اهیف و  هبغرلا  لها  هینما  یلا  تهانت  اذا  ودـعت  دوش ال  یناهنپ  بولطم  بلاط  دوش  یناـمقل 
هورذت امیشه  حبصاف  ضرالا  تابن  هب  طلتخاف  ءامسلا  نم  هانلزنا  ءامک  )

ياهتنا هب  نآ  هب  يدونـشوخ  بلاط  نآ و  هب  نادـنمقالع  هکیماگنه  تسا  نینچ  ایند  نیا  لاح   ) اردـتقم ءیـش  لـک  یلع  هللا  ناـک  حاـیرلا و 
نیمز یندییور  سپ  میداتسرف و  نامسآ  زا  هک  تسا  یبآ  دننام  ایند  یناگدنز  لثم   ) هک دنکیمن  يدنوادخ  يهدومرف  زا  زواجت  دیسر  دوخ 

ایند تسا ). اناوت  زیچ  همه  رب  دنوادخ  دنکیم و  هدنکارپ  ارنآ  اهداب  هک  دـش  درخ  یـشالتم و  یندـییور  نآ  سپـس  تخیمآرد و  بآ  نآ  اب 
مار دنک و  لابقا  یسک  يارب  ایند  رگا  دوریم  نیب  زا  دوشیم و  هدرمژپ  سپس  دفکشیم و  دودحم  روطب  تسا  یتاذ  بولطم  هک  یـسک  يارب 
زا هچ  ناسنا  دوجو  رگا  و  دوش ، هتـشادرب  عناوم  هدامآ و  شیاسآ  هافر و  اـب  یگدـنز  يارب  تایـضتقم  همه  رگا  ددرگب و  وا  مارم  هب  دوش و 
ود نیا  زا  سپ  دـشاب  ایهم  نآ  بلاج  لـماوع  اـیند و  زا  يرادروخرب  يارب  تسردـنت و  ملاـس و  وا  یناور  دـعب  زا  هچ  ضحم و  یعیبط  دـعب 
هک نیمه  تفرگ و  رارق  نآ  ذئاذل  معط  ندیشچ  تامدقم  رد  هک  نیمه  دیامن ، ناسنا  میلست  ار  ایند  هک  رگید  ياه  رگا )  ) يرادقم و  رگا ) )

ثداوح و نیگآرهز  ياهراخ  نتفرورف  زا  یشان  یگدرـسفا  یگدرمژپ و  ناهگان  تفر ، الاب  ایند  ياهینتـساوخ  يهرهچ  زا  باقن  يهشوگ 
ار نآ  زا  ياهشوگ  دهاوخب  یمدآ  ات  ددرگیمزاغآ ، دوب ، هداد  تذل  لماوع  لئاسو و  زا  هک  ار  هچنآ  تعیبط  دادرتسا 

دوخ تیدوجوم  تعیبط و  رد  هیراج  نیناوق  همه  یئوگ  هکنانچ  دشاپیم ، مه  زا  اهینتساوخ  ذئاذل و  نآ  زا  يرگید  حوطس  دنک ، حالصا 
تبغر و دروم  ایند  هک  یناسک  يارب  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمئوملاریما  هک  هنوگنامه  تسا . هتخادرپ  یجکنهد  تجاجل و  هب  وا  اـب  ناـسنا 
ماوقا و تایبدا  همه  رد  ینعم  نیا  نایب  رد  هآ . کی  تسا و  هبهب  کی  نآ ، یگدرمژپ  یئافوکـش و  نیباـم  يهلـصاف  تسا ، یتاذ  يدونـشخ 
. تسا هدش  عابـشا  مالـسا  گنهرف  زا  هک  یـسراف  تایبدا  رد  تسا . هدش  هتفگ  یبلاج  رایـسب  بلاطم  دـیدج  میدـق و  برغ و  قرـش و  للم 

نآ دـش و  یط  یناوج  يهمان  هک  سوسفا  میروآیم . اجنیا  رد  تیب  دـنچ  هنومن  يارب  ام  هک  تسا  هدـمآ  بلاج  رایـسب  تاـیبا  ینعم  نیارد 
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میدش داتـسا  هب  یکدوک  هب  دنچ  کی  دش  یک  دمآ  یک  وا  هک  دشن  مولعم  دـنتفگ  یناوج  مان  ارو  هک  یلاح  دـش  یط  یناگدـنز  راهب  هزات 
رویز تنیز و  یپ  دنچ  کی  میدش  داب  رب  میدمآرب و  كاخزا  دیسر  هچ  ار  ام  هک  ونـش  نخـس  نایاپ  میدش  داش  دوخ  يداتـسا  هب  دنچ  کی 

میتسـش و همه  زا  تسد  میتشگ  رتبا  ناهج  نی  زا  فقاو  نوچ  باسح  میدرک  بابـش  دـهع  رد  میتشگ  شناد  رتفد و  یپ  دـنچ  کی  میتشگ 
مل و  هربع ، اهدعب  هتبقعا  الا  هربح  یف  اهنم  ورما  نکی  مل  بایرد  بر  ای  بآ  رب  تسا  یشقن  میتشگ  ردنمس 

نامداش ایند  نیا  زا  یناسنا  چـیه   ) ءالب هنزم  هیلع  تنته  ـالا  ءاـخر  همید  اـهیف  هلطت  مل  و  ارهظ . اهئارـض  نم  هتحنم  ـالا  اـنطب  اهئارـس  یف  قلی 
اب هکنیا  رگم  دادـن  ناـشن  يور  دوـخ  ياـهیداش  تاریخ و  دوـس و  اـب  يدـحا  چـیه  هب  و  دیـسرارف . شلابندـب  یکـشا  هـکنیا  رگم  تـشگن ،
وا رب  اهیراوگان  ربا و  زا  يرابگر  هکنیا  رگم  دـیرابن  یـسک  رب  كدـنا  یناراب  ایند  نیا  دـینادرگ  وا  هب  تشپ  درک  دراو  وا  هب  هک  یئاـهررض 

تشپ هودنا  ارنآ  ندروآ  يور  يداش  و  نآ ، یهاگماش  هیرگ  دیامن  لزلزت  شوختسد  ار  تیـصخش  هک  ار  ایند  يدادماب  هدنخ  تخیرورف ).
یهاگماش هیرگ  ناسنا  هک  دراذگن  اهریدـخت  زا  یعاونا  هک  تسا  نکمم  نیا  دـیامنیم . طقاس  نآ  رب  هیکت  دامتعا و  یگتـسیاش  زا  شندرک 

يور عقوم  رد  ایند  بلاج  ياهیـشوخ  اهیداش و  رد  نتفرورف  تهج  هب  یمدآ  هک  تسا  نکمم  زین  نیا  و  دمهفب ، ار  يدادماب  هدـنخ  زا  دـعب 
هدروآرد تایعقاو  باسح  هب  دیابن  ار  ندرکن  كرد  ندیمهفن و  نیا  یلو  دـنکن ، كرد  ار  نآ  ندرک  تشپ  ياهدرد  اهیراوگان و  ندروآ ،

دیاب هکلب  تفریذـپن  نایاپ  شندـنادرگ  تشپ  هودـنا  اب  ایند  ندروآ  يور  يداش  دـماین و  هدـنخ  لابند  رد  ياهیرگ  هک  درک  ناـمگ  نینچ  و 
رب دوخ  راک  زا  تسد  دناوتیمن  یمدآ ، دوجو  ینورب  ینورد و  هاگتسد  تیریدم  هب  لاغتشا  تهج  هب  یمدآ  سفن  هک  دش  هجوتم 

اهناجیه و دـنادن  ای  دـنادب  وا  هاوخ  اذـل  دزادرپب ، درذـگیم  يو  تیـصخش  قامعا  رد  هک  هچنآ  هرابرد  رثاـت  یهاـگآ و  لیـصحت  هب  دراد و 
. دروآ دهاوخ  لابند  هب  تسا  تیصخش  لزلزت  هودنا  هک  ار  دوخ  یفنم  رثا  دیامن ، لزلزت  شوختسد  ار  تیـصخش  هک  يزیگنايداش  تارثات 

حولهداس درم  نآ  ناتساد  هب  هیبش  نایرج  نیا  رد  یمدآ  ناتساد  راک  نایاپ  دوش  رهاظ  وا  دود  راکشآ  شقوذ  ناهنپ و  شـشتآ  رما - تیاهن 
تفگ اـغد ؟ نف  نیا  رد  رتکباـچ  تسیک  امـش  رهـش  رد  صاـصق  يا  تفگ  هک - دـندرکیم  وگتفگ  وا  اـب  نادزد  تراـهم  هراـبرد  هک  تسا 

نم زا  درب  دراین  وا  رارطـضا  دـص  اب  هک  نماض  نم  تفگ  حولهداس : درم  شک  قلخ  یتسچ  يدزد و  نیردـنا  شـشروپ  شماـن  تسیطاـیخ 
رد وت  هواـی  يوش  هک  شاـبم  هرغ  نینچ  دوخ  لـقع  هب  وت  رپـم  يوـعد  رد  دتـشگ  وا  تاـم  رت  تسیچ  وـت  زا  هک  شدـنتفگب  سپ  راـت  هتـشر 

طاـیخ نآ  رگا  هک  مراذـگب  ورگ  ار  دوخ  يزاـت  بسا  مرـضاح  نم  تفگ : حولهداـس  درم  رایـسب ، يوـگتفگ  ثحب و  زا  سپ  شیاـهریوزت 
درم مریگب . امـش  زا  یبـسا  نم  ددزدـب ، نم  شاـمق  زا  تسناوتن  رگا  دـشاب و  امـش  نآ  زا  نم  بسا  ددزدـب ، يزیچ  نم  شاـمق  زا  تسناوـت 
لغد نآ  ناکد  رازابب و  دـش  لغب  رد  دز  یـسلطا  نادادـماب  تشذـگ و - بش  تفرن  باوخ  هب  لایخ  رکف و  يرایـسب  زا  بش  نآ  حولهداس 

الس سپ 
وا لد  ردنا  دنکف  ات  شیب  كرت  دـح  شدیـسرپ ز  مرگ  داتـسا - طایخ  نآ  داشگ  شبیحرت  هب  بل  اج  زا  تسج  داتـسوا  نآ  مرگ  درک  شم 

عساو و نماد  ریز  گنج  زور  يابق  ار  نیا  ربب  هک  یلبنتسا  سلطا  دنکفا  ششیپ  یلبلب  ياون  يو  زا  دینـش  نوچ  حولهداس - درم  شیوخ  رهم 
مشچ ود  رب  تسد  دادو  وذ  يا  منک  تمدخ  دص  تفگ  داتـسا  طایخ  ار  ياپ  دریگن  ات  عساو  ریز  ار  يارآ  مسج  رهب  الاب  گنت  گنت  شالاب 

نآ ياطع  اهمرک و  زا  رمس و  رد  ناریم  ياهتیاکح  زا  راشف  رد  ار  بل  داشگب  نآ  زا  دعب  راک  يور  وا  دیدب  دومیپ و  هب  سپ  داهن  هنیس  رب  و 
کی نوسف  هناـسفارپ و  بل  دـیربیم و  نورب  یـضارقم  درک  شتآ  وچمه  ناـشن  وا  داد  مه  هدـنخ  يارب  زا  ناشتاریـسخت  زو  نـالیخب  زو  رفن 
مـشچ ناتـساد  زا  تفرگ  ندیدنخ  هکنوچ  حولهداس - درم  داتف  تسـس و  دـش  هدـنخ  زا  تسم  كرت  داتـسوا  تسیچ  نآ  تفگ  کحاضم 

راتس یلو  نآ  دیدیمه  قح  ناهن  نآ  هلمج  قح ز  مشچ  ریغ  نار  ریز  وا  درک  دیدزد و  ياهراپ  داتسا - طایخ  نامز  نآ  هتسب  تشگ  شگنت 
هچ نهر  هچ ، يوعد  هچ ، سلطا  شاهناشیپ  يوعد  لد  زا  تفر  شاهناسفا  تذـل  زا  ار  كرت  تسوا  زامغ  يرب  دـح  زا  نوچ  کیل  تسوخ 

کین غال  ادخ  رهب  زک  كرت  شدرک  هبال  هچا  يا  غال  رد  تیتسمرس  كرت 
شوـخ لـفاغ  كرت  دز  هفین  رد  کبـس  سلطا  هراـپ  اـفق  رب  وا  ههقهق  زا  داـتف  هـک  اـغد  نآ  زیگناهدـنخ  غـال  تـفگ  اذـتغم  دـش  ارم  ناـک  و 
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یلک ار  كرت  نآ  وا  درک  رابود  زا  رت  نیمدنخ  یغال  تفگ  ادـخ  رهب  زا  يوگ  یغال  تفگ  اطخ  كرت  موس  راب  نینچمه  دزمیم  کحاضم 
تفای شاهدـنخ  هک ز  خاش  دـید  ابق ز  زا  راب  موس  سپ  داتـسا - طایخ  ههقهق  زا  یعدـم  كرت  تسم  ههلوم  هتـسج  لقع  هتـسب  مشچ  راکش 
تفگ ار  دادیب  نف و  یقاب  رد  درک  ار  داتـسا  نآ  يورب  دمآ  محر  ءاضتقا  درکیم  داتـسا  زا  غال  اطخ  كرت  نآ  راب  مراهچ  نوچ  خارف  نادـیم 
هناسف يا  وگ  هناـسفا  ادـخ  رهب  ارم  هک  وا  داتـسا  رب  درک  ناـشفا  هسوب  نیبغ  تسا و  راـسخ  هچ  نیاـک  ربخیب  نیا  رب  نوتفم  نیا  هتـشگ  علوم 

سب رگد  یغـال  منک  رگ  وت  رب  ياو  رذـگرد  نیز  ار  كرت  يز  رد  تفگ  دومزآ …  یهاوخ  هناـسفا  دـنچ  دـنچ  دوـجو  زا  وـحم  هتـشگ و 
هدنخ كرت  یئتسناد  رتب  هیرگ  دـص  نآ ز  یئتسناد  رگا  زمر  هچ !؟ هدـنخ  سکچیه ! دوخ  نتـشیوخ  اب  دـنک  نیا  سب  زاب  دـیآ  گنت  تیابق 
كرت نآ  داد  داـب  رب  ار  بسا  تسد  يزرد ز  اـبق  نآ  داـهنب  هکنوـچ  تسپ  تشگ  یهاوـخ  تفر و  ترمع  هکنا  تسم ز  كرت  يا  اـیا  نک 

بذوذعا اهنم  بناج  نا  و  هرکنتم ، هل  یسمت  نا  هرصتنم  هل  تحبصا  اذا  يرح  تسم و 
هفایق ناهاگماش  دـنک ، يرای  یـسک  يارب  نادادـماب  رگا  هک  تسا ) نینچ  نآ  عضو   ) تسا ایند  هتـسیاش   ) یبواف بناـج  اـهنم  رما  یلولحا  و 

نیا زا  دوب ). دـهاوخ  راوگاـن  خـلت و  نآ  رگید  فرط  دوش ، نیریـش  اراوگ و  اـیند  زا  یفرط  رگا  و  دومن ، دـهاوخ  وا  هب  تموـصخ  تشز و 
نآ زا  ارذگ  زیچان و  ياهطقن  رد  امش  نم و  هک  یخیرات  نیا  دیروخن . ار  شبیرف  ات  دیـشاب  داضتم  هرهچ  ود  راظتنا  رد  زیگناتفگـش  يایند 

ینافوط جاوما  رد  هاـگماش  دـندوب و  روهطوغ  اـهیداش  رد  هاگحبـص  هک  تسا  هدـید  دوخ  هب  ار  روماـک  دـنمورین  نارازه  مینکیم ، یگدـنز 
رد شتراسا  ریجنز  تکرح  موش  نینط  ار  يدادماب  رادتقا  هطلـس و  يارد  سوک و  زاونلد  يادص  دناهدوب . هتـشگرس  برطـضم و  اههودـنا 

، دیشچ راب  نیلوا  يارب  ار  راب  تحیضف  تسکش  معط  ولرتاو  رد  تراپانب  نوئلپان  هک  زورنآ  هاگحبص  تسا . هتخاس  شوماخ  زورنآ  هاگماش 
نادنخ هرهچ  هب  مه  ولرتاو  هرد  دوخ  یتح  اهروهام ، اههپت ، اهتخرد ، شرس  يالاب  نامـسآ  شیاپ ، ریز  نیمز  دوب ، نادنخ  نامداش و  رایـسب 

اونیب تسا . هداتفا  نوئلپاـن  ندـنادنخ  ندـیدنخ و  يارب  طـقف  شتاـکرح  لوصا و  نیناوق و  همه  اـیند  نیا  الـصا  یئوگ  دـیدنخیم  نوئلپاـن 
هایس ك ربا  نآ  تشادن - دوب  هتفرگ  شیپ  ار  ولرتاو  هرد  ياضف  هک  ناراب  رپ  هایس و  يربا  تکرح  زا  یعالطا  هک  نوئلپان 

رب يرورس  رکف  هک  تخاس  يراج  شراسخر  رب  شباذج  رایسب  نامشچ  زا  ار  نورق  ربکتـسم  نآ  نوزوم  ياهکـشا  شناراب  نتخیرورف  اب  ه 
قیمع رایسب  هدنخ  زا  سپ  ار  نوئلپان  باذج  نامشچ  هک  زور  نآ  رد  ایند  یتسارب  تخاس . نوریب  شماخ  زغم  زا  ار  ایسآ  رب  تدایس  اپورا و 

هدوشگ یباتک  ایند  نیا  زا  تربع  سرد  شزومآ  يارب  دوب  هدروآ  دوجوب  انمض  هک  بلاج  سب  ياههرظنم  دینایرگ ، یهاگحبص  ینالوط  و 
هتشک ینامرک  ياضر  ازریم  تسدب  مالسلاهیلع  میظعلادبع  ترضح  رد  هک  زورنآ  هاگحبص  رد  مه  راجاق  هاش  نیدلارـصان  دنیوگیم : دوبن ؟

هیرگمین زا  سپ  رگید  تعاس  دنچ  تسا ، هدش  هدوشگ  هدنخ  يارب  دادماب  هک  یئاهبل  هک  تسنادیمن  دوب و  نامداش  لاحشوخ و  رایسب  دش 
يزارف یتسکش ، ياهطلـس و  سکعلاب  یهودنا و  یطاشن و  ياهیرگ ، ياهدنخ و  ایند - تعیبط  تسا  نیا  دش . دهاوخ  هتـسب  دبا  يارب  یئاهن 

یـسک رگا  دـسرارف . يدـبا  یـشوماخ  هک  هاگنآ  ات  سکعلاب . یتحار و  یتمحز و  سکعلاب و  یناـسآ و  يراوشد و  سکعلاـب ، یبیـشن و  و 
نیا ددرگ ، رادروخرب  دوخ  لوقعم ) تایح   ) يارب اهیفنم  تبثم و  نیا  زا  دوشن و  یـشالتم  داضتم  تاناسون  نیا  رد  وا  تیـصخش  دـهاوخب 

هقطنم ظفح  يارب  دریگب . رارق  روما  نیا  شوختسد  حور  هقطنم  دراذگن  ددنبب و  اهیفنم  تبثم و  تاناسون  نیا  رب  ار  حور  هقطنم  هک  تسا 
تردق و تکرب  هب  طقف  یمدآ  تیصخش  اریز  دوشیمن . هدید  تیصخش  يارب  یهاگآ  تردق و  لیـصحت  زج  یهار  چیه  روما ، نیا  زا  حور 

رگا دنک . رارقرب  لوقعم  طابترا  اهنآ  اب  تفایرد و  اهنآ ، هنادـنمدرخ  یبایزرا  اب  ار  قوف  هداضتم  روما  دـناوتیم  هک  تسا  لالقتـسا  یهاگآ و 
عونتم ءازجا  دننام  دننک و  ذوفن  وا  حور  هقطنم  قیمع  حوطس  رد  دنناوتن  قوف  هداضتم  روما  هک  دروایب  تسدب  ار  ورین  نآ  یمدآ  تیـصخش 

ال دنوریم . دوخ  هار  هب  دـنهدیم و  روبزم  هقطنم  هاگـشیالاپ  لیوحت  ار  دوخ  تباث  لوصا  روما  نامه  دـنورب ، هژر  هقطنم  نآ  ولج  زا  هاپـس  زا 
توارط زا  یسک  چیه   ) فوخ مداوق  یلع  حبصا  الا  نما  حانج  یف  اهنم  یسمی  و ال  ابعت ، اهبئاون  نم  هتقهرا  الا  ابغر  اهتراضغ  نم  ورما  لانی 

دوخ نما  لاب  رب  ار  یناسنا  چیه  دنک و  لمح  وا  رب  تقشم  یگتسخ و  شیاهتبیصم  زا  هکنیا  رگم  ددرگن  رادروخرب  ایند  ترـشع  شیع و  و 
طاـشن دوخ  توارط  زا  ار  یـسک  اـیند  رگا  دـنک ). راوس  دوخ  روآتشحو  فیعـض و  ياـهرپ  رب  نادادـماب  هکنیا  رگم  دـناسرن  هاـگماش  هب 
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رد دشخبیم ، اهناسنا  هب  ار  یناوج  نارود  توارط  رگا  هک  تسا  یهاگیاج  ایند  نیا  دـیامنیم . هدـنامرد  هتـسخ و  شیاهیراوگان  زا  دیـشخب 
لماک ياهشوگ  نیبزیت و  ياهمشچ  رگا  دزاسیم ، شبیصن  مه  ار  يریپ  راگزور  یگدوسرف  یگتسخ و  نآ  لباقم 

لدبم تفرگ . دهاوخ  ار  اهـشوگ  نآ  زا  یئاونـش  نامـشچ و  نآ  زا  یئانیب  هک  تشاذگ  دهاوخن  يرید  تشاذـگ ، یـسک  رایتخا  رد  اونـش  ا 
ردـتقم و ياهزغم  ناوتان و  ناوزاب  هب  دـنمورین  ناوزاـب  گـنل و  ياـهاپ  هب  ناود  ياـهیاپ  درز و  ياـههرهچ  هب  نوگلگ  ياـهتروص  نتخاـس 

ياضتقم نیارباـنب ، تسا  اـیند  نیا  هنیرید  راـک  نازخ  هب  راـهب  نتخاـس  لدـبم  هدرمژپ و  یئاـهلد  فیعـض و  یئاـهزغم  هب  ساسـسح  ياـهلد 
هب لیدـبت  عقوم  هک  میدـنبن  لد  اههدـش  هداد  نآ  زا  کـی  چـیه  هب  هک  تسنیا  نیرب  ساـسحا  هیجوـت  درخ و  لـقع و  مکح  ینیب و  تقیقح 

مکاتآ امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل  مینکن - ساسحا  حور  هقطنم  تیـصخش و  خاـک  رد  یفاکـش  یتسکـش و  دوخ ، دادـضا 
.( دیوشن نامداش  تسا  هداد  امـش  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  هب  دیـشابم و  نیگهودنا  تسا  هتفر  امـش  تسد  زا  هک  هچنآ  هب  ات  ( ) هیآ 23 دیدح  )

امـش هب  هک  یبتکم  ره  رکفتم و  ره  یمدآ  تیـصخش  دـشر  نوناق  تسنیا  دـنکیم : هضرع  ناـسنا  يارب  اـیند  هک  هچنآ  همه  اـب  دازآ  طاـبترا 
امـش و تیوه  هب  ردقنامه  دیـشاب ! هتـشاد  یطابترا  هنوگچیه  ایند  تاماقم  اهیئابیز و  تازایتما و  لاوما و  زا  کی  چیه  اب  امـش  دیابن  دیوگب 

قیمع و پ یصاصتخا  هطبار  ایند  تاماقم  اهیئابیز و  تازایتما و  لاوما و  هنوگره  اب  دیشوکب  دیاب  امش  دیوگب : هک  تسا  نادان  ایند 
هک یناسک  تسا ! هدومن  اناوخان  شوشم و  ار  یمدآ  دوجو  باتک  ياهرطـس  هراومه  طیرفت  طارفا و  نیا  هک  اغیرد  دـینک !! رارقرب  شتـسر 

دننام دـشاب  رادروخرب  لوقعم  تایح  زا  میدـش ، رکذـتم  الاب  رد  هک  يویند  روما  اب  یـصخش  طاـبترا  نودـب  دـناوتیم  ناـسنا  دـننکیم  رکف 
دوخ ینورد  ياهدادعتـسا  اهورین و  اب  طابترا  نودب  یتح  ندب و  اب  طابترا  نودـب  دـیاب  دـناوتیم و  ایند  نیا  رد  ناسنا  دـیوگب : هک  تسنیا 

یـسررب دوخ  يدام  ندب  اب  ار  نام  تیـصخش  حور و  طابترا  یبایزرا  تیوه و  تسخن  دیئایب  سپ  دسرب !! لوقعم  تایح  هب  دنک و  یگدنز 
دیاب ام  ایآ  ینعی  میئامنیم !؟ اهنآ  هرابرد  شتـسرپ  موزل  ساسحا  ام  هک  تسنانچ  ام  حور  تیـصخش  اب  ام  يدام  ياضعا  طابترا  ایآ  مینک ،

زا ام  دـشاب  راک  رد  حور  تیـصخش و  ناـج  ياـپ  هک  یماـگنه  اریز  زگره ، هن  میتسرپب !؟ ار  اـضعا  رگید  شوگ و  اـپ و  تسد و  تشگنا و 
یعطق دهدیم ، رارق  گرم  رطخ  رد  ار  ناج  دوشن  عطق  رگا  هک  دش  التبم  يرامیب  کی  هب  تسد  رگا  الثم  میـشوپیم  مشچ  ءاضعا  نآ  دوجو 

، تسا هتخادرپ  هشیدنا  هب  یمهم  هلاسم  کی  هرابرد  امش  تیـصخش  هک  یتقو  ایآ  منیکیم . عطق  ار  نآ  میـشوپیم و  تسد  زا  مشچ  هک  تسا 
آهدنخ یبلطم  امش  يارب  ایآ  دیهدیم !!! تلاخد  هشیدنا  نآ  رد  دنشابیم  امش  ندب  زا  یئاضعا  هک  تهجنادب  ار  ناتیاپ  تسد و  ریوصت 

هب ناج  حور و  تیـصخش و  هرابرد  هکیماگنه  نیاربانب ، دیراد ، مشچ  امـش  هک  تهجنادـب  دـنیوگب : امـش  هب  هک  دوشیم  ادـیپ  نیا ، زا  رترو 
لئاسم كرد  مهف و  هب  نآ ، تیاـضر  لیـصحت  مشچ و  هب  اـشامت  اـب  هدراذـگ و  دوخ  يور  يولج  ار  هنیآ  متح  روط  هب  دـیاهتخادرپ ، رکفت 

امش هک  ياهنادنمدرخ  قطنم  تسا . یفنم  هرخـسم  ياهلاوس  هنوگنیا  خساپ  هک  تسا  ملـسم  دیزادرپب !! ناج  حور و  تیـصخش و  هب  طوبرم 
قشع ءاضعا  نآ  هب  مناوتیم  هن  نم  لاحنیااب ، دراد ، نم  يارب  نم  ندب  ياضعا  هک  یتیمها  لامک  اب  هک  تسنیا  تفگ  دیهاوخ  هلاسم  نیا  رد 

لزنمرـس هب  ارم  حور  تیـصخش و  ناج و  هک  تسا  یبکرم  نیرتیـصاصتخا  نیرتیلاع و  اریز  مشاب ، ءانتعایب  اـهنآ  هب  مناوتیمن  مزروب و 
تیمها نیرتدیدش  نتـشاد  اب  نم  يدام  دبلاک  ياضعا  هک  هنوگنامه  میئوگب : میناوتیم  نیاربانب ، دناسر . دهاوخ  یناگدنز  نیا  رد  مدوصقم 

، دنیوجب مدقت  نم  حور  تیصخش و  ناج و  رب  تیثیح  فرـش و  شزرا و  رد  دنناوتیمن  دننک و  نییعت  ارم  تایح  تقیقح  فده و  دنناوتیمن 
شزرا رد  دیابن  دنراد ، هک  یتایح  تاصتخم  يافیا  هب  رظن  ای  تیمها  لامک  نتشاد  اب  ایند  تاماقم  اهیئابیز و  تازایتما و  لاوما و  نانچمه 

هلمج نیا  تمظع  تقیقح و  هب  میناوتیم  هک  تسا  ضرف  نیا  اب  دنشاب . مدقم  یمدآ  یحور  قئاقح  رب  تیثیح  فرش و  و 
ادغ تومت  کناک  کترخال  لمعا  ادـبا و  شیعت  کناک  كایندـل  لمعا  تسا : هدومرف  هک  میربب  یپ  تسا  هدـمآ  موصعم  نایاوشیپ  زا  هک 

.( درم یهاوخ  ادرف  ییوگ  هک  نک  لمع  ناـنچنآ  تترخآ  يارب  دـنام و  یهاوخ  هدـنز  دـبا  اـت  یئوگ  هک  نک  راـک  ناـنچنآ  تیاـیند  يارب  )
يرورض یلئاسو  ناونع  هب  يویند  تاماقم  تازایتما و  لاوما و  ندروآ  تسدب  ینعی  دیآیم ، دوجو  هب  لصا  نیا  نتسب  راکب  زا  دازآ  هطبار 
لوقعم تایح  فدـه  هک  حور  تیـصخش و  ناج و  ندرک  یقلت  رتتمظعاب  رتیلاع و  دریگب و  تروص  اهنآ  رد  دـیابن  هحماـسم  نیرتمک  هک 
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نم ءیـش  یف  ریخ  ال  اهیلع ، نم  ناف  هیناف ، اهیف ، ام  رورغ  هرارغ ، دوب . دـهاوخ  لوصو  لباق  قئاقح  نیا  یقرت  شزرااـب و  دوش ، یقلت  هچ  ره 
.( انف رب  تسا  نآ  يور  هک  هچ  ره  یناف و  تسا  ییایند  نیا  بیرف . تسنآ  رد  هچ  ره  هدنیرف و  رایسب  تسا  یئایند  نیا  . ) يوقتلا الا  اهداوزا 

ات 342 و هحفـص 338  زا  موس  دلجم  رد  يوقت  هرابرد  نینچمه  تسا و  هدش  حرط  هتـشذگ  رد  یثحابم  نآ ، يانف  ایند و  یگدـنیرف  هرابرد 
ات هحفـص 19  زا  و 8 و  هحفـص 7  مهدزای  دلجم  هحفـص 31 و  ات  هحفـص 27  زا  مشـش  دلجم  هحفـص 67 و  ات  هحفـص 63  زا  مجنپ  دلجم 

لقا نم  دییامرف . هعجارم  تسا  هدش  یئاهیسررب  هحفص 147  ات  هحفص 144  زا  هحفص 74 و  ات  هحفص 58  زا  مهدزیس  دلجم  هحفص 27 و 
هنم

یکدنا ایند ) بلاطم  ذـئاذل و   ) ایند نیا  زا  هک  سک  ره  و   ) هنع لیلق  امع  لاز  هقبوی و  امم  رثکتـسا  اهنم  رثکتـسا  نم  و  هنموی ، امم  رثکتـسا  ا 
رب تشگ  التبم  ایند  نیا  تازایتما  زا  رثاکت  هب  هک  سک  ره  و  دروآ ، تسدب  ار  راوگان ) جئاتن  زا   ) نانیمطا نما و  لماوع  زا  يرایـسب  تفرگ 

عنام دوخ  ایند ، نیا  تاماقم  تازایتما و  لاوما و  اب  دازآ  طابترا  تشگ ). ادـج  يو  زا  ینامز  كدـنا  رد  دوزفا و  نتـشیوخ  تکاله  لماوع 
لوقعم تایح  ریسم  رد  یمدآ  تیصخش  ای  نم  هک  تسا  نینچ  هن  رگم  دشابیم . هروبزم  روما  زا  اهترورـض  هقطنم  زا  شیب  هب  نم )  ) شرتسگ

تفاطل و تفارظ و  هک  تسنیا  هن  رگم  دراد ؟ دوجو  وا  نورد  رد  اهنآ  هب  قایتشا  هک  تسا  یتالامک  و  دوخ ، دوجو  ياهیگتـسیاش  بلط  رد 
ياـههقلح ناـیم  تراـسا  رد  تیـصخش  نداد  رارق  هک  تسنیا  هن  رگم  تسا ؟ يویند  يروما  همه  زا  رتـالاب  تیـصخش ، نآ  درجت  دادعتـسا 
ناوختـسا دوخ  یقبام  ياهشیدنا  نامه  وت  ردارب  يا  اریز  يرآ - اعطق  يرآ ، دروآیم ؟ نییاپ  روما  نامه  دـح  ات  ار  نآ  يویند ، روما  ریجنز 

هک تسیا  هناراکبان  تموصخ  هچ  نیا  تسا ، نینچ  هک  لاح  ینخلگ  همیه  وت  يراخ  دوب  رو  ینـشلگ  لـگ ، تاهشیدـنا  دوب  رگ  ياهشیر  و 
ار دوخ  تیصخش  دشورفیم و  مهرد  دنچ  هب  ار  دوخ  فسوی  هک  تسا  هتخادنا  هار  هب  نتشیوخ  اب  ناسنا 

فاکـش مه  اج  دنچ  زا  هتـسکش و  نآ  بل  هک  الثم  لاس  نیلافس 917  هساک  دننام  هقیتع  ءایـشا  شرف و  نامیـس و  نهآ و  هب  دنکیم  لیدبت 
یناهن ياهزار  اب  دزادرپب و  تاجانم  هب  نیدروجال  رهپس  هدننیرفآ  يادخ  اب  تسناوتیم  هک  ار  اهنآ  زا  یتاعاس  هک  اهبش  هچ  تسا و  هتـشادرب 

اهزار و هب  نیلافـس  هساک  نآ  اب  دشخب ، یئالج  ار  دوخ  ناج  دشیدنیب و  دوخ  عون  ینب  ياهنامرد  اهدرد و  هب  دـنک و  ادـیپ  یئانـشآ  یتسه 
هـساک کـی  ءزج  زین  دوخ  هتخاـس و  ارت  هک  موش  يرگهزوک  نآ  ياهتـسد  يادـف  نم  زیزع ، نیلافـس  هساـک  يا  هک  تسا . هتخادرپ  اـهزاین 

وت ياهساک  لکـش  یکاخ و  هدام  نابرق  نم  تسا ! هدوبر  ارم  لثم  یناسنا  کی  لد  العف  هک  تسا  هدـش  نیلافـس  ياهزوک  هتـسد  ای  نیلاـفس 
دیـشخب و مهاوخ  ار  تعیبط  هن  زگره  نم  تسا ! هدرک  داجیا  وت  رد  یئاهفاکـش  هتـسکش و  ارت  هبل  تعیبط  محریب  نشخ و  نیناوق  هک  مدرگ 

نآ ناگدید  زا  ار  کشا  لیـس  هک  دریگب  جوا  يردـقب  زاین  زار و  نیا  مه  دـیاش  تسا !! هتـشاد  اور  وت  رب  ار  یملظ  نینچ  هک  ارنآ  نیناوق  هن 
ياهناسنا دوخ و  ياهدرد  تخانـش  هار  رد  ار  نآ  زا  ياهرطق  رگا  هک  دـنک  ریزارـس  نیلافـس  هساـک  ناـمه  هب  شراـسخر  يارجم  زا  قمحا 

نامرد ندرک  ادیپ  اهدرد و  لیلقت  هب  تخادرپیم ، اهنآ  نامرد  يوجتسج  هب  يدج  ششوک  صالخا و  اب  تخیریم و  شاهعماج 
اب یکاخ و  هرک  نیا  رد  مینک ؟ رارقرب  طابترا  هنوگچ  رادقم و  هچ  يویند  روما  اب  ام  هکنیا  رد  وگتفگ  ثحب و  هصالخ  تشگیم . قفوم  اه 

، مینکیم رارقرب  يویند  روما  اب  هک  ار  یئاه  طابترا  هیلوا  للع  ای  داینب  انبم و  هکنیا  رگم  دیـسر ، دـهاوخن  یئاج  هب  اهناسنا  نیا  لـقعت  رکفت و 
داینب انبم و  هک  دیسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  مینکن  هیکت  ینهذ  سواسو  تالایخب و  میـشیدنیب و  تسرد  هلاسم  نیا  رد  رگا  میروایب ، تسدب 

تهجنادب میهدب ، رارق  لصا  ار  اهترورض  رگا  مومع . روطب  اهمهاوخیم  ای  تسا و  يونعم  يدام و  ياهترورض  ای  اهطابترا  نیا  هیلوا  للع  ای 
اذل دشابیم ، لامک  اهیگتسیاش و  بلط  رد  لوقعم  تایح  ریسم  رد  یمدآ  تیصخش  تکرح  تاناکما  ندروآ  تسدب  اهترورـض  كالم  هک 

ددرگیم و رتدودحم  يویند  روما  اب  تیـصخش  طابترا  شرتسگ  هجیتن  رد  دـنکیم و  ادـیپ  موزل  يویند  روما  اب  دازآ  طابترا  ندروآ  دوجوب 
شرف ندروآ  تسدـب  يارب  ار  تیـصخش  یگدـنز ، يارب  شرف  کی  ندرک  تیافک  اب  تسا ، هدـمآ  یمالـسا  ربتعم  عباـنم  رد  هک  روطناـمه 
رثاـکت هب  هک  سک  ره   ) دـیامرفیم ریـسفت  دروـم  تـالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هـک  هنوگناـمه  دـنادیم  اریز  دـهدیمن ، لزنت  مود ،

.( تشگ ادج  يو  زا  مه  ینامز  كدنا  رد  سپس  دوزفا و  نتشیوخ  كاله  لماوع  رب  تشگ ، التبم  ایند  نیا  تازایتما 
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نآ اب  دـیاب  مشاب  هتـشاد  تردـق  رگا  متـساوخ  ار  هچ  ره  : ) میوگب هک  ینعم  نیا  هب  میهدـب ، رارق  تلع  داینب و  اـنبم و  ار  اـهمهاوخیم  رگا  و 
هب هتـسباو  نآ  نیعت  هک  تشگ  دهاوخ  عیام  هدام  دـننام  تیـصخش  تیوه  هک  تسا  تروص  نیا  رد  منک ! رارقرب  نم ) نآ  زا   ) طابترا ءیش 
ات دروم  نیا  رد  اـم  هیبشت  میهاوخب  رگا  ددرگیم . ریزارـس  فرطنآ  هب  تسا  بیـشن  هک  فرط  ره  دـشاب  نیمز  حطـس  رد  رگا  تسا و  فرظ 
نآ ددرگیم و  ریزارـس  بیـشن  فرط  هب  دتفایم و  نایرج  هب  نیمز  حطـس  رد  هک  مینک  روصت  ار  بآ  يرادقم  دـیاب  دـشاب  رتلماک  يدودـح 

یئاهریمخ لگ و  تروص  هب  دـننکیم و  بذـج  دوخ  هب  ار  بآ  هک  تسا  اـهردوپ  زا  یعاونا  درآ و  كاـخ و  دـننام  يداوم  ياراد  بیـشن 
هتعرص و دق  اهیلا  هنینامط  يذ  هتعجف و  دق  اهب  قثاو  نم  مک  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  صخشم  نیعت  بآ  بیترت  نیدب  دنیآیمرد و  عونتم 
هک ار  یسک  تفرگارف و  ار  وا  شیاهدرد  تشاد  ایند  نیا  هب  قوثو  هک  یسک  اسب  هچ   ) الیلذ هتدر  دق  هوخن  يذ  اریقح و  هتلعج  دق  ههبا  يذ 
هب هک  ار  یتوخن  ربک و  ياراد  دینادرگ و  تسپ  هک  ار  تمـشحاب  ناریگمـشچ  اسب  تخادنا و  كاله  كاخ  هب  دوب  هدومن  نآ  هب  نانیمـصا 

کت دیشک  دوخ  نوردب  ار  اهنآ  نیمز  ناهگان  هک  دندوب  ناگراتس  هام و  باتفآ و  تابث  رب  هیکت  لاح  رد  دنادرگرب )! يراوخ  تلذ و 
، امنیگشیمه لاوز  هب  ور  امننکاس ، كرحتم  امنمارآ ، برطضم  ورـسخیک  رمک  دوبر و  سوواک  جات  مایا  نیاک  نکم  درگبـش  رتخا  رب  هی 
هک تسا  یسک  رتمک  هکنیا  اب  ایند . یمومع  فیصوت  تسنیا  امنیقاب  یناف  هرخالاب  امن ، تباث  لوحتم  امنیمئاد ، تقوم  امنرادیاپ ، رادیاپان 

میظنت يروط  هب  ار  دوخ  یگدـنز  تافـص  نآ  رد  لمات  اب  هکیناسک  دـنکدنا  هچ  لاحنیا  اب  دـشاب ، هدرکن  كرد  ایند  هرابرد  ار  قوف  تافص 
گرم هدیدپ  هب  نیقی  هرابرد  شکرابم  تالمج  زا  یکی  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـشاب . هدوب  نادـجو  درخ و  دنـسپ  دروم  هک  دـنیامن 

تلفغ و رد  نانچ  مدآ  دالوا  ینعی  گرم ). هرابرد  دـیدرت  کـش و  هب  گرم ، هب  نیقی  تسا  هیبش  هچ   ) کـشلاب نیقیلا  هبـشا  اـم  دـیامرفیم :
هرابرد بلطم  نیا  درم : دنهاوخن  الـصا  یئوگ  هک  دنراد  گرم  زا  سپ  تایح  هب  یهجوتیب  نانچ  دننکیم و  یگدنز  گرم  هب  یئانتعایب 

ار ایند  ياـنف  لوحت و  ندوب و  تقوم  يرادـیاپان و  لاوز و  كرحت و  بارطـضا و  ناـگمه  هکنیا  اـب  ینعی  دـنکیم ، قدـص  اـعقاو  مه  اـیند 
رتسب نیرت  شمارآرپ  رد  و  دـننک ، یگدـنز  ایند  للجم  ياهخاک  نیرتهوکـشاب  رد  ربکت  نعرفت و  اـب  هچ  ناـنآ  هک  دـنراد  نیقی  دـننیبیم و 

تسپ رد  اهخوک  نیرترقحم  رد  يراوخ  تلذ و  لامک  اب  هچ  و  دنمارایب ، هدننکهریخ  هدیشک و  کلف  هب  رس  روصق 
( دنبرب ار  ترفس  راب  زیخرب و  تسا ، سب   ) نوناق هک  دیسر  دهاوخارف  يزور  هرخالاب  دنشکب ، سفن  طقف  یگدنز  ياج  هب  نیمز  طاقن  نیرت 

الـصا اسب  هچ  هک  رگید  یتیعقوم  هب  هدنکرب و  دناهدروآ  تسدب  هک  یتیعقوم  زا  ار  نانآ  هدمآ و  ناشغارـس  هب  درذـگب ) زین  نیا   ) نوناق ای  و 
هدوب كاخ ) يور  تسا  سب   ) ریگارف نوناق  تسا  هدروآ  نتخات  ناشرـس  رب  هک  هچنآ  رگا  درک و  دـهاوخ  باـترپ  دـندوب  هدرکن  ینیبشیپ 

ناشکاخ ریز  یهار  تایدام ، هدام و  قاـمعا  هب  ناـشیاهلاگنچ  نتفرورف  اههتـساوخ و  اـهوزرآ و  اهدـیما و  هب  یئاـنتعایب  لاـمک  اـب  دـشاب ،
زا ینورد و  ياههمغن  زا  اهراب  و  یفاک ، یتصرف  یتشاد و  رایسب  ینانخس  نتشیوخ  اب  زاین  زار و  وگتفگ و  يارب  ناسنا ، يا  وت  درک . دهاوخ 

همهنیا ناهدـب  ات  بل  هک ز  ناد  یتصرف  یقاـس  يا  میرظتنم  اـنف  رحب  بل  رب  هک - يدوب  هدینـش  ینورب  ناـهج  زا  تفرعم  ناوراـک  نازاتـشیپ 
دراد ناج  لد و  مان  هب  هدـنیوگ  ود  هک  ینورد  ملاع  زا  دراد و  هللاءایلوا  ناربمایپ و  مان  هب  یناگدـنیوگ  هک  ینوریب  ملاـع  زا  اـهراب  تسین و 

: هک دندوب  هتفگ  وت  اب  تسین و  همهنیا  ناج  لد و  هنرگو  تسنیا  ضرغ  تسا  ضرغ  ناناج  تبحـص  فرـش  ناج  لد و  زا  هک  يدوب  هدینش 
رش نتشیوخ - يارب  هاگنآ  وگتفگ  نک  وگتفگ  نک  وگتفگ  وجتسج  نک  وجتسج  نک  وجتسج  تسخن - - 

، یتفگ نارگید  اب  ینانخـس  ناج ، لد و  يهلیـسو  هب  ناج  اب  تبحـص  ياج  هب  ومبوم  نک ، ومبوم  نک ، ومبوم  رای  فلز  جنکـش  نآ  رـس  ح 
یحرش درکیم و  تبیصن  ار  ناناج ، تبحص  فرـش  هک  دوخ  ناج  لد و  اب  وگتفگ  يارب  یتصرف  هک  یتفگ  نخـس  نارگید  اب  ردقنآ  يرآ 

مشچ كاخ  ریز  تارشح  هک  كاخ  يور  رب  یگدنز  تسا  سب   ) نوناق هک  نونکا  دنامن و  تفگیم  وت  هب  یتسه  فلز  جنکـش  رـس  هرابرد 
لد اب  تیـصخش  اب  حور ؟ اب  هچ ؟ ای  هک  اب  ياهتـسشن ! وگتفگ  هب  هدرکزاب و  ناهد  دنلولیم ، وسنآ  وسنیا و  هب  یباتیب  لامک  اب  وت  راظتنا  هب 

اجهمه نآ  رب  راوس  هک  یبکرم  ياضعا  رگید  زغم و  ناوزاب و  ناتـسد و  رـس و  كرات  نامـشچ و  اب  هکلب  اهنیا ، زا  کی  چیه  اب  هن ، ناج ؟ و 
رـس عادو  ممـشچ  ود  يا  لجا  تسد  تفوکب  تلحر  سوک  ونـشب - تسیچ ؟ وگتفگ  رای ، يوک  مزب  رد  وهیاـه  يارب  زج  یتفر ، يدـیود و 
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ناشن دوخ  زا  ایند  هک  یئاقب  ماود و  تابث و  شیامن  يرآ  يدعـس )  ) دـینکب رگیدـکی  عیدوت  همه  وزاب  دـعاس و  ود  تسد و  ود  يا  دـینکب 
رب یمالس  دوش و  هتخاون  ایند  نیا  زا  تلحر  سوک  هک  هاگنآ  ات  دراذگیمن  حور  تیـصخش و  ناج و  لد و  اب  وگتفگ  يارب  یلاجم  دهدیم ،

شیع لود و  اهناطلس  دیآ . نابز  رب  هک  تساهنآ  يهلمج  زا  ناج  لد و  هک  نم  داعبا  يهمه  اب  بکرم و  اب  یعادو  هتفگن ، ناج  لد و 
و بولـسم ، اهکلم  مقـس ، ضرعب  اهحیحـص  و  توم ، ضرعب  اهیح  مامر ، اهبابـسا  مامـس و  اهواذغ  ربص و  اهولح  جاجا و  اهبذع  و  قنر ، اه 

شیاراوگ هریت و  نآ  شیع  و  یبواـنت )  ) شدرگ رد  اـیند  نیا  رادـتقا  هطلـس و  . ) بورحم اـهراج  توـکنم و  اـهروفوم  و  بوـلغم ، اـهزیزع 
ضرعم رد  شتسردنت  گرم و  ضرعم  رد  شاهدنز  هدیسوپ ، نآ ) خنس  مه   ) للع اهبانط و  نیگآرهز و  نآ  ماعط  خلت و  شنیریش  راوگان و 
اهتردـق ایند  نیا  رد  هدـش ). تراـغ  شاهیاـسمه  لاوما  تبکن و  يـالتبم  شرادـلام  بولغم و  شزیزع  و  هدـش ، هدوبر  نآ  کـلم  يراـمیب ،

تسا نیا  يرآ  تسا . رادیاپان  تسس و  دشاب  هک  يویند  عون  ره  زا  بابسا  نیگآرهز و  اهماعط  راوگان و  اهاراوگ  خلت و  اهینیریش  اجباج ،
لاوز هب  ور  نانچ  سپـس  دندیـشکرس و  دندرک و  زورب  خـیرات  لوط  رد  ندـمت  اههد  ار ) اضق  هد  رییغت  يدنـسپیمن  وت  رگ   ) ایند همانـسانش 
دوخب نانچ  دندیـشکرس و  دندرک و  زورب  یتیگ  نهپ  رتسب  رد  هعماج  نارازه  يزاسندمت ، هن  تشاد و  دوجو  یندـمت  هن  یئوگ  هک  دـنتفر 

تیمکاح یتسه  ملاع  رد  هیراج  نیناوق  رب  یتح  نانآ  رادتقا  هطلـس و  يهنماد  هکلب  دندرکیم ، تموکح  مدرم  هب  اهنت  هن  یئوگ  هک  دندیلاب 
لهم يروک  انامه  دروآیم ، دراو  هتخابدوخ  ناتسم  نآ  ناور  زغم و  رب  اهندیلاب  دوخب  نیا  هک  ياهمدص  نیرترابررض  تسا !! هتشاد 

اههطلـس رگا  هک  دـندیدیمن  دـندیدیمن و  تسا  ایند  نیا  هدـیدپ  نیرتنشور  هک  ار  ناراـگزور  تـالوحت  ینوگرگد و  یتح  هک  دوب  ك 
نینموـملاریما هک  تسنیا  دوـش ، تقد  دروـم  ریـسفت  دروـم  تـالمج  رد  دـیاب  هک  ياهـتکن  دیـسریمن . ناـنآ  دوـخ  هـب  تبوـن  دوـب ، یمئاد 

رظن هب  عقاو  فالخ  تـالمج  نیا  ارهاـظ  تسا و  خـلت …  شنیریـش  راوگاـن و  شیاراوگ  هریت و  اـیند  نیا  شیع  : ) دـنیامرفیم مالـسلاهیلع 
نینموملاریما روظنم  نیاربانب ، تسین ، راوگان  دشاب  دودحم  هک  مه  هزادنا  ره  اراوگ  خلت ، دشاب  مه  تقوم  هچ  رگا  ینیریـش  اریز  دـسریم ،

زا روظنم  هک  تسا  نیا  مکی - بلطم  تفرگ . رظن  رد  ناوتیم  تالمج  نیا  ریسقت  رد  ار  بلطم  دنچ  تسیچ ؟ قوف  تالمج  زا  مالسلاهیلع 
رد هکناـنچنآ  ار  تاـیعقاو  زگره  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اریز  تسین ، یعیبـط  يراوگاـن  یخلت و  اـهاراوگ ، يراوگاـن  اهینیریـش و  یخلت 

هقئاذ رد  تـسا ، نیریــش  مدرم  موـمع  يارب  هـک  هنوگناـمه  هوـیم  نـالف  اـی  رکــش  ینعی  دوـشیمن ، رکنم  دــنکیم  زورب  اــهدومن  يارجم 
نآ مود - بلطم  میوشیم . رکذـتم  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  اـم  هک  تسا  يروما  ناـیب  روظنم  هکلب  تسا ، نیریـش  زین  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 

مع دراو  ایند  ییاراوگ  ینیریش و  شریذپ  كرد و  يارب  ار  دوخ  تیصخش  داعبا  همه  ایند ، ياهاراوگ  اهینیریش و  ندیشچ  رد  هک  یمدرم 
هدرزآ خـلت و  تسا ، هقئاذ  یعیبط  حطـس  قوف  هک  ار  مدرم  نآ  یناور  حوطـس  يهمه  هقئاذ  اجبان  لـمع  نیا  هک  تسا  یعطق  دـنیامنیم ، ل 

دوخ لمع  فرط  هقدـص  ینابرق و  ار  يزغم  ياهورین  تیـصخش و  داعبا  يهمه  یـسنج ، لمع  ماجنا  يارب  هک  نیا  دـننام  تخاـس ، دـهاوخ 
یکچوک راک  نینچ  يارب  شیدـناهداس  ماخ  يا  هک  شرگتمالم  تیـصخش  دـنامیم و  وا  تشذـگ ، يرایـشهان  تاظحل  هک  نیمه  دـیامنب .

ذئاذـل لماوع  زا  کـی  رهب  یمدآ  رگا  هک  تسا  ملـسم  هدـعاق  کـی  نیا  موس - بلطم  دـنروآیمن . نادـیم  هب  ار  تمظع  نآ  هب  ياهیاـمرس 
دوشیم و لدـبم  ياهیاس  هب  تعرـس  هب  زاـیتما  لـماع و  نآ  هک  تسا  یعطق  درگنب ، یئاـهن  فدـه  لالقتـسا و  ناونعب  تازاـیتما ، يویند و 

یقلت یلاـیخ  یباوخ و  ار  زاـیتما  لـماوع و  نآ  رد  هدـش  فرـص  تاـظحل  دربیمورف و  تمادـن  تریح و  رد  دـشاب ) رایـشه  رگا   ) ار یمدآ 
لابو دص  ار  وا  ددرگ  شلایخ  نآ  لاحب  دیآ  لایخ  زا  هکنانچ  وا  لاقم  وا  اب  دنک  دیما و  دراد  لایخ  ره  زا  وا  هک  دـشاب  نآ  هتفخ  دـیامنیم .

زا لایخ  دـمآ  شیوخ  هب  وا  تخیر  هروش  رد  ار  لسن  مخت  هکنوچ  بآ  وید  اب  وا  دزیر  توهـش  سپ ز  باوخ  هب  وا  دـنیب  روح  نوچ  ار  وید 
ناماد هک  یعونتم  ياهتیمورحم  هب  هجوت  مراهچ - بلطم  دیدپان  دیلپ  شقن  نآ  زا  هآ  دیلپ  نت  نآ و  زا  دنیب  رس  فعض  تخیرگ  يو 

يور وت  ینوـگلگ  هب  اـت  یمه  دبـسخ  اوـنیب  يور و  درز  وـت  زا  نت  هد  هکنیا  زا  یهاـگآ  فرطکی و  زا  تسا  هتفرگ  ار  اـیند  مدرم  تیرثـکا 
هکلب دیامنب ، قلطم  تذل  ساسحا  ایند  ياهاراوگ  اهینیریـش و  زا  دـناوتب  رادـیب  ناسنا  اهنت  هن  هک  تسا  نیا  زا  عنام  ینک  نوگلگ  ار  شیوخ 

. دیامنیم مه  راوگان  خلت و  ناج  لد و  هقئاذ  رد  ار  اهنآ 
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هحفص 278] ]
و دـبعت ، يا  ایندـلل  اودـبعت  ادونج ، فثکا  و  ادـیدع ، دـعا  و  الامآ ، دـعبا  و  اراثآ ، یقبا  و  ارامعا ، لوطا  مکلبق  ناک  نم  نکاسم  یف  متـسلا 

ياهرمع هک  دـیاهتفرگن  رارق  دوخ  زا  شیپ  یناسک  ياههناخ  رد  امـش  ایآ   ) عطاق رهظ  ـال  غلبم و  داز  ریغب  اـهنع  اونعظ  مث  راـثیا ، يا  اـهورثا 
رتهوبنا امـش  زا  ناشنایهاپـس  رتشیب و  امـش  زا  ناشددـع  رتزارد و  رود و  ناشیاهوزرآ  رترادـیاپ و  ناشراثآ  هدوب و  رتینالوط  امـش  زا  نانآ 

دنتـشاد و مدقم  زیچ  همه  رب  بیجع  روط  هب  ار  نآ  و  دندش ) ضحم  میلـست  ای   ) دندیتسریپ روآتفگـش  يدـح  رد  ار  ایند  نانآ  تسا . هدوب 
رـصق نآ  دیامن ). يرپس  ار  يرفـس  هک  یبکرم  نودب  دناسرب و  دصقم  هب  ار  نانآ  هک  ياهشوت  داز و  نودب  دـندرک  چوک  ایند  نیا  زا  سپس 

هب تفرگ  مارهب  روگ  هک  رگن  هعفد  نیا  رمع  همه  یتفرگیم  روگ  هک  مارهب  تفرگ  مارآ  ریش  درک و  هچب  هبور  تفرگ  ياج  وا  رد  مارهب  هک 
هک دندوبن  یصاخشا  امـش  زا  شیپ  رگم  یناگدنز !؟ لوط  هب  دهدب !؟ تاجن  يدوبان  انف و  زا  ار  امـش  هک  دینک  هیکت  دیهاوخیم  يزیچ  هچ 

( نئادـم  ) نوفـسیت رد  يرـسک  قاـط  وـلج  زا  یتـقو  هک  تسا  نینچ  هن  رگم  راـثآ !؟ ماکحتـسا  ماود و  هب  دـندوب  ینـالوط  ياـهرمع  ياراد 
حتسم اب  هدیشک و  کلف  هب  رس  شیپ  اهنرق  هک  دیوشیم  هریخ  يرثا  هب  دیرذگیم 

لد يا  ناه  دیئوگیم : میدق  رثا  نیا  ياشامت  رد  هک  دیتسین  امش  ایآ  ددنخیم  ام  ناینب  تسـس  ياهخاک  اهرـصق و  رب  زونه  شناینب  نیرتمک 
كاخ رب  هلجد  مود  هدید  زو  نک  نئادم  هب  لزنم  هلجد  هر  هر ز  کی  ناد  تربع  يهنیآ  ار  نئادم  ناویا  ناه  نک  رظن  هدـید  زو  نیب  تربع 

ود یماگ  نونکا  میاوت  كاخ  ام  یکاخ ، زا  وت  هک  دیوگ  نادند  نب  ونشب ز  هنادند  رس  دنپ  ون  ون  تدهد  يدنپ  يرـصق  ره  هنادند  ار  نئادم 
ره هب  زیورپ  ناتسکرت …  دش  دنه و  لباب  کلم  ملید  يدوب  ناهـش  زار  ناک  هگرد  نامه  تسنیا  ناشفب …  مه  هس  ود  یکـشا  هن  ام  رب  هس 

هدش كاخ  اب  رـسکی  هدش  داب  رب  رز  جـنرت  يرـسک و  نیرز ، هب  زیورپ و  ناتـسب  ار  هرت  نیرز  رز  طاسب  يدرک ز  يدرتسگ  هرت  نیرز  یمزب 
ناروجات نآ  دـنتفر  اجک  هک  یئوگ  ناوخرب  اوکرت  مک  ور  ناوخرب  وک  هرت  نیرز  وگ  رتمک  هدـش  مگ  نآ  دـش ز  مگ  نونک  زیورپ  ناـسکی 

لد نوـخ  زمره  رـس  ساـک  ردیم  ياـجب  تسهدروـخ  كاریز  نیمز  تسا  تسم  نادـیواج  نتـسبآ  تـسا  كاـخ  مکـش  ناـشیا  کـنیا ز 
ایآ یناوریش ) یناقاخ  فورعم  تایبا  زا   ) ناهنپ شرس  زغم  رد  نونکا  تسا  ون  دنپ  دص  ادیپ  شرس  جات  رب  هگنآ  دوب  هک  دنپ  سب  ناورـشون 

تخت زا  دیاهدرک ؟ دوبع  کبلعب  زا  ایآ  تسا ؟ هداتفا  نیچ  راوید  هب  ناترذگ 
زا رتینالوط  ییاهوزرآ  هک  یـصاخشا  امـش  زا  شیپ  دندوبن  رگم  دینک !؟ هیکت  دیهاوخیم  زارد  رود و  ياهوزرآ  هب  ایآ  روطچ ؟ دیـشمج 

ياهرامـش اب  ییاهتیعمج  هتـشذگ  ماوقا  نایم  رد  رگم  دیلابب !؟ ناتـسوفن  ترثک  هب  دیهاوخیم  ایآ  دـندنارورپیم !؟ رـس  رد  امـش  ياهوزرآ 
ینایهاپـس هک  دـناهدرک  یگدـنز  یکاخ  هرک  نیا  رد  ینادـنمورین  اـعطق ، دـیزانیم !؟ دوخ  نایرگـشل  هب  تشادـن !؟ دوجو  اهامـش  زا  شیب 

ایند زج  يزیچ  دندیزگرب و  ار  نآ  شتسرپ  دندش و  ایند  میلست  تخس  هدروخ  بیرف  نانادان  نآ  دنتشاد . امش  نایهاپـس  زا  رتافواب  رتهوبنا و 
هک دنتـشاد  یبکرم  هن  دندوب و  هتخودنا  نانآ  يارب  ياهشوت  هن  هک  دـنتفرگ  شیپ  ار  يرفـس  هتـسبرب و  تخر  هاگنآ  دـندومنن و  يریگفدـه 

مهل تنـسحا  وا  هنوعمب ، مهتناعا  وا  هیدفب ، اسفن  مهل  تخـس  ایندلا  نا  مکغلب  لهف  دـننک . يرپس  ار  ینالوط  رفـس  نآ  دـنوش و  نآ  رب  راوس 
بیر مهیلع  تناعا  و  مسانملاب ، مهتئطو  و  رخانملل ، مهترفع  بئاونلاب و  مهتعضعض  عراوقلاب و  مهتقهوا  و  حداوقلاب ، مهتقهرا  لب  هبحص !؟

نایناوراک زا  ار  یـسفن  هداد و  ناشن  دوخ  زا  تواخـس  ياهیدـف  شریذـپ  اـب  اـیند  هک  تسا  هدیـسر  امـش  هب  ربخ  نیا  نونکاـت  اـیآ  . ) نونملا
هکلب دشاب ، هتشاد  نانآ  اب  یئوکین  تبحص  ای  هدومن  نانآ  هب  یکمک  ای  دشاب ، هدرک  دازآ  گرم  هگلزنم 

ياهتروص دومن و  ناشلزلزتم  دیدش  ياهیراتفرگ  اب  تخاس و  ناشناوتان  هدـنبوک  بئاصم  اب  داهن و  ناشـشود  رب  نیگنـس  یثداوح  ایند  نیا 
ار یتسه  ناهج  هک  دیشاب  یتردق  ياراد  رگا  دومن ). لامدگل  ار  نانآ  دوخ  هدنبوک  ياهمس  اب  دیلام و  كاخ  هب  ناشیاهینیب  يور  رب  نانآ 
( یگدنز لابند  هب  گرم   ) نوناق زا  ار  ناسنا  زا  درف  کی  هک  دیهاوخب  دیراذگب و  ردـق  اضق و  نامرف  رایتخا  رد  ارنآ  همه  دـینک و  ور  ریز و 
زا یکی  تسا ، هدنام  تالوهجم  هتوب  رد  هک  زونه  هک  دراد  زیگناتفگـش  اهییاناوت  یناسنا  زغم  دوب . دـهاوخن  ریذـپناکما  دـیامن ، ینثتـسم 
ءزج تسا و  نکمم  نیـضیقن  عامتجا  مینک  ضرف  هکنیا  اب  مییوگیم : لاثم ، ناونع  هب  تسا  لاحم ) ضرف   ) زیگناتفگـش لمع  نیمه  نانآ 
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زوـنه دـنکیم ؟ هـچ  یعقاوـم  نـینچ  رد  یمدآ  زغم  تـسا . ریذـپانناکما  دـینکیم  حرطم  امــش  هـک  یبـلطم  زاـب  تـسا و  لـک  زا  رتـگرزب 
یفسلف و یملع و  تاقیقحت  زا  ناوارف  رایسب  يدراوم  رد  یلو  دناهتفگن  هجوت  لباق  زیچ  يزغم  زیگناتفگش  هدیدپ  نیا  هرابرد  ناسانشناور 

دننام امـش  فک  رد  یتسه  ناهج  هک  دیـشاب  هتـشاد  یتردق  لاحم - ضرف  رب  لاح ، ره  هب  و  تسا . جیار  اهـضرف  هنوگنیا  کلذریغ  يرنه و 
دیهدب ماجنا  دیهاوخب  هک  يراک  ره  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  هقیقد و  کی  رد  هک  ددرگ  امش  میلست  نانچ  دوش و  موم 

بحرلا المت  انروبق  يذه  حاص  دینک . اشامت  ار  نیمز  يور  دیهدب . تاجن  گرم  لاگنچ  زا  ار  يدرف  چیه  تسناوت  دـیهاوخن  لاح  نیا  اب  ، 
ياهروگ تسا  اجک  و  تسا ، هدرک  رپ  ار  نیمز  هصرع  هک  تسا  اـم  نارود  زا  یئاـهروگ  نیا  نم ، تسود  يا   ) داـع دـهع  نم  روبقلا  نیاـف 

لک دیوگیم : هچ  تایح  قلاخ  هک  دینک  توالت  هعلاطم و  ریبدت  تقد و  اب  ار  نارق  زا  یتایآ  هاگنآ  نانآ . زا  رتمیدق  دومث و  و  داع ) نارود 
همه نیا  تلع  تسیچ  تشگرب ). دـیهاوخ  ام  فرط  هب  سپـس  دیـشچ و  دـهاوخ  ار  گرم  یـسفن  ره   ) نوعجرت انیلا  مث  توملا  هقئاذ  سفن 

هک دننکیم  كرد  دنونشیم و  دننیبیم و  ناگمه  ایند ؟ ياهینتـساوخ  ربارب  رد  نتخابن  دوخ  ایند و  هب  نتـسبن  لد  گرم و  هب  نداد  رکذت 
ایند هک  دننکیم  كرد  دنونـشیم و  دننیبیم و  ناگمه  ددرگیم . شوماخ  نارادناج  مومع  اهناسنا و  همه  تایح  ناشخرد  هلعـش  هنوگچ 

لافطا نیا  همه  لد  نوخ  یناوریـش  یناقاخ  لوق  هب  دیامنیم و  رود  دوخ  زا  سپـس  دبیرفیم و  دـنکیم و  بلج  دوخ  هب  ار  اهناسنا  هنوگچ 
وربادیپس لاز  نیا  دزیمآ  خر  باخرـس  نالفط  لد  نوخ  زا  يرآ ، دـیامنیم - كاخ  ریز  یهار  ار  ناشناج  دـبلاک  دـکمیم و  ار  ایند  غلابان 

وت همه  نیا  ناحبس  دنوادخ  دوخ  زا  یهلا و  نایاوشیپ  زا  تلع  هچ  هب  سپ  یناقاخ )  ) ناتسپهیس مام  نیو 
هتفرگن ماجنا  نآ ، ياهینتساوخ  ربارب  رد  نتخابن  دوخ  ایند و  نیا  هب  نتسبن  لد  ترورض  گرم و  ندوب  یمتح  هب  رکذت  شرافـس و  هیص و 
تیریدم رد  یلالتخا  رگا  هک  تسا  یتقیقح  تایح  دیمهف . ناوتیم  تایح  زیگناتفگش  رایسب  تفـص  هب  رظن  اب  ار  لاوس  نیا  خساپ  تسا ؟

تسا و هدننکلوغـشم  يردق  هب  دوشن  هرادا  بلطلامک  ناور  هتفایدشر و  زغم  هلیـسو  هب  یلاع  تیریدم  اب  رگا  دشاب و  هتفرگن  تروص  نآ 
هب و  ددرگیم . دیدپان  نآ  هاگدید  قفا  زا  گرم  هک  دنکیم  ذوفن  تادوجوم  قامعا  هب  دـنارتسگیم و  دوجو  هصرع  رد  ار  دوخ  يردـق  هب 

تکرح یفنم  ياههطقن  دنکیمن و  كرد  دوخ  يارب  ار  یگرم  انف و  دنزیم ، وا  نامشچ  هب  تایح  هک  یکنیع  اب  هدنز  ناسنا  رگید  ترابع 
وا هجوت  دروم  دبا  لزا و  هک  ینعم  نیا  هب  هن   ) دوشیم ساسحا  دبا  ات  لزا  زا  ندـش  هدیـشک  لاح  رد  یبانط  وا  يارب  تکرح  دـنیبیمن و  ار 

یئوگ دنکیمن ، هدهاشم  ار  لاوز  انف و  ماجنا و  زاغآ و  دنیبیمن و  تکرح  دادـتما  رد  اهدوجو  اب  ار  اهمدـع  شزیمآ  هکلب  دریگیم ،) رارق 
دننام گرم  لماع  هنوگچیه  دنیبیمن و  نآ  رد  یفاکـش  للخ و  چیه  تسا و  هتفرگارف  ار  وا  دوجو  رـساترس  تایح  هک  یعقوم  هدنز  ناسنا 

یم ساسحا  تیدبا  رد  روهطوغ  ار  دوخ  يدبا و  ار  زیچ  همه  دزاسیمن ، لتخم  ارنآ  تایح  زا  يدیمون  يرامیب و 
ددـعتم دراوم  رد  هغالبلاجـهن  نیمه  رد  اصوصخم ، و  تسا ) قح  گرم  اعطق ، و   ) قح توملا  نا  یمالـسا و  عبانم  یـضعب  رد  هکنیا  دـنک .

، دوشیم هدز  یناسنا  نامشچب  تایح  روبزم  تیـصاخ  هک  تسا  یتلفغ  يهدرپ  نتـشادرب  يارب  تسا . یمتح  گرم  هکنیا  هب  دوشیم  دیکات 
. دـشاب هتخانـشان  یـسک  يارب  یکدوـک  لـحارم  نیتـسخن  زا  روـبع  زا  سپ  هـک  تـسین  يزیچ  گرم  اریز  لـهج ، نتخاـس  عـفترم  يارب  هـن 

دیامرفیم دزشوگ  ار  ناسنا  تایح  يهدننکیشالتم  بئاصم  هدنبوک و  ثداوح  نامایب  موجه  يدعب  تالمج  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
رگا دروآیم . نتخات  یمدآ  دوجو  میلقا  رب  رگید  يراوگان  دنچ  ای  کی  لابند  هب  يراوگان  دـنچ  یهاگ  يرگید و  زا  سپ  یکی  یهاگ  هک 

، دریگیم طاسبنا  یتاظحل  يهدامآ  ناسنا  ات  دوشیم ، هدـید  ثداوح  مکارتم  ياهربا  نایم  گنر  یبآ  نامـسآ  زا  نشور  یئاضف  یهاـگ  مه 
نورد ياضف  نیا  هکنیا  هب  یئانتعایب  یلایخیب و  لامک  اب  نامارخ  نامارخ  یمدآ  نورد  ياضف  زا  ياهشوگ  زا  رگید  يهریت  اـی  هایـس  يربا 

دراذگیم یمدآ  نورد  يهصرع  هب  مدـق  دـیاب ) نینچ  يرآ  ، ) الماک دـسریمارف . تسا ، هدرکن  ادـیپ  یتغارف  یبلق  ياهربا  تارثات  زا  زونه 
هتخود رد  هب  مشچ  شراظتنا  هب  اهلاس  هدومن و  توعد  ار  نامهم  نآ  وزرآ  انمت و  شهاوخ و  نارازه  اب  اونیب  ناسنا  نیا  یئوگ : هک 

رد هناخ  دیابن  ای  نتفات  دیابن  ور  ثداوح  بالیس  ای ز  دیوگیم  يزیربت  بئاص  هک  تسا  هنوگنامه  ینعی  تسا ، نینچ  هک  لاح  تسا . هدوب 
ضرف اب  ار  ناسنا  هک  مینک  داهنـشیپ  یناـسنا  مولع  ناصـصختم  هب  دـیئایب  سپ  یبالیـس ! هچ  یثداوح و  هچ  مهنآ  نتخاـس  ناـکما  يارحص 
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دروم دـشابیم  وا  تاـیح  یتاذ  مزاول  زا  ناـنآ ،) تهارک  دروم  هچ  دـشاب و  ناـنآ  لـیامت  دروم  هچ   ) محازم ياهدادـیور  ثداوح و  هکنیا 
ياههشیدـنا تایبرجت و  تادـهاشم و  ینعی  دـندیزرو ، عاـنتما  یـضرف  نینچ  زا  مولع  نیا  رگا  و  دـنهدب . رارق  ریـسفت  لـیلحت و  تخاـنش و 

، تساوخ دروم  تایح  هکنیا  يارب  دـننک : هیـصوت  هدـئاق  نیا  زا  هدافتـسا  هب  ار  اـهناسنا  دـنناوتیم  دـنتفریذپن ، ار  روبزم  ضرف  ناصـصختم ،
بآ هک  تسا  ناسنا  نیا  یئوگ : هک  دوش  یقلت  تیمهااب  يردق  هب  دیاب  نتـسیز  يارب  وپاکت  هک  میریذپب  دیاب  دوشن ، یعقاو  تایح  شوپور 

. دهدب روبع  هدننکلتخم  داوم  هب  ندش  هدولآ  نودـب  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  ناسنا  نیمه  زین  دـنکیم ، جارختـسا  نآ  عبنم  زا  ار  تایح  لالز 
شیپ تاـیدام  هداـم و  تاـملظ  رد  ار  دوـخ  هار  دروآیم و  رب  رـس  یکیراـت  لد  زا  هک  تـسا  دیـشروخ  ناـمه  نـیا  يرآ . یناـسنا ؛ تاـیح 

هک هچنآ  ره  زا  دوشن  هدیشوپ  یناویح  ياههتساوخ  ياهربا  اب  تیدبا  هب  دوخ  هار  رس  رد  تایح  دیشروخ  نیا  رگا  دریگیم ،
درذگب هک  هچ  ره  زا  دریگب  ضرف  رتشیب  یبوبر ) ماقم   ) دوخ یلصا  عبنم  زا  دیشروخ  نیا  هک  هزادنا  ره  دزاسیم و  نشور  ار  نآ  درذگیم 

، اهیلا دلخا  اهرثآ و  و  اهل ، ناد  نمل  اهرکنت  متیار  دقف  دـنکیم . بسک  رتشیب  ار  تایح  تیـصاخ  دـیامن . رارقرب  طابترا  نآ  اب  هک  هچ  ره  و 
امـش و   ) همادـنلا الا  مهتبقعا  وا  هملظلا ، الا  مهل  ترون  وا  کنـضلا ، الا  مهتلحا  وا  بغـسلا ، الا  مهتدوز  له  دـبالا و  قارفل  اهنع  اونعظ  نیح 
نانآ هک  ماگنهنآ  رد  دیاهدید  دیامن  نآ  رب  ینادواج  هیکت  درادب و  مدـقم  ارنآ  دوش و  کیدزن  نآ  هب  هک  یـسک  اب  ار  ایند  نیا  يراگزاسان 
رگید یتیعقوم  رد  یگنت  رد  زج  ار  نانآ  ای  داد ، نانآ  هب  یگنـسرگ  زج  ياهشوت  ایند  نیا  ایآ  دندرک ، چوک  يدبا  یئادـج  يارب  ایند  نیا  زا 
همهنآ اب  ایند  نیا  هنوگچ  داد ). ياهجیتن  ناشرما  تبقاع  رد  ینامیـشپ  زج  ای  دروآ ، دوجوب  یئانـشور  یکیرات و  زج  نانآ  يارب  ای  داد ، رارق 
تـشز ایند  هک  تسین  نآ  ریـسفت  دروم  تالمج  يانعم  دـهدیم . ناشن  ناسنا  هب  راگزاسان  تشز و  ياهرهچ  شبولطم  تازایتما  اهیئابیز و 

زا یگدـنز  روانهپ  طاسب  مه  دـیاش  دـندشیم و  نادرگیور  نآ  زا  مدرم  یعیبط  روطب  دوب ، نینچ  رگا  اریز  راگزاسان ، كانتـشحو و  تسا و 
دوخ يارب  ایند  مینیبیم  هک  هنوگنامه  هکلب  دشیم ، هدیچرب  نیمز  يور 

هیضق یلو  يدج . تسا  یبولطم  دشابن ، لتخم  گنهرف  تینما و  يداصتقا و  رظن  زا  رگا  ایند  نیا  رد  یگدنز  دراد و  یناوارف  ياهینتساوخ 
زغم و رد  اهناسنا  هک  یئاهدادعتـسا  داعبا و  یعیبط  قوف  تمظع  هب  هجوت  اـب  هکلب  تسین ، اـهیگداس  نیا  هب  اـیند  نیا  اـب  شطاـبترا  ناـسنا و 

دودحم ندرک و  تسپ  يویند ، تازایتما  اهینتساوخ و  اهیئابیز و  يهلیسو  هب  اهنآ  ندناسر  تیلعف  هب  ندومن و  عابـشا  دنراد ، حور  ناور و 
ناهج هکنیا   ) هک میریگب  رظن  رد  دـیاب  ار  لصا  نیا  امتح  بلطم  نیا  حیـضوت  يارب  دراد . دوجو  اـهناسنا  رد  هک  تسا  تمظع  نآ  نتخاـس 

اهیئابیز و هک  تسا  یمدآ  یحور  تیوه  یناور و  ناـمزاس  يزغم و  ناـمتخاس  نیا  تسا ) نینچ  ناـسنا  هک  تسنیا  يارب  دـیامنیم  نینچ 
لد زا  شوخ  نآ  ار  یشوخ  ره  تسا  لد  سکع  نیبگنا  ریش و  فطل  يولوم : لوق  هب  و  دیامنیم ، حرطم  يو  يارب  ار  ایند  بولطم  تازایتما 

ءازجا و رگید  شراوگ و  هاگتسد  هقئاذ و  تیـصوصخ  تهج  هب  یمدآ  دوجو  رد  لسع  ریـش و  نیعم  صاوخ  معط و  هچنانچ  تسا  لصاح 
لولعم ایند ، بولطمان  روما  اهیتشز و  نینچمه  ایند و  بولطم  تازایتما  اهیئابیز و  صاـخ  ياـههولج  نینچمه  تسا ، وا  ینامـسج  طـباور 

زایتما اههولج و  نآ  همه  اهنآ ، رد  ینوگرگد  نیرتمک  اب  هکیروط  هب  تسا ، یناسنا  حور  ناور و  زغم و  تایح و  یگنوگچ 
وت قشع  رد  شتآ  داب و  بآ و  نوچ  میدینـش  دوخ  ناج  زا  تلامج  يهزاوآ  دـییامرف - تقد  دریذـپیم . رییغت  اـهبولطمان  اـهیتشز و  تا و 

تسا یسورع  هچ  هک - دیئامرف  هجوت  زین  و  يولوم )  ) میدیرب اههچ  رگنب  رب  ام  ناجب  یتسد  دندیرب  اهتـسد  رگ  فسوی  لامج  ردنا  میدیود 
، تسا نینچ  ناـسنا  نوچ   ) هک ینعم  نیا  و  يولوم )  ) اداـب راـگنرپ  رت و  ناـسورع  ون  تسد  ود  وـچ  شیور  سکع  ناـهج ز  هک  ناـهج  رد 

هیراج نیناوق  یتسه و  تیعقاو  هکنانچ  دزاسیمن ، یفتنم  ارنآ  دـنکیمن و  راکنا  ار  ایند  تازایتما  اهییابیز و  تیعقاو  دـنامیم ) نینچ  ناـهج 
حرطم لـصا  نیا  هک  ار  هچنآ  هکلب  دـیامنیم . تیبـثت  یئارگعقاو  لاـمک  اـب  ارنآ  هکلب  دزاـسیمن ، یفتنم  دوـشیمن و  رکنم  اـهنت  هن  ار  نآ  رد 

ساوح و زا  ار  دوخ  صاخ  یگنوگچ  نیعت و  ایند  بولطمان  روما  اهیتشز و  بولطم و  تازاـیتما  اـهیئابیز و  يهمه  هک  تسنیا  دـنکیم ،
، اهدادعتسا اهورین و  نیا  رد  رییغت  نیرتکچوک  میدش  رکذتم  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه  دباییمرد و  یناسنا  ياهرثات  ریثات و  اهدادعتـسا و 
هک یتیب  زا  سپ  يولوم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  ددرگیم . ناسنا  اـب  طاـبترا  رد  اـیند  روما  صاـخ  یگنوگچ  نیعت و  ینوگرگد  بجوم 
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زا شوخ  نآ  ار  یشوخ  ره  تسا  لد  سکع  نیبگنا  ریش و  فطل  دیوگیم : میتفگ ، هتشذگ  رد 
لد دوب  سپ  دـیوگیم : دـباییمرد . ار  لسع  ریـش و  زا  نیعم  یتیـصاخ  هک  تسا  یمدآ  ینورد  هاگتـسد  عضو  نیا  ینعی  تسا  لصاح  لد 
هک تسا  دوجوم  نآ  تیعقوم  زا  رت  تمظعاـب  فدـه  ضرغ و  هک  تسا  ملـسم  ضرغ و  ار  لد  دوب  یک  لد  يهیاـس  ضرع  ملاـع  رهوج و 

ياهیاس تلاح  رقحم و  ناسنا  ربارب  رد  شتازایتما  یئابیز و  همهنآ  اب  ایند  نوچ  و  تسا . هدومن  یقلت  فده  ضرغ و  دوخ  يارب  ار  یتقیقح 
تالمج يانعم  میداد ، حیـضوت  هک  لصا  نیا  هب  رظن  اب  دریگب . رارق  تسا  اهنآ  زا  رت  تمظعاب  یلیخ  هک  ناسنا  فده  دـناوتیمن  اذـل  دراد 

، دـیامن یقلت  دوخ  یگدـنز  يارب  ـالعا  فدـه  ار  نآ  درگنب و  تبحم  قشع و  تلاـح  اـب  اـیند  نیا  هب  هک  سک  ره  هک  تسنیا  ریـسفت  دروم 
تـسپ ایند  دـشاب ، هدـشن  دوبان  یلک  هب  شیهاگآ  و  دزابب ، ایند  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  یتقو  دراد  هک  اهتمظع  همهنآ  اب  ناسنا  هک  تسا  یعطق 

تـسدب شـشوک  شالت و  نارازه  اب  ار  ایند  رهوگ  نیرتاهبنارگ  هکنیا  دـننام  تسرد  داد ، دـهاوخ  ناشن  وا  هب  ار  هرهچ  نیرت  تشز  نیرت و 
ناسنا کی  هک  ماگنه  نآ  رد  یلو  تسین ، يدب  زیچ  اتاذ ، بآ  ناویل  هچرگا  دیهدب ! تسد  زا  ناویل  کی  ربارب  رد  ار  نآ  سپـس  دـیروایب و 

وا ف يارب  ناویل  نآ  دمآ  دوخ  هب  یتسم  زا  هک  یتقو  دهدب ، رارق  هلماعم  دروم  ایند  رهوگ  نیرتاهبنارگ  اب  ارنآ  سوه  يوه و  تسم 
یلع اهیف  نکی  مل  اهمهتی و  نمل  رادلا  تسئبف  نوصرحت !؟ اهیلع  ما  نوئمطت ، اهیلا  ما  نورثوت  هذـهفا  دوب . دـهاوخ  تشز  تسپ و  هداعلاقو 

، دیزرویم صرح  ایند  نیا  هب  ایآ  دییامنیم ، نانیمطا  ایند  نیا  هب  ای  يونعم ) دشر  لامک و  رب   ) دـیرادیم مدـقم  ار  ایند  نیا  ایآ  . ) اهنم لجو 
دیزاسب مهتم  ارنآ  دینکن و  هیکت  ایندب  تسا  نینچ  هک  لاح  دشابن ). رذحرب  نآ  زا  دزاسن و  مهتم  ارنآ  هکیسک  يارب  تسیدب  يارس  ایند  نیا 

ینیبـشوخ و  ) لـجو یلع  اـهنم  نـک  و  ارــش ، نـظ  هزجعم و  ماـیالاب  کـنظ  نـسح  دیــشاب و  رذــحرب  نآ  هدــنبوک  ثداوـح  زا  هراوـمه  و 
طایتحا رذـح و  يانبم  رب  شاب و  نامگدـب  نیبدـب و  راگزور ) يهرابرد  هراومه   ) و تست ، یناوتان  زا  راگزور  يهراـبرد  وت  یناـمگشوخ 

دشاب و هتشاد  ار  مزال  عالطا  راگزور  تانایرج  تایعقاو و  زا  دروایب و  تسدب  ار  دوخ  یقیقح  یئاناوت  یمدآ  تیصخش  رگا  نک ). تکرح 
صرح و اهنت  هن  درادیمن و  مدقم  تیـصخش  يالاو  ياهفده  هب  ارنآ  اهنت  هن  دـیامن ، یبایزرا  شیوخ  تیـصخش  اب  طابترا  رد  ار  اهنآ  همه 

فـصن زا  شیب  هک  تسین  نینچ  ایآ  دـنکیم . یگدـنز  راگزور  زا  رذـح  طایتحا و  تلاح  اـب  هراومه  هکلب  دـنکیم  كرت  ار  اـیند  هب  عمط 
لب دیآیم ؟ دورف  دشاب  هتشاد  اهنآ  يهراب  رد  هک  ياهبساحم  نودب  ناسنا  يارب  ایند  يهدنبوک  ثداوح 

ثداوح زا  کی  چیه  الـصا  هک  تسا  نآ  رب  هدـیقع  يرـشب ، یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  عونتم  داعبا  هب  هجوت  اب  ار  نارکفتم  زا  یـضعب  هک 
یکی دوبن  هناـمز و  درآرب  شقن  رازه  اریز - تسین ، ینیبشیپ  لـباق  تاـهج  همه  زا  هدـنیآ  رد  یعمجهتـسد  یگدـنز  نووـش  یمدآ و  رمع 

طایتحا هبـساحم و  تسا ، تردق  تسم  یمدآ  هک  یعقوم  رد  اصوصخم  هک  دوجوم  عضو  هب  رورغ  یهاگ  تسا  ام  روصت  هنییآ  رد  هکنانچ 
يدحتی مالـسالا  باتک  رد  دنکیم . یئوگ  نایذه  هب  راداو  ار  هلاس ! داتفه  تصـش و  کلفط  هک  دریگیم  وا  تسد  زا  نانچ  ار  ندوب  رذحرب 
ماهتفرگ شیپ  رد  هک  ار  یهار  نم  : ) تـسا هـتفگ  شیاهینارنخـس  زا  یکی  رد  وا  هـک  تـسا  هدرک  لـقن  نـینچ  رلتیه  فـلودآ  زا  ص 128 
هبـساحم ثداوح  هراومه  هک  تسا  ملـسم  لصا  کی  مه  نیا  و  تسا ) هدش  ردـقم  نم  يارب  شیپ  زا  يزوریپ  هبلغ و  هک  منئمطم  موریم و 

اب هک  یناـسک  میئوگب : میهاوخیمن  هتبلا  درادیمنرب . تلفغ  شلاـب  زا  رـس  یناگدـنز  رد  هک  دـنکیم  لاـمیاپ  ار  مدرم  زا  هورگ  نآ  هدـشن 
دیابن ای  نتفات  دیابن  ور  ثداوح  بالیس  ای ز  يزیربت : بئاص  لوق  هب  اریز  دریگیمن ، ار  ناشغارس  هدنبوک  ثداوح  دننکیم  یگدنز  یهاگآ 

لاـمیاپ ار  یتـسم  تلفغ و  رد  هتفرورف  مدرم  طـقف  هدـشن  هبـساحم  ثداوح  میئوگب : میهاوـخیم  هکلب  نتخاـس  ناـکما  يارحـص  رد  هناـخ 
ننکیم

هبـساحم ثداوح  ناوتیم  و  دـنراد . مدرم  هنوگنآ  عضو  زا  ریغ  یعـضو  رادـیب  هاگآ و  مدرم  اما  و  دـنزاسیم ، لتخم  ار  ارناـنآ  تاـیح  د و 
تردـق ملع و  ندوـب  اراد  تهج  هب  - 1 هلمج : نآ  زا  دومن ، میـسقت  فلتخم  یئاـههورگ  هب  مدرم  هنوگنیا  اـب  هطبار  رد  ار  هدـنبوک  هدـشن و 

هزرابم و زا  یناوتاـن  تروص  رد  - 2 دنیامنیم . يریگولج  اههبرـض  ریثات  یگدننکـش و  زا  يدایز  دودـح  ات  یحور ، تمظع  تیـصخش و 
يزغم یناور و  شیوشت  بارطضا و  بجوم  هک  یتفگش  نآ  رد  دنراد ، عالطا  اهنآ  زا  يدودح  ات  هک  تهج  نادب  ثداوح ، نآ  رب  يزوریپ 
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عفترم بجعت  لـماوع ، لـلع و  هب  ملع  لوـصح  عـقوم  رد  . ) باـجعالا عـفتری  بابـسالاب  مـلعلا  دـنع  نوناـق : رباـنب  اریز  دوریمنورف ، دـشاب 
میظنت هدـنیآ و  ياهدادـیور  هیجوت  ریـسفت و  رد  هک  دروآیم  تایعقاو  زا  یمایپ  رادـیب  هاـگآ و  ناـسنا  يارب  ياهثداـح  ره  - 3 ددرگیم ).

نیذـلاب اهیف  اوظعتا  و  اهنع ، نونعاظ  اهوکرات و  مکناب  نوملعت - متنا  و  اوملعاف - دراد . دوخ  اب  هدـنزومآ  یـسرد  نتـشیوخ ، اـب  اـهنآ  هطبار 
و نانجا ، حیفـصلا  نم  مهل  لعج  و  انافیـض ، نوعدی  الف  ثادجالا  اولزنا  و  انابکر ، نوعدـی  الف  مهروبق  یلا  اولمح  هوقانم ) دـشا  نم  : ) اولاق

دنم نولابی  و ال  امیض ، نوعنمی  و ال  ایعاد ، نوبیجی  هریج ال  مهف  ناریج ، تافرلا  نم  نافکا و  بارتلا  نم 
نانآ یگدنز ) تبقاع   ) زا دیریگب  دنپ  دومن و  دیهاوخ  چوک  نآ  زا  درک و  دیهاوخ  اهر  ار  ایند  نیا  هک  دینادیم - امـش  و  دینادب - سپ  . ) هب

اهربـق هب  دـنوش و  توـعد  يراوـس  تلاـح  رد  هکنیا  نودـب  دـندش  هدرب  دوـخ  ياـهروگ  هب  ناـنآ  اـم ) زا  رتدـنمورین  تسیک  : ) دـنتفگ هـک 
هتخاس ناگیاسمه  هدیـسوپ ، ياهدسج  زا  اهنفک و  كاخ  زا  اهربق و  نیمز  زا  نانآ ، يارب  دنوش و  هدـناوخ  نامهم  هکنیا  نودـب  دـندمآورف 

ياهدننکهلان هب  یهجوت  دـیامنن و  رود  دوخ  زا  ار  يدـعت  زواجت و  چـیه  دـنیوگن و  خـساپ  ار  ياهدـننکتوعد  چـیه  هک  یناگیاسمه  دـش ،
مدرم هک  هنوگناـمه  دـننکیم  یقلت  هاـگآان  تعیبـط  نیناوق  راـبجا  هب  توعد و  نودـب  ار  گرم  رفـس  یلومعم ، مدرم  هک  اـغیرد  دـنرادن ).

زا جورخ  روطنیمه  دنراگنایم ، تعیبط  نیناوق  رابجا  هب  دنتـسم  ار  ایند  نیا  هب  مشچ  ندوشگ  یمدآ و  رذب  هاگیاج  نیلوا  هب  دورو  یلومعم 
تـسین نانچ  هتبلا  دنکیم ! یقلت  تسا  تعیبط  لماوع  زا  یلومعم  هک  هاگآان  نایرج  کی  زین  ار  تیدبا  هناتـسآ  هب  دورو  یگدنز و  هزاورد 
یئانعم چـیه  هک  دـننادب  یعیبط  نایرج  کی  ار  نآ  لاوحا  يهمه  رد  دنـشابن و  گرم  دای  هب  یتروص  چـیه  هب  مه  یلومعم  مدرم  نامه  هک 

لابندب هک  گرم  یشوماخ  تایح و  غورف   ) يزیگناتفگش تیمها و  نیاب  ياهدیدپ  لدتعم  زغم  تسا  لاحم  اریز  درادن ،
یقلت ینعمیب  دراد  هک  یطئارـش  لاوحا و  همه  رد  ددرگیم ، یگدـنز  رد  یـساسا  رایـسب  ياـهیریگتهج  بجوم  دوـخ  هک  ار  دـسریم ) نآ 

رد رکفتم  ياهزغم  اصوصخم  اهناسنا ، نورد  هک  میدرک  هدهاشم  هتشذگ  ياههبطخ  ریـسفت  حرـش و  رد  گرم  هب  طوبرم  ثحابم  رد  دنک .
يرشب ساسحا  اب  نارکفتم  رگا  تفگ : تارج  هب  ناوتیم  و  تسا . هداد  ناشن  دوخ  زا  نافوط  شروش و  هچ  گرم ، زیمآرارسا  يهفایق  ربارب 

هدننکهریخ نایرج  دروم  جـنپ  نآ  زا  یکی  اعطق  دـناهتفگ ، دوخ  ینورد  نافوط  شروش و  يهجیتن  رد  ار  نانخـس  نیرتباذـج  دروم  جـنپ  رد 
ندوب رادینعم  هب  فارتعا  هک  نتفگ  کیبل  ار  قح  توعد  ینعی  گرم  هک  قطنم  نیا  لاحنیا  اب  تسا . گرم  زیگناتهب  یـشوماخ  تایح و 

خرچ و راگزور و  دـننادیم - هک  تسا  رادـیبو  هاگآ  ياهناسنا  صوصخم  طقف  تسا ، توم  تایح و  کـلام  توعد  تباـجا  گرم و  رفس 
انیلا مث  توملا  هقئاذ  سفن  لک  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  ینایدابق ) ورـسخ  رـصان   ) یتسادرف ار  رهد  زارد  زور  نیا  هنرگ  یتسیزاـب  رـسبرس  مجنا 

نـیرتیمتح و نیرتیمـسر و  درک ). دـیهاوخ  تشگزاـب  اـم  يوـسب  سپـس  دیـشچ و  دـنهاوخ  ار  گرم  تبرــش  سوـفن  يهـمه   ) اوـعجرت
يور  ) یناراـب رگا   ) اوطنقی مل  اوطحق  نا  اوحرفی و  مل  اودـیج  نا  تسا . هدـمآ  لـمع  هب  یتـسه  يهصرع  رد  هک  تسا  یتوعد  نیرتینوناـق 

دسج ناشربق و 
رد هک  هچنآ  زا  زگره  ناگدـیمرآ  كاخرد  نآ  دـنرادن ). يدـیمون  درواـیب  يور  ناـنآ  هب  یلاسکـشخ  رگا  دـندرگن و  داـش  دراـبب ، ناـش )

نازخ هن  دیامنیم و  باداش  مرخ و  شوخ و  ار  نانآ  يراهب  ياهمیـسن  توارط و  یئابیز و  هن  دندرگیمن . رثاتم  درذگیم  تعیبط  يهصرع 
روراب نیحایر و  اهلبنـس و  ندیـشکرس  راظتنا  رد  هک  دوب  يراـگزور  دربیمورف . هودـنا  رد  ار  ناـنآ  دزاـسیم ، هدرـسفا  ار  نیمز  هک  زیرگرب 

يهعطق ندید  اب  و  دندنادرگیم ، اضف  قافآ  رد  ار  دوخ  نامـشچ  ناشعرازم ، ندش  باریـس  يارب  دندرکیم و  يرامـشهیناث  ناتخرد  ندش 
دـیآیم و يربا  هک  دـندوب  نادـنخ  داش و  درکیم  تکرح  ناـنآ  ياـضف  زا  ریغ  یئاـضف  زا  ریغ  یئاـضف  رد  هچ  رگا  قفا  نیرترود  رد  يربا 
زا راـمد  یلاسکـشخ  رگا  هک  هنوگناـمه  درادـن ، ناـنآ  لاـح  رد  يریثاـت  دوش  باریـس  ناراـب  زا  نیمز  يور  رگا  نوـنکا  دروآیم . یناراـب 

شنانکاس یتسین  راید  دراد  یملاس  ياوه  شوخ  تشاد . دـهاوخن  نانآ  لاـح  رد  يریثاـت  نیرتمک  دروآرد  نانیـشننیمز  نیمز و  راـگزور 
، دوشیم بآ  اجیردت  دنیشنیم و  ناگتفر  كاخ  نآ  همه  ياهروگ  يور  رب  مارآ  مارآ  فرب  دیفـس  ياههناد  دناهدیباوخ  نهریپ  اتکی  هلمج 

دنرادن يربخ  ناشیدام  دبلاک  هیپ  گر و  ناوختسا و  تشوگ و  یجیردت  ندیسوپ  زا  هک  هنوگنامه  دنرادن ، نآ  زا  یعالطا  نانآ  و 
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تتام دـق  ءالهج  مهناغـضا و  تبهذ  دـق  ءاملح  نوبراقتی ، نوبیرق ال  و  نوروازتی ، ـال  نونادـتم  داـعبا ، مه  هریبج و  و  داـحآ ، مه  عیمج و  . 
مه اب  يرادـید  یلو  دـنامه  هب  کـیدزن  مه ، زا  رود  یناـگیاسمه  اـهنت ، یلو  دـنمه  اـب   ) مهعفد یجری  ـال  مهعجف و  یـشخی  ـال  مهداـقحا ،

، تسا هدرم  ناشیاهتوادع  هک  یئاهنادان  لئاز و  ناشیاههنیک  هک  دنتـسه  ینارابدرب  دنرادن ، مه  اب  یـسنا  دناهدیباوخ ، مه  يولهپ  دـننکیمن ،
اب اهداضت  اهعونت و  همه  نتشاد  اب  رـشب  هک  تسا  مزال  ندمآ  نیئاپ  بجو  دنچ  اغیرد ، ناشعافد ). هب  يدیما  تسین و  ناشتبیـصم  زا  یـسرت 

يالاو ماقم  هب  یحور  لماکت  تیـصخش و  يالتعا  نتفر و  الاب  اب  رـشب  دارفا  شاـکیا ، شاـکیا ، دـنوش . عمج  ادـص  رـس و  نودـب  رگیدـمه 
رگیدکی اب  ناشتفلاخم  هک  هریت  كاخ  هب  ندـش  ریزارـس  ندـمآ و  نیئاپ  اب  هن  دندیـسریم ، رگیدـکی  اب  تفلا  سنا و  شمارآ و  تدـحو و 

. تسا هدـنامن  فـالتخا  يارب  ياهزیگنا  هلیـسو و  ورین و  هک  تهجنادـب  هکلب  دـندرک  كرد  ار  رگیدـمه  هک  تهجنادـب  هـن  ددرگیم  یفتنم 
يارب ياهرجنح  بل و  نابز و  نیمز  ریز  تارـشح  نوچ  هکلب  تسنآ ، زا  عنام  مرـش  ایح و  هک  تهجنادـب  هن  دـنهدیمن  رگیدـکی  هب  مانـشد 

يارب هکلب  دناهدروآ ، یناسنا  تایح  هب  نامیا  هک  تهجنآ  زا  هن  دنشکیمن ، مه  يو  رب  ریشمش  تسا . هتشاذگن  یقاب  نانآ 
ماقم هب  ماگ  ندـش و  عمج  مه  رود  برخم و  ياهداضت  نتـشاذگ  رانک  هک  ینامز  رگید : یترابع  اب  تسا . هدـنامن  یئوزاـب  تسد و  هکنآ 
كاخ ریز  رد  هک  نونکا  تشادن ، یتسین ! وت  سپ  زج  ینامرآ  متـسه ، نم  هناهب  هب  تشاد  ترورـض  رـشب  دارفا  يارب  نداهن  تدحو  يالاو 
يزیچ نانآ  هدیـسوپ  داسجا  زا  مه  هب  هتخیمآ  ناوختـسا  دنچ  زج  اهمتـسه  نم  نآ  زا  دـهدیمن ، هجیتن  ار  یتسین  وت  سپ  متـسه  نم  ياوعد 

اهنع اونعظ  دق  هارع ، هافح  اهوقراف  امک  اهوواجف  هملظ ، رونلاب  و  هبرغ ، لهالاب  و  اقیض ، هعسلاب  انطب و  ضرالا  رهظب  اولدبتـسا  تسا . هدنامن 
ار نیمز  تشپ   ) نیلعاف انک  انا  انیلع  ادعو  هدیعن  قلخ  لوا  انادب  امک  : ) یلاعت هناحبـس و  لاق  امک  هیقابلا  رادلا  همئادلا و  هایحلا  یلا  مهلامعاب 

نیا زا  هک  هنوگنامه  دنتفرگ ، رون  ياج  هب  ار  تملظ  و  ناشیوخ ، اب  سنا  ياج  هب  ار  تبرغ  و  تعـسو ، ياج  هب  ار  یگنت  و  نیمز ، مکـش  هب 
رادیاپ يارـس  يدبا و  تایح  هب  ایند  نیا  زا  دوخ  لامعا  هارمه  هب  یئاهنایرع . یناگنهرباپ و  دـندوب ، هدـمآ  ایند  نیا  هب  دـندرک  تقرافم  ایند 

هک تسیاهدعو  مینادرگیمرب ، ارنآ  میدرک  زاغآ  ار  تقلخ  هک  هنوگنامه  : ) تسا هدومرف  یلاعت  هناحبـس و  دنوادخ  هکنانچ  دـندرک ، چوک 
هک دنتفر  ایند  زا  هنوگنامه  درک ). میهاوخ  ار  راک  نیا  اعطق  ام  میاهداد و  ام 

، يرآ دندرب . تیدبا  يارـس  هب  دوخ  اب  دـنتخودنا و  یناف  يایند  نیا  رد  ار  یلامعا  نتفر  تقو  هک  توافت  نیا  اب  طقف  دـندوب ، هدـمآ  ایند  هب 
هزاجا نودب  اهـشفک  دوخ  ای  تخادنا و  دهاوخ  رود  هب  اراهنآ  اهاپ  دوخ  ای  دـنرواینرد ، ياپ  زا  ار  اهـشفک  نتفر  تقو  رگا  ناگدزیمدآ  نیا 

دوشیم و یـشالتم  دیـشکیم ، ار  اهنآ  تساوخیم  هک  اج  ره  هب  دیمارآیم و  اهنآ  يوت  رد  هزمغ  زان و  لامک  اب  یتدم  هک  یئاهاپ  زا  نتفرگ 
تیـصخش نداد  ناـشن  يارب  هداد !! یقرت  ندـب  ظـفح  يارب  ياهلیـسو  ناوـنع  زا  یهاـگ  هک  ار  یئاهـسابل  ناسنیدـب ، دـنکیم . هنهرب  ار  اـهاپ 

نیا رد  دروآیم . دایب  تسا  هدوب  روع  هنهرب و  هک  ایند  نیاب  ار  نانآ  دورو  تعاـس  دوشیم و  هدـنک  ناـنآ  ندـب  زا  کـیاکی  دندیـشوپیم ،
تیصخش يدرف و  تیوه  دندرک و  هطاحا  يزور  دنچ  ار  اهنت  رفاسم  نیا  عامتجا  تئیه  ناونعب  ینامدرم  هنوگچ  هک  دیـشیدنیب  یتخل  دروم 

عامتجا دارفا  يور  هب  ار  وا  نم )  ) درگ تسا  عامتجا  اب  تلاصا  دیوگیم : هک  ملع  مانب  ییاههناسفا  اب  دنتفرگ و  شتسد  زا  ار  يو  یصاصتخا 
لاثما هک  عامتجا  تلاصا  يانعم  تسنیا  هک  دـندز  دایرف  سپـس  دـندیلام و  وا  تیوهیب  تیدوجوم  هب  عامتجا  زا  ییوب  گنر و  دندیـشاپ و 

هک خ یتیصخش  تیوه و  اب  ار  درف  نآ ، تلاصا  عامتجا و  میدقت  رد  يرگ  طارفا  دنیوگیم : میاکرود 
مان دندروآرد و  اهددع  رفص ، اهنولیم  زا  رطاخ  نانیمطا  لامک  اب  دندروآ و  نییاپ  رفص  دح  ات  دوب ، هدومرف  تیانع  واب  یتسه  هصرع  رد  اد 

تـسدب لد  رطاخب  دـییایب  عاـمتجا ، مدرم  يا  هک  دـندز  داـیرف  هاـگآ  نادـنمدرخ  شیدـنادازآ و  نارکفتم  هچ  ره  دـنداهن !! عاـمتجا  ار  نآ 
دشاب هک  مه  یمک  رادقم  ولو  نارامیب  نآ  درد  زا  اجنآ  رد  و  اهناتـسرامیب . هب  دیربب  فیرـشت  یتاظحل  هدش  هک  مه  میاکرود  لاثما  ندروآ 

دیئامرفب و فطل  دیاهتخاس  ار  نارامیب  نآ  درف  درف  امـش  نوچ  ینعی  دـیاهتخاس !! ار  نانآ  هک  دـیدوب  عامتجا  مدرم  امـش  نیا  اریز  دـیهاکب ،
اب هک  دیئامرف  رومام  ار  عامتجا  مدرم  زا  رفن  دـنچ  لقادـح  دـنوش و  هریت  كاخ  ریز  یهار  اهنت  مسیلآ  دـیویدنا  زا  يوریپ  هب  نانآ  دـیراذگن 

!! دنمارایب یعمج  لاح  رد  دننکن و  اهر  اهنت  ار  دوخ  هدش  هتخاس  اجنآ  رد  دنربب و  فیرشت  كاخ  ریز  درف ، نآ 
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توملاکلم هرابرد  هبطخ 111-

هحفص 297] ]
تـسیاهبطخ زا  يرادـقم  هبطخ  نیا  دـیوگیم : هبطخ  نیا  حرـش  رد  ینارحب  مثیمنبا  مالـسلاهیلع ) لـیئارزع   ) توملاکـلم يهراـبرد  یثـحب 

، دـسرب وا  فیـصوت  تقیقح  هب  دـناوتب  رـشب  هکنیا  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هیزنت  دـیحوت و  نوماریپ  ارنآ  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هک  ینـالوط 
یف اهضعب  حاورالا و  ضبقت  فیک  مالسلاهیلع : توملا  کلمل  لیق  تسا : هدمآ  نینچ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  تسا ، هدومرف 

يدـی نیب  ایندـلا  نا  مالـسلاهیلع : توملا  کـلم  لاـق  و  لاـق : ینبیجتف ؟ اـهوعدا  لاـقف : هدـحاو ؟ هعاـس  یف  قرـشملا  یف  اهـضعب  برغملا و 
توملاکـلم هب  . ) ءاـشی فـیک  هبلقی  مکدـحا  فـک  یف  مهردـلاک  يدـنع  ایندـلا  و  ءاـش ، اـم  اـهنم  لواـنتیف  مکدـحا  يدـی  نیب  هعـصقلاک 

رد یضعب  تسا و  برغم  رد  نانآ  زا  یضعب  هکیلاح  رد  يریگیم  نامز )  ) تعاس کی  رد  ار  اهناسنا  حاورا  هنوگچ  دش : هتفگ  مالـسلاهیلع 
مالـسلاهیلع توملاکلم  و  دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما  دـنکیم . تباـجا  ارم  اـهنآ  مناوخیم  ار  حاورا  نم  داد : خـساپ  توملا  کـلم  قرـشم ؟

دزن رد  ایند  و  درادـیمرب ، نآ ) تایوتحم   ) نآ زا  دـهاوخب  هنوگره  هک  اهامـش  زا  یکی  ربارب  رد  تسیاهساک  دـننام  نم  ربارب  رد  ایند  تفگ :
رد مهم  بلطم  ود  دنادرگیم ). ارنآ  دهاوخب  هنوگره  هک  تسا  امش  زا  یکی  تسد  رد  یمهرد  دننام  نم 

هدومن دنتـسم  لماع  هس  هب  ار  حور  ضبق  ینآرق  تایآ  مکی - بلطم  مینکیم : هراـشا  ود  نآ  هب  رـصتخم  روط  هب  هک  دراد  دوجو  هلاـسم  نیا 
لیئارزع  ) توملا کلم  - 2 دریگیم ). گرم  ماگنه  رد  ار  اهـسفن  دنوادخ   …  ) اهتوم نیح  سفنالا  یفوتی  هللا  لاعتم - دـنوادخ  - 1 تسا :

ای اهناج   ) ار امـش  تسا  هدـش  لکوم  امـش  رب  هک  توملاکلم  نانآ  هب  وگب   ) مکب لک  يذـلا و  توملا  کلم  مکاـفوتی  لـق  مالـسلاهیلع -)
هکئالم  ) هکئالملا مهافوتت  تسا - هدش  ریبعت  زین  نالوسر  هب  اهنآ  زا  تایآ  زا  یضعب  رد  هک  ناگتشرف  - 3 دریگیم ). ار ) امش  حاورا  اهسفن ،

هک یقیقح  لعاف  هب  رظن  اب  تایآ  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دـنریگیم ). ار  وا  ام  نالوسر   ) انلـسر هتفوت  یهلا - نالوسر  - 4 دریگیم ). ار  نانآ 
يهکئالم زا  روظنم  دنرادن و  رگیدکی  اب  یتفلاخم  دشابیم ، ناگتشرف  رگید  و  مالسلاهیلع ) لیئارزع   ) توملاکلم هک  یلئاسو  تسا و  ادخ 

نینموـملاریما زا  تیاور  دـشابیم . حاورا  ضبق  رما  رد  توملاکـلم  ناراـی  تسا  هدـمآ  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  زا  هک  هنوگناـمه  رگید ،
زع و هلوق  توملا و  کلم  مکافوتی  لق  هلوق : اهتوم و  نیح  سفنالا  یفوتی  هللا  یلاعت : هللا  لوق  نع  لئـس  هنا  تسا : هدـمآ  نینچ  مالـسلاهیلع 

هسفنل و م لعفلا  لعجی  هرمف  هکئالملا  مه  افوتت  یلاعت : هلوق  انلسر و  هتفوت  لج :
و هسفنب ، کلذ  یلوتی  نا  نم  مظعا  لجا و  یلاعت  كراـبت و  هللا  نا  مالـسلاهیلع : لاـقف  هکئـالملل ؟ هرم  و  لـسرلل ، هرم  توملا و  کـلمل  هر 

هللا مهیف : هللا  لاق  نیذـلا  مه  و  هقلخ ، نیب  هنیب و  هرفـس  الـسر و  هکئـالملا  نم  یفطـصاف  نوملعی . هرماـب  مهنـال  هلعف  هکئـالم  هلـسر و  لـعف 
تلوت هیصعملا  لها  نم  ناک  نم  و  همحرلا ، هکئالم  هحور  ضبق  تلوت  هعاطلا  لها  نم  ناک  نمف  سانلا  نم  السر و  هکئالملا  نم  یفطصی 
هنوتاـی اـم  لـک  و  هلعف ، مهلعف  هرما و  نع  نوردـصی  همقنلا  همحرلا و  هکئـالم  نم  ناوـعا  توـملا  کـلمل  و  هـمقنلا ، هکئـالم  هـحور  ضبق 

عنمی و یطعی و  ءاشی و  نم  دـی  یلع  سفنالا  یفوتی  هنال  هللا  لـعف  توملا  کـلم  لـعفف  توملا  کـلم  لـعف  مهلعف  ناـک  اذا  و  هیلا ، بوسنم 
ادخ هکنیا  رگم  ار  يزیچ  امـش  دیهاوخیمن  و   ) هللا ءاشی  نا  الا  نوءاشت  ام  و  لاق : امک  هلعف  هئانما  لعف  نا  ءاشی و  نم  دی  یلع  بقاعی  بیثی و 

عقوم رد  ار ) حاورا  ای  اهناج   ) ار اهـسفن  هک  تسا  ادخ  دیامرفیم : هک  دش  لاوس  يدنوادخ  مالک  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  .( ) دهاوخب
دنریگیم ار  وا  ام  نالوسر  تسا و  هدش  لکوم  امش  رب  هک  دریگیم  ار  امش  ياهناج )  ) توملاکلم نآ  وگب : دریگیم و  گرم  ندیـسر  ارف 

خساپ د ترضح  نآ  تسیچ )؟ حور  ضبق  لماع  رد  فالتخا  نیا  ( ؟ دنریگیم ار  نانآ  ناگتشرف  و 
نالوسر راک  دهدب و  ماجنا  میقتـسم  روط  هب  دوخ  ار  ناسنا  حور  ضبق  هک  تسا  نآ  زا  رت  تمظعاب  رتگرزب و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دا :
اهناسنا زا  نالوسر و  ناگتـشرف ، زا  لاعتم  دـنوادخ  سپ  دـننکیم ، لمع  ادـخ  روتـسد  هب  نانآ  اریز  تسا ، ادـخ  دوخ  راـک  شناگتـشرف ، و 

ار ینالوسر  مدرم  زا  ناگتـشرف و  زا  ادـخ  : ) دـیامرفیم دـنوادخ  هک  تسا ، نانآ  يهراـبرد  دـیزگرب و  شتاـقولخم  دوخ و  نیب  ار  یئارفس 
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لها زا  هک  یـسک  ره  و  دـنریگیم ، هدـهع  هب  تمحر  ناگتـشرف  ار  وا  حور  ضبق  دـشاب ، تعاط  لها  زا  هک  یـسک  ره  سپ  دـنیزگیمرب ).
رما زا  هک  تسا  باذع  تمحر و  ناگتشرف  زا  ینارای  توملاکلم  يارب  دنهدیم و  ماجنا  باذع  ناگتشرف  ار  وا  حور  ضبق  دشاب ، تیصعم 
نآ راک  هک  لاح  تسا و  توملاکلم  هب  بوسنم  دـنهدب  ماجنا  هچ  ره  تسا و  توملاکلم  راک  ناگتـشرف  نآ  راک  دـننکیم و  يوریپ  وا 

دهاوخیم هک  ره  تسد  اب  ار  اهسفن  هک  تسا  ادـخ  اریز  تسا ، ادـخ  راک  مه  توملاکلم  راـک  سپ  تسا ، توملاکـلم  راـک  ناگتـشرف 
راک دـیامنیم و  باقع  دـهدیم و  شاداپ  دـنکیم و  يریگولج  دـیامرفیم و  اـطع  دـهاوخب  هک  سک  ره  يهلیـسو  هب  هک  تسا  وا  دریگیم و 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  دهاوخیم ). ادخ  هک  ار  هچنآ  رگم  دیهاوخیمن  امـش  و  تسا : هدومرف  هکنانچ  تسا ، ادخ  راک  يدـنوادخ  يانما 
تالمج م رد 

، دیامنیم حور  ضبق  ار  یقولخم  تسا و  یقولخم  هک  توملاکلم  يهلیسوب  اهناسنا  حور  ضبق  ندوب  كرد  لباق  ریغ  زا  سپ  ریـسفت ، درو 
ار ادخ  دیهاوخیم  هنوگچ  دـیمهفب  ار  حور  ضبق  نایرج  دـیناوتیمن  امـش  هک  لاح  تسنیا : نآ  و  دـنوشیم . رکذـتم  ار  یمهم  رایـسب  يهجیتن 
مه نابش  زغم  دشک  یناویح  خاش  اب  هچروم  لکـشب  کش  یب  دشک  ینادزی  لکـش  نوچ  ناوتان  فیعـض و  روم  هکنیا - اب  دینک ؟ فیـصوت 
يا نکمم  زا  یتساراد  ار  شیوخ  شفن  هدنبنج  ره  كاردا  دشک  ینام  تروص  وا  دتف  رگ  ینام  رکف  رد  دـشک  ینارمع  نب  یـسوم  يهشقن 

نکمم یتسـالاب  ناـمز  زا  وا  هدوب و  یناـمز  نکمم  یتساـیرد  نآ  جوم  رد  برطـضم  یهاـک  نوچ  نکمم  یتساـهتفاسم  قح  تاذـب  ناراـی 
یتسایلع تینا  نآ  كرد  یک  ار  ماهفا  یتسالعا  ناکم  زا  وا  هدوب و  یناکم 

ایند شهوکن  رد  هبطخ 112-

هحفص 5] ]
نم و  . ) اهتنیزب ترغ  و  اهرورغب ، تنیزت  دق  هعجن ، رادب  تسیل  و  هعلق ، لزنم  اهناف  ایندلا  مکرذحا  مهدزیـس و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

( یمئاد  ) تایح لماع  دیما  ناوتب  هک  تسین  ياهناخ  تسین و  تنوکـس  يارب  رارقتـسا  هتـسیاش  ایند  نیا  اریز  مرادیم ، رذحرب  ایند  زا  ار  امش 
يهبطخ ود  ریسفت  رد  تالمج  نیا  ریسفت  هب  طوبرم  ثحابم  شساسایب ) شیارآ  اب  هدنبیرف  و  شیابیرف ، ياهدومن  اب  هتـسارآ  تسب . نآ  هب 

اهولح و  اهتومب ، اهتایح  و  اهرـشب ، اهریخ  و  اهمارحب ، اهلالح  طلخف  اهبر  یلع  تناه  راد  دییامرف . هعجارم  تسا ، هدـش  حرطم  111 و 109 
اب ار  شلالح  هک  شراگدرورپ  دزن  رد  رقحم  نوهوم و  هک  تسا  ییارـس   ) هئادـعا یلع  اهب  نضی  مل  و  هئایلوال ، یلاعت  هللااهفـصی  مل  اـهرمب 

و  ) فاص شیایلوا  يارب  ار  ایند  نیا  لاعتم  دنوادخ  تسا . هتخیمآرد  خلت  اب  ار  شنیریش  گرم و  اب  شیگدنز  رش و  اب  ار  شریخ  شمارح و 
ياهدیدپ و چیه  هک  تسا  زیگناتفگش  هاگیاج  نآایند  تسا ) هدومنن  نآ  زا  كاسما  شنانمـشد  يارب  هدومرفن و  ررقم  تالکـشم ) نودب 

اریز دیهابتشا ، رد  اعطق  دیدرگیم ؟ قلطم  تمالس  تحـص و  لابندب  ایند  نیا  رد  ایآ  تسا . هداتفین  نایرجب  بان  صلاخ و  نآ ، رد  یتقیقح 
هتشادن ینامسج  یجازم و  لالتخا  صقن و  هنوگچیه  هک  تسا  مدآ  نیمادک  نآ 

ابلاغ ناکـشزپ : لوقب  ددرگیم و  زاغآ  ناهگان  تالالتخا  اهیرامیب و  بلغا  هک  تسا  مسج  جازم و  نایرج  عضو و  زا  یهاـگآان  زا  دـشاب ؟
قفوم یهاگ  هک  دنیامنیم  یبای  تلع  هب  مادقا  ناکـشزپ  سپـس  دندرگیم و  رادومن  هک  دنتـسه  اهلولعم  تالالتخا ، اهیرامیب و  يهدیدپ  رد 

يهرابرد نوگانوگ  ياهینارگن  دـندرگیم . ناوتان  تلع  ندرک  ادـیپ  زا  هشیمه  يارب  انایحا  یتدـم و  اـت  یهاـگ  دـنوشیم و  نآ  نتفاـی  هب 
یئانثتـسا ایآ  دزاسیم . مورحم  قلطم  تمالـس  تحـص و  طاشن  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  يرگید  لـماع  ناور ، مسج و  يارب  هدـنیآ  تاـنایرج 

تحـص و ندوب  باـیمک  يارب  ینـشور  لـیلد  دوخ  رـشب ، عون  ینب  دارفا  رد  ود ، نآ  یعیبط  ـالماک  ياـهتیلاعف  لدـتعم و  ناور  زغم و  ندوب 
تذـل چـیه  هک  دیاهدیـشیدنا  هیراـج  تقیقح  نیا  رد  چـیه  اـیآ  تسین ؟ تـالالتخا  اـهصقن و  زا  یعاونا  اـب  نآ  ندوب  طولخم  یتمـالس و 

یناگدـنز رد  دوش ، یهتنم  دوکر  یتسـس و  تلاح  کیب  هکنیا  نودـب  دـنکن ، هولج  یبسن  اـی  درد و  رب  طولخم  مه  رگا  یعیبط  سوسحم و 
ثداوح هدـنیآ و  لاح و  هتـشذگ و  زا  يرایـشه  یهاگآ و  لامک  اب  مامت ، زور  کـی  نم  هک  درک  اـعدا  یـسک  رگا  درادـن ؟ دوجو  يرـشب 
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رورـس يداش و  يانعم  ای  دیوگیم ، غورد  اریز  دینکن ، رواب  زگره  مدوب ، رورـسم  داش و  نامز ، زا  هطقن  هس  نآ  رد  ار  اهنآ  لماوع  هیراج و 
من ار 

ای صخـش  تسا ) ریذـپناکما  رما  کی  ضرفابیرقت  هک   ) دـیعب رایـسب  ضرف  رب  درادـن . يرایـشه  یهاگآ و  يهرابرد  یکرد  اـی  دـمهفي و 
و دـنرادن ، بارطـضا  ینارگن و  هنوـگچیه  شعوـنتم  ددـعتم و  رایـسب  داـعبا  اـب  دوـخ  تیدوـجوم  يهراـبرد  هک  دـینک  ضرف  ار  یـصاخشا 

دریگب نتخات  دناوتیم  دهاوخب  هک  يدصقم  ره  يوسب  شینامسج ، دعب  ورزیت  بسا  اب  ددرگیم و  ناشیا  دارم  هب  ناهج  یلومعم  حالطـصاب 
يرپـس ار  دوـخ  راـگزور  اـهییاونیب  زا  یعاوـنا  یتسردـنت و  یملع و  يداـم و  رقف  رد  هنوـگچ  رـشب  دارفا  رگید  هکنیا  زا  دـشاب  هاـگآ  رگا 

رثاتم رگا  تساهـشزرا و  يهمهب  تنایخ  یـصخش ، نینچ  رب  تیناـسنا  موهفم  قیبطت  تسین و  ناـسنا  صخـش  نیا  دوشن ، رثاـتم  دـننکیم و 
تـسد بان  روطب  اهیـشوخ  تاریخ و  همه  ددرگیم و  نانآ  دارمب  ناهج  هک  دنتـسه  یـصاخشا  نامه  ناـنیا  تفگ : ناوتیم  هنوگچ  دوش ،

نآ نوماریپ  رد  هک  درک ، ادـیپ  طابترا  حابم  یعوضوم  اب  ناوتیم  یگدـنز  زا  هطقن  نیمادـک  رد  دـشابیم !؟ نانآ  ياههتـساوخ  میلـست  هنیـسب 
ات یتح  دـینک و  شوخ  ریخ  نآ  اب  ار  هقیاذ  دـیهاوخیم  ات  دروآیم ، يور  امـشب  يریخ  دریگن ؟ ار  یمدآ  هار  رـس  یتیعونمم  چـیه  عوضوم ،

هژر هب  عورـش  امـش ، نامـشچ  ربارب  رد  نوریب  ای  نورد  زا  یثداوح  دـییوگب ، نارگید  اب  ای  نتـشیوخ  اب  ینخـس  ریخ  نآ  يهرابرد  دـیهاوخب 
امنیم نتفر 

غاب رد  ندش  زاب  ات  مناوتیمن  غاب  ياهلگ  ياشامت  يارب  : ) تسنیا شنومضم  هک  مدید  هاگآ  يارعـش  یـضعب  زا  تیب  کی  هتـشذگ  رد  دنی .
يزاریش ظفاح  تیب  نیا  منکیم . اشامت  ار  اهلگ  غاب  راوید  فاکش  زا  اذل  دهدن ، ناما  رد  ندش  زاب  ات  ثداوح  تسا  نکمم  اریز  منک ، ربص 

یگدنز و غارـس  میورب  تسین  همه  نیا  ناهدب  ات  بل  هک ز  ناد  یتصرف  یقاس  يا  میرظتنم  انف  رحب  بل  رب  دناهدرک : ظفح  یناوارف  دارفا  ار 
تـسناوت میهاوخن  زاب  مینک ، زکرمتم  ناهج  ياـمن  تباـث  تاـیعقاو  رد  ار  دوخ  يهدـننک  كرد  ياوق  همه  میهاوخب  هک  هزادـنا  ره  گرم ،

تایح راسهمـشچ  نایرج  زا  هدید  میدنبب و  دزیریم ، ام  دوجو  هناخدور  هب  تعیبط ، ياروام  دـنلب  هلق  زا  هک  تایح  راشبآ  يادـص  زا  شوگ 
نوچمه رمع  اقب  ردنا  ندـش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  دـنیوگیم : هکنیا  تسا  هناسفا  مییوگب : میـشوپب و  دوخ  نورد  رد 

تباـث و ار  ءایـشا  رثـکا  اـم  تفگ : یهاوخ  مینیبیم  لوـحتو  تکرحیبو  تباـثار  دـسج !! رد  دـیامنیم  يرمتـسم  دـسریم  وـن  وـن  يوـج 
يزیت زا  تدم  يزارد  نیا  زارد  سب  دیامن  شتآ  رظن  رد  زاس  هب  ینابنجب  ار  شتآ  خاش  امش : یلب  مییوگیم : مینیبیم . لوحت  تکرحیب و 

ایند دومرف  ص )  ) یفطصم تسیتعجر  گرم و  هظحل  ره  ارت  سپ  عنص  يزیگناتعرس  دیامنیم  عنص 
نآ نوماریپ  هک  دـیاهدید  ار  یمولعم  نونکات  ایآ  میریگب ، ار  ملع  غارـس  هاگنآ  دـنطولخم . رگیدـکی  اب  مه  توم  تاـیح و  سپ  تسیتعاـس 

ار هچنآ  امش  هکنیا  زا  دوب  دنهاوخن  دونشخ  نانآ  هتبلا  مینزیم ، هماکدوخ  نارگهطلس  هب  مه  يرس  سپـس  دشاب !؟ هتـشادن  دوجو  یتالوهجم 
، يدونـشخان يدونــشخ و  زگره  تاـیعقاو ، هـئارا  تیبوـلطم  ندوـب و  يدـج  تلاـصا و  یلو  دـینک ، وگزاـب  درذـگیم  ناـنآ  نورد  رد  هـک 

نارگهطلـس نآ  داد  هـب  نوگاـنوگ  ياهتیلـست  عوـنتم و  ياهریدـخت  رگا  دریگیمن . رظن  رد  ار  نتــشیوخ  تاـیعقاو و  اـب  ناگدـننکیخوش 
؟ دربیم ورف  بارطـضا  رد  ارنانآ  لد  ینوریب ، ياهگنلک  ای  ینورد  لماوع  تهجب  تردـق  ياههیاپ  ندوب  لزلزتم  ساسحا  دـسرن ، هماـکدوخ 
بان و زیچ  چیه  ایند  نیا  رد  دیامرفیم : ریسفت  دروم  تالمج  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  لصا  نامه  تادهاشم  نیا  هجیتن  سپ 

لوق هب  هک  تفرگ  غارـس  ناوـتیم  ادـخ  دزن  رد  اـیند  نیا  یگدـنز  ندوـب  زیچاـن  تاـبثا  يارب  نیا  زارتـهب  یلیلد  اـیآ  دوـشیمن . ادـیپ  صلاـخ 
تـسا لطعم  ناکد  رد  لوپ  ود  يارب  لقاع   ) يردنپ هیاش  لتوا  نیم  هتـسشن  قمحا  هلطعم  نکید  رد  لوپ  ود  يرب  لقاع  راهب : ءارعـشلاکلم 
گنل رومیت  زیگنچ و  نورن و  ناهدب  لسع  ایآ  تسا ) هاش  هک  درادنپیم  هتسشن و  یشوخ  یگدوسآ و  لامک  اب  لته  نایم  رد  قمحا  یلو 

رد مه  نم  اذل  دنتـسین ، لیاق  نایمدآ  ياهناج  هب  یـشزرا  چیه  تیرـشب  دض  ناگدنرد  نیا  نوچ  دیوگیم : دـهدیمن و  ینیریـش  راوخنوخ 
هیواعم نب  دیزی  یفقث و  فسوی  نب  جاجح  ایند  رد  رگا  هک  درک  روصت  ناوتیم  ایآ  مرادـیمرب !؟ دوخ  یعیبط  تیـصاخ  زا  تسد  نانیا  هقئاذ 

، دندوب نامدرم  نیرتحیقو  نیرتمرشیب و  نوچ  دنتشاکیم ، بیـس  تخرد  اهـشزرا  اهتمارک و  نانمـشد  اهناسنا و  دض  نآ  سنا  نب  نانـس  و 
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رایتخا رد  هک  ار  یلیاسو  ایند  نیا  اریز  زگره ، هن  تفریم !؟ ورف  نانآ  كاپان  ياهلد  دـیلپ و  نامـشچب  دـییوریم و  نالیغم  راخ  بیـس  ياـجب 
تایح و نتخادـنا  هارب  يارب  دنتـسه  یلیاسو  ایند  نیا  یعیبط  تادوجوم  درادـن . ابیز  تشز و  دـب و  کین و  اب  يراـک  دراذـگیم ، اـهناسنا 

هانگیب مدرم  يهمه  دریگب و  تسدب  یحالـس  ندش  باریـس  زا  سپ  هاوخ  دـنکیم ، باریـس  ار  هنـشت  ناسنا  بآ  اذـل  نآ ، بکرم  هاگراک و 
روظنم تفگ : دیاب  هک  تسا  حیضوت  نیاب  رظن  اب  دزاسب  یفتنم  ار  يرشب  ياهدرد  يهمه  دنک و  فشک  ار  ییاود  ای  دشکب و  ار  نیمز  يور 

ياهلیـسو مه  دـشاب و  تاریخ  بسک  يارب  هلیـسو  ناوتیم  مه  هک  تسین  نآ  ادـخ ، دزن  رد  اـیند  ندوب  نوهوم  زا  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
ور ناج و  هک  ار  یتسه  قیاقح  نیرتشزرااب  هک  تسایند  نیا  اب  یفده  يهطبار  ندرک  رارقرب  دوصقم  هکلب  اهتیصعم ، يارب 

اروشاع زور  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رورـس  هک : تسا  هدش  لقن  دیامنیم  ایند  زیچان  يدام  روما  ینابرق  تسا ، یناسنا  حور  نا و 
نب ییحی  سار  نا  هللا  یلع  ایندلا  ناوه  نم  نا  دومن : همزمز  نینچ  هدومن  نامسآ  فرطب  ور  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  نارای  يهمه  هک  یعقوم 
نیب ایبن  نیعبس  نولتقی  اوناک  لیئارساینب  نا  هیماینب . ایاغب  نم  یغب  یلا  يدهی  اذه  یسار  نا  لیئارـساینب و  ایاغب  نم  یغب  یلا  يدها  ایرکز 

نوهوم زا  ماقتنا . يذ  زیزع  ذخا  کلذ  دعب  مهذخاف  هللا  مهلهماف  ائیش  اوعنصی  مل  مهناک  قاوسالا  یف  نوسلجی  مث  اهبورغ  سمـشلا و  عولط 
یکیب مه )  ) نم رس  نیا  هدش و  هداتسرف  هیده  لییارساینب  ناراکانز  زا  یکیب  ایرکز  نب  ییحی  ترضح  رـس  هک  تسادخ  دزن  رد  ایند  ندوب 

سپس دنتشکیم و  نآ  بورغ  باتفآ و  عولط  نایم  ار  ربمغیپ  داتفه  یهاگ )  ) لییارـساینب دش . دهاوخ  هداتـسرف  هیده  هیماینب  ناراکانز  زا 
يهمه سپس  داد و  تلهم  نانآ  هب  دنوادخ  دناهدرکن ، يراک  چیه  نانآ  ییوگ  دنتسشنیم ، يرگادوس  يارب  رازاب  رد  رطاخ ) یگدوسآ  اب  )

نیرتشزرااب يدام  یگدنز  تسا و  نینچ  ایند  هک  لاح  تخاس ) دوبان  و   ) تفرگ مقتنم  زیزع  دـنوادخ )  ) يهدارا هقلطم و  تردـق  اب  ار  نانآ 
ا  ) دیامنیم هماکدوخ  نارگیزاب  ياهیزاب  شوختسد  ار  اهناسنا  نیرت  تمظعاب  و 

اهریخ تسیرگن . یتاذ  یـشزرا  هاگدید  زا  ایند  نیاب  ناوتیمن  سپ  درادـنار ) اهناسنا  حاورا  یعیبط  ياروام  هقطنم  هب  ذوفن  تردـق  هچ  رگ 
شاهدش عمج  رـضاح ، هشیمه  نآ  رـش  تسا و  زیچان  ایند  نیا  ریخ   ) برخی اهرماع  و  بلـسی ، اهکلم  دفنی و  اهعمج  و  دیتع ، اهرـش  دیهز و 

هدش حرطم  يهبطخ 111 و 109  هبطخ و  نیمه  رد  تـالمج  نیا  حیـضوت  یناریو ) هب  ور  شداـبآ  یندـش و  هدوبر  شکلم  تساـنف . هب  ور 
هللا ضرتفا  اـم  اولعجا  ریـسلا . عاـطقنا  عطقنت  هدـم  و  دازلا ، ءاـنف  اـهیف  ینفی  رمع  ءاـنبلا و  صقن  ضقنت  راد  ریخ  اـمف  دـیئامرف . هعجارم  تسا .

رد تسا  یتعفنم  هچ  دوشیم و  هتـسکش  شداینب  زا  هک  ياهناخ  نآ  عفن  تسیچ  سپ   ) مکلاس اـم  هقح  ءادا  نم  هولاـسا  و  مکبلط ، نم  مکیلع 
تکرح ندـش  عطق  دـننام  هک  تدـم  نآ  دادـتما  رد  تسیدوس  هچ  تسا و  لاوز  هب  ور  شاهشوت  داز و  يانف  دـننام  اـیند  نیا  رد  هک  يرمع 

يدنوادخ قح  يادا  زا  و  دینک ، یقلت  دوخ  بولطم  بلطم و  تسا  هدومرف  ررقم  امـش  يارب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  مدرم ، يا  دـسریم . نایاپب 
ءانفب ور  امنرادـیاپ  رمع  نتخیر و  ورف  لاح  رد  ایند  يامن  گرتس  خاک  نیا  هک  لاح  دـییامن ). تلئـسم  تسا  هتـساوخ  امـش  زا  هک  ار  هچنآ 

هس ره  رد  يراکنا  لاوس  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریماروظنم  سب  دییوجب و  ار  یهلا  تاررقم  هب  لمع  دییایب  تسا 
دـنرادن و يدوس  تاعوضوم  نیا  هک  تسنیا  هن  عاـطقنا ، ضرعم  رد  یناـمز  اـنف ، لاـح  رد  يرمع  نتخیر ، ورف  لاـح  رد  هناـخ   1 عوضوم :

نیمه تسا و  يدنوادخ  تیـشم  قباطم  عاطقنا ، ضرعم  رد  ینامز  دودحم و  يرمع  اب  ایند  نیا  رد  یگدنز  اریز  دنـشابیم . دیاز  هدوهیب و 
نینموـملاریما يراـکنا  لاوـس  دروـم  هک  هچنآ  تسا . تیدـبا  هب  ور  هاگرذـگ  رد  اـهناسنا  ندیـسر  رمث  هب  يهلیـسو  هک  تـسا  تاـعوضوم 

دوش و یقلت  ییاهن  فدـه  ناونعب  عاطقنا  ضرعم  رد  نامز  انف و  لاح  رد  رمع  ایند و  نیا  تاذ  زا  هک  تسا  یعفن  ریخ و  تسا ، مالـسلاهیلع 
رد دناسرب  شیالعا  فده  هب  ار  یمدآ  تیـصخش  دناوتب  هک  درادن  ار  دوس  ریخ و  نآ  شریگمـشچ ، روما  همه  اب  ایند  نیا  رگید  ترابع  هب 
لاح تسا . دودحم  نامز  رمع و  يوس  ارف  نآ ، يهدیسر  رمث  هب  تمظع  دیـسر و  دهاوخ  رمث  هب  یهلا  تالامک  تاریخ و  اب  طقف  هک  یلاح 

ام زا  ارنآ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  زج  يزیچ  تسا ، عاـطقنا  ضرعم  رد  ناـمز  اـنف و  هب  ور  رمع  هک  لاـح  تسا و  نینچ  اـیند  نـیا  هـک 
نا لبق  مکناذآ  توملا  هوعد  اوعمـسا  و  مییاـمنن . تلئـسم  ار  يزیچ  وا  قح  يادا  زج  ادـخ ، زا  میهدـن و  رارق  دوخ  بولطم  تسا ، هتـساوخ 

ار دوخ  ياهشوگ  دیناونشب ) دوخ  ياهشوگب  دیوش  هدناوخ  گرم ) لپ  زا  روبع  يارب   ) امـش هکنآ  زا  شیپ  ار  گرم  توعد  و   ) مکب یعدی 
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اب
نینط اب  ار  دوخ  ياهشوگ  امش  هکنیا  نیب  تسا  رایسب  قرف  دبوکب  ار  امش  ياهـشوگ  گرم  دایرف  هکنآ  زا  شیپ  دیزاسب  انـشآ  گرم  نینط 

رب ناتتـسد  زا  يراک  چیه  رگید  هک  دـبوکب  نانچ  ار  نآ  دریگب و  ار  امـش  شوگ  غارـس  گرم  هاکناج  دایرف  هکنیا  دـیزاسب و  انـشآ  گرم 
يهرابرد دیدرت  نودب  دزاسب ، انشآ  گرم  نینط  اب  ار  دوخ  ياهشوگ  دهاوخیم  هک  یـسک   1 هلمجنآ : زا  دیونـشن . ار  ییادص  چیه  دیاین و 

كرد زین  ارنآ  تیمهااب  يانعم  گرم و  هجیتن  رد  دـهدیم ، صیخـشت  زین  ارنآ  داسف  حالـص و  هدیـشیدنا و  نآ  يداـبم  لوصا و  یگدـنز و 
یتیدبا يارـس  هب  روبع  لپ  ینعی  گرم  هک  دمهفیم  اریز  ددرگیم ، نآ  هب  دورو  یگدامآ  بجوم  گرم  نینط  يرایتخا  ندینـش   2 دنکیم .

زو یهاـگباوخ  هـب  یهگدروـخ  زا  مسانـشیم  تـست  هـب  هار  ناـک  مـساره  ارچ  دـسر  گرم  نوـچ  درادـن . یهار  نآ  رد  هودـنا  سرت و  هـک 
يرابجا لوصو  هک  یتروص  رد  يوجنگ  یماظن  مزیخ  هنامداش  مبـسخ و  شوخ  مزیخ  هناخ  تسه  وت  قوش  نوچ  یهاـش  مزب  هب  یهگباوخ 

ناسنا نآ   3 درادن . ربرد  ياهجیتن  هثداح ، نیرتهاکناج  نیرت و  بیهم  اب  وا  ندرک  يورایور  نتخادنا و  تشحو  هب  زج  یمدآ ، گرم  دایرف 
وا گنرمه  رسپ  يا  کی  ره  گرم  هک : دیمهف  دهاوخ  یبوخب  تفر  نآ  يانعمرپ  نینط  ندینـش  لابقتـساب  دوخ  درک و  كرد  ار  گرم  هک 

تسا
ین تست  تشز  يور  رادشوه  ناج  يا  یناسرت  دوخ  نآ ز  رارف  ردنا  گرم  یسرتیم ز  هکنآ  تسود  تسود ، رب  نمشد و  نمـشد ، شیپ 
زین ياهتـشر  دوـخ  يردزق  ریرح و  رو  ياهتـشک  دوـخ  ياهتـسخ  يراـخ  هـب  رگ  گرب  گرم  تـخرد و  نوـچمه  وـت  ناـج  گرم  راـسخر 

یماخ رد  هکنآ  ار ز  خاش  رم  اهماخ  دریگ  تخـس  ماخ  مین  ياههویم  نوچ  وا  رب  اـم  مارک  يا  تستخرد  نوچمه  ناـهج  نیا  هک : دـمهفیم 
دش تسس  ناهد  دش  نیریش  لابقا  نآ  زا  نوچ  نآ  زا  دعب  ار  اههخاش  دریگ  تسـس  نازگ  بل  نیریـش  تشگ  تخپب و  نوچ  ار  خاک  دیاشن 

ناهج کلم  یمدآ  رب 
هحفص 13] ]

نیا رد   ) اوقزر امب  اوطبتغا  نا  مهـسفنا و  مهتقم  رثکی  وحرف و  نا  مهنزح و  دتـشی  و  اوکحـض ، نا  مهبولقت و  یکبت  ایندـلا  یف  نیدـهازلا  نا 
ناشهراما ياهسفن  اب  نانآ  تموصخ  دنـشاب و  نامداش  هچ  رگا  دوشیم  تخـس  نانآ  هودنا  ددنخب و  هچ  رگا  دیرگیم  نایاسراپ  ياهلد  ایند 

رهاظ رد  ياهدنخ  يداش و  اب  لد ، رد  سدقم  یهودنا  مغ و  دنـشاب ). هطبغ  دروم  تسا  هدـش  يزور  نانآ  هب  هچنآ  هب  هچ  رگا  تسا  ناوارف 
يوک رـس  كاخ  تسا  نم  تایح  بآ  یناشاک  ضیف  یـشاب  هدیزگ  یمغ  هچ  وا  مغ  را  ینیزگن  یـشاب  هدیمرآ  هچ  هب  لد  وا  هب  رگا  یهدـن 

هودـنا مغ و  يارب  صخـشم  عون  ود  هتـشذگ ، ياههبطخ  ریـسفت  لالخ  رد  يدعـس  تسود  يور  مغ  ام و  تسیمرخ  ناـهج  ود  رگ  تسود 
ناج و لام و  رد  ررض  كرد  زا  یـشان  هودنا  مغ و  نامه  عون ، ود  نیا  زا  یکی  میدش . رکذتم  اهنآ  نوماریپ  رد  ار  یلئاسم  هدومن و  حرطم 

یهودنا مغ و  نامه  نیا  دیامن . اهر  اهنآ  لاگنچ  زا  ار  دوخ  نابیرگ  دناوتیمن  ایند  نیا  رد  سک  چیه  هک  تسا  هتساوخ  ماقم و  تیعقوم و 
تاصتخم زا  دـنیوجیم . هرهب  دوخ  ياهیئاناوت  يهمه  زا  نآ ، لیلقت  ای  یلک  عفد  يارب  دـننک و  رارف  نآ  زا  دـنهاوخیم  ناـگمه  هک  تسا 

ررض بجوم  دوخ  هک  تسا ، ینامسج  یتح  یناور و  يزغم و  ياهتیلاعف  شهاک  هودنا  مغ و  عون  نیا 
راـچد ینیبدـب  زا  یعوـن  هب  نآ  رارمتـسا  تروـص  رد  دـنوشیم ، ـالتبم  هودـنا  مغ و  زا  عوـن  نیا  هـب  هـک  یـصاخشا  ددرگیم . رگید  ياـه 
نورد هک  تسا  یهودنا ، مغ و  زا  مود  عون  دیامنیم . تیمهایب  هریت و  دراد  هک  یتیمها  یگدنـشخرد و  همهنآ  اب  ار  تایح  هک  دـندرگیم 

طاسبنا ساسحا  اب  نامزمه  هراومه  ناسنا  هک  تسا  نیمه  دـشر  تاـصتخم  زا  یکی  اریز  تسین . نآ  زا  یلاـخ  ياهتفاـی  دـشر  ناـسنا  چـیه 
دناوتیم هک  هچنآ  رد  رمع  هاگرذگ  رد  ادابم  هکنیا ، زا  یشان  یضابقنا  اب  ار  رتالاب  لامک  هب  قایتشا  شزوس  یعون  یحور ، تجهب  یناور و 

مه هزادنا  ره  یلامتحا  ای  ینیقی  روصق  ای  ریـصقت  نیا  دباییمرد . شیوخ  نورد  رد  تسا ، هدیزرو  روصق  ای  ریـصقت  دـهد  ماجنا  تاریخ  زا 
یباتهم هک  تسا  رطاخ  نیمهب  و  دـشابیم . تیمها  ياراد  دراد ، دوجو  یلماکت  ریـس  رد  هک  يدـیدش  تیـساسح  رطاخب  دـشاب ، زیچاـن  هک 

ایآ دنـشاب . هبوت  رافغتـسا و  لاح  رد  امیاد  دوشیم ، بجوم  هک  دراد  دوجو  ناکلاس ، نورد  ياضف  رد  رمتـسم  سدـقم  مغ  کی  زا  فیرظ 
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اب طابترا  تالاح  نیرتیلاع  رد  زورهنابش و  رد  امرف ) تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ، ) اراگدرورپ میقتسملا  طارصلا  اندها  هکرابم  يهیآ  رارکت 
هب اضر  هک  تهجنادب  نایاسراپ  لاح  نیا  اب  تسین . روبزم  تیساسح  يارب  لیلد  نیرتراکشآ  دوخ  تسا ، زامن  هک  ادخ 

هگاشامت دنهاوخن  هچ  دنهاوخب و  هچ  نانآ  هرهچ  هک  تهجنادب  دنراد و  یتسه  ملاع  رد  ییافوکـش  زا  یـشان  جاهتبا  تلاح  یهلا و  ياضق 
نیا تاصتخمزا  رایب  نادـنخ  بل  نینوخ  لد  اب  راسگمغ  نآ  تفگ  هک  مماج  نامه  نم  تسا  طاـسبنا  مسبت و  رد  میاد  روطب  تساـهناسنا ،

رادروخرب اهیگتسیاش  اهیگتـسیاب و  فیلکت  ریـسم  رد  وپاکت  راک و  يارب  يدج  رایـسب  یطاشن  زا  نآ  يهدنراد  هک  تسا ، نآ  سدقم  مغ 
یتح یناور و  يزغم و  ياـهتیلاعف  تـالالتخا  راـچد  هراومه  دـنوریم و  ورف  یلومعم  یعیبط  یهودـنا  مغ و  رد  هکناـنآ  فـالخرب  تسه .

ساـسحا نآ  زا  اـهنت  هن  درواـیب ، ور  ناـیاسراپ  نآ  هب  یناـمداش  ره  هک  تـسنیا  قوـف  ساـسحا  تاـصتخم  زا  رگید  و  دنـشابیم . ینامـسج 
یقیقح نایاسراپ  دوشیم . هدوزفا  نانآ  هودـنا  رب  ینامداش ، نآ  جـیاتن  للع و  رد  قیقد  تابـساحم  شیازفا  موزل  هب  رظن  اب  هکلب  دـهاکیمن ،

کشر و دروم  تسا  هتـشگ  ناشبیـصن  هک  یتازایتما  نآ  هب  هچ  رگا  دنربیم  رـسب  ناشیعیبطدوخ  هب  تموصخ  ینیبدـب و  ندوزفا  رد  امیاد 
تلع هب  هجوت  اـب  یلو  میدرک ، حرط  ثحبم  ناونع  رد  هک  تسناـمه  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  تراـبع  رهاـظ  هچ  رگا  دـنریگب . رارق  هطبغ 

هزادنا ك ره  تفگ : ناوتیم  دوشیم ) هدیمان  هراما  سفن  هک  یعیبط  زیارغ  ریدم   ) یعیبطدوخ يهرابرد  ینیبدب  تموصخ و  یساسا 
اب تموصخ  ینیبدـب و  رب  دـیابیم  دـشاب ، هدوب  هطبغ  دروم  رتشیب  هک  هزادـنا  ره  دوش و  رادروخرب  يرتشیب  تازایتما  زا  ایند  نیا  رد  ناسنا  ه 

دوخ رد  ار  يرتشیب  يرگناـیغط  ياـههزیگنا  تردـق  یعیبطدوخ  هک  تسا  مدرم  هطبغ  تازاـیتما و  شیازفا  اـب  اریز  دـیازفیب . شایعیبطدوخ 
نم ریـسم  رد  نآ  نداد  رارق  یعیبطدوخ و  لیدعت  لماع  نیرتمهم  تقیقح  رد  دـیامرفیم ، نایقتم  يالوم  هک  بطم  نیا  دـیامنیم و  ساسحا 

مـسق دومن . میـسقت  هدـمع  مسق  هس  هب  ناوتیم  مدرم ، هجوت  تازایتما و  شیازفا  اب  طابترا  رد  ار  اهناسنا  یلک  روطب  درادیم . ناـیب  ار  ـالعا 
یلاع لوصا  اب  هک  دیورف ) حالطـصاب  رترب  نم  هن   ) العا نم  نامرف  تحت  ارنآ  لیدـعت و  ار  نتـشیوخ  یعیبطدوخ  هک  دنتـسه  ییاهناسنا  لوا 
لماـع دـناوتیمن  ـالومعم  هچ  رگا  مدرم ، ياـههطبغ  تازاـیتما و  شیازفا  هک  تـسا  یهیدـب  دـناهدروآرد  تـسا ، هتفاـی  شرورپ  یناـسنا و 

ای دـشاب  ناـنآ  نیرتهتفاـی  دـشر  هاوـخ  اـهناسنا ، يهمه  تاـیح  هـک  تهجنادـب  لاـح ، نـیا  اـب  دـشاب ، ناـنیا  يـالعا  نـم  ناـیغط  فارحنا و 
یعیبط اذـل  دـتفایم . نایرجب  اهنآ  لباقم  رد  نایغط  یناسنا و  لوصا  هب  میلـست  فارحنا و  تماقتـسا و  لماوع  نایم  رد  ناـنآ ، نیرتیلومعم 

هراومه دشاب و  شایعیبطدوخ  ياهتیلاعف  تاکرح و  بقارم  دیاب  اهناسنا  نیرتهتفای  دشر  یتح  هک  تسا 
نانیا هک  تسا  ملـسم  دـشابیم . نانآ  دوجو  میلقا  رد  قلطم  مکاح  یعیبطدوخ ، هک  دنتـسه  ییاـهناسنا  مود - مسق  درگنب . نآ  هب  نظءوس  اـب 
نانیا دـندروآیمن . تسد  هب  ار  دوجو  میلقا  رد  قلطم  تیمکاح  دوخ  نیا  زگره  دنتـشاد ، ناشیعیبطدوخ  يهراـبرد  تبظاوم  نیرتمک  رگا 

یشوخرس زج  ایند  رد  ار  يزیچ  دنراد  نتشیوخ  یعیبطدوخ  هب  هک  يدیدش  هقالع  ینیب و  شوخ  رطاخب  هک  دنتـسه  ییاهناسنا  زا  هورگ  نآ 
حرطم نانآ  يارب  یقح  هن  دناهدیشک . نوخ  كاخ و  هب  ار  يرشب  خیرات  هک  دنتسه  اهنیا  دنـسانشیمن . تیمـسر  هب  یگماکدوخ ، تذل و  و 

دهاوخب رگا  دـشابیم و  هجوت  لباق  دریگب ، رارق  نانآ  یهاوخدوخ  ذـیاذل و  عابـشا  هلیـسو  رـشب  هاگره  هک  دنتـسه  ناـنیا  یلطاـب . هن  تسا و 
ار روبزم  هلمج  ود  تروص ، نیا  رد  مینک ، تیعبت  نآ  زا  ام  يهمه  دـیاب  هک  دراد  دوجو  ینوناق  لصا و  دـیوگب : ای  متـسه  مه  نم  دـیوگب :

دوجو ینوناق  لصا و  ای  متسه ، نم  دیوگب : نانآ  لباقم  رد  هک  یسک  ره  اب  هک  تسا  تهج  نیمهب  و  دننکیم !! یقلت  شیوخ  یفن  يواسم 
و تسا . نشور  رایـسب  زیمآنونج  یقلت  نیا  لیلد  نایاپیب !!! يرفنت  دنراد و  نامایب  يهزرابم  مینک ، تیعبت  نآ  زا  دـیاب  ام  يهمه  هک  دراد 

يا هدرک و  نامگ  یعقاو  یگرزب  ار  مروت  نیا  تسا ، تیاهنیب  ات  مروت  هک  یعیبطدوخ  یساسا  تیصاخ  هک  تسنیا  نآ 
بولطم ياقب  يهلیسو  ای  نم !!! ینعی  اهناسنا  و  نم !!! ياقب  يهلیسو  ای  نم !!! ینعی  ناهج  هک  دزاسیم - مکحتـسم  شکوپ  زغم  رد  ار  رواب  ن 

هدرک و بلـس  یعیبطدوخ  زا  ار  قلطم  تیمکاح  یفـالخا ، لوصا  شریذـپ  یهاـگآ و  يرادـقم  اـب  هک  دنتـسه  ییاـهناسنا  موس  مسق  نم !!!
نم تسدـب  قلطم  تیمکاح  ندرپس  ییاناوت  یلو  دـنریذپیم . ار  تیریدـم  نیا  یگتـسیاش  دـنراد و  یناسنا  يالعا  نم  تیریدـم  هب  هقـالع 

قافتاب بیرق  تیرثکا  تفگ : ناوتیم  دنتـسه و  ریگمـشچ  رایـسب  تیرثکا  ياراد  هورگ  نیا  دننکیمن . ساسحا  دوخ  رد  ار  یناسنا  يالعا 
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هچ هکنیا  هب  طوبرم  ثحابم  دنهدیم . لیکشت  ار  دنریگیم  رارق  یندمت  تیبرت  میلعت و  ینابم  لوصا و  زا  یهاگآ  ضرعم  رد  هک  یعماوج 
؟ دنیازفیب نتـشیوخ  ياسنا  يالعا  نم  تیریدم  تیلاعف و  تردق و  هب  هتـساک و  یعیبطدوخ  فارحنا  نایغط و  زا  دنناوتب  مدرم  ات  درک  دـیاب 

مکبولق نع  باق  دق  میاهدش . رکذـتم  ار  تسا  هدـمآ  تادـلجم  نیا  رد  هک  نامیا ، يوقت و  لامک و  تیبرت و  میلعت و  نوگانوگ  لئاسم  رد 
نایاپ ندیـسر  ارف  رکذ   ) هلجالا نم  مکب  بهذا  هلجاعلا  هرخالا و  نم  مکب  کلماایندلا  تراصف  لامالا ، بذاوک  مکترـضح  و  لاجالا ، رکذ 

شیپ ار  امش  ایند  هجیتن  رد  تسارضاح . ناتیاهبلق  رد  نیغورد  ساسایب و  ياهوزرآ  و  دیدپان ، ناتیاهلد  زا  اهیگدنز 
ياـهوزرآ دـیتسین ، گرم  داـیب  تسا ) هتـشگ  ترخآ  زا  رتهدـنرب  دوخ  يوسب  ار  امـش  رذـگدوز ، ياـیند  نیمه  هدـش و  کـلام  ترخآ  زا 

زا مرش  رس و  زا  لقع  یعیبط ، تایح  گنراگنر  ياههدرپ  دیاهتشگ  ایند  رایتخایب  كولمم  هجیتن  رد  لاغشا ، ار  امش  نورد  ياضف  نیغورد 
محرت نودـب  هک  ار ، تعیبط  رد  يراج  نیناوق  زیت  لاگنچ  رد  ندـش  یـشالتم  هن  دـینکیم و  ساسحا  ار  نامز  تشذـگ  هن  هدوبر ، ناتیاهلد 

يا وت  و  اهیناوج . زا  دـعب  اهيریپ  اهییابیز و  زا  سپ  اهیتشز  اهییاناوت  زا  سپ  اهییاناوتان  دتـسرفیم و  اهراهب  لابندـب  اهنازخ  یفطاع ،
! يریگیمن یتربع  دوخ  یگدـنز  باـتک  تاحفـص  ياـهینوگرگد  زا  يوریم و  دوخ  هارب  ناـنچمه  اـهوزرآ  ساـسایب  جاوما  رد  هتفر  ورف 
، دشابیم وت  هیامنارگ  رمع  قاروا  ندینادرگرب  لوغشم  هتسویپ  هک  ار  یناتشگنا  تکرح  ات  ياهداهن  دوخ  نامشچ  يور  رب  ناتـشگنا  ییوگ 

درادـیم دایرف  مد  ره  هک  ار  سرج  يادـص  ات  شوکب  ینیبن و  ار  رمع  قاروا  هدـننادرگرب  ناتـشگنا  تکرح  ات  شوکب  بوخ ، رایـسب  ینیبن !
ایآ ینکن !؟ كرد  دوـخ  شود  رب  ار  رمع  هدـش  يرپـس  ياـهلاس  ینیگنـس  هک  يراد  مه  ار  اهتردـق  نیااـیآ  يونـشن ، دـیدنبرب ، ار  اـهلمحم 

ا دهدیم ، ناشن  وربا  رس و  هدیچیپ  دیپس و  ياهوم  اب  ار  تتروص  ياهکورچ  شوپور ، نودب  هک  هنیآ  اب  ندش  يورایور  زا  یناوتیم 
رگا هک  تسین  نینچ  ایآ  ینکـشب !؟ هدومن  نالعا  هریت  كاغم  هب  ارت  ندش  کیدزن  افـص  قدـص و  لامک  اب  هک  ار  هنیآ  ره  يزرو و  بانتج 

تشذگ ناغمرا  هک  يریپ  یناوتان  تلعب  دش . هتخیر  وت  ياهاپ  نوماریپ  بجو  کی  تعـسوب  نآ ، يهتـسکش  ياههشیـش  ینکـشب و  ار  هنیآ 
هک دـینادیم  چـیه  هدز ، تلفغ  نادرخباـن  يا  دـهدب !؟ روبع  بجو  کـی  نآ  زا  ارت  هک  تشاد  یهاوـخ  زاـین  یکمک  هب  تسترمع ، ناـیلاس 
اب دنامب و  هدیشوپ  امش  رب  تایح  یقیقح  يانعم  یگدنز  نیمه  رد  هک  دوشیم  ثعاب  نآ ، يهرابرد  یعنـصت  ییانتعایب  گرم و  زا  تلفغ 

نیا دـیدرگیم و  لفاغ  دـیامنب ، ایند  کلام  ار  امـش  تسناوتیم  هک  دوخ  تیمهااب  رایـسب  ياهتردـق  اهدادعتـسا و  زا  تایح  ندـش  هدیـشوپ 
ینازرا اـیند  نیا  هب  بساـنم  تمیق  تفاـیرد  نودـب  ار  دوخ  تیدوجوم  يهمه  هدوـمن و  اـیند  راـیتخایب  كوـلمم  ار  امـش  هک  تسا  تلفغ 

نم زک  میضار  دییوگب : دینک و  زاب  ایند  نیا  دیجمت  نیـسحت و  هب  نابز  هدومنن  تعانق  مه  هنادرخبان  نتخاب  ندش و  نوبغم  نیا  هب  دیرادب و 
هدعم و اب  هک  دریگیم  تروص  یلاح  رد  يدونشخ  تیاضر و  نیا  هک  دینادیمن  لاح  نیا  رد  و  ناهج !! منیب  يرتسا  ات ز …  ناج  مین  دنامب 

تسا هدیرخ  چیه  هب  ار  امش  ایند  نیا  هک  دیتسنادیم  شاک ، يا  دیرگنیم . ایند  نیا  هب  هتخیمآ  مه  رد  رتسا  تالوضف  هدور و 
متنا امنا  ار و  شیوخ  رادـیرخ  زونه  ماهدنمرـش  نم  دـیرخ و  مچیهب  هک  رگن  میردـقیب  دـیتسه !! مه  هدنمرـش  نونمم و  اـیند  نیا  زا  امـش  و 
نیا زج  و   ) نوداوت نولذابت و ال  و ال  نوحصانت ، و ال  نورزاوت ، الف  رئامـضلا ، ءوس  ریارـسلا و  ثبخ  الا  مکنیب  قرف  ام  هللا ، نید  یلع  ناوخا 

نیدب ناتیاهینیبدب  اهنورد و  يدیلپ  رگم  تسا  هتخادنین  ییادج  امـش  نایم  دیرگیدکی . ناردارب  يدـنوادخ  نید  يانبم  رب  امـش  هک  تسین 
رب امـش  مدرم  يا  دـیزرویمن ) رهم  دیـشخبیمن و  رگیدـمه  هب  دـیتسین و  رگیدـکی  هاوخریخ  دیباتـشیمن و  مه  کمک  هب  هک  تسا  تهج 

يهرابرد هک  تساهینیبدب  اهنورد و  يدـیلپ  تسا  هدرک  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  امـش  هک  هچنآ  دـیرگیدکی . ناردارب  يدـنوادخ  نید  يانبم 
هب اـهناسنا  نتـسویپ  موزل  رد  یناوارف  ياـهیناوخزجر  اـههسامح و  قوـقح ، نیناوـق و  ورملق  يرــشب و  گـنهرف  خـیرات  دـیراد . رگیدـمه 

نیا رد  ار  یتادلجم  دـیناوتیم  دـییامن ، يروآعمج  ار  اهیناوخزجر  اههسامح و  نآ  دـیهاوخب  امـش  رگا  هغلابم  نودـب  دراد ، دایب  رگیدـکی 
مکی هیزظن  تسا : عوضوم  نیا  رد  تایرظن  رگید  يهیاـپ  هک  دوشیم  هدـید  مهم  هیرظن  ود  وپاـکت  نادـیم  نیا  رد  دـییامن . فیلاـت  عوضوم 

هب زاین  نودب  تسویپ ، مهب  ناوتیم  دنراد ، دوخ  تیدوجوم  رد  هک  یلماوع  اب  ار  یناسنا  دارفا  هکنیا 
هچ رگا   ) ار ردام  ردپ و  کی  زا  ردارب  ود  یتح  ار  رـشب  دارفا  هک  تسنیا  مود  هیرظن  دنتـسه . ادخ  هب  يهتـسباو  نانآ  يهمه  هکنیا  ندنالوبق 
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دروم يهلمج  دومن . تابثا  ادخ  هب  ار  نانآ  یگتـسباو  هکنیا  رگم  تسویپ  رگیدکیب  یـساسا  داعبا  زا  ناوتیمن  دنـشاب ) هدش  هدـییاز  ولق  ود 
مود يهیرظن  رگنفرژ ، ردتقم و  تارکفت  لوصحم  یثیدح و  عبانم  ینآرق و  تایآ  نیماضم  نینچمه  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  زا  ریـسفت 

دیرگیدکی ناردارب  يدنوادخ  نید  يانبم  رب  امش  هک  دیامرفیم  دزشوگ  ریسفت  دروم  يهلمج  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دننیزگیمرب . ار 
هک لاح  نیاربانب ، تسا . دنوادخ  هب  امش  يهمه  یگتـسباو  شریذپ  ساسحا و  تسا ، داحتا  یگتـسویپ و  یـضتقم  هک  يردارب  نیا  تلع  و 

. دیاهدرک ادیپ  ادخ  نید  زا  فارحنا  هک  دینادب  دیهدیم ، ناشن  رگیدکی  هب  تموصخ  يهرهچ  یتح  هدـش و  قرفتم  و  ادـج ، مه  زا  دـینیبیم 
دیدیشخبیم و رگیدمهب  دیدوب و  رگیدکی  هاوخریخ  دیتفاتشیم و  رگیدمه  يرای  هب  دوب ، يدنوادخ  نید  يانبم  رب  امش  یگدنز  رگا  اریز 

اـصوصخم تـسا . هدـش  هـتفگ  یناوارف  رایـسب  بلاـطم  مـکی  هـیرظن  تیوـقت  تاـبثا و  يهراـبرد  دـیتشادیمن . غـیرد  رگیدـکیب  تـبحم  زا 
الاب اب  ادابم  هک  اهناسنا  رس  ندروآ  نییاپ  يارب  متسیب  مهدزون و  نرق  ود  رد  یبرغ  یقرش و  ياهبتکم 

یناوارف ياهـششوک  دنهدب ، رارق  يدج  لاوس  ربارب  رد  زین  ار  بهذم  دض  ناگماکوخ  دـنیامن و  دوهـش  ار  یهلا  توکلم  دوخ ، ياهيرگن 
، ادـخ هب  یگتـسباو  شریذـپ  هب  زاین  نودـب  دـنراد ، دوخ  تیدوجوم  رد  هک  یلماوع  اب  یناسنا  دارفا  هک  دـننک  تاـبثا  دـنناوتب  اـت  دـناهدومن 
هیرظن و نیا  یگتخاس  دنراذگب . مدق  مالآ  ذیاذل و  رد  كارتشا  اهنامرآ و  رد  تدحو  ساسحا  هلحرم  هب  دـندنویپب و  رگیدـمهب  دـنناوتیم 
هک یناهج  گنج  ود  دودـحم و  گنج  اهدـص  هلمجنآ  زا  دـناهدومن  تابثا  حوضو  لاـمکاب  یناوارف  ياههدـیدپ  ارنآ ، ندوب  عقاو  فـالخ 

اهیزاب و یلوایکام  ياهیرگهلیح و  زا  رامشیب  یعاونا  زورب  ناناوتان و  شیازفا  و  یشکقح ، اهنویلیم  تخیر و  نیمز  رب  ار  رفن  اهنویلیم  نوخ 
( مسینایراتیلیتی  ) یتسرپعفن و  مسینوده )  ) یتسرپ تذـل  عویـش  اهنامرآ و  للجم  ياهخاک  یناریو  یناسنا و  شزرااب  رایـسب  فطاوع  طوقس 
نافعضتسم و يایند  ناربکتسم و  يایند  هب  ایند  ماسقنا  دروآ و  دورف  یناسنا  ماوقا  دارفا و  يهدنزاس  دحتم  رکیپ  رب  ار  ریشمش  نیرتعطاق  هک 

جاور عویـش و  لولعم  ناسنا ، زا  ناسنا  ییادـج  همهنیا  کلذریغ . ریدـخت و  ناوارف  لماوع  يهلیـسو  هب  يرایـشهان  هب  دـیدش  زاین  ساـسحا 
رد ناوارف  رایسب  ششوک  تسرپ  تذل  نادوحمدوخ  هماکدوخ و  ناتسرپدوس  هک  دوب  مکی  يهیرظن  نامه 

تمظع ترورـض و  میقتـسم  ریغ  هچ  میقتـسم و  هچ  هیرظن  نیا  دنهدیم . هداد و  تروص  مدرم  مومع  يارب  نآ ، نتخاس  لوبقم  شرتسگ و 
ار نایمدآ  قالخا  بیترت  نیدب  داد و  لزنت  قوقح  نیناوق و  يارجا  يارب  یکدی  کی  دح  ات  ار  قالخا  هدرک و  دادـملق  ساسایب  ار  قالخا 

نتـسسگ بجوم  قالخا  داسف  هکنیا  دروآ  دراو  ناسنا  تیناسنا  رب  ار  ییاهن  هبرـض  يرآ  تسین . فیـصوت  لـباق  هک  دیـشک  نجل  هب  ناـنچ 
. تسین یتفگـش  ياج  یعیبط و  الماک  تسیرما  ددرگیم ، لوقعم  تایح  ریـسم  رد  اهناسنا  داحتا  یگنهاـمه و  نواـعت و  يردارب و  قیـالع 

قوف قیالع  نتخیـسگ  تسا و  قالخا  داسف  میقتـسم  لولعم  هک  ار  ياهدـیچیپ  ناوارف و  قوقح  نیناوق و  هب  جایتحا  هک  تسنآ  زیگناتفگش 
زا قلطم  روطب  وا  میتشاد . هتـسجرب  نانادقوقح  زا  یکی  اب  هلئـسم  نیا  رد  یحورـشم  ثحب  میمانب !! یقوقح  لماکت  یقرت و  دهدیم ، هجیتن  ار 

ياعدا رد  دوب ، رادروخرب  یهجوت  لباق  یقوقح  یملع ، تیـصخش  زا  نادـقوقح  نآ  هکنیا  اب  دومنیم ، عافد  یقوقح  نیناوق  یلماکت  لوحت 
اههتشر شیازفا  يرهاظ  حطس  زا  دیاب  ام  دوب : لیذ  حرـش  هب  دش . ضرع  هلئـسم  نیا  قیقحت  رد  هک  هچنآ  دوب . هتفرگ  شیپ  هغلابم  هار  روبزم 

زفا زا  یمهم  رادقم  هک  تسین  نینچ  ایآ  میزادرپب . لمات  تقد و  هب  نآ ، جیاتن  للع و  رد  هتشذگ و  یقوقح  داعبا  عاونا و  و 
طوقـس طاطحنا و  زا  فشاک  رگید  يرادـقم  یلماکت و  تکرح  زا  ناـسنا  زیگنافسا  دوکر  یگدـنام و  بقع  يهدـنهدناشن  روبزم  شیا 
تعیبط ناسنا و  اب  ناسنا  طباور  ینوگرگد  شرتسگ و  يربج  لولعم  رگید  یخرب  دـشابیم و  یعامتجا  طـباور  يدرف و  ورملق  رد  یناـسنا 

ياراد تسا ، هدش  هتـشاذگ  یلعفلز  شمان  هک  صخـش  نیا  اعقاو  ایآ  هک  مییآرب  هلئـسم  نیا  فشک  ددصرد  دـیاب  ام  نیاربانب ، تسا ؟ هدوب 
هک ایفارغج  هشقن  دننام  دراد  يرس  ای  تسین و  شرس  رب  وم  رات  کی  یتح  هنومن  ناونعب  هک  تساهلچک  نآ  زا  ای  تسابیز  هوبنا و  يوسیگ 

عوضوم کـی  يهدـنهدناشن  اـهنآ  زا  کـی  ره  سکعنم و  هشقن  يور  رد  مظنم  ریغ  ياههلـصاف  اـب  ییاـههطقن  طوطخ و  دـننام  شیاـهوم 
تالوحت لماع  عون  ود  اب  خیرات  رد  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  هاگرذگ  رد  ام  لاحرهب ، کلذریغ  هناخدور و  هوک ، دـننام  تسا  ییایفارغج 
ياـهناسنا ناـیم  تبثم  تاـطابترا  اههدـیدپ و  شیازفا  زا  یـشان  هک  تسا  ینیناوق  رد  لوحت  مکی - عون  میراد : راکورـس  یقوقح  نیناوق  رد 
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نواـعت و يردارب و  قیـالع  ندـش  هتخیـسگ  میـالع  زا  اـهنت  هن  تـالوحت  هنوگنیا  دـشابیم . ددـعتم  عـماوج  مدرم  ناـیم  اـی  هعماـج و  کـی 
يدرف و تاـیح  مـیظنت  يهراـبرد  اـهناسنا  يزغم  تـبثم  تیلاـعف  لـیلد  هـکلب  تسیناـهناسنا ، لوـقعم  تاـیح  ریـسم  رد  داـحتا  یگنهاـمه و 

یعمجهتسد م
نیناوق رد  ینوگرگد  نیا  یلماکت  شزرا  تسا . راکنا  لباقریغ  یترورـض  هک  دـشابیم ، نانآ  ناـیم  رد  دـیدج  تبثم  تاـطابترا  زورب  قباـط 
اهناسنا تایح  یلاع  ياهنامرآ  فادـها و  يرایتخا  دربشیپ  رد  تیفیک  هچ  اب  رادـقم و  هچ  دـیدج  قیالع  طباور و  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب 

هک دیدج )  ) هثدحتسم نیناوق  هک  تسا  یهیدب  دشاب ، اهنآ  لماوع  يربج  سرتسگ  زا  یـشان  هثداح  قیالع  طباور و  رگا  دزرویم . تلاخد 
اب اهروبنز  عونتم  تاطابترا  یلسع و  يودنک  یگدنز  قیمعت  هعسوت و  کی  زا  تقیقح  رد  تسا ، قیالع  طباور و  ینوگرگد  يربج  لولعم 

هنادازآ هناهاگآ و  لماکت  رب  هثدحتـسم  نیناوق  هک  دوش  شـشوک  هکنیا  رگم  دیامنیمن . زواجت  ییودنک  ماظن  رد  دوخ  ناعونمه  ودـنک و 
هک تسا  یهیدـب  میریگب ، رظن  رد  ار  اهنابایب  اهنابایخ و  رد  ار  نیـشام  اب  تفاـسم  یط  نیناوق  لاـثم  ناونعب  دـیازفیب . اـهناسنا  یناور  يزغم و 
عفد يارب  ینیناوـق  نینچ  عـضو  هکنیا  رد  تسا و  هدـش  عورـش  اـهتفاسم  ندرک  يرپـس  رد  نیـشام  زا  هدافتـسا  عـقوم  زا  نیناوـق  نیا  خـیرات 

تسنیادریگب رارق  تقد  دروم  دیاب  هک  هچنآ  تسین  دیدرت  ياج  چیه  تسا ، هتشاد  يربج  ترورض  ینیشام  تاکرح  ياهبیسآ  اهتمحازم و 
يدج نیناوق  عضو  بجوم  هک  یلماوع  نآ  دید  دیاب  ای  تسا  يرازگنوناق  يهدیدپ  لماکترب  لیلدروبزم  نیناوق  عضو  دوخ  ایآ  هک 

هجیتـن نیا  هب  نیـشام  يهدـیدپ  قمعت  شرتـسگ و  رد  یتفرـشیپ  ریـس  نیـشام و  فاـشتکا  لـماوع  يوجتـسج  رگا  تسیچ ؟ تسا ، هتـشگ  د 
يزغم و يربج  ياهتیلاعف  تاکرح و  زج  نآ ، تیریدم  یتفرـشیپ و  ریـس  ات  هتفرگ ، فاشتکا  لماوع  زا  يدروم  چـیه  رد  رـشب  هک  میدیـسر 
اــهیهاوخدوخ و رد  یلیدــعت  نیرتــمک  روـبزم  ياــهتیلاعف  تاــکرح و  تـسا و  هتــشادن  يرگید  زیچ  ضحم  ییوـجدوس  ینالــضع و 

تافـص رد  یتفرـشیپ  نیرتمک  نینچمه  تسا و  هدادن  تروص  نآ  يهدننکراداو  نیـشام  هدنروآ  دوجوب  اهیتسرپ  تذـل  اهیگماکدوخ و 
اهیگماکدوخ و اهیهاوخدوخ و  عابشا  يارب  يرتدیدج  هلیـسو  سکعلاب  هکلب  تسا . هدرواین  دوجوب  وا  يهدیمح  قالخا  یناسنا و  یلاع 

لیلد هجوچیه  هب  ینیـشام  تایح  يهمادا  يارب و  هعوضوم  نیناوق  ندمآ  دوجوب  هک  میریذپب  دیاب  تسا . هتـشگ  وا  ياهیتسرپ  تذل  ظفح 
تـالیامت هنخر  زا  يریگولج  ترورـض  زا  یـشان  هک  تسا  ینیناوق  زورب  مود - عون  دـشابیمن . هعوضوم  نیناوق  نآ  یلماـکت  لوـحت  يارب 

اهدص عضو  تفگ : ناوتیم  ایآ  تساهناسنا . رگید  تایح  رب  لالتخا  بجوم  هک  تسا  یعامتجا  یگدنز  رد  يرـشب  رگناریو  باسحیب و 
درادب و یفخم  ار  اهنآ  یقالخا  داسف  دناوتیم  هک  مدرم  نایم  رد  هیراج  ياهدومن  ثداوح و  طباور و  رد  تایعقاو  فشک  يارب  ینوناق  هدام 

فالخ و رفیک  ای  اهیریگشیپ ، يارب 
تـسا نکمم  ییاضق ، ماقم  نیرتهبتر  یلاع  ات  هتفرگ  یئادتبا  سرپزاب  کی  زا  و  اهمهتم ، ای  مهتم  ات  هتفرگ  سانـشراک  کی  زا  هک  ییاهعقا 
نیناوق عضو  قرط و  فشک  هک  دـنک  راکنا  ار  تقیقح  نیا  دـناوتیمن  سک  چـیه  هتبلا  تسا !؟ یقوقح  نیناوق  لـماکت  لـیلد  دـیامن ، زورب 

یلمع يزغم و  رادـتقا  لیلد  دوخ  اهعقاو ، فـالخ  زا  ناوارف  یعاونا  رفیک  اـی  يریگـشیپ  هدـیچیپ و  تاـیعقاو  فشک  يارب  رتریگارف  قیقد و 
اهوراد هک  دوشیم  بجوم  تسا و  قالخا  داسف  عونت  زا  یشان  هک  ار  تخس  رایـسب  ياهیرامیب  زورب  ناوتیم  ایآ  یلو  تسا . رکفتم  ياهناسنا 

هچ رگا  مینک !؟ دادـملق  رـشب  یـشزرا  لماکت  لیلد  ار ) رگید  تاهج  زا  رـضم  هکلب   ) یفاک ریغ  لاح  نیع  رد  رتدـیدج و  یحارج  لامعا  ای 
و دیامنیم . ار  هطوبرم  نارکفتم  زغم  ییاناوت  زا  فشک  هقباسیب  یحارج  لامعا  هب  یبایهار  قیفوت  دیدج و  ياهوراد  فشک  میتفگ  هکنانچ 
، دنکن تیعبت  ینوناق  لصا و  چیه  زا  يرابودنبیب  ساسحا  یقالخا و  داسف  اب  رـشب  دیراذگب  دـنیوگیم : هکیناسک  مییوگب : دـیاب  یلک  روطب 

هاگترپ کی  زا  روبع  لاح  رد  رـشب  دیراذگب  دنیوگیم : تقیقح  رد  مییامنیم ، يریگولج  وا  داسف  يدعت  زا  رتدیدج  نیناوق  عضو  اب  ام  اریز 
امآ نامرد  وراد و  وا  يارب  تشگ  دراو  رب  یبیسآ  درک و  طوقس  هاگترپ  نآ  زا  رگا  دیامن ، يراسگیم  کلهم 

، ییارگچوـپ ياـههناخیم  ناشکهدـبرع  نیا  لـباقم  رد  ياهراـچ  مه  نوـنکا  مه  میاهتفگ ، اـهراب  هتـشذگ  رد  هک  هنوگناـمه  میاهدرک !!! هد 
هلمج هک  تسا  قوف  بلاـطم  هب  رظن  اـب  ادـخ  يدـنبمشچ  زا  متریح  اـمع  نیا  زاـب  شوگ  زاـب و  مشچ  مییوگب : هک  میرادـن  نیا  زج  یبـلطم 
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چیپ رد  چـیپ  نیناوق  هب  یجایتحا  دـشاب  قـالخا  شوخ  یتلم  یتقو  : ) دـیوگیم هک  میهدـیم  رارق  تقد  دروم  رگید  راـب  ار  نوطـالفا  فورعم 
تالوحت زا  یعالطا  وا  تسا و  یمیدـق  رکفتم  کی  زا  روبزم  ترابع  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تسا ) یفاک  وا  يارب  هداـس  نیناوق  درادـن و 

یبلطم نخـس  نیا  خـساپ  تسا . هتفرگ  تروص  فرطنیاب  سناـسنر )  ) تضهن نارود  زا  تـالوحت  نیا  اریز  تسا ، هتـشادن  نیناوق  یلماـکت 
هرگ ردقنآ  يرـشب  تعیبط  : ) دیوگیم وا  تسا . هدـش  رکذـتم  اههدـیا ) يارجام   ) دوخ مهم  رایـسب  باتک  رد  دـهتیاو  ثرون  درفلآ  هک  تسا 

نتـشون اب  هک  تسیذغاک  نآ  زارتشزرایب  مکاح  نادرم  دزن  رد  دیآیم ، ذغاک  يور  يرـشب  حالـصا  يارب  هک  اههمانرب  نآ  هتـسا  هدروخ 
هماـکدوخ و ناراذـگ  تسایـس  هکلب  تسین  هدـیچیپ  يرـشب  تیعقاو  تفگ  ناوـتیم  قوـف  تراـبع  رد  هچ  رگا  دوـشیم ) لـطاب  اـههمانرب  نآ 
اب اـهگنهرف  یقوقح و  نیناوق  رگا  دـنهدب . رارق  دوـخ  مادختـسا  رد  ارنآ  اـت  دـنناچیپیم  ار  یناـسنا  تعیبـط  هک  دنتـسرپ  تعفنم  هاوـخدوخ 

کت تکرح 
مظن هک  دـینیبب  ار  ام  یحولهداس  دـییایب  تلادـع ؟ قح و  وک  بولطم ؟ تایح  وک  یگدـنز و  دنـسپدرخ  مظن  وک  سپ  دـنوریم  شیپ  یلما 

نارگید رب  رادتقا  هطلـس و  ظفح  يارب  هک  ار ، دوخ  هعماج  رد  هماکدوخ  ياهدـنمتردق  یگدـنز  هافر  یملع و  قوقح و  يداصتقا و  بلاج 
مینکیم و وگزاب  هدـنبیرف  بات  بآ و  اب  ار  ناـنآ  یگدـنز  ياـهنایرج  هدروآ و  یقوقح  نیناوق  لـماکت  یقرت  باـسحب  دـناهدروآ ، دوجوب 

بلاـج مظن  نآ  هک  مینکیم  شوـمارف  یلو  مینکیم ! سیردـت  ناـمدوخ  زا  رتحولهداـس  نایوجـشناد  هب  اههاگـشناد  رد  یتـح  و  میـسیونیم !
دوجوب نادنمتردق  نآ  هک  فیعض  عماوج  گنهرف  ملع و  قوقح و  داصتقا و  ياههناریو  رب  نادنمتردق  یگدنز  هافر  یقوقح و  يداصتقا و 

طـسب يارب  هماکدوخ  نادنمتردق  هک  میتسه  تحاقو  رپ  روآمرـش و  نایرج  نیا  دهاش  ینالوط ، نامز  زا  ام  تسا . هدش  راوتـسا  دـناهدروآ ،
ندرب نیب  زا  ندرک و  لامیاپ  هک  تروص  نآ  رد  یگدرب ، ریجنز  هب  عماوج  رگید  ندیشک  يارب  دوخ و  ياهیگماکدوخ  تردق و  هب  نداد 

ار یتسپ  تابجوم  دـشاب  ناشدوخ  ياهبیقر  اب  هناراکبان  ياههلماعم  فلاخم  ای  دزاسب و  دراو  ناـشرابتعا  هب  یللخ  اـهناسنا ، تاـیح  میقتـسم 
عیاش ا يردقب  نایرج  نیا  و  دندرگیم . ناهاوخیدازآ  ناناوتان و  راتشک  لوغشم  یعضو  نیرتدیلپ  اب  نانآ  تسد  اب  دننکیم و  ادیپ 

يرامیب هب  دوخ  ای  تسا و  هدینارذگ  یتسم  باوخ و  رد  ار  شرمع  تاظحل  يهمه  ای  هک  دوشیم  مولعم  دشاب  نآ  رکنم  یسک  رگا  هک  تس 
نیناوق يهرابرد  نادنمتردق  دیدش  ییانتعایب  ایآ  روآمرش ، رایـسب  یقالخا  داسف  ایآ  تساالتبم . هماکدوخ  نادنمتردق  نامه  يراوخناسنا 
تایعقاو فشک  قیرط  رد  هک  ییاهتراهم  اهتجاجل و  اـهیراکبیرف و  فشک  يارب  هدـیچیپ  نیناوق  عضو  يرارمتـسا  شیازفا  اـیآ  تاررقم ، و 

ره هک  اهنآ  زا  یناوارف  عاونا  لماش  هک  میقتسم  ریغ  میقتـسم و  ياهراتـشک  گنج و  يهمادا  ایآ  هتخوس و  قالخا  رـشب  تسدب  هدش  یفخم 
یلماکت تفرـشیپ  رد  يراک  نونکات  یقوقح  نیناوق  هک  تسین  نآ  لیلد  نیرتنتـشور  دزاـسیم ، مورحم  دوخ  تاـیح  زا  ار  رفن  نارازه  هظحل 

رشب یعمج  هتـسد  تایح  يهدنهدمظن  نیرتیلاع  ناونعب  هک  تهج  نآ  زا  یقوقح  نیناوق  نیمه  تفگ : دیاب  هکلب  تسا ؟ هدادن  ماجنا  رـشب 
نادـنمتردق هب  نانآ  ندرک  میلـست  نایاونیب و  نافیعـض و  ياـپ  تسد و  نتـسب  دـهدیم  ماـجنا  هک  يراـک  اـهنت  عقاو  رد  ددرگیم ، دادـملق 

: دوش هتفگ  تسا  نکمم  دـهدیم ، انف  داب  رب  هدـنزاس  قـالخا  ماـنب  رگید  ینیناوق  نتـسب  راـک  تخانـش و  هب  ار  اـهناسنا  دـیما  اذـل  دـشابیم 
یتسه رگیدکی  ناردارب  يدنوادخ ، نید  يانبم  رب  هک  امش  دیامرفیم : ریسفت  دروم  تالمج  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

يردارب و قیالع  زا  يرادروخرب  لوصو و  ییاناوت  ارچ  و  دیاهدش ، هدـنکارپ  ادـج و  رگیدـکی  زا  تلع ، نیمادـک  هب  هک  دـینادیم  چـیه  د ،
يارب هتـسیاش  نوناق  نتـشادن  زا  یـشان  دیدرت  نودب  تیمورحم  نیا  دـیاهدش ؟ مورحم  لوقعم  تایح  ریـسم  رد  داحتا  یگنهامه و  نواعت و 

يدام و تداعـس  نایب  لفکتم  هک  مالـسلامهیلع  همئا  يامنهار  ربمایپ و  تنـس  نآرق و  اریز  تسین ، ینعم  هدام و  دـعب  ود  رد  لوقعم  تاـیح 
اهیگتخیـسگ و هب  لدـبم  ار  اهیگتـسویپ  هک  تسامـش  ياهینیبدـب  اهنورد و  يدـیلپ  زا  یـشان  هکلب  تسامـش . سرتسد  رد  تسا  يونعم 

دراو تسین  شیب  یتاـیرابتعا  هک  يرـشب  تاررقم  نیناوق و  دوخ  هب  یـضارتعا  نیارباـنب ، دـیامنیم . اـهتموصخ  هنیک و  هب  لدـبم  ار  اـهتحبم 
زا هدافتسا  هدامآ  ار  رشب  هک  تسا  تیبرت  میلعت و  یگنهرف و  تاماقم  یعامتجا  ناریدم  یـسایس و  روما  نایدصتم  هب  ضارتعا  هکلب  تسین .

هنوگنامه تسا ، هدش  غالبا  ربمایپ  يهلیـسوب  هک  یهلا  نیناوق  هک  تسا  بیترت  نیاب  لاکـشا  نیا  خساپ  دنیامنیمن . دیفم  تاررقم  نیناوق و 
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و تسا . هدومن  يریگ  فدـه  مه  ار  تبثم  ینافرع  یقالخا و  ياهتیبرت  میلعت و  تسا  هتفرگ  هدـهعب  ار  اهناسنا  یعامتجا  یگدـنز  میظنت  هک 
شیاهدومن رهاظم و  یمامت  رد  گنهرف  قالخا و  داصتقا و  قوقح و  هک  تسا  مالسا  بتکم  ملسم  الماک  لصا  کی  نیا 

يرـشب تالیامت  تاعالطا و  هتخاس  تاررقم  نیناوق و  هک  یتروص  رد  دشابیم ، مجـسنم  رگیدـکی  اب  الاو  رایـسب  یتدـحو  رد  گنهامه و 
رگید دراد ، هک  يریگ  فدـه  نیمه  اب  هک  تهجنآ  زا  تسا و  هدرکن  روظنم  رگید  یفدـه  یعمجهتـسد  یگدـنز  نتخاـس  ریذـپناکما  زج 
نامه دوخ  رد  اذل  دریگیم . دوخب  بهذـم ) دـننام   ) داعبا نآ  اب  فلاخم  هرهچ  ناوارف  يدراوم  رد  هکلب  دزادـنایم ، ملق  زا  ار  یناسنا  داعبا 

رد نانچ  تیموق  داژن و  رصانع  هک  تسنیا  زا  یـشان  مه  نآ  تیقفوم  يزیچان  دروآیم و  تسدب  يزیچان  رایـسب  تیقفوم  مه  يریگ  فده 
، هداس الماک  تراـبعب  و  ددرگ . قیبطت  يرـشب  عون  دارفا  رگید  هب  دـناوتیمن  ماـع  تیوه  کـی  ناونعب  ناـسنا  هک  تسا  رادهشیر  نیناوق  نآ 

ریثکلا مکنزحی  و ال  هنوکردت ، ایندلا  نم  ریسیلاب  نوحرفت  مکلاب  ام  سب !! موق و  داژن و  نیمه  ینعی  ناسنا  يرشب - نیناوق  ینمـض  لوصحم 
راد اهناک  مکنع ! اهنم  يوز  امع  مکربص  هلق  مکهوجو و  یف  کلذ  نیبتی  یتح  مکتوفی ، ایندـلا  نم  ریـسیلا  مکقلقی  هنومرحت و  هرخـالا  نم 
نآ زا  هک  ترخآ  زا  يرایـسب  یلو  دیوشیم ، نامداش  دیبایب  هک  ایند  زا  یکدـنا  زا  هک  امـش  هب  هدـش  هچ   ) مکیلع قاب  اهعاتم  ناک  مکماقم و 

يرپ دوش  توف  امش  زا  ایند  زا  یکدنا  رگا  هک  امش  هب  تسا  هدش  هچ  دزاسیمن و  نیگهودنا  ار  امش  دیدرگیم  مورحم 
مک تسا  هدـش  رود  امـش  زا  هک  اـیند  زا  يزیچ  يهراـبرد  امـش  لـمحت  دوشیم و  رادوـمن  ناـتیاهتروص  رد  هک  اـجنآ  اـت  دـیدرگیم  ناـش 
زا یکدناب  امـش  ياهیداش  تسا  یتفگـش  یـسب  ياج  دنام ). دهاوخ  رادیاپ  امـش  يارب  نآ  عاتم  يدبا و  هاگتماقاایند  نیا  ییوگ  ددرگیم ،

نیا رد  امـش  ياههودـنا  اـهیداش و  تـسا  شزرایب  هـچ  دـیهدیم !! تـسد  زا  هـک  یگرزب  ترخآ  زا  امـش  یلاـیخیب  دـیباییم و  هـک  اـیند 
رمع زا  ياهنیدقن  اهیداش ، زا  ياهظحل  ره  رد  هک  دینادیم  چیه  ایآ  ناتسود . رب  يدامتم ، نایلاس  زا  يراب  اب  دیناکدوک  ییوگ  هک  یناگدنز !

لد هک  یلیم  رهب  سپ  دـننک  نوریب  شنت  زا  ناکیپ  هک  ات  دـنممخز  درم  هب  نویفا  دـنهدیم  دوریم ؟ تسد  زا  وهایه  رپ  رازاب  نیا  رد  اـهبنارگ 
نآ هک  دینیبیم  دییامنیم و  قیقد  یبایزرا  ار  هدمآ  تسدب  يایند  هک  عقومنآ  رد  یهگناو  درب  دـنهاوخ  داهن  رد  يزیچ  وت  زا  درپس  یهاوخ 

فسات يداش  مانب  دوخ  نورد  شروش  جومت و  نآ  هب  تسا ، هدمآ  دوجوب  امـش  نورد  رد  هک  تسا  هدوب  يداش  نآ  زا  رتزیچان  رایـسب  ایند 
امـش یناور  يزغم و  عضو  هک  دش  دهاوخ  مولعم  دـیوشن ، قفوم  هدـمآ  تسدـب  يایند  یبایزرا  هب  زگره  رگا  و  نیمه ؟ ایآ  هک  دـیروخیم 

نایرج ر نیا  یناور  يزغم و  یناوتان  نیاب  رگا  و  هدومن ، فیصوت  ناوتب  هک  تسا  هدوب  نآ  زا  رترابهودنا 
رد یعطق  تسکـش  زا  یـشان  هک   ) دـینکیمن ساسحا  یتحاران  یلو  دـیهدیم  تسد  زا  ار  ترخآ  زا  مهم  یتاـماقم  هک  دـینک  هفاـضا  مه  ا 

، نآ تکرح  لماع  هک  كرحتم  هتـسارآ و  تسا  یتوبات  دیاهدیـشوپ ، هک  ییابیز  سابل  ندب و  هک  دـینادب  نیقی  دـشابیم ) ترخآ  یبایزرا 
نم فاخی  امب  هاخا  لبقتـسی  نا  مکدـحا  عنمی  ام  و  هدـنز . حور  کی  يارب  یبکرم  هن  تسامـش  یگدـنز  هناروک  يورین  هدارا و  ساسحا و 

زا سرت  رگم  دـنکیمن  يریگولج  وا  بیع  راهظا  يارب  شردارب  اب  ییورایور  زا  ار  امـش  زا  کی  چـیه  و   ) هلثمب هلبقتـسی  نا  هفاخم  ـالا  هبیع 
يرگادوس نامه  نیا  نتـشیوخ  بیع  ندـیدناشوپ  يارب  نارگید  بیع  ندیـشوپ  دوش ). ورردور  وا  بیع  دـننام  یبیع  راهظا  اب  مه  وا  هکنآ 

ات مینکیم  مارتحا  داد . دـهاوخ  رارق  مه  يوررد  ور  هدومن و  ادـج  رگیدـکی  زا  دـبا  يارب  ار  یناـسنا  دارفا  یهاوخدوخ ، ياـنبم  رب  هک  تسا 
ار یبیع  میوش . هدیشخب  ات  میشخبیم  دوش . عفد  ام  زا  يررض  ات  مینکیم  عفد  ار  يررض  دننک ، تبحم  امب  ات  مینکیم  تبحم  میوش ، مارتحا 
هب هک  تسیدوجوم  ناسنا  هک  مینک  ادا  تهج  نادـب  طقف  ار  نارگید  مارتحا  رگا  ام  هکنیا  زا  لـفاغ  دوش ! هدیـشوپ  اـم  بیع  اـت  میناـشوپیم 

هتسیاش  … میدرک و )  مارکا  ار  ع )  ) مدآ نادنزرف  ام  قیقحتب   …  ) مدآینب و انمرک  دقل  و  يهفیرش : هیآدافم 
طقف ار  نآ  ریظن  هک  نورد  رد  انعمرپ  رایسب  تیاضر  کی  لوصح  مکی - هجیتن  تشاد . دهاوخ  مهم  رایـسب  هجیتن  ود  تسا  میرکت  مارتحا و 

هب هن   ) مینکیم مارتحا  لد  هت  زا  ناسنا  کی  هب  هک  عقومنآ  رد  ییوگ  دومن ، هدـهاشم  ناوتیم  تایح  لخم  صقن  کـی  ناربج  تـالاح  رد 
نتـشیوخ زا  ار  تایح  لخم  یـصقن  دشاب ) هتـشاد  یعفن  يارب  هک  رگید  يروما  ای  ام ، دوخ  هب  مارتحا  ندنادرگرب  هک  شاداپ  نتفرگ  هزیگنا 

مارتحا هک  تسا  یلمعلاسکع  مود - هجیتن  میروآیم . تسدب  تسا  هدوب  نآ  راظتنا  رد  ام  تیـصخش  هک  ار  یلامک  ای  میزاسیم ، فرطرب 
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ناسنا دـناوتیم  هک  تسا  لمعلاسکع  لمع و  نوناق  رمتـسم  نایرج  زا  یلوصحم  هجیتن  نیا  دروآ . دـهاوخ  دوجوب  اـم  رد  اـهناسنا  رگید  هب 
، دشاب هتـشاد  هجوت  روبزم  يهجیتن  ود  هب  هک  یـسک  دزاسب . رایـشه  درذگیم ، یتسه  ثداوح  ياهریجنز  ياههقلح  رد  هک  هچنآ  هب  ار  هاگآ 

عینـص هناسل  یلع  هقعل  مکدحا  نید  راص  لجاعلا و  بح  لجالا و  ضفر  یلع  متیفاصت  دق  درذـگیم . دراذـگیم و  اهیرگادوس  يور  رب  ياپ 
تبحم رذـگدوز  يایند  هب  اهر و  ار  ترخآ  هک  دـیاهداد  مه  هب  داحتا  تسد  ( ) نادرخباـن يا   ) هدیـس یـضر  زرحا  هلمع و  نم  غرف  دـق  نم 

یسک ياهراک  دننام  امش ) ياهراک  نیا  ! ) تسا هدش  هتفریذپ  نابز  اب  رابکی ، مه  نآ  ندیسیل ، يارب  امش  زا  کی  ره  نید  دیزروب و 
هب ییانتعایب  دـیراد ، هک  يدارفنا  یعیبط  تالیامت  رب  هوالع  تسا .) هدروآ  تسدـب  ار  شیالوم  تیاضر  هدوسآ و  دوخ  لمع  زا  هک  تسا 

- مکی لامتحا  دوریم : لامتحا  ود  ریسفت  دروم  يهلمج  رد  دیاهتخاس ! دوخ  راک  یعمجهتـسد  یگنهامه  روطب  ار  ایند  هب  تبحم  ترخآ و 
ترخآ هب  دـنزرویم و  تبحم  اـیند  هـب  دوـخ  یناوـیح  یعیبـط  تـالیامت  زا  يوریپ  هـب  صاـخ ، دـمعت  نودـب  اـمومع  یلوـمم  مدرم  هـکنیا 
دننکیم راداو  ار  رگیدمه  هک  تسا  يروطب  هناهاگآان  ای  هاگآ  ایند  هب  مدرم  هناقشاع  تالاغتشا  هکنیا  مود - لامتحا  دنیامنیم . ییانتعایب 

، رگیدـکیب ار  روما  نیا  يروطب  دـنهدیم و  ناشن  تبحم  هقالع و  دروم  ار  يویند  روما  يردـق  هب  ـالثم  دنراپـسب . یـشومارفب  ار  ترخآ  هک 
دنهاوخ نآ  هب  ناشرذگ  هرخالاب  هک  ار  ترخآ  دنهدیم و  رارق  شتسرپ  شیارگ و  دروم  دوبعم و  دح  رد  ار  ایند  هک  دنیامنیم  نیقلت  قلطم 
بجوم هک  تسا  هنادرخبان  يراکبان  نیا  دـنراگنایم . زیچان  داتفا ، دـهاوخ  ناـیرجب  اـجنآ  رد  ناـنآ  يدـبا  تواقـش  اـی  تداعـس و  داـتفا و 

رورـس زا  ياهلمج  رد  هیبشت  نیا  دـنیامنن . تشادرب  نآ  زا  ياهرهب  چـیه  دوش و  يراـج  ناـشناهد  رب  یندیـشچ  کـی  رادـقمب  نید  دوشیم 
نلا تسا : هدمآ  نینچ  مالسلاهیلع ، یلع  نب  نسیح  ماما  ادخ ، بوبحم  تلادع ، قح و  هار  نادیهش  زاتشیپ  نارورس و 

دنتسه و ایند  ناگدرب  مدرم  . ) نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذا  مهـشئاعم و  هب  ترد  ام  هنوطوحی  مهتنـسلا  یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  سا 
نید زا  هـک  دـنکدنا  یمدرم  دـنوش  صلاـخ  شیاـمزآ  اـب  هکیماـگنه  دوـشیم و  يراـج  ناـشیاهنابز  رب  یندیــشچ  کـی  رادــقم  هـب  نـید 

؟ درادن اهناسنا  یگدنز  یعرف  یلصا و  ناکرا  رصانع و  زا  کیچیه  اب  یطابترا  تسا و  یصخش  یناور  تلاح  کی  نید  ایآ  دنرادروخرب ).
مدرم دوشیم . هداد  یقلت  تبثم  لمع  نادـیم  رد  مه  و  تایرظن ، ورملق و  رد  مه  نیمز  برغم  رد  لاوس  نیا  خـساپ  هک  ینالوط  تسا  یتدـم 

. دناهدرک روصت  یگدنز  داعبا  همه  رد  ملسم  لصا  کی  ناونعب  لکـش  نیدب  ار  نآ  هک  دناهدرک  عیاش  يردقب  ار  روبزم  هلاسم  نیمز  برغم 
اب یطابترا  تسا و  یـصخش  یناور  تلاـح  کـی  نید  هک  دنـسرب  هجیتن  نیاـب  نیمز  برغم  مدرم  هک  تسا  هدـش  بجوم  یلماـع  هچ  هکنیا 
ریغ تیریدـم  ایآ  تسا . دـنمزاین  يددـعتم  ياهـشواک  قیقحت و  هب  دـنرادن ، اهناسنا  یگدـنز  یعرف  یلـصا و  ناکرا  رـصانع و  زا  کیچیه 

هدـمآ و رد  یلک  لصا  کی  تروصب  روبزم  رادـنپ  هک  تسا  هدـش  ثعاب  نید  يهراـبرد  نیمز  يور  دـباعم  رگید  اـسیلک و  باـبرا  یقطنم 
زا ددرگ  هگآ  هک  اـت  كاـخ  يور  زا  نتـساخرب  نید ؟ تسیچ  تسا : هدـش  هتفگ  شفیرعت  رد  هک  نید  نآ  زاـسب ؟ مورحم  نید  زا  ار  مدرم 

كاپ م ناج  دوخ 
نتخاس و رونم  یبای  ادـخ  اب  ار  یهاگآ  ود  نیا  ندروآ و  تسدـب  ار  یتسه  هب  یهاگآ  فیرـش  سب  یهاگآ  نیا  زا  يروهال و  لابقا  دـمح 
میلعت و یهاتوک  درادـن ؟ ار  لوقعم  تایح  میظنت  ییاناوت  نتـشادرب  مدـق  لاـمک  هب  ور  یعاـمتجا  يدرف و  لوقعم  تاـیح  ریـسم  رد  هاـگنآ 

هبونب کی  ره  هک  رگید  لماوع  نینچمه  میدومن و  فیرعت  الامجا  ارنآ  نونکا  مه  هک  نید  هلیسوب  نایمدآ  تیـصخش  یگدنزاس  زا  تیبرت 
اب یطابترا  تسا و  یـصخش  یناور  تلاح  کی  نید  روبزم  یگتخاس  لصا  زا  تیعبت  دـناهتخاس ، مورحم  نید  يرادروخرب  ار  اهناسنا  دوخ 

تایح ثحابم  تامدـقم  رد  هک  تسا  هدـش  ثعاب  ار  یجیاتن  زورب  درادـن  اـهناسنا  یگدـنز  یعرف  یلـصا و  ناـکرا  رـصانع و  زا  کـیچیه 
ناشنانخـس رد  هک  هیبشت  هکنآ  اب  نید  هب  ار  مدرم  ییانتعایب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نینموملاریما و  هک  زور  نآ  میدش  رکذـتم  لوقعم 

دناهداد رکذت  دزاسیم ، یـشالتم  ار  اهناسنا  لوقعم  تایح  داینب  هک  ار  یگتخاس  لصا  نامه  تقیقح  رد  دندومن ، دزـشوگ  دناهدومرف  نایب 
اب اتفگش  دنسیلیم !! ندیـشچ  کی  رادقمب  طقف  دشابیم  ناشیگدنز  تایح  بآ  نیرتاراوگ  هک  ار  نید  تیبرت ، میلعت و  رزا  رود  مدرم  هک 

یلمع یتدیقع و  خساپ  نتفای  زا  مدرم  نتخاس  مورحم  هک  دننادیم  دنتسه ، رکفتم  ياهزغم  ياراد  هکنانآ  اصوصخم  اهناسنا  هکنیا 
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( دراد ارنآ  هب  خـساپ  ییاناوت  نید  طـقف  هک  ( ؟ موریماـجکب ماهدـمآ ؟ هچ  يارب  ماهدـمآ ؟ اـجک  زا  متـسیک ؟ نم  یـساسا - لاوس  راـهچ  هب 
اهر هیجوت  نودب  جیگ و  یگدنز  داعبا  مانب  رگیدکی  زا  هتخیسگ  ییاههدیدپ  رد  ارنانآ  دیامنیم و  ریـسم  دصقم و  ادبمیب و  ارنانآ  یگدنز 

یعاونا دنیامنن ، ساسحا  ار  ناشیگدنز  داعبا  نتخیـسگمه  زا  ندش و  یـشالت  يهجنکـش و  تخـس و  باذع  مدرم  هکنیا  يارب  و  دزاسیم .
هنوگچ هک  دوخ  لاوس  نیا  هب  مدرم  دـنراذگیمن  دـنهدیم و  هعاشا  نانآ  نایم  رد  ار  یحور  یناور و  یبصع و  ریدـخت  لـماوع  زا  رامـشیب 

رد یتاظحل  طقف  تسیدـنوادخ ، هیلاعتم  تیـشم  تمکح و  هب  دنتـسم  تالاح  طیارـش و  همه  رد  شیگدـنز  داعبا  همه  هک  یناسنا  دوشیم 
هبـساحم ملع  زا  رانکرب  ار  دوخ  یگدنز  نوئـش  روما و  يهمه  و  دیامن !! رارقرب  یحور  طابترا  ادـخ  اب  طقف  هبنـش  ای  هعمج  ای  هبنـشکی  زور 

، دوش رصم  نوکاباس  تسا  نکمم  هکیناسنا  زا  دزاسب و  نورن  یطارقـس ، تیـصخش  رد  ندش  هتخاس  لباق  ناسنا  کی  زا  دنک و  یقلت  یهلا 
ایند بیاجع  يهمه  زا  رتزیگناتفگـش  دـنک ! دراو  یناگدـنز  يهصرع  هب  گنل  رومیت  يراـفغ  رذوبا  زا  دـنک و  جارختـسا  هنعارفلا  نوعرف 

منیم ارجا  تسایس  مان  هب  مدرم  رب  طلست  يهلیسو  ار  دوخ  هناهاوخدوخ  تازواجت  تالیامت و  تسخن  درخبان  یناراکبان  هکنیا 
یگتخاـس و لـصا  کـی  دـنریگن ، رارق  حـیبقت  تساوخزاـب و  دروم  ینید  ینادـجو و  لـماوع  اـب  مدرم  فرط  زا  هکنیا  يارب  هاـگنآ  دـنیا و 

تیمهااب نوئـش  رگید  سپـس  دنیامنیم و  نیقلت  اهناسنا  هب  يراکلغد  روز و  هب  تسادج  تسایـس  زا  نید  فورعم  يهلمج  رد  ار  زوسرـشب 
بیترت نیدب  و  دنیامنیم . کیکفت  رگیدکی  زا  ار  کلذریغ  و  يدنمرنه ، تیریدـم ، يرگیماظن ، قوقح ، داصتقا ، گنهرف ، دـننام  ار  یناسنا 

: دنیوگیم هک  دـنناسریم  ییاج  هب  ار  يرگزواجت  نیا  یهاگ  یتح  دـنهدیم !! رارق  دوخ  يهچیزاب  لابتوف  پوت  دـننام  ار  ناسنا  ياهنم  ناسنا 
هب دوخ  هئربت  يارب  هک  تسا  ییارتفا  نیا  و  دیراپـسب . یعیبط ) نادـنمتردق   ) رـصیق هب  ار  ایند  ام و  هب  ار  توکلم  دـناهتفگ ، نید  ناـیناب  دوخ 

لباق عونتم  ياهیتسم  تهج  هب  نادرخبان  دوخ  يارب  هک  ار  یهاـگآان  زوس  تیـصخش  باذـع  دـنوادخ ، دـنهدیم ! تبـسن  یهلا  ناـیاوشیپ 
اب ارنآ  یقیبـطت  دـعب  ثحبم ، نیا  لـیمکت  يارب  دنـشابن . لاحـشوخ  نارگید  دوـخ و  ندـنازوس  هب ، همه  نیا  هک  اـمرف  لـیلقت  تسین ، كرد 

يارب هک  بهذم  نیا  نکیل  : ) دیوگیم حیـسم  یبهذم  تادـقتعم  حـیجرت  زا  سپ  تیـصخش  نیا  میریگیم . رظن  رد  ویکـستنوم  زا  ییاههتفگ 
صا نیرتهب  یبهذم ، تادقتعم  زا  دعب  مدرم  تسا  لیام  هدش ، لزان  نامسآ  زا  اهلد  رد  تبحم  دیلوت  رگیدکی و  هب  مدرم  ندرک  کیدزن 

رد مالـسا  بتکم  ویکـستنم و  هتفگ  نیب  قرف  دـننک ) یگدـنز  یتحار  هب  دـنناوتب  نآ  يهیاس  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  ار  یـسایس  نیناوق  لو و 
ینعی دـیامنیم ، یفرعم  بهذـم  لـیم  دروم  ار  اـهنآ  هکلب  دـنادیمن ، بهذـم  نیع  ار  یـسایس  نیناوق  لوـصا و  نیرتـهب  ویکـستنم  هک  تسنیا 

، یبهذم تادقتعم  زا  دعب  مدرم  هک  دراد  لیم  دنادیم ، یساسا  لصا  رگیدکی ، هب  ار  اهناسنا  تبحم  هک  تهجنادب  بهذم  دیوگیم : ویکستنم 
رد یتـح  تیحیـسم ، ناوریپ  زا  یـضعب  یگتخاـس  ياـهرواب  هک  دوشیم  مولعم  اـجنیا  زا  دنـشاب . هتـشاد  ار  یـسایس  نیناوق  لوصا و  نیرتـهب 
زا کـی  چـیه  مالـسا  بتکم  هکیتروـص  رد  تسا . هدرک  ار  دوـخ  ریثاـت  تسا ، شنمدازآ  اهیـضعب  حالطـصا  هب  ملع و  درم  هـک  ویکـستنم 

دراد بسانم  یمکح  اهنآ  زا  کی  ره  رد  مالـسا  ینعی  دنادیمن . بهذم  زا  ادـج  دراد ، هک  یفلتخم  داعبا  رد  ار  یمدآ  یگدـنز  ياههدـیدپ 
تسین بهذم  دوخ  هب  طوبرم  بهذم ، زا  هدافتساءوس  ددرگیم . ریذپناکما  لامک  هب  ور  لوقعم  تایح  نایم  رد  تکرح  نآ  هب  لمع  اب  هک 

نیا خیرات  رـساترس  رد  ام  میاهدومن . حرطم  دریگب ، رظن  رد  دناوتیم  ار  فدـه  نیرتدـب  هلیـسو  نیرتیلاع  زا  رـشب  هک ، ار  تقیقح  نیا  اهراب 
نوگره ییابیز و  تیریدم ، تسایس ، شعاونااب ،)  ) رنه تایبدا ، ملع ، لوپ ، هک  میدهاش  زین  نونکا  مه  میاهدوب و  دهاش  ار  تقیقح 

هب فادها  نیرتهنامرـشیب  دصاقم و  نیرتحیقو  میرتدیلپ و  رد  تسا ، يدادادـخ  ياهتمعن  زا  تفگ ، دـیاب  نآ ، تاذ  هب  رظن  اب  هک  یتردـق  ه 
ار سک  ره  میربب و  نیب  زا  ار  هدنزاس  تازایتما  نآ  میناوتیم  هناحیقو  ياههدافتساءوس  عیاش و  ياهیراکبان  نیا  اب  ایآ  تسا  هدش  هتفرگ  راک 
، دیئوگب امـش  رگا  دیوگیم : نینچ  هلاسم  نیا  رد  ویکـستنم  مییامن !! طوقـس  یتخبدـب و  لهج و  هب  مهتم  دروآ ، نایم  هب  اهنآ  زا  ینخـس  هک 

يرـشب دارفا  يرـسدوخ  زا  اـج  همه  هراومه و  هکنیا  لیلدـب  تسین ، يرـسدوخ  زا  يریگولج  يهلیـسو  بهذـم  نتـشاد  اـی  ادـخ  هب  داـقتعا 
هک دوشیم  هاگ  اریز  تسین . صاخشا  يرـسدوخزا  يریگولج  هلیـسو  يروشک  نیناوق  عضو  مییوگ ، هک  دیامنیم  نیا  هب  دیامنیم ، يریگولج 
ای  ) هلطاب بهاذم  زا  هک  ار  یبیاعم  مامت  لیاب  ياقآ   ) دنکیم دیکات  سپس  ویکـستنم  دنیامنیم . يرـسدوخ  صاخـشا  زاب  نیناوق ، نیا  دوجو  اب 
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هکیتروص رد  هدرک  يروآعمج  دوخ  باتک  رد  تسا  هدش  یـشان  تسا ) هتفرگ  تروص  اطخ  نآ ، يارجا  رد  ای  هدوب و  لطاب  اساسا  اعقاو و 
یتنطلـس و يروهمج و  يدادبتـسا و  فلتخم  ياهمیژر  زا  یـشان  بیاعم  مامت  مهاوخب  رگا  نم  تسا . هدرکن  يرکذ  چـیه  اهنآ  نساحم  زا 

اهمیژر نیا  زا  کی  چیه  هک  دیآیم  رظن  هب  نینچ  مربن  یمسا  چیه  اهنآ  نساحم  زا  میامن و  رکذ  ار  هریغ  یسارکومد و 
ینیمز نوناق  هک  دراد  راضحتسا  لصا  نیا  زا  سک  ره  : ) دیوگیم نینچ  یبهذم  نیناوق  زایتما  رد  وا  دنروخیمن ) مدرم  یگدنز  هرادا  درد  هب 
يرـشب نیناوق  تیهاـم  لوا - دوشیم : حرـش  ـالیذ  هک  تسا  يرگید  لوصا  هب  طوبرم  عیطم و  لـصا  نیا  یلو  تسا . ینامـسآ  نوناـق  زا  ریغ 

ثداوح و قبط  رب  ینامـسآ  نیناوق  هکنآ  لاـح  دـیامنیم و  ریثاـت  نآ  رد  ثداوح  ینعی  دوشیم ، فلتخم  عیاـقو  ثداوح و  عـیطم  هک  تسنیا 
صیخـشت متـسیس  نـیا  رد  تـسا . هتـشادن  یمالـسا  نیناوـق  متـسیس  زا  یعـالطا  ویکـستنم  هنافـساتم  دـباییمن ). رییغت  ناـسنا  يهدارا  رییغت 

هار هراومه  يرـشب  نیناوق  دـشابیم . نانیمطا  دروم  ياهناسنا  دوخ  يهدارا  تاعالطا و  هدـهع  هب  هیوناث  ماکحا  يارب  حـلاصم  تاـعوضوم و 
اهیبوخ اریز  دشاب . ددـعتم  تسا  نکمم  بوخ  لحهار  دـنکیم . ادـیپ  ار  اهلحهار  نیرتهب  یتوکلم  نیناوق  یلو  دراد  رظندـم  ار  بوخ  لح 

بوخ و عقوم  کی  رد  ینوناق  تسا  نکمم  نیاربانب  دشابیم . درف  هب  رـصحنم  لحهار  نیرتهب  یلو  دنراد  یفلتخم  عاونا  فلتخم و  ياههبنج 
اذل درک ، ادیپ  نآ  زا  رتهب  ناوتیمن  نوچ  دـنریگیم و  رظندـم  ار  نیناوق  نیرتهب  هراومه  یبهذـم  تاسـسوم  اما  دـشابن ، بوخ  رگید  عقوم  رد 

وهلاوب زج  نوناق  ینعی  تسین . شزرا  ياراد  نوناق  اهنآ  رد  هک  دنراد  دوجو  ییاهروشک  مود - تسا . رییغت  لباق  ریغ 
نودـب مه  نآ  تروص ، نآ  رد  دـشاب ، يروشک  نیناوق  لثم  یبهذـم  نیناوق  اـهاجنآ  رد  رگا  لاـح  دـشابیمن . يرگید  زیچ  نارادـمامز  یس 

سوه يوه و  شوختـسد  هک  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  یتباـث  تاررقم  نیناوـق و  دـیاب  هعماـج  ره  رد  هکیتروـص  رد  دوـشیم . لزلزتـم  شزرا و 
نامیا و اهنآ  هب  مدرم  هک  تسنیا  رد  یبهذم  نیناوق  یعقاو  يورین  موس - تسا . یبهذـم  نیناوق  انامه  تباث  تاررقم  نیا  دوشن . نارادـمامز 

یبهذم نیناوق  رگید  فرط  زا  دـنراد . نیناوق  نآ  زا  مدرم  هک  تسا  یتشحو  سرت و  رد  يروشک  نیناوق  يورین  هکنآ  لاح  دـنراد و  داقتعا 
نیناوق يورین  سکعرب  دـنکیمن و  ادـیپ  خوسر  اهنآ  رد  دـیدج  راکفا  تاروصت و  اریز  تسا  رتدایز  اـهنآ  ریثاـت  دنـشاب  رتیمیدـق  ردـق  ره 

ردـق ره  دـنیامنیم و  عضو  ار  اهنآ  هعماج  یلعف  عاضوا  ینونک و  تایـضتقم  تیاعر  اب  نارازگنوناق  اریز  تساهنآ ، ندوب  هزاـت  رد  يروشک 
رد دـننکیم : لقن  هجوت  لباق  یبلطم  يورخا  تازاجم  شاداـپ و  تیمها  رد  دـشابیم ) رتداـیز  يروشک  يورین  دـشاب  رتشیب  یلعف  تایـضتقم 

اهینپاژ فرط  زا  تلوهـس  هب  دـنوریم ، نپاژ  هب  هک  یجراـخ  بهاذـم  تهج  نیمه  هب  درادـن و  دوـجو  تـشهب  مـنهج و  اـهینپاژ  بهذـم 
. تسا تازاجم  شاداپ و  ياراد  بهذم  نآ  اریز  دنروآیم . نامیا  نآ  هب  هدومن و  لوبق  ار  بهذم  نآ  رایسب  ترارح  اب  دوشیم و  هتفریذپ 

مدرم هب  زردنا  رد  هبطخ 113-

هحفص 41] ]
دمح  ) هئالب یلع  هدمحن  امک  هئالآ  یلع  هدمحن  رکـشلاب . معنلا  و  معنلاب ، دمحلا  لصاولا  هللادمحلا  مهدراهچ  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

هب هک  مییامنیم  دمح  هنوگنامه  يدنوادخ  ياهتمعن  هب  ام  تسا . هتـسویپ  شرکـش  هب  ار  اهتمعن  اهتمعن و  هب  ار  دمح  هک  تسار  يادـخ  رم 
رد مالسلاهیلع  نینموملاریما  تساهتمعن  لباقم  رد  دمح  هتسیاش  هک  تساهالب  لباقم  رد  دمح  هتسیاش  هنوگنامه  ناحبـس  دنوادخ  شیالب )

شیاهتمعن هب  ار  دمح  هک  تهجنآ  زا  تالمج  نیا  رد  ناحبـس  دنوادخ  هکنیا  مکی  بلطم  تسا : هدومرف  حرطم  ار  بلطم  ود  تالمج  نیا 
دمحلا لصاولا  هلمج  نامه  دیکات  رکـشلاب  معنلا  يهلمج و  زا  دوصقم  هاوخ  . ) تسا دـمح  هتـسیاش  تسا  هتـسویپ  رکـش  هب  ار  شیاهتمعن  و 

دمح یضتقم  تمعن  لصا  هک  دشاب  نیا  دوصقم  هاوخ  تسا و  اهتمعن  ربارب  رد  يدنوادخ  رکـش  دمح و  موزل  شیانعم  هک  دشاب  هدوب  معناب 
دیدشل یباذع  نا  مترفک  نئل  مکندـیز و  مترکـش ال  نئل  تسا : هدومرف  هک  نیا  تسا ) تمعن  نآ  شیازفا  یـضتقم  رکـش  تسیدـنوادخ و 

زا یـشان  تسا ). دـیدش  نم  باذـع  هک  تـسا  یعطق  دـیزروب  نارفک  رگا  دوزفا و  مهاوـخ  امـش  هـب  میاـهتمعن  رب  دیـشاب ، رازگرکـش  رگا  )
دنتسم دیامرفیم ، تیانع  شناگدنب  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  هکنیا  حیضوت  تسا . میرک  دنوادخ  هیلاع  تمکح 
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زا دیامرفیم  تیانع  هک  ار  يزیچ  ره  هکلب  دنـشاب ، اهتمعن  نآ  راکبلط  يدنوادخ  ناگدنب  هک  تسین  نانچ  ینعی  تسین ، یترورـض  چـیه  هب 
مرک ناسحا و  لضف و  هب  دنتـسم  نآ  يهمادا  تاقولخم و  رب  یتسه  سابل  ندـناشوپ  تقلخ و  لصا  هکنانچ  تسوا . مرک  ناسحا و  لضف و 

لماوع اهتمعن  نآ  هک  تهج  نادب  يدنوادخ ، ياهتمعن  رکـش  دمح و  هک  دید  میهاوخ  مینک ، تقد  تسرد  رگا  دشابیم . سدـقا  تاذ  نآ 
دنوادـخ رگا  تساـم . یتسه  همادا  بجوم  هک  تسا  یهلا  ضیف  هب  رکـش  دـمح و  تقیقح  رد  تسا ، تاـقولخم  یتـسه  يهمادا  لـیاسو  و 

لیاسو لماوع و  یتسه و  ياهتمعن  ربارب  رد  هک  دندیهفیمن  وا  تاقولخم  دومرفیمن ، میلعت  اهناسنا  هب  ار  شیاهتمعن  هب  رکش  دمح و  لاعتم 
ياجب رکـش  ساپـس و  دـمح و  شیاهتمعن  ربارب  رد  ار  ادـخ  دـیاب  هک  داشرا  میلعت و  نیمه  دوخ  سپ  دـنهدب . ماـجنا  دـیاب  هچ  نآ  يهمادا ،
ساپس دمح و  يهجیتن  هک  میراپسب  رطاخب  دیاب  مه  ار  هیـضق  نیا  تسا . ساپـس  دمح و  هتـسیاش  هک  تیمهااب  رایـسب  تسا  یتمعن  دنروایب ،
یبوبر خـماش  ماقم  نآ  هک  تسا  یهیدـب  اریز  ددرگیمرب ، رازگـساپس  هدـننکدمح و  دوخ  هب  تسا  یعونتم  لاکـشا  ياراد  هک  يدـنوادخ 

. دیـسر دـهاوخ  ام  دوخ  هب  نآ  دوس  میهدـب ، ماحنا  ام  هک  یلماکت  تکرح  ره  درادـن و  ام  یفیلکت  ياهوپاکت  تادابع و  هب  يزاین  نیرتمک 
مود بلطم 

تیلعف هب  دـشر و  دادعتـسا  ندروآ  دوجوب  یحور و  ياهتیوقت  اهـشیامزآ و  يارب  یناگدـنز  نیا  رد  اهالب  هب  اهناسنا  يالتبا  هک  تهجنادـب 
نـشور هتبلا  تسا . دمح  يهتـسیاش  هک  يدنوادخ  فرط  زا  تسا  ییاهتمعن  اهالب  اذل  تسا ، لماکت  نادـیم  رد  هقباسم  تاناکما  ندـیناسر 

اهالب عون  نیا  ددرگیم . ناسنا  ریگنماد  اهیتشز  باکترا  يهجیتن  رد  هک  تسین  اهیراتفرگ  نآ  تسا  دمح  يهتسیاش  هک  ییاهالب  هک  تسا 
هذه یلع  هنیعتـسن  و  دراد . مه  يرفیک  يهبنج  هک  تسا  ییاهباذـع  هکلب  تسین  یتیزم  ياراد  اهنت  هن  هک  تسا  تسیاشان  ياهرادرک  جـیاتن 

هب روتسد  هک  ییاج  رد  وردنک  اهسفن  نیا  حالطصا )  ) يارب مهاوخیم  وا  زا  کمک   ) هنع تیهن  ام  یلا  عارـسلا  هب ، ترما  امع  ءاطبلا  سوفنلا 
نوناق لصا و  زا  ار  دوخ  هک  یناسنا  يرورـض  تاـصتخم  زا  تسا ). هدـش  یهن  نآ  زا  هک  هچنآ  يوسب  هدنباتـش  تسا و  هدـش  هداد  تعرس 

رـش و يوـسب  تکرح  يارب  دوـشیم و  ریگنیمز  لاـمک  يوـس  هب  تـکرح  مـیب  زا  هـک ، تـسنیا  دـنیبیم  اـهر  تاریخ  يوـسب  هدـننکهیجوت 
ریاس لباقم  رد  ار  ناسنا  يهرابرد  تیمهااب  رایـسب  یفیرعت  يرـشب  خـیرات  تاحفـص  روطـس  تاملک و  دـیامنیم ! اسآقرب  باتـش  يراکهبت 

دوخ لاحب  رگا  هک  تسیناویح  ناسنا ، دنکیم : نایب  رارق  نیدب  دناهدروآ ، یناسنا  مولع  نادنمشناد  هفسالف و  هک  یتافیرعت 
هدش هداهن  تعیدوب  وا  نورد  رد  هک  ار  روبزم  تکرح  لماوع  هکلب  دنکیمن ، تکرح  یلامک  ياهیگتسیاش  يوسب  اهنت  هن  دوش ، هتـشاذگ 

( یفدهدوخ  ) روحم رد  ار  دوخ  ياهورین  يهمه  درادـیم و  زاب  تیلاعف  زا  ار  لامکب  قایتشا  لماع  اصوصخم  نادـجو و  درخ و  دـننام  تسا 
نرق ود  لوط  رد  اـم  دسانـشیمن . روـحم  ناـمه  رد  دوـخ  ياـهورین  كالهتـسا  هب  ندیـشخب  تعرـس  زج  یناـمرآ  دروآیمرد و  تیلاـعف  هب 

ییوجدوس ای  یتسرپاوه و  يور  زا  ای  هک  میاهدوب  ییاهناسنا  ینالضع  يزغم و  يدج  ناورف و  رایسب  ياهششوک  دهاش  متـسیب  مهدزون و 
نوئـش رد  یقالخا  یبهذم و  هیلاع  لوصا  هنوگره  زا  ناسنا  نتخاس  اهر  يارب  روحمدوخ  نادـنمتردق  زا  رثات  تهج  هب  ای  یعالطایب و  ای  و 

اـهیتشز و زا  هدـنرادزاب  لـماع  لـصا و  هنوگره  زا  ییاـهر  ساـسحا  هک  تهجنادـب  تسا و  هتفرگ  تروـص  دـناهدومن ، فرـص  یگدـنز 
ار تردق  هزیگنا ، ود  ره  هک  تهجنادـب  و   ) دزاسیم هدامآ  ییارگعفن ) یتسرپ و  تذـل   ) ضحم یناویح  هزیگنا  ود  يارب  ار  نادـیم  اهتحاقو ،
زا تشاد  ناکما  هک  ياهلیسو  ره  زا  هتخوس ، نادجو  درخ و  ناتسم  هشیمه  دنمتردق و  ناگماکدوخ  اذل  دهدیم ) رارق  تایح  كالم  انبم و 

ترورض و نیقلت  يارب  بلاطم ، لاقتنارازبا  رگید  اهملیف و  اهباتک و  ات  هتفرگ  اههاگشیامزآ  یعنصت  تاجاتنتسا  اههاگشناد و  ياهسالک 
داحتا یگنهاـمه و  نواـعت و  يردارب و  نیقلت  هار  رد  ار  اـهوپاکت  نآ  مرازه  کـی  رگا  هک  دـنتفرگ  اـههرهب  قـالخا  بهذـم و  یگتـسیاش 

کی هن  میتشاد و  ياهنـسرگ  کی  هن  زورما ، دـنتخادنایم ، راکب  قالخا  بهذـم و  كرتشم  يهیلاع  لوصا  يهیاس  رد  رگیدـکی  اب  اـهناسنا 
، ناویح يا  وت  هکنیا  نیقلت  ياجب  رگا  تفرعم . هنسرگ  حور  کی  هن  و  روهظون . كانرطخ  ياهیرامیب  یناور و  يرامیب  کی  هن  و  ياهنهرب ،

دندادـیم رارق  تیبرت  میلعت و  عوضوم  نیقلت و  ار  لصا  نیا  يدازآ ! ینکیم  باختنا  هک  ياهدـیقع  ینکیم و  هک  يراک  نایب و  رکف و  ره  رد 
ینامسج دعب  اهنآ  زا  فلخت  نیرتمک  تسا و  تعیبط  هصرع  رد  صوصخم  ینیناوق  هدرورپ  وت  ینامـسج  دعب  هک  هنوگنامه  ناسنا ، يا  هک 
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تعیبط يهصرع  ياهتیلاعف  هاگآان  ربج  زارتـالاب  هک  صوصخم  ینیناوق  لوصا و  زا  دـیاب  زین  وت  یناـحور  یناور و  دـعب  دزاـسیم  لـتخم  ارت 
، ینامـسج دعب  یقطنم  مظن  يارب  تعیبط  يهصرع  رد  صوصخم  نیناوق  هب  دیلقت  ییوگب : یناوتیمن  هکنانچ  و  دـیامن ، تیعبت  تسا ، ضحم 

يدازآ ییاهر و  فلاخم  هک  لیلد  نادـب  ار  یناحور  یناور و  دـعب  نیناوق  لوصا و  یناوتیمن  نانچمه  تسا ، نم  يدازآ  ییاهر و  فلاـخم 
مه روبزم ، تیبرت  میلعت و  نیقلت و  يدج  يهعاشا  جیورت و  ياجب  هنافساتم  یلو  يراذگب . اپ  ریز  تسیراب ، دنبیب و  يانعمب 

ار يرگید  هالک  دـیوگیم  طقف  هک   ) دـماج یقوقح  يداصتقا و  یـسایس و  لامعا  يهمه  اهربخ و  اهگنهرف و  لاقتنا  لیاسو  اـههناسر و  يه 
يدازآ و زا  عافد  رد  ییاهدایرف  داد و  سب ) تسا و  وت  راظتنا  رد  رگید  يرفیک  ای  تفر و  دـهاوخ  تراغ  هب  تهـالک  اـی  هک  نکم  تراـغ 

يدازآ ییاهر و  نیا  فلاخم  هک  سک  ره  دنتفگ : هک  اجنآ  ات  دنتخادنا  هارب  ناحولهداس  يهدنبیرف  تاحالطـصا  ابیز و  ظافلا  اب  ار  تیرح 
نانچ یلماکت  يهلیـسو  چـیه  هن  ندـمت و  هن  ملع و  هن  هکیتروص  رد  تسا . اهناسنا  تفرـشیپ  اب  زرابم  ندـمت و  فلاـخم  وا  تسا ، تیرح  و 
عطق دوخ و  لاحب  ناسنا  ندش  راذگاو  يهجیتن  رد  هک  تسا  راکـشآ  الماک  تیعقاو  هکلب  دننکیمن . هیـصوت  میدش  رکذـتم  هک  ار  یعـضو 

ياــهتبکن اــهيزورهریت و  فارحنا و  تـسا ، هدــمآ  دوـجوب  يو  زا  هـک  یقــالخا  یبهذــم و  هیلاــع  لوــصا  هنوــگره  زا  رثاــت  هـطبار و 
ناسنا ناگدننکراذگاو  يرابودنبیب و  ییاهر و  نارگتیامح  نآ  زا  هنومن  ناونعب  تساهتشگ . تیرشب  ریگنماد  هزورما  هک  تسیزوسنامناخ 

هک ار  نیمز  يهرک  نیا  دوب و  ازفاحور  ياهراسهمـشچ  نیحایر و  اهلگ و  هاگیاج  يزاگزور  هک  نیمز  يهرک  نیا  ایآ  دیـسرپب : دوخ  لاحب 
ایآ دوب ، كاپ  ياهترطف  اب  گنهامه  لوقع  یناسنا و  يابیز  تاساسحا  هفطاعرپ و  ياهناسنا  يابیز  رایسب  يهنایشآ  يراگزور 

بهذم هیلاع  لوصا  زا  ییاهر  نایدانم  ای  دناهدرک . نازوسهحلسا  يهناخدارز  هب  لدبم  هتـسراو ، نویقالخا  هقح و  بهاذم  باب  رد  ناربمایپ 
یـساسایب يایحا  ییارگچوپ و  ایآ  دیـسرپب  دوخ  لاحب  ناسنا  ناگدـننکراذگاو  يرابودـنبیب و  ییاـهر و  نارگتیاـمح  نآ  زا  قـالخا ؟ و 

و مسینوده )  ) یتسرپ تذل  هجیتن  ای  تسا و  نویقالخا  هقح و  بهاذم  بابرا  ماظع و  ناربمایپ  هب  دنتـسم  لوقعم  فده  انعم و  ره  زا  تایح 
يارب دوخ ، لاحب  ناسنا  ناگدـننکراذگاو  قالخا و  بهذـم و  زا  ییاهر  يرابودـنبیب و  نارگتیامح  هک  تسا  مسینایراتیلیتی )  ) ییارگعفن

هک ياهماـن  رد  لاس 1339  دودـح  رد  دـناهدروآ ؟ ناغمرا  تیرـشب ، هبایناث  ناسنا  دوخ  یعطق  لاوز  سپـس  ـالوا ، تیناـسنا  يدوباـن  وحم و 
مدوب هدش  رکذتم  ار  تقیقح  نیا  زا  ینومضم  مدوب ، هتشون  متشاد ، لساردنارترب  یـسیلگنارکفتم  اب  هک  یفـسلف  یملع و  تالـسارم  نمض 

یقوقح یسایس و  يداصتقا و  ناگدننکهرادا  يا  هک : دزادنیب  هارب  یـضارتعا  نیرتمک  دناوتیمن  هدش  هتـشاذگاو  دوخ  هب  ناسنا  نوچ  : ) هک
هتفرگ ارف  ار  نیمز  يهرک  زا  عیـسو  ییاههطقن  ياضف  هزورما  هک  ار  نوخ  يوب  دییایب و  دوخب  دـیاهدش ، اهر  دوخ  هب  هک  یناسنا  عماوج  نآ 

همه ياضف  لمعلاسکع  لمع و  نوناق  هکنآ  زا  شیپ  دیشاب ، ییوجهراچ  ددصرد  دییامرف و  مامشتسا  تسا 
زا دـیتسنادیمن ، نونکات   ) دـینادیمن امـش  رگم  دـیرادرب ، موهوم  یتسرپعفن  زا  تسد  دـییایب  دزاـسب ، نفعتم  نوخ  يوب  زا  ار  نیمز  هرک  ي 

نتخاس يراج  يارب  نیمز  يهرک  نتخاس  هناخدارز  هیجوت  يارب  ییارگعفن  یتسرپ و  تذل  يربج  ترورض  هب  لالدتـسا  هک  دینادب ) زورما 
ار یلمع  چـیه  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  خـیرات  رـساترس  هک  دراد  لمعلاسکع  لمع و  نوناق  ماکحتـسا  هب  یخـساپ  اهناسنا  نوخ  زا  ییاـهرهن 
ایآ دیـسرپ : دوخ  لاحب  ناسنا  ناگدـننکراذگاو  يرابودـنبیب و  ییاهر و  نارگتیامح  نآ  زا  دـیاب  تسا . هتخاسن  اهر  لمعلاسکع  نودـب 

یناور يزغم و  يرامیب  نآ  هب  ای  تسا  دنتـسم  یناسنا  يالاو  قالخا  بهذـم و  هیلاع  لوصا  هب  شزرا  رابتعا و  زا  اهنامیپ  اهدـهعت و  طوقس 
اپ ریز  ار  ناتدوخ  تیـصخش  رگا  یتح  دینک و  شومارف  هک  ار  يزیچ  ره  امـش  تسا !؟ هدرب  نیب  زا  ار  یناسنا  لوصا  هب  دـیقت  ترورـض  هک 

درف نایم  هورگ و  درف و  نایم  هاوخ  دارفا و  نایم  نامیپ  دهعت و  هاوخ   ) ار اهنامیپ  اهدهعت و  هب  لمع  ندوب  دیفم  ترورض  دیناوتیمن  دیراذگب 
، قالخا بهذم و  هیلاع  لوصا  زا  هدش  اهر  اهناسنا  لاحنیا  اب  دیزادنیب . اپ  ریز  هب  دـییامن و  شومارف  ار ) رگیدـکی  اب  عماوج  نایم  هعماج و  و 

يونیم ار  تالمج  نیا  هک  تعاس  نیمه  دنهدیمن . اهنامیپ  اهدهعت و  هب  یشزرا  نیرتمک  زورما 
یکی رابگرم  كانتـشحو و  ياهکـشوم  یللملانیب ، نیناوق  تاررقم و  یمامت  فالخرب  یـسمش ) يرجه   1376 / 1 / 4  ) زور نیمه  رد  مـس 
لدـبم اههناریو  زا  یلت  هب  دـناهدرک  دابآ  هتخاس و  یگدـنز  يارب  هک  ار  مدرم  ياههناشک  اههناخ و  ینعی  ینوکـسم  قطاـنم  يرگید  زا  سپ 
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اهنآ نتـسکش  اب  اهناتـسرامیب ، دجاسم ، سرادم ، رد  تسردـنت  رامیب و  درم و  نز و  كدوک و  ناوج و  ریپ و  یگدـنز  ياهغارچ  دزاسیم و 
حیصحص و يهدافتسا  زا  رشب  روآمرش  یناوتان  تردق و  يهدیدپ  يهرابرد  هتسشن و  قاتا  رد  رفن  دنچ  اهزور  نیمه  رد  دزاسیم . شوماخ 
هب یگمه  دومن و  عطق  ار  ام  يوگتفگ  یتاظحل  يارب  کشوم  کی  راجفنا  بیهم  رایـسب  يادـص  ناهگان  هک  میدرکیم  ثحب  نآ  زا  یقطنم 

لضف و لها  هک  ناتـسود  زا  یکی  لاح  نیمه  رد  دندیطلغرد . نوخ  كاخ  هب  هانگیب  ياهدـع  نونکا  مه  هک  میتسیرگنیم  هریخ  مه  يور 
، دنکیم تابثا  ار  يرـشب  ندمت  یقرت و  هک  یـسارکومد  يهدننکریـسفت  مه  هک  مدید  ار  ياهثداح  بشید  تفگ : دش و  دراو  تسا  شناد 

رگناریو کشوم  کی  راجفنا  هثداح  نیا  تسا . هتشگ  اهناسنا  یگدنز  يهصرع  دراو  خیرات  ربج  اب  هک  مسیلایسوس  هدننکریـسفت  مه  دوب و 
رایـسب يهرظنم  متفر  کـشوم  تباـصا  هاـگیاج  فرطب  تعرـسب  مدوـخ ، يهداوناـخ  ندرک  مارآ  زا  سپ  هک  دوـب  اـم  يهناـخ  یکیدزن  رد 

دید ار  یکانلوه 
ار كاخ  زا  یلت  دوش  لیاز  منیـسپاو  ياهـسفن  ات  منورد  رد  هثداح  نآ  یناور  هبرـض  منکیمن  نامگ  مرادـن و  ارنآ  فیـصوت  ییاناوت  هک  م 

هدنام نوریب  شتسد  کی  کچوک  ناتشگنا  اب  راوخریـش  یکدوک  رـس  اهنت  دوب  هدرک  نفد  دوخ  رد  ار  هداوناخ  کی  دارفا  يهمه  هک  مدید 
یمک يهلصاف  رد  شکناتسپ  زاب و  وا  ناهد  دش . ادیپ  كدوک  تروص  مدز  رانک  رس  نآ  نوماریپ  زا  ار  اهکاخ  میالم  رایسب  هتـسهآ و  دوب .

اهناسنا زا  تیاـمح  یللملانیب  ياـهنامزاس  اـهسیوننوناق و  شوگ  هب  دوب و  دـنلب  میادـص  شاـکیا  هک  متفگ  نینچ  دوخ  اـب  دـشیم  هدـید 
زا یکی  تاـهیه  یلو  دـیهدب . هدرک  زاـب  امـش  زا  لاوس  يارب  ناـهد  هک  ار  كدوـک  نیا  خـساپ  و  دـیروایب ! فیرـشت  ناـیاقآ ، هک  دیـسریم 

بش و کی  طقف  امش  درذگیم ؟ هچ  اجنیا  رد  دننادیمن  نانآ  رگم  دییوگیم ؟ هچ  تسا  مولعم  الصا  دییاجک ؟ امـش  تفگ : هسلج  نارـضاح 
یگدنز لامآ  خاک  يزیرنوخ  يارب  هحلـسا  شورف  اب  هک  اهنامه  هک  دید  دیهاوخ  دیهدب  شوگ  دـنیوگیم  ایند  ياههناسر  هک  ار  هچنآ  زور 

درک ادیپ  یهار  ناوتیم  ایآ  هک  دیهدب  همادا  موشن ، امـش  ثحب  عنام  نم  الاح  بوخ ، دنهدیم . طخ  دنهدیم و  ربخ  دنراذگیم ، انب  ار  دوخ 
ناوتان یناویح  هب  لدبم  تردق  هب  ندیسر  عقوم  رد  تسا ، هدروآ  دوجوب  ندمت  و  تسا ، هدیسر  لماکت  هب  هک  شیاهاعدا  همهنآ  اب  هک 

رداغم ریغ  باتک  رصاق و  ریغ  ملع  هباتک : هاصحا  هملع و  هب  طاحاامم  هرفغتسن  و  دزادنیب ؟ راکب  یگدنزاس  ریسم  رد  ار  تردق  نآ  ددرگن و 
یباتک لماک و  یملع  تسا - هدرک  تبث  شباتک  رد  هدومن و  هطاحا  شملع  هچنآ  يهرابرد  سدقا  تاذ  نآ  زا  مییامنیم  ترفغم  بلط  (و 

نآ لامعا  يهمان  ظفح و  ار  اهنآ  وت  ریگارف  ملع  میاهداد و  ماجنا  هک  تسیاشان  لامعا  يهمه  زا  ادـنوادخ ، تسا ) هدرکن  اهر  ار  يزیچ  هک 
دمص قلطم و  ینغ  يا  دودو و  میحر و  میرک و  راگدرورپ  يا  رگشیاشخب ، دنوادخ  يا  مییامنیم ، رافغتـسا  تسا  هدومن  طبـض  تبث و  ار 

، میتشگن دـیماان  وت  دادو  تمحر و  مرک و  زا  زگره  یلو  میدومن ، یـصاعم  میاهدـش و  بکترم  اهاطخ  يویند  یناگدـنز  نیا  رد  يدـمرس ،
همه زا  رتقیمع  رتعیسو و  وت  تایانع  ششخب و  سونایقا  دناهداد : ربخ  امب  مهیلع  هللا  مالس  ءایصوا  ءایبنا و  ياهدومرف و  دوخ  هک  هنوگنامه 

دوجو هب  مدـع  زا  ار  اـم  ياـهتیلباق  اهدادعتـسا و  هک  هنوگناـمه  تساـم  ياـهتیلباق  قوف  وـت  تاـیانع  شـشخب و  هک  تسا  ملـسم  . تسا زیچ 
دوخ یبوبر  ملع  اـب  ار  اـهنآ  يهمه  میاهدـش و  بکترم  اـهنآ  نتخادـنا  راـکب  رد  هک  ار  یتاـفارحنا  اـهاطخ و  ناوتیم  هنوگناـمه  يدروآ ،

يادخ يا  ییامرف . حالصا  یهدب و  رییغت  تسا ، هدش  تبث  مه  ام  یگدنز  لامعا  يهمان  رد  ینادیم و 
تباجا وت  زااعد  مه  قیفر  يا  نآدروآ  محر  ارت  هک  قیقر  ياهنخـس  ار  ام  هد  دای  راذـگ  رد  ار  ام  مرج  ریگ و  تسد  رای  زاـبنایب و  كاـپ و 

ینک شلیدبت  هک  يراد  ایمیک  نخس  ناطلـس  وت  يا  وت  یحلـصم  نک  وت  شحالـصا  میتفگ  اطخ  رگ  وت  مه ز  تباهم  وت  زا  ینمیا  وت  مه ز 
، بویغلا نیاع  نم  نامیا  هب  نمون  تست و  رارـسا  اهریـسکا ز  نینچ  نیو  تست  راک  اهیرگاینیم  نینچنیا  ینک  شلین  دوب  نوخ  يوج  هچ  رگ 

هچنآ هب  و  هدـید ، ار  اهبیغ  هک  یـسک  نامیا  میروآیم  وا  هب  ینامیا  و   ) کشلا هنیقی  كرـشلا و  هصالخا  یفن  اـنامیا  دوعوملا  یلع  فقو  و 
بیغ نامیا  دـننام  هک  میروایب  ادـخ  هب  ینامیا  ار ) کش  شنیقی  یفن و  ار  كرـش  شـصالخا  هک  ینامیا  تسا ، هتـشگ  هاـگآ  هدـش  هدـعو 

. تسا نامیا  ندـمآ  دوجوب  ءاـشنم  هک  دراد  یتقیقح  نآ  هب  یگتـسب  ناـمیا  شزرا  تمظع و  کـش . كرـش و  زا  كاـپ  دـشاب و  ناگدـید 
رد نامیا  زونه  دیاهدروآ و  مالـسا  امـش  وگب ، نانآ  هب  دومرف : شربمایپ  هب  میدروآ ، نامیا  ام  دـنتفگیم  هک  بارعا  نآ  يهرابرد  دـنوادخ 
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ام دنتفگ ، بارعا   ) مکبولق یف  نامیالا  لخدی  امل  انملسا و  اولوق  نکل  اونموت و  مل  لق  انمآ  بارعالا  تلاق  تسا - هدرکن  ذوفن  امـش  ياهلد 
يدروآ مالسا  ام  دییوگب ، امش  هکلب  دیاهدرواین ، نامیا  امش  وگب  نانآ  هب  میدروآ  نامیا 

ادخ و تینادحوب  تداهـش   ) نیتداهـش ناسنا  هک  تسا  نامیا  هلحرم  نیرتییادتبا  نیا  تسا ) هدـشن  لخاد  امـش  ياهلد  رد  نامیا  زونه  م و 
و دهدب . ماجنا  هداس  زرطب  ینید  فیلاکت  ناونع  هب  ار  یلامعا  دریذپب و  ار  داعم  دـهدب و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلاسر 
زا سپ  نامیا  تاجرد  هک  تسا  ملسم  دهدیم . تاجن  كرـش  رفک و  زا  ار  ناسنا  دوشیم ، هدیمان  مالـسا  هک  ییادتبا  نامیا  زا  رادقم  نیمه 

نایب ناشکرابم  نخـس  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  نامه  نامیا  يالعا  يهجرد  تسا . توافتم  رایـسب  ییادتبا  يهلحرم  نیا 
هـس نامیا ، تاجرد  حیـضوت  يارب  تسا . هتفرگ  رارق  یتسه  يهدرپ  تشپ  هک  ییاهبیغ  دوهـش  هب  دنتـسم  نامیا  زا  تسترابع  هک  دناهدومرف 

کی زا  كرد  نیا  دـیآیم . دوجوب  ناـمیا  دروم  عوـضوم  هداـبرد  هک  یکرد  تیفیک  مکی - عوـضوم  دوـش : هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  عوـضوم 
نیقیلاقح ات  داعم  دوجو  لامتحا  زا  لاثم  ناونع  هب  ناسنا  هک  ینعم  نیا  هب  ددرگیم : لماش  ار  نیقیلاقح  يهجرد  ات  هتفرگ  فیعض  لامتحا 

نامیا داعم و  دوجو  لامتحا  هب  دنتـسم  نامیا  ینعی  دشاب . هتـشاد  نامیا  ناوتیم  دـنکیم  دوهـش  دوخ  نورد  رد  ار  داعم  ییوگ  هک  داعم  هب 
تسا تیمها  ياراد  هک  میوشیم  رکذتم  ار  هتکن  کی  اج  نیا  رد  داعم . دوجو  هب  نیقیلاقح  هب  دنتسم 

تیـصخش کی  تسا  نکمم  اریز  دشاب . هتـشاد  میقتـسم  يهطبار  كرد ، یگنوگچ  اب  نامیا  تمظع  هک  تسین  نانچ  هک ، تسا  نیا  نآ  و 
يهدیقع رد  رثا  بیترت  كالم  نوچ  تسا . داعم  هب  لمع  ياراد  هک  یلومعم  ناسنا  کی  ات  دهدب  تیمها  رتشیب  داعم  لامتحا  هب  هتفای  دـشر 

ءادـبم و شلمتحم )  ) شعوضوم هک  لامتحا  نآ  تیمها  ددرگیم . قلعتم  نآ  هب  نیقی  ملع و  ای  لامتحا  هک  تسا  یعوضوم  ناگتفای  دـشر 
ود داعم  ءادـبم و  اریز  داد  مهاوخ  تسد  زا  الثم )  ) ناـموت دـص  ادرف  نم  هک  تسنیا  هب  نیقی  زا  رتـالاب  رت و  يدـج  هداـعلاقوف  تسا ، داـعم 
زا کی  ره  يهجیتن  رثا و  مود - عوضوم  دنشابیم . روصت  لباق  تاعوضوم  نیرت  تیمهااب  دنشاب  هتـشاد  تیعقاو  رگا  هک  دنتـسه  یعوضوم 

نید هک  تسا  لصا  نیمه  يور  تسا . لیاق  شزرا  رادقم  هچ  نآ  عوضوم  نامیا و  هب  تیصخش  هکنیاب  دراد  یگتسب  ینامیا  كرد  لحارم 
نامیا دروم  عوضوم  تیمها  تیوه و  نآ  يهلیسوب  ات  دنهدیم ، تفرعم  كرد و  هب  ار  تیمها  نیرتشیب  تسخن  یمالـسا  يامکح  مالـسا و 

رد ددرگ . صخـشم  اـقیقد  نشور و  ناـمیا  هب  ندیـشخب  قـقحت  يارب  هدارا  تکرح  يدـعب  يهـلحرم  رد  ددرگ . صخـشم  اـقیقد  نـشور و 
صیخشت تخانش و  زا  هک  هلحرم  نیا  رد  ناسنا  ینعی  دشابیم . تیصخش  رد  نامیا  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  هدارا  تکرح  يدعب  يهلحرم 

عوضوم ف تیمها  تیوه و 
ای هدارا  تکرح  دروآرد . تکرح  هب  عوضوم  نآ  ینامیا  شریذپ  هب  تیـصخش  ندرک  هدامآ  يارب  ار  يدج  يهدارا  دـیاب  تسا ، هدـش  غرا 
زا نتساک  هک  تسا  مود  هلحرم  رد  راک  نیرت  تیمهااب  تیصخش ، قامعا  رب  عوضوم  کی  هب  نامیا  ندرک  دراو  يارب  نآ  دیدشت  تیوقت و 

شریذپ لولعم  تیـصخش  رد  نامیا  ذوفن  يارب  يدـج  يهدارا  تیلاعف  دزاسیم و  لزلزتم  لتخم و  ارنآ  ای  دـنکیم و  دوبان  ار  نامیا  ای  نآ ،
ییوگ هک  دروآ  دوجو  هب  لد  رد  دـیاب  ار  نامیا  عون  نآ  هکنیا  موس - عوضوم  تسا . نآ  هب  قلعتم  نامیا  هک  تسا  یعوضوم  ندوب  یتاـیح 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  مینیبیم  مالـسلامهیلع  ءایلوا  ءایـصوا و  ءاـیبنا و  ناـمیا  رد  هک  هنوگناـمه  تسا ، بیغ  دوخ  يهدـهاشم  زا  یـشان 
نم  ) هرا مل  ابر  دبعا  مل  تسا : هدومرف  زین  و  دیازفاین ) نم  نیقی  رب  دوش  هتـشادرب  هدرپ  رگا   ) انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  تسا : هدومرف 

( تسنادیم اهنت  هن   ) هدیدیم ار  هدرپ  تشپ  قیاقح  يهمه  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ار  ینعم  نیا  ماهدـیدن ) هک  ار  ییادـخ  ماهدـیتسرپن 
نارگید يولوم و  انیسنبا و  دننام  دنراد ، یهلا  درم  نیا  ینابر  تیصخش  زا  یعالطا  هک  تسا  یمالسا  يامکح  نآ  يهمه  رظنقافتا  دروم 

تالمج رد  انیسنبا  میاهدومن . نآ  هب  هراشا  ریسفت  نیا  زا  يدراوم  رد  ام  و 
دوب نانچ  قلخ  نایم  رد  وا  هک  يدماین  تسار  مالـسلاهیلع ) بلاطیبا  نب  یلع   ) یگرزب ونچ  زج  ار  باطخ  نینچ  نیا  و  : ) دـیوگیم شفورعم 

داد و مکح  ندید  تفایرد و  ار  قیاقح  يهمه  تشگ ، رارسا  كردم  لقع  تریـصب  يهدید  اب  نوچ  مرجال  سوسحم ، نایم  رد  لوقعم  هک 
دمحم نیدـلالالج  ددرگن …  هدوزفا  نم  نیقی  رب  دوش  هتـشادرب  هدرپ  رگا  اـنیقی ، تددزا  اـم  ءاـطغلا  فـشک  وـل  تفگ : هک  دوـب  نیا  يارب 
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ام ءاطغلا  فشک  ول  دـیامرفیم . مالـسلاهیلع  یلع  دـننادیم  بیغ  رارـسا  زا  ار  زیچ  همه  هک  دراد  ناگدـنب  یلاعت  قح  اما  : ) دـیوگیم يولوم 
زا هک  یناـمیا  هب  لوصو  يارب  یهار  اـیآ  دوشن ، تداـیز  نم  نیقی  دوش  رهاـظ  تماـیق  دـنریگرب  بلاـق  باـجح  نوـچ  ینعی  اـنیقی ، تددزا 
نآ و  دـنکیم ، قیوشت  نیقیلانیع  ندروآ  تسدـب  يارب  ار  اـهناسنا  هک  یمالـسا  عباـنم  همهنآ  دراد ؟ دوجو  دوـش ، یـشان  بیغ  يهدـهاشم 
زا هک  تسا  ینامیا  نآ  هب  لوصو  يارب  لـیلد  نیرتنـشور  دـهدیم ، نیقیلانیع  هب  لوصو  ناـکما  هب  دـیکا  مکح  هک  میلـس  لـقع  نادـجو و 

دروم نادـجو  میلـس و  لقع  هاگدـید  زا  ار  بیغ  هب  نامیا  ملع و  یگنوگچ  یتسیاـب  هک  تسا  نیا  تیاـهن  دوشیم . یـشان  بیغ  يهدـهاشم 
بیغ ر هب  نامیا  ملع و  اما  مییامن : یسررب  تسا  تایوتحم  ياراد  هک  ار  نآ  ماسقا  بیغ و  هب  طوبرم  تایآ  مه  میهدب و  رارق  یسررب 

لقعت تیوقت  ندروآ و  تیلعف  هب  هک  هنوگناـمه  ناـسنا  هک  دومن  تاـبثا  قیرط  نیا  زا  ناوتیم  تسین ، ریذـپناکما  بیغ  هب  ملع  نودـب  هک  ا 
یتسه ناـهج  : ) دـیوگب ـالثم  دـنک ، رداـص  یلک  مکح  یتسه  عومجم  يهراـبرد  یلقع  رکفت  هلیـسوب  نیمز  يهرک  زا  ياهشوگ  زا  دـناوتیم 

طقف هک   ) نیرب ساسحا  ندـناسر  تیلعفب  اب  نینچمه  ماکحا ، نیا  لاـثما  و  دوریم ) لاـمکب  ور  یتسه  ناـهج   ) اـی تسا ) نوناـق  هاـگرولبت 
هتشذگ رد  هچ  ام  يهمه  هنومن  ناونع  هب  دنادب ، ار  بیغ  ملاع  زا  یتایعقاو  تسا ) قالخا  هب  قلخت  حور و  بیذهت  تفرعم و  غورف  زا  یشان 

هک یثداوح  نانآ و  يهدنیآ  مدرم و  نورد  زا  بسانم ، ياهتضایر  تهجب  هک  میاهتشگ  وربور  ناوارف  یصاخشا  اب  رصاعم  نارود  رد  هچ  و 
تارکفت هناقداص و  ياهتدهاجم  هلیـسوب  هک  يدارفا  هکنیا  يهفاضاب  دـنهدیم . عقاو  قباطم  الماک  رابخا  تسویپ ، دـهاوخ  عوقو  هب  اهدـعب 

كدنا دنرادروخرب ، یتوکلم  ياهدوهش  تاقارشا و  یعاونا  ای  یعون  زا  فیلکت ، نادجو  نتـشادهگن  رادیب  اب  یتسرپدوخ و  زا  رود  بان و 
يهدهاشم زا  ار  دوخ  هک  ار  یناسک  لاعتم  دنوادخ  دوبن  ریذـپناکما  نیرب  ياهساسحا  نینچ  رگا  دـنوشیم . تفای  ناوارف  هکلب  دنتـسین و 

سیرگنن ایآ   ) ضرالا تاوامسلا و  توکلم  یف  اورظنی  ملوا  دومرفیمن : خیبوت  دنیامنیم  مورحم  یتسه  توکلم 
يوقتاب ياـهناسنا  يهصخـشم  تفـص  ناونع  هب  نآرق  رد  هک  بیغ  هب  ناـمیا  لیـصحت  موزل  نینچمه  نیمز ) اهنامـسآ و  توکلم  رد  دـناهت 

هب دییامرف  هعجارم  ثحبم  نیا  لیمکت  يارب  دوریم . رامـشب  بیغ  اب  یملع  طابترا  ندرکرارقرب  موزل  لیالد  نیرتنشور  زا  یکی  تسا  هدمآ 
زا ص مهدزناش  دلجم  ات ص 261 و  زا ص 242  ات 34 و  يهحفص 33  زا  مهد  دلجم  ات 56 و  يهحفص 50  زاریسفت  نیمه  زا  متشه  دلجم 

عبانمب رظن  اب  و  تسا . هدش  حرطم  دـیدحلایبا  نبا  قیقحت  ربانب  دروم  رد 32  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ماما  یبیغ  رابخا  دلجم  نیا  رد   296
تاحفـص رد  هک  هنوگنامه  تسا . هدومن  يروآعمج  دـیدحلایبا  نبا  هک  تساهنآ  زا  شیب  یلیخ  بیغ  زا  ترـضح  نآ  رابخا  اـعطق  رگید 

باتک رد  هک  یتراـبع  يهفاـضاب  يولوم  دـناهدش ، رکذـتم  بیغ  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  عـالطا  يولوم  مه  انیـسنبا و  مه  متفگ  یلبق 
نآ زا  تسا . هدومن  نایب  ار  عالطا  نیا  يدراوم  رد  هراشا  اب  هچ  اتحارص و  هچ  يونثم  باتک  رد  تسا  هدش  لقن  وا  زا  يهحفص 50  هیفامهیف 

ار نارـضاح  ياهمـشچ  هتخومآ  بیغ  كاردا  وـت  مشچ  راـگدرک  زا  ناـمز  نیا  يدـید  هچ  اـت  راکـش  شوـخ  شرع  زاـب  يا  وگزاـب  هلمج :
ملاریما يهرابرد  يولوم  دمحم  نیدلالالج  زا  یبلاطم  ریسفت ، نیا  تادلجم  زا  یضعب  رد  هک  تهجنادب  هتخودرب 

نآ يهرابرد  يولوم  تارکفت  زرط  رد  لقتسم  یثحب  ثحبم ، نیا  رد  هک  دسریم  رظنب  بسانم  رایسب  اذل  میاهدرک ، لقن  مالـسلاهیلع  نینمو 
کی نداد  رارق  حیـضوت  رد  ياهمدـقم  يوـلوم  دـمحم  نیدـلالالج  تارکفت  رد  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  مییاـمن : حرطم  ترــضح 
نالف هاگدـید  زا  تیـصخش  نیا  ای  عوضوم  نیا  دوشیم : هتفگ  هک  تسا  عیاش  رایـسب  ریبعت  کی  نیا  اـم  نارود  رد  هاگدـید  رد  تیـصخش 

یلع نیبام  ع )  ) یلع نادـجو  لقع و  هچنآ   ) هک حیحـص  الماک  يهلمج  نیا  هب  رظن  اـب  اریز  میدرکن ، ریبعت  نینچ  ثحبم  نیا  رد  اـم  رکفتم .
ینیع ناهج  رد  نآ ، مرازه  کی  یتح  تسا ، هتـشذگ  ناسنا  شعونمه  یلع  یتسه و  ناهج  و  وا ، يادـخ  یلع و  و  وا ، دوخ  مالـسلاهیلع و 
رارق وا  زا  رتنییاـپ  یحطـس  رد  هـک  ییاـهناسنا  هاگدـید  رد  ناوـتیم  هنوـگچ  تـسا ، هتـشگن  سکعنم  شنانخـس  رد  هدرکن و  ادـیپ  دوـمن 

ار يرورض  يهمدقم  کی  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  يهرابرد  يولوم  نیدلالالج  تارظن  نایب  هب  دورو  زا  شیپ  ددرگ ؟ رادومن  دناهتفرگ ،
تباث هدعاق  کی  میوشیم : رکذتم  دناهدرک ، شالت  وا  تفایرد  كرد و  يارب  اعقاو  هک  یناسک  ناسانش و  یلع  تیدودحم  تلع  يهرابرد 

گید یساسا  يهدعاق  زا  ياهجیتن  هدعاق  نیا  دنرت ) لیام  دوخ  لاثما  هب  مدرم   ) لیما مههابشا  یلا  سانلا  دیوگیم : امب 
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نینچ ریز  تایبا  رد  هدعاق  ود  نیا  تسا ) رگیدمه  هب  دـیدش  یکیدزن  تلع  ندوب  خنـس  مه  مامـضنالا  هلع  هیخنـسلا  دـیوگیم : هک  تسیر 
سنج اب  دـنکیم  يوش  رظان  وت  هک  يزیچنآ  ره  رد  نیقی  زا  بذـج  دـنک  ار  یبوخ  بوخ  نیبیطلل  هک ؟ رهب  زا  تابیط  تسا : هدـش  سکعنم 

لها دشکیم  ار  نایقاب  دشکیم  ار  نالطاب  لطاب  مسق  درس  درس  دشک و  ار  یمرگ  مرگ  درک  بذج  يزیچ  زیچ  ره  ناهج  رد  يونعم  يا  ریس 
نابز اب  دنوب و  بلاط  ناگریت  مه  ار  درد  دنوش  بلاط  نایفاص  مه  ار  فاص  دنبلاط  ار  نایرون  رم  نایرون  دنبذاج  ار  نایران  رم  نایران  دـشر 

خیرات گرزب  رایـسب  ياهتیـصخش  هک  تسا  هدـعاق  نیا  يانبم  رب  زاب  اب  زاب  رتوبک  اب  رتوبک  زاورپ  سنجمه  اب  سنجمه  دـنک  رتهداـس : رعش 
دنهدیم و تسد  زا  ار  مدرم  زا  ياهدع  رتالاب ، ياهلق  ره  هب  دوعص  اب  ياهتیصخش  هنوگنیا  دناهدوب . اهناسنا  زا  يدودعم  تخانش  دروم  طقف 
هک دـندرگیم  ناینارون  نایناحور و  عمج  وا  يوضع  تبرغ  ییاهنت و  لامک  اب  دنـسریم و  ایند  نیا  رد  قلطم  تبرغ  ییاـهنت و  هب  اجیردـت 

یحور دیدش  طاسبنا  هب  عمج  نآ  رد  تایدام  هدام و  راید  اب  انـشآ  نابیرغ  نیا  رگا  دریگیم . ندیبات  نانآ  رب  يدـنوادخ  تیانع  دیـشروخ 
اگرورپ  ) نیسنالا سنآ  کنا  مهللا  دنیوگیمن : دنشاب ، هدیسرن 

رتارف تعیبط  ملاع  زا  ماگ  هک  دسرب  ياهلحرم  هب  لامک  دشر و  رظن  زا  ناسنا  کی  تیـصخش  رگا  نیاربانب  اهسونام ) نیرتسونام  ییوت  ار 
زاورپ توکلم  ياضف  رد  تسا  هدام  ملاع  نیا  رد  هکنیا  اب  دروآ ، تسدب  ار  تعیبط  ناتـسراخ  خالگنـس و  زا  زاورپ  تردـق  وا  حور  دـهن و 

ناروهطوغ يارب  تعیبط  قوف  قیاقح  كرد  مهف و  هک  تسا  یهیدب  اریز  دسریم . عانتما  دحرس  هب  یصخش  نینچ  تفایرد  كرد و  دیامن 
، دـهدیم لیکـشت  ار  نارود  يهمه  مدرم  يهـمه  قاـفتا  هـب  بـیرق  تیرثـکا  هنافـساتم  هـک  تعیبـط  تـالولعم  لـلع و  ثداوـح  هلـسلس  رد 

نآ دننام  تسبورف  مشچ  ایند  نیا  زا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  : ) تسا هتفگ  ناربج  لیلخ  ناربج  هک  هنوگنامه  اذل  تسا . ریذپانناکما 
هدوبن نانآ  عماوج  هک  دـندومنیم  یگدـنز  یعماوج  رد  دنتـشادن و  ار  ناربمایپ  نآ  یگتـسیاش  هک  دـندشیم  ثوعبم  یموق  هب  هک  ناربماـیپ 

رفن دنچ  دنتخانش . ار  ناگرزب  نیا  تیـصخش  تمظعاب  داعبا  زا  يرادقم  خیرات  لوط  رد  هک  دندوب  كدنا  رایـسب  ياهدع  لاحرهب  و  تسا .)
، يرافغ رذوبا  یـسراف ، ناملـس  دننام  دـنروآ ، اجب  ار  وا  يدودـح  ات  هک  دـناهدوب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اب  یگدـنز  نارود  رد  دودـعم 

ات رد  كدنا  نادرم  نیا  زا  ییاهتمظع  ینرق . سیوا  رسای و  نب  رامع  يدنک ، دوسا  نب  دادقم  رتشالا ، ثراحلا  نب  کلام 
دوخ یلماکت  ياهندـیدرگ  رد  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلع یتیبرت  میلعت و  ریثاـت  یعقاو و  یکیدزن  هک  تسا  هدـش  هدـهاشم  ناشتـشذگرس  خـیر 

رد ار  ییاهن  يزوریپ  هک  ماگنه  نآ  رد  خـیراوت ، يهمه  قافتا  هب  هک  میروآیم  دایب  ار  رتشا  کلام  هنومن  ناونع  هب  طقف  دـناهدومن . تاـبثا 
يارب تسرپملاظ ) شکمولظم   ) يهلیح هک  یترورـض  هب  دهدیم ، نایاپ  ار  نیطـساق  یلوایکام  يهلئاغ  دروآیم و  تسد  هب  نیفـص  گنج 

فیـصوت قوـف  تمظع  تفاـیرد  تـهج  هـب  کـلام  داد و  ار  تـشگرب  روتـسد  ترـضح  نآ  دوـب ، هدروآ  شیپ  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
هنادـنمزوریپ تیعقوم  هکیتروص  رد  تشگرب  ربکا  داهج  رد  يزوریپ  اب  دوب  هدـش  زوریپ  رغـصا  داهج  رد  هچناـنچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

دادـقم و رـسای و  نب  رامع  تسا و  يراـفغ  رذوبا  يرگید  تسا . یـسراف  ناملـس  رگید  یکی  دیـسریم . رظنب  یمتح  هلیاـغ  نآ  رد  کـلام 
اب ار  ام  شوگ  هداد و  میلعت  ام  يارب  ار  یناگدـنز  نیا  رد  لامک  دـشر و  يهفـسلف  دـناوتیم  ییاهنت  هب  کی  ره  تیـصخش  هک  ینرق  سیوا 

يهداجـس ددـنبیم و  ورف  ایند  نیا  زا  مشچ  بلاط  یبا  دـنزرف  هکنآ  زا  سپ  دزاسب . انـشآ  یگدـنز  شخب  تایح  راداـنعم و  رایـسب  گـنهآ 
اب هک  رازراـک  نادـیم  اـت  هتفرگ  دجـسم  بارحم  زا  دوـب  هدرتـسگ  یگدـنز  ياههنحـص  همه  رد  هک  گرزب  دـبعم  نیا  زا  ار  دوـخ  تداـبع 

نانمیرها
نآ رد  هک  ياهعرزم  زا  و  يرادـمامز ، یـسرک  يور  ات  هتفرگ  نایاونیب  نامیتی و  يوک  رـس  زا  و  درکیم ، هزرابم  ربخیب  ناـسنا  زا  ادـخ و  زا 

قاـشع زا  یناـکلاس  مدآ و  دـالوا  زا  یناـکاپ  دـنیچیمرب ، شیوخ - نورد  نیحاـیر  لـگ و  زا  رپ  رازلگ  اـت  دومنیم  يراـیبآ  دزیم و  لـیب 
غارـس ياهرود  ره  رد  ناـگتفر  باوخب  عـمج  رد  ینارادـیب  ناتـسم و  ناـیم  رد  ینارایـشه  ناـگدز و  تلفغ  ناـیم  رد  یناـهاگآ  تقیقح و 

مهف و فیصوت  يارب  هن  یتح ، یخیرات ، نامرهق  کی  تخانش  يارب  هن  یـصخش ، ماخ  يهفطاع  عابـشا  يارب  هن  دنریگیم ، ار  وا  تیـصخش 
هک تسا  دوخ  حادم  دیـشروخ  حدام  میوگیم : حدم  ار  نآ  مینیبیم و  ار  دیـشروخ  اریز  دیـسانشب ، مه  ارم  يرآ ، هک  دوخ  حدم  كرد و 
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زا کی  ره  دناهداتفا ، وپاکت  هب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یفرعم  تخانـش و  يارب  هک  ییاهتیـصخش  تسا  دـمرمان  نشور و  ممـشچ  ود 
زا افرع  نادنمـشناد و  ءامکح و  هفـسالف و  دـناهدومن . تیلاعف  دناهتـشاد ، یگدـنز  رد  هک  یتیعقوم  اهنامرآ و  تاـعالطا و  هب  رظن  اـب  ناـنآ 

ناروشحلس و ناروالد و  تلادع . هاگدید  زا  ام  نرق  رد  لیمش  یلبـش  دننام  ایند  ناهاوختلادع  نافرع  شناد و  تمکح و  هفـسلف و  هاگدید 
روشحلس يروالد و  هاگدید  زا  دناهداد ، مدرم  زا  هورگ  نیا  هب  ار  ییاهن  تیمها  دوخ  رکفت  زرط  رد  هک  ینارکفتم  ای 

. تسا هدمآ  نینموملاریما  تاروتـسد  رگید  رتشا و  کلام  نامرف  رد  هک  یـسایس  هاگدـید  زا  رـشب  یعقاو  ياهتـسایس  ناسانـش  تسایـس  ي .
هاگدید زا  خیرات  ياغلب  ءاحـصف و  و  قالخا . هاگدـید  زا  نویقالخا  ییاضق . مولع  قوقح و  هقف و  هاگدـید  زا  هاضق  نانادـقوقح و  ءاهقف و 

ددجم و یـسررب  قیقحت و  دـسریم  رظنب  نامز  ره  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یـسانشزاب  ترورـض  کلذریغ . تغالب و  تحاصف و 
لیلد دـنچ  هب  دنتـسم  رما  نیا  موزل  ترورـض و  تسا . مزال  يرورـض و  رما  کی  هرود  ره  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهرابرد  حورـشم 

ندیدرگ ریـسم  رد  وپاکت  تفرعم و  يهجیتن  رد  دـناوتیم  ناسنا  هک  دوش  نشور  ات  یناسنا ، يالاو  ماقم  ندـش  هتخانـش  مکی - لیلد  تسا :
دوـخ ییاـهن  تیرح  هب  یهلا  لاـمک  يهبذـج  رد  دوـشیم  عورـش  نتـشیوخ  هب  تیکلاـم  زا  هک  دـسرب  تمظع  زا  ياهجرد  هچ  هب  یلماـکت 

باوخب نایم  رد  ینارادیب  ياهعماج  هرود و  رد  هک  تسا  نیمه  شناگدنب  رب  يدنوادخ  تایانع  زا  یکی  هکنیا  تابثا  مود - لیلد  دسریم .
هب راداو  ار  دوخ  یناسنا  تلاسر  یعون  ساسحا  اب  هک  دـنراد  دوجو  ناـگدولآعمج  رد  یناـکاپ  ناتـسم و  ناـیم  رد  ینارایـشه  و  ناـگتفر ،

هفیلخ ضرـالا  یف  لـعاج  ینا  زا  يدـنوادخ  يـالعا  تمکح  زا  یـشان  دوـخ  هک  دـننادیم  روـن  زا  تملظ  رهوـگ و  زا  هزیرگنـس  کـیکفت 
. دشابیم

هتـشگ و ار  اهرهـش  رود  تسد  هب  غارچ  هتـشگ و  لولم  دد  وید و  هوبنا  زا  هک  ییاهناسنا  يارب  دـیما  شمارآ و  ندروآ  دوجوب  موس - لـیلد 
گرزب ملاع  لاثما  زا  نارگشالت  نیا  دنوریم . ورف  باوخ  رد  دنونشیم و  هناسفا  دنیوگیم و  هناسفا  هرخالاب  دننکیم و  وجتـسج  ار  ناسنا 

ادیپ ام  دییوجیم  هک  ار  هدشمگ  نآ  دییایب ، اهتسدب  غارچ  يا  هک  دننزیم  دایرف  تسیلایرتام  لیمش  یلبـش  لاثما  ات  هتفرگ  هدبع  دمحم  یهلا 
مدآ دالوا  ناکاپ  يهمه  بولق  ریخست  یتسه و  رب  فارـشا  نتـشیوخ  هب  تیکلام  زا  هک  تسا  بلاطیبا  نینزان  دنزرف  هدشمگ  نیا  میاهدرک .

يهرابرد حرـش  ددـجم و  یـسررب  ترورـض و  لیالد  نیرت  تیمهااـب  تهج  کـی  زا  دـیاش  هک  مراـهچ - لـیلد  تسا . هتفرگ  هجیتن  ار  (ع )
دوشیم و هتخاون  ملاع  نیا  رد  هک  میظع  یگنهآ  یتسه و  ناـهج  ندوب  راداـنعم  تاـبثا  دـشابیم . ياهرود  ره  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
زا تارثاـت  هغلاـبم و  نودـب  يرآ ، متـسه . هدوهیب  نم  ییوگب : یناوتیمن  متـسین ، نم  ییوگب : یناوـتیمن  هک  هنوگناـمه  ناـسنا  يا  دـیوگیم :

مالـسلاهیلع نینموملاریما  راتفر  تارکفت و  زرط  مییوگیم  تیدج  تحارـص و  لامک  اب  و  رذگدوز ، ساسایب و  یلو  راب  تذل  تاساسحا 
سنا طابترا  - 3 ادخ . اب  ناسنا  طابترا  - 2 نتشیوخ . اب  ناسنا  طابترا  - 1 هناگراهچ - تاطابترا  رد 

ذیاذل و زا  رتالاب  هک  یفدـه  تسا  ناسنا  یتسه و  ندوب  رادـفده  تابثا  لیلد  نیرتهب  دوخ . عونمه  اب  ناسنا  طابترا  - 4 یتسه . ناهج  اب  نا 
كرد ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  لماک  ناسنا  تیـصخش  داـعبا  نیمادـک  زا  يولوم  نیدـلالالج  تسا . یمدآ  يداـم  یگدـنز  تازاـیتما 

یلع يارب  رـصاعم  نارود  رد  هـچ  هتـشذگ و  رد  هـچ  هـک  یناـگرزب  غـباون و  ناـیم  رد  تـفگ : ناوـتب  دـیاش  تـسا ؟ هدرک  حرطم  هدوـمن و 
عونتم يداعبا  هک  دوشیم  هدید  يولوم  دننام  یسک  رتمک  دناهتخادرپ ، يرکف  تیلاعف  هب  عماوج ، نایم  رد  وا  تیصخش  حرط  مالـسلاهیلع و 
درادن هیضق  نآ  اب  یتافانم  بلطم  نیا  هتبلا  دشاب . هدومن  حرطم  كرد و  الامجا  ولو  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تمظعاب  رایسب  یحوطس  و 
يولوم میتـفگ : اـم  ـالوا  اریز  تسا ) زیچ  نآ  مزاول  هب  ملع  تسه  هکناـنچنآ  زیچ  کـی  هب  ملع   ) همزاولب ملع  هیلع  وه  اـم  ءیـشلب  ملعلا  هک :

بلاـطیبا نـب  یلع  هـن  تـسا ، هدرک  حرطم  كرد و  ـالامجا  ار  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  زا  تمظعاـب  رایــسب  یحوطــس  عوـنتم و  يداـعبا 
ای یعاعـش  تفگ : ناوتیم  نیاربانب ، راوگرزب . نآ  ینطاب  يرهاظ و  تیـصخش  حوطـس  داعبا و  يهمه  زا  دوب و  هک  ناـنچنآ  ار  مالـسلاهیلع 

اهدیدحلایبا و نبا  اهيولوم و  نورد  رب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تیصخش  دیشروخ  زا  ياهعشا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ام  مظعا  ربمایپ  هک  وا  یهلا  گرزب  تیصخش  نآ  دیشروخ  هن  هتفات  اههمیعن  لییاخیم  اهلیمش و  یلبش 
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یـسوم یلا  و  هلمح ، یف  میهاربا  یلا  و  هاوقت ، یف  حون  یلا  و  هلمع ، یف  مدآ  هجو  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  هک : تسا  هدومرف  فیـصوت  ملـس  و 
هب شلمع و  رد  مدآ  تروص  هب  درگنب  دهاوخب  یسک  رگا   ) مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  هجو  یلا  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  و  هبیه ، یف 

یلع تروص  هب  درگنب  شتدابع  رد  اعیمج ) مالـسلامهیلع   ) یـسیع هب  شتبیه و  رد  یـسوم  هب  شملح و  رد  میهاربا  هب  و  شیاوقت ، رد  حون 
نینموملاریما هب  یتسرپاوه  لـهج و  يور  نادرخباـن  زا  یـضعب  دینـش  یتقو  ربماـیپ  هک  فورعم  تیاور  رد  اـی  و  مالـسلاهیلع ) بلاـطیبا  نبا 

هلاو و رارقیب و  وا  اریز  دـییوگم  ازـسان  ار  یلع  هللا  تاذ  یف  سوسمم  هناف  ایلع  اوبـست  ـال  دومرف : دـناهتفگ ، ياهتـسیاشان  نخـس  مالـسلاهیلع 
ياهدید لقع و  هلمج  هک  یلع  يا  دـیوگیم : وا  يهرابرد  يولوم  دوخ  هک  ار  یتیـصخش  دیـشروخ  لک  شبات  تسیدـنوادخ ، تاذ  هتفیش 

هجوت لباق  يرادقم  هب  میزادرپیم  لاح  درادن . ار  نآ  لمحت  ییاناوت  اهدیدحلایبا  نبا  اهيولوم و  نورد  ياهدـید  هچنآ  زا  وگاو  ياهمش 
هک ح یناسنا  ياهشزرا  لوصا و  قاشع  يارب  هک  يولوم  دمحم  نیدلالالج  نانخس  زا 

نینموملاریما يهرابرد  يولوم  هک  ار  یتانایب  نیرتحورـشم  تسا . دـیفم  رایـسب  دـننکیم ، هدـهاشم  مالـسلاهیلع  یلع  رد  ار  اـهنآ  يـالعا  د 
مالسلاهیلع نینموملاریما  يور  رب  مصخ  نتخادنا  ودخ  ناتساد  مکی - دروم  تسا . يونثم  باتک  زا  دروم  دنچ  رد  تسا  هدروآ  مالـسلاهیلع 

لقن يارب  تسا ، هدروآ  يونثم  رد  يولوم  هک  ار  ییاهناتساد  هک  میریگب  رظن  رد  دیاب  تسخن  تسد  زا  ار  ریـشمش  ترـضح  نآ  نتخادنا  و 
ياهتیـصخش رـصانع  حیـضوت  هدـنزومآ و  قیاـقح  ناـیب  يو  روظنم  هکلب  تسین ، دنـشاب  هتفاـی  ققحت  اـعقاو  هک  یخیراـت  ثداوح  عیاـقو و 

يولوم هک  یبلاطم  ینعی  دنراد . هیبشت  لیثمت و  هب  جایتحا  لامک  دشر و  هب  نانآ  کیرحت  مدرم و  هب  میهفت  يارب  هک  تسا  يرشب  نازاتـشیپ 
وا دشابیم و  ترـضح  نآ  یتیـصخش  رـصانع  زا  یعقاو  قیقحت  لباق  هک  تسا  یقیاقح  دـیوگیم ، نینموملاریما  يهرابرد  ناتـساد  نیا  رد 
هب هللا  قالخا  هب  قلخت  هللا و  بادآ  هب  بدات  يهجیتن  رد  هک  ار  یناسنا  يالاو  ماقم  گرزب ، تیـصخش  نآ  زا  قیاقح  نیا  هیارا  اب  دهاوخیم 

لغد زا  هزنم  ناد  ار  قح  ریـش  لمع  صالخا  زومآ  یلع  زا  دنکیم : عورـش  نینچ  دروم  نیا  رد  يولوم  دهد . حیـضوت  ددرگیم ، لیان  نآ ،
راختفا یلع  يور  رب  تخادنا  ودخ  وا  تفاتش  دروآرب و  يریشمش  دوز  تفای  تسد  یناولهپ  رب  ازغ  رد 

هک مالسلاهیلع  نینموملاریما  یگدنز  رـساترس  رد  هاگهدجـس  رد  وا  شیپ  درآ  هدجـس  هام  هک  ییور  رب  تخادنا  ودخ  وا  یلو  ره  یبن و  ره 
، درادـن صـالخا  هک  یـسک  نوچ  دـشاب ، هدوب  هرهبیب  صـالخا  زا  هک  درک  ادـیپ  ار  ياهظحل  ناوتیمن  تسا  هدـش  يرپس  یهلا  هاـگرابرد 

ياهسوه يوه و  یعیبطدوخ و  رد  ندش  روهطوغ  زا  یـشان  ادخ ، هب  حور  ضحم  شیارگ  نیا  زا  يرود  اریز  درادـن . یهلا  هاگرابب  یهار 
ناوتان یکـشجنگ  دننام  ناولهپ  نآ  دوشیم و  زوریپ  یناولهپ  رب  اهرازراک  زا  یکی  رد  افـص  صولخ و  عبنم  نیا  قح و  ریـش  نیا  تسا . نآ 

هلباقم يارب  يزیچ  دوشیم و  هریچ  ناولهپ  نآ  دوجو  رب  قلطم  يدیمون  سای و  ددرگیم . نوبز  خـیرات  روالد  گرزب  نآ  نینهآ  يهجنپ  رد 
، دوب شناهد  بآ  زا  یتارطق  هک  ار  دوخ  يورین  يایاقب  يهراصع  تخس ، یشالت  اب  دنیبیمن ، دوخ  رد  راصعا  نورق و  نالی  دمآرـس  نآ  اب 

يور - 1 دوب ؟ یسک  هچ  يور  نیا  لطاب . زا  عافد  هار  رد  هدروخ  تسکـش  کی  ناهد  بآ  زا  یتارطق  دزادنایم  مالـسلاهیلع  یلع  يور  رب 
ربماـیپ اـب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يواـست  تیاور  هک  هنوگناـمه  اریز  دـناهدومن . راـختفا  وا  هب  مالـسلامهیلع  ءاـیبنا  يهمه  هک  دوب  يدرم 

نابوخ د يهمه  هک  ار  هچنآ  دیوگیم  مالسلامهیلع ) یسیع  یسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و   ) ناشلامیظع
ملاع تانئاک  هک  تسا  میظعت  تیاهن  هدجس  زا  يولوم  روظنم  دروآیم . وا  يور  رب  هدجـس  هاگهدجـس  رد  هام  - 2 دراد . ییاهنت  هب  وا  دنرا 
نامز رد  دنزیم  رس  هدروخ  تسکـش  راکبان  نآ  زا  تناها  نآ  هک  یتقو  دنراد . تسا  لماک  ناسنا  هک  دوخ  يالعا  فده  يهرابرد  یتسه 

نینموملاریما هک  دوب  یـضتقم  یتناها  نانچ  هکلب  تفریمن ، نآ  راـظتنا  هک  يرما  یلهاـک  شیازغ  ردـنا  وا  درک  یلع  نآریـشمش  تخادـنا 
، درک اهر  دوخ  لاحب  ار  وا  تساخرب و  یلو  دریگب . ار  ناولهپ  نآ  ناج  رت  تخـس  یتیفیک  باتـش و  اب  دهدب و  جرخب  يرتشیب  لمع  تدـش 

زیگناتفگش يهدیدپ  نیا  يهدهاشم  اب  تشگیمنرب . وا  نتشک  يارب  رگید  تسـشنیمن ، راوگرزب  نآ  مشخ  جوم  لاحم  ضرف  رب  رگا  هک 
هک دوب  هداد  رارق  شریثاـت  تحت  ناـنچ  یهلا  یناـسنا - هدـیدپ  نیا  لـحمیب  محر  وـفع و  ندوـمن  زو  لـمع  نیز  زراـبم  نآ  ناریح  تشگ 

روشحلـس يا  یتشاذگب  ارم  يدـنکفا  هچ  زا  یتشارفا  زیت  غیت  نم  رب  تفگ  درک  زاب  نخـس  هب  ناهد  رایتخایب  دـیامن و  يراددوخ  تسناوتن 
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هک تسا  ینامرآ  الاو و  سب  تسیراختفا  يهلیسو  گرزب  رایسب  تسا  ياهثداح  یناولهپ  نم  نوچمه  نتـشک  يارب  وپاکت  راکیپ و  انـشآان ،
يدید هچ  نآ  نم  راکشا  رد  تسس  وت  يدش  ات  نم  راکیپ  زا  رتهب  يدید  هچ  نآ  سپ - تسین  نآ  رظن  فرص  يارای  ار  سک  چیه 

دیدپ 3- دمآ  ياهلعـش  ناج  لد و  رد  دید  سکع  ناز  ارم  هک  يدید  هچ  نآ  تسج  زاب  دومن و  یقرب  نینچ  ات  تسـشن  تمـشخ  نینچ  هک 
یتقیقح هچ  تسیچ ؟ نم  راکش  زا  ندیـشک  تسد  تلع  هک  نارود  روالد  يا  امرفب  لاح  ناکم ، نوک و  قوفام  یقیقح  يهدننکدوهـش  يا 

ار مناج  لد  دمآ و  دوجوب  نم  نورد  رد  نآ  زا  یساکعنا  یتح  هک  يدید  هچ  تخاس ؟ تمارآ  دناشن و  ورف  ار  تمشخ  نینچ  هک  يدید  ار 
دنمتردـق يا  وگب  ناج  میدیـشخب  دوب  ناج  زا  هب  هک  ناکم  نوک و  زا  رترب  يدـید  هچ  نآ  تخورفارب ؟ دوب  يوه  لهج و  تملظ و  رد  هک 

زا ار  ناکم  نوک و  تیکلاـم  زا  رتـالاب  تذـل  يزوریپ و  هک  تشگ  رادـیدپ  وت  هاگدـید  رد  ناـکم  نوک و  زا  رترب  هک  یتقیقح  نآ  لداـع ،
تقیقح نامه  نیا  يدیشخب ؟ نم  هب  ار  ماهتفر  تسد  زا  ناج  هک  دوب  ناج  زا  رتهب  رتالاب و  یتقیقح  هچ  و  تیسچ ؟ دومن  دیدپان  وت  هاگدید 
دناوتیم هک  تسا  تقیقح  نیا  طقف  يرآ  دشاب . هدوب  یناگدنز  نیا  رد  اهیراکادف  ذیاذل و  زا  تشذگ  هنوگ  همه  لماع  دـناوتیم  هک  تسا 
همهنیا ناهج  بابـسا  هک  رآ  شیپ  هداب  تسین  همهنیا  ناکم  نوک و  هگراک  لصاح  دـشاب . هدوب  یمدآ  ناج  لد و  ياصقا  ضرغ  فدـه و 

لـقع و هلمج  هک  یلع  يا  تسین  همهنیا  ناـج  لد و  هنرگو  تسین  نیا  ضرغ  تـسا  ضرغ  ناـناج  تبحـص  فرـش  ناـج  لد و  زا  تـسین 
ياهدید

يارب تقیقح  رد  هک  تسا  يولوم  دوخ  تالاوس  نیا  هب  خساپ  يهدننک  تساوخرد  نانخـس و  نیا  هدنیوگ  ياهدید  هچنآ  زا  وگاو  ياهمش 
: تسا هتفگ  هک  تسورایور  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نآ  اب  يولوم  نونکا  دیامنیم . حرطم  دنیآرب  یـسانش  یلع  ددصرد  هک  یناسک 

تایعقاو يور  زا  هدرپ  رگا   ) انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  تسا : هتفگ  و  ماهدیتسرپن ) مشاب  هدیدن  هک  ار  ییادـخ   ) هرا مل  ابر  ودـبعا  مل 
چیه رد  تسا  هدش  هئارا  نم  هب  قح  هک  یعقوم  زا   ) هتیرا ذـم  قح  یف  تککـش  ام  تسا : هتفگ  و  ددرگن ) هدوزفا  نم  نیقی  رب  دوش  هتـشادرب 

میوگب رگ  زاب  هلمج  شناهد  مدـید  اههرذ  دـننام : تسا  هدرک  دوهـش  تیور و  ياعدا  یهاگ  يولوم  دوخ  هچ  رگا  ماهدرکن ) یکـش  یقح 
يهلق هب  درادرب و  یتسه  تایعقاو  يور  زا  ار  هدرپ  یلکب  تسا  هتـسناوتن  هک  دـینادیم  همه  زا  رتهب  دوخ  لاـح  نیا  اـب  زارد  ددرگ  ناـشدرخ 

مد يا  ییوگ  هچ  ره  یتشادرب  اههدرپ  ناتسه  ات ز  یتشاد  ینابز  یتسه  یکشاک  دیوگیم : هک  تسوا  مه  اذل  دیآرب . یلک ) دوهـش   ) عفترم
اب يولوم  کنیا  لاحم  تسا و  لاحم  نتسش  نوخ  هب  نوخ  لاح  تسا و  لاق  نآ  كاردا  تفآ  نادب  یتسب  وا  رب  رگید  يهدرپ  نآ  زا  یتسه 

دقم هک  دنکیم  سامتلا  دهاوخیم و  مالسلاهیلع  یلع  زا  صولخ  قدص و  لامک 
ردک و بآ  هب  هیبش  میاهتخودنا ، نافرع  فراعم و  مولع و  زا  ام  هچنآ  هک  تسا  نیا  شروظنم  دنک ، وگزاب  تسا  هدید  هک  ار  هچنآ  زا  يرا 

ریسم رد  تمظع  نآ  هب  هلجد  هک  تفرگیم  ار  هفیلخ  رابرد  غارـس  هیده  ناونع  هب  هتـشادرب و  نابایب  زا  برع  هک  تسا  کشم  نآ  يهدولآ 
زاریذـپ رد  ارم  يهزوک  مخ و  نیا  دـنوادخ  يا  اـم  روش  ساوح  بآ  نآ  ردـنا  اـم و  روصحم  نت  هزوک  نیا  تسیچ  دزیم . جوم  شراـبرد 

ام يهزوک  دریگب  ات  رحب  يوس  ذفنم  هزوک  نیز  دوش  ات  سجن  ره  زا  ار  بآ  نیا  راد  كاپ  سح  جنپ  هلول  جـنپ  اب  ياهزوک  يرتشا  هللالضف 
كرد و اـب  تمظع  نآ  اـب  یمدآ  ناـج  هک  تسا  يدـح  رد  یتـسه  يهصرع  روـالد  نآ  مالـسلاهیلع  یلع  يراـبدرب  ملح و  رحب 4 - يوخ 

هنییآ رد  ار  یتسه  هک  وا ، ریگارف  ملع  تاـیح  بآ  زا  ياهمـش  - 5 دفاکـشیم . مه  زا  دهدیم و  تسد  زا  ار  تمواقم  تردـق  نآ  تفایرد 
تامم تایح و  ریسم  رد  دورو  يهدامآ  كاپ و  ار  ام  دولآكاخ  تیدوجوم  دیامنیم ، سکعنم  یهلا  يهعـشا  زا  یعاعـش  نانوچ  شنورد 

درک كاپ  ار  ام  كاخ  تملع  بآ  درک  كاچ  ار  ام  ناج  تملح  غیت  رابدرب - اناوت و  ياـناد  يا  يرآ  دـیامنیم . ادـخ  يارب  ادـخ و  نآ  زا 
ریشمشیب هکنآ  تسوه ز  رارسا  نیا  هک  مناد  وگزاب ، تسادخب - دنتسم  تتیکلام  هک  نتشیوخ  کلام  يا  ع )  ) یلع يا 

رتالاو یتقیقح  اب  ار  هتفر  تسد  زا  ناج  يراذگب  نایم  رد  ام  اب  رگا  هک  تسیدنوادخ  رارسا  زا  حالسیب  نتشک  هنوگنیا  تسوا  راک  نتشک 
روصت قوف  ملح  نیا  راذگب  نایم  رد  ام  اب  ياهدـید  هچنآ  زا  ياهمـش  یهلا ، رارـسا  يانـشآ  يا  - 6 تفای . میهاوخ  رد  رتیلاـع  یکرد  اـب  و 

نیا يدید  هچ  ات  راکش  شوخ  شرع  يا  وگزاب  درادن . ناکما  تسا  هتخاس  نشور  وت  يارب  ار  یبوبر  ماقم  زا  يرارـسا  هک  یلعا  ملع  نودب 
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ياـهناج هک  ییادـخ  شرع  زاورپ  زیت  باـقع  نآ  وت  هتخودرب 7 - نارـضاح  ياهمـشچ  هتخومآ  بیغ  كاردا  وت  مشچ  راـگدرک  زا  ناـمز 
ار وت  ناگدـید  هللاقالخا  هب  وت  قلخت  هللابادآ و  هب  وت  بدات  - 8 دنتسه . وت  تمظع  بوذجم  وت و  راکش  يرـشب  هلفاق  نارادیب  ناهاگآ و 

باجح نتفاکـش  تردـق  هک  نارگید  نارگید ، اما  تسا . هدومن  میقتـسم  یبیغ  قیاقح  اب  ارت  طابترا  هدرک و  زاـب  هدرپ  تشپ  بیغ  ملاـع  رب 
يا - 9 دناهتخاس . مورحم  ار  دوخ  دهدب  ناشن  ار  قیاقح  نآ  هک  دیـشروخ ، ندـید  زا  راو  شافخ  دـناهداد ، تسد  زا  ار  یتسرپدوخ  دوخ و 
یلع يا  ياشگب  يزار  ایب  دردب . ار  ام  ياههدرپ  ینیبدوخ  لهج و  ياههدرپ  هک  رادم  اور  اشگب ، زار  ایب  یـضترم - یلع  يا  نارادزار ، یلو 

میا يداو  هب  اضقلاءوس  هکلهم  زا  هک  تسا  گرزب  سب  زار  ءاضقلانسح  ءاضقلاءوس  زا  سپ  يا  یضترم 
. درذـگب اهناتـسراخ  زا  هک  یعاـمتجا  يدرف و  تـالامک  هب  یمدآ  روبع  تسا  روصت  قوـف  سب  يزار  يدرک و  مراپـسهر  ءاـضقلانسح  ن 
هب ور  یگنج  زا  یمالـسا و  هب  ور  یتیلهاـج  زا  یندـمت ، هب  ور  یـشحوت  زا  یلاـمک  هب  یـصقن  زا  یناـسنا ،) يـالعا  نم  هب  ور   ) یعیبـطدوخ

هچنآ وگب  ای  تسا  هتفای  تلقع  هچنآ  وگاو  وت  اب  تسا . هتفایرد  ار  نیرب  قیاقح  تلقع  لقع و  تنینزان  دوجو  هک  یگرزب  يا  - 10 یحلص .
نوچ نابزیب  ینک  نوچ  ناهنپ  تفات  نم  رب  وت  زا  نابزیب  هم  نوچ  رون  مناـشفیم  ناـهن  يراد  نوچ  تفاـت  نم  رب  وت  زا  تسا  هتفاـت  نم  رب 
نورد دیـشروخ  يهعـشا  زا  یعاعـش  هک  دـنکیم  ساـسحا  يولوم  هک  تسا  تیمهااـب  رایـسب  یناـحور  تلاـح  کـی  نیا  ینزیم  وـترپ  هاـم 
دوجو ینعی  - 11 تسا . هتفرگ  ماجنا  دـیآرد  نخـس  هب  ترـضح  نآ  هکنآ  زا  شیپ  شبات  نیا  تسا و  هتفات  وا  رب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

. دنریگیم رون  مظعا  هللایلو  نآ  دوجو  زا  یهلا  راونا  ناگدنیوج  يهمه  هک  تسا  هدش  ناشخرد  تقیقح  نآ  زا  یمسجت  مالسلاهیلع  یلع 
شاب زاب  بابل  ردنا  روشق  وت  زا  دنـسر  ات  باب  يایوج  رب  باب  يا  شاب  زاب  ار  ملح  باتفآ  یعاعـش  نوچ  ار  ملع  يهنیدـم  نآ  یباب  وت  نوچ 

یفطصم ربمایپ  نورد  هک  ملع  رهش  رد  يا  يوگب  وت  دحا 12 - اوفک  هل  ام  هاگراب  دبا  ات  تمحر  باب  يا 
رد هک  تسا  ربمغیپ  تفگ  نخس  نیا  تسرد  تسا  رد  میلع  مملع  رهش  نم  هک  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. تسا هتفایرد  یهلا  ملع  اب  تسا  لوقعم  هک  ار  هچنآ  ره  تنیرب  لقع  هک  يا  تسا ؟ هدوب  نآ  رد  قیاـقح  اـههزار و  هچ  تسیچ و  رهـش  نآ 
تمحر رد  نآ  وـت  - 13 دنـسریم . زغم  هب  ندوب  تسوپ  يهلحرم  زا  وت ، لاـمک  يهبذاـج  رد  نتفرگ  رارق  اـب  اـهناسنا  هک  یملع  رد  نآ  وـت 

وا يارب  هک  يدـنوادخ  نآ  هاـگراب  ییوت  - 14 دـشاب . رادروخرب  دـیاب  وت  زا  یهلا  هاگراب  هب  دورو  يارب  یکلاـس  ره  هک  یتسه  يدـنوادخ 
نوچ رد  نت  هب  ناج  دبنجب  ات  نینموملاریما  ای  امرفب  هک  یلع  ای  تذل  یتسم و  رـس  زا  یلو  ناملـسم  ون  نآ  تفگ  هب  سپ  تسین . يدـننامه 

رگیدکی رد  ریز  قیاقح  ذوفن  دننام  ناج  رد  نخس  ذوفن  يرآ  دتفایم ؟ لامک  ریـسم  رد  وپاکت  تکرح و  کی  اب  یمدآ  ناج  هنوگچ  نینج 
ددرگ نامزنآ  شباتفآ  نینج  دریگ  ناج  هک  دـیآ  تقو  هک  نوچ  یتمدـخ  تبون  هب  ناـج  يا  دـنکیم  یتدـم  ار  نینج  ره  رتخا  تفه  تسا :
باتش دشخب  یمه  ناج  شباتفاک  باتفآز  دیآ  شبنج  رد  نینج  نیا  وا  دیآ  دیشروخ  يوس  هراتـس  زا  ور  ریبدت  تبون  ار  نینج  نوچ  نیعم 

تفای قلعت  هر  نیمادک  زا  تفاتن  رب  شباتفآ  ات  نینج  نیا  تفاین  یشقن  زجب  مجنا  رگد  زا 
ناو وزا  توق  دـبایب  رز  هک  یهر  نآ  تساههار  سب  ار  خرچ  باتفآ  تسام  سح  زا  رود  هک  ناهنپ  هر  زا  ور  بوخ  باـتفآ  اـب  محر  رد  وا 
ناو ار  هویم  دزاس  هتخپ  هک  یهر  نآ  ار  لعن  دـشخب  قرب  هک  یهر  ناو  ار  لعل  دزاس  خرـس  هک  یهر  نآ  وزا  توقاـی  دـش  گنـس  هک  یهر 

سفن يهجرد  هب  یلماکت  ياهندیدرگ  لوصحم  ياهتفایرد  بان و  تفرعم  زا  نآ  دیآرب و  لد  زا  ینخس  رگا  ار  هویلاک  دهد  لد  هک  یهر 
زا هکنآ  ز   ) ینعم نیا  دشاب . هتشادن  ریثات  لماکت  ریسم  رد  یمدآ  ناج  ندروآ  تکرح  هب  رد  نخـس  نآ  تسا  لاحم  دشاب ، هدیـسر  هنئمطم 

. دـشابیمن لایخ  رادـنپ و  یبوبر  ضیف  زا  يرادروخرب  رد  نایمدآ  ياهناج  داحتا  اریز  تسین ، لایخ  رادـنپ و  تسا ) هن  زور  لد  بناـج  لد 
یکی و يدح  تما و  هاپـس  اب  ین  دوخب  نکـشا  هاپـس  يا  هاش  ریگاقنع  زاب  يا  وگزاب  هتخومآ  شدعاس  اب  هش و  اب  هتخورفا  رپ  زاب  يا  وگزاب 
رپ لابکبس و  زاب  يا  نونکا  تسیک  هار  نداد  تسد  ار  اهدژا  تسیچ  تمحر ز  نیا  رهق  لحم  رد  راکش  ار  تزاب  هدنب  يا  وگزاب  رازه  دص 
هچ نکفاهوک  تلوص  ناجیه و  تردق و  نآ  امرفب - ینخـس  ام  اب  تمحر ) رهق و   ) امنداضت تقیقح  ود  نیا  ندش  عمج  يهرابرد  هتخورفا ،

مادک تعاجش  يروالد و  نیا  تسیچ و  تذلیب  نشخ و  ياهاذغ  نآ  تسیچ ؟ تمحر  فطل و  نیا  دوب و 
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؟ درک عمج  اجکی  راگزور  نارواگنج  ناروشحلـس و  ندروآ  رد  ياپ  زا  اب  ناوتیم  هنوگچ  ار  نایاونیب  ناـمیتی و  يوک  رـس  رب  هیرگ  تسا !؟
لالح يا  هرخـالاب ، و  اـجک ؟ اـیند  زا  رواـنهپ  یعماوج  يرادـمامز  اـجک و  یلعا  دـح  رد  ناـفرع  تمکح و  يوقت و  دـهز و  نآ  وگب : اـمب 

شطخـس میب  هک ز  العا  یلاع  یلع  يا - ناـگرزب ، گرزب  يا  رادرب - ار  تلادـع  تردـق و  نیب  عمج  هنیرید ، ياـمعم  زا  هدرپ  تالکـشم ،
تعمج یلع ، ای  دزیخ  ناوضر  هضور ، دص  ود  راخ  نب  زا  شیوخ  تمحر  زا  رظن  کی  درگن  يراخب  رگ  دزیخ  ناکما  ملاع  دـبلاک  زا  حور 

نیا داهن  رد  یگرزب  زار  هچ  یتسارب ، دادولا  كادر  محار  رهاق  عاجـش  میلح  کتاف  ملاع  دادنالا  کل  تزع  اذهل  دادضالا و  کتافـص  یف 
دنروآیمرد شیاپ  زا  ریت  رگا  عوکر  لاح  رد  هک  يروطب  ددرگ ، فده  کی  راپسهر  داضتم  قرط  زا  دناوتیم  هک  تسا  هتفهن  لماک  ناسنا 

میدنلا و ال نع  هترکس  هیهلت  برشی ال  یقسی و  دیامنیم !؟ ینغتسم  ار  وا  شیاطع  اب  دونـشیم و  ار  يدنمتـسم  يهلان  یلو  دوشیمن  هجوتم 
هک لاح  ناـمه  رد  هک  تسا  یگرزب  درم  ناـمه  وا   ) ساـنلا دـحاو  اذـه  هاحـضلا و  لـعف  نم  نکمت  یتح  هرکـس  هعاـطا  ساـکلا  نع  وهلی 

رزب نآ  تسا  نیا  دزرویمن . تلفغ  هلایپ  زا  دزاسیمن و  لفاغ  شیگدنز  زا  ار  وا ، یتسم  دوشیم و  یقاس  دماشآیم ،
ناگتسراو نیا  ياهراک  يرآ ، تسا ) مدرم  يهناگی  درم  نیا  دروآیم و  اجب  ار  یخـص  زامن  ات  دوشیم  شعیطم  یتسم  هک  خیرات  درم  گ 

تریح نینچ  لب  تسوا  يوس  شتـشپ  هک  ناریح  نانچ  هن  نید  راک  دشابن  یناریح  هک  زج  نیا  دض  هگ  دـیامنب و  نینچ  هگ  لگ - بآ و  زا 
منزیم قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ  منتشیوخ  کلام  اریز  منزیم  قح  یپ  زا  غیت  نم  مالـسلاهیلع : نینموملاریما  خساپ  تسود  تسم  وحم و  هک 

رد تیمرذا  تیمرام  باتفآ  هدـننز  ناو  مغیت  وچ  نم  اوگ  دـشاب  نم  نید  رب  نم  لعف  اوه  ریـش  متـسین  مقح  ریـش  منت  رومام  هن  مقح  يهدـنب 
لاتق رد  هتـشک  هن  منادرگ  هدـنز  لاـصو  ياـهرهگ  رپ  مغیت  وچ  نم  متـشاگنا  مدـع  نم  ار  قح  ریغ  متـشادرب  هرز  نم  ار  دوخ  تخر  بارح 

زا یـشان  همه  اهینادان  نافوط  رد  ندز  اپ  تسد و  ماهبا و  رد  نتفر  ورف  نیا  باجح  ار  وا  متـسین  نم  مبجاح  باتفآ  میادخدک  نم  ماهیاس 
یتامم هللا يایحم و  یکـسن و  یتولـص و  نا  دـیوگب : لد  قامعا  زا  ناسنا  کی  رگا  هک  دـنادیمن  تقیقح ، قح و  زا  رود  رـشب  هک  تسا  نآ 

طابترا تسا ) نایملاع  يهدـنرورپ  هک  تسادـخ  نآ  زا  همه  نم  گرم  یگدـنز و  نم و  لامعا  تادابع و  نم و  زامن  اعطق   ) نیملاـعلا بر 
عورش ب وا  نورد  رد  یلماع  دیامنیم ، یمدآ  بیصن  هک  ار  ياهجیتن  نیلوا  قح ، اب  یعقاو 

. دـنهدیم تسد  زا  وا  يارب  ار  دوخ  یگزیگنا  اـهتلع  هک  هنوگناـمه  تسوا و  صتخم  نیرتـگرزب  دوخ  رب  تیکلاـم  هک  دـنکیم  تیلاـعف  ه 
یپ زا  غیت  هک  یـسک  نیاربانب  دنهدیم . ناشن  یتدـحو  دـندرگیم و  گنهامه  ینورد  لماع  نآ  يالاو  ماقم  رد  زین  امنداضتم  ياههدـیدپ 

کلام اریز  تسا ، شیوخ  يانعم  هدام و  تمحر و  بضغ و  کلام  نآ  تاصتخم  يدام و  ندب  رومام  هن  تسا  قح  يهدـنب  دـنزیم و  قح 
ار وا  هک  دشاب  داب  هب  دنتسم  وا  يهلمح  ملع ، ریش  نانچ  هک  متـسین  اوه  ریـش  نم  تقیقح ، قح و  هار  کلاس  يا  تسا . نتـشیوخ  تیـصخش 
هب هک  ینید  دهاش  دناوتیم  نم  كولـس  راتفر و  دـنک  شزاب  رگید  هاگ  دـچیپ و  مه  رد  ار  وا  یهاگ  پچ ، هب  یهاگ  دربب و  تسارب  یهاگ 

دوخ یقیقح  یگدنب  یگتـسباو و  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  میوگیم : هک  یتقو  دشاب  هدوب  ماهتخاس ، هدنکآ و  نآ  اب  ار  منورد  دـقتعم و  نآ 
ياپ زا  نم  تسا ، هدروآ  ادـخ  هک  ار  يرادـناج  هک  دراد  ناـکما  اـیآ  تسا ، نینچ  هک  لاـح  میاـمنیم . فارتعا  اـعقاو  مزیزع  يـالوم  هب  ار 

هدـناشک و مزر  نادـیم  هب  ار  وا  شایعیبطدوخ  ربارب  رد  ینوبز  لهج و  هک  ناسنا  کی  تاـیح  نداد  ناـیاپ  هک  دراد  ناـکما  اـیآ  مروآرد ؟
مشاب لتاق  مناوتیم  ماهدیمهف  ار  تایح  يانعم  هک  نم  ایآ  الصا  مهدب ؟ تبسن  دوخ  هب  تسا ، هداد  رارق  تقیقح  قح و  يورایور 

نآ نتخادنا  هک  هنوگنامه  تسا . دیشروخ  نامه  شاهدنتسرف  هک  متسه  یهلا  دیـشروخ  عاعـش  زا  غیت  دننامه  نم  مربب ؟ نیب  زا  ار  یتایح  و 
كاخ نآ  تقیقح  رد  دوب و  يدنوادخ  دییات  هب  هراشا  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يهلیـسو  هب  رافک  يور  رب  كاخ  یتشم 

هب طوبرم  مروآ  دورف  هک  راکهبت  رفاک  ره  رـس  رب  مشکب و  هک  يریـشمش  ره  مه  نم  تخاـس ، ناـشبولغم  دیـشاپ و  راـفک  يور  رب  ادـخ  ار 
رد زگره  ماهتشادرب و  تعیبط  هار  رس  زا  ار  نآ  يدام  تاصتخم  ندب و  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  ریسم  رد  نم  تسیدنوادخ . دییات  تیـشم و 

تـسد رد  هک  يریـشمش  يانعم  منادیم . چـیه  تسین و  ار  همه  قح  زا  ریغ  نم  اریز  تخاب  مهاوخن  هتخابن و  ار  دوخ  نآ  هب  قلعت  تراسا و 
مه ریشمش  نیا  اب  نم  تسین ، اهناسنا  نتشک  يارب  تسا ، هدرک  مرازراک  يهناور  هداهن و  نم  تسد  رد  ادخ  هک  ار  يریشمش  دراد  رارق  نم 
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نیا اب  تقیقح  رد  هک  مهدیم  تاجن  اقب ، رد  عزانت  نادیم  نازاتهکی  نیا  تسد  هب  كاله  یناویح و  ياهنجل  رد  طوقس  زا  ار  عماوج  مدرم 
ییاهنوخ نآ  زا  شیب  هک  مریگیم  ار  ماشآنوخ  ناراکبان  نیا  راب  گرم  اسآگرم و  یگدنز  يولج  مه  منکیم و  ءایحا  ار  نانآ  ریـشمش 

اهدومن و يهمه  مندیچیپ و  شرتسگ و  هک  ماهیاس  نآ  نم  دنرگن . یماشآنوخ  بکترم  دناهتخیر  هک 
مشالت شـشوک و  يهمه  هک  متـسه  يدنوادخ  هاگراب  نابرد  نم  تسا . هتخاس  نشور  ار  یتسه  يهمه  هک  تسا  يدیـشروخ  زا  متاکرح 

ار یهلا  هاگراب  نایناوراک  هار  رس  هک  متـسین  هللاءاقل  زا  مدرم  يهدنرادزاب  باجح  نم  تسا . يدنوادخ  هاگراب  هب  اهناسنا  ندرک  دراو  يارب 
ملح و ربصز و  مهوک  ماین  هک  ارم  غیم  درب  یک  اج  زا  داب  ارم  غیت  رهوگ  دـشوپن  نوخ  میامن . میاـهيروحم  دوخ  يادـف  ار  ناـنآ  مریگب و 

داب توهـش ، داب  مشخ و  داب  تسا  یـسب  دوخ  قفاومان  داب  هکنآ  تسا ز  یـسخ  اج  زا  دور  يداب  زا  هکنآ  دابدنت  دـیابر  رد  یک  ار  هوک  داد 
موش رو  تسوا  داینب  نم  یتسه  مهوک و  ملع  لـها  زا  دوبن  هک  ار  وا  درب  ملخ  داـب  بجع و  داـب  ربک و  داـب  زاـین  لـها  دوبن  هک  ار  وا  درب  زآ 

ماهتـسب نم  ار  مشخ  مالغ  ار  ام  هش و  ناهاش  رب  مشخ  نم  لیخرـس  قشع  زج  تسین  نم  لیم  دـبنجن  وا  دای  هب  زج  تسوا  داب  مداب  هاک  نوچ 
متشگ هضور  بارخ  دش  مفقس  هچ  رگ  مرون  قرغ  تسا  هدمآ  تمحر  وچ  نم  رب  قح  مشخ  تسا  هدز  ممـشخ  ندرگ  مملح  غیت  ماگل  ریز 

رود نآ  ندنادرگ  و  اهناسنا ، خرـس  نوخ ، اب  نآ  ندرک  نیگنر  يارب  تسا ، هداهن  نم  تسد  رد  ادخ  هک  يریـشمش  بارتوب  متـسه  هچ  رگ 
اق نتسکش  يارب  ار  ریشمش  نیا  تسین . مایعیبطدوخ  کیرحت  ییامندوخ و  يارب  رس 

ياهرهن ندرک  يراج  ملظ و  اب  يزوریپ  ماهتفرگن . تسد  هب  نانآ  ياهناوختـسا  نتخاس  یـشالتم  تشوگ و  ندرک  هراپ  هراپ  اـهناسنا و  تم 
حور و تسخن  اهناسنا ، قحان  نوخ  نتخیر  يارب  هک  تسا  نآ  زا  رتناوتان  ریـشمش  دناشوپب . ار  یهلا  ریـشمش  نیا  تمکح  دـناوتیمن  نوخ ،
. دـیامن رازراک  نادـیم  يهناور  هاگنآ  دزاسب و  ماشآنوخ  يهدـنرد  کی  ماهدـش ، قلخ  ناسنا  کی  هک  نم  زا  دروآرد و  ياـپ  زا  ارم  ناور 
زا ار  وا  راب  تمحر  ربا  دنک و  لزلزتم  ار  یلع  تیـصخش  دـناوتب  هک  تسین  نآ  يارای  ار  یتسرپدوخ  اهـسوه و  يوه و  لایما و  ياهدابدـنت 

تایح هتورـسیب  ياضف  رد  یعیبطدوخ  شورخ  مشخ و  زا  يدابدنت  هک  مرادقم  نزویب و  هاک  نآ  نم  رگم  دزاسب . دیدپان  شنورد  ياضف 
دناوتیم دابدنت  نیمادک  تسا ، هدرک  ذوفن  نیمز  قامعا  ات  نآ  نیگنـس  مکحم و  داینب  هک  ار  هدیـشک  کلف  هب  رـس  هوک  دـنک !؟ منادرگرس 

ره ياپداب  رد  رایتخایب  دوشیم و  باترپ  وسنآ  وس و  نیا  هب  فلاخم  ياهداب  زا  هک  تسا  كاشاخ  سخ و  نآ  دهدب !؟ اوه  هب  دـیابررد و 
سخ و دننامه  اهناسنا  قافتاب  بیرق  تیرثکا  دینیبیم  هکنیا  دـیآیمرد . داب  نآ  تراساب  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  يدابدـنت  یمیـسن و 

هک تسنیا  يارب  دنتسیایمن  دوخ  ياپب  زگره  دنتفایم و  وسنآ  وس و  نیا  هب  هظحل  ره  رادقمیب  نزویب و  ياهکاشاخ 
ياهزار ياـناد  ادـخ و  هب  یگتـسباو  زاـین و  زار و  لـها  دـنرادن و  یتماقتـسا  ربک ، توهـش و  بضغ و  ینیبدوخ و  مشخ و  داـب  يارجم  رد 

یتح مهوک ، میادـخ ، تیـشم  دابدـنت  ربارب  رد  اـما  مهاـک  زا  رتزیچاـن  یتح  مهاـک ، نم  يرآ ، دنتـسین . شیوخ  تردـق  ینورب و  ینورد و 
طقاس یگدرب  لاچهیـس  هب  ار  وا  دریگب  ندـیزو  یـسک  ره  نورد  رد  هک  ییاـهيوه  لاـیما  ربارب  رد  مهوک  زا  رتهتـشارفارب  رـس  رتاـجرباپ و 

نم دنیآیمنرد . تکرحب  دشکیمن و  رـس  وا  دایب  زج  اهنآ  زا  کی  چیه  اما  مراد ، اهمیمـصت  اههدارا و  اهدیما و  اهوزرآ و  لایما و  دنیامن .
ناهاش و کلام  یتسرپ  تردق  یبلطهطلس و  مشخ و  مرادن . اتکی  دنوادخ  قشع  زج  یلیخرـس  هک  متقیقح  قح و  يوک  نایناوراک  نآ  ءزج 

دوخ ینابر  غیت  اب  هک  مراد  ییابیکـش  ملح و  دندیلپ . لذر و  تافـص  نآ  رایتخایب  هاگآان و  هدرب  نانآ  ایند و  يهماکدوخ  ناتـسرپ  تردـق 
، تسا قح  رب  قح و  زا  هک  تهجنادب  منک ، یمـشخ  رگا  دنرادن . نم  نورد  رد  یهار  یناویح  ناجیه  مشخ و  تسا . هدز  ار  ممـشخ  ندرگ 

نم يادخ  هک  متسه  بلاطیبا  دنزرف  نآ  نم  قلخ . رب  قح  زا  تسا  یتمحر  دوخ  تسوا ، تمکح  گنهامه  هک  قح  دوخ  هک  مشخ  دننامه 
نورد مکاخ ، ردـپ  دـنزرف و  كاخ و  زا  هکنیا  اب  نم  دوش . ناریو  مايدام  دـبلاک  فقـس  هچ  رگا  تسا . هتخاس  روهطوغ  شرون  يایرد  رد 

نم
هک تسا  اهیگماکدوخ  یبلطهطلـس و  مشخ و  يوه و  رابگرم  ياهداب  لولعم  یمدآ  نورد  نازخ  اریز  تساراـهب . هشیمه  ناتـسلگ  غاـب و 

ار غیت  ازغ  ردنا  یتلع  دمآرد  نوچ  تسادخ  يارب  ادخ و  نآ  زا  منوکس  تکرح و  یتسه و  يهمه  درادن . ار  منورد  غاب  رب  ندیزو  ییاناوت 
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نم دوب  دیآ  کسما هللا  هک  ات  نم  دوج  دـیآ  اطعا هللا  هک  ات  نم  ماک  دـیآ  ضغبا هللا  هک  ات  نم  مان  دـیآ  بحا هللا  ات  ازـس  ندرک  نداهن  مدـید 
داهتجا و تسین ز  دید  زج  نامگ  لییخت و  تسین  تسین  دـیلقت  منکیم  هچنآ هللا  سک و  نآ  نم  مین  ماهللا  هلمج  سب  اطع هللا و  نم هللا ، لخب 

یتناها یبوبر . روضح  هاگراب  هب  دورو  يارب  ندز  رد  ینعی  داهج  مدوب ، داـهج  لاـح  رد  نم  ماهتـسب  قح  نماد  رب  نیتسآ  ماهتـسر  يرحت  زا 
مدید هتسیاش  عقوم  نیا  رد  دنک ، ادج  مدزیم  نآ  رد  روضح  يارب  هک  یبوبر  هاگراب  رد  يهقلح  زا  ارم  تسد  تسناوتیم  يدرک  نمب  وت  هک 

ماهلمج هللا ریسم  رد  هملک  کی  رد  كاسمالا هللا و  ءاطعلا هللا و  ضغبلا هللا و  بحلا هللا و  ریسم  دراو  ات  مرادرب - ریـشمش  يهضبق  زا  تسد  هک 
هک اجنیا  ات  رگا  میدرگیمرب  وا  يوس  هب  ام  میادـخ و  نآ  زا  ام   ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  ماهتفگ : ییاـهن  صـالخا  داـقتعا و  يور  هک  موش 

لد ف شوگ  نیا ، زا  سپ  یشاب ، هدرک  كرد  میدرمش 
زا يدـیلقت  شنکاو  ساـکعنا و  مهدیم  ماـجنا  ادـخ  يارب  هک  يراـک  تسیچ ؟ مراد  هک  ياهزیگنا  مـنکیم و  هـچ  هـک  میوـگب  اـت  هداد  ار 

نارگید هک  منکیم  ریـس  یبایادخ  هب  هتـسویپ  یبایدوخ  زا  ياهلحرم  رد  يدنوادخ  تایانع  زا  و  ماهتفرگن ، نارگید  زا  نم  تیـسن ، نارگید 
باوخ و روخ و  زج  هک  تسین  یعیبطدوخ  نآ  نیا  دـیورن ، اطخ  هارب  نم )  ) يهملک يهرابرد  متفگ ، هک  نخـس  نیمه  رد  دـنریگیم . نم  زا 

زین تسا . ینابر  رون  زا  هتخورفارب  يهشیـش  دننامه  تسا  یناسنا ) يالعا  نم   ) نامه نیا  دسانـشیمن ، تیمـسرب  هب  يزیچ  توهـش  مشخ و 
زغم دودحم و  نامتخاس  هب  طوبرم  ياههریگنا  اب  هک  تسین  يزغم  يهیاپیب  تاجومت  ساسایب و  ياهنامگ  تالیخت و  زا  یشان  نم  لامعا 
یقاب دوخ  زا  مه  يرتسکاخ  یتح  دننیـشنیم  ورف  شیب  ای  مک  ینامز  زا  سپ  دنـشکیمرب و  رـس  زغم  ناـمه  هب  یناور  يهتـسباو  ناـمزاس  و 

يورایور ار  تایعقاو  نم  منیبیم . ار  تقیقح  نم  تسا . دوهـش  هب  یهتنم  نم  تایح  تاکرح  يهمه  ماع  روطب  لامعا و  نیا  دـنراذگیمن .
دـیلقت و زا  هک  هنوگنامه  ددرگن ) هدوزفا  نم  نیقی  رب  دوش  هتـشادرب  هدرپ  رگا   ) انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  هک : يدـح  ات  مراد  مدوخ 

قعت ساوح و  يهلیسوب  یمسر  ياهششوک  داهتجا و  زا  نانچمه  ماهدش ، اهر  نارگید  زا  یتیراع  شنکاو  ییوگزاب و 
، تایعقاو دوهـش  تسا !؟ زاین  دروم  نآ  ندرک  ادـیپ  يارب  زیچان  یعمـش  دیـشروخ  تیور  زا  دـعب  رگم  ماهتفر . رتارف  ملع  لیاسو  رگید  ل و 

دوهـش یبایدوخ  و  يروضح ) ملع   ) یهاگآدوخ اب  ار  دوخ  نوئـش  ءازجا و  دوخ و  یمدآ  دـیامنیم . یمدآ  دوخ  زا  ییازجا  دـننام  ار  اـهنآ 
(. ماهتـسب قح  نماد  رب  نیتسآ  - ) هک نم  تسا  قح  هاگراب  هب  ناسنا  لاصیا  يارب  روما  نیا  رگا  داهتجا ، يرحت و  ياـج  هچ  رگید  دـیامنیم 

مرح ضرغلا  اوشیپ  مشیپ  دیـشروخ  مهام و  اجک  ات  منادـب  يراـب  مشک  رو  رادـم  منیب  یمه  مدرگ  یمه  رو  راـطم  منیب  یمه  مرپ  یمه  رگ 
وپاکت زاورپ و  رد  ار  اهنآ  يهمه  يرگنب  انیب  ياهدـید  اب  یتسه  يازجا  کیاکی  رد  رگا  وج  ود  دزرن  ناگدـنب  یهاوگ  هک  ونـشرح  یهاوگ 

دنچ و زا  دنلهاج  دنرپیم و  نوگن  رگیدنآ  الاب و  ياهرذ  بلط  ردنا  نیمی  يوس  رگدـنآ  پچ و  هب  درپ  یمه  هرذ  یکی  نآ  دـید - یهاوخ 
يا ناهن  ناج  رد  وا  مسج و  رد  ناهن  ناج  منادیم : نم  نوچ  دـناهدروآ و  یبناج  ور  یـسک  ره  دـناهدرک  ناـهنپ  وچ  ار  ناـج  يهلبق  نوچ 

دـصقم انا هللا و  مزاورپ  ءادبم  تسا . اجک  زا  زاورپ  نیا  دصقم  ماهدرک و  زاغآ  اجک  زا  ار  زاورپ  منادیم  اذـل  ناج  ناج  يا  ناهن  ردـنا  ناهن 
ضف طاقن  نیرخآ  هب  ییاضف  زاورپ  اب  جارعم  نیا  تسا . نوعجار  هیلا  مزاورپ 

دنوادـخ نوناق  هاگهولج  هک  دوخ  يهیلوا  تیدوجوم  زا  رکـشین  ینورد  ءازجا  هک  تسا  ناـمه  جارعم  نیا  تسین . گرزب  ناـهیک  نیا  ییا 
زاورپ وچ  هن  یلو - دـیاب  يزاورپ  جارعم ، يارب  يرآ ، دریگیم - ماجنا  رکـشین  نورد  رد  هک  تسا  ندـش  رکـش  ماقم  هب  تسا  شخبیتسه 

اجک ات  ار  راب  نیا  منادیم  مشکب ، شود  رب  ماهتفریذپ ، هک  تناما  فیلکت و  زا  يراب  رگا  رکـش و  ات  یکلک  زاورپ  نوچ  هکلب  رمق  ات  ینیمز 
يدنوادخ فاطلا  تایانع و  دیشروخ  زا  هدوبن و  نم  زا  منادیم  هک  تسا  هتشگ  مبیصن  اجنآ  زا  تیدوبع  ششخرد  غورف و  همهنیا  مشکب ،

قدص تابثا  يارب  يدهاش  لیلد و  هب  يزاین  ارچ  ینادیم  چـیه  ياهداد  ارف  شوگ  منانخـس  هب  نونکات  هک  ناسنا  يا  تسا . هدـیبات  مناج  رب 
هتـسشن تناج  قامعا  رد  نانخـس  نآ  يهمه  ارچ  هک  تفگ  مهاوخ  وت  يارب  لاح ، نیا  اب  ینادـیم ، منکیم  نامگ  ینکیمن ؟ ساـسحااهنآ 

هب اـهیهاوخدوخ  راـبنارگ  ياـهریجنز  زا  يرود  اـهسوه و  يوـه و  زا  تشذـگ  اـب  نم  هک ، ینادیم  یبوـخب  هک  تسا  نـیا  يارب  تـسا ،
عفاـنم يارب  میوـگب !؟ عـقاو  فـالخ  هچ  يارب  نم  تسین . ریذـپناکما  یگدرب  زا  قـلطم  ییاـهر  اـب  زج  هک  ماهدیـسر  تـیرح  زا  ياهـلحرم 
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يرح يوک  هب  میقتسم  یهار  تیدوبع  يوپاکت  رد  يرآ ، نآ . عفانم  هب  دسر  هچ  ماهدش  اهر  یعیبطدوخ  هب  یگدرب  زا  نم  یعیبطدوخ !؟
هتفر هک  سک  نآ  ودـنادیم  ادـخ  هتفت  هار  نیو  مدـق  نیموم  درخ  درادـن . ار  نآ  مهف  ییاناوت  دراذـگن  نآ  رد  ماگ  یـسک  اـت  هک  تسا  ت 

اطع و ضغب و  تبحم و  هکنیاب  مهدـیم  تداهـش  نم  دادـن . دوجو  نآ  لوبق  زج  یهار  میهدـب  تداهـش  یعوضوم  يهراـبرد  رگا  نیارباـنب 
اهـششوک و يهمه  هکنیا  هب  مهدیم  تداهـش  نوعجار  هیلا  انا  اـنا هللا و  هکنیاـب  مهدـیم  تداهـش  تسادـخ . يارب  همه  همه و  نم  كاـسما 

میوگب وت  اب  ار  ندوب  توهش  يهدنب  تحاقو  زا  ياهمش  ات  ونشب  مربیم . رس  هب  دوهش  ملاع  رد  هتـشذگ و  داهتجا  دیلقت و  زا  نم  ياهشالت 
يهدنب رم  تخس  دریم  نیریـش و  دیز  ناو  رح  هجاوخ  زا  دوش  یظفل  کیب  ناک  قرتسم  ناگدنب  مالغ و  زا  قح  کیدزن  رتب  توهـش  يهدنب 

رد تسین  روج  ربج و  تسوا  هانگ  ناو  تسین  روغ  ارناـک  هداـتفا  یهچ  رد  صاـخ  ماـعنا  دزیا و  لـضف  هب  زج  صـالخ  دوخ  درادـن  توهش 
زا رتراوشد  رایـسب  وا  يدازآ  دـمآرب ، توهـش  یگدـنب  هب  هک  سک  نآ  نسر  مباـییمن  شرعق  روخ  رد  نم  هک  ار  دوـخ  زا  تخادـنا  یهچ 
اب ار  تیـصخش  رـصانع  اهدادعتـسا و  يهمه  تسا ، توهـش  لولعم  هک  یگدـنب  نآ  الوا  اریز  تسا . یعامتجا  يدادرارق  ياههدـنب  يدازآ 

تسدب ار  شتیصخش  نانع  یهاگآ ، هدارا و  تذل و  ساسحا  اب  هک  تسا  ناسنا  دوخ  نیا  ینعی  تسا . هدوبر  یهاگآ  رایتخا و 
تمظع اهنآ و  هب  هجوت  اب  هدـنب  هک  تسیربج  لـماوع  هدـع  کـی  لولعم  یعاـمتجا ، يدادرارق  يهدـنب  هکیتروص  رد  تسا ، هدرپس  توهش 

( ادـخ هار  رد  يدازآ  وت   ) هللا هجول  رح  تنا  يهملک  دـنچ  نتفگ  اب  ناوتیم  ار  هدـنب  ایناث - دوریم . ورف  هودـنا  مغ و  زا  ییایرد  رد  يدازآ 
ای تسا و  یحور  تابالقنا  رگید  هبوت و  يهلیسو  هب  تیصخش  يزاسزاب  ینوگرگد و  اب  ای  توهش  يهدنب  يدازآ  هکیتروص  رد  درک  دازآ 

توهش يهبذاج  راک  نایاپ  دوش  رهاظ  وا  دود  راکشآ  شقوذ  ناهنپ و  ششتآ  هک - تسیزیچ  توهـش  اریز  تسا . خلت  رایـسب  هک  یندرم  اب 
داعبا اب  ار  تیـصخش  هکلب  دریگیم ، دوخ  رایتخا  رد  ار  طوبرم  يهزیرغ  اهنت  هن  دهد ، رارق  دوخ  نادیم  رد  ار  یـسک  رگا  هک  تسیوق  نانچ 

ییاناوت رگید  تسا و  هتفرگ  رارق  توهـش  تراسا  رد  اربج  هک  تسا  دنمتردق  يردقب  هبذاج  نیا  دـیامنیم . دوخ  میلـست  دراد  هک  یعونتم 
لیاسو نتخاس  هدامآ  رد  هک  دـنکیم  ادـیپ  انعم  یعقوم  دـیاش ) دـیاب و   ) و تسه )  ) هچ ره  درادـن و  ار  توهـش  يهبذاـج  نادـیم  زا  جورخ 

( تسین روج  ربج و  تسوا  هانگ  ناو  : ) دیوگیم الاب  تایبا  رد  يولوم  هچ  رگا  درادرب ! هار  رـس  زا  ار  یعناوم  دـنک و  کمک  توهـش  عابـشا 
ساسحا ك توهش ، رد  روهطوغ  مدرم  ضرف ، رب  رگا  تفگ : ناوتیم  توهش ، زیگناتفگش  تردق  نتفرگ  رظن  رد  اب  یلو 

هک يربج  نایرج  نآ  اریز  تسین ، یعقاو  ساسا  کی  رب  یکتم  ساسحا  نیا  دـننکیم  تکرح  ربج  لـماع  اـب  ینارتوهـش  ریـسم  رد  هک  دـنن 
دهدن ماجنا  ار  راک  نآ  تسناوتیم  لعاف  تسا و  هدش  عورـش  رایتخا  اب  اریز  درادن ، تیلوئـسم  رایتخا و  اب  یتافانم  تسا ، رایتخا  هب  دنتـسم 

اریز درادـن  دوجو  هاـچ  نآ  يارب  يرعق  هک  تسا  هتخادـنا  یهاـچ  رد  ار  دوخ  توهـش ، رد  روهطوـغ  دـیامن . بلـس  دوـخ  زا  ار  راـیتخا  هک 
ینار توهش  ییاناوت  هکیمادام  تسا و  هداد  رارق  نآ  عابشا  توهش و  مادختسا  رد  ار  نآ  ياهتیلاعف  اوق و  يهمه  نارتوهـش  مدآ  تیـصخش 
ماجنا تیدودـحم  ساسحا  نودـب  ار  دوخ  راک  نارتوهـش  تیـصخش  دـشاب ، ریذـپناکما  نآ  عابـشا  رد  هک  یتیفیک  هنوگره  دراد و  دوجو 

نب رح  وا  نوک  زا  دش  هکنآ  رذن ز  رد  دهاش  كانلسرا  تفگ  دهدب . انف  داب  رب  دزاسب و  رتسکاخ  ار  شدوجو  توهـش  شتآ  ات  داد  دهاوخ 
ام ربمایپ  يا   ) اریذن ارـشبم و  ادهاش و  كانلـسرا  انا  یبنلا  اهیا  ای  دیامرفیم : یمارگ  لوسر  هب  باطخ  دیجم  نآرق  رد  ناحبـس  دـنوادخ  رح 

يهمه رب  هکلب   ) تما يهمه  رب  دـهاش  لاعتم  دـنوادخ  ار  ناشلامیظع  ناربمایپ  نآ  میداتـسرف ) هدـننکدیدهت  هدـنهد و  تراشب  دـهاش و  ارت 
کما یتسه  ملاع  تاقلعت  يهمه  زا  يدازآ  هب  لین  نودب  یمیظع  ماقم  نینچ  هب  لوصو  و  تسا ، هداد  رارق  اهناسنا )

یلوا یبنلا  تسا - هتخاس  لیان  مدرم  سوفن  هب  تیولوا  ماقم  هب  ار  سدـقم  دوجو  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  تسین . ریذـپنا 
رایتخا فارـشا و  تیالو و  هکرابم  يهیآ  نیا  رد  تیالو  يانعم  تسا ) رتهتـسیاش  ناـنآ  هب  نینموم  دوخ  زا  ربماـیپ   ) مهـسفنا نم  نینموملاـب 
میهاوخ مخریدـغ ، تیالو و  هب  طوبرم  تایبا  ثحبم  رد  هکنانچ  و  تشاد . ناـمیااب  مدرم  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا 

ریذـپناکما مهف  كرد و  هب  طوـبرم  ياـهاطخ  یناـسفن و  تـالیامت  تاـقلعت و  هنوـگره  زا  قـلطم  يدازآ  نودـب  روـبزم  تیوـلوا  تـفگ ،
دازآ قح  ریغ  ياـههزیگنا  زا  رثاـت  هنوگره  توهـش و  مشخ و  زا  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نبا  یلع  نینموـملاریما  هک  تهج  نادـب  دـشابیمن .
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اب طابترا  وا  يارب  دسرن ، یعقاو  یبایقلطم  ماقم  هب  یناسنا  حور  ات  يرآ  ددرگیمن . رداص  وا  زا  قح  ياضر  نودب  یتکرح  چیه  اذل  تسا ،
تمحر هکنآ  قح ز  فطل  تدرک  دازاـک  اردـنا  ارد  قح  تافـص  زج  اـجنآ  تسین  ارم  ددـنب  یک  مشخ  مرح  هکنوـچ  تسا . عـنتمم  قـلطم 

يهمه زا  قلطم  هک  ناحبـس  دنوادخ  اب  طابترا  نتخاس  رارقرب  يارب  هک  میریگب  رظن  رد  دیاب  ار  یلک  يهدـئاق  نیا  قبـس  شمـشخ  رب  تشاد 
لوقعم يدازآ  ات  دسرب  یبایقلطم  يالاو  يهلحرم  هب  دیاب  یناسنا  حور  تسا ، صقن  تافص  بویع و  یناکما و  دویق 

سونام تسا  صیاقن  بویع و  دویق و  يهمه  زا  قلطم  هک  نامحر  دـنوادخ  نآ  اـب  دـناوتب  هجیتن  رد  دـیامن و  وا  بیـصن  ار  یعقاو  راـیتخا  و 
ياهدوب وزارت  ره  يهنابز  لب  ياهدوب  وخ  دـحا  يوزارت  وت  یلع ، يا  ددرگ - دوخ  دـحا  يوزارت  دریگب و  رارق  وا  تیبذاج  عاعـش  رد  دوش و 

هک تسا  نانچ  وا  یگدنز  نوئـش  يهمه  تسا و  رودب  یگدـنکارپ  ضقانت و  داضت و  هنوگره  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یگدـنز  هکنیا 
بارحم رد  ار  وا  تدابع  هک  تسا  یبایقلطم  نامه  ندمآ  دوجوب  زا  یشان  دیامنیم ، هرادا  ار  اهنآ  يهمه  یحور  یقیقح  دحاو  کی  ییوگ 

اهیداش ار . وا  عونتم  لامعا  هک  دیامنیم  میظنت  هنوگنامه  ار  وا  تفرعم  ماسقا  رازراک . رد  ار  وا  یگنج  ياهتیلاعف  هک  دنکیم  هرادا  هنوگنامه 
يهمادا اب  یبای  قلطم - نیا  دننکیم . بورغ  ءالتعا و  عولط و  قلطم  نآ  تیریدم  اب  یگمه  مالآ  ذـیاذل و  و  اهدـیما ، اهوزرآ و  اههودـنا ، و 

ات مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  یحور  میظع  تلاح  نیا  زراب  راثآ  زا  دوریم . رتشیب  لامک  هب  ور  رادـفده ، ایوپ و  تایح  رتشیب  هچ  ره 
نانادرگراک و لماوع و  هک  تسا  یعطق  ددرگ  دوهش  عفترم  يهلق  رب  دوعص  هب  قفوم  هک  یسک  دوب و  هتفر  شیپ  تقیقح  قح و  دوهش  دح 

ددرگیم وا  یبایقلطم  ریسم  رد  تکرح  لماوع  هب  لدبم  زین  وا  یعیبطدوخ  ياهتیلاعف 
يا وت  لاح  دـنزاسب . لتخم  ار  وا  تیـصخش  يهزوح  دـنناوتیمن  كرحم  لـماوع  رگید  اههودـنا و  اـهیداش و  توهـش و  مشخ و  هجیتن  رد  . 
رگا يوش و  لوقعم  تایح  دراو  تسا ، قح  شخب  تایح  فطل  راثآ  زا  هک  ینابر  تلاح  نینچ  هدـهاشم  اب  دـیاب  نم ، یهلا  تردـق  بولغم 

قح يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  اریز  ینکیمن . كرت  ار  لوقعم  تایح  نآ  ینک  یگدنز  ایند  نایاپ  ات  دـهدب و  ار  وت  ياقب  يهزاجا  یهلا  مکح 
تمحر هنوگچ  هک  يدـید  دوخ  مشچ  اـب  وت  تقیقح ، قـح و  بوـلغم  يا  تسا . هتـشگ  ریذـپناکما  وـت  يارب  تاـیح  نیمه  رد  تقیقح  و 

رـس يدنوادخ  تمحر  ربارب  رد  كانمـشخ ، موجه  تلاح  نیرتيدج  رد  قح  ریـشمش  هک  يدید  وت  دراد . تقبـس  شبـضغ  رب  يدـنوادخ 
هدرک دراو  یتسه  يهصرع  هب  یتـسین  هاـگناهن  زا  تمحر  فطل و  يارب  ار  تاـنیاک  هک  يدـنوادخ  نآ  ددرگیم . میلـست  دروآیم و  نییاـپ 

راک يهجیتن  هک  تسا  قولخم  دوخ  نیا  هکلب  درادن . دوخ  تاقولخم  يهرابرد  بضغ  يارب  ياهزیگنا  چیه  وا  زاین ، ربج و  يور  زا  هن  تسا 
هب هک  ناوج  نآ  اب  نینموملاریما  تفگ  دشاب  نم  تسدب  وت  گرم  ات  تسا  هدوبن  نم  تسدـب  وت  یگدـنز  تفای . دـهاوخ  رد  ار  دوخ  تشز 
راک ردنا  تکرـش  اوه  یمین  دش و  قح  رهب  مین  نم  يوخ  دش  هبت  دـیبنج و  سفن  نم  يور  رب  یتخادـنا  ودـخ  نوچ  ناولهپ  يا  دربن  ماگنه 

اور دوبن  قح 
هکنانچ نز  تسود  گنـس  تسود  يهجاجز  رب  نکـش  قح  رماب  مه  ار  قح  شقن  یتسین  نم  يهدرک  یقح  نآ  یتسیلوم  فک  هدیراگن  وت 

نیا ءازجا  زا  کی  چیه  و  درادن . تیعقاو  یخیرات  رظن  زا  تسا  هدرک  حرطم  يولوم  هک  ار  یناتـساد  نیا  میدش ، رکذـتم  ثحبم  نیا  لوارد 
یخیرات تحـص  دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  نینموملاریمازا  هک  ار  قوف  تیب  هس  ياوتحم  اذل  تسا . هدرکن  ادیپ  عوقو  خیرات ، رد  مه  ناتـساد 

هب لوصو  یگنوگچ  لامک و  ناسنا و  حیـضوت  ریـسفت و  رد  تسا  یقیاقح  ناتـساد  رد  هحورطم  بلاطم  مینادیم  هک  هنوگنامه  یلو  درادن 
، یتخادـنا ودـخ  نم  يور  رب  دربن  تلاـح  رد  هک  یعقوم  ناوج  يا  وت  - 1 تسنیا : تسا  هدـش  حرط  قوف  تایبا  رد  هک  یبلاطم  لاـمک . نآ 
، یناسفن ناـجیه  نیا  هجیتن  رد  - 3 تشگ . هابت  نم  یناسنا  يوخ  دـمآرد و  ناـجیه  هب  نم  يهراـما  سفن  - 2 دـش . ضوع  نم  یناور  عضو 

هرام سفن  ناجیه  هک  يوه  لماع  تسا . رافک  اب  سدـقم  داهج  هب  یهلا  فیلکت  هک  قح  لماع  درک : ادـیپ  لماع  ود  وت  نتـشک  وت و  اب  دربن 
رد ناوج  يا  وـت  دوـجو  - 5 یناسفن . ياوه  هن  دـشاب  تقیقح  قح و  یگزیگناب  طـقف  دـیاب  سدـقم  داـهج  - 4 وت . زا  یـصخش  ماـقتنا  يارب 
زا ریغ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  وت  تقلخ  تسا . هتفای  شراگن  لـالجلاوذ ) دـنوادخ   ) یلوم تسد  اـب  هک  تسا  یتقیقح  تقلخ  ماـظن  يهشقن 

دنوادخ
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قلطم و شاقن  تسد  اب  هدـش  میـسرت  یـشقن  وت  تسا و  نینچ  هک  لاـح  - 6 دـشاب . هدوب  نآ  رد  تکرـش  ییاناوت  ار  یـسک  لازیال  لزیمل و 
يهراـبرد موـس  مود و  مکی و  بلطم  نـم . یناـسفن  ياوـه  هـن  دنکـشب  ارت  دـناوتیم  هـک  تـسا  قـح  رمااـهنت  یـشابیم ، قـالطلایلع  قلاـخ 

، دـنوشیم هدـیمان  داهج  هک  سدـقم  ياهرازراک  زا  کـی  چـیه  رد  نینموملاریما  ینعی  درادـن . یخیراـت  تحـص  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
نآ یگدـنز  تیفیک  هکناـنآ  ناـخروم و  يهمه  هک  تسا  یتـقیقح  نیا  تسا . هتخاـبن  هدوب ، هللا  قـالخا  هب  قـلختم  هک  ار  دوـخ  تیـصخش 

اعطق و   ) یبر نم  هنیب  یلعل  ینا  و  تسا : هداد  حیـضوت  تـالمج  هنوگنیا  اـب  زین  وا  دوخ  دـنراد . فارتعا  نآ  هب  دـننکیم ، لـقن  ار  ترـضح 
زا ینـشور  لیلد  ياـنبم  رب  همه  همه و  نم  ياهـشیارگ  نم و  ینالـضع  رادرک  نم و  ياـهيریگ  فدـه  تارکفت و  نم ، تین  نم ، تاـیح 

رارق یناسفن  تاناجیه  ریثات  تحت  زگره  دنکیم ، یگدـنز  ادـخ  زا  نشور  یلیلد  يانبم  رب  هک  تسا  یهیدـب  و  دـشابیم ). نم  راگدروررپ 
تلاح رد  مهنآ  وا ، يور  رب  نتخادـنا  ودـخ  يهلیـسوب  مهنآ  ناسنا  کی  رب  تناـها  میدـش . رکذـتم  اـتراشا  هک  يروطناـمه  یلب ، دریگیمن .

اهنت هن  يدـعب  بلطم  هس  اما  یعیبط . الماک  تسا  يرما  ماقتنا  يارب  سفن  دـیدش  ناـجیه  دـشاب ، هتـشاد  هدـننک  تناـها  هک  یعطق  تیبولغم 
حیحص م يروما 

نافرع قالخا و  يانبم  فذـح  اب  يواسم  اهنآ  نتفرگ  هدـیدان  هک  دنتـسه  یمالـسا  نافرع  یقـالخا  دـعاوق  نیرتیـساسا  زا  هکلب  دنـشابي ،
نآ هب  دیمهفیم و  ار  تیب  ود  نیا  نومضم  دوخ  ینالوط  خیرات  رد  رشب  رگا  هک  میزاسیم  ناشنرطاخ  ثحبم  نیا  همتاخ  رد  تسا . یمالـسا 

گنـس تسود  يهجاـجز  رب  نکـش  قح  رماـب  مه  ار  قح  شقن  یتسین  نم  يهدرک  قح  نآ  یتـسیلوم  فک  يهدـیراگن  وت  درکیم - لـمع 
تشگیم و زیگناتجهب  افوکش و  یخیرات  هب  لدبم  تسا ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  رد  هک  يرابنوخ  خیرات  دیدرت ، نیرتمک  نودب  نز  تسود 
یتـسرپ و تذـل  تاـهیه  یلو  دندیــشچیم . دـنهدیم  هدـعو  ناـنآ  هـب  نارکفتم  دـنناوخیم و  اـهباتک  رد  هـک  ار  یندـمت  نآ  تذـل  مدرم 

نانآ رد  نادرگناور  ریدـخت  ناـنچ  هتخاـس و  هاـبت  ار  رایـشهان  ناتـسرپ  تردـق  نادـنمتردق و  نورد  ناـنچ  ییارگ  تعفنم  يروحمدوخ و 
ندـیماشآ اب  ار  دوخ  ياههنوگ  ات  دـنراذگیم  رارف  هب  اپ  دـنوشیم و  هفالک  جـیگ و  تیب  ود  نومـضم  ندینـش  اـب  هک  تسا  هدروآ  دوجوب 

دیرب شران  هک ز  ات  وا  لد  رد  دیدپ  دش  يرون  دینـشب و  نیا  ربگ  دسر . ارف  ناشدوخ  ندش  یـشالتم  تبون  ات  دننک  خرـس  ناناوتان  ياهنوخ 
هک دوب  هتسیاش  ياهدوب  وزارت  ره  يهنابز  لب  ياهدوب  وخ  دحا  يوزارت  وت  متشادنپ  رگد  یعون  ارت  نم  متشاکیم  افج  مخت  نم  تفگ 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  ینابر  تردـق  بولغم  هک  روشحلـس  ناوج  نآ  نورد  رد  الاو ، ییارگقلطم  یناـحور و  تمظع  ناـنچ  ندـید  اـب 
هوکـشاب و یخاک  دزیرب و  ورف  یلکب  دوب  دیدپان  رفک  تملظ  رد  هک  شتیـصخش  نامتخاس  دریگب و  ندیبات  شنورد  رد  يرون  دوب ، هتـشگ 

ارت نـم  رذـگرد ، نـم  زا  اـمرف و  وـفع  ارم  نینموملارمااـی ، دـشکب . توـکلم  هـب  رـس  دوـش و  هتخاـس  شنورد  رد  وـن  تیــصخش  زا  لـلجم 
لزنم يوـه  رد  دـننکیم و  تکرح  يوـه  زا  ناـشتیدوجوم  يهمه  رد  هک  متـشادنپیم  یلوـمعم  مدرم  رگید  دـننام  ارت  نـم  متخانـشیمن ،

موـلع و يهـمه  رد  هـک  یناـسنا  يا  قـح ، رب  ناـسنا  يا  درادـن . غارـس  ناـشیعیبطدوخ  لاـیما  ياـنبم  زج  ینوناـق  قـح و  چـیه  دـننکیم و 
رد دروایب و  نییاپ  ار  وت  تسناوتن  نامز  يهماکدوخ  روحمدوخ و  نامدرم  تلاذر  یتسپ و  طـیحم و  یکچوک  هک  یگرزب  يا  ییاـهتفایرد ،

ار تیناسنا  ياضف  رد  زاورپ  نیتسخن  تمظع  مدید  وت  زا  هک  نآ  ندرک  فالغ  ریشمش و  ندروآ  نییاپ  اب  زورما  نم  دهد . ياج  دوخ  بلاق 
مدوبن نماهنت  لامک ، نایناوراک  هار  لعشم  نیرتنشور  يا  وا ، لالج  لامج و  تافـص  ادخ و  دوجو  يهدننک  تابثا  تیآ  يا  مدومن . كرد 
هباـشت تهج  هب  ارت  هک  تشگ  يرپـس  یمدرم  ناـیم  رد  وت  رمع  راـگزور  مدرک ، هنادرخباـن  ساـیق  یلوـمعم  مدرم  رگید  دوـخ و  اـب  ارت  هک 

نتشیوخ اب  يدام  يروص 
روج و ياهمخت  نآ  زا  دندیمهفن  هک  رتزیگناترفن  یتقامح  مه  نیا  دنتشاک . افج  روج و  ياهمخت  وت  یگدنز  ریـسم  رد  دندرک و  هسیاقم 

وخ دحا  يوزارت  وت  هک : مدیمهف  هرخالاب  يرآ  دیلخ . دـهاوخ  نانآ  دوخ  ناور  ناج و  رد  دروآ و  دـهاوخ  رب  رـس  نیگآرهز  ياهراخ  افج 
رفس يارب  هک  لاح  دیآ ! راک  هچ  هب  غیرد  فسات و  يارب  زج  رمع ، تاعاس  نیـسپاو  رد  مهف  نیا  یلو  ياهدوب  وزارت  ره  يهنابز  لب  ياهدوب 

هنوگچـیه هک  يدوب  یقیقح  يارگقلطم  کـی  وت  (، ) ياهدوب وخ  دـحا  يوزارت  وـت   ) هک تقیقح  نیا  كرد  ماهدرک ، باـکر  رد  اـپ  يدـبا 
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هظحل کی  نتفرگرارق  اب  هک  يدوب  رگایمیک  نآ  وت  ( ) يدوب اهناسنا  حاورا  ياضف  زورفاحور  دیـشروخ  وت  ( ) تشادن وت  نورد  هب  هار  يوه 
هب ایند  نیا  رد  هتـشذگ  یگدنز  هب  راب  تمادن  ترـسح و  ياههاگن  زج  ياهجبتن  هچ  تشگیم ) الط  هب  لدبم  دوجو  سم  وت ، اب  طابترا  رد 

تفگ دوب  دهاوخ  وت  تسدب  یلع  نتشک  هنیآ  ره  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رادباکر  شوگب  ربمغیپ  نتفگ  موددروم - دهدیم !؟ تسد 
وا تسوا  تسد  رب  تبقاـع  مکـاله  هک  تسود  یحو  زا  لوسر  نآ  هگآ  درک  مرـس  نیا  ندرگ  يزور ز  درب  هک  مرکاـچ  شوگ  هب  ربـمغیپ 

نوچ نم  اضق  اب  تست  نم ز  گرم  وچ  میوگ  یمه  نم  اطخ  رکنم  نیا  نم  زا  دیاین  ات  ارم  نیشیپ  شکب  دیوگ  یمه 
رب نم  ناج  دزوسن  ات  دـب  ماـجنا  نیا  نم  رب  دـیاین  اـت  مین  ود  قح  يارب  زا  نک  ارم  رم  میرک  ياـک  مشیپ  هب  دـتفا  یمه  وا  تسج  هلیح  مناوت 
نم ار  نیا  هکنا  وـت ز  مناـج ز  رد  تسین  یـضغب  چـیه  ملع  ددرگ  نوگنرـس  سب  ملق  نآ  مـلقلا ز  فـج  ورب  میوـگ  یمه  نـم  دوـخ  ناـج 

نینموملاریما هک  تسنیا  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هک  هچنآ  قد  نعط و  قح  تلآ  رب  منز  یک  قح  تسد  لعاف  یقح و  تلآ  وت  منادیمن ز 
تسا یملع  هنوگچ  دوخ  هدوب و  هچ  بیغ  ملع  نیا  عبنم  هکنیا  دناسر . دهاوخ  لتق  هب  ار  وا  يدارم  مجلمنبا  هک  تسا  هتسنادیم  مالسلاهیلع 

هب ام  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  لـیاسم  تسا ؟ هدوب  هچ  مجلمنبا  دـساف  تین  ربارب  رد  ملع و  نآ  يهجیتن  رد  ترـضح  نآ  لـمعلاسکع  و 
وا لتاق  هک  تسنادیم  دـش و  دـهاوخ  هتـشک  هک  تسنادیم  مالـسلاهیلع  نینمولاریما  هک  تیاور  نیا  عبانم  مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب 
زا زور  کی  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دیوگیم : هیلع  هللاهمحر  یمق  ثدحم  موحرم  - 1 هلمجنآ : زا  تسا . ناوارف  تسا ، يدارم  مجلمنبا 

ضرع تسا ؟ هتـشذگ  زور  دـنچ  ناضمر  هام  نیا  زا  دـمحمابا ، يا  دومرف : دـنکفا و  يرظن  ع )  ) نسح ماما  شدـنزرف  بناج  هب  ربنم  يـالاب 
نیا زا  هللادبعابا ، يا  دومرف : دنکفا و  يرظن  ع )  ) نیسح ماما  بناج  هب  سپ  زور . هدزیس  درک :

يهیحل زور  نآ  رد  ، ) دز دوخ  فیرـش  نساحم  رب  تسد  ترـضح  سپ  زور . هدفه  درک : ضرع  تسا ؟ هدـنام  یقاب  زور  دـنچ  ناضمر  هام 
رس نوخ  اب  ار  دیفس  يوم  نیا  تما  نیرتیقش  هک  ادخب ، دنگوس   ) اهاقشا ثعبنا  اذا  اهمدب  اهبـضخیل  هللا  و  دومرف : و  دوب ) دیفـس  بانج  نآ 

ار يدارم )  ) وا یگدنز  نم   ) دارم نم  کلیلخ  نم  كریذع  یلتق  دـیری  هتایح و  دـیرا  دومرف : ار  رعـش  نیا  سپ  درک ). دـهاوخ  باضخ  نم 
نب یلع  انا و  تنک  رـسای : نب  رامع  لاق  دیوگیم : هوبنلا  لیالد  فلوم  - 2 روایب ) تیدارم  رای  نیا  زا  ار  ترذع  ارم . نتـشک  وا  مهاوخیم ،

هیلع و هللا  لوسر  الا  انظقیا  امف  بارتلا ، نم  ءاعقد  یف  هتحت  انمنف  لخنلا  نم  روص  یلا  اندمعف  الزنم  انلزنف  ریعشلا ، هوزغ  یف  نیقیفر  بلاطیبا 
یلع کبرضی  يذلا  و  هقانلا ، رقاع  دومث  رمیحا  سانلا  یقشاب  كربخا  الا  مق ، لاقف : بارتلاب ، اتبرتت  دق  هیلجر و  زمغف  انیلع  یتاف  ملـس  هلآ و 

ریـشع گنج  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نم و  تسا : هتفگ  رـسای  نب  رامع  . ) هتیحلب ذـخا  اهنم و  هذـه  لـتبت  هنرق و  یلا  راـشا  اذـه و 
میدیباوخ يزبسیب  یکاخ  يور  رد  اهلخن  نآ  ریز  سپ  میتفرگ  ياج  کچوک  ییاهلخن  نایم  رد  میدـمآ و  دورف  یلزنم  رد  میدوب . هارمه 

نآ ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگم  درکن  رادیب  باوخ  زا  ار  ام  و 
ایآ زیخرب ، دومرف : سپس  دندوب ، هتشگ  كاخ  هب  هدولآ  کیلاح  رد  داد  راشف  یمک  ار  وا  ياهاپ  دمآ و  مالسلاهیلع  یلع  فرط  هب  ترـضح 

هراشا و   ) دنزیم وت  وضع  نیا  هب  هک  یـسک  نآ  حلاص و  يهقان  يهدننکیپ  ریمحا  مدرم  نیرتیقـش  مهدـن - : ربخ  مدرم  نیرتیقـش  زا  ارت 
هدومن لقن  نومـضم  نامه  اب  یتیاور  یطویـس  نیدـلالالج  - 3 دزاـسیم ) رت  ترـس  نوخ  اـب  ار  تشیر  و  ترـضح ) نآ  یناـشیپ  هب  دومرف :

یلع بذک  نم  ص )  ) هللا لوسر  لاق  لوقی : هنع  هللا  یـضر  ایلع  تعمـس  هک : دنکیم  لقن  ینامعلا  دیزی  نب  هبلعث  میعنوبا : ظفاح  - 4 تسا .
زا مدینـش  هسار . نم  هتیحل  ینعی  هذه  نم  هذه ، نبـضختل  ص )  ) هللا لوسر  یلا  ریـشی  امم  ناک  هنا  دهـشا  رانلا و  نم  هدعقم  ءوبتیلف  ادـمعتم 
هب مهدیم  تداهش  نم  دوش و  ریگیاج  شتآرد  وا  نمیشن  دیوگب  نم  رب  یغورد  سک  ره  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تفگیم  ع )  ) یلع

. تشگ دهاوخ  نیگنر  نم  رـس  نوخ  زا  نم  شیر  نیا ) زا  نیا   ) هک دوب  نیا  دومرف ، هراشا  نمب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  يروما  نآ  زا  هکنیا 
بلاطیبا نبا  یلع  هک  تسا  هدش  لقن  ددعتم  روط  هب  دیوگیم : روهـشم  خروم  ریثانبا  هب  فورعم  مرکلایبا  نب  یلع  نسحلاوبا  نیدـلازع  - 5

نوخ زا  ار  ششیر  ینعی ، نیا  زا  ار  نیا  هک  ار  امش  نیرتیقش  دنکیم  يریگولج  يزیچ  هچ  : ) تفگیم اهراب )  ) مالسلاهیلع
نسح و ماما  دزن  رد  یبش  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـش ، دراو  ناضمر  هام  هک  یتقو  دـیوگیم : هریغم  نب  ناـمثع  و  دـیامن ) نیگنر  شرس 
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رما مراد  تسود  تفگیم : درکیمن و  زواجت  همقل  هس  زا  دروخیم و  ماـش  رفعج  دزن  رد  یبش  مالـسالامهیلع و  نیـسح  ماـما  دزن  رد  یبش 
. دش هتشک  یتح  تشذگن  یبش  تسا و  هدنام  بش  ود  ای  کی  هک  تسین  نیا  زج  مشاب و  هنسرگ  نم  دیایب و  نم  يوسب  گرم )  ) يدنوادخ

نآ دندز ، رانک  ار  اهنآ  دندزیم ، دایرف  وا  يور  هب  اهیباغرم  دمآ ، نوریب  دادماب  رد  ع )  ) یلع دـنکیم : لقن  شردـپ  زا  ریثک  نب  نسح  - 6
ع)  ) یلع نب  نـسح  و  - 7 دز . ار  وا  مجلمنبا  بش  نامه  رد  دـننارگهحون و  اهنآ  اریز  دـینک ، اـهر  دوخ  لاـح  هب  ار  اـهنآ  دومرف : ترـضح 

نم مدنزرف ، دومرف : نمب  دناوخیم . زامن  شاهناخدجسم  رد  مردپ  مدمآ ، نوریب  نآ  زا  شیپ  بش  دش ، دیهش  ع )  ) یلع هک  يزور  دیوگیم 
لوسر مدیباوخ و  دوبر و  متسد  زا  رایتخا  ممـشچ  تسا ، ردب  دادماب  هعمج و  بش  اریز  مدرکیم ، رادیب  تدابع ) يارب   ) ار منادناخ  بشما 

: متفگ سپ  ناـنآرب ، نک  نیرفن  دوـمرف : مدـید ، وـت  تما  زا  اـهتموصخ  فارحنا و  هچ  ادـخ ، ربماـیپ  يا  مدرک : ضرع  وا  هب  مدـید و  ار  هللا 
ناذا دمآ و  هابنلانبا  امرف . بیصن  نانآ  هب  نم  ياجب  يدب  رادمامز  امرف و  تیانع  نمب  نانآ  زا  رتهب  ادنوادخ ،

ار مجلمنبا  تقو  ره  ترـضح  نآ  و  دـیناسر ، لـتق  هب  ار  وا  مجلمنبا  سپ  متفر ، نوریب  وا  رـس  تشپ  تفر و  نوریب  مردـپ  تـفگ . ار  زاـمن 
! ارم نتـشک  وا  مهاوخیم ، ار  مجلمنبا )  ) وا یگدـنز  نم   ) دارم نم  کـلیلخ  نم  كریذـع  یلتق  دـیری  هتاـیح و  دـیرا  دوـمرفیم : دـیدیم ،

نینموملاریما عالطا  يهیضق  تسا  هدرک  لقن  ار  قوف  ناتساد  زین  تاقبط  بحاص  دعس  نبا  دمحم  - 8 روایب ) تیدارم  رای  نیا  زا  ار  ترذع 
هدرک لقن  ددعتم  قرط  زا  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لتق  ایندلایبا  نبا  رکبوبا  ار  تداهش  عوقو  نامز  یتح  دوخ و  تداهش  زا  مالسلاهیلع 

رکذتم يولوم  تایبا  زا  مکی  دروم  ثحابم  زاغآ  رد  هک  هنوگنامه  قوف . ناتساد  هب  طوبرم  تایبا  ریسفت  دقن و  هب  میزادرپیم  نونکا  تسا .
هب دیابن  تسا ، هدرک  طابنتـسا  اهنآ  زا  ار  هدنزومآ  دیفم و  رایـسب  تایعقاو  قیاقح و  هدروآ و  يونثم  رد  يولوم  هک  ار  ییاهناتـساد  میدش -

هتـشاد تیعقاو  لامجا  روطب  هک  ار  ییاهناتـساد  یهاگ  گرزب  رکفتم  نیا  دـناهدرک . ادـیپ  ققحت  خـیرات  رد  هک  درک  یقلت  یتایعقاو  ناونع 
رایـسب یتایعقاو  قیاقح و  دنکیم و  عضو  ار  ناتـساد  دوخ  لصا  یهاگ  دنکیم و  مک  ای  هفاضا  اهنآ  رب  ار  یبلاطم  دهدیم و  شرتسگ  تسا 

يونثم رد  ار  ینشور  هصالخ  دیامنیم . طابنتسا  ناتساد  نآ  زا  ار  هدنزومآ  دیفم و 
رارق قیقحت  ثحب و  دروم  دیاب  هک  تسا  یقیاقح  مود  دروم  تایبا  رد  تسین . تهابشیب  يزورما  کیتنامر  شور  اب  هک  تسا  هتفرگ  شیپ 

وا هک  تسنادیم  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  میتفگ : هچنآ  يولوم 1 - تایبارد  تیمهااب  رایـسب  یقیاقح  هلمجنآ : زا  دریگب 
هک تخانـشیم  ار  دوخ  لتاق  زین  تسب و  دـهاوخ  ورف  ناهج  زا  هدـید  ریـشمش  يهبرـض  اب  وا  هکلب  تفر ، دـهاوخن  اـیند  زا  یعیبط  لـجا  اـب 

یکی هب  دنتسم  ترضح  نآ  ملع  دوب ؟ هدش  لصاح  اجک  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يارب  ملع  نیا  - 2 دوب . هیلع  هللاهنعل  يدارم  مجلمنبا 
، دوب هداد  ترضح  نآ  تداهش  يهرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  يربخ  مکی - لیلد  تسا : هدوب  ود  ره  ای  لیلد  ود  زا 
هب امیقتسم  هک  یماهلا  مود - لیلد  تسا . هداد  تبـسن  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یناوارف  یبیغ  رابخا  دننام 

ربمایپ ار  ربخ  نیا  دـیوگیم : يولوم  - 3 دوب . هتفایرد  ادـخ  زا  هللا  قالخاب  قلخت  زا  هک  یبلق  يافـص  ادـخ و  هب  ترـضح  نآ  برقت  تهج 
هب نوـعلم  ملجلمنبا  ندوـب  رادـباکر  هکنیا  رگید  تسا . هدـشن  هدـید  یتـیاور  نینچ  هـک  یتروـص  رد  دوـب . هداد  مـجلمنبا  هـب  ص )  ) مرکا

ما هب  مجلمنبا  هک  بلطم  نیا  - 4 تسین . حیحص  عبنم  هب  دنتسم  زین  ع )  ) نینموملاریما
هک دـناهتفگ : یـضعب  یلو  تسا ، هدـشن  تباث  موشن ) یکانلوه  تیاـنج  ناـنچ  بکترم  اـت  شکب  ارم  : ) تسا هتفگ  مالـسلاهیلع  نینموملاری 

ار وا  ارچ  : ) دـش هتفگ  ترـضح  نآ  هب  دـناوخیم ، میدرک  لقن  هک  ار  رعـش  نآ  تسوا و  لتاق  مجلمنبا  درکیم  راـهظا  نینموملاریما  یتقو 
)!؟ مشکب ار  دوخ  لتاق  ایآ  : ) دومرفیم خساپ  رد  دناهتفگ : رگید  یضعب  منک )!؟ صاصق  تیانج  زا  لبق  ایآ  دومرف : خساپ  رد  یـشکیمن )؟

یمسر یهقف  كالم  قوف  دیامرف ، تشادزاب  ای  دیعبت  ار  وا  تسناوتیم  هکنیا  اب  مجلمنبا ، هب  مالساهیلع  نینموملاریما  ضرعت  مدع  تلع  هتبلا 
تیانج نآ  بکترم  نوعلم  مجلمنبا  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  لقن  داد . ماجنا  مالـسلاهیلع  رـضخ  ترـضح  هک  ییاهراک  دـننام  تسا .

هک یهدب  تاجن  ار  یـسک  یهاوخیم  وت  ایآ   ) رانلا یف  نم  ذقنت  تنافا  داد : خساپ  يدش ؟ بکترم  یتیانج  نینچ  هب  ارچ  دنتفگ : وا  هب  دش ،
نم : ) دیوگب نتشیوخ  زا  رایتخا  بلس  اب  دهاوخیم  ددنبیم و  ادخ  هب  ءارتفا  دوخ ، تیانج  هیجوت  يارب  یقش  ثیبخ  نیا  تسا !؟) شتآ  رد 
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يارب اهنیقلت  هنوگنیا  هک  تسا  یعطق  !( دیهدب تاجن  ماهدرک  باختنا  هک  یشتآ  زا  ارم  دیناوتیمن  امـش  مورب ! شتآ  هب  دیاب  نم  مشتآ ! لها 
منبا داهشتسا  دشکب . راب  تواقش  يراکبان  نآ  يور  رب  هدرپ  دناوتیمن  تیانج ، یشوپور  تیلست و 

و دنکیم ، وگزاب  شتآ  هب  ار  دوخ  دورو  ندوب  یمتح  هیآ  هب  داهـشتسا  اب  وا  اریز  تسین . ربج  هب  يو  لیامت  رب  یلیلد  هکرابم  يهیآ  هب  مجل 
يهدارا هب  دنتـسم  شتواقـش  تیانج و  هک  دـیوگیمن  یلو  دـهد  یمرارق  فارتعا  دروم  ار  دوخ  ندوب  راـکتیانج  تواقـش و  داهـشتسا  نیا 

یفرعم دوـب ، هدـش  تبث  یهلا  ياـضق  رد  هک  يربـج  رما  کـی  ار  تیاـنج  يهدـیدپ  ثحب ، دروـم  تاـیبا  رد  يوـلوم  - 5 تسا . يدـنوادخ 
هکنآ زا  شیپ  ار  وا  هک  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  زا  تسا ) هدـشن  تباـث  یخیراـت  رظن  زا  هتبلا  هک   ) مجلمنبا ساـمتلا  ربارب  رد  و  دـنکیم .
ملقلا فج  ورب  میوگ : یمه  نم  هک - دهدیم  خـساپ  نینچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  فرط  زا  دـشکب  دوش ، كانلوه  تیانج  نآ  بکترم 

یک قح ! تسد  لعاف  یقح و  تلآ  وت ! منادیمن ز  نم  ار  نیا  هکنآ  ز  وت ! مناج ز  رد  تسین  یضغب  چیه  ملع  ددرگ  نوگنرـس  سب  ملق  ناز 
نیا نشور و  ـالماک  روبزم  تاـیبا  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هب  دوب ، هدـش  بکترم  مجلمنبا  هک  یتیاـنج  دانتـسا  قد ! نعط و  قح  تلآ  رب  منز 

نآ مزلتسم  نمـض  رد  و  تسا . هدشن  لقن  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  یخیرات  تیاور و  چیه  رد  يزیچ  نینچ  الوا  تسین . حیحـص  دانتـسا 
ار ب اهشزرادض  اهشزرا و  يهمه  هکلب  تیلوسم و  حبق و  نسح و  تیصعم و  تعاطا و  هلئسم  هک  تسا  یطارفا  ربج 

ایبنا و تثعب  ندوب  هدوهیب  زا  تسترابع  نآ  تسین و  يولوم  دوخ  لوبق  دروم  هک  دوش  ياهمزال  هب  یهتنم  اسب  هچ  دزاـسیم و  یفتنم  یلک  ه 
ناوارف دراوم  رد  يولوم  ایناث  کلذریغ . لامک و  دشر و  هب  کیرحت  اهتفاثک و  زا  نتـشاد  رذـحرب  اهتیبرت و  میلعت و  ینامـسآ و  بتک  لازنا 

ینادـجو كرد  فلاـخم  ار  ربج  هب  لـیامت  هک  يروط  هب  دـهدیم ، رارق  دـیدش  داـقتنا  دروم  ار  ربـج  مجنپ  رتـفد  رد  اـصوصخم  يونثم ، زا 
نخـس اهارجام و  یهن و  رما و  نکم  ای  نک  وا  رب  دیآیم  زغن  دوریم  مع  يا  لودج  کی  ود  ره  دوب  سح  ياجب  ینادجو  كرد  دـنادیم 

ملق  ) همایقلا موی  یلا  نئاک  وه  امب  ملقلا  فج  تیاور  هکنیا  زا  يولوم  دوخ  منص  يا  تسا  رایتخا  لیلد  نیا  منک  نآ  ای  منک  نیا  ادرف  هکنیا 
هکنیا زا  هداد و  رارق  ریسفت  دروم  دننکیم  دانتسا  نآ  هب  نویربج  هک  تسا ) هدیکشخ  هتـشون و  دش  دهاوخ  عقاو  تمایق  زور  ات  هک  ار  هچنآ 

دق لـیوات  نینچ  مه  دـیوگیم : نینچ  ملقلا  فج  ینعم  ناـیب  رد  مچنپ  رتـفد  رد  يولوم  دـنکیم . داـقتنا  دوش ، راـیتخا  رکنم  روبزم  تیاور 
تدـیآ ژک  ملقلا  فج  يورژک  ازج  ریثاـت و  تسه  نآ  قیـال  ار  راـک  ره  هک  تشونب  ملق  سپ  مها  لغـش  رب  تسا  ضیرحت  رهب  ملقلا  فج 

تسم هداب  دروخ  ملقلا  فج  دش  تسد  ددزدب  نوچ  تدیا  تداعس ز  يرآ  یتسار 
مکح زا  دیآ  لوزعم  وچمه  قح  هک  دشاب  اور  يراد  اور  وت  ملقلا  فج  يروخ  رب  يرآ  لدع  ملقلا  فج  يربدم  يرآ  ملظ  ملقلا  فج  دش 

لدـع و وا  دزن  ناسکی  تسین  ملقلا  فج  دوب  ینعم  نآ  هکلب  رازم  نیدـنچ  اـیم  نیدـنچ  نم  شیپ  راـک  تستفر  نورب  نم  تسد  هک ز  قبس 
افج لب  دوش  ناسکی  افو  اب  اهافج  هک  دوب  نیا  یک  ملقلا  فج  ینعم  افو  نک  مک  ملقلا  فجو  رب  هک  ام  شیپ  ار  هش  دـنیوگ  یمه  دـب  متس 

ضرف رب  روبزم  تیاور  هک  دیـسر  تقیقح  نیا  هب  ناوتیم  قوف ، تایبا  هب  قیقد  رظن  اب  ملقلا  فج  افومه  ار  افو  ناو  ملقلا  فج  اـفج  مه  ار 
تسین یضغب  چیه  تسین : حیحصت  لباق  هجو  چیهب  ریز  تیب  ود  تهج  نیمهب  درادن . اهناسنا  رایتخا  بلس  رب  یتلالد  چیه  نآ ، دنس  تحص 
يولوم دوـخ  هاـگنآ  قد ! نعط و  قـح  تلآ  رب  منز  یک  قـح ! تسد  لـعاف  یقح و  تلآ  وـت  منادیمن ز  نم  ار  نیا  هکنا  وـت ز  مناـج ز  را 

زا صاصق  نیا  سپ  وا  تفگ  دروآیم : نینچ  داد ، دهاوخ  رارق  داقتنا  دروم  هک  یخساپ  اب  ار  نآ  يراگزاسان  هدش و  صاصق  هلئسم  هجوتم 
رب دسر  ار  وا  ضارتعا  ضایر  دنایورب  دوخ  ضارتعا  ضارتعا ز  وا  دوخ  لعف  رب  دـنک  هگ  تسیفخ  رـس  نآ  قح و  زا  مه  تفگ  تسیچ  رهب 

رد تسوا  ریم  ثداوح  رهش  نیا  ردنا  دحا  وا  فطل  رد  تسا و  رهق  رد  هکنا  دوخ ز  لعف 
هک ار  یفخ  رـس  نآ  قوف  تاـیبا  رد  يولوم  دـنک  وکین  ار  هتـشگ  هتـسکش  نآ  دنکـشب  وا  رگا  ار  دوخ  تلآ  تسوا  ریبدـت  کـلام  کـلامم 

یفرعم دوخ  راک  رب  ادـخ  ضارتعا  ار  صاصق  مود  تیب  رد  سپـس  تسا . هدومنن  نایب  هراشا  روطب  ولو  تسا ، صاصق  نوناـق  عضو  بجوم 
رظن اب  دراد  يدنوادخ  راک  هب  ضارتعا  يهبنج  صاصق  هک  هلاسم  نیا  روصت  دنایوریم ! ار  تقیقح  زا  ییاهغاب  ضارتعا  نآ  هک  دـیامنیم 

هک تسا  ضقاـنت  عون  کـی  نیا  و  تسین . حیحـص  تسا ، هدـش  عقاو  هک  تسا  ياهثداـح  شریذـپ  مدـع  زا  یـشان  هک  ضارتـعا  موـهفم  هب 
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فرط نآ  زا  تسا . هداد  رارق  لتق  تلآ  ار  لتاق  هتفریذـپ و  ارنآ  ادـخ  هک  هدوب  يراک  تقیقح  رد  تسا  هدـش  عقاو  هک  یـسفن  لتق  مییوگب :
دنتـسم وا  هب  دناوتیمن  تسا و  هتفریذـپن  ار  راک  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـشاب ، يدـنوادخ  دوخ  راک  رب  ضارتعا  صاصق  رگا 

هک تسا  یتیانج  راب  ینیگنـس  فیفخت  بجوم  تقیقح  رد  صاصق  هک  تسا  نیا  نآ  دش و  رکذتم  اجنیا  رد  ناوتیم  ار  بلطم  کی  دشاب .
یفطل ار  صاصق  ناوتیم  نیاربانب ، تسا . هدش  هتخادرپ  تیانج  نآ  یهلا  قح  دـشاب ، هدرک  هبوت  لد  هت  زا  رگا  تسا و  هدـش  بکترم  لتاق 

هدرک حرطم  مجنپ  تیب  رد  هک  ار  ياهلاسم  اما  و  تسوا . زا  یفطل  يدنوادخ  فرط  زا  نآ  شریذپ  هبوت و  هکنانچ  دومن ، یقلت  دـنوادخ  زا 
دوخ تلآ  تسا -

لباق دـناوتیم  میدـش ، رکذـتم  هک  تسا  لتاق  هانگ  فیفخت  نامه  يولوم  روظنم  رگا  دـنک  وکین  ار  هتـشگ  هتـسکش  نآ  دنکـشب  وا  رگا  ار 
نیا ناوتیمن  دنکیم ، حالصا  ار  مجلمنبا  مهنآ  يدمع ، لتاق  يهدش  هابت  تیـصخش  صاصق  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  دشاب و  هدوب  لوبق 

یقـشا ریبعت  مجلمنبا  يهرابرد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهدومرف  دـض  رب  هک  ياهیرظن  تسا  لوبق  لباق  هنوگچ  درک و  لوبق  ار 
زا تسا  ترابع  نآ  تسین و  دیدرت  لباق  هجو  چیهب  هک  دراد  دوجو  تیمهااب  رایـسب  يهلاسم  کی  هتبلا  تسا !؟ هدومرف  مدرم ) نیرتیقـش  )

: مییوگیم هک  تسا  تهج  نیمهب  ءانثتـسا و  نیرتکچوک  نودـب  یتسه  ملاع  يهمه  رب  يدـنوادخ  قالطالایلع  تیکلاـم  قلطم و  يهطلس 
یعیرـشت يهدارا  زا  يدومن  ناونع  هب  هچ  يدـنوادخ و  ینیوکت  يهدارا  لولعم  ناونع  هب  هچ  دـنکیم  زورب  یتـسه  يهصرع  رد  هک  هچ  ره 

لاعتم دنوادخ  یمویق  يهطاحا  نیا  قلطم و  تیکلام  هطلس و  نیا  يهمزال  یلو  تسا  ناحبس  دنوادخ  هب  دنتسم  کلذلریغ  صاصق و  دننام 
تالیکشت ازجا و  يهمه  دشاب . هدوب  ادخ  هب  دنتـسم  دوشیم ، رداص  رایتخا  يور  زا  هک  رـشب  تشز  لامعا  هک  تسین  نآ  یتسه ، یمامت  رب 

رم نآ  هلیسوب  لتاق  هک  يورین  یتح  تسا . نیرفآیتسه  دنوادخ  يهتخاس  یتسه  ملاع  تاقولخم  ناونع  هب  لتاق  يدوجو 
نآ ندرب  راک  هب  دروم  باختنا  یلو  تسا ، يدـنوادخ  نآ  زا  هللااب  الا  هوقـال  لوحـال و  هب  رظن  اـب  تسا ، هتـشگ  يدـمع  لـتق  تیاـنج  بکت 

هکنیا زا  نایملاع  راگدرورپ  تسا  هزنم  تسا و  لتاق  دوخ  لمع  تسا ، سفن  لتق  اـم  ثحبم  رد  هک  ورین  نآ  يدوجو و  تالیکـشت  ءازجا و 
. دشاب يربج  يرورض  تلع  نآ  ندمآ  دوجوب  اب  لولعم  رودص  هک  يروط  هب  دروایب  دوجوب  ناسنا  کی  رد  ار  تشز  لمع  کی  تلع  مامت 

يهرابرد مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یناسنا  محارم  فاطلا و  دیامرف . یلام  ای  یناج  رفیک  قحتـسم  قیـسفت و  تمالم و  ار  هدـنب  لاح ، نیا  اب 
هدمآ شوخ  ناج  وچمه  مگرم  هکنا  مشخ ز  چیه  مرادن  يو  رب  بش  زور و  مشچ  هب  منیب  یمه  ار  نمشد  تفگ  دوب  وا  لتاق  هک  مجلمنبا 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  هک  میدرک  تابثا  ناوارف  تاـیاور  قیرط  زا  هتـشذگ  ثحبم  رد  تسا  هدز  ردـنا  گـنچ  ثعب  رد  نم  گرم  تسا 
چیه نتـشیوخ  زا  گرم  رطخ  عفد  يارب  لاح  نیا  اب  دراد . وا  كرابم  ناجب  دـصقءوس  مدرم ، نیرتیقـش  ثیبخ و  مجلمنبا  هک  تسنادیم 
لتقم باـتک  رد  و  تسا ، هدوـمرفن  كرت  ار  مجلمنبا  هب  ناـسحا  قوـقح و  دـیآیمرب ، خـیراوت  زا  هک  هنوگناـمه  هـکلب  هدوـمرفن ، یمادـقا 

ابم رس  رب  ار  تبرض  نآ  دیلپ  مجلمنبا  هک  نآ  زا  سپ  : ) تسا هدمآ  نینچ  ایندلایبا  نبا  فیلات  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
درمنآ  …  ( ) یلب لاق : عنصا ؟ عنصا و  کیلا و  نسحا  ملا  هللا  ودع  يا  لاقف : هب ، یتاف  لجرلاب ، یلع  دومرف : دروآ ، دراو  ترـضح  نآ  كر 

رد و  ماهدرکن ؟ یکین  ار  رکم  وت  قح  رد  نم  رگم  ماهدرکن ؟ ناسحا  وت  هب  نم  رگم  ادخ  نمشد  يا  دومرف : سپس  ار ) مجلمنبا   ) دیروایب ار 
ریسا نیا  يهرابرد  دندیـسرپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  دندروآ  ار  مجلمنبا  یتقو  هک  تسا  هدرک  لقن  سابعنبا  زا  ذخام ص 96  نیمه 

، متفر ایند  زا  رگا  دوشیم . هچ  نم  لاح  دـینیبب  ات  دـینک  وکین  ار  وا  ياهنوگنامهم  ییاریذـپ  هک  تسا  نیا  نم  رظن  دومرف ، ییاـمرفیم ؟ هچ 
يهرابرد مدرم  دیدش  یتحاران  هب  هجوت  اب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  يوق  رایـسب  لامتحا  دینکن ). ریخات  وا  صاصق  رد  یتعاس  نم  زا  سپ 

رماع زا  هحفص  نیمه  رد  دومرف . وا  صاصق  رد  لیجعت  هب  روتسد  دننک  هجنکـش  رایـسب  ار  یقـش  ثیبخ و  نآ  درکیم  باجیا  هک  مجلمنبا 
، یبارـش نم  هوقـسا  یماعط و  نم  هومعطا  لاق : هانذخا ، دق  اولاق  یبراض ؟ لعف  ام  لاق : هبرـضلا  کلت  یلع  برـض  امل  هک : تسا  هدرک  لقن 

مالسلاهیلع نینموملاریما  هب  دیدش )  ) تبرـض نآ  هک  یماگنه   ) اهیلع هودیزت  هبرـض ال  هوبرـضاف  تمانا  نا  و  ییار ، هیف  تیار  تشع  انا  ناف 
هک م یماعط  زا  ار  وا  دومرف  میتفرگ ، ار  وا  دنتفگ : درک ؟ هچ  نم  يهدننز  دومرف : دش ، هدز 
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لمع مجلمنبا  يهرابرد  دوخ  رظن  اب  مدنام  هدنز  نم  رگا  سپ  دیهدب ، وا  هب  مشونیم  نم  هک  یندیماشآ  نآ  زا  دـینک و  ماعطا  مروخیم  ن 
رگا دنتفگ : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  هک  تسا  هدمآ  ذـخام  نیمه  رد  دـینزن . وا  هب  هبرـض  کی  زا  شیب  متفر  ایند  زا  رگا  درک و  مهاوخ 
دوش صاـصق  لـباقم  رد  یـسفن  ملظ ، نیع  تسا ! نیمه  هبهب  دومرف : ترـضح  نآ  درب . میهاوـخ  نیب  زا  ار  شناـمدود  میریگب ، ار  مجلمنبا 

ع)  ) یلع یناسنا : فطل  قوف  یفطل  تسین ). تسا ، هدـش  بکترم  وا  هک  یتیاـنج  لوئـسم  مجلمنبا  ناـمدود  سفن  کـی  زا  شیب  هن  طـقف ،
تناک املف  دیوگیم : ایندلایبا  نبا  دینکن !! برطضم  تسا  هدیناسر  تداهش  دحرـس  ات  ارم  ریـشمش  يهبرـض  اب  هک  ار  مجلمنبا  دیوگیم :

اذا یتح  قسافلا ، هننجت  لاق و  احئاون  ءاسن  احئاوص و  دهـشت  لاقف  هلوح ، زولا  تحیاصت  ءاشعلا  هولـص  دـیری  جرخ  اـهیف ، بیـصا  یتلا  هلیللا 
هذخاف هنم  ابیرق  هیفنحلا  نب  دمحم  ناک  هبرض و  هبرـضف  نینموملاریما  جرخ  بابلا و  حنج  یف  ماق  یتح  لبقا  اهیف  جرخی  یتلا  هعاسلا  تناک 

تم نا  تبهو هللا و  وا  لجرلا  نم  تصـصتقا  تشع  ناف  تیقب ، ام  نجاـهی  ـال  ـالهم ، یلع : مهل  لاـقف  هولتقیل ، مجلمنبا  یلا  ساـنلا  بثو  و 
رارق مجلمنبا  هبرض  تباصا  دروم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  بش  نامه  رد  سفنلاب . سفنلاف 

ار رگهحون  ياهنز  اههدننزدایرف و  اهیباغرم  نیا  دومرف : دندمآرد ، دایرف  هب  وا  نوماریپ  رد  اهیباغرم  دـمآ ، نوریب  اشع  زامن  يارب  تفرگ 
عقوم نآ  رد  ترضح  نآ  هک  دسر  ارف  عقوم  نآ  ات  درک ، یفخم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  ار  دوخ  قساف  مجلمنبا  تفگ : يوار  دننیبیم .

کیدزن هیفنحلا  نب  دمحم  دز . وا  هب  ياهبرـض  مجلمنبا  دیـسر . ترـضح  نآ  داتـسیا و  رد  زا  یفرط  رد  مجلمنبا  دمآ . نوریب  زامن ) يارب  )
نم هک  یمادام  دیـشاب . مارآ  دومرف : نانآ  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع دنـشکب . ار  وا  هک  دندروآ  موجه  مجلمنبا  هب  مدرم  تفرگ و  ار  وا  و  دوب ،

زا رگا  مشخبیم و  ار  وا  ادخ  يارب  ای  منکیم و  صاصق  ار  وا  ای  مدنام  هدنز  نم  رگا  سپ  دیزادنین . بارطـضا  هب  ار  مجلمنبا  متـسه  هدنز 
هچنآ زا  وگاو  ياهمـش  ياهدـید  لقع و  هلمج  هک  یلع  يا  دیـشکب ) ار  وا  دـیناوتیم  طقف  ینعی   ) تسا یـسفن  لباقم  رد  یـسفن  متفر ، اـیند 

يهراـبرد يرتزیگناتفگـش  تفاـیرد  هچ  و  يراد ، اـهناسنا  شزرا  يهراـبرد  يزیگناتفگـش  تفاـیرد  هچ  ناـگرزب ، گرزب  يا  ياهدـید 
تردـق زج  هک  ناراگزور  يهحفـص  رد  اهامنناسنا  شوگ  اب  ار  انـشآان  قطنم  نیا  ام  هنوگچ  تسا ! هدـیرفآ  ار  ناسنا  هک  گرزب  دـنوادخ 

شوگ اب  مینک و  حرطم  دسانشیمن ، ار  یقطنم  چیه  یناویح  یعیبطدوخ  يهدننکمروتم 
؟ تسیک مجلمنبا  ار ! يدارم  مجلمنبا  ار ؟ یسک  هچ  دینکن ) برطضم   ) ار هلمج  نیا  میونشب  میزاسبانشآ !؟ تردق  نارامیب  ناناوتان و  نیا 
زا هک  مه  هزادـنا  ره  ناـسنا  تسا : نینچ  هلمج  نیا  ياـنعم  دـهدیم ؟ ینعم  هچ  ار ) يدارم  مجلمنبا  دـینکن  برطـضم   ) ءایقـشا نیرتیقش 

تایح بآ  زا  ياهرطق  هک  یمادام  دنک ، رود  دوخ  زا  ار  تیناسنا  لوصا  دشاب و  ءایقشا  نیرتیقش  هک  مه  هزادنا  ره  دوش و  طقاس  اهشزرا 
دودحنآ رد  رگم  دـنک و  شاهدولآ  شیوخ  تسد  اب  وا  دوخ  هک  نیا  رگم  درک . هدولآ  هجنکـش  رجز و  اب  ار  هرطق  نآ  دـیابن  تسا ، یقاب  وا 
نتشاذگ مدق  يارب  تسامش و  تسد  ریسا  نونکا  مه  هک  ار  مجلمنبا  دیامن . عیاض  ار  اهناسنا  لوقعم  يدازآ  قح  تمارک  تایح و  قح  هک 

فیـصوت لـباقریغ  ناـفوط  رد  يدوز  نـیمه  هـب  دـنکیم و  روـبع  اـهتعاس  رامـش  زا  هتــشذگ و  يرامــشزور  زا  گرم  یگدـنز و  زرم  هـب 
یقـش نآ  رد  تشحو  سرت و  داجیا  اب  امـش  دینکن . شبرطـضم  امـش  رگید  تفر ، دهاوخ  ورف  دوخ  یعیبط  بارطـضا  رد  اهيرامـشهظحل 

. دـینکن رارکت  وا  يارب  تسوا ) راظتنا  رد  يدـمآشیپ  هچ  گرم  زا  سپ  دـنادیم  دوخ  هک  وا  يارب  اصوصخم   ) ار گرم  خـلت  معط  راکبان 
ار يولوم  هک  تسا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یناسنا  ياهتمظع  هنوگنیا  دیاش  تسا . هدیناشچ  نم  يارب  راب  کی  ار  گرم  معط  وا  هک  اریز 

و
اجنیا رد  تسین . حیحـصت  لـباق  بلطم  نیا  یلو  تشادـن ! راـیتخا  وا  دیـشخب و  دـهاوخ  ار  مجلمنبا  ع )  ) یلع دـیوگب ، اـت  تسا  هدرک  رادا 

یلع  ) هیتفـش نیب  هولـصلا  یلع و  تاـم  دـیوگیم : ناربج  لـیلخ  ناربـج  میوریم . مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوخ  غارـس  هب  دـنچ  یتاـظحل 
ار شزامن  هداجس  زگره  هک  دوب  يدبعم  گرتس ، درم  نآ  يارب  گرزب  يایند  نیا  يرآ ، شنابل ) نایم  زامن  تفر و  ایند  نیا  زا  مالسلاهیلع 

هاوخ نایاونیب ، نامیتی و  يوک  رس  هاوخ  يرواد ، يهکد  يور  ای  يرادمامز  يهکیرارد  هچ  رازراک و  گنج و  نایم  رد  هچ  دیچنرب  اجنآ  زا 
عرازم هاگراک  بارحم  رد  هچ  تدابع و  بارحم  هاگراک  رد  هاوخ  رتشا و  کلام  هب  رصم  هعماج  يهرادا  نامرف  نتـشون  يارب  تسد  رب  ملق 
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، يرآ تسا . ع )  ) مدآ دالوا  يارب  تیشعم  داوم  يهیهت  هک  دروآیم  ياجب  ار  نیمز  یلـصا  زار  تسد  هب  لیب  هک  زاجح  نازوس  ياهتـشد  و 
رب ار  هداجـس  نآ  نآ ، زا  جورخ  يهظحل  ات  دـنارتسگب ، دـبعم  نیا  رد  یگدـنز  يهصرع  هب  دورو  رد  ار  نآ  سک  ره  هک  تسیاهداجـس  نیا 

، دهدب رارق  تیدبا  راید  نایناوراک  فص  رد  ار  وا  دوش  هتخاون  یمدآ  شوگب  دبعم  اب  عادو  گنز  هک  تاعاس  نآ  زا  نکیل  دـیچ . دـهاوخن 
درگب يور  هک  لاحرهب   ) هللا هجو  مثف  اولوت  امنیاف  هاگهولج  هک  سفنا  قافآ و  يهمه  زا  ار  وا  ناگدید  ار و  وا 

. دـیامنیم دـنوادخ  هاـگراب  دوـخ  هـب  هجوـتم  میقتــسم  روـطب  هدوـمن ، فرــصنم  تـسا ، تفاـی ) دـیهاوخ  فرط  نآ  رد  ار  هللا  هـجو  دـینا ،
رد مه  دوب و  هدرک  يریـس  هللا  هجو  اب  ییایور  رد  مه  ار  شکراـبم  رمع  تاـظحل  يهمه  هک  یهلا  تیـصخش  نآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
زا تخاوـن ، یتـسه  ناـهج  دــبعم  اـب  عادو  يارب  ار  وا  تـکرح  گـنهآ  هـک  تبرــض  نآ  زا  سپ  تـشاد  روـضح  یبوـبر  سدــقا  هاـگراب 

دزیمن رس  يو  زا  ینخس  یتکرح و  چیه  تداهش  رتسب  رد  دعب  هب  نآ  زا  تفای و  روضح  هاگراب  نآ  رد  هتفر و  رترب  هللا  هجو  ياههاگهولج 
نا تسا : هدرک  لقن  نینچ  شردپ  زا  مثیم  نبا  نارمع  زا  ایندلایبا  نبا  لتقم  رد  تفاییم : نایاپ  هللا  الا  هلا  صالخا ال  يهلمج  اب  هکنیا  رگم 

هوذخا و سانلا و  هیلع  دشف  هنرق . یلع  فصلا  نم  مجلمنبا  هبرض  مث  هیآ  رشع  يدحا  ءایبنالا  هروس  نم  ارق  مث  هولـصلا  یف  ربکف  جرخایلع 
ماق مث  ناکم  یلا  ناکم  نم  دجس  اذا  مدلا  نم  هسار  لقنی  هیلا  ترظنف  دجس  مث  یلع  عکر  و  هولصلا ، یف  مایق  مه  هدی و  نم  فیسلا  اوعزتنا 

زامن رد  دمآ و  نوریب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع   ) دجسملا طئاح  یلا  هرهظ  دنسا  ملـس و  مث  دهـشتف  سلج  مث  هئارقلا ، ففخف  هیناثلا  یف 
نایم ص زا  مجلمنبا  هاگنآ  درک ، تئارق  ار  ءایبنا  يهروس  زا  هیآ  هدزای  سپس  تفگ . ریبکت  زامن ) يارب  )

رد مدرم  هک  یلاح  رد  دندروآرد  شتـسد  زا  ار  ریـشمش  دـنتفرگ و  ار  وا  دـندروآ و  موجه  تخـس  مجلمنبا  هب  مدرم  دز . وا  یناشیپ  هب  ف 
تهج هب  هدجس  لاح  رد  ار  دوخ  رس  وا  متسیرگن ، وا  هب  نم  درک  هدجس  سپس  تفر و  عوکر  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دندوب . زامن  مایق 

تسشن و دعب  درک و  تئارق  تساخرب و  مود  تعکر  يارب  سپس  دادیم . تکرح  رگید  يهطقن  هب  دشیم  نینوخ  هک  هطقن  زا  نوخ  نایرج 
تداهش دحرس  ات  ار  یهلا  ناسنا  نآ  هک  یتبرض  دورو  زا  سپ  اتفگش ، داد ) هیکت  دجسم  راوید  هب  تفگ و  مالس  سپس  دناوخ و  ار  دهـشت 

، دوش مامت  هدمحب ) یلعالا و  یبر  ناحبـس   ) هدجـس رکذ  هک  دهدیمن  یتلهم  نوخ  نایرج  رگید  یفرط  زا  دنکیمن ! عطق  ار  زامن  دـیناسر ،
زا بل  دنکیم و  لقتنم  رگید  ياهطقن  هب  هتسهآ  ار  هتفر  ورف  نوخ  رد  رس  یلعا  بر  يهتخابلد  نآ  ددرگیم و  نوخ  رد  قرغ  هدجس  لحم 

. داب نشور  ناراذگ ، زامن  يا  ناتناگدید  داب  نشور  دنیوگ . عادو  ار  ناراذگزامن  رخف  نآ  نابز  ناهد و  بل و  دوخ  ات  ددنبیمن ، ورف  رکذ 
شیپ صاصق  هک  تسا  نیا  درک ، حرطم  ناوتیم  ثحبم  نیا  رد  هک  ياهلاسم  مجلمنبا  نداد  رفیک  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  عانتما  لیلد 

وتیم ترضح  نآ  هک  دوش : هتفگ  رگا  تسا ، میلس  لقع  یحو و  هب  دنتسم  هک  تسا  یمالسا  هقف  فالخ  تیانج ، زا 
نایب هب  ام  هک  تسا  حرط  لباق  یبلاـطم  هلاـسم ، نیا  خـساپ  رد  دـیامرف ، تشادزاـب  اـی  دـیعبت  ار  وا  تیاـنج ، عوقو  زا  يریگولج  يارب  تسنا 

بدات تهج  هب  هدـنیآ ، تعیبط و  يهدرپ  تشپ  تایعقاو  هب  مالـسلامهیلع  همئا  ءایبنا و  ملع  هچ  رگا  هکنیا  یکی  میزادرپیم : اهنآ  نیرتمهم 
مولعم يدحا  چیه  رب  تسوا ، فوفکم  ملع  هب  طوبرم  هک  يدنوادخ  ییادب  تیشم  یلو  دراد ، تیعقاو  هللا ، قالخا  هب  قلخت  هللا و  بادآ  هب 
گید دننام  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ملع  نیاربانب ، تسا . فوفکم  ملع  نیمهب  طوبرم  ملـسم  تسا  يرما  هعیـش  بهذـم  هک  ادـب  تسین و 

ام هکنیا  مود  دشاب . هتشاد  یبوبر  صاخ  ملع  نآ  هب  طوبرم  ییادب  تیشم  رب  هطاحا  یتح  هک  دوبن  قلطم  ملع  نآ  مالـسلامهیلع  ماظع  همئار 
نآرق رد  تسا . هلدا  نآ  نطاب  هب  دنتسم  ای  و  تسین ، یمسر  يهلدا  هب  دنتسم  هک  میراد  نیرب  هقف  مانب  یهقف  یمسر ، یلومعم  هقف  لباقم  رد 

. دوبن راگزاس  تاروت  یمسر  هقف  اب  هک  تفرگ  ماجنا  رضخ  ترضح  يهلیسوب  هثداح  هس  مالسلاامهیلع  رـضخ  ترـضح  ناتـساد  رد  دیجم 
هقف هب  دنتسم  زین  مالسلاهیلع  دواد  ترضح  ياهتواضق  زا  یضعب  تفرگ . رارق  مالسلاهیلع  یسوم  ترضح  ضارتعا  دروم  هثداح  هس  ره  اذل 

هظ نامز  رد  هک  هچنآ  و  مالسلاهیلع . نینموملاریما  ياهتواضق  زا  يرادقم  نینچمه  تسا ، هدوب  نیرب 
نآ عاـنتما  ریز  تاـیبا  رد  يولوم  تسا . نیرب  هقف  ناـمه  دوـب  دـهاوخ  لـمع  دروـم  هجرف  یلاـعت  هللالـجع  هللاهیقب  رـصع  یلو  ترـضح  رو 

شرت تقو  مد و  نآ  منیبن  ات  شکب  مدوز  یلع  يا  دمآ  زاب  دهدیم . رارق  يواضق  ربج  يانبم  رب  مجلمنبا  تیانج  يریگولج  زا  ار  ترضح 
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نینموـملاریما یتـقو  هک  تسا  نیا  دوـشیم  هدـید  خـیراوت  رد  هک  هچنآ  زیختـسر  نآ  نم  مشچ  دـنیبن  اـت  زیرب  منوـخ  منکیم  تلـالح  نم 
هتفگ ترـضح  نآ  هب  ( ؟ هلتقت مل ال  نینموملاریما  ای  لـیق  داد ، ربخ  تشگ  دـهاوخ  بکترم  هدـنیآ  رد  مجلمنبا  هک  یتیاـنج  زا  مالـسلاهیلع 

ارچ يهلمج  يهدـنیوگ  مشکب )؟ ار  ملتاق  هک  دـیهدیم  روتـسد  نم  هب  ایآ  ( ؟ یلتاق لتقا  نا  ینورماتا  دومرف : یـشکیمن )؟ ار  وا  ارچ  هدـش 
رارق تقد  دروـم  ار  تاـیبا  يهیقب  ـالاح  تسا . هتفگ  ار  قوـف  يهلمج  رگید  یـسک  تسا و  هدوـبن  مجلمنبا  دوـخ  یـشکیمن ؟ ار  مجلمنبا 

دیـشک یطخ  نینچ  وت  رب  ملق  نوچ  دیرب  ناوتن  وت  زا  وم  رـس  کی  دوب  وت  دصق  هب  فک  ردنا  رجنخ  دوش  ینوخ  ياهرذ  ره  را  متفگ  میهدب :
هب گرزب  تیانج  نآ  باکترا  زا  مجلمنبا  نتشاد  زاب  هنوگره  ای  نتشک  زا  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما  عانتما  يولوم  هک  دوشیم  هظحالم 

نیا م خساپ  ام  دهدیم و  تبسن  تسا ، هداد  تکرح  ردق  حول  رب  اضق  بتاک  هک  یملق 
زا اهنت  هن  زین  تیب  نیا  لوا  عرصم  نومضم  منت  كولمم  هن  محور  يهجاوخ  منم  وت  عیفش  وش  مغیب  کیل  میدومن . نایب  احورـشم  ار  بلط 

( تسا هدومرفن  مجلمنبا  هب  ار  ینخـس  نینچ  زگره  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اریز   ) درادن تحـص  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  دانتـسا  رظن 
هتکن نآ  دـنک و  هیجوـت  ار  قوـف  نومـضم  دـناوتیم  هک  دراد  دوـجو  اـجنیا  رد  ياهتکن  یلب ، تسا . یمالـسا  یمـسر  عباـنم  فلاـخم  هکلب 
یفرط زا  تسا ، هدرتسگ  زیچ  همه  رب  هک  یهلا  يهعساو  تمحر  فرط و  کی  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  گرزب  حور  هکنیا  زا  تسترابع 

ار وا  دیهاوخب  رگا  هک ، تسا  هدمآ  شنادنزرف  هب  ترـضح  نآ  يایاصو  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  درادن  مجلمنبا  ندیزرمآ  زا  یعانتما  رگید 
لاـح ناـبز  زا  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هجوـت  اـب  تقیقح  رد  يوـلوم  دـشاب . امـش  لاـح  لـماش  ادـخ  ترفغم  دـیهاوخیمن  اـیآ  دـینک ، وـفع 
ماقتنا مجلمنبا  زا  دهاوخب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  رگا  و  منم ) وت  عیفـش  وش  مغیب  کیل  : ) دیوگیم مجلمنبا  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

. وا گرزب  رایسب  حور  هن  تسا  راوگرزب  نآ  دوجو  ینوناق  یعیبط و  دعب  هب  دنتسم  يریگماقتنا  نیا  یلو  تسوا ، ملـسم  قح  هچ  رگا  دریگب 
سا حیحص  هسفنیف  بلطم  نیا  منت ) كولمم  هن  محور  يهجاوخ  : ) دیوگیم وا  لاح  نابز  زا  يولوم  اذل 

یلو تسا . هتفرن  نتـشیوخ  دوجو  یعیبط  دـعب  زا  رتارف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـننام  مرکا  ربمایپ  نینزاـن  دوجو  زا  سپ  سک  چـیه  ت و 
تمحر لومـش  تیلباـق  زا  هک  تسا  هدوب  وا  دوجو  يهدـننکهابت  ناـنچ  دوب ، هدـش  بکترم  مجلمنبا  هک  یتیاـنج  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 

جوا مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تیـصخش  تمظع  رد  نیا ، زا  سپ  يولوم  دوب . هتـشگ  طـقاس  نینموملاریما  حور  فـطل و  یهلا و  يهعـساو 
مزب و دش  نم  گرم  نم  ناحیر  دـش  ریـشمش  رجنخ و  یتفلا  نب  یتف  مشیوخ  نت  یب  یتمیق  درادـن  نت  نیا  نم  شیپ  دـیوگیم : دریگیم و 
هک تسا  هدش  رکذتم  ار  تقیقح  نیا  راوگرزب  نآ  نانخس  رد  ددعتم  يدراوم  رد  مالسلاهیلع و  نیموملاریما  دوب  نینچ  اعقاو  نم  نادسگرن 

يرورـض رادـقم  هب  اـیند  تشیعم  لـیاسو  زا  هک  دوب  تهج  نیمهب  تسا . هتـشادن  وا  يارب  ياهلیـسو  شزرا  زج  یـشزرا  دوجو  يداـم  دـعب 
اتحارـص راب  دـنچ  نینچمه  درکیمن . زواـجت  نییاـپ  حطـس  مدرم  یلومعم  دودـح  زا  وا  نکـسم  كاـشوپ و  كاروخ و  درکیم و  تعاـنق 

اعطق ادخ  هب  دنگوس  ، ) هما يدـثب  لفطلا  نم  توملاب  سنال  بلاطیبا  نبا  نا  هللا  و  هلمج - نآ  زا  تسا . نم  بولطم  گرم  هک  تسا  هدومرف 
هدرک تابثا  زین  نادجو  كاپ  تفایرد  ینآرق و  تایآ  شردام ) ناتسپ  هب  راوخریش  لفط  زا  تسا  رتسونام  گرم  هب  بلاطیبا  دنزرف 

تالیخت یبسن و  ذیاذل  يرادقم  اب  طولخم  ياهیراوگان  مالآ و  هاگتـساخ  نادنز و  هب  هیبش  دودحم  ملاع  کی  زا  روبع  زج  گرم  هک  تسا 
سفق نداـهن  نیمز  گرم و  اـعطق  تسا  یمدآ  تاـیح  تخرد  يهوـیم  يهدـنهدناشن  گرم  هک  تهج  نآ  زا  تسین و  رگید  يزیچ  اـبیرف 

هب ار  اههویم  نیرتشخب  تایح  نیرت و  تمظعاب  وا  تایح  تخرد  اریز  تسا . هدوب  بولطم  ادـیدش  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يارب  يداـم 
نآ رارف  ردنا  گرم  یسرتیم ز  هکنآ  تسود  تسود  رب  نمشد و  نمشد  شیپ  تسوا  گنرمه  رسپ  يا  کی  ره  گرم  دوب  هدروآ  دوجو 
دوخ ياهتـسخ  يراـخب  رگ  گرب  گرم  تخرد . نوچمه  وت  ناـج  گرم  راـسخر  ین  تست  تشز  يور  راد  شوه  نآ  زا  هناـسرت  دوخ  ز 
دحب دوب و  هدیسرن  ایند  گرزب  تخرد  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نینزان  دوجو  يهویم  رگا  ياهتـشر  دوخ  يردزق  ریرح و  رو  ياهتـشک 
ناهج نیا  دـبای - قیفوت  یمیظع  يهجرد  نینچ  هب  دـناوتیم  یـسک  هچ  دوجو  يهویم  سپ  دوب ، هدـشن  لـئان  دوخ  لاـمک  یگتخپ و  باـصن 

نوچ ار  خاک  دـیاشن  یماـخ  رد  هکنا  ار ز  خاـش  رم  اـهماخ  دریگ  تخـس  ماـخ  مین  ياـههویم  نوچ  وا  رب  اـم  مارک  يا  تسا  تخرد  وچمه 
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کلم یمدآ  رب  دـش  تسـس  ناهد  دـش  نیریـش  لابقا  نآ  زا  نوچ  نآ  زا  دـعب  ار  اـههخاش  دریگ  تسـس  نازگ  بل  نیریـش  تشگ  تخپب و 
یکی ناهج 

دوب يرادمامز  يهرابرد  وا  رظن  ار ، دوخ  كرابم  دوجو  يدام  داعبا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ندرک  یقلت  هلیـسو  تمظعاب  رایـسب  جیاتن  زا 
ات مکح  هار  دیامن  ار  ناریما  ات  مکح  هاج و  ردنا  دـشوک  رهاظب  نآ  دـنک ز  یک  تفالخ  يریم و  صرح  دـنک  یپ  ناسنیدـب  ار  نت  وا  هکنآ 
نآ ردـنا  ینیب  وا  يریم  ياهمان  سک  رهب  وا  دـسیون  ات  ياهماج  نت  رهب  دـیارایب  ات  رمث  ار  تفالخ  لخن  دـهد  اـت  رگد  ناـج  دـهد  ار  يریما 
همه قیمع و  يهراظن  ياج  هب  درکیم  یگدنز  نآ  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ياهعماج  نادرخبان  نایع  ددرگ  تیناهنپ  ترکف  ناهج 

، دـنهدب رارق  لوقعم  تایح  ریـسم  رد  ار  دوخ  يهعماج  دوخ و  دنـسانشب و  ار  وا  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوجو  عونتم  داـعبا  رب  هبناـج 
تبـسن اـهناسنا  نیرتناـسنا  نآ  هب  ار  دوخ  یناویح  تاـصتخم  دـندرکیم و  اـشامت  ار  دوخ  یناوـیح  تیدوـجوم  هتفرگ ، تسد  هب  ياهنییآ 
یناویح دنیبیم ! ار  زورما  طقف  هک  تسا  یناویح  هک : دندیدیم  دندوب ، هتفرگ  دوخ  دوجو  يهرهچ  لباقم  هک  ياهنییآ  رد  نانآ  دندادیم !!

رب هطلـس  تسا ! سب  رگید  دـسرب ، یلوپ  هب  وا  تسا ! یگدـنز  ناـمرآ  وا  يارب  ماـقم  دـنیبیم ! شتـسرپ  لـباق  ار  يروـخآ  ذـیاذل  هک  تسا 
دوخ ا ندرک  یقلت  فده  و  ناسنا ، ناهج و  يهمه  ندید  هلیسو  نارگید و 

يهرهچ دنتساوخیم  دندیدیم ، دوخ  يور  لباقم  يهنییآ  رد  هک  تسپ  يهرهچ  نیا  اب  درخبان  ناراکبان  نآ  یگدنز !! ییاهن  فده  تسنی 
يهبطخ رد  تسا !! صیرح  تفالخ  هب  مه  مالسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دنتفگیم : و  دنیامن !! هیجوت  ریـسفت و  ار  بلاطیبا  نبا  یلع  یهلا 
راکشآ ار  قیاقح  رگا   ) توملا نم  عزج  اولوقی : تکسا  نا  و  کلملا ، یلع  صرح  اولوقی : لقا  ناف  تسا : هدمآ  نینچ  هغالبلاجهن  زا  مجنپ 
يهبطخ رد  و  دیسرت ) گرم  زا  یلع  تفگ : دنهاوخ  منک  توکـس  رگا  تسا و  هدش  صیرح  تسایر  کلم و  هب  یلع  تفگ : دنهاوخ  منک 

صرحال و هللا  متنا و  لب  تلقف : صیرحل ! بلطیبا  نبا  ای  رمالا  اذـه  یلع  کنا  لئاق : لاـق  دـق  و  دـیامرفیم : حـلاص  یحبـص  هخـسن  زا   172
دنزرف يا  وت  تفگ : ياهدـنیوگ  . ) هنود یهجو  نوبرـضت  هنیب و  ینیب و  نوـلوحت  متنا  یل و  اـقح  تبلط  اـمنا  و  برقا ، صخا و  اـنا  و  دـعبا ،

نیا هب  نم  زا  رترود  رتصیرح و  امـش  ادـخ ، هب  دـنگوس  زگره ، هن  متفگ : شخـساپ  رد  یتسه ! صیرح  يرادـمامز )  ) رما نیا  هب  بلاـطیبا 
متروص دیوشیم و  عنام  مقح  نم و  نیبام  امـش  مدرک و  هبلاطم  ار  مدوخ  قح  هک  تسین  نیا  زج  و  مرتکیدزن . رتصوصخم و  نم  دـیرما و 

حخش زا  يدودح  ات  هک  هنوگنامه  يولوم  دیمهف ، ناوتیم  هک  تسا  تالمج  نیا  هب  رظن  اب  دینادرگیمرب ) رما  نآ  زا  ار 
. تسا هدوب  هاگآ  زین  تفالخ  زیگناتفگش  يارجام  زا  هک  دومن  قیدصت  ناوتیم  هتشاد  یتاعالطا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  گرزب  تیص 
، تسا مالـسا  ینابم  لوصا و  نیرتيرورـض  زا  هک  ار  قح  يهبلاطم  امـش  رگا  دـیامرفیم : ثحب  دروم  تـالمج  رد  نینموملاریما  لاـحرهب ،
هک تفریذـپ  دـیهاوخ  دـیریگب ، رظن  رد  هک  تهج  ره  زا  مشابیم ، دوخ  قح  نتفرگ  هبلاطم و  قاتـشم  صیرح و  نم  يرآ  دـیمانیم . صرح 

يهمه سپ  دـیمانیم !؟ صرح  ار  شیوخ  قح  زا  عاـفد  امـش  اـیآ  تسا . سک  ره  زا  رتـکیدزن  نم  دراد و  صاـصتخا  نم  هب  یهلا  تفـالخ 
يارب طیارـش  عامتجا  نکمت و  تروص  رد  ءانثتـسا  نودب  نانآ  يهمه  اریز  دنـصیرح ، خیرات  يهدش  لیان  لامک  هب  هتفای و  دـشر  ياهناسنا 

نیا زا  دـیاب  یهگناو  درک . دـنهاوخ  هدرک و  اهتدـهاجم  شـالت و  هماـکدوخ  ناتفـصنود  تـسد  زا  نآ  نـتفرگ  نتـشیوخ و  قـح  زا  عاـفد 
رد تساوخیم ؟ یبایماک  یتسرپدوخ و  يانبم  رب  ار  يرادمامز  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  دنزرف  ایآ  هک  دیـسرپ  روحمدوخ  نیبدوخ و  نادرخبان 

دراو مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  راق  يذ  رد  دـیوگیم : هنع  هللایـضر  سابعنبا  - 1 ریز : تالمج  لاـثما  يهدـنیوگ  تسا  وا  هک  یتروص 
هللا و  دومرف : درادـن . یتمیق  مدرک : ضرع  تسا ؟ دـنچ  شفک  نیا  تمیق  دومرف : نم  هب  دزیم . هلـصو  ار  دوخ  شفک  وا  هکیلاـح  رد  مدـش 

یهل
امـش يرادـمامز  زا  نـم  دزن  رد  هدروـخ  هلــصو  شفک  نـیا  ادـخ  هـب  دـنگوس  . ) ـالطاب عـفدا  وا  اـقح  مـیقا  نا  ـالا  مـکترما  نـم  یلا  بـحا 

رـضاحلا و روضح  الول  همـسنلا ، ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  اما و  - 2 میامن ) عفد  ار  یلطاب  ای  مرادـب  ياـپ  رب  ار  یقح  هک  نیا  رگم  تسارتبوبحم 
تیقـسل اهبراغ و  یلع  اهلبح  تیقلال  مولظم  بغـس  ملاظ و ال  هظک  یلع  اوراقی  نا ال  ءاملعلا  یلع  هللا  ذخا  ام  رـصانلا و  دوجوب  هجحلا  مایق 
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ار سوفن  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادـخب  دـنگوس  دیـشاب  هاگآ   ) زنع هطفع  نم  يدـنع  دـهزا  هذـه  مکایند  متیفلال  اهلوا و  ساکب  اـهرخآ 
هک دوبن  املع  رب  يدـنوادخ  هذـخاوم  رگا  و  روای ، دوجو  اب  تجح  ماـیق  قح و  يهبلاـطم  رد  وپاـکت  يارب  یعمج  روضح  دوبن  رگا  دـیرفآ ،
اب ار  نآ  نایاپ  متخادـنایم و  شندرگ  هب  ار  تفالخ  نیا  بکرم  بانط  دـنریگب ، مارآ  هدیدمتـس  یگنـسرگ  راکمتـس و  يروخرپ  رب  دـیابن 
زب کـی  غاـمد  بآ  زا  رترقحم  نم  دزن  رد  ار  ناـتیایند  نیا  عقوم  نآ  رد  و  مدومن . باریـس  ار  شزاـغآ  هک  مدرکیم  باریـس  هساـک  ناـمه 
نم ملاعملا  درنل  نکل  ماطحلا و  لوضف  نم  ءیش  سامتلا  ناطلس و ال  یف  هسفانم  انم  ناک  يذلا  نکی  مل  هنا  ملعت  کنا  مهللا  - 3 دیتفاییم )

ینا ا مهللا  كدودح . نم  هلطعملا  ماقت  و  كدابع ، نم  نومولظملا  نمایف  كدالب ، یف  حالصالارهظن  و  کنید ،
قح و يهبلاطم  نآ  هک  ینادیم  وت  ادنوادخ ، هولصلاب . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  الا  ینقبسی  مل  باجا ، عمس و  بانا و  نم  لو 

عاتم نتـساوخ  هقالع و  زا  هن  دوب و  هطلـس  ندروآ  تسد  هب  ریـسم  رد  تباقر  هن  دمآ ، لمع  هب  ام  زا  نآ  ندروآ  تسدـب  هار  رد  هک  یـشالت 
ناگدـنب اـت  وت . ياهرهـش  رد  حالـصا  راـهظا  دوب و  وت  نید  راـثآ  لوصا و  نتم و  هب  دورو  اـم  فدـه  هکلب  تفرگیم . تئـشن  اـیند  زیچاـن 

. ددرگ ارجا  تسا ، هدـش  هدرپـس  یـشومارف  تسد  هب  هک  ار  هک  وت  نیناوق  دودـح و  نآ  و  دـننک . یگدـنز  ناـما  نما و  رد  وـت  يهدـیدمتس 
، مدومن تباجا  ار  نآ  مدینش و  ار  تربمایپ  توعد  هک  متسه  یـسک  نیلوا  وت و  يوسب  هدننک  تشگزاب  نیلوا  نم  هک  ینادیم  وت   ) ادنوادخ

يارب نیتم  رایسب  لالدتـسا  کی  الوا  ریـسفت  دروم  تایبا  اب  يولوم  تسا ). هتفرگن  تقبـس  نم  رب  زامن  يادا  رد  يدحا  چیه  وت  لوسر  زج  و 
هک تسا  نیا  رـصتخم  روطب  لالدتـسا  تسا . هتـشادن  تفالخ  رد  یعمط  هجو  چیه  هب  زگره و  نینموملاریما  هک  دروآیم  اعدـم  نیا  تابثا 

هقالع و دراد  ناکما  هنوگچ  تسا  هتـشادن  يویند ، تایح  تاذـل  تازایتما و  يداـم و  روما  هب  ییاـنتعا  هنوگچـیه  هک  یهلا  تیـصخش  نیا 
لع نینموملاریما  هک  یتیاضران  همهنآ  دیوگیم : يولوم  سپس  دشاب !؟ هتشاد  يرادمامز  تفالخ و  يویند  دعب  هب  قایتشا 

ماـقم هب  دوـخ  یگتـسیاش  تیناـقح و  تاـبثا  هار  رد  شـالت  همهنآ  درکیم و  زاربا  تاراـما  بصنم  هب  ءارما  زا  یـضعب  يدـصت  زا  مالـسلاهی 
یعیبط دعب  هک  تسا  یتسرپ  هدام - ياهدومن  نیرتزراب  زا  یتسرپماقم  اریز  تسا ، هدوب  ماقم  ندروآ  تسدب  يارب  هن  دومرفیم ، يرادمامز 
ینیتم بوخ و  لالدتـسا  هچ  مکح و  هار  دیامن  ار  ناریما  ات  مکح  هاج و  ردنا  دشوک  رهاظ  هب  نآ  ز  هکلب - دیارگیم ، نآ  هب  یمدآ  ضحم 
رایـسب راک  لوقعم ، تایح  ریـسم  رد  مدرم  نداد  رارق  لطاب و  لاطبا  قح و  قاقحا  يهفیظو  ماجنا  يهفاضاب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ینعی 

ددـصرد هک  یناسک  هب  ار  تموکح  تفالخ و  يرادـمامز و  يزاتـشیپ و  تماعز و  تراما و  فیاظو  هک  دوب  نیا  داد ، ماجنا  هک  یتیمهااب 
ناسنا  ) و تسه ) هکنانچنآ  ناسنا   ) هب ملاـع  دـیاب  يرادـمامز  يدـصتم  - 1 لاثم - ناونع  هب  تخاـس . نشور  دـنیآیمرب ، ماـقم  نیا  لاغـشا 

يدرف و تایح  داعبا  يهمه  هکلب  دربیم ، ورف  لهج  کلهم  تاملظ  رد  ار  هعماج  اـهنت  هن  نـالهاج  تموکح  دـشاب ، هدوب  دـیاب ) هکناـنچنآ 
دیاب - 3 درادنربرد . ياهجیتن  چیه  هعماج  ياهناسنا  یهابت  زج  ناقمحا  تموکح  دشاب ، لقاع  دـیاب  - 2 دزاسیم . لتخم  ار  مدرم  یعامتجا 

طوقس لاح  رد  هراومه  میقتسم  طارص  لوصا  زا  فرحنم  ملاظ و  مکاح  دشاب ، رادروخرب  تلادع  یلاع  تلیضف  زا 
عامتجا يهصرع  رد  تسا ، یعامتجا  تایح  ياقب  رـصنع  نیرتیـساسا  هک  ار  تلادـع  دـناوتیم  هنوگچ  تسارت ، تسپ  تسپ و  لـحارم  هب 
یـساسا هتکن  کی  درادن . عامتجا  درف و  فادها  نیرتهب  هب  ار  هعماج  مدرم  کیرحت  تردق  نوبز  مکاح  اریز  تعاجـش ، - 4 دزاسب . رارقرب 

یلصا و تیمکاح  طرـش  هک  الاو  تافـص  رگید  طرـش و  راهچ  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  میریگب و  رظن  رد  طرـش  راهچ  نیا  يهرابرد  دیاب  ار 
عجـشا لدـعا و  لقعا و  ملعا و  دـیاب  یلـصا  مکاح  ینعی  دـشاب  العا  دـح  رد  دـیاب  تسا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  ءاـیبنا و  صوصخم 

يارب هجرد  نیا  هتبلا  هک  تسا . طرش  یلـصا  ماکح  يارب  تمـصع  يهجرد  رد  یقالخا  لیاضف  نیا  رتیلک  ترابع  هب  دشاب و  مدرم  يهمه 
يهرابرد میروآیم ، اجنیا  رد  مکاح  يارب  هک  یطیارش  نیاربانب  دشابیمن . ریذپناکما  مالسلامهیلع  نیموصعم  همئا  ءایبنا و  زج  سک  چیه 

اریز دشابن ، يدام  ذیاذل  هب  هدولآ  دیاب  مکاح  - 5 دشابیم . یمـسر  بولطم  دح  رد  موصعم  ریغ  ماکح  رد  و  العا ، دح  رد  یهلا  نایاوشیپ 
. دیامن ارجا  عضو و  ار  عورشم  لادتعا  يارجم  رد  اهنآ  نداد  رارق  ذیاذل و  لیدعت  نیناوق  دناوتیمن  تسا ، يدام  ذیاذل  هب  هدولآ  هک  یـسک 

نآ ماجنا  فیلکت و  ساسحا  رد  - 7 دنک . يراددوخ  دشاب ، تیصخش  رد  للخ  ندمآ  دوجوب  بجوم  هک  فارحنا  هنوگره  زا  - 6
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اـهراک و شزرا  - 9 دـنکن . ضقن  تسا ، هتخاـس  دـقعنم  نانمـشد  اـب  ولو  هک  ار  یعورـشم  دـهعت  چـیه  - 8 دریگب . رارق  يرگهلماـعم  قوـف 
رتحیحص ترابع  هب  و  دیامنن ، یفده  ره  ینابرق  ار  ياهلیسو  ره  - 11 دراپسب . نادراک  هب  ار  اهراک  - 10 دروایب . ياج  هب  ار  مدرم  ياهالاک 

دـنک و بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  هجوت  هک  دـشابن  ددـص  نآ  رد  زگره  - 12 دیامنن . دوخ  بولطم  فدـه  ینابرق  هلیـسو  ناونعب  ار  يزیچ  ره 
هچ رگا  تسا ، لوـقعم  تاـیح  ریـسم  رد  مدرم  نداد  رارق  تسا  یقیقح  فدـه  هک  هچنآ  دـنکن . یقلت  فدـه  ار  مدرم  ناـیم  رد  تیبوـبحم 

تمظع و هب  ملع  تهج  هب  گرزب  ياهناسنا  هچ  رگا  دـیامن ، بلج  نارادـمامز  هب  ار  نانآ  هجوت  هن  دـشاب و  مدرم  تبحم  ثعاـب  هن  راـکنیا 
و دندرگیم . قشاع  وا  هب  اتقیقح  هکلب  دـنزرویم ، تبحم  مکاح  هب  اهنت  هن  لوقعم ) تایح  ریـسم  رد  مدرم  نداد  رارق   ) يراک نینچ  شزرا 

يهمه هک  مینادیم  دـشاب و  هتـشاد  ققحت  هعماج  يرادـمامز  رد  دـیاب  تسا ، تیمکاـح  طیارـش  زا  ياهنومن  طـقف  هک  هلـضاف  تافـص  نیا 
يهزیگنا تلع و  نایب  رد  ار  تاکن  نیرتهب  قوف  تاـیبدا  رد  يولوم  تسا و  هدوب  عمج  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوجو  رد  هلـضاف  تاـفص 

ره ك هب  وا  دسیون  ات  ياهماج  نت  رهب  دیارایب  ات  دیوگیم : يولوم  هک  نیا  تسا  هدش  رکذتم  يرادمامز  هب  ترضح  نآ  يدصت 
ره هن  دناد  يردنلق  دشارتن  رـس  هک  ره  هن  ظفاح : لوق  هب  تسین و  ینت  ره  هدـنبیز  یـسابل  ره  هک  تسا  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  ياهمان  س 

ماـجنا لـمحت و  ار  تموکح  نیگنـس  رایـسب  فیلکت  دریذـپیم و  ار  يرادـمامز  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  دـناد  يردنکـس  دراد  هنیآ  هک 
نآ يهتسیاش  هک  دشوپب  دیاب  یسک  ار  تمظعاب  يهماج  نیا  هک  دننک  تابثا  دنتـساوخ  يرادمامز  هب  يدصت  اب  نینوملاریما  ینعی  دهدیم .

رـشب زا  مکاح  دـنچ  ای  کی  زا  ياهطقن  ره  ياهرود و  ره  رد  هک  نیا  اب  رـشب  خـیرات  رـساترس  مینیبیم  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  تسا .
ار هعماج  کی  یتح  لاح ، نیا  اب  دـندیدیم . دوخ  تماق  يهتـسیاش  ار  تیمکاـح  ساـبل  تیدـج  لاـمک  اـب  مه  ماـکح  نآ  هدومن و  تیعبت 
هب دوخ  ماکح  زا  دنـشاب ) دـیاش  دـیاب و  هکنانچنآ   ) و تسه ) هکنانچنآ   ) ورملق ود  ره  رد  نآ  ياهناسنا  يهمه  هک  تفرگ  غارـس  ناوتیمن 

اهنت هن  لاح  نیا  اب  درک . وجتسج  دیاب  یلومعم  ماکح  یهاوخدوخ  لهج و  رد  ار  یگداتفابقع  دوکر و  نیا  لیلد  دنسرب . بولطم  تداعس 
نیا للع  زا  رگید  یکی  دناهدیدن !! دوخ  زارت  بسانم  یهلا  هماج ، نیا  ندیـشوپ  يارب  ار  ینت  چیه  هکلب  دناهتـسب  دوخ  رب  ار  تیمکاح  ماقم 

هد ار  يریما  ات  تسا : هدش  سکعنم  ریز  تیب  رد  تفریذپ  ار  يرادمامز  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک 
دبلاک دومن و  زا  ریغ  دـیآیمرب ، قوف  تیب  زا  هک  هنوگنامه  ناسنا  رب  تموکح  تفالخ و  حور  رمث  ار  تفالخ  لخن  دـهد  اـت  رگد  ناـج  د 
ناوـنع هب  هـک  ییاـهتموکح  رگید  تراـبع  هـب  درادـن . غارـس  يرگید  زیچ  نآ  زج  يرـشب  خـیرات  هاگرذـگ  هنافـساتم  هـک  تـسنآ  یکیزیف 
دنشاب هدومن  لمع  دوخ  یمسر  يهفیظو  هب  رگا  هک  دناهدوب  ناجیب  ییاهتراما  هطلس و  دناهدرک  روهظ  خیرات  رد  يرـشب  عماوج  ياهتیریدم 

تکرح و ره  نونکات  هک  تسا  هدوب  ناجیب  ياهتموکح  جیاتن  زا  دـناهدرک ! تیافک  رگیدـمه ، اب  هعماج  دارفا  مداصت  زا  يریگولج  هب  طقف 
رتقـیمع و ياـهیکیرات  اهییانـشور ، زا  دودـحم  يرادـقم  ندروآ  اـب  تـسا ، هـتفرگ  ماـجنا  یحالــصا  تامادـقا  ناوـنع  هـب  هـک  یلوـحت 

يرآ دناهدروآ . دوخ  اب  مه  ار  يرتدایز  ياهدرد  دناهدرک ، هیهت  اهدرد  زا  یضعب  يارب  ینامرد  رگا  دناهدروآ . ناغمرا  هب  ار  يرتدودحمان 
ات دنرادن  غارس  اهناسنا  رد  ناج  اهتموکح  نیا  الصا  اریز  درادن ، نایمدآ  ياهناج  قوقح  اب  يراک  هک  تسا  ناجیب  ياهتموکح  نوناق  نیا 

يوس امش  نوچ  دندیدیمن  ار  نانآ  يدامج  دعب  زج  دناهدوب ، وربور  رادناج  ياهناسنا  اب  هک  نیا  اب  نانیا  دننک  ارجا  كرد و  ار  نآ  قوقح 
ناج يهرابرد  ناجیب  ياهتموکح  نایدصتم  اب  امش  هک  یتقو  دیوش ؟ یک  يدامج  ناج  زا  هگآ  دیوریم  يدامج 

، دشابن بهذم  دض  رگا  دننکیم و  هلاوح  نویقالخا  هب  ار  امـش  دننک ، كرد  ار  امـش  راتفگ  رگا  دیرادیم ، تبحـص  نآ ، قوقح  اهناسنا و 
يرظن و قالخا  یبهذم و  يالاو  جیاتن  هک  دـنراذگیم  نایم  رد  امـش  اب  مه  ینمـض  طرـش  کی  دنراپـسیم و  نویناحور  تسد  هب  ار  امش 

دیناوتیم ایآ  هک  دیـسرپب  ناجیب  ياهتموکح  نیا  زا  رگا  سب !! دـییامن و  حرطم  اههدکـشناد  یخیرات  سورد  اهباتک و  رد  ار  یناسنا  یلمع 
اهناسنا تایح  دوس  هب  ار  تردق  دیشاب  هتسناوت  هک  دیهدب  ناشن  ار  دروم  کی  یتح  خیرات  هاگرذگ  رد  دوخ  ینالوط  رایسب  يهمانراک  رد 

هتـشذگ زا  ام  دیـشابن ؟ ناوتان  زیگناترفن  روطب  تردـق ، ندروآ  تسدـب  اب  امـش  هک  دـسر  ارف  يزور  هک  دـیراد  دـیما  ایآ  دـیدنبب !! راـکب 
روهلعش يرشب  نامدود  رد  یشتآ  هچ  ماکح  امـش  يهلیـسوب  هک  تردق  يهرابرد  رـشب  تشذگرـس  ندروآ  دای  هب  نوچ   ) مینکیم رظنفرص 
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ارف يزور  هک  دیـشیدنایم  هلاسم  نیا  رد  اعقاو  ایآ  هک  میزادرپیم  هدـنیآ  هب  و  درادـن ) ياهجیتن  غیرد  هآ و  هصغ و  مغ و  زج  تسا  هتخاـس 
يولوم دوش ؟ هتفرگ  راک  هب  اهناسنا  لوقعم  تایح  ریسم  رد  يدادخ  تمعن  کی  ناونع  هب  دوش ، روصت  هک  یلکش  ره  رد  تردق  هک ، دسر 

. تسا ینعم  رپ  رایسب  هک  دوشیم  رکذتم  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما  طسوت  تفالخ  شریذپ  يارب  رگید  ياهزیگنا  کی 
ار تفالخ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  نارود  نآ  رد  نادنمدرخ  زا  یکی  هک  تسا  فورعم  رمث ) ار  تفالخ  لخن  دـهد  ات  : ) دـیوگیم وا 
ای ( ) کـب تنیزت  هفـالخلا  نکل  هفـالخلاب و  تنیزت  اـم  نینموـملاریما  اـی  هللا  و  : ) درک ضرع  دیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  دوـمرف ، لوـبق 

يهدـیدپ هک  ایند  نیا  نارادـمامز  تیهام  هب  رظن  اب  يرآ ، تشگ ) هتـسارآ  وت  يهلیـسوب  تفالخ  هکلب  تساراین ، ارت  تفـالخ  نینموملاریما 
ياهناج ياهیاپ  قوقح  يارجا  تخانـش و  نودـب  عمتجم  کی  مدرم  یعامتجا  یناگدـنز  میظنت  هکنیاب  رظن  اب  تسا و  هزور  دـنچ  يراـبتعا 

لـسع و ناروبنز  یعمجتـسد  یناگدـنز  میظنت  تیریدـم و  اـب  یتواـفت  نیرتـمک  لوقعم ) يدازآ  قح  تمارک ، قح  تاـیح ، قـح   ) ناـیمدآ
بلـس بجوم  نانآ  ياهناج  ياهیاپ  قوقح  تاعارم  نودب  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  تیریدـم  نوچ  هکلب  ، ) درادـن ناگچروم  اههنایروم و 

نینموملاریما هک  دراد  دوـجو  تیریدـم  تفـالخ و  نینچ  رد  تمظع  ییاـبیز و  زاـیتما و  هچ  اذـل  دـشابیم ) اـهناسنا  زا  یناـسنا  ياـهتمظع 
رگم درادن  یشزرا  چیه  وا  يارب  يرادمامز  دومرف : هک  هنوگنامه  یلب ، دوش !؟ هدرمش  يزایتما  ترـضح  نآ  يارب  دیارایب و  ار  مالـسلاهیلع 

وب هدماین  شیپ  یتلاح  نینچ  يرادمامز  رد  نارود  نآ  ات  هک  تهج  نادب  دزاسب و  دوبان  وحم و  ار  یلطاب  قاقحا و  زا  ار  یقح  هکنیا 
هب يولوم  سپس  دریگب . دوخ  هب  یناج  تراما  دنیشنب و  رمث  هب  يرادمامز  لخن  تسیابیم  نارایشه  رگید  يولوم و  يهدیقع  هب  انب  سپ  د ،

ياهراک نیرتمک  يارب  یـشاداپ  نیرتکچوک  تسناوتیمن  ایند  نیا  يهمه  يرادمامز  دیوگیم : دـنکیم و  هراشا  یلاع  رایـسب  بلطم  کی 
وا دوخ  نیبام  ( ) شیادخ وا و  دوخ  نیبام  (، ) دوخ تیصخش  دوخ و   ) نیبام یناگدنز  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دشاب  یتمظعاب 

ایند و تاقلعت  يهمه  هکنیا  نودب  دیسر  صولخ  يالعا  ماقم  هب  ناوتیم  ایآ  دوب . هداد  ماجنا  یناسنا ) عون  دوخ و  نیبام  (، ) یتسه ناهج  و 
لام و يهمه  زا  صالخا ، يالاو  ماقم  هب  لوصو  يارب  هک  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ینعی  دومن ؟ طقاس  ندوب  فدـه  زا  ارنآ  تازاـیتما 

لزنت صالخا  ماقم  نآ  زا  دـهدب و  رارق  دوخ  فدـه  ار  ناجیب  يرابتعا و  ماقم  هک  تشاد  ناـکما  دوب ، هتـشذگ  يویند  ياـهماقم  لاـنم و 
وا يریم  اذل  شاب . هدوب  یهلا  لامک  يهبذاج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هار  دس  دناوتیمن  يرادـمامز  تفالخ و  يریما و  يرآ ، دـنک !؟
دح زا  نآ  لقن  دانسا  هک  ار  مخریدغ  ناتساد  يولوم  هفص 419 . مشش  رتفد  موس - دروم  نایع  ددرگ  تیناهنپ  ترکف  ناهج  نآ  ردنا  ینیب 

داهتجا ن اب  ربمغیپ  ببس  نی  ز  دهدیم : حیضوت  نینچنیا  يونثم و  رد  تسا ، هتشذگ  رتاوت 
دنب دـنک  تدازآ  هکنآ  یلوم  تسیک  تسوا  يالوم  یلع  نم  مع  نبا  تسود  ـالوم و  منم  ار  واـک  ره  تفگ  داـهن  ـالوم  یلع  نآ  دوخ و  ما 

ورـس و نوچمه  دـینک  يداش  نانموم  هورگ  يا  تسا  يدازآ  ایبنا  ار ز  ناـنموم  تسا  يداـه  توبن  يدازآ  هب  نوچ  دـنک  رب  تیاـپ  بیقر ز 
بآ و رکش  رازهزبس  ورـس و  دنیوگ  نابز  یب  باضخـشوخ  ناتـسلگ  نوچ  نابز  یب  بآ  رکـش  مد  ره  دیوگیم  کیل  دینک  يدازآ  نسوس 

جرد نوچ  ناشمسج  راهب  هاش  زا  نتـسبآ  وزج  وزج  ناشفربنع  شوخ و  صاقر و  تسم و  ناشکنماد  هدیـشوپ و  اههلح  راهبون  لدع  رکش 
رصتخم روطب  هک  دراد  دوجو  تایبا  نیا  رد  دنچ  یبلاطم  حیصف  يراتفگ  فالیب و  ناشماخ  حیـسم  زا  تسبآ  يوشیب  نامیرم  رامث  رد  رپ 
ياـنعم هب  دـیابن  اـجنیا ، رد  داـهتجا  زا  يوـلوم  روـظنم  داـهتجا ) اـب  ربـمغیپ  ببـس  نیز  : ) دـیوگیم مکی - بلطم  مـینکیم : حرطم  ار  اـهنآ 

هیقف ندناسر  تیاهن  هب  ( ) یعرشلا مکحلل  هجحلا  لیصحتل  عساولا  هیقفلا  غارفتسا  : ) زا تسترابع  هک  دشاب  لوصا  هقف و  رد  نآ  یحالطـصا 
ربمایپ هک  تسنیا  تسا ، هدـش  تباث  دوخ  لـحم  رد  هک  هچنآ  نوچ  یعرـش ) مکح  يارب  تجح  لیـصحت  يارب  ار  دوخ  تقاـط  شـشوک و 

زا ق یتایآ  ار  تقیقح  نیا  تسا و  هدومرفن  یحو  هب  دانتسا  نودب  ار  یمکح  چیه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
مرکا ربماـیپ  و   ) یحوی یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا . نع  قطنی  اـم  و  هکراـبم : يهیآ  اـهنآ  نیرتحیرـص  زا  یکی  هک  دـنکیم  تاـبثا  دـیجم  نآر 
بلطم تسا ) دـسریم  وا  هب  هک  یحو  زا  رگم  دـیوگیم  وا  هک  هچنآ  تسین  دـیوگیمن . يوـه  زا  ینخـس  ملـس ) هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  )

( دـندوب رفن  رازه  اههد  هک   ) مدرم نآ  زا  مرکا  ربمایپ  ار  هلمج  نیا  ریدـغ  تیاور  رد  دـیآیمرب  یخیرات  یثیدـح و  عبانم  زا  هک  هچنآ  مود -
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هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف : یلب . دنتفگ : متسین ؟ امش  دوخ  زا  رتراوازس  امش  رب  نم  ایآ  مکسفنا ؟ نم  مکب  یلوا  تسلا  دیـسرپ :
نیرتبـسانم زا  یکی  تسا ، هتفگ  الوم  يهرابرد  يولوم  هک  يریـسفت  موس - بلطم  تسوا ) يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  سک  ره  )

هکنآ الوم ؟ تسیک  هک - تسا  هدـمآ  نینچ  ثحب  دروم  تایبا  زا  موس  تسیب  رد  دومن . حرطم  ناوتیم  ریدـغ  ناتـساد  رد  هک  تسا  یناعم 
- میاهتفگ تایبا  نیا  ریسفت  زا  دلجم 14  رد  هک  هنوگنامه  هچ -؟ ینعی  الوم  يهلیـسوب  ندش  دازآ  دنک  رب  تیاپ  تیقر ز  دـنب  دـنک  تدازآ 

يهصرع رد  اهناسنا  رگوپاکت  تیصخش  ندرتسگ  یگدنز و  يهصرع  رد  نانآ  نتخاس  اونش  انیب و  و  اهناسنا ، شوگ  مشچ و  ندرک  زاب  - 1
زا نانآ  ندرک  نوریب  دوخ و  ناور  ناج و  اب  نایمدآ  ندومن  انشآ  یلماکت 2 - رثات  ریثات و  يارب  یگدنز 

. نانآ ندرک  هدـنز  لوقعم و  تایح  ورملق  هب  رابگرم  عامتجا  طیحم و  زا  كرحتم  ياههدرم  نتخاـس  لـقتنم  يروحمدوخ . يهطیح  رازنجل 
ءایبنا تلاسر  عوضوم  تسا  نیا  یبوبر . تیبذاج  يهزوح  رد  نانآ  ندرک  دازآ  سپس  یهلا ، يهبیط  تایح  هب  یعیبط  یناگدنز  نتسویپ  - 3

نیذـلا تسا : هدـمآ  نینچ  فارعالا  يهروس  زا  يهیآ 157  رد  ربمایپ  يهلیـسوب  ندـش  دازآ  نیا  نانآ . ندوب  ـالوم  ياـنعم  مالـسلامهیلع و 
مهل لحی  رکنملا و  نع  مهاهنی  فورعملاـب و  مهرماـی  لـیجنالا  هاروتلا و  یف  مهدـنع  اـبوتکم  هنودـجی  يذـلا  یمـالا  یبنلا  لوسرلا  نوعبتی 

لوسر و زا  هک  دنتـسه  یناسک  نامیااب  مدرم  نآ   …  ) مهیلع تناک  یتلا  لالغالا  مهرـصا و  مهنع  عضی  ثئابخلا و  مهیلع  مرحی  تابیطلا و 
یهن یتشز )  ) رکنم زا  و  رما ، یکین )  ) فورعم هب  ار  نانآ  دـنباییم  لـیجنا  تاروت و  رد  دوخ  دزن  رد  ار  وا  هک  دـننکیم  يوریپ  یما  ربماـیپ 
يارب  … درادیمرب )  دوب  نانآ  رب  هک  ار  ییاهریجنز  نیگنـس و  راب  مارح و  ار  اهیدیلپ  لالح و  نانآ  يارب  ار  اههزیکاپ )  ) تابیط دیامنیم و 
يونثم لیلحت  دقن و  ریسفت و  زا  دلجم 14  هب  دییامرفب  هعجارم  دراد  دوجو  ناتساد  نیا  رد  هک  یقیاقح  مخریدغ و  ناتساد  حورشم  یسررب 

: تسا هدش  حرطم  ثحابم  نیا  تاحفص  نآ  رد  هحفص 537 . ات  هحفص 519  زا  بناجنیا  فیلات 
دناوـتیمن تسا ، یگدرب  ریجنز  يهتـسب  دوـخ  هک  يدوـجوم  ره  - 2 الوم . يهراـبرد  حورـشم  يریـسفت  و  تسا ، اـهناسنا  يـالوم  یلع  - 1

ار نانآ  دنک و  اهر  یعیبطدوخ  رابنارگ  ریجنز  زا  ار  ناربمایپ  تسا  هتـسناوت  هک  تسادخ  یقیقح  يالوم  - 3 دنک . دازآ  ار  يرگید  دوجوم 
هک ياهباحـص  ياهمان  - 5 دوش . اـطع  وا  یـصو  هب  ربماـیپ  زا  شخب  يدازآ  ییاوشیپ  يـالاو  ماـقم  یتسیاـب  - 4 دـناسرب . ییالوم  بصنم  هب 

نیعبات ياهمان  - 6 تسا ). رفن  هد  دص و  هک  ینیما  نیسحلادبع  خیش  اقآ  دیقف  يهمالع  قیقحت  يانبم  رب   ) دناهدرک لقن  ار  مخریدغ  ناتـساد 
الوم زا  دوصقم  هک  نیا  الوم و  ياـنعم  رد  يوغل  یثحب  تسا ) رفن  ینیما 84  همالع  قیقحت  يانبم  رب   ) دناهدرک لقن  ار  مخریدغ  ناتـساد  هک 

یتعاط عونب  یـسک  ره  نوچ  هک  ار  یلع  رم  ملـس  هلآ و  هللا و  یلـص  ادـخ  لوسر  ندرک  تیـصو  مراهچ  دروم  تسیچ ؟ ریدـغ  ناتـساد  رد 
یلد رپ  یناولهپ  یقح  ریـش  یلع  ياک  ار  یلع  ربمغیپ  تفگ  صاخ …  يهدـنب  لـقاع و  تبحـص  هب  يوج  برقت  وت  دـنیوج  قح  هب  بیرقت 

برقت وت  دنچ  نوچیب و  ترضح  برق  رهب  دنروآ  شیپ  یتعاط  رگ  یسک  ره  دیما  لخن  يهیاس  رد  ردنا آ  دیمتعا  مه  نکم  يریش  رب  کیل 
درب ا دناتن  شک  یلقاع  نآ  يهیاس  رد  ردنا آ  شیوخ  رب  لامک و  رب  ناشیا  وچ  هن  شیوخ  رس  لقع و  هب  وج 

دنک نشور  ار  روک  ره  يهدید  دنک  نشلگ  ار  راخ  ره  وا  هکنآ  هاگچیه ز  وا  تعاط  زا  چیپم  رس  هلآ  يوس  ودب  وج  برقت  سپ  یلقان  هر  ز 
میوگب رگ  هاگـشیپ  ات  دربیم  ار  نابلاط  هلآ  صاخ  يهدنب  ریگتـسد و  فاوط  یلاع  سب  غرمیـس  وا  يور  فاق  هوک  نوچ  نیمز  ردنا  وا  لظ 
شوپور رـشب  رد  کـلم  سنا و  دـناهدنز  شروـن  هک ز  کـلف  نآ  ین  حور  باـتفآ  وـجم  عـطقم  بیاـغ و  ار  نآ  چـیه  وا  تمعن  تماـیق  اـت 
یتعاـط رد  یـسک  ره  هلآ  صاـخ  يهیاـس  وـت  نیزگرب  هار  تاـعاط  يهلمج  زا  یلع  اـی  باوصلاـب  مـلعا  هللا  نـک و  مـهف  باـتفآ  تستـشگ 

تسا قیال  تنیا  تاعاط  همه  زا  زیتس  ناهنپ  نمشد  نآ  یهر ز  ات  زیرگ  لقاع  يهیاس  رد  ورب  وت  دنتخیگنا  یصلخم  ار  نتـشیوخ  دنتخیرگب 
اهنآ عوقو  مدع  عوقو و  هب  يرظن  اهناتـساد  لقن  رد  يولوم  میتفگ : هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  هنوگنامه  تسا  قباس  واک  نآ  ره  رب  یبای  قبس 
رظن زا  نآ  زا  يرادقم  هک  دنکیم  لقن  ار  ییاهناتساد  یهاگ  تسا و  هدشن  تباث  الصا  هک  دروآیم  ار  ییاهناتـساد  اسب  وچ  يولوم  درادن ،
رود رظن  زا  ار  نآ  دـیابن  هک  یتیمهااب  رایـسب  بلطم  یلو  دـنکیم . حرطم  ار  یعقاو  الماک  ناتـساد  مه  یهاگ  تسا و  هدـش  لـقن  یخیراـت 

رایسب قیاقح  تایعقاو و  حرط  قیقحت و  اهراک  نیا  زا  يولوم  فده  هک  تسنیا  تشاد ،
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هک تسنیا  دریگب  رارق  تقد  دروم  تارکفت  زرط  نیا  رد  دـیاب  هک  هچنآ  تسا . هدوب  قفوم  مه  دراوـم  رثـکا  رد  تفگ  دـیاب  هک  تسا  دـیفم 
نکمم اهیزادرپناتـساد  رد  هک  ییاهيراگنالهـس  هحماسم و  تسا  ینید  قیاقح  تاـیعقاو و  رگناـیب  امیقتـسم  هک  یتیاور  يهراـبرد  دـیابن 

نینیموـملاریما تسد  ریز  ندروـخ و  تسکـش  زا  سپ  هک  یناوـلهپ  نآ  ناتـساد  لاـثم : ناوـنعب  دوـش . زیوـجت  دـشاب ، ضاـمغا  لـباق  تـسا 
دزادنایم شتسد  زا  ار  ریشمش  دزیخیمرب و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزادنایم و  ع )  ) یلع يور  رب  ناهد  بآ  هتفرگ و  رارق  مالـسلاهیلع 

يولوم هک  درکیم  ار  راک  نامه  ترـضح  نآ  دشیم ، مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  یتناها  نانچ  رگا  مییوگب : هک  تسا  لیوات  لباق  … 
تـسا مالـسا  نید  يارب  هللا  باتک  زا  سپ  انبم  نیمود  تسا و  ساسح  رایـسب  هک  یتیاور  رد  لیوات  عضو و  هنوگنیا  یلو  تسا . هدومن  نایب 

منم وت  عیفش  وش  مغیب  تفگ  تسا : هدومرف  نینچ  مجلمنبا  هب  هک  دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  هک  تیب  نآ  دننام  تسین . زیاج 
مـالک رد  ياهنیرق  يولوم  هکنیا  رگم  قد  نعط و  قح  تلآ  رب  منز  یک  قـح  تسد  لـعاف  یقح و  تلآ  منت  كوـلمم  هن  محور  يهجاوـخ 

فوطع داوج و  میرک و  هک  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یحور  لاح  نایب  هک  دهد  حیضوت  ار  شدوصقم  هک  دروایب 
هدش لقن  فلتخم  تیاور  نتم  میزادرپیم : تسا  هدروآ  مراهچ  دروم  تایبا  رد  يولوم  هک  یتیاور  ای  ناتساد  دنـس  حیـضوت  هب  لاح  تسا .

هحلاصلا لامالا  ربلا و  عاوناب  سانلا  برقت  اذا  : ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلوقب  دارملا  وه  دنکیم : لقن  هنوگنیا  یلازغ  دـماحوبا  تسا .
حلاص لامعا  يراکوکین و  عاونا  اب  مدرم  هک  یماگنه  : ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوق  زا  دوصقم  تسا  نآ  ( ) کلقعب تنا  برقتف 
ضیف نسحمالم  تسا  هدرک  لـقن  میعنوبا  زا  ار  تیاور  نیا  یقرواـپ  رد  شاـب ) کـیدزن  ادـخ  هب  دوخ  لـقع  اـب  وت  دـنیوجب  برقت  ادـخ  هب 

تادابع و ریثکت  هب  ار  دوخ  مدرم  هک  یماگنه  یلع  ای  هک : تسا  هدرک  لـقن  نینچ  داـمادریم  گرزب  ققحم  زا  ار  تیاور  نیا  هیلع  هللاهمحر 
ثیدح نیا  دنـس  رد  نسحمالم  موحرم  يریگب ) تقبـس  نانآ  زا  ات  رادب  لوغـشم  تالوقعم  كاردا  رد  ار  دوخ  وت  دنرادب  لوغـشم  تاریخ 
تیاور تیمهااب ، رایـسب  یتارابع  نمـض  رد  همان ) جارعم   ) هیجارعملا هلاسرلا  باتک  رد  انیـس  نب  هللادبع  نب  نیـسح  تسا . هدرکن  ياهشدخ 

ایبنا و نیرتزیزع  ناسنا و  نیرت  فیرـش  هک  دوب  نیا  يارب  و  : ) میروآیم اجنیا  رد  ار  انیـسنبا  تاراـبع  يهمه  اـم  تسا . هدرک  لـقن  ار  قوف 
لقع هنازخ  تقیقح و  کلف  تمکح و  زکرم  اب  تفگ : نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نالوسر  متاخ 

، یلع يا  تفگ  مهقبست  لقعلا  عاوناب  هیلا  تنا  برقت  ربلا  عاوناب  مهقلاخ  یلا  نوبرقتی  سانلا  تیار  اذا  یلع  ای  هک : مالسلاهیلع  نینموملاریما 
وا نوچ  زج  ار  باـطخ  نینچ  نیا  يریگ و  تقبـس  همه  رب  اـت  رب ، جـنر  لوقعم  كاردا  رد  وت  دـنرب  جـنر  تداـبع  رثـکت  رد  ناـمدرم  نوچ 

كردـم لـقع  تریـصب  يهدـید  اـب  نوچ  مرجـال  سوسحم ، ناـیم  رد  لوقعم  هک  دوب  ناـنچ  قلخ  ناـیم  رد  وا  هک  يدـماین  تسار  یگرزب 
هتشادرب هدرپ  رگا   ) انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  تفگ : هک  دوب  نیا  يارب  داد و  مکح  ندید  تفایرد و  ار  قیاقح  يهمه  تشگرارسا ،

میعن عاونا  هب  دشاب  هتـسارآ  تقیقح  هب  هک  یتشهب  تسین ، لوقعم  كاردا  زا  تدایز  ار  یمدآ  تلود  چیه  ددرگن ) هدوزفا  نم  نیقی  رب  دوش 
رد دنتفا و  وه - میجح  رد  مدرم  هک  تسا  ینامـسج  لاغـشا  تعباتم  لالغا  باقع و  اب  خزود  تسا و  لوقعم  كاردا  لیبسلـس  لیبجنز و  و 

ياک ار  یلع  ربمغیپ  تفگ  يولوم - مود  لوا و  تیب  نومضم  دش  هعجارم  هطوبرم  ذخام  رد  هک  ییاهنتم  زا  کی  چیه  رد  دننامب . لایخ  دنب 
ردنا مجنپ - تیب  نومضم  نینچمه  دشن . هدید  دیما  لخن  هیاس  رد  ردنا آ  دیمتعا  مه  نکم  يریش  رب  کیل  یلد  رپ  یناولهپ  یقح  ریش  یلع 

هدشن هدید  ییاج  رد  تسا  مود  تیب  نومضمب  هیبش  هک  یلقان  هر  زا  درب  دناتن  شک  یلقاع  نآ  يهیاس  رد  آ 
زا تیعبت  يهرابرد  مالـسلاهیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمابپ  زا  يروتـسد  تسا  هدـش  لقن  هک  یتاـیاور  رد  یلک  روطب  تسا و 
زا دیدش و  نتفرگ  رارق  تهج  هب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  تسا  نیا  روتـسد  نینچ  ندشن  رداص  لیلد  نیرتیهیدب  و  تسا . هدشن  تباث  یـسک 

تیعبت هب  يزاین  چیه  دوب ، یهلا  قلطم  لامک  يهبذاج  رد  دوخ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  تالامک  يهبذاج  رد  تاهج  همه 
هدـش هتفگ  هک  دـمحا  نبا  لیلخ  زا  ياهلمج  تسا . هدومرفن  یفرعم  ربمایپ  سفن  ار  ترـضح  نآ  دـیجم  نآرق  رگم  تشادـن . سک  چـیه  زا 

هیلا و لکلا  راقتفا  تسا  فورعم  نینچ  تسا ، هدوب  زین  میکح  ضورع  ملع  عارتخا  برع و  تایبدا  رد  وا  يالاب  یلیخ  تراهم  زا  ریغ  تسا :
ماما وا  هک  دـنکیم  تابثا  همه ، زا  وا  يزاینیب  و  مالـسلاهیلع ) یلع   ) وا هب  همه  جایتحا   ) لکلا یف  لکلا  ماـما  هنا  تبثی  لـکلا  نع  هئانغتـسا 
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هک یـسک  اریز  تسین ، راگزاس  زین  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يهرابرد  يولوم  دوخ  يهدـیقع  اب  قوف  بلطم  یتح  تسا ) لـک  رد  لـک 
، يهنابز هک  وخ  دحا  يوزارت  دیـسرپ  دیاب  ياهدوب  وزارت  ره  يهنابز  لب  ياهدوب  وخ  دحا  يوزارت  وت  دـیوگیم : مالـسلاهیلع  یلع  يهرابرد 

يهنیدم رم  یباب  وت  نوچ  دیوگیم : و  دنک ؟ هضرع  وزارت  نیمادک  هب  ار  دوخ  تسوزارت ، ره 
دبا ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  بابل  ردـنا  روشق  وت  زا  دنـسر  ات  باب  ياـیوج  رب  باـب  يا  شاـب  زاـب  ار  ملح  باـتفآ  یعاعـش  نوچ  ار  ملع 

یسک هچ  هباحص  ریغ  هباحص و  نایم  رد  مینک !؟ عاجرا  یسک  هچ  هب  دوب ) ربمایپ  رهش ، نآ  هک   ) ار ملع  رهـش  رد  ایآ  دحا  اوفک  هلام  هاگراب 
زج یـصخش  هب  ار  يدـنوادخ  هاگراب  ناوتیم  ایآ  دـنک ؟ هعجارم  وا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  تسیاـبیم  دوب و  ملع  رهـش  رد  زا  رتـالاب  هک  دوب 

نانخـس رد  لیوات  کی  طقف  دومن  عاجرا  دوب ؟ ادـخ  هاـگراب  رد  نارـضاح  نیرت  برقم  نیرتگرزب و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
حالطـصاب و  ونـشب ) هراج  يا  یلو  ماهدرک  دـصق  ارت   ) هراج ای  یعمـسا  ینغا و  كایا  باـب  زا  يولوم  نخـس  مییوگب : هک  دراد  هار  يولوم 

ياهناسنا يولوم  تقیقح  رد  تسا . سورع  ندـنامهف  مدـصق  میوگیم و  وت  هب  مرتخد  اـی  دونـشب . راوید  اـت  مییوگیم  رد  هب  اـم  يهعماـج 
. تسا حیحـص  يانعم  کی  هتبلا  نیا  و  تسا . هدرک  دصق  دـنریگب ، ارف  نایبرم  نایامنهار و  زا  ار  لامک  دـشر و  لماوع  دـیاب  هک  ار  یلومعم 

نیا ياراد  هک  یلقع  نآ  تسیچ  ینعی  تـسا  لـقع  تخانـش  دریگب ، رارق  هجوـت  دروـم  دـیاب  ثـحبم  نـیا  رد  هـک  تیمهااـب  رایـسب  یبـلطم 
ناوتیمن يدیلقت  لقن و  چیه  دزادرپب ، تیلاعف  هب  دسرب و  تیلعف  هب  یسک  رد  لقع  رگا  - 1 تسا : تاصتخم 

، دزاسیم میالم  ار  اهیتخـس  دـنکیم و  ناسآ  ار  یلکـشم  ره  ینعی  دـنکیم . نشلگ  ار  اـهراخ  لـقع  - 2 دـــیامن . فرحنم  هار  زا  ار  وا  د 
هک یناسنا  نآ  - 4 دشخبیم . نشور  يهدـید  ار  روک  و  دربیم ، نیب  زا  ار  ییانیبان  درد  - 3 دیامنیم . ابیز  ار  اهتشز  اروگ و  ار  اهيراوگان 

تمعن زا  هک  یناسنا  - 5 دربیم . الاب  یبوبر  هاگشیپ  ات  ار  ناگدنیوج  هک  تسادخ  صاخ  يهدنب  مدرم و  ریگتسد  دشاب ، رادروخرب  لقع  زا 
لیلخ میهاربا  دـننام  ءایبنا  زا  کی  ره  هک  هنوگنامه  دـنارتسگیم . نانیـشننیمز  نیمز و  رب  لاـمک  فطل و  يهیاـس  تسا ، رادروخرب  لـقع 
لقاع - 6 دوب . هدرتسگ  ناینیمز  نیمز و  رب  ار  یناسنا  لامک  فطل و  يهیاس  ییاهنت  هب  مالـسلامهیلع  دـمحم  یـسیع و  یـسوم و  نمحرلا و 

، دزاسیم نشور  ار  رگید  تارک  نیمز و  ياضف  هک  تسا  یعیبط  باتفآ  زا  ریغ  دیـشروخ  نیا  دشابیم . نایمدآ  حاورا  ناشخرد  دیـشروخ 
. دناشوپب ار  تایعقاو  دناوتیم  هک  تسا  یباجح  دوخ  دنتسین  رادروخرب  لقع  یناحور  دیـشروخ  زا  هک  یناسک  يارب  ییانـشور  نیمه  یلو 

همهنآ لیلد  هچ  هب  سپ  تسا ، تازایتما  همهنیا  ياراد  لـقع  رگا  تفرگ . رارق  یـسررب  دروم  ثحبم  نیا  زاـغآ  رد  يدـعب  تاـیبا  نومـضم 
لقع دربراک  زرط  زا  داقتنا  هک  تسنیا  رصتخم  روط  هب  لاوس  نیا  خساپ  تسا ؟ هتفرگ  رارق  داقتنا  دروم 

اقیقد يرتمولیک  دص  زا  ار  اهنآ  ياهگنر  لاکـشا و  ماسجا و  ارچ  هک  دـهدب  رارق  داقتنا  دروم  ار  دوخ  مشچ  یـسک  رگا  لقع  دوخ  هن  تسا 
یـصخش نینچ  رگا  تسا . هتخانـشن  ار  نآ  دربراک  مشچ و  هکلب  هدادن ، رارق  داقتنا  دروم  ار  دوخ  مشچ  تقیقح  رد  صخـش  نیا  دـنیبیمن !

تیمک و رظنزا  مه  مشچ  دـید  تردـق  هک  تسا  هدـیمهفن  نونکات  هک  تسا  هداد  رارق  داقتنا  دروم  ار  دوخ  تقیقح  رد  دـنک  تقد  تسرد 
زیچ همه  رد  دنک و  كرد  ار  زیچ  همه  دیاب  هک   ) لقع زا  عقوت  ندوب  قطنم  فالخ  هب  رظن  اب  هکلب  تسا  نیعم  دودحم و  تیفیک  رظن  زا  مه 

دننام گرزب  ییاهتیـصخش  ناـمگ  ـالاو  تسا !! شوگ  زا  ندـید  مشچ و  زا  ندینـش  عقوت  دـننام  تفگ  دـیامن ) یقلت  قلطم  مکاـح  ار  دوخ 
دوهش دننیبیم و  ار  نآ  دیفم  يرورض و  تیلاعف  اهتفایرد  یگدنز و  رـساترس  رد  هک  دنـشاب  یقیقح  فلاخم  امهریغ  يرتسبـش و  يولوم و 

هدزناـش اـب  تسا  يواـسم  تشه  هوـالعب  تشه  لوـمرف  نوـچ  دـنیوگب : تـفرعم  مـلع و  رد  هدـیزرو  نادرم  نآ  دوریمن  ناـمگ  دـننکیم .
دصتفه و اب  تسا  يواسم  تشه  هوالعب  تفه  هک  دشاب  هتـشادن  دوجو  یعنام  الثم  دوش و  درط  دیاب  تسا و  طلغ  تسا ، لقع  زا  یلوصحم 

هابتـشا تیمهااب  رایـسب  يهوق  نیا  درط  داقتنا و  اب  ار  یئزج  يرظن  لقع  دربراک  زرط  زا  داقتنا  دـیاب  اـم  نیارباـنب ، دـشاب ! هدوب  مین  هدزاود و 
نکن

هدرک نایب  نآ  عاونا  لقع و  يهرابرد  ار  ریز  بلطم  يونثم  رد  يولوم  دییامرفب ، تقد  لاح  مینک . ادـج  رگیدـکی  زا  ار  رود  نآ  دـیاب  می و 
هچ ات  تایبا - ناـیب  زا  ياهنومن  ناونع  هب  تیب ، رد 24  تسا  لقع  نیا  صتخم  قلطم  تفرعم  تسا و  یتسه  يانبریز  لـک  لـقع  - 1 تسا :
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تسا ناهنپ  لقع  رسپ  يا  دیاب  صاوغ  ار  رحب  رـشب  لقع  دوب  نایاپیب  لقع  لقع  يایرد  نیا  تسانهپ  اب  هچ  ات  لقع  يادوس  رد  تساهملاع 
ملاع لک  لسر  اهتروص  تسا و  هاش  لک  لـقع  لـک  لـقع  زا  تسترکف  کـی  ناـهج  نیایمن  يو  زا  اـی  جوم  اـم  تروص  یملاـع  رهاـظ  و 

لک لقع  اب  طابترا  کی - دراد : دوجو  ریز  ثحابم  تایبا  زا  هتـسد  نیا  رد  تسا  لق  لها  کنآ  ره  ياباب  تسوا  تسا  لـک  لـقع  تروص 
ماقم هب  لوصو  هس - دروآیمرد . نامرف  تحت  ار  تادوجوم  لک  لقع  خـماش  ماقم  هب  لوصو  ود  تسا . یتسه  ناهج  هب  ینیبشوخ  ثعاـب 

-4 لقع . عونت  ددـعت و  ای  بتارم  - 3 تسا . یلومعم  یئزج  لقع  زا  ریغ  لک  لـقع  - 2 دهدیم . رییغت  ار  یمدآ  ياهنخـس  لک  لقع  خماش 
یتسین و يهنیمز  - 6 دیـسر . دـهاوخ  لامک  هب  دـهد  رارق  لک  لقع  ریثات  تحت  ار  دوخ  یئزج  لقع  رگا  - 5 تسادخ . قولخم  نیلوا  لقع 

-8 تسا . تیلاعف  تکرحنآ و  يهفیظو  لاح  نیا  اب  تسا  ناوتان  تایعقاو  هب  لوصو  زا  یئزج  لقع  هچ  رگا  - 7 لقع . ندمآ  دوجوب 
. سب تسا و  ناوخ  طخ  یبرجت  یئزج  لـقع  - 9 دـتفایم . اطخ  هب  نتفرگ  رارق  ریثات  تحت  لیاسو و  ندوب  دودـحم  تهج  هب  یئزج  لـقع 
باوخ و - 12 تسا . نآ  جاوما  زا  یجوم  هدام و  لوصحم  یئزج  لـقع  - 11 تسا . یتسه  لاکـشا  شوهدم  اهتروص  سفق  رد  لقع  - 10

هدـیزرو دروآیم و  تیلعف  هب  ار  وا  لـقع  كدوـک  ياـهيزاب  - 13 تسا . يرادـیب  لاح  رد  وا  يهشیدـنا  لقع و  قباـطم  سک  ره  ياـیور 
یعیبطدوخ و تیوقت  ییوجدوس و  یئزج  لـقع  راـک  - 15 دـتفایم . راک  زا  هتفر  هتفر  مینکن ، راداو  تیلاـعف  هب  ار  لـقع  رگا  - 14 دنکیم .
. دـسرب شدایرف  هب  یهلا  ربهر  هک  نیا  رگم  دـنکیم ، روک  ار  لقع  مشچ  صرح  سوه و  اوه و  - 16 تساقب . رد  عزانت  نادیم  رد  يزوریپ 
رد وناز  هب  اهتـسیدیورف  اهتـسیروکیپا و  هدوب و  هتفای  بیذهت  ياهناسنا  اب  ییاهن  يزوریپ  سوه ، اوه و  لقع و  ریذـپانیتشآ  راکیپ  رد  - 17

، تسا هدـش  عابـشا  نامیا  اب  هک  یمدآ  لقع  - 19 دـتفایم . راک  زا  یلکب  لقع  سفن  ود  يزاـسمد  داـحتا و  لـباقم  رد  - 18 دمآ . دنهاوخ 
یئزج لقع  - 21 ددرگیم . رت  فیعض  لقع  دنک ، ادیپ  تیوقت  یعیبطدوخ  هک  هزادنا  ره  - 20 دنک . راهم  ار  سوه  اوه و  زیارغ و  دناوتیم 

زرآ هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یئزج  لقع  ياهاطخ  یناوارف  - 22 تسا . شورف  لباق  یئزج  لقع  اریز  دینکن  هضرع  يرگادوس  رازاب  هب  ار 
مهو و نامگ و  رد  دـنکیم  تکرح  دوخ  هب  صوصخم  ورملق  قوفام  رد  یئزج  لـقع  هک  ماـگنه  نآ  رد  - 23 دزاسیم . راداو  نونج  يو 

تـسد هب  تافارخ  ماهوا و  زا  لقعت  کـیکفت  يارب  یکحم  - 24 تسین . يرگید  زیچ  ارچ  نوچ و  ندوزفا  زج  شراـک  راـتفرگ و  ساوـسو 
تعیبط طباور  نیناوق و  اب  یئزج  لـقع  - 26 تسا . توهبم  قح  هاگـسشیپ  تعیبط و  ياروام  قشع و  ورملق  رد  یئزج  لـقع  - 25 دیروایب .

-29 دییامن . یهلا  قشع  ینابرق  ار  لقع  - 28 تسا . دلقم  یلوا  قیرط  هب  عورف  رد  تسا  دـلقم  لوصا  رد  هک  لقع  - 27 سب . دراد  راکورس 
نآ رد  دـناوتیم  هک  تسا  یمکاح  یلقع  ره  يارب  - 31 دوشیم . هتـسب  اضق  ندمآ  دورف  عقوم  رد  لقع  مشچ  - 30 تسا . یهلا  ربمایپ  لقع 

. رگیدکی زا  اهنآ  شریذـپ  لوقع و  نواعت  - 34 دراد ؟ انعم  هچ  لوقع  فـالتخا  - 33 یباستکا . لقع  يدادادـخ و  لقع  - 32 دنک . فرصت 
مدق حور  هکنآ  زا  سپ  - 36 ددرگیم ؟ سناش  تخب و  شیازفا  بجوم  لقع  سکعلاب ، و  لقع ، شیازفا  بجوم  سناش  تخب و  اـیآ  - 35

ره هک  تسوا  تسادخ ، فرصت  رد  یمدآ  بلق  لقع و  - 37 دتفایم . حور  ياپ  هب  ياهیاس  دننام  یلومعم  لقع  تشاذـگ ، لامک  ورملق  هب 
لد اب  لقع  یگنهامه  زا  هک  تسا  یتینارون  عباـت  نآ  زا  يرادربهرهب  تسا و  یهلا  تقیقح  کـی  لـقع  - 38 دـشخبیم . لماکت  ار  ورین  ود 

اگهولج هک 
اب سکعلاب ، و  دنکیم ، رتهدیزرو  ار  لقع  رمع  نایلاس  تشذگ  - 40 تسا ! هیزجت  لباق  لقع  ایآ  - 39 تسا . هدمآ  تسد  هب  تسا  یهلا  ه 
يا - 43 دیشابن . یئزج  لقع  رورغم  - 42 تسا . یئزج  لقع  يهلیسوب  هراومه  یلومعم  مهافت  - 41 دیارگیم . یناوتانب  يریپ  نارود  عورش 

لوقع دید  دیهاوخ  دییایب  دوخ  هب  رگا  عقومنآ  رد  دیراذگب ، ماگ  تریح  يالاو  ماقم  هب  - 44 نکم . تفلاخم  هفیظو  ساسحا  اب  اونیب ، لقع 
رگید بیترت  کـی  - 46 رگیدـکی . رد  هس  نآ  لباقتم  ریثات  حور و  ریـسا  لـقع  لـقع و  ریـسا  سح  - 45 دنربیم . کشر  امـش  هب  هدـیزرو 
فطل - 49 دربیم . کشر  حور  هب  لقع  - 48 حور . لقع و  سح و  لباقتم  ریثات  يهرابرد  حیـضوت  - 47 حور . لقع و  تایح و  يهراـبرد 

نادـنزرف حور  رد  هک  ار  ییاـههقراب  هـک  لـقع  نآ  تساـجک  - 50 دریگیم . لـقاع  زا  ار  لـقع  وا  رهق  دــشخبیم و  لـقع  داـمج  هـب  یهلا 
تاعافترا - 53 مومع . روطب  لقاع  صخش  لقع و  يورین  زا  دیجمت  - 52 لقع ؟ وک  اما  تسوج  تلادع  لقع  يرآ  - 51 دنیبب ؟ ددرگیم ،
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هکلب دیهدن ، قلطم  شزرا  ییادتبا  ياهتفایرد  كرد و  هب  یگدنز  بیشن  زارف و  رد  - 54 دینکن . هابتشا  یسدنه )  ) یناکم يدنلب  اب  ار  لقع 
لقع هک  دیشاب  هجوتم  تسا ، دایز  هدننک  کیرحت  ياهادص  - 55 دیوگیم ؟ هچ  دینیبب  دیهد و  ارف  لقع  هب  شوگ 

-57 داد . دـهاوخن  ناشن  ار  دوخ  یلـصا  هفایق  قیاقح  دـتفین ، تیلاعف  هب  ناسنا  رد  لقعت  يورین  ات  - 56 دیزاسن . برطـضم  اهادص  نیا  اب  ار 
رگا - 58 تسام . هناراکهبت  تاکرح  رظان  هداتفا  راک  زا  ياهشوگ  رد  لقع  میهدیم و  بیرف  ار  دوخ  یگتخاس  ناـهرب  تجح و  اـب  یهاـگ 

تـسدب يارب  یگزویرد  زا  - 60 دـنتقیقح . کی  زا  تروص  ود  یتوکلم  يهتـشرف  لـقع و  - 59 تسادـخ . زارمه  تسا ، لقع  اقیقح  لـقع 
تسد رد  ار  حالـس  هک  یتقو  - 62 لقع . هن  تسا  هدوب  یحو  اهشناد  یماـمت  یلـصا  يهشیر  - 61 دـینکن . عانتما  نالقاع  زا  لقع  ندروآ 

زا یکی  ناوـتیم  ار  نآ  تیلاـعف  لـقع و  اـیآ  - 63 دـیدنبب . ار  شیاهتـسد  ای  دـیریگب  شتـسد  زا  ار  حالـس  ای  اروف  دـیدید  لقعیب  ناـسنا 
ار لقع  - 65 ددرگیم . رادروخرب  نارگید  لقع  زا  لـقاع  همین  ناـسنا  تسا . شدوخ  اـعقاو  لـقاع  ناـسنا  - 64 درک ؟ بوسحم  اـهییابیز 
ناسنا و تیدوجوم  اب  لقع  يهطبار  - 66 دیدرگن . التبم  ینامیشپ  درد  هب  مه  دیوش و  دنمهرهب  یناور  ياهورین  ریاس  زا  مه  ات  دیشاب  هتشاد 
یهاوخریخ و دـناوتیم  لقع  - 68 دراذـگیم . تیدـبا  هب  ماگ  دـسریم و  دوخ  ییاهن  دـشر  هب  لقع  - 67 یتسه . ناهج  اـب  ادـخ  يهطبار 

مجنپ دروم  تسا ؟ یتسین  يوجتسج  رد  ناسنا  هک  دنکیم  مکح  لقع  ایآ  - 69 دهدب . صیخشت  رگیدکی  زا  ار  یهاوخدب 
وا ترضح  نآ  باوج  و  زادنارد ، ار  دوخ  کشوک  نیا  رس  زا  ادخ  یظفاح  رب  يراد  دامتعا  رگا  هک  ار  مالـسلاهیلع  یلع  يدوهج  نتفگ  - 

تفگ دنمشوه  يا  یفقاو  ار  قح  ظفح  دنلب  سب  یماب  يرصق و  رس  رب  دوبن  هگآ  ادخ  میظعت  واک ز  دونع  کی  يزور  تفگ  ار  یضترم  ار 
نیقی ات  ماـمت  قح  ظـفح  هب  نک  يداـمتعا  ماـب  نیه ز  نکفا  ردـنا  ار  دوخ  تفگ  ینم  یلفط و  ار ز  اـم  یتسه  ینغ  تسا و  ظـیفح  وا  يرآ 

ار هدـنب  رم  دـسر  یک  ورگ  تئرج  زا  تناج  ددرگن  ات  ورب  نک  شماخ  تفگ  شریما  سپ  وت  ناهرب  اب  بوخ  داقتعا  وت و  ناـقیا  ارم  ددرگ 
واک دـسریم  ار  ادـخ  نآ  لوگ  جـیگ  يا  دـنک  قح  ناحتما  لوضف  زک  دـشاب  هرهز  یک  ار  هدـنب  التبا  درآ ز  شیپ  شیامزآ  ادـخ  اـب  واـک 

ناحتما ارت  هک  ار  قح  تفگ  مدآ  چیه  رارـس  رد  هدـیقع  زا  میراد  هچرگ  راکـشآ  دـیامن  ار  ام  امب  ات  ناگدـنب  اب  یمد  ره  درآ  شتپ  ناحتما 
زا ترذع  تسه  رس  هریخ  دمآ  هک  سب  زا  وت  لقع  ار !؟ هک  نیا  لاجم  دشاب  ار  هک  ها  اهش  تملح  تیاغ  منیبب  ات  اطخ  مرج و  نیا  رد  مدرک 
هب دونع  دوهج  کـی  هک  تسا  نینچ  ناتـساد  نیا  لـصاح  ناـحتما ! ار  وا  ندرک  یناد  هچ  وت  نامـسآ  فقـس  تشارفا  وا  هکنآ  رتب  وت  هاـنگ 

هب امش  رگم  تفگ : دندوب ، یماب  تشپ  رد  مه  اب  هک  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
زور نآ  ات  نامدوجو  زاغآ  زا  ار  ام  هک  ینغ  ظیفح و  تسیدنوادخ  وا  يرآ ، دومرف  خساپ  ترـضح  نآ  دـیتسین ؟ دـقتعم  ادـخ  ندوب  ظفاح 

زادـنیب ماب  تشپ  زا  ار  دوخ  نک و  دامتعا  ادـخ  هب  تسا ، نینچ  هک  لاح  تفگ : دوهج  نآ  دـیامرفیم . ظفح  تساـم  رمع  زور  نیرخآ  هک 
ماقتنا هب  تناج  هک  نآ  زا  شیپ  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما  دوش ! تباث  نم  رب  ادخ  ندوب  ظفاح  هب  وت  ناهرب  اب  دامتعا  نیقی و  ات  نیمز 

؟ التبا درآ ز  شیپ  شیامزآ  ادـخ  اب  واک  ار  هدـنب  رم  دـسر  یک  درخبان ، يا  ورب  ریگب و  ار  تهار  شاب و  شوماخ  دوش ، راتفرگ  تئرج  نیا 
ياهدع دیاش  هک  لکـشم  نیا  دـیامن . لصف  لح و  ناوتیم  ار  یمهم  لکـشم  داد ، قمحا  درم  نآ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یخـساپ 
رارقرب طاـبترا  ادـخ  اـب  مدرم  زا  یـضعب  هک  نیا  حیـضوت  تسا . هدـمآ  ناتـساد  نیا  رد  هک  تـسا  نـیمه  دـنیالتبم ، نآ  هـب  مدرم  زا  ناوارف 

نیا اب  دنوشیم ، رطخ  دراو  ای  دنروآیم ، ياج  هب  یعامتجا  تامدخ  دننکیم و  تعاطا  ار  وا  الثم  دـنکیم ! هچ  ادـخ  دـننیبب  هک  دـننکیم 
رد هک  هنوگنامه  تقیقح  رد  مادـقا  تین و  نیا  درادیم ؟ رود  رطخ  زا  ار  ناـنآ  اـی  دـنکیم و  هجوت  ناـنآ  هب  دـنوادخ  اـیآ  دـننیبب  هک  تین 

سک ك نآ  هچ  رگا  لوقعمان  تسیراک  نیا  ادخ !! ندرک  ناحتما  هیبش  تسا  يرما  مینیبیم : ریسفت  دروم  تایبا 
ماجنا ار  یلعف  هچ  وا  راک  ربارب  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـشاب  تین  نیا  اب  هکلب  دـشابن ، ناحتما  شدوصقم  دـهدیم  ماجنا  ار  يراـک  نینچ  ه 
ماجنا وا  راک  ربارب  رد  دـنوادخ  هک  يراک  هب  ملع  ندروآ  تسدـب  هاوخ  ناـحتما و  دـصق  هاوخ   ) یمادـقا دـصق و  نینچ  يهمزـال  دـهدیم .
داجیا يارب  هن  دروایب  دوجو  هب  ار  یلعف  هدارا و  دنوادخ  ینعی  دوخ ، لعف  هدارا و  هب  تسا  يدنوادخ  لعف  هدارا و  نتخاس  عبات  داد ) دهاوخ 

زا ریغ  نتساوخ  نیا  و  دروایب ! دوجوب  ار  وا  لعف  هدارا و  هک  تسا  هتساوخ  ناسنا  کی  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  یتسه  مظن  يارجا  تایعقاو و 
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یلاعت يراب  هاگراب  زا  ار  دوخ  زاـین  ندـش  هدروآرب  شیاـین  اـعد و  عقوم  رد  ناـسنا  اریز  تسا ، ادـخ  زا  بولطم  نتـساوخ  شیاـین و  اـعد و 
تقیقح رد  دـهدیم ، ناشن  ادـخ  رب  دوخ  زا  تیمکاح  تلاح  هکنیا  يهفاضاب  ناـسنا  قوف  ضرف  ود  رد  هک  یتروص  رد  دـیامنیم  تلئـسم 

ریزو رکم  يراصن  ناقذاح  ندرک  مهف  مشش - دروم  دزاس !! راکشآ  وا  يارب  ار  دوخ  تافص  زا  یتفـص  ای  ییاناوت  زا  يدعب  ادخ  دهاوخیم 
وچ وا  وا  ریز  رد  يدـب  دـص  دراد  هکنآ  وکن ز  تفگ  نآ  رورغم ز  وشم  ناه  هتخیر  يرهز  دـنق  بالج  رد  هتخیمآ  وا  تفگیم  اـههتکن  ار 

دون ناسنا  ياهراپ ز  ناسنا  تفگ  ناج  تسین  ار  نآ  هدرم  دیوگ  هچ  ره  ناد  تشز  شتفگ  تشز  دشاب 
رب تسشن  رب  واک  نآ  ره  هزبس  نانچ  رب  نالفیا  تسا  هزبس  وچمه  لبازم  رب  نالهاج  لقن  دومرف : یلع  نآ  دوب ز  نان  هک  نیقی  نان  زا  ياهراپ 

عضو يهرابرد  هدومن و  اهیزاب  سولاس  اهيزاسرهاظ و  زا  دیدش  ییاهشهوکن  دوخ  راثآ  رسارس  رد  يولوم  تسا  هتسشنب  یکشیب  تساجن 
هب رهز  اـب  ار  دـنق  بـالگ و  نتخیمآ  دروم  نیا  رد  تسا . هدومن  ناـیب  ار  ياهدـنزرا  رایـسب  بلاـطم  نآ ، جـیاتن  نادرخباـن و  هنوگنیا  یناور 
رد هک  وکین  نخس  کی  ندرک  رواب  زا  درادیم و  رذحرب  ابیرف  رهاوظ  نآ  هب  ندروخ  بیرف  زا  تسا و  هدومن  حرطم  راکم  ناقفانم  يهلیـسو 

ناسنا زا  نخـس  رگا  تسا ، ناسنا  دوخ  زا  ياهراپ  ناسنا  نخـس  هک  تهج  نادب  و  دیامنیم . يریگولج  تسا  هتفهن  ناوارف  ياهیدب  نآ  ریز 
ابیز و رهاظ  اب   ) نادان نامدرم  لـثم  دومرف : مالـسلاهیلع  نینیموملاریما  تشاد . دـیابن  نآ  زا  ییاـبیز  یکین و  دـیما  اـمتح  دوش  رداـص  تشز 

تـسین ثیدح  باتک  يونثم  باتک  هتبلا  تسا . دیلپ  فیثک و  ياهشیر  هب  هتـسویپ  هک  تسا  هلبزم  يور  رب  توارطاب  يزبس  دـننام  هتـسارآ )
هک ینعی  دوشیم  هتفگ  لسرم )  ) هیآ رد  ملع  حالطـصا  رد  تسا  هدـمآ  يونثم  رد  هک  یتاـیاور  يهمه  و  دـنک ، لـقن  ار  تاـیاور  دنـس  هک 

تبسن مالسلامهیلع  همئا  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  تسا و  هدشن  رکذ  نایوار 
ینیلک و بوقعی  نب  دـمحم  میهاربا و  نب  یلع  قودـص ، زا  یتـیاور  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  هبوسنم  تیاور  نیا  ریظن  تسا  هدـش  هداد 
( دشاب هدش  هدییور  هلبزم  رد   ) توارطاب يزبس  دننام  هک  ینز  اب  جاودزا  زا  دیزیهرپب  هک  تسا  هدش  لقن  نومضم  نیا  هب  یـضردیس  دیفم و 

اهازغ دوب و  هتفر  وزغب  راـب  داـتفه  هک  یلاـعت  هللاهمحر  یـضایع  تیاـکح  متفه - دروم  دوب  زوریپ  ربکا  داـهج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
هجنر ار  وا  سفن  دینـش ، نایراغ  لبط  زاوآ  دـیزگ ، تولخ  تفاتـش و  ربکا  داهج  هب  رغـصا  داـهج  زا  نوچ  و  وندـش . دیهـش  دـیما  هب  هدرک 
راوخ یتسیچ  وت  يرمیم ، قفانم  مه  یتسیز  قفانم  کسفن  يا  متفگ  دومنیم . مهتم  توعد  نیا  رد  ار  سفن  وا  ندرک و  ازغ  تهج  یتشاد 

ندب ز نیا  تسا  هدنز  وچ  مران  نورب  رـس  نم  چیه  تولخ  هک ز  مدرک  رذن  ياهدوهیب  نینچ  نیا  ملاع  ود  رد  ياهدوب  ییارم  يور و  دوخ  و 
نیا شتین  دـشابن  قـح  يور  يارب  زج  شتوـلخ  ردـنا  شمارآ  شبنج و  دـنک  نز  درم و  يور  يارب  زن  دـنک  نت  هچنآ  ره  توـلخ  رد  هکنآ 
دنک نوچ  نت  زا  درپ  شوه  لـقع و  ار  واـک  تسین  سکنآ  راـک  تسا  ردـیح  تسمتـسر و  راـک  ود  ره  تسا  رغـصا  نآ  تسا  ربکا  داـهج 

دوخ نورد  زا  دنتفریم  داهج  هب  هک  یمدرم  نابسا  ياپ  لبط و  يادص  ندینش  اب  یضایع  شورخ  یشوم 
بحاص دنیبب  هک  دوریم  ورف  هشیدنا  رد  یتخل  یضایع  وش . داهج  نادیم  یهار  ناناملـسم  اب  زیخرب و  ياهتـسشن  هچ  هک  دونـشیم  ییادص 

!! دـیامرفیم داـهج  هب  رما  هراـما  سفن  اتفگـش ! هراـما ) سفن   ) تسا سفن  زا  ادـص  نیا  هک  دـنکیم  كرد  تسیچ ؟ اـی  تسیک ؟ ادـص  نیا 
نم رگا  ادخ !؟ هار  رد  داهج  وت و  هدوهیب ، تنوکـس  تتکرح و  يا  ودوخ ، يا  راوخ ، يا  راکایر ، يا  قفانم ، يا  دـیوگیم : سفن  هب  باطخ 

نیمه داهج  نیرتگرزب  هک  مروآرد  ياـپ  زا  ارت  مزیخرب و  هدـهاجم  هب  وت  اـب  دـیاب  تسخن  منازوسب ، منتـشیوخ  هب  لد  اـعقاو  مشاـب و  هاـگآ 
یتح هک  تسا  رارک  ردـیح  راک  داهج  نیا  وت . هن  تسا ، لد  لها  لقع و  بحاـص  لـگ و  بآ و  زا  هتـسراو  نادرم  راـک  داـهج ، نیا  تسا .

يهصق متـشه - دروم  تسـشنن . ياپ  زا  وت  ياههسوسوب  زگره  درک و  تکرح  لامک  يهبذاج  رد  تشگن و  نوبز  وت  تسد  رد  هظحل  کی 
یـضترم شیپ  هب  دمآ  ینز  کی  تسج  هراچ  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  زا  دوب و  نداتفا  رطخ  دـیژغ و  نادوان  رـس  رب  نآ  لفط  هک  نز  نآ 

رگ ام  وچ  مبایرد  هک  ات  لقاع  تسین  تسپ  هب  وا  دـتفا  هک  مسرت  ملهرو  تسدـب  دـیآیمن  مناوخیم  شرگ  ارم  یلفط  نادواـن  رب  دـش  تفگ 
یمه وا  وا  هب  ناتسپ  ریش و  مدومن  سپ  تسدب  مه  نیا  دونشن  دنادب  رو  تسد  هب  دنادیمن  ار  تراشا  مه  نم آ  يوس  رطخ  زک  میوگب 

زا درد  هب  هک  ملد  دزرلیم  هک  نک  نامرد  دوز  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  ریگتـسد  ناهم  يا  دییامـش  قح  يارب  زا  ور  مشچ و  نم  زا  دـنادرگ 
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ره بذاج  نادوان  نآ  کبـس ز  دـیآ  سنج  يوس  مـالغ  نآ  ار  دوخ  سنج  دـنیبب  اـت  ماـب  هب  مه  روآرب  ار  یلفط  تفگ  ملـسگب  لد  يهویم 
ندوب خنـس  مه  ( ) مامـضنالا هلع  هیخنـسلا   ) ریگارف نوناق  نایب  دـیفم  رایـسب  هاـتوک و  ناتـساد  نیا  زا  يولوم  روظنم  ناد  سنجمه  ار  سنج 
ناوید يونثم و  رد  ددعتم  ياهلاثم  نوگانوگ و  لاکـشا  رد  اهراب  ار  نوناق  نیا  يولوم  دـشابیم . تسا ). یگتـسویپ  طابترا و  يرارقرب  تلع 
ترابع هک  دـنکیم  هراـشا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهراـبرد  تیمهااـب  رایـسب  هتکن  هب  تاـیبا  نیا  رد  يولوم  تسا . هدرک  حرطم  سمش 

ناهج نآ  ناهج و  نیا  ریگتـسد  دـیوگیم : وا  دـناهدرک  نامگ  یـضعب  هکنانچ  يورخا  روما  رد  تفالخ  تیالو و  راـصحنا  مدـع  زا  تسا 
امنهار و یبرم و  نانچمه  تسیدـبا  تداعـس  هب  لین  يارب  مدرم  ردـقیلاع  ياـمنهار  یبرم و  هک  هنوگناـمه  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ینعی 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  مهن - دروم  تسا . تیدبا  هب  ور  هاگرذـگ  رد  نانآ  لوقعم  تایح  يهدـننکمیظنت  ایند و  نیا  رد  اهناسنا  رادـمامز 
گب تروص  رگ ز  فلا - دنکرب  ياج  زا  ار  ربیخ  رد  هوق  نیمه  اب  تسا و  ینابر  يهوق  ياراد 

نآ زا  دعب  یتخومآ  تسکش  ار  لک  تروص  یتخوس  یتسکش  نوچ  دوخ  تروص  ناتـسلگ  رد  ناتـسلگ  تسا و  تنج  ناتـسود  يا  میرذ 
دنک ج- ردیح  یلع  ربیخ  رد  نآ  کنانچ  يدنکرب  يادخ  یتسه  يهدرپ  غیرد  ینکرب ب - ربیخ  باب  ردیح  وچمه  ینکشب  ار  یتروص  ره 
اج هس  رد  يولوم  نیزگرب  ار  نارگید  قیرط  نیه  نیهم  قوراف  قیدص و  نوچ  هن  رو  نکب  ربیخ  رد  نیا  راو  یلع  وت  نزب  هنادرم  رادرب  ربت  اب 

نیب زا  دیاب  هچنآ  زا  ندرک  رظن  فرـص  ندـنک و  هک  تسا  تلع  نیا  هب  تسا  هدروآ  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ندـنک  ربیخ  ناتـساد  هک 
ییاناوت نآ  رگا  دیوگیم  هدومن و  حرطم  ار  تروص  زا  ندرک  رظن  فرص  ندنک و  لوا  ياج  رد  تسین . ریذپناکما  یعیبط  ياوق  اب  دورب ،

اهتروص يهمه  هک  تسا  نیا  دننام  و  ینازوسب ، ار  نآ  يزذگب و  تست  يدام  دعب  هک  ار  دوخ  رهاظ  تروص و  زا  هک  ینک  ادیپ  ار  تمه  و 
نینموملاریما دننام  يراک  نینچ  ماجنا  اب  اذل  تسا ، ینابر  يهوق  اب  طقف  تروص  نتـسکش  ندـنک و  هک  تهج  نادـب  يدروآ و  تسد  هب  ار 

هچناـنچنآ تاـیعقاو  تفاـیرد  يارب  یتسه  يور  زا  هدرپ  نتـشادرب  دـیوگیم : مود  ياـج  رد  دوخ ) دـح  رد  ، ) ینکرب ار  ربیخ  رد  یناوتیم 
بم تسد  اب  ربیخ  رد  ندنک  هک  هنوگنامه  دهاوخیم  ینابر  يورین  کی  اهدومن  رهاوظ و  ياورام  هب  ذوفن  ینعی  دنتسه ،

رد تخس  هک  یلاسنهک  نارود  رد  دیلپ  ياهتداع  ندنک  يارب  دیوگیم : موس  ياج  رد  دوب . ینابر  يهوق  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  كرا 
يهوق اب  ربیخ  رد  ندنک  ناتـساد  تفرگ . ینابر  يورین  ادخ  زا  ربیخ  رد  ندنک  رد  نینموملاریما  دـننام  دـیاب  تسا ، هدرک  ذوفن  ناور  قامعا 
هدـید كردـم  ذـخام و  رکذ  هب  يزاـین  چـیه  هک  تسا  هدـش  لـقن  رتاوتم  فورعم و  يردـق  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهلیـسوب  یناـبر 

تقو تسین  دربیم . ورف  هاچ  يهنهد  هب  رـس  دـشیم  روهلمح  وا  هب  ادـیدش  هک  ییاهیراوگان  زاربا  يارب  نینموملاریما  مهد - دروم  دوشیمن .
ار هیـضق  نیا  منک  یهاچ  ورف  ار  رـس  یلع  نوچ  منک  یهآ  ترـس  زک  مهاوخب  نوچ  نک  هاچ  ردـنا  هآ  وت  یلع  نوچ  نک  هار  نیه  تروشم 

يدرم تفر  هاچ  ار ز  رگشل  دیرآ  بآ  تفگ  هارب  دمآ  دورف  ییاج  ص )  ) یفطـصم تسا : هدروآ  زین  ریطلاقطنم  رد  راطع  نیدلادیرف  خیش 
هاچ شیوخ  رارسا  تفگ  هاچ  رد  یـضترم  شیوخ  راک  درد  يرادنپ ز  تفگ  بآ  تسین  هاچ و  تسا  نوخ  رپ  نتفگ  بات  هب  دمآ  زاب  دوز 

هغالبلاجهن رد  شکرابم  نانخس  زا  دروم  دنچ  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دنامن  شبآ  دش و  نوخ  رپ  مرجال  دنامن  شبات  نآ  دینشب  نوچ 
زاربا دادیم ، رجز  ار  وا  دوجو  نارود ، نآ  يهعماج  رد  هک  ار  يدیدش  ياهیراوگان  جنر و 

ریغصلا اهیف  بیـشی  و  ریبکلا ، اهیف  مرهی  ءایمع  هیخط  یلع  ربصا  وا  ءاذج  دیب  لوصا  نآ  نیب  یئترا  تقفط  و  هنومن : ناونع  هب  تسا . هدومرف 
ود زا  یکی  باختنا  رد  اجـش  قحلا  یف  يدق و  نیعلا  یف  تربصف و  یجحا ، اتاه  یلع  ربصلا  نا  تیارف  هبر . یقلی  یتح  نموم  اهیف  حدکی  و 
هچ  ) مریگ هشیپ  ماهبا  رپ  یناملظ و  ياهثداح  ربارب  رد  ییابیکـش  ای  منک و  هلمح  منافلاخم  رب  یلاخ  تسد  اـب  تسیاـبیم  اـی  مدیـشیدنا ، هار 

تقـشم جنر  رد  شراگدرورپ  رادـید  ات  ار  نامیااب  ناسنا  و  ریپ ، ار  لاسمک  توترف و  ار  نالاسگرزب  هک  هدـنبوک  سب  ياهثداح  ياهثداح )
نانوچ متفرگ . شیپ  ار  يرابدرب  هار  مهدـب . حـیجرت  یلاخ  تسد  اب  ار  لـمحت  ربص و  هک  مدـش  نآ  رب  میلـس ) لـقع  مکح  هب  . ) دربیم ورف 

و ینولم ، مهتللم و  دق  ینا  مهللا  - 2 دریگب ). یناوختسا  ار  شیولگ  يارجم  دور و  ورف  یکاشاخ  سخ و  شمـشچ  رد  هک  یـسک  يرابدرب 
زا مدرم  نیا  ایادخ  راب   ) ءاملا یف  حلملا  ثامی  امک  مهبولق  ثم  مهللا  ینم  ارـش  یب  مهلدبا  و  مهنم ، اریخ  مهب  ینلدـباف  ینومئـس  مهتمئس و 
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هب ار  نانآ  زا  رتهب  دناهدومن . هدرـسفا  ارم  زین  نانآ  ماهتخاس ، هدرـسفا  ار  نانآ  نم  دناهدرب . ورف  تمالم  رد  مه  ارم  دنرطاخ و  تمالم  رد  نم 
اب امرف . نانآ  بیصن  نم  ياجب  ار  نم  زا  رتدب  و  امرف ، تیانع  نم  رب  نانآ  ياج 

لوقع لافطالا ، مولح  لاجر ، لاجرلا و ال  هابشا  ای  - 3 دوشیم ) لحنم  بآ  رد  کمن  هچنانچ  نک ، بآ  راذگب و  ار  نانآ  ياهلد  ایادـخ ، ر 
متنحـش احیق و  یبلق  متالم  دقل  هللا  مکلتاق  امدـس . تبقعا  امدـن و  ترج  هللا  هفرعم و  مکفرعا ، مل  مکردا و  مل  ینا  تددول  لاجحلا ، تابر 

رد  ) نیـشنهلجح ياهنز  لوقع  ناتلد ،) رد   ) هناکدوک ياهایور  اـمندرم ، نادرماـن  يا  . ) اـسافنا ماـمهتلا  بغن  ینومتعرج  و  اـظیغ ، يردـص 
ادخ تشاد . لابند  هب  اههودنا  دروآ و  نم  هب  ینامیـشپ  تخانـش  نیا  ادخ ، هب  دنگوس  مدوب ، هتخانـشن  هدـیدن و  ار  امـش  شاک  يا  ناتزغم )

.( دیدناروخ نم  هب  هعرج  زا  سپ  هعرج  یلاوتم  ياهمغ  هدومن و  لامالام  مشخ  زا  ار  ماهنیـس  دیدرک و  رپ  هبانوخ  اب  ار  مبلق  دـنک ، ناتدوبان 
، ددللا دوالا و  نم  کتما  نم  تیقل  اذام  هللا ، لوسر  ای  تلقف  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یل  حنـسف  سلاج ، انا  ینیع و  ینتکلم 

ایور رد  دوبر و  متسد  زا  رایتخا  ممشچ  هک  مدوب  هتـسشن   ) ینم مهل  ارـش  یب  مهلدبا  و  مهنم ، اریخ  مهب  هللا  ینلدبا  تلقف : مهیلع ) عدا   ) لاقف
ربمایپ ماهدید . هک  اهتجاجل  اهتموصخ و  اهیجک و  هچ  وت  تما  زا  ادخ  ربمایپ  يا  مدرک : ضرع  تشگ ، رهاظ  نم  رب  ادخ  لوسر  متفر ، ورف 

نآ ياج  هب  ار  نانآ  رتهب  ادنوادخ ، متفگ : نک . نیرفن  نانآ  رب  دومرف :
اب نارود  نآ  یتسرپ  يوه  نادان و  مدرم  دیدش  يراگزاسان  داضت و  زاسب ) نیـشناج  ار  يرـش  نم  ياج  هب  نانآ  هب  امرف و  تیانع  نم  هب  نا 
زا ار  ییاههجنکش  رجز و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  درکیم  باجیا  هک  دوب  دیدش  يدحب  يراگزاسان  داضت  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
نآ هک  دـشیم  ثعاب  ینورد  ياهدرد  تدـش  رگا  دوب  اجب  اذـل  دـیامرف . ناـیب  قوف  تاراـبع  لاـثم  اـب  دـیدیم ، نارود  نآ  مدرم  طـیحم و 

دروآ و يور  اهنابایب  ارحص و  هب  شکرابم  نورد  ياضف  ندرک  یلاخ  يارب  ای  دنک ، زاربا  لد  درد  هتسشن و  تولخ  هب  نتشیوخ  اب  ترـضح 
اب دنیـشنب و  وگتفگ  هب  اهنآ  اب  دربب و  اهتـشد  اههوک و  اههناخدور و  اههرخـص و  هب  تیاکـش  هلگ و  دوخ  راـگزور  ياـهامنناسنا  تسد  زا 

یهاگآ دـهعت و  اب  هن  تجاجل ، هن  دـینکیم و  درمت  هن  دوخ ، نیناوق  يارجم  رد  هک  ناجیب  تادوجوم  يا  ناـتلاح  هب  اـشوخ  دـیوگب : ناـنآ 
رد نم  تخـس ، ياهگنـس  اههرخـص و  يا  دیزادرپیم . هلهله  يداش و  هب  ناتعونمه  يدوبان  زا  سپ  هن  دیروآیمرد و  ياپ  زا  ار  رگیدـگی 

دـشر لامک و  يدام و  هافر  ریخ و  هراومه  منکیم و  یگدـنز  تسا ، رت  تواسق  اـب  رت و  تخـس  امـش  زا  ناـشلد  هک  ییاـهامنناسنا  ناـیم 
جازم اب  تلادع  ییوگ  منارتسگیم ، ءانثتسایب  نانآ  يهمه  نایم  ار  يرگداد  طاسب  مهاوخیم ، ار  نانآ  يونعم 

یعیبط ياضف  هک  جنر  درد و  همه  نآ  میدرک  هراشا  هکنانچ  مریگیم . ار  امـش  غارـس  هدیرب  نانآ  زا  یتاظحل  اذـل  درادـن ! يزاگراس  نانآ 
جاهتبا طاسبنا و  رد  هراومه  هک  ترـضح  نآ  دوجو  یناحور  يهقطنم  هب  هک  نیا  نودـب   ) تفرگیم ارف  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ناور 

دوخ ناعونمه  تسد  زا  هک  ار  دوخ  ياهلد  درد  اـعقاو  ترـضح  نآ  مه  رگا  اذـل  دادیم . رازآ  ار  وا  دـنک ) ذوفن  دربیم ، رـس  هب  یتوکلم 
زا سپ  هک  رادینعم  رایسب  توکس  نآ  يهفاضا  هب  دوب . یعیبط  رما  کی  درکیم ، زاربااههاچ  اهتـشد و  اههرخـص و  اههوک و  هب  دیـشکیم ،

نامه دـننام  يولوم  تخاسیم . شوماخ  تسیاشان  يهعماج  نآ  مدرم  ناـیم  رد  ار  نیموملاریما  تاـیعقاو ، يهراـبرد  ـالاو  رایـسب  یهاـگآ 
هک نافراع  اهزاوآ  زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  تسا و  لفق  شبل  رب  دیوگیم : نینچ  تسا  هدمآ  هغالبلاجـهن  رد  هک  ار  نیماضم 

- مهدزاـی دروـم  دـنتخود  شناـهد  دـندرک و  رهم  دـنتخومآ  قـح  رارـسا  ار  هـک  ره  دناهدیــشوپ  هتــسناد و  اـهزار  دناهدیــشون  قـح  ماـج 
ناج جرم  رد  ادخ  ریش  وا  تشگ  ناشف  رد  دش  یـضترم  شیور  نوچ ز  فلا - تسا  قح  ریـش  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  )

تبقاع ات  نکم  ینیب  تبقاع  دنار ج  هچرگ  دشابن  وا  لثم  ریش  دناوخ  ریش  لاثم  رب  ار  یلع  رم  ب -
هک دمآ  نآ  تقو  یلد ه - رپ  یناولهپ  یقح  ریش  یلع  ياک  ار  یلع  ربمغیپ  تفگ  یتفال د  تعاجـش  ردنا  يوش  قح  ریـش  وچ  ات  يوش  ینیب 

يادخ یتسه  هدرپ  غیرد  ینکرب و  ربیخ  باب  ردیح  وچمه  ینکـشب  ار  یتروص  ره  نآ  زا  دعب  ندب و  مزادرپب  ای  مریگ  کلم  نم  راو  ردـیح 
ربمغیپ تفگ  دمآرب ح  رارک  ردیح  نوچ  وت  لابقاک  ار  ناهج  ياهمغ  ندرگ  دنزب  نونکا  دنک ز  ردیح  یلع  ربیخ  رد  نآ  هکنانچ  يدـنکرب 

یلع زا  دنزیم  قورا  ماشه و  ندرگ  ردیح  وچ  وا  وا  شیپ  رپسا  غیت و  هدنکف  هزمح  متـسر و  یلد  رپ  یناولهپ  یقح  ریـش  یلع  ياک  ار  یلع 
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عیزوت يزاس ز  یئتشک  حیبق  يا  یسیع  نادند  بل و  وک  حیسم  زا  يراد  دای  ینوسف  رگ  رایب  تتـسه ؟ ادخ  ریـش  يزاب  راقفلاوذ  راد  ثاریم 
تاـیبا رد  يولوم  نیدـلالالج  راـنب  ندرک  ادـف  ار  نت  تب  وک  راو  میهاربا  مریگ  یتسکـش  تب  حون  وچمه  یتشک  حـالم  یکی  وک  حوتف  و 

هزمح هب  مه  هک  بقل  نیا  تسا  هدومن  حرطم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يارب  تسا  هدش  لقن  ناوارف  هک  ار  ادـخ ) ریـش   ) هللادـسا بقل  قوف 
يهمه نایم  رد  ریش  هک  تسا  تهجنادب  تسا . هدمآ  اعیمج  مالـسلامهیلع  نینموملاریما  يهرابرد  مه  ادخ و  لوسر  يومع  بلطملادبع  نب 

مح نمشد  ره  ربارب  رد  يریذپان  تسکش  دنلب و  تمه  تعاجش و  هب  نارادناج 
تسا و هدـش  هداد  تبـسن  ریـش  هب  دـیدج  میدـق و  برغ و  قرـش و  زا  معا  ایند  تاـیبدا  يهمه  رد  تفـص  نیا  و  تسا ، فورعم  هدـننکهل ،

روظنم ار  تافـص  نآ  و  فذـح ، وا  زا  ار  یناویح  یگدـنرد  موهفم  دـنربیم ، راـک  هب  وا  يهراـبرد  ار  ریـش  يهملک  هک  سک  ره  يهراـبرد 
مالـسلاهیلع بلاطیبا  نبا  یلع  يروشحلـس  تعاجـش و  هک  مینادیم  ام  يهمه  دیامنیم . تمظع  اب  هتخیمآ  تردق  زا  فشک  هک  دـنرادیم 

نینموملاریما يارب  دسا  يهملک  رگید  فرط  زا  تسا . هدید  دوخ  هب  يرشب  خیرات  هک  تسا  هدوب  اهيروشحلس  اهتعاجـش و  يهمه  دمآرس 
هیلافاضم هلوسر ) دسا   ) هلوسر ظفل  مه  یهاگ  و  هللادـسا )  ) تسا هتفر  راک  هب  تسا  هللا  هلالج  ظفل  هک  هیلافاضم  اب  هراومه  مالـسلاهیلع 

یعیبط تردـق  کی  طقف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تعاجـش  هک  دـنکیم  تابثا  هفاضا  ود  نیا  هلوسر  دـسا  هللادـسا و  دوریم  راک  هب  دـسا 
. دزاسیم هدامآ  يوق  زات  تخات و  يارب  ار  هصرع  دنکیم و  نوریب  یگدنز  نادیم  زا  ار  نانآ  دیآیم و  دورف  افعض  رس  رب  هک  تسین  ضحم 
. تسنادیم رشب  حالـص  هب  ار  یتردق  نانچ  يارجا  هن  دوب و  یتردق  نانچ  لیـصحت  ددصرد  هن  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  ینیقی  و 

تردق هب  هتسباو  دیآیمرب ، شرادرک  شراتفگ و  زا  هک  هنوگنامه  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تمه  تعاجش و  تردق و 
داد تبحم و  تمحر و  فطل و  اب  يداضت  محازت و  هنوگچیه  هک  تسا  تهج  نیمهب  و  ینابر ) ریش  ، ) ادخ ریش  دوب - يدنوادخ  يهرادا  و 
زا رظن  کی  درگن  يراخ  هب  رگ  دزیخ  ناکما  ملاع  دبلاک  زا  حور  شطخـس  میب  هک ز  یلعا  یلاع  یلع  تشادـن - هجرد  نیرتیلاع  رد  یلع 
ات يوش  ینیب  تبقاع  ات  نکم  ینیب  تبقاع  دـیوگیم : موس  تیب  رد  یمق  ادـج  دزیخ  ناوضر  يهضور  دـص  ود  راـخ  نب  زا  شیوخ  تمحر 
هک فده  نیا  اب  يرگنهدنیآ  اریز  تسین ، لوقعم  يرگنهدنیآ  ینیب ، تبقاع  زا  یهن  زا  شروظنم  یتفال  تعاجـش  ردـنا  يوش  قح  ریـش  وچ 
هب هدنیآ  رد  دوشیم و  هتـشاک  زورما  اهنآ  ياهلاهن  هک  ار  رورـش  هاگترپ  هب  دورو  زا  بانتجا  تاریخ و  ریـسم  رد  تکرح  تامدـقم  ناسنا 

تردـق ملع و  ياعدا  زا  ریغ  ینعم  نیا  و  دوش . هدامآ  دـمآ ، دـهاوخ  شیپ  هک  هچنآ  اب  دوخ  تیعقوم  میظنت  يارب  ات  دـنادب  دنیـشنیم ، راـب 
ادخ هک  یناسک  ناحبـس و  دـنوادخ  زج  سک  چـیه  رایتخا  رد  یتردـق  ملع و  نینچ  اریز  دـمآ ، دـهاوخ  شیپ  هک  هچنآ  ره  يهرابرد  تسا 

هب هیکت  زا  هک  تسا  يرورـض  دـشاب ، نیب  هدـنیآ  یهلا  رون  اب  هکنیا  يارب  یمدآ  نیاربانب ، تسین . دـیاشگب  نانآ  يور  رب  ار  هدـنیآ  ياـهرد 
رب يهتسیاش  قح و  ریش  هک  تسا  ینیب  تبقاع  نامه  نیا  دیامن . يراددوخ  شیوخ  صقان  ياهطابنتسا  سدح و  تامولعم و  دوخ و 

یعیبط تایح  دودحم  ياههدارا  اهشند و  اب  هک  ییاههدـنیآ  نآ  اب  تیعقوم  میظنت  ینعم : نیا  هب  دوب . رادروخرب  نآ  زا  یلع  الا  یتفال  قح 
میظنت هنوگنیا  هک  یتروص  رد  تسا . هدومن  هیجوـت  ریـسفت و  ار  اـهزورما  هدرک و  هرادا  ار  اـهزورید  هک  تسا  ناـمه  دـش ، دـهاوخ  هرادا 
يرپس نانآ  اب  دروخودز  ناعونمه و  رگید  اب  محازت  تلاح  اب  بلغا  هک  درادن  یعیبط  یگدـنز  کی  زا  يرادروخرب  زج  ياهجیتن  اهتیعقوم ،

ور وت  تایح  ریـسم  هک  یتفایرد  یهلا  رون  اب  رگا  ینعی  يدش  یقیقح  نیب  تبقاع  رگا  دیوگیم : هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  دوشیم .
تبقاع زا  ياهنومن  تعاجش  رد  ددنبیمرب و  تخر  وت  دوجو  زا  گرم  يرهاظ و  تسکـش  زا  ساره  سرت و  دشاب ، دیاب  دصقم  نیمادک  هب 
رارقیب بلاط  تست  رارق  بلط  زا  تیرارقیب  يهلمج  دیوگیم : يولوم  هک  تسا  نآ  ریظن  بلطم  نیا  دوشیم  رهاظ  وت  رد  ادـخ  ریـش  ینیب 

تـسد هب  نینهآ  يراقفلاوذ  هک  مریگ  دـیوگیم : دـنکیم و  هراشا  تیمهااب  رایـسب  بلطم  کی  هب  اجنیا  رد  يولوم  تدـیآ  رارق  هک  ات  وش 
یـسیع ترـضح  مد  نادـند و  بل و  هک  هنوگناـمه  يوش !؟ رادروخرب  راـقفلاوذ  نآ  زا  یناوتب  هک  وت  رد  ادـخ  ریـش  يوزاـب  وک  يدروآ ،

یمرد هدنرپ  لکش  هب  ار  هراپ  لگ  دادیم و  افش  ار  یندرم  يرامیب  درکیم و  هدنز  ار  هدرم  هک  دوب  مالسلاهیلع 
ادیپ تاجن  ریگملاع  نافوط  زا  هک  یتشک  نآ  و  ياهلمج . ظفل و  ره  هن  دـیرپیم ، هراپ  لگ  نآ  دـیبلطیم و  ناج  نآ  يارب  ادـخ  زا  دروآ و 
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هچ ره  وت  دوب . مالسلاهیلع  حون  ترضح  یتشک  نآ  حالم  هکنآ  يارب  هکلب  دوب ، یتشک  یلومعم  ءازجا  زا  لکـشتم  هک  تهج  نادب  هن  درک 
!؟ ینکـشب نآ  اب  ار  تسفن  تب  هک  وت  نورد  رد  یهلا  شتآ  نآ  وک  نکـشب ، ار  دـماج  ياـهتب  ریگب و  تسد  رد  ارنآ  نک و  ادـیپ  ربت  یناوتب 

یـسوم تسد  وک  یلو  دـنوریم  تسدـب  اـصع  هک  دـنناوارف  رایـسب  نـالاسنهک  دوشیم ، تفاـی  ناوارف  یلیخ  اـهلگنج  رد  اـصع  بوچ و 
نیرت تیمهااب  دـنیچرب !؟ نیمز  يور  زا  راکماک  راـبج  نوعرف  ناـمز ، توغاـط  طاـسب  دروآرد و  اـهدژا  تروص  هب  ار  نآ  هک  مالـسلاهیلع 
يارب هن  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ندـش  هدـیمان  ادـخ  ریـش  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  دریگب ، رارق  تقد  دروم  ثحبم  نیا  رد  دـیاب  هک  یبلطم 
لماوع ربارب  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دیدش  رایسب  تمواقم  تبالص و  تمظع و  دوصقم  هکلب  تسا ، ترـضح  نآ  ینامـسج  تعاجش 

ار امـش   ) هک تسا  هدمآ  نیفرحنم  هب  باطخ  اهیلع  هللامالـس  ءارهز  يهمطاف  تالمج  زا  یکی  رد  تسا . تقیقح  قح و  يهداج  زا  فارحنا 
م تسا ). قح  هداج  زا  وا  فاطعنا  مدع  هب  هراشا  هک  ادخ  هار  رد  وا  یتفص ) گنلپ   ) رمنت رگم  درکن  نادرگ  يور  بلاطیبا  نب  یلع  زا 

ات نکم  ینیب  تبقاع  فلا - تسا  راقفلوذ  الا  فیـس  ـال  یلع  ـالا  یتف  ـال  هتـسیاش  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  طـقف  مهدزاود - درو 
ال : ) هلمج نیا  دـنک  راقفلاوذ  شیوخ  ازغ  رد  یلع  غیت  لوسر  راظتنا  ز  یتفال ب - تعاجـش  ردـنا  يوش  قح  ریـش  وچ  ات  يوش  ینیب  تقاـع 

شلامجا هک  درادربرد  مهم  ییانعم  راقفلاوذ ) زج  يریـشمش  تسین و  مالـسلاهیلع  یلع  زج  يدرمدار  ( ) راقفلاوذ الا  فیـس  یلع ال  الا  یتف 
کی ترـضح  نآ  هکنیا  هن  تسین ، مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  رت  تیـصخشاب  یناسنا  لوصا  رد  يدرمناوج  درمدار و  چیه  تسا : نیا 

هب دوب  یصخش  ریشمش  راقفلاوذ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  دشابیم . هعماج  لوادتم  گنهرف  رد  نآ  یلومعم  يانعم  هب  درمناوج 
نآ داتفا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  رمایپ  تسد  هب  ردب  گنج  رد  شندش  هتشک  زا  سپ  هک  هبنم  نب  صاع  ای  جاجحلا  نب  هبنم  مان 

ياـهیروالد درکیم و  يدـیدش  تـالمح  راـقفلاوذ  اـب  ترـضح  نآ  داد  مالــسلاهیلع  نینموـملاریما  هـب  ار  نآ  دـحا  گـنج  رد  ترــضح 
راقفلاوذ الا  فیـس  یلع ال  الا  یتف  ال  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  دادیم . ماـجنا  يزیگناتفگش 

یخرف تسا . هدمآ  نامسآ  زا  هک  تسیریشمش  راقفلاوذ  دنیوگیم : هدرک و  تیاور  نایوار  زا  یضعب 
تیاور کی  راقفلاوذ  ار  یلع  دـمآ  نامـسآ  زک  نانچمه  وت  رهب  زا  باتفآ  دتـسرف  نیرز  رـسفا  تسا : هدرک  هراشا  ینعم  نیا  هب  شرعـش  رد 

زا دوخ  خیرات  رد  يربطریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  راقفلاوذ  الا  فیـس  یلع ال  الا  یتف  ال  هک : تسا  هدـش  هدینـش  زین  نومـضم  نیا  هب  لسرم 
نبا یلع  لتق  امل  دنکیم : لقن  شدج  زا  شردپ ، زا  عفار  یبا  نب  هللادـیبع  نب  دـمحم  زا  یلع ، نب  نابح  زا  دیعـس ، نب  نامثع  زا  بیرکوبا ،

لمحف مهیلع ، لمحا  یلعل : لاـقف  شیرق ، یکرـشم  نم  هعاـمج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـصبا  هیولـالا ، باحـصا  بلاـطیبا 
، شیرق یکرشم  نم  هعامج  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رصبا  مث  لاق  یحمجلا . هللادبع  نب  ورمع  لتق  مهعمج و  قرفف  مهیلع ،

یلـص ، ) هللا لوسر  ای  لیربج : لاقف  يول ، نب  رماعینب  دحا  کلام  نب  هبیـش  لتق  و  مهتعامج . قرفف  مهیلع  لمحف  مهیلع ، لمحا  یلعل  لاقف 
لیربج و لاق  ینم و  وه  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  هاساوملا ، هذه  لیربج : لاقف  هنم ، انا  ینم و  هنا  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا 

دحا گنج  رد  ار  نارادمچرپ  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  هک  یتقو   ) یلع الا  یتف  راقفلوذ و ال  الا  فیس  ال  اتوص : اوعمسف  لاق  امکنم : انا 
باطخ دید ، ار  شیرق  نیکرشم  زا  یعمج  درک و  هاگن  ص )  ) ادخ لوسر  تشک ،

يوار تشک . ار  یحمجلا  هللادـبع  نب  ورمع  تخاـس و  هدـنکارپ  ار  ناـنآ  عـمج  درک و  هلمح  وا  نک و  هلمح  ناـنآ  هب  دوـمرف  ع )  ) یلع هـب 
درک هلمح  وا  نانآ و  هب  نک  هلمح  دومرف  ع )  ) یلع هب  و  دید ، ار  شیرق  نیکرشم  زا  زا  یعمج  درک و  هاگن  ص )  ) ادخ لوسر  سپس  تفگ :

، ادخ لوسر  يا  درک : ضرع  لیئربج  تشک . دوب ، يول  نب  رماعینب  دارفا  زا  یکی  هک  کلام  نب  هبیـش  تخاس و  قرفتم  ار  نانآ  تیعمج  و 
. متـسه امـش  زا  نم  درک : ضرع  لـیئربج  یلع .) زا  نم  تسا و  نم  زا  ع )  ) یلع وا  : ) دوـمرف ص )  ) ادـخ لوـسر  یقیقح . تاـساوم  تـسنیا 
.( مالـسلاهیلع یلع  رگم  تسین  يدرمناوج  يدرمدار و  راـقفلاوذ و  رگم  تسین  يریـشمش  تفگ : هک  دندینـش  ییادـص  مدرم  تفگ : يوار 

راوسهش راکماک و  قلطم  حور  دنزرب  رس  مدع  زا  نوچ  تایتسه  ینیبب  ات  یتا  له  راوسهش  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  مهدزیـس - دروم 
له هکرابم  يهروس  زا  یتایآ  لوزن  دروم  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  درادن  ینعم  نیا  رد  هناعطاق  تحارـص  تیب  نیا  هچرگا  یتا  له 
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مالـسلاهیلع نینموملاریما  زج  سکچیه  يهرابرد  تشگ  دـهاوخ  حرطم  الیذ  هک  نآ  زا  یتایآ  هک  تسا  تباـث  ناـگمه  رب  یلو  تسا ، یتا 
نسح و ماما  ارهز و  همطاف  نینموملاریما و  يهرابرد  طقف  ار  یتا ) له  راوسهش   ) یفیرشت تالمج  هنوگنیا  لاثما  تسا . هدشن  لزان 

تیاور ینـس ) هعیـش و   ) ماع صاخ و  دـیوگیم : یـسربط  نسحلا  نب  لضف  یلعوبا  خیـش  دـننکیم . نایب  اعیمج  مالـسلامهیلع  نیـسح  ماما 
نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  يهرابرد  اروکـشم ) مکیعـس  ناـک  اـت و  نوبرـشب …  راربـالا  نا  : ) یتا لـه  هروس  زا  یتاـیآ  هک  دـناهدرک 
ناتـساد هدش و  لقن  حلاصوبا  دهاجم و  سابعنبا و  زا  تیاور  نیا  تسا . هدش  لزان  دوب  نانآ  دزن  رد  هضف  مان  هب  هک  يزینک  مالـسلامهیلع 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناشراوگرزب  دج  دندش . رامیب  مالسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  تسنیا  شرـصتخم  تسا ، ینالوط 
( دوب رتهب   ) دـیدرکیم يرذـن  ناتدـنزرف  ود  يارب  رگا  نسحلاابا ، يا  دـنتفگ : دـندرک و  تدایع  ود  نآ  زا  برع  زا  یناگرزب  ملـس و  هلآ و 

نینچ زین  هضف  مالـسلااهیلع و  همطاف  دریگب و  هزور  ار  زور  هس  داد ، افـش  ار  ود  نآ  دنوادخ  رگا  هک  دندرک  رذن  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
ولیک هس  اب  تسا  ربارب  عاص   ) وج عاص  هس  مالـسلاهیلع  یلع  دنتـشادن ، تشیعم  داوم  زا  يزیچ  یلو  دنتفای ، افـش  راوگرزب  ود  دـندرک . رذـن 

يو يارب  ار  یمـشپ  اـت  تفرگ  يدوهی  زا  ار  وج  عاـص  هس  نآ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  درک و  ضرق  يدوهی  کـی  زا  اـبیرقت )
ملاریما تخپ . نآ  زا  ینان  درک و  درآ  ار  شعاص  کی  وا  داد و  مالسلااهیلع  همطاف  هب  ار  وج  نآ  مالسلاهیلع  یلع  دسیرب .

رد دروآ . مالسلامهیلع ) نیسح  نسح و  یلع و   ) نانآ دزن  هب  ار  نان  مالسلا  اهیلع  همطاف  سپس  دندناوخ ، ار  برغم  زامن  مالـسلاهیلع  نینمو 
. بآ يرادقم  رگم  دندیـشچن  يزیچ  زور  نآ  دـنداد و  ریقف  نآ  هب  ار  نان  نانآ  تساوخ . یماعط  درک و  اعد  ار  نانآ  دـمآ و  يریقف  لاحنیا 
دمآ و هناخ  رد  هب  یمیتی  ناهگان  دروآ ، مالسلاهیلع  یلع  دزن  ارنآ  تخپ و  درک و  درآ  ار  رگید  عاص  کی  مود  زور  رد  مالسلااهیلع  همطاف 
ار وج  یقاب  مالـسلااهیلع  همطاف  دیـسر ، ارف  موس  زور  بآ . يرادقم  رگم  دندیـشچن  دنداد و  ار  نان  نامه  نانآ  تساوخ و  نانآ  زا  یماعط 

دنداد واب  ار  نان  نانآ  تساوخ و  یماعط  نانآ  زا  دیسر و  هناخ  رد  هب  يریسا  عقوم  نیا  رد  دروآ . مالسلاهیلع  یلع  دزن  تخپ و  درک و  درآ 
نیـسح نسح و  هارمهب  مالـسلاهیلع  یلع  دـندومن  افو  دوخ  ياهرذـن  رب  نانآ  دـش و  مراـهچ  زور  نوچ  و  بآ . يرادـقم  رگم  دندیـشچن  و 

له هروس  لیئربج  درک و  هیرگ  نانآ  لاحب  ادخ  لوسر  دندمآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدـخب  هنـسرگ  لاح  رد  مالـسلاامهیلع 
هللا الا  هلا  نا ال  دهشن  و  دناهدومن . لقن  زین  رمع ) نب  دومحم   ) يرـشخمز يرهوج و  يواطنط  يزاررخف و  ار  نومـضم  نیمه  دروآ . ار  یتا 

نادعصت نیتداهش  هلوسر  هدبع و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  نا  و  هل ، کیرش  هدحو ال 
دوجو ادـخ  زج  يدوبعم  هکنیاب  میهدـیم  تداهـش  و   ) هنع ناعفرت  نازیم  لـقثی  ـال  هیف و  ناعـضوت  نازیم  فخی  ـال  لـمعلا . ناـعفرت  لوقلا و 

ود تسا . وا  لوسر  هدـنب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هکنیاـب  مهدـیم  تداهـش  تسین و  وا  يارب  یکیرـش  هک  ياهناـگی  درادـن ،
دوشن نیگنـس  دوش و  هداهن  نآ  رد  نیتداهـش  هک  وزارت  نآ  دوشن  کبـس  ار . لمع  دربیم  الاب  ار و  هزیکاپ )  ) نخـس دنکیم  دنلب  هک  یتداهش 
ناوارف دراوم  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  رد  هک  ار  نیتداهـش  هب  طوبرم  ثحابم  دوش ) هتـشادرب  نآ  زا  نیتداهـش  هک  یئوزارت  نآ 
حرطم 51 و 52 و 93 و 44  هحفص ، مهدجه  دلجم  55 و  هحفص ، مهن  دلجم  258 و  هحفص ، ات   249 هحفص ، زا  مود  دلجم  رد  تسا  هدمآ 

. دوش هعجارم  میاهدومن 
هحفص 141] ]

و اهیعاد ، عمساف  عاو . ریخ  اهاعو  و  عاد ، عمسا  اهیلا  اعد  حجنم . ذاعم  غلبم و  داز  ذاعملا : اهب  دازلا و  یه  یتلا  هللا  يوقتب  هللا ، دابع  مکیـصوا 
. ادـخب یگدـنهانپ  يهلیـسو  اـهنت  تسا و  داـعم  يهشوـت  اـهنت  هک  منکیم  هیـصوت  یهلا  ياوـقت  هب  ار  امـش  ادـخ ، ناگدـنب  يا   ) اـهیعاو زاـف 

نیرتهدنونش يوقت  نآ  يوسب  تسا  هدومن  توعد  بولطم . فده  هب  هدننک  لصاو  تسا  یهانپ  يهلیـسو  دصقم و  هب  هدنناسر  تسیاهشوت 
.( تشگ لئان  فده  هب  شاهدـنریذپ  دیناونـش و  ارنآ  شاهدـننک  توعد  سپ  ناگدـنریذپ . نیرتهب  ارنآ  تسا  هتفریذـپ  ناگدـننک و  توعد 
رد باوخ  زا  يرادـیب  شزاـغآ  هک  تسا  لوقعم  تاـیح  يارب  ندوب  هشوت  هتـسیاش  هک  تسا  تاذ  یلماـکت  تنایـص  ياـنعم  هب  يوقت  طـقف 

تیهام فیصوت  نوماریپ  ار  یثحابم  ریسفت  نیا  يهتشذگ  تادلجم  رد  يدبا  تداعس  يهصرع  هب  دورو  شتیاهن  تسا و  تعیبط  يهراوهگ 
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تایح ریسم  رد  تکرح  يارب  دهدیم  رکذت  تحارص  لامک  اب  دیجم  نآرق  يهفیرـش  تایآ  هک  هنوگنامه  میاهدش و  رکذتم  يوقت  مزاول  و 
چیه هک  تسا  يرـصحنم  يهلیـسو  مکاقتا  هللا  دـنع  مکمرکا  نا  تسا - ادـخ  هاگـشیپ  رد  یناـسنا  تمارک  كـالم  اـهنت  هک  يوقت  لوقعم ،

، دوشیم هدیمان  يوقت  هک  تاذ  یلماکت  تنایص  اب  یمدآ  سفن  اذل  دروایب . دوجوب  ارنآ  يهجیتن  دناوتیمن  رگید  یتقیقح 
يدابع و یف  یلخداف  هیضرم  هیضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  هب  بطاخم  دریگب و  شیپ  ار  دوخ  ینادواج  دصقم  دناوتیم 
( تسا یضار  وت  زا  وا  دونـشخ و  وا  زا  وت  هکیلاح  رد  تراگدرورپ  يوسب  درگرب  نانیمطا ، ماقمب  لئان  سفن  يا  . ) دشاب هدوب  یتنج  یلخدا 

لئاسم هتـشذگ  ثحاـبم  رد  هچ  رگا  تاذ  یلماـکت  تنایـص  بولطم و  تاذ  تنایـس  تاـیح ، تنایـص  تنایـص : هناـگ  هس  ماـسقا  رد  یثحب 
يوقت ناـمه  هک  تاذ ) یلماـکت  تنایـص   ) موهفم نیمه  يهراـبرد  یلاـمجا  يریـسفت  یتـح  میاهدومن و  حرطم  يوقت  نوماریپ  ار  يددـعتم 

هب يزاین  اذل  میروآیم ، يوقت  يهرابرد  دیدج  یفیـصوت  ای  فیرعت  ناونعب  ار  حالـصا  نیا  هک  تهجنادب  لاحنیا  اب  میاهدش . رکذتم  تسا ،
یلماکت تنایص  حیضوت  يارب  ثحبم  نیا  رد  دریگب . رارق  يرادربهرهب  دروم  هدنیآ  هتـشذگ و  ثحابم  رد  هک  دوشیم  ساسحا  نآ  حیـضوت 

ات هتفرگ  نارادـناج  نیرتهداس  زا  يرادـناج  ره  مینادـیم  هک  هنوگناـمه  تاـیح  تنایـص  - 1 میراذـگیم : رظن  زا  ار  هناـگ  هـس  ماـسقا  تاذ ،
یتح یتسین و  یهابت و  زا  تسا  نکمم  هک  ياهلیـسو  ره  اب  ار  دوخ  تایح  دهاوخیم  ناسنا ، زا  تسترابع  هک  اهنآ  نیرتلماک  نیرتهدـچیپ و 

لیاسو ا لماوع و  تیوه و  تیدودحم  تهجب  ناسنا  ریغ  تاناویح  رد  تایح ) تنایص   ) تیلاعف نیا  دیامن . ظفح  لالتخا  نیرتکچوک 
رایـسب تیوه  اهدادعتـسا و  ناوارف و  ياهورین  داـعبا و  نتـشاد  تهجب  ناـسنا  هکیتروص  رد  دـشابیم ، رتدودـحم  رتهداـس و  تاـیح ، يهماد 

عون ود  تایح  تنایـص  يهفاضاب  ناسنا  تسا  یهیدب  دـشاب . هتـشاد  نآ  تنایـص  يارب  یعونتم  ياهتیلاعف  دـناوتیم  تایح ، قیمع  هدرتسگ و 
-2 دومن . حرطم  تاذ  لماکت  تنایـص  بولطم و  تاذ  تنایـص  حالطـصا  ود  اب  ار  اـهنآ  ناوتیم  هک  دراد  دوخ  تاذ  تنایـص  يارب  تیلاـعف 

تنایـص ای  لآهدیا  تاذ  تایـص  دننام  داد  رارق  قیقحت  دروم  ناوتیم  زین  يرگید  تاحالطـصا  اب  ار  تنایـص  عون  نیا  بولطم  تاذ  تنایص 
ششوک لدتعم ، ناور  ملاس و  زغم  نتشاد  اب  یناسنا  ره  هک  تسا  رارق  نیدب  تنایص  عون  نیا  حیـضوت  لآهدیا . نم  تنایـص  لآهدیا ، دوخ 
بولطم تاذ  يانعم  درادیم . لوذبم  لآهدیا ) نم  تنایـص  (، ) لآهدـیا دوخ  تنایـص   ) یحالطـصا تارابعب  ای  تاذ  تنایـص  هار  رد  يدـج 

(، یبدا تاذ   ) یبدا تیـصخش  دـننام  دـشاب ، هدوب  نآ  ياراد  دـهاوخیم  ناسنا  هک  تسا  یتیـصخش  دـیآیمرب ، نآ  ظفل  زا  هک  هنوگناـمه 
تـسا نشور  هکنانچ  و  کلذریغ . یـسایس و  يریدـم ، یئاـضق ، یماـظن ، یملع ،) تاذ   ) یملع تیـصخش  يرنه ،) تاذ   ) يرنه تیـضخش 

و ( ) تایح تنایص  : ) تنایص عون  ود  نیا  دنریگیم . دوخب  شنم  تلاح  نم ) ای  دوخ ، ای  تیـصخش   ) تاذ رد  خوسر  زا  سپ  روبزم  تافص 
دراو م بولطم ) تاذ  تنایص 

هتفرگ تروص  نارظنبحاص  يهلیسوب  ناوارف  یثحابم  تنایص ، عون  ود  ره  يهرابرد  دنـشابیم . یعیبط  الماک  رما  ود  هدوبن و  اهـشزرا  يهقطن 
تاذ یلماکت  تنایص  - 3 تاذ . یلماکت  تنایـص  زا  تسترابع  هک  موس  عون  هب  میزادرپیم  کنیا  تسین . ام  ثحب  دروم  اجنیا  رد  هک  تسا 

فرعم ناوـنع  هب  ارنآ  یگزاـتب  بناـجنیا  هک  حالطـصا  نیا  تاذ . یلماـکت  تنایـص  زا  تستراـبع  يوـقت  هک  میتـفگ  ثحبم  نیا  زاـغآ  رد 
داـعبا اـی  دـعب  هک  تسا  هدـش  تباـث  همه  يارب  بلطم  نیا  تسا : ریز  رارقب  هـک  دراد  یحیـضوت  هـب  جاـیتحا  مربـیم ، راـکب  يوـقت  یلاـمجا 

( دوخ ای  نم   ) ای تیـصخش  رد  لوحت  نیا  دناوتیم  یملع  لیلد  دنچ  دریگیم . رارق  ینوگرگد  لوحت و  يارجم  رد  ناسنا  ینورد  تیـصخش 
وا نورد  رد  هک  دـشاب  دـهاش  ار  یتالوحت  لدـبت و  فلتخم  ياهنارود  رد  دـناوتیم  یـسک  ره  تسنیا : اهنآ  نیرتنـشور  هک  دـیامن . تابثا  ار 

دراد و ینیبدب  تلاح  ینامز  ناسنا  دنـشاب . رادروخرب  نآ  زا  دنناوتیم  ناگمه  هک  تسا  ینورد  میقتـسم  ساسحا  کی  نیا  دریگیم . ماجنا 
ینارتوهش رگید  يزور  دبـسچیم  ایند  لام  هب  تخـس  ناسنا  هک  تسه  يزور  دیامنیم . هبلغ  وا  يهیحور  هب  ینیب  شوخ  تلاح  رگید  نامز 

لوصا هک  دوشیم  یهاگ  دـیامنیم . لاغـشا  ار  وا  نورد  حوطـس  ماـمت  یتسرپ  ترهـش  هک  دـسریم  ارف  رگید  يزور  دریگیم  ار  وا  هار  رس 
لاع

نیا ضورع  درذگب . دوخ  ناج  زا  لوصا  نآ  زا  یکی  هار  رد  هک  تسا  هدامآ  رگید  یهاگ  تسین ، وا  يارب  هجو  چیهب  یناسنا  ياهـشزرا  ي 
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هک يرمع  لوط  رد  ناسنا  دـیدش  فاطعنا  دادعتـسا  تابثا  يارب  ینـشور  لـیلد  دوخ  نیا  تسین و  دـیدرت  لـباق  ناـسنا  يارب  اـهینوگرگد 
دوشیم مولعم  ناسنا  يریذـپ  فاطعنا  دادعتـسا  رد  قیقد  رظن  اب  و  دـشابیم . يراتفر  یناور و  ینهذ و  نوگاـنوگ  تیفیک  هب  دـنکیم  يرپس 

دناوتیم دادعتـسا  نیمه  دـهدب ، لزنت  یناویح  تسپ  لحارم  هب  یتوکلم  یحور  يالاو  تازایتما  زا  ار  یمدآ  دـناوتیم  فاطعنا  هک  هنوگنامه 
زا دـیدش  يریگولج  تاذ ، یلماکت  تنایـص  زا  تستراـبع  هک  يوقت  دزاـسب . لـئان  لاـمک  دـشر و  زا  نکمم  لـحارم  نیرتیلاـع  هب  ار  يو 
ور لوقعم  تایح  ریسم  رد  تاذ  ءالتعا  دادعتـسا  ندناسر  تیلعف  هب  و  اهیگماکدوخ ، اهيدیلپ و  فرطب  فاطعنا  دادعتـسا  زا  يرادروخرب 

شیوخ یتیصخش  تیوه  داد  دهاوخ  تسد  زا  هک  ار  يزیچ  نیلوا  دباین ، قیفوت  تاذ  تنایص  عون  نیا  هب  یسک  رگا  قلطم . لامک  هبذاج  هب 
يوـقت زا  ار  دوـخ  هک  یـسک  تیـصخش  تیوـه  هکلب  ددرگ ، لدـبم  مدـع  هب  وا  دوـجو  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نداد  تسد  زا  نـیا  تـسا .

یگدـنز لئاسو  رد  کلذریغ ) کمن و  رکـش و  دـننام   ) عیام رد  لالحنا  لباق  يهدام  دـننام  تسا ، هدومن  مورحم  تاذ ) یلماـکت  تنایـص  )
دوشیم و لولحم 

ار دوخ  تاذ  يوقت  يهلیسوب  هدیسر و  رمث  هب  تیدبا  هاگرذگ  رد  هک  تسا  یلوا  يرطف  سفن  نامه  هک  تیصخش  نیا  دتفایم . تیلاعف  زا 
رد مالـسلاهیلع  نینموملاریما  لوقب  هک  تسا  تیـصخش  ناـمه  تسا ، هدرک  هداـمآ  تیدـبا  رد  هللاءاـقل  هب  دورو  يارب  یلماـکت  تنایـص  اـب 
هچ دینادیم  دیامرفیم : سپس  تسا . هداد  رارق  ادخب  یگدنهانپ  يهبذاج  رد  ار  دوخ  تاذ ) یلماکت  تنایص   ) يوقت يهلیـسوب  ادخ  اب  طابترا 

اهناسنا نیرتهدنونش  وا  دوخ  هک  یسک  تسا ؟ يوقت  هب  ندرک  توعد  هتـسیاش  یـسک  هچ  تسا و  هدومن  توعد  يوقت  هب  ار  اهناسنا  یـسک 
كاپ نادجو  میلس و  لقع  هک  نتشیوخ  نورد  يدانم  زا  تسا  اهناسنا  نیرتهدنونـش  سپـس  تسا و  ادخ  هک  يوقت ، یلـصا  يدانم  زا  تسا 

هتـسیاش نتفریذـپ  يارب  يوقت  دـننام  یتقیقح  چـیه  اریز  تسا ، ناگدـنریذپ  نیرتـهب  هک  تسا  یـسک  تسیک ؟ يوقت  يهدـنریذپ  تسا . وا 
هک تسا  تلع  نیمهب  دشابیمن . تاذ  یلماکت  تنایـص  زا  رتدـنمزاین  يزیچ  چـیهب  وا ) یلوا  يرطف  سفن   ) یمدآ كاپ  تاذ  هچنانچ  تسین ،

، تسا نطاب ) رد  كاپ  نادـجو  میلـس و  لقع  رهاظ و  رد  ءایـصوا  ناربمایپ و   ) ینطاب يرهاـظ و  تجح  ود  هک  يوقت  يوسب  هدـننک  توعد 
هدیـسر و دوخ  لامک  دـحب  هدـنراس  لماع  نیا  يهدـنریذپ  هدنونـش و  رگید ، فرط  زا  دـناهدومن و  غالبا  همه  يارب  ار  هدـنزاس  لـماع  نیا 

هدش راگتسر 
اوذـخاف مهرجاوه ، تاـمظا  و  مهیلاـیل ، ترهـسا  یتح  هتفاـخم ، مهبولق  تمزلا  و  همراـحم ، هللا  ءاـیلوا  تمح  هللا  يوقت  نا  هللا ، داـبع  تسا .

هک تسا  یعطق  ادـخ ، ناگدـنب  يا  لجالا  وظح  الف  لمالا  اوبذـک  و  لمعلا ، اوردابف  لجالا ، اوبرقتـسا  و  ءاـمظلاب . يرلا  و  بصنلاـب ، هحارلا 
رد يرادـیب  هب  ارنانآ  ات  دـیامنیم  مزالم  نانآ  ياهلد  هب  ار  یهلا  فوخ  درادـیم و  زاب  شتامرحم  باـکترا  زا  ار  ادـخ  ياـیلوا  یهلا  ياوقت 
زا  ) ییازس و  دندروآ . تسدب  ایند  رد  تقـشم  لوبق  اب  ار  ترخآ  رد  شیاسآ  نانآ  درک . راداو  مرگ  ياهزور  رد  یگنـشت  لمحت  هب  بش و 
هب هجیتن  رد  دـندومن و  یقلت  کیدزن  ار  رمع  نایاپ  نانآ  مه  دـنتفایرد  نارذـگ  يایند  نیا  رد  یگنـشت  لوبق  اب  ار ) تیدـبا  ياهراسهمـشچ 

نینموملاریما تاذ  یلماکت  تنایـص  تاصتخم  دـندید ) تسا ، گرم  هک  ار  راگزور  نایاپ  بیذـکت و  ار  وزرآ  دـندرک و  یتسدـشیپ  لمع 
کی تسخن  قوف ، تالمج  ریـسفت  رد  ام  تسا . هدومرف  هراشا  نآ  تاـصتخم  يوقت و  هب  ناوارف  روطب  ناـشکرابم  نانخـس  رد  مالـسلاهیلع 
يارب هبطخ  نیا  رد  هک  ار  یتاصتخم  سپس  میئامنیم و  نایب  يوقت  لیصحت  هب  ترضح  نآ  ناوارف  رایسب  رارصا  حیضوت  رد  رـصتخم  همدقم 

سفن تمظع  هب  هک  نانآ  يهرامش  يرشب  عماوج  رد  خیرات و  لوط  رد  هک  تسنیا  همدقم  میوشیم . رکذتم  دناهدومرف  يوقت 
تمظع زا  یقیقح  عالطا  نودب  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تسا  نینچ  رما  نایرج  تسا . كدنا  رایسب  دنشاب  هدرب  یپ  یمدآ  تاذ ) )
گنهرف هک  یبلاـق  رد  مهنآ  یعیبط  یگدـنز  نوئـش  يهرادا  دـنربیم . رـسب  ار  یگدـنز  نآ ، شزرا  قوف  ياههیامرـس  اهدادعتـسا و  سفن و 

ناسنا کی  هک  دـهدیمن  یلاجم  یلواـیکام ، ياهتـسایس  ریذـپان  فاـطعنا  نشخ و  يهرطیـس  عاـمتجا و  طـیحم و  يربج  لـماوع  يدـیلقت و 
ءازجا تفگ : ناوتیم  یتح  دزادرپب . اهنآ  يهدنناسر  تیلعف  هب  قرط  اههیامرس و  اهدادعتـسا و  سفن و  زا  عالطا  لیـصحت  هب  دناوتب  یلومعم 
ياراد هک  درادن  نیا  زا  یعالطا  ناسنا ، الصا  هک  دراد  يربج  تردق  ای  یگدنشخرد  يردقب  یهاگ  هتخاس ، شیپ  بلاق  يهدنهد  لیکـشت 
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نیا قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  یتقو  دـشابیم . زین  نیرب  تاساسحا  هشیدـنا و  لـقعت و  یتح  حور ) (، ) سفن (، ) تیـصخش (، ) دوخ (، ) نم )
نیاب تسا  هدرک  رک  ار  کلف  شوگ  یلومعم  حالطـصاب  شلماکت  یلاعت و  یقرت و  دایرف  هدش و  هدیمان  ناسنا  هک  نارادناج  زا  گرزب  عون 
دشاب نکمم  هک  ياهلیسو  یلکش و  ره  هب  هک  تسین  نیا  اهناسنا  یهلا  يرورـض  فیلکت  ایآ  دربب ، رـسب  تلفغ  رد  نتـشیوخ  تاذ  زا  هزادنا 

تردق هک  تسا  یعیبط  هتبلا  دننیشنب . نتشیوخ  اب  یئانشآ  لیصحت  يارب  مه  یتاظحل  هک  دشاب  دننادرگ ، زاب  دوخب  ار  ناگدز  تلفغ  نیا 
تولخ نتشیوخ  اب  هقیقد  کی  يارب  ولو  ناسنا  کی  یتح  دنراذگن  دنشاب ، هتشاد  رایتخا  رد  هک  ياهلیسو  ره  هب  عماوج  يهماکدوخ  ناتسرپ 

زا ار  وا  هک  یلوایکام  ياهتـسایس  تاماقم و  صاخـشا و  اب  ار  وا  نتـشیوخ  سفن  اـب  یئانـشآ  ندرک و  تولخ  نیا  يهرمث  نیلوا  اریز  دـنک ،
نیمادـک یناسک و  هچ  هک  دـیمهف  دـهاوخ  ناسنا  ینعی  تخاس ، دـهاوخ  انـشآ  دـناهدرک ، شاهناـگیب  دوخ  زا  هدـنازیرگ و  نتـشیوخ  سفن 

نینموـملاریما دـیکات  رارـصا و  تلع  لاـح  ره  هب  و  تسا . هتخاـس  هناـگیب  هدرک و  ادـج  نتـشیوخ  زا  ار  وا  هک  تـسا  تاـنایرج  تاـماقم و 
هب نآ  ندـناسر  نتـشیوخ و  يهرابرد  ناسنا  تخانـش  ترورـض  نیمه  لولعم  يوقت ، لیـصحت  رب  یهلا  ماظع  ياـیبنا  يهمه  مالـسلاهیلع و 

نامدرم عنم  - 1 زا : تسا  ترابع  تسا  هدمآ  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  هک  يوقت  تاصتخم  زا  یخرب  اما  دـشابیم . یگدـنز  يالعا  فدـه 
يریگولج تامرحم  باکترا  زا  ار  یهلا  هتـسراو  نامدرم  هک  تسنیا  يوقت  تاـصتخم  زا  یکی  ینعی  تاـمرحم . باـکترا  زا  یهلا  هتـسراو 

رد هک  يزیچ  ره  دنفابیم  هفسلف  دوخ  یناور  تلاح  هیجوت  يارب  دنریرگیم و  فیلکت  زا  هک  اهامنرکفتم  زا  یضعب  فالخرب  اریز  دنکیم 
یحور ررض  بجوم  ای  رضم و  داوم  ندیماشآ  ندروخ و  دننام  تسا  ینامسج  ررـض  بجوم  ای  اعطق  تسا ، هتـشگ  مارح  یمالـسا  تعیرش 

کترا دننام  تسا 
زا تاذ  یلماکت  تنایص  يارب  یهلا  يهتسراو  ناسنا  کلذریغ . سفن و  لتق  غورد و  رامق و  نینچمه  نوناق و  اب  قابطنا  نودب  تاوهـش  با 

نانآ ياهلد  رد  يدنوادخ  فوخ  - 2 دزرویم . بانتجا  تسا ، هدش  يریگولج  اهنآ  باکترا  زا  سدقم  عرش  رد  هک  هدننکهابت  لماوع  نیا 
نیموـصعم يهمئا  رگید  ننیموـملاریما و  نانخـس  اـی  ینآرق  تاـیآ  زا  هک  اـج  ره  رد  يدـنوادخ  فوـخ  زا  روـظنم  تسا . هدـش  نیزگیاـج 

يهطلـس رد  نتفرگ  رارق  زا  هک  یناور  ضاـبقنا  یعوـن  زا  تستراـبع  هـک  تـسین  لوادـتم  ياـنعم  نآ  هـب  سرت  دـشاب ، هدـمآ  مالـسلامهیلع 
دریگب و رظن  رد  ندناسرت  يارب  دسرتیم  هک  ار  صخش  نآ  تیحالص  یگتسیاش و  دنمتردق  هکنیا  نودب  دنمورین  دوجوم  کی  يهدننکش 
زا وهآ  سرت  ریش ، زا  شوگرخ  سرت  دننام  دربب ! نیب  زا  ار  ناوتان  دیاب  اتاذ  دنمتردق  هکنیا  و  نآ ، یبایزرا  هطلس و  يانعم  هب  یهاگآ  نودب 

اهناسنا و ربارب  رد  تیلوئـسم  هب  هجوت  نودب  و  تردق ، فعـض و  يانعمب  هجوت  نودب  هک  نادـنمتردق  زا  فیعـض  ياهناسنا  سرت  گنلپ و 
هغلاب تمکح  تسا و  هدیرفآ  وا  دوخ  ار  ناوتان  اناوت و  تادوجوم  هک  تسا  هقلطم  يهطلـس  ياراد  يوق و  دوجوم  نآ  دـنوادخ  کلذریغ .

شنیرفآ نینچمه  تسا . هدومرف  تیانع  زین  ناوتان  تادوجوم  هب  تسا ، هدومرف  هضافا  دنمورین  تادوجوم  هب  هک  ار  ضیف  نامه  يدـنوادخ 
لخم

هداتفین نایرجب  تاقولخم  حالـص  ریخ و  زج  هب  هک  تسا  یبوبر  يهغلاـب  تیـشم  هیلاـع و  تمکح  ياـنبم  رب  ناوتاـن  هچ  اـناوت و  هچ  تاـقو 
زا هن  و  تسا ، ناوتان  ندرک  لامیاپ  یضتقم  اتاذ  هطلـس  تردق و  دوخ  هک  تسین  نآ  يانعمب  ناحبـس  دنوادخ  زا  رـشب  سرت  نیاربانب  تسا .
عفد وا  زا  يررض  ای  دسریم و  ادخب  یعفن  دنک  صقن  راچد  دزاسب و  لتخم  ار  وا  تایح  ای  دربب و  نیب  زا  ار  ناوتان  رشب  رگا  هک  تسنآ  يارب 

ملع و فلا  تسا . دنتـسم  عوضوم  ود  هب  دـشاب  هتـشاد  دـیاب  ادـخ  زا  ناسنا  هک  یفوخ  سرت و  هک  تسا  نینچ  قیقحت  نیا  يهجیتن  دوشیم !!
دنک و ال رارف  وا  تموکح  يهطیح  زا  دـناوتیمن  مه  يزیچ  چـیه  تسین و  یفخم  وا  ملع  زا  يزیچ  چـیه  هک  يروطب  یهلا  يهقلطم  تردـق 
زا يرـشب  يوضع  ینورد و  تاـکرح  یماـمت  يوریپ  ب - تسین ) ریذـپناکما  يدـنوادخ  تموکح  زا  رارف  و   ) هتموـکح نم  رارفلا  نکمی 

دیجم نآرق  دییکات  دروم  تسا  ناگمه  یبرجت  هدهاشم  دروم  هکنیا  يهفاضا  هب  هدـعاق  ود  نیا  لمعلاسکع ) لمع و   ) و تیلع )  ) يهدـعاق
نزو رادقمب  سک  ره  سپ   ) هری ارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  و  هری . اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  دننام : دشابیم  زین  مالـسا  یلـصا  عبانم  رگید  و 

تب ناسنا  رگا  سپ  دید ) دهاوخ  دهدب  ماجنا  رش  هرذ  کی  نزو  رادقمب  سک  ره  و  دید . دهاوخ  دروایب  ياجب  ریخ  هرذ  کی 
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دوشیم ببـس  قوف  عوضوم  ود  درادیمن . اور  متـس  شناگدنب  رب  هجو  چیهب  وا  اریز  ادخ ، زا  هن  دسرتب  دوخ  لامعا  جیاتن  زا  دـیاب  طقف  دـسر 
نینموملاریما هک  تسیرارقب  ادـخ  زا  سرت  تاـصتخم  زا  یخرب  میدـش . رکذـتم  هک  يریـسفت  نآ  اـب  سرت  دـسرتب - شیادـخ  زا  ناـسنا  هک 

ترکف رد  يرادیب  نیا  درذگیم ، يرادیب  هب  دنسرتیم  ادخ  زا  هک  یمدرم  ياهبش  - 1 دیامرفیم . نایب  ریسفت  دروم  تالمج  رد  مالسلاهیلع 
درـس و بآ  ندیماشآ  زا  زور  يامرگ  رد  يراددوخ  كاسما و  - 2 ددرگیم . یحور  تیوقت  تفاطل و  لماع  دریگیم و  تروص  تداـبع  و 

هدنزاس يزغم  ياهتیلاعف  یناحور و  تکرح  زا  دیازفایم و  یناویح  ياوق  رب  هک  يذئاذل  رگید  زا  و  ناضمر ) كرابم  هام  مایا  دننام   ) اراوگ
اب ار  نامز  تشذگ  دـنیامنیم و  یقلت  کیذزن  ار  یگدـنز  نایاپ  تسا  هتفای  هار  ناشیاهلد  رد  ادـخ  فوخ  هک  نانآ  - 3 دیامنیم . يریگولج 

تسا و هتخاس  راکـشآ  نانآ  يارب  ار  دوخ  یقیقح  موهفم  نامز  تکرح  تعرـس  دننکیمن ، دنک  ساسایب  لامآ  اهوزرآ و  اهیـشوخرس و 
راک زا  راک  رـس و  زا  بآ  هک  دیمهف  دنهاوخ  ار  نامز  تشذگ  تعرـس  يزور  دنزادرپن  نتـشوخ  حیحـص  یگدنزاس  هب  رگا  هک  دنمهفیم 
نآ شیب  دوبن  يزور  ود  تایح  یماندب  دوب  دهاوخ  وربور  تراسخ  ساسحا  اب  عقوم  نیا  رد  تشذگ  تسا  هتشذگ  نامز  تعرـس  ساسحا 

میلک مه 
تعرس ساسحا  تشذگ 4 - نآ  نیز و  لد  ندنک  هب  رگد  زور  نآ  نیاب و  دـش  لد  نتـسب  فرـص  زور  کی  تشذـگ  ناسچ  میوگب  وت  اب 

يارب لماکت  هقباسم و  هب  دـنک ، راداو  ندرمـش  تمینغ  مد  یـشوخرس و  ای  يدـیمون  یگدرـسفا و  هب  ار  نانآ  هکنیا  ياـجب  ناـمز  تشذـگ 
زا تیشخ  فوخ و  ینعی  یهلا  گرزب  تمعن  نآ  ببـس  هب  نانآ  - 5 داد . رارق  یلماکت  ندیدرگ  ریـسم  رد  هدومن و  کیرحت  هحلاص  لامعا 

دوخ نورد  زا  ار  اهنآ  دنتفایرد و  دـنهدیم ، شیامن  اهناسنا  يارب  تایعقاو  لکـش  هب  ار  دوخ  هک  ار  ساسایب  ياهوزرآ  تقیقح  دـنوادخ ،
نا ءانفلا  نمف  ربع ، ریغ و  و  ءانع ، ءانف و  راد  ایندلا  نا  مث  دنتـساخرب . دوخ  فده  هب  تایح  لاصیا  يارب  كرد و  ار  تایح  نایاپ  دـندنار و 

عبشی و لکآ ال  بطعلاب ، یجانلا  و  مقـسلاب ، حیحـصلا  و  توملاب ، یحلا  یمری  هحارج ، یـسوت  و ال  هماهـس ، ءیطخت  ال  هسوق ، رتوم  رهدلا 
رد ایند  نایرج  زا  و  اهیریگ ، تربع  اهینوگرگد و  هاگیاج  و  تسا ، تمحر  انف و  يهناخ  ایند  نیا  ادخ ، ناگدـنب  يا  سپ  . ) عقنی براش ال 

گرم ریت  اب  ار  هدـنز  دریذـپیمن . مهرم  شیاهتحارج  دوریمن و  اطخ  هب  شیاهریت  تسا و  هدرک  ناـمک  رد  ریت  هک  تسا  ندرک  اـنف  ریـسم 
انخس رد  نآ  تاصتخم  ایند و  حرط  دیدش ). تقشم  تکاله و  اب  ار ) یتخس  زا   ) هتفای تاجن  يرامیب و  اب  ار  تسردنت  دنزیم و 

قیقد يردقب  نآ  تاصتخم  ایند و  يهرابرد  ترضح  نآ  فیصوت  تسا . هدمآ  ددعتم  دراوم  رد  هغالبلاجهن  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ن 
بیـشن و زارف و  جاوما و  يهمه  رد  هتـشاد و  دادـتما  نآ  رخآ  ات  ایند  خـیرات  زاغآ  زا  ترـضح  نآ  كراـبم  رمع  یئوگ  هک  تسا  ریگارف  و 

نآ يهبرجت  هدـهاشم و  تحت  شیاهدادـیور  نیرتگرزب  ات  نآ  يهثداح  نیرتکچوک  زا  هدومرف  تکرـش  تقد  لاـمک  اـب  اـیند  مرگ  درس و 
یلع نب  نسح  ماـما  دوـخ  یمارگ  دـنزرف  هب  هک  یتیـصو  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  یبـلطم  نیا  و  تسا . هـتفرگ  رارق  یقیقح  سانـشناهج 

یف ترکف  و  مهلاـمعا ، یف  ترظن  دـقف  یبـلق ، ناـک  نم  رمع  ترمع  نـکا  مـل  نا  ینا و  ینب ، يا  تـسا : هداد  رکذـت  هدوـمرف ، مالـسلاهیلع 
تفرعف مهرخآ ، یلا  مهلوا  عم  ترمع  دـق  مهروما  نم  یلا  یهتنا  امب  یناک  لب  مهدـحاک ، تدـع  یتح ، مهراـثآ ، یف  ترـس  و  مهراـبخا ،

زا هرامش 31  . ) هلوهجم کنع  تفرـص  کل و  تیخوت  و  هلیخن ، رما  لک  نم  کل  تصلختـساف  هررـض ، نم  هعفن  و  هردک ، نم  کلذ  وفص 
رمع دادـتماب  نـم  هـچ  رگا  مدــنزرف . يا  ( ) و 394 مالـسلاامهیلع ص 393  یبـتجم  نسح  ماـما  شدـنزرف  هـب  ترـضحنآ  تیـصو  اـههمان 

رکفت ریـس و  هب  هدنام  ياجب  نانآ  زا  هک  يراثآ  رد  هدیـشیدنا و  ناشرابخا  رد  هتـسیرگن و  نانآ  لامعا  رد  یلو  ماهدرکن ، رمع  ناگتـشذگ 
زا ا یکی  هکیروطب  ماهتخادرپ 

اهناسنا نیلوا  زا  یئوگ  ماهدرک  ادیپ  عالطا  نانآ  روما  يهمه  زا  هک  تهجنادب  هکلب  دناهدرک ، یگدنز  ینامز  ره  رد  هک  ماهتـشگ  ییاهناسن 
هریت و روما  زا  ار  اهناسنا  نآ  یگدنز  فاص  روما  هجیتن  رد  نانآ ، نیرخآ  ات  ماهدوب  ناوراک  مه  دناهدرک ، یگدـنز  نیمز  يور  نیا  رد  هک 

زیگناماهبا هک  هچنآ  مدومن و  باختنا  ار  نآ  يابیز  هدیزگرب و  وت  يارب  يرما  ره  زا  هداد و  زیمت  هتخانش و  زاب  شرابررض  زا  ار  شدنمدوس 
. دناهدروآ هبطخ  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  يویند  یگدنز  نیا  تاصتخم  زا  یخرب  هب  میزادرپیم  کنیا  متخاس ) رود  وت  زا  دوب 
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نینموـملاریما هک  دراد  دـیدرت  لاوز  ءاـنف و  رد  یـسک  رگم  هک  دـیایب  شیپ  مهوـت  نـیا  تـسا  نـکمم  تـسا . ءاـنف  لاوز و  هـب  ور  اـیند  - 1
، ایند نیا  رد  تذل  لماوع  زا  يریذپریدخت  تهجب  ناسنا  يرآ  تسا . نشور  مهوت  نیا  خساپ  دنزرویم ! رارـصا  نآ  هب  همهنیا  مالـسلاهیلع 
ار نآ  يانف  لاوز و  ات  دنکیمن  نآ  رد  دیواج  نیناوق  ایند و  هب  یهجوت  الصا  ینیب ، گرزبدوخ  یناویح و  سفن  زا  يریذپریذخت  اصوصخم 

ایند يانف  لاوز و  ساسحا  زا  هک  دـسریم  ییاج  هب  زیتسدوخ )  ) نیا راک  یهاگ  یتح  درادرب . مدـق  دوخ  تاذ  تنایـص  رد  دریگب و  رظن  رد 
دیوگیم دریگیم و  دوخب  يرتزوسنامناخ  نونج  تقامح و  نآ ، دعبام  رد  هشیدنا  ياجب 

ایند و یفرعم  هب  رارـصا  همهنیا  نایقتم  يالوم  هک  تسا  تلع  نیدـب  شاب !! شوخرـس  رامـشب و  تمینغ  ار  مد  سپ  تسا ، نینچ  هک  لاـح  : 
راک زا  ار  لقعت  ساسحا و  ندز و  يرایـشهان  هب  تسد  هک  مینادب  دیاب  و  تسا . جـنر  تقـشم و  هاگیاج  ایند  - 2 دیامرفیم . نآ  تاصتخم 

یـساسحایب و يرامیب  راچد  هک  دینک  ادیپ  ایند  نیا  رد  رفن  کی  امـش  تسین . یگدـنز  ياهجنر  اهیراوگان و  يوگخـساپ  زگره  نتخادـنا 
يرادـیب و لامک  اب  هاگنابـش  دورو  ات  دادـماب  زاغآ  زا  مامت  زور  کـی  و  دـنک ، یگدـنز  لدـتعم  ـالماک  ناور  زغم و  اـب  دـشابن و  يرکفیب 

اجیردت وا  ياوق  هکنیا  جنر  زج  دشاب  هتشادن  دوجو  يراوگان  تمحز و  چیه  یمدآ  يارب  رگا  دوشن ، یجنر  تقـشم و  هب  ءالتبم  يرایـشه ،
يارب هکلب  دـبا ، يارب  اهنت  هن  یلماع  چـیه  زا  یتسردـنت  دـناهتفرگ . نیمک  وا  رب  بیـسآ  ندرک  دراو  ددـصرد  ینانمـشد  دوریم ، طوقـس  هب 

يو یـشوخ  ساسحا  عنام  هک  تسا  یفاک  لماوع ، نیا  لاثما  اهدـص  هکلب  اههد  لامتحا  تسا … و  هدـشن  نیمـضت  ینالوط  اتبـسن  ینایلاس 
دوـجوب لـماوع  هـک  ددرگیم  ریزارـس  ياهـقطنم  ود  زا  دـهدیم ، خر  اـیند  رد  هـک  یثداوـح  تـسا . اـهینوگرگد  هاـگیاج  اـیند  - 3 دشاب .

لباق ریغ  تیدودحمان و   ) تهج هس  نیا  تسا . هتـسویپ  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  دودحمان و  یمئاد و  تکرح  هب  ود ، نآ  رد  ثداوح  يهدنروآ 
شیپ

نیقی یمدآ  هک  دوشیم  بجوم  دـهدیم و  رارق  زاب  متـسیس )  ) ماظن رد  ایند  اـب  ار  ناـسنا  طاـبترا  لـماوع ) نآ  رد  تکرح  ماود  ندوب و  ینیب 
لماع هس  اب  ناحبـس  دـنوادخ  تسا . اهيریگ  تربع  هاگیاج  اـیند  راگزور 4 - دـنک  يزاب  هچ  ادرف  هک  راـگدرورپ  تاذ  زجب  دـنادن  دـنک :

ب نیناوق . اهدادیور و  تبث  تباتک و  تردق  ای  هظفاح  فلا  تسا : هدومرف  رادروخرب  يریگ  تربع  يامظع  تمعن  زا  ار  ناسنا  مهم  رایـسب 
دناوتیم ار  هدش  تبثت  نیناوق  نآ  يهلیـسوب  ناسنا  هک  لقعت  ج  دشابیم . يرـشب  نهذ  رد  نیناوق  عازتنا  ءاشنم  هک  یتسه  ملاع  رد  مظن  نایرج 

راکب و  ناسنا ، رد  یتسه و  رد  هیراـج  نیناوق  لوصا و  شریذـپ  شزومآ و  زا  تستراـبع  تربع  دریگب . هجیتن  هدومن و  قیبطت  اهدادـیور  رب 
، نآ رد  همکاح  نیناوق  نایرج  اب  ایند  دیامرفیم : هداد و  رکذت  ار  ایند  يانف  ياهدومن  مالسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  اهنآ . حیحـص  نتـسب 

دزروب یئاطخ  دنک و  هابتشا  هک  دوشیمن  هتخادنا  ناسنا  کی  تسد  زا  اهریت  نیا  تسا . اهنآ  نتخادنا  لوغشم  نامک و  رد  یئاهریت  هراومه 
لباقم رد  هک  دنتـسه  نیناوق  نامه  نامک  ریت و  نیا  میدرک  هراشا  هک  هنوگنامه  اریز  دـننامب ، ناـما  رد  اـهریت  نآ  زا  یئاـهناسنا  هجیتن  رد  و 

ندش م یشالتم  لالحنا و  هب  نوک  زا  دنناشکیم و  نوک  هب  لالحنا  زا  هک  نیناوق  نآ 
ار هدنز  ایند  دوب ، دهاوخن  ریذپمایتلا  اذل  تسا ، ندش  یـشالتم  لالحنا و  يارب  همدقم  نوچ  دنک ، دراو  تحارج  اهریت  نیا  رگا  دـنناشکي .

زگره هک  تسیاهدنروخ  ایند  نیا  تقشم . تکاله و  اب  ار  اهیتخس  زا  هتفای  تاجن  يرامیب و  ریت  اب  ار  تسردنت  دوریم و  هناشن  گرم  ریت  اب 
تمکح هب  هتسباو  ایند  نیا  رد  ندش  هدروخ  ندروخ و  هکنیا  هب  هجوت  اب  هتبلا  ددرگمین . باریس  تقو  چیه  هک  تسیاهنـشت  دوشیمن و  ریس 

زا یناسنا  سفن  رگا  دنربب و  رتالاب  روبزم  نایرج  زا  ارنآ  هیفـصت و  ار  دوخ  سفن  دنهاوخن  هک  دنزابیم  نایرج  نیا  رد  یناسک  تسا ، یهلا 
طابترا سفن ، نامه  دوخ  مدـنگ  ياههناد  ندـنارذگ  يارب  هک  تسا  یلابرغ  دـننام  ندـش  هدروخ  ندروخ و  هک  ددرگ  هاـگآ  تقیقح  نیا 

نینموـملاریما روـظنم  هک  دـیآیمرب  نینچ  ریـسفت  دروـم  تـالمج  زرط  زا  و  دزاـسیم . رارقرب  یهجو  نیرتـهب  هب  ناـیرج  نـیمه  اـب  ار  دوـخ 
مامت ندش  لامیاپ  نانآ  ندش  هدروخ  اذل  دنرادن و  ناج  سفن و  ملاع  هب  یهجوت  چـیه  هک  تسا  ینامدرم  نتفرگ  رارق  لوکام  مالـسلاهیلع 

دـشخب قلح  دیوگیم : يولوم  تسا . یهلا  يهنامیکح  نوناق  وریپ  ندش  هدروخ  ندروخ و  نایرج  لصا  الاو  دراد . لابندب  ار  ناشتیدوجوم 
غد زا  اغد و  زا  يوش  یلالجا  هک  دشخب  یهگ  نیا  ادج  يوضع  ره  رهب  دشخب  قلح  ار  حور  ار و  مسج 
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ردنا دروخ  ار  شهایگ  ات  بل  قلح و  دـشخبب  ار  یکاخ  زاب  سگم  شیپ  ار  دـنق  يزیرن  ات  سک  هب  ار  ناطلـس  رـس  یئوگن  ات  يوش  یلاخ  ل 
رـشب زا  دش  ادج  نوچ  رـشب  لاکا  دش  دـمآ  كاخ  زاب  تفر  ناسنا و  يهمقل  ناویح  تشگ  تفر  تشگ  ناویح  دروخ  شهایگ  نوچ  بلط 

وا ماع  فطل  هیاد  ار  ناگیاد  وا  ماعنا  زا  گرب  ار  اهگرب  زارد  ددرگ  ناـشدروخ  میوگب  رگ  زاـب  هلمج  شناـهد  مدـید  اـههرذ  رـصب  حور و 
ملاع هلمج  اههراپ  نآ  نادب ز  متفگ  ياهراپ  یهتنم  ار  نخس  نیا  حرـش  تسین  دهز  یک  یئاذغیب  مدنگ  هکنآ  دهدیم ز  وا  اهقزر  ار  اهقزر 

شناقـشاع ناهج و  نیا  رمتـسم  شیانکاس  ناهج  نآ  رـشتنم و  شنانکاس  ناهج و  نیا  ناد  لوبقم  لـبقم و  ار  ناـیقاب  ناد  لوکاـم  لـکآ و 
زا هتسر  میرک  دمآ  تاحلاصلا  تایقاب  دبا  ات  دنام  هک  یناویح  بآ  دهد  ار  دوخ  واک  تسنآ  میرک  سپ  عمتجم  دلخم  ملاع  نآ  لها  عطقنم 

بلاغ يان  تسا و  قلح  ار  لوکام  لکآ و  تسین  شیدنا  ددع  تالایخ  نوچ  تسین  شیب  نت  کی  دـننارازه  رگ  میب  راطخا و  تفآ و  دـص 
لکا ز هلمج  نآ  دشن ز  نوزفا  ردـنا و  ار و  لبح  اصع و  نادـنچ  وا  دروخ  ار  لدـع  ياصع  وا  دیـشخب  قلح  يار  تسا و  لقع  ار  بولغم  و 

مولعم قوف  بلاطم  هب  رظن  اب  هصالخ  لکش  لکا و  شدوبن  یناویح  هکنآ 
تسا و نآ  لوادـتم  يانعمب  ایند  تسا ، اهناسنا  هک  هدـش  هدروخ  تسا و  ایند  هک  هدـندروخ  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  هک  دوشیم 

نینچمه دـناهدرکن . يریگ  فدـه  ار  يزیچ  توهـش ) مشخ و  باوخ  روخ و   ) زج ایند  نیا  رد  تاناویح  دـننام  هک  یناسک  ناـمه  اـهناسنا 
هتفرگ رارق  انف  لاوز و  يانبم  رب  ندـش  هدروخ  يارجم  رد  هک  دـشابیم  اهناسنا  يهمه  يدام  داعبا  لماش  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج 

نیا ياهتقشم  زا  و   ) لقن ءانب  لمح و ال  الام  یلاعت ال  هللا  یلا  جرخی  مث  نکـسی ، ام ال  ینبی  لکای و  ام ال  عمجی  ءرملا  نا  ءانعلا  نم  و  تسا .
ادخ يوسب  ایند  نیا  زا  سپـس  دنکیمن ، تنوکـس  نآ  رد  هک  ار  يزیچ  دنکیم  انب  دروخیمن و  هک  ار  هچنآ  دزودنایم  ناسنا  هک  تسایند 

زا شیب  ياهنتخودـنا  رد  ایند  يهجیتنیب  ياهتقـشم  دزاسب ) لقتنم  ار  یئاـنب  اـی  دـنک  لـمح  دوخ  اـب  یلاـم  هکنیا  نودـب  دـنکیم  تکرح 
ادخ يوس  هب  ور  سپـس  دننیـشنیمن و  نکـسم  نآ  رد  دننکیم و  ءانب  یتامحز  هچ  اب  دروخیمن و  دزودنایم و  یئاهتقـشم  هچاب  ترورض 

نامه دـیدش  خـیبوت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  دـنزاسیم . لقتنم  دوخ  اب  ار  ییانب  هن  دـننکیم و  لمح  دوخ  اب  ار  یلاـم  هن  دـنوریم ،
دن نیا  هب  يرظن  و  دنهاوخیم ، لام  نامه  دوخ  يارب  ار  ایند  لام  هک  تسا  رثاکت  باحصا 

رگید لوپ و  لام و  ندرک  هتـسباو  هن  دشاب  اهیدنمزاین  عفر  يارب  هک  تسا  شزرا  ياراد  دراد و  ینعم  ناسنا  يارب  یعقوم  ایند  لام  هک  دنرا 
تازایتما لماوع  نآ  تسا  نیگنـس  هچ  یتسارب  دوخ . يوج  لامک  ياج  ندرگ  زا  اهنآ  نتخیوآرد  نتـشوخ و  هب  يویند  تازاـیتما  لـماوع 

زیت لابکبـس و  ناج  ندرگ  زا  دوش و  لیـصحت  اهجنر  اهتقـشم و  لمحت  اب  رمع و  ياهبنارگ  رایـسب  هنیدـقن  نتخاس  کلهتـسم  اب  هک  يویند 
ناونعب دـشاب  هک  یلکـش  ره  رد  اـیند  لاـم  نیمه  رگا  اـما  و  درادـب . زاـب  تکرح  زا  ارنآ  دوـش و  هتخیوآ  يدـنوادخ  هاـگراب  يوـسب  زاورپ 

ادخ ناگدنب  يارب  یگدنز  لئاسو  میظنت  هکلب  هدوبن ، دـیلپ  رثاکت  دـشاب ، ناعونمه  رگید  دوخ و  يرورـض  شیاسآ  هافر و  يارب  ياهلیـسو 
موحرملا يرت  کنا  اهریغ  نم  و  دوب . دهاوخ  تیدبا  يارس  رد  شاداپ  يهدننک  بلج  نآ ، هار  رد  تقشم  تدابع و  یعون  دوخ  هک  دشابیم 

دروم يزور  هک  ینیبیم  ار  یناسنا  تسایند - نیا  ياهینوگرگد  زا  و   ) لزن اسوب  لز و  امیعن  الا  کـلذ  سیل  اـموحرم ، طوبغملا  و  اـطوبغم ،
نیا دریگیم و  رارق  محرت  دروـم  رگید  زور  دوـب  وزرآ  هطبغ و  دروـم  هکنآ  دریگیم و  رارق  وزرآ  هـطبغ و  دروـم  رگید  زور  دوـب ، مـحرت 

ند ياهینوگرگد  زا  یئاهدومن  تسا ) هدش  لزان  هک  يراوگان  ای  هتفر  تسد  زا  هک  یئاهتمعن  لولعم  رگم  تسین  ینوگرگد 
هک ییاـهناسنا  سکعلاـب  دـنتفرگ و  رارق  وزرآ  هطبغ و  دروـم  رگید  زور  دـندوب ، يزوـسلد  دروـم  ییاوـنیب  زا  يزور  هک  ییاـهناسنا  هچ  اـی 

نیا دنتــشگ . يزوـسلد  دروـم  ناـهاگماش  دـندوب ، رادروـخرب  يوـیند  گرزب  تازاـیتما  زا  هـک  تهجنادـب  دـندوب  هـطبغ  دروـم  نادادـماب 
نتفرگ رارق  هب  رظن  اـب  تاـناکما  ندومن  يور  اـی  اـهيراوگان . لوزن  اـهتمعن و  نتفر  تسد  زا  تهجب  رگم  دـیآیمن  دوـجوب  اـهینوگرگد 

رارق دوخ  رابگر  ریز  رد  ار  وا  هبـساحم ، زا  نوریب  اـی  دنـشاب و  هبـساحم  لـباق  هاوخ  هک  یگرزب  کـچوک و  ثداوح  يهرـصاحم  رد  ناـسنا 
اب هزورما  داتف  مهاوخ  اجک  رد  منادن  دوخ  دابدـنت  فاصم  رد  مهاک  رپ  يولوم : لوقب  دـنریگیم و  يو  تسد  زا  ار  رایتخا  نانع  دـنهدیم ،

تشونرس رد  ذفان  ياهسدح  اهيرگنهدنیآ و  رد  زیگناتفگش  یقرت  اب  و  یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  لئاسم  تخانش  رد  ناوارف  تفرشیپ 
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نیمـضت چـیه  اهنیا  يهمه  اب  تیمهااب ، رایـسب  يزغم  ياهيژرنا  نتخاس  کلهتـسم  نالک و  رایـسب  يدام  ياههنیزه  فرـص  اب  و  عماوج ،
نینچ و نایرج  لاسکی  يارب  هک  درادن  دوجو  تسا  اهناسنا  تایح  زاب  متـسیس )  ) ماظن يهتـسباو  هک  یگدنز  لئاسم  زا  کی  چیه  رد  یعطق 

ای ح اهنیشام  دننام  ار  اهناسنا  نادنمتردق  هک  تسنیا  درک  ناوتیم  هک  يراک  زور . کی  يارب  یتح  هام ، کی  يارب  یتح  تسا ، نانچ 
مه نینچ  يرآ  دـنریگب ! رظن  تحت  ار  ناشرمع  رخآ  ات  تسا  لهـس  لاس  کی  هک  دـننک  يزیر  بلاق  نانچ  كریـس  تاناویح  دـننام  رثکاد 

و دروآرد !! عوضوم  ءاـفتنا  هب  هبلاـس  لکـشب  ار  واـب  طوـبرم  تالکـشم  لـئاسم و  درب و  نیب  زا  ناوـتیم  ار  اـهناسنا  هک  هنوگناـمه  دوـشیم ،
يزور وجشناد  نیا  مینادیم  هکنیا  دننام  ملع . يهقباس  اب  ینوگرگد   1 تسا . ینوگرگد  عون  ود  ياراد  ناسنا  اب  طابترا  رد  ایند  لاـحرهب ،

نم و  هبـساحم . لباق  ریغ  ای  هدشن  هبـساحم  ياهدادیور  اب  طابترا  رد  ینوگرگد   2 دندرگیم . ریپ  نامز  تشذگ  اب  اهناسنا  دوشیم . داتـسا 
هکنیا تسایند  نیا  زا  يریگ  تربع  دراوم  زا  و   ) كرتی لمومال  كردی و  لما  الف  هلجا ، روضح  هعطتقیف  هلما  یلع  فرـشی  ءرملا  نا  اهربع 

هدش و تفایرد  یئوزرآ  هن  سپ  دنکیم  عطق  وا  زا  ار  وزرآ  شگرم  روضح  لاح  نآ  رد  ددرگیم ، کیدزن  شیوزرآ  هب  لوصو  هب  یمدآ 
هک تسنیا  یکی  دشابیم ، تربع  لماع  هک  يروما  نآ  زا  دشابیم  تربع  بجوم  هک  يویند  روما  نآ  دزاسیم ) اهر  ار  وا  هدش  وزرآ  هچنآ  هن 
هب هکنیمه  دشچیم و  ار  لوصو  راظتنا  یخلت  دوشیم و  لمحتم  ار  تقـشم  تمحز و  اهتدـم  ینعی  ددرگیم ، شیوزرآ  هب  کیدزن  ناسنا 

رادروخرب يارب  ار  وا  اهیشوخلد  اهیگدامآ و  طاسب  دروآیم و  نتخات  وا  رس  رب  لجا  کیپ  ناهگان  دش ، کیدزن  شیوزرآ 
اهر ار  وا  وزرآ  لایخ و  هکنیا  نودـب  دـنیچیمرب و  دوب ، هتخود  هارب  مشچ  نآ  ندـش  یلمع  راظتنا  رد  يداـمتم  یناـیلاس  هک  یئوزرآ  زا  ي 

ینتمی ام  لک  ام  هک  درک  ادـیپ  ناوتیم  نیا  زا  رتهدـنزومآ  یـسرد  هچ  رتالاب و  یتربع  هچ  ددرگیم . مورحم  وزرآ  نتفای  ققحت  زا  وا  دـنک ،
تمـس فالخرب  اهداب  دـسرب . نآ  هب  دـنک  وزرآ  هک  ار  هچنآ  ره  ناسنا  هچنانچ  تسین   ) نفـسلا یهتـشت  امب ال  حایرلا  يرجت  هکردـی  ءرملا 

ایآ  ) ینمت ام  ناسنالل  ما  هک : تسا  هدومرف  ناشهاگآ  هداد و  رادشه  ار  دوخ  ناگدنب  ناحبـس  دنوادخ  دـتفایم ) نایرجب  اهیتشک  تکرح 
ضام دری و ال  ءاج  ال  اهئیف ! یحـضا  و  اهیرامظا ، اهرورـس و  زعا  ام  هللا  ناحبـسف  دسرب ) نآ  هب  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  ره  تسا  ناسنا  يارب 
يهیاس تسا  مرگ  هچ  ایند و  نیا  زا  ندش  باریس  تسا  روآیگنـشت  هچ  ایند و  يداش  تسا  كدنا  هچ  راگدرورپ ، تسا  كاپ  سپ   ) دتری

هدننکهنشت شندش  باریـس  كدناایند و  نیا  ياهیداش  دیامنیم ). عوجر  ایند  نیا  زا  ياهتـشذگ  هن  ددرگیمرب و  ایند  نیاب  ياهدنیآ  هن  نآ ،
مه تدـم  رظن  زا  هکلب  تسین ، قیمع  اهنت  هن  ایند  نیا  ياهیداش  هک  دـمهفن  هجوت  كدـنا  اب  هک  اـیند  نیا  رد  دـشاب  یـسک  مک  دـیاش  تسا 

يارب آ هن  نیا  دیامنیم . هطاحا  ار  ناسنا  ایند  نیا  رد  هک  تسا  یئاههصغ  مغ و  زا  رتمک 
ندش قرغ  اب  مدرم  هک  تسا  تهج  نیا  هب  هکلب  تسا ، هدومرف  مورحم  طاشن  رورـس و  زا  تلع  نودب  ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ  هک  تسا  ن 

هک ییاهتیلوئـسم  ساسحا  اهیداش  رد  نتـشگ  روهطوغ  اب  دندرگن و  لفاغ  دنراد  شیپ  رد  هک  یتیمهااب  رایـسب  فده  زا  ذئاذل  اهیداش و  رد 
ار یمدآ  یناور  حوطـس  هک  یتقو  اهنیا  يهمه  زا  رتالاب  ددرگ . دوبان  دنک و  شکورف  ناشنورد  رد  دشابیم  نانآ  هجوتم  یناگدـنز  نیا  رد 

میحر میرک و  دـنوادخ  هک  دـنکیم  شومارف  دوشیم و  لفاغ  العا  لاـمک  هب  دوخ  یگتـسباو  زا  تفرگ ، ارف  يویند  ياهیـشوخ  اـهیداش و 
نآ فرط  هب  ناسنا  هزادـنا  ره  هک  تسنیا  تساـیند  نیا  تاـصتخم  زا  هک  رگید  عوضوم  دریذـپب . دوخ  روضح  هاـگرابب و  ار  وا  دـهاوخیم 

ياههتـساوخ رد  نتفر  ورف  هـب  یمدآ  یگنـشت  شیازفا  ددرگیم . رتهتـشت  رتصیرح و  ددرگ . رادروـخرب  شیپ  زا  رتـشیب  دـهاوخیم  دوریم ،
قیفوت تفرگیم  ماجنا  تیـصخش  يالتعا  لاـمک و  ریـسم  رد  رگا  هک  تسا  وا  ياهدادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هب  شرتسگ و  لولعم  يویند ،

امن بآ  یبارـس  زج  هک  ددرگیم  کلهتـسم  يدروم  رد  اهدادعتـسا  تمظع و  همه  نآ  هک  اغیرد  یلو  تشگیم ، شبیـصن  لوقعم  تاـیح 
هک دید  دـهاوخن  نیا  زج  راک  نایاپ  رد  دـهدب  رارق  هجوت  دروم  ندوب  فدـه  هاگدـید  زا  ار  ایند  هک  یـسک  يارب  يرآ  تسین  يرگید  زیچ 

تسبابح وچ  ایند 
بارخ تسدب  باوخ  باوخ ؟ هچ  باوخ  نآ  باوخ  هب  دننیبب  هک ؟ ییارس  هچ  مه  نآ  بارس  يور  رب  هکلب  بارـس  رب  هن  بابح  هچ  نکلو 

. دیامن تعجارم  دناوتیم  تسا  هتفر  نوریب  هک  يرگید  رد  نآ  زا  هن  ددرگرب و  دناوتیم  تسا  هدـش  دراو  هک  يرد  نآ  زا  هن  ایند  نیا  ناوراک 
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يرایشه ناسنا  رگا  ینعی  دبایرد . دوخ  نورد  رد  ارنآ  الامجا  دناوتیم  یسک  ره  هک  درادربرد  ار  تیمهااب  رایـسب  یئانعم  نتفر  ندمآ و  نیا 
يرادقم درادرب و  توهش ) مشخ و  باوخ و  روخ و   ) زا ار  شرس  دناوتب  یعیبط  يرایشه  نآ  اب  رگا  دشاب و  هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  یعیبط 

دنتشرس اهعبط  يهیام  ات  ندیشک  مقر  ناوتن  نیز  هب  ندیرفآ  ملاع  ملاع  رد  هک  دمهفیم  دیدرت  نودب  دنک ، ادیپ  یئانشآ  دوخ  كاپ  ناج  اب 
مجنا خرچ و  راگزور و  هک : دمهفیم  زین  يوجنگ  یماظن  يزاب  تسین  هک  منک  هاتوک  يزارد  نیدب  وت  نم و  راک  دنتشون  رگد  یقرو  ار  ام 

دننیبیم ار  نتفر  ندمآ و  یعیبط  يهدیدپ  هک  لدروک  نیکاکش  نآ  ورسخ  رـصان  یتسادرف  ار  رهد  زارد  زور  نیا  هن  رگ  یتسیزاب  رـسب  رس 
اب رابکی  رگا  تسا ؟ هدوب  هچ  يارب  نتفر  ندمآ و  نیا  دنیوگیم : دننیبیمن و  تسا  هتخادـنا  نایرجب  ار  هدـیدپ  نیا  هک  هیلاع  تمکح  یلو 

تشگ دوخ  نورد  دراو  سپس  دنتسیرگنیم ، یتسه  مظن  هوکش و  هب  مزال  تقد 
یلو دندادیمن ، هار  نتـشیوخ  زغم  هب  ینعمرپ  نایرج  نیا  رد  ار  يدـیدرت  نینچ  زگره  دندینـشیم  ار  دوخ  حور  یلـصا  ترطف  ياههمغن  ه ،
چیه دربیم  نامگ  هک  دـنکیم  ریدـخت  نانچ  ار  ناسنا  دوخ  هک  تسا  اهدرد  نآ  زا  یگناـگیبدوخ  زا  نتـشیوخ و  زا  رهق  هک  درک  دـیاب  هچ 
دعبا هب و  هقاحلل  تیملا  نم  یحلا  برقا  ام  هللا  ناحبسف  دربیمن !! رسب  یئانشآ  افص و  حلص و  رد  نتـشیوخ  اب  وا  دننام  نیمز  يور  رد  یـسک 

تـسا رود  هچ  تشگ و  دهاوخ  قحلم  وا  هب  هک  هدرم  هب  هدنز  تسا  کیدزن  هچ  ام ، راگدرورپ  تسا  كاپ   ) هنع هعاطقنال  یحلا  نم  تیملا 
وحن قرـشلا  تسا . نینچ  تسا ، هتفگ  شدـنزرف  ءاثر  رد  هک  یماهت  نسحلاوبا  تاـیبا  زا  یکی  تسا )! هدـش  عطقنم  وا  زا  هک  هدـنز  زا  هدرم 

وت هک  كاخ  بجو  جنپ  نآ  يهلصاف  زا  تسا  رتمک  برغ  ات  قرش  هلـصاف  مدنزرف ، يا   ) رابـشالا هسمخلا  کلت  دعب  نم  هقـش  برقا  برغلا 
نیا هک  ياهلصاف  یلو  مدیـسریم  وت  هب  نم  هرخالاب  سکعلاب ، ای  قرـش  رد  نم  يدوب  برغ  رد  وت  رگا  دنزرف ، يا  ینعی  ياهدیمرآ ) نآ  رد 

هک یسفن  ره  يرآ ، تسا . برغ  ات  قرش  يهلـصاف  زا  شیب  یلیخ  تسا ، هتخادنا  وت  نم و  نیبام  گرم  يهلیـسو  هب  كاخ  ریز  بجو  دنچ 
ه تسا ، هتفر  هدیشوپ و  ایند  نیا  زا  مشچ  هک  سک  نآ  یلو  دنکیم ، رتکیدزن  یشوماخ  راید  هب  ار  وا  دروآیمرب  هدنز 

دناهدومن روبع  هک  هار  نآ  زا  دناهتـشگ و  عطقنم  شناگدنز  ایند و  نیا  زا  ناگتفر  كاخ  نآ  درادن ، دوجو  وا  نتـشگرب  يارب  یلامتحا  چـی 
. تسین تشگرب  لباق 

هحفص 160] ]
رفیک رگم  تسین  رـش  زا  رتدب  يزیچ  چیه  هک  تسا  یعطق   ) هباوث الا  ریخلا  نم  ریخب  ءیـش  سیل  و  هباقع ، الا  رـشلا  نم  رـشب  ءیـش  سیل  هنا 
رگم تسین  ریخ  زا  رتهب  يزیچ  چیه  و  شرفیک ، رگم  تسین  رـش  زارتدـب  يزیچ  چـیه  نآ ) شاداپ  رگم  تسین  ربج  زا  رتهب  زیچ  چـیه  و  نآ ،

تروص هناگراهچ  تاطابترا  زا  یکی  رد  ناسنا  کی  فرط  زا  هک  هتـسیاش  ررقم و  مظن  فـالخ  ره  زا  اریز  تسا ، دـب  يرـش  ره  شـشاداپ 
طابترا نتـشیوخ 3  اب  ناسنا  طابترا  ادـخ 2  اب  ناسنا  طابترا   1 زا : دنترابع  هناگراهچ  تاطابترا  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  يرـش  کی  دریگب ،

نیا و  حـیبق ، تسیاشان و  اتاذ  تسیرما  يرـش  ره  هک  تسا  نینچ  هلمج  نیا  يانعم  دوخ  عونینب  اب  ناـسنا  طاـبترا  یتسه 4  ناهج  اب  ناسنا 
ياهقلح هثداح و  کی  ناونعب  شرثا  طقف  ای  دنکب ، داجیا  يرثا  تسا  هدش  يرـش  لمع  بکترم  هک  یناسنا  نورد  رد  هچ  حـبق  یتسیاشان و 

هب صوصخم  تیعقوم  لمع و  دوخ  هب  رظن  اب  نآ ، حـیبق  رـش و  لمع  نیا  زا  رتدـب  حـیبق ، تسا و  رـش  هرخالاب  دریگب ، رارق  یتسه  ریجنز  رد 
تسا و وکین  هتـسیاش و  اتاذ  ریخ  لمع  نینچمه  و  ترخآ . رد  هچ  اـیند و  رد  هچ  تفرگ ، دـهاوخ  ار  شبکترم  غارـس  هک  تسنآ  رفیک  نآ 

ای دنک ، داجیا  يرثا  تسا ، هداد  ماجنا  ار  ریخ  لمع  هک  یناسنا  نورد  رد  هچ  ییوکین  یگتسیاش و  نیا 
رتهتسیاش و تسا . یمدآ  یناحور  عبط  میالم  تسا و  وکین  هتـسیاش و  هرخالاب  دوش ، تبث  یتسه  ریجنز  زا  ياهقلح  هثداح و  ناونع  هب  طقف 

لمع يهجیتن  هک  یهیدـب  تسا  يرما  نیا  تسا . نآ  شاداپ  دوخ ، هب  صوصخم  تیعقوم  رد  لـمع  دوخ  هب  رظن  اـب  ریخ و  لـمع  زا  رتوکین 
ناسنا بیـصن  ایند  نیا  رد  هک  ییوکین  لمع  هجیتن  ای  دومرف ، دهاوخ  اطع  شناگدنب  يارب  دوخ  ینابر  فطل  تیانع و  اب  دـنوادخ  هک  وکین 

بجع و ایر و  دـننام  اهیگدولآ  زا  هک  دـسریم  هجیتن  هب  یعقوم  ریخ  لمع  اریز  دوب ، دـهاوخ  لـمع  زا  رتاراوگ  رتدـنیاشوخ و  ددرگیم ،
. دـیایب ناسنا  غارـس  هب  لمع  هجیتن  هک  دوشیم  لصاح  یعقوم  روبزم  روما  اب  ریخ  لمع  ندوبن  هدولآ  هب  نیقی  دـشاب و  هدوب  كاـپ  کـلذریغ 
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هداعلاقوف يهلئسم  کی  نایب  هب  ياهراشا  ینعم ، نیا  حیـضوت  زا  سپ  تسا . هدش  هداد  زین  يرگید  تالامتحا  قوف  يهلمج  ریـسفت  رد  هتبلا 
هلئـسم نیا  دریگیم . رارق  قیقحت  دروـم  حرطم و  یبدا  یلاـع  نیماـضم  رد  یتـح  یمـالک و  یفـسلف و  ثحاـبم  رد  هک  میئاـمنیم  تیمهااـب 
ینوناق فالخ  یگتسیاشان و  زا  یموهفم  رادراب  هک  تسا  هدیدپ  رش  زا  روظنم  رگا  تسا ؟ حیحص  ادخ  هب  رش  دانساایآ  هکنیا : زا  تسترابع 

یشان ا ای  ینوناق  فلاخم  تسیاشان و  يرما  باکترا  اریز  تسین ، حیحص  ادخ  هب  يزیچ  نینچ  دانسا  هجو  چیهب  تسا ،
يهرابرد عوضوم  ود  نیا  زا  کی  چیه  هک  مینادیم  و  روج . يدعت و  زا  یشان  ای  تسا و  هتـسیاش  ياههار  زا  نآ  عفر  زا  یناوتان  جایتحا و  ز 

هچ دناسرب ، نتـشیوخ  هب  نتـشیوخ  فرط  زا  یعفن  هک  تسا  نآ  زا  زاینیب  هک  تسا  قلطم  زاینیب  نانچ  دنوادخ  اریز  تسین ، حیحـص  ادخ 
دـش هتفگ  يدنوادخ  قلطم  يزاینیب  رد  هک  تلع  نامهب  زین  نآ  ادخ  هب  روج  ملظ و  دانـسا  اما  و  دشاب ! شتاقولخم  دنمزاین  هکنیا  هب  دـسر 
ملاع دنوادخ  اریز  دنکیمن  قدص  ناحبس  دنوادخ  يهرابرد  مه  تلع  نیا  دشاب  لهج  هب  دنتسم  ملظ  باکترا  رگا  تسا و  لاحم  ادخ  يارب 
دوجو روظنم  رگا  و  دـشابیم . يدـنوادخ  موـلعم  یتـسه  ملاـع  يهعوـمجم  اـت  دادـیور  نیرتزیچاـن  زا  یتـسه  يهمه  تسا و  قـلطم  ملع  هب 
مکاح نوناق  هکنیا  هب  رظن  اب  یلو  تسا  اهیراوگان  تامیالمان و  زا  لامالام  رـشب  یناگدنز  هتبلا  تسا . یگدـنز  رد  اهیراوگان  تامیالمان و 
فالخ دناوتیمن  راوگان  میالمان و  روما  دوجو  اذل  تسا  ام  ياهیشوخ  اههتساوخ و  قوف  ققحت  يارب  یتسه  ناهج  یگتـسیاش  یتسه و  رب 
شنیب زا  یشان  طقف  ادخ  هب  نآ  دانـسا  رـش و  دوجو  هب  لالدتـسا  یلک  يروطب  و  دیامن . تابثا  ار  یتسه  ندوب  ینوناق  فالخ  یگتـسیاش و 

نز یتسه و  ندوب  ینوناق  یگتسیاش و  یعیبط  تایح  هب  رظن  اب  ام  میراد . ام  هک  تسا  یعیبط  تایح  کنیع  يهلیسوب 
و فسوی ! ترـضح  زا  رتابیز  نادرم  همه  دـیاین !! ام  غارـسب  یگرم  الـصا  دـشاب و  يدـبا  ام  تایح  الوا  هک  مینکیم  ریـسفت  نینچ  ار  یگد 

هکنانچنآ ار  یتسه  داعبا  حوطس و  يهمه  مولع  دیآیم ، ایند  نیا  هب  هک  ام  زا  سک  ره  انمـض  دنـشاب . ارتاپوئلک  زا  رتابیز  مه  اهنانز  يهمه 
نامه میشاب ، هتـشاد  هک  میمـصت  هدارا و  هنوگره  میوشن !! لمحتم  مولع  نآ  لیـصحت  هار  رد  یتمحز  چیه  میروایب و  دوخ  زغم  رد  دنتـسه 
ندوب ینوناق  یگتـسیاش و  نیا  هتبلا  دوشن !! زبس  لاوئـس )؟(  تمالع  اـم  ربارب  رد  زگره  میوشن !! راـمیب  دـشاب !! ققحت  لـباق  اـم  يارب  هظحل 

هب جایتحا  نودب  یتح   ) منک هراشا  مقاتا  يهشوگ  رد  بناجنیا  رگا  هک  ددرگیم  یلاخ  رـش  زا  دسریم و  باصن  دح  هب  یعقوم  یتسه  ناهج 
مارتحا بناجنیا  هب  هنیس  رب  تسد  قاتا  نیمه  رد  دنیایب  عوضخ  لامک  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  اهناشکهک  هک  یبتک ) یظفل و  روتـسد  رما و 

رـش زا  يرولبت  یتسه  ناهج  الاو  دنیامنن ، بناجنیا  يهراشا  زا  فلخت  دـننک و  تعاطا  اهناشکهک  دـندرگنرب !!!! مهدـن  هزاجا  ات  و  دـنیامن ،
یـسانش و تایح  تاحفـص  رد  هن  تسا  هدـش  تبث  ایلوخیلام  يرامیب  ماسقا  تسیل  رد  يزغم  تاـکرح  هنوگنیا  هک  مینادـیم  همه  ددرگیم !

ياش فالخ  هک  هچنآ  و  تسا ، راوگان  نم  يارب  مهاوخیمن و  نم  هچنآ  نیبام  تسا  قرف  هصالخ ، یسانشناهج .
دوجو هب  ناهج  رد  يرـش  چیه  يدنوادخ  يهغلاب  تیـشم  تمکح و   ) زا هک  اعدم  نیا  لئالد  نیرتنـشور  زا  تسا . نوناق  فلاخم  یگتس و 

يهرابرد یفاک  مزال و  یـسررب  قیقحت و  تروص  رد  دیرگنب ، هک  یتسه  زا  ینایرج  ره  هب  ياهطقن و  ره  هب  امـش  هک  تسنیا  تسا ، هدـماین 
ناوتیم هک  دراد  دوجو  ياهتکن  ریسفت ، دروم  يهلمج  رد  دیئامن . ریـسفت  ار  نآ  هدروآ و  تسدب  ار  دروم  نآ  هب  مکاح  نیناوق  دیناوتیم  نآ ،

نیا و  تسنآ . بکترم  نداد  رفیک  لباق  يرش  ره  هک  تسنیا  زا  ترابع  نآ  و  دومن . تابثا  ار  ادخ  هب  رش  دانـسا  نالطب  زین ، نآ  هب  دانتـسا  اب 
تـسیاشان هب  ملع  اب  دـشاب ، نوناق  لصا و  فالخ  هک  ناسنا  زا  تسیاشان  لمع  کی  رگا   ) دوشیم هدافتـسا  زین  لقع  یهیدـب  مکح  زا  مزالت 

هجیتن تقیقح  رد  رفیک  اریز  تسا ، رفیک  قحتسم  هدنوش  بکترم  دنزبرس ، لماک  رایتخا  اب  رارطـضا و  نودب  نآ  باکترا  لمع و  نآ  ندوب 
ءانثتسا صیصخت و  لباق  تسا ) رفیک  قحتسم  يرش  ره   ) نوناق نیا  تیمومع  هک  تسا  یهیدب  و  تسا ). تسیاشان  لمع  يدادرارق  یعیبط -

زا یموهفم  رادراب  تسیاهدیدپ  رش  اریز  دوش ، رداص  ادخ  زا  هک  يرش  رگم  تسا  رفیک  قحتـسم  تسا و  دب  يرـش  ره  دوش : هتفگ  ات  تسین 
ام دشابن ، رش  ادخ  هب  نآ  دانسا  تسا  نکمم  تسا ، رش  ناسنا  زا  شرودص  هک  هچنآ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هتبلا  یگتسیاشان 

يهمه هک  تسا  دنوادخ  هک  یتروص  رد  تسا  هدش  يرش  بکترم  اعطق  دشکب  ار  یسک  زوجم  تلع  نودب  یـسک ، رگا  اریز  ندناریم ، دنن 
وا ندناریم  اذل  تسا ، توم  تایح و  کلام  وا  نوچ  و  تسین . رـش  هجو  چیهب  لعف  نیا  دناریمیم و  دنکیم و  هدنز  ار  اهناسنا  نارادـناج و 
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، دراد ترورض  وا  ياههدعو  يدنوادخ و  تافـص  هب  رظن  اب  هک  دراوم  نآ  رد  یلو  دشابیمن . تسا ) رـش  حیبق و  سفن  لتق   ) نوناق لومـشم 
دهدب و ياهدعو  ای  دیوگب ! یغورد  ای  دوش ! ملظ  بکترم  ادخ  هکنیا  دننام  درک ، دهاوخ  قدـص  رـش  دـشاب  اهنآ  فالخ  بکترم  زین  دوخ 

مظعا هنایع  هرخالا  نم  ءیـش  لک  و  هنایع . نم  مظعا  هعامـس  ایندلا  نم  ءیـش  لک  و  تسا . لاحم  ادخ  يهرابرد  روما  نیا  و  دیامن ! فلخت 
زا يزیچ  ره  و  تسا ، نآ  ندید  زا  رت  تمظعاب  شندینش  ایند  زا  يزیچ  ره  و   ) ربخلا بیغلا  نم  و  عامسلا ، نایعلا  نم  مکفکیلف  هعامس ، نم 

عالطا هب  دینک  هدنـسب  و  اهنآ ، ینیع  ندید  زا  يویند  روما  ندینـش  اب  دینک  تیافک  سپ  تسا . نآ  ندینـش  زا  رت  تمظعاب  شندید  ترخآ 
رت تمظعاب  رتهب و  ترخآ  تازایتما  ندید  تسا و  اهنآ  ندید  زا  رت  تمظعاب  رتهب و  ایند  تازایتما  ندینش  يربخ ). هب  یبیغ ، روما  زا  نتفای 

يا نآ  دراد و  طرش  کی  تسا ، هدومرف  نایب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یلصا  نیا  كرد  تسا . اهنآ  ندینش  زا 
گرزب و رایـسب  ياههتـساوخ  ياراد  هدوب و  دـنمهرهب  مزال  ياهیهاگآ  زا  ایند  تازایتما  ندینـش  ماگنه  رد  هک  هنوگنامه  ناسنا  هک  تسن 

يرادروخرب ندـید و  عقوم  رد  رگا  و  دـشاب . هدوب  اههتـساوخ  اهیهاگآ و  ناـمه  ياراد  زین  اـهنآ  ینیع  ندـید  عقوم  رد  تسا ، هدوب  دـحیب 
هـصرعرد هک  هچنآ  زا  رتمک  هب  یتـح  تسا  نکمم  دـیامن ، دودـحم  ار  وا  ياههتـساوخ  اـهیهاگآ و  هک  دـیایب  دوجوب  یئاهتیدودـحم  ینیع 

لصا لوا - تمسق  تسا  هتفای  لیکـشت  تمـسق  ود  زا  مینیبیم  هک  هنوگنامه  لصا  نیا  دزروب . تعانق  تسا  هدش  لئان  تازایتما  نآ  تینیع 
یتسه ناهج  تینیع  هک  تسا  عیـسو  يردقب  تاینمت  تامـسجت و  دیما و  وزرآ و  ياهتیلاعف  رد  یمدآ  ناور  زغم و  ییاناوت  هک  تسا  نینچ 

امش دسانشیمن ، نایاپ  يو  یبلط  تذل  یهاوخ و  تردق  درادن ، تیاهن  یمدآ  ییوج  لامک  دیونـشیم  هک  یتقو  دیامنیم ، زیچان  نآ  ربارب  رد 
رد ار  دوخ  هراومه  نایاپیب ، یبلط  تذـل  یهاوخ و  تردـق  ییوج و  لامک  نیا  تسا . تقیقح  هکلب  دیونـشیمن  زیگناهغلابم  يهلمج  کـی 

ماقم نالف  الثم   ) مسرب نامرآ  نآ  هب  نم  هک  یتقو  يرآ ، هک  دزاسیم  عناق  ار  ناسنا  دـنروآیمرد و  شیامنب  تاـمهوت  تـالیخت و  يهصرع 
وضوم رد  لقادح  دوخ  ياههتساوخ  يهمه  رب  نینچمه  مهاگآ و  زایتما  ناونعب  هک  هچنآ  يهمه  رب  مریگب ) دوخ  رایتخا  رد  ار 

لئاـسو تامدـقم و  ندروآ  تسدـب  هار  رد  دـنارذگیم و  یمهوت  یلیخت و  مسجت  نیا  اـب  ار  دوخ  زور  بش و  وا  دیـسر . مهاوخ  روبزم  ع 
یئوج و لامک  شیاهیهاگآ و  رگا  تفای ، قیفوت  ینیع  نامرآ  دوخ  هب  هک  یتقو  یلو  دـهدیم ، ماـجنا  ار  شـشوک  تیاـهن  زوبزم  ناـمرآ 

ندوب یلیخت  هب  یپ  رتیلاـع  یتاـمولعم  زورب  تهجب  اـی  ددرگن ، ریدـخت  ـالثم  دوشن  نوگرگد  شتیاـهنیب ، یبـلط  تذـل  یهاوخ و  تردـق 
دوخ نهذ  رد  هک  تسین  نآ  مرازه  کی  یتح  تسا ، هدیسر  نآ  هب  ینیع  يهصرع  رد  هک  ینامرآ  نیا  اتفگش ، دید : دهاوخ  دربن ، شنامرآ 

نآ هب  رـصتخم  روطب  هک  تسنامه  مینک ، ناـیب  میهاوخب  ار  بلطم  نیا  یـساسا  تلع  رگا  تسا . هدرک  نیقلت  نتـشیوخ  هب  هدـنارورپ و  ارنآ 
هب لوـصو  اـب  تسا  لاـحم  هک  تسا  تمظعاـب  يردـقب  تسا ، نآ  تیلاـعف  لـماع  ود  يو  ناور  زغم و  هک  یمدآ  حور  هـک  مـیدرک  هراـشا 

مینک ضرف  رگا  یتح  نیاربانب ، دـنک . یقلت  هدـش  مامت  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  اهتیلاعف و  دوش و  عابـشا  يویند  ذـئاذل  اهتردـق و  تـالامک و 
، دروآرد دوخ  رایتخا  رد  ارنآ  يهمه  هک  دوش  قفوم  دروایب و  تسدـب  هدوب  هدومن  میـسجت  لـیخت و  هک  هنوگناـمه  ار  ناـمرآ  کـی  ناـسنا 

مه ار  يویند  تازایتما  يهمه  دیعب  رایـسب  ضرف  رب  یتح  هکلب  دشاب  گرزب  هک  مه  ردـق  ره  يویند  تازایتما  زا  کی  چـیه  هک  تهجنادـب 
اوتیمن دروایب ، تسدب 

زا ار  حور  یعیبط  ياضتقا  دوش و  ریدـخت  هکنیا  رگم  تشگ  دـهاوخن  عابـشا  اذـل  دـیایب ، باسحب  حور  يوج  تیاهنیب  لامک  ربارب  رد  دـن 
ساسحا نآ  ددجم  ندید  زا  اجیردت  دیوشیم و  عابشا  دینیبیم ، اررکم  ار  اهدومن  نیرتابیز  هک  یتقو  امـش  هک  تسین  تلعیب  دهدب . تسد 

ناشن ياهیاس  شیامن  نآ ، هب  نتفای  تسد  زا  سپ  تازایتما  ریاس  دـننام  امـش  يارب  العا  دـح  رد  ییابیز  نامه  اجیردـت  دـینکیم و  تمالم 
سپ قوشعم  تمظع  ییابیز و  اریز  تسا ، قوشعم  هب  لوصو  زا  رتهب  قارف  یلومعم  ياهقشع  رد  دـناهتفگ : هک  تسین  تلعیب  دـهدیم و 

، دـینک زاب  تیاهنیب  يوس  هب  یهار  ابیز  دومن  نآ  زا  دـیناوتب  امـش  هکنآ  رگم  دـهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  تیبذاج  تلاـح  نآ  هب  لوصو  زا 
تمسق حیضوت  اما  دشاب . رادروخرب  ابیز  یحور  زا  هک  ابیز  ناسنا  کی  ای  دینکیمن ، هدهاشم  نآ  يارب  يدودح  هک  هراتسرپ  نامسآ  دننام 

رارقنیدب نآ ) ینهذ  كرد  ندینش و  زا  تسا  رت  تمظعاب  يورخا  روما  ینیع  تیعقاو  يهدهاشم   ) زا تسترابع  هک  قیقحت  دروم  لصا  مود 
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طابترا اهنآ  اب  يدام  دبلاک  رازبا  یعیبط و  ناور  زغم و  تطاسو  نودب  یناسنا  حور  هک  تهجنادـب  ایند  نآ  ذـیاذل  الثم  يورخا  روما  تسا -
ویند سوسحم  ذئاذل  نیا  زا  ریغ  تیهام  رظن  زا  یتح  تلاصا و  تیفیک و  رظن  زا  دیاب  دیدرت  نودب  درک ، دهاوخ  رارقرب 

دننام اهنآ  ندروآ  تسدـب  زا  سپ  ار  اـیند  نیا  تازاـیتما  هتفاـی  دـشر  حاورا  اـصوصخم  حور  میدـید  هکناـنچ  اریز  دـشاب ، اـهنآ  قوف  ي و 
روما نیبام  توافت  تفگ : ناوتیم  و  دنهدیم . همادا  دوخ  هار  هب  سپـس  دنـسریم و  هار  زا  اهنآ ، رد  تبثم  ریثات  نودب  هک  دننیبیم  یئاههیاس 

رد ناسنا  هک  ار  هچنآ  الوا  دنتـسین . هسیاقم  لباق  رگیدکی  اب  الـصا  هک  دشابیم  یحور  یعیبط و  روما  نیبام  توافت  دـننام  يورخا  يویند و 
زا ياهدرپ  - 1 تسا : هدش  هدیـشک  نآ  يور  هدرپ  ای  تسا و  دودحم  فرط  راهچ  زا  تفگ  میهاوخ  هک  هنوگنامه  دـنکیم  كرد  ایند  نیا 

هیکت ساوـح  رب  بـلغا  هـک  يزغم  ياـهورین  رگید  لـقعت و  هشیدـنا و  صاـخ  تـیفیک  زا  ياهدرپ  - 2 كرد . رازبا  ساوـح و  تیدودـحم 
اـهنامرآ و زا  ياهدرپ  - 4 دوشیم . لیـصحت  تفاـیرد  كرد و  اـهنآ  یگزیگنا  هب  رظن  اـب  هک  یئاهفدـه  تیدودـحم  زا  ياهدرپ  دننکیم 3 -

یکرد اب  هسیاقم  لباق  دـناوتیم  كرد  هنوگنیا  ایآ  یلبق . هدـش  هتفریذـپ  هتخاس و  شیپ  لوصا  رظن  زا  هدـننک  كرد  صاخ  ياـهیریگعضوم 
سپ میتشادرب ، ار  وت  كرد  لباقم  هدرپ  ام   ) دـیدح مویلا  كرـصبف  کئاطغ  کنع  انفـشکف  تسا . هدـش  هتـشادرب  اههدرپ  يهمه  هک  دـشاب 

او ياههتساوخ  ناوتیم  ایآ  نینچمه  دید . یهاوخ  ینیبزیت  اب  ار  اهتیعقاو  زورما  وت  ینعی  تسا ). نیبزیت  وت  دید  زورما 
اما دومن !؟ هسیاقم  مالآ  اب  هتخیمآ  رذگدوز و  دودحم و  ینامسج  ذئاذل  اب  تسا ، اهنآ  قوفام  یتح  لوقعم و  ذئاذل  ياراد  هک  ار  حور  يال 

روما زا  دنک  تیافک  و  اهنآ ، ندینـش  يویند ، روما  ندید  ار  امـش  دـنک  تیافک  سپ  : ) دـیامرفیم هک  مالـسلاهیلع  نیموملاریما  يهلمج  نیا 
مه يورخا  روما  زا  دـیرادرب و  یلکب  نآ ، رد  یگدـنز  ایند و  زا  تسد  هک  تسین  نآ  روظنم  دیونـشیم ) اـهنآ  يهراـبرد  هک  يراـبخا  یبیغ 

ناسنا کی  يهتـسیاش  یمالـسا ، عبانم  رگید  نادـجو و  لقع و  یئامنهر  عومجم  هب  رظن  اـب  هکلب  دـیزروب . تعاـنق  یتاـملک  ندینـشب  طـقف 
اهنآ نتـشاد  رایتخا  رد  يارب  طقف  يویند  تازایتما  ندروآ  تسدـب  زارد و  رود و  ياهوزرآ  هب  یئانتعا  هک  تسنیا  لاـمک  دـشر و  ياـیوج 

رب یلک  روطب  و  دروایب . تسدب  ارنآ  دهدب و  تیمها  تسا ، طوبرم  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  لوقعم  تایح  ترورـض  هک  هچنآ  هب  دیامنن و 
ره هک  دنادب  يورخا  روما  يهرابرد  نینچمه  دیامن . یقلت  دودحم  رذـگدوز و  دـنبولطمان  راوگان و  هک  يویند  روما  زا  تمـسق  نآ  يهمه 
نآ تیعقاو  هب  یفاـک  یفاو و  يورخا  روـما  يهراـبرد  شیاهیندینـش  اذـل  میتـفگ  هک  دونـشیم  هناـگراهچ  ياـههدرپ  نآ  اـب  دونـشیم  هچنآ 

هک تسا  نآ  دوصقم  هکلب  دونشب ، يورخا  روما  كرد  يارب  يزیچ  دیابن  ناسنا  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  و  دوب . دهاوخن 
روما تسا ، اهنآ  زا  رتالاب  حور  تیعقاو  دونشب ، یلومعم  میهافم  اب  نآ  تاصتخم  حور و  يهرابرد  هچ  ره  هک  هنوگنامه  دنادب  هدنونش  دیاب 

هللاقالخا هب  قلخت  نورد و  يهیفـصت  اب  ناـسنا  یلو  دومن ، تفاـیرد  ار  اـهنآ  ناوتب  یلومعم  میهاـفم  اـب  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  مه  يورخا 
زا ددرگیم ، دـنمهرهب ، يدـنوادخ  تافـص  يهرابرد  يرتشیب  كرد  زا  یتح  تاـصتخم و  حور و  يهراـبرد  يرتشیب  كرد  زا  هکناـنچمه 

یفداز ایندلا و  نم  صقن  ام  نا  اوملعا  و  تشگ . رادروخرب  ناوتیم  هللاقالخا  هب  قلخت  نورد و  يهیفـصت  يهلیـسوب  زین  يورخا  روما  كرد 
رب دـهاکب و  ایند  زا  هک  هچنآ  اعطق  دـینادب  و   ) رـساخ دـیزم  و  حـبار ، صوقنم  نم  مکف  ایندـلا : یفداز  هرخالا و  نم  صقن  امم  ریخ  هرخـالا 

اـسب هچ  تسا و  دـنمدوس  هک  ياهدـش  هتـساک  اـسب  هچ  سپ  دـیازفیب ، اـیند  رب  دـهاکب و  ترخآ  زا  هـک  تـسا  نآ  زا  رتـهب  دـیازفیب  ترخآ 
تایح نیمات  رب  ات  دوش  هاتوک  ایند  ذـئاذل  تازایتما و  يرادـقم  زا  ناسنا  تسد  يویند  یناگدـنز  نیا  رد  رگا  تسا ). راـبنایز  هک  ياهدوزفا 
رـسارس رد  دـیازفیب . دوخ  يویند  یگدـنز  يایازم  رب  دـهاکب و  دوخ  يورخا  تایح  تیفیک  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دـیازفیب ، دوخ  يورخا 

هک ا یلصا  يهرابرد  اتراشا  هچ  احیرص و  هچ  ار  یبلاطم  نونکات  هغالبلاجهن  ریسفت  همجرت و  تادلجم 
مهف دروم  ات  هک  تسا  یتیمهااب  هداعلاقوف  لصا  کی  نیا  میاهدومن . نایب  تسا ، هدومرف  حرطم  قوف  تـالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریم 

تاجن دوخ  ناعونمه  يهدـنرد  یعیبط  ياهدوخ  ننتـشیوخ و  يهدـنرد  یعیبطدوخ  نینوخ  ياهلاگنچ  زا  رـشب  يولگ  دریگن ، رارق  لمع  و 
نتـشیوخ و تیدوجوم  یبایزرا  یعقاو و  تخانـش  دیامنیم  لوقعم  تایح  يهصرع  دراو  ار  رـشب  هچنآ  هکنیا  حیـضوت  درک . دهاوخن  ادـیپ 

هبـساحم لباق  لقتـسم و  یتیوه  تسا ، هتفرگن  ماجنا  لمع  یبایزرا و  تخانـش و  نیا  هک  یمادام  تسا و  ود  نآ  قباطم  لـمع  اههتـساوخ و 
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گنهرف داعبا  يهمه  ندـش  روهطوغ  دـمآ ، دـهاوخ  شیپ  ینایرج  نینچ  زا  هک  ياهجیتن  دوب و  دـهاوخن  روصت  لـباق  رـشب  تیـصخش  يور 
رـشب دارفا  نایم  رد  ار  تلادـع  نآ ، يارجا  هک  تسا  مزـال  یقوقح  نیناوق و  هلمجنآ 1  زا  لصف !! لح و  لـباقریغ  ضقاـنت  رد  تسا  يرـشب 
لایخ زا  شیب  موهفمان و  تلادـع  تسین ، شتیـصخش  يور  هبـساحم  لباق  لقتـسم و  یتیوه  ياراد  رـشب  هک  دوش  ضرف  رگا  دـیامن . رارقرب 

شیارآ اب  يرکف  جوم  کی  دننکیم ، دیکات  تلادع  يرارقرب  ترورض  هب  نایدا  قالخا و  بتاکم  يهمه   2 دوب ! دهاوخن  يزیچ  ساسایب 
قح  3 دوب ! دـهاوخن  يزیچ  ساسایب  لایخ  زا  شیب  موهفمان و  تلادـع  نیاربانب  تسا ! ءاـقب  رد  عزاـنت  رب  لـصا  دـیوگیم : اـبیرف  يرهاـظ 

يدازآ ب
یناسنا فرش  تیثیح و  تمارک و  قح  رگید  فرط  زا  یلو  تسا . حرطم  رشب  یعمج  یگدنز  يارب  یـساسا  نکر  کی  دننام  قح  نیا  نای ،

هجوت ار  ضقاـنت  لاـح  تسا . یناـسنا  تاـیح  قح  ندـش  لاـمیاپ  يواـسم  اـبیرقت  نآ  ندـش  لاـمیاپ  هک  تسا  رادروخرب  تیمها  نآ  زا  مه 
رب تناـها  هک  دوشیم  هدرتـسگ  اـجنآ  اـت  میمعت  نیا  ینک ، ناـیب  یهاوخب  هک  ار  هچنآ  یناوتیم  وت  دـیوگیم : ناـیب  يدازآ  قـح  دـییامرف :

لماکت نارود  هک   ) نامدوخ نارود  رد  اـصوصخم  خـیرات و  رد  اررکم  هکناـنچ  دوشیم  لـماش  زین  ار  نآ  ياوشیپ  تلم و  کـی  تادـقتعم 
نآ تمارک  قح  ندومن  لامیاپ  تلم  کی  سدـقم  ناـیاوشیپ  تادـقتعم و  رب  تناـها  هک  مینادیم  و  مییاـمنیم . هدـهاشم  تسا )!! اـهیدازآ 

دیآیمرد ياهرخسم  يهرهچ  کی  لکش  هب  يرشب  كرتشم  گنهرف  میرامـشب ، اهـضقانت  نیا  زا  میهاوخب  رگا  ضقانت ! کی  مه  نیا  تسا .
هدومنن هابت  ارنآ  هدرکن و  رجفنم  ار  يرـشب  گنهرف  اهـضقانت  نیا  ارچ  هک  دـینکیم  رکف  دـبال  امـش  تسین . یلیوات  ریـسفت و  چـیه  لباق  هک 

اب امـش  مهوت  خساپ  يهصالخ  درک . دیهاوخ  تفایرد  ار  ناتدوخ  مهوت  نیا  خساپ  دـینک  لمات  يرادـقم  امـش  دوخ  رگا  مییوگیم : تسا ؟
كرد لماوع  يهمه  ینیـشام ، رازبا  هب  نانآ  ناگدننکلیدبت  اهناسنا و  ناگدـننادرگ  هک  دوشیم  نشور  اهریدـخت  عاونا  هب  هجوت  نیرتمک 

نآ اب  ار  ضقانت 
اهضقانت نیا  خساپ  زورما  ام  يرآ ، : ) هکنیا اب  دناهتخاس  عناق  ار  امـش  هک  تسا  نیا  ریدخت  لماوع  نآ  زا  یکی  دناهدومن . فرحنم  اهریدخت 

رتـهب امـش  درادـن ، لاکـشا  ییوـگ  ضقاـنت   ) هکنیا رگید  یکی  درک !! دـنهاوخ  عناـق  ار  امـش  هدـیمهف و  ارنآ  ناگدـنیآ  یلو  میمهفیمن . ار 
دیدرت نودب  دوشن ، نیعم  ایند  ذئاذل  ایازم و  رد  ندش  روهطوغ  يارب  يدودح  هک  یتقو  لاحرهب  و  ام !! نارود  يرکف  نازاتشیپ  ای  دیمهفیم 

، تشگ دـهاوخن  حرطم  يو  يارب  تیوه  ياراد  یتیعقاو  ناونع  هب  يزیچ  هجیتن  رد  مینک و  تابثا  میناوتیمن  ناسنا  يارب  لقتـسم  یتیوه  ام 
هچ ضقانت  هک  لاوئـس  نیا  اب  یلو  دوش  لصاح  یـضقانت  اـی  دروآ  لـصاح  ار  یـضقانت  قطنم ، رد  هروکذـم  طیارـش  اـب  نآ  مدـع  ضرف  اـت 

هتفگ وا  هک  تسا : هدش  لقن  دوب  هدش  یقلت  رکفتم  ام  رصاعم  نارود  رد  هک  صاخـشا  زا  یکی  زا  دهدب . همادا  دوخ  هار  هب  دراد !! یلاکـشا 
نیا هک  تسا  یتفگـش  ياج  اعقاو  موش ! تافارخ  راچد  هک  تسنیا  زا  رتهب  میوگب ، ضقانت  یلو  میوگیم  ضقانت  یهاگ  منادیم  نم  تسا :

تسا و دودرم  تافارخ  هکنیا  اریز  تسا ، ضقاـنت  زا  زیرگ  دراوم  زا  یکی  یئوگ  تاـفارخ  هب  ـالتبا  زا  زیرگ  هک  تسا  هدـشن  هجوتم  رکفتم 
یم ضقن  ار  یملسم  نیناوق  ای  نوناق  هکنیا  رگم  تسین  ياهفارخ  چیه  تسا  نآ  يارب  دش ، کیدزن  تافارخ  هب  دیابن 

هک تسا  نیا  ضرف  هک  یتروص  رد  تسا ، هدش  هتفریذپ  دروم  نآ  رد  نوناق  نآ  ضیقن  ای  دـض  دوش ، ضقن  نوناق  هک  يدروم  رد  و  دـنک ،
تیوه نییعت  اهناسنا و  تایح  هیجوت  ریسفت و  يارب  دنهاوخب  رگا  يرـشب  ياهگنهرف  لاحرهب  تسا  هدوب  ضورفم  نوناق  لومـشم  دروم  نآ 
یمامت هک  تسا  تابثا  لباق  یعقوم  ناسنا  يارب  تیوه  دنـشاب . دقتعم  ار  یتیوه  ناسنا  يارب  دیاب  دنـشاب ، هتـشاد  ینخـس  نآ ، يارب  لوقعم 

زا ریغ  دیاب  اذل  تسا ، تیدبا  رد  همادا  لباق  هک  لوقعم  تایح  نآ  تسنیا  دنکن . زواجت  نوناق  نآ  زا  هک  دشاب  ینوناق  وا  ذئاذل  اههتساوخ و 
، تسا هدش  غالبا  رشب  يارب  مالـسلامهیلع  ماظع  يایبنا  يهلیـسو  هب  هک  ار  یهلا  نیناوق  اب  هدش  دودحم  لوقعم و  یعیبط  ذئاذل  اههتـساوخ و 

متیهن يذـلا  نم  عسوا  هب  مترما  يذـلا  نا  تشاذـگ . رانک  تسا  تیدـبا  يهتـسیاش  هک  لوقعم  تایح  نآ  ندـناسر  تیلعف  تیوقت و  عفن  هب 
هک تسا  نآ  زا  رتعیـسو  دیاهدش  رومام  نآ  هب  هچنآ   ) عستا امل  قاض  ام  و  رثک . امل  لق  ام  اورذف  مکیلع ، مرح  امم  رثکا  مکل  لحا  ام  و  هنع .

دینک اـهر  سپ  تسا . هدـش  مارح  امـش  يارب  هک  تسا  نآ  زا  رتـشیب  تسا  هدـش  لـالح  امـش  يارب  هک  هچنآ  و  دـیاهدش ، يریگولج  نآ  زا 
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( تسا عیسو  هک  هچنآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسا  گنت  هک  ار  هچنآ  دینک  كرت  و  رایسب ، هب  لوصو  يارب  ار  كدنا 
یگدنز نوناق  نیا  نوچ  لاحنیا ، اب  تسا ، هداد  رارق  نوناق  لومـشم  یگدنز  رد  ار  ناسنا  ياهتیلاعف  اههدیدپ و  يهمه  هکنیا  اب  مالـسا  نید 
شیامن یگزیگنا  هب  یمدرم  دـنکیمن . ساسحا  راشف  یتخـس و  رد  ار  دوخ  یناسنا ، تایح  اذـل  تسا ، اـهناسنا  لوقعم  تاـیح  میظتنت  يارب 
اههدیدپ همه  يارب  هک  ینیناوق  اب  مالسا  هک  دننکیم  نامگ  نینچ  یعالطایب ، لامک  يور  زا  ای  رگید و  يهناهاوخدوخ  ضارغا  ای  هشیدنا 

نیا تسا ! هتفرگ  تخـس  نانآ  يارب  ار  یگدـنز  هداد و  رارق  راشف  رد  ار  مدرم  تسا ، هدومن  ررقم  اهناسنا  یگدـنز  روما  رد  اهکرت  لعف و  و 
رد ناسنا  مینکیم : حرطم  ـالیذ  ار  یبلاـطم  ناـمگ  نیا  در  يارب  اـم  دـناهدش . بکترم  نآ  هب  ياهدـع  هک  تسا  عقاو  فـالخ  اـعطق  ناـمگ 

يراک نوناق ، زا  نوریب  زگره  دوخ ) عونینب  اب  طابترا  یتسه ، ناهج  اب  طابترا  ادـخ . اب  طاـبترا  نتـشیوخ . اـب  طاـبترا   ) هناـگراهچ طاـبترا 
یبایزرا نتشیوخ و  تخانش  يونعم ، رظن  زا  هچ  يدام و  رظن  زا  هچ  نتشیوخ  اب  حیحـص  طابترا  نوناق  نیتسخن  - 1 دهدب . دناوتیمن  ماجنا 

نودـب هک  ینامـسج  تشادـهب  تاـعارم  دـننام  دـیآیم ، شیپ  هک  تسا  یطاـبترا  عونتم  تـالاح  رد  يدـعب  نیناوـق  تسا . تخانـش  نیمه 
رجا تخانش و  نودب  هک  یناور  تشادهب  تاعارم  دننام  تسا و  ریذپانناکما  دوخ  هب  صوصخم  نیناوق  تاعارم 

یتیعقوم ره  رد  هظحل و  ره  تشادهب ، ود  ره  هب  لین  يارب  هک  تسا  یهیدـب  دوب و  دـهاوخ  مورحم  ملاس  ناور  نتـشاد  زا  اهنآ ، حیحـص  يا 
بجوم هکلب  هن ، اـعطق  دـهدیم !؟ رارق  ياـنگنت  رد  ار  یمدآ  یگدـنز  قوف ، تشادـهب  عون  ود  نیناوـق  تاـعارم  اـیآ  دراد . دوـجو  ینوناـق 

شخب و تاـیح  هک  ادـخ  اـب  طاـبترا  رد  یمدآ  هک  مینادیم   2 ددرگیم . ناسنا  یناور  ینامـسج و  لوقعم  شیاـسآ  طاـسبا و  شیاـشگ و 
وا يارب  یگدنز  لوط  رد  هک  ار  یفلتخم  ياهتیعقوم  دهدب و  ماجنا  یتکرح  دناوتیمن  نوناق  نودب  تسا ، وا  لامک  دـشر و  يهدـننکهضافا 

هتشاد ادخ  اب  لوقعم  طابترا  دهاوخب  یـسک  رگا  دزاسب . اهر  نوناق  نودب  دناوتیمن  تیمهااب  رایـسب  طابترا  نآ  میظنت  يارب  دیآیم ، شیپ 
ناسنا هک  میدـید  قوف  طاـبترا  ود  رد   3 دوش . قفوم  طابترا  نآ  هب  مدرم  هب  رارـضا  يراکبیرف ، غورد ، ینارتوهـش ، اـب  تسا  لاـحم  دـشاب ،

. دـهدب همادا  دوخ  بولطم  ای  يربج  عضو  هب  دـناوتیمن  دـیاآیم ، شیپ  هک  ییاهتیعقوم  زا  کی  ره  هب  صوصخم ، نیناوق  زا  تیعبت  نودـب 
ینوناق میظنت  نودـب  تسا ، صاخ  روط  هب  تعیبط  ملاع  اب  ماع و  روط  هب  یتسه  ناهج  اب  ناسنا  يهطبار  زا  تراـبع  هک  زین  موس  طاـبترا  رد 

جو ینوناق  صوصخلاب  تعیبط  یتسه و  ناهج  يدام  دعب  اب  ناسنا  يدام  طابترا  يهزوح  رد  هک  هنوگنامه  تسین . ریذپناکما 
رد نانچمه  کـلذریغ ، دیـشروخ و  يهعـشا  زا  يرادروخرب  اوه ، زا  سفنت  دـننام  دـهدب  قفو  ار  دوخ  نوناـق  نآ  اـب  دـیاب  يو  هک  دراد  دو 
اب طابترا  میتفگ  الاب  رد  هک  یبیترت  هب   4 دـیامن . میظنت  ار  دوخ  هزوح  نیا  رد  هیراج  نیناوق  اب  یتسیاب  زین  یحور  يونعم و  طابترا  يهزوح 

هکنیا نتفرگ  رظن  رد  اب  لاثم  ناونعب  تسا . تالاحم  نیرتیهیدب  زا  یعمج  یگدنز  يهدـننکمیظنت  نیناوق  لوصا و  نودـب  زین  رـشب  عونینب 
محازت و يارب  يربج  دـنمورین و  لماع  دودـحمان  تالیامت  نیا  تسا و  دودـحمان  تالیامت  ياراد  یعیبط  لاح  رد  یناسنا  دارفا  زا  کی  ره 

هدع کی  يهلیـسوب  رـشب  دیاب  اذل  ددرگیم . ریذپانناکما  یعامتجا  یگدنز  دیدرت  نودب  اهنآ ، ندراذگ  دازآ  اب  هدوب و  یگدنز  رد  داضت 
تالیامت و تیدودحم  هب  درادرب و  دزاسیم ، ققحت  لباق  ریغ  ار  یعمج  یگدـنز  هک  دودـحمان  تالیامت  زا  تسد  یعـضو  ای  ینید  نیناوق 

حوطـس يهمه  رد  ار  نوناق ، رولبت  یلک  تلع  میهاوخب  رگا  هصالخ ، دهنب . ندرگ  دزاسیم  ریذپناکما  یعمج  یگدنز  هک  دوخ  ياههدارا 
يهلـسلس رد  يدادـیور  عوضوم و  چـیه  : ) مییوگب میناوتیم  مینک ، ناـیب  دـیآیم ، شیپ  ناـسنا  يارب  هک  یتیعقوم  ره  رد  یتسه و  داـعبا  و 

گرولبت یتسه  ناهج  دننام  مه  ناسنا  دنک ). ادیپ  ققحت  ضحم  الخ  رد  دناوتیمن  یتسه  ناهج  تایعقاو 
نیناوق و نآ  تخانـش  زا  دادمتـسا  اب  ار  دوخ  تایح  دـهدیم و  ماـجنا  هنادازآ  ار  دوخ  ياهـشنیزگ  اـهتیلاعف و  تاـکرح و  تسا ، نیناوق  ها 

راشف رد  ار  یمدآ  اهنت  هن  میتفگ  هک  روطنامه  ینید  ماکحا  دیاقع و  ناسنیدب  دربیم . شیپ  دوخ  یگدنز  ياهتیعقوم  اب  اهنآ  حیحص  میظنت 
. دـهدیم میلعت  وا  يارب  تسا ، هتفرگ  ربرد  ار  وا  هک  ار  یتسه  ملاـع  زا  يرادروخرب  تاـیح و  دربشیپ  قرط  هکلب  دـهدیمن ، رارق  اـنگنت  و 
هیلوا و دـئاقع  هک  تسا  یهیدـب  و  تسا . ناسنا  يارب  لوقعم  تایح  اب  یگدـنز  نتخاس  ریذـپناکما  ناسنا ، ینید  تایح  رد  نیداـینب  لـصا 

دیاب مالسا  رد  هک  ياهیلک  دئاقع  رگید  زا  و  تماما ) لدع و  سپس  داعم ، توبن ، دیحوت ،  ) نید لوصا  زا  تسا  ترابع  هک  مالـسا  يرورض 
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عورف لوصا و  هکلب  دچیپیمن ، یمدآ  ياپ  تسد و  هب  اهنت  هن  دوشیم ، هدیمان  نید  عورف  تایلک  هک  ماکحا  تایلک  دـننام  دـنوش ، هتفریذـپ 
، فده نیا  هب  لوصو  يارب  و  رادـفده ، تسا  یتقیقح  زین  یتسه  ناهج  و  رادـفده ، تسا  يدوجوم  ایند  نیا  رد  ناسنا  هکنیا  تابثا  اب  نید 
اهتیعقوم و نتخاس  نوگرگد  رد  ار  وا  دراد ، ترورـض  بسانم  قرط  باختنا  تاعوضوم و  شنیزگ  يدـج و  شالت  شـشوک و  یعس و 

سا عولط  لئاوا  رد  میروآیم . ار  ياهداس  رایسب  لاثم  کی  حیضوت  يارب  درادیماو . وپاکت  هب  نیناوق  رب  یگدنز  قیبطت 
ماجنا يداب  يهداس  ياهیتشک  دـننام  رگید  یئادـتبارازبا  ای  تاناویح و  اب  اهتفاسم ) یط   ) رگید هطقن  هب  هطقن  کی  زا  لاـقتنا  يهلیـسو  مـال 
عاوـنا اـی  جـح  رفـس  دـننام  تـشگیم  بـجاو  اـیند  نـیا  زا  رگید  ياهـطقن  هـب  ياهـطقن  زا  رفـس  تـکرح و  نارود  نآ  رد  رگا  تـفرگیم .

. تفرگ ربرد  ار  رـشب  یگدنز  نتم  ابیرقت  نیـشام  يهدیدپ  يدعب  ياهنارود  رد  دوب . هداس  رازبا  لئاسو و  نامه  اب  دیدرت  نودب  اهیناگرزاب ،
رازبا لئاسو و  نامه  اب  دیاب  امـش  دیوگیم : مالـسا  ایآ  درک ، ادیپ  یفرع  ترورـض  ای  یعرـش  موزل  یتفاسم  یط  اهنارود  نیا  رد  رگا  لاح 

مالـسا نیا ، زا  رتالاب  دـهدیمن . رارق  یگدـنز  يانگنت  رد  ار  ناسنا  دـیوگیمن و  ار  يزیچ  نینچ  املـسم  دـینک !؟ تکرح  یئادـتبا  هداـس و 
تعاطتسا لیصحت  دوخ  و  تسا . تعاطتـسا  هب  طورـشم  لمع  نیا  بوجو  هکلب  تسا  هدرکن  قلطم  بجاو  ار  جح  مهم  رایـسب  لمع  زگره 

مینک هبـساحم  قیقد  روطب  رگا  مالـسا  رد  ام  تسا . يرایتخا  باـصن  دـح  رد  تاـکز  قلعتم  لاوما  ندروآ  تسد  هب  دـننام  تسا ، يراـیتخا 
قلطم و رماوا  نآ  و  تسا . كدنا  رایـسب  تسا  دازآ  اهنآ  ربارب  رد  ناسنا  هک  تاعوضوم  ربارب  رد  قلطم  یهاون  قلطم و  رماوا  دـید : میهاوخ 

فیلاکت م يهمه  یلقع  طیارش  زا  هک  تسا  تردق  هب  طورشم  یگمه  دید ، میهاوخ  يدعب  بلطم  رد  هکنانچ  مه  قلطم  یهاون 
رد یلقع  لالدتسا  دیجم ، نآرق  رد  ناوارف  یتایآ  دنکیم  یفن  نید  زا  ار  تقشم  یتخس و  هک  ینآرق  تایآ  زا  ياهنومن  ددرگیم . بوسح 

ثحبم نـیا  رد  ار  اـهنآ  زا  ياهنوـمن  اـم  دـنکیم . یفن  نـید  زا  ار  تفـشم  یتخـس و  هنوـگره  هدوـمن و  دـییات  احیرـص  ار  هتـشذگ  ثـحبم 
نع مهاهنی  فورعملاب و  مهرمای  لیجنالا  تاروتلا و  یف  مهدـنع  ابوتکم  هنودـجی  يذـلا  یمالا  یبنلا  لوسرلا  نوعبتی  نیذـلا   1 میروآیم -

يدـنوادخ تایآ  هب  هکنانآ   …  ) مهیلع تناک  یتلا  لالغالا  مهرـصا و  مهنع  عضی  تئابخلا و  مهیلع  مرحی  تابیطلا و  مهل  لـحی  رکنملا و 
، دـنراد دوـخ  دزن  رد  هک  لـیجنا  تاروـت و  باـتک  رد  هک  ار  ربماـیپ  دـنیامنیم  تیعبت  ار  یما  ربماـیپ  لوـسر  هـک  یناـسک  دـناهدروآ  ناـمیا 

نانآ يارب  ار  اهيدـیلپ  لالح و  نانآ  يارب  ار  اهزیکاپ  دـنکیم و  يراکدـب  زا  یهن  يراـکوکین و  هب  رما  ار  ناـنآ  هک  يربماـیپ  دـنباییمرد 
تای للغی  نم  لغی و  نا  یبنل  ناک  ام  و  - 2 درادیمرب ). نانآ  زا  دوب  نانآ  ندرگ  رب  هک  ار  يرابنارگ  ياهریجنز  ینیگنس و  هدومن و  میرحت 
یـسک رب  نیگنـس  راب  هک  سک  ره  دراذـگب و  مدرم  ندرگ  رب  ینیگنـس  فیلکت  راب  هک  تسین  يربمغیپ  چـیه  رب  … و   ) همایقلا موی  لغ  امب 

دنوادخ ن  ) جرح نم  مکیلع  لعجیل  هللا  دیری  ام   3 دیآیم ) راب  نامه  اب  تمایق  زور  دنک ، لیمحت 
( تسا هدادن  رارق  یتقشم  نید  رد  امش  يارب  دنوادخ  و   ) جرح نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  و  - 4 دهدب ) رارق  یتقشم  امش  يارب  دهاوخیم 

دیدش ضابقنا  یحور و  يانگنت  ار  نید  زا  ضارعا  و  دنکیم - یفرعم  یحور  طاسبنا  يهلیسو  ار  سدقم  نید  هفیرش  تایآ  زا  یـضعب  رد 
ءامسلا یف  دعصی  امناک  اجرح  اقیض  هردص  لعجی  هلضی  نا  دری  نم  مالسالل و  هردص  حرـشی  هیدهی  هللا  دری  نمف   5 دیامرفیم : یفرعم  نآ 

دشخبیم طاسبنا  مالسا  يارب  ار  وا  يهنیـس  دنک  تیاده  دهاوخب  ادخ  هک  ار  یـسک  ره  سپ   ) نونموی نیدلل ال  سجرلا  هللا  لعجی  کلذک 
( هلیسو نودب   ) ییوگ هک  دروآیم ) دوجوب  ضابقنا  وا  يهنیس  رد   ) دنکیم گنت  نانچ  ار  وا  يهنیس  دنک  هارمگ  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  و 

رگا  ) هکنیا زا  دوـصقم  هرـصبت - دـهدیم  رارق  دـنروآیمن  ناـمیا  هک  یناـسک  يارب  ار  يدـیلپ  دـنوادخ  ناسنیدـب  دوریم  ـالاب  نامـسآ  هب 
دنکیم تیاده  ار  اهنآ  اهناسنا ، دوخ  رایتخا  هب  دنتـسم  تلع  نودب  دنوادخ  هک  تسین  نآ  دنک ، هارمگ  ای  دنک ، تیاده  ار  یـسک  دنوادخ 

روظنم ربتعم ، ثیداحا  هب  رظن  اب  ناـنچمه  دراد و  دوجو  نآرق  رد  هک  یناوارف  تاـیآ  یلقع و  لـئالد  هب  رظن  اـب  هکلب  دـیامنیم ، هارمگ  اـی  و 
منیم تیاده  ارنانآ  دنوادخ  دناهدش ، تیاده  شریذپ  يهدامآ  يرایتخا  تامدقم  اب  هک  یناسک  هک  تسنیا 

ادـخ یلک  روطب  دزاسیم و  هارمگ  ارنانآ  دـنوادخ  دـناهدش  فارحنا  تلالـض و  شریذـپ  يهدامآ  يرایتخا  تامدـقم  اـب  هک  یناـسک  دـیا و 
: دومن هدافتـسا  ار  ینعم  نیمه  ناوتیم  مه  هفیرـش  يهیآ  نیمه  لیذ  زا  دراذـگیم . ناـشرایتخا  رد  دـنهاوخیم ، ناـنآ  هک  ار  هچنآ  لـئاسو 
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ییاهناسنا ینعی  دنروآیمن ) نامیا  هک  دهدیم  رارق  یناسک  يارب  ار  يدیلپ  ادـخ  ناسنیدـب   ) نونموی نیدـلل ال  سجرلا  هللا  لعجی  کلذـک 
ناسنا هکنآ  زا  سپ  هرـسی  لیبسلا  مث  - 6 دنـشابیم . یحور  ضابقنا  انگنت و  اهيدیلپ و  رد  ندش  روهطوغ  هب  موکحم  دـنروآیمن  نامیا  هک 

امش يارب  ار  یناسآ  دنوادخ  رـسعلا  مکب  دیری  رـسیلا و ال  مکب  هللا  دیری   7 دومرف ) ناسآ  وا  يارب  ار  لاـمک  يوسب  تمکح  هار   ) دـیرفآ ار 
رما زا  دـنوادخ  دزروب  يوقت  ادـخ  هب  سک  ره  و   ) ارـسی هرما  نم  هل  لعجی  هللا  قتی  نم   8 دهاوخیمن ) امـش  يارب  ار  يراوشد  دهاوخیم و 

اهعسو الا  اسفن  هللا  فلکی  دننام 9 ال  تقاط . زا  شیب  هب  فیلکت  مدـع  دـهدیم ) رارق  یناسآ  وا  يارب  رما ) ملاع  زا  ای  دوخ  نامرف  زا   ) دوخ
ماعنالا هلمجنآ  زا  تسا . هدمآ  ددعتم  یتایآ  رد  نونـضم  نیا  دزاسیمن ). فلکم  وا  تقاط  تاناکما و  زا  شیب  هب  ار  یـسفن  چـیه  دـنوادخ  )

زا ياهنومن  هیآ 7  قالطلا  هیآ 62 و  نونموملا  هیآ 42 و  فارعالا  هیآ 152 و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : ملاسلاهیلع  رفعجیبا  نع  دوراجلا  یبا  نع  دنکیم 1  یفن  نید  زا  ار  تقشم  یتخـس و  هک  ثیداحا 

بکارلاک اونوکتف  هللا ) هدابع  یلا  هللا  دابع  اوهرکت  و ال   ) هللا دابع  یلا  هللا  هدابع  اوهرکت  قفرب و ال  هیف  ولغ  واـف  نیتم  نیدـلا  اذـه  نا  ملـس  و 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  دوراجلاوبا  یقبا  ارهظ  عطق و ال  ارفس  يذلا ال  تبنملا 
ادـخ ناگدـنب  يارب  ار  ادـخ  تدابع  دـیوش و  دراو  نید  نیا  رد  ارادـم  قفر و  اب  اذـل  تسا ، نیتم  نید  نیا   ) هک تسا  هدومرف  ملـس  هلآ و  و 

دهاوخیم هک  تسا  یبکرم  هب  راوس  دـننام  هارکا  اب  تدابع  هک  دـینکن ) هارکا  يدـنوادخ  تدابع  هب  ار  ادـخ  ناگدـنب  اـی   ) دـینکن روآهارکا 
هن دراذـگیم و  یقاب  بکرم  يارب  یملاس  تشپ  هن  يرگ  طارفا  نیا  اب  وا  هکیتروص  رد  دـنک ، یط  ار  رفـس  تقـشم ، لـمحت  اـب  هدزباـتش و 
نع  3 تسا . هدـش  لقن  زین  مالـسلااهیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  ماما  زا  يرتحبلا  نب  ضفح  زا  تیاور  نیا  ریظن   2 تسا ) هدومیپ  يرفس 

لاقف اقرع ، باصتا  انا  ینآرف و  هدابعلا  یف  تدهتجا  دـق  ثدـح و  انا  فاوطلاب و  انا  یبا و  یبرم  لاق : مالـسلاهیلع  هللادـبعیبا  نع  ریـصب  یبا 
هنجلا و هلخدا  ادبع  بحا  اذا  هللا  نا  ینب ، ای  رفعج ، ای  یل :

رد نم  درکیم و  روبع  نم  دزن  زا  مردپ  هک  مدوب  تیب  فاوط  رد  نم  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  دیوگیم  ریصبوبا   ) ریسیلاب هنع  یضر 
، مدـنزرف يا  رفعج ، يا  دومرف  نمب  متخیریم . قرع  هک  یلاح  رد  دـید  ارم  مردـپ  مدوب ، هدیـشوک  رایـسب  تدابع  رد  مدوب و  یناوج  زاـغآ 

یـضار وا  زا  ناسآ  كدنا و  یتدابع  اب  دنکیم و  لخاد  تشهب  هب  ار  وا  درادـب  تسود  ار  دوخ  يهدـنب  هک  یتقو  دـنوادخ  هک  تسا  یعطق 
دریگب و ماجنا  بلق  يافـص  صالخا و  اب  هک  تستدابع  تیفیک  لـصا  هک  تسنیا  نآ  و  تسا ، حـضاو  ریخا  يهلمج  زا  دوصقم  ددرگیم ).
زا یـضعب  رد  تمـسق  راهچ  رب  یگدنز  رد  رمع  ياهتعاس  میـسقت   4 تسین . ادـخ  هب  برقت  كـالم  طارفا ، تروص  رد  اـصوصخم  تیمک 

یکی عورـشم  ذئاذل  زا  ندش  رادروخرب  حیرفت و  شیاسآ و  يارب  تمـسق  کی  هک  تسا  اهنآ  زا  رگید  یخرب  رد  تمـسق  هس  رب  تایاور و 
ار تایاور  نآ  زا  یکی  هنومن  ناونعب  ام  تسین . یتخـس  تقـشم و  نید  مالـسا  نید  هک  تسا  ینعم  نیمه  يهدـننک  تابثا  لئالد  نیرتهب  زا 
هتاجانمل و هللا  هعاس  تاعاس : عبرا  مکنامز  نوکی  نا  اودـهتجا  میدرگیم و  رکذـتم  ار  هطوبرم  تاـیاور  هیقب  ذـخام  میروآیم و  اـجنیا  رد 

مکتاذلل اهیف  نولخت  هعاس  و  نطابلا ، یف  مکل  نوصلخی  مکبویع و  مکنوفرعی  نیذلا  تاقثلا  ناوخالا  هرشاعمل  هعاس  شاعملا و  رمال  هعاس 
راهچ درذگیم  امش  رب  هک  ینامز  دینک  ششوک  و  تسا … : هدومرف  مالـسلاهیلع  اضر  ماما   ) تاعاسلا ثالثلا  یلع  نوردقت  هعاسلا  هذهب  و 

اب تفلا  سنا و  يارب  موس  تمسق  و  شاعم . لیصحت  يارب  مود  تمـسق  يدنوادخ . تدابع ) و   ) تاجانم يارب  مکی  تمـسق  دشاب : تمـسق 
تیبرت میلعت و  لماش  تمسق  نیا   ) دنزروب صالخا  امش  يارب  ناشنورد  رد  دنناسانشب و  امش  يارب  ار  امـش  بویع  هک  قوثو  دروم  ناردارب 

نیا اب  هدـش و  حابم  امـش  يارب  هک  يذـئاذل  زا  يرادروخرب  يارب  مراهچ  تمـسق  و  دـشابیم ) زین  هحلاص  لامعا  ینید و  فراعم  هب  داشرا  و 
هللا یلص  ادمحم  یطعا  یلاعت  هللا  نا  لاق  مالسلاهیلع  هللادبعیبا  نع   5 دیدرگیم ). تیوقت  یلبق  تمسق  هس  رد  لمع  يارب  هک  تسا  تمسق 

هحمـسلا ال هیفنحلا  هرطفلا و  دادـنالا و  علخ  صـالخالا و  دـیحوتلا و  مالـسلامهیلع - یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  عیارـش  هلآ  هیلع و 
یـسیع یـسوم و  میهاربا و  حون و  ياهتعیرـش  لاعتم  دـنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا   ) هحایـس هینابهر و ال 

راتفر داقتعا و  ادخب و  ءاکرش  نداد  رارق  زا  ندش  رانکرب  صالخا و  دیحوت و  دومرف - اطع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  ار  مالـسلامهیلع 
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فاضا هب  اهنابایب ) اههوک و  رد  تحایس  هن  ایند و  كرت  هن  ناسآ ، فینح  تعیرش  ترطف و  يانبم  رب 
رسع و لعج  مدع  زا  تسا  ترابع  نآ  دریگیم و  رارق  دانتـسا  دروم  هقف  باوبا  یمامت  رد  هک  یـساسا  يهدعاق  ای  لصا  کی  لئالد  نیا  يه 

یف جرحلا  رـسعلا و  یفنل  دوشیم : هتفگ  مکح  نآ  یفن  رد  دوش ، فلکم  رب  تقـشم  مزلتـسم  یمکح  هکیدروم  ره  رد  ینعی  نید ، رد  جرح 
نم یلوا  هبلط  مکل  نومـضملا  ننوکی  ـالف  لـمعلاب ، مترما  و  قزرلاـب ، مکل  لـفکت  دـق  نید ) رد  جرح  رـسع و  ندوـب  یفتنم  يارب   ) نیدـلا
دق يذلا  ناک  و  مکیلع ، ضرف  دق  مکل  نمـض  يذـلا  ناک  یتح  نیقیلا ، لخد  کشلا و  ضرتعا  دـقل  هللا  هنا و  عم  هلمع ، مکیلع  ضورفملا 

ندرک بلط  دـشابن  سپ  دـیرومام ، ندرک  لمع  هب  امـش  و  تسا ، هدومرف  دـهعت  ار  امـش  يزور  لاعتم  دـنوادخ   ) مکنع عضو  مکیلع  ضرف 
هب دنگوس  لاحنیا  اب  تسا . هتـشگ  ررقم  امـش  يارب  هک  یلمع  يهرابرد  شـشوک )  ) زا رتهتـسیاش  تسا  هدش  نیمـضت  امـش  يارب  هک  يزیچ 
امش يارب  تسا ، هدش  نیمـضت  امـش  يارب  هک  هچنآ  یئوگ  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدش  لتخم  امـش  نیقی  هتـشگ و  ضراع  امـش  رب  کش  ادخ ،
امـش يارب  هک  هچنآ  ناـیم  تسا ). طـقاس  امـش  زا  تسا  هتـشگ  ررقم  امـش  يارب  هک  هچنآ  و  دـیروایب ) ياـجب  ارنآ  هک   ) تـسا هتـشگ  ررقم 
نیا زا  مراهچ  دلجم  رد  حورـشم  یثحب  دـیراذگب . یقرف  دیـشوکب  نآ  يهرابرد  دـیاب  تسا و  هدـش  ررقم  هک  هچنآ  اب  تسا  هدـش  نیمـضت 

يهحفص زا  ریسفت  همجرت و 
داصتقا تشیعم و  نوماریپ  هحفص 27  ات  هحفص 24  زا  مهد  دلجم  هحفص 35 و  مهن  دلجم  ات 261 و  زا ص 257  متشه  دلجم  ات 82 و   68

نومـضم دنیامرف ، هعجارم  تادـلجم  نآ  هب  دـنناوتیم  مرتحم  ناگدـننکهعلاطم  تسا و  هدـش  حرطم  يزور )  ) قزر يهرابرد  صاخ  روطب  و 
مهتشیعم مهنیب  انمـسق  نحن  هلمج - نآ  زا  تسا . هدمآ  دروم  دنچ  رد  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  قزر  يهرابرد  ریـسفت  دروم  يهلمج 

ادـخب امیقتـسم  قزر  ياطع  یناوارف  تایآ  رد  و  میدومن ) میـسقت  ناشنایم  رد  ایند  یناگدـنز  نیا  رد  ار  نانآ  شاعم  اـم   ) ایندـلا هاـیحلا  یف 
ار امـش  هک  تسا  دـنوادخ   ) مکییحی مث  مکتیمی  مث  مکقزر  مث  مکقلخ  يذـلا  هللا  ندـناریم  ندرک و  هدـنز  دـننام  تسا ، هدـش  هداد  تبـسن 

هنوگنیا میدش  رکذتم  ثحابم  نآ  رد  هک  هنوگنامه  و  دنادرگیم ) هدنز  سپس  دناریمیم و  ار  امش  سپس  هداد ، يزور  امـشب  سپـس  هدیرفآ 
ار يزور  ام  و   ) اشاعم راهنلا  انلعج  و  دیامرفیم : هکنانچ  درادن ، يزور  شاعم و  ندروآ  تسدب  يارب  تیلاعف  موزل  اب  یتافانم  هفیرـش  تایآ 

يور رد  دیسر  نایاپب  زامن  هک  یماگنه  و   ) هللا لضف  نم  اوغتبا  ضرالا و  یف  اورشتناف  هولـصلا  تیـضق  اذاف  میداد ) رارق  شاعم  بسک  يارب 
رش تایآ  هنوگنیا  زا  دوصقم  دینک ) وجتسج  تشیعم ) داوم  رد   ) يدنوادخ لضف  زا  دیوش و  رشتنم  نیمز 

هب اـمئاد  هک  تسا  یتـقیقح  تاـیح  نیا  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  تاـیح  يهدنـشخب  نوـچ  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  مدرم  نداد  هجوـت  هفی 
تـسا ردقم  يدنوادخ  ملع  رد  هک  یمدآ  رمع  راگزور  دادتما  رد  ناحبـس  دنوادخ  اذل  دراد ، زاین  یئاذغ  داوم  يرادـقم  ندرک  کلهتـسم 
ناسنا يهفیظو  اذل  دومرف ، دـهاوخ  اطع  ار  تایح  يهدـننکهرادا  يزور  تشیعم و  یمم ) لجا  هب  هاوخ  دـبای و  نایاپ  یقیلعت  لجا  هب  هاوخ  )

شیازفا يارب  دیابن  نینچمه  و  دنک ، هابت  ار  رمع  يزور  يهرهلد  بارطـضا و  رد  امئاد  دـیابن  و  تسا ، تشیعم  نیمات  يارب  شـشوک  راک و 
دروم تاهج  همه  زا  دـیاب  هک  هچنآ  تخاس . هابت  ار  یگدـنز  صوصخلاب ، یلمجت  تیفیک  يارب  شـالت  اـی  هزادـنا و  زا  شیب  تشیعم  داوم 

یگدـنز تداعـس  يهدـنروآرب  هک  تسا  لوقعم  تاـیح  میظنت  يارب  تیلاـعف  راـک و  دادعتـسا  زا  يرادربهرهب  دریگب ، رارق  تیمها  هجوت و 
تسادق و يهرابرد  ار  ردقیلاع  يابدا  ءافرع و  ءامکح و  نانخـس  یثیدح و  ینآرق و  عبانم  دـهاوخب  یـسک  رگا  و  دـشابیم . يونعم  يدام و 

نیاب دـیاب  ار  یتادـلجم  اـعطق  دـیامن ، يروآعمج  ترخآ  يارب  يدـبا  تاـیح  اـیند و  نیا  رد  یناـسنا  یگدـنز  يارب  شـشوک  راـک و  موزل 
رخآ رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  میاهدـش . رکذـتم  عوضوم  نیا  يهراـبرد  ار  یبلاـطم  ریز  تادـلجم  رد  اـم  دـهدب و  صاـصتخا  عوضوم 

تالمج
دیاهدیمهف و سوکعم  ار  تقیقح  هک  تسا ) هدش  لتخم  امش  نیقی  هتشگ و  ضراع  امـش  رب  کش  ادخب ، دنگوس  : ) دیامرفیم ریـسفت  دروم 
. سکعلاب و  دییامن . نآ  فرص  ار  ناتیاهـششوک  قلطم  هک  تسا  هتـشگ  ررقم  امـش  رب  تسا  هدش  نیمـضت  امـش  يارب  هچنآ  دینکیم  نامگ 

دیآیم دراو  نانآ  لوقعم  تایح  رب  لالتخا  نیا  زا  هک  یئاوراـن  جـیاتن  هچ  و  تسا ، مدرم  تیرثکا  ریگنماد  نیقی  رد  لـالتخا  نیا  هنافـساتم 
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هک دروخیم  دـنگوس  ینآرق  تاـیآ  زا  یکی  رد  هک  تسا  نیقی  لـالتخا  کـش و  ضورع  نیمه  هب  رظن  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  دـسریم  رظنب 
قحل هنا  ضرالا  ءامسلا و  بر  وف  نودعوت . ام  مکقزر و  ءامـسلا  یف  دیئامنیم و  روصت  امـش  هک  تسنآ  قوف  یعبنم  هب  هتـسباو  امـش  يزور 
يزور ندوب  ررقم  اعطق  ادخب ، دنگوس  سپ  دیاهدش ، هداد  هدعو  نآ  هب  هک  هچنآ  امـش و  يزور  تسا  نامـسآ  رد  و   ) نوقطنت مکنا  ام  لثم 
نخـس ندش  هدینـش  نتفگ و  هب  نیقی  ( ) دـیئوگیم نخـس  امـش  هک  هنوگنامه  تسا  قح  دـیاهدش ، هداد  هدـعو  امـش  يارب  هک  هچنآ  امش و 

ادـغ یجر  قزرلا  مویلا  تافام  قزرلا . هعجر  نم  یجری  اـم  رمعلا  هعجر  نم  یجری  ـال  هناـف  لـجالا ، هتغب  اوفاـخ  و  لـمعلا ، اورداـبف  دـیراد )
نتونمت ا و ال  هتاقت ، قح  هللا  وقتاف  یضاملا . عم  سایلا  و  یئاجلا ، عم  ءاجرلا  هتعجر . مویلا  جری  مل  رمعلا  نم  سما  تافام  و  هتدایز ،

هب هک  يدـیما  اریز  دیـشاب ، رذـحرب  گرم  یناهگان  ندیـسر  ارف  زا  و  دـینک ، یتسدـشیپ  لمع  هب  تسا  نینچ  هک  لاـح   ) نوملـسم متنا  ـال و 
نآ یلو  دوش ، هدوزفا  ادرف  يزور  رب  هک  تسه  يدـیما  تسا ، هتفر  تسد  زا  زورما  هک  يزور  زا  تمـسق  نآ  دراد . دوـجو  يزور  تشگرب 

يهرابرد سای  دیآیم و  هک  تسا  هتسیاش  يزیچب  دیما  تسین ، زورما  رد  نآ  تشگرب  هب  يدیما  تسا  هدش  يرپس  زورید  هک  رمع  زا  تدم 
ایند نیا  زا  دیورن  تسوا و  هتـسیاش  هک  ییاوقت  دیزروب ، يوقت  ادخ  يارب  ادـخ )، ناگدـنب  يا  . ) تسا هتـشذگ  هک  تسا  تسرد  هک  يزیچ 

ناربج ادرف  زورما  يهدش  توف  يزور  تسا  نکمم  یلو  تسین ، ناربج  تشگرب و  لباق  رمع  راگزور  تشذگ  دیناملسم ) هکیلاح  رد  رگم 
رمع ندوب  تشگزاب  لباق  ریغ  تالمج  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هدش  توف  يهتـشذگ  زا  سای  تسا و  هدنیآ  هب  دیما  هراومه  دوش .

نودـب رمع  هیامرـس  ینادردـق  تخانـش و  دزاسیم . هجوتم  دـنراذگیم  یپردیپ  هک  رمع  تاعاس  زا  ینادردـق  هب  ار  مدرم  هداد و  رکذـت  ار 
نارذگ نامز  نیا  رد  دـناوتیم  ناسنا  هک  یتاناکما  زا  عالطا  نودـب  و  تسا ، تشگزاب  لباق  ریغ  روبع  هک  نامز  یـساسا  صتخم  زا  یهاگآ 

، داد ماجنا  دـیاب  یناگدـنز  يالعا  فدـه  هب  لوصو  يارب  هک  يراک  تمظع  ترورـض و  هب  هجوت  نودـب  دـهدب و  رارق  يرادربهرهب  دروم 
يذپناکما

رـشب یگدـنز  تشذگرـس  هک  هنوگناـمه  هکلب  تسین ، هتخاـس  سک  همه  زا  تاـعالطا  اهتخانـش و  نیا  ندروآ  تسدـب  نوـچ  و  تسین . ر 
هب لوصو  نودب  مدرم  تیرثکا  رمع  تفگ : ناوتیم  اذـل  دنتـسه ، هرهبیب  تاعالطا  تخانـش و  نیا  زا  مدرم  تیرثکا  دـهدیم ، ناشن  نونکات 
رب تسین  رگید  يزیچ  دـیآیم  نیئاپ  دوریم و  ـالاب  مه  رـس  تشپ  اـیرد  حطـس  رد  هک  هاـگآ  اـن  یجاوما  زا  ياهریجنز  زج  نآ  یعقاو  شزرا 
مه یپ  زا  جوم  وچ  هتسویپ  تسنایاپیب  هک  بوشآ  رپ  رحب  نیز  میرذگیم  مقر  هدرک  دوخ  مغ  فرح  میرذگیم  ملق  وچ  یتسه  يهحفص 
هچ رگا  تفگ : ناوتب  لقادح  ات  درذـگب  يداش  طاشن و  هب  رمع  تاقوا  يهمه  هک  تسا  نانچ  هن  رمع  نایلاس  تشذـگ  نیا  رد  میرذـگیم 
زا هک  یگدـنز  تایعقاو  ربارب  رد  لیخت  نیا  دوخ  ددرگب ! نم  ماک  هب  ایند  هک  یتقو  نتـشذگ  نیا  زا  كاـب  هچ  یلو  درذـگیم ، رمع  ناـمز 
دای زا  اهنت  هن  ار  رمع  ياهیداش  يهمه  هک  تسا  یفاک  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  هتفای  لیکشت  یئاهمغ  نآ  زا  رتشیب  اهيداش و  زا  يرادقم 

يهلیـسوب زورما  هک  دوب  هدیـشچن  ار  اهیداش  نآ  شاک  يا  دـنک  وزرآ  وا  هک  دـیامن  مسجم  ناسنا  يارب  رات  ریت و  نانچ  ار  اـهنآ  هکلب  دربب ،
قیقح نیمه  روآدای  يرعم  يالعلاوبا  زا  تیب  نیا  دربب . ورف  بارطضا  رد  ار  شنورد  اهنآ  زا  یسوباک  اهمغ ، رد  ندش  روهطوغ 

يداش ربارب  دـنچ  گرم ، تعاس  رد  هودـنا  کی   ) دالیملا هعاس  یف  رورـس  اعـضا ف  توملا  هعاس  یف  اـنزح  نا  میدومن  ناـیب  هک  تسا  ت 
هب مزلتسم  هک  تهج  نادب  نآ ، زا  هظحل  کی  نتـشگرب  یتح  تسا  هتـشذگ  رمع  زا  هک  یتدم  دوب ) هدمآ  دوجوب  دلوت  تعاس  رد  هک  تسا 
هک یمهم  رایـسب  بلطم  کی  اجنیا  رد  یلب ، دشابیم . ریذپانناکما  تسا ، نامز  عازتنا  اشنم  هک  تسا  تکرح  یناهج  نوناق  نآ  ندروخ  مه 

دوجوب یعقاو  يرادیب  یحور ، ترجه  ینورد و  بالقنا  کی  اب  رگا  هک  تسنیا  دشاب  یمدآ ، نورد  شخب  شمارآ  دـناوتیم  دراد و  دوجو 
بقع دیدرت ، نودب  دوش ، لوقعم  تایح  ریـسم  رد  كولـس  ثعاب  ددرگ و  فیلکت  نادـیم  رد  شالت  وپاکت و  بجوم  يرادـیب  نآ  دـیایب و 

طوبرم تایاور  تایآ و  رد  بلطم  نیا  ددرگنرب . رگید  راب  هتشذگ  رمع  زا  ياهظحل  یتح  هچ  رگا  دوشیم  ناربج  لامک  دشر و  زا  یگدنام 
ار رمع  هظحل  کی  یتح  هک  تسنیا  كاپ  نادـجو  بان  تفایرد  لقع و  حیرـص  مکح  نیاربانب ، تسا . هدـش  نایب  اتراشا  احیرـص و  هبوت  هب 

هتکن تفرگ  رظن  رد  دیاب  دروم  نیا  رد  ار  هتکن  دنچ  داد . تسد  زا  لامک  نتخودـنا  نودـب  دـیابن  دـنکیم  يرای  ملع  تردـق و  هک  یمادام 
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لاـح يهطقن  هب  هک  هزادـنا  ره  دـنکیم و  هوـلج  ینـالوط  رایـسب  ناـسنا  رظنب  تسا ، هدـماین  اـت  هک  تسنیا  ناـمز  صئاـصخ  زا  یکی  مـکی 
هک تسا  یتیعقوم  )

رگید يهتکن  ددرگیم . هدوزفا  ناـمز  روبع  تعرـس  هب  دوشیم ، رتکیدزن  تسا ) هتفرگ  رارق  هدـنیآ  هتـشذگ و  نیباـم  ناـمز  رظن  زا  ناـسنا 
هک هاگنآ  اـت  دـنکیمن  كرد  ار  لاـح  ناـمز  تشذـگ  ـالومعم  لوادـتم  ینهذ  تالاغتـشا  يداـع و  یگدـنز  تـالاح  رد  یمدآ  نهذ  هکنیا 

هتشذگ تعاس  شش  شیپ  تعاس  شش  لاح  نامز  زا  تسا و  راهن  عقوم  الاح  الثم  هک  دزاسب  هجوتم  ار  وا  دیایب و  شیپ  ریگمشچ  یثداوح 
فقوتم ارنآ  دـنکیم و  كرد  هک  تسنیا  هن  دوشیمن ، كرد  لاح  نامز  تشذـگ  یلومعم  تالاح  رد  هکنیا  تلع  تفگ : ناوتیم  و  تسا .

دوخ هب  ار  زغم  هک  تسا  ثداوح  طقف  درادن و  نامز  لایس  ششک  هب  یهجوت  الـصا  هک  تسا  تهجنادب  هکلب  دیامنیم . ساسحا  رادیاپ  و 
رترود ناـمز  كرد  زا  دوـش  بلج  رتـشیب  ثداوـح  دوـخ  هب  ناـسنا  هزادـنا  ره  هک  درک  هجوـت  دـیاب  مه  ار  لـصا  نیا  و  تسا . هدرک  بلج 

نامز و زا  یلکب  دشاب  هدرک  بلج  دوخب  ار  امش  ادیدش  ابیز  هرظنم  کی  ای  دیشاب ، لوغشم  هداعلاقوف  يهرکاذم  کیب  رگا  امـش  ددرگیم .
يراوید تعاس  تدم  نیا  رد  هدیماجنا و  لوطب  تعاس  شـش  امـش  ياشامت  ای  هرکاذم  تدم  مینک  ضرف  رگا  دیوشیم . لفاغ  نآ ، تشذگ 

، دـیوشیم غراف  روبزم  ياشامت  هرکاذـم و  زا  امـش  هک  عقومنآ  رد  تسا  هدرک  نالعا  دـنلب  يادـص  اب  ار  تعاس  کی  نایاپ  گنز  راـب  شش 
گنز س هک  دینکیم  ساسحا  نینچ 

يهداعلاقوف تیمها  ندوب و  ساسح  هب  رگید  راب  لـئاسم ، نیا  زا  تسا . هدـش  هدز  یناـمز  هلـصاف  نودـب  مه و  رـس  تشپ  راـب  شـش  تعا 
تـسا رمع  نامز  ضارقنا  تشذگ و  هک  نآ ، صتخم  نیرتلیـصا  هب  هجوت  نودب  ام  رمع  تاقوا  بلغا  مینیبیم  میـسریم و  رمع  تشذـگ 

رمث هب  دشر و  ریـسم  رد  ام  تکرح  رگا  مینکیم ؟ هچ  نارذـگ  رمع  نیا  نامز  رد  هک  دـشاب  دـیاب  نیا  يارب  ام  شالت  نیاربانب ، درذـگیم .
اریز نامز  هتشذگ  زا  كاب  هچ  یمارآ ، هب  ای  درذگب  تعرـس  هب  هظحل  کی  هچ  و  لاس . رازه  هچ  نامز  دریگیم ، ماجنا  تیـصخش  ندناسر 

بلطم نیا  دوش ) ناربـج  ادرف  زورید ، رد  هدـش  توف  يزور  تسا  نکمم  یلو  : ) دـیامرفیم نینموملاریما  میهدیم . ماـجنا  ار  دوـخ  راـک  اـم 
ناسنا هب  ادرف  هک  هچنآ  تسا و  زور  نامه  هب  صوصخم  زور  ره  يزور  دوش : هتفگ  رگا  و  درادـن . حیـضوتب  يزاین  تسا و  یهیدـب  ـالماک 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  مالک  تسا ) هدـشن  هک   ) دـشاب هدـش  تابثا  يزیچ  نینچ  رگا  هک  تسنیا  شخـساپ  تسا . ادرف  هب  طوبرم  دـسریم 
( ددرگ ناربج  زورید  يهدش  توف  يزور  هک  دوش  ناسنا  بیصن  رتشیب  يزور  تسا  نکمم  ادرف  دوش ، توف  زورما  يزور  رگا   ) هک تسنیا 

. دسریم ادرف  زورید ، يزور  هکنیا  هن 

ناراب بلط  رد  هبطخ 114-

هحفص 191] ]
ریـسفت هب  يزاین  تسا ، نشور  الماک  هکرابم  يهبطخ  تالمج  یناعم  هک  تهجنادب  ءاقـستسا  زامن  مهدزناپ  دص و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

رد ءاقـستسا  زامن  مکی - يهلئـسم  میوشیم : رکذتم  زامن  نیا  يهرابرد  ار  یلئاسم  میتخادرپ - ءاقـستسا  زامن  دوخ  نایب  هب  اذـل  دـشن . هدـید 
نینچ هرکذت  رد  زین  یلح  يهمالع  تسا . هعیـش  ءاملع  يهمه  ياوتف  نیا  تسا : هتفگ  كرادـم  بحاص  تسا . بحتـسم  یلاسکـشخ  عقوم 

هک هفینحوبا  رگم  دوشیم ، هتفرگ  ارف  وا  زا  ملع  هک  تسا  یملاـع  ره  ياوـتف  ءاقـستسا  زاـمن  بابحتـسا  تسا : هتفگ  یهتنم  رد  تسا . هتفگ 
تـسا دودرم  هفینحوبا  ياوتف  نیا  ناراب . بلط  يارب  تسا  اعد  تسه  هک  هچنآ  هکلب  تسا ، هدـشن  ررقم  ءاقـستسا  يارب  يزامن  تسا : هتفگ 

ربخ رد  دناهدناوخ . ءاقستسا  يارب  زامن  تعکر  ود  ترضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ینس  هعیش و  هچنآ  هب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدومرف  لقن  مالـسلاهیلع ) رقاب  دمحم  ماما   ) شردپ زا  وا  مالـسلاهیلع و  قداص  ماما  زا  دیز  نب  هحلط 

ریبکت جـنپ  مود  تعکر  رد  ریبـکت و  تفه  لوا  تعکر  رد  دـناوخ و  هبطخ  زا  شیپ  ار  زاـمن  دـناوخ و  ءاقـستسا  زاـمن  يارب  تعکر  ود  هلآ 
دسریم هضافتسا  دح  هب  هک  یناوارف  رابخا  دناوخ  راکشآ )  ) دنلب يادص  اب  ار  زامن  هتفگ و 
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هرم ربخ  مالـسلاهیلع . قداص  ماما  زا  ماشه  يهنـسح  ای  مکحلا  نب  ماشه  يهحیحـص  هلمج : نآ  زا  تسا  هدـش  دراو  زامن  نیا  بابحتـسا  رد 
 … ریکب نب  هللادـبع  يهقثوم  هیوباـب . نبا  قودـص  يهلـسرم  هریغملانبا . تیاور  مالـسلاهیلع . قداـص  ماـما  زا  دـلاخ  نب  دـمحم  هب  بوسنم 
اب تسا ، رطف  دیع  زامن  دننام  دوش ، هتفگ  دیاب  نآ  رد  هک  یتاریبکت  زامن و  نیا  تاعکر  ددـع  تسا . ءاقـستسا  زامن  تیفیک  مود - يهلئـسم 

- موس يهلئـسم  دـشاب . هدوب  يدـنوادخ  تیانع  فطل و  بلج  بجوم  هک  دوشیم  هدـناوخ  یئاـهاعد  زاـمن  نیا  تونق  رد  هک  تواـفت  نیا 
زامن نیا  يارب  یفیرـش  تقو  هک  تسا  رتهب  هتبلا  تسا ، هدشن  نیعم  ءاقـستسا  زامن  يارب  ینیعم  تقو  دیوگیم : هرـس  سدق  رهاوج  بحاص 

هس ءاقـستسا  زا  شیپ  مدرم  هک  تسا  بحتـسم  مراهچ - يهلئـسم  رهظ .) زا  سپ   ) راهنلا فصن  زا  باتفآ  روبع  زا  سپ  دننام  دوش ، باختنا 
قداص ماما  زا  يرتخبلاوبا  تیاور  رد  اههناخ . دـجاسم و  رد  هن  دوش  هدـناوخ  نابایب  رد  زاـمن  نیا  هک  تسا  بحتـسم  و  دـنریگب . هزور  زور 

نامسآ هب  مدرم  هک  اهنابایب  رد  رگم  دوشیمن  هدناوخ  ءاقستسا  زامن  هک  تسا  هتفای  رارقتسا  نیا  رب  تنس  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالسلاهیلع 
تیحالصاب يوقتاب و  ياهناسنا  هک  تسا  بحتسم  مجنپ - يهلئسم  هکم .) رد  مارحلادجسم   ) هکم رگم  دننک ، هاگن 

کیدزن تباجتـسا  هب  نانآ  ياهاعد  هک  ار  ناـنزریپ  ناـکدوک و  نـالاسنهک و  تسا  بحتـسم  نینچمه  دـنهدب ، تکرح  زاـمن  نیا  يارب  ار 
دنلب بجوم  هک  دننک  ادج  ناشناردام  زا  ار  ناکدوک  هک  تسا  نیا  ءاهقف  نایم  رد  روهشم  مشـش - يهلئـسم  دنربب . ءاقـستسا  زامن  هب  تسا ،
فرط ینعی  دـشوپیم  نوگرگد  ار  دوخ  يابع  دـش  غراف  زاـمن  زا  ماـما  هک  یتقو  متفه - يهلئـسم  دوش . نیفرط  ياـهدایرف  اـههلان و  ندـش 
نیئاپ نیئاپ و  هب  ار  ابع  يالاب  لاحنیا  اب  رگا  دـناهتفگ : ءاهقف  زا  یـضعب  دـنادرگیمرب . تسار  هب  ار  نآ  پچ  فرط  پچ و  هب  ار  نآ  تسار 

دص دنلب  يادص  اب  هلبق  هب  ور  دوریم و  ربنم  يالاب  ابع  ندیشوپ  نوگرگد  زا  سپ  متشه - يهلئـسم  تسا . رتهب  دشوپب  دربب و  الاب  هب  ار  نآ 
ور پچ  فرط  زا  سپـس  و  دیوگیم . هللا  ناحبـس  دنلب  يادص  اب  راب  دص  هدومن و  مدرم  هب  ور  تسار  فرط  زا  سپـس  دیوگیم . ریبکت  راب 

. دیوگیم هللادمحلا  دنلب  يادص  اب  راب  دص  هداتسیا و  مدرم  هب  ور  سپس  دیوگیم و  هللا  الا  هلا  دنلب ال  يادص  اب  راب  دص  دنکیم و  مدرم  هب 
يهلئسم امهریغ . یضاق و  يردیک و  دننام  دننکیم  يوریپ  ماما  زا  هروبزم  راکذا  رد  دنلب  يادص  اب  مه  نیمومام  دناهتفگ : ءاهقف  زا  ياهدع 

، دیامنیم یهلا  هاگرد  زا  رایسب  تلئسم  سامتلا و  دناوخیم و  ار  هبطخ  ماما  سپس  مهن -
. میدرک هظحالم  تسا ، ام  ریسفت  دروم  هک  شیاین  نیا  رد  هک  روطنامه 

نارای هب  زردنا  رد  هبطخ 115-

هحفص 196] ]
قح و يوسب  توعد  يارب  ار  ربمایپ  ناحبس  دنوادخ   ) قلخلا یلع  ادهاش  قحلا و  یلا  ایعاد  هلـسرا  مهدزناش  دص و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 
ار مدرم  ربمایپ  زیگناماهبا . هبتـشم و  روما  هب  توعد  هن  لطاب و  روما  هب  توعد  هن  دوب  قح  رب  توعد  ربمایپ  تلاسر  داتـسرف ) قلخ  رب  دـهاش 
، دوبن ریذپناکما  روما  نآ  نودب  نانآ  یعیبط  یگدنز  دنتشاد و  ار  شـشوک  تیاهن  اهنآ  لیـصحت  يارب  هرورـضلاب  دوخ  هک  يروما  نآ  هب 

نیا دارم  نادـیم  رد  نتخات  يارب  دـنک و  عمج  دوخ  رود  ار  نانآ  هک  دومرفیمن  توعد  زین  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  ربماـیپ  درکیمن . توعد 
اـمومع و ناـمز  نآ  رد  برع  ناـگرزب  دوب ، لـئاسم  هنوگنیا  ادـخ  يهدـیزگرب  نآ  دوصقم  رگا  درواـیب . تسدـب  یبکرم  رذـگدوز  ياـیند 
يدیلقت و دماج و  گنهرف  دئاقع و  اب  يراک  هکنیا  هب  طورـشم  دندرکیم  هدامآ  وا  يارب  ار  نادـیم  بکرم و  نیا  اصوصخ  شیرق  ناگرزب 
کلهم و ياهیتخـس  عاـفد و  گـنج و  دودـح 80  رد  نودـب  دوصقم  نیا  هک  مینادـیم  دـشاب و  هتـشادن  ناـنآ  يویند  تاراـبتعا  لاوـما و 
اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  میدـید  ام  یلو  تشگیم ، لصاح  نارای  نیرتبوبحم  نداد  تسد  زا  بلاطیبا و  بعـش  ياهیراتفرگ 

رموت امب  عدصاف  امن ) تماقتسا  ياهدش  رومام  هک  هنوگنامه   ) ترما امک  مقتساف  فیلکت  هب  هجوت 
اهنیهوت و اهتمهت و  اهتیمورحم و  هنوگره  زا  اورپ  نیرتمک  نودـب  نک ) نالعا  لماک  تحارـص  اب  ياهدـش  شغالبا  هب  رومام  هک  ار  هچنآ  )

عبانم ینآرق و  تایآ  قباطم  راوگرزب  ربمایپ  نآ  نک . تکرح  تنارای  ناگتسویپ و  نیرتکیدزن  دوخ و  گرم  زا  ساره  نیرتمک  نودب  یتح 
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اب ار  تلاسر  غالبا  فیلکت  شکرابم  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  ات  هدومنن و  تلاسر  غالبا  رد  روصق  یتسـس و  نیرتمک  یخیراـت  یثیدـح و 
نآرق هک  میظع  قالخا  نآ  ریظنیب و  یناـحور  تـالاح  نآ  هک  میوشیم  روآداـی  اـجنیا  رد  مه  ار  بلطم  نیا  دومن . لاـثتما  تیدـج  لاـمک 

میمـصت و هدارا و  نآ  و  یتسه ) تمظعاب  قالخا  ياراد  وت  اعطق  و   ) میظع قلخ  یلعل  کنا  و  دـهدیمربخ : امب  مرکا  ربماـیپ  رد  ارنآ  دوجو 
نامیا داقتعا و  نودب  یهاگنابش  تادابع  نآ  و  تسا . هدش  هدید  راوگرزب  نآ  رادرک  راتفگ و  رد  یگدنز - تاظحل  يهمه  رد  هک  تیدج 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ندوب  دهاش  هب  طوبرم  ثحابم  دشابیم . ریذپناکما  تسا ، قح  يوس  هب  قح و  رب  قح و  زا  وا  توعد  هک  نیاب 
و رصقم ، نا و ال  ریغ و  هبر  تالاسر  غلبف  دییامرف . هعجارم  تسا ، هدش  حرطم  يهحفص 165  ات  يهحفص 163  زا  دلجم 11  رد  ملس  هلآ و 

ياهتلاسر بوبحم  هدیزگرب  نآ   ) يدتها نم  رصب  یقتا و  نم  ماما  رذعم . نهاو و ال  ریغ  هئادعا  هللا  یف  دهاج 
یتسـس و نودـب  ادـخ  نانمـشد  اـب  ادـخ  هار  رد  هدوـمرف و  غـیلبت  مدرم  هب  ریـصقت  فعـض و  نودـب  دوـب  هتفرگ  شراـگدرورپ  زا  هـک  ار  ي 

تیلعف هب  اهناسنا و  تیبرت  میلعت و  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیدش  يوپاکت  شالت و  دومن . داهج  هجوم  ریغ  یهاوخرذع 
لامک اب  تثعب  نارود  زا  شیپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یئاهـششوک  يهفاضاب  نتـشیوخ  یلماکت  ياهدادعتـسا  ندناسر 

زا سپ  تسا ، هدوب  رثوم  تلاـسر  نیگنـس  راـب  لـمح  يارب  یگداـمآ  لیـصحت  رد  هک  تسا  هداد  ماـجنا  دوـخ  یهلا  فیلاـکت  رد  صوـلخ 
ماجنا تمـسق  ود  رد  یلک  روطب  اهـشالت  اهـششوک و  نیا  تسا . هدومرفن  يراذـگورف  وپاکت  شالت و  زا  ياهظحل  الاو  ماقم  نآ  هب  ندیـسر 

هنوگره نداد  ماجنا  لماش  تمسق  نیا  هچ  رگا  تسا . هدوب  دوخ  یلماکت  ياهدادعتسا  ندناسر  تیلعف  هب  هار  رد  مکی  تمسق  تسا : هتفرگ 
هک دوب  یـصخش  تادابع  تسا ، هدوب  شاهناگی  دوبعم  اب  وا  طابترا  بجوم  میقتـسم  روطب  هچنآ  یلو  ددرگیم ، یعامتجا  يدرف و  فیلکت 

تایآ رد  یثیدح  عبانم  يهفاضاب  فیلاکت ، ماجنا  زا  تمسق  نیا  لئالد  تسا . هدروآیم  ياجب  هداعلاقوف  تیدج  صولخ و  افص و  کی  اب 
دوخ ر هک  میدرکن  لزان  وت  يارب  ار  نآرق  ام  هط و   ) یقشتل نآرقلا  کیلع  انلزنا  ام  هط . هلمجنآ 1 - زا  تسا . هدمآ  ناوارف  ینآرق 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يریگولج  يارب  هیآ  نیا  هک  دنراد  رظن  قافتا  ینس  هعیـش و  فورعم  ریـسافت  يزادنیب ) تقـشم  هب  ا 
. الیترت نآرقلا  لتر  هیلع و  دز  وا  الیلق . هنم  صقنا  وا  هفـصن  الیلق . الا  لیللا  مق  لمزملا . اهیا  ای  تسا 2 - هدش  لزان  راب  تقشم  ياهتدابع  زا 
ار بش  شـسابل ، رد  هدـیچیپ  يا   ) الیوط احبـس  راهنلا  یف  کل  نا  الیق . موقا  اطو و  دـشا  یه  لیللا  هئـشان  نا  الیقث . الوق  کیلع  یقلنـس  انا 
. نک توالت  بوخ  ار  نآرق  ازفیب و  بش  زا  یمین  هب  يرادقم  ای  ار . بش  مین  زا  یمک  اب  بش  زا  یمین  یکدـنا - رگم  زیخرب  تدابع ) يارب  )

يافـص هب  اعطق  هک  تمظعاب  نیگنـس و  رایـسب  یهلا و  تسا  ینخـس  هک  ار  نآرق  . ) درک میهاوخ  ءاقلا  وت  يارب  نیگنـس  ینخـس  يدوزب  اـم 
تسا یعطق  تشگ ) دهاوخن  لصاح  یهاگنابش  ياهتدابع  اهيرادیب و  بش  نودب  ینورد  يافص  نیا  تسا و  دنمزاین  یلاع  رایـسب  ینورد 

( ینالوط حیبست  زور  ماگنه  رد  تست  يارب  زاب ) ، ) دشابیم رتحیحص  نایب  مدق و  تابث  لماع  رتشیب  یهاگنابش  یناحور ) يونعم و   ) يهثداح
تدابع نیا  شاب ، رادـیب  تدابع  يارب  ار  بش  زا  يرادـقم  و   ) ادومحم اماقم  کبر  کثعبی  نا  یـسع  کل  هلفاـن  هب  دـجهتف  لـیللا  نم  و  - 3

مب ارت  وت  راگدرورپ  هک  دشاب  نیملسم ) رگید  زا  ریغ   ) تسا یصوصخم  فیلکت  وت  يارب  یهاگنابش 
يرادقم دوب . هدش  راذگاو  وا  هب  هک  یهلا  تلاسر  غالبا  هار  رد  لمحت  شالت و  ششوک و  مود - تمسق  دزیگنارب ). الاو  هدیدنـسپ و  یماق 

 … لسرلا نم  مزعلااولوا  ربص  امک  ربصاـف  تلاـسر  غـالبا  هار  رد  دـئادش  لـمحت  ربص و  کـی - تسا : ریز  رارقب  تمـسق  نیا  ینآرق  عباـنم 
نایم يرظن  فـالتخا  مزعلااولوا  هملک  ریـسفت  رد  هرـصبت  دـندرک ) ربص  مزعلااولوا  نـالوسر  هک  هنوگناـمه  تلاـسر  غـالبا  يارب  نک  ربص  )
ءافو يانعمب  مود  لامتحا  تسا . ییابیکـش  ربص و  يانعمب  مکی  لامتحا  تسا : هدـش  هداد  مزع  يانعم  رد  لامتحا  هس  دراد . دوجو  نارـسفم 

زا هک  یتایاور  رد  ینعم  نیا  تسا . یلک  تعیرـش  مکح و  موس  لامتحا  تسا . هتفرگ  مالـسلامهیلع  ءاـیبنا  زا  دـنوادخ  هک  تسا  يدـهع  هب 
ترضح زا  دنترابع  هک  دنرفن  جنپ  روبزم  تایاور  رد  مزعلااولوا  نالوسر  نیا  تسا . نیعتم  تسا ، هدش  دراو  مالسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا 

قوف راوگرزب  جـنپ  رد  مزعلااولوا  راصحنا  رب  هک  یلیلد  نیعمجا . مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  دـمحم  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و 
یسوم میهاربا و  هب  انیصو  ام  کیلا و  انیحوا  نیذلا  احون و  هب  یـصو  ام  نیدلا  نم  مکل  عرـش  دیامرفیم : هک  تسیاهیآ  تسا ، هدش  هدروآ 
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هدومن و آ هیصوت  حون  هب  هک  ار  هچنآ  نید  زا  تسا  هدومرف  عیرشت  امش   ) يارب لاعتم  دنوادخ   …  ) یسیع و 
مکحی یتح  ربصا  کیلا و  یحوی  ام  عبتا  و  - 2 … میدرک )  هیصوت  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  هک  هچنآ  میدرک و  یحو  وت  هب  هک  هچن 
نیرتـهب تـسا  وا  دــنک و  مـکح  ادــخ  هـک  هاـگنآ  اـت  نـک  ربـص  دوـشیم و  یحو  وـتب  هـچنآ  زا  نـک  يوریپ  و   ) نیمکاــحلا ریخ  وـه  هللا و 

يارب و  ادـخ ) هار  رد   ) ادـخ يرایب  رگم  وت  ربص  تسین  نک و  ربص  و   ) مهیلع نزحت  هللااـب و ال  ـالا  كربص  اـم  ربصا و  3 و  ناگدننکمکح )
هک یمدرم  اب  ار  دوخ  سفن  نک  راداو  ربص  هب   …  ) یشعلا هاودغلاب و  مهبر  نوعدی  نیذلا  عم  کسفن  ربصا  و  - 4 روخم ) هودنا  نانآ  عضو 

لهج يهرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندروخ  ترسح  هودنا و  ود  دنناوخیم ) هاگماش  هاگحبـص و  رد  ار  ناشراگدرورپ 
هب هک  يدـیدش  يهقالع  ناراوگرزب و  نآ  زاسناسنا  تلاـسر  هب  ناـنآ  ییاـنتعایب  یناـسنا و  لاـمک  دـشر و  زا  دوخ  ناـمز  مدرم  يرود  و 

بهذت الف  ءاشی  نم  يدهی  ءاشی و  نم  لضی  هللا  ناف  انـسح  هآرف  هلمع  ءوس  هل  نیز  نمفا  هلمجنآ 1 - زا  و  دندادیم . ناشن  تیلهاج  يهمادا 
ای تسا  رتهب   ) دـنیبیم ابیز  ارنآ  هتـسارآ و  وا  يارب  شتـسیاشان )  ) لمع هک  یـسک  ایآ   ) نوعنـصی اـمب  میلع  هللا  نا  تارـسح  مهیلع  کـسفن 

هب دوش و  قلعتم  نآ  هب  شتیشم  هک  ار  یسک  دنکیم  هارمگ  لاعتم  دنوادخ  دهدیم ) ماجنا  هحلاص  لامعا  هک  یسک 
يارب ار  دوخ   ) دورن ردب  ندب  دبلاک  زا  نانآ  یهارمگ  يهرابرد  اهترسح  وت  ناج  سپ  دهاوخب ، هک  ار  یـسک  دنکیم  تیاده  بیترت  نیمه 

هب ياهراشا  تادـلجم  نیا  ثحابم  زا  یـضعب  رد  هرـصبت  دـننکیم ). لمع  هک  ار  هچنآ  دـنادیم  لاعتم  دـنوادخ  شکم ) نانآ  ياهیراکهبت 
نایب ار  یبلطم  رـصتخم  روطب  زین  ثحبم  نیا  رد  هک  مینیبیم  بسانم  میاهدومن  مدرم  تلالـض  تیاده و  رب  يدنوادخ  تیـشم  قلعت  ریـسفت 
خماش ماقم  نآ  يهغلاب  تمکح  يدـنوادخ ، يهدارا  يهزیگنا  ای  ءاشنم و  هک  تسا  نیا  رد  دـنوادخ  تیـشم  هدارا و  نیبام  تواـفت  میئاـمن .
ءاشی يهغیص  رد  هچ  ءاش و  يهغیص  رد  هچ  يدنوادخ  تیشم  یلو  تسا . هدروآ  دوجوب  ارنآ  رد  دوجوم  تانایرج  یتسه و  ملاع  هک  تسا 
لاعتم دنوادخ  هک  یلثم  رد  لاثم  ناونعب  اهناسنا . دوخ  هلیسوب  يرایتخا  تامدقم  ای  همدقم  ندمآ  دوجوب  زا  یشان  هک  ياهدارا  زا  تسترابع 

دوخ غاب  دراو  تسا  رفاک  هک  غاب  بحاص  نآ  تسا ، نموم  رگید  رفاک و  ودـنآ  زا  یکی  هک  هدروآ  غاب  بحاص  رفن  ود  يهراـبرد  نآرق  رد 
اهنم اریخ  ندـجال  یبر  یلا  تددر  نئل  همئاق و  هعاسلا  نظا  ام  و  ادـبا . هذـه  دـیبت  نا  نظا  ام  لاق  هسفنل  ملاـظ  وه  هتنج و  لـخد  دوشیم و 

مربیمن ه نامگ  تفگ : دوب ، هدرک  ملظ  دوخب  ربکت ) تهج  هب   ) هکیلاح رد  دش  دوخ  غاب  رد  لخاد  رفاک  نآ  ابلقنم 
و دش ) مئاق  یتمایق  دش و  نینچ  رگا  دورب و  انف  هب  ور  نم  غاب  نیا  هک   ) دوش اپرب  یتمایق  منکیمن  نامگ  نم  دورب و  نیب  زا  نم  غاب  نیا  زگر 

هرواحی وه  هحلاص و  هل  لاق  درک ) مهاوخ  تفایرد  یئاهن  تشونرس  هب  لوصو  تیعقوم  رد  ار  نآ  زا  رتهب  متـشگرب ، مراگدرورپ  يوسب  نم 
ام تلق  کتنج  تلخد  ذاالول  و  ادحا . یبرب  كرـشا  یبر و ال  هللا  وه  انکل  الجر . كاوس  مث  هفطن  نم  مث  بارت  نم  کقلخ  يذلاب  ترفکا 

كاخ و زا  ارت  هک  يزرویم  رفک  یئادـخ  نآ  هب  ایآ  تفگ : وا  هب  درکیم  وگتفگ  وا  اـب  هکیلاـح  رد  شقیفر   …  ) هللااـب ـالا  هوق  ـال  هللا  ءاـش 
تسا نم  راگدرورپ  هک  تسا  دنوادخ  نآ  تسا ) نینچ  ام  داقتعا   ) ام اما  تسا . هدناسر  يدرم  تقلخ  هب  ارت  سپس  دیرفآ و  هفطن  زا  سپس 

ادخ هچنآ  تسنیا  یئوگب : يدش  تغاب  لخاد  هک  یتقو  هک  دوبن  رتهب  ایآ  مهدیمن . رارق  کیرـش  دوخ  راگدرورپ  هب  ار  يدحا  چـیه  نم  و 
يهیآ نیا  رد  ادخ ). تیببـس  هب  رگم  تسین  ياهوق  چیه  و  تسا ) هدروآ  دوجوب  وا  تیـشم   ) تسا هدروآ  دوجوب  وا  تیـشم   ) تسا هتـساوخ 
بحاص اعطق  هکنیا  اب  دهدیم  تبـسن  يدنوادخ  تیـشم  هب  ار  تعارز  ناتخرد و  يهلیـسوب  غاب  ندمآ  دوجوب  دنوادخ  هک  مینیبیم  هفیرش 

پ تسا . هداد  همادا  ار  نآ  ندوب  غاب  ای  هدروآرد  غاب  تروصب  ار  لحم  نآ  هدومن و  اهششوک  هدیشک و  اهتمحز  غاب 
برـضی نا  ییحتـسی  هللا ال  نا  تسا . هداتفا  نایرجب  اهناسنا  يرایتخا  لامعا  قبط  رب  یتسه  نیناوق  يارجا  رب  يدنوادخ  تیـشم  مینیبیم  س 

اریثک و هب  لضی  الثم  اذهب  هللا  دارا  اذام  نولوقیف  اورفک  نیذـلا  اما  مهبر و  نم  قحلا  هنا  نوملعیف  ونمآ  نیذـلا  اماف  اهقوف  امف  هضوعب  ام  الثم 
مرـش درواـیب ، مدرم ) تیادـه  يارب  ار   ) نآ زا  رتـالاب  سگم و  زا  یلثم  هکنیا  زا  دـنوادخ  . ) نیقـسافلا ـالا  هب  لـضی  اـم  اریثـک و  هـب  يدـهی 

دناهدیزرو رفک  هک  یناسک  اما  دشابیم و  نانآ  راگدرورپ  فرط  زا  قح  لثم  نیا  هک  دننادیم  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  سپ  دـنکیمن .
هارمگ لاعتم ) دنوادخ  و   ) دیامنیم تیاده  ار  یناوارف  يهدع  هارمگ و  ار  یناوارف  صاخـشا  هک  تسیچ  لثم  نیا  زا  ادخ  دوصقم  دنیوگیم 
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ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یناوارف  هودـنا  هصغ و  هس  دـنوشیم ) فرحنم  دوخ ) راـیتخاب   ) هک ار  یناـسک  رگم  دـنکیمن 
نیا هب  طوبرم  تایآ  دـندومرفیم . لمحت  لامک  دـشر و  لماوع  شریذـپ  مدـع  راوگرزب و  نآ  تلاسر  ربارب  رد  ناراکهبت  تمواقم  تهجب 

نا لبق  نم  انوابآ  نحن و  اذه  اندعو  دـقل  نوجرخمل . انا  ءانوابآ  ابارت و  انک  اذءا  اورفک  نیذـلا  لاق  و  هلمج 1 - نآ  زا  تسا . ناوارف  هلئـسم 
ملا هبقاع  ناک  فیک  اورظناف  ضرالا  یف  اوریس  لق  نیلوالا . ریطاسا  الا  اذه 

كاخ ام  ناردـپ  ام و  هکنآ  زا  سپ  ایآ  دـنتفگ  دـندیزرو ، رفک  هکناـنآ  و   ) نورکمت اـمم  قیـض  یف  نکت  ـال  مهیلع و  نزحت  ـال  و  نیمرج .
ياههناسفا رگم  اعدم  نیا  تسین  دوب ، هدش  هداد  هدعو  نیمه  نیا ، زا  شیپ  ام  ناردـپ  ام و  يارب  دـمآ . میهاوخ  نوریب  كاخ  نآ  زا  میدـش 

ناـنآ يارب  و  دیـسر . اـجکب  ناراـکهنگ  راـک  تبقاـع  هک  دـیرگنب  دـیزادرپب و  قـیقحت  ریـس و  هب  نیمز  يور  رد  وـگب  ناـنآ  هب  ناگتـشذگ 
دزاسن نیگهودنا  … و   ) رفکلا یف  نوعراسی  نیذـلا  کنزحی  2 و ال  هدـم ) رارق  يانگنت  رد  ار  دوخ  نانآ  ياهرکم  زا  شابم و  نیگهودـنا 

يارب قلطم  نایاوشیپ  زا  یئالاو  رایـسب  ماقم  هب  هک  دوباهوپاکت  اهشالت و  نیا  هجیتن  دـننکیم ) باتـش  ندـیزرو  رفک  يارب  هک  یناـسک  ارت 
دنوادخ هک  هنوگنامه  دناهتفرگ ، شیپ  ار  تیاده  هار  هک  تشگ  ییاهناسنا  يارب  یئانیب  يهلیـسو  دمآ و  لئان  دـنزرویم  يوقت  هک  یمدرم 

تاشیامزآ يهدهع  زا  ندـمآرب  رد  دـئادش  نیرت  تخـس  لمحت  شالت و  اب  هکنآ  زا  سپ  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هب  ار  تماما  ماقم  ناحبس 
. دومرف تیانع  تخس 

هحفص 204] ]
متکرتل مکـسفنا و  یلع  نومدـتلت  مکلامعا و  یلع  نوکبت  تادعـصلا  یلا  متجرخل  اذا  هبیغ . مکنع  يوط  امم  ملعا  اـم  نوملعت  ول  اـهنم و  و 

ام متنما  مترکذ و  ام  متیـسن  مکنکل  و  اـهریغ ، یلا  تفتلی  ـال  هسفن  مکنم  يرما  لـک  تمهل  اـهیلع و  فلاـخ  ـال  اـهل و  سراـح  ـال  مکلاوما 
نآ رد  تسا  هدیـشوپ  امـش  زا  نآ  بیغ  منادیم و  نم  هک  ار  هچنآ  دـیتسنادیم  رگا   ) مکرما مکیلع  تتـشت  و  مکیار ، مکنع  هاـتف  مترذـح 
ره و  دـیدرکیم . دوخ  لاـمعا  رب  هیرگ  دـیتشگیم ، هدز  تهب  هار  نآ  رد  هار و  نیا  رد  دـیتفریم و  نوریب  دوخ  ياههاگـشیاسآ  زا  ماـگنه 

شومارف دوب  هدش  هداد  رکذت  امش  يارب  هک  ار  هچنآ  یلو  تشادن . هجوت  رگید  یـسک  هب  دومنیم و  لوغـشم  دوخ  سفن  ار  امـش  زا  یـسک 
یگدـنز روما  دـش و  مگ  ناتزغم  زا  امـش  يار  هجیتن  رد  دـیتشگ . عمجرطاـخ  دـندوب  هدرک  كاـنمیب  نآ  زا  ار  امـش  هک  هچنآ  زا  دـیدرک و 

طابترا دیتفرگیم ، يدج  دناهداد  رکذت  امشب  هک  ار  هچنآ  دیتسنادیم و  ار  هدرپ  تشپ  قیاقح  رگا  تشگ ) هدنکارپ  امـش  يونعم ) يدام و  )
ره رمع  لوط  رد  دیتخادرپیم  نتشیوخ  حالصا  رب  دیتسیرگیم و  دوخ  تسیاشان  ياهرادرک  هب  تشگیم و  نوگرگد  يویند  روما  اب  امش 

یلومعم ف تاطابترا  اههدیدپ و  زا  وا  یهاگآ  رگا  هک  دراد  دوجو  ینعمرپ  رایسب  یتاظحل  هاگآ ، یناسنا  لاس 
دناوتیم تقیقح  نآ  كرد  اب  هک  دیامنیم  ساسحا  ار  یتقیقح  دنکیم ، یگدنز  نآ  رد  هک  یتسه  ناهج  نتـشیوخ و  دوجو  زا  دورب ، رتار 
یناسنا تفایرد  یلو  تسا ، رتکیدزن  یلک  موهفم  کی  هب  هکنیا  اب  گنهآ  نیا  دونـشب . ناهج  نیا  زا  ار  رادانعم  رایـسب  گنهآ  کی  يادص 

دوجو كرد ، نیرتنشور  اب  دوخ  اریز  متسین ) نم  : ) یئوگب یناوتیمن  ناسنا  يا  وت  دیوگیم : هک  تسا  نشور  صخشم و  رایسب  وا ، يهرابرد 
رد یمدآ  مینیبب  نونکا  نوناق . هاگرولبت  ای  نوناق  ینعی  یتسه  تاذ  اریز  ماهدوهیب ) نم   ) یئوگب یناوتیمن  یتسه ، نوچ  و  یباییمرد ، ار  دوخ 

يدازآ ساسحا  اب  یهاـگآان ، اـب  یمدآ  رمع  تاـقوا  رثکا  هک  دـنادیم  دـنکیم ؟ یگدـنز  یتیعقوم  هچ  رد  دونـشیم ، هک  یگنهآ  نیا  ربارب 
يرپس ماهدرک ! باختنا  مدوخ  یگدـنز  يارب  هک  تسا  يریـسم  نیمه  رد  نم ، ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  هکنیا  ساسحا  اـب  لوقعماـن ،

رد نم  ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  هکنیا  لوقعمان و  يدازآ  ساسحا  یهاگآان و  نیا  هک  درادـن  نیاب  یهجوت  لاـح  نیا  اـب  ددرگیم و 
رد هک  میخو  یجئاـتن  يهدـهاشم  رد  ناوـتیم  ار  مزـالت  نـیا  دروآیم . راـبب  ار  کـلهم  جـیاتن  هـچ  اهیتخبدـب و  هـچ  تـسا !! ریـسم  نـیمه 

نیناوق يارجم  رد  زیچان  يهحماسم  کی  دینیبیم  امش  دمیهف . یبوخب  دیآیم ، دوجوب  يویند  روما  قئاقح و  هب  ییانتعایب 
هاگنآ دنک ، يزاب  ات  دـینک  اهر  تسا  زاب  نآ  رد  هک  نیزنب  فرظ  یکیدزن  رد  یکدوک  امـش  دروآیم . رابب  هچ  يویند  تاطابترا  رد  مکاح 
دنادب هکنیا  نودب  تسا  يزاب  لوغشم  هناخ  رد  امش  كدوک  هک  دیورب  هدوسآ  يرطاخ  اب  دیراذگب و  وا  رایتخا  رد  مه  تیربک  یطوق  کی 
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یتح هناخ و  تیدوجوم  يهمه  زا  دـیدرگرب ، تعاسکی  زا  سپ  امـش  تسا  نکمم  داد . دـهاوخ  ياهجین  هچ  دـسرب  نیزنب  هب  ياهلعـش  رگا 
کیب زیچان  یهجوتیب  کی  هک  درک  دیهاوخ  قیدصت  عقوم  نیا  رد  دـینکن . هدـهاشم  ار  رگید  يزیچ  رتسکاخ  زا  یلت  زج  هداوناخ  ياضعا 
هتخاس لدـبم  رتسکاخ  هب  ار  اهنآ  هدرپس و  شتآ  تسد  هب  ارنآ  ياـضعا  هناـخ و  یتسه  يهمه  تیربک ) اـب  كوک  يزاـب   ) زیچاـن يهدـیدپ 
تیعقاو نارازه  تشونرس  تسا  نکمم  ام  هاگدید  رد  نیعتم  دودحم و  دومن  کی  هک  میزرویم  تلفغ  هیضق  نیا  زا  ابلاغ  اهناسنا  ام  تسا .

اهتورث و دزیرب و  نیمز  رب  ناـسنا  نارازه  نوخ  تسا  نکمم  تسیاـشان  نخـس  کـی  زا  هنوگچ  هک  مینادـیم  اـم  يهمه  دـچیپب . مه  رد  ار 
تسکیرات هکناز  دنتخوس  ار  یملاع  اهنخس  دنتخود و ز  نامـشچ  هک  یموق  نآ  ملاظ  ددرگ . دوبان  وحم و  نالک  نالک و  شزرا  اب  يداوم 

ذا ر تیمر  ام  دنک  ناریش  ار  هدرم  ناهبور  دنک  ناریو  نخس  کی  ار  یملاع  رارش  دشاب  نوچ  هبنپ  نایم  رد  رازهبنپ  وس  ره  و 
نیمز كالفا و  ددرگ  هرذ  هرذ  ناهد  دـیاشگب  هرذ  نآ  ناهگان  ناهن  هرذ  یکی  رد  یباـتفآ  ياهنفخ  ردـنا  نمرخ  نارازه  دـص  ياهنتف  تیم 

تاـیبا رد  هک  یتاریبـعت  زا  یلعلادـبع  نآ  تسا  نرق  دـص  هکلب  یلو  وکین  نآ  تسا  فلا  دـحاو  نیمک  زا  تسج  نوچ  دیـشروخ  نآ  شیپ 
رحب دص  هر  نیا  رد  ياهرطق  ره  هک  درک  دیهاوخ  قیدصت  دیروایب  ار  اهنآ  دننام  لاثم  اهدص  دـیناوتیم  مه  امـش  دوخ  دوشیم و  هدـید  قوف 

راسخر رب  قحانب  یلیس  کی  تسا  نکمم  هک  تفریذپ  دیاب  سپ  تسا  نینچ  هک  لاح  درادن  نایب  حرـش و  امعم  نیا  هک  ادرد  تسا  نیـشتآ 
. دروایب دوجو  هب  یتارییغت  هعماج  کی  یگدنز  عضو  رد  تسا  نکمم  هکنانچ  دزاسب ، نوگرگد  ار  امـش  يدـبا  تایح  تشونرـس  یمولظم 
وا دننام  اهنویلیم  دیاش  امـش  نونکات  هک  مدرم  نیمه  زا  درف  کی  متـسیب  نرق  نیمه  مود  يههد  رد  هک  درک  دهاوخن  شومارف  زگره  خیرات 

نانچ درک و  وروریز  نانچ  هعماج ، نآ  رادمامز  هلیـسوب  شردارب  نتـشک  تهجب  ار  يزورما  يایند  عماوج  نیرتگرزب  زا  یکی  دـیاهدید ، ار 
میلعت و دراوم  رد  دـیاب  ام  نیارباـنب ، تسا . ریظنمک  اـعطق  اـی  درادـن  دوجو  اـی  خـیرات  رد  شریظن  هک  دروآ  دوجوب  هعماـج  نآ  رد  یثداوح 

ياهشزرا آ اهتیعقاو و  يهمه  يهدننکنییعت  دیابن  دومن  يزیچان  هک  میناجنگب  ار  هیضق  نیا  دوخ  ياهتیبرت 
جیاتن دـینادب  رگا  و  درذـگیم ، هچ  امنزیچان  ياهدومن  نیا  يهدرپ  تشپ  رد  دـینادب  رگا  هک  دـنیوگب : ام  ینید  عباـنم  رگا  اذـل  دـشاب . اـهن 

هللا نا  تددول  و  دیریذپب . ار  نادجو  لقع و  یئامنهار  دیاب  تسا ، كانرطخ  ردق  هچ  دـیهدیمن  اهنآ  هب  یتیمها  هک  امـش  تسیاشان  لامعا 
یمدرم هب  ارم  دزادـنیب و  ییادـج  امـش  نم و  نیبام  دـنوادخ  مرادیم  تسود  رایـسب   ) مکنم یب  قح  اوه  نمب  ینقحلا  مکنیب و  ینیب و  قرف 

نینموملاریما هکنیا  دـیامنیم  هعماج  ناراکبان  مدرم  زا  یئادـج  يوزرآ  هعماج  ربهر  دنـشاب ). امـش  زا  رتهتـسیاش  نم  يارب  هک  دزاـسب  قحلم 
نیا و  تیسن . هدیشوپ  یـسک  چیه  رب  تسا ، هدید  اههجنکـش  هدیـشک و  اهرجز  دوخ  يهعماج  مدرم  یتسیاشان  يراجنهان و  زا  مالـسلاهیلع 

يدارفا يانثتـسا  هب  هعماج  نآ  مدرم  یتسپ  تراـقح و  درم و  نآ  يهداـعلاقوف  یگرزب  زا  دوب  تراـبع  هک  دوب  یعیبط  تلع  ياراد  ناـیرج 
زا هبطخ 27  دلجم  نیمه  ات ص 128 و  زا ص 120  يهبطخ 25  مجنپ  دلجم  هب  دییامرف  هعجارم  نایرج  نیا  حیـضوت  يارب  دودعم . رایـسب 

یلع امدـق  اوضم  یغبلل ، کـیراتم  قحلاـب ، لـیواقم  ملحلا ، حـیجارم  يارلا ، نیماـیم  هللا  موق و  ات 137 . ص 115  زا  و  اـت ص 40  ص 36 
اب يزاسمد  يوزآ   ) هدرابلا همارکلا  همئادلا و  یبقعلاب  اورفظف  هجحملا ، یلع  اوفجوا  و  هقیرطلا ،

رد دـنریگب و  تقبـس  ادـخ  هار  رد  تکرح  يارب  متـس ، زا  ناگدـیزگ  يرود  قـحرب ، ناگدـنیوگ  نیتـم ، يراـبدرب  ياراد  هک  مراد  یمدرم 
ریذپانانف تایح  نآ  ياراوگ  تمارک  دوخ و  يدبا  ترخآ  يارب  هشوت  بسک  رد  هک  دنتسه  ینامدرم  دنیامن  عیرس  تکرح  میقتسم  طارص 

دوخ زاسمد  بل  اب  دندیزرویم . صالخا  دـندرکیم و  لمع  دـندیمهفیم و  هک  مدـشیم  زاسمد  ییاهناسنا  اب  هک  تسنیا  میوزرآ  دنتـشگ )
چیه رب  ناـشرظن  يار و  هک  یناـمدرم  زج  مرگنیم ، دوـخ  نوـماریپ  هچ  ره  درک ؟ دـیاب  هچ  یمتفگ  اـهینتفگ  نـم  ین  وـچمه  یمتفج  رگ 

لمحت و زا  رود  هتفـشآ و  برطـضم و  منیبیم  دوخ  يورایور  یئاهرهچ  مرگنیم  اجک  ره  منیبیمن ! یـسک  تسین  راوتـسا  هنالقاع  یئاـنبم 
هک دنرادن  تقیقح  قح و  اب  یئانشآ  هنوگچیه  یئوگ  ناشناور . رد  یملح  راقو و  هن  ناشیاهرادرک و  اههتـساوخ و  رد  یتناتم  هن  ییابیکش ،

ءاضتقا وت  يهغلاب  تمکح  رگا  ادنوادخ ، دنوش . روهطوغ  یناحور  رورـس  تجهب و  رد  دـنزاسب و  افوکـش  نآ  اب  یگنهامه  اب  ار  دوخ  ناج 
كرابم يرظن  يار و  ياراد  هک  هدـب  رارق  طابترا  رد  یئاهناسنا  اب  رادـفده  یناگدـنز  نیا  رد  ینعمرپ و  رایـسب  ناهج  نیا  رد  ار  یلع  دـنک 
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زج ح ینخس  چیه  روهرهب و  یحور  تناتم  راقو و  ملح و  زا  دشاب . رادروخرب  الاو  تسادق  تلاصا و  زا  نانآ  ياههشیدنا  دنشاب و 
يهمه تاریخ ، رد  هقباـسم  قح و  قیرط  رد  وپاـکت  دزیمآرد و  ناـشناج  اـب  تلادـع  قـح و  دـنیوپن ، متـس  يارب  یهار  چـیه  و  دـنیوگن . ق 

ینید یقـالخا و  یتسایـس و  یتـیبرت و  میلعت و  تلاـسر  هک  دـسرب  رظنب  ضارتـعا  نیا  تـسا  نـکمم  دریگب . ارف  ار  ناـنآ  یگدـنز  تاـظحل 
ياراد هک  یمدرم  و  دوـمرفیم ، یگدـنز  ناـنآ  ناـیم  رد  هـک  دوـب  یمدرم  ناـمه  لاـح  حالـصا  نارود ، نآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 

میلعت و هیجوت  هب  يزاین  تسا و  هدـمآرد  تکرحب  لامک  دـشر و  ریـسم  رد  ناـنآ  تیـصخش  تقیقح  رد  دنـشاب ، قوف  رد  روبزم  تازاـیتما 
زا ددرگ و  لئان  قلطم  لامک  هب  هک  درادن  دوجو  ایند  نیا  رد  ياهتفای  دـشر  ناسنا  چـیه  اریز  تسین ، حیحـص  ضارتعا  نیا  دـنرادن . یتیبرت 
ایند نیا  رد  هکیمادام  یمدآ  طامس و  رب  دنادن  لصاو  ار  شیوخ  طابر  ره  رد  وا  هکنآ  مالغ  نم  دوش . زاینیب  یبرم  ملعم و  هیجوت  هنوگره 

يوزرآ تقیقح  رد  دـیامن . عـطق  تـسا  حـلاص  لـمع  نآ ، لـماع  نیرتیـساسا  هـک  لاـمک  يوـس  هـب  شـشک  زا  ار  دوـخ  دـناوتیمن  تـسا 
رد نانآ  تیـصخش  هک  دریگب  هدـهعب  ار  یناسک  هیجوت  تیبرت و  دـنک و  یگدـنز  ییاهناسنا  نایم  رد  هک  تسنیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

و دـشابیم . هدـنزاس  قئاقح  شریذـپ  يهدامآ  هدرکن و  طوقـس  یگماکدوخ  گـنرین و  یتسرپ و  توهـش  تقاـمح و  لـهج و  ياـهلاچهیس 
يانعم ك هک  تسیک 

هدوب دوخ  سنج  مه  اب  زاورپ  يوزرآ  زا  یلاـخ  شنورد  هک  تسیک  دـشاب !؟ هتـشادن  رـس  رد  ییوزرآ  نینچ  دـمهفب و  ار  تیناـسنا  لاـم و 
ادـخب دیـشاب ، هاگآ   ) هحذو ابا  هیا  مکتمحـش ، بیذـی  مکترـضخ و  لکای  لاـیملا ، لایذـلا  فیقث  مـالغ  مکیلع  نطلـسیل  هللا  اـما و  دـشاب !؟

بآ ار  امـش  هیپ  دروخیم و  ار  امـش  تالوصحم  ددرگیم ، طلـسم  امـش  رب  تلادع  قح و  زا  نادرگیور  ربکتم و  فیقث  دنزرف  نآ  دنگوس ،
هب ار  وا  رس  متس  روج و  تموکح  دنک ، یچیپرـس  تلادع  قح و  تموکح  زا  ياهعماج  رگا  لعج ) ردپ  يا  يراد  هک  ار  هچنآ  رایب  دنکیم .

لوغ شکراب  رهش  تابارخ  دزیرگ ز  هک  ره  هک  دهدیم  ناشن  ار  لصا  نیمه  يرشب  خیرات  دادتما  دیچیپ  دهاوخ  طوقـس  ياهیتسپ  فرط 
هچ اب  دـنراد ، تشحو  قح  زا  متـس ! هب  اجک ؟ هب  دـننکیم ، رارف  تلادـع  زا  هیواـعم ! يوسب  هک ؟ يوس  هب  دـنزیرگیم ، یلع  زا  دوش  ناـبایب 
هک اب  هچ و  اب  دوب ، قح  تلادـع و  هاگرولبت  هک  مالـسلاهیلع )  ) یلع زا  سپ  نارود  نآ  مدرم  مینیبب  لاح  لطاب ! اـب  دـنریگیم ؟ سنا  يزیچ 

بیبح ازریم  جاح  ققحم  موحرم  یفقث  فسوی  نب  جاجح  دـننام  یناراکهبت  اب  قوقح و  ندـش  لامیاپ  تراغ و  لـتق و  اـب  دـناهدش ؟ وربور 
هبت مدرم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  يزور  نآ  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  : ) دیوگیم هغالبلاجهن  حرش  زا  موس  دلجم  رد  ییوخ 

خیراوت رد  تسا ، هدرک  دراو  هفوک  لها  هب  وا  هک  يروج  ملظ و  تسا . هدـش  دـلوتم  فسوی  نب  جاـجح  دومرف ، نیرفن  ار  هعماـج  نآ  راـک 
ار جاجح  طقف  هفوک ) لها   ) ام و  دروایب ، ار  دوخ  درف  نیرترجاف  قساف و  نیرت و  ثیبخ  یتما  ره  رگا  تسا : هدش  هتفگ  یتح  تسا ، روهـشم 

یلاح رد  دییاز  ار  يو  جاجح  ردام  دیوگیم : يدوعـسم  دوب . دهاوخ  اهنآ  يهمه  زا  شیب  درف  کی  نیمهروجف  قسف و  تنایخ و  میروایب ،
هب اهگنج  رد  هک  یناـسک  زا  ریغ  دـناهدش ، هتـشک  جاـجح  روتـسد  هب  هک  یناـسک  دـندرک . خاروس  ارنآ  دوب و  هتـسب  وا  نمیـشن  خاروس  هک 

هتـشاد دوجو  نز  رازه  یـس  درم و  رازه  هاجنپ  جاجح  نادنز  رد  هدوب و  رفن  رازه  تسیب  دص و  دـناهتفر  نیب  زا  جاجح  نایرکـشل  يهلیـسو 
! درکیم ینادنز  اج  کی  رد  ار  اهدرم  اهنز و  جاجح  تسا . هدوبن  وضع  عطق  ای  نتشک  رفیک  قحتـسم  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  یلاح  رد  تسا 
زا هدافتـسا  زا  دندزیم و  ار  نانآ  نانابهگن  دربیم ، هانپ  يراوید  هیاس  هب  یـسک  ناینادنز  زا  رگا  و  تسا . هتـشادن  فقـس  جاجح  نادـنز  و 

. دییامرف هعجارم  تسا  هدومن  لقن  دیدحلایبا  نبا  ار  جاجح  تشز  تافص  دندرکیم ) عنم  ارنآ  راوید  يهیاس 

نارای هظعوم  هبطخ 116-

هحفص 213] ]
هکنیا رتروآتفگش  دینکیم ! رهاظت  طقف  و  دیاهدرک ! تعانق  اعدا  هب  دینکن  تعانق  ضحم  ياعدا  هب  مهدفه  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

هک دـینادیم  امـش  يهمه  انیقی  دـینکیمن . لمع  هدرک و  تیافک  اهیهاگآ  نآ  تذـل  هب  هدومن و  هدنـسب  تیعقاو  زا  دوخ  ياـهیهاگآ  هب 
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و دیاهدناوخ . اهراب  ار  نادنمتسم  زا  يریگتسد  ناسحا و  قافنا و  يهرابرد  ار  دیجم  نآرق  تایآ  دراد . یتمظع  هچ  ادخ  هار  رد  لام  فرص 
قح قاقحا  ریسم  رد  يراکادف  شـشوک و  موزل  دینادیم و  زین  دیاهدرک  دوخ  رمع  رد  هک  یبراجت  اب  ار  یناسنا  تافـص  نیا  موزل  نینچمه 
امش لمع ؟ وک  و  میمـصت ؟ هدارا و  وک  سپ  دینادیم . همه  زا  رتهب  مه  ار  داسف  ندرک  نکهشیر  مالـسا و  يهزوح  زا  عافد  لطاب و  لاطبا  و 

اب هلماعم  دیئامن ، يزابناج  هار  نیمه  رد  رگا  دینادرگیمرب و  وا  هاگراب  هب  ار  يدنوادخ  تناما  تقیقح  رد  دینک  لام  لذب  ادخ  هار  رد  رگا 
ادخ و نآ  زا  لام   ) ینعم ود  نیا  هب  دیجم  نآرق  رد  هک  یتایآ  تسا . هداد  امش  هب  ادخ  هک  تسا  ناج  نامه  شیالاک  هک  دییامنیم  یئادخ 

اهنآ روآتجهب  یناغمرا  تذل  ساسحا  يارب  تایآ  نآ  ندناوخ  هک  اغیرد  یلو  تسا . ناوارف  رایسب  دنک ، تلالد  تسا ) ادخ  قولخم  ناج 
دخ اتفگش ، تسا ! هتشاد  زاب  تسا ، اهتذل  قوف  بجوم  هک  اهنآ  هب  لمع  زا  ار  امش 

هب شناگدنب  نایم  رد  ار  يدنوادخ  یبوبر  ماقم  تمظع و  یلو  دیهدیم  رارق  مدرم  نایم  دوخ  فرش  تمارک و  يهلیسو  ار  وا  ياهتمعن  ا و 
.( دیرادن يدنوادخ  راقو  تمظع و  هب  يرکذـت  دـیما و  هجوت و  هک  امـش  رب  تسا  هدـش  هچ   ) اراقو نوجرت هللا  مکل ال  ام  دـیروآیمن ! ياج 

دیلقت يور  زا  ار  ادـخ  هکنیا  هن  دـبایرد ) دسانـشب و  ار  ادـخ  رـشب  رگا   ) هک تسا  نیا  ام  ثحب  ناونع  دـبایرد  دسانـشب و  ار  ادـخ  رـشب  رگا 
قرف نادادخ  ات  ناوخادـخ  میروآیم : ار  ریز  تیب  هس  نیا  دوش  نشور  ام  دوصقم  هکنیا  يارب  دـشاب . هتـشاد  وا  هب  مهبم  یهجوت  دـناوخب و 

هک تفگ  ناوت  یک  دلقم  ار  ققحم  دراد  قرف  ناحبس  هب  ات  ناسنا  بایادخ ز  ات  نادادخ  زا  ناسنیدب  دراد  قرف  ناسنا  هب  ات  ناویح  هک  دراد 
هک دیسر  دهاوخن  ارف  يزور  ایآ  دنام ؟ دهاوخ  یعقاو  ناگتفایادخ  ناسانشادخ و  لد  رد  دبا  يارب  وزرآ  نیا  ایآ  دراد  قرف  نادان  هب  ات  اناد 

هدش و بصن  تیاهنیب  يوس  هب  هک  دـننیبب  یهاگدـصر  دـننام  هار  نیمز  يور  یقیقح  فراع  میکح و  نانوچ  دـنمدرخ  هاگآ و  ياهناسنا 
دوجوب زا  شیپ  دیـسر  دهاوخ  ارف  يزور  نینچ  هک  نیا  دنباییمرد !؟ ار  یبوبر  غورف  تمظع و  هاگدـصر  نیا  فلتخم  ياههطقن  زا  اهناسنا 

فاضا هب  دنریگب و  رارق  نآ  سار  رد  یهلا  ياهناسنا  هک  یهلا  یناهج  تلود  کی  ندمآ 
رظن هب  دیعب  رایـسب  دنروایب ، مهارف  زین  ار  نانآ  یبوبر  نشور  ناهرب  هب  دنتـسم  هبیط و  لوقعم و  تایح  نانآ ، یعامتجا  یناگدنز  میظنت  يه 

هب يرشب  لامک  هک  دوریمن  يراظتنا  نینچ  تسا ، مکاح  يزورما  رشب  رد  هک  یلماوع  طیارش و  اب  نیاربانب ، دشابن ) ریذپناکما  رگا   ) دسرب
نیا تسا ، راظتنا  عقوت و  دروم  هک  هچنآ  اما  دنک . تکرح  مه  تفایرد  تخانـش و  نیا  قباطم  دبایرد و  دسانـشب و  ار  ادخ  هک  دسرب  يدح 

یناگدنز تنیز  ناونع  هب  ای  دشابن و  حرطم  الـصا  ای  نانآ  يارب  ادخ  هک  دنـسرن  طوقـس  زا  دـح  نآ  هب  نیمز  يور  مدرم  لقادـح  هک  تسا 
ادـخ یقیقح  تفایرد  تخانـش و  زا  یلک  هب  مدرم  نیا  هدوب و  ناکاین  یبوسر  گنهرف  زا  دـیلقت  هب  دنتـسم  ای  ددرگ و  عقاو  بولطم  یعیبط 
لئان يدنوادخ  یقیقح  تفایرد  تخانش و  يامظع  تمعن  هب  ناوتیم  ار  رشب  ایآ  هک  دیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  لاح  دنـشاب . مورحم  رود و 

خـساپ نیا  تیفیک  تیمک و  رد  یحیـضوت  دـیاب  امتح  میهدـب  تبثم  خـساپ  هک  یتقو  هچ  رگا  تسین  یفنم  اطق  لاوس  نیا  خـساپ  تخاـس ؟
هدناجنگ یتیبرت  میلعت و  لئاسم  رد  يدج  روط  هب  یسانشادخ  هک  دننک  تقفاوم  ایند  ناردمتـسایس  نارادمامز و  رگا  میـشاب . هتـشاد  تبثم 

لوبق دروم  هک  یناسنا  يالاو  قالخا  لوصا  روبزم ، عوضوم  يهرابرد  دیفم  ياهتیبرت  تامیلعت و  يهفاضا  هب  دوش و 
لح و رـشب  نامردیب  ياهدرد  تالکـشم و  اهنت  هن  ددرگ  رـشب  یگدـنز  نادـیم  دراو  لـمع  رد  تسا  ناسانـشناسنا  یهلا و  ناـیدا  يهمه 

ساسایب ادـص و  رـس و  رپ  رایـسب  خـیرات  هک  دـندرگیم  یبایادـخ  یـسانشادخ و  هب  قفوم  مدرم  زا  هزادـنا  نآ  هکلب  دوشیم ، یئوجهراچ 
هب هیضق  نیاربانب ، تسا . دروم  نیا  رد  ام  ثحب  ناونع  هک  یطورشم  هیـضق  يهجیتن  تسا  نیا  دهدب . تاجن  ندش  تسکـشرو  زا  ار  یناسنا 
زا ار  شخیرات  ار و  دوخ  دیآیم ، دوجو  هب  وا  یناگدنز  رد  هک  يرییغت  اب  دبایرد  دسانـشب و  ار  ادـخ  رـشب  رگا  هک  دـیآیمرد  تروص  نیا 

اهسباه و يارب  زگره  یناسنا ، يالاو  ياهنامرآ  هاگدید  زا  ار  يرشب  خیرات  تسکش  هک  مینادیم  ام  يهمه  هتبلا  دهدیم . تاجن  تسکش 
ياهنامرآ ناـنآ ! یناویح  یعیبطدوخ  ینعی  خـیرات  صاخـشا ، هنوگنیا  يارب  اریز  تخاـس ، كرد  لـباق  ناوتیمن  اـهیلوایکام  اـهزیگنچ و 
مالسلاهیلع نینموملاریما  سپـس  ءاقب . رد  عزانت  نادیم  رد  نانآ  قلطم  يزوریپ  ینعی  دشر ، لامک و  نانآ ! ياههتـساوخ  ینعی  یناسنا  يالاو 

رد لصا  نیا  و  دیامرفیم . ناردارب  نیرتکیدزن  زا  ندش  هدیرب  زا  ناگتشذگ و  ياجب  هدنز  مدرم  ندش  نیشناج  زا  يریگ  تربع  هب  روتـسد 
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. تسا هدش  ثحب  نیشیپ  تادلجم  زا  يدراوم 

دوخ نارای  ندوتس  هبطخ 117-

هحفص 218] ]
يهمجرت سانلا  نود  هناطبلا  سابلا و  موی  ننجلا  نیدـلا و  یف  ناوخالا  و  قحلا . یلع  راـصنالا  متنا  مهدـجیه  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

دوجو هب  هغالبلاجهن  زا  يدراوم  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ناروای  دییامرف . هظحالم  همجرت  رد  ار  تالمج  نیا 
نیا تسا . هدومرف  هراشا  دنتـشاد ، فیلکت  هب  شوگ  راوگرزب  نآ  رـضحم  رد  يراکادف  دحرـس  ات  هک  صلخم  یئاهناسنا  قیدص و  یناروای 
يوه رد  ندش  روهطوغ  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  اب  تیخنس  نتشادن  تهجب  هک  یمدرم  هوبنا  ربارب  رد  هچ  رگا  یقیقح  ناتسود  ناروای و 

رد هک  یئوپاکت  یحور و  يرکف و  يالتعا  تهجب  كدنا  ياهناسنا  نیا  زا  کی  ره  یلو  دندوب ، كدنا  رایـسب  اهیهاوخدوخ ، اهـسوه و  و 
سار رد  یلعلادبع  نآ  تسا  نرق  دـص  هکلب  یلو  وکین  نآ  تسا  فلا  دـحاو  دـندوب  ياهعماج  يواسم  دنتـشاد ، تاریخ  رد  هقباسم  نادـیم 

نب بدـنج  يدـع ، نب  رجح  رامت ، مثیم  رـسای ، نب  رامع  رتشالا ، ثراحلا  نب  کـلام  يراـفغ ، رذوبا  یـسراف ، ناملـس  صلخم  نارواـی  نیا 
، دایز نب  لیمک  هتابن ، نب  غبـصا  يرجهلا ، دیـشر  یمرـضحلا  ییحی  نب  هللادبع  دادش ، نب  هعافر  سیق ، نب  دیعـس  لیدب ، نب  هللادـبع  هریهز ،

، يدسالا رهاظم  نب  بیبح  رکبیبا ، نب  دمحم  ربنق ، قمحلا ، نب  ورمع  یلجبلا ، هکراوبا 
دادـش نب  کیرـش  يدـنکلا ، هللادـبع  نب  مـقرا  يدـبعلا ، رهـسم  نـب  هیریوـج  یلدـجلا ، هللادـبعوبا  ینادـمهلا ، روعـالا  هللادـبع  نـب  ثرحلا 

، یلبجلا یمس  نب  ءاقرو  یلجبلا ، فوع  نب  مصاع  یمعثخلا ، فیفع  نب  میرک  یسبعلا ، نب  هصیبق  ینابیـشلا ، لیـسف  نب  یفیـص  یمرـضحلا ،
نب هللادبع  نصح ، نب  یفوا  یمیمتلا ، يدعسلا  هبوح  نب  هللادبع  یمیمتلا ، باهش  نب  زرحم  يزنعلا ، ناسح  نب  نمحرلادبع  نایح ، نب  مادک 

حلـص یمق و  موحرم  مومهملا  سفن  هب  دوش  هعجارم   ) یئاطلا هفیلخ  نب  هللادـبع  ناحوص و  نب  هعـصعص  متاح ، نب  يدـع  لاـقرملا ، مشاـه 
، ینرق سینا  نب  سیوا  نیتداهشلاوذ ، ناهیتلانبا ، يدنکلا ، دوسالا  نب  دادقم  نیسای ) لآ  یضار  خیشلا  مامالا  هحامـس  مالـسلاهیلع  نسحلا 

رود مدرم  هک  تسیچ  تلع  دندیـسرپ : دـمحا  نب  لـیلخ  زا  هـک  تـسا  فورعم  هداـبع …  نـب  دعـس  نـب  سیق  یئادـص ، هرمـض  نـب  رارض 
وا اب  دودعم  صاخشا  زج  دش و  وربور  اههنتف  اهبوشآ و  اب  تفالخ  زاغآ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  یلو  دنتفرگ  ار  رگید  نارادمامز 

مهافت دـنناوتیمن  اهناسنا  زا  هورگ  ود  اب  الومعم  مدرم  تسا : هتفگ  وا  تسا . بلاج  رایـسب  تسا ، هداد  لـیلخ  هک  یخـساپ  دنتـشادن ؟ مهاـفت 
لقعت هشیدنا و  زا  نیئاپ  یلیخ  يهدر  رد  هک  دنتسه  یئاهناسنا  هورگ ، ود  نیا  زا  یکی  دنشاب . گنهامه  نانآ  اب  دننک و 

نبا یلع  دنراد ، رارق  یحور  عضو  لقعت و  هشیدـنا و  زا  الاب  یلیخ  ياهجرد  رد  هک  دنتـسه  یناسک  مود  هورگ  دـنراد . رارق  یحور  عضو  و 
هنوگنآ ار  وا  دنتـسناوتیمن  دندرکیمن و  كرد  ار  وا  اذل  تشاد ، رارق  دوخ  نارود  مدرم  زا  رتالاب  یلیخ  ياهجرد  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا 
ناشدوخ هیبش  هک  یناسک  نآ  هب  مدرم   ) لیما مههابـشا  یلا  سانلا  هک : درک  دزـشوگ  ار  لصا  نیا  سپـس  لیلخ  دـنروایب . ياـجب  تسه  هک 

نینموملاریما تیصخش  هک  كدنا  ياهناسنا  نآ  اما  تسا . هدمآ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  رد  لصا  نیا  نومضم  دنرتلیام ) دنتـسه 
كرد یگتـسیاش  هک  دندوب  ینادرم  نامه  نانآ  هک  میئوگب : میناوتیم  ردقنیا  دندوب ، هتخانـش  ار  وا  يدودح  ات  هدروآ و  اجب  ار  مالـسلاهیلع 

دوخ يهدـش  كرد  ینابرق  ار  دوخ  ياههتـساوخ  ذـئاذل و  يهمه  تخانـش ، كرد و  نیا  اب  دـندوب  هتـسناوت  دنتـشاد و  ار  ناـگرزب  گرزب 
، دنتشادیمنرب نینموملاریما  ناماد  زا  تسد  دنتشگیم  هدنز  هرابود  دندرمیم و  رجز  هجنکـش و  اب  ایند  نیا  رد  راب  اهدص  رگا  نانیا  دنیامن .

هئارا تیدبا  هاگرذگ  رد  ار  نانآ  ناج  یناشن  دوب  هتـسناوت  هک  دوب  درم  نیا  طقف  دندوب ، هدوب  هدید  درم  نیا  تیـصخش  رد  ار  تقیقح  اریز 
شیایازم مامت  اب  ایند  تیکلام  نیبام  رگا  تفایرد ، ار  دوخ  ناج  یناشن  هک  یسک  دنک .

عوضوم یفقوت ، چـیه  نودـب  دوش ، ریخم  رگید  فرط  زا  نآ  تمظع  ندـناسر  تیلعف  هب  ناـج و  ندرک  ادـیپ  يوسب  تکرح  فرطکی و  زا 
، دـنداد ترـضح  نآ  هب  اروشاـع  بش  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ناراـی  هک  ار  یئاهخـساپ  زگره  خـیرات  درک . دـهاوخ  باـختنا  ار  مود 
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ار دوخ  نارای  يهمه  اعوسات  زور  بورغ  رد  نیسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدوب  نینچ  خیراوت  لقن  هب  انب  ناتـساد  درک . دهاوخن  شومارف 
کیرات اوه  نونکامه  درادن . يراک  یسک  اب  نم ، زا  ریغ  نمشد  هاپس  دومرف : سپس  دروآ و  ياجب  ار  يدنوادخ  يانث  دمح و  درک و  عمج 

نب هللادبع  دنزرف  ود  شردارب و  نادنزرف  نادنزرف و  ناردارب و  دیورب . دوخ  ياهرهش  هب  دیریگب و  ار  يرگید  تسد  هک  یسک  ره  دوشیم ،
همه زا  شیپ  دـهدن ، ناشن  اـمب  ارت  زا  یئادـج  نیا  زگره  دـنوادخ  تسین و  ریذـپناکما  يزیچ  نینچ  دـنتفگ : هملک  قاـفتااب  یگمه  رفعج 

نادنزرف سپس  دندرک . نایب  ار  مالسلاهیلع  سابع  ترـضح  راتفگ  نانآ  يهمه  سپـس  درک و  زاغآ  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  ار  نخس 
تساخرب و هیلع  هللا  ناوضر  هجسوع  نب  ملسم  سپس  دندومن . رازبا  ار  دوخ  يراکادف  هب  میمصت  زین  مالسلااهیلع  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح 

هتـشک هک  نآ  زا  سپ  موشیم و  هدـنز  سپـس  موشیم و  هتـشک  نم  هک  منادـب  رگا  ادـخ ، هب  دـنگوس  تفگ : نینچ  یتـالمج  يادا  زا  سپ 
نازوس موشیم و 

هکنیا هب  دسر  هچ  مدرگیمن ، ادـج  وت  زا  دـیآیم ، شیپ  نم  يارب  راب  داتفه  ات  نایرج  نیا  ددرگیم و  هدـنکارپ  نم  رتسکاخ  موشیم و  هد 
: تفگ نیقلا  نبا  ریهز  تسا . ریذـپاننایاپ  هک  تـسا  يدـنوادخ  ياـمظع  تـمارک  نآ  زا  سپ  هـک  تـشگ  مهاوـخن  هتـشک  راـبکی  زا  شیب 
وت و زا  ار  ندش  هتـشک  لاعتم  دنوادخ  راب  رازه  ات  موش  هتـشک  رگید  راب  موش  هدـنز  سپـس  و  موش ، هتـشک  مراد  تسود  ادـخ ، هب  دـنگوس 

وت يادـف  ار  دوخ  ياهناج  هکلب  تشگ ، میهاوخن  ادـج  وت  زا  زگره  ادـخ ، هب  دـنگوس  دـنتفگ : رگید  یعمج  دـنک . عفد  وت  نامدود  ناناوج 
ار دوخ  فیلکت  میدـش  هتـشک  هک  یتقو  دومن . میهاوخ  عافد  وت  زا  نامیاهتـسد  اهیناشیپ و  اهولگ و  اـب  اـم  ربمغیپ ، رـسپ  يا  درک ، میهاوخ 
، دوب یمرضح  ریـشب  نب  دمحم  شمان  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نآرای  زا  یکی  هب  عقوم  نآ  رد  میدرک . افو  دوخ  دهع  هب  میداد و  ماجنا 
وا هک  متشادن  تسود  ماهداد ، رارق  ادخ  هار  رد  ار  مدنزرف  دوخ و  ناج  تفگ : تسا ، هدش  ریـسا  ير  تادحرـس  رد  وت  دنزرف  هک  دش  هتفگ 
نم دنک ، تتمحر  ادخ  دومرف : دینـش  ار  ریـشب  نب  دمحم  نخـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یتقو  منامب . هدنز  وا  زا  سپ  نم  دوش و  ریـسا 

ندوب هدنز  لاح  رد  ارم  ناگدنرد  تفگ : ریشب  نب  دمحم  تدنزرف . ندرک  دازآ  هار  رد  ششوک  يارب  ورب  متشادرب ، وت  زا  ار  متعیب 
دنزرف هب  ار  اهـسابل  نیا  دومرف : داد و  وا  هب  سابل  ددع  جنپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  موش . ادج  وت  زا  رگا  دنروخب  دـننک و  یـشالتم 

: هک تسا  هدـش  هتـشون  لتقم  بتک  رد  دوب . رانید  رازه  اهـسابل  نیا  تمیق  دریگب ، کمک  اـهنیا  زا  شردارب  يدازآ  يارب  هک  تسرفب  رگید 
اهر ار  وـت  زاـب  مدوـب ) روهطوـغ  نآ  ذـئاذل  رد  نم  و   ) دوـب يدـبا  يوـیند  یگدـنز  نیمه  رگا  نیـسح ، اـی  تفگ : اـفواب  ناراـی  نآ  زا  یکی 
مدآ نادـنزرف  يهمه  رـس  رب  گرم  دوز  اـی  رید  ریذـپانف و  یگدـنز  نـیا  هـک  هـب  دـسر  هـچ  مدـشیم ، هتـشک  وـت  زا  عاـفد  رد  مدرکیمن و 

ياهیاکادـف هنوگنیا  یتوکلم  معط  هک  تسا  یهیدـب  هتبلا  دراد ؟ یئاـنعم  هچ  اهیراکادـف  هنوـگنیا  دـید  دـیاب  دروآیم . نتخاـت  مالـسلاهیلع 
هک یمدرم  زین  دیمهف . دنهاوخن  دنـسانشیمن ، تاعوفدـم  عفد  هاگیاج  روخا و  نیبام  زج  یتکرح  تاناویح  دـننام  هک  یمدرم  ار ، تمظعاب 

نارادهیالط مه  نیلسرم  ءایبنا و  !(، ) تسا هدیرفاین  يزغم  ادخ  نم  زغم  دننام  !( ) همه قوف  نم  !(، ) هلیـسو نارگید  فده و  نم   ) زج یقطنم 
نآ تمظع  دـنرادن ، غارـس  ناـشهمجمج  يوت  رد  درادـن )! نم  زج  ار  یتسه  قیاـقح  ندـیمهف  قح  سک  چـیه  !!!(، ) دـناهدوب نم  تارکفت 

تشیب ار  یمدآ  زغم  قوف  هناقمحا  قطنم  هزادنا  ره  هک  تسا  هدوبن  تلعیب  اذل  دیمهف . دنهاوخن  ار  یناسنا  ياهیراکادف 
رگید ضرم  کـی  هب  اجیردـت  هک  تـسا  يراـمیب  ناـمه  نـیا  دـباییم و  شیازفا  وا  رد  ناـسنا ) زا  یگناـگیب   ) يراـمیب دـنکیم ، لاغـشا  ر 

ناربمایپ و نارای  نینچمه  مالسلاامهیلع و  نیـسح  ماما  نارای  نینموملاریما و  نارای  هصالخ  تسا . یگناگیبدوخ ) زا   ) شمان هک  دماجنایم 
دناهدوب گرزب  ياهناسنا  نآ  یناحور  تمظع  لامک و  قشاع  تقیقح  رد  يرشب ، ناگتفای  دشر  مالسلامهیلع و  نیموصعم  همئا  نیلـسرم و 

یلاخ یهاوخریخ  رد  ارم  سپ   ) بیرلا نم  همیلس  شغلا ، نم  هیلخ  هحـصانمب  ینونیعاف  نانآ  ینامـسج  یـصخش و  ياهدیدپ  ضراوع و  هن 
ریـسفت دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دیـشاب  شیدـناریخ  هاوخریخ و  نم  يهراـبرد  دـینک ) کـمک  یـشوپهدرپ  تناـیخ و  زا 

نینموـملاریما هک  بلطم  نـیا  دـینک ) کـمک  ههبـش  کـش و  زا  كاـپ  یـشوپهدرپ و  تناـیخ و  زا  یلاـخ  یهاوـخریخ  رد  ارم  : ) دـیامرفیم
هبلاطم ار  نانآ  یهاوخریخ  یـشیدناریخ و  هتـساوخ و  کمک  نانآ ، يونعم  يداـم و  یگدـنز  هیجوت  حالـصا و  يارب  مدرم  زا  مالـسلاهیلع 
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حالصا رد  ارم   ) مکسفنا یلع  ینونیعا  تسا : هدومرف  يهبطخ 136  رد  هلمج  نآ  زا  تسا . هدمآ  هغالبلاجـهن  زا  يدراوم  رد  تسا ، هدومرف 
مالسلاهیلع نینموملاریما  هک  تسا  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  نشور  یلیلد  ییاهنت  هب  دوخ  نیا  و  دینک ) مکمک  ناتدوخ  هیجوت  و 

ار سک  چـیه  دوخ  زج  نآ  قشاع  هک  ماقم  هاـج و  هب  هقـالع  تهج  هب  هن  دوب  هدومرف  لوبق  اـهناسنا  لوقعم  تاـیح  میظنت  يارب  ار  تموکح 
ینا هللا  وف  تسا . هدوب  مدرم  دوخ  لاح  حالـصا  دوس  هب  مدرم  زا  ترـضح  نآ  دادمتـسا  يرای و  بلط  هک  تسا  یعطق  يرآ ، دـهاوخیمن ،

نارگید زا  مدرم  يارب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یگتـسیاش  ممدرم ). رب  مدرم  نیرتهتـسیاش  نم  ادخ ، هب  دنگوس  سپ   ) سانلاب سانلا  یلوال 
نآ رد  ناخروم  نایوار و  يهمه  قاـفتا  هب  هک  هللا  قـالخا  هب  ترـضح  نآ  قلخت  مکی  تلع  تسا : مهم  تلع  ود  ياـنبم  رب  یگتـسیاش  نیا 
هک میاهتفگ  یبلاطم  ریسفت  همجرت و  نیا  تادلجم  رد  ترضح  نآ  یهلا  یناسنا  تفص  نیا  يهرابرد  ام  تسا . هدوب  العا  دح  رد  ترـضح 

. دـنهدب رارق  یـسررب  هعلاطم و  دروم  ار  هطوبرم  بلاطم  تادـلجم ، زا  کـی  ره  تسرهف  هب  هعجارم  اـب  دـنناوتیم  دـنمجرا  ناگدـننکهعلاطم 
اهنت هن  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دوشیم  تابثا  تلع  نیا  هب  قیقد  هجوت  اب  هک  تسا  نیا  دوش  هداد  رکذت  دیاب  دروم  نیا  رد  هک  ياهتکن 
هدوب ناشدوخ  هب  مدرم  دوخ  زا  رتهتـسیاش  یتح  هکلب  تسا ، هدوب  نانآ  يونعم  يدام و  یگدـنز  میظنت  حالـصا و  يارب  مدرم  نیرتهتـسیاش 

آرق رد  ملص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیولوا  يهرابرد  ناحبس  دنوادخ  هک  هنوگنامه  تسا ،
رب تیولوا  ربمایپ  ینعی  ناشدوخ ) سفن  زا  تسا  رتهتسیاش  نانموم  رب  ربمایپ   …  ) مهـسفنا نم  نینموملاب  یلوا  یبنلا  تسا : هدومرف  دیجم  ن 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  هک  تسا  تهجنیدب  و  دـشابیم . نانآ  دوخ  زا  رتالاب  نانآ  دوخ  سفن  رب  وا  تیولوا ، نیا  زا  رتالاب  دراد و  ار  نانآ 
، دـنکیم تابثا  هکئالم  نیلـسرم و  ءایبنا و  مامت  رب  ار  وا  يرترب  هیآ  نیا  هک  ناـنچمه  تسا . هدـش  یفرعم  ربماـیپ  سفن  هلهاـبم  هیآ  قباـطم 

هدولآ هک  یمیلس  لقع  هکلب  تسین ، ضحم  يدبعت  بلطم  کی  هلئسم  نیا  دیامنیم . تابثا  زین  ناشدوخ  زا  مدرم  ياهسفن  رب  ار  وا  تیولوا 
تاصتخم تقیقح و  تاهج  همه  زا  هک  یتیـصخش  هک  دـنکیم  مکح  ینـشور  لامک  اب  تسا ، هدـشن  یناویح  سفن  تاـفاثک  اـهیتشز و  هب 

نآ يونعم  يدام و  تایح  لئاسم  تاعوضوم و  اعطق  دـنادیم  ناشدوخ  زا  رتهب  ار  نانآ  دـسافم  حـلاصم و  يهمه  دسانـشیم و  ار  اـهناسنا 
يهرابرد تیمکاح  هب  تسا  رادروخرب  یهلا  يهبنج  کی  زا  اعطق  هک  یتیـصخش  نینچ  هجیتن  رد  دـنکیم ، كرد  رتیلاع  رتهب و  ار  اهناسنا 

هب مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اریز  تسا ، مدرم  یعاـمتجا  نوئـش  هرادا  یگتـسیاش  مود  تلع  دراد . تیوـلوا  ناـنآ  يوـنعم  يداـم و  تاـیح 
نینموملاریما يرترب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یعطق  صوصن  يهفاضا 

مدرم مومع  فرط  زا  يرادمامز  يارب  وا  یگتـسیاش  نیرتیلاع و  زا  تسا ، هدش  تباث  یناسنا ، عماوج  رب  يرادـمامز  يارب  وا  یگتـسیاش  و 
ردص یسایس  خیرات  نارگلیلحت  زا  یضعب  یتح  تسا . هتشگ  رادروخرب  یهلا  ناسنا  ياهشزرا  لوصا و  اب  نایانـشآان  زا  یـضعب  يانثتـساب 

يهیاپ هب  یباختنا  چـیه  ناگدـننک ، باختنا  یهاـگآ  صولخ و  دـیدش و  قاـیتشا  رظن  زا  يرـشب  خـیرات  رد  هک  تسنآ  رب  هدـیقع  ار  مالـسا 
نیرتهتـسیاش مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نیارباـنب ، تسا . هتفرگ  تروـص  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  يرادـمامز  يارب  هک  دـسریمن  یباـختنا 

. تسا هدوب  نانآ  تایح  هیجوت  لاح و  حالصا  يارب  اهناسنا 

داهج هب  مدرم  ضیرحت  هبطخ 118-

هحفص 227] ]
هچ رد  امش و  لاح  تسیچ   ) دصقل متیده  دشرل و ال  متددس  ال  مکلاب ! ام  متنا !؟ نوسرخما  مکلاب  ام  مهدزون  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
رد یثحب  دیدرگن ) لئان  لدتعم  تایح  هب  دیوشن و  حالص  دشر و  هب  قفوم  زگره  هک  یمدرم  يا  دیاهدش ! لال  رگم  دیاهتفرگ ! رارق  یعضو 

تیثیح ناج و  زا  عافد  تیمها  يارب  رادشه  لباقم  رد  ینخس  دنیوگب ؟ هچ  قح  نخـس  لباقم  رد  قح  نخـس  لباقم  رد  مدرم  باتزاب  ماسقا 
نانچ یهورگ  - 1 دنهدیم . ناشن  دوخ  زا  ینوگانوگ  ياهباتزاب  قح  نخـس  ربارب  رد  مدرم  دـنیوگب . هک  درادـن  دوجو  لیـصا  ياهـشزرا  و 
هتسد ود  هب  ناقاتشم  نیا  کنخ . لالز و  بآ  هساک  کیب  نازوس  نابایب  کی  رد  هتخوسلد  يهنشت  هک  دنراد  قح  نخـس  ندینـش  هب  قایتشا 
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. دنیامنیم لمع  دهدیم  هزاجا  طیارش  هک  اجنآ  ات  دنریگیم و  لمع  هب  میمصت  دنونشیم و  ار  قح  نخس  هک  ياهتسد  فلا  دنوشیم : میسقت 
يارب هدارا  کیرحت  ددـص  رد  مه  و  دـنراد ، نآ  ياهـشزرا  تمظع و  یناسنا و  تیـصخش  زا  یعالطا  مه  هک  یناسک  نامه  دنتـسه  ناـنیا 

ساسحا دوخ  نورد  رد  يرورس  طاشن و  قح  نخس  ندینش  هک  دنتسه  رگید  یهورگ  ب  دناهدینش . ار  شنخس  هک  دنیآیمرب  قح  هب  لمع 
اذل دنناوتان و  ضحم  یعیبط  تایح  زیارغ  تاکیرحت  ربارب  رد  یلو  دنیامن  قح  هب  لمع  هک  دننکیم  وزرآ  اعقاو  دننکیم .

کی نانآ  يارب  قح  نانخـس  ندینـش  هب  قایتشا  هک  دنتـسه  رگید  یهورگ  ج  دنزاسب . یلمع  دنراد ، قح  رب  لمع  هب  هک  یقایتشا  دـنناوتیمن 
ناشن دوخ  زا  سوسحم  ياـهیئابیز  لـباقم  رد  اـهناسنا  هک  دـننکیم  اـفتکا  یناور  طاـسبنا  تذـل و  ناـمهب  هدـش و  رمتـسم  یناور  تلاـح 

رتلوقعم و نانآ ، تذل  لماع  هک  دنتـسه  یناتـسرپ  تذل  مدرم  زا  هورگ  نیا  تفگ : دـیاب  تسا . یناور  طاسبنا  تذـل و  طقف  هک  دـنهدیم 
ریـسم رد  ندیدرگ  زا  ار  دوخ  دننکیم ، تیافک  یناور  تذل  نامهب  هک  تهجنآ  زا  یلو  دـشابیم ، نارگید  یعیبط  تذـل  لماوع  زا  رتیلاع 

تیمها هک  دـیامن  لاغـشا  ار  یمدآ  نورد  هزادـنا  نآ  هک  دوشیم  مامت  یمدآ  ررـض  هب  یعقوم  یتسرپ  تذـل  نیا  دـناهدومن . مورحم  دـشر 
نانآ ینعی  دنرادن ، یباتزاب  قح  نانخس  لباقم  رد  نانآ  هک  دنتـسه  یهورگ  - 2 دزاسب . دیدپان  وا  هاگدید  زا  ار  قح  يابیز  نخـس  هب  لمع 

نتـشاد مدرم ، زا  مسق  نیا  رد  یفنم ، باتزاب  زا  دوصقم  نآ . هب  لمع  يارب  یمیمـصت  هدارا و  هن  دنراد و  قح  نخـس  ندینـش  هب  یقایتشا  هن 
نانآ يارب  دـناهدرکن و  مضه  ار  قح  یتایح  تیمها  مدرم  مسق  نیا  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  تسین ، قح  نانخـس  اب  داـضتم  یناور  تلاـح 
نیا اهنآ . هب  ندرکن  لمع  رد  يررض  هن  دننیبیم و  اهنآ  هب  لمع  رد  يدوس  هن  هک  تسا  ینانخس  ندینش  دننام  تسرد  قح  نانخس  ندینش 

3 دـنوشیم . نوگانوگ  ياههتـسد  هب  میـسقت  تسا ، هداد  يور  نانآ  يارب  هک  یلایخیب  ییانتعایب و  للع  هب  رظن  اب  مه  صاخـشا  زا  هورگ 
دـیامنیم و یقلت  لطاب  ارنآ  دـنادیم ، قح  هدـنیوگ  هک  ار  هچنآ  هدومن و  یقلت  رظن  بحاص  ار  دوخ  هک  دراد  دوجو  مدرم  زا  رگید  یهورگ 

ریثات تحت  صاخ ، دروم  رد  یلو  دنرظن ، بحاص  اعقاو  هورگ  نیا  زا  ياهتـسد  فلا  تسا : مسق  ود  رب  مه  هورگ  نیا  دنادیم . تیمهایب  ای 
رـصقم ینهذ  طیارـش  ای  طرـش  نآ  ندمآ  دوجو  هب  رد  دنریذپب و  ار  قح  نخـس  ندوب  قح  دـنناوتیمن  هتفرگ  رارق  ینهذ  طیارـش  هدـع  کی 

شیپ لصا  دـنچ  ای  کی  تهجب  هک  دنتـسه  ینارظنبحاص  ب  دومن . مهتم  يزرو  ضرغ  هب  ناوتیمن  ار  هتـسد  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دنتـسین .
قح و هاوخ  دنونشب ، یسک  زا  دروم  نآ  رد  ینخس  چیه  دنتـسین  رـضاح  هک  دناهدش  التبم  صاخ  يدروم  رد  تیـساسح  زا  یعونب  هتخاس و 

يرشب ياهنامرآ  تفرعم و  يارب  صاخشا  هنوگنیا  ررض  دنناوارف . رایسب  یتایح  ياهتیلاعف  فراعم و  خیرات  رد  هتـسد  نیا  دارفا  لطاب . هاوخ 
ریثات تحت  هک  دنتـسه  یناسک  رگید  هورگ  کی  - 4 دنـشاب . هدوب  رظن  يار  ملع و  هب  فورعم  هک  یـصاخشا  اصوصخم  تسا ، هدوب  ناوارف 

فلا دندرگیم : میسقت  هتسد  ود  رب  مه  هورگ  نیا  دنرادن . شریذپهفایق  قح  نخس  لباقم  رد  و  هتفرگ ، رارق  هماکدوخ  ناتسرپ  تردق 
یتیـصخش اب  هک  دـننیبیمن  دوخ  رد  یتردـق  هنوگچـیه  هکیروطب  دـناهتخاب  هماکدوخ  ناتـسرپ  تردـق  ربارب  ار  دوخ  اعقاو  مدرم  زا  یعمج 

، دنهدب رارق  لمع  دروم  ارنآ  دنریذپب و  ار  قح  هداد و  صیخـشت  قح  زا  ار  لطاب  دننک و  يرواد  دنونـشیم  هک  ینانخـس  يهرابرد  لقتـسم 
هتخاب ار  دوخ  نتفرگ  رارق  سوه  اوه و  ریثاـت  تحت  تهجب  یلو  دنتـشاد ، دوخ  لقتـسم  یـصخش  يارب  یتردـق  مه  رگا  ناـگتخابدوخ  نیا 

رگید هتسد  ب  ادخ . هاگراب  رد  تیدبا  يارس  رد  مه  دنلوئسم و  كاپ  نادجو  میلس و  لقع  هاگدید  زا  هعماج  رد  مه  دیدرت  نودب  دنـشاب ،
لطاب قح و  دنناوتیمن  دننکیم و  یگدنز  هماکدوخ  نارابج  تراسا  رد  دوخ ، تصخش  فیعضت  رد  ریصقت  نودب  هک  دنتـسه  هورگ  نیا  زا 

دیاب دنناوتب  هزادنا  ره  هک  دنانیفعضتسم  نامه  مدرم  زا  هتـسد  نیا  دنـشاب . هتـشاد  یئاریذپ  تلاح  قح  نخـس  ربارب  رد  هداد و  صیخـشت  ار 
عضو هک  دنتـسه  یناسک  مجنپ  هورگ   5 دنهدب . تاجن  نارابج  نآ  تراسا  زا  ار  دوخ  زغم  تیـصخش و  تایح و  هدومن و  تردـق  لیـصحت 
یناور طاسبنا  زاب و  شوغآ  اـب  ار  قح  نخـس  دـنناوتیمن  طـقف  هن  هداد و  تسد  زا  ار  قح  هب  لـمع  هب  میمـصت  هدارا و  تردـق  ناـنآ  یناور 

نتسیرگن هریخ  یشوماخ و  طقف  قح  نخس  ندینش  عقوم  رد  نانآ  یناور  باتزاب  هک  دنتـسه  راچد  بارطـضا  ریحت و  یعون  هکلب  دنریذپب ،
. تسا

نخـس ندینـش  لباقم  رد  یناور  بارطـضا  ریحت و  هب  نانآ  يالتبا  هک  دنتـسه  یعمج  فلا  دنوشیم : میـسقت  فلتخم  یماسقا  هب  هورگ  نیا 
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اب ار  قح  نخـس  نآ  دنتـسناوتیم  درکیم و  اهر  ار  نانآ  ینورد  بارطـضا  ریحت و  شاکیا  هکنیاـب  یبلق  لـیامت  وزرآ و  اـب  تسا  هارمه  قح 
عفترم درجمب  هک  دنتـسه  داهن  كاپ  تریـس و  كاپ  ینامدرم  نانیا  دنیامن . قیبطت  دوخ  یگدـنز  رب  دـنریذپب و  جاهتبا  طاسبنا و  یـشوخ و 

هک تسا  يدح  هب  نانآ  یبلق  لیامت  وزرآ و  یهاگ  هکلب  دننکیم ، لمع  نآ  هب  دنریذپیم و  ار  قح  نخس  بارطضا ، ریحت و  لماوع  ندش 
نیا زا  رگید  ياهتـسد  ب  دـنهدب . رارق  قح  ریثات  هبذاج و  رد  ار  دوخ  دـنناوتب  هچ  ره  ات  دـنزیخیمرب  هزرابمب  بارطـضا  ریحت و  لـماوع  اـب 

لماوع ناشدوخ  هک  تسا  یلدود  دیدرت  نآ  لولعم  قح ، نخـس  ندینـش  عقوم  رد  نانآ  يرگنهریخ  یـشوماخ و  هک  دنتـسه  یناسک  هورگ 
دوخ يهدارا  یتسـس  لهج و  رب  يروحمدوخ  تاکرحت  يویند و  يایازم  ربارب  رد  هک  یناسک  دننام  دـناهدروآ ، دوجوب  دوخ  نورد  رد  ارنآ 

يهدارا قایتشا و  ام  درذگیم ! هچ  هدرپ  تشپ  مینادیمن  ام  میلهاج ، ام  هک  دـننکیم  هیجوت  ار  دوخ  عقوم  نآ  رد  ابلاغ  دـننکیم و  يراشفاپ 
ریثات تحت  نتفرگ  رارق  تهجب  هورگ  نیا  رگید  هتسدکی  ج  مینکیمن ! ساسحا  دوخ  نورد  رد  قح  نخس  نیا  يهرابرد  ینورد 

نآ اب  قح  هک  تیلقا  هورگ  رب  دورو  زا  دـننکیم و  اشامت  هریخ  دـنوشیم و  لال  قح  نخـس  يهرابرد  دـنروآیم  دوجوب  تیرثکا  هک  يوج 
زا دوخ  رب  مکاح  تاغیلبت  تهجب  نانآ  ياهلد  هک  دنتـسه  یناـسک  هورگ  نیا  زا  رگید  يهتـسدکی  د  دنـشوپیم . مشچ  اـی  دنـسرتیم  تسا 

ینورد یئانشور  تهج ) رهب  يراب   ) چوپ قطنم  سوه و  يوه و  هتـشگ و  رات  هریت و  یلکب  ناتـسرپماقم  نارگلواپچ و  نارگهطلـس و  فرط 
هیجوت ار  نانآ  یگدـنز  تشونرـس  دـناوتیم  دریگب ، ماـجنا  هنارهاـم  هکنیا  رب  طورـشم  طـقف  ءوس  غیلبت  ره  و  تسا . هدرک  بلـس  ناـنآ  زا  ار 

. دربیم رـسب  هنوگرامیب  عضو  نیا  رد  يدالیم ) متـسیب  نرق  رخاوا  يرجه و  مهدزناپ  نرق  لـئاوا   ) يزورما ینیـشام  عماوج  تیرثکا  دـیامن .
وـشتسش تراهم  تقد و  لاـمک  اـب  ار  اـهزغم  هک  یتاـغیلبت  يارجا  يارب  رگهطلـس  نادـنمتردق  يهلیـسوب  يرـشب  ياـهزغم  نیرتیوق  هزورما 
طالتخا نیا  اب  ار  لطاب  قح و  گنر  دننکیم و  طولخم  لطاب  اب  ار  قح  یملع  قرط  زا  تقد و  لامک  اب  مه  دـنوشیم و  مادختـسا  دـهدیم ،
تیرثکا اب  ایند  مدرم  دننکیم و  نیعم  نانآ  دوخ  ار  لطاب  قح و  كالم  الـصا  هک  دننکیم  هیجوت  نانچ  ار  اهزغم  مه  و  دنزیمآیم ، مه  رد 

یقاب نانآ  رد  لقتسم  تارکفت  لطاب و  قح و  صیخشت  زا  یتردق  كدنا  رگا  دنروخیم و  ار  تاغیلبت  نیا  بیرف  ریگمشچ  رایسب 
رد خـیراوت  هتـشونب  انب  هدـب . تاجن  کلهم  عضو  نیا  زا  ار  تیرـشب  ادـنوادخ ، دـنزادرپیم . یـشوماخ  نتـسیرگن و  هریخ  هب  دـشاب ، هدـنام 
نب رمع  نایهاپس  شناگدنونش  تقیقح و  قح و  ار  نادیهش  رورس  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  شاهدنیوگ  هک  هرظنم  نیا  اونین  نینوخ  ناتـساد 

یهلا ناـسنا  تیـصخش  يهداـعلاقوف  تمظع  مه  تهج  کـی  زا  هک  شارخلد  زیگناتفگـش و  يهرظنم  نیا  تـسا . هدـش  تـبث  دوـب  دـعس 
اب ار  تقیقح  نانخس ، نیرتاسر  نیرتحیصف و  اب  ترـضح  نآ  هکنآ  زا  سپ  دوب : هنوگنیدب  دادیم ، ناشن  ار  مالـسلااهیلع ) یلع  نب  نیـسح  )
رد يدیدرت  نیرتمک  ياج  درک و  تابثا  ار  نانآ  یگتخابدوخ  فارحنا و  نقتم  رایسب  یلئالد  اب  تشاذگ و  نایم  رد  دعس  نب  رمع  نایهاپس 
نآ هتخاـبدوخ و  نایهاپـس  ناـنآ  تشاذـگن ، عضو ) نیرتعیجف  اـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  نتـشک   ) دـندوب هدرک  باـختنا  هک  يریـسم  نـالطب 
نآ  ) هنومکی اوذخاف ال  دندرک . تعانق  موش  نتسیرگن  هریخ  هب  دنتشگ و  شوماخ  لال و  قح ، نانخـس  همهنآ  ربارب  رد  راکتیانج  نالدروک 

جرخی امنا  و  جرخا ؟ نا  یل  یغبنی  اذه  لثم  یفا  دنیوگب !!!؟ هچ  رخآ  دنتفگن ). ار  وا  خساپ  دنتسیرگنیم ) هریخ  هداتـسیا  نانچمه   ) نایهاپس
لا هیابج  لاملاتیب و  رصملا و  دنجلا و  عدا  نا  یل  یغبنی  و ال  مکساب ، يوذ  مکناعجش و  نم  هاضرا  نمم  لجر  اذه  لثم  یف 

غرافلا و ریفجلا  یف  حدـقلا  لقلقت  لقلقتا  يرخا ، عبتا  هبیتک  یف  جرخا  مث  نیبلاـطملا ، قوقح  یف  رظنلا  و  نیملـسملا ، نیب  ءاـضقلا  و  ضرا ،
نینچ لثم  رد  ایآ   ) ءوسلا يارلا  هللا  رمعلا  اذه  اهلافث . برطـضا  اهرادم و  راحتـسا  هتقراف  اذاف  یناکمب ، انا  یلع و  رودـت  احرلا  بطق  انا  امنا 

تیاضر وا  هب  نم  هک  امش  ناروشحلس  ناروالد و  زا  يدرم  تیعقوم  نیا  رد  هک  تسین  نیا  زج  مورب ! نوریب  نم  هک  تسا  راوازـس  یتیعقوم 
رظن ناناملسم و  یئاضق  روما  نیمز و  تایلام  لوصو  لاملاتیب و  رهش و  شترا و  نم  هک  تسین  هتسیاش  دورب و  نوریب  هاپس ) اب   ) دیاب مهدب 

هجیتـن رد  متفیب ، هار  رگید  یهورگ  لابندـب  نایرکـشل  زا  یهورگ  رد  سپـس  منک و  اـهر  دـنبلطیم  ار  دوخ  قوقح  هک  یناـسک  قوقح  رد 
. مشاب دوخ  ياجب  دیاب  نم  ددرگیم و  نم  رود  بایسآ  هک  مبایـسآ  بطق  نم  هک  تسین  نیا  زج  مبنجب . یلاخ  نادریت  رد  رپیب  يریت  دننام 

دننکیم نهپ  بایسآ  ریز  رب  هک  یتسوپ  نآ  ای   ) نآ نیریز  گنس  ددرگ و  ریحتم  نآ  ینارود  تکرح  مورب ، رانک  بایـسآ  زا  نم  رگا  سپ 
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ياـنعم زوـنه  نارود  نآ  مدرم  تیرثـکا  تسیاـشان ). يار  تسنیا  ادـخب ، دـنگوس  دـتفیب . بارطـضا  هب  دزیرن )، نیمز  رب  درآ  ياـههزیر  اـت 
دروم تالمج  رد  هک  تسین  یبلطم  هب  دنتسم  طقف  اعدا  نیا  دندرکیمن  كرد  ارنآ  صاوخ  يرادمامز و 

نارود نآ  مدرم  تیرثکا  هک  دنکیم  تابثا  یبوخب  ار  اعدم  نیا  مالسا  ردص  زیگناتفگش  ثداوح  رساترس  هکلب  مینکیم . هدهاشم  ریسفت 
مرکا ربماـیپ  ناراـی  زا  هتفاـی  دـشر  ینادرم  مالــسلاهیلع و  نینموـملاریما  ملــس و  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا  ربماـیپ  هکناـنچنآ  اـهنت  هـن 

مه تمواقم  روبزم  روما  ربارب  رد  هکلب  دندوب ، هدرکن  كرد  ار  هعماج  یسایس  تیریدم  الاو و  قالخا  یناسنا و  قوقح  شزرا  دنتساوخیم 
ینعی دنک ، تکرح  گنج  نادیم  يوسب  هاپـس  اب  دـیاب  مه  وا  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  مدرم  ياضاقت  زا  دـیناوتیم  امـش  دـندومنیم .

یهیدب هتبلا  دیبایرد . ار  تقیقح  دندومن !! دوخ  درف  هب  رـصحنم  ياوشیپ  ربهر و  تکرح  هب  طورـشم  گنج  ههبج  يوس  هب  ار  دوخ  تکرح 
دیامرف تکرـش  دوب  هدرک  جیـسب  رازراک  نادـیم  يارب  هک  یهاپـس  اب  اوشیپ  نآ  دوخ  درکیم  ءاـضتقا  تیعقوم  تیـساسح  یهاـگ  هک  تسا 

اب گرزب  ياوشیپ  نآ  هراومه  دـیاب  هک  درک  تشادرب  نینچ  میقتـسم  مادـقا  نیا  زا  دـیابن  یلو  دومرف ، تکرـش  لـمج  گـمج  رد  هکناـنچ 
نینموملاریما هک  تسا  هدوب  نیا  ناگدننکداهنـشیپ  نآ  دوصقم  هک  دـسریم  رظنب  دـیعب  رایـسب  دـیامن . تیلاـعف  رازراـک  نادـیم  رد  ناـیهاپس 

چب هئطوت  ترضح  نآ  تموکح  نتخادنارب  يارب  نانآ  دورب و  نوریب  دوب  هفوک  رهش  هک  هعماج  تیریدم  زکرم  زا  مالسلاهیلع 
لاوس نیا  رگید  راب  دنهدب . هئارا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  هناقمحا  يداهنـشیپ  نینچ  درکیم  دراو  هک  دوب  نانآ  مهف  روصق  هکلب  دـننی ،
يهوق هک  یمدرم  نانچ  يارب  نارود  نآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  لثم  یتیـصخش  نداد  رارق  رد  يدـنوادخ  تمکح  هک  دـیآیم  شیپ 

ناربمایپ هک  یعماوج  اهنارود و  هب  رظن  اب  لاوس  نیا  خـساپ  تسا ؟ هدوب  هچ  دنتـشادن  ار  راوگرزب  نآ  تمظع  صیخـشت  روما و  نیباـم  زیمت 
یتح ددرگیم . نشور  دنتـشادن ، نایاوشیپ  نآ  يهرابرد  حیحـص  یکرد  چیه  عماوج  اهنارود و  نآ  مدرم  دندشیم و  ثوعبم  اهنآ  رد  یهلا 

نآ راتفر  زرط  تالاوئس و  دوب . هدشن  هتخانـش  نانآ  زا  دودحم  تیلقا  زجب  نامز  نآ  مدرم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوخ 
مرکا ربمایپ  تیـصخش  زا  نانآ  هک  دنکیم  تابثا  یبوخب  يو ، يویند  یگدـنز  نایاپ  زا  سپ  هچ  ترـضح و  نآ  تایح  نامز  رد  هچ  مدرم 

هک تسا  نینچ  یلح  خـساپ  اما  و  روبزم . لاوس  يارب  تسا  یـضقن  خـساپ  نیا  دـندوب . هدرکن  تفایرد  رگید  يزیچ  مهبم  میهافم  کـی  زج 
زا یئاهههرب  رد  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  رگید  نینموملاریما و  نداد  رارق  مالـسلامهیلع و  ماظع  ياـیبنا  تثعب  رد  يدـنوادخ  تمکح 

ناراوگرزب و ب نآ  رابجا  اب  مدرم  هک  تسا  هدوبن  نیا  نانآ ، تیصخش  اب  بسانم  ریغ  یئاهنارود  رد  نامز و 
ینرق سیوا  رامع و  رتشاکـلام و  رذوبا و  ناملـس و  دـننام  ناـنآ  يهمه  دریگب و  شیپ  ار  لاـمک  دـشر و  هار  يدـنوادخ  یمتح  يهدارا  ا 

تیاده قرط  هئارا  نایب و  يدنوادخ  تمکح  هک  دسریم  هجیتن  نیاب  یمالسا  هیلوا  عبانم  عومجم  یلقع و  كرد  هب  هجوت  اب  هکلب  دندرگ .
تیفیک اما  تسا . هدوب  دننکیم ، روبع  اجنآ  زا  تیرشب  ناوراک  هک  ینالوط  سب  يهداج  رانک  رد  لعـشم  بصن  یناسنا و  لامک  دشر و  هب 

الول هللا  و  دـشاب . هدوب  نانآ  دوخ  رایتخا  لقعت و  كرد و  اب  یتسیاب  نازورف  ياهلعـشم  قرط و  هئارا  نیا  زا  اـهناسنا  يرادروخرب  تیمک  و 
و  ) لامـش بونج و  فلتخا  ام  مکبلطاالف  مکنع  تصخـش  مث  یباکر  تبرقل  هواقل  یل  مح  دـق  ول  و  ودـعلا - یئاـقل  دـنع  هداهـشلا  یئاـجر 

رضاح ار  مبکرم  دشاب ) ردقم  نم  يارب  گرم  یئایور  نآ  رد  هک   ) متشادن تداهـش  دیما  نمـشد  اب  یئورایور  عقوم  رد  رگا  ادخب ، دنگوس 
همادا دوخ  ندیزرو  هب  یلامش  یبونج و  ياهداب  هک  یمادام  مدوبن  امش  يوجتسجب  رگید  متشگیم و  ادج  مدرم  امـش  زا  سپـس  مدرکیم ،

هب تکرح  زا  ینونک  تیعقوم  نیا  رد  هک  نم  دـینکن  نامگ  زگره  درادـیم  مرورـسم  رازراـک  نادـیم  رد  تداهـش  دـیما  هراومه  دـنهدیم )
اهنت هن  ماهدادن ، هار  دوخب  گرم  زا  یمیب  نونکات  اهنت  هن  نم  تسا . گرم  زا  ساره  تهجب  مزرویم ، عانتما  راکیپ  يهصرع 

قشاع و نیرب ، دهعت  هب  طوبرم  فیلکت  ماجنا  نودب  ابیز ، رایـسب  يهراتـس  رپ  نامـسآ  تعیبط و  يابیز  رظانم  نیحایر و  اهلگ و  ياشامت  هب 
هکلب ماهتـشادن ، قایتشا  دـنکیم  تکرح  ملا  تذـل و  نازرل  ياپ  ود  اب  هک  ایند  نیا  رد  تایح  یتاذ  كرحت  هب  اهنت  هن  نم  ماهدوبن ، هتخابلد 
دهعت زا  یـشان  هک  مایهلا  فیلاکت  ماجنا  هب  مناوتن  نم  هک  تشذـگ  دـهاوخ  نم  رب  اـیند  نیا  رد  یتاـظحل  رگا  هک  تسنیا  میوزرآ  دـیما و 

اب تداهـش  يامظع  تمعن  يهرابرد  هنوگچ  نم  موش  یبوبر  يوک  یهار  مدنبرب و  ایند  نیا  زا  تخر  منک ، ادـیپ  قیفوت  تسا ، ادـخ  اب  نیرب 
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دنناوتب یئاهزغم  نینچ  هک  تسا  لاحم  تسا و  ضحم  یعیبط  تایح  ياههتـساوخ  زا  هدنکآ  امـش  ياهزغم  هکیلاح  رد  میوگب  ینخـس  امش 
، وـجبیع هدـننزهنعط ، دـیتسه  یمدرم  امـش   ) نیغاور نیداـیح ، نیباـیع ، نیناـعط ، دنـشچب . ار  يدـنوادخ  هاـگراب  هـب  يراـیتخا  جورع  مـعط 

هنعط زا  تسد  دیئایب  تسا  هدوهیب  امـش  يارب  يورخا  يویند و  تداعـس  دـیما  لذر  تافـص  نیا  هب  رارـصااب  وسرت ) قح و  زا  هدـنریگهرانک 
دوخ ياهدرد  هب  دینیـشنب  رگیدکیب  ندز  هنعط  ياجب  دیزاسب ؟ شوماخ  شتآ  اب  دـیناوتب  ار  شتآ  هک  دـیهدیم  لامتحا  ایآ  دـیرادرب . ندز 

رگا دینک . ادیپ  لحهار  نامرد و  دوخ  تالکشم  اهدرد و  يارب  دییامن  لیلحت  ار  دوخ  تالکشم  دینک ، یگدیسر 
هب ار  هعماج  دـینک و  اهر  ار  دوخ  شالت  شـشوک و  راـک و  دـیزیخرب و  نونکا  مه  دـنک ، حالـصا  ار  هعماـج  دـناوتب  یئوجبیع  ندز و  هنعط 

امـش لثم  دنام . دهاوخن  یئوجبیع  ندز و  هنعط  يارب  یعوضوم  رگید  هاگنآ  دیروآرد !! ياپ  زا  ار  رگیدکی  دینک و  لیدـبت  راکیپ  يهصرع 
ار رگیدـکی  دـنروخیم و  مهب  اـهبادرگ  يهناـهد  یناـفوط و  ياوـه  رد  سوناـیقا  حطـسرد  هک  تسا  ناـبیتشکیب  ياـهیتشک  لـثم  ناـمه 

نمرخ هک  تسنیا  يارب  یئوجبیع  ندز و  هنعط  تلع  یهاگ  دهد . نایاپ  اهنآ  تکرح  دوجو و  هب  کلهم  ياهبادرگ  هک  هاگنآ  ات  دننکشیم 
: دینیبب دننکیم ، تکرح  دیاهدومن و  نشور  دوخ  یگدنز  يارب  یعمـش  هک  ار  نارگید  دیناوتیمن  دسح  يور  دیاهدنازوس و  ار  دوخ  یتسه 
هک ره  دبا  کلم  ار  قلخ  دهاوخن  هک  دسح  دقح و  هتخومآ  ناگس  ناز  دز  سیلبا  ندرگ  هک  دسح  نآ  دسح  نیا  یتسدب  ناشوخ  نیرتمک 

هتخورفا سک  عمـش  دهاوخنیم  هتخوس  نمرخ  تخبدب  ره  هکنآ  تساخ ز  درد  دمآ  شخنلوق  دسح  زا  تسار  پچ و  زا  لامک  وا  دید  ار 
مه یهاگ  دـسم  نیز  دـناهراو  تیادـخ  ات  دـسح  نیا  عفد  هاوخیم  ادـخ  زا  مغ  هب  یتفن  نارگید  لامک  زا  مه  وت  ات  روآ  تسد  یلامک  نیه 

هراچ دزاسیم . مورحم  اهنآ  للع  لئاضف و  تخانش  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  تایعقاو  مهف  كرد و  مدع  یئوجبیع ، ندز و  هنعط  تلع 
. دـیامن نکهشیر  ار  روبزم  يرامیب  هک  تسا  تقامح  لهج و  اب  هزرابم  هکلب  تسین ، نآ  نتخاـس  عونتم  اـی  درد  يهمادا  یناور ، يراـمیب  ي 

دارفا رد  لقادـح  ای  درادـن ، اهنآ  ندرک  نکهشیر  ییاناوت  هدوب و  رثا  مک  یقالخا  ياهتیبرت  میلعت و  اب  یناور  ياـهرامیب  هنوگنیا  يهجلاـعم 
طقف لکشم  اریز  دشیدنیب ، ياهراچ  اهیرامیب  نیا  يارب  دیاب  هعماج  یمازلا  تاررقم  یـسایس و  لوصا  اذل  دنک ، داجیا  رثا  دناوتیم  يدودحم 

حالصا ار  نانآ  یناور  عضو  دیاب  هعماج  ناگدننادرگ  دناهدش و  مورحم  یتیصخش  یلامک  یقالخا و  دشر  زا  صاخـشا  نیا  هک  تسین  نیا 
لکـشم هکلب  دـننک ) ادـیپ  نآ  يارب  لح  هار  دـنکیم  ءاضتقا  هعماج  ناگدـننکهرادا  يهفیظو  هک  مهم  تسا  یلکـشم  دوخ  هچ  رگا   ) دـننک

. دنناشکب تکاله  هب  ار  اهنآ  هک  دـنودیم  هعماج  ياهناسنا  لابند  يراه  ضرم  هب  التبم  ياهگـس  دـننام  نارامیب  نیا  هک  تسنیا  رتکانرطخ 
ود نیا  دـشابیم . وجبیع ) هدـننزهنعط و   ) یمود یلوا و  لذر  تفـص  ود  نآ  لـماوع  يهلزنمب  هک  دـیراد  مه  رگید  يهثیبخ  تفـص  ود  اـمش 

نودب هکلب  دنکیمن ، يریگهرانک  نآ  زا  اهنت  هن  دسانشب ، ار  قح  یسک  رگا  ندوب . وسرت  - 2 قح . زا  يریگهرانک  - 1 زا : تسترابع  تفص 
کی ج زا  هکلب  دنکیمن . یقلت  هدنز  ار  دوخ  نآ  رب  یگدنز  نوئش  يهمه  قیبطت  نودب  نآ و  اب  يزاسمد 

روبزم ضرف  رد  یگدنز  اریز  تسا ، یگدنز  نانچ  زا  رتهب  وا  يارب  گرم  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  قح  يانبم  رب  یگدـنز  تفگ : دـیاب  ته 
روهطوغ بارطـضا و  لزلزت و  زج  ياهجیتن  چیه  دشاب ، دوخ  ینوناق  تیوه  دـقاف  یگدـنز  هک  یعقوم  و  تسین ، اراد  ار  دوخ  ینوناق  تیوه 

امـش  ) مکبولق عامتجا  هلق  عم  مکددـع  هرثک  یف  ءانغ  هنا ال  تشاد . دـهاوخن  ربرد  نارگید  تمحازم  یگماـکدوخ و  تـالایخ و  رد  ندـش 
ادـج و مه  زا  ار  اهلد  تیرثکا  رب  هیکت  تسا ) كدـنا  رایـسب  ناتیاهلد  یگنهاـمه  هک  یماداـم  دـینکن  دـیراد ، ددـع  رد  هک  یترثک  هب  هیکت 

ناشتارکفت ادج  رگیدکی  زا  نانآ  ياهلد  الومعم  دننکیم ، هیکت  دوخ  تیمسر  تیرثکا و  رب  هک  هعماج  نآ  دارفا  دنکیم  تسس  ار  اههدارا 
. دیهدب رارق  تقد  دروم  هناگیب  عماوج  رد  ار  اهتیلقا  عضو  تسخن  لصا  نیا  ندش  نشور  يارب  ددرگیم . تسس  اهنآ  يهرادا  گنهامهان و 

نیا و  دنـشابیم . دـنمورین  ياههدارا  مکحم و  يداحتا  ياراد  دـنوشن ، مضه  نانآ  موسر  بادآ و  مدرم و  رد  رگا  هناگیب  عماوج  رد  اهتیلقا 
رظن اب  هک  مدرم  زا  یهوبنا  ربارب  رد  فعـض  ساسحا  ییاهنت و  زا  دـهاوخیم  یعامتجا  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  تسا ، یعیبط  الماک  رما  کـی 

تیرثکا رب  هیکت  لصا  نیمه  سوکعم  يهیضق  دشکب . نارگید  خر  هب  ار  دوخ  تیدوجوم  دیآرد و  دنرگنیم  وا  رب  هناگیب 
لصا ود  ره  تسا . هتشگ  هعماج  نآ  ياضعا  زا  یمسر  يوضع  هدش و  هتخانش  تیمسر  هب  اجنآ  رد  هک  تسیاهعماج  ای  نطو  رد  تیمسر  و 
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یعقاو قطنم  هک  هچنآ  دنـشابیم . ـالتبم  نآ  هب  مدرم  تیرثکا  هنافـساتم  هک  تسا  تیـصخش  فعـض  رب  ینتبم  تهج ) ود  اـب  هیکت  لـصا  اـی  )
رد هاوخ  تسا ، لوقعم  تایح  شرگید  مان  هک  تسا  تاذ  یلماکت  تنایص  اب  تایح  يهمادا  يارب  یمئاد  شـشوک  دنکیم ، ءاضتقا ، تایح 

یتیرثکا ربارب  رد  هک  میشاب  هناگیب  یئاج  رد  هاوخ  و  دناگنهامه ، ام  اب  مدرم  تیرثکا  میراد و  اجنآ  رد  ینوناق  تیمـسر  هک  میـشاب  یئاج 
زا ناـسنا  رگا  یلو  دـیامنیم ، ناـسنا  رد  يدـنمورین  یعوـن  داـجیا  ینوناـق ، تیمـسر  تیرثـکا و  رب  هیکت  هک  تسا  تـسرد  مـیاهتفرگ . رارق 

ار تیرثکا  ياضعا  دناوتن  الاو ، یحور  لیـصا  تادقتعم  یـساسا و  ياهنامرآ  هدع  کی  رگا  هک  دنادیم  دشاب . رادروخرب  لقعت  یهاگآ و 
رغال يهبرگ  کی  ندش  ادیپ  رگیدـمه  زا  اهنآ  ندـش  یـشالتم  يارب  هک  دـشابیم  شوم  نارازه  دـننامه  يولوم  لوقب  دزاسب ، دـحتم  مه  اب 
رگید هب  هیکت  اب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسیدارفا  يهلیـسوب  هراومه  یلومعم  ياـهتیرثکا  لکـشت  هک  تسنیا  روآتفگـش  دـنکیم . تیاـفک 
رجآ ود  هیکت  دننام  ( ) یعم  ) رود کی  اب  اهتیرثکا  نیا  دارفا  یقطنم  حالطصا  و  دریگیم . تروص  دناهداد  لیکشت  ار  تیرثکا  هک  يدارفا 

تیـصخش تیرثکا ، رب  هیکت  تهجب  هک  دید  دنهاوخ  دنـشیدنیب . بوخ  رگا  هکیتروص  رد  دننکیم . یگدنز  يدومع ) تلاح  رد  رگیدکیب 
. تسا هتـشادن  دوجو  یمزالت  تقیقح  تیرثکا و  نیبام  خیرات  لوط  رد  زگره  هکنیا  يهفاضاب  تسا . هدش  مگ  تیرثکا  دارفا  نایم  رد  نانآ 

دارفا زا  هعماج  کی  رد  تیرثکا  رگا  هتبلا  تسا . هدوب  نآ  اـب  تقیقح  تسا ، هدـمآ  دوجوب  یتیرثکا  هک  اـج  ره  هک  تسا  هدوبن  ناـنچ  ینعی 
هیکت لباق  دیدرت  نودب  دنیامن ، کیکفت  لطاب  زا  ار  قح  دناوتب  دنـشاب و  هدید  تیبرت  میلعت و  یفاک  مزال و  دح  هب  هک  دشاب  هدـش  لیکـشت 
زایتما کی  نیا  هک  تسا  یهیدـب  و  دـیامن . میظنت  تیرثکا  نآ  راتفر  تارکفت و  زرط  اـب  ار  دوخ  یگدـنز  تاـیعقاو  دـناوتیم  ناـسنا  هدوب و 
دهاوخ تیعبت  لباق  تروصنیا  رد  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  يزایتما  نینچ  مه  تیلقا  رد  تسا  نکمم  اریز  تسین ، تیرثکا  يارب  یـصاصتخا 

ناتسرپ و تردق  دنمورین  لماوع  يهلیـسوب  اهتیرثکا  هک  تسنیا  تسا ، رادروخرب  هجوت  لباق  تیمها  زا  دروم  نیا  رد  هک  رگید  یبلطم  دوب .
نتـشاد اپرب  رد  دنهدیم  لیکـشت  ار  تیرثکا  هک  يدارفا  رگا  اذـل  تسا  ینوگرگد  ضرعم  رد  هراومه  یعامتجا ، یگدـنز  ضراوع  رگید 

زاغآ ت زا  اریز  دنزاسن ، دوخ  ناگدرب  ارنانآ  بسانم  ياهتصرف  رد  ءایوقا  هک  تسا  لاحم  دننک ، یهاتوک  نآ ، فادها  اهنامرآ و 
اهگرگ دنیوگیم ، هک  یلومعم  مدرم  حالطـصا  هب  دنربیم و  رـسب  رگیدکی  اب  یئورایور  لاح  رد  عماوج  هراومه  یعامتجا ، یگدنز  خیرا 
يرگید رب  باوخ  ندروآ  يور  ای  یتسس و  ضورع  درجمب  هک  دنراد  رظن  ریز  ار  رگیدکی  تیساسح  لامک  اب  دننیـشنیم ، مه  رود  هکیتقو 

یگنهامه و هک  تسا  یعطق  دشاب ، رتالاب  اهناسنا  نیرب  ساسحا  لقعت و  دشر  هزادنا  ره  تسا  یـساسا  لصا  مه  نیا  دنربب . هلمح  وا  يوسب 
يانبم دوب . دهاوخ  رتکیدزن  رگیدکیب  نانآ  ياهلد  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  نیموملاریما  هک  يریبعت  اب  دوب و  دهاوخ  رتیلاع  زین  نانآ  داحتا 

ندیدرگ یئام و  نم و  زا  هزادنا  نامهب  دبای ، شیازفا  یناسنا  یلاع  تاصتخم  دـشر  هچ  ره  هک  تسنیا  نآ  تسا و  نشور  الماک  لصا  نیا 
رب دوش ، دازآ  رتـشیب  یعیبـطدوخ  شتـسرپ  يروحم و  دوـخ  زا  یمدآ  هک  هزادـنا  ره  رگید  تراـبعب  دوـشیم و  هتـساک  شدوـخ  رود  هب  وا 

یتعنص عماوج  رد  هک  يربج  ینیشام  مظن  رگا  مییوگیم : هک  تسا  لصا  نیا  يانبم  رب  دوشیم . هدوزفا  تاذ  تایص  لماکت  رد  وا  تفرـشیپ 
اب تسناوت ، دنهاوخن  رشب  دارفا  دیدرت  نودب  دورب ، نیب  زا  تسا ، هتخاس  گنهامه  ضحم  یعیبط  یگدنز  رد  ار  یناسنا  دارفا  ایند ، يزورما 

رد تخس  رشب  دارفا  هک  مینادیم  همه  اریز  رفن . ود  یتح  يرآ ، رفن ، ود  یتح  دنشاب ، هتشاد  گنهامه  یگدنز  رگیدکی 
وید و زا  تبحص  هک  تسا  زیگناتفگش  هرادنا  نآ  وا  يارب  تایونعم  ینعم و  زا  وگتفگ  هک  يدح  هب  تسا  هتشگ  روهطوغ  تایدام  هدام و 
، هنجلا یلاف  ماقتسا  نم  کلاه ، الا  اهیلع  کلهی  یتلا ال  حضاولا  قیرطلا  یلع  مکتلمح  دقل  دشاب ! هتشاد  رـس  دصناپ  هک  یمدآ  کی  لوغ و 
هب ار  دوخ  هک  یـسک  رگم  دـتفین  تکـاله  هب  هار  نآ  رد  هک  مدرک  راداو  نشور  یهار  رد  تکرح  هب  ار  امـش  نم  و   ) راـنلا یلاـف  لز  نم  و 

شتآ هب  ور  شریـسم  دزغلب  هداج  نآ  زا  سک  ره  تسا و  تشهب  هب  ور  شریـسم  درک  تکرح  یهلا  يهداج  رد  سک  ره  دزادنیب . تکاله 
امـش ياـپ  شیپ  نم  هک  یهار  نیا  نشور  تسا  یهار  ماهدومن  هیجوت  نآ  رد  تکرح  هب  ار  امـش  هدومن و  هئارا  امـشب  نم  هک  یهار  تسا ).

هک یـسک  ره  دـناهدومن ، بصن  نآ  رانک  رد  نازورف  ییاهلعـشم  ماظع  يایبنا  نادـجو و  لقع و  هک  تسا  میلـس  ترطف  هار  مدرک ، راومه 
، یگدنز يالعا  فده  دصقم و  هب  لوصو  هک  تسا  ملـسم  دناسر . دنهاوخ  دصقم  هب  ار  وا  امتح  هار  نیا  رد  تکرح  دزاسن ، انیبان  ار  دوخ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2162 

http://www.ghaemiyeh.com


یفده چیه  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  يارب  دصقم . فده و  مکی  عوضوم  دزاسیم : يرورض  ار  اهنآ  شریذپ  یـساسا و  عوضوم  هس  هب  هجوت 
باوخ و روخ و   ) روبزم لماوع  هک  روما  نامه  زج  نانآ  يارب  يدیاش  دـیاب و  چـیه  تسین ، حرطم  توهـش ) مشخ و  باوخ و  روخ و   ) زج

وهش مشخ و 
ماجنا اب  نانآ  یگدـنز  فدـه  دـنزادرپب . وگتفگ  قیقحت و  هشیدـنا و  هب  فدـه  نآ  يهرابرد  ات  دوب  دـهاوخن  حرطم  دـنکیم ، ءاـضتقا  ت )

ماظع و يایبنا  نخـس  يور  ددرگیم . لصاح  دیامنیم ، نیمات  ار  نانآ  یناویح  زا  رتدب  یهاگ  یناویح و  یگدنز  هک  ياهتـساوخ  ره  نتفرگ 
هتـشذگ تادـلجم  رد  هک  هنوگنامه  تسین . مدرم  هنوگنیا  اـب  یناـسنا  صـالخااب  نارظن  بحاـص  رگید  ءاـمکح و  یهلا و  ناـیاوشیپ  رگید 

ریذـپناکما لمع  تفرعم و  اب  طقف  هک  یبوبر  لامک  يهبذاج  يهزوح  هب  دورو  زا  تستراـبع  میاهتفگ : یگدـنز  يـالعا  فدـه  يهراـبرد 
اب ياهلـصاف  دسرب ، وا  هب  دیاب  هک  یفده  دریگیم و  رارق  نآ  رد  ناسنا  کی  هک  یتیعقوم  نیبام  هک  تهج  نادـب  مود  عوضوم  دوب . دـهاوخ 

دوشیم هدیمان  هار  هلصاف  نیا  دوش . فده  هب  قفوم  هلـصاف  نآ  یط  نودب  دناوتیمن  سک  چیه  اذل  دراد ، دوجو  فلتخم  ياهتیفیک  اهتیمک و 
دـصق و نامه  ای  دـیآرب . یمدآ  بلق  قامعا  زا  هک  دـشاب  هآ )  ) کی هلـصاف  نآ  هچ  رگا  دوش  يرپس  امتح  فدـه  هب  لوصو  يارب  دـیاب  هک 

ادخ زا  یسوم  ترضح  يزور  تسا : هدش  لقن  تسا . هدومرف  مالسلاهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسوم  ترـضح  خساپ  رد  ادخ  هک  دشاب  تین 
نم هب  يدرک  دصق  ارم  هک  نیمه   ) یلا کلـصو  یل  كدـصق  دومرف : دـنوادخ  مسرب )؟ وتب  هنوگچ   ) کیلا لصا  فیک  ادـنوادخ ، دیـسرپ :

وضوم يدیسر ).
تالیخت هار و  فده و  روصت  هب  نتشاد  شوخلد  هدومن و  نییعت  ناسنا  يارب  يررورـض  نیناوق  هکیئاج  رد  نتـسشن  تسا . تکرح  موس  ع 

تسین رفس  نآ  یلو  دراد ، ربرد  ار  یلاحب  یلاح  زا  رییغت  هچ  رگا  تکرح ، نیرتمک  نودب  اهنآ  يهرابرد  بسچلد  نیریـش و  ياهوگتفگ  و 
رفاسم یتفگ  رگد  دوش . هاگآ  اعقاو  انا هللا  زا  یمآ  هک  دوشیم  عورش  یعقوم  زا  العا  فده  هار  رد  یقیقح  رفـس  هکلب  دشاب  فده  هب  ور  هک 

يرتسبش دومحم  خیش  هاگآ  شیوخ  لصا  دش ز  واک  یسک  هار  رد  تسیک 

دوخ ياهتلیضف  نایب  هبطخ 119-

هحفص 243] ]
مکحلا و باوبا  تیبلالهااندـنع  و  تاملکلا ، مامت  و  تادـعلا ، مامتا  و  تـالاسرلا ، غیلبت  تملع  اـت هللا  متـسیب  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

باوبا تسا  تیب  لها  ام  دزن  رد  ماهدش و  میلعت  تاملک  اههدعو و  مامتا  يدنوادخ و  ياهتلاسر  غیلبت  يارب  نم  ادخب  دـنگوس   ) رمالا ءایض 
اهنآ يهرابرد  دـیاب  هک  تسا  هدـمآ  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  مهم  عوضوم  هس  تاملک  اههدـعو و  تالاسر و  يهرابرد  یحیـضوت  مکح )

نم دیامرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  اهتلاسر  زا  روظنم  تلاسر ، - 1 زا : دنترابع  عوضوم  هس  نیا  دوش . هداد  رصتخم  ولو  یحیـضوت 
هب ار  اهنآ  غیلبت  وا  هدش و  لزان  ادـخ  فرط  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  هک  تسا  یئاهتلاسر  ماهدـش . میلعت  ار  اهنآ  غیلبت 

. تسا هدوب  نآ  یمـسر  یحالطـصا  ياـنعمب  تلاـسر  ياراد  امیقتـسم  ترـضح  نآ  هکنیا  هن  دوب ، هدومرف  میلعت  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
: مدرک ضرع  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  رفعجوبا  هب  هک  دنکیم  لقن  یلجعلا  هیواعم  زا  هیواعم  نب  دیرب )  ) دیزی زا  دوخ  دانـسا  اب  قودص 

تیادـه یموـق  ره  يارب  و  ياهدـننک ، دـیدهت )  ) راذـنا وـت  هک  تسین  نیا  زج   ) داـه موـق  لـکل  رذـنم و  تنا  اـمنا  تسیچ  هـیآ  نـیا  ياـنعم 
هللا یلص  ادخ  لوسر  رذنم ، دومرف : مالسلاهیلع  ماما  تسیاهدننک ؟

ادـخ لوسر  هک  هچنآ  اب  ار  مدرم  هک  دراد  دوجو  یماما  ام  زا  ینامز  تقو و  ره  رد  و  تسا ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يداـه  هلآ و  هیلع و 
زین هریرهوـبازا  قودـص ، لـقن  هب  تسا  هدوـب  يداـه  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هکنیا  دـنکیم . تیادـه  تسا ، هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
لقن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مداخ  زا  کلام  نب  سنا  زا  دوخ  دانـسا  اـب  تاجردـلا  رئاـصب  زا  یـسلجم  تسا  هدـش  تیاور 
لاـقف نوملعی  ـال  اـمب  نآرقلا  لـیوات  ساـنلا  ملعت  تنا  یلع  اـی  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هب  باـطخ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک 
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تمـسق نآ  هک  یئوت  یلع ، يا   ) نآرقلا لیوات  نم  مهیلع  لکـشا  امب  سانلا  ربخت  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  كدـعب  کتلاسر  غلبا  ام  مالـسلاهیلع 
سپ ار  یتلاسر  هچ  ادخ ، لوسر  يا  درک . ضرع  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  درک . یهاوخ  میلعت  نانآ  هب  دـننادیمن  مدرم  هک  ار  نآرق  لیوات 
تسا ناوارف  دروم  نیا  رد  تیاور  داد ). یهاوخربخ  تسا  لکـشم  مدرم  يارب  نآرق  لیوات  زا  هک  ار  هچنآ  دومرف : ربمایپ  میامن ؟ غیلبت  وت  زا 

، اههدعو  2 تسا . هدروآ  هبطخ  نیا  حرش  رد  هغالبلاجهن  حرش  رد  یئوخ  یمشاه  بیبح  ازریم  جاح  موحرم  ققحم  ار  اهنآ  زا  يرادقم  هک 
تنا رکذلاقوف  ققحم  هک  تسا  نامه  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هدش  رکذ  یتالامتحا  اههدعو  موهفم  رد 

اودهاع ام  اوقدـص  لاجر  نینموملا  نم  دراد . لماک  ياهناسنا  اب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهدـهع  اههدـعو و  نآ  و  تسا ، هدرک  باخ 
هعیش و دیوگیم : ققحم  نیا   … دندومن )  افو  دنداد ، رارق  هدهاعم  دروم  ادخ  اب  هک  ار  هچنآ  هک  دنتسه  ینادرم  نانموم ، زا  … و   ) هیلع هللا 

اعیمج مالـسلامهیلع  بلطملادـبع  نب  هزمح  ترـضح  رایط و  رفعج  ترـضح  نینموملاریما و  يهراـبرد  هیآ  نیا  هک  دـناهدرک  تیاور  ینس 
ياج هب  دوب  هتسب  نانآ  اب  امیقتسم  دنوادخ  هک  ار  ياهدهع  نامیااب  مدرم  زا  ياهدع  هک  تسنیا  هفیرـش  هیآ  نیا  رهاظ  هتبلا  تسا  هدش  لزان 
ياج هب  ار  اهنآ  نینموم  زا  رگید  ینادرم  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  دوب ، هدومرف  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  ار  یئاههدعو  هکنیا  هن  دندروآ ،

هک ار  یئاههدـعو  يهمه  ندروآ  اج  هب  اهتلاسر و  يهمه  غیلبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسنیا  تـالامتحا  نیرتیوق  دـندروآ .
هک ار  یتاـملک  نینچمه  تاـملک و  ار 3 - یـصخش  روماب  طوبرم  ياههدـعو  نینچیه  دوب و  هداد  اـهناسنا  هب  شربماـیپ  هلیـسو  هب  دـنوادخ 

طابترا ادخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  هب  طوبرم  قئاقح  ریاس  للم و  ماوقا و  رگید  یمالـسا و  تما  هب  طوبرم  تایعقاو  يهمه 
عون اب  ناسنا  طابترا  یتسه و  ناهج  اب  ناسنا  طابترا  نتشیوخ ، اب  ناسنا 

اههدعو و تلاسر و   ) عوضوم هس  يهرابرد  رتشیب  حیضوت  يارب  تسا . هدومرف  میلعت  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هب  تسا  هتشاد  ربرد  ار  رـشب )
رمالا ءایـض  مکحلا و  باوبا  تیبلا  لهااندـنع  و  ات ص 121 . زا ص 111  هعاربلا ج 8  جاهنم  هب  دوش  عوجر  تیاور  هاگدـید  زا  تاـملک )
تـسا تمـصع  تیب  لها  ام  دزن  رد  و   ) مدن لض و  اهنع  فقو  نم  و  منغ ، قحل و  اهب  ذخا  نم  هدصاق  هلبـس  هدحاو و  نیدـلا  عیارـش  ناوالا 

شیپ ار  نید  ياـههار  سک  ره  تسا . لادـتعا  يارجم  رد  نآ  ياـههار  یکی و  نید  قرط  هک  دـینادب  روما . همه  یئانـشور  مکح و  باوبا 
رد تکرح  زا  فقوت و  هک  سک  ره  دـسرب و  تمینغ  هب  ددرگ و  قحال  نآ  نارگتیاـمح  تقیقح و  هب  درادرب ، ماـگ  ریـسم  نآ  رد  دریگب و 
هک هنوگنامه  دـنتایعقاو  نارگنـشور  مکح و  باوبا  تمـصع  نادـناخ  دوش ). نامیـشپ  راک  تبقاع  ددرگ و  هارمگ  دزروب  عانتما  اههار  نآ 

ياهرد تمـصع  نادـناخ  تسا  هدـش  تابثا  وج  تقیقح  ضرغیب و  ققحم  ره  يارب  تسا و  هتفرگ  رارق  قیقحت  یـسررب و  دروم  نونکاـت 
زا هللا ، قالخا  هب  قلخت  هللا و  بادآ  هب  بدات  صولخ و  لامک  اب  هنیس  هب  هنیس  ار  روبزم  روما  نانآ  دنتسه . یهلا  تمکح  تفرعم و  مکح و 

رد ادخ  زا  میقتسم  روطب  ار  اهنآ  یحو  يهلیسوب  ای  مرکا  ربمایپ  دوخ  و  دناهتفرگ . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
فراعم ماکحا و  دوب . هتفایرد  دوخ  كرابم  نورد  رد  ار  روما  نآ  ساکعنا  دوب ، نکمم  وا  يارب  هک  یئاهن  بذـهت  تهجب  ای  تسا و  هتفاـی 

دیلقت و هب  هتـسباو  دودحم و  یتاهج  زا  دنـشاب ، قیمع  یلاع و  هک  مه  هزادنا  ره  دنروآیم  تسدـب  يرـشب  یلومعم  ياهزغم  هک  یمکح  و 
تیبذاـج زا  دـنناوتب  مـه  ناـنآ  دوـخ  رگا  هـکلب  دـنرادن  ار  يرـشب  حاورا  اـهزغم و  يرگنـشور  یئاـناوت  هـک  دـشابیم  هتخاـس  شیپ  لوـصا 

دروم دـناهتخودنا ، يرگاشامت ) يرگیزاب و   ) لماع ود  اب  هک  ار  مکح  فراعم و  ماکحا و  نآ  دـنوش و  اـهر  ناـشدوخ  يزغم  تـالوصحم 
افص صولخ و  زا  یشان  یئانشور  کی  زا  ناشنورد  رگا  دننیبیم و  روما  نآ  رد  ار  دوخ  نورد  ياهیکیرات  دنهدب ، رارق  قیقحت  یسررب و 
نآ دزادنایم و  ریثات  زا  ار  یئانـشور  نآ  هتخاس ، شیپ  لوصا  دیلقت و  هب  تامولعم  یگتـسباو  تیدودحم و  هب  هجوت  دشاب ، هتـشاد  ياهرهب 

هفـسالف و تسا : هدـش  هتفگ  هک  تسا  تهج  نیدـب  دـیاش  ددرگیمن . لـصاح  تسا  قـیمع  رظن  بحاـص  ره  بوـلطم  هک  یئاـهن  شمارآ 
دوخ تارکفت  اب  هک  ینامتخاس  هب  دورو  هب  ار  مدرم  يهمه  هک  دنتـسه  نایانب  نآ  دـننام  یتسه  ملاع  تایعقاو  رد  نارکفتم  رگید  ءامکح و 

هب بلطم  نیا  دـییات  رد  ءالـضف  زا  یکی  دـنزرویم ! عاـنتما  ناـمتخاس  نآ  هب  دورو  زا  دوخ  یلو  دـننکیم ، کـیرحت  توـعد و  دـناهتخاس 
فگ بناجنیا 
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هب بوسنم  نم  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  تقیقح  زیچ  کـی  تسا : هتـشون  هک  دوـب  هدـید  نارکفتم  زا  یکی  ياههتـشون  زا  یکی  رد  هک : ت 
تسا نیا  دراد  تقیقح  هک  يزیچ  تسا  هتشون  لگه  تخسرس  ناوریپ  زا  یکی  الثم  ینعی  مشابیمن ! متـسه  نآ  راذگناینب  دوخ  هک  یبتکم 
هکنیا متـسین !) تسیـسکرام  نم  هک  تسا  نـیا  دراد  تـقیقح  هـک  يزیچ  : ) دـیوگب سکراـم  هـکنیا  ـالثم  متـسین !) تسیناـیلگه  نـم   ) هـک

زا هک  یـسک  يارب  میتسه ) تایعقاو  رگنـشور  هک  میئاـم  تسا و  تیب  لـها  اـم  دزن  رد  مکح  باوبا  : ) دـیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
باوبا یهار  هچ  زا  هنوگچ و  هک  دـیامن  كرد  ار  بلطم  نیا  تمظع  دـناوتیمن  درادـن ، قیمع  عالطا  يرـشب  يرکف  ياهمتـسیس  اهبتکم و 
عماوج رب  تیمکاح  ات  دودحم  هداوناخ  کی  تیریدم  زا  یسانشادخ و  ات  هتفرگ  یـسانشدوخ  یـسانشناسنا و  یـسانشناهج و  زا  تایعقاو ،

اب هک  دناهدش  هدید  یصاخشا  اهراب  يرـشب  يانعمرپ  خیرات  لوط  رد  یلو  تسا ؟ هتفرگ  رارق  تراهط  تمـصع و  نادناخ  رایتخا  رد  يرـشب 
نیا اب  دـندوب ، رادروخرب  لماک  روط  هب  هللا  قالخا  هب  قلخت  هللا و  بادآ  هب  بدات  زا  یتح  هن  دـندوب و  تماما  توبن و  ماقم  ياراد  هن  هکنیا 

ستکا لیصحت و  اب  اعطق  هک  تسا  هدش  زاب  ناشیور  هب  تایعقاو  زا  ناوارف  یباوبا  یحور ، ياهشهج  تابالقنا و  زا  یعاونا  تهج  هب  لاح 
تفرعم و یملع و  ماـقم  رظن  زا  هک  میریگیم  رظن  رد  ار  يولوم  دـمحم  نیدـلالالج  لاـثم  ناونعب  تسا . هدوب  ریذـپانناکما  یلوـمعم  با 

یناور شهج  بالقنا و  تهجب  يولوم  نورد  رد  یعمـش  رگا  و  دـشابیمن ، هسیاقم  لـباق  مالـسلامهیلع  همئا  ءاـیبنا و  اـب  هجو  چـیهب  يوقت 
هک یتشذگ  تهجب  مینیبیم  لاح ، نیا  اب  دیـشخردیم ، مالـسلاهیلع  نیموصعم  همئا  ءایبنا و  نورد  رد  یئاهدیـشروخ  دوب ، هدش  هتخورفارب 
هک تسا  هدز  جوم  درم  نیا  نورد  رد  یمکح  فراعم و  هچ  تشاد ، یعاـمتجا  ترهـش  ماـقم و  دـننام  يویند  تازاـیتما  يهراـبرد  يولوم 

يدراوم رد  هک  تالمج  هنوگنیا  هب  رظن  اب  اصوصخم  تسا ، هدوبن  لیـصحت  لباق  رمع  زا  دودـحم  ینایلاس  رد  یمـسر و  تارکفت  اـب  اـعطق 
و دیامنیم ، دزـشوگ  دروایب  نایب  هب  دنک و  زاربا  ارنآ  دناوتیمن  دنکیم و  روطخ  شنهذ  رد  هک  ار  یبلطم  ندوب  تیاهنیب  يونثم  زا  ددعتم 
رگ دوخ  زاسمد  بل  اب  دـیوگیم : زاـب  شردـتقم  زغم  زا  هعبـس  سلاـجم  هیفاـمهیف و  سمـش و  ناوید  يونثم و  بلاـطم  همه  نآ  شوارت  اـب 
زا یکی  رد  هک  دوریم  لامتحا  درادـن …  نایاپ  نخـس  نیا  دـیوگیم : هک  مینیبیم  ررکم  روط  هب  یمتفگ  اهینتفگ  نم  ین  وچمه  ینتفج 

یناور عضو  هجوتم  يولوم  دنکیم و  ادیپ  یگتسخ  تلاح  سرد  راضح  زا  یضعب  تسا ، هتفگیم  يولوم  هک  ییاهسرد 
ایسآ رد  شنتفر  تسایسآ  قوف  بآ  نیا  نتفر  درب  بآ  ار  ایسآ  ياهگنس  درب  باوخ  ار  عمتسم  عمج  هکنوچ  دیوگیم : نینچ  ددرگیم ، وا 

اربآ نیا  دوخ  هن  رو  تسار  میلعت  ار  نابز  يوس  هقطان  دنار  زاب  یلـصا  يوج  رد  ار  بآ  دنامن  نوحاط  تجاح  ار  امـش  نوچ  تسامـش  رهب 
زا مود  دـلجم  هب  دـییامرف  هعجارم  ثحبم  نیا  لـیمکت  يارب  اـهرازلگ  اـت  راـهنالا  اـهتحت  اـهرارکتیب  گـنابیب و  دوریم  تسادـج  ییوج 

يهحفص زا  يهحفص 126 و  ات  يهحفـص 123  زا  مهدراهچ  دلجم  هحفـص 250 و 251 و  مجنپ  دلجم  يهحفص 281 و  ات  يهحفص 272 
ود مالسلاهیلع  نینموملاریما  سپس  هحفص 265  ات  هحفص 260  زا  هحفص 88 و  ات  هحفص 85  زا  مهدجیه  دلجم  يهحفص 132 و  ات   129

قرط هکنیا  زا  دوصقم  هک  تسا  یعطق  تسا  لادـتعا  يارجم  نآ  ياـههار  تسا و  یکی  یهلا  نید  قرط  مکی  بلطم  دـیامرفیم : ار  بلطم 
دنچ زا  یکی  دوصقم  هکلب  تسا ، نتفرگ  هزور  ای  ندـناوخ  زامن  طقف  الثم  دراد ، يددـع  قیرط  کـی  نید  هک  تسین  نیا  تسا ، یکی  نید 

تایقالخا و تادابع و  زا  نید  قرط  يهمه  هک  ینعم  نیا  اب  دصقم . فدـه و  رد  تدـحو   1 میوشیم : رکذتم  اجنیا  رد  هک  تسا  تدـحو 
رون عاعش  يهبذاج  رد  نتفرگ  رارق  هللا و  یلا  برقت  زا  تسا  ترابع  نآ  ددرگیم و  یهتنم  دصقم  فده و  کی  هب  کلذریغ  تاسایس و 

نآ زا  دیشاب ، هاگآ   ) صلاخلا نیدلا  هللا  الا  تسا  لازیال  لزیمل و  دنوادخ  ءدبم  نیا  تسا  وا  هب  دنتسم  نید  هک  یئدبم  رد  تدحو   2 یهلا .
يهمه یگنهامه  يانعم  هب  تدـحو   3 تسا ) مالـسا  ادـخ  دزن  رد  نید  هک  تسا  یعطق   ) مالـسالا هللا  دـنع  نیدـلا  نا  صلاخ ) نید  تسوا 

کی لکشتم  ءازجا  زا  یئزج  دننام  اهنآ  زا  کی  ره  دنرادن و  رگیدکی  اب  یضقانت  نید  قرط  ینعی  دصقم . هب  ناورهر  لاصیا  رد  نید  قرط 
رارق يارب  یحور  يزغم و  ياوق  يهمه  نتخاس  زکرمتم  هک  تداـبع  نیا  میریگب ، رظن  رد  ار  زاـمن  حیـضوت  يارب  دـشابیم . یعومجم  لـک 

هک هزور  تسا . یهلا  هاگراب  هب  لوصو  يارب  ینید  قرط  زا  یکی  صوصخب ، طیارش  لاعفا و  راکذا و  اب  ادخ  اب  طابترا  لاح  رد  حور  نداد 
رد اهناسنا  يارب  ءایشا  نیرتذیذل  هک  توهش  عابشا  كرت  ندیماشآ و  ندروخ و  كرت  يهلیسوب  ینامـسج  تضایر  یعون  زا  تسا  ترابع 
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( هزور زاـمن و   ) ود نآ  زا  کـی  ره  هجیتـن  تیوه و  هب  رظن  اـب  هک  تسا  یهلا  هاـگراب  هب  لوـصو  يارب  رگید  قرط  تسا ، تعیبـط  يهصرع 
رظن اب  ینآرق  هفیرـش  تایآ  زا  یخرب  ار  تدحو  نیا  لیلد  دـشابیم ، لکـشتم  يهعومجم  کی  زا  ءزج  ود  تقیقح  رد  ود  نآ  هک  میمهفیم 

ياهتمسق زا  یضعب  هب  ایآ   ) ضعبب نورفکت  باتکلا و  ضعبب  نونموتفا  درادیم  نایب  دنراد  تایآ  همه  هک  تدحو  كالم  هب 
يارب رـشب  نتخاـس  هداـمآ  یحور و  تینارون  داـجیا  رد  نید  قرط  يهمه   4 دـیزرویم ). رفک  رگید  یـضعب  هب  دـیروآیم و  نامیا  باتک 
تـسا لادـتعا  يرجم  دـنکیمراومه ، اهناسنا  يارب  یهلا  نید  هک  ییاههار  مود  بلطم  دـنکرتشم . رگیدـکی  اب  لماکت ، تاـجرد  هب  دوعص 

هچ ینامـسج و  داعبا  هچ  یناسنا ، تیدوجوم  داعبا  يهمه  رد  یقیقح  لادـتعا  ندروآ  دوجو  هب  زا  تسا  تراـبع  یهلا  نید  یلـصا  فدـه 
لادـتعا ندروآ  دوجو  هب  شفدـه  هک  ینید  تسا  یهیدـب  نیاربانب ، هیجوت . ریـسفت و  لـباق  یگدـنز  ریـسم  رد  وا  يونعم  یناـحور و  داـعبا 

مکح کی  میتفگ  هک  نیا  دـنزب  تیلاعف  هب  تسد  لدـتعم  ریغ  قرط  اب  دـناوتیمن  تسا ، هیجوت  ریـسفت و  لباق  یگدـنز  کـی  يارب  یقیقح 
نآرق زا  یتایآ  روبزم ، لقع  یهیدب  مکح  يهفاضاب  شخب  یتسه  دوش  هک  دناوتن  شخب  یتسه  زا  هتفایان  تاذ  هک  اریز  تسا  یلقع  یهیدب 
فطل ای  لدع   ) رب و   ) لیبسلا دصق  هللا  یلع  و  هلمج : نآ  زا  دیامنیم  نایب  فلتخم  لاکـشا  اب  لادتعا  هب  ار  نید  ياههار  ندوب  ینتبم  دـیجم 
یعطق  ) يدهلل انیلع  نا  دیامرفیم : هک  هفیرـش  يهیآ  نآ  دننام  دیامرف ) راومه  شناگدنب  يارب  ار  لدتعم  هار  هک  تسا  دـنوادخ  ناسحا ) و 

( تسا ام  ناسحا ) فطل و  ای  لدع   ) هدهع رب  ناگدنب  تیاده  هک  تسا 
هحفص 250] ]

اهنورد دوشیم و  هتخادنا  زورنآ  يارب  اههریخذ  هک  دینک  لمع  يزور  يارب  مدرم ، يا  ( ) رئارـسلا هیف  یلبت  و   ) رئاخذلا هل  رخذـت  موی  اولمعا 
تسین و نآ  زا  رتهتسیاش  هحلاص  لامعا  هریخذ  يارب  يزور  چیه  هک  تسا  امش  راظتنا  رد  داعم  مانب  يزور  ددرگیم .) راکشآ  زور  نآ  رد 

قیقد رایـسب  نیناوق  نیا  يهمه  ایآ   … ینادیمن )  و  تسیچ ؟ تمایق  زور  ینادیمن   ) نیدلا موی  ام  كاردا  ام  مث  نیدـلا . موی  ام  كاردا  ام 
رتروک فداصت  کی  هب  ور  هدروآرد و  رـس  روک  فداصت  کی  زا  گرزب ، ناهیک  يهعومجم  ات  هتفرگ  هرذ  نیرتزیچان  زا  یتسه  رب  مکاح 

، دنکیم دزـشوگ  ار  ناسنا  ناهج و  ندوب  رادانعم  یناسنا  عونینب  هب  تاملک  نیرتاسر  اب  هک  ینورد  ياههمغن  همه  نیا  ایآ  دوریم ؟ شیپ 
نیمز يور  رد  هک  اهنوخ  همه  نیا  هک  دنک  رواب  دناوتیم  لقاع  کی  ایآ  تسین ؟ یفاک  تمایق  زور  ناونع  هب  گرزب  زور  کی  تابثا  يارب 

تروص اهناسنا  لوقعم  يدازآ  قح  تمارک و  قح  تاـیح و  قح  رب  هک  یئاـهزواجت  اهیدـعت و  همه  نیا  دزیریم و  نارگمتـس  يهلیـسو  هب 
دوجو هب  تسا ، یعطق  شتوبث  هک  ناهج  نیا  ءارواـم  رب  ياهجیتن  لـمعلاسکع و  چـیه  ددرگیم و  دوباـن  وحم و  اـیند  نیمه  رد  دریگیم ،

رگنیم دیدرت  ای  راکنا  رظن  اب  داعم  يهرابرد  هک  یناسک  يارب  دروآ ؟ دهاوخن 
کی باکترا  عقوم  رد  صاخـشا  نیا  دنهدب . رارق  هعلاطم  دروم  اهیتشز  باکترا  عقوم  رد  ار  یکاپ  صاخـشا  هک  تسا  بسانم  رایـسب  دـن ،

فیلات ياهباتک  یمامت  زا  ار  سدقم  ینادجو  رثات  نیا  رگا  هک  دنباییمرد  دوخ  رد  ینادجو  يهجنکـش  تمادن و  لمعلاسکع  عون  یتشز 
يزیچ رگید  دینک ، فذح  برغ  قرش و  رد  یلاع  رایسب  یبدا  ياهباتک  رد  هچ  قالخا و  ورملق  رد  هچ  یناسنا  ياهـشزرا  لوصا و  رد  هدش 

ناوختـسا و تشوگ و  یتشم  زا  رتالاب  یتقیقح  نایمدآ  نورد  يارب  هک  سدـقم  رثات  نیا  اـیآ  تفاـی . میهاوخن  بتک  نآ  رد  ندـناوخ  يارب 
نیرتالاب یگنادواـج  هک  یناـسنا  تیـصخش  ناـمه  تقیقح  نیا  دـنکیمن ؟ تاـبثا  دراد ) دوجو  زین  تاـناویح  نیرت  تسپ  رد  هک   ) ار نوخ 

اهیتشز باکترا  عقوم  رد  ینادجو  هجنکش  تمادن و  هک  یئانثتسا  دارفا  یضعب  زا  رگا  دییوگب : امش  تسا  نکمم  تسا . نآ  رمث  ای  صتخم 
نـشور رایـسب  ضارتعا  نیا  خـساپ  دنتـسین . يرثات  تلاح  نیا  ياراد  مدرم  ریگمـشچ  تیرثکا  میرذـگب ، دـیآیم ، دوجو  هب  اهنآ  نورد  رد 

لمعلاسکع امـش  يهیر  دیـشکیم ، راگیـس  راـب  نیلوا  يارب  امـش  هک  یتـقو  مکی  لاـثم  دـیریگب : رظن  رد  ار  هداـس  لاـثم  ود  تسخن  تسا 
هک يدح  ات  دباییم  لیلقت  اههفرس  اجیردت  دش  رارکت  روبزم  لمع  هک  یتقو  دهدیم ، ناشن  دوخ  زا  اههفرس  ای  هفرـس  يهلیـسو  هب  يدیدش 

دیشک یتح 
ندیشک امـش  يهیر  رب  هکار  هیـضق  نیا  یلو  دوشیمن ، هفرـس  يهلیـسوب  هیر  يرثات  لمعلاسکع  بجوم  زین  مه  رـس  تشپ  راگیـس  دنچ  ن 
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یتایح مهم  وضع  ود  نآ  رد  راگیـس  دود  نیرتمک  یتح  هک  دیمهفب  ات  دیـسرپب  بلق  هیر و  صـصختم  کشزپ  زا  درذـگیم ، هچ  اهراگیس 
یـشکناویح راک  ریثات  تحت  یتدـم  ات  دـشکیم  ار  يواگ  ای  دنفـسوگ  راب  نیلوا  يارب  باصق  هک  یتقو  مود - لاثم  دراذـگیم . ریثاـت  هچ 

نتـشک زا  هک  اجنآ  ات  دوشیم  هتـساک  باصق  رثات  زا  دیدرت  نودـب  دوش  رارکت  رتشیب  هچ  ره  راک  نیا  یلو  دـنکیم  یتحاران  ساسحا  دوخ 
تلاح رارمتـسا  اههبرـض و  ربارب  رد  نآ  تمواقم  نادجو و  تمظع  زاب  لاح ، نیا  اب  دـنکیمن ، یتحاران  نیرتمک  ساسحا  رادـناج  اهدـص 

يهلحرم ات  فیعـض  هچ  رگا  یـساکعنا  دـهاوخیم  زاب  تارثات ، اههبرـض و  نارازه  زا  سپ  یتح  هک  تسا  يردـق  هب  اهیتشز  زا  نآ ، يرثات 
هن میوش و  رثاتم  یکین  زا  هن  هک  تسین  نآ  ناکما  ام  يارب   ) روهشم ناگدنسیون  زا  یضعب  لوق  هب  دهدب  ناشن  دوخ  زا  مهبولق  یلع  هللا  متخ 

. ددرگیم شوماخ  حور  ياضف  رد  دیآیمرد و  ناجیه  هب  هک  تسا  تکرح  دعتـسم  ایوگ و  گرا  کی  ام  نورد  رد  یهاگ  یلو  يدب ، زا 
دسریم رظن  هب  درادیمرب ). نایغط  هب  رس  یتسین  یگدوهیب و  دض  رب  گرا  نآ  جاوما  دوشیم . ساسحا  نورد  رد  كانلوه  یـضقانت  اجنیا 

خش ره 
هک ياهچیرد  تیـصخش  نآ  رد  هک  تسا  لاحم  دزادرپب ، دوهـش  رکفت و  هب  اقیقد  دوخ  تیـصخش  تاصتخم  تایعقاو و  يهرابرد  هک  یص 
ره تسین . حلاص  لمع  زارتهتسیاش  ياهتخودنا  چیه  زور  نیا  يارب  و  تسا . ام  اب  هشیمه  داعم  يرآ ، دنکن . دوهش  دهدیم ، ناشن  ار  تیدبا 

هتـسیاش و تین  وکین و  لمع  نداد  ماجنا  عقوم  رد  هک  تسا  هتـشاد  ار  ینورد  يهدـهاشم  نیا  اهراب  دوخ  یناگدـنز  لوط  رد  یلقاع  ناـسنا 
فده حلاص و  تین  وکین و  لمع  نآ  یناسنا  تیـصخش  ییوگ  هک  دـیآیم  دوجو  هب  طاسبنا  یعون  وا  تیـصخش  رد  یلاع ، ياهیریگفدـه 
تلاح نیا  دروایب . روبزم  روما  هب  يور  هک  دنکیم  ءاضتقا  نآ  تعیبط  هک  ینعم  نیا  اب  تسا . هتـساوخیم  دوخ  تعیبط  ياضتقم  هب  اهیریگ 
ماگنه رد  تیـصخش  نینچمه  تسا . دوهـش  لـباق  ـالماک  دـشاب و  هدرکن  هدولآ  ار  وا  نورد  اـهیتشز  ناـهانگ و  هک  یناـسنا  ره  رد  یحور 

لاح ود  ره  رد  و  دـباییمرد ، دوخ  نورد  رد  دـشاب ، هانگ  راثآ  زا  یـشان  هک  صاخ  ياهجنکـش  یتح  رفنت و  اهیتشز  ناـهانگ و  باـکترا 
لاح ود  ره  رد  هک  ساـسحا  تفاـیرد و  نیا  دـنامیم . رادـیاپ  زکرمتم و  وا  تاذ  رد  دزودـنایم  دوخ  يارب  ار  هچنآ  هک  دـنکیم  ساـسحا 
نیا رد  كاخ  فک  کی  دننک  هداب  حدـق  ای  مخ  ای  وبـس  ای  هک  تسا  نآ  لیلد  نیرتهب  دـیآیم ، دوجوب  یمدآ  تیـصخش  يارب  دـب  کین و 

ياض هدکیم 
ریذـپانف دـشاب ، هتـشاد  تیـصخش  قاـمعا  رد  رتـشیب  ذوفن  هک  يروما  نآ  اـصوصخم ، دـش  یمدآ  تیـصخش  دراو  هک  يزیچ  ره  دوشن و  ع 

نآ رثا  هک  دوش  رداص  يو  زا  وکین  ياهراک  نانچ  ای  دـیامن و  رافغتـسا  هبوت و  تشز  راک  باکترا  زا  سپ  ناـسنا  هکنیا  رگم  دوب  دـهاوخن 
ار وا  يوکین  لامعا  هک  دـهدب  ماجنا  ار  یتشز  راک  نانچ  وکین ، لامعا  ماـجنا  زا  سپ  ناـسنا  ینعی  سکعلاـب  و  دزاـس ، وحم  ار  تشز  راـک 

ثداح هک  دنتـسه  یئاههدـیدپ  دـنوشیم ، رداص  اـم  زا  هک  نانخـس  اـهتین و  لاـمعا و  هکنیاـب  دوش  ضارتعا  درومنیا  رد  رگا  دـیامن . وحم 
يرادیاپ تابث و  هب  رظن  اب  ضارتعا  نیا  خساپ  دننامیم . رادیاپ  ام  نورد  رد  اههدیدپ  نیا  هک  تفگ  ناوتیمن  اذل  دنوریم ، نیب  زا  دنوشیم و 

ار اههدیدپ  نآ  نتـشادهاگن  تباث  ییاناوت  هک  تسا  رادیاپ  تباث و  تیـصخش  نیا  و  تسا . نشور  رایـسب  رمع  دادـتما  رد  تیـصخش  دوخ 
كرد امش  دوخ  هک  هنوگنامه  لاس ، دص  لاس و  دون  تشذگ  زا  سپ  دیوشب ، یتیانج  بکترم  دشر  نارود  زاغآ  رد  یتح  امـش  رگا  دراد .
تیاـنج بکترم  ار  امـش  صخـش  زین  یئاـضق  دـننام  تاـماقم  اـهناسنا و  يهمه  دـیاهدش ، تیاـنج  بکترم  هک  دـیتسه  امـش  هـک  دـینکیم 
هجلاعم ار  گرم  هب  فرـشم  رامیب  کی  ـالثم  دیـشاب ، هداد  ماـجنا  شخب  تاـیح  يراـک  نارود  ناـمه  رد  امـش  رگا  سکعلاـب  و  دـننادیم .

ای دیاهدرک 
هک دـینادیم  امـش  دوخ  هک  هنوگنامه  رمع  زا  ناوارف  ینایلاس  تشذـگ  زا  سپ  دـیاهداد ، تاجن  گرم  زا  دـشیم ، قرغ  هک  ار  یناسنا  کی 

تایح تفص  ياراد  ار  امش  یلعف  تیصخش  زین  تاماقم  اهناسنا و  رگید  تسا ، یشخب  تایح  تفص  ياراد  هک  تسا  امش  یلعف  تیـصخش 
ار دوخ  باسح  سک  ره  هک  يروطب  دـیامنیم ، زاربا  تماـیق  زور  رد  ار  دوخ  ياههتخودـنا  يهمه  یمدآ  تیـصخش  دـنکیم . یقلت  شخب 

يهدرپ زا  دوش  شاف  ناهج  رئارـس  هک  يزور  نوزخم  دـنام  راگزور  نزخم  رد  نونک  وحم  دـش  هک  شقن  ره  تئیه و  ره  دـنکیم  یـسررب 
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رد دوب ، یفنم  دوب  هدرک  يرپس  اـیند  نیا  رد  هک  يرمع  لوصحم  يهراـبرد  ناـسنا  تابـساحم  هجیتن  هللاهزاـیلا  رگا  نوریب  قح  دروآ  شبیغ 
ماهدز دوخ  نم  شیوخ  نمرخ  رد  شیوخ  تسد  ود  هب  شتآ  دنکفا  دهاوخ  ریزب  رـس  یگدنمرـش  زا  دـنکیم  همزمز  ار  لیذ  یعابر  هکیلاح 

هک هلیـسو  نیاـب  تیلـست  سپ  شیوـخ  نماد  نم و  تسد  نم و  ياو  يا  همه  رارـسا  هتـشگ  شاـف  هک  زورما  شیوـخ  نمـشد  مـنک  ار  هـک 
زاسراک تیـصخش  ياقب  یهیدـب  لـصا  ربارب  رد  هک  تسیا  هدوهیب  تیلـست  کـی  دنتـسین ، ءاـقب  لـباق  دوریم و  نیب  زا  ضارعا )  ) اههدـیدپ

اهاش تفگ  دیوگیم : وا  تسا  بلاج  رایسب  هک  دراد  یبلاطم  تیصخش  رد  هتخودنا  لامعا  مسجت  ضارعا و  ياقب  يهرابرد  يولوم  تسین ،
تسین لقع  طونقیب 

لقن و ار  ضرع  رم  يدوبن  رگ  تسین  هدنیآ  زاب  تفر  ناک  ضرع  ره  تسین  هدنب  سای  هک  زج  اهاشداپ  تسین  لقن  ار  ضرع  یئامرف  وت  رگ 
هلگ قیال  شقیال  مه  دوب  يزیچ  ره  لقن  رگد  نوک  دوب  یناف  ره  رشح  رگد  نول  دش  لقن  اهضرع  نیا  رـشق  لاوقا  لطاب و  يدوب  لعف  رـشح 

شبنج ضرع  يدوب  وت  هن  دوخ  ردـنا  رگنب  تسیتـبون  ار  ضرع  کـی  ره  تروص  تسیتروص  ار  ضوـع  ره  رـشحم  زور  شقیاـس  مه  دوـب 
هفص نوزوم  دوب  شوخ  میدید  ام  هک  هناخ  نالف  ناک  اههناسفا  نوچ  دوب  سدنهم  رد  اههناشاک  هناخ و  ردنا  رگنب  ضرغ  اب  یتفج  یتفج و 

زج لاـیخ و  زج  ياهشیب  ره  يهیاـم  لـصا و  تسیچ  اـههشیب  زا  تخرد  دروآ و  تـلآ  اههشیدـنا  ضرع و  نآ  سدـنهم  زا  شرد  فقـس  و 
ناد نانچ  ملاع  تینب  لمع  رد  دمآ  رخآ  رکف  لوا  ضرع  زا  زج  دـشن  لصاح  رگنرد  ضرغیب  ار  ناهج  يارجا  هلمج  ياهشیدـنا  ضرع و 

هتـشاد وا  لاحب  يدوس  دـناوتن  وا  رـضاح  یلعف و  لقع  هک  یـسک  ره  و   ) زوعا هبئاغ  و  زجعا ، هنع  هبزاعف  هبل ، رـضاح  هعفنی  ـال  نم  لزا و  زا 
ادرف لقعت  دیما  هب  نتخادنا و  راک  زا  ار  یلعف  لقعت  دوب ) دهاوخ  رتناوتان  وا  يارب  یـشخبدوس  زا  تسا  بئاغ  رود و  وا  زا  هک  یلقع  دشاب ،

ار لقعت  هشیدنا و  نتسشن و  زورما  تسا  نداد  تسد  زا  ار  تصرف  نیرتگرزب  نتسشن ،
مهاوخ تسرد  نم  هک  دسریم  هار  زا  یئادرف  هکنآ  دیماب  ندش ، جیگ  یگدنز  شوشم  تاطابترا  زا  یلگنج  رد  هجیتن  رد  نتـشاذگ و  دکار 
زورما لیصا  تقیقح  امن  تقیقح  زا  یئامنرود  هب  ندروخ  بیرف  اب  امـش  هک  تسین  نیا  زج  داد ، دهاوخ  ماجنا  یحیحـص  لقعت  دیـشیدنا و 
قئاقح تایعقاو و  میظنت  یناـمرک  هدازرظاـن  موحرم  نم  يادـیپان  يادرف  نیا  زا  ياو  نم  يادرف  یخرب  دـش  نم  رمع  دـیهدیم . تسد  زا  ار 

هک تسا  یئاهلقعت  اههشیدنا و  دنمزاین  میاهتفرگ ، رارق  نآ  رد  زورما  هک  صاخ  یتیعقوم  اب  دنراد  هک  یتاصخـشم  تاصتخم و  اب  يزورما 
نآ زا  دیاب  دراد ، هک  یصاخ  تیعقوم  رد  ام  تیـصخش  هک  تسا  قئاقح  تایعقاو و  نآ  مظن  رد  لالتخا  بجوم  اهنآ  رد  یهاتوک  نیرتمک 
ره رد  هن  لاس ، ره  رد  هن  یمدآ  تیـصخش  هک  درک  رازگرب  یخوش  اـب  ارنآ  ناوتیمن  تسا و  یملع  نوناـق  کـی  نیا  ددرگ . رادروخرب  مظن 

ورملق ود  ره  رد  دوخ  يهناگراهچ  تاطابترا  قیقد  يهبـساحم  يهدهع  زا  دیاب  ياهظحل  ره  رد  هکلب  تعاس ، ره  رد  هن  زور ، ره  رد  هن  هام ،
اب ناسنا  طابترا  - 1 زا : دنترابع  میاهدرک  هراشا  اهراب  هکنانچ  هناگراهچ  تاطابترا  نیا  دیآرب . دشاب ) دیاب  هکنانچنآ   ) و تسه ) هکنانچنآ  )

عونمه اب  ناسنا  طابترا  یتسه 4 - ناهج  اب  ناسنا  طابترا  نتشیوخ 3 - اب  ناسنا  طابترا  ادخ 2 -
رد قوف ، يهناگراهچ  تاطابترا  رد  شرمع  تاـظحل  زا  کـی  ره  رد  ناـسنا  هکیلاـح  رد  هک  دوش  هتفگ  ضارتعا  نیا  تسا  نکمم  دوخ  نا 

رمثم ياههشیدـنا  قیقد و  یلقع و  تابـساحم  اـهنآ  يهراـبرد  دـناوتیم  هنوگچ  تسا ، روهطوغ  عونتم  رایـسب  طـباور  اههدـیدپ و  ثداوح و 
ام رگا  تسا : نینچ  ضارتعا  نیا  خساپ  تسا ؟ دنمزاین  ینالوط  ياهتدم  لقعت  رکفت و  هب  یهاگ  اهنآ  زا  یخرب  هکیتروص  رد  دشاب . هتشاد 

عونتم رایـسب  طـباور  اههدـیدپ و  ثداوح و  زا  کـی  ره  يارب  مینیـشنب و  دـیاب  اـم  هک  تسین  نیا  بلطم  دـید  میهاوـخ  مینک ، تقد  تسرد 
طقف ار  اهنآ  مینک و  هیفصت  طابنتسا و  هناگادج  ياهیوناث  هیلوا و  لوصا  میـشیدنیب و  لقتـسم  روطب  هناگراهچ ، تاطابترا  رد  دوخ  یگدنز 

هیلوا و لوصا  يهراـبرد  يزاـکترا  يرایـشه  یهاـگآ و  کـی  اـب  هراومه  دـیابام  هک  تسنیا  بلطم  هکلب  میربب ، راـکب  نیعم  تیعقوم  يارب 
يرایـشه یهاگآ و  اب  تیعقوم  ره  رد  و  میئامنب ، رگیدـکی  رب  اـهنآ  قیقحت  قیبطت و  رد  يدـج  شـشوک  اههدـیدپ …  ثداوح و  يهیوناـث 

رکذـتم هک  یبلاطم  اجنیا  ات  مینک . یگدـنز  دـشاب ، هناگراهچ  تاطابترا  رد  اـم  یتاـیح  لوصا  رد  رظن  دـیدجت  بجوم  اـسب  هچ  هک  رتهزاـت 
اهتیلح و  دیعب ، اهرعق  و  دیدش ، اهرح  اران  اوقتا  و  دنشاب . دیفم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  مالک  مهف  رد  دنناوتیم  میدش 
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تسا یبادرز  نآ  یندیماشآ  و  نهآ ، شتنیز  و  رود ، نآ  يافرژ  تسا و  تخس  شترارح  هک  یشتآ  زا  زیهرپب  و   ) دیدص اهبارـش  و  دیدح ،
اهباذـع و عاونا  كرد  ناـنچمه  تسین ، كرد  لـباق  رـشب  یلوـمعم  ياـهزغم  يارب  تشهب  يهیلاـع  تاـماقم  هک  هنوگناـمه  راوگاـن ) سب  )
ام ال اهیف  تسا : هدمآ  نینچ  یتشهب  تاماقم  اهتمعن و  فیـصوت  رد  ربتعم  یتیاور  رد  دشابیمن  ریذپ  ناکما  اهنآ  يارب  زین  خزود  ياهیتخس 

نآ یشوگ  هن  هدید  ارنآ  یمشچ  هن  هک  دراد  دوجو  یتاماقم  اهتمعن و  تشهب  نآ  رد   ) رشب بلق  یلع  رطخ  تعمـس و ال  نذا  تار و ال  نیع 
تذل لماوع  هنوگره  هک  تسنیا  درک ، نایب  ناوتیم  هیضق  نیاب  هک  یحیضوت  ای  یلالدتسا  تسا ) هدرک  روطخ  يرشب  بلق  رب  هن  هدینـش و  ار 

اهتمعن و نآ  اب  هک  تسا  نشور  دـشاب ، تایدام  هداـم و  يهلوقم  زا  رگا  ددرگیم ، تیرـشب  بیـصن  اـیند  نیا  رد  هک  یجاـهتبا  طاـسبنا و  و 
تذل لماوع  ياهتیدودحم  بویع و  صقاون و  زا  رود  یتشهب  جاهتبا  طاسبنا و  تذل و  لماوع  اریز  دـشابیمن ، هسیاقم  لباق  یتشهب  تاماقم 

هاگدـید زا  ایند  ذـئاذل  ندوب  تذـل  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا . مالآ  اب  ایند  نیا  ذـئاذل  ندـش  هتخیمآ  بجوم  هک  تسا  يدام  يایند  نیا 
یشوخ و ساسحا  بجوم  يدودح  ات  ایند  نیا  ذئاذل  هچ  رگا  هک : تسا  هدش  هتفرگ  رارق  دیدرت  دروم  نارظنبحاص  زا  گرزب  یصاخشا 

ارنآ ات  میریذـپب  ار  هیرظن  نیا  هاوخ  لاـحرهب ، تسا . مـالآ  عفد  طـقف  ذـئاذل  نیا  هک  دوشیم  مولعم  قیقد  هجوت  کـی  اـب  یلو  تسا ، طاـسبنا 
لوـقب هک  تـسا  هدوـمن  یحطـس  رذـگدوز و  ار  اـهنآ  يردـقب  اـیند  نـیا  ذـئاذل  لـماوع  اهتیدودـحم  بوـیع  صقاوـن و  میرامـشب ، دودرم 

هعاس یف  انزح  نا  دیوگیم : يرمعم  ءالعلاوبا  دربب . نیب  زا  ار  ینالوط  نایلاس  ذئاذل  دـناوتیم  قیمع  درد  هظحل  کی  گرزب : ناسانـشناسنا 
دوجوب اهناسنا  ندمآ  ایندب  عقوم  رد  هک  تسا  يداش  نآ  ربارب  دنچ  گرم  ماگنه  رد  هودنا  کی   ) دالیملا هعاس  یف  رورس  اعضا ف  توملا 
یخزود ياهباذع  اهتبکن و  یتشهب و  تاماقم  اهتمعن و  هلئـسم  لح  رد  دـناوتیم  هک  دراد  دوجو  ثحبم  نیا  رد  رگید  بلطم  کی  دـیآیم )
تفایرد هب  دناوتیم  دهدب ، هزاجا  تایـضتقم  طیارـش و  رگا  هک  تسا  دودحمان  يردقب  یمدآ  سفن  دادعتـسا  هک  تسنیا  نآ  دـشاب و  دـیفم 

عابشا ار  اهنآ  هتـشاد و  نارکیب  ییاههتـساوخ  طیارـش ، تایـضتقم و  يهزاجا  اب  دناوتیم  نینچمه  دنک و  ادیپ  قیفوت  نارکیب  فراعم  مولع و 
تسا و ناوارف  دزاسیم ، دودـحم  ار  وا  دادعتـسا  ایند  نیا  رد  هک  یللع  دـنکیم و  یگدـنز  يدام  يایند  نیا  رد  یمدآ  سفن  هکنیا  اب  دـنک ،

ات ب ارنآ  دنک ، یقلت  بولطم  فده  لآهدیا و  دوخ  سفن  يارب  هک  ار  یعوضوم  ره  لاح  نیا  اب  دنادیم ، مه  وا  دوخ 
يهدـننکدودحم لماوع  للع و  زا  یمدآ  سفن  هک  تسا  یهیدـب  فصو ، نیا  اب  دـنکیم . یقلت  تیاـهنیب  ارنآ  دـنکیم و  بیقعت  تیاـهني 

مالآ تیاهنیب و  ذئاذل  زا  يرادروخرب  تیفرظ  یبای و  تیاهنیب  ییارگ و  تیاهنیب  ینیب و  تیاهنیب  تیصاخ  ددرگ ، اهر  وا  ياهدادعتسا 
سفن هک  هنوگنامه  نیاربانب  دشابیم ، زین  تیفیک  يهبنج  زا  هکلب  تسین ، تیمک  يهبنج  زا  طقف  تیاهنیب  نیا  دـسریم . تیلعف  هب  تیاهنیب 

ندیـشک دادعتـسا  نانچمه  دراد ، يویند  جاهتبا  طاسبنا و  قوف  یجاـهتبا  طاـسبنا و  يویند و  ذـیاذل  قوف  يذـیاذل  هب  لـین  دادعتـسا  یمدآ 
همرک هدوج و  هنمب و  دهدب ) تاجن  اهباذع  نآ  زا  ار  ناگمه  دنوادخ   ) مکایا هللا و  انذاعا  دشابیم . اراد  زین  ار  عونتم  تخس  رایـسب  ياهباذع 

نم ال هثروی  لاملا  نم  هل  ریخ  ساـنلا ، یف  ءرملل  یلاـعت  هللا  هلعجی  حـلاصلا  ناـسللا  نا  ـالا و  نیموصعملا  نیرهاـطلا  نیبیطلا  هلآ  دـمحمب و 
داجیا رد  ار  حـلاص  نابز  نآ  ناسنا  هک  دـیامرف  تیانع  ناسنا  کـی  يارب  دـنوادخ  هک  ار  یحلاـص  ناـبز  مدرم ، يا  دیـشاب  هاـگآ   ) هدـمحی

وکین و ملق  نایب و  درواین ). ياجب  ار  شساپس  هک  دراذگب  ثرا  یـسکب  ارنآ  هک  یلام  زا  تسا  رتهب  وا  يارب  دربب ، راکب  مدرم  يارب  تداعس 
نایب رد  يرابودنبیب  هن  تسا  هعماج  داشرا  حالصا و  لماوع  نیرترثوم  زا  هدنزاس 

دروم يهلمج  نیا  رد  دزاـسب . لاـمیاپ  ار  لوقعم ) يدازآ  قح  تمارک و  قح  تاـیح و  قح   ) اـهناسنا يهناـگهس  یـساسا  قوـقح  هک  ملق  و 
مروـت يداـم و  هاـفر  هار  رد  طـقف  هـک  یلاـم  رب  ارنآ  هداد و  رارق  دـیجمت  دروـم  هـک  ار  یناـیب  راـتفگ و  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  ریــسفت ،
ياراد تسا  حـلاص  هک  ینایب  ینعی  تسا . هدومرف  حالـص  هب  طورـشم  دـهدیم  يرترب  دریگیم ، رارق  يرادربهرهب  دروم  مدرم  یعیبطدوخ 

یسررب دروم  اج  نیا  رد  ناوتیم  هک  ار  یبلطم  دشاب . هتشاد  لیصفت  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا  شیب  لصا  نیا  تهادب  تسا . روبزم  تیصاخ 
موزل ياعدا  اب  دایز و  بات  بآ و  اب  یقیقح ) یناسنا  هن   ) یتعنـص ندمت  هک  ار  یئاهاعدا  زا  یکی  ریخا ، ياهنارود  رد  هک  تسنیا  داد ، رارق 

يهحفـص زا  مهدزیـس  دلجم  رد  يدازآ  نیا  يهرابرد  ام  دوب . ملق  نایب و  يدازآ  تخادنا ، هارب  یناسنا ، دارفا  تیـصخش  تیثیح و  تاعارم 
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ناققحم ناگدـننکهلاطم و  میاهداد ، رارق  یـسررب  دروم  نآ  ياهرطخ  تانـسحم و  اهترورـض و  نوماریپ  ار  یبلاطم  يهحفـص 275  ات   262
ناگدنـسیون هک  یماگنه  هک  تسنیا  ددرگ  حرطم  دـیاب  دـسریم و  رظنب  يرورـض  اجنیا  رد  هک  یبلطم  دـنیامرف . هعجارم  دـنناوتیم  دـنمجرا 

هک  ) قلطم يدازآ  نیا  يارب  هک  یتلع  دنتخادنا  هارب  نایب  ملق و  قلطم  يدازآ  يارب  ریخا  ياهنارود  یتعنص  ندمت 
یناسنا تیثیح  تمارک و  مارتحا و  تاـعارم  موزل  مکی  عوضوم  دوب : عوضوم  ود  دنتـشاد ، رظن  رد  تسا ) يرابودـنبیب  شرگید  حالطـصا 

هک دـیدج  یتایعقاو  قیاقح و  زا  هعماج  يرادروخرب  مود  عوضوم  تسا . هدومن  زاربا  ار  اهنآ  ملق  يهلیـسو  هب  ای  هدرک  ناـیب  ار  یبلاـطم  هک 
نیتم و تهج  کی  زا  تسا ، هدـش  ناـیب  قوف  عوضوم  ود  رد  روبزم  يدازآ  يارب  هک  یتلع  ددرگیم . هاـگآ  اـهنآ  زا  ملق  ناـیب و  يهلیـسوب 
دومن و يدـیدرت  نیرتـمک  یناـسنا  تیثـیح  تمارک و  مارتـحا و  تاـعارم  یبوـلطم  موزل و  تحـص و  رد  ناوـتیمن  ینعی  تسا  هجوـت  لـباق 

فوشکم يرـشب  ياـهزغم  يارب  ملق و  ناـیب و  يهلیـسوب  خـیرات  هاگرذـگ  رد  هک  یتاـیعقاو  قیاـقح و  هک  تسین  نیارد  يدـیدرت  نینچمه 
کی مارتحا  تمارک و  فرـش و  تیثیح و  قح  طقف  ایآ  دـید  دـیاب  اما  ددرگیم . بوسحم  وا  لوقعم ) تایح   ) دربشیپ لـماوع  زا  ددرگیم ،

قح تایح ، قح   ) هناگهس یساسا  قوقح  زا  دیاب  اهناسنا  يهمه  ای  دوش ، تاعارم  دیاب  دسیونیم ، ارنآ  دنکیم و  نایب  ار  ینخـس  هک  ناسنا 
، تسا نینچ  رگا  بوخ ، رایـسب  تسا . یعطق  يرآ  لاوئـس  نیا  خـساپ  هک  تسا  یهیدـب  دـنوش ؟ رادروخرب  لوـقعم ) يدازآ  قـح  تمارک ،

نآ اـیآ  ددرگیم ، ناـسنا  اـهنویلیم  ریقحت  تناـها و  بجوم  هک  دـیوگیم  ینانخـس  اـی  ملق  ناـیب و  يدازآ  ياـنبم  رب  درف  کـی  هک  یعقوم 
نا اهنویلیم 

مود تلع  رگید  ترابع  هب  ای  مود  عوضوم  دنتسین ؟ لوقعم ) يدازآ  قح  تمارک و  قح  تایح و  قح   ) هناگهس یـساسا  قوقح  ياراد  ناس 
دیاب دراد ، هک  یبولطم  تناتم و  لامک  اب  دـشابیم ، دـیدج  قیاقح  تایعقاو و  زا  اهناسنا  يهدافتـسا  موزل  هک  ملق  ناـیب و  قلطم  يدازآ  يارب 

نیهوت و ياوتحم  هن  دشاب  دیفم  ياوتحم  ياراد  ددرگیم  رـشتنم  هتـشون و  ای  دوشیم  نایب  هک  ینخـس  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  یلقع  طرـش  نیا 
يور زا  ار  یقیقح  هدنـسیون  ای  هدنیوگ  هچ  رگا  تفگ : نینچ  دیاب  هکلب  اهناسنا . عومجم  یتح  رـشب  اهنویلیم  يارب  ازـسان  مانـشد و  ریقحت و 

ملع يوزرآ  هک  یتقیقح  اریز  تسین ، ضارتعا  لباق  دشاب ، مدرم  رب  تناها  بجوم  هچ  رگا  تسا  هدرک  زاربا  یعطق  لئالد  هب  دنتـسم  ملع و 
هک یئاهناسنا  نآ  دروآیم و  ناغمرا  هب  ار  شزرا  نیرت  تیمهااـب  ددرگیم ، رادومن  يرـشب  تفرعم  يهصرع  رد  یعطق  لـئالد  هب  دنتـسم  و 
هک ار  یتـقیقح  هدومن و  حالـصا  ار  دوخ  دـیاب  دـننکیم  یتحاراـن  ساـسحا  تقیقح  نآ  زورب  زا  یئوـجدوس . اـی  تقاـمح  لـهج و  تهجب 

یبلاـطم ملق ) ناـیب و  يدازآ   ) بلاـج ناونع  هب  هیکت  اـب  یـصاخشا  اـی  یـصخش  هک  میدرک  ضرف  رگا  اـما  دـنریذپب . تسا  هدـش  فوشکم 
سایس دصاقم  هب  کمک  يهفیظو  ماجنا  ناونعب  ای  عماوج  نایم  رد  ترهش  لیصحت  ای  يدام  دوس  يارب  ار  تایعقاو  دض  یتح  ساسایب و 

لامیاپ ار  اهناسنا  مارتحا  فرـش و  تمارک و  تیثیح و  دزاسیم و  رـشتنم  دروآیم و  ذـغاک  يور  ار  اـهنآ  دـنکیم و  ناـیب  اهتـسیلوایکام  ي 
تـسا بسانم  رایـسب  اجنیا  رد  دـننک . هعجارم  ماقم  نیمادـک  هب  دوخ  تمارک  قح  قاـقحا  يارب  اـهناسنا  نیا  دـنیامنیم ، دوخ  سوه  يوه و 
لایخب یملع  شور  قیقحت و  كدنا  نودب  هک  میشاب  هتشاد  لهاج  رودزم  يدشر  ناملس  هتشون  یناطیـش  تایآ  مانب  یباتک  راشتنا  هب  هراشا 
نیدـب داد و  رارق  هرخـسم  دروم  ار  یهلا  نایدا  نابحاص  همه  هکلب  مالـسا  ربمایپ  يدـیلقت ، لیـصاریغ و  یلو  کیتنامر  کبـس  کی  اب  دوخ 

رد هکلب  دومن ، لامیاپ  هاگآان  مدرم  هاگدـید  زا  ار  ناـهج  ناملـسم  دراـیلیم  کـی  مارتحا  فرـش و  تمارک و  تیثیح و  قح  اـهنت  هن  بیترت 
تخس ریقحت  تناها و  دروم  ناناملـسم  تیحیـسم و  دوهی و  زا  معا  ار  نانیدتم  و  ناربمایپ )  ) یهلا يهتفای  لماکت  ياهناسنا  يهمه  تقیقح 

هک لوصا  نیرتیهیدـب  ولو  یلـصا  چـیه  هک  تسیچ  یلوایکام  تسایـس  نیا  ایادـخ ، تفرگ . رارق  مه  تیاـمح  دروم  هنافـساتم  داد و  رارق 
درف کی  زیگنارب  فالتخا  اوتحمیب و  نایب  يدازآ  قح  ندـش  لامیاپ  دـینیبب : ار  ضقانت  تسین ؟ حرطم  نآ  يارب  تسا  ضقانت  ندوب  لاـحم 

م تسا !!! بولطم  هکلب  زئاج  تیرشب  يهمه  هکلب  درایلیم  کی  تمارک  مارتحا و  قح  ندش  لامیاپ  یلو  تسا !! عونمم  زابسوه 
حرطم هدـنیآ  رد  تسا ، هتفرگ  تروص  روبزم  باتک  يهرابرد  نیمز  برغم  یملع  ياهتیـصخش  زا  یـضعب  بناجنیا و  نیبام  هک  ار  یثحاـب 

. درک میهاوخ 
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تیمکحرد هبطخ 120-

هحفص 265] ]
يذـلا هورکملا  یلع  مکتلمح  هب  مکترما  نیح  ینا  ول  هللا  اما و  هدـقعلا . كرت  نم  ءازج  اذـه  مکی  تسیب و  دـص و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

يار هک  یسک  تازاجم  تسنیا   ) یقثولا تناکل  مکتکرادت  متیبا  نا  و  مکتموف ، متججوعا  نا  مکتیده و  متمقتـسا  ناف  اریخ ، هیف  هللا  لعجی 
هچنآ هب  لمع  شریذپ و  هب  ار  امـش  مدرک ، يراک  هب  فیلکت  ار  امـش  هک  ماگنهنآ  رد  رگا  ادخب ، دنگوس  دیـشاب  هاگآ  دنک . اهر  ار  مکحم 

تماقتــسا مدوـمنیم ، هـئارا  نـم  هـک  یهار  رد  رگا  درکیم  راداو  دوــب و  هداد  رارق  يریخ  راوگاــن  رما  نآ  رد  ادــخ  دوــب و  راوگاــن  هـک 
عانتما رگا  و  مدونیم ، اجرباپ  منادرگیمرب و  تسار  هار  هب  ار  امـش  دیدشیم ، فرحنم  هار  نآ  زا  رگا  مدومنیم و  داشرا  ار  امـش  دیدیزرویم ،

دندیچیپ و رـس  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهناعطاق  روتـسد  زا  زورید  مکحم ). دوب  يراک  نیا  مدرکیم ، كرادت  ار  امـش  عضو  دیدرکیم 
تایاور خیراوت و  يهمه  دننکیم !! ضارتعا  یهلا  نارادمامز  نآ  هب  تقامح  لهج و  تیاهن  رد  زورما  دندید و  ار  دوخ  یچیپرـس  يهجیتن 
تـسکش زا  يریگولج  يارب  صاع  نب  ورمع  يهراشا  اب  شنم  یلوایکام  يهیواعم  هک  یتقو  دـنراد  رظنقافتا  هیـضق  نیا  رد  ینـس ، هعیش و 

اهنآرق ر تشگیم ، دراو  اهنآ  رب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نایهاپس  زا  هک  یعطق 
حیرـص دـیکات  اب  ترـضح  نآ  میهدـب . رارق  دوخ  مکاح  ار  نآرق  و  مینک ، لـمع  نآرق  نیاـب  دـیاب  اـم  دـندز  داـیرف  درک و  اـههزین  رـس  رب  ا 

يزادرپهلیح رکم و  زج  دـناهتخادنا ، هارب  صاعورمع  هیواعم و  یگدرکرـس  هب  لهاج  مدرم  نآ  هکنیا  لطابلا  اهب  داری  قح  هملک  دـندومرف :
ار تسرپایند  هماکدوخ و  تیـصخش  ود  نیا  بیرف  ادابم  مدرم ، دـناهدومن . دوخ  لطاب  يارجا  يهلیـسو  ار  قح  يهملک  نانآ  تسین ، يزیچ 
اب يزوریپ  دیوشن و  تسـس  دیهدب و  همادا  نانآ  اب  دوخ  داهج  هب  دنتـسه . دنبیاپ  نآ  ماکحا  هب  هن  دنراد و  نامیا  نآرق  هب  هن  نانیا  دـیروخب .

ياج هک  تسا  مکحم  حیرص و  يردقب  تیمکح ، شریذپ  زا  دوخ  نایهاپـس  نتخاس  فرـصنم  يهرابرد  ترـضح  نآ  نانخـس  تسا . امش 
بقاوع تسنادیم و  ار  هیواـعم  يهتـسد  راد و  يراـکبیرف  لـماک  روطب  ترـضح  نآ  هک  دراذـگیمن ، هاـگآ  صخـش  يارب  يدـیدرت  چـیه 

ناگدروخ بیرف  تسرپماقم و  مرـشیب و  یناقفانم  دـناهدرک ، لـقن  ناـخروم  هک  روطناـمه  یلو  دوب . هدومرف  ینیب  شیپ  ار  نآ  تسیاـشان 
نایفارطا رد  صاعورمع ) هیواعم و   ) شنمیلوایکام ود  نآ  ياهیزابهسیـسد  فرطکی و  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نایهاپـس  زا  حولهداـس 
هتخیـسگ یلکب  رما  هزاریـش  دوب  کیدزن  هک  تخادنا  هارب  ترـضح  نآ  نایهاپـس  رد  ياهنتف  بوشآ و  نانچ  رگید ، فرط  زا  ترـضح  نآ 

. دوش
نب نامثع  انلتق  امک  كانلتق  الا  هللا و  باتک  یلا  موقلا  بجا  یلع ، ای  هک : اهدایرف  داد و  نیا  لاثما  زورب  زا  ار  بوشآ  تدـش  دـیناوتیم  اـمش 

اهبوشآ و نآ  هجیتن  رد  دـیمهفب  میـشکیم ) نافع  نب  نامثع  دـننام  ارت  الاو  ریذـپب  نآرق  هب  ار  نایماش )  ) مدرم نآ  توعد  یلع ، يا   ) ناـفع
دندومرف ینیب  شیپ  یتح  دنتفریذپ و  ار  تیمکح  هلئـسم  ربج  يور  زا  عانتما و  يهدارا  یتحاران و  تیاهن  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هنتف 

رد نم   ) دغلا یحـض  الا  حصنلا  اونیبتـست  مل  يوللا و  جرعنمب  يرما  مکترما  تشگ . دیهاوخ  نامیـشپ  تخـس  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور  هک 
( دوب هتشذگ  راک  زا  راک  هک  ادرف  یئانشور  رد  رگم  دیدرکن  كرد  ارم  تحیصن  روتسد و  نآ  امش  مداد و  امـشب  ار  مروتـسد  يوللا  جرعنم 

نینچ نیتداهـش  رکذ  و  صاـع ، نب  ورمع  يرعـشا و  یـسوموبا  مکح  ود  هناـقمحا  راـک  ندینـش  تـیمکح و  ناـیرج  زا  سپ  هـبطخ 35  رد 
هدید هبرجت  ملاع  نابرهم و  حصان  تحیـصن  زا  یچیپرـس  ینامرفان و  هک  دینادب  نیتداهـش ، يدنوادخ و  يانث  دـمح و  زا  سپ  : ) دـندومورف

فاص و ار  دوخ  يهیرظن  هداد و  امـشب  تیمکح  يهراـبرد  ار  دوخ  روتـسد  نم  دروآیم . لاـبند  هب  ینامیـشپ  ددرگیم و  ترـسح  بجوم 
يزرو عانتما  نم  روتسد  ربارب  رد  امش  دوش ) تعاطا  ریصق  زا  يرما  دوب  انب  رگا  . ) مدوب هتفگ  امش  يارب  نشور 

دیدرت هب  دوخ  یهاوخریخ  يهرابرد  هاوخریخ  ناسنا  هکیئاج  ات  ناراکهنگ ، تقیقح و  ناگدننکدرط  راکمتـس و  نافلاخم  عانتما  دننام  دید 
( همـص نب  دـیرد   ) ینزاوه ردارب  هک  دـش  نامه  امـش  نم و  لثم  دومرف : هاگنآ  دـیزرو . عانتما  هرارـش  ندروآ  نوریب  زا  هنز  شتآ  هداـتفا و 
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در يارب  هرامش 122   ) يدعب يهبطخ  رد  رگید  راب  ار  هیضق  نیمه  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دندومرف ). نایب  ار  قوف  رعش  سپس  تسا . هتفگ 
ربارب رد  رتمامت  هچ  ره  تدش  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دندوب  اجک  زور  نآ  رد  جراوخ  نیا  تشگ . دنهاوخ  رکدتم  جراوخ ) راتفگ 

ار گنج  نآرق ، هن  دنسانشیم و  نید  هن  ناتسرپماقم  نیا  دینادیمن  امـش  دومرفیم : هدیزرو و  تمواقم  دندرکیم ، عافد  تیمکح  زا  هکنانآ 
ءوس تاغیلبت  ریثات  تحت  زور  نامه  جراوخ  نیمه  دوخ  هک  دوریم  لامتحا  دیروخن !؟ ار  ربخیب  مالـسا  زا  ناراکم  نیا  بیرف  دیهدب و  همادا 

یناسک نآ  زا  یتح  ای  هدرک و  توکـس  هیواعم ، يرگهلیح  ربارب  رد  هک  دـندوب  یناسک  نآ  زا  میقتـسم  یـسایس  طابترا  اب  ای  ناتـسرپهیواعم 
، تفرگ ماجنا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ياضر  فالخرب  یلیمحت  تیمکح  ناتساد  هکنآ  زا  سپ  دناهدوب و  گنج  يهمادا  رکنم  هک  دندوب 

راب نیا  هداد و  رییغت  ار  دوخ  يریگعضوم  هک  دش  بجوم  هیواعم  يزاب  تسایس  لماع  نامه 
اریز تسین ، ساسایب  ینهذ  روصت  کی  لاـمتحا  نیا  یتفریذـپ ؟ ار  تیمکح  ارچ  وت  هک  دـنوش  ترـضح  نآ  اـب  تفلاـخم  دراو  رد  نیا  زا 

روبزم يهیـضق  زا  يریگولج  رد  دنتـشاذگ و  اـهنت  تیمکح  راـکنا  رد  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  زورید  يریگعـضوم  يدـج  راـکنا 
وحم نانآ  يهظفاح  زا  ار  شیپ  زور  دنچ  يریگعضوم  هک  تسا  یناور  لالتخا  یعون  زا  یشان  ای  دندرکن ، ترضح  نآ  هب  یکمک  نیرتمک 

يورایور هک  نآ ، زا  سپ  تیمکح و  نامز   ) يریگعضوم ود  ره  رد  ار  نانآ  هک  تسا  یتلاهج  تقامح و  نامه  زا  یـشان  ای  تسا و  هدومن 
ار ریسفت  دروم  تالمج  زا  هلمج  نیلوا  صاخـشا  زا  یـضعب  تسا . هدومن  هیجوت  دنتخادرپ ) تفلاخمب  هداتـسیا و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

اریز دومرفیم . ارجا  رتيدـج  دوب  نآ  لوبق  زا  عانتما  هک  ار  دوخ  رظن  تسیابیم  تیمکح  ناتـساد  رد  ترـضح  نآ  هک  دـناهتفرگ  نآ  لـیلد 
يهبطخ قوف و  بلاطم  هب  رظن  اب  هک  تسا ، یهیدـب  تسا . هدوب  ناتـساد  نآ  رد  نداد  ناشن  شمرن  زا  تمادـن  راـهظا  هب  هیبش  قوف  يهلمج 

. دشاب وا  تمادن  بجوم  هک  تسا  هدشن  رداص  ترـضح  نآ  زا  يراک  چـیه  میدـش ، رکذـتم  الاب  رد  هک  يهبطخ 35  رد  نینچمه  يدـعب و 
یشان ءازج  اریز  تسین ، ترـضح  نآ  دوخ  دنک ) اهر  ار  مکحم  يار  هک  یـسک  يازج  تسنیا   ) لوا يهلمج  رد  سک )  ) زا روظنم  نیاربانب ،

ریصقت د زا 
رد دـیامن ، ریـصقت  فیلکت  ماجنا  تیلوئـسم و  ساـسحا  زا  يدازآ  راـیتخا و  اـب  صخـش  هک  تسا  حیحـص  یعقوم  فیلکت ، تیلوئـسم و  ر 

تیمکح شریذـپ  هب  رابجا  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دـندوب  رودزم  تسرپماقم و  هدروخ و  بیرف  مدرم  نیا  قوف  لئاسم  هب  رظن  اـب  هکیتروص 
يا دـنتفگیم : ناراکهبت  نآ  دـندومرفیمن . لوبق  رگا  هک  دوب  هتفرگ  الاب  يردـقب  ترـضح  نآ  نایهاپـس  رد  هنتف  بوشآ و  دـندرک . راداو 

و تسا ) تروشم  يانبم  رب  نانآ  ناـیم  رد  ناـنآ  رما  و   ) مهنیب يروش  مهرما  و  دـیوگیمن : نآرق  رگم  نآرق ! دـش  هچ  سپ  امالـسا ، او  داد ،
گنج هب  ار  ام  وت  ارچ  دنهاوخیمن ، گنج  دـنریذپیم و  ار  تیمکح  نایهاپـس  هک  لاح  دـنک ) تروشم  نانآ  اب  رما  رد   ) رمالا یف  مه  رواش 

شقاـنک یئاد  متنا  مـکب و  يوادا  نا  دـیرا  نـم ؟ یلا  و  نـمب ؟ نـکل  و  ینکیمن ؟ لـمع  تروـشم  يهراـبرد  نآرق  رما  هـب  ینکیم و  راداو 
ار هعماج  ياهیرامیب  مهاوخیم  یـسک ؟ هچ  يارب  و  یـسک ؟ هچ  يهلیـسوب  تامادقا  نیا  یلو   ) اهعم اهعلـض  نآ  ملعی  وه  هکوشلاب و  هکوشلا 

تـسا هتفر  ورف  يوضع  رد  هک  ار  يراخ  هک  تسا  یـسک  دننام  امـش  نم و  راک  دییامـش . نم  درد  هکیلاح  رد  منک ، اوادـم  امـش  يهلیـسوب 
یجراخ یلخاد و  داسف  ندرک  نکهشیر  هعماج و  حالـصا  تسا ) راخ  هب  راخ  لیم  دـنادیم  هکیتروص  رد  دروآرد  رگید  يراخ  يهلیـسوب 

ك
رگید درد  اب  ار  يدرد  رگم  یـسک ؟ هچ  يارب  یـسک و  هچ  يهلیـسوب  اما  تسا ، نم  دصقم  فده و  نیرتلیـصا  دزاسیم ، رامیب  ار  هعماج  ه 

رس مدرم  یتسرپاوه  يرصنع و  تسس  يهرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لثم  یتیصخش  زا  دایرف  هلان و  هوکـش و  نیا  دومن ؟ نامرد  ناوتیم 
يربـهر ییاـمنهار و  يارب  ار  وا  هداـعلاقوف  یگتـسیاش  اـهنارود  مدرم  يهمه  هـکلب  هعماـج ، نآ  مدرم  موـمع  اـهنت  هـن  هـکنیا  اـب  دـهدیم ،

رارق تقد  دروم  یناسنا  مولع  رد  يرظن  بحاـص  ره  يارب  دـیاب  هک  دـنکیم  فشک  ياهدـننکنارگن  رایـسب  يهلئـسم  کـی  زا  دـناهتفریذپ ،
فالخرب تسرد  دنناوتیم  اهناسنا  هک  ینعم  نیاب  تسا . اهناسنا  ینیع  لمع  ملع و  نیبام  حیرـص  ضقانت  زا  تسا  ترابع  هلئـسم  نیا  دریگب .

تایح و قح  زا  عافد  يارب  دنهدب و  نادیم  دوخ  نمـشد  هب  رگا  هک  دـننادیمن  مدرم  ایآ   1 هنومن : ناونع  هب  دننک . لمع  دـننادیم  هک  هچنآ 
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دننادیم انیقی  تفرگ ؟ دنهاوخ  رارق  نمـشد  يهلیـسو  هب  يدوبان  ضرعم  رد  اعطق  دننکن ، يدج  تکرح  مادقا و  لوقعم ، يدازآ  تمارک و 
مادقا و یتایح  فیلکت  ارچ  دـنزرویم و  یهاتوک  ارچ  لاح  نیا  اب  دـنروایب . تسدـب  یهاگآ  یتایح  يهیـضق  نیا  يهرابرد  دـنناوتیم  ای  و 

هراومه یناسنا  تایح  یلک  روطب  دننادیمن  مدرم  اعقاو  ایآ   2 دنزادنایم ؟ نارگید  ندرگ  هب  ار  تکرح 
؟ دنزرویم یهاتوک  شنوگانوگ  لاکـشا  اب  عافد  هب  یلمع  مادـقا  تامدـقم و  يهیهت  رد  ارچ  سپ  دـننادیم . انیقی  تسا ؟ عافد  هب  دـنمزاین 

یترورـض دح  رد  رگم  دزاسیم ، لتخم  ار  یمدآ  تیـصخش  هک  تسا  يرما  تسا و  تیـصخش  دض  رما  کی  غورد  دـننادیمن  مدرم  رگم 
مدرم ایآ   3 دنرادن !؟ یمرـش  ایح و  نتفگ  غورد  زا  دنیوگیم و  غورد  اورپیب  ارچ  سپ  دننادیم . انیقی  یحارج !؟ لمع  زاوج  دننام  دـیدش 

ياهتورث ارچ  سپ  ورـسخ  رـصان  ینک  نوگلگ  ار  شیوخ  يور  وتیم  نوگلگ  هب  ات  یمه  دبـسخ  اونیب  يور و  درز  وت  زا  نت  هد  دننادیمن :
رد ار  هعماج  تسا ، رثاکت  کلحم  يرامیب  زا  یـشان  هک  دودحمان  تیکلام  اب  دـنزادنایم و  نایرج  زا  ار  نآ  دـننکیم و  بحاصت  ار  نالک 

یگدـنز هیجوت  تسایـس و  دروم  هک  ییاهناسنا  هک  دـننادیمن  شنم  یلواـیکام  نارادمتـسایس  اـیآ   4 دـنزاسیم ؟ روهطوغ  تکـالف  رقف و 
هن دشابیم  اهزیچ  اب  راتفر  هب  هیبش  اهناسنا  اب  نانآ  راتفر  ارچ  سپ  دنتسه !؟ سک )  ) هکلب دنتـسین ، زیچ ) ، ) دنتـسه نانآ  يهلیـسوب  یعامتجا 

تـسایس تیریدم ، ماقم ، رنه ، ملع ، دننام  دنروآیم ، تسدب  هعماج  کی  رد  يزایتما  هک  یناسک  اصوصخم  مدرم  ایآ   5 اهسک !؟ اب  راتفر 
بیم هعماج  زا  اهیهابت  نتخاس  عفترم  هعماج و  حالص  هار  رد  یتسیاب  تازایتما  نیا  هک  دننادیمن  کلذریغ ، و 

شومارف و  دـنهدیم ، رارق  يروحمدوخ  يهلیـسو  ار  اهنآ  تازایتما ، ناگدـنراد  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  ارچ  سپ  دـننادیم ، اـنیقی  دـشا !؟
یهاوخدوخ هک  تسا  هدشن  هدـید  لقاع  يدرف  چـیه  نونکات  هک  مینادیم  ام  يهمه   6 دنتـسه !؟ هعماج  مدرم  نارادتناما  نانآ  هک  دننکیم 

7 دـننک !؟ هجلاعم  ار  يرامیب  نیا  دنتـسناوتن  اهناسنا  زا  زیگنافسا  یتیلقا  زج  هک  تسا  هدـش  هچ  لاح  نیا  اب  دـنکن . یقلت  يرامیب  یعون  ار 
ماجنا رد  ارچ  سپ  دـننادیم  انیقی  دراد ؟ دوخ  بسانم  یلمعلاسکع  دـب  هچ  کین و  هچ  اـیند  نیا  رد  یلمع  چـیه  هک  دـننادیمن  مدرم  اـیآ 

رگم دزیریمن ، نیمز  يور  قحان  هب  نوخ  زا  ياهرطق  چیه  هک  دننادیمن  راکبان  ناتسرپ  تردق  ایآ   8 دنرادن ؟ یئاورپ  چیه  تشز  ياهراک 
ناراکبان نیا  دییوگب : تسا  نکمم  تیدبا !؟ يارس  رد  هاوخ  ایند و  نیا  رد  هاوخ  تسا  هدش  تبث  وا  تیدوجوم  يارب  تخس  یماقتنا  هکنیا 
يهراـبرد اـم  نخـس  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  نشور  ضارتـعا  نیا  خـساپ  تیدـبا . هن  دنـسانشیم و  اـیند  هـن  هـک  دـنبارخ  تـسم و  ناـنچ 

هچ رگا  دـنرادروخرب ، يرایـشه  یهاگآ و  لقادـح  زا  هک  تسا  یناسک  اب  اـم  نخـس  يور  هکلب  تسین ، درخباـن  ناتـسم  ناگدـشریدخت و 
گا لاح  نیا  رد  ناسنا  هک  تسا  یهیدب  و  دشاب . هدوب  كدنا  رایسب  ناشیتسم  ریدخت و  ربارب  رد  نانآ  يرایشه  یهاگآ و 

رد هب  هجنر  دـنکن  سک  ات  سک  نتفوک  رد  هب  هجنر  نکم  تشگنا  هک  دـباییمرد  دوخ  نورد  زا  دـشابن ، دودـحم  یتاـظحل  زا  شیب  هچ  ر 
كاخ هب  ار  ناسنا  اهنویلیم  ایند ، نیا  يهزور  دنچ  ماقم  يارب  دوشیم  رـضاح  هدومنن  روبزم  تفایرد  هب  ییانتعا  لاح ، نیااب  تشم  تنتفوک 

هب دـنناوتیم  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  لمع  ملع و  نیبام  ضقاـنت  اـی  داـضت  لـیبق  نیا  زا  اهدـص  ناوتیم  و  دزادـنیب ؟ نوخ  و 
هک مالــسلاهیلع  نینموـملاریما  تموـکح  نارود  مدرم  يهـمه  دــیدرت ، نیرتـمک  نودــب  میتـفگ : دزیگنارب . ار  لـقاع  ناـسنا  ریحت  ییاـهنت 

چیه وا  هداعلاقوف  یگدنزارب  یگتسیاش و  رد  دنتخانشیم و  یبوخ  هب  ار  تیـصخش  نیا  لامجا  روط  هب  ولو  دنتـشاد ، اهناسنا  اب  يراکورس 
یبوخ هب  ناشکرابم  نانخـس  زا  ناوارف  يدراوم  رد  ترـضح  نآ  دایرف  هوکـش و  هلان و  لاح ، نیا  اـب  دادیمن . هار  دوخ  هب  يدـیدرت  یـسک 

رد هدیقع  ریثات و  مدع  تلع  دـید : دـیاب  لاح  دـندرکیمن . لمع  دوخ  هدـیقع  ملع و  نیا  هب  لیلق  ياهدـع  زج  مدرم  نآ  هک  دـنکیم  تابثا 
ار اهنآ  زا  يرادقم  اب  هک  دشاب  یللع  هب  دنتـسم  تسا  نکمم  ینیع  لمع  کیرحت و  رد  هدیقع  ملع  ریثات  مدع  لماع  تسیچ ؟ لمع  هدارا و 

قع ملع و  ات  اریز  تسا ، نیقیلاقح  يالاو  ماقم  هب  هدیقع  ملع و  لوصو  مدع  مکی  تلع  میروآیم : ثحبم  نیا  رد 
لمع مه  رگا  هدارا ، كرحت  مدع  اب  دروایب و  مهارف  ار  میمـصت  يهمدـقم  هدومن و  کیرحت  ار  هدارا  دـناوتیمن  دـسرن  روبزم  ماقم  هب  هدـی 

هک دنکیم  رداص  ار  لمع  هک  یناسنا  نآ  دننام  ای  تسا ، لزلزتم  ای  نآ  رودص  رد  ناسنا  هدوبن و  يدـج  دوش ، رداص  هدـیقع  ملع و  قباطم 
روطب هدیقع  ملع و  تقیقح  مود  تلع  دیامن . زورب  شزرایب  يدیلقت  لمع  کی  دننام  لمع  تسا  نکمم  تسا و  هدرک  تداع  لمع  نآ  هب 
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تسد نهذ  هاگآدوخ  يهحفص  رد  داقتعا  دروم  عوضوم  مولعم و  تاعوضوم  زا  یموهفم  هکلب  دنکیمن ، راک  رودص  رد  تلاخد  میقتـسم 
میمصت هدارا و  ات  هتفرگ  ضحم  كرد  زا  ار  يزغم  ياوق  يهمه  ندرک  جیسب  ییاناوت  یموهفم  چیه  هک  تسا  یهیدب  و  دنزیم . تیلاعف  هب 

لاعف روضح  یمدآ ، زغم ) ای   ) ناور رد  رثات  ندمآ  دوجو  هب  يارب  دهدب : حیـضوت  ار  هلئـسم  نیا  دـناوتیم  یهیبشت  نایب  کی  درادـن . یعطق 
دننام یئابیز  زا  رثات  لماوع  عومجم  رگا  دـید : میهاوخ  مینک ، تقد  ییابیز  زا  رثات  دروم  رد  رگا  الثم  تسا . یـساسا  طرـش  رثات  نآ  لـماع 
تهج هب  ییابیز  كرد  لماع  یلو  دشاب ، هتشاد  دوجو  ناسنا  رد  نآ  ییابیز  كرد  دادعتـسا  و  ینیع ، ناهج  رد  سوسحم  یئابیز  يهدیدپ 

اوتن نآ ، یعیبط  صاوخ  ای  يداصتقا و  دعب  ای  ابیز ، هدیدپ  نآ  یضایر  دعب  دننام  رگید  يزیچ  هب  یناور  يزغم و  ياوق  فارصنا 
رگا ینعی  تسا ، روطنیمه  مه  هدیقع  ملع و  هلئـسم  لاح  تشگ . دهاوخن  رثاتم  ابیز  هدـیدپ  نآ  زا  ناسنا  هک  تسا  یعطق  دـنک ، تیلاعف  دـن 
هتشاد دوجو  نورد  رد  یعناوم  یلو  دشاب ، داقتعا  دروم  ام  يارب  ییاهن  شریذپ  هلیسو  هب  ای  دشاب و  مولعم  ام  يارب  ملع  يهلیسو  هب  یتقیقح 

، دمآ دهاوخن  دوجو  هب  لمع  يارب  عطاق  میمـصت  يدج و  يهدارا  تروص  نیا  رد  دیامن ، يریگولج  داقتعا  ملع و  نآ  تیلاعف  زا  هک  دشاب 
رد میـشوپب ، مشچ  لوقعمان  یهاوخدوخ  یتسرپماقم و  ینارتوهـش ، زا  هک  دـنکیم  اضتقا  اـم ، داـقتعا  دروم  اـی  مولعم  عوضوم  هکنیا  دـننام 

میمـصت يدـج و  يهدارا  کیرحت  رد  هدـیقع  ملع و  ضرف  نیا  رد  هک  تسا  یعطق  تسا ، هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  ام  روبزم  روما  هک  یلاح 
یکی نیا  تفگ : ناوتیم  داقتعا . دروم  عوضوم  مولعم و  عوضوم  ندرکن  یقلت  یتایح  موس - تلع  دوب . دـهاوخن  زاسراک  لمع  يارب  عطاق 

، تلع نیا  یساسا  تیمها  يارب  دریگب . رارق  تقد  دروم  يدج  روط  هب  دیاب  هک  تسا  لمع  ملع و  نیبام  ضقانت  ای  داضت  تلع  نیرتیساسا 
رد تکرح  میمصت و  هدارا و  دوش ، یقلت  رتیتایح  ناسنا  يارب  هک  یعوضوم  ره  دیوگیم : هک  میریگب  رظن  رد  ار  يرورـض  لصا  نیا  دیاب 

عوضوم ك نآ  رگا  یتح  هکلب  دشابن ، داقتعا  دروم  نیقی و  ملع و  دروم  عوضوم  نآ  هچ  رگا  دریگیم ، رارق  نآ  رایتخا 
، دـیورب فلا  هار  زا  رگا  دیـشاب  هتـشاد  نیقی  امـش  رگا  لاـثم - ناونع  هب  دـشاب . لاـمتحا ) دروم   ) لـمتحم طـقف  تسا ، هدـش  یقلت  یتاـیح  ه 

اذل درادن ، یتیمها  امش  يارب  لامتسد  نآ  هک  تسا  نیا  ضرف  نوچ  درک ، دیهاوخ  مگ  ارنآ  ای  دش ، دهاوخ  هتفرگ  امش  زا  زیچان  یلامتـسد 
، دیورب فلا  هار  نامه  زا  رگا  هک  دیهدب  رازه  رد  کی  لامتحا  رگا  هک  یتروص  رد  دـیورب . فلا  هار  نامه  زا  شیوشت  بارطـضا و  نودـب 

زغم ياراد  امش  رگا  تشگ ، دیهاوخ  وربور  یناج  رطخ  اب  الامتحا  دیورب  هار  نآ  زا  رگا  ای  درک ، دنهاوخ  امش  تیـصخش  هب  راوگان  یتناها 
ود زا  کی  چیه  رد  امـش  هکنیا  اب  دینکیم . باختنا  دوخ  يارب  رگید  یهار  دـیوریمن و  فلا  هار  زا  دـیدرت  نودـب  دیـشاب  لدـتعم  ناور  و 

هدمآ دوجو  هب  امش  زغم  رد  یلامتحا  طقف  دیتشادن و  مه  ار  نیقیلاملع )  ) نیقی بتارم  نیرتنییاپ  یتح  یناج ) ای  یتیـصخش   ) رطخ ساسحا 
هب امش  رد  رگید  ار  باختنا  فلا و  هار  زا  بانتجا  يارب  ار  میمصت  يدج و  هدارا  هدومن و  نیقیلاقح  راک  امـش  يارب  لامتحا  نیا  یلو  دوب ،

یتایح تیمها  اب  ار  داقتعا  عوضوم  مولعم و  عوضوم  امـش  هک  تسا  نیا  هب  طوبرم  هدیقع  ملع و  زا  لمع  فلخت  نیاربانب ، دروآیم . دوجو 
همه فیلکت  مالسلامهیلع و  نسلسرم  ءایبنا و  يهمه  یهلا  يهفیظو  هک  تساجنیا  زا  دیاهدومنن . یقلت 

هب دـیاقع  ندوـب  یتاـیح  هک  تسا  هدوـب  نـیا  یناـسنا  یقیقح  لاـمک  دـشر و  دربـشیپ  رد  رگـشالت  نارظن  بحاـص  نیتـسار و  ياـمکح  ي 
نادجو نورد و  زا  ار  نانآ  یعطق  میمصت  يدج  يهدارا  دننک و  تابثا  اعقاو  نانآ  يارب  ار  نایمدآ  فیلاکت  ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و 

تسا و لوقعم  اهنآ ، ياهیگتسیاش  اهیگتسیاب و  جئاتن  هک  یتادقتعم  تامولعم و  رب  لمع  ترورـض  مراهچ  تلع  دننازیگنارب . نانآ  دازآ 
لباق سوسحم و  ضحم  یناگدنز  رد  اهنآ  جئاتن  هک  دـسریمن  یتادـقتعم  تامولعم و  هب  لمع  ترورـض  ساسحا  يهجرد  هب  سمل ، لباق 

يهدـعاق نامه  نیا  دـشاب . دـقن )  ) یلومعم حالطـصا  هب  دـشاب و  لوصو  لباق  رتدوز  سوسحم  جـئاتن  هکیتروص  رد  اصوصخم  تسا  سمل 
هک ینعم  نیاب  دـهدیم . لزنت  نهذ  رد  یلیخت  ياهتروص  سوسحم و  ياـهتب  هب  ادـخ ، تفاـیرد  تخانـش و  زا  ار  اـهناسنا  هک  تسا  ریگارف 
الاو لوقعم و  لیـصا و  قیاقح  رب  ار  دوخ  تایح  هکنانآ  و  دننکیمتکرح ، اهنآ  یگزیگنا  هب  تاسوسحم و  عبات  مدرم  زیگنافسا  تیرثکا 

وا و   ) اهعم اهعلض  نا  ملعی  وه  هک و  دراد  دوجو  هلمج  نیا  ریـسفت ، دروم  تالمج  رخآ  رد  دنـشابیم . زیگنافسا  تیلقا  رد  دننکیم ، قیبطت 
راخ ف یصاصتخا  تفص  ای  تاذ  هک  تسنیا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  هک  دوریم  يوق  لامتحا  تسا ) راخ  اب  راخ  لیم  هک  دنادیم 
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تـسا نتفر  ورف  شیتیـصاخ  هک  راـخ  اذـل  دراد ، دوجو  اـهراخ  يهمه  رد  تیـصوصخ  نیا  و  تسا ، یمدآ  تشوگ  تسوـپ و  رد  نتفر  ور 
، درد نیا  نابیبط  دنوادخ ،  ) یکرلا ناطـشاب  هعزنلا  تلک  و  يودلا ، ءادلا  اذه  ءابطا  تلم  دق  مهلا  دیروایب . نوریب  ار  هتفر  ورف  راخ  دـناوتیمن 

يهمه یهاوخدوخ  لهج و  نارامیب  نیا  ادنوادخ ، دناهتشگ ) هدنامرد  هتسخ و  اههاچ  ياهبانط  اب  بآ  ناگدنـشک  هداتفا و  لالم  هب  تخس 
يافرع ءاـمکح و  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  همئا  نیلـسرم و  ءاـیبنا و   ) یهلا ناـبیبط  هک  اهیتخـس  هچ  يرآ ، دـنتخادنا  تلـالم  هب  ار  اـبطا 

مه ار  اهناسنا  هک  دوبن  نیا  زج  تلاسر  نابحاص  نآ  شالت  شـشوک و  دـناهدش . لمحتم  اهناسنا  یناور  ياهيرامیب  يهجلاعم  رد  نیتسار )
اب ایآ  دنهدب . رارق  لوقعم  تایح  ریـسم  رد  ار  نانآ  سپـس  دنزاسب و  رادروخرب  یناور  تمالـس  تحـص و  زا  مه  ینامـسج و  یتسردـنت  زا 

يهمادا يارب  يرذـع  تقیقح  قح و  هداج  زا  نافرحنم  ناراکهبت و  يارب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـننام  یبیبط  یهلا و  ناـبیبط  نآ  دوجو 
ای دـننادیمن ؟ ار  دوخ  يرامیب  ایآ  دـنیوگیم ؟ هچ  رازآدوخ  نارامیب  نآ  تسا ؟ هدـنام  یقاـب  لـتخم  یگدـنز  تقاـمح و  لـهج و  يراـمیب 

نوگچ مه  دننادیم و  ار  دوخ  يرامیب  مه  نانآ  ایآ  دنسانشیمن ؟ ارنآ  یگنوگچ  یلو  دننادیم ، ار  دوخ  يرامیب 
ادـیپ دوخ  ياهدرد  يارب  یئاـبطا  اـی  یبیبط  یلو  دـننادیم . ار  اـهنیا  يهمه  اـیآ  دـننک ؟ هعجارم  بیبط  هب  دـیاب  هک  دـننادیمن  یلو  ارنآ ، یگ 

تمسق  ) نانآ اریز  دنیوگب ، یفنم  خساپ  ار  قوف  تالاوئس  رصنع  تسـس  تسپ و  مدرم  نآ  يهمه  هک  دسریم  رظنب  دیعب  رایـسب  دناهدرکن ؟
مه ارنآ  یگنوـگچ  دـنرامیب و  هـک  دــننادیم  مـه  زورما  هاـگآ  مدرم  هکناـنچ  دنتــسنادیم ، مدرم ) نآ  تـیارد  لـقع و  ناـبحاص  هاـگآ و 

دنراد سرتسد  رد  یبیبط  هراومه  هک  دننادیم  دراد و  دوجو  یئابطا  هکلب  بیبط  نانآ ، يرامیب  يارب  هک  دننادیم  نانآ  يهمه  دنسانشیم و 
دوخ يرامیب  هب  دناوتیم  تسا ، نادجو  لقع و  لدتعم  دح  هک  ینورد  بیبط  زا  يرادروخرب  اب  یمدآ  ایآ  دنیامن . هعجارم  نآ  هب  دناوتیم  هک 

نآ هجلاـعم  ددـص  رد  دوـخ ، يراـمیب  هب  ملع  اـب  یمدآ  تسا  نکمم  هنوـگچ  هک  دـسرب  رظنب  مهم  لاوئـس  نیا  تسا  نکمم  دـهدب !؟ همادا 
تلاخد رتشیب  نآ  يهمادا  ای  یناور  يرامیب  ندمآ  دوجوب  رد  ناسنا  يهدارا  يدازآ  هزادنا  ره  هک : تسا  نینچ  لاوئـس  نیا  خساپ  دـیاینرب ؟
تلاخد يهمزال  اریز  دنادیمن . بیبط  دنمزاین  ار  دوخ  دشاب ، هتـشاد  يرامیب  ساسحا  مه  رگا  دنکیم و  يرامیب  ساسحا  رتمک  دشاب ، هتـشاد 

عنامالب ای   ) يرامیب نآ  یگتسیاش  قیدصت  نآ ، يهمادا  ای  یناور  يرامیب  کی  شریذپ  رد  ناسنا  دازآ  يهدارا 
تبث زغم  رد  هچنآ  فالخ  ندرک  سکعنم  زا  تسترابع  هک  نآ ، تقیقح  هب  رظن  اب  ییوگغورد  لاـثم : ناونعب  ناور . يارب  تسا  نآ ) ندوب 

رد زغم  هک  دوشیم  تیعقاو  دـض  تکرح  نآ  هب  یئانتعایب  بجوم  نآ ، راجنهان  رثا  ندوب  یفخم  هک  تسا  يرامیب  یعون  اعطق  تسا ، هدـش 
غورد نخـس  هک  تسا  نآ  رگنایامن  یئانتعایب  نیا  دنهدیم ) ماجنا  ارنآ  نم  یهدنامرفب  يزغم  لماوع  ای  ، ) دـهدیم ماجنا  ییوگغورد  لاح 

دوخ هجیتن  رد  يدازآ . يانعم  تسنیا  ددرگیم و  رداص  نخـس  نآ  نتفگن ) نتفگ و   ) یفنم تبثم و  بطق  ود  هب  ناسنا  هطلـس  یهاـگآاب و 
اوورق و  هولبقف ، مالـسلا  یلا  اوعد  نیذـلا  موقلا  نیا  دـیامنیم . هیجوـت  ار  هنوگراـمیب  ياـهراتفر  هتفرگ  رارق  يراـمیب  ریثاـت  تحت  تیـصخش 

، افحز افحز  ضرالا  فارطاب  اوذخا  و  اهدامغا ، فویسلا  اوبلس  و  اهددالوا ، یلا  حاقللا  هل  اوهلوف و  داهجلا  یلا  اوجیه  و  هومکحاف ، نآرقلا 
، دـندش مالـسا  هب  توعد  هک  یموق  نآ  دـنتفر  اجک   ) یتوملا نع  نوزعی  ءایحالاب و ال  نورـشبی  ال  اجن . ضعب  کله و  ضعب  افـص . افـص  و 

نارتش دننامه  دندش ، کیرحت  نانمـشد  اب  داهج  هب  دندرک . لمع  نآ  هب  تماقتـسا  تردق و  لامک  اب  دـندناوخ و  ار  نآرق  دـنتفریذپ . ارنآ 
تسد ار  نیمز  رود  مالسا  يهعاشا  رد  دندیشک و  اهماین  زا  اهریشمش  دندمآرد . ناجیه  هب  ناشنادنزرف  هب  هدریش 

دنباییمرد یتراشب  یناگدنز  زا  هن  نانآ  دندنام . هدنز  رگید  یخرب  دنتفر و  نانآ  زا  یضعب  دندومن . هطاحا  مدرم  رب  فص  فص  هتـسد و  ه 
همه ناراوس  دیـشروخ  هرئاد  نیز   ) دـینز مه  رب  مشچ  ات  اریز  دیرامـش ، تمینغ  ار  ناـمز  دـنوشیم .) هداد  یتیلـست  ناـگدرم  يهراـبرد  هن  و 
رود دوخ  هاگدـید  زا  ار  هتفاـی  دـشر  ياـهناسنا  هک  هنوگناـمه  راـصعا ، نورق  گرزب  سانـشناسنا  نآ  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  دـنتفر )

وگتفگ هب  دنک و  يزاسمد  وا  اب  دنچ  یتاظحل  ات  تشاذگیم  نابایب  هب  ور  و  تفرگیم ، ار  یعخن  دایز  نب  لیمک  تسد  یهاگ  تشادـیمن ،
رتشالا و ثراحلا  نب  کلام  اب  ینامز  دشیم و  دیعبت  هذـبر  هب  هک  یماگنه  رد  اصوصخم  رذوبا  اب  تاقوا  رگید  ناملـس ، اب  یهاگ  دزادرپب ،

هراومه داهنیم  نایم  رد  گرزب  نادرمدار  نآ  اب  ارنانآ  یگتـسیاشان  مدرم و  زا  اههوکـش  تفگیم و  اهنخـس  مهریغ  رکبیبا و  نب  دمحم 
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هک یهار  نآ  رد  یئوگ : دوب ، نارگن  و  دندوب ، وا  يهدش  تیبرت  هک  گرزب  ینادرم  لابندب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  سانـشناسنا  نامـشچ 
. دوب هدرکن  ادج  راوگرزب  نآ  زا  ار  نانآ  مالـسلاهیلع ، یلع  دندوب و  هدش  توکلم  ملاع  راپـسهر  هک  نانآ  نیبام  ینامز  يهلـصاف  دنتفریم و 

يالتعا هار  رد  هک  ار  تیرشب  خیرات  يامظع  نآ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  يهبطخ 182  رد 
ظعاوملا مکل  تثثب  دق  ینا  سانلا ، اهیا  دروآیم : دایب  نینچ  كانزوس  یلد  زا  هدومنن  غیرد  يراکادف  تشذگ و  هنوگچیه  زا  مالسا  هملک 

ملف رجاوزلاب  مکتودح  و  اومیقتـست ، ملف  یطوسب  مکتبدا  و  مهدعب ، نم  یلا  ءایـصوالا  تدا  مکیلا و  تیدا  و  مهمما ، اهب  ءایبنالا  ظعو  یتلا 
ناک ام  اهنم  لبقا  و  البقم ، ناک  ام  ایندلا  نم  ربدا  دق  هنا  الا  لیبسلا ؟ مکدـشری  و  قیرطلا ، مکباطی  يریغ  اماما  نوعقوتتا  متنا ! هللا  اوقـسوتست .

مهءامد و تکفس  نیذلا  انناوخا  رض  ام  ینفی  هرخالا ال  نم  ریثکب  یقبی ، ایندلا ال  نم  الیلق  اوعاب  و  رایخالا ، هللا  دابع  لاحرتلا  عمزا  و  اربدم ،
. مهفوخ دعب  نمالا  راد  مهلحا  و  مهروجا ، مهافوف  هللا  اوقل  هللا  دق و  قنرلا ! نوبرشی  صصغلا و  نوغیسی  ءایحا ؟ مویلا  اونوکی  الا  نیفصب  مه 

مهناوخا نم  مهءارظن  نیا  و  نیتداهـشلاوذ ؟ نیا  و  ناـهیتلانبا ؟ نیا  و  راـمع ؟ نیا  قحلا ؟ یلع  اوضم  و  قیرطلا ، اوبکر  نیذـلا  یناوـخا  نیا 
لاـق مث  ءاـکبلا ، لاـطاف  هـمیرکلا ، هفیرـشلا  هـتیحل  یلع  هدـیب  برـض  مـث  لاـق : هرجفلا ! یلا  مهـسوورب  دربا  و  هـینملا ، یلع  اودـقاعت  نیذـلا 

اوباجاف و داهجلل  اوعد  هعدـبلا  اوتاما  هنـسلا و  اویحا  هوماقاف ، ضرفلا  اوربدـت  هومکحاف و  نآرقلا  اولت  نیذـلا  یناوخا  یلع  هوا  مالـسلاهیلع :
مث ن هوعبتاف  دئاقلاب  اوقثو 

نیـسحلل دقع  و  فون : لاق  جرخیلف ! هللا  یلا  حاورلا  دارا  نمف  اذه ، یموی  یف  رکـسعم  ینا  الا و  هللا ! دابع  داهجلا  داهجلا  هتوص : یلعاب  يدا 
دادعا یلع  مهریغل  و  فالآ ، هرشع  یف  يراصنا  بویا  یبال  فالآ و  هرشع  یف  هللا  همحر  دعس  نب  سیقل  و  فالآ ، هرشع  یف  مالـسلاهیلع -
تدـقف مانغاک  انکف  رکاـسعلا ، تعجارتف  هللا ، هنعل  مجلمنبا  نوعلملا  هبرـض  یتح  هعمجلا  تراد  اـمف  نیفـص ، یلا  هعجرلا  دـیری  وه  و  رخا ،

، دـندرک هظعوم  اهنآ  اب  ار  دوخ  ياهتما  یهلا  ناربمایپ  هک  ار  حـیاصن  نآ  يهمه  نم  مدرم  يا  ! ) ناکم لـک  نم  بائذـلا  اـهفطتخت  اـهیعار ،
ماهنایزات اب  ار  امش  دندومن و  ادا  ناربمایپ  تلحر  زا  دعب  مدرم  هب  ءایبنا  يایصوا  هک  ار  هچنآ  امـش  يارب  مدرک  ادا  مدومن و  غالبا  امـش  يارب 

، دیتفریذپن ار  تیاده  ریـسم  رد  مظن  متخادنا ، هارب  يدنوادخ  تادـیدهت  يهلیـسوب  ار  امـش  دـیدیزرون و  نید  رد  تماقتـسا  مدرک ، بیدات 
!؟ دـیامن تیادـه  هار  هب  ار  امـش  دزاس و  راومه  امـش  رب  ار  قیرط  هک  دیـشکیم  راظتنا  ار  نم  زا  ریغ  ییاوشیپ  ایآ  دـیریگب ، رظن  رد  ار  ادـخ 

حلاـص ناگدـنب  تسا  هدروآ  يور  دوـب ، هدـنادرگ  تشپ  هک  هچنآ  هدـنادرگ و  تـشپ  دوـب ، هدروآ  يور  اـیند  زا  هـک  هـچنآ  دیـشاب  هاـگآ 
نف ترخآ  زا  يرایسب  ربارب  رد  ار  یناف  يایند  زا  یکدنا  دندرک و  چوک  مزع  يدنوادخ 

دـنروخب و اههصغ  ات  دنـشابن  هدـنز  زورما  هک  دـش  هتخیر  نیفـص  رد  ناـشنوخ  هک  اـم  ناردارب  نآ  دـندرک  يررـض  هچ  دـنتخورف  ریذـپانا 
یگدنز زا  سپ  ار  نانآ  دومرف و  ءافیا  ار  ناشیاهـشاداپ  دنوادخ  دندرک و  تاقالم  ار  دنوادخ  اعطق  هک  ادخب ، دنگوس  دـنماشایب  اهترودـک 

تـسا اـجک  دـندرک !؟ تکرح  قح  هب  ور  دـندش و  هار  راوـس  هک  مناردارب  نآ  تساـجک  دوـمرف . دراو  نما  يهناـخ  هب  تشحو  سرت و  رد 
زا نانآ  لاـثما  دـنتفر  اـجک  و  يراـصنالا ) تباـث  نب  همیزخ   ) نیتداهـشلاوذ تساـجک  و  کـلام ) مثیهلاوبا   ) ناـهیتنبا تساـجک  و  راـمع ؟

: دیوگیم یلاکب ) فون   ) دش هداتـسرف  رجاف  ناراکهبت  هب  نانآ  ياهرـس  دـندوب و  هتـسب  ادـخ  ياضر  ریـسم  رد  گرم  دـهعت  هک  ناشناردارب 
توالت ار  نآرق  هک  مراد  مناردارب  نآ  رب  هلان  هآ . دومرف  سپـس  هدومن  ینالوط  هیرگ  هدرب و  دوخ  میرک  فیرـش و  نساحم  هب  تسد  سپس 

ار تعدب  ءایحا و  ار  تنس  دنتشاد  اپرب  ار  اهنآ  دندیشیدنا و  یهلا  تاروتسد  رد  دندرک و  لمع  نآ  هب  تماقتـسا  تردق و  لامک  اب  هدومن ،
نیرتدنلب اب  سپس   ) دندومن يوریپ  يو  زا  دندرک و  ادیپ  نانیمطا  ربهر  هب  دندرک و  تباجا  ار  توعد  دندش ، توعد  داهج  هب  دنتخاس  وحم 

دخ يوسب  تکرح  سک  ره  مزاسیم  هدامآ  ار  هاپس  زورما  نم  دیشاب  هاگآ  ادخ  ناگدنب  دیوش  داهج  يهدامآ  داهج ، يهدامآ  دومرف :) ادص 
رفن رازه  هد  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  یهدنامرف  هب  رفن  رازه  هد  سپـس  دیوگیم : یلاکب ) فون  . ) دوش هدامآ  دیایب و  نوریب  دهاوخیم ، ار  ا 

زا ياهدـع  رگید  ناهدـنامرف  يارب  يراـصنا و  بوـیاوبا  یهدـنامرف  هب  ار  رفن  رازه  هد  هللا و  همحر  هداـبع  دعـس  نب  سیق  یهدـنامرف  هـب  ار 
هجیتن رد  دز ، ار  وا  نوعلم  مجلمنبا  هک  دوب  هتـشذگن  هعمج  تشاد . نیفـص  هب  تعجارم  دـصق  دومرف و  تکرح  هدامآ  میظنت و  ار  نایهاپس 
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هک ینانخـس  رد  دـنیابرب  ار  اهنآ  فرط  ره  زا  اهگرگ  هدرک و  مگ  ار  شناپوچ  هک  میدوب  ینادنفـسوگ  دـننام  ام  دنتـشگرب و  همه  نایهاپس 
و ریـصبلا ، هقیقح  یلع  ملعلا  مهب  مجه  مینیبیم : ار  تالمج  نیا  ناگتفای  لامک  هب  قایتشا  يهرابرد  تسا ، هدومرف  یعخنلا  دایز  نب  لـیمک 

لحملاب هقلعم  اهحاورا  نادباب  ایندلا  اوبحص  و  نولهاجلا ، هنم  شحوتسا  امب  اوسنا  و  نوفرتملا ، هروعتسا  ام  اونالتـسا  و  نیقیلا ، حور  اورـشاب 
تکرح یئانیب  تقیقح  هب  ار  هتفای  دشر  ياهناسنا  نآ  ملع  مهتیور  یلا  اقوش  هآ  هآ  هنید . یلا  هاعدلا  و  هضرا ، یف  هللا  ءافلخ  کئلوا  یلعالا .
نانادان هک  هچنآ  زا  دندومن و  یقلت  مرن  نانآ  دنتفرگ ، تخـس  راکهبت  ناگماکدوخ  هک  ار  هچنآ  دندرک و  ادـیپ  طابترا  نیقی  حور  اب  داد و 

ترا ایند  اب  ییاهندب  اب  نانآ  دنتفرگ . سنا  نآ  اب  دندرک ، تشحو 
توعد شنیمز و  رد  يدـنوادخ  يافلخ  دنتـسه  ناـنآ  تسا . هتـشگ  قلعتم  یتوکلم  يـالعا  ماـقم  هب  اـهنآ  حاورا  هک  دـندومن  رارقرب  طاـب 

عقوم رد  هک  ینانخس  رد  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  ادهشلادیس  ترـضح  مراد .) نانآ  تیور  هب  قایتشا  هآ  هآ  شنید . هب  ناگدننک 
دلو یلع  توملا  طخ  هللااب ، الا  هوق  ـال  هللا  ءاـش  اـم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دراد : دوجو  ریز  تـالمج  دومرف ، قارع  فرطب  هکم  زا  جورخ 

دنوادـخ مانب   …  ) هیقال انا  عرـصم  یل  ریخ  فسوی و  یلا  بوقعی  قاـیتشا  یفالـسا  یلا  ینهلوا  اـم  هاـتفلا و  دـیج  یلع  هدـالقلا  طـخم  مدآ 
رب گرم  يدـنوادخ . تیـشم  اب  رگم  تسین  یتردـق  چـیه  تسویپ و  دـهاوخ  عوقو  هب  نامه  دـهاوخب ، ادـخ  هک  هچنآ  نابرهم ، هدنـشخب و 
هب بوـقعی  قاـیتشا  نوـچمه  مراد  مناگتـشذگ  هب  یناوارف  قاـیتشا  تسا و  هدـیچیپ  ناوـج  نز  ندرگ  هب  دـنبندرگ  دـننامه  مدآ  نادـنزرف 

یناحور يوزرآ  هنوگنیا  درک ). مهاوخ  رادـید  ارنآ  نم  هک  تسا  هدـش  باختنا  یهاگیاج  نم  لتق  يارب  مالـسلاامهیلع . فسوی  شدـنزرف 
مالسلامهیلع نیموصعم  همئا  ءایبنا و  زا  دناهدومن  زاورپ  العا  توکلم  هب  هتسبرب و  ناهج  نیا  زا  تخر  هک  یئاهناسنا  نآ  حاورا  رادید  يارب 

یتوکلم يالاو  يهبذاج  زا  تسترابع  مهم  يانعم  نیا  درادربرد . یمهم  رایسب  ییانعم  تیناسنا  ناوراک  ناگتفای  دشر  رگید  و 
لولعم دراد ، دوجو  حاورا  نآ  نایم  تعیبط  ياروام  تعیبط و  ناـهج  ود  ره  رد  هک  هبذاـج  نیا  دراد . دوجو  هتفاـی  لاـمک  حاورا  ناـیم  هک 

نموملا تسا : هدمآ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  زا  یتیاور  رد  هکنانچ  تسا ، یهلا  یلک  حور  يهبذاج  رد  اهنآ  يهمه  نتفرگ  رارق 
دـشال نموملا  حور  نا  دحاو و  حور  نم  امهحاورا  هدسج و  رئاس  یف  کلذ  ملا  دجو  هنم  ائیـش  یکتـشا  اذا  دحاولا  دـسجلاک  نموملا  اوخا 

نآ درد  دشاب  هتشاد  ياهلان  وضع  کی  زا  رگا  هک  رکیپ  کی  دننام  تسا  نموم  ردارب  نموم  اهب  سمشلا  عاعش  لاصتا  نم  هللا  حورب  الاصتا 
زا تسا  رتلصتم  یهلا  حور  هب  نموم  حور  هک  تسا  یعطق  و  تسا . حور  کـی  زا  ناـنآ  حاورا  دـبای و  یمرد  دـسج  ياـضعا  رگید  رد  ار 

یلع رهـسلا ، نم  ناولالا  رفـص  اعدـلا ، نم  هافـشلا  لبذ  مایـصلا ، نم  نوطبلا  صمخ  ءاـکبلا ، نم  نویعلا  هرم  دیـشروخ ) هب  دیـشروخ  عاـعش 
زا هک  دـندوب  ینامدرم  نانآ   ) مهقارف یلع  يدـیالا  ضعن  و  مهیلا ، امظن  نا  انل  قحف  نوبهاذـلا . یناوخا  کـئلوا  نیعـشاخلا . هربغ  مههوجو 

و کشخ . ینابل  ياراد  اعد  هب  یمئاد  لاغشا  زا  و  ناشاهمکش . رد  يرغال  هزور  يدایز  زا  دوب و  ناشنامـشچ  رد  يرثا  ادخ  فوخ  زا  هیرگ 
رب دندوب  نانآ  ناگدننکعوضخ . رابغ  گرزب  نادرم  نآ  ياهتروص  رب  درز  گنر  اب  یتروص  ینالوط  ياهیرادیب  بش  زا 

اب اهتسد  نانآ  اب  يزاسمد  ترـسح  زا  میـشاب و  نانآ  رادید  يهنـشت  هک  تسا  قح  ام  يارب  سپ  دنتـسبرب . ناهج  نیا  زا  هدید  هک  نم  ناردا 
هب يرتشیب  تقد  اب  دـیاب  ساسح  رایـسب  هلئـسم  نیا  رد  يداـم  دـبلاک  تمدـخ  رد  حور  هن  حور  تمدـخ  رد  يداـم  دـبلاک  میزگب .) نادـند 

هاگدـید زا  اـصوصخم  ریگمـشچ  ضارتـعا  نیا  تـسا  نـکمم  دوـشن . مهاـفتءوس  يزومآدـب و  بجوـم  هـک  تـخادرپ  قـیقحت  یـسررب و 
ملاس ندب  رد  ملاس  لقع   ) ملاسلا ندبلا  یف  ملاسلا  لقعلا  هک  تسین  نینچ  مالسا  نید  رد  لصا  رگم  هک  دوش  حرطم  وج  تذل  ناتسرپمکش 

همدـص دـتفیب و  تمحز  هب  ندـب  هک  دـشاب  يروطب  تسا ، یحور  لماکت  هب  نتخادرپ  هک  تاداـبع  تیفیک  تیمک و  دـیابن  نیارباـنب  تسا )
طوبرم تایاور  رد  تسا . ناوارف  دیامنیم ، تشادهب  یتسردنت و  لیصحت  يارب  ششوک  هب  فلتخم  لاکشا  اب  ار  نیملـسم  هک  یعبانم  دنیبب .
مالـسلا یلع  نینموملاریما  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  میدرک ، لقن  هکناـنچ  تداـبع  رد  داـصتقا  هب 

ارهظ عطق و ال  ارفـس  تبنملا ال  بکارلاک  اونوکتف  هللا  دابع  یلا  هللا  هدابع  اوهرکتال  قفرب و  هیف  اولغواف  نیتم  نیدلا  اذـه  نا  یلع ، ای  دومرف :
روم ادخ  ناگدنب  رب  ار  يدنوادخ  تدابع  دیوش و  دراو  نآ  رد  ارادم  اب  سپ  نیتم ، تسا  ینید  ام  نید  نیا  یلع ، ای   ) یقبا
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يالقت شالت و  هب  بکرم  نتـشادو  ناوارف و  ياهندز  زمیهم  اب  هک  ریگ  تخـس  هدزباتـش و  راوس  نآ  دننام  دیـشابن  دیهدن و  رارق  تهارک  د 
يالعا فده  هب  طوبرم  لوصا  لئاسم و  عومجم  هب  هجوت  اب  دراذگیم ) یقاب  بکرم  يارب  یملاس  تشپ  هن  دیامیپیم و  يرفـس  هن  یطارفا 

یلاع تاجرد  هب  نیئاپ  زا  وا  یلوا  يرطف  سفن  لوحت  تکرح و  يهلیـسو  ناسنا  يدام  ندب  هک  تسا  یعطق  نآ  هب  لوصو  قرط  یگدنز و 
، دریگیم رارق  لاـمک  ریـسم  رد  هک  یناـسنا  سفن  ندـب و  رثاـت  ریثاـت و  هک  تهجنادـب  و  دـشابیم . یگدـنز  يـالعا  فدـه  ریـسم  رد  لاـمک 

يرورـض مزال و  بکرم  ناونعب  ندـب  یتسردـنت  تشادـهب و  نیناوق  هب  نتخادرپ  تسا ، دـیدش  یلماکت  تکرح  نایدـتبم  يارب  اـصوصخم 
رسع و ای  ررـض  بجوم  هک  یماکحا  هب  طوبرم  یهقف  یلئاسم  هب  هجوت  نیرتمک  لصا  نیا  تابثا  يارب  تسین . دیدرت  ياج  لصا  نیا  تسا .
، دـسرب نیقی  يهلحرم  هب  دـشاب  مزال  هکنیا  نودـب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ررـض  يارب  یئالقع  لامتحا  رگا  یتح  تسا . یفاک  ددرگیم  جرح 
ماکحا و رگید  و  وضو ، يارب  ممیت  جـح و  هب  نتفرن  هزور و  نتفرگن  يارب  ررـض  یئـالقع  لاـمتحا  تسا . یفاـک  فیلکت  هجوت  مدـع  يارب 

شزاس هار  نایب  يارب  دزروب . تفلاـخم  لـصا  نیا  اـب  هک  دـشاب  هتـشادن  دوجو  یهیقف  چـیه  دـیاش  تسا و  یفاـک  اـعطق  یمالـسا  فیلاـکت 
ملاریما ریسفت  دروم  تالمج 

ار يراثآ  - 1 میریگب : رظن  رد  ار  ریز  بلاطم  میناوتیم  میداد  حیضوت  رصتخم  روطب  هک  ررض  مدع  لصا  قوف و  تیاور  اب  مالسلاهیلع  نینمو 
ررض زا  یـشان  دندومرف ، فیـصوت  گرزب  نادرم  نآ  ياهتروص  اهمکـش و  نامـشچ و  رد  تدابع  تدش  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک 

نآ يدنمورین  يروشحلـس و  تعاجـش و  ینعم  نیا  لیلد  نیرتهب  دشابیمن . دزاسیم  لتخم  ار  ندب  یـسردنت  تحـص و  هک  ینامـسج  قیمع 
داسآ لبللاب و  داهز  دناهدش ، فیـصوت  هک  هنوگنامه  نانآ  تسا . هدرکیم  زورب  نانآ  زا  داهج  ياهنادیم  رد  هک  تسا  هدوب  قح  هار  نادرم 

تعاجش نآ  یتسردنتان ، يرامیب و  تهجب  ندب  لالتخا  تروص  رد  هک  تسا  یهیدب  دناهدوب و  زور ) ناریش  یهاگنابش و  نادهاز   ) راهنلاب
رگا یهاـقف  رظن  زا  - 2 تشگیمن . ریذـپناکما  تسا  هدرک  تبث  نادرم  نآ  زا  یمالـسا  ياهداهج  خـیرات  هک  اهیروشحلـس  اـهیروالد و  و 
دوخ هک  درادن  دوجو  نانآ  يارب  یمازلا  هنوگچیه  دنوشب ، اهشالت  اهتضایر و  نآ  لمحتم  دنناوتن  ینامـسج  ياهیناوتان  تهجب  یـصاخشا 

لیمکت يارب  هک  دراد  دوجو  رگید  هلئسم  کی  - 3 دنزادنیب . تقشم  هب  دندرگیم ، لماکت  ریـسم  رد  گرزب  نادرم  هک  ییاهتیمورحم  اب  ار 
مسج ياهشیاسآ  ذئاذل و  زا  تسد  دیدش  یناحور  تاشیارگ  تهجب  ییاهناسنا  رگا  هک  تسنیا  هلئسم  دوش . حرطم  دیاب  ثحبم  نیا 

دننک تعانق  تایدام  هدام و  زا  يرادقم  هب  یناگدنز  نیارد  دننکن و  یگدیـسر  يدام  ندب  هب  مه  لدتعم  رادقمب  یتح  دنرادرب و  دوخ  ینا 
یضارتعا لاکشا و  دننامن ) زاب  دوخ  یعامتجا  يدرف و  فیلاکت  زا  هکنآ  طرشب  ، ) دزادرپب ایند  نیا  رد  دوخ  یناحور  راک  هب  سفن  طقف  هک 

زا تسترابع  نآ  دشاب و  هتشاد  یئاشگهار  ام  ثحب  دروم  هلئـسم  رد  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  يرگید  عوضوم  - 4 درادن . دوجو  نانآ  يارب 
نیا وا  زا  ام  یندش  تسه  ام  زا  بلاق  وا  زا  ام  ین  دش  تسم  ام  زا  هداب  دـشخبب . ریثات  يدام  دـبلاک  دوخ  رد  دـناوتیم  هک  یحور  تردـق  نآ 
ندب تمواقم  رد  میاهدومن ، هدهاشم  ارنآ  نوگانوگ  لاکـشا  رد  دوخ  ام  يهمه  و  تسا ، هدـش  دـییات  گرزب  نارظن  بحاص  زا  هک  تردـق 
ریاظن هک  دروآیم  يرصتخم  لاثم  کی  طقف  حیـضوت  ناونعب  دراد . يزیگناتفگـش  شقن  دوشیم ، دراو  نآ  هب  هک  فعـض  لماوع  ربارب  رد 

هک درک  لقن  بناجنیا  هب  دوب  هتـشگرب  هدومن و  یحارج  لمع  ناملآ  ياهناتـسرامیب  زا  یکی  رد  هک  یـصخش  تسا : ناوارف  هداـعلاقوف  نآ 
نکمم دودـح  رد  ار  مزامن  تسد  رـس و  نداد  تکرح  اب  مناوتیم  هک  مدرک  ساـسحا  تشذـگ  نم  یحارج  لـمع  زا  زور  ود  هکنآ  زا  سپ 

نشآ یناملآ  نابز  اب  درکیم و  یگدنز  ناملآ  رد  هک  نم  دنزرف  زا  دش و  دراو  نم  جلاعم  کشزپ  هک  مدوب  زامن  لاح  رد  مروایب .
تفگن يزیچ  دروآیم . ياجب  ار  دوخ  بجاو  تدابع  تفگ : مدنزرف  دنکیم ؟ راک  هچ  تاکرح  نیا  اب  امش  ردپ  دیـسرپ  تشاد  لماک  ییا 

لمع یبهذـم  فیلاکت  هب  مدوخ  نم  تفگ : مدـنزرف  هب  درک  ور  مدـش . غراف  زامن  زا  نم  ات  تسـشن  دوب  قاتا  رد  هک  یلدنـص  کی  يور  و 
رد رایـس  ياهناتـسرامیب  رد  مود  یناهج  گنج  رد  نم  اریز  تسا ، سیدـقت  مارتحا و  دروم  الماک  ام  يارب  تادابع  هنوگنیا  یلو  منکیمن ،
اب مخز  ود  ای  کی  تباصا  اب  ناـنآ  زا  یتمـسق  دـندشیم : میـسقت  تمـسق  ود  رب  یلک  روطب  یگنج  نیحورجم  مدوب . تباـبط  لوغـشم  ههبج 
هب هن  هتبلا   ) يراک مخز  نانآ  ربارب  دنچ  هک  دندوب  یناسک  رگید  یتمسق  دندرمیم . دنتخابیم ، ار  دوخ  دوبن  نانآ  ساسح  عضاوم  رد  هکنیا 
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دورـس نانآ  هک  مدیدیم  ناوارف  دندوب و  تکرح  رد  یباداش  لامک  اب  لاحنیا  اب  دندوب ، هتـشادرب  بلق ) زغم و  دـننام  ساسح  یلیخ  عضاوم 
قیقحت هب  هک  یعقوم  ممهفب ، ارنآ  تلع  هک  مدش  نآ  رب  دوب  ناوارف  یلیخ  دوبن و  یئانثتـسا  يدنبمیـسقت  نیا  هک  تهجنادب  دـنناوخیم . مه 

زا تمـسق  نآ  دـندوب  هدرم  هتخاب و  ار  دوخ  کچوک  ياهتحارج  اب  هک  یناسک  مدـید  یتفگـش  لامک  اـب  متخادرپ ، ناـنآ  يهراـبرد  یناور 
ناهتسنوتن هدوب و  فیعض  تعیبط  ءاروام  هب  یئانتعایب  يونعم و  نامرآ  نتشادن  تهجب  نانآ  حور  هک  دندوب  نارسفا  ای  نازابرس 

اتبـسن ياهندب  اب  یتح   ) يراک ددعتم و  ياهمخز  تباصا  اب  هک  نارـسفا  نازابرـس و  زا  هدع  نآ  و  دنـشخبب . ندـب  تمواقم  يارب  یتردـق  د 
ایآ دـندرکیم . مه  کمک  ام  هب  یتح  نارگید  دوخ و  ياهمخز  يهجلاعم  رد  دـندرکیم و  تکرح  یباداش  لامک  اب  دنتـشاد ) هک  يرغـال 

ار هدـیدپ  نیا  اـهراب  دوخ  رمع  لوط  رد  اـم  زا  کـی  ره  اـیآ  درک ؟ دـیدرت  ناوتیم  اـهیراتفرگ  رگید  اـهیرامیب و  رد  اـهاعد  یعطق  ریثاـت  رد 
هنوگنیا ناکما  يارب  ملع  نارادمچرپ  زا  هک  دنراد  لیم  یلیخ  دـناهدرکن و  هدـهاشم  اههدـیدپ  نیا  زا  هک  یناسک  يارب  میاهدرکن . هدـهاشم 

يریبد زورپ  ياقآ  همجرت  لراک  سیسکلا  فیلات  هتخانشان ) دوجوم  ناسنا   ) باتک هب  دننک  عوجر  دنیبب ، يدییات  يدام و  قوف  ياهیئاناوت 
: دیوگیم وا  تسین . هدیافیب  اجنیا  رد  نآ  حرط  هک  دراد  یبلطم  ام  ثحبم  نیا  يارب  يولوم  دمحم  نیدلالالج  نآ . ریثات  شیاین و  ثحبم 
رگ لامج  نآ  دـنیبن  ای  دـنیب  مشچ  لاح  تسین  نوریب  ود  زا  دـهاز  تفگ  للخ  دـیان  ار  مشچ  ات  يرگ  مک  لمع  رد  يرای  تفگ  ار  يدـهاز 
وـش روک  وگ  یقـش  مشچ  نینچ  نیا  ورب  وگ  ار  قح  دید  دهاوخن  رو  تسمک  هچ  هدید  ود  قح  لاصو  رد  تسمغ  هچ  دوخ  قح  رون  دـنیبب 

تسا رضاح  وت  اب  وت  حور  یسیع  تسار  مشچ  ود  تدشخب  ات  ورم  پچ  تسا  رت  یسیع  ناگدید  زا  روخم  مغ 
مکل ینسی  ناطیشلا  نا  دشاب . ریـسفت  لباق  2 و 3 )  ) هلئسم ود  یکی  اب  تسا  نکمم  تایبا  نیا  تسا  رـصان  شوخ  واک  هاوخ  يو  زا  ترـصن 

هحیـصنلا اولبقا - و  هتاثفن ، هتاغزن و  نع  اوفدصاف  هنتفلا ، هقرفلاب  و  هقرفلا ، هعامجلاب  مکیطعی  و  هدقع ، هدـقع  مکنید  لحی  نا  دـیری  هقرط و 
دئاـقع دـهاوخیم  ودزاـسیم  راوـمه  امـش  يارب  ار  دوـخ  ياـههار  ناطیـش  هک  تسا  یعطق   ) مکـسفنا یلع  اـهولقعا  مکیلا و  اهادـها  نـمم 
بوشآ امش  یگدنکارپ  زا  دزاسب و  تفلا  تیعمج و  نیشناج  امش  يارب  ار  یگدنکارپ  و  دنک ، زاب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  امـش  يهتفریذپ 

تحیصن هک  یناسک  زا  ار  تحیـصن  دیریذپب  دیوش و  نادرگیور  ناطیـش  ياهیراکهبت  اههسوسو و  زا  مدرم ، يا  سپ  درادب . لصاح  هنتف  و 
زا مدآ  نادنزرف  امش  ياوغا  يارب  هک  دنادیم  یبوخب  ناطیـش  دیبایرد ) هشیدنا  لقعت و  اب  دوخ  يارب  ار  دنپ  نآ  دننکیم و  ءادها  امـش  هب  ار 
زا دیابن  تفرگ و  مک  تسد  دیابن  ار  دنمورین  رایـسب  نمـشد  نیا  دیادزب  امـش  نورد  زا  ار  امـش  ینید  دیاقع  هنوگچ  دوش و  دراو  یهار  هچ 

هنوگچ دنارتسگب و  یماد  هچ  مالـسلاهیلع  مدآ  نادنزرف  ياوغا  يارب  هک  دنادیم  هک  تسا  راکبان  رادغ  نمـشد  نامه  نیا  درک . تلفغ  يو 
دروم تالمج  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دهدب . ماجنا  هنارهام  یناسنا  دیاقع  رب  ار  دوخ  تالمح 

هک دمهفیم  دنادیم و  ار  مدرم  نتفیرف  فلتخم  قرط  ناطیش  هکنیا - یکی  تسا : هدش  رکذتم  ناطیش  ياوغا  يهرابرد  ار  هلئسم  ود  ریـسفت 
یناـهگان راکـشآ و  يهلمح  هب  تسد  مدآ  دـالوا  دـیاقع  بلـس  يارب  ناطیـش  هکنیا  مود  دوـش . دراو  ناـسنا  ندرک  هارمگ  هب  یهار  هـچ  زا 

مدآ نادـنزرف  يهرابرد  دوخ  يزوتهنیک  لاـمعا  زا  دوشیم و  راـک  هب  تسد  یجیردـت  یناـهنپ و  رایـسب  ياـهگنرین  اـب  هکلب  دربیمن ، راـبکیب 
يرجم مدآ  نبا  نم  يرجی  ناطیـشلا  نا  هک : تسا  هدـش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  تیاور  نیا  ددرگیم . لاحـشوخ 

دح رد  ناطیش  يریگاوغا  تردق  هک  تهجنادب  تسا ) نایرج  رد  شیاهگر  رد  نوخ  دننام  مالسلاهیلع  مدآ  دالوا  دوجو  رد  ناطیـش   ) مدلا
هلمح کی  اب  اتعفد و  ثیبخ  دوجوم  نیا  اذل  دـیامن ، رود  دوخ  زا  ار  ناطیـش  دوخ ، تیـصخش  تردـق  اب  دـناوتیم  ناسنا  تسین و  همات  تلع 

هب ار  دوخ  يهلمح  دوشیم  راک  هب  تسد  ءاوغا  تیفیک  رد  تراهم  اب  هک  ناـنچمه  هکلب  ددرگیمن ، ناـسنا  دـیاقع  اـب  راـکیپ  يهصرع  دراو 
ياهرواب دئاقع و  کیاکی  نتخاس  هابت  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  هنوگنامه  دنکیم و  عورـش  یمدآ  فعـض  طاقن  زا  جیردت 

مدآ ب نورد  یجیردت  نتخاس  کیرات  اب  دهدیم و  هولج  کبس  ناسنا  رظن  رد  ار  یصاعم  تسخن  ناطیش  دزادرپیم . یمدآ 
نووزهتسی اهب  اوناک  هللا و  تایاب  اوبذک  نا  ياوسلا  اواسا  نیذلا  هبقاع  ناک  مث  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  دزادرپیم . وا  دئاقع  هب  دربتـسد  ه 
( دنداد رارق  ءازهتسا  دروم  ار  تایآ  نآ  دندومن و  بیذکت  ار  يدنوادخ  تایآ  دندش  اهیدب  بکترم  هک  یناسک  رما  تبقاع  سپ  )
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جراوخ هب  باطخ  هبطخ 121-

هحفص 5] ]
نیا نتم  مشش  رطس  ات  … ؟ دیدوب )  ام  اب  نیفص  رد  امش  همه  ایآ   …  ) نیفص انعم  دهـش  مکلکا  مود  تسیب و  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسقت 

انناوخا هعیدخ :، اررکم و  هلیغ و  هلیح و  فحاصملا  مهعفر  دنع  اولوقت  ملا  يدعب . تالمج  هب  میزادرپیم  اذل  درادن  ریسفت  هب  يزاین  هبطخ 
يور زا  ار  اهنآرق  هیواعم  نایهاپس  هک  یتقو  ایآ  ( ؟ مهنع سیفنتلا  مهنم و  لوبقلا  يارلاف  هللا ، باتک  یلا  اوحارتسا  اولاقتسا و  انتوعد ، لها  و 
بیرف صاعورمع و  هیواـعم و   ) ناـنآ دـیتفگ : هک  دـیدوبن  امـش  دـندرک ، دـنلب  يزاـب  گـنرین  يرگهلیح و  ندرک و  ریگلفاـغ  يزاـبرکم و 

هب نانآ  دنهاوخیم و  ار  هتـشذگ  زا  دـندرک  رظن  عطق  ام  زا  نانآ  دـناهتفریذپ  مالـسا  هب  ار  ام  توعد  دنتـسه و  ام  ناردارب  نانآ ) ناگدروخ 
(. میهدـب ناشتاجن  دـناهتفرگ  رارق  نآ  رد  هک  یئانگنت  زا  میریذـپب و  نانآزا  هک  تسا  نیا  حیحـص  يار  سپ  دـناهدرب  هانپ  دـنوادخ  باـتک 

ینعی نآرق  تسیچ  نآرق  دیامنیم ! ار  هدافتسا  نیرتدیلپ  تقیقح  نیرتسدقم  نیرت و  تمظع  زا  هک  ار  تعیبط  زا  يدعب  دیـسانشب  تسرد 
ناسنا يارب  باتک  ینعی  نآرق  دوخ . ناگدنب  هب  تانئاک  دنوادخ  هدـنزاس  همان  تمحر و  تیادـه و  ءافـش و  رون و  ینعی  نآرق  ادـخ . مالک 

هزین رس  رب  نآرق  ندرک  دنلب  يدنوادخ . هاگراب  هب  دوعص  یقرت و  يارب  ندش و 
نیااب نانآ  تسا  نشور  الماک  لاوس  نیا  خـساپ  تسا ؟ هدوب  هچ  راک  نیازا  دـصقم  و  دـهدیم ؟ ینعم  هچ  صاعورمع  ياوغا  هیواعم و  اـه 

تموکح زا  راوگرزب  نآ  طاقسا  مینادیم  همه  طقاس و  تموکح  زا  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  دنتـساوخیم  يراکبان 
رقف و لهج و  ياهتملظ  رد  نانآ  نتخاس  روهطوغ  هعماج و  مدرم  لوقع  اهلد و  زا  یهلا  تمحر  تیاده و  افـش و  رون و  نتخاس  وحم  ینعی 
تجح و ناوـنعب  نآرق  ندرک  دـنلب  زور  نآ  نیارباـنب ، دیـسر . تیلعف  هب  اـهنآ  همه  اهدـعب  هـک  ییاـهتبکن  تلالـض و  یحور و  ياـهیرامیب 

هتشادن نآ ) زا  يرشب  عماوج  ندرک  مورحم  يانعم  هب   ) نآرق نآ  دوخ  نتخاسوحم  نتخادنا و  ریز  زج  ییانعم  چیه  نیملسم  يارب  هاگهیکت 
نیا ایآ  دروآیم  رد  شیامن  هب  نآ  ضیقن  باکترا  يارب  ار  یتقیقح  هک  دراد  تعیبط  زا  يدـعب  کـی  رـشب  هک  دوشیم  نینچ  هجیتن  تسا .

تسا دیلپ  راتفر  نیا  تسرد  رارق  نآ  نتخاس  دوبان  زیواتسد  ار  تقیقح  نیرتسدقم  هک  دیریگب  غارس  دیناوتیم  یناویح  چیه  رد  ار  يدیلپ 
زا رتحیقو  يراک  اب  هتخاس و  طلـسم  حول  هداس  مدرم  رب  تاسدقم  عفادم  هفایق  اب  ار  اهناسنا  نیرتحـیقو  خـیرات ، زا  ناوارف  ییاهههرب  رد  هک 

اذه ا مکل  تلقف  تسا ! هتشاذگ  نا  يور  یششوپ  تسایس  هدنزاس  هملک  زا  يرادربهرتهب  زا  تسا  ترابع  هک  نآ 
و مکذجاونب ، داهجلا  یلعا  وضع  و  مکتکقیرط ، اومزلا  مکناش  یلعا  ومیقاف  همادـن . هرخا  و  همحر ، هلوا  و  ناودـع ، هنطاب  نامیا و  هرهاظ  رم 

امـش خساپ  رد  عقوم  نآ  رد  نم  اهومتیطعا  مکتیا  ردق  هلعفلا و  هذه  تناک  دـق  و  لذ . كرت  نا  و  لضا ، بیجا  نا  قعن ، قعان  یلا  اوتقتلت  ال 
تیعقوم و رب  تمادن . شرخآ  تسا و  تمحر  شلوا  توادع . شنطاب  تسا و  نامیا  شرهاظ  دناهتخادنا  هارب  هک  يزاب  گنرین  نیا  متفگ :
دیراشفب و نادند  يور  نادند  ناراکبان ، نآ  اب  داهج  يارب  دـیهدب و  همادا  دـیاهتفرگ  شیپ  هک  ار  یهار  و  دیـشاب ، ياجرباپ  ناتدوخ  عضو 

دهاوخ تسپ  لـیلذ و  دوش  اـهر  دوـخ  لاـحب  رگا  درک و  دـهاوخ  هارمگ  دوـش  تباـجا  رگا  هک  دـییامنن  ینز  هرعن  يهرعن  هب  یتاـفتلا  چـیه 
مدید نم  دش و  ماجنا  دنتساوخیم  تسرپيوه  ناراکبان  نآ  هک  يراک  متشاد ) تیمکح  هلئـسم  در  رب  نم  هک  رارـصا  نیا  همه  اب  . ) تشگ

نم دیداد  زورب  دوخ  زا  امـش  زورنآ  هک  ار  یتقامح  رفیک  ایآ  دیتشاذگ . نانآ  رایتخا  رد  ار  زیگناداسف  هنارگهلیح و  راک  نیا  هک  دیدوب  امش 
: متفگ امـش  هب  زور  نآ  نم  دـیدیمهفن ؟ ارم  نخـس  يانعم  دیدینـش و  ای  دیدینـشن  ارم  داـیرف  داد و  زور  نآ  امـش  رگم  مشچب !؟ دـیاب  زورما 

هب هن  دیسانشیم و  ار  نآرق  هن  دناهدرک ، دنلب  اههزین  رس  رب  ار  نآرق  هک  نانآ  نارادمدرس 
ار توبن  ماقم  هن  نانآ  دننکیم . عافد  دوخ  هزور  دنچ  ماقم  هاج و  زا  نانآ  دنرادن  ییانشآ  سنا و  مالـسا  اب  نانآ  دنراد . نامیا  نآ  ياوتحم 

نیا ار . ناشدوخ  یناویح  یعیبط  دوخ  مه  نآ  دنسانشیم  ار  دوخ  طقف  نانآ  دنراد . هتشذگ  نارادمامز  هب  يداقتعا  هن  دنروآیم و  ياج  هب 
ات دـندنامیمن  خـیرات  هنحـصرد  صاـعورمع  هیواـعم و  تفرگیم ، رارق  لـمع  كرد و  مهف و  دروم  زورنآ  رگا  ع )  ) نینموملاریما ناـنخس 
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هیلع و هللا  یلص  یفطصم  دمحم  نینزان  دنزرف  نیـسح  ماما  بیرخت و  ار  هکم  دنک و  ماع  لتق  ار  هنیدم  دسرب . نیملـسم  يرادمامز  هب  دیزی 
يزادرپرکم اب  نایفـسیبا ) نب  هیواعم   ) نیطـساق هتـسدرس  هک  دشابن  اهیگداس  نیا  هب  دسریم  رظنب  دناسرب . لتق  هب  عیجف  عضو  نآ  اب  ار  هلا 

نآ نتفگ  مالـسااو ، انآرقاو ، مه  حول  هداس  مدرم  هدع  کی  دننک و  دـنلب  اههزین  رـس  رب  ار  اهنآرق  ماش  نایهاپـس  دـهدب  روتـسد  صاعورمع 
نیفرط زا  کی  ره  زا  تموصخ  عفر  نیا  رب  مینک و  لمع  نآرق  قبط  رب  دـیاب  میرادـن . گنج  نآرق  اب  ام  دـنیوگب : دـننک و  رواب  ار  نیطـساق 

اـهیرگهلیح و يور  زا  هدرپ  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هاـگنآ  دـنریذپب ، ارنآ  نیفرط  دـندرک ، مکح  هـچ  ره  ود  نآ  دوـش و  نـییعت  یمکح 
هنازادرپرکم يراکبان  نیا  نم ، نایهاپس  يا  هک  دنک  رارصا  درادرب و  نانآ  يزاب  یلوایکام 

دنریذپب و ار  تیمکح  دننک و  یگداتسیا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نایهاپـس  ناحول  هداس  لاح  نیا  رد  دنیوگیم و  غورد  نانآ  دیریذپن  ار 
ار تیمکح  ارچ  هک  دنتـسیاب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  يوراـیور  رگید  راـب  ناـحولهداس  نآ  دـش  نـشور  تـیمکح  داـسف  هـکنآ  زا  سپ 

تاـبثا يارب  لالدتـسا  يارب  هن  تسا  هتـسیاش  ناـکدوک  ندرب  باوخب  يارب  زاـس  تشونرـس  هلئـسم  نینچ  رد  تاروصت  هنوگنیا  یتفریذـپ ؟
دنک و ذوفن  نینموملاریما  نایهاپس  رد  هک  دوب  هتسناوت  يزاب  سوساج  يزورما  شور  اب  زورنآ  رد  هتسدرس  تفگ : ناوتیم  هکلب  اهتیعقاو و 
زا یکی  دنهدبرارق . مالـسلاهیلع  نیموملاریما  لباقم  رد  ارنانآ  دنیامن و  کیرحت  تیمکح  شریذـپ  يارب  ار  حول  هداس  مدرم  ناسوساج  نآ 

نآزا يو  فارحنا  يرکف و  جـک  هک  تسا  ترـضح  نآ  فرط  زا  يرعـشایسوموبا  تیمکح  هب  مدرم  نامه  رارـصا  هیرظن  نیا  مهم  لئالد 
اریز دومرفیم ، سابع  نبا  هللادبع  تیمکح  هب  رارصا  ترضح  نآ  هکنیا  اب  دشاب  هتـشاد  تابثا  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  ترـضح 

كاپ و نارای  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  تخانـش  نینچمه  و   ) مالـسا رد  قباوس  هبنج  زا  مه  یملع و  رظن  زا  مه  سابعنبا  هک  دوب  یهیدب 
لباق هجو  چیه  هب  یسوموبا  اب  ار ) نانآ  تسرپایند  هتخاب و  دوخ  ناوریپ  صاعورمع و  هیواعم و  و  ار ، وا  هتفای  دشر 

مکح هرابرد  هیواعمراکبان  ناسوساج  هلیسوب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نایهاپـس  ناگتخابدوخ  ناحولهداس و  رارـصا  نیاربانب  دوبن . هسیاقم 
زا رادمامز  باختنا  رد  فوع  نب  نامحرلادبع  تیمکح  هب  مالساردص  ياهتیصخش  زا  یضعب  رارـصا  هب  دوبن  تهابـشیب  یـسوموبا ، ندوب 

ینا اهتئج  نا  هللا  و و  اهبنذ . هللا  ینلمح  اهتـضیرف و ال  یلع  تیجو  ام  اهیبا  نئل  هللا  و  دـندوب . هدـش  نییعت  هک  هک  هناگـشش  ياروش  ياـضعا 
يراددوخ نآ  زا  نم  رگا  هک  یلاح  رد  تیمکح  شریذپ  ادـخب ، دـنگوس  و   ) هتبحـصذم هتقراف  ام  یعمل . باتکلا  نا  و  عبتی ، يذـلا  قحملل 

نم هدـهع  رب  ار  بجاو  كرت  هانگ  دـنوادخ  تفلاخم  تروص  رد  و  دـیامن ، مزلم  ارم  نآ  یمازلا  ماکحا  اـت  دوبن  بجاو  نم  يارب  مدرکیم 
نم اب  يدـنوادخ  باتک  اعطق  دوش و  يوریپ  نم  زا  هک  دوب  مزال  مدوب و  قح  رب  زاـب  متفریذـپیمار ، تیمکح  رگا  ادـخب ، دـنگوس  راذـگب .

تشاد و تایعقاو  هب  هک  ییالاو  تفرعم  تهج  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ماهتشگن .) ادج  نآ  زا  ماهدش  زاسمد  نآ  اب  هک  یعقوم  زا  تسا ،
باـختنا تسناوتیم  ار  تیمکح ) شریذـپ  مدـع  شریذـپ و   ) فرط ود  زا  کـی  ره  اـهیهاوخدوخ  سوهو و  يوـهزا  یگتـسراو  تهج  هب 

قحم هلمج  نآ  زا  دناهدش . هجوتم  نآ  هب  هغالبلاجهن  ناحراش  زا  ياهدع  هک  تسا  حرطم  یلاوئس  دروم  نیارد  دیامرف .
زا رارـصا  دـیکات و  لاـمک  اـب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تیمکح  ياـغوغ  زورب  رد  هک  تسا  نیا  لاوئـس  تسا . ییوخ  یمـشاه  موحرم  ق 

تیمکح هیواعم  هرفـسرس  ياهدرپ  تشپ  تاکیرحت  اـب  حول و  هداـس  هناـهاگاان  رارـصا  اـب  سپـس  دـندومرفیم و  عاـنتما  تیمکح  شریذـپ 
تالمج رد  هک  تسیچ  ببس  نیاربانب  تسا . هدومرف  مادقا  دمع  یهاگآ و  ملع و  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  لاح  ود  ره  رد  دنتفریذپار و 

دیآیمرب تالمج  زا  هک  هنوگنامه  لاوس  نیا  خـساپ  دـشابیم ؟ تیعقاو  هب  ملع  مدـع  لیلد  هک  دـناهدرب  راـکب  هیطرـش  هلمج  ریـسفت  دروم 
تاروتـسد هک  نآرق  تاروتـسد  هب  نم  ینعی  تسا . نم  اب  ادخ  باتک  دیامرفیم : ع )  ) نینموملاریما هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  نشور  رایـسب 

نب یلع  ناـمه  نم  متـسه و  هعاـطالا  بجاو  ماـما  نم  تـسا و  نـم  نورد  رد  نآرق  تاـیوتحم  هـمه  مرتانـشآ و  امـش  هـمه  زا  تـسا  یهلا 
راتفگ و چـیه  هک  مصخـش  نامه  نم  و  تسا ) قح  اب  یلع  تسا و  یلع  اب  قح   ) قحلا عم  یلع  یلع و  عم  قحلا  دومرف : ربمایپ  هک  مبلاطیبا 

مریذـپن ار  تیمکح  نم  هک  درکیم  ءاـضتقا  یعقاو  حـلاصم  رگا  نیارباـنب  دوشیمن . رداـص  نم  زا  يدـنوادخ  روتـسد  فـالخ  رب  يرادرک 
رب مدومن ) تیمکح  شریذپ  مدع  هب  دـیکات  رارـصا و  ینعی  مداد . ماجنا  اههزین  رـس  رب  اهنآرق  ندرک  دـنلب  ياغوغ  روهظ  زاغآ  رد  هکنانچ  )
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قح ب
مریذپب ار  تیمکح  نم  هک  درکیم  اضتقا  یعقاو  حلاصم  رگا  و  دیریذپن . ار  تیمکح  دـینک و  تیعبت  نم  زا  هک  دوب  مزال  امـش  يارب  مدو و 
دیریذپب ار  نآ  هک  دوب  مزال  امش  يارب  زاب  متفریذپ ) ار  تیمکح  امش  رب  هیواعم  هطلس  زورب  زا  سرت  هاپـس و  ندش  یـشالتم  زا  میب  هکنانچ  )

ار يراـک  میوگب و  مشیدـنیب و  هچ  ره  منکیمن و  زاربا  سوه  يوه و  ياـنبم  رب  ار  يرظن  يار و  چـیه  نم  هک  دـینادیم  همه  زا  رتهب  اـمش 
دوب تیمکح  شریذـپ  مدـع  هک  نم  رظنزا  هک  یناسک  زورنآرد  نیارباـنب  مرادـن . يدـنوادخ  روتـسد  هب  لـمع  زج  يدـصقم  مهدـب  ماـجنا 

ارچ هک  جراوخ )  ) دنهدیم رارق  ضارتعا  دروم  ارم  هک  زورما  دنراکهنگ و  لوئـسم و  ادخ  دزن  رد  دندرک  تفلاخم  نم  اب  دندش و  فرحنم 
یلع دادزن  امف  تابارقلا  ناوخالا و  ءانبالا و  ءابالا و  یلع  رودـیل  لتقلا  نا  و  هلا . هیلع و  هللا  لوسر  عم  اـنک  دـقلف  دـیامن : دـییات  ار  تیمکح 

هلا هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هتشذگ  رد  ام  حارجلا  ضضم  یلع  اربص  رمالاامیلست و  قحلا و  یلع  ایضم  انامیا و  الا  هدش  هبیصم و  لک 
نامیا و شیازفا  زج  یتدش  تبیصم و  ره  ربارب  رد  ام  دزیم و  رود  نادنواشیوخ  ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  رب  راتشک  میدوب و  ملـس  و 

ادن يزیچ  اهمخز  شزوس  رب  یئابیکش  يدنوادخ و  رما  هب  میلست  قح و  ریسم  رد  تکرح  همادا 
نآ ام  هک  دوب  نیا  يارب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدـخ  رد  رازراک  نیدایم  رد  اهیراوگان  تبیـصم و  لـمحت  هچنآ  میتش .

ناـمیا و شیازفا  بجوم  دـمآیم  شیپ  وا  روتـسد  هب  لـمع  هار  رد  هک  ياهجنکـش  تبیـصم و  ره  میتـسنادیم و  ادـخ  تجح  ار  راوـگرزب 
دیسانشیمن و ارم  امش  تسا  هدزرس  امـش  زا  هک  تسا  شحاف  ياطخ  کی  لولعم  امـش  تاهابتـشا  همه  تشگیم . قح  هار  رد  ام  تمواقم 

دیتخانشیم دودرم  ار  تیمکح  نم  زا  يوریپ  اب  زور  نامه  دیدوب  هتفریذپ  ار  تقیقح  نیا  رگا  متسه  امش  رب  ادخ  تجح  نم  هک  دینادیمن 
اب ناتفـصهیواعم و  هیواـعم و  يزابهطـسفس  ریثاـت  تـحت  یحوـل و  هداـس  لاـمک  اـب  امــش  زورنآ  یلو  دـیتسنادیمن  ارنآ  تـمکح  هـچ  رگا 

نایم رد  نآرق  تاـیوتحم  هک  یتروص  رد  منکیم  ییاـنتعایب  نآرق  هب  هللااـب  ذاـیعلا  نم  دـیدرکیم  ناـمگ  وا  نانیـشن  هرفـسرس  تاـکیرحت 
نیرتمک نودـب  وا  باکر  رد  ربمایپ  ناراـی  اـب  هک  زورنآ  رد  دـشابیم . نم  بلق  تاـیح و  بآ  نآرق  تسا و  ناـیرج  رد  نم  نوخ  ياـهگر 

میناوتیمن ام  هک  میتفگیمن  میداتسیایمن و  ربمایپ  ربارب  رد  زگره  میدیشکیم  نادنزرف  ناردارب و  ناردپ و  رب  ریـشمش  وگتفگ  هحماسم و 
لص مالسا  ربمایپ  زا  تعاطا  میلست و  نیا  مییامن ! ینثتسم  مالسا  نوناق  زا  ار  اهنآ  ام  هک  دیهدب  هزاجا  میشکب  ار  دوخ  نازیزع 

هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تانایرج  هب  رظن  اب  امـش  یلو  میتسنادیم  ادخ  تجح  ار  وا  ام  هک  دوب  نآ  يارب  هلا  هیلع و  هللا  ي 
رد دینک  تفلاخم  یتح  رظن  راهظا  نانآ  لباقم  رد  دیتسناوتیم  دـندوبن و  تجح  يو  دـننام  هک  دـیدرک  تیعبت  یناسک  زا  ایند  نیا  زا  هلا  و 
هن متسه و  امـش  رب  ادخ  تجح  تسا  هدومرف  تیانع  نم  هب  مرکاربمایپ  هلیـسوب  لاعتم  دنوادخ  هک  يربک  تیالو  تهج  هب  نم  هک  یتروص 

فرحنم نم  زا  امـش  دـیابیمن  يرما  چـیه  رد  هکلب  دـینک  تفلاخم  امـش  مدرک  در  ار  تیمکح  هلئـسم  نم  هک  زورنآ  رد  تسیاـبیمن  اـهنت 
رگم دینک  لمحت  دیاب  امش  دوخ  مه  ارنآ  زا  فلخت  ررـض  ددرگیمرب و  امـش  دوخب  نآ  عفن  هک  تسا  يروتـسد  نم  زا  تیعبت  نیا  دیوش و 

امش مدوب و  هداد  امشب  ار  مروتسد  يوللا  جرعنم  رد  نم   ) ذعلا یحـض  الا  حصنلا  اونیبتـست  مل  يوللا و  جرعنمب  يرما  مکترما  متفگن : زورنآ 
تیرومام نامه  ياراد  نم  هک  مه  زورما  و  ادرف ). ییانـشور  رد  رگم  دـشن  نشور  امـش  يارب  نم  زردـنا  روتـسد و  نآ  دـیدیمهفن و  زورنآ 

نم فرط  زا  تیمکح  شریذپ  مدع  هک  هنوگنامه  اریز  دیشاب . هتشاد  یضارتعا  نیرتمک  دیناوتیمن  امش  متسه ، امـش ) رب  يرادمامز   ) یهلا
هک م یگدنکارپ  زا  ناناملسم  نایهاپس و  ظفح  موزل  تلع  هب  زین  تیمکح  شریذپ  دوب  نم  هرابرد  یهلا  داشرا  اب 

جاجوعالا و غیزلا و  نم  هیف  لخد  ام  یلع  مالـسلا  یف  انناوخا  لتاقن  انحبـصا  امنا  انکل  و  دـشابیم . یهلا  داشرا  اب  دوب  هداد  رییغت  ار  تیعقو 
اب زورما  ام  یلو   ) اهاوس امع  انکـسما  اهیف و  انبغر  اننیب  هیقتلا  یلا  اهب  ینادـتن  انثعـش و  هب  هللا  ملی  هلـصخ  یف  اـنعمط  اذاـف  لـیواتلا . ههبـشلا و 

دیما یتلـصخ  رد  ام  رگا  تسا و  هداد  يور  ناـنآ  يارب  هک  یلیواـت  هبـش و  فارحنا و  شزغل و  تهج  هب  میدـیگنج  دوخ  یمالـسا  ناردارب 
ام میوش  کیدزن  دوخ  نایم  تبحم  رهم و  هب  تلصخ  نآ  هلیسو  هب  ام  دنک و  عمج  ار  ام  یگدنکارپ  نآ  هلیـسوب  دنوادخ  هک  میـشاب  هتـشاد 
نم هتساوخ  نم و  هلیبق  نم و  ماقم  ام و  نم و  مانب  ياهلئسم  ام  جراوخ  يا  میئامنیم ). يراددوخ  تلصخ  نآ  ریغ  زا  مینکیم و  لیم  نآ  هب 
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مالـسا شخب  تایح  هیاـس  رد  اـم  همه  هک  تسا  نیا  نآ  سب و  میراد و  هلئـسم  کـی  اـم  میرادـن  تجاـجل  ساـسایب و  حلـص  گـنج و  و 
رد هک  ار  ام  لوقعم  تایح  نیداینب  لوصا  دیابن  دـنناوتیمن و  یـضراع  يدرف  ثداوح  دـننامه  یـضراع  یعامتجا  ثداوح  مینک . یگدـنز 
زا هک  میتسه  یطیارش  اهتیعقوم و  بابسا و  يوجتـسج  رد  لاح  ره  رد  ام  دنک  طقاس  تلاصا  زا  دیامن و  لتخم  تسا  هدش  يزیریپ  مالـسا 

گنهامه تفلا و  لماوع  مینک و  يریگولج  درک  دهاوخن  اود  ار  يدرد  زگره  هک  هدنشک  مداصت  یگدنکارپ و 
دنوادخ هک  یتقو  دنوش . قفوم  دوخ  رادینعم  یناگدنز  همادا  رب  رطاخ  نانیمطا  شمارآ و  تلاح  رد  ادخ  ناگدـنب  ات  میروایب  دوجوب  ار  ي 

هدـنکارپ اهلد  هداد و  تاجن  یتسرپ  تب  رفک و  تاملظ  زا  ار  ام  عماوج  دومرف و  ثوعبم  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناحبس 
اهشزغل و هک  زورما  دنتفایرد . ار  دوخ  یحور  تدحو  دندیـشچ و  ار  یعقاو  يردارب  معط  نانآ  هک  يدح  ات  تخاس  مهب  ار  ام  عماوج  مدرم 
ام تسا  هتشگ  یهلا  ماکحا  نآرق و  رد  هنارس  دوخ  لیوات  یمهف و  جک  هابتـشا و  ثعاب  هک  هدمآ  شیپ  مدرم  زا  یـضعب  يارب  اهیـشیدناجک 

نیا ثعاـب  هک  بابـسا  لـماوع و  نآ  همه  نوـچ  و  میاهدیـشک . مه  يور  رب  ریـشمش  هک  يروـطب  تسا  هداد  رارق  مه  يوراـیور  ار  يردارب 
زا تسد  مینک و  تکرح  مالـسا  ریـسم  رد  مالـسا  نیداینب  لوصا  هب  هجوت  اب  میناوتیم  ام  یـضرع و  تسا  یثداوح  تسا  هتـشگ  یئورایور 

لوقعم تایح  رد  داحتا  یگنهامه و  تفلا و  عناوم  نتخاس  عفترم  يارب  یهار  هک  تسا  نیا  رد  ام  شـشوک  مامت  اذل  میرادرب . اهیگدنکارپ 
ساـسایب حلـص  هک  هنوگناـمه  داـحتا  یگنهاـمه و  تفلا و  نینچ  هب  نتفاـی  تسد  يارب  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  مـینک و  ادـیپ  یمالـسا 

داجیا هب  ردقچ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دوشیم  هظحالم  تیسن . هتخاس  يراک  مه  ساسایب  گنج  زا  درادن  ياهدیاف 
بسانم رایسب  ثحبم  نیا  همتاخ  رد  درادیمرب . دوخ  يرهاظ  يوریپ  زا  تسد  دهدیم و  یتایح  تیمها  ناناملـسم  نایم  یگنهامه  داحتا و 

ینارنخـس نارهت  رد  لاـس 1367  رد  یمالـسا  تدـحو  سنارفنک  رد  ارنآ  بناـج  نیا  هک  یمالـسا  تما  تدـحو  ردار  ياهلاـقم  هک  تـسا 
- مکی میریگب : رظن  رد  ار  هلئـسم  ود  دـیاب  تسخن  یمالـسا  تما  تدـحو  نوماریپ  قیقحت  ثحب و  هب  دورو  يارب  مروایب . اجنیا  رد  ماهدومن 

هـشیر مود - میهد . تسدـب  نید  یلک  موهفم  هرابرد  ینـشور  فیرعت  دـیاب  اذـل  تسا . ینید  تیوه  ياراد  یمالـسا  تما  هک  تهج  نادـب 
لوقعم تایح  ياهـشزرا  هب  طوبرم  قیاقح  ریاس  دـننام  نید  فیرعت  رد  نید  یلک  يانعم  فیرعت  میئامن . یـسررب  ار  یمالـسا  تما  یلـصا 

تاصتخم نید و  هرابرد  ناگدننک  فیرعت  هک  تسا  یتاعالطا  ینهذ و  طیارش  زا  یشان  الومعم  هک  دراد  دوجو  یئاهرظن  فالتخا  یناسنا 
یکرتشم عماج  نایب  هب  میزادرپیم  اذل  درادن  یترورض  هلاقم  نیارد  اهنآ  جیاتن  للع و  اهرظن و  فالتخا  نآ  رد  قیقحت  ثحب و  دنراد . نآ 

ینغ و رداقو و  ملاع  هناگی و  دـنوادخ  دوجو  هب  داقتعا  زا  تسا  تراـبع  نید  دراد : دوجو  نید  هراـبرد  نارظن  بحاـص  ياـهفیرعت  رد  هک 
لوصو يارب  هقباسم  نادیم  رد  ار  ناسنا  هدیرفآ و  لدـع  تمکح و  يانبم  رب  ار  یتسه  ناهج  هک  هیلامک  تافـص  همه  عماج  قلطم و  لداع 

مک هب 
نینچ دـیجم  نآرقزا  ياهیآرد  تسا  هتفایرد  اهناسنا  میلـس  ترطف  هک  هنوگنامه  تکرح  نیا  دـصقم  ادـبم و  تسا  هدروآرد  تکرح  هب  لا 

لـقع و تکرح  نیا  ناگدـننک  میظنت  ناـیامنهار و  میدرگیم .) زاـب  وا  يوس  هب  میئادـخ و  زا  اـم   ) نوـعجار هیلا  اـنا  اـنا هللا و  تسا : هدـمآ 
هک دنتسه  ینابر  املع  ناربمایپ  نآ  نانیشناج  هدومرف و  ثوعبم  مدرم  نایم  رد  ار  نانیا  دنوادخ  هک  دنتـسه  یهلا  ناربمایپ  یناسنا و  نادجو 

مهیلع هللا  تاولـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح  ناربمایپ  نیرخآ  رـشبلاوبا و  مدآ  ترـضح  ربمایپ  نیلوا  دنـشابیم . ناـنآ  هار  هدـنهد  همادا 
تایح دناوتیم  هچنآ  تسا . یقاب  کنیا  دایز ، مک و  نودب  هک  تسا  دیجم  نآرق  ص )  ) دمحم ترـضح  ینامـسآ  باتک  دنتـسه . نیعمجا 

هب طوبرم  داعبا  همه  هب  هجوت  اب  ینعی  تسا . ینعم  نیمه  هب  نید  دـیامن ، لوبق  لباق  فدـه  هفـسلف و  ياراد  یتسه  ناهج  نیا  رد  ار  ناـسنا 
خـساپ ندرک  ادیپ  نودـب  یبتکم  رکفتم و  چـیه  هدـش  تبث  وا  یگدـنز  فدـه  هفـسلف و  هرابرد  نونکات  هک  یتارکفت  یناسنا و  تیدوجوم 

: تشاد دهاوخن  یگدنز  يارب  هدننکعناق  لوقعم و  هفسلف  فده و  تخانـش  نیقی و  ییاناوت  ریز  هلئـسم  راهچ  يارب  ياهدننکعناق  لوقعم و 
اب ناسنا  طابترا  یتسه - . ناهج  اب  ناسنا  طابترا  ادخ - . اب  ناسنا  طابترا  نتشیوخ - . اب  ناسنا  طابترا  - 

یگدـنز هفـسلف  فدـه و  هدـش و  ظوحلم  طابترا . راهچ  نیا  یگنوگچ  هب  لوقعم  خـساپ  نید ، زا  اـم  لوبق  دروم  فیرعت  رد  دوخ . عونمه 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2183 

http://www.ghaemiyeh.com


ار مالـسا  نید  هک  دنتـسه  یعماوج  مدرم  یمالـسا ، تما  زا  روظنم  یمالـسا  تما  هشیر  تسا . هتـشگ  نییعت  ياهدـننک  عناـق  روـطب  اـهناسنا 
مالسا و نید  هب  شیارگ  یـساسا  لماوع  یـسررب  هب  نیاربانب  دناهتفریذپ . يونعم  يدام و  ورملق  ود  رد  شخب  تداعـس  نید  نیئآ و  ناونعب 

ناهج زا  یعماوج  مدرم  ندیورگ  رد  ددعتم  لماوع  مالسا  نید  هب  شیارگ  یـساسا  لماوع  فلا : میزادرپیم . مالـسا  نید  یلـصا  هشیر  زین 
یگدـنز رد  لالتخا  لـماوع  زا  زیرگ  ياـههزیگنا  - 1 درمـشرب : هدـمع  مسق  ود  هب  ناوـتیم  ار  لـماوع  نیا  دـناهدوب . رثوـم  مالـسا  نید  هب 

رایسب عماوج  ریگنابیرگ  لماوع  نیا  هریغ . ینید و  يداصتقا و  ملظ  نایاورنامرف ، متس  یگنهرف ، یـسایس و  یعامتجا ، داسف  دننام  بولطم :
مالـسا زا  شیپ  عماوج  رد  موسرم  رابنوخ  ياهیزوت  هنیک  تافالتخا و  هنومن ، ناونعب  دناهتـشاد . یمهم  ریثات  مالـسا  يوسب  زیرگ  رد  هدوب و 
مالـسا يوسب  مدرم  بذـج  ثعاـب  هدـنیاسرف  یلیمحت  ینـالوط و  ياـهگنج  ناتـسبرع و  هریزج  هبـش  ناـنکاس  بارعا و  نیب  رد  صوـصخب 

نر هکلب  دوب ، هتخاس  مورحم  راد  فده  یتایح  زا  ار  نارود  نآ  مدرم  اهنت  هن  رمتسم  یناسنا و  ریغ  ياهتنوشخ  نیا  تشگ .
مدرم نورد  رد  درف  ره  یعیبـط  تاـیح  اـب  تیدـض  یعون  یئوگ  هک  دوب  هدرک  تاـم  ناـنچ  ناـنآ  نامـشچ  رد  ار  تاـیح  گـنر  نوخ  گ 

دراذگیمن یقاب  هعماج  يداصتقا و …  ینید  یقوقح  یگنهرف ، یئافوکش  يارب  یتصرف  اهگنج ، ددعت  هک  تسا  یهیدب  دوب . هتشگرادیدپ 
تلم ای  هفیاط  نانز  نتفرگ  ریسا  لثم  يدسافم  تسا . راوتـسا  ناسنا  لوقعم  يدازآ  تمارک و  تایح  هب  مارتحا  يانبم  رب  روما  نیا  همه  اریز 

نیدـب دوشیم ، سوسحم  بولطم  یگدـنز  رد  لالتخا  عاونا  زا  همه  اـهیریگهدرب  اـهیرگ و  تراـغ  نارتخد ، ندرک  روگ  هب  هدـنز  بولغم ،
انـشآ یمالـسا  دـئاقع  رد  دوجوم  لوقعم  يدازآ  تمارک و  تاـیح و  ياهیاـپ  قوقح  اـب  مدرم  یتـقو  مالـسا ، روهظ  زا  شیپ  هک  دوب  تهج 

نآ دـندرگیم و  رازیب  راتـشک  گـنج و  تموـصخ و  زا  تروـص : نیا  رد  هک  تسین  دـیدرت  دندیـشچ و  ار  تاـیح  معط  عـقاو  رد  دـندش ،
نینچ ار  تقیقح  نیا  نارمع  لآ  هروس  زا  هیآ 103  دباییم . ققحت  ناکما  تسا ، رگیدکی  هب  اهناسنا  تبحم  زا  یـشان  هک  ینامرآ  تدحو 

هتمعنب متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاف  ءادـعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذا  اوقرفت و  اـعیمج و ال  هللا  لـبحب  اومـصتعا  و  تسا : هدومن  ناـیب 
امـش رب  ادخ  تمعن  دیوشن و  هدنکارپ  دینز و  گنچ  يدنوادخ  بانط  هب  یگمه  و   ) اهنم مکذقناف  رانلا  نم  هرفح  افـش  یلع  متنک  اناوخا و 

دایب ب ار 
ياههزیگنا - 2 داد ). تاجن  نآ  زا  ار  امش  دنوادخ  دیدوب و  طوقـس  هاگترپ  هبل  رب  امـش  دیدش و  ردارب  رگیدکی  نانمـشد  امـش  هک  دیروای 

يدـج روطب  ار  لوقعم ) يدازآ  قح  تمارک و  قح  تاـیح ، قح   ) هناـگهس ياهیاـپ  قوقح  هک  تسا  هدوب  مالـسا  بتکم  دوـخ  رد  كرحم 
ماع روط  هب  تفرعم  ملع و  لیصحت  هب  يدج  رایسب  روتـسد  قیوشت و  نینچ  مه  تسا . هدشررقم  مالـسا  نتم  ءزج  قوقح  نیا  درک و  حرطم 

یناخروم همه  تداهش  هب  هک  هدوب  رثوم  یتعنـص  یملع و  ياهنامرآ  دربشیپ  رد  يدح  هب  اهقیوشت  نیا  تسا . مالـسا  هژیو  تایـصوصخ  زا 
هب یئارگدیرجت  ضحم و  یفسلف  اههاگدید  زا  ار  ملع  یمالسا  نادنمشناد  اهنت  هن  دناهدرک ، قیقحت  تعنـص  ملع و  تالوحت  خیرات  رد  هک 

تیرـشب يارب  مالـسا  هک  يدیاقع  رگید ، فرط  زا  دنداد . تاجن  یمتح  طوقـس  زا  ار  ملع  هکلب  دندروآ ، رد  اههبرجت  اههدـهاشم و  هنحص 
نادب هکلب  داتفایمن  متالت  بارطـضا و  هب  اهنت  هن  دـئاقع  نیا  كرد  يارب  يرـشب  زغم  دوب . دنـسپدرخ  یقطنم و  هداس ، يرطف ، درک ، هضرع 

ياهعماج رد  هکنیا  يارب  تسا  یهیدـب  دروآیم . دوخ  اب  زین  یجاهتبا  طاسبنا و  ناهاگآ  يارب  دوب ، یناـسنا  ترطف  هدـننکوگزاب  هک  تهج 
یسب یگنهرف  دننک ، روهظ  نانیا  لاثما  یباراف و  ظفاح و  يدعس و  راطع و  یئانس و  يولوم و  ورسخرصان و  یماظن و  ریظن  یئاهتیصخش 

تایح يانبم  رب  درک  ررقماهناسنا  يارب  مالسا  هک  یفیلاکت  ماکحا و  دوب . هدراذگ  نانآ  رایتخا  رد  مالسا  هک  تسا  مزال  ینادواج  ینغ و  را 
لـصا ياضقتم  هب  طیحم و  گنر و  داژن و  ریثات  نودب  يدنوادخ  هاگـشیپ  رد  اهناسنا  يربارب  تدـحو و  لصا  ياضتقم  هب  هک  تسا  لوقعم 

نید یلـصا  هشیر  ب : تخاس . مهارف  اـهنامز  همه  رد  عماوج و  همه  يارب  ار  دوخ  شریذـپ  ناـکما  تردـق  دـح  هب  فیلکت  ندوب  طورـشم 
هدابرد نونکات  رـشب  هک  یتامولعم  عومجم  هیرظن  اـب  و  میریذـپب -، تسا  هدـمآ  هلاـقم  زاـغآ  رد  هک  هنوگناـمه  ار  نید  فیرعت  رگا  مالـسا 

ود زا  مالسا  یلـصا  هشیر  دروآ  میهاوخ  تسدب  مه  ار  مالـسا  نید  یلـصا  هشیر  میریذپب ،-) دیاب  و   ) هدروآ تسدب  دوخ  یـساسا  ياهزاین 
لقعت هشیدـنا و   ) زا تسا  تراـبع  یتاذ : نورد  نکر  - 1 یتاذ . نورب  نکر  یتاذ و  نورد  نکر  زا  دـناترابع  هک  دوـشیم  لیکـشت  نکر 
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اهنت هن  ماکحا  نیا  زا  کی  چیه  یمالسا ، ماکحا  دئاقع و  هب  هجوت  اب  دنـشابیم . یناسنا  ترطف  زا  یـساسا  لماع  ود  هک  نادجو )  ) و ملاس )
اعدـم نیا  تابثا  دـشابیم . زین  لمع  تفرعم و  یـساسا  لماع  ود  نآ  دـییات  دروم  هکلب  تسین ، كاپ  نادـجو  میلـس و  لقع  ضارتعا  دروم 

هیلک لوصا  نامه  دوخ  دنوش - نایب  نشور  روطب  رگا  نآ - ماکحا  للع  یمالسا و  دئاقع  هکنیا  لوا  لیلد  تسا : لیلد  هس  هب  دنتسم 
فرط زا  تسا . هدوب  لوبق  دروم  یتدـیقع  يانبریز  ناونع  هب  فلتخم  ياهلکـش  هب  عماوج  همه  رد  راصعا و  نورق و  دادـتما  رد  هک  دنتـسه 

رد فـیرظ  روـطب  ار  یمالــسا  یلک  لوـصا  ناوـتیم  دوـش ، لـیلحت  لـماک  روـطب  خـیرات  لوـط  رد  نوگاـنوگ  عـماوج  دـیاقع  رگا  رگید ،
نیموصعم و همئا  ربمایپ و  تنـس  نآرق و   ) مالـسا یلـصا  عبانم  دیکا  رایـسب  ياههیـصوت  دیدش و  تاروتـسد  مود ، لیلد  دومن . هدهاشماهنآ 

تایآ دادـعت  ینآرق  تایآ  رد  تساهنیا . زا  يوریپ  نادـجو و  بلق و  هشیدـنا و  لقع و  نتخاس  افوکـش  تیوقت و  هراـبرد  عاـمجا ) لـقع و 
رد نآرق ، رد  اهنآ  دادعت  رکذ  اب  و  عوضوم ، بسح  رب  ار  تایا  نیا  زا  ياهمش  تسا . دایز  رایسب  یمکح  یلقع و  ياهتیلاعف  موزل  هب  طوبرم 
(: قیقد مهف   ) هقفت هیآ 2 -  40 نآ : زا  يوریپ  لـقع و  تیوقت  یمکح 1 - یلقع و  ياهتیلاعف  موزل  هب  طوبرم  تاـیآ  هرامـش  میروآیم : ریز 

یهاگآ و روعش و  لیصحت  هیآ 6 -  15 ءالقع : نادنمدرخ و  رامـش  رد  نتفرگ  رارق  موزل  هیآ 5 -  4 ریبدت : هیآ 4 -  17 رکفت : هیآ 3 -  15
فادـها زا  تمکح  میلعت  هکنیا  تـمکح و  يریگارف  موزل  هیآ 8 -  100 لـهج : زا  رارف  ملع و  زا  يوریپ  لیـصحت و  هیآ 7 -  21 يرایشه :
تایعقاو شریذپ  ندینش و  نید و  هب  روتـسد  هیآ 10 -  20 نآ : كرد  يارب  یتسه  ناـهج  رد  رظن  هیآ 9 -  20 تسا : ناربمایپ  تثعب  هیلاـع 

یحص
نوگانوگ لماوع  قیرط  زا  تایعقاو  اب  طابترا  نتخاس  رارقرب  هب  قیوشت  روتـسد و  همه  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  هیآ   35 بلق : هیآ 11 -  18 ح :

، موس لیلد  درادن و  دوجو  یمالـسا  ماکحا  دئاقع و  رد  نادجو  لقع و  فالخ  يزیچ  هک  درک  قیدصت  ناوتیم  لقعت  تفایرد و  كرد و 
یظفل و تاشقانم  یـضعب  زا  رگا  املـسم  تسا . یمالـسا  ماکحا  تابثا  عبانم  زا  یکی  دئاقع و  هدـننکتابثا  ناونع  هب  لقع  نداد  رارق  انامه 

عبانم زا  یکی  ار  لـقع  دـنادیم و  لـقع  هب  دنتـسم  ار  دـئاقع  لوصا  هعیـش  بتکم  هکناـنچ  مه  هک  دـید  میهاوخ  مینک  رظن  فرـص  يدروم 
ار لقع  لوقعم  فاطعنا  لیوات و  يرادقم  نتفرگ  رظن  رد  اب  زین  تنس  درادیم  بوسحم  لقع ) عامجا و  تنـس و  باتک   ) یلـصا هناگراهچ 

يالعا فدـه  هب  مدرم  هیجوت  داـشرا و  يارب  ادـخ  فرط  زا  هک  یهلا  ناربماـیپ  زا  دـنترابع  یتاذ : نورب  نکر  - 2 تسا . داد  رارق  عباـنم  زا 
هب نانآ  لمع  تفرعم و  هک  ینابر  ياملع  هورگ  نآ  ناربمایپ و  يایصوا  نینچمه  و  دناهدش . ثوعبم  ینید  ماکحا  دئاقع و  هلیـسو  هب  تایح 
ره دوجو  ترورض  تابثا  يارب  اجنیا ، رد  دنـشابیم . مدرم  داشرا  تیاده و  هتـسیاش  هک  تسا  هدیـسر  تمظع  زا  ياهجرد  هب  ینید  قیاقح 

- ناربمایپ فرط  زا  مدرم  داشرا  ترورض  نادجو و  میلس و  لقع  تیلاعف  ترورض  ینعی  مالسا - نید  یلصا  هشیر  رد  نکر  ود 
یلک لوصا  تابثا  مکی ، هزوح  تسا : تیمها  اب  رایسب  هزوح  ود  رد  نادجو  میلس و  لقع  تیلاعف  نادیم  تفرگ  رظن  رد  دیاب  هک  مییازفایم 

ناسنا ناهج و  هکنیا  هب  مکح  الثم  دنیآیمرامـشب . تابثا  نیا  یلـصا  لماع  نادجو  لقع و  هک  تسا  مالـسا  نید  رد  حرطم  لوقعم  تایح 
ناهج ناسنا و  تقلخ  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یئالاو  فدـه  نامه  ینعم  نیا  دنتـسه و  ینعم  ياراد  ناسنا  ناهج و  تسا  نوناق  هاگرولبت 
دننام دوخ  لاح  هب  اهر  هدوهیب و  يدوجوم  دـناوتیمن  اهدادعتـسا  اهتمظع و  همه  نآ  نتـشاد  اب  ناسنا  هکنیا  هب  مکح  تسا ، هدومرف  نییعت 

بضغ و يارجا  توهـش و  باوخ و  روخ و  قوف  هب  ناسنا  ینعی  دـشاب . دـننکیم  هرادا  ار  دوخ  یناویح  زیارغ  تیلاعف  اـب  طـقف  هک  یناویح 
تاطابترا میظنت  هکنیا  هب  مکح  ددرگیم . وا  لماکت  بجوم  فیلاکت  نیا  هب  لمع  هک  تسا  فیلاکت  هب  فلکم  یناویح  ياههدـیدپ  رگید 

فیلاکت زا  دوخ ) عونمه  اب  ناسنا  طابترا  یتسه و  ناهج  اب  ناسنا  طابترا  ادـخ ، اب  ناسنا  طابترا  نتـشیوخ ، اب  ناـسنا  طاـبترا   ) هناـگراهچ
هب يدعت  مدـع  يرـشب و  هعماج  دارفا  همه  لوقعم  یگدـنز  شور  لوصا  رد  داحتا  یگنهامه و  یـسانشدوخ و  موزل  رب  مکح  تسا ، ناسنا 

حا دودح  زا  تسا  ترابع  مود  هزوح  اما  و  دنریگیمرارق . نادجو  میلس و  لقع  تیلاعف  مکی  هزوح  رد  ماکحا ، نیا  همه  نانآ 
ءاشحف و تنایخ و  ریوزت و  غورد و  زا  بانتجا  تلادع  ترورـض  هب  مکح  دننام  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  تیفیک  نوئـش و  رد  یلک  ماک 

نید هک  تسا  نادـجو  میلـس و  لقع  ياهتیلاعف  زا  یماکحا  نینچ  دودـح  یناسنا  ملاس  تیـصخش  اـب  یفاـنم  ياـهیتشز  هنوگره  تارکنم و 
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تثعب و ترورـض  لیلد  اما  یـسیسات  هن  دـنناوخیم و  یئاضما  ار  یماکحا  نینچ  یهقف ، حالـصا  اذـل  دزرویم و  دـیکات  اهنآ  رب  زین  مالـسا 
نیب تطاسو  یگتسیاش  لمع ، ملع و  رد  هک  یئاملع  ءامکح و  ار  نانآ  ءایصوا  یهلا و  ناربمایپ   ) هعیبطلا قوف  نایامنهار  يربهار  تلاسر و 

فارحنا و نوخ و  زا  راشرـس  ناسنا  تشذگرـس  رـشب ، خیرات  همه  تداهـش  هب  هک  تسنیا  دناهدرک ، لیـصحت  ار  تعیبط  تعیبط و  ياروام 
وا یهاگآ  مدع  زا  هک  هتفرگ  رارق  یعیبط  یگدنز  کی  نایرج  رد  ناسنا  تسا . رـشب  یعقاو  دسافم  حـلاصم و  هرابرد  لهج  يروحمدوخ و 

. دـهدیم یهاوگ  دـیامن  هیجوت  ریـسفت و  تاـهج  همه  زا  ار  وا  تیدوجوم  دـناوتیم  هک  لوـقعم  تاـیح  نآ  یگدـنز و  تقیقح  هب  تبـسن 
نآ لـباقم  رد  راـیتخایب  هناـهاگآان و  هک  تسا  یعیبـط  یگدـنز  ناـمه  میطنت  يارب  طـقف  عـقاو  رد  هدرک  عـضو  هک  ار  یتاررقم  نیناوـق و 

تسا مزال  لک  لقع  کی  دروخب ، للم  درد  هب  هک  نیناوق  نیرتهب  فشک  يارب  : ) دیوگیم وسور  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  تسا . هتفرگرارق 
تاوهش ا مامت  هک 

هب دشابن و  ام  هب  هتسباو  وا  تداعس  دسانشب  الماک  ار  نآ  اما  دشاب  هتشادن  ياهطبار  چیه  تعیبط  اب  دنکن  سح  چیه  دوخ  اما  دنیبب  ار  یناسن 
نرق رد  دـنک و  تمدـخ  نرق  کی  رد  ینعی  ددرگ ، ینلع  نامز  رورم  هب  هک  دـیامن  افتکا  یتاراختفا  هب  هرخالاب  دـیامن و  کمک  ام  تداعس 

ار دوخ  یلصا  هشیر  ءاشنم  نیا  تسا . مالسا  نید  انامه  یمالـسا  تما  تدحو  یقیقح  ءاشنم  یمالـسا  تدحو  يانبم  دریگب .) هجیتن  رگید 
رد ترطف  نید  نیا  هک  یتالوحت  تسا . هداـهن  تعیدو  هب  عماوج  همه  مدرم  داـهن  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دریگیم  ناـسنا  میلـس  ترطف  زا 

همـشچرس فلتخم  عماوج  رد  یناـسنا  تاـیح  ياـهتیعقوم  عونت  زا  هک  تسا  هدوب  ماـکحا  یئزج  عورف  هب  طوبرم  طـقف  هتـشاد  خـیرات  لوط 
ام رظن  زا  نیارباـنب  دـناهدوب . دـحتم  خـیرات  لوط  رد  هراومه  دـنهدیم  لیکـشت  ار  یهلا  نید  نتم  هک  یلک  يداـبم  لوصا و  و  تسا . هتفرگ 

لماک نتم  هدومن و  غیلبت  تیرـشب  هب  ار  نآ  یهلا  ناربمایپ  همه  هک  تسا  یناسنا  يرطف  نید  نامه  هب  دنتـسم  یمالـسا  تما  تدـحو  يانبم 
هب هتسباو  ار  دوخ  زین  تیحیسم  دوهی و  هدش و  غالبا  مالسلاهیلع  لیلخ  میهاربا  ترضح  هلیسوب  نیشیپ  ناربمایپ  حون و  ترـضح  زا  سپ  نآ 

تابثا م قیرط  ود  زا  دشاب  اراد  ار  اهنآ  دیاب  یمالسا  تلم  هک  ترطف  نید  یلصا  ءازجا  ناکرا و  دننادیم . نآ 
موزل قلطم و  روط  هب  وا  نتـشادن  کیرـش  دـنوادخ و  یگناگی  هب  داقتعا   ) صلاخ دـیحوت  تابثا  يواح  هک  دـیجم  نآرق  - 1 فلا : دوشي :
تایح ود  نآ  نودـب  هک  تیدـبا  داعم و  - 2 دنشابیم . دنوادخ ) زا  یگتـسباو  صقن و  تافـص  بلـس  دنوادخ و  یلامک  تافـص  هب  داقتعا 

هب لوصو  رد  ار  وا  لقع  ساوح و  قوف  قئاقح  هک  ناربمایپ  هب  رـشب  زاـین  - 3 دشابیمن . هدننکعناق  هیجوت  ریـسفت و  لباق  ایند  نیارد  اهناسنا 
ناربمایپ زا  دعب  هک  یئایـصوا  ناربمایپ و  تثعب  اب  طقف  زاین  نیا  دنهد . شزومآ  وا  هب  تسایند  نیا  رد  وا  یگدنز  فدـه  هک  یعقاو - لامک 

، دـنراد ترورـض  يدـنوادخ  هاگراب  هب  هطبار  يرارقرب  يارب  هک  یفیلاکت  اهتدابع و  - 4 دش . دـهاوخ  عفترم  دـنهدیم ، همادا  ار  غیلبت  راک 
يونعم يدام و  ياهزاین  ندروآ  رب  يارب  ششوک  انامه  اهنآ  نیرتيرورض  هک  ماع  روطب  کین  ياهراک  نداد  ماجنا  - 5 جح . زامن و  دننام 

یفسلف و بتک  رد  هدش و  تابثا  یبوخ  هب  زین  میلس  لقع  هار  زا  ترطف  نید  یلـصا  ءازجاو  ناکرا  لوصا و  نیا  ب : دشابیم . مدرم  لوقعم 
یمدآ ياهدادعتسا  ندیناسر  تیلعف  هب  رد  یلاع  تدحو  کی  زا  ازجا  ناکرا و  لوصا و  نیا  دناهتفرگ . رارق  قیقحت  دروم  احورشم  یمالک 

. تسا هدومرف  یحو  مالسلاهیلع  هللا  لیلخ  میهاربا  ترضح  رب  دنوادخ  هک  تسا  ترطف  نید  نامه  هک  دنرادروخرب 
داهج و   ) لبق نم  نیملسملا  مکامس  وه  میهاربا  مکیبا  هلم  جرح  نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  مکابتجا و  وه  هداهج  قح  هللا  یف  اودهاج  و 

. تسا هدادن  رارق  نید  رد  یتقشم  امـش  يارب  دنوادخ  تسا و  هدیزگرب  ار  امـش  وا  تسوا  يارب  داهج  هتـسیاش  هکانچ  نآ  ادخ  هار  رد  دینک 
نید هک  دـننکیم  تباث  نآرق  رد  يرگید  تایآ  ج : تسا ). هدـیمان  ناملـسم  نیا  زا  شیپ  ار  امـش  وا  تسا  میهاربا  ناتردـپ  نید  نامه  نیا 

ام کیلا و  انیحوا  يذـلا  احون و  هب  یـصو  ام  نیدـلا  نم  مکل  عرـش  تسا : هدـش  لزان  ناربمایپ  همه  رب  هک  تسا  ترطف  نید  نامه  میهاربا 
هیـصوت حون  هب  هک  تسا  هدرک  عیرـشت  ار  نامه  نید  زا  امـش  يارب   ) هیف اوقرفتت  نیدـلا و ال  ومیقا  نا  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  انیـصو 

ياپرب ار  نید  هکنیا  میدومن  هیصوت  مالسلامهیلع )  ) یـسیع یـسوم و  میهاربا و  هب  هک  ار  هچنآ  میدرک و  یحو  وت  هب  هک  ار  هچنآ  هدومرف و 
کی تسه ) هکناـنچنآ   ) هقطنم رد  هـک  هنوگناـمه  یمدآ  ترطف  هـک  تـسا  یعطق  و  هیآ 13 .) يروش  دـیوشن ) هدـنکارپ  نآ  رد  دـیراد و 
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دـشابیم تقیقح  کی  زین  دسریم  هنئمطملا ) سفنلا   ) لاهدیا تیـصخش  تیعقوم  هب  هک  دیاش ) دیاب و  هکنانچنآ  هقطنم  رد  تسا ، تقیقح 
يدام هناهاگآان  يربج و  نیناوق  يهصرع  زا  تسا  هتسناوتن  هک  تسا  نآ  لیلد  تیصخش  ترطف و  یشالت  هیزجت و  اریز 

قیرط ددرگیم . لـئانرتیلاع  تدـحو  هب  دوـش  یلاـعتم  تیـصخش  هک  هزادـناره  و  دورب . رتـالاب  تـسا  بـیکرت  هـیزجت و  يارجم  هـک  تا 
رد هک  تسا  یناـسنا  يـالاو  قئاـقح  نآ  نتفاـی  تدـحو  هب  يدـج  قیقد و  هجوـت  دوـخ  لاـمک  هب  يرطف  نید  اـب  یناـسنا  ترطف  ندـیناسر 

. تسا هتفای  ار  یناسنا  هیلاع  تافـص  هب  ندش  فوصوم  یگتیـساش  اهنآ  بابـسا  للع و  هب  لمع  اب  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  تیـصخش 
نیرتیلاع هب  داقتعا  تهجب  ترضح  نآ  هکنیا  رب  دنراد  عطاق  تلالد  هداد  تبسن  میهاربا  ترضح  هب  دیجم  نآرق  لاعتم  دنوادخ  هک  یتافص 

یلصا نتم  وا  نید  هک  تسا  هتشگ  یهلا  یلک  تماما  هتـسیاش  هدوب  وا  هجوتم  هک  ینید  فیلاکت  همه  هب  لمع  یهلا و  نید  قیاقح  لوصا و 
تماما نوچ  و  دشابیم . ینامسآ  نایدا  همه  یلـصا  نتم  وا  نید  هک  تسا  هتـشگ  یهلا  یلک  تماما  نوچ  و  دشابیم . ینامـسآ  نایدا  همه 

ناونع هب  دـهدیم . ناشن  نآ  هلـضاف  تافـص  ماجـسنا  نیرتیلاع  رد  ار  تیـصخش  تدـحو  اذـل  تسا  لامک  تاجرد  زا  يرتیلاعتم  هجرد 
تـسار وگتـسار و  رایـسب  قیدص  وا  هک  ار  میهاربا  باتک  رد  دیروآ  دایب   ) ایبن اقیدـص  ناک  هنا  میهاربا  باتکلا  یف  رکذا  و  قیدـص )  ) هنومن

نما نم  تارمثلا  نم  هلها  قزرا  انما و  ادلب  اذه  لعجا  بر  میهاربا  لاق  اذا  و  مدرم :) شاعم  نیمات  يارب  يدج  هدارا  يهدـنراد  ( ) دوب رادرک 
نم

نآ تارمث  زا  هدـب و  رارق  نما  يرهـش  ار  اـجنیا  نم  راـگدرورپ  يا  درک : ضرع  میهاربا  هـک  ماـگنه  نآ  رد   …  ) هرخـالا موـیلا  هللااـب و  مـه 
میهاربا ترـضح  يدـج  هدارا  هدـننکوگزاب  تهج  نآ  زا  هیآ  نیا  اـمرف .) يزور  دـناهدروآ  تماـیق  زور  ادـخ و  هـب  ناـمیا  هـک  ار  یناـسک 

هچنآ دوش و  هتفگ  شیاین  لاح  رد  هک  هچنآ  تسا و  هتفگ  شیاین  لاح  رد  هک  تسا  يدنوادخ  فاطلااب  مدرم  شاعم  نیمات  رب  مالـسلاهیلع 
هدـنب نیب  اـم  لاـح  نیرت  تمظع  اـب  مالـسلاهیلع  لـیلخ  میهاربا  ترـضح  زا  مهنآ  شیاـین  اریز  تسا  تیمها  اـب  يدـج و  دوش  هتـساوخ  هک 
هرقبلا هروس  زا  هیآ 126 رخآ  تسا . اهناسنا  یعیبط  تایح  دیفم  هک  تسا  یتالوصحم  همه  لماش  تارمث  زا  روظنم  و  تسادخ . رگـشیاین و 
یکدنا يایازم  زا  ایند  نیا  رد  ار  وا  دزروب  رفک  سک  ره  و   ) ریصملا سئب  رانلا و  باذع  یلا  هرطضا  مث  الیلق  هعتماف  رفک  نم  و  تسا : نینچ 

لیلخ ترـضح  هکنیا  حیـضوت  تسا .) يدـب  سب  ناـیاپ  باذـع  نیا  میاـمنیم و  روبجم  شتآ  باذـع  هب  ار  وا  سپـس  مزاـسیم و  روهرهب 
لاعتم دنوادخ  یلو  داد  رارق  شاعم  نیمات  يارب  اعد  دروم  ار  نامیا  اب  مدرم  طقف  تشاد  رافک  زا  هک  يدیدش  بانتجا  تهج  هب  مالسلاهیلع 

یلو س مهدیم  يزور  دنزرویم  رفک  هک  ار  یناسک  یتح  نم  هک  دومرف  دزشوگ  ترضح  نآ  هب  ار  ایند  نیا  رد  یگدنز  یمومع  نوناق 
میهاربا زین  میاـمنیم . ناـشیالتبم  خزود  باذـع  هب  دـناهدش  بکترم  هک  اـهیراکهبت  لـطاب و  هدـئاقع  تـشز و  لاـمعا  تـهج  هـب  ماـجنار 

هیآ 57) ءایبنالا  هیآ 74 و  ماعنالا  : ) یتسرپ تب  اب  زرابم  هیآ 129 ) هرقبلا  : ) دشر يارجم  رد  هتفرگ  رارق  هیآ 128 ) هرقبلا  : ) تسا هدننکهبوت 
هـیآ 75) دوـه  : ) رگـشیاین راـبدرب و  هیآ 114 ) هبوـتلا   ) ناـمیپ هـب  هدـننکلمع  اـت 83 ) تاـیآ 80  ماـعنالا  : ) نـما هار  هدـننکهئارا  کـلاس و 
: ادـخ رب  هدـننکلکوت  هیآ 85  ارعـشلا  : ) قـح ياـیوگ  هـیآ 120  لـحنلا  : ) هدـننکتدابع هیآ 36  میهاربا  : ) ادـخ ناگدـنب  هـب  هدـننکمحرت 
: ناراکهبت رافک و  زا  يرود  هیآ 13  يروشلا  : ) داحتارب هدنهد  روتسد  هیآ 75 ) ماعنالا  : ) نیمز اهنامـسآ و  توکلمرب  انیب  هیآ 4  هنحتمملا  )

تـسا یلامک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هب  دـیجم  نآرق  رد  هک  یتافـص  زا  کی  ره  هیآ 4 .) هنحتمملا  )
رارق روتسد  دروم  تسا  هدرک  یحو  وا  هب  ادخ  هک  ینید  رد  هک  یناسنا  یلاع  لئاضف  لیصحت  هار  رد  ترضح  نآ  ششوک  راک و  لوصحم 
هزنم نادـجو  تیلاعف  هب  لمع  دـشابیم و  هزنم  كاپ و  يونعم  تراهط  ندروآ  تسدـب  اب  هک  تسا  وا  ینادـجو  تیلاـعف  اـی  تسا و  هتفرگ 

تسا ا هدوب  فصتم  اهنآ  اب  مالسلاهیلع  میهاربا  ترضح  هک  هلضاف  تافص  نیا  همه  میتفگ : هک  هنوگنامه  و  تسا .
تدحو هب  هتفر و  رتارف  هدننک  یـشالتم  تایدام  يارجم  زا  هک  تسا  مالـسلاهیلع  میهاربا  هدـحاو  تیـصخش  هدـنهد  لیکـشت  داعبا  ای  ءازج 

تیـصخش نینچ  نتخاس  موزل  داد  دـهاوخ  هجیتن  نیملـسم  يارب  مالـسلاهیلع  میهاربا  نید  زا  يوریپ  هک  هچنآ  تسا و  هدـمآ  لـئان  يدرجت 
فلکم وا  تردـق  تقاـط و  زا  شیب  هب  ار  یناـسنا  چـیه  دـنوادخ   ) اهعـسو ـالااسفن  هللا  فلکی  ـال  هک  تاـناکما  یئاـناوت و  رادـقم  هب  تسا 
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همه تدحو  لماع  هک  یکرتشم  نتم  یمالـسا . تما  یلـصا  هشیر  هب  هجوت  اب  نآ  هب  لوصو  قرط  یمالـسا و  تما  تدـحو  دزاسیمن … )
یتسیز مه  رب  لخم  فالتخا  تسیابیمن  دـشابیم  یمیهاربا  دـیحوت  نایدا  همه  یگنهامه  لماع  هکلب  تسا  یمالـسا  ياههقرف  بهاذـم و 

نآرق رد  دیامن . نیمات  ار  لوقعم  یمالـسا  یگدنز  دناوتیم  كرتشم  نتم  نآ  هچ  دشاب . هدمآ  دوجوب  يدـیحوت  نایدا  گنهامه  لوقعم و 
همه كرتشم  ياههنیمز  هک  دراد  دوجو  یتایآ  دیامنیم  توعد  مالسلاهیلع  میهاربا  ترضح  نید  زا  يوریپ  هب  هک  یتایآ  زا  هتشذگ  دیجم 

ائیـش و ال هب  كرـشن  هللا و ال  الا  دیعن  الا  مکنیب  اننیب و  ءاوس  هملک  یلا  اولاعت  باتکلا  لهاای  لق  تسا : هدش  نایب  اهنآ  رد  هقح  نایدا  بابرا 
هب دیئایب  باتک ، لها  يا  وگب   ) نوملسم اناب  اودهشا  اولوقف  اولوت  ناف  هللا  نود  نم  ابابرا  انضعب  انضعب  ذختی 

یضعب میهدن و  رارق  كرش  وا  هب  ار  يزیچ  ار و  ادخ  زج  میسرپن  هک  تسنیا  نآ  میشاب و  هتـشاد  قافتا  امـش  ام و  نایم  كرتشم  هملک  کی 
ناناملسم ام  هکنیا  هب  دیـشاب  دهاش  وگب  دندش  نادرگ  يور  وت ) توعد  نیازا   ) رگا دنکن و  ذاختا  ادخ  زج  ینایادخ  ار  رگید  یـضعب  ام  زا 

هدیـسر روهظ  هب  نایدا  نیب  فالتخا  زا  يدراوم  يدـیحوت  نایدا  ياههشیر  كرتشم و  نتم و  مغر  یلع  هک  دوشیم  هظحـالم  اـما  میتسه )
نیرتیهیدـب زا  یکی  نارظن  بحاـص  نیب  رد  رظن  فـالتخا  هچ  تسا ، يرظن  لـئاسم  رد  يرورـض  هدـیدپ  کـی  رظن  فـالتخا  هتبلا  تـسا .

يرظن لئاسم  اب  يرکف  یئایور  رد  یناوتان  زا  ای  تسا و  یعالطایب  زا  یشان  ای  نآ  رد  دیدرت  ای  راکنا  هک  تسا  ایوپ  تفرعم  تسا  اههدیدپ 
نآ هک  دینک  ادیپ  ار  دحاو  هتـشر  کی  رد  رظن  بحاص  رکفتم  ود  یتح  ناوتیمن  هک  تسا  عیاش  يردق  هب  هدیدپ  نیا  دریگیم . همـشچرس 
رد یلک  لوصا  زا  يدادـعت  هراومه  لاح  نیااب  دنـشاب  هتـشاد  رظن  قاـفتا  هتـشر  ناـمه  رد  شور  لالدتـسا و  داوم  تاـفیرعت و  همه  رد  ود 

دروم اهنیا - ریغ  تاـیبدا و  رنه و  رد  هچ  تسایـس و  داـصتقا و  قوقح و  تاـیقالخا و  هفـسلف و  رد  هچ  مولع  ورملق  رد  هچ  يرظن - لـئاسم 
يرگیزاب اهیزرو و  ضرغ  زا  رود  یلک  لوصا  نآ  قیبطت  ریسفت و  رد  اهرظن  فالتخا  رگا  و  دریگیم . رارق  نارظن  بحاص  همه  قافتا 

رتشیب شرتسگ  تقد و  بجوم  هکلب  دروآیمن  دراو  كرتشم  یلک  لوصا  نآ  رد  رظنقافتارب  يررض  هنوگچیه  اهنت  هن  دشاب  یعنـصت  ياه 
هدوب دئاقع  ءارا و  فالتخا  دهاش  يرظن  لئاسم  همه  رد  مالسا  خیرات  ددرگیم . یلک  لوصا  نآ  زا  رتهب  يرادروخرب  طوبرم و  فراعم  رد 

رما کی  ناونع  هب  یتح  تسا و  هدوب  لابقتسا  دروم  جیار و  هدرواین  دراو  یلالخا  كرتشم  یلک  لوصا  هب  هک  اجنآ  ات  فالتخا  نیا  تسا و 
زین نآرق  يدـنوادخ و  تافـص  داعم ، ربمایپ  زا  دـعب  يربهر  توبن ، دـیحوت ، لثم  كرتشم  یلک  لوصا  رد  یتح  تسا  هدـش  یقلت  يرورض 

شرتسگ و لماع  هکلب  دـننک  ریفکت  ار  رگیدـکی  یمالـسا  نارکفتم  هک  هدـشن  نآ  بجوم  اهنت  هن  نیا  هدـش و  حرطم  ناوارف  يرظن  ثحابم 
نوگانوگ باوبا  داهج  جـح و  هزور ، زامن ، دـننام  قافتا  دروم  عورف  رد  رظن  فالتخا  اما  تسا  هتـشگ  زین  یمالک  یمکح و  فراعم  قمعت 

اما دشاب . قیقحت  ثحب و  هب  يزاین  هک  تسنآ  زا  رتیهیدب  تسا ، جـیار  ناوارف و  رایـسب  هک  نآ  هریغ  و  تاید ) دودـح و   ) رفیک يداصتقا و 
زا یـشان  هک  یفـالتخا  زا  تستراـبع  لوقعم  فـالتخا  لوقعم  فـالتخا  فلا : درک : میـسقت  عوـن  ود  هب  ار  فـالتخا  ناوـتیم  لاـح  ره  رد 

طابترا رد  صاخشا  هک  تسا  ینوناق  یعیبط و  ياهیریگعضوم  مومع  غوبن و  اصوصخم  اهدادعتسا  هلئسم و  هب  طوبرم  تاعالطا  یگنوگچ 
قح اب 

هک تسا  لوقعم  فالتخا  نامه  نیا  اههفـسلف . يرظن و  مولع  هاگدید  زا  یتسه  ملاع  تایعقاو  تفایرد  رد  رظن  فالتخا  دـننام  دـنراد ، قئا 
یتما فالتخا  فورعم  تیاور  ددرگیم . زین  فراعم  رد  رتشیب  قمع  شرتسگ و  بجوم  هکلب  دریگبرارق  راکنا  دیدرت و  دروم  دـیابن  اهنت  هن 
بیرق تیرثکا  هک  تسا  هدوب  شرگن  نیمه  ساسا  رب  دـیامنیم  لوقعم  فالتخا  نیمه  هب  هراشا  تسا ) تمحر  نم  تما  فـالتخا   ) همحر

ثحب و هب  تیاضر  لامک  اب  کلذریغ  تایبدا و  مالک و  هفسلف و  رد  هچ  ثیداحا  مهف  لوصا و  هقف و  رد  هچ  یمالسا  نادنمـشناد  قافتا  هب 
میرگنب مالـسا  خـیرات  هب  رگا  درکیمن . یقلت  مالـسا  زا  جراـخ  ار  يرگید  کـی  چـیه  دـنتخادرپیم و  فـلتخم  ياـهرظن  راـهظاو  شواـک 
رگیدکی ياهباتک  دـناهدرک و  يدرگاش  دـناهدوبن  نانآ  يار  مه  يرظن  لئاسم  رد  هک  یئاملع  روضح  رد  یناوارف  ياملع  هک  دـید  میهاوخ 

دروم هعیـش - ياملع  نیرتگرزب  زا  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  فیلات  داقتعالا  دیرجت  باتک  الثم  دندادیم . رارق  قیقحت  حرـش و  دروم  ار 
رد هعیـش  ياملع  ریهاشم  زا  ضیف ، نسحمالم  ءاضیبلا  هجحملا  باتک  تسا و  هتفرگ  رارق  تنـس - لها  ياملع  زا  یجـشوق - یلعـالم  حرش 
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حرش رد  ار  يرمع  بناجنیا  دوخ  ای  تسا  هدش  فیلات  تسا - تنـس  لها  ياملع  نیرت  فورعم  زا  هک  یلازغ - مولعلا  ءایحا  قیقحت  حرش و 
اکفا

فارحنا ینوناـقریغ و  لـماوع  زا  یـشان  هک  یفـالتخا  زا  تستراـبع  لوقعماـن  فـالتخا  ب : ماهدـنارذگ . يوـلوم  دـمحم  نیدـلا  لـالج  ر 
دناهدوب یناسک  خرات  لوط  رد  تسا . یتسرپ  ترهـش  یئامندوخ و  نآ ، ياهدومن  نیرتمهم  زا  هک  سوهو  يوه  زا  يوریپ  دننام  دـشابیم ،
روهـشم تردق  هب  قشع  اب  تقیقح  رد  اما  نایب  يدازآ  هدارا و  يدازآ  يرکف  دازآ  لثم  یتارهاظت  اب  دننک و  حرطم  ار  دوخ  دناهتـساوخ  هک 

. مینیبیم نیغورد  بهاذم  ناگدـننک  جـیورت  ناگدـنزاس و  رد  هک  هنوگنامه  دـنکیم  تابثا  ار  یناسنا  یناوتان  تیاهن  هک  یقـشع  دـنوش .
نیا تسا . هدوب  هعماج  کی  مدرم  دئاقع  ای  هدیقع  رد  فالتخا  داجیا  خیرات  لوط  رد  تردـق  ندروآ  تسدـب  لماوع  نیرتیـساسا  زا  یکی 

اهتموصخ نیرتدیدش  لماع  یهاگ  هکلب  ددرگیم  هعماج  کی  هدننکدحتم  ياهلاهدیا  دئاقع و  راکفا و  یگدـنکارپ  بجوم  اهنت  هن  نایرج 
رگیدـکی اب  يرایـسب  كرتشم  دـئاقع  راـکفا و  ناـشتایحور  قیمع  حطـس  رد  هک  دوشیم  هعماـج  دـنچ  اـی  کـی  مدرم  ناـیم  رد  اـهداضت  و 

لوقعمان ياهفالتخا  ندروآ  دوجو  هب  ای  اهنآ  اب  يزاب  اذل  تساهناسنا  تایح  هفسلف  فده و  هدننکریسفت  اهنامرآ  دئاقع و  نوچ  دناهتشاد و 
مان فالتخا  عاونا  رگید  هرمز  زا  دوشیم . بوسحم  نابلط  تردق  ياهشور  نیرتیناسنادض  زا  یکی  تردق  هب  لین  يارب  اهناسنا  نایم 

يرکف رومارد  یبلط  ءالتعا  لیخت و  نیح  ياضرا  يارب  طقف  هک  تسا  يرظنمولع  رد  ینهذ  ياهیزابجنرطـش  زا  یـشان  هک  تسا  نآ  لوقع 
دوجوب هدنزاس  ياهتباقر  ریسم  رد  هک  یفالتخا  ینعی  لوقعم  فالتخا  هک  تفگ  ناوتیم  تحارص  لامک  اب  سکعلاب  و  دزیخیمرب . ضحم 
تفرعم  ) روکذم تقیقح  ود  هزوح  رد  یلماکت  تکرح  هنوگ  چیه  نآ  نودب  تسا و  لمع  تفرعم و  تفرشیپ  لماع  نیرت  بولطم  دیآیم 

هتـشاد تخاونکی  تیلاعف  نیملـسم  ياهزغم  همه  هک  درادن  دوجو  يروتـسد  نینچ  زگره  مالـسا  نید  رد  دوب . دهاوخنریذپناکما  لمع ) و 
رمتـسم یمئاد و  دیاب  داهتجا  شواک و  ثحب و  هک  تسا  نیا  رب  مالـسا  دیدش  رارـصا  رگید  فرط  زا  دنـسرب . دحاو  جیاتن  هب  همه  دـشاب و 

یعیبط هدیدپ  کی  ناونع  هب  اهرظن  فالتخا  نیاربانب  دوب . دهاوخن  ریذپناکما  فالتخا  زورب  نودب  مود  هیـضق  نیا  هک  تسا  یهیدب  دشاب .
هدننکناریو ياهداضت  هن  دریگب  رارق  هدنزاس  ياهتباقر  ریـسم  رد  فالتخا  نیااما  هدـش  هتفریذـپ  تسا  یمالـسا  فراعم  ییایوپ  لولعم  هک 

لماع هب  ار  یلماکت  تفرـشیپ  لماع  هک  ددرگیم  یئاهداضت  هب  لدـبم  ناتـسرپ  تردـق  فرط  زا  تبثم  ياهتباقر  اـهوپاکت و  نیا  هاـگ  هتبلا 
یحطـس و دنیآیم  دوجوب  تردق  هطلـس و  ندروآ  تسدب  يارب  هک  لوقعمان  ياهفالتخا  اما  دزاسیم . لدبم  هدـننکدوبان  طوقـس  دوکر و 

رذگدوز
راثآ هنوگ  نیا  الومعم  دوشیم  هتـشون  ام  نارود  رد  ینـس  هعیـش و  نیب  ندـنکفا  فالتخا  يارب  هک  یئاهباتک  دـننام  تسا  يرارکت  اـبلاغ  و 
اجب یندش  شومارف  رذگدوز و  يرثا  زین  عالطایبو  هداسراکفا  يارب  دوب و  دـهاوخ  رخـسمت  بابـسا  طقف  نارکفتم  نارظن و  بحاص  يارب 

تـسا هدنازوس  ار  يدنوادخ  غاب  زا  دنچ  یئاهلاهن  دنچ  ره  هدش  هتخورفا  رب  فالتخا  زا  یـشتا  هک  اج  ره  رگید  فرط  زا  دراذگ . دـنهاوخ 
ار نکفا  هقرفت  تاین  مه  هتخاس و  نشور  ار  بتکم  يایازم  یفخم و  داعبا  مه  نارون  رد  هک  هدروآ  دوجوب  زین  نارکفتم  يارب  یئانـشور  اما 

تروص هیـضق  نآ  هب  نازرو  ضرغ  فرط  زا  هک  ياهلمح  ره  دشاب  رادروخرب  حیحـص  تیعقاو  زا  هیـضق  کی  رگا  هچ  تسا  هتخاس  حضاو 
نازرو ضرغ  هک  تسا  یفدـه  نآ  سکع  نیا  دزاسیم و  رتنشور  دربیم و  رتالاب  ار  تیعقاو  نآ  هلباقم  یئاناوت  داـعبا و  حوطـس و  دریگب 

دایرف یمالسا  تما  تدحو  دایرف  ننست  عیشت و  ردقیلاع  ناربهر  اصوصخم  بناجنیا و  لاثما  هک  خیرات  نیا  رد  هنافـساتم  دناهدرک . روصت 
تسا یمالسا  عماوج  ندرک  هدنکارپ  لوغشم  هلیسو  هنوگره  اب  یبرع  ياهروشک  نیرتدنمتورث  زا  یکی  دناهدروآرب  یمالـسا  تما  تدحو 

داقتعا يانبم  رب  یمیهاربا  يدیحوت  نایدا  كرتشم  نتم  هک  میتفگ  تدحو  عاونا  داصرملابل ج : کبر  نا  دییوگب : نانآ  هب 
ناربمایپ هدنتـسرف  اهناسنا و  تاذ  رد  نادجو  لقع و  هدنهد  رارق  لامک  هب  لوصو  رد  ناسنا  تکرح  دصقم  ادبم و  هناگی  دنوادخ  دوجو  هب 

نیمه رد  یمالـسا  تما  دـحاو  تیوـه  يازجا  اـب  یمالـسا  عـماوج  دـحاو  تیـصخش  رـصانع  تـسا . هدـش  داـجیا  مدرم  داـشرا  يارب  یهلا 
لتخم تبـسن  ناـمه  هب  دـحاو  تیوه  اـی  تیـصخش  ءازجا  اـی  رـصانع  نیا  زا  کـی  ره  رد  لـالتخا  دورو  اـب  دوشیم و  هصـالخ  تاداـقتعا 
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قلطم تدحو  قلطم  تدحو  - 1 درک : میـسقت  هتـسد  هس  هب  ناوتیم  تسا ، روصتم  یمالـسا  تما  يارب  هک  ار  یتدحو  عاونا  اما  ددرگیم .
هشیدنا و يدازآ  هب  رظن  اب  تدحو  هنوگنیا  اهنآ . عورف  لوصا و  همه  اب  یمالسا  ماکحا  فراعم و  دئاقع و  همه  رد  رظن  قافتا  زا  تسترابع 

ناوتیم هک  تسا  دیعب  يردق  هب  مالـسا  نید  ماکحا  دئاقع و  یلـصا  ازجا  رـصانع و  رد  لئالد  باختنا  تایفیک و  تایـصوصخ و  رد  لقعت 
عبانم هرابرد  تاعالطا  رایـسب  یمک و  هشیدـنا و  قوذ و  رد  نارکفتم  فالتخا  نتفرگ  رظن  رد  اب  اصوصخم  تساریذـپ . ناکما  يرما  تفگ 
رثوم کلذریغ  واهلالدتـسا  میظنت  ایاضق و  مهف  باختنا و  رد  دیدرت  نودـب  هک  هظفاح  شوه و  غوبن و  رد  نانآ  فالتخا  هب  رظن  اب  نینچمه 

فدـه اب  صـالخا و  اـب  هارمه  فـالتخا  نیا  هک  یتدـم  اـت  دوب  دـهاوخ  نکممریغ  نارکفتم  نیب  ءارآ  قاـفتا  قلطم و  تدـح  دنـشابیم و 
بای تقیقح 

تسا ياهدیدپ  هکلب  دروآیمن ، دراو  یمالـسا  تما  تدحو  رب  يررـض  اهنت  هن  دشاب  هطوبرم  لوصا  عبانم و  زا  مزال  یفاک و  عالطا  اب  ي و 
یضراع یتحلصم  تدحو  ار  رظنقافتا  عون  نآ  یضراع  یتحلصم  تدحو  - 2 تسا . يرورض  یمالسا  فراعم  تفرشیپ  يارب  هک  بولطم 

رد ار  یمالـسا  عماوج  لماوع  نآ  هک  دـیآیم  مزال  یعقاوم  رد  دـیآیم و  شیپ  نید  نتم  تقیقح و  زا  جراخ  لماوع  ربج  زا  هک  میماـنیم 
بهاذـم اههقرف و  نایم  رد  تافالتخا  اهداضت و  زیمآهرطاـخم  هدـننکدوبان و  لـماوع  زورب  ماـگنه  رد  ـالومعم  دـناهداد . رارق  لـالتخا  رطخ 

يربج لماوع  لولعم  یگنهامه  داحتا و  نیا  نوچ  دوشیم . رارقرب  نانآ  نایم  یگنهامه  داحتا و  یعون  دنوشیم و  هتفرگ  هدـیدان  فلتخم 
نازیم لماوع  نآ  يورین  شیازفا  ای  شهاک  بسانت  هب  ددرگیم و  یفتنم  زین  داحتا  نیا  لماوع  نآ  نتفر  نیب  زا  اب  تسا  نید  نتم  زا  جراـخ 

اب یمالـسا - عماوج  مدرم  نارکفتم و  نایم  قلطم  تدـحو  عقوت  هک  هنوگنامه  دـباییم . شیازفا  اـی  شهاـک  زین  یتحلـصم  تقوم و  داـحتا 
زا ار  یمالسا  بهاذم  اههقرف و  دناوتب  یـضراع  یتحلـصم  تدحو  هکنیا  عقوت  تسا . یقطنم  ریغ  لوقعم - فالتخا  لماوع  همه  نآ  دوجو 

هک نید - یلک  نتم  هب  هجوت  اب  لوقعم  تدحو  - 3 اجبان . تسا  يراظتنا  دزاس  رادروخرب  لوقعم  یمئاد و  داحتا  یگنهامه و 
ماکحا دئاقع و  یلصا  ءازجا )  ) رصانع رد  لئالد  باختنا  تایفیک و  تایصوصخ و  رد  لقعت  هشیدنا و  يدازآ  هب  هجوت  اب  و  دش - رکذ  البق 

رارق درک : فیرعت  نینچ  ناوتیم  ار  لوقعم  تدحو  دوب . دهاوخ  لوقعم  تدـحو  عون  یمالـسا  تما  نیب  رد  بولطم  تدـحو  مالـسا  نید 
تایـصوصخ یلحم و  گنهرف  يرظن و  یـصخش  دـئاقع  ندومن  رانک  رب  ناملـسم و  عماوج  همه  داـقتعا  يارب  مالـسا  نید  یلک  نتم  نداد 

عوـن نیا  قـقحت  تسا . یـصخش  اـی  یهورگ  داـهتجا  لـقعت و  هب  طوـبرم  هک  نید  یلک  نتم  ءازجا  زا  کـی  ره  هب  طوـبرم  تاـیرظن  ءارآ و 
لداع و هباحص  مالسلامهیلع و  نیموصعم  همئا  رکفت  زرط  مالـسا و  هیلوا  عبانم  هاگآ  رکفتم  ره  درادن و  یلقع  یعرـش و  عنام  چیه  تدحو 

يرما لئالد  باختنا  تیفیک  تایصوصخ و  مهف  يارب  داهتجا  وپاکت و  اب  نید  یلک  نتم  زا  يوریپ  هک  دنادیم  نانآ  یقیقح  نیعبات  یقتم و 
زاتـشیپ ياهتیـصخش  و  عامجا ) میلـس و  لقع  تنـس و  نآرق و   ) مالـسا هیلوا  عبانم  هک  داحتا  یگنهاـمه  نآ  تسا  یهیدـب  يرورـض . تسا 
دومحم خیش  تنس - لها  ماقمیلاع  ربهر  ناهج و  نایعیش  عجرم  يدرجورب  یئابطابط  نیـسحدیس  جاح  یمظعلا  تیآ ا …  لثم  یمالـسا -

اههقرف و زا  کی  چیه  ار  تدحو  عون  نیا  هک  تسا  یـضراع  یتحلـصم  تدـحو  هن  دـناهدومن  توعد  نآ  هب  لاح  هتـشذگ و  رد  توتلش -
ناونع هب  یمالسا  بهاذم 

هک هچنآ  ساـسا  رب  ناـنیا  لاـثما  ناـنیا و  هکلب  تسین - یلمع  هک  تسا  قلطم  تدـحو  هن  و  دـنریذپیمن - یمالـسا  عماوج  يـالعا  ناـمرآ 
یلک و نتم  رب  یمالـسا  عماوج  همه  مدرم  ینید  یعاـمتجا و  تاـیح  قاـبطنا  راتـساوخ  تسه  هدوب و  یمالـسا  هیلوا  عباـنم  يدـج  بوـلطم 
. تسا لوقعم  تدحو  انامه  نیا  دشاب و  یلک  نتم  نآ  هب  دقتعم  بهاذم  اههقرف و  همه  هدنریگارف  دناوتیم  هک  دنتسه  مالسا  نید  كرتشم 

لماع تسا و  یمالـسا  گرزب  ياهتیـصخش  نارکفتم و  هاگدـید  نتفاـی  تعـسو  اـنامه  ماـگ  نیتسخن  لوقعم  تدـحو  هب  لوصو  قیرط  رد 
داعبا عونت  تمظع و  تهج  هب  مالـسا  دـشابیم . یقطنمریغ  بصعت  کیرات  گنت و  بوچراـچ  زا  یئاـهر  اههاگدـید  هعـسوت  نیا  یـساسا 

هیوکـسمنبا و دـشرنبا و  انیـسنبا و  دـنارورپب ، دوخ  نماد  رد  ار  یباراف  ناـخرط  نبدـمحم  هک  هنوگناـمه  تسا  هتـسناوت  دوخ  دودـحمان 
اب ار  نانیا  لاثمااهدص  نیهلاتملاردص و  دامادریم و  يولوم و  دمحم  نیدـلا  لالج  ایرکز و  نب  دـمحم  مثیه و  نبنسح  ینوریبناحیروبا و 
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هقرف درد و  یلوـصا  هیقف و  اهدـص  رگید  فرط  زا  دـهدب . شرورپ  یبهذـم  قئاـقح  تاـیهلا و  یـسانشناهج و  رد  فـلتحم  دـیاقع  ءارآ و 
دناهدوب رگیدکی  فلاخم  هاگ  قفاوم و  رگیدکی  اب  هاگ  دناهتشاد  داهتجا  ثحب و  یعرش  هلئسم  نارازه  رد  ننـست  عیـشت و  یمالـسا  گرزب 

زت هنوگچیه  اما 
. هنـسلا لها  خیـش  فیلات  نیلـصملا  فالتخا  نییمالـسالا و  تالاقم  باتک  رد  هک  هنوگنامه  تسا . هدوبن  ناـیم  رد  رگناریو  داـضت  محا و 

دیاش هک  کلذریغ  هرعاشا و  هلزتعم  هعیش  نوگانوگ  بهاذم  هدمآ  ق - لاس 330 ه . یفوتم  يرعشا - لیعامسا  نب  یلع  نسحلاوبا  هعامجلا 
دناهدش رکنم  ار  یمالسا  يرورض  لصا  هک  كدنا  يدراوم  رد  زجب  تافالتخا  نیا  اما  دناهتـشاد  دوجو  دیامن  زواجت  یبهذم  شور  دص  زا 
بهذم ود  ندش  تمسق  هک  تسا  نیا  تفرگ  رظن  رد  دیاب  هلئـسم  نیا  رد  هک  یمهم  هتکن  تسا . هدرکن  دراو  نانآ  ندوب  یمالـسا  رب  یللخ 

يانعم هب  یمالـسا  فراعم  خیرات  رد  ار  يرظن  بحاص  ره  هدـیقع  هک  دوش  انب  رگا  اریز  تسا  هدـش  میـسقت  بهذـم  اههد  هب  ینـس  هعیش و 
یمالـسارکفتم چـیه  رگید  فرط  زا  تسا  هدـش  میـسقت  بهذـم  نارازه  هب  مالـسا  هک  میریذـپب  دـیاب  مینک  ریبعت  صوصخم  بهذـم  کی 

جاور نانآ  نیب  یسررب  دقن و  هشقانم و  ثحب و  هراومه  هتبلا  تسا  هدرکن  ریفکت  ار  رگید  نارظن  بحاص  نادنمشناد و  زا  کیچیه  نونکات 
لامک اـب  یمالـسا  ياـهروشک  ياـههزوح  رد  هریغ  یبدا و  یلوصا و  یهقف و  یفـسلف و  یملع و  ياـهوپاکت  زین  نونکا  مه  تسا و  هتـشاد 

زا زین  نارگید  دوش  هتشاد  رب  یمالسا  ياهروشک  زا  یکی  رد  یمالسا  تفرعم  تفر  شیپ  هار  رد  یتبثم  مدق  رگا  تسا و  نایرج  رد  تیدج 
جیم دوس  نآ 

دیـس ریـسفت  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  نانبل و …  هیروس و  رـصم و  ياهروشک  رد  یئاـبطابط  همـالع  موحرم  نازیملاریـسفت ) . ) دـنیو
یتیب رد  نآ  هجیتن  ناسنا و  تیدوجوم  رد  نید  يانعم  ریثاـت  - 2 هیآ 156 . هرقبلا - یشاوح 1 - دوشیم . همجرت  یـسراف  هب  ناریا  رد  بطق ،

خیرات رد  كاپ 3 - ناج  دوخ  زا  ددرگ  هگا  هک  ات  كاـخ  يور  زا  نتـساخ  رب  نید ؟ تسیچ  تساهدـمآ : نینچ  يروهـال  لاـبقا  دـمحم  زا 
يدـهاوش يداصتقا ، یگنهرف و  یقالخا ، یعامتجا  داسف  دراوم  زا  هحفص 18  لوا  دلج  نسح ، میهاربا  نسح  رتکد  فیلات  مالـسا  یـسایس 

نارود رد  برع  تشز  تاداع  هلمج  زا  . ) دنزاسیم صخشم  ار  مالسا  هب  یلهاج  نارود  برع  ندروآ  يور  للع  زا  یـشخب  هک  هدش  رکذ 
زا یکی  هچنانچ  تشادـن  دوجو  ینامیپ  اـهنآ  ناـیم  رد  دوبن و  وا  هلیبق  زا  هک  دروخیمرب  يرگید  درم  هب  يدرم  یتقو  هک  دوب  نیا  تیلهاـج 

يریـسا هب  شنز  دـشیم  بوـلغم  تشاد  هارمه  هب  نز  هک  یـسک  رگ  او  دادیم  خر  عازن  گـنج و  نز  نارـس  رب  تـشاد  هارمه  ینز  نادرم 
هک دوب  نیا  برع  تشز  تاداـع  زا  یکی  . ) نارتـخد ندرک  روگ  هب  هدـنز  تسنادیم -.) لـالح  دوخ  رب  ار  ریـسا  نز  زوریپ  درم  تفریم و 

(. دنربیمن يدوس  وا  تیبرت  زا  هک  دندوب  دقتعم  دنتسنادیم و  هدیافیب  يدوجوم  ار  نز  اریز  دندرکیم  روگ  هب  هدنز  ار  دوخ  نارتخد 
: دیوگیم تاحفـص 149-150 ) دمحم ، یفطـصم  يربکلا  هیراجتلا  هبتکملا  تاراشتنا  پاچ   ) دوخ همدقم  رد  نودـلخ  نب  نمحرلادـبع  و 

تروص هب  نانآ  رد  شحوت  هک .. تسنیا  رما  نیا  ببس  دشیم و  دراو  تعرس  هب  اهنآ  رب  یبارخ  دندشیم  زوریپ  عماوج  رب  برع  هکینامز  )
تعاطا تسایـس  زا  دـندشیم و  جراخ  ماظن  زا  شحوت  رطاخب  اریز  تسا  هدوب  شخبتذـل  ناشیارب  دوب و  هدـمآرد  ناـنآ  تعیبط  قـالخا و 

هدوب و مدرم  لاوما  يرگتراغ  برع ، تعیبط  دشیم …  نآ  یبارخ  ببـس  راگزاسان و  تیندـم  يدابآ و  اب  تعیبط  هنوگ  نیا  دـندرکیمن .
اهتعنص و زا  يراک  دنتسناوتیم  هک  ار  یمدرم  دنتخانشیمن …  مدرم  لاوما  تراغ  رد  يدح  دنتفاییم ، اهریـشمش  هیاس  رد  ار  دوخ  يزور 

بسک رد  اهدیما  دش  یناجم  هابت و  اهراک  هک  یتقو  دنهدب . نانآ  هب  يدزمتـسد  هکنآ  نودب  دندرکیم  راک  هب  روبجم  دنهد  ماجنا  اههفرح 
داسف زا  يریگولج  نیناوق و  هب  هجوت  بارعا  ددرگیم …  دـساف  هعماج  دنتـسیایم و  زاب  ندرک  راـک  زا  اهتـسد  دوشیم و  فیعـض  راـک  و 

هب ثحبم  نیا  رد  ام  رظن  اما  دناهدوب  رادروخرب  زین  یقالخا  تازایتما  زا  بارعا  بولطم  یگدنز  هدننکلتخم  لماوع  نیا  هتبلا   … دنتشادن ) 
زا همص  نبدیرد  - 4 ناتسبرع ) . ) مالسا هیلوا  هاگتساخ  رد  مه  نآ  تسا  هدوب  یتسس  فعض و  دراوم  ندروآرد  ریرحت  هتشر 

همحلن ریکن و  ریغ  فیسلا  محلل  انا  و  دیارسیم : نینچ  تسا - هدرک  كرد  زین  ار  مالسا  نارود  هک  تیلهاج - نارود  يارعـش  نیرتروهـشم 
یلع نحن  الا و  یضفنی  امف  اننیب  نیرطش  رهدلا  كاذب  انمسق  رتو  یلع  ریغن  وا  انبصا  نا  انب  یفتشیف  نیرتاو  انیلع  راغی  رکن  يذب  سیل  انیح و 
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میزادـنایم و هار  هب  یهاگ  هاگره و  ار  گنج  ام  تسین و  لدـج  راکنا و  لـباق  نیا  میتسه و  ریـشمش  تشوگ  اـم  هک  تسا  یعطق  و   ) رطش
نانآ يارب  میوش  بولغم  ام  رگا  هک  دـنروآیم  موجه  ام  رب  یهاوخنوخ  يارب  ام  نانمـشد  یهاگ  تسین  راـکنا  بجعت و  دروم  گـنج  نیا 

دوخ و نایم  ار  دوخ  رمع  راگزور  ام  بیترت  نیدـب  میربیم  نمـشد  رب  موجه  یهاوخنوخ  يارب  ام  یهاـگ  دوشیم و  رطاـخ  یلـست  هلیـسو 
لقن هب  درذگیم ). راتشک  اب  لاحرهب  ینعی  مسق  ود  زا  یکی  رد  ام  رمع  هکنیا  رگم  دوشیمن  يرپس  ام  رمع  میاهدرک و  تمـسق  ود  نمـشد 
ناونع تحت  هحفـص 62  رد  باـتک  نیمه  رد  هحفـص 64 . فیـض  یقوش  رتکد  فیلات  یلهاج ) رـصعلا  یبرعلا - بدـالا  خـیرات  باـتک  زا 
ندوب یگنج  تیلهاج  نارود  رد  برع  یناگدـنز  هدننکصخـشم  لماع  نیرت  تیمها  اب  دـیاش  : ) تسا هدـمآ  یمئاد ) اهرازراک  اهگنج و  )

امئاد نانآ  تسا . هدوب  هدمآرد  یعامتجا  تنس  زا  یلکش  هب  یئوگ  تلاح  نیا  تسا و  راوتسا  يزیرنوخ  يانبم  رب  هک  تسا  یگدنز 
تسا هدرک  رکذ  یلهاج  برع  لئابق  نیب  گنج  زا 1200  دوخ  باتک  رد  ق ، لاس 211ه . هب  یفوتم  هدیبعوبا  دندشیم . هتشک  ای  دنتشکیم 
هیجوت هنوگچ  هدـش  عقاو  ررکم  روطب  مالـسا  ربمایپ  نامز  رد  هک  یئاهگنج  هک  دوش  حرطم  لاوس  نیا  دروم  نیا  رد  تسا  نکمم  - 5…  ( 

هدش و مالعا  مارح  هناعطاق  مالـسا  رد  سفن  لتق  هک  دوش  هجوت  مالـسا  یـساسا  ریگارف و  لصا  نیا  هب  زیچ  ره  زا  لبق  دیاب  ادتبا  دـنوشیم ؟
سانلا لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  افن  لتق  نم  هنا  لیئارـساینب  یلع  اـنبتک  کـلذ  لـجا  نم  و  : ) تسا رما  نیا  دـیوم  ریز  هیآ 
نودـب ار  سفن  کی  سک  ره  هک  میتشاد  ررقم  لیئارـساینب  رب  ام  هک  دوب  تهج  نیا  زا  و  اعیمج .) سانلاایحا  اـمناکف  اـهایحا  نم  اـعیمج و 

دننام دـنک  ایحا  ار  رفن  کی  هک  سک  ره  تسا و  هتـشک  ار  اـهناسنا  همه  هک  تسنیا  دـننام  دـشکب  نیمز  يور  رد  داـسف  اـی  صاـصق  ناونع 
نع هللا  مکاهنیال  هنحتمم : هروس  زا  هیآ 7  ریظن  یئاههیآ  هب  هجوت  اب  نینچمه  هیآ 32 .) هدـئام  تسا - هدرک  ایحا  ار  اهناسنا  همه  هک  تسنیا 

هرابرد تلادع  يراکوکین و  زا  ار  امـش  دنوادخ  . ) مهیلا اوطـسقت  مهوربت و  نا  مکراید  نم  مکوجرخی  مل  نیدلا و  یف  مکولتاقی  مل  نیذلا 
ین و  دنکیمن ) یهن  دننکیمن  هراوآ  ناتنطو  زا  ار  امش  دنگنجیمن و  نید  رد  امش  اب  هک  یناسک 

دارفا و همه  هب  تبسن  فطل  تبحم و  تلادع و  هب  شرافس  رد  ع )  ) یلع ترضح  فورعم  رایسب  هلمج  لثم  یتاروتـسد  نتفرگ  رظن  رد  اب  ز 
رب هعماج  مدرم  اریز   ) قلخلا یف  کل  ریظن  وا  نیدلا  یف  کل  خا  اما  نافنص : مهناف  دیامرفیم : هک  رتشا  کلام  نامرف  رد  هعماج - ياههورگ 

ار یناـسنا  لوـقعم  يدازآ  تـمارک و  تاـیح و  قـح  مالـسا  هـک  دوـشیم  تباـث  وـت ) عوـنمه  اـی  دنتـسه و  وـت  ینید  ردارب  اـی  دـناهنوگود 
ار یساسا  لوصا  نیا  هک  یئاههزیگنا  لماوع و  نآ  اب  هزرابم  هب  دوشیم  طوبرم  مالسارد  گنج  هدیدپ  نیاربانب  دنادیم  لصا  نیرتیـساسا 

مهارف ار  یمیهاربا  تیاده  نید  شریذپ  مهف و  هنیمز  درک و  غالبا  ار  تیادـه  مایپ  ادـتبا  مالـسا  هک  یماگنه  دـنهدیم . رارق  دـیدهت  دروم 
هب مالسا  ناربمایپ  مالـسا و  دنتخورفایم  رب  ار  يرگلالخا  هزرابم و  شتآ  مالـسا  بناج  زا  رطخ  ساسحا  تهج  هب  هک  ناربکتـسم  تخاس 

و دـنتخادرپیم . داهج  هب  قلخ  تیادـه  هار  ناعنام  نارابج و  اب  مدرم  هدوت  هب  یهلا  تلاسر  غالبا  يارب  ای  دنتـساخیمرب و  عافد  هب  ای  راـچان 
ياعدا تهج  نیمه  هب  تسا  هدـمآ  راک  هب  ریـشمش  لالخا  تروص  رد  سپـس  تسا و  هدوب  توعد  مایپ و  لوا  هراومه  ربمایپ  راک  نیارباـنب 

لبق مالسا  مایپ  یفرط  زا  اریز  تسا  لطاب  تسا  هتفر  شیپ  ریشمش  روز  هب  مالسا  دننکیم  نامگ  هک  یناسک 
عنام نتـشادرب  يارب  عقاو  رداهریـشمش  دـندوب و  هدـیورگ  مایپ  نیا  هب  ناربکتـسم  نارابج و  زا  لـبق  مدرم  دوب و  هتـسشن  اـهلد  رب  ریـشمش  زا 

وایسآ قرش  يزنودنا و  هب  یمالسا  زابرس  یتح  ایآ  رگید  فرط  زا  تسا . هداتفاراکب  مدرم  مالسا و  تکرح  زا  نارادمتسایس  نایاورنامرف و 
مالـسا بذـج  لوغم  دوخ  اما  تخات - یمالـسا  ياهروشک  هب  یتقو  دوبن - لوغم  تسد  رد  ریـشمش  رگم  تسا ؟ هداهن  مدـق  دـنه  اـقیرفآ و 

ات گرزب و  يروطارپـما  ود  هنهرباـپ  بارعا  هدز  گـنز  ریـشمش  هضبق  دـنچ  روز  هب  طـقف  هـک  درک  رواـب  ناوـتیم  هنوـگچ  یهگناو  دـش ؟
رب اهریشمش  ندمآ  دورف  زا  لبق  اهلد  رب  ار  مایپ  ریثات  هکنیارگم  دنوشیم ؟ حتف  مور ) ناریا و   ) نارود نآ  هدومزآ  گنج  حلسم و  نادندنب 

قیقحت هب  دوش  عوجر  مالـسا  رد  یناـسنا  هناـگ  هس  قوقح  ندـش  حرطم  ياـههنیمز  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  - 6 میـشاب . هتـشاد  رظن  رد  اهرس 
ینارنخس نارهت 1360  یمالسا  سنارفنک  نیمشش  رد  هک  مالسا ) هاگدید  زا  رـشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  رب  همدقم   ) ناونع تحت  بناجنیا 

نویداـم و لـثم  دـننکیم  یگدـنز  تیدـبا  داـعم و  هب  داـقتعا  نودـب  هک  یمدرم  هک  دوـش  حرطم  لاوـس  نیا  تسا  نکمم  - 7 تسا . هدـش 
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روطب ار  یلومعم  مدرم  رکفت  زرط  ناوتیمن  الوا  تفگ  دیاب  خساپ  رد  دننکیم  هیجوت  ار  دوخ  تایح  هنوگچ  نارگید  اهکاوراچو و 
میتسه و يرـشب  ياههنحـص  همه  رد  اهیروحمدوخ  رگناریو  تایرظن  دـهاش  زونه  اـم  درک و  قیدـصت  تایـصوصخ  لاوحا و  همه  رد  ماـع 

یعامتجا هدش  هتفریذپ  لیصا و  هدیدپ  کی  ناونعب  هتشذگ  راصعا  رد  ار  یگدرب  هکنانچمه  مینکیم  هدهاشم  ار  عماوج  بلغاریگارف  داسف 
زا کی  چـیه  ایناث  دـنوش  لطاب  هدـنیآ  رد  اههیجوت  يرایـسب  تسا  نکمم  وحن  نیمه  هب  تسا  هدـش  تباث  نآ  نـالطب  زورما  هک  میدـیدیم 
زا تلیضف  قالخا و  فده  اهنت  ناوتیمن  نوچ  دنتسین . یگشیمه  عافد  لباق  یعامتجا  تاررقم  يانبم  رب  تلیضف  قالخا و  نیناوق  لوصا و 

نارب تیدـبا  ياهنم  یگدـنز  هک  اقب  يارب  وپاـکت  ییارگ و  تعفنم  هوق و  تلاـصا  ربارب  رد  اریز  درک  نییعت  يویند  یگدـنز  ماـظن  حالـصا 
يرما ددرگ  یقلت  يویند  مظن  يارب  ياهلیـسو  ناونع  هب  طقف  دنکن و  حرطم  تیدـبا  رد  ار  دوخ  هجیتن  تلیـضف  قالخا و  رگا  هدـش  راوتـسا 

فیلکت تناک )  ) لوق هب  هک  دیامن  بلج  ار  خیرات  تمظع  اب  فیرش و  ياهناسنا  همه  نآ  دناوتیمن  دوب و  دهاوخ  ریغتم  یبسن و  يرابتعا و 
رگا دـننکیمن  حرطم  میقتـسم  حیرـص و  روطب  ار  تیدـبا  هک  یئاهبتکم  اثلاث  دـنهدب . ماجنا  تسا  نادـجو  ياراد  ناـسنا  رطاـخ  هب  طـقف  ار 

گیم نخس  تیدبا  نامه  زا  عقاو  رد  دننکیم  عابشا  ار  دوجو  یئارگ  قلطم  سح  ندوب  قلطم  رظن  زا  هک  دنرادیم  هضرع  ار  یمیهافم 
دـسریم و نآ  هب  يویند  یگدـنز  زا  سپ  ناـسنا  هک  یئادوب  بتکم  رد  اـناورین  موهفم  ـالثم  تسا  هدـش  حرطم  رگید  یلکـش  هب  هک  دـنیو 

میهافم یتح  تسا  تیدـبا  موهفم  نامه  نیا  عقاو  رد  تسا  يدام  تکرح  ناکم و  نامز و  ياهتیدودـحم  يوسارف  هداـم و  زا  درجت  ياراد 
ءاضرا ار  ناسنا  ییارگ  تیدبا  سح  اهنت  هن  هک  دوشیم  عاشا  ندوب  قلطم  زا  يردق  هب  هاگ  نادنمـشیدنا  راکفا  رد  یقرت  لامک  ناسنا  لثم 

طباور ءازجا و  طباور  ءازجا و  همه  رد  هک  ینوناق  ياهیگتـسباو  هدـهاشم  اعبار  دـناسریم . زین  یئادـخ  دـح  اـت  ار  قلطم  نآ  هکلب  دـنکیم 
اهیگتـسباو دشاب  هتـشادن  دوجو  یتسه  نیا  يارب  یعقاو  تیدـبا  کی  رگا  هک  دوشرجنم  هجیتن  نیا  هب  دـناوتیم  دراد  دوجو  ناسنا  ناهج و 

ار تیدبا  داعم و  اعطق  دشاب  ادـخ  دوجو  هب  دـقتعم  هک  یناسنا  ره  هک  دریگرارق  هجوت  دروم  دـیاب  هتکن  نیا  دوب . دـنهاوخن  یئاهن  مهف  لباق 
دوجوب تسا  اهبـضغ  تاوهـش و  باوخوروخ و  قوفام  هک  هیلاـع  تمکح  نودـب  ار  یناـهج  قلطم  ینغ  میکح و  دـنوادخ  اریز  دریذـپیم 

اهنآ ندیـسر  تیلعف  هب  اهدادعتـسا و  نآ  زا  کی  چـیه  اریز  دوش  بوسحم  تعیبط  فداصت  ای  اطخ  ردـه و  هدوهیب و  دـناوتیمن  دروآیمن 
وکش اهدادعتسا  نآ  زا  يزیچان  رایسب  رادقم  يویند  یگدنز  نیا  رد  هک  تهج  نادب  نیاربانب  تسین . روصت  لباق  فده  نوناق و  نودب 

زا عالطا  يارب  - 8 دنـسرب . تیلعف  هب  نوناق  قباطم  دنوش و  افوکـش  اهدادعتـسا  همه  نآ  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یتیدبا  دیاب  اذل  دوشیم  اف 
هروس هیآ 36  سنوی ، هروس  هیآ 47  هرقب ، هروس  هیآ 26  ءارسالا ، هروس  هیآ 79  هب  بیترت  هب  دینک  هاگن  هناگجـنپ  دراوم  نیا  رد  نآرق  رظن 

اـیبنالا 9- هروس   73 هیآ و  جـحلا ، هروس  هیآ 26  هیآ 26 ، میهاربا  هروـس  هیآ 40  دـیدحلا ، هروس  هیآ 26  ءارـسالا ، هروس  هیآ 15  لحنلا ،
، نارمع لآ  هیآ 136  هرقبلا ، هیآ 130 - هرقبلا ، هب  دینک  عوجر  ترطف  نید  یلـصا  ءازجا  ناکرا و  تدحو  تابثا  موس  مود و  قیرط  هرابرد 

همه ترطف  نید  ار  میهاربا  نید  اهنت  هن  نامحر  دـنوادخ  هیآ 10.30 - مورلا  هیآ 25  دیدحلا ، هیآ 161  ماعنالا ، هیآ 125  ءاسنلا ، هیآ 68 
نیذـلا الا  نسحا  یه  یتلاب  الا  باتکلا  لـها  اولداـجت  ـال  و  دـناوخیم : تفار  تدـحو و  هب  زین  ار  نید  نیا  ناوریپ  هکلب  هداد ، رارق  اـهناسنا 

رگم دینکن  هلداجم  قیرط  نیرتهب  هب  زج  باتک  لها  هب  و   ) نوملـسم هل  نحن  دحاو و  مکهلا  انهلا و  مکیلا و  لزنا  يذـلاب  انما  اولوق  اوملظ و 
امـش يادـخ  ام و  يادـخ  تسا و  هدـش  لزان  امـش  رب  ام و  رب  هک  يزیچ  هب  میدروآ  نامیا  ام  دـیئوگب  دـناهدیزرو و  ملظ  هکنانآ  زا  یناسک 

-11 هیآ 64 .) توبکنعلا ، .. ) میدروآ مالسا  وا  هب  ام  تسا و  یکی 
یئایاضق يرظن  هیـضق  ره  نوماریپ  دراد و  دوجو  يرظن  یئایاضق  یهیدب  هیـضق  ره  نوماریپ  - 12 هرقبلا . هروس  هیآ 177  و  هیآ 62 ، زین : و 

( تسا ءزج  زا  رت  گرزب  لک   ) هک یهیدـب  هیـضق  نیا  نوماریپ  ـالثم  تسا  يرکفتم  ره  شریذـپ  دروم  سکاـعتم ، هیـضق  ود  نیا  و  یهیدـب .
ینهذ موهفم  نیا  ایآ  درک  یقلت  لک  ار  نآ  ناوتب  رگا  دومن -؟ یقلت  لک )  ) ناوتیم ار  تیاهنیب  هلـسلس  کی  ایآ  دراد - : دوجو  یئاـیاضق 
تسا يرظن  یئایاضق  دش  رکذ  هنومن  ناونع  هب  هک  هیـضق  هس  نیا  دوریم ؟ نیب  زا  زین  لک  ءزج  ره  نتفر  اب  ایآ  تسا  ینیع  یتقیقح  ای  تسا 
ياراد همه  اهناسنا  ایآ   ) هک تسا  يرظن  هیـضق  کـی  نیا  سکعلاـب  دراد و  دوجو  تسا ) ءزج  زا  رتگرزب  لـک   ) یهیدـب هیـضق  نوماریپ  هک 
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- تسا یئاهدادعتـسا  ياراد  ناسنا  دـننام - : دراد  دوجو  یهیدـب  یئاـیاضق  يرظن  هیـضق  نیمه  نوماریپ  لاـحنیااب  دنتـسه ) يرنه  دادعتـسا 
یهقف حالطـصا  هب  یلـصا  عورف  نید و  یلک  لوـصا  هک  تهج  نادـب  هتبلا  - 13 دـندنمرنه . اهناسنا  زا  یـضعب  دربیم - تذـل  رنه  زا  ناسنا 

اهنآ ناوتیم  اذل  دشاب  هتشاد  اهنآ  هب  یهار  دناوتیمن  راکنا  دیدرت و  تسا و  یهلا  یحو  میلس و  لقع  ترطف و  هب  دنتسم  يرورـض  ماکحا 
یکی راکنا  یتح  اهنآ  راکنا  تسا و  نیملسم  همه  شریذپ  داقتعا و  دروم  هک  دومن  یفرعم  مالسا  نید  نتم  یلصا  ءزج  ار 

یملع و هاگدـیدزا  - 14 دوب . دـهاوخ  مالـسا  زا  جورخ  بجوم  دـشابن  هناـضرغیب  ضارتعا  ههبـش و  هب  دنتـسم  هکنیا  هب  طورـشم  اـهنآ  زا 
ینورب ینورد و  طیارـش  لـماوع و  تلاـخد  نودـب  دنـشاب  هک  هلوـقم  ره  زا  یتـسه  ناـهج  تاـیعقاو  هـک  تـسا  ملـسم  لـصا  نـیا  یفـسلف 

هنوگ چیه  هب  دـنیامنیم و  نوگانوگ  ياهتـشادرب  تیعقاو  کی  زا  نارکفتم  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دـشابیمن  تفایرد  لباق  هدـننکكرد 
پاچ ات  العف  ات 52 و  لاس 44  زا  دلجم   15 يونثم : حرش  - 15 یعنـصت . ياهیرگیزاب  رد  رگم  ددرگیمن ، رجنم  يرگناریو  محازت  داضت و 
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بذیلف الشف . هناوخا  دحا  نم  يارو  ءاقللا  دنع  شاج  هطابر  هسفن  نم  سحا  مکنم  ءيرما  يا  موس و  تسیب و  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
تردق بلق و  توق  دوخ  رد  امـش  زا  یـسک  ره   ) هلثم هلمجل  هللا  ءاش  ولف  هسفن ، نع  بذی  امک  هیلع  اهب  لضف  یتلا  هتدـجن  لضفب  هیخا  نع 

نآ اـب  دومن  هدـهاشم  ینوبز  سرت و  شناردارب  زا  یکی  زا  درک و  ساـسحا  نمـشد  اـب  ییوراـیور  عقوم  رد  گـنج  نادـیم  رد  يروشحلس 
دنوادخ رگا  دیامنیم . عافد  دوخ  زا  هک  هنوگنامه  دنک  عافد  يو  زا  تسا  هتفای  حیجرت  شناردارب  رب  نآ  هلیـسو  هب  هک  تعاجـش  يریلد و 

زرم رد  نآ ، رد  اهناسنا  هک  داـهج  عقوم  رد  اـصوصخم  ناوتاـن  کـی  زا  عاـفد  دادیم .) رارق  عاجـش  نآ  دـننامه  ار  ناوتاـن  نآ  تساوخیم 
نیرتيدج نیرت و  تیمها  اب  رتالاب و  دوخ  ناج  زا  عافد  هکنانچ  دشاب . نتـشیوخ  ناج  زا  عافد  دننام  دیاب  دناهتفرگ ، رارق  گرم  یگدنز و 

اناوت مدرم  هب  شهاگن  یناور  يزغم و  لادـتعا  لاح  رد  ناوتان  صخـش  دـشاب . تیفیک  نیمه  هب  دـیاب  زین  ناناوتان  ناج  زا  عافد  تسا  عاـفد 
ار وا  ناج  هک  تسا  یـصخش  رب  هدـنهانپ  هاگن  اـناوت  مدرم  هب  شهاـگن  یناور  يزغم و  لادـتعا  لاـح  رد  ناوتاـن  صخـش  رب  هدـنهانپ  هاـگن 

ارق ریثات  تحت  دناوتن  تسا  رادروخرب  تردق  زا  هک  ار  یسک  رگا  هاگن  نیا  دهدب . تاجن  هکلهم  زا  دناوتیم 
یکی دید  یهر  هب  یـسیع  درک . دهاوخن  ریثات  رگید  یـسک  رد  يزور  زین  دنمتردق  نامه  محرت  بلج  ياههاگن  هک  تسا  یعطق  دـهدب ، ر 
تشک ار  وت  هکنآ  دوش  هتشک  اجک  زاب  ات  راز  يدش  هتشک  ات  یتشکار  هک  هک  اتفگ  تشگنارس  نادند  هب  تفرگب  دش و  ناریح  هداتف  هتـشک 

زا ببـس  ناوتان  کی  ناج  زا  دنمتردق  عافد  مدـع  رگا  تشم و  تنتفوک  ردـب  هجنر  دـنکن  سک  ات  سک  نتفوک  رد  هب  هجنر  نکم  تشگنا 
ءيرما لتق  یلع  ناعا  نم  هک : دوشیم  تیاور  نیا  لومشم  هدومن و  ناوتان  گرم  هب  تناعا  دنمتردق  نآ  تروصنیا  رد  دشاب ، وا  نتفر  نیب 
دوشیم تمایق  زور  دراو  دنک  کمک  ناملسم  درم  کی  نتشک  هب  یـسک  ره   ) هللا همحر  نم  سیا  هینیع  نیب  ابوتکم  همایقلا  موی  ءاج  ملـسم 

عافد دیامرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما  تسا .) مورحم  يدنوادخ  تمحر  زا  صخـش  نیا  تسا : هدش  هتـشون  وا  یناشیپ  هب  هک  یلاح  رد 
هنوگنامه ینعی  دشاب . دیاب  دوخ  ناج  زا  يو  عافد  دننام  لاح ، نیا  ریغ  رد  هچ  گنج و  لاح  رد  هچ  ناوتان  ناسنا  ناج  زا  دـنمتردق  ناسنا 

فلت نودب  یلطعم و  نودب  اوق  نآ  همه  دبلطیم و  کمک  هب  ار  دوخ  ینالضع  يزغم و  ياوق  همه  رطخ  ساسحا  عقوم  رد  یمدآ  ناج  هک 
طنامه دنتفایم ، تیلاعف  هب  دننکیم و  تکرح  رطخ ، زا  ناج  نداد  تاجن  يارب  هقیاضم  كدنا  نودب  تقو و  نیرتمک  ندرک 

زاربا نودـب  یتح  هکلب  دوخ  ناج  نداد  تاجن  يارب  نانآ  زا  ناوتان  کی  دادمتـسا  عقوم  رد  دنتـسه  تردـق  ياراد  هک  یـصاخشا  دـیاب  رو 
نیا هب  هجوت  اب  ناشناج  نداد  تاجن  يارب  ناـنآ  دوخ  ینالـضع  يزغم و  ياوق  هک  دـنزادرپب  يدـج  تیلاـعف  تکرح و  ناـمه  هب  دادمتـسا 

نموملا تسا : هدـش  لقن  یفاک  باتک  زا  هک  دوشیم  تابثا  نامیا  اب  مدرم  نایم  یناحور  یگناـگی  ندوب  يدـج  تمظع و  رگیدراـب  لـصا 
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دـشال نموملا  حور  نا  دـحاو و  حور  نم  امهحور  نا  ودـسج  رئاس  یف  کلذ  ملا  دـجو  هنم  ائیـش  یکتـشا  اذا  دـحاو  دـسجک  نموملا  وخا 
رگید دشاب  هتـشاد  يدرد  يوضع  رگا  دـنرکیپ  کی  ياضعا  دـننام  نموم  ردارب  نموم  . ) اهب م سمـشلا  عاعـش  لاصتا  نم  هللا  حورب  الاصتا 

زا تسا  رتدـیدش  دـنوادخ  حور  هب  حور  لاصتا  تسا و  حور  کی  زا  نامیا  اب  مدرم  حاورا  دـنکیم و  ساـسحا  ار  درد  ناـمه  نآ  ءاـضعا 
ار ناوتان  نآ  تساوخیم  ادـخ  رگا  : ) دـیامرفیم ریـسفت  دروم  تالمج  رخآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دیـشروخ ). هب  دیـشروخ  لاصتا 
هب طوبرم  هک  تسا  تیمها  اب  رایـسب  هتکن  کی  هب  مدرم  نتخاس  هجوتم  هلمج  نیا  زا  ترـضح  نآ  روظنم  دادیم ) رارق  عاجـش  نآ  دـننامه 

يدنوادخ ییانتعایب  ای  فداصت و  زا  یشان  تقلخ  رد  اهناسنا  فالتخا  هکنیا  حیضوت  تسا . وا  تاقولخم  هرابرد  يدنوادخ  هغلاب  تمکح 
تاقولخم یضعب  هب 

ار هلئـسم  نیا  دـنکیم . ءاضتقا  ارنآ  هدرپ  تشپ  قیاـقح  هک  تسا  تقلخ  ناـیرج  رد  يدـنوادخ  هغلاـب  تمکح  هب  دنتـسم  هکلب  تسین  دوخ 
ملع يروحم و  تایح  کنیع  نتشادرب  طرـش  نیلوا  نآ ، رد  يدنوادخ  تمکح  نایرج  یتسه و  ملاع  مظن  يانعم  مهف  يارب   ) ناونع تحت 

تـسا حرطم  رـشب  زا  یناوارف  دارفا  يارب  فلتخم  لاکـشا  اب  هک  تالاوئـس  نیرتعیاش  نیرتیمیدـق و  زا  یکی  تسا .) ناگدـید  زا  دودـحم 
زا هک  اههقلخلا  صقان  دننام  دوشیم  هدهاشم  اهناسنا  زا  یلیخ  رد  هک  تسا  دادعتـسا  ورین و  دنچ  ای  کی  نادـقف  اب  يوضع  صقنزا  لاوئس 
هک دعب  نآ  زا  نانآ  بلغا  تفگ : ناوتیم  هک  دناهدمآرب  لاوئـس  نیا  زا  خساپ  ددـصرد  نارظن  بحاص  زا  ياهدـع  دـنوشیم . دـلوتم  ردام 

حرطم ار  یخـساپ  طقف  میزادرپیمن و  اهخـساپ  نآ  یـسررب  هب  ثحبم  نیا  رد  ام  دندرگیم . خساپ  قیقحت و  دراو  دراد  تیمها  نانآ  يارب 
دتمم ینایلاس  بناجنیا  میوشیم : روآدای  ار  ياهمدقم  خساپ  نیا  نایب  زا  شیپ  دسریم . رظن  هب  اهنآ  زا  رترصتخم  رتنشور و  هک  میئامنیم 

لح رد  نوگانوگ  یتایرظن  مدرکیم و  شالت  دـسریم  رظن  هب  صقان  تقلخ  هاگتـسد  رد  هک  هچنآ  اهیراوگان و  مالا و  لکـشم  لـح  يارب 
هعلاطم دروم  تسا  هدش  لقن  امکح  زا  نیرخاتم  یمایخ و  میهاربا  نبرمع  انیس ، نبا  دننام  ینارظنبحاص  زا  هک  ار  روبزم  لکشم 

حرطم و بناجنیا  يارب  هیرظن  نیا  يدنوادخ  تایانع  زا  ات  دنتسین . هدننکعناق  تایرظن  نآ  هک  مدرکیم  ساسحا  هرخالاب  مداد  رارق  تقد  و 
يدـنوادخ هغلاب  تمکح  لدـع و  فلاخم  هک  تقلخ  هک  تقلخ  رد  لـالتخا  ضقن و  رـش و  ساـسحا  ءاـشنم  لـصا  هک  تشگ  هدـننکعناق 

ناهج ادـخ و  دوخ  کنیع  نامه  اب  میهاوخیم  هدومن و  هیبعت  دوخ  دودـحم  مولع  يروحم و  تایح  زا  هک  تسا  یکنیع  هب  دنتـسم  دـیامنب 
یتسه یلاع  مظن  - 2 دراد . قرف  ناهج  یئاسانش  اب  ناهج  - 1 هک : میوشیمن  تقیقح  هس  نیا  هجوتم  زگره  مینک و  كرد  اتقیقح  ار  یتسه 

. میـشاب هتـشاداهنآ  رب  هطاحا  میناوتب  ام  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  يدـنوادخ  یبوبر  ماقم  - 3 تسا . هدـشن  يزیر  یپ  ام  ياههتـساوخ  يانبم  رب 
ار دوخ  فراعم  مولع و  اهنآ  تیدودـحم  كرد  اب  اعطق  دـشاب  هجوتم  دوخ  فراعم  مولع و  هیلوا  لوصا  ینانم و  هب  هاگآ  ناـسنا  کـی  رگا 

هطوغ ياجب  دیاب  یملع  یفـسلف و  نارظنبحاص  هک  تسنیا  دنکیم  مکح  میلـس  لقع  ترطف و  هک  هچنآ  نیاربانب  دید  دـهاوخ  دودـحم  مه 
مدرم هب  دـنراد  یلومعم  مدرم  هک  هچنآ  زا  يدادعتـسا  ای  يوضع  دـقاف  هک  ار  یئاـهناسنا  اـب  دروخرب  قرط  یفـسلف  تاحالـصا  رد  ندروخ 

اب ياج  هب  رگید  ترابع  هب  دنروایب . لمع  هب  دنشابیم  نآ  دقاف  دارفا  نیا  هک  هچنآ  ناربج  حالصا و  رد  ار  ششوک  تیاهن  دنهدب و  میلعت 
هتخاـس و دوخ  يارب  صخـشم  ياـهنامرآ  دودـحم و  مولع  اـب  هک  یلیخت  نیناوق  لوصا و  رب  هیراـج  تاـیعقاو  قیبـطت  تاحالطـصاای و  يز 

شیپ لاس  دنچ  رد  دنزادرپب  بسانم  تاجلاعم  دنوشیم و  یقلت  صقن  یلومعم  دح  ربارب  رد  هک  اههدیدپ  نآ  نتخاس  عفترم  هب  دناهتخادرپ 
ار اهنآ  يرادهگن و  ار  اهلالورک  هک  یکدوک  نارود  دعب  ام  ناناوج  زا  يرادقم  ناکدوک و  هک  تاسسوم  نآ  زا  یکی  زا  ناهفصا  رهش  رد 

میتشاذگ رارق  دندوب  ام  زیزع  ناتـسود  زا  هک  اجنآ  نایدصتم  اب  دیدزاب  عقوم  رد  میدرک . دید  زاب  دندوب  هداد  رارق  هجلاعم  یگدیـسر  تحت 
نیا مفده  مهدبرارق و  هعلاطم  دیدزاب و  دروم  ار  نانآ  دنوش  هجوتم  ناناوج  ناکدوک و  نآ  هکنیا  نودب  اهنت و  روطب  يرادقم  بناجنیا  هک 
دوب نامه  ابیرقت  هعلاطم  نیا  هجیتن  مروایب . تسدـب  یتاعالطا  دنتـشاد  هک  يوضع  تیفیک  هب  رظن  اب  ناـنآ  یناور  عضو  زا  مناوتب  اـت  هک  دوب 

تاـکرح و دـندرکیمن و  صقن  رجز و  ساـسحا  چـیه  ندوب ) لـالورک   ) دـنراد هک  یعـضو  زا  ناـنآ  مدـید  ینعی  مدزیم  سدـح  نم  هک 
یگنوگچ یتح  رگیدـکی و  اب  نانآ  دروخرب  يزاب و  زرط  و  دـنرادن . یتیاضران  دوخ  عضو  زا  نانآ  هک  دادیم  ناـشن  یبوخ  هب  ناـشتانکس 
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وا هک  ناناوج  ناکدوک و  زا  رگید  يدروم  رد  زاب  تشادن . تراقح  ساسحا  صقن و  ساسحا  زا  یناشن  يداع  مدرم  اب  ناشدروخرب 
هب هک  یتقو  نانآ  میدیدیم  هک  دوب  روآتفگش  رایسب  ام  يارب  میتشاد . یتاعلاطم  دیدزاب و  دندوب  جلف  عاونا  هب  التبم  دوب و  نانآ  یناوج  ل 

ضابقنا یحور و  تلالم  دـندوب  هدرک  نییعت  نانآ  يارب  نایدـصتم  هک  دـندوب  یئاهراک  ماجنا  ای  يزاب  لاح  رد  ـالثم  دـندوب  لوغـشم  دوخ 
هب دراوم  نیا  لاثمازا  دـندادیم . ماجنا  راک  دـندرکیم و  يزاب  یلومعم  ناناوج  ناکدوک و  دـننام  یناور  رظن  زا  دنتـشادن و  یناور  صاـخ 

همادا و هب  دوشن  دراو  نآ  هب  ناسنا  دوخ  ناور  فرط  زا  ياهبرـض  ات  هک  تسا  زیگناتفگـش  تقیقح  نآ  تاـیح  هک  دوشیم  نشور  یبوخ 
يارب دیاب  هکنیا  اما  دیامن . ظفح  ار  دوخ  دناوتب  هک  دشاب  هتـشاد  ار  تیدوجوم  زا  رادقم  نآ  طقف  هک  دنچ  ره  دنکیم و  شالت  دوخ  ياقبا 
ضرع هک  نایب  نیا  اب  میرادرب  دوخ  نامشچ  زا  ار  يروحم  تایح  کنیع  نآ  رد  يدنوادخ  تمکح  نایرج  یتسه و  ملاع  مظن  يانعم  مهف 

رد نآ  نایرج  یتسه و  ملاع  یگتـسیاش  يارب  ینوناق  میراد  هک  ییاـهنامرآ  اههتـساوخ و  هب  رظن  اـب  اـم  دوشیم . تاـبثا  یبوخ  هب  مینکیم 
اههتـساوخرب و ینتبم  نوناق  نیا  رگا  هن . ای  میـشاب  هتـشاد  مه  نآ  هب  حورـشم  یهاگآ  هاوخ  میاهدروآ  دوجو  هب  دوخ  زغم  رد  اـم  اـب  طاـبترا 

رآ هتساوخ و  یئابیز  نوچ  - 1 دیآیمرد : تروص  نیا  هب  میهدب  رارق  یسررب  تقد و  دروم  اراهناما 
لیصحت نوچ  - 2 ارتاپوئلک !! ییابیز  هب  ینز  ره  دـشاب و  مالـسلاهیلع  فسوی  ترـضح  ییابیز  هب  يدرم  ره  دـیاب  سپ  تسا  اهناسنا  ام  نام 

ردام زا  هک  یناسنا  ره  دیاب  سپ  دراد  زاین  تضایر  تقشم و  هب  تسا و  تخس  یتسه  ناهج  تایعقاو  ندروآ  تسدب  يارب  ششوک  ملع و 
اهیرامیب و بارطـضا و  ياهیخلت  نودب  یگدنز  هک  تهج  نادب  دشاب 3 - ملاع  نآ  ءاروام  یتسه و  ناهج  تایعقاو  همه  هب  دوشیم  دـلوتم 

ارنآ هک  دـشاب  تیفیک  نیمه  هب  اهناسنا  ام  یگدـنز  دـیاب  سپ  تسا  نیریـش  رایـسب  یعیبط  ذـئاذل  لماوع  همه  نتـشاد  اـب  اهتـسکش و  عاونا 
نتخات سک  چیه  رـس  رب  گرم  دشاب و  يدبا  مدرم  یگدـنز  دـیاب  سپ  تسا  طلغ  یگدـنز  نینچ  ندیـسر  نایاپ  هب  الـصا  میهاوخیم 4 -

ره ددرگیم و  یتسه  ناهج  يهصرع  رد  رتشیب  يرایتخا  رثات  ریثات و  بجوم  دـشاب  هک  یلکـش  ره  رد  تردـق  هک  تهج  نادـب  - 5 درواین !
زا یکی  گرزب  ناهیک  نیا  رد  میتساوخ  رگا  هک  يروطب  میشاب  رادروخرب  تردق  لاکشا  همه  زا  دیاب  ام  سپ  تسام  نامرآ  يرایتخا  ریثات 

( دوـشیمن مه  پچ  بیج  و   ) بناـجنیا تسار  بیج  زا  ياهشوـگ  رد  دـیایب و  عـضاوت  لاـمک  اـب  دیـشروخ  اـهنویلیم  نتـشاد  اـباهناشکهک 
ام هزادـنا  ره  هک  تسنیا  نآ  میوشیم و  هجوتم  رگید  مهم  لـصا  کـی  هب  نونکا  دـیامن  تعاـطا  ار  اـم  هتـساوخ  نیا  اروف  دـیامن  تنوـکس 

امرآ اههتساوخ و 
نآ هب  نتفاـین  تسد  تروص  رد  میتفاـیرد  دوخ  رد  اـهنآ  ندروآ  تسدـب  يارب  یتردـق  قح و  میدرک و  ساـسحا  دوـخ  هب  کـیدزن  ار  اـهن 

ینوناق اریز  تسا ! لتخم  صقان و  تقلخ  ناهج  هک  تشادـنپ  میهاوخ  نینچ  درک و  میهاوخ  درد  یخلت و  ساسحا  اهنامرآ و  اههتـساوخ و 
هب الثم  درادـن  نایرج  دروم  نیا  رد  میدوب  هدرک  روصت  اـم  اـب  طاـبترا  رد  نآ  ناـیرج  یتسه و  ملاـع  یگتـسیاش  يارب  دوخ  زغم  رد  اـم  هک 

طقف یتسه  نوناق  نییعت  رد  ام  هک  دوشیم  هظحالم  تسا  لتخم  تهج  نیا  زا  تقلخ  هاگراک  سپ  ماهدشن  دلوتم  فسوی  ترـضح  ییابیز 
نادـب مینک  هجوت  ار  هلئـسم  نیا  میورب و  رتولج  مدـق  کی  میناوتیم  نونکا  میهدیم  رارق  كالم  روحم و  ار  دوخ  ياهنامرآ  اههتـساوخ و 
دنتـسه ییاهوزرآ  میدش  رکذتم  ار  اهنآ  زا  يرادقم  الاب  رد  هک  اهنامرآ  اههتـساوخ و  نآ  هک  دـننادیم  لدـتعم  ياهناسنا  بلغا  هک  تهج 

ثعاب دـهدیم و  جـنر  ار  مدرم  هک  هچنآ  یلو  دـننارورپیمن  دوخ  نورد  رد  نامرآ  ناونع  هب  ار  اـهنآ  اذـل  دـش  دـنهاوخن  یلمع  زگره  هک 
ار ناسنا  هک  تسا  تالالتخا  اهـصقن و  زا  مسق  نآ  دنیامن  تقلخ  هاگراک  رد  لالتخا  صقن و  هب  مکح  هاگاان  مدرم  زا  ياهدع  هک  دوشیم 
زا ا یکی  نادقف  هاوخ  یجراخ و  هچ  یلخاد و  هچ  ندب  ياضعا  زا  یکی  صقن  دننام  دروآیم  رتنیئاپ  نآ  نوئش  تقلخ و  یلومعم  دح  زا 

ضرف و زا  فشک  راب  دراوم  نیا  رد  صقن  ریبعت  هک  مییوگب  اههدیدپ  نیا  ریـسفت  حیـضوت و  رد  دیاب  اوق . زا  یکی  نادقف  هاوخ  اهدادعتس و 
ره میاهتفریذـپ و  ارنآ  اهناسنا  ياوق  اهدادعتـسا و  ءاضعا و  تیفیک  تیمک و  هب  رظن  اب  اهناسنا  ام  هک  دـیامنیم  تعیبط  رد  نوناق  هب  داـمتعا 

اجنیارد میمانیم  لماک  دـشاب  هجو  نیرتهب  رد  تیمک  تیفیک و  نامه  ياراد  هک  هچنآ  ره  صقاـن و  دـشاب  نآ  زا  رتنییاـپ  رد  هک  ار  هچنآ 
تسام و دوخ  ياههتساوخ  تادهاشم و  هب  طوبرم  هک  میاهتفرگ  رظن  رد  ار  یکالم  نوناق و  لامک  صقن و  هدیدپ  دردتم و  هک  مینیبیم  زین 
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. دنکیمن دییات  ار  یلایخ  كالم  نوناق و  نآ  ام ) دودحم  ياههتساوخ  تادهاشم و  زا  لصاح  تفرعم  زا  رظن  عطق  اب   ) یـضحم یملع  لیلد 
تماقا چـیه  هک  تسا  يدـج  عیرـس و  هدـنیوج  نآ  گرم  هک  تسا  یعطق   ) براـهلا هزجعی  ـال  میقملا و  هتوغیـال  تیثح  بلاـط  توملا  نا 

دوجو گرم  زا  سک  گرم  يارب  ياهراـچ  چـیه  دزاـسیم .) ناوتاـن  ار  نآ  ياهدـننکرارف  هن  دوشیمن و  توـف  نآ  زا  یلحم  رد  ياهدـننک 
غارچ نیا  تسویپ . دـهاوخ  عوقو  هب  دوـشیم  هدـیمان  گرم  هک  تیدـبا  هب  لاـقتنا  لـپ  زا  هدـنز  اـهناسنا  همه  رذـگ  هک  تسا  ینیقی  درادـن 

نامشچ نیا  يزور  تشگ . دهاوخ  شوماخ  تسا  گرم  رادهیالط  هک  یثداوح  رصرص  اب  تسا  یگدنز  شمان  هک  نازورف 
هب كرد  لماوع  ساوح و  رگید  دیشخبیم و  یگدنز  هب  یناجیه  ذیذل  ياهمعط  ندیشچ  اب  هک  ییاههقئاذ  ونش  زیت  ياهشوگ  نیا  نیبزیت و 

دهاوخ ندیسوپ  هب  ور  اجیردت  هدومناهر و  ار  دوخ  میظع  عونتم و  رایسب  ياهراک  مه  زیگناتفگش  هاگراک  نیا  زغم  دنیارگیم . یشوماخ 
ار ناگدـنز  همه  هار  رـس  دوز  اـی  رید  هرخـالاب  هک  تسا  یتاـنایرج  اـهنیا  همه  ددرگ . ینیمزریز  تارـشح  يزاـب  يارب  یهاـگیاج  هک  تفر 
زا نآ  یهاگآ  سفن و  ندمآ  دوخ  هب  اب  نامزمه  دشابیم  شتیلاعف  لماوعاب  يدام  دبلاک  همه  یـشوماخ  هک  یگدنز  نایاپ  تفرگ . دهاوخ 

تسین و يدـبا  ندـب  رب  سفن  قلعت  هک  ناـیرج  نیا  ددرگیم . تیدـبا  راپـسهر  هتخودـنا و  دوـخ  يارب  هک  تسا  یتشونرـس  تیدوـجوم و 
ياهتیلوئـسم زا  خـساپ  هدامآ  هتفایرد و  ار  رگیدـکی  تقیقح  نیا  رگیدراب  تسا  یعطق  تمایق  زور  ات  رگیدـکی  زا  ود  نآ  یئادـج  هرخـالاب 

یف شارفلا  یلع  هتیم  نم  یلع  نوها  فیـسلاب  هبرـض  فلال  هدیب  بلاطیبا  نبا  سفن  يذلا  لتقلا و  توملا  مرکا  نا  تشگ . دـنهاوخ  دوخ 
رازه تسوا  تسدب  بلاطیبا  دنزرف  ناج  هک  ییادخ  نآ  هب  دـنگوس  تسادـخ . هار  رد  ندـش  هتـشک  گرم  نیرت  تمارکاب   ) هللا هعاط  ریغ 

تسا و تداهـش  گرم  نیرتفیرـش  مشابن .) يدـنوادخ  تعاـطا  رد  هک  باوختخر  رد  گرم  نآ  زا  تسا  رتناـسآ  نم  يارب  ریـشمش  هبرض 
سا نآ  گرم  نیرت  تسپ 

هار رد  ندش  هتشک  ریسفت  دروم  تالمج  رد  لتق  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  دریمب . دنوادخ  تعاطا  مدع  ریـسم  رد  ناسنا  هک  ت 
نتسش ناج  زا  تسد  زا  تسترابع  هک  ءالعا  فده  نودب  ندش  هتـشک  اریز  ندش  هتـشک  ضحم  هن  دوشیم  هدیمان  تداهـش  هک  تسا  ادخ 

دوش هعجارم  نادیهش  تداهش و  هلئسم  رد  تقد  هعلاطم و  يارب  درادن  باوختخر  رد  یلومعم  ندرم  رب  یحیجرت  چیه  داهج )  ) ادخ هار  رد 
دوجو تالمج  رخآ  رد  هک  رگید  یبلطم  ات ص 27 . زا ص 3  مشش  دلجم  ات ص 80 و  زا ص 73  ات ص 60 و  زا ص 54  مجنپ  دلجم  هب 

رد هک  باوختخر  رد  گرم  نآ  زا  تسا  نآ  زا  رتناسآ  نم  يارب  ریشمش  هبرض  رازه  : ) دیامرفیم مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسنیا  دراد 
موش و هتشک  راب  رازه  هکنیا  ای  مورب  ایند  نیا  زا  اههجنکش  نیرت  تخس  اب  رگا  هک  تسا  نینچ  هلمج  نیا  يانعم  مشابن .) يدنوادخ  تعاطا 

یلو مدـنبرب  تخر  ایند  نیا  زا  رجز  نیرتمک  نودـب  میالم و  باوختخر  رد  هک  تسنیا  زا  رتهب  مشاب  يدـنوادخ  تعاـطارد  مدرگ و  هدـنز 
روطب مالـسلاهیلع  نینموملاریما  گرم  یگدـنز و  يانـشآ  زا  هک  نخـس  نیا  لاثما  زا  میاـمن . يرپس  ار  دوخراـگزور  دـنوادخ  تیـصعمرد 

تیصعم زا  هک  یطوقس  تیاهن  دوشیم و  هجیتن  يدنوادخ  تعاطا  زا  هک  یتداعـس  تمظع و  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  مینیبیم  ناوارف 
یشان م

اب گرم  دـیامرفیم : هک  نینموملاریما  هلمج  رد  تقد  اب  میـشیدنایم  ود  نآ  هرابرد  اهناسنا  ام  هک  تسا  نآ  زا  رت  تیمهااـب  یلیخ  ددرگي 
تعاطا ریغ  رد  هکنیا  زا  تسا  رتلمحت  لباق  رتناسآ و  نم  يارب  ندـش  هدـنز  ریـشمش و  اـب  ندـش  هتـشک  راـب  رازه  اـی  ریـشمش  هبرـض  رازه 

هعطق راـب  رازه  رجز  ربارب  رد  يدـنوادخ  تعاـطا  ریغ  رد  یگدـنز  لوصحم  هجنکـش  ود  رد  ینعی  مریمب  میـالم  باوختخر  رد  يدـنوادخ 
هدمآ و دوجوب  راهق  دنوادخ  بضغ  اب  هک  خزود  نازوس  شتآ  زا  تسترابع  هک  تسا  رتلمحت  لباق  ریغ  رتدیدش و  ریـشمش  اب  ندش  هعطق 
یهلا و ای  یهف  تسا : هدمآ  یعخنلا  دایز  لیمک  ياعد  رد  هک  هنوگنامه  تسا  یبوبر  خماش  ماقم  اقل  تمحر و  زا  قارف  شتآ  نآ  زا  رتالاب 

یلا رظنلا  نع  ربصا  فیکف  كراـن  رح  یلعن  تربص  یهلا  اـی  ینبه  و  کـقارف . یلع  ربصا  فیکف  کباذـع  یلع  تربـص  يـالوم  يدـیس و 
ربص وت  زا  ییادـج  رب  هنوگچ  میامن  لمحت  تباذـع  رب  هک  مریگ  نم  راـگدرورپ  ـالوم و  گرزب و  يا  نم  دوبعم  يا  ادـنوادخ  . ) کـتمارک

. مشاب ابیکش  وت  یبوبر  تمارک  هب  رظن  زا  تیمورحم  هب  هنوگچ  مدرک  ربص  تخزود  شتآ  ترارح  هب  مریگ  نم  يادخ  منک 
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دوخ باحصا  شنزرس  رد  هبطخ 123-

هحفص 47] ]
مولتملل هکلهلا  و  محتقملل ، هاجنلاف  قیرطلا  متیلخ و  دق  امیض . نوعنمت  اقح و ال  نوذخات  بابـضلا ال  شیـشک  نوشکت  مکیلا  رظنا  یناک  و 

دیریگیم ار  یهلا  قح  کی  هن  دینکیم و  اغوغ  ماحدزا و  دنروخیم  مهب  عیرس  تکرح  رد  هک  اهرامسوس  دننام  مرگنیم  امش  هب  ییوگ  )
رد دز و  ایرد  هب  لد  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تاجن  سپ  دـیدازآ  اهر و  ترخآ  هار  باختنا  رد  امـش  دـییامنیم . رود  دوخ  زا  ار  یتلذ  هن  و 
ای ود  زا  یکی  باختنا  رد  امـش  و  دنامزاب .) ترخآ  هار  رد  تکرح  زا  دومن و  فقوت  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تکاله  دش و  روهطوغ  داهج 

باختنا رد  امـش  و  : ) دوش هتفگ  ناـسنا  هب  هک  دراد  دوجو  تیـساسح  تمظع و  نیا  هب  يرـشب  سوماـق  رد  ياهلمج  رگم  دـیدازآ  هار  دـنچ 
دوخ زا  یعونتم  ياهلمعلا  سکع  ناشتیـصخش  تمظع  یتسپ و  هب  رظناب  ياهلمج  نینچ  ربارب  رد  مدرم  دـیدازآ ؟) هار  دـنچ  اـی  ود  زا  یکی 

هچ ره  ذـیفنت  شرتـسگ و  یعیبـط و  دوخ  تیوقت  زج  ياهشیدـنا  تسا ، هلمج  نیا  هب  بطاـخم  هک  یـسک  تیـصخش  رگا  دـنهدیم . ناـشن 
اریز درک  دـهاوخ  باـختنا  ددرگیم  یهتنم  وا  یناویح  ياهفدـه  هب  دراد  رارق  وا  ربارب  رد  هک  اـههار  نآ  زا  کـی  ره  درادـن  ار  نآ  رتقیمع 

زم هلمج  اب  بطاخم  تیصخش  رگا  دنکیم و  بیقعت  شیاهنامرآ  هشیدنا و  هک  دنکیم  باختنا  هار  نامه  سک  ره  تیصخش 
ار یهار  هک  تسا  یعطق  دـشاب  هدوب  وج  لامک  یناـسنا  دوخ  تیوقت  دـشر و  هب  ندیـشخب  ققحت  ریـسم  رد  شیاـهیریگ  فدـه  رکف و  روب 

يریگ فده  تارکفت و  زرط  ببـس  هب  هک  ییاهباختنا  رگید  باختنا و  ود  نیا  ددرگیم . یهتنم  روبزم  دصقم  هب  هک  درک  دهاوخ  باختنا 
دریگب رارق  تقد  یـسررب و  دروم  دـیاب  دروم  نیا  رد  هک  هچنآ  تسا . ینوناق  یلومعم و  ـالماک  ناـیرج  کـی  دریگیم  تروص  اهتیـصخش 

هدامآ لماک  روطب  وا  نهذ  هک  ساسح  هاگآ و  ناسنا  کی  هب  دیدازا ) هار  دنچ  ای  ود  زا  یکی  باختنا  رد  امش  و   ) هلمج نیا  رگا  هک  تسنیا 
هب هظحل  نامه  رد  تسا  نکمم  دوش  هتفگ  دشاب  هدشن  هدولآ  فیثک و  طوقـس  دـح  هب  شهاگآ  دوخان  نورد  تسا و  تقیقح  یگدـنریگ 

مدازآ نم  بوخ  دزاسب . انـشآ  یگدنز  زا  قفا  کی  اب  ار  وا  دیدازآ ) امـش   ) هملک هدیهج و  شایلومعم  اهیریگ و  فدـه  اههشیدـنا و  قوف 
همه اب  دریگیم و  ماجنا  نوگانوگ  نیناوق  ربج  ياههقلح  نایم  رد  شیامن  وشن و  دـلوت و  هک  دراد  ناـکما  اـیآ  تسیچ ؟ مدازآ  نم  ياـنعم 

ياهلمج نینچ  ایآ  دـشاب ؟ دازآ  دریگیم  تروص  نیناوق  هاگرولبت  رد  زاـب  دزاـسیم  رارقرب  طاـبترا  نتـشیوخ  اـب  یتح  هک  شدوجو  داـعبا 
نیا رگا  تسا . يرآ  لاوس  نیا  خساپ  دوش ؟ رداص  دنکیم  تکرح  نآ  نایم  رد  ناسنا  هک  یعـضو  نینچ  هب  هاگآ  ناسنا  کی  زا  دـناوتیم 

لاقوف تردق 
هطاحا تاهج  همه  زا  ار  وا  هک  ار  يربج  نیناوق  ياههقلح  تسخن  تردق  نآ  هلیـسو  هب  دناوتیم  وا  هک  میریگب  رظنرد  ار  یناسنا  عون  هداع 

هدرپ تشپ  رد  هک  يرتیلاع  تایعقاو  اب  ار  وا  دوهـش  نیمه  دیامن و  دوهـش  ار  اهنآ  ياروام  هک  دیامن  یلقیـص  فافـش و  نانچ  تسا  هدرک 
نآ ياراد  ینعی  مدازآ  نم  يرآ  هک  دریذپیم  دیامن  اهیرادربهرهب  اهنآ  زا  هتخاس و  انـشآ  دراد  دوجو  اهیریگفده  تارکفت و  زرط  نیمه 

ياراد ار  اهنآ  نم  تیـصخش  فعـض  هک  دوخ  یلومعم  یگدـنز  لماوع  اههزیگنا و  يوررب  ياپ  مناوتیم  نآ  هلیـسو  هب  هک  متـسه  تردـق 
یلاـع تردـق  اـب  منیبـب و  رتـالاب  یقفا  زا  تسا  هتفرگ  نم  ربارب  رد  هک  ار  ییاـههار  مراذـگب و  تسا  هدوـمن  نم  یگدـنز  رد  یـساسا  شقن 

زا یکی  هارمه  هب  یصخش  ( 1356  ) لاس رد  مراد  رطاخ  هب  میامن . مادقا  اههار  نآ  شنیزگ  رد  تسا  یلماکت  ياهشهج  لماع  هک  تیصخش 
هک دوب  نینچ  هلئسم  دندرک . حرطم  تشاد  يداصتقا  هبنج  هک  ار  هلئسم  نآ  دندمآ و  بناجنیا  دزن  ياهلئـسم  هرابرد  شـسرپ  يارب  ناتـسود 

دیدرت تکرش  نآ  رد  راک  ندوب  حابم  رد  یعرش  رظن  زا  وا  یلو  تشاد  وا  يارب  ینالک  يدام  عفن  هک  درکیم  راک  یتکرش  رد  صخش  نآ 
تسا زیاج  تکرش  نآرد  امش  راک  تروص  نیا  هب  رظن  اب  متفگ : مدش و  رکذتم  ار  فلتخم  روص  هلئسم  لیلحت  زا  سپ  بناجنیا  تشاد .

: متفگ ار  هلمج  نیا  خـساپ  نایاپ  رد  مدومن  نایب  کی  ره  یهقف  ماکحا  اب  ار  روص  ماسقا  هکنآ  زا  سپ  تسین . زیاج  تروص  نآ  هب  رظن  اب  و 
ماع ياهراک  رد  نونکات  عقوم  نآ  زا  هکلب  دیآ  نوریب  تکرـش  نآ  زا  اهنت  هن  هاگآ  صخـش  نآ  دش  بجوم  هلمج  نیمه  دیدازآ ) امـش  (و 
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نینموملاریما دزرویم . تعانق  دـنک  هرادا  لمجت  نودـب  ار  شاهلئاع  دوخ و  هک  دودـحم  یتشیعم  هب  دـیامنیم و  شـالت  یعاـمتجا  هعفنملا 
تکرح رد  هک  رامسوس  ادصورس  دننام  ییادصورس  مینیبیم  ار  امش  ییوگ  هک : دومرف  نینچ  ریـسفت  دروم  تالمج  نیلوا  رد  مالـسلاهیلع 

نتشیوخ و هشیدنا  رد  امـش  یگدنز  تسا . نتـشیوخ  تاجن  رکف  رد  طقف  یـسک  ره  ینعی  دینکیم ) اغوغ  ماحدزا و  دنروخیم  مهب  عیرس 
مدرم قوقح  نارگتراـغ  زا  ار  یقح  هن  هک  تسا  نیمه  يروحم  دوخ  ياـنبم  رب  یگدـنز  تعیبـط  درذـگیم . ناـتیعیبط  دوـخ  نتخاـس  هبرف 

درف و نآ  دـیریگب  نارگتراـغ  زا  ار  دوخ  قوقح  اـهناسنا  يا  دـییامنیم . يریگولج  دربیم  ورف  دوخ  رد  ار  امـش  هک  یتلذ  زا  هن  دریگیم و 
رایسب ناروناج  نیرتهدنرد  نامه  اهنآ  اهناسنا . محازم  دنتـسه  یتاناویح  دنربیم  نیب  زا  دننکیم و  لامیاپ  ار  نارگید  قوقح  هک  ياهعماج 

نآ ح زا  ار  دوخ  قوقح  یئاناوت  نتشاد  اب  هک  ياهعماج  درف و  نآ  و  دناهدش . هدیماناهروسانیاد  هک  دنتسه  یمیدق 
هب دوخ  نتـشک  يارب  تلذ  لامک  اب  دـننکیم و  زیت  دوخ  تسد  اب  ار  دراک  هک  دنتـسه  لیلد  ياههدرب  نامه  دـنریگیمن  اـمنناسنا  تاـناوی 

فسات ندرک و  اشامت  نتـسشن و  هب  ناشقح  ندوبر  ماگنه  رد  مدرم  رگا  تفگ : ناوتیم  تئرج  اب  دنرادیم  میدقت  تاناویح  نامه  تسد 
هن دـندرکیم  شالت  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  هتـساخرب و  دوخ  ياج  زا  نآ  تمظع  قح و  يانعم  تخانـش  اب  دـندرکیمن و  تعاـنق  ندروخ 

نوخ و اب  رـشب  هک  یخیرات  عضو  هکلب  دـندرکیمن  ناوتان  مدرم  قوقح  ندوبر  يرگامغی و  هب  تراسج  همه  نآ  خـیرات  ناـیابر  قح  اـهنت 
ینوبز سرت و  هک  هنوگنامه  تشاذگیم . ماگ  یناسنا  خیرات  هب  ینیشنراغ  اهروسانیاد و  نارود  زا  تفاییم و  رییغت  دنکیم  يرپس  هبانوخ 

هتساک و نایابر  قح و  تردق  زا  قح  نابحاص  تماهش  تعاجش و  دیازفایم  نایاپ  قح و  تئرج  رب  هتـساک و  نانآ  تردق  زا  قح  نابحاص 
دوخ تاذ  رد  قح  - 1 هلمج : نآ  زا  تفرگ  ناوتیم  یهلا  یناسنا - هداعلاقوف  یجیاتن  قوف  لصا  ود  زا  دـیازفایم . قح  نابحاص  تردـقرب 

نیمه هب  دنـشاب . هدرک  كرد  یبوخ  هب  ارنآ  تمظع  قح و  تقیقح  هک  دـنوش  رادروخرب  نآ  زا  دـنناوتیم  یناسک  طـقف  هک  دراد  یتردـق 
هک رکف ) یب  ياهاورپیب  هن   ) مینیبیم ار  یتماهش  اب  روالد و  عاجش و  ياهناسنا  زا  ناوارف  ياهدع  خیرات  لوط  رد  ام  هک  تسا  تهج 
سکعلاـب و  دـناهدرک . یقلت  قحیذ  اردوخ  هک  تسا  هدوـب  نآ  تهج  هب  یگدـنز  نوئـش  رد  ناـنآ  مادـقا  میمـصت و  هدارا و  تردـق  هزیگنا 

هدینـش همه  ار  هلمج  نیا  دـیاش  دـندوب . ساره  میب و  رد  دـندیدیم  قح  زا  رود  ار  دوخ  نوچ  هک  مینیبیم  ناوتاـن  نوـبز و  ناوارف  ياهدـع 
دـندیدیم و قح  رب  ار  دوخ  هک  یئاهناسنا  نآ  نانخـس  دیـشاب  هدرک  تقد  رگا  نینچمه  تسا ) وسرت  راکتنایخ   ) فئاخ نئاـخلا  هک  دنـشاب 

نانخـس هک  یتروص  رد  تسا  قح  ینادواج  هسامح  زا  یمـسجت  رـساترس  دنتـشاد  يراکمه  ناشنادجو  لقع و  اب  ندـید  قح  رب  يار  دوخ 
لزلزتم دنتسه  راچد  مه  ینورد  بارطـضا  یعون  هب  ندوبن  قح  رب  كرد  تهج  هب  هک  عقوم  نآ  رد  اصوصخم  دنتـسین و  قحرب  هک  یناسک 

ناشبرطـضم نوبز و  نورد  نداد  ناشن  يارب  نشور  ياهنیآ  نانیا  نانخـس  تفگ : ناوتیم  تسا و  هدوب  شوشم  نایب  زرط  تسا و  اـههلمج 
هب دوخ  هدرک و  كرد  ار  قح  اعقاو  هک  یسک  هک  تسا  نیا  قح  تلالج  تمظع و  كرد  شزرا  اب  رایسب  تاصتخم  زا  یکی  - 2 دشابیم .

ناسنا کی  رگا  هک  هنوگناـمه  دـیامن  لاـمیاپ  ار  نارگید  قح  تسا  لاـحم  تسا  هدیـشچ  ار  نآ  یعقاو  معط  قح  ياـنبم  رب  تکرح  تهج 
. دزاسب دراو  نارگید  ناج  هب  ياهمدص  هک  تسا  دیعب  رایسب  دشچب  ارنآ  ياهدرد  یخلت  دسانشب و  ار  دوخ  ناج  هاگآ 

گنج راک  رد  نارای  میلعت  هبطخ 124-

هحفص 55] ]
یف اووتلا  ماهلا و  نع  فویسلل  یبنا  هناف  سارضالا  یلع  اوضغ  رساحلا  اورخا  عرادلا و  اومدقف  مراهچ  تسیب و  دص و  هبطخ  یمومع  ریسقت 

ییارآ فص  رد   ) لشفلل درطا  هناف  تاوصالا  اوتیما  بولقلل و  نکسا  شاجلل و  طبرا  هناف  راصبالا  اوضغ  هنسالل و  روما  هناف  حامرلا  فارطا 
رس قرف  زا  ار  ریـشمش  دناوتیم  رتهب  تلاح  نیا  اریز  دیراشفب  مه  رب  اهنادند و  دیرادب و  مدقم  هرزیب  رب  ار  شوپهرز  ( ) نمـشد رب  هلمح  و 

رتقیمع ار  فاکـش  رتيراـک و  ار  مخز  ندـیچیپ  تکرح و  نیا  اریز  دـیچیپ  هب  نمـشد  ندـب  رب  اـههزین  ندرک  دراو  عقوم  رد  دـنادرگرب و 
ار اهادـص  دـیامنیم  رتمارآ  رتمکحم و  ار  اهلد  تلاـح  نیا  اریز  دـینک ) کـیدزن  مهب   ) دـیراذگب مه  يور  ار  اهمـشچ  کـلپ  و  دزاـسیم .

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2199 

http://www.ghaemiyeh.com


زا يوضع  هک  یعقوم  تسا . رازراک  نادـیم  رد  ندوب  ادصورـسیب  تسکـش  ینوبز و  نتخاس  فرطرب  يارب  لـماع  نیرتهب  اریز  دـیناباوخب 
ياضعا عومجم  اـب  وضع  نآ  دوخ  یهاـبت  هکلب  تشگ  رکیپ  نآ  ياـضعا  رگید  داـسفا  بجوم  اـهنت  هن  هک  دـش  دـساف  ناـنچ  یناـسنا  رکیپ 

هک میدرک  حرطم  نآ  يارب  ار  ثـحبم  نـیا  تـشاد . اور  ياهحماـسم  هنوـگچیه  نآ  ندرک  نـک  هـشیر  رد  دـیابن  داد  هجیتـن  زین  ار  شرگید 
ریب تبالص و  رب  روتسد  نیا  رازراک و  نادیم  رد  تنوشخ  رب  هیصوت  نیا  هک  دننک  روصت  نینچ  صاخشا  یضعب  نکمم 

تلع هب  قیقد  رظن  اب  لاوئـس  نیا  خـساپ  دـشابیم ؟ راگزاس  هنوگچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رهم  هفطاع و  رپ  لد  نآ  اـب  راتـشک  رد  یمح 
هدـش هابت  وضع  داسفا  داسف و  رگیدـکی و  ییورایور  رد  گرم  یگدـنز و  زرم  رد  مصاختم  هورگ  ود  نتفرگ  رارق  گنج و  ندـمآ  دوجوب 

يدوبان ود  نآ  زا  کی  ره  هدش و  هدیـشک  رازراک  نادـیم  هب  تسدـب  ریـشمش  اهناسنا  زا  هورگ  ود  هکنیا  - 1 تسا . نشور  ـالماک  رکیپ  رد 
هچنآ سپ  دـیامنیم . يدوبان  موکحم  ار  دوخ  ياهحماسم  كدـنا  اب  هورگ  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  تسنیا  شاهمزـال  دـهاوخیم  ار  يرگید 

دنک يریگولج  راتشک  گنج و  نادیم  هب  نانآ  ندش  هدیشک  زا  هک  تسا  یناسنا  دارفا  نایم  نواعت  مهافت و  نآ  تسا  یلوا  يرورـض و  هک 
ار اـهنآ  اـهیگماک  دوخ  یتسرپدوخ و  هنازابـسوه و  تـالیامت  دـهدب و  ماـجنا  يراـک  تسناوتن  نواـعت  مهاـفت و  نآ  هک  تروص  نآ  رد  و 
زج ياهراچ  هک  تسا  یهیدب  دنامن  یقاب  گنج  هکراتم  شزاس و  حلـص و  يارب  یهار  هنوگچیه  داد و  رارق  مه  يورایور  تسدـب  ریـشمش 
هن دـشاب  قح  ياـنبم  رب  يرگید  اـب  فرط  ود  زا  یکی  گـنج  هک  تروص  نآ  رد  و  دـنام . دـهاوخن  یقاـب  فرط  ود  يدـج  ندـش  زیوـالگ 

تـسرد يو  نتـشک  اـی  نمـشد  ندـب  رب  مخز  ندرک  دراو  وا  رظن  زا  هک  تسا  یعطق  یگماـکدوخ  یتسرپدوخ و  سوه و  يوه و  ياـنبمرب 
نآ ب رد  هک  تسا  یحارج  لمع  دننام 

رد ای  یمالـسا  هعماج  رد  براحم  ناونع  هب  هچ  ناـسنا  رفن  دـنچ  اـی  کـی  نتـشک  یـساسا  تلع  دـید  دـیاب  - 2 دوشیم . تعاـنق  لقادـح  ه 
هک دوش  دـساف  نانچ  یناسنا  رکیپ  زا  يوضع  هک  یعقوم  میتفگ : ثحبم  ناونع  رد  هک  تسا  نامه  یقیقح  تلع  تسیچ  گـنج  ياهنادـیم 
نک هشیر  رد  دـیابن  داد  زین  ار  شرگید  ياضعا  عومجم  اب  وضع  نآ  دوخ  یهابت  هکلب  ددرگ  رکیپ  نآ  ياضعا  رگید  داسفا  بجوم  اـهنت  هن 

تیمها هب  یهجوتیب  لولعم  هچ  دشاب و  تبحم  رهم و  محرت و  زا  یـشان  هچ  هحماسم  نیا  اریز  تشاد  اور  ياهحماسم  هنوگچیه  نآ  ندرک 
اهولعجت اهولختال و ال  اهولیمت و  الف  مکتیار  و  تشگ . دهاوخ  هعماج  رکیپ  ياضعا  رگید  یهابت  نداتفا و  شزرا  زا  بجوم  هیـضق  یتایح 

اهئارو اهیفافح و  اهنوفنتکی  مهتایارب و  نوفحی  نیذلا  مه  قیاقحلا  لوزن  یلع  نیرباصلا  ناف  مکنم  رامذلا  نیعناملا  مکناعجـش و  يدـیاب  الا 
دینکن تولخ  ارنآ  نوماریپ  دیناشکن و  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  قریب  و   ) اهود رفیف  اهیلع  نومدقتی  اهوملـسیف و ال  اهنع  نورخاتی  اهماما ال  و 

ظفح هب  دنمزاین  ناگتسباو  تظافح  يارب  تریغ  تیمح و  ياراد  هک  دیراپسب  یناروآمزر  رویغ و  ینادرم  ناروالد و  تسدب  طقف  ار  قریب 
ریب رود  هک  دنتسه  یناسک  دنراد  ار  هدنبوک  تخس و  ثداوح  ندمآ  دورف  لمحت  هک  یناسک  اریز  دنشاب  ینابهگن  و 

ات دنتفایمن  رت  بقع  اهقریب  زا  نانآ  دـنزادرپیم  لماک  تیدـج  اب  اهنآ  شیپ  سپ و  پچ و  تسار و  تظفاحم  هب  دـندرگیم و  دوخ  ياهق 
يدادرارق و هاوخ  ار  یـساسا  ياهورین  داهج  نادیم  رد  دـنراذگب ). اهنت  ار  اهنآ  ات  دـنتفایمن  شیپ  اهنآ  زا  دـنیامن و  نمـشد  میلـست  ار  اهنآ 
زا مه  تیصخش و  تمظع  زا  مه  دنشاب و  رادروخرب  ینالـضع  تردق  زا  مه  هک  دیراپـسب  یئاهناسنا  هب  ینیع  یعقاو  هاوخ  دشاب و  يرابتعا 

مسق دنچ  اهنآ  هدمع  هک  دراد  دوجو  ورین  مسق  دنچ  دوشیم  یهتنم  راتشک  گنج و  هب  هک  نمـشد  اب  هلباقم  رد  گنج . نونف  رد  صـصخت 
يرکف و يورین  مود - مسق  ناروشحلس . یتسردنت  ینالضع و  تردق  هقوذآ و  هحلـسا و  دننام  تسا  ینیع  يدام  يورین  مکی - مسق  تسا :
تماقتـسا و تعاجـش و  دـننام  یناور  يورین  موس - مسق  کلذریغ . سدـح و  تردـق  نوگاـنوگ و  ياهیرایـشه  دـننام  يزغم  ياوق  رگید 

ياهورین مجنپ - مسق  تسا . نآ  رـصانع  نیرتیـساسا  يوقت  تفع و  تلادع و  هک  تیـصخش  تمظع و  مراهچ - مسق  يروالد . تماهش و 
هب یگتـسب  ماسقا  نیا  زا  کی  ره  تیمها  کلذریغ . مچرپ و  ملع و  قریب و  يرکـشل و  تاماقم  تامالع  دـننام  تسا  يدادرارق  يراـبتعا و 

رارق مه  يورایور  رازراـک  نیفرط  هک  يدروم  ره  رد  نت و  هب  نت  ياـهگنج  رد  دـنکیم . ءاـضتقا  ارنآ  داـهج  هک  دراد  یتیعقوم  یگنوگچ 
عوضوم ب دنریگب 
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رد دراد  هداعلاقوف  تیمها  ددرگیم  یهتنم  للم  ماوقا و  یگنهرف  كرتشم  ياهتفایرد  هب  یمـسر و  الماک  يدادرارق  تمالع  کی  هک  قری 
دنتشاد و تسد  رد  ار  ملع  قریب و  هک  دوب  یناسکی  گنج  يورین  رارمتسا  تمالع  ملع  قریب و  زارتها  ندوب و  هتـشارفارب  هتـشذگ  ياهنامز 

تیعقوم نآ  قریب  هچ  رگا  يدـعب  اهنارود  رد  دادیم . ربخ  نآ  نابحاص  تسکـش  زا  نآ  ناـبحاص  تسکـش  زا  نآ  ینوگنرـس  بارطـضا و 
تسا هتفرگ  رارق  نمشد  يورایور  هک  یهاپـس  هعماج و  تیوه  تمالع  کی  ناونع  هب  زونه  یلو  درادن  اهگنج  رد  ار  تیمها  اب  هداعلاقوف 
دراوم رد  تسا و  هدومرف  نایب  بلاج  رایـسب  روطب  ار  قریب  عوضوم  تیـساسح  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . حرطم  الماک 

میهاوخب رگا  دـناهداد . رکذـت  تیمها  اب  بلاطم  يدادرارق  يونعم و  يدام و  ياهورین  زا  رگید  ماسقا  هراـبرد  ناـشکرابم  نانخـس  زا  رگید 
يورین نامه  نیا  تسا . اهناسنا  يالعا  بر  تانئاک و  قلاخ  ادـخ  هب  نامیا  يورین  نامه  میوش  رکذـتم  اجنیا  رد  ار  اـهورین  نیرت  تیمهااـب 

رگیدراب ددرگ و  یشالتم  شندب  دوش و  هتـشک  راب  رازه  رگا  تسا  نآ  زا  رادروخرب  هک  یهاپـس  ای  صخـش  رگا  هک  تسا  ریذپان  تسکش 
هب تسا . زوریپ  هراومه  نامیا  نیا  بحاص  اریز  تسا  هتفای  هار  وا  رب  یتسکش  اعقاو  هن  دنکیم و  تسکش  ساسحا  هن  دوش  هدنز 

يوقت تفع و  تلادـع و  هک  تیـصخش  تمظع   ) مراـهچ مسق  زجب  اریز  میدرواـین  قوـف  ياـهورین  رامـش  رد  ار  نآ  هک  تسا  تهج  نیمه 
. دنشابیم لاوز  انف و  ضرعم  رد  اهنآ  هیقب  تسا  ناما  رد  هحلـسا  دربتـسد  زا  نامیا  يورین  نیمه  دننام  هک  تسا ) نآ  رـصانع  نیرتیـساسا 

نم نما  یف  مراکملا  الا  هحراج  لـک  مهنم  نعطلا  ریغ  دـق  - 1 تسا : هدـمآ  دـهعتم  قوذ و  اب  رایـسب  رعاش  ود  زا  تیب  ود  رد  هک  هنوگنامه 
تمارک و هار  يادهش  نآ  ياضعا  همه  اهریـشمش  اههزین و  هبرـض  ادـیدج 1 - هنم  نقلخا  انـسح و ال  انقلا  هنم  تریغ  ام  حرجم  و  ریغلا 2 -
-2 دـنناما . رد  رییغت  هنوگره  زا  هک  ار  نانآ  حاورا  فیرـش  یلاع و  قالخا  رگم  دـنداد . رییغت  ار  یبوبر  يوک  ناورهر  نآ  یناسنا و  فرش 
زا ار  ياهزات  چیه  هدومنن و  نوگرگد  ار  وا  اهییابیز  اهییوکین و  هزین  مخز  هک  ياهدروخ  مخز  نآ  قح  هار  يادهش  همه  رورس  ع )  ) نیـسح

ار دوخ  ياتمه  دـیاب  يدرم  ره  هیخا  نرق  هنرق و  هیلع  عمتجیف  هیخا  یلا  هنرق  لکی  مل  هسفنب و  هاـخا  یـسا  هنرق و  ورما  ءزجا  تخاـسن . هنهک 
لمحت فیلکت  ات  دراپـسن ، شردارب  هب  ار  دوخ  یمزر  ياـتمه  دـیامن و  تاـساوم  دوخ  ناـج  اـب  ار  دوخ  ردارب  دـنک و  تیاـفک  هاـگمزر  رد 

ترورض رد  یشخب  و  ددرگ . تاعارم  دیاب  اهتیعقوم  همه  رد  نایرگشل  قیقد  مظن  دشاب . وا  هدهع  هب  مه  شردارب  ياتمه 
رگید ياهاج  هغالبلاجـهن و  رد  هک  داهج  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  كراـبم  نانخـس  رد  رگا  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  مظن 

يوریپ تیمها  دوخ  نایرکشل  هب  هراومه  داهج  نیناوق  لوصا و  هب  یئانشآ  لامک  اب  ترـضح  نآ  هک  دید  میهاوخ  میئامن  تقد  تسا  هدمآ 
رارق دوخ  صاخ  ماقم  رد  دیاب  کی  ره  هک  تسا  دارفا  اههورگ و  يدنب  میسقت  هلمجنآ  زا  دندومرفیم . دزشوگ  ار  داهج  لوصا  نیناوق و  زا 

فلتخم عاونا  هب  يدنبمیسقت  رظن  زا  هاپس و  رکشل و  پیت  نادرگ  ناهورگ  هتسد  يدنب  میـسقت  ترورـض  رظن  زا  هزورما  نوناق  نیا  دنریگب .
اهنارود رد  اـصوصخم  ددرگ . یهتنم  یگرزب  ياهررـض  هب  تسا  نکمم  نآ  هب  لـالخا  ددرگیم و  تاـعارم  يدـج  یلیخ  ماـقم  اـهراک و 

لئاسم تاـعالطا و  ییاـیرد و  یئاوه و  ینیمز و  لـئاسو  رازبا و  يرگماـظن و  تاـعوضوم  دـیدش  رایـسب  یگدـیچیپ  تهج  هب  هک  رـصاعم 
تاعارم هزادنا  نامه  هب  هک  تسا  یعطق  دشاب  هدوب  رتساسح  رتیساسا و  یتایح  تیمها  نوناق  مظن و  تاعارم  کلذریغ  یسایس و  رمتسم 
تاعارم دراد  دوجو  داهج  هدیدپ  رد  هک  ياهداعلاقوف  تیـساسح  هب  هجوت  اب  دوب . دـهاوخ  رتساسح  رتیـساسا و  لئاسم  نآ  نوناق  مظن و 

باکترا هحماسم و  نیرتکچوک  تسا  نکمم  تسا و  راک  رد  گرم  یگدنز و  هلئسم  اریز  دشابیم . روما  ریاس  زا  رتیساسا  نوناق  مظن و 
زا دروم  دـنچ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هکنیا  هفاضا  هب  ددرگ . ریذـپانناربج  ياهنایز  تسکـش و  بجوم  داهج  هب  طوبرم  مظن  فالخ 
ام ملع  هیف  نا  الا  دیامرفیم : دـیجم  نآرق  فیـصوت  رد  - 1 هلمجنآ : زا  هداد  نآ  هب  هجوت  مظن و  تاعارم  هب  روتـسد  دوخ  كراـبم  ناـنخس 

تسا نآرق  رد  دمآ و  دهاوخ  هک  هچنآ  ملع  تسا  نآرق  رد  هک  دیـشاب  هاگآ   ) مکنیب ام  مظن  مکبد و  ءاود  یـضاملا و  نع  ثیدحلا  یتای و 
قح هیعرلا و  یلع  یلاولا  قح  قوقحلا  کلت  نم  هناحبـس  ضرتفا  ام  مظعا  و  - 2 امش .) نیب  ام  نوناق  امش و  درد  ياود  هتـشذگ و  زا  راتفگ 

دنوادخ هک  يروتسد  نیرت  تمظع  اب  و   ) مهنیدلا ازع  مهتفلال و  اماظن  اهلعجف  الک  یلع  لکل  هناحبس  هللا  اهـضرف  هضیرف  یلاولا  یلع  هیعرلا 
ناـمه نیا  تسا  رادـمامز  رب  عمتجم  قح  عمتجم و  دارفا  رب  رادـمامز  قح  تسا  هدومرف  رگیدـمه  اـب  طاـبترا  رد  مدرم  قوـقح  نآ  هراـبرد 
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نانآ و یگنهامه  مظن و  يارب  قوقح  نیا  تسا و  هداد  رارق  فرط  لباقم  رد  نانآ  زا  کی  ره  يارب  ناحبس  دنوادخ  هک  تسا  مزال  روتسد 
هداد رارق  تما  یگدـنز  مظن  يارب  ار  تناما  دـنوادخ  همالل و  اـماظن  هماـمال ) و   ) هناـمالا و  - 3 دراد . ترورـض  نید  تـمظع  تزع و  رازبا 

زا معا  ددرگ  ادا  تسا  نآ  بحاص  هک  یسک  هب  دیاب  هک  تسا  يزیچ  ره  لماش  نآ  مومع  يانعم  هب  تناما  تسا )
اب گنج  هب  هک  لمج ) باحـصا   ) نانآ رگا   ) نیلـسملا ماـظن  عطقنا  يارلا  اذـه  هلاـیف  یلع  اوممت  نا  مهناـف  - 4 يدام . ریغ  يدام و  تاـناما 
مه زا  ناناملسم  یگدنز  مظن  دنوش  قفوم  دنراد  هک  یفیعض  رکفت  يار و  نآ  نداد  ماجنا  هب  ندیسر  رد  رگا  دندوب  هتـساخرب  نینموملاریما 

نسح و ماما   ) مزیزع دـنزرف  ود  يا   ) مکرما مظن  هللا و  يوقتب  یباـتک  هغلب  نم  یلها و  يدـلو و  عیمج  امکیـصوا و  - 5 دوشیم .) هتخیسگ 
ناتروما مظن  یهلا و  ياوقت  هب  دسرب  وا  هب  نم  تیصو  نیا  هک  ار  سک  ره  نامدود و  نادنزرف و  همه  ار و  امش  مالسلاامهیلع ) نیـسح  ماما 

تیمها یگدنز  مظن  هب  مالـسا  هک  هزادـنا  نآ  تفگ  ناوتیم  تئرج  اب  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  مظن  ترورـض  میامنیم .) تیـصو 
لاکـشا اب  یفاک  مزال و  دـح  هب  هک  ربتعم  ثیداحا  ینآرق و  همیرک  تایآ  هفاـضا  هب  دوشیمن  هدـهاشم  یتلم  بتکم و  چـیه  رد  تسا  هداد 

ار یناسنا  یگدنز  رد  مظن  ترورـض  اهناسنا  همه  هاگآ  نادجو  میلـس و  لقع  دناهداد  یگدنز  نوناق  مظن و  تاعارم  هب  روتـسد  نوگانوگ 
. دـنیامنیم نآ  تاعارم  هب  قیوشت  کیرحت و  هدومن و  كرد  اهتیعقوم  ماـمت  رد  یعاـمتجا  ياههنحـص  رد  هچ  يدرف و  ورملق  دـح  رد  هچ 

نایلاس ع همه  تایبرجت  تادهاشم و  مینک  رظن  عطق  مه  هاگآ  نادجو  میلس و  لقع  ثیداحا و  همیرک و  تایآ  نآ  همه  زا  رگا 
دنریذپب و ارنآ  هاوخ  دننادن  هاوخ  دننادب و  ارنآ  اهناسنا  هاوخ  دنکیم  يوریپ  دوخ  ینوناق  مظن  زا  یگدنز  هک  دنکیم  تابثا  یبوخ  هب  ام  رم 

یبآ یب  تهج  هب  اهتعارز  ناتخرد و  ندیکـشخ  هکنیا  رد  دنک  دیدرت  دناوتیم  یـسک  هچ  دننکن  تاعارم  دنریذپن و  هاوخ  دننک و  تاعارم 
ياههلابن شوگ  هدرمژپ  اهتعارز  کشخ و  ياهتخرد  نآ  درادن و  ام  تاعارم  نتفریذپ و  نتـسناد و  هب  يزاین  چـیه  یهایگ  کلهم  تافآ  ای 

هدمآ دوجوب  هعماج  کی  رد  شیپ  لاس  اهدص  یتقیقح  کی  رگا  درادن . اههاگتشک  تخرد و  زا  ییاذغ  داوم  ندیسرن  تهج  هب  امش  نم و 
تلع نآ  هب  امـش  نم و  هچ  داد  دـهاوخ  زورب  ار  دوخ  لولعم  بساـنم  عـقوم  رد  تسا  هتـشگ  تیلع  تاـصتخم  ياراد  ناـمز  تشذـگ  اـب  و 

خیرات لوط  رد  للم  ماوقا و  همه  رگید  فرط  زا  هن . ای  میئامن  میظنت  نآ  اب  ار  دوخ  طابترا  و  میریذپب . ارنآ  هچ  هن و  ای  میشاب  هتـشاد  یهاگا 
ادخ اب  ناسنا  طابترا  نتشیوخ 2 - اب  ناسنا  طابترا  - 1 هناگراهچ : تاطابترا  مظن  يارب  دوخ  صاخ  گـنهرف  كرد و  روخارف  هب  کـی  ره 

طابنتسا نیا  دنهدیم . رارق  ارجا  لمع و  دروم  طابنتـسا و  ار  یتایلک  لوصا و  دوخ  عونمه  اب  طابترا  یتسه 4 - ناهج  اب  ناسنا  طابترا  - 3
نشاب هک  مه  یتلم  موق و  زا  اهناسنا  همه  هکلب  تسین  ضحم  تذل  لماع  یشیارآ و  هدیدپ  کی  ءارجا  لمع و  و 

دهاوخب هک  ار  هچ  ره  دنادب و  دهاوخب  هک  ار  هچ  ره  یسکره  هک  تسین  نانچ  یتسه  ناهج  نیا  رد  هک  دناهتفریذپ  هناهاگآ  ار  لصا  نیا  د 
یمامت دـشاب . یبایتسد  لباق  وا  يارب  اهنآ  هب  طوبرم  روما  رگید  تامدـقم و  للع و  مظن  تاعارم  نودـب  دروایب  تسدـب  ءاـحنا  زا  يوحن  هب 

نآ داعبا  یگدنز و  يارب  رگا  دوشیم  هتـشادرب  لحارم  نآ  رد  هک  یمدـق  ره  یگدـنز و  لحارم  همه  نینچمه  يرـشب و  فراعم  اهـشناد و 
نیا بناجنیا  هک  نونکا  مه  دروآ . تسدب  تسا  نیناوق  لوصا و  ءاشنم  هک  نیعم  ییاهمظن  نایم  زا  ار  فدـه  نآ  دـیاب  دوش  روظنم  یفدـه 

يداصتقا و روما  رد  هچ  ار  یگدنز  دـعاوق  لوصا و  مظن  هک  یعماوج  نآ  هک  متـسه  ایند  رد  یفلتخم  عماوج  دـهاش  مسیونیم  ار  تالمج 
هافر و زا  دـننکیم  تاعارم  کلذریغ  رگیدـکی . اب  تلود  عامتجا و  درف و  طباور  یقوقح و  یـسایس و  روما  یگنهرف و  ياههدـیدپ  رد  هچ 

ياهداینب ياراد  یقوقح  لیـصا و  گنهرف  کی  زا  هچ  رگا  دنرادروخرب  دوخ  یعامتجا  لئاسم  رد  ياهظحالم  لباق  ياهتفرـشیپ  شیاسآ و 
دوخ هدـش  هتفریذـپ  یگدـنز  بسانم  مظن  زا  هک  عماوج  نیا  لباقم  رد  و  دنتـسین . رادروخرب  یناسنا  داـصتقا  یلقع و  لالدتـسا  لـباق  یلاـع 

طباور یقوقح و  یسایس و  یگنهرف و  يداصتقا و  نیناوق  لوصا و  نیرت  یلاع  نتشاد  اب  هک  مینیبیم  ار  ییاههعماج  دنروهرهب 
لوقعم تاـیح  ارنآ  اـم  هک  زیمآ  تداعـس  یگدـنز  کـی  يارب  نیناوق  یناـبم و  هنوـگ  همه  نتـشاداب  یلک  روـطب  تلود و  عاـمتجا و  درف و 

هک یماگنه  هک  تسا  تسرد  دنمورحم . زین  لدتعم  یعیبط  یگدنز  کی  زا  یتح  هکلب  دنتسین  رادروخرب  یگدنز  نینچ  زا  اهنت  هن  میمانیم 
عماوـج هنوـگنیا  مدرم  راـیتخا  زا  نوریب  یلماوـع  هب  میهدیم  رارق  ریـسفت  لـیلحت و  دروـم  قـیقحت و  ار  عـماوج  هنوـگنیا  تیعقوـم  عـضو و 
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دیابن لاحنیا  اب  یلو  میـسریم  راگزور  ناتـسرپ  تردق  تلاخد  ییوگروز و  یـسایس و  ییایفارغج و  تیعقوم  تیـساسح  دـننام  میـسریم 
هعماج مدرم  تیوه  تیصخش و  فیعـضت  لماوع  نیرتدنمورین  زا  یکی  دوخ  مظن  يارجا  رد  هحماسم  ای  مظن  هب  ینامیایب  هک  مینک  تلفغ 
یضعب هک  تسا  فسات  یسب  ياج  دشابیم . هعماج  رد  راوخناهج  ناتـسرپ  تردق  عماطم  زاسهنیمز  لماوع  نیرتیـساسا  زا  یکی  هک  تسا 

. دننکیمن یگدنز  یحیحص  يانبم  چیه  رب  مظن  هلئـسم  هب  یهجوتیب  تهج  هب  ینالقع  ریگارف و  يژولوئدیا  کی  نتـشاد  اب  عماوج  نیا  زا 
يداهن یهورگ و  يدرف و  چیه  یعامتجا  تیعقوم  ندوبن  صخـشم  - 1 تفرگ : رظن  رد  ار  ریز  روما  ناوتیم  عماوج  هنوگنیا  تاـصتخم  زا 

دیدش فاطعنا  لوا  رما  هجیتن  - 2 دـشاب !! هدوب  ار  وا  تیعقوم  هک  تسا  اههورگ  دارفا و  زا  کی  ره  یـصخش  هدارا  نیا  اریز  هعماـج  نآ  رد 
دارفا و

-4 تسین !! نکمم  مه  تسا و  نکمم  مه  زیچ  هـمه  - 3 عامتجا . حلاصم  هن  دـشابیم  نانآ  دوخ  هاوخلد  هک  یتیعقوم  هب  هک  تسا  اههورگ 
مه دناهلیـسو و  مه  رگیدـمه  يارب  دـشاب  هتـشاد  ناکما  هک  یتهج  ره  زا  اههورگ  دارفا و  همه  - 5 تساـبیز !! مه  تسا و  تشز  زیچ  همه 

روطب هک  ییاهررض  - 7 ینوناق !! دوس  هن  دشابیم  رگیدکی  لاوما  ندوبر  دننام  دنروآیم  تسدـب  اههورگ  دارفا و  هک  یعفانم  - 6 فده !!
رگید هورگ  ای  درف  هجوتم  ار  اهنآ  دـهاوخیم  یمرـشیب  لامک  اب  هکلب  ییانتعایب  لامک  اب  دوشیم  اـههورگ  دارفا و  زا  یکی  دراو  ینوناـق 

-8 تسا !! هدومن  ررض  هب  موکحم  قحتـسم و  ار  وا  زج  طقف  هتخاس و  ینثتـسم  ررـض  دورو  زا  ار  وا  تعیبط  نیناوق  دنوادخ و  ییوگ  دیامن 
يدوبان لاوز و  زج  دـیامن  تمواقم  ندوب  قح  لامک  اب  نآ  ربارب  رد  هک  سک  ره  دراذـگیم و  اـپ  ریز  ار  نیناوق  لوصا و  همه  نم ، تعفنم 

دـشاب و راک  نادـجو  هاوخ  تسا  ماع  روطب  نادـجو  دوشیم  دوبان  هک  یناسنا  لماع  نیتسخن  ياهعماـج  نینچ  رد  درادن 9 - ياهراچ  چیه 
نادجو یناحور ، نادجو  يرنه ، نادجو  یـسایس ، نادجو  یئاضق ، نادـجو  تیریدـم ، نادـجو  يداصتقا ، نادـجو  یملع ، نادـجو  هاوخ 

اونیب ددرگیم . دوبان  هعماج  نآ  مدرم  نورد  زا  شیاهتیلاعف  میهافم . مامت  هب  رترصتخم : ترابع  هب  و  یگنهرف ، نادجو  و  یماظن ،
نینچ رد  هک  یتشهب  لاهدـیا  داصتقا  قوقح و  نآ  اونیب  رادـفده  ایوپ و  هدـنزاس  رایـسب  گنهرف  تاـیبدا و  اونیب  یهلا  یناـسنا - يژولوئدـیا 

زا ياهناوختـسا  اهنآ و  هدش  یـشالتم  ياههشال  هکلب  دربیم  رـسب  هعماج  نآ  مدرم  هدنبیرف  نانخـس  رد  راضتحا  لاح  رد  طقف  هن  ياهعماج 
ياهطوقـس اهیزور و  هریت  نیا  همه  دریگیم  رارق  مدرم  نآ  هیاـپیب  ياـهاعدا  نانخـس و  اـههناخباتک و  شیارآ  هلیـسو  اـهنآ  هتخیـسگ  مه 

مظن یگدنز  هکنیا  هب  نامیا  مدع  لهج و  زا  تسترابع  نآ  دراد و  تلع  کی  اهنآ  همه  دریگیم . رارق  مدرم  نآ  هیاپیب  ياعدا  از و  گرم 
تکراـشم و هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  مزـال  یگنهاـمه  تکراـشم و  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  هعماـج  ندرک  هداـمآ  يارب  دراد . ینوناـق  و 

یگنهامه تکراشم و  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  مزال  یگنهرف  ینابم  میئامن : حرطم  یعامتجا  ياـهراک  رد  عاـمتجا  مدرم  همه  یگنهاـمه 
رگا تسیچ ؟ تکراـشم  يارب  مزـال  یگنهرف  یناـبم  زا  دوصقم  مینادـب  دـیاب  زیچ  همه  زا  شیپ  یعاـمتجا  ياـهراک  رد  عـمتجم  مدرم  همه 

یعمج و هیحور  یقوقح و  یـسایس ، یقالخا ، یبهذـم ، ینابم  عومجم  میئوگب : دـیاب  میریگب  رظن  رد  هصالخ  روطب  ار  یناـبم  نیا  میهاوخب 
يدومن يروآ  عمج  گنهرف  لوادتم  رایسب  حالطصا  تحت  ثحبم  نیا  رد  ار  اهنآ  ام  هک  روبزم  ینابم  همه  مالسا  هاگدید  زا  هناتخبشوخ 

یگدـنز يهتـسیاب  تاصتخم  میهاوخب  رگا  دنـشاب . هدوب  یعامتجا  ياهراک  رد  مدرم  همه  تکراـشم  كرحم  لـماع  هزیگنا و  دـناوتیم  م 
رد یعامتجا  ياهراک  رد  عمتجم  ياههورگ  دارفا و  همه  یگنهامه  تکراشم و  هک  تسا  یعطق  مییاـمن  يدـنب  هقبط  ار  اـهناسنا  یعاـمتجا 

ياهزاین عفر  هب  ندیـشخب  ققحت  رد  یمالـسا  هعماـج  کـی  مدرم  یگنهاـمه  تکراـشم و  هک  هیـضق  نیا  دریگیم . رارق  لوا  هجرد  هقبط و 
یمالسا عبانم  رد  عطاق  یلئالد  تیمها  اب  فیلکت  نیا  تابثا  يارب  ام  تسین . دیدرت  هنوگ  چیه  ياج  یعطق  تسا  یفیلکت  یعامتجا  یگدنز 
دهدیم روتـسد  یعاـمتجا  یگدـنز  حـلاصم  ندروآ  دوجوب  يارب  یعمج  هتـسد  تکراـشم  هب  ار  مدرم  هک  میقتـسم  لـئالد  مکی - منیبیم :

یکین و ندروآ  دوجوب  يارب  تکراشم  يراـیمه و  ( ) هیآ 2 هدئام   ) ناودـعلا مثالا و  یلع  اونواعت  يوقتلا و ال  ربلا و  یلع  اونواعت  و  دـننام :
هب نداد  یمها  ترورـض  هک  تسا  یلئـالد  مود - توادـع .) هاـنگ و  ندروآ  دوجوب  هار  رد  دـینکن  تکراـشم  يراـیمه و  دـییامن و  يوقت 

دـنک و حبـص  هک  یـسک   ) ملـسمب سیلف  نیملـسملا  روماـب  متهی  مل  حبـصا و  نم  دـننام : دـنکیم  وگزاـب  ار  نآ  حـلاصم  یمالـسا و  عمجم 
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داعبا ياراد  یگدـیچیپ و  یگرزب و  تهج  هب  یعامتجا  يرورـض  فیلکت  نیا  تسین ). ناملـسم  دـشاب  هتـشادن  ناناملـسم  روما  هب  یمامتها 
نیملسم روما  عونتم 

نیاربانب دریگب . ماجنا  دیاب  مدرم  یگنهامه  تکراشم و  اب  یعامتجا  تامدخ  اهراک و  هک  تسا  یهیدب  اذل  دیآیمنرب  درف  کی  تردـق  زا 
هک هچنآ  ددرگ . یقلت  لصا  کی  ناونع  هب  دـیاب  یعامتجا  ياهراک  رد  یمالـسا  هعماج  مدرم  همه  یگنهامه  تکراشم و  ترورـض  لصا 

دارفا و همه  یگنهاـمه  تکراـشم و  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  مزـال  یگنهرف  یناـبم  دریگبرارق ، قیقحت  تقد و  دروم  دـیاب  ثحبم  نیا  رد 
ءادشا هعم  نیذلا  هللا و  لوسر  دمحم  دـیامرفیم : هک  دوش  تقد  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  موس - تسا . یعامتجا  ياهراک  رد  عمتجم  ياههورگ 

دیدش و رافک  هب  دنتسه  وا  اب  هک  یناسک  ادخ و  لوسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ( ) هیآ 29 حتفلا   …  ) مهنیب ءامحر  رافکلا  یلع 
صوصرم ناینب  مهناک  هللا  لیبس  یف  نولتاقی  نیذـلا  بحی  هللا  نا  دـیامرفیم : هک  رگید  هیآ  رد  و  دنـشابیم .) ناـبرهم  دوخ  ناـیم  مواـقم و 
تیبولطم تلع  دنتـسه .) یمکحم  رایـسب  نانیب  دننام  هکیلاح  رد  دنگنجیم  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  دراد  تسود  ادـخ  هیآ 4 ) فصلا  )

دنمزاین یعامتجا  یگدنز  زا  محازت  عفد  هک  تسین  نیا  زج  هفیرـش  هیآ  رد  روبزم  دراوم  رد  نیملـسم  هعماج  مدرم  دـیدش  عمجت  لکـشت و 
ترورـض مراهچ - تسا : هدـمآ  ثیداحا  یـضعب  رد  هکنانچ  دوشیمن . لـصاح  مدرم  يدـج  تکراـشم  نودـب  هک  تسا  لکـشتم  تردـق 

ظن هناعطاق 
یعامتجا یگدنز  حلاصم  ياپ  هک  يدراوم  همه  رد  یمالـسا  ردق  یلاع  اهقف  دزاسیم . ریذپناکما  ار  مدرم  یعامتجا  یگدنز  هک  تسایم 

عفد حلاصم و  نآ  هب  ندیـشخب  ققحت  ندروآرب و  هب  مادقا  دشاب . هدوب  نایم  رد  مدرم  یعامتجا  یگدنز  زا  اهیراوگان  رورـش و  عفد  مدرم و 
روبزم رما  ود  يارب  یعامتجا  تامادقا  بوجو  نایب  رد  اهقف  دننادیم . دشاب  رودقم  هک  یسک  ره  يارب  یئافک  بجاو  ار  اهیراوگان  رورش و 

: دنیوگیم یعمج ) هتسد  ياهتکراشم  يدرف و  روطب  یعامتجا  یگدنز  تالالتخا  واهیراوگان  رورـش و  عفد  حلاصم و  هب  ندیـشخب  ققحت  )
مدرم همه  هدش و  دراو  رتاوت  قوف  هک  تسا  یثیدح  ربتعم  عبانم  مجنپ - دشاب . هتـشاد  لیلد  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتیهیدـب  بوجو  نیا 

ابا تعمـس  دیوگیم : يوار  هنومن : ناونع  هب  دـهدیم . روتـسد  یگدـنز  صیحـص  مظن  ندروآ  دوجوب  رد  یگنهامه  تکراشم و  يارب  ار 
ار مالسلاهیلع  قداص  ماما  مدینش   …  ) نیمحارتم نیلصاوتم  هللا  یف  نیباحتم  هررب  هوخا  اونوک  هللا و  اوقتا  هباحصال  لوقی  مالسلاهیلع  هللادبع 
اب راـضم ) عفد  تاریخ و  حـلاصم و  بلج  يارب   ) دیـشاب رگیدـکی  هب  راـکوکین  یناردارب  دـیزروب  يوقت  ادـخ  هب  دومرفیم : شناراـی  هب  هک 

یلع قداص  ماما  زا  زین  يوادیص  بیلک  ار  نومضم  نیمه  دیشاب .) رگیدکی  ياربزوسلد  دیدنویپب و  رگیدکی 
لصاوتلا و یف  داهتجالا  نیملـسملا  یلع  قحی  تسا : هدـمآ  نینچ  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  رگید  یتیاور  رد  تسا . هدرک  لـقن  مالـسلاه 

قح ( ) مهنیب ءامحر  : ) لجوزع هللارما  امک  اونوکت  یتح  ضعب  یلع  مهـضهب  فطاـعت  هجاـحلا و  لـهال  هاـساوملا  فطاـعتلا و  یلع  نواـعتلا 
دـشاب هنوگنامه  ات  نادنمزاین  يارب  اساوم  یناسنا و  فطاوع  ندروآ  دوجوب  يارب  نواعت  تکراشم و  نتـسویپ و  رد  هک  ناناملـسم  رب  تسا 
یعمج لکـشت  تکراشم و  تیبولطم  ترورـض و  رد  هدراو  تایاور  نینچمه  ناشدوخ .) نایم  رد  یناـنابرهم  : ) تسا هدومرف  دـنوادخ  هک 

و هعامجلا ) عم  هللادی  : ) دننام تسا  ناوارف  یمالـسا  هقف  ثیداحا و  فلتخم  باوبا  رد  نوگانوگ  لاکـشا  رد  هعماج  ياهیدنمزاین  عفر  يارب 
زا يرادـقم  مشـش - تسا ). تمحر  لکـشت  عامتجا و   ) و دـناهدش ) لکـشتم  عمتجم و  هک  تسا  یمدرم  اب  ادـخ  تسد  ( ) همحر هعاـمجلا  )

يراکمه و تکراشم و  موزل  رب  تلالد  حوضو  لامک  اب  هک  تسا  هدمآ  یگدنکارپ  قرفت و  ندوب  هانگ  تیـضوغبم و  رد  تایاور  تایآ و 
مکیلع هللا  همعن  اورکذا  اوقرفت و  اعیمج و ال  هللا  لبحب  اومـصتعا  و  تسا : نینچ  كرابم  تایآ  زا  ياهنومن  دنیامنیم . یگدـنز  رد  يرایمه 

يدنوادخ تمعن  دیوشن و  هدنکارپ  يدنوادخ و  بانط  هب  یگمه  دینزب  گنچ  ( ) هیآ 30 نارمع  لآ  . ) مکبولق نیب  فلاف  ءادعا  متنک  اذا 
هک تسا  یهیدب  … و  دروآ )  دوجوب  تفلا  امـش  ياهلد  نایم  دیدوب  ینانمـشد  امـش  هک  دـیروایب  دایب  تسا  هدومرف  تیانع  امـش  هب  هک  ار 

اوعزانت و ال  دوشیمن . روصت  یگدنز  ریـسم  نتخاس  راومه  رد  هقرفت  فالتخا و  تتـشت و  زا  رترابنایز  رترـضم و  یگدنکارپ  هقرفت و  چیه 
ناتتردق تمظع و  دیوشیم و  تسکـش  راچد  هک  دیزادرپن  تموصخ  عازن و  هب  رگیدمه  اب  و  ( ) هیآ 46 لافنالا   ) مکحیر بهذت  اولشتف و 
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هتـسد تادابع  تیبوطم  تفرگ  رظن  رد  تکراشم  عامتجا و  لکـشت و  تیمها  تاـبثا  يارب  ناوتیم  هک  یعباـنم  هلمج  زا  ددرگیم ). دوباـن 
یفاکلا ج 2 نم  لوصالا  باتک  رد  جح . لامعا  رد  تمظع  اب  رایـسب  عامتجا  هعمج و  زامن  تعامج و  اب  زامن  ندناوخ  دـننام  تسا  یعمج 

زگره دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دیوگیم : دـلاخوبا  هلمجنآ  زا  تسا : هدـمآ  یعمج  شیاین  تیبولطم  هرابرد  تیاور  راهچ  ص 487 
دادـعت رگا  دومرف و  باجتـسم  ار  نانآ  ياعد  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـشن  عمج  یعوضوم  هرابرد  شیاین  يارب  رفن  لـهچ  دادـعت  هب  یهورگ 

هب نانآ  دادعت  رگا  دومرف و  دهاوخ  باجتـسم  ار  نانآ  ياعد  اعطق  دنوادخ  دنناوخب  ار  ادـخ  راب  هد  رفن  راهچ  رگا  دـسرن  رفن  لهچ  هب  نانآ 
اعد ك دادعت  رگا  و  دیامرفیم . باجتسم  ار  نانآ  ياعد  اعطق  دنوادخ  دنناوخب  ار  ادخ  راب  هد  رفن  راهچ  رگا  دسرن  رفن  لهچ 

یلئالد هب  رظن  اب  دیامرفیم . باجتـسم  ار  رفن  کی  نآ  ياعد  رابج  زیزع و  دنوادخ  دـنک  اعد  رفن  کی  طقف  دـسرن و  رفن  راهچ  هب  ناگدـنن 
مدرم يدج  یگنهامه  تکراشم و  یمالـسا  گنهرف  یبهذم  يانبم  هک  دنامیمن  هیـضق  نیا  رد  يدـیدرت  چـیه  میدومن  حرطم  نونکات  هک 

تکراـشم و نیا  زا  فـلخت  مجنپ ) مراـهچ و  موـس و  مود و  لوا و   ) لـیلد نـینچ  هـب  هجوـت  اـب  اـصوصخم  تـسا . یعاـمتجا  ياـهراک  رد 
یعامتجا ياهراک  رد  عمتجم  مدرم  یگنهامه  تکراشم و  یقالخا  ینابم  تسا . یهلا  ضیارف  نیرتیمتح  زا  فلخت  دننام  اعطق  یگنهامه 

تهج نادـب  طقف  وج  لامک  نادـجو  کیرحت  اب  تشز  ياهرادرک  زا  بانتجا  هدیدنـسپ و  لامعا  ندروآ  اجب  زا  تسترابع  یقالخا  راـتفر 
لماش روبزم  فیرعت  یـصخش . نایز  دوس و  یگزیگنا  هب  هن  دومن  بانتجا  دـیاب  تشز  لامعا  زا  داد و  ماجنا  دـیاب  ار  هدیدنـسپ  لاـمعا  هک 

وج و لاـمک  نادـجو  هب  هیکت  اـب  روبزم  روـما  ياههتـسیاش  هتـسیاب و  رگا  ینعی  دـشابیم ، زین  اـهراتفگ  اـهتین و  اـههدارا و  تارکفت و  زرط 
مینیبب لاح  دوب . دـهاوخ  ناسنا  هتفای  دـشر  قالخا  زا  فشاک  دریگب  ماجنا  نادـجو  نامه  هب  هیکت  اب  روبزم  روما  ياههتـسیاشان  زا  باـنتجا 

یگنهامه تکراشم و  ترورـض  هک  یـسک  دراد ؟ ینعم  هچ  یعامتجا  ياهراک  رد  عمتجم  مدرم  یگنهاـمه  تکراـشم و  یقـالخا  یناـبم 
شان ار  روبزم 

رد تکرـش  روبزم  ترورـض  مکح  هب  تسین و  ریذـپ  ناکما  یگنهامه  تکراـشم و  نودـب  یعاـمتجا  یگدـنز  هک  دـنادب  تلع  نیا  زا  ي 
ندروآ تسدـب  زا  وا  دـنکیم و  لمع  روبجم  روطب  دوخ  ياـهراک  رد  یـسک  نینچ  دـیامن  یعاـمتجا  ياـهراک  رد  یگنهاـمه  يراـیمه و 

يارب نیاربانب  تسین . یـشزرا  چـیه  ياراد  يربج و  تسا  يرما  یگدـنز  ترورـض  يارب  سفنت  هکنانچ  تسا  مورحم  یقـالخا  ياهـشزرا 
وج لامک  نادجو  هب  دیاب  دشاب  رادروخرب  شزرا  زا  دشاب و  هتـشاد  یقالخا  هزیگنا  عامتجا  حلاصم  يارب  یعمج  هتـسد  تکرح  کی  هکنیا 

وترپ رد  هراومه  یقـالخا  نادـجو  هک  مینادیم  اـم  دـشاب و  هدوب  دنتـسم  دـنمانیم  یقـالخا  نادـجو  ار  نآ  عماوج  زا  یـضعب  نارکفتم  هک 
اذل دهدیم  ناشن  ار  بطق  دنکیم و  تکرح  دوخ  هحفـص  هب  طوبرم  نوناق  اب  امن  بطق  هکنانچ  دـنکیم  تکرح  نوناق  لصا و  هب  تفرعم 

ود دننام  ار  عوضوم  ود  دیاب  دنک  تکرح  یعامتجا  ياهراک  رد  یگنهامه  تکراشم و  رد  یقالخا  يانبم  اب  دهاوخب  هک  یعمج  درف و  ره 
مدـق هکنیا  یناسنا و  عون  تمظع  تفرعم  كرد و  مکی - عوضوم  دـشاب : هتـشاد  یگنهامه  تکراشم و  رد  یقالخا  تکرح  یـساسا  نکر 

. دـنکیم بسک  تسا  ترطف  يارب  یلماع  هک  نادـجو  تاذ  زا  ار  دوخ  تیبوبحم  عون  نیا  ياـهزاین  ندرک  فرطرب  يارب  راـک  نتـشادرب و 
سم رد  تکرح  يارب  يدج  میمصت  هدارا و  مود - عوضوم 

نیا يرابتعا  لماع  هتبلا  تسا  هتخاس  نشور  هراومه و  اهناسنا  هب  هتـسیاش  تمدخ  يوس  هب  ندومیپ  يارب  ارنآ  هاگآ  نادـجو  هک  تسا  يری 
هب ندیـشخب  ققحت  يارب  مدرم  یگنهامه  تکراشم و  رگا  تشگ . دهاوخ  تابثا  هدنیآ  ثحبم  رد  هکنانچ  تسا  بهذم  قالخا و  نادـجو 

ناروبنز تکراشم  نامه  دشابن  یهلا  نادـجو  بهذـم و  هب  دنتـسم  یعامتجا  یگدـنز  زا  محازم  لماوع  ندرک  فرطرب  عامتجا و  حـلاصم 
یگدـنز میـضنت  يارب  ینالـضع  يرکف و  ياهیژرنا  فرـص  یعاسم و  لذـب  رگا  دـشابیم . دوخ  یعمج  یگدـنز  يارب  اههنایروم  لـسع و 
یعامتجا یگدـنز  ياـههنیمز  لـئاسو و  هب  ندیـشخب  ققحت  رد  تسا  نکمم  هچ  رگا  دـشابن  یهلا  نادـجو  بهذـم و  هب  دنتـسم  یعاـمتجا 

يارب اههنایروم  لسع و  ناروبنز  یعمج  ياهتیلاعف  شالت و  هکنانچ  دشابیمناهـشزرا  هقطنم  لـخاد  یلو  دـیامن  داـجیا  ار  ریثاـت  نیرتگرزب 
درک هابتشا  دیابن  یلب  دریگیمن . رارق  اهـشزرا  هقطنم  رد  هدوب و  صاخ  یناویح  هزیرغ  يربج  نیناوق  هب  طوبرم  دوخ  یعمج  هتـسد  یگدنز 
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تایح ای  یتافانم  ياهـشزرا  هقطنم  زا  عونتم  ياهـشالت  اهدادعتـسا و  زا  يرادربهرهب  اهورین و  فرـص  لذـب و  هنوگ  نیا  ندوب  راـنک  رب  هک 
ریذپناکما بسانم  ياوه  زا  سفنت  نودب  ناسنا  يارب  یگدنز  میدرک  هراشا  الاب  رد  هکنانچ  درادن  یعامتجا  یگدـنز  يارب  روما  نآ  ندوب 

تسین و چ
تمظع بجوم  یناسنا و  شزرا  ياراد  اذل  دنکیم  اضتقا  ار  اوه  نآ  زا  سفنت  ملاس و  ياوه  ندرکادیپ  هک  تسا  یگدنز  يربج  لماع  نو 
یگدنز حلاصم  هب  ندیشخب  ققحت  هار  رد  یگنهامه  تکراشم و  ریدقت  رهب  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  ددرگیمن . بوسحم  يو  تیـصخش 
یشزرا قالخا  بهذم و  هب  نآ  نتخاس  دنتسم  هب  يزاین  نیاربانب  تسا  یمتح  مزال و  یگدنز  نیا  زا  تالالتخا  اهمحازت و  عفر  یعامتجا و 

لـسع و ناروبنز  یگنهاـمه  كارتـشا و  ناـیم  مهم  رایـسب  تواـفت  هب  هجوـت  اـب  تسا  نشور  رایـسب  ضارتـعا  نیا  خـساپ  دوـشیمن . هدـید 
یگنهامه كارتشا و  اب  ناشیعامتجا  یگدنز  رد  ییاهناسنا  یگنهامه  كارتشا و  اب  ناشیعامتجا  یگدـنز  نامتخاس  يانب  رد  اههنایروم 

شیپ يزابناج  يراکادف و  دح  رـس  ات  یهاگ  یتح  هتـشادرب و  تسد  دوخ  یـصخش  عفانم  ذـئاذل و  زا  هک  یعامتجا  یگدـنز  رد  ییاهناسنا 
عفر يارب  یگنهامه  تکراشم و  رد  وپاکت  شالت و  رگا  هک  تسا  نیا  رد  وپاکت  شالت و  عون  ود  نایم  رگید  مهم  رایـسب  توافت  دنوریم .

هک تسا  تاذ  تنایص  لولعم  ینیشام  ربج  نیا  هک  تهج  نادب  دشاب  هدوب  یعمج  هتسد  یگدنز  ینیشام  ربج  هب  دنتـسم  یعامتجا  ياهزاین 
يداژن و یمیلقا و  تابـصعت  راتفرگ  تسا  یهاوخ ) هعماج  مان  هب   ) هدرتسگ یهاوخ  دوخ  هب  لدبم  تعرـس  هب  مدرم  قافتا  هب  بیرق  رثکا  رد 

دکار خ یگنهرف 
هعماج ياههتساوخ  يادف  دنیابرب و  ار  اهنآ  تشیعم  داوم  هکلب  دنراپسب  یشومارف  هب  اهنت  هن  ار  دنمتسم  عماوج  رگید  ياهناسنا  هتـشگ و  دو 

اهنآ زا  یـضعب  هنوگچ  هک  درگنب  يزورما  عماوج  هب  هک  تسا  یفاک  دنک  ادیپ  اعدم  نیا  يارب  يدهاوش  دهاوخب  یـسک  رگا  دـنیامن . دوخ 
گنت هب  تذـل  هافر و  زا  يرادروخرب  تدـش  زا  هدروآ و  تسدـب  ار  شون  شیع و  هاـفر و  تـالمجت و  لـماوع  داـصتقا و  داوم  هنوگ  همه 

رد هتفرـشیپ   ) عماوج نآ  مدرم  ناگدننادرگ و  هاگدید  رد  یعماوج  لاح  نامه  رد  دنبیم . یگدـنز  لخم  لماوع  هب  تسد  یهاگ  هدـمآ و 
ياهزرم رد  قلطم  یتسدـگنت  رقف و  رد  هک  دـنراد  رارق  یناسنا ) یلاع  تاساسحا  فطاوع و  زا  هدـنام  بقع  شون و  شیع و  لماوع  داـجیا 

لئاسو زا  زیچان  يداوم  لذب  اب  دنناوتیم  عماوج  زا  لوا  هورگ  هک  یتروص  رد  دننکیم  تکرح  نازیخ  ناتفا و  گرم  یگدنز و  خلت  رایسب 
ینابم دنیامن . ناشلقتنم  یگدنز  ورملق  هب  هتشادرب  گرم  یگدنز و  كانتـشحو  زرم  زا  ار  عماوج  نآ  مدرم  دوخ  تالمجت  شون و  شیع و 
فـص ره  زا  نآ  مدرم  نایم  یعمج  یگدنز  هیحور  هعماج  کی  رد  رگا  یعامتجا  ياهراک  رد  مدرم  یگنهامه  تکراشم و  یعمج  هیحور 

تـسین لماع  کی  یعمج  یگدنز  هیحور  ندمآ  دوجوب  لماع  دوب . دهاوخ  هعماج  نآ  یعامتجا  یگدنز  دـیاین  دوجوب  دنـشاب  هک  هورگ  و 
لع هکنانچ 

رد یعمج  یگدنز  هیحور  هدنروآ  دوجوب  لماوع  زا  یضعب  هب  ام  دشابیمن . تلع  کی  هعماج  کی  مدرم  یگدنکارپ  تتـشت و  يرامیب  ت 
زورب مهم  للع  نینچمه  میهدـب و  رارق  یـسررب  دروم  ار  نآ  مهم  لماوع  مینکیم  شـشوک  ثحبم  نیا  رد  میدرک  هراشا  هتـشذگ  ثحاـبم 

- ارذگ رارطضا  لماع  - 1 یعمج : یگدنز  تکراشم  هدنروآ  دوجوب  مهم  لماوع  مینارذگیم . رظن  زا  مه  ار  یگدنکارپ  تتـشت و  يرامیب 
راداو یگنهامه  تکراـشم و  لکـشت و  عاـمتجا و  هب  ار  گرزب ) اـی  کـچوک   ) هعماـج کـی  مدرم ، راوشد  بئاـصم  اـهیراتفرگ و  یهاـگ 

زا نانآ  همه  دنیامنن  تکراشم  يراتفرگ  عفد  يارب  یعامتجا  ياهراک  رد  دنوشن و  لکـشتم  رگیدکی  اب  مدرم  نآ  رگا  هک  يروطب  دنکیم 
دوجوب ار  اهلکشت  اهداحتا و  روبزم  لماع  ندمآ  دوجوب  اب  نونکات  خیرات  لوط  رد  يرشب  عماوج  همه  تفگ : ناوتیم  دمآ . دهاوخرد  ياپ 

دیاب تقیقح  رد  دـندرکیم . ساسحا  ـالماک  ار  دوخ  يدوباـن  گرم و  تکراـشم  مدـع  لکـشت و  مدـع  تروص  رد  ناـنآ  اریز  دـناهدروآ 
دوخ هب  دریگن  رارق  يرادربهرهب  دروم  راهم و  هنادـنمدرخ  رگا  هک  ددرگیم  یـشان  تاذ  تنایـص  لوصالا  لصا  نامه  زا  لماع  نیا  تفگ :

داحتا و نیا  رد  مییوگب : دیاب  هجیتن  رد  دسانـشیمن . ار  یتیاهن  نارگید  ندید  هلیـسو  دوخ و  ندـید  فدـه  رد  هک  دوشیم  لدـبم  یهاوخ 
ساسا لصا  تکراشم  لکشت و 
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لـصا نآ  هب  نتفای  تسد  يارب  ياهلیـسو  هبنج  یعرف و  تکراشم  لکـشت و  داـحتا و  هب  نداد  نت  تسا و  یـصخش  یهاوخدوخ  ناـمه  ي 
هدنبوک ثداوح  تدش  یهاگ  ددرگیم - رادـیاپ  اتبـسن  یعمج  هیحور  ندـمآ  دوجوب  بجوم  هک  ارذـگ  رارطـضا  لماع  - 2 دراد . یساسا 

لکـشت و هک  دراذـگیم  ریثات  نانچ  نانآ  هیحور  رد  دزاسیم و  رادـیب  ینـالوط  اتبـسن  یناـمز  اـت  ار  عمج  نآ  مدرم  هک  تسیدـحب  هعماـج 
داحتا یناسنا  معط  هکنیا  هن  هدنبوک  لماوع  ندمآ  زا  ساره  سرت و  يارب  یلو  دنکیم - هولج  یگدـنز  نوناق  ناونعب  نانآ  يارب  تکراشم 
تکرح دننام  لماع  نیا  زا  لکشتم  كرحت  رد  نایمدآ  لاح  دنشاب . هدیـشچ  اعقاو  ار  یعامتجا  یگدنز  ياهراک  رد  تکراشم  لکـشت و  و 

رد هناخدور  کی  زا  ناشورخ  یلیس  هکنیا  دننام  هدننکدوبان  هثداح  کی  ربارب  رد  تسا  مارآ  هدنرد و  فیعض و  يوق و  تاناویح  لکـشتم 
لیـس نآ  زا  هکنیا  يارب  یهوکزب  شوگرخ و  گـنپ و  ربـب و  شوـم و  هبرگ و  وـهآ و  ریـش و  دـننام  نوگاـنوگ  یتاـناویح  تسا و  ناـیرج 
روبع زا  سپ  هک  تسا  نشور  هیـضق  دننک  روبع  هناخدور  نآ  زا  یگنهامه  تکراشم و  لامک  اب  دنهدب و  مهب  تسد  دـننک  روبع  ناشورخ 

زا هک  تسا  يرـشب  عماوج  رد  یگدنز  لوادتم  لماع  نامه  نیا  رادیاپ - یگدنز  يربج  لماع  - 3 داتفا . دهاوخ  قافتا  هچ  هناخدور  نآ  زا 
نونکات یعامتجا  یگدنز  زاغآ 

لکشت تلع  هب  هکنیا  نودب  ار  هعماج  زا  يدارفا  دناوتیم  یتح  هک  تسا  یصاخ  يدنمورین  ياراد  يربج  لماع  نیا  تسا . هدوب  نایرج  رد 
رد لماع  نیا  دزادنیب . یعمج  راکب  دحتم  عمج  رد  یتح  كرتشم و  لکشتم و  عمج  رد  دنشاب  هتـشاد  یهاگآ  نارگید  اب  دوخ  تکراشم  و 

نیا تقیقح  دـشابیم . هدـنز  ناسنا  يارب  سفنت  دـننام  میتفگ  هک  هنوگنامه  هک  تسا  یعامتجا  تاـیح  رد  یـساسا  لـماع  ناـمه  تقیقح 
ایند نیا  رد  هک  یئاهناسنا  همه  يارب  لماع  هس  نیمه  زا  ریثات  میهدب  رارق  تقد  دروم  حیحـص  روطب  ار  يرـشب  خـیرات  نایرج  رگا  هک  تسا 

ناوتان ياهناسنا  مه  یگدنز  يارب  نآ  دیفم  داوم  زا  يرادروخرب  يارب  تعیبط  اب  يزیوالگ  اریز  تسا  يرورـض  دننک  یگدنز  دنهاوخیم 
هب زین  لاگنچ  نادند و  اب  امئاد  هک  ار  تسرپ  تردق  يایوقا  مه  دیامنیم و  یعمج  هتـسد  ياهراک  رد  یگنهامه  تکراشم و  هب  روبجم  ار 

هتشذگ رد  هک  یبهذم - یقالخا و  لماع  - 4 دناهتسشن . دوخ  تردق  لیـصحت  يارب  اهناسنا  ندرک  دوبان  نیمک  رد  طقف  درگنیم و  اهناسنا 
كاپ نادجو  یگزیگنا  هب  مدرم  ینعی  دنریگب  رارق  لمع  دروم  یناسنا  عماوج  رد  حیحص  روطب  رگا  لماع  ود  نیا  میدومن  حرطم  احورـشم 
تعا لامک  اب  مه  دنیامن و  یعامتجا  یگدنز  حلاصم  ندروآ  رب  رد  تکراشم  داحتا و  موزل  ساسحا  تساهناسنا  نورد  رد  یهلا  کیپ  هک 

رد یمدرم  نینچ  هک  تسا  یعطق  تسا  ناحبس  دنوادخ  یعامتجا  ياهراک  رد  تکراشم  داحتا و  هب  یقیقح  هدنهد  روتـسد  هک  دریذپب  داق 
بهذم و یعامتجا  یگدنز  یظنت  يارب  هعماج  کی  رد  یگنهامه  تکراشم و  لماع  یناویح . یعیبط  هن  دـننکیم  یگدـنز  یناسنا  خـیرات 
تالمجت و هب  هن  اهناسنا  رگید  عماوج  هب  دوخ  یگدـنز  تایرورـض  میظنت  زا  سپ  هعماج  نآ  مدرم  دوشیم  بجوم  هک  تسا  یهلا  قالخا 
. دـناشکیم يدوبان  هاگترپ  هب  یگدـنز  هصرع  زا  هتـسد  هتـسد  ار  نانآ  اهیرامیب  اهیگنـسرگ و  هک  ینایاونیب  دوجو  دوخ  ياههبرگ  اهگس و 
ره هک  ضقانتم  موهفم  ود  اب  تسایس  دننام  رشب  سوماق  رد  ياهملک  چیه  یعامتجا  ياهراک  رد  مدرم  یگنهامهو  تکراشم  یسایس  ینابم 

صخش دیوگیم : هک  تسا  تسایـس  هملک  یلوایکام  يانعم  موهفم  ود  نآ  زا  یکی  درادن . دنکیم  درط  تخـس  ار  يرگید  ود  نآ  زا  کی 
ره زا  دوخ  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  دـیاب  دـشاب  هچ  ره  نآ  يرادـهگن  تردـق و  هب  لوـصو  رد  وا  فدـه  دـشاب و  هک  یـسک  ره  یـسایس 
رب حوضو  لامک  اـب  یلواـیکام  يرکف  شور  زا  رادمتـسایس  تسایـس و  يارب  فیـصوت  اـب  فیرعت  نیا  دـنک  هدافتـسا  دـناوتب  هک  ياهلیـسو 

نیرتـهب هب  هعماـج  مدرم  یلمع  یملع و  هیجوـت  تیریدـم و  زا  تستراـبع  تسایـس  مود  موـهفم  درادـن . يراذـگهیام  هب  يزاـین  دـیآیم و 
. یگدنز يونعم  يدام و  ياهفده 

تـسا هدوب  حرطم  هار  نآ  رد  هک  هچنآ  دـناهتفر و  اهالیتا  اـهگنلرومیت و  اـهنورن و  اـهزیگنچ و  هک  تسا  یهار  نآ  یلوا  ياـنعمب  تساـیس 
نینچ نودب  يرـشب  هعماج  و  تسا . یناسنا  عون  ینب  يونعم  يدام و  دـشر  لماع  نرتیـساسا  مود  ینعم  هب  تسایـس  نآ و  ظفح  تردـق و 

ياهنایروم یلـسع و  روبنز  یگدـنز  رد  ای  دوشیم  امرفمکح  هعماج  نآ  رد  جرم  جره و  اـی  تسین : لاـح  هس  زا  یلاـخ  هیجوت  تیریدـم و 
رایتخایب ناگدرب  دننام  مه  تردق  دـقاف  مدرم  دریگیم و  تسدـب  هعماج  نآ  رد  ار  تیمکاح  تردـق  طقف  ای  ددرگیم و  روهطوغ  هاگآان 
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نیتسار نیحلصم  امکح و  هللاایلوا و  نانآ و  ایصوا  ماظع و  ناربمایپ  هک  تسا  یهار  مود  يانعمب  تسایس  دنـشابیم . تردق  ضحم  میلـست 
ریـسم نآ  ندرک  هدامآ  نانآ  هک  تسا  هدوب  لامک  دشر و  ریـسم  رد  ناسنا  تسا  هدوب  حرطم  نانآ  يارب  هک  هچنآ  دناهتفر و  هتفرگ و  شیپ 
نیتسار نیحلـصم  امکح و  نانآ و  ءایـصوا  ءایبنا و  تیریدـم  هیجوت و  اب  هک  ریـسم  نیا  رد  ناسنا  هک  تسا  یعطق  دـندوب . هتفرگ  هدـهعب  ار 

ياهفدـه نیرتهب  هب  مدرم  نآ  لوصو  نتخاس  ریذـپ  ناکما  رد  تیلاعف  ناونعب  شاهعماج  مدرم  اـب  يراـکمه  تکراـشم و  دـنکیم  تکرح 
اعف یمالسا  تسایس  يارجا  هجیتن  رد  دریگیم . ماجنا  دشابیم ) لوقعم  تایح  یلامک  تایح  یلماکت  تیلاعف  هک   ) نانآ يونعم  يدام و 
ياهراک رد  مدرم  یگنهاـمه  تکراـشم . یقوقح  یناـبم  تسا . هدـش  ررقم  نیملـسم  همه  يارب  بجاو  فیلکت  کـی  ناونع  هب  روبزم  تیل 

ققحت هار  رد  مدرم  یگنهامه  تکراشم و  موزل  يارب  عطاق  لیلد  جـنپ  اب  مالـسا  گـنهرف  رد  ثحبم  زاـغآ  رد  هک  ار  یناـبم  نیا  یعاـمتجا 
تابثا حوضو  لامک  اـب  لـئالد  نآ  هب  رظن  اـب  میدومن . هماـقا  یعاـمتجا  یگدـنز  ياـهمحازت  عناوم و  عفر  نیملـسم و  حـلاصم  هب  ندیـشخب 

رگید همذ  رب  ار  دوخ  تایح  لئاسو  هنیمز و  ندرک  هدامآ  قح  دننکیم  یگدنز  یمالسا  هعماج  کی  رد  هک  یهورگ  درف و  ره  هک  دوشیم 
افیا ارنآ  دـیاب  هک  دـنقح  نآ  يادا  هب  فلکم  مه  هعماج  ياههورگ  دارفا و  دـیامن و  ءافیتسا  ارنآ  دـیاب  هک  دـنراد  هعماج  ياههورگ  دارفا و 

دنشابیم مرجم  میاهدومن  حرطم  هک  ياهناگجنپ  لئالد  قباطم  دننکیم  هحماسم  ای  دنزرویم  ریـصقت  قح  نیا  يادا  رد  هک  یناسک  دنیامن .
میظنت رد  مدرم  یگنهامه  تکراشم و  موزل   ) یفیلکت نینچ  هکنیا  هب  ملع  اب  دریگب ، تروص  هحماسم  اـی  ریـصقت  هک  دراوم  زا  یـضعب  رد  و 

نم فورعم  رایـسب  تیاور  زا  ناوتیم  ار  مکح  نیا  دنفرحنم . مالـسا  زا  یـصاخشا  نینچ  هک  تسا  یعطق  تسا  ادخ  زا  یعامتجا ) یگدنز 
سا زین  تسین ). ناملسم  دهدن  ناناملسم  روما  هب  یتیمها  دنک و  حبص  هک  سک  ره  و   ) ملسمب سیلف  نیملسملا  روماب  متهی  مل  حبصا و 

هللا هدجوم  رارفلا  نا  مظعالا . ماسلا  برعلا و  میماهل  متنا  هرخالا و  فیس  نم  اوملست  هلجاعلا ال  فیس  نم  متررف  نئل  هللا  میا  و  دومن . هدافت 
ایند نیا  ریـشمش  زا  امـش  رگا  ادخب  دـنگوس  و  . ) هموی نیب  هنیب و  زوجحمال  هرمع و  یف  دـیزم  ریغل  رافلا  نا  و  یقابلا . راعلا  مزاللا و  لذـلا  و 

( دینکیم رارف  اجک   ) دیموق ناگتـسجرب  نیرتگرزب  برع و  نارورـس  امـش  و  دیرادن . ار  ترخآ  ریـشمش  زا  ندنام  ملاس  یئاناوت  دینک  رارف 
دیزیرگیم داهج  زا  هک  سک  نآ  نادیواج . راع  گنن و  رادیاپ و  یتسپ  تلذ و  تسیدنوادخ و  بضغ  نمشد  زا  رارف  رد  هک  تسا  یعطق 

فیلکت فالخرب  هک  سک  نآ  دیامنیمن ). داجیا  عنام  دیـسر  دهاوخ  ارف  شگرم  هک  يزور  نآ  دوخ و  نیب  ام  دـیازفایمن و  دوخ  رمع  رب 
رد ار  دوخ  یقیقح  تیـصخش  درادیمرب  رارف  يارب  هک  مدـق  نیتسخن  ناـمه  رد  دزیرگیم  ناراـکهبت  اـب  هزراـبم  داـهج و  نادـیم  زا  یعطق 

تکرح يزاجم  نم  کی  اب  هک  تسا  وا  يدام  دـبلاک  هشال  تسا  هدرک  نوریب  نادـیم  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  تسا و  هتخاس  هابت  نادـیم  ناـمه 
هک تسین  نانچ  تسا و  اهنآ  يایحا  یعون  ناراکهبت  تیغاوط و  داسف و  ندرک  نک  هشیر  يارب  داهج  هزرابم و  نادیم  زا  رارف  درک . دهاوخ 

رگا هکلب  دوریم . دهدیم و  تاجن  ار  دوخ  یگدنز  دزیرگیم  داهج  هزرابم و  نادیم  زا  یتقو  ناسنا 
نتخات وا  یتسهرب  هدـننکهابت  هجیتن  هس  دزیرگیم  نایمدآ  ياهناج  قوقح  قح و  زا  عاـفد  تفاـیرد  باـن و  لـقعت  اـب  دوش و  لـمات  تسرد 
تروص رد  هک  دروآیم  دراو  دوخ  يارب  یتراسخ  هار  نیا  زا  دوشیم و  بکترم  یهلا  فیلکت  فالخ  هب  تسخن  مکی - هجیتن  دـنروآیم :

ساسحا ددرگیم  اهناسنا  يایحا  هصرع  زا  نایرارف  نیا  ریگنماد  هک  مود - هجیتن  درک . دهاوخ  شبیصن  خلت  رایـسب  یتمادن  نآ  ناربج  مدع 
ار وا  نابیرگ  يرایـشهان  يرامیب  داهج )  ) فیلکت نیرتشخب  تایح  نادیم  زا  زیرگ  اب  رگا  هک  تسا  یتیـصخشیب  يازگناج  خـلت و  رایـسب 

رظن زا  هک  تسا  یـصاخشا  نینچ  نورد  قفا  زا  دـیابن  دـیاب و  طوطخ  ندـش  دـیدپان  موس - هجیتـن  دروآیمرب . وا  راـگزور  زا  راـمد  دریگن 
يریثات اهناسنا  قوقح  اهناج و  زا  عافد  رد  دـیابن  دـیاب و  هک  یـسک  يارب  اریز  دـشابیمن  هسیاقم  لـباق  یتراـسخ  چـیه  اـب  یهاـبت  طوقس و 

یـسک ره  ناور  زغم و  زا  فیلکت  ود  نآ  ندش  یفتنم  هک  تسا  یهیدب  تشاد و  دهاوخن  فیلکت  ود  نآ  يارب  يدروم  چیه  دـشاب  هتـشادن 
نآ هکنیا  ایآ  دومن . دـهاوخ  اهـشزرا  دـض  لماع  زا  رپ  ار  ناور  زغم و  نآ  هکلب  دـیامن  فیلکت  ساسحا  زا  یلاخ  ار  اـهنآ  هک  تسین  ناـنچ 

مدع لصا  اب  یتافانم  دنکیم  کیرحت  داهج  هب  هعماج  رد  نانآ  ریگمشچ  تیعقوم  داژن و  هب  نتخاس  هجوتم  اب  ار  دوخ  نایهاپس  ترضح 
يوقت اب  طقف  زایتما   ) لصا ود  يانبم  رب  هک  دـیایب  شیپ  لاوس  نیا  تسا  نکمم  درادـن ؟ ریگمـشچ  ياهتیعقوم  داژن و  هلیـسوب  اهناسنا  زاـیتما 
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هنوگچ دـشابیمن ) زایتما  كالم  تسین  يوقت  تلیـضف و  لولعم  هک  ریگمـشچ  ياـهتیعقوم  بسن و  داژن و  زا  کـی  چـیه  ( ) دوشیم تاـبثا 
تبالص و هب  نانآ  دنتشاد  هک  يریگمشچ  تیعقوم  هب  و  ندوب ) برع   ) داژن هب  نانآ  نتخاس  هجوتم  اب  ار  نایهاپـس  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

دیآیمرب تسا  ماس  داژن  زا  هک  برع  خیراوت  زا  هک  هچنآ  اریز  تسا  نشور  لاوس  نیا  خساپ  دیامنیم  کیرحت  نمشد  لباقم  رد  تمواقم 
. دـناهدوب اـهنآ  تاـعارم  هـب  دـیقم  ـالماک  هـک  دناهتــشاد  یگدازآ  یگنادرم و  تافــص  يرادـقم  داژن  نـیا  زا  یئاـههورگ  هـک  تـسا  نـیا 
. لاصخلا مراکمل  مکبصعت  نکیلف  هیبصعلا  نم  دبال  ناکناف  دیامرفیم : نایب  نینچ  ار  بلطم  نیا  هعصاق  هبطخ  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
هبیغرلا و قالخالاب  لئابقلا ، بیـساعی  برعلا و  تاتویب  نم  ءادـجنلا  ءادـجملا و  اـهیف  تلـضافت  یتلا  رومـالا  نساـحم  لاـعفالا و  دـماحم  و 

هیصعملا ربلل و  هعاطلا  مامذلاب و  ءافولا  راوجلل و  ظفحلا  نم  دمحلا  لالخل  اوبصعتف  هدومحملا . راثالا  هلیلجلا و  راطخالا  همیظعلا و  مالحالا 
مظکلا قلخلل و  فاصنالا  لتقلل و  ماظعلا  یغبلا و  نع  فکلا  لضفلاب و  ذخالا  ربکلل و 

زا تیامح  قلخت و  رب  دییایب  دینیبیم  بصعت  زا  راچان  ار  دوخ  مه  رگا  و  دیزرون ) یناطیـش  بصعت   …  ) ضرالا یف  داسفلا  بانتجا  ظیغلل .
تماهـش و ياراد  هک  برع  ياهنادناخ  زا  ییاهتیـصخش  ناگرزب و  هک  دـیزروب  بصعت  یئوکین  روما  هدیدنـسپ و  لامعا  هلـضاف و  قالخا 

الاو یناسنا  روما  رد  نادرم  دار  نآ  . ) دندومنیم تاهابم  رگیدکی  رب  اهنآ  هرابرد  دندوب  دوخ  هعماج  مدرم  یگدـنز  ثداوح و  رب  فرـشم 
سپ دندومنیم . تاهابم  رگیدکی  اب  دیفم  راثآ  دنمـشزرا و  گرزب و  ياهراک  تمظع و  اب  ياهنامرآ  لوقع و  هدیدنـسپ و  قالخا  دـننام )

یئوکین و زا  تعاطا  دهع و  هب  افو  هدنهانپ و  زا  تیامح  هب  دیقت  زا  شیاتـس  لباق  یناسنا  ياهتلـصخ  هب  دیزروب  تاهابم  بصعت و  مه  امش 
رب فاصنا  سفن و  لتق  ندرمـش  گرزب  رطخ و  ملظ و  زا  يراددوخ  ناسحا و  تلیـضف و  لضف و  بناج  نتفرگ  هراومه  ربک و  اب  تفلاخم 

ندرم زا  یضعب  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  وکین  فیـصوت  نیا  هب  رظن  اب  نیمز . يور  رد  داسف  بانتجا  بضغ و  ندربورف  مدرم و 
ياطخ کی  اعطق  اهتیعقوم  همه  رد  خـیرات و  راودا  همه  رد  یلک  روطب  برع  داژن  نتخاـس  موکحم  هک  دوشیم  مولعم  دـندومرف  برع  داژن 

هداتسرف شربمایپ  هب  ادخ  هک  هچنآ  دودح  هب  لهج  قافن و  رفک و  اب  بارعا  هک  هنوگنامه  دیجم  نآرق  رد  تسا . یندوشخبان 
اقافن ارفک و  دشا  بارعالا  تسا : نینچ  طوبرم  تایآ  دناهدش . فیرعت  زین  یناسنا  یلاع  رایسب  تافص  اب  هنوگنامه  دناهدش  فیـصوت  تسا 
مهیلع رثاودلا  مکب  صبرتی  امرغم و  قفنی  ام  ذختی  نم  بارعالا  نم  میکح و  میلع  هللا  هلوسر و  یلع  هللا  لزنا  ام  دودح  اوملی  نار ال  دـجا  و 

هک برع  زا  تمـسق  نآ   ) بارعا . ) میحر روفغ  هللا  نا  همحر  یف  هللا  مهلخ  دیـس  مهل  هبرق  اهنا  الا  لوسرلا  تاولـص  هللا و  دـنع  تابرق  هرئاد 
لزان شلوسر  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  دودح  هب  لهج  هب  نانآ  دنتسه و  يرتدیدش  قافن  رفک و  ياراد  دندرکیم ). یگدنز  اهرهـش  زا  جراخ 
یقلت ررـض  تسا  هدرک  قاـفنا  ار  هچنآ  هـک  دراد  دوـجو  بارعا  زا  یهورگ  و  تـسا . مـیکح  اـناد و  دـنوادخ  دنرتهتـسیاش و  تـسا  هدرک 

زا و  تسا . اناد  اونـش و  دنوادخ  تسا و  نانآ  هتـسیاش  راوگان  ثداوح  تسا  راوگان  ثداوح  راظتنا  رد  ناناملـسم )  ) امـش يارب  دـنکیم و 
ياهاعد بجوم  ادخب و  اهبرقت  اهتعاطا و  تسا  هدرک  قافنا  هک  ار  هچنآ  دروآیم و  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  تسا  یهورگ  بارعا 
تمحر رد  يدوز  هب  ار  نانآ  دنوادخ  تسا . ادـخب  نانآ  برقت  هلیـسو  ربمایپ  ياهاعد  هک  شاب  هاگآ  دـنیامنیم  ذاختا  دوخ  قح  رد  ربمایپ 

مالسلاهیلع د نینموملاریما  نیاربانب  تسا ). نابرهم  هدنیاشخب و  دنوادخ  اعطق  دنکیم و  لخاد  دوخ 
هدید برع  ياهنامدود  زا  یضعب  تشذگرس  رد  هک  ییاهیدرمدار  اهتماهـش و  اهتمظع و  هب  نداد  هجوت  اب  ار  دوخ  هاپـس  نارـس  عقوم  نآ  ر 

هک لاح  هک  تسنیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  تفگ : ناوتیم  و  دـیامرفیم . نایمدآ  اهناج  قوقح  اهناج و  زا  عاـفد  يارب  دوب  هدـش 
تـشذگرس خیرات و  هب  لقادح  تسا  هاتوک  مدرم  ياهناج  شزرا  تخانـش  وا و  لوسر  تلاسر  نید و  تمظع  زا  امـش  تفایرد  هشیدـنا و 

لالدتسا جایتحا و  عون  نیا  دیریگب . شیپ  ار  نانآ  هار  دینک و  هعجارم  دناهدوب  رادروخرب  یناسنا  یلاع  تافـص  زا  هک  برع  زا  یئاهنامدود 
یتقو مینیبیم - مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تقیقح  قح و  هار  يادهش  هلسلس  رس  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نینزان  دنزرف  زا  اروشاع  زور  رد  ار 

نیـسح ماما  هانپیب  ياههمیخ  هب  موجه  نامرف  تفـص  نود  ناگدروخ  بیرف  هدنامرف  تیناسنا  ناسنا و  دـض  یقـش  نآ  دعـسنب - رمع  هک 
ناوتان تخس  دیدش  ياهمخز  دورو  تهجب  هک  یندب  ای  دوب  هدنز  تیدبا  يادهـش  رورـس  زونه  هک  دوب  یعقوم  نآ  دهدیم و  مالـسلاهیلع 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2209 

http://www.ghaemiyeh.com


امش يارب  رگا  مکایند  یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاخت  متنک ال  نید و  مکل  نکی  مل  نا  دنزیم : دایرف  دهدیم و  دوخب  یتکرح  دوب  هدش 
یم لقن  خیراوت  یضعب  زا  دیشاب ). ایند  نیا  رد  ینادرم  دازآ  القا )  ) دیسرتیمن تمایق  زا  تسین و  ینید 

هب دـیدرگ  رب  و   ) اـبرع مکـسفنا  نوبـسحت  نا  مکباـسنا  یلا  اوعجرا  و  هک : تسا  هدومرف  مه  ار  هلمج  نیا  نومـضم  راوـگرزب  نآ  هک  دوـش 
تحت هنجلا  ءاملا . دری  نامظلاک  هللا  یلا  حئارلا  نم  دیرامـشیم ). برع  ار  دوخ  رگا  دینک  يوریپ  نانآ  قالخا  زا  دوخ و  هتـشذگ  ياهبـسن 

ياهنـشت نانوچ  دوش  هللا  اقل  يوک  راپـسهر  هک  تسیک   ) مهراید یلا  مهنم  مهئاقل  یلا  قوشا  انال  هللا  و  رابخالا ، یلبت  مویلا  یلاوعلا . فارطا 
اب ییورایور  هب  نم  ادخب  دـنگوس  دریگیم و  رارق  شیامزآ  دروم  لامعا  اهتین و  زورما  تسا . اههزین  فارطا  ریز  تشهب  دـسرب . بآ  هب  هک 

نامه نیا  دشاب ؟ يدنوادخ  رادید  رارقیب  هنشت  هک  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  دوخ ). ياهنطو  هب  نانآ  قایتشا  زا  مرتقاتـشم  منانمـشد 
. تسا هدوب  زادنا  نینط  يرشب  عماوج  رد  یناسنا ) يامکح  ماظع و  يایبنا   ) اهناسنا نیرتهتفای  دشر  يان  زا  هراومه  هک  تسا  یـسدقم  دایرف 

حیجرت تلفغ  رب  ار  یهاگآ  ریدخت و  رب  ار  يرایشه  باوخ و  رب  ار  رادیب  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  تسا : نینچ  دایرف  نیا  يانعم 
یناویح یعیبط  یگدنز  ياوتحمیب  تروص  زا  تایح  يانعم  تایح  يانعم  یقیقح  تخانـش  اب  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دـهدب ؟

یم رد  ناوتیم  ایآ  دزاسب ؟ انشآ  لوقعم ) تایح   ) تایح بآ  اب  ار  دوخ  ناج  هقئاذ  دراد و  رب  تسد 
رگید دوجو  كاپ  نادجو  میلس و  لقع  اب  هداد  تاجن  ار  دوخ  یئامندوخ  يدنسپ و  دوخ  ربک و  يرامیب  زا  هک  درک  ادیپ  ار  یسک  امـش  نا 

دنـشاب و هتـشاد  سانـش  فده  هدید  هک  دنوشیم  ادیپ  یناسک  اهامـش  نایم  رد  ایآ  دسانـشب ؟ تیمـسر  هب  دوخ  دوجو  دننام  مه  ار  اهناسنا 
همشچ هب  دورو  زج  يروهط  بارش  اراوگ و  تبرش  بآ و  چیه  هک  دراد  دوجو  سدقم  یگنـشت  یعون  نانآ  نورد  رد  هک  دننک  ادیپ  نیقی 

رود یناویح  زیارغ  ياههتـساوخ  ياـمن  بآ  بارـس  نیا  زا  دزیخرب  درادـن ؟ ارنآ  ندرک  فرطرب  ییاـناوت  نآ  زا  ندـیماشآ  هللا و  ءاـقل  راـس 
اب ار  دوخ  ياهـسفن  دیاب   ) هک راب  تلذ  یگدنز  نیا  زا  دـیزیخرب  دـینک  رود  ار  دوخ  هدـننکهابت  ياهیهاوخ  دوخ  رازنجل  زا  دـیزیخرب  دـیوش 

تـسا هدوب  هدنز  ياعدا  لوصحم  هک  تسا  امـش  ناج  ندرگ  لاب  نیا و  تسین  یگدنز  نیا  دییوشب  تسد   ) دیروایب هنیـس  زا  نمـشد  هزاجا 
و تسین . وا  نامرفب  دروآیمرب  اهمد  نیا  دریذپب  هک  دربب  تمینغ  هب  ار  یمد  دوخ  ياهمد  زا  دناوتیم  ناسنا  نآ  دـینادب  دـیاهداد و  رـس  هک 

تسین وت  نآ  ناهج  نیا  هک  ناهج  رذگب ز  تسا . یبوبر  تاسح  زا  ياهولج  وا  ناج  دنادب  هک  دنک  نتشاد  ناج  ياعدا  دناوتیم  ناسنا  نآ 
تسین آ وت  ناج  نکم  ینک  ناجب  هیکت  رو  وشم  داش  ینک  عمج  ناهج  کلم  رگ  تسین  وت  نامرفب  ینز  یمه  هک  مد  نیو 

رد هک  درک  دیهاوخ  زاورپ  نآ  يوسب  ياهتشرف  ياهلاب  نآ  اب  تسا  امش  يدبا  تایح  یئافوکش  هاگیاج  هک  یلعا  سودرف  نیرب و  تشهب  ن 
نادـیم رد  وپاکت  زور  هکزورما  يرآ  دـنکیم  هولج  اهریـشمش  هزین و  لکـشب  زورما  اهنآ  قوقح  نایمدآ و  اهناج  زا  عافد  هزراـبم و  نادـیم 

ادرف تسالاو  ياهشزرا  نتشاد  اپرب  یناسنا و  حاورا  زا  تیامح  رازبا  لئاسو و  هک  ییاهریشمش  اههزین و  تسا  تالامک  تاریخ . رد  هقباسم 
نانمـشد ندرب  نیب  زا  يارب  یـشالت  چـیه  زا  یهلا  نایرکـشل  يا  نـم  نایهاپـس  یبوـبر . هاـگرایب  زاورپ  يارب  تـسا  امـش  یتوـکلم  ياـهلاب 

رایسب ناحتما  رد  امش  ندمآرب  هدهع  زا  تمالع  هک  تسا  هناقداص  ياهتین  اب  اهوپاکت  اهشالت و  نیمه  اریز  دینکن  هقیاضم  هعماج  راوخنوخ 
یماگ چیه  هک  نم  متـسه  لطاب  اب  قح  رازراک  نیا  رد  امـش  هدنامرف  هک  نم  اما ، تسا . هدش  هدیمان  ادـخ  هار  رد  داهج  هک  تسا  یتیمها  اب 

ار دوخ  اهنت  هب  هک  نم  ماهدومنن . مورحم  يرایـشه  یهاگآ و  زا  ار  دوخ  اـیند  نیا  رد  زگره  هک  نم  ماهتـشادنرب  يدـنوادخ  تیاـضراب  زج 
اب ياهچروـم  ندـناجنر  ربارب  رد  ار  اـیند  همه  تیکلاـم  هـکلب  مـنادیم  دوـخ  تیـصخش  زا  یئازجا  ار  اـهناسنا  اـهناسنا و  عوـمجم  زا  یئزج 

راس همشچ  هب  دورو  يارب  ار  محور  یگنشت  یبوخب  هک  نم  مریذپیمن . رادناج  نآ  ناهد  زا  يوج  تسوپ  ندیشک 
نم بلق  رد  یگنـشت  کی   ) اروحب تبرـش  ول  لالزلا و  فشر  هغیـسی  داکی  یبلقب ال  ءامظ  هک : منادیم  منکیم و  كرد  یبوخب  يدنوادخ 

دوجو یلع  لیلد  یبلق  امظ  یف  و  مماشایب ) بآ  زا  یئاـهایرد  هچ  رگا  درک  دـهاوخن  فرطرب  ارنآ  لـالز  ياـهبآ  ندـیماشآ  هک  دراد  دوجو 
نم يارب  نابرهم  گرم  هک  ياهزوک  رد  لیبسلس  یتوکلم  بآ  دوجو  رب  تسا  یلیلد  ملد  یگنشت  رد  و   ) موحرلا توملا  هرج  یف  لیبسلسلا 

ناسنا یقیقح  ییانیب  ولج  زا  اههدرپ  ندـش  فرطرب  نامه  یتوکلم  بآ  نیا  و  ناربج ) لیلخ  ناربج  ( ) تسا هدرک  هدامآ  اهناسنا  همه  ینعی 
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مهای اطخب  مهلـسبا  مهتملک و  تتـش  مهتعامج و  ضـضفاف  قحلا  در و  ناـف  مهللا  ددرگیم  هللاءاـقل  هب  وا  يدوهـش  نیقی  بجوم  هک  تسا 
ار نانآ  لطاب ) نخـس  هدیقع و  رظن و   ) هملک زاس و  هدنکارپ  ار  ناشعمج  دـندرک  در  ار  قح  هیواعم ) هاپـس   ) ناراکهبت نآ  رگا  اراگدرورپ  )

کی رد  اهناسنا  یقیقح  عماج  دناوتیم  هک  تسا  قح  طقف  راپـسب ). تسیدبا  تکاله  هک  ناشیاهاطخ  هجیتن  هب  ار  نانآ  امرفب  هابت  قرفتم و 
دسریم مین  درایلیم و  جنپ  هب  اهنآ  سوفن  هرامش  ینیمخت  ياهرامآ  هب  انب  هک  ار  نیمز  يور  مدرم  همه  رگا  امـش  دشاب . هدوب  یلاع  تدحو 

فایرد تارکفت و  زرط  نانآ  همه  یناور  زغم و  لیلحت  اب  دیهدب و  رارق  یسررب  قیقحت و  دروم  تقد  لامک  اب 
داحتا ود  نآ  زا  کـی  ره  هک  دیـسر  دـهاوخن  ناـسنا  رفن  ود  هب  یتح  يرآ  رفن ، ود  هب  دـیهدب  رارق  لـیلحت  دروم  ار  ناـنآ  ياـهنامرآ  اـهت و 

كرد و هک  دـشاب  هدیـسر  یئاجب  یحور  لماکت  رظن  زا  رفن  دـنچ  ره  اـی  ود  ره  هکنیا  رگم  دـنک  ساـسحا  مود  رفن  دوخ و  نیب  اـم  یقیقح 
ار اهنآ  و   ) میروآیم لیذ  رد  هک  ار  عونتم  ياهداحتا  عاونا  تسخن  هلئـسم ، نیا  حیـضوت  يارب  ددنویپب . مهب  ار  نانآ  قح ، هب  لمع  داقتعا و 

دید میهاوخ  هک  هنوگنامه  هتبلا  میهدب . رارق  هجوت  دروم  میاهدومن ) حرطم  زین  مالـسا ) هاگدید  زا  رـشب  قوقح  هیمالعا   ) ثحابم قیقحت  رد 
نانآ همه  قلخ   ) قلاخ رد  داـحتا  و 1 - يدادرارق ، یبتکم  شزرا ، يرایتخا ، تیهام  هب  طوبرم  یعیبط ، ياروام  یعیبط ، دـنعونتم : اـهداحتا 

هک یئالعا  فده  تشونرـس و  رد  تسا و  هدروآ  دوجوب  ار  نانآ  هک  دـنوادخ  هغلاب  تمکح  رد  داحتا  - 2 یعیبط ) ياروام   ) ام تسادخ )
قوف تقیقح  ود  یئاـهن  تشونرـس  یهلا و  تمکح  هک  تهج  نآ  زا  تسا ) یعیبط  يارواـم  ، ) دـنراد ارنآ  هب  لوصو  یئاـناوت  اـهناسنا  همه 

. دریگیم ماجنا  تعیبط  هصرع  رد  ناسنا و  رایتخا  هب  فده  تشونرـس و  نآ  هب  لوصو  يارب  وپاکت  اریز  تسا ) یعیبط   ) و دشابیم ، یعیبط 
-5 یعیبط ) ( ) كاخ  ) تقلخ هدام  رد  داحتا  - 4 یعیبط )  ) ردام ردپ و  کی  زا  تعیبط  هصرع  رد  تقلخ  زاغآ  رد  داحتا  - 3

هک یتاذ )  ) یلوا یعبط  تمارک  رد  داحتا  - 6 یعیبط ) ياروام  یعیبط و   ) یناور يزغم و  ینامـسج و  تاصتخم  لوصا  تیهام و  رد  داـحتا 
رمث هب  رد  یشزرا  تمارک  لیصحت  دادعتسا  نتشاد  رد  داحتا  - 7 یعیبط ) ياروام  یعیبط و  . ) تسا هدومرف  تیانع  اهناسنا  همه  رب  دـنوادخ 

ياروام یعیبط و   ) هتفای دشر  ياهناسنا  نایم  شزرا  تنارک  هبذاج  زا  یشان  داحتا  - 8 یعیبط ) ياروام  یعیبط و   ) یناسنا تیصخش  ندناسر 
هب همه 1 = هـمه و  لومرف 1 = نیارد  هک  تسا  زیگناتفگـش  داحتا  نیا  اـب  اـهناسنا  یعیبط . ياـهترثک  اهتدـحو و  قوف  داـحتا  - 9 یعیبط )

داحتا - 12 یعیبط )  ) اهیریگ فده  رد  داحتا  - 11 يرطف )  ) یهلا نایدا  لوصا  تدـحو  رد  داحتا  - 10 یعیبط ) ياروام   ) دنسریم تدحو 
. دراد ترورـض  اهناسنا  لوقعم  تایح  یعیبط و  یگدـنز  يارب  هک  ینوناـق  ره  یعـضو و  قوقح  یعیبط و  قوقح  یعیبط و  قوقح  ربارب  رد 
و هتفای ) دشر  ياهناسنا  نایم  یـشزرا  تمارک  هبذاج  زا  یـشان  داحتا   ) هرامـش 8 و 9 طقف  اهداحتا  نیا  همه  ناـیم  رد  یعیبط ) يدادرارق - )
( لوقعم تایح   ) رد تدـحو  يرایتخا و  ياهفدـه  فذـح  یقیقح و  هملک  تدـحو  هب  هک  تسا ) یعیبط  ياهترثک  اهتدـحو و  قوف  داحتا  )

یمن هدهاشم  هیواعم  نایهاپس  هرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نیرفن  رثا  هک  دوشیم  فرطرب  ضارتعا  نیا  نیاربانب  دندرگیم . لئات 
نیفـص ياهگنج  نایاپ  زا  سپ  هدومن و  تمواقم  يو  نایهاپـس  نیموملاریما و  لباقم  رد  نادـیم  رد  هتـشویپ  مهب  فنـص  اب  نانآ  اریز   ) دوش

مهب یعامتجا  یگدـنز  رد  مه  ار  نارود  نآ  یمالـسا  عماوج  مدرم  دز و  هیکت  ءاقب  رد  عزانت  هکیرا  رب  هیواعم  دـش  هظحالم  هک  هنوگناـمه 
هک تسا  یـشزرا  داحتا  نآ  زا  ریغ  رگیدـمه  هب  یتسرپ  عفن  يور  زا  ای  تشحو و  سرت و  يور  زا  مدرم  يرابجا  نتـسویپ  ـالوا - تسویپ ).

تاعامتجا مدرم  دـننام  اهنارود  نآ  تاعامتجا  مدرم  مینک  ضرف  مه  رگا  ایناث - دـباییم . ققحت  رایتخا  لامک  اب  هتفای  دـشر  ياهناسنا  نایم 
اهیگتـسویپ مهب  نیا  هک  تسین  نینچ  ایآ  دـناهدوب  هتـسویپ  لصتم و  رگیدـمه  اب  ضحم  یتسرپعفن  ای  سرت و  تشحو و  نودـب  ام  راگزور 

مهارف ارنآ  تامدـقم  نآ  زاـب  تسایـس  اـی  نارادمتـسایس  هدـع  کـی  هک  تسا  یعمج  هتـسد  یگدـنز  هـمادا  ترورـض  ساـسحا  زا  یـشان 
يانبمرب رگیدکی  زا  نانآ  لاصفنا  تسا و  زاین  يور  زا  رگیدـکیب  اهناسنا  لاصتا  هک  هیـضق  نیا  هزورما  رگم  تسا . نینچ  اعطق  دـنروآیم ؟

قلفی برض  میـسنلا و  مهنم  جرخی  كارد  نعط  نود  مهفقاوم  نع  اولوزی  نل  مهنا  تسا ؟ هدشن  هتفریذپ  یلک  لصا  کی  ناونعب  تسا  دوس 
بئالحلا اهوفقت  بئاتکلاب  اومجری  رسانملا و  اهعبتت  رسانملاب  اومری  یتح  مادقالا و  دعاوسلا و  ردنی  ماظعلا و  حیطی  ماهلا و 

دوخ عضاوم  نانآ   ) محراسم مهبراسم و  نانعاب  مهـضر و  ارحاون  یف  لویخلا  قعدـت  یتح  سیمخلا و  هولتی  سیمخلا  مهدالبب  رجی  یتح  و 
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تحارج فاکـش  زا  ای  و   ) دناشکب نیرخآ  ياهـسفن  هب  ار  هدروخ  هبرـض  هک  اههزین  یپ  رد  یپ  ياههبرـض  اب  رگم  داد  دنهاوخن  تسد  زا  ار 
نت زا  ار  نانآ  ياهمدق  اهوزاب و  ود  زا  دنیب  ارنانآ  ياهناوختـسا  دفاکـشب  ار  نانآ  ایند  كرات  هک  یتبرـض  اب  رگم  و  دـنک ) روبع  میـسن  نانآ 

اب نانآ  ندیبوک  اب  رگم  نایهاپـس و  زا  سپ  ینایهاپـس  موجه  اب  رگم  داد ) دنهاوخن  رییغت  ار  دوخ  ياج  نانآ  . ) دنکفیب كاخ  رب  دنک و  ادج 
ات دنوش  هدیشک  نانآ  ياهرهش  هب  یپ  رد  یپ  نایرگشل  هکنیا  رگم  دناهتشگ و  هوبنا  هدش و  عمج  وس  همه  زا  هک  يرگـشل  زا  سپ  يرگـشل 

ياهدـگل ریز  ار  ناـشیاههاگارچ  عتارم و  فارطا  همه  دـنبوکب و  ناشنیمزرـس  طوطخ  نیرخآ  رب  ار  دوخ  ياهمـس  ناراوس  ياهبـسا  هکنآ 
هک اـج  ره  هک  تسین  نینچ  تسین  نآ  ندوب  قح  لـیلد  عوضوم  کـی  هراـبرد  مدرم  يراـشفاپ  تیاـهن  تمواـقم و  تدـش  دـنریگب ). دوـخ 

لوط رد  ددرگ  بوسحم  عوضوم  نآ  ندوب  قح  لیلد  دنـشاب  هتـشاد  دـیدش  يراشفاپ  تمواقم و  یعوضوم  کـی  هراـبرد  مدرم  زا  ياهدـع 
نآ زا  ناج  ياپ  ات  هدرک و  یگداتـسیا  تدش  هب  لطاب  عوضوم  هرابرد  دایز  یمدرم  هک  تسا  هدـش  هدـید  ناوارف  عماوج  همه  رد  خـیرات و 

من عافد 
عوضوم نآ  ندوب  لطاب  هک  دنتـشاد  دوجو  لدکاپ  هاگآ و  ییاهناسنا  نامز  نامه  رد  هکلب  یتدم  نتـشذگ  زا  سپ  اهنت  هن  هکنیا  اب  دـناهدو 

هیلع هزرابمایو  نـالطب  زاربا  زا  یللع  تهج  هب  ناـنا  یلو  دـندیمهفیم  یبوخب  دوب  هتخادـنا  نوخ  كاـخ و  هب  يرامـشیب  ياـهینابرق  هک  ار 
تیدـج و مه  لطاب  زا  تیامح  رد  هک  نیاربانب  ینعی  نیاربانب  هک  دـیآیم  شیپ  لاوس  نیا  ثحب  نیا  رد  دـنزرویم . عانتما  نآ  نارگتیامح 
ره تاصتخم  زا  الوا  هک  تسا  نینچ  ضارتعا  نیا  خساپ  دـنکیم ؟ ادـیپ  قح  اب  یقرف  هچ  دـشاب  هتـشاد  ناکما  دـیدش  تمواقم  تیمیمص و 

ترورض قیقح  نآ  نایماح  هک  یتروص  رد  یقح  ره  ینعی  تسا  نآ  يارجا  نآ و  زا  عافد  رد  دیدش  تمواقم  تیمیمص و  تیدج و  یقح 
هتـشاد دوجو  روما  نیا  هک  يدروم  ره  رد  هکنیا  هن  دـیامنیم . يدـج  شالت  نآ  زا  عاـفد  ارجا و  رد  سفن  نیرخآ  اـت  دـننادب  ارنآ  شزرا  و 

لض نیذلا  الامعا . نیرسخالاب  مکئبنن  له  لق  تسا : هدمآ  نینچ  فهکلا  هروس  زا  هیآ 103  رد  ینعم  نیا  تسا . نآ  ندوب  قح  لیلد  دشاب 
تسا لامعا  نیرتراکنایز  نانآ  لامعا  هک  یناسک  عضو  زا  ایآ  نانآ  اب  وگب  . ) اعنص نوبـسحی  مهنا  نوبـسحی  مه  ایندلا و  هایحلا  یف  مهیعس 

نانآ هک  یلاح  رد  تسا  هدش  چوپ  هارمگ و  يویند  یگدنز  نیا  رد  نانآ  ششوک  راک و  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  مهدب  ریخ  امشب 
ار اهنآ  دـنوش و  بکترم  ار  اهراک  نیرتدـب  مدرم  زا  ياهدـع  هک  تسه  نآ  ناکما  ینعی  دـنهدیم .) ماجنا  وکین  راـک  هک  دـننکیم  لاـمک 
هار رد  دهدیم  ماجنا  ار  يرورض  هتـسیاش و  حیحـص و  راک  هک  تسا  دقتعم  هک  یـسک  هک  تسا  یهیدب  دنروایب و  لامعا  نیرتهب  باسحب 
هک دوشیم  هنوگچ  هک  هدـیدپ  نیا  یلـصا  لیلحت  درک . دـهاوخن  هقیاضم  تمواقم  تیدـج و  شـالت و  هنوگ  چـیه  زا  نآ  زا  عاـفد  ارجا و 

اهناسنا زا  هورگ  دنچ  هب  ام  لیلحت  نیا  رد  دریگیم ؟ رارق  نآ  يارجا  يارب  تمواقم  نیرتدـیدش  عافد و  نیرتيدـج  دروم  مه  لطاب  یهاگ 
عـضو هک  دنتـسه  یئاهناسنا  مکی - هورگ  میهدب : حیـضوت  ریـسفت و  هناگادج  قوف  هدیدپ  رد  ار  اهنآ  زا  کی  ره  عضو  دـیاب  هک  میـسریم 

زا ياهدع  دندید  هک  نیمه  ثداوح  تقیقح  رد  ربدت  رکفت و  نودـب  نانیا  دراد  ضحم  یباتزاب  تلاح  کی  دراوم  هنوگنیا  رد  نانآ  یناور 
نادلقم نیا  یناور  عضو  هک  اسب  هچ  دنتفایم و  هار  هب  تیدج  لامک  اب  زین  نانآ  دناهدرک  يراکب  مادقا  هتفرگ و  میمـصت  يدج  روطب  مدرم 

دوشیم و یهاقناخ  دراو  هک  تسا  بلاج  رایـسب  شیورد  نآ  نایرج  اجنیا  رد  دشاب . لطاب  عوضوم  لصا  نابحاص  زا  رتيدـج  یلیخ  اونیب 
دنزادنایم هارب  ار  ترشع  شیع و  دنشورفیم و  دوب  هدمآ  هاگیاج  نآ  هب  هدش و  راوس  نآ  هب  هک  ار  يرخ  وا  عالطا  نودب  ناشیورد 

زا شیورد  نیمه  دوخ  و  تفرب ) رخ  تفرب و  رخ  تفرب و  رخ   ) هک دـنناوخیم  یعمج  هتـسد  درو  ناونعب  مه  ار  هلمج  نیا  راک  ناـیاپ  رد  و 
بکرم دیـسر  هر  زا  هاقناخ  رد  یئفوص  ار  دیلقت  تفا  ینادب  ات  ار  دیدهت  یپ  هصق  نیا  ونـشب  دوشیم . ادصمه  راکمه و  نانآ  اب  دیلقت  يور 

طابخ وهـس و  زا  درک  شطاـیتحا  شیپ  میتفگ  اـم  هک  یفوص  نآ  وچ  ین  شیوخ  تسد  زا  فلع  داد و  شکبآ  دیـشک  رخآ  رد  درب و  دوخ 
يژک رب  دنخم  نیه  يریس  هک  وت  رگناوت  يا  ریبی  ارفک  نکی  نا  رقف  داک  ریقف  دندوب و  شیورد  نایفوص  طایتحا  زا  دوس  هچ  دیآ  اضق  نوچ 

زک يداـسف  سب  حاـبم  يرادرم  تسه  ترورـض  زک  هـمه  نآ  دـنتفرگ  رد  یـشورف  رخ  هـمر  یفوـص  نآ  ریـصقت  رـس  زا  دـنمدرد  ریقف  نآ 
تسا عامس  تول و  ناک  هقناخ  ردنا  داتفا  هلول  دنتخورفا و  عمش  دندروآ و  تول  دنتخورفب  كرخ  نآ  مد  نآ  رد  مه  حالص  دش  ترورض 
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نامهیم بشما  تلود  ام  میراد  ناج  میقلخ  زا  مهام  دنچ  هزویرد  نیا  لیبنز و  نیزا  دـنچ  دـنچ  هزور  هس  نیا  زا  ربص و  نیا  زا  دـنچ  هلو  و 
زان لابقا و  نآ  دید  دوب و  هتسخ  زارد  هار  زا  زین  رفاسم  ناو  دنتشادنپ  ناج  تسین  ناج  نآ  هکناک  دنتشاکیم  نآ  زا  ار  لطاب  مخت  ام  میراد 

نآ دنتخابیم  شوخ  شاهتمدخ  درن  دنتخاونب  کیب  کی  شنایفوص 
ور ار و  تسد  دیـسوب  یکی  ناو  وا  تخر  زا  درگ  دناشفا  یکی  ناو  تسـشن  ياج  زا  شدیـسرپ  یکی  ناو  تسد  دیلام و  یمه  شیاپ  یکی 

دود و دش  فقـس  ات  هقناخ  درک  زاغآ  عامـس  دـندروخ و  تول  یک ؟ درک  مهاوخن  بشما  برط  رگ  يو  هب  ناشنالیم  دـیدیم  نوچ  تفگ 
رید دنتفوریم  ار  هفـص  هدجـسب  هگ  دنتفوکیم  مدق  ناشفا  تسد  هاگ  نتفوشآ  ناج  دـجو  قایتشا و  نتفوک ز  اپ  نا  درگ  خـبطم  دود  درگ 

زا قد  گنن  زا  تسا  غراف  وا  دروخ  ریس  قح  رون  زک  یئفوص  نآ  رگم  زج  راوخ  رایـسب  دوب  یفوص  ببـس  نآز  راگزور  زا  زآ  یفوص  دبای 
تفرب و رخ  نارگ  برـض  کی  دیزاغآ  برطم  نارک  ات  لوا  دمآ ز  عامـس  نوچ  دنیزیم  وا  تلود  رد  نایقاب  دنیفوص  نیز  یکدـنا  نارازه 

دیلقت هر  زا  رـسپ  يا  تفر  رخ  تفر و  رخ  نانز  فک  رحـس  ات  نابوک  ياپ  هرارح  نیز  درک  زابنا  ار  هلمج  هرارح  نیز  درک  زاـغآ  تفرب  رخ 
هقناخ عداولا  دنتفگ  هلمج  تشگ و  زور  عامـس  شون و  نآ  شوج و  نآ  تشذگ  نوچ  نینح  ردنا  درک  زاغآ  تفرب  رخ  نیمه  یفوص  نآ 

رد دـسر  ات  وج  هارمه  نآ  ددـنبرب  رخ  هب  ات  وا  دروآ  نورب  هرجح  زا  تخر  دـناشفیم  رفاسم  نآ  تخر  زا  درگ  دـنامب  یفوص  دـش و  یلاخ 
تسا هدرب  شبآ  هب  مداخ  نآ  تفگ  تفاین  ار  دوخ  رخ  رخآ  رد  تفر  تفاتشیم  وا  ناهرمه 

ار رخ  نم  تفگ  تساخب  یگنج  نیب  شیر  مداخ  تفگ  تساجک  رخ  یفوص  تفگ  دـمآ  مداـخ  تسا  هدروخ  رتمک  بآ  شودرخ  هکنآز 
نم هچنآ  مهاوخ  وت  زا  راپـس  سپ  او  تمدرپسب  نم  هچنآ  راـیم  تجح  نک  هیجوت  اـب  ثحب  ماهدرک  لـکوم  رخ  رب  ار  وت  نم  ماهدرپسب  وت  هب 

هب یضار  یشکرس  زا  يا  هن  رو  درپس  سپاو  تبقاع  رد  تدیاب  درب  هچ  ره  تتسد  هک  ربمغیپ  تفگ  وت  هب  مداتـسرف  هچنآ  هد  زاب  وت  هب  مداد 
ردـنا ناکبرگ  نایم  يدـنبرگج  وت  ناج  میب  مدوب  دـندروآ و  هلمح  نایفوص  مدوب  بولغم  نم  تفگ  نید  یـضاق  هناـخ  وت  نم و  کـن  نیا 

ناج دصاق  دندتـسب  املظ  وت  زک  مریگ  تفگ  ياهدرمژپ  هبرگ  گس  دص  شیپ  ياهدرگ  هنـسرگ  دـص  نایم  رد  ناشن  ناز  یبوچ  يزادـنا و 
مرز ناشیا  دننک  یعیزوت  هن  رو  مرخ  او  نم  درب  هک  ره  زا  رخ  ات  اونیب  يا  دنربیم  ار  ترخ  هک  ارم  رم  یئوگن  یئاین و  وت  دندش  نیکسم  نم 

رب دمآ  وت  زا  دوخ  اضق  نیا  مرب  یـضاق  ار  هک  مریگ ؟ ار  هک  نم  دندش  یمیلقا  هب  کی  ره  نامز  نیا  دندوب  رـضاح  نوچ  دوب  كرادـت  دـص 
وت اهراک  نیز  منک  فقاو  ار  وت  ات  اهراب  نم  مدـمآ  هللا  تفگ و  بیهم !؟ یملظ  نینچ  نیا  دـمآ  شیپ  بیرغ  يا  ییوگن  ییاین و  نوچ  مرس 

رتقوذ اب  ناگدنیوگ  همه  زا  رسپ  يا  تفر  رخ  هک : یتفگ  یمه 
دمآ قوذ  مه  ارم  رم  شوخ  دنتفگیم  هلمج  ار  نآ  تفگ  تسا  فراع  درم  تسا  یـضار  اضق  نیز  تسا  فقاو  دوخ  وا  هک  متـشگیم  زاب 
نان رهب  زا  دـنتخیر  ار  ورباک  نالـصاح  یب  نینچ  دـیلقت  هصاـخ  داـب  دـیلقت  نیا  رب  تنعل  دـص  ود  يا  داد  داـب  رب  ناشدـیلقت  ارم  رم  شنتفگ 

شالت نآ  زا  عافد  يارب  هک  هچنآ  دننادیم  هکنیا  اب  مود - هورگ  يدشیم  نیقوذ  سکع  نآز  ملد  نیو  يدزیم  تعامج  نآ  قوذ  سکع 
هک یـشالت  هرابرد  رثایب  هارکا  یعون  تسا  نکمم  یتح  دننیبیمن  دوخ  رد  ار  عافد  نآ  زا  دنتفر  رانکرب  هدارا  تردق  تسا  لطاب  دـننکیم 
زا یکی  نیا  تفگ  ناوتب  دـیاش  یناـسفن  ياهـسوه  يوه و  قـلطم  یگدرب  تخـس و  تراـسا  موـس - هورگ  دنـشاب . هتـشاد  دوـخ  نورد  رد 

دحرـس ات  ار  دوخ  سوه  يوه و  ناسنا  هک  یتقو  دشابیم . نایارگ  لطاب  لطاب و  زا  تیامح  رد  يدج  تمواقم  شالت و  للع  نیرتیـساسا 
ای دـشاب  قح  هکنیا  زا  معا  دوب  دـهاوخ  سوه  يوه و  نیمه  يو  تیدـج  شالت و  تکرح و  كـالم  هک  تسا  یعطق  دربب  ـالاب  هب  تیهولا 
هک تسه  نآ  ناکما  ایآ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تسین . وا  دزن  رد  سوهو  يوه  زج  يزیچ  نآ  يارب  شـشوک  تایح و  كالما  ریز  لطاب 

: دـیامرفیم هک  دیاهدینـشن  ار  يدـنوادخ  نخـس  رکم  يرآ  هک  تسنیا  خـساپ  دورب ؟ ـالاب  تیهولا  هجرد  اـت  سوه  يوه و  تیبولطم  اـعقاو 
نم تیارفا 

يانبمرب ار  وا  دنوادخ  تسا و  هدرک  ذاختا  دوبعم  دوخ  يارب  ار  دوخ  ياوه  هک  یـسک  ياهدـید  ایآ   ) ملع یلع  هللا  هلـضا  هاوه و  ههلا  ذـختا 
رارق دوـبعم  صتخم  نیرتیـساسا  مینیبیم : مینکیم  تقد  صاخـشا  هنوـگنیا  یناور  عـضو  رد  اـم  هک  یتـقو  تسا ). هدرک  شهارمگ  مـلع 
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میناوتیم ام  تسا و  هداد  رارق  شیارگ  دروم  ارنآ  هک  تسا  یعوضوم  هب  شتیـصخش  لاعف  رـصانع  شداعبا و  همه  اب  ناـسنا  هجوت  نتفرگ ،
تـسرپيوه صخـش  نآ  میئوگیم  یتقو  هحماـسم . نیرتمک  نودـب  مینک  هدافتـسا  یناور  عضو  نینچ  هراـبرد  شتـسپ  شیارگ و  هملک  زا 

ياهدادعتـسا لماوع و  هلیـسوب  هک  هنوگنامه  شیارگ  شتـسرپ و  اریز  میاهتفگن  يزاـجم  ینخـس  تسا  تسرپ  تذـل  صخـش  نآ  تسا و 
شتسرپ نینچمه  هللاءایلوا  رگید  مارک و  يایصوا  ماظع و  يایبنا  ییارگادخ  یتسرپادخ و  دننام  دنکیم  ادیپ  ققحت  تیصخش  يالاو  یلیخ 

يالاو یلیخ  ياهدادعتـسا  لماوع و  نتفرگ  راکب  اب  زین  ترهـش  تذـل و  و  سوه ، تورث ، ماقم ، دـننام  ساسایب  عوضوم  کـی  شیارگ  و 
یتامولعم هب  دانتـسا  اب  دوخ و  یهاوخ  تقیقح  يورین  هب  هیکت  اب  تسخن  هک  دنتـسه  یناسک  مراهچ - هورگ  دریذپیم . تروص  تیـصخش 

يو و زا  هجوت  بلاج  ياهدادعتـسا  زورب  اب  ناـهگان  دـندرگیم  تسا  لـطاب  قح و  زا  رپ  هک  یگدـنز  تاـنایرج  دراو  دـنراد  هک  دودـحم 
هب و مدرم  هجوت  لابقتسا و 

نامه ییامندوخ  تورث و  ترهش و  ماقم و  ربارب  رد  دیدش  یگتخاب  دوخ  تروص  رد  ای  ددرگیم  کلهتسم  وا  یهاوخ  تقیقح  يورین  ي 
جارختسا ار  قح  ياهرهوگ  اهلطاب  نداعم  زا  هناراکبان  تاهیجوت  تاریـسفت و  اب  اجیردت  دروآیم و  رد  یهاوخ  لطاب  مادختـسا  رد  ار  ورین 

مهف ال یمع  مکب  مص  تسا : هدـش  لـال  روک و  رک و  قح  ربارب  رد  وا  هک  تسا  تیعقوم  نیا  رد  دـننیبیم . قـح  ار  اـهنآ  اـعقاو  دـننکیم و 
لقعت ناـنآ  دـنروک و  لـال و  رک و  ناـنآ   ) نوـلقعی ـال  مهف  یمع  مکب  مص  دـندرگیمنرب ) ناـنآ  دـنروک و  لـال و  رک و  ناـنآ   ) نوـعجری

تیرـشب نامردیب  درد  هک  تسا  لـطاب  یتسپ  ندوب و  ینوناـق  تفـالخ  قح و  تمظع  ندوب و  ینوناـق  هب  لـهج  مجنپ - هورگ  دـننکیمن .)
يانثتـسا هب  هزورما  دوب ، اهناسنا  دوخ  هب  طوبرم  میقتـسم  لماوع  يانبم  رب  لطاب  قح و  هب  لـهج  تیرثکا  هتـشذگ  ياـهنارود  رد  رگا  تسا .

تاغیلبت ریثات  تحت  لطاب  قح و  هب  لهاج  ياهناسنا  تیرثکا  نرودـب ، یعیبط  روطب  حیحـص  تادـقتعم  مولع و  اـهگنهرف و  زا  هک  یعماوج 
رارق تاغیلبت  راشف  تحت  يردقب  هورگ  نیا  دارفا  رگا  دـنروهطوغ . يربخیب  لهج و  رد  ایند  هماکدوخ  ناتـسرپ  تردـق  فیثک  هناضرغم و 

ود هک  باختنا  صیخـشت و  رد  يدازآ  زا  دنرادن و  نامگ  دوخ  دنـشاب ، هتـشادن  ار  لطاب  قح و  صیخـشت  تردق  هجو  چیه  هب  هک  دـنریگب 
سا

تشونرس دنیامنن ، دوخ  فاعضتسا  هب  یکمک  رگا  هک  دنتسه  ینافعـضتسم  نانیا  رگید  ترابعب  دنمورحم و  دنـشابیم ، یناسنا  تایح  سا 
دنـشاب و هتـشاد  ار  ناگماکدوخ  لاگنچ  زا  یئاهر  تردـق  نیرتمک  رگا  و  دوب . دـهاوخ  یبوبر  صاخ  تیانع  فطل و  هب  طوبرم  ناشتیدـبا 

نامه هب  دنهدب  فاعـضتسا  هب  نت  دننک و  یهاتوک  کلذعم  دنوش و  رادروخرب  قح  باختنا  لطاب و  قح و  صیخـشت  رد  يدازآ  زا  دنناوتب 
هورگ خیرات . هصرع  مه  تسا و  ینوناق  يدنوادخ  هاگشیپ  رد  مه  تیلوئسم  نیا  دوب ، دنهاوخ  لوئسم  دنـشابیم ، اراد  هک  تردق  زا  رادقم 

ساسایب تامـسجت  تانیقلت و  هلیـسو  هب  سپـس  هتفرگ و  رارق  لیامت  دروم  هک  تسا  اهزیچ  نآ  هب  هناـقمحا  ياهبـصعت  ناگدـنراد  مشش -
عوضوم زا  عافد  دـیدشت  بجوم  زین  هناقمحا  ياهتباقر  لماوع  رگا  اصوصخم  تسا  هتـشگ  یبصعت  ياهـشیارگ  هب  لدـبم  تـالیامت  ناـمه 

رد ینینج  تلاح  رد  هورگ  نیا  دارفا  هریغ . کیژولوئدـیا و  تاکیرحت  یئوج و  ماـقتنا  قباوس  میلقا و  داژن ، دـننام  دریگب  رارق  لـیامت  دروم 
ات تسا  یماـخ  بصعت  يریگ و  تخـس  ناـسنا - يا  يرآ  دـنرادن - رگید  يزیچ  ندروخ  نوخ  زج  اهبـصعت  ناـمه  دوـخ  تـالیامت  مکش 

تلاح زا  یلو  دـنراذگیم  اپ  یگلاس  داتـشه  نس  هب  مدآ  دالوا  زا  یناوارف  رایـسب  دارفا  هک  درک  دـیاب  هچ  تسا  یماشآ  نوخ  راـک  ینینج ،
نیرتمک ینینچ 

کچوک یقودنص  رد  ار  دوخ  گرزب  ناهیک  نامز و  يوسارف  هب  تکرح  دادعتسا  نتشاد  اب  ناوارف  رایسب  يدارفا  يرآ  دنریگیم  ار  هلصاف 
دناهدیمان نافرع  بدا و  هفـسلف و  ملع و  ار  اهنآ  مسا  یئور  رپ  لامک  اب  هک  یمیهافم  هملک و  دنچ  ای  رذـگدوز و  سوسحم  یئابیز  کی  زا 

يا وگب  دنهدیم  رس  گرزب  ناهیک  هب  یتفرعم  هطاحا  نامز و  يوسارف  هب  التعا  دورس  هتـسبرس  قودنـص  نامه  يوت  رد  دننکیم و  ینادنز 
ادخ يدنب  مشچ  زا  متریح  امع  نیا  وزاب  شوگ  زاب و  مشچ  ریخب - تدای  هک  يولوم 

جراوخ اب  هطبار  رد  هبطخ 125-
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هحفص 93] ]
نیتفدـلا ال نیب  روتـسم  طخ  وه  امنا  نآرقلا  اذـه  نآرقلا  انمکح  امنا  و  لاجرلا ، مکحن  مل  اـنا  مجنپ  تسیب و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسقت 
ار نآرق  ام  هک  تسین  نیا  زج  میدرادـن و  رارق  مکح  عازن ) دروم  هیـضق  يارب   ) ار صاخـشا  زگره  ام   ) نامجرت نم  هل  دـبال  ناـسلب و  قطنی 

رارق دـلج  فرط  ود  نایم  رد  هک  هدـش  هتـشون  تسا  یطخ  تسام ) يور  شیپ  رد  نودـم  باـتک  تروص  هب  هک   ) نآرق نیا  میدومن . مکح 
دشاب هتشاد  دوجو  ینامجرت  رسفم  دیاب  هک  تسین  نیا  زج  ياهراچ  دیوگب  ینخس  هک  درادن  ینابز  هدش  هتـشون  طوطخ  نیا  تسا و  هتفرگ 

رد اهراب  هک  هنوگنامه  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زرو  ضرغ  لهاج و  صاخشا  هن  تسا  نآرق  مکح  دهدب ). حیضوت  ریـسفت و  ار  نآرق  هک 
هن ار  صاع  نبورمع  هیواـعم و  ياـهیزاب  هلیح  اـهراب  نینچمه  دومرف و  لوبق  ار  تیمکح  هک  دوب  رارطـضا  تهجب  تسا  هدومرف  شناـنخس 

نیا رد  جراوخ  ماـنب  یهاوخ  دوخ  لـهج و  رد  روهطوغ  یهورگ  لاـح  نیا  اـب  تسا . هدومرف  دزـشوگ  یلک  روطب  هکلب  دروـم  نیا  رد  اـهنت 
رارق باتع  باطخ و  دروم  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما  حیقو  بصعت  کی  اب  هدومن و  تمواقم  يدنوادخ  يامظع  تجح  يورایور  نایرج 

نمض رد  ار  یبلاطم  رصتخم  روطب  خساپ  حیضوت  رد  تسا . هدمآ  هبطخ  نیا  رد  جراوخ  هب  ترضح  نآ  نشور  رایسب  خساپ  دندادیم 
میداد رارق  مکح  میاهداد  اهنادب  تیاضر  ام  هک  دنتسه  ینادرم  هک  تهج  نادب  هن  ار  صاخشا  ام  - 1 میوشیم : رکذتم  هبطخ  تالمج  همه 

مکح نآرق  قباطم  الماک  هک  طرـش  نیا  هب  میدومن . مکح  تسا  لطاب  زا  قح  هدـننک  کیکفت  تیادـه و  باتک  هک  ار  نآرق  دوخ  ام  هکلب 
نآرق هک  دوب  تهج  نادب  میتفریذـپ  ار  نادرم  ندوب  مکح  هک  ام  نیاربانب  هنابیرفماوع . ياهیزاب  هرخـسم  سوه و  يوه و  يانبمرب  هن  دـننک 
صولخ اب  يوقت و  اب  ملاع و  ینادرم  تسا  مزال  دشاب و  دوخ  هدننکهیجوت  حیضوت و  رسفم و  دوخ  دناوتیمن  نودم  تسا  یباتک  رهاظب  هک 

سوه و يوه و  اب  ار  یمالسا  عماوج  همه  یتایح  تشونرس  درم  ود  نآ  میدید  هک  یتقو  هجیتن  رد  دنهدب . حیـضوت  دنیامن و  ریـسفت  ار  نآ 
رد هک  يزیچ  الـصا  ینعی  دنتـشادن  نآرق  اب  يراـک  رفن  وا  نآ  هک  دـش  تاـبثا  ناـگمه  يارب  دـندرک  نییعت  هناـبیرفماوع  ياـهیزاب  هرخـسم 
هب مه  یماع  ناسنا  کی  رگا  دـنیامن . لصف  لح و  ار  هلئـسم  دـننک و  مکح  نآ  قباـطم  تسیاـبیم  هک  دوب  نآرق  طـقف  دوبن  ناـنآ  هاگدـید 
هن ناتـساد  نآ  رد  هک  دمهفیم  دنک  هجوت  تیمکح  دوخ  یگنوگچ  تامدـقم و  صاع و  نبورمع  يرعـشا و  یـسوموبا  تیمکح  ناتـساد 

: تسا هدـش  هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  کلذریغ و  یقالخا و  یعاـمتجا و  یـسایس و  لوصا  قطنم  هن  تسا و  هتفر  راـک  هب  نید  قطنم 
نیمطااب )

هداتفا قافتا  نآ  رد  هک  ینایرج  اریز  دناهدناسر ) نایاپ  هب  ار  تیمکح  راک  عنصت  تسب و  دنب و  یعون  اب  درم  ود  نآ  هک : تفگ  ناوتیم  نا 
نآرق زا  ردقنیا  یسوموبا  صاع و  نب  ورمع  ایآ  - 2 اهنآ . قبط  رب  مکح  تایعقاو و  فشک  هن  تسا  هدوب  رامق  تخاـب  درب و  هب  هیبش  تسا ،

تقیقح قح و  کی  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  فالخ  هک  دنتـسنادیمن  دـندوب و  ربخیب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اب  مدرم  یمومع  تعیب  و 
هیواعم هب  نامثع  تثارو  لباقم  رد  یهاوخنوخ  ياعدا  تبون  رگا  هک  دنتسنادیمن  اعقاو  یسوموبا  صاع و  نبورمع  ایآ  تسا  حضاو  الماک 
هیواـعم تشاد  ناـمثع  لـتق  رد  یتلاـخد  مالـسلاهیلع  نینموملا  ریما  لاـحم  ضرف  رب  رگا  هک  دوب  یقوقح  ياـعدا  کـی  نیا  هزاـت  دیـسریم 

نا یلا  موقلا  اناعد  امل  و  تشادن . ار  نآ  یگتسیاش  هجو  چیه  هب  هک  يرادمامز  تفالخ و  ياعدا  هن  دزادنیب  هار  هب  ار  اعدا  نآ  تسناوتیم 
هللا و یلا  هدودرف  ءیش  یف  متعزانت  ناف  : ) هناحبس هللا  لاق  دق  یلاعت و  هناحبـس و  هللا  باتک  نع  یلوتملا  قیرفلا  نکن  مل  نآرقلا  اننیب  مکحن 

نا هب و  ساـنلا  قحا  نحنف  هللا  باـتک  یف  قدـصلاب  مکح  اذاـف  هتنـسب  ذـخان  نا  لوسرلا  یلا  هدر  هباـتکب و  مکحن  نا  هللا  یلا  هدرف  لوسرلا )
مهالوا ب سانلا و  قحا  نحنف  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هنسب  مکح 

باـتک  ) نآرق زا  هک  میدوـبن  یهورگ  نآ  اـم  دـندرک  توـعد  اـم  ناـیم  رد  نآرق  ندادرارق  مکح  يارب  ار  اـم  مدرم  هـک  ماـگنه  نآ  رد  . ) ه
ادخ و هب  ارنآ  دیتشاد  عزانت  رگیدکی  اب  يزیچ  رد  رگا  : ) تسا هدومرف  ناحبـس  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  میوش  نادرگیور  ناحبـس ) دـنوادخ 
هب هک  تسا  نیا  ادخ  لوسر  هب  نآ  عاجرا  و  مینک . مکح  ادخ  باتک  قباطم  هک  تسا  نیا  ادخب  عازن  دروم  عاجرا  دییامن ). عاجرا  شلوسر 
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مکح نآ  هب  لمع  شریذـپ و  كرد و  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش  دوش  هللا  باتک  هب  کسمت  اب  هناقداص  مکح  رگا  سپ  مینک . کسمت  وا  تنس 
كرد هب  مدرم  نیرتراوازس  نیرتهتسیاش و  ام  زاب  دوش  مکح  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنـس  قباطم  رگا  و  میتسه . ام  قداص 

زا رتهتـسیاش  یـسک  هچ  دندرکیم  مکح  ادخ  لوسر  تنـس و  هللا و  باتک  قباطم  اعقاو  نیمکح  نآ  رگا  میتسه ). نآ  هب  لمع  شریذپ و  و 
اب  ) مکح ود  نآ  رگا  هکنیا  رد  تـسین  يدـیدرت  - 3 دوب ؟ مکح  نآ  هب  لـمع  شریذـپ و  هب  وا  یقیقح  ناوریپ  مالـسلاهیلع و  نینموـملاریما 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  تنـس  هللا و  باتک  قباطم  اعقاو  دوب ) هتفریذپ  ار  ود  نآ  تیمکح  رارطـضا  تهج  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هکنیا 

دوب و ه تنس  نآرق و  زا  یمسجت  وا  یتیصخش  داعبا  همه  هک  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دندرکیم  مکح  ملس  هلا و  هیلع و 
يرادـمامز شزرا  هک  تسا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نامه  نیا  دـندادیم . رارق  لـمع  دروم  دـنتفریذپیم و  ار  نآ  وا  ناوریپ  نینچم 

همدقم رد  تسا - هداد  حـیجرت  يرادـمامز  نآ  هب  ار  شفک  شزرا  هدومرف و  هسیاقم  دزیم  نآ  هب  هلـصو  هک  یـشفک  شزرا  اب  ار  یلومعم 
نب هللادبع  : ) تسا هدمآ  نینچ  دندوب ) هتخادنا  هار  هب  هشیاع  ریبز و  هحلط و  هک   ) هرـصب لها  اب  گنج  يارب  تکرح  عقوم  رد  هک  هبطخ 33 

: دومرف نم  هب  دزیم  هلصو  ار  دوخ  شفک  وا  مدیسر و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تمدخ  هب  راق  يذ  رد  : ) دیوگیم هنع - هللا  یضر  سابع -
تـسا رتبوبحم  نم  يارب  شزرایب  شفک  نیمه  ادخب  دنگوس  دومرف : ترـضح  نآ  درادن  یتمیق  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ شفک  نیا  شزرا 
تالمج رد  هک  يرادمامز  نآ  يارب  یتیصخش  نینچ  ایآ   … مربب )  نیب  زا  ار  یلطاب  ای  مرادب  اپرب  ار  یقح  هکنیا  رگم  امش  رب  يرادمامز  زا 

کلذ تلعف  امناف  میکحتلا ؟ یف  الجا  مهنیب  کنیب و  تلعج  مل  مکلوق  اما  دریگیم ؟ هدـیدان  ار  قح  میدـید  نآ  هرابرد  ار  وا  یباـیزرا  ـالاب 
لوال داقنت  قحلا و  نیبت  نع  لجعتف  اهماظکاب  ذخوتلا  همالا و  هذه  رما  هندـهلا  هذـه  یف  حلـصی  نا  هللا  لعل  ملاعلا و  تبثتی  لهاجلا و  نیبتیل 

نیا زج  يداد ؟ رارق  تیمکح  يارب  ار  یتدم  نانآ  دوخ و  نیب  ام  ارچ  دنیوگیم : هکنیا  ام  و  . ) یغلا
ملاع هک  یسک  دنک و  لصاح  عالطا  دوش و  هاگآ  تسا  نادان  وا  تقیقحب  هک  یسک  هک  مدید  اور  تهج  نادب  ار  ریخات  نیا  نم  هک  تسین 

دیامن و حالصا  ار  تما  نیا  رما  شمارآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  دشاب  و  ددرگ . رتمکحتسم  نآ  يارجا  قح و  زا  عافد  رد  تسا  رما  تقیقح  هب 
. ددرگ تلالـض  عیطم  یهارمگ  زاـغآ  زا  دوش و  فرحنم  یگدزباتـش  اـب  قح  ندـش  راکـشآ  زا  شیپ  هجیتـن  رد  اـت  دوشن  هتفرگ  نآ  يولگ 

ضرغ ای  تسا  هدوب  تقامح  زا  یـشان  اـی  دـنک  لـمع  تعرـسب  تیمکح  شریذـپ  رد  تسیاـبیم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هکنیا  داهنـشیپ 
دوب يدنوادخ  ياضر  دروم  هنالقاع و  دوب  نارود  نآ  یمالـسا  عماوج  تشونرـس  هدننکنییعت  هک  ياهلئـسم  رد  یگدزباتـش  ایآ  يزرو 4 -
دوب یفاک  دوبن  زاس  تشونرـس  ساـسح و  رما  ناـنچ  رد  لـیجعت  داهنـشیپ  نیمه  زج  جراوخ  تقاـمح  اـی  يزرو  ضرغ  رب  یلیلد  چـیه  رگا 
تقو نییعت  مدـع  موزل  تابثا  يارب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یلئـالد  اریز  صـالخا  اـی  دنتـشادن و  لـقع  اـی  هورگ  نآ  هک  دـنک  تاـبثا 

دوخ بصعت و  هکنیا  ای  تشادـن و  یلقعت  هشیدـنا و  اعقاو  ای  هک  یـسک  رب  رگم  دوبن  هدیـشوپ  تسا  هدومرف  هماـقا  تیمکح  يارب  صخـشم 
نآ رد  دـنناوتب  نادان  مدرم  کی - تسا : رارق  نیدـب  راوگرزب  نآ  لئالد  دوب . هدرک  بلـس  يو  زا  ار  یناسنا  صولخ  افـص و  یلکب  یگماک 

دنتشاد هک  یتلهم 
راگزور رادـغ  ناگماکدوخ  هک  دـنمهفب  دـنروایب و  تسدـب  یعالطا  رما  تقیقح  زا  دـنناوتب  هک  اجنآ  اـت  دـنزادرپب و  یـسررب  قیقحت و  هب 

مهف و رادقم  هب  دنتـسناوتیم  نانآ  هک  دوب  یفاک  تصرف  اب  طقف  هک  تسا  یهیدـب  دنـسرب ؟ فدـه  نیمادـکب  ياهلیـسو  هچ  اب  دـنهاوخیم 
تروصب هدومن و  خـسم  تیناسنا  زا  ار  اونیب  ناـنادان  هک  تسرپ  ماـقم  موق  نآ  هک  دـننک  لـصاح  عـالطا  يدودـح  اـت  دنتـشاد  هک  يروعش 

رارق مکح  عیفـش و  یگتخاس  روطب  ارنآ  دنروایب و  نایم  رد  ار  نآرق  هک  دنرادن  نیا  زج  يدصقم  دناهدروآرد ، دیـشروخ  دض  ییاهـشافخ 
نآرق نآ  هک  دوب  ینآرق  قباطم  يرادـمامز  يارب  راکهبت  دـیزی  ندرک  بصن  ایآ  دـننک . لمع  نآرق  تاـیوتحم  فـالخرب  سپـس  دـنهدب و 

مالـسا و تمظع  اب  رایـسب  ياهتیـصخش  زا  هک  اهیدـع  نب  رجح  نتـشک  ای  دـندوب و  هداد  رارق  مکح  هدرک و  ملع  ار  نآ  نمـض  رد  ناسانش 
نینچمه و  ود - دوب و ! هتسب  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  اب  هیواعم  نانآ  هتـسدرس  هک  یتادهاعم  همه  نتـشاذگ  اپ  ریز  ای  دندوب  نیملـسم 

. دـنیازفیب ود  نآ  هرابرد  ناشـصالخا  نامیا و  ییاناد و  رب  دنتـشاد  یعالطا  تیمکح  هدـیدپ  نیفـص و  هلئاغ  رد  روما  قیاقح  زا  هک  یناسک 
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، نیقیلا نیع  نیقیلا ، ملع  دنوشیم : هصالخ  یلک  هلحرم  هس  رد  هک  تسا  فلتخم  رایسب  اهنآ  راثآ  هب  مظن  اب  ملع  لحارم  هک  تسا  یهیدب 
موـلعم هک  تسا  ياهلحرم  هب  لوـصو  نیقیلا و  قـح  هلحرم  هب  نییاـپ  لـحارم  زا  ملع  كرد و  یقرت  تسا ، بوـلطم  هک  هچنآ  نـیقیلا . قـح 

رد هک  تسا  رگنشور  ثداوح  زورب  دیما  تسا  حرطم  يوقت  اب  ياهناسنا  يارب  طقف  هک  رگید  تلع  هس - دنکیم . ادیپ  ملاع  اب  داحتا  یعون 
زا هاـگآ  نادـنمدرخ  هلیـسوب  هاـگآان  دارفا  نتخاـس  عناـق  تاـقیقحت و  شیازفا  لاـمتحا  تصرف  نیا  رد  دوـب . ریذـپناکما  تصرف  تروـص 

رارق ناـگماکدوخ  نارودزم  چوپ  تاـغیلبت  ریثاـت  تحت  ردـقنآ  جراوخ  دوب . يوق  رایـسب  تیمکح )  ) راوگاـن بقاوـع  ناـیماش و  يرگهلیح 
هب تیمکح  تشذـگیم و  نامز  هچ  ره  هک  دـندیهفیمن  نانآ  اریز  دـندوب  رودـب  زین  تقیقح  نیرتنـشور  كرد  زا  یتح  هک  دـندوب  هتفرگ 

دشیم هتشادرب  شتسرپ  ماقم  صاعورمع  هیواعم و  ياهیزادرپرکم  اهیرگهلیح و  يور  زا  هدرپ  تشگیم و  رتنشور  تیعقاو  داتفایم  ریخات 
نیرتشزرا اب  نامز  زا  ياهظحل  ره  زا  هک  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هن  دوب  تسرپایند  ود  نآ  يدج  رایسب  هتساوخ  تیمکح  رما  رد  هلجع  اذل 

بولطم هک  تیمکح  رد  تعرـس  شریذـپ  تیعقوم  نآ  رد  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  و  دوـمنیم . دوـخ  فیلاـکت  ماـجنا  يارب  ار  هدافتـسا 
اریما هدافتسا  زا  عنام  ندروآ  دوجوب  هدوب و  زاس  تشونرس  هلئسم  نیا  رد  نانمشد  یتسدرت  ندرک  تباجا  دوب ، وا  ناوریپ  هیواعم و  يدج 

دـشابیم تموصخ  نیفرط  یناور  يزغم و  عضو  باصعا و  لادـتعا  بجوم  هک  شمارآ  دوخ  راـهچ - تصرف . ناـمز  تاـظحل  زا  نینمومل 
تیمکح تیمها  هب  یعوضوم  رد  جنپ - ددرگ . یهتنم  نیفرط  رما  حالـصا  هب  هک  دـیامن  یتایعقاو  فشک  يارب  یگرزب  کمک  تسناوتیم 

تقیقح رد  عیرـس  يریگمیمـصت  دوب  ینوگانوگ  تاـهج  داـعبا و  ياراد  تشاد و  ییازـسب  ریثاـت  یمالـسا  عماوج  تشونرـس  رد  اـعطق  هک 
هدر رکفت  يارب  تلهم  دوب . هدمآ  دوجوب  وجماک  یناروحمدوخ  تسدب  هک  دوب  نیفـص  هلئاغ  رد  نارظنبحاص  ناهدنامرف و  يولگ  ندرـشف 
نآ فالخ  لقاع  ناسنا  کی  زغم  زا  هک  تسا  لاحم  هک  تسا  نشور  یتایح و  يردقب  كانرطخ  مهم و  رایسب  هثداح  کی  رد  مدرم  زا  الاب 

. دیامن روطخ 
هحفص 98] ]

اب هک  تسا  یعطق   ) هداز هدـئاف و  هیلا  رج  نا  لطابلا و  نم  هثرک - هصقن و  نا  و  هیلا - بحا  قحلاب  لمعلا  ناک  نم  هللا  دـنع  سانلا  لضفا  نا 
رتبوبحم تسا ) وا  يارب  یتخس  يرهاظ و  شهاک  بجوم  هچ  رگا   ) قح هب  لمع  وا  يارب  هک  تسا  یـسک  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرت  تلیـضف 

قح هب  لـمع  مه  یناـسنا  لـماکت  يارب  ددرگ ). يو  شیازفا  بجوم  دـنک و  بلج  هدـئاف  وا  يارب  لـطاب  نآ  هچ  رگا  دـشاب  هدوـب  لـطاب  زا 
هتـشاد یعفن  وا  يارب  هچ  رگا  لطاب  زا  باـنتجا  مه  و  درب ) ورف  اهیتخـس  رد  ار  وا  دـهاکب و  وا  يویند  تازاـیتما  زا  هچ  رگا   ) دراد ترورض 

شیازفا و يارب  هک  ییانعم  اب  دنراد و  دوخ  نهذ  رد  لطاب  قح و  هرابرد  یلومعم  ياهناسنا  هک  يریـسفت  اب  دیازفیب . وا  تازایتما  رب  دـشاب و 
تاـیدام هداـم و  تسپ  لـماوع  راـیتخا  رد  هناـهاگآان  اـی  هناـهاگآ  ار  دوخ  تاـیح  دـنیامنیم  روصت  دوـخ  يارب  ررـض  هدـئاف و  شهاـک و 

مدرم همه  هک  درک  نامگ  نینچ  دیابن  دناشکیم . طوقس  هب  یچوپ  ات  ار  نانآ  تایح  روصت  ریـسفت و  رد  اطخ  نیا  بیترت  نیدب  دنراذگیم 
اریز دنرـصاق . لهاج  یهقف  حالطـصا  هب  دـنروذعم و  نانآ  هتفگ : ات  دـنرودب  ملع  دـمعت و  هنوگره  زا  هناراک  اطخ  روصت  ریـسفت و  نیا  رد 

هجوت اب  دنناوتب  هک  دنراد  دوخ  نهذ  رد  يرطف  دعاوق  لوصا و  هزادنا  نآ  یفاک  مزال و  دحب  اهناسنا 
دوخ یتـسرپيوه و  ییارگ  تلذ  نیا  یـساسا  تلع  دـسریم  رظنب  دـنرادب . رذـح  رب  هناراـکاطخ  روصت  ریـسفت و  نیا  زا  ار  دوـخ  اـهنآ  هب 

قح و هرابرد  مزال  تاعالطا  نتـشاد  اب  هک  يدارفا  هدـع  تسا  ناوارف  رایـسب  یـشوپمشچ . شزوپ و  لباق  یکیرات  لهج و  هن  تسا  یهاوخ 
اب هتـسارآ  رهاظب  قیمع و  رایـسب  ياهیهاوخ  دوخ  اب  دـنراد  رایتخا  رد  یناسنا  تایح  رد  ار  شقن  نیرتیـساسا  موهفم  ود  نیا  هکنیا  لطاب و 
رب دوخ و  رب  ار  لطاب  قح و  گنر  نانچ  ینافرع  میهافم  اب  هنافـساتم  تاـیبدا و  یتح  یفـسلف و  ملع  یملع و  هفـسلف  رنه و  هفـسلف و  ملع و 

ار لفاغ  مدرم  هاگآان و  ناوج  يدادعت  دوخ  ياهرتش  تشپ  رب  هک  نانابراس  نیا  تفگـش  تسین . فیـصوت  لباق  هک  دننکیم  تام  نارگید 
نیا زا  هک  يدوس  دـنناریم و  دـنهدیم  شیامن  امن  بآ  یتفرعم  ياهدومن  اب  ار  شبارـس  هک  یچوپ  ناـبایب  هب  ار  اـهرتش  نآ  هدومن و  راوس 

تـسدب یمتا  بمب  ریگنچ  اهدـص  زغم  دوش  یمدآ  زغم  هب  لدـبم  رگا  هک  تسا  هتفای  مروت  یعیبط  دوخ  کـی  دـنروآیم  تسدـب  یناـبراس 
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ار نایمدآ  ياهناج  اهندمت و  همه  جاوما ) ای  دهدیم  لیکشت  تارذ  ار  بمب  نیا  ایآ  هک   ) هفسلف ملع و  يراکبیرف  اب  دناوتیم  هک  ددرگیم 
نتعایب اب  دسانشب  اعقاو  ار  لطاب  قح و  ناسنا  رگا  هک  دیراذگب  رانک  ار  لطاب  نخس  نیا  دزاسب . دوبان  هظحل  دنچ  رد 

دـسانشب ار  قح  رگا  ینعی  دـهدن  رثا  بیترت  تسا  لاحم  دسانـشب  ار  لـطاب  قح و  رگا  یمدآ  دـنیوگیم : هکنیا  درذـگیمن . ود  نآ  زا  ییا 
نیرتمکحم نیرتنشور و  تسین . حیحـص  نخـس  دنکیم  بانتجا  نآ  زا  اعطق  دنک  كرد  ار  لطاب  رگا  دهدیم و  قفو  نآ  اب  ار  دوخ  تایح 

تلاذر يدـیلپ و  تسا  هدوب  رادروخرب  لدـتعم  ناور  زغم و  زا  هک  یناسنا  ره  نونکات  يرـشب  خـیرات  زاـغآ  زا  هک  تسنیا  هلئـسم  نیا  لـیلد 
مانشد ار  هاوخ ) دوخ  يا   ) هملک دشاب و  رادروخرب  یعیط  كرد  میلـس و  لقع  زا  هک  دوشن  ادیپ  یـسک  دیاش  تسا  هتفریذپ  ار  یهاوخدوخ 
يزیچ یهاوخدوخ )  ) یناور يرامیب  زا  رتعیاش  ایآ  یهاوخدوخ  تلاذر  يدـیلپ و  هب  اـهناسنا  همه  نیقی  اـب  ینعی  لاـح  نیا  اـب  دـنکن . یقلت 

ار يزاب  گنرین  غورد و  حـبق  دنـشاب و  دـنمهرهب  یلومعم  مهف  كرد و  زا  هک  ار  یناـسنا  کـی  امـش  اـیآ  زگره  هن  تفرگ ؟ غارـس  ناوتیم 
قح و يدج  ریثات  هب  یلومعم  مدرم  ییانتعایب  یقیقح  للع  ای  تلع  دید : دیاب  لاح  تسا . یفنم  خساپ  هک  تسا  یعطق  دیراد ؟ غارس  دنادن 
شریذـپ و هب  ار  ناسنا  دـناوتب  هک  دـسرن  ياهجرد  هب  لطاب  قح و  دروم  هرابرد  یناسنا  ملع  كرد و  هکنیا  - 1 تسیچ ؟ یگدنز  رد  لطاب 

امن نیقی  دنک و  كرد  اعقاو  ار  ود  نآ  زا  کی  ره  رگا  هک  دراد  ار  یگدامآ  نآ  یناور  رظن  زا  یلو  دنک  يدج  کیرحت  نآ  هب  لمع 
لطاب قح و  یتاذ  مکح  هک  دنتسه  یناسک  - 2 دروآیمرد . هبـساحم  هب  لماک  روطب  دوخ  یگدنز  رد  ار  نآ  هدومن و  یقلت  يدج  ارنآ  دی 
درادـن یهابت  زج  ياهجیتن  نآ  زا  ار  فلخت  هک  دراد  ینوناق  یمظن و  یتسه  ملاـع  هک  هنوگناـمه  دـننادیمن  هک  ینعم  نیا  هب  دـننادیمن  ار 

نییاپ ناشقاتا  فقـس  رگا  هک  دـننادیم  الثم  دـناشک . دـهاوخ  یهابت  هب  ار  نانآ  تایح  ود  نآ  نتفرگ  هدـیدان  تروص  رد  مه  لطاب  قح و 
هلمجنآ زا  تسکش  دهاوخ  قاتا  نآ  ياهینتـسکش  همه  يوق  لباقم  رد  فیعـض  تمواقم  مدع  ناوتان و  رب  دنمورین  هبلغ  نوناق  قباطم  دیایب 

دننادیمن ار  تقیقح  نیا  یلو  دندوب  هدیباوخ  ای  هداتسیا  ای  هتسشن  قاتا  نآ  رد  هک  یناسک  ياههدند  اهاپ و  اهتسد و  اههمجمج و  ناوختسا 
ياز گرم  ياـهیرامیب  یتح  اـهیراوگان و  عاونا  هب  نآ  زا  فلخت  اـب  دراد و  نیناوق  ینامـسج  رظن  زا  هک  هنوگناـمه  مه  یناـسنا  تاـیح  هک 

تاعارم لمع و  هک  دراد  ینیناوق  زین  یملع  یـسایس و  يداصتقا و  یقوقح و  یعامتجا و  نوئـش  رظن  زا  تایح  نیمه  تشگ  دـهاوخ  راچد 
هک تسا  یفاطعنا  تیلباق  يدازآ و  ساسحا  کلهم  ینادان  نیا  لماع  نیرتیساسا  تسا . لطاب  اهنآ  هب  ییانتعایب  ندرک و  اهر  قح و  اهنآ 

اهناسنا هنافساتم  دننیبیم  دوخ  رد  یعامتجا  يدرف و  تایح  نوئش  نیناوق  اب  ییورایور  دراوم  رد  اهناسنا 
هب لطاب  باکترا  ای  قح و  زا  فارحنا  فاطعنا و  تیلباق  یعیبط و  یناویح  لایما  عابـشا  رد  يدازآ  ساسحا  اب  ناـنآ  هک  دـننادیمن  ـالومعم 
رد زگره  تاـناویح  تاـتابن و  هچ  تاداـمج و  تروـص  رد  هچ  هداـم  اریز  دـننکیم . طوقـس  دازآاـن  روعـشیب و  هداـم  زا  رت  تسپ  هـلحرم 
زا عالطا  یهاگآ و  نتـشاد  اب  یمدآ  یلو  درادن  داضت  محازت و  تلاح  تادوجوم  رگید  اب  دـمع  ملع و  يور  زا  دوخ  تانایرج  تاکرح و 

اهامنرکفتم زا  ياهدع  - 3 دهدیم . ماجنا  ار  يراک  نینچ  تسا  نارگید  هب  ندناسر  بیسآ  محازت و  تحاقو  اهنآ  زا  یکی  هک  حور  نیناوق 
تالیامت و تهج  زا  ار  رـشب  فاطعنا  تیلباق  يدازآ و  ساسحا  امن  ملع  ياهفایق  اب  هدش و  ادیپ  ام  رـصاعم  نارود  رد  اصوصخم  خـیرات  رد 

قح ندوب  يرابتعا  رکفت  زرط  نیا  زا  دناهدرکن و  كرد  ار  يرشب  ناج  ناور و  حور و  رب  مکاح  نیناوق  یلو  هدرک  كرد  زیارغ  تاکیرحت 
زا ار  اـهناسنا  دنتـساوخیمن  ناگتـشذگ  یلو  تسا  هتـشاد  ناگتـشذگ  ياههفـسلف  رد  ياـهگر  رکفت  زرط  نیا  دـناهتفرگ  هجیتن  ار  لـطاب  و 
هک دنتـسین  يزیچ  تادابع  رد  یناحتما  فیلاکت  رگید  فرط  زا  دنرادب . مورحم  نآ  زا  بانتجا  لطاب و  تخانـش  قح و  شریذپ  تخانش و 

دومن هیجوت  نینچ  ار  ناشراتفگ  ناوتیم  ای  دنتفگیم  نانآ  تسا . تادابع  صوصخم  فیلاکت  هنوگ  نیا  یلو  دنشاب  راکنا  لباق 
مدـع ییانتعایب و  زا  تسا  ترابع  لـطاب  فیلکت و  نآ  هب  لـمع  روبزم و  مادـقا  میمـصت و  كرحت و  رد  طـقف  لـطاب  قح و  كـالم  هک  : 
ندرک ینابرق  يارب  مالسلاهیلع  نمحرلا  فلیلخ  میهاربا  ترـضح  فیلکت  رد  هکنانچ  یناحتما . فیلاکت  دننام  فیلکت  ماجنا  يارب  كرحت 
ققحت اب  دوب و  دنزرف  حبذ  هب  مادقا  میمـصت و  تکرح و  دوب  ترـضح  نآ  يارب  فیلکت  لعج  بجوم  هک  تحلـصم  نآ  میدید . شدـنزرف 
تقدـص دـق  میهاربا . ای  نا  هانیدان  و  نیبجلل . هلت  املـسا و  املف  دومرف  دـنوادخ  دـش و  هدروآ  اجب  فیلکت  ترـضح  نآ  زا  روما  نیا  يدـج 
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میلست مالسلاامهیلع ) لیعامسا  میهاربا و   ) دنزرف ردپ و  نآ  هک  یماگنه  و   ) نیبملا ءالبلا  اوهل  اذه  نا  نینـسحملا . يرجن  کلذک  انا  ایورلا 
هتخاـس هجوتم  وت  يارب  اـیور  هک  ار  یفیلکت  وت  میهاربا  يا  میدرک  ادـن  اـم  و  دـیناباوخ ، يور  ار  لیعامـسا  میهاربا ، دـندش و  یهلا  فیلکت 

هبطخ رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  راکـشآ ). شیامزآ  تسنیا  و  داد . میهاوخ  ار  ناراکوکین  شاداپ  ناسنیدـب  ام  يدومن و  لاـثتما  میدوب ،
یلا هیلع  یلا  هیلع  هللا  تاولـص  مدآ  ندـل  نم  نیلوالا  ربتخا  هناحبـس  هللا  نا  نورت  الا  دـیامرفیم : نینچ  هسدـقم  هبعک  فیـصوت  رد  هعـصاق 

لعج يذلا   ) مارحلا هتیب  اهلعجف  عمست  ربصت و ال  عفنت و ال  رضت و ال  راجحاب ال  ملاعلا  اذه  نم  نیرخالا 
ادیدش و اناحتما  امیظع و  ءالتبا  ارطق …  هیدوالا  نوطی  قیضا  اردم و  ایندلا  قئاتن  لقا  ارجح و  ضرالا  عاقب  رعو  اب  هعـض  مثامایق و  سانلل  ه 

ترضح نامز  زا  ار  ناگتشذگ  ناحبس  دنوادخ  دینیبیمن  رگم   …  ( ) هتنج یلا  هلصو  هتمحرل و  اببس  هللا  هلعج  اغیلب  اصیحمت  انیبم و  ارایتخا 
یعفن هن  دنناسریم و  يررـض  هن  هک  هدش ) هدیچ  مهیور   ) ياهگنـس زا  يرادـقم  اب  ایند  نیا  زا  ناگدـنیآ  نیرخآ  ات  هیلع  هللا  تاولـص  مدآ 

رد ار  تیب  نآ  دنوادخ  سپس  دشاب ) هدوب  ادخ  يارب  مایق  هلیسو  مدرم  يارب  هک   ) هداد رارق  دوخ  مارحلا  تیب  ار  اهگنـس  نآ  هدرک  شیامزآ 
اب ياههرد  ياراد  ایند و  طاـقن  نیرتنییاـپ  یخولک  یگنـس و  داوم  عاـفترا و  تهج  زا  هک  داـهن  اـنب  نیمز  يور  ياهخالگنـس  نیرتدـیدش 

ناحتما گرزب و  يالتبا  تدابع  نیا  رد  تسا …  تخـس  راسب  نآ  رد  تکرح  هک  یمرن  ياهگیر  نشخ و  ياههوک  نایم  رطق  نیرتهاتوک 
تـشهب هب  لوصو  بجوم  تمحر و  ببـس  ار  تخـس  تدابع  نیا  دنوادخ  هک  لماک  تسا  ياهیفـصت  راکـشآ و  تسا  یـشیامزآ  دیدش و 

همه تادابع  ریغ  رد  و  تسا . تداـبع  هب  صوصخم  فیلاـکت  هنوگنیا  میدـش  رکذـتم  هک  هنوگناـمه  تسا  یهیدـب  تسا ). هداد  رارق  دوخ 
يآ دشابیم ، نانآ  یحور  دعب  دسافم  حلاصم و  تلع  هب  ای  تسا و  اهناسنا  ینامسج  دعب  دسافم  حلاصم و  تلع  هب  ای  فیلاکت 

تـسا يرما  فیلکت  عضو  لـعج و  دوخ  هکنیا  يراـبتعا ؟ تسا  يروـما  زا  يدـیلپ  زا  باـنتجا  دوـجو  هک  دـهدیم  لاـمتحا  یلقاـع  چـیه  ا 
میدرک هراـشا  هتــشذگ  رد  هکناـنچ  و  دـشابیم . ینیع  جـیاتن  راـثآ و  ياراد  ینیع و  تاـیعقاو  هـک  تـسا  فـیلکت  قـلعتم  زا  ریغ  يراـبتعا 

هک دـنکیم  رارقرب  طابترا  یتایعقاو  اب  اعطق  دریگب  رارق  اهنآ  اب  طابترا  رد  هک  یـسک  ره  دراد و  نوناق  تایدام  هدام و  ملاـع  هک  هنوگناـمه 
یتایعقاو هکلب  دنتـسین  تایرابتعا  زا  يراگزاسان  ياگزاس و  نیا  راگزاسان . رگید  يرادـقم  تسا و  راگزاس  وا  دوجو  اب  اـهنآ  زا  يرادـقم 

نودـب دـهدب  همادا  ار  دوخ  تایح  دـنک و  تکرح  تایدام  هدام و  اب  طابترا  رد  دـهاوخب  هک  یناسنا  ره  دنـشابیم  تلاـصا  ياراد  ینیع و 
. دنکیم تاعارم  دازاان  ای  هنادازآ  هاگآان  ای  هناهاگآ  ار  تایدام  هدام و  رب  مکاح  نیناوق  نینچمه  ار و  دوخ  دوجو  رب  مکاح  نیناوق  دـیدرت 

لطاب نآ  هب  ییانتعایب  قح و  تساهنآ  اب  طابترا  رد  هک  تایدام  هدام و  ملاع  اب  یناسنا  دوجو  ندومن  راـگزاس  ترورـض  مییوگیم  لاـح 
للع زا  رگید  یکی  - 4 دراذـگب . اپ  ریز  ارنآ  نوناق  تایح و  دوخ  هک  دوش  راچد  یناور  اـی  يزغم و  لـالتخا  هنوگ  نآ  هب  هکنیا  رگم  تسا 

عضو نییعت  رد  هدارا  زا  یتسس  زا  تسا  ترابع  ود  نآ  یفنم  تبثم و  تیمها  لطاب و  قح و  هب  ییانتعایب 
یتایح زا  تسا  یـشان  لطاب  قح و  ربارب  رد  دوخ  بسانم  عضو  نییعت  رد  هدارا  یتسـس  هک  مینادب  دـیاب  لطاب . قح و  ربارب  رد  دوخ  بسانم 
رادقم اب  عوضوم  کی  هرابرد  هدارا  يدج  كرحت  تردـق و  هزادـنا  هک : مینادیم  ام  همه  دـشابیم . لطاب  قح و  عوضوم  ود  ندرکن  یقلت 
زادنا نامه  هب  دوش  یقلت  رت  تایح  ناسنا  يارب  عوضوم  کی  هزادنا  ره  هک  ینعم  نیاب  دراد . میقتسم  هطبار  عوضوم  نآ  ندش  یقلت  یتایح 

هتفر شهاک  ای  هتفر  نیب  زا  هدارا  يدـج  كرحت  لماع  هدارا و  يورین  هکنیا  رگم  دوشیم . هدوزفا  وا  هدارا  شـشوج  كرحت و  تردـقرب و 
تیمها دـقاف  رتشیب  عوضوم  هزادـنا  ره  ینعی  سکعلب  و  کلذریغ . یلاسنهک و  یلمع و  ياهیناوتان  عاونا  ای  يرامیب  ياهنارود  دـننام  دـشاب 

هکنیا يارب  یـساسا  لصا  نیاربانب  دوشیم . هتـساک  عوضوم  نآ  هرابرد  هدارا  شـشوج  كرحت و  تردق و  زا  هزادنا  نامه  هب  دشاب  یتایح 
یبوخب نانآ  يارب  لوقعم  تایح  اصوصخم  تایح  هک  تسیرورـض  دنـشاب  هتـشاد  يدـج  یناور  عضو  لـطاب  قح و  ربارب  رد  هعماـج  مدرم 

یتایح هب  هجیتن  رد  دوش . هئارا  هدـننکعناق  لئالد  اـب  هجو و  نیرتهب  هب  مدرم  يارب  تاـیح  ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  سپـس  دوش و  ریـسفت 
رد دننکیم  یگدنز  دوجو  یلاع  نوناق  مظن و  اب  هدومن و  يدج  كرحم  دنمورین و  ار  هدارا  اهیگتسیاش  اهیگتسیاب و  نآ  ندوب 

يرایح موق  یلا  ریـسملل  اودعتـسا  متیتا  نیا  نم  هاتی و  نیاف  تسا . هداد  ناشن  مدرم  هب  ار  دوخ  يدـج  هفایق  لطاب  قح و  هک  تسا  عقوم  نیا 
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هب تلع  نیمادک  تهج و  نیمادک  زا  سپ  و  . ) قیرطلا نع  بکن  باتکلا  نع  هافج  هب . نولدعی  روجلاب ال  نیعزوم  هنورـصبی و  قحلا ال  نع 
هار زا  هک  یمدرم  اب  داهج  هزرابم و  تکرح  يارب  دیوش  هدامآ  دناهدش  هریچ  امـش  رب  تمـس  نیمادـک  زا  دـیاهداتفا و  ینادرگرـس  تریح و 
اجک زا  تریح  یهارمگ و  نیا  دـندرگیمن ). رب  نآ  زا  هک  دـناهتفرگ  رارق  متـس  دـیدش  ریثات  تحت  دـننیبیمن و  ار  قح  دننادرگرـس و  قح 

هچ امـش  زا  نم  میوگیم ؟ هچ  نارـصنع  تسـس  امـشب  نم  دینک . تکرح  نادسفم  عفد  يارب  دـیزیخرب و  تسا ؟ هتفرگ  نتخات  امـش  رـسرب 
لام و زا  تسد  دییوگب و  عادو  ار  دوخ  یگدـنز  یتح  دـیرذگب و  دوخ  ذـئاذل  زا  دـینک و  شالت  دـیورب و  میوگیم : امـشب  ایآ  مهاوخیم 
هک امـش  يایند  نیا  زا  نم  ای  مربب و  تذـل  امـش  مالآ  اهیراوگان و  هب  هدولآ  يایند  نیا  زا  نم  هک  دـیرادرب  دوخ  دـنزرف  نز و  ماقم و  لانم .

؟ مدرگ دـنمهرهب  ماهدز  دوش  مدوبعم  يوسب  تکرح  هار  دـس  تسا  نکمم  ایند  نیا  رد  هک  هچ  رهب  ریبکت  جـنپ  ماهداد و  قالط  راـب  هس  ارنآ 
دیورب ز هک  مهاوخیم  امش  زا  نم  ایآ  مهاوخیم  هچ  امش  زا  نم  هک  دینادیمن  ارچ  دینکیم ؟ يرکف  هچ  اعقاو 

نادـیم یهار  هتفرگ و  شود  رب  اهریـشمش  مهاوخیم  امـش  زا  نم  ایآ  دـنیکن  گنت  ایند  نیا  رد  ارم  ياـج  دـییوگب و  عادو  ار  دوخ  یگدـن 
هجو چیهب  نم  منک  یهن  رما و  امـش  رب  يزور  دـنچ  هتفرگ  تسدـب  ار  امـش  يرادـمامز  نم  هجیتن  رد  دـیوش  زوریپ  دـیوش و  گنج  رابنوخ 

اب دناوتیم  امش  حور  شوگ  میوگیم  امشب  نم  هک  هچنآ  دیهدب  ار  نادجو  لقع و  دض  تالامتحا  نیا  نم  هرابرد  امش  هک  مربیمن  نامگ 
یناویح یعیبـط  یگدـنز  یلک  روطب  نم و  بصعت  نم و  ماـقم  نم و  تذـل  اـم و  نم و  جاوـما  زا  رپ  هک  ناترـس  شوـگ  هن  دوـش  انـشآ  نآ 

امش زا  دیوگیم و  امشب  امش  یهلا  یناسنا - تیصخش  هک  تسا  نامه  مهاوخیم  امش  زا  نم  هک  هچنآ  میوگیم و  نم  هک  هچنآ  دشابیم .
باطخ و نیا  رد  نم  شقن  مهاوخیم  امـش  زا  هک  متـسین  نم  نیا  دیوگیم و  نخـس  امـش  اب  هک  متـسین  نم  نیا  تقیقح  رد  دـهاوخیم و 

نیا تسین . امـش  بلط  لامک  تیـصخش  كاـنزوس  ياـههلان  اـب  امـش و  ناـج  سفن و  شوگ  نتخاـس  انـشآ  ندناونـش و  زج  يزیچ  باـتع 
. نم هن  دهاوخیم  امش  زا  هک  تسا  امش  بلط  لامک  تیـصخش  نیا  نم  هن  دیوگیم  نخـس  امـش  اب  هک  تسا  امـش  بلط  لامک  تیـصخش 

ثیح زا  شمارآ  نیا  دییامنیم . ایند  نیا  رد  فیلکت  ماجنا  زا  سپ  امـش  هک  تسا  زیگناتفگـش  رایـسب  شمارآ  نآ  اعدم  نیا  نشور  لیلد 
ضر ساسحا  اب  هسیاقم  لباق  شزرا  تمظع و 

دوشیم یشان  تیصخش  ندیسر  رمثب  یبایدوخ و  زا  شمارآ  نیا  تسین  دیآیم  دوجوب  امـش  نورد  رد  ناهج  همه  رب  تیکلام  زا  هک  یتیا 
لامک تیـصخش  لباقم  رد  هک  ددرگیم  یناویح  یعیبط  دوخ  مروت  زا  یـشان  یتسه  ناهج  رب  تیکلام  زا  تیاضر  ساـسحا  هکیتروص  رد 

فرحنم یهلا و  باتک  زا  رود  موق  نآ  هک  دیدید  امش  تسا . امش  یهلا  تیصخش  ناج و  هدننکهابت  هک  تسا  يزاجم  نم  کی  امـش  بلط 
هب ندیـسر  هلیـسو  ار  قح  هملک  هنوگچ  نانآ  هک  دیدید  امـش  دـندومن . یناسنا  یلاع  لوصا  نآرق و  رب  یتناها  هچ  تقیقح  قح و  قیرط  زا 

اهیراکبان نیا  ایآ  دندنارذگ . قافن  رفک و  يارب  هدش  مادختسا  ياهریشمش  مد  زا  ار  هتفای  دشر  ياهناسنا  هنوگچ  دیدید  ایآ  دندومن . لطاب 
ناج و نیا  ایآ  دیهدب ؟ همادا  دوخ  یهارمگ  تریح و  یگتـشگرس و  هب  دیهاوخیم  زاب  دیاهتـسشن  ارچ  دیاهدید  رگا  دیدیدن ؟ ای  دیدید  ار 

هقیثوب متنا  ام  دیامنیم  اضما  ار  يو  يدوبان  هتـسشن و  مارآ  امـش  نورد  رد  زاب  روج  ملظ و  همه  نیا  ربارب  رد  امـش  بلط  لامک  تیـصخش 
الف مکیج  انا  اموی  مکید و  انا  اموی  احرب  مکنم  تیقل  دـقل  مکل  فا  متنا  برحلا  ران  شاـشح  سئبل  اـهیلا . مصتعی  زع  رف  اوز  ـال  اـهب و  قلعی 

طاب زا  عافد  قح و  هار  رد   ) تمواقم ماکحتسا و  نآ  ياراد  امش  . ) اجنلا دنع  هقث  ناوخال  ادنلا و  دنع  قدص  رارحالا 
يارب یتسپ  هدننکروهلعـش  امـش  دز . یگنچ  امـشب  ناوتب  هک  دـیتسین  شخب  تزع  ناراـی  نآ  امـش  درک و  هیکت  امـشب  ناوتب  هک  دـیتسین  ل )

يوجن روطب  هتسهآ و  رگید  يزور  مناوخیم و  ار  امش  دنلب  يادص  اب  يزور  ماهدید . تیذا  یتخس و  امـش  زا  نم  امـش  رب  داب  فا  دیگنج .
عقوم رد  دینانیمطا - لباق  رادزار و  ناردارب  هن  و  منکیم - ادن  ار  امش  هک  یعقومرد  دیقداص - ینادرمدازآ  هن  امش  میوگیم  نخـس  امـش  اب 

ناوتان امش  منک ؟ هیکت  امش  رب  مناوتیم  هنوگچ  نم  دنتسیاب  دوخ  ياپ  رب  دنناوتیمن  هک  دیاهتخاس  ناوتان  نانچ  ار  دوخ  هک  امـش  يوجن )-
تسا بسانم  دیروآیم . رابب  ار  ینوبز  فعض و  نیرتدب  هک  تسا  نتشیوخ  رب  یناوتان  نیقلت  لولعم  امش  یناوتان  دیدنمورین  امش  دیتسین و 

وا تسا . یکـسویاتساد  هدنـسیون  نیا  منارذگب  رظن  زا  تسد  ربز  رایـسب  ناگدنـسیون  زا  یکی  زا  ار  عیدب  هدنزاس و  رایـسب  یبلطم  اجنیا  رد 
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نورد رد  نامیا  دنادیمن  اریز  تسا  نامیایب  یلیخ  رـشب  تسا . تخبـشوخ  یلیخ  هک  دنادیمن  اریز  تسا  تخبدـب  یلیخ  رـشب  دـیوگیم :
نوناـق تاـناکما و  هب  هجوت  اـب  دـنناوتیم  یناگدـنز  نیا  رد  اـهناسنا  همه  تفگ : ناوتیم  يرآ  تسا . اـههشیر  نیرتقیمع  ياراد  وا  ناـج 

خبشوخ یگدنز  رد  اهناسنا  اعقاو  میتفگ  هک  طیارش  نیا  اب  نوچ  دننک  ساسحا  تخبشوخ  ار  دوخ  یگدنز 
یتسه طیحم و  نیناوق  اب  هک  دنزاسیم  اهنامرآ  اهوزرآ و  هدع  کی  دوخ  يارب  هک  ددرگیم  زاغآ  یماگنه  زا  نانآ  یتخبدب  دنشابیم . ت 

کی اجنیا  رد  دـشابیمن . اراد  ار  اهنامرآ  نآ  هب  لوصو  اهوزرآ و  نآ  ندـش  یلمع  ناـکما  اـهناسنا  دوخ  تیدوجوم  اـی  تسین و  راـگزاس 
ینعم مدرم  زا  ناوارف  رایسب  ياهدع  هنافساتم  هک  هتکن  نآ  میرادب . رود  رظن  زا  ارنآ  دیابن  هک  میهدب  رارق  هجوت  دروم  دیاب  ار  يرورض  هتکن 

نیا هب  دنجنسیم  دوخ  یعیبط  ياههتـساوخ  رگید  توهـش و  مشخ و  باوخ و  روخ و  رد  يراکماک  تاسیاقم  اب  ار  یتخبدب  یتخبـشوخ و 
تداعس يانعمب  یتخبشوخ  هکیتروص  رد  تسا  تخبدب  دشاب  اهنآ  دقاف  هک  یـسک  تخبـشوخ و  دشاب  روما  نآ  ياراد  سک  ره  هک  ینعم 

نیا رد  دـشاب  یحور  يالاو  ياهاضاقت  اههتـساوخ و  همه  هدننکعابـشا  هفاضاب  ناسنا  يدام  لایما  تایـضتقم و  همه  هدـنروآرب  هک  یقیقح 
میماـنب یقیقح  تداعـس  میناوتیم  تاـیح  هب  طوبرم  لـئالد  هوـجو و  همه  هب  رظن  اـب  اـم  هک  ار  هچنآ  تسین  ریذـپناکما  هجو  چـیه  هب  اـیند 

رد دیاش ) دیاب و  هکنانچنآ   ) ورملق هب  لوصو  يارب  هناصلخم  لمع  و  تسه ) هکنانچنآ   ) ورملق رد  دوخ  تیدوجوم  هب  ییانـشور  یهاگآ و 
اب هک  تسا  یسک  نآ  یقیقح  تخبدب  نیاربانب  میتفگ . هک  تسا  انعم  نیا  دض  ییانعم  ياراد  یتخبدب  و  دشابیم . ناکما  دودح 

یعقوم زا  يو  ناـمیایب  هکلب  تسین  ناـمیایب  رـشب  يرآ  دزاـسب . مورحم  ار  دوخ  روبزم  ورملق  هب  دورو  ییانـشور و  نیا  هب  لوصو  ناـکما 
رد دوخ  دراذگیم و  رـس  تشپ  ار  ینینج  تلاح  هکیماگنه  زا  مالـسلاهیلع  مدآ  دالوا  دـیامنیم . دوخب  ینامیایب  نیقلت  هک  دوشیم  عورش 
هب عورش  شنورد  قامعا  رد  تیدبا  ادخ و  هب  وا  نامیا  ياههشیر  عقوم  نیا  زا  رادینعم  میظع و  سب  تسیدوجوم  زین  دوخ  تسا و  نایرج 
هک دنیـشنب  رمث  هب  ات  دیوریم  رتهب  وا  نامیا  دیامنیم  میظنت  ار  دوخ  تایح  يرادیب  نیمه  ياضتقمب  وا  هک  هزادنا  ره  تسا  هدومن  ندییور 

. هدارایب رـصنع و  تسـس و  موق  نآ  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ياههوکـش  هب  میدرگرب  لاح  تسا . وا  تیـصخش  نتـسشن  رمث  هب  ناـمه 
تـسد زا  ار  دوخ  تیـصخش  نالک  رایـسب  يورین  ماکحتـسا و  تمواقم و  دیاهتخاب و  ار  دوخ  امـش  هک  تسا  هدش  ثعاب  یللع  دـیامرفیم :

روهلعـش امـش  هک  ار  یگنج  هک  منک  رکف  نینچ  نم  رگا  منک ؟ هیکت  امـش  رب  هنوگچ  مدنبب و  لد  امـشب  هنوگچ  نم  تهج  نیدـب  دـیاهداد .
تروص نیا  رد  دیناسر  دـیهاوخ  بولطم  هجیتن  هب  ارنآ  هدومن و  هرادا  هنادرم  تمواقم  يروالد و  میمـصت و  لامک  اب  ارنآ  امتح  دـیاهتخاس 

اب یگتخابدوخ و  نودب  هک  متسه  یناسک  کیبل  هب  شوگ  مهاوخیم و  ادخ  زا  يرای  نم  اذل  ماهتخانشن  ار  امش 
. تسا ادخ  هک  میوش  گرزب  هدننکفیلکت  نآ  هاگشیپ  راپسهر  فیلکت  ماجنا  رد  دنوش و  هارمه  نم  اب  هللاءاقل  هب  نازوس  یگنشت  ساسحا 

لاملاتیب میسقت  هرابرد  هبطخ 126-

هحفص 111] ]
مجن ما  ام  ریمس و  رمس  ام  هب  روطا  هللا ال  هیلع و  تیل  نمیف و  روجلاب  رصنلا  بلطا  نا  ینورماتا  مشش  تسیب و  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسقت 
يراک نینچ  زگره  ادخب  دنگوس  موش  زوریپ  يراکمتـس  اب  دوخ  يرادـمامز  ورملق  رد  هک  دـینکیم  رما  نم  هب  امـش  ایآ   ) امجن ءامـسلا  یف 

ناراکبان دنکیم ). تکرح  ياهراتـس  لابندب  ياهراتـس  هک  یمادام  و  دـنوریم . دـنیآیم و  مهرـس  تشپ  زور  بش و  هک  یمادام  منکیمن 
رب ملظ  نانآ و  هناماک  دوخ  ياههتساوخ  عابشا  اب  هک  دنیامرفیم  روتـسد  تسا  ضحم  تلادع  هک  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  دربخان 

. مجع برع و  نیب  اـم  ار  لاـملا  تیب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هـک  تـسا  رارق  نـیا  زا  ناتـساد  دـسرب  يزوریپ  هـب  ناـیاونیب 
میـسقت يواـسم  ار  لاـملا  تیب  زین  رکبوبا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  و  دومرفیم . میـسقت  يواـسم  روطب  ناناملـسم  رگید  راـصنا و  نیرجاـهم و 

هعبرا هسمخ و  هللا  مئانغلا : یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ءاج  تسا : نینچ  عوضوم  نیا  رد  یقهیب  ترابع  تسا . هدرکیم 
یلص ادخ  لوسر  زا   ) ملسملا کیخا  نم  هب  قحا  تنا  تسل  کبنج . نم  هجرختست  مهسلا  دحا و ال  نم  هب  یلوا  دحا  ام  شیجلل و  سامخا 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2221 

http://www.ghaemiyeh.com


اهچ تسادخ و  نآ  زا  نآ  مجنپ  کی  هک : تسا  هدمآ  نینچ  میانغ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا 
ردارب زا  وت  ینک  جارختسا  دوخ  بنج  زا  هک  یمهـس  ره  تسین و  يرگید  زا  رتهتـسیاش  لاملا  تیب  رد  سک  چیه  هاپـس و  يارب  نآ  مجنپ  ر 

رد ادخ  لوسر  تنس  هک  نادب  دیوگیم : طوبرم  هذخام  هب  رظن  اب  ییوخ  یمشاه  موحرم  ققحم  یتسین ) رتهتسیاش  مهس  نآ  هب  تناناملـسم 
نیطخ و لهالا  اذ  یطعاف  هموی  نم  همسق  ییف  هئاج  اذا  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  تسا : هدمآ  رگید  یتیاور  رد  یف  لاملا و  تیب  میـسقت 
هک یـسک  يارب  درکیم  میـسقت  زور  ناـمه  رد  دـمآیم  ییف  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يارب  هک  یعقوم  ره   ) اـطخ بزعلا  یطعا 

یناسک هب  نداد  يرترب  حیجرت و  نودب  دوب و  يواست  تلادع و  يانبم  رب  تاقدص  و  مهس ) کی  درجم  صخش  يارب  مهس و  ود  دوب  لهاتم 
هللا یلـص  ربمایپ  تنـس  قباطم  تفرگ  تسد  هب  ار  تفالخ  رکبوبا  هک  یماگنه  دـندوب و  یقباوس  ياراد  ای  دنتـشاد و  هعماج  رد  یتیثیح  هک 

یضعب نداد  يرترب  حیجرت و  رب  ار  انب  لاملا ) تیب  میـسقت   ) ءاطع رد  دیـسر  يرادمامز  هب  رمع  هک  یماگنه  درک و  راتفر  ملـس  هلا و  هیلع و 
اطع و درک و  طارفا  رگید  یـضعب  رب  یـضعب  حـیجرت  رد  تشگ  لئان  ناناملـسم  تماـعز  هب  ناـمثع  هک  یماـگنه  و  داـهن . رگید  یـضعب  رب 

یب هیقشقش  هب  فورعم  موس  هبطخ  حرش  رد  هک  هنوگنامه  دومن  لمع  دوخ  هتساوخ  قباطم  داد و  رارق  دوخ  يار  يانبم  ار  میسقت 
مدع اب  لاملاتیب و  زا  يرادروخرب  رد  مدرم  همه  يواست   ) هلئسم نیا  هک  نادب  و  : ) دیوگیم نینچ  دوخ  حرـش  رد  دیدحلایبا  نبا  دش ) نا 

تاقدـص ییف و  میـسقت  رد  ناناملـسم  يواست  نآ  تسا و  یکی  هیـضق  نیا  رد  رکبوبا  یلع و  يار  تسا و  یهقف  هیـضق  کی  نانآ ) يواست 
رگید ضعب  رب  ار  مدرم  زا  یـضعب  دیـسر  تفـالخ  هب  يو  هک  یماـگنه  رمع  اـما  و  تسا . هدرک  باـختنا  ار  يار  نیمه  مه  یعفاـش  تسا و 
رگید رب  ار  شیرق  نیرجاـهم و  نینچمه  و  داد . حـیجرت  دنتـشادن  ار  زاـیتما  نیا  هـک  ناـنآ  رب  دـندوب  هقباـس  ياراد  هـک  ار  ناـنآ  حـیجرت و 

هب ار  هیـضق  رمع  دـشابن  صلاخ  شبـسن  هک  یـسک  رب  ار  حیرـص  مجع و  رب  ار  برع  داد و  يرترب  راصنا  رب  ار  نیرجاـهم  همه  نیرجاـهم و 
هکلب تسا  هدادـن  حـیجرت  يرگید  سک  رب  ار  سک  چـیه  دـنوادخ  تفگ : هدومنن و  لوبق  رکبوبا  درک و  داهنـشیپ  شتفالخ  مایا  رد  رکبوبا 
هدادن يرترب  يرگید  رب  ار  یموق  چیه  و  تسا ) نیکاسم  ءارقف و  نآ  زا  تاقدص  هک  تسین  نیا  زج  نیکاسملا  ءارقفلل و  امنا  تسا : هدومرف 

باختنا ار  رمع  راتفگ  نیملـسم  اهقف  زا  يدایز  هدع  و  درک . لمع  دوب  هتفگ  هک  یبلطم  نامه  هب  دیـسر  وا  هب  تفالخ  هک  یماگنه  و  تسا .
لاهیلع یلع  زا  يوریپ  هچ  رگا  دیامن . لمع  تسا  یضتقم  شداهتجا  هچنآ  هب  تسا  رادنامز  رب  تسا و  داهتجا  لحم  هلئسم  دناهدرک و 

یلص مرکا  ربمایپ  هک  دشاب  حیحص  ربخ  نیا  رگا  دیامن و  دییات  ار  وا  رکبوبا  تقفاوم  هک  یعقوم  اصوصخم  تسا  رتهتسیاش  ام  دزن  رد  مالس 
دننام راوگرزب  نآ  لـمع  اریز  تسا  صقن  دروم  هلئـسم  تروصنیا  رد  دادیم  رارق  يواـسم  لاـملا  تیب  رد  ار  ناناملـسم  همه  هلا  هیلع و  هللا 
لباق دوب  رتش  هب  لام  هب  يرورـض  جایتحا  رگید  یـضعب  رب  مدرم  زا  یـضعب  نداد  يرترب  حـیجرت و  رد  رمع  لالدتـسا  رگا  تسا ) وا  راـتفگ 

درگ نیمات  نانآ  يدام  دایب  دیاب  هک  دشاب  تلود  نارازگراک  يرکف 125  شیاسآ  لماش  یتح  جایتحا  زا  جایتحا  زا  دوصقم  رگا   ) دوب لوبق 
نبا ترابع  رد  هک  هنوگنامه  یلو  تسا .) حرطم  رکـشل  نارـس  تاضق و  هرابرد  رتشا  کلام  هب  مالـسلاهیلع  ماما  كرابم  نامرف  رد  هکنانچ 

صلاخ ندوب و  برع  ود  نآ  زا  رتروآتفگـش  ترجه و  هقباس و  هکلب  تسا . هدادـن  رارق  جایتحا  ار  كـالم  میدرک  هظحـالم  دـیدحلایبا 
يواسم میسقت  دیدحلایبا  نبا  هک  تسا  نیا  رد  بجعت  تسا  هداد  رارق  لاملا  تیب  زا  هدافتسا  رد  يرترب  حیجرت و  ببس  مه  ار  بسن  ندوب 

یلص ادخ  لوسر  رگا  هکیتروص  رد  دادیم ) رارق  يواسم  لاملا  تیب  زا  هدافتـسا  رد  ار  ناناملـسم  همه  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
تسناوتیم رمع  دومرفیم  میسقت  رگید  یضعب  رد  یضعب  حیجرت  اب  ار  لاملا  تیب  ملس  هلا و  هیلع و  هللا 

مرکا ربمایپ  رگا  نینچمه  و  تسین . يربخ  چیه  لالدتـسا  رکذت و  نیا  زا  خـیراوت  تایاور و  رد  یلو  دـهد  رکذـت  رکبوبا  هب  ار  لمع  نیمه 
دندرکیم موکحم  ربمایپ  لمع  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ریبز  هحلط و  اصوصخم  راصنا  نارجاهم و  همه  هدومرفیم  حـیجرت  هب  لمع 

زا نینموملاریما  تیعبت  تدش  هب  هجوت  اب  رگید  فرط  زا  دنـشاب  هتـشاد  يرترب  همه  رب  لاملا  تیب  میـسقت  رد  هک  دنتـشاد  رارـصا  نانآ  اریز 
لباق يدروم  چـیه  رد  هکلب  لاملا  تیب  میـسقت  هلئـسم  رد  اهنت  هن  ترـضح  نآ  اب  نینموملاریما  تفلاـخم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  وسر ل 
یلوا يار  دیوگیم : مالس  نب  مساق  دیبعوبا  تسا  هتفرگ  تروص  داهتجا  ناونع  هب  ییاهتفلاخم  هباحص  زا  یـضعب  زا  هچ  رگا  تسین  روصت 
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نب نمحرلادبع  زا  لاحنیا  اب  دندوب  رتدایز  شالت  رتشیب و  هقباس  ياراد  هک  دوب  نارگید  رب  لاملا  تیب  میـسقت  رد  یناسک  نداد  يرترب  رمع 
ات مزاسیم  قحلم  ناشلوا  هب  ار  مدرم  رخآ  مدنام  هدنز  هدنیآ  لاس  ات  رگا  : ) تفگ رمع  مدینش  هک  دنکیم  لقی  ملـسا  نب  دیز  زا  دمحم … 
زا يرادروخرب  رد  مدرم  همه  نداد  رارق  يواسم  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  رگا  هکنیا  لئالد  نیرتنشور  زا  رگید  یکی  دنشاب ). یکی  همه 

یشان هک  ار  ییاههنتف  اهیراوگان و  همهنآ  تشادن  تجح  نیرتيوقرب  هیکت  لاملا  تیب 
میهاربا زا  یـسلجم  رقاب  دمحم  زا  یبوخ  یمـشاه  ققحم  موحرم  دومرفیمن . لمحت  درکیم  زورب  مدرم  نایم  لاملا  تیب  يواسم  میـسقت  زا 

: دـندرک ضرع  دندیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  باحـصا  زا  یهورگ  : ) دـنکیم لـقن  نینچ  یفقث  دـمحم  نب 
رارف تفلاـخم و  زا  هک  مدرم  زا  ار  یناـسک  نینچمه  مجع و  یلاوـم و  رب  ار  شیرق  برع و  فاـشا  لاـملا  تـیب  میـسقت  رد  نینموملاریمااـی 

وا هب  ار  لاملا  تیب  غیردیب  دـمآیم  سکره  هک  هیواعم  ياهراک  هب  رظن  اب  ار  بلطم  نیا  هدـب و  حـیجرت  نارگید  رب  يراد  میب  نانآ  ندرک 
؟ مسرب يزوریپ  هب  مدرم  رب  ملظ  هلیـسوب  دـیهاوخیم  اـیآ  دوـمرف : هورگ  نیا  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  دـندرک . داهنـشیپ  دادیم 

يراکمتـس اب  دوخ  يرادمامز  ورملق  رد  هک  دینکیم  رما  نم  هب  امـش  ایآ  : ) دـیامرفیم هک  هلمج  نیا  حیـضوت  ریـسفت و  هب  میدرگرب  نونکا 
نیا زا  ریغ  یقطنم  هک  تسا  یلومعم  نارادمامز  فنص  رد  يراج  يانبم  نامه  رب  روتسد  ورما  نیا  ای  هیصوت  نیا  داهنـشیپ  نیا  موش ) زوریپ 

هتـشاذگن و نونکات  هک  تسا  رـشب  خـیرات  ياهیلوایکام  قطنم  نامه  نیا  دوش !) مامت  هک  یتمیق  رهب  موش  زوریپ  دـیاب  نم   ) هک دسانـشیمن 
رح دریگب و  شیپ  یناویح )، یعیبط  خیرات  هن  ، ) تسا یناسنا  خیرات  هک  ار  یقیقح  ریسم  يرشب  ناوراک  تشاذگ  دهاوخن 

تیصخش تسکش  نیرتروآ  مرـش  هک  يرهاظ  يزوریپ  هب  لوصو  تهج  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  ملظ  باکترا  هک  یناسک  دنک . تک 
مجع رب  ار  برع  دـیاب  يرآ  هک  دـندوب  هدینـش  ای  هدـید  نارادـمامز  رگید  زا  هک  دـندوب  یمدرم  ناـمه  دـندرکیم  داهنـشیپ  دراد  رب  رد  ار 

حیجرت یناجیابرذآ  رامت  مثیم  یـسراف و  ناملـس  رب  ار  برع  فسوی  نب  جاجح  دایزنبا و  دیزی و  هک  تسین  ملظ  نیرتدـب  ایآ  داد  حـیجرت 
تقو چـیه  ایآ  درک . ادـیپ  جاور  برع  ریغ  رب  تناها  ریقحت و  هیواـعم و  نارود  رد  يزاـب  برع  اهدـعب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دوش  هداد 

سدقم رهش  ود  اب  هک  يدنویپ  همه  نآ  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ارچ  هک  دنشیدنیب  هراب  نیا  رد  مالسا  خیرات  نارگلیلحت  هک  تسا  هدش 
هک دیسر  دیهاوخ  هجیتن  نآ  هب  دیشیدنیب  هلئسم  نیا  رد  حیحـص  روطب  رگا  دومرف ؟ لقتنم  هفوک  هب  ار  يرادمامز  زکرم  تشاد  هنیدم  هکم و 

رایـسب روطب  برع ) ریغ  رب  برع  داژن  دیدش  حیجرت   ) یئارگداژن هدیدپ  ترـضح  نآ  تفالخ  نامز  ات  هک  تسا  هتـشادن  نیا  زج  یتلع  چیه 
دادیم رازآ  ار  مالسلاهیلع  یلع  ناج  دوبن  راگزاس  مالسا  حور  اب  هک  یتسردان  عضو  نینچ  هک  تسا  یهیدب  دوب . هتفرگ  جوا  يزیگنافسا 

ار ا مالسلااهیلع  نینموملاریما  ربمایپ و  ناشیوخ  نیرتکیدزن  هک  مالسا  نید  نآ  تشگیم . مالسا  طوقس  ثعاب  اجیردت  و 
دهدب حیجرت  برع  ریغ  رب  ار  برع  دوب  نکمم  هنوگچ  دومن  هضرع  ترضح  نآ  رب  ریـشمش  هبل  رب  ار  نانآ  هدومن و  طقاس  یناسنا  شزرا  ز 

هب اصوصخم  ناراذـگراک  همه  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هیـصوت  دروم  هک  یناسنا  نامه  دزاسب - لتخم  ار  یناسنا  تمارک  هار  نیا  زا  و 
همه هرابرد  لدع  تمحر و  فطل و   ) هک دهدیم  روتـسد  رتشا  کلام  هب  كرابم  نامرف  نآ  رد  تسا . هدوب  فورعم  نامرف  رد  رتشا  کلام 

ناراکبان نآ  يرآ  دنربارب .) وت  اب  تقلخ  رد  ای  دـنردارب و  وت  اب  نید  رد  ای  دنمـسق : ود  رب  مدرم  اریز  زاسب  تفایرد  لباق  تبلق  هب  ار  اهناسنا 
رب ملظ  نانآ و  هناماکدوخ  ياههتساوخ  عابـشا  اب  هک  دندومرفیم  روتـسد  دوب  ضحم  تلادع  هک  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  درخبان 

اهبلـسا لمن  یف  هللا  یـصعا  نا  یلع  اهکالفا  تحت  اـمب  هعبـسلا  میلاـقالا  تیطع  ول  هللا  و  دومرفیم : هک  یلع  نآ  دـسرب  يزوریپ  هب  ناـیاونیب 
هراـبرد ار  دـنوادخ  هک  دـنهدب  نم  هب  تسا  نآ  نامـسآ  ریز  هچنآ  اـب  ار  نیمز  يور  ماـمت  رگا  ادـخ  هـب  دـنگوس  تـلعف  اـم  هریعـش  بـلج 

زا شیب  مدـنگ  يرادـقم  لیقع  شردارب  یعقوم  هک  یلع  نامه  منکیمن . مشکب  نآ  ناهد  زا  ار  يوج  تسوپ  هک  منک  تیـصعم  ياهچروم 
اشچیم يو  هب  ار  نآ  خلت  ترارح  دنکیم و  کیدزن  يو  مسج  هب  هدیتفت  ینهآ  دهاوخیم  لاملا  تیب  زا  نارگید 

لمحت بات  يروآیم و  رب  دایرف  تسا  هدومن  نشور  ار  نآ  دوخ  یحطس  راک  اب  ناسنا  کی  هک  یشتآ  نیا  زا  وت  لیقع  يا  دیوگیم : دن و 
رود یلع  زا  یهلا  تلادـع  هنوگنیا  هدـهاشم  اب  لـیقع  منک  لـمحت  ار  ادـخ  شتآ  مدرم  هب  ملظ  اـب  نم  یهاوخیم  هنوگچ  سپ  يرادـن  نآ 
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ياهناسنا هاگرذگ  رد  نازورف  لعشم  دننامه  خیرات  هصرع  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ات  دورب  لیقع  راذگب  تسین  لیقع  ياپ  ولج  یعنام  دوشیم 
هقح ریغ  یف  لاملا  اطعا  نا  الا و  هللا  لام  لاملا  امنا  فیکف و  مهنیب  تیوسل  یل  لاملا  ناک  ول  دـنک . اهیناشفا  رون  دـشخردب و  بلط  لاـمک 

هقح و ال ریغ  یف  هلام  رما و  عضی  مل  هللادنع و  هنیهی  سانلا و  یف  همرکی  هرخالا و  یف  هعضی  ایندلا و  یف  هبحاص  عفری  وه  فارسا و  ریذبت و 
زا لام  رگا   ) نیدخ مالا  لیلخ و  رشف  مهتنوعم  یلا  جاتحاف  اموی  لعنلا  هب  تلز  ناف  مهد . ریغل و  ناک  مهرکـش و  هللا  همرح  الا  هلها  ریغ  دنع 
لام ياطع  هک  دیشاب  هاگآ  تسا  ادخ  لام  اعطق  لام  هکنیا  هب  دسر  هچ  متفرگیم  رظن  رد  يواسم  نآ  میـسقت  رد  ار  مدرم  همه  دوب  نم  نآ 

شتقاـس ترخآ  رد  دربیم و  ـالاب  اـیند  رد  ار  شبحاـص  فارـسا  يرگ و  طارفا  نـیا  تـسا و  فارــسا  جرخ و  رد  طارفا  شدروـم  ریغ  رد 
وخ لام  سک  چیه  و  دزاسیم . شراوخ  تسپ و  ادخ  دزن  رد  درادیم و  شزیزع  مدرم  نایم  رد  دیامنیم .

نامه يراذگـساپس  زا  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنکیمن  فرـص  دـنرادن  ار  لام  نآ  یگتـسیاش  هک  یناسک  يارب  قحان  فرـصم  رد  ار  د 
نانآ کمک  هب  دزغلب و  راگزور  ثداوح  رد  شیاپ  يزور  رگا  و  ددرگیم . رارقرب  رگید  سک  يارب  نانآ  تبحم  دیامنیم و  مورحم  مدرم 

و مدوب ، هدرک  هیهت  نتـشیوخ  جـنرتسد  زا  دوب و  مدوخ  لام  لام ، رگا  ددرگیم . بوسحم  قیفر  نیرتمیئل  تسود و  نیرتدـب  دوش  دـنمزاین 
مدرم همه  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب ، يدـنوادخ  لاـم  لاـم ، رگا  لاـح  میتشاذـگیمن  ناـنآ  ناـیم  یقرف  مهدـب  مدرم  هـب  ار  نآ  متـساوخیم 
ناسنا دوخ  تسد  رد  نآ  نتخاس  کلهتسم  فرص و  رد  وا  رایتخا  دشاب ، ناسنا  دوخ  نآ  زا  لام  هک  یتقو  دنیواسم . نآ  هرابرد  فعضتسم 

فراصم هرابرد  هک  هچنآ  یهقف  عبانم  رد  دوش . فرـص  يدنوادخ  روتـسد  هب  دیاب  اعطق  دشاب  ادخ  نآ  زا  لام ، رگا  هک  یتروص  رد  تسا ،
نآ تهج  هب  رگید  یضعب  رب  اهنآ  زا  یضعب  هرابرد  یهیجرت  هک  تسا  يدراوم  رگید  ناگدنامرد و  ارقف و  نیوانع  تسا ، هدمآ  لاملا  تیب 

نینموملا ریما  هک  درک  هجوت  تیمها  اب  رایـسب  هیـضق  نیا  هب  دیاب  الاح  درادن . دوجو  دنتفرگیم  رظن  رد  نارادمامز  زا  یـضعب  هک  یتازایتما 
یگب رظن  رد  دیاب  ار  لصا  نیا  مدرکیم . میسقت  يواسم  مدرم  نایم  ار  نآ  دوب ، مدوخ  نآ  زا  لام  رگا  یتح  دیامرفیم : مالسلاهیلع 

. تسا تیـصخش  لامک  دشر و  زا  یـشان  هک  يونعم  یلاع و  تازایتما  مکی - مسق  ددرگیم : میـسقت  مهم  مسق  ود  رب  تازایتما  هدمع  میر :
ای رادمامز  رگا  ضحم .) یلیخت   ) يربج تازایتما  مود - مسق  هریغ . یناسنا و  يالاو  لوصا و  يالتعا  هار  رد  تامدـخ  وکین و  هقباس  دـننام 
ات يونعم  یلاع و  تازایتما  همه  اجیردت  دـنک ، نییعت  ایند  لام  اب  ار  اهناسنا  يونعم  یلاع و  تازایتما  شزرا  دـهاوخب  یتیـصخش  ماقم و  ره 

نداد رارق  هکنیا  هوالعب  میدرک . هدـهاشم  ناوارف  روط  هب  خـیرات  لوط  رد  هک  هنوگنامه  دـنکیم . لزنت  شورف  دـیرخ و  لـباق  يـالاک  دـح 
زا دوشن  ریدـخت  رگا  هک  دـهدیم  لزنت  نانچ  ار  زایتما  بحاص  ناسنا  دوخ  اـهیرگادوس  تـالماعم و  يارجم  رد  یناـسنا  يـالاو  تازاـیتما 

صاخ طیحم  ییابیز و  داژن و  دننام  تسا  يربج  ياههدیدپ  هدع  کی  هک  دشاب  مود  مسق  تازایتما  رگا  و  ددرگیم . رازیب  دوخ  تیـصخش 
تروص نیا  رد  تسین و  ناـسنا  راـیتخا  رد  هجو  چـیهب  هک  دوشیم  يزیچب  دنتـسم  لاـم  زا  رتـشیب  يرادروخرب  تروـصنیا  رد  کـلذریغ  و 

هجو چیه  هب  هک  يزیچ  هلیسوب  ییاتـسدوخ  يروحمدوخ و  هب  تسوا  ندرک  راداو  يربج  زایتما  بحاص  صخـش  نآ  نتخاس  مروتم  هفاضاب 
ردام خ ردپ و  اب  یگلاس   6 ای نسرد 5  يزیربت  سمش  يزور  دنیوگیم : تسا . هدومنن  نآ  هرابرد  شالت  نیرتمک  هدوبن و  وا  رایتخا  رد 

دوجوب ارت  متسه و  وت  ردپ  هک  نم  نک  سب  تفگ : تفشآ و  رب  يو  ردپ  تفگ  ینعم  رپ  ینخس  ردپ  هتفگ  ربارب  رد  سمش  دوب  هتـسشن  دو 
ردپ تفگ : سمـش  وگب ، تفگ : منزب ؟ یفرح  نم  یهدیم  هزاجا  ردپ  يا  داد : خساپ  نینچ  اروف  سمـش  یمهفیم ؟ وت  ممهفیمن  ماهدروآ 

هچ تسپ  مادک  تسا و  فیرش  مادک  هک  دنسانشیم  ار  مدرم  نآ  اههچوک  نآ  ياهراوید  ایآ  دنرذگیم  اههچوک  زا  هک  ینوگانوگ  مدرم 
: تفگ سمش  دنسانشیمن . دنرذگیم  اهنآ  نایم  زا  هک  ار  مدرم  اهراوید  هک  تسا  مولعم  تفگ : ردپ  اناد ؟ یسک  هچ  تسا و  نادان  یـسک 
ار شدنزرف  غوبن  سمش  ردپ  ایآ  لاح  متسیک . نم  دیتسنادیمن  امـش  مدرک و  روبع  مردام  وت و  ياهراوید  نامه  نایم  زا  مه  نم  زیزع  ردپ 

کی چـیه  نیاربانب  زگره . هن  ددرگ  رادروخرب  مه  يرتشیب  لاملا  تیب  زا  دـیامن و  تاهابم  نآ  هب  دروآرد و  دوخ  زایتما  باسحب  دـناوتیم 
ءاشنم هب  مینک  هجوت  الاح  دوش . روهرهب  لاـملا  تیب  زا  دوخ  یعقاو  قاقحتـسا  زا  شیپ  دـناوتیمن  يراـبجا ) يراـیتخا و   ) زاـیتما مسق  ود  زا 

رگیدـکی اب  ینوگانوگ  داعبا  زا  ار  اهناسنا  هک  هناگهدزاود  ياهداحتا  زا  تسترابع  هک  لاملا  تیب  زا  يرادروخرب  رد  مدرم  يواست  یمکح 
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دنوادخ هغلاب  تمکح  رد  يواست  - 2 یعیبط ) ياروام  ( ) تسا ادخ  نانآ  همه  قلاخ   ) قلاخ رد  يواست  - 1 تسا : هدومن  يواسم 
یعیبط ياروام  . ) دنراد ار  نآ  هب  لوصو  یئاناوت  اهناسنا  همه  هک  یئالعا  فده  یئاهن و  تشونرـس  رد  تسا و  هدروآ  دوجوب  ارنانآ  هک  ي 
تقلخ زاغآ  رد  يواست  - 3 دریگیم ). ماجنا  تعیبط  هصرع  رد  ناسنا و  رایتخا  هب  فده  تشونرس و  نآ  هب  لوصو  يارب  وپاکت  اریز  تسا 

ینامسج تاصتخم  لوصا  تیهام و  رد  داحتا  - 5 یعیبط ) ( ) كاخ . ) تقلخ هدام  رد  يواست  - 4 یعیبط )  ) ردام ردپ و  کی  زا  تعیبط . رد 
یعیبط . ) تسا هدومرف  تیانع  اهناسنا  همه  رب  دنوادخ  هک  یلوا  یعبط  تمارک  رد  يواست  - 6 یعیبط ) ياروام  یعیبط و   ) یناور يزغم و  و 

( یعیبط ياورام  یعیبط و   ) یناسنا تیصخش  ندناسر  رشب  رد  یشزرا  تمارک  لیصحت  دادعتـسا  نتـشاد  رد  يواست  - 7 یعیبط ) ياروام  و 
اهترثک تدـحو و  قوف  يواـست  - 9 یعیبط ) ياروام  یعیبط و   ) هتفای دـشر  ياـهناسنا  ناـیم  یـشزرا  تمارک  هبذاـج  زا  یـشان  يواـست  - 8
اهیریگ فدـه  رد  يواست  - 11 يرطف )  ) یهلا ناـیدا  لوصا  تدـحو  رد  يواـست  - 10 یعیبط ) يارواـم   ) 1 هـمه =  هـمه و   = 1 یعیبط -

. دراد ترورـض  اهناسنا  لوقعم  تاـیح  یعیبط و  یگدـنز  يارب  هک  ینوناـق  ره  یعـضو و  یعیبط و  قوقح  ربارب  رد  يواـست  - 12 یعیبط ) )
دوشیم نشور  هلمج  نیا  زا  تسا . فارـسا  شدروم  ریغ  رد  لام  ياطع  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  یعیبط ) يدادرارق - )

یم نتشاذگ  قرف  هک 
رد یناوارف  تایاور  تایآ و  دوشیم و  بوسحم  فارسا  هک  تسا  نوناق  لصا و  فالخ  اطع  هنوگره  رد  لاملا و  تیب  میسقت  رد  مدرم  نا 

تهج هب  مدرم  نایم  نتشاذگ  قرف  دیامرفیم : سپـس  دیامنیم . فارـسا  ندوب  تیـصعم  رب  تلالد  هک  تسا  هدش  دراو  فارـسا  تیعونمم 
تمایق زور  رد  ارنآ  مرج  راب  تسا  نوناق  فالخ  هک  تهج  نادب  یلو  دشابیم  مدرم  نایم  يدنلبرـس  بجوم  ایند  نیا  رد  هچ  رگا  تازایتما 

افو ینادردق و  يرازگساپس و  دناهدرک  تفایرد  ار  یلام  یعقاو  قاقحتسا  نودب  هک  یمدرم  نامه  رگید  فرط  زا  دشکب . دوخ  شودب  دیاب 
دراد دوجو  مهم  هلئـسم  ود  دروم  نیا  رد  هتبلا  تسا . هداد  ناشن  یبوخب  ارنآ  هبرجت  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دومن . دـهاوخن  لاـم  هدنـشخب  هب 

یتروص رد  يواست  مکی - هلئـسم  اما  درک . میهاوخ  حرطم  هک  دراد  یحیـضوت  هب  جایتحا  یمود  تسا و  نشور  ـالماک  ود  نآ  زا  یکی  هک 
هجاوـم رطخ  اـب  دارفا  نآ  تاـیح  نآ  ندـشن  فرط  رب  تروـص  رد  هک  دنـشاب  هتـشادن  نارگید  زا  رتـشیب  يزاـین  دارفا  زا  یـضعب  هـک  تـسا 
يایازم زا  يرادروخرب  رد  نارگید  اـب  يواـست  ساـسحا  اـب  دنتـسه  يراـیتخا  تازاـیتما  ياراد  هک  ییاـهناسنا  اـیآ  مود - هلئـسم  ددرگیم .

اب رایسب  لاوس  نیا  ددرگیم . عامتجا  رب  ررض  دورو  بجوم  يدرسلد  سای و  نیا  هک  تسا  یهیدب  و  دنوشیمن ؟ درسلد  سویام و  یگدنز 
دروم ا

عفد هعماج و  حـلاصم  هار  رد  وپاکت  شالت و  دـننام  دـنرادروخ  رب  يرایتخا  تازایتما  زا  هک  ییاـهناسنا  رگا  هک  تسنیا  نآ  لـصاح  تس و 
یلماکت راـتخاس  ندروآ  دوجوب  رد  ینالـضع  يزغم و  ياـهیژرنا  اهیرایـشه و  غوبن و  ندرب  راـکب  دـننام  نینچمه  نآ و  زا  بیـسآ  ررض و 
ششوج يدیمون  سای و  دوشیم و  درـسلد  هک  تسا  یعیبط  دنـشاب  يواسم  نارگید  اب  تشیعم  لئاسو  زا  يرادربهرهب  رد  رگا  هعماج  يارب 
تیرثکا هکنیا  دومن : حرطم  ریز  بیترت  هب  ناوتیم  ار  لکـشم  نیا  لح  دربیم . نیب  زا  دناشنیم و  ورف  دـیفم  ياهراک  هب  ار  نانآ  قایتشا  و 

رد هار  دـنچ  ام  نیاربانب  تسین . دـیدرت  دروم  چـیه  تسا  ناوارف  رایـسب  ماع  يانعمب  عفن  هب  نانآ  تالیامت  وجدوس و  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق 
یتاذ شزرا  تمظع  ناوـتب  هـک  یتـیبرت  مـیلعت و  يارب  يدـج  شـشوک  - 1 میهدـب : رارق  هجوـت  دروـم  ار  اـهنآ  میناوـتیم  هک  مـیراد  شیپ 
یلکش ره  رد  ار  يویند  ياهدوس  يزیچان  تراقح و  شریذپ  تخانش و  نیا  اب  دزاسب و  یعقاو  شریذپ  لباق  مدرم  هب  ار  يرایتخا  تازایتما 

رد طقف  دشاب  الاب  دح  رد  هک  مه  هزادـنا  ره  بیترت  میلعت و  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  هتبلا - دـنریذپن . ار  نآ  لد  هت  زا  دـنمهفب و  دنـشاب  هک 
یماگنه ك اونین  دصقم  هب  تکرح  رد  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  ادهشلا  دیس  ترضح  دیامنیم . ریثات  یمک  مدرم 

، مهتنـسلا یلع  قعل  نیدـلا  ایندـلا و  دـیبع  سانلا  دومرف : نینچ  درک  هدـهاشم  تقیقح  قح و  زا  ار  نانآ  ندـش  رود  مدرم و  ندـش  قرفتم  ه 
ندیشچ يارب  تسا ) یناسنا  لامک  هک   ) نید دنتـسه و  ایند  ناگدرب  مدرم  نونایدلا  لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهـشئاعم  هب  ترادام  هنوطوحی 
هیفـصت شیامزآ  هلیـسوب  هک  یماگنه  دـندرگیم و  نآ  رود  دراد  نایرج  نید  نآ  اب  ناشـشاعم  هک  یمادام  نانآ  دـشابیم  ناشنابزرـس  اـب 
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دنتـسه و ایند  نادنزرف  مدرم  هما  بحل  ءرملا  مالیال  ایندلا و  ءانبا  سانلا  تسا : هدش  لقن  رگید  یتیاور  رد  دنک ) دنا  نیدتم  ياهناسنا  دنوش 
ناسنا هک  تسا  یعیبط  رما  کی  نیا  هک  تسا  نآ  تمالم  مدـع  زا  روظنم  دوشیمن  خـیبوت  شیوخ  ردام  هب  تبحم  تهج  هب  یناـسنا  چـیه 

هک درادـن  نآ  اب  یتافانم  و  تسین . مه  خـیبوت  ياج  دراد و  تسود  ار  وا  دـنارذگیم  تیلوفط  نارود  تسا و  ردام  شوغآ  رد  هک  یمادام 
امـش تسا و  بعل  وهل و  ایند  تفگ  دروآرد . زاورپ  هب  ار  وا  لامک  ياضف  رد  دریگب و  ردام  شوغآ  زا  ار  وا  دـیاب  یناـسنا  لـماکت  كرحم 

ای  ) تحور لفط  یهاوخیم  رگا  وت  دیوگیم : یعضرا  یسوم  ما  ای  نامز  نیا  یعلوم  تلفط  زییمت  رب  وت  رگ  ادخ  دیامرف  تسار  دیکدوک و 
رد هب  ارنآ  سپس  نک و  باریس  ردام  ریش  زا  یعیبط  روطب  ار  وا  دسرب ، دشر  زییمت و  هجرد  هب  وت ) تیصخش 

یسوم درک و  اهر  لین  دور  هب  تشاذگ و  یقودنص  رد  داد و  ریش  ار  وا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ردام  هک  هنوگنامه  زادنیب . لامک  يای 
دوبان ار  ناینوعرف  نوعرف و  دیسر و  تلاسر  تمواقم  هب  لامک  ریـسم  رد  يدج  شالت  وپاکت و  زارد و  نایلاس  تشذگ  زا  سپ  مالـسلاهیلع 
نودب صخـش  نآ  دشاب و  هعماج  زاین  دروم  یناسنا  کی  تامدـخ  تارکفت و  هکیتروص  رد  - 2 داد . تاجن  یهارمگ  زا  ار  ییاـیند  درک و 
هزادنا هب  نآ  ياضرا  هعماج و  زاین  عفر  يارب  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  دنکن  راک  هب  مادقا  يویند  تازایتما  رگید  ای  یلام  تازایتما  تفایرد 

. دروآرب ینوناق  روطب  ار  صخش  نآ  هتساوخ  مادقا و  دیاب  هنالداع 

جراوخ هب  باطخ  رد  هبطخ 127-

هحفص 127] ]
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هما  هماع  نوللضت  ملف  تللض  تاطخا و  ینا  اومعزت  نا  الا  متیبا  ناف  متفه  تسیب و  دص و  هبطخ  یمومع  ریسقت 
مل نمب  بنذا  نم  نوطلخت  مسقلا و  ءربلا و  عضاوم  اهنوعضت  مکقتاوع  یلع  مکفویس  یبونذب ! مهنورفکت  یئاطخب و  مهنوذخات  یلالـضب و 

تما ارچ  سپ  ماهتـشگ  هارمگ  اـطخ و  بکترم  نم  هک  ار  نیا  زج  دـینکیمن  لوبق  دـیزرویم و  عاـنتما  قـح  شریذـپ  زا  امـش  رگا  بنذـی .
دییامنیم ریفکت  ارنآ  نم  ناهانگ  اب  هذخاوم و  ارنآ  نم  ياطخ  اب  دـینکیم و  یقلت  نم  یهارمگ  باسح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

هانگیب اب  ار  راکهانگ  دـیربیم و  راکب  ار  اهنآ  حیحـصان  حیحـص و  دراوم  دـهاوخب ) ناتلد  هک  اج  ره  رد   ) هتـسب ناتیاهندرگ  رب  اهریـشمش 
یناور يرامیب  یعون  دناهتـشگ ؟ هارمگ  راک و  اطخ  مه  مرکا  ربمایپ  تما  مومع  ایآ  ماهدش  اطخ  بکترم  نم  هک  مریگ  دییامنیم ). طولخم 

یـسراف رد  هک  مسیـسران  ماـنب  دراد  دوـجو  زین  رگید  یعوـن  تسا و  نارگید ) هب  نظ  ءوـس  ینیب و  دـب   ) دـییوناراپ شماـن  هک  دراد  دوـجو 
هیلع یلع  يورایور  هک  دوب  دهاوخ  هورگ  نامه  دنک  ادیپ  یبهذم  هاگهیکت  يرامیب  عون  ود  نیا  هدـنراد  رگا  دوشیم . هدـیمان  يرادـمدوخ 

نیا خیرات  عومجم  هب  رظن  اب  يراذگمان  نیا  دندومن . ریفکت  ار  وا  هداتسیا و  مالسلا 
ناسنا کی  هک  دنسریم  طوقس  زا  ياهجردب  ییاهناسنا  یهاگ  هنوگچ  اغیرد  تسا و  حیحص  الماک  نانآ  یملع  يرکف و  همانراک  هورگ و 

هن يرادـمدوخ  ینیبدـب و  زا  یـشان  تجاجل  بصعت و  ییانیبان و  يرآ  دـننکیم  راداو  هلداجم  هرظانم و  یمـسر  نوناـق  لـمع  هب  ار  لـماک 
اهیتسپ و هنوگنیا  روصت  زا  اتقیقح  میراد  غارس  یناسنا  ياهتمظع  هرابرد  ام  هک  یلوصا  لئاسم و  نآ  روصت  اب  يزرم . هن  دسانشیم و  يدح 

نادـجو زا  مینکیم و  لـقعت  میـشیدنایم و  میراد و  مهف  مـیراد و  كرد  اـم  دـنیوگیم : هـک  ناـسنا  رهاـظب  یمدرم  هـک  میناوتاـن  اـهتلاذر 
تبـسن يدرم  هب  تسا  هدرب  ورف  روخ  رد  ارناـنآ  هک  یتلالـض  دـناهدش و  نآ  بکترم  ناـشدوخ  هک  ار  ییاـطخ  اـهنیا  همه  اـب  میرادروـخرب 

نآ يالاو  رایـسب  قالخا  دییایب و  امـش  لاح  دناهدیدن . وا  تمظع  هب  ناشلا  میظع  ربمایپ  زا  دعب  ار  یتیـصخش  یناسنا  عون  ینب  هک  دـنهدیم 
اب ربمایپ  تما  همه  ایآ  ماهدش ؟ هارمگ  نم  مراکهنگ  نم  امـش  رظنب  بوخ  دـیامرفیم - : دـیهدب  رارق  هجوت  دروم  ار  تیناسنا  ناسنا و  دـیما 
هب اهنآ  اب  دـینکن و  ریفکت  ار  ربمایپ  تما  دـییایب  دـناهدش ؟ ارمگ  راکهنگ و  مه  هتفای  دـشر  مدرم  همه  نآ  اب  راـصنا و  نیرجاـهم و  همه  نآ 

هتخیوآ اهریشمش  هنوگرامیب  ینیبدب  يرادمدوخ و  نیا  اب  دینیشنب . رما  تقیقح  فشک  وگتفگ و  ثحب و 
مه حیبست  رکذ و  لوغـشم  دینیـشنیم  سپـس  دیـشکیم و  دیردیم و  دیربیم و  اجبان  هاوخ  اجب و  هاوخ  دنـسریم  هک  دروم  رهب  ندرگ  هب 
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هعماج رد  هک  ار  یناسک  دندرک  ریفکت  ار  مالسلاهیلع  نینوملاریما  جراوخ  هک  یتقو  : ) دنکیم لقن  ییوخ  یمشاه  مورحم  ققحم  دیوشیم 
دندیدیم هک  ار  سک  ره  درک و  اهر  ارنآ  مدرم  زا  سک  چـیه  دـیابن  تسا و  رفک  هعماج  نیا  دـنتفگیم : هدومن  ریفکت  زین  دـندوب  یمالـسا 

( يرادـمدوخ نارگید و  هرابرد  ینیبدـب   ) مسیـسران دـییوناراپ و  اب  هک  یتدـیقع  ناراـمیب  نیا  دنـشکیم ) زین  ار  ناـیاپراهچ  لاـفطا و  یتح 
نب رامع  دننام  دندوب  خیرات  مدرم  نیرتهتفای  دشر  نانآ  زا  هک  راصنا  نیرجاهم و  رب  دـنروایب و  تسدـب  ار  یمالـسا  تموکح  دنتـساوخیم 

تایآ زا  یـضعب  رد  ار  نآرق  زاـجعا  قیقد  ناوارف و  براـجت  هجیتن  رد  ناـسنا  یهاـگ  دـنیامرف ! یهن  رما و  ناـهیتلانبا  ینرق ، سیوا  رـسای ،
براجت هلیـسوب  ار  اهنآ  تایوتحم  دراوم و  هک  یعقوم  ناسنا  هک  تسا  نینچ  ینآرق  تایآ  همه  هتبلا  . ) دیامنیم دوهـش  رتحیرـص  رتدوز و 

نیرسخالاب مکئبنن  له  لق  هفیرش : هیآ  نیا  دنکیم . تفایرد  كرد و  رتشیب  تحارص  اب  رتعیرس و  ار  اهنآ  زاجعا  دباییمرد  قیقد  ناوارف و 
آ نانآ : هب  وگب  اعنص  نونسحی  مهنا  نوبسحی  مه  ایندلا و  هایحلا  یف  مهیعس  لض  نیذلا  الامعا .

نامگ هتفر و  یهابت  هب  ایند  یگدنز  رد  ناششـشوک  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  مهدـب . ربخ  امـشب  لامعا  تهج  زا  ار  مدرم  نیرتراکنایز  ای 
رد تحارـص  لامک  اـب  خـیرات  هک  ار  هورگ  نیا  هماـنراک  تاحفـص  عومجم  هب  دـیهاوخب  رگا  دـنهدیم . ماـجنا  ییوکین  راـک  هک  دـنربیم 

هزرابم و هب  ادـخ  اب  ادـخ  هب  یکیدزن  مه  وت  هب  هک  یناسک  تسا : نینچ  هلمج  نآ  دـینک  هصالخ  هلمج  کی  رد  تسا  هتـشاذگ  ام  سرتسد 
هثاریم ثرو  لتاقلا و  لتق  هلها و  هثرو  مث  هیلع  یلص  مث  نصحملا  ینازلا  مجر  هلآ  هیلع و  هللا  لوسر  نا  متملع  دق  و  دندوب . هتساخرب  هزیتس 

نیب نم  مهئامسا  جرخی  مل  مالـسالا و  نم  مهمهـس  مهعنمی  مل  ییفلا و  نم  اهیلع  مسق  مث  نصحملا  ریغ  ینازلا  دلج  قراسلا و  عطق  و  هلها .
وا ثراو  ار  شنادناخ  سپس  درازگ  زامن  وا  رب  سپس  تشک و  ار  نصحم  یناز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دینادیم  امـش  هلها و 

سپـس دز و  هنایزات  ار  نصحم  یناز  درک و  عطق  ار  دزد  تسد  و  تشاذگ . ثرا  هب  شنادـناخ  هب  ار  وا  ثاریم  تشک و  ار  لتاق  داد و  رارق 
دومرف هماقا  نانآ  رد  ار  يدنوادخ  قح  ادخ  لوسر  دندرک . جاودزا  دندوب  ناملـسم  هک  ییاهنز  اب  ود  نآ  و  دومن ، میـسقت  ود  نآ  هب  یئف  زا 

ایم زا  ار  نانآ  ياهمان  تشگن و  دنتشاد  مالسا  زا  هک  یمهس  زا  نانآ  يرادروخرب  زا  عنام  یهلا  قح  هماقا  و 
دنکیم ریفکت  ار  اهناسنا  نیرتکاپ  نیرتهدازآ و  نیرتاناد و  دوشیم و  عمج  حـیقو  بصعت  اب  بکرم  لهج  دومرفن ). جراـخ  مالـسا  لـها  ن 
ناغمرا هلبا  نآ  هب  ار  ریز  تیب  ود  انیسنبا  دوب  هدرک  ریفکت  ار  انیس  نب  هللادبع  نب  نیسح  سیئرلاخیـش  رادم  دوخ  ناهلبا  زا  یکی  دنیوگیم 

رهد همه  رد  سپ  رفاـک  مه  نآ  یکی و  نم  وچ  رهد  رد  دوبن  ناـمیا  نم  ناـمیا  زا  رتمکحم  دوبن  ناـسآ  فازگ و  ینم  وچ  رفک و  داتـسرف :
و دـندرب ؟ راکب  عیجف  عضو  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نتـشک  يارب  هک  تسین  رـشب  دـض  قطنم  نامه  نیا  ایآ  دوبن  ناملـسم  کی 

يار نیا  در  رد  نودلخ  نبا  دـش ) هتـشک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   ) شدـج عرـش  مکحب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح : ) دـنتفگ
تلادع هب  تماما  ندوب  طورـشم  زا  یبرعلا  نبا  رکبوبا  یـضاق  یتلفغ  زا  هک  تسا  یطلغ  نیا  و  : ) دـیوگیم نینچ  فیثک  نخـس  فیخس و 

زا هک  ار  یناسک  نودلخ  نبا  لاحنیا  اب  ءارآ ) لها  ای  داهج  رد  شتماما  رد  شنامز  رد  ع )  ) نیـسح زا  رتلداع  تسیک  تسا و  هدـش  یـشان 
اریز تسا  یتفگش  ثعاب  اعقاو  نودلخ  نبا  هیرظن  نیا  دیامنیم . هئربت  دناهدرک  فلخت  ییاناوت ) نتـشاد  اب   ) مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  يرای 

وب هلطاب  ارآ  لها  قساف و  لباقم  رد  مایق  راکبان  دیزی  لباقم  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مایق  رگا 
لاـح ره  هب  دـیامنیم  هئربـت  کـمک  يراـی و  ناـکما  اـب  ار  ترـضح  نآ  يراـی  زا  ناگدـننک  فـلخت  نودـلخ  نبا  لـیلد  هچ  هـب  تـسا  هد 

بکرم و لهج  هب  ناـیالتبم  نآ  هب  یمالـسا  هقف  زا  تیمها  اـب  رایـسب  دراوم  هب  نشور  نیتم و  رایـسب  لالدتـسا  اـب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
جراخ مالـسا  ماکحا  زا  دـندش  هریبک  ناهانگ  بکترم  هک  ار  یناسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنکیم  تاـبثا  حـیقو  بصعت 

! دندومن ریفکت  ار  دوخ  رامیب  زغم  رد  مهنآ  ار  هریبک  هانگ  بکترم  دندوب  هدرک  یقلت  ربمابپ  زا  رتربمایپ  ار  دوخ  هک  خراوخ  نیا  تسنادـن و 
قحلا و ریغ  یلا  بحلا  هب  بهذی  طرفم  بحم  نافنص : یف  کلهیس  ههیت و  هب  برض  هیمارم و  ناطیـشلا  هب  یمر  نم  سانلا و  رارـش  متنا  مث 
هعامجلا و عم  هللادی  ناف  مظعالا  داوسلا  اومزلا  هومزلاف و  طسوالا  طنملا  الاح  یف  سانلا  ریخ  قحلا و  ریغ  یلا  ضغبلا  بهذـی  طرفم  ضغبم 
هک دـیتسه  یناسک  امـش  دـیمدرم و  نیرتدـب  امـش  سپـس  بئذـلل  منغلا  نهم  ذاشلا  نا  امک  ناطیـشلل  سانلا  نم  ذاشلا  ناف  هقرفتلا  مکاـیا و 
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: دنتفایم تکاله  هب  هورگ  ود  نم  هرابرد  و  دناشکیم . یهارمگ  يداو  هب  ار  ناگدروخ  بیرف  دنزیم و  شیاهفده  هب  امش  هلیسوب  ناطیش 
( مه  ) ار وا  توادع  هک  رگ  طارفا  نمشد  دناشکیم و  لطاب )  ) قح ریغ  يوسب  ار  وا  تبحم  هک  رگ  طارفا  تسود 

طافا و هک  تسا  لدتعم  طسوتم و  فنـص  نم  هرابرد  یحور  عضو  تقیقح و  صیخـشت  رظن  زا  مدرم  نیرتهب  دـناشکیم و  قح  ریغ  يوسب 
و تسا . تیعمج  اب  ادخ  تسد  اریز  دیـشاب  تیعمج ) نتم   ) مظعا داوس  اب  هراومه  دیریگب و  ار  مدرم  هنوگنیا  فرط  امـش  دـنکیمن . طیرفت 
زا هک  يدنفسوگ  هکنانچ  دوب  دهاوخ  ناطیـش  نآ  زا  وا  تشگ  اهنت  تفرگ و  رانک  مدرم  زا  هک  یـسک  اریز  دیزیهرپب  یگدنکارپ  ییادج و 
هک تسا  یعیبط  ناـیرج  نیا  طـیرفت  هن  دـینک و  طارفا  هن  نم  یبایـشزرا  هراـبرد  ددرگیم ). گرگ  بیـصن  دـش  اـهنت  تفرگ و  راـنک  هلگ 

نانآ هرابرد  نوگانوگ  رایـسب  تایرظن  دنرادن  یـسانشناسنا  زا  یعالطا  هک  یلومعم  مدرم  دنـشاب  یلومعم  دح  زا  رتالاب  هک  ییاهتیـصخش 
هب تسین . دیدرت  هنوگ  چـیه  ياج  دوب  یلومعم  ياهناسنا  دودـح  زا  رتالاب  یلیخ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تیـصخش  هکنیا  درادیم . زاربا 

عوضوم کی  ناونعب  دبا  يارب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يالاو  تیـصخش  دـناهتفگ : نارظن  بحاص  زا  یـضعب  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمه 
مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  هرابرد  نتفگ  نخـس  تفگیم : هک  دش  دهاوخن  شومارف  یگنهرف  رایـس  ماظن  ترابع  دـنام . رادـیاپ  يرعش 

تقیقح دهاوخب  رگا  تسا و  هدرک  ملظ  وا  هب  دیوگب  نخـس  وا  هرابرد  یلومعم  روطب  دهاوخب  یـسک  رگا  اریز  لکـشم  رایـسب  تسا  يراک 
ار رما 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  ریظنیب  تیـصخش  نیا  هرابرد  نیماضم  هنوگنیا  دنکیم  طارفا  ولغ و  تفگ : دهاوخ  دـیامن  نایب 
فشکنم ز وت  رس  توکلم  دشن  ار  هدئفا  لوقع و  وچ  دیوگیم : ینامرک  داوف  تسا : هدش  هتفگ  ناوارف  ینس  هعیش و  نارظن  بحاص  زا  ملس 

دوخ فصو  هب  رـصع  ياحـصف  فلا  کی  وت  لضف  باتکز  دـش  هتفگن  دـناهتفگ و  همه  فلتخم  هدز  نامگ  مقر  یـسک  ره  وت  لـضف  ناـیب 
تردـق اـب  ضحم  لدـع  عاـمتجا  تسا : روآتریح  رایـسب  يرآ  یلع  اـی  لـال  دـناهدش  دوخ  زجع  رهد ز  ياـغلب  فرتـعم  وـت  لـضف  ياداز 

تعاجش و نکمم  هجرد  نیرتالاب  رد  تاساسحا  فطاوع و  اهنآ  هجرد  نیرتالاب  رد  لقعت  دح و  نیرتیلاع  رد  یناسنا  فطاوع  هداعلاقوف 
ياراد هچ  رگا  رـشب  دـض  اهناسنا  نتخاس  دوبان  رد  تایح  شزرا  تمظع و  هدـننک  تفایرد  سانـش و  ناج  ریظنیب  يروـالد  يروشحلس و 

نیرتمانمگ اب  يزاسمد  يرـشب  خـیرات  اهناسنا و  همه  یتسه و  ملاـع  هب  فرـشم  یتیـصخش  تیوه  اـب  يدـج  رایـسب  دنـشاب  ناـج  اـهنویلیم 
ياهنافوط هدننکاپرب  هدننکمادقا و  روسج و  دننامیب  لمحت  ياراد  ابیکـش و  روبـص و  نامیتی  نانز و  هویب  ياههناخ  رود  فاوط  صاخـشا و 

یمکح یبدا و  راثآ  رد  دوب  هدـش  عمج  مالـسلاهیلع  نیموملاریما  تیـصخش  رد  لـباقتم  دادـضا  هک  ار  نومـضم  نیا  قح  هار  رد  نیگمهس 
ناوارف

دناهدش و عمج  رگیدمه  اب  دادضا  یلع  ای  وت  تافـص  رد  دادنالا  کل  تزع  اذهل  دادضالا و  کتافـص  یف  تعمج  هلمج : نآ  زا  مینیبیم .
حوطـس و هک  تسا  هدیـسرن  يدـحب  یناسنا  عماوج  تیبرت  میلعت و  هک  تهج  نادـب  درادـن . دوجو  وت  يارب  لاثما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

راچد ياهتیـصخش  تخانـش  رد  مدرم  تیرثکا  هک  تسا  یعیبط  اذـل  دزاسب . مهف  كرد و  لباق  مدرم  هب  ار  یناـسنا  یلاـع  دادعتـسا  داـعبا و 
ياهـشزرا هچ  تافلت  ثعاب  دوشیم و  مامت  نارگ  ردقچ  يرـشب  گنهرف  يارب  اطخ  هابتـشا و  نیا  هک  تسا  یهیدب  دـنوش و  اطخ  هابتـشا و 

دح ات  فرط  کی  زا  مالـسلاهیلع  ننیموملاریما  تیـصخش  رد  يرواد  هک  دوشیم  ثعاب  اهتیبرت  میلعت و  یهاـتوک  هک  افتـسا  دـشابیم  ـالاو 
رمع هیواعم و  اهدیلو و  دـلاخ  اب  هسیاقم  هجرد  ات  ار  وا  دوشیم و  يرگ  طیرفت  رگید  فرط  زا  ددرگیم و  زیمآ  رفک  طارفا  راچد  ییادـخ 

دننکیم رداص  مالسلاهیلع  یلع  هرابرد  ار  زیمآ  رفک  ناملاظ و  مکح  نانچه  هک  دنوشیم  ادیپ  ینارامیب  هکلب  دروآیم  نییاپ  اهـصاع  نب  و 
سپـس مـینک  لوـکوم  رگید  تـقو  هـب  ار  رگج  نوـخ  نـیا  نارجه و  نـیا  حرـش  میرذـگب و  تـسا )! هدـش  تـیمکح .. لوـبق  اـب  یلع   ) هـک
فا هک  تسا  لدتعم  طسوتم و  فنص  نم  هرابرد  یحور  عضو  صیخشت و  رظن  زا  مدرم  نیرتهب  و  : ) دیامرفیم مالسلاهیلع  نینموملاریما 

. تسا راوگرزب  نآ  تیـصخش  هرابرد  طیرفت  طارفا و  لاـطبا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  هک  تسا  ملـسم  دـننکیمن ). طـیرفت  طار و 
ناوتیم هک  ار  هچنآ  هن ؟ ای  دـنیآیمرب  نآ  هدـهع  زا  طسوتم  مدرم  ایآ  تسیچ و  ترـضح  نآ  هرابرد  لدـتعم  دـح  يرواد  دـید  دـیاب  لاح 
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يادخ اب  ار  نکمم  طابترا  نیرتکیدزن  هک  دوب  یهلا  تیـصخش  کی  راوگرزب  نآ  : ) تسنیا تفگ : ترـضح  نآ  هرابرد  لدتعم  دح  ناونعب 
دوـب هدرک  دوهـش  هک  ار  ییادـخ  وا  دوـب  هتفر  شیپ  هدـیتفت  نهآ  دـح  اـت  یناـبر  غورف  زا  يرادروـخرب  رد  شکراـبم  ناـج  هتـشاد و  دوـخ 

ناـجیه هب  ار  مدآ  دـالوا  كاـپ  ياـهلد  لوقع و  همه  هک  یهلا  غورف  رپ  نانخـس  همه  هک  دوـب  یـسک  وا  ار  یموـهفم  يادـخ  هن  دـیتسرپیم 
یلومعم مدرم  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  هلئـسم  نیا  نونکا  دـشابیم . تسا  هدوب  شکراـبم  نورد  رد  هچنآ  زا  زیچاـن  یجاوما  تسا  هدروآرد 

نایب هک  یتاصتخم  نآ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیـصخش  دـنناوتیم  دنتـسه  طسوتم  ياـهتفایرد  كرد و  ياراد  هک  مظعا ) داوس  )
مظعا داوس  هک  یطسوتم  مدرم  زا  يوریپ  هب  روتسد  ار  یناسک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفگ : ناوتیم  هلئـسم  نیا  خساپ  رد  دنمهفب ؟ دش 

ناـنآ رگا  هـکنیا  لاـمتحا  دـننک و  كرد  دنتـسناوتیمن  ار  ترـضح  نآ  یتیــصخش  يـالاو  تاـصتخم  هـک  دوـمرفیم  دـنداد  لیکــشت  ار 
نآ هب  دنتساوخیم 

يوق نانآ  قح  رد  دـندشیم  هارمگ  دـنربب  یپ  الاو  تاصتخم  نآ  هب  تساوخیم  نانآ  قح  رد  دـندشیم  هارمگ  دـنربب  یپ  الاو  تاـصتخم 
هتفایرد راوگرزب  نآ  زا  ینرق  سیوا  رـسای و  نبرامع  رتشا و  کـلام  رذوبا . یـسراف و  ناملـس  هک  یتمظع  نآ  هک  تسا  یهیدـب  اریز  تسا 

. دنتفرگیمن ار  وا  زا  ریغ  نوماریپ  زگره  الاو  مدرم  دـندوب  هدرکن  كرد  دـنهدیم  لیکـشت  ار  تیرثکا  هنافـساتم  هک  یلومعم  مدرم  دـندوب 
رـضاح وا  سرد  هزوح  رد  هک  الـضف  زا  یکی  يزور  دـنیوگیم : هک  تسا  هدـش  لقن  گرزب  میکح  بیدا و  دـمحا  نب  لـیلخ  زا  یناتـساد 

بلاطیبا نب  یلع  رود  هب  دنتشاد  نارادمامز  زا  یضعب  هب  شیارگ  مدرم  تیرثکا  هک  دراد  تلع  هچ  زیزع  داتسا  يا  دیـسرپ : يو  زا  دشیم 
یلیخ وا  یحور  عضو  دنتشادن و  تیخنـس  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  یلع  اب  مدرم  تیرثکا  هک  دهدیم  خساپ  لیلخ  دندشن ؟ عمج  مالـسلاهیلع 

هک دیشاب  مدرم  هوبنا  نتم  اب  هراومه  دیامرفیم : سپس  دندرکیمن  كرد  ار  وا  اذل  دوب . شنارود  مدرم  تیرثکا  تارکفت  لوقع و  زا  رتالاب 
لیکـشت تیعمج  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  هنوگچ  نینموملاریما  هک  دـیایب  شیپ  لاوس  نیا  تسا  نکمم  دـنهدیم . لیکـشت  ار  یلـصا  تیعمج 

تقیقح قح و  هداج  زا  راوخنوخ  رگهلیح و  صاخشا  تاکیرحت  اب  هک  دناهدوب  تیعمج  نیمه  هک  یتروص  رد  دنهدیم  روتسد  هدنهد 
؟ دنتـشگیم گرزب  ياهناسنا  نآ  ندـش  هتـشاذگ  رانک  بجوم  دـندادیمن و  رارق  ءانتعا  دروم  ار  هتـسیاش  ياهناسنا  دنتـشگیم  فرحنم و 

تکرح قح  ریسم  رد  هک  دنتـسه  هعماج  یلـصا  تیعمج  نتم و  نآ  تعامج  مظعا . داوس  زا  ترـضح  دوصقم  هک  تسنیا  لاوس  نیا  خساپ 
ادخ تسد  هک  تسا  تعامج  مظعا و  داوس  نآ  ترضح  دوصقم  ینعی  دشاب . هدوبن  یهاگآ  يور  زا  الماک  نانآ  تکرح  هچ  رگا  دننکیم 

يورین نانچ  دشاب  هتفرگ  رارق  لامک  ریخ و  ریسم  رد  هدنزاس  ياهتیبرت  میلعت و  تهجب  امتح  یتعامج  نینچ  هک  تسا  یهیدب  تسا و  نآ  اب 
نآ دارفا  تسا و  تعاـمج  نآ  زا  یقیقح  ءزج  کـی  اـعقاو  هـک  دـنکیم  ساـسحا  نآ  دارفا  زا  کـی  ره  هـک  دوـشیم  هدـیمد  نآ  رد  یهلا 
هک سک  ره  دیـشاب  هاگآ  هذـه  یتمامع  تحت  ناک  ول  هولتقاف و  راعـشلا  اذـه  یلا  اعد  نم  الا  دنـشابیم . وا  رکیپ  یعقاو  ياـضعا  تعاـمج 

ار جراوخ  ياعدا  متـسه  امـش  ياوشیپ  هک  مه  نم  رگا  دشاب ). نم  همامع  ریز  هچ  رگا  دیـشکب  ار  وا  دنک  توعد  جراوخ  راعـش  هب  ار  مدرم 
مالـسلاهیلع نینموملاریما  هراـبرد  جراوخ  زیمآ  رفک  ياـعدا  اـصوصخم  اـهرادرک و  اـهراتفگ و  عوجم  هب  رظن  اـب  دیـشکب . ارم  مزادـنیب  هارب 

سپـس دـندومرف و  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  نانآ  هرابرد  هک  یمکح  جراوخ و  هراـبرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  تفگ : ناوتیم 
ارب هک  یمادقا 

قح و زا  ار  ناـنآ  يرود  هک  دراد  هورگ  نیا  یعطق  تلالـض  رب  حیرـص  تلـالد  روما  نیا  همه  دـندومرف  ناورهن  رد  ناـنآ  ندرک  دوباـن  ي 
اب نانآ  تموصخ  يدیلپ و  تشذگ و  دـش و  عقاو  نامز  زا  ياههاریب  رد  دوب  هچ  ره  جراوخ  روآمرـش  ناتـساد  نیا  دـنکیم  تابثا  تقیقح 

هنحـص رد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تقیقح  قح و  همـسجم  تمظع  تراهط و  خـیرات و  هاگـشیامن  زا  ياهنحـص  رد  تقیقح  قح و 
هچ ات  دـنام  هداشگ  نانچمه  رـشب  عون  ینب  نایانیب  ناگدـید  ربارب  رد  اناوخ  الماک  یطخ  اب  یباتک  دـننام  دـش و  تبث  هاگـشیامن  نیا  لـباقم 

دنیوگب رگا  دـنک . تکرح  لوقعم  تایح  هداج  رد  دـنک و  ادـیپ  ییانـشآ  لطاب  ضحم و  قح  اب  هدـنزومآ  رایـسب  باتک  ود  نیا  زا  یناسک 
زا ياهدـع  هک  دوشیم  هنوگچ  ینعی  تسیچ ؟ خـیرات  رد  لذر  مدرم  هنوگنیا  زورب  یلـصا  تلع  هک  میـشیدنیب  مهم  عوضوم  نیا  رد  دـییایب 
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نیا رد  دـییایب  دـیهدب : خـساپ  دنـشاب ؟ تقیقح  قح و  زا  رود  هنوگنیا  تفاـیرد  كرد و  لـئاسو  رگید  نادـجو و  لـقع و  نتـشاد  اـب  مدرم 
تادوجوم همه  دیوگیم : هک  تسیچ  دنوشیم  هدیمان  شافخ  هک  نیمز  يور  رد  ینارادناج  زورب  یلصا  تلع  هک  میـشیدنیب  مهم  عوضوم 

نانچ نینچ و  یباتفآ  هک : دـنیوگیم  غورد  ناسنا  درایلیم  شـش  دودـح  رد  اصوصخم  نیمز و  هرک  نارادـناج  اصوصخم  یـسمش  هموظنم 
اج همه  دراد و  دوجو 

شافخ هب  هک  یتناها  هرابرد  نآ  زا  سپ  دـنربیم  نآ  زا  یتایح  هدافتـسا  همه  همه و  ناروناج  ناهایگ و  ندـعم ، اـضف ، دـینکیم  نشور  ار 
ییاونیب يرادـن  اجب  ار  دیـشروخ  اـب  داـضت  ییاـنیبان و  تبـسن  هک  تسین  تیاـنج  کـی  نیا  اـیآ  هک  دیـشیدنیب  بوخ  دیاهتـشاد  اور  هاـنگیب 

اب امن  ناسنا  دوجوم  نیا  هک  یتروص  رد  درادن ؟ ار  دیـشروخ  زا  يرادروخرب  ییانیب و  يارب  يرایتخا  دادعتـسا و  هجو  چیه  هب  هک  دیهدیم 
مدوجوم نیرتانیب  نم  الاح  نیمه  زا  دـیوگیم : هکلب  متخاـس  روک  ار  دوخ  نم  دـیوگیمن : دروآیمرد و  ار  دوخ  نامـشچ  شدـیلپ  تسد 

، دـیئوناراپ يراـمیب  عون  ود  هب  ـالتبم : هک  مدرم  هنوگنیا  میدرک  هراـشا  هتـشذگ  رد  هک  روطناـمه  منیبیم  رتهب  زین  یهلا  ناگتـشرف  زا  یتـح 
هابت زغم  هک  دنوشیم  كانرطخ  یعقوم  دنـشابیم  زیمآنونج ) رادمدوخ   ) مسیـسران و  اهنآ ) زا  یـضعب  ای  ادـخ  تاقولخم  همه  هب  ینیبدـب  )

یقلت زین  یبهذـم  هدـیقع  ار  روبزم  يرامیب  ود  زا  یـشان  ياهتیلاعف  هک  ینعم  نیا  هب  دزاسب  لتخم  زین  یتدـیقع  بکرم  لـهج  ار  ناـنآ  هدـش 
نارقلا انرج  ناف  هنع . قارتفالا  هتتاما  هیلع و  عامتجالا  هوایحا  نآرقلا و  تاما  ام  اتیمی  نارقلا و  ییحا  اـم  اـییحیل  اـمکحلا  مکح  اـمناف  دـننک 

هکنآ يارب  دندش  مکح  درم  ود  نآ  هک  تسین  نیا  زج  انوعبتا  انیلا  مهرج  نا  مهانعبتا و  مهیلا 
زا تسترابع  تسا  هدرک  ءایحا  نآرق  هک  هچنآ  يایحا  تسا و  هدناریم  نآرق  هک  ار  هچنآ  دنناریمب  هدرک و  ایحا  نآرق  ار  هچنآ  دننک  ایحا 

يوسب ار  ام  نآرق  رگا  سپ  نآ . زا  یگدـنکارپ  ییادـج و  زا  تسترابع  نآ  ندـناریم  نآ و  هرابرد  ناناملـسم  همه  هملک  قافتا  عامتجا و 
صاع نبورمع  زا  کی  چیه  درک ). دنهاوخ  تیعبت  ام  زا  نانآ  دشکب  ام  فرطب  ار  نانآ  رگا  درک و  میهاوخ  تیعبت  نانآ  زا  ام  دـشکب  نانآ 

دوش هتـشاذگ  نانآ  دوخ  هدهعب  دوب  یمالـسا  عماوج  تشونرـس  هدننکنییعت  هک  تیمکح  هک  دنتـشادن  ار  شزرا  نآ  يرعـشا  یـسوموبا  و 
هدیزگ تیمکح  هب  هک  درم  ود  نآ  قباوس  تیـسخش و  زا  رظن  عطق  اب  دندوب  هدش  باختنا  ینآرق  تقیقح  هدـننکوگزاب  ناونعب  ود  نآ  هکلب 

هک اـیند  ناـگماکدوخ  ياـهیرگهلیح  اـهیزادرپرکم و  ربارب  رد  درک  دـیاب  هچ  یلو  دوب  نشور  همه  يارب  ود  نآ  تقاـیل  مدـع  دـندوب  هدـش 
عاونا شریذـپ  هب  روبجم  ار  نادرمدار  نآ  دـنناروشیم و  اـیند  نادرمدار  نیرتـگرزب  رب  ار  ناـنآ  دـنوشیم و  هریچ  ناوتاـن  لوقع  رب  هراومه 

ییانتعایب رگنحطـس  مدرم  نآ  هب  اهراب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـنیامنیم . اهیراکبیرف  اهیزاس و  رهاـظ  اـب  اـهعقاو  فـالخ  اـهیراوگان و 
رعشا یسوموبا  يراگزاسان  قباوس  نینچمه  دوب و  هدومرف  دزشوگ  هیواعم  شراکمه  دننام  ار  نید  هب  صاعورمع 

هدش تباث  مدرم  زا  ناوارف  ياهدـع  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  هیلع  مدرم  یـضعب  ندـیناروش  کیرحت و  رد  نینموملاریما  هلداع  تموکح  اب  ي 
تاماقم زا  نینچمه  دنتشاذگیم و  رارق  رگیدکی  اب  دنتسشنیم و  رگا  دنتـشاد  هک  قباوس  تیـصخش و  نآ  اب  درم  ود  نآ  رگا  نیاربانب  دوب .

لامیاپ و ار  قح  ییانتعایب  لامک  اب  هک  دنتفرگیم  حیرـص  روتـسد  هیواعم ) مالـسلاهیلع  نینموملاریما   ) تموصخ فرط  ود  ره  يرادـمامز 
دیآ رـشح  دیـشروخ  ات  شاب  داصرملابل  کبر  نا  دنداد . ماجنا  تیمکح  هلئـسم  رد  هک  دندرکیمن  نآ  زا  رتهب  دنناشنب  یـسرک  رب  ار  لطاب 
دعتی الا  امهیلع  انذخا  نیلجر  رایتخا  یلع  مکئلم  يار  عمتجا  امنا  مکیلع  هتسبل  مکرما و ال  نع  مکتلتخ  ءارجب و ال  مکل  ابا  تا ال  ملف  نایع 

لدـعلاب و هموکحلا  یف  امهیلع - انوانثتـسا  قبـس  دـق  هیلع و  ایـضمف  امه  اوه  روجلا  ناک  هنارـصبی و  مه  قحلا و  اکرت  هنع و  اهاتف  نآرقلا  ای 
مدادن بیرف  ناتراک  رد  ار  امش  مدرواین و  يرش  امش  يارب  نم  ار  امش  دابم  ردپ  هک  مدرم  يا  امهمکح  روج  امهیار و  ءوس  قحلل - دمـصلا 

زا ام  مینک . باختنا  ار  درم  ود  هک  تفرگ  رارق  هیضق  نیا  رب  امش  ناریگمشچ ) ای   ) تیرثکا يار  هک  نیا  زج  مدرکن  هبتشم  امـش  يارب  ار  رما 
زواجت ن نآرق  زا  درم  ود  نآ  دننکن  زواجت  نآرق  زا  هک  میتفرگ  نامیپ  ود  نآ 

ود نآ  هکنآ  زا  شیپ  ام  دندرک و  تکرح  اوه  اب  دوب و  ملظ  اب  نانآ  ياوه  دندیدیم  ارنآ  هکنیا  اب  دندرک  اهر  ار  قح  دندش و  هارمگ  هدوم 
یتروص رد  دنیامن و  راتفر  قح  تین  تلادـع و  ياضتقم  هب  تیمکح  رد  میدوب  هتفگ  هدرک و  انثتـسا  دـنیامن  تیمکح  راک  هب  مادـقا  مکح 
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بیرف ار  امـش  هن  مدروآ و  يرـش  امـش  يارب  هن  نم  دش ). دهاوخن  هتفریذپ  ود  نآ  مکح  يار و  دننک  رداص  هناملاظ  مکح  لطاب و  يار  هک 
تیمکح جراوخ و  نایرج  لماک  هدننکنشور  ینعم و  رپ  تالمج  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  متخاس  هبتشم  امـش  رب  ار  رما  هن  مداد و 

فیثک ثیبخ و  قشع  نیا  هار  رد  هک  متـسین  يرادمامز  ماقم و  تسایر و  قشاع  نم  - 1 دنیامرفیم : هراشا  تیمها  اب  رایسب  بلطم  شش  هب 
تموکح ياقبا  ندروآ و  تسدـب  يارب  هاـج  ماـقم و  قشاـع  نارادـمامز  هک  دیاهدینـش  امـش  میـالایب . تسد  رـش  تیاـنج و  تناـیخ و  رهب 

ار دوخ  هنوگرامیب  تلاح  نیا  رگا  متـسین  نانآ  زا  نم  یلو  دـننکیم  هدولآ  ار  دوخ  يدرخبان  يراـکبان و  رهب  دوخ  هزور  دـنچ  هنوگراـمیب 
ار متیـصخش  هک  متـسین  مه  شوپ  قح  زادرپ و  رکم  رگهلیح و  نم  متـسین . اهنآ  زا  نم  هک  درک  دیهاوخ  فارتعا  امـش  همه  دـیراذگب  رانک 

يرگهلیح لاوز  هب  ور  رمع  زور  دنچ  يارب  دراد  ناکما  هنوگچ  ماهدومن  لماک  قدص  ضحم و  لدع  دنوادخ  هب  هتسباو 
دوخ يورایور  ار  امـش  هدش  هک  مه  هظحل  کی  يارب  مهاوخیم  امـش  نادـجو  زا  نم  - 2 مناـشوپب ؟ ار  تقیقح  قح و  يور  مزادـنیب و  هار 

ناریگمشچ امش و  دوخ  مدرم  هوبنا  ای  دیشک  شیپ  ار  تیمکح  هلئسم  هک  دوب  یلع  نیا  ایآ  تسپ  ناراکبان  يا  دسرپب  امـش  زا  دهدب و  رارق 
توعد دـیاب  ام  دـننکیم و  توعد  نآرق  هب  لمع  هب  ار  ام  ماش  نایهاپـس  دـیتفگ : دـیدروخ و  ار  ایند  هماکدوخ  نارادـغ  بیرف  هک  دوب  امش 

هار هب  نآرق  عوجر  هرابرد  صاع ) رمع و  هیواعم و  هک  ینخـس   ) لـطابلا اـهب  داری  قح  هملک  دزن : داـیرف  عقوم  نآ  یلع  اـیآ  میریذـپب  ارناـنآ 
فرطکی زا  امش  تیصخش  فعض  دیدادن . شوگ  امش  لطاب  تسا  یلمع  نخـس  نیا  زا  نانآ  دوصقم  یلو  تسا  قح  رب  ینخـس  دناهتخادنا 

متفریذپ و ار  تیمکح  رارطـضا  لامک  اب  یلع )  ) نم هک  دـناسر  ییاج  هب  ار  راک  رگید  فرط  زا  امـش  نانمـشد  يرگهلیح  دـیدش  يورین  و 
ار دوخ  هنانیب  عقاو  روتسد  زورنآ  نم  دغلا  یحض  الا  حصنلا  اونیبتست  ملف  يوللا  جرعنمب  يرما  مکترما  تفگ : امـش  هب  هک  دوب  اهزور  نامه 

رگا دینادیم و  امش  - 3 تشگ .) حضاو  امش  رب  نم  تحیصن  تقیقح  دیسر  ادرف  ییانشور  هک  یتقو  دیتفرگ  هدیدان  ارنآ  امش  مداد و  امشب 
یسوموبا  ) رفن ود  نآ  زا  هک  دیسرپب  دندوب  نایرج  نتم  رد  هک  یناسک  زا  دیورب  دینکن  ینادان  هب  رارصا  دینادیمن 

تیمکح هجیتن  رد  یمالـسا  هعماج  راک  دینیبیم  هک  لاح  دننکن . يدـعت  نآرق  زا  هک  میدوب  هتفرگ  نامیپ  تخـس  صاع ) رمع و  يرعـشا و 
قافتا هب  روتسد  نآرق  اریز  دناهدرکن  مکح  نآرق  قباطم  نانآ  هک  دینادب  نیقی  سپ  تیعمج  داحتا و  هن  دشکیم  یگدنکارپ  هب  رفن  ود  نآ 

ره دید  دیهاوخ  دیـشیدنیب  قیقد  روطب  تیمکح  ساسح  نایرج  نیا  هرابرد  دـییایب  دوخب  رگا  - 4 قرفت . یگدنکارپ و  هن  دـهدیم  داحتا  و 
نآ دـنوادخ  ندرک  دوهـش  اب  دوخ و  بان  نادـجو  اب  دیتسـشن و  تین  یکاپ  یبلطقح و  صالخا و  لامک  اـب  رفن  ود  نآ  دـیوگب : هک  سک 

هجیتن نیا  هب  صولخ  يوقت و  لامک  اب  دنتخادرپ و  ماربا  ضقن و  داهشتسا و  لالدتسا و  وگتفگ و  ثحب و  هب  انیب  دهاش  نآ  قلطم و  یـضاق 
تابثا صوصن  هک  خیرات  درم  نیرتعاجش  نیرتمیکح و  نیرتيوقت و  اب  نیرتاناد و  نیرترگداد و  نآ  بلاطیبا  نب  یلع  دیاب  هک  دندیـسر 

رتاوت دح  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ   ) مدرم همه  رب  هکلب  راصنا  نیرجاهم و  همه  رب  ثیدـح  نآرق و  زا  وا  يرترب  هدـننک 
عیاقو زا  یعالطا  ای  دـنکب  یمهوت  نینچ  یـسک  رگا  يرآ  ددرگ  ناناملـسم  رادـمامز  هیواعم )  ) برع يارـسک  دورب و  راـنک  تسا  هتـشذگ 

لمج نیا  زا  - 5 تسین . ضامغا  وفع و  لباق  هک  تسیزرو  ضرغ  نآ  رد  روهطوغ  ای  دراد و  زغم  رد  یلالتخا  ای  درادن 
اپ ریز  ار  قح  تسیک  اب  قح  تسیچ و  تموصخ  دروم  نآ  رد  قح  هک  نیا  هب  ملع  اب  مکح  ود  نآ  هک  دیآیمرد  یبوخ  هب  ریسفت  دروم  تا 

یلع زا  ار  قـح  هک  دوـب  ناـمیپ  ریبدـت و  هـب  قوبـسم  دـندرک  رفن  ود  نآ  هـک  یمکح  هـک  دـیآیمرب  تـالمج  هنوـگنیا  ریظن  زا  دنتـشاذگ .
نیرتقیمع نونکات  زور  نآ  زا  و   ) تشاد نآ  هب  یگتسب  یمالسا  عماوج  تشونرس  هک  ار  تیساسح  نآ  هب  هیضق  دننک و  بلـس  مالـسلاهیلع 

متخ هناکدوک  ياهیزاب  تالمج و  هدـع  کی  اب  تسا ) هدومن  راگزور  يایوقا  ریـسا  ار  ناـنآ  هدروآ و  دوجوب  ناناملـسم  ناـیم  ار  فاـکش 
نآ رگید  تالمج  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هلمج  نیا  دننک . مکح  حلاص  دصق  تلادع و  اب  هک  دوب  هدش  طرـش  رفن  ود  نآ  هب  دننک 6 -

تبـسن رگیزاب  ود  نآ  هب  نازرو  ضرغ  ای  ناحولهداس  زا  یـضعب  هک  یعقاو  رظن  داهتجا و  يور  زا  رفن  ود  نآ  هک  دـنکیم  تابثا  ترـضح 
هک هچنآ  اما  دناهدرک . مکح  ماقم  هاج و  يارب  نتشیوخ  حرط  يرادمدوخ و  سوه و  يوه و  يانبم  رب  طقف  هکلب  دناهدرکن  مکح  دنهدیم 

تیدبا اهزور و  نیا  يارو  يزور  و  دنادیم .) دنیبیم و  ادخ  : ) دومرف اههبطخ  زا  یکی  رد  نینموملاریما  هک  تسنامه  تسا  شخب  شمارآ 
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. دراد دوجو  نارذگ  يایند  نیا  رس  تشپ 

هرصب ياههنتف  هبطخ 128-

هحفص 144] ]
مجل و ال هعقعق  بجل و ال  رابغ و ال  هل  نوکی  يذـلا ال  شیجلاب  راس  دـق  یناـک و  فنحا  اـی  متـشه  تسیب و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسقت 

نآ يارب  هک  تسا  تکرح  رد  يرگـشل  اب  منیبیم  ار  درم  نآ  یئوگ  فنحا ، يا  ماعنلا  مادقا  اهناک  مهمادـقاب  ضرالا  نوریثی  ریخ  همحمح 
ریز و دوخ  ياهمدق  اب  ار  اهینمز  اهنآ . ناجیه  زا  یئادص  هن  دـیآیمرب و  شنابـسا  ياهماگل  ندـیوج  زا  يزاوآ  هن  یگناب  هن  تسیرابغ و  هن 
جـنز و بحاـص  عیاـقو  هدوـمرف و  ییوگـشیپ  هبطخ  نـیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  تسناـغرمرتش . ياهمدـق  ییوـگ  هـک  دـننکیم  ور 
. دـیامرفیم نایب  هداتفا  قافتا  ادـعب  اهنآ  همه  هک  كارتا  هرابرد  یتافیـصوت  دروآیم و  دایب  راتـشک  گنج و  تهج  هب  ار  وا  ياـهیرگناریو 

یناوارف ياهییوگشیپ  رگید  ياهاج  رد  هچ  هغالبلا و  جهن  رد  هچ  ناشنانخس  رد  مالسلاهیلع  نیموملاریما  هک  تسا  مزال  هلئسم  نیا  هب  رکذت 
نیمه زا  مهد  دـلجم  میاهدومن : نایب  لیذ  ثحابم  رد  ار  اهییوگـشیپ  نیا  ام  تسا . هتـسویپ  عوقوب  خـیرات  تداهـشب  اهنآ  همه  هک  هدومرف  ار 

ریخ ياهدادعتسا  هک  هنوگنامه  ات ص 301 . مهدزناش ص 294  دلجم  ات ص 261 و  زا ص 242  ریـسفت ص 33 و 34 و  همجرت و  هرود 
ار لصا  نیا  تسین  شرامش  لباق  زین  یناسنا  رش  ياهدادعتسا  نانچمه  درادن  يرصح  دح و  یناسنا 

جوا تیاهن  هب  دناوتیم  رش  ریخ و  فرط  ود  ره  رد  هک  تسیدنمورین  رایسب  دادعتسا  ياراد  یمدآ  هک  دومن  نایب  زین  بیترت  نیا  هب  ناوتیم 
رایـسب دناوتیم  زین  رـش  فرط  رد  نینچمه  ددرگیم  عونتم  قیمع  هدرتسگ و  رایـسب  ریخ  فرط  ود  ره  رد  وا  تالامک  هکنانچ  ینعی  دـسرب 

یعقاو تیصخش  هب  حیرصت  زا  یتح  هک  جنز  بحاص  نیا  دیآیم  رب  خیراوت  زا  هکیروطب  دنک . ادیپ  زیگناتفگش  عونت  قیمع و  شرتسگ و 
هداد ماجنا  لکـش  نیرتهناملاظ  عضو و  نیرتدب  اب  ییاهتراغ  لتق و  تسا  هدومن  عانتما  شاهناماکدوخ  ياههتـساوخ  عابـشا  هار  رد  زین  دوخ 

هک ییاهراک  : ) دیوگیم هغالبلا ص 128  جهن  حرـش  زا  متـشه  دـلجم  رد  دـیدحلایبا  نبا  تسا . هدوب  ریظن  مک  اعطق  خـیرات  رد  هک  تسا 
شبـسن هب  هک  ار  یماهتا  يو  ياهراک  تسا . هدوبن  بلاطیبا  لآ  زا  يو  هک  تسنآ  لیلد  دوخ  دش  بکترم  جنز ) بحاص   ) دمحم نب  یلع 

نالاسنهک ناکدوک و  نانز و  نتـشک  رد  تسا - هدوب  هقرازا  بهذم  رب  وا  هک  تسنیا  شلاوحا  رهاظ  اریز  دنکیم  قیدصت  تسا  هدـش  هدز 
هحفص 126 زا  متشه  دلجم  دیدحلایبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  هب  دییامرف  عوجر  دیلپ  دوجوم  نیا  عضو  زا  عالطا  لیمکت  يارب  نارامیب )- و 

لاوحا زا  عالطا  يارب  نینچمه  دیلپ و  تادوجوم  هنوگنیا  تشذگرس  زا  یهاگآ  يارب  خیراوت  هب  هعجارم  هحفص 214 . ات 
نیا عیاقو  زا  یعالطایب  تهج  هب  مدرم  بلغا  اریز  تسا  یناسنا  عماوج  یتیبرت  میلعت و  يداشرا و  فیلاکت  نیرتگرزب  زا  هتسراو  ياهناسنا 
نیا تشذـگ  رـس  رد  روـغ  ناینیـشیپ و  لاـحب  تفرعم  هکناـنچ  دـننامیم  هاـگآان  زین  نتـشیوخ  ياهدادعتـسا  هراـبرد  يرـشب  دارفا  زا  هورگ 

تخانش هرابرد  دیفم  رایسب  ياهتفرشیپ  بجوم  یـسانشناور  رظن  زا  اصوصخم  یناسنا  مولع  نتخاس  قیمع  يارب  ناگتـسیاش  نآ  ناراکبان و 
زکارم هک  تسنیا  تسا  فسات  یـسب  ياج  هک  هچنآ  ددرگیم . دـیاش ) دـیاب و  هکنانچنآ  ناسنا   ) و تسه ) هکنانچنآ   ) ورملق ره  رد  ناـسنا 
يرـشب خیراوت  هک  دننکیم  حرط  ار  یعیاقو  رـشب  یخیرات  تشذگرـس  هئارا  رد  ابلاغ  یناسنا  مولع  لیـصحت  ياههاگیاج  اهتیبرت و  میلعت و 
دنرادن یعیاقو  نایب  اب  يراک  دـننکیم و  هیکت  اهنآ  رب  ای  دـنوشیم و  رکذـتم  ار  روآبجعت  عیاقو  ابلاغ  هک  دـنهدیم  رارق  دوخ  راک  يانبم 

ای دــننادیمن  دــنیامنیم و  اـهیتشز  اهیدــیلپ و  زا  ناـنآ  نتخاـس  فرــصنم  لاـمک و  ریخ و  شریذــپ  يارب  اـهناسنا  يورین  زا  فـشک  هـک 
ياهـشزومآ تاعلاطم و  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  نیناوق  یناسنا و  لوصا  اهیبوخ و  اهیدـب و  شزومآ  يارب  هک  دـننک  زاربا  دـنهاوخیمن 

ادربهرهب اهشزومآ و  نیا  هب  روتسد  یناوارف  تایآ  دیجم  نآرق  رد  دشابیم . اراد  ار  تیمها  زا  لوا  هجرد  یخیرات 
یـسررب و هعلاطم و  هکنیا  هب  دـیامرفیم  حیرـصت  تاـیآ  زا  یکی  رد  یتح  دـهدیم . رـش  ریخ و  ورملق  ود  ره  رد  ار  خـیرات  عیاـقو  زا  اـهیر 

یف اوریـسی  ملفا  تسا : نینچ  هیآ  نیا  دـشابیم . نآ  شیازفا  ای  لقعت و  ندیـسر  تیلعف  هب  بجوم  اهناسنا  تشذگرـس  زا  حیحـص  طابنتـسا 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2232 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ هلیسوب  هک  دنـشاب  هتـشاد  ییاهلد  هجیتن  رد  ات  دناهتخادرپن  یـسررب  ریـس و  هب  نیمز  يور  رد  ایآ  اهب  نولقعی  بولق  مهل  نوکتف  ضرالا 
دوخ زا  هک  ینتخومآ  ییاهـسرد  رد  هتـشذگ و  نآ  يور  رد  اهناسنا  رب  هک  هچنآ  رد  نیمز و  رد  دیاب  ناسنا  هک  روتـسد  نیا  دـنیامن ). لقعت 

هیآ 44 و رطاف  هیآ 9 و 20 و  مورلا  هیآ 109 و  فسوی  هروس  تسا  هدمآ  زین  دیجم  نآرق  زا  ریز  دراوم  رد  دنـشیدنیب  دناهتـشاذگ  راگدایب 
هیآ 20. توبکنعلا  هیآ 69 و  لمنلا  هیآ 36 و  لحنلا  هیآ 11 و  ماعنالا  هیآ 137 و  نارمع  لآ  هیآ 10 و  ص )  ) دمحم هیآ 21 و 82 و  رفاغ 

دوخ تردـق و  هطلـس و  ندروآ  تسدـب  ياوه  هک  درم  نیا  دـننام  یـصاخشا  هک  تسنیا  جـنز  بحاص  ناتـساد  رد  مهم  رایـسب  هتکن  کـی 
ناـنآ يارب  و  دـنرادروخرب . هاـگآان  اونیب و  مدرم  زا  لـقعت  هشیدـنا و  يورین  نتفرگ  رد  یـصاخ  تراـهم  زا  دـننارورپیم  رغم  رد  یگماـک 

تیصخش زا  هدارا  بلس  نانآ و  ندومن  میلست  اب  هک  تسا  یگرزب  رایسب  نامرآ  مدرم  هدارا  یناوتان  یهاگآان .
مدرم زا  دیوگیم : نینچ  تسد  ربز  رعاش  کی  دنهدب . ماجنا  ار  دوخ  ياههتساوخ  هدروآ و  رد  هلیـسو  تروصب  ارنانآ  دنناوتیم  ناشناوتان 
رعاش دوصقم  دـناهتفگ : تیب  نیا  ریـسفت  رد  نارظن  بحاص  زا  یـضعب  دـننارگد  لاـب  ورپ  یلاـب  رپ و  یب  اـب  موق  نیا  هک  يوج  ددـم  هداـتفا 

یلو دنرادن  یلابورپ  رهاظ  رد  هکنیا  اب  مدرم  نیا  اریز  درک  دادمتـسا  دیاب  دـنراد  یگداتفا  تلاح  هک  حـلاص  عضاوتم و  مدرم  زا  هک  تسنیا 
هک هچنآ  هاوخ  دشاب و  ینعم  نیمه  قوف  تیب  زا  دوصقم  هاوخ  لاح  دنروآرد . زاورپ  هب  ار  نارگید  دنراد  هک  یتیونعم  لاب  ورپ  اب  دنناوتیم 

اونیب فیعض و  ياهناسنا  ار  تیرثکا  رازراک و  تمواقم و  ياهفص  مکارت  هک  تسا  هداد  ناشن  خیرات  نوگانوگ  ياههنحـص  همه  میتفگ  ام 
نانچ عماوج  ياهینوگرگد  یعمج و  هتـسد  ياهتکرح  یخیرات و  تالوحت  رد  هک  تسا  هدوب  یمومع  هدعاق  کی  نیا  و  دـناهداد . لیکـشت 
رثکا دنرادنیب  هارب  ارنانآ  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  نانیمطا  دندوب  هتـسناوت  هک  مدرم  نآ  زا  رامـش  تشگنا  ياهدع  زج  هک  تسا  هدوب 

جیاتن و هن  دـندیمهفیم و  ار  اهنآ  يانعم  هن  دـندوب  هتخادـنا  نایرج  هب  ار  اهینوگرگد  تاکرح و  تالوحت و  نآ  هک  یمدرم  قافتا  هب  بیرق 
فس هل  سیل  ملحی و  نم  و  دیوگیم : یبرع  رعاش  کی  ار . اهنآ  راضم  عفانم و  اههریگنا و 

تیوقت يارب  یقمحا  دروایب و  تسدب  یتردق  هطلس و  دهاوخب  دشاب و  هتشاد  رس  رد  ییایور  سک  ره  و   ) لاجرلا نم  تالضعملا  یقالی  هی 
لیو لاق  مث  تشگ ). دـهاوخ  راچد  یتالکـشم  هب  داتـسیا  دـنهاوخ  وا  يوراـیور  هک  ینادرم  زا  دـشاب  هتـشادن  دوخ  ياههتـساوخ  يارجا  و 

مهلیتق و ال بدـتنی  نیذـلا ال  کئلوا  نم  هلیفلا  میطارخک  میطارخ  روسنلا و  هحنجاک  هحنجا  اهل  یتلا  هفرخزملا  رودـلا  هرماـعلا و  مککـسل 
ناتنیراگن ياههناخ  و  ناتدابآ . ياههچوک  رب  ياو  دومرف : سپـس  اهنیعب  اهرظان  اهردقب و  اهرداق  اههجول و  ایندـلا  باک  انا  مهبئاغ . دـقتفی 

نانآ ناگدش  هتشک  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نایرکـشل  نآ  زا  دنراد . لیف  ياهموطرخ  دننام  ییاهنادوان  ناسکرک و  ياهلاب  دننام  ییاهلاب  هک 
ارنآ تقیقح  متخادـنا و  شیور  رب  ار  اـیند  نم  دریگیمن . تروص  ییوجتـسج  تسا  هتـشگ  دـیدپان  هکنآ  زا  دوـشیمن و  هداد  رـس  ياهلاـن 

رد بارخ  ییاهلد  مدرک ). هراظن  وا  رد  تسیرگن  دـیاب  نآ  رد  هک  یمـشچ  اب  مدومن و  رارقرب  طابترا  نآ  اـب  هک  هچنآ  ياـنبم  رب  متخاـنش و 
هدـننکهریخ ياهییابیز  ماکحتـسا و  اب  هوکـشاب  ياهرـصق  للجم و  ياهخاک  اهنامتخاس و  نیمز  يور  رد  هک  تسا  اـهنرق  داـبآ ! ییاـهرهش 

هتخادنا هابتشا  هب  مه  ار  یناوارف  ناحولهداس  تسا  هدمآ  دوجوب  اهناسنا  يارب  ییاهنکسم  ناونعب 
ياهییابیز تیـصخش و  ماکحتـسا  هدـنهد  ناشن  اهرـصق  اهخاک و  نآ  ياهییابیز  ماکحتـسا و  دـننک  نامگ  هک  تسا  هدرک  راداو  ار  نانآ  و 

زج نانآ  نهذ  رد  دنـشاب  هتـشاد  يریوصت  گنهرف  ندمت و  هرابرد  دـنهاوخیم  هک  یتقو  ناحولهداس  نیا  دنـشاب  مه  اهنآ  نانکاس  قالخا 
هدـیمان نامرهق  هدوب و  اهیـشک  قح  لوغـشم  دـنچ  يزور  هک  یناسک  زا  ناـجیب  ییاههمـسجم  یلقیـص و  ياهگنـس  هدـنبیرف و  روما  نیمه 

يزیچ کلذریغ  یلمجت و  یگدنز  لیاسو  ابیز و  ياهغاب  اهکراپ و  دراد و  راک  رس  نایمدآ  يدام  داعبا  اب  طقف  هک  ییاههراپ  نهآ  دناهدش 
ای نیلافـس  هساک  ددع  ود  یناتـساب  ياهگنهرف  نارظن  بحاص  ناسانـش و  ندمت  زا  ياهدع  یتقو  هک  تسا  یتفگـش  ياج  ددـنبیمن . شقن 

ییوگ هک  دنتفایم  ناجیه  هب  لاحشوخ و  ردقنآ  دنروآیم  رد  اهنیمزریز  زا  ار  یـشکمدآ  هلیـسو  کی  ای  ناتـساب و  نارود  جیار  ياههکس 
دهاوخن عوقوب  یملظ  نیمز  يور  رد  رگید  هک  دناهتـشادرب  یگرزب  ماگ  ناـنچ  تیرـشب  يارب  هتفرگ و  رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  یتسه  ناـهج 

شالت شـشوک و  زا  سپ  رظن  بحاص  ناسنا  کی  رگا  هک  تسا  ینیقی  هکیتروص  رد  درک . دهاوخن  عیاض  ار  یـسک  قح  یـسک  تسویپ و 
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دنک اود  ار  وا  ياهدرد  زا  يدرد  دـشاب و  رـشب  دوس  هب  هک  دـیآرب  هدـنزاس  یـسایس  ای  یقالخا و  ای  یقوقح و  هلئـسم  کـی  لـح  هب  ناوارف 
هجوت نیرتمک 

نیرتیلاع ندرک  ینابرق  مرگرس  دوخ  ياهاوه  هاگنابرق  رد  رشب  زونه  لماکت  ندمت و  تکرب  زا  لاح  رهب  دنکیمن  بلج  دوخ  هب  ار  هعماج 
هدـع هاگدـید  زا  هنافـساتم  اریز  دـشابیم ، یقرت  ناونعب  دوـخ  ياههتـساوخ  نیرتشزرایب  ندروآ  تسدـب  هار  رد  هلیـسو  ناوـنعب  اهـشزرا 

ابیز ندرک و  دابآ  هار  رد  غباون  ياهبنارگ  تاقوا  فرـص  يزغم و  ياهژرنا  فرـص  اـهگنهرف  نارظن  بحاـص  ناسانـش و  ندـمت  زا  یناوارف 
يارب اهغوبن  اهتقو و  اهیژرنا و  نآ  فرـص  رب  مدـقم  نانآ  يدوبان  لیاسو  یتح  اهناسنا و  يدام  تالمجت  رگید  اـهخاک و  روصق و  نتخاـس 

. دشابیم هدنخ  ياههدرپ  ریز  ياههیرگ  يروص و  ياملع  هدرپ  تشپ  ياهلهج  دیلقت  اهناسنا و  یتیـصخش  لماکت  قرط  تخانـش  هب  لوصو 
رگیدـکی و اب  نانآ  دارفا  محازت  مدـع  یگدـنز و  روما  مظن  اهکراپ و  اهنامتخاس و  ياهییابیز  تهجب  اـهروشک  زا  یـضعب  هزورما  لاـحرهب 
دراد و دوجو  یتلاصا  شذیاذل  يارب  هن  هک  دماج  یگدنز  دیمون و  کشخ و  یحاورا   ) هدننکهریخ دح  رد  یگدـنز  لیاسو  مامت  تفرـشیپ 
رد نانچ  درذـگب  دـناوتیم  هچ  ای  درذـگیم و  هچ  نانآ  هعماج  مدرم  حاورا  رد  هکنیا  زا  تسا ) یقطنم  ياههزیگنا  يور  زا  شیاـهدرد  هن 

ناونعب هچنآ  درک  روصت  نینچ  دیابن  زگره  دشابیمن . حرطم  نایمدآ  يارب  ناور  حور و  ناونع  هب  یعوضوم  الصا  ییوگ  هک  دنتلفغ 
هرابرد ینارگن  يارب  ییاج  رگید  سپ  تسا  هدـش  نیمات  نادنورهـش  يارب  اهروشک  نآ  رد  تسا  حرطم  اـهناسنا  يارب  یگدـنز  ياـهنامرآ 

هدـننکنارگن ياهیـشکدوخ  هرامـش  هب  مینک  هراـشا  میناوتیم  رکفت  هنوگ  نیا  هابتـشا  تاـبثا  يارب  درادـن . دوجو  يرـشب  بولطم  یگدـنز 
يرـشب هعماج  زا  ییوگ  هک  ناگدروخلاس  یگتخیـسگ  ییاهنت و  دنیامنیم و  يرپس  ار  دوخ  یگدنز  راهب  هک  یناناوج  نایم  رد  اصوصخم 

دراو هک  تسا  مزال  ققحم  ناـسنا  يارب  روما  نیا  هفاـضا  هب  نادـنواشیوخ . رگید  هن  دـنوریم و  ناـنآ  غارـس  هب  ینادـنزرف  هن  دـناهدش  درط 
ار ياهبرـض  شارخلد و  ياهیقیـسوم  هچ  تاـیح  یتخاونکی  یگدرـسفا و  زا  ییاـهر  يارب  مدرم  دـنیبب  اـت  دوش  لـلجم  ياـهخاک  نآ  نورد 
. دروآ باسح  هب  ار  یناور  ینامـسج و  دیدج  ياهیرامیب  اهگنهرف  اهندـمت و  هبـساحم  رد  دـیابن  اهیناماسبان  نیا  هب  رظن  اب  دـنهدیم  شوگ 

يدام ياهبلاق  ياهییابیز  تاماکحتسا و  دربشیپ  رد  سپس  میشیدنیب  اهناسنا  لوقع  تمالـس  اهلد و  ياهیدابآ  هرابرد  تسخن  دییایب  نیاربانب 
مالسلاهیلع نینموملاریما  كرابم  نامرف  فادها  رد  هک  دوب  روتسد  نامه  نیا  میرادرب . ماگ  یگدنز  لیاسو  رگید  اهخاک و  اهرصق و  دننام 

هیلا ح هدهع  یف  رتشالا  ثراحلا  نب  کلام  نینموملاریما  یلع  هللادبع  هب  رما  ام  اذه  تسا : هدش  دزشوگ  رتشا  کلام  هب 
هب نانموم  رادـمامز  یلع  ادـخ  هدـنب  هک  ینامرف  تسنیا  اهدالب . هرامع  اهلها و  حالـصتسا  اهودـع و  داهج  اهجارخ و  هیابج  رـصم : هالو  نی 
اب داهج  رـصم و  تایلام  میظنت  نتفرگ و  يارب  دـینادرگ - یلاو  رـصم  نیمزرـس  يارب  ار  وا  هک  یعقوم  دومن  رداص  رتشا  ثراـح  نب  کـلام 

تایح نیمات  هب  روتـسد  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دوشیم  هظحـالم  شیاهرهـش . ندرک  داـبآ  شمدرم و  حالـصا  شنانمـشد و 
يدابآ موزل  سپـس  دـهدیم  هعماج  نآ  مدرم  حالـصا  هب  روتـسد  نانآ  نمـشد  عفد  يداصتقا و  لـئاسم  میظنت  هلیـسوب  رـصم  هعماـج  مدرم 

نآ رد  دـیاب  هک  یمـشچ  اـب  هدومن و  یباـیزرا  ارنآ  اریز  ماهدرک ؟ ضارعا  اـیند  زا  نم  ارچ  دـیهدیم . رارق  رکذـت  دروم  ار  رـصم  ياـهرهش 
تلع قوـف  تـالمج  رد  مالـسلاهیلع  نیموـملاریما  تقیقح  رد  ماهداد . دوـخ  تیـصخش  هـب  ار  تلاـصا  هجیتـن  رد  ماهدرک و  رظن  تـسیرگن 
مولعم اجنیا  زا  تسنا . هتسیاش  هک  یمـشچ  اب  نآ  هدهاشم  ایند و  یقیقح  یبایزرا  زا  تسترابع  هک  تسا  هدومرف  نایب  مه  ار  ایند  زا  ضارعا 

و دناهدادن . رارق  هجوت  دروم  ارنآ  دنرگنب  نآ  رد  دیاب  هک  یتریصب  ای  دناهتخانـشن و  ار  ایند  اعقاو  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  دوشیم 
اک رخآ  رد  دننک  یقلت  فده  ارنآ  دنرگنب و  لزنم  نیرخآ  ناونعب  ایند  نیا  هب  دنهاوخب  رگا  هک  دندیمهفیم  الا 

نآ بارس  يور  رب  هکلب  بآ  رـس  رب  هن  بابح  هچ  نکلو  تسا  بابح  وچ  ایند  هک : دیمهف  دنهاوخ  مزال  یهاگآ  هب  لوصو  عقوم  رد  ای  اهر 
هک  ) ایند اب  طابترا  رد  هک  دندرکیم  كرد  اهناسنا  رگا  بارخ  تسمدب  باوخ  باوخ ؟ هچ  باوخ  نآ  باوخ  هب  دننیبب  هک  یبارس  هچ  مه 

لئاسو تادوجوم و  هن  تسا  ناسنا  اب  تلاصا  یعیبط ) دـعب  ياههتـساوخ  ندروآرب  یتسه و  ناهج  رد  تایح  تیعقوم  نییعت  زا  تستراـبع 
هب هن  دـندادیم  دوخ  یناسنا  تیـصخش  هب  ار  تلاصا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دـننام  زین  نانآ  دـیامنیم  نیماـت  ار  یعیبط  تاـیح  هک 
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کی میناوتیم  ام  نیاربانب  دشابیمن . ریذپ  ناکما  وج  لامک  تیـصخش  نتخادنا  راک  زا  نودب  هک  يویند  یگدنز  تالمجت  قرب و  قرز و 
مه ار  نارظن  بحاص  زا  ياهدع  یهاگ  هنافساتم  هکلب  هتـشگ و  مدرم  زا  ناوارف  ياهدع  ریگنماد  هک  میزاسب  عفترم  ار  گرزب  رایـسب  هابتـشا 

حیحـص یگدنز  یعیبط  تایح  روما  رد  مامتها  نودب  ایند  نیا  رد  ناوتیم  رگم  هچ  ینعی  ایند  زا  ضارعا  هک   ) دزادنایم يرکف  فارحنا  هب 
هک تسا  هدومرف  ناشکرابم  نانخس  رد  اهراب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسنامه  هابتـشا  عفر  قیرط  دروآ ؟ تسدب  ار  لقتـسم  ملاس و  و 

هام دشاب و  هتشاد  یعالطا  دوخ  تیصخش  تمظع  شزرا و  زا  یبوخب  یسک  رگا  ینعی  فده  هن  تسا  هلیسو  ایند 
هب ور  يویند  تاـیح  لـئاسو  یناـبرق  تشا  یگنادواـج  شتعیبط  هک  ار  دوخ  تیـصخش  زگره  دروآ  ياـجب  ار  يویند  تاـیح  شزرا  تی و 

تیـشم دض  راتفر  رکفت و  هنوگ  نیا  اریز  دـیامنن  یعیبط  تایح  هب  ییانتعا  دزادـنیب و  رـس  تشپ  ار  يویند  تایح  هکنیا  هن  دـنکیمن . لاوز 
. تسا هدومرف  هیبعت  تیدبا  يارس  هب  روبع  يارب  ینعم  رپ  تمظع و  اب  رایسب  هاگرذگ  ار  ایند  نیا  هک  تسیدنوادخ  هغلاب 

هحفص 151] ]
ملع هدـنع  هللا  نا  : ) هلوقب هناحبـس  هللا  هددـع  ام  هعاسلا و  بیغلا  ملع  اـمنا  ملع و  يذ  نم  ملعت  وه  اـمنا  بیغ و  ملعب  وه  سیل  بلک  اـخا  اـی 

یثنا و وا  رکذ  نم  ماحرالا  یف  ام  هناحبـس  هللا  ملعیف  تومت …  ضرا  ياب  سفن  يردـت  ام  ماـحرالا و  یف  اـم  ملعی  ثیغلا و  لزنی  هعاـسلا و 
هملعی يذلا ال  بیغلا  ملع  اذهف  اقفارم  نییبنلل  نانجلا  یف  وا  ابطح  رانلا  یف  نوکی  نم  دیعـس و  وا  یقـش  لیخب و  وا  یخـس  لیمج و  وا  حیبق 

ترـضح نارای  زا  یـضعب  یحناوج . هیلع  مطـضت  يردـص و  هیعی  ناب  یلاـعد  هتیملعف و  هیبن  هللا  هملع  ملعف  کـلذ  يوس  اـم  هللا و  ـالا  دـحا 
ملع متفگ  هکنیا  یبلک  ای  : ) دومرف دوب  بلک  هلیبق  زا  هک  درم  نآ  هب  دیدنخ و  ترضح  نآ  تسا ؟ هدش  هداد  ملع  امش  هب  ایآ  دندرک : ضرع 
ملع بیغ  ملع  هک  تسین  نیا  زج  ماهتفرگ و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   ) ملع بحاـص  زا  هک  تسا  یملع  هکلب  تسین  بیغ 

ار ناراب  هک  تسا  وا  دزن  تمایق  ملع  هک  تسا  ادخ  . ) تسا هدرمش  دوخ  هدومرف  رد  ناحبـس  دنوادخ  هک  روما  نآ  هب  ملع  تسا و  تمایق  هب 
رد هک  دنادیمن  یـسک  تخودـنا و  دـهاوخ  ادرف  هک  ار  هچنآ  دـنادیمن  یـسک  چـیه  تسا و  ماحرا  رد  هک  ار  هچنآ  دـنادیم  دتـسرفیم و 

تسا ماحرا  رد  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  ناحبس  دنوادخ  سپ  درم . دهاوخ  نیمز  نیمادک 
ای دش  دهاوخ  خزود  شتآ  مزیه  هک  ار  یـسک  دنادیم ، ادخ  نینچمه  دیعـس و  ای  یقـش  لیخب  ای  یخـس  ابیز  ای  تشز  نز  ای  درم  دنادیم -

دنوادخ هک  تسا  یملع  اهنیا  زج  دنادیمن و  ارنآ  ادـخ  زج  یـسک  هک  بیغ  ملع  نآ  تسنیا  تشگ . دـهاوخ  مدـمه  ناربمایپ  اب  تشهب  رد 
دوش و نآ  ياریذپ  نم  هنیـس  هک  تسا  هدرک  اعد  نم  قح  رد  هدومن و  میلعت  نم  هب  مه  راوگرزب  نآ  تسا و  هدومرف  میلعت  شربمایپ  هب  ارنآ 
رد میاهدومن و  نایب  ار  یبلاطم  دعب  هب  متشه  هحفص  زا  متـشه  دلجم  رد  قوف  ياهعوضوم  رد  بیغ  ملع  حیـضوت  هرابرد  دبایرد ). ارنآ  ملد 
هیآ رد  هک  ناراب  هدـیدپ  اـما  تسا و  نشور  ـالماک  تسا  بیغ  ملع  تماـیق  زور  هب  ملع  هکنیا  میوشیم . رکذـتم  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  اـجنیا 

ندـناسر رد  هک  يرازبا  تسا و  هدـمآ  تسدـب  یـسانشاوه  لـئاسم  رد  هک  یلیاـسو  اـب  زورما  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  تسا  هدـمآ  هفیرش 
تفگ ناوتیم  هنوگچ  نیاربانب  تشگ . علطم  ناراب  ندمآ  عقوم  زا  ناوتیم  تسا  هدمآ  دوجو  هب  رترود  ییاههطقن  هب  ياهطقن  زا  تاعالطا 

زا تسا  نکمم  یلیاسو  اب  هزورما  هک  تسا  حرط  لباق  زین  ماحرا  ياوتحم  هرابرد  لاوئـس  نیا  تسا ؟ ادخ  دزن  رد  طقف  هدـیدپ  نیا  ملع  هک 
قوف رد  هک  يروما  همه  دومن : حرطم  نینچ  ناوتیم  ار  اهنآ  لاثما  تالاوس و  نیا  خساپ  تشگ . علطم  تسا  ماحرا  رد  هک  هچنآ 

زورب ندش  کیدزن  ای  تامدقم  هلیـسو  هب  روما  نآ  هکیعقوم  دنادب  ار  اهنآ  یمومع  تاعالطا  اهـشناد و  اب  دـناوتیم  رـشب  تسا  هدـش  هتفگ 
زا تسناوت  ناسنا  مهارف و  ناراب  ندـیراب  يارب  يوج  لماوع  هکنآ  زا  سپ  ینعم  نیا  هب  دنـشاب . هدوب  یهاگآ  لباق  تعیبط  هصرع  رد  اـهنآ 

عقوم دیوگب  دـناوتیم  دـهدب  صیخـشت  ارنآ  تکرح  تمـس  دـنک و  ادـیپ  ملع  اضف  رد  ربا  مکارت  روهظ و  هب  تامدـقم  لماوع و  نآ  هیحان 
تکرح ییایرد و  ياـهراخب  ربا  زورب  یلـصا  لـلع  عقوم و  هب  ملع  زا  ریغ  ملع  نیا  یلو  تسا  هتفرگ  رارق  اـم  یهاـگآ  دروم  ناراـب  ندـیراب 

هدـهاشم دـنهدیم  اوه  یمومع  عضو  هرابرد  هک  یتاعالطا  رد  ار  ییاهاطخ  اـهراب  لاـس  ره  رد  اـم  رظن  اـب  و  دـشابیم . کـلذریغ  اـهربا و 
هفاضا هب  یبسن و  اههدیدپ  هنوگ  نیا  هب  ملع  هک  هجیتن  نیا  هب  ملع  هک  میـسرب  هجیتن  نیا  هب  مینک و  لوبق  ار  روبزم  خساپ  میناوتیم  مینکیم 
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نودـب ياهملع  زا  تستراـبع  تسا  ادـخ  راـصحنا  رد  هک  بیغ  ملع  زا  روظنم  تفگ : ناوتیم  نینچمه  دـشابیم . ققحت  تامدـقم  لـلع و 
بیغ ملع  هک  تفگ  ناوتیمن  ار  ملع  نیا  رتخد  ای  تسا  رـسپ  نینج  هک  دوش  هدیمهف  رگید  یلیاسو  ای  ياهعـشا  هلیـسو  هب  رگا  اذل  هطـساو .

هب ا ملع  هتبلا  دشابیمن . بیغ  ملع  دنروآ  تسدب  عالطا  محر  ياوتحم  زا  دنفاکشب و  ار  دام  محر  رگا  هکنانچ  تسا 
تـسا بیغ  ملع  هلوقم  زا  اعطق  دوب  دهاوخ  هچ  دراد  شیپ  رد  ایند  نیا  رد  یگدـنز  رد  هک  یعیاقو  ابیزان  ای  تسا  ابیز  محر  رد  نینج  هکنی 
دوجو يوق  لامتحا  نیا  بیغلا ) لزنی  و   ) هفیرش هیآ  هرابرد  دعب  هب  هحفص 18  زا  متشه  دلجم  رد  دنادیمن . ار  اهنآ  ادخ  زج  سک  چیه  هک 

نیا و  ناحبـس . دـنوادخ  يارب  نآ  ملع  راصحنا  هن  تسا  دـنوادخ  هک  دـشاب  ناراب  یقیقح  لعاف  رکذ  زا  تسترابع  نآ  زا  دوصقم  هک  دراد 
رد تسیدنوادخ  هقلطم  تیلعاف  هدننکنایب  هک  هیآ  نیا  نتفرگ  رارق  تسیدنوادخ و  بیغ  ملع  هرابرد  هکرابم  هیآ  تالمج  ریاس  هک  هلئسم 

یلومعم یملع  ياهباتک  رد  هک  یـصاخ  بیترت  نآ  دـیجم  نآرق  تایآ  رد  هکنیا  هب  تسا  دودرم  تسا  قایـس  تدـحو  فالخ  اـهنآ  ناـیم 
تاـطابترا ياـنبم  رب  دوـشیم  تاـعارم  ناـفلوم  یملق  راـثآ  رد  هک  یملع  ياـهبیترت  نآ  اریز  ددرگیمن . هظحـالم  نآرق  رد  تسا  لوادـتم 

رد تیدودحم  نیا  دروآیم و  دوجوب  صخـشم  ياهیریگ  فده  اب  كرد و  دودـحم  لیاسو  هک  تسا  يرـشب  هاگدـید  زا  ایاضق  میهافم و 
هیآ زا  سپ  تسا و  تماـیق  زور  هب  طوبرم   15 ات هیآ 1  زا  تمایق  هروس  رد  لاثم  ناونع  هب  تسین . روصت  لباق  اهنآ  قلاخ  زا  تاـعقاو  راـهظا 

هیآ زا  نکم . کیرحت  هدزباتش  نآرق  ندناوخ  يارب  ار  تنابز  هب  لجعتل  کناسل  هب  كرحت  ال  دیامرفیم : مرکا  ربمایپ  هب  باطخ   15
جاودزا و هب  طوبرم  ماکحا   241 ات هیآ 221  زا  هرقبلا  هروس  رد  نینچمه  دیامرفیم . دزشوگ  ار  نانآ  یتسرپایند  هدومن  مدرم  هب  باطخ   20

. دنشابیم زامن  هب  طوبرم  هیآ 237 و 238  ود  هکیتروص  رد  تسا  هدمآ  هطوبرم  لئاسم  قالط و 

اههنامیپ هرابرد  هبطخ 129-

هحفص 157] ]
صوقنم و لجا  نوضتقم  نونیدـم  نولجوم و  ایوثا  ایندـلا - اذـه  نم  نولمات  ام  مکنا و  هللا  دابع  مهن  تسیب و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسقت 

یتماقا دـینکیم  وزرآ  ایند  نیا  زا  هک  هچنآ  امـش و  ایند  نیا  رد  ادـخ  ناگدـنب  يا  رـساخ . حداک  بر  عیـضم و  بئاد  برف  ظوفحم  لـمع 
هابت هک  يرگشالت  اسب  دوشیم  طبض  امش  زا  هک  یلمع  شهاک و  هب  ور  يرمع  تدم  ياراد  هبلاطم . دروم  دیراد  ماو  امـش  دیراد و  تقوم 

ياهغلاب تمکح  نآ  تفرگ  دـهاوخ  سپ  زاب  تسا  هداد  اهناسنا  هب  هک  ار  هچنآ  یتسه  نیناوق  داتفا . تراسخ  رد  هک  يرگوپاکت  دـیدرگ و 
ندیـشخب ققحت  رد  ار  تعیبط  ياروام  تعیبط و  زا  رامـشیب  یلماوع  هتفاب و  ار  ام  تایح  دوپ  رات و  هک  تسا  هدروآ  دوجوب  ار  ینیناوق  هک 

میاهتفرگ یتسه  زا  ام  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  هتخادـنا  هارب  مه  ار  يرگید  نیناوق  تسا  هتخادـنا  نایرج  هب  یتسه  هصرع  نیا  رد  ام  دوجو  هب 
هاگآ هچ  امش  دیـشابیم . زین  دوخ  بلط  لامک  تیـصخش  نویدم  دینادرگرب  دیاب  هک  اهتناما  نیا  زا  ریغ  اهناسنا  امـش  يرآ  میهدب . سپ  زاب 

تـسا هتفرگ  هدهعب  ار  يونعم  یعیبط و  تایح  تیریدم  امـش  نورد  رد  هک  یتقیقح  نآ  دیهاوخن  ای  دـیهاوخب  هاوخ  هاگآان و  هچ  دیـشاب و 
نیا دنکیم . هبلاطم  دیراد  نآ  هب  هک  ار  ینید  امش  زا  هراومه  تسا ) تیصخش  شفورعم  مان  هک  )

رکنم دنراد  تقیقح  نآ  زا  یعالطا  هکنانآ  زا  یسک  چیه  دنسانشیم و  تیمسر  هب  ارنآ  سانشناسنا  نارظن  بحاص  همه  هک  تسنامه  نید 
فیلکت و ساسحا  زا  تسترابع  نید  نیا  تسا . نید  نآ  دنس  ریز  میلس  لقع  نادجو و  ربتعم  اناوخ و  رایـسب  ياضما  اریز  دنتـسین  نید  نآ 
دیتسه و نویدم  امـش  يرآ  دنـشابیم . یمدآ  تیـصخش  لیـصا  ياههتـساوخ  دض  دوخ  هک  لذر  تسپ و  ياهیرگادوس  قوف  رد  نآ  ماجنا 

ناکدوک نتفرگ  هدیدان  ییانتعایب و  هک  هنوگنامه  دهاکیمن  نآ  ندوب  يدج  تمظع و  زا  هجو  چـیه  هب  نآ  نتفرگ  هدـیدان  ییانتعایب و 
مییامنن هحماـسم  میراد  هدـهع  رب  هک  نوید  نیا  تیمها  رد  دـییایب  دـهاکیمن . سفنت  یتاـیح  تیمها  تمظع و  زا  ار  سفن  یتاـیح  هدـیدپ 

زا هک  تسا  ینید  مکی - عون  میدومن : حرطم  اهناسنا  يارب  نید  عون  ود  ثحبم  نیا  رد  ام  دشخردب . راصعا  زارفرب و  ناسنا  دنلب  مان  راذـگب 
چیه هک  تسا  مهف  همه  هداس و  رایـسب  نید  ناـمه  نیا  دـنکیم . هرادا  اـهنآ  اـب  ار  دوخ  یعیبط  تیدوجوم  هتفرگ و  تعیبط  قیاـقح  داوم و 
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رد همه  همه و  هک  ام  یناور  ناـمزاس  زغم و  راـتخاس  يازجا  اـم و  دـبلاک  يداـم  ياـضعا  تسا . هدرکن  يدـیدرت  نآ  يادا  موزل  رد  یـسک 
تـسا هدـش  هتفرگ  نآ  يراجم  تعیبط و  زا  اههشیدـنا  تامهوت و  تارکفت و  جاوما  طوطخ و  یقالت  روص و  داوم و  یقالت  هاگیاج  نیمه 

سا
ياهبکرم دـنوش و  لکـشتم  رگید  راب  تسا  تمایق  نامه  هک  اهتین  لوقا و  لامعا و  زا  تساوخزاب  زور  يارب  هک  هاـگنآ  اـت  ددرگیم  دادرت 

يارب تسیابیم  هک  تسا  یلصا  نید  نآ  مود - عون  دنیآرب . اهتیلوئسم  هدهع  زا  دنزاسب و  لکشتم  يدام  دبلاک  ياهسفق  تروصب  ار  حاورا 
قرط نیمادک  زا  یمدآ  تیصخش  هک  دننک  نییعت  دناهتسناوت  یهلا  نایدا  طقف  ار  نید  نیا  دوش . ادا  ایند  نیا  رد  تیـصخش  ندناسر  رمث  هب 

الابقا و الا  هیف  رشلا  ارابدا و ال  الا  هیف  ریخلا  دادزی  نمز ال  یف  متحبصا  دق  و  دسرب . رمث  هب  دوش و  دوخ  لامک  راپسهر  دیاب  یلئاسو  هچ  اب  و 
رب هک  دیاهتفرگ  رارق  ینامز  رد  امـش   ) هتـسیرف تنکما  هندـیکم و  تمع  هتدـع و  تیوق  ناوا  اذـهف  اعمط . الا  سانلا  كاله  یف  ناطیـشلا  ال 
مه تسا . ترایز  هب  ور  مدرم  نتخاـس  هارمگ  يارب  ناطیـش  عمط  ناـنچمه )  ) دـیازفایم رـش  هب  ناـنآ  ندروآ  يور  ریخ و  زا  مدرم  ضارعا 
رب هطلـس  وا و  گنرین  ندـش  ریگ  ارف  و  ع )  ) مدآ نادـنزرف  نتخاس  هابت  يارب  تسا  راکبان  ثیبخ  نآ  لئاسو  ندـش  تیوقت  راـگزور  نونکا 

شیازفا نانآ  هب  رـش  ندروآ  يور  ددرگیم و  عیاـش  اـهناسنا  زا  لاـمک  ریخ و  ندـنادرگور  خـیرات  ياـهههرب  زا  یهاـگ  ره  رد  شراـکش )
خیرات هک  دوشیم  یهاگ  روص  خفن  ات  دوریم  قیالخ  رد  روش  بآ  نیریش و  بآ  نیا  تسا  گر  گر  دباییم .

اههنحـص نآ  مدرم  ياـهیناشیپ  اـهلد و  رد  لاـمک  ریخ و  هک  دـشابیم  ییاـهناسنا  دـهاش  يرـشب  یگدـنز  هنحـص  زا  ياهشوگ  رد  لقادـح 
يارب یناسنا  لوصا  هئارا  زا  تسترابع  نید  نیا  دیایمرب  دراد  دوخ  نادنزرف  هب  هک  ینید  يادا  ددص  رد  ایند  ییوگ  دریگیم و  ندیشخرد 

هلان یگدنز  ياههنحـص  زا  ياهشوگ  خیرات و  زا  ياههرب  رد  لقادح  درواینرب و  ناشراگزور  زا  رامد  قلطم  يدیمون  سای و  هک  دشاب  نانآ 
ناهج غاب  زا  رذگب  هنارت : هتشاذگ  رانک  ار  یمدمه  ایادخ  دمآ  بل  هب  ییاهنت  ناج ز  یمهرم  اغیرد  يا  تسا  درد  لامالام  هنیس  یگشیمه :

ییافوکـش رگا  هک  تسا  راکنا  لـباق  ریغ  تقیقح  نیا  دـنهدب . رـس  ار  دزیخرب  نازخ  مسر  ناـهج  رازلگ  زاـت  راـهب  کـشر  يا  رحـس  کـی 
هب ایند  دشیمن  هدهاشم  صاخـشا  زا  ياهدع  رد  نایمدآ  یگدنز  هصرع  زا  ییهشوگ  رد  خیرات  ياهههرب  زا  یهاگ  ره  رد  اهناسنا  تیناسنا 
هچ هدیـسر  رمث  هب  ياهتیـصخش  نیا  دومن . روصت  ناوتب  هک  دـشیم  نآ  زا  رتراوگاـن  نآ  رد  یگدـنز  هک  دـمآیمرب  ياهدـکتملظ  تروص 

یگدـنز ياههصرع  اههنحـص و  اهنامز و  تیرثکا  هنافـساتم  لاح  رهب  دـنهدیم و  ماجنا  نآ  رارمتـسا  اهناسنا و  تاـیح  هب  یگرزب  تمدـخ 
هریت ر نیا  ياههزیگنا  للع و  دشابیم  ناتسرپرش  رش و  زات  تخات و  نادیم  تیفیک  تیمک و  رد  یتافالتخا  اب  يرشب 

نیا اب  درک . وجتـسج  دـیاب  اهناسنا  یگدـنز  یگنهرف  یعیبط و  ینابم  یهابت  یقیقح و  ياـهداشرا  تیبرت و  میلعت و  یهاـتوک  رد  ار  اـهیزو 
لوصا زا  نایمدآ  یگدـنز  تیوه  نتخیـسگ  اهییارگ و  تذـل  اهیتسرپدوس و  هنوگنیا  جاور  اب  میاهتـشاذگ و  رـس  تشپ  رد  ام  هک  یخیراـت 
میهاوخ ریز  بیترت  هب  ار  اهناسنا  همانـسانش  هراومه  دـشابیم . ایند  نیا  رد  اهناسنا  تایح  هیجوت  ریـسفت و  لماع  هناـگی  هک  یعیبط  يارواـم 

رـش تشم  کی  ناتـسرپ  رخ  نوریب ز  دنتـسرپ  رخ  تشم  کـی  ناتـسرپ  رز  نوریب ز  دنتـسرپ  رز  تشم  کـی  ینیب  هک  ناـمدرم  نیا  تشون :
رنه زج  هیامرس  تسین  رـش  ياوه  رـس  رب  تسین  رخ  هلیوط  ردنا  تسین  رز  هسیک  هب  ار  ام  دنتـسرپ  رنه  یعمج  ناتـسرپ  رـش  نوریب ز  دنتـسرپ 
سح فالخ  يوعد  بولطم  ضیقن  ناهرب  دش  سم  هنیزخ  رد  رز  گنس  دش  هطیرخ  رد  دش  سردنم  هدیسوپ و  يداسک  زا  هیامرـس  تسین 
جاور عویـش و  مشاب  هاگ  هلبق  ات  مرادـن  رخ  هلگ  رد  مشاب  هاـج  لـها  اـت  مرادـن  رز  هسیک  رد  دـش  سجن  اـم  رهاـط ز  هتفهن  اـم  رهاـظ ز  دـش 

تقیقح تحص و  ندرک  تابثا  تسیاهلئسم و  نیمز  يور  طاقن  بلغا  رد  خیرات و  ياهنارود  بلغا  رد  یتسرپرش  یتسرپرخ و  یتسرپرز و 
تیرثکا هک  ناحولهداس  لیوحت  قرب  قرز و  رپ  هدنبیرف و  تاحالطصا  اب  هک  ياهنارگوداج  ياههفسلف  اب  اهنآ  ندوب 

يارب هفـسلف  تسیزیچ و  ندش  الیتا  الوگیلاگ و  نورن و  رومیت و  زیگنچ و  هک  هنوگنامه  رگید . تسا  ياهلئـسم  دنهدیم  لیکـشت  ار  مدرم 
( یتسرپرـش یتسرپرخ و  یتسرپرز و   ) هناگ هس  ياهـشتسرپ  هک  تهج  نادب  رگید . زیچ  نانآ  یماشآ  نوخ  يدالج و  هیجوت و  حیحـصت و 

هبلغ خیرات  زا  ییاهههرب  رد  یناسنا  یلـصا  تیوه  نامه  مه  یهاگ  اذـل  تسا  یمئاد  داضت  رد  یناسنا  يدادادـخ  یلـصا و  تیوه  اب  اعقاو 
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زا اهناسنا  زا  یعماوج  ای  هعماج  رگید  راب  دـندرگیم و  زوریپ  مه  رهاظ  رد  ینطاب  هبلغ  هفاضاب  تیوه  نآ  نایماح  هک  اـنعم  نیا  هب  دـنکیم 
( اههدـیا يارجاـم   ) دوخ باـتک  رد  هک  دـهتیاو  ثروـن  درفلا  تسا  هدـیمهف  بوـخ  ردـق  هچ  دریگیم . ندیـشخرد  تیوـه  نآ  یهلا  غورف 
ار اهزغم  یطارفا  ییارگ  لمع  ینامز  زا  سپ  دندروآ و  دوجوب  یهلا  یفـسلف  ماظن  کی  امکح  زا  ياهدع  هیردنکـسا  رد  ینامز  : ) دیوگیم

ناربمایپ رب  دنتـساوخ  اهروسفورپ  اریز  داد  تسد  زا  ار  دوخ  حوضو  ییانـشور و  ایند  رگید  راب  بیترت  نیدب  داد و  رارق  دوخ  هرطیـس  تحت 
تسب نب  هب  هنوگچ  يزورما  رـشب  هکنیا  هرابرد  حورـشم  يدح  ات  یثحب  دروم  نیا  رد  ام  هک  دسریم  رظنب  يرورـض  رایـسب  دنریگب ). شیپ 

ایونعم شزرا و  ندرک  دراو  ندومن  یقلت  يرورض  رگم  درادن  دوجو  تسب  نب  نیا  زا  یتاجن  هار  چیه  هکنیا  تسا و  هدیسر  یکانرطخ 
لیکشت ربماتپس 1989   15  - رد 10 هک  نآ  یـسررب  اداناک و  روآ - کناو  سنارفنک  هیناـیب  نوماریپ  رد  ار  ثحب  نیا  دوخ . یگدـنز  رد  ت 

هـس رد  ثحب  نیا  میهدیم  ماجنا  تسا  هدیـسر  بناجنیا  هب  ناریا  رد  وکـسنوی  یلم  نویـسمک  هلیـسوب  نآ  زا  سپ  هام  ود  دودح  رد  هدش و 
. نآ یلیلحت  یـسررب  مکی و  تسیب و  نرق  رد  اـقب  هراـبرد  اداـناک  روآ - کـناو  سنارفنک  هیناـیب  مـکی - تمـسق  ددرگیم : حرطم  تمـسق 

يارجم رد  اـهنآ  كارتـشا  اهـشزرا و  مولع و  موس - تمـسق  دوخ ) يارب  تیعقاو   ) اـب كرد  لـماوع  طاـبترا  لوصحم  مولع  مود - تمـسق 
رصتخم روطب  دوخ  تافیلات  زا  یضعب  رد  ار  موس  مود و  تمسق  ثحابم  زا  يرادقم  بناجنیا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  نیناوق 
تمسق ود  ره  دلجم  نیا  رد  و  تسا . هدش  هدیسر  پاچب  زین  لقتسم  دلجم  کی  رد  هک  ریسفت  نیمه  زا  متفه  مشـش و  دلجم  دننام  ماهدروآ 

رارق قیقحت  یـسررب و  دروم  طوسبم  روطب  تسا  هدـش  حرطم  سنارفنک  هینایب  رد  هک  یتخـس  يراوگان  ییوج  هراـچ  هب  رظن  اـب  اـصوصخم 
ار همدقم  کی  نآ  هرابرد  اهیسررب  هینایب و  نیا  حرط  زا  شیپ  متسیب  نرق  رد  رـشب  اقب  هرابرد  اداناک  روآ - کناو  سنارفنک  هینایب  دریگیم .

شناد زا  یضعب  یناسنا  نادجو  ندرک  رادیب  هلیسوب  رگید  راب  اهناسنا  تایح  رادزار  نوناق  اهزور  نیا  همدقم : میهدیم : رارق  رکذت  دروم 
اهیگماک دوخ  تذـل و  تردـق و  تورث و  ياهتب  شتـسرپ  تهجب  اهناسنا  تیوه  ندـش  هابت  هب  ار  نانآ  رـصاعم  نارود  ماـقم  یلاـع  نادـنم 
ناوتیم دنیامن . دزـشوگ  ددرگ  تیرـشب  همه  ریگنماد  مکی  تسیب و  نرق  رد  تسا  نکمم  هک  ار  یعاضوا  تماخ  ات و  تسا  هتخاس  هجوتم 
یبایزرا اب  دـیزیخاپب و  اهناسنا  يا  دـیوگیم : تحارـص  لامک  اب  هک  تسا  اهناسنا  همه  يارب  يدـج  رادـشه  سنارفنک  نیا  لصاح  تفگ :

نیا رد  رـشب  یگدنز  نرق  نیرخآ  متـسیب  نرق  دیراذگن  تذل  تردق و  تایدام و  هب  شیارگ  لیدعت  اب  اهـشزرا و  تایونعم و  ملع . حیحص 
نادنمـشناد زا  ياهدع  دوشیم و  لیکـشت  اداناک  روآ - کناو  رد  یـسنارفنک  شیپ  هام  دنچ  هک  تسا  نینچ  ناتـساد  دشاب  هدوب  نیمز  هرک 

نیا هینایب  میهدیم . رارق  یـسررب  دروم  ارنآ  ام  هک  دننکیم  رداص  ار  هینایب  نیا  ءارآ  قافتا  هب  نانآ  همه  دننکیم و  تکرـش  نآ  رد  گرزب 
هدومن و یـسررب  ارنآ  هک  دنداتـسرف  بناجنیا  هب  نیورپ  ریما  ياقآ  بانج  مرتحم  لضاف  وکـسنوی  یلم  نویـسیمک  مرتحم  ریدم  ار  سنارفنک 
هک ار  یبلاطم  سپـس  مدومن  هبلاطم  مزال  تقد  اـب  ار  هیناـیب  بلاـطم  تسخن  بناـجنیا  میاـمن . حرطم  ارنآ  دـسرب  بناـجنیا  رظنب  يزیچ  رگا 

( سوملمان ای  سوملم   ) بارطضا للع  نیرت  یساسا  زا  یکی  مینادیم : ام  همه  مدش . رکذتم  دیسریم  رظنب  هینایب  تایوتحم  هرابرد 
زا ار  مولع  يدج  کیکفت  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  هک  دش  عورـش  ماگنه  نآ  زا  یبهذم  یقالخا و  یقوقح و  یـسایس و  قیاقح  یگنهرف و 

نیمه هب  دـینکیم . هظحالم  حوضو  لامک  اب  هینایب  نیمه  رد  امـش  ار  تلع  نیا  دـندومن . حرطم  اهنآ  يالاو  گنهرف  اهـشزرا و  تایونعم و 
نارکفتم رثکا  غیلب  ششوک  نیا  رد  میشوکب  يدج  روطب  روبزم  کیکفت  ندوب  یگتخاس  قیقحت  رد  میناوتب  ات  ام  هک  تسا  يرورض  تهج 

عضو هک  دناهتفریذپ  ار  تقیقح  نیا  نانآ  همه  اریز  دنشابیم  ناگمه  ام  اب  قرش  رد  هچ  برغ و  رد  هچ  ام  نارود  سانشناسنا  نافوسلیف  و 
نایم کیکفت  نیمه  اهنآ  نیرتیـساسا  زا  یکی  اعطق  دشاب  تلع  دـنچ  لولعم  رگا  تسا  هدـمآ  شیپ  ام  نیمز  هرک  يارب  هک  یمیخو  رایـسب 

مه ام  يرآ  هک  ناوارف  فعش  دجو و  اب  نارگنیحطـس  یـضعب  هلیـسوب  رود  نادنچ  هن  يراگزور  زا  هک  تسا  اهـشزرا  تایونعم و  مولع و 
ناتــسرپ و تذـل  يارب  ار  هار  تـسخن  هـک  دـندومن  حرطم  يرــشب  عـماوج  يارب  مـیاهدروآ  يرــشب  تـفرعم  نادـیم  هـب  ار  ياهزاـت  هـیرظن 
و درب . شیپ  یعطق  رواب  هلحرم  ات  مه  ار  یهاگشناد  ناحولهداس  نانآ  دوخ  کمک  اب  سپس  دندومن و  راومه  نابلط  تردق  ناگماکدوخ و 

ساسحا لـماع  نیرتیـساسا  میهاوخب  رگا  هک  تسنیا  کـیکفت  هیرظن  ناـبحاص  يرظنهتوک  اـی  ندوب و  یگتخاـس  يارب  لـیلد  نیرتنـشور 
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رد ار  یگدنز  یچوپ 
نیا يرآ  تفای . میهاوخن  تایونعم  اهـشزرا و  مولع و  کیکفت  لماع  نیمه  زج  دـیدرت  نودـب  میهدـب  صیخـشت  نآ  یلامتحا  لماوع  نایم 

( وبات تایقالخا   ) دـننامه تایونعم  اهـشزرا و  هک  ماگمه  نآ  رد  هک  دریگیم  همـشچرس  یعطق  مازلتـسا  نوناـق  زا  هک  تسا  تقیقح  کـی 
دهاوخن يزیچ  تمحز  هجنکـش و  زا  رپ  يوبات  کی  زج  نآ  لابندب  مه  یگدنز  دوخ  دوش  یقلت  تایعقاو  رب  راوتـسا  مکحم و  لیلد  نودـب 

نانآ لئاسو  ناگماک و  دوخ  فرط  زا  اهـشزرا  تایونعم و  هرابرد  هک  اهتناها  قیقحت و  نآ  هکنیا  رد  درک  يدیدرت  نیرتکچوک  دـیابن  دوب .
تریح و ياـج  دـشیمن  نینچ  رگا  هکلب  دـشاب  یتفگـش  ياـج  دـیابن  اـهنت  هن  نازوس  يروتوم  هب  نیمز  هرک  ندـش  لیدـبت  تفرگ  تروص 

نیا اعقاو  ایآ  مینادیمن  ام  تشگیم . لتخم  دنکیم  فشک  یتسه  ملاع  یعقاو  مظن  زا  هک  یملع  نیناوق  مامت  اریز  هک  دوب  دـیدش  یتفگش 
روصت ناوتیم  نیا  زا  رتنشور  رتالاب و  اهشزرا  تایونعم و  ندوب  یملع  يارب  یلیلد  هچ  دنـسرپب : دوخ  زا  دنتفای  تصرف  يزور  اهامن  رکفتم 
هتشادن هقباس  يرشب  خیرات  رد  هک  يرطخ  نیرتيدج  اب  ار  يرـشب  تایح  هک  تسا  تایونعم ) اهـشزرا و   ) روما نآ  تاعارم  مدع  هک  دومن 

هک تسا  مزال  ياهداعلاقوف  ریدـخت  تلفغ و  هک  تسنیا  تقیقح  تسا . هتخاس  هجاوم  دـنکیم  دـیدهت  یلک  يدوبان  اـب  نونکا  مه  ار  وا  و 
اسنا

ناسنا هبنپ و  نیب  ام  دراد  دوجو  ندـنازوس  شتآ و  نایم  هک  تیلع  نوناق  دـنازوسیم و  مه  ار  ناسنا  دوخ  شتآ  يرآ  هک  دـشابن  هجوتم  ن 
مزالت ندوب  یملع  تابثا  يارب  يدوبان  ضرعم  رد  رـشب  نتفرگ  رارق  هب  لالدتـسا  هک  میراذگن  هتفگان  مه  ار  هتکن  نیا  دراذگیمن . یتوافت 

يدوبان و  تسا ) یناسنا  تیثیح  فرـش و  تمارک و  تاـعارم  اـهنآ  نیرتیـساسا  زا  یکی  هک   ) تاـیونعم اهـشزرا و  تاـعارم  مدـع  نیب  اـم 
نیا رد  اهناسنا  یعمج  هتـسد  تایح  زاغآ  زا  ار  مزالت  نوناق  نیا  میهاوخب  رگا  ـالاو  تسا  ریگمـشچ  دروم  کـی  ندز  لاـثم  ناونعب  اـهناسنا 

لامیاپ اهناسنا  زا  يرامـشیب  قوقح  ناوارف و  تیمها و  اب  ییاهندـمت  ناسنا و  اهنویلیم  نونکات  هک  تسا  یعطق  مییامن  روظنم  یکاـخ  هرک 
تاتایرج و یـشومارف  هدـیدپ  زا  ناگماکدوخ  ناتـسرپ و  تردـق  هک  تسا  هتـشگ  اهناسنا  تایونعم  اهـشزرا و  تاعارم  مذـع  نوناـق  نیمه 
زا دـنناوتیم  هزور  هدومن و  يرادربهرهب  رـشب  عون  ناگتـشذگ  یگدـنز  رب  هیراج  نیناوق  اهتنـس و  تشذگرـس  زا  مدرم  تیرثکا  یهاـگآان 

یـسک رگا  دننک . هدافتـسا  اهناسنا  رگید  ندرک  یقلت  هلیـسو  دوخ و  ندوب  فده  يارب  درادن  ینیع  یگدنز  اب  يراک  اهدیاش  دیاب و  هکنیا 
رتهب يزور  هک  الاح  دشاب  نینچ  هدنیوگ  روظنم  رگا  ددرگ ؟ لیدبت  ینازوس  روتوم  هب  نیمز  هک  دراد  یلاکشا  هچ  دیوگب :

ار چوپ  یگدـنز  یبیرفدوخ  ریدـخت و  اب  ناـیاناوت  هتـشگ و  لدـبم  ءاـقب  رد  عزاـنم  نازاـت  هکی  نادـیم  هب  هزورما  دوب و  اـهناسنا  هنایـشآ  نی 
میهافم دب  کین و  لطاب و  قح و  دنوشیم و  هجنکـش  يرجز و  لمحتم  طقف  یعیبط  یگدنز  نیگنـس  راب  ریز  رد  نایاناوتان  دـننارذگیم و 

. دیامن تسا  هتـشگ  اهناسنا  ندرگ  لابو  هک  تایح  زا  يرثا  دوش و  ور  وریز  رتدوز  هچ  ره  ینیمز  نینچ  دیراذگب  دناهداد  تسد  زا  ار  دوخ 
تسا لاکشا  عفر  زا  ریغ  لاکـشا  عوضوم  ندرب  نیب  زا  هک  تقیقح  نیا  یلو  تسا  هجوت  لباق  لالدتـسا  کی  هب  دنتـسم  هیرظن  نیا  هچ  رگا 

رد تسا  نکمم  ناگماک  دوخ  فرط  زا  هچ  ره  هک  دننک  اهر  دوخ  لاحب  ار  یکاخ  هرک  هک  تسنآ  زا  رتيرطف  رتیناسنا و  رتيوق و  یلیلد 
نیا مینکیمن : شومارف  دراپـسب  ناگماک  دوخ  نآ  تسدب  ار  رـشب  خیرات  قرو  نیرخآ  ندـنادرگرب  قح  دـبایب و  ققحت  دریگب  تروص  نآ 

. درک حرطم  هلئسم  ربارب  رد  هک  دوب  نیتشینیا  نانیمطا  دروم  ریگمشچ  تیصخش  نآ  خساپ  نامه  دنوش  دوبان  اهناسنا  همه  راذگب  هک  نخس 
: دوب تفگ  تیصخش  نآ  تشگ  دهاوخ  یهتنم  رشب  يدوبان  هب  دریگ  رد  گنج  راب  نیا  رگا  تفگ : تیصخش  نآ  هب  رکفتم  نیا  هکیماگنه 

هدومن و اههبساحم  هدیشک و  اهجنر  یلیخ  دوخ  نورد  رد  تیصخش  نآ  : ) دیوگیم نتشینا  دیتسه ؟ نارگنارچ  رشب  ندش  دوبان  زا  امش 
یگدـنز رد  یناوتاـن  يور  زا  اـهناسنا  دـیوبان  هب  تیاـضر  هدـنیوگ  روظنم  رگا  داد و  نم  هب  ار  یخـساپ  نینچ  هک  دوب  هدیـسرن  ياهجیتـن  هب 

هرک دراذگب  هکنیا  هب  تیاضر  ایوقا  ياهیگماکدوخ  اهیهاوخدوخ و  لیدعت  يارب  شـشوک  شالت و  نتخادـنا  هار  هب  ناکما  اب  تسا  یعیبط 
ساسح نادجو  هن  اهناسنا و  يادخ  هن  دهدیم و  تیاضر  نآ  هب  یمدآ  دوخ  نادـجو  هن  هک  تسا  یـسک  دوخ  نیرتگرزب  دوش  دوبان  نیمز 
مرتحم ياقآ  تسا : ریز  رارقب  هینایب  نتم  نآ  یـسررب  اداناک و  روآ - کناو  سنارفنک  هینایب  رکذ  هب  میزادرپیم  نونکا  کلذ . ریغ  خیرات و 
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ربماتپـس 1989 مهدزناپ  ات  مهد  خیرات  زا  ءاقب  مکی : تسیب و  نرق  رد  مولع  گنهرف و  روشنم )  ) هسلج روتـسد  نییعت  یللملا  نیب  مویزوپمس 
هاگـشناد ادناک و  یتنطلـس  هعماج  روضح  اب  اداناک و  رد  وکـسنوی  یلم  نویـسیمک  کیدزن  يراکمه  اب  وکـسنوی  طسوت  اداناک  روکناو  رد 

هب هدومن و  تکرش  مویزوپمس  رد  لماک  مظن  اب  ناهج  روشک  هدزناپ  زا  هتسجرب  يالظف  زا  نت  کی  تسیب و  دیدرگ . رازگرب  ایبملک  شیترب 
هک ار  هیمالعا  نیا  نتم  یتقوشوخ  لامک  اب  هلیسو  نیدب  دندومن . بیوصت  ار  متسیب  نرق  رد  ءاقب - هینایب  ادناک - روکناو  مهم  هیمالعا  قافتا 

وکسنوی یمومع  سنارفنک  سالجا  نیمجنپ  تسیب و  رد  یگدنیامن  ياهتایه  ياسور  قیمع  هجوت  هدننکسکعنم 
. درادیمرب ولج  هب  یمهم  ماگ  رشب  ياقب  هلئسم  يارب  یملع  عماج  لح  هار  کی  داجیا  اب  رووکناو  هیمالعا  مرادیم . لاسرا  امش  يارب  تسا 

رارق ام  يور  شیپ  رد  هتـسباو  مهب  اساسا  ناهج  زا  رـصاعم  مولع  هک  يدـیدج  هاگدـید  هیاپ  رب  زین  هیمـالعا و  لـیمکت  نمـض  هیمـالعا  نیا 
ءاضعا نایم  رد  ار  هیمالعا  نیا  عیزوت  بیترت  امـش  روشک  تاماقم  هک  مراودیما  دهدیم  تسدب  رـشب  ياقب  ظفح  يارب  یبوچراچ  دـهدیم 
يریگیپ يارب  دراد  میمـصت  دوخ  مهـس  هب  وکـسنوی  دـنهدب . هعماج  یمومع  راکفا  ناربهر  ناگدـنریگ و  میمـصت  نینچمه  یملع و  هعماج 

یلم نویـسمک  دـحتم  للم  یگنهرف  یملع ، یتیبرت ، نامزاس  رویاـم  وکیردـف  هقئاـف  تاـمارتحا  اـب  دـهد . لیکـشت  يراـک  هورگ  مویزوپمس 
هینایب  1989 ربماتپس ادـناک 15-10  رووکناو  ءاقب  يارب  هسلج  روتـسد  مکی  تسیب  نرق  رد  مولع  گنهرف و  مویزوپمـس  اداـناک  رد  وکـسنوی 

باـجیا ینونک  طیارـش  تسا  هدـمآرد  يروفو  يدـج  ینارگن  تروص  هب  نیمز  هرایـس  ياـقب  مکی  تسیب  نرق  رد  ءاـقب  دروم  رد  رووکناو 
يرتشیب هجوت  نینچمه  طیارش  نیا  دهدیم  تروص  يروف  تامادقا  یـسایس  يداصتقا و  یگنهرف ، یملع ، اهـشخب - مامت  رد  هک  دیامنیم 
میبایب كرتشم  نمشد  هیلع  رب  یکرتشم  هزیگنا  نیمز  هرک  يور  مدرم  یمامت  هارمه  دیاب  ام  دیامنیم . ءاضتقا  رشب  دارفا  مامت  بناج  زا  ار 

هب هزیگنا  نیا  زورما  تسا . ام  كرتشم  نمـشد  دهاکب  هدنیآ  ياهلـسن  يارب  ام  ثاریم  زا  ار  دنک  دیدهت  ار  ام  طیحم  لداعت  هک  یمادقا  ره  : 
تـسا ینازوس  روتوم  تسا - تابث  یب  ام  هرایـس  ءاقب  هلئـسم  لباقم  رد  رـشب  . 1 تسا . هدش  لیدـبت  ءاقب  دروم  رد  رووکناو  هیمالعا  فدـه 
ضرعم رد  هک  نآ  طیحم  رد  هدیدرگ و  زاغآ  نیمز  هرک  حطـس  رب  یگدنز  شیپ  لاس  رایلیم  راهچ  دودح  رد  ینوگرگد . لاح  رد  هتـسویپ 
تخوس  ) تفن گنـس و  لاـغز  رد  دوجوم  ناـگیار  يژرنا  فـشک  تفاـی  دـشر  دراد  رارق  ینیب  شیپ  لـباق  ریغ  یناـهگان و  ياـهینوگرگد 

رد هک  هاتوک  نانچ  ینامز  تدم  رد  دـبای . هرطیـس  هرایـس  حطـس  لک  رب  هک  دومن  رداق  ار  ناسنا  شیپ  لاس  زا 200  شیب  رد  ياهراوـگنس )
رب رشب  هطلس  تسا : هدوب  هراق  حطس  رد  هنارکفیب  يزیرهمانرب و  نودب  ياهینوگرگد  داجیا  لماع  نیرتمهم  ابیرقت  رشب  عون  دجنگیمن  رواب 

ریخا لاس  رد 150  تیعمج  دشر  عیرـس  شیازفا  تسا : هدروآ  ناغمرا  هب  رـشب  عون  يارب  دننامیب  تخـس و  یبقاوع  خیرات  لوط  رد  تعیبط 
گنس لاغز  زا  هدافتسا  شیازفا  تبسن  نیمه  هب  تسا  هدوب  ربارب  ود  ریخا  هلاس  هرود 30-40  رد  دشر  نیا  هک  درایلیم  ات 5  درایلیم  کی  زا 

بجوم ب نمض  رد  هک  تسیز  یعیبط  طیحم  عیرس  يدوبان  تسا . هدش  ایرد  حطس  رییغت  اوه و  یگدولآ  هرایس  یگدولآ  بجوم  تفن  و 
غوبن يدام و  عبانم  هیوریب  نداد  رده  دش . دهاوخ  تعیبط  یتایح  متـسیس  ینعی  نوکـسم - هرک  لماک  يدوبان  ریذپانناربج  میظع و  يهیل 
هنیزه دنـشیدنایم و  تدـم  هاتوک  عبانم  هب  اهنت  هک  يداصتقا  یـسایس و  ياهماظن  و  گنج . يارب  تاکرادـت  هیهت و  گنج و  هار  رد  رـشب -
لخد تعیبط  رد  نینچ  نیا  دنهدیم  هزاجا  دوخ  هب  دنریذپاننایاپ  هرایـس  عبانم  هکنآ  لایخ  هب  دنریگیمن  رظن  رد  ار  لوصحم  دیلوت  یعقاو 
نیمز هرک  نکاس  هدـنز  تادوجوم  رگید  تایح  رـشب و  عون  نایم  لداعت  نتفر  نیب  زا  تسنآ  ریگرد  ناـسنا  هک  یتیعـضو  دـنیامن . فرـصت 

رد مولع  شناد و  میراد  رارق  رـشب  یگدـنز  تیفیک  لزنت  متـسیسوکا و  يدوبان  هناتـسآ  رد  ام  هک  ناـمز  نیا  رد  تسرد  سکعب  دـشابیم .
ناسنا نایم  یگنهامه  دنروآ و  مهارف  ار  تیعضو  نیا  ناربج  يارب  زاین  دروم  يژولونکت  زین  یناسنا و  تیقالخ  دنرداق  هک  دنتسه  یتیعقوم 

عضو ءاشنم  هلئـسم  ياههشیر  . 2 دـشابیم . یـسایس  یعاـمتجا و  هدارا  تسا  سوسحم  نآ  نادـقف  هک  يزیچ  اـهنت  دـنبایزاب . ار  تعیبـط  و 
نیا دـندوب . هتفای  دـشر  لماک  روط  هب  نرق  نیا  عورـش  رد  اتدـمع  هک  تسا  مولع  ياـههنیمز  زا  یخرب  تفرـشیپ  اـساسا  اـم  ینونک  راوگاـن 

ار تعیبط  رب  هبلغ  يورین  ناسنا  هب  دناهدش  هداد  ناشن  ناهج  یمیدق  یتعنص  هشقن  رد  یضایر  لکش  هب  هک  اهتفرشیپ 
ورین نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  ناسنا  تشادیم . ینازرا  رـشب  هب  ار  یناـیاپیب  ارهاـظ  نوزفا و  زور  يداـم  هاـفر  رخاوا  نیمه  اـت  دـندرک  اـطعا 
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هب طوبرم  ياهـشزرا  الباقتم  دریگ . راک  هب  یملع  ياهتفرـشیپ  زا  لصاح  يدام  تاناکما  لماک  ققحت  تهج  رد  ار  شیاهـشزرا  ات  تساوخ 
تسا ناسنا  داعبا  ریاس  نتفرگ  هدیدان  فذح و  هک  تیناسنا  موهفم  بلس  دندش . بوکرس  دندوب  نیشیپ  ياهگنهرف  ساسا  هک  یناسنا  داعبا 

هب اهنت  ناسنا  نیـشام و  تروص  هب  ناهج  هاگدـید  نیا  زا  دراد . دوجو  ناسنا  ناهج و  هب  تبـسن  هک  تسا  يایملع  دـید  ياتـسار  رد  اقیقد 
كاردا نیا  تسوا  ياهـشزرا  یـساسا  هدـننکنییعت  لماع  دوخ ) هب  تبـسن   ) ناـسنا تخانـش  دوشیم . هتـسیرگن  نآ  هنادـند  خرچ  تروص 

هنادند خرچ  ناونع  هب  دوخ  هب  ناسنا  شرگن  اب  هارمه  یکیژولوئدیا  رقف  نیاربانب  دـنکیم . نییعت  صخـش  عفانم  یبایزرا  رد  ار  دوخ  موهفم 
هب تبسن  یکیناکم )  ) ینیشام هاگدید  نیا  هک  دناد  ناشن  رـضاح  نرق  یملع  ياهتفرـشیپ  اذهعم  ددرگیم . اهـشزرا  شهاک  بجوم  نیـشام 
زا ار  دوخ  شزرا  رـشب  ینیـشام  تخانـش  دروم  رد  ینالقع  ياـنبم  نیارباـنب  تشاد . هاـگن  ضحم  یملع  هنیمز  رد  اـهنت  ناوتیمن  ار  ناـهج 

هداد یمیهافم  هب  ار  دوخ  ياج  ناهج  زا  فاطعنایب  کشخ و  یتعنص  ریوصت  رصاعم  مولع  رد  رگید  یهاگدید  . 3 تسا . هداد  تسد 
. دیامن فقوتم  روز  هب  ار  نآ  تسین  رداق  یکیناکم  نوناق  چیه  هک  یمئاد  قالخ  ياههداد  زا  هتفرگ  لکـش  دـنزاسیم  ار  یناهج  هک  تسا 

یتعنـص بوچراهچ  رد  هک  تسا  طابترا  رد  ناهج  لک  اب  لامک  هب  نانچ  هدـمآرد  قـالخ  شزیگنا  نیا  زا  یهجو  تروص  هب  دوخ  ناـسنا 
نیـشام کی  ناـمرف  تحت  تکرح  هب  موکحم  هک  ياهدارایب  هنادـند  خرچ  تلاـح  زا  یمدآ  دوخ )  ) هجیتن رد  دوبیمن . ناـیب  لـباق  نیـشیپ 

دنویپ دـحاو  لک  کی  تروص  ناهج  هب  اساسا  هطـساویب و  هک  دوشیم  لدـب  دازآ  هقـالخ  هزیگنا  زا  یهجو  هب  هتفر  رتارف  دـشابیم  میظع 
رد هدش  هتفریذپ  ياهـشزرا  اب  هک  دباییم  طسب  ییاهـشزرا  هب  یملع  دـیدج  هاگدـید  نیا  رد  یناسنا  ياهـشزرا  ساسا  نیمه  رب  دروخیم .

هدش لصاح  ریخا  یگنهرف  یملع و  ياهتفرـشیپ  هیاس  هک  اهناسنا  كرتشم  يرادنپ  بوچراهچ  رد  ام  دنراد . يراگزاس  نیـشیپ  ياهنگهرف 
هتـشاد دوخ  تسیز  طیحم  اب  گنهامه  تمظع و  اب  يایگدنز  تسناوت  دهاوخ  ناسنا  نآ  رد  هک  مینک  روصت  ار  ياهدنیآ  میناوتیم  تسا 

یلعا دح  هب  زین  یعامتجا  یگنهرف - لوحتم  طیحم  رد  یگدنز  تیفرظ  زا  دیامنیم و  جراخ  ناهج  زا  ار  يریگهرهب  لقادح  رشب  عون  دشاب 
ور يونعم و  تایبرجت  هدشمگ و  نامیا  دناوتیم  ناسنا  هک  دراد  رما  نیا  رب  تلالد  مولع  هنیمز  رد  رشب  دشر  هب  ور  شنیب  دنربیم . هدافتسا 

ادرف و كرادـت  يارب  تسا  هدـمآ  دوجوب  رـشب  يوس  زا  هرایـس  فرـصت  هجیتن  رد  هک  ینونک  نارحب  دروآ . تسدـب  هرابود  ار  دوخ  یناـح 
هک ياهتـسویپ  مهب  یهانتی  ـال  ملاـع  كرد  دراد : زاـین  دـنراد  فلتخم  ياـهگنهرف  رد  هشیر  هک  يدـیدج  ياههاگدـید  هب  رگید  ياـهادرف 

تایح لک  اب  نامز  اضف و  رد  ار  دوخ  طابترا  دوش و  یکی  تعیبط  اب  هرابود  هک  داد  دهاوخ  هزاجا  رـشب  هب  دنکیم  رارکت  ار  تایح  گنهآ 
تبسن ار  رشب  دید  دهدیم  لکش  ناهج  هب  هک  ياهدنزاس  هسورپ  زا  یهجو  یناسنا  دوجوم  کی  هکنیا  صیخشت  دنک . كرد  هدام  ناهج  و 

ناسنا و نایم  رشب و  دارفا  نایم  يراگزاسان )  ) یگنهامهان یلصا  ببـس  هک  ار  یهاوخدوخ  هک  دزاسیم  رداق  ار  وا  دهدیم و  طسب  دوخ  هب 
هس نیا  را  یکی  رب  دح  زا  شیب  دایز و  دیکات  زا  یـشان  حور  نهذ - مسج - نایم  تدحو  هیزجت  یگدنکارپ و  دراذگب . رانک  تسا  تعیبط 
رد ارنآ  شخب  تدحو  یلع  ینوناق  یناهیک و  هموظنم  باتزاب  هک  دـهدیم  ناکما  رـشب  هب  یگدـنکارپ  نیا  نتـشادرب  نایم  زا  تسا  رـصنع 

ینعی هعـسوت  یئاهلدم  ياهشیر  يزاس  نوگرگد  هب  ار  وا  دنهدیم و  رییغت  تعیبط  دروم  رد  ار  رـشب  ییاههاگدید  نینچ  دـبایب . دوخ  نورد 
ياهرکفت زرط  یـشزومآ و  ياهمتـسیس  يریگدای  ياههسورپ  هئارا  یتاحیلـست  هقباسم  ناـیاپ  یتخبدـب  لـهج و  يداوسیب  ندرک  نک  هشیر 

دیدج ا
عبانم نداد  ردـه  تاعیاض و  شهاک  هیاپ  رب  یگدـنز  يارب  ینیون  حرط  یعامتجا  يربارب  نیمات  تهج  رت  بساـنم  عیزوت  ياههویـش  يارج 

. دنناوخیم ارف  تسا  تردق  هدیـسوپ  هنهک و  میهافم  يار  هک و  یگنهرف  دعب  یعامتجا و  يداصتقا - تافالتخا  هدـنز  عونت  ظفح  هب  هجوت 
دنهاوخ قفوم  قوف  فادها  هب  لین  رد  یطیارش  رد  اهنت  ود  نیا  یلو  تسا ، بجاو  يژولونکت  مولع و  زا  هدافتـسا  فادها ، نیا  هب  لین  يارب 

دنچ رب  ندمآ  قیاف  يارب  يدحاو  شور  يزیر  حرط  و  فادها ، نیا  رتهب  هچ  ره  كرد  هب  هداد ، مه  تسدـب  تسد  گنهرف  ملع و  هک  دـش 
ياهزاین تمـس  هب  هرابود  ار  يژولونکت  ملع و  میناوتن  ام  رگا  دـنیامن  کمک  تسا - هدـیماجنا  یگنهرف  طابترا  يدوبان  هب  هک  یگچراـپ -

و یگدنز ) لاکـشا  زا  يدنمرهب  قح   ) تسیز يژولونکت  شناد ،) هتخدنا   ) کیتامروفنا هنیمز  رد  ینونک  ياهتفرـشیپ  میهد ، قوس  یـساسا 
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- تسا مک  تلهم  دـش . دـنهاوخ  یهتنم  رـشب  هدـنیآ  يارب  یناربـج  لـباق  ریغ  راـبنایز و  جـیاتن  هب  یناـسنا ) نژ  یحارط   ) کـیتنژ یـسدنهم 
ام میزادرپب  ءاقب  يارب  يرتنیگنس  ياهب  هک  دزاسیم  ریزگان  ار  ام  ناهج  رد  یگنهرف  يداصتقا - حلص  يارقرب  رد  يرخات  للعت و  هنوگره 

یم رداق  ار  بهاذم  هک  ار - نایب  يدازآ  یعون  هب  زاین  دیاب  نینچمه  میریذپب  تیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  ناهج  ندوب  یبهذم  دنچ  دیاب 
مهارف ار  رشب  ياقب  طیارـش  ات  دنکیم  کمک  ام  هب  رما  نیا  مینک  لوبق  دنـشاب ، هتـشاد  يراکمه  رگیدکی  اب  ناشتافالتخا  مغریلع  هک  دزاس 

ام كرد  زا  هک  تیرشب  كرتشم  ثاریم  تسا  نیا  میزاس  هدنلاب  ار  ناسنا  ءاش  رشب و  قوقح  رـشب ، تیلوئـسم  كرتشم  ياهـشزرا  میروآ و 
هدرک تکرش  مویزوپمـس  نیا  رد  هک  ینادنمـشناد  لر  دریگیم . همـشچرس  ناهج  هتفای  ون  رادیب  ناسنا  دوجو  هداعلاقوف  تیمها  هب  تبـسن 

زا وشربماد  ناتیر  روسفورپ  - 2 اداناک . ناناد  یضایر  نمجنا  سیئر  اداناک . زا  گنوپ  میکا  يزدیگا  لیناد  روسفورپ  - 1 زا : دنترابع  دندوب 
ياقآ - 4 یبهذم . تاعلاطم  فلوم  یکروچ  هردنا  ياقآ  - 3 سایپماک . یهاگشناد  هعسوت  هاگشناد  نیشیپ  سیئر  تایضایر و  داتسا  لیزرب 

تاعلاطم يهدکـشناد  داتـسا  اترپالاد  الکین  روسفرپ  - 5 لارتنوم .) کبک   ) اداناک هاگـشناد  تسیز  طـیحم  داتـسا  اداـناک  زا  ورهسناد  رییپ 
. وکیزکم هاگشناد  شهوژپ  داتـسا  وکیزکم  زا  هونج  وگایتناس  رتکد  - 7 وکـسنوی . لک  ریدم  نواعم  شکارم  زا  يدـهم  رتکد  - 6 هتفرشیپ .

سیئر ناتـسلگنا  زا  کبیک  ردنـسکلا  رتکد  - 9 شناد . رنه و  یناـهج  یمداـکآ  سیئر  دـئوس  روشک  زا  ندـه  ناروگ  لراـک  روـسفرپ  - 8
زا نرال  كام  یبگید  رتکد  - 11 یناهج . هدنیآ  تاعلاطم  داتسا  ایلاتیا  زا  یتیسام  يرییراب  اروئلا  مناخ  - 10 مر . پولک 

-14 ابوک . زا  فلوم  وریتوا  ردـناسیل و  ياـقآ  - 13 هاگـشناد . داتـسا  فلوم و  فوسلیف ، نپاژ ، زا  اروماـکان  زیجوی و  روسفرپ  - 12 اداناک .
. دحتم لللم  هاگـشناد  یلبق  سیئر  يزنودنا  سیئر  يزنودنا  زا  رکومتاجوس  روسفرپ  - 15 رشان . هدنـسیون و  هسنارف  زا  مودنار  لشیم  ياقآ 

یگدـنز رد  رـشب  هار  ایآ  اینروفیلاک . هاگـشناد  یلکرب و  هاگـشناد  رد  کـیزیف  داتـسا  اـکیرما  هدـحتم  تـالیا  زا  پاتـسا  يرنه  روفرپ  - 16
نارکفتم همه  رگا  دوش !؟ راتفرگ  نینچ  هزورما  هک  رش ) شتـسرپ  تردق و  شتـسرپ  رز و  شتـسرپ   ) دوب هناگ  هس  ياهـشتسرپ  هب  رـصحنم 

عمج اجکی  رد  دنشاب  هدوب  هک  یبتکم  هدیقع و  ره  ياراد  یبرغ و  هچ  یقرش و  رد  هچ  رضاح و  لاح  رد  هچ  ناگتـشذگ و  زا  هچ  ار  ناهج 
خیرات هک  تسا  هتشادن  دوجو  هناگ  هس  ياهشسرپ  خالگنس  ياههداج  زا  زج  رشب  یگدنز  يارب  یهار  چیه  نایاقآ  دیسرپب : نانآ  زا  دینک و 

زج رـشب  یگدـنز  يارب  یهار  چـیه  اعقاو  ایآ  تسا  هتفر  ورف  اهیروحمدوخ  اهیـشک و  قح  ياهیزاب و  گیرین  هبانوخ و  نوخ و  رد  همه  نیا 
تسا هتشادن  دوجو  تسا  هدومن  لدبم  ینازوس  روتوم  هب  ار  ابیز  رایسب  یکاخ  هرک  نیا  هدش و  رجنم  ام  هرایـس  یتابثیب  هب  هک  یهار  نیمه 

دنک راتفر  افص  قدص و  اب  دوخ  عون  ینب  دادرفا  اب  راومه  هک  تشادن  یهار  رشب  ایآ  داد ؟ دهاوخ  امش  هب  یخساپ  هچ 
تـسناوتیمن رـشب  ایآ  درواین ؟ تسدب  يزایتما  شالت  راک و  نودب  هک  دـنک  نییعت  ار  یتیفیک  دوخ  یگدـنز  يارب  تسناوتیمن  رـشب  ایآ   ؟

يور تسناوتیمن  رشب  ایآ  ددنسپیمن ) دوخ  رب  هکار  هچنا  ددنـسپن  نارگید  رب  ددنـسپیم و  نارگید  رب  هک  ار  هچنا  ددنـسپب  دوخ  هب   ) اعقاو
مدرم تایعقاو  دوخ  اب  دنتـسناوتیمن  نارادمتـسایس  اعقاو  ایآ  دـنکن ؟ هناـخدارز  هب  لدـبم  دوب  اـهناسنا  يارب  هنایـشآ  نیرتاـبیز  هک  ار  نیمز 

نیا زا  کی  چـیه  تسا  هتـسناوتیمن  رـشب  رگا  دـندرگن ؟ هدولآ  يزاب  هقح  گـنرین و  غورد و  هنوگ  چـیه  هب  دـننک و  هرادا  ار  دوخ  عماوج 
دشیم هدیمان  نیمز  اههتشذگ  رد  هک  ار  دوخ  يابیز  رایسب  هنایشآ  هک  تسین  یتفگـش  ياج  سپ  دریگب  دوخ  لوقعم  تایح  يارب  ار  اههار 

یـسررب ریـسفت و  هب  دـیاب  اـم  هکنیا  دوش . لیدـبت  ینازوس  روتوم  هب  تسا  هتفرگ  دوـخ  هب  اـقب  رد  عزاـنت  نادـیم  هناـخدارز و  ماـن  هزورما  و 
عـضو هب  هکنیا  تلع  تسا و  هدیـسر  اجک  هب  نیمز  يور  رد  رـشب  عضو  هک  مینیبب  میزادرپب و  اداناک  روآ  کـناو  هیناـیب  تـالمج  کـیاکی 

ییایاقب ات  تشاذگ  او  دوخ  لاحب  ار  نیمز  دیاب  هتـساوخن  يادخ  ای  و  درک ؟ ادیپ  تاجن  ناوتیم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ تسا  هدش  راچد  یلعف 
یقاب یناروخشال  بیصن  يداع  تاروصت  قوف  هحلسا  هلیسو  هب  نتخوس  زا  سپ  رشب  دارفا  ناوختسا  تشوگ و  زا 

دودـح رد  تسا . ینوگرگد  لاح  رد  هتـسویپ  هک  تسا  ینازوس  روتوم  تسا - تاـبثیب  اـم  هرایـس  - ) 1 تسا : هدـمآ  هینایب  نیا  رد  دـنامب .
لباق ریغ  یناهگان و  ياهینوگرگد  ضرعم  رد  هک  نآ  طیحم  رد  دـیدرگ و  زاـغآ  نیمز  هرک  حطـس  رب  یگدـنز  شیپ  لاـس  دراـیلیم  راـهچ 

ناسنا شیپ  لاس  زا 200  ياهراوگمـس ) تخوس   ) تفن گنـس و  لاغز  رد  دوجوم  ناگیار  يژرنا  فشک  تفای . دشر  دراد  رارق  ینیب  شیپ 
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لماع نیرتمهم  ابیرقت  رـشب  عون  دـجنگیمن  رواب  رد  هک  هاتوک  نانچ  ینامز  تدـم  رد  دـبای  هرطیـس  هرایـس  حطـس  لک  رب  هک  دومن  رداق  ار 
دننامیب تخس و  یبقاوع  خیرات  لوط  رد  تعیبط  رب  رشب  هطلس  تسا : هدوب  هراق  حطس  رد  هنارکفیب  يزیرهمانرب و  نودب  ینوگرگد  داجیا 

نیا رد  هک  هچنآ  مکی - هلئـسم  مینکیم : رکذ  رـصتخم  روط  هب  ار  تـالمج  نیا  هب  طوبرم  هلئـسم  ود  تسا . هدروآ  ناـغمرا  رـشب  عون  يارب 
هک هچ  ره  دناهداد : ار  صیخشت  نیا  تسخن  مویزوپمس  نیا  رد  هدمآ  مهدرگ  نادنمشناد  هک  تسنیا  دریگب : رارق  تقد  دروم  دیاب  تالمج 

یعمج هتسد  یشکدوخ  دح  رـس  ات  تایح  هدیدپ  دوخ  هب  هجوت  اب  تقیقح  رد  دنکیم  تفرـشیپ  يژولونکت  رظن  زا  نیمز  هرک  نیا  رد  رـشب 
- مود هلئـسم  تسا . نیمه  مکی  تسیب و  نرق  رد  تایح  اقب  رد  ندیـشیدنا  يارب  مویزوپمـس  لیکـشت  يانعم  لصا  اریز  ددرگیمرب  بقع  هب 

تالمج رد 
لامتحا رگا  دریگب ؟ ماجنا  حیحص  يزیرهمانرب  نودب  دیابن  یتایح  تیمها  اب  ییاهینوگرگد  داجیا  هک  دیمهفیمن  رشب  ایآ  هک : تسنیا  قوف 

لوقعم تایح  هب  ور  ایآ  دنکیم  هچ  دمهفیمن  دنکیم و  تکرح  خـیرات  دادـتما  رد  رـشب  هک  تسنیا  شیانعم  دـیمهفیمن  رـشب  هک  دـیهدب 
ناربج لباق  ریغ  رابنایز و  جیاتن  یقطنم  ياههمانرب  نودب  ياهینوگرگد  داجیا  هک  تسا  هدـیمهفیم  رگا  وا  یـشکدوخ ؟ هب  ور  ای  دوریم و 
هکنیا رگم  دوشیمن  هدـید  ياهدـننکعناق  خـساپ  چـیه  اجنیا  رد  تسا ؟ هتـشادرب  ماگ  دوخ  ملع  نیا  فالخرب  هنوگچ  وا  دروآیم  لاـبند  هب 

-2 یـشکدوخ . هب  یتـح  دربیم  تسد  زیچ  همه  رب  يروحمدوخ  یگماـکدوخ و  ییارگ و  تذـل  یتـسرپدوس و  لـباقم  رد  رـشب  مییوـگب :
بلطم هرابرد  دیاب  ار  هلئسم  نیا  تسا ). هدروآ  ناغمرا  هب  رشب  عون  يارب  دننامیب  تخـس و  یبقاوع  خیرات  لوط  رد  تعیبط  رب  رـشب  هطلـس  )

تسا هدروآ  ناغمرا  هب  دننامیب  تخـس و  یبقاوع  هک  تسا  هدوب  خیرات  لوط  رد  تعیبط  رب  رـشب  هطلـس  ایآ  هک - داد  رارق  هجوت  دروم  قوف 
بقاوع زورب  یقیقح  تلع  هک - تسا  ملـسم  اهیروحمدوخ ؟ اهیگماکدوخ و  اهییارگتذل و  اهییوجدوس و  لباقم  رد  رـشب  یگتخاب  دوخ  ای 

سنا نیمه  تسا . نتشوخ  رب  رشب  هطلس  مدع  هکلب  تسین  تعیبط  رب  رشب  هطلس  خیرات  زا  ههرب  نیا  رد  راب  تکاله  میخ و  و 
هب طوبرم  وا  ندـب  ياضعا  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا  هتفرگ  رارق  یعطق  طوقـس  ضرعم  رد  تعیبط  رب  هطلـس  تهج  هب  دـنکیم  ناـمگ  هک  نا 

کیرـش دننام  رگید  ءازجا  همه  درد  هب  ءاضعا  نآ  زا  یکی  ندـش  التبم  اب  دـنکیم  هرادا  ار  اضعا  نآ  همه  تیـصخش  کی  تسا و  وا  دوخ 
نانآ هچ  هک  دـندیمهفیمن  ردـقنیا  دـندشیم  طلـسم  تعیبط  رب  اجیردـت  هک  ییایوقا  نآ  ایآ  دـنیامنیم …  یتحاران  ساـسحا  درد  نآ  رد 

دنمهرهب نآ  زا  يرـشب  رکیپ  ياضعا  همه  یتسیاب  هک  دناهدروآ  تسدب  ار  يزایتما  تقیقح  رد  تعیبط  رب  هطلـس  اب  دنهاوخن  هچ  دنهاوخب و 
ریدـخت یعون  هب  هک  یناـسک  تیرثـکا  هک  منکیم  ساـسحا  ـالماک  متـسه  اـهنامرد  اـهدرد و  نیا  نتـشون  لوغـشم  هک  نونکا  مه  دـندرگ 

یمایپ وا  بلاطم  نیا  هک  تسا  هدرکیم  یگدنز  ایور  ملاع  رد  مه  هراچیب  هدنـسیون  نیا  تفگ : دنهاوخ  دنناوخب  ار  بلاطم  نیا  دـنراتفرگ 
حوضو لامک  اب  هک  اهمویزوپمس  هنوگ  نیمه  لیکشت  اریز  مرادن . صاخشا  نیا  يارب  یخـساپ  نم  تسا . هدروآ  ذغاک  هحفـص  يور  رب  ار 
مینادب نیقی  دیاب  ام  دنزاسیم . فرطرب  بناج  نیا  لاثما  بناج و  نیا  زا  ار  ماهتا  نیا  خساپ  تمحز  دننکیم  اضما  ار  يرشب  يدوبان  نالعا 

نآ ربارب  رد  رشب  دارفا  همه  هکنیا  هب  ملع  اب   ) ییاضف تارک  رگید  زا  یتح  يرشب و  ياهزغم  نیمز و  يایازم  زا  يرادروخرب  رد  هک 
هالکیب نیا  دنـشاب و  هتـشادن  رـس  رب  هالک  دارفا  زا  یـضعب  تسا  لاحم  دـنرادروخرب ) یناسنا  یلاع  تدـحو  قوقح و  يواست  یعون  زا  اه 

ار دوخ  بارش  نیرتهدننک  تسم  اب  هچ  رگا  دنکن  داجیا  دناهدرک  اپ  تسد و  دوخ  يارب  هالک  ود  هکنانآ  تایح  رد  ار  دوخ  موش  رثا  ندنام 
سک چیه  ینک و  نوگلگ  ار  شیوخ  يور  وتیم  نوگلگ  هب  ات  یمه  دنبسخ  اونیب  يور و  درز  وت  زا  نت  هد  میریذپب : ام  رگا  دیامن ، ریدخت 

لمحت ناـگماکدوخ  ییور  خرـس  لـباقم  رد  ار  ییوردرز  رد  يدـبا  ندـنام  اـهناسنا  همه  هکنیا  رد  دـشاب  هتـشاد  يدـیدرت  دـناوتیمن  مـه 
لوق هب  تشاذگ . دهاوخن  تایح  ییانب  ریز  سومان  دوخ  دیایب  شیپ  تیرـشب  يارب  یگدرـسفا  یـسحیب و  نینچ  مه  رگا  و  درک . دـنهاوخن 

دوشیم یـشالتم  نانآ  یناسنا  تیـصخش  هنوگچ  درذـگیم و  هچ  اـیند  ناـناوتان  هب  هکنیا  هب  هجوت  نادـنمتردق  تسا  لاـحم  تنارب : یلیو 
ریذـپانناربج میظع و  هیلب  دـجوم  نمـض  رد  هک  تسیز  یعیبط  طیحم  عیرـس  يدوباـن  - ) 3 دـنوش . قفوم  دوخ  ینامرآ  یگدـنز  هب  دـنناوتب 

رثاـتم گرم  نـالعا  نیا  زا  یناـسک  هچ  هـک  دـینادیم  چـیه  دـش ). دـهاوخ  تعیبـط  یتاـیح  متـسیس  ینعی  نوکـسم - هرک  لـماک  يدوباـن 
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مظن و تهج  هب  طقف  ای  دـنمتردق و  بارـش  تسم  هک  یناسک  هن  دنـشاب  هدوب  رادروخرب  تاـیح  ياـمظع  تمعن  زا  هک  یناـسک  ددرگیم ؟
نوناق ییابیز 

رایـسب ناتـساد  بلطم  نیا  قیدـصت  يارب  تاـیح . دوخ  تمظع  ترورـض و  یگزیگنا  هب  هن  دـنکیم  یگدـنز  یعیبـط  یگدـنز  رد  ییارگ 
اب دوخ  تاقالم  هرابرد  نیتشنیا  لاس 1949  رد  دییامرف : هجوت  میدرک  هراشا  نآ  هب  ثحب  لوا  رد  هک  ار  لیذ  يانعم  رپ  رایسب  یلو  کچوک 

دوب تین  نسح  بحاص  يدرم  رهاظ  تروص  هب  هک  ییاکیرمآ  شوه  اب  ياهتیصخش  زا  یکی  اب  اریخا   ) تشون نینچ  ییاکیرمآ  نارس  یکی 
مدـهنم رـشب  عون  الامتحا  دریگ  رد  یگنج  نینچ  رگا  دـنکیم و  دـیدهت  ار  تیرـشب  يدـیدج  گنج  رطخ  هک  مداد  رکذـت  وا  هب  رکاذـم و 

هک مدرک  هدهاشم  بجعت  تیاهن  اب  اما  دنک  يریگولج  يرطخ  نینچ  زا  دناوتیم  دشاب  اهتلم  قوف  ام  هک  یتالیکـشت  طقف  تشگ و  دهاوخ 
ار روبزم  رکفتم  يدعب  ترابع  رگا  دیشابیم )؟ رـشب  عون  مادهنا  اب  فلاخم  هزادنا  نیا  ات  امـش  لیلد  هچ  هب  : ) داد باوج  نینچ  نم  بطاخم 

هدرک راداو  ار  وا  بطاخم  هک  یللع  نیرتگرزب  زا  یکی  تسا  نکمم  یتح  هک  دـید  میهاوخ  میهدـب  رارق  تقد  دروم  شبطاـخم  ریـسفت  رد 
زا هدافتـسا  ءوس  زا  یـشان  هک  تسا  اهناسنا  يزغم  ياهتیلاعف  يرـشب و  تایح  یگدرـسف  نامه  دـهدب  ار  يزیگنا  تریح  خـساپ  نانچ  تسا 
هک تسا  درز  ياههنوگ  نآ  ینعی  تسا . هدومرف  تیانع  مالـسلاهیلع ) مدآ  نادنزرف   ) دوخ ناگدنب  هب  ایند  نیا  رد  ادـخ  هک  تسا  یتازایتما 

روما نطاب  رد 
یگدـنز يدازآ  مان  هب  يراب  دـنبیب و  ياوه  ساسا  رب  اـی  یعیبط و  تاـیح  ربج  ياـنبمرب  طـقف  هتخادـنا و  طاـشن  زا  ار  يرـشب  تاـیح  همه 

تیاکح يراکـشآ  یتخبدب  ینورد و  جنر  زا  یحیرـص  دـنت و  باوج  نینچ  : ) دـیوگیم ذـخام  نیمه  رد  روبزم  رکفتم  سیپس  دـیامنیم .
دوجو رد  یلداـعت  اـت  تسا  هدرک  رایـسب  شـشوک  هک  تسا  یـسک  باوج  نم  رظن  هب  باوج  نیا  تسا . زورما  ناـهج  دوـلوم  هک  دـنکیم 

همه هک  تسا  كاندرد  ییاوزنا  نایب  باوج  نیا  تسا . هداد  تسد  زا  زین  ار  قیفوت  دیما  یتح  تسا و  هتفاین  قیفوت  یلو  دـنک  داجیا  شیوخ 
هب دیاب  یهاوخ  تذل  ییوج و  دوس  دناهدز : دایرف  راصعا  نورق و  هاگرذگ  رد  یهلا  ناربمایپ  همه  دنربیم .) جـنر  نآ  زا  هزورما  رـشب  دارفا 

یماگنه ایآ  تسا . یناسنا  نیناوق  همه  رب  صالخ  ریت  ییاهنت  هب  هک  قلطم ) مهاوخیم   ) يانبمرب هن  دشاب ) تاذ  یلماکت  تنایـص   ) زا يوریپ 
ام اب  يدنسپیمن ) دوخ  رب  هک  ار  هچنآ  دنسپم  نارگید  رب  يدنسپیم و  نارگید  رب  هک  ار  هچنآ  دنـسپب  دوخرب   ) دنتفگیم یهلا  ناربمایپ  هک 

نایب ام  يارب  اهناسنا  قلاخ  يدـنوادخ  فرط  زا  ار  یقیاقح  ای  دـندومنیم  يزادرپ  لایخ  یهلا  نالوسر  نآ  ایآ  دـندرکیم  یخوش  اـهناسنا 
نکا مه  دندوب . هدروآ  ام  يارب  ادخ  فرط  زا  ار  قیاقح  نیرتلیصا  یهلا  نالوسر  نآ  هک  تسین  يدیدرت  چیه  دندرکیم ؟

تذـل ییوجدوس و  هک  یتسرپدوخ  زا  بانتجا  اب  رگم  دوشیمن  دـید  تعیبط  يابیز  هصرع  رد  بولطم  تاـیح  همادا  يارب  یهار  چـیه  نو 
فذح اهناسنا  یگدنز  زا  ار  یتقیقح  چیه  هک  یگدـنز  رد  یهلا  ياههزیگنا  هب  ندروآ  يور  تسنآ و  یتاذ  زا  هبـساحمیب  قلطم و  یتسرپ 

ییانیبان يرگندودحم و  نیا  ایوگ  گنج  يارب  تاکرادت  هیهت  گنج و  هار  رد  رـشب  غوبن  يدام و  عبانم  هیوریب  نداد  رده  - 4 دیامنیمن .
( ینارذگـشوخ يارب  مد  ندرمـش  تمینغ  زج   ) ینامرآ چـیه  ایند  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  ینامدرم  همه  هنیرید  تنـس  اهادرف  ادرف و  هراـبرد 

ارف هار  زا  رگید  لـسن  زا  سپ  یلـسن  ناوراـک  رد  ناوراـک  هک  ناگدـنیآ  دوخ و  یگدـنز  هراـبرد  ار  ییاـنیبان  نیمه  هناتخبدـب  دناهتـشادن .
لیمحت نانآ  ياهزغم  هب  هکلب  هداد  لیوحت  لهج ) نیع  رد   ) ییاناد زاربا  یلایخیب و  مامت  اب  مه  ناـحولهداس  زغم  هب  بتکم  ماـنب  دنـسریم 

دشیدنبن ز یتسم  نایاپ  رد  هلفس  فیرح  دیوگیم : هداتسیا و  هثیبخ  تنس  نآ  ربارب  رد  ضارتعا  هفایق  اب  ریز  تیب  ود  اب  يدعـس  تسا  هدومن 
نایاونیب رب  هطلس  يارب  ناگلفس  غارچ  رد  درادن  نغور  بشب  شک  ینیب  دوز  دهن  يروفاک  عمش  نشور  زور  واک و  ياهلفس  یتسدگنت  زور 

دیاوف ط عبانم و  همه  دنتفرگ و  دوخ  رایتخا  رد  تشاد  هچ  ره  دندرک و  ور  ریز و  ار  نیمز  ناناوتان  و 
دیاوف عبانم و  زا  هک  ار  هچنآ  رگا  دنیامن  یـسیونمان  يرـشب  خیرات  نانامرهق  هورگ  رد  دنوش و  هدیمان  ندـمتم  ات  دـندومن  بحاصت  ار  یعیب 
یقلت ریدـم  رایتخا و  بحاص  ار  دوخ  طقف  نتخادـنایم  راـکب  اـهناسنا  حالـص  ریـسم  رد  دـنتفرگ  دوخ  راـیتخا  رد  هدروآ و  تسد  هب  نیمز 

اب رایسب  ياهیژرنا  عفانم و  عبانم و  نآ  هدمع  هکلب  دندرکن  نینچ  نانیا  یلو  دمآیمن  دوجوب  ناربج  لباق  ریغ  ياطخ  نادنچ  زاب  دندرکیم .
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ذئاذل لئاسو  دـیلوت  رد  ای  دـندرب و  نیب  زا  فرـص و  هدنـشک  هحلـسا  فاشتکا  نتخاس و  رد  ای  ار  غباوت  ياهـشالت  یناور و  يزغم و  شزرا 
حلسم ناسنا   ) باتک هب  دییامرفب  یشکمدآ ) رد  ییامن  تردق   ) نیا هرابرد  لماک  حیضوت  يارب  دنتخاس . کلهتـسم  تایح  دض  رذگدوز و 

میاهدرک حرطم  هک  ياهلئسم  هرابرد  تایعقاو  هب  دنتسم  رامآ  قیقد و  ماقرا  اب  امش  باتک  نآ  رد  تنارب  یلیو  ياقآ  فیلات  هنسرگ ) ناسنا  و 
نیمز يور  عبتم  عفانم و  همه  نآ  نتخاس  کلهتسم  لوغشم  ناتسرپ  تردق  هک  ماگنه  نآ  رد  هک  دینکن  نامگ  امش  تشگ . دیهاوخ  وربور 

هک ینانخـس  هب  هجوت  اب  نانآ  هکلب  دندومنیم  ساسحا  دوخ  نورد  رد  دندرکیم  هک  يراک  هرابرد  ینارگن  نیرتمک  یناور  رظن  زا  دـندوب 
لماکت ندمت و  زاتشیپ  ار  دوخ  دنهدیم  ماجنا  هداد و  ماجنا  هک  ییاهراک  هب  دنیوگیم و  دناهتفگ و 

زا ناششوگ  یـضار و  دوخ  زا  ردقنآ  نانیا  دناهدروآ  تکرح  رد  نتـشگ  الط  يوسب  ندوب  سم  زا  ار  تیرـشب  هک  دندقتعم  هدومن و  یقلت 
یتخبدب يزورهریت و  زا  یعالطا  هک  ار  ییاهناسنا  دایرف  هک  تسا  رپ  ناگماکدوخ  ناهاوخدوخ و  ناتسرپ و  يوه  تنسحا ) تنسحا   ) دایرف

دـینک 5- سم  ار  ام  هدومرف  تمحرم  میاهتـشگ  نامیمـشپ  نتـشگ  ـالط  زا  دـنتفگیم : هک  دندینـشیمن  دنتـشاد  ادرف  زورما و  عماوج  مدرم 
لایخ هب  دـنریگیمن  رظن  رد  ار  لوصحم  دـیلوت  یعقاو  هنیزه  دنـشیدنایم و  تدـم  هاتوک  عفانم  هب  اهنت  هک  يداـصتقا  یـسایس و  ياـهماظن 

هک تسا  تقیقح  کی  نیا  دـنیامن . فرـصت  لخد و  تعیبط  رد  نینچ  نیا  دـنهدیم  هزاـجا  دوخ  هب  تسا  ریذـپاننایاپ  هرایـس  عباـنم  هکنآ 
ءایشا همه  رد  ار  تافرـصت  همه  یقرت ) يارب  شالت   ) ناونع تحت  ینامز  نانآ  ياهروشک  دوخ  هک  میوشیم  یناسک  ناهد  زا  یتح  هزورما 
يراج اهناسنا  یگدنز  هصرع  رب  یناسک  نابز  زا  ار  تقیقح  هک  تسا  هتـساوخ  نینچ  دنوادخ  يرآ  دندرکیم . زیوجت  طرـش  دیق و  نودـب 
هیجوت ار  نتشیوخ  ياهراک  همه  نآ  يانبم  رب  هدیشیدنا و  تقیقح  نامه  فالخرب  ینامز  نانآ  هعماج  زا  اهتیـصخش  ای  نانآ  دوخ  هک  دنک 

سایس ناگدننک  هرادا  نادنمشیدنا و  غباون و  ياهراک  همه  يزور  هک  متسیب  نرق  لوا  همین  مهدزون و  نرق  مدرم  يرآ  دناهدومن .
دیـشاب رادیب  نایاقآ   ) تفگیم هدرک و  زاب  ضارتعا  هب  نابز  هک  سک  ره  دنروآیم و  لماکت  ندمت و  باسح  هب  ار  يرـشب  يداصتفا  اهت و 

نکم داجیا  يدـس  تیرـشب  تفرـشیپ  يارب  دوخ و  راک  لابند  اـقآ  ورب  هک  هک : دندینـشیمن  یخـساپ  نیا  زج  یپ ) رد  مه  ار  ییادرف  زورما 
ناهاگآ نانیا  لباقم  رد  تفگ ) ینخـس  ناوتیمن  ملع  نابز  اب  زج  زورما  دوب و  امرفمکح  تیرـشب  رب  ینادان  هک  یناـمز  نآ  تشذـگ  ورب  )

نیا اب  ار  ام  یعقاو  ندمت  داجیا  يزاس و  ناسنا  رسیم  رد  راد  تهج  ملع  تقیقح  هب  دنگوس  ار  امش  یناسنا و  نادجو  هب  ار  امـش  دنتفگیم :
انعم یطحق  اهماد  شریز  تسا و  راومه  هار  میاهدرک : كرد  ار  تقیقح  نیا  میدـق  رایـسب  نامز  زا  ام  اریز  دـیهدن  بیرف  یلاخ  وت  تاـملک 
رارق هجوت  دروم  تیمها  اب  هلئـسم  کی  قوف  تالمج  رد  تسام  رمع  بآ  گیر  نیریـش  ظفل  تساهماد  نوچ  اـهمان  اـهظفل و  اـهمان  ناـیم 
ياج دنـشیدنایم ) تدـم  هاتوک  عفانم  هب  اهنت  يداصتقا  یـسایس و  ياـهماظن  : ) میوشیم رکذـتم  رـصتخم  روطب  ار  نآ  اـم  هک  تسا  هتفرگ 

هک تسا  اجنآ  یتفگـش  ياج  دنـشیدنایم  تدـم  هاتوک  عفانم  هب  اـهنت  اـهداصتقا  اهتـسایس و  یلمع  ناگدـننک  هرادا  هک  تسا  نآ  یتفگش 
هوژپشناد ناحولهداس و  ياهزغم  لیوحت  تایعقاو  ناونع  هب  یملع  تروص  اب  ار  هشیدنا  نامه  یملع  زکارم  اههاگشناد و 

دـیتاسا و يا  هک : درکیم  ضارتعا  یهاگـشناد  هدودـحم  زا  جراخ  هچ  نایهاگـشناد و  دوخ  زا  هچ  رگنهدـنیآ  يرظن  بحاص  کی  ای  نا و 
تذل ییوجدوس و  تیاهنیب  ياههتـساوخ  يوگخـساپ  عفانم  عبانم و  رظن  زا  هرایـس  نیا  اریز  دـینک  عمج  ار  ناتـساوح  دـنمجرا  نادنمـشناد 

نآ زا  رتنادان  وت  لاثما  وت و  دـنتفگیم : هتخاس و  مهتم  ینادان  لهج و  هب  ار  رگنهدـنیآ  هاگآ و  ناـسنا  هک  تسا  یعطق  تسین  امـش  یتسرپ 
ریگرد ناسنا  هک  یتیعضو  رخ 6 - شوگ  دباین  ار  بلاطم  نیاک  رخ  شوگ  رگید  شورفب  رخ  شوگ  ورب  دیمهفب . ار  بلاطم  نیا  هک  دنتسه 

ام هک  نامز  نیا  رد  تسرد  سکعب  دشابیم . نیمز  هرک  نکاس  هدـنز  تادوجوم  رگید  تایح  رـشب و  عون  نایم  لداعت  نتفر  نیب  زا  تسنآ 
زین یناسنا و  تفالخ  دنرداق  هک  دنتسه  یتیعقوم  رد  مولع  شناد و  میراد  رارق  رشب  یگدنز  تیفیک  لزنت  متـسیسوکا و  يدوبان  هناتـسآ  رد 
نآ نادقف  هک  يزیچ  اهنت  دنبای . زاب  ار  تعیبط  ناسنا و  نایم  یگنهامه  دنروآ و  مهارف  تیعـضو  نیا  ناربج  يارب  ار  زاین  دروم  يژولونکت 

تسا يراوگان  رایسب  عضو  هرابرد  يرواد  نیرتهب  تسا  هدمآ  الاب  رد  هک  بلطم  نیا  دشابیم ). یـسایس  یعامتجا و  هدارا  تسا  سوسحم 
نیا هک   ) ار یسانش  ندمت  ياهاعدا  اهیسانشناور و  اهیسانشهعماج و  نآ  همه  هدروآ و  يور  تیرشب  يارب  العف  هک 
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رد هک  دـنکیم  تابثا  لماک  حوضو  اب  هکلب  هتخاـس  رظن  دـیدجت  لـباق  اـهنت  هن  تسا ). هدرکیم  هیجوت  دوخ  عقوم  رد  ار  كاـنرطخ  عضو 
نارگادوس رازاـب  دراو  تفرعم  ملع و  ناونع  هب  مومع  روطب  ار  یناـسنا  مولع  رد  یناوارف  بلاـطم  مولع  رد  یناوارف  بلاـطم  رـصاعم  نارود 

اب رـشب  عماوج  رد  هک  یتاـفارحنا  اهیتخبدـب و  همه  نآ  زا  سپ  لاـحرهب  تسا . هدوب  داوم  نیرتـهب  ناـحول  هداـس  نتفیرف  يارب  هک  دـناهدرک 
ثحابم نیمه  رد  بلطم  نیا  میاهدرک . هابتـشا  ام  دـنیوگب : هک  تسا  هدیـسر  ارف  نآ  تبون  دـننیبیم  نونکا  دـناهدروآ . دوجوب  ملع  ياـعدا 

یعامتجا و هادرا  تسا  بوسحم  نآ  نادـقف  هک  يزیچ  اهنت   ) هک دـننکیم  حرطم  ار  هتکن  نیا  نارظن  بحاص  اـجنیا  رد  دوشیم . هظحـالم 
هینایب نیا  نارظن  بحاص  ناگدنـسیون  زا  ار  تواضق  نیا  ام  نارود  ياهتـسایس  عماوج و  ناگدننادرگ  دوریمن  نامگ  دنـشابیم ). یـسایس 

الا میرادروخرب و  میمـصت  هدارا و  نیرتدـنمورین  زا  نآ  هب  طوبرم  ياهتـسایس  عماوج و  هرادا  يارب  ام  تفگ : دـنهاوخ  ناـنآ  اریز  دـنریذپب 
يارب هک  دندقتعم  اهنت  هن  نانآ  میهدیم  ماجنا  راک  میراد  ام  هک  دینیبیم  امـش  همه  داد و  ماجنا  ناوتیمن  ار  يراک  میمـصت  هدارا و  نودب 

تقد دروم  دیاب  ام  هک  هچنآ  دننادیم  مه  ندمت  نازاتشیپ  ار  دوخ  هکلب  دنهدیم  ماجنا  راک  دوخ  عماوج 
تیمها زئاح  هلئـسم  نیا  ینعی  دشابیم  اهتـسایس  عماوج و  هرادا  رد  نارادمتـسایس  نیا  میمـصت  هدارا و  ياههریگنا  میهدـب  رارق  یـسررب  و 

بیرق تیرثکا  زورما  هک  تسا  مولعم  و  دتفایم ؟ نایرج  هب  اههزیگنا  نیمادک  هشیدنا و  هچ  يانبمرب  یسایس  یعامتجا و  ياهراک  هک  تسا 
زا هک  دشابیم  یـسایس  یعامتجا و  ياهراک  همه  رد  ییارگتذل  یتسرپ و  تعفنم  عماوج  ناگدننادرگ  ياههزیگنا  اههشیدـنا و  قافتا  هب 

اههشیدـنا و نایرج  هکیمادام  هکنیا  تسین  دـیدرت  ياج  دریگیم و  همـشچرس  هلیـسو ) نارگید  فدـه و  نم   ) ایوقا رگناریو  تنـس  ياـنبم 
تـسا نکمم  هکلب  دیـسر  دهاوخن  ياجب  اهـسنارفنک  اهمیزوپمـس و  هنوگنیا  اهنت  هن  دـتفایم  نایرج  رد  قوف  عوضوم  ود  يانبمرب  اههزیگنا 

نیمه زا  ییاهسنارفنک  مویزوپمس و  تبثم  جیاتن  ربارب  رد  یئوجهراچ  رکف  هب  ار  ناروحمدوخ  ناتـسرپ و  تذل  نایارگ و  تعفنم  زا  یـضعب 
مولع ياههنیمز  زا  یخرب  تفرـشیپ  اساسا  ام  ینونک  راوگان  عضو  اشنم  هلئـسم - : ياـه  هشیر  - 7 دابم . نینچ  میراو  دیما  هک  دزادـنیب  لیبق 
ماشن ناهج  یمیدق  یتعنص  هشقن  رد  یضایر  لکـش  هب  هک  تفرـشیپ  نیا  دندوب . هتفای  دشر  لماک  روطب  نرق  نیا  ورـش  رد  اتدمع  هک  تسا 

زفازور يدام  هافر  رخاوا  نیمه  ات  هک  دندرک  ءاطعا  ار  تعیبط  رب  هبلغ  يورین  ناسنا  هب  دناهدش  هداد 
لماک ققحت  تهج  رد  ار  شیاهـشزرا  ات  تساوخ  ورین  نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  ناسنا  تشادیم . ینازرا  رـشب  هب  ار  یناـیاپیب  ارهاـظ  نو و 
دندوب نیـشیپ  ياهگنهرف  ساسا  هک  یناسنا  داعبا  هب  طوبرم  ياهـشزرا  الباقتم  دریگ . راـکب  یملع  ياهتفرـشیپ  زا  لـصاح  يداـم  تاـناکما 

راوگاـن عضو  اـشنم  - ) فلا هلمجنآ : زا  دـنریگب  رارق  یـسررب  دروم  دـیاب  هک  دوشیم  هدـید  یبلاـطم  قوف  تـالمج  رد  دـندش ). بوکرس 
ياهیتخبدـب اهیراوگان و  دـننام  ام  نارود  راوگان  عضو  دانـسا  دـسریم  رظن  هب  تسا .) مولع  ياههنیمز  زا  یخرب  تفرـشیپ  اساسا  ام  ینونک 

زگره تسا و  ییانـشور  ملع  تسا  هدـش  تابثا  دوخ  ياج  رد  هک  هنوگنامه  اریز  تسین  یحیحـص  راک  تفرعم  ملع  هب  هتـشذگ  ياهنارود 
ناماقم یندوشخبان  ریـصقت  تسا  اهیتخبدب  اهیراوگان و  بجوم  هک  هچنآ  دوشیمن  اهیراوگان  راچد  دنیبیمن و  همدـص  اهییانـشور  زا  رـشب 

ماجنا هراب  نیا  رد  يراک  دنریگیم و  هدهع  هب  ار  مدرم  یناور  یقالخا و  تیریدم  هک  تسا  یناسک  تیبرت و  میلعت و  یعامتجا و  تیریدم 
هک تسا  هتفاین  تیبرت  ياهنم  هکلب  تسین  ملع  تسا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  ياهیراجنهان  ثعاـب  هچنآ  رگید  تراـبع  هب  و  دـنهدیمن .

هدافتسا ءوس  اب  ناسنا  ب - دسانشیمن . تیمسر  هب  هلیسو  نارگید  فده و  نم  زج  ار  یلصا  چیه  میدرک  هراشا  الاب  رد  هکنانچ 
ياهـشزرا الباقتم  دریگ  راکب  یملع  ياهتفرـشیپ  زا  لصاح  يدام  تاناکما  لماک  ققحت  تهج  رد  ار  شیاهـشزرا  اـت  تساوخ  ورین  نیا  زا 

هزورما هک  تسا  ینایرج  نیع  یقطنم و  رایـسب  بلطم  نیا  دـندش ). بوکرـس  ندوب  نیـشیپ  ياهگنهرف  ساسا  هک  یناـسنا  داـعبا  هب  طوبرم 
یتح درک  ادیپ  رایـسب  عونت  هعـسوت و  هدش و  هدییاز  ملع  زا  تعنـص  هک  یتدم  لوط  رد  دیامنیم . هضرع  تیرـشب  هب  ار  دوخ  خلت  ياههویم 

نتخاس گنهامه  لادـتعا و  ترورـض  دـننک و  يریگولج  یتسرپ  تذـل  ییوجدوس و  ییارگهدام و  رد  يرگ  طارفا  زا  تسیابیم  هکناـنآ 
نآ ناغلبم  زا  زین  دوخ  هداتفا و  هارب  نایارگهدام  نامه  لابندـب  زین  دوخ  دـننک  تابثا  مدرم  يارب  ریگارف  گـنهرف  کـی  رد  ار  ینعم  هداـم و 
ارنآ دیاب  ام  هک  تسا  یعامتجا  نیناوق  فلخت  لباق  ریغ  یمتح و  هجیتن  تیرشب  خیرات  رد  عضو  نیا  زورب  تفگیم : هک  دندش  هشیدنا  زرط 
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دشاب هدوب  اهنآ  ورملق  زا  نوریب  هک  يزیچ  ره  يدام  ياهشزرا  رد  اهشزرا  راصحنا  اب  هک  دوب  يرورـض  الماک  هجیتن  کی  نیا  ج - میریذپب .
یطارفا یتسرپ  تعفنم  ییارگهدام و  هک  مینک  شومارف  دیابن  مه  ار  هتکن  نیا  نیمز د - يور  مدرم  همه  ياهناج  یتح  ددرگ  فذـح  یلکب 

اذگن نارظن  بحاص  نارکفتم و  یتح  مدرم و  يارب  یلاجم  هکلب  تسا  هتشگ  نیشیپ  ياهگنهرف  يدوبان  مادهنا و  بجوم  اهنت  هن 
كرد دزاـسب  شریذـپ  مهف و  لـباق  ار  اـهناسنا  یگدـنز  فدـه  هفـسلف و  دـناوتب  هک  ار  یتفرعم  یقیقح و  ندـمت  گـنهرف و  هک  تسا  هتش 

تذـل و تعفنم و  بارـش  زا  هک  یمدرم  نآ  هک : دـنیامن  یقلت  لصا  کی  ناونع  هب  ار  هیـضق  نیا  دـیاب  نارظن  بحاـص  ناـققحم و  دـنیامن .
ناسنا هدنزاس  رصانع  نیا  همه  تسناسنا و  بهذم و  یتح  قالخا و  تیونعم و  گنهرف و  يرورـض  روطب  دنوشیم  تسمرـس  یهاوخدوخ 
لیثمت رد  وطـسرا  هک  تسین  زیگنا  تفگـش  هیـضق  کی  نیا  اذـل  دـننکیمن  یقلت  ریـسفت  ریبعت و  لباق  ریغ  لایخ  باوخ و  کـی  زا  شیب  ار 

شوگرخ نیا  تفگیم  نخس  وا  اب  تلادع  هرابرد  شوگرخ  کی  دوب و  هتسشن  يریـش  هک  دیوگیم : نینچ  نآ ) لاکـشا  همه  رد   ) تردق
ریقح هدنب  نیا  نانخس  هک  دییامرفب  مرتحم  ریش  دیسرپ  ریش  زا  هاگنآ  درک  هضرع  ریش  هب  ار  قیاقح  نیرتهب  داد و  نخـس  داد  تلادع  هرابرد 

رایـسب تلادـع  هرابرد  وت  نانخـس  زیزع  شوگرخ  هک  داد  خـساپ  نینچ  رطاخ  نانیمطا  تناتم و  لامک  اب  ریـش  دوب  هنوگچ  تلادـع  هراـبرد 
هک درواین  نایم  هب  ینخس  چیه  نم  دنمورین  زیت و  ياهنادند  اهلاگنچ و  هرابرد  وت  هک  دوب  نیا  تشاد  هک  یصقن  اهنت  دوب  شزرا  اب  بوخ و 

ناسنا داعبا  ریاس  نتفرگ  هدیدان  فذـح و  هک  تیناسنا  موهفم  بلـس  دوب 8 - بلاج  رایـسب  امـش  نانخـس  همه  الا  منک و  راکچ  ار  اهنیا  نم 
اقیقد تسا 

تروصب اهنت  ناسنا  نیـشام و  تروصب  ناهج  هاگدـید  نیا  زا  دراد . دوجو  ناسنا  ناـهج و  هب  تبـسن  هک  تسا  يایملع  دـید  ياتـسار  رد 
يداـم و ياـههبنج  زا  ریغ   ) یناـسنا داـعبا  ریاـس  نتفرگ  هدـیدان  فذـح و  هک  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  دوشیم  هتـسیرگن  نآ  ياهنادـند  خرچ 

تسا ملع  تیهام  دوخ  هب  دنتسم  تلاح  نیا  دید  دیاب  دراد  دوجو  ناسنا  ناهج و  هب  تبسن  هزورما  هک  تسا  یملع  ياتسار  رد  وا ) ینیـشام 
اب ییانشور  نیا  تسا و  ییانشور  ملع  میدرک  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگنامه  هک  تسا  یعطق  دناهدومن ؟ هیجوت  تلاح  نیا  هب  ار  ملع  هکنیا  ای 

راکنا دناوتیمن  دراد  تیعقاو  هک  ار  هچنآ  ملع  اریز  دنکیمن  فذح  ار  ناهج  ناسنا و  داعبا  زا  يدعب  چیه  دراد  هک  یتیهام  تاذ و  هب  رظن 
ناـنچمه دـیوگب  غورد  نآ  اـب  تموـصخ  لاـمک  اـب  هداد و  رارق  تیعقاو  لـباقم  رد  دـناوتیم  ار  دوـخ  هک  هنوگناـمه  هک  ناـسنا  نیا  دـنک 

يارب هکلب  دـیامن  فذـح  دوخ  یملع  هاگدـید  زا  ار  تیناـسنا  موهفم  دوخ  یناطیـش  ياهـسوه  سوه و  يدـنمورین و  رب  هیکت  اـب  دـناوتیم 
موهفم كاردا  نیا  تسا  وا  ياهشزرا  یساسا  هدننکنییعت  لماع  دوخ ) هب  بسن   ) ناسنا تخانش  دیامن … 9 - مایق  تیناسنا  اب  يزروداضت 

نع هب  دوخ  هب  ناسنا  شرگن  اب  هراومه  یکیژولوئدیا  رقف  نیاربانب  دنکیم . نییعت  صخش  عفانم  یبایزرا  رد  ار  دوخ 
ار یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  شهاک  ناوتیمن  تفگ : دـیاب  زین  دروم  نیا  رد  ددرگیم ). اهـشزرا  شهاک  بجوم  نیـشام  هنادـند  خرچ  ناو 

ریاس اب  هسیاقم  لباق  هک  يروطب  هن  هچ  رگا   ) یناسنا مولع  رصاعم  ياهنارود  رد  اریز  تسناد  ناسنا  دوخ  هرابرد  ناسنا  تخانـش  مدع  هجیتن 
هک هچنآ  روخ  رد  قمع  شرتسگ و  نیا  هچ  رگا  تسا  هدرک  تفایرد  ار  دوخ  یبسن  قمع  شرتسگ و  دشاب ) هدوب  يژولونکت  يدام و  مولع 

تـسناوتیم ناسنا  هراـبرد  تفرعم  ملع و  رادـقم  نیمه  یلو  تسا  هتفرگن  تروص  دریگب  ماـجنا  ناـسنا  هب  طوبرم  فراـعم  رد  تسیاـبیم 
داعبا و ناسنا و  هرابرد  ام  هدش  تیبثت  فراعم  رگم  یهگناو  دنک . رادروخرب  اهـشزرا  نآ  شریذـپ  زا  ار  وا  هدومن و  تیبثت  ار  وا  ياهـشزرا 

ياههناخباتک یتح  مظعم و  رایسب  ياههناخباتک  هنیجنگ  رد  زورما  نیمه  هتـشگ و  وا  بیـصن  راصعا  نورق و  هاگرذگ  رد  هک  وا  ياهـشزرا 
یقالخا و باتک  کی  میناوتب  ام  رگا  تسا  یفاک  اعطق  تسین ؟ یفاک  ناسنا  تاـقیبطت  تاـبثا و  يارب  دراد  دوجو  رهـش  هعماـج و  ره  رقحم 

دیدرت نودـب  میهدـب  رارق  دوخ  لوقعم  تایح  یعیبط و  یگدـنز  رب  قیبطت  قیقحت و  دروم  ار  نآ  یـسررب و  قیقد  روطب  ار  یناـسنا  هدـنزاس 
ازجا رگید  اهراوید و  نتخاس  هچ  رگا  میزاسب  راوتسا  ار  شزرا  اب  ناسنا  خاک  یلاع  يانب  ریز  حلاصم  نامه  اب  میناوتیم 

میناوتیم زین  نارود  نیمه  رد  بذاک  يدیمون  نیرتمک  نودب  هک  میشاب  هتشاد  يرتهدرتسگ  فراعم  تامولعم و  هب  زاین  هوکـش  اب  خاک  نیا 
رارق مارتحا  دروم  ار  اهناسنا  رگید  تیـصخش  تایح و  هک  درک  تیبرت  يروط  ار  یناسنا  تیـصخش  دیاب  هکنیا  میدنبب . راکب  هیهت و  ار  اهنآ 
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ندـمت لقادـح  زا  هک  ییاهروشک  ياهرهـش  زا  رود  ياهاتـسور  رد  زیچان و  رهاظ  هب  ياهباتک  رد  یتح  دـیامن  ءادا  ار  ناـنآ  قوقح  هداد و 
طقف دراد و  دوجو  نایمدآ  كاپ  ترطف  رد  اهنآ  زا  ناوارف  يرادقم  هک  ار  يرگید  لوصا  دسر  هچ  درک  ادیپ  ناوتیم  دنـشابیم  رادروخرب 

رس هب  یکیژولوئدیا  رقف  رد  راگزور  ربج  روطب  ام  تفگ  ناوتیمن  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  تسا  مزال  اهنآ  ندناسر  تیلعف  هب  يارب  ششوک 
اهناسنا سرتسد  رد  دزاسب  عناق  اهـشزرا  هرابرد  ار  اهناسنا  همه  هک  ار  يژولوئدـیا  زا  رادـقم  نآ  میدرک  هراـشا  هک  هنوگناـمه  اریز  میربیم 
ياهراک زورب  اب  غیلبت و  لـیاسو  زا  نوگاـنوگ  عاونا  هماـنزور و  نویزیولت و  ویدار و  دـننام  یهورگ  ياـههناسر  همه  نیا  اـب  دراد و  دوجو 

دیاب صولخ  تقد و  اب  رایسب  هک  اهـشزرا  رگید  راب  ناوتیم  یناسآ  هب  کلذریغ  اههمانـشیامن و  اهملیف و  دننام  زیگناتفگـش  رایـسب  يرنه 
اد رییغت  هاگآان  نیشام  خرچ  ياههنادند  زا  دناوتیم  ار  ناسنا  عطق  روطب  دریگب  ماجنا 

تایح ریـسم  رد  هرخالاب  دشاب و  دنمهرهب  دوخ  تشونرـس  نییعت  رد  یعقاو  يدازآ  زا  دنک و  كرد  دـمهفب و  دـناوتیم  هک  یناسنا  هب  هد و 
تبسن یکیناکم )  ) ینیشام هاگدید  نیا  هک  دنداد  ناشن  رضاح  نرق  یملع  ياهتفرـشیپ  اذهعم  - 10 دیامن . لدبم  دیآرد  تکرح  هب  لوقعم 

تسد زا  ار  دوخ  شزرا  رشب  ینیشام  تخانش  دروم  رد  ینالقع  يانبم  نیاربانب  تشاد  هگن  ضحم  ملع  هنیمز  رد  اهنت  ناوتیمن  ار  ناهج  هب 
چیه رد  زگره و  تسا  هدروآرد  ینیشام  خرچ  ياههنادند  هب  ار  وا  هک  ینیشام  هاگدید  زا  رشب  ینیـشام  تخانـش  مییوگب  دیاب  تسا ). هداد 

نورق و یمامت  لوط  رد  یتح  ناسنا  دـهدب . تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  ام  نارود  رد  اـت  تسا  هتـشادن  ینـالقع  ياـنبم  خـیرات  طاـقن  زا  کـی 
هتشاد عالطا  دوخ  يونعم  یناور و  عضو  هرابرد  یمسر  یفسلف  یملع و  ياهشرگن  نارود  لبق  ام  رد  يرشب  تفرعم  خیرات  زاغآ  زا  راصعا 

هداد ناشن  دوخ  زا  ار  ییاهیهاگآ  يدام  ياههزیگنا  قوف  رد  هفیظو  فیلکت و  ساسحا  رایتخا و  يدازآ و  یهاگآ و  دوخ  دعب  نتـشاد  زا  و 
تاعوضوم همه  تایدام  دـننام  دوریم  ورف  نآ  رد  دـنکیم و  هریخ  ار  دوتخ  عوضوم  کی  رد  رـشب  هک  یماـگنه  ـالومعم  هنافـساتم  تسا .

يدازآ يارب  بلغا  هک  نداتفا  ماد  هب  تراسا و  نیا  دنرادن  دوجو  یتاعوضوم  نانچ  الصا  ییوگ  دریگیم و  هدیدان  ار  رگید 
ات دوریم  قیالخ  رد  روش  بآ  نیریش و  بآ  نیا  تسا  گر  گر  يولوم : لوقب  درادن و  ادرف  زورما و  زورید و  هب  یصاصتخا  چیه  نآ  زا 
ار دوخ  شزرا  رشب  ینیـشام  تخانـش  دروم  رد  ینالقع  ینابم  ياجب  تسا  رتهب  نیاربانب   ) هلمج نیا  ياجب  هک  تسا  نیا  رتهب  اذل  روص  خفن 

فرط زا  رشب  ینیشام  تخانـش  ندرک  یقلت  ینالقع  هک  تسا  هدش  هجوتم  رگید  راب  هزورما  : ) هک دوش  هتـشون  روطنیا  تسا ) هداد  تسد  زا 
طلغ نیقلت  یقلت و  کی  نیا  دوب و  هدناشک  فارحنا  هب  زین  ار  نارکفتم  هنافساتم  یتح  هدش و  لیمحت  تیرشب  رب  نابلطهطلس  نایوج و  دوس 
طسب ییاهشزرا  هب  یملع  دیدج  هاگدید  نیا  رد  یناسنا  ياهـشزرا  ساسا  نیمه  رب  - 11 تسا ). هدوبن  تایعقاو  قیاقح و  هب  دنتـسم  هدوب و 

هیاس رد  هک  اهناسنا  كرتشم  ياهرادنپ  بوچراهچ  رد  ام  دنراد . يراگزاس  نیـشیپ  ياهگنهرف  رد  هدش  هتفریذپ  ياهـشزرا  اب  هک  دـباییم 
اب یگدـنز  تسناوت  دـهاوخ  ناـسنا  نآ  رد  هک  مینک  روصت  ار  ياهدـنیآ  میناوتیم  تسا  هدـش  لـصاح  ریخا  یگنهرف  یملع و  ياهتفرـشیپ 

ياجب دندومن  رداص  اداناک  روآ  کناو  رد  ار  هینایب  نیا  هک  ینارظن  بحاص  رگا  دـشاب ). هتـشاد  دوخ  تسیز  طیحم  اب  گنهامه  تمظع و 
رف ياهشزرا  اب  هک  : ) هک دنتفگیم  نینچ  دنرادن ) يراگزاس  نیشیپ  گنهرف  رد  هدش  هتفریذپ  ياهشزرا  اب  هک   ) هلمج نیا 

نورق و  ) و امدق )  ) و میدق )  ) و ناگتشذگ )  ) و هتشذگ )  ) هملک هکنیا  حیضوت  دوب . رتیقطنم  دنراد  يراگزاس  اهناسنا  يونعم  یحور  گنه 
هک اهناسنا  ییارگون  سح  اب  هک  دراد  رب  رد  ار  یگدوسرف  یگهنهک و  یعون  کلذریغ  و  تسا ) هدش  هتـشاذگ  رـس  تشپ  رد  هک  يراصعا 

ار یعوضوم  کی  دیهاوخب  رگا  امـش  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دشابیمن . راگزاس  تسا  یناسنا  تاساسحا  نیرت  لیـصا  زا  تفگ  ناوتیم 
يدام دعب  نیناوق  هک  یتروص  رد  تسا  هدش  یمیدق  عوضوم  نا  هک  دیربب  راکب  ار  هلمج  نیا  نا  هرابرد  هک  تسا  یفاک  دیزادنیب  شزرا  زا 

اـهورین و اـضعا و  اـب  دراذـگیم  مدـق  اـیند  نیا  هب  هک  رـشب  دارفا  زا  کـی  ره  اریز  دـنوشیمن  هنهک  زگره  وا  یعیبط  ياههدـیدپ  یناـسنا و 
اهنآ یگزات  رد  نیمز  يور  رد  وا  ناردام  ناردـپ و  یناگدـنز  رب  لاس  اهنویلیم  تشذـگ  دوشیم و  دراو  ایند  نیا  هب  ياهزاـت  ياهدادعتـسا 
اههد هک  تسا  یناسنا  نآ  زا  ریغ  یگزات  رد  وا  ياهورین  همه  وا و  ندـب  ازجا  همه  دوشیم  دـلوتم  هک  یکدوک  ره  ینعی  دراذـگیمن  يرثا 
اههد اـب  نادـجو  فاـشتکا و  میمـصت و  هدارا و  مسجت و  هشیدـنا و  لـقعت و  يورین  تسا  روـط  نیمه  تسا . هدـمآ  ایندـب  وا  زا  شیپ  لاـس 
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فاصتا یتوکلم و  غورف  یلجت  يارب  یگدامآ  تیبرت و  میلعت و  شریذپ  دوهش و  يورین  زین  دهدب و  ماجنا  دناوتیم  هک  یتیلاعف 
قیاقح ای  یمدآ  يونعم  داعبا  ناکرا و  رـصانع و  اهورین  زا  کلذریغ  هللا و  بادآ  هب  بدات  هللا و  قالخا  هب  قلخت  یناسنا و  یلاع  تافـص  هب 

چیه اذل  دراذگیم  ایند  نیا  هب  مدـق  هزات  یکاخ  هرک  رد  رـشب  عون  ینب  یناگدـنز  رب  لاس  اهنویلیم  تشذـگ  ریثات  تحت  نتفرگ  رارق  نودـب 
تبحم و ياراد  دازآ و  یناسنا  هب  ینیشام  خرچ  ياههنادند  زا  نانآ  لیدبت  اهناسنا و  لاح  حالـصا  يارب  هزورما  هک  تسین  نیا  هب  یجایتحا 
رس تشپ  رد  هک  اهناسنا  نیشیپ  گنهرف  زا  میدرگرب و  بقع  هب  ضحم  يدام  ياههزیگنا  اهیرگادوس و  زا  رتالاب  رد  فیلکت  هدننکساسحا 

بناجنیا هب  هک  رگدیاه  نادرگاش  زا  یکی  هتفگ  هب  انب  یتح  هک  تسا  یگرزب  رایسب  هابتـشا  کی  نیا  و  مییامن . دادمتـسا  دناهتـشاذگ  دوخ 
دروم میاهدومن  ضارعا  اهنآ  زا  هتـشذگ  لاس  رد 200  هک  ار  یناسنا  یلاـع  لوصا  نآ  میدرگرب و  دـیاب  اـم  دوب : هتفگ  وا  تسا  هدرک  لـقن 

وا تیدوجوم  اب  هراومه  یناسنا  یناحور  يونعم و  داعبا  هدـنزاس  گـنهرف  میدومن  حرطم  هک  روطناـمه  میهدـب  رارق  لـمع  ددـجم و  رکفت 
ره یناور  رظن  زا  هکنیا - یکی  تشگ  یـسررب  ثحب و  دراو  ناوـتیم  هار  ود  زا  تقیقح  نیا  تاـبثا  يارب  دـندرگیم . یتـسه  هـصرع  دراو 

يونعم و گنهرف  داعبا  زا  ياهدنیور  ياهرذب  ياراد  دشاب  هدوب  لدتعم  ناور  زغم و  ياراد  هک  یناسنا 
يرادـقم دـیاب  هچ  رگا  ددرگیم  راکـشآ  الماک  يو  یناور  حیحـص  قیقد و  لیلحت  ماگنه  رد  هک  تسا  یناسنا  يالاو  قـالخا  یناـحور و 

یعقاو هرهچ  اب  یناسنا  داهن  رد  هدش  هتشاک  ياهرذب  نآ  ات  دوش  فرـص  ناسنا  یطارفا  ینیـشام  هبنج  ظیلغ  رابغ  درگ و  ندودز  يارب  تقو 
رد یتفگـش  مامت  اب  هک   ) یـشکدوخ ياههزیگنا  ییارگچوپ و  هدـیدپ  یناوارف  رد  هناضرغیب  قیقد و  تاـعلاطم  مود - ددرگ . رادومن  دوخ 
زا هک  دـنکیم  تابثا  یبوخ  هب  تسا ) نایرج  رد  اهاج  ریاـس  زا  رتشیب  اـیند  ياهنیمزرـس  نیرتهاـفر  رپ  اـهروشک و  حالطـصاب )  ) نیرتیقرتم

ضرف نینچ  ام  رگا  و  تسا . تایونعم  بهذـم و  زا  مدرم  ضارعا  یناور  ياهیراجنهان  اهیناماسبان و  نیا  ياههزیگنا  لماوع و  نیرتیـساسا 
عماوج هصرع  هب  هتشادرب و  هتشذگ  ياهنارود  زا  ار  نیشیپ  ياهگنهرف  هتـشگرب و  بقع  هب  دیاب  اهناسنا  یناور  لاح  حالـصا  يارب  هک  مینک 

هدیکـشخ یناسنا  يالاو  قالخا  یحور و  يونعم و  یلاعت  گنهرف  ياهرذب  ایند  زورما  مدرم  رد  هک  تسنیا  شیانعم  میناشکب  ایند  يزورما 
یهاگدـید : ) تسا هدـمآ  نینچ  یلبق  تالمج  رد  دوشیم  دـییات  الماک  زین  یلبق  تـالمج  قوف و  بلطم  ود  هب  هجوت  اـب  هیرظن  نیا  تسا و 

یم ار  یناهج  هک  دناهداد  یمیهافم  هب  ار  دوخ  ياج  ناهج  زا  فاطعنایب  کشخ و  یتعنص  ریوصت  رصاعم  مولع  رد  رگید 
زا یهجو  روصب  دوخ  ناسنا  دیامن . فقوتم  روزب  ارنآ  تسین  رداق  یکیناکم  نوناق  چـیه  هک  یمئاد  قالخ  ياههداد  زا  هتفرگ  لکـش  دزاس 

دوخ هجیتن  رد  - ) 12 دوبن ). نایب  لباق  یتعنـص  بوچراهچ  رد  هک  تسا  طابترا  رد  ناهج  لک  اب  لامک  هب  نانچ  هدـمآ  رد  قالخ  شزیگنا 
هزیگنا زا  یهجوب  هتفر  رتارف  دـشابیم  میظع  نیـشام  کی  نامرف  تحت  تکرح  هب  موکحم  هک  ياهدارایب  ياهنادـند  خرچ  تلاح  زا  یمدآ 

نایب هس  اب  قوف  تـالمج  رد  دروخیم ). دـنویپ  دـحاو  لـک  کـی  تروصب  ناـهج  هب  اـساسا  هطـساویب و  هک  دوشیم  لدـبم  دازآ  قـالخ 
یمئاد قالخ  ياههداد  مکی - نایب  دنیامن : تابثا  دنناوتیم  ار  ناسنا  يونعم  دعب  یمئاد  ددـجت  یگزات و  یبوخ  هب  هک  میوشیم  يورایور 

هدـمآرد قالخ  شزیگنا  نیا  زا  یهجو  تروص  هب  دوخ  ناسنا  مود - نایب  دـیامن . فقوتم  روزب  ارنآ  تسین  رداق  یکیناکم  نوناق  چـیه  هک 
ياهنادند خرچ  تلاح  زا  یمدآ  موس - نایب  دوبیمن . نایب  لباق  نیشیپ  یتعنص  بوچراهچ  رد  هک  تسا  طابترا  رد  ناهج  اب  لامک  هب  نانچ 

هک دوشیم  لدـب  دازآ  هقالخ  هزیگنا  زا  یهجو  هب  هتفر  رتارف  دـشابیم  میظع  نیـشام  کی  ناـمرف  تحت  تکرح  هب  موکحم  هک  ياهدارایب 
رداص هک  تسا  نیا  دراد  يرظن  نیا  اب  ام  هیرظن  هک  یتوافت  دروخیم . دنویپ  دحاو  لک  کی  تروصب  ناهج  هب  اساسا  هطساویب و 

هک دننکیم  دادملق  نینچ  دـنرادنپیم و  هتـساخون  هدـیدپ  کی  ار  یمدآ  تیدوجوم  یمئاد  تیقالخ  ددـجت و  تلاح  نیا  هینایب  ناگدـننک 
ام رظن  رد  هکیتروص  رد  تسا  هدومن  زورب  ینیـشام  هنادـند  تلاح  زا  وا  ندـش  هتـسخ  زا  سپ  ریخا و  ياهنارود  رد  ناسنا  يارب  تلاـح  نیا 
زا دازآ  هقالخ و  يورین  اب  هراومه  هک  تسا  یمدآ  یـساسا  رایـسب  تاصتخم  زا  یکی  هکلب  تسین  دیدج  ثداح و  هدـیدپ  کی  تلاح  نیا 

يورین و اب  یمدآ  تقلخ  ددـجت  هراـبرد  هناـگهس  میهاـفم  زا  رتحیرـص  دراذـگیم . مدـق  اـیند  هب  خـیرات  یـضراع  ياـهگنهرف  ياـهیبوسر 
ياهتسویپ مهب  یهانتی  ملاع ال  كرد  : ) تسا نینچ  ترابع  تسا . هدمآ  هینایب  نیا  رد  هک  تسا  یترابع  یناحور  ینامـسج و  ياهدادعتـسا 
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لک اب  نامز  اضف و  رد  ار  دوخ  طابترا  دوش و  یکی  تعیبط  اب  هرابود  هک  داد  دـهاوخ  هزاجا  رـشب  هب  دـنکیم  رارکت  ار  تاـیح  گـنهآ  هک 
لوحتم طیحم  رد  یگدنز  تیفرظ  زا  دیامنیم و  جراخ  ناهج  زا  ار  يریگهرهب  رثکادح  رـشب  عون  - 13 دنک .) كرد  هدام  ناهج  تایح و 

دناوتیم ناسنا  هک  دراد  رما  نیا  رب  تلـالد  مولع  هنیمز  رد  رـشب  دـشر  هب  ور  شنیب  دربیم . هدافتـسا  یلعا  دـح  هب  زین  یعاـمتجا  یگنهرف -
هدمآ دوجوب  رشب  يوس  زا  هرایس  فرصت  هجیتن  رد  هک  ینونک  نارحب  دروایب  تسدب  ار  دوخ  یناحور  يونعم و  تایبرجت  هدشمگ و  نامیا 

هب تالمج  نیا  رد  ام  دراد ). زاین  دنراد  فلتخم  ياهگنهرف  رد  هشیر  هک  دیدج  ياههاگدید  هب  رگید  ياهادرف  ادرف و  كرادت  يارب  تسا 
جراـخ ناـهج  زا  ار  يریگهرهب  رثکادـح  رـشب  عون  تسا : هدـش  هتفگ  هکنیا  مکی - هلئـسم  مییاـمن : هجوت  دـیاب  یـساسا  رایـسب  هلئـسم  دـنچ 

زا يرادربهرهب  عونتم  ياهتراهم  ياراد  هکنانآ  نادنمتردق و  هک  دشیم  هدافتـسا  هلمج  نیا  زا  رـشب  عون  ياجب  هک  دوب  نیا  رتهب  دـیامنیم .
هک هلمج  نیا  مود - هلئـسم  دنیامنیم . ار  يرادربهرهب  رثکادـح  یجراخ  ناهج  زا  دنتـسه  اهاضف  اهایرد و  یکـشخ و  رد  نیمز  دـیفم  داوم 

دریگب رارق  رظن  دیدجت  دروم  دیاب   … دربیم )  هدافتـسا  یلعا  دـح  هب  زین  یعامتجا  یگنهرف - لوحتم  طیحم  رد  یگدـنز  تیفرظ  زا  رـشب  )
قیفوت یلعا  دح  رد  هدافتسا  هب  یعامتجا  یگنهرف  لوحتم  طیحم  رد  ینعی  دوب  هدمآ  لئان  تیمها  اب  رما  نیا  هب  اعقاو  تیرـشب  رگا  الوا  اریز 

هاگآان و ياههنادـند  هب  هک  يدـح  ات  دوبن  هرهبیب  یناسنا  یلاع  تایحور  ـالاو و  قـالخا  تیونعم و  گـنهرف  زا  همه  نیا  زگره  دوب  هتفاـی 
یعامتجا یگنهرف - لوحتم  طیحم  رد  یگدنز  تیفرظ  زا  رشب   ) هلمج نیا  ایناث - دیآرد . هزورما  یعامتجا  یگدنز  میظع  نیـشام  رایتخایب 

ارگاراپ نآ  اریز  دراد  داضت  ( 6  ) فارگاراپ تالمج  ياوتحم  اب  دربیم ) هدافتسا  یلعا  دح  هب  زین 
تقیقح نیا  فشک  ایآ  موس - هلئسم  دشابیم ). یسایس  یعامتجا و  هدارا  تسا  سوسحم  نآ  نادقف  هک  يزیچ  اهنت  تسا : هدمآ  نینچ  ف 

مولع هنیمز  رد  رـشب  دشر  هب  ور  شنیب   ) زا یـشان  دروایب  تسدب  ار  دوخ  یناحور  يونعم و  تایبرجت  هدـشمگ و  نامیا  دـناوتیم  ناسنا  هک 
یناـحور يونعم و  گـنهرف  اـب  دـناوتیم  هراومه  هک  نآ  یقیقح  ياـنعم  هب  هن   ) هزورما حالطـصاب  مولع  هک  یماـگنه  هکنیا  اـی  تسا  هدوب 

هرابرد دـهدب ). تاجن  یتسه  يرهاظ  حوطـس  رد  تیلاعف  زا  ار  مولع  مه  دزاسب و  روراب  ار  دوخ  مه  هدـمآرد  تکرح  هب  گنهامه  اهناسنا 
رد هک  ینادنمـشناد  دـننام  ار  نارظن  بحاص  زا  ياهدـع  تشگ  هجوم  تسکـش  اب  حالطـصاب )  ) وا نامرآ  شیاسآ و  اـب  یگدـنز  ناـسنا و 

ریخات نیمز  يور  مدرم  يا   ) هک دـنیوگب  دـندروآرب و  یناسنا  دایرف  هک  دومن  راداو  دـندومن  رداـص  ار  هیناـیب  نیا  هدـش و  عمج  روآکـناو 
یجراخ ناهج  رد  فرـصت  ییاسانـش و  دروم  ار  تاعوضوم  همه  اج و  همه  ملع  نامه  اب  هدومن و  ملع  هب  هک  يریـسفت  ناـمه  اریز  دـینکن 

هب هجوت  اب  تسا  هداتفا  يدـج  رطخ  رد  رـشب  ياقب  هک  دـینکن  رید  دـیامرف و  صخرم  نیمز  يور  زا  ار  امـش  دـهاوخیم  نونکا  دـیدومنیم 
یگدنز ناسنا و  هرابرد  یحالطـصا  مولع  ندیـسر  تسب  نب  هب  هک  میریذپب  ار  تقیقح  نیا  دیاب  میدومن  حرطم  هرامش 11  رد  هک  یلئاسم 

یح یعیبط و 
رایسب یحور  يدام و  دعب  نتشاد  هفاضا  هب  ناسنا  هک  تسا  هدرک  تقیقح  نیا  هجوتم  ار  هاگآ  نارظن  بحاص  هک  تسا  هدوب  وا  لوقعم  تا 
نیمه ایآ  دریگیم . رارق  يدـج  رطخ  رد  تسا  هدـیمان  نیمز  ارنآ  هک  ینوکـسم  هرایـس  رد  وا  ياقب  اهنآ  تاعارم  نودـب  هک  دـشابیم  مهم 

ملع فیرعت  هرابرد  نونکا  مه  زا  دـیاب  مزال  يرورـض و  روطب  ملع  ریـسفت  دروم  رد  هتخاب  دوخ  نارظن  بحاص  هک  دـنکیمن  تابثا  نایرج 
دننام ییاهباتک  نتـشون  اب  زورما  هک  دوشن  ثعاب  ددرگن و  یهتنم  نانآ  دوخ  يدوبان  هب  هک  دنیامن  فیرعت  يروطب  ارنآ  دننک و  رظن  دیدجت 

ارنک ندـمتم  ناسنا  گرزب  هاـنگ  تشه  تنارب و  یلیو  هنـسرگ - ناـسنا  حلـسم و  ناـسنا  لراـک و  سیـسکلا  آهتخانـشان - دوجوم  ناـسنا  )
هک ییاهلح  هار  زا  یکی  ناونع  هب  ار  هلئـسم  نیا  ام  دناسرب . تابثا  هب  یگدـنز  ربارب  رد  ار  دوخ  فعـض  تیاهن  هینایب ) نیا  لاثما  ستنارلد و 

هکنیا صیخشت  - 14 دومن . میهاوخ  حرطم  احورشم  ینایب  تالمج  رد  قیقحت  یسررب و  زا  سپ  مزال  يدوبان  سوباک  زا  رـشب  ییاهر  يارب 
رداق ار  وا  دـهدیم و  دوخ  هب  تبـسن  ار  رـشب  دـید  دـهدیم  لکـش  ناـهج  هب  هک  تسا  ياهدـنزاس  هسورپ  زا  یهجو  یناـسنا  دوجوم  کـی 

راذگب رانک  تسا  تعیبط  ناسنا و  نایم  رشب و  دارفا  نایم  يراگزاسان )  ) یگنهامهان یلصا  ببس  هک  ار  یهاوخدوخ  هک  دزاسیم 
نآ نیرتیـساسا  زا  یکی  تسا  هدـش  هداد  رکذـت  یهابت  زرم  هب  ناسنا  ندیـسر  هرابرد  هجوت  لباق  یلماوع  هینایب  نیا  رد  ام  هدـیقع  هب  دـی ).
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یـسک دوریمن  نامگ  هک  یهاوخدوخ  كانرطخ  يرامیب  زا  تسترابع  لماع  نیا  مینیبیم  یـسررب  دروم  هلمج  رد  هک  تسا  نیمه  لماوع 
هک يرثا  ره  یلک  روطب  یبهذم و  عبانم  همه  یقالخا و  یناور و  بتک  همه  دهدب . هار  دوخ  هب  يدیدرت  نیرتکچوک  نآ  تحاقو  حبق و  رد 
ره تسا و  هدروآ  نایم  هب  تبحـص  زوسنامناخ  يرامیب  نیا  یتشز  هرابرد  تسا  هدرک  حرطم  ار  ياهدنزاس  هلئـسم  تیناسنا  ناسنا و  هرابرد 

دننک هابت  ضرم  نیا  جیاتن  تیوه و  ماسقا و  صیخشت  ددصرد  تسا  هتـشاد  راک  رـس و  ناسنا  اب  هک  يرظن  بحاص  دنمـشناد و  فوسلیف و 
رد اذل  تسا  هدشن  هتفرگ  راکب  یهاوخدوخ  لیدعت  يارب  يدج  روطب  حیحـص  ياهتیبرت  میلعت و  هک  تهج  نادب  لاح  نیا  اب  تسا . هدمآرب 
زا دناهتسناوت  هک  دناهدوب  یناسک  رتمک  هتخاس و  التبم  ار  همه  دنیاشوخ  لاح  نیع  رد  نیگمهـس و  رایـسب  يرامیب  نیا  خیرات  راودا  یمامت 

خیرات راودا  همه  رد  اهناسنا  همه  يارب  نآ  شرتسگ  يرامیب و  نیا  فیـصوت  رد  امـش  هک  لاح  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دنیآرب . نآ  هدهع 
هلئسم نیا  خساپ  دیهدب ؟ تاجن  نکناینب  ریگارف و  يرامیب  نیا  زا  ار  رشب  تسناوت  دیهاوخ  هنوگچ  سپ  دیهدیم  رظن  نینچ 

نورد کی  دراذـگیم  ایند  نیا  هب  مدـق  هک  یتقو  رـشب  عون  ینب  هک  تقیقح  نیا  هب  مینک  هجوت  دـیاب  ام  اریز  دـیآیمن  رظن  هب  راوشد  یلیخ 
همه رـصانع  اب  یناسنا  ره  هک  تسین  نآ  تیعقاو  تسا و  یلاـع  یناـسنا  تیبرت  هنوگره  لـباق  هک  دروآیم  دوخ  اـب  كاـپ  ترطف  فاـص و 

تیمها اب  هرایس  نیا  رد  یگدنز  زاغآ  نامه  رد  رشب  تسیابیم  دوب  نینچ  رما  رگا  اریز  ددرگیم  ایند  نیا  دراو  هتـسب  تسد  اب  شتـشونرس 
و تسین . ریذپناکما  دراد  هک  ینوگانوگ  لاکشا  اب  تیبرت  میلعت و  نودب  اقب  دادتما  رد  رشب  نوئش  یناگدنز  زا  کی  چیه  اریز  دورب  نیب  زا 

دهاوـخیم اـیند  نیا  رد  هک  تسا  یگدـنز  نآ  هب  طوـبرم  دـنریگیم  هدـهع  هب  یلوـعم  ياـهتیبرت  میلعت و  هک  ار  يداوـم  هک  تسا  یهیدـب 
تـشونرس هدـننکنییعت  یناـبم  ناونع  هب  اـهناسنا  نورد  رد  هک  تثار ) لـماوع و   ) مهبم ياههدـیدپ  نآ  هن  دریگب  دوـخ  هب  قـقحت  تروـص 

رشب یگدنز  رد  همات  للع  ناونعب  اهنآ  هک  تسا  ملـسم  یلو  مینکیم  لوبق  اهناسنا  نورد  رد  ار  لماوع  نیا  دوجو  ام  همه  دنوشیم . یفرعم 
زورب ای  تسیز و  طیحم  رییغت  عقوم  رد  رشب  هک  تسا  ياهفاطعنا  اهتیبرت و  میلعت و  دیدش  ریثات  اعدم  نیا  عطاق  لیلد  دنوشیمن . راکب  تسد 

اسنا همه  فارتعا  دروم  يرشب  تایح  يرارمتسا  ددجت  هک  لاح  دهدیم . ناشن  ناشدوخ  زا  دیدج  لماوع  هنوگره 
عفن ییارگ و  تذـل  یتسرپدوخ و  هریجنز  رد  ناسنا  مییوگب : اـم  هک  درادـن  اـنعم  چـیه  سپ  تسا  هبرجت  لـباق  یملع  لـئالد  ناسانـش و  ن 

ماجنا دیاب  هک  يراک  طقف  نشور  لیلد  نیا  هب  رظن  اب  درادـن  نآ  زا  تاجن  يارب  یهار  هک  تسا  ربج  ریجنز  هب  هتـسب  راتفرگ و  نانچ  ییوج 
میشوکب دیاب  ام  ینعی  سب . تسا و  یلماکت  تاذ  تنایص  ریـسم  رد  یتسرپدوخ  یهاوخدوخ و  نداد  رارق  رد  تیبرت  میلعت و  تیوقت  دریگب 

اتاذ هک  ار  یعیبط  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  ورملق  ود  ره  رد  لوقعم  تایح  کی  هب  لوصو  يارب  یناوتیم  وت  هک  مینامهفب  رشب  هب  و 
هار چـیه  و  ییامن . لیدـبت  لماکت  ریـسم  رد  تاذ  یلاع  یناسنا  دوخ  تاـجن  هب  تسا  نتـشیوخ  مروت  بلاـط  هراومه  دـهاوخیم و  ار  دوخ 

ریسم و نیا  رد  ام  همه  دیاب  درادن و  دوجو  نامرد  نیا  زج  زوسنامناخ  ياهیراوگان  اهتبیصم و  همه  نیا  زا  ندرک  ادیپ  تاجن  يارب  يرگید 
تسا نکمم  مینک - عورـش  ار  نامایب  هزرابم  یهاوخدوخ  هدنـشک  ضرم  اب  هداد و  رگیدکی  تسدب  تسد  هجلاعم  نیا  قرط  ندرک  هدامآ 

هب دارفا  ملظ  يدعت و  هتفای و  ققحت  نیمز  قرشم  طاقن  زا  یخرب  نیمز و  برغم  زا  ددعتم  ياهنیمزرس  رد  یهاوخدوخ  لیدعت  دییوگب : امش 
تاقیقحت د هب  يزاین  چیه  روبزم  لیدعت  ندروآ  هب  دوجو  رد  اهنیمزرس  نیا  تسا  هتسبرب  تخر  عماوج  نآ  زا  ابیرقت  رگیدکی 

کی ياههخاش  ندرک  عطق  هک  تسا  نینچ  امش  راتفگ  نیا  خساپ  دنرادن . دوخ  عماوج  مدرم  رد  نآ  لئاسم  ندرک  هدایپ  یقالخا و  مولع  ر 
اهنت هن  نآ  ياههخاش  ندـیرب  اب  تسا  نکمم  دراد  دوجو  نیگآرهز  هایگ  نآ  هشیر  یتقو  تسنآ  هشیر  ندناکـشخ  زا  ریغ  نیگآرهز  هاـیگ 

مه يرگید  لاثم  دنکب . مه  کمک  هایگ  نآ  هشیر  ندییور  رتهب  رتدنمورین و  هب  اههخاش  ندیرب  تسا  نکمم  هکلب  دوشن ، مودـعم  هایگ  نآ 
؟ دینک نک  هشیر  ار  اهنآ  ایرالام  ياههشپ  نتشک  اب  دیناوتیم  امـش  ایآ  تسنیا  نآ  دیامن و  نشور  الماک  ار  ام  عوضوم  دناوتیم  هک  میراد 

نآ رکذت  هب  يزاین  هک  تسا  نشور  يردق  هب  لاوس  نیا  خساپ  دیربب  نیب  زا  تسا  ایرالام  ياههشپ  دلوم  هک  ار  یقالت  اب  متح  روطب  دـیاب  ای 
لایخ هناحول  هداس  تسا ، هتفر  نیب  زا  اه  ( نم  ) نایم يرهاظ  محازت  هک  دینیبیم  نیمز  يور  زا  ییاهنیمزرس  رد  امش  رگا  لاح  درادن . دوجو 

ینیشام مظن  هدنبوک و  ياهرفیک  نیناوق و  نارب  ریشمش  نیا  هکلب  تسا ، هتفر  نیب  زا  اهیهاوخدوخ  هدرتسگ  قیمع و  رایسب  قالتاب  هک  دینکن 
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لوق هب  ار  نآ  یلـصا  هشیر  هن  تسا ، هدرب  نیب  زا  ار  یهاوخدوخ  رادهشیر  لصا  لولعم  ياهدـیدپ  هک  تسا  یعامتجا  یگدـنز  تارابتعا  و 
ياههدیدپ زورب  مدع  ایآ  هک  دید  دیهاوخ  تقو  نآ  راگزور ) درآرب  شتسد  ات  شاب   ) ابدا زا  یضعب 

هبش يربج و  مزیناکم  هب  طوبرم  ای  تسا  یلماکت ) تاذ  تنایص   ) هب دنتسم  هک  نآ  یلـصا  ياه  هشیر  حالـصا  هب  تسا  طوبرم  یهاوخدوخ 
، دندوب هدش  وربور  تسکش  اب  هدرک و  تکرـش  مود  یناهج  گنج  رد  هک  روشک  نآ  مدرم  زا  رفن  دنچ  نونکات  یعامتجا ؟ یگدنز  يربج 
زا یصخش  ره  دهدب ، رارق  تراغ  لتق و  ضرعم  رد  ار  ام  نمشد  هکنآ  زا  شیپ  میدروخیم ، تسکش  ام  یتقو  هک  دندرک  لقن  بناجنیا  هب 

رازآ و ضرعم  رد  ار  دوخ  ناـنطومه  یهاوخدوخ ، یعیبط و  تاذ  تنایـص  يارجم  رد  حالطـصا  اـب  نتـشیوخ و  ظـفح  يارب  ناـمدوخ  اـم 
عون کـی  هب  دـناهدومن  شوـمارف  ار  دوـخ  یگدـنز  ینیـشام  ربـج  تلع  هب  هک  ار  ییاـهناسنا  نآ  نوـنکا  مه  میدادیم . رارق  لاوـما  تراـغ 
دازآ یـصخش و  ياههدارا  اب  اهطیحم  نآ  رد  مدرم  و  تسین . امرفکح  اجنآ  رد  یگدـنز  نیناوق  ینیـشام  ربج  هک  دـیهدب  لاقتنا  ییاهطیحم 

اب روبزم  ياـهطیحم  زا  يوریپ  اـب  زین  اـهناسنا  ناـمه  هک  تسا  یعطق  نآ ) ندوب  لـطاب  اـی  حیحـص  زا  رظن  عـطق  اـب  هتبلا   ) دـننکیم یگدـنز 
یتدم ات  اهرفیک  نیناوق و  ربج  تداع  اب  تفلاخم  تهج  هب  یگدـنز  زاغآ  رد  هچ  رگا  درک  دـنهاوخ  یگدـنز  دوخ  یـصخش  ياههتـساوخ 

لیدـعت بجوم  رفیک  زا  تشحو  يدادرارق و  نیناوق  ربج  هک  دـنکیم  تاـبثا  روما  نیا  همه  دوب . دـنهاوخ  برطـضم  ریحتم و  شیب  اـی  مک 
پ دشابیمن . یهاوخدوخ  یعقاو 

لیدبت و  تاذ ) تنایـص   ) یهاوخدوخ لیدعت  زا  ریغ  یعامتجا  یگدنز  میظنت  ترورـض  يارب  اهیهاوخدوخ  ربج  لیدـعت  هک  دـش  تباث  س 
هبرجت یگدنکارپ و  - 15 دناهتفرگ . هدهع  هب  ارنآ  تلاسر  قالخا  یهلا و  هقح  بهاذم  هک  دشابیم  تاذ ) یلماکت  تنایص   ) نتـشاد هب  نآ 

هب یگدنکارپ  نیا  نتشادرب  نایم  زا  تسا . رصنع  هس  نیا  زا  یکی  رب  دح  زا  شیب  دایز و  دیکات  زا  یـشان  حور  نهذ - مسج - نایم  تدحو 
هبرجت یگدنکارپ و  تفگ  دیاب  دبایب ). دوخ  نورد  رد  ارنآ  شخب  تدحو  یلاع  نوناق  یناهیک و  هموظنم  باتزاب  هک  دـهدیم  ناکما  رـشب 

اهنآ تیوه  ياضتقم  هب  رگیدـکی  زا  اهنآ  تریاغم  توافت و  زا  یـشان  مکی - عون  تسا : روصت  لباق  عون  ود  رب  هناگ  هس  تاـعوضوم  ناـیم 
یگدـنکارپ و نآ  دزاسیم . عونمم  یلاع  تدـحو  کی  رد  كارتشا  رد  ار  اهنآ  هک  يداضت  يانعم  هب  یگدـنکارپ  داـجیا  مود - عون  تسا .

نایم زیگناداضت  هبرجت  بجوم  هک  تسا  یتسه  تمکح  فالخ  رب  یناـسنا و  یـساسا  قطنم  قـالخ  رب  هناـگ  هس  تاـعوضوم  ناـیم  هیرجت 
مزاول تیوه و  ياراد  مسج  یفـسلف  یملع و  هاگدـید  زا  هکنیا  حیـضوت  تسا . اهنآ  زا  کی  ره  تیوه  ياضتقم  هکنآ  هن  دـشاب  هدوب  اـهنآ 
دیرجت لاثم  ناونعب  تسین . ققحت  لباق  تسا  یکیزیف  دومن  ياراد  ياهتیفیک  اـهتیمک و  قوف  هک  يزغم  ياـهتیلاعف  رد  هک  تسا  یتاـصتخم 

تسا یتیلاعف  ددع 
رد هدام  ملاع  هب  طوبرم  روما  زا  کلذریغ  اضف و  لاغـشا  هکنانچ  دـشابیمن  ریذـپ  ناکما  تاینامـسج  مسج و  رد  هجو  چـیه  هب  هک  زغم  رد 

. دـشابیمن ققحت  لـباق  دـنیآیم  دوجوب  زغم  رد  هک  تـالیخت  یناـعم و  یعادـت  میمـصت و  هدارا و  تامـسجت و  تاقیدـصت و  تاروصت و 
رد هن  تسا و  يزغم  ياهتیلاعف  رب  قیبطت  لـباق  هن  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  یتاـصتخم  صاوخ و  درجم و  تیوه  ياراد  یمدآ  حور  نینچمه 

يربـج هبـش  یعیبـط و  يربـج  لـماوع  قوـف  رد  فـیلکت  هدـننکساسحا  تداعـس و  ياریذـپ  یمدآ  حور  دـنیآیم . دوـجوب  ماـسجا  ملاـع 
دوجو یتشک  رد  ساسح  الماک  يامن  بطق  دننام  ار  یناسنا  نادـجو  هک  تسا  یمدآ  حور  تسا . اهییارگ  تذـل  ییوج و  دوس  ياههزیگنا 

یهیدـب یقالخا و  يالاو  ياهـشزرا  زا  يوریپ  هب  عطاق  مکح  هک  تسا  یمدآ  حور  مه  دـیامنیم . تیلاعف  روماـم  یتسه  سوناـیقا  رد  دوخ 
تاعوضوم نایم  هیزجت  یگدنکارپ و  نآ  نیاربانب  تسین . ریذـپ  ناکما  يرـشب  ياهزغم  ماسجا و  زا  کی  چـیه  رد  تاصتخم  نیا  هک  تسا 

داضت دـح  رد  اـهنآ  ناـیم  ریاـغت  تواـفت و  هک  دزاـسیم  دراو  بیـسآ  يرـشب  لوقعم  تاـیح  تفرعم و  رب  حور ) زغم و  مسج و   ) هناـگ هس 
ياهلیـسو ره  اب  دیاب  ام  و  دناهدش . نآ  بکترم  ياهدع  خیرات  لوط  رد  هراومه  هک  تسا  شحاف  طلغ  کی  نیا  دـشاب و  هدوب  ریذـپانیتشآ 

زرط ت نیا  فارحنا  تسا  نکمم  هک 
یگدنکارپ دنتـشاد و  داضت  رگیدکی  اب  هناگ  هس  تاعوضوم  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  روبزم  فارحنا  تابثا  هار  نیرتهب  مییامن  تابثا  ار  رکف 
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رتالاب یگنهامه  و  دننک . هرادا  لتخم  حوطـس  داعبا و  رد  ار  یناسنا  تایح  لماک  یگنهامه  اب  زگره  دنتـسناوتیمن  دوب  نیابت  دـح  رد  اهنآ 
هاـگراک نآ  اـب  زغم  دوـشیم و  حور  هیلاـع  تموـکح  زغم و  ياـهییاورنامرف  میلـست  دراد  هک  ینیناوـق  نوئـش و  یماـمت  اـب  مـسج  هـکنیا  زا 

نم لماکت  زا  تسترابع  هک  هجیتن  کی  ندروآ  دوجوب  رد  روبزم  عوضوم  هس  زا  کی  ره  ددرگیم . حور  ياههتساوخ  میلست  زیگناتفگش 
میلعت و فرط و  کی  زا  اـم  یناـسنا  مولع  رما  تیاـهن  دـشابیم  دـعب  دـنچ  ياراد  تقیقح  کـی  ییوگ  هک  دـنراد  تکرـش  ناـنچ  یناـسنا 

هـس داحتا  ماجـسنا و  داجیا  يارب  ار  هار  یگنهامه  يرایمه و  نیرتلماک  اـب  هداد  مه  تسد  هب  تسد  دـیاب  رگید  فرط  زا  لوقعم  ياـهتیبرت 
فذح موزل  تابثا  هب  اهتیبرت  میلعت و  مولع و  هک  هنوگنامه  دـنیامن و  هراومه  اهنآ ) ياهتیلاعف  ندـناسر  هجیتن  هب  ریـسم  رد   ) روبزم عوضوم 
تابثا ار  هیـضق  نیا  دـنافظوم  نینچمه  هدام ) تسا و  مسج  تسه  هچ  ره  : ) هک دنتـسه  فظوم  يرـشب  گـنهرف  زا  یگتخاـس  هیـضق  نیا 

یتسه ناهج  نیا  هک  گرزب  یندب  نودب  تسا و  هدیمان  ندب  دبلاک  ارنآ  هک  یبکرم  نودب  ارنآ  هک  یبکرم  نودب  یمدآ  حور  هک  دننک 
رضم رادقم  نامه  یناسنا  مولع  یتسه و  هاگتـسد  زا  تایحور  حور و  فذح  رگید  ترابع  هب  و  دهدب . همادا  دوخ  دوجوب  دناوتیمن  تسا 

هب ار  وا  دنهدیم و  رییغت  تعیبط  دروم  رد  ار  رـشب  رادنپ  ییاههاگدید  نینچ  - 16 تاینامسج . مسج و  فذح  هک  تسا  يرـشب  فراعم  رب 
ياههسورپ هئارا  یتاحیلـست  هقباسم  نایاپ  یتخبدـب  لـهج و  يداوسیب  ندرک  نک  هشیر  ینعی  هعـسوت  ياهلدـم  ياهشیر  نتخاـس  نوگرگد 

يارب ینیون  حرط  یعامتجا  يربارب  نیمات  تهج  رتبسانم  عیزوت  ياههویش  يارجا  دیدج  ياهرکفت  زرط  یـشزومآ و  ياهمتـسیس  يریگدای 
یگنهرف دعب  یعامتجا و  يداصتقا - تافالتخا  هدنز  تادوجوم  عونت  ظفح  هب  هجوت  عبانم  نداد  ردـه  تاعیاض و  شهاک  هیاپ  رپ  یگدـنز 

تسا وربور  نآ  اب  زورما  يایند  هک  ياهلئـسم  نیرتیـساسا  دسریم  رظن  هب  دنناوخیم . ارف  تسا  تردق  هدیـسوپ  هنهک و  میهافم  يارو  هک 
رکفت هب  دناهتـسناوت  دناهتـشگ و  لئان  رکف  يدازآ  هب  اعقاو  هک  هاگآ  نارظن  بحاص  رثکا  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  مهم  رایـسب  هلئـسم  کی 
دناوتب زورما  رـشب  رگا  ینعی  تسا  تردـق  هلئـسم  دنـشاب  هتـشاد  لماک  هجوت  وا  ياهنامرد  اهدرد و  ایازم و  ناسنا و  هرابرد  بان  صلاـخ و 

قطنم نآ  هدننکدوبان  هاگترپ  زا  و  لداع ! ینعی  دنمتردق  تلادع ! ینعی  تردق  هک : دنک  تابثا  هتشادرب و  هنانامرهق  یماگ 
لامک هب  لوصو  يارب  وا  ربارب  رد  یعنام  چیه  دهدب  تاجن  ار  دوخ  دنمتردق  ینعی  لداع  تردق و  ینعی  تلادـع  دـیوگیم : هک  هدـننکهابت 

ار يزیچ  هک  یتقو  روک  هک  سوسفا   ) تسا روهـشم  مدرم  نایم  رد  هک  یلثم  ربانب  هنافـساتم  یلو  دنام  دهاوخن  یبسن  روطب  هچ  رگا  بولطم 
و  ) دهدیم رارق  تردق  ار  زیچ  همه  رادم  هک  ياهدننکهریخ  عضو  نیا  اب  رـشب  هک  دسریم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  دزاسیمن ) اهر  ارنآ  تفرگ 

تردـق ینعی  يرادـیاپ  تردـق  ینعی  نوناـق  تردـق  ینعی  تلادـع  تردـق  ینعی  وکین  تردـق  ینعی  فیلکت  تردـق  ینعی  اـبیز  وا  رظن  رد 
هرابرد دناوتب  تردـق ) ینعی  اهـشزرا  همه  كالما  تردـق  هرابرد  ایور  باوخ و  تردـق و  يارب  تایح  رد  شالت  تردـق و  ینعی  گنهرف 

زرط یـشزومآ و  ياهمتـسیس  دربشیپ  يارب  بساـنم  قرط  هئارا  یتاحیلـست و  هقباـسم  ناـیاپ  ریگارف و  رقف  یعقاو و  لـهج  ندرک  نک  هشیر 
یعیبط و تایح  ياـهنامرآ  زا  کـلذریغ  یعاـمتجا و  يربارب  نیماـت  تهج  رت  بساـنم  عیزوت  يارجا  ياههویـش  يارجا  دـیدج و  تارکفت 

لین رد  یطرش  هب  اهنت  ود  نیا  یلو  تسا  بجاو  يژولونکت  مولع و  زا  هدافتـسا  فادها  نیا  هب  لین  يارب  - 17 درادرب . یماگ  لوقعم  تایح 
شور يزیرحرط  فادـها و  نیا  رتـهب  هچ  ره  كرد  هب  هداد  مه  تسدـب  تسد  گـنهرف  ملع و  هک  دـش  دـنهاوخ  قـفوم  قوـف  فادـها  هب 

يارب يدحاو 
هرابود ار  يژولونکت  ملع و  میناوتن  ام  رگا  دنیامن . کمک  تسا  هدیماجنا  یگنهرف  تاطابترا  يدوبان  هب  هک  یگچراپ - دنچ  رب  ندمآ  قیاف 

زا يدنمهرهب  قح   ) تسیز يژولونکت  شناد ) هتخادـنا   ) کیتامروفنا هنیمز  رد  ینونک  ياهتفرـشیپ  میهد  قوس  یـساسا  ياهزاین  تمـس  هب 
نیا تشگ . دهاوخ  یهتنم  رشب  هدنیآ  يارب  یناربج  لباق  ریغ  رابنایز و  جیاتن  هب  یناسنا ) نژ  یحارط   ) کیتنژ یسدنهم  و  یگدنز ) لاکـشا 

دنهاوخ قفوم  یعامتجا  يدرف و  هقطنم  ود  رد  اهناسنا  بولطم  تایح  فادها  هب  لین  رد  یطرش  هب  يژولونکت  ملع و  هک  یلاع  رایسب  دایرف 
رب ندـمآ  قیاـف  يارب  يدـحاو  شور  يزیر  حرط  فادـها و  نیا  رتهب  هچ  ره  كرد  هب  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  گـنهرف  ملع و  هک  دـش 

زادـنا نینط  نیمز  يور  عماوج  رد  شیپ  ینالوط  ياهتدـم  زا  دـنیامن  کمک  نیا  هدـیماجنا  یگنهرف  تاطابترا  يدوبان  هب  اـهیگچراپ  دـنچ 
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تالالدتـسا اـب  احورـشم و  برغ  قرـش و  سانـشناسنا  نارظن  بحاـص  تاـقیقحت  اههاگــشناد و  رد  یتاـعلاطم  ینتم و  بـتک  رد  هدوـب و 
هک تسا  اجنیا  هلئـسم  یلو  تسا  هدوبن  رخاتم  نارود  هاگآ  ياهناسنا  شوگ  رد  سومام  ان  داـیرف  کـی  نیا  تسا و  هدوب  حرطم  هدـننکعناق 

تذل نایارگ و  تعفنم  نارگادوس و  ناگماکدوخ و  شوگ  اب  دراد  هک  یلاع  ياوتحم  اب  ار  دایرف  نیا  میناوتب  ام  هک  دراد  دوجو  یهار  ایآ 
( ام ياههتـساوخ  ام  عفانم  برخم  تالمج  هنوگ  نیا  زا  تسد  دـننک و  كرد  ارنآ  یناسنا  معط  نانآ  میزاسب و  انـشآ  اعقاو  عماوج  ناتـسرپ 
برغ و هاگدـید  ود  زا  رـشب  یناهج  قوقح  نیداینب  تاقیقحت  رد  ام  هک  يرـشب  هناگهدزناپ  ياهداحتا  اهیواست و  یلاع  كرد  اب  دـنرادرب و 
هاـگآان و نیـشام  تسد  رد  رـشب  هدـنیآ  دـیوگیم : هک  میاهدوب  موـش  گـناب  نیا  دـهاش  اـم  همه  دـنرادرب . هشیمه  يارب  میاهدروآ  مالـسا 
هک تسین  نآ  ام  هلئـسم  دـیامن . هیجوت  ریـسفت و  ار  موش  گناب  نیا  دـناوتیم  یلقاع  چـیه  ایآ  تفرگ  دـهاوخ  رارق  روعـش  ياهرتویپماک ال 
زا ار  یناوتان  نیا  دناوتیم  رـشب  ایآ  هک  تسنیا  اهناسنا  ام  هلئـسم  هن  ای  تفرگ  دـهاوخ  ارف  ار  ام  یگدـنز  اسآ  لوغ  ياهرتویپماک  نیـشام و 

ار دزاـسن  طلـسم  دوـخ  رب  تسا  وا  تسد  رد  نآ  ياـهتیلاعف  همه  دـیلک  هک  يزیچ  تـسا و  هتخاـس  وا  دوـخ  هـک  ار  يزیچ  هـک  دـیامن  رود 
هکلب اهنویلیم  اهتردق  نآ  زا  یـضعب  هلیـسو  هب  دنناوتیم  نانآ  میراد  غارـس  اهناسنا  زا  ام  هک  يزیگنا  تفگـش  عونتم و  ياهتردق  دـناوتیمن 

هک يزیچ  يرآ  دنیآرب  اهرتویپمک  اهنیـشام و  راهم  هدهع  زا  دنناوتیمن  هنوگچ  دننک  هرادا  ار  اهناسنا )  ) هدازآ هدنز و  تادوجوم  اهدرایلیم 
يرگ هک  تسا  يروکیپا  یتسرپ  تذل  ییارگ و  تعفنم  یهاوخدوخ و  تسا  راوشد  نآ  زا  ییاهر  رشب  يارب 

. تسین رتيوق  وا  هقالخ  هدارا  زا  دشاب  رتيوق  یمدآ  نابیرگ  رب  روبزم  روما  راشف  مه  هزادنا  ره  هک  یتروص  رد  دراشفیم  تخس  ار  وا  ناب 

. تسا هدیناسر  هلحرم  نیا  هب  ار  دوخ  هتفاکـش و  ار  خیرات  عناوم  دـنمورین  رایـسب  جاوما  تسا  هداد  وا  هب  ادـخ  هک  يدـنمورین  هدارا  اب  ناسنا 
جوا اهـسونایقا و  قامعا  يوس  هب  ار  دوخ  هار  هدرک و  ذوفن  یلایخ  يرابتعا و  يدام و  عناوم  هنوگره  زا  هک  تسا  نامه  ردـتقم  دوجوم  نیا 

هک رـشب  نیمه  هک  دنکیم  تابثا  یبوخ  هب  هک  تسا  حرطم  دنمتردق  عماوج  نایم  رد  یلئاسم  نونکا  مه  تسا . هتفرگ  شیپ  ییاضف  تارک 
هچ رگا  یبوخ  هب  دـناوتیم  دـنیبیم  بذاک  سای  يدـیمون و  کی  رد  ار  دوخ  عامتجا  تعیبط و  ياـمن  ربج  ياههدـیدپ  نیـشام و  ربارب  رد 

ار اهنآ  ددرگرب و  تسا  هدرک  بارخ  دوخ  رـس  تشپ  هنادرخبان  هناهاگآان و  خـیرات  هاگرذـگ  زا  روبع  عقوم  رد  هک  ار  ییاهلپ  نآ  اجیردـت 
هفیظو و ماجنا  دنتـسناوتیم  يرـشب  لوقعم  تایح  تباث  لوصا  ناونع  هب  هراومه  هک  اهلپ  نآ  بیرخت  رد  نم  دیوگب : لقادـح  ای  دـنک  دابآ 

یهاوخ تذـل  یتـسرپدوس و  ییارگ و  تعفنم  ياـهیخوش  اـب  یناگدـنز  یعقاو  نوناـق  هک  ممهفیم  نونکا  ماهتفر . اـطخ  هب  دـننک  تیلاـعف 
ییاهیهابت ب ناربج  يارب  همدقم  نیرتهب  كرد  نیمه  دوخ  دسریم  رظن  هب  دهدیمن . تسد  زا  ار  دوخ  تیمها 

يرارقرب رد  يریخات  لـلعت و  هنوگره  تسا - مک  تلهم  - 18 دوب . دهاوخ  هدوب و  رشب  ریگنابیرگ  هدنیآ  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  هک  دشا 
هب ار  ناهج  ندوب  یبهذم  دنچ  دیاب  ام  میزادرپب  اقب  يارب  يرتنیگنـس  ياهب  هک  دزاسیم  ریزگان  ار  ام  ناهج  رد  یگنهرف  يداصتقا - حلص 

رگیدـکی اب  ناـشتافالتخا  مغریلع  هک  دزاـسیم  رداـق  ار  بهاذـم  هک  ار - ناـیب  يدازآ  یعون  دـیاب  نینچمه  میریذـپب  تیعقاو  کـی  ناونع 
رشب تیلوئسم  كرتشم  ياهشزرا  میدروآ و  مهارف  ار  رشب  ياقب  طیارش  ات  دنکیم  کمک  ام  هب  رما  نیا  مینک . لوبق  دنشاب  هتشاد  يراکمه 

ون ناسنا  دوجو  هداعلاقوف  تیمها  هب  تبـسن  ام  كرد  زا  هک  تیرـشب  كرتشم  ثاریم  تسنیا  میزاس . هدـنلاب  ار  ناسنا  ناـش  رـشب و  قوقح 
ییوـجدوس و اـهیهاوخدوخ و  راوگاـن  تسیاـشان و  جـیاتن  هک  مینک  هجوـت  یلـصا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اـم  دریگیم . همـشچرس  ناـهج  هتفاـی 

دوجوب ام  نارود  رد  طقف  روبزم  روما  ياهیتخبدـب  اهیراوگان و  هک  تسین  نینچ  ینعی   ) تسا هدرک  زورب  ام  نارود  رد  اهنت  هن  ناگماکدوخ 
ام نارود  رد  هک  تسنیا  رما  تیاهن  تسا . هدرب  ورف  رـشب  ماک  رب  ار  دوخ  نیگآرهز  ياـههویم  هراومه  هثیبخ  هرجـش  نیا  هکلب  تسا ) هدـمآ 

باق ریغ  گرزب و  رایسب  درک  دهاوخ  زورب  اهیگماکدوخ  اهیرگهطلس و  اهیهاوخدوخ و  هجیتن  ناونع  هب  هک  ياهدیدپ 
نیمز هرک  يدوبان  هب  شدیدش  دح  رد  یبلط  تردق  ناجیه  تروص  رد  اسب  هچ  یگدنز و  تعیبط  نتفر  نیب  زا  دننام  دوب  دهاوخ  ناربج  ل 
يرمع دوب و  رادروخرب  یناسنا  فطاوع  زا  هک  میدوب  هدرک  حرطم  زوسلد  ياهناسنا  یـضعب  اب  ار  هلئـسم  نیا  مراد  دای  هب  دیماجنا . دـهاوخ 

وا يالاو  ياهشزرا  یناسنا و  تیوه  نتفر  تسد  زا  هب  دانتـسا  اب  دوب  هدرک  يرپس  اهناسنا  قوقح  لوقعم و  ياهیدازآ  زا  عافد  رکف  رد  اعقاو 
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یناسنا ياهتمظع  هنوگره  اب  هزرابم  ییارگ و  چوپ  یترـشع  شیع و  هناخهوهق  هناخدارز و  تروص  هب  طقف  هک  نیمز  يور  راذـگب  : ) تفگ
گنج رگا  هک  دوب  هتفگ  گرزب  ياهتیصخش  زا  یکی  هب  نیتشینیا  یتقو  هک  دوب  هلمج  نامه  نیا  دورب . نیب  زا  رتدوز  هچ  ره  تسا  هدمآرد 

همه نیا  ارچ  رـشب  نتفر  نیب  زا  يارب  امـش  دوب : هتفگ  نیتـشینا  خـساپ  رد  وا  دورب  نیب  زا  نیمز  همه  تسا  نکمم  دوش  عورـش  موس  یناـهج 
نخس نیا  ینیب  دب  یناسنا و  دض  يور  زا  هن  تیـصخش  نآ  مدرک  ساسحا  نم  هک : تسا  نینچ  نیتشینیا  بلطم  نومـضم  دیهدیم  تیمها 

وت یمسا  زج  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  زا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  تیوه  اهناسنا  تایح  هک  دیوگیم  تهج  نادب  هکلب  دیوگیم  ار 
يونعم ا یعیبط و  تایح  تاجن  يارب  هک  مینادب  دیاب  تسا  مک  تلهم  دیوگیم : هینایب  نیا  هک  نیاربانب  تسا . هدنامن  یلاخ 

ره رد  هشیمه و  تسا  راوگاـن  رایـسب  تسا  نآ  میقتـسم  هجیتـن  یچوپ  هک  یتـیوه  یب  تاـفلت  نوچ  تسا و  هدوب  مک  تلهم  هشیمه  اـهناسن 
دنک روطخ  نارظن  بحاص  زا  یـضعب  نهذ  رد  لامتحا  نیا  تسا  نکمم  دنریذپب  اهناسنا  همه  ار  تسا  مک  تلهم  لصا  دیاب  خیرات  زا  ههرب 

هچ هب  تسا  هدوب  هتسیاشان  يرما  ریخات  هدوب و  مک  تلهم  شداعبا  یمامت  رد  يرـشب  یگدنز  نداد  تاجن  يارب  هراومه  هکنیا  دوجو  اب  هک 
ناسنا و يراتفرگ  نارود  نیا  رد  هک  تهج  نادـب  تسا  نیا  خـساپ  دـناهداتفا  یتاـیح  لـصا  نیا  داـی  هب  تدـش  نیا  هب  اـم  نارود  رد  لـیلد 

خوک نانیـشن و  خاـک  گرزب و  کـچوک و  دـنمتردق و  اـناوت و  ناوتاـن و  هعفد  نیا  هدوبن و  ناـناوتان  صوصخم  نیمز  يور  زا  وا  يدوباـن 
اهمویزوپمـس و اهرانیمـس و  داـیرف و  داد و  اذـل  تشگ  دـنهاوخ  هریت  كاـخ  ریز  یهار  هـمه  هـمه و  ناربناـمرف  ناـیامرفنامرف و  نانیـشن و 
افعض و اهنت  هن  تسا  یگدنز  زا  اقب  رد  عزانت  رازراک  يافص  همه  تیمورحم  هب  دنتسم  اهنآ  همه  همه و  اهـشالت  ریاس  فیلات و  اههرگنک و 

یگنهرف يداصتقا  حلص  يرارقرب  رد  يریخات  للعت و  هنوگره  دیوگیم  هک  مینیبیم  ار  هلمج  نیا  یسررب  دروم  تالمج  نایم  رد  نایاونیب .
یناسنا تیوه  تلاصا  هتشذگ  رد  رگا  تفگ : دیاب  میزادرپب  اقب  يارب  يرتنیگنس  ياهب  هک  دزاسیم  ریزگان  ار  ام  ناهج  رد 

ناسنا و هب  اعقاو  هک  تلیـضف  اب  يوقت و  اـب  شیدـناریخ و  نارظن  بحاـص  ياـهدایرف  داد و  تفرگیم و  رارق  هجوت  دروم  نآ  ياهـشزرا  و 
نتخادرپ زا  يریگولج  يارب  و   ) تفریم ورف  هماکدوخ  نایوج  هطلـس  شوگ  رد  دـندیزرویم  وا  هب  نیتسار  رهم  هتـشاد و  هقـالع  تیناـسنا 

ياهب نتخادرپ  زا  تشحو  هزورما  دـندومنیم ) يدـج  مادـقا  یناسنا  لیـصا  ياهـشزرا  تیوه و  نتـشاگنا  هدـیدان  تهج  هب  نیگنـس  ياهب 
کیرحت تیرشب و  ءاقب  يارب  اهدایرف  داد و  هعفد  نیا  هک  میراودیما  ام  لاح  نیا  اب  دیسریمن . هجرد  نیا  هب  رـشب  لسن  ءاقب  يارب  رتنیگنس 

زا یخرب  هچ  رگا  دشاب  هدوب  ماوت  يدج  ياهمادقا  میمصت و  اب  نانآ  هنالوئـسم  ياهیدازآ  قوقح و  تاعارم  لوقعم و  تایح  يوسب  اهناسنا 
درک نیقی  ناوتیمن  تسا و  هتشاد  دوجو  مه  هتـشذگ  رد  هک  تسا  ياهناحول  هداس  يراودیما  کی  نیا  هک  تسا  نآ  رب  هدیقع  ار  ناهاگآ 

حالطصا هب  ای  دومن و  كرت  ار  دوخ  یگشیمه  يریگفده  اهدایرف  داد و  نیا  زا  ارگ  تعفنم  ناتـسرپ  تردق  وج و  هطلـس  ناگماکدوخ  هک 
هک دراد  دوجو  هلمج  نیا  یسررب  دروم  تالمج  رد  دنرادرب  تسد  هلیسو  نارگید  فده و  نم  زا  تسا  ترابع  هک  دوخ  هیوناث  تعیبط  زا 

سیم رداق  ار  بهاذم  هک  ار  نایب  يدازآ  یعون  دیاب  نینچمه  میریذپب  تیعقاو  کی  ناونعب  ار  ناهج  ندوب  یبهذم  دنچ  دیاب  ام 
هدش نایب  اهناسنا  نایم  رتشیب  مهافت  يارب  هک  داهنـشیپ  کی  زا  مینک  لوبق  دنـشاب  هتـشاد  يراکمه  رگیدکی  اب  ناشتافالتخا  مغریلع  هک  دزا 
لباق ریغ  ياهداضت  دـنراد  هک  یتاـکرتشم  هفاـضا  هب  نیمز  يور  رد  دوجوم  بهاذـم  هک  میدرک  ضرف  رگا  یلو  تسا  بوخ  رایـسب  تسا 
نایم داضت  دوجو  اب  لیلد  نودب  ناوتیم  ایآ  درک ؟ دیاب  هچ  دراوم  نیا  رد  تسا ) نینچ  انیقی  هک   ) دنشاب هتشاد  مه  رگیدکی  اب  لصف  لح و 
اهنت دوش  هتـشاذگ  رانک  تسا  بهاذم  بابرا  عازن  داضت و  دروم  هک  یلئاسم  همه  تفگ : ناوتیم  ای  داد و  حیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  اهنآ 
اعقاو ياههینایب  نینچ  ایآ  مینادیمن  ام  تسیچ ؟ تاکرتشم  نیا  ندروآ  تسدـب  هار  و  دـنریگب ؟ رارق  هدـیقع  لمع و  دروم  اهنآ  تاـکرتشم 
نیا ام  همه  یلو  هن ؟ اـی  تشاذـگ  دـهاوخ  دـنرادروخرب  ـالاب  رایـسب  ياهتردـق  زا  هک  عماوج  نآ  رد  اـصوصخم  يرـشب  عماوج  رد  يریثاـت 

رد دیاب  هک  ار  یهار  نونکا  دمآ . دـهاوخ  لئان  میظع  لوحت  کی  هب  يرـشب  خـیرات  دراذـگب  ریثات  اههینایب  نیا  رگا  هک  مینادیم  ار  تقیقح 
اب مکی و  تسیب و  نرق  رد  رشب  ءاقب  هرابرد  اداناک  روآکناو - مویزوپمس  هینایب  تایوتحم  یـسررب  هعلاطم و  زا  سپ  تسیچ ؟ میریگب  شیپ 

یناسنا هدنزاس  هدارا  تردق و  فرط و  کی  زا  تایونعم  اهشزرا و  مولع و  عیسو  رایسب  قفا  نتفرگ  رظن  رد 
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هیمالعا نیمه  قبط  وا  اقب  زورما  هک  رشب  تاجن  يارب  اههار  نیرتیساسا  زا  یکی  ای  نیرت  یساسا  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  رگید  فرط  زا 
یعاسم لذـب  اب  ار  اهـشزرا  تایونعم و  مولع و  یگتـسویپ  یگنهامه و  ددـجم  تاـبثا  فشک و  تسا  هداـتفا  رطخ  هب  رگید  ياـههیمالعا  و 

كرد و لباق  حرطم و  تایونعم ) هنوگره  بهذم و  اهیابیز و  قالخا و   ) مومع روط  هب  یشزرا  یفـسلف و  یملع و  نارظن  بحاص  كرتشم 
یـساسا هلئـسم  هب  تمدخ  هار  رد  باتک  نیا  یـسررب  هعلاطم و  زا  سپ  دـنمجرا  نارظن  بحاص  میراودـیما  ام  و  مییامن . یناگمه  شریذـپ 

ارآ و باتک  نیا  بلاطم  هرابرد  دوخ  تارظن  نایب  هفاضا  هب  دـنراد  هدـهع  هب  دوخ  عونینب  هرابرد  هک  یگرزب  نید  هب  افو  اـهناسنا و  تاـیح 
نیا رد  رودـقم  دـح  رد  یماگ  یهلا  تایانعو  فاطلا  اب  هک  دـشاب  دـنیامرف ، هئرا  ام  يارب  بسانم  لیالد  رکذ  اـب  دـنناوتب  اـت  ار  دوخ  دـیاقع 

هک ار  اداناک  روآکناو - مویزوپمـس  هینایب  تالمج  هتـسد  نآ  مینادیم  مزال  ياهیـسررب  همدـقم  رد  میرادرب . اهناسنا  يارب  یتاـیح  هلئـسم 
زا تمسق  نآ  سپس  میوش  رکذتم  دناهدرک  کیکفت  یناسنا  ياهشزرا  يونعم و  گنهرف  زا  ار  مولع  هک  یصاخشا  نتفر  اطخ  رد  تحارص 

گنهامه س رد  ار  يدوبان  ضرعم  رد  تیرشب  نتفرگ  رارق  یناماسبان و  هراچ  هار و  اتحارص  هک  میروایب  ار  هینایب  تالمج 
گنهرف کیکفت  ار  رـشب  يدوبان  رطخ  تلع  هک  هینایب  تالمج  زا  تمـسق  نآ  - 1 دیامنیم : یفرعم  روبذم  هلوقم  ود  نداد  دـنویپ  نتخا و 

اب نرق  نیا  عورش  رد  دیوگیم : اتحارص  میدرگیم  رکذتم  العف  هک  هلمج  نیا  کی - دیامنیم  یفرعم  مولع  زا  یناسنا  ياهـشزرا  يونعم و 
هجیتن رد  دنیامن  مادختسا  دوخ  يدام  تاناکما  هار  رد  ار  اهشزرا  هک  دندمآ  رب  ددص  رد  هتفرشیپ  عماوج  دش  لصاح  مولع  رد  هک  یتفرشیپ 

رد اتدمع  هک  تسا  مولع  ياههنیمز  زا  یخرب  تفرـشیپ  اساسا  ام  ینونک  راوگان  عضو  اشنم   ) تسا نینچ  ترابع  دندش . بوکرـس  اهـشزرا 
هب هدـش  هداد  ناشن  ناهج  یمیدـق  یتعنـص  هشقن  رد  یـضایر  لکـش  هب  هک  اهتفرـشیپ  نیا  دـندوب  هتفای  دـشر  لماک  روط  هب  نرق  نیا  عورش 

تـشادیم ینازرا  رـشب  هب  ار  ینایپ  یب  ارهاظ  نوزفا و  زور  ياهدام  هاـفر  رخاوا  نیمه  اـت  هک  دـندرک  اـطع  ار  تعیبط  رب  هبلغ  يورین  ناـسنا 
راک هب  یملع  ياهتفرـشیپ  زا  لصاح  يدام  تاناکما  لماک  قیقحت  تهج  رد  ار  شیاهـشزرا  ات  تساوخ  ورین  نیا  زا  هدافتـسا  دوس  اب  ناسنا 

هک تیناسنا  موهفم  بلـس  ود - دـندش ). بوکرـس  دـندوب  نیـشیپ  ياهگنهرف  اساسا  هک  یناـسنا  داـعبا  هب  طوبرم  ياهـشزرا  ـالباقتم  دریگ ،
دوجو د ناسنا  ناهج و  هب  ببس  هک  تسا  يایملع  دید  ياتسار  رد  اقیقد  تسا  ناسنا  داعبا  ریاس  دنتفرگ  هدیدان  فذح و 

ملع و میناوتن  ام  رگا  - ) هس دوشیم . هتـسیرگن  نآ  ياهدـند  خرچ  تروص  هب  اهنت  ناسنا  و  نیـشام ، تروص  هب  ناهج  هاگدـید  نیا  زا  درا .
يژولونکت شناد :) هتخودـنا   ) کـیتامروفنا هنیمز  رد  ینونک  ياهتفرـشیپ  میهد  قوـس  یـساسا  ياـهزاین  تمـس  هب  هراـبود  ار  يژوـلونکت 

رشب هدنیآ  يارب  یناربج  لباق  ریغ  رابنایز و  جیاتن  هب  یناسنا ) نژ  یحارط   ) کیتنژ یـسدنهم  و  یگدنز ) لاکـشا  زا  يدنمرهب  قح   ) تسیز
رد ار  دوخ )  ) موهفم كاردا  نیا  تسوا  ياهشزرا  یساسا  هدننکنییعت  لماع  دوخ ) هب  تبسن   ) ناسنا تخانش  - ) راهچ دش ). دهاوخ  یهتنم 

بجوم نیشام  هنادند  خرچ  ناونع  هب  دوخ  هب  ناسنا  شرگن  اب  هارمه  یکی  يژولوئدیا  رقف  نیاربانب  دنکیم . نییعت  صخـشم  عفانم  یبایزرا 
هک دـننکیم  تابثا  حوضو  لامک  اب  تالمج  نیا  اریز  درادـن ، دوجو  قوف  تـالمج  حـیجوت  يارب  یجاـیتحا  ددرگیم ). اهـشزرا  شهاـک 

تالمج زا  تمسقم  نآ  - 2 دشابیم . یناسنا  ياهشزرا  يونعم و  گنهرف  مولع و  هلوقم  ود  کیکفت  لولعم  رشب  يزورما  كانرطخ  عضو 
نیا رد  تسرد  - ) کی دنادیم . رـصحنم  ياهـشزرا  مولع و  نداد  دنویپ  رد  ار  يزورما  يدج  رطخ  نتخاس  فرط  رب  هراچ  هار و  هک  دنیایب 

تیقالخ دنرداق  هک  دنتسه  یتیعقوم  رد  مولع  شناد و  میراد  رارق  رشب  یگدنز  تیفیک  لزنت  متسیسوکا و  يدوبان  هناتسآ  رد  ام  هک  نامز 
يزیچ اهنت  دـنبایزاب . ار  تعیبط  ناسنا و  نایم  یگنهامه  دـنروآ و  مهارف  ار  تیعـضو  نیا  ناربج  يارب  زاین  دروم  يژولونکت  زین  یناـسنا و 

هاگدید نیا  هک  دنداد  ناشن  رضاح  نرق  یملع  ياهتفرشیپ  اذهعم  - ) ود دشابیم ). یسایس  یعامتجا و  هدارا  تسا  سوسحم  نآ  نادقف  هک 
ینیـشام تخانـش  دروم  رد  ینالقع  يانبم  نیاربانب  تشاد . هاگن  ضحم  یملع  هنیمز  رد  ناوتیمن  ار  ناهج  هب  تبـسن  یکیناکم )  ) ینیـشام

هب ار  دوـخ  ياـج  ناـهج  زا  فاـطعنایب  کـشخ و  یتعنـص  ریوـصت  رـصاعم ، موـلع  رد  - ) هس تسا ). هداد  تسد  زاار  دوـخ  شزرا  ناـسنا 
روز هب  ارنآ  تسین  رداق  یکیناکم  ینوناق  چـیه  هک  یمئاد  قالخ  ياههداد  زا  هتفرگ  لکـش  دـنزاسیم  ار  یناهج  هک  تسا  هداد  یمیهاـفم 

هب یملع  دـیدج  هاگدـید  نیا  رد  یناسنا  یئاهـشزرا  هب  یملع  دـیدج  هاگدـید  نیا  رد  یناـسنا  ياهـشزرا  ساـسا  نیمه  رب  دـیامن . فقوتم 
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زا ار  يریگهرهب  رثکادح  رشب  عون  - ) راهچ دنراد ). يراگزاس  نیشیپ  ياهگنهرف  رد  هدش  هتفریذپ  ياهشزرا  اب  هک  دباییم  طسب  ییاهشزرا 
رشب دشر  هبور  شنیب  دربیم . هدافتـسا  یلعا  دح  هب  زین  یعامتجا  یگنهرف - لوحتم  طیحم  رد  یگدنز  تیفرظ  زا  دیامنیم و  جراخ  ناهج 

تسدب ب هرابود  ار  دوخ  یناحور  يونعم و  تایبرجت  هدشمگ و  نامیا  دناوتیم  ناسنا  هک  دراد  رما  نیا  رب  تلالد  مولع  هنیمز  رد 
هب رگید  ياـهادرف  ادرف و  كرادـت  يارب  تسا ، هدـمآ  دوجوب  رـشب  يوس  زا  هرایـس  فرـصت  هجیتـن  رد  هک  ینوـنک  نارحب  - ) جـنپ درواـی ).

تـسا هدومن  حرطم  مه  ار  رگید  بلطم  کی  هینایب ، اجنیا  رد  .( ) دراد زاین  دـنراد  فلتخم  ياهگنهرف  رد  هشیر  هک  يدـیدج  ياههاگدـید 
رارکت ار  تاـیح  گـنهآ  هک  ياهتـسویپ  مه  هب  یهاـنتی  ـال  ملاـع  كرد  تسا : نینچ  بلطم  دـشابیم ، دـیفم  رایـسب  نآ  هب  قیقد  هجوـت  هک 

تایح و لک  اب  نامز  اضف و  رد  ار  دوخ  طابترا  دوش و  یکی  طابترا  دوش  یکی  تعیبط  اـب  هراـبود  هک  داد  دـهاوخ  هزاـجا  رـشب  هب  دـنکیم 
يرـشب ياهـشناد  هینایب . دوخ  نتم  لیلحت  دـقن و  هب  دـییامرف  هعجارم  تالمج  نیا  رتشیب  یـسررب  حیـضوت و  يارب  دـنک ) كرد  هدام  ناهج 

مه میرگیزاب ، مه  دوجو  گرزب  همانـشیامن  رد  ام  تسا  یتسه  ناهج  رد  هدـش  كرد  تایعقاو  اـب  هدـننک  كرد  لـماوع  طاـبترا  لوصحم 
زرم هکنیا  نودب  رـشب  يرـشب . تفرعم  هصرع  رد  هفـسلف  ملع و  هلیـسو  هب  تیعقاو  اب  طابترا  یبایزرا  رد  هلئـسم  نیرتگرزب  تسنیا  رگاشامت 

دروآیم تسدـب  هـک  یموـلع  رد  ار  هدـنوش ) كرد  لـماوع  عوـمجم  ( ) نـم زج   ) و هدـننک ) كرد  لـماوع  عوـمجم  ( ) نـم  ) ناـیم یقیقح 
ار دوخ  تسا  قوف  لماع  ود  طابترا  لوصحم  يو  شناد  هک  دشاب  هتشاد  تقیقح  نیا  هب  یهجوت  هکنیا  نودب  ابلاغ  یتح  دیامن و  صخـشم 

وخ يارب  تایعقاو  هب  ملاع 
هکنیا دـیامنیم ! یقلت  تایعقاو  قیقد  رگـشیامن  بات و  هدـننک  كرد  لـماوع  فرط  زا  يزیچ  تلاـخد  نودـب  ار  دوخ  شناد  دـنادیم و  د 
طابترا نینچ  يوگخـساپ  هکنیا  زین  و  تسین . دیدرت  ياج  یـسک  چیه  يارب  تسا  ام  یتایح  ياهترورـض  زا  یکی  تیاعقاو  اب  یملع  طابترا 

رارـصا و دسریم  رظن  هب  نینچ  هکلب  درادن  تابثا  هب  يزاین  هک  تسا  یهیدـب  يردـق  هب  تسا  یمـسر  یملع  ياهـشور  براجت  تارکفت و 
اب تیعقاو  دوخ  رگید  دراوم  دننام  هکلب  دوزفا  دهاوخن  نآ  لماک  ییانـشور  هب  اهنت  هن  يرورـض  تقیقح  نیا  هرابرد  رتشیب  تاساسحا  زاربا 

فرط زا  ددرگیم . تیعقاو  شریذپ  كرد و  رد  رتشیب  ماهبا  زورب  بجوم  تاساسحا  هب  دانتسا  دیدش و  رارصا  تسا  نشور  حوضو  لامک 
ملع رد  شیب  مک و  هک  دریگیم  تروص  ییاهلاناک  لیاسو و  لماوع و  هار  زا  یتسه  ناهج  اب  ام  یملع  طاـبترا  هک  مینادیم  اـم  همه  رگید 

میروآیم تسدب  اهتیعقاو  نآ  هرابرد  هک  یملع  عون  ره  رد  دنزرویم و  تلاخد  تسا  اهنآ  تفایرد  كرد و  ددصرد  ملع  هک  ییایعقاو  هب 
یعیبط رما  کی  تسا  لومعم  یمسر  ياهشناد  هب  یکتم  هک  اجنآ  مه  یـسانشیتسه  یفـسلف و  ياهتفایرد  رد  تلاخد  نیا  دنراذگیم . رثا 

الماک س لاثم  کی  دنوشیم  وربور  تیمها  اب  هلئسم  نیا  اب  راب  نتسخن  يارب  هک  زیزع  ناهوژپ  شناد  زا  هورگ  نآ  هب  حیضوت  يارب  تسا .
تـسا هخاش  هس  نآ  لصا  هکنیا  اب  عیرـس  تکرح  لاح  رد  یقرب  هکنپ  هک  مینادیم  ام  همه  میدرگیم : رکذـتم  ار  یمومع  مهف  لـباق  هدا و 

هخاش هس  اب  هاگدـید  کی  دراد  دوجو  یجراخ  ینیع  ناهج  رد  هک  هچنآ  هکیتروص  رد  دوشیم  هدـید  جراخ  ناهج  رد  یقیقح  هرئاد  کی 
هرئاد ار  دوخ  رود  هب  كرحتم  ياههخاش  روبع  طاقن  کیکفت  زا  یناسنا  نهذ  هک  تهج  نآ  و  تسا . هدـش  هفاضا  نآ  هب  تکرح  هک  تسا 
يارب تیعقاو  دناوتیمن  دودحم  لئاسو  رد  ملع  ياههار  ندوب  رصحنم  هک  درادن  تابثا  هب  يزاین  مه  تقیقح  نیا  و  دهدیم . ناشن  یقیقح 

هدـهاشم تسیلآهدـیا  صاخـشا  تارکفت  زرط  رد  هک  هنوگنامه  دزاسب  دوخ  وریپ  ار  تیعقاو  رگید  ترابع  هب  ای  دزاـسب و  دودـحم  ار  دوخ 
دنوشیم حرطم  یتفرعم  هنوگره  یملع و  طابترا  لاح  رد  اـم  يارب  هک  یتادوجوم  هک  تقیقح  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  اـصوصخم  دوشیم ،
ياهـشناد هک  دوشیم  تاـبثا  یبوخ  هب  میتفگ  هک  هچنآ  زا  هتـسب  هن  تسا  زاـب  اـهنآ  متـسیس )  ) ینوناـق ماـظن  هک  دـننایرج  رد  ياهصرع  رد 

. دـشابیم تاذ ) نورب  رد  هدـش  كرد  تایعقاو   ) نم زج  و  هدـننک ) كرد  لماوع   ) نم طابترا  لوصحم  ایند  نیا  رد  اـم  یلومعم  یمـسر و 
رد اـم  : ) تسا هتفگ  وا  تسا : هدـنام  راـگدای  هب  زورما  اـت  هستوئـال  زا  هـک  اـبیز  یفـسلف و  یملع و  نیتـم  رایـسب  هـلمج  نآ  ياـنعم  تـسنیا 

همانشیامن
تیـصخش زا  اـهنت  هلمج  نیا  ياوتحم  هک  دـننک  ناـمگ  نارظنبحاـص  زا  یخرب  تسا  نکمم  رگاـشامت ) مه  میرگیزاـب ، مه  دوـجو  گرزب 
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اب طاـبترا  رد  يرگاـشامت  يرگیزاـب و  حوضو  تلاـصا و  هب  هجوت  اـب  هکیتروـص  رد  تسا  هدـش  راـکتبا  هستوئـال )  ) نیچ فورعم  یفـسلف 
هدادـن تسد  فورعم  نارظنبحاص  نادنمـشناد و  يارب  هستوئال  ناـمز  اـت  تقیقح  نیا  كرد  مییوگب : میناوتیمن  یتسه  ناـهج  تادوجوم 

هدـهاشم یباراف  ناخرط  نب  دـمحم  راثآ  زا  دروم  دـنچ  ار  تایعقاو  اب  یملع  طابترا  رد  يرگاشامت  يرگیزاب و  لصا  نیمه  اـم  تسا . هدوب 
نایم رد  كرد  لیاسو  هک  تسا  تسرد  دـناهتفگ : نارکفتم  زا  یـضعب  دومن . میهاوخ  حرطم  اهنآ  عبانم  اب  هدـنیآ  ثحاـبم  رد  هک  مینکیم 

ياهتفرعم هب  اهیگدـیچیپ  نیا  لح  يارب  میناوتیم  اـم  یلو  دروآیم  دوجوب  ياهدـیچیپ  طاـبترا  هدـنوش ) كرد  هدـننک و  كرد   ) بطق ود 
خساپ دوشیم  لصاح  یهار  هچ  زا  تفرعم  الوصا  : ) تسا هدمآ  نینچ  فولیاو  یگرـس  روسفورپ  ترابع  رد  میوش . لسوتم  یکیزیف  رگید 

نوسلیو و قاطا  رتمورتکلا ، پوکـسلت ، پوکـسورکیم ، ینعی  يو  ياهبابـسا  ار  یناسنا  سح  تسا . ناـسآ  راکـشآ و  یملع  رظن  زا  نآ  هب 
هدننیب و نیب  یبابـسا  ره  هک  تسا  یعیبط  دنکیم . لیمکت  هدش  تسرد  ساوح  ياضعا  زا  هلـصاح  ياهتیدودـحم  هب  کمک  يارب  هک  هریغ 

اجیا ياهدیچیپ  طابترا  کی  دومن 
عوضوم نیا  یلو  دزاس . دراو  یتاریبعت  تاحیحـصت و  تسا  روبجم  یکیزیف  رگید  ياـهتفرعم  تلع  هب  صخـش  طاـبترا  نیا  رد  دـنکیم . د 

ياج هتبلا  هریغ  میـسانشب و  ار  رون  تعیبط  میفاکـشب  ار  متا  هتـسه  میـسانشب و  ار  متا  نامتخاس  اهبابـسا  کمک  هب  ام  هک  تسین  نآ  زا  عناـم 
دوجو یتیمها  اب  قیقدرایسب و  ياههاگشیامزآ  اههاگتـسد و  يرـشب  تامولعم  نتخاس  رتقیمع  شرتسگ و  يارب  هزورما  هکنیا  تسین  دیدرت 

ار هدننک  كرد  لماوع  هقطنم  فرصت  تلاخد و  دنناوتیمن  لاح  نیا  اب  یلو  دنـشابیم  رثوم  رایـسب  تامولعم  بناوج  شیازفا  رد  هک  دراد 
اهتیعقاو اب  طابترا  رد  ام  دنربب و  نیب  زا  یلکب  ار  ام  يرگیزاب  میدید : هستوئال  هلمج  نآ  رد  هک  ییابیز  ترابعب  دنهدب و  لیلقت  رفص  دح  ات 

نهذ هب  كرد  لماوع  فرط  زا  یفرـصت  لخد و  نیرتمک  نودـب  دنتـسه  هک  نانچنآ  ار  تایعقاو  ینعی  میـشاب  ضحم  رگاـشامت  دوخ  يارب 
رارقرب طابترا  تیعقاو  نآ  اب  يروضح  ملع  هلیـسوب  ام  هک  دومن  رارقرب  طابترا  تیعقاو  دوخ  اب  ناوتیم  يدروم  رد  اهنت  مییامن . لقتنم  دوخ 
یلاناک هلیـسو و  چیه  هب  تفایرد  نیا  رد  ام  هک  تسا  یهیدب  نتـشیوخ و  نم )  ) ای تاذ  تفایرد  زا  تسا  ترابع  يروضح  ملع  مییامنیم .

م دوش . لقتنم  ام  نورد  هب  یصاخ  تیفیک  اب  اهلاناک  لئاسو و  نآ  هیحان  زا  ام  مولعم  ات  میتسین  دنمزاین 
نآ هرابرد  ام  تفایرد  هک  تسا  ادـخ  درادـن ، كرد  لماع  ياهلاناک  لـئاسو و  هب  يزاـین  نآ ، تفاـیرد  رد  یناـسنا  نم )  ) هک يرگید  درو 

دناهتفگ ام  نرق  ناناد  کیزیف  نیرتگرزب  زا  یـضعب  هکنیا  دوشیم  مولعم  ثحاـبم  نیا  زا  دـشابیم . يروضح  ملع  دـننام  زین  سدـقا  دوجو 
يرگیزاب و  ) لصا نیمه  زا  یـشان  دنـشابیم ، رظن  بحاص  کیزیف  ملع  رد  وا  اعطق  دنک  فیرعت  اقیقد  ار  کیزیف  ملع  دناوتب  سک  ره  هک :

كرد ياـهتیعقاو   ) هقطنم و  هدـننک ) كرد  لـماوع   ) هقطنم ناـیم  یقیقح  زرم  میناوتن  اـم  هک  یتـقو  اریز  تسا ، تاـمولعم ) رد  يرگاـشامت 
تادوجوم نامه  هک  یتاذ  نورب  بطق  رگید  تارابع  هب  و  تاـیعقاو ، هقطنم  مییوگب : میناوتیمن  هجو  چـیه  هب  مییاـمن ، صخـشم  ار  هدـش )

ملع فیرعت  نیاربانب ، طخ  نیا  زا  یتاذ ) نورد  لماوع   ) هدـننک كرد  لماوع  هقطنم  دوشیم و  عورـش  طخ  نیا  زا  دنـشابیم ، یتسه  ملاع 
هجوت اب  تفرگ . دهاوخن  رارق  ام  سرتسد  رد  صخـشم  الماک  روطب  تسا ، ینیع  ینورب و  ناهج  رد  دوجوم  ءایـشآ  شعوضوم  هک  کیزیف 

زا یلوصحم  تفرعم ) ملع و   ) هک یـساسا  لـصا  نیا  كرد  تفرعم ، ملع و  هراـبرد  قیقحت  یبایـشزرا و  رد  میدوـمن ، ناـیب  هک  یبلاـطم  هب 
( نم زج   ) دوجو هکنانچ  هک  دـمهفب  هجوت  نیرتمک  اـب  دـناوتیم  سک  ره  تسین و  راوشد  يراـک  تسا  نم ) زج   ) و نم )  ) هقطنم طاـبترا و 

تادوجوم ینعی 
واهرذب هک  میشاب  هتـشادن  دوجو  نم ) زج   ) رگا نانچمه  دروایب ، دوجو  هب  یناسنا  تفرعم  مان  هب  ياهدیدپ  دناوتیمن  ییاهنت  هب  یتسه  ملاع 

ضرف نوچ   ) دنـسریم تیلعف  هب  هک  اهدادعتـسا  اهرذب و  هک  میـشاب  هیرظن  نیا  هب  دقتعم  رگا  ای  دمآ و  دهاوخن  دوجو  هب  یتفرعم  الـصا  ای 
رب ینتبم  اهناسنا  رد  نآ  زورب  لقادح  ای  تفرعم ، نیاربانب ، دیـسر ، دهاوخن  تیلعف  هب  زگره  تفرعم  اذل  درادن ،) دوجو  نم ) زج   ) هک تسنیا 

ندروآ تسد  هب  نایرج  رد  اهناسنا  یلـصا  ياهیریگ  فده  قایتشا و  الومعم  دوشیم  هدیمان  نم ) زج   ) و نم )  ) هک تسا  یـساسا  نکر  ود 
اهناسنا ینعی  دـناهدروآ ، تسد  هب  هک  هچنآ  رد  رگید  زیچ  چـیه  تلاخد  نودـب  دنتـسه ، هکنانچنآ  تسا  اـهتیعقاو ) كرد  ، ) ملع تفرعم و 
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( نم  ) هقطنم رایتخا  رد  هک  ییاهلاناک  لئاسو و  لماوع و  فرط  زا  تلاـخد  يرگیزاـب و  نودـب  ار  تاـیعقاو  دوخ  دـنهاوخیم  يدـج  روطب 
ملع و لیـصحت  يارب  یتسه  ناهج  اب  طابترا  رد  اهناسنا  یلـصا  ياهیریگ  فدـه  اهـشالت و  هب  رظن  اب  دـنیامن . تفاـیرد  كرد و  دنـشابیم 
( دنتـسه هکنانچ   ) تایعقاو دوخ  اب  هبناج  همه  روطب  یهاگآ و  لامک  اب  دـنهاوخیم  نانآ  همه  هک  تسا  حـضاو  الماک  نآ ، هرابرد  تفرعم 

خیم يدج  روطب  اههفسلف  مولع و  رد  نارظن  بحاص  نارکفتم و  اهنت  هن  تفگ  ناوتیم  دنیامن . رارقرب  طابترا 
ره زا  رود  هب  ار  تیعقاو  هدومن  يریگوـلج  دـنوشیم  هنحـص  دراو  كرد  لـماوع  هقطنم  زا  هک  يروـما  اـب  اـهتیعقاو  طـالتخا  زا  هک  دـنهاو 

طابترا دروم  هک  ار  هچنآ  دـنهاوخیم  دـنراد ، هک  بان  يرطف  روعـش  اب  زین  یلومعم  مدرم  یتح  هکلب  دـنیامن ، تفایرد  كرد و  یـصلاخان 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  هب  هک  یتیاور  دشاب . رانک  رب  تیعقاو  دوخ  زا  جراخ  روما  همه  زا  دریگیم . رارق  نانآ  یتفرعم  یملع و 

ءایشا دنوادخ  یه  امک  ءایـشالا  ینرا  مهللا  تسا : نینچ  اهتیعقاو  همه  رب  صلاخ  یملع  لوصو  هب  قایتشا  رد  تسا  هدش  هداد  تبـسن  هلآ  و 
هجوت اب  یلو  تسا  هدش  هتفگ  يرعش  لکش  بلاق و  رد  هکنیا  اب  دیناوخیم  الیذ  امش  هک  ار  یتایبا  امرف . هئارا  نم  يارب  دنتسه  هکنانچنآ  ار 

هداد رارق  هجوت  تفرعم  ملع و  هرابرد  ار  هلئسم  نیرتیساسا  راصعا  نورق و  نارظن  بحاص  نارکفتم و  همه  یلـصا  نامرآ  يریگ  فده  هب 
هکنانچنآ تایعقاو  تفایرد   ) صلاخ يرگاشامت  هب  ار  دوخ  قایتشا  تسا  هاگآ  ناسنا  کـی  تـالاح  نیرتيدـج  زا  هک  شیاـین  لاـح  رد  و 

ار اهتیعقاو  همه  هک  دوش  تیاـنع  يو  يارب  یقیفوت  اـیند  نیا  رد  وپاـکت  شـالت و  ریـسم  رد  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  هتـشاد و  زاربا  دنتـسه )
خیم هک  تفرعم  ملع و  دتمم  هوبنا و  ناوراک  تسا . شزرا  اب  رایسب  قایتشا  کی  نیا  دنیبب  دنتسه  هکنانچنآ 

( دنتـسه هکنانچنآ   ) دوخ داعبا  يهمه  اب  تایعقاو  يهمه  دنهنرب و  تایعقاو  ربارب  رد  هنییآ  دننام  ار  دوخ  زغم  هاگراک  نهذ و  هنحـص  دنهاو 
ار زیچ  ره  امناو  تصـش  هدوب  ناو  امب  هدومنب  هنعط  ارـس  هعدخ  رد  تسه  هکنانچنآ  ار  زیچ  ره  وت  يامنب  ادخ  يا  دنوش . نشور  نانآ  يارب 

رـصتخم روط  هب  ار  یـساسا  هقطنم  ود  ياهتیعقاو  اب  طابترا  رد  تفرعم  ملع و  یبایـشزرا  ققحت و  يارب  ثحب  زاغآ  رد  اـم  تسه  هک  ناـسنا 
نم دـنزرویم  تلاخد  ملع  لوصح  رد  هک  ییاهلاناک  لیاسو و  لماوع و  نم و  مکی - هقطنم  میزادرپیم : ود  نآ  طوسبم  حرـش  هب  رکذـتم 

رد ار  ناسنا  یتایح  نوئـش  تایح و  هک  تسا  ینرود  ریدم  نامه  ددرگیم  بوسحم  لوا  نکر  ناونع  هب  ملع  هدـیدپ  رد  هک  یتاذ  بطق  ای 
ود رد  هک  یفادـها  هب  لوصو  رد  ار  وا  هدومن و  میظنت  دوخ ) ناعونمه  اب  یتسه  ناهج  اب  ادـخ  اب  نتـشیوخ  اب  طاـبترا   ) هناـگراهچ طاـبترا 

رایسب ثحابم  هتبلا  تسا . یفاک  ام  ثحبم  هب  دورو  يارب  نم  هرابرد  یفرعم  رادقم  نیا  دنکیم . هرادا  دیامنیم  باختنا  ینعم  هدام و  ورملق 
يرادقم هب  اهنت  تسا و  نوریب  ام  ثحابم  هاگدید  زا  العف  هک  دراد  دوجو  بهذـم  هفـسلف و  یناسنا و  مولع  هاگدـید  زا  نم  هرابرد  یناوارف 

سه ناهج  ياهتیعقاو  مود - هقطنم  مینکیم : هراشا  یقرواپ  رد  ثحابم  نآ  هب  رصتخم  رایسب 
رد ءایـشآ  تیعقاو  تابثا  يارب  هن . ای  دـشاب  هتـشاد  دوجو  اهنآ  هراـبرد  ياهدـننک  كرد  هاوخ  تسا  هدـننک ) كرد  نم  زج   ) دوخ يارب  یت 
رد هک  هچنآ  ره  ربارب  رد  تاذ  تنایص  لیـصا  ساسحا  یعیبط و  روعـش  هب  دانتـسا  دنتـسین  يرـشب  نهذ  هتخاس  اهنآ  هکنیا  یتسه و  هاگراک 

عوضوم نیا  رد  دنیـشنیمن  ناسنا  يدروم  نینچ  رد  هک  مینادیم  ام  تسا  لیلد  نیرتنـشور  دریگب  رارق  یمدآ  یتسه  نتخاـس  دوباـن  نیمک 
نیا ایآ  دنراد ؟ یتیعقاو  دوخ  يارب  هک  دنتـسه  لباقتم  تقیقح  یگدنز  گرم و  ایآ  تسا و  مادک  یگدـنز  تسیچ و  گرم  هک  دـشیدنایب 

؟ تسا نم  نهذ  هشیدنا و  تخاس  ای  دراد  دوجو  الصا  ضارعا ؟ ای  تسا  رهاوج  لیبق  زا  متـسه  وربور  نآ  اب  نم  هک  يدوبان  گرم و  لماع 
ندرک توف  یتـح  نودـب  هشیدـنا و  نودـب  تسا  هدرک  زاـب  وا  ندـیعلب  يارب  ار  دوخ  ماـک  گرم  لـماع  هک  یناـسنا  نینچ  هک  تسا  یعطق 
زیوالگ گرم  لماع  نآ  اب  کلذریغ ) رایتخا و  میمـصت و  هشیدنا و  هب  قوبـسم  تکرح  هن  ( ) سکلفر  ) یباتزاب كرحت  اب  تصرف  نیرتمک 

روطخ شزغم  هب  زگره  دـهدیم و  ماجنا  ار  شالت  نیرتدـیدش  روبزم  لماع  يدوبان  يارب  یگدـنز  نامز  ورین و  دـح  نیرخآ  اـت  دوشیم و 
تابثا حوضو  لامک  اب  هدیدپ  نیا  یلکرب . بانجیلاع  صلخم  ناوریپ  زا  ای  تسا ، نانوی  دالیم  زا  شیپ  ياهیئاطسفوس  عبات  وا  هک  دنکیمن 

هک دنکیم 
ددعت هب  رظن  اب  ناسنا  نینچمه  و  دـهاوخن . ای  دـهاوخب  ارنآ  هاوخ  و  دـنکن ، كرد  ای  دـنک  كرد  ارنآ  ناسنا  هاوخ  دراد  دوخ  يارب  تیعقاو 
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اهکرد عونت  بجوم  اهنآ  اب  طابترا  هک  ییاهتیعقاو  هک  دراد  نیقی  دراد  جراخ  ملاع  رد  تادوجوم  نوگانوگ  عاونا  هرابرد  هک  یکرد  عاونا 
زا سپ  درادن . يو  نتـساوخ  كرد و  هب  يزاین  چیه  اهنآ  تیعقاو  دوجو و  دـنراد و  دوجو  دوخ  يارب  تسا  هتـشگ  شیاههدـش ) كرد  ای  )

لئاسو و لـماوع و  نم و   ) ود نیا  طاـبترا  یگنوگچ  هب  میزادرپیم  تفرعم  ملع و  یـساسا  نکر  ود  هراـبرد  رـصتخم  فیـصوت  فیرعت و 
مینادـب میهاوخیم  نونکا  ینعی  دوخ ) يارب  یتسه  ناهج  ياهتیعقاو  نم  زج  دراد و  رایتخا  رد  اهتیعقاو  اـب  طاـبترا  يارب  نم  هک  ییاـهلاناک 

رد يرگید  راک  رد  ود  نآ  زا  کی  ره  تلاخد  نودـب  رگیدـکی و  زا  رثات  نودـب  تفرعم  ملع و  یـساسا  ءاشنم  ای  نکر  ود  نیا  طابترا  اـیآ 
ام تیفرعم  یملع و  ياههشیدـنا  براجت و  تادـهاشم و  همه  رب  هجوت  اب  هلئـسم  نیا  خـساپ  دـندرگیم ؟ گنهامه  تفرعم  ملع و  لوصح 

شیب مک و  تفرعم  ملع و  ندروآ  تسدـب  رد  هک  ییاهلاناک  لیاسو و  لماوع و  کـیاکی  دـیاب  تقیقح  نیا  تاـبثا  يارب  تسا  یفنم  اـعطق 
ع دنزرویم . تلاخد  ملع  لوصح  رد  هک  ییاهلاناک  لیاسو و  لماوع و  و  نم ) - ) مکی هقطنم  دریگب . رارق  یسررب  دروم  دنراد  تلاخد 

. تسا هتفرگ  هدـهع  هب  ار  یناسنا  ناور  ناج و  تایح و  تیریدـم  هک  تسا  ینورد  یـساسا  لماع  نامه  نیا  تیـصخشای  نم ) - ) مکی لما 
هب ار  تفرعم  ملع و  رد  اهیریگ  فدـه  اـت  هتفرگ  ساوح  زا  كرد  لـماوع  همه  دـشاب  ملاـس  رگا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  لـماع  نیا  تیمها 

ریثات كرد  لماوع  دربراک  هرابرد  نآ  تیریدم  رد  اعطق  دیایب  دوجوب  نآ  داعبا  زا  یکی  رد  یلالتخا  نیرتمک  رگا  دـیامنیم و  هرادا  یبوخ 
ياهـشناد رگید  زا  رتهدرتـسگ  رایـسب  شتیلاـعف  هصرع  هک  سفنلا  ملع  یلک  روطب  يواـکناور و  یکـشزپناور و  فلتخم  مولع  دراذـگیم .

لیکـشت ار  ناـنآ  ياهـشناد  عوضوم  نم  هکنیا  ياـنبم  رب  درادـن ) نم  ناور و  دوخ  تیعقاو  اـب  يراـک  هک   ) تسا یـسانش  راـتفر  ياهفرح و 
زا هک  ییاهیریگ  فده  رد  اهنآ  هیجوت  كرد و  لماوع  تیریدـم  مکی - راک  دـهدب : ماجنا  ار  تیمها  اب  رایـسب  راک  ود  دـناوتیم  دـهدیم 
ملع ياهلاناک  لئاسو و  لماوع و  هار  زا  هک  ییاههدش  تفایرد  شیالاپ  راک  مود - راک  تسا . هدومن  روظنم  تفرعم  ملع و  ندروآ  تسدـب 

رد نم  ياهتیلاعف  هزوح  رد  تسا  نم  هاگشیالاپ  هدنهد  لیکشت  ازجا  دننام  هک  نم  لاعف  رصانع  دندرگیم . لقتنم  ناسنا  نورد  هب  تفرعم  و 
اسحا ریثات  تحت  نتفرگ  رارق  ای  ییارگلقع  اهینیبدب  اهینیبشوخ  دننام  دنیامنیم . تلاخد  قوف  لماوع  هار  زا  لصاح  تفرعم  ملع و 

تسا ملـسم  ریدخت  یتسم و  هب  دنمقالع  ای  بلط  یهاگآ  گرزب  تیفرظ  ياراد  ییابیکـش و  ای  یتیفرظ  مک  یگدزباتـش و  فطاوع  تاس و 
رد هک  یتفاـیرد  يرظن و  تاـیعقاو  ورملق  رد  اـصوصخم  ار  تفرعم  ملع و  هتخادرپ و  تیلاـعفب  هب  دـنناوتیم  نم  هزوح  رد  رـصانع  نیا  هک 

شنم دنیآیم . دوجو  هب  یناسنا  ياهتیصخش  بلغا  يارب  هک  ییاهـشنم  مود - لماع  دنیامن . يزیمآ  گنر  تسا  ناوارف  رایـسب  یناسنا  مولع 
شنم دـننام  دـیامن . نییعت  ار  اهنآ  تکرح  تمـس  هیجوت و  ار  نم  ياـهتیلاعف  دـناوتیم  هک  نم  هزوح  رد  لاـعف  رـصنع  یعون  زا  تستراـبع 

هب یمدآ  نورد  رد  شنم  خوسر  یهاگ  کلذریغ . تیریدـم و  شنم  یماظن ، شنم  یناـحور ، شنم  یـسایس ، شنم  ییاـضق ، شنم  يرنه ،
يرنه شنم  ياراد  هک  یـسک  دشابیم . هجوت  لباق  تفرعم  تیفیک  تیمک و  رد  نآ  ریثات  اذل  تسا و  نم  دوخ  کلام  ییوگ  هک  تسیدح 

اهنآ همه  رد  یهاگ  جیاتن و  ای  تاصتخم  ای  تامدـقم  رد  ار  دوخ  يرنه  ساسحا  دروآیم  تسدـب  هک  یتفرعم  هیجوت  ریـسفت و  رد  تسا و 
ماهتا و نوناق و  مکح و  قح و  دـیابن و  دـیاب و  ساسحا  زا  رپ  شنورد  ياضف  تسا  یئاضق  شنم  ياراد  هک  یـسک  نآ  دـهدیم . تلاـخد 

مود لماع  تسا و  نم  هاگشیالاپ  هک  لوا  لماع  نایم  توافت  اهـشنم . ریاس  نینچمه  دشابیم و  یقوقح  رادراب  هک  تسا  کلذریغ  تئارب و 
رد تسا  اهشنم  زا  ترابع  هک 

زرط ناوتیم  ناـسنا  کـی  شنم  تخانـش  اـب  اذـل  تسا و  صخـش  شنم  هک  تسا  لـماع  کـی  هب  دنتـسه  تفرعم  رد  اهـشنم  هک  تسا  نیا 
تروصنیا رد  دشاب  هدوب  عونتم  تسا  نکمم  نم  حوطـس  رد  لاعف  رـصانع  هکیتروص  رد  دز  سدح  تایعقاو  هرابرد  ار  وا  یتفرعم  تشادرب 

ناسنا کی  نم  حوطـس  رد  هک  يرـصانع  مینک  ضرف  لاعف  لعافت  فیلات و  لوصحم  تسا  یتقیقح  دراذـگیم  ریثات  تفرعم  رد  هک  یلماع 
زا دنترابع  دشخبیم  نآ  هب  یـصاخ  تیوه  هدومن و  هیفـصت  ار  تایعقاو  هرابرد  تفرعم  هاگـشیالاپ  کی  ازجا  دـننام  دـناتیلاعف و  لوغـشم 

شیازفا ضرعم  رد  تفرعم  نآ  دـیامن ، زورب  یناسنا  نینچ  نورد  رد  هک  یتفرعم  ره  تروصنیا  رد  یتاـساسحا  كرحت  یهاـگآ و  هب  قشع 
دوجوب ای  تاساسحا  كرحم  دوخ  عوضوم  نتشاد  هفاضا  هب  تفرعم  نآ  عومجم  هدنهد و  لیکـشت  ازجا  هدوب و  نآ  هب  ییانـشور  یهاگآ و 
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روبزم رـصنع  ود  هب  يرـصنع  رگا  لاح  دنروایب . رابب  يرگید  جیاتن  تسا  نکمم  دـنوشیم ، نشور  صخـش  ياهیهاگآ  ای  طئارـش  هدـنروآ 
يارب ناوتیم  هک  یلاثم  تشاذگ  دهاوخ  رگید  يریثات  تفرعم  رد  لاعف  رصنع  هس  نآ  هک  تسا  یعطق  یگدزباتش  رـصنع  الثم  دوش  هفاضا 

رد دـنراد  تیلاـعف  وا  نورد  رد  یگدزباتـش  تاـساسحا و  یهاـگآ و  هب  قشع  هک  یـصخش  هک : تسنیا  تفرگ  رظن  رد  ضرف  نیا  حیـضوت 
ياههدیدپ تاصتخم و  نوماریپ  رد  دوخ  هعلاطم 

لیـصحت رب  ار  یـصخش  نینچ  یهاگآ  شیازفا  هب  قشع  رـصنع  تسا  وجدوس  اـتعیبط  ناـسنا  هک  تسا  هدروآ  تسدـب  ار  هجیتن  نیا  يرـشب 
کی اعقاو  ناسنا  رد  ییوجدوس  هک  دـنادب  دـهاوخیم  زین  دـیامنیم و  کیرحت  نآ  هیوناـث  هیلوا و  لـماوع  هجیتن و  نیا  تقیقح  زا  عـالطا 

وا رد  ار  رما  نیا  حیحـص  تیبرت  میلعت و  اـب  ناوـتیم  يوناـث و  یـضراع و  تسا  يرما  اـی  تسین  ینوـگرگد  لـباق  هک  تسا  یتاذ  تقیقح 
نآ همه  تاساسحا  نیا  تسا  وا  ندوب  یتاـساسحا  هک  دراد  رگید  یلاـعف  رـصنع  دوخ  نورد  رد  صخـش  نیا  رگید  فرط  زا  دومن  لیدـعت 
هک نانچنآ  ار  یهاگآ  نآ  میلـس  لقعت  دراذگیمن  دیامنیم و  ابیز  تشز و  دب  بوخ و  هقطنم  دراو  اروف  دروآیم  تسدب  هک  ار  اهیهاگآ 

یبوخ و نیا  هک  تسا  یعیبط  دومن  یگتـسیاش  هب  عوضوم  کی  دورو  هک  تسا  ملـسم  دهدب و  ناشن  ار  اهنآ  جیاتن  دـیامن و  میظنت  دنتـسه 
ناسنا هرابرد  يو  هلصاح  تفرعم  ماگنه  نیا  رد  ددرگ . یقلت  يدج  بولطم  ضورفم  صخش  يارب  ییوجدوس  هک  دش  بجوم  یگتسیاش 

يزیمآگنر اب  یناسنا  قیاقح  همه  هک  تشگ  دهاوخ  یکنیع  دننام  تسا  وا  دوخ  بولطم  هتـسیاش و  يو  رظن  زا  هک  ییوجدوس  صتخم  اب 
رد دروآ و  دهاوخ  دوجو  هب  وا  نورد  رد  هاگآان  روط  هب  تعانق  مدع  یعون  هراومه  یهاگآ  شیازفا  هب  دـیدش  هقالع  یلو  تشگ  دـهاوخ 

وجدوس هرابرد  هلصاح  تفرعم  هجیتن 
رد یگدزباتــش  رــصنع  رگا  دـشخبب . شمارآ  دـیاب  تاـساسحا  اـب  ار  لزلزت  نـیا  هـک  تـشاد  دــهاوخ  لزلزت  تلاـح  نورد  رد  ناـسنا  یی 

ياـهعطق تـالامتحا و  زا  رپ  هتخیـسگ و  ياهظحل و  یـصخش  نینچ  تفرعم  دـید  میهاوخ  مینک  هفاـضا  روبزم  رـصنع  ود  هب  ار  يریگهجیتن 
تامولعم كرد و  لماوع  دننام  دنـشابیم ، عونتم  ددعتم و  رایـسب  لماوع  نیا  زغم  هاگراک  نوگانوگ  لماوع  موس - لماع  دشابیم . داضتم 

نآ و هاگآ  دوخان  هاگآ و  همین  نهذ و  هاگآ  هنحص  اهتمالع  یلک و  میهافم  عازتنا  تایرابتعا و  عضو  دادعا و  دیرجت  قیدصت و  روصت و  و 
روطب يرنه  ياهتیقالخ  تاماهلا و  میـسجت و  یفاشتکا و  تالاقتنا  شنیب و  سدح و  دوهـش و  لیخت و  لقعت و  هشیدنا و  هظفاح و  نینچمه 

دـنزادرپیم و تلاـعف  هب  ناـسنا  نورد  رد  لاـعف  رـصنع  لکـش  رد  سپـس  دوشیم و  رگیاـج  یناـسنا  نم  اـی  زغم  رد  هک  یلماوـع  موـمع و 
یناسنا تامولعم  رد  ملع  هیفصت  هرابرد  وا  هتـساوخ  هب  ءانتعا  نودب  دنراد  دوخ  يارب  هک  ینیناوق  زا  تیعبت  تهج  هب  لاح  رهب  هک  کلذریغ 
اهشنیب اهشناد و  اب  لماوع  نآ  رد  تارییغت  میقتسم  هطبار  ام  ياهشنیب  اهشناد و  نایرج  رد  قوف  تلاخد  لیلد  نیرتنـشور  دنیامنیم . تلاخد 

ندروآ ندب  رد  یناسنا  زغم  مهم  رایسب  لماوع  زا  هک  عازتنا  اب  دیرجت  لماع  رد  رییغت  نیرتمک  هک  مینادیم  دشابیم 
هـس زا  یکی  رد  یلـالتخا  رگا  دـشابیم . رییغت  ناـمه  اـب  بساـنم  هک  دـننکیم  داـجیا  اـهنآ  رد  ینوگرگد  یعون  دنـشابیم  تفرعم  ملع و 

زا نهذ  یناوتان  تشاذگ  دهاوخ  رثا  ام  یملع  لوصحم  رد  دیدرت  نیرتمک  نودب  دیایب  دوجوب  نهذ  هاگآان ) هاگآ و  همین  هاگآ و  يهنحص 
فالخ دومن  نیا  لـماع  دـهدیم . ناـشن  هریاد  ار  عیرـس  تکرح  لاـح  رد  هخاـش  هس  نآ  یقرب  هکنپ  ياـههخاش  هس  روبع  طاـقن  کـیکفت 

رثوم رایـسب  زین  ینهذ  ياـهتیلاعف  رد  هاـگاان  هاـگآهمین و  نهذ  تاـیوتحم  میدومن . ناـیب  هک  تسا  نهذ  یناوتاـن  ناـمه  دوخ  يارب  تیعقاو 
نازیزع زا  یکی  تسا  یناور  طاسبنا  بجوم  بلاج و  یلومعم  اهناسنا  همه  يارب  هک  ابیز  رایـسب  یعیبط  هرظنم  کی  هاـگیاج  رد  رگا  تسا .

ذوفن هاگآدوخان  ریمـض  رد  زورما  یلومعم  حالطـصا  هب  ای  نم  قیمع  حوطـس  ات  تیانج  نآ  زا  رثات  دوش و  هتـشک  یخلت  تیانج  کی  اب  اـم 
هتخادرپ تیلاعف  هب  هدیشک و  رـس  ام  هاگآان  ریمـض  زا  یناور  رثات  نآ  میزادرپب  هرظنم  نآ  ياشامت  هب  عقوم  ره  هک  تسا  یهیدب  دشاب  هدرک 
ياهنارود هتـشذگ و  راگزور  ردـتقم  ياهزغم  یناـفرع  یمکح و  یملع و  راـثآ  رد  اـم  تاـمولعم  هرظنم  نآ  هراـبرد  قیدـصت  روصت و  رد 

اب پ وت  نوچ  تسا . هدهاشم  لباق  لصا  نیا  ناوارف  يدراوم  رد  يولوم  تارکفت  رد  هلمجنآ : زا  تسا . هدش  دزشوگ  یناوارف  هب  رخاتم 
يا سپ  یملاع  وزج  وت  نوچ  دوب  دـب  نامگ  شنامیرک  رب  دوب  ددو  ماد  لاـعفا  ار  هک  ره  يرب  دـب  ناـمگ  نم  رب  مرج  ـال  يرپیم  رب  يوهر 
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ناور میرب  يور  یتشک  رد  وترو  ترظنم  دنیب  هدندرگ  ار  هناخ  ترـس  ددرگرب  يدرگ و  رب  وت  نوچ  نیقی  یناد  دوخ  وچمه  ارنآ  لک  نیهم 
ناهج نیا  ناتـسود  ماک  هب  یـشاب  شوخ  وت  رو  همه  ار  ایند  وج  ینیب  گنت  همحلم  زا  لدـگنت  یـشاب  وت  رگ  ناود  ینیب  یمه  ار  می  لـحاس 

زج هدیدن  وا  يره  دنه و  ات  هتفر  سک  اسب  يو  نیک  رکم و  زج  چیه  هدیدن  وا  نیچ  ناتسکرت و  هتفر  سک  اسب  يو  ناتسوب  نوچ  تدیامنب 
وگ ار  اهمیلقا  هلمج  وب  گنر و  زج  یکردم  درادن  نوچ  دیدن  دیوجیم  هک  يزیچ  نامه  زج  دیشر  رای  يا  زیچ  ره  بلاط  يرش  عیب و  رگم 
رد هداتفا  دوب  هک  هزبرخ  رشق  ریغ  دنیبن  وا  هزم  اهیشوخ و  شیع و  همه  زا  نارس  نآ  ات  نارس  نیا  زا  درذگب  ناهگان  دیآ  دادغب  رد  واگ  وجب 

بابسا و قرخ  ياضف  ناو  دیزی  شناج ال  بابسا و  هتـسب  دیدق  نوچ  تعیبط  خیم  رب  کشخ  شیرخ  ای  يواگ  ناریـس  قیال  شیـشح  ای  هر 
تـشهب راهنا  سودرف و  دوب  رگ  نایع  رد  یناهج  دـنیب  ونب  ون  ناج  شقن  نوچ  دوش  لدـبم  نامز  ره  لـجا  ردـص  يا  هللا  ضرا  تسه  لـلع 

هچروم تواضق  لاثم  تشز  تشگ  دش  تفص  کی  هدرسف  نوچ 
هک مه  زار  نیا  رگد  روم  اـب  تفگ  ملق  وا  دـید  يذـغاک  رب  یکروـم  درکیم  یـشاقن  ودرکیم  تکرح  ذـغاک  يور  هک  یملق  هراـبرد  اـه 
رثا تسعرف و  لعف  رد  ملق  نیو  روهشیپ  نآ  عبـصا  روم  نآ  تفگ  درو  راز و  نسوس  وچ  ناحیر و  وچمه  درک  کـلک  نآ  اهـشقن  بئاـجع 

تفگ یکدـنا  دوب  نطف  ناروم  رتهم  یکی  ات  الاب  تفریم  نینچمه  تسب  شقن  شروز  رغال ز  عبـصاک  تسا  وزاب  زک  موس  روم  نآ  تفگ 
اهـشقن دـبنجن  ناج  لقع و  هب  زج  اصع  نوچ  سابل و  نوچ  دـمآ  تروص  ربخ  یب  ددرگ  گرم  باوخب و  ناـک  رنه  نیا  دـنیبن  تروص  زک 

تامولعم هاگدـید و  شنیب و  تیدودـحم  هک  تسا  تقیقح  کی  نیا  داـمج و  دـشاب  ادـخ  بیلقت  یب ز  داژن  لـقع و  نا  هک  وا  دوب  ربخیب 
اههتـشون و همه  دـنیبیم  ذـغاک  يور  ار  ملق  طقف  هک  فیعـض  هچروم  نآ  دـیامنیم  هلـصاح  تفرعم  رد  راکـشآ  ـالماک  فرـصت  ریثاـت و 
هتـشون و دراد  رتالاب  رتخارف و  یهاگدید  شنیب و  هک  رگید  هچروم  دنیبیم . ملق  هب  دنتـسم  دوب  هدـش  میـسرت  ذـغاک  يور  هک  ار  ییاهـشقن 
ار ملق  دنکیم  تکرح  هک  یناتشگنا  تسین و  شیب  ياهلیسو  ملق  هک  دنادیم  ردق  نیا  اریز  دهدیم  تبسن  هدنسیون  ناتشگنا  هب  ار  اههشقن 

م دروآیم . دوجو  هب  ار ) اههشقن  ای  اههتشون   ) ار دوخ  لولعم  هک  تسا  یتلع  دننام  دروآیم ، رد  مظنم  ییاهتکرح  هب 
شقن میـسرت  بجوـم  هک  ذـغاک  يور  ار  ملق  تـکرح  رتعیـسو  یهاگدـید  رتیلاـع و  شنیب  تاـمولعم و  نتـشاد  تـهج  هـب  رگید  هـچرو 
یلـصا تلع  تفایرد  رد  دراد  هک  یتامولعم  واههاگدید  شنیب و  هزادنا  هب  ياهچروم  ره  بیترت  نیدـب  دـنادیم . وزاب  هب  دنتـسم  ددرگیم 

يدوجوم زا  ار  تلع  دیوگیم  هک  دسریم  هاگآ  گرزب و  يروم  رظن  راهظا  هب  تبون  ات  درادیمرب ، ماگ  رتشیب  ذغاک  يور  شقن  میسرت و 
لقع ناج و  هب  هتسباو  تادوجوم  نیا  همه  اهتیلاعف  تکرح و  اریز  دییوجمرس  هناش و  وزاب و  تسد و  ناتشگنا و  دننام  ییاضعا  ملق و  لثم 
لقع نآ  هک  وا  دوب  ربخیب  لاحنیا  اب  دوب  رتیلاع  یهاگدـید  ياراد  رتاناد و  اههچروم  رگید  زا  هچ  رگا  مه  هاگآ  گرزب و  روم  نیا  تسا 

ساوح مراهچ - لماع  تسا  شنیدنچ  مه  رحب  نیدنچ  مشچ  تسا  شنیب  شک  دوب  نادـنچ  شملاع  دامج  دـشاب  ادـخ  بیلقتز  یب  داوف  و 
دیدرت چـیه  ياج  یئاشچ . یئاسپ و  یئایوب و  یئاونـش و  یئانیب و  زا  دـنترابع : ساوح  نیا  تسا . ام  یعیبط  ساوح  مراـهچ - لـماع  یعیبط 

ار دوخ  تیلاعف  كرد  لاناک  اب  لماوع  نیا  زا  کی  ره  هک  تسین  نینچ  دـننکیم و  لمع  ینیعم  اهتیفیک  اهتیمک و  اب  ساوح  نیا  هک  تسین 
هج نیا  رد  ار  هچنآ  ره  تسین  نینچ  ینعی  دهدب  ماجنا  تلاخد  زا  ندوب  صلاخ  لامک  اب  قلطم  روطب  یطرش و  دیق و  چیه  نودب 

جوم و ره  اب  لاح و  ره  رد  ار  یئادص  ره  ای  دنیبیم  ارنآ  مشچ  تسا . رادروخرب  ینیعم  تیفیک  لکش  زا  دراد و  يدومن  يدوب و  یتسه  نا 
تابثا یناگمه  هدـهاشم  یبرجت و  یملع و  رظن  زا  هک  هنوگنامه  هکلب  دینـش  دـهاوخ  ارنآ  دریگب  رارق  یطیارـش  هنوگره  رد  هک  یـسناکرف 

دـنیامنیم و رارق  رب  طابترا  دوخ  یعیبط  نامتخاس  اب  نیعم  ياهیریگعضوم  رد  صاـخ و  ییاـهدومن  اـب  اـم  یعیبط  ساوح  همه  تسا  هدـش 
رثات ام  مه  هسمال  لـمع  رد  دـنروآیم . دوجو  هب  اـهنآ  زا  هلـصاح  تفرعم  ملع و  رد  ار  دوخ  رثا  دـنراد  هک  یعـضو  زا  ینوگرگد  نیرتمک 

هدـهاشم دـهدیم  یعالطا  دوخ  يارب  تیعقاو  زا  ام  يارب  صاخ  تیفیک  نآ  اـب  دریذـپیم و  ار  یـصاخ  تیفیک  هک  ار  يوضع  هجوت  لـباق 
رد مرگ  بآ  ناکتسا   ) میهدب رارق  لیذ  بیترت  هب  مه  رانک  رد  امرگ  فلتخم  ياههجرد  اب  ار  بآ  ناکتسا  هس  رگا  لاثم  ناونع  هب  مینکیم 
بآ ناکتـسا  رد  ار  تشگنا  تسخن  رگا  لاح  نیا  رد  نآ ) رانک  رد  درـس  بآ  ناکتـسا  طسو و  رد  مرگ  مین  بآ  ناکتـسا  تسار و  فرط 
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میربب ورف  درس  بآ  رد  ار  تشگنا  تسخن  رگا  و  درک . دهاوخ  ساسحا  يدرس  ام  تشگنا  میربب  ورف  مرگ  مین  بآ  هب  سپس  هدرب  ورف  مرگ 
ساکعنا اب  ام  هاگآ  نهذ  هک  ماگنه  نآ  رد  نینچمه  دومن . دـهاوخ  ساـسحا  یمرگ  اـم  تشگنا  میربب  ورف  مرگ  مین  بآ  رد  ارنآ  سپـس  و 

صاخ يدومن 
تسا هدشن  شوارف  دشابیم . توافتم  تسین  لوغشم  یساکعنا  هنوگچیه  اب  ام  هاگآ  نهذ  هک  ماگنه  نآ  رد  نینچمه  دومن . دهاوخ  لاغشا 
دنداد ناشن  مدرم  هب  ار  اهـسکع  نآ  دنتـشگرب و  نیمز  هب  هکیماگنه  دندومن  اهیرادرب  سکع  دندمآ و  دورف  هام  رد  نادروناضف  هک  یعقوم 

ار يرگید  هنومن  کی  دیورب  دیرادرب و  هام  زا  تسد  ییابیز  لبمس  يارب  هک  دنتفگ  ناحولهداس  زا  یهورگ  تشادن . ییابیز  هنوگچیه  هک 
میراد ییانـشآ  اهنآ  اب  شیب  مک و  هک  يداوم  نیمه  زا  دـیدومنیم  میـسجت  اـبیز  دوخ  تاـیبا  رد  ار  هاـم  هک  هنوگ  نآ  هک  اریز  دـینک  ادـیپ 

اهدومن ییابیز  هک  دـندوب  هدرکن  كرد  ناحول  هداس  نیا  سب . تسا و  ییاههپت  اههرد و  اهتـشد و  ابیز  رایـسب  هاـم  نآ  تسا  هدـش  بیکرت 
هام هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنکیم . ادیپ  موهفم  اشامت  دروم  دومن  هدننیب و  نیبام  ینیعم  هلصاف  تاعارم  اب  یلومعم و  نامـشچ  اب  هراومه 
ابیز مینیبیم  هلصاف  نیمه  زا  ار  هام  تسا و  اراد  ار  تیصاخ  بیکرت و  نیمه  ام  نامـشچ  هک  هاگنآ  ات  هشیمه  يارب  تسا و  ابیز  مه  نونکا 

، دندرگیم ضراع  یناسنا  ساوح  رب  هک  يرگید  اهینوگرگد  اهیرامیب و  دننام  یعیبط  ساوح  هیوناث  ضراوع  مجنپ - لماع  دـنام . دـهاوخ 
دوش التبم  ینیب  گنر  کی  يرامیب  یعون  هب  یسک  رگا  دنشابیم ، عونتم  ددعتم و  زین  لماوع  عون  نیا  و 

لماع دـید . دـهاوخن  گنر  کی  زا  شیب  دـیامنیم  تفایرد  رون  تلاخد  اب  یعیبط  لاح  رد  مشچ  هک  ار  ءایـشا  اهگنر  همه  هک  تسا  یعطق 
هب يرگید  تلاح  کی  ینیع  ءایشا  اب  ساوح  رمتـسم  طابترا  تالاح  رد  دشابیم  نهذ  هاگآ  حطـس  رثات  بجوم  هک  ساوح  تیلاعف  مشش -
اب تسخن  یناسنا  نهذ  دزاسیم . مورحم  تسا  هتفرگ  رارق  وا  كرد  دروم  هک  هچنآ  اب  میقتـسم  طاـبترا  زا  ار  رگاـشامت  هک  دـیآیم  دوجو 

ینیع یـش  زا  هک  یتلاح  نیمه  اب  يدعب  تاظحل  رد  دیامنیم  سکعنم  دوخ  رد  ار  دومن  نآ  زا  يرثات  باتفآ  دـننام  يدومن  کی  اب  طابترا 
یناسنا هاگآ  نهذ  زا  ساکعنا  نآ  ات  هک  تسا  یهیدب  دهدیم . همادا  رگید  دومن  کی  اب  ای  ییـش  نامه  اب  ار  دوخ  طابترا  تسا  هدرک  ادـیپ 
دهدیم همادا  دوخ  طابترا  هب  دومن  کی  زا  یـساکعنا  تلاح  اب  نهذ  هک  عقوم  نآ  رد  تشاد . دهاوخ  جایتحا  شیب  مک و  یتدم  دوش  وحم 
یمالـسا روهـشم  میکح  یباراف و  ناخرط  نب  دمحم  ار  تلاخد  نیا  درک . دـهاوخ  یتلاخد  يدـعب  تالاح  رد  دومن  كرد  هک  تسا  یعطق 

رگا تسا و  سوسحم  دوخ  تیفیک  هب  هیبش  رثات  نآ  دریذـپیم و  رثات  سوسحم  زا  اـم  يرهاـظ  ساوح  زا  کـی  ره   ) دـهدیم رکذـت  نینچ 
تروص دـننام  دـهدیم  همادا  دوخ  ياقب  هب  یتدـم  ات  تیفیک  نآ  سوسحم  اـب  سح  ساـمت  ندـش  هتخیـسگ  زا  سپ  دـشاب  يوق  سوسحم 

تسیرگن نآ  هب  مشچ  هک  باتفآ 
عاطقنا زا  سپ  نینچمه  دنامیم و  یقاب  سح  رد  شیب  مک و  ینامز  ات  نآ  تروص  باتفآ  اب  مشچ  سامت  ندـش  هتخیـسگ  زا  سپ  دـشاب  ه 

رد اعطق  هک  نهذ  رد  باتفآ  تروص  ياقب  هک  تسا  یهیدب  دنامیم ). شوگ  رد  ياهدننکهتسخ  نینط  يوق  دتمم و  يادص  اب  شوگ  هطبار 
ياج رد  یباراف  نینچمه  دـشابیم  ضورفم  طابترا  زا  لصاح  ملع و  رد  رثاـتم  ساوح  تلاـخد  زا  درک  دـهاوخ  تلاـخد  يدـعب  ساـسحا 

ربخیب ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  دنیبیم ). ار  باتفآ  ییانشور  نامه  اب  دریگیم و  ار  باتفآ  ییانـشور  یمدآ  مشچ  : ) دیوگیم رگید 
سب دیامن  شتآ  رظن  رد  زاسب  ینابنجب  ار  شتآ  خاش  دسج  رد  دـیامنیم  يرمـسم  دـسریم  ونون  يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردـنا  ندـشون  زا 

هک نوچ  نامگ  نیا  دنامن  ات  ادورف  ناز  نانچ  ینیب  نبدورما  رـس  زا  عنـص  يزیگنا  تعرـس  دیامنیم  عنـص  يزیت  زا  تدم  يزارد  نیا  زارد 
دنوادخ يا  ام  روش  ساوح  بآ  نآ  ردنا  ام و  روصحم  نت  هزوک  نیا  تسیچ  ییوت  نآ  ینیب  هدـندرگ  ار  هناخ  يوش  هتـشگرس  يدرگرب و 

ذفنم هزوک  نیز  دوش  ات  سجن  ره  زا  ار  بآ  راد  كاپ  سح  جـنپ  هلول  جـنپ  اب  ياهزوک  يرتشا  هللا  لـضف  زا  ریذـپ  رد  ارم  هزوک  مخ و  نیا 
هج دص  ام  هزوک  زا  دوش  رپ  نآ  زا  دعب  شبآ  ددرگ  تیاهنیب  رحب  يوخ  ام  هزوک  ددرگن  ات  رحب  يوس 

اب شندید  یـسک  ره  دش  یمه  تملظ  ناردنا  یـسب  مدرم  شندید  يارب  زا  دونه  شدندوب  هدروآ  ار  هضرع  دوب  کیرات  هناخ  ردنا  لیپ  نا 
یکی نآ  داهن  شتـسنادوان  نوچمه  تفگ  داتفوا  موطرخ  هب  فک  ار  یکی  نآ  دوسبیم  فک  شیکیرات  نآ  ردـنا  دوبن  نکمم  نوچ  مشچ 
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نآ دومع  نوچ  مدـید  لیپ  لکـش  تفگ  دوسب  داهنب  وا  تشپ  رب  یکی  نآ  دـیدپ  دـش  نزیبداـب  نوچ  وا  رب  نآ  دیـسر  شـشوگ  رب  تسد  ار 
نآ رب  درکیم  نآ  مهف  دیـسر  واـک  یئزج  هب  کـی  ره  نینچمه  تسدـب  یتـخت  نوچ  لـیپ  نیا  دوـخ  تفگ  تسد  داـهنب  وا  تشپ  رب  یکی 

ناشتفگ زا  فالتخا  يدـب  یعمـش  رگا  سک  ره  فک  رد  فلا  نآ  داد  بقل و  شلاد  یکی  نآ  فلتخم  دـش  ناـشتفگ  هگ  رظن  زا  دـینتیم 
يریگعضوم و طابترا و  لاناک  صاخ  نیعت  تیدودـحم و  الوا  هک  دـنکیم  تابثا  تسا و  اسر  هداس و  رایـسب  لاثم  کی  نیا  يدـش  نوریب 

زاربا يرگید  فلاـخم  يرظن  نارظاـن  زا  کـی  ره  دـنکیم و  زورب  اـهتیعقاو  تفاـیرد  رد  یتاـفالتخا  هچ  ییانـشور  ندوـبن  تـهج  هـب  اـیناث 
لئاسو تیدودحم  زج  یئانبم  چیه  هک  دنکیم  روهظ  يرشب  تفرعم  ورملق  رد  داضتم  توافتم و  رایسب  دیاقع  اهبتکم و  هجیتن  رد  دیامنیم 
وبرم رگید  لماع  فالتخا . لماع  کی  نیا  درادن . تسا  رون  نامه  هک  یتاذ ) نورب   ) هقطنم زا  كرد  یمومع  هلیسو  کی  نادقف  كرد و 

نامه تسا  هدـش  بجوم  هک  تسا  لیف  ياضعا  زا  یکی  اب  وا  سح )  ) تسد سامت  هجیتن  رد  نانآ  زا  کی  ره  ینهذ  صاـخ  باـتزاب  هب  ط 
دوخ ینهذ  هتخاس  نآ  اب  ار  لیف  هجیتن  رد  هدومن و  ریـسفت  هتخت  ای  نادوان  دننام  تسا  سامت  رد  نآ  اب  یگدـنز  رد  هک  یـش  نآ  اب  ار  وضع 

هب تعانق  لماع  نامه  لیف  هرابرد  تفرعم  ملع و  لیـصحت  رد  ناـنآ  زغم  يرگیزاـب  هراـبرد  رگید  مهم  لـماع  کـی  دـیامن . ریـسفت  ریبعت و 
اهنت لیف  هجیتن  رد  تسا و  هدرک  ادیپ  سامت  موطرخ  اب  الثم  طقف  ینعی  تسا  یتاذ  نورب  هقطنم  اب  دودـحم  یلوا و  طابترا  نیتسخن و  روصت 

نزبداب لیف  هک  تسا  هتفرگ  ار  هجیتن  نیا  تسا  هدومن  سمل  ار  لیف  شوگ  دوخ  تسد  اـب  هک  مه  يرگید  نآ  و  تسا . هدومن  ریبعت  نادواـن 
هار زا  هک  هچنآ  هرابرد  نانآ  ملع  هک  تسا  یعطق  دـنیامن  سمل  مه  ار  لیف  رگید  ياضعا  هک  دادیم  هزاجا  نانآ  يزغم  طیارـش  رگا  تسا .

دـشاب هدوب  دـیفم  رایـسب  ام  بلطم  مهفت  رد  دـناوتیم  تسا و  ینعم  رپ  رایـسب  هک  مه  لاثم  کی  تفاییم . رییغت  دـندوب  هدرک  كرد  سمل 
هک يدومن  رد  هباشت  رون و  دـننام  یناـسنا  تفاـیرد  ياـهلاناک  تلاـخد  ریثاـت و  رد  يرادربهرهب  يارب  يولوم  هک  تسا  يرـصتخم  ناتـساد 

تسور تسشن  شیاجرب  دروخ و  شواگ  ریش  تسبب  روخآ  رد  واگ  ییاتسور  دیوگیم : وا  تسا . هدروآ  دیامنیم  تابثا  ارنآ  سمل 
ریش تفگ  ریز  هاگ  ولهپ  هاگ  تشپ و  هاگ  ریـش  ياضعا  رب  دیلامیم  تسد  واکجنک  نآ  بش  تسجیم  ار  واگ  واگ  يوس  رخآ  هب  دش  ییا 
رظن کی  زا  مدرادنپیم  واگ  بش  نیا  رد  واک  مدراخیم  ناز  خاتسگ  نینچنیا  يدش  نوخ  لد  يدیردب و  شاهرهز  يدب  نوزفا  ینشور  را 

نتخاـس قیمع  شرتـسگ  يارب  هک  يرازبا  هنوگره  اهاگـشیامزآ و  متفه - لـماع  تسناد . یکی  لـیف  لاـثم  اـب  ار  لاـثم  نیا  هجیتـن  ناوتیم 
تامولعم و نتخاس  قیمع  شرتسگ و  يارب  هک  ییاهلاناک  رازبا و  هنوگره  اههاگـشیامزآ و  ریثات  دـنریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  تامولعم 

هیبعت قیقد  مه  هزادنا  ره  اههاگتـسد  نیا  اریز  تسین  راکنا  لباق  هجو  چیه  هب  ام  فراعم  تامولعم و  رد  تسا  هدـش  هتخاس  يرـشب  فراعم 
. دیامنیم زاربا  تسا  هدمآ  دوجوب  هدش  كرد  تیعقاو  هیحان  زا  هک  ار  دوخ  ياهینوگرگد  زا  یـشان  تیفیک  ءانثتـسا  نودب  زاب  دنـشاب  هدش 

تایـصوصخ هئارا  ینامـسآ و  تارک  نداد  ناشن  رتگرزب  رد  هاگتـسد  نیا  دـیریگب  رظن  رد  ار  پوکـسلت  نشور  الماک  لاثم  کی  ناونع  هب 
هزادنا ره  هاگتـسد  نیا  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  یلو  تسین  هسیاقم  لباق  مینیبیم  یلومعم  ساوح  هلیـسوب  هک  هچنآ  اب  اعطق  اهنآ  رد  رتشیب 

ام رد  رییغت  نیرتکچوک  اب  لاحنیا  اب  دهدب  ناشن  اهنآ  تیعقاو  هب  رتکیدزن  رتگرزب و  ار  ناگراتس  مه 
تـسا نینچمه  تشگ . دـهاوخ  نوـگرگد  تارک  نآ  هراـبرد  اـم  هدـهاشم  تسا  هتفر  راـکب  هاگتـسد  نآ  ناـمتخاس  رد  هـک  یتـیفیک  هد و 
ناـشن اـهنآ  هک  هچنآ  هراـبرد  اـم  تفرعم  ملع و  نتخاـس  رتـکیدزن  رد  تقد  يارب  هـک  یتـفرعم  ياـهلاناک  لـیاسو و  رگید  اهپکـسورکیم و 

هک تسا  متفه  لماع  نیمه  هب  هجوت  اب  و  دنهدیم . تلاخد  عوضوم  نآ  رد  ار  دوخ  یکینکت  یبیکرت  يدام و  تیفیک  تیصاخ و  دنهدیم 
هب صوصخم  ییاهتیفیک  اب  ام  نوماریپ  رد  يرایسب  تادوجوم  مینیبیم . لماک  حوضو  اب  مییامنیم  نایب  الیذ  هک  ار  كرد  طئاس  تلاخد و 

ترارح زا  نیعم  ياهجرد  املـسم  دیاهتـسشن  هک  یقاتا  رد  لاثم  ناونع  هب  دنهدیم : رارق  طابترا  رد  دنـشابیم  اراد  تادوجوم  نیا  هک  دوخ 
زا یعاونا  قاتا  نیا  رد  امـش  رگا  هک  داد  دهاوخ  ناشن  ار  رفـص  يالاب  هجرد 27  دیشاب  هتـشاد  قاتا  نآ  رد  جنـسامرگ  رگا  هک  دراد  دوجو 

، نامیـس رجآ ، گنـس  يزلف ، ینیچ و  نیلافـس و  فورظ  هشیـش و  زا  یعاوـنا  یخن  مـیلگ  یمـشپ ، شرف  دـننام  دیــشاب  هتــشاد  تادوـجوم 
ار ترارح  زا  صاخ  ياهجرد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  درک  دیهاوخ  ساسحا  دینک  سمل  ار  تادوجوم  نیا  زا  کی  ره  امش  یبوچ ، تادوجوم 
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تیفیک و دریگب  رارق  تفرعم  ملع و  هلیـسو  نایرج  رد  رگا  يدوجوم  ره  هک  دوشیم  تابثا  یبوخ  هب  یبرجت  نایرج  نیا  زا  دهدیم . ناشن 
دوخ ر تیصاخ 

تادوجوم نآ  زا  کی  چیه  تایعقاو  هئارا  رد  دیناوتیمن  یملع  رظن  زا  امـش  و  دزاسیم . طولخم  شیب  مک و  دـهدیم  هئارا  هک  هچنآ  هب  ها 
نتخاس رادیب  يارب  دیاب  اجنیا  رد  دیهدب . حیجرت  يرگید  رب  دیاهداد  رارق  يرادربهرهب  دروم  ترارح  زا  نتفای  عالطا  هلیسو  ناونع  هب  هک  ار 

هب اـم  دراد و  هک  ییاهتیدودـحم  نآ  اـب  یلومعم  مولع  نیمه  هلیـسو  هب  دـننکیم  ناـمگ  هک  تفرعم  وـن  ملع  نادـیم  ناراـکهزات  زا  یـضعب 
دنـسانشب تیدودـحم  نیرتمک  نودـب  داعبا  حوطـس و  همه  زا  ار  اـهتیعقاو  همه  دـنناوتیم  میدومن  هراـشا  ثحبم  نیا  رد  اـهنآ  زا  يرادـقم 

سکام نامه  رصاعم  نارود  رد  کیزیف  گرزب  زاتشیپ  نیا  میهدیم . هئارا  رصاعم  نارود  کیزیف  نازاتـشیپ  نیرتگرزب  زا  یکی  زا  یتارابع 
بولطم لاـمک  : ) دـیوگیم نینچ  هناـنیب  عقاو  عضاوت  لاـمک  اـب  هک  دوـب  هتخیمآ  رد  تیناـسنا  هب  دوـخ  دوـجو  رد  ار  ملع  هک  تسا  تنـالپ 

یقیقح ناهج  دوخ  هرابرد  زگره  شیاهیریگ  هزادنا  وا  شواک  لئاسو  هناگی  همه  نیا  اب  تسا  یقیقح  جراخ  ناهج  یئاسانـش  نانادـکیزیف 
هک دنتسین  یتامالع  زج  زتلوهمله  ریبعت  هب  ای  دنتـسین  نئمطم  ات  شیب  مک و  ییاهمایپ  زج  يزیچ  وا  يارب  اههزادنا  دنزومآیمن . وا  هب  يزیچ 

ار يدنس  ات  دنشوکیم  ناسانشنابز  هک  یقیرط  نامه  هب  وا  سپس  دننکیم و  هرباخم  یقیقح  ناهج  هب 
ار نیا  دیاب  دسرب  ياهجیتن  هب  دهاوخب  سانشنابز  رگا  دیآیمرب . اهنآ  زا  يریگ  هجیتن  ددصرد  دناوخب  تسا  هتخانشان  یندمت  يایاقب  زا  هک 
زا یقیقح  ناهج  هک  دریگب  ادـبم  ار  رکف  نیا  دـیاب  نانادـکیزیف  روط  نیمه  درادرب . رد  ییانعم  هعلاطم  دروم  دنـس  هک  دریذـپب  یلـصا  نوچ 

ماـت هجوب  ار  نیناوق  نآ  هک  دـیوشب  تسد  دـیما  نیا  زا  دـشاب  مزـال  وا  يارب  رگا  یتـح  دـنیآیمنرد  اـم  مهف  هب  هک  دـنکیم  يوریپ  ینیناوق 
میناوتب رگا  دسریم  رظن  هب  بسانم  رایـسب  عوضوم  نیا  لیمکت  يارب  دنک ). نیعم  لوا  زا  قلطم  ینیقی  اب  ار  نیناوق  نآ  تیهام  یتح  دبایرد 

هب ام  ییاشامت  تفایرد  مینک  داجیا  ینوگرگد  نامز  مان  هب  ینهذ  دادـتما  ندروآ  دوجوب  رد  هک  یلماع  ره  ای  رـشب  زغم  جنـس  نامز  هراـبرد 
لوصا نتسکش  تیکاکش و  هب  فورعم  یتیـصخش  زا  نامدوخ  نارود  رد  ار  هلئـسم  نیا  ام  تشگ . دهاوخ  نوگرگد  رایـسب  اهتیعقاو  ناهج 

تحارـص لاـمک  اـب  هک  نیا  یـسیلگناروهشم  رکفتم  لساردـنا  رترب  تیـصخش  نیا  میهدـب . رارق  هعلاـطم  دروم  میناوتیم  مه  دوـب  فورعم 
ام لایما  هب  رتشیب  يرظن  ات  تسا  یلمع  رتشیب  ناـمز  تیمها  دراد . ترورـض  ناـمز  تراـسا  زا  ییاـهر  یعون  یفـسلف  رکفت  رد  : ) دـیوگیم

ناهج دراو  یجراخ  يدبا  ملاع  کی  زا  هک  مینک  روصت  نانچ  ار  ناهج  روما  رگا  روما . تقیقح  هب  ات  تسا  طوبرم 
ریوـصت منکیم  ناـمگ  نم  یتروـص  نینچ  رد  درگنیم  تسه  هک  هچ  ره  هدـنروخ  نوـچمه  ناـمز  هک  هاـگرظن  نیا  زا  هن  دـنوشیم و  اـم 

لزنم نیتسخن  درادن  یتیمها  تیعقاو  نیا  هکنیا  هب  ندرک  هجوت  دـشاب  هتـشاد  یتیعقاو  نامز  مه  رگا  تشاد . میهاوخ  ناهج  زا  يرت  تسرد 
يرگیزاب دناهدش  هیبعت  مولع  رتشیب  تقد  شرتسگ و  يارب  هدش  هتخاس  ياهلاناک  اههاگتـسد و  زا  هک  یتامولعم  رد  تسا ). تمکح  هار  رد 

دروم دیاش  دیامنیم  روبع  يرگیزاب  عون  ود  زا  ام  تامولعم  اههاگتسد ، زا  هلـصاح  تامولعم  رد  هک  هلئـسم  نیا  دریگیم . تروص  هرابود 
هاگتسد نآ  زا  وا  ینعی  دشاب  هدوبن  دراد  ار  دوخ  يارب  تیعقاو  هبنج  طقف  نانآ  هدافتسا  دروم  هاگتسد  ساوح و  هک  نادنمشناد  بلغا  هجوت 

تقیقح و تاذ  هک  درک  دـیاب  هچ  یلو  دـنادب  ضحم  رگاـشامت  ار  دوخ  دـنیبن و  ار  تیعقاو  اـب  میقتـسم  طاـبترا  زج  يزیچ  چـیه  ساوح  و 
ققحم ناسنا  کی  هک  ماگنه  نآ  رد  دـهدیمن . تسد  زا  ار  دوخ  تیعقاو  اهناسنا  ام  هجوت  مدـع  هجوت و  اب  هک  تسا  نیمه  رد  نآ  تمظع 

ود زا  روبع  زا  دعب  دنادن  ای  دنادب  هاوخ  ار  تارذ  نآ  درگنیم  کچوک  رایـسب  رایـسب  تارذ  هب  پوکـسورکیم  دننام  یهاگتـسد  هلیـسو  هب 
وصخم تیفیک  زا  هک  تسا  هدومن  روبع  لاناک  زا  رگید  ترابع  هب  دنبیم و  دناهتشاذگ  نآ  رد  ار  دوخ  ریثات  کی  ره  هک  لاناک 

لوتانا هکنیا  كرد . لماوع  رگید  ساوح و  هاگتسد 2 - - 1 زا : دنترابع  لاناک  ود  نیا  دـناهتفریذپ . یـصوصخم  رثا  دوخ  يارب  ود  نآ  ص 
زیچ نیا  زا  ریغ  هب  دنیبیم و  یلومعم  ياهمشچ  زا  رتهب  اهتنم  تسا  یمدآ  مشچ  نامه  زاب  تسا  حلسم  پکسرکیم  اب  هک  یمـشچ  : ) سنارف

تایـصوصخ نامتخاس و  زا  ریغ  تسا  طابترا  رد  نآ  اب  هک  یتیعقاو  هئارا  رد  تسا  هدش  هیبعت  يرـشب  تقد  دروم  دیاب  دنیبیمن ) ار  يرگید 
 …  ( تسا یمدآ  مشچ  نامه  زاب  تسا  حلسم  پکـسرکیم  اب  هک  یمـشچ   ) تفگ ناوتیمن  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا  یناسنا  ساوح 
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شـشوک وپاکت و  هنوگره  تسا  یهیدـب  دوخ ) يارب  تیعقاو   ) هرابرد ملع  ندروآ  تسدـب  زا  يریگ  فدـه  نشور و  زرط  متـشه - لـماع 
ششوک هب  ار  هدنیوج  ناسنا  ره  نآ  هب  لوصو  هک  تسا  یفده  صوصخم و  شور  اب  یگزیگناب  اهتیعقاو  هرابرد  ملع  ندروآ  تسدب  يارب 

هچ رگا  دریگیمن  تروص  فدـه  صاخ و  شور  نودـب  تایعقاو  هرابرد  يریگیپ  قیقحت و  هبرجت و  هشیدـنا و  چـیه  درادیم . او  شالت  و 
هدوب هدارا  هشیدنا و  دوخ  تیوقت  يارب  هچ  رگا  یتح  دشاب  هدوب  يریگیپ  قیقحت و  هشیدـنا و  حیحـص  ياههار  ندروآ  تسدـب  فدـه  نآ 

تخانـش هرابرد  يریگیپ  قیقحت و  نایرج  رد  فده  کی  هب  لوصو  يارب  يزغم  یـسح و  ياوق  همه  زکرمت  هک  تسین  دیدرت  ياج  دـشاب .
دودحم ارنآ  زا  لصاح  ملع  تیعقاو  کی 

هدش هوک  یهار  راخ  مزیه  دننام  تخوس  لئاسو  ندرک  ادیپ  يارب  هک  دینک  روصت  ار  یـصخش  دومن . دهاوخ  فدـه  نآ  هب  طوبرم  روما  هب 
هوک هرابرد  صخـش  نیا  زا  دیناوتیمن  امـش  نیاربانب  تسا  هداتفا  شالت  تکرح و  هب  تخوس  لئاسو  ندرک  ادیپ  لابند  صخـش  نیا  تسا .
ادیپ يارب  امـش  مینک  ضرف  رگا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دیروایب . تسدـب  تسا  هوک  نوگانوگ  داعبا  حوطـس و  رد  هک  ار  یتاعالطا  همه 

لئاسو ندرک  ادـیپ  يارب  هک  دـینبیم  ار  صخـش  نآ  هار  دـیوشیم  هوک  نیا  راپـسهر  دـیامن  يراـیبآ  ار  امـش  تعارز  هک  بآ  عبنم  ندرک 
نینچ زا  رگا  لاح  دوش  قفوم  تسا  تخوس  لیاسو  هب  لوصو  هک  دوخ  فدـه  هب  تسا  هتـسناوتن  یلو  هتـشگ  ار  هوک  ياهاج  همه  تخوس 

هک امـش  دروم  نیا  رد  دوبن . يزیچ  هوک  رد  زگره  هن  تفگ : هاوخ  وا  هک  تسا  یهیدـب  هن  ای  دوب  يزیچ  هوک  رد  اـیآ  هک  دیـسرپب  یـصخش 
هتفگ امـش  هب  صخـش  نآ  هک  لیلد  نیا  هب  دیدرگرب  دینک و  تعانق  خساپ  نیا  هب  دیناوتیم  ایآ  دیاهتفر  هوک  هب  بآ  عبنم  ندرک  ادـیپ  يارب 

خساپ اب  هوک  رد  بآ  عبنم  يوجتـسج  زا  دوب  ترابع  هک  دیـشاب  هدرکن  شومارف  ار  دوخ  فده  امـش  رگا  هتبلا  دوبن ؟ يزیچ  هوک  رد  تسا :
فره هک  تسا  هدوب  تخوس  لیاسو  شدوصقم  تسین  يزیچ  هوک  رد  دوب  هتفگ  هب  هک  صخش  نآ  اریز  دیدرگیمنرب  هوک  زا  صخـش  نآ 

هدوب هوک  رد  نتشگ  زا  وا 
نآ زا  دـیاب  امـش  هک  تسنیا  دـنکیم  تابثا  فادـها  يریگیپ  رد  اهناسنا  زمتـسم  یمئاد و  براجت  ناسنا و  بان  قطنم  لـقع و  هچنآ  تسا 

تفگ دهاوخ  وا  هک  تسا  یهیدب  تسیچ ؟ زیچ  چیه  نیا  زا  ناتدوصقم  دوبن  يزیچ  چـیه  هوک  رد  دـییوگیم : امـش  هکنیا  دیـسرپب  صخش 
هوک همه  بآ و  عبنم  ندرک  ادیپ  زا  تسترابع  هک  دوخ  فده  يارب  دیورب و  امـش  رگا  نینچمه  ماهدوب و  هتفر  تخوس  لیاسو  لابندـب  نم 

يارب هک  یسک  رگا  هوک  زا  تشگزاب  عقوم  رد  هدیـسرن  یعبنم  هب  دینک و  قیقحت  دیدرگب و  دیدیم  بآ  عبنم  دوجو  لامتحا  هک  اجنآ  ات  ار 
دییوگب وا  خساپرد  امش  دوشیم ؟ ادیپ  يزیچ  دوب و  يربخ  هوک  رد  ایآ  هک  دسرپب  امـش  زا  تسا  هتفرگ  شیپ  ار  هوک  هار  ندعم  ندرک  ادیپ 

دنک تعانق  امـش  خساپ  نیمه  هب  تسا  هدـش  هوک  نآ  یهار  ندـعم  ندرک  ادـیپ  يارب  هک  یـسک  نآ  رگا  دوشیمن  ادـیپ  يزیچ  هوک  رد  هن 
هداتفا هارب  وا  ندرک  ادیپ  لابندب  وا  هک  ار  یندعم  نآ  تسا  نکمم  ینعی  دوش  راچد  دوخ  يریگ  فدـه  رد  یعطق  تسکـش  اب  تسا  نکمم 

هک تسنیا  نآ  و  میسریم ، تیمها  اب  رایسب  هجیتن  کی  هب  نشور  رایـسب  ثحبم  نیا  زا  دشاب . هتـشاد  دوجو  هوک  نامه  رد  روفو  هب  تسا و 
کی زا  دناهدیـسرن ، دناهتـساوخیم  هک  یفدـه  نآ  هب  هداد و  رارق  شواـک  دروم  رد  ار  تاـیعقاو  صوـصخم  یفدـه  يارب  هک  یناـسک  رگا 

لع نادجو 
زا ام  دوصقم  هک  دندرکیم  حیرـصت  دوبن ، يزیچ  میدرک  هبرجت  قیقحت و  میتشک و  ام  دنیوگب : دـیابن  دنـشاب ، هدوب  رادروخرب  یناسنا  ویم 

عـضو میدرکن  ادـیپ  میدومن ، قـیقحت  میتـشگ و  لـئاسو  قـیرط و  نیا  اـب  هک  تسا  صوـصخم  عوـضوم  نیا  دوـبن  يزیچ  دـنیوگیم  هکنیا 
رد اهیریگ  فدـه  فرـصت  تلاخد و  هب  یباراف  تفرگیم  شیپ  رد  ار  يرتیلاـع  ریـسم  اـم  یناـسنا  مولع  هفـسلف و  اـصوصخم  گـنهرف و 

ناونع هب  یعقوم  تسا  یمدآ  هشیدنا  اهنآ  ییاسانـش  هار  هک  اهعوضوم  نآ  : ) تسا هدومن  نایب  ار  لیذ  تالمج  يرـشب  فراعم  تامولعم و 
تسا یهیدب  دشاب و  هدوب  ریخ  بولطم  نآ  بولطم و  ءایشا  لیصحت  يارب  تعفنم  ندروآ  تسدب  يارب  هک  دریگیم  رارق  تخانش  عوضوم 

تلاـخد عطق  روـطب  یـصخش  ياـهنامرآ  اههتـساوخ و  یناور و  ینامـسج و  تایـصوصخ  تسا  یمدآ  عـفن  هب  هک  هچنآ  صیخـشت  رد  هک 
یطیحم و لماوع  رییغت  عقوم  رد  ای  رمع  هاگرذـگ  رد  نوگانوگ  ياـهتیعقوم  رد  شیوخ  عفاـنم  صیخـشت  رد  ناـسنا  کـی  یتح  دـننکیم ،
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ماهبا نودب  تیعطاق  تحارـص و  اب  يولوم  دشابیمن . ناسکی  ددرگیم  نوگانوگ  ياهیریگ  فده  اههشیدنا و  زورب  بجوم  هک  کلذریغ 
تسا و يونعم  یقرش  رکفتم  کی  زا  رعش  تیب  کی  نیا  رگا  دیدن  دهاوخیم  هک  يزیچ  نامه  زج  دیـشر  رای  يا  زیچ  ره  بلاط  دیوگیم :

يزیف نیرتگرزب  زا  یتخس  ندینش  يارب 
نیا ات  کیزیف  ملع  هک  تسا  یتفگـش  یـسب  ياج  : ) دینک هعلاطم  نیتشنیا  تربلآ  زا  ار  لیذ  هلمج  دیراد ، قایتشا  هراب  نیا  رد  یبرغ  نادـک 

هلیـسو هب  هکلب  یتحلـصم ، يداد  رارق  لماوع  هلیـسو  هب  اهنت  هن  ام  شناد  تسا ، هدرک  ءاـشفا  اـم  يارب  یعقاو  ناـهج  زا  یئزج  مک و  هزادـنا 
ار زیم  ددع  کی  : ) میهدیم حیضوت  ار  بلطم  نیا  هداس  لاثم  کی  اب  لاح  تسا ). دودحم  زین  ام  یکاردا  تالا  یگدننک  باختنا  تیصاخ 

اهیریگفدـه عاونا  زا  کـی  ره  اـب  هنوگچ  دـحاو ، صخـشم  دوجوم  نیمه  دـید  میهاوخ  مییاـمنیم ، یـسررب  مینکیم  راـک  نآ  يور  هک 
لباـق هک  تسا  دومن  تروص و  هداـم و  ياراد  هک  مسانـشیم  یتـقیقح  ار  دوجوم  نیا  نم  نادـکیزیف - : - 1 دوشیم : کچوک  دودـحم و 

-3 تسا . هتفای  لیکشت  نیعم  تبسن  اب  هتفای  لعافت  رـصانع  زا  هک  تسیدوجوم  نیا  نم  يارب  نادیمیـش - : - 2 دشابیم . بیکرت  لیلحت و 
: - راجن - 4 دـنکیم . ادـیپ  رییغت  رت  ای  کشخ و  ياضف  رد  دراد و  يدایز  ماود  هک  تسا  یلگنج  تخرد  نالف  زا  دوجوم  نیا  نابلگنج - :

. تسا هدش  هتخاس  بسانم ، ياهیرادربهرهب  رگید  ای  ماسجا و  نتشاذگ  رد  هدافتسا  يارب  يراجن  لئاسو  ندرب  راکب  اب  هک  تسیدوجوم  نیا 
هم تسیدوجوم  نیا  نادیضایر - : - 5 تسا . یبسانم  لکش  رایسب  زیم  يارب  ای  تسین  ییابیز  لکش  منیبیم  نم  زیم  نیا  رد  هک  لکـش  نیا 

یم
ياهعماج رد  رگا  هک  تسیدوجوم  نیا  نادداـصتقا - : نادنمـسناد  - 6 دومن . روصت  دـیرجت و  ار  تیاهنیب  طوطخ  اـههطقن و  نآ  رد  ناوت 

نادداصتقا - 7 ددرگیم . صخـشم  نآ  شزرا  اـضاقت  هضرع و  يارجم  رد  اـعطق  دـشاب ، ناـیرج  رد  تسا  رادروـخرب  ملاـس  داـصتقا  زا  هک 
لکـش نیا  هب  ارنآ  هتفای و  رولبت  نآ  رد  راـک  زا  تسا و  کـلاذریغ  بوچ و  ناـمه  هک  ماـخ  هداـم  زا  تسا  بکرم  دوجوم  نیا  فوسلیف - :

راک رد  یناسنا  نم )  ) ناور و ناج و  ياپ  هک  تهج  نادـب  میهدـب  رارق  ییاهن  قیقحت  دروم  ار  عوضوم  نیا  میهاوخب  رگا  تسا و  هدروآرد 
هن و  دنکیم ، تیافک  تسا  هتفای  رولبت  زیم  نیا  يور  هک  راک  نیا  شزرا  یـضایر  قیقد  نییعت  يارب  همدـقم  رد  نودـلخنبا  هلاقم  هن  تسا ،

یکیزیف ياهدومن  یتیمک و  ياهوگلا  تسا  راک  رد  نم )  ) ناور و ناج و  ياپ  هک  اجنآ  رد  اریز  مه ، ریغ  سکرام و  ودراـکیر  ياههتـشون 
نایرج رد  تیکلام و  ضرعم  رد  هک  تسیدوجوم  کی  نیا  نادـقوقح - : - 8 دنرادن . ار  هصرع  نآ  هب  دورو  تردق  یئایمیـش  تالعافت  و 

. تسا بسانم  یلیخ  هنیاعم  تهج  رامیب  ندناباوخ  يارب  دشاب  هچ  ره  دوجوم  نیا  کشزپ  - 9 دراد . رارق  قوقح  لاقتنا و  نوگانوگ  لماوع 
هظحالم درادن . نم  تاعلاطم  اب  یتبسانم  چیه  اذل  درادن . دشاب ، هتشاد  يرنه  ییابیز  زا  يرولبت  تسیابیم  هک  دوجوم  نیا  دنمرنه - : - 10
ياهیریگ فده  هاگدید و  اب  ار  زیم  صخـشم  دـحاو و  دوجوم  میدـش  رکذـتم  الاب  رد  هک  نارظن  بحاص  فانـصا  زا  کی  ره  هک  دوشیم 

رگا درادـن و  نارگید  ياـهیریگ  فدـه  اههاگدـید و  هب  یهجوت  الـصا  دـشاب ، حول  هداـس  مه  يرادـقم  رگا  هداد و  رارق  هجوت  دروم  دوخ 
لابند هب  فرعم ، قشاع  نونجم  دننام  دـهدیم و  رارق  راکنا  دروم  ار  اهنآ  دـشاب  هدوب  صخـش  نآ  یملع  عونتم  ياههاگدـید  زا  رود  یلیخ 
دننام دنشابیم ، اراد  دوخ  ینوناق  تانایرج  ببس  هب  یتسه  هصرع  رد  اهتیعقاو  دوخ  هک  یعونتم  ياهتیعقوم  مهن - لماع  دوریم . دوخ  یلیل 

فوسلیف یبارافناخرط  نبدـمحم  هک  تسا  نسحت  رایـسب  ياج  کلذریغ  ترارح و  رد  بآ  ندـش  راخب  باتفآ و  فوسک  هاـم و  فوسخ 
مولعم و ام  يارب  هک  یتقو  دشاب ، هدوب  رتلماک  شدوجو  هک  يزیچ  ره  : - ) دیوگیم هدومن و  هجوت  مه  مهم  هلئسم  نیا  هب  یمالسا  گرزب 

دـشاب صقان  یتهج  زا  مولعم  رگا  و  دراد ، دوجو  یقباـطت  مولعم  ملع و  ناـیم  اریز  دریگیم ، تروص  لاـمک  ماـمت و  روطب  دوشیم  لوقعم 
صقان هسفن  یف  هک  تهج  نادـب  روما  نیا  لاثما  مدـع و  تیاهنیب و  ناـمر و  تکرح و  دوب . دـهاوخ  صقاـن  قباـطم  مه  اـم  دـیدرت  نودـب 

هک میهدـب  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  ار  هتکن  نیا  دوب ) دـهاوخ  صقان  ددرگیم ، لصاح  ام  يارب  تاعوضوم  نیا  زا  هک  یتفرعم  اذـل  دنتـسه ،
زا ن دوصقم 

یعـضو رد  دنتـسناوتیم  کی  ره  تیاهنیب ) مدـع و  نامز و  تکرح و   ) روما نآ  هک  تسین  نآ  تسا  هدروآ  یباراـف  هک  روبزم  روما  صق 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2267 

http://www.ghaemiyeh.com


تاکرح یعیبط  عضو  ینعی  مینکیم ، رارقرب  طابترا  اهنآ  اـب  هک  تسا  ناـمه  اـهنآ  زا  کـی  ره  یعیبط  عضو  اریز  دنـشاب  لـماک  هک  دنـشاب 
هچنآ دـشاب . هتـشاد  رب  رد  تهج  ود  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  ییفن  تابثا و  نآ  زا  ياهظحل  ره  دـسرب و  لعف  هب  هوق  زا  اجیردـت  هک  تسا  نامه 

ره هب  ملع  رد  میتـسناوتیم  اـم  رگا  اذـل  دـشابیم ، تلع  هب  نآ  طاـبترا  كرحتم و  عوـضوم  هب  نآ ، یگتـسباو  تـسنآ  صقن  بجوـم  هـک 
تسا ینهذ  دادتما  نآ  نامز ، نینچمه  تشگیم . نیرتلماک  ام  ملع  املسم  میشاب  هتشاد  عالطا  زین  نآ  تلع  كرحتم و  عوضوم  زا  یتکرح 

یهاتوک دشابیم ، هرهبیب  لقتسم  یتاذ  نورب  تیعقاو  هنوگره  زا  نامز  ددرگیم و  لصاح  نهذ  رد  تکرح  اب  ام  كرد  لماع  طابترا  هک 
رگا نیارباـنب ، تسا . اـهنآ  اـب  طاـبترا  ثداوح و  ربارب  رد  اـم  یناور  ینهذ و  عـضو  عباـت  يدادرارق  تیمک  زا  رظن  عـطق  اـب  ناـمز  يدـنلب  و 
ینهذ عضو  یبایزرا  و  نآ ، عازتنا  ءاشنم  یئاسانش  زا  یتسیاب  میوش ، رادروخرب  نامز ، هب  لماک  ملع  کی  زا  نامز  روصت  عقوم  رد  میهاوخب 

هک تسا  تهج  نادب  تیاهنیب  هرابرد  ام  ملع  صقن  اما  میشاب . هدوب  دنمرهب  میریگیم  رارق  طابترا  رد  اهنآ  اب  هک  یثداوح  و 
دادـتما کـی  میتـساوخ  هکنآ  درجم  هب  اریز  مییاـمن ، تفاـیرد  دوـخ  نـهذ  رد  ارنآ  یعقاو  دوـجو  تیاـهنیب و  دوـخ  میناوـتیمن  زگره  اـم 

دوخ هکنیا  هفاضا  هب  تشگ . دهاوخ  دودحم  یهانتم و  دیدرت  مییامن ، سکعنم  دوخ  نهذ  رد  اهتیفیک  رد  هچ  اهتیمک و  رد  هچ  ار  تیاهنیب 
ار تیاهنیب  زا  مسق  ود  نایم  تیاهنیب  تفایرد  رد  یباراف  هک  دوب  اجب  رایسب  هتبلا  درادن  ینیع  تیعقاو  يدیرجت و  تسا  یموهفم  هسفن  یف 

تـسیدنوادخ دوجو  رد  رـصحنم  طقف  هک  یقیقح  تیاهنیب  زا  میناوتیم  یحور  لامک  يزغم و  دشر  اب  ام  اریز  درکیم ، ازجم  کیکفت و 
ام اریز  تسا  لماک  ملع  نآ  هب  ملع  تسا  ادخ  هک  یتیاهنیب  مییوگب : میناوتیم  ام  میشاب . هتشاد  یحور  تردق  بذهت و  هزادنا  هب  یتفایرد 

دوجو یفن  زا  یموهفم  مدع  هک  تسنیا  ملع  تفایرد  دروم  رد  ام  ملع  ندوب  صقان  اما  مینکیم . ادیپ  لماک  هب  ملع  تیاهنیب  نیا  هب  ملع  اب 
تفگ ناوتیم  و  تاذ . نورد  يدوجو  دشاب و  هتشاد  یتیهام  هک  تسین  یلصحت  موهفم  کی  نیا  تسا و  دوجو  لحاس  هب  ینهذ  فارشا  و 
نامز تکرح  قوف  روما  زا  کی  ره  هک  یتروص  رد  تاذ . نورب  رد  هن  دنشابیمن  ققحت  ياراد  هک  تسا  یموهفم  تیاهنیب  دننام  مه  مدع 

يد دنشابیم و  هتسباو  نادب  هک  یتیعقاو  عازتنا و  ءاشنم  للع و  هب  طابترا  اب  دنناوتیم  تیاهنیب ) مدع و 
رد يولوم  ار  مولعم  یگنوگچ  عضو و  زا  تیعبت  لصا  نیا  دـشاب . هدوب  لماک  ملع  زین  اهنآ  هب  ام  ملع  هتـشگ و  لماک  اهنآ  لمکم  روما  رگ 
رـس زا  كاپ  ناج  دزاس  هک  ات  مالک  دیوریم  فرحیب  نآ  ردناک  ماقم  نآ  امنب  وت  ار  ناج  ادخ  يا  دیامنیم : نایب  هنوگ  نیدب  لیذ  تایبا 

ببس نآز  مدع  زا  تالایخ  دمآ  رتگنت  اون  دبایوز  تسه  لایخ و  نیاک  اضف  اب  داشگاب و  سب  يا  هصرع  مدع  يانهپ  رود  هصرع  يوس  مدق 
هک دـمآ  رتگنت  گنر  سح و  ناهج  یتسه  زاب  لاله  يو  رد  رمق  يور  دوش  نآز  لاـیخ  زا  دوب  رتگنت  یتسه  زاـب  مغ  بابـسا  لاـیخ  دـشاب 

نادب یهاوخ  یکی  رگ  ناد  دیحوت  ملاع  سح  يوس  نآز  دشکیم  اهـسح  بیکرت  بناج  ددع  بیکرت و  تسیگنت  تلع  گنت  تسینادـنز 
. دوب دوخ  يارب  اهتیعقاو  ینعی  نم  زج  تفایرد و  كرد و  ياهلاناک  لیاسو و  لماوع و  همه  اب  نم  هرابرد  ام  ثحابم  اـجنیا  اـت  نارب  بناـج 
هک تسین  نآ  دوخ  يارب  اهتیعقاو  هرابرد  ام  فراعم  مولع و  رد  ثحب  دروم  لماوع  ریثاـت  تلاـخد و  زا  روظنم  هک  مینادیم  مه  ار  نیا  هتبلا 
هک يدروم  ره  رد  هک  تسنآ  دوصقم  هکلب  دـنزرویم  تلاـخد  میروآیم  تسدـب  هک  یتـفرعم  ملع و  زا  دروم  ره  رد  روـبزم  لـماوع  همه 

رق يرادربهرهب  دروم  اهتیعقاو  اب  ناسنا  طابترا  رد  لاناک  هلیسو و  ای  لماع و  دنچ  ای  کی 
ثحب و هب  میزادرپیم  نونکا  تشاذـگ . دـهاوخ  ریثات  ام  تفرعم  ملع و  رد  دوخ  تاصتخم  قباطم  لاناک  هلیـسو و  ای  لماع و  نآ  دریگب  را 

هدـننک كرد  زا  رظن  عطق  اب  هک  تسا  یتاذ  نورب  ناهج  رد  ینیع  ياهتیعقاو  همه  لـماش  هک  نم  زج  زا  تستراـبع  هک  مود  هقطنم  یـسررب 
دوجو اـهنآ  هراـبرد  ياهدـننک  كرد  هاوخ  تسا  هدـننک  كرد  نم ) زج   ) دوخ يارب  یتسه  ناـهج  ياـهتیعقاو  مود - هقطنم  دـنراد . دوجو 

تادوـجوم و همه  زا  تستراـبع  هک  هدـننک ) كرد  نم  زج   ) یتـسه ناـهج  ياـهتیعقاو  همه  زا  تستراـبع  هقطنم  نیا  هـن . اـی  دـشاب  هتـشاد 
دـشاب هدوب  اهناسنا  رگید  ياهنم  هچ  رگا  دریگیم  رارق  كرد ) ياـهلاناک  لـیاسو و  لـماوع و  نم و   ) مکی هقطنم  ربارب  رد  هک  ییاههدـیدپ 

. دشاب هدومن  حرطم  نتـشیوخ  يارب  نآ  هرابرد  ملع  ندروآ  تسدـب  يارب  ارنآ  هک  دـشاب  هدوب  هدننکیـسررب  ناسنا  دوخ  نم  هچ  رگا  یتح 

. دوشیم هداـهنرب  دوـخ  يارب  یتـیعقاو  ناوـنعب  ینورب  ناـهج  رد  هک  تسا  نم  زج  دـننام  هدـننک  كرد  نم  ماـگنه  نیا  رد  هک  تسا  یعطق 
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ود اـجنیا  رد  دـنوشیم . یقلت  یتاذ  يورب  تسا  ناـسنا  دوخ  تیدوجوم  زا  یئزج  هک  یتـفرعم  ياـهلاناک  لـیاسو و  لـماوع و  نآ  نینچمه 
يزغم دشر  زا  نتشیوخ  نم  هدننکیسررب  هزادنا  ره  مکی - هلئسم  مییامنیم : حرطم  دسریم  رظن  هب  يرورض  اهنآ  رکذت  هک  ار  مهم  هلئسم 

يرتشیب ب
نآ هچ  رگا  ددرگیم  رتزاینیب  نم  تاذ  زا  جراخ  تاروصت  اهلاناک و  لیاسو و  لماوع و  هب  لسوت  زا  نم  یـسررب  رد  دشاب  هدوب  رادروخر 

( يرایـشه دوخ   ) يروضح ملع  تروص  رد  اهنآ  دـشاب . هدوب  مه  هدننکیـسررب  دوخ  ینورد  ياهتیلاعف  اـهورین و  لوصا و  هب  طوبرم  روما 
نورد تاذ و  نورب  اب  یمدآ  تاطابترا  زا  کی  چیه  رد  يرایـشه  دوخ  هدیدپ  نیا  هدنوش و  كرد  تسا و  هدـننک  كرد  مه  نم  هک  تسا 
كرد مه  ار  دوخ  نم  لاح  نیا  رد  ناسنا  هک  تسا  يروضح  ملع  صتخم  میدومن  هراـشا  هک  هنوگناـمه  و  دـیآیمن . دوجو  هب  دوخ  تاذ 

ره ای  یلقیص و  ماسجا  زا  هکنیا  نودب  ناسنا  مشچ  هک  تسنیا  هب  هیبش  يروضح  ملع  ماگنه  رد  ام  ملع  هدننک . كرد  مه  دنیبیم و  هدنوش 
میهاوخ ادعب  هکنانچ  مه  ار  ادخ  تفایرد  يرتسبش  دومحم  خیـش  تایبا  زا  یکی  رد  دنیبب . ار  مشچ  دوخ  دناوتب  دنک  هدافتـسا  رگید  هلیـسو 

- مود هلئـسم  تسا  هدید  هک  هدید  ار  هدید  هدید  هب  تسا  هدید  رون  وا  یـسکع و  مشچ  وت  دـیوگیم : دـنادیم  يروضح  ملع  لیبق  زا  دـید 
دناوتیم امتح  دـبایرد  ار  دوخ  تاذ  ای  نم  يروضح  روطب  تسناوت  هک  یـسک  ره  هک  تسین  نآ  تاذ  ای  نم  هرابرد  يروضح  ملع  ياـنعم 

هب دراد  یگتـسب  یملع  نینچ  هب  نتفای  قیفوت  دروایب . تسدـب  نآ  هرابرد  ملع  دومن و  كرد  مه  ار  نم  تاصتخم  تایعقاو و  قیاقح و  همه 
مک

نم زج  هقطنم  ورملق و  رد  لـخاد  گرزب  ناـهیک  تادوجوم  همه  دراد . دوـخ  نم  هراـبرد  هک  يدوهـش  رادـقم  تاـمولعم و  تیفیک  تی و 
هقطنم یلک  روطب  دـنوشیم . هداهنرب  قیقحت  یـسررب و  يارب  هک  كرد  ياهلاناک  لیاسو و  لـماوع و  رگید  یناـسنا و  دوخ  نم  یتح  تسا 

تادوجوم همه  لماش  هک  دوخ ) يارب  تاـیعقاو   ) هسفن یف  ءایـشا  مکی - مسق  ددرگیم : میـسقت  هدـمع  مسق  هس  رب  یتاذ ) نورب  ( ) نم زج  )
لاح رد  هک  ییانشا  موس - مسق  دنوشیم . حرطم  اهنآ  هرابرد  تفرعم  ملع و  لیـصحت  يارب  هک  ییایـشا  مود - مسق  ددرگیم . تقلخ  ملاع 
دننام یکیزیف و  ءایـشا  ندید  يارب  رون  دننام  دییامنیم ) تطاسو  نم  زج  تایعقاو  اب  نم  یتفرعم  طابترا  لاح  رد   ) تفرعم ملع و  لیـصحت 

زج رابتعا  کیب  تسا  یتسه  تایعقاو  نیرتلماک  نیرب و  دوجوم  هک  دنوادخ  هتبلا  . ) دشابیم ءایشا  صیخشت  زییمت و  طرش  هک  نیعم  هلـصاف 
یلو درادن . ناگدننک  كرد  ملع  كرد و  هب  يزاین  چیه  دوخ  دوجو  يارب  هک  تسا  یتیعقاو  يدـنوادخ  دوجو  اریز  دوشیم  بوسحم  نم 

جراخ یتاذ  نورب  تایعقاو  رگید  دننام  تفگ  ناوتیمن  دراد  ذوفن  اهنآ  همه  رد  وا  تیمویق  ءایشا و  همه  رب  لماک  دوجو  نآ  رابتعا  کی  هب 
لاناک لیاسو و  لماوع و  نم و  هقطنم  ود  ریسفت  فیرعت و  يارب  نونکات  هک  یثحابم  اب  دوریمن  نامگ  دشابیم ). ناگدننک  كرد  تاذ  زا 
هتشاد دوجو  هقطنم  ود  نیا  تیعقاو  تابثا  يارب  یجایتحا  دنـشابیم  دوخ  يارب  یتسه  ناهج  ياهتیعقاو  همه  لماش  هک  نم  زج  كرد  ياه 
هقطنم تشاد  تیعقاو  رد  یبتکم  رکفتم و  چیه  نونکات  میوشیم : رکذتم  ثحب  عوضوم  لیمکت  يارب  رـصتخم  هلمج  دنچ  لاحنیا  اب  دـشاب 

ساسایب چوپ و  ناـشدوخ  دوجو  یتح  ناـنآ  يارب  زیچ  همه  هک  ناـنآ  هنوگ  راـمیب  اـی  حولهداـس  ناوریپ  ناـنوی و  ياهیئاطـسفوس  زج   ) نم
شیپ رد  ار  اهیئاطـسفوس  نامه  هک  يرکف  شور  هک  دـهدب  هزاجا  دوخ  هب  یـسک  رگا  و  تسا . هتفرگن  دوخ  هب  راکنا  هفایق  ای  دـیدرت  تسا )

لقاع و چیه  اذل  تسین  يدمع  یـشکدوخ  هب  تهابـشیب  هک  دـیامنیم  دوخ  ياهورین  حوطـس و  داعبا و  همه  ندرک  دوبان  هب  مادـقا  دریگب 
يرـشب زیمآنونج  ياهیرامیب  تارطاخ  دیدجت  بجوم  ات  دیامن  تقو  فرـص  نانآ  ياهییارگ  چوپ  در  داقتنا و  يارب  دیابن  یهاگآ  صخش 

دیامن ریثات  ناحولهداس  اـصوصخم  یناـسنا  ياههشیدـنا  نتخاـس  فرحنم  رد  دـناوتیم  یناور  ياـهیرامیب  هنوگنیا  رارکت  دوخ  هک  ددرگن 
تـسرد نتخاـس  رتنشور  زا  تسا  تراـبع  نآ  تفرگ و  ناوتیم  نازاـب  هطـسفس  هنوگراـمیب  تـالیخت  حرط  زا  يوناـث  هدـیاف  کـی  يرآ 

ار یجراـخ  تادوجوم  تیعقاو  ینعی  نم  زج  یتاذ  نورب  تادوجوم  یتـسه و  ناـهج  تیعقاو  تاـبثا  هراـبرد  اـما  نآ . شزرا  ندیـشیدنا و 
اهنآ كرد  هب  طوبرم 

تیعقاو هکنیا  تابثا  اهنآ و  نتخانش  دودرم  تارکفت و  هنوگ  نیا  زا  داقتنا  يارب  وا  لاثما  یلکرب و  دننام  دناهتسناد  اهنآ  ندوب  لقعت  لباق  ای 
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لماوع  ) دوخ هقطنم  اب  نم  مه  هکنیا  شریذپ  اب  دییامرف . هلاطم  یقرواپ  رد  ار  مهم  لیلد  هس  دراد  دوجو  ام  كرد  زا  رظن  عطق  اب  دوخ  يارب 
اب ام  هکنیا  ضرف  اب  هک  دـیآیم  دوجوب  هلئـسم  نیا  دراد  تیعقاو  ینیع ) ناهج   ) دوخ هقطنم  اب  نم  زج  مه  و  كرد ) ياهلاناک  لـیاسو و  و 

رارق رب  طاـبترا  میناوتیمن  نیعم  یئاـهلاناک  لـیاسو و  لـماوع و  نودـب  یتاذ ) نورب  ینیع  ناـهج   ) نم زج  هقطنم  رد  دوـخ  يارب  تاـیعقاو 
؟ دـمآ دـهاوخن  دوجو  هب  نم  هقطنم  فرط  زا  یگدولآ  نودـب  بان و  صلاخ و  زگره  ام  تامولعم  اریز  میدرگیم ؟ هچ  لابند  سپ  مییامن 

تفرعم لاکـشا  کی  ماقم  نیا  رد  دـنکیم : نایب  لیذ  بیبرت  هب  زین  تنـالپ  سکاـم  روهـشم  رایـسب  نادـکیزیف  هک  تسا  هلئـسم  ناـمه  نیا 
دوجو یـسح  تاکاردا  دودـحم  هریاد  رد  زج  يرگید  تفرعم  همـشچرس  هک  تسنیا  یققحت  هیرظن  یـساسا  لـصا  دـیآیم  شیپ  یتخاـنش 
هیـضق ود  نیا  دـخرچیم . نآ  درگ  رب  کـیزیف  ملع  ناـمتخاس  ماـمت  هک  دـنزاسیم  ار  ياهنـشاپ  مه  يور  هک  تـسا  هیـضق  ود  یلو  درادـن 

یجراخ یعقاو  ناهج  - 2 تسا . ام  تفرعم  لمع  زا  لقتسم  نآ  دوجو  هک  دراد  دوجو  یجراخ  یعقاو  ناهج  - 1 زا : تسا  ترابع 
يرارسا ای  ینالقع  ریغ  يرصنع  روضح  هدنیامن  رما  نیا  و  دنراد . ضقانت  رگیدکی  اب  يدح  ات  هیضق  ود  نیا  تسین . تخانش  لباق  امیقتـسم 

نکمم تعیبط  تخانش  لباق  ياهتیعقاو  دبـسچیم . يرـشب  تفرعم  رگید  ياههخاش  رب  هک  هنوگنامه  دبـسچیم  کیزیف  ملع  هبه  هک  تسا 
دناوتب تسین ك  یعضو  رد  زگره  ملع  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  و  دوش . فاشتکا  ملع  زا  ياهخاش  چیه  طسوت  افوتـسم  تروص  هب  تسین 

لح هک  دوشیم  هدید  یملع  دیدج  ياهتفرشیپ  همه  رد  دهد . حیـضوت  تسا  وربور  نآ  اب  هک  ار  ییاهیراوشد  لئاسم و  همه  امامت  الماک و 
. دریگیم رارق  ام  مشچ  لباقم  رد  نآ  زا  سپ  يرگید  هلق  دسریم  هک  ياهلق  ره  هب  درادیمرب . باقن  رگید  ياهلئـسم  رارـسا  زا  هلئـسم  کی 
هک ياهیاـپ  هب  ندرک  هیکت  اـب  ار  تیعقاو  تقیقح و  نیا  میناوتیمن  اـم  و  درک . هزراـبم  نآ  اـب  ناوتیمن  هک  راوتـسا  تسا  یقیقح  دوخ  نیا 

شالت تسنیا . زا  شیب  يزیچ  ملع  فده  میزادنارب . دنکیم  یـسح  ياههدومزآ  فیـصوت  هب  رـصحنم  راک  زاغآ  زا  ار  کیزیف  زادنامشچ 
يزیچ تسین . لوصو  لباق  هک  تسا  نانچ  فده  نیا  تیهام  تسین . نکمم  نآ  هب  ندیسر  زگره  هک  یفده  هب  ندش  رتکیدزن  يارب  یمئاد 

هب زگره  کـیزیف  ملع  رگا  یلو  تسا . سرتـسد  زا  رود  زاـب  دوش  لـصاح  هک  مه  یتفرـشیپ  ره  تسا  نینچ  نوچ  یکیزیف و  يارواـم  تسا 
عم کی 

زگره تسا  یلـصاحیب  ینعمیب و  راک  یملع  تیلاعف  ره  هک  دوب  دـهاوخن  نینچ  اـیآ  دـسریمن  دوخ  عوضوم  زا  يافوتـسم  ماـمت و  تفر 
دوخ نیا  دسریم و  ام  تسد  هب  هتـسویپ  هک  دراذگیم  ام  سرتسد  رد  ار  ییاههویم  هک  تسا  شیپ  بناج  هب  شالت  نیمه  هچ  تسین  نینچ 
اریز دیسر  میهاوخن  نآ  هب  زگره  یلو  میوشیم  کیدزن  لزنم  هب  رتشیب  هتسویپ  میوریم و  شیپ  تسار  هار  رب  ام  هک  تسنآ  یعطق  تمالع 

يارب هک  تسین  تقیقح  کلمت  تسا . لوصو  لـباق  ریغ  دـنزیم و  کمـشچ  رود  زا  هتـسویپ  هک  تسا  یفیعـض  رون  نوچمه  ییاـهن  لزنم 
هتفگ نیا  و  تسا . اـنغ  یتخبـشوخ و  هیاـم  تقیقح  هب  لوصو ) ریـسم  رد   ) لوـصو رد  یباـیماک  هکلب  دروآیم  اـنغ  یتخبـشوخ و  هدـنیوج 

خـساپ يانعم  دـندوب . هتفگ  دـنزب  نآ  رب  تیمـسر  رهم  دوخ  روهـشم  هلمج  اب  گنیـسل  هکنآ  زا  شیپ  اهتدـم  نیب  رود  نارکفتم  ار  هنامیکح 
شیپ ینهذ  لـماوع  اههاگـشیامزآ و  ساوح و  قرط  زا  هک  یمـسر  یملع  شور  نیمه  اـب  اـم  هک  تسنیا  قوـف  لاوئـس  زا  کـنالپ  سکاـم 
قیاقح فشک  میاهتشگ . دنمهرهب  اهنآ  زا  دوخ  یگدنز  نوئـش  رد  هدروآ و  تسدب  ار  یناوارف  رایـسب  قیاقح  تایعقاو  طابترا  رد  میاهتفرگ 

دـسریم يرتهزات  زا  رتهزات  دـسریم  يرب  غاب  نیا  زا  مد  ره  هک  تسا  تقیقح  کی  نیا  و  تسا . رارمتـسا  ماود و  لاح  رد  شور  نیمه  اـب 
هب م زگره  یلو 

سکام هیرظن  هب  مه  ار  رگید  لصا  ود  رگا  دسریم  رظن  هب  دیـسر . میهاوخن  مییوجیم  يرما  ره  رد  تیدج  لامک  اب  ارنآ  هک  یئاهن  هگلزن 
( نم زج   ) و نم )  ) هقطنم ود  ره  ندوب  دـنمنوناق  مکی - لصا  دیـسر : میهاوخ  قوف  خـساپ  زا  رتهدـننکعناق  یخـساپ  هب  مینک  هفاـضا  کـنالپ 

ماسجا طاسبنا  فورعم  نوناق  هک  هنوگنامه  ینعی  تسا . یتاذ  نورد  هقطنم  هک  ینورد  ناهج  و  تسا ) یتاذ  نورب  هقطنم  هک  ینیع  ناهج  )
دشابیم فلتخم  نوگانوگ  لئاسو  اب  هسمال  سح  هب  دنتسم  ترارح  ساسحا  نینچمه  تسا  نایرج  رد  ینیع  ناهج  رد  ترارح  هلیـسو  هب 

. تشاد دـهاوخ  نوگاـنوگ  تارثاـت  فـلتخم  لـماوع  اههطـساو و  زا  تسا  یتاذ  نورد  تاریثاـت  زا  هک  ترارح  ساـسحا  رد  اـهناسنا  ینعی 
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ار یترارح  دشابیمن  ناسکی  تسا  قاتا  نآ  رد  هک  فلتخم  تادوجوم  هلیـسو  هب  قاتا  ياضف  الثم  اضف  کی  رد  ترارح  زا  نیعم  ياهجرد 
بوچ ای  مشپ  هلیسو  هب  قاتا  ياضف  رد  هک  تسا  ترارح  زا  هجرد  نامه  ساسحا  زا  ریغ  درک  دهاوخ  ساسحا  هشیـش  زا  یناسنا  هسمال  هک 

ره تسین و  دـیدرت  راکنا و  لباق  هجو  چـیه  هب  هک  دوخ  يارب  تسا  یتیعقاو  هقطنم  ره  رد  يدـنمنوناق  نیا  دومن . دـهاوخ  گنـسو  چـگ  ای 
رس هب  دراد  رایتخا  رد  هک  ییاهلاناک  لیاسو و  لماوع و  نم و  تاذ  نود  هقطنم  رب  مکاح  نیناوق  نامه  اب  ام  رگید  دنمشناد  ره  نادکیزیف و 

لماوع هقطنم  ود  گـنهامه  لـعافت  مود - لـصا  تفر . دـهاوخ  جراـخ ) ینیع  ناـهج   ) تاذ نورب  هقطنم  تاـصتخم  نیناوق و  نتخانـش  غا 
نیناوـق و نآ  اـب  كرد  لـماوع  هقطنم  هک  ینعم  نـیا  هـب  تاـیعقاو . هـب  تـفرعم  مـلع و  ندروآ  تسدـب  رد  هدـش  كرد  تاـیعقاو  كرد و 
هراومه و ار  گرزب  ماسجا  یناسنا  مشچ  لاثم  ناونع  هب  دنکیم . لمع  خنـس  کی  هب  دوخ  يارب  تایعقاو  اب  طابترا  رد  دراد  هک  یتاصتخم 

هموـظنم رد  تارییغت  عـقاوم  زا  یخرب  رد  ار  دیـشروخ  هب  نیمز  هرک  يور  زا  اـم  همه  دـنیبیم . کـچوک  رود  ياههلـصاف  رد  ءانثتـسا  نودـب 
نیا مینیبیم . یقیقح  هرئاد  کی  ار  عیرـس  تکرح  لاح  رد  یقرب  هکنپ  اـم  همه  ءانثتـسا  نیرتمک  نودـب  مینیبیم  فوسک  لاـح  رد  یـسمش 

ود زا  یتاصتخم  داعبا و  حوطـس و  یمـسر  شور  نیمه  اـب  یملع  ياـهتکرح  عورـش  زاـغآ  زا  هک  دـناهتفریذپ  اـهناسنا  همه  مه  ار  تقیقح 
سک چـیه  ار  تقیقح  نیا  دـناهتفرگ و  رارق  تیمها  اـب  رایـسب  ياـهیرادربهرهب  دروـم  فـشک و  يرـشب  عـماوج  يارب  نم  زج  نم و  هـقطنم 

ینالوط سب  ینامز  دنتـساخرب و  نایئاطـسفوس  هک  هنوگنامه  دزیخرب  هزرابم  هب  نتـشیوخ  اب  هکنیا  رگم  دهدب  رارق  دیدرت  دروم  دـناوتیمن 
نم زج  نم و  هقطنم  ود  رد  هک  یتامولعم  همه  هب  رظن  اب  یلو  دـندومن . لوغـشم  دوخ  يزغم  ياهیرامیب  اب  ار  ناحولهداس  ياهدـع  راکفا  مه 

شب سرتسد  رد 
تیمها اب  رایسب  قرط  زا  یکی  تایعقاو  اب  طابترا  رد  ضحم  یملع  مسر  هار و  مییوگب : هک  دنکیم  ءاضتقا  یملع  قطنم  تسا  هتفرگ  رارق  ر 

زا ار  دوخ  هکنیا  هفاـضا  هب  دریگب  رارق  لوبق  دروـم  تقیقح  نیا  رگا  اـهنآ . همه  هن  دـشابیم  دوـخ  يارب  تاـیعقاو  هب  ندیـسر  رد  یتاـیح  و 
هب دـنتفیب و  هار  هب  تایعقاو  اب  طابترا  يارب  يرگید  ياههار  ندرک  ادـیپ  يارب  ردـتقم  ییاـهزغم  تسا  نکمم  میاهتخاـسن  فرحنم  تقیقح 

ییاهنت هب  یفاشتکا  دوهـش  هار  زا  تامولعم  هدرپ  تشپ  قیاقح  نارازه  ندیـسر  روهظ  هب  فاـشتکا و  هدـیدپ  اـیآ  دنـسرب . يرتیلاـع  جـیاتن 
نیا تسا  نینچ  اعطق  میراد ؟ تایعقاو  فشک  طابترا و  يارب  رگید  ییاههار  ملع  یلومعم  یمـسر و  هار  هفاـضا  هب  اـم  هک  دـنکیمن  تاـبثا 
زورب ياـههزیگنا  لـماوع و  رد  هک  تسا  ینارظن  بحاـص  همه  لوبق  دروـم  دـیوگیم  یـشیامزآ  بط  همدـقم  رد  راـنربدولک  هک  ار  بلطم 
ماگنه هک  داد  تسد  هب  ناوتیمن  يروتـسد  هدعاق و  چیه  : ) دیوگیم وا  و  دناهدومن . یـسررب  قیقحت و  نافـشتکم  هلیـسو  هب  دیدج  قیاقح 

هکنآ زا  سپ  اهنت  دوش  داجیا  دشاب  حیحص  قیقحت  هب  یلبق  یبایهار  عون  کی  هک  رمثم  تسرد و  يرکف  ققحم  رس  رد  نیعم  يرما  هدهاشم 
نآ ج زا  فارحنا  ققحم  چیه  يارب  هک  حرصم  یقطنم  دعاوق  عبات  ارنآ  دیاب  هنوگچ  تفگ  ناوتیم  دمآ  روهظ  دوجوب و  رکف 

غوبن عارتخا و  راکتبا و  ءاـشنم  هک  صوصخم  تسیزیچ  یـصخش  ـالماک  نآ  تعیبط  مولعماـن و  نآ  روهظ  تلعن  نکلو  داد  رارق  تسین  زیا 
الثم دیآیمن  دوجوب  سک  ره  يارب  ياهزات  رکف  ره  اریز  تسا  لمات  لباق  تهج  کی  زا  رانربدولک  نخـس  نیا  دوشیم ). هدرمـش  سک  ره 

هیضق نیا  یلک  روطب  و  دیامن . روطخ  کیزیف  ملع  اب  زگره  هک  نادقوقح  درف  کی  نهذ  هب  یکیزیف  دیدج  هلئسم  کی  فشک  تسا  لاحم 
رد دیدج  رکف  زورب  يارب  نینچمه  دوریم و  رامـشب  لماع  نیرت  تیمها  اب  لوهجم  قیاقح  هب  لاقتنا  رد  اهتیقالخ  اهغوبن و  هک  تسا  یعطق 
زا کی  چـیه  یلو  تسا  دـیدش  زاین  دروم  رکف  نآ  هب  طوبرم  تامدـقم  لئاسم و  عوضوم و  هراـبرد  شـالت  راـک و  رکفتم  هغباـن  کـی  زغم 

ناوارف تامولعم  تاعالطا و  هک  یناسک  همه  تسیابیم  الاو  دشاب  دـیدج  رکف  زورب  همات  تلع  دـناوتیمن  اهـششوک  شالت و  تاعالطا و 
ثحابم رد  هک  ینارظن  بحاص  همه  ابیرقت  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنـشاب . فشتکم  دنناوتب  شـشوک  راک و  هلیـسو  هب  دنراد  کیزیف  رد 

غوبن تیلاعف  ییاهن  قیرط  هک  دننکیم  فارتعا  احیولت  ای  احیرصت  دناهدرک  قیقحت  روهظون  تافاشتکا  تیقالخ و  غوبن و  یسانش و  تفرعم 
هـشیدنا ات  تسا  رتکیدزن  دوهـش  هب  ییاهن  قیرط  نیا  تسین و  نشور  نیفـشتکم  غباون و  دوخ  يارب  یتح  نالماع و  ملع و  يارب  اـهتقالخ  و 

یمسر
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ياهطقن ام  ملع  رگا  : ) دیوگیم دنـشابیم  رـصاعم  نارود  ملع  نارادمچرپ  نیرتگرزب  زا  هک  ژدلرویلا  دننام  یـصاخشا  هک  یماگنه  یملع .
يرگید عون  زا  عیـسو  یملاع  کی  هب  طاحم  ام  فراعم  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  هک  يزیچ  طقف  نایاپیب  تسا  ییایرد  ام  لهج  تسا 

نیا دـسریم  رظن  هب  دومن ؟ نییعت  ملع  رد  نم  زج  نم و  نیبام  يزرم  ناوتیم  اـیآ  میاهدـیمهفن ). يزیچ  نآ  صاوخ  زا  زورما  اـت  هک  تسا 
دناوتیم هک  تسا  نتـشیوخ  يارب  نم  نداهن  رب  ماگنه  رد  اهنت  ناسنا  ینعی  ددرگیم . صخـشم  نم  تاذ  هرابرد  يروضح  ملع  اب  اهنت  زرم 

ار نآ  يروضح  ملع  اب  میهنرب و  دوخ  يارب  ار  نم  تاذ  دوخ  میهاوخب  اـم  رگا  هکنیا  حیـضوت  دـیامن . حرطم  دوخ  صاـخ  نییعت  ار  نم  زج 
نینچ هدهع  زا  میناوتیم  دوش  کیکفت  لباق  ریغ  طولخم و  تاذ ) نورب  رد  یتسه  ملاع  تایعقاو  اب   ) نم زج  اب  هکنیا  دیدرت  نودـب  میبایرد 

ددرگیمن مامت  دروم  نیا  رد  هیـضق  یلو  مییامن . تفایرد  نم  زج  لباقم  رد  بان  صلاـخ و  روطب  ار  نم  میناوتیم  اـم  ینعی  مییآرب  يراـک 
لئاسو و لماوع و  تسا  دوخ  يارب  یتسه  ناهج  تایعقاو  هک  هدـننک  كرد  نم  زا  جراـخ  ناـهج  هب  ملع  ندروآ  تسدـب  ماـگنه  رد  هکلب 

هشیدنا و ینابم  نهذ و  ساوح و  دننام  دنیامنیم  ریثات  تلاخد و  روبزم  طابترا  رد  تاذ  نورد  تاذ و  نورب  زا  یئاهلاناک 
روبجم ام  هک  تسا  تهج  نیدـب  میداد . حیـضوت  يدودـح  ات  ار  اهنآ  هتـشذگ  ثحبم  رد  هک  روما  زا  کلذریغ  اهنامرآ و  واهیریگ  فدـه 

نآ لامک و  صقن و  مالا و  ذئاذل و  دننام  نم  تاذ  هب  طوبرم  نوئش  مکی - مسق  مییامن : میسقت  هدمع  تمسق  ود  رب  ار  نم  هقطنم  میوشیم 
دنـشابیم نم  تاذ  رب  ضراـع  روـما  نیا  ینعی  مینادـب  نم  یتاذ  تافـص  ار  مسق  نیا  میناوـتیم  تسا . نم  يوـسب  هک  تفرعم  ملع و  هیور 

لقتـسم ازجم و  نم  زج  زا  ار  نم  مییاـمنیم ) كرد  ار  دوخ  نم  تاذ  هک  یعقوـم   ) یلوا يروـضح  ملع  رد  هک  هنوگناـمه  هک  تسا  یعطق 
- مود مسق  مینک . تفایرد  نم  زج  زا  لقتـسم  ازجم و  نم  دوخ  دـننام  میناوتیم  زین  ار  تاذ  اـی  نم  نوئـش  زا  مسق  نیا  نینچمه  میباـییمرد 
هک تفرعم  ملع و  هیور  نآ  تامسجت و  یقیدصت و  يریوصت و  ياهیهاگآ  لقعت و  هشیدنا و  دننام  تسا  نم )  ) ياهتیلاعف هب  طوبرم  نوئش 

اهتیلاعف نیا  نیبام  زرم  صیخـشت  دـشابیم ). دوخ  يارب  یتسه  ناهج  تایعقاو  همه  لماش  هک  تسا  نم )  ) زج  ) یتاذنورب هقطنم  يوسب  ور 
هب و  دـسریم . رظن  هب  ریذـپانناکما  رگید  فرط  زا  نم ))  ) زج  ) دوخ يارب  یتسه  ناهج  تاـیعقاو  فرط و  کـی  اـهنآ  زا  عزتنم  تافـص  و 
رد نم )  ) نایم رد  يرگاشامت  يرگیزاب و  نیبام  زرم  صیخـشت  تسا  ناـیرج  رد  دوجو  گرزب  همانـشیامن  هک  ياهصرع  رد  رگید  تراـبع 

لاعف لاح 
ریذـپانناکما رگید  فرط  زا  نم ) زج   ) ناـهج فرط و  کـی  زا  دراد  راـیتخا  رد  هک  ییاـهلاناک  لـیاسو و  لـماوع و  اـب  كاردا  يارب  تـی 

هک كرد  ياهلاناک  لیاسو و  لماوع و  و  نم )  ) هقطنم تلاخد  دشاب  هدوب  ناسنا  دوخ  هب  طوبرم  ملع  عوضوم  هک  ماگنه  نآ  رد  دـشابیم .
دوجو گرزب  همانـشیامن  رد  ام   ) يابیز ترابع  ددرگیم . رتدـیدش  نم ))  ) زج  ) دوخ يارب  تاـیعقاو  هب  تفرعم  ملع و  رد  دراد ، راـیتخا  رد 

مینیبیم يرتشیب  تدـش  اب  یتح  زین  یـسانشناسنا  هرابرد  هک  ار  لصا  نیا  میروایب . داـی  هب  رگید  راـبکی  ار  رگاـشامت ) مه  میرگیزاـب و  مه 
ناـسنا داـعبا  همه  يوناـث و  یلوا و  تاـصتخم  تیهاـم و  هراـبرد  ناـسنا  کـی  هـک  ماـگنه  نآ  رد  تـفگ : دـیاب  میهدـب : رارق  تـقد  دروـم 

تاصتخم داعبا و  تادوجوم و  زا  قیقحت  شرگن و  نیا  رد  ار  تاعالطا  نیرتهدمع  تقیقح  رد  دیامن ، رظنراهظا  دـهاوخیم  دـشیدنایم و 
ار دوخ  تیدوجوم  دروایب  تسدـب  ار  یتفرعم  ملع و  دوخ  عونمه  هرابرد  دـهاوخیم  هک  یناسنا  یبدا : ترابع  هب  دریگیم . دوخ  تیهام  و 

نانآ هرابرد  دروایب و  تسدب  تفرعم  ملع و  نانآ  دروم  رد  دنهاوخیم  هک  اهناسنا  نآ  هرامـش  هب  تسا  هداهن  دوخ  ربارب  رد  هک  ياهنیئآ  رد 
ین واهتیلاعف  اههدیدپ و  همه  هک  دشیدنایم  يزغم  هلیسو  هب  تقیقح  رد  وا  دنیبیم  ار  دوخ  ياهسکع  دیامن ، تواضق 

هک ار  ییاههدارا  دـنکیم  رکف  هدارا  نوماریپ  هکیماگنه  الثم  تسا . هتفایرد  نتـشیوخ  اب  هسیاقم  اب  ار  اهناسنا  رگید  یناور  يزغم و  ياهور 
رب ار  اهنآ  دشیدنایم و  اهنآ  هرابرد  هدومن  روظنم  تسا ، هتخودنا  اههدارا  نآ  هرابرد  هک  ار  یتامولعم  تسا و  هداتفا  نایرج  هب  وا  نورد  رد 

تـسا هدومن  كرد  نتـشیوخ  نورد  رد  یکیرتکلا  نایرج  کی  دـننام  ار  دوخ  هدارا  رگا  لاثم  ناونع  هب  دـنادیم . قیبطت  لباق  اـهناسنا  همه 
روک یلو  كرحم  يورین  کی  ار  دوخ  هدارا  رگا  و  دومن . دهاوخ  یقلت  یکیرتکلا  نایرج  کی  دـننام  زین  نارگید  نورد  رد  ار  هدـیدپ  نیا 

وا تیـصخش  یـساسا  رـصنع  یتسرپ  تذل  هک  يرکفتم  دومن . دـهاوخ  روصت  وحن  نیمه  هب  مه  ار  نارگید  هدارا  اعطق  دـشاب  هدومن  روصت 
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هن تقیقح  کی  ناونع  هب  ارنآ  هتفریذپ و  تیصخش  یساسا  رصنع  ناونع  هب  اهناسنا  رگید  تیصخش  ریـسفت  رد  ار  یتسرپ  تذل  امتح  تسا ،
هک اـجنآ  ار  دوخ  نم )  ) هار نیا  زا  داد و  دـهاوخ  لـیوحت  یملع  دـیدج  فاـشتکا  کـی  ناونع  هب  مه  اـهناسنا  يارب  هکلب  دوخ ، يارب  اـهنت 

، دشیدنایم وا  یقالخا  یـسایس و  یعامتجا و  نوئـش  ناسنا و  هرابرد  یلوایکام  هک  یتقو  داد . دهاوخ  یلایخ  شرتسگ  دـنک  ذوفن  وا  نخس 
اههدیدپ و ف اهدومن و  همه  هار  نیا  رد  دشیدنایم و  نتشیوخ  ياهتشادرب  لامآ و  تیوه و  هرابرد  اعطق 

دنیبب ار  لداع  ناسنا  کی  یلوایکام  رگا  دیامنیم . هیجوت  دراد  هک  ياهشیدنا  زرط  نامه  هب  ار  اهناسنا  نوئـش  هنوگ  همه  طباور و  اهتیلاع و 
هک دـیامن  تفایرد  هنوگنامه  ارنآ  دـناوتیمن ، تسا  اـهیرگادوس  قوف  هک  فیلکت  فیرـش  رایـسب  ساـسحا  ياـنبم  رب  اـتقیقح  وا  لـمع  هک 

تذـل یهاوخدوخ و  يانبم  رب  فیرـش  ناسنا  لداع و  نآ  راـک  هراـبرد  وا  ییاـهن  ریـسفت  هکلب  دـنکیم ، ءاـضتقا  لداـع  نآ  یناور  تقیقح 
دهدب رظن  دهاوخیم  ناسنا  هرابرد  هک  نم )  ) هاگدید و نآ  دیدش  تیمها  تیـساسح و  میدش ، رکذتم  هک  نایب  نیا  اب  دوب . دهاوخ  ییارگ 

هکلب میزادنایم ، هارب  اهیرگیزاب  یمسر  یتاذنرود و  ياهلاناک  لئاسو و  لماوع و  هلیـسو  هب  یـسانشناسنا  رد  اهنت  هن  ام  ددرگیم . نشور 
هراـبرد اـم  فراـعم  موـلع و  رد  زین  تـسا  مکاـح  اـم  رب  هـک  یتسایــس  قوـقح و  عاـمتجا و  گــنهرف و  ییاــیفارغج و  یطیحم و  لــماوع 

وا تسا  هتفگ  نوبیگ  خـیرات  هرابرد  هک  تسنآ  دـهتیاو  ثرون  درفلآ  بلاج  رایـسب  تالمج  زا  دراذـگیم . ریثات  تلاـخد و  یـسانشناسنا 
هب مهدزون  نرق  کنیع  یلو  تسا  هدروآرد  فیلات  هتشر  هب  مر  يروطارپما  طوقس  ءالتعا و  زورب و  هرابرد  یبلاج  خیرات  نوبیگ  دیوگیم :

تفایرد يردق  هب  دییامن ، لیلحت  یبوخ  هب  ار  اهناسنا  هرابرد  نارکفتم  تایرظن  امش  رگا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  شنامشچ .
نتخاس یفتنم  هرابرد  دایز  رایـسب  شـشوک  اب  امـش  دوخ  دوش  بجوم  هک  دـید  دـیهاوخ  ار  نتـشیوخ  هرابرد  نارکفتم  نآ  یـصخش  ياـه 

تهج هب  هک  دیتسه  صخـش  نامه  دننام  مه  امـش  دوخ  هک  درک  دیاب  هچ  یلو  دیوش ، راک  هب  تسد  نتـشیوخ  ینورد  تلاخد  يرگیزاب و 
لاـمک اـب  هک  تسا  اـجنیا  زا  دـیدوب . هدـش  راـنکرب  وا  زا  دوب  هدروآ  تسدـب  هک  یتفرعم  ملع و  رد  دوخ  یتیـصخش  رـصانع  نداد  تلاـخد 

، دشاب هتشاد  ناسنا  هب  فارـشا  هطاحا و  هک  دنک  نایب  ام  يارب  ار  تسه ) هکنانچنآ  ناسنا   ) دناوتیم ملاع  صخـش  نآ  مییوگیم : تحارص 
ادـج و تاذ  نورب  رد  یتـسه  تاـیعقاو  همه  زا  ینعی  نم ) زج   ) زا دـناوتیم  ار  دوخ  نم )  ) تاذ يروضح  ملع  ماـگنه  رد  هک  هنوگناـمه  و 
اب طابترا  رد  اهناسنا و  زا  یئزج  دوخ  هکنیا  هن  دیامن ، حرطم  ییاسانش  يارب  ار  اهناسنا  رگید  لقتـسم  هدننک  كرد  لماع  اب  دبایرد  لقتـسم 

دزاسب و رادروخرب  نآ  زا  ار  نارگید  دروایب و  تسدـب  اهناسنا  هرابرد  یتفرعم  ملع و  دـهاوخب  فصو  نیا  اب  دریگب و  رارق  رثات  ریثات و  اهنآ 
بیذهت هیفـصت و  زج  یهار  چیه  و  تسین ، ریذـپناکما  یمـسر  یلومعم  ياهـشنیب  اهـشناد و  اب  لالقتـسا  فارـشا و  نینچ  هک  تسا  ملـسم 

لیاسو و لماوع و  اب  نم   ) مکی هقطنم  ياـهیریگ  فدـه  فرـصت  تلاـخد و  درادـن . دوجو  دـیامنیم ، دوهـش  هب  قفوم  ار  یمدآ  هک  نورد 
اهلاناک

زا مکی - مسق  ددرگیم  میـسقت  هدـمع  مسق  هس  رب  تسا ) نم ) زج   ) ورملق هک  دوخ  يارب  تایعقاو   ) مود هقطنم  رد  دراد ) رایتخا  رد  هک  یی 
یملع یگدنز  رد  یلاکـشا  هنوگچیه  هدوب  ینوناق  یعیبط و  يرما  میروآیم . تسدب  هک  یتفرعم  ملع و  هرابرد  تاهیجوت  اهیریگ و  فده 
تـسا یهیدب  میربیم . راکب  اهنامتخاس  رد  هک  داوم  زا  ياهدع  هرابرد  هک  حلاصم  تمواقم  نتخانـش  دـننام  دـنروآیمن  دوجوب  ام  یلمع  و 
تیفیک رادقم و  نتخانش  ام  فده  هکیماگنه  یلو  میشاب ، هتشاد  نتخانش  يارب  یناوارف  حوطس  داعبا و  داوم  نامه  هرابرد  تسا  نکمم  هک 

هن تیرـشب  ملاع  رد  ار  یتیانج  تنایخ و  میهدن ، رارق  هجوت  دروم  ار  داوم  نامه  زا  يرگید  حوطـس  داعبا و  رگا  تسا  حلاصم  نآ  تمواقم 
مینیبب نآ  زا  رتکچوک  مینیبیم  رود  هلـصاف  زا  هک  ار  یناسنا  رگا  میاهتخاسن . دراو  اـهناسنا  یعیبط  تیدوجوم  هب  هن  یناـسنا و  ياهـشزرا  هب 

ام ندید  دروم  هک  یمسج  ام و  نایم  هلصاف  يرود  ياضتقم  اریز  دیآیمن  دراو  ام  هدهاشم  نیا  رب  یضارتعا  هنوگچیه  زاب  دراد  تعقاو  هک 
نینچمه دراد و  دوجو  مسج  نآ  ام و  نیبام  هک  ياهلـصاف  اـم و  مشچ  ناـمتخاس  هب  طوبرم  هک  تسا  یعیبط  يرما  کـی  تسا ، هتفرگ  رارق 

هرابرد هک  لوقعم  يریگ  فده  نآ  اب  ام  نیاربانب  دنزروب . تلاخد  هدهاشم  رد  تسا  نکمم  هک  یلماوع  ریاس 
يرما هنوگچیه  میاهدش  تخانش  ورملق  دراو  رود  هلصاف  زا  ناسنا  هدهاشم  نینچمه  حلاصم و  تمواقم  هاگدید  زا  داوم  هدع  کی  تخانش 
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ینورد و ياههتـساوخ  زا  یـشان  تاـهیجوت  اـهیریگ و  فدـه  زا  مود - مـسق  میاهتـشگن . بـکترم  ار  اهــشزرا  یعیبـط و  نوناـق  زا  جراـخ 
لمع تروص  ود  زا  یکی  رد  تسا  نکمم  اهنامرآ  اههتـساوخ و  نیا  دـشابیم . تفرعم  ملع و  هدـنیوج  ناسنا  زغم  رد  هک  تسا  ییاهنامرآ 

فرـصت تلاخد و  هنوگنیا  تفگ  ناوتیم  دنیامنیم . تلاخد  ناسنا  هنارگیزاب  ياهیریگ  فدـه  رد  میقتـسم  روطب  مکی - تروص  دـنیامن :
تایعقاو اب  وا  طابترا  رد  هک  دراد  دوجو  یلماوع  وا  نورد  رد  هک  دـنادب  تفرعم  ملع و  هدـنیوج  ینعی  دریگب  ماجنا  یهاـگآ  ملع و  اـب  رگا 

تحص بجوم  ار  اهنآ  هکلب  دنادیمن  دوخ  هنانیبعقاو  تفرعم  ملع و  هب  رـضم  اهنت  هن  ار  لماوع  نآ  وا  یلو  تشاد ، دهاوخ  ریثات  دوخ  يارب 
دنزادـنایم هار  هب  هک  ییاعدـم  اـب  ار  دوخ  لـیالد  شزرا  رادـقم  رگا  یناگدـنیوج  نینچ  دـیامنیم  یقلت  زین  دوـخ  تاـمولعم  ماکحتـسا  و 

تروص دـنوشیمن . یقلت  زرو  ضرغ  نارگیزاب  دـیلپ و  ياـهناسنا  دوش  فشک  اـهنآ  ندوب  عقاو  فـالخ  اهدـعب  هچ  رگا  دـنیامن ، تاـعارم 
هاگآ دوخان  روطب  ینعی   ) دنریگب رارق  یهاگآ  دروم  هکنیا  نودب  تفرعم  ملع و  هدنیوج  ناسنا  نورد  رد  لماوع  نآ  هک  تسیدراوم  مود -

نیا رد  دزاسب  فرطرب  ار  نآ  دـناوتن  هجو  چـیه  هب  هدننکیـسررب  نآ  هک  دـشاب  دـیدش  يردـق  هب  یهاگآان  نیا  رگا  دـنیامنیم ، تیلاـعف  ( 
رد دوب ، دهاوخ  راوشد  رایـسب  اهنآ  تاریثات  زا  ییاهیرگوجتـسج  يارب  هدرک و  ادـیپ  يربج  یتلاح  لماوع ، نآ  فرـصت  تلاخد و  تروص 

نادجو ایآ  هک  داد  رارق  یسررب  دروم  ار  وا  یملع  نادجو  دیاب  دوش ، تباث  یصخش  نینچ  ياههشیدنا  فالخ  اهدعب  رگا  مه  تروص  نیا 
ياههتـساوخ اههشیدـنا و  نداد  تلاـخد  موس - مسق  درادـن ؟ غارـس  رکفتم  صخـش  نورد  رد  لـماوع  نآ  زورب  رد  يریـصقت  هنوگچیه  وا 

لاثم ناونع  هب  یناسنا . نوئـش  رد  تبثم ) داعبا  نتـشاد  اب   ) تایعقاو یفنم  داعبا  زا  يریگیپ  تاـیعقاو و  فیـصوت  یفرعم و  رد  هنازرو  ضرغ 
نواعت  ) تبثم و  ءاقب ) رد  عزانت   ) یفنم دـعب : ود  ره  اهناسنا  رد  ینعی  دـنهدیم ، ناشن  دوخ  زا  ار  ءاقب  رد  نواعت  عزانت و  دـعب  ود  ره  اهناسنا 

هک ار  وا  یفنم  دـعب  نآ  اهنت  رکفتم  ناسنا  کی  لاحنیا ، اب  دراد ، دوجو  اهیرگادوس  اهیتسرپدوخ و  يارجم  زا  جراخ  یتسودعون  و  اـقب ) رد 
کی اهنت  وا  هکنیا  هرابرد  یلایخیب  لامک  اب  دـنکیم و  هضرع  مدرم  راکفا  يارب  ناسنا  تیهام  مامت  ناونع  هب  ءاقب  رد  عزاـنت  زا  تستراـبع 

یبتکم دوخ  يارب  حالطصا  هب  دیامنیم و  یقلت  سانشناسنا  ار  دوخ  تسا  هدومن  حرطم  ار  ناسنا  زا  تهج 
نادجو هن  ار  هنازرو  ضرغ  يرگیزاب  نیا  دیامنیم . فرحنم  یـسانش  تقیقح  میقتـسم  هار  زا  ار  اونیب  ناحولهداس  هک  دروآیم  دوجوب  مه 

. اهناسنا ینورد  رارسا  زا  هاگآ  دنوادخ  هن  اهنیا و  همه  زا  رتالاب  و  هعماج ، هاگآ  ياهناسنا  هن  یخیرات و  نادجو  هن  دشخبیم و  رگیزاب  دوخ 
نتشاد زا  ار  يرشب  ياهزغم  هک  اجنآ  ات  تسا : هدش  هدید  ناوارف  هناراکبان  يرگیزاب  نیا  ام  نارود  رد  اصوصخم  یناسنا  مولع  رد  هنافساتم 
خیراـت لوـط  رد  هک  هنوگناـمه  یلو  تسا . هتخاـسمورحم  دـیامن  ریـسفت  ار  یمدآ  دوـجو  دـناوتب  هک  یـسانشناهج  یـسانشناسنا و  کـی 

یلو دـیامن  داجیا  رییغت  ریثات و  يرـشب  ياهگنهرف  رد  دـناوتیم  یتدـم  يارب  يدودـح و  ات  هناـضرغم  ياـهیرگیزاب  نیا  هچ  رگا  میاهدـید ،
زا دشاب  مه  ینالوط  اتبسن  ینامز  دادتما  هچ  رگا  لطاب ، زا  قح  زییمت  زا  تسترابع  هک  ار  دوخ  ینادواج  نوناق  خیرات  نادجو  هک  تهجنادب 

هراوـمه هک  تسا  نوناـق  ناـمه  نیا  دزاـسیم . نشور  مدرم  يارب  ار  اـهیرگیزاب  نآ  یعقاو  شزرا  تـسا  وـحن  ره  هـب  و  دـهدیمن ، تـسد 
ياههرفـس اهنآ  هیاس  رد  دـنزاسیم و  ساسا  لصایب و  ییاهتیـصخش  زا  نانادان ، ناسولپاچ و  نایوجدوس و  هک  ار  نیغورد  ییاههمـسجم 

ناهن زا  هک  سدقم  يریشمش  اب  دنزادرپیم ، نتشیوخ  ياهیگماکدوخ  هب  دننکیم و  نهپ  دوخ  يارب  گنراگنر 
وا یقیقح  همسجم  سپس  دزادنایم و  كاخ  هب  دنکیم و  یشالتم  ار  نیغورد  همـسجم  نآ  دوشیم و  هدیـشک  خیرات  ساسح  نادجو  هاگ 

تیـصخش خیرات ، نارظنبحاص  همه  لوبقم  هداس و  رایـسب  لاثم  کی  نآ .) هن  تسا ، نیا  : ) دـیوگیم و  درادیم : اپ  رب  يرـشب  خـیرات  رد  ار 
تایح تلادـع  زا  دوخ  نداد  تاـجن  يارب  شنارود  روحم  دوخ  ناـگماکدوخ  هک  تسا  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  تمظع  اـب  رایـسب 

وا زا  ساسایب  نیغورد و  ياههمـسجم  لماک ، ناسنا  نآ  تلحر  زا  دـعب  ینـالوط  رایـسب  ياـهلاس  نینچمه  و  ناـگرزب ، گرزب  نآ  شخب 
عقوم نامه  رد  هکنآ  زا  ربخیب  یلو  دناد ، بیرف  نیغورد  همـسجم  نآ  اب  ار  ناتفـص  یلوایکام  ناحولهداس و  مه  یحابـص  دنچ  دنتخاس و 

نتخاس لوغشم  خیرات  نادجو  زا  دادمتسا  اب  راگزور  رهام  رایسب  دنمرنه  رگتعنص و  دندوب ، نیغورد  همسجم  نآ  نتخاس  لوغشم  نانآ  هک 
بـصن یناسنا  نایناوراک  هار  رـس  ای  رـشب  گنهرف  گرزب  نادیم  رد  ارنآ  دوز  ای  رید  هک  دوب  راوگرزب  نآ  همـسجم  یعقاو  الماک  یـشاقن  و 
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ای يرشب  گنهرف  نادیم  رد  اه  ، ) لیمـش یلبـش  دننام  یناسک  تسد  اب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یعقاو  همـسجم  ناهگان  يرآ  دیامن .
تـسا هدوبن  لوقعم  مالـسلاهیلع  یلع  هرابرد  نانآ  زا  یـصاخ  يرادفرط  یبصعت و  هنوگ  چیه  هک  دوشیم  بصن  یناسنا  نایناوراک  هار  رس 

قیقح زج 
يونعم و روما  اب  تسناوتیمن  دوب و  يداـم  يدرم  لیمـش  یلبـش  وا  دوب . ترـضح  نآ  كراـبم  تاذ  رد  هک  هدـننکهریخ  تیعقاو  نآ  ت و 
هن هناگی  تسا  ياهخـسن  ناگرزب  گرزب  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  : ) دیوگیم وا  دهدب  رارق  یـسررب  هعلاطم و  دروم  ار  تایعقاو  یبدا  یقوذ 

نیا رد  دوخ  دوصقم  حیـضوت  يارب  رگید  لاثم  کی  زورما .) هن  زورید و  هن  تسا  هدـیدن  هخـسن  نیا  لصا  قباطم  یتروص  برغ  هن  قرش و 
ناشنخیرات دادتما  رد  يرشب  تشذگرـس  یفـسلف و  ياهتفایرد  یملع و  براجت  تاعلاطم و  همه  هک  هچنآ  تسنیا : نآ  و  میروآیم : دروم 

هبنج زا  تسترابع  نکر  ود  نیا  زا  یکی  لیصا : تقیقح  ود  ای  دعب  وا  ای  یـساسا  نکر  ود  ياراد  تسیدوجوم  ناسنا  هک  تسنیا  تسا  هداد 
. داد رارق  یـسررب  هعلاـطم و  دروم  تاـیدام  هداـم و  ورملق  زا  جراـخ  رد  ارنآ  ناوتیمن  هدوب و  یعیبـط  نیناوـق  يارجم  میلـست  هک  وا  يداـم 

هدـیدان اهیدـنبمشچ  اهیفاب و  حالطـصا  اب  ارنآ  میهاوخب  مه  هزادـنا  ره  هک  وا  یناحور  يونعم و  هبنج  زا  تسترابع  ناسنا  نیا  نکر  نیمود 
دعب ود  نیا  یفـسلف  یملع و  تشذگرـس  رد  لاح  دمآ . دهاوخن  ام  تسدب  میهدـب  بیرف  ار  رگید  مدرم  دوخ و  هکنیا  زج  ياهجیتن  میریگب 

اهنت هن  ار  رگید  نکر  هجیتن  رد  هدومن و  یقلت  لیصا  ار  نکر  ود  نآ  زا  یکی  هک  دناهدش  ادیپ  یصاخشا  مینیبیم  میرگنیم 
میدومن نایب  ثحب  نیمه  لیاوا  رد  هک  هنوگنامه  میاهدومن  دادملق  یفنم  ار  رگید  نکر  يدج  يراکنا  هفایق  اب  هکلب  دـناهتخادنا  تلاصا  زا 

نییعت رد  طیرفت  طارفا و  بکترم  دوخ  رایتخا  زا  جراخ  لماوع  ریاس  يربج و  ياهیریگ  عضوم  تاعالطا و  تیدودحم  تهج  هب  نانیا  رگا 
يارب هرخالاب  نانآ  یضرغ  یب  تقادص و  اریز  دریگیمن  داجیا  يرشب  گنهرف  رد  یلاکشا  دنشاب  هدوب  روبزم  نکر  ود  زا  کی  ره  تلاصا 
هیـضق رگا  اما  و  دنزاسب . رانکرب  هابتـشا  زا  نانآ  یـضرغیب  تقادص و  هرابرد  ار  خیرات  دنناوتیم  ناهاگآ  نیا  ددرگیم و  نشور  ناهاگآ 

هک هنوگنامه  دشاب  اهیروحمدوخ  زا  کلذریغ  ییوجدوس و  ییامندوخ و  يزروضرغ و  هب  دنتـسم . طیرفت  ای  طارفا  هک  دـشاب  رارق  نیا  زا 
ام نوریب  نورد و  همه  رظان  هک  لاعتم  دـنوادخ  هن  هاگآ و  ياهناسنا  نادـجو  هن  وا و  دوخ  نادـجو  هن  دـشخبیم و  ار  نآ  خـیرات  هن  میتفگ 

يونعم و دـعب  فذـح  هجیتن  میدیـشچ و  ار  وج  دوس  ناـگماکدوخ  هنازروضرغ  يرگیزاـب  کـلهم  خـلت و  معط  نارود  نیا  رد  اـم  تسا .
روهظ نیمز و  برغم  ریخا  ندـمت  تامدـقم  رد  ناققحم  نارظنبحاص و  هک : تسا  نینچ  ناتـساد  میدـید . دوخ  مشچ  اب  ار  ناسنا  یناـحور 

هب ر یناسنا  لیصا  ندمت  کی  هدعو  اب  ار  ناسنا  دندید و  تیناسنا  ناسنا و  هرابرد  یئاهایور  نرق 19  رد  نآ  ياههیالط 
ورف تریح  رد  ناهدـب  تشگنا  خـیرات  هک  دیـسر  دـهاوخ  تیناسنا  زا  یتمظع  هب  اهیدوز  نیمه  هب  دـینک  هلجع  دـیورب  هار  هک  دـنتخادنا  ها 
راـنک تسوـیپ  عوـقوب  اههدـعو  اـههسامح و  نآ  زا  سپ  هک  ار  اـهتبکن  نآ  همه  رگا  دوـب ؟ هچ  تسوـیپ  عوـقو  هب  هک  هچنآ  تـفر . دـهاوخ 

یگتـسیاش باختنا و  ءاقب و  يارب  عزاـنت  ترورـض   ) تیوقت قیوشت و  زا  تستراـبع  هک  میریگب  رظن  رد  ار  هدـیدپ  کـی  طـقف  میراذـگب و 
يانبم رب  هک  یتاهیجوت  اهیریگفدـه و  اب  ناققحم  هتـشذگ و  هچ  تیناسنا  ناسنا و  رب  میمهفب  هک  تسا  یفاـک  یگدـنز  يارب  نادـنمتردق 
هجوتم شیاـضعا  لـفاسا  هب  ار  وا  زغم  دـیورف  هلیـسو  هب  دـندومن و  نییعت  ناـسنا  يارب  یلاـما  فادـها و  دوخ  يداـم  اـهنامرآ  اههتـساوخ و 

رد ار  يدـیورف  ياههفطن  هک  دـندروآ  دوجوب  یگدـنز  نادـیم  رد  ار  ینازات  هکی  هدـشن  تباث  یعیبط  باـختنا  لـصا  هلیـسو  هب  دـنتخاس و 
هب دهاوخیم  يراکادف  ندمت  میتفگن : ام  رگم  هک  دنتفگ : نینچ  هاگنآ  دنتخاس و  رو  هطوغ  نوخ  رد  اههاگراک  عرازم  اهرهـش و  اهنابایب و 
هک تسنیا  تسا  حرطم  هک  هچنآ  درک . دهاوخن  هدرکن و  هقیاضم  اهیراکادف  زا  دوخ  هیلاع  فادها  ریسم  رد  زگره  رشب  زگره  دسریم  رظن 

يارب ای  تسا  هداد  ماجنا  تاوهش  عابشا  رد  يراب  دنبیب و  تایدام و  هدام و  ندروآ  تسدب  يارب  ار  اهتشذگ  اهیراکادف و  رشب  ایآ 
یناـسنا و یلاـع  تاـساسحا  ندروآ  تسدـب  هدــنزاس و  تـفرعم  یحور و  لالقتــسا  يدازآ و  يـالعا  ياـههلق  هـب  ناـسنا  نتخاـس  قـفوم 
کچوک و ناوریپ  زباه  ساموت  یلواـیکام و  زا  ار  لاوئـس  نیا  یناـسنا ؟ شزرا  تیثیح و  اـب  تاذ  هتـسیاش  قوقح  نیناوق و  زا  يرادروخرب 

هنارهام يارجا  تردق و  طقف  دیتفگیم : هک  امش  هک  دیروایب  ناشدای  هب  مه  ار  بلطم  نیا  انمـض  دیئامنب و  راگزور  نیا  رد  ود  نآ  گرزب 
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دیدوب هدرک  هیهت  رشب  يارب  هک  یماداب  نغور  دوزف و  ارفص  امـش  نیبگنکرـس  نیا  اضق  زا  دزاسیم  رارقرب  عامتجا  رد  ار  مظن  هک  تسا  نآ 
راکب ياجب  هک  دـید  دـنمزاین  ییاهکـشوم  نتخاـس  هب  ار  دوخ  جازم ، نآ  نتخادـنا  راـکب  يارب  هک  دومن  نادـنچ  دـص  ار  وا  جازم  یکـشخ 

تخانـش رد  اهناسنا  زغم  يرگیزاب  کلهم  رگناریو و  رثا  دوب  نیا  داتـسرف . اوه  هب  ار  نانآ  رتسکاـخ  تارذ  اـهناسنا  کـشخ  جازم  نتخادـنا 
اهیریگفدـه و مسق  نیا  زا  رتـکلهم  رتکاـنرطخ و  تفرعم  ملع و  رد  كرد  لـماوع  زا  کـی  چـیه  تلاـخد  هصـالخ  یـسانشناسنا ! ندـمت و 

ياضتقم هب  رظن  اب  اصوصخم  تسین . یمدآ  زغم  رد  هدـش  تباث  ياهنامرآ  اههتـساوخ و  هتخاـس و  شیپ  لوصا  هلیـسو  هب  يزغم  تاـهیجوت 
قوشعم هک  دیامنیم  یعوضوم  وریپ  ای  ساسایب و  ار  یتسه  ملاع  قئاقح  تادوجوم و  رگید  قشاع  ناسنا  يارب  هک  عوضوم  کی  هب  قشع 

ایآ تسا ! وا 
نم زج  هقطنم  زا  تامولعم  ندروآ  تسدب  رد  ار  هدننک  كرد  نم  هقطنم  يرگیزاب  هک  دـسرب  یئاجب  دـناوتیم  يرـشب  تامولعم  تفرـشیپ 

ثحبم نیا  رد  میدومن  نآ  خـساپ  هلئـسم و  نیا  هب  يرـصتخم  هراشا  هتـشذگ  ثحابم  رد  ام  دزاسب ؟ یفتنم  یلکب  دوخ  يارب  تایعقاو  ینعی 
هک دنرادن  تقیقح  نیا  هب  هجوت  یحولهداس  لامک  اب  هک  دنتـسه  ياهدـع  مییامن . حرطم  رتحورـشم  يدودـح  ات  ار  هلئـسم  نیا  میهاوخیم 

ناشنهذ هب  زگره  دیاش  هک  نایماع  دننام  دـشابیم  دوجو  گرزب  همانـشیامن  رد  نانآ  يرگاشامت  يرگیزاب و  لوصحم  نانآ  تفرعم  ملع و 
رایـسب دراوم  رد  رگم  دشابیم  هدـنوش  كاردا  بطق  ود  طابترا  زا  یلوصحم  دـنروآیم  تسدـب  تفرعم  ملع و  زا  هچنآ  هک  دـنکن  روطخ 

. کلذریغ رود و  ياههلـصاف  زا  ماسجا  ندید  کچوک  هلـصاف و  يرادقم  زا  بارـس  ندید  بآ  دننام : دشاب  هدوب  نشور  یلیخ  هک  كدـنا 
نامه هب  دوش  هدوزفا  تایعقاو  هرابرد  ام  فراعم  تامولعم و  رب  هک  هزادنا  ره  يرآ  دنیوگیم : هک  تفرگ  غارس  ناوتیم  ار  رگید  یهورگ 

نورق و تشذگ  اب  هک  تسا  یهیدب  دوزفا و  دـهاوخ  ام  يرگاشامت  هب  هتـساک و  تایعقاو  هرابرد  ام  يرگیزاب  زا  تیفیک  نامه  اب  رادـقم و 
جیردـت هب  تایعقاو  تاصتخم  حوطـس و  داعبا و  يور  زا  هدرپ  هاتوک  ییاهنامز  یتح  تشذـگ  اب  ریخا  ياـهنارود  رد  اـصوصخم  راـصعا و 

هتشادرب
ای شیازفا  هب  تسا  طوبرم  هک  اجنآ  ات  مه  هیرظن  نیا  میشاب . هدوب  دوخ  يارب  تایعقاو  هرابرد  بان  نیما و  رگاشامت  میناوتیم  ام  دوشیم و 
رد هک  ییاهلاناک  لیاسو و  واهـشور  لماوع و  نم و  تاریثات  اهتلاخد و  زا  رظن  عطق  اـب  تاـعقاو  تفاـیرد  ینعی  اـم  يرگاـشامت  ینوگرگد 

هجوت دیاب  الوا  اریز  دهدیمن . لیلقت  رفـص  دح  ات  ار  ام  يرگیزاب  زگره  شیازفا  نیا  هک  مینادب  دیاب  یلو  تسا  حیحـص  الماک  دراد  رایتخا 
هار زا  هن  تسا و  یهلا  یحو  هلیـسو  هب  هن  میروآیم  تسدـب  دوخ  يارب  تایعقاو  هرابرد  هک  ياهزات  فراـعم  مولع و  نآ  هک  میـشاب  هتـشاد 

هچنآ ره  هک  تسا  یهیدب  و  دشاب . هتشادن  يریثات  تلاخد و  اهنآ  رد  رگید  یلماع  هطساو و  چیه  هک  دهدیم  تسد  ام  يارب  يروضح  ملع 
لماوع نآ  زا  ملع  كرد و  لماع  ای  هدـش  رثاتم  اهنآ  زا  روبع  لاح  رد  میروآیم  تسدـب  ملع  كرد و  رد  هدـننک  تلاخد  لماوع  زا  هک  ار 

يدراوم رد  ایناث - میدرک . هظحالم  یلبق  ثحابم  رد  يرگیزاب  هناـگ  هن  عاونا  رد  هکناـنچ  تسا . هداـهنرب  دوخ  يارب  ار  هتفاـی  رثاـت  یتقیقح 
هکنپ رد  هریاد  شیامن  دننام : ار  كرد  لماوع  هقطنم  تلاخد  فرـصت و  هب  طوبرم  دومن  تقیقح  هکنیا  اب  فراعم  مولع و  زا  ناوارف  رایـسب 

یقح هرئاد  ارنآ  كرحتم  هکنپ  اب  طابترا  ندرک  رارقرب  لاح  رد  لاحنیا  اب  مینادیم  ار  كرحتم 
ام نهذ  هاگآ  هنحص  نامتخاس  اریز  مینک  ادج  هکنپ  زا  میراد  نآ  فالخرب  ملع  هکنیا  اب  ار  دومن  نآ  ندوب  هرئاد  میناوتیمن  مینیبیم و  یق 

هکنپ دوخ  تیعقاو  هب  ام  ملع  تسا و  ناوتان  هکنپ  ياههخاش  روبع  طاقن  کـیکفت  زا  اـم  كرتشم  سح  نارظنبحاـص  زا  یـضعب  لوق  هب  اـی 
هب و  دروآیمن . دوجوب  ام  يرگیزاب  نیا  رد  يرثا  چیه  دروآیم  رد  تکرح  هب  ارنآ  هک  یهاگتسد  اب  هخاش  زا  تسترابع  هک  تکرح  نودب 

نوگرگد ای  نداد  لیلقت  اـب  اـی  دوخ  يارب  تاـیعقاو  هقطنم  هراـبرد  اـم  فراـعم  تاـمولعم و  شیازفا  هطبار  هک  تسا  یعطق  هصـالخ - روط 
و يرایـشه ) دوخ   ) يروضح ملع  ریغ  رد  هک  تهج  نادـب  لاحنیا  اب  تسا . میقتـسم  هطبار  کی  يارب  تایعقاو  نآ  رد  ام  اـهیرگیزاب  ندرک 

میناوتیمن اذـل  دوشیمن  عطق  یلکب  نم  هقطنم  نآ  هب  ام  زاین  دـنرادن  هدـننک  كرد  نم  هقطنم  لماوع  تطاسو  هب  يزاین  هک  ادـخ  تفاـیرد 
عاونا زا  يرگید  قرط  هک  مینکن  تفلغ  هتکن  کی  هب  رکذت  اجنیا  رد  میهدب . لیلقت  رفص  هب  دوجو  گرزب  همانـشیامن  رد  ار  دوخ  يرگیزاب 
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فراعم مولع و  هلیـسو  هب  هک  لقادح  هب  ارنآ  هکنیا  ای  دزاسب و  یفنم  یلکب  ای  ار  نم  هقطنم  تلاخد  ریثات و  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  دوهش 
هقطنم لماوع  تلاخد  دومن . میهاوخ  حرطم  هدنیآ  ثحابم  رد  ار  بلطم  نیا  دناسرب . درادن  ناکما  یلومعم  یمسر 

تایعقاو تفرعم  رد  ار  كرد  لماوع  رثاـت  تلاـخد و  ددـعتم  دراوم  رد  ینآرق  تاـیآ  نآرق  هاگدـید  زا  تاـیعقاو  هب  تفرعم  ملع و  رد  نم 
زورما ام   ) دیدح مویلا  كرصبف  کئاطغ  کنع  انفـشکف  - 1 هلمجنآ : زا  تسا  يرورـض  ثحبم  نیا  رد  اهنآ  هب  هجوت  هک  تسا  هداد  رکذـت 

مدرم يدـعب  تایآ  هنیرق  هب  هیآ  هچ  رگا  تسا ). ذـفان  دـنت و  وت  ییانیب  زورما  میتشادرب  دوب  هدـش  هدیـشک  وت  ییانیب  يور  رب  هک  ار  ياهدرپ 
زا هک  درادن  یقرف  دـشابیم  دوخ  يارب  تایعقاو  اب  ناسنا  طابترا  زا  عنام  یناملظ  هدرپ  هک  تهج  نآ  زا  یلو  تسا  هدومن  روظنم  ار  راکهبت 
هتار املف  حرصلا  یلخدا  اهل  لیق  - 2 كرد . زاربا  لماوع و  نامتخاس  یگنوگچ  یعیبط و  ياهیناوتان  يور  زا  ای  دشاب  دمعت  ریـصقت و  يور 

گنـس زا  هک  نهپ  نیمز  نآ  هب  دـش : هتفگ  ءابـس ) هکلم  سیقلب   ) نز نآ  هب  ریراوق  درمم  حرـص  هنا  لاق  اـهیقاس  نع  تفـشک  هجل و  هبـسح 
ار شسابل  اذل  تسا  بآ )  ) ییایرد هک  درک  نامگ  دید  ار  یلقیص  نیمز  نآ  سیقلب  هک  یتقو  وش  لخاد  دوب  هدش  شرف  هشیش  ای  یلقیص و 

يارب فافـش  یلقیـص و  نیمز  هثداح  نیا  رد  تسا ) هشیـش  زا  فاص و  نیمز  نیا  دومرف : نامیلـس  ترـضح  هدیـشک . الاب  شیاهاپ  قاـس  زا 
گب اجنآ  هب  مدق  تساوخ  یتقو  هک  دوب  ینیقی  يردق  هب  نز  نآ  يارب  یلقیص  نیمز  نآ  ندوب  بآ  تسا و  هتشاد  بآ  شیامن  سیقلب 

هدجی مل  هئاج  اذا  یتح  ءام  نامظلا  هبسحی  هعیقب  بارسک  مهلامعا  اورفک  نیذلا  و  - 3 دوشن . رت  ات  دیشک  الاب  شیاهقاس  زا  ار  شسابل  دراذ 
دمآ نآ  يوسب  هکیماگنه  درادنپیم و  بآ  ار  نآ  هنـشت  هک  تسا  راومه  ینابایب  رد  یبارـس  دننام  ناشلامعا  دـندیزرو  رفک  هکنانآ  ائیش و 

ینیبیم و ار  اههوک  وت  باحـسلا و  رم  رمت  یه  هدماج و  اهبـسحت  لابجلا  يرت  و  - 4 تفاین ). اجنآ  رد  یبآ )  ) يزیچ مدـش  کیدزن  نآ  هب  )
ار فـهک  باحـصا  نآ  رگا  و   ) دوـقر مه  اـظاقیا و  مهبـسحت  و  - 5 دـنتکرح ). رد  ربا  دـننام  هکیلاح  رد  دـننکاس  اـهنآ  هک  يربیم  ناـمگ 

لض نیذلا  الامعا  نیرسخ  الاب  مکئبنن  له  لق  - 6 دندوب ). هتفر  باوخ  رد  نانآ  هکیلاح  رد  دنتسه  رادیب  نانآ  يدرکیم  نامگ  يدیدیم )
هب نانآ  لاـمعا  هک  یناـسک  هراـبرد  امـش  هب  میهدـب  ربخ  اـیآ  ناـنآ  هب  وگب  اعنـص  نونـسحی  مهنا  نوبـسحی  مه  ایندـلا و  هاـیحلا  یف  مهیعس 

وکین راک  دندرکیم  نامگ  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  هابت  يویند  یگدـنز  رد  ناشیاهـششوک  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  تسا  هتفر  تراسخ 
ار اهنآ  هک  ینطاب  روما  اهینارـسوه و  هب  لیامت  اهیریگ و  فدـه  دـننام  ار  یناور  لماوع  تلاخد  يدـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  دـنهدیم . ماجنا 

ثحبم پ رد  ام  و  دیوشیم . رکذتم  دندرکیم  هیکت  نآ  هب  دندوب و  هدروآ  تسدب  هک  یتفرعم  رد  هتفریذپ و 
لمع هک  یـسک  ایآ  انـسح …  هارف  هلمع  ءوس  هل  نیز  نمفا  - 7 میاهداد . رارق  یـسررب  دروم  ملع  تفرعم و  رد  ار  روما  نیا  تلاـخد  نیـشی 

رد تسا ) هدش  هتسارآ  ( ) نیز  ) هلمج هک  یتایآ  بلغا  تفگ : ناوتیم  تسا … و  هدید  وکین  ارنآ  هدش و  هتـسارآ  دوخ  يارب  وا  تسیاشان 
یناور يزغم و  تافارحنا  فرـصت  تلاخد و  شیانعم  تسا  هتفرگ  رارق  نیز )  ) هلمج نآ  قلعتم  دـیلپ  ياهناسنا  يهناراکهبت  لاـمعا  اـهنآ و 

رکم و هکلب  لیبسلا  نع  اودـص  مهرکم و  اورفک  نیذـلل  نیز  لب  - 8 دـننام : دـیامنیم . ابیز  ار  اهنآ  هن  تسا  هناراکهبت  لامعا  نآ  رد  نانآ 
نیذلل نیز  دـننام : تسا . هدـش  هتـسارآ  نانآ  يارب  دـناهدرک  يریگولج  يدـنوادخ  هار  زا  دـناهدیزرو و  رفک  هک  یناسک  ياهیزادرپ  هلیح 

تایح ياههدیدپ  مومع  دهدیم  رکذت  هیآ  نیا  دناهدیزرو . رفک  هک  یناسک  يارب  يویند  تایح  تسا  هدش  هتـسارآ  ایندـلا و  هایحلا  اورفک 
نیا ددرگیم . رادومن  عقاو  فالخ  دـناهدش  فرحنم  نامیا  قیرط  زا  هک  یناـسک  يارب  دـب  هچ  کـین و  هچ  اـبیز و  هچ  تشز و  هچ  يویند 
هحیص لک  نوبسحی  - 9 دیرادیم . نایب  تخانش  كرد و  زرط  رد  ار  ینورد  لماوع  تلاخد  لماک  تحارـص  اب  مه  هفیرـش  تایآ  زا  هورگ 

سانلا يرت  و  دنرادنپیم … 10 - دوخ  ررض  رب  ارنآ  دنونشب  ار  كانرطخ  يادص  ره  قفانم  نآ  ودعلا …  مه  مهیلع 
هکلب دنتـسین  تسم  نانآ  هکیلاـح  رد  دـید  یهاوخ  تسم  ار  مدرم  زور  نآ  رد  وت  دـیدش و  هللا  باذـع  نکلو  يراکـسب  مه  اـم  يراـکس و 

هدیرفآ دینیبب  ارنآ  هک  ینوتس  نودب  ار  اهنامسآ  دنوادخ   ) اهنورت دمع  ریغب  تاوامسلا  قلخ  - 11 تسا . تخس  زورنآ  رد  يدنوادخ  باذع 
هیآ يانعم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدوب  دمع  تفـص  اهنورت  هلمج  هک  دشاب  ام  ثحب  هب  طوبرم  دـناوتیم  یطرـش  هب  هیآ  نیا  هتبلا  تسا )

. درادن ندید  لباق  ریغ  ياهنوتـس  دوجو  اب  یتافانم  هک  تسا  هدیرفآ  مدرم  ندید  لباق  نوتـس  نودب  ار  نامـسآ  دـنوادخ  هک  دوشیم  نینچ 
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یهورگ ود  هرابرد  امـش  يارب  نیعلا …  يار  مهیلثم  مهنوری  هرفاک  يرخا  هللا و  لیبس  یف  لتاقت  هئف  اتقتلا  نیتئف  یف  هیآ  مکل  ناک  دـق  - 12
اب ار  نانموم  هاپـس  تسا و  رفاک  رگید  هورگ  دنگنجیم  ادخ  هار  رد  یهورگ  دراد  دوجو  یهلا  تمالع  دنتفرگ  رارق  رگیدکی  يورایور  هک 

رظن فالتخا  تسا  هدش  هدید  ربارب  ود  رگید  هورگ  يارب  هورگ  نیمادـک  هک  هلئـسم  نیا  رد  نارـسفم  دـننیبیم …  ربارب  ود  یمـشچ  تیور 
هک تسنیا  مود  هیرظن  دنداتفا . تشحو  هب  نانآ  هک  داد  ناشن  ربارب  ود  رافک  هب  ار  ناناملـسم  لاعتم  دنوادخ  هک  تسنیا  مکی  هیرظن  دـنراد .

هومکیری ذا  و  - 13 داد . ناشن  ربارب  ود  ناناملسم  يارب  دندوب  ناناملسم  ربارب  هس  هک  ار  رافک  دنوادخ 
هک یعقوـم  رد  ار  راـفک  نآ  دـنوادخ  هک  یماـگنه  ـالوعفم و  ناـک  ارما  هللا  یـضقیل  مهنیعا  یف  مـکللقی  ـالیلق و  مـکنیعا  یف  مـتیقتلا  اذا  م 
هللا لزناف  - 14 دریگب . ماجنا  دیاب  هک  ار  يراک  دهدب  ماجنا  دنوادخ  ات  دهدیم  ناشن  كدنا  امـش  نامـشچ  رد  دیتفرگ  رارق  نانآ  يورایور 

ار اهنآ  امـش  هک  درک  دییات  ینایرکـشل  اب  ار  وا  داتـسرف و  ربمایپ )  ) وا هب  ار  وخ  شمارآ  دـنوادخ  سپ  اهورت  مل  دونجب  هدـیا  هیلع و  هتنیکس 
ار اـهنآ  امـش  هکیلاـح  رد  دـننیبیم  ار  امـش  شهورگ  و  ناطیـش )  ) وا اـعطق )  ) مهنورت ـال  ثیح  نم  هلیبـق  وه و  مکاری  هنا  - 15 دیدیدیمن .

نیمز برغم  هطقن  زا  نیمز  یناـیاپ  هطقن  هب  نینرقلاوذ  هک  هاـگنآ  اـت   ) هبمح نیع  یف  برغت  اهدـجو  برغملا  غـلب  اذا  یتـح  - 16 دینیبیمن .
لاق اهشورع  یلع  هیواخ  یه  هیرق و  یلع  رم  يذلاک  وا  - 17 دنکیم ). بورغ  هایس  لگ  زا  ياهمشچ  رد  دیشروخ  هک  تفایرد  نینچ  دیسر 

ترـضح  ) یـسک دننام  ای  ماع …  هئام  تثبل  لب  لاق  موی  ضعب  وا  اموی  تثبل  لاق  هثعب  مث  ماع  هئام  هللا  هتاماف  اهتوم  دعب  هللا  هذـه  ییحی  ینا 
یک تفگ : دوب  هتـشگ  یلاخ  هنکـس  زا  هدش و  ناریو  شیاهانب  يور  رب  يدابآ  نآ  هک  درکیم  روبع  يدابآ  کی  زا  هک  مالـسلاهیلع ) زیزع 

وا دنوادخ  سپ  درک  دهاوخ  هدنز  ناشگرم  سپ  ار  ناگدرم  نیا  دنوادخ  هنوگچ ) ای  )
یتدم هچ   ) يدرک گنرد  ردقچ  دومرف  درک و  هدنز  ار  وا  دنوادخ  سپ  تشذگ ) شگرم  زا  لاس  دص  درم و  زیزع   ) دناریم لاس  دـص  ار 

ملاع رد  لاس  دص  وت  هکلب  دومرف : دـنوادخ  زور  کی  زا  يرادـقم  ای  زور  کی  تفگ : زیزع  هتـشذگ ) گرم  زا  سپ  ملاع  رد  وت  فقوت  زا 
دهاوخ ار  امـش  دـنوادخ  هک  يزور  الیق  ـالا  متثبل  نا  نونظت  هدـمحب و  نوبیجتـستف  مکوعدـی  موی  يدوـمن … 18 - فـقوت  گرم  زا  سپ 

و - 19 یکدـنا . رگم  دـیاهدرکن  یفقوت  ایند  نیا  رد  هک  درک  دـیهاوخ  ناـمگ  داد و  دـیهاوخ  خـساپ  وا  هب  يرازگـساپس  اـب  امـش  دـناوخ و 
مهفهک یف  اوثبل  متثبل … و  امب  ملعا  مکبر  اولاق  موی  ضعب  وا  اموی  اـنثبل  اولاـق  متثبل  مک  مهنم  لـئاق  لاـق  مهنیب  اولئاـستیل  مهاـنثعب  کلذـک 
لاوئـس رگیدـکی  زا  دوخ  نایم  ات  میدرک ) ءایحا   ) میتخیگنارب ار  فهک ) باحـصا   ) نانآ ناسنیدـب  و   ) اعـستا اودادزا و  نینـس و  هئام  ثالث 

رد لاس  دصیـس  نانآ  … و   ( ) دیاهدومن فقوت  راغ  رد  هک  ینامز  رادقم  هب  تسا  رتاناد  امـش  راگدرورپ  تفگ : نانآ  زا  ياهدنیوگ  دـننک .
نولوقی امب  ملعا  نحن  ارـشع  الا  متثبل  نا  مهیب  نوتفاختی  اقرز  نیمرجملا  رـشحن  روصلا و  یف  خفنی  موی  - 20 دندوب ) هدومن  فقوت  ناشراغ 

ار ب ناراکهانگ  ام  دوشیم و  هدیمد  روص  رد  هک  تسا  يزور  تمایق  زور  اموی  الا  متثبل  نا  هقیرط  مهلثما  لوقی  اذا 
دـننکیم و تبحـص  رگیدـکی  اب  هتـسهآ  ناراکهنگ  مییامنیم  روشحم  تسا  هدـش  لتخم )  ) طولخم زبس  اب  اهنآ  ياههایـس  هک  ینامـشچ  ا 
ای زور  هد  ای  بش  هد  رگم  دیاهدرکن ، فقوت  تسا ) هتـشاد  لوط  لاس  لهچ  هک   ) نآ ندیمد  نیمود  روص و  ندیمد  نیلوا  نیبام  دنیوگیم :
رد نانآ  نیرت  تیحالـص  اب  هکیماگنه  میرتاناد  دـنیوگیم  هک  هچنآ  هب  اـم  زور . هد  اـی  بش  هد  رگم  دـیاهدرکن  فقوت  يویند  یگدـنز  رد 

يددعتم تایآ  رد  نومـضم  نیا  زور . ای  رگم  روص  ود  نیبام  ای  اهربق  رد  ای  يویند  یگدنز  رد  دیدرکن  فقوت  دـیوگیم : قح  هار  ندومیپ 
نامز عازتنا  تکرح و  نایرج  رد  يدیدش  تلاخد  فرـصت و  نامز  كرد  لماوع  هک  تسا  هدرک  تابثا  حوضو  لامک  اب  هدمآ و  نآرق  رد 
تایح زا  دننادیم و  ار  ایند  یگدنز  زا  يدومن  نانآ   ) نولفاغ مه  هرخالا  نع  مه  ایندـلا و  هایحلا  نم  ارهاظ  نوملعی  - 21 دنیامنیم . نآ  زا 

فرـصت تلاخد و  نآرق 1 - هاگدـید  زا  دوخ  يارب  اـهتیعقاو  هراـبرد  تفرعم  رد  كرد  لـماوع  هقطنم  ياـهتلاخد  عاوـنا  دـنلفاغ ). يورخا 
هرامـش هتخاس - : شیپ  ارآ  اهریبدـت و  اههتـساوخ و  ساوح و  تلاـخد  - 2.16،15 هرامـش 14،13،12،11،10،5،4،3،2 ، تایآ  ساوح - :

نیا . 20،19،18،17 يزغم - : لماوع  هرامش 5.9 - نورد - : لاغتشا  هرامش 4.8،7،6،3 - لامعا - : ساوح و  - 3.21،1
لاناک هلیسو و  لماع و  هک 9  اهتیدودحم  همه  نیا  اب  ار  ملع  هک  یـسک  ره  هک : تسنیا  دـهدیم  هئارا  هک  ار  هجیتن  نیرت  تیمها  اب  ثحابم 
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كرد يارب  رـصحنم  قیرط  ار  ملع  دیامن و  ریقحت  ملع  لباقم  رد  ار  اهـشزرا  هکیروطب  دهدب  رارق  اهـشزرا  ربارب  رد  تسا  هدرک  هطاحا  ارنآ 
دـشیدنایم و ياهتخاس  شیپ  لوصا  يانبمرب  ای  درادـن  شزرا ) ملع و   ) تقیقح ود  نیا  زا  یفاک  مزـال و  عـالطا  اـی  دـیامن  حرطم  اـهتیعقاو 
هک دنکیم  هیکت  دوخ  زغم  رد  یـشزرا  دض  لاعف  رـصنع  یعون  رب  ای  درادن و  دوجو  اهنآ  تحـص  يارب  ینیمـضت  چیه  هک  دیوگیم  نخس 
ملع يارب  ثحابم  نیا  رد  هک  ییاهتیدودحم  هب  ملع و  تیوه  هب  رظن  اب  دشابیم . رصنع  نآ  تیلاعف  جیاتن  زا  اهشزرا  يارب  تیساسح  یعون 

هک رظن  نآ  مه  ینعی  تسا  نطاب  ملع  یبایزرا  رد  یطیرفت  یطارفا و  رظن  ود  ره  هک  دـش  تباث  حوضو  لامک  اـب  میداد  رارق  یـسررب  دروم 
تسا تسکشرو  یبایعقاو  رد  ملع  دیوگیم : هک  رظن  نآ  مه  تسا و  لطاب  تسا  ملع  رد  رـصحنم  تیلاعف  هب  لوصو  قرط  همه  دیوگیم :

رد ناحولهداس  زا  ياهدع  هکنیا  حیضوت  دیآیمنرب . محازم  مه  یهاگ  دودحم و  رایـسب  ياهییانـشور  هدع  کی  زج  ملع  تسد  زا  يراک  و 
ولع بیصن  اجیردت  هک  یتفرشیپ  هب  هجوت  اب  دندوب ) ملع  یعقاو  راک  ردنا  تسد  هک  گرزب  نادنمشناد  دوخ  هن   ) مهدزون نرق 

رایـسب داعبا  حوطـس و  تایعقاو و  هب  هجوت  نودـب  دوب  هتـسجرب  هنادـنمزوریپ  نیمز  برغم  یئاطـسو  نورق  ياـهتمهت  ریز  زا  دوب و  هتـشگ  م 
اـصوصخم دندرک  شومارف  ار  زیچ  همه  هک  دندوب  هتـشگ  هدز  تهب  هریخ و  نانچ  اهناسنا  تعیبط و  ناهج  ورملق  رد  اهنآ  قیمع  هدرتسگ و 

حوطس همه  يارب  هن  دشابیم  دوخ  يارب  تایعقاو  زا  دودحم  نیعم و  يداعبا  تخانش  يارب  یبایهار  یعون  یملع  شور  هک  ار  تقیقح  نیا 
ملع بیـصن  متـسیب  نرق  لیاوا  زا  يرادـقم  مهدزون و  مهدـجیه و  نرق  رد  هک  ییاهییارـس  هسامح  تهج  نمیه  هب  یتسه . تایعقاو  داعبا  و 

رد ادص  نیا  طقف  دوب . هتفرگن  تروص  یـشزرا  ینید و  راعـش  چیه  سدقم و  يدوجوم  چیه  هرابرد  دوب  هتـشگ  هدـشن ) ریـسفت  فیرعت و  )
مه زا  تسا و  هتـشگ  يرپس  اهیتخبدب  لهج و  نارود  تسا  ملع  نارود  نونکا  تشذـگ و  یتسرپ  تافارخ  نارود  هک  دوب  هدـیچیپ  اج  همه 

ار ملع  زج  يزیچ  چیه  غارـس  دیوشیم  وربور  نآ  اب  هک  یلکـشم  ره  لح  يارب  میاهدـش  ملع  هب  دنتـسم  یگدـنز  نیرب  تشهب  دراو  نونکا 
امش رگا  تسا . رظن  هاتوک  تیفرظ و  مک  ياهناسنا  ام  یگـشیمه  راک  هک  ییاهیرگ  طارفا  زا  کلذریغ  قلطم و  تداعـس  ینعی  ملع  دیریگن 

دیدومنیم ریـسفت  لـیلحت و  یبوخ  هب  ار  اـهنآ  دـیدیدیم و  ار  ملع  هب  طوـبرم  ياهییارـسهسامح  اـهیناوخزجر و  زا  یخرب  اـهنارود  نآ  رد 
حز نودب 

. عونتم ياـهیرکف  هتوک  زا  یـشان  تاـفرخ  زا  کـلذریغ  قلطم و  لاـمک  ینعی  ملع  ادـخ  ینعی  ملع  هک  دیدیـسریم  هجیتن  نیا  هب  داـیز  تم 
( دزادرپب ار  اـههلاوح  نیا  تسیاـبیم  هک  يزیچ  ینعی   ) هلاوح فرط  تشگیم  رداـص  هک  لـحمیب  ياـههلاوح  همه  نیا  هک  تسا  یهیدـب 

دوخ يارب  یحیحـص  فیرعت  هن  هک  تشگیم  راپـسهر  یملع  يوس  هب  اـههلاوح  نیا  همه  هکلب  دوبن  ماـع  روـطب  تاـیعقاو  هب  لوـصو  قرط 
رتـمک هک  دوـب  يدـج  يردـق  هب  اهییارـس  هساـمح  اـهیناوخزجر و  نیا  دوـب . هتفرگ  ماـجنا  نآ  هراـبرد  یحیحـص  یباـیزرا  هن  دوـب و  هدـید 
نشور الماک  دوخ  يارب  تایعقاو  هئارا  رد  نآ  فیلکت  تیوه و  زونه  هک  يزیچ  هرابرد  تیـساسح  همه  نیا  هک  دهدب  لامتحا  تسناوتیم 

امـش نایاقآ  دیوگب : تسناوتن  سک  چیه  دوب  هدیـسر  دوخ  ییاهن  جوا  هب  یتسرپ  ملع  عوضوم  هک  تهجنادـب  دـشاب . هدوب  ساسایب  تسین 
ام يارب  شیاهتیدودحم  همه  نآ  اب  ار  هدشن  فیرعت  ریسفت و  ملع  دوخ  هک  دش  هچ  مینکشیم  ار  اهتب  همه  ملع  هلیـسو  هب  ام  دیتفگیم : هک 

وناز هب  تب  نیا  ربارب  رد  ار  ام  ناتـسرپ  تب  رابجا  زا  رتدـیدش  يرابجا  اب  هکلب  هدومن  کیرحت  نآ  لباقم  رد  هدجـس  هب  ار  اـم  هتخاـس و  تب 
هب هدرب و  رتالاب  تسا  تایعقاو  هب  لوصو  يارب  مزال  لئاسو  زا  یکی  هکنیا  زا  ار  ملع  راک  اهدایرف  داد و  همه  نآ  هجیتن  رد  دیروآرد 

تـسادق اب  رگید  تب  اب  ار  یتب  هک  دوب  دیدج  قطنم  کی  نیا  مه  دـیاش  دـیدومن . ملع  شتـسرپ  بلط  مدرم  زا  ملع  لباقم  رد  مارتحا  ياج 
ار يرگ  طیرفت  کی  امتح  دریگب  تروص  اهناسنا  هلیـسو  هب  هک  يرگ  طارفا  ره  هک  تسا  خیرات  رادیاپ  نوناق  کی  نیا  تسکـشیم . رتشیب 
هک زیگنا  تفگـش  ياعدا  نیا  اصوصخم  ملع  هرابرد  یطارفا  ياـهیناوخزجر  اـهدایرف و  داد و  نآ  ربارب  رد  دروآ . دـهاوخ  دوخ  لابندـب  هب 

دهاوخ قفوم  دوخ  عون  ینب  تیثیح  فرـش و  تمارک و  ظـفح  یناـسنا و  لوصا  تاـعارم  تداعـس و  لاـمک و  هب  ار  اـم  هک  تسا  ملع  اـهنت 
اهناسنا یگدنز  هصرع  دراو  دوب  لماع  نیرتهب  خیرات  رد  ناحولهداس  رادشه  يارب  هدـنهد و  ناکت  رایـسب  هک  ملع  دـض  نایرج  ود  تخاس 

. تخاس دودرم  ارنآ  یلومعم  يانعم  هب  ملع  هرابرد  ناگماک  دوخ  نارظن و  هتوک  هنارگ  طارفا  ياهییارـس  هوای  تحارـص  لامک  اـب  تشگ و 
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كاـپ رود  اهحالـس  نیرتهدنـشک  ندروآ  دوجوب  زا  اـهناسنا و  يدوباـن  رد  تکرـش  زا  ار  دوـخ  تسناوـتن  ملع  هک  دوـب  نیا  مکی - ناـیرج 
ناگماکدوخ مادختـسا  رد  ادیدش  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  تسادق  تمظع و  دوب  يژولونکت  هک  شدـنزرف  ریـشمش  اب  ردـپ  نیا  درادـهاگن 

قـیقحت و زا  فدـه  نتخاـس  رـصحنم  اـب  هکلب  هدوـمن  تیوـقت  ار  هنارگناـیغط  ياهتردـق  اـهنت  هن  هار  نیا  زا  تـفرگ و  رارق  تـسرپ  تردـق 
ار یملع  ياهیسررب 

دوب هتخاس  دراو  یناسنا  یلاع  لوصا  تایونعم و  اهشزرا و  رب  هک  ياهبرض  زا  نکمم  لکـش  قیرط و  رهب  تردق  لئاسو  ندروآ  تسدب  رد 
: وسوررییپ لقن  هب  انب  هک  اجنآ  ات  دوب  دـیدش  ماهبا  یکیراـت و  رد  ملع  نتفرورف  مود - ناـیرج  تشگ . ناوتاـن  حورجم و  تخـس  زین  دوخ 

میزادرپب تسا ) هدـش  تسکـشرو  ملع   ) اعدـم نیا  نالطب  تحـص و  نایب  هب  هکنآ  زا  شیپ  ام  دومن ) مالعا  ار  ملع  یگتـسکشرو   ) نانیدرف
ار هچنآ  تسا  یهیدب  هتبلا  میشاب  هتشاد  تسا  هدید  دوخ  هب  خیرات  هاگرذگ  رد  ملع  هک  یناسون  هب  هاتوک  هراشا  کی  هک  مینیبیم  يرورض 

فرط زا  تسا . هدش  ماجنا  راب  دنچ  نونکات  گرزب  راک  نیا  اریز  تسین  ملع  طوسبم  حورشم و  خیرات  میوشیم  رکذتم  ثحبم  نیا  رد  هک 
نیا رد  میناوتیمن  ام  تسا و  کیرات  هعیبطلاءاروام  نایاوشیپ  هلیـسو  هب  نآ  زورب  زا  رظن  عطق  اب  تفرعم  ملع و  یقیقح  زاغآ  مینادیم  رگید 
هدش تابثا  یبوخ  هب  ام  نامز  رد  ناتـساب  نانوی  هب  هفـسلف  تفرعم و  ملع و  زاغآ  نداد  تبـسن  نالطب  هکنیا  اب  میهدب  یعطق  رظن  کی  دروم 

هک مینک  هجوت  ندـمت  خـیرات  باـتک  فـلوم  تنارود  لـیو  زا  یتـالمج  هب  لاـحنیا - اـب  میرادـن . رگید  لیـضفت  هب  يزاـین  چـیه  و  تسا -
یم لاس  رازه  شش  لقاال  نونکات  تسا  تسد  رد  هتشون  خیرات  هک  نامز  نآ  زا  يرتخاب  ندمت  رد  کیدزن  رواخ  مهس  : ) دیوگیم

حالطـصا نیا  زا  تسا . هدوب  يرـشب  لئاسو  روما  زکرم  کی  کیدزن  رواخ  تسا  مولعم  ام  رب  هک  اـجنآ  اـت  تدـم  نیا  زا  یمین  رد  درذـگ .
رارق ناتسناغفا  ناتـسودنه و  برغم  هایـس و  يایرد  هیـسور و  بونج  رد  هک  تسا  ایـسآ  يرتخاب  بونج  مامت  ام  روظنم  کیدزنرواخ  مهس 

اب تسا و  هتـشاد  یگتـسویپ  رواخ  اب  رود  رایـسب  ياهنامز  زا  نیمزرـس  نیا  هچ  مینادیم  زین  رـصم  لماش  ماـن  نیا  يرتشیب  هحماـسم  اـب  دراد 
نآ يور  رب  تسین و  رودقم  نآ  قیقد  دودح  دیدجت  هک  هنحص  نیا  رب  دناهتخاس . ار  يرواخ  ندمت  گنهرف و  چیپ  رد  چیپ  هکبش  رگیدکی 

اههشیپ و نتشون  دنس  ندز و  هکس  هبارا  نتخاس  تاناویح و  ندرک  یلها  یناگرزاب  يزرواشک و  هتـشاد  دوجو  فلتخم  ياهگنهرف  مدرم و 
هقطنم تعاس و  و  میوقت ، موجن ، هسدـنه ، نیمز ، یـشکهز  لهـسم و  لامعتـسا  یکـشزپ ، تایـضایر و  ینارمکح ، يراذـگنوناق و  عیاـنص 

هدش و ادیپ  راب  نیتسخن  يارب  يرگید  ياهزیچ  تایبدا … و  هسردم و  هناخباتک و  باتک و  بکرم ، ذـغاک ، یـسیون  طخ  ءابفلا و  جوربلا ،
هتفرگ کیدزن  رواخ  نیمه  گنهرف  زا  مور  ناتوی و  ترک و  يهریزج  هار  زا  نورق  یط  رد  ام  ییاکیرمآ  ییاـپورا  گـنهرف  هدرک و  دـشر 

یئاـناوت اـم  تسا . هدوب  کـیدزن  رواـخ  اـصوصخم  نیمز  قرـشم  فراـعم  مولع و  زورب  هاـگیاج  نیتـسخن  - 1 نیارباـنب ،  … تـسا )  هدـش 
قیقد ن صیخشت 

نوگانوگ دوخ  يارب  اهتیعقاو  اب  اهناسنا  یملع  طابترا  ياههزیگنا  طیارـش و  هکنیا  هب  رظن  اب  اصوصخم  میرادن  ار  نارود  نیا  یملع  یناسو 
هفسالف و دنیامن  رارقرب  ملع  لاناک  زا  تایعقاو  اب  ار  دوخ  طابترا  دندیـشوکیم  هک  نانوی  نادنمـشناد  زا  یـضعب  يانثتـسا  هب  - 2 دشابیم .

تامدخ هک  تسین  انعم  نادب  نیا  ضحم . یملع  یبرجت و  تارکفت  هن  دنتشاد  يدیرجت  تارکفت  رتشیب  وطسرا  دننام  نیمزرس  نآ  يامکح 
نانآ هک  درادن  تابثا  هب  يزاین  تقیقح  نیا  اریز  دوش  هتفرگ  هدیدان  يرشب  فراعم  دربشیپ  يارب  نانوی  یفسلف  ياهتیصخش  رگید  وطسرا و 

يزغم رادتقا  همه  نآ  اب  وطسرا  لاحنیا  اب  دناهدومن  تیمها  اب  دایز و  رایسب  کمک  وطسرا  اصوصخم  يرـشب  یتفرعم  گنهرف  تفرـشیپ  رد 
يدـیدجت شور  هب  نداد  يرترب  اـب  تـسا  خـیرات  ریظن  مـک  یفـسلف  یملع و  ياهتیـصخش  زا  تـفگ : ناوـتیم  تـئرج  اـب  هـک  هداـعلاقوف 

ملع نایرج  دوب  هدش  نادنمشیدنا  ربارب  رد  یگرزب  دس  وا  یناهج  ترهش  هک  تهج  نادب  یفـسلف  یملع و  تامدخ  اب  نامزمه  ییارگیلک 
اما دومن . فقوتم  تادـهاشم  هبرجت و  هلیـسو  هب  ار  شناد  تفرـشیپ  لقاال  ای  تخاس  دـکار  يدودـح  ات  دـشاب  هبرجت  هب  دنتـسم  هکنیا  زا  ار 

زا ا کی  مادک  میراذگب  دیرجت  هب  وا  يرکف  دیقت  ربارب  رد  یلک  روطب  يرشب  تفرعم  ملع و  هب  وطسرا  تامدخ  رگا  هکنیا 
هدوب دنمدوس  ردق  نآ  يرشب  تفرعم  يارب  تیصخش  نآ  تامدخ  ایآ  ینعی  هدحیلع . تسا  ياهلئسم  تسا ؟ هدوب  رثوم  رتشیب  هدیدپ  وا  نی 
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اب قیقد  هسیاقم  لـباق  عوضوم  ود  نیا  دـسریم  رظن  هب  دـیامن ؟ ناربج  ار  تفرعم  ملع و  ریـسم  رد  ییارگهبرجت  هب  وا  دـیقت  ررـض  هک  تسا 
دوخ دیرجت  شور  اب  وا  ددرگیمن  لتخم  ییارگ  دیرجت  هب  وا  دیقت  اب  وطسرا  یتفرعم  یملع و  تامدخ  ندوب  دنمدوس  اریز  تسین  رگیدکی 

نادنمشناد ربج  بجوم  وطسرا  یملع  تیـصخش  هبذاج  تمظع و  رگا  و  تسا . هدرکن  یبرجت  ریغ  شور  هب  روبجم  ار  يرـشب  زغم  چیه  هک 
ات دنریگب و  شیپ  مولع  رد  ار  هدهاشم  هبرجت و  ریسم  همه  نآ  یمالسا  نادنمشناد  هک  تشادن  ناکما  دوب  وطسرا  زا  تیعبت  يارب  هفسالف  و 

شیپ ار  هبرجت  هار  دننکن و  یئانتعا  ساسایب  ییارگ  لصا  دیرجت و  هب  دنتشاد  یملع  لئاسم  رد  یبرجت  قیقحت  یسررب و  ییاناوت  هک  اجنآ 
سپ - 3 وطـسرا . ییارگدیرجت  زا  هن  دننک  تیعبت  هبرجت  شور  زا  اهینیمز  برغم  دوخ  سناسنر  زا  سپ  تشادن  ناکما  نینچمه  و  دنریگب .
روطب - 4 داهن . يداسک  هب  ور  وسور  رییپ  لوق  هب  داهن و  فعض  هب  ور  رگید  راب  يدالیم  مجنپ  نرق  رد  هیردنکـسا  رد  ملع  جاور  یتدم  زا 

ارب یملع  ناشخرد  رایسب  نارود  کی  ملع  ناخروم  همه  فارتعا  هب  هک  یمالسا  نیمز  قرشم  هن   ) برغم ياطسو  نورق  مومع 
یمالـسا عماوج  رد  نارود  نیا  رد  ملع  هدـننکهریخ  شـشخرد  هب  رـصتخم  ياهراشا  هب  ثحبم  نیمه  رد  ام  و  تسا ) هدوب  تیرـشب  همه  ي 

نورق مینکیم : ءافتکا  وسور  رییپ  تارابع  لقن  هب  ناـمر  نیا  رد  ملع  زیگناتشحو  طوقـس  نورق و  نیا  یکیراـت  هراـبرد  تشاد . میهاوخ 
یگدـنز یتخبدـب  تکـالف و  ياـهتنم  رد  مدرم  هماـع  تـسا . خـیرات  راودا  نیرتکاـندرد  زا  یکی  مـهدزاود  نرق  اـت  مـجنپ  نرق  زا  یطــسو 

لـتق و یلاوتم و  ياـهگنج  ردـقنآ  دنتـشاد . هقلطم  تموکح  دـندوب و  یکچوک  هاـشداپ  یگمه  یفیاوطلا  كولم  ياهروینـس  دـندرکیم .
یلک هب  امدـق  راـثآ  بلاـغ  دـشاب . ملع  رکف  رد  تسناوتیمن  سک  چـیه  هک  دوب  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  مدرم  رکف  یپ  رد  یپ  ياـهتراغ 
لیبـق زا  یناـسک  زیچاـن  راـثآ  يدـیقیب  اـب  هاـگ  دوـخ  ياـههاگتدابع  اـههعموص و  لاـمعا  رد  هـک  دـندوب  اهنتکیدـنب  طـقف  دـش و  مودـعم 

هک یناملراش  دندرکیم . خاسنتـسا  ار  هریغ  سنوب و  رودویـساک و  الپاک و  سونایترام  مجنپ .) نرق   ) بورکام و  موس ) نرق   ) سویدـسیلاک
اما دزاس  لوادتم  لومعم و  هرابود  ار  یگنهرف  يرکف و  یناگدنز  نکلآ  کمک  اب  هک  درک  شـشوک  دـسیونب  تسناوتیم  تمحز  هب  دوخ 
نتآ کـی  داـجیا  هک  درک  فارتـعا  نینچ  نکلآ  هب  دـنک و  داـجیا  زین  ياهقرج  یتـح  راوخنوخ  ناداـن و  نشخ  هعماـج  رد  هک  دـشن  قـفوم 

تسا نم  راک  هن  ناهج  رد  یحیسم 
هک يدـیدش  رایـسب  کیرحت  قیوشت و  هب  رظن  اب  ملع  نیخروم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  قیقحت  هب  انب  مالـسا  روهظ  اب  امـش … 5 - راک  هن  و 

هدومرف یگدـنز  داعبا  همه  رد  نآ  نتـسب  راک  هب  تفرعم و  ملع و  يریگارف  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  مالـسا  راذـگ  ناـینب 
ملع و رد  هبرجت  نتسب  راکب  ترورض  هرابرد  مالـسا  هرامـش 2  درم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  يربتعم  ثیداحا  هب  رظن  اب  یتح  دندوب و 

ناوراک داتفا و  نایرج  هب  هناملاع  شور  اـب  هبرجت و  تقد و  لاـمک  اـب  مولع  زا  یعاونا  يدـالیم  مود  نرق  رخاوا  زا  دوب  هدومن  ناـیب  تفرعم 
هب ام  تسا  يرورض  دروم  نیا  رد  تخاس . راداو  شالت  وپاکت و  هب  کیتنالتآ  لحاوس  ات  رزخ  ياههنارک  زا  هکنوهدیرگیز  لوق  هب  ار  ملع 

شناد و نید  زاغآ  نامه  زا  مالسا  : ) دیوگیم نینچ  لانرب  ناج  کی - مینک : هراشا  رصاعم  نارود  رد  ملع  ناخروم  نیرتربتعم  زا  یتالمج 
یقبام زا  ار  دوخ  مر  يروطارپما  ياهرهش  فالخرب  یمالسا  ياهرهش  هوالع  هب  : ) دیوگیم ققحم  خروم  نیمه  ود - دشیم . هدرمش  داوس 

هک تفرگ  تروص  يدیدج  الماک  تاعارتخا  هجیتنلاب  دوب . ییاپورا  یئایسآ و  شناد  ياقتلا  لحم  مالـسا  دوب . هدرکن  يوزنم  قرـش  ناهج 
وف تاعونصم  ناوتیم  هلمج  زا  دوب - ریذپان  سرتسد  ای  هتخانشان و  یمور  ینانوی و  يژولونکت  يارب 

تابجوم هک  دنداد  لیکشت  ار  تایقرت  يانبم  دوخ  تبون  هب  تاعارتخا  نیا  درب . مان  ار  یباعل  ینیچ  فورظ  یمشیربا و  يزاس  ذغاک  يدال ،
حیرـصت اـپورا  رد  مالـسا  گـنهرف  رد  هکنوهدـیرگیز  هس - دروآ . مهارف  راـید  نیا  رد  ار  و 18  نرق 17  بـالقنا  قـقحت  برغ و  كرحت 

پیلیف تسنآ ) نویدم  نیمز  برغم  کشیب  هک  میشابیم  زین  مالسا  يرکف  ناهج  ثراو  هکلب  میتسین  مور  نانوی و  ثراو  اهنت  ام  : ) دنکیم
نینچ ملع  خیرات  رد  راهچ - دناهدرکن ). تمدخ  تفرـشیپ  یقرت و  رد  ناناملـسم  هزادنا  هب  یموق  چـیه  یطـسو  نورق  رد  : ) دـیوگیم یتح 
ادـیپ طلـست  میلقا  نیا  نانکاس  ياضر  اـب  ياهنارتیدـم  ندـمت  رب  دـندوب و  یکتم  دوخ  گـنهرق  هب  يداـیز  نازیم  هب  ناناملـسم  : ) میناوخیم

زا هک  ار  ینارود  رسارس  هک  دوب  رتیقطنم  رایـسب  میزادرپب  ملع  خیرات  هب  طقف  دوبیم  انب  رگا  عقاو  رد  دیوگیم : ققحم  نیمه  جنپ - دندرک .
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هک تسا  بلاج  : ) دـیوگیم ققحم  نیمه  زاب  شـش - مییامن . روظنم  دوشیم  متخ  مهدراهچ  نرق  هب  زاـغآ و  يرجه ) لوا  نرق   ) متفه نرق 
يوگلا زا  یحیـسم  ياههاگـشناد  ظاحل  نیا  زا  دندوب  زین  یملع  هکلب  یکاخ  يدام و  اهنت  هن  یمالـسا ) گنهرف  رد   ) یتامدقم تاعوضوم 

افتسا هیهت و  مهدزاود  نرق  رد  ناناملسم  : ) میناوخیم نینچ  روبزم  ذخام  رد  زاب  تفه - دندرکیم ). يور  هلابند  یمالسا 
نایرج رد  ناناملـسم  اریز  تسا  هدوب  لیـصا  مالـسا  ندمت  : ) دیوگیم دهتیاو  ثرون  درفلا  تشه - دنتخومآ ). ناییاپورا  هب  ار  ذغاک  زا  هد 

دیرگیز هن - دیـشوجیم ). نانآ  دوخ  زا  نانآ  ندـمت  دـندروآ و  دوجوب  یتالوحت  براـجت  داـصتقا و  یعیبط و  مولع  موجن و  تایـضایر و 
( ناملسم  ) برع : ) دسیونیم نینچ  دندرک  راکتبا  ار  ملع  رد  یبرجت  شور  هک  دندوب  ناناملسم  هکنیا  يهرابرد  بلاج  یتحارـص  اب  هکنوه 

داجیا مولع  رد  يدـیدج  عضو  هتخاس و  نوگرگد  ندوب  هتفرگ  نانوی  زا  هک  ار  ماخ  داوم  نآ  دوخ  یملع  ياهـشواک  اههبرجت و  هلیـسو  هب 
زا ار  نانوی  ندمت  اهنت  هن  ناناملـسم  دـندرک …  راکتبا  یملع  ياهـشواک  رد  ار  هبرجت  هار  هک  دنتـسه  ناناملـسم )  ) برع عقاو  رد  دـندرک .

باـسح و یـسانش و  ناویح  ربج و  باـسح و  یعیبط و  مولع  یمیـش و  رد  یبرجت  شور  ناراذـگ  هیاـپ  ناـنآ  هکلب  دـنداد  تاـجن  يدوباـن 
هـس دوخ  خـیرات  رد  لانرب  ناج  هد - دـش ). هداد  تبـسن  نارگید  هب  تاـعارتخا  تاـفاشتکا و  هفاـضا  هب  دـناهدوب  یعاـمتجا  مولع  تاـثلثم و 
نرق  ) مهن نرق  یمالـسا  يایـسآ  رد  بیترت  هب  یملع  ياـهتیلاعف  میظع  هرود  هس  دروآیم : بیترت  نیدـب  ار  یملع  ياـهتیلاعف  میظع  يهرود 

يالب دعت  هب  يرجه  متفه  نرق  زا  - 6 دش . رادیدپ  مهدزیس  هسنارف  و  مجنپ ) نرق   ) مهدزای نرق  یمالسا  يایناپسا  يرجه ) موس 
هارب هدومن و  عیاش  هک  ناـفرع  رنه و  هفـسلف و  ملع و  اـب  دـندوب و  هدروآ  دوجوب  هک  یندـمت  اـب  ار  یمالـسا  ياـهروشک  لوغم  زوسناـمناخ 

ششوج اب  ار  هبناج  همه  تسکـش  نآ  ناناملـسم  دنتـشاذگن  هک  یمالـسا  عماوج  هماک  دوخ  ماکح  هفاضا  هب  درک  رام  رات و  دندوب  هتخادنا 
هضرع تیرشب  ملاع  هب  ار  دوخ  یناسنا  ندمت  رگید  اب  هدومن و  ناربج  دوب  هتشگ  تمظع  نآ  هب  یندمت  زورب  بجوم  هک  یتدیقع  ینورد و 

هتخیسگ روطب  دوب  هدرک  لمحت  نارگید  لوغم و  زا  یمالسا  عماوج  هک  اهیبارخ  همه  نآ  اب  هک  مینک  شومارف  دیابن  ار  هتکن  نیا  هتبلا  دننک .
هئارا ار  دوـخ  یتـفرعم  یملع و  ياهیگدنـشخرد  تـفرعم  مـلع و  دربـشیپ  تـیبرت و  مـیلعت و  بوـجو  هراـبرد  دوـخ  دـیاقع  ياـضتقم  هـب  و 
نانآ لاثما  هد  یکـسردنفریم و  اهیئاهب و  خیـش  اهدامادریم و  اهنیهلاتملا و  ردص  لوغم  نک  ناینب  هلمح  زا  دعب  ياهنارود  رد  ام  دـندرکیم .

هک يدعب  ياهنارود  رد  - 7 دناهدوب . یقیال  رایـسب  هتـسیاش و  ناکرا  اهینیبناهج  رنه و  تفرعم و  ملع و  يانب  دـیدجت  يارب  هک  مینیبیم  ار 
هدشن هبساحم  روطب  بلغا  هک  یتافاشتکا  اب  دومن  روظنم  هدفه  نرق  زا  رگید  رابتعا  هب  مهدزناش و  نرق  زا  رابتعا  کی  هب  ارنآ  زاغآ  ناوتیم 

هب نیمز  برغم  رد  رنه  هفسلف و  ملع و  رد  هجوت  لباق  ياهشالت  اهوپاکت و  دندرکیم ، زورب 
هجوتم ردـتقم  ییاـهزغم  هنیمز  نیا  رد  هفـسلف  ملع و  ياـههیالط  ندـش  ادـیپ  اـب  ناـمزمه  هک  دوب  نیا  رد  تضهن  نیا  یگژیو  دـتفایم  هار 
تعنص هب  طوبرم  مولع  هک  تهج  نادب  دنرب و  نآ  رد  دیفم  تافاشتکا  تعنص و  هب  ور  هداعلاقوف  ششوک  کی  اب  هدش و  تعنـص  تیمها 

اههضرع ياـنعم  رب  هاوخ  تقیقح و  ياـنعم  رب  هاوخ  تارییغت  نیا  دوب و  عماوج  یگدـنز  رد  سوسحم  تارییغت  ندروآ  دوـجو  هب  ریـسم  رد 
دنداتفا راک  هب  تخس  يژولونکت  لئاسو  رگید  اهنیشام و  اههناخراک و  عونتم  رایسب  ياهدیدپ  اذل  دوب ، ریذپناکما  تعنص  اب  اهنت  یعنصت ،

رد ار  ملع  فیصوت ، لباق  ریغ  قشع  قایتشا و  اب  دندیـشچ و  ار  تردق  هزم  یتعنـص  عماوج  ناگدننک  هرادا  دوس و  معط  عیانـص  نابحاص  و 
رد راکنا  لباق  ریغ  ییایازم  هک  لاح  نیع  رد  یتعنـص ، ندـمت  رد  هعـسوت  نیا  دـندروآرد  يژولونکت  هب  دندیـشخب  عونت  تیوقت و  تمدـخ 
هب هتیروتوا )  ) يرابتعا یعیبط و  تردـق  نالک و  ياهدوس  عیانـص  نابحاص  يارب  تعنـص  هک  تهج  نآ  زا  یلو  تشاذـگ ، تیرـشب  رایتخا 

تردق ییوج و  دوس   ) نآ تاصتخم  تعنص و  ریسم  نیا  زا  و  دمآرد . تردق  دوس و  تعنص و  رایتخا  رد  یلک  هب  ندمت  دروآیم ، ناغمرا 
ناسنا تخانش  زا  تسا  ترابع  هکنآ  یناسنا  رایسب  صتخم  زا  ار  تفرعم  ملع و  ینیشام ) یگدنز  هب  اهناسنا  یعیبط  یگدنز  لیدبت  یبلط و 

و
نیا رد  تفرعم  ملع و  دیـشروخ  بورغ  درب  نیب  زا  تراهم  لامک  اب  اهناسنا  يارب  لوقعم ) تاـیح   ) داـجیا رد  نآ  نتخادـنا  راـک  هب  ناـهج 

نارود نیا  رد  تفرعم  ملع و  اریز  تسا  هدوب  هتـشذگ  رد  يرـشب  عـماوج  طاـقن  رگید  برغ و  قرـش و  تیلهاـج  ياـهنارود  زا  ریغ  ندـمت 
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نیا هتـشذگ  ياهنارود  زا  کی  چیه  رد  تفگ  ناوتیم  دوب و  هتفرگ  رارق  عافد  هجوت و  دروم  هتـشذگ  ياهنارود  همه  زا  شیب  یبرغ  ندمت 
هب تفرعم  ملع و  تفگ  ناوتیم  لاح  نیا  اـب  تسا  هدـشن  هدـید  تسا  هداـتفا  هار  هب  رـصاعم  نارود  رد  ملع  دـیجمت  رد  هک  اـههسامح  همه 

رارق اـهیوجدوس  تردـق و  عاعـشلاا و  تحت  تردـق  تورث و  بسک  ریـسم  رد  يژولونکت  دربشیپ  هلیـسو  ناونع  هب  هن  نآ  یتـقیقح  ياـنعم 
دندوب یقطنم  تحـص و  دیوگب  هک  دوش  ادـیپ  یـسک  رگا  دومن و  يریگولج  وا  یناسنا  خـیرات  هب  رـشب  یعیبط  خـیرات  بالقنا  زا  تفرگ و 
عماوج رد  ار  هدـش  فشک  قیاقح  زا  يرادروخرب  ییارگنوناـق و  مظن  همه  نیا  هک  دوب  رـصاعم  نارود  رد  تفرعم  ملع و  یعقاو  ياهـشزرا 

کی یعامتجا  یگدنز  رد  ییارگنوناق  مظن و  اما  هک  تسا  نشور  رایـسب  نخـس  نیا  خساپ  هدروآ  دـیدپ  نیمز  برغ  رد  اصوصخم  يرـشب 
ملع و هب  طوـبرم  تسا و  هدروآ  ناـغما  هب  رـشب  يارب  ییزورما  تعنـص  هک  تـسا  ینیـشام  خرچ  ياههنادـند  یگدـنز  يارب  یئزج  هدـیدپ 

ا لوقعم ) تایح   ) هک یتفرعم 
کی نیا  تسین  راگزاس  یتسرپ  عفنم  یبلط و  تردـق  اب  لوقعم ) تاـیح   ) هک تسا  نینچ  هن  رگم  دـشابیمن . دـیامنیم  نیمـضت  ار  اـهناسن 

هک درب  ورف  یکیرات  ماهبا و  رد  نانچ  دـیامن  قفوم  لوقعم ) تاـیح   ) هب ار  ناـسنا  تسناوتیم  ار  يرـشب  یلاـع  تفرعم  ملع و  هک  دوب  تلع 
تفرعم ملع و  یگدرمژپ  ماهبا و  تابجوم  دمآ و  دوجو  هب  يرگید  للع  دور ! راک  هب  يزاسناسنا  هار  رد  تفرعم  ملع و  دـیابن  الـصا  یئوگ 

هطقن نیرتساسح  هب  اـم  ثحب  هک  لاـح  درب  نیب  زا  هاـگآان  مدرم  تیرثکا  يارب  ار  نآ  یعقاو  تیمها  دروآ و  مهارف  ار  يرـشب  ياـهزغم  رد 
تفرعم ملع و  تمظع  نتخادنا  راک  زا  رد  هک  مه  ار  يرگید  للع  هک  مینک  قفاوت  رگیدکی  اب  تسا  هدیـسر  يزورما  مدرم  ندـمت  یـسررب 

نیا یلـصا  لـلع  میهدـب  رارق  هجوـت  دروـم  تسا  هدوـب  رثوـم  دـشابیم  اـهناسنا  لوـقعم  تاـیح  داـجیا  يارب  هلیـسو  کـیاهنت  هـک  یناـسنا 
عاونا همه  مادختـسا  کی - مییامنیم : یـسررب  قیقحت و  ار  اهنآ  هدـمع  دروم  نیا  رد  اـم  تسا و  عونتم  ددـعتم و  ندـمت  رد  یگتـسکشرو 

. میدومن نآ  هرابرد  رصتخم  یحیضوت  نونکا  مه  هک  تسا  تلع  نامه  نیا  ییوجدوس  یتسرپ و  تردق  سح  عابـشا  يارب  تفرعم  مولع و 
نایعدم زا  ياهدع  وا  زا  شیپ  نیوراد و  دننام  صاخشا  زا  یـضعب  هک  حلـصا ) باختنا  نارادناج و  ملاع  رد  یعیبط  باختنا   ) يهیـضق ود -

انش ناسنا 
فیعـض لوا  يوق  ره   ) رعاش نآ  حالطـصا  هب  تسا و  یگدـنز  هصرع  رد  نارادـناج  ياقب  لیـصا  لماع  تردـق )  ) هک دندیـشک  شیپ  یس 

ءاـقب يارب  یگنهاـمه  یگدـنز و  رد  یعیبـط  نواـعت  ناـیرج  رد  اـم  ناوارف  رایـسب  تادـهاشم  ربارب  رد  هک  تلع  نیا  درم ) سپـس  تشگ و 
رد قـیقد  لـیلحت  اـب  ءاـقب  رد  عزاـنت  يارب  درادـن و  یفــسلف  یملع و  شزرا  هنوـگچیه  تـسا  یقطنم  ریغ  ناـسنا ، عوـن  ینب  رد  اـصوصخم 

تـسا یناسنا  دارفا  نایم  رد  يواست  داـحتا و  ساـسحا  اـهنآ  نیرت  سوسحم  نیرتهدـمع و  زا  یکی  هک  یناـسنا  يونعم  داـعبا  اهدادعتـسا و 
ره لوبق  لباق  نشور و  رایـسب  خساپ  يارب  دسریم  دوخ  ییاهن  تسکـش  هب  يرابتعا  روما  رگید  اهگنر و  اهطیحم و  رد  داژن  تلاخد  نودـب 

اـصوصخم تسا و  تابثا  لباق  یبوخ  هب  یملع  رظن  زا  هزورما  هک  لومـش  ناهج  یقوقح  یقالخا و  يایاضق  دـیناوتیم  امـش  هاگآ  یناـسنا 
نیرتنشور دناوتیم  یناهج  قالخا  قوقح و  دروم  ار  تیرشب  همه  اهنآ  ود  ره  هک  مالسا  هاگدید  زا  برغ و  هاگدید  زا  رـشب  قوقح  ماظن 

گنهرف و قالخا و  ندوب  بناهج  ياعدا  هک  دوش  هتفگ  رگا  دـشابیم  سیرـشب  نوگانوگ  هعماج  نایم  اهداحتا  اـهیواست و  تاـبثا  لـیالد 
نشور الماک  مه  راتفگ  نیا  خساپ  میشابیم  نارگادوس  اهتردق و  هبلغ  یئوگروز و  دهاش  هراومه  ام  اریز  تسین  شیب  یلایخ  رـشب  قوقح 

نیودت و ت اریز  تسا 
تـسا نآ  لیلد  نیرتهب  يرـشب  ياههدـیا  نیرتیلاع  ناونع  هب  اهنا  هب  اهناسنا  همه  هجوت  ماع و  یقوقح  یقالخا و  يایاضق  گـنهرف و  میظن 

رد دـنکیم  حرطم  یناهج  ياهقوقح  گنهرف و  قالخا و  هک  ار  ییاهداحتا  اهیواست و  نآ  دوخ  تیـصخش  ترطف و  قامعا  رد  اهناسنا  هک 
هب دوخ  یعیبط  ياههتـساوخ  زا  هکنآ  میب  زا  رما  تیاهن  دننادیم  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  ياهنامرآ  نیرتیلاع  ار  اهنآ  دـنیآیم و 
مه هب  اهداحتا  يواـست و  نآ  نتخاـس  یملع  يارب  داـحتا  تسد  دـننامب  مورحم  يوگروز  زودـنارز و  ناتـسرپ  لاـم  نادـنمتردق و  هلیـسو 

ناگچروم نآ  هک  تسین  نآ  هک  تسین  نآ  شیانعم  دـیزاسب  دوباـن  وحم و  دوخ  ياـپ  ریز  ار  هچروم  نارازه  هزورما  امـش  رگا  دـنهدیمن .
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هزیرغ تلاصا  هیرظن  هس - تسا . هدوبن  ناشداهن  رد  یعمج  تسد  یگدـنز  دـناهدرکیمن و  شالت  دوخ  تایح  ياقب  يارب  دنتـشادن و  ناج 
رگا هک  دـندومن  عافد  هیـضق  نیا  زا  یملع  هفایق  اب  نانچ  دـندرک و  لخاد  حول  هداس  رـشب  ياهزغم  رب  فلتخم  لاکـشا  اب  ار  نآ  هک  یـسنج 

زورما تفرگیم و  شیپ  ار  لماکت  ریـسم  یناسنا  خـیرات  اعطق  دـندوب  هدومن  یناسنا  لوصا  تابثا  هار  رد  ار  شالت  وپاکت و  نآ  مدـص  کی 
اپ تسد و  دوس  تردق و  يانبم  رب  یعیبط  خیرات  رد  هکنیا  هن  مینکیم  یگدنز  یناسنا  خیرات  رد  ام  هک  مینک  اعدا  میتسناوتیم 

هک ینیمز  قرشم  رد  هنافـساتم  هک  تسنآ  نالطب  ندش  تباث  زا  دعب  هیرظن  نیا  تحـص  زا  يدج  عافد  اهنیا  مه  زا  رتروآتفگـش  مینزیم .
هک تهج  نادـب  تفرگیم و  تروص  اونیب  ناتـسرپ  توهـش  ای  هتخاب  دوخ  ناـحولهداس  فرط  زا  دوب  یناـسنا  هیلاـع  فراـعم  مولع و  دـهم 

شیازفا يهیرظن  راهچ - میزادرپیمن . اهنآ  ناـیب  هب  اـم  تسا  هتـشگ  نشور  یـسانشناور  بتک  رد  فلتخم  تاـهج  زا  روبزم  هیرظن  نـالطب 
نآ هجیتن  هک  یباسح  دـعاصت  اب  یمود  دریگیم و  ماـجنا  یـسدنه  دـعاصت  اـب  یلوا  تفگیم : سوتلاـم  هک  نیمز  يور  سوفن  تیعمج و 
نآ ندوب  هیاپیب  رد  دش  زاربا  سوتلام  هلیـسو  هب  هک  هیرظن  نیا  دـشابیم . مدرم  يارب  یگدـنز  لیاسو  ییاسران  تلع  هب  ینیمز  هرک  راجفنا 

تـشیعم يوگخـساپ  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  لـیاسو  اـب  قرط و  زا  هزورما  هک  مینک  هجوت  یمولع  زیگنا  تفگـش  تفرـشیپ  هب  هک  تسا  یفاـک 
يهرک زگره  دـشابن  ناتـسرپ  تردـق  ناتـسرپدوس و  يرگیزاب  رگا  هک  مینیبیم  هلئـسم  نیا  هب  طوبرم  قیاقح  هب  هجوت  اب  و  دـشابیم . مدرم 
تسا اهـشزرا  زا  مولع  ییادج  هیـضق  نامه  جنپ - دوب . هدومن  نایب  هدزباتـش  عالطایب و  سوتلام  هک  ددرگیمن  یبئاصم  نآ  راچد  ام  نیمز 

دروآ نییاپ  دوخ  هتسیاش  ماقم  زا  ار  اهشزرا  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  نآ  یلومعم  یمسر و  يانعم  هب  ملع  هلماع  تیلوبقم  تهج  هب  هک 
روظنم هک  لماع  نیا  دومن . دادـملق  دـنراد  مه  يدرف  هبنج  ابلاغ  هک  اهناسنا  یگدـنز  يارب  یلمجت  ياههدـیدپ  هدـع  کی  دـننام  ار  اـهنآ  و 

رد هک  میظع  رایسب  هثداح  ود  هب  میدرگرب  دریگیم . رارق  یـسررب  قیقحت و  دروم  احورـشم  مود  تمـسق  رد  تسا  باتک  نیا  رد  ام  یلـصا 
ام هب  ار  اهنآ  زا  تشادرب  مولع و  هرابرد  ار  اب  ام  گرزب  ياهیرگیزاب  يدـح  ات  تسناوت  داتفا و  قاـفتا  مجنپ ) نارود   ) رـصاعم نارود  نیمه 
ود دزاسب . نئمطم  دوخ  شور  هب  دندوب  هتفرگ  شیپ  مولع  یبایزرا  رد  هک  یلدتعم  هار  هب  ار  دنمدرخ  هاگآ و  ياهناسنا  انمـض  دهدب و  هئارا 
رد حالطـصا ) هب   ) تادـهاشم زج  زیچ  همه  هب  ییاـنتعایب  لاـمک  اـب  ناتـسرپ  ملع  هک  ماـگنه  ناـمه  رد  - 1 دوب : نیا  میظع  رایـسب  هثداـح 

ناراداوه فرط  زا  هک  ریز  هیمالعا  ندید  اب  ناهگان  دندوب  تدابع  لاح  رد  اههاگشیامزآ  رب  هدجس  يارب  یناشیپ  ای  هتسشن و  مولع  بارحم 
يادـص هک  دـندوب  یناـسک  زورنآ  مه  دـیاش  مینادیم ؟ هـچ  دـنتفر . ورف  ياهداـعلاقوف  تـهب  تریح و  رد  دوـب  هدـش  رداـص  ناتـسرپ  مـلع 

نداد تلاخد  تهج  هب  دـندوب  اههاگـشیامزآ  دربراـک  هک  ار  دوخ  تداـبع  بارحم  اـهنیا  زا  رتـالاب  ياـهوزرآ و  لاـمآ و  خاـک  نتخیرورف 
اس دوخ  یقیقح  لحم  زا  يرگ  طیرفت  لامک  اب  ار  ملع  دندینش و  دوخ  شوگ  اب  هدش  كرد  تاعوضوم  رد  دوخ  صوصخم  تیفیک 

مالعا ملع  یگتسکشرو  تشگ . رداص  ری  یتنورب  نانیدرف  هلیسو  هب  يدالیم  لاس 1859  رد  هاوخان  هاوخ  هیمالعا  نیا  لاحرهب  دندومن . طق 
یمکاح ناملآ  ياهرهـش  زا  یکی  رد  یتقو  هک  دناهدروآ  : ) دیوگیم نینچ  رییتنورب  نانیدرف  زا  هیمالعا  نیا  لقن  زا  سپ  وسور  رییپ  دش !

ار وا  دنمتفارش  نادرم  دنتشاد و  رایسب  تشحو  سرت و  وا  زا  نانزهار  نادزد و  دوب  لثملا  برـض  تیدج  یتسرد و  ظاحل  زا  هک  تسیزیم 
هدیشوپیم لدبم  یـسابل  بش  ره  مکاح  رارق - : نیا  زا  دندرب ، یپ  اسآهقعاص  يزار  هب  رهـش  یلاها  يزور  اما  دندرکیم . مارتحا  هنامیمص 

يزیچ روز  هب  ناشیا  زا  ای  درکیم و  تخل  ار  مدرم  دشیم و  جراخ  هناخ  زا  ادص  رـسیب و  هتـسهآ و  تشاذگیم و  بیج  رد  ياهچناپط  و 
موع ناتساد  لاح  نیع  رد  یلو  دشاب ، نینچ  دیاش  تسین ؟ مکاح  زرلاه  تیاکح  نامه  ناتـساد ، نیا  ایآ  هک  دیـسرپیم  دبال  تفرگیم … 

تـساوخیم سک  ره  دندرکیم . شغ  فعـض و  نآ  لباقم  رد  مدرم  نونکات  نرق  تسیب  زا  دـشابیم . زین  مهدزون  نزق  رخاوا  رد  یـضایر 
لـصا ناهگان  اما  دـندرکیم  یقلت  تاسدـقم  هب  نیهوت  دـننام  ار  وا  لمع  دـنک  یتلاخد  ای  دروایب  لمع  هب  یحالـصا  دروم  نیرتکچوک  رد 

دش و ق دوبان  تخیر و  ورف  رایسب  يادص  ورس  اب  لاصتا  یمیدق  موهفم  داد و  ناشن  دوخ  زا  يروآهیرگ  فعض  یسدیلقا 
دوب شتـسرپ  مارتحا و  دروم  ردقنیا  هک  یئانب  دش و  دروخ  ینتفرگن  هزادنا  مصا و  دادعا  زا  ینمهب  هلیـسو  هب  یلومعم  دادـعا  يانـشا  ورمل 

گرزب رصق  مامت  دیدرگیم : یناریو  یبارخ و  راتفرگ  هک  دوبن  تایضایر  مظعم  يانب  طقف  اما  تشادرب …  گرزب  ياهفاکـش  اهکرت و  هک 
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ینادرم هزورما  هک  تسا  تسرد  درادیم : ناـیب  ار  تـالمج  نیا  دوخ  باـتک  رخآ  رد  وسور  رییپ  دوخ  دوب …  راـچد  لاـح  نیا  هب  موـلع 
دراد دوـجو  یلعف  شناد  رد  هـک  یتـیعطق  مدـع  دــیدرت و  تلاـح  زا  دــنهاوخیم  دنتــسه و  يرکف  يدازآ  نـیا  رکنم  هـک  دــنراد  دوـجو 

ملع هک  میراد  قیدـصت  زین  ام  یلب  دـننک  غیلبت  ظعو و  يدـیدج  هعیبطلاءارواـم  یناـفرع و  حور  عفن  هب  دـنریگب و  هجیتن  ارنآ  یگتـسکشرو 
نایب لماک  حوضو  اـب  هتـشذگ  تاحفـص  یط  میتشادـن و  هدیـشوپ  ار  عوضوم  نیا  دـنکیم و  یط  ار  دوخ  ینارحب  لـحارم  زا  یکی  هزورما 

هطاحا ار  مولع  فلتخم  بناوج  زا  هک  ار  ییاهتیدودـحم  میناوتب  ام  رگا  دـسریم  رظن  هب  تسادـشر ). نارحب  طـقف  نارحب  نیا  اـما  میدومن .
رظن و تعسو  کی  اب  هکلب  مییامن  لح  میناوتیم  ار  ملع  هزورما  نارحب  نیمه  اهنت  هن  میهدب  رارق  یفاک  مزال و  قیقحت  تقد و  دروم  هدومن 

ام رگا  مینک . روبع  دمآ  دنهاوخ  شیپ  ام  هار  رس  هک  ینافوط  ياهدابدرگ  زا  میورب و  مه  یملع  هدنیآ  لابقتسا  هب  لماک  یگدامآ 
اب ار  ام  نوگاـنوگ  لـیاسو  اهـشور و  اـب  دـناوتیم  ینارود  ره  رد  هک  ارنآ  یمـسر  ياـنعم  هب  ملع  زگره  هک  میهدـب  هزاـجا  دوخ  هب  میناوتب 
ار ملع  زگره  مییامن  روظنم  تایعقاو  اب  طابترا  قرط  نیرتیـساسا  زا  یکی  ناونع  هب  ارنآ  مینکن و  یقلت  قلطم  دراذـگب  طابترا  رد  تایعقاو 
دربراک و ملع و  يانعم  اب  ییانشآان  تهج  هب  هک  میتسه  ام  نیا  دید  میهاوخ  مینک  تقد  تسرد  رگا  درک . میهاوخن  یگتـسکشرو  هب  مهتم 
هک یتایعقاو  لـباقم  رد  زگره  هدوب و  زوریپ  تسا  یملع  میوشیم . تسکـشرو  دـنکیم  هطاـحا  هراومه  ارنآ  هک  یئاهتیدودـحم  تیبسن و 

دوخ باتک  نایاپ  رد  هک  وسور  رییپ  نانخـس  هب  میروبجم  هک  تسا  اـجنیا  زا  دـهدیمن . ناـشن  یتسکـش  دوخ  زا  دنـسریم  روهظ  هب  هزاـت 
دنتـسه و يرکف  يدازآ  نیا  رکنم  هک  دنراد  دوجو  ینادرم  هزورما  هک  تسا  تسرد  : ) دیوگیم هکنیا  میزادنیب : هنادـقتنم  يرظن  دروآیم 
ینافرع و حور  عفن  هب  دـنریگب و  هجیتن  ار  نآ  یگتـسکشرو  دراد  دوجو  یلعف  شناد  رد  هک  یتیعطق  مدـع  دـیدرت و  تلاح  زا  دـنهاوخیم 

نینچ هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  هجوتم  زین  وسوررییپ  دوخ  هک  روطناـمه  دـننک ) غیلبت  ظـعو و  يدـیدج  هعیبطلاءارواـم 
لاب هیضق  تفگ  ناوتیم  هکلب  دشابیم  هعیبطلاءاروام  نافرع و  هب  دندقتعم  هک  ییاهناسنا  همه  هن  دننکیم  يریگهجیتن 

مولع هلیـسوب  هک  یتسه  ناهج  يدـنمنوناق  فشک  هعیبطلاءاروام  نافرع و  تحـص  تاـبثا  يارب  مینک  تقد  تسرد  رگا  ینعی  تسا  سکع 
هتبلا نآ . لوصا  نیناوق و  ندش  هتخیر  مهرب  ملع و  نارحب  هن  دشابیم  روبزم  تقیقح  ود  تابثا  يارب  حـضاو  قرط  زا  یکی  دریگیم  ماجنا 

میدرک هظحالم  باتک  نیا  رد  هک  یقیقحت  هب  رظن  اب  هک  ملع  ياهتیدودـحم  هک  تهج  نادـب  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  هلئـسم  کـی 
رگا تفگ : ناوـتیم  درادـن ) دوـجو  اهتیدودـحم  نآ  زا  زیرگ  يارب  مه  یهار  چـیه  و   ) تسا هدرک  هطاـحا  ارنآ  نوگاـنوگ  بناوـج  زا  هک 

هعیبطلاءاروام هب  دنکیم  تابثا  ار  یتسه  ناهج  زیگنا  تفگـش  مظن  يدنمنوناق و  هجو  نیرتنـشور  اب  هک  یملع  نیناوق  تمظع  زا  تسناوتن 
مییامنیم رارقرب  طابترا  تایعقاو  اب  يرگیزاب ) يرگاشامت و   ) لاب ود  اب  اهنآ  هلیـسو  هب  اـم  هک  مولع  نیا  اـب  هک  دـنادب  دـیاب  لقادـح  دـسرب 

لوصحم هک  فراعم  مولع و  نیمه  اب  ار  دوخ  ياـهراک  ینتورف  لاـمک  اـب  میرادرب و  هناراـکبان  ياـهیهاوخدوخ  توخن و  ربکت و  زا  تسد 
ياهـشناد هطیح  زا  هک  ار  هچنآ  مینکن و  راـکنا  مینیبیمن  هک  ار  هچنآ  میهدـب و  همادا  تسا  یتـسه  ناـهج  رد  اـم  يرگیزاـب  يرگاـشامت و 
یتسه ناهج  تمظع  زا  ام  یهاگآان  ام و  تراقح  لیلد  نیرتهب  راک  نیا  هک  میهدن  رارق  هیرخس  تناها و  دروم  تسا  نوریب  ام  دودحم 

احورـشم ار  سنارفنک  نیا  هب  طوبرم  ثحابم  ام  دـش و  لیکـشت  لاس  نیمه  رد  هک  تسا  اداناک  روآ  کناو  سنارفنک  مود - هثداـح  تسا .
عوضوم و فیرعت  یملع  نیناوق  يارجم  رد  اهنآ  كارتشا  اهشزرا و  اهشناد و  دییامرف . هعجارم  میداد ، رارق  یـسررب  دروم  لوا  تمـسق  رد 

نیا زا  ام  یلـصا  فدـه  هک  تهج  نادـب  میزادرپب . یملع  عوضوم  هرابرد  یفیرعت  ام  تسخن  تساـبیم  یملع  نوناـق  هاگدـید و  هلئـسم و 
فیرعت و اذـل  دـشابیم  مولعم  تایعقاو  ناونع  هب  یمدآ  سفن  نهذ و  يارب  كرد  لباق  تاعوضوم  همه  رب  یملع  عوضوم  میمعت  ثحاـبم 
رد ام  دوصقم  مینکیم . حرطم  یملع  نوناق  هاگدـید و  هلئـسم و  هب  طوبرم  ثحابم  فیرعت و  زا  سپ  ار  یملع  عوضوم  هب  طوبرم  ثحاـبم 

تـسا ریـسفت  حیـضوت و  یعون  هکلب  دوشیم . هدـیمان  مات  دـح  کیـسالک  قطنم  رد  هک  تسین  یقیقح  يانعم  نآ  هب  فیرعت  زا  ثحبم  نیا 
هدرک و ادـج  رگیدـکی  زا  ار  ود  نآ  اـهینیمز  برغم  زا  یـضعب  هک  تسا  یتدـم  هنافـساتم  هک  اهـشزرا  مولع و  ثحاـبم  كرد  مهف و  يارب 
ار همدقم  ود  روبزم  حیضوت  ریسفت و  هب  طوبرم  ثحابم  یسررب  هب  دورو  زا  شیپ  دناهتخادنا . هارب  دوخ  لابندب  ار  اهینیمز  قرـشم  زا  ياهدع 
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هدیدپ ود  يزغم  ياههدیدپ  اهتیلاعف  عاونا  نایم  رد  هک  میوش  هجوتم  دیاب  البق  ملع  يانعم  اب  ییانشآ  يارب  مکی - همدقم  میوشیم : رکذتم 
زا معا  تسا  تفاـیرد  قلطم  ياـنعم  هب  كرد  ملع . - 2 كرد . - 1 زا : دنترابع  هدـیدپ  ود  نیا  دـنرتکیدزن . رگیدـکی  هب  اهنآ  همه  زا  شیب 

دروم تفایرد  عون  نیا  رد  نم  اـب  سفن  فرط  زا  مولعم  اـمتح  هک   ) یملع تفاـیرد  زا  تسا  معا  هکناـنچ  يرارمتـسا . یئادـتبا و  ياـهکرد 
ام ثحابم  هب  هک  اجنآ  اـت  ملع  ریـسفت  حیـضوت و  رد  دـنراد . ضحم  یـساکعنا  تلاـح  هک  ضحم  ياـهتفایرد  زا  و  دریگیم ) رارق  فارـشا 

و باـتک ، ملق ، زیم ، تـخرد ، ناـسنا ، هدـیدپ   ) دـننام يدوـمن  هدـیدپ  کـی  كرد  زا  تستراـبع  تـلع  مییوـگب : میناوـتیم  تـسا  طوـبرم 
نایم تبـسن  كرد  ای  و  کـلذریغ . نوگاـنوگ و  ياهـشزرا  ییاـبیز و  تلادـع و  دـننام  يدومن  ریغ  تقیقح  کـی  كرد  اـی  و  کـلذریغ )
هجوت فارـشا و  یعون  اب  ماوت  هکلب  تفایرد  كرد و  قلطم  هن  میتفگ : هک  هنوگنامه  یلو  یلک ) ای  یئزج   ) ایاضق ياهلومحم  اـهعوضوم و 

طرش نیا  اب  تسا ). هدشن  هتخانش  نونکات  هک  اهزغم  زا  صاخ  ییورین  ره  هلیسو  هب  ای  و   ) نم ای  سفن  فرط  زا  هدش  كرد  عوضوم  هرابرد 
تارثاـت و دـننام  زین  ضحم  يدوـمن  ریغ  ياـهتفایرد  زا  نینچمه  ددرگیم و  کـیکفت  نهذ  رد  ءایـشا  ياهنییآ  ساـکعنا  زا  ملع  هک  تـسا 
هک مهم  هجیتن  کی  دوشیم . ازجم  ملع  زا  زین  میدرک ) هراشا  نادب  الاب  رد  هک   ) هجوت فارشا و  نودب  شزرا  ییابیز و  اهتفایرد  فطاوع و 

يارب همدقم  نیا  زا 
اذـل نم . اـی  سفن  فرط  زا  هجوت  فارـشا و  هب  تسا  طورـشم  هکلب  تسین  ملع  یتفاـیرد  روـصت و  ره  هک  تسا  نیا  ددرگیم : لـصاح  اـم 

هک یناعذا  ای  مکح  دشاب و  هدش  تفایرد  روبزم  هجوت  فارـشا و  اب  عوضوم  نایم  تبـسن  هک  دوشیم  بوسحم  ملع  تهج  نآ  زا  قیدـصت 
مدع ای  عوقو  هب  هدننکفیدصت  ملع  زا  فشک  هک  تسا  نم  ای  سفن  تایلمع  زا  هکلب  دشابیمن  ملع  هلوقم  زا  دراد  دوجو  یقیدصت  ره  رد 

هک تهج  نادب  درفم  تسا  یموهفم  هدش  تفایرد  هک  یملع  ياهتفایرد  دراوم  همه  رد  دیامنیم . اهلومحم  اهعوضوم و  نایم  تبسن  عوقو 
دمآ دهاوخن  دوجوب  نهذ  رد  ضحم  ساکعنا  ناونع  هب  درفم  موهفم  زگره  اذل  تسا  طرـش  موهفم  نآ  نودب  یملع  يارب  سفن  فارـشا و 

رد هکنیا  موهفم و  نآ  تیهام  هب  تسا  لیلحت  لـباق  یملع  روصت  ره  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  یقیدـصت  هیـضق  هب  هیبش  يروصت  موهفم  ره  و 
هلئسم زا  دوصقم  یملع - : نوناق  هاگدید و  هلئسم و  فیرعت  هب  میزادرپیم  نونکا  دراد . ینیع  ققحت  كرد ) لماع  زا  جراخ   ) ینیع ناهج 
تـسا تخانـش  لئاسو  رگید  یعیبط و  ساوح  هلیـسو  هب  كرد  لباق  هک  دیهدیم  ربخ  ناهج  رد  تیعقاو  کی  زا  هک  تسا  ياهیـضق  یملع 
يرـشب زغم  يهکارد  ياهورین  ریاس  هلیـسو  هب  كرد  لباق  نینچمه  دناهدمآ و  دوجوب  اهتخانـش  قمع  شرتشگ و  يارب  يرـشب  تسد  اب  هک 

زا ط فارشا و  اب  . ) تسا
میناوتیم ام  هک  تسا  یملع  هیـضق  هرابرد  فیرعت  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا .) تاـبثا  لـباق  هک  يرگید  يزغم  يورین  ره  اـی  نم  اـی  سفن  فر 

زا هلئسم  کی  هرابرد  ریـسفت  فیـصوت و  نیرتعماج  ناوتیم  ار  فیرعت  نیا  مییامن . کیکفت  یملع  هیـضق  زا  ار  یمهوت  یلیخت و  يایاضق 
ار ینیع  ناهج  رد  ققحم  یصخش  نایرج   ) یئزج نایرج  کی  یملع  هیضق  کی  رگا  دومن . یقلت  رـصاعم  ياهنارود  ناگتـشذگ و  هاگدید 

نیا دـننام  دوشیم  هدـیمان  یـصخش  یئزج و  یجراخ . هیـضق  ای  هلئـسم  دـهدب  هئارا  ار  تخانـش ) رازبا  رگید  ساوح و  اب  تفایرد  لباق  هک 
کی دـیآیم  دوـجوب  يرـشب  زغم  رد  هک  یملع  ره  هک  دوـشیم  نشور  اـجنیا  زا  دـشوجیم .) ترارح  زا  هجرد  رد 100  بآ  نیا   ) هیـضق

هفـسلف رد  تسا . نم  ای  سفن  یفاشتکا  ياهتیلاعف  زا  یکی  ملع  تفگ : ناوتیم  اذل  ضحم . تفایرد  ساکعنا و  کی  هن  نیعم  تسا  ینایرج 
زورب صاوخ  طیارـش و  نینچمه  صوصخلاب و  ملع  تقیقح  یلک و  روطب  ینهذ  دوجو  تخانـش  هرابرد  عونتم  رایـسب  ثحاـبم  کیـسالک 
مولعم ملاع و  ملع و  هطبار  مود - همدقم  درادن . دوجو  اهنآ  یـسررب  يارب  یلاجم  ثحبم  نیا  رد  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  یمدآ  زغم  رد  ملع 
تـسین روصت  لباق  رگید  تقیقح  ود  نودـب  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  يروطب  تسا  رگید  تقیقح  ود  هب  هتـسباو  تقیقح  هس  نیا  زا  کـی  ره 

هب ا تقیقح  هس  نیا  اریز 
نیا هک  تسا  یهیدب  دنـشابیمن . روصت  لباق  ملاع  ملع و  نودب  مولعم  مولعم و  ملع و  نودب  ملع  ینعی  دـشابیم  یفاضا  هلوقم  زا  حالطص 

رگیدـکی زا  ملاع  ملع و  هکنیا  دنـشابیمن . صخـشم  ياهزرم  ياراد  رگیدـکی و  زا  ادـج  ییـش  هس  تروصب  یمدآ  نورد  رد  تقیقح  هس 
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ای سفن  یفاتشکا  فشک و  ياهتیلاعف  زا  یکی  دش  حرطم  هتشذگ  ثحب  رد  هک  هنوگنامه  ملع  اریز  تسا  نشور  الماک  دنتسین  ازجم  ادج و 
يورین اـی  دـشاب  نم  اـی  سفن  هاوخ  تسا  مئاـق  وا  اـب  ملع  هک  یتـقیقح  نآ   ) ملاـع تاذ  هب  ملع  تبـسن  تقیقح  رد  تسا  یمدآ  زغم  رد  نم 

و درادن . ایرد  زا  ازجم  يدوجو  جوم  هک  تسا  یهیدب  تسا . ایرد  هب  جوم  هک  تسا  یهیدـب  و  تسا . ایرد  هب  جوم  تبـسن  زغم ) صوصخم 
و دـنادیم ) شناد  زا  یجوم  ار  هشیدـنا   ) دربیم راکب  هشیدـنا  شناد و  هرابرد  يولوم  نیدـلالالج  هک  ار  یهیبشت  ناـمه  دوریم  لاـمتحا 

دروآیم کـلذریغ  هدنونـش و  نورد  رد  هاوخ  یکیزیف و  ملاـع  رد  هاوخ  نآ  زا  هلـصاح  تروص  نخـس و  هراـبرد  هک  ار  یهیبشت  نینچمه 
دازب تروص  نخس  زا  تخاسب  تروص  وا  زا  واو  نخس  زو  تخاتب  هشیدنا  جوم  شناد  نوچ ز  درادیم ). نایب  نخس  زا  یجوم  ار  تروص  )
ملع و يارب  ناوتب  ار  هیبشت  نامه  نوعجار  هیلا  اناک  دش  زاب  نورب  دمآ  یتروص  یب  زا  تروص  درب  رحب  ردنا  زاب  ار  دوخ  جوم  درم  زاب  و 

هک تاذـلااب  مولعم  نینچمه  دنـشابیم . لـثامتم  رگیدـکی  اـب  دروم  هس  ره  رد  یملع  لـیلحت  هب  رظن  اـب  اـهنآ  اریز  تفرگ  رظن  رد  زین  ملاـع 
تـسا جوم  دوخ  اب  جوم  تیفیک  تبـسن  ملع  اب  شتبـسن  هک  نورد  رد  هدـش  تفایرد  يدومن  ریغ  تقیقح  اـی  يدومن  هدـیدپ  زا  تستراـبع 
هلیـسو هب  نآ  تروص  زا  یمدآ  نهذ  هک  نهذ  زا  جراخ  رد  دوخ  يارب  دوجوم  تیعقاو  نآ   ) ضرعلاب مولعم  اما  دراد . ملع  دوخ  اب  يداحتا 

کلذریغ نامتخاس و  لگ ، هتسد  گنس ، ناسنا ، تخرد ، دننام  تسا ) هدش  اراد  نآ  هرابرد  ار  یملع  زغم ، زا  یصاخ  يورین  ای  نم  ای  سفن 
نآ یجراخ  دوجو  رب  بترتم  طقف  هک  تسا  یتاصتخم  تروص و  هدام و  ياراد  نهذ  زا  جراخ  رد  اریز  درادن  ملاع  ملع و  اب  یتیوه  هطبار 
زا هک  روما  زا  کلذریغ  اهوب و  اهمعط و  شتآ و  ندنازوس  دننام  دوشیمن  ادیپ  اهنآ  زا  کی  چـیه  قیاقح  نآ  ینهذ  دوجو  رد  دـشابیم و 

صتخم فیرعت  یملع . نوناق  هاگدید و  هلئسم  حیضوت  ریسفت و  نایب  هب  میزادرپیم  همدقم  ود  نیا  زا  دعب  دنشابیم  ینیع  دوجو  تاصتخم 
ای دروم  دناوتب  هلئسم  نآ  ای  دریگب  رب  رد  ارنآ  دناوتب  یلک  مظن  نایرج  هک  تسنیا  یملع  هلئسم  کی  صتخم  نیرتیساسا  یملع  هلئسم  کی 

بآ ره   ) نوناق قیبطت  دروم  میروآیم  هداس  لاثم  ناونع  هب  هک  ار  ياهلئسم  دشاب . هدوب  نوناق  نآ  زا  يدرف  ای  قادصم 
رد هک  ياهدـیدپ  نایرج و  ره  هک  تسین  نآ  قیبطت  نیا  يانعم  هتبلا  تسا . حـضاو  ـالماک  هک  تسا  دـشوجیم ) ترارح  زا  هجرد  رد 100 
نآ ات  هدـیدپ  نایرج و  نآ  نوناق  تسا  نکمم  اریز  تسناد  هتخانـش  نوناق  کی  لومـشم  لعفلاب  ارنآ  ناوتیم  دوشیم  هدـید  ینیع  ناـهج 

رارکت و ناـکما  تروص  رد  دـنک  ادـیپ  ققحت  ینیع  ناـهج  رد  هک  هچنآ  ره  هک  دراد  تیلک  تقیقح  نیا  یلو  دـشاب  هدـشن  هتخانـش  عـقوم 
ثحابم رد  بلطم  نیا  حیضوت  دیامنیم . يوریپ  یلک  نوناق  کی  زا  دیدرت  نودب  دشاب  نهذ  اب  یتفایرد  هطبار  ندرک  رارقرب  لباق  نینچمه 

رد یلک  هاوخ  یئزج و  هاوخ  هیـضق  کـی  حرط  یملع  هاگدـید  زا  دوصقم  یملع  هاگدـید  صتخم  تشگ . دـهاوخ  حرطم  اجیردـت  يدـعب 
نامز نیا  ددرگیم : حرطم  ریز  هیـضق  هک  یتقو  دـشاب  هدوب  یملع  یبیکرت  اـی  ياهیزجت  یـسررب  لـباق  هک  تسا  یتیعقوم  صاـخ و  عضوم 

ياهیزجت و یسررب  لباق  هک  میاهدرک  حرط  ار  ياهیضق  دنوشیم  توارط  اب  زبس و  دنیوریم و  اهلگ  عرازم و  ناتخرد و  تسا و  راهب  لصف 
هتکن نیا  میهدـب . رارق  یـسررب  دروم  تیعقوم  صاـخ و  عـضو  نیمه  زا  ار  یلک  هیـضق  کـی  رگا  تسا  نیمه  و  دـشابیم . یملع  یبـیکرت 
یملع هاگدـید  زا  حرط  لـباق  هیـضق  نآ  هک  تسین  نآ  شاهمزـال  یملع  هاگدـید  رد  ياهیـضق  ره  نداد  رارق  هـک  درادـن  رکذـت  هـب  يزاـین 

ام همه  اریز  دشابیم 
دنـشابیم یملع  هاگدـید  زا  حرط  لباق  اهنآ  هکنیا  ياعدا  اب  ار  يروئت  یـضرف و  يرظن و  هیـضق  هقدـص  ام  رـصاعم  نارود  رد  هک  مینادیم 

دندوبن یـسررب  لباق  ضحم  یملع  هبنج  زا  اهنآ  همه  اهنت  هن  دـناهدومن  حرطم  یملع  عماوج  زکارم و  رد  دنتـسه ) یملع  لئاسم  ایاضق  نآ  )
نوناق زا  روظنم  یملع  نوناق  تاصتخم  فیرعت و  تسا . هدیسر  توبث  هب  زین  اهنآ  زا  ناوارف  يرادقم  ندوب  حرطم  یملع  فالخ  یتح  هکلب 
يرظن بحاص  دـنچ  ای  کی  ره  تسا و  هدومن  زورب  راکفا  هصرع  رد  نونکات  یفلتخم  تایرظن  یملع  نوناق  حیـضوت  يارب  تسیچ ؟ یملع 

ار یملع  نوناق  فیرعت  زا  دـعب  دـنچ  ای  کی  تایرظن  نآ  بلغا  هک  دـسریم  رظن  هب  دـهدیم  رارق  شریذـپ  دروم  ار  تاـیرظن  نآ  ار  یکی 
هک يرظن  بحاص  نآ  لاثم  ناونع  هب  دنـشاب . هتفرگ  رارق  رگیدـکی  اب  فلاـخم  داـضتم و  فوفـص  رد  اـهنآ  همه  هکنیا  هن  دـننکیم  هضرع 

یملع نوناق  دیوگیم : هک  درادـن  رکفتم  نآ  اب  یتفلاخم  تسا  ینیع  ناهج  رد  رارکت  لباق  هک  تسا  ياهیـضق  نآ  یملع  نوناق  دـیوگیم :
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. دـشابیم قادـصم  درف و  کـی  زا  شیب  ریگارف  هک  تسا  رادروـخرب  یتـیلک  زا  هدوـب و  ددـعتم  دراوـم  هب  قیبـطت  لـباق  هک  تسا  هیـضق  نآ 
ایرج ای  هدیدپ  نآ  دشاب  هتشاد  قادصم  دروم و  کی  زا  شیب  دناوتن  نایرج  هدیدپ و  کی  رگا  هک  تسا  نیا  رکفتم  ود  ره  روظنم  نیاربانب 
یئزج يایاضق  هک  دنراد  رظن  قافتا  هیضق  نیا  رد  نارظن  بحاص  نارکفتم و  همه  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  تشاد . دهاوخن  یملع  هبنج  ن 

هچ رگا  دـشابیمن  رادردوخرب  یملع  نوناـق  دـعب  زا  زگره  دـیامنیم  صخـشم  یئزج و  ناـیرج  رد  تاـیعقاو  زا  تیاـکح  هک  صخـشم  و 
یملع نوناق  ره  : ) دیوگیم هک  يرکفتم  نآ  نینچمه  داد . رارق  یـسررب  دروم  یملع  لئاسم  ناونع  هب  یملع و  هاگدید  زا  ار  اهنآ  ناوتیم 

ره رد  لالتخا  اب  هک  تسا  یعناوم  ندوبن  تایـضتقم و  طیارـش و  زورب  هب  طورـشم  ینیع  ناهج  رد  ياهدـیدپ  ره  زورب  هک  دـنکیم  تاـبثا 
فـصو نینچ  ارنآ  يرگید  نآ  هک  دـیامنیم  حرط  ار  یملع  نوناـق  دـعب  ناـمه  دـمآ  دـهاوخ  دراو  یللخ  روبزم  هدـیدپ  رد  اـهنآ  زا  کـی 
فلاخم اهنت  هن  تایرظن  هنوگ  نیا  تفاییمن . ققحت  يرـشب  تفرعم  رد  ینوناق  چـیه  دوبن  رارق  رب  یمظن  یتسه  ناهج  رد  رگا  هک  دـنکیم 

هک  ) نوگانوگ ياههاگدید  زا  ار  تقیقح  کی  هدومن و  دییات  ار  رگیدمه  تهج  کی  زا  هکلب  دنشابیمن  یملع  نوناق  یفرعم  رد  رگیدکی 
رادروخرب هداعلاقوف  تیمها  زا  هک  یملع  نوناق  هرابرد  مزال  فیرعت  هب  میزادرپیم  لاح  دنهدیم . رارق  یـسررب  دروم  تسا ) دیفم  رایـسب 

یطیارش و شندمآ  دوجوب  يارب  هک  تسا  یتسه  ملاع  رد  مظنم  نایرج  کی  هدننکنایب  هک  تسا  ياهیلک  هیضق  نآ  یملع  نوناق  دشابیم :
قم

رارمتـسا تقیقح  رد  دیآیمن  دوجوب  طوبرم  نایرج  تایـضتقم  طیارـش و  نآ  زا  یکی  فلخت  تروص  رد  هک  يروطب  تسا  مزال  یتایـضت 
رد تایضتقم ) طیارش و   ) روما نآ  هک  ددرگیم  یشان  اجنیا  زا  مه  نوناق  تیلک  دشابیم  تایرج  رارمتسا  بجوم  تایضتقم  طیارـش و  نآ 

تهج هب  ددرگیم  نیمز  ياضف  ییانـشور  بجوم  هک  دیـشروخ  يورایور  نیمز  هرایـس  نتفرگ  رارق  تسا . يرارمتـسا  ندمآ  دوجوب  لاح 
تروص نیا  رد  دـنکیم  ادـیپ  تیلک  یئورایور  لماوع  لـلع و  رمتـسم  ددـجت  تهج  هب  رگید  تراـبع  هب  تایـضتقم و  طیارـش و  رارمتـسا 

راـهچ نونکا  ددرگیم و  نیمز  ییانـشور  بجوم  یلک  روطب  دیـشروخ  نیمز و  ییوراـیور  لـماوع  لـلع و  يرارمتـسا  دوجو  مییوـگیم :
لماع و مود - بلطم  یملع . نوناـق  کـی  تیعقاو  لـماع  مکی - بلطم  میهدیم : رارق  رکذـت  دروم  میتسه  وربور  اـهنآ  اـب  اـم  هک  ار  بلطم 

يراج مظن  نامه  یملع  نوناق  کی  تیعقاو  لماع  مکی - بطم  نآ . ءاشنم  یملع و  نوناق  تیلک  موس - بلطم  یملع . نوناـق  فشک  قرط 
مظن و يارب  یلوقعم  ریـسفت  چیه  میریذپن  ار  ادخ  دوجو  ام  رگا  تسا و  ادخ  نآ  هدـنرادهاگن  هدـنروآ و  دوجوب  هک  تسا  یتسه  ملاع  رد 

یناـیرج هدـیدپ و  چـیه  هک  تسا  یهیدـب  اریز  تشاد  میهاوخن  دـشابیم  یملع  نیناوق  ءاـشنم  هناـگی  هک  یتـسه  ناـهج  رد  مظن  رارمتـسا 
ذگ هک  یلک  مظن  نآ  هدننکوگزاب  صخشم 

یبیـس هرابرد  ياهدهاشم  هنوگ  چیه  یملع و  يهقباس  هنوگچیه  امـش  رگا  لاثم : ناونع  هب  دـشابیمن  تسا  هتفرگ  رب  رد  ارنآ  هدـنیآ  هتش و 
لاحم دیشاب  هتشادن  تشاد  دهاوخ  هدنیآ  رد  هک  ینوناق  تالوحت  بیس و  نآ  ینوناق  تشذگرـس  رظن  زا  تسا  هدیـسر  تخرد  رـس  رب  هک 

رد امـش  تادهاشم  لیلحت و  هچ  رگا  تشگ ؟ دهاوخ  هچ  و  تسا ؟ هدوب  هچ  هک  دیمهفب  بیـس  نآ  دوخ  لیلحت  هدهاشم و  اب  اهنت  هک  تسا 
دیـشاب هدیدن  ایند  رد  مه  تسنآ  هب  هیبش  هک  ار  هچنآ  یتح  دینیبب و  ار  رادناج  کی  اهنت  ایند  نیا  رد  امـش  رگا  دریگب . تروص  تقد  تیاهن 

نآ هب  دوخ  ینوناق  نایرج  اب  هک  ار  ياهدنیآ  نآ  نینچمه  هدیناسر و  عضو  نآ  هب  نارادناج  هک  یتشذگرـس  نآ  تخانـش  يارب  یهار  چیه 
تفایرد نآ  یملع  نیناوق  فشک  لماع  نیتسخن  میلع : نیناوق  فشک  عونتم  قرط  لماع و  مود - بلطم  تخانـش . دیهاوخن  دیـسر  دـهاوخ 

نودب یتسه  ملاع  رد  ینایرج  تقیقح و  چیه  هک  تسا  هدومن  تابثا  اهناسنا  همه  يارب  هک  تسا  یلقع  ینیقی  كرد  ای  يرطف  لیصا  رایسب 
ار سوسحم  تایئزج  اهنت  هرایس  نیا  رد  دوخ  یگدنز  خیرات  زاغآ  رد  یلوا  رشب  هک  دنک  مهوت  نینچ  یسک  تسا  نکمم  دشابیمن . نوناق 

کی دننام  هتفرگ و  تروص  یجیردت  روطب  یلک  يایاضق  كرد  دراذـگب و  شمان  ات  درکیمن  كرد  ار  ياهیلک  هیـضق  چـیه  دـیدیدیم و 
تفایرد

قیدـصت مه  ار  یناـیرج  نینچ  تیعقاو  رگا  هک  تسا  نیا  داد  مهوت  نیا  هب  هک  یخـساپ  تسا . هتـشگ  یلقع  ینیقی  كرد  اـی  يرطف  لیـصا 
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نآ اب  ناسنا  اریز  تسا  هدوب  یعرف  هزات و  هدـیدپ  کی  یتسه  طـباور  ءازجا و  ماـمت  يدـنمنوناق  تفاـیرد  هک  تسین  نآ  شاهمزـال  مییاـمن 
يور رد  شایگدـنز  زاغآ  زا  نامز و  ره  رد  دـشاب  هتـسناوتن  مه  رگا  تسا  هدرک  روهظ  خـیرات  رد  هک  يزغم  تاصتخم  یناور و  ناـمزاس 

یجیردـت نتخاس  رارقرب  اب  نامز و  تشذـگ  اب  یلو  دـیامن  تفایرد  لصفم  نشور و  روطب  ار  یتسه  يدـنمنوناق  لیـصا  تفایرد  نآ  نیمز 
زا لاح  رهب  و  تسا . هدیناسر  تیلعف  هب  ار  یتسه  ملاع  تادوجوم  يدنمنوناق  تفایرد  دادعتسا  تادوجوم  زا  یحوطس  داعبا و  اب  تاطابترا 

نیناوق زا  يریگیپ  يارب  وا  هزیگنا  نیرتیـساسا  نیتسخن و  تسا  هدومن  رارقرب  طابترا  تادوجوم  اـب  یملع  هاگدـید  اـب  رـشب  هک  نارود  نآ 
عونتم قرط  یملع  نیناوق  فشک  يارب  دشاب . هدوب  رادهدنخ  دـیاش  نآ  تلع  زا  لاوئـس  هزورما  هک  تسا  هدوب  لیـصا  تفایرد  نامه  یتسه 

. دـیامن روبع  اـهنآ  زا  دـیاب  نوناـق  نآ  هراـبرد  ملع  هب  ندیـسر  يارب  یمدآ  نهذ  هک  تسا  یلحارم  ياراد  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  دراد  دوجو 
يرازبا هاگتسد و  ره  ای  ساوح  ندرک  ادیپ  طابترا  مکی - هلحرم  تسا : ریز  رارق  هب  دیامن  روبع  اهنآ  زا  نهذ  دیاب  هک  یلحارم  بیترت 

ینورد تفایرد  لماوع  لیاسو و  نایم  طابترا  ندش  رارقرب  نینچمه  و  دناهدش . هیبعت  عوضوم  تفایرد  نتخاس  رتقیقد  شرتسگ و  يارب  هک 
- مود هلحرم  دوریم  مع  يا  لودج  کی  رد  ود  ره  دوب  سح  ياجب  ینادـجو  كرد  يولوم : لوق  هب  و  دـنوش . هدـیمان  ینورد  ساوح  هک 
رد تاعوضوم . هرابرد  طابترا  ندش  رتقیقد  رتهدرتسگ و  يارب  هدش  هیبعت  ياههاگتسد  ای  ساوح و  هلیسوب  هدهاشم  لیمکت  هبرجت و  لمع 

تفایرد يارب  مزـال  لـحارم  ندـش  يرپس  زا  سپ  هیـضق  تیلک  دریگیم و  تروص  ترورـض  ياـهیریگیپ  ءارقتـسا و  هک  تسا  هلحرم  نیا 
قیبطت لباق  دراوم  نیا  ایآ  هک  هراب  نیا  رد  قیقحت  یئانثتسا و  دراوم  زیگنا و  ماهبا  دراوم  يهیفـصت  موس - هلحرم  ددرگیم . يزیریپ  یملع 
نوناق هرئاد  ای  دز  دـهاوخ  نوناق  تیلک  هب  يررـض  دراوم  نآ  قابطنا  ناکما  مدـع  تروص  رد  هن و  ای  دوب  دـنهاوخ  قیقحت  دروم  نوناـق  اـب 
هـصرع زا  ار  نوناـق  نآ  هک  ققحم  صخـش  نهذ  رد  نوناـق  ناونع  هب  یلک  هیـضق  کـی  ندـمآ  دوـجوب  مراـهچ - هلحرم  ددرگیم ؟ رتـگنت 

هب ملع  هک  یناسک  يارب  مه  نآ و  هدننکفشک  يارب  مه  یلک  نوناق  هلحرم  نیا  زا  سپ  تسا . هدومن  عازتنا  یئزج  صخـشم و  تادوجوم 
نآ هب  ناهاگآ  همه  نهذ  رد  هک  تسا  یلک  هیـضق  کی  کلذریغ ) هعلاطم و  قیقحت و  شیامزآ و  سرد و  هار  زا   ) درک دـنهاوخ  ادـیپ  نآ 

نوناق م
رد ملاع  صخـش  هک  تسا  یهیدـب  هتبلا  ملاع . صخـش  لوبق  دروم  هک  دـشاب  هدوب  يزغم  يورین  ره  ای  نم و  ای  سفن  هجوت  فارـشا و  درو 

لیلحت حیـضوت و  يارب  یلاجم  ثحبم  نیا  رد  هک  دـهدیم  ماجنا  زین  کلذریغ  یـسایق و  یقیبطت و  ياـهتیلاعف  هلحرم  نیا  هب  لوصو  ریـسم 
تیلک يانعم  دنک و  ادیپ  ینوناق  هبنج  دـناوتیمن  تیلک  نودـب  ياهیـضق  چـیه  نآ . ءاشنم  یملع و  توناق  تیلک  موس - بلطم  تسین . اهنآ 

یناـسنا ره  مییوگیم : هک  یتـقو  دریذـپب . دوخ  دراوم  دارفا و  یماـمت  هب  لومحم  دورو  یلک  روـطب  هیـضق  عوـضوم  هک  تسا  نآ  يهیـضق 
. دـشابیم يدازآ  نتـشاد  تسود  لمح  لحم  شقیداصم  دارفا و  یمامت  اب  ناسنا  زا  تسا  تراـبع  هک  عوضوم  درادیم  تسود  ار  يدازآ 

رارمتسا هدومن و  رارکت  ار  تایضتقم  طیارش و  هک  یمادام  یتسه  ملاع  تایعقاو  هصرع  رد  يراج  مظن  زا  تسا  ترابع  نوناق  تیلک  ءاشنم 
تیلک ءاشنم  داد . دهاوخ  همادا  دوخ  دوجوب  تیلک  دهدیم  هراجا  عونمه  هباشتم و  جـیاتن  تالولعم و  ندـمآ  دوجوب  يارب  ار  مظنم  نایرج 

دراد دوجو  ینیع  ناهج  رد  هک  تسا  یتادوجوم  رد  يراج  مظن  لومش  تیمومع و  مکی - مسق  ددرگیم : میسقت  هدمع  مسق  ود  رب  نیناوق 
نوناق نیا  زا  یتایح  ياهورین  لادـتعا  تحـص  لاـح  رد  يرادـناج  چـیه  دراد و  دوجو  نارادـناج  همه  رد  هک  تاذ  تنایـص  نوناـق  دـننام 

یمن فرحنم 
هباشم و جـیاتن  تالولعم و  هک  یتسه  هصرع  رد  يراـج  تایـضتقم  طیارـش و  رارکت  هباـشت و  میدومن  هراـشا  ـالاب  رد  هک  هنوگناـمه  دوش .
هیـضق و تاذ  كرد  زا  هک  تسا  یتـیلک  مود - مسق  دروآیم . دوجوب  ار  مولع  هک  تسا  نیناوـق  تیلک  ءاـشنم  دـهدیم . هجیتـن  ار  عوـنمه 
هک  ) ایاضق عون  نیا  تیلک  رازحا  يارب  یـضایر ) نیناوق   ) یلک يایاضق  دـننام  ددرگیم . یـشان  دنتـسه  يدـیرجت  یمیهاـفم  هک  نآ  ءازجا 
زغم هک  تسا  یفاک  هکلب  درادـن  دوجو  قیداصم  دراوم و  يدرگیپ  عبتت و  رارقتـسا و  هب  يزاین  چـیه  دـنوشیم ) هدـیمان  زین  یئاشنا  يایاضق 

2-2  = هک 4 دوشیم  حرطم  هیضق  نیا  هک  یتقو  دشاب . هدرک  تفایرد  ار  اهنآ  نایم  طباور  تبـسن  كرد و  تمالع و  ددع و  دیرجت  تردق 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2289 

http://www.ghaemiyeh.com


. میشاب هدومن  ءارقتسا  ار  هیضق  نیا  دراوم  همه  هک  میشاب  هتشاد  نآ  هب  يزاین  هکنیا  نودب  تسا  هدش  حرطم  نوناق )  ) یلک هیـضق  کی  اعطق 
کی تیهام  هک  تسا  نیا  دننام  هدومن و  ءاقلا  ددع  زا  ار  ینیع  تایئزج  تاصخـشم و  هک  تسا  دـیرجت  لولعم  ایاضق  نیا  قدـص  تیلک و 

بلطم دراد . علـض  هس  ثلثم  اـی  تسا و  ثلثم  ثـلثم ، دـننام  یتیدـندیآ )  ) میـشاب هدوـمن  تیهاـم  نآ  دوـخ  يارب  یتاذ  لـمح  ار  تـقیقح 
عوضوم نیمادـک  هب  هتـشذگ  ثحاـبم  هب  رظن  اـب  اـم  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  زا  دوـصقم  یملع . عوـضوم  كـالم  داـعبا و  نییعت  مراـهچ -

میناوتیم
نیرتیـساسا بلطم  نیا  مییوگب : تحارـص  لامک  اب  میناوتیم  تسین ؟ یملع  عوضوم  کـی  نآ  تسا و  یملع  عوضوم  کـی  نیا  مییوگب :

اب دیمان ؟ دیاب  یملع  ار  عوضوم  نیمادک  مینادب  میهاوخیم  ثحبم  نیا  رد  دـیامنیم  نییعت  ار  مولع  اهـشزرا و  تشونرـس  هک  تسا  يزیچ 
کی ناونع  هب  ناوتیم  ار  تیعقاو  نآ  دـشاب  هدوب  تخانـش  لباق  لـیذ  داـعبا  هیرظن  اـب  هاـگ  ره  دوخ  يارب  تیعقاو  ره  قوف  ثحاـبم  هب  رظن 

یعناوم نآ و  هدنروآ  دوجوب  تایـضتقم  طیارـش و  لماوع و  - 2 تیعقاو . نآ  تاصتخم  تیهاـم و  نییعت  - 1 دومن : حرطم  یملع  عوـضوم 
تیعقاو نآ  زا  هک  یجیاتن  تـالولعم و  - 3 دنـشاب . هبـساحم  تخانـش و  لباق  دنیامن  يریگولج  تیعقاو  نآ  ندمآ  دوجوب  زا  دنناوتیم  هک 
لوصف دـننام  یبقاـعت  روـطب  هک  ییاههدـیدپ  کـیکفت  - 4 دنـشاب . ینوناـق  هبـساحم  تخانـش و  لـباق  دـنیامنیم  زورب  دـنوشیم و  رداـص 

رگیدـکی اب  هک  ییاههدـیدپ  زا  دـنتفایم  ینایرج  هب  تیعقاو  نآ  لابندـب  دـنیامنیم  زورب  رگیدـمه  رـس  تشپ  نیمز  هرک  رد  هک  هناگراهچ 
نامزمه و ياههدـیدپ  صیخـشت  فلاـخم و  هباـشم و  داوم  اـب  تاـسیاقم  يارجم  رد  دـناوتب  تیعقاو  نآ  نینچمه  - 5 دـنراد . تیلع  هطبار 
نیـضیقن و عافترا  عاـمتجا و  ندوب  لاـحم  دـننام  دـشاب  یملع  لـئاسم  رب  مکاـح  نیناوق  لوصا و  لومـشم  دـناوتب  زین  - 6 دریگب . کـلذریغ 

اهتیبسن و
رگید اب  نامز  دج و  کی  رد  میقتسمریغ  طخ  اب  میـسقتسم  طخ  هک  تسا  یعطق  اریز  کلذریغ . لقتـسم و  قیاقح  هب  یبسن  روما  یگتـسباو 

تمظع دب ، اب  کین  مظن ، اب  تلادع  نینچمه  دنوشیمن  عمج  تسا  هدـش  طرـش  نیـضیقن  عامتجا ) ندوب  لاحم   ) مکح يارب  هک  يدودـح 
زا یسررب  لباق  زین  تایعقاو  هب  دنتـسم  یـشزرا  قیاقح  هک  تهج  نادب  ياهیراکهبت و  اهتفاثک و  اب  یناسنا  هیلاع  قالخا  یتسپ و  یـشزرا و 
رد یملع  ياهعوضوم  رگید  دننام  دـنناوتیم  قوف  ياهکالم  اب  زین  روبزم  ياهـشزرا  هک  تفریذـپ  دـیاب  اذـل  دنـشابیم  قوف  داعبا  هاگدـید 

تیلک اب  دناوتب  دشاب و  رادروخرب  دوخ  يارب  تیعقاو  زا  هک  یتقیقح  ره  رگید  ترابع  هب  دـنریگب . رارق  قیقحت  یـسررب و  دروم  ملع  هصرع 
قوف كالم  هب  رظن  اب  بآ  هک  هنوگنامه  نیاربانب  دشابیم  یملع  عوضوم  کی  تقیقح  نآ  دشاب  هتشاد  تکرش  قوف  ياهکالم  رد  ریگارف 

توص و رون و  ییایرد و  تادوجوم  عرازم و  ناتخرد و  نداعم و  نینچمه  دریگب  رارق  یملع  عونتم  ياهیـسررب  یملع و  عوضوم  دناوتیم 
زا کی  ره  هک  تهج  نادـب  کلذریغ  یناور و  یـسایس و  یقوقح و  يداصتقا و  یعامتجا و  تاـعوضوم  هنوگناـمه  کـلذریغ و  تازلف و 

قیاقح همه  نینچمه  دنـشابیم  یملع  دـعب  ياراد  دـنریگب  رارق  دـنناوتیم  رکذـلا  قوف  يراجم  رد  هک  دـنراد  دوخ  يارب  یئاهتیعقاو  اـهنآ 
یشزرا

قیقد ياهیـسررب  دروم  یملع  ياهعوضوم  ناونع  هب  دـنناوتیم  زین  ررـض  عفن و  يربج  ياـههزیگناقوف  فیلکت  فرـش و  تلادـع و  دـننام 
ناوـنع هـب  اـهنآ  نـتفرگ  رارق  یملع و  ياهیـسررب  رد  یـشزرا  یملع و  ياـهعوضوم  يواـست  هلئـسم و  نـیا  حیــضوت  دـنریگب . رارق  یملع 
بهاذم همه  هجوت  دروم  هک  تسا  یـشزرا  عضوم  کی  نیا  مینیبیم  میریگیم و  رظن  رد  ار  تلادع  تسا : رارق  نیا  هب  یملع  ياهعوضوم 

؟ دشاب هدوب  فیـصوت  فیرعت و  لباق  هک  درادـن  نیعم  یتیهام  تلادـع )  ) عوضوم ایآ  مینیبب  تسخن  - 1 تسا . خـیرات  نویقالخا  نیتسار و 
زا تسا  ترابع  ای  نوناق  قباطم  كولس  زا  تسا  ترابع  هک  فیـصوت  فیرعت و  لباق  تیهام  ياراد  تسا  یقیقح  تلادع  هک  تسا  یعطق 

عفن يارب  هک  دـشاب  ییاناوت  نآ  ياراد  هچ  رگا  دـیامنن  فارحنا  ینوناق  چـیه  زا  لداع  ناسنا  دوشیم  ثعاب  هک  یناور  زاتمم  تیـصاخ  نآ 
نیرتیمومع زا  هک  تیلع  نوناـق  هک  تسا  يزیچ  تلادـع  مینیبب  اـیآ  - 2 ددرگ . فرحنم  نآ  زا  دریگب و  هدـیدان  ار  نوناـق  دوخ  یـصخش 

؟ دنکیم یچیپرـس  تسا  یتسه  نورد  رد  ندمآ  دوجو  هب  يارب  تلادـع  هکنیا  اب  ینعی  دـنکیم ؟ یچیپرـس  تسا  یتسه  رد  مکاح  نیناوق 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2290 

http://www.ghaemiyeh.com


ای دـشاب  هتـشادن  تلع  رگا  دـیآیمن و  دوجوب  لاح  نیا  اب  دراد  یتلع  ناسنا  کـی  نورد  رد  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  تلادـع  هکنیا  اـب  ینعی 
مآ دوجوب  زا  یعنام 

دیآیم دوجوب  زاب  دیامن  يریگولج  نآ  ندمآ  دوجوب  زا  یعنام  ای  دشاب  هتـشادن  تلع  رگا  دـیآیم و  دوجوب  زاب  دـیامن  يریگولج  نآ  ند 
رظن اب  هچ  رگا  تسا  ریذپانناکما  تسا  یتسه  نیناوق  نیرتریگارف  زا  هک  تیلع  نوناق  زا  تلادع  فلخت  ینعی  يزیچ  نینچ  هک  تسا  یعطق 

رتيدرجت رت و  فیطل  یناور  ياهتیلاعف  اههدـیدپ و  رگید  تلادـع و  عوضوم  رد  يراج  تیلع  نوناق  یمدآ  سفن  درجت  حور و  تفاـطل  هب 
هکنیا اب  ایآ  - 3 دیامنیم . تیـصخش  دشر  زا  فشک  تلادع  هک  هنوگنامه  تسا  وا  تلادع  یـضتقم  یمدآ  تیـصخش  دـشر  دـشاب . هدوب 
ماجنا اهیکین و  باختنا  رد  ار  یناسنا  رایتخا  درادیم و  زاـب  یلک  روطب  یناور  تاـفارحنا  اهیدـب و  باـکترا  زا  ار  ناـسنا  هسفن  یف  تلادـع 

دنک کیرحت  اهیدب  هب  ار  یمدآ  تلادع  نیمه  دسر  ارف  يزور  هک  دومن  روصت  ناوتیم  دزاسیم  افوکـش  اهناسنا  قوقح  يافیا  فیلاکت و 
تاعوضوم رگم  دوریمن  يروصت  نینچ  زگره  دزاسب ؟ کلهتـسم  اهناسنا  قوقح  نتخاس  لاـمیاپ  فیلاـکت و  زا  درمت  رد  ار  يو  راـیتخا  و 

ندـمآ دوجوب  زا  یلو  دـیایب  دوجوب  نآ  یقیقح  يانعم  هب  تلادـع  هک  دراد  ناکما  ایآ  - 4 دـنوش . نوگرگد  قح  فیلکت و  دـب و  بوخ و 
ياتن مزاول و  تالولعم و  دیاین  دوجوب  رگا  هک  یتقیقح  تلادع  اریز  زگره  هن  دیامن ؟ يریگولج  اهنآ  تخانش  ای  دوخ  یعیبط  تالولعم 

مزاول و تالولعم و  دشابیم  ییاسانش  لباق  دوخ  يارب  یتیعقاو  ناونع  هب  تلادع  دوخ  هک  هنوگنامه  دروآ و  دهاوخ  دوجوب  زین  ار  دوخ  ج 
دروم لداـع  ناـسنا  تسا . رادروخرب  یحور  شمارآ  زا  لداـع  ناـسنا  لاـثم : ناونع  هب  دوب . دـهاوخ  تخانـش  كرد و  لـباق  زین  نآ  جـیاتن 

. دنکیم یگدـنز  نآ  رد  هک  ياهعماج  شیوخ و  لوقعم  تایح  تفرـشیپ  هب  دراد  رفاو  قایتشا  لداع  ناسنا  تسا . هعماج  مارتحا  نانیمطا و 
ادیپ ققحت  زین  بقاعتم  ییاههدیدپ  نآ  نآ ، ندمآ  دوجوب  تروص  رد  دنراد  دوجو  تلادـع  يارب  یبقاعتم  ياههدـیدپ  مینک  ضرف  رگا  - 5

ای تلع  هک  تسا  نآ  لیلد  يرارمتـسا  رارکت  تروص  رد  هدع  کی  بقاعت  هک  تهج  نادب  هناگراهچ . لوصف  بقاعت  دـننام  درک  دـنهاوخ 
رگا تفگ : ناوتیم  اذـل  دـنیایب  دوجوب  رگیدـمه  بقاعتم  امئاد  اههدـیدپ  نآ  دوشیم  بجوم  هک  دراد  دوجو  اههدـیدپ  نآ  قوف  رد  یللع 

هک ددرگیم  تیلع  نوناق  لومشم  تروص  نیا  رد  دشاب  رمتسم  یمئاد و  بقاعت  نآ  هتـشاد و  دوجو  بقاعتم  ییاههدیدپ  مه  تلادع  يارب 
تیفیک تیمک و  رظن  زا  هک  تسا  یقیاقح  اب  عونتم  هسیاقم  لباق  یملع  ياهعوضوم  رگید  دننام  تلادـع  - 6 میدومن . نایب  مود  هرامش  رد 

یسررب لباق  تایعقاو  ریاس  ندمآ  دوجوب  دننام  تلادع  ققحت  يارب  یلک  روطب  و  - 7 دنریگیم . رارق  تاقیبطت  هسیاقم و  ضرعم  رد 
دشاب هدوب  تلادع  دوجو  یضتقم  ای  طرش و  ای  لماع  دناوتیمن  يزیچ  ره  دراد و  دوجو  صاخ  یتایـضتقم  طیارـش و  لماوع و  یملع  ياه 

صوصخم یتایعقاو  هک  هنوگنامه  زین  و  دزروب . تلاخد  یملع  ياهعوضوم  ریاس  ندـمآ  دوجوب  يراب  دـناوتیمن  يزیچ  ره  هک  هنوگناـمه 
يارب روط  ناـمه  دـنروایب  دوجوب  دنـشابیم  یملع  ییاـهعوضوم  هک  دوـخ  يارب  تاـیعقاو  ندـمآ  دوـجوب  زا  یعناـم  دـناوتیم  هک  دنتـسه 

زا عنام  ناونع  هب  دـناوتیمن  يزیچ  ره  دراد و  دوجو  یـصاخ  عناوم  ناـسنا  کـی  یناور  عضو  زا  تلادـع  نتخاـس  مودـعم  اـی  يریگولج و 
دـشاب تلع  دناوتیمن  ترارح  هلیـسو  هب  بآ  نالف  ندـش  راخب  ناسنا  نورد  زا  تلادـع  لاوز  يارب  الثم  دـیامن . يریگولج  تلادـع  ققحت 

رگا اذل  دشابیم . اهیهاوخدوخ  اهیگماکدوخ و  يزابـسوه و  ییارگتذل و  تالیامت  زورب  ناسنا  نورد  زا  تلادـع  ندـش  وحم  تلع  هکلب 
هدامآ ندش  لداع  يارب  ار  دوخ  ندـمآرب و  تلادـع  يانعم  كرد  تخانـش و  ددـص  رد  صخـش  نآ  مینیبب  میریگب و  رظن  ریز  ار  یـسک  ام 
نورد رد  ار  تلادع  تافارحنا ، هنوگره  اهیدـیلپ و  زا  نتـشیوخ  نتخاس  رود  تلادـع و  لماک  تخانـش  اب  دـهاوخیم  اعقاو  ینعی  دـنکیم 
كرد تسا  اـهنآ  ندرک  یط  لوغـشم  هک  یلحارم  رد  ار  یـصخش  نینچ  تفرـشیپ  هظحل  هب  هظحل  یتـح  میناوتیم  اـم  دـشخبب  ققحت  دوخ 

زا يریگیپ  دننام  تسرد  مییامن 
رد تلادـع  شزرا  اب  ماقم  هب  لوصو  زا  سپ  میناوتیم  هک  هنوگنامه  تخرد . کی  نتـشگ  روراب  لگ و  کـی  ندـییور  یجیردـت  ناـیرج 

یطارفا یتسرپدوس  هک  مینادیم  میهدب . رارق  یسررب  دروم  ار  وا  طوقس  لماوع  تلادع  ظفح  هرابرد  وا  ندومن  یهاتوک  فلخت و  تروص 
هدودز یمدآ  ناج  زا  تلادـع  هجیتن  رد  دـیادزیم و  اهناسنا  نورد  زا  ار  تلیـضف  هب  قشع  یلاع و  قالخا  يداـع  قوف  ياـهییارگ  تذـل  و 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2291 

http://www.ghaemiyeh.com


كدـنا تسا : هدـش  نایب  یبدا  بلاق  اب  هک  تسا  یملع  الماک  یـسررب  کـی  دـنکیم  ناـیب  ار  یئارقهق  طوقـس  نیا  يولوم  هکنیا  دوشیم :
ام فراع  شرش  روش و  زا  هجاوخ  دزیرگیم  نیتسوپ  وا  اب  دینادرگ  قشع  شرس  ردنا  داتف  ون  گسج  گرم و  شرز  میـس و  دز  هار  كدنا 

تـسخن يولوم  شربلد  دـیاین  رگید  شرب  رد  داـهن  ملاـع  نیا  رب  لد  داد و  قشع  شرد  هقرخ  تلاـح  رـس  زا  تفر  زود  هقرخ  نونکا  هتـشگ 
هرابکی هب  یناهگان و  طوقـش  نیا  هک  دیامنیم  حیرـصت  دنکیم و  نایب  شرظن  دروم  ناسنا  رد  ار  تلیـضف  طوقـس  لماع  یجیردـت  نایرج 
تافـص سکعلب  ای  تفارـش و  تلادـع و  دـننام  یمدآ  ناور  رد  هتفرگاج  تافـص  هک  تسا  یناور  ینوناق  ناـیرج  کـی  نیا  تسا و  هدوبن 
دوشیم هدیمان  یقیقح  قشع  هک  ار  لامک  يارب  یلاع  رایسب  تبحم  ندش  یفتنم  هاگنآ  دنوریم . لاوز  هب  ور  جیردت  هب  دب  تاداع  تشز و 

كیم دزشوگ 
نآ هجیتن  رد  دوریم و  لاوز  هب  ور  دوشیم  کشخ  اجیردن  هک  ياهشیر  دننامه  تشاد  هک  یتاناجیه  یلاع و  تبحم  نآ  دـیوگیم : دـن و 

یعیبط مینادب  الاو  یناسنا  تلیضف  نآ  لولعم  یلاع  تبحم  نآ  رگا  و  دوریم . لاوز  هب  ور  شتلع  لاوز  تهج  هب  زین  یناسنا  یلاع  تلیـضف 
لئاـسم ناوـتیم  بیترت  نیدـب  و  تفر . دـهاوخ  نیب  زا  زین  روـبزم  تبحم  تسا  تبحم  نآ  تلع  هک  تلیـضف  نآ  نتفر  نیب  زا  اـب  هک  تسا 

همه ناوتیم  تسا  یشزرا  قیاقح  نیرتیساسا  زا  یکی  هک  تلادع  یملع  ریسفت  اب  دومن . ریسفت  تسا  هتشگ  حرطم  تایبا  رد  هک  ار  يدعب 
ساسحا مکی - لاـثم  میزادرپیم : یـشزرا  قیاـقح  زا  رگید  لاـثم  ود  هب  نییبت  يارب  داد . رارق  یملع  حیـضوت  دروم  زین  ار  یقـالخا  قیاـقح 

روبزم روما  ریثات  تحت  نودـب  نآ  ماجنا  موزل  ساـسحا  ناـیز و  دوس و  هب  طوبرم  ياـههزیگنا  يربج و  لـلع  قوف  رد  فیلکت  تیلوئـسم و 
تمظع اب  تسا  یناسنا  یلاع  نادـجو  کـیرحت  هب  دنتـسم  طـقف  هک  نآ  ماـجنا  فیلکت و  ساـسحا  هنوگنیا  هک  تسا  یهیدـب  نتفرگ . رارق 

فیلکت و ساسحا  تیهام  هرابرد  میناوتیم  میتفگ : تلادـع  یـشزرا  عوضوم  رد  هک  هنوگنامه  لاح  نیا  اب  دـشابیم . اراد  ار  شزرا  نیرت 
تحلصم هک  يراک  كرت  ای  ماجنا  هب  ناسنا  يدج  کیرحت  زا  تسا  ترابع  فیلکت  تیهام  میشاب . هتشاد  یملع  الماک  یـسررب  نآ  ماجنا 

مازلا
هجوت فرط  زا  تسترابع  هک  میهدب  حیضوت  یملع  کی  اب  زین  ار  ندش  فلکم  يانعم  میناوتیم  هنوگ  نیمه  تسا  هدومن  باجیا  ار  نآ  ي 

یصخش نایز  دوس و  ياههزیگنا  یعیبط و  يربج  زا  تسترابع  فیلکت  نیمه  تسا . هدش  ررقم  صخش  کی  يارب  هک  یفیلکت  نتفرگ  رارق 
ماجنا لماوع  قوف  رد  فیلکت  ماجنا  يانعم  تسا و  هتـشگ  هجوتم  صخـش  کی  هب  هک  یفیلکت  كرد  ساـسحا و  دانتـسا  زا  تسا  تراـبع 

هب دـیامنیم . رداص  یـصخش  ياهنایز  دوس  یعیبط و  لـماوع  قوف  رد  ار  دوخ  تاـکیرحت  ماـکحا و  هک  یلمع  لـقع  اـی  نادـجو  هب  روبزم 
للع رد  یـسررب  دننام  زین  ار  نادجو  یگزیگنا  هب  فیلکت  ماجنا  هب  مادـقا  ساسحا و  نینچ  ندـمآ  دوجوب  للع  رد  میناوتیم  بیترت  نیمه 

تیلوئـسم و فیرـش  ساسحا  هکنیا  هب  ملع  اـب  میناوتیم  اـم  ینعی  میهدـب . رارق  یملع  یـسررب  قیقحت و  دروم  یتسه  هصرع  قیاـقح  رگید 
للع يدرگیپ  رد  دـیایب  دوجوب  هزیگنا  تلع و  نودـب  دـناوتیمن  يربج  هبـش  يربـج و  ياـههزیگنا  لـماوع و  قوف  رد  نآ  ماـجنا  فیلکت و 

هب میناوتیم  ام  لاثم  ناونع  هب  میزادرپب . یملع  الماک  هسیاقم  جاتنتـسا و  هب  یملع  ياهیـسررب  اـب  روبزم  ماـجنا  ساـسحا و  هدـنروآ  دوجوب 
ساسحا هک  دیـسر  دـهاوخ  هجیتن  نیا  هب  دـشاب  وحن  رهب  دراد  لاـمک  هب  قاـیتشا  هک  یناـسنا  هک  میـسرب  یملع  هجیتن  نیا  هب  قیقحت  هلیـسو 

تیلوئسم و
ندش رود  شتاصتخم  زا  یکی  هک  لامک  نآ  اب  یـصخش  نایز و  دوس و  ياههزیگنا  یعیبط و  لماوع  يارجم  رد  نآ  ماجنا  موزل  فیلکت و 
ماجنا هب  مادقا  ملاس  درخ  نادجو و  يادـن  اب  هدومن و  هولج  تاذـلاب  بولطم  وا  يارب  فیلکت  دوخ  اذـل  دراد  تافانم  تسا  اهیهاوخدوخ  زا 

رد یـسررب  دـننام  میـشاب  هتـشاد  یملع  ياهیـسررب  زین  عوـضوم  نیا  یملع  يراـجم  رگید  هراـبرد  میناوـتیم  بیترت  نیدـب  دـیامنیم . نآ 
نادجو هب  دنتـسم  فیلکت  ماجنا  ساسحا و  عوضوم  هب  طوبرم  هک  کلذریغ  نامزمه و  بقاعتم و  ياههدیدپ  جـیاتن و  مزاول و  تامولعم و 

زا تسترابع  هک  ار  فیلکت  تیلوئـسم و  ساسحا  لولعم  نیرت  تیمها  اب  زا  یکی  میناوتیم  هک  تسا  یملع  تاقیقحت  هنوگنیا  اب  دـشابیم .
. مییامن تفایرد  كرد و  خیرات  دادـتما  رد  يونعم  يدام و  لماکت  لیـصحت  يارب  يرـشب  ردـتقم  ياهزغم  هدـنزاس  ياوق  نداتفا  تیلاعف  هب 
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هک تسا  يرشب  دنمتردق  ياهزغم  هک  مینیبیم  ار  هلمج  نیا  مینکیم  یسررب  تفرشیپ  لماوع  تخانـش  رد  هک  ار  یقیقحت  رثا  ره  هنافـساتم 
تمظع اب  هچ  هک : دنکیم  هراشا  تقیقح  نیا  هب  یسک  رتمک  هنافساتم  یلو  تسا  هتخاس  وا  بیصن  ار  عیانص  مولع و  رد  تفرـشیپ  همه  نیا 

لاثم تسا . هتـشگ  تفرـشیپ  هار  رد  يرـشب  گرزب  ياهزغم  شالت  تیلاـعف و  بجوم  هک  فیلکت  تیلوئـسم و  فیرـش  ساـسحا  نآ  تسا 
- مود

لیـضفت هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  یـشزرا  عوضوم  نیا  تیهام  یملع  تخانـش  تسا . یقالخا  ياهـشزرا  نیرتلیـصا  زا  یکی  راثیا 
يارب هک  تسا  هدومن  راثیا  یـصخش  نینچ  درادب  مدقم  نتـشیوخ  رب  ار  نارگید  ای  يرگید  یگدنز  حلاصم  رد  هک  یـسک  ره  دشاب . هتـشاد 
ناـیب یملع  ياـهعوضوم  همه  هراـبرد  هک  تاـفیرعت  نآ  زا  رتمک  یفیرعت  نینچ  لقادـح  اـی  و  تسا . یفاـک  مزـال و  راـثیا  یملع  ییاـسانش 
یعقاو شزرا  هب  یـسک  رگا  مینیبیم  مییامن  یـسررب  یملع  هاگدید  زا  ار  تلاح  نیا  ندمآ  دوجوب  للع  میناوتیم  لاح  دشابیمن . دوشیم 

ار یلومعم  ذـیاذل  قوف  طاسبنا  رگید  فرط  زا  كرد و  یبوخ  هب  ار  ناسنا  کی  يایحا  یتسودعون و  تمظع  تشگ و  هاگآ  اـهناسنا  ناـج 
دشابن لماوع  نیا  رگا  ددرگیم و  ناسنا  رد  راثیا  تفـص  ندمآ  دوجوب  بجوم  یعیبط  تلع  کی  دننام  لماوع  نیا  دومن  تفایرد  راثیا  رد 
نتفای ققحت  دوشن  عمج  دوجوم  کی  هدندروآ  دوجوب  لماوع  رگا  هک  هنوگنامه  دنک  ادیپ  ققحت  ناسنا  رد  فیرش  تفص  نآ  تسا  لاحم 

رد زین  یـشزرا  قیاقح  همه  دـنریگیم  رارق  نآ  رد  رگید  یملع  تاعوضوم  هک  یملع  يراـجم  نآ  همه  بیترت  نیدـب  و  تسا . لاـحم  نآ 
غورد و دـننام  یـشزرا  دـض  روما  رد  یملع  بیکرت  لیلحت و  نیا  دنـشابیم . یملع  تاقیقحت  یـسررب و  لباق  هتفرگ و  رارق  يراجم  نامه 

دب تیانج و  تنایخ و 
غورد و میناوتیم  اـم  هک  ینعم  نیا  هب  دنـشابیم . لـمع  لـباق  زین  یتـسرپدوس  ییارگ و  تذـل  یهاوخدوخ و  يرگیلواـیکام و  یهاوخ و 

دوجوب تایـضتقم  طیارـش و  لماوع و  هرابرد  میناوتیم  نینچمه  مییامن و  فیرعت  الماک  ار  یـشزرا  دـض  روما  رگید  تیاـنج و  تناـیخ و 
هرابرد یملع  ياهیسررب  ناکما  لیلد  نیرتهب  میـشاب . هتـشاد  یملع  الماک  ياهیـسررب  اهنآ  ندمآ  دوجوب  عناوم  نینچمه  روما و  نیا  ندمآ 
هزورما هک  اهنآ  عناوم  تایضتقم و  طیارـش و  للع و  هب  رظن  اب  یـسانشمرج  هرابرد  یملع  الماک  تاقیقحت  زا  ترابع  اهنآ  لاثما  روما و  نیا 

رظن هب  تاـیعقاو  هب  دنتـسم  ياهـشزرا  يداد و  رارق  ياهـشزرا  رب  نآ  میـسقت  شزرا و  فـیرعت  تسا . لوـمعم  اـیند  عـناوج  همه  رد  اـبیرقت 
شزرا هکنیا  حیـضوت  دشاب . هدوب  فلتخم  عاونا  هب  میـسقت  لباق  دراد  دوجو  نآ  تیهام  رد  هک  ندوب  دیفم  عاونا  هب  رظن  اب  شزرا  دـسریم 
اهناسنا يارب  شزرا  تیبولطم  نیاربانب  تسین  شزرا  ياراد  تسین  دیفم  هک  يزیچ  تسا . تقیقح  کی  ندوب  دـیفم  زا  یعازتنا  يانعم  کی 

هتفگ شزرا  يارب  یفلتخم  تافیرعت  ریخا  نارود  رد  دشابیم . نانآ  يونعم  ای  يدام  یگدـنز  يارب  دـیفم  يوحن  هب  هک  تسا  تهج  نآ  زا 
نارظنبحاص ا زا  یضعب  هک  تسا  هدش  هدید  یهاگ  میدومن . حرطم  هک  دشاب  هلمج  نیمه  اهنآ  نیرتعماج  دیاش  هک  تسا  هدش 

راکب نیا  رگا  دـنربیم . راکب  اـهییابیز  دـننام  تسین  یـسایقم  یمک و  ياهـشجنس  لـباق  هدوب و  یفیک  روما  زا  هک  هچنآ  مومع  رد  ار  شزر 
ناسآ رظن  زا  يداد  رارق  ياهحالطـصازوجم  لماوع  اریز  دیآیمن  دوجوب  یلکـشم  دـشاب  یحالطـصا  داد  رارق  عون  کی  تقیقح  رد  ندرب 

اب دندرگیم  روظنم  مهافت  تحلصم  تهج  هب  یمومع  تاحالطصا  رد  هک  یمیهافم  دیابن  یلو  تسا . هتشاد  دوجو  هراومه  اهمهافت  ندرک 
زا کی  مادک  هملک  نیا  زا  ام  روظنم  هک  میهدن  حیضوت  میربب و  راک  هب  ار  شزرا  هملک  رگا  ثحب  دروم  نیمه  رد  دنوش . طولخم  رگیدکی 
هب دنتسم  ياهـشزرا  مکی - عون  تشگ . میهاوخ  اطخ  بکترم  طلخ و  بجوم  دیدرت  نودب  یفیک ؟) روما  ای  دیفم  موهفم  تسا - موهفم  ود 

عون نیا  دـنرادیم . ررقم  دوخ  يارب  ایند  للم  ماوقا و  هک  تسا  یتارابتعا  اهنآ  ءاشنم  هک  دنتـسه  عون  نآ  يداد  رارق  ياهـشزرا  اهداد : رارق 
فدـه رادرک و  راـتفگ و  و  دوـشیم . هدـیمان  وباـت ) قـالخا   ) هک تسا  ناـمه  مکی - مسق  دـندرگیم : میـسقت  هدـمع  مـسق  ود  رب  اهـشزرا 

ناونع هب  درادن . ثداوح  یخرب  زا  ینالقع  ریغ  تشادرب  زج  یئءاشنم  چیه  دنکیم  زورب  اهشزرا  قالخا و  هنوگنیا  يانبم  رب  هک  ییاهیریگ 
یفرظ ك نآ  هب  اذغ  هرفس  رد  دناهتشگن  لئان  یگنهرف  یملع و  ياهتفرشیپ  هب  هک  ییاهنیمزرس  زا  یضعب  رد  تسا : هدش  هتفگ  لاثم 
یـضعب يزور  نینمزرـس  نآ  رد  هک  تسا  نیا  وبات  قالخا  نیا  ءاشنم  دنک . زارد  تسد  سک  چیه  دیابن  دروخیم  اذغ  نآ  زا  هلیبق  سیئر  ه 
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رد هدروخیم  اذغ  نآ  زا  سیئر  هک  دربیم  فرظ  نامه  هب  تسد  دوب  ندروخ  اذغ  لوغـشم  هلیبق  سیئر  هک  ياهرفـس  رـس  رد  هلیبق  دارفا  زا 
ندوب عونمم   ) روبزم يوباـت  قـالخا  ناـمز  نآ  زا  دوشیم . هلیبـق  نآ  رب  ناوارف  ررـض  بجوم  ددرگیم و  ریزارـس  دـنت  یلیـس  عـقوم  نیمه 

رد هک  یتروص  رد  تشگ . یقلت  يرورـض  نوناق  تروص  هب  دش و  جیار  دروخیم ) اذـغ  نآ  زا  هلیبق  سیئر  هک  یفرظ  نآ  زا  اذـغ  ندروخ 
( دـنت لیـس  ندـش  يراج  هلیبق و  سیئر  صوصخم  فرظ  زا  يداع  درف  کی  ندروخ  اذـغ   ) تسا هدـش  عقاو  نامزمه  هثداـح  ود  دروم  نیا 

كالم ءاشنم و  چـیه  هب  هک  اهـشزرا  هنوگنآ  همه  تسا  لـیبق  نیا  زا  دـشاب . هتـشاد  دوجو  تیلع  هطبار  هثداـح  ود  نآ  نیب  اـم  هکنیا  نودـب 
رد نوگانوگ  ياهتیمک  للع و  اب  فلتخم و  لاکـشا  ماسقا و  اـب  اهـشزرا  هنوگنیا  دراوم  و  دـشابن . یکتم  ینعم  هداـم و  ورملق  ود  رد  یعقاو 

للع و هب  هلوبقم  يایاضق  نآ  يارب  هک  دنیآرب  نآ  ددص  رد  ینیمزرـس  ره  نارظنبحاص  تسا  نکمم  هچ  رگا  دراد  نایرج  للم  ماوقا و  نایم 
کی مدرم  زا  یعمج  هک  تسین  ناـنچ  یعمج  ياـهداد  رارق  عوـن  زا  اهـشزرا  هنوـگنیا  تـفگ  ناوـتیم  هـتبلا  دنـشارتب . لوـقعم  ییاـهکالم 

نیمزرس
ندروخ اذـغ  تیعونمم   ) ياهیـضق نینچ  هشیمه  يارب  دـشاب  دودـحم  تقوم و  هچ  رگا  یحلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـنوش و  عمج  مه  رود 

. دنیامن بوسحم  اهـشرزا  زا  یکی  ارنآ  دنیامن و  تیبثت  یقالخا  هیـضق  کی  ناونع  هب  ار  هلیبق ) سیئر  يروخ  اذغ  فرظ  زا  يداع  درف  کی 
یقوقح و یسایس و  یعیبط و  روما  يرنه و  رصانع  اهشنیب و  اهـشناد و  زا  شیب  مک و  هک  تسا  للم  ماوقا و  یگنهرف  ياهـشزرا  مود - مسق 

اهـشنیب اهـشناد و  لماوع  زا  دننکیم  زورب  روبزم  للم  ماوقا و  عماوج  رد  هک  ییاهگنهرف  هک  تهج  نادـب  دـشابیم . روهرهب  هریغ  یتعنص و 
هب دنتـسم  ياهـشزرا  تایقالخا و  زا  رانکرب و  یئوباـت  ياهـشزرا  تاـیقالخا و  زا  یئادـتبا  ماوقا  ياـهگنهرف  زا  شیب  اذـل  دـنرادروخرب  … 

دیدزاب دید و  هب  نیدرورف  هام  لوا  همین  رد  ناریا  مدرم  زور  دنچ  هک  ناریا  نیمزرس  رد  زورون  دیع  دننام  دنشابیم  دنمهرهب  لیصا  تایعقاو 
تاعارم اهزور  نآ  رد  هک  یموسر  دیع و  نیا  دننکیم . زاب  نیـس  تفه  هرفـس  دنزادنایم و  هارب  یلاحـشوخ  يداش و  دنوریم و  رگیدکی 

ناتخرد و عرازم و  ددرگیم و  زاغآ  نیمزرـس  نیا  راهب  لـصف  نیدرورف  هاـم  ندـمآ  اـب  اریز  تسین  ساـسایب  وباـت  قـالخا  دـننام  دوشیم 
رب هک  تلع  نیا  هب  رظن  اب  دنباییم . زاب  ار  دوخ  دیفم  شخب و  تذل  رایسب  ییافوکش  توارط و  تایح و  اهنمچ 

نکمم هتبلا  تسا . تیعقاو  کی  هب  دنتسم  دیع  ناونع  هب  نیدرورف  لوا  همین  رد  زور  دنچ  نداد  رارق  دراد  یتایح  هبنج  هعماج  نیا  مدرم  يا 
دیع ياهزور  شزرا  لصا  یلو  دشاب  هتـشادن  دصرد  دـص  قباطت  تیعقاو  دوخ  اب  نآ  مسارم  دـیع و  نتخاس  رارقرب  تیفیک  تیمک و  تسا 

زا یعاونا  عویش  زورب و  تایعقاو  هب  دنتسم  ياهشزرا  تایقالخا و  زا  يرادروخرب  نیا  تلع  دشابیمن . تلعیب  وبات  قالخا  دننام  نیدرورف 
نآ ياج  هب  دننکیم و  درط  ار  ساسایب  ياهـشزرا  تایقالخا و  رگیدکی  اب  بسانم  تالعافت  اب  راکدوخ  روطب  هک  تسا  یگنهرف  رـصانع 

ییارگ و تذل  یلصایب و  تسد  هب  ار  هصرع  ساسایب  تایقالخا  درط  اب  هکنیا  رگم  دنیامنیم  هدامآ  تسا  لیصا  هک  هچنآ  يارب  ار  هنیمز 
اهنآ طابترا  تایعقاو  هب  اهشزرا  دانتسا  كالم  دانتسا  نیا  كالم  نایب  تایعقاو و  هب  دنتسم  ياهشزرا  مود - عون  دننک . یلاخ  اهیگماکدوخ 

یمدآ تاذ  اب  رتکیدزن  یطابترا  ياراد  یشزرا  تقیقح  کی  هک  هزادنا  ره  ینعم  نیا  هب  دشابیم  اهناسنا  تیـصخش ) ناور و  ناج   ) تاذ اب 
هلئسم ددرگ و  حرطم  عوضوم  کی  ناونع  هب  دناوتیم  شزرا  نآ  دشابیم و  رتهتسیاش  یملع  یـسررب  يارب  رتيرورـض و  نآ  دوجو  دشاب 

گدنز محازم  دیابن  هک  هیضق  نیا  لاثم  ناونع  هب  دشاب . هدب  یملع  یلک  نوناق  کی  لومشم  دهد و  لیکشت  یملع 
تعیبط يربج  نیناوق  رد  هک   ) میقتـسم روطب  يربج  ترورـض  کی  دـننام  نآ  ترورـض  هچ  رگا  تسا  یـشزرا  هیـضق  کی  دوب  اهناسنا  ي 
ورملق رد  ارنآ  ناوتیم  اذل  دراد  یناسنا  تاذ  اب  طابترا  یـشزرا  تقیقح  نیا  مدع  دوجو و  هک  تهج  نادـب  یلو  دـشابیمن  تسا ) دوجوم 

اهنآ زا  یکی  زا  ای  تلع  ود  زا  یناسنا  تاذ  اب  دوب ) اهناسنا  یگدـنز  محازم  دـیابن  یـشزرا  تقیقح   ) روبزم هیـضق  طابترا  دومن . حرطم  ملع 
قیمع ساسحا  مود - تلع  ددرگیم . ینوناق  رفیک  اـی  یـصخش و  ماـقتنا  بجوم  اـهناسنا  یگدـنز  اـب  محازت  مکی - تلع  ددرگیم : یـشان 

رد تسا  نکمم  دنشابیم . هتفای  لماکت  نادجو  ياراد  هک  تسا  ياهتفای  دشر  ياهناسنا  صوصخم  تلع  نیا  هتبلا  هک  هجنکـش  یتحاران و 
کی دـح  هب  ار  اهناسنا  تیثیح  فرـش و  تمظع و  تمارک و  قح  تاـعارم  موزل  ترورـض  دـنناوتیمن  تلع  ود  نیا  دوش : هتفگ  دروم  نیا 
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ار روـبزم  قـح  دـهاوخیمن  هک  یناـسنا  هدارا  ربارب  رد  روـبزم  تلع  ود  هک  مینیبیم  ناوارف  روـطب  اـم  اریز  دـناسرب  ضحم  یملع  ترورض 
رثا روبزم  تلع  ود  هب  ییانتعایب  همزال  هک  تسنیا  نآ  تسا و  ینـشور  خـساپ  ياراد  لاوئـس  نیا  ددرگیم . رثایب  یثنخ و  دـیامن  تاعارم 

یصخش ماقتنا  تسا  هتشگ  اهناسنا  یگدنز  محازم  هک  یسک  تسین  نانچ  ینعی  دنکیمن  یکی  ار  اهناسنا  یگدنز  اب  محازت  یتسین  یتسه و 
هک یسک 

ای ماقتنا  اریز  دـیامنن  دراو  وا  تیـصخش  ای  ناور  ای  ناج  رب  يررـض  همدـص و  ینوناـق  ررقم و  رفیک  اـی  تسا  هتفرگ  رارق  وا  تمحازم  دروم 
اب محازم  صخـش  هک  تسا  نیا  تیاهن  دوب . دـهاوخ  هدـننک  تحاراـن  راوگاـن و  دـشاب  هک  مه  لکـش  ره  هب  تموصخ  کـی  ینوناـق  رفیک 

لاـیخیب و هزادـنا  نآ  هب  محازم  صخـش  هک  مینک  ضرف  مـه  رگا  دـیامنیم . لـمحت  ار  ود  نآ  ینوناـق  ررقم  اـی  ماـقتنا  ربارب  رد  تمواـقم 
یصخش و ماقتنا  ناونع  هب  هچ  وا  يارب  يررض  همدص و  چیه  الـصا  ییوگ : هک  دشاب  هدوب  دریگیم  ماجنا  يو  هرابرد  هک  هچنآ  هب  انتعایب 

دوجوب درد و  لمحت  اریز  دوب  دهاوخن  رفیک  ماقتنا و  نآ  یتسین  یتسه و  يواست  بجوم  زاب  تسا  هدشن  دراو  وا  رب  ینوناق  رفیک  هار  زا  هچ 
يرثات اههجنکش  نیرت  تخس  ربارب  رد  هدرک و  هدافتسا  یناور  ياهورین  زا  دناوتیم  هک   ) تجاجل دح  رـس  ات  باصعا  رد  تمواقم  ندروآ 

یملع هاگدـید  زا  میناوتیم  ام  یتح  تسا . هدرکن  مواقم  صخـش  نانچ  رد  يریثات  رفیک  ماـقتنا و  هک  تسنآ  زا  ریغ  دـهدن ) ناـشن  دوخ  زا 
زا مییامن . هبـساحم  بسانم  تاسایقم  ای  تسا  هتخاس  کلهتـسم  تمواقم  تجاجل و  همادا  ندروآ و  دوجوب  يارب  هک  ار  ییاـهیژرنا  تیمک 

هک آ یناور  ياهیراشفاپ  تمواقم و  عقوم  رد  هک  میروایب  دوجوب  وا  هرابرد  مه  ار  یملع  شیامزآ  نیا  میناوتیم  رگید  فرط 
ینامـسج و ياهدرد  لباقم  رد  تمواـقم  داـجیا  يارب  وا  یغاـمد  ياوق  زکرمت  زا  میرواـیب و  دوجوب  ار  یلماوع  دـهدیم  ماـجنا  صخـش  ن 

دیاب یملع  یسررب  نیا  هب  هجوت  اب  تشگ . دهاوخ  هتساک  ضرفم  صخـش  تمواقم  زا  شهاک  نآ  هرادنا  هب  دید  میهاوخ  میهاکب  وا  یناور 
صخـش تیـصخش  ای  ناور  ای  ناج  ررـض  رب  هک  دـنکیم  داجیا  یلومعم  اـهناسنا  یگدـنز  اـب  تمحازم  تیعونمم  یـشزرا  هیـضق  مییوگب :

ماقتنا  ) لولعم نآ  درد  یخلت و  دناوتیم  اهتجاجل  اهتمواقم و  دننام  رگید  یناور  ياهورین  هلیـسو  هب  صخـش  هچ  رگا  دوشیم  مامت  محازم 
ار دوخ  رثا  ینوناق  رفیک  ای  یصخش  ماقتنا  هک  اعدم  نیا  لئالد  زا  یکی  دیامن . یثنخ  ساسحا  ریثات و  رظن  زا  ار  ینوناق ) يرفیک  ای  یصخش 

نیب زا  تجاجل  تمواقم و  ییاناوت  ینوناق  رفیک  ای  شیازفا  تروص  رد  هک  تسنیا  دروآیم  دوجوب  یمدآ  تیصخش  ای  ناور و  ای  مسج  رد 
نیا دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  لمحت  دشچیم و  ار  دوخ  تیـصخش  ای  ناور و  ناج و  رب  همدص  ررـض و  هب  دورو  دیدش  یخلت  دوریم و 

تمواقم گرم  ياپ  ات  یـصخش  رگا  دراد و  ینیعم  تیمک  هزادـنا و  هرخالاب  دـشاب  دـنمورین  مه  هزادـنا  ره  تمواقم  هک  تسنآ  لیلد  دوخ 
تـشذگ دـح  زا  تمواقم  هکیماگنه  اریز  تسا  هدوب  رادروخرب  تیاـهنیب  تمواـقم  يورین  زا  صخـش  نآ  هک  تسین  نآ  شیاـنعم  دزروب 

خش یگداتسیا 
نیا دشابیمن . رادروخرب  یـشنیب  هنوگ  چـیه  زا  هک  ددرگیم  هاگآدوخان  عافد  هب  دنتـسم  هدوب و  یعیبط  سح  نادـقف  زا  یـشان  مواقم  ص 

ینادـجو هجنکـش  یتحاران و  هک  تواـفت  نیا  اـب  دراد  ناـیرج  زین  ینادـجو ) هجنکـش  یتحاراـن  قیمع  ساـسحا   ) مود تلع  هراـبرد  ثحب 
تشز و دب و  بوخ و  هک  دشاب  هدرکن  طوقـس  ياهزادنا  هب  نادجو  دـض  ياهیراک  تفاثک  اهیکاپان  تهج  هب  هک  تسا  یناسک  صوصخم 

نادـجو ياراد  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  یناور  هجنکـش  درد و  رگید  تراـبع  هـب  و  دـشابن . حرطم  يو  يارب  تـسین  تـسه و  یتـح  اـبیز و 
یتحاران و قیمع  ساسحا  هک  دـیایب  شیپ  مهوت  نیا  تسا  نکمم  دـشابن . اـنیبان  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  مشچ  درد  هکناـنچ  دـشاب  ساـسح 

تیانج یشزرا  هیـضق  ریثات  دناوتیمن  داد  دهاوخ  يور  راکتیانج  يارب  هک  ینوناق  رفیک  ماقتنا و  ندوب  راوگان  نینچمه  ینادجو و  هجنکش 
هرابرد ناراکتیانج  ناوارف  رایـسب  ییانتعایب  اعدـم  نیا  لیلد  دـناسرب و  یعیبط  نوناق  کی  يربج  ریثات  هجرد  هب  ار  تسا  عونمم  اـهناسنا  هب 

. دشاب هتشادن  یـشیامن  ینامـسج  تالولعم  للع و  ربارب  رد  رثا  نآ  هچ  رگا  ینوناق و  رفیک  یـصخش و  ماقتنا  هجنکـش   ) روبزم لماع  ود  ره 
اهیرامیب و نیا  دنرادن  یکیزیف  زورب  اهنآ  دننام  ینامسج و  تالولعم  للع و  ربارب  رد  یناور  ياهیرامیب  هک  تهج  نادب  دیناوتیم  امـش  ایآ 

ر
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دومن یناور ) ياهیرامیب   ) اهنآ راک  عوضوم  هک  تهج  نادـب  طقف  ار  اهیرامیب  نیا  هب  طوبرم  بتک  طوبرم و  ياههدکـشناد  اهیکـشزپناو و 
يرکف اب  سپـس  دـیهدب و  رارق  درط  راـکنا و  دروم  دـننکیمن  تیعبت  یکیزیف  یمـسر  تاـسیاقم  اـهتیمک و  يراـجم  زا  دـنرادن و  یکیزیف 

یخیرات زا  دیراذگب و  شلابب  رس  هدوسآ  يرطاخ  اب  دیوش و  لاحشوخ  دیادرک  جراخ  مولع  نادیم  زا  ار  یملع  ریغ  هلئسم  کی  هک  هدوسآ 
گرزب ياهتیـصخش  زا  یکی  ناونع  هب  ار  امـش  مان  هک  دیهاوخب  تسا  هدرک  هیجوت  ار  امـش  هک  یگنهرف  زا  دینکیم و  یگدـنز  نآ  رد  هک 

هتکن نیا  رگید  راب  دراذگیم . هب  طوبرم  تایعقاو  رد  رثا  یعون  تایعقاو  هب  دنتسم  ياهـشزرا  اب  فلاخم  عون  ره  دیامن ! تبث  ملع  هفـسلف و 
یملع لـیلد  اـهنآ  هب  طوبرم  ینیع  راـثآ  تاـیعقاو و  ربارب  رد  هدارا  تمواـقم و  ندروآ  دوجوب  رد  ناـسنا  تردـق  هک  میوشیم  روآداـی  ار 

هب یعقاو  هدیدپ  کی  اب  دـنروآیمرد  ياپ  زا  ار  دوخ  یگدـنز  دـننزیم و  راحتنا  هب  تسد  هک  نانآ  دـشابیمن . راثآ  تایعقاو و  نآ  ندوبن 
هکلب دنربیم  نیب  زا  ار  رگید  يرابتعا  رما  کی  يرابتعا  رما  کی  اب  هک  تسین  نانچ  راحتنا  هدیدپ  رد  دـنوریم . رگید  تیعقاو  کی  گنج 

دب لاح  دنروآیمرد . ياپ  زا  تایح  زا  تسترابع  هک  ار  تیعقاو  نیرتلیصا  رامیب  هدارا  یناور و  لالتخا  کی  اب 
دوشیم مولعم  تفگ  ناوتیمن  دزادنیب  راکب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  هدارا  دربب و  نیب  زا  ار  تیعقاو  نیرت  لیـصا  دـناوتیم  ناسنا  هک  تهج  نا 

زا یـضعب  هقـالع  تسا  نکمم  تـسا . يراـبتعا  يدادرارق و  شزرا  کـی  تاـیح  ظـفح  اـی  يداد  رارق  يراـبتعا و  تـسا  يرما  تاـیح  هـک 
تاذ تنایـص  دیوگب : هک  دنک  ادیپ  تدـش  يدـح  هب  تایعقاو  هب  ییاورپیب  لامک  اب  دالیم  زا  شیپ  ياهییاطـسفوس  يایحا  هب  ناگدنـسیون 
دوجو یعیبط  نیناوق  رد  هک  تسا  ترورض  ربج و  نآ  دقاف  هدیدپ  نیا  اریز  تسا  یشزرا  هدیدپ  کی  زین  تایح ) رارمتسا  ءاقب و  هب  هقالع  )
رامیب هن   ) ملاس یعیبط  تایح  زا  هک  یناسنا  ره  مینکیم  هفاـضا  میدـش و  رکذـتم  ـالاب  رد  هک  تسا  نیمه  نایارگهطـسفس  نیا  خـساپ  دراد 

ار لیذ  ثحبم  مهوت  نیا  در  يارب  میاهدومن . هدـهاشم  ام  همه  هک  دـشابیم  نادـجو ) دـیدش  یتحاران  ساسحا  رد  دـشاب  رادروخرب  هنوگ )
هب دـنناوتیمن  هجیتن  رد  دنتـسین و  یملع  تیعقاو  ياراد  اهـشزرا  هک  تسین  نآ  لیلد  اهـشزرا  اب  فلاـخم  جـیاتن  لـمحت  مییاـمنیم : حرطم 

نامگ نانآ  هک  تسا  هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ياهدـع  هک  تسا  ياهناحولهداس  رایـسب  رکفت  کی  نیا  دـنوش ! یقلت  یملع  هلئـسم  ناونع 
یلو دوش  بکترم  تیانج  راب  رازه  حالطصا  هب  دنک و  لمحت  ار  اهشزرا  فالخ  هنوگره  جیاتن  دناوتیم  ناسنا  نوچ  دننکیم 

یقوقح نیناوق  یمامت  هک  دروایب  تسدب  ار  تردق  نآ  نیا ، زا  رتالاب  هکلب  دتفین  شرس  رب  شاهناخ  فقـس  زا  مه  کچوک  رجآ  کی  یتح 
هجوتم دـیاب  نانیا  دـشاب . رتناوتان  مه  توبکنع  رات  زا  وا  يارب  دراد  يربج  هبـش  تلاح  اهنآ  زا  يوریپ  هکنیا  اب  یعاـمتجا  تاررقم  رگید  و 

زغم و ندرک  نوگرگد  دـننام  تقیقح  رد  هک  هعماج  قوقح  نیناوق و  اهـشزرا و  اب  تفلاـخم  ربارب  رد  یگداتـسیا  هک  دـشاب  هدوب  هتکن  نیا 
رثات ماسجا  زا  کلذریغ  و   ) ندـچ نهآ و  دالوپ و  لکـش  هب  اهنآ  ندروآرد  قیمع و  ياهـساسحا  شریذـپ و  كرد و  لماع  ود  زا  نادـجو 

ندوب لکـش  مه  هک  دوش  ادیپ  یـسک  رگا  ندـچ . نهآ  دالوپ و  هن  ناسنا  زا  دوب  ترابع  هک  تسا  عوضوم  ندرک  یفتنم  دـشابیم ) ریذـپان 
هک یـسک  دیـسر . مهافت  هب  وا  اب  ناوتیمن  یقطنم  چیه  اب  دـیامن  یقلت  تیـصخش  ناور و  ناج و  تایح و  رد  نانآ  يواست  لیلد  ار  اهناسنا 

داجیا یلماکت  ياهینوگرگد  دوخ  هعماج  رد  دناهتـسناوت  میمـصت  هدارا و  تردـق  تیـصخش و  تمظع و  رظن  زا  هک  یـصاخشا  دـیوگیم :
زج هک  دنتـسه  اهامنناسنا  نآ  دننام : دنهد  نت  يراکادف  راثیا و  تشذگ و  هنوگرهب  هعماج  يالاو  فادـها  لاما و  دربشیپ  هار  رد  دـننک و 

ود ره  نیا  دنوش  هدیشک  يدوبان  هب  ناسنا  اهنویلیم  هچ  رگا  مهاوخیم  ار  دوخ  تذل  نم  هلیسو  نارگید  فده و  نم  نک  ناینب  لصا 
لقاع و چیه  هک  دیوگیم  ینخـس  دنـشابیم  رادروخرب  ناسکی  نادجو  تیـصخش و  ناور و  ناج و  زا  اهنآ  ود  ره  دنتـسه و  یکی  فنص 

اهناور اهناج و  رب  هک  یتنایخ  یصخش  نینچ  دریذپب و  ارنآ  دناوتیمن  دشاب  هتشاد  ار  اهناسنا  هرابرد  ییاسانش  لقادح  یتح  هک  یـسک  چیه 
ره دناهتفاکش . مه  زا  ار  نایمدآ  دبلاک  ياهسفق  اهنت  خیرات  هاگرذگ  رد  هک  ییاهزیگنچ  زا  تسا  رتدیدش  دیامنیم  یناسنا  ياهتیصخش  و 
ای نآ و  زا  زیرگ  يارب  گرم  لماوع  زا  یکی  اب  یناهگان  ییورایور  دراذگیم  اجب  یناسنا  تیصخش  ناور و  رد  ار  دوخ  صاخ  رثا  یتیانج 

شهج باختنا  میمـصت و  هدارا و  لیم و  یقطنم و  ياـیاضق  لیکـشت  تاروصت و  هشیدـنا و  هب  زاـین  نودـب  نآ  عفد  لـماع  ندروآ  تسدـب 
يارب لیلد  نیرتهب  یناهگان  روطب  گرم  لماع  موجه  ربارب  رد  باتزاب  نیمه  تفگ : ناوتیم  دـنیامنیم . زاربا  دوخ  زا  سکلفر )  ) یباـتزاب
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نیرتلیصا هب  دنتسم  هک  یـشزرا  تقیقح  هب  ییانتعایب  اب  ناسنا  نیاربانب  دشابیم . تایح  ظفح  تاذ و  تنایـص  شزرا  ندوب  یملع  تابثا 
ار تلادع  هک  یسک  تسا . هدروآ  دراو  دوخ  دوجو  تیعقاو  هب  لالخا  هزادنا  نامه  هب  تیـصخش ) ناور و  ناج و   ) تسا وا  دوجو  تیعقاو 

جو لیصا  تیعقاو  هب  هتفر  نیب  زا  شزرا  نامه  تیفیک  تیمک و  يانبم  رب  تقیقح  رد  ددرگیم  ملظ  بکترم  دریگیم و  هدیدان 
وگغورد تیـصخش  ای  ناور  ای  ناج و  رد  یعطق  للخ  کی  دـنادن  اـی  دـنادب  وگغورد  هاوخ  غورد  کـی  تسا . هدومن  دراو  ررـض  دوخ  دو 

اهدص نونکات  نم  دیوگب : یملع  ياهیسررب  هرابرد  يدادرارق  تاحالطصا  زا  عافد  ییارگ و  ملع  هناهب  هب  یسک  رگا  تسا . هدروآ  دوجوب 
هب تسا و  هدـماین  دوجوب  تلع  نودـب  یلولعم  چـیه  تسا و  هداتفین  نییاپ  ماهناخ  راوید  زا  مه  زیچاـن  رجآ  کـی  یتح  ماهتفگ و  غورد  راـب 

ملع و ورملق  رد  شرگن  هنوگ  نیا  دشاب . هدوب  اب 13/175  هک 2-2 = تسا  هدشن  هدـید  يدروم  رد  زگره  ماهتفگ  نم  هک  ییاهغورد  نیمه 
نیمه ام  دنک . تیامح  نآ  زا  دنادیم  شزرا  ملع و  هار  کلاس  ار  دوخ  هک  یسک  دیابن  هک  تسا  ياهناحولهداس  رایسب  شرگن  کی  شزرا 

هک دوب  هدرک  نامگنانچ  دوب ) زین  ام  نرق  کیزیف  ریهاشم  زا  یمسر  مولع  هصرع  رد  هکنیا  اب   ) ناحولهداس زا  یخرب  هنافساتم  هک  ار  غورد 
عوضوم و نیا  مینیبب  ات  میهدیم  رارق  یملع  لـیلحت  دروم  داد  رارق  یـسررب  دروم  ارنآ  یملع  نیناوق  اـب  ناوتیمن  تسا و  یقـالخا  عوضوم 

نخـس يارو  رد  ار  یتـیعقاو  غورد  هدـنیوگ  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  غورد  ياـنعم  - 1 دزیرگیم ؟ یملع  ياهیـسررب  زا  هنوـگچ  نآ  لاـثما 
یلو آ تسا  هدوب  وا  تسود  تیانج  لماع  هک  تسا  هتسنادیم  لاثن  ناونع  هب  تسا  هتسنادیم  تسا  هدروآ  نابز  هب  هک  یغورد 

تـسا هتـشگ  تفایرد  ای  هدـش  سکعنم  ینیع  ناهج  تیعقاو  زا  وا  نهذ  رد  هک  هچنآ  - 2 تسا . هداد  تبـسن  يرگید  سک  هب  ار  تیانج  ن 
نیا زغم  هاگراک  نهذ و  هنحـص  رد  تفایرد  ساـکعنا و  نیا  تسا . هدوب  صخـش  نیا  تسود  نآ ، لـماع  هک  تسا  هدوب  تیاـنج  باـکترا 

رد وگغورد  صخـش  نیا  هک  ییاـهرثات  ریثاـتو و  اـهتیلاعف  اههدـیدپ و  همه  زورما  هک  دوش  اـنب  رگا  هک  يروطب  تسا  هتفاـی  قـقحت  صخش 
یملع قیقحت  شرامـش و  اقیقد  ار  اهنآ  دـنهدب و  رارق  یـسررب  دروم  ار  تسا  هتـشاد  دوخ  ناعونمه  ینیع و  ناهج  نتـشیوخ و  اـب  طاـبترا 

وا تسود  هک  دوب  هدش  تفایرد  هیضق  نیا  وا  زغم  هاگراک  زا  يدعب  ره  رد  ای  ضورفم  صخـش  نهذ  رد  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  دنیامن 
ثداوح و همه  میتسناوتیم  تسا  هتفگ  ار  روبزم  غورد  ضورفم  صخـش  هک  زورما  تشاد  ناکما  رگا  یتح  تسا . هدـش  تیاـنج  بکترم 
ثداوح و نآ  زا  یکی  اـنیقی  میهدـب  رارق  یـسررب  هعلاـطم و  دروم  تسا  هتـسویپ  عوقوب  تعیبـط  ملاـع  گرزب  ناـهیک  رد  هک  ار  یتاـنایرج 

سکعنم تفاـیرد و  ارنآ  دوخ  نهذ  رد  صخـش  نیا  هدـش و  تیاـنج  بکترم  وگغورد  صخـش  تسود  هک  تسا  هیـضق  نیمه  تاـنایرج 
مک و نودـب  مه  يژرنا  نآ  اعطق  تسا  هدوب  مزـال  يژرنا  نیعم  يرادـقم  روبزم  هیـضق  نتخاـس  سکعنم  يارب  اـضرف  رگا  - 3 تسا . هدومن 

الخ زاربا  يارب  وگغورد  - 4 تسا . هدش  فرص  دایز 
ات هتـشگ  زیوالگ  دوخ  نادـجو  اب  يرادـقم  رگید ) سک  هن  تسا  هدوب  وا  تسود  تیانج  بکترم  ینعی   ) دوب شداقتعا  دروم  هک  هچنآ  ف 

دننام یصاخشا  يارب  نایرج  هتبلا  دیامن . زاربا  ار  تیعقاو  نآ  فالخ  تسا  هتـسناوت  هدومن و  بوکرـس  تسا  هتـشاد  نورد  رد  هک  ار  هچنآ 
بسح هب  ار  اهتیعقاو  نانآ  دندرگیمن  ینرود  ياهشکمشک  راچد  عقاو  فالخ  زاربا  يارب  نانآ  اریز  درادن  دوجو  یلوایکام  نارادمتـسایس 

حرط لباق  دـنهاوخیم  هک  یفدـه  هب  لوصو  موزل  زج  نآ  يارب  یتباـث  چـیه  دـننیبیم و  رییغتم  دـنریگیم  رظن  رد  هک  یفادـها  اـهتیعقوم و 
فیعـض دوجوم  هک  تسین  نآ  لـیلد  دوریم  نیب  زا  دـیآیمرد و  ياـپ  زا  رتيوق  يدوـجوم  هلیـسو  هب  دوـجوم  کـی  هکنیا  - 5 دشابیمن .

وت میمـصت  هدارا و  ورین و   ) فیعـض دوجوم  هدـننکدوبان  لماع  هک  هنوگناـمه  تسا . هدوب  يراـبتعا  يدادرارق و  وا  دوجو  هتـشادن و  دوجو 
نآ يدوجو  تیعقاو  نانچمه  تسا  هدوبن  يدادرارق  يرابتعا و  هتـشاد و  تیعقاو  هچروم ) کی  دننام  ( ) فیعـض دوجوم  ندرک  دوبان  يارب 

نیرتزیچان دیناوتیمن  یتح  هکیروطب  دینکیم . ناسکی  كاخ  اب  ار  وا  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  هچروم  کی  هک  یعقوم  امـش  فیعـض . دوجوم 
نآ زا  سپ  تسا و  هدوب  يرابتعا  رما  شدوجو  ای  هتشادن  دوجو  هچروم  هک  تسین  نآ  لیلد  دینیبب  ار  ناوتان  ناویح  نآ  دوجو  زا  یئزج 

هک ار  هچنآ  فالخ  دیناوتیم  هک  امـش  دومن  حرطم  یملع  هاگدید  زا  ار  ياهلئـسم  نآ  هرابرد  ناوتیمن  دمآرد  اپ  زا  زیچان  دوجوم  نآ  هک 
هک هنوگنامه  دربب  نیب  زا  دوخ  ياپ  ریز  رد  ار  هچروم  دناوتیم  هک  یـسک  نامه  دـننام  دـییوگب  غورد  دـینک و  زاربا  دـیراد  دوخ  نهذ  رد 
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هک یـشزرا  هیـضق  نآ  زین  هنوگنامه  دـشاب  رقحم  رادـنج  نآ  ندوب  يرابتعا  ای  مودـعم  لیلد  دـناوتیمن  امـش  ياپ  ریز  رد  هچروم  يدوباـن 
يرابتعا تیانج  حبق  هک  دوشیمن  تابثا  دهدیمن و  تسد  زا  ار  دوخ  تیعقاو  تیانج  نارازه  باکترا  اب  تسا ) حیبقت  تیانج  : ) دیوگیم

هب لالخا  رد  ار  یهاوخدوخ  ریثات  دیدرت  نودب  دینک  كرت  ار  یهاوخ  دوخ  دیاب  هک  دـنهدیم  روتـسد  نید  قالخا و  هک  یتقو  تسا . هدوب 
یهاوخدوخ دزاسیم  روهطوغ  لـهج  رد  ار  ناـسنا  یهاوخدوخ  دـنراد . رظن  رد  تاـیعقاو  ینوناـق  میظنت  رد  ارنآ  لیدـعت  ریثاـت  تاـیعقاو و 

يرثا هچ  و  دـنکیم . یلاـخ  زیارغ  راـهمیب  ياـهتیلاعف  يارب  ار  نادـیم  هدز و  راـنک  رب  نورد  هنحـص  زا  ار  ناـسنا  يوـج  لاـمک  تیـصخش 
هب ار  یمدآ  ناور  يزغم و  باصعا  تداـسح  اـیآ  دومن ؟ روصت  ناوتیم  نآ  يـالتعا  ءاـقترا و  اـی  یناـسنا و  تیـصخش  یهاـبت  زا  رتیعقاو 

اهتشگ حرطم  زیارغ  لیدعت  یهاوخدوخ و  ینوناق  میظنت  يارب  هک  یقالخا  یشزرا  يایاضق  همه  نیاربانب  دشکیمن ؟ یهابت 
هاگدید زا  مه  ار  یـشزرا  قیاقح  ناوتیم  یلاع  رظن  کی  اب  دـناهدش . حرطم  تایعقاو  يارب  تایعقاو  هلیـسو  هب  هتـساخرب و  تایعقاو  زا  دـن 

رارق ارچ  نوچ و  تسیچ و  يارجم  رد  دناوتب  هک  يزیچ  ره  یملع : هاگدید  زا  اما  یفـسلف . هاگدـید  زا  مه  داد و  رارق  یـسررب  دروم  یملع 
اهـشزرا تیهام  مه  میناوتیم  ام  هک  تسین  دیدرت  ياج  دوش و  یـسررب  یملع  لالدتـسا  فیـصوت و  هاگدـید  زا  دـناوتیم  زیچ  نآ  دریگب 

هک ار  ییاهخـساپ  تسیچ ؟ ررـض  عفن و  ياههزیگنا  قوف  فیلکت  ساسحا  تشذگ و  راثیا و  تلادع و  تیونعم  تیهام  مه  ار و  ماع  روطب 
قدص اهشزرا  نآ  دراوم  همه  رد  یلک  روطب  هک  دیامنیم  نایب  ام  يارب  ار  یقیاقح  مینکیم  تفایرد  قوف  ءایـشا  تیهام  زا  لاوئـس  هرابرد 

هب هدوـمن و  حرطم  میناوـتیم  زین  اـهنآ  تـالولعم  اهـشزرا و  نآ  هدـندروآ  دوـجوب  لـلع  زا  لاوئـس  رد  ار  شور  نیمه  نـینچمه  دـنکیم .
ثحبم نیا  رد  دییامرف . هعجارم  میاهداد  رارق  یسررب  دروم  حورشم  يدودح  ات  هتـشذگ  ثحابم  رد  ار  بلطم  نیا  میـسرب . یلک  ياهخـساپ 
نشور لاوس  نیا  خساپ  هن ؟ ای  میهدب  رارق  لیلحت  ریسفت و  هعلاطم و  دروم  زین  یفسلف  هاگدید  زا  میناوتیم  ار  اهشزرا  ایآ  مینیبب  میهاوخیم 

یچ ندناسر  زا  تسا  ترابع  تهج  کی  زا  هک  یتسه  ملاع  قیاقح  هرابرد  یفسلف  دید  فیرعت  هب  رظن  اب  اریز  تسا 
لیلحت و دروم  دید  نیمه  اب  دنناوتیم  زین  تایونعم  اهشزرا و  همه  دیدرت  نیرتمک  نودب  نکمم  یئاهن  ياهخـساپ  هب  اهارچ  نوچ و  تس و 
هک نیبهرذ  نیا  یلو  دزیرگب  نآ  زا  دهاوخیم  زیچ  همه  هک  تسا  ینیبهرذ  نآ  هفـسلف  هک : تسا  نیا  هن  رگم  دنریگب . رارق  یتفرعم  بیکرت 

یفـسلف یملع و  ياهـشرگن  عومجم  دـنکیمن . اهر  ار  يزیچ  چـیه  تسا  یتسه  ناهج  همه  هدـنهد  هئارا  ای  یتسه  ناـهج  تعـسو  هب  هرئاد 
یناـسنا یلاـع  قـالخا  رد  یملع  شرگن  - 1 میریگیم : رظن  رد  ار  یلاـع  قـالخا  لاـثم  يارب  دریگیم : ماـجنا  رارق  نیدـب  اهـشزرا  هراـبرد 

هدنروآ و دوجوب  للع  تیهام و  هرابرد  تالاوئس  يارجم  رد  نآ  نتفرگ  رارق  زا  تسا  ترابع  میدومن  نایب  هتشذگ  ثحابم  رد  هک  يروطب 
قـالخا هکنیا  حیـضوت  کـلذریغ . تاـقیبطت و  اـههسیاقم و  يارجم  رد  نآ  نتفرگ  رارق  نینچه  نآ و  صاوخ  تیفیک و  تیمک و  عـناوم و 

تنایـص ریـسم  رد  یناسنا  تیـصخش  نتفرگ  رارق  زا  هک  یناسنا  هدیدنـسپ  تاکلم  تافـص و  هب  ندوب  اراد  زا  تسا  تراـبع  یناـسنا  یلاـع 
رتالاو وا  یناسنا  یلاع  قالخا  دـبایب  قیفوت  يرتشیب  دـشر  هب  ریـسم  نیا  رد  یمدآ  تیـصخش  هک  هزادـنا  ره  ددرگیم . یـشان  تاذ  یلماکت 

یناسک دشابیم . رادروخرب  يرتشیب  یحور  شمارآ  یناور و  نانیمطا  زا  دنشابیم  رادروخرب  قالخا  نیا  زا  هک  ییاهناسنا  ددرگیم .
لحارم زا  کی  ره  يارب  تسا و  یلحارم  قالخا  نیا  يارب  دنتـسه . همه  زا  رتدـیفم  هعماج  مدرم  يارب  دـنرادروخرب  الاو  قالخا  نیا  زا  هک 
شرگن - 2 دـنراد . ار  دوخ  صوصخم  رثا  قـالخا  يهراـبرد  دوخ  تیلاـعف  رد  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  دراد  دوجو  یعناوـم  تایـضتقم و  نآ 

نوچ دروم  ار  تایعقاو  يهرابرد  اهارچ  نوچ و  هب  یملع  شرگن  ياهخـساپ  هک  هدرتسگ  قیمع و  يرکف  نایرج  نآ  زا  تسترابع  یفـسلف -
اب هکنآ  زا  سپ  یناسنا  یلاع  قالخا  لاثم  نیمه  رد  دـناسرب . نکمم  دـح  ات  دوخ  ییاهن  ياهخـساپ  هبار  اهنآ  هداد و  رارق  رتالاب  ياهارچ  و 

یناسنا هدیدنسپ  تاکلم  تافص و  هب  ندوب  اراد  زا  تسترابع  یناسنا ) یلاع  قالخا   ) هک میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  یملع  ياهبیکرت  اهلیلحت و 
ریـسم رد  ناسنا  نتفرگ  رارق   ) اـیآ هک : دوشیم  حرطم  لاوس  نیا  ددرگیم  یـشان  تاذ ) یلماـکت  تنایـص   ) ریـسم رد  وا  نتفرگ  رارق  زا  هک 
خساپ هب  لاوس  نیا  هکنآ  زا  سپ  تسا )؟ یضراع  روما  زا  ای  تسا و  یمدآ  تیـصخش  ناج و  یتاذ  تایـضتقم  زا  تاذ ) یلماکت  تنایـص  )

دناوتیم لاوس  نیا  تسا  یمدآ  تیصخش  ناج و  یتاذ  تایضتقم  زا  تاذ ) یلماکت  تنایص   ) يرآ هک : دوب  نینچ  خساپ  الثم  دیسر و  دوخ 
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یلماکت ذ تنایص   ) هک دوب  نینچ  خساپ  رگا  و  دراد ؟ رتدیدش  ریثات  لماوع  نیمادک  یضتقم  نیا  ندش  یفتنم  يارب  ایآ  هک  ددرگ  حرطم 
هک تسیچ  یناسنا  نورد  رد  تیمهااب  رایـسب  هدـیدپ  نیا  زورب  تلع  هک  ددرگیم  حرطم  لاوس  نیا  تسین  ناـسنا  یتاذ  تایـضتقم  زا  تا )

یملع و هجوت  زا  یشان  تالاوس  هنوگنیا  هک  هنوگنامه  هک  تسا  یعطق  دنروآیم ؟ تسد  هب  ارنآ  یناسنا  عون  ینب  ناکاپ  زا  ناوارف  ياهدع 
رتیلک ترابع  کی  اب  تشاد . دهاوخ  یفسلف  ای  یملع  هبنج  زین  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  يارب  هک  ییاهخساپ  تسا  عوضوم  هب  یفـسلف 

هک ینوناق  هاگدـید  زا  دـناوتیم  دـشاب  طابترا  رد  تیعقاو  اب  ای  رادروخرب  تیعقاو  زا  يوحن  هب  هک  یلوقعم  تقیقح  ره  مییوگب : میناوتیم 
. یفـسلف مه  دریگب و  رارق  یملع  یـسررب  يارجم  رد  دناوتیم  مه  یلوقعم  تقیقح  نینچ  هک  تسا  یهیدب  و  ددرگ . حرطم  درادربرد  ارنآ 
ار نید  تسا  مزال  لاح  نیا  اب  دیـسر  تابثا  هب  یفـسلف  یملع و  هاگدید  زا  تلاصا  میدومن  حرطم  نونک  ات  هک  یثحابم  هب  هجوت  اب  هچ  رگا 

نیمادـک رب  ملع  زا  نید  کیکفت  ایآ  مینیبب  میهدـب و  رارق  یـسررب  دروم  تسا  اهنآ  یلـصا  يانبم  هکلب  اهـشزرا  نیرتیلاع  هک  صوصخلاب 
تسا ود  نآ  عماج  يانعم  هفسلف  ملع و  زا  دوصقم  دروم  نیا  رد  تسا ؟ ادج  هفسلف  ملع و  زا  نید  ایآ  تسا ؟ راوتسا  یفسلف  ای  یملع  يانبم 

لقعت سمل و  لباق  ینیع و  تایعقاو  هب  دنتسم  تالالدتسا  اهفیصوت و  هب  دنتسم  تفرعم  زا  تسا  ترابع  هک 
ناشیدناهداس نایم  رد  رایـسب  دح  ات  تسیب  نرق  لیاوا  هدزون و  نرق  هب  طوبرم  ياهنارود  رد  تسا  ادج  ملع  زا  نید  هک  هلئـسم  نیا  ضحم .

دنناوتیمن يراگزاس  رگیدکی  اب  زگره  دنداضتم و  هلوقم  ود  ملع  نید و  هک  دندرک  نامگ  ناحولهداس  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  تشگ  عیاش 
ناسنا هب  طوبرم  قیاقح  رگید  رنه و  قوقح و  داصتقا و  گنهرف و  زا  تسایس و  زا  نید  ییادج  هک  دوب  یتدم  رگید  فرط  زا  دنشاب  هتشاد 

نم هک  تسا  هدـمآ  مالـسا  ناشلامیظع  ربمایپ  زا  روهـشم  رایـسب  تیاور  رد  هکنانچ   ) تسا نید  هب  قیاـقح  نیرتکیدزن  هک  قـالخا  زا  یتح 
رادروخرب یحیحـص  یملع  عضو  زا  اهفیلکت  نیا  مییوگب : میناوتیم  تشگیم . حرطم  ماهدـش ) ثوعبم  اهناسنا  يالاو  قالخا  لیمکت  يارب 

زا سپ  هزورما  هکنانچ  دومنیم . شیارآ  ار  ناگدنـسیون  یخرب  ياههتـشون  زکارم و  لفاحم و  زور  دـم )  ) کـی ناونع  هب  هکلب  تسا  هدوبن 
مولعم هتبلا  تسا . هتشگ  رادروخرب  هجوت  لباق  جاور  زا  نید  زا  عافد  اصوصخم  تایونعم  زا  عافد  ساسایب  يزادرپون  نآ  دساف  جیاتن  زورب 

لاح ره  هب  زورما . دـم )  ) هن تشاد و  ریثات  زور  نآ  دـم )  ) هن یناسنا  مولع  لیـصا  ینابم  زا  علطم  رظنبحاص و  اعقاو  ياهناسنا  يارب  هک  تسا 
ابع قوف  رد  روبزم  ياهکیکفت  ریثات  تحت  شیدناهداس  مدرم  نداد  رارق  لماع  نیرتیساسا  تفگ  ناوتیم 

دنچ کـی  اـب  عـالطامک  مدرم  دـشیم  ثعاـب  هک  نید  یلـصا  يهرهچ  يهنارهاـم  ندـناشوپ  مکی  لـماع  مهم  رایـسب  لـماع  ود  زا  دوب  تر 
زگره نید  هک  دندرکیم  نامگ  دندرکیم و  یقلت  هرـسکی  دندرکیم  ادـج  نید  زا  هک  ار  روما  رگید  ملع و  نید و  فیلکت  هداس  يهلمج 
زورما رد  یتح  راگزور و  نآ  رد  هک  نید  زا  یگتخاس  هرهچ  نآ  هک  تسنیا  تقیقح  دشاب . هتشاد  يراگزاس  دناوتیمن  قوف  قیاقح  نآ  اب 

دراد دوجو  اهنآ  نایم  هلصاف  يردق  هب  الصا  هکلب  تسا  رنه  گنهرف و  قوقح و  داصتقا و  تسایـس و  ملع و  زا  ادج  اهنت  هن  دوشیم  حرطم 
لیلحت و میدومن  حرطم  اهـشزرا  مولع و  هراـبرد  نونکاـت  هک  ار  یبلاـطم  دـشابیمن . یکتم  یقطنم  چـیه  هب  رگیدـکی  اـب  اـهنآ  هسیاـقم  هک 

مولع هک  میروآیم  ار  ییاهتیصخش  زا  هلمج  دنچ  لاح  دراد . یساسا  ترورض  تفرعم  ملع و  هصرع  رد  هک  دوب  ییاهلالدتسا  اهیسررب و 
ناگدنـسیون زا  یـضعب  نتخاس  هاگآ  يارب  هدـمع  تالمج  نیا  لقن  رد  ام  هزیگنا  تسا  هتفایرد  ناـنآ  زا  ار  دوخ  یـساسا  ياـههیاپ  هزورما 

یلئاسم حرط  تهج  هب  هچ  رگا  دنتـسین  ملع  هاگراک  یقیقح  نتم  رد  هک  دـنزاسیم  رـسیم  هعماج  رد  ییاهتیـصخش  زا  ار  یبلاـطم  هک  تسا 
نتم رد  هک  دنتسه  یناسک  لوا  فیدر  رد  میروآیم  نانآ  زا  ار  لیذ  تالمج  هک  ییاهتیصخش  هک  یتروص  رد  دناهتخاس . روهشم  ار  دوخ 

ك
دیدرت نودب  هک  ار  دیدج  نارود  نادنمشناد  نیرتگرزب  زا  یکی  هیرظن  ام  تسخن  دیراذگب  دناهدوب . وپاکت  رد  تیدج  لامک  اب  ملع  هاگرا 
يدرم نآ  نخس  مینیبب  میهدب  رارق  یـسررب  دروم  دناهدناسر  لماکت  هب  ام  نرق  رد  ار  کیزیف  ملع  هک  تسا  دودعم  نادکیزیف  دنچ  زا  یکی 

کنالپ سکاـم  ناـمه  تیـصخش  نیا  تسیچ ؟ دـشابیم  لوا  فیدر  رد  رظنبحاـص  ضحم  ملع  هصرع  رد  تعیبط و  هاـگراک  نتم  رد  هک 
شزرا زا  يراکنا  ره  : ) دیوگیم نینچ  تسا  هدومن  عمج  دوخ  تیصخش  رد  تیمهااب  رایسب  دح  رد  یناسنا  ياهـشزرا  اب  ار  ملع  هک  تسا 
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زین نید  راکنا  هکلب  تسا  ملع  یقیقح  هدولاش  راکنا  اهنت  هن  یگدـنز ) شزرا  راکنا  ره   ) نیاربانب تسیرـشب و  هشیدـنا  زا  يراـکنا  یگدـنز 
يرگیراـکنا هک  رما  نیا  اـب  تقفاوـم  ناوـنع  هب  ار  دوـخ  تسد  دـنقفاوم و  نـم  رظن  اـب  نادنمـشناد  رتـشیب  هـک  تـسنیا  نـم  ناـمگ  تـسه .

ود نآ  زا  یکی  هچ  دـش  دـهاوخن  ادـیپ  نید  ملع و  ناـیم  یعقاو  داـضت  زگره  درک . دـنهاوخ  دـنلب  تسه  زین  ملع  برخم  ینید  مسیلیهین ) )
رد يرشب  سوفن  ياهورین  مامت  دشاب  انب  رگا  هگ  دوشیم  هجوتم  رما  نیا  هب  نم  هدیقع  هب  رکفتم  يدج و  صخش  ره  تسا . يرگید  لمکم 

و دشوکب . نآ  شرورپ  رد  دـشاب و  فرتعم  شیوخ  تعیبط  رد  ینید  رـصنع  هب  تسا  مزال  دـننک  راک  رگیدـکی  اب  یگنهامه  لداعت و  لاح 
تیسن یفداصت  نیا 

يراکمه زا  دناهدرکن . دوخ  يرادـنید  هب  يرهاظت  نادـنچ  هکنیا  ولو  دناهتـشاد  فرژ  ینید  سوفن  نانچ  راصعا  همه  گرزب  نارکفتم  هک 
زا دیازفایم  یگدنز  یقالخا  ياهـشزرا  رب  ملع  تسا . قالخا  ملع  هویم  نامه  هک  هدش  ادیپ  هفـسلف  يهویم  نیرتفیطل  هک  تسا  هدارا  اب  مهف 

يرتحیحـص تفرعم  هب  ندیـسر  يارب  مئاد  شالت  رد  هک  یتقیقح  هب  قشع  دروآیم - دوخ  اب  ار  تیـسدق  تقیقح و  هب  قشع  هک  تهج  نآ 
يوربور نامدوجو  رـس  اب  ار  ام  تفرعم  رد  تفرـشیپ  ره  هک  تهج  نآ  زا  تیـسدق  دوشیم و  یلجتم  ام  نوماریپ  يونعم  يدام و  ناـهج  زا 

نیا دوخ  نورد  رد  یسک  ره  تسین  کلذ  ریغ  ینف و  تاحالطـصا  دربراک  هب  يزاین  یملع  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  دهدیم . رارق  رگیدکی 
دـسریم ون  ون  يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردنا  ندشون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  هک : دنیبیم  دـنیبیم و  ینـشور  لامک  اب  ار  ورین 
تعرـس دیامنیم  عنـص  يزیت  زا  تدم  يزارد  نیا  زارد  سب  دیامن  شتآ  رظن  رد  زاسب  ینابنجب  ار  شتآ  خاش  دسج  رد  دیامنیم  يرمتـسم 

یناهج تسه  کنآ  یناشن  تسیچ  دنیبیم : زین  تسیتعاس و  ایند  هدومرف  یفطـصم  تسیتعجر  گرم و  هظحل  ره  ار  وت  سپ  عنـص  يزیگنا 
یشوخون ون  هشیدنا  سفن  ره  ون  ماد  ون  غاب  ون  ماش  ون و  زور  تساههنهک  نیا  نتفر  اهلاح  ندشون  رگد 

دوریم اجک  هنهک  دسریم  اجک  ون ز  تساجک  زا  نیا  ون  ون  دـسریم  دوریم و  کیلو  دـنیامن  هتـسب  تسوج  بآ  نوچ  ملاع  تسانعون  و 
دوخ يهدننکچوپ  ياهاوه  زا  تیعبت  اب  دـهاوخن  ناسنا  هکیتروص  رد  ینوگرگد  ددـجت و  يورین  نیمه  تساهتنمیب  ملاع  رظن  يارو  هنرگ 

تبثم بطق  ود  هب  هطلس  هراظن و  رد  ار  تیصخش  رایتخا )  ) هدارا يدازآ  زا  يرادروخرب  هلیـسو  نیرتهب  دناوتیم  هراومه  دزادنیب  راک  زا  ارنآ 
نآ ياهورین  یناـسنا و  تیـصخش  هب  طوبرم  مولع  رد  نارظنبحاـص  يارب  هک  تسا  یملع  لـصا  کـی  مه  نیا  دـیامن . يراـی  راـک  یفنم  و 

يارجم رد  تسا  اهشزرا  كالم  هک  ار  يرایتخا  ياهراک  میناوتیم  یملع  لوصا  نیا  هب  رظن  اب  تسا . دیدرت  لباق  ریغ  یهیدب و  نآ  یهیدب 
روطب ناسنا  کی  یتیـصخش  عضو  ندروآ  تسد  هب  اب  دراوم  همه  رد  میناوتیمن  ام  هک  تسنیا  دـنامیم  هک  يزیچ  اهنت  میهدـب  رارق  یملع 
رادـقم نآ  اب  ار  راک  ات  تفرگ  دـهاوخ  رارق  ریثات  تحت  رادـقم  هچ  نیعم  ياههزیگنا  لـماوع و  لـباقم  رد  تیـصخش  نیا  هک  مینادـب  نیقی 

لهج میدرک  هظحالم  ترارح ) زا  نیعم  ياهجرد  ای  زلف  کی  ندـش  بوذ   ) یعیبط نایرج  کی  لاثم  رد  هک  هنوگنامه  یلو  مییاـمن . نییعت 
داجیا ك تسا  مزال  ضورفم  زلف  ندرک  بوذ  يارب  دیاب  هک  ار  ترارح  هجرد  زا  رادقم  نآ  میناوتیم  ام  ایآ  هکنیا  هب  ام 

همه زا  شیب  هک  نامدوخ  تیصخش  یتح  ای  تیصخش  نالف  هک  ام  لهج  نینچمه  دزاسیمن  رانکرب  یملع  هاگدید  زا  ار  روبزم  نایرج  مین 
ام تیـصخش  تیلاعف  ندوب  یملع  رب  یبیـسآ  چـیه  داد  دـهاوخ  ناشن  یلمعلاسکع  هچ  هزیگنا  لماع و  نالف  لباقم  رد  تسا  کیدزن  ام  رب 

. تسا يرایتخا  راک  نایرج  ندوب  یملع  لیلد  دوخ  یملع  الماک  هاگدید  زا  نآ  عوقو  زا  دعب  يرایتخا  راک  ریسفت  حیضوت و  دزاسیمن . دراو 
جراخ زین  ندمآ  دوجوب  زا  سپ  تسیابیم  دوب  جراخ  یملع  یسررب  هدهع  زا  يرایتخا  راک  رگا  هک  تقیقح  نیا  تابثا  حیضوت و  زا  شیپ 
يرظن کیزیف  ورملق  رد  هک  تسنیا  هلئسم  میروایم . یملع  هلئسم  کی  زا  نشور  رایسب  یلاثم  دشاب  هدوب  یملع  قیقحت  یـسررب و  نایرج  زا 

یملع قیقد  روطب  ار  نآ  تیعقوم  ناوتیمن  تعیبط  ناهج  نیداینب  تارذ  یلعف  عضو  زا  عالطا  اـب  هک  تسا  هدـش  نشور  بلطم  نیا  دـیدج 
رارق شریذـپ  دروم  ون  کـیزیف  رد  رخاـتم  نارود  رد  هک  تسا  تیمتح ) مدـع   ) هطبار زا  یـشان  یناوتاـن  نیا  تسا : هدـش  هتفگ  دومن  نییعت 

رایـسب نوناق  هک  دـنیوگب  یفـسلف  ياهـشنیب  نارظنبحاـص  زا  هتـسد  نآ  نانادـکیزیف و  زا  ياهدـع  هک  هدـش  ثعاـب  ناـیرج  نیا  تسا  هتفرگ 
تسا هدمآ  دراو  نآ  رب  هک  یتسکـش  نیا  زا  ار  دوخ  رمک  زگره  هدروخ و  تسکـش  تعیبط  ناهج  نیداینب  تارذ  ورملق  رد  تیلع  فورعم 
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تسار ن
يدازآ دای  هب  تارذ ) هدـنیآ  تیعقوم  نییعت  زا  یناوتاـن   ) ناـیرج نیا  هدـهاشم  زا  نانادـکیزیف  هک  دوب  بلاـج  عوضوم  نیا  درک و  دـهاوخ 
نودب لصا  کی  تیمتح ) مدع  هطبار   ) ءاکتاب دنهاوخیم  : ) دش هدـهاشم  ناوارف  روطب  ترابع  نیا  لاثما  و  دـنداتفا . اهناسنا ) رایتخا   ) هدارا

هطبار ءاکتا  هب  ات  درک  شـشوک  نادروی  : ) دـش هتفگ  زین  و  دـشاب ). رایتخا  لصا  عفادـم  لصا  نیا  هک  دـننک  قلخ  يدـبا  دودرم  ریغ  اـطخ و 
تارذ رد  قیقحت  دیابن  سپ  تسا  نینچ  هک  لاح  دنیوگب : نانادکیزیف  تسیابیم  نیاربانب  دناسرب ). توبث  هب  ار  يدرف  رایتخا  تیمتح ) مدع  )

رد ناوتیمن  دوش  عطق  لولعم  تلع و  زا  لکـشتم  ثداوح  زا  تیلع  هطبار  هک  ییاج  رد  اریز  دومن  دادـملق  یملع  قیقحت  کـی  ار  نیداـینب 
اب هدومن  تمواقم  گرزب  ینارکفتم  دندادرس  ار  نخـس  نیا  هک  یناسک  لباقم  رد  هک  مینادیم  هتبلا  دروآ . نابز  هب  یملع  ینخـس  دروم  نآ 

دروم ود  ره  رد  میناوتیم  ام  هک  یخـساپ  دراد ). قرف  ناهج  ییاسانـش  اب  ناهج   ) هک دـندرک  دزـشوگ  ار  نانآ  هابتـشا  هناملاع  تراـبع  نیا 
دوجو هب  زا  دعب  يرایتخا و  راک  نتسویپ  عوقو  هب  زا  شیپ  هب  رظن  اب  مییامن  حرطم  تعیبط ) نیداینب  تارذ  ناسنا و  يرایتخا  ياهراک  دروم  )

رودص زا  شیپ  يرایتخا  راک  لماوع  ثداوح و  يهرابرد  یملع  قیقحت  - 1 تسا . رارق  نیدب  نآ  ندمآ 
رد هک  یلماوع  ثداوح و  لامتحا  دشاب  رتدایز  دمآ  دهاوخ  دوجوب  هدـنیآ  رد  هک  يرایتخا  راک  ناسنا و  نیبام  هلـصاف  هک  هزادـنا  ره  : ) نآ
ام یملع  شور  ماگنه  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  دشابیم . رتدایز  تشاد  دـهاوخ  تلاخد  يرایتخا  راک  نآ  ندـماین  دوجوب  ای  ندـمآ  دوجوب 
راک رودـص  عقوم  ات  هک  یلماوع  ثداوح و  رد  تالامتحا  هبـساحم  هلیـسوب  اهنت  ام  ینعی  دـیامنیم  يرورـض  ام  يارب  ار  تالامتحا  هبـساحم 

تهج هب  میوشیم  رتکدزن  راک  رودـص  نامز  هب  هک  هزادـنا  ره  میزادرپیم و  دوخ  یتخانـش  تیلاعف  هب  میـشاب  هتـشاد  تسا  نکمم  يرایتخا 
روظنم هتبلا  ددرگیم  رتحضاو  ام  يارب  زین  راک  دوخ  تشونرس  ضورفم  يرایتخا  راک  رد  لماوع  ثداوح و  ریثات  تشونرس  ندش  رتنـشور 

ام زا  هک  يرایتخا  راک  اب  طابترا  رد  ار  ام  عضو  هک  یناسک  يارب  یتح  هکلب  میتسه  يرایتخا  راک  هدـننکرداص  هک  مییام  دوخ  اهنت  هن  ام  زا 
هک تسا  یهیدب  میروایب . تسد  هب  ار  يرایتخا  راک  یملع  یـسررب  قیقحت و  قیفوت  میناوتیم  ام  بیترت  نیدب  دناهتفرگ . رظن  ریز  دـش  رداص 

طابترا هرابرد  ام  لهج  هزادـنا  هب  شیب  ای  مک  الومعم  دروآ  میهاوخ  تسدـب  يراـیتخا ) راـک  رودـص  زا  لـبق   ) ریـسم نیا  رد  اـم  هک  یملع 
هب يهرابرد  تسناوت  میهاوخن  ام  هک  ینعم  نیا  هب  دوب  دهاوخ  اسران  راک  رودص  ات  لماوع  ثداوح و  اب  تیصخش 

داجیا ییاناوت  نتـشاد  رد  دـیدرت   ) لاثم رد  هک  هنوگنامه  یلو  میروایب  تسدـب  دـص  رد  دـص  ملع  يرایتخا  راـک  ندـماین  اـی  ندـمآ  دوجو 
بوذ نوماریپ  رد  هک  ینیناوق  لوصا و  نآ  ندوب  یملع  زا  عنام  روبزم  دیدرت  میدرک  هظحالم  درک ) دـهاوخ  بوذ  ار  زلف  نالف  هک  یترارح 

راک ندـماین  دوجوب  ای  ندـمآ  دوجوب  بجوم  هک  یـصخش  لـماع  هب  لـهج  زین  يراـیتخا  راـک  دروم  رد  تشگیمن  دراد  دوجو  روبزم  زلف 
قیقحت و زا  عنام  نیداینب  تارذ  نایرج  رد  تیمتح  مدع  هدیدپ  زورب  هکنانچمه  دشابیمن . يرایتخا  راک  تخانش  ندوب  یملع  عنام  دشابیم 

هنوگنامه رگا  نآ : رودـص  زا  دـعب  يرایتخا  راک  لماوع  ثداوح و  هرابرد  یملع  قیقحت  - 2 ددرگیمن . تارذ  نآ  هرابرد  یملع  یـسررب 
يرایتخا راک  ندوبن  یملع  لیلد  ییاسران  نیا  دـشابن  لـماک  یهار  نآ  عوقو  زا  شیپ  يراـیتخا  راـک  فشک  يارب  اـم  یملع  هار  میتفگ  هک 

هدمآ دوجوب  يرایتخا  راک  رودص  ات  هک  ییاههزیگنا  لماوع و  ثداوح و  همه  هرابرد  میناوتیم  يرایتخا  راک  رودـص  زا  سپ  ام  اریز  تسین 
رد نیداینب  هرذ  کی  هکنآ  زا  سپ  هک  هنوگنامه  میـشاب  هتـشاد  لماک  یملع  تابـساحم  قیقحت و  تسا  هدیزرو  تلاخد  راک  رودـص  رد  و 

زا ار  دوخ  یلعف  تیعقوم  ای  هدومن  روبع  اهنآ  زا  هک  یلماوع  ثداوح و  هب  رظن  اب  ارنآ  تشذگرس  میناوتیم  تفرگ  رارق  يدعب  تیعقوم 
دوجو ملاع  نیا  رد  ياهدیدپ  چـیه  هک  تسنآ  لیلد  نیرتهب  تقیقح  نیا  میهدـب . رارق  یملع  تابـساحم  قیقحت و  دروم  تسا  هتفایرد  اهنآ 
یقرف چـیه  دراد ) قرف  ناهج  ییاسانـش  اب  ناهج   ) میتفگ هک  لصا  نآ  دریگیمن و  رارق  دوخ  يدوجو  ياهتیعقوم  رد  ینوناق  نایرج  نودـب 

تـسترابع هک  يرایتخا  راک  شزرا  لماوع و  فشک  يارب  رگید  یملع  هار  کی  درادـن . یناسنا  هنادازآ  ياهراک  یعیبط و  تایعقاو  نیب  ام 
تسا نکمم  هچ  رگا  دیامن . ریثات  يرایتخا  راک  ندرک  رداص  رد  دناوتیم  ناسنا  کی  يارب  هک  یلماوع  یگزیگنا  اهیریگفده و  تخانش  زا 

رارق اهیریگفده و  تیـصخش و  کی  تیلاعف  تیفیک  تخانـش  هزادنا  ره  هک  دشاب  هدـش  نشور  مه  تقیقح  نیا  هتـشذگ  ثحابم  هب  رظن  اب 
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راک نآ  اب  یمدآ  تیـصخش  طابترا  تیمک و  تیفیک و  تیهام و  رظن  زا  راک  ماجنا  هب  هدننکراداو  لماوع  یگزیگنا  ریثات  تحت  نآ  نتفرگ 
مرج ناسانشراک  هک  تسا  یملع  لصا و  نیمه  يانبم  رب  و  تفای . قیفوت  تسنآ  ياراد  ناسنا  هک  یصوصخم  شنم  ریثات  رادقم  نانچمه  و 

ای يرابجا  ای  یهارکا  ای  يرارطـضا  ای  ندوب  يداع  رظن  زا   ) نامهتم زا  هرداص  ياهراک  تیفیک  فشک  رد  تاضق  ناـسرپزاب و  تیاـنج و  و 
دوجو هب  ار  نآ  هک  ار  یتامدقم  لماوع و  هب  ندش  کیدزن  ناکما  هک  دوب  ماهبا  نآ  هب  يرایتخا  راک  عضو  رگا  دنوشیم ، قفوم  يرایتخا 

ای يرایتخا  فشک  هک  درکیم  راک  يرایتخا  ياهراک  رد  زیمآرارـسا  يردـق  هب  یناسنا  تیـصخش  رگا  نینچمه  درکیم و  بلـس  دروآیم 
نـشور هار  رد  قیمع  یملع و  ياهتیلاعف  اههمکاحم و  همه  نیا  دوبن  ریذـپناکما  نآ  ندوب  يداـع  اـی  یهارکا و  اـی  يرارطـضا  اـی  يراـبجا 

هب کیدزن  نانیمطا  اب  بلغا  تاضق  ناسرپزاب و  تیانج  مرج و  ناسانـشراک  مینیبیم  هکنیا  اب  دیـسریمن  ییاـج  هب  ناـمهتم  عضو  نتخاـس 
نیا رد  ام  هک  هار  نیا  زا  يرایتخا  ياهراک  یملع  فشک  يارب  دـنهدیم  ماجنا  ار  دوخ  ییاضق  راـک  دـنزاسیم و  نشور  ار  تیعقاو  نقیقی 

اهیریگفده و اهـشنم و  یناسنا و  تیـصخش  ات  تسا و  جـیار  مه  نونکا  مه  هدـش و  ناوارف  رایـسب  ياهیرادربهرهب  مییامنیم  حرطم  ثحبم 
همادا یفاشتکا  نایرج  نیمه  مینیبیم  اـهناسنا  رد  هک  دـشاب  لاونم  نیمه  هب  دـنهدیم  رارق  ریثاـت  تحت  ار  اهتیـصخش  هک  یلماوع  یگزیگنا 

هب لسوت  دـیدش و  تمواقم  اب  دـهاوخن  دـشاب و  یناور  يزغم و  لادـتعا  لاح  رد  ناسنا  کی  رگا  هک  تسا  نینچ  لصا  نیا  تفای . دـهاوخ 
رد دوخ  مه  درادب  یفخم  اههزیگنا  لباقم  رد  ار  نآ  يریذپریثات  اهیریگفده و  رد  ار  دوخ  تیـصخش  ریـسم  یمومع  ریغ  دـنت و  ياهتجاجل 

هک یناسک  مه  دنکیم و  روبع  باختنا  يرایتخا  راک  يوس  هب  هک  یهاگرذگ  زا  عالطا  اب  دهدیم  ماجنا  هک  يرایتخا  ياهراک 
هک ثحابم  نیا  اب  دنروایب . تسد  هب  دنناوتیم  یبوخ  هب  داد  دهاوخ  ماجنا  رایتخا  اب  هک  يراک  تخانـش  يارب  ار  وا  یناور  تیعقوم  دنهاوخب 

مولع زا  اهشزرا  ندرک  ادج  هن  تسا  اهنآ  هب  یندوشخبان  تناها  مولع و  فیعضت  مولع  زا  یـشزرا  قیاقح  کیکفت  میدومن  حرطم  نونک  ات 
تـسا هشاذگ  رثا  ایند  زورما  ملع  رد  کشیب  هک  کنالپ  سکام  ناوراک  مه  نیتشنیا  تربلآ  زا  مه  يرـصتخم  هلمج  دـنچ  اهنآ . ریقحت  و 

ره اهرنه و  يهمه  يهناوج  هتـسه و  تسا  ینافرع  لاـعفنا  تسا  نآ  كرد  هب  رداـق  رـشب  هک  یلاـعفنا  نیرتبیجن  نیرتفیرـش و  مینکیم  لـقن 
یتفگش تریح و  وحم  هک  دشاب  هتشادن  ار  نآ  تیلباق  دشاب و  يراع  ساسحا  نیا  زا  هک  یـسک  تسا  هتفهن  یلاعفنا  نینچ  رد  یعقاو  شناد 
تـسین شیب  ياهدرم  یـصخش  نینچ  دـنارذگب  تشهد )  ) تشحو میب و  اـب  ار  یگدـنز  ددرگ و  یتـسه ) هوکـش  تمظع و  يهدـهاشم  اـب  )

ییابیز میظع و  شناد  نیا  زا  ییاههولج  طقف  هاگهاگ  تسا و  دوجوم  عقوم  هب  تسین  اـم  كاردا  تردـق  رد  هچنآ  هک  هتکن  نیا  هب  فوقو 
لاح و  ددرگیم ) راکشآ  ام  ياهشناد  هلیسو  هب  تسین  ام  كاردا  تردق  رد  هک  هچنآ  زا  ییاههولج  یهاگهاگ   ) ددرگیم راکشآ  ناشخرد 

یبهذـم تاساسحا  زکرم  نم  رظن  هب  یـساسحا  نینچ  یفوقو و  نینچ  دـشابیم  نآ  روص  نیرتنـشخ  مهف  هب  رداق  طقف  ام  ریقح  كاردا  هکنآ 
یعقاو م

نیرتقیمع بحاص  هک  متـسه  یناسک  رامـش  رد  نم  ظاحل  نیا  زا  ارـصحنم  میریگ و  رظن  رد  ظاحل  نیا  زا  ار  بهذـم  موهفم  رگا  دـشابي 
کیزیف هب  هک  ییاهنآ  هصاخ  دنراد  راک  رس و  تعیبط  مولع  اب  هک  ینادنمـشناد  همه  زا  شیب  نیتشنیا ، رظن  هب  دنـشابیم ) یبهذم  تاساسحا 

نینچ رد  يو  رظن  هب  دـیمان  یناـهج ) بهذـم   ) نیتشنیا هچنآ  هشیر  دـننک . كرد  ار  یناـفرع  تـالاعفنا  نیا  دـنناوتیم  دـنزادرپیم  یـضایر 
، دنـشابیم یقطنم  یگمه  یتسه  ناهج  يارب  شزرا  ياراد )  ) بحاـص نیزاوم  هک  داـقتعا  نیا   ) دـیوگیم زاـب   … دراد )  دوجو  یتاـعلاطم 

دوجو یعقاو  يدنمـشناد  هک  تسین  روصت  لباق  نم  يارب  هزورما  تسا . بهذـم  هطیح  وزج  عقاو  هب  تسا  اهنآ  كاردا  هب  رداق  لـقع  ینعی 
، تسا گنل  بهذم  نودب  ملع  : ) دزاس رتنشور  ار  عوضوم  نیا  ریز  رصتخم  لیثمت  دیاش  دشابن . رادروخرب  ینامیا  نینچ  زا  هک  دشاب  هتـشاد 

نیرتیوق نیرتفیرـش و  یناـهج  یبهذـم  هبرجت  : ) تسا هتفگ  نینچ  هحفـص 534  لیذ  ذـخام  نیمه  رد  زاب  تسا ). روک  ملع  نودـب  بهذـم 
اریز تسین  مزال  یلصفم  حرش  ترابع  نیا  حیضوت  يارب  ددرگ .) ادیوه  قیمع  یملع  سسجت  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  یـساسحا  هبرجت و 

دنتسه صاخشا  زا  ياهدع  هک  دش  قیقد  هلئـسم  نیا  رد  دیاب  هتبلا  دزاسیم . راکـشآ  ار  نادنمـشناد  شناد و  دصاقم  هجو  نیرتهب  اب  تارابع 
انبم رب  هک 
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یگنهامه هتـسیرگن و  رتالاب  قفا  کی  زا  ار  اهـشزرا ) مومع  ملع و  ای  بهذـم و  ملع   ) تقیقح ود  نیا  دـنهاوخیمن  یئاههزیگنا  لـلع و  ي 
( نیتشنیا همانیگدـنز   ) میدومن لقن  نآ  زا  ار  تالمج  ام  هک  باتک  نیمه  فلوم  تاملک  رد  هلمج  نآ  زا  دـنریذپب  ار  اهنآ  تیمها  اب  رایـسب 

تیمها تحارـص  لامک  اب  هک  ار  نیتشنیا  تارابع  تسا  یلکـش  ره  هب  دـهاوخیم  هک  دوشیم  هدـید  يدایز  شـشوک  کـنارف  پیلیف  ياـقآ 
هک ار  هچنآ  زا  داقتنا  یملع  بان  نادجو  حور و  کی  دیامن . هیجوت  لیوات و  دیامن  نایب  مولع  اب  ار  نآ  دـیدش  یگنهامه  بهذـم و  یتایح 

ار اهشزرا  هک  مینک  ضرف  نینچ  عقاو  فالخ  ضرف  رب  مه  رگا  دهدیم . حیجرت  نآ  هرابرد  حیرص  نانخـس  هیجوت  لیوات و  هب  ددنـسپیمن 
اهـشزرا و هک  تسین  نآ  یـضرف  نینچ  همزـال  میهدـب  رارق  یـسررب  دروم  اـم  نارود  رد  نآ  یلوـمعم  ياـنعم  هب  ملع  يارجم  رد  میتـسناوتن 

تابثا هجو  چیه  هب  دنتسه  هک  نانچنآ  تایعقاو  زا  اه  ( دیاش دیاب و   ) اهشزرا و زا  ملع  کیکفت  دنتسین . یمکحم  ساسا  هب  دنتـسم  تایونعم 
حیـضوت و يارب  دنـشابیم . ساسایب  يرابتعا و  روما  اهدیاش  اهدیاب و  همه  یلک  روطب  تایونعم و  اهـشزرا و  هک  دنتـسین  اعدـم  نیا  هدـننک 

یملع يارجم  رد  نتفرگ  رارق  هب  زاین  نودب  حوضو  لامک  اب  اهنآ  تیعقاو  هک  میوشیم  رکذتم  ار  يدراوم  انعم  نیا  تابثا 
يرورض هطبار  يانبم  رب  یتسه  ملاع  نیناوق  يهمه  - 1 دهدب . هار  دوخ  هب  يدیدرت  نیرتمک  اهنآ  هرابرد  دناوتیمن  سک  چیه  هدش و  تابثا 

دننام دشابن  دوجوم  قارتحا  لوصح  طیارـش  زا  یکی  هکنیا  رگم  دنازوسب  دـیاب  امتح  شتآ  هک  تسا  نینچ  تیعقاو  ینعی  دـننکیم  تیلاعف 
. دشاب بوطرم  قارتحا  لباق  مسج  هکنیا  دننام  دشاب  هتشاد  دوجو  شتآ  ریثات  زا  یعنام  ای  دنازوسب  ارنآ  دناوتیم  هک  یمسج  زا  شتآ  يرود 

نکمم هتبلا  دومن . تاـبثا  یملع  شور  اـب  ناوتیمن  ار  قیاـقح  نآ  ناـیم  رد  دوجوم  ياهترورـض  هک  دـید  میهاوخ  مینک  تقد  تسرد  رگا 
نآ هب  شتآ  تیهاـم  هک  دوـش  هداد  خـساپ  نینچ  دراد ؟ دوـجو  ترورـض  قارتـحا  شتآ و  نیباـم  ارچ  هکنیا  زا  اـم  نیتـسخن  لاوئـس  تسا 

طیارش نامه  هب  رظن  اب  ار  قارتحا  رثا  دیامن  تباصا  قارتحا  لباق  بسانم و  لحم  هب  هک  یماگنه  تسا  ررقم  شندنازوس  يارب  هک  یطیارش 
حرطم تیمها  نامه  هب  يرگید  لاوئـس  هک  تسا  یعطق  دوش  لصف  لح و  دش  نایب  هک  یخـساپ  اب  لاوس  نیا  مینک  ضرف  دروآیم . دوجوب 

ینعی دیامن ؟ داجیا  ار ) اهنآ  نتخوس  ءازجا و  طاسبنا  الثم   ) ار يرثا  نانچ  طیارـش  نآ  اب  شتآ  هدیدپ  دیاب  ارچ  هکنیا  نآ  تشگ و  دـهاوخ 
امعا يارب  ار  اهنآ  توهش  ارچ ؟ دننکیم  دلاوت  نارادناج  عون  رگید : لاثم  دوش ؟ تابثا  دیاب  هنوگچ  اهنآ  نیبام  يرورض  هطبار 

یـسنج لمع  يارب  توهـش  كرحت  تلع  ینعی  دهد ؟ ماجنا  ار  یکیرحت  نینچ  توهـش  تلع  هچ  هب  دنکیم . کیرحت  یـسنج  يهزیرغ  ل 
یـسنج لمع  هک  تسا  نیا  خـساپ  نیرخآ  تسا ؟ تلع  نیمادـک  لولعم  یـسنج  لمع  توهـش و  نیبام  ترورـض  رگید  تراـبعب  تسیچ ؟
یعطق تسیچ ؟ یسنج  هزیرغ  شـشوج  ترورـض  لماع  هک  دوشیم  لابند  يدعب  لاوئـس  اب  خساپ  نیا  تسا . طوبرم  هزیرغ  شـشوج  لولعم 

بولطم هب  هرداصم  قطنم  رد  هک  تسا  اعدا  رارکت  نامه  تسا ) نآ  تاذ  رد  شـشوج  دشوجب و  دیاب  یـسنج  هزیرغ   ) خـساپ نیا  هک  تسا 
نیرتیمیدق زا  ار  اهریغتم  اهتباث و  ثحب  هک  تسا  لاوئس  نیمه  دیامن . تابثا  یملع  روط  هب  ار  اعدم  دناوتیمن  هجو  چیه  هب  دوشیم و  هدیمان 

نوناق  ) شریذـپ اـب  رگم  تسا  هدـشن  هضرع  نآ  يارب  ياهدـننکعناق  باوج  هنوگچیه  نونکاـت  هدروآ و  دوجو  هب  هفـسلف  ملع و  ياـهنارود 
بآ نآ  بآ  تسا و  هام  نآ  هام  تسیون  نرق  نیا  تشذگب و  اهنرق  دیوگیم : دروم  نیا  رد  يولوم  تعیبط ) ياروام  زا  دوجو  ضیف  نایرج 

رب رارق و  رب  یناعم  نیو  مامه  يا  تفر  اهنرق  رب  اهنرق  مما  نرق و  نیا  دش  لدبتـسم  کیل  مه  لضف  نآ  لضف  تسا و  لدع  نآ  لدـع  تسین 
ياهدع نامسآ  جوا  راطقا  رب  هکلب  ناور  بآ  رب  تسین  شیانب  سپ  رارقرب  رتخا  سکع  او  هام  سکع  راب  دنچ  وج  نیا  بآ  لدبم  دش  ماود 

اد زا  ناوارف 
کی هب  دناهتفریذپ . تعیبط ) ياروام  زا  دوجو  ضیف  نایرج  نوناق   ) میتفگ هک  انعم  نیمه  اب  ار  یتسه  ییانبریز  نوناق  هفـسالف  نادنمـشن و 

زا دـنناوتب  هکنیا  رب  طورـشم  دنـسریم  هیرظن  نیمه  هب  لـماک  لـیلحت  تقد و  اـب  هفـسلف  ملع و  رد  نارظنبحاـص  تیرثـکا  تفگ : دـیاب  اـنعم 
رد يرورـض  لئاسم  زا  یکی  - 2 دـنوش . رانکرب  اهتیبسن  هضرع  رد  يزاس  قلطم  دوخ و  یتفرعم  ریغ  ياهیریگفدـه  يرکف و  ياهتیدودـحم 

يارب هک  تسنیا  دـننام  دـشاب  هتـشادن  دوجو  یهیدـب  رگا  اریز  تسا  تایهیدـب  رب  یکتم  يرظن  روـما  همه  تاـبثا  هک  تسنیا  هفـسلف  ملع و 
میسقت قلطم  یبسن و  عون  ود  رب  یهیدب  لوصا  نیا  میشاب . هتشادن  ار  مزال  ییانـشور  دناهتفر  ورف  یکیرات  رد  ام  نوماریپ  رد  هک  ایـشا  ندید 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2303 

http://www.ghaemiyeh.com


دننام دوش  تابثا  هفـسلف  ای  رگید  مولع  رد  دیاب  امتح  هک  اهرنه  مولع و  زا  کی  ره  هعوضوم  لوصا  دننام  یبسن  یهیدـب  لوصا  دـندرگیم 
رارق شریذـپ  دروم  یعوضوم  لـصا  ناونع  هب  یـضایر  مولع  رد  هک  دزاـسب ) دراد  هک  يدـیرجت  تردـق  اـب  ار  ددـع  دـناوتیم  یناـسنا  زغم  )

رد دریگیم  تروص  هک  ینهذ  دوجو  هب  طوبرم  مولع  ای  یـسانش  تخانـش  دـننام  رگید  یملع  رد  نآ  تاـبثا  ددـع و  تقیقح  یلو  دریگیم 
ای قلطم  یهیدب  لوصا  یلو  دناهتشون . ددعتم  ياهباتک  اهنآ  هرابرد  یتح  هدوب و  رایسب  تیمها  دروم  یمالسا  تمکح  هفسلف و 

لقع و ساوح و  هب  دانتـسا  ترورـض  - 3 قطنم . هاگدـید  زا  یتیتندـیآ )  ) ینامه نیا  لصا  دـننام  تابثا  ریغ  ای  دنـشابیم و  تابثا  زا  زاـینیب 
تابثا ییاناوت  یتسه  ناهج  تایعقاو  اب  یملع  طابترا  داجیا  يارب  روبزم  هناگهس  لئاسو  زا  کی  چیه  هک  تسا  ملـسم  هیـضق  نیا  نادـجو -

نامه نیع  دینکیم  تفایرد  ساوح )  ) امـش هک  ار  هچنآ  یملع  لیلد  نیمادک  هب  هک  دیـسرپب  ساوح  زا  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دـنرادن . یملع 
كرد ام  هک  ار  هچنآ  هک  میهدـیم  دوخ  هب  ار  رابتعا  نیا  ناـمدوخ  اـم  هک  دـیوگب  ساوح  رگا  مینکیم ؟ وجتـسج  ارنآ  اـم  هک  تسا  تیعقاو 

هک دیتسین  ساوح  رگم  هک  دوشیم  هداد  ساوح  هب  خساپ  نیا  تسا  تایعقاو  نیع  دنکیم  كرد  ام  هلیسوب  رشب  نهذ  هک  ار  هچنآ  ای  مینکیم 
ار ماسجا  لاثم  ناونع  هب  دیهدیم ؟ لیوحت  یمدآ  نهذ  هب  ار  ینوگانوگ  ياهریوصت  تیعقاو  کی  هرابرد  يرشب  فلتخم  ياهیریگعضوم  اب 

كرد ساوح  امـش  هلیـسوب  هک  یتیعقاو  ره  یلک  روطب  هکلب  دـینیبیم  گرزب  کـیدزن  هلـصاف  زا  دـینیبیم و  کـچوک  رود  ياههلـصاف  زا 
ام دشابن و  دراو  ضارتعا  نیا  هک  مینک  ضرف  رگا  یهگناو  دیآیم . دوجوب  كرد  نآ  زا  هلصاح  تفرعم  رد  یفرصت  امـش  هیحان  زا  دوشیم 

فریذپ ار  ساوح  ياههدش  كرد  ندوب  تجح  ناوتیمن  زاب  مینیبب  تخاونکی  هب  ار  تاسوسحم  اهیریگعضوم  اهتیعقوم و  همه  رد 
( متـسه تجح  نم   ) ای مرابتعا ) لباق  نم   ) ای متـسه ) نم   ) اعدم رارکت  اب  دناوتیمن  یعوضوم  چیه  تسا  هدش  تباث  هک  هنوگنامه  اریز  ت 
ار یناسنا  لقع  هدش  هک  مه  هظحل  کی  يارب  رگا  امـش  دراد . دوجو  مه  یناسنا  لقع  هرابرد  لح  لباق  ریغ  لاکـشا  نیمه  دنک . تابثا  ارنآ 
ره لیلد  نیمادک  هب  مینیبب  امرفب  ياهداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  لقع  تمظعاب  رایـسب  مان  هک  وت  دیـسرپب : نآ  زا  دیـشکب و  همکاحم  زیم  ياپ 

تایعقاو ( ) دوخ يارب  تایعقاو   ) تخانـش رد  وت  هلیـسوب  رـشب  هک  ییاهاطخ  هب  هجوت  اب  اـصوصخم  تسا ؟ تیعقاو  نیع  ییوگیم  وت  هک  هچ 
هدمآ دوجوب  دنرگیدکی  اب  ضقانتم  ای  داضتم  هک  ناوارف  ياهبتکم  هک  تسا  هدوب  وت  هلیسوب  مه  و  تسا ؟ هدش  بکترم  دنتـسه ) هکنانچنآ 

رتهب و نآ  ییامنبطق  هبنج  ییانـشور و  هک  یناسنا  نادجو  زا  بیترت  نیدـب  ياهتخادـنا  رگیدـکی  ناج  هب  خـیرات  هاگرذـگ  رد  ار  اهناسنا  و 
ياهناسنا هکنیا  اب  تسیچ ؟ وت  ماکحا  رابتعا  لـیلد  هک  دومن  ناوتیم  زین  ار  لاوس  نیمه  دـشابیم  لـقع ) ساوح و   ) شراـکمه ود  زا  رتلیـصا 

لامک اب  ناسنا  کی  هک  تسا  هداتفاین  قافتا  زگره  دـنریگیم و  اهییامنهار  وت  زا  دـندیزرویم و  قشع  وت  هب  هداـعلاقوف  یمیمـص  كاـپ و 
رابتعا ت لیلد  مینیبب  وگب  زیزع  نادجو  يا  لاحنیا  اب  يزاسب  فرحنم  ار  وا  وت  دروآ و  وت  هب  يور  صالخا 

روبزم هناگهس  لئاسو  زا  کی  چـیه  رد  یلک  روطب  تسا  هدومن  تاـبثا  یملع  هاگدـید  نیمادـک  رد  یملع و  لـصا  اـی  لـیلد  نیمادـک  ار  و 
زا یناسنا  ناوراک  يارب  تفایرد  كرد و  هلیسو  هس  ره  هکنیا  اب  تسا  هدرک  تابثا  یملع  يارجم  اب  ار  دوخ  رابتعا  لیلد  هک  تفگ  ناوتیمن 

لوغشم نتشیوخ ) ناعونمه  اب  یتسه  ناهج  اب  ادخ  اب  نتشیوخ  اب  ناسنا  طابترا   ) وا هناگراهچ  تاطابترا  تخانـش  رد  نونک  ات  خیرات  زاغآ 
هناهاگآ فارحنا  يدمع و  تلاخد  نودـب  ناسنا  يارب  نادـجو ) لقع و  ساوح و   ) ام هک  دناهتـشادن  نیا  زج  يرابتعا  دنـس  هدوب و  تیلاعف 
تایونعم اهشزرا و  اب  یگدنز  دادعتسا  اهناسنا  هک  تقیقح  نیا  دریگب . شیپ  تایعقاو  يوس  هب  ار  دوخ  هار  دناوتب  ات  میاهدنـشخب  ییانـشور 

یناسک دشابیم . اهتسه  تسد  زا  اهدیاش  اهدیاب و  جاتنتسا  اهدیاش و  اهدیاب و  اب  اهتسه  یگنهامه  لئالد  نیرتهب  زا  یکی  دنراد  دوخ  رد  ار 
یگدنز يارب  نوگانوگ  ياهدادعتسا  نتشاد  اب  یمدآ  هک  دننک  هجوت  تیمهااب  هتکن  نیا  هب  دیاب  دنشیدنایم  اهدیاب  اهتسه و  هلئسم  رد  هک 
ریگمشچ تیرثکا  هنافـساتم  هکنیا  اب  اهناسنا  نیمه  تسا . هداد  ناشن  دوخ  زا  یناوارف  رایـسب  ياهتمظع  الاو  یقالخا  يونعم و  ياهـشزرا  اب 

قیقح رد  هک  نانآ  زا  ییانعمرپ  رایسب  تیلقا  دنکیم  یگدنز  ضحم  یعیبط  تایح  کی  اب  نانآ 
تیلعف هب  ار  دوخ  يالاو  قالخا  تایونعم و  اهشزرا و  اب  یگدنز  ياهدادعتسا  دنشابیم  یناسنا  تالامک  اهنامرآ و  خاک  لیـصا  ياههیاپ  ت 

نانیا زا  ار  دوخ  ییانـشور  خـیرات  ياههاگرذـگ  همه  رد  يرـشب  گنهرف  یلو  دـنزیهرپیم  ادـیدش  ییامندوخ  زا  هکنیا  اب  نانیا  دـنناسریم 
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خیرات ياهناسنا  ياهـشوگ  رد  ار  ناگتفایدـشر  هنوگنیا  هدـنزاس  ياههمغن  هراومه  هک  تسا  یهلا  میظع  فطل  کی  نیا  دـنکیم . تفایرد 
هک ییاهلعـشم  هتخورفا و  اهناسنا  ییامنهار  يارب   ) ماظع ناربمایپ  هک  یغارچ  ندرک  شوماخ  يارب  هک  مینادیم  ام  همه  دـنکیم  زادـنانینط 

بـصن اـهناسنا  بلطلاـمک  ناـیناوراک  هار  رـس  رب  راـصعا  نورق و  لوط  رد  فـلتخم  لاکـشا  رد  نیتـسار  ياـمکح  اـیلوا و  اـهنآ و  ایـصوا 
ترـضح یـسوم و  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  تسا  هتـسناوتن  اهینکـشراک  نیا  همه  اب  تسا  هدش  یناوارف  شالت  شـشوک و  دنیامنیم )

دنیامن و وحم  خیرات  تاحفـص  زا  ار  ناشلامیظع  نایاوشیپ  رگید  مالـسلامهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  هللادبع و  نب  دـمحم  ترـضح  یـسیع و 
رس ار  یناگتـسراو  لامک  دشر و  نارادلعـشم  نآ  زا  دعب  فیدر  رد  دنناشنب . ار  اهگنلرومیت  اهریگنچ و  اهالوگیلاگ و  اهنورن و  نانآ  ياجب 

تایح  ) يارب یعقاو  ياهوگلا  ناونعب  هدش و  بصن  برغ  قرش و  ياهلد  رد  نانآ  ياههمسجم  هنوگچ  هک  مینیبیم  اهناسنا  هار 
نیا ریاـظن  بلاـطیبا و  نب  یلع  رگا  هک  دراد  دـیدرت  تقیقح  نیا  رد  یـسک  هچ  یتـسار  هب  دـنهدیم . همادا  دوخ  ياـقب  هب  اـهناسنا  لوـقعم )

رامیب نیرتهدنـشک  شنیغورد  ياههدنخ  همه  اب  هک  یگدنز  یچوپ  زا  تسناوتیم  ناسنا  نیمادک  دندوبن  خـیرات  هصرع  رد  یهلا  تیـصخش 
دادعتـسا زا  مورحم  ار  تیرـشب  همه  هک  ینیبدـب  نآ  تابثا  يارب  یلیلد  هنوگ  چـیه  لاح  رهب  دربب . ملاس  ناج  دـشابیم  رـشب  عون  ینب  یناور 

دروم دننکیم  یفرعم  رگیدکی  گرگ  ارنآ  دارفا  همه  دـنکیم و  یقلت  تاناویح  رگید  زا  رتهدـیچیپ  ناویح  کی  ار  نانآ  دـنادیم و  اهـشزرا 
وا دزرویم  عانتما  زین  اصع  نتفرگ  تسدـب  زا  یتح  هک  تسا  انیبان  ییاطـسفوس  ناـمه  وا  دزادـنیب  هار  ییاـعدا  نینچ  یـسک  رگا  تسین  زاـین 
هک تسا  هدشن  هدـید  نونک  ات  دـنک . یفن  ای  تابثا  ار  لیـصا  یتقیقح  شایلایخ  دوج  نآ  اب  دـناوتیم  هنوگچ  تسا  رکنم  زین  ار  دوخ  دوجو 
رد دوجوم  يا  ( ) ربب تذل  اهییابیز  زا  دوجوم  يا  شاب  لداع  دوجوم  يا  هک  : ) دـیوگب یناویح  ای  تخرد  ای  گنـس  ای  كاخ  هب  ناسنا  کی 
هـس نیا  هب  دوجوم  يا  ( ) نکم لامیاپ  ار  نارگید  قوقح  دوجوم  يا  ( ) شاب هتـشاد  تشذـگ  نک و  يراکادـف  دوخ  ناعونمه  تمدـخ  هار 

جوم يا  ( ) نک هیهت  ياهدننکعناق  خساپ  ياهدمآ )؟ هچ  يارب  و  يوریم ؟ اجک  هب  و  ياهدمآ ؟ اجک  زا   ) رادهشیر رایسب  لاوئس 
تاروتـسد هنوگنیا  زا  یناسنا  ریغ  دوجوم  هب  زگره  يرآ  رادرب ) تسد  یگماکدوخ  يروحمدوخ و  یهاوخدوخ و  زا  ایب  یتسه  هچ  ره  دو 

تسا و هدش  هجوتم  فیلاکت  اههیـصوت و  تاروتـسد و  نیا  وت  يارب  طقف  ناسنا  يا  یلو  تسا  هدشن  هتفگ  اهدیاش  اهدـیاب و  اههیـصوت و  و 
نونک اـت  اـیآ  تسین  حیحـص  یملع  قطنم و  چـیه  اـب  یناـسنا  عوـن  ریغ  يارب  فیلاـکت  روـما و  نیا  هک  ینادیم  همه  زا  رتـهب  مه  وـت  دوـخ 

ات ایآ  یـشاب . يولوم  نیدلالالج  دـیاش  دـیاب و  وت  یـشاب ؟ لگه  دـیاش  دـیاب و  وت  دـیوگب  دوخ  هبرگ  هب  باطخ  ناسنا  کی  هک  ياهدـینش 
هنیدم کی  اهامش  همه  هک  دیاش  دیاب و  هک  دیوگب : اهرام  اهبرقع و  اههرخص و  اههوک و  هب  نابایب و  رد  دورب  رفن  کی  هک  ياهدینش  نونک 

هک دریذپب  ار  تقیقح  نیا  یهاگآ  ره  هک  دوریم  نامگ  تسا  سب  دیروایب ؟ دوجو  هب  دندرکیم  وزرآ  ار  نآ  نوطالفا  لاسما  هک  ياهلضاف 
هک دراد  ار  نآ  دادعتـسا  دوخ  تاذ  رد  وا  اریز  دشابیم  اهدیاش  نآ  اهدیاب و  نآ  تاروتـسد و  نآ  هجوت  فرط  هک  تسا  ناسنا  اهنت  اهنت و 

قالخا هب  لمع  اب  دـهدب و  رارق  لـماکت  ریـسم  رد  ار  دوخ  زغم  اـهینیبناهج  مولع و  اـب  درواـیب و  دوجوب  اـهگنهرف  ددرگ  دـنمرهب  اـهنآ  زا 
رد دوخ  لوقعم ) تایح   ) تسا هدش  يراذگهیاپ  اهناسنا  میلس  ترطف  ینابم  رب  هک  یبهذم  شریذپ  اب  یناسنا و  فیرش 

تاذ رد  هشیر  ار  دیاش  دیاب و  ره  هک  ار  لصا  نیا  میناوتیم  ام  هک  تسا  هلئـسم  نیا  لوبق  اب  دنک . ادـیپ  قیفوت  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  ریـسم 
اهدـیاب و نآ  تمظع  ترورـض و  اب  اهنآ  نتخاس  انـشآ  هلیـسو  هب  اههشیر  نآ  ندـناسر  رمث  هب  رد  دـیاب  ام  هکلب  میناوتیم  ام  دراد و  اهناسنا 
ای ربج  رد  ار  دوخ  يرایتخا  تامدـقم  اب  هک  ضحم  یعیبط  تایح  کی  زا  ار  ناسنا  میناوتب  ات  میروایب  لمع  هب  ار  شـشوک  تیاـهن  اهدـیاش 
رد اب  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  دـش  حرط  هک  بلاطم  نیا  عومجم  هب  هجوت  اب  میهدـب . تاجن  دزاسیم  روهطوغ  یناویح  تیدوجوم  ربجهبش 

تسه و هک  ناـنچنآ   ) ورملق ود  تسا  ینعماـب  شزرااـب و  یگدـنز  کـی  يارب  تیمهااـب  ياهدادعتـسا  زا  رپ  هک  یناـسنا  تاذ  نـتفرگ  رظن 
نایوجدوس و یتسرپدوس  یگتخاس و  ياهگنهرف  یسایس و  طیارـش  هک  نیا  زا  و  تسا . هتـسویپ  مه  هب  یگنهامه  لامک  اب  دیاب ) هکنانچنآ 
هاـگآ و نادنمـشناد  لوـق  هب  هک  دـنزاسب  هاـگآان  ینیـشام  دوـجوم  ناـنچ  ناـسنا  زا  دـنناوتیم  تسرپ  تردـق  نادـنمتردق  ياـهیگماکدوخ 

ناـسنا هک  دومن  يرادربهرهب  نینچ  ناوتیمن  دـنیامن  لیدـبت  هاـگآان  نیـشام  ياههنادـند  هب  ار  اـم  نارود  یگدـنز  نادـجواب  نارظنبحاـص 
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دروآرب دیاش  دیاب و  ناوتیمن  ناسنا  تسه  زا  دشابیم و  دیاش  دیاب و  هکنانچنآ  ناسنا  زا  ریغ  تسه  هک  نانچنآ 
لداع ناسنا  کی  زا  دناوتیم  تدـم  نیرتمک  رد  قیمع  يزغم  ياهوشتـسش  طیارـش و  هنارهام  لیدـبت  تانیقلت و  هک  دـینادیمن  امـش  رگم  . 

اهدیاب هک  هیرظن  نیا  دـهدب ؟ هعماج  لیوحت  لداع  ناسنا  کی  ماشآنوخ  فیثک و  ناسنا  کی  زا  سکعلاب  دزاسب و  ماشآنوخ  دالج  کی 
. دنادیم تمکح  نودب  انعمیب و  تادوجوم  هدع  کی  ار  یتسه  ملاع  تایعقاو  هک  تسا  هیرظن  نآ  دیآیمن  دوجو  هب  اهتـسه  زا  اهدـیاش  و 
اهدیاب و ایآ  هکنیا  هرابرد  میناوتیمن  ام  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  میشاب  هتشاد  يرتشیب  رظن  تقد  اهدیاش  دیاب و  اهتـسه و  يهلئـسم  رد  رگا 

صاخشا زا  هدع  نآ  دنشاب ) هدوب  اهدیاش  اهدیاب و  اشنم  دنناوتیمن  اهتسه   ) هک مینک  مکح  نینچ  هن ؟ ای  دنیایم  دوجو  هب  اهتـسه  زا  اهدیاش 
یتمظع يزار و  یتقیقح و  هنوگچیه  هک  دـننادب  یتاـیعقاو  ار  یتـسه  ملاـع  تادوجوم  هک  دـنهدب  ار  يرظن  نینچ  دـنناوتیم  ناگدنـسیون 

ار نآ  رگنفرژ  نارظنبحاـص  اـمکح و  ناـیدا و  باـبرا  هـک  ار  هـچنآ  رگید  تراـبع  هـب  درادـن و  دوـجو  اـهنآ  رد  هدـنهدرادشه  كرحم و 
تایعقاو نآ  رد  دـنک  تابثا  تعیبط  قوف  هب  ار  یتسه  ملاـع  تاـیعقاو  هتـسویپ  هک  یتیآ  هنوگ  چـیه  : ) دـنیوگب دـنیامنن و  لوبق  دـنریذپیم 

تسین نآ  دنهدب  ار  يرظن  نینچ  دنناوتیم  ناگدنسیون  صاخشا و  زا  هدع  نآ  هکنیا  زا  ام  روظنم  هتبلا  درادن ). دوجو 
یناسک هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  دنهدب  ار  يرظن  نینچ  نآ  هلیسو  هب  دنناوتیم  هک  دنتسه  رادروخرب  یقطنم  زا  صاخشا  هنوگنیا  اعقاو  هک 

دنناوتیمن دـناهدرک و  مورحم  قیمع  رکفت  نآ  زا  ار  دوخ  هدوبن و  رادروخرب  یتسه  ملاـع  تادوجوم  تخانـش  رد  يرتشیب  قمع  تقد و  زا 
دوخ هب  دـنناوتیم  دـنکیم . تابثا  ار  اـهنآ  ندوب  تیآ  هک  دراد  دوجو  یتمظع  زار و  تقیقح و  دوجو  ملاـع  تادوجوم  رد  هک  دـننک  كرد 

هب هک  یغورف  نآ  اب  یتسه و  زیگناتفگـش  نوناق  مظن و  مهف  يارب  لاح  ره  هب  دـیآیمن . رد  اهدـیاب  اهتـسه ، زا  دـنیوگب  هک  دـنهدب  هزاجا 
زاین دـشخردیم  یتسه  ياـبیز  دـنمنوناق و  هصرع  نیا  رد  گرزب  ناـهیک  نیا  هدرپ  تشپ  زا  راـصعا  نورق و  همه  گرزب  نادنمـشناد  لوق 
نیا رگا  دوشمین . هدهاشم  زین  یتسه  باتک  تاحفـص  همه  ندناوخ  هب  یجایتحا  نینچمه  درادـن و  زارد  نایلاس  رد  قیمع  تارکفت  هب  دایز 

رب رد  ار  ناهج  نیا  هک  یتمظعاب  زار  تابثا  هرابرد  برغ  قرـش و  ناسانـشناهج  نیرتگرزب  زا  تالمج  اهدـص  دـیماجنایمن  لوطب  ثحبم 
نید ایآ   ) ثحبم هب  هنومن  يارب  اهنت  منکیم  اضاقت  رظنبحاص  ناگدننکهعلاطم  زا  بناجنیا  میدادیم . رارق  یسررب  دروم  لقن و  تسا  هتفرگ 

لسا رکفتم  چیه  دنیامرف . هعجارم  تسا  هدش  حرطم  نیا  زا  شیپ  ثحب  ود  باتک  نیمه  رد  هک  تسا )؟ ادج  هفسلف  ملع و  زا 
حوطـس داعبا و  قیاقح و  همه  هک  یتادوجوم  هدع  کی  ناونعب  ار  یتسه  ملاع  تایعقاو  نارگنحطـس  زا  یـضعب  رادنپ  قباطم  دـناوتیمن  یما 

رد ساوح  اب  هک  ار  هچنآ  ياروام  دننکیم و  كرد  ار  اهنآ  یـسح  تاطابترا  رد  هک   ) دننادیم رـصحنم  ءایـشا  اههدیدپ و  نامه  رد  ار  اهنآ 
هب ار  اهنآ  ندوب  تایآ  دـعب  یتسه  ملاع  تانئاک  رد  مزال  تقد  هکنیا  زا  رظن  عطق  اـب  دـیامن . یقلت  دـنریگیم ) هدـیدان  اـی  رکنم و  دـنباییم 

هکنیا یمالـسا  لیـصا  عباـنم  رظن  زا  دزاـسیم  رادروـخرب  ملاـع  نـیمه  ندوـب  رادزار  ساـسحا  زا  ار  هاـگآ  ناـسنا  دـنکیم و  تاـبثا  یبوـخ 
دعب هک  تسا  یهیدـب  و  تسا . یعطق  لصا  کی  دنـشابیم  یبوبر  تمکح  یهلا و  تیـشم  رگناـیامن  یتاـیآ  ياراد  یتسه  ملاـع  تادوجوم 

. دیامن کیرحت  یفیلکت  ياهدـیاش  دـیاب و  هب  ار  ساسحا  ياراد  لقاع و  ياهناسنا  هک  تسنیا  مزلتـسم  یتسه  ملاع  تادوجوم  ندوب  تایآ 
وا دوجو  هک  درک  دهاوخ  فارتعا  تسیدنوادخ  هغلاب  تیـشم  تمکح و  هاگهولج  یتسه  ملاع  تایعقاو  هک  تفریذـپ  ناسنا  هک  یتقو  اریز 

تیـشم تمکح و  نیا  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  چـیه  و  تسا . یهلا  تیـشم  تمکح و  هاـگهولج  هک  تسا  تادوجوم  ناـمه  زا  یکی  زین 
دیاب هب  هجوت  مدـع  تهج  هب  هک  تسین  یعیبط  تیدوجوم  ياهدادعتـسا  اهورین و  يدام و  اضعا  نآ  دوخ  تسا  یناسنا  دوجو  رد  هک  یهلا 

اهدیاش و 
هک تسا  تمکح  نیا  ایآ  ددرگ . اهنابایب  ناروخـشال  ای  ناروم و  رام و  ياذغ  سپـس  دنک و  امن  وشن و  ایند  نیا  رد  يزور  دنچ  یلماکت  ي 

هناراکهبت ياهیگماکدوخ  یهاوخدوخ و  لئاسو  هب  ای  ددرگ و  دوباـن  وحم و  یناـسنا  لـماکت  لـماوع  لـئاسو و  همهنآ  یناـسنا  دوجو  رد 
يزغم و زیگناتفگـش  هاگراک  نآ  تسا  هدومن  فوصوم  يدنوادخ  تایآ  اب  ار  یمدآ  دوجو  هک  یهلا  تمکح  يانعم  سپ  دوش ؟ لیدـبت 
هک دزاسیم  اناوت  هدـنزاس  تاروتـسد  فیلاکت و  همه  هب  فیلاکت  لمع  ملع و  لیـصحت  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  یناور  ياهورین  اهدادعتـسا و 
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ینآرق تایآ  رد  مه  رگا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . هدش  غالبا  اهناسنا  يارب  يرـشب  میلـس  لوقع  اهنادجو و  یهلا و  ناربمایپ  هلیـسوب 
دـشابیم يو  لماکت  دشر و  بجوم  ياهدیاش  دیاب و  هب  لمع  مزلتـسم  یناسنا  دوجو  ندوب  هیآ  هک  دشاب  هدـشن  تقیقح  نیا  هب  یحیرـصت 

ندوب تاـیآ  هک  هنوگناـمه  هک  ددرگیم  تاـبثا  تقیقح  نیا  اـهناسنا  دوجو  رد  یبوبر  تیـشم  تمکح و  دوـجو  ياـنعم  هب  هجوـت  اـب  زاـب 
دوجو ندوب  تایآ  هنوگ  نیمه  دـیامنیم  تابثا  اهیدـب  اهیبوخ و  ربارب  رد  یناگدـنز  نیا  رد  ار  ناسنا  ندوب  فلکم  یتسه  ملاـع  تاـیعقاو 
دیجم نآرق  تایآ  نیرتعماج  زا  یکی  دـنکیم . تباث  یبوخب  لوقعم  تاـیح  لیـصحت  هب  یناگدـنز  نیا  رد  ار  وا  ندوب  فلکم  زین  یناـسنا 

تابثا يارب 
نینچ هیآ  نیا  دشابیم . تلصف  هروس  زا  هیآ 53  دمیهف  دهاوخ  ار  قح  هک  تسا  دعب  نیمه  تخانش  اب  وا  هکنیا  ناسنا و  ناهج و  ياهیآ  دعب 
تایآ متح  روطب  ام   ) دیهش ییـش  لک  یلع  هنا  کبرب  فکی  مل  وا  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایآ  مهیرنـس  تسا :

وت يادـخ  تمظع  ترورـض و  يارب  ایآ  قح  تسا  وا  هک  دوش  راکـشآ  نانآ  يارب  ات  میهدـیم  ناشن  ناـنآ  هب  یتاذنورب  ناـهج  رد  ار  دوخ 
ره رد  اهنآ  حیحـص  كرد  یهلا و  تایآ  هب  هجوت  اب  اهناسنا  هک  دنکیم  حیرـصت  روبزم  هیآ  تسا ) دـهاش  زیچ  همه  رب  وا  هک  تسین  یفاک 
ره رد  یهلا  تایآ  تخانش  ینادجو  یلقع و  هجیتن  هک  تسا  یهیدب  و  درب . دنهاوخ  یپ  يدنوادخ  ندوب  قح  هب  ینورب  ینورد و  ناهج  ود 
زا يدرف  چیه  يارب  هک  تسا  یلک  لامجا و  روطب  قح  ياههتساوخ  تاروتـسد و  اب  تایح  قیبطت  موزل  ساسحا  یـسفنا  یقافآ و  ناهج  ود 

نودب قح  تخانـش  هک  تسین  دیدرت  چیه  ياج  اریز  تسین  ریذـپناکما  نآ  نودـب  تسا ) وا  یگدـنز  فدـه  هک   ) لامک هب  لوصو  ناسنا 
تسا هدشن  ینعم  نیا  هب  ياهراشا  هفیرش  يهیآ  رد  هکنیا  دشاب و  هتشاد  دناوتیمن  یـشزرا  چیه  وا  تیـشم  تمکح و  اههتـساوخ و  اب  تایح 
فدـه ناونعب  دـناوتیمن  درادـن  يدوس  چـیه  لقادـح  دـشابن  لاـبو  بجوـم  رگا  تخانـش  نآ  ياـضتقم  هب  لـمع  نودـب  قـح  تخانـش  هک 

زا ا يدنوادخ 
ياهناسنا يارب  تایآ  زا  قح  تفایرد  زا  هک  تسیاهجیتن  ندوب  یهیدب  تهج  هب  دـشاب  هدوب  اهناسنا  يارب  ینورد  ینورب و  ناهج  تایآ  هئار 

قح هک  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  تقیقح  نیا  ینیقی  كرد  نامه  هجیتن  نیا  داد و  دـهاوخ  تسد  بابلالاولوا )  ) ینآرق ترابع  اب  لـقاع و 
يارب هک  ییاهدادعتـسا  تمظع و  نآ  اب  مه  ار  ناسنا  تسا  هدـیرفاین  يزاـب  يارب  هدوهیب و  ار  ناویح  تاـبن و  داـمج و  ملاـع  تسا و  قلطم 
یتسه ناهج  رد  ار  يدـنوادخ  تاـیآ  هوکـش  هک  ناگدنـسیون  زا  ياهدـع  تسا . هدـیرفاین  هدوهیب  وغل و  دـناهدش  هیبعت  یلماـکت  ندـیدرگ 

هک دنهاوخیم  اهناسنا  ام  زا  دنیامن  فیلکت  ساسحا  هدننک  کیرحت  تایآ  یتوکلم و  هوکش  نآ  زا  دنهاوخیمن  ای  دنناوتیمن  یلو  دنریذپیم 
تقلخ گرب  خاشرپ و  دـنمورب و  تخرد  ياشامت  هب  اـهنت  ینورب  ینورد و  ناـهج  ود  ره  یتاـیآ  یتوکلم و  هرهچ  زا  تغارف  لاـمک  اـب  اـم 

هاگتسد يابیز  گرب  خاشرپ و  تخرد  ریز  رد  نتسشن  هب  زگره  هن  میزروب . تعانق  یگدنز  زا  يروکیپا  فیرظ  تذل  یعون  هب  میزادرپب و 
هوکـشاب و رایـسب  هاگدـید  نیمه  میراد . هفیظو  ام  میناسنا و  ام  مینکن  تعانق  دـنمورب  تخرد  نیا  هرظنم  رد  زیگنااـیور  ياـشامت  تقلخ و 

ملاع رد  هک : دنکیم  كرد  ار  تقیقح  نیا  دریگب  رارق  اشامت  دروم  اقیقد  هاگآ  ناسنا  يارب  رگا  هک  تسا  یتسه  تمظعاب 
رگد یقرو  ار  ام  دنتـشرس  اهعبط  هیام  ات  يزاب  تسین  هک  منک  هاتوک  يزارد  نیدـب  وت  نم و  راک  ندیـشک  مقر  ناوتن  نیز  هب  ندـیرفآ  ملاع 
دوخ یتسه  تمظع  دوجو و  ملاع  ياـنعمرپ  یتسه  تخانـش  زا  هنوگچ  يوجنگ ) یماـظن   ) گرزب میکح  نیا  هک  دوشیم  هظحـالم  دنتـشون 

هک ملاع  نیمه  رد  قیقد  يهراظن  زا  يزاب و  تسین  هک  منک  هاتوک  يزارد  نیدـب  وت  نم و  راک  هک : تسا  هتفرگ  ار  یعطق  هجیتن  نیا  ناـسنا 
دنتـشون رگد  یقرو  ار  ام  دنتـشرس  اهعبط  هیام  ات  هک : میـسریم  الاو  ینادجو  یقطنم و  هجیتن  نیا  هب  هک  تسا  ندیـشک ) مقر  ناوتن  نیز  هب  )

یبهذم و فیلاکت  یتسه  ملاع  زیگناناجیه  هوکـش  يدنمنوناق و  هب  هراظن  زا  هک  تسا  هتفگن  نونک  ات  یلقاع  چـیه  هک  میـشاب  هجوتم  دـیاب 
یتسه ملاـع  رد  هک  یهوکـش  تمکح و  زا  هک  تسا  هتفگن  سک  چـیه  ینعی  دوشیم  يریگهجیتن  یـصوصخ  یقـالخا  یقوقح و  ياهدـیاب 
ناسنا کی  نهذ  هب  هک  تسنآ  زا  رتیهیدب  هلئـسم  کی  نیا  دناوخ ). تعکر  ود  ار  حبـص  زامن  دـیاب   ) هک میمهفب  دـیاب  ام  دوشیم  هدـهاشم 

همه اریز  دومن . جاتنتـسا  ار  یبهذـم  یقالخا و  یقوقح و  صخـشم  فیلاکت  یتسه  هصرع  رد  یهلا  تایآ  زا  ناوتیم  هک  دـنک  روطخ  لقاع 
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خا یقوقح و  یفیلکت  يایاضق  دوخ  يارب  خیرات  راودا  زا  ياهرود  ره  رد  ایند  للم  ماوقا و  زا  کی  ره  هک  دننادیم 
ملاع ندوب  تایآ  يدنمنوناق و  هب  دیاش  دیاب و  يایاضق  نآ  هرابرد  دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  مه  اهنآ  زا  کی  چیه  هتشاد و  یصخشم  یقال 

هب هاگآ  ياهناسنا  يارب  یتسه  يهدـننکهریخ  هوکـش  زیگناتفگـش و  مظن  هک  تسنیا  تسا  حرطم  هک  هچنآ  تسا . دومنن  لالدتـسا  یتسه 
رایشوه لقاع و  ناسنا  کی  یتقو  ینعی  دوریم  يراک  ماجنا  یپ  زا  دوریم  يرابیوج  زک  ياهرطق  تسا : نینچ  رگا - هک  دنکیم  تابثا  یبوخ 

دمهفیم اعطق  تسا  وپاکت  راک و  لوغـشم  هدننکهریخ  تمکح  مظن و  کی  اب  گرزب  ناهیک  ات  هتفرگ  تادوجوم  نیرتزیچان  زا  هک  دنیبیم 
نودب هک  تهج  نآ  زا  اهنت  هن  دهدب  ماجنا  دنکیم  یگدنز  ینعمرپ  رادگنهآ و  هاگراک  نیا  رد  هک  تهجنادب  ار  ییاهراک  دـیاب  زین  وا  هک 

رتـالاب و هک  ار  دوخ  دوـجو  هک  تهجنآ  زا  هکلب  تشگ  دـهاوخ  وربور  هرطاـخم  اـب  شتاـیح  دـشاب و  هتـشاد  یـسفنت  دـناوتیمن  اـهراک  نآ 
هک دنکیم  نتشیوخ  اب  ار  جایتحا  لالدتـسا و  نیا  تسا  تکرح  رد  رابیوج  رد  یلماکت  ندیدرگ  يارب  هک  دنیبیم  ياهرطق  زا  رت  تمظعاب 
هن  ) قیقد هجوت  زا  یـشان  فیرـش  ساـسحا  نیا  تسا  هدومن  انثتـسا  ارم  دوجو  تسا  هتفرگ  ارف  ار  یتسه  همه  هک  گرتـس  تمکح  نیا  اـیآ 

میهدب و ي رارق  یسررب  دروم  ار  دوخ  تیدوجوم  میهاوخب  رگا  نیا  زا  رتالاب  و  تسا . یتسه  ملاع  رب  هناروک ) یحطس  سمل 
نآ ناکما  ام  يارب  هچ  رگا   ) هک دیسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  انیقی  میشاب  هتشاد  دوخ  نورد  قامعا  رد  هناواکجنک  هنارایـشه و  ياشامت  ك 

هدامآ ایوگ و  گرا  کی  ام  نورد  رد  هک  مینکیم  ساسحا  یهاگ  یبوخ  هب  ام  دوخ  یلو  يدـبا  زا  هن  میوش و  رثاتم  یکین  زا  هن  هک  تسه 
( درادیم رب  نایغط  هب  رس  یتسین  یگدوهیب و  دض  رب  دهدیمرـس و  همغن  دیآیم و  رد  ناجیه  هب  حور  بان  ياضف  رد  هک  تسا  ندش  هتخاون 

نینچ مینک  عابشا  زین  یفسلف  یملع و  هبنج  زا  ار  ترابع  نیا  دوب  انب  رگا  تسا . هدش  لقن  كازلاب  هرونوا  زا  هلمج  نیا  نومضم  زا  يرادقم 
ناـسنا يا  وت  دـیوگیم : تحارـص  لاـمک  اـب  درادـیمرب و  ناـیغط  هب  رـس  یتسین  دـض  رب  ینورد  گرا  نیا  حـضاو  رایـسب  همغن  : ) میتـفگیم
میوگب مناوتیمن  هک  لاح  : ) هک تفگ  یهاوخ  هدروآ و  ياجب  زین  ار  مود  فارتعا  هک  تسا  فارتعا  نیا  اـب  و  متـسین ) نم   ) ییوگب یناوتیمن 

وت دیوگیم : تحارـص  لامک  اب  نم  نورد  یتسه  یناگدـنز  نیا  رد  ینعی  مفلکم  نم  سپ  متـسه ) هدوهیب  نم   ) میوگب مناوتیمن  متـسین ) نم 
سپ یتسه  وت  نوچ  دـیوگیم : حوضو  لامک  اب  وت  نورد  نینچمه  متـسین  نم  ییوگب  یناور  يرامیب  عون  کـیاب  یناوتیمن  یتسه و  دوجوم 

ار یلالدتسا  دیآیمن  رد  اهدیاب  اهتسه  زا  هکنیا  تابثا  يارب  نیمز  برغم  رگنحطس  ناگدنسیون  زا  یضعب  یتسه . فلکم  وت 
يرـشب ماع  نادجو  مکح  نیا  ینورد و  همغن  نیا  رگا  هک  دنهدیم  رارق  راکنا  ای  دیدرت و  دروم  هنوگ  نیا  هب  میدومن  نایب  نونکا  مه  ام  هک 

مدرم قافتا  هب  بیرق  رثکا  مینیبیم  تهادـب  لاـمک  اـب  اـم  اریز  دـشاب  یفتنم  اـهناسنا  زا  یناوارف  رایـسب  دارفا  رد  تسیاـبیمن  تشاد  تلاـصا 
ییادـص اب  یمدآ  نورد  هک  دـننکیم  راـکنا  ار  بلطم  نیا  دـنرادروخرب  زین  شناد  زا  یلحارم  زا  هک  یمدرم  نآ  زا  ياهدـع  یتح  یلومعم 

همه تسیابیم  دوب  رادروخرب  تیعقاو  زا  يزیچ  نینچ  رگا  هک  تسنیا  دنروآیم  هک  یلیلد  دهدب و  رادـشه  اهدـیاش  اهدـیاب و  هب  ار  وا  اسر 
تـسا نشور  رایـسب  ضارتعا  نیا  خساپ  تسین . نینچ  مینیبیم  المع  هک  یتروص  رد  دنـشاب  دنمهرهب  ینورد  یتوکلم  تلاح  نیا  زا  اهناسنا 
ییورین تسا  هدمآ  رد  شنامود  زا  دود  خـیرات  دادـتما  رد  نونک  ات  هک  یهاوخدوخ  هدـیدپ  لیدـعت  يارب  اهناسنا  همه  هک  مینادـیم  ام  همه 

کی هب  قفوم  هدومن و  تاذ ) یلماکت  تنایـص   ) هب لدبم  ار  هدـننکهابت  هدـیدپ  نیا  نآ  نتخادـنا  راک  هب  اب  دـناوتیم  هک  دراد  نورد  رد  لاعف 
هدـننکلیدعت  ) سدـقم يورین  نیا  نتـشاد  زا  تلفغ  اـیآ  هک  تسنیا  لاوئـس  لاـح  دـشاب . هدوـب  دوـخ  رـشب  عوـن  ینب  اـب  لوـقعم  یناگدـنز 

تسا ملسم  دنرادن ؟ ار  ییورین  نانچ  اهناسنا  هک  تسا  نآ  لیلد  تیلاعف  زا  نآ  ندومن  طقاس  و  یهاوخدوخ )
قیبطت حیحـص  یلقع  تیلاعف  اب  ار  دوخ  یگدـنز  داـعبا  همه  ـالومعم  مدرم  هک  مینادـیم  اـم  نینچمه  تسا . یفنم  یلاوئـس  نینچ  خـساپ  هک 
خیرات هک  اهتلفغ  اهییانتعایب و  نینچ  دـنرادن  ار  بان  نادـجو  اب  لوقعم و  یگدـنز  هداعلاقوف  تازاـیتما  هب  ییاـنتعا  ناـگمه  دـننکیمن و 
يورین نآ  نادجو و  لقع و  ییاناوت  یفن  لیلد  دراذگب  یناسنا  خیرات  هب  ماگ  دراذگیمن  هتـشادهاگن و  یعیبط  خـیرات  نامه  رد  ار  يرـشب 

رد هک   ) ینورد يادـص  نآ  هرابرد  یلایخیب  لامک  اب  هک  یناوارف  ياـهناسنا  رگا  نینچمه  دـشابیمن . یهاوخدوخ  يهدـننکلیدعت  سدـقم 
هک تسین  نآ  لیلد  دننکیم  یگدنز  دشاب ) هدوب  میظعت  سیدقت و  لباق  اهناسنا  يارب  دناوتیمن  ییادص  چیه  نآ  هرابرد  ییانتعایب  تروص 
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هک تسیک  گناب  اهلد  هوک  رد  ادـص  يا  دـیوگیم : يولوم  هک  یماگنه  تسا  مهوت  لایخ و  دولوم  ای  درادـن و  یتلاصا  ینورد  يادـص  نآ 
رد دـیوگیم : ظفاح  کنیا  داـبم  یلاـخ  لد  هوک  زا  وا  کـناب  داتـسوا  میکح  نآ  تسه  اـجک  ره  تسیهت  هگ  هک  نیا  گـناب  نیز  تسارپ 

هنوگنامه بلاطم  هنوگنیا  تسین  هنارعاش  نومضم  کی  تساغوغ  رد  ناغف و  رد  وا  مشومخ و  نم  هک  تسیچ  منادن  لدهتسخ  نم  نوردنا 
نانآ هدش  دیعصت  تاساسحا  ششوج  هب  دنتسم  دیآیمرب  صاخشا  هنوگنیا  ینافرع  یمکح و  یملع و  تیصخش  ياهلیلحت  زا  هک 

. دـنبایب قیفوت  ـالاو  هدـش و  دیـصت  تاـساسحا  نتـشاد  هب  دنتـسناوتیمن  اـعطق  دـندرکیمن  اـهر  ار  اـهنآ  رگا  هک  ماـخ ) تاـساسحا   ) هن تسا 
ياهناسنا نهذ  هک  ساسایب  تالیخت  نآ  قوف  یتسویپ  وت  مهب  تقیقح  هب  یتسه  هقلح  ود  ره  رـس  ود  دـیوگیم : هک  يرعاش  هک  هنوگنامه 

دراد يرعـش  يرنه  تروص  هک  تیب  نیا  نومـضم  تفگ  ناوتیم  تارج  لامک  اب  درادـیم و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  هیاپیب  ماـهوا  رد  روهطوغ 
یبای تلع  رد  یـسک  رگا  هک  تسنیا  تقیقح  دـشابیم . اـم  یقـالخا  یناـفرع و  یمکح و  یملع و  تالکـشم  زا  یناوارف  هدـع  يوگخـساپ 
همغن نآ  ینورد و  يادن  هب  ار  اهنآ  دانتسا  دناوتن  تسا  هدش  هتـشادرب  تیرـشب  ملاع  يارب  نونک  ات  هک  یـشزرا  اب  گرزب و  رایـسب  ياهماگ 

گرزب ياهماگ  نآ  ندش  هتـشادرب  يارب  یلوبق  لباق  لیلحت  دناوتیمن  دنک  كرد  درک ) يراک  دیاب  امتح  ایند  نیا  رد  : ) دیوگیم هک  سدقم 
هب قشع  زا  رتالاب  تیناسنا  ناسنا و  یلماـکت  ياهندـیدرگ  یتفرعم و  نازاتـشیپ  هک  ییاهدـیاش  اهدـیاب و  يارب  اـیآ  دـنک . هضرع  شزرارپ  و 

؟ دهدب غارس  دیناوتیم  یتلع  شیاسآ  هافر و  اب  یگدنز  بابسا  داجیا  يرشب و  ياهدرد  تالکـشم و  لیلقت  ناعونمه و  يارب  ماگ  نتـشادرب 
مروت تذل و  ییصخش و  عفن  سایقم  اب  ار  زیچ  همه  هک  رصاعم  ياهنارود  ناگماکدوخ  ناتسرپ و  تذل  نایوجدوس و  ناوراک  زا  میرذگب 

يرـشب و خیرات  هک  مینادیم  همه  اریز  دناهداد . لزنت  هاگآان  نیـشام  ياههنادـند  دـح  ات  ار  تیرـشب  هدومن و  هسیاقم  نتـشیوخ  یعیبط  دوخ 
ارنآ مان  تحارـص  لامک  اب  هک  تسا  هدوبن  ضقانت  داضت و  زا  رپ  ياـهنارود  نیا  هب  دودـحم  یناـسنا  گرزب  ياهـشزرا  تازاـیتما و  هصرع 

زا تسا  یناسنا  تاذ  تنایص  هب  طوبرم  هک  یفیلکت  يایاضق  نآ  همه  دناهتـشاذگ  اهناسنا  رگید  زا  نتـشیوخ و  زا  اهناسنا  یگناگیب  نارود 
هدش تابثا  اهنآ  ندوب  قح  هک  یقوقح  ضقن  سفن و  لتق  تیعونمم  دننام  دیایمرب  یناسنا  تاذ  قامعا  زا  هک  دریگیم  همشچرس  اهدیاب  نآ 

درادن ار  یناسنا  مولع  رد  رظن  راهظا  قح  هک  هنوگنامه  منیبیمن  ار  سفن  لتق  تیعونمم  دوخ  نورد  رد  نم  هک  دنک  اعدا  یـسک  رگا  تسا 
ینعی درادن  دوخ  تاذ  رد  تقیقح  كرد  يارب  یلماع  تسا  نتشیوخ  رکنم  هک  وا  اریز  درادن  زین  ار  قیاقح  هنوگنیا  رد  وگتفگ  یگتـسیاش 
نآرق زا  یتایآ  رد  یلامجا  یـسررب  کـی  دسانـشب !! تیمـسر  هب  ارنآ  شزرا  نارگید و  دوجو  دـناوتیم  هنوگچ  دـنادیمن  دوجوم  ار  دوخ  وا 
ندوب تاـیآ  هک  دـیجم  نآرق  زا  یتاـیآ  دـیامنیم . یفرعم  مئـالع  تاـیآ و  دوخ  ینوناـق  ناـیرج  رد  ار  یتـسه  ملاـع  تادوـجوم  هک  دـیجم 

میقتسم و روط  هب  هک  دنتسه  یتایآ  مکی - هورگ  دنهدیم : لیکشت  ار  یفلتخم  ياههورگ  دیامنیم  نایب  ار  یتسه  ملاع  تادوجوم 
یفرعم یبوبر  ماـقم  زا  تیـشخ  بجوم  داـعم و  هب  داـقتعا  ندـیزرو و  رفک  زا  یهن  يوقت و  دـیحوت ، ناـمیا  لـماع  ار  یتسه  ملاـع  تاـیعقا 
ضرالا مکل  لعج  يذـلا  نوقتت  مکلعل  مکلبق  نم  نیذـلا  مکقلخ و  يذـلا  مکبر  اودـبعا  سانلا  اـهیا  اـی  مکی - هورگ  ياهنومن  دـیامرفیم .
دیتـسرپب مدرم  يا  نوـملعت  متنا  ادادـنا و  هللا  اوـلعجت  ـالف  مکل  اـقزر  تارمثلا  نم  هب  جرخاـف  ءاـم  ءامـسلا  نم  لزنا  ءاـنب و  ءامـسلا  اـشارف و 

ار نیمز  هک  يدنوادخ  نآ  دیزروب . يوقت  امـش  هک  دشاب  تسا  هدیرفآ  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  ار و  امـش  هک  ار  ناتراگدرورپ 
دروآ دوجوب  اههویم  امش  يزور  يارب  بآ  نآ  هلیسو  هب  داتسرف و  بآ  امش  يارب  نامـسآ  زا  هداد و  رارق  انب  ار  نامـسآ  شرف و  امـش  يارب 

يدنوادخ و تدابع  نیا  هب  ار  مدرم  دنوادخ  قوف  هیآ  ود  رد  درادن ) کیرش  وا  هک   ) دینادیم هکنیا  اب  دیهدن  رارق  یئاکرـش  ادخ  يارب  سپ 
دوخ تقلخ   ) یتسه هصرع  رد  يراج  تاـیآ  هب  ار  ناـنآ  مهم  روتـسد  نیا  هب  لـمع  موزل  يارب  دـهدیم و  روتـسد  كرـش  زا  زیهرپ  يوقت و 

ندـیراب دـنراد و  هک  ینامتخاس  تمظع  نآ  اب  اهنامـسآ  هدرتسگ و  ناـیمدآ  یگدـنز  يارب  هک  یـشرف  دـننام  نیمز  نتفرگ  رارق  اـهناسنا و 
یمی مث  مکایحاف  اتاوما  متنک  هللااب و  نورفکت  فیک  دیامنیم . عاجرا  ییاذغ ) داوم  ندینایور  يارب  اضف  زا  اهناراب 

سپس درک و  ایحا  ار  امش  ادخ  هک  دیدوب  یناگدرم  امش  هکیلاح  رد  دیزرویم  ادخ  هب  رفک  امـش  هنوگچ   ) نوعجرت هیلا  مث  مکییحی  مث  مکت 
ندیزرو رفک  زا  لاعتم  دنوادخ  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دیدرگیمرب ) وا  يوس  هب  سپـس  دنکیم و  هدنز  ار  امـش  سپـس  دناریمیم و  ار  امش 
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رد ار  هدیدپ  ود  نیا  نایرج   ) گرم یگدنز و  نایرج  هکنیا  اب  دیزرویم  رفک  هنوگچ  امـش  هک  دـنکیم  یخیبوت  لاوئـس  دـیامرفیم و  یهن 
دنتـسه هکنانچنآ  تایعقاو  ناـیرج  زا  ياهدـیدپ  هدـهاشم  اـب  امـش  هک  تسنیا  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  فدـه  دـینکیم ) هدـهاشم  یتسه  هصرع 
جرخی نم  راصبالا و  عمـسلا و  کلمی  نما  ضرالا  ءامـسلا و  نم  مکقزری  نم  لق  دیروایب . يور  نامیا  شریذـپ  رفک و  زا  زیهرپ  هب  یتسیاب 

نامسآ و زا  ار  امـش  هک  تیـسک  نانآ  هب  وگب   ) نوقتت الفا  لقف  هللا  نولوقیـسف  رمالا  ربدی  نم  یحلا و  نم  تیملا  جرخی  تیملا و  نم  یحلا 
دروآیم و نوریب  هدنز  زا  ار  هدرم  هدرم و  زا  ار  هدنز  هک  تسیک  دراد و  رایتخا  رد  ار  نامشچ  ییاونش و  هک  تسیک  دهدیم و  يزور  نیمز 

زین هفیرـش  هیآ  نیا  دیزرویمن ) يوقت  ایآ  لاح  نیا  اب  وگب  نانآ  هب  ادخ . تفگ : دنهاوخ  نانآ  دیامنیم . ریبدـت  ار  یتسه )  ) رما هک  تسیک 
هلیسو ع هب  تاذ  یلماکت  تنایص  زا  تسا  ترابع  هک  ار  يوقت  موزل  نآ ، كرد  یتسه و  نایرج  رب  هراظن  زا 

هکنیا نایب  هتسب و  هدام  کی  زا  گرزب  ناهیک  هعـسوت  تخانـش  كرد و  ایبنالا  هروس  زا  هیآ 30  دیامرفیم . تابثا  اهدیاش  اهدـیاب و  هب  لم 
رد ار  یهلا  تایآ  مظن و  زا  يرادـقم  ناقرفلا  هروس  زا  هیآ 50  ات  هیآ 45  زا  دهدیم : رکذت  نامیا  موزل  هب  تسا . بآ  نارادـناج  همه  اشنم 

تایآ مظن و  نیا  هدهاشم  اب  تسیابیم  هکنیا  اب  دنهدیم  لیکشت  ار  مدرم  تیرثکا  هک  ناراکهبت  دیامرفیم  سپس  هدومن  نایب  یتسه  هصرع 
هک دوشیم  رکذتم  دنایوریم  نیمز  يور  رد  هک  ار  هچنآ  ندوب  هیآ  مظن و  ارعش  هروس  زا  هیآ 7 و 8  رد  دندیزرو  نارفک  دنشاب  راذگرکش 

. دنزاسیم مورحم  ندروآ  نامیا  زا  ار  دوخ  دنراد  هک  يرابکتسا  اهیتسرپاوه و  هب  رظن  اب  یلو  دنروایب  نامیا  نآ  هب  هجوت  اب  مدرم  تسیابیم 
: دیامرفیم و  دننیبیم ) یتمظع  رون و  باتفآ  رد  اریز   ) دننکیم هدجس  ار  باتفآ  هک  ار  یناسک  دیامرفیم  خیبوت  هیآ 25  رد  لمنلا  هروس  رد 

باـتفآ اـهنآ  زا  یکی  هک  دروآیم  دوجو  هب  مدـع  زا  تکرح  يارجم  رد  ار  قیاـقح  همه  هک  دـننکیمن  هدجـس  ار  ادـخ  نآ  مدرم  نیا  ارچ 
تـشادن ار  يدـنوادخ  تیقلاخ  تمظع و  تابثا  ییاـناوت  تکرح  يارجم  رد  تاـیعقاو  نتخادـنا  ناـیرج  هب  رگا  هک  تسا  یهیدـب  تسا و 

نمض م رد  يونثم  زا  يدروم  رد  يولوم  ار  نایرج  نیا  دومرفیمن  نآ  هب  لالدتسا  لاعتم  دنوادخ 
دشاب کلم  رگ  قح  ناصاخ  قح و  تایانع  یب  چیه  میچیه و  ادخ  تایانع  یب  چیسب  ردنا  کیل  میتفگ  همه  نیا  تسا : هتفگ  نینچ  تاجان 

ام بیع  سب  نیدـب  ات  ياهدیـشخب  وت  ناسحا  ردـقنیا  اور  دوبن  سک  چـیه  دای  وت  اـب  اور  تجاـح  وت  لـضف  يا  ادـخ  يا  قرو  شتـسه  اـیس 
خاک نیا  هتشگ  ادیپ  وت  زا  دنچ  نوچ و  یب  قلاخ  يا  ادخ  يا  نورد  نوریب و  لاح  زا  یهگآ  نوچ  دنچ و  یب  قلاخ  يا  ادخ  يا  ياهدیشوپ 

نت كاخ  زو  اوه  زا  شناهراو  نم  ناج  ردـنا  تسا  ملع  هرطق  شیوخ  ياهایرد  هب  نادرگ  لـصتم  شیپ  يدیـشخب ز  هک  شناد  هرطق  دـنلب 
یناتساو ناشیا  زا  شک  يرداق  وت  دنک  شفسخ  نوچ  هچ  رگ  دنک  شفشن  اهداب  نیاک  نآ  زا  شیب  دنک  شفسخ  اهکاخ  نیاک  نآ  زا  شیب 

نوریب وت  مکح  ناشزاب  دشکیم  ار  دض  دض  نارازه  دص  مدـق  رـس  زا  دـنک  وا  شیناوخب  نوچ  مدـع  دـص  ای  مدـع  رد  دـیآ  رد  رگ  يرخاو 
مد هب  مد  اهناوراک  نیا  دنوریم  مدـع  يوس  ناور  یتسه  زا  زاب  ناوراک  رد  ناوراک  بر  ای  تسه  نامز  ره  یتسه  يوس  اهمدـع  زا  دـشکیم 

تایآ نیا  ندـید  اب  ناراـکهبت  هک  دـهدیم  رادـشه  دـیامرفیم و  ناـیب  ار  یتسه  ناـهج  تاـیآ  مظن و  اـت 63  هیآ 60  زا  لـمنلا  هروـس  رد 
رد رطاف  هروس  رد  دنزرویم  ادخ  هب  كرش  لاح  نیا  اب  دنشاب  هتشاد  دیحوت  هب  داقتعا  تسیابیم 

رد دهدیم . رکذت  يدـنوادخ  تایآ  هب  ملع  لیـصحت  تخانـش و  هجیتن  رد  ار  یبوبر  ماقم  میظعت  تیـشخ و  ندـمآ  دوجو  هب  هیآ 27 و 28 
نآ زا  دیامرفیم  یفرعم  داعم  هب  داقتعا  موزل  دیامنیم  دوجو  دراو  ار  اهامنمدع  هک  یمظن  نایرج  رد  رظن  هجیتن  ینآرق  تایآ  زا  دروم  دـنچ 

هراظن و هب  کیرحت  روتسد و  هک  دنتسه  یتایآ  مود - هورگ  نوجرخت  کلذک  اتیم  هدلب  هب  انرشناف  ردقب  ءام  ءامـسلا  نم  لزن  يذلا  هلمج و 
دیاـمرفیم تاـیآ  نآ  زا  یـضعب  رد  و  دـیامرفیم . ناـیب  لـقعت  موزل  يارب  ار  یتسه  ناـهج  رد  یلجتم  تاـیآ  هب  قیقد  رظن  تقد و  یـسررب و 

ناوارف دیجم  نآرق  رد  هیآ  نیا  دنشابیم . بابلا )  ) میلـس لوقع  ياراد  هک  دنوشیم  رادروخرب  یتسه  هوکـشاب  مظن  تایآ و  نیا  زا  یناسک 
ام سانلا و  عفنی  امب  رحبلا  یف  يرجت  یتلا  کلفلا  راهنلا و  لیلا و  فالتخا  ضرالا و  تاوامـسلا و  قلخ  یف  نا  هنومن  ناونع  هب  تسا . هدمآ 

ءامـسلا و نیب  رخـسملا  باحـسلا  حایرلا و  فیرـصت  هباد و  لک  نم  اهیف  ثب  اـهتوم و  دـعب  ضرـالا  هب  اـیحاف  ءاـم  نم  ءامـسلا  نم  هللا  لزنا 
تسا نایرج  رد  مدرم  دوس  هب  ایرد  رد  هک  یتشک  زور و  بش و  بقاعت  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  اعطق   ) نولقعی موقل  تایال  ضرالا 
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نبنج ره  زا  دنکیم و  ءایحا  شگرم  زا  دعب  ار  نیمز  دتسرفیم و  نامسآ  زا  دنوادخ  هک  یبآ  نآ  رد  و 
تـسیدنوادخ رما  رخـسم  نیمز  نامـسآ و  ناـیم  هک  يربا  اـهداب و  ندـینادرگ  تـسا و  هدوـمن  رـشتنم  نـیمز  يور  رد  دـنوادخ  هـک  ياهد 

نیذـلا بابلالا . یلوال  تاـیال  راـهنلا  لـیلا و  فـالتخا  ضرـالا و  تاوامـسلا و  قلخ  یف  نا  دـننکیم ). لـقعت  هک  یمدرم  يارب  تسیتاـیآ 
رانلا باذع  انقف  کناحبـس  الطاب  اذه  تقلخ  ام  انبر  ضرالا  تاوامـسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و  یلع  ادوعق و  امایق و  هللا  نورکذـی 

ادخ هک ) دنتـسه  یناسک  نانآ  .( ) دنتـسه لوقع  ياراد  هک  یناسک  يارب  تسا  یتایآ  زور  بش و  بقاعت  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  )
و  ) دنـشیدنایم نـیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  دـنیوگیم و  رکذ  دـناهتفرگ  رارق  وـلهپ  رب  هـک  یماـگنه  نتـسشن و  نداتـسیا و  لاـح  رد  ار 

تایآ هورگ  نیا  زا  رادب ). نوصم  شتآ  باذع  زا  ار  ام  اراگدرورپ  كاپ  ياهدـیرفاین . لطاب  ار  تمظعاب  ناهج  نیا  ادـنوادخ  دـنیوگیم ):
کی نیا  دیامنیم و  راداو  رکذ  لقعت و  هشیدنا و  هب  ار  ناسنا  گرزب  ناهیک  نیا  رد  هنایوجعقاو  قیقد و  رظن  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب 

گرزب ناهج  نیا  رد  یهلا  تایآ  زا  هناـیوجعقاو  قیقد و  رظن  هجیتن  ناونع  هب  ناوتیمن  ار  درجم  لـقعت  هشیدـنا و  هک  تسا  ملـسم  تقیقح 
كرد زا  تسا  ترابع  هک  دروآ  تسد  هب  دیاب  لقعت  هشیدنا و  رظن و  زا  تیمهااب  رایسب  ياهجیتن  هکلب  دومن  روظنم 

زا ار  یمدآ  هک  ددرگیم  تابثا  ناهج  ناسنا و  دوجو  رد  تمکح  هدهاشم  زا  نآ  ترورـض  هک  یفیلاکت  ماجنا  ناهج و  نیا  ندوبن  هدوهیب 
- موس هورگ  دهدب . ماجنا  تسا  نآ  رد  هیراج  تمکح  قیمع  ساسحا  يدنوادخ و  تایآ  هب  ییانتعایب  تلفغ و  هجیتن  هک  یـشتآ  باذـع 

بلطم کی  نیا  دـیامنیم و  دزـشوگ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  ندوب  قحرب  ناوارف  يدراوم  رد  تحارـص  لامک  اب  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ 
رد هملک  نیا  زا  ینارق  تایآ  هک  یفادـها  نومـضم و  هب  هجوت  اـب  یلو  تسا  يددـعتم  میهاـفم  ياراد  هکنیا  اـب  قح  هملک  هک  تسا  نشور 
هیآ نیا  رد  قح  هملک  هک  انعم  نیا  هب  تسا  دوجو  ققحت و  هتـسیاش  هک  تسا  یعقاو  يانعم  هب  دـشابیم  اراد  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  دروم 

رد هک  هنوگنامه  دشابیم  یتسه  هصرع  رد  ققحت  ندمآ و  دوجو  هب  هتـسیاش  هک  تسا  یتیعقاو  تقلخ  تمظعاب  هاگتـسد  هک  دـنکیم  تابثا 
ملـسم دزاسب و  مهف  لباق  دوخ  ناگدنب  يارب  ار  تقلخ  هاگتـسد  ندوب  قح  هک  دیامرفیم  رارـصا  لاعتم  دنوادخ  دید  میهاوخ  طوبرم  تایآ 

دـیکات و همه  نآ  يارب  یتـلع  دـشاب  هتـشادن  دوجو  اـهناسنا  يارب  یفیلکت  نیمز  اهنامـسآ و  ندوب  قـح  رب  مهف و  كرد و  زا  رگا  هک  تسا 
ندوب قح  شنیرفآ  هاگتـسد  ندوب  تاـیآ  هب  هجوـت  زا  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  تاـیآ  زا  یکی  رد  هکنیا  هفاـضا  هب  دوـشیمن . هدـید  رارـصا 

لاعتم ا دنوادخ 
هئارا نانآ  هب  ینورد  ینورب و  ناهج  رد  ار  دوخ  تایآ  ام   ) قحلا هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایآ  مهیرنـس  ددرگیم . تابث 

هاگتـسد ندوب  قح  رب  تاـبثا  ییاـهن  فدـه  هفیرـش  هیآ  نیا  تفگ  ناوتیم  اذـل  قح ) تسا  وا  هک  دوش  راکـشآ  ناـنآ  يارب  اـت  داد  میهاوخ 
دنوادخ ربارب  رد  تسا  اهناسنا  فیلکت  یـضتقم  دوخ  تسا  یتسه  رب  وا  هطلـس  ادخ و  ندوب  قح  رب  ندش  تابثا  ندش و  راکـشآ  ار  تقلخ 

يذلا وه  هلمج و  نآ  زا  تسا  هدمآ  دیجم  نآرق  زا  ددـعتم  دراوم  رد  میتفگ  هک  هنوگنامه  یتسه  ناهج  ندوب  قح  هب  طوبرم  تایآ  لاعتم .
قحلاب ضرالا  تاوامـسلا و  قلخ  تسا ). هدیرفآ  قح  رب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يدـنوادخ  تسا  وا  و   ) قحلاب ضرالا  تاوامـسلا و  قلخ 

نایب يدنوادخ  يوس  هب  تشگرب  يراذگرکش و  هزیگنا  ار  یهلا  تایآ  تخانش  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  مراهچ - هورک  نوکرـشی  امع  یلاعت 
لیللا لعج  يذلا  وه  و  ارینم . ارمق  اجارس و  اهیف  لعج  اجورب و  ءامسلا  یف  لعج  يذلا  كرابت  تسا : نینچ  هورگ  نیا  زا  ياهنومن  درادیم .

رارق ینارون  هام  باتفآ و  اهجرب و  اهنامسآ  رد  هک  يدنوادخ  نآ  تیـشم  تسا  كرابم   ) اروکـش دارا  وا  رکذی  نآ  دارا  نمل  هفلخ  راهنلا  و 
يدنوادخ رکش  دهاوخب  دشاب و  ادخ  دایب  دهاوخب  هک  یسک  يارب  مه  رس  تشپ  ار  زور  بش و  هک  تسیدنوادخ  وا  و  داد .

هب ار  دوخ  تایآ  هک  يدنوادخ  تسا  وا   ) بینی نم  الا  رکذـتی  ام  اقزر و  ءامـسلا  نم  مکل  لزنی  هتایآ و  مکیری  يذـلا  وه  دروایب ). ياجب  ار 
( دیامن تشگزاب  ادخ  يوس  هب  هک  یسک  رگم  ددرگیمن  رکذتم  تایآ  نیا  زا  دتسرفیم و  يزور  نامسآ  زا  امش  يارب  دهدیم و  ناشن  امش 
. تسا هار  نآ  هدـنهدهئارا  لـماع و  نیرتـهب  قوف  تاـیآ  دریگب  شیپ  ار  تقیقح  قح و  يوس  هب  هار  اـیند  نیا  رد  دـهاوخب  هک  یـسک  ینعی 

لوصا هب  داقتعا  هزیگنا  تسا  یلومعم  ياهتـسه  نیمه  ياروام  ياهتـسه  هدننکنایب  هک  ار  تازجعم  هدهاشم  هک  تسا  یتایآ  مجنپ - هورگ 
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ترـضح تسدب  اههزجعم  زورب  ياههزیگنا  نایب  رد  تقیقح  نیا  دیامنیم  یفرعم  یناسنا  هدنزاس  ياهدیاش  دـیاب و  هب  لمع  نامیا و  هیلوا و 
مالسلاهیلع یسوم  ترضح  هزجعم  ناتساد  ام  دوشیم  هدید  یبوخ  هب  تسا  هدمآ  دوجوب  اهنآ  هدهاشم  زا  هک  یجیاتن  مالـسلاهیلع و  یـسوم 

طابترا رد  اـهنآ  اـب  اـم  هک  اهتـسه  نیمه  يارواـم  ياهتـسه  ندـید  زا  هک  دوش  نشور  یبوخب  اـت  میروآیم  دـیجم  نآرق  زا  دروم  ود  زا  ار 
دروم دیآیم . دوجوب  يدنوادخ  هاگراب  هب  هدجـس  تدابع و  موزل  نینچمه  و  نامیا )  ) اهدیاش اهدـیاب و  همه  همـشچرس  میـشابیم  میقتـسم 

اولاق ي نیبرقملا . نمل  مکنا  معن و  لاق  نیبلاغلا  نحن  انک  نا  ارجال  انل  نا  اولاق  نوعرف  هرحسلا  ءاج  و  مکی -
یلا انیحوا  و  میظع . رحسب  واج  مهوبهرتسا و  سانلا و  نیعا  اورحـس  اوقلا  املف  اوقلا  لاق  نیقلملا . نحن  نوکن  نا  اما  یقلت و  نا  اما  یـسوم  ا 

هرحـسلا یقلا  و  نیرغاص . اوبلقناف  کل  انه  اوبلغف  نوملعی . اوناک  ام  لطب  قحلا و  عقوف  نوکفءای . ام  فقلت  یه  اذاف  كاصع  قلا  نا  یـسوم 
یـشاداپ ام  يارب  مینک  هبلغ  ام  رگا  دنتفگ  نوعرفب  دندمآ و  ینوعرف  نارحاس  . ) نوراه یـسوم و  بر  نیملاعلا . برب  انمآ  اولاق  نیدـجاس .

ام ای  زادنیب  ار ) تیاصع   ) وت ای  یـسوم  يا  دـنتفگ : ینوعرف  نارحاس  دوب . دـهاوخ  نم  هاگتـسد  نابرقم  زا  امـش  يرآ و  تفگ  داد . یهاوخ 
رحس ار  مدرم  ياهمشچ  دنتخادنا  ار  دوخ  رحس  لیاسو  نارحاس  هک  یماگنه  دیزادنیب . امش  تفگ  یسوم )  ) میزادنیب ار  دوخ  رحس  لیاسو 

ار دوخ  ياصع  یـسوم   ) دیزادنیب ار  دوخ  ياصع  میدرک  یحو  یـسوم  هب  ام  و  دـندروآ . یگرزب  رحـس  نانآ  دـندناسرت و  ارنانآ  دـندرک و 
نانآ همه  تشگ . لطاب  دـندوب  هدرک  نارحاس  هچنآ  دـش و  رقتـسم  دوخ  ياـج  رب  قح  سپ  دـیعلب  ار  اـهنآ  همه  یـسوم  ياـصع  تخادـنا )
يادخ میدروآ - نامیا  نایملاع  راگدرورپ  هب  ام  دنتفگ  دنداتفا . نیمز  رب  هدجس  يارب  نارحاس  دنتـشگرب . تراقح  لاح  رد  هدش و  بولغم 

نامیا س بجوم  مه  مالسلاهیلع  یسوم  ترضح  هزجعم  هدهاشم  هک  دوشیم  حوضو  لامک  اب  تایآ  نیا  رد  نوراه ) یسوم و 
اما یقلت و  نا  اما  یـسوم  ای  اولاق  مود - دروم  تسا . اهدیاش  دیاب و  هب  دایقنا  تمالع  هک  دومن  راداو  هدجـس  هب  ار  نانآ  مه  تشگ و  نارحا 

انلق ال یـسوم . هفیخ  هسفن  یف  سجواف  یعـست . اهنا  مهرحـس  نم  هیلا  لیخی  مهتیـصع  مهلابح و  اذاف  اوقلا  لب  لاـق  یقلا . نم  لوا  نوکن  نا 
ادجـس هرحـسلا  یقلاف  یتا . ثیح  هرحاسلا  حلفی  رحاس و ال  دیک  اوعنـص  امنا  اوعنـص  ام  فقلت  کنیمی  یف  ام  قلاف  یلعالا  تنا  کنا  فخت 

نم مکلجرا  مکیدـیا و  نعطق  الف  رحـسلا  مکلمع  يذـلا  مک  ریبکل  هنا  مکل  نذآ  نا  لـبق  هل  متنمآ  لاـق  یـسوم  نوراـه و  برب  اـنمآ  اولاـق 
ام ضقاف  انرطف  يذلا  تانیبلا و  نم  انئاج  ام  یلع  كرثون  نل  اولاق  یقبا . اباذع و  دشا  انیا  نملعتل  لخنلا و  غوذـج  یف  مکنبلـصال  فالخ و 
يا دـنتفگ : نوعرف  نارحاس   ) یقبا ریخ و  هللا  هرحـسلا و  نم  هیلع  انتهرکا  ام  انایاطخ و  انل  رفغیل  انمآ  انا  ایندـلا  هایحلا  هذـه  اـمنا  ضاـق  تنا 

هب مادقا  نانآ  . ) دیزادنیب امش  هن  تفگ  یسوم ) ترـضح   ) میزادنیب ار  دوخ  رحـس  لیاسو  تسخن  ام  ای  زادنیب  ار  دوخ  ياصع  وت  ای  یـسوم 
. دنتـسه شبنج  تکرح و  رد  هک  دروآ  دوجوب  ار  لـیخت  نیا  یـسوم  يارب  ناـنآ  ياـهاصع  اـهبانط و  ماـگنه  نیا  رد  دـندومن ) يزاـبرحس 

رتالاب وت  اعطق  شابم  كانمیب  میتفگ  وا  هب  ام  درک . سرت  ساسحا  دوخ  نورد  رد  یسوم  ترضح 
هک ار  هچنآ  تسین  نیا  زج  دیعلب . دهاوخ  ار  يرحس  ياهدومن  داوم و  نآ  همه  زادنیب . يراد  تسد  رد  هک  ار  هچنآ  و  تفرگ . یهاوخ  رارق 

هدجس يارب  ینوعرف  نارحاس  تشگ . دهاوخن  راگتسر  دوش  دراو  هک  مه  يرد  ره  زا  رحاس  تسیاهنارحاس و  يرگهلیح  دناهدرک  نارحاس 
نامیا وا  هب  مهدب  هزاجا  امـش  هب  نم  هکنآ  زا  شیپ  تفگ  نوعرف ) . ) میدروآ نامیا  یـسوم  نوراه و  يادخ  هب  ام  دنتفگ  دنداتفا و  نیمز  رب 
تسار تسد   ) فالخ روطب  ار  امش  ياهاپ  اهتسد و  نم  تسا  هدومن  میلعت  رحس  امش  يارب  هک  تسا  امش  گرزب  یسوم )  ) وا اعطق  دیدورآ 

هک دیمهف  دـیهاوخو  دیـشک  مهاوخ  راد  هب  امرخ  تخرد  ياه  هخاش  زا  ار  امـش  دـیرب و  میهاوخ  تسار ) ياپ  اب  پچ  تسد  پچ و  ياپ  اب 
هک نشور  نیهارب  نآ  رب  ار  وت  تساوخ  ار و  وـت  دـنتفگ  نارحاـس  میتـسه . رترادـیاپ  رتدـیدش و  نداد  باذـع  تهج  زا  اـم  زا  کـی  مادـک 
هک یمکح  ره  لاح )  ) تشاد میهاوخن  مدـقم  تسا  هدـیرفآ  ار  اـم  هک  يدـنوادخ  نآ  رب  تسا و  هدـمآ  اـم  يارب  یـسوم ) هزجعم  هلیـسوب  )

ناـمیا دوخ  راـگدرورپ  هب  اـم  درک . یهاوخ  مکح  يویند  یناگدـنز  نیا  رد  اـهنت  وت  هک  تیـسن  نیا  زج  نک  رداـص  یهاوـخیم  اـم  هراـبرد 
هدهاشم تایآ  نیا  رد  تسا ) رتیدبا  رتهب و  دنوادخ  دشخبب و  میدش  بکترم  وت  فرط  زا  هارکا  اب  هک  ار  يرحـس  لمع  ایاطخ و  ات  میدروآ 

مه تازجعم 
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اب ندـش  هتـشک  يارب  نارحاس  ندـش  هداـمآ  یلمع  یتدـقیقع و  دـیاب  ود  نیا  يهفاـضاب  هدجـس  بجوم  مه  هدـش و  یفرعم  ناـمیا  بجوم 
اجنیا رد  دنتفریذپ . قیقی  يالعا  دح  زا  لصاح  یناور  شمارآ  تحارـص و  لامک  اب  نانآ  هک  تسا  ندـش  هتخیوآ  راد  هب  هجو و  نیرتعیجف 

لمع موزل  نامیا و  شریذـپ  یهاگآ و  نآ  هک  تسنیا  نآ  دراد و  تیمها  رایـسب  ثحبم  نیا  لیمکت  يارب  هک  مینکیم  هراشا  هتکن  کـی  هب 
رتهاگآ ياهناسنا  يارب  دیآیم  دوجوب  تسا ) اهتسه  نیمه  یعیبط  قوف  حطـس  هک   ) تازجعم هدهاشم  زا  اهناسنا  يارب  هک  یهلا  فیلاکت  هب 
دنناوتیم تازجعم  هکنیا  هراـبرد  يولوم  دـیآیم . دوـجوب  دزاـسیم  یلجتم  ار  یهلا  تاـیآ  هک  اهتـسه  نیمه  ندـید  زا  رتلقاـع  رتساـسح و  و 

دیاب دراد  مامـشتسا  دوهـش و  کی  هب  زاین  تقیقح  هب  باذجنا  هقالع و  قشع و  اما  دزاسب و  بوکنم  روهقم و  ناربمایپ  لباقم  رد  ار  نمـشد 
هزجعم ندید  اب  نانآ  میدرک  هدهاشم  مالسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  تازجعم  هب  طوبرم  تایآ  زا  هک  هنوگنامه  اریز  دریگب  رارق  تقد  دروم 

رت تمظعاب  یباذجنا  هچ  ره  دنتشگ و  هدامآ  دندوب  هتفایرد  هک  ینامیا  هار  رد  تداهش  ات  مه  دنداتفا و  هدجـس  هب  مه  دندروآ و  نامیا  مه 
عوضوم کی  يولوم  هیرظن  زا  ناوتیم  رگید  فرط  زا  یلو  دوش . هدامآ  یگدنز  نیا  نداد  تسد  زا  ات  هدش  بذج  ناسنا  هکنیا  زا 

يدوهـش و هدـید  اـب  تسه  نآ  رد  تقیقح  هدـهاشم  زا  یـشان  قشع  ناـمیا و  باذـجنا و  دوخ  هکنیا  زا  تستراـبع  نآ  درک و  هدافتـسا  ار 
اب لاله  دـیوگیم : داهـشتسا  دروم  تاـیبا  رد  يولوم  تسا  هتفر  راـکب  نآ  رد  بل )  ) ریبعت دـیجم  نآرق  حالطـصا  رد  هک  تسا  نیب  تقیقح 
هک تسا  نکمم  تهج  نیمهب  دروآ . نامیا  وا  هب  تفرگ و  رارق  وا  هبذاج  رد  دـید و  ار  قح  هناشن  ربماـیپ  رد  هک  دوب  يدوهـش  هدـید  نیمه 
نآ رد  ار  یهلا  تایآ  نیرتگرزب  دندش و  قیقد  یسوم  ترـضح  دوخ  عضو  هرهچ و  هب  تازجعم  ندید  اب  ینوعرف  نارحاس  دیوگب : يولوم 

یملع زا  هک  یناسک  درادن  اهنآ  ندوب  یلمع  اب  یتافانم  یـشزرا  قیاقح  رد  رایتخا  تلاخد  دندروآ . نامیا  دندومن و  هدـهاشم  لماک  ناسنا 
نیا اب  یناسنا  لامعا  فاصتا  فیلکت و  ماجنا  رد  رایتخا  تلاخد  نودب  هک  دنیامنیم  هراشا  هلئـسم  نیا  هب  دننکیم  تیامح  اهـشزرا  ندوبن 

اب یناسنا  تیـصخش  تلاخد  مدع  تهجب  يرابجا  هدیدپ  راک و  چیه  اریز  تشگ . دـهاوخن  اهـشزرا  هزوح  دراو  روما  نیا  تیمهااب  هدـیدپ 
یشزرا قیاقح  ندوب  یملع  نارکنم  هچ  رگا  دشاب . هدوب  اهشزرا  هزوح  رد  لخاد  دناوتیمن  دراد  يرایتخا  ياهراک  رد  هک  ياهطلس  هراظن و 

دروم ت تسه  هکنانچنآ  ار  هلئسم  نیا  تقیقح  ام  دنکیم  ءاضتقا  یملع  نادجو  هک  تهجنادب  دناهدادن  هلئسم  نیا  رد  یفاک  حیضوت 
دـسریم رظنب  تسا . هدـش  هتفگ  یناوارف  بلاطم  نونک  ات  يراـیتخا  راـک  فیرعت  رد  میروآیم . هراـب  نیا  رد  یحیـضوت  میهدـب  رارق  لـیلح 

رب یمدآ  تیـصخش  هطلـس  هراظن و  اب  هک  يراک  ره  مییوگب : هک  تسیرایتخا  راک  رد  فیرعت  نیا  اهنآ  همه  نیرتهجوت  لـباق  نیرتعماـج و 
تبثم و بطق  ود  رب  تیـصخش  هراظن  هطلـس و  رگا  و  تسا . هتفرگ  ماجنا  دازآ  هدارا  اـب  راـک  نآ  دوش  رداـص  راـک  یفنم  تبثم و  بطق  ود 

رادروخرب زین  شزرا  زا  تیلوئـسم  هفاضا  هب  هک  تسا  هدـمآ  دوجوب  رایتخا  اب  راک  نآ  دریگب  تروص  یکین  ریخ و  يریگفدـه  اب  راک  یفنم 
رادوخرب يرتشیب  يدازآ  زا  راک  نآ  دریگب  ماجنا  رتیلاـع  راـک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  هطلـس  هراـظن و  هک  هزادـنا  ره  نیارباـنب  دـشابیم 

میزادرپیم لاح  دوب . دهاوخ  رتیلاع  يراک  نینچ  رد  رایتخا  دشاب  رتیلاع  روبزم  راک  رد  یکین  ریخ و  يریگفده  رگا  هکنانچمه  دـشابیم .
ییاههزیگنا لماوع و  زا  میناوتیمن  ام  تسا و  راک  رد  تیصخش  ياپ  هنادازآ  ياهراک  رد  هک  تهجنادب  دنیوگیم : هک  یناسک  لالدتـسا  هب 

هبـساحم اب  میناوتیمن  اذل  میروایب  تسدب  یعالطا  تسا  نآ  یفنم  تبثم و  بطق  ود  رد  راک  هرابرد  تیـصخش  تیریدم  تیفیک  بجوم  هک 
اول طیارش و  اب  ینیب  شیپ  لباق  هک  ياهدیدپ  ره  مییامن و  ینیب  شیپ  ار  هنادازآ  راک  تیلع  نوناق  دننام  ینوناق 

بلطم مییامنیم  حرطم  بلطم  دنچ  نایب  اب  ار  لالدتسا  نیا  خساپ  دومن . یسررب  یملع  يارجم  رد  ارنآ  ناوتیمن  دشاب  هدوبن  نآ  يدوجو  مز 
تالامتحا هار  زا  دشاب  ددرم  تلع  دنچ  نایم  رد  لولعم  یـش  کی  هدنروآ  دوجوب  لماع  هک  يدراوم  رد  تسا  یملع  لصا  کی  نیا  مکی -

تـشد کی  هنهپ  رد  مینک  ضرف  ددرگیم . یباـیزرا  تلع  هراـبرد  اـم  تفرعم  لاـمتحا  فعـض  توق و  اـب  میزادرپیم و  تلع  تفاـیرد  هب 
هناهاگآ و هچ  ام  نهذ  تخرد  نیا  هدهاشم  اب  تسا  هتشگ  هوبنا  ياههخاش  هقاس و  ياراد  هدروآرب و  كاخ  زا  رـس  هک  مینیبیم  ار  یتخرد 

نیا تسخن  دتفایم . تیلاعف  هب  تخرد  نآ  ندییور  تلع  ندرک  ادـیپ  يارب  تیلع  نوناق  ترورـض  هب  عیرـس  رایـسب  لاقتنا  اب  هناهاگآان  هچ 
هداتفا و نیمز  رب  نامـسآ  زا  ای  هدـمآ  رد  تکرح  هب  نیمز  زا  بسانم  هدام  نودـب  لـحم  نآ  رد  هتـسه  کـی  اـی  لاـهن  کـی  هک  ار  لاـمتحا 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2313 

http://www.ghaemiyeh.com


لاهن ناسنا  کی  هک  تقیقح  نیا  يرکف  تیلاعف  زا  سپ  و  دزاسیم . یفتنم  لقع  یهیدب  مکح  هب  تسا  هتـشگ  تخرد  نآ  ندـییور  بجوم 
تخرد نآ  نتـشاک  فدـه  ندرک  ادـیپ  تبوـن  هاـگنآ  ددرگیم . تیبـثت  يو  يارب  تسا  هتـشاک  تشد  نآ  رد  ار  تـخرد  نآ  يهتـسه  اـی 

يرادربهرهب دروم  تشد  نیا  رد  ینابیاس  ناونعب  هکنیا  يارب  ایآ  تسا . لمتحم  تسا ؟ هدش  هتـشاک  شاهویم  يارب  تخرد  نیا  ایآ  دسریم 
متحم دریگب ؟ رارق 

تخرد نآ  نتشاک  زا  فده  يارب  رگید  لامتحا  دنچ  مینک  ضرف  تسا . لمتحم  تسا ؟ هدش  هتشاک  شبوچ  زا  هدافتسا  يارب  ایآ  تسا . ل 
لیکـشت دراوم  هنوگنیا  رد  ار  ام  تفرعم  هک  یتالامتحا  ای  لامتحا  نوماریپ  رد  ددرگ . غلاب  لاـمتحا  هد  هب  اـعومجم  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو 

نظ و کـش و  هن  تسا  لاـمتحا  دـح  رد  تـالمتحم  زا  کـی  ره  هراـبرد  اـم  ینهذ  عـضو  هک  تسنیا  مکی - ملع  میراد . ملع  هس  دـهدیم .
دوجو زین  ام  هلئـسم  رد  تالامتحا  زا  کی  ره  رد  متح  روطب  دشاب  هتـشاد  دوجو  لامتحا  يارب  هک  یتیـصاخ  مکح و  ره  و  نیقی . نانیمطا و 

درادیم و لوغـشم  ار  ام  نهذ  دوخ  هزادناب  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  تیـصاخ  ای  مکح  نیا  يزیچ  ره  هرابرد  یلامتحا  ره  رگا  لاثم  ناونعب  دراد 
یعطق دـیامنیم  بلج  دوخ  هب  ار  ام  مامتها  هزادـنا  نامه  هب  دراد  ام  يونعم  ای  يدام و  تایح  رد  لامتحا  نآ  عوضوم  هک  یتیمها  هزادـناب 

ام يارب  دراد  دوجو  تشد  نآ  رد  تخرد  نتـشاک  زا  فدـه  هرابرد  هک  یتالامتحا  زا  کی  ره  هراـبرد  یتیـصاخ  اـی  مکح  نینچ  هک  تسا 
ناـیم رد  لـمتحم  عوضوم  دـنچ  اـی  کـی  تشد  نآ  رد  تخرد  نتـشاک  زا  یعقاو  فدـه  مود - ملع  دراد . یملع  هبنج  ینعی  تسا  موـلعم 

هب ار  ام  نهذ  رتشیب  دـشاب  رتیوق  هک  تالامتحا  زا  کی  ره  موس - ملع  میمانیم . یلاـمجا  ملع  ار  ملع  عون  نیا  دـشابیم . هناـگهد  تـالامتحا 
دوخ

روهطوغ قلطم  یکیرات  ماهبا و  رد  یناسنا  نهذ  لامتحا  تروص  رد  نیارباـنب  دریگیم  رارق  رثا  بیترت  هجوت  دروم  رتشیب  درادـیم و  لوغـشم 
نهذ رد  ار  تشد  نآ  رد  تخرد  نتـشاک  زا  فدـه  هرابرد  ام  هک  تسا  تالمتحم  زا  کی  ره  هب  قلعتم  لامتحا  نیا  لاـمتحا - ددرگیمن .
نیا لباقم  دوشیم و  هدـیمان  لامتحا  ات 49  زا 1  فاشکنا  مینادـب  نهذ  رد  تیعقاو  دـص  رد  دـص  مات  فاشتکا  ار  ملع  اـم  رگا  میراد . دوخ 
کش ار  دصرد  فاشتکا 50  بیترت  نیمهب  ناـنیمطا و  ار  دـصرد  ات 99  دودح 70  زا  نظ و  ار  دـصرد  ات 99  زا 51   ) فاـشکنا زا  هجرد 

تالامتحا دراوم  همه  رد  هک  تسا  فاـشتکا  رد  صقن  دـشاب  يراـیتخا  ياـهراک  ندوبن  یملع  بجوم  هک  دـسریم  رظنب  هچنآ  میماـنیم .
ار عوضوم  نیمادک  راک  هدنهد  ماجنا  تیـصخش  هک  تسین  نشور  سک  چیه  يارب  يرایتخا  ياهراک  رد  هک  تهجنادب  ینعی  دراد . دوجو 

لوهجم يارب  رگید  لماع  نینچمه  دـشابیمن . یملع  ینیب  شیپ  لباق  اذـل  دـیامنیم  باختنا  دـهاوخیم  هار  نیمادـک  زا  ار  عوضوم  کی  ای 
کیرحت راـک  يارب  ار  ناـسنا  هک  یلماوـع  یگزیگنا  تیفیک  تیمک و  ندوـب  لوـهجم  زا  تسا  تراـبع  راـک  هدـنهدماجنا  باـختنا  ندوـب 

يارجم زا  ار  یلامتحا  عضو  نیا  یـسررب  زگره  میوش  ورایور  یعیبط  تانایرج  رد  یعـضو  نینچ  اب  ام  رگا  هک  مینادـب  دـیاب  الوا  دـنکیم .
من رانک  رب  یملع 

هب یبیسآ  چیه  هن ؟ ای  مینک  داجیا  میناوتیم  تسا  مزال  زلف  نالف  ندرک  بوذ  يارب  هک  یترارح  رادقم  هک  مینادن  ام  رگا  لاثم  ناونعب  دنکي 
ترارح لصا  ندوبن  عضو  میهاوخب  رگا  و  دناسریمن . دوشیم  بوذ  ترارح  زا  نیعم  يرادقم  رد  صوصخم  زلف  نیا  هک  یملع  نوناق  نیا 
شرگن زا  یعنام  چـیه  زاب  میهدـب  رارق  یملع  يارجم  رد  میـشاب  هتـشاد  دـیاب  زلف  نآ  ندـش  بوذ  يارب  هک  ار  ترارح  زا  مزال  رادـقم  ای  و 

دراو ییاناوت  ام  هک  مینادـیم  تروص  نیا  رد  میروایب  دوجوب  یترارح  میناوتیمن  الـصا  اـم  مینک  ضرف  میرادـن . روبزم  عضو  هراـبرد  یملع 
میهاوـخ رارق  تدورب  ترارح و  رظن  زا  دوـخ  یعیبـط  لاـح  هـب  ضورفم  زلف  میرادـن و  زلف  نآ  رب  ار  ترارح  تاـجرد  نـیلوا  یتـح  ندرک 

لاـمک اـب  میناوتیم  میرواـیب  تسدـب  ار  ترارح  زا  هجرد  ره  ریثاـت  رگا  مینک  دراو  زلف  نآ  هب  ار  ترارح  زا  يرادـقم  میناوتب  رگا  و  تفرگ .
رد هتفرگ و  دوخب  ار  ترارح  زا  رادـقم  میاهتفرگ  رظن  رد  ترارح  ندرک  دراو  يارب  ارنآ  ام  هک  يزلف  مییوگب : یملع  شرگن  اب  تحارص و 

تاظحالم هنوگنیا  دید  میهاوخ  مینک  تقد  دوشیم  رداص  اهناسنا  زا  هک  يرایتخا  ياهراک  رد  لاح  تسا . هدرک  ادیپ  ریثات  رادقم  نیا  هجیتن 
ورملق رد  کی - دریگیم : تروص  ورملق  ود  رد  یملع  تاظحالم  نیا  دراد . دوجو  زین  يرایتخا  ياهراک  رد  یملع 
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دـشاب رتیوق  رایتخا  یگزیگنا  رادـقم  ره  - 2 ددرگیمن . رداص  ناسنا  زا  هزیگنا  لـماع و  نودـب  يراـیتخا  راـک  چـیه  اههزیگنا 1 - لـماوع و 
لامتحا زاب  دشاب  رتشیب  راک  رودص  تابجوم  ینعی  دشاب  رتعیسو  اههزیگنا  يهنماد  هزادنا  ره  نینچمه  - 3 تسا . رتلمتحم  راک  نآ  رودص 

هک هنوگنامه  دشاب  رتمک  يدازآ  هب  طوبرم  تاعوضوم  هرابرد  ناسنا  تاعالطا  هزادنا  ره  - 4 دوب . دهاوخ  رتهدرتسگ  رتشیب و  راک  رودص 
نیقی دح  ات  یهاگ  تسا  نکمم  رتشیب و  دیامن  رداص  ارنآ  دهاوخیم  ناسنا  هک  يراک  تخانـش  دوب  دهاوخ  رتگنت  صخـش  نآ  رایتخا  هرئاد 
ورملق رد  ود - تسیراـیتخا . راـک  رودـص  ياـههزیگنا  لـماوع و  هب  طوـبرم  يراـیتخا  ياـهراک  هراـبرد  یملع  تاـظحالم  نیا  دورب . شیپ 
یفاـک مزـال و  هجوـت  لذـب  زا  هدارا  يدازآ  يراـیتخا و  ياـهراک  اـهنت  هن  رخاـتم  ياـهنارود  رد  هنافـساتم  تـفگ  دـیاب  یناـسنا  تیـصخش 

تردـق و میقتـسم  طابترا  هرابرد  هتـسیاش  شالت  يریگیپ و  زا  هکلب  تسا  هدوبن  رادروخرب  یناسنا  مولع  رگید  یناور و  مولع  نارظنبحاـص 
لماوع تیهام و  هب  رظن  اب  يرایتخا  ياهراک  هرابرد  دروم  نیا  رد  ام  ثحابم  هک  تهجنادب  تسا . مورحم  زین  يدازآ  تیـصخش و  یهاگآ 

ردق میقتسم  هطبار  دشابیم 1 - ام  قیقحت  هب  طوبرم  دروم  نیا  رد  هک  هچنآ  میوشیمن  ثحابم  نیا  دراو  اذل  تسین  نآ  جیاتن  و 
تامدـقم و رب  رتهاگآ  رتیوق و  یمدآ  تیـصخش  هک  هزادـنا  ره  ینعم  نیا  هب  دـشابیم  يرایتخا  ياهراک  اب  یناسنا  تیـصخش  فعـض  ت و 

تیصخش هزادنا  ره  هکنیا  حیـضوت  دوب . دهاوخ  رـشیب  یتیـصخش  نینچ  زا  يرایتخا  رودص  دشاب  هدوب  یگدنز  دسافم  حلاصم و  فادها و 
تالیامت اههتـساوخ و  رب  وا  هطلـس  دزابن  ار  دوخ  دیامن و  ظفح  رتشیب  اهنآ  ریثات  تحت  رد  نتفرگ  رارق  زا  اههزیگنا  ربارب  رد  ار  دوخ  یناسنا 

رارق دـیابن  دـیدرت  دروم  هک  تسا  یملع  نوناق  کی  نیا  تخاس  دـهاوخ  دوخ  هب  طوبرم  ار  راـک  رودـص  هدوب و  رتیوق  اـههزیگنا  یگزیگنا 
تیمها تیـصخش  لئاسم  هب  یناـسنا  لـماکت  نازاتـشیپ  یناـسنا و  یقـالخا  ياـهبتکم  یهلا و  ناـیدا  همه  هک  تسا  تهج  نیمهب  و  دریگب .

ار نآ  دوخ  تارکفت  رد  دـنهدیمن و  یناسنا  تیـصخش  هب  یتیمها  هک  ناگدنـسیون  نارکفتم و  نآ  تفگ  ناوتیم  اذـل  دـنلئاق و  هداعلاقوف 
يراک یملع  هاگدید  زا  هکنیا  هفاضاب  دننادیم  هسیاقم  لباق  یناویح  ره  یگدنز  تیریدم  اب  ارنآ  دننکیم و  یقلت  هداس  عوضوم  کی  دننام 
هتسب تسد  ار  نانآ  دنزاسیم و  مورحم  زین  اهراک  رد  هدارا  يدازآ  يالاو  زایتما  زا  ار  اهناسنا  دنهدیمن  ماجنا  یناسنا  مولع  رد  تیرـشب  يارب 

وآیم رد  دناهتسیرگن  هلیسو  رظن  اب  اهناسنا  هب  هراومه  هک  يروحم  دوخ  يایوقا  تعیبط و  لماوع  تراسا  هب 
اهنآ جـیورت  غیلبت و  رومام  مه  یهلا  نایدا  هک  یناسنا  يالاو  یقالخا  دـعاوق  لوصا و  زا  یناسنا  تیـصخش  يریگهیام  هزادـنا  ره  - 2 دنر .

دعاوق لوصا و  نامه  ریـسم  رد  ار  راک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  هنزاوم  هدارا و  یمدآ  تیـصخش  هزادنا  نامه  هب  دریگب  همـشچرس  دـناهدوب 
اهیروحمدوخ اهیدیلپ و  اهیتشز و  ینابم  لماوع و  زا  ار  دوخ  يریگهیام  یناسنا  تیـصخش  هک  هزادـنا  ره  سکعلاب  درک و  دـهاوخ  هیجوت 

رد هراومه  - 3 تخادـنا . دـهاوخ  هار  هب  یناـبم  لـماوع و  ناـمه  ریـسم  رد  ار  راـک  یفنم  تبثم و  بـطق  ود  هیجوـت  هدارا و  يدازآ  دریگب 
دـیدج و یلماوع  اب  هداتفا  تیلاعف  هب  دـناوتیم  بسانم  یلماوع  زورب  اب  هک  دراد  دوجو  ینوگرگد  ددـجت و  يورین  یعون  یناسنا  تیـصخش 
زا يرـشب  خـیرات  تسین و  ییانثتـسا  هدـیدپ  کـی  هک  میماـنیم  یناور  بـالقنا  سفنلاملع  رد  ار  هدـیدپ  نیا  دـتفایب . تیلاـعف  هب  هقباـسیب 

تارطاخ دناهتـشگ  دوخ  هعماج  ینوگرگد  بجوم  یتح  هداد و  ماجنا  ار  یگرزب  رایـسب  ياهراک  یناور  بالقنا  تهجب  هک  ییاهتیـصخش 
زا ارنآ  دوخ  يهدـننکچوپ  ياهاوه  زا  تیعبت  اب  دـهاوخن  ناسنا  هکیتروص  رد  ینوگرگد  ددـجت و  يورین  نیمه  تسا . هدرک  تبث  یناوارف 

هب د هطلس  هراظن و  رد  ار  تیصخش  رایتخا )  ) هدارا يدازآ  زا  يرادروخرب  هلیسو  نیرتهب  دناوتیم  هراومه  دزادنیب  راک 
یناسنا و تیـصخش  هب  طوبرم  مولع  رد  نارظنبحاـص  يارب  هک  تسا  یملع  لـصا  کـی  مه  نیا  دـیامن . يراـی  راـک  یفنم  تبثم و  بطق  و 

اهـشزرا كالم  هک  ار  يرایتخا  ياهراک  میناوتیم  یملع  لوصا  نیا  هب  رظن  اب  تسا . دـیدرت  لباق  ریغ  یهیدـب و  نآ  یهیدـب  نآ  ياـهورین 
یتیـصخش عضو  ندروآ  تسد  هب  اب  دراوم  همه  رد  میناوتیمن  ام  هک  تسنیا  دـنامیم  هک  يزیچ  اـهنت  میهدـب  رارق  یملع  يارجم  رد  تسا 

ار راک  ات  تفرگ  دهاوخ  رارق  ریثات  تحت  رادقم  هچ  نیعم  ياههزیگنا  لماوع و  لباقم  رد  تیـصخش  نیا  هک  مینادب  نیقی  روطب  ناسنا  کی 
هظحالم ترارح ) زا  نیعم  ياهجرد  ای  زلف  کی  ندـش  بوذ   ) یعیبط نایرج  کی  لاثم  رد  هک  هنوگنامه  یلو  مییامن . نییعت  رادـقم  نآ  اـب 

مینک داجیا  تسا  مزال  ضورفم  زلف  ندرک  بوذ  يارب  دـیاب  هک  ار  ترارح  هجرد  زا  رادـقم  نآ  میناوتیم  ام  اـیآ  هکنیا  هب  اـم  لـهج  میدرک 
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رب همه  زا  شیب  هک  نامدوخ  تیـصخش  یتح  ای  تیـصخش  نالف  هک  ام  لهج  نینچمه  دزاسیمن  رانکرب  یملع  هاگدید  زا  ار  روبزم  نایرج 
دراو ام  تیصخش  تیلاعف  ندوب  یملع  رب  یبیسآ  چیه  داد  دهاوخ  ناشن  یلمعلاسکع  هچ  هزیگنا  لماع و  نالف  لباقم  رد  تسا  کیدزن  ام 

. تسا يرایتخا  راک  نایرج  ندوب  یملع  لیلد  دوخ  یملع  الماک  هاگدـید  زا  نآ  عوقو  زا  دـعب  يراـیتخا  راـک  ریـسفت  حیـضوت و  دزاـسیمن .
شیپ

زا جراخ  زین  ندـمآ  دوجوب  زا  سپ  تسیابیم  دوب  جراخ  یملع  یـسررب  هدـهع  زا  يرایتخا  راک  رگا  هک  تقیقح  نیا  تابثا  حیـضوت و  زا 
يرظن کیزیف  ورملق  رد  هک  تسنیا  هلئـسم  میروایم . یملع  هلئـسم  کی  زا  نشور  رایـسب  یلاثم  دـشاب  هدوب  یملع  قیقحت  یـسررب و  نایرج 

یملع قیقد  روطب  ار  نآ  تیعقوم  ناوتیمن  تعیبط  ناهج  نیداینب  تارذ  یلعف  عضو  زا  عالطا  اـب  هک  تسا  هدـش  نشور  بلطم  نیا  دـیدج 
رارق شریذـپ  دروم  ون  کـیزیف  رد  رخاـتم  نارود  رد  هک  تسا  تیمتح ) مدـع   ) هطبار زا  یـشان  یناوتاـن  نیا  تسا : هدـش  هتفگ  دومن  نییعت 

رایـسب نوناق  هک  دـنیوگب  یفـسلف  ياهـشنیب  نارظنبحاـص  زا  هتـسد  نآ  نانادـکیزیف و  زا  ياهدـع  هک  هدـش  ثعاـب  ناـیرج  نیا  تسا  هتفرگ 
تسا هدمآ  دراو  نآ  رب  هک  یتسکـش  نیا  زا  ار  دوخ  رمک  زگره  هدروخ و  تسکـش  تعیبط  ناهج  نیداینب  تارذ  ورملق  رد  تیلع  فورعم 

دای هب  تارذ ) هدـنیآ  تیعقوم  نییعت  زا  یناوتاـن   ) ناـیرج نیا  هدـهاشم  زا  نانادـکیزیف  هک  دوب  بلاـج  عوضوم  نیا  درک و  دـهاوخن  تسار 
لـصا کی  تیمتح ) مدع  هطبار   ) ءاکتاب دنهاوخیم  : ) دش هدهاشم  ناوارف  روطب  ترابع  نیا  لاثما  و  دنداتفا . اهناسنا ) رایتخا   ) هدارا يدازآ 

ار ءاکتا  هب  ات  درک  ششوک  نادروی  : ) دش هتفگ  زین  و  دشاب ). رایتخا  لصا  عفادم  لصا  نیا  هک  دننک  قلخ  يدبا  دودرم  ریغ  اطخ و  نودب 
رد قیقحت  دیابن  سپ  تسا  نینچ  هک  لاح  دنیوگب : نانادـکیزیف  تسیابیم  نیاربانب  دـناسرب ). توبث  هب  ار  يدرف  رایتخا  تیمتح ) مدـع   ) هطب

ناوتیمن دوش  عطق  لولعم  تلع و  زا  لکشتم  ثداوح  زا  تیلع  هطبار  هک  ییاج  رد  اریز  دومن  دادملق  یملع  قیقحت  کی  ار  نیداینب  تارذ 
هدومن تمواقم  گرزب  ینارکفتم  دنداد  رس  ار  نخس  نیا  هک  یناسک  لباقم  رد  هک  مینادیم  هتبلا  دروآ . نابز  هب  یملع  ینخس  دروم  نآ  رد 

دروم ود  ره  رد  میناوتیم  ام  هک  یخساپ  دراد ). قرف  ناهج  ییاسانـش  اب  ناهج   ) هک دندرک  دزـشوگ  ار  نانآ  هابتـشا  هناملاع  ترابع  نیا  اب 
دوجو هب  زا  دعب  يرایتخا و  راک  نتسویپ  عوقو  هب  زا  شیپ  هب  رظن  اب  مییامن  حرطم  تعیبط ) نیداینب  تارذ  ناسنا و  يرایتخا  ياهراک  دروم  )
نیبام هلـصاف  هک  هزادنا  ره  : ) نآ رودـص  زا  شیپ  يرایتخا  راک  لماوع  ثداوح و  يهرابرد  یملع  قیقحت  - 1 تسا . رارق  نیدب  نآ  ندـمآ 

ندماین نوجوب  ای  ندمآ  دوجوب  رد  هک  یلماوع  ثداوح و  لامتحا  دشاب  رتدایز  دـمآ  دـهاوخ  دوجوب  هدـنیآ  رد  هک  يرایتخا  راک  ناسنا و 
ام يارب  ار  تالامتحا  هبـساحم  ام  یملع  شور  ماگنه  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  دـشابیم . رتدایز  تشاد  دـهاوخ  تلاـخد  يراـیتخا  راـک  نآ 

راک رودص  عقوم  ات  هک  یلماوع  ثداوح و  رد  تالامتحا  هبساحم  هلیسوب  اهنت  ام  ینعی  دیامنیم  يرورض 
تهج هب  میوشیم  رتکدزن  راک  رودـص  نامز  هب  هک  هزادـنا  ره  میزادرپیم و  دوخ  یتخانـش  تیلاعف  هب  میـشاب  هتـشاد  تسا  نکمم  يرایتخا 
روظنم هتبلا  ددرگیم  رتحضاو  ام  يارب  زین  راک  دوخ  تشونرس  ضورفم  يرایتخا  راک  رد  لماوع  ثداوح و  ریثات  تشونرس  ندش  رتنـشور 

ام زا  هک  يرایتخا  راک  اب  طابترا  رد  ار  ام  عضو  هک  یناسک  يارب  یتح  هکلب  میتسه  يرایتخا  راک  هدـننکرداص  هک  مییام  دوخ  اهنت  هن  ام  زا 
هک تسا  یهیدب  میروایب . تسد  هب  ار  يرایتخا  راک  یملع  یـسررب  قیقحت و  قیفوت  میناوتیم  ام  بیترت  نیدب  دناهتفرگ . رظن  ریز  دـش  رداص 

طابترا هرابرد  ام  لهج  هزادـنا  هب  شیب  ای  مک  الومعم  دروآ  میهاوخ  تسدـب  يراـیتخا ) راـک  رودـص  زا  لـبق   ) ریـسم نیا  رد  اـم  هک  یملع 
ندماین ای  ندمآ  دوجو  هب  يهرابرد  تسناوت  میهاوخن  ام  هک  ینعم  نیا  هب  دوب  دهاوخ  اسران  راک  رودـص  ات  لماوع  ثداوح و  اب  تیـصخش 

ار زلف  نالف  هک  یترارح  داجیا  ییاناوت  نتـشاد  رد  دـیدرت   ) لاثم رد  هک  هنوگنامه  یلو  میروایب  تسدـب  دـص  رد  دـص  ملع  يراـیتخا  راـک 
دراد دوجو  روبزم  زلف  بوذ  نوماریپ  رد  هک  ینیناوق  لوصا و  نآ  ندوب  یملع  زا  عناـم  روبزم  دـیدرت  میدرک  هظحـالم  درک ) دـهاوخ  بوذ 

دشابیم م راک  ندماین  دوجوب  ای  ندمآ  دوجوب  بجوم  هک  یصخش  لماع  هب  لهج  زین  يرایتخا  راک  دروم  رد  تشگیمن 
یـسررب قیقحت و  زا  عنام  نیداینب  تارذ  نایرج  رد  تیمتح  مدع  هدیدپ  زورب  هکنانچمه  دـشابیمن . يرایتخا  راک  تخانـش  ندوب  یملع  عنا 

میتفگ هک  هنوگنامه  رگا  نآ : رودص  زا  دعب  يرایتخا  راک  لماوع  ثداوح و  هرابرد  یملع  قیقحت  - 2 ددرگیمن . تارذ  نآ  هرابرد  یملع 
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ام اریز  تسین  يرایتخا  راک  ندوبن  یملع  لیلد  ییاسران  نیا  دـشابن  لماک  یهار  نآ  عوقو  زا  شیپ  يرایتخا  راک  فشک  يارب  ام  یملع  هار 
رودص رد  هدمآ و  دوجوب  يرایتخا  راک  رودـص  ات  هک  ییاههزیگنا  لماوع و  ثداوح و  همه  هرابرد  میناوتیم  يرایتخا  راک  رودـص  زا  سپ 
يدعب تیعقوم  رد  نیداینب  هرذ  کی  هکنآ  زا  سپ  هک  هنوگنامه  میشاب  هتشاد  لماک  یملع  تابـساحم  قیقحت و  تسا  هدیزرو  تلاخد  راک 
تـسا هتفایرد  اهنآ  زا  ار  دوخ  یلعف  تیعقوم  ای  هدومن  روبع  اهنآ  زا  هک  یلماوع  ثداوح و  هب  رظن  اـب  ارنآ  تشذگرـس  میناوتیم  تفرگ  رارق 
ینوناق نایرج  نودب  دوجو  ملاع  نیا  رد  ياهدیدپ  چیه  هک  تسنآ  لیلد  نیرتهب  تقیقح  نیا  میهدب . رارق  یملع  تابساحم  قیقحت و  دروم 

یعیبط تایعقاو  نیب  ام  یقرف  چیه  دراد ) قرف  ناهج  ییاسانش  اب  ناهج   ) میتفگ هک  لصا  نآ  دریگیمن و  رارق  دوخ  يدوجو  ياهتیعقوم  رد 
زا تسترابع  هک  يرایتخا  راک  شزرا  لماوع و  فشک  يارب  رگید  یملع  هار  کی  درادن . یناسنا  هنادازآ  ياهراک  و 

اب تسا  نکمم  هچ  رگا  دیامن . ریثات  يرایتخا  راک  ندرک  رداص  رد  دناوتیم  ناسنا  کی  يارب  هک  یلماوع  یگزیگنا  اهیریگفده و  تخانش 
رارق اهیریگفدـه و  تیـصخش و  کی  تیلاعف  تیفیک  تخانـش  هزادـنا  ره  هک  دـشاب  هدـش  نشور  مه  تقیقح  نیا  هتـشذگ  ثحابم  هب  رظن 

راک نآ  اب  یمدآ  تیـصخش  طابترا  تیمک و  تیفیک و  تیهام و  رظن  زا  راک  ماجنا  هب  هدننکراداو  لماوع  یگزیگنا  ریثات  تحت  نآ  نتفرگ 
مرج ناسانشراک  هک  تسا  یملع  لصا و  نیمه  يانبم  رب  و  تفای . قیفوت  تسنآ  ياراد  ناسنا  هک  یصوصخم  شنم  ریثات  رادقم  نانچمه  و 

ای يرابجا  ای  یهارکا  ای  يرارطـضا  ای  ندوب  يداع  رظن  زا   ) نامهتم زا  هرداص  ياهراک  تیفیک  فشک  رد  تاضق  ناـسرپزاب و  تیاـنج و  و 
دوجو هب  ار  نآ  هک  ار  یتامدـقم  لماوع و  هب  ندـش  کیدزن  ناکما  هک  دوب  ماهبا  نآ  هب  يرایتخا  راـک  عضو  رگا  دـنوشیم ، قفوم  يراـیتخا 

ای يرایتخا  فشک  هک  درکیم  راک  يرایتخا  ياهراک  رد  زیمآرارـسا  يردـق  هب  یناسنا  تیـصخش  رگا  نینچمه  درکیم و  بلـس  دروآیم 
نتخاس نشور  هار  رد  قیمع  یملع و  ياهتیلاعف  اههمکاحم و  همهنیا  دوبن  ریذپناکما  نآ  ندوب  يداع  ای  یهارکا و  ای  يرارطضا  ای  يرابجا 

نیقی هب  کیدزن  نانیمطا  اب  بلغا  تاضق  ناسرپزاب و  تیانج  مرج و  ناسانشراک  مینیبیم  هکنیا  اب  دیسریمن  ییاج  هب  نامهتم  عضو 
ثحبم نیا  رد  ام  هک  هار  نیا  زا  يرایتخا  ياهراک  یملع  فشک  يارب  دـنهدیم  ماجنا  ار  دوخ  ییاضق  راک  دـنزاسیم و  نشور  ار  تیعقاو 

یگزیگنا اهیریگفده و  اهشنم و  یناسنا و  تیـصخش  ات  تسا و  جیار  مه  نونکا  مه  هدش و  ناوارف  رایـسب  ياهیرادربهرهب  مییامنیم  حرطم 
دهاوخ همادا  یفاـشتکا  ناـیرج  نیمه  مینیبیم  اـهناسنا  رد  هک  دـشاب  لاونم  نیمه  هب  دـنهدیم  رارق  ریثاـت  تحت  ار  اهتیـصخش  هک  یلماوـع 

ياهتجاجل هب  لسوت  دیدش و  تمواقم  اب  دهاوخن  دشاب و  یناور  يزغم و  لادتعا  لاح  رد  ناسنا  کی  رگا  هک  تسا  نینچ  لصا  نیا  تفای .
ياهراک رد  دوخ  مه  درادب  یفخم  اههزیگنا  لباقم  رد  ار  نآ  يریذپریثات  اهیریگ و  فده  رد  ار  دوخ  تیـصخش  ریـسم  یمومع  ریغ  دنت و 
تیعقوم دنهاوخب  هک  یناسک  مه  دـنکیم و  روبع  باختنا  يرایتخا  راک  يوس  هب  هک  یهاگرذـگ  زا  عالطا  اب  دـهدیم  ماجنا  هک  يرایتخا 

حرطم نونکات  هک  ثحابم  نیا  اب  دـنروایب . تسد  هب  دـنناوتیم  یبوخ  هب  داد  دـهاوخ  ماجنا  رایتخا  اـب  هک  يراـک  تخانـش  يارب  ار  وا  یناور 
مولع و زا  اهشزرا  ندرک  ادج  هن  تسا  اهنآ  هب  یندوشخبان  تناها  مولع و  فیعضت  مولع  زا  یـشزرا  قیاقح  کیکفت  هک  دش  تباث  میدرک 

. اهنآ ریقحت 

رذوبا اب  ینخس  هبطخ 130-

هحفص 2] ]
یناسنا وا  تسا : نینچ  لاوئـس  هس  نیا  یلامجا  خساپ  دش ؟ هچ  درک و  هچ  دوب و  هک  يرافغ  رذوبا  ما  یـس  دـص و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

دیعبت جارخا و  هعماج  نآ  زا  ار  وا  دـندرکن و  لمحت  ار  وا  شراـگزور  يهعماـج  ناگدـننادرگ  درک ، اـهناسنا  لوقعم  تاـیح  زا  عاـفد  دوب ،
یتیمها اب  ناوارف و  تاقیقحت  هتـسراو  ناسنا  نیا  يالاو  یقالخا  یناسنا و  تمظع  يوقت و  دـهز و  یگدـنز و  يهرابرد  نونکاـت  دـندومن .

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  تمظع  فرعم  دناوتیم  ییاهنت  هب  هک  تیـصخش  نیا  هک  تسنیا  تقیقح  تسا . هتفرگ  تروص 
هب ار  یگدنز  ناوارف ، ياهجنر  اهتقشم و  لمحت  اب  هک  تسا  تیناسنا  نازاتشیپ  لوا  فیدر  رد  دشاب ، مالسا  سدقم  نید  یگنادواج  ملس و 
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نوناق تایح و  شزرا  تخانش  یحور و  تالامک  رد  یگتسراو  رظن  زا  درم  نیا  تشگ . راپسهر  ناحبس  دنوادخ  هاگشیپ  هب  تفگ و  دورد 
یگدـنز نیب  هتوـک  یعماوـج  رد  هک  گرزب  ینادرم  يهراـبرد  يوـلوم  تسا  هتفگ  اـبیز  هچ  یتـسارب ، تـسا . لثملابرـض  مدرم  ياـهناج 

رذوـبا یبرم  ربـهر و  دوـجو  دنتــسناوتن  هـک  هنوگناـمه  دـنرادن ، ار  نادرم  لـمحت  عـماوج  ناـمه  مدرم  بساـنم  ناگدـننادرگ  دـننکیم و 
غج يرس  رب  داتف  ناریو  رد  درک و  مگ  ار  هار  داتف  نادغج  رب  هناریو  رد  زاب  دننک  لمحت  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

مشخ و رپ  يوک  ناگـس  نوچ  ام  ياج  دریگب  ات  دمآ  زاب  اههک  نادـغج  رد  داتفا  هلول  دـننکیم و  شنینزان  لاب  رپ و  دـننزیم  رـس  رب  شناد 
موریم اجنیا  دوخن  نم  دـغج  هب  مدرک  اهر  ناریو  نینچ  دـص  دـغج  هب  مدروخ  رد  هچ  نم  دـیوگ : زاب  بیرغ  قلد  رد  دـنداتفا  ردـنا  بیهم 

رو تسامـش  مشچ  رد  دابآ  بارخ  نیا  نطو  يوس  موریم  ممیقم  ین  نم  هک  نادغج  يا  دیـشکم  نتـشیوخ  موشیم  عجار  هاشنهاش  يوس 
هب ار  ام  دنک  رب  رکم  هب  وا  دریگب  ام  ياههناخ  دنک  رب  ار  امـش  نام  ناخز و  ات  دنکیم  تلیح  زاب  اتفگ  دـغج  تساج  زاب  هش  دـعاس  ار  ام  هن 
هبند سبد  وـچمه  ار  نیط  صرح  زا  دروـخ  وا  تسا  رتدـب  ناـصیرح  هلمج  زا  هللا  تسرپ و  تـلیح  نـیا  يریـس  دـیامنیم  رکوز  یـسولاس 

شونـشم یکغرم  دشاب  هاش  سنج  هچ  دوخ  هار  ار ز  نامیلـس  ام  وا  درب  ات  هاش  تسد  دنزیم و ز  هش  زا  فال  سرخ  هب  نارای  يا  دیراپـسم 
ناطلـس تسه  نف  لعف و  رکم و  دیوگیم ز  هچنآ  ریـس  هنیزول  قیال  دشاب  چیه  ریزو  سنج  ای  وا و  تسهاش  سنج  یکدنا  يراد  لقع  رگ 

رد هچ  رغال  کغرم  تسیهلبا  زا  دـنک  رواب  نیا  هک  ره  ریگ  لوگ  ماد  ماخ و  فال  تسنیا  ریذـپان  يایلوخیلام  تسنیا  نم  ياـیوج  مشح  اـب 
رای ار  ورم  وا  زغم  رب  دنزرا  دغج  نیرتمک  تسیهش  دروخ 

نم اب  دنک  دناجنرب  لد  ارم  يزاب  رگا  دوخ  دوب  هچ  دغج  دنک  رب  هسنهش  ناتسدغج  خیب  دنکشب  نهرپ  کیرا  زاب  تفگ  وک  هاش  زا  يرگ  ي 
تسا یپ  رد  هش  مور  نم  هک  اجک  ره  تسا  يو  تایانع  نم  نابساپ  زاب  ياهرس  زا  نمرخ  نارازه  دص  زارف  بیـش و  رهب  هدوت  دنک  هش  افج 

اهرـسای رامع  اهرتشا و  کلام  اهرذوبا و  ندرمـش  اب  هک  تسنآ  زا  رت  كاندرد  نآ  زا  شیب  یلیخ  اهناسنا ، ام  ینالوط  رایـسب  خـیرات  تافلت 
بلاـطیبا نب  یلع  دـننام  يدرم  لـمحت  مدـع  زا  خـیرات  زا  ياههرب  هک  تسا  یتسکـش  اـهنآ  هـمه  زا  رتروآمرـش  نـینچمه  و  دوـش . ماـمت 

نادرم نارازه  هماکدوخ  نارگناـیغط  هک  تسا  تسرد  اریز  مییاـمنن . قلطم  موکحم  ار  خـیرات  دـییایب  اـما  تسا . هدـید  دوخ  هب  مالـسلاهیلع 
یتوـکلم ياـههرهچ  تاـفلت ، نآ  يهـمه  اـب  اـهیزیوالگ  اهـشکاشک و  نآ  یلو  دـنتفرگ . یناـسنا  عـماوج  زا  ار  زاـسناسنا  سانــشناسنا و 
دنهاوخن هتـشگن و  یگدنز  رد  یفدهیب  ینیبدب و  سای و  میلـست  زگره  اهنآ ، ندید  اب  لدکاپ  مدرم  هک  دـنداد  هئارا  ام  يارب  ار  ییاهناسنا 

هک تشذـگ  نانآ  رب  تعیبط  نایرج  نامه  هریت ، كاخ  ریز  هب  ناورملآ  صاعلایبا و  لآ  هیمالآ و  نتفر  زا  سپ  هک  تسا  تسرد  تشگ .
رب هک  اهداب  نامه  دوخ و  ياهکاغم  هب  دورو  زا  سپ  اهرسای  رامع  اهرتشا و  کلام  اهرذوبا و  ماسجا  رب 

ثداوح رگید  ناراب و  تارطق  تفر . دـیزو و  زین  اههدـنز  هشیمه  نیا  ياهزارف  رب  تشذـگ ، هتفرگ و  ندـیزو  نانآ  يهریت  ياـهروگ  يور 
حاورا هک  یمدرم  نآ  نیب  ام  تسا  تیاهنیب  قرف  یلو  درک ، ار  دوخ  راک  دـش و  ریزارـس  ناسکیب  نانیا  ناـنآ و  يهمه  رب  یکاـخ  يوج و 

هب قشع  هک  گرزب  حاورا  نآ  تفای و  رجحت  نامه  رد  دنتـشگ و  دـماج  روما  نامه  هب  لدـبم  هاج  ماقم و  تورث و  شتـسرپ  تهجب  ناـنآ 
دش هدنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره  دنتشگ . تقیقح  قح و  زا  ياهولج  هب  لدبم  هک  دومن  نیمـضت  نانچ  ار  نانآ  یگنادواج  تقیقح  قح و 

هتخاس ناسنا  نیا  تیـصخش  يهرابرد  یلـصفم  يهلاسر  کی  هتـشذگ  نایلاس  رد  بناجنیا  ام  ماود  ملاـع  يهدـیرج  رد  تسا  تبث  قشع  هب 
هک ماگنه  نیا  رد  دـش . دوقفم  هناخباتک  ررکم  ياهلاقتنا  رد  هنافـساتم  مدوب ، هتـشون  ربتعم  عباـنم  رب  هیکت  اـب  مالـسلاهیلع  یلع  بتکم  هدـش 
هک يرافغ  رذوبا  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  مالک  ریسفت  هب  هامنابآ 1370 )  9  ) خیرات نیا  رد  متسه و  هغالبلاجهن  ریسفت  همجرت و  لوغشم 

بـسانم ابیرقت  مدید  مدومن  هعجارم  هغالبلاجهن  ریـسافت  هب  مدوب ، لوغـشم  تسا ، هدومرف  ردـقلا  لیلج  رایـسب  یباحـص  نیا  دـیعبت  عقوم  رد 
نبا يهغالبلاجهن  حرش  تسا ، طوبرم  ام  ریسفت  هب  هک  رذوبا  خرات  زا  تمسق  نآ  يهرابرد  اهنآ  يهمه  نیرت 

هک تسا  روبزم  حرـش  زا  میروآیم  اجنیا  رد  هک  ار  یبلاطم  تسا ، تنـس  لها  يالـضف  ءاـملع و  ریهاـشم  زا  هک  تسا  یلزتعم  دـیدحلایبا 
نامثع هک  دننآ  رب  تیاور  رابخا و  نادنمـشناد  اهتیـصخش و  تایح  خیرات  نافلوم  نارظنبحاص و  رثکا  هکنادب  و  : ) دومرف دـیهاوخ  هظحالم 
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هب ماش  زا  ار  وا  دومن ، نامثع  هب  ماش ، رد  رذوبا  دایرف  داد و  زا  هیواعم  هک  یتیاکـش  ربانب  سپـس  درک ، دـیعبت  ماش  هب  الوا  ار  رذوبا  هک  تسا 
هک یماگنه  تسا : فرطنیا  زا  رذوبا  نایرج  لصا  دومن . دیعبت  هذبر  هب  درکیم  ماش  رد  هک  يراک  نامه  تهجب  ار  وا  سپس  دروآ و  هنیدم 

زورما حالطـصاب   ) اههداج اههار و  ناـیم  رد  مدرم و  ناـیم  رد  رذوبا  داد  تباـث  نب  دـیز  مکحلا و  نب  ناورم  هب  لاـملاتیب  لاوما  زا  ناـمثع 
هیآ نیا  لابند  و  كاندرد ) یباذع  هب  ار  نارفاک  هدب  تراشب  و   ) میلا باذعب  نیرفاکلا  رشب  و  دناوخیم : دنلب  يادص  اب  ار  هیآ  نیا  اهنابایخ )

الط و هک  یناسک  و   ) میلا باذـعب  مهرـشبف  هللا  لیبس  یف  اهنوقفنی  هضفلا و ال  بهذـلا و  نوزنکی  نیذـلا  و  دـناوخیمار : زنک  هیآ  هکراـبم ،
ار رذوبا  نایرج  نیا  هدـب ) تراشب  كاندرد  یباذـع  هب  ار  نانآ  دـنیامنیمن ، قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  اهنآ  دـننکیم و  هتـشابنا  عمج و  ار  هرقن 

نامثع سپس  دوب . هدرک  توکس  وا  دنداد و  شزارگ  نامثع  هب  راب  دنچ 
مالغ نآ  هب  رذوبا  دـنک . يراددوخ  تسا ، هدیـسر  ناـمثع  شوگب  هک  ینانخـس  نآ  زا  دـیوگب : وا  هب  هک  داتـسرف  ار  دوخ  ناـمالغ  زا  یکی 

، ادخب دنگوس  سپ  دـنکیم !؟ یهن  دـنکیم  كرت  ار  ادـخ  رما  هک  یـسک  زا  يریگ  بیع  ادـخ و  باتک  ندـناوخ  زا  ارم  نامثع  ایآ  تفگ :
. مروآرد بضغ  هب  نامثع  نتخاس  یـضار  اب  ار  ادخ  هکنیا  زا  تسا  رتهب  رتبوبحم و  نم  يارب  منک ، بلج  نامثع  بضغ  اب  ار  ادـخ  تیاضر 
ات دومن . يراددوخ  نآ  هب  رثا  بیترت  اـی  نآ  راـهظا  زا  درک و  ربـص  تفرگ و  لد  رد  ار  نآ  هدومن و  كانبـضغ  ار  ناـمثع  رذوبا  خـساپ  نیا 

یـضرق لاملاتیب )  ) لاـم زا  ماـما  هک  تسا  زیاـج - اـیآ  تفگ : دـندوب . هتـسشن  وا  رود  مدرم  زا  یعمج  هک  یلاـح  رد  يزور  ناـمثع  هکنیا 
رذوبا هب  نامثع  یهدیم ! میلعت  ام  هب  وت  ار  ام  نید  يدوهی ، ود  رـسپ  يا  تفگ : وا  خساپ  رد  رذوبا  درادـن . یعنام  تفگ : رابحالا  و  درادرب ،

ماش رد  رذوبا  درک . دـیعبت  ماش  هب  ار  وا  و  ماش . هب  ورب  تسا ، رایـسب  نم  ناراـی  يهراـبرد  وت  ییوج  بیع  ینکیم و  تیذا  داـیز  ارم  تفگ :
نیا رگا  تفگ : هیاوعم  يهداتـسرف  هب  رذوبا  هداتـسرف ، يو  هب  رانید  دصیـس  هیواعم  يزور  تشگیم . رکنم  ار  هیواـعم  زا  يداـیز  ياـهراک 

، دشاب یصاخلا )  ) ياهیده رگا  و  مریگیم ، دیاهتخاس ، مورحم  نآ  زا  ارم  لاسما  هک  دشاب  مدوخ  یصاصتخا  مهس  زا  هجو 
خاک نیا  رگا  تفگ : هیواعم  هب  رذوبا  درک ، انب  ماش  رد  ار  دوخ  روهـشم )  ) زبس خاک  هیواعم  هک  دوب  نارود  نآ  رد  مرادـن . نآ  هب  يزاین  نم 

ییاهراک ادخ ، هب  دنگوس  تفگیم : ماش  رد  رذوبا  تسا . فارسا  ياهدرک  انب  تدوخ  لام  زا  رگا  تسا ، تنایخ  ياهتخاس ، ادخ  لام  زا  ار 
تسادخ و باتک  رد  هن  اهراک  نآ  ادخ ، هب  دنگوس  تسین ) حیحص  مالـسا  هاگدید  زا   ) مسانـشیمن ار  اهنآ  نم  هک  دریگیم  تروص  دراد 

بیذکت وگتسار  و  ایحا ، لطاب  ددرگیم و  شوماخ  قح  هک  منیبیم  نم  ادخ ، هب  دنگوس  و  ملس . هلآ و  هیلع  هللا  یلص  وا  ربمایپ  تنس  رد  هن 
بیبح دریگیم . رارق  ریقحت  ییانتعایب و  دروم  منیبیم ك  ار  حلاص  صاخـشا  و  دـنرادن ، يوقت  هک  ار  یناسک  دـننکیم  میدـقت  دوشیم .
نامثع رذوبا  يراد . اهنآ  هب  يزاین  رگا  بای  رد  ار  ماش  مدرم  دـناروش  دـهاوخ  وت  هیلع  ار  ماش  رذوبا  : ) تفگ هیواـعم  هب  يرهفلا  هملـسم  نب 

دزن يزور  مدوب . هیواعم  رودزم  مصاوع  نیرـسنق و  رد  نم  هک  تسا : هدرک  لقن  يرافغ  لدـنج  نب  مالج  زا  هینایفـسلا )  ) باتک رد  ظـحاج 
زا يزاب  دـمآ و  اهرتش )  ) راطق تفگیم : هک  مدینـش  هیواعم  هناخ  رد  زا  ار  يدایرف  ناهگان  مدیـسرپیم  دوخ  راک  عضو  زا  هدـمآ و  هیواعم 

یم نآ  بکترم  دوخ  دننکیم و  یهن  رکنم  هک  ار  یناسک  نک  تنعل  ادناودخ ، تسا . هدروآ  امش  يارب  شتآ 
، هن متفگ : یـسانشیم ؟ ار  هدننکدایرف  نیا  ایآ  مالج  يا  تفگ : نم  هب  درک و  رییغت  شگنر  هتـشگ و  برطـضم  دایرف  نیا  زا  هیواعم  دنوش ،

زور ره  وا  دروایب ؟ نم  يارب  تسا ، هتفرگ  شیپ  هک  يراک  رد  ار  رذوبا )  ) هدانج نب  بدنج  رذع  هکنآ  تسیک  تفگ : هیواعم  مسانـشیمن .
رد  ) ار رذوبا  ياهدع  دیروایب ، نم  شیپ  ار  رذوبا  تفگ : هیواعم  سپـس  دـنزیم . دایرف  يدینـش  هک  ار  هچنآ  ام  خاک  رد  کیدزن  دـیآیم و 

، ادخ لوسر  وا  ادخ  نمشد  زا  تفگ : وا  هب  هیواعم  داتسیا  هیواعم  لباقم  رد  رذوبا  دندومن ، هیواعم  هاگیاج  دراو  دندناریم ) ار  وا  هک  یلاح 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نارای  زا  ار  یـسک  متـساوخیم  نم  رگا  نادب . یهاوخیم  هک  هچنآ  ییوگیم  ییآیم و  ام  يوسب  زور  ره 

تـسود دیوگیم  مالج  تفرگ . مهاوخ  هزاجا  يو  زا  وت  يهرابرد  نم  یلو  متـشکیم . ارت  مشکب ، نامثع  نینموملاریما  هزاجا  نودـب  ملس )
مک نوگمدـنگ و  دوب  يدرم  مدـید  ار  وا  مدـش و  هجوتم  وا  فرطب  منیبـب . دوب  راـفغ ) يهلیبـق   ) نم موـق  زا  يدرم  هک  ار  رذوـبا  هک  متـشاد 
نم ادـخ  لوسر  ادـخ و  نمـشد  تفگ : درک و  هیواـعم  هب  ور  سپ  تشاد ، تشپ  رد  یگدـیمخ  هتفر و  وت  شیاـههنوگ  و  رغـال )  ) تشوـگ
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ناهنپ س ار  رفک  ناتنورد  رد  دیدرک و  راهظا  ار  مالسا  دیتسه ، ادخ  لوسر  ادخ و  نانمشد  وت  ردپ  وت و  هکلب  متسین 
نآ رد  : ) دومرف هک  مدینـش  ربمایپ  زا  يوشن و  ریـس  اذغ  زا  هک : دومرف  نیرفن  ارت  راب  دنچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیتخا .
ریس دروخب  هچ  ره  هک  یـسک  دشاب - داشگ  شیولگ  گرزب و  شمـشچ  یهایـس  هک  دتفیب  یـسک  تسد  هب  نم  تما  يرادمامز  هک  ماگنه 

لوسر درم ، نامه  ییوت  تفگ : رذوبا  متـسین . ییوگیم  وت  هک  درم  نآ  نم  تفگ : هیواـعم  دـشاب ). رذـحرب  وا  زا  نم  تما  دـیاب  دوشیمن )
ار وا  ار و  وا  نک  تنعل  ادنوادخ ، : ) دومرفیم هک  ماهدینـش  ترـضح  نآ  زا  نم  و  تسا . هداد  نم  هب  ار  ربخ  نبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
ار رذوبا  داد  روتـسد  دـیدنخ و  هیواعم  تسا . شتآ  رد  هیواعم  ياضعا  لفاسا  دومرف : مدینـش  ترـضح  نآ  زا  و  كاخ ) اب  رگم  نکم  ریـسا 

نک یبکرم  رب  راوس  ار  رذوبا )  ) بدنج تشون : نینچ  يو  خساپ  رد  نامثع  تشون . نامثع  هب  رذوبا  يهرابرد  یـشرازگ  و  دندرک ، ینادـنز 
زج هک  رغال  ریپ و  يرتش  رب  ار  وا  دادیم و  تکرح  هار  رد  ار  وا  زور  بش و  هک  داتسرف  یسک  يهلیسوب  ار  وا  هیواعم  تسرفب . نم  دزن  هب  و 

مایپ وا  هب  نامثع  دیـسر ، هنیدـم  هب  هک  یتقو  دوب . هتفر  نیب  زا  شیاـهنار  تشوگ  دیـسر  هنیدـم  هب  رذوبا  یتقو  هک  يروطب  دوب . هدرک  راوس 
؟ سدقملاتیب هب  تفگ  هن ؟ تفگ : نامثع  موریم . هکم  هب  تفگ : رذوبا  ورب . یهاوخیم  هک  ینیمزرس  ره  هب  داتسرف 

دومن و دیعبت  هذبر  هب  ار  وا  و  متسرفیم . هذبر  هب  ارت  هکلب  هن ! تفگ : نامثع  قارع ) رـصم و   ) روشک ود  زا  یکی  هب  تفگ  هن ! تفگ : نامثع 
هتشاد نآ  تمارک  فرـش و  یمدآ و  ناج  زا  ربخ  هک  یناسنا  ره  ناتـساد  تسا  نینچ  يرآ ، تسبرب . تخر  ایند  نیا  زا  ات  دوب  لحم  نآ  رد 

زا زور  نیرخآ  هک  ماـگنه  نآ  رد  هک  ماهدـناوخ  نینچ  خـیراوت  زا  یکی  رد  هتـشذگ  راـگزور  رد  درواـیب . ياـجب  ار  شزرا  نآ  دـهاوخب  و 
ای نز  دادیم ، یهلا  هاگراب  هب  ندـش  راپـسهر  زا  ربخ  هک  وا  لاح  ینوگرگد  تشگیم ، کیدزن  دوخ  تاـعاس  نیرخآ  هب  رذوبا  یناگدـنز 

تشحو و دیـسرپ : رذوبا  تشگ . طلـسم  يو  هب  بارطظا  تشاذـگ و  يراز  هلان و  ياـنب  دوب ، شزاـسمد  هناـگی  ناـبایب  نآ  رد  هک  شرتخد 
سرت و چـیه  تفگ : رذوـبا  منک ! هچ  اـهنت  نم  يوریم . اـیند  زا  عـقوم  نیا  رد  ناـبایب و  نـیا  رد  وـت  داد : خـساپ  تـسیچ ؟ يارب  بارطـضا 

نیمه هب  هداج ، نآ  رـس  رب  ورب  تفگ  دوب و  اهنآ  هاگیاج  زا  رود  يدودح  ات  هک  ياهداج  هب  درک  هراشا  سپـس  هدـم ، هار  دوخ  هب  ياهمهاو 
هتفر ایند  زا  اجنیا  رد  ناناملـسم ) زا  یکی  ای   ) ربمایپ نارای  زا  یکی  وگب : اهنآ  هب  درک . دنهاوخ  روبع  هنیدـم  فرطب  اجنآ  زا  یناوراک  يدوز 

يدم هب  زین  ارت  دننکیم و  نفد  دنناوخیم و  زامن  نم  رب  دننکیم و  نفک  دنهدیم و  لسغ  ارم  دنیآیم و  نانآ  تسا .
زا ار  یمالـسا  عماج  یعامتجا  یگدنز  يانب  ریز  دـناوتیم  هک  تسا  هتفگ  یبلطم  شنانخـس  رخآ  رد  رذوبا  . ) دـنناسریم تنامدود  هب  هن و 

، مراد دنفـسوگ  کی  ایند  لام  زا  منکیم ، يرپس  ار  اهنآ  هک  نیرخآ  تاـظحل  نیا  رد  نم  تفگ : نینچ  رذوبا  دـیامن ). ناـیب  يداـصتقا  رظن 
حبذ ار  دنفـسوگ  نیا  وگب : دـننزب ، نم  يهرابرد  دوخ  فیلاکت  ماـجنا  هب  تسد  هکنآ  زا  شیپ  دـندمآ . نم  نیلاـب  هب  ناوراـک  نآ  هک  یتقو 

رد ار  نآ  شزرا  یناسنا و  راک  تیمها  دناوتن  رذوبا  يهلمج  نیا  رگا  دننکن . راک  یناجم  نم  يارب  دـننک و  هدافتـسا  وا  تشوگ  زا  هدومن و 
رذوبا ناج  دیـشروخ  دـیامن ؟ حرطم  دـناوتیم  ار  تیمها  اـب  تقیقح  نیا  يروتـسد  مادـک  ياهلمج و  هچ  دـیامن ، ناـیب  یمالـسا  يهعماـج 

کیرات بش  زیخرب ، دومنیم . نـالعا  ار  وا  تیدـبا  دادـماب  دوب ، رذوبا  اـب  عادو  بورغ و  لاـح  رد  باـتفآ  هک  یتاـظحل  ناـمه  رد  تسرد 
، مبش هن  یتفگیم : هشیمه  هک  وت  تسا ، هدیـسر  نایاپ  هب  رون  یتفگیم : هشیمه  هک  وت  تسا ، هدیـسر  نایاپ  هب  رون  دض  ناشافخ  اب  یگدنز 

وت محازم  اهامن  ناسنا  رات  هریت و  ياهناج  رگید  نیا  زا  دعب  میوگ  باتفآز  همه  مباتفآ  مالغ  وچ  میوگب  باوخ  ثیدح  هک  متـسرپ  بش  هن 
گتسار نیتسار و  ناسنا  يا  رگید  تفرگ . دنهاوخن  ارت  غارس  تسرپایند  ناگدز  هدام  نیا  رگید  دوب ، دنهاوخن 

یب ياهناسنا  نآ  اب  هدیشک  کلف  هب  رس  ياهخاک  نیگنـس  راب  و  تشگ ، دهاوخن  حورجم  وگغورد  نیغورد و  ياهناسنا  ياشامت  زا  تلد  و 
، تنارود ناگماک  دوخ  ینیریـش  رود  ياهـسگم  شارخلد  يادص  دروآ . دهاوخن  رد  تیاپ  زا  تسا  هداد  ياج  دوخ  نورد  رد  هک  نادـجو 
دنیآ و تغارـس  هب  یهلا  ناگتـشرف  هک  ناگتفای ، لامک  لامک و  قشاع  يا  درذگیمن  رگید  یحابـص  دنچ  درزآ ، دـهاوخن  ار  تیاهـشوگ 

ارچ گرزب  ناسنا  يا  تشگ . دـنهاوخ  توکلم  ملاـع  ناـیناحور  لـفحم  راپـسهر  هتـشادرب و  نادـکاخ  هریت  نیا  زا  ارت  يهدـید  رجز  ناـج 
ارت دنارذگب و  ارت  رمع  راگزور  نامز  تشذگ  هکنآ  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دهدن ، رـس  اههلان  وت  هودـنا  رد  دنیـشنن و  وت  گرم  رد  تیناسنا 
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ناگماکدوخ دریگب - سپ  زاب  دوب  هداد  وت  هب  هک  ار  هچنآ  ره  نوخ و  تسوپ و  تشوگ و  تعیبط  اجنآ  رد  ات  دـهد - لیوحت  كاخ  ریز  هب 
يوربآ دبا  يارب  دندرب و  نیب  زا  رهش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  راید و  نآ  هب  راید  نیا  زا  زاهجیب  رمع  ياهبکرم  تشپ  رد  ارت  تسوپ  تشوگ و 

هب ار  رذوبا  دـیعبت  یگنوگچ  هغالبلاجـهن ، فورعم  حراش  یلزتعم  دـیدحلایبا  نبا  هذـبر  رب  يرافع  رذوبا  دـیعبت  تیفیک  دـنتخیر . ار  دوخ 
همرکع و زا  وا  شردپ و  زا  وا  قازرلادبع و  زا  هفیقسلا )  ) باتک رد  يرهوجلا  زعلا  دبع  نب  دمحا  رکبوبا  : ) تسا هدمن  لقن  نینچ  هذبر 

چیه هک  دندرک  ادص  مدرم  نایم  رد  داد : روتـسد  نامثع  دشیم ، دیعبت  هذبر  هب  رذوبا  هک  یتقو  هک : تسا  هدومن  لقن  نینچ  سابعنبا  زا  وا 
رذوبا ات  دنک  نوریب  هنیدم  زا  ار  وا  مکحلا  نب  ناورم  داد  روتـسد  نامثع  و  دـنکن . هقردـب  ار  وا  سک  چـیه  دـیوگن و  ینخـس  رذوبا  اب  سک 

نسح ماما  بلاطیبا و  نب  لیقع  شردارب  مالسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  زج  دندومن ، تیعبت  نامثع  روتـسد  زا  مدرم  يهمه  دوش و  دیعبت 
، نک يراددوخ  نسح ، يا  تفگ  ناورم  درکیم ، تبحص  رذوبا  اب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  رـسای . نب  رامع  مالـسلاامهیلع و  نیـسح  ماما  و 

یلع عـقوم  نیا  رد  نادـب ، نوـنکا  مه  ینادیمن  رگا  و  تسا !؟ هدرک  یهن  درم  نیا  اـب  تبحـص  زا  ناـمثع  نینموـملاریما  هک  ینادیمن  رگم 
لاح رد  ناورم  دناشکب . شتآ  هب  ارت  ادخ  وش  رود  دومرف : دز و  ناورم  بکرم  شوگ  ود  نایم  هنایزات  اب  درک و  هلمح  ناورم  هب  مالسلاهیلع 

داتسیا رذوبا  تخاس . روهلعش  ار  ناورم  ای  نامثع  ياپ  ات  رس  بضغ  شتآ  داد . عالطا  وا  هب  ار  هعقاو  نایرج  تشگرب و  نامثع  دزن  هب  مشخ 
. دوب وا  اب  ع )  ) بلاطوبا رتخد  یناه  ما  مالغ  ناوکذ  طقف  ماگنه  نیا  رد  دـندومن ، شعادو  دـندوب ، هدـمآ  وا  يهقردـب  يارب  هک  هدـع  نآ  و 

اهیلع یلع  سپ  دوب - هظفاح  اب  يدرم  وا  مدرک - ظفح  ار  هدع  نآ  نانخس  نم  دیوگیم : ناوکذ 
درک و نخـس  هب  عورـش  لیقع  نک . عادو  ار  تردارب  دومرف : لیقع  هب  سپـس  يدش …  نیگمـشخ  ادخ  يارب  وت  رذابا ، يا  : ) دومرف مالـسل 

ادخب سپ  يرادیم . تسود  ار  ام  مه  وت  میرادیم و  تسود  ار  امـش  ام  هک  ینادیم  وت  و  مییوگب ؟ امـش  يارب  میراد  هچ  رذابا ، يا  تفگ :
ساـسحا هک  نادـب  و  تسا . یناـسنا  تمارک  يراـبدرب  ربص و  اریز  نک ، هشیپ  ییابیکـش  و  تاـجن ، يهلیـسو  تسا  يوقت  اریز  زروب ، يوقت 

دوخ یتسه ، رانک  رب  رود و  تیفاع  زا  هکنیا  ندرک  نامگ  تساهیراوگان و  ربارب  رد  داـیرف  عزج و  زا  یعون  دوخ  ربص ، لـمحت  زا  ینیگنس 
، ومع يا  تفگ : تخادرپ و  نتفگ  نخـس  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  سپـس  ار . عزف  عرج و  سای و  نک  اهر  سپ  تسا ، يدـیمون  زا  یعون 
( میدرکیمن تبحص  امش  اب  ردق  نیا   ) دشیم هاتوک  نخس  ددرگرب ، دیابن  هدننکعییشت  دوش و  تکاس  دیابن  هدننکعادو  هک  دوبن  نینچ  رگا 

نک اهر  ارنآ  رادب و  رود  رظن  زا  ار  ایند  ینیبیم ، هک  وت  اب  دندرک  نانچ  هعماج ) ناگماکدوخ   ) موق نیا  تشگیم ، ینالوط  فسات  هچ  رگا 
شاب رابدرب  رباص و  ومع ، يا  نآ  ياروام  تمظع  دیما  هب  درادرب ، رد  ایند  نیا  هک  یثداوح  تدش  نآ و  زا  یئادج  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  نآ 

، ومع يا  دومرف : نینچ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سپس  تسا . یضار  وت  زا  وا  هک  یلاح  رد  ینک  تاقالم  ار  تربمایپ  ات 
تـسا زاب  وا  تسد   ) تسا راک  رد  لاح  ره  رد  دنوادخ  اریز  دهدب  رییغت  تسا ، هتخاس  راتفرگ  ارت  هک  ار  هچنآ  هک  تساناوت  لاعتم  دنوادخ 

يوه و لواطت  دربتـسد و  زا  ار  دوخ  نید  وت  دـنتخاس و  عونمم  وت  زا  ار  دوخ  يایند  موق  نیا  دـهدیم ) ماـجنا  دـهاوخب  هک  ار  يراـک  ره  و 
عونمم نانآ  زا  وت  هک  هچنآ  زا  نانآ  و  يزاینیب ، اـیند ) زا   ) دـنتخاس تعونمم  هک  هچنآ  زا  ـالماک  وت  و  یتشاد ، هاـگن  ظوفحم  ناـنآ  سوه 

نید و زا  یئزج  ربص  اریز  شاب ، هدنهانپ  وا  هب  عزف  عزج و  صرح و  زا  امن و  تلئسم  يزوریپ  ربص و  ادخ  زا  سپ  دندنمزاین . رایسب  يدومن 
سپـس دـنکفایمن ، ریخات  هب  ار  یمدآ  لـجا  عزج ، دزادـنایمن و  ولج  هب  ار  يزور  عمط  صرح و  هک  تسا  یعطق  تسا و  یناـسنا  تمارک 
تینما تسا و  هتخادنا  تشحو  هب  ارت  هک  ار  یـسک  دهدن  سنا  ادـخ  تفگ : درک و  تبحـص  هب  عورـش  دوب ، كانبـضغ  هک  یلاح  رد  رامع 

رارق ناما  نما و  رد  ربتاوی )  ) دندرکیم نیمات  ارت  یتساوخیم ، ار  نانآ  يایند  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  تسا ، هدناسرت  ارت  هک  ار  یـسک  دـهدن 
وت راـتفگ  رظن و  اـب  تقفاوـم  زا  ار  مدرم  نآ  يزیچ  چـیه  دنتـشادیم و  تسود  ارت  یتـشگیم ، دونـشخ  ناـنآ  لاـمعا  زا  رگا  و  دـندادیم ،

ناهتفریذپ ناشتعامج  هک  ياهطلس  نآ  هب  نانآ  گرم . زا  سرت  ایند و  رب  هیکت  تیاضر و  رگم  تسا ، هدرکن  يریگولج 
رد و  دنداد . نانآ  هب  دنتفرگ  هک  ییایند  لباقم  رد  ار  دوخ  نید  موق  نیا  دنک . هبلغ  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  ایند  نیا  کلم  و  دـناهدیورگ . د 

تیانع فطل و  تمحر ، تیب  لـها  امـشب  ادـخ  تفگ : درک و  هیرگ  هللا  همحر  رذوبا  دـندش . راـتفرگ  ترخآ  اـیند و  رد  تراـسخ  هب  هجیتن 
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هن تسا و  یـسک  هن  امـش  زا  ریغ  هنیدم  رد  نم  يارب  مروآیم . دایب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  منیبیم ، ار  امـش  هک  یماگنه  دیامن ،
ردارب اب  نم  هکنیا  زا  دوب  تحاران  ماش و  رد  هیواعم  يارب  دوب و  نیگنـس  نامثع  يارب  زاجح  رد  نم  دوجو  دـشاب ، نم  لیم  دروم  هک  يزیچ 

اجنآ رد  ادخ  زج  هک  دیعبت  يرهش  هب  ارم  هجیتن  رد  مزاسب ، فرحنم  ود  نآ  زا  ار  مدرم  مشاب و  هتشاد  ترواجم  رهش  ود  رد  وا  ییاد  رـسپ  و 
نآ مرادن و  تشحو  يزیچ  چیه  زا  ادخ  هب  هیکت  اب  مهاوخیمن و  يرای  ادخ  زج  دوخ  يارب  ادـخب  دـنگوس  مرادـن و  ياهدـننکعافد  روای و 

ار امش  تفگ  ترضح  نآ  هب  نامثع  تفر . نامثع  دزن  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دنتـشگرب . هنیدم  هب  دندوب  هتفر  رذوبا  عییـشت  هب  هک  هدع 
ارم يور  تساوخ  نوـچ  وـت ، روماـم  اـما  دوـمرف : مالـسلاهیلع  یلع  يدوـمن ؟ ریقحت  ارم  راـک  يدـنادرگرب و  ارم  روماـم  هک  درک  راداو  هچ 

علطم رگم  تفگ : نامثع  مدرمشن . کچوک  ارت  رما  اما  مدنادرگرب و  ار  وا  يور  نم  دنادرگرب ،
ارنآ دیاب  ام  ینک  رداص  هک  يرما  ره  رگم  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  دـنکن ؟ تبحـص  رذوبا  اب  سک  چـیه  مدوب  هداد  روتـسد  نم  هک  يدوبن 

ماـقتنا ریگب و  ار  مبکرم  شبکرم ، اـما  دومرف : ترـضح  نآ  يدز  ار  شبکرم  یتفگ و  ازـسان  ار  وا  هکنیا  زا  تفگ : ناـمثع  مینک !؟ تعاـطا 
: تفگ دش و  نیگمـشخ  نامثع  تفگ . مهاوخن  غورد  تفگ و  مهاوخ  وت  هب  ار  ازـسان  نامه  لثم  دیوگب ، ازـسان  دهاوخب  رگا  اما  و  دشکب ،

دزن زا  تساخ و  رب  سپـس  وت ، زا  ادخب و  دنگوس  يرآ ، دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  یتسه ! وا  زا  رتهب  وت  رگم  دهدن  مانـشد  وت  هب  ناورم  ارچ 
راودیما دنوادخ  نآ  هب  سپ  یتشگ ، نیگمشخ  ادخ  يارب  وت  رذابا ، يا   ) هل تبضغ  نم  جراف  تبـضغ هللا  کنا  رذابا  ای  تفر ) نوریب  نامثع 

هک دراد  دوجو  ناسنا  رد  لباقتم  یناور  تلاح  راهچ  بضع  تیاـضر و  ضغب و  بح و  عاونا  رد  یثحب  يدرک ). بضغ  وا  يارب  هک  شاـب 
نآ زا  تسترابع  تیاضر  يانعم  ضغب . بح و  بضغ و  تیاضر و  زا  تسا  ترابع  تلاح  راهچ  نیا  دراد . ییازسب  ریثات  وا  تشونرـس  رد 
بح دسرب ، مه  نتساوخ  دح  هب  عانقا  ندیدنـسپ و  نیا  رگا  دیآیم ، دوجوب  عوضوم  کی  هب  ندش  عناق  ندیدنـسپ و  زا  هک  شریذپ  تلاح 

توادـع و تموـصخ و  ار  نآ  یهاـگ  هک  ضغب  دـشابیم . دـیدش  فیعـض و  یبـتارم  يراددوـخ  هک  دوـشیم  هدـیمان  هقـالع ) تـبحم و  )
یم مه  يزوتهنیک 

ساسحا زا  یـشان  یفنم  ناجیه  تلاـح  ناـمه  یلومعم  بضغ  دـشابیم . ینمـشد  زورب  بجوم  هک  رفنت  تلاـح  زا  تسا  تراـبع  دـنیوگ ،
تیاضر و ضغب و  بح و   ) یناور يهدـیدپ  راهچ  نیا  شزرا  دـیآیم . دوجوب  ناسنا  رد  هک  تسا  ییوجماقتنا  سح  شـشوج  تراـقح و 
تیمک و زا  تسترابع  اهنآ  شزرا  كـالم  دـنروآیم . دوجو  هب  ار  روبزم  ياههدـیدپ  هک  تسا  ییاـههزیگنا  لـماوع و  هب  هطوبرم  بضغ )
رد اهنآ  يرورـض  دوجو  زا  راـنک  رب  یناور  يهدـیدپ  راـهچ  شزرا  هک  تسا  یهیدـب  یناـسنا . يدوجو  لاـمک  هب  اـهنآ  یگتـسباو  تیفیک 
رد لخاد  دـشاب ، هدوب  تالاح  نآ  زورب  بجوم  یمدآ  یعیبط  تایح  يرورـض  لـماوع  هک  ماـگنهنآ  رد  اریز  تسا ، یعیبط  تاـیح  يارجم 

يردـپ و تعیبط  زا  تبحم  نیا  هک  يدودـح  نآ  ات  دـنرادیم ، تسود  ار  دوخ  دـنزرف  ردام  ردـپ و  لاثم : ناونعب  تسین . اهـشزرا  يهقطنم 
يارب یئاشنم  دناوتیمن  اذل  ود ، نآ  یناور  لوصا  کیژولویزیف و  نامتخاس  زا  یشان  تسا  یترورض  ددرگیم ، عابـشا  دیآیمرب و  يردام 

هزادـنا ره  نیاربانب ، دومن !؟ هبـساحم  اجنآ  رد  ناوتیم  ار  یـشزرا  هچ  تسین  راک  رد  يرایتخا  هک  ییاج  اریز  دـشاب ، هدوب  فیلکت  مکح و 
هک ینعم  نیا  هب  دـنریگیم ، رارق  اهـشزرا  دـض  اب  شزرا  هب  فاصتا  ضرعم  رد  دـشاب ، هدوب  راـیتخا  يارجم  رد  روبزم  يهدـیدپ  راـهچ  هک 

رف هب  رایتخا  يور  زا  ناسنا 
. تسا شزرا  ياراد  يراکادـف  نیا  هک  تسا  یعطق  تروـص  نیا  رد  دـشابیم ، یـضار  دـهدیم و  نت  تـالامک  تاریخ و  هار  رد  يراـکا 

يهزیگنا هب  دنتسم  تیاضر  یصخش  نینچ  دهدب ، تیاضر  يراکادف  هب  یناویح  تاوهش و  عابشا  لماوع  ندروآ  تسدب  يارب  رگا  هکنانچ 
بحلا و دیوگیم : هک  هدنزاس  يهدعاق  نآ  يانعم  دوشیم  نشور  لصا  نیا  زا  بضغ . ضغب و  تبحم و  تسا  نینچمه  دراد . حیقو  رش و 
تبحم و هک  هزادـنا  ره  ینعی  ادـخ ) هار  رد  مـشخ  تیاـضر و  ادـخ ، هار  رد  توادـع  تـبحم و   ) هللا یف  بـضغلا  اـضرلا و  هللا ، یف  ضغبلا 
. دوب دهاوخ  رتشیب  نآ  شزرا  دشاب . لوقعم ) تایح   ) يهیلاع قئاقح  هب  طوبرم  و  دورب ، رتالاب  یناویح  یـصخش و  ياههتـساوخ  زا  توادـع 

ددرگیم مولعم  دورب ، رتـالاب  روبزم  ياههتـساوخ  زا  هنیک  تبحم و  بضع و  اـضر  هچ  ره  هک  تسنیا  نآ  تسا و  نشور  بلطم  نیا  لـیلد 
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یلاخ رتشیب  یناسنا ) یلاع  نم   ) هب ار  نادیم  تسا ) خنـس  مه  کیرـش و  تاناویح  يهیقب  اب  هک  ناسنا  یعیبط  تایح  ریدم   ) یعیبط دوخ  هک 
نامه بلطم  نیا  حیـضوت  يارب  لاثم  نیرتهب  تسا . هتفرگ  دوخ  رایتخا  رد  رتشیب  ار  یمدآ  دوجو  تیمکاح  بضغ  اب  نم  نیا  تسا و  هدرک 

زا ار  ریـشمش  ترـضح  نآ  نتخادنا  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  يور  رب  مصخ  نتخادنا  ودخ   ) ناتـساد رد  يولوم  نیدـلا  لالج  هک  تسا 
دومن نایب  تسد )

نینچ تسا . هدومرف  يراددوخ  وا  عیرس  نتـشک  زا  ترـضحنآ  هتـشگ و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بولغم  هک  ناولهپ  نآ  تسخن  تسا : ه 
يا وگ  زاب  هتخومآ  شدعاس  اب  هشاب و  هتخورفا  رپ  زاب  يا  وگ  زاب  نینچ  نوچ  رد  نت  هب  ناج  دبنجب  ات  نینموملاریما  ای  امرفب  هک  دـیوگیم :
نیا رهق  لحم  رد  راکـش  ار  تزاب  هدـنب  يا  وگزاب  رازه  دـص  یکی و  يدـح  تما و  هاپـس  اب  ین  دوخ  هب  نکـشا  هاپـس  يا  هاش  ریگاقنع  زاـب 
منت رومام  هن  مقح  يهدنب  منزیم  قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ  مالسلاهیلع : نینموملاریما  تسیک ؟ هار  نداد  تسد  ار  اهدژا  تسیچز ؟ تمحر 
نم ار  دوخ  تخر  بارح  رد  تیم  رذا  تیم  رام  باتفآ  هدـننز  ناو  مغیت  وچ  نم  اوگ  دـشاب  نم  نید  رب  نم  لعف  اوه  ریـش  متـسین  مقح  ریش 

باتفآ میادخ  هک  نم  ماهیاس  لاتق  رد  هتشک  هن  منادرگ  هدنز  لاصو  ياهرهگ  رپ  مغیت  وچ  نم  متـشاگنا  مدع  نم  ار  قح  ریغ  متـشادرب  هرز 
رد یک  ار  هوک  داد  ملح و  ربصز و  مه  وک  مین  هک  ارم  غیک  دنک  یکاچ  زا  داب  ارم  غیت  رهوگ  دشوپن  نوخ  باجح  ار  وا  متـسین  نم  میجاح 

دوبن هک  ار  وا  درب  زآ  داب  توهـش  داب  مشخ و  داب  تسا  یـسب  دوخ  قفاومان  داب  هکناز  تسا  یـسخاج  زا  دور  يداب  زا  هکنآ  داب  دـنت  دـیابر 
داب بجع و  داب  ربک و  داب  زاین  لها 

تـسین نم  لیم  دـبنجن  وا  دایب  زج  تسوا  داب  مهاک  هاک  نوچ  موش  رو  تسوا  داینب  نم  یتسه  مهوک و  ملع  لها  زا  دوبن  هک  ار  وا  درب  ملخ 
نم رب  قح  مشخ  تسا  هدز  ممشخ  ندرگ  مملح  غیت  ماگل  ریز  ماهتسب  نم  ار  مشخ  مالغ  ار  ام  هش و  ناهاش  رب  مشخ  نم  لیخ  رس  قشع  زج 

مدید ار  غیت  ازغ  ردنا  یتلع  دمآ  رد  نوچ  بارتوب  متسه  هچرگ  متشگ  هضور  بارخ  مفقس  دش  هچرگ  مرون  قرغ  تسا  هدمآ  تمحر  وچ 
هچنآ هللا سک و  نآ  نم  مین  ماهللا  هلمج  سب  هللااطع و  هللا  نم  لخب  نم  ماک  دـیآ  ضغبا هللا  هک  ات  نم  مان  دـیآ  بحا هللا  ات  ازـس  ندرک  ناـهن 

یمه مرپ  یمه  رگ  ماهتـسب  قح  نماد  رب  نیتسآ  ماهتـسر  يرحت  زا  داهتجاز و  تسین  دـید  زج  نامگ  لییخت و  تسین  تسین  دـیلقت  منکیم 
مهایند و یلع  كوفاخ  موقلا  نا  اوشیپ  مشیپ  دیـشروخ  مهام و  اجک  اـت  منادـب  يراـب  مشک  رو  رادـم  منیب  یمه  مدرگ  یمه  رو  راـطم  منیب 

كاـنمیب وت  زا  دوـخ  ياـیند  يارب  مدرم  نیا   ) هیلع مهتفخ  اـمب  مهنم  برها  هیلع و  كوفاـخ  اـم  مهیدـیا  یف  كرتاـف  کـنید . یلع  مهتفخ 
دندش كانمیب  وت  زا  نآ  نتشاد  يارب  هک  ار  هچنآ  نانآ  يارب  نک  اهر  رذابا ، يا  سپ  يداتفا ، سرت  هب  اهنآ  زا  دوخ  نید  يارب  وت  دنتشگ و 

هب نآ  يهرابرد  نانآ  زا  هک  نید  نآ  تهجب  نانآ  زا  زیرگب  و 
هچ دندش ! هدز  تشحو  ملاس  يهعماج  داجیا  يارب  وت  تلاسر  زا  دندید و  دوخ  ياهیگماکدوخ  هار  دس  ارت  نانآ  يداتفا ). تشحو  سرت و 

! دیامن يریگولج  یناسنا  تمظع  اب  تیوه  ياهیگدنزاس  هنوگره  ربارب  رد  دناوتیم  هک  تسا  هتفهن  مدرم  یناویح  سفن  رد  یگرزب  يورین 
اب دـنکیم . یقلت  مه  درد  ررـض و  یعون  ارنآ  هکلب  دـهاوخیمن  ار  هعماج  درف و  يزاس  ملاس  اهنت  هن  هک  تساـمن  تحـص  يراـمیب  هچ  نیا 
ار هماکدوخ  ناراکهبت  قطنم  هک  ماگنه  نآ  رد  خیرات ، نیتسار  يامکح  ءایلوا و  ءایصوا و  ءایبنا و  هدنزاس  ياهوپاکت  تشذگرس  رد  تقد 
زا ار  تیناسنا  ینابم  لوصا و  قئاقح و  غیلبت  اهنت  هن  ناـنآ  هک  مینیبیم  مینکیم ، هعلاـطم  زاـسناسنا  سانـشناسنا و  ناـیاوشیپ  نآ  ربارب  رد 

تاـیآ دـندرکیم . یقلت  زین  دوخ  دروکر  یتخبدـب و  ررـض و  لـماوع  ار  قئاـقح  نآ  هکلب  دـندرکیم ، یقلت  ینعمیب  ناـیاوشیپ  نآ  فرط 
انز زعف  امهوبذکف  نینثا  مهیلا  انلسرا  اذا  نولسرملا . اهءاج  ذا  هیرقلا  باحصا  الثم  مها  برـضا  و  میهدب : رارق  تقد  دروم  ار  لیذ  يهفیرش 

مکیلا انا  ملعی  انبر  اولاق  نوبذـکت . الا  متنا  نا  ءییـش  نم  نمحرلا  لزنا  ام  اـنلثم و  رـشب  ـالا  متنا  اـم  ولاـق  نولـسرم . مکیلا  اـنا  اولاـقف  تلاـثب 
هتنت مل  نئل  مکب  انریطت  انا  اولاق  نیبملا . غالبلا  الا  انیلع  ام  و  نولسرمل .

روایب نانآ  يارب  ار  يدابآ  نآ  لها  لثم   ) نوفرـسم موق  متنا  لب  مترکذ  نئا  مکعم  مکرئاط  اولاق  میلا . باذع  انم  مکنـسمیل  مکنمج و  رنلا  و 
نیموس اب  ار  لوسر  ود  نآ  ام  دندرک و  بیذکت  ار  ود  نآ  میداتـسرف ، نانآ  يارب  لوسر  ود  ام  هک  یماگنه  دندمآ . نانآ  دزن  ینالوسر  هک 
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دیتسین امـش  دنتفگ  نانآ  میاهدش . هداتـسرف  امـش  يارب  ام  دنتفگ : يدابآ  نآ  مدرم  هب  هناگ  هس  نالوسر  نیا  میدومن  تیوقت  دییات و  لوسر 
ام هک  دنادیم  ام  راگدرورپ  دنتفگ : نالوسر  نآ  دییوگیم . غورد  اعطق  امـش  تسا و  هداتـسرفن  ار  يزیچ  دنوادخ  ام و  دـننام  يرـشب  رگم 
دب لاف  امـش  ندمآ  هب  ام  دـنتفگ : يدابآ ) نآ  راکهبت  مدرم  . ) راکـشآ غالبا  زج  یفیلکت  يارب  تسین  و  میاهدـش ، هداتـسرف  امـش  يارب  اعطق 
نآ . ) درک دـهاوخ  تباـصا  اـم  زا  كاـندرد  یباذـع  امـش  يارب  مینکیم و  راسگنـس  ار  امـش  اـعطق  دـیرادنرب ، غیلبت  زا  تسد  رگا  میاهدز ،

، یمدرم امـش  هکلب  دیوش ، رکذتم  ار  قح  رگا  تسا  امـش ) تالیخت  يهتخاس   ) امـش دوخ  اب  دـیاهدز  امـش  هک  يدـب  لاف  دـنتفگ ): نالوسر 
تسا نیا  ع )  ) میرم نب  حیسم  ار  وا  مالسا  ربمایپ  هک   ) رذوبا هب  مه  نامز  نآ  رد  یمالسا  يهعماج  ناگدننادرگ  زا  یضعب  رگفارسا ) دیتسه 

مینکیم و دیعبت  ارت  يرادنرب ، مالسا  قئاقح  غیلبت  زا  تسد  رگا  هک : تفگ  نینچ  دوب ) هدناوخ 
نامیا زا  سپ  ینوعرف  نارحاس  هک  دوب  نامه  داد ، اـهنآ  هب  رذوبا  تقیقح  رد  هک  یخـساپ  میزاـسیم ، تمورحم  تاـیح  قوقح  ياـیازم  زا 

ام يهرابرد  هک  یمکح  ره  هک  دنداد  نوعرف  هب  دندینش ) نوعرف  زا  ار  لتق  هب  دیدهت  هک   ) مالسلاامهیلع نوراه  یسوم و  يادخ  هب  ندروآ 
هب ریـسم  نیمه  زا  یلو  درذـگیم ، تسا و  يویند  یگدـنز  هب  طوبرم  يرادـب ، اور  ام  يهرابرد  هک  یلتق  عون  هجنکـش و  ره  ینک و  رداـص 

فیثک دیلپ و  نانخس  ندینش  زا  هتفای  دشر  ناسنا  کی  هک  هنوگنامه  هک  تسا  تقیقح  کی  نیا  میباتـشیم . هللاناوضر  هللامایا و  هللاءاقل و 
تفرعم ملع و  يدازآ و  تلادع و  قح و  نخـس  ندینـش  زا  زین  لامک  زا  رود  يامن  ناسنا  کی  دنکیم ، رجز  ساسحا  تافارخ  هب  هدولآ  و 

دروم مه  هتـشذگ  ثحابم  رد  الامتحا  هک  ار  ریز  ناتـساد  دـنکیم . هجنکـش  ساسحا  تسا ، یناسنا  تـالامک  هب  طوبرم  هک  یتقیقح  ره  و 
کشم رطع و  يوب  زا  ناشورفرطع  رازاب  رد  هک  غابد  نآ  يهصق  دییامرف : هعلاطم  ینورد  یئانیب  قوذ و  کیرحت  اب  میاهداد ، رارق  داهـشتسا 
ناراطع رازاب  رد  هکنوچ  دـیمخ  شوهیب و  داتفا  ناهگان  دـب  راک  رد  ار  هچنآ و  درخ  ات  دـش  رازاب  رد  غاـبد  یکی  نآ  دـش  روجنر  شوهیب و 

خیب وا  داتف  وا  رادرم  وچمه  داتف  اج  رب  رس و  شدیدرگب  ات  دار  ناراطع  دز ز  شرطع  يوب  دیسر 
زو دـناربیم  وا  لد  رب  فک  یکی  نآ  نانک  نامرد  وگ  لوح  یگلمج ال  ناـمز  نآ  يورب  قلخ  دـمآ  عمج  رذـگهر  ناـیم  ردـنا  زور  مین  رب 
رگ دناو  رـس  دیلام و  یمه  شتـسد  یکی  نآ  هعقاو  نیا  ار  دمآ و  بالگ  زا  هعترم  ردـناک  تسنادیمن  وا  دـناشف  يورب  يرگید  نآ  بالگ 
وب رگدنا  دشکیم و  نوچ  سفن  ات  مخ  هدش  ناو  مک  درکیم  شششوپ  زا  رگدنا  مهب و  دز  رکـش  دوع و  روخب  نآ  رت  دروآ  یمه  لگ  هک 
رد قلخ  شیـشح  گنب و  ای  تسا  هدروخیم  هک  ات  دـهجیم  نوچ  وا  ضبن  ات  رظتنم  درخ  زا  هتفرگ  شـضبن  رگدـنا  دمـشیم و  شناهد  زا 
ای تشگ  عورصم  نوچ  هک  دنادیمن  سک  بارخ  اجنیا  تسا  هداتفا  نالف  هک  باتـش  ار  ناشیوخ  دندرب  ربخ  سپ  شیـشه  یب  ردنا  دندنام 
ار قلخ  نیتسآ  رد  گس  نیگرـس  یگدنا  تفت  دوز  دمآ  رب  اناد  وزب  رگ  تفز  غابد  نآ  تشاد  ردارب  کی  تشط  ماب  زا  داتفا  رواک  دـش  هچ 

تسا لکشم  دوبن  مولعم  ببس  نوچ  تسیلج  ندرک  اود  یناد  ببـس  نوچ  تسیچ  منادیمه ز  شجنر  نم  تفگ  نینح  اب  دمآ  تفاکـشب و 
زغم و ردنا  شتسه  دوخ  اب  تفگ  دش  لهج  عفر  بابسا  شناد  دش  لهـس  ار  ببـس  یتسنادب  نوچ  تسا  لمحم  دص  نآ  رد  جنر و  يوراد 

يزور ط وا  تسا  یغابد  قرغ  بش  هب  ات  وا  ثدح  ردنا  نایم  ات  گس  نیگرس  نآ  يوب  وت  رب  يوت  گر 
رامیب تشاد  تداع  هچنآ  هم  سونیلاج  تسا  هتفگ  نینچ  سپ  هابت  دراد  مرج  شرطع ال  يوب  هام  لاس و  تداـع  تسا  هدرک  ثدـح  اـب  بل 

لعج دیآ  بالگ  زا  یشک  نیگرـس  زا  تسا  هتـشگ  لعج  نوچ  وج  داتعم  زا  شجنر  ياود  سپ  وا  جنر  نآ  تستداع  فالخ  زک  هد  شتآ 
نیا تشپ  ور و  ناوخب  ار  نیثـیبخلل  تاـثیبخلا  تسوـخ  داـتعم و  یمه  ار  وا  نادـب  هک  تسوا  يوراد  گـس  نیگرـس  نیا  زا  مه  یـشهیب  ار 

تاقث يا  دشابن  قیال  روخ و  رد  تابیط  دزاسن  ار  ناثیبخ  رم  باب  حتف  رهب  دـنزاس  اودیم  بالگ  ای  ریغ  هب  ار  وا  ناحـصان  ناد  زاب  ار  نخس 
نید غیلبت  زا  رگا  هک  دندرک  دیدهت  درط و  ار  نانآ  مدرم ) نآ  و  داتـسرف ، نانآ  يارب  ینالوسر  دنوادخ  هک  يدابآ  لها   ) هیکاضلا مدرم  نآ 

هک ناشناغف  دب  مگ  دنتشگ و  ژک  یحو  رطع  نوچ ز  دیشچ - دیهاوخ  ام  زا  ار  یکاندرد  باذع  هدومن و  راسگنس  ار  امـش  دیرادن  رب  تسد 
ار ام  تسا  هدعم  شروش  غال  وهل و  غورد و  ام  توق  تسه  میاهتش  رـسن  ار  شیوخ  تحیـصن  رد  میاهتـشگ  هبرف  وهل  وغل  هب  ام  مکب  ان  ریطت 

هداتف وا  غابد  هک  نیه  تسا  دـحیب  ناشیا  رفک  كرـش و  دـنگ  دـنکیم  نویفا  هب  وراد  ار  لقع  دـنکیم  نوزفا  وت و  دـص  ار  جـنر  غـالب  نیا 
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نیگرس يوب  هب  هیفخب  ار  غابد  غابد  ردارب  ندرک  هجلاعم  تسا  دوخیب 
هب واک  وا  ینیب  رب  زیچ  نآ  داهن  سپ  وگ  زار  نوچمه  درب  ششوگ  هب  رـس  ناسک  نآ  دنیبن  ار  شجالع  ات  ناوج  نآ  يو  زا  دناریم  ار  قلخ 

دینـش ار  شوخان  يوب  شتـشز  زغم  دیـشک  او  ار  ثدح  نآ  يوب  هکنوچ  دوب  هدـید  نآ  دـیلپ  زغم  يوراد  دوب  هدـییاس  گس  نیگرـس  فک 
شدایرف هب  نوسفا  دوب  هدرم  دیمد  وا  شوگ  هب  نوسفا  دناوخب  نیاک  تفگـش  دب  ینوسف  نیا  دنتفگ  قلخ  تفرگ  ندیبنج  هدرم  دـش  یتعاس 

تـسین دوبهب  شدب  يوب  نیدـب  زج  تسین  دوب  تحیـصن  کش  ار  هک  ره  دوب  وربا  هزمغ و  زان و  هک ز  دوب  وس  نآ  داسف  لها  شبنج  دیـسر 
هک یناسک  و   ) میلا باذعب  مهرشبف  هللا  لیبس  یف  اهنوقفنی  هضفلا و ال  بهذلا و  نوزنکی  نیذلا  يهفیرـش و  يهیآ  ياجب  يرافغ  رذوبا  رگا 

هنوگنیا كاندرد ) یباذع  هب  ار  نانآ  هدب  تراشب  دـننکیمن ، قافنا  ار  اهنآ  ادـخ  هار  رد  هتخاس و  دـکار  ار  ود  نآ  مکارتم و  ار  هرقن  الط و 
دیعبت اـهنت  هن  مهدیم ! ماـجنا  مهاوـخب  ار  هچ  ره  متورث  ياراد  نم  مریما ، نم  نوـچ  هک  تسا  لـصا  کـی  نیا  هک  تـفگیم : ار  تـالمج 

رد يرافغ  رذوبا  رگید  ضرف  نیا  اب  یلو  دـشیم ، راک  هب  تسد  یمالـسا  يهعماج  رد  یلاع  ماـقم  کـی  ناونعب  هنیدـم  رد  هکلب  دـشیمن ،
یم نانآ  هک  ار  هچنآ  رذابا ، يا  دوبن . اهناسنا  يارب  دیما  ءاشنم  تشگیمن و  تبث  خیرات 

رتيدج رتعیرس و  هچ  ره  ار  دوخ  يوج  لامک  تیـصخش  رذگب و  راذگب و  نانآ  دوخ  رب  دنزابیم ، نآ  رـس  رب  ار  دوخ  یگدنز  دنهاوخ و 
تـسد ریز  ياضعا  نتـشیوخ و  عابـشا  زج  ینوناق  هک  دنهاوخیم  ار  یعیبط  دوخ  يدازآ  تسخن  نانآ  دـنهاوخیم ؟ هچ  نانآ  هدـب . تاجن 

نیا تازایتما  عفانم و  يهمه  کـلمت  دحرـس  اـت  دـهاوخیم  ارنآ  یعیبط  دوخ  هک  يدازآ  نیا  دسانـشیمن . دـشابیم ، ناـنآ  زیارغ  هک  دوخ 
هک تسا  یثیدـح  نامه  نومـضم  نیا  ددرگ . یهتنم  هعماج  دارفا  يهمه  یگدرب  هب  کلمت  نیا  هچ  رگا  دوشیم ، هدیـشک  يویند  یگدـنز 
هللا لام  اوذختا  الجر  نیثالث  صاعلا  یباونب  غلب  اذا  تسا : هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  وگتـسار  دصرددص  رذوبا 
ولاق تقدص ؟ ینا  نورذت  اما  رـضح : نمل  رذوبا  لاقف  هللا ! لوسر  یلع  بذـکتا  رذابا  ای  ککیو  لاقف : الخد . هنید  الوخ و  هللا  دابع  الود و 

: مالـسلاهیلع یلعل  لاقف  هداعاف ، صاعلایبا ، ینب  یف  کثیدح  هیلع  صـصقا  رذیبال : لاق  ءاج  املف  ایلع  یلا  وعدا  لاقف  يردـن ، ام  هللا  و  الا ،
یلص هللا  لوسر  تعمس  ینال  لاق : هقدص ؟ تفرع  فیک  لاقف  رذوبا . قدص  و  ال ، لاق : هلآ ؟) و   ) هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  اذه  تعمس 

قف رذیبا . نم  قدصا  هجهل  يذ  یلع  ءاربغلا  تلقا  ءارضخلا و ال  تلضا  ام  لوقی : هلآ ) و   ) هیلع هللا 
! ینومهتتف هلآ ) و   ) هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  نم  اذه  تعمس  ینا  مکتدحا  رذوبا : لاقف  هللا . لوسر  نم  انلک  هانعمسف  اذه ، اما  رضح : نم  لا 

لام دنسرب  رفن  هب 30  صاعلاوبا  نادنزرف  هک  یتقو  ( ) هلآ و   ) هیلع هللا  یلـص  دمحم  باحـصا  نم  اذه  عمـسا  یتح  شیعا  ینا  نطا  تنک  ام 
رب ایآ  رذابا ، يا  وت  رب  ياو  تفگ : نامثع  دـنهدیم ، رارق  تلاخد  دروم  ار  وا  نید  اـههدرب و  ار  ادـخ  ناگدـنب  تلود و  دوخ  يارب  ار  ادـخ 

. مینادیمن ادـخب  دـنگوس  هن ، دـنتفگ  میوگیم ؟ تسار  نم  دـینادیمن  اـیآ  تفگ : نینچ  سلجم  راـضح  هب  رذوبا  يدـنبیم ! غورد  ربماـیپ 
زا صاعلایبا  نادـنزرف  يهرابرد  هک  ار  یثیدـح  تفگ : رذوبا  هب  دـمآ ، مالـسلاهیلع  یلع  هکیماگنه  دـیایب ، دـیناوخب  ار  یلع  تفگ : نامثع 
نآ ياهدینـش ؟ ربمایپ  زا  ار  ثیدح  نیا  ایآ  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  هب  نامثع  درک . رارکت  ار  ثیدـح  رذوبا  نک . وگزاب  يدرک  لقن  ربمایپ 

مالـسلاهیلع یلع  دـیوگیم ؟ تسار  رذوبا  هک  يدـیمهف  هنوگچ  تفگ : ناـمثع  دـیوگیم ، تسار  رذوبا  یلو  ماهدینـشن ، دوـمرف : ترـضح 
. رذوبا زا  رتوگتسار  هدرکن  لمح  دوخ  رب  نیمز  هتخادنین و  هیاس  نامسآ  دومرف : مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  اریز  دومرف :

ش : ) تفگ رذوبا  میاهدینش . ادخ  لوسر  زا  ام  يهمه  ار  مالک  نیا  اما  دنتفگ : راضح  يهمه 
! دینکیم مهتم  ارم  امش  ماهدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  نم  میوگیم : میوگیم و  ثیدح  امـش  هب  نم  اتفگ !)
رب راگزور  مسر  نونکات  يرآ ، مونشب )! هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  باحصا  زا  ار  یتمهت  نینچ  منامب و  هدنز  مدرکیمن  نامگ  زگره  نم 

رگـشزاون ياهتـسد  اب  هک  دـناهدناسر  ایند  ماقم  لام و  ناگتفر  باوخ  نیلاب  هب  ار  دوخ  رگرادـیب  رادـیب و  ياهناسنا  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا 
اب ای  هتخود  نانآ  ياههتساوخ  رب  عمط  مشچ  وخ  هتـشرف  نارگرادیب  هکنیا  نامگ  هب  نادرخبان  نآ  دنزاونب ، ندرک  رادیب  يارب  ار  نانآ  دوخ ،

نانآ درط  در و  هب  هدومن  یقلت  دوخ  یگدـنز  رب  رـضم  ار  نانآ  دوجو  دناهتـساخرب  هعماج  رد  هنتف  بوشآ و  داـجیا  هب  لـتخم  یناور  زغم و 
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يهدـک تملظ  ناـگتفر  باوخ  نآ  غارـس  هب  نورق  درگبـش  نارگرادـیب  تقو  ره  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  راـگزور  ياـنب  يرآ ، دـناهتخادرپ !
، ناشهدولآ باوخ  ياپ  تسد و  ندنارپ  اب  دـننک  رادـیب  ناشدوجو  دادـماب  يهدـهاشم  يارب  ار  نانآ  ات  دـنتفر  اهیگماک  دوخ  اهیزابـسوه و 

نیا راذگب  نورق ، رگرادیب  يا  دوخ  هار  هب  ورب  ورب ، تسا ، نینچ  هک  لاح  دناهداد . همادا  دوخ  رابگرم  باوخ  هب  هداد و  یناسنا  دض  خـساپ 
اب تفلاخم  ایآ  دننامب . مورحم  دوخ  لامج  دیشروخ  يازفا  حور  ياشامت  زا  تسرپ  بش  ناشافخ 

نآ يهلیـسوب  هک  یهلا  ضیف  زا  ار  دوخ  دنرادیم و  اور  ناراکبان  هک  تسین  يدادادـخ  تمعن  نیرتگرزب  نارفک  رـشب  يازفا  لقع  نالوسر 
هک لادـج  وـت  دوـخ  نسحم  اـب  ینک  هک  لاـش  رد  تمعن  نارفک  نآ  دـشاب  دـنزاسیم - مورحم  ددرگیم  ریزارـس  ناـشیاهناج  هب  نـالوسر 
! … نک روک  مدوز  مشچ  مهاوخن  نم  نک ! رود  ار  ییوکین  نیا  نک  فطل  يوشیم  هجنر  هچ  نیز ، مجنرب  نم  ییوکین ! نیا  ارم  دیابیمن 

دنچ دـندشیم  عناـم  رفک  قوسف و  زا  دـندمآ  تحیـصن  رد  ناشناحـصان  ابـص  زا  دـباب  اـم و  شیپ  هب  هک  ابـس  باحـصا  دـندرب  دـحز  نوچ 
میرورـس کی  ره  میدرگ !؟ عبت  نوچ  میرت  ناپوچ  وت  دوخ ز  ام  ورب  هک  دندزیم  ناپوچ  مشچ  رد  مغ  كاخ  دندمان  دـناوخب و  ناشناپوچ 
يریگولج هب  موق  نآ  زاین  تسا  رایسب  هچ   ) ادسح رثکالا  ادغ و  حبارلا  نم  ملعتس  كوعنم و  امع  كانغا  ام  و  مهتعنم ، ام  یلا  مهجوحا  امف 

ات دورب  رانک  تایعقاو  يور  زا  هدرپ  راذـگب  دـناهدومن ). عنم  نآ  زا  ارت  هچنآ  زا  وت  يزاـینیب  تسا  رایـسب  هچ  و  ناـنآ . ياههتـسیاشان  زا  وت 
دنهاوخن ای  دـنهاوخب  دـننادن ، هچ  دـننادب و  هچ  نانآ  زاین  یب  ییاهزیچ  هچ  زا  دـندوب و  دـنمزاین  ییاهزیچ  هچ  هب  مدرم  نیا  هک  دوش  مولعم 

باکترا اب  هک  دنتسه  ییاهیگسیاشان  اهیراکبان و  زا  وت  يریگولج  دنمزاین 
تیلهاـج تشز  يهرهچ  اـب  رگید  راـب  هتـشگ و  فرحنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  دوخ  یهلا  ياوشیپ  ینارون  طـخ  زا  اـهنآ 

هک دریگب ، رارق  تیمها  دروم  دـیاب  تاجایتحا  زا  مسق  نآ  مییوگب : و  مینادـب ، نآ  هب  یهاگآ  ار  جایتحا  كالم  رگا  دـنوشیم و  يوراـیور 
رادقم نیمه  دشاب . هتـشاد  لیـضفت  طسب و  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  هلئـسم  نیا  خساپ  دریذـپب . جایتحا  ناونعب  ار  نآ  ناسنا  دوخ 

اهنآ عـفر  ددـصرد  دنتخانـشیمن و  ار  اـهنآ  دنتــشاد و  عـالطا  دوـخ  یعقاو  تاـجایتحا  زا  اـهناسنا  تیرثـکا  رگا  هـک  تـسا  یفاـک  هجوـت 
یناسنا خیرات  هب  لدبم  اهناسنا  ام  یعیبط  خیرات  هکلب  تفاییم ، لیلقت  ریگمشچ  رایسب  روطب  يرشب  يازگناج  ياهدرد  اهنت  هن  دندمآیمرب ،
تیقفوم تامالع  نیرتیـساسا  زا  یکی  يزاینیب  يدنمزاین و  دراوم  زا  یقیقح  عالطا  هکنیا  رد  تشاد  ناوتیمن  يدیدرت  چـیه  تشگیم .

، تایونعم هب  یلک  روطب  قالخا و  نید و  هب  اهناسنا  جاـیتحا  هک  دنتـسنادیم  عماوج  ناگدـننادرگ  يزورید و  رـشب  رگا  تسا . یگدـنز  رد 
ار اهنآ  ریدـخت  طقف   ) هک ییاهیناماسبان  همهنآ  راتفرگ  دـشابیم ، يرورـض  لوقعم ) تایح   ) کی يارب  هکلب  هدوبن و  ساسایب  لیخت  کـی 

یناماسبان نآ  للع  فشک  رد  هحماسم  نودب  لدکاپ  ضرغیب و  ناسانشهعماج  هراومه  دنتشگیمن . دناشوپب ) دناوتیم 
نآ نانآ  ینعی  میاهدرک ، حرطم  ام  هک  تسا  هلئـسم  نیمه  لولعم  دنیآرب ، للع  نآ  تخانـش  يهدـهع  زا  دـنناوتیمن  یلو  دـننکیم ، شالت 

يارب فشک  نیا  هک  یتروص  رد  دـنهدیمن . ناـشن  دوخ  زا  تسا  مزـال  رـشب  يوناـث  یلوا و  ياـهزاین  فـشک  يارب  هک  ار  هتـسیاش  تیمها 
نتـسناد فشک و  اـهنت  هک  مینک  شومارف  دـیابن  ار  هتکن  نیا  یهگناو  تسا . رادروخرب  تیمها  نیرتیتاـیح  زا  اـم  تاـیح  حالـصا  میظنت و 

اهیدـنمزاین و  ) روـبزم يهدـیدپ  ود  زا  هک  یمدرم  نآ  هب  دـیاب  تسا  ياهلیـسو  رهب  هکلب  دـنکیمن ، تیاـفک  مه  ياـهیزاینیب  اهیدـنمزاین و 
تاـماقم دوش و  دزـشوگ  هدـیدپ  ود  نآ  اـب  یگدـنز  قیبطت  ندوب  یتاـیح  دـننادیمن ، ار  نآ  تیمها  دـنراد و  یعـالطا  دوخ ) ياـهیزاینیب 

هک ییاهیراوگان  تامئالمان و  دنزاسب . هدامآ  هدیدپ  ود  نآ  هب  هجوت  اب  ار  هعماج  مدرم  تایح  میظنت  لئاسو  دنناوتیم  هک  اجنآ  ات  تیریدم 
، دریگیم همـشچرس  اجک  زا  اهنآ  ياههشیر  هک  دـنادیمن  دوشیم و  لمحتم  دوخ  ياهیزاینیب  اهیدـنمزاین و  هلئـسم  هب  یهجوتیب  زا  رـشب 

دیوج یمه  نزوس  رـس  اب  دهن  وناز  رـس  رب  ار  دوخ  ياپ  دلخ  شیاپ  رد  راخ  ار  یـسک  نوچ  دشاب . شرامـش  لباق  هک  تسا  نآ  زا  رتناوارف 
اخ باوج  هداو  دوب  نوچ  لد  رد  راخ  بای  راوشد  نینچ  دشاب  رد  راخ  شرت  بل  اب  دنکیم  دیاین  رو  شرس 

عفد رهب  رخ ز  دهجیم  رب  نآ  عفد  دنادن  رخ  دهن  يراخ  رخ  ریز  هب  سک  یـسک  رب  يدوب  هار  ار  نامغ  یک  یـسخ  ره  يدیدپ  رگ  ار  لد  ر 
تاوامـسلا نا  ول  دنک و  زکرم  رب  هک  دیاب  یلقاع  دنک  رتمکحم  راخ  نآ  دهج  رب  درک  مخز  اج  دص  تخادـنایم  هتفج  درد  زوس و  زا  راخ 
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هدنب نآ  سپ  دوش ، هتـسب  هدـنب  يور  رب  نیمز  اهنامـسآ و  رگا  و   ) اجرحف امهنم  هل  هللا  لعجل  هللا  یقتا  مث  دـبع  یلع  اقت  راتناک  نیـضرالا  و 
يهمه هک  ماگنه  نآ  رد  دـنکیم ) زاب  یهاگ  زیرگ  هدـش  هتـسب  ياهنیمز  اهنامـسآ و  زا  وا  يارب  دـنوادخ  دزروب ، يوقت  ناحبـس  دـنوادخب 

يهرصاحم نآ  زا  ار  وا  دفاکشیم و  ار  راوید  نآ  ناسنا ، یهلا  ياوقت  دراشفب ، دوخ  رد  ار  ناسنا  کی  نینهآ  يراوید  دننام  گرزب  ناهیک 
وا يارب  ارذگ  نامز  هک  دسریم  ییاههام  ای  اهزور  هاگ  رگید  تاعاس و  یهاگ  تاظحل و  یمدآ ، رمع  دادتما  رد  دـهدیم . تاجن  رابگرم 

نیا ییوگ : دـچیپیم ، يو  ياپ  تسد و  هب  رابنارگ  ریجنز  کی  دـننام  نآ  ياهبـش  اهزور و  تاعاس و  قئاقد و  هکلب  دتـسیایم ، تکرح  زا 
یهاگدـید ناسنا  نآ  يارب  ات  درادـن  دوجو  هدرتسگ  یئاضف  الـصا  ییوگ : و  تسا . هتـشاد  زاب  تکرح  زا  ار  وا  هک  تسا  لایـس  نامز  دوخ 

رد دوشیمن . هدید  یهاگزیرگ  ذفنم و  چیه  هتسکش و  اهلاب  يهمه  هتسب و  اج  همه  دشاب . هتشاد 
نوماریپ رد  هدش و  هدیـشک  نینهآ  ياههراوید  دناوتیم  تسادخ  اب  هدـنب  يهطبار  نیرتمکحم  نیرتنـشور و  هک  يوقت  طقف  یتیعقوم  نینچ 

رذوبا دنک . زاب  ار  هتسب  يایند  هتشگ و  تعیبط  ياروام  هب  تعیبط  يهنحص  زا  ناسنا  یئانیب  ذوفن  بجوم  هک  تسا  يوقت  دفاکشب . ار  یمدآ 
زا تسا ، هدوب  تسا  نیا  نایم  رد  مالسلاامهیلع  میرم  نب  حیـسم  دننام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يهدومرف  هب  انب  هک  يرافع 

مـالک ياـنعم  دنتـشادن . وا  نیب  ادـخ  ناگدـید  ربارب  رد  ندـش  هتـسب  یئاـناوت  اـهنیمز  اهنامـسآ و  هـک  دوـب  رادروـخرب  ـالاو  رایـسب  یئاوـقت 
رد ندش  هتسب  ییاناوت  اهنیمز  اهنامسآ و  یتسه ، رادروخرب  یهلا  ياوقت  زا  هک  وت  زیزع ، رذابا  يا  هک : تسا  نینچ  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

سفق رد  یتسه  هک  تمولعم  تسین  یتسم  هک  سب  سفق  رد  یتسم  دایـص  ندـید  اب  بش  زور و  اـناد : رعاـش  نآ  لوقب  و  دـنرادن . ارت  ربارب 
ایند نینهآ  نادـنز  زا  ار  يوقت  اب  ناسنا  ایند ، نیمه  تعـسو ، هب  ياهنهد  اب  هک  ياهنزور  نآ  رون  رگید  ترابعب  اـی  هاـگزیرگ  نآ  ییانـشور 

عوجر دیبایرد  ار  اعدـم  نیا  قدـص  دـیهاوخب  رگا  دریگیم . ندـیبات  گرزب  ناهیک  رب  دـیآیمرب و  ناسنا  نآ  نورد  زا  دـشخبیم ، یئاهر 
نیرتیلاع هک  ياهتفای  دشر  ياهناسنا  هچ  دید  دیهاوخ  يرشب  خیرات  هاگرذگ  هب  دینک 

رد هک  یمدرم  هب  اهناسنا  تخانـش  یـسانشهعماج و  ناونعب  هچ  اهینیب و  ناهج  تروص  رد  هچ  تایبدا و  لکـش  رد  هچ  ار  یناـسنا  ياـهمایپ 
و میرگنب ، يرشب  عماوج  ناینادنز  زا  یـضعب  رد  قیقحت  يهدید  اب  رگا  دناهداتـسرف . دندرکیم ، یگدنز  یئاهر  لامک  رد  اهنادنز  زا  نوریب 
، يدازآ تقیقح  رد  ناینادـنز  نآ  زا  یـضعب  ياهتفایرد  هک  دـید  میهاوخ  میـشیدنیب ، رتقیقد  يردـق  نانآ  یناور  عضو  اـی  یملع  راـثآ  رد 
، ندوب روبجم  ینادنز و  تقیقح  تفایرد  كرد و  نودب  هک  تسا  هدوب  اهلیم  تراوتـسا  ناج  لاثما  تارکفت  زا  رتلیـصا  رتنـشور و  رایـسب 
دویق و زا  ییاهر  طقف  يدازآ  زا  هک  ناـسنا  نآ  دنـشابیم . تالکـشم  اـههرگ و  زا  رپ  هک  دـناهدرک ، حرطم  ار  یمیهاـفم  يدازآ  يهراـبرد 
هچ ره   ) يرکف یملق و  يداـم و  ياههتـساوخ  هار  رـس  زا  عناوم  عفر  زج  ار  یموهفم  چـیه  دـمهفیم و  ار  یگدـنز  يهدـش  بوـسر  لوـصا 

تسترابع هک  ار  اهیدازآ  نیرتشزرارپ  نیرتلیصا و  یصخش  نینچ  اریز  درادن ، ار  يدازآ  يهرابرد  راهظا  قح  وا  دنکیمن ، كرد  دنشاب )
یناسنا فراعم  هب  يدودحم  ینشور  کی  مه  رگا  نیاربانب ، تسا ، هدیمهفن  تسا ) نآ  لالقتسا  دشر و  زا  یشان  هک   ) تیـصخش يدازآ  زا 

فرط زا  هیجوت  ییانشور و  هک  اهیدازآ  نآ  رد  اریز  تسا ، هدوزفا  يرشب  تایح  ياهیکیرات  هب  نآ  لباقم  رد  تسا ، هدیشخب 
الا کنـشحوی  و ال  قحلا ، الا  کنـسنوی  ال  تسا . هدـش  راذـگاو  وا  هب  ربج  هبـش  اب  ربج  ریجنز  شنیزگ  قح  طـقف  درادـن ، دوجو  تیـصخش 

قح و اب  دزادنین ). تشحو  هب  لطاب  زج  ارت  یسک  چیه  يزیچ و  چیه  و  ریگم ، سنا  قح  زج  یـسک  چیه  يزیچ و  چیه  اب  رذابا ، يا   ) لطابلا
شکلد تروص  ره  دوشیم . هدـیمان  لوقعم ) تایح   ) هک یقیقح  یگدـنز  رگنـشور  تمالع  تسنیا  سارهب  لطاب  زا  ریگب و  سنا  تقیقح 

دوب دـهاوخ  وت و  اـب  هشیمه  تسا  هدوب  دوجو  راوطا  رد  هک  هن  یـسک  هب  لد  ور  دوـب  روـت  مشچ  رود  شکلف ز  دـهاوخ  دوـمن  يور  ارت  هک 
ياههگر دننام  ار  یهلا  قئاقح  هک  تایعقاو  نایم  رد  هدش ، عورش  قح  زا  بان ، نادجو  تفایرد  میلـس و  لقع  مکح  هب  رظن  اب  یمدآ  دوجو 

ام يهمه   ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  يهفیرش  يهیآ  دافم  تسنیا  ددرگیم ، یهتنم  قح  هب  دنکیم و  هئارا  گنس  لاغز  هوبنا  نایم  رد  ساملا 
هیـضق درک . اهر  ار  قح  دش و  سونام  لطاب  اب  ناوتیم  هنوگچ  تسا ، نینچ  هک  لاح  میدرگیم ) رب  وا  يوس  هب  ام  يهمه  میئادخ و  نآ  زا 

، دشاب هتشادن  قح  اب  یطابترا  یناگدنز  لوط  رد  ددنبرب ، ایند  نیا  زا  مشچ  هک  هاگنآ  ات  دوش و  عورش  قح  زا  یمدآ  یتسه  هک  تسین  نانچ 
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تسادخ هب  طوبرم  نآ  نوئش  یتسه و  زا  هچنآ  یلک  روطب  و  دریگب . رارق  هتمظع  تلج  قح  رایتخا  رد  گرم  زا  سپ  و 
، تسا قح  یناسنا  نینچ  فدـه  نوچ  و  دـشاب . قح  شدـصقم  اهنت  تایعقاو ، يهصرع  رد  هک  تسا  یـسک  لماک  ناـسنا  سپ  تسا . قح  ، 

نوچ هک  یـسک  اما  تسا . هذبر  نابایب  وت  يرهاظ  دـصقم  هچ  رگا  رذابا ، يا  ورب  درادـن . وا  نورد  هب  یهار  بارطظا  رطاخ و  تلالم  زگره 
ارف ار  یتسه  يهمه  هک  تسا  یعمج  وا  يارب  ییاهنت  رازلگ و  وا  يارب  نابایب  تسا و  ناتـسلگ  وا  يارب  شتآ  دـشاب ، هتفرگ  قح  اـب  سنا  وت 

هدننکدرط اتاذ  تقیقح  قح و  اریز  دریگیمن ، رارق  وا  هاگدید  رد  یلطاب  چیه  تسا  هتفای  قیفوت  ادـخ  ترواجم  هب  هک  یـسک  تسا . هتفرگ 
هـصرع هب  دورو  تردق  اب  هک  يرافغ  رذوبا  نوچ  یناگهتفای  دشر  يارب  هن  یلو  دناسریم  بل  هب  ار  ناج  ییاهنت  تسا  تسرد  تسا . لطاب 

یقافآ تایآ  اب  طابترا  زا  ار  وج  لامک  ناسنا  هک  ماگنه  نآ  رد  دنـشابیم . سونام  زاـسمد و  نیرفآ  یتسه  یتسه و  همه  اـب  نورد  نارکیب 
زا غاب  رد  یفراع  تسا : هدمآ  نینچ  يولوم  زا  یتایبا  رد  تقیقح  نیا  ددرگیم  رتدیدش  یـسفنا )  ) ینورد تایآ  اب  وا  هطبار  دننک ، مورحم 

ردـنا رخآ  یبسخ  هچ  هک  لوضف  شباوخ  تروص  زا  لولم  دـش  لوغن  ردـنا  دوخ  هب  وا  تفر  ورف  سپ  داهن  وناز  رب  يور  هنافراع  داشگ  رهب 
تفگ وررآ  تمحر  راثآ  نیا  يوس  اورظنا  تسا  هتفگ  هک  ونشب  قح  رما  رضخ  راثآ  نیب و  ناتخرد  نیا  رگن  زر 

لایخ نآ  ناور  بآ  رد  وچ  شـسکع  نورب  رب  ناج  نیع  رد  اههزبس  اهغاب و  سب  تسا و  راثآ  راـثآ  نرب  نآ  سوهلاوب  يا  تسلد  شراـثآ 
رگ تسا  لگ  بآ و  نیا  رب  نآ  فطل  سکع  تسا  لد  ردـنا  اـههویم  اـهغاب و  بارطـضا  نآ  بآ  فطل  زا  دـنک  هک  بآ  ردـنا  دـشاب  غاـب 

لاجر ناج  لد و  سکع  زا  تسه  لاـیخ  نیا  ینعی  تسا  نآ  رورغ  نیا  رورغلاراد  شدزیا  يدـناوخن  سپ  رورـس  رـس و  نآ  سکع  يدوبن 
ياج رد  اهغال  نآ  دـننکیم  یلایخ  رب  اهغاب  لوصا  زا  دـنزیرگیم  هدـک  تنج  دوب  نیاک  ینامگ  رب  هدـمآ  سکع  نیا  رب  نار  رورغم  هلمج 

رـس بیهن  اـب  خرچ  یتسجیم ز  هچناـک  نامـسآ  هاـمز  دـمآ  نوزف  ناـک  ناـشف  وض  یـسوم  فک  نآ  بیج  دـش ز  دـیوگیم : نینچ  رگید 
تـضرق ول  و  كوبح ، مهایند ال  تبلق  ولف  یمدآ  تاکردم  سکع  تسه  یمـس  ياهنامـساک  ینادـب  ات  بیج  یـسوم ز  يا  تسا  هدروآرب 

نیما ارت  يدادیم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناشیایند  زا  يرادـقم  رگا  دنتـشادیم و  تتـسود  یتفریذـپیم  ار  نانآ  يایند  رگا   ) كونم اهنم ال 
هـس دوب  دیهاوخ  نانآ  نیما  بوبحم و  دـینک ، تکرـش  هماکدوخ  ناتـسرپایند  اب  نآ ، ياهنامرآ  ایند و  هب  ندـیبسچ  رد  رگا  دنتـشادنپیم .)

( دوشیم هورگ  رد  لخاد  هک  ياهتسراو  ندش  یقلت  نیما  تیبوبحم و   ) روبزم تیصاخ  ود  بجوم  هک  دراد  دوجو  یساسا  تلع 
هک تسیدحب  محازت  تدش  یهاگ  ایند . ذئاذل  زا  عتمت  اهینارسوه و  اهیگماکدوخ و  هار  رس  زا  محازم  ندش  هتشادرب  مکی : تلع  ددرگیم :

: مود تلع  دریگیم . تروص  کلذریغ  دیعبت و  دـننام  تنوشخ ، اب  تمحازم  عفر  و  ددرگیم ، ریذـپان  ناکما  یلکب  نیفرط  نایم  رد  مهافت 
، تسا مکی  تلع  زا  رت  تمظع  اب  رتساسح و  رایسب  تلع  نیا  دنروهطوغ . نآ  رد  ناتـسرپایند  هک  هچنآ  شریذپ  قیدصت و  ندروآ  تسدب 

هورگ رد  لخاد  هک  یـسک  یناور  ینهذ و  عضو  يایوگ  نآ  لامعا  اهنامرآ و  رد  تکرـش  هورگ و  کی  رد  یلمع  ندش  لخاد  درجم  اریز 
یلمع طابترا  یـصاخ  هورگ  اب  یجراـخ  ینیع  رظن  زا  ضورفم  یـصخش  هک  دوشیم  هدـهاشم  رادـقم  نیمه  هکلب  دـیامنیمن ، تسا  هدـش 

هک یتروص  رد  دوشیمن  موهفم  طابترا  نآ  زا  تسا ، مادـک  نآ  ياههزیگنا  و  تسیچ ؟ طابترا  نیا  تقیقح  هکنیا  اـما  تسا . هدومن  رارقرب 
یـسنج مه  ساسحا  موس : تلع  دزاسیم . مه  یقطنم  نآ  يارب  هدومن و  میکحت  ار  نآ  ینابم  راـتفر ، اـی  هدـیقع  کـی  شریذـپ  قیدـصت و 

رم نایرون  دروآیم - دوجو  هب  ار  تیبوبحم  دـشابیم . مه  هب  لاصتا  بجوم  ندوب  خنـس  مه   ) مامـضنالا هلع  هیخنـسلا  ياـضتقمب  هک  تسا 
زاب اب  زاب  رتوبک  اب  رتوبک  زاورپ  سنجمه  اب  سنجمه  دنک  دنبلاط  ار  نایرانرم  نایران  دنب  ذاج  ار  نایرون 

تموکح لوبق  هفسلف  هبطخ 131-

هحفص 38] ]
مدرم يا   ) مهلوقع مهنع  هبناغلا  مهنادبا و  هدهاشلا  هتتشتملا ، بولقلا  و  هفلتخملا ، سوفنلا  اهتیا  مکی  یس و  دص و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

تیـصخش هک  اجنآ  بئاغ ) ناشلوقع  راکـشآ و  رـضاح و  ناشیاهندـب  هک  یمدرم  يا  مه ، زا  هدـنکارپ  ياهلد  يا  و  فالتخا ، رد  روهطوغ 
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یلاخ ییاهزغم  هدنکارپ و  ییاهلد  اب  فالتخا ، یکیرات  رد  نانآ  یگدنز  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  تیریدم  لالقتسا و  هعماج  کی  ياهناسنا 
تـشذگ رـس  هب  هجوت  اب  تسین و  دـیدرت  ياج  دوش ، يرامیب  نینچ  راـچد  تسا  نکمم  يرـشب  عماوج  هکنیا  تشگ  دـهاوخ  هاـبت  لـقع  زا 

یسانشهعماج کی  رگا  دسریم  رظنب  دشابیم . هدهاشم  لباق  يرامیب  نیا  دوجو  لاح ، هتشذگ و  رد  یناسنا  تاعمتجم  زا  یـضعب  یخیرات 
یبوخب تقوـنآ  رـشب ) یعاـمتجا  یگدـنز  یکیزیف  ياـهدومن  تاـضحالم  هن   ) دریگب تروـص  يرـشب  رـضاح  هتـشذگ و  خـیرات  رد  یعقاو 

تایح ریـسم  رد  تکرح  يارب  ار  ییاناکما  هچ  و  تسا ، هدوب  هچ  راصعا  نورق و  دادـتما  رد  يرـشب  تاـیح  يهماـنراک  هک  دـیمهف  میهاوخ 
نآ يارب  رـشب ) یعامتجا  یگدـنز  یکیزیف  ياهدومن  تاظحالم  هن  یعقاو  یـسانشهعماج  کی  : ) میتفگ هکنیا  تسا . هداد  تسد  زا  لوقعم 

هب میاهتسناوتن  یعامتجا ، يدرف و  ورملق  ود  رد  يرشب  یگدنز  نوئش  تخانش  رازبا  لئاسو و  رد  تفرشیپ  يهمه  اب  نونکات  ام  هک  تسا 
اـهیرامیب و یعاـمتجا و  یگدـنز  عاونا  یلـصا  لـلع  هب  هجوت  اـب  هتفاـی و  تسد  یعطق  یملع  لوصا  رب  ینتبم  حـقنم و  یـسانشهعماج  کـی 

رایسب ملع  نیا  هب  نتفای  تسد  يهرابرد  قارطمط  رپ  ياهاعدا  رگا  دیاش  میوش . رادروخ  رب  حیحص  یـسانشهعماج  کی  زا  اهنآ ، ياهتمالس 
ینابم لوصا و  تالولعم و  لـلع و  رد  قیقحت  ياـنبم  رب  ار  ملع  نیا  دـندشیم و  ادـیپ  يرکفتم  ياـهزغم  دوبن ، یـسانشهعماج )  ) تیمها اـب 

هب نتفای  تسد  يهرابرد  هک  ناوارف  ساسا  یب  ياهاعدا  اهییارـسهسامح و  درک  دـیاب  هچ  یلو  دـندناسریم ، لوبق  لـباق  یتیعـضو  هب  ینیقی 
ار یناوارف  تایعقاو  قئاقح و  دندشیم ، دراو  ملع  نیا  رد  قیقحت  يارب  رگا  هک   ) ار صولخ  اب  رکفتم و  ياهناسنا  دـناهتخادنا ، هارب  ملع  نیا 
ام خیرات  لوط  رد  يرآ ، دـناهدرک ! يریگولج  ملع  نیا  هب  هناملاع  تاقیقحت  هب  دورو  زا  دـندرکیم ) هضرع  يرـشب  فراعم  يهصرع  يارب 

نخس راهظا  نیع  تسا  نزور  نآ  نتـسب  نتفگ  فرح  تسا : هدش  قئاقح  ندش  هدیـشوپ  بجوم  هک  دراد  دوجو  یناوارف  رایـسب  ياههتفگ 
ناشلوغشم ینک  ات  لگ  يور  رب  نز  هرعن  هنالبلب  ياهداتسیا . ارچ  یلطعم ! ارچ  امندوخ ، تسرپدوخ  يا  و  ترهش ، قشاع  يا  تسا  ندیشوپ 

يرشب ملاع  يارب  شابم . لطعم  ناششوه ! درپن  لگ  يور  يوس  ناششذگ  ددرگ  لوغشم  لق  هب  ات  لگ ! يوب  زا 
داد نیرفآ ، یتسه  يادـخ  يا  دـنورب . اهنآ  تخانـش  عماوج و  دوخ  غارـسب  لصایب  یلو  ابیرف ، تاحالطـصا  اهاعدا و  اب  امرف : تمحرم  ت 
مان دننک و  تام  ار  ناحولهداس  نآ  ياهزغم  دناهتسناوت  نونکات  تراهم  لامک  اب  هک  ریگب  تاملک  نازاب  جنرطـش  نآ  زا  ار  حولهداس  مدرم 
رظن زا  هک  ییاههعماج  ریـسفت  لیلحت و  ناکما  ندروآ  تسدب  يارب  ام  دـننک . تبث  عماوج  ياههتـشون  دـیارج و  رب  یحابـص  دـنچ  ار  دوخ 

نآ رد  دوخ  نارود  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ياهعماج  دـننام  دـناهدش ، هدیـشوپ  ضیقن  دـض و  جاوما  ریز  يونعم  يداـم و  تاـیح 
زا صولخ  لاـمک  اـب  و  مییاـمنیم ، حرطم  یـسانشهعماج  رب  ياهمدـقم  ناونعب  لومعم ) فراـعت  ندوـب   ) ار یبلاـطم  دـندرکیم ، تموـکح 
زا ار  ام  يهعماج  ار و  اـم  هتفرگ و  ار  هیـضق  لاـبند  هناـهاوخدوخ  ياـههزیگنا  هنوگره  زا  يرود  اـب  هک  مینکیم  ساـمتلا  صلخم  نارکفتم 

نارود يهعماـج  یــسانشهعماج ، رب  ياهمدـقم  هـب  طوـبرم  ثحاـبم  ندـش  ماـمت  زا  سپ  دـنزاسب . رادروـخرب  ناـشزغم  یلاـع  تـالوصحم 
هک تسا  یملع  يرورض  شور  کی  نیا  یسانشهعماج  عوضوم  داد . میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  طوسبم  اتبسن  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

اهفده تهج  هب  ای  عوضوم ، نآ  نوگانوگ  ياههرهچ  عونت  هب  رظن  اب  ار ، ینیع  ناهج  تاعوضوم  زا  کی  ره  ناققحم ، نادنمشناد و 
اب ار  یـصاخ  ملع  نیعم ، فدـه  ای  صاخ ، يهرهچ  ره  يارب  هدومن و  هبرجت  دـنرادیم ، روظنم  عوضوم  نآ  یـسررب  زا  هک  ینوگاـنوگ  ي 

ناهج رد  هک  ياهدیدپ  ره  ای  ماسجا  دومن  دننام   ) تسا یلک  عوضوم  ياراد  هک  کیزیف  ملع  الثم  دنیامنیم . نییعت  طوبرم  لوصا  نیناوق و 
راکب تسد  یکیزیف  ییاسانـش  زا  ینوگانوگ  ياههتـشر  یلک ، عوضوم  نآ  ياههرهچ  ناوارف  عاونا  هب  رظن  اب  دشاب ) هتـشاد  يدومن  تعیبط 

اهدومن و اـهنیعت و  ياراد  تسا ، رادهنماد  رایـسب  یلک و  عوضوم  کـی  هک  مه  ناـسنا  یبدا …  مولع  رد  مـالک  هملک و  نینچمه  دوشیم ،
هک تسا  هدرک  روـبجم  یملع  ترورـض  اذـل  تسا . ریذـپان  ناـکما  ملع  کـی  رد  اـهنآ  يهمه  یـسررب  هک  دـشابیم  ینوگاـنوگ  صاوـخ 

، یـسانشناور دننام : دزادرپب ، تیلاعف  هب  ینیعم  ملع  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  هدـش ، میـسقت  نیعم  یئزج و  تاعوضوم  هب  روبزم  یلک  عوضوم 
، يواـکناور یکـشزپ ، حیرـشت ، یـسانشنابز ، رنه ، تاـیبدا ، یناـسنا ، ياـیفارغج  یـسانشداژن ، خـیرات ، قوقح ، بهذـم ، قـالخا ، داـصتقا ،

ياههتـشر ندـمآ  دوجوب  بجوم  دراد ، هک  ییاههرهچ  عونت  تهج  هب  زین  تاـعوضوم  نیا  زا  کـی  ره  هک  تیعمج …  ملع  یکـشزپناور ،
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یـسانش هعماج  فیرعت  عوضوم و  هب  يدایز  دح  ات  میناوتیم  ام  همدقم  نیا  زا  سپ  تسا . هتـشگ  عوضوم  نامه  يهرابرد  ملع  زا  يددعتم 
م میوش . کیدزن 

اهدومن و ندروآ  دوجوب  زا  تسا  ترابع  ناسنا ، یلک  عوضوم  تیمها  اب  رایـسب  لاـح  نیع  رد  صوصخم و  ياـههرهچ  زا  یکی  میئوگي :
هک دروآیم  دوجوب  ار  ییاهدومن  تعیبط  ناهج  رصانع  ءازجا و  لعافت  كرحت و  هکنانچ  یعمج . طابترا  تلاح  رد  نوگانوگ  ياههدیدپ 

لاکـشا و اههدـیدپ و  یـسانشهعماج  رد  نوچ  هک  تسنیا  رد  دراد  یـسانشهعماج  اب  کیزیف  ملع  هک  یتوافت  دوشیم . هتفگ  یکیزیف  دومن 
تازایتما نتفر  تسد  زا  ریذـپان و  ناربج  ياهررـض  بجوم  اهنآ  لماوع  للع و  تخانـش  رد  اـطخ  تسا و  حرطم  اـهناسنا  تاـیح  تاـعونت 

تخانـش نایم  کیکفت  هک  یتروص  رد  تسا ، صقاـن  هطوبرم  روما  لـماوع  لـلع و  تخانـش  نودـب  یـسانشهعماج  اذـل  ددرگیم ، تاـیح 
رب ررـض  دورو  تازایتما و  نتفر  تسد  زا  بجوم  هتاذ  یف  دـیامن  صقان  دودـحم و  ار  روبزم  ملع  مه  رگا  اهنآ  لـلع  یکیزیف و  ياـهدومن 
هب یناسنا  ياههورگ  دارفا  هک  نوگانوگ  ياههدـیدپ  اهدومن و  نآ  زا  تسا  ترابع  یـسانشهعماج  عوضوم  سپ  دـشابیمن . اهناسنا  تایح 

تـسا یلک  هک  مه  عوضوم  نیمه  هک  تسا  ملـسم  هتبلا  اهنآ  لماوع  للع و  تخانـش  اب  دـنروآیم  دوجوب  یعمج  فلتخم  تاطابترا  ببس 
ملع تروـصب  یــسانشهعماج  هنوـگچ  يداـصتقا …  یبهذـم ، یقوـقح ، یــسانشهعماج  دــننام  ددرگیم . میــسقت  یعوـنتم  تاـعوضومب 

چیه هک  تسین  دیدرت  ياج  دیآیمرد ؟
مامت یسک  رگا  دزادرپب . تیلاعف  هب  حرطم و  ملع  کی  ناونعب  دناوتیمن  یلک  لوصا  نیناوق و  هدع  کی  نتـشاد  نودب  اهیئاسانـش  زا  یعون 

، دـنیب هب  ار  تاهد  اهکرهـش و  اهرهـش و  نآ  دارفا  عونتم  تاطابترا  ياـهدومن  ماـمت  دـنک و  شدرگ  ار  ناریا  تاـهد  اهکرهـش و  اـهرهش و 
دناوتب درف  کی  هک  تسنیا  دننام  یئاسانـش  هنوگ  نیا  دیامن . یقلت  ناریا  یملع  یـسانشهعماج  ناونعب  ار  ضحم  تادـهاشم  نیا  دـناوتیمن 

هن تـسا و  نادــکیزیف  هـن  هـنییآ  نـینچ  نتــشاد  اـب  درف  نـیا  دوـش ، سکعنم  نآ  رد  گرزب  ناـهیک  ياـهدومن  ماـمت  هـک  دزاـسب  ياهـنییآ 
ار وا  دـنک  تعانق  یـسانشهعماج  رد  یعمج  طباور  ياهدومن  رد  رامآ  نتـشاد  هب  اهنت  یـسک  رگا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  سانـشناهیک .

فـشک ینوناق و  ياهیـسررب  اب  هک  تسا  ماخ  يهدام  ندروآ  تسدب  دننام  رامآ ، ندروآ  تسدب  هکلب  درک ، یقلت  سانـش  هعماج  ناوتیمن 
هارمه هک  دریگب  دوخ  هب  یملع  يهبنج  دناوتیم  یعقوم  هعماج  ياهدومن  یئاسانـش  نیاربانب  دوب . دهاوخ  دیفم  اهنآ  جیاتن  لماوع و  للع و 
يارب اـیآ   ) ناونع تحت  ثحبم  نیا  دـیامنیم . ریـسفت  هیجوت و  ار  روبزم  ياـهدومن  هک  دـشاب  هدوـب  یلوـصا  نیناوـق و  لـلع و  تخانـش  اـب 

هعماج زا  ام  دوصقم  يرظن  یسانشهعماج  یقیقحت و  یسانشهعماج  دش . دهاوخ  یسررب  احورشم  دراد )؟ دوجو  ینیناوق  یسانشهعماج 
، دـشاب هدوب  دنتـسم  میقتـسم  نشور و  نیناوق  للع و  هب  نآ  يهدـش  طابنتـسا  لـئاسم  هک  تسا  یملع  یـسانشهعماج  نآ  یقیقحت ، یـسانش 

طابنتـسا ار  ضورفم  يهلئـسم  دـناوتب  شایعامتجا  دومن  لماع و  کـی  ناـیم  تیلع  يهطبار  دوجو  هب  ملع  اـب  هاـگآ  ققحم  ره  هک  يروطب 
، تسا هدمآ  دوجوب  هک  تسا  یتلع  يهجیتن  اهدومن  ریاس  دننام  املـسم  دومن  نیا  هعماج ، کی  دارفا  رد  یتیـصخش  دنچ  عویـش  دننام  دـنک .

نینچ يهدـهاشم  اب  هک  یهاـگآ  ققحم  ره  تسا  هتـشاد  عویـش  هدرکیم  تموکح  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ياهعماـج  رد  هدـیدپ  نیا 
ياههدیا ذوفن  - 1 دوش : يورایور  میوشیم  رکذـتم  هک  یتلع  دـنچ  ای  کـی  اـب  تسا  نکمم  دوریم  نآ  تلع  ندرک  ادـیپ  غارـسب  يدومن 

. تساهناسنا یتیـصخش  دـنچ  لماوع  نیرتنشور  نیرتیعطق و  زا  یکی  هعماج  کی  رد  داضتم  ياههدـیا  ذوفن  اریز  هعماج ، نآ  رد  داـضتم 
لماع اریز  دریگب ، یپ  ار  داصتقا  لماع  دـننام  هعماج  کی  دـنمدوس  ياـهتیلاعف  تیـصخش  رد  لـالتخا  صقن و  يهدـهاشم  اـب  دـناوتیم  - 2

تیصخش فعض  رد  ناوتیم  ار  ندوب  یتیصخش  دنچ  تلع  - 3 دروایم . دوخ  لابند  رد  يربج  لولعم  کی  ناونعب  ار  روبزم  دومن  داصتقا ،
يوه و - 4 ددرگیم . اـههزیگنا  لـباقم  رد  نآ  فاـطعنا  تعرـس  بجوم  تیـصخش  یناوتاـن  هک  تسا  یعقوم  رد  نیا  درک و  وجتـسج  زین 

ارگ تذل  سوه و 
ریغ لماوع  يهرابرد  شواک  ثحب و  - 1 میوشیم : رکذتم  رصتخم  روطب  هک  یئاسانـش  مسق  ود  زا  تسا  ترابع  يرظن  یـسانشهعماج  یی .

دارفا و نایم  مهبم  یگنهامه  کی  يهرابرد  یسررب  ثحب و  دننام  یعامتجا . ياهدومن  یحطس  ياهشرگن  زا  هدیشوپ  قیقد و  ای  میقتـسم و 
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کی تلعب  یگنهاـمه  نیا  اـیآ  ینهیم . مه  يداژن و  هن  یقوـقح و  هن  دراد و  یبـتکم  یکیژولوئدـیا  تلع  هن  هـک  هعماـج  کـی  ياـههورگ 
نینچ طابـضنا  مظن و  دوخ  هب  قشع  ایآ  تسا ؟ هتـشگ  یگنهامه  نینچ  ثعاب  ییوجابیز  لـماع  اـیآ  تسا ؟ هدـمآ  دوجوب  یعاـفد  عوضوم 
ادیپ ای  نیناوق  يوجتـسج  - 2 تسا . يرظن  یـسانشهعماج  راـک  روبزم  دومن  يارب  هیرظن  کـی  ندرک  ادـیپ  تسا ؟ هداد  هجیتن  ار  یگنهاـمه 

. دـشاب هدوب  دـنمدوس  یـسانشهعماج  هب  طوبرم  لئاسم  لـصف  لـح و  يارب  دـناوتب  هک  یـسانشهعماج  نوناـق  کـی  تیفیک  تیمک و  ندرک 
جاتنتـسا و اهنآ ، هب  هجوت  نودـب  هک  دوشیم  هدـید  یـسانشهعماج  رد  تلاخد  عون  ود  یـسانشهعماج  رد  صاخ  ياـهیریگعضوم  تلاـخد 

ياهیریگهجیتن اهـشواک و  رد  ققحم  صخـش  یعیبط  تیعقوم  تلاخد  مکی - عون  دوب . دهاوخ  يراوشد  تیاهن  رد  ملع  نیا  زا  يرادربهرهب 
داژن نیعم ، دیاقع  کنیع  دننام  دنزیم . شناگدیدب  یصوصخم  کنیع  دیامنیم و  هیجوت  ار  هدننکیسررب  تیـصخش  هک  يرـصانع  دوخ .

هک رگید  رصانع  ای  صوصخم ،
رگا یسانشهعماج ، رد  یعیبط  ياهتیعقوم  هنوگنیا  تلاخد  هریغ . ینیبناهج و  زا  یـصاخ  تیفیک  دننام  دنکیم ، ذوفن  ققحم  تیـصخش  رد 
فرط زا  رظن  تقد  کی  اب  نآ ، جـیاتن  راـثآ و  زا  باـنتجا  یلو  دراذـگیم ، راـکفا  ضرعم  رد  سپـس  هدومن  يزیمآگـنر  ار  اـهتیعقاو  هچ 

هدننکهعلاطم و هک  یتقو  ینعم  نیا  هب  دریگب ، ماجنا  تلوهـس  هب  دیاش  ریذپ و  ناکما  هدش ، يزیمآگنر  یـسانشهعماج  نآ  يهدننکهعلاطم 
يریگهجیتن نینچ  هک  تسا  صوصخم  يهدـیا  هدـیقع و  نالف  هب  ندوب  دـنب  ياپ  اب  ققحم  نـالف  هک  درک  ساـسحا  هدـنریگارف  هنوگره  اـی 

دروم هدیا  هدـیقع و  نآ  ياهنم  ار  یـسررب  دروم  ياهدومن  ایاضق و  دـناوتیم  دـنکیم ، نایب  بیترت  نیا  هب  ار  اهدومن  نآ  للع  ای  دـنکیم ،
رد نادکیزیف  يریگعضوم  ياهتیـصوصخ  تلاخد  هب  تهابـشیب  هعماج  کی  ياهدومن  تخانـش  رد  تلاخد  عون  نیا  دـهدب . رارق  هعلاطم 

يریگعضوم اب  دیامن ، ماسجا  طوقـس  يهرابرد  ام  نیمز  رد  یلک  مکح  کی  نادـکیزیف  رگا  هک  دـننادیم  همه  تسین . یکیزیف  ياهتخانش 
روـبزم يهجیتـن  هب  هداد و  لیکـشت  ار  وا  يریگعـضوم  رـصانع  زا  یکی  نیمز  رد  ماـسجا  طوقـس  لـماع  تسا و  نیمز  رد  وا  ینعی  صاـخ ،

مت نیا  هک  تسا  هوک  نآ  هب  یکیدزن  هک  مینادیم  تسا ، عفترم  رایسب  مدید  نم  هک  ار  هوک  نالف  دیوگیم : هک  یسک  دننام  تسا . هدیسر 
تکرح تعرـس  تلاح  رد  یقرب  يهکنپ  هب  ییادتبا  رگاشامت  دننام  و  دنادب . عفترم  رایـسب  ار  هوک  هک  تسا  هدیناسر  هجیتن  نآ  هب  ار  رگاشا 

زا هدننکیـسررب  هک  تسا  یفاک  تلاخد  عون  نیا  رطخ  عفر  يارب  منیبیم . هریاد  کی  ملباقم  رد  ای  مرـس  يـالاب  رد  نم  تفگ : دـهاوخ  هک 
هک ار  یبلطم  نیاربانب ، دراذـگب . زاب  نارگید  يارب  ار  یئاسانـش  متـسیس  هدومن و  هدافتـسا  دـیامنیم ) نینچ  نم  يارب   ) هاتوک يهلمج  کی 

رکفتم زا  ادج  يرما  ای  ءییش  ار ، یعامتجا  عیاقو  یتسیاب  : ) دنکیم یفرعم  یسانشهعماج  يهدعاق  نیرتیـساسا  نیتسخن و  ناونعب  میکرود 
طوقـس ءالتعا و  زورب و  يهراـبرد  نوبیگ   ) دـیوگیم وا  دراد ، هجوت  لـباق  رایـسب  يهلمج  نوبیگ  خـیرات  فیـصوت  رد  دـهتیاو  میرامـشب )

دیاب ءییـش  دننام  یعامتجا  عیاقو  اب   ) هک ترابع  نیا  ای  شنامـشچ ). هب  نرق 19  کنیع  یلو  تسا ، هتـشون  بوخ  یخیرات  مر ، يروطارپما 
هیزجت و هعماج و  کی  تخانش  رد  هناهاگآ  يوناث و  تلاخد  مود - عون  تسین . ققحت  لباق  زگره  هک  تسا  ياهیصوت  وزرآ و  درک ) راتفر 

مه رگا  ای  تسا و  تلاخد  عون  نیا  سرتسد  زا  رود  یلکب  ای  تعیبط  ملاع  ياهتیلاعف  اهدومن و  يهرابرد  ام  ياهیئاسانـش  تسا . نآ  لـیلحت 
دوشیم و هتشادرب  شیور  زا  هدرپ  دوز  ای  رید  دوش ، یعیبط  مولع  نادیم  دراو  دناوتب  يرگیزاب  نینچ 

راکب نامتخاس  رد  ار  نآ  دروآیمرد و  رجآ  تروصب  ار  كاخ  هچ  رگا  یناـسنا  ياههتـساوخ  اریز  دـهدیم ، ناـشن  ار  دوخ  دومن  تیعقاو 
یعیبط عوضوم  نآ  لاحرهب  یلو  دروآیمرد ، نیشام  لکـشب  هدرک و  بوذ  ار  نآ  هدومن و  هیفـصت  ار  يزلف  ندعم  نالف  زا  ای  دراذگیم و 

دوخ یناشیپ  رد  ار  يرـشب  راک  تلاخد و  ناشن  لاح  ره  رد  دوشیم ، نوگرگد  هداد و  عضو  رییغت  یناسنا  تسد  رد  راب  اهدص  ای  اههد  هک 
يوناث و تلاخد  هک  یتروص  رد  دزاـسب . راکـشآ  یهاـگآ  ناـسنا  ره  يارب  يرـشب  ياههتـساوخ  ریـسم  زا  ار  دوخ  روبع  دـناوتیم  و  دراد .
ام دیامن . لدبم  يزاسهعماج  هب  ار  یـسانشهعماج  هدمآرد و  رثوم  رایـسب  تانیقلت  تروصب  دناوتیم  دوخ  یناسنا ، ياهییاسانـش  رد  يدمع 

، دـیامن لـصاح  یعـالطا  يرـشب  شزرا  اـب  تاـناکما  هـب  هـک  يرایـشه  دـنمدرخ  ره  هـکلب  میتـسین ، يزاـسهعماج  ترورــض  موزل و  رکنم 
یــسانشهعماج و ورملق  ود  هـک  تـسنیا  دراد  تـیمها  هـک  هـچنآ  یلو  درک ، دــهاوخ  یقلت  لـمع  مـلع و  نیرتيرورــض  ار  يزاـسهعماج 
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يارب اـم  تسا ، نآ  ندرک  نوگرگد  نتخاـس و  زا  ریغ  نآ ، يراـج  تعیبـط  روـن و  تخانـش  دوـش . طوـلخم  مه  هب  یتسیاـبن  يزاـسهعماج 
زا تعیبط ، ناهج  طباور  تاعوضوم و  هکنانچ  يزاسهعماج  یسانشهعماج و  مینکیم : حرطم  ار  ریز  هلئـسم  ثحبم ، نیا  رد  رتشیب  حیـضوت 

ینیعم لماوع  للع و 
ار نآ  هک  تسا  یلماوع  للع و  زا  یشان  مه ، اهناسنا  یعمج  هتسد  یگدنز  يهدیدپ  دتفایم ، نایرجب  دوخ  یعیبط  ریسم  رد  دنکیم و  زورب 

نیا ییاسانـش  تسا . هتفای  ققحت  تواـفتم  ياـهنارود  فلتخم و  عماوج  رد  نوگاـنوگ  لاکـشا  اـب  خـیرات  هاگرذـگ  رد  هدروآ و  دوجو  هب 
ییایفارغج و لماوع  نامزمه و  ياهدادـیور  يوناث و  یلوا و  لماوع  هب  هیزجت  اب  یملع ، قطنم  رظن  زا  هعماج  ره  رد  اـی  هرود  ره  رد  هدـیدپ 
. دنریگیم هدهعب  ار  اهیسررب  هنوگ  نیا  ناسانشهعماج  ققحم و  ناسیون  خیرات  زا  يدایز  هورگ  دوشیم . ریذپناکما  اهیژولوئهدیا  تباقر و 

لماوع للع و  هب  لیلحت  هیزجت و  اب  ار  عماوج  ياهدومن  دوخ  هتـشادرب و  دوخ  صاـخ  ياـهیریگعضوم  زا  تسد  دـنناوتب  ناـققحم  نیا  رگا 
یکیزیف دومن  کی  يهرابرد  هک  نادکیزیف  دنچ  دننام  دیـسر ، دنهاوخ  هباشم  ای  دحتم  جیاتن  هب  دیدرت  نودـب  دـنیامن ، یـسررب  اهنآ  یقطنم 
دنهاوخن رگیدکی  اب  یـساسا  رظن  فالتخا  دنزاسب ، انـشآ  دنراد  هک  یـصاخ  ياهیریگعضوم  هب  ار  رگیدکی  دـنناوتب  رگا  دـننک . رظن  راهظا 

ییاههعماج ناسنا  تخانـش  رد  رـصحنم  ار  دوخ  يهفیظو  یناسنا ، عماوج  يهرابرد  رکفتم  ياهزغم  زا  ياهدع  هک  مینادیم  ام  یلو  تشاد .
هعماج ناسنا و  يارب  هک  ار  ییاهیگتسیاش  اهیگتسیاب و  هکلب  دننادیمن و  تسا ، هدمآ  دوجوب  هک 

دوجوب ناسانـشهعماج  نایم  یناوارف  رظن  فالتخا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنهدیم . تلاخد  هعماج  تخانـش  رد  دـناهتفرگ ، رظن  رد  شا 
هک تسا  تسا  زیت  دنت و  يردقب  یهاگ  فالتخا  نیا  هکلب  ددرگیم ، رشتنم  يرـشب  گنهرف  ياضف  رد  عونتم  ياهبتکم  تروصب  دیآیم و 

ار تیعقاو  يرابجا  یگتسیاب  ای  یقالخا  يهیصوت  دنیوگیم : و  دننکیم . یقلت  ضحم  یملع  یگتـسیاش  زا  رود  ار  یـسانشهعماج  اهیـضعب 
يرظن یـسانشهعماج  رد  دـیاقع  فالتخا  میتفگ : ام  هک  یلاح  رد  دزاسیم ، صاـخ  ریگ  فدـه  قباـطم  ار  یتیعقاو  هکلب  دـهدیمن ، ناـشن 
هکنانچ دنادب ، یسانشهعماج  ندوبن  ملع  لیلد  ار  يرظن  یـسانش  هعماج  رد  رظن  فالتخا  دناوتیمن  مه  یـسک  تسا و  لوقعم  اجب و  الماک 
نـشور يارب  ام  دیامن . رانکرب  ملع  ورملق  زا  ار  مولع  نآ  دـناوتیمن  يرظن  یـسانشناور  يرظن و  کیزیف  يرظن و  قوقح  رد  ءارآ  فالتخا 

روطب ار  یئاسانش  عاونا  تسا . نآ  رد  نوگرگد  ياهفرصت  ای  ندومن ، مودعم  ای  نتخاس  زا  معا  عوضوم  کی  ییاسانش  هک  هلئسم  نیا  ندش 
نیا تسا . بسانم  رایـسب  رـصنع  نآ  يارب  ییاسانـش  لبق  ام  يهلحرم  حالطـصا  هک  میراد  نیتسخن  يرـصنع  . 1 میئامنیم : حرطم  رـصتخم 

نیمه هب  دریگب  سامت  نآ  اـب  دـناوتب  یناـسنا  كرد  هک  تاذ ) زا  جراـخ  رد  عوضوم  دوجو   ) زا تسا  تراـبع  یئاسانـش  لـبق  اـم  يهلحرم 
تهج ا

ناهج رد  عوضوم  نآ  دوجو  شریذپ  قیدـصت و  . 2 مینادیمن . یئاسانش  ار  نهذ  ياهرگیزاب  زا  یـشان  يرادنپ  میهافم  تامیـسجت و  تس 
نآ یئاسانـش  اذـل  دوشیمن ، هتخادرپ  هتخاـس و  نهذ  ملاـع  رد  زج  دوجولا ، كوکـشم  موـهفم  کـی  تیوـه  اذـل  تاذ .) زا  جراـخ   ) ینیع
هب یلاـمجا  هجوـت  . 3 دناهتـسویپ . مهب  نیـشیپ  تاـمولعم  هب  طوـبرم  یگتخاـس  ياههلـصو  اـب  هک  دوـشیم  ییاهدـحاو  زا  بکرم  عوـضوم 

اهدومن هب  یلیصفت  هجوت  . 4 کیتسیرکاراک .) ریمرپ  . ) نوکس تکرح ، لکـش ، گنر ، دننام ، عوضوم ، کی  نیتسخن  میقتـسم و  ياهدومن 
رد ار  عوضوم  تیوه  هنوگ  ره  دادـضا و  لاـثما و  تخانـش  هک  یلیـضفت  تفرعم  عوـضوم ، صاوـخ  ءازجا و  عوـمجم  اـب  طاـبترا  لـح  رد 
هب عوضوم  صاوخ  داعبا و  اهدادعتـسا و  هب  طوبرم  ياهتخانـش  . 5 دـشابیم . عوضوم  نآ  هرابرد  یملع  نیناوق  هب  هجوت  زاـغآ  دریگیمرب ،

یعیاـم رد  هک  دوشیم  هتخانـش  یعقوـم  دـنق  ندـش  لوـلحم  تیـصاخ  کـیتسیرتکاراک ،) لازوـک   ) نآ رد  ینوـگرگد  ندرک  دراو  تهج 
لماوـع يارجم  رد  هـک  دــنهدیم  ناـشن  ار  دوـخ  فـلتخم  داـعبا  دادعتــسا و  یعقوـم  لــگ  اــی  تـخرد  کــی  يهتــسه  دوـش . هتخادــنا 

اب میدـش ، رکذـتم  راصتخا  روطب  هک  یئاسانـش  هناگجنپ  عاونا  دـنریگب . رارق  هریغ  دیـشروخ و  يهعـشا  بآ و  كاـخ و  يهدـننکنوگرگد 
یم تیبسن  هب  موکحم  هدننک ، كرد  ياهیریگعضوم  فالتخا 

تیدودحم زا  هک  تسا  یتیبسن  تیدودحم و  مکی - عوضوم  تسا : یساسا  رایسب  عوضوم  ود  تفرعم  ورملق  رد  تیبسن  لماع  هدمع  دشاب .
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شوگ هک  تسا  ملـسم  يرـشب . تسد  رکف و  اب  هدـش  هتخاس  لـیاسو  یعیبط و  ساوح  تیدودـحم  دـننام  ددرگیم ، یـشان  كرد  لـیاسو 
اما یعیبط  ساوح  ریاس  نینچمه  تسین . ندینـش  لـباق  ناـسنا  يارب  هجرد  نآ  زا  رتمک  دونـشیم و  جاوما  زا  ینیعم  يهجرد  رد  ار  تاوصا 

ناشن دنراد ، هک  کیتسیرتکاراک ) لازوک   ) يریذپ تلع  تیـصاخ  قباطم  ار  ینیع  تاعوضوم  يرـشب ، تسد  رکف و  اب  هدش  هتخاس  لیاسو 
رانک رب  هدش ) هداد  ناشن  هدنهدناشن و   ) ود نآ  اب  تیعقوم  مه  لماوع  ریاس  هدش و  هداد  ناشن  رثات  يارجم  زا  هدنهدناشن  ینعی  دـنهدیم .

هتـشاد هدننک  كاردا  اب  یقطنم  ياهلـصاف  دیاب  دنوشیم ، روظنم  نتفرگ  رارق  تفرعم  دروم  ندـش و  تفایرد  يارب  هک  یقئاقح  دـشابیمن .
يارب دیاب  نینچمه  دنوش . بوسحم  نم )  ) زا یئزج  هک  کیدزن  ردقنآ  هن  دنوش و  جراخ  هاگدید  زا  هک  دشاب  رود  ردقنآ  هن  ینعی  دنـشاب .

رما ود  نیا  اریز  دوش  زیهرپ  نآ  يهرابرد  دح  زا  شیب  یئانشور  يهبلاطم  نآ و  هب  ندش  هریخ  زا  عوضوم  کی  يهرابرد  تخانـش  لیـصحت 
هدمع عون  ود  رب  زین  يریگ  فده  نیا  تساهییاسانش . لیصحت  زا  اهناسنا  يریگ  فده  مود - عوضوم  ددرگیم . عوضوم  یکیرات  بجوم 

رگیم میسقت 
ییاسانـش دروآیم . دوجوب  وا  نیعم  ياههتـساوخ  یمدآ و  تایح  دوخ  هک  ییوپاکت  زا  تسا  ترابع  یعیبط ، يریگ  فده  مکی - عون  دد :

حرطم دشاب ، نآ  يواسم  ای  نآ  زا  رت  تیمها  اب  هبترم  اههد  هچ  رگا  نآ ، رگید  ياههبنج  تسا . حرطم  ضورفم  عوضوم  يداصتقا  يهرهچ 
یمدآ تایح  ششوج  زا  یـشان  عوضوم  کی  تفایرد  هب  لیامت  يواکجنک و  سح  كرد و  هک  تسا  نینچ  هیـضق  یلک  لصا  ددرگیمن .

دودـحم تاـیح  تیعقوـم  ياهتیدودـحم  زا  يوریپ  هب  لـماوع  نیا  دـشابیم . اراد  لاـیما  يواـکجنک و  كرد و  ناوـنعب  یلماوـع  هک  تسا 
ار یناسنا  تیدوجوم  یتسه و  ناهج  ياهدومن  اههرهچ و  هک  تسا  یعیبط  لصا  نیا  دـنکیمن . نآ  ياروام  هب  روبع  هجیتن  رد  ددرگیم و 

روطب ار  وا  ییاهیریگ  فده  دنکیم و  هطاحا  ار  يرـشب  تامولعم  هراومه  یـصاخ  تیدودحم  هک  تساجنآ  زا  دیامنیم . هیزجت  میـسقت و 
تایح تعیبط  تیـصوصخ  هب  هک  تسا  ییاهیریگ  فدـه  نآ  ینعی  تسا ، يوناـث  ياـهیریگ  فدـه  مود - عون  دزاـسیم . دودـحم  یعیبط 
ماـجنا یلمجت  اـی  یلماـکت  ياهیگدـنزاس  یکیژولوئهدـیا و  لـلعب  هک  تسا  ییاـهباختنا  اهـشیارگ و  زا  یـشان  هکلب  تسین ، طوـبرم  یمدآ 
ناسنا يهرابرد  يریگ  فده  نیا  زا  هک  یتامولعم  دهدیم  رارق  یئاسانـش  دروم  ینیـشام  عامتجا  يریگ  فدـه  اب  ار  ناسنا  الثم  دـهدیم .

اب هک  تسا  تسرد  دروآ ، دهاوخ  تسدب 
دوخ تیوه  لباقم  رد  روبزم  يریگ  فده  هکنیا  هب  رظن  اب  یلو  دشابیم ، میقتـسم  یلوا و  ياهیئاسانـش  هدـش ، يریگ  فدـه  يهرهچب  رظن 

. دشابیم دودحم  يوناث و  روبزم  يریگ  فدـه  زا  هدـمآ  تسدـب  تامولعم  تفگ : ناوتیم  اذـل  تسا ، يوناث  شایعیبط  يارجم  رد  ناسنا 
تارییغت و نیا  هاوخ  دریگیم ، تروص  ینیع  تقیقح  کی  رد  هک  ییاهینوگرگد  تارییغت و  زا  هدمآ  تسدـب  ياهییاسانـش  مود - عوضوم 
یلاـسنایم و یناوـج و  یکدوـک و  يدازوـن و  ینینج و  تـالاح  دادـتما ، رد  ناـسنا  دــننام  دریگب ، ماـجنا  تعیبـط  يارجم  رد  اـهینوگرگد 

رصنع دنچ  ندرک  دراو  لوصحم  يهرابرد  هک  یتفرعم  دننام  دیایب ، دوجوب  يرشب  رکف  هشیدنا و  اب  اهینوگرگد  نیا  هاوخ  هریغ . یلاسنهک و 
)؟ تسا یکی  يزاسهعماج  یسانشهعماج و  ایآ   ) نیشیپ لاوئس  خساپ  هب  میناوتیم  نونکا  دشابیم . تسا ، يرـشب  راک  هک  لعافت  نادیم  رد 
ره تسا و  ینوگانوگ  ياههرهچ  ياراد  یعامتجا  يدرف و  یناور  مسیناـگرا و  تیوه  رظن  زا  ناـسنا  نوچ  هک  تسا  نینچ  خـساپ  میـسرب .

ناسنا يهرابرد  ار  یـصوصخم  تامولعم  هرهچ  نآ  زا  کی  ره  اذل  دـنکیم ، وگزاب  ار  ناسنا  زا  یـصوصخم  تیعقوم  اههرهچ  نیا  زا  کی 
ياههفایق رگیدکی ، اب  اهناسنا  طباور  رد  تعیبط و  اب  ناشیا  طباور  رد  ینوگرگد  ندرک  دراو  اب  هک  تسا  ملسم  دزاسیم . راکشآ  ام  يارب 

حرطم مود ) عون  مکی و  عون   ) ناونع تحت  نیا  زا  شیپ  هک  ار  يوناـث  یعیبـط و  لـصا  نآ  دـیابن  یلو  دـش . دـهاوخ  هتخانـش  وا  زا  يرگید 
صاخ ییاهتیعقوم  يهیحان  زا  مه  ناـسنا  رد  اـهینوگرگد  ندرک  دراو  هک  میریذـپب  میروبجم  روبزم  قطنم  رظن  زا  مینک و  شومارف  میدرک ،

تروصب یناسنا  يهعماج  کی  رد  ینوگرگد  ندرک  دراو  الثم  ددرگیم ، دودـحم  یبسن و  يوناـث  ياـهیریگ  فدـه  رظن  زا  مه  یتاـیح و 
يهرابرد ار  يرگید  تامولعم  هعماج  کی  رد  یگدرب  ینوگرگد  ندرک  دراو  دـهدیم و  ناشن  ار  اهناسنا  زا  یـصاخ  يهفایق  يریگلادوئف ،

یناسنا ياههرهچ  يهمه  دناوتیمن  میدرک ، دراو  ناسنا  يهرابرد  ام  هک  اهینوگرگد  نیا  زا  کی  چـیه  یلو  دـهدیم ، حیـضوت  ام  هب  ناسنا 
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هب میریذپب ، یتسه  يازجا  يهمه  رد  میناوتب  ار  بلطم  نیا  دیاش  دهدب . حیضوت  دهدیم ، ناشن  شدودحمان  ياهفاطعنا  يارب  یلیالد  هک  ار 
ياهتیـصاخ يهمه  دـناوتیمن  دریگیم ، تروص  ینیع  ناهج  تاـعوضوم  يهراـبرد  هک  يراـیتخا  اـی  یعیبط  ياـهینوگرگد  هک  ینعم  نیا 

یتسه ءازجا  ریاس  اب  هطبار  ضرف  اب  تعیبط  زا  یئزج  ره  رد  ناوتیم  هکلب  دهدب ، حیـضوت  ار  اهنآ  کیتسیرتکاراک ) لازوک   ) يریذپ تلع 
دارفا هکنیا  اب  ملع  ندوب  ضحم  لمع  شزرا  اب  تسا  يواسم  لـمع  نودـب  ضحم  یئاسانـش  شزرا  تفرگ . غارـس  ار  یـصوصخم  يهرهچ 

رشب
زا لمعیب  ضحم و  ییاسانـش  هک  دـننادیم  نیناوق  تادـهاشم و  تایبرجت و  هنوگ  همه  هب  رظن  اب  رگن ، هبناج  همه  نارایـشه  اصوصخم  ي 

يواست نیا  هک  دـتفایم  قافتا  تردـنب  زاب  لاح  نیا  اب  تسا ، ییاسانـشیب  لمع  دـننام  تسرد  یناسنا ، تایح  نتم  رد  ریثاـت  شزرا و  رظن 
، دنکیم بلج  دوخ  هب  ار  راکفا  ضحم  تفرعم  ای  هک  تسا  نینچ  ابلاغ  دشاب ، هدوب  اهندیدرگ  یتفرعم و  ياهورملق  يهمه  رد  داقتعا  دروم 
مینک و حرطم  دـنرادیمرب  مدـق  یـسانشناسنا  نتم  رد  هک  يرـشب  راکفا  نآ  يهمه  هب  ار  لاوئـس  نیا  ام  رگا  ضحم . ندـیدرگ  لمع و  اـی 

ناسنا هک  تسا  نیا  دراد  رـصحنم  تیعقاو  هک  هچنآ  ای  دراد ، دوجو  ود  نآ  زا  رتالاب  یفده  ندـیدرگ ، لمع و  تفرعم و  يارب  ایآ  مییوگب :
تایح تیهام  نیا  هک : تفگ  دنهاوخ  نینچ  رظن  قافتا  هب  ار  لاوئس  نیا  خساپ  دیدرت  نودب  سب ؟ دنک و  لمع  ددرگ و  هب  ای  سب ، دنادب و 

رارق ندـیدرگ  يارجم  رد  دـنک و  لمع  دـیاب  دـنیبیم  هک  تسا  نآ  مه  دروایب و  تسدـب  یتفرعم  دـهاوخیم  هک  تسا  یمدآ  يوج  لامک 
شـشوج ام  روظنم  هکلب  تسین ، صلاخ  يونعم  ياهتلیـضف  ای  العا و  لآ  هدـیا  يانعمب  لامک  يوج ) لاـمک  تاـیح   ) زا اـم  دوصقم  دریگب .

من ام  هدننکعناق ، خساپ  نیاربانب  دنکیم . ساسحا  هک  تسا  داعبا  شرتسگ  يارجم  رد  تاجایتحا  عفر  داعبا و  ندرتسگ  يارب  تایح 
تسا قطنم  دض  هدیقع  نیا  هکنانچ  سب ، میـسانشب و  ار  ناسنا  ات  تسا  مزال  ناسنا  ندومن  نوگرگد  فرـصت و  هنوگره  میئوگب : میناوتي 
خیرات رد  هک  یتیعقوم  ره  رد  ناسنا  يهرابرد  مینکیم و  لمع  ام  میرادـن ، یناسنا  نوگانوگ  ياههرهچ  ییاسانـش  اب  يراک  ام  مییوگب : هک 

ندـیدرگ قشاع  ام  دـیوگب : هک  دـهدب  دوخب  ار  تئرج  نیا  دـناوتیم  یـسک  ایآ  مینکیم . رداص  مکح  دریگیم ، رارق  یتسه  ناـهج  رد  و 
هکنیا دننام  دشاب . هدوب  ندیدرگ  لبق  ام  زا  رت  تسپ  نآ  تایفیک  تایح و  هچ  رگا  میسانشب ، ار  وا  ندیدرگ  زا  سپ  يهفایق  ات  میتسه  ناسنا 

هکنآ يارب  اـهنت  هکلب  تسوا  تاـیح  شـشوج  يوگباوج  یگدرب  هکنآ  يارب  هن  مینک ، دراو  یگدرب  ندـیدرگ  هب  ار  يدازآ  لاـح  رد  رـشب 
ياهیدازآ ياـضف  نیرتهب  رد  هک  ياهعماـج  هک  میرواـیب  دوجوب  ياهفـسلف  میـشوکب و  اـی  میـسانشب !! مه  ار  وا  یگدرب  يهرهچ  میهاوخیم 

یلاع لوصا  نیناوق و  يهمه  زا  مینک و  دراو  ندـیدرگ  يارجم  هب  دـنکیم ، یگدـنز  یعامتجا  يدرف و  دـنمدوس  داعبا  شرتسگ  ینوناـق و 
میهدب شتـسدب  یئوقاچ  میـسانشب !! ار  ناسنا  ندوب  لصایب  يراب و  دنب و  یب  يهفایق  میهاوخیم  هک  لیلد  نیا  هب  میزاسب ، شیاهر  یقطنم 

تفرعم و يهطبار  هک  اجنآ  میروایب !! تسدب  ناسنا  ندوب  لتاق  هرهچ  يهرابرد  یتفرعم  ات  دشکب و  ار  یناسنا  ات 
يهفایق هک  دریگب  رارق  ندیدرگ  رد  ای  دریگب ، رارق  رتهب  ندیدرگ  رد  ات  دسانـشب  دنکب ؟ دـیاب  هچ  رـشب  دریگیم  دوخب  یئامعم  لکـش  لمع 

روظنم ار  اهییاسانش  يهدمع  عون  ود  امعم  نیا  لح  يارب  یتسیاب  ام  هک  دسریم  رظنب  دسانشب ؟ ار  دوخ  ندیدرگ  زا  یلو  ندیدرگ  لاح  رد 
، شبولطم ياهتیفیک  اب  ای  دراد و  هک  یقطنم  تاجایتحا  اب  تایح  اهنآ ، ندروآ  تسدب  نودب  هک  یتایح - ياهییاسانـش  مکی - عون  میرادب .

رزج نوگانوگ و  ياهناسون  اب  يرشب  تسذگرـس  ددرگیم . تالالتخا  دوکر و  راچد  یعامتجا  ياههنحـص  رد  هچ  يدرف و  ورملق  رد  هچ 
دهاش یتح  اـم  تسا . هدرب  تسد  ياهلیـسو  رهب  تفرعم ، عون  نیا  ندروآ  تسدـب  يارب  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخب  شیاـنعم  رپ  ياهدـم  و 

تارییغت ندرک  دراو  هب  کسمت  هب  دسر  هچ  میـشابیم . دـناهداد ، تروص  خـیرات  هاگرذـگ  رد  تسود  ناسنا  غباون  هک  یتایح  ياهتـشذگ 
زا عون  نیا  دـنکیم ، يزاب  رگید  ياهناسنا  تایح  اب  هک  ییاهیزاب  تباقر  اهلمجت و  يارب  ییاسانـش  مود - عون  رگید . ياـهناسنا  رد  یقطنم 

بیـصن اهندـیدرگ  زا  هک  تفرعم  یـساسا  طرـش  دربب . ار  يرت  هدـیزگرب  يالاک  ات  دـتفایم  دزد  تسدـب  هک  تسا  یغارچ  ناـمه  تفرعم ،
تفرعم ح هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  دیدرت  نودب  مینک ، حرطم  اهشزرا  رظن  زا  ار  تفرعم  يهدیدپ  میهاوخب  رگا  ددرگیم  تیرشب 

رارق یتبثم  يهطقن  رد  یتسه  نیناوق  يارجم  رد  تسا و  رادناج  یعوضوم  اریز  دشاب ، هدوب  دیقیب  طرـشیب و  دناوتیمن  ندیدرگ  زا  لصا 
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نآ ياقترا  هب  طورـشم  یتسیاب  تفرعم ) ریغ  تفرعم و  زا  معا   ) دشاب هک  يروظنم  ره  يارب  عوضوم  نآ  رد  رییغت  ندرک  دراو  تسا ، هتفرگ 
يارب هک  ار  یـساسا  طرـش  نیا  دـشاب  هدوب  رتـالاب  تیعقوم  هب  عوضوم  نآ  رد  ینوگرگد  ندرک  دراو  يهلیـسوب  دوخ  تیعقوم  زا  عوـضوم 

کیکفت هچ )  ) زا ار  هک )  ) دناهتـسناوت هک  دراد  ییاهناسنا  يارب  ینامرآ  يهبنج  املـسم  میدـش ، رکذـتم  اهینوگرگد  زا  لـصاح  ياـهتفرعم 
ار همه  يارب  لماکت  هب  ور  تکرح  قح ، همه ، يارب  تیصخش  قح  همه ، يارب  تایح  قح  دننام  یناسنا  يالعا  ياهلآ  هدیا  هب  داقتعا  دننک .

ریـش هب  شوگرخ  وطـسرا  لوقب  هظعوم ، دننام  میتفگ  هک  دیق  طرـش و  نیا  تلیـضف ، اب  ياهناسنا  زا  هورگ  نیا  ریغ  يارب  و  دنـشاب . هتفریذپ 
، تشاد صقن  کی  یلو  یتفگ ، یبوخ  رایسب  نانخس  دیوگیم : ریش  یتفریذپ ؟ یسانشناج  تلادع و  يهرابرد  ارم  نانخـس  نیا  دیوگیم :
؟ تخانـش اهنآ  نتخاس  نوگرگد  اب  ار  تباث  نیناوق  ناوتیم  هنوگچ  یتفگن . نخـس  نم  ياههجنپ  تردـق و  يهراـبرد  هک  تسا  نیا  نآ  و 

نیا يهرابرد  یئاسانش  لیمکت  يارب  ایآ  دنتسین ، ینوگرگد  رییغت  لباق  ینورد ، ورملق  تعیبط و  يهصرع  رد  تباث  نیناوق 
مظن نوناـق  زا  دوصقم  رگا  دوش : لـیلحت  عوضوم  رظن  زا  یتسیاـب  هلئـسم  نیا  درک ؟ هدافتـسا  اـهنآ  رد  ینوگرگد  داـجیا  زا  ناوتیم  نیناوق 

هب ینورب  ینورد و  ناهج  رد  هک  ینوگرگد  فرـصت و  ره  اریز  تسین ، ریذـپ  ناکما  مظن  رد  ینوگرگد  داـجیا  تسا ، یتسه  ملاـع  یعقاو 
تـسا یلک  يهیـضق  نوناق  زا  روظنم  رگا  تسا و  مظن  زا  يرگید  عون  قباطم  دوخ  هک  دوب  دـهاوخ  يرگید  عضو  اب  هارمه  میروایب ، دوجو 

هنوگنیا یلو  مینک ، روصت  نهذ  رد  ار  یلک  يهیـضق  نآ  فـالخ  ضرف  میناوتیم  میاهدرک ، عازتنا  یتسه  ناـهج  رد  يراـج  مظن  زا  اـم  هک 
رد هعسوت  قییضت و  میهدب و  تروص  یباختنا  فذح و  یلک  يهیضق  نآ  يهرابرد  رگا  و  تسا ، ینیع  یعقاو  ندیدرگ  زا  ریغ  ینهذ  ضرف 
هب دنتـسم  نآ  تیدـیفم  هدوب و  دـیفم  دـشاب ، ینیع  مظن  قباطم  رگا  هک  تسا  ینهذ  تیلاعف  کـی  دوخ  يدوخ  هب  راـک  نیا  مینک ، دراو  نآ 
اب قیبـطت  لـباق  ریغ  ینهذ  تیلاـعف  کـی  دـشابن ، ینیع  مظن  قباـطم  رگا  و  تسا . ینهذ  تیلاـعف  هب  دنتـسم  هکلب  تسین ، تـیعقاو  ندـیدرگ 

رظن زا  تسا  نکمم  لاوئس  نیا  دشاب ؟ قلطم  روطب  ءییش  نآ  نتخانش  دناوتیم  ندیدرگ  زا  سپ  ءییـش  تخانـش  ایآ  دوب . دهاوخ  تیعقاو 
یعون اب  تخانش  هکنانچ  تسا ، لوحت  زا  شیپ  ءیش  زا  ریغ  لوحت  زا  سپ  ءیـش  هک  تسا  ملـسم  اریز  دوش ، وربور  یفنم  خساپ  اب  یحطس 

لوحت زا 
ریاس دناوتیم  عوضوم ، کی  زا  درف  دنچ  ای  کی  ندـیدرگ  يهلیـسوب  تخانـش  میئوگیم : تسا . لوحت  زا  رگید  یعون  اب  تخانـش  زا  ریغ 

يهرهچ اب  میناوتیم  درف  دـنچ  ای  کـی  ندـیدرگ  اـب  اـم  ینعی  دناسانـشب . ندـیدرگ  ناـمه  تهج  زا  ار  عوضوم  نآ  یـضرع  یلوط و  دارفا 
، میتخانـش ار  نآ  معط  ندـش و  درخ  تیـصاخ  میدـیوج و  ار  یبیـس  رگا  میوـش ، انـشآ  ضورفم  ندـیدرگ  تهجب  دارفا  نآ  یلک  عوـضوم 
، دریگیم رارق  ندـیدرگ  يارجم  رد  هک  یتـقیقح  رگا  و  میهدـب . تبـسن  بیـس )  ) یلک عوـضوم  هب  ار  روـبزم  مـعط  تیـصاخ و  میناوـتیم 

یـسانشهعماج يارب  ایآ  دومن . یقلت  عون  تخانـش  ناونعب  ار  تقیقح  نآ  تخانـش  ناوتیمن  دشاب ، هتفای  لوحت  تقیقح  نامه  رد  رـصحنم 
ینیناوق یسانشهعماج  يارب  ایآ   ) هک تسا  هدش  حرطم  تیمها  اب  هلئـسم  نیا  یـسانشهعماج ، يهرابرد  یفـسلف  رظن  زا  دراد ؟ دوجو  ینیناوق 
نارکفتم زا  یـضعب  دروآ ؟ تسدـب  هعماج  نآ  اـی  هعماـج  نیا  يهراـبرد  یتفرعم  ناوتیم  نیناوق  نآ  كرد  فشک و  اـب  هک  دراد )؟ دوجو 

. دشابیم رایتخا ) ربج و   ) مانب رگید  روهـشم  هلئـسم  کی  رب  ینتبم  هلئـسم  نیا  دنا : هدرک  نامگ  رگید  ناگدنـسیون  كرلکل و  كاژ  دـننام 
مییوگب رگا  میریگب و  رظن  رد  ار  ینیناوق  یسانشهعماج  يارب  میناوتیمن  دنراد ، رایتخا  دوخ  ياهراک  رد  اهناسنا  هک  مینک  داقتعا  رگا  ینعی 

ا
دیشمج رتکد  ياقآ  زا  ار  یتارابع  رتشیب  حیـضوت  يارب  میاهتفریذپ . نوناق  هب  ار  یناسنا  راک  دانتـسا  تقیقح  رد  دنروبجم ، اهراک  رد  اهناسن 

رد هک  یلوصا  ینابم و  رد  هک  تسا  هداد  رکذـت  مرتحم  يهدنـسیون  تارابع ، نیمه  یقرواپ  رد  انمـض  مینکیم و  لقن  اـجنیا  رد  يوضترم 
رد (: ) يژولویسوسرب ياهمدقم   ) شاهدنزرا فیلات  رد  كرلکل  كاژ  دیاقع  زا  تسا  سبتقم  دراد ، نایرج  اهنآ  ساسا  رب  ثحب  لصف ، نیا 

دقتعم ام  رگا  هک  تسنیا  دناهدیـشیدنا  ناـنچ  زین  نارظن  بحاـص  زا  یعطاـق  تیرثکا  دـسریم و  رظنب  هک  ياهلئـسم  ثحبم ، نیا  زاـغآ  رس 
ترابع هب  مینک . یفن  ار  یعامتجا  نیناوق  مان  هب  ینیناوق  دوجو  دـیاب  اقلطم  تسا ، يرایتخا  يهبنج  ياراد  یناسنا  راتفر  لامعا و  هک  میـشاب 
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ینوناق هنوگچیه  ناسنا  راتفر  لامعا و  دروم  رد  هک  میاهتفریذپ  اجیولت  مینک  لوبق  دوخ  راتفر  لامعا و  رد  ار  ناسنا  ندوب  راتخم  رگا  رگید 
دوخ راتفر  لامعا و  رد  یناسنا  رایتخا  نتفریذـپ  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دـنکیمن ، تموکح  اهنآ  رب  يرورـض  مظن  چـیه  درادـن و  دوجو 

الوصا هدوب و  مکاـح  يراـج و  ینیناوق  یعیبـط ، لـئاسم  روما و  ریظن  زین  یعاـمتجا  روما  رب  هک  بلطم  نیدـب  داـقتعا  دوب . دـهاوخن  نکمم 
هک دشابیم  بلطم  نیا  لوبق  عقاو  رد  تسا ، دوجوم  یعامتجا ) نیناوق   ) ناونع تحت  ینیناوق 

مکاح و یعیبط  لئاسم  تعیبط و  روما  رب  هک  تسا  یملع ) ای  یلع  ربج   ) و تیلع )  ) روهشم نوناق  نامه  يهطلـس  تحت  زین  یعامتجا  تایح 
نآ ام  هک  دوب  دهاوخ  یلـصا  فلاخم  ریاغم و  ناسنا ، راتفر  دروم  رد  نآ  هب  داقتعا  و  رایتخا )  ) لصا هک  تسا  یهیدب  نیاربانب  تسا . يراج 

ياهلئـسم تقیقح  رد  میتسناد . مزـال  یعاـمتجا  روما  اههدـیدپ و  دروم  رد  تباـث ) نیناوق   ) ندوب مکاـح  يراـج و  نوناـق و  دوجو  يارب  ار 
درک و هبساحم  ناوتیمن  تسناد و  ناوتیمن  زگره  دنتسه ، راتخم  دازآ و  یلک  روطب  دوخ  راتفر  لامعا و  رد  اهناسنا  رگا  هک  تسا  یهیدب 

اههتـشذگ رد  هکنیا  ای  تفای و  دنهاوخ  لوحت  رییغت و  وحن  هچ  هب  هنوگچ و  هدنیآ ، ياهنامز  رد  یعامتجا  ياههدـیدپ  هک  دومن  ینیب  شیپ 
رداص یمکح  ناوتیمن  زین  دوجوم  ینآ و  ياههدـیدپ  دروم  رد  یتح  نآ ، زا  هتـشذگ  دـناهدمآ . دوجوب  یللع  هچ  ساـسا  رب  وحن و  هچ  هب 
رظن دروم  رما  ای  هدـیدپ و  نیمه  ایآ  هک  دوب  دـهاوخن  مولعم  اریز  تخاس ، مظنم  يدـنبهقبط و  ینیناوق  ای  تایرظن  ساسا  رب  ار  اـهنآ  درک و 

زیچ مهوت  لاـیخ و  ناـمگ و  سدـح و  زج  ددرگ ، رکذ  یبلاـطم  دراوم  نیا  رد  مه  رگا  و  دـشاب . لاوـنم  نیمه  رب  لاـح و  نیمه  رب  زین  ادرف 
همادا يهحفص 26  رد  مرتحم  يهدنسیون  تشاد . دنهاوخن  یملع  شزرا  نیرتکچوک  دوب و  دنهاوخن  يرگید 

راهظا ار  هدیقع  نیا  رظن  بحاص  نادنمـشناد  زا  یقلطم  تیرثکا  دیدج ، یـسانشهعماج  شرتسگ  روهظ و  يهرود  لیاوا  رد  : ) هک دـهدیم 
لامعا راتفر و  رب  نوناق )  ) ندوب يراج  تابثا  رد  یعـس  دیاب  مدق  نیلوا  یـسانشهعماج ، مانب  دـیدج  یملع  يراذـگناینب  يارب  هک  دناهتـشاد 

يرظن و ياهلئسم  رایتخا )  ) لصا هکنیا  تابثا  سکعلااب  ای  دشاب . تاعامتجا  رد  یلع ) یملع و  ربج   ) لصا دوجو  رگید  ترابع  هب  یناسنا و 
ثحبم هب  دناوتیم  تسخن  مرتحم ، يهدننکهعلاطم  درادـن ). یعامتجا  ياههدـیدپ  روما و  ظاحل  زا  یتلاصا  ریثات و  هنوگچیه  هدوب و  ینهذ 

دناوتیمن لئاسم  زا  ياهتـسد  چـیه  هک  تسا  ملـسم  دـنیامن . یـسررب  میاهدرک  نایب  دـیآیمرد ،) ملع  تروصب  یـسانش  يهعماـج  هنوگچ  )
عازتـنا اـشنم  دـشاب . هدوب  رادروخرب  دوشیم ، حرطم  لـئاسم  نآ  نوناـق  تروصب  هک  تاـیلک  ياهدـع  زا  هکنیا  رگم  دـیآرد ، ملع  تروصب 
یماگنه دـننکیم . زورب  رگیدـکی  اب  تادوجوم  طباور  زا  هک  رمتـسم  ررکم و  ياههدـیدپ  صاوخ و  زا  تسا  ترابع  ملع  کی  رد  تایلک 

دص رد  نیعم  تاصخشم  اب  بآ  هک  مینیب  هب  دراوم  يهمه  رد  ینعی  دشابیم ، یمئاد  رمتسم و  ترارح  زا  هجرد  دص  رد  بآ  ندیشوج  هک 
ترارح و زا  هجرد  دص  رد  بآ  ششوج  زا  تسا  ترابع  نآ  دوشیم و  حرطم  ام  يارب  یلک  نوناق  کی  دشوجیم ، ترارح  زا  هجرد 

مه یسانشهعماج  اذل  دوشیم ، هدید  یمئاد  رمتـسم و  روطب  نیعم  لماوع  زا  یـشان  ياههدیدپ  صاوخ و  مه  یعامتجا  ياهدومن  رد  نوچ 
نیا تسا  مهم  هک  هچنآ  تسین . دـیدرت  لاکـشا و  ياج  هلئـسم  نیا  دوب . دـهاوخ  یقیقحت  مولع  زا  یکی  هجیتن  رد  هدوب  یلک  نیناوق  ياراد 
نیا میدرک ، لقن  یسانشهعماج  ياهشور  زا  هک  یتارابع  رد  تساهناسنا ؟ ندوب  روبجم  لیلد  یـسانشهعماج  رد  نیناوق  دوجو  ایآ  هک : تسا 

راتفر و رد  یملع ) ربج  اـی  تیلع و  ربج   ) هب یتسیاـب  میزاـسب ، ینتبم  یملع  نیناوق  يور  رب  ار  یـسانشهعماج  رگا  هک  دوشیم  هدـید  بلطم 
. مییامن دنتـسم  تساهنآ  يهمه  عماج  تیلع  نوناق  هک  یملع  نیناوق  هب  میناوتب  مه  ار  یعامتجا  ياههدـیدپ  ات  میـشاب  دـقتعم  یناسنا  نوئش 

لیلحت ام  تسا . هتفرگن  تروص  نآ  رد  مزال  يراک  تقد  هدمآ و  شیپ  تیمها  اب  يهلئـسم  نیا  رد  يرگن  یحطـس  زا  یعون  دـسریم  رظنب 
ثحابم زا  یـضعب  رد  هکنیا  اب  دراد  رایتخا  ناسنا  هکنیا  ياـنعم  - 1 میوشیم : رکذتم  بلطم  دنچ  حیضوت  يهلیـسوب  هلئـسم  نیا  رد  ار  مزال 

کی اب  مییامنیم  حرطم  رگید  راب  اجنیا  رد  اـهتوافت  یـضعب  تهج  هب  دراد و  هک  یتیمها  تهج  هب  میاهدومن ، حرطم  ار  ثحب  نیا  هتـشذگ 
سرتسد ناسانشناور  هفسالف و  زا  رایتخا  يهدیدپ  يهرابرد  فیرعت  هد  زا  شیب  هب  ناوتیم  رصتخم  عبتت 

ناسانـشناور هفــسالف و  رگا  هـک  میوـشیم  رکذـتم  ار  یفیرعت  اـهنت  مـیزادرپیمن ، ثـحبم  نـیا  رد  تاـفیرعت  نآ  لـقنب  اـم  درک ، ادـیپ  ي 
رایتخا فیرعت  دنشاب . هتـشاد  ام  اب  رایتخا  يهدیدپ  تخانـش  رد  يرظن  قافتا  دنناوتیم  دنراذگب ، رانک  ار  دوخب  صوصخم  ياهیریگعضوم 
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تسا و رادروخرب  رتشیب  یمدآ  رایتخا  زا  ضورفم  راک  دـشاب ، هدوب  رتهبناج  همه  رتلماک و  روبزم  تیـصخش  تراظن  هطلـس و  : ) تسا نینچ 
تراظن هطلس و  زا  هدش  رداص  راک  رد  هک  هزادنا  ره  ینعم  نیا  هب  میشاب ، هتـشاد  ییانـشآ  زین  ربج  فیرعت  اب  میناوتیم  ام  فیرعت  نیمه  زا 

هطلس دسریم و  رثکا  دح  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  شهاک  نیا  دشابیم . يربج  يهزیگنا  ياراد  راک  هزادنا  نامه  هب  دوش ، هتـساک  تیـصخش 
مهم رایسب  هلئسم  کی  هب  انمض  فیرعت  ود  نیا  زا  دشابیم . صلاخ  يربج  هدش  رداص  راک  دباییم  لیلقت  رفص  دح  هب  تیصخش  تراظن  و 

هب دشابیم . رایتخا  ربج و  يهدیدپ  ود  زا  راک  بکرت  ناکما  هلئسم  نآ  و  دشابیم . ناگدننک  یسررب  تلفغ  دروم  ابلاغ  هک  میسریم  رگید 
راک و تحلـصم  هب  ندـش  هاگآ  تهجب  راک ، نآ  دادـتما  رد  یلو  دـینک ، عورـش  صلاخ  ربج  اب  ار  يراـک  تسا  نکمم  امـش  هک  ینعم  نیا 

یصخش تراظن  هطلس و  اب  دوب ، هدش  عورش  ربج  اب  هک  راک  نامه  يهمادا  دوش و  راک  هب  تسد  امش  تیصخش  ییاناوت ، ساسحا 
هب رصحنم  امش  زیرگ  هار  دنکیم و  بیقعت  ار  امـش  نابایب  رد  یناشورخ  لیـس  لاثم : ناونعب  تسا . حیحـص  مه  سکعلاب  و  دوش . رداص  ت 

يالاب نتفر  هب  عورـش  ضحم  رابجا  روطب  گرم  زا  زیرگ  ای  تایح  زا  عافد  نوناق  هب  انب  امـش  هک  تسا  ملـسم  تسیا ، هپت  کی  زا  نتفر  ـالاب 
ینوناق رظن  زا  هک  دراد  دوجو  يدنمدوس  ءایشا  هپت  نامه  تاعافترا  رد  هک  دیوشیم  هجوتم  دیوریم ، الابب  رـس  هک  يرادقم  دیامنیم . هپت 

دریگیم شیپ  ار  هپت  نآ  تاعافترا  یتایح  ریغ  لاح  نیع  رد  دنمدوس  ءایـشا  نآ  ندروآ  تسدب  يارب  درادـن ، دوجو  اهنآ  کلمت  زا  یعنام 
، تاعافترا نآ  رد  دنمدوس  ءایـشا  رابجاب  هن  دیاهدیـسر و  سر  لیـس  زا  رتالابب  امـش  اریز  ناشورخ  لیـس  ربج  تهج  زا  هن  دیوریم ، الابب  و 

روبجم تاعافترا  نآ  هب  دوعص  هب  ار  امش  هک  دنتـسین  یتایح  هزادنا  نآ  یلو  دنـشابیم ، دنمدوس  هچ  رگا  ءایـشا  نآ  هک  تسنیا  ضرف  اریز 
راب دـنچ  راک  کی  تسا  نکمم  هکلب  دوش  متخ  ربج  اب  عورـش و  رایتخا  اـب  راـک  تسا  نکمم  ینعی  تسا ، نکمم  مه  سکعلاـب  و  دـنیامن .

تراظن هطلس و  هک  تسیچ  تیصخش  هک  دیآیم  شیپ  لاوئس  نیرت  يرورـض  نونکا  دشاب . هدوب  بوانتم  ياهربج  اهرایخا و  هب  فوصوم 
یم يرایتخا  ار  راک  شتراظن  هطلس و  هک  یتیصخش  هب  هجوت  - 2 هک : لاوئس  نیا  يهرابرد  دزاسیم ؟ يرایتخا  ار  راک  نآ ،

، تسا یفاک  مزال و  ام  ثحب  عوضوم  رد  هک  هچنآ  میونشب ، ینوگانوگ  ياهخساپ  رایتخا  ناراداوه  فرط  زا  تسا  نکمم  تسیچ ؟ دیامن ،
یعیبط و ياهداسف  حالص و  نیناوق و  لوصا و  هب  یهاگآ  اب  هراومه  هک  ینورد  تیریدم  لماع  نآ  زا  تسا  ترابع  تیـصخش  هک  تسنیا 
رد رگید  لماع  کی  تیـصخش ، نیا  لباقم  رد  دـنکیم . باختنا  یمدآ  تایح  يارب  ار  رتیقطنم  هار  دـنزیم و  تیلاعف  هب  تسد  ینـالقع ،

ریمخ هک  تسا  لاـعف  لـماع  ناـمه  یعیبط  دوخ  ياـنعم  تسا . بساـنم  رایـسب  نآ  يهراـبرد  یعیبط  دوخ  حالطـصا  هک  دراد  دوجو  نورد 
ار یلـصا  نوناق و  اهنت  هن  یعیبط  دوخ  نیا  دـشابیمن . اراد  دوخ ، مروت  همادا و  هار  رد  زج  یتیلاعف  هتفرگ و  یعیبط  تایح  زا  ار  دوخ  يهیام 
ابیز و تشز و  دب و  بوخ و  نایم  ات  دزاسیمن  دنیبیمن و  ار  ياهیضق  الصا  هکلب  درادن ، غارـس  ار  يداسف  حالـص و  اهنت  هن  دسانـشیمن و 
هک ناسنا  زا  یـشیارگ  مادقا و  ره  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  سب  دهاوخیم و  ار  دوخ  اهنت  یعیبط  دوخ  دیامن . کیکفت  ار  لطاب  حیحص و 
رد دنیبیمن . دراد ، رارق  يو  رد  هک  يریـسم  نامه  زج  ار  مود  هار  عقوم  چیه  هتـشاد و  يربج  شیامن  دریگب ، رارق  یعیبط  دوخ  يهبذاج  رد 

رد ار  یعیبط ) دوخ  تیصخش و   ) لماع ود  ره  تیلاعف  هک  میسرب  لماک  ییانشور  کی  هب  دیجم  نآرق  زا  میناوتیم  دوم  نیا 
هب دنگوس  و  اهاسد ) نم  باخ  دق  اهاکز و  نم  حلفا  دق  اهاوقت ، و  اهروجف ، اهمهلاف  اهاوس ، ام  سفن و  و  : ) دـهدیم حیـضوت  اهناسنا  نورد 

هیکزت و ار  سفن  نآ  هک  یـسک  ره  اـعطق  تسا . هدومن  نشور  نآ  يارب  ار  اوقت  قسف و  يهدـیدپ  ود  هتخاـس و  ارنآ  هک  یقیقح  نآ  سفن و 
يارب تیلاعف  ود  هدومن و  نایب  دوخ  کی  قوف  تایآ  رد  هک  نیا  دروخ ) تسکش  درک ، هدولآ  ار  نآ  هک  سک  ره  راگتسر و  دومن ، هیفـصت 
اهتیا ای   ) و هماوللا ) سفنلاب  مسقا  و ال  : ) دـیامرفیم رگید  يهیآ  رد  هکنانچ  دـشابیمن ، لماع  ود  ضرف  زا  یعناـم  تسا . هدومرف  تاـبثا  نآ 

میناوـتیم میریذـپب ، ار  نورد  رد  لقتـسم  لـماع  ود  میتـسناوتن  رگید  رظن  زا  رگا  و  هیــضرم ) هیــضار  کـبر  یلا  یعجرا  هـنئمطملا  سفنلا 
ندوب یکی  دـننام   ) دـهدیم ماجنا  تیلاعف  هنوگ  ود  لـماع  نیا  یلو  دراد ، دوجو  تیریدـم  لـماع  کـی  یمدآ  نورد  رد  هچ  رگا  میئوگب :

هس تسا و  تیـصخش  کی  ای  رترب ) نم   ) و یعامتجا ) نم   ) زیارغ و لماع  هس  زا  تسا  بکرم  هک  رـصاعم  نارود  يواکناور  رد  تیـصخش 
اهنت یمود  تسا . ینالقع  لوصا  نیناوق و  هب  یهاگآ  مادختـسا  اب  دـهدیم ، ماجنا  ینورد  لماع  هک  تیلاعف  ود  زا  یکی  دراد ) تیلاعف  عون 
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کی زا  شیب  هک  يرایتخا  ياهراک  يهرابرد  تسا . یعیبط  دوخ  یمود  تیصخش و  یلوا  دهاوخیم . ار  دوخ  مروت  همادا و  ششوج و 
یعیبط دوخ  رب  تیـصخش  هک  هزادـنا  ره  اهتیلاعف  نیا  رد  دـننزیم . تیلاعف  هب  تسد  یعیبط  دوخ  تیـصخش و  دراد ، دوجو  ناسنا  يارب  هار 

زا رداـص  راـک  هجیتـن  رد  رتزاـب و  راـک  یفنم  تبثم و  بطق  درب و  تراـظن  هطلـس و  رد  تیـصخش  تسد  هزادـنا  ناـمه  هب  ددرگیم  زوریپ 
رودص تلع  يهدننکلیمکت  ءزج  راک  رد  تیـصخش  تلاخد  هک  دوش  حرطم  لاوئـس  نیا  رگا  ددرگیم . رادروخرب  رتشیب  رایتخا ، يهدیدپ 

، راک رد  تیصخش  تلاخد  هک  تسا  نیا  لاوئس  نیا  خساپ  دریگیم . رارق  تیلع  نوناق  يارجم  رد  ضورفم  راک  زاب  نیاربانب  دشابیم ، راک 
راک رودـص  تلع  ءازجا  ریاس  يازجا  رد  ار  یگدـنزاس  لمع  تیـصخش  هکلب  تسین  نآ  يازجا  عومجم  رد  تلع  زا  یئزج  تلاـخد  دـننام 

ماجنا یتسیاب  هک  ییاهراک  نایم  رد  دوشیم ، راکب  تسد  ماقم  ندروآ  تسدـب  يارب  ناسنا  کی  هک  یعقوم  لاثم ، ناونعب  دـهدیم . ماـجنا 
فذح تسوا ، زا  رتهتسیاش  ماقم  نآ  يارب  ار  درف  کی  مان  دربیم و  تسد  الثم  ددرگیم ، وربور  ملـسم  قح  کی  نتفرگ  هدیدان  اب  دهدب ،

هاگدید زا  یگتسیاش . نوتس  زا  درف  کی  مان  فذح  دهدیم : ماجنا  هک  يراک  نیا  رد  ددنبیم . صخـش  نآ  هب  اهاوران  اهتمهت و  دنکیم و 
ود ینیع  يهدیدپ  ود  نیا  مانا ، يور  ملق  ندیشک  ای  تسا ، هدش  هتشون  نآ  رد  صخش  مان  هک  يذغاک  ندرک  هراپ  دننام  تسا  يزیچ  ینیع 

دیور
هب یفرطیب  ناونع  زا  ار  ود  نآ  دنزیم و  هدـیدپ  ود  نیا  يور  یـشکقح  ناشن  هک  تسا  تیـصخش  اهنت  نیا  دوشیم ، رادومن  هک  تسا  دا 

تیـصخش  ) هکنیا يانعم  تسا  نیا  دنکیم . تابثا  يدیلپ  يارب  ار  ود  نآ  تیلع  یحالطـصا : ترابعب  دناشکیم . يدـیلپ  یتشز و  ورملق و 
هب هک  هزادنا  ره  اذل  تسا ، لامک  دشر و  ریخ و  يانبم  رب  هراومه  راک ، نیداینب  لماوع  رد  تیـصخش  یگدـنزاس  نوچ  و  تسا ) زاس  تلع 

تراظن و رد  يرتشیب  تردق  دوش ، تیوقت  حیحص  ینالقع  راتفر  ندروآ  تسدب  هار  رد  وپاکت  یعیبط و  دوخ  ياهیگدولآ  زا  يرود  تهج 
نیمات تیـصخش  رد  یفخم  يورین  کی  دننام  يرایتخا  راک  يهشیر  تقیقح  رد  سپ  دنکیم . لامعا  راک  یفنم  تبثم و  بطق  ود  رب  هطلس 

هس - 3 دـسریم . تیلعف  هب  رتشیب  ورین  نآ  دوش ، هیذـغت  یکین  دـب  لیامت  ینالقع و  راتفر  يهلیـسوب  تیـصخش  هک  هزادـنا  ره  تسا ، هدـش 
یتسیابن هک  میتسه  وربور  فلتخم  موهفم  هس  اب  ربج ، موهفم  لباقم  رد  ام  مینکن  طولخم  رگیدـکی  اب  ار  رایتخا ، يدازآ و  ییاـهر ، موهفم :

شیپ ات  هک  دنکیم  وگزاب  ار  يدویق  ریجنز و  زا  ندش  زاب  هدـیدپ  نیا  قالطنا :)  ) ییاهر مکی - موهفم  مییامن . طولخم  رگیدـکی  اب  ار  اهنآ 
دننام دریگیمن . رب  رد  تبثم  روطب  ار  يرگید  یناور  دادیور  یلو  تسا ، هدوب  هتسب  یمدآ  ناور  ياپ  تسد و  رب  نآ ، روهظ  زا 

نآ هب  ار  زایتما  نآ  ضوع  هک  یعقوم  دوشیم ، هدیچیپ  یمدآ  ياپ  تسدب و  صخـش ، کی  زا  يزایتما  شریذپ  زا  هک  ریقحت  تنم و  ریجنز 
شدوخ ضورفم ، ریجنز  ندش  هتشادرب  زا  سپ  دنیبیمن . صخـش  نآ  ریقحت  تنم و  ورگ  رد  ار  دوخ  ینعی  دوشیم ، اهر  دهدیم ، صخش 

زا ییاـهر  يهفاـضاب  موـهفم  نـیا  ریرحت :)  ) ندرک دازآ  تـیرح )  ) يدازآ مود - موـهفم  شایتاـیح . يزغم و  یناور و  تاـیوتحم  تـسا و 
، یـسایس یعامتجا و  یقوقح و  لئاسم  رد  درادرب . رد  زین  ار  منکن ) مناوتیم  منکب و  مناوتیم  راک  ره   ) زایتما نتـشاد  زا  یـساسحا  ریجنز ،

راک باختنا  زاـیتما  زا  یقوقح  رظن  زا  ینعی  تسا ، دازآ  راـک  باـختنا  رد  صخـش  نـالف  مییوگیم : هک  یتقو  دـشابیم . عیاـش  موهفم  نیا 
ریغ رد  دـناوتیم  ینعی  تسا ) دازآ  دـنزیمن  عاـمتجا  هب  يررـض  هکیماداـم  دوخ  عاـمتجا  رد  درف ، دوشیم ، هتفگ  یتـقو  تسا . رادروـخرب 

ینعی دوریم ، راـکب  زین  هدـشن  راـهم  زیارغ  تیلاـعف  رد  موهفم  نیمه  دـنک . هدافتـسا  مهاوخیم )  ) هنوگره زا  نارگید ، تمحازم  تروـص 
زا تسا  ترابع  رایتخا : موس - موهفم  دنتفایب . تیلاعف  هب  طرـش  دیق و  نودب  دنناوتیم  اههدـیدپ  نیا  هک  تسا  نیا  زیارغ  يدازآ  زا  دوصقم 

رایتخا يهملک  تقیقح  رد  سپ  دنکیم . باختنا  دنیب ، ریخ  ینادجو  ینالقع و  لوصا  هک  ار  هچنآ  یهار  دنچ  رس  رد  هک  يدازآ  نآ 
یهاگ باب  نیا  تسا  ریخ  زا  لاعتفا  باب  رایتخا  يهملک  یبرع  نابز  روتسد  هب  رظن  اب  دهدیم . ناشن  ار  يدازآ  ییاهر و  زا  رتالاو  یموهفم 

يانعمب هک  رایخا  دـننام  تسا  یگدـنیوج  يانعمب  یهاگ  تسا ، نایاپ  شریذـپ  يانعمب  هک  ماتتخا  دـننام  تسا  هملک  يهدام  شریذـپ  يارب 
تیـصخش نـالف  هب  مییوگیم : هک  یتـقو  مارتـحا ، دـننام  تسا  شنیزگ  ياـنعمب  رگید  هاـگ  تسا . تیعقاو ) بلط   ) شیاـمزآ ییوجریخ و 

یگدنیوج و  ) ینعم ود  ره  رایتخا  موهفم  رد  میاهدیزگرب . ار  تمرح  درف  نآ  تیـصخش  ماقمب  هک  تسا  نیا  شیانعم  میراذـگیم ، مارتحا 
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هب رظن  اب  دوشیم . رداص  هک  يراک  رد  ریخ  ندـیزگرب  ای  ریخ  بلط  زا  تسا  ترابع  رایتخا  ياـنعم  نیارباـنب  تسا . ریذـپ  ناـکما  شنیزگ )
نآ یعیبط ) دوخ  هن   ) یناسنا تیـصخش  هک  نایب  نیا  اب  دوشیم . لح  ربج  لباقم  رد  لماک  حوضو  اب  رایتخا  يهدـیدپ  هک  تسا  قیقحت  نیا 
هب دنتـسم  لمع  نیا  و  دـنکیم . باختنا  ار  ریخ  هار  هراومه  ینادـجو  ینالقع و  نیناوق  زا  يرادربهرهب  يهلیـسوب  هک  تسا  تیریدـم  لماع 

عاعش نیا  زا  حیحص  يرادربهرهب  دهدیم ، ماجنا  ناسنا  هک  هچنآ  تسا . يدنوادخ  تمظع  دیشروخ  زا  یعاعـش  هک  تسا  تیـصخش  تاذ 
حرم - 1 دریگیم : رارق  ریز  لحارم  زا  رتالاب  يرایتخا  راک  هجیتن  رد  مییامنیم . رایتخا  ار  يرادربهرهب  نیا  ام  تسا ، ینابر 

ای اههار  زا  یکی  باختنا  ناکما  تفاـیرد  يهلحرم  - 3 لماوع . نآ  زا  ییاهر  يهلحرم  - 2 عقاو . فالخ  ای  تسیاشان  لـماوع  هب  هجوت  يهل 
. دسافم حـلاصم و  نایم  هنزاوم  ینادـجو و  نیناوق و  لوصا و  كرد  يهلحرم  - 5 روبزم . باـختنا  رد  يدازآ  يهلحرم  - 4 اهراک . زا  یکی 
هب تسا  تیـصخش  يهطلـس  تراظن و  يهلحرم  نامه  نیا  نآ . هب  مادـقا  ریخ و  راک  ای  هار  باختنا  زا  تسا  ترابع  هک  رایتخا  يهلحرم  - 6

ندرک جـلف  يارب  ار  دوخ  يورین  رثکا  دـح  هتـسشنن ، راکیب  یعیبط  دوخ  هناگـشش ، لـحارم  زا  کـی  چـیه  رد  راـک . یفنم  تبثم و  بطق  ود 
تلاخد هرابرد  یحیـضوت  دـیآیم . دوجوب  اهراکیپ  نیا  رد  تیـصخش  ندـش  زوریپ  زا  رایتخا  يهدـیدپ  دربیم ، راکب  تیـصخش  تیریدـم 

دننام هک  تسا  لماع  دـنچ  رد  بان  زغم  تلاخد  دـننام  يرایتخا  راـک  ندـمآ  دوجوب  رد  تیـصخش  تلاـخد  يراـیتخا  راـک  رد  تیـصخش 
تـسد ددرگیم و  رتکیدزن  تیـصخش  یهدـنامرف  يهقطنم  هب  دـشاب  دنتـسم  رتقیمع  لماع  هب  راک  هچ  ره  تسا . هدـیچیپ  مهب  زاـیپ  تسوپ 

رتیقطنم و ددرگ ، هارمه  رتـشیب  يهشیدـنا  اـب  راـک  هچ  ره  هک  تـسا  تـهج  نـیمه  هـب  دوـشیم . رتزاـب  هطلـس  تراـظن و  يارب  تیـصخش 
اب هداد و  روبع  یحطس  لماوع  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ییاهدادیور  قیاقح و  زا  شواک  لماع  دننام  هشیدنا  اریز  دوشیم ، یقلت  رتهنادنمدرخ 

روآ تسدب 
وحن نیا  هب  ار  يزاـیپ  تسوپ  لـماوع  ضرف  دزاـسیم . رتـکیدزن  تسا ، تیـصخش  دوخ  هک  راـک  یلـصا  لـماع  يهقطنمب  رتـشیب  شنیب  ند 

هک تسا  زایپ  ییادـتبا  تسوپ  دـننام  تسا ، يرادرب  سکع  لاـح  رد  نهذ  ناـمه  هک  تیـصخش  ییادـتبا  حطـس  هک  داد  حیـضوت  ناوتیم 
مود تسوپ  دننام  تیصخس  یئادتبا  حطـس  زا  دعب  حطـس  دشابیم . کلذ  ریغ  داوم  یعیبط و  تادوجوم  ریاس  دننام  ینورب  ناهج  اب  رواجم 

هدیشوپ یلوا  تسوپ  اب  زایپ  مود  تسوپ  هکنانچ  تسا ، هدش  هطاحا  هدرک ، لاغشا  ار  نهذ  ياضف  هک  يداع  لماوع  اب  حطس  نیا  تسا . زایپ 
نهذ ياضف  هدننکلاغشا  لماوع  ینورب و  لماع  ربج  زا  ییاهر  هار  رد  یهاگ  مود ، حطـس  هب  تیـصخش  ییادتبا  حطـس  زا  روبع  تسا  هدش 
حطس هب  تیصخش  ییادتبا  حطس  زا  روبع  تسا  هدش  هدیشوپ  یلوا  تسوپ  اب  زایپ  مود  تسوپ  هکنانچ  تسا ، هدش  هطاحا  هدرک ، لاغـشا  ار 

هب میورب  رتقـیمع  هچ  ره  بیترت  نیمه  هب  تـسا ، نـهذ  ياـضف  هدننکلاغـشا  لـماوع  ینورب و  لـماع  ربـج  زا  ییاـهر  هار  رد  یهاـگ  مود ،
ربج لماوع  وا  یعون  حوطـس  نیا  زا  کی  ره  زا  روبع  ماگنه  دـبایم . شیازفا  راک  يرایتخا  يهبنج  میوشیم و  رتکیدزن  تیـصخش  يهقطنم 

ار نهک  يهتفای  بوسر  لماوع  زا  موس  حطس  رد  میرذگیمرد ، تقوم  يهتفای  بوسر  لماوع  مود  حطس  رد  الثم  میراذگیم  رس  تشپ  ار 
رد س میراذگیم  اپ  ریز 

هدیدان دیابن  ار  هتکن  نیا  هرـصبت - میامنیم . هیجوت  تیـصخش  يهتـساوخ  ریـسم  رد  ار  اهنآ  ای  مینکیم ، یثنخ  ار  یثرا  لماوع  مراهچ  حط 
، دنشاب هتشاد  ینیعم  دعب  يزرم و  دوخ  يارب  کی  ره  هک  تسین  یـسدنه  يوت  رد  وت  يانعمب  اعقاو  وت  رد  وت  حوطـس  زا  دوصقم  هک  تفرگ 

نیرتقیمع دوشیم . هیبشت  قیمع  ییادـتبا و  حوطـس  هب  هک  دـشابیم  هاگآدوخان  هاگآهمین و  هاگآدوخ و  حالطـصا  دـننام  ام : دوصقم  هکلب 
دوب دهاوخ  رتناسآ  رایتخا  هب  لوصو  دشاب  رتيوق  تیصخش  هزادنا  ره  دشابیم . ییوج  ریخ  تیصخش  زغم  نیرت  بان  ای  تیـصخش  حطس 
دروم یعیبـط  مولع  رد  هک  ینیناوق  ندوب  يربـج  تسا ! هتفر  راـنکرب  مولع  ورملق و  زا  ییاـنتعایب  لاـمک  اـب  هنافـساتم  هک  تسیاهلئـسم  نیا 
نیناوق لومشم  تعیبط  طباور  ازجا و  يهمه  دنیوگب : هکنآ  ياجب  هک  تسا  هتفرگ  ار  نادنمشناد  مشچ  ولج  ردقنآ  دریگیم ، رارق  یـسررب 

ار ربج  يهملک  شیاجب  هک  دـیاهدروآ ، نابز  رب  ار  ياهملک  هک  دـیوش  هجوتم  اروف  دیدینـش ، نوناق  مسا  اجک  ره  دـنیوگیم : تسا ، يربج 
هب فاصتا  دـهعت و  فیلکت و  ساسحا  رد  رـشب  هک  ار  ياهناـعطاق  سوسحم و  دـهاوش  همه  نآ  هتـسنادن  ناـنیا  دـیربب . راـکب  دـناوتیم  مه 
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! دنریگب هدیدان  دنهاوخیم  نوناق  ربج و  يهملک  ود  اب  دراد  یعیبط  ذیاذل  اهیهاوخدوخ و  زا  تشذگ  اهتلیضف و 
نیا رد  یناسنا  ات  دنهاوخن . ای  دنهاوخب  دننادن ، هاوخ  دننادب و  هاوخ  نانیا  دنروایب . دوجوب  ار  ربج  طوقـس  هب  رـس  بالقنا  کی  هار  نیا  زا  و 

هچ ره  دیامن . یکاخ  يهرک  يور  رد  تیصخش  دوجو  زا  فشک  هک  تشاد  دهاوخ  دوجو  مه  يرایتخا  دشاب ، هتشاد  دوجو  یکاخ  يهرک 
ییوربآ دـناهدوب  مه  یکانفـسا  تیلقا  رد  هکنیا  اب  رایتخا  زا  يرادربهرهب  اـب  هک  مینیبیم  ییاهتیـصخش  مینادرگیمرب ، ار  خـیرات  قاروا  هک 
ییادتبا حوطس  يورین  زا  دشاب ، رتشیب  تیصخش  تردق  هک  هزادنا  ره  لاحرهب  دناهدومن . مالعا  سفنت  لباق  ار  يرشب  خیرات  هداد و  خیرابت 
شرتسگ تردق و  تسا  نکمم  اذل  دریگیم . رارق  تیـصخش  یهدـنامرف  يهزوح  رد  هکلب  دوشیم ، هتـساک  اهنت  هن  دوشیم ، هتـساک  ناور 

اب ام  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دشاب . هتـشاد  قلطم  تیمکاح  ینورد  ینورب و  ياهدادـیور  یمامت  رب  هک  دـسرب  ياهجرد  هب  تیـصخش  ذوفن 
اب ار  يرایتخا  راک  فیلکت  ای  هطبار  هکنآ  زا  شیپ  ام  هناگتفه  تاکیکشت  يرایتخا و  راک  تیلع و  نوناق  میوشیم . وربور  یهلا  ناسنا  کی 

روآدای تسخن  مینک . داهنـشیپ  ار  تیلع  نوناق  ریـسفت  ای  ندرب  راکب  رد  ینوگرگد  کـی  هک  مینادیم  مزـال  میزاـسب ، نشور  تیلع  نوناـق 
نآ لکش  نیرتهداس  زا  تیلع  نوناق  نونکات  طوبرم ، اهییاسانش  ياهنارود  نیرتمیدق  زا  هک  میوشیم 

موـلع و هوکـش  اـب  ناـمتخاس  ياـههیاپ  نیرتیـساسا  تسا . هدرک  زورب  نوناـق  نیا  رد  هک  یمیهاـفم  نیرتقـیقد  نیرت و  فـیرظ  اـت  هـتفرگ 
رد بآ  ذوفن  دننام  تفرعم ، ياههنحص  يهمه  رد  تیلع  نوناق  ذوفن  رگید : هیبشت  اب  و  تسا . هداد  لیکشت  ار  اهرنه  عیانص و  اهینیبناهج و 

شرتسگ همه  نآ  اب  اهنوناق  نوناق  نیا  رگید  ترابعب  ای  یمومع  نوناق  نیا  دشابیم . شگرب  نیرخآ  ات  هتفرگ  هشیر  زا  تخرد  يازجا  مامت 
داحتا نوناق  نیا  هب  طوبرم  لئاسم  يهمه  رد  هک  درک  ادـیپ  ناوتیمن  ار  رکفتم  ود  لاـحنیا  اـب  تسا ، هتـشاد  اـهزغم  يهمه  هب  هک  يذوفن  و 

يهفاضاب تسا . نوناق  نیا  يهرابرد  دنت  مرن و  تارجاشم  اهشکاشک و  زا  رپ  نیرصاعم  ناگتشذگ و  راثآ  بتک و  دنشاب . هتـشاد  لماک  رظن 
هدروآ دوجوب  ار  يریذپان  شمارآ  نافوط  هدز ، نماد  یتفرعم  نارحب  نیا  هب  مه  یساسا  کیکشت  عون  تفه  تاشقانم  اهیمارآان و  همه  نآ 

رد نیعم ، ياهدادیور  نایرج  دناهتفگ : هتشذگ  نورق  نارکفتم  زا  یضعب  مکی - کیکشت  تسا : ریز  رارقب  کیکـشت  عون  تفه  نیا  تسا .
تـسا یثداوح  بقاعت  نیا  هکلب  دشابیمن . دریگب ، ار  ادخ  رایتخا  هطلـس و  هک  يربج  نوناق  کی  هب  طوبرم  رگید ، نیعم  ياهدادیور  لابند 

يرادربهرهب ا تخانش و  دروم  یفلتخم  ياهکنیع  اب  هتخادنا و  نایرجب  یتسه  ملاع  رد  يدنوادخ  تنس  هک 
زا مود - کیکشت  تسا . هدنام  راگدایب  مویه  دیود  زا  هک  تسا  مود  کیکـشت  زا  رتعیـسو  کیکـشت  نیا  زادنامشچ  دریگیم . رارق  اهناسن 
ام يارب  هک  هچنآ  هکلب  درادن ، ینیع  ققحت  لولعم  تلع و  نایم  يرورـض  يهطبار  چیه  : ) دیوگیم هک  تسا  یـسیلگنا  رکفتم  مویه  دـیود 

: هک دوشیم  وربور  ضارتعا  نیا  اب  مویه  هک  یتقو  دنتـسین ). يرگید  زیچ  اهدادـیور  یلاوت  بقاعت و  زج  دـنوشیم ، هدـید  تالولعم  للع و 
لقن دیدج  ناندکیزیف  زا  موس - کیکشت  منادیمن ) نم   ) هک دهدیم  خساپ  دتفایم ؟ هارب  ینیعم  دادیور  لابند  ینیعم  دادیور  ره  ارچ  سپ 

هب هک  یعقوم  دزاسیم . هجاوم  یعطق  تسکـش  اب  ار  تیلع  نوناـق  یمتا ) ياهدادـیور  ناـیم  تیمتح  مدـع  هطبار  : ) دـنیوگیم هک  دوشیم 
اب ناهج   ) دنزیمن نوناق  تیعقاو  هب  یلالخا  تلع ، يهرابرد  لماک  تفرعم  مدـع  ای  تلع ، زا  سپ  لولعم  قیقد  نتخانـشن  دـنیوگیم : نانیا 

ترابع هک  تسا  هدـش  هفاضا  مه  يرگید  يرامعم  مراهچ - کیکـشت  دـنهدیمن . هئارا  ياهدـننکعناق  خـساپ  دراد ) قرف  ناـهج  یئاـسانش 
مخت زا  دیآیم ، دوجوب  اهنآ  هب  هیبش  قیاقح  نیعم ، قیاقح  زا  هکنیا  هدهاشم  اب  لولعم . اب  تلع  ندوب ) خنس  مه   ) تیخنـس عوضوم  زا  تسا 

مه لولعم  تلع و  نایم  هراومه  تسا ، هدش  هتفگ  نآ  عون  مه  دنزرف  نارادناج  زا  کی  ره  يهفطن  زا  دیوریم و  لگ  لگ ،
همه زا  دناوتیم  زیچ  همه  دشابن ، طرش  ندوب  خنس  مه  رگا  : ) هک تسا  هدش  نایب  نینچ  طرش  نیا  لیلد  دشابیم . یساسا  طرش  ندوب  خنس 

ییاهراک رد  اریز  دنک ، تباث  دـناوتیمن  ار  قوف  ياعدا  روبزم  لیلد  هک  دـسریم  رظنب  تسین . ریذـپ  ناکما  قافتا  نیا  و  دوش )! رداص  زیچ 
، نآ هب  لوصو  فده و  نآ  ندروآ  تسدب  يارب  هدش  رداص  راک  دوخ  اب  میمـصت  هدارا و  فده و  هب  قایتشا  دوشیم ، رداص  ناسنا  زا  هک 
، تسا ینورب  ياههدیدپ  هک  لولعم  ءازجا  زا  کی  چیه  اب  تسا  ینورد  ياههدیدپ  هک  تلع ، ءازجا  زا  کی  چیه  اریز  درادن ، یتیخنس  چیه 

ياهمیسجت اهـشیاین ، تباجتـسا  دننام  درک ، ریـسفت  تعیبط  نیناوق  تانایرج  اب  ناوتیمن  هک  ییاههدیدپ  مجنپ - کیکـشت  درادن . تیخنس 
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دنناـم دریذـپیم  اـعقاو  هدـش  میـسجت  نآ  رد  ار  یعقاو  راـثآ  صاوـخ و  دـنکیم و  مسجم  تسه  ار  تسین  تـسین و  ار  تـسه  هـک  یناور 
هجیتن کنالپ  سکام  هکناـنچ  کـلذریغ . تاـمارک و  اـههزجعم و  نینچمه  دـنوشیم . مسجم  اههمانـشیامن  رد  هک  یناـنامرهق  صاخـشا و 

کیکشت نیا  مشش - کیکشت  دوریمن .) رامـشب  ناسنا  رکف  يرورـض  مزاول  زا  تیلع  لصا  لوبق  هک  تسا  نآ  لیلد  دوخ  نیا  ،: ) دریگیم
لکـش کی  هب  هدش و  ور  ریز و  تعیبط  ناهج  ناهگان  هکنیا  روصت  هک  تسنیا  نآ  و  تسا ، تیلع  نوناق  ترورـض  يهزادنا  يهرابرد  اهنت 

يرگید
راشبآ هک  تسیا  هداس  روصت  نیا   ) کنالپ سکام  لوقب  و  تسا . ياهداس  لهـس و  روصت  تسا ، هدمآ  رد  دوشیم  هدید  نونکات  هکنآ  زج 

دوش و زاب  دوخ  لیم  هب  قاطا  رد  متـسه ، يزیچ  نتـشون  لوغـشم  ماهتـسشن و  هک  یقاطا  نآ  رد  دـتفایب و  ناـیرجب  ـالاب  هب  نییاـپ  زا  اراـگاین 
کی مناوتیمن ، مه  روصت  ملاع  رد  یتح  عبرم  يهرابرد  اما  دنتـسیاب ) نم  زیم  ربارب  رد  هدش  قاطا  دراو  یخیرات  ياهتیـصخش  مامت  ناهگان 
یفاـک مزـال و  حیـضوت  تسا ، هتـشاد  زاربا  ار  بلطم  نیا  هک  دوریم  اـجکب  مـلع  باـتک  رد  کـنالپ  سکاـم  مـنک . روـصت  هریاد  ار  عـبرم 
جراخ یعوضوم  يهرابرد  روصت  تعیبط ، ناهج  يهرابرد  ام  روصت  هک  تسا  تهج  نآ  زا  قوف  روصت  ود  توافت  دسریم  رظنب  دهدیمن .

دوجوب ام  ار  تانایرج  نآ  نایم  يرورض  طباور  و  دنکیم ، لابند  ار  ینیعم  تانایرج  ام  يهدارا  یهاگآ و  زا  زاینیب  هک  تسا  نتـشیوخ  زا 
، میتسه وربور  نآ  اب  هک  هچنآ  فالخ  روصت  یتاذ و  ناکما  اذـل  تسا ، هتفرگ  رارق  نایرج  رد  زاب  متـسیس  کی  رد  طباور  نیا  میاهدرواـین ،

نآ تاذ  رد  ندوب  عبرم  ترورـض  هک  تسام  ینهذ  تیقالخ  زا  یلولعم  ام ، نهذ  رد  هدش  روصت  عبرم  هک  یتروص  رد  درادن ، یقطنم  عنام 
زتین بیال  زا  متفه - کیکشت  دشابیم . ام  نهذ  يهدش  قلخ  هک  تسا  عبرم  نآ  حیرص  دض  عبرم  نآ  ندوب  هریاد  روصت  اذل  تسا ،

نیا هدش و  هتخاس  یقلاخ  هنامیکح  يهشقن  قبط  رب  ناهج  نیا  : ) دـنکیم لقن  نینچ  فوسلیف  نیا  زا  کنالپ  سکام  تسا . هدـنام  راگدایب 
نودب تسا و  لقتـسم  ناهج  نیا  رد  يدوجوم  ره  هک  ناس  نادب  هداد ، رارق  ار  وا  دوجو  يدرف  یـصوصخ و  نوناق  ياهدـیرفآ  ره  رد  ادـخ 
یتیلع طابترا  زتین  بیال  يهدیقع  قباطم  نیاربانب  دشابیم . شیوخ  يدرف  تشونرس  عبات  اهنت  دنکیم و  ادیپ  لماکت  رگید  تادوجوم  ریثات 

کی زا  هیرظن  نیا  دوریم ) نایم  زا  تیلع  لصا  هفسلف  نیا  رد  بیترت  نیا  هب  تسین و  شیب  يرهاظ  يرما  رگید  ءییـش  ءییـش و  کی  نایم 
ءییش لک  یطعا  يذلا  انبر  لاق  : ) تسا هدمآ  نینچ  نوعرف  اب  ع )  ) یـسوم ترـضح  يوگتفگ  رد  هیآ 50 ) هط   ) نآرق زا  ياهیآ  رد  تـهج 

یحیـضوت دومرف ) تیادـه  ار  نآ  سپـس  هدومرف ، اطع  ار  يزیچ  ره  شنیرفآ  هک  تسا  یـسک  ام  يادـخ  تفگ : یـسوم  ( ) يدـه مث  هقلخ 
یناور و یعیبـط و  يهناـگ  هـس  طـباور  رد  يدازآ  يربـج و  موـهفم  ود  يدادرارق ) یناور و  یعیبـط ، : ) هناـگ هـس  یلک  طـباور  يهراــبرد 
للع و ریـسم  میهاوخب  رگا  و  دنکیم ، لاغـشا  هعماج ، يهدـنهد  لیکـشت  ءازجا  زا  کی  ره  هک  تسا  یـصاخ  تیعقوم  هب  رظن  اب  يدادرارق ،

يهطبار رد  الثم : دندرگیم . اجباج  دننکیم و  ادیپ  رییغت  روبزم  موهفم  ود  دید  میهاوخ  میریگب ، رظن  رد  ار  تیعقوم  نامه  تالولعم 
هک تسا  یناسنا  يژولویزیف  نامتخاس  هب  رظن  اب  ربج  نیا  میاهدش ، رکذتم  ار  یسنج  يهزیرغ  عابـشا  يهطبار  هک  یتاذ  نورد  يربج  یعیبط 
ره لمع ، ارجا و  يهلحرم  رد  یلو  تسا ، يربج  الماک  يهدـیدپ  کی  نآ ، یبلط  عابـشا  ناجیه و  و  هتـشادرب ، رد  ار  یـسنج  مانب  ياهزیرغ 
رد ار  هعماج  کی  ياهناسنا  هک  یعافد  يهطبار  نینچمه  دـننک . لـمع  هدارا  يدازآ  اـب  دـناوتیم  فرط ، باـختنا  يارب  هداـم  رن و  زا  کـی 

، تسا یناسنا  لوصا  نیرتیـساسا  هک  تایح  زا  عافد  لصا  هب  رظن  اب  ددـنویپیم ، مه  هب  مجاهم  يهعماج  ربارب  رد  ای  تعیبط  تاـفآ  لـباقم 
زا دشابیم . ظوفحم  باختنا  رایتخا  ناعفادـم . عونتم  ياههورگ  رد  صاخ  تیعقوم  باختنا  رد  يدازآ  ناکما  هب  رظن  اب  یلو  يربج ، الماک 

ناعفادم هورگ  زا  یعون  رد  ار  دوخ  تیعقوم  هدننکعافد  صخش  ای  دش  باختنا  يدازآ  کی  اب  هزیرغ  عابـشا  فرط  هک  نیمه  رگید ، فرط 
چیه رد  مینیبیم : بیترت  نیدـب  دـشاب . هدوب  تسا ، هدرک  باـختنا  دوخ  هک  دـیدج  هلحرم  نیناوـق  يربـج  لومـشم  تسا  نکمم  دـیزگرب ،

دراد و دوجو  قلطم  ربج  هن  دنکیم . تکرح  دوخ  صاخ  تالولعم  هب  ور  عورـش و  اهتلع  يهلحرم  زا  هک  يریـسم  رد  اهناسنا  نایم  يهطبار 
يربج ماع  زا  یشان  نآ ، صاوخ  یعونمه و  ساسحا  يهطبار  دوخ  الثم  یناور ، طباور  رد  تسا  نینچمه  رمتسم . يدازآ  هن 

اب هک  دسریم  ارف  یعونمه  صاوخ  ساسحا  يهلحرم  سپـس  دنادب ، دوخ  عونمه  ار  رگید  ناسنا  هک  دنکیم  راداو  ار  یناسنا  ره  هک  تسا 
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قیبطت و رظن  زا  روبزم  ساسحا  قباطم  تکرح  رظن  زا  هاگنآ  دیآیم و  دوجوب  اهناسنا  رد  رابجا  روطب  فلتخم ، طیارـش  اهتیفیک و  تیمک و 
مه طباور  تسا  بیترت  نیمه  هب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  روبزم  يارجا  ای  يزیمآگنر و  يارب  ییاـهیدازآ  تسا  نکمم  لـمع  هار  ندـیزگرب 

یهاـگیاج هک  ینعم  نیا  هب  دریگیم ، همـشچ  تاذ  نورب  زا  طـباور  نیا  يربـج  لـماع  یگنهرف …  مه  یتدـیقع ، مه  يداژن ، مـه  ینطو ،
هب ناسنا  ندیـسر  زا  سپ  دراد . دوجو  اهناسنا  زا  یهورگ  ای  درف  کی  تاذ  زا  نوریب  ناکاین ، رد  كرتشم  ناونعب  ییاـهناسنا  نطو و  ناونعب 

دراد و يداژن  ینانطومه ، دراد و  نطو  هک  دـنکیم  ساسحا  وا  دوشیم . لیمحت  وا  رب  تاذ  زا  جراـخ  زا  هطبار  نیا  غولب ، دـشر و  يهرود 
رایتخا تلاخد  ندوب  یلو  وا ، یگدنز  نامز  رد  ای  دوش ، یتیگ  يهنحـص  دراو  وا  هکنآ  زا  شیپ  هک  اههدیا  دیاقع و  نینچمه  ییاهداژن . مه 

ساسحا اب  یهاگ  یتح  دوشیم ، روهطوغ  اههدـیا  دـیاقع و  نآ  رد  هناهاگآدوخان  ای  هاگآ  روطب  اـی  وا  دـشابیم . اـمرفمکح  هعماـج  رد  وا 
یمه زا  دهدب . رارق  دیاقع  نامه  ریسم  رد  ار  دوخ  تایح  ریسم  هک  دوشیم  روبجم  دیاقع  نآ  ربارب  رد  ینورد  تمواقم 

نیا اب  یلو  دـیامنیم . دوخ  موکحم  دزاسیم و  رثاتم  ار  هعماج  يهتفای  لیکـشت  ءزج  هاوخاـن  هاوخ  هک  هعماـج  کـی  گـنهرف  تسا  عون  ن 
طباور زا  کی  ره  دنک . زاب  هعماج  يهدننکلکـشتم  ءزج  يهدارا  يدازآ  هب  ینادیم  تسا  نکمم  یعیبط  طباور  دـننام  مه  طباور  نیا  لاح 

اب هناـگ  هس  طـباور  دـندرگیم : میـسقت  هدـمع  مسق  هس  رب  لوحت  تکرح و  عاونا  هب  رظن  اـب  يدادرارق ) یناور ، یعیبط ،  ) یلک يهناـگ  هس 
رد تکرح  یـسنج و  يهطبار  رد  لـثم  دـیلوت  هب  ور  تکرح  دـننام  یگدـنزاس ؛ تفرـشیپ و  هـب  ور  تـکرح  - 1 لوـحت : تکرح و  هـیرظن 

تکرح دننام  مادـهنا : بیرخت و  هب  ور  تکرح  - 2 یگنهرف . یندمت و  تفرشیپ  يوس  هب  تکرح  تردق و  لیـصحت  يارب  یعافد  يهطبار 
اب ماسقا  نیا  هعماج . اب  درف و  اب  درف  طباور  رد  یئزج  تارییغت  دننام  تباث : اتبسن  ریـسم  رد  تکرح  - 3 عماوج . گنهرف  اهندمت و  يریزارس 

تکرح هناـگ 1 - هس  تاـکرح  رد  يدازآ  ربج و  دـندرگیم : میـسقت  هدـمع  عون  شـش  هب  تـالوحت  تاـکرح و  رد  يدازآ  ربج و  هب  رظن 
مهم ییورین  نتشاد  اب  یناسنا  تعیبط  کی - دشاب : هدوب  يربج  تفرـشیپ  يوس  هب  تکرح  تسا  نکمم  تلع  ود  اب  تفرـشیپ : هب  ور  يربج 

يهقـالع یتسه ، ملاـع  هب  دوخ  داـعبا  ندرتسگ  يارب  سوسحم  شـشوج  يواـکجنک و  ماـنب  رگید  ییورین  رتـشیب و  جاـیتحا  ساـسحا  ماـنب 
تفرشیپ هب  یصاخ 

عماوج لباقم  رد  هچ  اههورگ و  دارفا و  نایم  نتشیوخ  هعماج  ورملق  رد  هچ  یگدنز  يهصرع  رد  اهناسنا  هک  ییاهتباقر  ود - دهدیم . ناشن 
لماع ود  ناونعب  یتسیاب  ود ، نآ  زا  یکی  ای  تلع  ود  نیا  دوجو  دـشابیم . يربج  تفرـشیپ  يارب  یـساسا  لماع  ود  زا  یکی  دـنراد ، رگید ،
راضم عفانم و  لـباقم  رد  ییارآ  فصو  رگیدـکی  اـب  اـهناسنا  طاـبترا  زا  یمود  تاذ ، نورد  زا  مکی  لـماع  اریز  ددرگ ، یقلت  یناور  يربج 
لماع زا  شیب  رگا  تیمها  رظن  زا  یلو  دراد ، يوناث  يهبنج  تباـقر  لـماع  هچ  رگا  هک  تسین  هدیـشوپ  مه  هتکن  نیا  هتبلا  ددرگیم . یـشان 

تفرـشیپ هب  ور  هنادازآ  تکرح  هک  تسا  ملـسم  تفرـشیپ : هب  ور  هنادازآ  تـکرح  - 2 دوب . دـنهاوخن  نآ  زا  رتمک  اـعطق  دـشاب ، هدوبن  مکی 
زا طقف  هتفای و  دـشر  دارفا  فاصوا  زا  اهنت  دـشاب ، هدوب  دـنمزاین  يوق  عناوم  نتـشادرب  هب  تفرـشیپ  هک  ماـگنه  نآ  رد  اـصوصخم  هناـهاگآ 

بیرخت هب  ور  هچ  تفرـشیپ و  هب  ور  هچ  دشاب ، هتـشاد  هک  یتکرح  ره  هعماج  تیرثکا  اما  دیآیمرب . اهنآ  ینادجو  تمظع  يرکف و  تردق 
دازآ نارادمچرپ  شرامـش  رد  نونکات  ام  هک  تسا  هدوبن  یقافتا  اذل  دشابیم . يربج  ياهـششک  اب  هارمه  هاگآدوخان و  هراومه  مادـهنا ، و 

ثحب و هب  یجایتحا  اریز  مینک ، زواجت  ناتشگنا  هرامش  زا  میناوتیمن  يا  هرود  چیه  رد  اهنآ  لماوع  اهندمت و 
اهدص رد  روهطوغ  بیـشن و  زارفرپ و  یگدنز  دادتما  رد  يدازآ  ینورد  لاهن  نتخاس  روراب  هک  میرادن  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  لالدتـسا 
عوـن تسا : عوـن  ود  رب  تکرح  نیا  مادـهنا : بیرخت و  هب  ور  يربـج  تکرح  - 3 راوشد . سب  تسیراک  هدـننک  فرحنم  تالیامت  لـماوع 
دروم تسا ، هداد  رارق  گنهرف  ندـمت و  زا  ینیعم  تیعقوم  رد  ار  هعماج  نآ  هک  ياهعماج  یکیژولوئدـیا  ذوفن  يدام و  تردـق  رگا  مکی -
دروم يهعماج  تکرح  هک  تسنیا  یمومع  يهدـعاق  دریگب ، رارق  يرگید  يهعماج  يژولوئدـیا  ذوفن  يدام و  تردـق  شوختـسد  موجه و 

زا شیپ  ياهنارود  هب  صوصخم  روبزم  يهدعاق  دـننکیم : نامگ  ناسانـشهعماج  زا  یـضعب  تفر . دـهاوخ  مادـهنا  بیرخت و  هب  ور  موجه 
عماوج يزوریپ  بجوم  هک  يربج  لـماوع  زا  رظن  عطق  اـب  بولغم  عماوج  لـلم و  ریخا  نرق  هس  رد  اریز  تسا ، هدوب  ریخا  نرق  هس  تـالوحت 
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هک تفگ  ناوتیمن  اذل  دناهدنام ، رادروخرب  دوخ  هب  صوصخم  یگنهرف  تاصخـشم  اهتردـق و  زا  بولغم  عماوج  دوخ  تسا ، هدـش  بلاغ 
مادـهنا بیرخت و  هب  ور  ار  فیعـض  يهعماج  رگید  يهعماـج  یکیژولوئدـیا  ذوفن  يداـم و  تردـق  ریثاـت  تحت  هعماـج  کـی  نتفرگ  رارق 

تلفغ تسا ، رـشب  یلوـمعم  تعیبـط  ریگنماد  هک  ءاـقب  رد  عزاـنت  لـصا  صاوـخ  زا  هک  تسنیا  رد  ناسانـشهعماج  نیا  هابتـشا  داد . دـهاوخ 
یتوافت م اریز  دناهدیزرو ،

هب ور  تکرح  يانعم  درادـن . دوجو  دـنکیم ، تسکـش  فعـض و  ساسحا  هک  ياهعماج  زوریپ و  يهعماج  و  بولغم ، درف  بلاغ و  درف  نای 
ور تکرح  زا  دوصقم  هکلب  دریگیم ، شیپ  ار  انف  لاوز و  هار  هناهاگآ  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  هعماج  هک  تسین  نآ  بیرخت 

بجوم یگدنز  تازایتما  زا  يرادربهرهب  ناکما  نیرتیلاع  رد  یتح  هک  تسا  يدوجو  زایتما  لالقتـسا و  سح  نداد  تسد  زا  بیرخت ، هب 
تردق هکنیا  زا  تسا  ترابع  دروم  نآ  دشاب و  هتـشاد  نایرج  دناوتیمن  دروم  کی  رد  اهنت  هدعاق  نیا  تسا . تراقح  تسکـش و  ساسحا 
توافتم تایح  يهصرع  رد  صوصخم  يهدـیا  تیلم و  گنر و  داژن و  رد  هچ  رگا  دـنک ، یقلت  نتـشیوخ  يهعماج  زایتما  التعا و  يداـم و 

( ادخ  ) نیرب دوجوم  کی  هب  اهنت  هک  دـش  دـهاوخ  يزیرهدولاش  یقالخا  ياههیاپ  نآ  رب  یناسنا  تلاح  نینچ  هک  تسا  ملـسم  دنـشاب . هدوب 
هب ور  سوـسحم  تکرح  ناـمه  بیرخت : هب  ور  يربـج  تکرح  زا  مود  عوـن  دـشابیم . یکتم  دـنکرتشم ، وا  هب  یگتـسباو  رد  ناـگمه  هـک 
مر نانوی و  ندمت  بیرخت  هب  ور  تکرح  دننام  تسا ، هدمآ  شیپ  اهگنهرف  اهندمت و  يارب  خیرات  هاگرذگ  رد  هک  تسا  سوسحم  بیرخت 

نودب ینعی  دشابیم ، گنهرف  ندمت و  ناگدـننادرگ  داسف  زا  یـشان  بیرخت  هب  ور  ياهتکرح  هنوگنیا  نیرهنلانیب …  رـصم و  سنازیب و  و 
يرگید عماوج  هکنآ 

نیا رطخ  دیآیم . دوجوب  اهیگتسکش  اهیتسس و  گنهرف  ای  ندمت  نآ  دوخ  نورد  زا  دناشکب ، طوقس  يریزارـس  هب  ار  اهنآ  تردق  لماع  اب 
لماـع اـب  يدودـحمان  تدـم  اـت  هدوب و  یجراـخ  مکی  عون  یبیرخت  تکرح  لـماع  اریز  دـشابیم ، مکی  عون  زا  رتدـیدش  یبیرخت  تکرح 

هدش دیدشت  اجیردت  تمواقم  لماع  نامه  هک  اسب  هچ  دریگیم و  رارق  يورایور  فیعـض  گنهرف  ندمت و  ناگدـننادرگ  ینورد  تمواقم 
تکرح رد  مادـهنا : بیرخت و  هب  ور  هنادازآ  تکرح  - 4 دهدب . تاجن  یعطق  تسکـش  مادـهنا و  زا  ار  دوخ  یخیرات  ثداوح  کمک  هب  و 

، بیرخت هب  ور  هچ  تفرشیپ و  هب  ور  هچ  دریگب ، رارق  هک  یلوحت  تکرح و  هنوگ  ره  رد  هعماج  تیرثکا  هک  میتفگ  تفرشیپ ، هب  ور  هنادازآ 
یتح هک  دنتـسه  یتیلقا  رد  دنوشیم ، رادروخرب  لوحت  تکرح و  رد  يدازآ  زا  هک  يدارفا  دشابیم و  رایتخا  یهاگآ و  زا  مورحم  هراومه 

هنارایشه يدازآ و  ساسحا  اب  هک  يدارفا  مه  یبیرخت  تکرح  رد  دنکیمن . زواجت  ناتشگنا  يهرامـش  زا  ياهرود  چیه  رد  تفگ : ناوتیم 
دازآ تیلقا  یتفرـشیپ و  تکرح  رد  دازآ  تیلقا   ) تیلقا ود  نایم  هک  یتوافت  دوب . دـنهاوخ  تیلقا  رد  الماک  دـنهدب ، یبیرخت  تکرح  هب  نت 
دوـخ يهعماـج  دارفا  نیرت  تلیـضف  اـب  نیرتدـنمدرخ و  یتفرـشیپ . تکرح  رد  دازآ  تیلقا  هک  تسنیا  دراد ، دوـجو  یبـیرخت ) تـکرح  رد 

دنشابیم و
اتبسن ریـسم  رد  يربج  تکرح  - 5 دنهدیم . لیکـشت  ار  هعماج  دارفا  نیرت  تفارـشیب  نیرتنادان و  رـضم ، یبیرخت  تکرح  رد  دازآ  تیلقا 
ریثاـت تحت  هک  يدادرارق ) یناور ، یعیبـط ،  ) یلک يهناـگ  هس  طـباور  يداـع  ناـیرج  زا  تسا  تراـبع  تکرح ، نیا  زا  اـم  دوصقم  تباـث :
عماوج اب  طابترا  لاح  رد  اصوصخم  ياهعماـج  چـیه  هک  تسا  ملـسم  یلو  دـشاب  هتفرگن  رارق  ینورد  ینوریب و  يهدـننکنوگرگد  لـماوع 
يهملک هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنامب ، رانک  رب  یفیک  تارییغت  ینوگرگد  ای  یطوقـس  ای  یلماـکت  ینوگرگد  یعون  زا  دـناوتیمن  رگید 

رد تسا  نکمم  دتفایم ، نایرج  هب  تباث  اتبسن  ریسم  يارجم  رد  هک  ییاهینوگرگد  تباث ) اتبسن  ریسم   ) رد میتفگ : هدومن و  هفاضا  ار  اتبـسن 
حطـس دراو  بسانم  لماوع  ندمآ  شیپ  اب  اجیردت و  ار  دوخ  رثا  تیـصاخ و  دیدرت  نودـب  یلو  دـشابن ، ریگمـشچ  هعماج  سوسحم  حـطس 
هعماج رد  مکحم  ياههشیر  ياراد  رارقتسا  تباث و  لماوع  هک  میدیمان  يربج  تهج  نادب  ار  تکرح  نیا  تشگ . دهاوخ  هعماج  سوسحم 

ياههورگ ای  دارفا  هک  مینادیم  مه  ار  هتکن  نیا  درادـن . يریثات  هعماج  نتم  رد  رگید  ترابعب  ای  سوسحم  حطـس  رد  ینورب  لـماوع  هدوب و 
هعماج چیه  اریز  ار ، هعماج  ياههورگ  دارفا و  قلطم  مومع و  هن  دنهدیم ، لیکشت  ار  تیرثکا  تباث ، اتبسن  ياهتکرح  رد  ربج  هب  موکحم 
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اتبسن ریـسم  رد  هنادازآ  تکرح  - 6 دمآ . دـهاوخن  دوجوب  مه  نیا  زا  سپ  تسا و  هدـشن  هدـید  دازآ  ياهناسنا  نودـب  ینارود  چـیه  رد  يا 
ناگدازآ فلا - عون  دـنوشیم : میـسقت  عون  هس  رب  دـنرادروخرب ، يدازآ  زا  هک  تباث  اتبـسن  ریـسم  رد  كرحتم  طـباور  زا  مسق  نآ  تباـث :

عون دنتـسه . يزیگنا  فسا  تیلقا  رد  هراومه  نانآ  میدش . رکذتم  تباث ) اتبـسن  ریـسم  رد  يربج  تکرح   ) ثحبم رخآ  رد  هک  هتفای  لماکت 
زا نانآ  تقیقح  رد  تسا . هدش  يدازآ  ساسحا  بجوم  تباث  اتبسن  عضو  هب  نانآ  يدونشخ  تیاضر و  هک  دنتسه  ییاههورگ  دارفا و  ب -

کی رد  دوجوم  طـباور  دـناهتخاس . دوخ  يارب  هدوـمن و  روـصت  ار  نآ  ناـشدوخ  هک  دـنرادروخرب  نیعم  تیفیک  اـب  دودـحم و  يدازآ  نآ 
، نآ متـسیس  ندوب  زاب  تهج  هب  يهعماج  کی  یناور  يدادرارق و  یعیبط و  طباور  عومجم  عماوج  ریاس  رد  دوجوم  طباور  اب  زاب ، يهعماج 

شیوخ هعماج  ياههورگ  دارفا و  ریاس  لباقم  رد  زاب  تیدوجوم  اـب  درف  کـی  يهطبار  دـننام  رگید  ياـههعماج  طـباور  عومجم  لـباقم  رد 
رگید 2- يهعماج  کی  اب  طاـبترا  - 1 عماوج : ریاس  اب  طابترا  دوب : دـهاوخ  ریز  ماسقا  ياراد  زاب  عماوج  نینچ  رد  تکرح  ریثاـت  دـشابیم .

ریثات و تکرح و  عون  هب  رظن  اب  هناگ  هس  ياهطابترا  زا  کی  ره  عماوج  يهمه  اب  طابترا  هراق 3 - کی  عماوج  اب  طابترا 
ثحب دروم  طابترا  هجیتن  رد  یمک  رثات  ریثات و  تکرح و  ود - یفیک  رثات  ریثات و  تکرح و  کی - ددرگیم : میسقت  هدمع  مسق  ود  رب  رثات 

ینوگرگد دننام  دشابیم  یفیک  رثات  ریثات و  تکرح و  بجوم  هک  رگید  يهعماج  اب  هعماج  کی  طابترا  - 1 دیآیم : رد  ریز  مسق  شش  هب 
نیا رد  طباور  ددرگیم ، یمک  رثات  ریثات و  تکرح و  بجوم  هک  رگید  يهعماج  اب  هعماج  کی  طابترا  - 2 داصتقا . گنهرف و  ندمت و  رد 
رظن رد  اب  هتبلا  تسین . هعماج  کی  تیعمج  شیازفا  هب  تهابـشیب  یطابترا  نینچ  تشاد ، دهاوخن  نیفرط  داعبا  شرتسگ  زج  ياهجیتن  مسق 

هزادـنا نآ  دـنراد ، هک  یتایـصوصخ  يهمه  هب  تاهج و  يهمه  زا  دـنناوتیمن  ياهعماـج  ود  زگره  هک  تقیقح  نیا  هریغ ، داـعبا و  نتـشاد 
دهاوخ ییانثتـسا  تلاح  طابترا  زا  مسق  نیا  دنکن ، زواجت  هعماج  کی  تیعمج  شیازفا  دـح  زا  يرگید  اب  یکی  طابترا  هک  دنـشاب  يواسم 

هک دوشیم  روظنم  ییایفارغج  تدـحو  اب  هنیمز  طابترا  نیا  دـشابیم . یفیک  رثات  ریثات و  تکرح و  بجوم  هک  ياهراق  طاـبترا  - 3 تشاد .
مه هب  تهابشیب  يا  هراق  یحطس  مه  دیامن . صخشم  ار  تاطابترا  يهدننکنوگرگد  تاکرح  تالعافت و  تشونرس  دناوتیمن  یئاهنت  هب 

عماج ياههورگ  دارفا و  زا  کی  ره  تیهام  فرعم  دناوتیمن  اهیحطس  مه  نیا  زا  کی  چیه  تسین . هعماج  کی  ینهیم  یحطس 
دارفا و یساسا  فالتخا  هکنانچمه  میاهدوب . هراق  کی  عماوج  نایم  تافالتخا  نیرتیساسا  دهاش  خیرات  لوط  رد  ام  دشاب . هدوب  هراق  ای  ه و 

ناکما اهنت  هن  يا  هراق  طباور  رد  یفیک  رثات  ریثاـت و  لوحت و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  مینیبیم . حـضاو  روطب  ار  هعماـج  کـی  ياـههورگ 
مسق رد  هکنانچ  دشابیم . یمک  رثات  ریثات و  تکرح و  بجوم  هک  ياهراق  طابترا  - 4 دنکیم . تابثا  ار  نآ  ینیع  تیعقاو  هکلب  تسا  ریذپ 

رد تیعمج  شیازفا  هب  هیبش  اهنآ  نایم  طباور  يرارقرب  هک  تسا  هدشن  هدید  ياهتفای  نیعت  يهعماج  دـنچ  ای  ود  چـیه  میدـش ، رکذـتم  مود 
ریثاـت و اـهینوگرگد و  یتح  هک  مینکیم  هفاـضا  ار  هتکن  نیا  نونکا  دـشاب ، هدوب  طـباور  یمک  شرتسگ  بجوم  اـهنت  هدوب و  هعماـج  کـی 

یفیک ياهینوگرگد  بجوم  عطق  روطب  هدوب ، تیمک  هب  رـصحنم  دـناوتیمن  مه  نیعم  هعماج  کی  رد  تیعمج  شیازفا  زا  یـشان  ياـهرثات 
هب دـسر  هچ  دریذـپیم ، رییغت  هریغ  یگنهرف و  ياضف  يداصتقا و  لئاسم  رظن  زا  تیعمج  شهاـک  شیازفا و  اـب  مدرم  طـباور  دوب . دـهاوخ 
اراد موسر  بادآ و  يداصتقا  یخیرات ، ییایفارغج ، لماوع  يهیحان  زا  یناوارف  تاـفالتخا  لاـحرهب  هک  نوگاـنوگ  عماوج  ناـیم  یگتـسویپ 

رد ا هکنانچ  مه  طابترا  نیا  دشابیم ، یمک  رثات  ریثات و  تکرح و  بجوم  هک  عماوج  يهمه  اب  طابترا  - 5 دشابیم .
بجوم هک  عماوج  يهمه  اب  طاـبترا  - 6 دشاب . هتـشاد  ینیع  ققحت  دناوتیمن  دشابیم ، ینهذ  تاروصت  رد  اهنت  میدـش ، رکذـتم  الاب  ماسق 

لماوع لولعم  تسا ، یجیردت  یمئاد و  تفرـشیپ  لاح  رد  ریخا  ياهنارود  رد  هک  طابترا  هنوگ  نیا  دـشابیم . یفیک  رثات  ریثات و  تکرح و 
ادـج عونتم و  ياهرهـش  نارازه  ياراد  هک  دروآیمرد  هعماج  کی  تروصب  ار  عماوج  مک  مک  هک  تسا  تیمها  اب  رایـسب  یطابترا  لیاسو 

اب هعماج  ره  طاـبترا  دـیامنیم 1 - يریگولج  عماوج  هایح  یناـبم  هراـبرد  عطاـق  مکح  زاربا  زا  هک  ياهناـگراهچ  لـئاسم  دـشابیم . مه  زا 
اههعماج ریاس  زا  رظن  عطق  اـب  ییاـهنت و  هب  ار  اـیند  عماوج  زا  کـی  چـیه  هزورما  تساـمرفمکح  عونتم  لاکـشا  اـب  هزورما  هک  رگید  عماوج 
ناوتیم عطق  روطب  اذـل  تسا . یگتـسویپ  لاح  رد  للم  ریاس  اـب  یفلتخم  ياـهتیفیک  اـهتیمک و  اـب  لـلم  زا  کـی  ره  درک . یـسررب  ناوتیمن 
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ناوتیم كالم  نیمه  دـنانانچ و  ناملآ  هسنارف و  نوچ  تسا ، نینچ  ناتـسلگنا  تسا ، ناـنچ  ناـملآ  نوچ  تسا ، نینچ  هسنارف  هک  تفگ :
ياـههبنج زا  یگتـسباو  نیا  سکعلاـب . تسه و  اـی  هدوب و  ناـنچ  قرـش  نوـچ  تسا ، نینچ  برغ  هک  تفگ  هداد و  میمعت  ار  روـبزم  مکح 

اونعب ياهعماج  ییاسانش  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . هدش  رارقرب  یکیژولوئدیا  يداصتقا و  لئاسم  گنهرف و  دننام  نوگانوگ 
دنچ ای  کی  لاح  نیع  رد  هتفای و  لعافت  رگید  رـصانع  اب  هک  تسا  ییایمیـش  رـصانع  زا  یکی  ییاسانـش  هب  هیبش  ناملآ  شیرتا ، هسنارف ، ن 

يهتفای لعافت  ياههبنج  لباقم  رد  یصخش  صاوخ  نیا  یلو  تسا ، هتشاد  زاب  لعافت  يارجم  رد  نتفرگ  رارق  زا  ار  دوخ  یصخش  تیـصاخ 
ندوب دنب  ياپ  نیا  ناتسلگنا . رد  هنیرید  ياهتنس  هب  ندوب  دنب  ياپ  دننام  دوشیم ، یقلت  تیمها  اب  رهاظ  رد  هچ  رگا  تسا ، زیچان  رـصنع  نآ 
عماوج ریاس  زا  ناتـسلگنا  يهدننکادج  لاعف و  رـصنع  کی  ناونعب  عماوج ، ریاس  اب  طابترا  لاح  رد  یناهج  تایح  ياهیگتـسیاب  يارجم  رد 

مدصکی ردقب  هک  تسیاهلئسم  نیا  دننکیم  عورـش  رفـص  زا  دنراذگیم و  یگدنزب  ماگ  اهناسنا  - 2 ددرگیمن . حرطم  یناهج  ییاـپورا و 
ناسنا  ) يانعم هک  مینادب  دیاب  تسخن  تسا . لئاسم  نآ  يهمه  نیرت  تیمها  اب  رظن  کی  زا  یلو  دنکیمن ، هجوت  بلج  یناسنا  لئاسم  ریاس 

شقنیب و گنریب و  يهنییآ  کی  دننام  دوشیم ، دلوتم  ردام  زا  هک  یناسنا  ره  مییوگب : میهاوخیمن  ام  تسیچ ؟ دنکیم ) عورش  رفص  زا 
يرگید زیچ  هتفای  لعافت  رصنع  ود  زج  هک  تسا  بآ  ناکتسا  کی  دننام  ای  تسین ، يزیچ  یلقیـص  يهشیـش  هعطق  کی  زج  هک  تسا  راگن 

ایند نیا  رد  ار  دوخ  یگدنز  هک  یتثارو  لماع  ره  اب  هعماج و  داژن و  ره  رد  ناسنا  ره  مییوگیم : هکلب  تسین .
عورـش يهطقن  تفرگ ، دـهاوخ  هاگآان  هاگآ و  هاوخانهاوخ و  ار  شنابیرگ  هک  یتیبرت  میلعت و  یطیحم و  لماوع  لباقم  رد  دـنکیم ، زاـغآ 

تایضتقم هب  یناسنا  دارفا  يریذپ  فاطعنا  مکی  لیلد  دشابیم . هدامآ  نوگانوگ  ياهراکتشک  يارب  هتشک  ان  نیمز  دننام  هک  تساهـشریذپ 
، دنکیم یگدـنز  دوشیم و  دراو  اهطیحم  نآ  هب  هدـش و  ادـج  دوخ  هاگداز  زا  هک  یناوج  یکدوک و  نارود  رد  اصوصخم  هک  ییاهطیحم 

يوضع تایـصوصخ  لماح  هک  نیعم  ردام  ردپ و  زا  اهناسنا  دلوت  مه  رگا  نیاربانب  میدش . رکذتم  هک  تسا  ییاعدـم  لیالد  نیرتنشور  زا 
ياهتیبرت میلعت و  طیحم و  اب  دناوتیم  هدش  لقتنم  تایصوصخ  نآ  لاحنیا  اب  دشخبیم . اهنآ  هب  یـصاخ  نیعت  دشابیم ، صخـشم  یناور  و 

هجیتن رد  دریگب . دوخب  يرگید  تیـصخش  شلف و  یتیبرت  میلعت و  یطیحم و  لماوع  تفلاخم  تروص  رد  هدـش و  هیجوت  فلاخم  اـی  قفاوم 
الثم شیرتا  هیکرت ، ناریا ، دـننام  هعماج  کی  رد  ار  ینیعم  يهدـیدپ  دـناوتب  دـصرددص  نیارق  راـمآ و  يور  زا  سانـشهعماج  صخـش  رگا 

نایرج رد  عاضوا  طیارش و  نالف  اب  هک  هعماج  نالف  رد  ضورفم  يهدیدپ  هک  دنک  اعدا  ار  ینعم  نیا  زا  شیب  دناوتیمن  زاب  دروایب ، تسدب 
خیرات و خ قامعا  هب  ای  یسررب  دروم  يهعماج  ياهناسنا  تعیبط  هب  ار  هدیدپ  نامه  دهاوخب  رگا  اما  تسا . هدهاشم  لباق  تسا 

یناسنا تعیبط  اریز  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  ار  طلغ  اطخ و  هار  دیدرت  نودب  دزاسب ، دنتسم  هعماج  نآ  یکیژولوئهدیا  يداژن و  ياهتیـصوص 
هدـش ضراع  عماوج  نآ  هب  یناوارف  تالوحت  هکیتروص  رد  هدوب  دـحتم  ینالوط  رایـسب  ياهنرق  عماوج  نآ  يژولوئهدـیا  طیحم و  داژن و  و 
هتخاس یکاخ  يهدام  عون  کی  زا  اهنآ  يهمه  هک  ییاهرجآ  زا  ياهعومجم  دـننام  یتلم  هعماج و  ره  هک  دوب  نینچ  رگا  مود - لـیلد  تسا .

هکیتروص رد  دنشاب ، هتشادن  یناور  ياهتیلاعف  رد  فالتخا  هنوگ  چیه  تسیابیم  دنـشاب ، هدش  هتخپ  يزپرجآ  يهروک  عون  کی  رد  هدش و 
رد هک  یناور  عضو  هنوگره  زا  ییاههنومن  ياهعماج  ره  رد  دـید  میهاوخ  دـنک ، اهر  دوخ  لاحب  ار  یناسنا  دارفا  يوناث ، يربج  لماوع  رگا 

روطب دنزادرپیم  یناسنا  ياهلقعت  اههشیدنا و  هب  هنافرطیب  هک  عماوج  زا  يدارفا  رد  عوضوم  نیا  دوشیم . هدـید  دراد ، دوجو  رگید  عماوج 
هب کیدزن  تفرشیپ  یگدنام و  بقع  رظن  زا  هک  یعماوج  رد  یناور  تیلاف  هنوگره  دهاش  ام  هک  ینعم  نیاب  دشابیم . هدهاشم  لباق  ناوارف 

نارکفتم یناور  تیلاعف  اب  جایتحا ، ییابیز و  تردـق و  تیمها  يهرابرد  یناریا  نارکفتم  یناور  تیلاعف  اـیآ  میـشابیم . دنتـسه ، رگیدـمه 
روبزم میهافم  نیداینب  لوصا  رد  هعماج  ود  نیا  نارکفتم  زا  کی  مادک  ایآ  دراد ؟ یتوافت  يرصم ،

اب روراب ، داصتقا  لاعف و  گنهرف  موزل  رد  الثم  ناملآ  ناتـسلگنا و  يهعماج  ود  نارکفتم  تسا  نکمم  اـیآ  دـنراد ؟ فـالتخا  رگیدـکی  اـب 
صاخ و طیحم  يوناث  ياههنیمز  دشابیم ، رگیدکی  اب  هعماج  ود  فالتخا  یگناگود و  لماع  هک  هچنآ  دنـشاب ؟ هتـشاد  فالتخا  رگیدـکی 

اهنرق موـس - لـیلد  دـیامنیم . کـیکفت  رگیدـکی  زا  تـیفیک  لکـش و  رظن  زا  ار  ود  نآ  هـک  تـسا  یخیراـت  ياهتــشذگرس  نـیعم و  داژن 
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برغ هب  دوشیم و  هتـشون  قرـش  رد  يژولوکیـسپ  يژولویزیف و  يژولویب و  دـننام  یناسنا  مولع  ینیب و  ناهج  رد  ییاـهباتک  هک  درذـگیم 
زا رظن  عـطق  اـب  راـثآ  اـهباتک و  نـیا  تاـیوتحم  و  ددرگیم ، لـقتنم  قرــش  هـب  دوـشیم و  هتــشون  برغ  رد  سکعلاــب  ددرگیم و  لــقتنم 

وگوه و روتکیو  نایاونیب  تایوتحم  متـسه  یقرـش  درف  کـی  هک  نم  دریگیم . رارق  يرادربهرهب  دروم  برغ  قرـش و  يوناـث  تایـصوصخ 
لوصا يهدننکوگزاب  هدش و  هتشون  یقرش  يهعماج  رد  ییوگ  هک  منکیم  یقلت  نانچنآ  ار  نیترامال  يهچایرد  يوتسلوت و  حلص  گنج و 

هناقـشاع نانچ  ار  ظفاح  ناوید  هتوگ  يولوم و  نیدلا  لالج  يونثم  یبرغ  نوسلکین  رگید  فرط  زا  دشابیم ، یقرـش  ناسنا  ياهدادـیور  و 
يولوم سیراب  سیروم  دشابیم . یبرغ  يهعماج  هب  طوبرم  ظفاح  ناوید  يونثم و  تایوتحم  يهمه  ییوگ  هک  دـنهدیم  حیـضوت  حرش و 

یقلت م نینچ  ار  یقرش 
الـصا تسین ، هداس  باتک  کی  وا  باـتک  تسا . رطع  تسا ، قشع  تسا ، یقیـسوم  تسا ، رون  تسا ، حور  تسین ، رعاـش  يولوم  : ) دـنکي

هک نم  يارب  تسا . هدمآ  رد  نودم  قاروا  تروصب  هک  تسا  ییانشور  يداش ، قشع ، سرد  تسا ، مسجم  يوداج  رحـس و  تسین ، باتک 
زا دنکیمن . يربارب  يولوم  لاح  حرش  اب  ینامسآ  ناربمایپ  نیا  زا  کی  چیه  لاح  حرش  منادیم ، قایتشا  غورف و  يایند  ناربمایپ  ار  نارعاش 

نالفط مرظن  هب  وگوه ، هتوگ - ریپسکـش ، ات  هتناد  زا  برغ  يایند  یبدا  ياههیاپ  نیرتگرزب  ماهدش ، انـشآ  يولوم  یگدـنز  هب  نم  هک  یتقو 
ساسحا دـننام  نارود ، نیا  رد  یبرغ  تازایتما  ساسحا  هک  دـنادب  سانـشهعماج  یتسیاـب  ـالاو ، یتفرعم  يهدـیدپ  نیا  زا  دـنیآیم ) یبتکم 

رد هتفای  دلوت  يهرابرد  و  نیعم ، داژن  کی  هن  تسا ، یناسنا  تازایتما  يهرابرد  یـساسحا  هدنیآ ، هتـشذگ و  ياهنارود  رد  یقرـش  تازایتما 
دوخ یگدنز  زاغآ  یناسنا  ره  مییوگیم : مامت  رارـصا  اب  هکنیا  سپ  یبرغ . یقرـش و  یبونج و  یلامـش و  يهرکمین  هن  تسا  یکاخ  يهرک 

و دـیآیم ، ایندـب  یناسنا  تیوه  اب  اـهنت  اـهناسنا  مینیبیم : میرگنیم ، هک  فرط  ره  زا  اریز  مینکیمن ، هغلاـبم  دـنکیم ، عورـش  رفـص  زا  ار 
تزاتمم تافالتخا  نآ  یتسیاب  هکلب  دزاسب ، نیابتم  عونتم و  تادوجوم  ار  نانآ  هک  تسین  دح  نآ  رد  نانآ  یعیبط  فالتخا 

يارب هدرک و  هعطق  هعطق  ار  یناسنا  عماوج  دـنهاوخیم  هک  یناسانـشهعماج  نآ  نیاربانب  دوش . یقلت  لماکت  لعافت و  طالتخا و  لماع  نیر 
، دنریگیم هدیدان  عماوج  ریاس  اب  ار  هعماج  نآ  يهتـسباو  یمومع و  حور  هکنیا  هفاضاب  دـنزادنایب ، هار  هب  ار  ینیعم  یـسانشهعماج  کی  ره 

ياضما کـی  ناـنآ  یملع  نیواـنع  نوچ  دـنهدیم و  ماـجنا  دـناهتخادرپ ، هتخاـس و  نتـشیوخ  تسد  اـب  هک  یعوضوم  رد  ار  دوخ  یـسررب 
كرد و زا  دریگیم ، تروص  نانآ  يهلیـسوب  هک  اههعماج  نیابت  عونت و  صیخـشت  اذـل  دـشابیم ، ناشیاههتفگ  تحـص  هب  هدـش  قیدـصت 

نیاـبتم یناـسنا  عماوج  دـنیوگیم : رتنـشور  تراـبعب  دریگیم و  دوخ  هب  ار  عماوج  هب  نیاـبت  عونت و  نیقلت  يهبنج  هدرک  زواـجت  صیخـشت 
زا هچ  رگا  ار  ياهعماج  ره  يوناث  لماوع  طیارش و  هک  تسنیا  دنهدب ، ماجنا  دنناوتیم  نانیا  هک  ار  يراک  نیرتدیفم  نیرتیساسا و  دنـشاب .

یناور و ياهتیلاعف  لاکـشا  یعامتجا و  طباور  اههدیدپ و  هاگنآ  دنروایب و  تسدب  دشاب ، هدوب  هعماج  نآ  یخیرات  ياهنارود  نیرتیناتـساب 
زا هک  ياهعماج  ره  یساسا  روحم  رد  مهاوخیم  مانب  یـصوصخم  رـصنع  دوجو  - 3 دنهد . رارق  یـسررب  دروم  ار  هعماج  نآ  یگدـنز  مظن 

الیامت دشاب ، هدوب  رتهبناج  همه  رتيوق و  اهناسنا  یعمج  لکشت  هک  هزادنا  ره  تسا . هتفای  لیکشت  اهناسنا 
هک دـنارورپیم  دوخ  نورد  رد  ار  تیـصاخ  نینچ  یعمج  لکـشت  تیهام  اریز  دوریم ، لـیلقت  هب  اـموزل  هتفاـی  لکـشت  ءازجا  یـصخش  ت 

ءازجا زا  ءزج  دنچ  ای  کی  رد  یلیامت  ای  هشیدـنا و  رگا  و  دریگب . رارق  یعمج  لکـشت  ریـسم  لماوع و  اهفدـه و  عاعـشلاتحت  دارفا  تیدرف 
ندوب یثنخ  هزادنا  نامه  هب  هدش ، هتفای  بیکرت  متسیس  تیوقت  بجوم  ددرگ ، رادومن  لکـشت  نامه  ریـسم  رد  رگا  دیایب ، دوجوب  لکـشتم 
لماوع رگا  دریگن ، رارق  لکـشت  نآ  ریـسم  رد  رگا  و  درک . دهاوخ  باجیا  دشاب ، هدوبن  روبزم  ریـسم  قفاوم  هک  ار  تیدرف  اههدیدپ ي  ریاس 
هشیدنا لیامت و  نآ  تیلاعف  زا  دش  دهاوخ  ششوک  دیامنن ، زاب  نآ  يارب  یهار  ای  دنکن  لیامت  هشیدنا و  نآ  زا  یتیامح  متـسیس  نآ  قوفام 
لکشت يهدعاق  تسنیا  دریگن . دوخ  هب  مداصت  تلاح  ضورفم  متـسیس  اب  لیامت  هشیدنا و  نآ  تفلاخم  يهبنج  لقادح  ای  دوش ، يریگولج 

ام درک ، نوریب  زغم  زا  ار  یـضایر  یکیزیف و  يربج  نیناوق  ياوه  یتسیاب  تسا ، ناسنا  زا  تبحـص  هک  اجنآ  لاحنیا  اب  یلو  اهناسنا . یعمج 
داحتا بیکرت و  تیاهن  رد  هک  متـسیس  نآ  یتح  یمتـسیس  چیه  ینعی  میاهدوب ، لکـشت  روبزم  نوناق  ندروخ  مهرب  دـهاش  خـیرات  لوط  رد 
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هشیدنا تردق  لماع  - 1 دوب : دهاوخن  ناما  رد  دوشیم ، هتفگ  راصتخا  روطب  الیذ  هک  مهم  لماع  هس  دربتسد  زا  دشاب ، هدوب 
مضه دوخ  رد  هزادنا  نآ  هب  ار  یناسنا  تیدوجوم  همه  دناوتیمن  یلکـشت  چیه  اریز  تسا ، ریگیاج  متـسیس  دوخ  رد  هک  یئزج  لیامت  ای  و 
ریذپ ناکما  ناسنا  یعمج  ياهلکـشت  رد  يزیچ  نینچ  رگا  دـیآرد . ضحم  رایتخایب  هاگآدوخان و  یکیزیف  ءزج  کی  لکـش  هب  هک  دـیامن 

، تسا متسیب  نرق  مود  يهمین  هک ، هزورما  یتح  دیدیمن . دوخب  هتفای  لکشت  متـسیس  ورملق  رد  زج  ار  یلوحت  هنوگچیه  يرـشب  خیرات  دوب ،
لـیامت و يدرف  چـیه  يارب  هک  دـیامن  مضه  ناـنچنآ  دوـخ  لکـشتم  ياهمتـسیس  رد  ار  اـهناسنا  دـناوتب  هک  میرادـن  غارـس  ياهعماـج  چـیه 

دیدرت نودـب  هک  رگیدـکی  اب  لـلم  عماوج و  تاـطابترا  - 2 دـشاب . هتـشادن  دوجو  لکـشت  لماوع  فدـه و  ریـسم و  فالخ  رد  ياهشیدـنا 
رتقیقد زورب  زور  للم  تاطابترا  لیاسو  دهدیم ، رارق  رگید  عماوج  زا  لیامت  هشیدنا و  دورو  ضرعم  رد  ار  ياهعماج  ره  یلاع  ياهمتـسیس 
قلطم يریگولج  عماوج  رگید  زا  شیب  مک و  تاعالطا  دورو  زا  دناوتیمن  یلکـشت  جیه  هک  تسا  لیاسو  نیمه  ای  و  ددرگیم ، رتعیـسو  و 
رگید عماوج  زا  هدراو  تاـعالطا  هک  دادرارق  یقطنم  بولطم و  یتروصب  ناوـتیم  ار  یعاـمتجا  یگدـنز  یگنوـگچ  یلب  دروآیم . لـمعب 

مظن و للجم ، هوکـش و  اب  ياهنامتخاس  نیمز  برغم  رد  هزورما  دروایب . دوجوب  یـصاخ  لیامت  هشیدـنا و  مدرم  تیرثکا  ناـهذا  رد  دـناوتن 
ابضنا

اهنت هن  نوگاـنوگ ، ياـهیزوریپ  زا  ياهیاـس  یبرغ و  عـماوج  راوـید  رد و  رب  هتفاـی  مـسجت  يرنه  یملع و  تازاـیتما  یگدـنز ، نوئـش  رد  ط 
هدروآ دوجوب  مه  ار  زیگناتفگـش  تردق  نآ  هکلب  دـنک ، يریگولج  فلاخم  یـصخش و  تالیامت  اههشیدـنا و  ندـش  روراب  زا  دـناوتیم 

هک دهدب  ماجنا  مه  ار  يرگید  راک  ود ، نیا  هوالعب  و  دیامن ، يریگولج  یبایدوخ  یسانشدوخ و  نتشیوخ و  یسررب  زا  ار  اهناسنا  هک  تسا 
هب هک  هدشن  هبساحم  ياهدادیور  لماوع و  - 3 نوگانوگ . ياهلکشت  رد  نیمز  برغم  عماوج  دارفا  زا  کی  ره  نتـسیز  اهنت  زا  تسا  ترابع 

ناهج مولع و  کینکت و  ورملق  رد  دیدج  تافاشتکا  دننام  دوشیمن ، دراو  ماقم  یلاع  نارکفتم  یعامتجا و  ياهتیریدم  یقطنم  تابـساحم 
هشیدـنا و لماش   ) مهاوخیم حالطـصا  اـب  هک  مه  موس  لـماع  نیا  هجیتن  رد  دـشابیم . غباون  يرکف  ياـههقراب  دولوم  هک  یقیقحت  ياـهینیب 
رد ار  ناـنآ  تاـمولعم  شزرا  راـبتعا و  هک  تسا  ناسانـشهعماج  يارب  یمهم  يهدـنهد  رادـشه  مـیدرک ، ریبـعت  یناـسنا ) تـیمه  تـالیامت 

هدهاشم دودحم  تاجاتنتـسا  تامولعم و  ورملق و  زا  فیرعت  فیـصوت و  زج  تقیقح  رد  دزاسیم و  رـصحنم  ریگمـشچ  ینیع و  ياهدومن 
رد سانـشهعماج  يرگاشامت  يرگیزاب و  لماع  - 4 دوب . دـهاوخن  يرگید  زیچ  سوسحم  کیدزن و  لـماوع  يهمیمـضب  رثکادـح  لولعم و 

وج ورملق 
ندرمـش يارب  دوـشن ، يریگوـلج  ـالماک  نآ ، تلاـخد  زا  رگا  هک  تسا  مراـهچ  لـماع  نیا  یعقاو ، یـسانشهعماج  تفآ  نیرتیـساسا  عـما 

نایب لماع  نیا  يهرابرد  يرـصتخم  حیـضوت  تسخن  دوب . دـهاوخن  مک  دـشابن ، داـیز  رگا  تسدـکی ، تشگنا  جـنپ  یقیقح ، سانـشهعماج 
تفایرد كرد و  زا  تسا  ترابع  عوضوم ، کی  اب  یتفرعم  طابترا  رد  يرگاشامت  زا  دوصقم  میزادرپیم . هلئسم  لصا  هب  سپس  مینکیم و 

ای باتک  میئوگیم : میرگنیم ، ییانیب  سح  يهلیـسوب  ار  ملق  ای  زیم  ای  باتک  هک  یتقو  الومعم  رگید  طـیاسو  تلاـخد  نودـب  عوضوم  نآ 
هدـننک كرد  نم  هک  انعم  نیا  هب  مینکیم ، ناـیب  يرگاـشامت  حالطـصا  اـب  ار  ییادـتبا  ییاـنیب  نیا  منکیم . كرد  ار  نآ  مینیبیم و  ار  … 
ناـهج ینیع و  ناـهج  تفاـیرد  كرد و  يارب  ماهداد . رارق  كرد  اـشامت و  دروم  عوـضوم  نآ  رد  فرـصت  نیرتـمک  نودـب  ار  یعوـضوم 

هکنانچنآ ار  ینورد  ینورب و  ءایـشا  هک  تسنیا  ام  بولطم  تیاهن  ینعی  دشابیم ، یتفرعم  لآ  هدیا  ياهتنم  ضحم  ییانیب  هنوگ  نیا  ینورد 
يزیچ هدش  كرد  هکنیا  هن  تسا ، نآ  دوخ  میاهدرک ، كرد  هک  ار  هچنآ  هک  میشاب  هتـشاد  نیقی  هداد و  رارق  كرد  اشامت و  دروم  دنتـسه 

، میوشیمن قفوم  ضحم  ياشامت  كرد و  نینچ  هب  زگره  تفرعم  ناهج  رد  ام  یلو  ام . ياشامت  كرد و  لیاسو  صاوخ  اـب  طولخم  تسا 
نیرتيرورض هچ  رگا 

لماوع هچ  و  ام ، یعیبط  ساوح  دـننام  یعیبط  لماوع  هچ  میراد ، رایتخا  رد  ام  هک  یکرد  لـماع  اریز  دـشابیم ، اـم  ناـمرآ  نیرتلآهدـیا  و 
دـشاب هچ  ره  یلاع ، لیاسو  ریاس  پکـسلت و  پکـسورکیم و  دـننام  رتشخب  نانیمطا  رتقیقد و  ياهییاسانـش  يارب  ام  تسد  اب  هدـش  هتخاس 
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تیمک و رظن  زا  ینیعم  عضو  اب  اهنالاد  نیا  روبع  لاح  رد  عوضوم  دشابیم ، ام  نهذ  هب  هدـش  كرد  عوضوم  نآ  روبع  يارب  ینالاد  دـننام 
روبع هریاد  لکـش  هب  اعطق  دـنک ، روبع  ام  نهذ  هب  مشچ  نالاد  زا  تکرح  تعرـس  لاح  رد  یقرب  يهکنپ  رگا  دـنکیم . ادـیپ  نیعت  تیفیک ،

سکعنم هریاد  ار  نآ  ام ، يهدننک  سکعنم  نهذ  دشاب ، هتشادن  هکنپ  ياهریاد  شیامن  رد  يریثات  مشچ  تیـصاخ  مه  رگا  ای  درک و  دهاوخ 
ناشن يارب  یلومعم  ياهجنسامرگ  دنوشیم ، باختنا  رتیلاع  رتقیقد و  ییاهییاسانـش  ندروآ  تسدب  يارب  هک  ییاههاگتـسد  درک . دهاوخ 
يانعم تسنیا  دـنزاسیمن . رادومن  ار  رثاـت  نآ  بآ  اـی  كاـخ  اـی  نهآ  یلو  دزاـسیم ، رادومن  دوخ  زا  ینیعم  رثاـت  ترارح  يهجرد  نداد 

هب میناوتیم  تفرعم ، ورملق  رد  يرگاشامت  يرگیزاب و  عوضوم  هظحـالم  زا  سپ  ینورب . ینورد و  تاـعوضوم  تخانـش  رد  اـم  يرگیزاـب 
ییاسانش نادیم  دراو  يرگاشامت  هب  میمصت  اب  هکنیا  اب  یتسه ، ناهج  یعیبط  تاعوضوم  كرد  رد  هکنانچ  میزادرپب . هلئسم  لصا 

مه یناسنا  تاعوضوم  كرد  رد  میهدـب ، تاـجن  میناوتیمن  عونتم  ياـهیرگیزاب  يهجنپ  زا  ار  دوخ  ناـبیرگ  هجو  چـیه  هب  یلو  میوشیم ،
يرگیزاب و  ) ام ياهتفرعم  نتـشاد  هبنج  ود  ینیع ، ناسنا  ناونعب  یعوضوم  كرد  يارب  ینعی  دوب ، دـهاوخ  اـم  ریگناـبیرگ  يرگیزاـب  نیمه 

رامـشب يدـج  رطخ  ضحم  ییاسانـشناهج  رد  هک  یمهم  رایـسب  يرگیزاب  زا  یعون  يهفاـضاب  تشگ . دـهاوخ  راـکب  تسد  يرگاـشامت )
مود کنیع  مینزیم . دوخ  ناگدیدب  ناسنا  يهرابرد  دوخ  ياهییاسانش  يارب  ام  هک  مود  کنیع  زا  تسا  ترابع  يرگزاب  عون  نیا  دوریم .

میزادرپیم نونکا  دـش . نشور  ام  یعیبط  يرگیزاب  زا  تسا  ترابع  هک  نیتسخن  کنیع  يانعم  تسیچ ؟ ناـسنا  هب  طوبرم  ياهیئاسانـش  رد 
دننکیم هئربت  کنیع  نیا  نتشاد  زا  ار  دوخ  يدج  روطب  ام  نارود  ناسانشهعماج  اصوصخم  ناسانشناسنا  همه  هک  مود  کنیع  حیضوت  رب 

کنیع نیا  ياههشیش  میوشیم ! راکب  تسد  ضحم  تخانش  كرد و  لماع  زا  جراخ  یلماع  نیرتمک  نداد  تلاخد  نودب  ام  دنیوگیم : و 
حیحص روظنم  ياهفده  یطیحم و  ياههزیگنا  ار  نآ  باق  دوشیم و  هتخاس  مینکیم ، نایب  الیذ  هک  لماع  ود  ره  زا  ای  لماع  ود  زا  یکی  زا 

تـسدب قرط  تفرعم و  هیجوت  رد  نیـشیپ  يهدـش  هتفریذـپ  دـیاقع  اههدـیا و  میتفگ  ثحبم  نیا  زاغآ  رد  هکنانچ  دـیامنیم : ریبعت  طلغ  اـی 
ندروآ

راکب تسد  میقتـسم ، صخـشم و  دومن  اب  ققحم  يرکف  تیلاعف  رد  تسا  نکمم  دیاقع  اههدـیا و  دریگیم . هدـهعب  ار  یتیمها  اب  شقن  نآ ،
تفرعم ندروآ  تسدـب  يارب  هشیدـنا  دـیرجت  ناـکما  دـیاقع  اههدـیا و  يهلیـسوب  هاـگآدوخان  نورد  ياـضف  لاغـشا  ضرف  اـب  یلو  دوشن ،

ذوفن زا  تسا ، هتفرگ  رارق  باجح  نودـب  دیـشروخ  رون  لباقم  رد  هک  یفافـش  مسج  دـیرجت  هک  تسا  ریذـپ  ناکما  هزادـنا  نامه  صلاـخ ،
هاگآدوخان روطب  ولو  ار  ققحم  نهذ  هک  دـنکیم  ار  یعوضوم  لـصا  راـک  ققحم ، صخـش  شیارگ  دروم  ياههدـیا  دیـشروخ ! ییانـشور 

ار هدـیا  نیا  تفرـشیپ ، يارب  وپاـکت  نادـیم  رد  دوخ  يهعماـج  يزوریپ  تهج  هب  هک  یـسانشهعماج  ققحم  رگا  دـهدیم . رارق  ریثاـت  تحت 
لئاـسم رد  قیقحت  عـقوم  رد  دـیدرت  نودـب  سپ  تسا و  هتـشاد  ار  يزوریپ  ناـنچ  یگتـسیاش  هک  تسا  وا  يهعماـج  داژن  هک  تسا  هتفریذـپ 

یقلت دوخ  يهعماج  يهتـسباو  ای  دـنیب ، هب  عماوج  نآ  رد  هک  مه  ار  يزایتما  ره  هدـش  هیجوت  يهدـیا  نامه  قباـطم  رگید ، عماوج  هب  طوبرم 
يدنبهقبط دـیامنیم و  لیلحت  هیزجت و  ار  یناتـساب  عوضوم  هک  تسیرگن  دـهاوخ  یـسانشناتساب  دـننام  تازایتما  نآ  هب  ای  درک و  دـهاوخ 

تسا هدش  هتفریذپ  هدیا  نیا  ینونک ، کینکت  تازایتما  زا  هک  ققحم  يدرم  يارب  دهدیم . رارق  یناتـساب  يهزوم  زا  ینیعم  ياج  رد  بسانم 
رتیلاع هک 

زا هک  عماوج  رگید  تازایتما  اهـشزرا و  يهمه  تسا ، نآ  حیحـص  نتـسب  راکب  یکینکت و  تازایتما  ندروآ  تسدـب  هعماج  کی  زایتما  نی 
دوخ هعماج  نوئش  زا  رت  تسپ  هجرد  رد  تیمها  رظن  زا  لقادح  دنکن ، هولج  هدوهیب  ياههدیدپ  تافارخ و  رگا  دنتـسین ، رادروخرب  کینکت 

شهاـک هک  ار  روبزم  هدـیا  دـننیبیم و  ار  کـینکت  یطارفا  طلـست  هک  رگید  عماوج  اـی  هعماـج  ناـمه  ناـققحم  رگا  و  درک . دـهاوخ  یقلت 
تاضارتعا نیا  هک  دـنکیمن  زواجت  دـح  نیا  زا  نانآ  خـساپ  دـنریگیم ، داقتنا  داب  هب  تسا ، هداد  هجیتن  ار  یناسنا  ياههتـساوخ  اهیهاگآ و 

هب ام  دـیهاوخیم  امـش  ای  دـیاهدرکن ، كرد  ار  نآ  تمظع  کینکت و  ياـنعم  امـش  اـی  دـینکیم ، ساـسحا  دوخ  هک  تسا  تراـقح  لولعم 
کی رد  ار  ياهدـیقع  نتفاـی  عویـش  هکنیا  درجم  هب  ياهفرح  ناسانـشهعماج  هنادازآ  یتدـیقع  مه  يهطبار  مـیدرگرب . يراوـس  غـالا  نارود 
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رداص ار  مکح  نیا  اروف  تسا  نکمم  دشاب ، هدوب  رادروخرب  مه  هعماجت  تیریدـم  تاماقم  عافد  زا  رگا  اصوصخم  دـننک ، هدـهاشم  هعماج 
هک یطابنتـسا  نیا  يور  و  تسا . یناـگمه  لوبقم  ذوفن و  ياراد  ناشیـسررب  دروـم  يهعماـج  رد  يژولوئهدـیا  هدـیقع و  نـالف  هک  دـننک :

م دننزب ، یفاک  مزال و  يریگهشیر  لیلحت و  هب  تسد  رگا  هک  یتروص  رد  دنزاسب ، راوتسا  ار  ناشیسانشهعماج  ياهتفرعم  دناهدرک ،
هن تسا  هدومن  دولآ  هم  ار  هعماج  ياـضف  هک  تسا  هم  دـننام  هعماـج  نآ  رد  ضورفم  يهدـیقع  عویـش  هک  دنـسرب  هجیتن  نیا  هب  تسا  نکم 

ياهدیا فرط  نیا  هب  شیپ  نرق  هس  ود  زا  لاثم : ناونعب  دشاب . هتـشاد  ذوفن  تخرد  ياههفوکـش  گرب و  اههخاش و  مامت  رد  هک  یبآ  دـننام 
کی زا  دـیناوتیم  امـش  هک  تسا  يروطب  هدـیا  نیا  جاور  تسا . هدرک  ادـیپ  لماک  جاور  هتفرـشیپ  ياهروشک  رد  مسیناموا )  ) تیناسنا ماـنب 

ات تاعامتجا ، رد  تیریدـم  ماقم  نیرتیلاع  نیـسیمداکآ ، نیـشن و  هناخهوهق  امرفراک ، رگراک و  اههچوک و  اهنابایخ و  رد  يداع  رذـگهر 
زا دوشیم  هتـشون  یناسنا  مولع  يهرابرد  هک  یباتک  نیرتشزرا  اب  ات  ياهفرح  تـالجم  اـههمانزور و  زا  یلومعم و  تسدـب  بوراـج  کـی 

رایـسب موهفم  کـی  تیناـسنا  ناـسنا و  یلک  عوضوم  نوچ  و  تیناـسنا . ناـسنا و  دـنیوگیم : هک  دیونـشب  اـههورگ  دارفا و  نیا  همه  همه و 
ماقم هب  لوصو  نودب  سدقم  هدـیقع  نیا  تفگ : ناوتیم  اذـل  دوش ، دراو  زغم  کی  هب  دـناوتیمن  هتـسیاش ، لماکت  نودـب  هک  تسا  ییالاو 

ياضف هک  تسا  دـنت  نامه  هدـیقع  نیا  هک  تفگ  ناوتیمن  ایآ  لاـحنیا  اـب  ددرگیمن ، ریگیاـج  یناـسنا  چـیه  نورد  رد  يدازآ  يهتـسیاش 
، دننک كرد  ار  یعامتجا  ياههدیدپ  ياهدرپ  تشپ  للع  دنهاوخیم  اعقاو  هک  یناسانشهعماج  و  تسا ، هدرک  لاغشا  ار  عماوج 

ادـیپ يارب  دـنروبجم  مه  ناسانـشهعماج  نیا  دـیامن ، نشور  ار  دوخ  ياهغارچ  تسا  روبجم  دولآ  هم  ياوه  رد  هک  یلیبموتا  دـننام  یتسیاـب 
، دیامنیم يژولوئدیا  نیرتهنادازآ  همه  رظنب  هک  ار  هدیقع  نیا  دییایب  دـننک . نشور  غارچ  دـنناوتیم  هک  هزادـنا  ره  دوخ  یلـصا  هار  ندرک 

همه رد  بآ  دـننام  عماوج  دارفا و  ینورد  قامعا  رد  تیناسنا ، يهدـیقع  یتسارب  اـیآ  مینیب ، هب  اـت  میهدـب  رارق  يریگهشیر  لـیلحت و  دروم 
دارفا نایم  رد  نم  اریز  ارچ ؟ مدـقتعم ، تیناسنا  ناـسنا و  هب  نم  - 1 تسا :؟ هدرک  ذوفن  رادـناج  ياضعا  يهمه  رد  تاـیح  تخرد و  ءازجا 

ناـسنا و هب  دـقتعم  نیا  ماهدروآ . تسدـب  نآ  نیناوق  دارفا و  هلیـسوب  عوـن و  نیا  ناـیم  رد  ار  مایگدـنز  لـماوع  هدـمآ و  دوـجوب  عوـن  نیا 
دوجوب ياههشیر  زا  ار  دوخ  شتسرپ  وا  درادن . غارس  ار  یسک  دوخ  زج  صخش  نیا  هکلب  ار ، تیناسنا  هن  دسانشیم ، ار  ناسنا  هن  تیناسنا ،

هک یـسک  ره  اب  نم  اریز  ارچ ؟ مدقتعم ، تیناسنا  ناسنا و  هب  نم  - 2 درادیم . نایب  دوخ  نآ  يهدننکروراب  لماوع  ات  هتفرگ  نآ  يهدـنروآ 
ار تیناسنا  ناسنا و  عماوج  همه  راوید  رد و  زا  نم  منکیم ، هعلاطم  هک  یباـتک  ره  زا  مناوخیم و  هک  ياهلجم  هماـنزور و  ره  مینیـشنیم و 

دوخ مه  تیناسنا ) شزرا  هب  دقتعم   ) تسیناموا ياقآ  نیا  مونشیم  منیبیم و 
هک تسین  يزیچ  راوید  رد و  باـتک و  ره  هماـنزور و  ره  سک و  ره  زج  وا  دوخ  هکلب  دـیوگب ، شیاـعدا  هب  ياهفـسلف  هک  درادـن  یلقتـسم 
هک تـسا  نــشور  یلیخ  اریز  ارچ ؟ - … 3 دروایب . دوخ  تخانـش  دروم  هعماـج  یناور  عضو  باـسحب ، ار  وا  هدـیقع  دـناوتب  سانـشهعماج 

: مییوگب مه  ناگدننکعافد  زا  هورگ  نیا  هب  یتسیاب  دنوریمن ! اطخ  هی  هک  دنتـسه  یماقم  الاو  نارکفتم  تیناسنا ، بتکم  زا  ناگدـننکعافد 
یچیراگ و یتسد  يراگ  ود  مداصت  زا  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  خـیرات  رـساترس  هک  یتدـیقع  ياـهراکیپ  همه  نیا  یبتکم ، تاـضقانت  همه  نیا 

ياهمداصت تاضقانت و  همه  نیا  هک  دنتـسه  ریگمـشچ  نارکفتم  نامه  هکلب  تسا ، هدـماین  دوجوب  اهـشکبوراج  بوراـج  ود  ندروخ  مهب 
رگم یهگناو  دیدیـشخب ؟ متاـخ  نیمادـک  يهسیک  زا  نارکفتم  نآ  هـب  ار  اـطخ  زا  تینوـصم  ماـقم  نـیا  امـش  دـناهدروآ . دوـجوب  ار  یناور 

رایسب فالتخا  هب  ینـشور  لیالد  یلو  درادن ، ضقانتم  لیالد  هب  هدیقع  کی  يهرابرد  داحتا  تروص  رد  یتح  نارکفتم  نآ  دوخ  دینیبیمن 
هدنرد و ریش  قافتا  دننام  رظن  قافتا  دروم  هدیقع  نامه  یتح  هک  دنکیم  تابثا  هک  تسا  نانآ  ینیبناهج  یسانشناسنا و  يهرابرد  تخس 

نیرتهب ناسنا  هکنآ  يارب  ارچ ؟ - … 4 دنریگب . ار  رگیدکی  تسد  دناهدش  روبجم  ناشورخ  لیس  زا  روبع  يارب  هک  تسا  ناوتان  يوهآ 
تـسود عوضوم  نیرتهب  ناسنا   ) هک اعدا  نیا  يارب  دـییوگب : رگا  تسا . هتـشاذگ  نم  رایتخا  رد  ناـهج  هک  تسا  ینتـشاد  تسود  عوضوم 

هدش زیربل  ییادتبا  یـساسحا  یتسود  ناسنا  زا  شدوجو  رـساترس  هک  ناسنا  رادتـسود  نیا  دیاهتفرگ ؟ رظن  رد  ار  یلیلد  هچ  تسا ) ینتـشاد 
ياهندمتم ام  يارب  هن  تسا ، بوخ  یلگنج  ناگدنرد  يارب  امش  لاوئس  نیا  تفگ : دهاوخ  هتسیرگن ، امش  هب  كانمـشخ  نامـشچ  اب  تسا ،
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دنک تابثا  نم  يارب  هک  متسه  یقطنم  لیلد  رظتنم  لاحنیا  اب  دییوگب : دینک و  تمواقم  هسامح  نیا  لباقم  رد  يرادقم  امش  رگا  متسیب . نرق 
دوخ هب  دیاب  زاب  راصعا ، نورق و  رـساترس  رد  ناسنا  يهناملاع  ییوخهدنرد  ییوجدوس و  ندید  اب  یناسنا و  نینوخ  خیرات  يهدهاشم  اب  هک 

راگزور يهزات  دروآیم ، دوجوب  ار  ياهزات  دوخ  يارب  يراگزور  ره  اریز  ارچ ؟ - … 5 مزروب !؟ قشع  تسا  ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا 
هتسد ناریدم  ياضما  نودب  ياهزات  ره  هکنیا  زا  لالدتسا ، نیا  لباقم  رد  ام  ندروآرب . تیناسنا  يارب  دایرف  تسا و  ندز  ناسنا  زا  مد  مه  ام 

، یـسانشهعماج رد  هک  ار  یناگدـننکهعلاطم  و  میرذـگیم ، دـیایب ، نوریب  نانآ  یناور  قامعا  نهذ و  هاگناهن  زا  دـناوتیمن  اـهناسنا  یعمج 
ابجوم هدرک و  زورب  ریخا  نرق  دنچ  دادتما  رد  هک  ياهزات  اهدص  هب  هعجارم  هب  مینادیم ، هاگآ 

یناوارف يرنه  ياههزات  یبتکم و  ياههزات  امن و  ملع  ياههزات  مینکیم . هیـصوت  تسا ، هداد  هجیتن  ار  هدش  تیبثت  لوصا  دوخ و  یچوپ  ت 
یتح هک  ار  یتایح  لوصا  همه  هدـیناشک و  مسیلیهن  ییارگچوپ و  دـح  رـس  ات  ار  نایمدآ  تاـیح  متـسیب ، نرق  نیمه  رد  هک  میراد  غارـس  ار 

تعاس يهحفـص  يور  رد  هک  درگنب  تعاس  کبرقع  تکرح  هب  دنادیمن  ناسنا  اعقاو  دومن . یـشالتم  دوب ، ییارگهزات  لصا  اهنآ  زا  یکی 
يهحفـص ياههرامـش  اهکبرقع  راب  دراـیلیم  اهدـص  هک  یتسه  نیناوق  تیعقاو  تاـبث و  هب  اـی  تسا ، هدرک  تکرح  هب 9  هرامـش 8  يور  زا 

نادـجو هکنآ  يارب  ارچ ؟ - … 6 دـنهدیم !؟ همادا  دوخ  تابث  هب  نیناوق  اهتیعقاو و  نآ  لاح  نیا  اب  دناهتـشاذگ و  رـس  تشپ  رد  ار  تعاـس 
ار امـش  لیلد  نیا  دـشاب . نینچ  شاک  يا  بوخ ، رایـسب  تشاد ) تسود  دـیاب  ار  ناسنا  تسا و  ناسنا  اب  تلاـصا   ) هک دـنکیم  مکح  نینچ 

یگدـنز دولوم  ساسایب و  ار  نادـجو  یعامتجا ، مولع  هب  طوبرم  ثحاـبم  رد  یـسانشناور و  هب  طوبرم  لـئاسم  رد  هک  میریذـپیم  یعقوم 
هک دـننکیم  یگدـنز  یماب  رد  هراومه  ام  نادنمـشیدنا  زا  یناوارف  هورگ  هک  تسا  زیگناتفگـش  ردـقچ  دـینکن . یفرعم  صلاخ  یعامتجا 

دننکیم تبحص  حالطصاب  ملع  هاگدید  زا  وا  یناور  تیدوجوم  رظن  زا  ناسنا  يهرابرد  هک  یتقو  تسا ! ضقانتم  ياوه  اههد  ياراد 
یکدوک نارود  یگتسیابن  یگتسیاب و  یهن و  رما و  يهدش  هدییاز  هک  یعیبط  يهدیدپ  کی  شتمظع ، اب  ياهتیلاعف  همه  نآ  اب  ار  نادجو  ، 
تیلاعف هب  تسد  یقالخا  نادـجو  تروصب  دوشیم و  تیوقت  یعامتجا  یگدـنز  ورملق  رد  اهدـعب  هدـیدپ  نیا  هک  دـننکیم ، یفرعم  تسا 

زا هک  یتقو  مه  دـیاش  ای  دـیآیم ، شیپ  یناهج  ياهراـق و  ياهترهـش  عاـمتجا و  رد  تیعقوم  ندرک  زاـب  تبون  هک  یماـگنه  یلو  دـنزیم .
القتـسم دـناوتیم  هک  دـننکیم  یفرعم  یناسنا  ینورد  لماع  نیرتلیـصا  ناونعب  ار  نادـجو  دـنرگنیم ، ناـسنا  يهلئـسم  هب  رگید  هاگدـید 
یئاسانـش قرط  اوه ) ود  ماب و  کی   ) هک دوشیم  قیبطت  هنایماع  لثم  نامه  ییوگصقانت  نیا  دـنک . تاـبثا  ار ) تیناـسنا  ناـسنا و  تلاـصا  )

نارود یـسانشهعماج  قرط  هب  یبای  تسد  يارب  ام  تسا  هدرک  تموکح  نآ  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  هک  ياهعماج 
لماوع للع و  هاـگنآ  هدومن ، حرطم  تسا  هتـشاد  دوجو  هعماـج  نآ  رد  هک  ییاـهدومن  اـهتیعقاو و  دـیاب  تسخن  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما 

تیلهاـج هک  مالـسا  زا  شیپ  نارود  هب  یطوسبم  حورـشم و  هجوت  اـم  ثحاـبم ، نیا  رد  مینک . وجتـسج  ار  اـهنآ  زورب  یلاـمتحا  اـی  یعطق و 
نایب ار  نارود  نآ  یگدنز  تایلک  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دوخ  هکنیا  يهفاضا  هب  اریز  تشاد ، میهاوخن  دوشیم ، هدیمان 

یـسک رگا  هک  تسنیا  تقیقح  دـییامرف . هعلاطم  لصفم  ار  اهنآ  دـیناوتیم  مینکیم  رکذ  یقرواـپ  رد  هک  یطوسبم  فیلاـت  رد  دـناهدومرف ،
اهـضقانت و داـضت و  اـهبوشآ و  هنتف و  ياـهنافوط  رظن  زا  تـسا ، هدرک  تموـکح  نآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هـک  ياهعماـج  دـیوگب :

نینچ حیـضوت  ریـسفت و  تسا . هدرکن  هغلاـبم  هنوگچیه  تسا ، هدوب  ریظنیب  هدوب ، اـمرفمکح  هعماـج  نآ  رد  هک  يدـیدش  رایـسب  تاـماهبا 
يرادقم هکنیا  هب  رظن  اب  اصوصخم  دننامب  ناوتان  نآ  نایب  زا  نارظنبحاص  هشیمه ، يارب  دیاش  هک  تسا  تالکشم  نیرت  تخس  زا  ياهعماج 

نآ یـسانشهعماج  رد  ییاهن  تاقیقحت  هب  نتفای  تسد  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  حرطم  ناـمز  نآ  ياهتیـصخش  يهراـبرد  هعوضوم  لوصا 
، تسا هدرک  تموکح  نآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ینارود  یـسانشهعماج  قرط  نیرتهب  زا  یکی  لاح ، رهب  میناـمب . ناوتاـن  نارود 

نیمه هب  دنـسانشیم . ار  راوگرزب  نآ  هک  تسا  یناسک  يهمه  لوبق  دروم  اهنآ  ندوب  ضحم  قدـصم  هک  تسا  راوگرزب  نآ  دوخ  ناـنخس 
یئاسانـش يارب  ار  دـنمجرا  ناگدـننکهعلاطم  مینکیم و  دادمتـسا  هغالبلاجـهن  زا  هعماـج  نآ  یلک  لوـصا  تخانـش  يارب  هک  تسا  تـهج 

ریز رارقب  هعماج  نآ  تخانـش  یلک  لوصا  مییامنیم . عاـجرا  میدـش ، رکذـتم  ـالیذ  هک  یعبنم  هب  هعماـج ، نآ  يهراـبرد  طوسبم  تاـیئزج 
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-1 تسا .
هکنیا مکی - هیرظن  دراد : دوجو  ناـخروم  ناـیم  مالـسا  عولط  زا  لـبق  برع  یگدـنز  تیفیک  رد  هیرظن  ود  مالـسا - روـهظ  زا  شیپ  نارود 
رادـقم کـی  رگم  تسا ، هدوب  روهطوغ  لوقعم  نید  تسایـس و  داـصتقا و  قوقح و  گـنهرفیب و  یگدـنز  کـی  رد  مالـسا  زا  شیپ  برع 

يزاوـن و ناـمهم  هدـنهانپ  زا  تیاـمح  دـننام  تسا ، هدـیزرو  راـختفا  وا  هب  هراوـمه  هدرک و  خوـسر  برع  داژن  رد  هـک  یلوا  يرطف  لوـصا 
هب ار  یفنم  تاکن  اهتنوشخ و  دـنکیم و  میـسرت  ياهتـسیاش  یگدـنز  کی  برع  يارب  هک  تسا  لوا  هیرظن  سکع  مود - هیرظن  کلذریغ .

تیهام تفگ : ناوتیمن  هبناج  همه  یسانشناسنا  هب  رظن  اب  هک  تسا  ملسم  دنادیم . دنتسم  اهدنمتردق  يرگهطلـس  طیحم و  يربج  لماوع 
عبانم راصعا و  نورق و  همه  ریگارف  براجت  هک  هنوگنامه  هکلب  تسا ، ضحم  ریخ  ای  ضحم  رـش  دشاب  هدوب  هک  طیحم  داژن و  ره  زا  ناسنا 

رد تاریثات  هچ  دشاب و  هنوگچ  وا  تاذ  زا  جراخ  لماوع  ات  تسا و  اراد  ار  رـش  ریخ و  يهدـیدپ  ود  ره  دادعتـسا  دـیوگیم : یمالـسا  ربتعم 
رد وا  تاذ  زا  جراـخ  لـماوع  تلاـخد  یمدآ ، رـش  ریخ و  دادعتـسا  تیلعف  زورب  يارب  هک  تفگ : ناوتیم  مه  روطنیا  دـنروایب . دوجوب  يو 
اب هدوب  یلک  روطب  ماس  داژن  ای  برع  داژن  تاذ  يهدننکنایب  دنناوتیمن  هیرظن  ود  نیا  اذل  تسا . لیصا  یساسا و  رایسب  رثات  ریثات و  نایرج 

یطیحم و لماوع  لولعم  هنوگنامه  تسایـس ، قالخا و  نید و  داصتقا و  قوقح و  گنهرفیب و  یگدنز  تنوشخ و  تفگ : دیاب  هکلب  دـش ،
نینموملاریما نانخـس  رد  هک  هچنآ  هتـسیاش . قوقح …  گـنهرف و  زا  يرادروـخرب  یلاـع و  یقـالخا  راـتفر  هک  تسا  یتـیبرت  یعاـمتجا و 

ییاهییابیز اهتمظع و  زا  ندوب  هرهبیب  تنوشخ و  ناـمه  دـنکیم ، دـییات  ار  نآ  زین  یخیراـت  عباـنم  مینیبیم و  هغالبلاجـهن  رد  مالـسلاهیلع 
نتفرگ رظن  رد  اب  میریگب ، رظن  رد  دـیاب  مه  ار  هتکن  نیا  هتبلا  تسا . هدوب  هتفرگیم  رب  رد  ار  برع  داژن  هک  هدوب  یعاـمتجا  يدرف و  تاـیح 

دشاب و برع  هاوخ  دشابیم ، لوقعم ) تایح   ) زا تیمورحم  هب  التبم  دشاب  هک  يداژن  هعماج و  ره  حالص ، لماوع  ندوبن  داسف و  عویش  للع 
ياهعماج يارب  ینارود و  رد  یمیظع  تلاسر  نیا  داتسرف ، روهشم  ینید  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دنوادخ  - ) کی برع . ریغ  هاوخ 

قئاـقح نیداـینب  لوـصا  هدـمآ ، رد  هزرل  هب  نیقی  ياهنوتـس  اـههیاپ و  هتخیـسگ ، مه  زا  نید  نیرفآ  تدـحو  باـنط  هک  تفرگ  ندیـشخرد 
لوقع و عباـنم  دوب و  کـیرات  گـنت و  شخب  یئاـهر  ياـهتکرح  يارب  شیاـههار  هک  ياهعماـج  دوـب . هدـنکارپ  روـما  تیعقاو  و  یـشالتم ،

نوئش ب يهمه  همه و  تملظ  يروک و  تشادن و  دوجو  تیاده  دشر و  زا  يرثا  انیبان . تایح  ریسم  رد  شدارفا  ياههشیدنا 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لاعتم  دنوادخ  هک  لاح  نآ  رد  - ) ود  … جیار )  ناطیـش  يرای  عیاش و  ادخ  هب  ینامرفان  هتفرگ ، ارف  ار  يرش 

اونـشان ياهرام  تخـس و  ياهگنـس  نایم  رد  دیدرکیم . یگدـنز  هعماج  نیرتدـب  رد  نید و  نیرتدـب  ياراد  برع  هورگ  امـش  داتـسرف … 
هطبار عطق  دوخ  ناشیوخ  زا  و  دیتخیریم . ار  رگیدکی  ياهنوخ  دیدروخیم و  نشخ  ياذـغ  دـیدیماشآیم و  هریت  ياهبآ  دـیتشاد . ینکس 

فیرـش و ياهدورد  - ) هس دوب ). هتـسب  امـش  هب  تخـس  تافارحنا  ناهانگ و  هدش و  بصن  شتـسرپ ) يارب   ) امـش نایم  رد  اهتب  دیدومنیم .
هک يربمایپ  هدیچیپ . ياههرگ  يهدنیاشگ  تسا و  هتـشذگ  يهدنهدنایاپ  هک  تسرفب  دمحم  تلوسر  هدنب و  رب  ار  دوخ  يهدـنیازف  تاکرب 

دوباـن وحم و  ار  اـهیهارمگ  تـالمح  دـیدش و  تبیه  شوماـخ و  عفد و  ار  اـهلطاب  ناـیلغ  شـشوج و  دومن و  نـالعا  قح  ياـنبم  رب  ار  قح 
وا ناحبس  دنوادخ  ضحم . لدع  ار  وا  مکح  داد و  رارق  لطاب  زا  قح  يهدننکادج  ار  مالـسا ) ربمایپ   ) وا ناحبـس  دنوادخ  - ) راهچ تخاس .

مرکا ربمایپ  لاعتم  دناودخ  - ) جنپ داتسرف ). اهتما  یندوک  لهج و  و  وکین )  ) لمع زا  عماوج  شزغل  نارود  رد  ناربمایپ و  زا  ياهلـصاف  رد  ار 
دش ینالوط  اهتما  باوخ  هک  ینارود  داتسرف - یحو  تلاسر و  عاطقنا  نارود  ترتف  نارود  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

اهگنج شتآ  هتخیسگ و  مه  زا  هدنکارپ و  روما  هک  ینارود  رد  دنتشاد . داسف ) جرم و  جره و  نتخادنا  هار  هب  يارب   ) يدج دصق  اههنتف  ه و 
ياهگرب دوب . هتخاس  راکـشآ  ار  دوخ  ياـبیرف  يهرهچ  اـیند  هدومن و  هطاـحا  ار  اـج  همه  یکیراـت  هدـش و  هتفرگ  اـیند  زا  رون  دوب . روهلعش 

اـهملع و دوب . هدوـمن  شکورف  نآ  رد  اـیند  تمحر  بآ  طلـسم و  اـهلد  رب  نآ  ندـش  روراـب  زا  يدـیمون  درز و  اـیند ) رد  تاـیح  تخرد  )
دادیم ناشن  شلها  هب  يذوم  نشخ و  يهرهچ  زور  نآ  يایند  دوب . هدرک  زورب  كاله  تامالع  هداتفا و  راک  زا  تیاده  رگنشور  ياهلعشم 

ساره و سرت و  شکاشوپ  هشال و  شماـعط  هنتف و  زور  نآ  ياـیند  يهویم  تسیرگنیم  رفنتم )  ) سوبع يهفاـیق  اـب  شاهدـنیوج  يور  هب  و 
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تریح يداو  رد  مدرم  هک  داتـسرف  یلاح  رد  ار  مرکا  ربمایپ  ناحبـس  دـناودخ  - ) شـش دوب ). ریـشمش  دنتـسبیم ، دوخ  رب  سابل  يور  هچنآ 
هتخادنا ناشهاگـشزغل  رد  توخن  ربک و  هتخاس و  روهطوغ  دوخ  رد  ار  نانآ  یناسفن  ياوه  دـندوب . فرحنم  شوشم و  بوشآ  رد  هارمگ و 

رد رمع  تایح ) تایعقاو  رد   ) بارطـضا لزلزت و  رد  نانآ  دوب . هدومن  تیـصخشیب )  ) حور کبـس  رـسکبس و  ار  نانآ  کیرات  تیلهاـج  و 
يانبم ح رب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناحبس  دناودخ  - ) تفه روهطوغ ). لهج  زا  یشان  يراتفرگ  رد  و  دندنارذگیم ، تریح 

رود ناطیـش  تعاطا  زا  دزاسب و  لئان  يدـناودخ  تدابع  هب  ار  نانآ  هدومرف و  راـنک  رب  اـهتب  تداـبع  زا  ار  وا  ناگدـنب  اـت  دومرف  ثوعبم  ق 
مکحم راکـشآ و  ار  نآ  هک  دوب  یهلا ) باتک  نآ   ) نآرق هلیـسوب  هدـنزاس ) تیادـه  نیا  . ) دـیامن ناـشقفوم  يدـنوادخ  تعاـطا  هب  دومن و 

ار وا  هکنآ  زا  سپ  دـننک ، رارقا  وا  یگناگی  دوجو و  هب  دـندوب و  لهاج  وا  هب  هکنآ  زا  سپ  دنـسانشب  ار  وا  ادـخ  ناگدـنب  اـت  تسا ، هدومرف 
مما همه  هک  تلفغ  باوخ  دادتما  رد  ناربمایپ و  زا  عاطقنا  نارود  رد  داتسرف  ار  مرکا  ربمایپ  زیزع  دنوادخ  - ) تشه  … دندوب )  هدش  رکنم 

عیارش مظعا ، ربمایپ  تثعب  هلیسو  هب  دنوادخ  - ) هن دوب ). هتخیـسگ  مه  زا  هتـسکش و  یهلا  نیناوق  دودح و  هک  ینامز  رد  دوب و  هتفرگ  ارف  ار 
هدومرف ررقم  شناگدنب  يارب  دنوادخ  هک  ار  یماکحا  دنکرب و  دوب  هدش  لخاد  یهلا  نید  رد  هک  ار  ییاهتعدب  دومرف و  راکشآ  ار  لوهجم 
ثوعبم ار  وا  دنوادخ  تسا . وا  يهداتسرف  هدنب و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هکنیا  اب  مهدیم  تداهش  و  - ) هد دومن ). نییبت  دوب ،
ياـهلفق دـناریم و  طوقـس  هب  ار  ناـنآ  تکـاله  لـماوع  دـندوب . برطـضم  دـنتفریم و  ورف  تریح  ياـیرد  رد  مدرم  هک  یلاـح  رد  دومرف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناحبس  دناودخ  سپس  - ) هدزای دوب ). هدش  هتسب  نانآ  ياهلد  رب  تلالض 
نانآ نارود  ضارقنا  هدیـسر و  نایاپ  هب  دنتـسیزیم  تیلهاج  رد  هک  یمدرم  يایند  هک  ماگنه  نآ  رد  تخیگنا ، رب  قح  يانبم  رب  ار  ملـس  و 

رب عماوج  نآ  لها  دوب . هدـییارگ  یگریت  يدومخ و  هب  یهلا ) يهقح  ناـیدا  نارود   ) ییانـشور زا  سپ  ناـشتایح  یئافوکـش  و  دروآ . يور 
دوخ ناشلامیظع  ربمایپ  دناودخ  - ) هدزاود  … دوب )  هتشگ  راومهان  نشخ و  نانآ  یگدنز  يهصرع  هداتسیا و  اهیراوگان  زا  تخـس  ياهیاپ 

حالـصا ار  نانآ  یگدـنز  يهدـش  لتخم  روما  و  تشاد . مدـقم  همه  رب  ییاوشیپ  يارب  شنیزگ  رد  ار  وا  داتـسرف و  تلاسر  ییانـشور  اـب  ار 
هک هاگنآ  ات  دومن  مار  راوگرزب  نآ  هلیسوب  ار  یتخس  تسکش و  مه  رد  دندوب  بلاغ  هراومه  هک  ار  مدرم  نآ  ادخ  لوسر  هلیـسوب  دومرف و 

ربمایپ تلاسر  دیـشروخ  روهظ  اب  هک  تیلهاج  نارود  زا  یلک  يهصالخ  دوب  نیا  تخاس ). رود  قح  يهداـج  پچ  تسار و  زا  ار  یهارمگ 
راصعا نورق و  گرزب  يامکح  ءایبنا و  همه  هک  هلضاف  هعماج  کی  زورب  يارب  هنیمز  دیسر و  نایاپ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

يدام و تداعـس  نیمات  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  ياوتحم  هب  رظن  اب  ینعی  دش ، هدامآ  دـندیمانیم  هلـضاف  هنیدـم  ار  نآ 
هدیم ناشن  مالسا  ردص  خیرات  دوب . هدمآ  دوجو  هب  روبزم  هعماج  ققحت  يارب  هنیمز  دوب ، يرشب  هعماج  يونعم 

زا کی  ره  هک  دنتشگ  لئان  یناسنا  لامک  دشر و  هب  مالسا  هلیـسوب  هدرک و  هدافتـسا  ینارون  هنیمز  نیا  زا  هک  یتمظع  اب  ياهناسنا  هچ  هک  د 
يرشب خیرات  زا  ياههرب  ره  رد  رگا  هک  ینادرم  نانچ  و  دنشاب ، هدوب  نیمز  يور  رد  هللاهفیلخ  زا  زراب  ياهنومن  دنتـسناوتیم  ییاهنت  هب  اهنآ 

نب کلام  يرافغرذوبا ، یـسراف ، ناملـس  دننام  دنوش . بوسحم  خیرات  زا  ههرب  نآ  ناسنا  نیرتیلاع  ناونعب  دنتـسناوتیم  دنتفرگیم ، رارق 
نب دعـس  نب  سیق  يدع ، نب  رجح  هعـصعص ، دوسا ، نب  دادقم  رامتلامثیم ، یـشبحلا ، لالب  ینرقلا ، سیوا  رـسای ، نب  رامع  رتشالا ، ثراحلا 

کی زورب  يارب  هنیمز  مییوگیم : هکنیا  مهریغ . يراصنا و  بویاوبا  نیتداهـشلاوذ و  تباث  نب  همیزخ  ناهیتلا ، نبا  کـلام  مثیهلوبا  هداـبع ،
اهناسنا تایح  نامرآ  نیرت  تمظع  اب  ار  نآ  هدیمان و  هلـضاف  هنیدم  ار  نآ  راصعا  نورق و  گرزب  يامکح  ءایبنا و  همه  هک   ) هلـضاف هعماج 

هب بیرق  تیرثکا  ای  مدرم  همه  هک  دـنکیم  ادـیپ  ققحت  اعقاو  هاـگنآ  هلـضاف  هنیدـم  هک  تسنیا  يارب  دنتـسنادیم ) یکاـخ  يهرک  يور  رد 
تذل ناتـسرپيوه و  ار  نانآ  تیرثکا  هک  ییاهناسنا  هعماج  رد  ریگارف  دشر  نینچ  دنـشاب و  هدش  لئان  یناسنا  لامک  دشر و  هب  نانآ  قافتا 

يامنیم دیعب  رایسب  دشابن ، لاحم  رگا  دنهدیم ، لکشت  نانارتوهش  نایارگ و 
ناکما رابجا  اب  یلامک  دشر و  چیه  و  دـشاب . مدرم  دوخ  دازآ  باختنا  رایتخا و  اب  دـیاب  هک  تسا  یتقیقح  لامک  دـشر و  رگید  فرط  زا  د .

یفنم تبثم و  بطق  ود  رب  هطلـس  هراظن و   ) تردق هک  ییاناوت  زا  دح  نآ  هب  نایمدآ  تیـصخش  لوصو  هک  تسا  یهیدب  و  دشابیمن . ریذـپ 
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هتفگ هک  تسا  تهج  نیمه  هب  راوشد ، سب  تسا  ینایرج  دنهدب ، ماجنا  لماک  رایتخایب  ار  راک  دـنروایب و  تسدـب  ریخ ) ریـسم  رد  ار  راک 
لوغـشم زونه  امـش  هدـش و  مامت  تشگنا )  10  ) امـش تسد  ناتـشگنا  لـماک ، ياـهناسنا  ندرمـش  يارب  ینرق  ره  رد  دـیدید  رگا  دوشیم :

ناتـشگنا يهرامـش  زا  ینرق  ره  رد  هتفای  لامک  ياهناسنا  يهرامـش  ینعی  دیتسه ، التبم  هرـصاب  فعـض  هب  امـش  هک  دینادب  دیتسه ، ندرمش 
: دـیوگیم هک  تسا  یـسک  نخـس  نآ  زا  رتهغلابم  و  دراد ، هغلابم  يرادـقم  وگوه  روتکیو  نخـس  نیا  دـنکیمن . زواجت  ناسنا  کی  تسد 

رتنییاپ مه  تیلقا  زا  اهناسنا  نیا  يهدع  میوگب : دیاب  مینک  يراک  تقد  یلیخ  رگا  هک  تسا  كدنا  يردـقب  هتفای  لامک  ياهناسنا  هرامـش  )
لامک تاجرد  يارب  دـیابن  ام  مییوگیم : هکلب  میهدیمن ، هار  دوخب  ار  يدـیمون  نیا  ام  لاحنیا  اـب  ددرگیم . بوسحم  اهییانثتـسا  زا  هتفر و 

یم عورش  یلعا  دح  نامه  زا  ناسنا  لامک  هک  میشیدنیب  نینچ  دیابن  مییامن و  روظنم  ار  هرمن  رثکادح  لقادح و  اهناسنا 
یمدآ هک  نیمه  تسا  یعطق  مییامن ، یقلت  ( 1  ) ار نآ  نیرتنییاپ  و  مینک ، ضرف  ( 100  ) ار یمدآ  لامک  هجرد  نیرتیلاع  رگا  ـالثم  دوش ،

ای ( 100  ) ای یمدآ  لامک  يهجرد  مییوگب : دـیابن  تسا و  هدروآ  تسدـب  ار  دـشر  زا  ياهجرد  درک ، تکرح  الاب  هب  ( 1  ) زا دشر  ریسم  رد 
هک تسین  دیدرت  ياج  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  دیامنیم . تیلعف  هب  عورش  الاب  هب  ( 1  ) زا تکرح  هزادنا  ره  میتفگ : هک  هنوگنامه  هکلب  چیه ،

دوجو هب  يارب  یلاع  رایـسب  هنیمز  کی  نیا  و  دنتـشگ . لئان  لامک  زا  یفلتخم  تاجرد  هب  مالـسا  ردـص  مدرم  زا  هجوت  لباق  رایـسب  يهدـع 
يارب هنیمز  ندمآ  دوجوب  يارب  یعیبط  ءاروام  لئالد  نیرتهب  زا  یکی  رگید ، فرط  زا  تسا . هدوب  يرـشب  خیرات  رد  هلـضاف  يهنیدم  ندـمآ 

قالخا نآ  اب  دوب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  نینزان  دوجو   ) لماک یناسنا  ینیع  يهدهاشم  دوب  هعماج ، یلماکت  دربشیپ 
اب ماوت  یناسنا  فطاوع  نیرتیلاع  رامـشیب و  ياهیتخـس  اهیراوگان و  لمحت  تیـصخش و  لالقتـسا  تیمیمـص و  تیعطاق و  یلاـع و  رایـسب 

راوگرزب و نآ  يرمتـسم  یمئاد و  ياهـشیاین  اهـشیارگ و  اهتدابع و  تفاـییمن . وا  هب  یهار  نیرتمک  ساره  لوه و  هک  یتاذ  نیرتدـنمورین 
اع هاگیلجت  ینیع  هدهاشم  دشیم . هدید  ترضح  نآ  راتفگ  راتفر و  يهمه  رد  هک  ياهداعلاقوف  عضاوت 

دوب هدروآ  هک  ینید  عورف  لوصا و  همه  هکنیا  سدـقم و  دوجو  نآ  رد  تیمیمـص  نامیا و  اصوصخم  تیناسنا و  قالخا  لوصا و  نیرتیل 
لوصا نآ  تفایرد  زا  مدرم  تیرثکا  میتفگ : هک  هنوگنامه  نوچ  لاحنیا ، اب  تشاذـگیمن . هزجعم  يارب  يزاین  دوب ، نادـجو  درخ و  قباطم 

. دشابیم یعطق  هزجعم  هب  زاین  ناربمایپ ، تلاسر  ربارب  رد  نانآ  ینورد  تمواقم  دس  نتـشادرب  يارب  اذل  دـنناوتان ، تیناسنا  يالاو  قالخا  و 
هلـضاف هنیدم  ندمآ  دوجوب  يارب  هنیمز  ندش  هدامآ  اما  تشگ . مهارف  هلـضاف  هنیدـم  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  هنیمز  مرکا ، ربمایپ  تثعب  اب  - 2

هیلع و هللا  یلص  دمحم  ناحبس  دنوادخ  - ) کی تفرگ : رظن  رد  دیاب  ار  ریز  تالمج  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  نانخس  هب  رظن  اب  ار  ایند  رد 
یباتک اب  راصعا ، نورق و  رد  فورعم  یمئالع  اب  راکفا ، لوقع و  رد  روهـشم  ینید  غالبا  يارب  داتـسرف - یناسنا  يهعماـج  هب  ار  ملـس  هلآ و 

یکیرات یهلا  تلاسر  نآ  اب  ات  لطاب  حیحص و  يهدننکادج  نشور و  يرما  و  ناهج ، ریگارف  يوترپ  نازورف و  يرون  ینابر و  ملق  اب  هتـشون 
اههاگترپ رد  طوقـس  زا  ینابر  تایآ  اب  دـنک و  مامت  نانآ  رب  اهتجح  نشور  لئالد  اب  دـیادزب و  ناـمدرم  لد  زغم و  زا  ار  ماـهبا  تاهابتـشا و 

شدیدهت ددرگیم  ناراکهبت  ریگنماد  هک  ییاهرفیک  هب  راطخا  اب  درادب و  ناشرذحرب 
يارجا نآرق و  نداتسرف  يارب  نیما  نایملاع و  رب  هدننکغیلبت  داتسرف - ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لاعتم  دنوادخ  - ) ود دیامن ) نا 

زا ار  وا  ناگدنب  ات  دومرف  ثوعبم  قح ) راهظا  يارب  ای   ) قح يانبم  رب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناحبس  دناودخ  - ) هس تلاسر ).
دیامرف ناشقفوم  يدنوادخ  تعاطا  هب  هدومن  رود  ناطیش  تعاطا  زا  دزاس و  لئان  يدنوادخ  تدابع  هب  ارنانآ  هدومرف و  رانکرب  اهتب  تدابع 

. تسا وا  تیاـضر  دروم  نیما  هدـیزگرب و  لوسر  هدـنب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هکنیا  هب  مهدیم  تداهـش  و  - ) راـهچ …  ( 
اب ار  یهلا  تلاسر  راوگرزب  نآ  سپ  ریسم ، شور و  حیضوت  اب  يزوریپ  روهظ  و  تباث ) لئالد  اب  ای   ) تباث لئالد  يارب  داتسرف  ار  وا  دنوادخ 

تیادـه و ياههناشن  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  ریـسم  نآ  یئامنهار  هدومن و  دراو  قح  هداج  لصا  هب  ار  اـهناسنا  دومرف و  غـالبا  لـماک  حوضو 
دندیـسر و ارف  مه  لابند  هب  راصعا  نورق و  - ) جنپ دومرف ). مکحم  ار  نآ  هب  کسمت  لئاسو  نیتسار و  مالـسا  ياهبانط  و  ینابر )  ) وترپ رانم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  ناحبس  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  دنتـشاذگ . نادنزرف  هب  ار  دوخ  ياج  ناکاین  دندیزخ ، رد  هتـشذگ  هب 
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وب هتفرگ  هتشذگ  ناربمایپ  همه  زا  ار  وا  يربمایپ  شریذپ  نامیپ  هک  ار  ملس 
هک راگزور  نآ  رد  فیرـش . تدالو  روهـشم و  تامالع  اـب  يربماـیپ  دومن - ثوعبم  توبن  لـصا  ماـمتا  شیوخ و  يهدـعو  ماـجنا  يارب  د 
رب مه و  رد  قرط  چیپاچیپ  رد  قرفتم ، تالیامت  اب  یماوقا  هدنکارپ و  یللم  نیمز  يور  مدرم  تخیگنارب ، ار  ءایبنالامتاخ  لالجلاوذ  دنوادخ 

داحلا شـسدقم  ءامـسا  رد  رگید  یهورگ  دندرکیم و  هیبشت  شتاقولخم  هب  ار  ادخ  نانآ  زا  یهورگ  دـندوب ، هدز  تریح  نادرگرـس و  مه 
ربمایپ يهلیـسوب  ار  نانآ  ناحبـس  دنوادخ  دـندومنیم ، تسپ  تادوجوم  تاموهوم و  هب  هراشا  یهلا  ياهمان  اب  رگید  یعمج  دـندیزرویم ،

اهر تلاـهج  لاـچ  هیـس  هب  طوقـس  زا  ار  ناگدـشمگ  نآ  دوب ، هدوـمرف  تیاـنع  وا  هب  هک  ـالاو  یتـیعقوم  اـب  داد و  تاـجن  یهارمگ  زا  مرکا 
ینابر لوسر  نیا  اب  یئانشآ  دوب و  مالسا  مظعا  ربمایپ  هک  لوقعم  تایح  ریسم  رد  تداعس  يهنیمز  زورب  یهلا  لماع  تخانـش  - 3 تخاس ).
هدرک تموکح  نآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ياهعماج  یئاسانـش  قرط  زا  رگید  یکی  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  تافیـصوت  اـب 

دـسافم حلاصم و  همه  غالبا  رد  ار  دوخ  تلاسر  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یهلا  مظعا  رون  نآ  اب  یئانـشآ  تسا ،
تسا یهیدب  تسا . هدیناسر  لامک  مامت و  هب  ار  اهناسنا  تداعس  قرط  یعامتجا و  يدرف و  ورملق و  ود  ره  رد  يرشب  تایح 

یللم ماوقا و  نآ  یسانشهعماج  زا  ریغ  تسا و  هتشاد  ار  يرشب  خیرات  رد  هدنزاس  نیرت  تمظع  اب  يهقباس  هک  ياهعماج  نینچ  تخانـش  هک 
هدـید ار  یبرم  ملعم و  نیرتگرزب  تیبرت  میلعت و  هاگدـید  زا  هک  يا  هعماج  اریز  تسا ، هدوبن  رادروخرب  ییاـمظع  تمعن  نینچ  زا  هک  تسا 
نوئـش رد  اهـضقانت  داضت و  اهیهابت و  هنوگ  همه  راتفرگ  گرزب ، يهدـنزاس  نآ  تلحر  زا  سپ  یمک  اتبـسن  يهلـصاف  هب  لاحنیا  اب  دـشاب و 

زا هچ  یهلا و  نایاوشیپ  هورگ  زا  هچ   ) یناگدنزاس ای  هدنزاس  شالت  وپاکت و  نودب  ار  دوخ  راگزور  هک  تسیاهعماج  زا  ریغ  دشاب ، یگدنز 
لوا عون  يهعماج  هک  دنکیم  ءاضتقا  تیبرت  میلعت و  یسانشناسنا و  دعاوق  هک  تسا  یهیدب  نوچ  دنارذگیم ، یعامتجا ) ناحلصم  رگید 

ناملعم و نآ  و  دنـشاب ، هدـید  ار  نایبرم ) ناملعم و  زا  رگید  یعون  ای   ) یبرم ملعم و  نیرتگرزب  تیبرت  میلعت و  هاگدـید  زا  هک  هعماـج  نآ  )
( دـنهدب ماجنا  لوقعم  تایح  تداعـس و  لماوع  شرتسگ  میهفت و  رد  ار  يراکادـف  شالت و  هنوگره  تیمیمـص  صولخ و  لامک  اب  نایبرم 

تاحیـضوت تسخن  اـم  دـهدب . همادا  دوـخ  یگدـنز  هب  روـبزم  لـماوع  شرتـسگ  میهفت و  تیبرت و  میلعت و  نودـب  هک  تسیاهعماـج  زا  ریغ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  يهرابرد  ار  مالسا  يهرامش 2  درم  راگتسار  وگتسار و  ار  نآ  مالسلاهیلع ، نینموملاریما 

، میئامنیم حرطم  تسا ، هداد  ماـجنا  يرـشب  زور  نآ  هعماـج  رد  ار  یهلا  تیبرت  میلعت و  نیرتیلاـع  نیرتاوتحم و  رپ  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و 
وا و رب  ادـخ  دورد   ) تسا تاقولخم  نیرتهزیکاپ  كاپ و  هک  تربمایپ  زا  نک  يوریپ  سپ  - ) کی مینکیم . حرطم  ار  هطوبرم  بلاطم  سپس 

نیرتهب تسا  وا  و  دیامن ، تیعبت  یماقم  ای  یسک  زا  دهاوخب  ایند  نیا  رد  هک  یـسک  يارب  يوریپ  يهتـسیاش  تسا  وا  اهنت  اریز  داب ،) وا  دالوا 
ربمایپ زا  هک  تسا  یـسک  ناحبـس  دنوادخ  دزن  رد  ناگدنب  نیرت  بوبحم  دهدب . تبـسن  یـسک  هب  ار  دوخ  هک  دهاوخب  یـسک  رگا  بوسنم 

اب زگره  و  دوبن ، هدننکعابـشا  هک  دـش  رادروـخرب  يرادـقم  اـیند  اـهیندروخ  زا  هک  یمارگ  لوـسر  نآ  دریگب . ار  وا  لاـبند  دـیامن و  تیعبت 
وا هب  ایند  همه  دوب . نانآ  نیرتیهت  مکـش  ایند و  مدرم  نیرترغال  اهولهپ  ثیح  زا  ترـضح  نآ  تسیرگنن . نآ  رد  تافتلا  هقالع و  يهدـید 
درک بانتجا  ادخ  ضوغبم  نآ  زا  زین  وا  درادیم ، نمـشد  ار  نآ  ادخ  هک  ار  هچنآ  تسناد  نوچ  دیزرو و  عانتما  نآ  لوبق  زا  وا  دش ، هضرع 

میرادـب تسود  هک  نآ  رگم  ام  رد  دوبن  رگا  و  درمـش . ریقح  ار  نآ  زین  ترـضح  نآ  هدومرف  ریقحت  ار  يزیچ  دـنوادخ  تسناد  هک  نیمه  و 
وادخ هک  ار  يزیچ  میرامشب  گرزب  هکنآ  رگم  ام  رد  دوبن  رگا  درادیم و  نمشد  ار  نآ  شلوسر  ادخ و  هک  ار  هچنآ 

يدنوادخ بوبحم  يهدـیزگرب  نآ  درکیم . تیافک  وا  اب  تموصخ  ادـخ و  اب  تفلاخم  راهظا  يارب  اعطق  تسا ، هدرمـش  کچوک  ارنآ  دـن 
هلصو دوخ  تسد  اب  ار  شـسابل  هنیپ و  شیوخ  تسد  اب  ار  دوخ  شفک  تسـشنیم و  هناعـضاخ  ناگدنب  دننام  دروخیم و  اذغ  نیمز  يور 

نآ رب  یئاـهتروص  هک  ياهدرپ  هک  یهاـگ  درکیم . راوس  زین  ار  يرگید  دوخ  كرت  رب  تشگیم و  راوـس  نـالاپیب  رخ  رب  یهاـگ  دزیم و 
نآ رد  هک  یتـقو  اریز  نک ، رود  رظن  زا  ار  هدرپ  نیا  دومرفیم : دربیم و  ار  شیاـهنز  زا  یکی  ماـن  دـیدیم ، شاهناـخ  رد  رب  دوـب ، شوـقنم 

وحم و دوخ  سفن  زا  ار  نآ  دای  دومرف و  ضارعا  ایند  نیا  زا  دوخ  بلق  اب  مرکا  ربمایپ  سپ  دروآیم . مرطاـخب  ار  اـیند  رویز  رز و  مرگنیم ،
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ذاختا دوخ  يارب  ار  ایند  زا  يراختفا  تاهابم و  هلیـسو  ات  دزاسب ، دیدپان  شنامـشچ  زا  ار  ایند  تنیز  هک  تشادیم  تسود  و  تخاس ، دوبان 
نآ تخاس و  جراخ  دوخ  سفن  زا  ار  ایند  سپ  ددنبن . يدیما  نآ  رد  تماقا  يارب  دنکن و  یقلت  رارق  هاگیاج  نتـشیوخ  يارب  ار  ایند  دنکن و 
مه ارنآ  ندروآ  دایب  وا و  هب  نتسیرگن  درادب ، نمـشد  ار  يزیچ  یـسک  ره  ناسنیدب  دومرف . دیدپان  شهاگدید  زا  دومن و  نورب  شبلق  زا  ار 

ایآ ب نآ . ذئاذل  ایازم و  ایند و  اب  ناحبس  دناودخ  بوبحم  هدیزگرب و  نآ  يهطبار  دوب  نیا  درادیم )، نمشد 
ای درف  کـی  رگا  دـیامنیم . دـیدرت  مالـسلاهیلع  رـشبلاوبا  مدآ  لـماک  دـنزرف  هناـگی  نیا  ندوب  یهلا  رد  دـنمدرخ  یناـسنا  چـیه  عضو  نیا  ا 

تایح  ) هب قفوم  ار  هعماج  نآ  ياهناسنا  دـیامن و  حالـصا  ار  نآ  دـناوتیم  یـسک  هچ  يزیچ و  هچ  دزاسن ، ینابر  ناسنا  نینچ  ار  ياهعماج 
، مییامنیم هدـهاشم  مالـسلاهیلع  یلع  نارود  رد  هک  ضیقن ، دـض و  نافوط و  بوشآ و  زا  رپ  يهعماـج  نآ  تخانـش  يارب  دـیامن ! لوقعم )
راکـشآ و ناهرب  نشور و  رون  اب  دومرف  ثوعبم  ار  دوخ  لوسر  لاعتم  دنوادخ  - ) ود دراد . یعطق  ترورـض  یتلاسر  نینچ  هب  يدـج  هجوت 
لدتعم و ییاههخاش  ياراد  اههلسلس ، نیرتهب  وا  باسنا  هلـسلس  دوب و  اهنامدود  نیرتهب  وا  نامدود  هدننک . تیاده  باتک  حضاو و  يهداج 
. تفاـی شرتـسگ  شیادـص  تفرگ و  جوا  اـجنآ  رد  شرکذ  هک  یهاـگیاج  هنیدـم - هب  شترجه  هـکم و  شهاـگداز  سرتـسد . ییاـههویم 
وا يهلیـسوب  ار  لوهجم  عیارـش  تسا . اهبیـسآ  يهدـننکناربج  هک  یتوعد  شخبافـش و  یتظعوم  یفاک و  یتجح  اب  داتـسرف  ار  وا  دـنوادخ 

نییبت دوب )، هداتـسرف  شناگدنب  يارب  دنوادخ  هک   ) ار هحورـشم  ماکحا  نک و  هشیر  دوب  یهلا  نایدا  رد  لخاد  هک  ار  ییاهتعدـب  راکـشآ و 
هارمگ نید  نآ  زا  یـسک  چـیه  داتـسرف ، قح  هب  مئاق  ینید  ایوگ و  یباـتک  اـب  هدـننک  تیادـه  یلوسر  ناحبـس  دـنوادخ  - ) هس  … دومرف ) 

شیمن
هب ریـصقت  فعـض و  نودـب  دوب ، هتفرگ  شراگدرورپ  زا  هک  ار  ییاهتلاسر  یهلا ، يهدـیزگرب  نآ  - ) راـهچ ددرگ ). كـاله  هکنیا  رگم  دو 

ربمایپ تافـص  زا  يرادقم  دوب  نیا  دومن ) داهج  هجومریغ  یهاوخرذع  یتسـس و  نودـب  ادـخ  نانمـشد  اب  ادـخ  هار  رد  دومرف و  غیلبت  مدرم 
نینموملاریما هک  دـش  ثوعبم  هعماـج  نآ  رد  رـشب  عون  یبـن  يوـنعم  يداـم و  تداعـس  نیماـت  يارب  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

تمظع هب  لوصو  ریسم  رد  ار  یئاهتیصخش  مالسا  ربمایپ  يامظع  تلاسر  - 4 تسا . هدرک  تموکح  اجنآ  رد  وا  زا  دعب  ینایلاس  مالسلاهیلع 
میلعت و ار  ییاهتیـصخش  تشاد  هک  یهلا  تلاسر  دادتما  رد  مرکا  ربمایپ  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  تقیقح  نیا  هب  یـسک  رگا  داد  رارق  لامک 

نآ یهلا  تلاسر  تیعقاو  رگید ، لیلد  هب  زاین  نودـب  دـناهدوب ، لماک  ناسنا  زا  ییاـههنومن  فلتخم  تاـجرد  نتـشاد  اـب  هک  دومرف ، تیبرت 
. دشابیم ص )  ) هللا لوسر  تلاسر  دهاش  لیلد و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  تارایز  زا  یکی  رد  دریذـپیم . ار  راوگرزب 

تقیقح نیا  دوب . راوگرزب  نآ  دوخ  نادـناخ  تخاس ، لئان  دـشر  یلاع  لحارم  هب  ار  نانآ  مرکا  ربمایپ  تلاسر  هک  يدارفا  نیرتهتفای  لامک 
نانآ - ) کی هلمجنآ : زا  تسا . هدش  سکعنم  تحارص  لامک  اب  ددعتم  يدراوم  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  رد 

تلاـسر و بتک  يهدـنراد  نیناوـق و  عـجرم  ملع و  فرظ  يو و  تلاـسر  ناـبیتشپ  ربماـیپ و  رادزار  هـک  دنتـسه  ربماـیپ ) فیرـش  ناـمدود  )
نوکس هب  لدبم  ار  نآ  ياهولهپ  شزرل  تسار و  ار  نید  تشپ  یگدیمخ  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  نانآ  يهلیـسوب  وا . نید  ياج  رب  اپ  ياههوک 

داسف لهج و  ياهیکیرات  زا  ربمایپ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نامدود  يهلیـسو  هب  مدرم  يا  امـش  - ) ود  … تخاس )  شمارآ  و 
اهوپاکت و هلیـسو  هب  ار  تیلهاج  رات  هریت و  ياهبـش  دـیداهن . لامک  التعا و  زارف  رب  ماگ  دـیتفرگ و  شیپ  رد  ار  تیادـه  هار  دـیتشگ و  اـهر 
حـیبق و روـطب  هیماینب  يهنتف  هس - تفرگ ). ندیـشخرد  امـش  ياـهلد  لوـقع و  رب  مالـسا  دادـماب  غورف  اـت  دـیتشاذگ  رـس  تشپ  اـم  داـشرا 

نآ رد  هک  ینشور  يهناشن  هن  دراد و  دوجو  نآ  رد  یتیاده  يهرانم  هن  ددرگیم ، دراو  امش  رب  تیلهاج  عضو  اب  هتسد  هتسد  كانتـشحو و 
نیرتهب مرکا  ربمایپ  نامدود  - ) راهچ  … میتسین )  هدـننک  توعد  هنتف  نآ  رد  ام  میتسه و  رانکرب  هنتف  نآ  زا  ربمایپ  نادـناخ  اـم  دوش . هدـید 
نادناخ فیصوت  رد  هک  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  زا  دروم  ره  رد  هک  تسا  یعطق  و  تسا ) اهنادناخ  نیرتهب  شنادناخ  اهنامدود و 

یتلاخد د نیرتمک  ماخ  تاساسحا  فطاوع و  تسا ، هدمآ  کلذریغ  و  نیرتفیرش ) نیرتهب ،  ) دننام یتاملک  ربمایپ 
یـصخش ساسحا  یفطاع و  تارثات  زا  تیعقاو  نایب  رد  ربتعم  خیراوت  یمالـسا و  عبانم  يهمه  تداهـش  هب  نینموملاریما  اریز  درادن ، اهنآ  ر 
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باـختنا دوخ  تاـیح  يارب  هک  تکرح  تمـس  تهج و  نآ  هب  ناـتربمایپ و  ناـمدود  هب  دـیرگنب  - ) جـنپ تسا . هدومرفن  يرادربهرهب  دوـخ 
تلالـض و هب  ار  امـش  زگره  درک و  دـنهاوخن  رانکرب  تیادـه  زا  ار  امـش  زگره  ناـنآ  دـینک . يوریپ  ناـنآ  رثا  زا  دیـشاب و  مزلم  دـناهدرک ،

مه امـش  دـندرک  تکرح  رگا  دـیتسیاب و  مه  امـش  دنداتـسیا . زاـب  يزیچ  بلط  زا  ناـتربمایپ  تیب  لـها  رگا  دـنادرگ . دـنهاوخنرب  تکـاله 
زا يهبطخ 100 ص 147  هب  دیتفایم ). تکاله  هب  هک  دینامن  بقع  نانآ  زا  دیوشیم و  هارمگ  هک  دیریگم  تقبـس  نانآ  زا  دینک ، تکرح 

حلاص ص 146 و خ 109 ص 162 و 163 و خ 120 ص 176 و خ 144 ص 201 و خ 154 ص 215 و خ 233 ص 354 یحبص  هخسن 
ناسنا زا  ییاههنومن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلاـسر  شریذـپ  اـب  هک  ییاـهناسنا  زا  مود  فیدر  - 5 ص 357 . خ 239  و 
تـسا هدوب  لوا  فیدر  هورگ  زا  هتفای  لماکت  ياهناسنا  دارفا  هرامـش  زا  شیب  یلیخ  دارفا  نیا  هرامـش  هک  تسا  یهیدب  دندوب  هتـشگ  لماک 

آرق تایآ  مه  هک  دناهدوب  مرکا  ربمایپ  هباحص  زا  هجوت  لباق  ياهدع  نانیا  دشابیم . مالسا  ناشلامیظع  ربمایپ  نادناخ  دارفا  هورگ  هک 
حرطم کلذریغ  نیعبات و  راصنا و  نیرجاهم و  دننام  یتاملک  اب  هچ  و  اونمآ ) نیذلا  ( ) نمحرلادابع  ) و نینموم ،)  ) تاملک اب  هچ  ار  نانآ  ین 

نم نولوالا  نوقباسلا  و  تسا : ریز  رارقب  ینآرق  هفیرـش  تایآ  زا  يا  هنومن  تسا . هدـمآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  رد  مه  هدومن و 
. ماهدید ار  ص )  ) دمحم باحـصا  نم  : ) تسا هدومرف  ع )  ) نینموملاریما مهنع . هللا  یـضر  ناسحاب  مهوعبتا  نیذـلا  راصنالا و  نیرجاهملا و 

حبـص هب  مایق  هدجـس و  لاح  رد  ار  بش  دولآرابغ ، وم و  هدـیلوژ  ربمایپ  باحـصا  دـشاب . هدوب  نانآ  هب  هیبش  هک  منیبیمن  ار  امـش  زا  یـسک 
روهلعـش رگخا  دننام  ناشداعم  يروآدای  لاح  رد  ناگتفای  دشر  نآ  دنداهنیم . نیمز  رب  ابوانتم  ار  دوخ  ياهتروص  اهیناشیپ و  دندناسریم .

ادخ هک  ماگنه  نآ  رد  دشیم . رادومن  زب  يوناز  دننام  یگدـمآ  رب  ناشمـشچ  ود  نایم  دـندادیم ، ماجنا  هکیدوجـس  لوط  زا  دنتـشگیم و 
نانآ نامـشچ  دشیم ، هدروآ  ناشدایب  ادخ  هک  ماگنه  نآ  رد  دشیم . رادومن  زب  يوناز  دننام  یگدمآرب  نامـشچ  دشیم ، هدروآ  ناشدایب 

هب دزوب ، دـنت  داب  هک  يزور  رد  تخرد  هک  هنوگنامه  دـنداتفایم  بارطـضا  هب  دوخ  تشگیم و  رتناشنابیرگ  هک  دـیرابیم  کشا  ناـنچ 
دایب ب شاداپ ). دیما  دوب و  رفیک  زا  سرت  تهج  هب  نانآ  يرارقیب  همه  نیا  دتفایم ، بارطضا 

فالتخا يرادـقم  اب  هچ  رگا   ) یناسنا صولخ  افـص و  لامک  اب  یعامتجا  ياهنافوط  تاناسون و  رد  هک  ار - هتفاـی  دـشر  ياـهناسنا  میرواـی 
قـشاع ناتـسرپایند  هاوخ و  دوخ  ناگماکدوخ  یهابت  زا  هتفرگ و  ار  تقیقح  قح و  بناج  هراومه  دندرک و  یگدنز  رگیدـکی ) اب  تاجرد 

دروم نیا  رد  میاهدـش و  رکذـتم  دـلجم 21  رد  یلبق و  ثحابم  رد  ار  هدـنزاس  هتخاس و  ياهتیـصخش  نیا  زا  ياهنومن  دـندوب . راـنکرب  هاـج 
مثیم رسای ، نب  رامع  رتشالا ، ثراحلا  نب  کلام  يرافغ ، رذوبا  یسراف ، ناملـس  میروآیم : دنمجرا  ناققحم  عالطا  يارب  ار  رتشیب  يرادقم 

، يرجهلا دیشر  یمرـضحلا ، ییحی  نب  هللادبع  دادش ، نب  هعافر  سیق ، نب  دیعـس  لیدب ، نب  هللادبع  هریهز ، نب  بدنج  يدع ، نبرجح  رامت ،
، ریـضخلا نب  ریرب  يدسالا ، رهاظم  نب  بیبح  رکبیبا ، نب  دـمحم  ربنق ، قمحلا  نب  ورمع  یلجبلا ، هکاراوبا  دایز ، نب  لیمک  هتابن ، نب  غبـصا 

دادـش نب  کیرـش  يدـنکلا ، هللادـبع  نب  مقرا  يدـبعلا ، رهـسم  نـب  هیریوـج  یلدـجلا ، هللادـبع  وـبا  ینادـمهلااروعالا ، هللادـبع  نـب  ثرحلا 
، یلجبلا یمس  نب  ءاقر  و  یلجبلا ، فوع  نب  مصاع  یمعتخلا ، فیفع  نب  میرک  یسبعلا ، نب  هصیبق  ینابیشلا ، لیـسف  نب  یفیـص  یمرـضحلا ،

صح نب  یفوا  یمیقلا ، يدعسلا  هبوح  هللادبع  یمیمتلا ، باهش  نب  زرحم  يرنغلا ، ناسح  نب  نمحرلادبع  نایح ، نب  مادک 
کلام میشهلاوبا  يدنکلا ، دوسالا  نب  دادقم  یناطلا  هفیلخ  نب  هللادبع  ناحوص ، نب  هعصعص  متاح ، نب  يدع  لاقرملا ، مشاه  نب  هللادبع  ن ،

. مه هریغ  هدابع … و  نب  دعس  نب  سیق  یئادص ، يهرمـض  نب  رارـض  ینرق ، سینا  نب  سیوا  نیتداهـشلااوذ )  ) تباث نب  همیزخ  ناهیتلا ، نب 
رصحنم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یهلا  تلاسر  ناگدش  هتخاس  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  گرزب  ياهتیـصخش  نیا  يهبـساحم 

نارود نآ  يهعماـج  رد  يرتـشیب  ترهـش  زا  ناـنیا  هک  تسنآ  يارب  میدرب ، ار  صاخـشا  نیا  ماـن  هکنیا  و  دـنا ، هدوـب  گرزب  نادرم  نیا  هب 
زا تیرـشب  ایآ  تسا . هتـشاد  ظوفحم  ار  نانآ  ماـن  هک  تسا  هدوب  یعاـمتجا  ترهـش  ناـمه  هب  رظن  اـب  مه  مالـسا  خـیرات  و  دوب ، رادروخرب 
نآ هب  یفنم  خـساپ  ياهدـع  اـسب  هچ  هک  تسا  تیمها  اـب  رایـسب  لاوئـس  کـی  نیا  درک ؟ يرادربهرهب  تسیاـبیم  هکناـنچنآ  یهلا  تلاـسر 

دیاب ار  هلئـسم  نیا  تسا . هتـشگن  دـنمهرهب  تسناوتیم  هکنانچنآ  يدـنوادخ  يامظع  تمعن  نیا  زا  رـشب  ینعی  هن ! هنافـساتم  هک : دـنهدیم 
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ترضح نآ  زا  يرشب  عماوج  درکیم ، ءاضتقا  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  هک  ار  هچنآ  ره  مییوگب : رگا  داد . رارق  يرتهب  قیقحت  یـسررب و  دروم 
تن زور  نآ  یمالسا  هعماج  دوخ  یتح  اریز  تسا ، فازگ  نخس  کی  نیا  هک  تسا  یعطق  درک ، لمع  نآ  هب  تفریذپ و  تفرگ و 

هماکدوخ تسرپاوه و  ییاههورگ  یتیـصخش و  دـنچ  نامدرم  دناکـشخب . یلکب  دوخ  نورد  رد  ار  تیلهاـج  يراـکهبت  ياـههشیر  تسناو 
رگا و  دـهدیم . ربخ  دـیجم  نآرق  رد  فلتخم  لاکـشا  اب  مدرم  هنوگ  نیا  دوجو  زا  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یناقفانم  هیما و  لآ  دـننام 

رد هک  تسا  یطیرفت  الماک  رظن  کی  مه  نیا  دیـسرن ، یهجوت  لباق  جـیاتن  هب  یهلا  لوسر  نآ  يهنارگداهج  ياهوپاکت  تلاسر و  مییوگب :
مالـسا تلاـسر  زا  فلتخم  يداـعبا  رد  نونکاـت  مالـسا  عوـلط  زا  يرـشب  عـماوج  مییاـمنیم . هظحـالم  ار  نآ  نـالطب  هدـش  حرطم  ثحاـبم 

هنیمز - 1 ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب  اب  هک  میروآیم  دایب  ار  ریذپان  دیدرت  تقیقح  نیا  رگید  راب  تسا  هدش  رادروخرب 
ییانعم دوخ  يارب  ناسنا  کی - هنومن : ناونعب  تشگ . هدامآ  ـالماک  لـمع ) تفرعم و   ) دـعب ود  ره  زا  هلـضاف  هنیدـم  ندـمآ  دوجو  هب  يارب 

مزال یسررب  رظن و  اب  دناوتیم  دسانـشب ، ار  ناسنا  تیعقاو  يزرو  ضرغ  نودب  دهاوخب  رگا  يرظنبحاص  ققحم  ره  ینعی  درک ، ادیپ  یعقاو 
اب ناسنا  طابترا  هنوگراهچ : تاطابترا  ندرک  رارقرب  قرط  نیرتیلاع  ود - دسرب . گرزب  دوصقم  نیا  هب  یمالـسا  يهیلوا  عبانم  رد  یفاک  و 

قوقح ساسا  هس - دوخ . ناعونمه  اب  ناسنا  طابترا  یتسه و  ناهج  اب  ناسنا  طابترا  ادخ ، اب  ناسنا  طابترا  نتشیوخ ،
اب تاررقم ) نیناوق و  ربارب  رد  هاواـسم  قح  تیبرت و  میلعت و  قح  هنالوئـسم ، يدازآ  قـح  تمارک ، قـح  تاـیح ، قـح   ) اـهناسنا يهناـگجنپ 

- جـنپ اهناسنا . همه  يارب  شریذـپ  روصت و  لباق  حوضو و  لامک  اب  ینید  دـئاقع  لوصا  راـهچ - دـش . هتخانـش  تیمـسر  هب  حوضو  لاـمک 
قیوشت و تشه - لئالد . نیرتنشور  اب  تیدـبا  تابثا  تفه - ادـخ . اب  يرطف  طابترا  شـش - یعامتجا . يدرف و  یگدـنز  يهیاپ  رب  داصتقا 

میظنت و  هعماـج ) هورگ و  درف و  تیریدـم   ) لوقعم تسایـس  يرازگ  ناـینب  هن - یتسه . داـعبا  همه  رد  تفرعم  ملع و  يارب  يدـج  کـیرحت 
یقیقح تبحم  مخت  نتـشاک  هد - دـشاب . هک  اج  ره  رد  ملظ  عفر  هنالداع و  یتسیزمه  يانبم  رب  ایند  عماوج  رگید  اب  یمالـسا  عماوج  طابترا 
شخب تایح  معط  میهفت  هدزاود - تیرـشب . تفرـشیپ  يانبم  رب  یناسنا  ندمت  داجیا  هب  يدج  کیرحت  قیوشت و  هدزای - اهناسنا . همه  نایم 

نایم رمتـسم  ییانـشآ  داجیا  هدراهچ - یهلا . بان  نادـجو  تیمکاح  يانبم  رب  یناسنا  یلاع  قالخا  هدزیـس - نآ . ماجنا  فیلکت و  ساسحا 
ییاهناسنا نتفای  شرورپ  - 2 یگدنز . فده  هفـسلف و  اب  اهناسنا  نتخاس  انـشآ  هدزناپ - ددرگ . یهتنم  یعقاو  مهافت  هب  هک  عماوج  ياهناسنا 

كروک هدیدپ  نتخاس  یفنم  نیشیپ ). ثحبم  ( 5  ) و ( 4  ) هرامش هب  دییامرف  عوجر   ) فلتخم یتاجرد  اب  یناسنا  یلاع  لامک  دشر و  هب  لئان 
ار مالـسا  هعماج  نآ  هاوخ  دندرکیم ، ادیپ  هرطیـس  اهنآ  رب  نیملـسم  هک  ياهعماج  ره  رد  تلادـع  شرتسگ  - 3 هدننکهابت . بصعت  يهنارو 

يارب دیدش  رایـسب  يوپاکت  شـشوک و  - 4 دناهدرکیم . ادیپ  رگیدکی  اب  یتسیزمه  دـهعت  یلو  تفریذـپیمن ، ار  مالـسا  ای  تفریذـپیم و 
قـالخا و داـصتقا و  قوقح ، دـننام   ) یناـسنا مولع  و  کـیناکیم ) یمیـش و  يزاـسوراد ، یکـشزپ ، کـیزیف ، دـننام   ) یققحت موـلع  جـیورت 
زا علطم  نارظنبحاص  يهمه  تافارتعا  هب  هک  دوب  ریگارف  يدج و  يردـقب  وپاکت  شـشوک و  نیا  کیزیف ) دـننام   ) هبرجت مولع  و  کلذریغ )

يداصتقا طباور  ماـظن  هنیمز  - 5 تشگ . یملع  فراعم  رد  هدـهاشم  هبرجت و  دـیدش  جـیورت  يدوبان و  زا  ملع  تاجن  بجوم  ملع ، خـیرات 
نایم مدرم  دلوم و  لماوع  اب  هطبار  رد  ار  يداصتقا  لماوع  همه  ماظن  نیا  دیـسر . دوخ  هجرد  نیرتیلاع  هب  عیزوت  دیلوت و  لماوع  اب  اهناسنا 

و مظنن ، شایـسب  داصتقا  کی  رد  مالـسا  عماوج  همه  زیزعلادبع ، نب  رمع  يرادـمامز  راگزور  رد  المع  هک  دـناسر  ياهلحرم  هب  رگیدـکی 
اقیرفا تایلام  یگدیسر  رومام  ارم  زیزعلادبع  نب  رمع  دیوگیم : دیعس  نب  ییحی  . ) دندرکیم یگدنز  يدام  ياهزاین  هنوگره  ندش  یفتنم 

یسک مدیدن و  يریقف  اجنآ  رد  مدرک و  وجتسج  ار  راید  نآ  نادنمتسم  ءارقف و  مدرک و  لوصو  ار  اجنآ  تایلام  نم  دومن .
تهج نیمه  هب  دوب و  هدرک  زاینیب  ار  مدرم  همه  زیزعلادـبع  نب  رمع  اریز  دریگب ، نم  زا  قحتـسم  ناونعب  ار  تاـیلام  نآ  هک  مدرکن  ادـیپ  ار 
رگید عماوج  هعماج و  نامه  رگا  هک  تسا  یهیدـب  و  مداد ) رارق  ناناملـسم  يارب  ار  نانآ  يالو  مدرک و  دازآ  ار  اهنآ  مدـیرخ و  ار  اههدـنب 

: دیوگیم باطخلا  نب  دیز  نادنزرف  زا  یصخش  . ) دیسریمن ناگدنب  ندرک  دازآ  هب  تبون  دندوب ، تشیعم  يرورض  داوم  دنمزاین  یمالـسا 
نینچ  ) هکنیا رگم  تفرن  ایند  زا  زیزعلادـبع  رـسپ  تسا . هام  یـس  نیا  درک و  تفـالخ  مین  لاـس و  ود  زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  تسین  نیا  زج 
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حالص هک  وحن  ره  هب  ار  لام  نیا  تفگیم : دروآیم و  ار  یناوارف  لام  رفن  کی  یهاگ  هک :) دوب  هدش  رارقرب  نیملـسم  عماوج  رد  یعـضو 
نآ هب  يزاین  هک  دشیمن  ادـیپ  یـسک  اریز  تشگیمرب ، دوب  هدروآ  هک  یلام  اب  یلطعم  نودـب  وا  دـیدنبب . راک  هب  ءارقف  زاین  عفر  رد  دـینادب 
نب رمع  هلیـسوب  ار  مدرم  دـنوادخ  اریز  تشگیمرب ، دوخ  لام  نامه  اب  اذـل  دـنریگب  ار  لام  نآ  وا ، جایتحا  عفر  يارب  ات  دـشاب  هتـشاد  لاـم 

زا مامت  هچ  ره  تدش  اب  زیزعلا  نب  رمع  هک  تسا  هدوب  نیا  داصتقا ، رد  يزاینیب  نیا  لماوع  نیرتیـساسا  زا  دوب ) هتخاس  زاینیب  زیزعلادـبع 
د دومن . يریگولج  ناراکهبت  رگید  دوخ و  هلیبق  يزودنالام  يراکماک و  يرگفارسا و 

دوب هدش  هتفرگ  ملظ  يور  زا  هک  دومن  یلاوما  ندنادرگرب  هب  مادقا  زیزعلادبع  نب  رمع  هک  یماگنه  : ) دییامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  لیذ  ناتسا 
هدروآ گـنچ  هب  هتـشذگ  زا  ناـنآ  هک  ار  یتالغتـسم  نآ  نینچمه  دوـب و  هدـش  هداد  هیماینب  هب  هک  درک  يزئاوـج  ندـنادرگرب  هب  مادـقا  و 

ار هیماینب  لاوما  نتفرگ   ) زیزعلادـبع نب  رمع  راک  نیا  زا  نانآ  دـناشن ، تکالف  رقف و  هب  ار  هیماینب )  ) نانآ درک و  در  لاـملاتیب  هب  دـندوب ،
یلاخ ار  ناناملسم  لام  تیب  وت  دنتفگ : دنتفر و  زیزعلادبع  نب  رمع  دزن  سپس  دندرک ، دایرف  داد و  دندوب ) هتشابنا  هتـشذگ  ياهنارود  زا  هک 

طوبرم دوب ) هیماینب  تسد  رد  هک  یلاوما   ) رما نیا  و  یتخاس ! ریقف  يدنادرگرب ) لاملاتیب  هب  هک  یملاظم  اب   ) ار تردپ  نادـنزرف  يدرک و 
نتشیوخ راک  هب  دوخ و  لاحب  ار  هیماینب )  ) نانآ نک  اهر  وت  دندوب . هداد  هیماینب  هب  ار  نالک  لاوما  نیا  نانآ   ) تسا هتـشذگ  نارادمامز  هب 
مرادیم تسود  ادـخب ، دـنگوس  مرادـن ، ار  رظن  نیا  نم  یلو  تفگ : وا  يرآ . دـنتفگ : امـش ؟ رظن  تـسنیا  تـفگ : زیزعلادـبع  نـبا  زادرپـب .

موشن بکترم  ار  يرگید  هملظم  هکنآ  طرـش  هب  مشاب  هدـنادرگرب  لاملاتیب  هب  ار  نآ  نم  هکنیا  رگم  دـنامن  یقاب  نیمز  يور  رد  ياهملظم 
، مبایرد ار  نآ  درد  نم  دوش و  طقاس  مندب  ياضعا  زا  يوضع  هکنیا  رگم 

در لاملاتیب  هب  ار  نآ  هکنیا  رگم  دـشاب  هدـنامن  ياهملظم  هک  یماگنه  سپ  ددرگرب ، دوخ  تایح  لاـح  ناـمه  هب  ماهدرم  وضع  نآ  سپس 
دشاب دنک ، خیبوت  ار  وا  دسیونب و  رمع  هب  دنتـساخرب  زیزعلادبع  نبا  دزن  زا  هیماینب  نانخـس ، نیا  زا  سپ  دورب . نوریب  مندب  زا  محور  میامن ،
يافلخ وت  انث ، دـمح و  زا  سپ  : ) زیزعلادـبع نبا  هب  تشون  نینچ  دـیلو  دـنزرف  دـیامن . يریگولج  هیماینب  يهرابرد  يریگتخـس  زا  ار  وا  هک 
ملاظم يدومن  عاجرا  لاملاتیب  هب  هتفرگ و  هیماینب  زا  هک  ار  هچنآ  يدرک و  تکرح  نانآ  راتفر  فلاخم  و  يدومن ، حیبقت  ار  دوخ  زا  شیپ 

توادع ای   ) دـیتشاذگ راگدای  هب  مانـشد  نانآ  يهدـنیآ  نادـنزرف  هب  يدرک و  بیع  صقن و  هب  موکحم  ارنانآ  يراذـگمان  نیا  اب  يدـیمان و 
و ییامن ) ماحرا  يهلـص   ) یهدب دـنویپ  دوب  هداد  روتـسد  ادـخ  هک  ار  هچنآ  وت  دوبن و  وت  ناش  رد  يراک  نینچ  و  يدرک ،) داجیا  نانآ  نایم 

دنزرف هب  دنت  يدج و  رایسب  ياوتحم  اب  ار  زیزعلادبع  نبا  خساپ  ذخام  نیمه  رد   … يدومن )  قح  ریغ  هب  لمع  دوخ  نادنواشیوخ  يهرابرد 
هورگ هس  رب  دنـشیدنایم ، نآ  للع  ندرک  ادیپ  مالـسا و  تفرـشیپ  تعرـس  رد  خیرات  نارگ  لیلحت  هک  ماگنه  نآ  رد  دنکیم . لقن  ار  دیلو 

للع میناوتیمن  ام  دنیوگیم : احیولت  ای  اتحارص و  ای  نانآ  زا  یهورگ  دنوشیم : تمسق 
تایضتقم دننام  ریگمشچ  یتاحالطـصا  اب  ار  هدیدپ  نیا  دنهاوخیم  مود  هورگ  میمهفب . ارنآ  شرتسگ  تعرـس  یمالـسا و  بالقنا  یقیقح 
یعامتجا روما  ناگدننادرگ  تلادع  انامه  روبزم  تفرشیپ  یساسا  تلع  دنیوگیم : موس  هورگ  دنناشوپب . کلذریغ  طیحم و  خیرات و  یلک 

نیملسم تاحوتف  تایصوصخ  مود - لصف  دنیوگیم : هک  تسا  نوبولواتسوگ  نارظنبحاص  نیا  يهلمج  زا  تسا . هدوب  نیملسم  یـسایس  و 
. دندوب هتخومآ  ار  نآ  یمک  تدم  رد  هک  دوب  یگنج  یماظن و  نونف  يرگیهاپـس و  قوف  يروشک  روما  رد  نیدـشار  يافلخ  ریبدـت  نسح  )

ماسقا عاونا و  اهنآ  هب  هدش  عقاو  هشیپ  متـس  ماکح  ملاظم  راشف  تحت  زارد  نایلاس  هک  دندومن  ادیپ  راک  رـس و  یماوقا  اب  رما  عورـش  رد  اهنآ 
دندیدیم هک  اریز  دندومنیم ، نیکمت  تبغر  لامک  اب  ار  دیدج  ماکح  نیا  تموکح  هدیدمتس  يایاعر  نیا  دنتشادیم . اور  ار  متس  ملظ و 

دوب هدش  نیعم  ینشور  حضاو و  یلیخ  روطب  دشاب . هچ  دیاب  هبولغم  ماوقا  نیا  اب  راتفر  زرط  دنراد . ار  يدازآ  تینما و  لامک  قباس  هب  تبسن 
هب هکلب  دنهد ، تعاشا  هزین  رـس  اب  ار  بهذـم  هک  دـندماینرب  ددـص  نیا  رد  تقو  چـیه  تسایـس ، نسح  رظن  زا  اصوصخم  مالـسا  يافلخ  و 

تاداع و موسر و  مامت  هک  دندرکیم  راهضا  احیرص  تساهنابز ، درو  هکنانچ  دننک ، ذوفن  لامعا  تناید  راشتنا  رد  هکنآ  ضوع 
هیزج ناونع  هب  یمک  یلیخ  جارخ  دندادیم ، اهنآ  هب  هک  يدازآ  نیا  لباقم  رد  دعب  درمـش و  دنهاوخ  مرتحم  الماک  ار  هبولغم  ماوقا  بهذم 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2358 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاجب ار  دوخ  نوشق  هکنیا  زا  لبق  نیدهاجم  نیا  تسا . هدوب  مک  یلیخ  قباس  ماکح  تافاحجا  هب  تبسن  نآ  رادقم  هک  دنتفرگیم  اهنآ  زا 
، هدومن لقن  نساحملاوبا  هکنانچ  طورش  نیا  دندرکیم و  داهنشیپ  ار  حلص  طیارـش  صوصخم  ناگدنیامن  و  ارفـس ، يهلیـسوب  دنهد ، قوس 

مه رـصم  ناریا و  اب  درک و  داهنـشیپ  دـندوب  هرـصاحم  رد  هک  هزغ  یلاها  هب  صاع  رمع و  يرجه  هدـفه  لاس  رد  هک  تسا  ییاهنامه  اساسا 
هچ درادیم  مولعم  هبولغم  ماوقا  اب  ار  مالـسا  نیحتاف  كولـس  زرط  مود  يهفیلخ  راتفر  سدـقملاتیب  حـتف  رد  دنتـشاد …  لومعم  ارنآ  ریظن 

هدوب زیگناتریح  تیاهن  دندومن  رهش  نیا  لها  اب  هک  يراتفر  نرق ، دنچ  زا  دعب  بیلص  ناوریپ  راتفر ، نسح  نیا  لباقم  رد  یلو  تسا ، هدوب 
ار هسدـقم  تاـماقم  هتفر  مه  اـب  هک  درک  تساوخ  رد  قیرطب )  ) سوین رفوس و  زا  هدـش و  رهـش  دراو  يدودـعم  اـب  مود  يهفیلخ  رمع  تسا .

زاجم نیملـسم  یتح  میتسه ، رادهمذ  دوخ  ام  ار  رهـش  نیا  دـباعم  لاوما و  ظفح  هک  دـنک  ادـن  يدانم  درک  رما  تقو  نامه  و  دـننک ، ترایز 
. دوبن راتفر  نیا  زا  رتمک  دومن  هعنم  لها  اب  رصم  حتاف  هک  مه  يراتفر  دننک  زامن  اهاسیلک  رد  هک  دنتسین 

رد دراد . يرجم  اهنآ  نایم  رد  ناسکی  ار  داد  لدع و  نوناق  دنشاب ، دازآ  الماک  یبهذم  موسر  بهذم و  ثیح  زا  هک  هک  داد  دارق  اهنآ  اب  وا 
روز هب  هینطنطسق  نیطالس  فرط  زا  هک  یفازگ  غلابم  ضوع  رد  دوش و  لمع  اهنآ  اب  تیکلام  لوصا  قباطم  تالغتـسم  یـضارا و  صوصخ 

یحاون يایاعر  دنریگب . دشیم  کنارف  هدزناپ  بیرق  نآ  رادقم  هک  هیزج  ناونعب  یغلبم  هنالاس  يرفن  ره  زا  هک  دادرارق  دنتفرگیم ، اهنآ  زا 
لامع دندومن . میلست  یـشکشیپ  هدرک  عمج  ار  حلـصلا  لام  یغلبم  لوبق و  ار  نآ  اروف  هک  دندرمـش  منتغم  يردقب  ار  دادرارق  نیا  فارطا  و 
هدوسآ يزکرم  نیرومام  ملاظم  تـالیمحت و  زا  ینآ  هک  یمدرم  نآ  هب  تبـسن  تباـث و  مکحم و  دوخ  دـهع  هب  دـح  نیا  اـت  مالـسا  تلود 

لاثما هک  مسیونیم  زاب  نم  دندومن و  رایتخا  ار  برع  نابز  مالـسا و  نید  تبغر  اضر و  هب  مدرم  هک  دندرک  راتفر  بوخ  يردـقب  دـندوبن ،
نینچ دنتـسناوتن  زگره  دناهتفر  رـصم  هب  برع  زا  شیپ  هک  ینیحتاف  دومن و  لصاح  ریـشمش  روز  هب  ناوتیمن  تقو  چـیه  ار  جـئاتن  هنوگنیا 
ماوقا دـینک  هظحـالم  دوشیمن . تفاـی  هتکن  نآ  دـعب  ناناتـس  روـشک  رد  هک  تسا  هتکن  کـی  برع  تاـحوتف  رد  دـننک . لـصاح  یتـیقفوم 

رک مه  ینایامن  تاحوتف  هدومن  مایق  يریگناهج  دصق  هب  هریغ  كرت و  ای  دندومن ) حتف  ار  مور  هک   ) هربارب لثم  مه  يرگید 
فالخ رب  دنرب ، هرهب  دنناوتب  ردـق  ره  بولغم  موق  لاوما  زا  هک  دوب  نیا  ناشمه  رتشیب  هکلب  دـننک ، سیـسات  یندـمت  دنتـسناوتن  نکیل  دـند ،

مامت هک  دندرک  هدامآ  ایهم و  ار  هحوتفم  کلامم  ماوقا  مظعا  تمسق  هتخیر و  يدیدج  ندمت  يهدولاش  یتدم  لیلق  رد  هک  مالـسا  نیحتاف 
ار نیحتاف  نیا  ترـشاعم  زرط  سابل ، نابز ، دنه  رـصم و  يهمیدق  ماوقا  دننک . رایتخا  ار  نانآ  نابز  بهذم و  یتح  دیدج  ندـمت  نیا  ءازجا 

نیا مه  يرگید  ماوقا  هتبلا  دـنداد . رارق  دوـخ  ساـبتقا  قشمرـس  زین  ار  ناـنآ  يراـمعم  یتـح  هتفریذـپ ، ترـشاعم  تبحاـصم و  ناـمه  رثا  رب 
هدنام ریغتی  زونه ال  اهروشک  نیا  رد  مالسا  ربمغیپ  تامیلعت  رثا  نکل  دناهتـشاد ، تموکح  تدایـس و  مه  یتدم  ات  هدومن و  حتف  ار  کلامم 
وچمه تسا ، هدـنام  يرثا  مالـسا  نیدـهاجم  نیا  زا  هک  اج  ره  رد  ناتـسودنه  ات  شکارم  زا  ایـسآ و  اقیرفآ و  ياهنیمزرـس  ماـمت  رد  تسا .

رثا دناهتـسناوتن  دـناهدش ، دراو  کـلامم  نیدـب  هک  مه  نیحتاـف  یتـح  دـشابیم ، لاوز  لـباق  ریغ  هشیمه و  يارب  رثا  نآ  هک  دوشیم  مولعم 
، دومن صالخ  یبرع  یمالـسا  ندمت  دیق  زا  ار  دوخ  هک  تسا  سلدـنا  طقف  موقا  مامت  نایم  رد  و  دـنرادرب ، نایم  زا  ار  اهنآ  نابز  بهذـم و 

طاطحنا س کی  يدازآ  نیا  لباقم  رد  روبزم  روشک  هک  درک  میهاوخ  تباث  ار  بلطم  نیا  هیتآ  رد  ام  نکیل 
اب تلادـع  لامک  اب  مالـسا  هک  نوبولواتـسوگ  ياعدـم  تابثا  ثحبم و  نیا  لـیمکت  يارب  دومن . مهارف  دوخ  يارب  یکرادـت  لـباق  ریغ  عیر 

: مییاـمنیم حرطم  تـسا ، هدروآ  دوـخ  باـتک  رد  يرذـالب  ساـبعلاوبا  هـک  ار  یتـیمها  رپ  رایـسب  ناتــساد  درکیم ، راـتفر  حوـتفم  عـماوج 
هک یماگنه  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  راـبخا  هار  زا  هیـضق  نیا  دـیوگیم : وا  هک  دـنکیم  لـقن  زیزعلادـبع  نب  دیعـس  زا  یقـشمد  صفحوبا  )

سویلکاره نایهاپـس  هک  دـندرک  ادـیپ  عالطا  نایرج  نیا  زا  ناناملـسم  درک و  عمج  ناناملـسم  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  نایهاپـس  سویلکاره 
نونکا ام  دنتفگ : دندنادرگرب و  نانآ  دوخ  هب  دندوب ، هتفرگ  صمح  یلاها  زا  هک  ار  یتایلام  نآ  همه  دـناهدش ، هدامآ  كومری  گنج  يارب 

دوخ يرارطـضا  عضو  هب  ام  اریز  دـینک ، عافد  نتـشیوخ  زا  دیـشاب و  دوخ  لاـح  هب  امـش  و  میریگیمن ، هدـهع  هب  ار  امـش  زا  عاـفد  يراـی و 
ناملاظ هجنکش  ملظ و  ریز  رد  ام  هک  تسا  قباس  عضو  نآ  زا  رتهب  ام  يارب  امش  تلادع  يرادمامز و  دنتفگ : صمح  مدرم  میتسه . لوغشم 
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تاروت هب  دنگوس  تفگ : تساخرب و  دوهی  و  میناریم . نوریب  رهش  زا  امش  هدنامرف  کمک  هب  ار  سویلکاره  نایهاپـس  ام  و  میدربیم . رـسب 
مدرم میوش . بولغم  میهدب و  ماجنا  ار  دوخ  شالت  تیاهن  ام  هکنیا  رگم  دوشب  رهش  دراو  دناوتیمن  سویلکاره  نایهاپس  هدنامرف 

راک نیمه  دندوب ، هدرک  هحلاصم  نیملسم  اب  هک  دوهی  هچ  يراصن و  هچ  اهرهش  ریاس  یلاها  نینچمه  دنتسب و  ار  رهـش  ياههزاورد  صمح 
دوخ قباس  عضو  نامه  هب  اـم  دوش  زوریپ  ناناملـسم  رب  ناـنآ  ناوریپ  مور و  رگا  دـنتفگ : ناـنآ  دـندوب و  هدرک  صمح  لـها  هک  دـندرک  ار 

هک یماگنه  تشاد . میهاوخ  هاگن  تباث  میراد  ناناملـسم  اب  هک  یعـضو  اب  ناـمرفن  نیرخآ  اـت  اـم  دـنوشن ، زوریپ  ناـنآ  رگا  میدرگیمرب و 
رد دندوشگ و  نیملسم  نایهاپس  يور  هب  ار  دوخ  ياههزاورد  يراصن  دوهی و  تخاس ، زوریپ  ار  نیملـسم  داد و  تسکـش  ار  رافک  دنوادخ 

ناناملسم یعامتجا  یگدنز  مظن  نایرج  - 6 دنتخادرپ ) ار  تایلام  دنتفر و  ناناملـسم  زاوشیپ  هب  ناشفا  تسد  نابوکیاپ و  یلاحـشوخ  لاح 
رظن رد  ار  ربتعم  ثیدـح  نیا  داد . رارق  ناـنآ  همه  هدـنیامن  دـننام  ار  نیملـسم  زا  يدرف  ره  مالـسا  ربماـیپ  هک  دیـسر  تمظع  زا  ياهجرد  هب 

تمظع اب  دوب  نیا  دیامن . رارقرب  ناناملسم  همه  يارب  دهعت  دناوتیم  ناملسم  مدرم  نیرتيداع   ) مهاندا مهتمذب  یعـسی  نوملـسملا  میریگب :
تلاـسر نیا  يارجا  رد  هک  روصت  قوف  ياهـشالت  اهتدـهاجم و  درک . هضرع  تیرـشب  يارب  مالـسا  هک  یناـسنا  یعقاو  ندـمت  لـماوع  نیرت 

خس زا  ددعتم  يدراوم  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تسین . یفخم  رظنبحاص  ققحم  چیه  يارب  تسا ، هتفرگ  ماجنا  گرزب 
يالتعا يارب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  ام  : ) دـیامرفیم هلمج  نآ  زا  تسا : هدومرف  حیرـصت  هراشا و  اهتدـهاجم  نیا  هب  دوخ  نان 
هقیاضم يراکادف  شالت و  تدـهاجم و  هنوگ  چـیه  زا  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  لوصا و  تیبثت  تیلهاج و  زا  مدرم  نداد  تاجن  مالـسا و 

هزرابم و هب  دندوب ) مالـسا  تفرـشیپ  عنام  هک   ) نامیاهومع ناردارب و  نادنزرف و  ناردـپ و  اب  هک  دیـسریم  اجنآ  هب  راک  یتح  میدرکیمن )
نینچمه تشادن و  يدنوادخ  تبثم  تمکح و  هب  میلست  نامیا و  شیازفا  زج  يریثات  ام  يارب  راتشک  شالت و  نیا  و  میتساخیمرب ، راتـشک 
ياهجیتن ام  يارب  نمشد  اب  داهج  رد  رتشیب  ششوک  درد و  ياهیگدنزگ  لمحت  تقیقح و  قح و  يهداج  رد  تکرح  رد  ندوب  رتيدج  زج 

زیوالگ تخـس  رگیدـکی  اـب  یلگنج  رن  واـگ  ود  دـننام  اـم  نانمـشد  زا  يدرم  اـب  اـم  زا  يدرم  داـهج  نیداـیم  رد  هنومن :) ناونعب  . ) دادیمن
نمشد دشیم و  مامت  ام  دوس  هب  یهاگ  يزیوالگ  نیا  دروآرد ، ياپ  زا  ار  يرگید  نآ  دوب  هتفرگ  میمصت  نیفرط  زا  کی  ره  دنتـشگیم و 

ار ام  نمشد  دید  ار  ام  تیمیمص  قدص و  دنوادخ  هک  یماگنه  دیشونیم . تداهش  تبرـش  امرگ  داهج  سکعلاب  یهاگ  تفریم و  نیب  زا 
دهنب و نیمز  رب  ندرگ  هک  يرتش  دننام  مالسا  هک  هاگنآ  ات  دومنیم  ام  بیصن  ار  يزوریپ  دناشنیم و  يراوخ  تلذ و  هب 

سپ نیملسم  مالسا و  عضو  اما  دش ). ریگیاج  ناناملسم ) ياهلد  لوقع و   ) دوخ هاگیاج  رد  تفای و  رارقتـسا  دریگب ، دوخ  هب  میلـست  تلاح 
هب دـییامرف  هعجارم  یعـضو  نینچ  اب  ییانـشآ  يارب  دـیدش . تاناسون  ضقانت و  داضت و  زا  رپ  مخ و  چـیپ و  رپ  رایـسب  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا 

مرکا و ربمایپ  یهلا  تیـصخش  هرابرد  هعماج  مدرم  تخانـش  لاح  نیا  اب  دوصقملادـبع . حاتفلادـبع  فیلات  مالـسلاهیلع ) یلع  ماـما   ) باـتک
شریذـپ ياعدا  هکنانآ  يهمه  هک  دوبن  نینچ  یخیرات ، ربتعم  عبانم  ینآرق و  فیرـش  تایآ  نیماضم  هب  رظن  اـب  دوب  فلتخم  مالـسا  تمظع 

درخ ربمایپ و  یهلا  تیـصخش  تمظع  اریز  دناهدوب ، لمع  نامیا و  تفرعم و  زا  هجرد  کی  رد  دندرکیم ، زاربا  ار  مالـسا  ربمایپ و  تلاسر 
يهتفای لکش  ياهتیصخش  تیربرب ، تیلهاج و  ياهلاچ  هیس  رد  طوقـس  زا  نانآ  نتفای  تاجن  نینچمه  دوب و  هدروآ  هک  یبتکم  ندوب  ریذپ 

هفیرش 14 هیآ  دروآیم . دوجو  هب  ار  مالسا  تلاسر و  شریذپ  يارب  تیاده  دشر و  لماوع  نیرتهب  هکلب  دادیمن  یساسا  رییغت  ار  مدرم  نآ 
هک دنتفگ  بارعا   ) مکبولق یف  نامیالا  لخدی  امل  انملسا و  اولوق  نکل  اونموت و  مل  لق  انمآ  بارعالا  تلاق  تسا : نینچ  تارجحلا  هروس  زا 

اریز  ) میدروآ مالسا  ام  دییوگب  یلو  دیاهدرواین ، نامیا  امش  وگب  نانآ ) اب   ) میدروآ نامیا  ام 
نید هک  نانآ  همه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  تفگ : ناوتیم  اذل  تسا ). هدشن  لخاد  امـش  ياهلد  رد  زونه  نامیا  ( 

سیوا يرافغ و  رذوبا  یـسراف ، ناملـس  مالـسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  لاثم  ناونع  هب  دـندوبن ، هجرد  کی  رد  دـندوب ، هتفریذـپ  ار  مالـسا 
نید نیا  هب  زین  مالـسا  یلاع  یناـبم  لوصا و  اـب  انـشآان  ندـمت و  هنوگره  زا  رود  برع  کـی  و  دـندوب ، هدروآ  ناـمیا  رتشا  کـلام  ینرق و 
سپ هک  تسا  یهیدب  دشابیم . روصت  قوف  هتفای  لامک  ياهتیـصخش  نآ  برع و  نیا  نایم  توافت  هک  تسا  یهیدب  دوب و  هدیورگ  سدقم 
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يدنمورین رایـسب  نایبرم  ناملعم و  دنمزاین  مدرم  ینامیا  یتفرعم و  عضو  رارمتـسا  اقب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا 
ربتعم عبانم  زا  هک  هنوگنامه  یلو  دـنهدب . رارق  لماکت  ریـسم  رد  ياوتحم  نآ و  تلاسر  رمتـسم  يدـج و  میهفت  اب  ار  ناـنآ  دـنناوتب  هک  دوب 

يرتشیب لیلحت  ریـسفت و  هب  زور  ره  هک  مالـسا  یهاقف  یقالخا و  یتدـیقع و  لوصا  دوشیمن . هدـهاشم  یتکرح  نینچ  دـیآیمرب ، یخیرات 
هدهاشم يزاس ) ناسنا  ياجب   ) ییاشگروشک هب  اهدعب  هک  يدیدش  يهقالع  هب  هجوت  اب  هکلب  دوب . رارقرب  یلوا  عضو  نامه  هب  دوب ، دـنمزاین 

ینب خویش  رگم  دش . زین  یلبق  لحارم  هب  تشگرب  بجوم  نآ  ياوتحم  تلاسر و  شرتسگ  رد  تفرشیپ  مدع  دش ،
وحم مالسا  ار  کلذریغ  یتسرپداژن و  اهیگماکدوخ و  هار  رد  نیملـسم  لاملاتیب  ندرب  نیب  زا  يزاب و  شیوخ  موق و  هک  دنتـسنادیمن  هیما 

وا متشونیم ، دشیم ، لزان  ار  مرکا  ربمایپ  هک  ار  ییحو  نم  دیوگیم : هک  یصخش  نآ  دنتسنادیم ! الماک  يرآ ، تسا !؟ هتخاس  يدوبان  و 
نآ هب  نم  و   ) اهاقش یـصقا  بولقلل  يوهلا  یقـشا و  یه  یتلل  تهبنت  هک و  درک  دیاب  هچ  اما  تسنادیم ، اعطق  تسنادیمن !؟ ار  اهیهابت  نآ 
اهلد يارب  تواقـش  نیرتییاهنت  هک  تسا  سوه  يوه و  نیا  ماهدـش ، هاـگآ  ددرگیم ؛ وا  یئاـهن  تواقـش  بجوم  هک  ناـسنا  یحور  عضو 

ياهیرادربهرهب اهریسفت و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربمایپ  يامظع  تلاسر  ياوتحم  مهف  رد  فارحنا  لماوع  زا  رگید  یکی  تسا )
هک دندومرف  یعقوم  ار  نانخـس  نیا  تسا : هدومرف  نایب  يهبطخ 210  رد  مالـسلاهیلع  نینوملاریما  هک  دوب  مرکا  ربمایپ  تنـس  زا  نوگ  هنوگ 

مدرم تسد  رد  درک . لاوئـس  ترـضح  نآ  زا  ادـخ  ربمایپ  زا  ربخ  لقن  رد  مدرم  فالتخا  تعدـب و  تایاور  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  یـسک 
دوجو تامهوت  و  یقیقح )  ) تاظوفحم هبـشاتم و  مکحم و  صاخ و  ماع و  خوسنم و  خسان و  غورد و  تسار و  لطاب و  قح و  زا  یعاونا ) )

خیم ياهبطخ  هک  یلاح  رد  تساخرب و  يزور  هک  دنتسب  غورد  ترضح  نآ  هب  ردقنآ  مرکا  ربمایپ  تایح  نارود  رد  دراد .
دهاوخ شتآ  رد  وا  نمیـشن  ددنبب  یغورد  نم  هب  دمع  يور  زا  سک  ره  ( ) رانلا نم  هدعقم  ءوبتیلف  ادـمعتم  یلع  بذـک  نم  : ) دومرف دـناو ،

يارب تسین و  يوار  مسق  راهچ  زا  یلاخ  دنکیم ) لقن   ) دروآیم وت  يارب  یثیدح  هک  یسک  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپـس  دوب )
زا هن  تسا ، هتسارآ  یگتخاس  مالسا  اب  ار  دوخ  رهاظ  دنکیم و  نامیا  راهظا  قفانم  تسا  يدرم  ناقفانم - - 1 درادن . دوجو  مجنپ  مسق  نانآ 

دمعت يور  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  دنیبیم ، يانگنت  رد  صولخ  قدص و  تاعارم  يارب  ار  دوخ  هن  دسرتیم و  هانگ  باکترا 
مدرم یلو  دـننکیمن ، قیدـصت  ار  وا  نخـس  دـنریذپیمن و  تسا  هدروآ  هک  يربـخ  تسا ، قفاـنم  وا  هک  دـننادب  مدرم  رگا  ددـنبیم ، غورد 

رب تسا و  هتفریذپ  هدرک و  ذخا  يو  زا  هدینـش و  وا  زا  ار  ربخ  هدید و  ار  وا  تسا ، ص )  ) هللا لوسر  باحـصا  زا  قفانم ) نآ   ) وا دـنیوگیم :
دوب مزال  هک  هچنآ  اب  هتخاس و  هاگآ  ار  وت  ناقفانم  تیعقاو  يهرابرد  ناحبـس  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دـننکیم ، لوبق  ار  وا  نخـس  اـنبم  نیا 

ناگدننک توعد  تلالض و  نارادمدرـس  هب  ار  دوخ  دندنام و  ربمایپ  زا  سپ  ناراکبان  نیا  سپـس  تسا . هدومرف  فیـصوت  وت  يارب  ار  نانآ 
اهبصنم ناقفانم  نآ  هب  تلالض  نازاتشیپ  نآ  دنتخاس . کیدزن  نتفگ  ناتهب  روز و  هلیسوب  شتآ ، هب 

اب هراومه  مدرم  تسین ، نیا  زج  و  دنتخادرپ . ایند  ندروخ  هب  نانآ  يهلیـسوب  دندومن و  طلـسم  مکاح و  مدرم  ياهنادرگرب  ار  نانآ  دنداد و 
ریغ ناراکاطخ  - 2 هناگراهچ . ماسقا  زا  یکی  تسا  نیا  دـنک . ظفح  ار  وا  ادـخ  هک  ار  یـسک  رگم  دـنزاسمد . نارادایند )  ) اـیند نیطـالس و 
دراو يرییغت  عومـسم  نآ  رد  مهوت ، يور  زا  سپ  هدرکن ، ظفح  حیحـص  روطب  ار  نآ  هدینـش و  ربمایپ  زا  يزیچ  هک  تسا  يدرم  و  يدمع -
لمع نآ  هب  هدوـمن و  تیاور  ار  نآ  تـسا ، وا  تـسد  رد  ثیدـح  نآ  تـسا . هتـسبن  ربماـیپ  رب  ار  یغورد  دـمعت  يور  زا  یلو  تـسا ، هدرک 

يرییغت هدرک و  اطخ  وا  هک  دننادب  ناناملسم  رگا  سپ  ماهدینش . نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  دیوگیم : دنکیم و 
لها - 3 تخاسیم . دودرم  ار  نآ  تسا ، هدرک  اطخ  ثیدـح  رد  هک  تسنادیم  رگا  مه  وا  دوخ  و  دـنتفریذپیمن ، وا  زا  تسا ، هداد  نآ  رد 

زا سپـس  هدومرف ، رما  نآ  هب  هک  تسا  هدینـش  ار  يزیچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  هک  تسا  يدرم  موـس  مسق  و  ههبش -
هک تسا  هدینـش  ای  سکعلاب ) . ) تسا هدومرف  یهن  زیچ  نآ  زا  ترـضح  نآ  هک  دـنادیمن  صخـش  نیا  یلو  تسا ، هدومرف  یهن  زیچ  ناـمه 

هدومن و ظفح  ار  خوسنم  سپ  دنادیمن ، صخش  نیا  یلو  تسا ، هدومرف  رما  زیچ  نامه  هب  سپس  هدومرف ، یهن  ییـش  کی  زا  ترـضح  نآ 
سان
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- ناظفاح نایوگتسار و  - 4 دندومنیم . در  ار  نآ  تسا ، هدـش  خوسنم  یهن  نآ  هک  دنتـسنادیم  ناناملـسم  رگا  تسا و  هدرکن  ظفح  ار  خ 
لوسر میظعت  ادخ و  زا  سرت  تهج  هب  تسا  غورد  نمشد  ادخ . لوسر  هب  هن  تسا و  هتـسب  غورد  ادخ  هب  هن  هک  تسا  یـسک  مراهچ - مسق 

رد هن  هدومن ، لقن  هدینش  هک  هنوگنامه  هدومن و  ظفح  الماک  تسا ، هدینش  هک  ار  هچنآ  هکلب  هتفرن ، اطخ  ملس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
وا تسا . هدش  رود  وا  زا  هدرک و  ظفح  ار  خوسنم  هدرک و  لمع  نآ  هب  هدینـش و  ار  خـسان  وا  تسا . هدومن  مک  نآ  زا  هن  هدرک و  هفاضا  نآ 
زا ینخس  هک  دشیم  یهاگ  تسا . هداد  رارق  دوخ  هب  صوصخم  عضو  رد  ار  اهنآ  زا  کی  ره  هتخانش و  ار  هباشتم  مکحم و  ماع و  صاخ و 

دوصقم هک  دینـشیم  یـسک  ار  نخـس  هنوگ  نیا  یهاگ  ماع . یمالک  صاخ و  یمالک  دوب : هجو  ود  ياراد  هک  دـشیم  رداص  مرکا  ربماـیپ 
هیجوت ریـسفت و  ارنآ  ربمایپ ، مالک  يانعم  فده  دوصقم و  تخانـش  نودب  هدنونـش  نآ  اذل  دیمهفیمن . نخـس  نآ  زا  ار  ادخ  لوسر  ادخ و 

نانآ زا  یهاگ  یتح  دـندیمهفیم ، دندیـسرپیم و  وا  زا  هک  دـندوبن  یناسک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  همه  و  دومنیم .
ترضح ر نآ  خساپ  نانآ  ات  دنک  لاوئس  ترضح  نآ  زا  دسرب و  هار  زا  رگید  درف  کی  ای  برع و  کی  دنتشاد  تسود  هک  دندوب  یناسک 

تشادرب فالتخا  هب  رظن  اب  مدرکیم . ظفح  ار  نآ  خساپ  مدیسرپیم و  ترضح  نآ  زا  داتفایم ، قافتا  تانایرج  نیا  زا  هچ  ره  و  دنونشب . ا 
ریـسفت يارب  ار  صاخـشا  نیرتيوقت  اـب  نیرتاـناد و  یمالـسا ، يهعماـج  ناگدـننادرگ  هک  دوب  مزـال  مرکا  ربماـیپ  نانخـس  تیـصخش و  زا 

ربمایپ دوخ  تاـیح  ناـمز  رد  هچ  ناناملـسم  گرزب  ياهتیـصخش  همه  هک  تسا  یعطق  دـندومنیم  نییعت  ترـضحنآ  نانخـس  تیـصخش و 
. دندوب هدرک  كرد  ار  وا  تاملک  تاروتسد و  ادخ و  لوسر  تیصخش  زا  تشادرب  فالتخا  هلئسم  راوگرزب  نآ  تافو  زا  سپ  هچ  مظعا و 

ردقب ات  دندومنیم  صخشم  روبزم  روما  هیجوت  ریسفت و  يارب  ار  ياهدع  بتکم  ماجـسنا  تدحو و  ظفح  يارب  هک  دوب  مزال  نانآ  يارب  اذل 
نآ رد  یتایح  لمع  نیا  هک  تسنیا  دیآیمرب ، ناوارف  ربتعم و  تایاور  زا  هک  هچنآ  ددرگ . فرط  رب  هعماج  ماظن  رب  لخم  تافالتخا  نکمم 

هللا و یلص  مرکا  ربمایپ  يهتفای  لامک  دیـشر و  نارای  زا  یـضعب  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  يهلیـسوب  تسناوتیم  نامز 
ربمایپ و تایح  نوئش  هیجوت  ریسفت و  يارب  ار  وا  یگتـسیاش  هک  مالـسلاهیلع  یلع  تفرعم  ملع و  يهرابرد  ددرگ . نیمات  ملـس  هلآ و  هیلع و 

السا مولع  نارظنبحاص  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ربتعم  عبانم  دنکیم ، تابثا  ار  ادخ  بوبحم  يهدیزگرب  نآ  نانخس 
یگتـسیاش تهج  هب  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تشاد  ناکما  مه  يرگید  قیرط  دنهدب . رارق  قیقد  هجوت  دروم  ار  اهنآ  دـیابیم 

ارچ هک  دوش  هداد  خساپ  دیاب  هرخالاب  لاوئـس  نیا  و  دندادیم . رارق  روبزم  هیجوت  ریـسفت و  يارب  نیملـسم  نارـس  زا  یعمج  سار  رد  ملـسم 
تیریدـم یگتـسیاش  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  هکنیا  اـما  تفرگن ؟ رارق  نارود  نآ  رد  هجوت  دروم  یتاـیح  هلئـسم  نینچ 

اب مالـسلاامهیلع  ادـخ  لوسر  هب  ترـضح  نآ  لماک  یکیدزن  کـی - هلمجنآ : زا  تسا . ینـشور  لـئالد  رب  ینتبم  تشاد ، ار  یعمجم  نینچ 
تفرعم و رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یلاع  يرایـسب  بتارم  ود - تسا . هتـشاد  مالـسا  ناشلامیظع  ربمایپ  هب  هک  ینامیا  هقالع و  تدش 

نآ نانخـس  ریـسفت  هیجوت و  مرکا و  ربمایپ  تیـصخش  یفرعم  رد  وا  يراکاطخ  هغلابم و  ییوگ و  فالخ  زا  عناـم  دوب ، هدرک  تزاـیح  اوقت 
ثیدـح هلمجنآ  زا  دومرف . مالـسلاهیلع  یلع  تیـصخش  يالاو  لامک  يهرابرد  مرکا  ربماـیپ  دوخ  هک  یحیـضوت  هس - تسا . هدوب  ترـضح 

نتم دـنکیم . حرطم  ناربماـیپ  رگید  اـب  ار  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  تازاـیتما  يواـست  ثیدـح  نیا  تسا . هاواـسم )  ) فورعم رایـسب 
دمآ یچشوق  یلعالم  دیرجت  حرش  یلح و  رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  همالع  دیرجت  حرش  رد  هچنآ  - 1 تسا . هدش  لقن  فلتخم  ثیدح 

یلا هتبیه و  یف  وسوم  یلا  همکح و  یف  میهاربا  یلا  هاوـقت و  یف  حوـن  یلا  هملع و  یف  مدآ  هجو  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  تسا : نینچ  تسا ، ه 
رد حوـن  هـب  و  شملع ، رد  درگنب و  مالـسلاهیلع  مدآ  ترـضح  هـب  دـهاوخب  یـسک  رگا   ) بلاـطیبا نـب  یلع  یلا  رظنیلف  هتداـبع  یف  یـسیع 

نیا رگید  ناـیاور  بلاـطیبا ) نب  یلع  هب  درگنب  سپ  شتداـبع ، رد  یـسیع  هب  شتبیه و  رد  یـسوم  هب  شملح و  رد  میهاربا  هب  شیاوـقت و 
هب شملع و  رد  درگنب  مدآ  هب  دهاوخب  سک  ره  دومرف : ربمایپ  : ) ءارمحلایبا زا  ینارمحلا  دشار  - 2 دناهدرک : لقن  ریز  بیترت  هب  ار  تیاور 

سپ شتبیه ، تعاجش و  رد  مالسلامهیلع  نارمع  نب  یسوم  هب  شدهز و  رد  ایرکز  نب  ییحی  هب  شملح و  رد  میهاربا  هب  شمهف و  رد  حون 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  ام  : ) دیوگیم ءارمحاوبا  زا  يدزا  نامثع  یبا  زا  یسوم  نب  هللا  دیبع  بلاطیبا 3 - نب  یلع  هب  درگنب 
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رد حون  هب  شملع و  رد  دنک  هاگن  مدآ  هب  دراد  تسود  هک  یـسک  ره  دومرف : ادخ  لوسر  دـش . دراو  مالـسلاهیلع  یلع  میدوب ، هتـسشن  ملس 
لوسر سابعنبا : زا  یفنح  حـلاصوبا  - 4 مالـسلاهیلع ) بلاطیبا  نب  یلع  هب  دـنک  هاگن  سپ  شیادـخ ، اـب  یتسود  رد  میهاربا  هب  شمهف و 

شملح و رد  درگنب  میهاربا  ترضح  هب  دهاوخب  سک  ره  : ) دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
ریز لکش  هب  ار  نتم  نیا  - 5 مالسلاهیلع ) بلاطیبا  نب  یلع  هب  درگنب  سپ  تخس ) زیهرپ   ) شیامتحا رد  فسوی  هب  شتمکح و  رد  حون  هب 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  کـلام : نب  سنا  زا  : ) تسا هدوـمن  لـقن  ص 212  ثیدـح 256  بقانم  باتک  رد  یلزاـغملانبا 

راتخم حرـش  رد  دیدحلایبا  نبا  - 6 بلاـطیبا ). نب  یلع  هب  دـنک  هاـگن  درگنب ، حون  هقف  مدآ و  ملع  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  تسا : هدومرف 
حون هب  دهاوخب  سک  ره  : ) تسا هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگیم : وا  هغالبلاجهن ج 2 ص 449  حرش  زا  ( 147)

نب یلع  هب  درگنب  سپ  شدـهز  رد  یـسیع  هب  شتواکذ و  رد  یـسوم  هب  شملح و  رد  میهاربا  هب  شملع و  رد  مدآ  هب  و  شمزع ، رد  درگنب 
: مالسلاهیلع یلع  زا  یجبانص  زا  لیهک  نب  هملـس  - 1 هباحص : همه  تمکح  رب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تمکح  يرترب  راهچ - بلاطیبا )

یلع نسحلاوبا  تسا ) هناخ  نیا  رد  یلع  متمکح و  هناخ  نم   ) اهباب یلع  همکحلا و  راد  انا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
لقن مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  هتابن  نب  غبـصا  زا  نم …  ردـپ  زا  ناورم  نب  قاحـسا  دـیوگیم : یلامالا  باـتک  رد  ییرحلا  رمع  نب 

نم بذک  یلع  ای  اهباب ، تنا  ملعلا و  هنیدم  انا  دومرف : ملس  و  هلآ ) و   ) هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک 
مامالا يهمجرت  باتک  هب  دوش  هعجارم  تسا . هدروآ  زین  یلعلا ص 22  کلملا  حتف  باتک  رد  ار  تیاور  نیا  اهباب . ریغ  نم  اهلخدی  هنا  معز 

نیمه رد  يدومحم . رقاب  دمحم  خیش  ياقآ  قیقحت  جرک 2 ص 459  اسعنبا  فیلات  قشمد  هنیدم  خیرات  نم  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
رب مالسلاهیلع  نینموملاریما  ملع  يرترب  جنپ - تسا . هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  ددعتم  يذخام  دانـسا و  اب  ات ص 463  زا ص 460  باتک 
نم هک  تسا : اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  انا  فورعم  رتاوتم و  رایـسب  ثیدـح  زایتما  نیا  لیلد  نیرتنشور  نیرتهناعطاق و  هباحـص - همه  ملع 

ار ملح  باتفآ  یعاعش  نوچ  ار  ملع  يهنیدم  نآ  یباب  وت  نوچ  یسودرف )  ) تسا ربمغیپ  تفگ  نخـس  نیا  تسرد  تسارد  میلع  مملع  رهش 
نایوار يولوم )  ) دـحا اوفک  هلام  هاگراب  دـبا  ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  بابل  ردـنا  روشق  وت  زا  دـسر  ات  باب  يایوج  رب  باب  يا  شاب  زاب 

ظفاـحلا فیلاـت  قشمد  هنیدـم  خـیرات  نم  بلاـطیبا  نب  یلع  ماـمالا  همجرت  باـتک  هب  دـییامرف  عوجر  تسا . رفن  زا 40  شیب  ثیدـح  نـیا 
هعـست یلع  یطعا  ءازجا و  هرـشع  هتمکحلا  تمـسق  تسا : نینچ  ددعتم  دانـسا و  اب  رگید  یتیاور  ات ص 480  زا ص 464  جرک 2  اسعنبا 

هدش ا میسقت  ءزج  هد  هب  تمکح  ( ) ات ص 482 زا ص 481  ذخام  نیمه   ) ادحاو ءزج  سانلا  اهنم و 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  لقن  سابعنبا  زا  هیابع  مدرم ) يهیقب  هب  نآ  زا  ءزج  کی  هدش و  هداد  یلع  هب  نآ  ءزج  هن  تس .

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر   ) هک تسا  هدرک  لقن  نایفسیبا  نب  هیواعم  زا  مزاح  نب  سیق  تسا ) نم  ملع  فرظ  یلع  : ) تسا هدومرف  هلآ  و 
: دندومرف يرامیب  لاح  رد  ملـس  و  هلآ ) و   ) هیلع هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگیم : ورمع  نب  هللادـبع  درکیم . رپ  ملع  اب  ار  یلع  ملـس  هلآ و 

سپ دیایب  دـیناوخب  ار  مردارب  دومرف : سپـس  دـینادرگ و  يور  يو  زا  مرکا  ربمایپ  دنتـساوخ ، ار  نامثع  نم ، شیپ  دـیایب  دـییوگب  ار  مردارب 
هب تفر ، نوریب  ربمایپ  دزن  زا  هک  یتقو  وا ، يور  هب  دش  مخ  دیشک و  ربمایپ  يور  ياهچراپ  مالسلاهیلع  یلع  دنتساوخ ، ار  بلاطیبا  نب  یلع 

هدوشگ باب  اهنآ 1000  باب  ره  زا  هک  تخومآ  نم  يارب  ملع  زا  باب  ربمایپ 1000  دومرف : ترضح  نآ  تفگ ؟ هچ  وت  هب  ربمایپ  دنتفگ  وا 
تقو ره  : ) دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  نیـسحلا  نب  دمحم  زا  دوخ  دانـسا  هب  یلع  نب  ثیغ  جرفلاوبا  دوشیم )
چیه تخادرپیم و  نتفگ  نخـس  هب  ترـضح  نآ  دوخ  مدشیم  تکاس  تقو  ره  دادیم و  خـساپ  نم  هب  مدرکیم  لاوئـس  ربمایپ  زا  يزیچ 

ربمایپ متسناد و  ار  نآ  لیوات  ریسفت و  مدناوخ و  ارنآ  هکنیا  رگم  دشن  لزان  وا  رب  ياهیآ 
یهن و رما و  مارح و  لـالح و  چـیه  نم ، سپ  منکن . شوـمارف  دوـمرف ، میلعت  نم  هب  هک  ار  هچنآ  زا  يزیچ  چـیه  هـک  درک  تلئـسم  ادـخ  زا 

مهف ملع و  اب  ار  یلع  بلق  ایادخ ، تفگ : تشاذگ و  نم  يهنیس  يور  ار  دوخ  تسد  مرکا  ربمایپ  و  مدومنن . شومارف  ار  یتیصعم  تعاطا و 
یلعوبا دومرف ). باجتـسم  وت  قح  رد  ار  میاـعد  هک  داد  ربخ  نم  هب  لـج  زع و  نم  راـگدرورپ  دومرف : نم  هب  سپـس  نک ، رپ  رون  مکح و  و 
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بآ نم  يارب  دومرف : وا  هب  ملـس  و  هلآ ) و   ) هیلع هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : ) دـیوگیم وا  هک  تسا  هدرک  لقن  سنا  زا  دوخ  دانـسا  اـب  يرقملا 
دوشیم دراو  وت  رب  رد  نیا  زا  هک  یـسک  نیلوا  : ) دومرف سپ  دـناوخ و  زاـمن  تعکر  ود  سپـس  و  تفرگ ) وضو  ترـضح   ) نک هیهت  وـضو 

زا یکی  صخش  نیا  ایادخ  متفگ : دیوگیم : سنا  تسا . ایصوا  متاخ  دیفس و  ور  ناگتفای  لامک  ياوشیپ  نیملسملا و  دیـس  نینموملاریما و 
: مدرک ضرع  تسیک ؟ صخـش  نیا  سنا  يا  دومرف : ربمایپ  دـش . دراو  ع )  ) یلع ناهگان  مدرک ، یفخم  ملد  رد  ار  تین  نیا  و  دـشاب ، راصنا 

تروص هب  ار  شتروص  تفرگ و  شوغآ  هب  ار  وا  تخادنا و  یلع  ندرگ  هب  تسد  تساخرب و  طاسبنا  لاح  رد  ربمایپ  سپ  تسا . ع )  ) یلع
نم اـب  یتیاـنع  مـنیبیم  زورما  ادـخ ، لوـسر  يا  درک : ضرع  ع )  ) یلع درکیم . کـشخ  شتروـص  اـب  ار  ع )  ) یلع قرع  دیـشکیم و  یلع 

كات هک  يدومرف 
هک یتسه  وت  هک : یلاح  رد  مدرک  زاربا  وت  يهرابرد  زورما  هک  دـیدش  فطاوع  نیا  زا  تسا  یعنام  هچ  دومرف : ربمایپ  تشادـن ؟ هقباـس  نون 

تافالتخا نم  زا  دعب  هک  یئوت  دـناسر و  یهاوخ  نانآ  هب  ارم  يادـص  هک  یئوت  و  درک ، یهاوخ  غالبا  مدرم  هب  نم  زا  دـعب  ارم  تلاسر  مایپ 
بلاـطیبا نب  یلع   ) یتیـصخش نینچ  دوـجو  اـب  اـیآ  هک  داد  خـساپ  دـیاب  ار  لاوئـس  نـیا  نوـنکا  دوـمن  یهاوـخ  نییبـت  حیـضوت و  ار  ناـنآ 

رد نارود  نآ  مدرم  فـالتخا  هک  درک  روصت  ناوتیم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  ناناملـسم  ناـیم  رد  مالـسلاهیلع )
دوب ياهعماج  هنوگچ  هعماج  نآ  تسا !؟ هتشاد  لوبق  لباق  تلع  وا ، نانخس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیـصخش  تخانش 
همه نیا  ایآ  دنتـشاد !؟ هاگن  توکـس  رد  ار  وا  يدامتم  نایلاس  هتفرگ و  هدـیدان  قوف  تخانـش  دروم  رد  ار  یتمظع  اـب  تیـصخش  نینچ  هک 
دروم دـناوتیم  میدرک ، لـقن  نآ ، يهدـنروآ  تیـصخش  مالـسا و  بتکم  نییبـت  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  یگتـسیاش  ملع و  رد  هک  تاـیاور 

تیاور و چیه  هب  میناوتیمن  رگید  ام  دـنک ، تابثا  ار  روبزم  تقیقح  دـناوتن  تایاور  همه  نآ  رگا  هک  تسا  یهیدـب  دریگب !؟ رارق  ضارتعا 
صن هجاوخ  رشع  يداحلا  لقعلا  رشبلا ، ملعم  مینک . دامتعا  دنکیم  تابثا  ار  ینیعم  تقیقح  هک  تایاور  زا  ییاههورگ 

مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  يرادمامز  يارب  ار  مالسلاهیلع  یلع  یگتسیاش  هک  یلئالد  هلمج  نآ  زا  . ) دیوگیم داقتعا  دیرجت  رد  یسوط  ری 
یهارمه دـنمورین و  سدـح  مهف و  ياراد  وا  اریز  تسا ، هدوـب  همه  زا  رتاـناد  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  تسنیا  ملـس ، هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

اطخ و باکترا  زا  سپ  عیاقو  رثکا  رد  ربمایپ  يهباحـص  دوب ، هدومن  ترـضح  نآ  زا  هک  ياهدافتـسا  ترثک  و  ص )  ) ادـخ لوسر  اـب  یمئاد 
یلع الم  دندرکیم ). هعجارم  یلع  هب  مولع  يهمه  رد  ءالـضف  و  تسا . یلع  امـش  نیرتیـضاق  دومرف : ربمایپ  دندرکیم . هعجارم  وا  هب  طلغ 

رد تفای و  تیبرت  ربمایپ  ناـماد  رد  یکچوک  نارود  رد  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  اریز  : ) دـیوگیم نینچ  قوف  تـالمج  حرـش  رد  یچـشوق 
تیاـهن ربماـیپ  اریز  درب ، يو  زا  ناوارف  يهدافتـسا  دـسرب و  ربماـیپ  تمدـخ  هب  تسناوـتیم  تقو  ره  تشگ و  ترـضح  نآ  داـماد  یگرزب 

: درک ضرع  ربمایپ  اونـش ) شوگ  ارنآ  دونـشب  و   ) دـش لزان  هیعاو  نذا  اـهتعت  و  هیآ : نیا  هک  ماـگنه  نآ  رد  تشاد . وا  داـشرا  هب  ار  قاـیتشا 
: تسا هدومرف  مدرکن و  شومارف  ار  يزیچ  چیه  نآ  زا  دـعب  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  هدـب ، رارق  یلع  شوگ  ار  اونـش  شوگ  نیا  ادـناوادخ ،

ربمایپ د يهباحص  دش …  هدوشگ  باب  رازه  یباب  ره  زا  دومرف و  میلعت  نم  هب  ار  ملع  زا  باب  رازه  ص )  ) ادخ لوسر 
وحن و ملع  نافرع و  ریـسفت و  یهقف و  عورف  یمالک و  لوصا  دـننام  دـندرکیم ، هعجارم  ع )  ) یلع هب  ءاطخ  باـکترا  زا  سپ  عیاـقو  رثکا  ر 
هب دوخ  درک و  نیودت  ترضح  نآ  داشرا  میلعت و  اب  ار  وحن  ملع  یلئد  دوسالاوبا  تسا و  وا  درگاش  نیرسفم  سیئر  سابعنبا  فرص … و 

نیب مهروبزب و  روبزلا  لها  نیب  مهتاروتب و  هراوتلا  لها  نیب  تمکحل  هداسولا  یل  ترـسک  ول  داد : ربخ  نینچ  دوب  اراد  همه  قوف  هک  یمولع 
راهن وا  لیل  وا  ضرا  وا  ءامس  وا  لبج  وا  لهـس  وا  رحب  ارب و  یف  هیآ  نم  تلزن  ام  هللا  و  مهناقرفب ، ناقرفلا  لها  نیب  مهلیجناب و  لیجنالا  لها 
لها ناـیم  دوش ، هداـمآ  نم  يارب  هیکت ، يارب  تموـکح  شلاـب  هک  دـسر  ارف  يزور  رگا  ( ) تلزن ءییـش  يا  یف  تلزن و  نمیف  ملعا  اـنا  ـالا 

هب دنگوس  منکیم ، مکح  ناشنآرق ، اب  نآرق  لها  نایم  ناشلیجنا و  اب  لیجنا  لها  نایم  ناشروبز و  اب  روبز  لها  نایم  ناشتاروت و  اب  تاروت 
نم هکنیا  رگم  تسا  هدـشن  لزان  زور  ای  بش  ای  نیمز  ای  نامـسآ  ای  هوک  ای  راومه  نیمز  ای  ایرد  رد  اـی  ناـبایب  يهراـبرد  لزاـن  ياهیآ  ادـخ 

صاخـشا ای  صخـش  نییعت  رد  نیملـسم  نارـس  يهحماسم  هک  تسنیا  تقیقح  تسا ) هدش  لزان  يزیچ  هچ  یـسک و  هچ  يهرابرد  منادیم 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2364 

http://www.ghaemiyeh.com


وگرزب نآ  تلحر  زا  سپ  تنس ، باتک و  مالسا و  ربمایپ  تیصخش  ریسفت  حیضوت و  يارب  هتسیاش 
. دوب دـهاوخن  ریذـپ  ناکما  نارود  نآ  يهعماج  نازاتـشیپ  ياهرواب  تخانـش و  رد  قیقد  رظن  دـیدجت  نودـب  نآ  لح  هک  تسا  ییامعم  را ،
، دوب هدشن  نشور  الماک  نارود  نآ  ياههورگ  تاقبط و  يهمه  يارب  دوب ، هدروآ  وا  هک  یبتکم  مالسا و  ربمایپ  تیـصخش  هک  تهج  نادب 

لئالد تسا . هدوب  یعیبط  يرما  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفالخ  نارود  رد  هناملاظ ، حیـضوت و  لباق  ریغ  ياـهنارحب  اـهبوشآ و  عوقو  اذـل 
ربمایپ تیـصخش  هرابرد  مالـسا  ردـص  مدرم  همه  لماک  تفرعم  مدـع  هلمج  نآ  زا  درک  هماـقا  ناوتیم  قوف  ياعدـم  تاـبثا  يارب  یناوارف 

ار یمالـساهعماج  رگید  فرطزا  ایند  ماقم  هاج و  لانم و  لام و  هب  مدرم  ناریگمـشچ  زا  ناوارف  ياهدع  لابقا  فرط و  کی  زا  ص )  ) مالـسا
مدرم نآ  دوـمن . لیدـبت  مالـسا  خـیرات  یـسانشهعماج  تخـس  تالکـشم  زا  یکی  هب  اـعقاو  ار  نآ  تخانـش  هـک  درب  ورف  یماـهبا  ناـنچ  رد 

نیعبات زا  یباحص و  نانآ  زا  مهم  ياهدع  دندوبن و  كدنا  دومرفیم ، یهن  نانآ  يوریپ  زا  ار  مدرم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ریگمـشچ 
اوقلا و  مهبسن ، قوف  اوعفرت  مهبسح و  نع  اوربکت  نیذلا  مکئاربک  مکتاداس و  هعاط  نم  رذحلا  رذحلاف  الا  دیامرفیم : نینموملاریما  دناهدوب 

عاوق مهناف  هئالال ، هبلاعف  و  هئاضقل ، هرباکم  مهب ، عنص  ام  یلع  هللا  ودهاج  مهبر و  یلع  هنیجهلا 
ءاربکلا ص 289 و 290) هعاط  نم  ریذختلا  هعـصاق -)  ) يهبطخ 198  ) هیلهاجلا ءازتعا  فویـس  هنتفلا و  ناکرا  مئاعد  و  هیبصعلا ، ساـسا  د 
زا دندیزرو و  ربکت  دـندید و  رتالاب  دوخ  زایتما  شزرا و  دـح  زا  ار  دوخ  هک  ناتناگرزب  نارورـس و  نآ  تعاطا  زا  دیـشاب  رذـحرب  هاگآ و  )

دناودخ هچنآ  يهرابرد  دندرک و  رارقرب  طابترا  ناشراگدرورپ  اب  تسیاشان  تشز و  ياههدیدپ  اب  دندرب و  رتالاب  رس  دوخ  بسن  يهلـسلس 
بصعت ساسا  ياههیاپ  راکبان  ناریگمشچ  نیا  دنتـساخرب . يرگ  هزیتس  هب  وا  ياهتمعن  رب  هبلغ  مکحت و  يور  زا  ادخ  اب  هتـشاد  اور  نانآ  هب 

تافو زا  سپ  لماوع ، ریاس  یعامتجا و  یبتکم و  تانایرج  عومجم  هب  رظن  اب  دـنتیلهاج ). رب  راختفا  ياهریـشمش  هنتف و  ناکرا  ياهنوتـس  و 
، دیـسر جوا  هب  نینموملاریما  نارود  رد  هک  اههنتف  بوشآ و  اهنارحب و  اهنافوط و  نآ  زا  بانتجا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

قافتا هدننکهابت  تافالتخا  نآ  تسیابیمن  بتکم ، يهبناج  همه  تخانـش  یـسانشهعماج و  خیرات و  رظن  زا  تسا و  هدوب  ریذپناکما  الماک 
. تـفر نیملـسم  مالـسا و  رب  ناوارف  تاـمئالمان  اـهیراوگان و  اـهنآ  دادـتما  رد  دـندیزخ و  هتـشذگرب  دندیـسر و  رـس  تـشپ  اـهلاس  دـتفیب .

تنا تسا ، هتسویپ  عوقو  هب  خیرات  رد  هک  يرادمامز  باختنا  نیرتيدج  نیرتیمومع و 
اب تیدـج و  لامک  اب  ناناملـسم  تسبرب . ایند  نیا  زا  مشچ  رادـمامز  نیموس  هک  هاگنآ  تسا . هدوب  تفـالخ  يارب  ع )  ) نینموملاریما باـخ 

دندومن تفالخ  شریذپ  يهدامآ  ار  راوگرزب  نآ  دنتفرگ و  ار  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  غارـس  رادمامز  نییعت  يارب  روصت  قوف  شالت 
هغالبلاجـهن رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  زا  دروم  دـنچ  رد  ینعم  نیا  دادیمن . ناشن  یتبغر  لـیامت و  ترـضح  نآ  هک  یلاـح  رد 

تیوقت يارب  یناروای  رگا  دیرفآ ، ار  یناسنا  سوفن  تفاکش و  ار  هناد  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  دیشاب ، هاگآ  - ) 1 هلمجنآ : زا  تسا . هدمآ 
اب هک  دوبن  ءاملع  رب  يدنوادخ  دهعت  رگا  تشگیمن و  مامت  نم  يارب  تجح  هدنهد ، ترـصن  صاخـشا  دوجو  اب  رگا  دندوبن و  رـضاح  نم 

شیاـهر  ) متخادـنایم شندرگ  هـب  ار  تفـالخ )  ) بـکرم نـیا  باـنط  دـننکن ، تقفاوـم  ناگدیدمتـس  یگنـسرگ  ناراکمتـس و  يروـخرپ 
نآ هـب  مـکحم  هـک   ) ار ییاـیند  نـیا  مدوـمنیم و  باریـس  مدوـب ، هدرک  باریــس  ار  شلوا  هـک  ياهساـک  ناـمه  اـب  ارنآ  رخآ  و  مدرکیم )

شریذـپ يهداـمآ  ار  هعماـج  یلوـمعم ، روـطب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  رگا  دـیتفاییم . زب  ینیب  بآ  زا  رت  تسپ  نـم  دزن  رد  دـیاهدیبسچ )
زورما امش  يالتبا  دیشاب ، هاگآ  - 2 يهبطخ 3 ص 50 ) . ) دنکن ساسحا  نآ  هب  فلکم  ار  دوخ  هک  دوب  لاحم  دیدیم ، دوخ  يرادمامز 

ادخ نآ  هب  دنگوس  و  دومرف . ثوعبم  ار  ملـس  و  هلآ ) و   ) هیلع هللا  یلـص  شربمایپ  دنوادخ  هک  تسا  هدش  نیتسخن  نارود  عضو  نامه  دننام 
دیوشیم و هداد  زییمت  اهشیامزآ  لابرغ  رد  هتـشگ و  طولخم  رگیدمه  هب  مهرب و  مه و  رد  امـش  تسا : هدومرف  ثوعبم  قح  رب  ار  ربمایپ  هک 
و  ) دـنریگب رارق  الاب  رد  نییاـپ  يهدر  مدرم  هکنیا  اـت  ددرگیم  طولخم  دـنوشیم ، هتخیمآ  رد  مه  اـب  ناـشوج  گـید  رد  هک  يداوم  دـننام 
زا دننامب . سپاو  دندناریم ، شیپ  هکنانآ  دنتفیب و  شیپ  دندوب  هدنام  سپ  هتشذگ  رد  هکنانآ  دننک . طوقس  نیئاپ  هب  نانیـشن  الاب  سکعلاب )

تفالخ شریذـپ  یتخـس  مه  دوب و  هتفرگرب  رد  ار  زور  نآ  هعماـج  هک  يروصت  قوف  ياـهیراجنهان  اـهیناماسبان و  مه  حیرـص  نانخـس  نیا 
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رایـسب موجه  نم  اب  تعیب  يارب  - 3 دـیمهفب . دـندوب . هدرک  راداو  نآ  هب  ار  راوگرزب  نآ  هک  اهـضقانت  داضت و  زا  رپ  ینافوط و  هعماج  نانچ 
هک یلاـح  رد  دـنیامنیم ، بآ  ندـیماشآ  يارب  هناـخدور  دراو  هک  يزور  رد  هنـشت  نارتـش  دـنت  موـجه  دـننام  دـندروآ  نم  فرطب  دـیدش 
زا یضعب  ای  تشک  دنهاوخ  ارم  مدرم  مدرک  نامگ  هک  دوب  دیدش  يردقب  موجه  نیا  دشاب ، هدش  زاب  اهنآ  دنب  هدرک و  اهر  ار  اهنآ  نابراس ،

یسک د دینک ، اهر  ارم  - 4 يهبطخ 54 ص 91 )  …  ) دروآ دنهاوخ  رد  ياپ  زا  موجه  نآ  رد  ار  رگید  یضعب  نانآ 
اهلد تسا ، ییاهگنر  هوجو و  ياراد  هک  میوریم  یعامتجا  نایرج  عضو و  نآ  يوسب  ام  اریز  دنیزگرب ، يرادمامز  يارب  نم  ياجب  ار  رگی 

يهداج هدیشوپ و  هریت  ياهاربا  ار  هعماج  نیا  تشونرـس  ياهزادنا  مشچ  يهمه  دنکیمن ، لمحت  ار  نآ  لوقع  دروآیمن و  ماود  نآ  يارب 
حلاصم و مریذپب ، ار  يرادمامز )  ) امش يهتـساوخ  نم  رگا  دینادب  و  تسا . هتـشگ  هدننکهارمگ  مهبم و  هعماج  مدرم  لوقعم ) تایح   ) میظنت

رگا و  داد . مهاوخن  شوگ  يرگتمالم  چیه  باتع  هدنیوگ و  چیه  نخس  هب  درک و  مهاوخ  هرادا  ار  امـش  منادیم  هکنانچنآ  ار  امـش  دسافم 
نیرتعیطم نیرتاونـش و  درک  دیهاوخ  باختنا  هک  یـسک  تاروتـسد  هب  نم  دیاش  دوب و  مهاوخ  امـش  زا  یکی  دـننام  مه  نم  دـینک ، اهر  ارم 

هبطخ 92 ص . ) مریذـپب ار  امـش  يرادـمامز  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مریگب  هدـهع  هب  امـش  يهعماج  تیریدـم  رد  ار  ترازو  نم  مشاب و  اـمش 
هب ارم  دیدرک و  توعد  نآ  شریذپ  هب  ارم  امش  نکلو  يرادمامز ، رد  يزاین  هن  متشاد و  تفالخ  رد  یتبغر  هن  نم  ادخب ، دنگوس  - 5 ( 136
هب هدومرف و  باتک  نآ  رد  ام  يارب  هک  هچنآ  رد  یهلا و  باتک  رد  نم  دـش ، یهتنم  نم  هب  تفالخ  هک  ماـگنه  نآ  رد  و  دـیدومن ، راداو  نآ 

یلص ا مرکا  ربمایپ  هک  یتنس  نآ  هب  مدومن و  يوریپ  نآ  زا  مدرک و  رظن  مینک  مکح  نآ  قباطم  هداد  روتسد  هک  هچنآ 
، رابجا هارکا و  نودب  دندرک  تعیب  نم  اب  مدرم  و  - ) 6 يهبطخ 205 ص 322 )  …  ) مدرک تیعبت  تسا ، هدرک  عضو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ار ملع  نیا  هچ  رگ   ) دینادیم اعطق  امـش  يدـنوادخ ، يانث  دـمح و  زا  دـعب  اما  - ) 7 ص 362 ) يهمان 1  ( ) يدازآ رایتخا و  لاـمک  اـب  هکلب 

نم اب  نانآ  هکنیا  رگم  مدومنن  تعیب  نانآ  هب  مدرکن و  راداو  دوخ  تفالخ  لوبق  يارب  ار  نانآ  متفرن و  مدرم  لاـبند  نم  دـیرادیم )، یفخم 
نم اب  تهج  نادب  مدرم  مومع  و  دیدرک ، تعیب  نم  اب  دـیتساوخ و  ارم  هک  دـیدوب  یناسک  زا  ریبز ) هحلط و   ) رفن ود  امـش  و  دـندومن . تعیب 

مالسلاهیلع نینموملاریما  ار  همان  نیا  يهمان 54 ص 445   …  ( ) مدوب ایند  عاتم  ياراد  ای  هنادنمزوریپ  يهطلـس  ياراد  نم  هک  دندرکن  تعیب 
رد یفاکسالا  رفعجوبا  ار  همان  نیا  تسا . هدومرف  لاسرا  ود  نآ  هب  یعازخلا  نیصحلا  نب  نارمع  يهلیـسوب  هدومرف و  موقرم  ریبز  هحلط و  هب 
لای مکارتم  ياهوم  دـننام  دـندروآ و  موجه  نم  يوسب  مدرم  مدـید  ناهگان  اهیناماسبان ) نآ  زا  سپ  - ) 8 تسا ). هدروآ  تاماقم )  ) باـتک

( مدـنزرف ود   ) هک دوب  دـنت  يردـقب  ماحدزا  نیا  دـندرک ، تکرح  نم  يوسب  دـیدش  ماحدزا  اب  فرط  ره  زا  دـندروآ و  موجه  نم  هب  راتفک 
دش و هتفاکش  ولهپ  ود  زا  مسابل  دنتفرگ و  رارق  راشف  تحت  مالسلاامهیلع )  ) نیسح نسح و 

ار دوخ  تعیب  ياهفئاط  مدش ، يرادمامز  يدصتم  هک  یماگنه  دندش . عمج  نم  رود  دوخ ، هاگیاج  رد  دنفسوگ  مکارتم  يهلگ  دننام  مدرم 
هـشیپ متـس  رگید  یعمج  و  جراوخ ) ینعی  نیقرام ،  ) دـندش فرحنم  نید  زا  یهورگ  و  دـندوب ) ریبز  هحلط و  هک  نیثکان   ) درک ضقن  نم  اب 

نیذلل ال اهلعجن  هرخالا  رادـلا  کلت  : ) دـیامرفیم هک  دـندوب  هدینـشن  يدـنوادخ  مالک  نانآ  ییوگ  وا ) نارای  هیواعم و  نیطـساق ،  ) دـندرک
يور رد  هک  میهدیم  رارق  یناسک  يارب  ار  ترخآ  يارـس  نآ  ( ) هیآ 83 صـصقلا   ) نیقتملل هبقاعلا  اداسف و  اولع و ال  ضرالا  یف  نودـیری 

ایند و  دناهتفایرد ، ار  نآ  هدینـش و  ار  هیآ  نیا  ادخب ، دـنگوس  يرآ ، تسا ) يوقت  اب  مدرم  نآ  زا  تبقاع  دـنهاوخیمن و  داسف  التعا و  نیمز 
ار ياهعماج  رگا  يهبطخ 3 ص 49 و 50 ) .( ) درک بلج  دوخ  هب  ار  نانآ  یناف  يارـس  نیا  رویز  رز و  دش و  هتـسارآ  ناشنامـشچ  ربارب  رد 
: تفگ دـیاب  فساـت  لاـمک  اـب  مینک ، یفرعم  رـشب  عماوج  يهمه  لـماک  يهدـنیامن  تسا  هدومن  يرادـمامز  نآ  رد  بلاـطیبا  نب  یلع  هک 

مک ینارود  ره  رد  هک  ياهتفای  دشر  ياهتیلقا  لماش  مکح  نیا  هک  تسا  یهیدب  تسا . هدماینرب  یهلا  شیامزآ  يهدـهع  زا  تیرـشب  عماوج 
نا یشزرا  لوصا  ریسم  ناکلاس  اعقاو  هک  دناهتشاد  دوجو  نامز  ره  رد  ییاهتیلقا  تسین ، دندشیم ، ادیپ  شیب  ای  و 

رظن زا  رتشا  کلام  دـمآرب ، تخـس  تاناحتما  يهدـهع  زا  اـعقاو  يراـفغ  رذوبا  دـناهدمآرب . شیاـمزآ  هنوگره  يهدـهع  زا  هدوب و  تیناـس 
زا تیعبت  زا  ار  مدرم  فارحنا  تلع  دـیاب  اـم  لاـحرهب ، تشاذـگ . مدـق  تیناـسنا  يهلق  نیرتدـنلب  هـب  نآ  ماـجنا  نـیرب و  فـیلکت  ساـسحا 
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نیا رد  يدیدرت  تسا ؟ هتخانشیمن  ار  ناسنا  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دننام  يرادمامز 
اب وا  راتفر  نانخـس و  تخانـشیم ، الماک  دـیاب ) هکنانچنآ  تسه و  هکنانچنآ   ) ورملق ود  ره  رد  ار  ناـسنا  ترـضح  نآ  هک  تسین  تقیقح 

عیـشت ملاع  هکنانچنآ   ) ار راوگرزب  نآ  تماما  یتح  هک  ینارظنبحاص  نآ  يهمه  فارتعا  هب  دـشابیم . روبزم  ياعدـم  لیلد  نیرتهب  اهناسنا 
رد ار  نانآ  زا  يرادقم  تایرظن  ام  دنتسین و  ناناملـسم  هورگ  زا  هک  ینارظنبحاص  یتح  دیدحلایبا و  نبا  دننام  دناهتفریذپن ، ار  دراد ) لوبق 

لماع سپ  دناهدرک . لوبق  العا  دح  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  یـسانشناسنا  احیولت  ای  احیرـص  میاهدروآ . ریـسفت  همجرت و  نیا  زا  لوا  دلجم 
لداع خیرات  درمگرزب  نآ  ایآ  تسیچ ؟ دندومرفیم  راومه  نییعت و  مدرم  تکرح  يارب  هک  یهار  زا  راوگرزب  نآ  يهعماج  فارحنا  یلصا 

يدیدرت نیرتمک  دناوتیم  دوب ، راوگرزب  نآ  رد  هک  روصت  قوف  تلادع  رد  یسک  هچ  رخآ  دوبن !؟
نب یلع   ) هلدع هدشل  هتدابع  بارحم  یف  مالسلاهیلع )  ) یلع لتق  هک : میاهدینشن  نارکفتم  یـضعب  زا  ام  ار  هلمج  نیا  رگم  دهدب !؟ هار  دوخب 

اب هعماج  يهرادا  تیریدم ، زا  روظنم  رگا  تشادـن !؟ تیریدـم  ایآ  شتلادـع ) تدـش  تهج  هب  شتدابع  بارحم  رد  دـش  هتـشک  بلاطیبا 
یهیدب دنک ) کسمت  ياهلیـسو  رهب  دناوتیم  دشاب ، حرطم  رادمامز  يارب  هک  یفده  ره  : ) دـیوگیم هک  دـشاب  هدوب  يرگ  یلوایکام  شور 

یهتنم تیدـبا  ادـخ و  اـب  هطبار  عـطق  بهذـم و  قـالخا و  تیناـسنا و  نوناـق  لـصا و  هنوـگره  راـکنا  یفن و  هب  یتیریدـم  نینچ  هک  تسا 
تیمـسر هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یـسایس  بتاـکم  همه  یهلا و  ناـیدا  يهمه  فلاـخم  يراـتفر  هدـیقع و  نینچ  هک  تسا  یعطق  و  ددرگیم .

تایح  ) ریـسم رد  هعماـج  ياـهناسنا  هیجوت  تیریدـم ، زا  روظنم  رگا  و  تسا . لـئاق  ناـنآ  يارب  یـشزرا  تمارک و  تلاـصا و  دسانـشیم و 
ار مالسلاهیلع  نینموملاریما  یـسایس  یعامتجا و  ياهوپاکت  يهمه  هک  دوب  تیریدم  نامه  نیا  تسا ، یگدنز  يالعا  فده  هب  ور  لوقعم )

لاوئس نیا  خساپ  دوب !؟ هتفرگن  رارق  اههلق  نیرتالاب  رد  تمکح  تفرعم و  ملع و  رظن  زا  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ایآ  دادیم . لیکـشت 
تفرعم تمکح و  ملع و  يهجرد  نیرتیلاع  رد  ار  راوگرزب  نآ  مالسا  ربمایپ  هنوگچ  هک  میدید  حورشم  روطب  یلبق  ثحابم  رد  ار 

. تسا روبزم  تقیقح  لیلد  نیرتهب  راوگرزب  نآ  نانخـس  رگید  هغالبلاجـهن و  دوخ  مرکا ، ربمایپ  ياهیفرعم  يهفاضاب  تسا ، هدومرف  یفرعم 
دـنک و ادـیپ  گرزب  ناسنا  نآ  رد  یـصقن  نیرتمک  دـناوتیمن  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تیـصخش  زا  علطم  هاگآ و  ناسنا  چـیه  هصالخ -
ای هشیر  ندرک  ادـیپ  يارب  نونکا  دناهتـشاد . هدـهع  هب  ار  نآ  يرادـمامز  ترـضح  نآ  هک  ياهعماج  مدرم  تافارحنا  لماع  تسنیا  دـیوگب :

يرکف و یناور و  تاصتخم  زا  ياهنومن  دیاب  مالـسلاهیلع . نینموملاریما  تموکح  نارود  مدرم  ياهیراکهبت  تافارحنا و  یلـصا  ياههشیر 
يهلیـسوب رگا  دنیامنیم و  يرای  نالعا  هدرک و  تعیب  نم  هب  هک  یمدرم  دندوبن  رگا  - ) 1 میهدـب : رارق  هعلاطم  دروم  ار  مدرم  نآ  تالیامت 

راکمتـس و يروـخرپ  رب  تسا  هتـشاد  ررقم  هک  دوـبن  ءاـملع  هب  يدـنوادخ  روتـسد  رگا  و  تـشگیمن ، ماـمت  نـم  رب  تـجح  ناراـی  دوـجو 
هک مدرکیم  باریس  هساک  نامه  اب  ار  شرخآ  متخادنایم و  شندرگرب  ار  تفالخ )  ) بکرم نیا  بانط  دننکن  ربص  هدیدمتـس  یگنـسرگ 

مولظم رگید  ياهدـع  ملاظ و  ياهدـع  نارود  نآ  رد  هک  دـنکیم  تابثا  حوضو  لامک  اب  تـالمج  نیا   … مدوب )  هدومن  باریـس  ار  شلوا 
گیدکی زا  رفنت  هار  زا  ار  دوخ  ریسم  دیفاکشب و  تاجن  ياهیتشک  اب  ار  اههنتف  جاوما  مدرم ، يا  - ) 2 هبطخ 3 ص 50 ) . ) دندوب

دـیدیزرو و رفک  امـش  میدروآ و  نامیا  ام  زورید  : -( ) هیواـعم هب  باـطخ  رد  - ) 3 ص 52 ) يهبطخ 5  .( ) دـینادرگرب قئاـقح ) زا  رفنت   ) ر
تـصرف هعماج و  عضو  زا  زگره  نم  - ) 4 يهمان 64 ص 454 ) ( ) دـیروهطوغ يزیگناهنتف  هنتف و  رد  امـش  میئاجرباپ  قح  يانبم  رب  ام  زورما 

عفد دـناهدینادرگ ، قح  زا  يور  هک  ار  یناسک  دـناهدروآ  قح  هب  ور  هک  یناـسک  يهلیـسوب  هراومه  نم  و  ( ) دـیزرو مهاوخن  تلفغ  ناـبلط 
تسا هدومن  هدامآ  يروآعمج و  ار  دوخ  هورگ  هتخیگنارب و  ار  دوخ  بزح  ناطیش  هک  دیشاب  هاگآ  - ) 5 يهبطخ 6 ص 53 ) ( ) درک مهاوخ 

هبناج همه  رما ، نیا  يهرابرد  نم  - ) 6 يهبطخ 22 ص 63 ) ( ) دسرب دوخ  یئاهن  دح  هب  لطاب  ددرگرب و  هعماج ) رد   ) دوخ هاگیاج  متـس  ات 
هیلع هللا  یلص  دمحم  هک  یتعیرش  نآ  هب  ای  مگنجب و  شنایهاپس  هیواعم و  اب  دیاب  ای  هک  ماهدیدن  نیا  زج  ياهجیتن  ماهدیشیدنا . هنوگ  همه  و 
نیا تافارحنا  اطخ و  زا  مشاـبن  هدز  تفگـش  هنوگچ  و  اتفگـش ، - ) 7 ص 84 ) يهبطخ 43   …  ( ) مزروـب رفک  تسا  هدروآ  ملـس  هـلآ و  و 

یتیصو لمع  هب  هن  دننکیم و  يربمایپ  زا  يوریپ  هن  دراد ! دوجو  نانآ  نید  لئالد  رد  هک  یتافالتخا  اب  ص )  ) مرکا ربمایپ  تما  رد   ) اههورگ
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رد لمع  دننکیم ، يراددوخ  ییوجبیع  زا  هن  دنراد و  یبیغ  هب  نامیا  هن  و  دنیامنیم ، ءادتقا 
هک تسنآ  تشز  راک  دـننادب و  وکین  نانآ  هک  تسیزیچ  نانآ  رظن  رد  وکین  راـک  دـنروخیم . هطوغ  تاوهـش  رد  دـنیامنیم و  هبتـشم  روما 

ییوگ دننکیم  هعجارم  دوخ  تایرظن  ءارآ و  هب  تیمها  اب  روما  رد  دننادیم و  هاگهانپ  ار  دوخ  یگدنز  تالکـشم  رد  دـننادب . تشز  نانآ 
يهبطخ 88 .( ) دـنکیم دانتـسا  مکحم  بابـسا  قثوم و  لئالد  هب  شدوخ ) تارظن  ءارآ و  رد  و   ) تسا نتـشیوخ  ياوشیپ  نانآ ، زا  کی  ره 

یلع هک  هعماج  نآ  یلمع  ینامیا و  يرکف و  ياهیناماسبان  تابثا  يارب  تالمج  نیمه  مینک ، تقد  یبوخب  قوف  تالمج  رد  رگا  ص 121 )
زا رپ  ینافوط و  يهعماج  نآ  ربارب  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دنکیم . تیافک  دوب ، هدش  راداو  نآ  تیریدم  هب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب 

نانچ رد  دوب  هتخابن  ار  دوخ  دندادیم  لیکشت  يرصنع  تسـس  یگماکدوخ و  لهج و  رد  ناروهطوغ  ارنآ  مدرم  تیرثکا  هک  ضیقن  دض و 
جوا ات  شکاندرد  ياههآ  دـیدش و  فسات  دوب . هتـشذگ  دـح  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يراوگان  یتحاران و  ساسحا  لماوع  ياهعماـج 
یهلا هاگراب  رد  روضح  عقوم  رد  هک  یجاهتبا  طاسبنا و  ادـخ و  اـب  وا  طاـبترا  هب  رظن  اـب  مالـسلاهیلع  یلع  اـما  دیـشکیم ، رـس  یتسه  ملاـع 

دوخ اهنت  هن  دوشگن و  يدنوادخ  ردق  اضق و  زا  تیاکش  هلگ و  هب  نابز  اهنت  هن  تخابن و  ار  دوخ  اهنت  هن  تشاد ،
دوخ هار  هب  درکیم ، تکرح  نآ  رد  هک  يریـسم  هب  نیقی  شمارآ و  لاـمک  اـب  هکلب  دـیدن ، راـکبلط  نیرفآ  یتسه  دـنوادخ  یتسه و  زا  ار 

راوج و هب  لئان  یحور  نینچ  ددرگیم ، اهر  مالآ  ذـئاذل و  اههودـنا و  اهیداش و  لواطت  زا  یناـسنا  حور  هک  ماـگنه  نآ  رد  اریز  داد ، همادا 
خماش ماقم  هب  صالخا  تیاهن  تهج  هب  هک  دوب  ع )  ) یلع نامه  وا  دـنکیم . یگدـنز  روبزم  روما  قوف  یملاع  رد  دوشیم و  یهلا  تمحر 

لوق اب  دراذـگیم و  رتارف  ماگ  تیـصخش  يهدـننک  نوگرگد  لماوع  دربتـسد  زا  ماقم  نآ  رد  یمدآ  دوب ، هتفای  قیفوت  يرادزار  ینادزار و 
تایح رد  تباث  لوق  اب  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ( ) هرخالا یف  ایندلا و  هایحلا  یف  تباثلا  لوقلاب  اونمآ  نیذـلا  هللا  تبثی   ) تباث
لماع اب  تفرگیم ، رارق  هک  یگدـنز  زا  یتیعقوم  ره  رد  ع )  ) یلع هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیامنیم ) اج  رب  اـپ  تباـث و  يورخا  يویند و 

هقح دوب  هک  تسنامه  رارسا  نزخم  رهوگ  اریز - درکیم ، تکرح  اهینوگرگد  نوکس و  تکرح و  قوف  قلطم  کی  هب  ور  تباث  تیصخش 
ییانـشآ يارب  ظفاح )  ) دوب هک  تسنامه  راب  رهگ  مشچ  مرج  دنـشاب ال  تناما  باـبرا  يهرمز  ناقـشاع  دوب  هک  تسناـشن  رهم و  نادـب  رهم 

یلع يرادمامز  نارود  دیدش  ياهیناماسبان  اهیراجنهان و  اب  دنمجرا  ناققحم  اصوصخم  ناگدننکهعلاطم ،
تفالخ نهاریپ  ادخب ، دنگوس  دینادب ، - ) 1 تسا : يرورض  راوگرزب  نآ  نانخـس  زا  يرادقم  حرط  دوب ، وا  تخـس  فسات  بجوم  هک  (ع )

وا رود  هب  ایـسآ  هک  تسا  ایـسآ  گنـس  زا  بطق  لـحم  اـنامه  تفـالخ  زا  نم  لـحم  هک  تسنادیم  اـعطق  هک  یلاـح  رد  درک ، نت  هـب  وا  ار 
نآ زا  سابل  دسرن ، هلق  نآ  هب  زاورپ  رود  لابکبـس و  يهدنرپ  دوشیم و  ریزارـس  نآ  يهلق  زا  لیـس  هک  معفترم  یهوک  دـننامه  ددرگیم و 
ربص رات  هریت و  راگزور  رب  ای  و  منک ، هلمح  هاتوک  تسد  اب  ایآ  هک  مدیشیدنا  یسب  مدومن . ضارعا  نآ  هب  يدصت  زا  متخاس و  اهر  تفالخ 

يادخ ات  دـتفا  تقـشم  هب  نامیا  اب  ناسنا  ددرگ و  ریپ  نآ  رد  ناوج  دوش و  هدوسرف  نآ  رد  هدروخلاس  هک  يراگزور  مشاب - ابیکـش  منک و 
هک یلاح  رد  مداد  لمحت  ربص و  هب  نت  سپ  تسا ، رتهتسیاش  تخس ، تقشم  نیا  رب  ییابیکـش  لمحت و  مدید  سپ  دیامن ، تاقالم  ار  دوخ 

هتشگ نمی  هب  فرشم  هاطرا  نب  رـسب  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  ربخ  . ) 2 هبطخ 3 ص 48 )  …  ( ) میولگ رد  هصغ  دوـب و  منامـشچ  رد  سخ 
عامتجا و تهج  هب  طلـست ) نیا  . ) تفرگ دنهاوخ  امـش  زا  ار  تلود  يدوز  نیمه  هب  نانآ  هک  مراد  نانیمطا  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس  و  تسا ،
قح و رد  ناتیاوشیپ  هرابرد  امش  هک  تسا  ینامرفان  تهج  هب  طلست ) نیا  . ) دشابیم ناتقح  زا  امـش  یگدنکارپ  ناشنطاب و  رد  نانآ  لکـشت 

عاطا
هب امـش  هک  یتنایخ  دـنیامنیم و  دوخ  بحاـص  هب  ناـنآ  هک  یتناـما  يادا  ببـس  هب  دـنراد و  لـطاب  رد  دوخ  ياوشیپ  زا  ناـنآ  هک  تسا  یت 
رد امـش  هک  يداسف  دـنروآیم و  دوجو  هب  دوخ  ياهرهـش  رد  نانآ  هک  تسا  روما  میظنت  حالـصا و  تهج  هب  و  دـیرادیم ، اور  ناـتبحاص 
نآ هک  مراد  نآ  میب  مراپـسب ، وا  هب  ارنآ  منادـب و  نیما  نیبوـچ  يهساـک  کـی  هب  ار  امـش  زا  یکی  نم  رگا  دـیزادنایم . هار  هـب  ناـتیاهرهش 

نانآ نم  دـناهدومن ، تلالم  راتفرگ  ارم  زین  نانآ  ماهدرک و  تلالم  راچد  ار  مدرم  نیا  نم  ایادـخ ، راب  دربب . شتاقلعتم  اب  ار  یبوچ  يهساـک 
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دوخ نارصنع  تسس  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  تخـس  يراگزاسان  نیا  ، ) دناهدرک تحاران  هدرـسفا و  ارم  مه  نانآ  ماهتخاس ، هدرـسفا  ار 
نم ياجب  ار  نم  زا  رتدب  و  امرف ، تیانع  نم  يارب  نانآ  ياجب  ار  نانآ  زا  رتهب  اراگدرورپ ، دنرادن ) ارم  يرتسگ  تلادع  لمحت  بات و  هماک 

ملظ و قارع و  رد  راـبنا  رهـش  هب  هیواـعم  نایهاپـس  هلمح  دروم  رد  - 3 ریـسفت ) همجرت و  زا  و 110  ص 109  هبطخ 25  ( ) امن نانآ  بیـصن 
( دراد ناناملسم  اب  یتسیزمه  هدهاعم  هک  یناملـسم  ریغ  نز   ) یمذ نز  کی  ياپ  زا  لاخلخ  یتح  دنتخادنا ، هار  هب  هلمح  نآ  رد  هک  يدادیب 

امتجا ادخب ، دنگوس  اتفگش ، اتفگش ، : ) دیامرفیم دنچ  یتالمج  زا  سپ  هدش ، تحاران  تخس  نینموملاریما 
یتشز و دزاسیم . مکارتم  نورد  ار  اههودنا  دنکیم و  هدرسفا  ار  بلق  دوخ ، قح  زا  امـش  ندش  هدنکارپ  ناشلطاب و  هب  نایماش )  ) موق نآ  ع 

هلمح دیریگیم ، رارق  راتشک  هلمح و  دروم  دیربیمن ، موجه  دیوشیم ، تراغ  دیاهدش ، نمـشد  ياهریت  جامآ  هک  اریز  داب ، امـش  رب  هودنا 
هلجح ياهنز  لوقع  ناتلد ،) رد   ) ناکدوک ياهایور  امندرم ، نادرمان  يا  دیهدیم …  تیاضر  امـش  دوشیم ، ادـخ  هب  تیـصعم  دـینکیمن 
لابند هب  اههودنا  دروآ و  راب  ینامیشپ  نم  يارب  تخانش  نیا  ادخب ، دنگوس  متخانشیمن ، مدیدیمن و  ار  امش  شاک  يا  ناتزغم ) رد   ) نیشن

نم هب  هعرج  زا  سپ  هعرج  ار  یلاوتم  ياهمغ  هدومن و  لامالام  مشخ  اب  ار  ماهنیس  دیدرک و  رپ  هبانوخ  اب  ار  ملد  دانک  ناتدوبان  ادخ  تشاد .
تسس و ار  تخس  ياهگنس  امش  نانخـس  تسا ، هدنکارپ  ناتیاهاوه  یلو  رگیدکی ، رانک  رد  ناتیاهندب  هک  یمدرم  يا  - 4 … دیدناروخ ) 

شیپ یگنج  هک  یماگنه  دیناریم ، ینخس  يرد  ره  زا  دینیشنیم  سلاجم  رد  هک  یتقو  دزادنایم ، عمط  هب  امش  هرابرد  ار  نانمشد  ناتراک 
، درادن یشزرا  امش  يارب  دناوخب ،) نآ  زا  عافد  قح و  يوسب   ) هک یسک  کیرحت  توعد و  دیهدیم . رس  گنج  هب  وش  رود  دایرف  دیآیم ،

رادن نیا  زج  يراک  امش   ) تشاد دهاوخن  یتحار  لد  زگره  دریگب  رارق  امش  هجنکش  ریز  هک  سک  نآ  و 
، مزادنیب ریخات  هب  ار  گنج  دیتساوخ  نم  زا  دیشارتیم ، يرذع  دوخ  هدننکهارمگ  نانخس  اب  قح ) زا  عافد  يارب  نم  توعد  ربارب  رد  هک  دی 

تیدج نودب  قح  دنکیمن . يریگولج  دوخرب  متـس  دورو  زا  راوخ  لیلذ و  ناسنا  دهاوخب ! دـیدمت  دوخ  راکبلط  زا  هک  يراکهدـب  نانوچ 
نیمادـک اب  و  تخاس ! دـیهاوخ  عونمم  ناگناگیب  لاغـشا  زا  دوخ  نطو  هناخ و  زج  ار  نطو  هناخ و  نیمادـک  اتفگـش ، . ) تسین لوصو  لـباق 

دنگوس دیداد ). بیرف  ار  وا  امـش  هک  یـسک  دروخ  هدننکهابت  بیرف  ادخب ، دنگوس  تشگ ! دیهاوخ  دراو  دربن  نادـیم  هب  نم ، زا  سپ  ربهر 
يوسب ریت  امـش  هلیـسو  هب  هک  یـسک  و  دیزگرب . ار  مهـس  نیرتهدننک  دیمون  نیرتهدنز ) اب   ) داد رارق  درب  هلیـسو  ار  امـش  هک  یـسک  ادـخ  هب 

يرای هب  يدیما  هن  منکیم و  قیدصت  ار  ناتراتفگ  هن  رگید  نونکا  ادـخب ، دـنگوس  درک . اهر  ناکیپیب  هتـسکش و  يریت  تخادـنا ، نمـشد 
! امش ياهیرامیب  هجلاعم  هار  تسیچ  و  ناتیاهدرد ! ياود  تسیچ  امش ! رب  هدش  هچ  منکیم . دیدهت  امش  هلیسو  هب  ار  نمشد  هن  و  مراد ، امش 

ندیسر يارب  دیما  عمط و  ایآ  اهیگدولآ ! زا  يراددوخ  نودب  تلفغ  ایآ  ملع ! نودب  نخس  ایآ  دنتسه . ینادرم  امش  دننام  مه  نانمشد  رخآ 
خا فلا - اهیناماسبان : نیا  هب  دینک  هفاضا  قح !) ریغ  هب  ندیسر  يارب  عمط  ای   ) یگتسیاش نودب  يزوریپ )  ) قح هب 

دزاسب عفترم  ار  تـالالتخا  نآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسیاـبیم  دوب و  هدـمآ  دوجوب  لاـملاتیب  رد  هتـشذگ  زا  هک  يدـیدش  تـالالت 
ج- هبطخ 18 ص 60 و 61 )  ) ییاضق روما  رد  دیدش  ياهیناماسبان  ب - هبطخ 126 ص 183 )  ) يهبطخ 15 ص 57 و  ) هب دییامرف : هعجارم 

تـسا هدوب  جراوخ ) هنتف  نیفـص و  هیواعم  هنتف  لمج و  باحـصا  هنتف   ) نیقراـم نیطـساق  نیثکاـن و  هنتف  اـهنآ  هدـمع  هک  اـههنتف  عاونا  زورب 
عفترم دـنکیم ) هیجوت  ار  هلیـسو  فدـه   ) یلوایکام شور  اب  ار  دوخ  نارود  ياهیناماسبان  اـهیراوگان و  همه  تسناوتیم  ع )  ) نینموملاریما

زا رگید  يدرف  هکلب  دـیدیمن ، دوخ  هب  یهلا ) يهتفای  لامک  ناسنا   ) بلاطیبا نب  یلع  يرـشب  خـیرات  رگید  درکیم ، نینچ  وا  رگا  دزاـسب ،
رد تقیقح  نیا  هب  راوگرزب  نآ  دوخ  تشگیم . هدوزفا  ماشآ  نوخ  ناراکهبت  نایناوراک  هب  هک  دـیدیم  ار  نایزیگنچ  زیگنچ و  ناتـسدمه 
زا رتهدنرادهگن  يرپس  چیه  نم  و  تسا ، قدص  هارمه  افو  مدرم ، يا  - ) 1 هلمجنآ : زا  دنا . هدومرف  حیرصت  ناشکرابم  نانخس  زا  دروم  دنچ 

رثکا هک  میربیم  رـسب  ینامز  رد  ام  دنکیمن . هلیح  رکم و  تسیچ  وا  تایح  یئاهن  تشونرـس  دـنادب  هک  یـسک  و  منیبیمن ، قدـص )  ) ءافو
تبسن ییوجهراچ  رد  تراهم  هب  ار  يزادرپرکم  نیا  نادان  مدرم  دناهدرک و  یقلت  يرایشه  ار  رکم  شمدرم 

هار روما ، تارییغت  اهینوگرگد و  هب  هاگآ  ناسنا  دـشکب . ار  نانآ  ادـخ  دـنراد ! رارق  یعـضو  هچ  رد  دـنیوگیم ، نینچ  هک  ناـنیا  دـنهدیم !
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رد ار  يرگهلیح  نآ  هجیتن  رد  دراد و  دوجو  یعنام  يرگهلیح  هب  باـکترا  يارب  ادـخ  یهن  رما و  زا  لـباقم  رد  یلو  دـنیبیم ، ار  يرگهلیح 
يرگهلیح يارب  ار  تصرف  درادن  نید  رد  یمیب  بانتجا و  يرثات و  چیه  هک  یسک  دنکیم و  اهر  دراد ، نآ  يارجا  رب  تردق  هک  لاح  نیع 

بکترم وا  نکلو  تسین ، نـم  زا  رتهغباـن  رترایـشه و  هیواـعم  ادـخب ، دـنگوس  - ) 2 هـمجرت ) زا  ص 258  هبطخ 41  ( ) درامـشیم تمینغ 
ینکشنامیپ زا  یعانتما  چیه  وا  . ) مدوب مدرم  نیرتهغبان  نیرتشوهاب و  زا  نم  دوبن ، ینکـشنامیپ  یتشز  رگا  دوشیم و  روجف  يرگهلیح و 

نکشنامیپ يرگهلیح  ره  يارب  و  دنادرگ ، کیرات  هریت و  ار  لد  دوش ، یفارحنا  نینچ  بجوم  هک  يزیچ  ره  و  درادن ) تیـصعم  باکترا  و 
تردـق اب  هن  موشیم و  تلفغ  راچد  ناراکبیرف  يزابرکم  اـب  هن  ادـخب  دـنگوس  دوشیم ، هتخانـش  نآ  اـب  هک  تسا  یمچرپ  تماـیق  زور  رد 

نارود رد  هک  روصت  قوف  تامئالمان  اهیراوگان و  اهتقشم و  همه  نآ  رگا  هبطخ 20 ص 318 .) ( ) موشیم هدیشک  فاعضتسا  نادنمتردق و 
يا هک  ییابیکش  ربص و  همه  نآ  رگا  و  تشگ ، ناگرزب  گرزب  نیا  ریگنابیرگ  مالسلاهیلع ، نینموملاریما  يرادمامز 

لمحت دوخ  یگدنز  ياهسفن  نیرخآ  ات  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  يدامتم  نایلاس  لوط  رد  ءایبنا  راختفا  ن 
غورف ییانشور و  هب  شرمع  راگزور  تفرشیپ  اب  هکلب  تخاسن ، رات  هریت و  ار  یهلا  درم  نآ  لد  اهنت  هن  هک  تشادن  نیا  زج  ياهجیتن  دومرف ،
نتـسب رب  مشچ  نامز  ات  ربمایپ  تلحر  زا   ) نارود نآ  لوقعلاریحم  تانایرج  رد  يدـنوادخ  يهغلاب  تمکح  هئارا  يارب  دوزفا ، زین  نآ  ینابر 
دزیخرب نازخ  مسر  ناهج  رازلگ  ات ز  راهب  کشر  يا  رحس  کی  ناهج  غاب  زا  رذگب  درکیم  تیافک  ایند ) نیا  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

، مینک هسیاقم  یناسنا  عون  دارفا  تیمک  اب  شرامـشیب  ياهرازاک  اهناشکهک و  نآ  اب  ار  گرزب  ناهیک  تادوجوم  همه  تیمک  تبـسن  رگا 
فرط زا  دومن . هسیاقم  رگیدـکی  اب  ار  ود  نآ  ناوتیمن  الـصا  هک  تسا  زیچان  يردـقب  یناهیک  تادوجوم  لـباقم  رد  یناـسنا  دارفا  رادـقم 
ناهج رد  هک  تسا  هدرک  ناوتیمن  هک  تسا  زیچان  يردـقب  زین  یلومعم  ياهناسنا  هب  هتفای  دـشر  ياـهناسنا  تبـسن  هک  تسا  یهیدـب  رگید 

ناگتفای دشر  هک   ) هلق نآ  ياههنماد  دشاب و  لماک  ناسنا  کی  هلیـسوب  هچ  رگا  دـشخردب ، لامک  هلق  نیرتعفترم  رد  وا  ینابر  غورف  یتسه 
ینابر پ غورف  نآ  زا  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  رد  لامک  هلق  هک  یتسه  نارکیب  تشد  و  دنتسه ) یبسن 

هک تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  دنک . ادیپ  ققحت  تسا ، نیمز  يور  رد  هفیلخ  نداد  رارق  هک  يدـنوادخ  تیـشم  بیترت  نیدـب  دریگب و  وتر 
یگدـنز راـگزور  قیقد  یـسررب  اـب  دـننزب و  مشچ  هب  یباـی  تقیقح  کـنیع  یـسانشهعماج  نازاتـشیپ  اـصوصخم  یناـسنا و  مولع  نایعدـم 

و فرط ، کـی  زا  راوـگرزب ) نآ  تاـیح  تاـظحل  نیرخآ  اـت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر   ) مالـسلاهیلع نینموـملاریما 
تشونرس رد  يدنوادخ  تیشم  زا  هک  یقلطم  تیاضر  ضحم و  میلست  و  تلادع ) قح و   ) ریسم رد  ع )  ) نینموملاریما هدننکهریخ  تماقتسا 

رداص ار  دوخ  هتسیاش  همانـسانش  ناسنا  يارب  هار  نیا  زا  دنیامن و  حرطم  ار  یناسنا  ماقم  تمظع  رگید ، فرط  زا  هجنکـش ) رجز و  رـساترس 
هک تسا ، مزـال  ناـسنا  هراـبرد  نیرب  تفاـیرد  مهف و  یناـسنا ، يـالاو  رایـسب  ياهیگتـسیاش  یفرعم  تمظع و  نیا  حرط  يارب  یلو  دـنیامن .
اب هک  تسا  شزرایب  تسپ و  ناویح  نامه  ناسنا  : ) دـنیوگیم ای  تسا )، ناـسنا  گرگ  ناـسنا  : ) دـنیوگیم هک  یناـسک  نآ  رد  هنافـساتم 

درادن دوجو  تسا ) هدمآرب  ناهیک  ریخست  دودح  رد  هتشگ و  هشیدنا  هظفاح و  تواکز و  شوه و  ياراد  هدش و  رتهدیچیپ  نامز ، تشذگ 
مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  دننام  یتیصخش  دناوتب  هکنیا  هب  دسر  هچ  دنک  كرد  ار  دوجوم  نیا  تمظع ، یگتسیاش و  شزرا و  يانعم  ات 

كرد ار 
، يرآ لامج  یبای  ار  قشع  يدرگ  قشع  لامک  یناد  ار  لقع  یـشاب  لقع  هک : تسین  نیا  یلماکت  ياهندیورگ  رد  یـساسا  لصا  رگم  دنک ،
( یـسنج تاکرحت  عابـشا   ) لازنا و  نتـسارآ ) دوخ  ندیـشوپ و   ) نـالاپ و  ندروخ )  ) روخآ ثلثم  ياـیاوز  رد  هک  یناـج  نآ  زا  تسا . نینچ 
دشاب و سانـشناسنا  وا  هک  دیراد  راظتنا  ایآ  دوریم ! يراظتنا  هچ  دمهفیمن ، رگید  زیچ  چـیه  قلج ) غلد و  قلح و   ) زا ریغ  تسا و  راتفرگ 

ادوس نینچ  اب  دوخ  ار  لهج  دشاب - مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دـننام  یلماک  ناسنا  تخانـش  هب  قفوم  هدرک  یقرت  مه  یـسانشناسنا  زا 
رک ازغ و  زا  قوذ  ار  درم  لگچ ! عمش  نآ  رهب  زا  ربص  هصاخ  لد  هشیـش  يا  ربص  قوذ  یناد  هچ  وت  راک ! هچ  انرـس  ار  دازردام  رک  راک ! هچ 
مه هزادـنا  ره  دزادـنایب و  هار  ییارـسهسامح  یفابحالطـصا و  مه  هزادـنا  ره  ملع  نایعدـم  نـیا  يوـلوم )  ) رکذ زا  قوذ  دوـب  دوـب  ارم  رف  و 
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تیمیمـص و لامک  اب  بناجنیا  لاـحرهب ، دـنرادن . ار  یـسانشناسنا  رد  تقیقح  قح و  اـب  ییانـشآ  ییاـناوت  دـننک ، هریخ  ار  مدرم  نامـشچ 
يرشب يهعماج  دادعتـسا  ییاسانـش  يارب  هک  منکیم  داهنـشیپ  دنمجرا  ناسانـشهعماج  هب  اصوصخم  یناسنا و  مولع  رد  ناققحم  هب  تیدج 

یچیپ مه  رد  زیگناتریح و  ياهضقانت  اهداضت و  شریذپ  يارب  زیگناتفگش و  رایسب  ياهفاطعنا  يارب  )
اب اهناسنا ) دـض  یناسنا  شیامن  داـسجا ، عاـمتجا  نیع  رد  اـهلد  یگدـنکارپ  اـهتراقح و  اـهتمظع و  اهدـب ، اـهکین و  اهتـشز و  اـهابیز و  ند 
زا هک  مهم  یجئاـتن  تسا . هدومرف  تموکح  نآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دـنوش  ياهعماـج  یـسانشهعماج  دراو  يرتشیب  تاـقیقحت 

. دیآیم دوجو  هب  اهناسنا  زا  یتیلقا  رد  یعقاو  نامیا  مکی - يهجیتن  دوب : دهاوخ  ریز  رارق  هب  دمآ ، دهاوخ  تسدب  ياهعماج  نانچ  یئاسانش 
ایند عمش  دزوسب  يرآ  دنکدنا -) نم  رازگرکش  ناگدنب  و  ( ) يهیآ 13 ابس   ) روکـشلا يدابع  نم  لیلق  و  تسا : هدومرف  لالجلاوذ  دنوادخ 

تـسیاهدیدپ اهناسنا ، رد  یناور  عضو  رکفت و  زرط  ندـش  نوگرگد  ینعی  فاطعنا  مود - يهجیتن  دـنچ  ياهناورپ  رطاخ  رهب  ار ز  نتـشیوخ 
هب دنتـشگ ، جراوخ  هورگ  زا  اهدعب  هک  ییاهتیـصخش  نینچمه  رایتخا و  لامک  اب  ریبز  هحلط و  ساسح . الماک  لاح  نیع  رد  عیاش و  رایـسب 
هاج يوب  مامشتسا  اب  دایز  هن  یتدم  نتشذگ  زا  سپ  دنریذپیم و  ار  وا  يرادمامز  هدرک و  تعیب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما 

مالسلاهیلع نینموملاریما  هک  عقوم  نآ  رد  دنتسیایم ! يورایور  لمج  گنج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اب  دننکـشیم و  ار  تعیب  ماقم ، و 
هچ لمج ) گنج   ) نیا دنادب : هک  داتسرف  ریبز  هحلط و  اب  تاقالم  يارب  ار  سابعنبا 

کل لوقی  هل : لعف  هکیرع  نیلا  هناف  ریبزلا  قلا  نکل  روثلاک … و  هدجت  هقلت  نا  کناف  هحلط  نیقلت  ال  دـناهتخادنا ! هار  هب  هک  تسا  ياهلئاغ 
وا اریز  تاقالم  نکم  ار  هحلط  مالـسلاهیلع 31 ص 74 ) یلع  نانخـس  زا   ) ادب امم  ادع  امف  قارعلاب  ینترکنا  زاجحلاب و  ینتفرع  کلاخ  نبا 
هچ يدرک  راکنا  قارع  رد  یتخانـش و  زاجح  رد  ارم  : ) دـیوگیم وت  هب  تاییاد  رـسپ  وگب : وا  هب  نک و  رادـید  ریبز  اب  تسا …  واگ  دـننام 

دـشر و زا  هک  ياهعماج  مدرم  يهدافتـساءوس  موس - يهجیتن  یتشگ )! فرـصنم  دوب ، هدـش  راکـشآ  وت  زا  هک  هچنآ  زا  دـش  بجوم  یلماع 
هعماج کی  مدرم  هب  هک  يدازآ  عون  رگا  هتبلا  یتیـصخش . دـنچ  هب  نانآ  ندـش  راچد  و  يدازآ )  ) يامظع تمعن  زا  دـنرادن ، ياهرهب  لامک 

بجوم درادن ، اهینارتوهـش  اهیگماکدوخ و  ریجنز  رد  تراسا  يرابودنبیب و  زج  ییانعم  هک  دشاب  ام  نارود  يدازآ  دننام  دوشیم  هداد 
التبم یتیصخش  دنچ  ای  کی  هب  ات  دنامیمن  یقاب  یناسنا  تیوه  اب  یتیـصخش  هعماج  مدرم  رد  ینعی  دوشیم ، تیـصخش  تیوه  ندش  دوبان 

هک هنوگنامه  ینعی  دنـشاب ، ناشدوخ  لاثما  هک  دـنراد  ییاهناسنا  تیریدـم  تماعز و  هب  لیامت  الومعم  ایند  مدرم  مراهچ - يهجیتن  دـنوش .
دب لزنت  ار  دوخ  دیاب  امتح  اریز  دنرادن ، یحور  يهقالع  شیارگ و  رقحم  صاخشا  هب  الومعم  مدرم 

( مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع   ) اهنآ هباشم  ماظع و  ياـیبنا  فیدر  رد  مه  نآ  هتفایدـشر ، ياهتیـصخش  تمظع  دـنناوتیمن  ناـنچمه  دـنه ،
یتیصخش نانچ  زا  دننادیمن  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنرگنیم ، نانآ  رد  دوخ  مهوت  لایخ و  نظ و  اب  یـسک  ره  دنیامن و  مضه  كرد و 

هاج ماقم و  دـندرکیم ، هبلاطم  ایند  لاـم  وا  زا  هک  دنتخانـشیمن  ار  وا  اـعقاو  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نارود  مدرم  تیرثکا  دـنهاوخب . هچ 
لماکت ترـضح  نآ  هک  یتروص  رد  دندرکیم ، سامتلا  لماک  ناسنا  نآ  زا  ار  دوخ  یعیبط  یگدـنز  ياههتـساوخ  شریذـپ  دنتـساوخیم ،

ار تیرشب  وجلامک ، تیوه  کی  هب  نانآ  يهماکدوخ  تیوه  ندرک  نوگرگد  اب  تیدج ، صولخ و  لامک  اب  وا  تساوخیم ، ار  نانآ  یتاذ 
رصحنم ینیعم  داژن  هب  هن  تشاد و  صوصخلاب  ییایفارغج  ياهطیحم  هب  یـصاصتخا  هن  وا  تفالخ  تیالو و  اریز  دهدب ، تاجن  تساوخیم 

وا يرادمامز  زا  شیپ  نارود  رد  هنافـساتم  دسانـشیمن . ار  یـصاخ  طیحم  داژن و  گنر و  چـیه  هک  ناسنا  نآ  دوب ، یناسنا  وا  تلاسر  دوب ،
تایح رد  نم  يهلیبق  ینعی  نم  راعـش  نامه  دوب ، هداتفا  نایرج  هب  تخـس  یهاوخ  هلیبق  و  برع ) ریغ  رب  برع  میدقت   ) ییارگداژن يهدـیدپ 

ياضف زا  زونه  هیآ 13 ) تارجحلا   ) مکاقتا هللا  دنع  مکمرکا  نا  یهلا  يادن  هک  یلاح  رد  دوب ، هدرک  ذوفن  رگیدکی  اب  مدرم  نآ 
رگا هک  تسا  یهیدـب  دـشرا  هیزغ  دـشرت  نا  تیوغ و  توغ  نا  هیزغ  نم  الا  انا  ام  و  یلهاـج - راعـش  نیا  دوب . هدـشن  وحم  ناـنآ  يهعماـج 

شرتسگ اب  هک   ) مه یتسرپماقم  لام و  زا  دنک ، نکهشیر  دوخ  زا  ار  تیلهاج  ییارگهلیبق  یتسرپداژن و  تسا  هتسناوتن  هک  یمدرم  يهیحور 
ار نینموملاریما  هک  تسین  یتفگش  ياج  ینعی  دروآیم . دوجو  هب  ار  یلوصحم  هچ  دوش ، عابشا  يزاسناسنا ،) هن  ییاشگناهج  تاحوتف و 
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نب رمع  مود  رادمامز  هک  دیایب  ياهیواعم  ات  دنتسرفب  كاخ  ریز  هب  ار  وا  هدرک و  جراخ  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  يزاسناسنا  يهصرع  زا 
هک دوب  هدـش  شقن  برع  کـی  سکع  نآ  رد  هدز و  ياهکـس  هک  دوب  وا  نارود  رد  مه  دوـب و  هداد  بقل  برع ) يارـسک   ) ار وا  باـطخلا 

ار هیواعم  گرم  دهاوخیم  كاحض  هک  یماگنه  تسا . بلاج  رایسب  دروم  نیا  رد  سیق  نب  كاحض  يهلمج  دوب . هتسب  رمک  هب  يریشمش 
رمتـسم تاغیلبت  يهجیتن  رد  هک  یمدرم  نانچ  ییاهتیـصخش و  نینچ  هک  تسین  يدیدرت  دوب ) برع  هاگهانپ  هیواعم  : ) دیوگیم دنک  نالعا 

مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  دننام  یتیـصخش  دندوب ، هدـش  التبم  ماقم  لام و  شتـسرپ  ییارگهلیبق و  یتسرپداژن و  نامرد  یب  درد  هب  نانآ 
امز يدصت  زا  ترضح  نآ  يالعا  فده  هک  درک  دهاوخن  شومارف  زگره  خیرات  زیگنافسا ) یتیلقا  هب  رگم  ، ) دوبن حرطم 

اب امش  تعیب  - ) فلا دیامرفیم : وا  دناهتساوخیم . هچ  يو  زا  مدرم  تسا و  هتـسیرگنیم  مدرم  هب  يدید  هچ  اب  وا  تسا و  هدوب  هچ  يرادم 
ادـخ يارب  ار  امـش  نم  تسین . یکی  امـش ) فدـه  اب  نم  فدـه   ) امـش رما  اب  نم  رما  و  دوب ، هدـشن  هبـساحم  یناهگان و  يهدـیدپ  کی  نم 

یعیبط ياههتـساوخ  عابـشا  ایند و  تورث  هاـج و  ماـقم و  هب  ندیـسر  يارب  ارم  امـش  ینعی  دـیهاوخیم ) ناـتدوخ  يارب  ارم  امـش  مهاوخیم 
ار و ناتدوخ  مه  هتفرگ  رارق  قلطم  لامک  يهبذاـج  رد  دـیناوتیم  هک  منکیم  یقلت  یتادوجوم  ناونع  هب  ار  امـش  نم  دـیهاوخیم ، یناویح 
هک ار  هچنآ  منادیم  نیقی  هب  نم  و  - ) ب دـیهدب . رارق  یناسنا  خـیرات  ریـسم  رد  هداد  تاجن  یعیبط  تایح  هاگآان  خـیرات  زا  ار  تیرـشب  مه 

، اهنآ رظن  رد  حالـصا  زا  دوصقم  هک  تسا  ملـسم  و  درک ) مهاوخن  حالـصا  ار  امـش  دوخ ، داسفا  اب  نم  یلو  درک ، دـهاوخ  حالـصا  ار  امش 
اههتـساوخ نیا  ندش  هدروآرب  دیامنیم و  کیرحت  ار  اهنآ  یناویح  زیارغ  طقف  هک  تسا  هدوب  ضحم  يویند  ياههتـساوخ  ندـش  هدروآرب 

هک مالسلاهیلع  نینموملاریما  دوخ  داسفا  مه  دوب و  نانآ  داسفا  مه  تقیقح  رد  درکیم ، هولج  حالصا  تحلصم و  حالص ، نانآ ، رظن  هب  هک 
لثم ع هصالخ  تشگیم . نانآ  داسف  یهابت و  لماع  دوخ  هعماج ، نآ  مدرم  ندش  روهطوغ  يارب  هنیمز  ندرک  هدامآ  اب 

يدـماین تسار  یگرزب  ونچ  زج  ار  باطخ  نینچ  نیا  و  : ) تسا هتفگ  انیـسنبا  هک  روطنامه  مدرم  نآ  نایم  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یل 
لثم تفگ : ناوتیم  رگید  لیثمت  کی  اب  تاسوسحم . نایم  دوب  لوقعم  لثم  سوسحم ) نایم  رد  لوقعم  هک  دوب  نانچ  قلخ  ناـیم  رد  وا  هک 

( يولوم  ) اهلاگنچ نیمز  ردـنا  هدز  نت  اهلاب  الاب  حور  هداـشگرب  هک : تسا  هدوب  مسج  حور و  هب  هیبش  نارود  نآ  مدرم  اـب  مالـسلاهیلع  یلع 
رازغرم رد  دنزیم  هزیکس  رخ  راب  گنت  هداهن  یـسیع  رـس  رب  يولوم )  ) شرخ ندنام  نیزا  دراد  اههدنخ  هلفاق  زا  دنام  هک  دیرگیم  هجاوخ 

فیص و مروخ  هچ  ات  دش  فرص  نیا  رد  هیامنارگ  رمع  هک  تسنیا  ناشنابز  درو  هک  یناسک  نایم  تسا  تیاهن  یب  توافت  يرآ ، يولوم ) )
ار نآ  نازوس  قایتشا  ناحبس  دنوادخ  هک  مهاوخیم  لامک  دشر و  نآ  هب  لوصو  يارب  ار  امش  نم  دیوگیم : هک  یسک  ءاتـش و  مشوپ  هچ 

اههنتف اهبوشآ و  دولوم  ياهضقانت  داضت و  نآ  تامئالمان و  اهیراوگان و  نآ  يهمه  اب  مجنپ - يهجیتن  تسا . هداهن  تعیدو  هب  امش  داهن  رد 
هک قلطم ) فدـه   ) نآ زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوب ، دایز  یلیخ  يدـعب  تیعقوم  ات  یلبق  تیعقوم  زا  هلـصاف  هک  قیمع  ياهینوگرگد  و 

رد ت تیصخش  ( ) قلطم فده   ) نآ اب  ار  دوخ  یگدنز  تایفیک  نوئش و  راوطا و  يهمه 
دوخ و تشیعم  لـماوع  يهیهت  رد  هک  هنوگناـمه  وا  تشگن . فرحنم  دومرفیم ، هیجوـت  یبوـبر ) يـالعا  يهبذاـج  هب  لوـصو  يارب  وپاـک 

يوک رـس  يرادـمامز و  یـسرک  يور  رد  ار  فدـه  وپاکت و  نیمه  دوب ، یبوبر  يالعا  يهبذاج  ریـسم  رد  رگوپاـکت  یتیـصخش  شاهلئاـع .
هدـشن افوکـش  ترـضح  نآ  نورد  رد  یقلطم  تقیقح  نانچ  رگا  تسا و  هدوب  اراد  دودـح ، ماکحا و  يارجا  داشرا و  نانزهویب و  نامیتی و 

تمواقم راوگان  خلت و  ثداوح  ياههبرـض  نآ  ربارب  رد  تسناوتیم  هن  هکلب و  دوب ، اراد  ار  هداعلاقوف  یحور  جاهتبا  طاسبنا و  نآ  هن  دوب ،
نآ زا  امـش  مناـشکیم ، قـح  يوـس  هب  ار  امـش  هچ  ره   ) دـسالا هعوـعو  نم  يزعملا  روـفن  هنع  نورفنت  مـتنا  قـحلا و  یلع  مکراـظا  دـیامن .

رواب دیاب  يرآ ، دشابیم  روآگرم  ياهحیـص  تسا  شخبتایح  هک  قح  يادـص  هک  اجنآ  ریـش ) شرغ  زا  اههلاغزب  رارف  دـننامه  دـینازیرگ 
هک هچنآ  اریز  تسا ، روآگرم  ياهحیـص  تسین ، نانآ  تیـصخش  يارب  یتیوه  هک  یناـسک  يارب  تقیقح  يهمغن  قح و  يادـص  هک  مینک 

، تسا هدنز  تقیقح  قح و  اب  هک  تسا  یمدآ  تیصخش  نیا  ینعی  تسا ، یناسنا  تیصخش  دنادیم ، تایح  یساسا  رصنع  ناونع  هب  ار  قح 
يادـن هک  تسا  یعیبط  دوش ، کلهم  رازنجل  ناویح ، تعیبط  ياضتقم  هب  یمدآ  نورد  و  ددـنبرب ، یمدآ  نورد  زا  تخر  هک  یماگنه  اذـل 
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خشا نینچ  يارب  قح 
نیمه هب  ددرگیم !! یقلت  هدنرد  ریـش  شرغ  مدرم  تیرثکا  يارب  لامک  هب  قیوشت  يازفاحور  يادن  هک  اغیرد  تشگ . دهاوخ  هدنـشک  صا 

هک تسنیا  مینک  شومارف  دـیابن  اجنیا  رد  هک  ار  ياهتکن  دـندشیم . هدـنکارپ  مالـسلاهیلع  یلع  نوماریپ  زا  راکبان  نادرخباـن  هک  دوب  تهج 
هک دـندوب  یعمج  یقیقح  ناـیرارف  اریز  دـندوب ، نازیرگ  ترـضح  نآ  زا  دوخ  يدوجو  داـعبا  يهمه  اـب  مدرم ، نآ  يهمه  هک  دوـبن  ناـنچ 

: تفگ ناوتب  دـیاش  : ) هک دـندوب  یناوارف  يهدـع  نانآ  لباقم  رد  و  دوبن ، یلماـکت  تاـیح  يارب  ناـشنورد  رد  يدـیما  تینارون و  هنوگچیه 
نآ هک  هنوگنامه  هماکدوخ  ناتسرپایند  ار  نانآ  سوه  يوه و  دوب و  مالـسلاهیلع  یلع  اب  نانآ  ياهلد  دندادیم ) لیکـشت  نایرارف  تیرثکا 

: دـنتفگ نینچ  هدومن  فیـصوت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تقیقح  قح و  هار  نادیهـش  رورـس  هب  ار  هفوک  مدرم  دـساینب  يهلیبـق  زا  درم  ود 
نینموملاریما رود  زا  هک  نانآ  تسا ) هدـش  هدیـشک  وت  هیلع  نانآ  ياهریـشمش  وت و  اب  هفوک  مدرم  ياهلد   ) کیلع مهفویـس  کعم و  مهبولق 

زا يرود  اب  دنتـسنادیم  هک  اریز  دوب  ترـضح  نآ  فرط  هب  ینعی  دوخ  رـس  تشپ  هب  نانآ  لد  مشچ  هراومه  دـندشیم  رانکرب  مالـسلاهیلع 
هدرک ب فارتعا  نومضم  نیا  هب  نایرارف  نآ  زا  یکی  هک  هنوگنامه  یلو  دناهداد ، تسد  زا  ار  یهلا  گرزب  تمعن  هچ  يو ،

رد داضت  قطنم  ود  نیا  تسا ! رتدـنیاشوخ  رتیبرچ و  هیواعم  يهرفـس  ياهاذـغ  لـماک و  حیحـص و  مالـسلاهیلع  یلع  رـس  تشپ  زاـمن  دو :
شخبناج يادن  اب  نانآ  ییانـشآان  تقیقح و  قح و  زا  مدرم  قافتا  هب  بیرق  رثکا  يرود  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . هدوب  جئار  اهنارود  يهمه 

هک تسا  يدام  تایح  ذـئاذل  هب  نانآ  لیامت  تدـش  هکلب  تسا ، تقیقح  قح و  اب  صاخ  تموصخ  ترفن و  تهج  هب  هن  یلماکت ، تداعس 
نیمه هب  دنیامن و  ساسحا  یلماکت  تداعـس  قح و  هب  يزاین  دراذـگیمن  هک  يروط  هب  دـیامنیم  بلج  ار  نانآ  يهدارا  رعاشم و  كرد و 
علطا نا  تاهیه  تسا . هدوب  انـشآان  تیرثکا  شوگ  هب  نانآ  يادص  هدوب و  تیلقا  رد  خیرات ، راودا  يهمه  رد  ناگتفایدشر  هک  تسا  تهج 

رب ضراع )  ) یجک ای  میادزب ، ار  تلادع  يهرهچ  زا  تملظ  مناوتب  امـش  يهلیـسو  هب  هک  تاهیه ،  ) قحلا جاجوعا  میقا  وا  لدـعلا  رارـس  مکب 
دوخ هک  یتروص  رد  مزاسب  فرطرب  ار  قح  زا  یجک  لدع و  يهرهچ  زا  تملظ  امش  يهلیسو  هب  مناوتیم  هنوگچ  نم  منک ). تسار  ار  قح 
دیرا تسا : هدومرف  نینچ  يهبطخ 121  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دیاهتخاس !! فرحنم  ار  قح  دـیاهتخادنا و  لدـع  يور  رب  تملظ  امش 

آ دییامش ) دوخ  نم  درد  هک  یتروص  رد  منک ، اوادم  امش  يهلیسو  هب  ار  هعماج  ياهدرد  مهاوخیم   ) یئاد متنا  مکب و  يوادا  نا 
هک هچ  ره  هب  مدرم ، نتخاـس  يارب  هعماـج  نآ  نیتسار  یبرم  ریدـم و  هک  ياهعماـج  رد  درک  ناوتیم  هچ  تسا . خـلت  راوگاـن و  اـعقاو  ير ،

تلقف دیوگیم : ییارغط  دشاب ! يدیماان  بجوم  وا  دوخ  ددنبب ، دـیما  هک  یـسک  ره  هب  تسا و  ملاسان  بارخ و  زیچ  نآ  دوخ  دـنزب ، تسد 
وت متفگیم   ) لحی مل  لیللا  غبس  لیحتست و  هرهاس و  مجنلا  نیع  ینع و  مانت  للجلا ! ثداحلا  یف  ینلذخت  تنا  ینرـصنتل و  یلجلل  كوعدا 

لیلذ اـهنت و  ارم  گرزب  يهثداـح  ماـگنه  رد  وـت  هک  یلاـح  رد  یباتـشیم ) نم  يراـی  هـب  وـت   ) مـبلطیم يراـی  هـب  گرزب  ياـهراک  رد  ار 
یلاح رد  يدرگیم  نوگرگد  تسا و  رادیب  هراتـس  مشچ  زونه  هک  یتروص  رد  يوریم  باوخ  هب  يوشیم و  لفاغ  نم  زا  وت  يراذگیم !
قوف تیب  ود  ياـنعم  اریز  دوب ، رتدـیدش  زین  قوف  تیب  ود  نومـضم  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  عضو  تساـجرباپ )! زوـنه  بش  گـنر  هک 

یتروص رد  تسا ، هتشاذگ  اهنت  ار  وا  هدومنن و  يروای  يرای و  ياضتقم  هب  لمع  دوب ، یئارغط  يارب  دیما  دروم  هک  صخـش  نآ  هک  تسنیا 
هب دـندوب و  داسف  لماع  اهنآ  دوخ  درکیم ، روظنم  هعماج  حالـصا  يهلیـسو  ار  ناـنآ  مالـسلاهیلع  یلع  هک  هعماـج  نآ  مدرم  زا  یـضعب  هک 

. دندوب هار  نامه  نانزهار  تقیقح  رد  دیامن ، راومه  هعماج  یلماکت  تکرح  يارب  ار  هار  تساوخیم  هک  یناسک  يهلیسو 
هحفص 159] ]

کنید و نم  ملاعملا  درنل  نکل  ماطحلا و  لوضف  نم  ءیـش  سامتلا  و ال  ناطلـس ، یف  هسفانم  اـنم  ناـک  يذـلا  نکی  مل  هنا  ملعت  کـنا  مهللا 
مادـقا و هبلاطم و  هک  ینادیم  وت  اراگدرورپ ،  ) كدودـح نم  هلطعملا  ماقت  و  كدابع ، نم  نومولظملا  نمایف  كدالب ، یف  حالـصالا  رهظن 

لام زا  یتدایز  نتساوخ  يارب  هن  تسا و  هدوب  يرگهطلـس  ندروآ  تسد  هب  تباقر  يارب  هن  يرادمامز  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  ام  يوپاکت 
وت يهدیدمتـس  ناگدنب  هک  دـشاب  تسا ، هدوب  وت  ياهرهـش  رد  حالـصا  نید و  نتم  اههناشن و  هب  دورو  ام  فدـه  يهمه  هکلب  ایند . لانم  و 
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ناسنا نآ  ع )  ) نینموملاریما شالت  يهمه  دـتفیب ). ناـیرج  هب  تسا  هدـنام  زاـب  ءارجا  زا  هک  وت  ماـکحا  اـهرفیک و  نآ  دـنبای و  ناـما  نما و 
دوخ یگدـنز  رـساترس  رد  یهلا  لدـع  يهنومن  نآ  هک  ییاهوپاکت  شالت و  دوب . اـهنآ  ناـیم  زا  ملظ  وحم  اـهناسنا و  حالـصا  يارب  لـماک ،

رومام ار  دوخ  هک  تسنادیم  يدـنوادخ  غاب  ياهلاهن  ار  ناـنآ  يهمه  هک  تسا  هدوب  ناـیمدآ  یحور  يزغم و  حالـصا  يارب  تسا . هتـشاد 
، تسا یتسرپ  تورث  يروحمدوخ و  یناسنا ، ناور  زغم و  تفآ  نیرتکلهم  هک  تهج  نادب  و  دیدیم . اهنآ  زا  تافآ  عفد  ندـنارورپ و  یهلا 

هب هدننکهابت ،)  ) دننکهابت تفآ  ود  نآ  هب  ءالتبا  اب  دوخ  یهلا  رومام  نآ  هک  تشاد  ناکما  ایآ 
هک یقش  راکهبت  اسب  ! ) لیلع وه  سانلا و  يوادی  بیبط  یقتلاب  سانلا  رمای  یقـش  بر  و  دزادرپب !! نارگید  رد  تفآ  ود  نآ  نتخاس  فرطرب 
لام زا  ضارعا  تسا ! رامیب  وا  دوخ  هک  یلاح  رد  دنکیم  اوادم  ار  مدرم  هک  تسا  امن  بیبط  نآ  دننام  دـهدیم ، روتـسد  يوقت  هب  ار  مدرم 

قیقحت يارب  دـشاب . هتـشاد  تابثا  هب  يزاین  نینموملاریما  يارب  اـهنآ  تاـبثا  هک  تسین  يزیچ  ماـقم  هاـج و  نتـشاذگ  اـپ  ریز  اـیند و  لاـنم  و 
نب رمع  زا  لوا  يهلمج  میئوگیم  هلمج  ود  هب  طـقف  دروـم  نیا  رد  تادـلجم . نیا  زا  لوا  دـلجم  هب  دـییامرف  هعجارم  هلئـسم ، نیا  نوـماریپ 

زیزعلادـبع نب  رمع  دزن  رد  یعمج  هک  تسا  هدرک  لـقن  حـلاص  نب  نسح  زا  رمع …  نـب  دـمحا  نـب  هللا  هـبه  مساـقلاوبا  تـسا : زیزعلادـبع 
( نیرتاسراپ  ) نیرتدهاز تفگ : زیزعلادبع  نب  رمع  دندربیم . ار  یـصخش  مان  رفن  دنچ  ره  دـندرکیم . تبحـص  نایاسراپ )  ) داهز يهرابرد 
و ص )  ) دـمحم يهدرورپ  یلع  دـیوگیم : وا  تسا  یکـسفشورطپ  زا  مود  يهلمج  تسا و  مالـسلاهیلع )  ) بلاـطیبا نـب  یلع  اـیند  رد  مدرم 

روش دحرس  ات  یلع  دندوب …  رتکیدزن  ص )  ) دمحم هب  همه  نایم  زا  هک  دوب  يرفن  شش  زا  یکی  وا  دوب . رادافو  مالـسا  رما  يو و  هب  اقیمع 
ییوجمان و زا  دوب . ریگهدرخ  رایسب  یقالخا  روما  رد  دوب . راکتسار  قداص و  دوب . نید  دنبیاپ  قشع  و 

راکیپ رد  تسج و  تکرـش  دحا  ردـب و  دربن  رد  یلع  دوب ، تماهـش  اب  يرواگنج  ریلد و  يدرم  کش  یب  دوب و  رود  هب  یتسرپ  لام  عمط و 
هناسفا تروص  هب  گنج  رد  يو  ياهیریلد  دوب . ص )  ) دـمحم اب  درک و  مزر  اـههوزغ  يهمه  رد  اـبیرقت  هصـالخ  تشادرب و  مخز  ریخا 16 

شدوجو رد  هللا  ءایلوا  يهمزال  تافـص  مامت  رعاش و  مه  دوب و  روشحلـس  يدرم  مه  ع )  ) یلع دـنتخادرپ . نآ  يهرابرد  اـههصق  دـمآرد و 
رد تیلوئسم  زا  سرت   ) دوب ینید  للع  زا  یشان  هک  یقالخا  ياهیریگهدرخ  رد  ولغ  دندرکیم … ) لقن  يو  زا  یناوارف  تامارک   ) دوب عمج 

یعالطا هک  یناسک  يارب  تسا  نکمم  تشادیمزاب …  میمصت  ذخا  زا  ار  يو  ناناملـسم ) نوخ  نتخیر  تیلوئـسم  زا  سرت  دنوادخ ، ربارب 
هدارا و یتسس  هب  يریگمیمصت ، رد  يو  ریخات  ترـضح و  نآ  تیعطاق  مدع  دنرادن ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یهلا  تیـصخش  زا  حیحص 
رد ریخات  دراوم  رد  ترـضح ، نآ  دوخ  لئالد  هب  هجوت  مدـع  زا  تسا  یـشان  و  تسا ، لطاب  لایخ  کی  نیا  و  دوش ، لـمح  روما  رد  دـیدرت 
نآ زا  مینیبیم . روما ، هب  مادقا  رد  لمحت  یئابیکش و  يارب  ار  لئالد  نیرتهناعطاق  مالسلاهیلع  یلع  نانخس  زا  يدراوم  رد  ام  يریگمیمـصت .

هلهال ع فرص  ماشلا و  لهال  قالغا  مهدنع ، ریرج  ماشلا و  لها  برحل  يدادعتسا  نا  دیامرفیم : يهبطخ 43 ص 84  رد  هلمج :
مکل هرکا  وا ال  دوراـف و  هاـنالا  عم  يدـنع  يارلا  و  ایـصاع . وا  اعودـخم  ـالا  هدـعب  میقی  ـال  اـتقو  ریرجل  تقو  دـق  نکل  و  هودارا . نا  ریخ  ن 

هب رگنایغط  نآ  دناوتب  هکلب  هک  دندوب  هداتـسرف  هیواعم  يوس  هب  ار  یلجبلا  هللادبع  نب  ریرج  هک  دـناهدومرف  یعقوم  ار  نخـس  نیا  . ) دادـعالا
گنج يارب  نم  رگا  : ) تسا نینچ  قوف  تالمج  يهمجرت  دناشکب ) تقیقح  قح و  يوس  هب  وا  دیامن و  رادـیب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تفالخ 

لها يور  رب  ار  تاجن  حالـصا و  هار  نم  هک  تسنیا  شاهمزال  تسا ، اهنآ  دزن  نم ) يهداتـسرف   ) ریرج هک  یلاح  رد  موش  هدامآ  ناـیماش  اـب 
یلو دنیآرب ) ریخ  باختنا  لیامت و  ددص  رد  نانآ  رگا   ) مزاسب مورحم  افص  حلـص و  ریخ و  باختنا  شنیزگ و  زا  ار  مدرم  نآ  مدنبب و  ماش 
راک تیـصعم  ای  تسا و  هدرک  ریثات  وا  رد  هیواعم  يرگهلیح  ای  دـنک  ریخاـت  نیعم  تقو  نآ  زا  رگا  هک  مدرک  نیعم  ار  یتقو  ریرج  يارب  نم 

هارکا گنج  يارب  ندـش  هدامآ  زا  لاح  نیا  اـب  و  دـشاب ، هتـشاد  لـمحت  يرادـقم  مه  امـش  مینک ، ربص  يرادـقم  هک  تسنیا  نم  رظن  تسا .
ریخ هب  مدرم  نتخاس  قفوم  یگدزباتش ، ربص و  يدنک و  تعرس و  گنج و  حلـص و  زا  نینموملاریما  نامرآ  يهمه  هک  تهج  نادب  مرادن )

طنم هدش ، فرحنم  یهلا  فده  نیا  زا  تسناوتیمن  وا  اذل  تسا . هدوب  حالص  هب  نانآ  ندرک  کیدزن  لامک و  و 
ناقشاع یگشیمه  مسر  هک  دهدب  رارق  ياهناشنمدد  يرگهطلس  ار  حلص  گنج و  هب  روتسد  كالم  هتسب ، راک  هب  ار  نایزیگنچ  زیگنچ و  ق 
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بلاطیبا نب  یلع   ) هلدـع هدـشل  هبارحم  یف  یلع  لتق  دوشیم : هتفگ  راوگرزب  نآ  ناـش  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . ءاـقب  رد  عزاـنت 
هیهارک کلذ  لکا  مکلوق : اما  دـیامرفیم : نینچ  يهبطخ 55 ص 91  رد  تشگ ) دیهـش  شتلادع  تدش  زا  دوخ ، بارحم  رد  مالـسلاهیلع 

انا الا و  اموی  برحلا  تعفد  ام  هللا  وف  ماشلا ! لها  یف  اکـش  مکلوق  اما  و  یلا . توملا  جرخ  وا  توملا  یلا  تلخد  یلاـبا ، اـم  هللا ، وف  توملا !
هکنیا اما   ) اهماثاب ءوبت  تناک  نا  اهلالـض و  یلع  اهلتقا  نا  نم  یلا  بحا  کلذ  و  یئوض ، یلا  وشعت  یب و  يدتهتف  هفئاط  یب  قلحت  نا  عمطا 

نم هک  مرادن  نآ  زا  ییاورپ  چیه  ادخ ، هب  دنگوس  دیاهتفر ) اطخ  هب  ! ) مزادنایم ریخات  هب  گرم  زا  سرت  تهج  هب  ار  گنج  نم  دییوگیم :
رگید ییاطخ  مه  نیا  ! ) مراد دیدرت  نایماش  اب  گنج  يهرابرد  نم  دییوگیم : هکنیا  اما  و  دریگب . ارم  غارس  گرم  ای  مورب ، گرم  غارس  هب 
قحلم نم  هب  ياهفئاط  هکنیا  دـیما  هب  رگم  ماهتخادـنین  ریخات  هب  ار  گـنج  يزور  چـیه  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس  دـیوشیم ) بکترم  هک  تسا 

رتهب ا نم  يارب  داشرا  تیاده و  نیا  و  دیامن . ار  قح  یئانیب  دصق  نم  ییانشور  يهلیسو  هب  دنوش و 
يهدـهع هب  دوش و  بکترم  ار  یناهانگ  تدـم  نیا  رد  هچ  رگا  مشکب . تلالظ  رد  ندروخ  هطوغ  لاح  رد  ار  هفئاط  نآ  نم  هک  تسا  نآ  ز 

هکلب تسین ، طرش  نودب  قلطم و  يرگهطلس  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  قطنم  فده و  هک  مینیبیم  مه  تالمج  نیا  رد  دشاب ) هتـشاد  دوخ 
، اـم نارود  رد  رگید  يزیچ  يزاـسناسنا  تسیزیچ ، ییاـشگروشک ، هصـالخ ، تسا . لوقعم  تاـیح  يوـس  هب  اـهناسنا  هیجوـت  تیریدـم و 

رگا لاح ، نیا  اب  تسا ، هتـشادرب  ماگ  ییاشگناهیک  ات  ییاـشگروشک  زا  ینعی  تسا  هدیـسر  اـهناشکهک  عاـفترا  اـت  يرـشب  ذوفن  تفرـشیپ 
( شدوخ حالطصا  هب   ) ینیشنراغ نارود  زا  بجو  کی  یتح  رـشب  نیمه  دید  میهاوخ  میراذگب ، رانک  ار  هنادنـسپدوخ  هناقمحا و  تارکفت 
ات ار  دوخ  هک  اجنآ  اـت  دـنک ، اـعدا  دـیراذگب  دروخیم . هطوغ  یهاوخدوخ  نجل  رد  یـشوپهدرپ  نیرتمک  نودـب  وا  اریز  تسا . هتفرن  شیپ 
مه زا  هک  دوب  دـهاوخ  نیمز  يور  رد  يرـشب  تایح  نایاپ  مکی  تسیب و  نرق  هک  تسا  هدـش  هدز  سدـح  هک  روطنامه  دربب ، شیپ  راـحتنا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  الا  ینقبـسی  مل  باجا ، عمـس و  و  بانا ، نم  لوا  ینا  مهللا  تسا . هدـش  لیدـبت  ینازوس  روتوم  هب  نونکا 
لوسر زج  سک  چیه  متفریذپ ، ار  نآ  مدینش و  ار  قح  يادن  و  متشگرب ، وت  يوس  هب  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  ادنوادخ ،  ) هولصلاب ملس 

للا یلص  ادخ 
ص)  ) مرکا ربمایپ  تلاسر  وترپ  رد  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  تسا ). هتفرگن  تقبـس  نم  زا  زاـمن  ندراذـگ  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  ه 

نب یلع  تسا ، هدروآ  نامیا  هک  یـسک  نیتسخن  هک  دـننآرب  ناثدـحم  نیخروم و  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  مداتـسیا  زامن  هب  مدروآ و  نامیا 
نینموـملاریما كراـبم  نس  تسا ، فـالتخا  دروـم  هک  هچنآ  داد . میهاوـخ  حیـضوت  نیا  زا  دـعب  هکناـنچ  تسا  هدوـب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا 

فلوم دیوگیم : لیعامسا  ءادفلاوبا  تسا . هتشذگیم  ترضح  نآ  كرابم  رمع  زا  لاس  دنچ  مالـسا  لوبق  عقوم  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع 
عقوم نآ  رد  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تسا ، هدروآ  مالـسا  ع )  ) هجیدخ زا  دعب  هک  یـسک  نیلوا  هک  دننآرب  ءاملع  زا  یناوارف  يهدع  هریس و 
ربمایپ تبحاصم  رد  هراومه  وا  تسا و  هدوب  هلاس  تسا 11  هدش  هتفگ  لاس و   10 تسا : هدش  هتفگ  و  تسا ، هدوب  لاس  راوگرزب 9  نآ  رمع 

امش يهمه  زا  نم   ) یملح ناوا  تغلب  ام  امالغ  ارط  مالسالا  یلا  مکتقبس  دیامرفیم : هک  تسا  ترضح  نآ  زا  رعـش  نیا  تسا و  هدوب  مرکا 
نب دمحم  رکبوبا  تیاور  رد  مدوب ) هدیـسرن  غولب  لئاوا  هب  زونه  هک  مدوب  یناوج  عقوم ، نآ  رد  نم  ماهتـشاد ، تقبـس  مالـسا  شریذپ  يارب 

لاس عقوم 9  نآ  رد  نینموملاریما  هک  تسا  هدمآ  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دیز  زا  یقابلادبع 
تسا 2. هدـیتسرپن  ار  اهتب  زگره  تسا و  هتـشاد  لاس  زا 9  رتـمک  هک  عقوم  نآ  رد  هک  دوـشیم  هتفگ  تسا : هتفگ  دـیز  نب  نسح  هدوـب و  ه 

تسا نیا  زا  هک  یسک  نیتسخن   ) هنع هللا  یضر  بلاطیبا  نب  یلع  امالـسا  اهلوا  ضوحلا  یلع  ادورو  همالا  هذه  لوا  تسا : هدرک  لقن  مکاح 
يدادـغب بیطخ  تسا ). هنع  هللا  یـضر  بلاـطیبا  نب  یلع  وا  و  تسا ، هتفریذـپ  ار  مالـسا  هک  تسا  یـسک  نیلوا  دوـشیم ، دراو  ضوـح  هب 

موحرم بلاطیبا  نب  یلع  امالـسا  مکلوا  ضوحلا  یلع  ادورو  ادراو - مکلوا  نالحد  ینیز  دیدحلایبا و  نبا  یلع و  نب  دمحا  رکبوبا  ظفاح 
شرتخد هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . 1 دـنکیم : لقن  نینچ  تنـس  لها  نایوار  زا  ثیداحا  نیا  لقن  زا  سپ  ینیما  يهمالع 

تسا و اهنآ  نیرترب  ملح  رد  هک  یـسک  نانآ و  ملعا  متما و  نیرتهب  هب  مدرک  جـیوزت  ار  وت  نم  تسا : هدومرف  نینچ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف 
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ای تسا . هدروآ  مالسا  هک  تسا  نم  يهباحص  نیلوا  وت  رسمه  تسا : هدومرف  ع )  ) همطاف هب  زین  و  تسا . هدروآ  مالـسا  نانآ  يهمه  زا  شیپ 
تیاور ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تقبـس  ریز  صاخـشا  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  يهباحـص  زا  مالـسا . شریذـپ  رد  تسا  نم  تما  نیرتمیدـق 

نب ا بابخ  يرافغ ، رذوبا  عفاروبا ، یسراف ، ناملس  مقرا ، نب  دیز  یملسالا ، هدیرب  کلام ، نب  سنا  دناهدومن :
، يردـخ دیعـسوبا  لبج ، نب  ذاعم  سابعنبا ، يراصنا ، بویاوبا  باطخلا ، نب  رمع  نامیلا ، نب  هفیدـخ  يدـنکلا ، ورمع  نب  دادـقم  ترـال ،

موحرم لقن  هب  انب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  هللادـبع و  نب  رباـج  نمیاما ، سیمع ، تنب  ءامـسا  یبعـشلا ، دـنهیبا  نب  دواد 
، تسا هدروآ  نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  هک  تسا  یـصخش  نیلوا  وا  هک  ار  بلطم  نیا  دروم ، رد 25  ینیما  همالع 

. تسا هدومرف  دانتسا  نآ  هب  هداد و  رکذت 
هحفص 165] ]

، هتمهن مهلاوما  یف  نوکتف  لیخبلا ، نیملسملا  هماما  ماکحالا و  مناغملا و  ءامدلا و  جورفلا و  یلع  یلاولا  نوکی  نا  یغبنی  هنا ال  متملع  دق  و 
بهذیف مکحلا  یف  یـشترملا  موق و ال  نود  اموق  ذختیف  لودـلل ، فئاحلا  و ال  هئافجب ، مهعطقیف  یفاجلا  و ال  هلهجب ، مهلـضیف  لهاجلا  و ال 

سوفن و سیماون و  رب  لیخب  ناسنا  کی  دیابن  هک  دیاهتسناد  امـش  و   ) همالا کلهیف  هنـسلل  لطعملا  و ال  عطاقملا ، نود  اهب  فقی  قوقحلاب و 
لهاج یلاو  هب  ناناملسم  یتایح  نوئش  دیابن  و  دشاب . صیرح  نانآ  لاوما  هب  هک  دشاب  هتـشاد  تیالو  نیملـسم  يرادمامز  ماکحا و  لاوما و 
شیوخ قوقح  زا  افج  يور  زا  ار  نانآ  هک  دـشاب  راکافج  ناناملـسم  یلاو  دـیابن  و  دزاسب . هارمگ  دوخ  ینادان  اب  ار  نانآ  هک  دوش  راذـگاو 

و دهدب . حیجرت  رگید  یـضعب  رب  ار  یـضعب  مدرم ، یلام  قوقح  يادا  رد  هک  دوش  هدرپس  یـسک  هب  نیملـسم  تیالو  دیابن  و  دیامن . مورحم 
نآ يهلیسو  هب  دنک و  عیاض  ار  مدرم  قوقح  دریگب و  هوشر  مکح  رد  هک  تشاذگ  یـسک  رایتخا  رد  ار  نیملـسم  يرادمامز  دیابن  نینچمه 
هب هار  نیا  زا  ار  یمالـسا  تما  دزاسب و  فقوتم  ار  تنـس  هک  دشاب  یـسک  نیملـسم  یلاو  دیابن  و  دیامن . فقوت  يدنوادخ  مکح  يارجا  رد 

یم هدهع  رب  ار  نیملسم  يرادمامز  هک  یسک  يرورض  طئارش  دزادنیب ). تکاله 
يدـعب تادـلجم  زا  یکی  رد  رتشاکلام  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  كرابم  نامرف  ریـسفت  همجرت و  رد  طوسبم  روط  هب  ثحبم  نیا  دریگ 

نآ رد  هک  ار  یبلاطم  تسرهف  هک  تسا  بسانم  دروم  نیا  رد  میزادرپیمن . طئارـش  نیا  یـسررب  حیـضوت و  هب  اج  نیا  رد  اذـل  تسا  هدـمآ 
طئارش مکی - عون  ددرگیم : میسقت  هدمع  عون  ود  رب  مالسا  هاگدید  زا  رادمامز  يرورـض  طیارـش  میوش : رکذتم  میاهدومن ، حرطم  ثحبم 

رد ود - دـشاب . هتـشاد  تبحم  فطل و  تیعر  هب  تبـسن  ابلق  دـیاب  یمالـسا  رادـمامز  کـی - مکی - عون  یهقف . طئارـش  مود - عون  یلاـمک .
تلادـع و قح و  يارجا  دـیاب  یمالـسا  رادـمامز  دزن  رد  روما  نیرتبوبحم  هس - دـنک . رادروخرب  ضامغا  وفع و  زا  ار  مدرم  ناکما  تروص 
، تالاح نیرتخلت  رد  یتح  ار  قح  هک  دنـشاب  یناسک  دیاب  یمالـسا  رادـمامز  دزن  رد  مدرم  نیرتمدـقم  راهچ - دـشاب . هعماج  دارفا  تیاضر 

یمالسا رادمامز  شش - دنک . زاب  مدرم  نورد  زا  ار  هنیک  هنوگ  ره  يهدقع  دیاب  یمالسا  رادمامز  جنپ - دننک . دزـشوگ  نارگید  زا  رتایوگ 
ار وجبیع  صاخـشا  دیاب  هکلب  دنک ، یئوجبیع  مدرم  زا  دیابن  یمالـسا  رادمامز  تفه - دروآ . دوجو  هب  ار  تیعر  رب  نظ  نسح  لماوع  دـیاب 

رادمامز هد - دنک . قیدصت  ار  نیچنخس  دیابن  زگره  یمالسا  رادمامز  هن - دشاب . هتشاد  ردص  يهعس  تشه - دیامن . رود  دوخ  زا 
زا دیابن  زگره  یمالـسا  رادمامز  هدزای - تشگ . دهاوخن  قفوم  لاعتم  دنوادخ  زا  تناعتـسا  نودب  ادخ ، اب  دوخ  دـهع  هب  لمع  رد  یمالـسا 

زگره رادمامز  هدزیس - دوش . نامداش  هداد  هک  يرفیک  هب  دیابن  زگره  یمالسا  رادمامز  هدزاود - دوش . نامیشپ  هدرک  هک  یـضامغا  وفع و 
دیابن زگره  هدزناپ - دهد . تلاخد  تروشم  رد  ار  راکعمط  وسرت و  لیخب و  صاخشا  دیابن  رادمامز  هدراهچ - دنک . بضغ  رد  باتش  دیابن 

یگنهامه حالصا و  بجوم  هک  ار  یئاهتنـس  دیابن  یمالـسا  رادمامز  هدزناش - دنـشاب . ناسکی  رادمامز  دزن  رد  راکدب  راکوکین و  ياهناسنا 
هب ار  اهنآ  میقتـسم  روط  هب  دیاب  یمالـسا  رادمامز  هک  یفئاظو  هدـفه - دنکـشب . دـناهدومن ، لمع  اهنآ  هب  مدرم  هدوب و  هعماج  مدرم  لوقعم 

- تسیب دوش . ماجنا  زور  نامه  رد  دیاب  زور  ره  راک  هدزون - دوش . فرطرب  تاقوا  عرـسا  رد  دـیاب  مدرم  تاجایتحا  هدـجیه - دروایب . ياج 
هک یفئاظو  کی - تسیب و  دهد . صاصتخا  ادـخ  اب  طابترا  يارب  ار  دوخ  يزورهنابـش  تاقوا  نیرتهب  زا  يرادـقم  دـیاب  یمالـسا  رادـمامز 
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تاداـبع رد  یمالـسا  رادـمامز  ود - تسیب و  دـهدب . ماـجنا  صقن  نیرتـمک  نودـب  دـیاب  صـالخا  يـالاو  ماـقم  هب  ندیـسر  يارب  رادـمامز 
درادب هدیشوپ  رود و  مدرم  زا  ار  دوخ  دیابن  یمالسا  رادمامز  هس - تسیب و  دنک . تاعارم  ار  لادتعا  دح  دیاب  یعمجهتسد 

رادمامز جنپ - تسیب و  دیامن . يراددوخ  ادـج  نارگید  رب  شناگتـسب  ماوقا و  نتـشاد  مدـقم  زا  دـیاب  یمالـسا  رادـمامز  راهچ - تسیب و  . 
متح روط  هب  یمالسا  رادمامز  شـش - تسیب و  دوش . رـضاح  اطخ  لوبق  ای  نداد  خساپ  هب  هتـسناد و  ینوناق  ار  دوخ  حاضیتسا  دیاب  یمالـسا 

تسیب و دراذگب . تنم  دیابن  هدرک  مدرم  هب  هک  یناسحا  يارب  یمالـسا  رادمامز  تفه - تسیب و  دـنک . زیهرپ  عورـشمان  يزیرنوخ  زا  دـیاب 
دیابن یمالـسا  رادمامز  هن - تسیب و  تسا . عونمم  ادیدش  نارازگراک  نایدصتم و  ریاس  یمالـسا و  رادمامز  يارب  هدعو  زا  فلخت  تشه -

هب زیگناماـهبا  دراوم  رد  نآ  شریذـپ  تقیقح و  فشک  ياـج  هب  دـیابن  رادـمامز  یـس - دـشاب . هدزباتـش  شعقوم  ندیـسر  زا  شیپ  روما  رد 
رادمامز ود - یـس و  دنک . یتسـس  نآ  هب  مادقا  شریذپ و  دش  راکـشآ  تقیقح  هک  یعقوم  دـیابن  رادـمامز  کی - یـس و  دزادرپب . تجاجل 

تیلوئـسم هک  يروما  رد  دیابن  زگره  رادمامز  هس - یـس و  درادب . نارگید  رب  مدـقم  ار  دوخ  دـنیواسم  مدرم  يهمه  هک  يدراوم  رد  دـیابن 
راهم ار  دوخ  نابز  تسد و  موجه  تبیه و  يدـنت  ینیب و  داب  دـیاب  رادـمامز  راهچ - یـس و  دـنزب . تلفغ  هب  ار  دوخ  ای  دزروب ، تلفغ  دراد 

يارش مود - عون  دزومایب . اهسرد  دناهدوب  وا  زا  شیپ  هک  هلداع  ياهتموکح  زا  هراومه  تسا  فظوم  یمالسا  رادمامز  جنپ - یس و  دنک .
، طئارش نیا  زا  کی  ره  نادقف  اب  تسا و  یعطق  یمازلا  مالسا  هاگدید  زا  طئارـش  نیا  هک  تسنیا  رد  مکی  عون  اب  عون  نیا  توافت  یهقف . ط 

عون هچ  رگا  هک  میریگب  رظن  رد  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  دیامن . لاغشا  ار  روبزم  بصنم  دناوتیمن  هتـشگ و  یگتـسیاش  تقایل و  دقاف  رادمامز 
بجوم اهنآ  نادـقف  هک  یتروص  رد  زین  اهنآ  زا  هجوت  لباق  يرادـقم  لاح ، نیا  اب  میاهدومن ، حالطـصا  یلامک  طئارـش  ار ، طئارـش  زا  مکی 

لاـح ددرگیم . بوـسحم  یهقف ) طئارـش   ) مود عوـن  زا  میقتـسم ) ریغ  هچ  میقتـسم و  هـچ  ، ) دـشاب يرادـمامز  فدـه  اـی  راـک  هـب  لـالخا 
. تهاقف جـنپ - غولب . راهچ - تلادـع . هس - نامیا . مالـسا و  ود - هتفایدـشر . لـقع  کـی - یهقف : طئارـش  یلاـمجا  تسرهف  هب  میزادرپیم 
تمائل و تسخ و  لخب و  مدـع  تفه - العا . دـح  رد  هعماج  تیریدـم  ریبدـت و  دـنوادخ و  ماـکحا  ءارجا  رظن و  لاـمعا  رب  تردـق  شش -

نارود رد  يرادـمامز ، طئارـش  عون  ود  ایآ  دـشاب ). عورـشم  جاودزا  هب  دنتـسم  وا  دـلوت   ) دـلوم تراهط  هن - ندوب . درم  تشه - یعمطیب .
، تسا هتفر  نوریب  تیناسنا  يهزوح  زا  اهناسنا  یسایس  تیریدم  هک  تسا  ینالوط  اتبسن  یتدم  دراد ؟ ترورض  يرادمامز  يارب  زین ، رصاعم 

نکهرادا هکلب  دنتسین ، طابترا  رد  ناسنا  مان  هب  رادناج  یتادوجوم  اب  نارازگراک  نارادمامز و  نارادمتسایس و  هک  ینعم  نیا  هب 
. تسا هتفرگارف  ار  اهنآ  تیـصخش  حوطـس  داعبا و  يهمه  ییارگعفن  يرگهطلـس و  يژولونکت و  هک  يرـشب  عماوج  زا  تمـسق  نآ  ناگدن 
نکزاب و هرهم  راچآ  دـننام  یـسایس  یعامتجا و  تاررقم  یقوقح و  نیناوق  يهلیـسو  هب  هک  دـنراد  راـک  رـس و  مدرم  ینیـشام  دـعب  اـب  اـهنت 

مه یناسنا  يالاو  قالخا  گنهرف و  هنافساتم  یتح  دنهدیم ، رارق  رییغت  فرصت و  تحت  ار  دعب  نآ  دماج  رازبا  رگید  شکچ و  دنبهرهم و 
ینیشام دعب  ءازجا و  يور  هک  دنتسه  ینهآ  شکچ  راچآ و  دیلک و  نامه  زا  یعاونا  نارازگراک  نارادمتـسایس و  نارادمامز و  هاگدید  زا 
ناردارب دـننام  رگیدـکی  اب  دـیاب  مدرم  يهمه  دـیوگب : رادـمامز  کی  هزورما  رگا  الثم  دـننکیم . داجیا  ار  بولطم  فرـصت  رییغت و  اهناسنا 

، دشابیم شزرا  ترورـض و  ياراد  یعامتجا  تایح  رد  يردارب  فطاوع  تاساسحا و  هک  تسین  نیا  نانآ  روظنم  دننک ، یگدـنز  نابرهم 
يهلیـسو هب  ای  دنرادرب و  دوخ  یـسایس  ياهتکرح  ياپ  شیپ  زا  ار  یگنهرف  یتدیقع و  عناوم  قئاقح ، هنوگنیا  مادختـسا  اب  دنهاوخیم  هکلب 

هک ار  یتاروتـسد  لاح  ره  هب  دـنزاسب . لتخم  ار  یعماوج  اـی  هعماـج  یگنهرف  یقـالخا و  اـی  یبهذـم  اـی  یـسایس  تیوه  تاـغیلبت ، هنوگنیا 
اسنا يهزوح  هب  طوبرم  طقف  طقف و  دناهدومرف ، رداص  يرشب  عماوج  تسایس  هرادا و  يهرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

زا دیاب  یمالـسا  رادـمامز  هکنیا  دـیوگب : یـسک  رگا  نیاربانب ، دـشاب . هاگآان  نیـشام  ياههنادـند  هجوتم  دـناوتیمن  و  تسا ، تیناسنا  ن و 
یتعنـص و عماوج  ناگدـننادرگ  اریز  تسین ، لمع  لباق  زورما  دـبایرد  ار  دوخ  يهعماـج  مدرم  هب  تمحر  تبحم و  فطل و  شبلق ، قاـمعا 

هنوگ نیا  تقیقح  رد  دـنرادن . وا  ياهنامرآ  خـیرات و  گنهرف و  اهدادعتـسا و  تیوه و  ناسنا و  تخانـش  هب  يزاـین  چـیه  الـصا  ینیـشام ،
اهدص رگا  تسا  تهج  نیمه  هب  دننکیم ! یقلت  تیریدم  طابترا  رد  ینیـشام  ياههنادند  خرچ و  ای  رجآ  اهنویلیم  اب  ار  دوخ  ناگدـننادرگ 
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يارب يرثا  دـننک ، زاربا  رگا  ای  دـننک ، زاربا  ار  نآ  دـنناوتن  دنـشاب و  اههجنکـش  رجز و  اهیراوگان و  عاونا  هب  ءـالتبم  هعماـج  رد  ناـسنا  رازه 
ياههنادـند زا  یکی  نتـسکش  اب  هک  هنوگنامه  تشاد ، دـنهاوخن  یتحاران  ساسحا  نیرتمک  ناگدـننادرگ )  ) ناـنآ دـشخبن ، ناگدـننادرگ 

اهناسنا دوخ  تسیز ، یعقاو  تاصتخم  طوقـس  تهج  هب  هزورما  نیا ، زا  رتالاب  ددرگیمن . رثاتم  نآ  ياههنادـند  ریاس  زا  کـیچیه  نیـشام ،
كرد و هک  ار  یـسک  رگید  دـننکیم و  ساسحا  دوخ  رد  ینعم  یب  زیگناماهبا و  یناور  تلاح  کی  اـهیراوگان  درد و  لـماوع  ربارب  رد  زین 

لقن سنارف  لوتانآ  زا  هک  ار  لیذ  تارابع  نیا  امش  دنرادن . غارس  دنشاب ، هتشاد  نانآ  درد  يهرابرد  یتفایرد 
وا هب  ار  راک  بقاوع  دوجو و  تلع  یمدآ  هب  هک  تسا  نایدا  يراکوکین  تردـق و  دـیوگیم : وا  دـیهدب . رارق  تقد  دروم  الماک  مینکیم ،

نینچ رکف  يدازآ  ملع و  رـصع  نیا  رد  همه  ام  اـبیرقت  هکناـنچ  مییاـمن ، درط  ار  یهلا  يهفـسلف  دـیاقع  لوصا  اـم  هک  یتقو  دـهدیم . میلعت 
ام تشونرـس  زار  میاهتـشاذگ . مدـق  ناهج  نیدـب  راک  هچ  هب  میاهدـمآ و  ایند  هب  ارچ  مینادـب  هک  دـنامیمن  یقاـب  يرگید  هلیـسو  مینکیم ،

و مینکن . ساسحا  ار  یگدنز  زیگنامغ  ماهبا  ات  میـشیدناین  زیچ  چیه  هب  دیاب  اعقاو  تسا و  هدرک  هطاحا  دوخ  دـنمورین  رارـسا  رد  ار  یگلمج 
حور و ياههجنکـش  یحور ، یمـسج و  مـالآ  دراد . دوـجو  اـم  هودـنا و  مغ و  يهشیر  هک  تسا  اـم  يدوـجو  تـلع  زا  قـلطم  تلاـهج  رد 

یپ اهنآ  يهفسلف  هب  هچنانچ  دشیم ، لمحت  لباق  زاب  اهنیا  يهمه  ناراکتسرد ، رابدا  تبکن و  ناگلفس ، یتخبـشوخ  تداعـس و  تاساسحا ،
اهیرگدادـیب و دربیم و  تذـل  دوـخ  یحور  ياهباذـع  اههجنکـش و  زا  نموـم  صخـش  میدوـب . دـقتعم  یهلا  تیـشم  کـی  هب  مـیدربیم و 

هتـشادن ار  اـهنآ  عفد  تردـق  رگا   ) دـنکیم هولج  اراوگ  بسچلد و  شرظن  رد  دـنرادیم ، اور  وا  هب  تبـسن  شنانمـشد  هک  ییاـهیریگتخس 
شوماخ ینامیا  يهلعش  هنوگ  ره  هک  ییایند  رد  اما  دنکیمن . دیما  بلس  يو  زا  دنزیم ، رس  وا  زا  هک  یناهانگ  اهاطخ و  یتح  دشاب )

یب نیا  دوشیمن . یقلت  یموش  ياهیگرخـسم  تشز و  ياهیخوش  زج  هب  رگید  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ینعم  یتح  ضرم  درد و  هدـش ،
هکلب دـشابیمن ، دـناهتفرگ ، هدـهع  هب  ار  نانآ  تیریدـم  هک  ياهعماـج  مدرم  ناگدـننادرگ و  صوصخم  ناـیمدآ ، ياـهناج  زا  موش  يربخ 

ناشیعیبط تاجایتحا  عفر  يارب  دنیآرب ، رگیدـکی  اب  يدـنویپ  طابترا و  ددـص  رد  مه  رگا  دـناهدومن ، ادـج  رگیدـکی  زا  ار  اهناسنا  يهمه 
ریـسفت حیـضوت و  يهابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  نیاربانب ، یمدآ . ناج  تیباذـج  تمظع  تفاـیرد  كرد و  يارب  هن  دـشابیم ،

ناسنا هب  طوبرم  یعامتجا ، يدرف و  ورملق  ود  ره  رد  اهناسنا  تیریدـم  هیجوت و  يارب  وا  تاروتـسد  يهراـبرد  تسه و  هک  ناـنچنآ  ناـسنا 
ملاع رب  ماگ  دازآان ، هاگآان و  يدامج  ملاـع  زا  دـنهاوخب  دـنیآرب و  دوخ  تیناـسنا  تفاـیرد  ددـص  رد  يرـشب  عماوج  هک  یتقو  ره  تسا و 

تاساسحا و هک  تسین  نآ  هلمج  نیا  يانعم  دیامن . ءایحا  ار  نانآ  دناوتیم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  دنراذگب ، يدازآ  يرایـشه و 
ار دوخ  قیداصم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  ددرگرب ، مودـعم  نیا  يور  رگا  تسا و  هدـش  مودـعم  یلک  هب  هزورما  یناسنا  فطاوع 

، دراد دوجو  اهناسنا  يهمه  داهن  رد  فطاوع  تاساسحا و  نیا  میناوخیم  يدعب  تالمج  رد  هک  هنوگنامه  اریز  دنکیم . ادیپ 
هب ار  دوخ  ياج  دوشیم و  دیدپان  یعامتجا  یگدنز  وج  رد  هنافـساتم  یلو  ددرگیم ، رادیدپ  یگداوناخ  ياههعومجم  رد  مه  يرادقم  و 

ینیشام یگدنز  نیناوق  لوصا و  رب  اهناسنا  تایح  يربج  قیبطت  يارب  هک  ییاهشالت  اهششوک و  يهمه  اب  . 1 دنکیم . یلاخ  ینیشام  متسیس 
یگداوناخ ياههعومجم  رد  اـصوصخم  یناـسنا  فطاوع  تاـساسحا و  عابـشا  يارب  ناـنآ  تاـیح  هک  مینیبیم  دریگیم ، تروص  يزورما 

زیچ ره  رب  یگداوناخ  هورگ  نورد  نتـسیز  هنامداش  هب  زاین  میناوخیم : نینچ  اپورا  رد  لاح  هتـشذگ و  رد  هداوناخ  يهلاقم  رد  دـشوجیم .
دنزرف و یگتسبمه  موادت  دننکیم -. بسک  ار  اهتیاضر  نیرتگرزب  دوخ  نادنزرف  شرورپ  زا  ناردپون - ناردام و  غلاب - ناناوج  دراد . هبلغ 
هب هک  اهیدـنواشیوخ  تابثا  هب  دـنوشیم ، هدرتسگ  یقفا  تروص  هب  نینچنیا  هک  یگداوناخ  ياهلکـش  عونت  اهوگلا - رییغت  مغر  هب  نیدـلاو 

دنهدیم ناشن  اهیسررب  يهمه  تسا . داضت  رد  هداوناخ  ینورد  یگتـسبمه  موادت  اب  زین  دراد و  دوجو  یگداوناخ  هورگ  رد  يدومع  لکش 
دوخ نادـنزرف  شرورپ  زا  ناردـپون  ناردام و  غلاـب - ناـناوج  دراد . هبلغ  زیچ  ره  رب  یگداوناـخ  هورگ  نورد  نتـسیز  هناـمداش  هب  زاـین  هک 

رب گرم  جاودزا و  غولب ، دلوت ، نوچ  یمسارم  تبسانم  هب  هک  ییاهتفایض  رد  و  دننکیم . بسک  ار  اهتیاضر  نیرتگرزب 
بیاغ سکچیه  یگتـسبمه  نیا  رد  دننک . دیدجت  ار  دوخ  یعامتجا  یگتـسبمه  يهطبار  ات  دنیآیم  مه  درگ  هب  اههداوناخ  دوشیم ، رازگ 
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ای دیرخ  ماگنه  هب  كرتشم  یگدـنز  زاغآ  لحارم  رد  جاودزا و  ماگنه  هب  دوخ ، تالیـصحت  نمـض  رایـسب - عقاوم  رد  غلاب  ناناوج  تسین .
يهنیزه اـب  ناـنآ  هک  یتقو  اهدـعب  ناوتیم  ار  یگتـسبمه  نیمه  دـندنمهرهب . ناـشردام  ردـپ و  یناـبیتشپ  زا  رهـش - زا  نوریب  یلزنم  يهیهت 

، ربارب رد  درک . هدـهاشم  يراکیب - ای  هثداح  کی  لیلد  هب  راک  فقوت  ای  يرامیب  دـننام  دـنوشیم - ور  هب  ور  ياهدـشن  ینیب  شیپ  نیگنس و 
تـسا نکمم  یتح  دنوریم و  اهنآ  رادید  هب  مظنم  ابیرقت  دنزیخیمرب : اهنآ  کمک  هب  دوخ  ناردام  ناردپ و  يریپ  نایلاس  رد  مه  نادـنزرف 

ناسنا و تیهام  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  میدش . رکذتم  الاب  رد  هک  ییاههدیدپ  لاثماب  هبناجهمه  رظن  اب  دـننک …  یلام  کمک  اهنآ  هب 
اهییارگتذل و اهییوجدوس و  رد  طارفا  تسا ، هدرک  زورب  یتعنص  عماوج  رد  هک  هچنآ  تسا ، هتشگن  نوگرگد  وا  تباث  یساسا و  تاصتخم 
، نیاربانب دـیامنیم . يریگولج  تیهام  یئافوکـش  زا  ناسنا و  تباث  یـساسا و  تاصتخم  نآ  ندیـسر  تیلعف  هب  زا  هک  تسا  اـهیگماکدوخ 

. دوب دهاوخ  ناسنا  هدوب و  ناسنا  ناسنا ، مییوگب : دیاب 

ایند رد  ییاسراپ  رد  هبطخ 132-

هحفص 178] ]
شناگدنب زا  هک  هچنآ  رب  ار  يادخ  رم  ساپس   ) یلتبا یلبا و  ام  یلع  یطعا و  ذخا و  ام  یلع  هدمحن  مود  یس و  دص و  هبطخ  یمومع  ریسفت 

هک اهـشیامزآ  نآ  رب  و  درادیم ، ینازرا  شناگدنب  هب  هک  تاریخ  نآ  هب  ار  يادخ  رم  ساپـس  و  دشخبیم . نانآ  رب  هک  هچنآ  رب  دریگیم و 
دـشاب ادـخ  رازگـساپس  یـشوخان  یـشوخ و  تالاح  همه  رد  یمدآ  هک  الاو  سب  تسا  یماقم  دزاـسیم ). ـالتبم  اـهنآ  هب  ار  دوخ  ناگدـنب 

يراوشد نیا  تسین . ریذـپانناکما  یلو  تسا ، راوشد  یـسب  هچ  رگا  میالمان  میالم و  تالاح  همه  رد  يرازگـساپس  يالاو  ماقم  هب  لوصو 
نایرج کی  نیا  دزیرگیم . اهیـشوخان  اههودنا و  زا  دوشیم و  بلج  اهیـشوخ  اهیداش و  هب  یعیبط  روطب  یناسنا  ره  هک  تسا  نآ  زا  یـشان 

هب نوناـق  کـی  ناونعب  زین  ارنآ  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  رگید  یلک  ناـیرج  کـی  یناور ، روما  لـئاسم و  ورملق  رد  تسا . یعیبـط  یلوـمعم 
لماوع رد  فالتخا  نیا  رگیدـکی . اب  اههودـنا  لماوع  فالتخا  رگیدـکی و  اب  اهیداش  لماوع  فالتخا  زا  تسا  ترابع  نآ  دروآ و  باسح 

اب تفرعم  ملع و  زا  یـشان  يداش  لاثم  ناونعب  دـشابیم . شزرا  تمظع و  رظن  زا  هودـنا ) يداش و   ) هدـیدپ ود  نآ  زا  کی  ره  عونت  بجوم 
طاشن نینچمه  رخاف ، سابل  کی  ندیشوپ  ای  ذیذل ، ياذغ  کی  ندروخ  یشان  يداش  زا  تسا  رتشزرا  اب  رت و  تمظع 

زا یشان  یحور  جاهتبا  رطاخ و  طاسبنا  اب  یتبسن  چیه  ماقم ) نآ  هلیسوب  یناسنا  فیلکت  ماجنا  ساسحا و  نودب   ) ماقم هب  ندیسر  زا  لصاح 
هک تسا  صلاخ  یعیبط  ياههدـیدپ  نآ  طـقف  اههودـنا  درد و  زا  یـضعب  لـماوع  نینچمه  دـشابیمن . نآ  ماـجنا  هفیظو و  نیا  رب  ساـسحا 
زا رگید  یتمـسق  کلاذ . هریغ و  تالمجت و  نداد  تسد  زا  يوضع ، ياهدرد  دـننام  دزاـسب ، دراو  یعیبط ) دوخ   ) یناویح سفن  هب  يررض 

. یعامتجا يدرف و  تیصخش  هدنزاس  ياهدادعتسا  نتشاذگ  دکار  یلماکت و  ياهتکرح  نداد  تسد  زا  زا )  ) یـشان اههودنا ، درد و  لماوع 
سفن ياههتـساوخ  نادـقف  زا  یـشان  هک  لوا  مسق  زا  رتسدـقم  رتشزرا و  اـب  رت و  تمظع  اـب  هودـنا  درد و  مسق  نیا  هک  تـسین  يدـیدرت 

ره هب  دیاب  تیبرت  میلعت و  ياهتیلاعف  هک  تسا  اههودـنا ) اهیداش و  لماوع  فالتخا   ) قوف لصا  هب  هجوت  اب  دـشابیم . یعیبطدوخ )  ) یناویح
هک یمهم  رایسب  هجیتن  دهدب . یتایح  تیمها  یعیبط ، هدیدپ  ود  نیا  هرابرد  مدرم  ینالقع  حیجوت  اههودنا و  اهیداش و  ریـسفت  هب  تسا  وحن 

ياههودنا اهیداش و  كالم  دروآیم ، تسد  هب  لماکت  دشر و  هلیسوب  هک  یتردق  اب  یناسنا  تیصخش  هک  تسنیا  میریگیم ، ثحبم  نیا  زا 
یتقو یناویح  سفن  ياههتساوخ  هب  لوصو  شیازفا . صقن و  هن  دهدیم ، رارق  یشزرا  یلامک و  ضابقنا  طاسبنا و  ار ، دوخ 

رد اریز  دـهدیمن ، یناویح  سفن  هب  طوبرم  ياههودـنا  اهیداش و  نتفر  ندـمآ و  هب  یتیمها  اهنت  هن  تشگ ، لئان  ماقم  نیا  هب  تیـصخش  هک 
دهاش هک  رهز  مروخب  توالح  هب  تسوا  زا  مغ  نیاک  نآ  يداش  هدـب  هداـب  اـیقاس  دراد  تواـفت  هچ  فراـع  رب  يداـش  مغ و  هک - دـباییم 
لماوع نانع و   ) هددم نم  هدمتـسم  لکلا  هدیب و  ارط  رومالا  همزا  هک : دـمهفیم  تسوا  زا  مه  نامرد  هک  درد  مشکب  تدارا  هب  تسا  یقاس 

هاگآ تیـصخش  هک  تهج  نادـب  هکلب  دـننکیم ) دادمتـسا  وا  تایانع  زا  یتسه  ملاع  تادوجوم  همه  تسیدـنوادخ و  تسد  هب  روما  همه 
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هغلاب تیـشم  تمکح و  هب  دنتـسم  دـهدیم ، هک  هچنآ  هچ  دریگیم و  هک  هچنآ  هچ  وا ، دوجو  هرابرد  يدـنوادخ  ياهتیلاعف  همه  دـمهفیم 
نیا لیمکت  يارب  دشابیم . يدنوادخ  رازگـساپس  لاح ، ره  رد  اذل  دـتفایمن ، نایرج  هب  وا  يدوجو  لامک  عفن  هب  زج  هک  تسا  يدـنوادخ 

ام رودـصلا و  نکت  امب  ملاعلا  هریرـس ، لکل  رـضاحلا  و  هیفخ ، لکل  نطابلا  ات ص 275 . زا ص 273  دلجم 15  هب  دـییامرف  هعجارم  ثحبم 
درادیم یفخم  ار  نآ  اههنیـس  هک  تسا  يزیچ  رهب  ملاع  یناهن . زار  ره  رب  دراد  هطاحا  روضح و  ناهنپ و  رما  رهب  تسا  اـناد   ) نویعلا نوخت 

: مییوگیم هک  یتقو  تادوجوم  يهمه  رب  قلطم  ملاع  تسا  ادخ  درگنیم ) هنایفخم )  ) هنانئاخ نآ  هب  اهمشچ  و 
رد اهنآ  ناـیرج  تکرح و  زا  هک  یموهفم  هلوقم و  ره  اـب  اـهنآ  طـباور  حوطـس و  ءازجا و  همه  اـب  تادوجوم  همه  يهدـننیرفآ  تسا  ادـخ 

همزال کلذ . ریغ  صاخ و  ناسنا  کی  مدع  دـننام  صاخ  ياهیتسین  اهیتسه و  نییعت  ناکم و  نامز و  دـننام  ددرگیم ، عازتنا  یتسه  هحفص 
. اهنآ تایرابتعا  تایعازتنا و  طباور و  حوطـس و  ءازجا  همه  اب  تادوجوم  همه  رب  قلطم  ملاـع  تسا  ادـخ  هک  تسنیا  ياهیـضق  نینچ  یعطق 
تلع و زا  روظنم  دـشاب و  شتـالولعم  اـب  تلع  هطبار  تادوجوم ، اـب  لـالجلاوذ  دـنوادخ  هطبار  رگا  هک  دـننک  روصت  یـضعب  تسا  نکمم 

راوتسا اهنآ  يانبم  رب  مه  ار  یملع  يایاضق  مینکیم و  كرد  تعیبط  هصرع  رد  ام  هک  دشاب  میهافم  نامه  اهنآ  نایم  تیلع  هطبار  لولعم و 
اـصوصخم مینیبیم . تعیبط  ملاع  تالولعم  للع و  رد  هک  هنوگنامه  دوب ، دـهاوخن  تادوجوم  رب  يدـنوادخ  قلطم  ملع  مزلتـسم  مینکیم ،

نوئـش و تادوجوم  رگید  تسا و  ادخ )  ) تلع طقف  ققحت  ملاع  رد  هچنآ  هک  میـشاب  هتـشاد  ار  روصت  نیا  يدـنوادخ  تیلع  نوناق  رد  رگا 
نمحرلادبع نینچمه  و  تسا . هدومن  حرطم  رافسا  رد  یمالسا  گرزب  نافوسلیف  زا  يزاریـش  نیهلاتملاردص  ار  هیرظن  نیا  تسا . وا  تایثیح 

ور زاب  رگ  نایز  دوس و  رپ  ملاع  نیا  دش  دوهشم  نایع  تشگ  نوئش  لیصافت و  هب  قح  نوچ  دیوگیم : نینچ  ارعش ، يافرع  زا  یماج 
فلز زا  دوجو  يارحـص  هب  همیخ  نانک  هولج  دز  دوب  هناخناهن  یبیغ ز  دـهاش  نآ  ناـیم  هب  دـیآ  قح  لاـمجا  هبتر  رد  ناـیملاع  ملاـع و  دـن 

همه زا  وا  لاحب  يرب  هک  یهاوخ  ءیش  همه  رد  دنکیم  روهظ  هک  یتسه  دوبر  هقلح  دص  لد ز  تسب  هک  هقلح  ره  تاذ  ضراع  رب  تانیعت 
هیکت هلمج  نیا  هب  تادوـجوم ، روـهظ  رد  هـک  یناـسکیم  يوردیم  ویم  ردـنا  دوـبیم  يو  ناـسچ  هـک  نـیب  ار  باـبحیم  رـس  رب  ور  یپ 

یبوـبر تاذ  ياـضتقم  دـنیوگیم : فرعا و  یکل  قـلخلا  تقلخف  فرعا  نا  تببحاـف  اـیفخم  ازنک  تنک  تسا : هدوـمرف  ادـخ  هک  دـننکیم 
، هدارا ملع و  هب  زاین  نودب  تسا  لولعم  زورب  همات  تلع  تاذ  ياضقتم  هک  هنوگنامه  تسا ، هتـشگ  یتسه  هنهپ  رد  تقلخ  شرتسگ  بجوم 
هب يزاین  تسا  تلع  يوناث  هولج  هک  تلع  زا  لولعم  رودص  تیلع ، هدعاق  ربانب  اریز  هدننکراکنا  تادوجوم  رب  ار  يدنوادخ  ملع  دنناوتیم 
درک شوج  يرپ  دـب ز  یفخم  جـنگ  درک  كالفا  زا  رتنابات  ار  كاخ  درک  كاچ  يرپ  دـب ز  یفخم  جـنگ  دـیوگیم : يولوم  درادـن . ملع 

ار یتسه  هصرع  رد  تادوجوم  روهظ  زورب و  یماج  نمحرلادـبع  تاـیعابر  دـننام  مه  تاـیبا  هنوگنیا  درک  شوپ  سلطا  ناطلـس  ار  كاـخ 
لولعم د تلع و  اضتقم و  یضتقم و  نایرج  زا  ذوخام  یناعم  نامه  هب  تیلع  ءاضتقا و  نیا  رگا  هک  دیامنیم  یفرعم  تاذ  ياضتقم 
ندیـشوج يانعم  دنادب  هکنیا  نودب  دـشوجیم ، ترارح  هجرد  دـص  رد  بآ  هک  هنوگنامه  درادـن ، دوجو  ملع  هب  يزاین  دـشاب ، تعیبط  ر 

لاعفا و تاذ و  تافـص و  همه  اذل  تسیدنوادخ ، یتاذ  تافـص  زا  ملع  اریز  تسین ، حیحـص  بلطم  نیا  تسا ؟ مادک  نآ  تلع  و  تسیچ ؟
رب ملع  هک  تسا  شیوخ  سدقا  تاذ  هب  وا  ملع  اعدـم  نیا  لیلد  نیرتهب  تسا و  مولعم  وا  يارب  سدـقا  دوجوم  نآ  ياهتیلاعف  همه  لوصحم 
ات زا ص 215  دلجم 19  ات ص 80 و  زا ص 77  دـلجم 16  هب  دـییامرف  هعجارم  ثحبم  نیا  لیمکت  يارب  درادرب . رد  ار  تاذ  نآ  ياوس  اـم 

هکنیاب مهدیم  تداهـش  و   ) ناسلا بلقلا  نـالعلا و  رـسلا  اـهیف  قفاوی  هداهـش  هثیعب  هبیجن و  ادـمحم  نا  هریغ و  هلا  ـال  نا  دهـشن  ص 217 و 
نآ رد  یمدآ  نورد  هک  یتداهـش  تسا - وا  هداتـسرف  هدـیزگرب و  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هـکنیا  تـسین و  وا  زا  ریغ  ییادـخ 

نیتداهش هب  طوبرم  ثحابم  نیتداهش  رد  یمدآ  نابز  بلق و  ناهن و  راکشآ و  قباطت  نابز ) قباطم  شبلق  دشاب و  شراکشآ  قفاوم  تداهش 
شرهاظ تداهش  ود  نیا  رد  هک  دوش  ادیپ  یناسنا  رگا  ات ص 258 و 9 ص 55 و 18 ص 51 و 52 و 93 و 94  زا ص 249  تادلجم 2  رد 

اب شراکـشآ  قفاوت  قباطت و  ياعدا  یناسنا  نینچ  هک  درک  ادیپ  ناوتیمن  يدروم  چیه  رگید  ار ، شنابز  شبلق  دنکن و  قیدـصت  ار  شنطاب 
شناهن و ق
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هـس يدنوادخ ، یگناگی  هب  مهدیم  تداهـش  نم  دیوگیم  هک  یـسک  اریز  دشابن ، دیدرت  دروم  سک  چیه  يارب  و  دـیامن ، شنابز  اب  شبل 
ماهتفایرد ادخ  ناونعب  لامجا  روطب  ولو  ار  یموهفم  نم  - ) 3 تسا ،) اتکی  ادخ  نآ  - ) 2 تسا ،) دوجوم  ادخ  - ) 1 دیامنیم : زاربا  ار  هدیقع 

کی رگا  تسا . مسج  اب  حور  طابترا  ناسنا ، کی  تیـصخش  اب  هدـیقع  هس  نیا  طابترا  ار .) وا  یگناگی  مه  مدـقتعم و  ار  وا  دوجو  مه  هک 
نایامن ار  روبزم  هناگ  هس  تاداـقتعا  شنانخـس  شرهاـظ و  ینعی  دـشاب ، ـالتبم  ییورود  يراـمیب  هب  یناور  ساـسح  عضو  نینچ  رد  ناـسنا 

چیه رد  اهنت  هن  صخـش  نیا  دشاب ، هتـشاد  مه  رارمتـسا  وا  رد  حیقو  تلاح  نیا  رگا  اصوصخم  دشاب ، نآ  فالخ  رب  شبلق  نطاب و  دزاسب و 
. دشابیم داسف  هابت و  زین  شدوخ  يارب  يو  تیصخش  هکلب  دوب ، دهاوخن  نانیمطا  لباق  يدروم 

هحفص 183] ]
ادـخ هب  تسا : هبطخ  نیا  زا  و   ) هیداح لجعا  هیعاد و  عمـسا  توملا  الا  وه  اـم  و  بذـکلا ، ـال  قحلا  و  بعللا ، ـال  دـجلا  هللا  هناـف و  اـهنم : و 

رب ار  دوخ  يادـن  نآ ، هدـننکادن  هک  گرم  رگم  تقیقح  نیا  تسین  و  غورد ، هن  تسا  قح  و  يزاـب ، هن  يدـج  تسا  یتـقیقح  هک  دـنگوس 
ار گرم  هلئسم  دروم  دنچ  رد  هتشذگ  تادلجم  رد  ام  تسا ) هتخادنا  باتش  هب  دناوخیم  تکرح  دورس  هک  ار  نآ  هدننار  هدناونـش و  همه 
زا هدرپ  گرم ، زا  سپ  زیمآرارـسا  ناهج  ربارب  رد  ات ص 304 : زا ص 289  مراهچ - دـلجم  تسا : ریز  رارق  هب  دراوم  نیا  میاهدومن . حرطم 
ولج زا  هدرپ  گرم ، ندیـسر  ارف  اـب  هـک  دـسریمن  يرید  اـت ص 304 : زا ص 302  مراهچ - دـلجم  دوشیم . هتـشادرب  امـش  نامـشچ  ولج 

ققحم نانچ  گرم ) زا  سپ  گرم و   ) تایح جیاتن  هدهاشم  زور  تیعقاو  ات ص 11 : زا ص 8  مجنپ - دلجم  دوشیم . هتشادرب  امش  نامشچ 
ات زا ص 21  مهن - دلجم  دناریم . هنحص  نآ  رد  دورو  هب  ار  امـش  هداتفا و  امـش  لابند  دوجوم ، لماع  کی  دننام  ییوگ  هک  تسا  یمتح  و 

تیدوجوم ندرک  یـشالتم  هب  نمـشد ، يور  هب  دوخ  تایح  هقطنم  ندرک  زاب  اب  یمدآ  هک  تسین  نآ  زا  رتروآمرـش  یناوتان  چـیه  ص 22 :
ترورض ات ص 289 : زا ص 282  مهن - دـلجم  تسا . شیپ  رد  ترخآ  داـعم و  ات ص 282 : زا ص 280  مهن - دلجم  دـنک . کمک  دوخ 

داعم و آ
زا ص مهن - دلجم  ندرک . ورد  زور  ادرف  تسا و  راک  تشک و  زور  زورما  ات ص 290 : زا ص 289  مهن - دلجم  یفسلف . هاگدید  زا  ترخ 
ات ص زا ص 118  مهد - دلجم  دوب ؟ دهاوخ  ریذپ  ناکما  یلماکت  تکرح  زاب  يویند ، یگدـنز  نیا  ضارقنا  زا  سپ  ایآ  ات ص 291 :  290
ع)  ) مدآ نادـنزرف  راظتنا  رد  هدرپ  تشپ  رد  هک  هچنآ  ات ص 145 : زا ص 137  مهد - دلجم  گرم . رد  یگدنز  یگدـنز ، رد  گرم  : 120
- مهد دلجم  اهناسنا . راظتنا  رد  تیمها  اب  هداعلاقوف  يهدنیآ  ات ص 149 : زا ص 145  مهد - دلجم  دشاب . روصت  لباق  هک  تسنآ  زا  رتالاب 

لامک هار  رد  یگدنز  دیشروخ  زا  ات ص 8 : زا ص 7  مهدزای - دلجم  تسا . یهلا  نوناق  وریپ  گرم  یگدـنز و  ات ص 272 : زا ص 270 
ای طورشم  لجا  یمـسم ، لجا  قلطم ، لجا  ات ص 23 : زا ص 18  مهدزیـس - دلجم  تسا . هدنکفا  اهنیا  همه  رب  گرم  هک  دـیوش  رادروخرب 

، دناهداتفا هار  هب  ایند  نیا  رد  مدآ  یگدـنز  زاغآ  زا  هک  ناوراک  نیا  فوفـص  دارفا و  ات ص 41 : زا ص 39  مهدزیس - دلجم  یمارتخا  لجا 
هراظن تحت  ار  نانآ  انیب  ییاهمـشچ  ات ص 48 : زا ص 46  مهدزیـس - دلجم  دناهتفرگ . شیپ  ار  انف  لاوز و  هار  مه  لابندـب  ءانـشتسا  نودـب 

تمایق زور  رد  اهناسنا  عضو  تسنیا  یلاخ ، دجو  رورس و  زا  اهلد  اهوزرآ . اهیزادرپ و  رکم  زا  ناوتان  اونیب و  وا  اونش ، انیب و  هداد ، رارق 
زا ص 78 مهدزیس - دلجم  ار !! اضق  هد  رییغت  يدنسپیمن  وت  رگ  ناسنا ، يا  وت  یمتح  ریس  تسنیا  ات ص 51 : زا ص 48  مهدزیس - دلجم  . 

هدـنزومآ تسا  ییاهـسرد  ناگتـشذگرس ، رب  هدـناوخان  گرم  نتخات  و  هتـشگ ، عیاض  ياهتلهم  هتفر و  انف  داب  رب  ياهوزرآ  رد  ص 81 : ات 
ریز تارـشح  تسد  هب  ناسنا  هشال  ندرپس  زا  سپ  ار  دوخ  راـک  یتسه  نیناوق  اـیآ  ات ص 87 : زا ص 85  مهدزیس - دلجم  نارایـشه . يارب 

( یعیبط دوخ   ) زا ایند  نیا  رد  هک  یهاگآ  ناـسنا  ره  ات ص 93 : زا ص 91  مهدزیـس - دلجم  تسا !؟ هدناسر  نایاپ  هب  ناسنا  هرابرد  ینیمز ،
نایاپ زا  ساره  فوخ و  ات ص 126 : زا ص 122  مهدزیـس - دلجم  درک . دهاوخ  روبع  مه  طارـص  زا  تیدـبا  زاغآ  رد  تسا ، هدرک  روبع 
دلجم تسا . اـیند  نیا  رد  يرگیزاـب  یخوـش و  زا  عناـم  گرم  هراـبرد  حیحـص  هشیدـنا  اـت ص 211 : زا ص 208  مهدزیـس - دـلجم  راک .

راوگان و ثداوح  رابگر  عورـش  قئـالع و  یجیردـت  ندـش  هدـیرب  گرم و  ياـهلاگنچ  هب  رگید  راـب  اـت ص 228 : زا ص 225  مـهدزیس -
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يارب اهناسنا  ندـناشک  هب  لکوم  تسیروماـم  تماـیق  زور  رد  اـت ص 230 : زا ص 228  مهدزیـس - دـلجم  دـیرگنب . دوخ  ییاهن  تشونرس 
زور اـت ص 119 : زا ص 107  مهدـجیه - دـلجم  دـناهداد . ماجنا  يویند  یگدـنز  رد  هک  هچ  ره  هب  تداهـش  يارب  تسیدـهاش  و  باسح ،

رب يارب  اهناسنا  همه  عامتجا  زور  تمایق ،
یتسه زا  ندیزخ  عقوم  رد  دنراد ، تبثم  طابترا  اهنآ  اب  ناسنا  هک  یئایـشا  ات ص 148 : زا ص 142  مهدجیه - دلجم  تسا . باسح  یـسر 

نالدانیب يارب  یناهن  ياهزار  ات ص 91 : زا ص 87  مهدزون - دلجم  دنروآیم . دوجو  هب  نورد  رد  یتفگش  دزیگنایمرب و  لایخ  یتسین ، هب 
نم ساـنلا  داوس  کـنزعی  ـالف  تسا . نشور  تسارف  اـب  مدرم  يارب  تماـیق  زور  تمـالع  و  حـضاو ، ناـفرحنم  يارب  قح  هداـج  و  راکـشآ ،

توملا هب  لزن  فیک  لجا - داعبتـسا  لما و  لوط  بقاوعلا  نما  لالقالا و  رذـح  لاـملا و  عمج  نمم  کـلبق  ناـک  نم  تیار  دـق  و  کـسفن ،
رد دـهدن . تبیرف  دـنریگب  ارت  نوماریپ  هک  مدرم  هوبنا   ) لمانالاب اکاسما  و  بکانملا ، یلع  ـالومحم  هنماـم ، نم  هذـخا  و  هنطو ، نع  هجعزاـف 

، دید نما  رد  روما ، بقاوع  زا  ار  دوخ  دیـسرت و  نآ  ندش  مک  زا  تخودنا و  ایند  لانم  لام و  هک  يا  هدید  ار  دوخ  زا  شیپ  مدرم  هک  یلاح 
اهدرم دنتـشادرب و  گرم  توبات  رد  ار  وا  و  دومن ، رانک  رب  شنما  هاـگیاج  زا  تفرگرب و  شنطو  زا  ار  وا  دـمآ و  دورف  وا  رب  گرم  هنوگچ 
لیوحت رگیدـمه  هب  تبون  هب  دـنتفرگیم و  ار  توباـت  ناشناتـشگنا  اـب  دـندومنیم و  لـمح  دوـخ  ياهـشود  رب  ار  وا  هزاـنج  هک  یلاـح  رد 

یمن دنوشیم ، عمج  وا  ماقم ) لانم و  لام و  . ) ینیریش رود  هک  امن  ناسنا  ياهسگم  نآ  بیرف  هتفای  لامک  ياهناسنا  دندادیم ).
تهج نیمه  هب  دننادیم و  دوخ  یمتح  یهلا  فیلکت  ار  هعماج  هب  تمدـخ  هنوگره  هعماج و  تیبرت  میلعت و  هتفای  دـشر  ياهناسنا  دـنروخ .

هک دـسریم  دوخ  یئاهن  دـحب  یعقوم  ناسنا  یناوتان  دراذـگیمن . ناـنآ  زغم  لد و  رد  يریثاـت  ناـنآ  زا  مدرم  ندوب  نادرگیور  لابقتـسا و 
نتفایرد يانعم  دیامن . نارگید  رب  هیکت  شبولطم ، یتسه  همادا  يارب  رگید - ترابعب  ای  دبای ، رد  نارگید  زا  ار  دوخ  دوجو  ماوق  لالقتسا و 

، دوخ زا  اتاذ و  نم   ) هک تسنیا  روآمرـش  یگتـسباو  نینچ  همزـال  متفایم و  موش ، هتـشاذگ  دوخ  لاـح  هب  رگا  هک  تسا  نیا  روبزم  هیکت  و 
گرم و درد و  الا  تسین  یهـش  يریزو و  يریم و  مان  راز  راز  تمادن  رد  یلان  دنچ  رایـشوه  يا  ماد  هب  یتسویپ  هب  نوچ  مرادـن !) يدوجو 

هتـشگ مدرم  راب  روفک  دـهاوخ  دوخ  لامح  ار  هلمج  دـنهن  ندرگ  رب  هک  هن ، هزانج  نوچ  دنمـس  نوچ  ور  نیمزرب  شاـب و  هدـنب  یهد  ناـج 
دنداهن ناقلخ  رب  راب  راب  تسقلخ  رب  توبات  نآ  هکناز  باکر  یلاع  دوش  بصنم  یسراف  باوخ  هب  ینیب  ار  هک  ره  هزانج  رب  روبق  لها  نوچ 

ياپ ود  ردـنا  تسرقن  دـیاین  ات  ياپم  ار  مدرم  قانعا  بکرم  هب  شیورد  بلط  مک  ار  يرورـس  هن  شیوخ  رب  هنم  سک  رب  دوخ  راب  رابک  نیا 
هد هد  یهد  ناریو  ینام و  يرهش  هب  هک  یهد  هد  وت  شرخاک  ار  یبکرم 

تسرپ ناریو  زجاع و  ینامن  ات  تسه  تناتسب  دص  هک  نونکا  شهد  هد  دوشگ  ناریو  رد  تخر  دیابن  ات  دومن  ترهـش  نوچ  هک  نونکا  ش 
نآ ادـخ  رادـید  يواـملا و  هنج  ارت  رم  ملیفک  نم  یهاوـخن  نوـچ  هاوـخم  يزیچ  سکز  یهاوـخ  یمه  رگ  هلآ  زا  تنج  هک  ربـمغیپ  تـفگ 
نیا تساوخن  يزیچ  سکز  دمآ  دورف  دوخ  تسار  داتفا  شفک  زا  هنایزات  راوس  دب  هتشگ  هک  يزور  یکی  ات  رایع  دش  تلافک  ناز  یباحص 

نب یلع  نینموملاریما   ) هسفن نساحم  هتبلس  هنع  تربدا  اذا  هریغ و  نساحم  هتراعا  دحا  یلع  ایندلا  تلبقا  اذا  هک  تسا  راگزور  هیراج  هدعاق 
هک یماگنه  و  دهدیم . تیراع )  ) وا هب  ار  نارگید  ياهییابیز  اهیئوکین و  دروآ  يور  رفن  کی  هب  ایند  هک  یماگنه  ( ) مالـسلاهیلع بلاطیبا 

کی هب  یلومعم  مدرم  رابدا  لابقا و  كالم  هب  هجوت  اب  دـیامنیم ) بلـس  وا  زا  ار  وا  ياهییابیز  اـهییوکین و  دوش ، نادرگیور  یـسک  زا  اـیند 
زا لاحـشوخ و  مدرم  لابقا  زا  هک  یـصاخشا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  تسا  تردـق  لاکـشا  ریاس  ماقم و  تورث و  لام و  نامه  هک  ناسنا 

یتسه و زاربا  ییاناوت  صاخـشا  هنوگنیا  هک  دـسریم  يدـحب  یگتـسباو  هک  دـتفایم  قافتا  یهاگ  یتح  ، ) دـنوشیم تحاران  ناـنآ  راـبدا 
راچد ش لذر  تسپ و  یناوتان  کی  هب  اعطق  دننکیمن ) هدهاشم  دوخ  رد  لقتسم  روطب  ار  دوخ  يهدارا 

تـسخن هک  تسیاهدـنزاس  ياهتیبرت  میلعت و  تحت  نتفرگ  رارق  يراکبان ، نیا  هراچ  دنتـسه ! اـمن ) تسه  ياهتـسین   ) تقیقح رد  هک  دـناهد 
یگتـسباو نآ  هب  ار  نآ  دـنیامن و  تابثا  قلطم  رداق  دـنوادخ  هب  ار  نآ  یئاناوت  تاذ و  یگتـسباو  سپـس  دوخ و  تاذ  رد  ار  ناسنا  یئاـناوت 

كرد دوخ ، هب  ار  اهناسنا  همه  یگتـسباو  و  دـنریگب ، رارق  ایند  عماوج  همه  سار  رد  یلالقتـسا  نینچ  نتـشاد  اب  هک  یناسک  دـنیامن . هیجوت 
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وا دنراذگب و  اهنت  ار  وا  ایند  مدرم  همه  رگا  سکعلاب ، و  دیآیمن ، دوجو  هب  نانآ  یناویح ) سفن   ) یعیبط دوخ  رد  یمروت  نیرتمک  دنیامن ،
نارظنبحاص زا  یـضعب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دـیامنیمن . ایند  نیا  رد  تبرغ  ساسحا  زگره  شدودـحم  تایح  راوید  راـهچ  دـشاب و 

لیوات نینچ  یمدـمه  ایادـخ  دـمآ  بل  هب  ییاـهنتز  ناـج  یمهرم  اـغیرد  يا  تسا  درد  لاـمالام  هنیـس  دـیوگیم : هک  ار  ظـفاح  لـیذ  تیب 
يانعم هب  ییاهنت  زا  ظفاح  هکنیا  هن  دنـشابیم  یناحور  تفلا  سنا و  لباق  هک  تسا  هتفای  دشر  ياهناسنا  نادقف  ظفاح ، روظنم  دننکیم ك 

تخاس و دیابب  رگید  یملاع  تسد  هب  دیآیمن  یکاخ  ملاع  رد  یمدآ  دیوگیم : نینچ  يدعب  تیب  رد  اذل  دـنکیم ، تیاکـش  نآ  یلومعم 
تسد آ هب  یهاگآ  ینیریش  رود  ناسگم  عامتجا  یشزرایب  هدرک و  ادیپ  نایمدآ  ياهناج  تمظع  زا  عالطا  هک  یناسنا  یمدآ  ونز 

نیمه هب  دـننادیم و  دوخ  یمتح  یهلا  فیلکت  ار  هعماج  هب  تمدـخ  هنوگره  : ) میاهدـش روآدای  ثحب  ناونع  رد  هک  هنوگناـمه  دـناهدرو ،
لیقع شردارب  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دراذگیمن . نانآ  زغم  لد و  رد  يریثات  چـیه  نانآ  زا  مدرم  ندوب  نادرگیور  لابقتـسا و  تهج 

هرثک یندـیزی  ال  هللا ؛ یقلا  یتح  نیلحملا  لاتق  ییار  ناف  لاتقلا ، یف  ییار  نم  هنع  تلاس  ام  اـما  و  تسا : هدومرف  موقرم  نینچ  بلاـطیبا  نب 
گنج هراـبرد  ارم  رظن  نآ  رد  هـک  لاوئـس  نآ  زا  خـساپ  اـما  و  ( ) ص 409 هرامـش 36  هماـن   ) هشحو ینع  مهقزقت  ـال  و  هزع ، یلوح  ساـنلا 

نم تزع  رب  نم  رود  رد  مدرم  هوـبنا  مکارت  منک . رادـید  ار  ادـخ  هک  هاـگنآ  اـت  تسا  نازورفا  گـنج  نیا  اـب  گـنج  نـم ، يار  یتـساوخ ،
ادیـشم و نونبی  ادیعب و  نولمای  نیذلا  متیار  اما  ددرگیمن ). نم  تشحو  بجوم  نم ، رود  زا  نانآ  ندـش  هدـنکارپ  نینچمه  و  دـیازفایمن ،

هنـسح یف  ـال  نیرخآ ، موقل  مهجاوزا  و  نیثراولل ، مهلاوما  تراـص  و  اروی ، اوعمج  اـم  و  اروـبق ، مهتوـیب  تبحـصا  فـیک  اریثـک ! نوـعمجی 
لاوما دنتخاسیم و  مکحم  ياهخاک  دنتـشاد و  رـس  رب  زارد  رود و  ياهوزرآ  هک  ار  یناسک  دیدن  ایآ  ! ) نوبتعتـسی هئیـس  نم  و ال  نودیزی ،

ناشلاوما دش ، دوبان  ناشیاههتخودنا  تشگ و  اهروگ  هب  لدبم  نانآ  ياههناخ  هنوگچ  دندرکیم ، عمج  ناوارف 
ترذعم تیـصعم  اطخ و  زا  هن  دندوزفا و  وکین  شاداپ ) ای   ) ياهراک رب  هن  نانآ  دـنتفرگ . رگید  ینادرم  ار  ناشیاهنز  لقتنم و  ناشناثراو  هب 

نآ زا  لاوما  ددرگیم و  روگ  هب  لدبم  اههناخ  كاخ و  لت  هب  لیدبت  هتشارفا  کلف  هب  رس  ياهخاک  رمع ، نایلاس  ندش  يرپس  اب  دنتساوخ ).
ات ص زا ص 38  نئادم  رد  يرـسک  ناویا  هرابرد  ار  یناقاخ  فورعم  تایبا  مهد  دلجم  رد  هکنیا  اب  دوشیم . نارگید  نآ  زا  اهنز  ناثراو و 
ار لیذ  تیب  دنچ  دنرادن  ار  دلجم  نآ  هک  یناسک  يارب  دننک و  هعجارم  دنناوتیم  دنـشاب ، هتـشاد  ار  دلجم  نآ  هک  یناسک  و  میاهدروآ ،  42
رد نارایـشه  همه  لد  رد  نرق  دنچ  لوط  رد  هدمآ ، رب  وا  لد  زا  هک  هنوگنامه  یناقاخ  تایبا  نیا  دـسریم  رظنب  و  میروآیم . هنومن  ناونعب 

نک و نئادـم  هب  لزنم  هلجد  هرز  هر  کی  ناد  تربع  هنییآ  ار  نئادـم  ناویا  ناه  نک  رظن  هدـید  زا  تربع  لد  يا  ناـه  تسا : هتـسشن  ناـیم 
 … ناگژم زا  دکچ  شتآ  شبانوخ  یمرگ  زک  ییوگ  نوخ  يهجرد  دص  دیرگ  نانچ  هلجد  دوخ  نار  نئادـم  كاخ  رب  هلجد  مود  هدـیدز 

لد شوگب  هک  وبات  ار  ناویا  هزاوآ  کشا  نابز  رب  هگ  هگ  ناچیپ  دش  هلسلس  نوچ  هلجد  دش  هلسلس  رد  ار  نئادم  تسسگب  ناویا  هلـسلس  ات 
نادند رس  دنپ  ونون  تدهد  يدنپ  يرصق  ره  هنادند  ناویاز  يونش  خساپ 

مییام قحلا  دغج  هحون  زا  ناشفب  مه  هس  ود  یکشا  هنامرب  هس  ود  یماگ  نونکا  میاوت  كاخ  ام  یکاخ  زا  وت  هک  دیوگ  نادند  نبز  ونـشب  ه 
ام ناحلا  یپ  تسا  هحون  لبلب  یپ  تسا  دغج  یتیگ  نمچ  ردناک  يراد  بجع  هچ  يرآ  ناشنب  ام  رـس  درد  نک  یبالگ  هدید  زا  رـس  درد  هب 

مکح ار  شو  کلف  ناویا  تسا  هدرک  نوگن  هک  ییوگ  نالذـخ  دـسر  هچ  دوخ  ات  ناراکمتـس  رـصق  رب  ام  رب  متـس  تفر  نیا  میداد  هگراـب 
نامه تسنیا  نایرگ …  دوشن  اجنیاک  هدید  نآ  رب  دندنخ  دیرگیم  هچ  اجنیاک ز  يدـنخ  نم  هدـیدرب  نادرگ  کلف  مکح  ای  نادرگ  کلف 

نت ریـش  هلمح  کلف  ریـش  رب  يدرب  وا  تبیه  زک  هفـص  نامه  تسنیا  ناتـسکرت  هش  دـنه و  لباب  کلم  بجاـح  يدوب  ناهـش  زارناـک  هگرد 
شرس جاترب  هکنآ  دوب  هک  دنپ  سب  ناورشون  لد  نوخ  زمره  رس  ساک  ردیم  ياجب  تسا  هدروخ  كاریز  نیمز  تسا  تسم  ناورداش … 
تسد اب  رقحم  ياهخوک  هدیشک و  کلف  هب  رـس  ياهخاک  اهکنولآ ، اهرـصق و  هکنیا  ناهنپ …  شرـس  زغم  رد  نونکا  تساون  دنپ  دص  ادیپ 

ود هب  سک  چیه  دنـسونام . شیب  مک و  هدیدپ  نیا  اب  ناگمه  اریز  تسین ، دیدرت  ياج  دنزیریم  ورف  سپـس  دنروآیمرب و  رـس  رـشب  نیمه 
دشاب و هتشاد  هجوت  نآ  هب  رشب  دیاب  هک  هچنآ  تسین . لهاج  ناریو  دابآ و  داضتم  موهفم 
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مضه زیچان  رقحم و  ياهخوک  اب  ار  هوکـشاب  للجم و  ياهخاک  عامتجا  اهناسنا  نیا  هنوگچ  هک  تسنیا  یکی - تسا : زیچ  ود  دنادب ، ار  نآ 
زا يرادروخرب  لوغـشم  دـندیباوخ و  دنتـسشن و  اهترامع  نآ  رد  اهنیـشنخوک  هب  ییانتعایب  لاـمک  اـب  اهنیـشنخاک  نآ  ینعی  تسا !؟ هدومن 

هیجوت ریـسفت و  لباق  هنوگچ  یگدـنز  عون  ود  نیا  هک  دـندرواین  دوخ  يور  هب  ای  دـندیمهفن  دـنوشیم و  و  دـندش ، تذـل  لـماوع  هنوگره 
ار اهنآ  نانکاس  ياهلد  لوقع و  نانچ  اهرصق  اهخاک و  ییابیز  ماکحتسا و  هوکش و  یگرزب و  هک  دوبن  یتفگـش  ياج  چیه  مود - دشابیم !
، دندومن ناربج  ییابیز  ماکحتسا و  هوکـش و  نآ  هب  هیکت  اب  ار  دوخ  ینادان  تیـصخش و  تراقح  یناوتان و  دوخ  لایخ  هب  هک  تخاس  هریخ 

نآ زا  دشابیم ، ینامتخاس  حلاصم  رگید  میس و  گنر و  نهآ و  نامیس و  گنس و  زا  هتفای  لکشت  هک  ار  دوخ  تاذ  نورب  رگید  ترابعب  و 
اب نانآ  دنزاسیم . ار  دوخ  يارگ  لامک  تیصخش  نامتخاس  دهدیم ، اهنآ  هب  ار  ییابیز  هوکـش و  نآ  هدرب و  الاب  ار  اهنامتخاس  هک  حلاصم 

یقبام ياهشیدنا  یمه  وت  ردارب  يا  اریز  دندماج ، حلاصم  رگید  گنر و  نهآ و  نامیس و  گنس و  یناسنا  يابیز  تروص  لکش و  نتـشاد 
نیب شوخ  یهاگ  يولوم )  ) ینخلگ همیه  وت  يراخ  دوب  رو  ینشلگ  لگ  تاهشیدنا  دوب  رگ  ياهشیر  ناوختسا و  دوخ 

تیـصخش هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ياهنادـجو  لوقع و  هک  ار  مدرم  نآ  هک  دـناسریم  ییاجب  ار  راک  یناسنا ، عون  دارفا  اـم  یطارفا  ياـهی 
یناسنا مولع  تاقیقحت  رد  یتح  ندمت و  خیرات و  ریسفت  رد  مینکیم و  یقلت  ناسنا  تسا ، هدش  لیدبت  نهآ  گنس و  هب  نانآ  يارگ  لامک 

نیقلت دوخ  يارب  مه  تیاضر  لامک  میریگیم ، تاقیقحت  اهوپاکت و  نیا  زا  هک  یجئاتن  زا  مییامنیم و  حرطم  اهناسنا  ناونعب  ار  نانآ  دوخ 
ياهیژرنا هنوگچ  و  دوب ، هدـش  هتخودـنا  هنوگچ  لاوما  نآ  دـیرگنب ، ددرگیم ، تسد  نآ  هب  تسد  نیا  زا  هک  لاوما  لاقتنا  رد  مییاـمنیم !

، دوب هدناکشخ  دوخ  رد  هک  ار  اهییارگلامک  اهدیما و  اهوزرآ و  هچ  هدومن و  فرصم  دوخ  هب  ار  نارادلام  نآ  تیصخش  یناور و  يزغم و 
وا يور  رد  هظحل  کی  یتح  دوبن  رـضاح  رادـلام  نآ  دـیاش  هک  دریگیم  رارق  یناسک  رایتخا  رد  یگدـنز  رد  سفن  نیرخآ  نتفای  نایاپ  اـب 

نیرت تخس  وا ، اب  يرـسمه  هطبار  ندروآ  تسدب  يارب  دیاش  هک  دهدیم  تسد  زا  ار  يرـسمه  اهخاک ، لاوما و  همه  زا  رتساسح  درگنب ،
ینالـضع یناور و  يزغم و  ياهورین  نیرت  تیمها  اب  هدومن و  فرـصم  ار  دوخ  رمع  تاقوا  نیرتشزادرپ  هتـشگ و  لـمحتم  ار  تاـمئالمان 

رد هک  تسنآ  اهنیا ، همه  زا  رتخلت  دوب . هتفایرد  وا  لاصو  رد  ار  دوخ  یگدنز  نامرآ  نیرت  تمظع  اب  هدرک و  کلهتسم 
، تسا نینچ  هک  لاح  تسوا . ياهـسفن  نیرخآ  ندروآرب  رظتنم  وا و  رـسمه  لابند  هب  ینامـشچ  هک  دنک  ساسحا  شرمع  نیـسپاو  تاظحل 

گرم زا  رتخلت  اهنآ ، قارف  روصت  یتح  هک  دراپـسب  لد  نانچنآ  ذـئاذل  لماوع  رگید  تاوهـش و  ماقم و  لانم و  لام و  هب  دـیابن  لقاع  ناسنا 
لب ماقم ، راد  مکل  قلخت  مل  ایندلا  ناف  اهلمع  هنجلل  اولمعا  اهلبه و  اولبتهاف  هلمع  زاف  و  هلهمزرب ، هبلق  يوقتلا  رعـشا  نمف  دشاب . هدوب  وا  يارب 

بلق اب  ار  يوقت  سک  ره  سپ   ) لایزلل روهظلا  اوبرق  و  زاف ، وا  یلع  اـهنم  اونوکف  رارقلا ، راد  یلا  لاـمعالا  اـهنم  اودوزتل  ازاـجم  مکل  تقلخ 
هب لوصو  تسا و  يوقت  روخ  رد  یـششوک  نینچ  هک  لاح   ) تشگ لئان  شلمع  هجیتن  هب  تفرگ و  لامک  ریخ و  رد  تقبـس  تفاـیرد  دوخ 

امـش يارب  اـیند  اریز  دـیهدب ، ماـجنا  تسا  تشهب  هب  دورو  هتـسیاش  هک  یلمع  دـیرادم و  اور  هحماـسم  دیـشوکب و  سپ  نآ ) هجیتـن  تشهب 
يدبا تماقا  هاگیاج  يارب  ایند  نیا  زا  ار  وکین  لامعا  هک  تسا  هدـش  قلخ  یهاگرذـگ  امـش  يارب  ایند  هکلب  تسا ، هدـشن  هدـیرفآ  هاگتماقا 

ایند نیا  زا  رذگ  چوک و  يارب  ار  اهبکرم  دیزادرپب و  وپاکت  لمع و  هب  رتشیب  هچ  ره  یباتـش  اب  هاگرذـگ  يایند  نیا  رد  سپ  دـیرادرب . هشوت 
( دیزاسب هدامآ 

راگدرورپ تمظع  رکذ  هبطخ 133-

هحفص 197] ]
هل تدجس  و  اهدیلاقم ، نوضرالا  تاوامسلا و  هیلا  تفذق  و  اهتمزاب ، هرخالا  ایندلا و  هل  تداقنا  موس و  یـس و  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
وا تعاطا  ترخآ  ایند و   ) هعنایلا رامثلا  هتاملکب  اهلکا  تتا  هتیضملا و  نارینلا  اهنابضق  نم  هل  تحدق  و  هرضانلا ، هراجشلا  لاصالا ، ودغلاب و 

هاگماش هاگحبـص و  ره  توارط  اب  زبسرـس و  ناتخرد  دـندرپس و  وا  هب  ار  دوخ  نایرج ) دوجو و   ) ياهدـیلک اـهنیمز  اهنامـسآ و  و  دـندرک ،
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ندش هدروخ  هدامآ  وا  رماوا  اهتیـشم و  اب  هدیـسر  ياههویم  دـنتخورفا و  رب  خرـس  ياهـشتآ  دوخ  زبس  ياههخاش  زا  دـندرک و  وا  هب  هدـجس 
قلطم کلام  تسا  ادخ  هکنیا  روصت  دـنیامنیم  وا  هب  هدجـس  ادـخ و  میلـست  دوخ  تانایرج  حوطـس و  داعبا و  همه  اب  یتسه  همه  دنتـشگ )

هطاحا و هک  یـسک  يارب  نآ ، تاـنایرج  داـعبا و  حوطـس و  همه  ترخآ و  اـیند و  زا  معا  تعیبط و  يارواـم  تعیبط و  زا  معا  یتسه  ملاـع 
ناسآ و تسا  يروصت  تسا ، هتفایرد  اـتکی  دـنوادخ  نآ  هب  ار  یتسه  همه  قلطم  یگتـسباو  هدومن و  كرد  ار  يدـنوادخ  تیمویق  هطلس و 
رب یمدآ  سفن  تیمویق  هطلـس و  هطاحا و  روصت  هک  هنوگنامه  درادـن ، هدـیچیپ  میهافم  راوشد و  تاحالطـصا  رد  ندروخ  هطوغ  هب  يزاین 

سجت روص و  داجیا  عازتنا ، دیرجت ، ددع ، ندروآ ) دوجو  هب   ) ءاشنا دننام  دراد ، هک  ییاهتیلاعف 
تقلخ نایرج  ادـخ و  اب  نآ ، ياهتیلعف  یمدآ و  سفن  نایم  هک  یتوافت  تسیاهداس . لهـس و  روصت  کی  نورد ، رد  ناـمز  كرد  تاـمی و 

رارق سفن  تیریدـم  یهاگآ و  دروم  دـیآیم ، دوجو  هب  یناـسنا  نورد  رد  هک  هچنآ  همه  هک  تسا  نیا  رد  دراد ، دوجو  یتسه  تادوجوم 
هب دوشیم و  ناوتاـن  دـیآیم ، دوجوب  ینیع  یجراـخ  ناـهج  زا  دراو  ناـنامهم  زا  هک  یتاـفالتخا  داـضت و  لـح  زا  یهاـگ  هکلب  دریگیمن ،

نالخاد و بیرف  رد  ناجراخ  دـش  ناز  تسا  لکـش  سفق  نت  دـیوگیم : يولوم  دوشیم - التبم  کلذریغ  کـش و  تریح و  بارطـضا و 
رد لضف و  لاـمک و  رد  دوجو  رد  وت  نوچ  تسین  دـیوگ  شنیا  وت  زاـبنا  منم  ین ، دـیوگ  شناو  وت  زارمه  موش  نم  دـیوگ  شنیا  ناـجراخ 
رب طلـسم  طیحم و  لاعتم  دنوادخ  هک  یتروص  رد  حور  نافوط  دـب  هک  نادـنچ  دـص  تسه  حور  ياهایرد  زیت  ياهجوم  دوجو …  ناسحا 
ات هک  دراد  دوجو  قوف  تالمج  رد  مهم  یبلطم  درادن . ار  سدقا  تاذ  نآ  ربارب  رد  مادنا  ضرع  ییاناوت  يدوجوم  چیه  تسا و  ءایـشا  همه 
هک میریذـپب  ار  هیـضق  نیا  دـیاب  تسخن  دـنرادروخرب ؟ تایح  زا  یتسه  ملاع  تادوجوم  همه  ایآ  مییامنیم : حرطم  ارنآ  طوسبم  يدودـح 

بثا هب  يزاین  تانئاک  همه  يارب  هدجس  حیبست و  تونق و  رکذ و  دانسا  هن ، ای  مینک  تابثا  ار  تانئاک  همه  ندوب  رادناج  میناوتب  ام  هاوخ 
ات هک  دراد  دوجو  يدهاوش  لئالد و  لاحنیا ، اب  داد . میهاوخ  رارق  ثحب  دروم  يدعب  ثحابم  رد  ار  هیـضق  نیا  درادـن  اهنآ  ندوب  هدـنز  تا 

ماـنب تسا  یمهم  بتکم  ندـمآ  دوـجوب  هراـب  نـیا  رد  اـم  داهـشتسا  نـیلوا  دـیامن . تاـبثا  ار  تادوـجوم  ندوـب  هدـنز  دـناوتیم  يدودـح 
اجنیا رد  ار  روهشم  سانش  تسیز  نیراپا  نانخـس  تسا  بسانم  رایـسب  بلطم ، نیا  حیـضوت  يارب  یلویه ) ای  هدام  ندوب  هدنز   ) مسیئوزولیه

يرکفتم ره  يارب  لاحنیا ، اب  دوشیم ، هدـیمهف  ناسآ  رایـسب  هک  تسیاهملک  تایح  تایح - هنهپ  تعـسو  تاـیح - تعیبط  : ) مییاـمن حرطم 
. تسا هدوب  روط  نیمه  نامدرم  همه  يارب  زین  راصعا  هیلک  رد  تسا و  نشور  هملک  نیا  يانعم  هک  دیامنیم  نینچ  تسا . زیمآرارـسا  رایـسب 
، تخانش الماک  دیاب  هنوگچ  ار  تایح  هکنیا  رس  رب  درذگیم ، رشب  یگنهرف  خیرات  زا  هک  يرایـسب  نورق  یط  رد  هک  مینادیم  نیا  دوجو  اب 
و دنتایح ، دجاو  نامنوماریپ  رد  ایند  رد  یئایـشا  هچ  تسا و  هدنز  يزیچ  هچ  هک  هلئـسم  نیا  یتح  تسا . هتفرگ  رد  ریذپان  یتشآ  یتارجاشم 
گنراگنر و یفیط  یئوگ  ام  دوشیم . مه  زاب  هدش  فیـصوت  یتوافتم  الماک  ددعتم و  ياههار  تسیچ ، نآ  تیاغ  ای  تایح  ورملق  تعـسو 

هک دنراد  هدیقع  هک  دراد  رارق  ینادنمشناد  نافوسلیف و  تارظن  فیط ، نیا  رس  کی  رد  میراد . تسد  هب  توافتم  دئاقع  زا  عماج 
همه لماش  ار  نآ  دـنهدیم و  طسب  ار  تایح  ورملق  ناس  نیدـب  نانآ  تسا . ریذـپان  ییادـج  نآ  زا  تسا و  هداـم  یمومع  تیـصاخ  تاـیح 

دودـحم يرـشب  دوجو  هرئاد  هب  يار  دادبتـسا  اب  ار  تایح  يانخارف  رگید ، يوس  زا  فیط ، رگید  رـس  نافوسلیف  دـننکیم . ملاـع  همه  ءایـشا 
نانوی ياهتـسیئوزولیه  زا  نیتسخن ، هورگ  هدـیقع  تسا . يدنمـشیدنا  دـحاو  رهوج  هژیو  زایتما  تایح  هک  دـنراد  هدـیقع  یتح  ای  دـننکیم 
دالیم زا  لـبق  لاـس  دودـح 600  رد  هک   ) یطلم یفـسلف  بتکم  راذـگناینب  سلاـط  یتـح  وطـسرا  تـیاور  هـب  دریگیم . همـشچرس  ناتـساب 

نارظنبحاص رد ص 41 و  وا  باتک  مجرتم  نیراـپوا و  درکیم ). یقلت  رادـناج  ناـشییابر  نهآ  تیلباـق  تلع  هب  ار  اهـسیطانغم  تسیزیم )
، سویـسرکول سوروکیپا ، ساروگاسکانا ، سلکودـپما ، دـنیامنیم : یفرعم  تعیبط  ملاـع  تارذ  هداـم و  ندوب  رادـناج  هب  دـقتعم  ار  لـیذ 

بکرم یتسه  ملاع  تادوجوم  همه  دیوگیم : ودانوم  زا  تسا  ذوخام  هک  مسینوم  وردـید . وازونیپسا  نیبور ، تسیتاب  ناژ  ونوربونادرویج ،
تانئاک همه  رب  ار  تونق  هدجس و  حیبست و  هک  مالسا  هاگدید  زا  رظن  عطق  اب  دنـشابیم . رادروخرب  تایح  زا  اهنآ  همه  هک  تسا  یئازجا  زا 

نیرتروهشم دنتسه . هدنز  یتسه  ناهج  ءازجا  همه  تسا  دقتعم  هک  تسا  برغ  رد  رکفت  زرط  نیلوا  مسینوم )  ) بتکم نیا  دهدیم ، تبسن 
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نارس ا
شور اجنیا  رد  ام  یناملآ . زتین  بیال  - 3 ییایلاتیا . الناپماک  - 2 ییایلاتیا . ونوربونادروج  - 1 دنرفن : هس  فرطنیا  هب  نرق 16  زا  بتکم  نی 

زتین بیال  سپ  : ) میزادرپیم تسا  هدش  لقن  تیصخش  ود  نآ  زا  رتحورشم  هک  مسینوم  هیرظن  تابثا  حرط و  يارب  ار  موس  صخش  یفـسلف 
ناوتیمن ار  دارفا  دوجو  تسا و  راکـشآ  يرما  ناهج  رد  مه  تادوجوم  ترثک  دیوگیم  اما  دنادیم ، یکی  ار  تقیقح  ازونیپسا  دـننام  مه 

ار لاصتا  تراکد  اریخا  رگید و  يامکح  دندوب ، هدـش  لفاغ  تدـحو  زا  هدـید و  ار  ترثک  لاصفنا و  نایروکیپا  تیرکومد و  دـش ، رکنم 
. تشاد روظنم  ار  ود  ره  دیاب  هک  تسنیا  قح  یلو  دنتشاد ، رود  رظن  زا  ار  ترثک  دندیمان و  تدحو  اعمج  ار  تادوجوم  لک  هتفرگ و  لصا 

هچنآ تروـصب  دـحاو  تقیقح  مییوـگب : هک  دوـشیم  هجو  نیا  هب  نآ  مینک و  هیجوـت  دـیاب  مه  ار  ترثـک  اـما  مینادیم ، دـحاو  ار  تقیقح 
هدرک روصت  روکیپا  تیرکومد و  هچنآ  دننام  یئازجا  هن  اما  تسا ، هدش  هتخاس  ءازجا  نآ  زا  ناهج  رسارس  هک  تسا  هدمآ  رد  رایسب  يازجا 

نآ تسا و  موهوم  یسدنه  هطقن  هکنیا  زج  موهوم ، یسدنه  ياههطقن  دننام  دنرادن  داعبا  هک  یئازجا  هکلب  دنشاب ، داعبا  بحاص  هک  دندوب 
، دراد ناج  دشابیم ، راثآ  اشنم  تسا و  ییورین  اهنآ  زا  کی  ره  هک  اریز  دنراد ، تقیقح  دنلوقعم و  ءازجا 

لیمکت و دوب ، هدرک  روصت  تراکد  هک  ناجیب  ینیشام  يایند  هجو  نیا  هب  تسین و  ناجیب  هدرم و  دوب ، دقتعم  تراکد  هک  یمـسج  دننام  و 
هک رادـناج  یناهج  هب  دوشیم  لیدـبت  لـیمکت و  دوب ، هدرک  روصت  تراـکد  هک  هوق  يدـنمورین و  هک  رادـناج  یناـهج  هب  دوشیم  لیدـبت 

تـسا یظفل  دمانیم ، دانوم  ار  اهنآ  دنادیم و  طیـسب ) دوجو   ) و رهوج )  ) ستینبیال ار  ءازجا  نیا  تسا . شدوخ  زا  شلعف  هوق  يدنمورین و 
شیپ هک  یلصا  ربانب  نکیل  و  دندحاو ، تقیقح  نتشاد  ریثات  لعف و  ندوب و  ورین  ینعی  رهوج  تهج  زا  اهدرف  دحاو …  ینعمب  ینانوی  الصا 
هکنیا زج  دنراد  توافت  مه  اب  همه  دنرامـشیب ، هکنآ  اب  اهرهوج  دنـشاب ، رگیدـکی  دـننام  هرـسکی  زیچ  ود  تسا  نکمم  هک  میاهتفگ  نیا  زا 

تاجرد تیاهن ، ود  نیا  نایم  دـنرادن و  یتهباشم  چـیه  رهاظ  بسح  رب  هک  دـنتوافتم  نانچ  یـضعب  تسا و  سوسحماـن  ناـشتوافت  یـضعب 
 … تسین زیاج  هرفط  تعیبط  رد  هک  لـصا  نآ  دـییات  رد  تسناد  هتـسویپ  ناوتیم  ار  اـهرهوج  هتـشر  هکناـنچ  تسا ، رامـشیب  هکلب  رایـسب ،
ره رد  تسه ، ناـهج  ياـهرهوج  همه  رد  هچنآ  ینعی  تسا ، یناـهج  دوـخ  يارب  يدرف  رهوـج  ره  هک  دوـشیم  نـینچ  ینعم  نـیا  حیـضوت 
ره هکنیا  زج  دـشاب ، سکعنم  وا  رد  ناـهج  ماـمت  هکنیا  لـثم  تسا ، ناـهج  لـک  ياـمن  ماـمت  هنیآ  اـهرهوج  زا  کـی  ره  تسه و  يرهوج 

ادنا کی  يرهوج 
هزادنا نآ  تسوا و  كاردا  هدش  سکعنم  لعفلاب  وا  رد  تقیقح  هک  هزادنا  نآ  لعفلاب ، ار  هزادنا  کی  درادرب و  رد  هوقلاب  ار  تقیقح  زا  هز 
لـصتم هتـسویپ و  مه  هب  ار  اهرهوج  هتـشر  میتفگ : میدرک و  هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  سوسحماـن  ياـهتوافت  هب  تسا  تواـفتم  يدرف  ره  رد 
اههرظنم تعـسو  هکنیا  زج  دوـشیم  هدـید  ناـهج  هاـگ  رظن  نآ  زا  هک  تـسا  یهاـگ  رظن  يدرف  رهوـج  ره  تـفگ  ناوـتیم  زین  و  درادیم .

اهنآ يرهاـظ  شیاـمن  یعیبـط  تادوجوم  هک  دـنزاسیم  ار  یتاوذ  تقیقح  درف ، ياـهرهوج  عاـمتجا  دراد . خارف  گـنت و  تسا و  فـلتخم 
، تسین چیه  ییوگ  هکنانچ  تسا ، فیعـض  رایـسب  ناشکاردا  دنزاسیم  تادامج  هک  ییاهرهوج  دنرهاوج . نآ  ضارعا  عقاو  رد  دنتـسه و 
هایگ و هب  دامج  زا  لاقتنا  تسین  زیاج  هرفط  هکنیا  ربانب  رترب و  همه  زا  ناسنا  و  رتشیب ، مه  هایگ  زا  ناروناج  تسا و  رتشیب  ناشکاردا  اههایگ 
، دنمانیم رادناج  ار  اهنآ  هک  یتادوجوم  تسا . دحاو  دوجو  ملاع  لک  و  دناهتـسویپ ، مهب  یئوگ  تسا ، یجیردت  ناسنا  روناج و  هب  هایگ  زا 

اهنآ رب  یئوگ  هکنانچ  دراد ، يرترب  همه  رب  هک  تسه  یکی  شیاهرهوج  عومجم  نایم  زا  اهنآ  صخش  ره  رد  ناسنا  روناج و  هایگ و  ینعی 
 … دنشابیم وا  هدارا  عبات  رادربنامرف و  رگید  ياهدرف  دنمانیم و  وا  سفن  ای  حور  هک  تسنامه  وا  تسا و  اورنامرف 

تایح دقاف  هدام  هکنیا  و  تعیبط ) هنحص  رد  دوخ  هب  دوخ  تایح  دلوت   ) یتاذ دلوت  ناکما  مدع  هرابرد  روتساپ  يهیرظن  نتفرگ  رظن  رد  اب  و 
، نیاربانب تسا . لاحم  هب  هیبش  دـیآیم ، دوجوب  تعیبط  نایرج  رد  یناهگان  روطب  تایح  هکنیا  ناکما  درواـیب  دوجوب  ار  تاـیح  دـناوتیمن 

هفـسلف قطنم و  حالطـصاب  و   ) یبـسن هدـیدپ  کـی  تاـیح  هتبلا  دـشاب ، هدوب  تعیبـط  تاـنئاک  ندوـب  رادـناج  رکنم  دـناوتیمن  دـیابن و  ملع 
همه مییوگب  رگا  دـیوگ و  هل  کیرـش  ـال  هدـحو  دـیور  نیمز  زا  هک  یهاـیگ  ره  مییوگب : رگا  سپ  تسا . کیکـشت ) هب  لوـقم  کیـسالک 
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هداتـسیا و بلطم  نیا  ربارب  رد  ملع  یگتخاس  باقن  اب  یناـسک  دـیابن  دـنروآیم ، ادـخ  هب  هدجـس  تونق و  دـنیوگیم و  حـیبست  تادوجوم 
، دـهدب ماـجنا  دـناوتیم ، هلئـسم  نیا  رد  یلومعم  ياـنعم  هب  ملع  هک  ار  هچنآ  تسیچ ؟ دروـم  نیا  رد  ملع  فـیلکت  تسین ! یملع  دـنیوگب :
هب ار  هزاجا  نیا  ملع  رگا  و  دوش ، رکنم  ار  نآ  تادوجوم ، رد  هدجـس  حیبست و  هدیدپ  هدهاشم  مدـع  تهج  هب  دـناوتیمن  و  تسا ، توکس 
هک مولع )  ) دوخ يانبم  نیرتیـساسا  هب  هشیت  دوش ، رکنم  دشابن ، ندید  لباق  اههاگـشیامزآ  ساوح و  هلیـسوب  هک  ار  هچ  ره  هک  دهدب  دوخ 

خشم یئزج و  تاسوسحم  دوشیم ، هدینش  ای  هدید  اههاگشیامآ  ساوح و  هلیسوب  هک  هچنآ  اریز  تسا ، هدز  تسا ، یلک  نیناوق 
تـسا یموهفم  تیلک  اریز  درادن ، دوجو  تاسوسحم  هصرع  رد  تسین  روصت  لباق  نآ ، نودب  نیناوق  یلـصا  تیوه  هک  تیلک  تسا و  ص 

زا تمسق  نآ  مولع  زا  کی  ره  هک  تسا  رارق  نیا  زا  هیضق  لصا  تسا . یـسح  تفایرد  لباق  هک  هچنآ  سوسحم و  تایئزج  زا  هدش  دیرجت 
هملک و یبدا  مولع  لاثم  ناونعب  تسا . ملع  نآ  هب  ملاع  يریگ  فدـه  دروم  هک  دـهدیم  رارق  قیقحت  یـسررب و  دروم  ار  دوخ  تاـعوضوم 

انب بارعا و  وحن  ملع  دیامنیم . حرطم  ار  اههژاو  لامعتـسا  دروم  یناعم  طقف  هک  تغل  ملع  دننام  دنکیم ، حرطم  یبدا  فادـها  اب  ار  مالک 
ثیح زا  ار  مـالک  هملک و  هب  طوـبرم  داـعبا  یبدا  موـلع  رگید  نینچمه  و  دـهدیم . رارق  قـیقحت  ثـحب و  دروـم  ار  يوـحن  نیناوـق  رگید  و 

زا هن  و  دـنوش ، هدرب  راکب  دـناوخ  عقوم  رد  تسا  نکمم  هک  ییاهگنهآ  اههمغن و  یکیزیف و  تهج  زا  هن  اهنآ ، لاثما  اهتباتک و  تارواحم و 
حوطـس داعبا و  همه  هب  ملع  دـنمدرخ  دنمـشناد  کی  هک  تسا  لاحم  فصو ، نیا  اب  کـلذریغ . ملکتم و  یناور  ياههدـیدپ  فشک  تهج 
هلیـسوب نونکات  ناهوژپ  شناد  هکنیا  هب  ملع  اب  اصوصخم  دنک ، اعدا  دـهدیم ، رارق  قیقحت  دروم  نیعم  یملع  هاگدـید  زا  هک  ار  یعوضوم 

هک د ار  هچنآ  ینیبیمن و  هک  ار  هچنآ  دنکیم  هناعطاق  مکح  هک  تسا  ملع  دوخ  نیا  و  دناهدرک ، رارقرب  طابترا  تایعقاو  اب  دودحم  قرط 
تحیصن یسک  رگا  دشابیم . وت  يرگندودحم  یناوتان و  زا  یشان  راکنا  نیا  اریز  نکم ، راکنا  تسا ، هتفرگن  رارق  وت  صوصخم  هاگدید  ر 

: دیوگیم گرزب  تیصخش  نیا  درادن . ار  ناملاع  هورگ  هب  دورو  قح  دریذپن ، ار  نآ  دونشب و  ای  دونـشن و  میروآیم ، الیذ  هک  ار  انیـسنبا 
مل ام  کبیذکت  یف  قرخلا  سیل  و  زجع ، شیط و  کلذـف  ءیـش  لکل  ارکنم  يربنت  نا  وه  هماعلا ، نع  كوربت  کسیکت و  نوکی  نا  كایا 

راکنتـسا کجعزا  نا  فقوتلا و  لبحب  ماصتعالا  کیلع  لب  هنیب ، کیدی  نیب  مقت  مل  ام  کقیدصت  یف  قرخلا  نود  هتیلج  دعب  کل  نبتـسی 
ملعا و  ناهربلا . مئاق  هنع  كدذی  مل  ام  ناکمالا  هعقب  یلا  کلذ  لاثما  حرشت  نا  باوصلاف  کل ، هتلاحتـسا  نهربتت  مل  ام  کعمـس  هاعوی  ام 

یکریز و  ) تساـیک هکنیا  زا  زیهرپـب   ) بئارغ یلع  تاـعامتجا  هلعفنملا  هلفاـسلا  يوقلا  هلاـعفلا و  هیلاـعلاا  يوقلل  بئاـجع و  هعیبـطلا  یف  نا 
زا راـکنا  نیا  یهدـب ، رارق  يزیچ  ره  راـکنا  ضرعم  رد  ار  دوـخ  هک  ینیبـب  نآ  رد  ار  دوـخ  نـتفرگ  رارق  یلوـمعم  مدرم  قوـف  و  يرایـشه )

لوهجم نآ  ندـش  راکـشآ  زا  سپ  تسا ، لوهجم  هک  يزیچ  بیذـکت  رد  يراکاطخ  ساسحا  و  تسا . یناوتاـن  يرـسکبس و  بارطـضا و 
بانط هب  گنچ  هک  تسا  مزال  وت  رب  هکلب  دشابیمن . تسا ، هدشن  هماقا  نآ  يارب  ینـشور  لیلد  هک  يزیچ  قیدـصت  رد  يراکاطخ  زا  رتمک 

وت
تاـبثا ناـهرب  اـب  وت  يارب  نآ  ندوب  لاـحم  هک  یماداـم  دروآرد ، ناـجیه  هب  ارت  تسا  هدروخ  تشوگ  هب  هک  هچنآ  راـکنا  رگا  ینزب و  فق 

، نآ ناکما  هب  داقتعا  زا  ارت  مکحم ، ناهرب  هک  یمادام  ینک  اـهر  ناـکما  هتوب  هب  ار  لـئاسم  هنوگنیا  لاـثما  هک  تسنیا  باوص  تسا ، هدـشن 
نییاپ لحارم  ياهورین  یتسه و  ملاـع  رد  لاـعف  یلاـع  ياوق  يارب  تسا و  اهیتفگـش  تعیبط  ملاـع  رد  هک  نادـب  و  تسا . هدرکن  يریگولج 

زا ددعتم  دراوم  رد  ینآرق  هفیرش  تایآ  تساهیتفگش ). ندروآ  دوجوب  يارب  یلعافت  عامتجا و  تسا  اوق  نآ  ياهتیلاعف  ياریذپ  هک  تعیبط 
ضرالا تاوامسلا و  یف  ام  حبـس هللا  دیوگیم  حیبست  ار  وا  تانئاک  مومع  - 1 هلمج : نآ  زا  دهدیم . ربخ  تادوجوم  همه  هدجـس  حیبست و 

رد هک  هچنآ  ره  ار  ادخ  دـنکیم ) حـیبست   ) تسا هدرک  حـیبست  ( ) هیآ 1 فـصلا  هیآ 1 و  رـشحلا  هیآ 1 و  دـیدحلا  . ) میکحلا زیزعلا  وـه  و 
دنکیم حیبست  و  ( ) هیآ 44 ءارسالا   ) نهیف نم  ضرالا و  عبسلا و  تاوامـسلا  هل  حبـست  و  میکح ) زیزع و  تسا  وا  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و 
مهلالط اـهرک و  اـعوط و  ضرـالا  تاوامـسلا و  یف  نم  دجـسی  و هللا  تسا ) اـهنآ  رد  هک  سک  ره  نیمز و  هناـگتفه و  ياهنامـسآ  ار  ادـخ 

یتخا يور  زا  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  يزیچ ) ره   ) سک ره  دنکیم  هدجس  ار  ادخ  و  ( ) هیآ 15 دعرلا   ) لاصالا ودغلاب و 
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رونلا هیآ 19 و 20 و  ءایبنالا  هیآ 1 و  نباغتلا  هیآ 1 و  هعمجلا  هیآ 24 و  رـشحلا  و  ناهاگماش ) ناهاگحبـص و  اهنآ  ياههیاس  مازلا و  را و 
و هللا هلمج : نآ  زا  ناحبـس . دـنوادخ  هب  تاـنئاک  همه  هدجـس  هب  دراد  تلـالد  هک  دراد  دوـجو  یتاـیآ  دـیجم  نآرق  رد  نینچمه  هیآ 41 و 
هک سک  ره  دنکیم  هدجس  ادخ  يارب  و  ( ) هیآ 15 دعرلا   ) لاضلا ودغلاب و  مهلاللض  اهرک و  اعوط و  ضرالا  تاوامسلا و  یف  نم  دجـسی 

هلالظ اویفنی  ییـش  نم  هللا  قلخ  ام  یلا  اوری  مل  وا  ناهاگماش ) ناهاگحبـص و  اهنآ  ياههیاس  امازلا و  اـی  اراـیتخا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد 
نوربکتـسی مه ال  هکئالملا و  هباد و  نم  ضرالا  یف  اـم  تاوامـسلا و  یف  اـم  دجـسی  و هللا  نورخاد . مه  هللادجـس و  لئامـشلا  نیمیلا و  نع 

هب هدجـس  لاح  رد  رگید  فارطا  تسار و  زا  قولخم  نآ  ياههیاس  تسا ، هدیرفآ  ادـخ  هک  ار  هچنآ  دـناهدیدن  ایآ  ( ) هیآ 48 و 49 لحنلا  )
نیمز رد  اهنامـسآ و  رد  هک  هچنآ  ره  دنکیم  هدجـس  ادخ  هب  و  دنتـسه . دنوادخ  هب  میلـست  عوضخ و  لاح  رد  اهنآ  دنوشیم و  عمج  ادـخ 

هب تسا  تدابع  عوضخ و  يانعمب  هک  ار  تونق  هفیرـش  تایآ  زا  دروم  ود  رد  دـنزرویمن ). ربکت  ناـنآ  ناگتـشرف و  ناگدـنبنج و  زا  تسا 
هیآ 116 هرقبلا   ) نوتناق هل  لک  ضرالا  تاوامسلا و  یف  ام  هل  لب  ناحبس  تسا : هداد  تبسن  تادوجوم  همه 

اهنآ همه  و  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچنآ  ره  تسا  وا  نآ  زا  هکلب  صقاون )، همه  زا   ) دنوادخ تسا  هزنم  كاپ و  ( ) هیآ 26 مورلا  و 
: تسا هدومرف  نایب  ناحتـس  دـنوادخ  زا  ار  تادوجوم  همه  لاوئـس  هفیرـش  هیآ  کی  رد  و  دنتـسه ). يدـنوادخ  تدابع  عوضخ و  لاـح  رد 
رد و  دـنیامنیم ). تلئـسم  دـنوادخ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچنآ  همه  ( ) هیآ 29 نمحرلا   ) ضرالا تاوامـسلا و  یف  نم  هلئـسی 
لآ  ) اهرک وا  اعوط  ضرالا  تاوامـسلا و  یف  ملـسا  هل  و  تسا : دمآ  لاعتم  دـنوادخ  هب  تانئاک  همه  ضحم  میلـست  هفیرـش  تایآ  زا  ياهیآ 

هفیرـش تایآ  نیا  رد  امزلا ). ای  ارایتخا  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  يزیچ ) ره  ای   ) سک ره  تسا  هدش  میلـست  وا  هب  و  ( ) هیآ 83 نارمع 
رگید نارـسفم و  ناـیم  رظن  فـالتخا  اـهرک ) اـعوط و   ) مازلا راـیتخا و  ياـنعم  رد  مکی - بلطم  دوـش : هداد  رکذـت  دـیاب  مهم  بـلطم  جـنپ 

هب رظن  اـب  تسا . تقد  هتـسیاش  هک  دراد  يدـیفم  ثحب  دوخ  ریـسفت  رد  هیلع  هللا  همحر  ياـبطابط  همـالع  موحرم  دراد ، دوجو  نارظنبحاـص 
زا رفنت  تهارک و  ساسحا  زا  تسترابع  هک  نآ  یلومعم  يانعمب  هارکا  اهرک )  ) زا روظنم  تفگ : ناوتیم  یمکح ، یملع و  قئاقح  عومجم 

میلست و رد  تانئاک  همه  هک  تسنیا  دناهدش ، هجوتم  رظنبحاص  نارسفم  زا  یضعب  هک  هنوگنامه  دوصقم  هکلب  تسین ، راک ، نداد  ماجنا 
، عناوم اهبیـشن و  زارف و  زا  رذگ  نودب  دوخ ، تقلخ  نایرج  نییعت و  رد  اهنآ  زا  یـضعب  دنتـسین ، یکی  ناحبـس  دنوادخ  هب  حیبست  هدـجس و 
زا روبع  اب  رگید  یـضعب  دنهدیم و  زورب  تسا  اهنآ  زا  حیبست  هدجـس و  میلـست و  هک  ار  دوخ  تاصتخم  دنباییم و  رد  ار  دوخ  تیدوجوم 

روما نداد  ماـجنا  زا  دوصقم  تفگ : ناوتیم  اذـل  دـنناسرب . تیلعف  هب  ار  دوخ  صاوخ  دنـشخبب و  ققحت  ار  دوخ  یتسه  دـنناوتیم  روما  نآ 
دوصقم هک  تسنیا  نآ  و  تفرگ ، رظن  رد  ناوتیم  هرک )  ) هرابرد رگید  يانعم  تسا . اهیگدـیچیپ  زا  رذـگ  تقـشم و  هرک )  ) يور زا  روبزم 

هقالع و اب  نانآ  هکنیا  اب  دـنراد ، ادـخ  اب  دوخ  طابترا  هب  هجوت  عقوم  رد  هک  تسا  اـهناسنا  زا  یـضعب  تقـشم  ساـسحا  تهارک و  هرک )  ) زا
ار وا  تمظع  دنباییمرد و  ینورد  ياهتیلاعف  ترورـض  اب  ار  ادخ  هک  تهج  نادب  لاحنیا  اب  دنیوگیمن ، حـیبست  هدجـس و  ار  ادـخ  رایتخا ،
میلـست و ینورد  مازلا  ترورـض و  مکح  هب  نانیا  اذل  دننکیم  كرد  سدـقم  ماقم  نآ  اب  ار  دوخ  تیدوبع  طابترا  موزل  دـننکیم و  دوهش 

هیآ رد  مهلالظ  لـحنلا و  هروس  زا  هیآ 48  رد  نآ ) ياههیاس   ) هلالظ زا  دوصقم  مود - بلطم  رایتخا . هقالع و  اب  هن  دـنوشیم  ادـخ  عضاـخ 
شلا نیمیلا و  نع  هلالظ  اویفتی  ءییش  نم  هللا  قلخ  ام  یلا  اوری  مل  وا  تسا : نینچ  روبزم  هیآ  تسیچ ؟ دعر   15

رد ددرگیمرب  رگید  فارطا  زا  تسار و  زا  نآ  ياههیاس  تسا  هدیرفآ  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دناهدیدن  ایآ  . ) نورخاد مه  ادجس هللا و  لئام 
ودغلاب و مهلالظ  اهرک و  اعوط و  ضرالا  تاوامسلا و  یف  نم  دجسی  هللا  دنشابیم ). میلـست  عوضخ و  لاح  رد  اهنآ  ادخ و  هب  هدجـس  لاح 
( ناهاگماش ناهاگحبص و  اهنآ  ياههیاس  و  امازلا - ای  ارایتخا  تسا - نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یسک  ره  دنکیم  هدجـس  ادخ  هب  و   ) لاصالا
، تسا ماسجا  ملاع  تاصتخم  زا  تسا  ینارون  مسج  ربارب  رد  ییانـشور  ذوفن ) زا  عناـم   ) قئاـع مسج  نتفرگ  رارق  زا  یـشان  هک  هیاـس  روهظ 

لوصف زور و  بش و  ثودـح  و  دـشابیم . نیمز  هرک  اب  مرج  نیا  صاـخ  ياـهتیعقوم  زا  یـشان  هاـم ، ردـب  لـاله و  شیاـمن  هک  هنوگناـمه 
حـیبست و عوضخ و  میلـست و  ناوتیم  هک  روطنامه  تسا . صاخ  ياـهتیعقوم  رد  نیمز  هرک  دیـشروخ و  نتفرگ  رارق  لولعم  زین  هناـگراهچ 
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، ددرگیم بش  زور و  زورب  بجوم  هک  دیـشروخ  رود  نیمز  تکرح  دـننام  داد ، تبـسن  تاصتخم  اهتیعقوم و  نآ  زورب  اشنم  هب  ار  هدـجس 
هطیح هطلس و  کلم و  يهصرع  رد  مهم  دیدپ  ود  نیا  اریز  داد ، تبـسن  زین  یکیرات ) یئانـشور و   ) بش زور و  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  نینچمه 

یبست میلست و  لاح  رد  لقتسم  روطب  نشور  هیاس  اهییانشور و  اههیاس ، همه  تفگ : ناوتیم  اذل  دننکیم ، زورب  يدنوادخ  تیشم 
دوجوم رایتخا  رد  دوجوم  کی  نتفرگ  رارق  نامه  هک  میلست  يانعم  موس - بلطم  اهنآ . یلصا  اشنم  للع و  مهو  دنتسه  ادخ  هب  هدجس  ح و 

ادخ زا  یموهفم  یـسک  رگا  اریز  تسا ، ناسآ  ناگمه و  كرد  لباق  ادخ  ربارب  رد  یتسه  ملاع  تادوجوم  همه  هب  نآ  دانـسا  تسا و  رگید 
ربارب رد  ار  اهنآ  میلست  يانعم  دشاب ، هتشاد  یعالطا  تانئاک  همه  قلطم  یگتـسباو  زا  دیامن و  تفایرد  ار  وا  هقلطم  ملع  هطـساو و  تردق  و 

رظن فالتخا  دروم  دنهدیم ، ماجنا  ادخ  ربارب  رد  تادوجوم  هک  تونق  هدجـس و  حیبست و  يانعم  اما  درک . دهاوخ  كرد  ناحبـس  دنوادخ 
. دیمهف ار  روبزم  هدیدپ  هس  يانعم  ناوتیمن  كرد  لئاسو  رگید  ساوح و  دننام  یعیبط  یلومعم  كرد  لماوع  اب  دـسریم  رظنب  دـشابیم .

مهحیبست نوهقفت  نکل ال  هدمحب و  حبسی  الا  ءییـش  نم  نا  و  تسا … : هدمآ  نینچ  ءارـسالا  يهروس  زا  هفیرش 44  يهیآ  رد  هیضق  نیا  و 
كالم نیمه  هب  و  دیمهفیمن ) ار  اهنآ  حیبست  امـش  نکل  دیامنیم و  حـیبست  وا  شیاتـس  يارب  هکنیا  رگم  درادـن  دوجو  يزیچ  چـیه  …و   )
حیبست دـنیوگیم : ریـسفت  نارظنبحاص  زا  یـضعب  لاح ، نیا  اب  دـیمهف . كرد ، یلومعم  لئاسو  لماوع و  اب  ناوتیمن  مه  ار  هدجـس  ياـنعم 

دوصقم رگا  تسا . هدهاشم  لباق  تادوجوم  همه  رد  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  زا  صقن  هنوگره  یفن  دیحوت و  تابثا  يانعمب 
هچ رگا  مه  ینعم  نیا  اریز  دناهدش ، یشان  يدنوادخ  تیـشم  زا  هک  دشاب  یتانایرج  نیناوق و  لباقم  رد  میلـست  يانعمب  هدجـس  حیبست و  زا 

، دریگب رارق  رتشیب  تقد  دروم  دـیاب  هک  هچنآ  درک . كرد  ار  اهنآ  ناوتیم  تسا و  مهف  لـباق  فراـعم  رگید  مولع و  هلیـسو  هب  یبسن  روطب 
نیا اریز  دناهدش ، یشان  يدنوادخ  تیشم  زا  هک  دشاب  یتانایرج  نیناوق و  لباقم  رد  میلـست  يانعمب  هدجـس  حیبست و  زا  دوصقم  هک  تسنیا 
تقد دروم  دـیاب  هک  هچنآ  درک . كرد  ار  اـهنآ  ناوتیم  تسا و  مهف  لـباق  فراـعم  رگید  مولع و  هلیـسوب  یبـسن  روـطب  هچ  رگا  مه  ینعم 

ناوتیم دـشاب ، اـنعم  نیا  دوصقم  رگا  دـشاب . اـهنآ  یلومعم  میهاـفم  تونق ، هدجـس و  حـیبست و  زا  دوـصقم  هک  تسنیا  دریگب ، رارق  رتـشیب 
( ضرالا تاوامـسلا و  توکلم  یف  اورظنی  مل  وا  دـننک - هدـهاشم  ار  توکلم  ینعم و  ملاع  زا  رود  هک  دـنمهفیمن  ار  اـهنآ  یناـسک  تفگ :

اهنآ هدجس  تونق و  دنونشب و  ار  تانئاک  سیدقت  حیبست و  رکذ  دنناوتیم  نانآ  مه  دناهتسیرگنن ) نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  رد  نانآ  ایآ  )
كرحت رد  ءازجا  هلمج  مینادیم : مزال  ماقم  نیا  رد  ار  اهنآ  رکذ  هک  دراد  دـیفم  یبلاطم  تیمها  اب  رایـسب  هلئـسم  نیا  رد  يولوم  دـننیبب . ار 

نامسآ ردنا  هدنکفا  یلغلغ  ناهن  يازجا  تاحیبست  رکذ و  نوعجار  هیلا  اناک  ناقطان  نوکس  رد 
نابز اب  دنتفاتـشا  تخرد  يالاب  هب  ات  دنتفاکـشب  ار  خاش  نوچ  اهگرب  دش  داب  فیرح  دروآرب و  رـس  دش  دازآ  كاخ  سنج  زا  گرب  خاش و 

قح قشع  ياوه  رد  لد  داش  اهلگ  بآ و  زا  دنهر  نوچ  لگ  بآ و  ردنا  هتسب  ياهناج  يوتـساف  دمآ  ظلغتـسا  تخرد  ات  ادخ  رکـشی  هاطش 
ملاع سرپم …  دوخ  اهنآ  زا  ناج  ددرگ  هکناو  سرپم  دوخ  اهناج  صقر و  رد  ناشمـسج  دنوش  ناصقنیب  ردب  صرق  وچمه  دنوش  ناصقر 

یسوم ياصع  نوچ  ناهج  مسج  شبنج  ینیب  ات  نایع  دیآ  رشح  دیشروخ  ات  شاب  داتسوا  يا  دوب  هدرسفا  دماج  دامج  وا  ان  تسا و  هدرـسفا 
نوچ ارت  كاخ  هراپ  درامشیم  ناسنیدب  ار  ملاع  هلمج  رام  تشگ  یـسوم  تسد  زا  اصع  نوچ  دش  رابخا  نانکاس  زا  ار  لقع  دش  رام  اجنیا 

ناشوس نآ  زا  نوچ  دناهدنیوگ  فرطنآ  اجنیا و  شماخ  دـناهدنز  وسناز  دـنیوسنیز و  هدرم  تخانـش  دـیاب  یگلمج  ار  اهناج  تخاس  هدـنز 
اب رحب  دوش  ینامیلس  لامح  داب  دوب  یموم  وا  فک  ردنا  نهآ  دوش  يدواد  نحل  مه  اههوک  اهدژا  ام  يوس  ددرگ  اصع  نآ  ام  يوس  دتسرف 

هنانح نتـسا  دشک  رد  يرام  نوچ  ار  نوراق  كاخ  دوش  نیرـسن  ار  میهاربا  ران  دوش  نیب  تراشا  ص )  ) دمحا اب  هام  دوب  ینادنخـس  یـسوم 
هوک ي دنکیم  یمالس  ار  ص )  ) دمحا گنس  دشر  رد  دیآ 

ام نامرحمان  امش  اب  میـشوخ  میریـصب و  میعیمـس و  ام  نابـش  نازور و  دنیوگیم  وت  اب  ناهن  رد  ملاع  تارذ  يهلمج  دنکیم  یمایپ  ار  ییح 
دیونـشب ملاع  يازجا  لغلغ  دیور  ناج  ناهج  رد  يدامج  زا  دیوش  یک  يدامج  ناج  زا  هگآ  دیوریم  يدامج  يوس  امـش  نوچ  میـشماخ 

راع لایخ  ندید  يوعد  اهلیوات  يا  هدرک  شنیب  رهب  اهلیدنق  وت  ناج  درادـن  نوچ  تدـیاب  رب  اهلیوات  هسوسو  تدـیآ  تادامج  حـیبست  شاف 
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تربع تقو  نآ  رادید  ار  هدـننیب  رم  هکلب  دوب  یغو  لایخ  ندـید  يوعد  دوب  یک  رهاظ  حـیبست  ضرغ  هک  دوب  راوید  ار  هدـننیب  رم  هکلب  دوب 
واک سکنآ  ياو  لازتعا  لها  لـیوات  دوب  نیا  دوبیم  نتفگ  وچمه  تلـالد  نآ  دـهدیم  تداـی  حـیبست  زا  وچ  سپ  ناوخ  حـیبست  دـنکیم 

ینکیم اضاقت  نوچ  نینج  نوچمه  نورد  رگاضاقت  يا  یمجعا  یبیع  ریوصت  زا  دـشاب  یمدآ  دـماین  نوریب  سحز  نوچ  لاـح  رون  درادـن 
یب ینغ  هاش  يارـس  رد  شـشخبب  رز  ینکیم  اضاقت  رز  سلفمز  نوچ  هنمام  رب  لهب  ار  اضاقت  ای  هد  قیفوت  امن ، هر  نادرگ ، لهـس  نیا  مامتا 

حیـسم نوچ  میب  سرت و  زا  دـناوت  رما  هدـنب  میلع  يا  یفاوق  سینجت و  مظن و  رظن  رد  دـیآ  هک  دراد  یک  هرهز  رحـس  ماش و  هفایق  مظن و  وت 
ار زییمت  اب  زییمتیب و  تاذ  ار  زیچ  ره  ياهدرک 

نارازه دص  داتـس …  وا  تدابع  ردنا  دامج  ناو  دامج  حیبستز  رکنم  یمدآ  ربخیب  نیا  نآ ، لاح  زا  دیوگ و  رگد  عون  رب  حیبست  یکی  ره 
مرک دیـشروخ  دنچ  هدش  ناشفا  رد  رحب  نآ  نادب  ات  هدـب  ناراب  اطع  ناراب  دـنچ  دوج  يایرد  نآ  شیپ  درآ  هدجـس  دوجو  رد  یهام  رحب و 

ات نیط  ءامرب و  هدز و  شتاذ  وترپ  هدش  نادرگرـس  هرذ  نآ  نادب  ات  هدـب  نابات  مرک  دیـشروخ  دـنچ  هتخومآ  دوج  رحب  ربا و  هک  ات  هتخورفا 
باتفاک تسا  هتفای  تیانع  ناز  تناما  نیا  یتشادرب  وا  زا  سنج  تنایخیب  یتشاک  يو  رد  هچره  نیما و  كاـخ  نیمز  هدـنریذپ  هناد  هدـش 
تناما نیو  اهرنه  نیا  دادـب  ار  يدامج  هک  يداوج  نآ  راکـشآ  دزاسن  ار  اهرـس  كاخ  راهب  ون  دراین  قح  ناشن  ات  تسا  هتفاـت  يورب  لدـع 
فیرظ نم  یـش  لک  فیطل  شفطل  زا  تشگ  يدامج  نآ  دوشیم  ناهنپ  رهق  زا  ریرهمز  دوشیم  ناج  نوچ  فطل  زا  دامج  نآ  دادس  نیو 

ناهج رد  میوگ  هک  اب  تسین  شوج  نیا  تقاط  ار  لد  ناج و  ریرـض  وا  رهق  هدرک  ار  نالفاغ  ریبخ  شلـضف  دـنک  ار  يدامج  ره  فیرط  وه 
ناسچیم یمد  ره  دـشیم  درف  دـشیم  تفه  تخرد  کی  هلمج  تفه  نآ  دـش  زاـب  تخبکین  نم  رتشیب  مدـنار  تفگ  تسین  شوگ  کـی 

فص زامن  رد  ناتخرد  مدید  نآ  زا  دعب  یمه  تریح  زا  متشگیم 
زا دوجـس  نآ  عوکر و  نآ  مایق و  نآ  مایق  رد  وا  سپ  ردـنا  نارگید  ماـما  دـننام  شیپ  زا  تخرد  کـی  زاـس  هدرک  تعاـمج  نوچ  هدیـشک 
هچ نیا  نایم  رد  وناز  هن  ار  ناتخرد  نیا  نادجـسی  ار  رجـش  مجنلا و  تفگ  نامز  نآ  ار  قح  لوق  مدرک  دای  دومنیم  متفگـش  سب  ناـتخرد 
نک هراظن  یهگناو  راود  كالفاز  مه  وش  نورب  وت  زونه ! ام  راکز  يراد  بجع  نیا  زورفاب  ياک  ادخ  ماهلا  دـمآ  نانچنآ  تسا  زامن  بیترت 
واک اهلاح  هاوگ  دـشاب  نیمز  نیا  اـهلازلز  تلزلز  هک  نید  موی  اوه  ناـغرم  حـیبست  يونـشن  اـهخرف  نوچ  ياهضیب  ناـیم  رد  راـب  راـک و  نآ 

رد دوش  رکنم  یفـسلف  نورب  دنامیم  زیلهد  زا  لقع  نود  تالوقعمز  دـیوگ  یفـسلف  اهراخ  نیمز و  دـیآ  نخـس  رد  اهرابخا  هرهج  ثدـحت 
هنانح رکنم  واک  یفـسلف  لد  لها  ساوح  سوسحم  تسه  لـگ  قطن  كاـخ و  قطن  بآ و  قطن  نز  راوید  نآ  رب  ار  رـس  ورب  وگ  نظ  رکف و 
هلوقم زا  هک  اهنآ  صاخ  موهفمب  تونق  هدجـس و  حـیبست و  لامتحا  هک  دـسریم  رظنب  مراهچ - بلطم  تسا  هناـگیب  ءاـیبنا  ساوح  زا  تسا 

هیآ رکذ ، هلوقم  اما  تسا . تالامتحا  همه  زا  رتيوق  اهنآ ) رب  همکاح  نیناوق  هب  اهنآ  همه  ندش  میلست  زا  ریغ   ) تسا صاخ  تاکرح  رکذ و 
راصبا مهعمس و  مهیلع  دهش  اهو  ءاج  اذا  یتح  تسا : نینچ  تلصف  هروس  زا  20 و 21 

هیلا هرم و  لوا  مکقلخ  وه  ءیـش و  لک  قطنا  يذـلا  هللا  انقطنا  اولاق  انیلع  متدهـش  مل  مهدولجل  اولاـق  و  نولمعی . اوناـک  اـمب  مهدولج  مه و 
تداهـش دندرکیم ، لمع  هک  هچنآ  هب  نانآ  ياهتـسوپ  نامـشچ و  شوگ و  دنوشیم . شتآ  دراو  ناراکهبت ) نآ   ) هک یماگنه  . ) نوعجرت

هدروآ راتفگ  هب  ار  تانئاک  همه  هک  يدنوادخ  نآ  دنیوگیم : اهنآ  دیداد ، تداهش  ام  ررض  هب  ارچ  دنتفگ : دوخ  ياهتسوپ  هب  نانآ  دنداد ،
.( دـیدرگیمرب وا  يوـسب  دروآ و  دوـجو  هـب  هـعفد  نـیلوا  رد  ار  امـش  هـک  تـسا  ادـخ  نآ  دوـمرف و  راداو  نـتفگ  نخـس  هـب  ار  اـم  تـسا ،

اهتیـشم و اب  هدیـسر  ياههویم  و   ) هعنایلا رامثلا  هتاملکب  اهلکا  تتآ  و  دـیامرفیم : ریـسفت  دروم  تـالمج  رخآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
کی زا  تسترابع  هک  نوناق  يانعم  هراـبرد  یـسررب  کـی  میروبجم  بلطم ، نیا  حیـضوت  يارب  دنتـشگ ). ندـش  هدروخ  هداـمآ  یهلا  رماوا 

، دنکیم فشک  اهتباث  دوجو  زا  هک  اههفسلف  مولع و  رد  یلک  نیناوق  دوجو  ایآ  ددرگیم . عازتنا  تانئاک  رد  مظن  نایرج  زا  هک  یلک  هیـضق 
یـسررب يارب  هک  لکـشم  نیدب  هک  تسا  یتیمها  اب  رایـسب  هلئـسم  کی  نیا  دیامن ؟ زاینیب  یهلا  یمئاد  هطلـس  هراظن و  زا  ار  اهنآ  دناوتیم 

دناوتیم روبزم  هلئسم  هک  یلئاسم  هدع  کی  هتبلا  دریگیم ، رارق  قیقحت  ثحب و  دروم  رتمک  میدومن ، حرطم 
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قوف هلئـسم  دوخ  میتفگ ، هک  هنوگناـمه  یلو  تسا ، هدـش  عقاو  ءاـمکح  هفـسالف و  هجوت  دروم  شیب  مک و  دوش ، هیزجت  لـیلحت و  اـهنآ  هب 
- مکی هیـضق  میتسه : وربور  یـساسا  هیـضق  دنچ  اب  هلئـسم  نیا  رد  ام  لاحرهب ، تسا . هدـشن  هداد  حیـضوت  نافوسلیف  نانخـس  رد  قیقد  روطب 
مزال و ءارقتسا  عبتت و  هلیسوب  ای  یناسنا  نهذ  هک  ینعم  نیا  هب  دراد ، دوجو  دشاب ، هریثک  دراوم  رب  قیبطت  لباق  هک  یلک  هیضق  يانعمب  نوناق 

لباق هک  ار  ینیناوق  درادـن ، ءارقتـسا  صحف و  هب  يزاین  اهنآ  ندوب  یلک  هک  یـضایر ) يایاضق  دـننام   ) يدـیرجت ءاشنا  هلیـسوب  اـی  یفاـک و 
روصت لباق  یملع  چیه  هریثک ) دراوم  رب  قیبطت  لباق  یلک  هیـضق   ) نوناق نودب  مود - هیـضق  دنکیم . عازتنا  تسا ، ددعتم  قیداصم  رب  قیبطت 
لئاسم تاعوضوم و  حیضوت  يارب  نیعم  ینیناوق  زا  دادمتسا  نودب  دناوتیمن  یناسنا ) ریغ  یناسنا و  زا  معا   ) مولع زا  کی  ره  ینعی  تسین ،

يارب یبدا ، مولع  رد  دـشاب ) مات  تبـسن   ) لماش دـیاب  ندوب ) دـیفم  يارب  مالک  ره   ) یلک نوناق  درادـن . ار  ققحت  ناکما  اهنآ ، تابثا  دوخ و 
لئاسم حیضوت  کلذریغ  رون و  تکرح  تعرـس  ماسجا و  طاسبنا  نوناق  زا  کی  ره  دراد . یـساسا  ترورـض  اهنآ  تابثا  لئاسم و  حیـضوت 

ه : ) تفگ ناوتیم  رابتعا  کی  هب  هک  مولع  ریاس  نینچمه  دریگیم و  هدهعب  کیزیف  ملع  رد  ار  یناوارف 
تباث مظنم  نایرج  کی  دوجو  ینوناق  ره  هکنیا  موس - هیـضق  هطوبرم ) تاعوضوم  لئاسم و  نیناوق و  زا  ياهعومجم  زا  تسترابع  یملع  ر 

زا یـشان  لدـبت  لوحت و  رد  هک  صخـشم  یئزج  دروم  کی  زا  درادـن  ناـکما  زگره  تسا و  یهیدـب  ياـیاضق  زا  یکی  دـنکیم ، تاـبثا  ار 
هدـیدپ نیعم ، طیارـش  رد  هک  یمظنم  نایرج  ره  مراـهچ - هیـضق  دوش . عازتنا  ینوناـق  تسین ) یقیقح  رارکت  لـباق  زگره  و   ) تسا تکرح 

ریذـپ ناـکما  دـیاب  طیارـش  هنوگره  رد  هدـیدپ  ره  زورب  هنرگ ، و  دـیامنیم ، تاـنایرج  نآ  رد  تاـبث  زا  فشک  دروآیم ، دوجوب  ار  ینیعم 
تهجنادب مجنپ - هیـضق  دیآرد ! زاورپ  هب  سگم  کی  اب  دـیایب و  دوجوب  يامیپاوه 747  کی  لگ  هتوب  هک  دشاب  هتـشاد  ناکما  الثم  دشاب ،

هطلس هراظن و  هب  يزاین  سپ  هک  دورب  نامگ  نینچ  تسا  نکمم  دشاب ، هتشاد  دوجو  دیاب  یتباث  رمتسم ، ررکم و  مظنم و  ینایرج  ره  رد  هک 
دوخب ار  صاخـشا  زا  یخرب  زغم  هک  تسا  ساسایب  رادـنپ  ناـمه  نیا  و  درادـن . دوجو  تاـنایرج  نآ  همه  رب  يدـنوادخ  هیراـج  تیـشم  و 

تادوجوم نآ  ینعی  اهنآ ، هیقبم  تلع  هن  تسا  یتسه  ملاع  تادوجوم ) هدنروآ  دوجوب   ) هثدحم تلع  ناحبس  دنوادخ  هک  هتـشاد  لوغـشم 
دوصقم هک  مشش  هیضق  رد  تسا ، هتشگ  روبزم  مهوت  هب  رجنم  هک  ار  مجنپ  هیضق  نیا  خساپ  دنرادن . ادخ  هب  يزاین  دوخ  رارمتـسا  ءاقب و  رد 

زا ام  یلصا 
رد دشاب  هک  مسق  ره  زا  تادوجوم  تانایرج و  همه  هک  تهجنادب  مشش - هیضق  مییامنیم : حرطم  مشش  هیضق  رد  تسا  قوف  يایاضق  نایب 
ون يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردنا  ندش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  ینعی - درادن ، يرادـیاپ  هظحل  ود  يارب  یتح  ینیع  ناهج 

يزیت زا  تدم  يزارد  نیا  زارد  سب  دیامن  شتآ  رظن  رد  زاس  هب  ینابنجب  ار  شتآ  خاش  دسج  رد  دیامنیم  دیامنیم  يرمتـسم  دسریم  ون 
هـصرع هک  تعیبـط  ناـهج  زا  ناوتیمن  تسا  یملع  نیناوق  عازتـنا  اـشنم  هک  ار  ییاـهتباث  نیارباـنب ، عنـص  يزیگنا  تعرـس  دـیامنیم  عـنص 

ار ضقانت  عوقو  هک  تسا  ضقانتم  یضرف  ریغتم ، رد  تباث  ضرف  اریز  درک ، وجتسج  تسا  ینوگرگد  لوحت و  تکرح و  لاح  رد  تایئزج 
چیه ینیع  ملاع  رد  مییوگب : هک  نیا  زج  تسین ، ریغتم  تباث و  طابترا  ریـسفت  حیـضوت و  يارب  یهار  چیه  نیاربانب ، دهدیم ! ربخ  ناهج  رد 

لوـصح يارب  دـیاب  هک  تسا  تاـنئاک  رمتـسم  مظنم و  ناـیرج  هراـبرد  یهلا  تیـشم  هدارا و  هوـحن  تباـث  درادـن و  دوـجو  تباـث  یتـقیقح 
تیشم تسا ، اهنآ  عبات  دوخ  تکرح  نوکت و  رد  تاریغتم  هک  ییاهتباث  تقیقح  رد  سپ  دنک . ادیپ  ققحت  نیعم  طیارـش  نیعم ، ییاههدیدپ 

تسا هدومن  حرطم  نشور  لالدتسا و  نایب و  نیرتحضاو  اب  ار  هیضق  مه  دروم  نیا  رد  يولوم  سب . تسیدنوادخ و  هغلاب 
نیا دش  لدبتسم  هچ  رگ  مه  لضف  نآ  لضف  تسا ، لدع  نآ  لدع  تسین  بآ  نآ  بآ  تسا  هام  نآ  هام  تسیون  نرق  نیا  تشذگب  اهنرق  : 

رارقرب رتخا  سکع  هام و  سکع  راب  دـنچ  وج  نیا  بآ  لدـبم  دـش  ماود  رب  رارقرب و  یناعم  نیو  ماـمه  يا  تفر  اـهنرق  رب  اـهنرق  مما  نرق و 
دنریگیم و ادخ  زا  ار  ضیف  یعیبط  قوف  ياهتباث  نآ  هک  میهدب  لامتحا  رگا  نامسآ و  جوا  راطقا  رب  هکلب  ناور  بآ  رب  تسین  شیاین  سپ 

رظن اب  یلو  دنریگیم . ادخ  زا  ار  دوخ  تابث  ماود و  ضیف  زین  اهتباث  نامه  دوخ  هک  میوش  دقعتم  دیاب  زاب  دننکیم ، ریزارس  یتسه  ناهج  هب 
دوخ يدوجو  ضیف  تانئاک  همه  ( ) هیآ 29 نمحرلا   ) ناش یف  وه  موی  لک  ضرالا ، تاوامسلا و  یف  نم  هلئسی  دننام  ینآرق  تایآ  دافم  هب 
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. دوشیم ریزارس  يدنوادخ  فرط  زا  امیقتسم  تادوجوم  ءاقب  يارب  يدناودخ  رمتسم  ضیف  تفگ : دیاب  دنهاوخیم ) ادخ  زا  ار 
هحفص 217] ]

و تسا : هبطخ  نیا  هلمج  زا   ) هناوعا مزهت  زع ال  و  هناکرا ، مدـهت  تیب ال  و  هناـسلایعی ، ـال  قطاـن  مکرهظا ، نیب  هللا  باـتک  و  اـهنم - نآرقلا -
ددرگیمن و ناریو  شناکرا  هک  تسیاهناخ  و  دوشیمن ، زجاع  شناـبز  هک  تسیاهدـنیوگ  تسا ، امـش  ناـیم  رد  کـنیا  يدـنوادخ  باـتک 

ثحابم یـسررب  يارب  تشگ  دـهاوخن  هنهک  ناوتاـن و  زگره  هک  یهلا  باـتک  نآ  نآرق ، دـنروخیمن ). تسکـش  شناراـی  هک  تسا  یتزع 
ات زا ص 216  دـلجم  نیمه  نآ و  زاـجعا  كرد  هار  نآرق و  ات ص 216 - زا ص 206  دلجم 2  هب  دییامرف  هعجارم  دـیجم  نآرق  هب  طوبرم 

ینامسآ ياهباتک  رگید  نآرق و  دلجم 3 ص 64 - نآرق و  تایوتحم  رد  رگید  میسقت  ات 222  زا ص 221  نآرق و  تاـیوتحم  عاونا  - 221
زا ص 129 دلجم 14  ات 18 و  زا ص 13  دلجم 13  ات 271 و  زا ص 261  ات 255 و  زا ص 253  ص 234 و 235 و  دلجم 4 - و  تسا . قح 

شوماخ نابز  نیا  تسا . رادانعم  یناهج  رادینعم و  ناسنا  هب  طوبرم  قئاقح  همه  هرابرد  ایوگ  یناـبز  ياراد  یهلا  باـتک  نیا  ات ص 132 .
رگا هک  تسین  يرشب  رگندودحم  ياهزغم  شوارت  باتک  نیا  تشگ . دهاوخن  شوماخ  اهناسنا  تایح  يدج  تالاوئـس  اریز  تسا ، یندشن 

درگ ناوتان  اهنامز  همه  رد  رگید  تاهج  زا  ای  داعبا  نایب  زا  دنک ، وگزاب  نیعم  ینامز  رد  ار  یناسنا  نوئش  زا  تهج  کی  ای  دعب  کی 
قحلاب و اوصاوت  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  الا  ءرـسخ  یفل  ناسنالا  نا  رـصعلا  و  دـیوگیم : هک  اـیوگ  ناـبز  نآ  هک  تسا  لاـحم  د .

دنروآیم ياجب  هحلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  تسا  تراسخ  رد  ناسنا  اعطق  رصع ، هب  دنگوس  ( ) رـصعلا  ) ربصلاب اوصاوت 
هک یقطان  نابز  نآ  دییارگ . دهاوخن  یشوماخ  هب  زگره  دییامن ) هیصوت  ربص  هب  ار  رگیدمه  دینک و  شرافس  قح  هب  ار  رگیدمه  مدرم  يا  )
راک زا  زگره  تسا ) هتخودـنا  دوخ  يارب  هک  تسا  زیچ  نآ  ورگ  رد  یـسفن  ره  ( ) هیآ 38 رثدملا   ) هینهر تبـسک  امب  سفن  لک  دیوگیم :

اهتـسکش و  ) ناراگزور نیا  و  هیآ 140 ) نارمع  لآ   ) سانلا نیب  اهل  ادـن و  مایالا  کـلت  هک و  هلمج  نیا  ناـسنا ، يا  يرآ ، داـتفا . دـهاوخن 
عماوج اهناسنا و  غارـس  بوانت  اب  دوخ ، ینوناق  نایرج  رد  کلذریغ ) طوقـس و  التعا و  زورب و  رد  اهندـمت  اهیبارخ و  اـهیدابآ و  اـهیزوریپ ،
يارب قوف  بلاـطم  دـننام  ینادواـج  هلمج  رازهـشش  لقادـح  هک  یباـتک  داد . دـهاوخن  تسد  زا  ار  دوـخ  یگزاـت  زگره  دریگیم ، ار  ناـنآ 

. دوب دهاوخ  ایوگ  هراومه  تسا ، هدروآ  تیرشب 
هحفص 219] ]

دهاجف یحولا ، هب  متخ  لسرلا و  هب  یفقف  نسلالا  نم  عزانت  لسرلا و  نم  هرتف  نیح  یلع  هلسرا  اهنم  ملس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
دئاقع رد  فالتخا  نارود  رد  ناربمایپ و  زا  یلاخ  ینارود  رد  ار  وا  دنوادخ  تسا : هبطخ  نیا  هلمج  زا   ) هب نیلداعلا  و  هنع ، نیربدملا  هللا  یف 

وا زا  نادرگیور و  ادخ  زا  هک  یناسک  اب  وا  هار  رد  دومرف و  متخ  وا  توبن  اب  ار  یحو  داد و  رارق  ناربمایپ  رخآ  رد  ار  وا  داتسرف و  نانخـس  و 
رد یثحب  تسا و  ینادواج  تیرشب  يارب  نایدالا و  متاخ  وا  نید  و  مالـسلامهیلع ، ءایبنالا  متاخ  مالـسا ، ربمایپ  درک ) داهج  دندوب ، فرحنم 

يارب هک  یهلا  نید  یلک  نتم  میاهدومن ، نایب  وا  تلاسر  ادـخ و  لوسر  هب  طوبرم  ثحابم  رد  هک  هنوگنامه  یهلا  عیارـش  ماـکحا  فـالتخا 
نید نیا  هب  دنتسم  یگمه  يدعب  نایدا  تسا ، هدومرف  غیلبت  مالسلاهیلع  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  نامه  تسا  هدمآ  اهناسنا 

احون و هب  یصو  ام  نیدلا  نم  مکل  عرش  تسا - هدش  هضرع  نیمز  يور  رد  مالسلاهیلع  حون  ترـضح  زا  زین  نید  نیمه  تسا و  یهلا  یلک 
هللا هیلا  مهوعدـت  ام  نیکرـشملا  یلع  ربک  هیف  اوقرفتت  نیذـلا و ال  اومیقا  نا  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  انیـصو  ام  کیلا و  انیح  وا  يذـلا 

لا  ) بینی نم  هیلا  يدهی  ءاشی و  نم  هیلا  یبتجی 
میدرک و یحو  وت  هب  هک  ار  هچنآ  هدومن و  هیـصوت  حوـن  هب  هک  ار  هچنآ  تسا  هدرک  عیرـشت  امـش  يارب  نید  زا  دـنوادخ  ( ) هیآ 13 يروش 

توعد نآ  هب  امـش  هک  هچنآ  دیوشن  هدنکارپ  نآ  رد  دـیراد و  اپ  رب  ار  نید  هک  میدومن  هیـصوت  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  هک  ار  هچنآ 
هک ره  دوخ  يوسب  دنکیم  تیاده  دهاوخب و  هک  ار  هک  ره  اهناسنا  زا  دنیزگیمرب  دنوادخ  تسا  تخـس  نیکرـشم  هب  نآ  لمحت  دینکیم 

حون ترـضح  زا  شیپ  هک  دـهدیم  رظن  نینچ  هرقبلا  هروس  زا  هیآ 213  ریـسفت  رد  ییابطابط  همالع  موحرم  دـیامن ). تشگزاب  وا  يوسب  ار 
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هدرک یگدنز  نید  هب  هیکت  نودب  نیمز  يور  رد  رشب  هک  تسین  نآ  هیرظن  نیا  يانعم  هتبلا  تسا . هتشادن  دوجو  یلک  تعیرـش  مالـسلاهیلع 
یحو نایدا  تروص  نیا  رد  هدوب و  قرفتم  كدنا و  نیمز  يور  تیعمج  مالسلاهیلع  حون  ترضح  زا  شیپ  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  تسا ،
يور مدرم  هب  مالـسلاهیلع  حون  ترـضح  هلیـسوب  یهلا  یلک  نید  نارود  نآ  زا  سپ  و  تسا . هدوب  دودحم  یلحم و  نانآ ، هب  هدـش  ماهلا  ای 
دراو ءایبنا  رگید  تعیرـش  رد  هدوب و  فلـس  يایبنا  زا  کی  ره  تعیرـش  رد  هک  صوصخم  یلمع  ماکحا  هرابرد  اما  تسا . هدش  غالبا  نیمز 

هچ تعیرـش و  نآ  بحاص  دوخ  نامز  رد  هچ  هک  یتعیرـش  ره  یـصوصخ  ماکحا  هکنیا  مکی - هیرظن  تسا : دوجوم  هیرظن  ود  تسا  هدـشن 
نآ زا  دعب 

تعیرـش هکنیا  هن  تسا ، هدوب  ینیعم  ماوقا  نامز و  هب  دودحم  ماکحا  نآ  ءاقب  تلع  تدم و  ینعی  تسا ، هدـش  خوسنم  تسا ، هتفر  نیب  زا  ، 
تقیقح رد  هک  تسا  یهلا  نید  یلک  نتم  هب  طوبرم  هچنآ  هک  تسنیا  مود - هیرظن  تسا . هدومن  نالعا  لطاب  ار  نآ  تلعیب  هدمآ و  يدعب 

تاطابترا هب  طوبرم  فراعم  دئاقع و  لوصا  دـننام  دراد ، دوجو  یهلا  نایدا  عیارـش و  همه  رد  تسا  یمدآ  ترطف  هدـنزاس  هدننکریـسفت و 
زا دوخ ) ناعونمه  اب  ناسنا  طابترا  یتسه و  ناهج  اب  ناسنا  طابترا  ادـخ ، اب  ناسنا  طابترا  نتـشیوخ ، اب  ناـسنا  طاـبترا   ) ناـسنا هناـگراهچ 

فیلاکت قوقح و  زا  وا  تیعبت  دـننام  ناسنا ، تباث  داعبا  هب  طوبرم  ماکحا  نینچمه  دـیاش و  دـیاب و  هکنانچنآ  تسه و  هکناـنچنآ  هاگدـید 
یصاخ ماکحا  اما  و  ددرگ . تاعارم  دیاب  دوخ  صاخ  تابث  اب  اهنارود  همه  رد  نوگانوگ  لاکـشا  اب  هک  وا  یعامتجا  يدرف و  تایح  ظفاح 

، یناـمز طیارـش  ياـضتقم  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  یماـکحا  مکی - مسق  تسا : مسق  ود  رب  تسا ، عیارـش  زا  کـی  ره  هب  طوـبرم  هک 
تقیقح رد  ینعی  تسا ، هتـشگ  یفتنم  ماکحا  اهنآ  زا  کی  ره  ءاـفتنا  اـب  هدومرف و  ررقم  اـهناسنا  تاـیح  رب  طـیحم  لـماوع  رگید  یطیحم و 

هک تسا  اهینوگرگد  نامه  هب  هیبش  تارییغت  هنوگ  نیا  و  دناهدش . یفتنم  عوضوم ، ءاقتنا  هب  هبلاس  تباب  زا  روبزم  ماکحا 
یماکحا مود - مسق  دـیآیم . دوجوب  رگید  طیارـش  نایـضتقم و  هنوگره  تاعوضوم و  رب  ضراع  تارییغت  هلیـسوب  عیارـش  زا  کـی  ره  رد 

ددرگیم و یقلت  تعیرـش  ءزج  ربمایپ  تنـس  ناونعب  هک  دوشیم  ماهلا  ای  سکعنم  ءایبنا  دوخ  هتفای  افـص  هدـش و  هیکزت  ياهلد  رب  هک  تسا 
یـصاخشا ضارتعا  هک  دوشیم  نشور  ثحبم  نیا  زا  دـشابیم . ناحبـس  دـناودخ  یعیرـشت  هدارا  هب  دنتـسم  مه  ماکحا  زا  مود  مسق  نیمه 

فرط رب  تسا ، هداتـسرفن  اـهنارود  همه  رد  اـهناسنا و  همه  يارب  نید  کـی  دـنوادخ  ارچ  هک  تـهج  نادـب  ناـیدا ، هـب  وردـید  یند  دـننام 
تاصتخم زا  یـشان  ماـکحا ، هب  طوبرم  تایـصوصخ  تسا و  نید  کـی  یهلا  نید  یلک  نتم  دـش  هظحـالم  هک  هنوگناـمه  اریز  ددرگیم ،
ياـههقرف زا  یخرب  هک  نخـس  نآ  ندوـب  هیاـپیب  ثحبم  نیا  اـب  نینچمه  و  دـشابیم . دوـخ  تاـعوضوم  حـلاصم و  لاوز  لـباق  دودـحم و 

هب نید  نوچ  هک  تسنیا  هیاپیب  نخـس  نآ  دوشیم  تابثا  زین  دـناهدرک ، یفخم  نآ  تشپ  ار  دوخ  يواـعد  نـالطب  هدروآ و  رد  یـساسایب 
مه نید  هلوقم  سپ  تسا ، هتفای  لماکت  زیچ  همه  هتشذگ و  اهنرق  مالـسا  ربمایپ  نامز  زا  نوچ  و  دوریم ، لماکت  هب  ور  اهناسنا  یگدنز  عبت 

لامک اب  مه  ار  نخـس  نیا  ندوب  ساسایب  میدومن  حرطم  هک  یثحبم  تسا ! نارود  نیا  هتفاـی  لـماکت  نید  ناـمه  اـم  نید  هتفاـی و  لـماکت 
هک دومن  تابثا  حوضو 

نید هیلوا  عبانم  هب  رظن  اـب  دـشابیمن . ینوگرگد  رییغت و  لـباق  هتباـث  لوصا  نآ  تسا و  يرـشب  تاـیح  رد  هتباـث  لوصا  هب  یکتم  یهلا  نید 
نید نیا  یلک  لوـصا  نآ  هب  رظن  اـب  و  لـقع ) تباـث  یهیدـب و  ماـکحا  عاـمجا و  تنـس ، نآرق ،  ) تسا یهلا  ناـیدا  همه  عماـج  هـک  مالـسا 

مالسا ماع  لومش  تیدبا و  تسا ، هداد  رارق  ترخآ  ایند و  ینعم و  هدام و  ورملق  ود  رد  هتسیاش  تایح  ار  دوخ  یساسا  روحم  هک  ینادواج 
عونتم ددعتم و  یثحابم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  توبن و  ءایبنا و  توبن و  هرابرد  ددرگیم . راکـشآ  للم  ماوقا و  همه  يارب 
هفسلف ص 171 - دـلجم 2  هلمجنآ : زا  دـنیامرف . هعجارم  اـهنآ  هب  دـنناوتیم  دـنمجرا  ناگدـننکهعلاطم  هک  تسا  هدـمآ  تادـلجم  نیا  رد 

ات 183 زا ص 181  نآرق . رد  یحو  ات 181  زا ص 179  ماـهلا  یحو و  ات 179  زا ص 176  يربمایپ  يارب  اهناسنا  زا  یـضعب  صاـصتخا 
یلع هاگدـید  زا  اهتلاسر  فدـه  داوم و  قاـبطنا  ات 187  زا ص 185  اهتلاسر . فدـه  هفـسلف و  ات 185  زا ص 183  تلاسر . غـالبا  ناـمیپ 

زا ناشراگدرورپ . اب  اهناسنا  طابترا  لماوع  زا  یعاونا  تلاـسر و  ات ص 192  زا ص 187  نآرق . رد  اهتلاسر  فدـه  داوم و  رب  مالـسلاهیلع 
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هللا ع یلص  مرکا  ربمایپ  ات ص 203  زا ص 202  دوشیم . ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ات ص 202  ص 195 
یکی مالسلاهیلع  یلع  تداهش  نامیا و  ات 258  دراذگیم ص 253  مدرم  نایم  رد  ار  تایح  گرزب  هلیـسو  ود  دوریم و  ملـس  هلآ و  هیل و 

نآ رد  مالـسا  ربمایپ  هک  ینارود  طیحم و  هرابرد  یحیـضوت  ات ص 264 - هلآ 258  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تلاسر  لئالد  نیرتنـشور  زا 
هدرکن كرد  ار  تلاسر  تناما  يادا  موزل  ندوب  يدـج  تمظع و  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـننام  یناسنا  چـیه  ات 260  زا ص 259  دش . ثوعبم 

دلجم 5 یهلا و  نالوسر  تاصتخم  ات 313 - زا ص 309  تسا . ناربمایپ  هتـسیاش  اهنت  یهلا  تلاسر  غیلبت  ات ص 309 - زا ص 307  تسا .
زا یتایآ  ات ص 157 - زا ص 149  تناما . لامک  اب  یهلا  تلاـسر  هدـننکغیلبت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ات 149 - ص 147  زا 

دلجم 8 و  تسا . مالسلاهیلع  میهاربا  ترضح  تلاسر  نامه  نیا  نایناهج و  همه  رب  مالسا  ربمایپ  تلاسر  ندوب  یمومع  هرابرد  دیجم  نآرق 
زا ص دلجم 11  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  زاجح  نیمزرـس  ات 393 - زا ص 284  یحو و  هب  هتسویپ  تخانـش  ات 67 - زا ص 58 

لازنا ناربمایپ و  لاسرا  نادجو و  لقع و  دلجم 12 ص 13 و 14 - و  يدنوادخ . دورد  هب  ص )  ) ربمایپ یگتـسیاش  للع  ات ص 167 -  153
رمع يردق  هب  ار  شربمایپ  ناحبس  دنوادخ  دلجم 13 ص 276 و 277 - و  تسا . هتشاذگن  رذع  يارب  ییاج  یسک  يارب  ینامسآ ، ياهباتک 

ومرف اطع 
زا فالتخا  دننک ، يوریپ  وا  یصو  لمع  ربمایپ و  شور  زا  رگا  ات 21 - زا ص 19  دلجم 15  و  دیامرف . لیمکت  امش  وا و  يارب  ار  نید  هک  د 

حورشم یثحب  ات 75 - زا ص 11  و  تسا . هدوب  یتیمها  اب  لوصا  هب  دنتـسم  ءایبنا  باـختنا  دلجم 17 ص 9  و  دوشیم . هتـشادرب  نانآ  نایم 
وا نید  هکنیا  تابثا  راوگرزب و  نآ  تیـصخش  هرابرد  لیجنا  تاروت و  نآرق و  هسیاـقم  لـیلخ و  میهاربا  ترـضح  یهلا  تیـصخش  هراـبرد 

و ناگتفای . تیاده  یئانیب  نایقتم و  ياوشیپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  ات 80 - زا ص 75  و  تسا . یهلا  نایدا  یلک  نتم 
مرکا ربمایپ  و ص 102 - تسا . ص )  ) مرکا ربمایپ  يوس  هب  لیامتم  لامک  ياـیوج  هتفاـی و  دـشر  ياـهناسنا  ياـهلد  اـت ص 99  ص 96  زا 

زا دلجم 18  و  ظافلا . زا  هدافتـسا  نودب  تسا  یقئاقح  يایوگ  زین  وا  توکـس  تسا و  هدومرف  نایب  ار  قح  اعطق  دیوگب ، ینخـس  رگا  (ص )
ص)  ) مالسا ربمایپ  دیدش  شالت  و ص 197 و 198  داتسرف . دوخ  رکذ  ییایوگ  قح و  راهظا  يارب  ار  ربمایپ  لاعتم  دنوادخ  ات 58 - ص 52 

هدننکدیدهت هدنهد و  تراشب  دهاش و  اهناسنا  همه  يارب  مالـسا  ربمایپ  ات ص 211 - زا ص 207  لامک . دـشر و  هب  اهناسنا  لاـصیا  هار  رد 
لا غورف  نایملاع ، تمحر  و  تمعن ، مامتا  يارب  ثوعبم  يدناودخ و  هدیزگرب  نآ  ات 298 - زا ص 296  و  تسا . هدش  ثوعبم 

ات 57 زا ص 3  دـلجم 19  ص )  ) ربمایپ هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ياعد  ات 307 - زا ص 298  و  تـخورفارب . ناقـشاع  يارب  ار  یه 
. دنبذاج ار  نایرونرم  نایرون  مالسلاهیلع - نینموملاریما  هاگدید  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

هحفص 224] ]
و صخاش ، اهنم  ریـصبلاف  اهنار  رادلا و  نا  ملعی  و  هرـصب ، اهذـفنی  ریـصبلا  و  ائیـش ، اهئار  امم و  رـصبی  ال  یمعالا ، رـصب  یهتنم  ایندـلا  امنا  و 

یئاهن هاگدـید  ایند  هک  تسین  نیا  زج  تسا : هبطخ  نیا  هملج  زا  ایند - دوزتم  اهل  یمعالا  و  دوزتم ، اهنم  ریـصبلا  و  صخاـش ، اـهیلا  یمعـالا 
ذوفن نآ  قامعا  هب  ایند  نیا  زا  شهاگن  هک  تسا  یـسک  انیب  صخـش  یلو  دنیبیمن ، ار  نآ  زا  رتالاب  ایند و  نیا  زا  دعب  وا  تسا ، انیبان  ناسنا 

دنزیخیمرب و نآ  زا  انیب  صخـش  سپ  تسا . نآ  يارو  رد  يدبا  هاگرارق  هک  دنادیم  دنیبیم و  ار  نآ  زا  رتالاب  ایند و  نیا  زا  دـعب  هدومن و 
انیبان دریگیمرب و  هشوت  ایند  نیا  زا  انیب  مدآ  دـنکیم . یقلت  ییاهن  دـصقم  ار  نآ  دـنکیم و  تکرح  نآ  يوس  هب  انیبان  دـنکیم و  تکرح 

ایند و یفرعم  رد  قوف  هلمج  دـنچ  نایانیب  يارب  یهاگرذـگ  تسا و  نایانیبان  ياهن  دـصقم  ایند  نیا  دزودـنایم ). اـیند  نیمه  يارب  ار  هشوت 
هلمج دنچ  نیا  ياوتحم  يرـشب  عماوج  ناگدننکهرادا  نادنمتردق و  رگا  : ) مییوگب رگا  هک  تسا  تیمها  ياراد  يردـقب  نایانیبان  نایانیب و 

طوقـس و نیا  زا  رـشب  خیرات  دندومنیم ، تیبرت  یگدـنز  ریـسم  رد  لمع  رد  نآ  قیبطت  يارب  ار  اهنآ  دـندومنیم و  میلعت  تیرـشب  يارب  ار 
کت ریسم  اتقیقح  درکیم و  ادیپ  تاجن  اهیهابت 

وا هکلب  تسین ، اهیتخبدـب  تالکـشم و  نارازه  راـتفرگ  رـشب  میئوگب  رگا  نینچمه  میاهتفگ . ار  یحیحـص  نخـس  کـی  دوـمیپیم ، ار  لـما 
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كالم ایند و  يهرابرد  کلهم  لـهج  نیمه  زا  تستراـبع  میظع  ياـطخ  نیا  میاهتفگن . فازگب  یفرح  تسا ، میظع  ياـطخ  کـی  راـتفرگ 
يارب ار  هنارکیب  يایند  دیازفایم و  دوخ  تالکشم  رب  دوریم ، رتشیپ  هچ  ره  رشب  هک  لهج  نیا  هب  يراشفاپ  رارمتـسا و  یئانیبان و  یئانیب و 

ییارگ و تذـل  یتسرپدوس و  تهج  هب  رـشب  نیمه  هک  تسا  نآ  رد  دـیدش  ینارگن  دـیامنیم . نیـشیپ  زور  زا  رت  گنت  نادـنز  کـی  دوخ 
درد و  ) نایب ریسفت ، دروم  تالمج  رد  دریگیم ! همشچرس  اجک  زا  طوقس  نیا  هک  دمهفن  زاب  دنک ، طوقس  یطارفا  تخـس  ياهیگماکدوخ 
زا هدماین و  یباتک  چیه  رد  یهلا ، ینامسآ  بتک  زا  دعب  هک  تسا  هدمآ  دانتـسا  مهف و  لباق  مکحم و  حیرـص و  نانچ  رـشب  یـساسا  نامرد )

بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  ار  قوف  تالمج  هکنیا  يهفاضاب  تسا ، هدرکن  روطخ  مالـسلامهیلع  ماظع  يایبنا  زا  ریغ  يرکفتم  چیه  زغم 
ناـبز هک  تسا  اـنبم  ناـمه  رب  رمع  تاـظحل  همه  دـیوگیم و  ینیقی  یهاـگآ  اـب  ار  نخـس  هک  هنوگناـمه  هک  تـسا ، هدوـمرف  مالـسلاهیلع 

و ي  ) هناهاگآان ار  ییایاضق  میهافم و  هک  تسا  صاخشا  زا  یخرب  یبدا  ياهیزادرپ  قوذ  زا  ریغ  نیا  و  تسا ، هدومن  زاربا  ار  نآ  شکرابم 
اب دـیاب  لاحرهب ، دـهدیم ! ناحولهداس  ياهزغم  لیوحت  دزاسیم و  دوخ  نهذ  رد  هعماج )، رد  یئامندوخ  سح  عابـشا  يارب  اما  هناهاگآ  ا 

تیـصخش و دیونـشیم ، مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماـنب  درف  کـی  زا  هک  ار  نخـس  نیا  هک  مییوگب : اـهناسنا  همه  هب  تحارـص  لاـمک 
هنوـگره زا  هزنم  كاـپ و  نیما و  هطـساو  کـی  ناوـنعب  وا  تسا . هدرک  راداو  يراـتفگ  نینچ  هـب  ار  وا  هـک  تـسا  هدوـبن  وا  صاـخ  تـیدرف 

هدومرف زاربا  ار  تیرـشب  ینادواج  هدـنزاس  راتفگ  نینچ  هک  تسا  هدوب  ود ، نآ  ياهـشزرا  اـیند و  ناـسنا و  تخانـش  هب  قفوم  اـهیگدولآ و 
سای و هدینابات و  نایمدآ  ياهلد  رب  دیما  غورف  وت  یگدنز  راتفگ و  هک  گرزب ، ناسنا  يا  داب  وت  رب  ادخ  مالـس  بلاطیبا ، دنزرف  يا  تسا .

تفاطل افـص و  هک  تسنآ  يایوگ  دوخ  وت  نانخـس  ناـگرزب ، زا  گرزب  يا  ییاـمنیم . فرطرب  ناـشیرپ  رایـشه و  مدرم  زغم  زا  ار  ینیبدـب 
. دشاب اهناسنا  بلق  زغم و  رازتشک  رب  یهلا  فراعم  تایح  بآ  لاقتنا  هلیسو  رابیوج و  کی  دننام  تسا  هتـسناوت  هک  تسیدح  رد  وت  یحور 

ینعم داد  تحیدـم  رد  فیعـض  گـنت و  اـهقلح  يدوبن  رگ  فیثک  بوجحم و  قلخ  يدوبن  رگ  ربماـیپ  زا  دـعب  سانـشناسنا  نیرتـگرزب  نیا 
رخت تسا  فیرعت  حدم و  نایناحور  لفحم  ردنا  میوگ  ناینادنز  اب  تسا  فیح  وت  حدم  یمداشگب  یبل  قطنم  نیا  ریغ  یمداد 

نیا اـهنت  هن  تسا  دـمرمان  نشور و  ممـشچ  ود  هک  تسا  دوخ  حادـم  دیـشروخ  حداـم  باـتفآ  فیرعت  حدـم و  زا  تسا  غراـف  باـجح  قی 
ياهزار يانـشآ  نآ  اب  بناج  نیا  ییانـشآ  تخانـش و  زا  یـشان  مدرک ، ضرع  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هرابرد  اـجنیا  رد  هک  ار  تـالمج 

يارب ار  ادخ  لیلد  تلاسر و  دهاش  نآ  هرابرد  نتفگ  نخـس  قیفوت  ادخ  رگا  مه  نیا  زا  دعب  ماهتفگ و  وا  هرابرد  هچ  ره  هلکب  تسا ، یتسه 
ذغاک يور  ملق  رـس  زا  دـشکیم و  رـس  هک  رارقیب  لد  شـشوج  ناجیه و  زا  اـسران  تسا  یجاوما  هک  تسین  نیا  زج  دـیامرف . تیاـنع  نم 
حوطس زا  رتالاب  یلیخ  خیرات  درم  گرزب  نیا  تیـصخش  تیعقاو  اریز  دوشیم ، هدینـش  و  دیآیمرب ، زیچان  اعقاو  ناهد  زا  ای  دیآیم و  دورف 
ثحبم نیا  رد  حیـضوت  یـسررب و  يارب  هک  راوگرزب  نآ  تالمج  ریـسفت  هب  مینکیم  عورـش  کنیا  تسا . اـم  ینورد  ياـهتفایرد  يرکف و 

رد دوشیم  عورـش  الاب  زا  شدوجو  هک  هچنآ  تفای : میهاوخ  نتـشیوخ  فاص  نادـجو  رد  ار  نوناق  نیا  مینک ، تقد  رگا  میاهدومن . حرطم 
تابثا ار  اهنآ  یهلا  نایدا  هداد و  ناشن  دوخ  زا  خیرات  دادتما  رد  هک  اهتمظع  اهدادعتـسا و  همه  نآ  اب  یمدآ  دوجو  دریذپیمن . نایاپ  نییاپ 

یکاپ داوم  زا  يرادقم  دروایب ، نوریب  نادکاخ  نیا  زا  رس  دناوتیمن  دناهداد ، حیضوت  ار  اهنآ  نادنمشناد  ءامکح و  و 
ددـنخب و یتاـظحل  دزاـسب و  کلهتـسم  ار  نیمز  ياههیامرـس  نداـعم و  دـشوپب و  هسبلا  يرادـقم  هدومن و  لیدـبت  عوفدـم  هب  ار  تعیبط  هز 

سپـس دوش و  هجاوم  تسکـش  اب  رگید  يزور  زوریپ و  يزور  و  ددرگ . نیگهودـنا  رگد  ياهتعاس  ناداش و  ییاهتعاس  دـیرگب و  یتاـظحل 
اهر تذل  يوه و  هب  یگدرب  ندش و  هتـشک  نتـشک و  يارب  یکاخ  هرک  نیا  يور  ار  فدهیب  یتادوجوم  دوخ ، دـننام  ددـع  دـنچ  ای  کی 

هتفرگ نآ  زا  هک  تعیبط  ملاع  هب  اهنآ  زا  يرادربهرهب  نودب  تاناکما  اهدادعتـسا و  همه  نآ  اب  ار  دوخ  ندـب  دـبلاک  ياضعا  سپـس  دـنک و 
یئافوکش تبثم و  ياهتیلاعف  هلیسوب  تعیبط ، ملاع  زا  ندروآرب  رـس  عقوم  هک  توافت  نیا  اب  دورب . دهدب و  لیوحت  ملاع  نیمه  دوخ  هب  دوب ،

روم و راـم و  میدـقت  یتسدود  راـیتخا و  نودـب  ار  دوخ  تیدوجوم  ءازجا  همه  نتفر  عقوم  و  دوشیم ، یگدـنز  هصرع  دراو  یتـسه  نیناوق 
زا دعب  دربب  یپ  دوخ  دوجو  ياطخ  هب  هک  دنیامنیم  شتآ  همعط  ار  ءازجا  نآ  مه ، عماوج  زا  یـضعب  رد  دـیامنیم و  ینیمز  تارـشح  ریاس 
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نیرتدـب رد  راـک  ناـیاپ  رد  دـتفیب و  تکرح  هب  لـماک  هک  تسین  نینچ  تقیقح  زگره ، هن  دـتفین ! يدوـجو  یئافوکـش  رکف  هـب  زگره  نـیا 
اب هتخپ  هویم  چیه  دشن  هروغ  رگد  يروگنا  چیه  دشن  نمرخ  مدنگ  ینان  چـیه  دـشن  نهآ  رگد  هنییآ  چـیه  دـنک ! طوقـس  اهیتسپ  بیـشارس 

هروک
رب ار  شیوخ  سلطا  دوب  تخورف  نازرا  یمدآ  ار  نتـشوخ  یمک  رد  دش  دمآ و  ینوزف  زا  یمدآ  نیکـسم  تخانـشن  ار  نتـشیوخ  دـشن … 
هک میروایب  رظن  رد  دیاب  هلئسم ، نیا  لیمکت  يارب  تسود ! رام  تسا و  هدش  ناریح  ارچ  وا  تسوا  ناریح  هک  ام و  نارازه  دص  تخود  قلد 

لیلد دراذـگیم . ایند  نیا  هب  مدـق  یلماکت ، تاناکما  اهتمظع و  اهدادعتـسا و  زا  یهوبنا  اب  دوشیم ، یگدـنز  هصرع  دراو  هک  یتقو  ناـسنا 
مدرم هب  هبـسنلاب  هچ  رگا  هک  تسا  یناسنا  يالاو  رایـسب  ياهوپاکت  بلق و  زغم و  رظن  زا  هتفرـشیپ  رایـسب  ياهناسنا  غباون و  دوجو  اعدم  نیا 

زا ناسنا  هک  دنکیم  تابثا  ینشور  لامک  اب  شزرا  اب  گرزب و  ناوراک  نینچ  دوجو  دنشابیمن . یئانثتسا  یلو  دنتـسه ، تیلقا  رد  یلومعم 
اب تمظع و  اب  تیدوجوم  نینچ  اـب  رـشب  هک  مینک  مکح  نینچ  رگا  لاـح  ددرگیم  اـیند  نیا  دراو  ياهداـعلاقوف  يهیامرـس  هچ  اـب  اـجک و 

ناسنا يهرابرد  نتفگ  يارب  ینخـس  رگید  ایآ  ددرگیم ، متخ  وا  راک  اجنیا  رد  دوشیم و  ایند  نیا  دراو  ینعمرپ ، هاگراک  کـی  رد  ناـیرج 
تـسیدوجوم ناـسنا  هک  مینک  روصت  نینچ  رگا  لاـحم ، ضرف  رب  یتـح  تشاد !؟ میهاوـخ  دـیاب ) هکناـنچنآ  ناـسنا   ) و تسه ) هکناـنچنآ  )

! درادن تلاخد  وا  هرابرد  یهلا  یعیبط و  ياروام  تیشم  تمکح و  چیه  تعیبط و  هدش  هتخاس  دصرددص 
ایند نیمه  دناهدرتسگ و  يرـشب  ناوراک  ياپ  شیپ  ناسانـشناسنا  هک  ییاهیریگ  فده  بیترت و  نیمه  هب  يویند  یگدنز  نیا  هکنیا  ضرف 

گرزب ناوراک  نیا  يهرابرد  هک  تسا  تیانج  نیرتهناحیقو  تنایخ و  نیرتهنامرشیب  دناهدومن ، نییعت  ناوراک  نیا  يارب  هگلزنم  نیرخآ  ار 
. تسا هدش  هتشاد  اور  دشابیم ) نآ  ءاضعا  تیرـشب ، نتخاس  يارب  لوقعلا  ریحم  ناراکادف  هداعلاقوف و  ناگهتـسراو  امکح و  ءایبنا و  هک  )
تسا ك بیترت  نیدب  لالادتـسا  نیا  لیمکت  ریگب . دنتـسین ) حالـصا  لباق  رگا   ) اهنآ نابکترم  زا  ار  تیانج  تنایخ و  نیا  ماقتنا  ادناودخ ،

هابت ار  وا  یبلط  لاـمک  دادعتـسا  تیـصخش و  دـنکن و  ریدـخت  ار  وا  فدـه  نآ  رگا  دـسرب ، هک  یفدـه  رهب  یگدـنز  ياـهوپاکت  رد  یمدآ 
ایند و لام  ملع و  هرابرد  ار  هدـیدپ  نیا  امـش  دوب  دـهاوخ  رتیلاع  فادـها  لابند  هب  شمـشچ  هدـید ، رتالاب  فدـه  نآ  زا  ار  دوخ  دزاـسن ،
هک ار  فادها  لامآ و  نآ  زا  شیب  و  دیوشیمن ، عابـشا  دوریم ، رتالاب  امـش  تردق  تارایتخا و  هچ  ره  ددرگیم و  هدوزفا  امـش  ياهییابیز 

کی دیروآیم ، تسدب  هک  زاتمم  تیعقوم  ره  زا  نتفر  رتالاب  شیازفا و  ياضاقت  نینچ  هک  تسا  یهیدب  و  دینکیم . وجتسج  دیتساوخیم ،
شالت و اب  دوخ  روظنم  فده  ندروآ  تسدب  يارب  ناسنا  رگا  اذل  و  تسا ، يدج  اعقاو  اریز  تسین . یلایخ  رما 

زا يزیچ  هک  دـنکیم  روصت  وا  ینعی  دـشاب ، هدـش  بلـس  وا  زا  يدوس  هکنیا  هن  دـنیبیم  ررـضتم  ار  دوخ  دوشن ، قفوم  یقطنم  يراذـگهیام 
هدرواین تسدب  هکنیا  هن  تسا ، هداد  تسد  زا  يزیچ  هک  دنکیم  روصت  وا  ینعی  دشاب ، هدش  بلس  وا  زا  يدوس  هکنیا  هن  تسا ، هداد  تسد 
یفادها همه  قوفام  شزرا  اهتمظع و  اهدادعتـسا و  تیوه و  تیهام و  نآ  اب  یناسنا  تیـصخش  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  ساسحا  نیا  تسا .
نیبگنا ریـش و  فطل  دییامرف : تقد  يولوم  زا  ار  اریز  تیب  ود  دنکیم - شالت  اهنآ  هب  ندیـسر  يارب  دـنکیم و  حرط  دوخ  يارب  هک  تسا 

يانعم ضرغ ! ار  لد  دوب  یک  لد  هیاس  ضرع  ملاع  رهوج و  لد  دوب  سپ  تسا  لـصاح  لد  زا  شوخ  نآ  ار  یـشوخ  ره  تسا  لد  سکع 
ار اهنآ  هک  تسا  یمدآ  رهوج  هب  هتـسباو  تسا ، زایتما  یئابیز و  فطل و  ياراد  اـیند  نیا  رد  هک  يزیچ  نآ  ره  هک  تسا  نینچ  تیب  ود  نیا 
نآ ایآ  گنلپ ، ریـش و  یهام و  دنفـسوگ و  واگ و  يولگ  هب  دیزیرب  تسا  فیطل  ياهاذـغ  زا  هک  ار  نیبگنا  ریـش و  امـش  دـنکیم ، تفایرد 
هب طوـبرم  تبثم  ریثاـت  تذـل و  نآ  اریز  زگره ، هن  دـیامنیم !؟ داـجیا  مه  ناروناـج  نآ  رد  دـنکیم  داـجیا  امـش  رد  هک  ار  ریثاـت  تذـل و 

هب م رظن  اب  روما  نیا  همه  اهریغ . ملع و  هطلس و  یئابیز و  ماقم و  نینچمه  تسا . صوصخم  امش  دوخ  هب  هک  تسا  امش  يدوجو  نامتخاس 
ییاهن فدـه  ار  اهنآ  دوخ  یناسنا  تیـصخش  رهوج و  دـیابن  نیاربانب ، دنـشابیم  زایتما  ياراد  بولطم و  امـش  يدوجو  ناـمتخاس  تیها و 

هک یلاح  رد  دـشاب  وا  يالتعا  بجوم  هک  دروایب  دوجوب  ناـسنا  يارب  ار  یتیعقوم  دـیاب  فدـه  هراومه  اریز  دـهدب ، رارق  نتـشیوخ  تاـیح 
ره اب  ایند  نیا  هک  تسنیا  ییاهن  هجیتن  دیاییم . رد  یمدآ  ياهدادعتسا  رهوج و  زا  ار  دوخ  ندوب  زایتما  تیبولطم و  يویند  تازایتما  یمامت 
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یلع نینموملاریما  ياسآ  هزجعم  مالک  لیلد  انعم و  تسنیا  دشاب . هدوب  ناسنا  یئاهن  هگلزنم  دصقم و  دناوتیمن  دـشاب  هتـشاد  هک  مه  زایتما 
ایند نیا  رد  هک  یعوضوم  ره  زا  یمدآ  تیـصخش  تمظع  ندوب  رتالاب  كالم  رگا  دـییوگب : امـش  تسا  نکمم  مالـسلاهیلع . بلاـطیبا  نب 

تیبوـلطم یتـح  لاـمک  تیبوـلطم  نیارباـنب  تسا ، وا  دادعتـسا  ياـضتقم  عوـضوم  نآ  تیبوـلطم  هـک  تـسنیا  دوـش ، یقلت  فدـه  وا  يارب 
ادـخ لامک و  زا  رت  تمظع  اب  رتالاب و  یناسنا  تیـصخش  تفگ : ناوتیمن  لاحنیا  اـب  تسا ، وا  يرطف  دادعتـسا  ياـضتقم  زین  وا  یئوجادـخ 
تسا رتالاب  یناسنا  تیصخش  هک  هچنآ  روبزم . عوضوم  رد  لعفلاب  ضحم و  هوقلاب  طالتخا  زا  یـشان  تسیاهطلاغم  راتفگ  نیا  رد  دشابیم .

یلعف و خ لامک  دوخ  هن  تسا ، ییوجادخ  دادعتسا  نینچمه  تسا و  هوقلاب  لامک  دوخ  هک  تسا  لامک  تیبولطم  تفایرد  نآ ، زا 
تیعقوم و يالتعا  بجوم  هک  دنتـسه  یناـسنا  تیـصخش  يـالعا  فدـه  اـعطق  یلعف  یبایادـخ  لاـمک و  دوخ  ققحت  اـما  و  یلعف . یباـی  اد 
هک دوشیم  نشور  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  دنکیم . ءاضتقا  تیـصخش  یلعف  تعیبط  هک  هچنآ  زا  دنـشابیم  یمدآ  تیـصخش  يهجرد 
هک تسا  ناسنا  نیمادک  دنیبیمن . یلو  دنیبب ، دناوتیم  هک  یسک  ینعی  روک  تسا ؟ روک  دنک  یقلت  ییاهندصقم  ار  ایند  نیا  هک  یسک  ارچ 

همه اب  ار  ایند  نیا  نایانیب ، اما  دـنیبن ؟! دوخ  میظع  رهوج  تیـصخش و  ربارب  رد  ار  ایند  نیا  تراـقح  دوخ ، لدـتعم  ناور  زغم و  یئاـنیب و  اـب 
تکرح نآ  رد  الاو  يریگ  فدـه  اب  يرایتخا و  تکرح  اب  هک  دـننیبیم  یهاگرذـگ  دراد ، هک  یبولطم  تازاـیتما  همه  اـب  شیاـهتیبذاج و 

نیا هک  یـسک  تسنیا : تلع  نآ  تسا : تلع  رب  دنتـسم  تکرح  هنوگ  نیا  دـندرگیم  رتکیدزن  دوخ  یئاهندـصقم  هب  هظحل  ره  دـننکیم و 
وا ینعی  دـیآیم . اجک  زا  هک  دـنادیم  یـصخش  نینچ  هک  تسا  یعطق  دسانـشیم ، شزرا  تیوه و  رظن  زا  نتـشیوخ  اب  طابترا  رد  ار  اـیند 

رایـسب یفده  يارب  تمظع  اب  عبنم  نآ  زا  ندمآ  دوجوب  هک  تسا  ینیقی  تسا و  هدمآ  دوجوب  يدنوادخ  تیـشم  تمکح و  زا  هک  دـنادیم 
كرد اب  طقف  اریز  درادیم ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  نایانیبان  هک  تسا  ترـشع  شیع و  برط و  توهـش و  مشخ و  باوخ و  روخ و  زا  رتـالاو 

سا تقیقح  نیا 
لوقب تسا و  هدمآ  اجک  زا  دنادب  هک  دنکیم  ادیپ  یگتسیاش  یماگنه  تسا ، هدرک  عورـش  یتسه  هصرع  رد  هک  یترفاسم  دمهفیم  هک  ت 
سانـش یتسه  هک  تسا  تقیقح  نامه  نیا  هاگآ  شیوخ  لصاز  دش  واک  یـسک  هار  رد  تسیک  رفاسم  یتفگ  رگد  يرتسبـش : دومحم  خیش 

، ياهدـمآ اـجک  زا  هک  ینادـن  رگا   ) بهذـت نیا  یلا  ملعت  ـال  تئج  نیا  نم  مـلعت  مـل  نا  تـسا : هدوـمرف  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  گرزب 
دنچ زا  حور  ناور و  تیـصخش و  تایح و  ای  نم  ناج و  هک  دریذپیمن  یلقاع  چیه  هک  تسا  ملـسم  و  يوریم ) اجکب  هک  دیمهف  یهاوخن 

دبایرد ياهشوگ  رد  دناوتیم  ار  یتسه  ناهج  هک  دسریم  ییاجب  یلماکت  تکرح  ریسم  رد  سپـس  هدمآ و  دوجو  هب  هاگآان  يدام  رـصنع 
هئارا ار  تیدـبا  زا  ياهنومن  نآ ، هظحل  ره  هک  ناـکم  ناـمز و  يوسارف  رد  ار  دوخ  تاـیح  یتسه ، ناـهج  هب  نم )  ) هناـهاگآ شرتسگ  اـب  و 
اعدا ناوتیم  ایآ  یتسارب ، تسا . ریذـپان  ناکما  ایند  نیا  يدام  فادـها  رد  نتفر  ورف  اب  شرتسگ  لـماکت و  نیا  دـنک . ساـسحا  دـیامنیم ،

نم هک  دـنک  اعدا  یهام  هک  تسا  نیا  هب  هیبش  اعدا  نیا  مسانـشیم !؟ ار  ایند  يویند ، تایح  ياههتـساوخ  رد  ندروخ  هطوغ  اب  نم  هک  درک 
شاد ینابز  یتسه  یکشاک  دنیوگیم : وا  لاثما  يولوم و  هکنیا  درادن ! نآ  رب  ياهطاحا  فارشا و  هنوگ  چیه  هکنیا  اب  مسانشیم  ار  ایرد 

نوخ لاح  تسا و  لاق  نآ  كاردا  تفآ  نادـب  یتسب  وا  رب  رگید  هدرپ  نآ  زا  یتسه  مد  يا  ییوگ  هچ  ره  یتشادرب  اههدرپ  ناتـسهز  اـت  یت 
: دـیامرفیم ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  نیمه  يارب  و  دـننکیم ، نایب  ار  ینـشور  الماک  تقیقح  کی  لاحم  تسا و  لاحم  نتـسش  نوخ  هب 
رد ترخآ  زا  نانآ  دـننادیم و  ار  ایند  یگدـنز  زا  يرهاظ  نانآ  ( ) مورلا 7  ) نولفاغ مه  هرخالا  نع  مه  ایندـلا و  هایحلا  نم  ارهاـظ  نوملعی 

اجک زا  هک  دندوب  ربخ  اب  تایح  تقیقح  زا  نانآ  رگا  هک  تسنیا  نآ  دراد و  دوجو  مهم  هداعلاقوف  هتکن  کی  هکرابم  هیآ  نیا  رد  دـنتلفغ )
زا زیچان  یتخانش  هب  نایانیبان  يرآ ، دندیزرویمن . تلفغ  نآ  زا  دندرکیم و  كرد  ار  ترخآ  اعطق  دش ، دهاوخ  هدیـشک  اجک  هب  عورش و 

حوطس همه  تقیقح و  هرابرد  یحیحص  عالطا  هک  يریگیم  ار  یبتکم  رکفتم و  ره  غارس  هک  دناهدیزرو  تعانق  نآ  لکـش  تایح و  رهاظ 
ءالعلاوبا  ) دامج نم  ثدحتـسم  ناویح  هیف  هیربلا  تراح  يذلا  هک - تسین  نیا  زج  دـنیوگیم ، امـش  يارب  هک  ینخـس  دـنهدب ، نآ  داعبا  و 

: هک دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  دیآیم )؟ نوریب  دامج  زا  تایح  هنوگچ  هک  تسنیا  دـناهدنام  ناریح  نآ  رد  مدرم  همه  هک  هچنآ  ( ) يرعم
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نیا خساپ  دشابیم . تمایق  زور  رد  دناهدیسوپ ، دماج و  هک  ناگدرم  ندش  هدنز  هرابود  يرعم  يالعلاوبا  روظنم 
نشور یسک  يارب  یتسه  ملاع  رد  نآ  تکرح  دوجو و  عورـش  هبنج  زا  نآ ، داعبا  تایح و  تقیقح  رگا  اریز  تسا ، نشور  یلیخ  ضارتعا 

زاب دوب  دهاوخ  تابثا  زا  زاینیب  راکشآ و  صخـش  نامه  يارب  رـشحم ) زور  يارب  ناگدرم  ندش  هدنز  هرابود   ) داعم هک  تسا  یعطق  دوش ،
رد تفرـشیپ  همه  نیا  اب  زورما  يارب  تسا و  هدـنام  ناگدایب  تایبدا  رد  دـنمورین  بیدا  رعاش و  کی  زا  قوف  تیب  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 
زا ایند ، تردق  ربا  ود  زا  یکی  سانش  تسیز  نیرتهتسجرب  نیراپا  يا . ياقآ آ . مه  نیا  بوخ ، رایسب  دشخبیمن . ياهدیاف  نوگانوگ  مولع 

دنهاوخ نایم  رد  امـش  اب  ار  نخـس  نیا  تحارـص  لامک  اب  مه  مدرم  نیا  تسیچ ؟ تایح  هدـیدپ  دـیدیمهف  اـعقاو  امـش  اـیآ  دیـسرپب  ناـشیا 
دـهدیم و خر  هچ  هدـنز  تادوجوم  ندـب  رد  هک  میمهفب  طقف  هن  میباییم  ناکما  هک  تسا  یلماکت  تشادرب  نینچ  هار  زا  طقف  : ) تشاذـگ
ام ربارب  رد  تایح  رهوج  یعقاو  تخانـش  يارب  هک  میهدب  خساپ  یئارچ  نویلیم  تفه  هب  تسناوت  میهاوخ  نینچمه  هکلب  دـهدیم ، خر  ارچ 

فارتعا تایح  رهوج  رد  ارچ )؟(  نویلیم  تفه  دوجو  هب  ققحم  نیا  هک  دـینیبیم  حوضو  لامک  اب  تراـبع ، نیا  رد  امـش  دـنریگیم ) رارق 
ساپ نودب  اعطق  تسا )؟ هدومیپ  لماکت  يارب  ار  نیعم  ریسم  نیا  تایح  ارچ   ) هکنیا زا  لاوئس  هک  تسا  یهیدب  مه  هلئسم  نیا  و  دنکیم .

ياقآ تسا  بلاج  رایـسب  دوب . دهاوخ  لاوئـس  کی  نویلیم و  تفه  تایح  تقیقح  ای  رهوج  هرابرد  ام  تالاوئـس  نیاربانب ، دنام ، دهاوخ  خ 
تامولعم زونه  هنافـساتم  : ) دیوگیم وا  دیامنیم  حرطم  لماکت  نایرج  رد  ار  تامولعم  دیدش  صقن  لیذ  ذخام  زا  هحفص 299  رد  نیراپا 

یفیک ياـهینوگرگد  مینک و  صخـشم  کیتامتـسیس  روـطب  ار  نآ  ریـسم  میناوـتب  هک  تسا  نآ  زا  رتزیچاـن  رایـسب  لـماکت ، نیا  هراـبرد  اـم 
امـش رگا  یلک  روطب  میهدب ). رارق  هجوت  دروم  دـناهداد ، خر  هدـنز  يایند  لماکت  زا  یـصاخ  لحارم  رد  هک  ار  داوم  هنالاعف  لاقتنا  نامزاس 
نانآ دینیبب  دیورب و  دیدج  میدـق و  برغ و  قرـش و  نارظنبحاص  نافوسلیف و  ییاهن  تالمج  غارـسب  دـیناوتب  دـینک و  ادـیپ  بسانم  یتصرف 

هب بیرق  تیرثکا  هک  درک  دـیهاوخ  قیدـصت  دـناهدرک  یناوتان  راهظا  هنوگچ  هناگراهچ  تاطابترا  رد  وا  نوئـش  تایح و  ناـسنا و  هراـبرد 
زیچان رایـسب  يو  تالوهجم  ربارب  رد  نونکات  ناسنا  تامولعم  هک  تقیقح  نیا  تسا . رادـناج  ناجیب و  ملاـع  لـهاج و  زا  معا  مدرم  قاـفتا 

نرق هفلـسف  ملع و  نارادـمچرپ  نیرتگرزب  زا  یکی  زا  ار  یتالمج  لاـثم  ناونع  هب  طـقف  تسا . اـیند  نارظنبحاـص  همه  فارتعا  دروم  تسا ،
( یخیرات يرگنهدنیآ   ) ترابع زا  نم  روظنم  لوا - تمسق  : ) دیوگیم وا  میروآیم . اجنیا  رد  دهتیا ) ثرون و  درفلآ   ) رضاح

زج اما  دنوشیم ، قیبطت  قیداصم  رب  تایلک  دراد . راک  ورـس  تایلک  اب  ملع  تسا . یملع ) جاتنتـسا   ) قیقد دربراک  اب  توافتم ، الماک  يزیچ 
عبات هک  دـنوشیم  تفای  یتوافتم  یخیرات  تانایرج  الامتحا  دنتـسین . خـیرات  ناـیرج  هدـننکنییعت  دـنراد ، هیکت  تیعقاو  رب  هک  يدراوم  رد 
روهظ هک  مینک  كرد  ار  بلطم  نیا  میتسناوتیم  تروص  نآ  رد  میتشاد  نیناوق  زا  یفاک  تخانـش  هچنانچ  دـیاش  دنتـسه . يدـحاو  نوناـق 

قیبـطت اهلـسن  همه  رب  هکم  تسا  یملع  نیناوق  نیا  زین  تسا و  هتـشذگ  زا  هدـمآ  مهارف  تاـیئزج  رب  ینتبم  لـماک  روـطب  هتـشذگ  زا  هدـنیآ 
هب زین  لاح  هتـشذگ و  هب  طوبرم  تاـیعقاو  دروم  رد  نامـشناد  صقاـن و  يراـب  فسا  روطب  یملع  نیناوق  هراـبرد  شناد  هنافـساتم  دـنکیم .

یمداصت رگید  راب  هک  رود  نامز  نآ  زا  میربخیب ، يرایـسب  روما  زا  زونه  شیوخ ، شناد  یمامت  دوجو  اب  نیارباـنب ، تسا . كدـنا  تیاـغ 
کی رد  خیرات  ریسم  زا  رشب ، هدنیآ  زا  یکاخ  هرک  رب  یکیدزن  هدنیآ  زا  تسویپ ، دهاوخ  عوقو  هب  روبع  لاح  رد  ياهرایـس  دیـشروخ و  نیب 
دروم رد  تسا  هدش  نییعت  دوخ ، تیدوجوم  تایح و  يارب  هک  یفقـس  زا  یتح  دوخ و  يادرف  یگدنز  تایئزج  زا  يرایـسب  زا  هدنیآ ، لاس 

سه تایبرجت  نیا  زا  ییاههورگ  مرگرس  هناروکروک  هدزباتش و  هدینارذگ و  ماهبا  هب  ار  دوخ  یگدنز  ام  : ) دیوگیم رگید 
دوزتم و اهنم  ریـصبلا  و  صخاش ، اهیلا  یمعالا  و  صخاش ، اهنم  ریـصبلاف  میهدیم ) تبـسن  زین  نارگید  هب  ار  نتـسیز  ياـههار  نیمه  و  میت ،

یقلت ییاهن  دصقم  ار  نآ  دنکیم و  تکرح  نآ  يوسب  انیبان  دنکیم و  تکرح  دـنزیخیمرب و  نآ  زا  انیب  صخـش  سپ   ) دوزتم اهل  یمعالا 
تسا و هاگراورپ  انیب  ناسنا  يارب  ایند  نیا  دزودـنایم ). اـیند  نیمه  يارب  ار  هشوت  اـنیبان  دریگیمرب و  هشوت  اـیند  نیا  زا  اـنیب  مدآ  دـنکیم .

لامک دـشر و  هب  زاورپ  يارب  یلئاسو  ایند  نیا  تازایتما  تایعقاو و  زا  تسا ، راددروخرب  درخ  ییانیب و  زا  هک  یناسنا  هاـگدورف  اـنیبان  يارب 
یتح روک  مدآ  هک  یلاح  رد  دیامنیم ، یقلت  زاورپ  يارب  هلیـسو  نیرتهب  ار  ایند  تایعقاو  نیرت  بوبحم  نیرتبولطم و  دنکیم و  ذاختا  دوخ 
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ملاع ود  رگ  دشچیم : ار  لیذ  تایبا  معط  ناسنا  هک  تسا  اجنیا  رد  دهدیم . رارق  فده  نامرآ و  دوخ  يارب  ار  يویند  روما  نیرتشزرا  اب 
هاچ نورد  وت  میرک  هاـم  زا  یـشاب  نزور  هتـسب  میظع  رون  نآ  زا  ییآ  بیـصنیب  روک  دـننام  یتملظ  رد  يور  نوچ  رون  دیـشروخ و  دوب  رپ 

گنـس هب  يدواد  نحل  وگب  ار  فسوی  يور  دنیبب  نوچ  وا  دنام  یگرگ  فصو  ردنا  هک  ناج  خارف  ياهناهج  دراد  هنگ  هچ  خاکز  یتستفر 
لاج تفگ  هکنانچنآ  دینش ! مک  شنالد  نیگنس  نآ  شوگ  دیسر  هک  و 

راـطق دوخ  درگ  هب  دـنیبیم  هبرگ  ناـهج  منیب  يرتـسا  هک ز …  ناـج  مین  دـنامب  نم  زک  میـضار  دارم  زا  ناـهج و  نیا  ياوه  زا  دار  سونی 
نوریب دشکیم  شک  نینچ  نوچ  نایع  رشح  وا  هدیدان  مدع  رد  ناهج  نیا  ریغ  تسا  هدید  مدع  ای  راطم  زا  تسا  هدوب  هتشگ  سیآ  شغرم 

ماگ رهش  نیز  مهن  نوریب  رگا  هک  دنکیم  دام  تشپ  رد  رفم  وا  دنکیم  ردصم  يوس  شیور  فطل ، مکش  يوس  سپ  هب  وا  دزیرگیم  مرک 
نوریب هک ز  يدب  مه  ار  ینزوس  مشچ  وچ  ای  محر  ردنا  یمدرک  هراظن  ات  مخ  رهش و  نیرد  يدوب  يرد  دای  ماقم  نیا  منیبن  رگید  بجع  يا 

ملاع زا  ددم  نآ  تسه  هک  یتابوطر  ناک  دنادن  وا  یمرحمان  وا  سونیلاج  وچمه  یملاع  زا  تسا  لفاغ  مه  نینچ  نیا  يدش  هدید  محر  نآ 
رد ياهصرع  غابز و  نآ  تسا  هتفای  رگ  سفق  رد  هناد  بآ و  ناکم  رهش ال  دراد ز  ددم  دص  ناهج  رد  رـصنع  راچ  هکنانچنآ  تسا  ینوریب 
رو دـنغزاب  اهکلف  ردـنا  هام  وچمه  دـنغراف  ملاع  سونیلاجز و  سپ  غارف  نالقن و  تقو  رد  سفق  نیز  غاب  دـننیب  ءایبنا  ياـهناج  تسا  هتفاـت 

تفج رون  اب  یلد  شتـسد  وبن  هک  تفگب  نیاک  دـمآ  سک  نآ  باوج  نیا  تسین  سونیلاـج  رهب  مباوج  سپ  تسیرفا  لوق  نیا  سونیلاـجز 
وجرع وا  ناکبرگ  زا  دینش  نوچ  وج  خاروس  دش  شوم  شناج  غرم 

تفرگ یئاـناد  خاروس  روـخ  رد  تفرگ  یئاـنب  خاروـس  نیرد  مه  راو  شوـم  اـیند  خاروـس  نیردـنا  رارق  دـید و  نطو  شناـج  ببـس  ناز  ا 
زا توبکنع  ندب  زا  ندیهر  هار  دش  هتسب  ندش  نوریب  زا  دنکرب  لد  هکناز  دیزگ  دیآ  راک  خاروس  نیردنا  دیزم  رد  ار  وا  ارم  هک  ییاههشیپ 

یتشارفا یک  همیخ  یباعل  زا  یتشاد  داقنع  عبط 
هحفص 236] ]

یتلا همکحلا  هلزنمب  کلذ  امنا  هحار و  توملا  یف  دجی  هناف ال  هایحلا ، الا  هلمی  هنم و  عبشی  هبحاص  داکی  الا و  ءییـش  نم  سیل  هنا  اوملعا  و 
يزیچ چیه  هک  دینادب  و   ) همالسلا هلک و  ینغلا  اهیف  و  نامظلل ، يرو  ءامـصلا  نذالل  عمـس  و  ءایمعلا ، نیعلل  رـصب  تیملا و  بلقلل  هایح  یه 

( گرم زا  میب   ) هک تسین  نـیا  زج  و  دـنیبیمن . گرم  رد  ار  یتـحار  هدـنز  مدآ  اریز  یگدـنز ، زا  رگم  ددرگیم  راـچد  رطاـخ  تلـالم  رد 
هنشت يارب  تسا  یباریس  رک و  شوگ  يارب  تسا  یئاونش  و  انیبان ، نامـشچ  يارب  ییانیب  تسا و  هدرم  بلق  تایح  هک  تسا  تمکح  هلزنمب 

نیا تفگ : ناوـتیم  دوـشیمن  ریـس  نآ  زا  سک  چـیه  هک  تسا  یتـقیقح  تاـیح ، تمالـس ). يزاـینیب و  هـمه  تـسا  تـمکح  نـیا  رد  و 
لماوع ربارب  رد  تمواـقم  هک  هنوگناـمه  دـناشوجیم  دوخ  نورد  زا  ار  دوخ  همادا  ندوـب  يرورـض  هک  تسا  تاـیح  دوـخ  یتاذ  تیـصاخ 

زا دناوتیمن  يرادناج  چـیه  هکلب  یناسنا ، چـیه  اذـل  تسا . یتاذ  تیلاعف  کی  رتحیحـص  تارابعب  هدـیدپ و  کی  زین ، نآ  يدوبان  گرم و 
مین یشکدوخ  رکف  هب  هچ  رگا  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم ، هنوگ  نیا  زا  رتناوارف  روطب  ییاهناسنا  مینیبیم  لاحنیا  اب  دوش . ریـس  دوخ  تایح 

هک مینیبیم  مه  ار  رگید  یعمج  دننکیم . یقلت  راب  تلالم  ار  نآ  دنوشیم و  ریس  یگدنز  زا  یلو  دنتفا ،
. دنرامـشیم رقحم  ار  يویند  تایح  نیا  دـمآ ، دـهاوخ  دوجوب  يویند  یناگدـنز  نیا  زا  سپ  هک  یقیقح  تایح  تمظع  ساسحا  تهج  هب 

یهورگ مکی - مسق  دـنراد : یفلتخم  ماـسقا  دـنوشیم ، ریـس  نآ  زا  دـننکیم و  ضارعا  يوـیند  تاـیح  نیا  زا  هک  يدارفا  تفگ : ناوـتیم 
هب ندیـسر  ایآ  هکنیا  دـنهدیم ، تیاضر  یـشکدوخ  هب  دنـسریم و  یگدـنز  لحاس  هب  یناور ، ای  يزغم و  تالالتخا  تهج  هب  هک  دنتـسه 

یناسک مود - مسق  دراد . ناوارف  لیلحت  تقد و  هب  زاین  دراد ، تلاخد  نآ  رد  رایتخا  اـی  تسا و  يراـبجا  اـی  يرارطـضا  ـالک  هلحرم ، نینچ 
ار اهنآ  هیهت  طئارـش  هک  یماگنه  و  تسا ، ضحم  یناویح  ياههتـساوخ  تاینمت و  لامآ و  یگدـنز ، زا  نانآ  ياهنامرآ  عقوت و  هک  دنتـسه 
تایح و هرابرد  ینادان  تهج  هب  مدرم  هنوگنیا  تفگ  دیاب  دـهدیم . تسد  زا  نانآ  يارب  ار  دوخ  شزرا  تایح  دروایب ، تسدـب  دـناوتیمن 

تازایتما زا  یکی  ای  تاصتخم  زا  یکی  هک  دنتـسه  یناسک  موس - مسق  دـنیامنیم . مورحم  تایح  معط  ندیـشچ  زا  ار  دوخ  نآ ، ياهـشزرا 
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تـسدب ار  نآ  دـنناوتیمن  هتـشادن و  ار  نآ  هب  لوصو  یئاناوت  تسا ، هدومن  هولج  نامرآ  بولطم و  تخـس  نانآ ، يارب  هک  تایح  بولطم 
دننام زین  نانیا  دنوشیم . درـسلد  تایح  زا  اذل  يزاجم ، ياهقوشعم  رگید  یعامتجا و  تیبوبحم  هاج و  ماقم و  نالک و  لام  دننام  دـنروایب ،

هورگ ق
زا تیمورحم  تهج  هب  لوا  هورگ  هک  تسنیا  رد  هورگ  ود  نیا  توافت  دـندرگیم ، تایح  هرابرد  شیوخ  تلفغ  لـهج و  یناـبرق  لوا  مس 

تایح معط  زا  يرورـض  قوف  ذـئاذل  تافاضا و  زا  یناوتان  ار  مود  هورگ  دـنیبیم ، انعمیب  ار  نآ  هدـش و  ریـس  نآ  زا  یگدـنز ، تاـیرورض 
هدش ریـس  یگدنز  زا  هتـشگ و  یگدرمژپ  راچد  یگدنز ، تایرورـض  زا  يرابجا  یناوتان  تهج  هب  هک  لوا  هورگ  رگا  تسا . هدومن  مورحم 

تایح زا  ضارعا  يارب  يرذع  دناوتیمن  هجو  چیه  هب  مود  هورگ  دوش ، یقلت  روذعم  رگید  تاررقم  قالخا و  بهذم و  هاگدـید  زا  تسا ،
هک دنتـسه  مدرم  زا  یهورگ  مراهچ - مسق  تسین . لاکـشا  راچد  هورگ  نیا  دارفا  يارب  تایح  تایرورـض  هک  تسنیا  ضرف  اریز  دـنروایب ،
هک دوشیم  بجوم  رگید ، ياهیهابت  تایعقاو و  اب  تجاجل و  اهیگماکدوخ و  لهج و  نجل  رد  هعماج  دارفا  طوقـس  اهیـشکقح و  ساـسحا 

. دنوشیم ریـس  تایح  زا  هعماج ، دارفا  حالـصا  زا  یناوتان  تروص  رد  نانیا  دـنیامن . لمحت  بولطم  تقیقح  کی  ناونعب  ار  تایح  دـنناوتن 
یکی رد  دوب . هتخادنا  تریح  هب  ار  ربص  دوخ  یتح  ءابدا  زا  یضعب  لوقب  هک  یئابیکش  لمحت و  ربص و  همه  نآ  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

الف مکنع  تصخش  مث  یباکر ، تبرقل  هواقل - یل  مح  دق  ول  ودعلا - یئاقل  دنع  هداهشلا  یئاجر  ول ال  هللا  و  دیامرفیم : شکرابم  نانخس  زا 
يارب شاک  يا  و  متشادن - تداهش  دیما  نمشد  اب  یئورایور  عقوم  رد  رگا  ادخب  دنگوس  ( ) هبطخ 119  ) لامش بونج و  فلتخا  ام  مکبلطا 

یلامـش یبونج و  ياهداب  هک  یمادام  ار  ناتغارـس  زگ  ره  متـشگیم و  رود  امـش  زا  سپـس  متـشگیم و  مبکرم  راوس  دوب - هدش  ررقم  نم 
تمعن نیرتگرزب  ار  تایح  نیا  سکعلاب  هکلب  دـناهدومنن ، ضارعا  يویند  تایح  زا  هک  دنتـسه  یناسک  مجنپ - مسق  متفرگیمن ). دزویم ،

نیا يزیچان  دنـسانشیم ، ار  يدبا  تایح  تمظع  هک  تهج  نادب  یلو  دـننادیم ، تیدـبا  يارب  یلماکت  هاگرذـگ  نیرتیلاع  يدـنوادخ و 
هلیسو هک  یناگدنز  نیا  زا  ياهظحل  ره  يارب  هکلب  دنیامنیمن ، نآ  يارب  یتناها  نیرتمک  لاحنیا ، اب  دوشیم و  راکـشآ  نانآ  يارب  یگدنز 

هک یقتم  ياـهناسنا  نآ  دـنهورگ ، نـیا  زا  دنــشابیم . رورــسم  دـنراذگیم و  ساپــس  تـسا ، ینادواـج  تاـیح  يارب  هیامرــس  نتخودـنا 
یلا افوش  نیع  هفرط  مهداسجا  یف  مهحاورا  رقتـست  مل  مهل  بتک  يذلا  لجالا  ول ال  و  تسا : هدومرف  اهنآ  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
کی رادـقمب  یتح )  ) نانآ حاورا  تسا ، هدـش  ررقم  ادـخ  فرط  زا  نانآ  يارب  یلجا  دوبن  رگا  و  ( ) مامه هبطخ   ) باقعلا نم  افوخ  باوثلا و 

، دهدیم ناشن  یمومع  تادهاشم  هک  هچنآ  باذع ) زا  سرت  باوث و  هب  قایتشا  يارب  تفاییمن  رارق  ناشیاهندب  رد  ندز  مهب  مشچ 
هقالع ششوج  ینعی  تاذ ) تنایص   ) لصا زا  تسترابع  نآ  مینیبیم و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  كرابم  مالک  ياوتحم  رد  هک  تسا  نامه 
یعیبط نایرج  هب  طوبرم  هک  روبزم  لصا  اب  یتافانم  چیه  میداد ، رارق  یـسررب  دروم  هک  ياهناگجنپ  ماسقا  و  یگدـنز . تاذ  زا  ءاقب  هدارا  و 

ار هلمج  نیا  تسا ، تاـیح  قلطم  تیبوـبحم  بجوـم  هک  تاذ ) تنایـص   ) لـصا ناـیب  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  درادـن . تسا  یگدـنز 
زا یکی  تـالمج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـباییمن ) یتحار  گرم  رد  هدـنز  ناـسنا   ) هحار توملا  یف  دـجی  ـال  هناـف  دـیامرفیم :

كرابم نانخس  ریاس  اههبطخ و  رد  هتبلا  تسا . هداد  رکذت  تسا ، یگدنز  ینیریش  هک  ار  گرم  رد  تحار  ساسحا  مدع  للع  نیرتیـساسا 
تسا هدش  حرطم  اهنآ  زا  يرادقم  انیسنبا  زا  ياهلاسر  رد  ابیرقت  هک  تسا  هدش  نایب  گرم  زا  تشحو  سرت و  يارب  رگید  للع  ترضحنآ 

لـضافلا خیـشلا  مالک  نم  توملا ، نم  مغلا  عفد  یف  هلاسر  مینکیم : همجرت  اجنیا  رد  نآ ، ندوب  رـصتخم  دـیفم و  تهج  هب  ار  هلاسر  نیا  و 
ام رورـس  رب  يدنوادخ  دورد  تسا و  نایملاع  هدنورپ  هک  ار  يادخرم  ساپـس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  يراخبلا  انیـس  نب  نیـسح  یلع  یبا 

اب تسا و  گرم  زا  سرت  دوشیم ، ضراع  ناسنا  هب  هک  یسرت  نیرتگرزب  هک  تهج  نادب  داب  وا  كاپ  دالوا  ربمایپ و  دمحم 
ضراع گرم  زا  سرت  میوگب : هک  تسا  مزال  تسا ، اهـساره  میب و  همه  زا  رتمامت  رتدیدش و  تسا ، اهناسنا  مومع  ریگارف  سرت  نیا  هکنیا 
دنکیم نامگ  ای  دوریم ؟ اجک  هب  گرم  زا  سپ  وا  سفن  هک  دنادیمن  ای  تسیچ ؟ گرم  تقیقح  دنادن  هکنیا  رگم  یـسک  يارب  دوشیمن 

هکنیا و  يدوبان . یتسین و  هب  ور  نالطب  ددرگیم - لطاب  وا  سفن  لحنم و  وا  تاذ  تشگ ، لـطاب  شبیکرت  دـش و  هیزجت  وا  ندـب  یتقو  هک 
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داعم یگنوگچ  سفن و  ءاقب  هک  دنکیم  یـسک  ار  نامگ  نیا  دشابن . هچ  دشاب و  دوجوم  ایند  نیا  رد  وا  هچ  دـنام ، دـهاوخن  وا  زا  دـعب  ایند 
دیآیم دوجو  هب  گرم  زا  شیپ  اسب  هچ  هک  دراد  ار  اهیرامیب  همه  درد  زا  رتدیدش  يدرد  گرم  دـنکیم  نامگ  نینچ  ای  دـنادیمن . ار  نآ 

زا ای  تفرگ . دهاوخ  ار  وا  غارس  يرفیک  گرم  زا  سپ  هک  دنکیم  داقتعا  وا  ای  دوشیم . گرم  دورو  ببـس  ددرگیم و  یهتنم  گرم  هب  و 
ای تسیچ ؟ گرم  زا  سپ  تیعقوـم  هک  تسا  تریح  رد  ینعی  دوـشیم  دراو  گرم  زا  سپ  یعـضو  هچ  هب  دـنادیمن  هک  تسا  تـهج  نـیا 

ساسایب لطاب و  ییاهنامگ  سرت ، لماوع  نیا  همه  و  دروخیم . فساـت  دوریم ، دراذـگیم و  دوخ  زا  هک  ییاههتخودـنا  لاـم و  هراـبرد 
عقوم رد  یمدآ  سفن  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  گرم  هک  منکیم  نییبت  وا  يارب  نم  تسیچ ؟ گرم  تقیقح  دنادیمن  هک  یسک  اما  تسا .

تالآ گرم 
سفن اریز  دـنکیم ، اهر  ار  دوخ  رازبا  رگتعنـص  کی  هکنانچ  دـنکیم ، اـهر  دوشیم ، هدـیمان  ندـب  تسا و  وا  ءاـضعا  هک  ار  دوخ  تیلاـعف 

مولع اب  ییانـشآ  دـنمزاین  نایب  نیا  و  دـشابیمن . ینتفر  نیب  زا  داـسف و  لـباق  سفن  تسین و  ضرع  يهلوقم  زا  ینامـسج و  ریغ  تسیرهوج 
ادج ندب  زا  رهوج  نیا  هک  یماگنه  و  تسا . هدش  حیرشت  نییبت و  دوخ  عضوم  رد  تقیقح  نیا  و  معا ) يانعمب  یهلا  تمکح   ) تسا نیشیپ 

یهار ددرگیم و  لئان  دوخ  لماک  تداعس  هب  دوشیم و  هیفصت  تعیبط  یگریت  زا  دنامیم و  یقاب  تسا ، وا  یتاذ  صتخم  هک  یئاقب  اب  دش 
هک تسین  نیا  زج  و  ددرگیمن ، لـطاب  وا  تاذ  دوـشیمن و  یناـف  تسا  رهوـج  هک  تـهج  نآ  زا  رهوـج  اریز  تـسین ، وا  مدـع  اـنف و  يارب 

تسین و دض  ياراد  رهوج  اما  دوشیم . لطاب  دراد  دوجو  اهنآ  دادـضا  اب  ماسجا  سفن و  نیب  ام  هک  یتافاضا  طباور و  صاوخ و  ضارعا و 
نآ زا  تسا  رت  تسپ  هک  يدومن  لمات  ینامـسج  رهوج  هرابرد  هک  یماگنه  وت  و  ددرگیم . دـساف  شدـض  هیحان  زا  دوش  دـساف  يزیچ  ره 

لوـحت رگید  یـضعب  رب  نآ  زا  یـضعب  هکلب  ددرگیمن  یـشالتم  تسا  رهوـج  هک  تهج  نآ  زا  هـک  دـید  یهاوـخ  سفن )  ) فیرـش رهوـج 
نآ نالطب  یتسین و  رب  یهار  چـیه  رهوج ، تاذ  دوخ  اما  ددرگیم . لـطاب  ینامـسج  رهوج  نآ  زا  یـضارعا  صاوخ و  هجیتن  رد  دـباییم و 

اما آ و  درادن . دوجو 
ار دوخ  تیلعف )  ) تروص تیمامت  تـالامک و  طـقف  هکلب  دریذـپیمن و  ار  يریغت  لوحت و  هنوگچـیه  دوخ  تاذ  رد  هک  یناـحور  رهوج  ن 

دنادیمن هک  تهج  نادـب  دـسرتیم  گرم  زا  هک  یـسک  اما  و  دـشابیم !؟ روصت  لباق  نآ  رد  هنوگچ  ندـش  یـشالتم  یتسین و  دریذـپیم ،
لطاب هیزجت و  زین  وا  تاذ  دش ، لطاب  هیزجت و  وا  ندب  بیکرت  هک  یتقو  هک  دنکیم  نامگ  هکنیا  ای  دوریم ، یتشونرـس  هچ  هب  ور  وا  سفن 
يزیچ هرابرد  تسا  نادان  وا  هکلب  دـسرتیمن ، گرم  زا  تقیقح  رد  یـصخش  نینچ  دـنادیمن ، ار  داعب  یگنوگچ  سفن و  ءاقب  ددرگیم و 

بلط هب  راداو  ار  نادنمشناد  هک  تسا  ینادان  نیا  تسا و  صخـش  نآ  لهج  گرم ، زا  تشحو  تلع  لصا  نیاربانب ، دنادب . ار  نآ  دیاب  هک 
بش تمحز و  هب  دننکیم و  اهر  ار  ندب  شیاسآ  ینامـسج و  تاذل  ملع ، لیـصحت  يارب  نانیا  دیامنیم  نآ  هار  رد  تقـشم  لمحت  ملع و 

یقیقح تقـشم  دیآیم و  تسدـب  ینادان  ندـش  یفتنم  اب  هک  تسا  نامه  یقیقح  تحار  شیاسآ و  دـننیبیم  نانیا  دـنهدیم . نت  يرادـیب 
هجیتن ار  يدبا )  ) يدمرس تذل  شیاسآ و  صالخ و  يرامیب  نیا  زا  يدوبهب  تسا و  یناور  يرامیب  یعون  لهج  اریز  تسا ، لهج  تقـشم 

زا یـشان  هک  يدـبا  تحار  هب  موجه  دندیـسر و  نآ  هرابرد  یئانیب  هب  دـندرک و  ادـیپ  نیقی  تقیقح  نیا  هب  ءاـمکح  هک  یماـگنه  دـهدیم .
ینادان زا  يدوبهب 

مدرم مومع  هک  ار  هچنآ  همه  تشگ ، رقحم  تسپ و  نانآ  يارب  يویند  روما  همه  دنتـشگ ، لـصا  تحار و  حور و  ملاـع  هب  دـندرب و  تسا ،
هدامآ ار  اهنآ  دناوتیم  هک  ياهبولطم  ياههدیدپ  نآ  یـسح و  تاذـل  تورث و  لام و  لیبق  زا  دـننادیم  شزرا  اب  گرزب و  ار  اهنآ  یلومعم 

دودحم ذئاذل  نتشاد  اب   ) روما نیا  دنوریم ، لاوز  هب  ور  تعرس  اب  هدوب و  تقوم  ماود و  مک  روما  نیا  اریز  دندرمش ، زیچان  رقحم و  دیامن ،
رد روما  نیا  زا  سپ  دنیاین . تسدب  رگا  دنتـسه  یگرزب  هصغ  مغ و  بجوم  دـنیایب و  دوجوب  رگا  دنتـسه  یناوارف  هودـنا  بجوم  تقوم ) و 

متفگ و ار  اهنآ  بویع  زا  يرادقم  هک  یگدنز  ياهترورض  قوف  زا  دینک  يریگهرانک  دینک و  تیافک  يرورض  رادقمب  يویند  یگدنز  نیا 
زا یکی  تیاغ  هب  هک  یماگنه  ناسنا  اریز  درادن . یتیاهن  ایند  دنیاشوخ  روما  دارفا  عاونا و  هکنیا  يهفاضاب  مدشن . رکذتم  ار  رگید  يرادـقم 
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وا زا  یـسرت  هک  یگدرم  نآ  تسنیا  و  ددرگیم . رگید  روما  تیاغ  هب  دـنمقالع  یناـمز  دـح و  کـی  رد  فقوت  نودـب  دیـسر ، روبزم  روما 
يهدیدپ گرم  هک  تسناد  دهاوخ  دـمهفب ، ار  گرم  دـش  هتفگ  اجنیا  ات  ثحبم  نیا  رد  هک  يروما  هب  هجوت  اب  تسناوت  یـسک  رگا   ) تسین

لاغتشا ب تسا و  لاوز  هب  روما و  هب  هقالع  صرح و  يویند ، یگدنز  بلاج  روما  هب  قایتشا  صرح و  و  تسین ) كانسرت 
گرم يدارا و  گرم  تسا : مسق  ود  رب  گرم  : ) هکنیا هب  هدرک  هناـعطاق  مکح  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا و  لـطاب  هب  لاغتـشا  اـهنآ ، ه 

تاوهـش و ندناریم  يدارا ، گرم  زا  نانآ  دوصقم  و  یعبط . یگدنز  يدارا و  یگدنز  تسا : مسق  ود  رب  مه  یگدـنز  نینچمه  و  یعیبط .
اـهیندروخ و دـننام  دودیم ، اـهنآ  لاـبند  هب  يویند  یگدـنز  رد  ناـسنا  هک  تسنآ  يدارا  یگدـنز  زا  ناـنآ  روـظنم  اـهنآ و  هب  لاـبقا  كرت 
مولع و زا  هک  هچنآ  زا  یـشان  هک  يدـبا ، تداعـس  رد  تسا  سفن  ینادواج  ءاقب  یعبط  تاـیح  زا  ناـنآ  دوصقم  و  تاوهـش . اهیندـیماشآ و 

نینچ ار  تمکح  يهدـنیوج  هب  درادـب  كاپ  ار  شکاخ  ادـخ  هک  نوطالفا  دوب  تهج  نیمه  هب  و  دـشابیم . تسا ، هدرک  هدافتـسا  فراـعم 
هکنیا هوالعب  ینامب ) نادواج  یعبط  تایح  اب  ات  ناریمب  هدارا  اب  ار  تیاهسوه  تاوهش و   ) هعیبطلاب ییحت  هدارالاب  تم  هک  تسا  هرک  هیصوت 
ماـمت گرم  نیا  اریز  دـشاب ، راودـیما  نآ  هب  تسیاـبیم  هـک  تـسا  هدیـسرت  يزیچ  زا  تـقیقح  رد  دـسرتب ، یعبط  گرم  زا  هـک  یـسک  ره 

هک تسا  ناـسنا  ماـت ) دـح  ، ) فـیرعت ماـمت  گرم  سپ  دریمیم . هک  یقطاـن  ناوـیح  زا  تستراـبع  هک  تـسا  ناـسنا  ماـت ) دـح  ، ) فـیرعت
لئان دوخ  يالعا  قفا  هب  ناسنا  هک  تسا  گرم  هلیـسوب  تسا و  ناسنا  لامک  ماـمت و  گرم  سپ  دریمیم . هک  یقطاـن  ناویح  زا  تستراـبع 

دنادب هک  یسک  و  ددرگیم .
یح زا  تسا  ترابع  ناسنا  سنج  و  نآ ، لوصف  سنج و  زا  تسا  بکرم  يزیچ  ره  دـح  تسا و  هتفای  لیکـشت  دوخ  مات  دـح  زا  يزیچ  ره 
رارق ناسنا  لوصف  زا  ار  گرم  هنوگچ  انیـسنبا  هک  دشن  مولعم   ) هدنریم و  تایلک ) كردـم  سفن   ) قطان زا  تسترابع  شلوصف  و  هدـنز ) )

تـسا یتاذ  ءازجا  نآ  يانبم  رب  بکرم  هعومجم  ره  لوحت  هک  تسناد  دهاوخ  تسا )! هدـنز  ناویح  ره  صتخم  گرم  هکنیا  اب  تسا ، هداد 
هک یـسک  زا  رتلاح  دـب  تسیک  و  دـسرتیم ! دوخ  تاذ  تیمامت  زا  هک  یـسک  نآ  زا  رتنادان  تسیک  سپ  تسا . هتخاـس  لکـشتم  ار  وا  هک 

، دـسرتب ندـش  مامت  زا  ضقان  رگا  هک  تسا  یعطق  و  تسا ! وا  تیمامت  ببـسب  وا  صقن  وا و  گرم )  ) تایح ببـسب  وا  يانف  دربیم  ناـمگ 
دنک و تشحو  ناصقن  زا  هک  لقاع  صخش  رب  تسا  بجاو  نیاربانب ، تسا ) لهج  تیاغ  نتشیوخ  هرابرد  وا  لهج   ) تسا هتخانـشن  ار  دوخ 

زین و  دـیامن . بلط  دـشخبب  ءالتعا  ار  وا  تلزنم  دـنک و  فیرـش  لیمکت و  میمتت و  ار  وا  هک  ار  يزیچ  ره  دریگب و  سنا  لامک  تیمامت و  اب 
رد هن  دشاب ، نما  رد  كانلوه  ياههاگـشزغل  رد  نداتفا  زا  نآ  ببـسب  هک  دـهدب  رارق  یهجو  رد  ار  دوخ  يهقالع  لقاع  ناسنا  تسا  بجاو 
زا یهلا  فیرـش  رهوج  هک  یماـگنه  هک  دـشاب  نئمطم  دـیازفیب و  وا  یگدروخ  هرگ  بیکرت و  رب  ددـنبب و  ار  وا  ياـپ  تسد و  هک  يریـسم 

دش اهر  ینامسج  فیثک  رهوج 
دوخ تداعـس  هب  دیامنیم و  دوعـص  یلعا  ملاع  هب  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  ترودـک ، طالتخا و  یئاهر  هن  هدـننک ، كاپ  فاص و  یئاهر  - 
هبیط حاورا  دیآیم و  لئان  نایملاع  راگدرورپ  یگیاسمه  هب  دوشیم و  کیدزن  شاهدننیرفآ  هب  ددرگیمرب و  العا  توکلم  هب  هدـش و  لئان 

زا وا  سفن  هک  سک  ره  مینادیم  اجنیا  زا  و  دنکیم . ادیپ  تاجن  رایغا  دادـضا و  زا  دـندرگیم و  طلتخم  وا  اب  وا  ياهدـننامه  لاکـشا و  اب 
تاذ و هیحان  زا  یـسفن  نینچ  تسا ، كانمیب  وا  یئادج  زا  تسا و  دنمقالع  نآ  هب  قاتـشم و  شندـب  هب  شـسفن  رگا  درک  تقرافم  شندـب 

يوجتسج رد  هک  یلاح  رد  دنکیم  تکرح  تسا  ندب  هک  دوخ  هاگرارق  زا  تاهج  نیرترود  هب  هدوب  درد  تقشم و  تیاهن  رد  دوخ  رهوج 
و :( ) تسا نینچ  ترابع  اریز  تسین ، ماهبا  زا  یلاخ  دروم  نیا  رد  انیسنبا  ترابع  . ) تسا تاهج  نامه  هلیسوب  دوخ  نتفرگ  رارق  رارقتسا و 

اهرهوج اهتاذ و  نم  ملالا  ءاقـشلا و  هباغ  یف  یهف  هقارف ، نم  هفئاخ  هیلع  هقفـشم  هیلا  هقاتـشم  یه  هندـب و  هسفن  تقراف  نم  نا  ملعن  اـنه  نم 
دوـخ دـیاش  میدرک  لـقن  ار  تراـبع  نـیا  هحفـص 5 ) هلاـسر  نیمه  ( ) اـهبزارقالا اـهرارق و  هبلاـط  اهرقتـسم  نـم  اـهتاهج  دـعبا  یلا  هکلاـس 

یم نامگ  هک  یسک  اما  و  دیامن . طابنتسا  ار  يرگید  يانعم  ترابع ، نیع  رد  رتشیب  تقد  اب  مرتحم  هدننکهعلاطم 
نیا تسا ، هتـشگ  گرم  هب  رجنم  هدـش و  ضراع  گرم  زا  شیپ  هک  تسا  ییاهیرامیب  درد  زا  ریغ  تسا و  گرزب  يدرد  گرم  يارب  دـنک 
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نیا تسا و  هدـنز  تاـصتخم  زا  كاردا  دوشیم و  درد  بجوم  هک  تسا  كرادا  اریز  تسا ، هتـشگ  نیغورد  ناـمگ  هب  ـالتبم  مه  صخش 
، دراد یساسحا  هن  دنکیم و  ساسحا  يدرد  هن  تسین ، نآ  رد  سفن  زا  يرثا  هک  یمـسج  اما  و  تسا ، درد )  ) سفن رثا  لباق  هک  تسا  هدنز 
دریگیم و درد  هک  تسا  سفن  هلیـسوب  ندب  هک  تسین  نیا  زج  اریز  درادن ، يدرد  ندب  زا  سفن  یئادـج  زا  تسترابع  هک  گرم  نیاربانب ،

سپ درادـن ، یـساسحا  اریز  درادـن ، نآ  رد  يریثات  دـش ، ناجیب )  ) سفن ندوب  یمـسج  ناسنا  ندـب  هک  یماـگنه  سپ  دـیامنیم ، ساـسحا 
زا رفیک ، تهج  هب  هک  یـسک  اما  و  دنکیمن . كرد  ار  نآ  زا  يزیچ  ندب  دوشیم و  ندب  دراو  گرم  هک  دـش  راکـشآ  سپ  درادـن . يدرد 

گرم زا  دـعب  هک  تـسا  يزیچ  نآ  زا  رفیک  دـسارهیم و  شلاـمعا )  ) رفیک زا  هـکلب  دـسرتیمن ، گرم  زا  یـسک  نـینچ  دـسرتیم ، گرم 
مکاح مکح  هب  انمض  وا  تسا . رفیک  هتسیاش  هک  یتشز  ياهرادرک  ناهانگ و  هب  دیامنیم  فارتعا  هرورضلاب  یصخش  نینچ  سپ  دنامیم ،

كانمیب دوخ  ناهانگ  زا  تقیقح  رد  یـصخش  نینچ  سپ  دـیامنیم . رارقا  دـهدیم  تازاجم  رفیک و  ار  وکین  لامعا  هن  ناـهانگ  هک  لداـع 
یم ناهانگ  رفیک  زا  هک  یسک  گرم و  زا  هن  تسا 

ياهتیلاعف اههدـیدپ و  زا  دـنوشیم  هدـیمان  ناهانگ  هک  تسپ  تشز و  ياـهرادرک  نآ  و  دـنک . باـنتجا  هاـنگ  زا  هک  تسا  راوازـس  دـسرت ،
، تسا لئاضف  هک  ار  اهنآ  دادـضا  تسا و  لئاذر  ناـمه  هک  ار  سفن  تسیاـشان  ياـهتیلاعف  اـم  و  دـندرگیم . یـشان  ینورد  تشز  فیثک و 

يرثا هن  هک  دسرتیم  يزیچ  زا  دسانـشیمن و  دسرتب  دـیاب  هک  ار  هچنآ  وا  دـسرتیم ، گرم  زا  هجو  نیدـب  هک  یـسک  نیاربانب ، میاهدرمش .
هب هک  سک  ره  دیـسر و  نانیمطا  هب  درک ، ادـیپ  ملع  هک  سک  ره  تسا . ملع  لـهج ، ياود  و  دـشاب . هدوب  سرت  ببـس  دـناوتیم  هن  دراد و 

، دومن میقتـسم  تکرح  دوـخ  فدـه  هار  رد  هک  یـسک  و  تفرگ . شیپ  رد  ار  نآ  تخانـش و  ار  تداعـس  هار  تشگ ، لـئان  ناـنیمطا  ماـقم 
رد هک  تسا  یسک  لاح  نیقی  تسا و  نیقی  نامه  ددرگیم  یـشان  ملع  زا  هک  نانیمطا  نیا  دیـسر و  دهاوخ  فده  نآ  هب  هک  تسا  یمتح 
وا زا  سپ  هک  اهنآ  هب  هکلب  دسرتیمن  گرم  زا  وا  دـنکیم  نامگ  هک  یـسک  اما  و  تسا . هدومن  کسمت  نآ  تمکح  هب  هدـش و  انیب  شنید 

تـسد زا  ار  تاوهـش  ایند و  ذئاذل  گرم ، دورو  اب  هک  تسنیا  زا  وا  فسات  نینچمه  لام و  نادناخ و  دننام  دروخیم ، هودنا  دنام ، دنهاوخ 
تادوجوم هلمج  زا  ناسنا  و  درادـن . يدوس  راوگان ، درد و  يارب  هودـنا  هک  دوش  نییبت  یـصخش  نینچ  هب  هک  تسا  راوازـس  سپ  دـهدیم .

ارجم رد  هک  تسا 
یناف دهاوخب  هک  یسک  سپ  تسا ، انف  لاوز و  هب  ور  امتح  دراذگب ، یتسه  هصرع  هب  اپ  هک  يدوجوم  ره  تسا و  هتفرگ  رارق  داسف  نوک  ي 

مه اریز ، تسا ) هداد  رارق  ضقانت  رد  ار  دوخ  ، ) دـهاوخن ار  دوخ  دوجو  هک  سکره  دـشابن و  دوجوم  هک  دـهاوخیم  وا  تقیقح  رد  دوشن ،
دوب اـنب  رگا  زین  و  دـنکیمن ، روطخ  یلقاـع  چـیه  زغم  هب  هک  تسا ، لاـحم  نآ  نیا  و  دوشن ! یناـف  دـهاوخیم  مه  دوش و  یناـف  دـهاوخیم 
نیمز دننامب ، یقاب  لسانت  دلاوت و  یمئاد  نایرج  اب  مدرم  همه  رگا  و  دندنامیم ، ام  زا  شیپ  ياهناسنا  دـنامب ، نادـیواج  ایند  نیا  رد  یناسنا 

نیا هب  لاس  دـص  راهچ  زا  درم  کی  نک  روصت  دوشیم : نشور  هلئـسم  منزیم ، هک  لاـثم  اـب  وت  يارب  درادـن . ار  اـهنآ  نداد  ياـج  یئاـناوت 
هک مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  دننام  درمـش ، ار  وا  نادنزرف  ناوتب  ات  دـشاب  روهـشم  مدرم  زا  درم  نیا  دـنامب و  یقاب  فرط 
رد دننامب . هدنز  نانآ  همه  دنیامن و  لسانت  دلاوت و  ترـضح  نآ  دالوا  بیترت  نیمه  هب  ینادـنزرف و  نانآ  يارب  تسا و  ینادـنزرف  وا  يارب 
دـص زا  شیب  تسا ، هدرب  نیب  زا  ار  اهنآ  ندش  هتـشک  گرم و  هک  نادنزرف  زا  هدـع  نآ  تسا  رازه  هد  زا  شیب  ترـضح  نآ  دالوا  ام  نامز 

نیمز هرک  يور  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نارود  نامه  زا  ار  باسح  نیمه  وت  دوب . دهاوخ  رازه 
تحاسم وت  میرامشب ، روصت  قوف  ترثک  تهج  هب  ار  اهنآ  ددع  تسناوت  میهاوخن  ام  الاب ، رد  روبزم  دعاصت  اب  هدب ، ماجنا  برغ  قرش و  زا 

هک دسریم  يدح  هب  سوفن  ترثک  هک  دید  یهاوخ  تسا و  دودـحم  هدـش و  هبـساحم  نیمز  تحاسم  دـید  یهاوخ  نک  هبـساحم  ار  نیمز 
هب تیلاعف  فرـصت و  هب  نآ  رد  دنیـشنب و  هکنیا  هب  دسر  هچ  درک  دـهاوخن  تیافک  اهنآ  يارب  نیمز  دـنریگب ، رارق  مه  رانک  هداتـسیا و  رگا 

يارب يریـسم  تعارز و  يارب  یناکم  نینچمه  دـنام و  دـهاوخن  دـهدب ، ياج  دوخ  رد  ار  اهنآ  هک  ناـمتخاس  يارب  یئاـج  یتح  دـنزادرپ و 
اب دسر  هچ  تسویپ  دهاوخ  عوقوب  نامز  زا  مک  یتدم  رد  نایرج  نیا  رگید . تاجایتحا  هب  دسر  هچ  تشاد  دهاوخن  دوجو  یتکرح  یسک و 
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نیا رد  ار  يدبا  یگدنز  هک  یـسک  لاح  تسنیا  دراذگب . شیازفا  هب  ور  میتفگ  هک  تبـسن  نامه  هب  مدرم  لسن  دوش و  ینالوط  نامز  هکنیا 
هار نیاربانب ، تسا . ققحت  لباق  یئوزرآ  نینچ  دـنکیم  ناـمگ  ینهذ  دـنک  یناداـن و  يور  زا  دراد و  تهارک  گرم  زا  دـهاوخیم و  اـیند 

دوجو نآ  زا  هدـننک  فرحنم  یتفلاخم  چـیه  هک  تسا  مکحم  ریبدـت  اـب  یتسه  رد  هدرتسگ  تلادـع  یهلا و  هغلاـب  تمکح  ناـمه  حـیحص 
تمکح تلادـع و  زا  تقیقح  رد  دـسرتیم ، گرم  زا  هک  یـسک  سپ  تسین . یناسحا  نآ ، زا  رتالاب  هک  تسا  ناـسحا  هیاـغ  نیا  درادـن و 

هکلب دسرتیم ، يدنوادخ 
اریز تسا ، نآ  زا  سرت  رد  يدب  یتسپ و  تسین ، يدـب  هدـیدپ  گرم  سپ  دـنکیم . تشحو  يدـنوادخ  ياطع  ناسحا و  زا  وا  تقیقح  رد 

یئادج گرم  تقیقح  و  تسا . لهاج  نتشیوخ  تاذ  هب  مه  تسا و  نادان  نآ  مزاول  گرم و  تقیقح  هب  مه  دسرتیم  گرم  زا  هک  یـسک 
تاذ هک  سفن  رهوج  اما  و  تسا . ندب  یبیکرت  یتالیکـشت  نتفر  نیب  زا  هکلب  دـشابیمن ، سفن  يدوبان  تقرافم  نیا  تسا و  ندـب  زا  سفن 
یتح هکلب  دریگب ، رب  رد  ار  نآ  تینامـسج  مزاول  هک  تسین  مسج  سفن  نیا  تسا و  ینادواج  یقاب و  تسا ، وا  هصالخ  تقیقح و  ناسنا و 

رد ءاقب  هب  یعمط  ناکم و  هب  يزاین  سفن  اریز  درادـن ، دوجو  سفن  رد  کلذریغ  ناـکم و  رد  محازت  دـننام  تسا  ماـسجا  رد  هک  یـضارعا 
رایتخا رد  هک  ماسجا  ساوح و  زا  سفن )  ) رهوج نیا  هک  تسین  نیا  زج  و  تسا . زاـینیب  مه  ناـمز  زا  سفن  اریز  درادـن ، زین  ناـمز  دادـتما 

زع و  ) دوخ قلاخ  راگدرورپ و  هب  کیدزن  فیرش و  ملاع  هب  هتـشگ و  صالخ  اهنآ  زا  سپـس  هدومن  يرادربهرهب  دوخ  لامک  يارب  تشاد ،
يادا قدـصت و  نیا  زا  تیم  دـیامنیم ، ادا  ار  وا  نید  ای  دـنکیم  قدـصت  دوخ  يهدرم  ردارب  فرط  زا  هک  يدرم  و  تسا . هدرک  ریـس  لج )

، دنـشاب رادروخرب  تدحو  کی  زا  سوفن  همه  ینعی  دشاب ، تقیقح  کی  سفن  رگا  اریز  دـشابیم ، دنمتداعـس  ددرگیم و  رادروخرب  نید 
هدننکقدصت و سفن  سپ 

هک تهج  نادـب  دنـشاب ، هناگادـج  قرفتم و  رگا  دـنزیچ و  کـی  سوـفن  رگید  تسا و  هتفرگ  ماـجنا  وا  يارب  قدـصت  هـک  رگید  سفن  نآ 
امنا و  دـناتقیقح . کی  هب  هیبش  اهنآ  سپ  تسا ، هدرک  قیدـصت  هب  هک  تسا  یـسک  اب  ندوب  ناسمه  اتمه و  تلع  هب  هدـننکقدصت  ناسحا 

، نآ و   ) همالسلا هلک و  ینغلا  اهیف  و  نامظلل ، يرو  ءامـصلا  نذالل  عمـس  و  ءایمعلا ، نیعلل  رـصب  و  تیملا ، بلقلل  یتلا  همکحلا  هلزنمب  کلذ 
و هنشت ، يارب  تسا  یباریس  و  رک ، شوگ  يارب  تسا  یئاونش  و  انیبان ، مشچ  يارب  یئانیب  تسا و  هدرم  بلق  تایح  هک  تسا  تمکح  هلزنمب 

باریس رک و  ياهـشوگ  یئاونـش  روک و  نامـشچ  یئانیب  هدرم و  ياهبلق  تایح  تمکح ، تمالـس ). يزاینیب و  همه  تسا  تمکح  نیا  رد 
نینموـملاریما یبـلق  مـالک  طاـبترا  رد  هک  یماـهبا  کـی  هب  تمکح ، ياـنعم  ریـسفت  هـب  دورو  زا  شیپ  تـسا  لاـمک  ناگنـشت  بـل  هدـننک 

هملک هراشا ) دروم   ) هیلاراشم هک  هچنآ  هک  تسا  نیا  نآ  و  میهدیم . رکذـت  تسا  همکحلا ) هلزنمب  کلذ  امنا  و   ) مـالک نیا  مالـسلاهیلع و 
مـسا زا  دوصقم  دـیوگیم : دـیدحلایبا  نبا  دـنراد ، رظن  فالتخا  نآ ، حیـضوت  رد  هغالبلاجـهن  نارـسفم  ناحراش و  تسیچ ؟ تسا  کلذ 
تسا هدروآ  دوخ  نخس  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  زا  تسا  یمالک  کلذ )  ) هراشا

تمکح و 
یـضر دیـس  اریز  دسریم ، رظنب  دـیعب  رایـسب  لامتحا  نیا  تسا . هدـش  عطق  نینموملاریما  مالک  زا  هک  تسا  ص )  ) ادـخ لوسر  مالک  نامه 

مثیمنبا زا  مود  هیرظن  ددرگ . بکترم  نآ  هب  دوشن و  هجوتم  ار  مـالک  تدـحو  هب  لـالخا  هنوگنیا  هک  تسا  هدوب  نآ  زا  رتهاـگآ  هللا  همحر 
تمکح هلزنمب  تسا ، یندـشان  عابـشا  تلالم و  لباق  ریغ  تقیقح  کـی  ناونعب  هک  هچنآ  هک  تسنیا  دوصقم  دـیوگیم : هک  تسا  ینارحب 

زا سرت  هب  هراشا  کـلذ  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  دوش : هتفگ  هک  تسنیا  نآ  تسا و  لاـمتحا  دروم  مه  يرگید  هیرظن  تسا … 
زا مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ترابع  رد  ینوگرگد  لامتحا  لاحنیا ، اـب  درادرب . رد  هاـگآ  ياـهناسنا  يارب  یگرزب  تمکح  هک  تسا  گرم 

ياهبلق شخب  تایح  تمکح  هک  تسا : رارقنیدـب  تمکح  هرابرد  كرابم  تالمج  يانعم  اـما  تسا . يوق  رایـسب  زین  هیلوا  ناـبتاک  فرط 
ناهج اب  ادـخ ، اب  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طاـبترا   ) هناـگراهچ تاـطابترا  رد  ناـسنا  هب  تفرعم  ياـنعمب  تمکح  زا  هک  یبلق  اـعقاو  تسا ، هدرم 

يوضع تاکرح  هک  تسیاهدرم  تسا ، مورحم  دـیاب ، هک  نانچنآ  تسه و  هکنانچنآ  ورملق  ود  ره  رد  الامجا  ولو  دوخ ) عونمه  اب  یتسه و 
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زین لد  ارم  یئوگ  یمه  وت  تسا ! هدنز  نم  بلق  مراد و  بلق  مه  نم  يرآ ، هک  دزادنایم  هابتشا  هب  ار  شبحاص  لکش ، يربونـص  وضع  نآ 
ه

هک دراد  دوجو  اهناسنا  ام  نورد  رد  یتقیقح  هرخالاب  مینک ، ریـسفت  هک  مه  ینعم  ره  اـب  ار  بلق  اـم  تشپ  هب  ین  دـشاب  شرع  زارف  لد  تس !
ناسنا دتفیب ، راک  زا  رگا  هک  اهناسنا  یتوکلم  هبنج  هدنهد  هئارا  اهنیا  زا  رتالاب  يرفیک و  یناتسداد و  هبنج  مه  دراد و  ییامن  بطق  هبنج  مه 
ثحبم نیا  لـیمکت  يارب  دـشابیمن . تسا ، هدرک  راوتـسا  یعیبـط  دوـخ  مروـت  رب  ار  دوـخ  تاـیح  ياـنبم  هـک  ياهدـنرد  ناوـیح  کـی  زج 

دینش و ار  تمکح  هک  داب  ناسنا  نآ  رب  ادخ  تمحر  ات ص 199 - زا ص 197  دلجم 11  تمکح : هب  دییامرف : هعجارم  بلق )  ) و تمکح ) )
دلجم 14 و  داتفا . وپاکت  هب  نتـشیوخ  حالـصا  يارب  درک و  ادیپ  ياهدنزاس  یبرم  تفریذپ و  ار  نآ  تشگ و  یحور  دشر  يوس  هب  راپـسهر 

دعب اب  ندـنادرگ  و 77 - ص 76  نآ . یمکح  دـعب  زا  یتـسه  تفاـیرد  و 54 - ص 53  یمکح . دـعب  اـب  یتسه  تخانـش  و 42 - ص 41 
زا رارف  اـت ص 122 - زا ص 120  و  ار . نیرتـهب  اـب  هلداـجم  هنـسح و  هظعوـم  تمکح و  اـت ص 92 -  زا ص 85  هدـفه  دـلجم  و  یمکح .

يارب هک  ار  یبلق  هن  دـینکیم و  كرد  ار  قح  هب  توعد  شزرا  هن  دلجم 6 ص 192 و 193 - بلق : هچ !؟ يارب  هدـنزاس  هظعوم  تمکح و 
زا ص ندـیدرگ . لمع  تخانـش و  رد  نآ  دوکر  بلق و  ياهتیلاعف  يریثات  دلجم 7 ص 285 و 586 -  و  دیهدیم . صیخـشت  دپتیم ، امش 

يریسفت د ات 331 -  286
ریخ يارب  لد  تیفرظ  شیازفا  تیرح ، تمه و  ولع  شخبرمث  رایـسب  جئاتن  زا  ات ص 272 - زا ص 269  دلجم 12  و  نآ . داعبا  لد و  هرابر 

زا ياهظحل  هک  تسا  ینادهلابز  هکلب  تسین ، لد  دریذـپن  ار  ظـعاوم  لاـثما و  نیا  هک  لد  نآ  ات 57  زا ص 55  دـلجم 13  و  تسا . لامک  و 
لوقع و سپ  دیدرونیم ! رد  ار  اهنآ  هار  دیریگب ، تربع  ناگتـشذگ  زا  هکنآ  ياجب  ات ص 91 - زا ص 87  تسین . یلاخ  اهنجل  تاـفاثک و 

فلتخی و ال  ضعب ، یلع  هضعب  دهشی  و  ضعبب ، هضعب  قطنی  و  هب ، نوعمست  هب و  نوقطنت  هب و  نورـصبت  هللا  باتک  تساجک !؟ امـش  ياهلد 
دیونـشیم و نآ  اب  و  دییوگیم ، نخـس  نآ  اب  دـینیبیم و  نآ  اب  هک  تسا  يدـنوادخ  باتک  نآرق -  ) هللا نع  هبحاصب  فلاخی  و ال  هللا ، یف 

نایب رد  دـهدیم . تداهـش  رگید  ضعب  لیوات ) ریـسفت و  هب  نآ 0  زا  یـضعب  دهدیم و  حیـضوت  ار  رگید  یـضعب  ینآرق ، تایآ  زا  یـضعب 
دناوتب رشب  هک  ماگنه  نآ  رد  .( ) دزاسن فرحنم  ادخ  زا  دشاب  مدمه  نآرق  اب  هک  ار  یـسک  و  تسین . شتایآ  نایم  رد  یفالتخا  چیه  تایهلا 

رگید ترابعب  و  دزاسب ، نوناق  هدننکمیسجت  ار  دوخ  یگدنز  همه  تسناوت  دهاوخ  رـشب  زور  نآ  رد  دیوگب  نخـس  نآرق  اب  دنیبب و  نآرق  اب 
يردت تشگ و  دهاوخ  نیناوق  هاگیلجت  همه  همه و  یتیعقوم ، ره  رد  شمادقا  يراددوخ و  تین و  رادرک و  راتفگ و  زور  نآ  رد 

. دوب دهاوخ  نوناق  دوخ  دنروآرد ، یلک  لکشب  ار  نآ  دزاسب و  يا  هیـضق  وا  رادرک …  راتفگ و  زا  رگا  هک  دیـسر  دهاوخ  هجرد  نآ  هب  اج 
رگا هک  تسا  رادرک  نامه  نیا  درک . دـهاوخ  در  شبحاص  هب  نآ ، هب  تنایخ  نیرتمک  نودـب  تسا ، هتفرگ  هک  ار  یتناما  - 1 هنومن : ناونعب 
ءاسنا  ) اهلها یلا  تانامالا  اودوت  نا  مکرماب  هللا  نا  دـیامرفیم : هک  تسا  یهلا  یلک  نوناق  نامه  دـنک ، وگزاب  اـشنم  ناونعب  ار  نآ  ياهیـضق 

وا يارب  هعماج  زا  یهورگ  ای  يدرف  هک  ار  يراـک  - 2 دینک ) ادا  اهنآ  نابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دهدیم  روتـسد  امـش  هب  دنوادخ  ( ) هیآ 58
ماگنه نیا  رد  درواین ، نییاپ  ار  نآ  شزرا  دروایب ، تسد  هب  هعماج  زا  یهورگ  ای  درف  زا  هک  یئـالاک  راـک  ره  یلک  روطب  دـناهداد و  ماـجنا 

اب شیاوتحم  هک  دشابیم  هیآ 183 ) ارعشلا  هیآ 85 و  فارعالا  هیآ 85 و  دوه   ) مهئایـشا سانلا  وسجبت  نوناق و ال  زا  يرولبت  یلمع  نینچ 
زا تسد  ناـسنا  هک  دوشیمن  ثعاـب  یـصخش  تموـصخ  - 3 دـشابیم . هعماج  نوئـش  همه  هدننکحالـصا  هدـنزاس و  هیـضق  نیرت  تمظع 

و ( ) هیآ 8 هدئاملا   ) اولدعا اولدعت  نا ال  یلع  موق  نانش  مکنم  رجی  و ال  هک : تسا  یلک  روتـسد  نیا  هدننکمسجم  راتفر  نیا  درادرب . تلادع 
( دیزروب تلادع  هدیزرون  تلادع  دیوش و  راداو  هانگ  هب  امش  هک  دشابن  ثعاب  یموق  توادع 

دهاوخن هوای  وغل و  داد ، دـهاوخ  رارق  شنخـس  يانبم  ار  تخاس  دـهاوخ  مکحتـسم  ینآرق  تایآ  اـب  ار  دوخ  راـتفگ  يزور  ناـنچ  رد  رـشب 
نیا تابثا  يارب  دننکیم  ریسفت  ار  رگیدکی  ینآرق  تایآ  تشگ …  دهاوخن  هدولآ  يراکبیرف  تشز و  نانخـس  غورد و  اب  شناهد  تفگ ،

تایآ نیا  زا  کی  ره  و  تسا ، هدش  لزان  یبوبر  خماش  ماقم  زا  دیجم  نآرق  تایآ  مکی - لیلد  میریگب : رظن  رد  میناوتیم  ار  یلئالد  ینعم ،
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هدـننکنایب اهنآ  زا  کی  ره  هک  تهج  نادـب  هکلب  درادـن  فالتخا  رگید  تایآ  زا  کی  چـیه  اب  اهنت  هن  دـشاب  هک  مه  یعوضوم  ره  هرابرد 
دـیاب و هک  هکنانچنآ   ) ناسنا دنتـسه و  هکناـنچنآ  ناـسنا  اـب  طاـبترا  رد  یتسه  ناـهج  ادـخ و  هب  طوبرم  تیعقاو  هعومجم  ءازجا  زا  یئزج 
رد رگا  و  تسا . هدش  لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هک  تسا  ینآرق  تایآ  هیقب  لمکم  اهنآ  زا  کی  ره  اذل  دشابیم ، دـیاش )

تـسد زا  ار  زاجعا  یگتـسیاش  و  ددرگیم . لتخم  فده  یناعم و  تدحو  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یـضقانت  فالتخا و  نیرتمک  ینآرق  تایآ 
ناصـصختم نخـس و  نادـقان  زا  ینافلاخم  ققحت  یـسررب و  هعلاطم و  دروم  تسا  هدـش  لزان  هک  یماـگنه  زا  نآرق  نیا  یهگناو  دـهدیم .

ینآرق م تایآ  رد  یضقانت  ای  یفالتخا  كدنا  رگا  تسا ، هدوب  ناسنا ، یتسه و  ناهج  ادخ  هب  طوبرم  قئاقح  تارواحم و  نونف  رد  رهام 
مالـسا ندرب  نیب  زا  يارب  اوق  مامت  اب  نیکرـشم  رافک و  مالـسا ، روهظ  عقوم  رد  اصوصخم  دـنهدن ، هعاـشا  ار  نآ  هک  دوب  لاـحم  دـندیدي ،
لاحنیا اب  دـندادیم ، تسد  زا  ار  دوخ  گنهرف  داژن و  خـیرات و  رابتعا و  لانم و  لام و  دـئاقع و  هزرابم  هصرع  نیا  رد  هدرک و  ییارآفص 

ار نانآ  ضقانت ) فالتخا و  تابثا   ) يراک نینچ  هک  یلاح  رد  دنیآرب ، دیجم  نآرق  تایآ  رد  ضقانت  ای  فالتخا  تابثا  هدهع  زا  دنتـسناوتن 
ماجسنا تدحو و  نیا  دوبن . یتایح  نوئش  همه  نداد  تسد  زا  راتشک و  گنج و  هب  زاین  تخاسیم و  زوریپ  ییورایور  ياههصرع  همه  رد 

تایقالخا و تاروتـسد و  ماکحا و  یتسه و  ناهج  رد  ناسنا  تیعقوم  تایعیبط و  تایهلا و  نوماریپ  ناوارف  رایـسب  تاـیعقاو  هئارا  رد  نآرق 
دهاش رـسفم و  تایآ  هعومجم  زا  کی  ره  هک  دـنکیم  باجیا  لاـمک ) ریـسم  رد  تاـیح  نیناوق  لوصا و  شزومآ  راـبتعا و  يارب   ) صـصق

نا مکنم  ءاش  نمل  نیملاعلل  رکذ  الا  وه  نا  نوبهذت ، نیاف  تسا : نینچ  ریوکتلا  هروس  رخآ  هیآ  راهچ  لاثم  ناونعب  دـشاب . هدوب  رگید  تایآ 
زا یـسک  يارب  نایملاع  يارب  هدـنروآدای  رگم  تسین  نآرق  نیا  دـیوریم . اجکب  سپ  . ) نیملاعلا بر  هللا  ءاشی  نا  الا  نواشت  اـم  و  میقتـسی .

نیا رگم  دیهاوخب  ار ) يزیچ  . ) دیناوتیمن امش  و  دنک . تکرح  نید  میقتسم  طارص  رد  دهاوخیم  هک  امش 
ینعم ار  هیآ  نیا  رخآ  يدنوادخ ، تیـشم  هب  طوبرم  ینآرق  تایآ  ریاس  زا  رظن  عطق  اب  ام  رگا  دهاوخب ). ار  نآ  نایملاع  هدنورپ  دنوادخ  هک 
رگید تایآ  زا  یـضعب  هب  رظن  اب  اما  دهدب . رارق  لوئـسم  ار  روبجم  ياهناسنا  ناحبـس  دـنوادخ  تسا  لاحم  تسا و  ربج  نآ  ياوتحم  مینک ،

ناسنالا هروس  زا  موس  هیآ  اب  روبزم  هیآ  ضقانت  ای  فالتخا  ساسحا  دوشیم و  یفتنم  ربج  دـیامنیم ، نایب  ار  يدـنوادخ  تیـشم  دروم  هک 
رارق دوخ  ریـسم  ار  هار  نآ  و   ) دـشابیم رازگرکـش  ای  میدرک  تیادـه  نید  هار  هب  ار  ناسنا  ام   ) اروفک اما  ارکاش و  اـما  لـیبسلا  هانیدـه  اـنا 

هب طوبرم  تایآ  زا  یـضعب  ددرگیم ، فرطرب  دراد  رایتخا  هب  تلالد  هک  ددرگیم ). فرحنم  هار  نآ  زا  و   ) دزرویم نارفک  ای  و  دهدیم )
مکنع و ال ینغ  هللا  ناف  اورفکت  نا  تسا : نینچ  تسا  یناـسنا ، ياـهراک  هب  يدـنوادخ  تیـشم  قلعت  تاـیآ  رـسفم  هک  یهلا  تیـشم  دروم 

شناگدنب ندیزرو  رفک  هب  دنوادخ  تسا و  زاینیب  امش  زا  دنوادخ  اریز  دیاهدرک ) دوخ  هب  تنایخ   ) دیزروب رفک  رگا   ) رفکلا هدابعل  یضری 
هکنیا رگم   ) دـیامرفیم یفرعم  يرب ، ار  دوخ  مدرم  لالـضا  زا  تایآ  نآ  رد  دـنوادخ  هک  نآ  رئاظن  هفیرـش و  هیآ  نیارباـنب  تسین ). یـضار 

. دوش قلعتم  مدرم  تلالض  رفک و  هب  يدنوادخ  تیشم  تسا  لاحم  دننک ،) باختنا  ار  تلالض  نانآ  دوخ 
امتح دشاب ، هتـشاد  دوجو  يدنوادخ  ياضر  يدروم  رد  هک  یتقو  تسا ، يزیچ  هب  تیاضر  جیاتن  زا  ای  عرف ، تیـشم  هک  تسا  یهیدـب  اریز 

تیادـه ار  مدرم  همه  تفرگیم  هقالع  يدـنوادخ  تیـشم  رگا  دـیامرفیم : رگید  ددـعتم  تایآ  درادـن . دوجو  زین  وا  تیـشم  دروم  نآ  رد 
، هیبعت بتک و  لازنا  لسر و  لاسرا  دننام  ار  تیاده  تامدقم  هکلب  تسا ، هتفرگن  هقالع  مدرم  تیادـه  هب  يدـنوادخ  تیـشم  سپ  درکیم 

تیادـه دـنوادخ  هک  لاـح  دـننک . باـختنا  ار  تیادـه  دوـخ  راـیتخا  اـب  مدرم  هک  تسا  هدروآ  دوـجوب  شناگدـنب  نورد  رد  بلق  لـقع و 
اب سپ  دهاوخب !؟ دوخ  يرابجا  تیـشم  اب  ار  نانآ  تلالـض  هک  تسا  نکمم  ایآ  تسا ، هتـساوخن  دوخ  هدننکرابجا  تیـشم  اب  ار  شناگدنب 
زا هک  یناوارف  رایسب  تایآ  هب  هجوت  اب  و  فرط ، کی  زا  يدنوادخ  هدارا  اضر و  تیـشم و  هب  طوبرم  ینآرق  تایآ  عومجم  نیماضم  هب  رظن 

ياهراک هب  قلعتم  هک  يدـنوادخ  تیـشم  نآ  زا  روظنم  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  دـیامنیم ، یفرعم  راـیتخا  ياراد  ار  مدرم  فلتخم  قرط 
لاعتم دنوادخ  دـنک ، يراک  کی  هب  مادـقا  يرایتخا  تامدـقم  اب  هک  یـسک  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، ینوناق  تیـشم  تسا ، اهناسنا  يرایتخا 

هدام دیتفر و  يرایتخا  تامدقم  اب  امـش  رگا  لاثم : ناونعب  دشابیم . وا  تیـشم  قباطم  هک  تسا  هتخاس  ینیناوق  لومـشم  ار  تامدـقم  نامه 
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ار ب یقرتحم 
اب قارتحا  لباق  مسج  نتخوس  اریز  تخوس ، دهاوخ  اعطق  مسج  نآ  دیتخادنا ، تسا  قارتحا  لباق  هک  یمسج  يور  ار  نآ  دیدروآ و  تسد 

تایآ میدرک ، هدافتـسا  ینآرق  تایآ  زا  هک  تاظحالم  نیا  اب  تسا . هتفرگ  قلعت  نآ  هب  يدـنوادخ  تیـشم  هک  تسا  ینوناـق  قرتحم  هداـم 
نید میقتسم  هار  رد  دهاوخیم  هک  امش  زا  یسک  يارب  نایملاع ، يارب  رکذ  هلیسو  رگم  نآرق  نیا  : ) دوشیم ریسفت  نینچ  ریوکت  هروس  رخآ 
سک ره  هک  تسا  هدومرف  ررقم  ار  نوناـق  نیا  یهلا  تیـشم  ینعی  تسا ، يدـنوادخ  تیـشم  ياـنبم  رب  امـش  نتـساوخ  نیا  و  دـنک . تکرح 

یناسنا یعیبط و  روما  هک  تسا  نینچ  یهلا  نوناـق  درادرب ، مدـق  میقتـسم  هار  رد  دـهاوخب  دوش و  تاریخ  رد  هقباـسم  هضرع  دراو  دـهاوخب 
. دسرب هجیتن  هب  یهلا  تیشم  قباطم  شتین ، صخش و  نآ  هب  طوبرم 

هحفص 255] ]
ماهتـسا دـقل  لاومالا . بسک  یف  متیداعت  و  لامالا . بح  یلع  متیفاصت  و  مکنمد . یلع  یعرملا  تبن  مکنیب و  امیف  لغلا  یلع  متحلطـصا  دـق 

يور رب  هزبس  دـیداد ، رارق  دوخ  یگدـنز  ياـنبم  ار  يزوتهنیک   ) مکـسفنا یـسفن و  یلع  ناعتـسملا  هللا  و  رورغلا ، مکب  هاـت  و  ثیبـخلا ، مکب 
تموصخ رگیدـکی  اب  لاوما  بسک  رد  دـیداد و  ناشن  افـص  رگیدـکی  هب  اهزورآ ، ثحبم  رد  یتسود ، راهظا  رد  هدـییور  هدولآ  ياـهکاخ 

.( مبلطیم يراـی  امـش  ياهـسفن  دوخ  سفن  هراـبرد  ادـخ  زا  تخاـس . هارمگ  ار  امـش  رورغ ، داد و  بیرف  ار  امـش  دـیلپ  ناطیـش  دـیدیزرو .
نادنخ و ياهتروص  تسا : هدومرف  نایب  نارود  نآ  مدرم  داسف  للع  ناونعب  ار  یمهم  بلاطم  قوف ، هلمج  دنچ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

تبحم ناشرهاظ  یلو  رگیدـکی ، هب  يزوتهنیک  زا  رپ  ناراکهبت  نآ  نورد  مکی - بلطم  رگیدـکی ! هب  ضبقنم  سوبع و  ياهنورد  اب  افوکش 
اب هزبس  تسا : هدومرف  اسر  ابیز و  هیبشت  هچ  ضقانتم  نطاب  رهاظ و  نیا  هرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یگدنز ! رد  یگنهامه  یتسود و  و 
رب واک  نآ  ره  هزبس  نانچ  رب  نالف  يا  تسا  هزبس  وچمه  لیازم  رب  نـالهاج  لـقن  دومرف  یلع  ناز  هدولآ ! ياـهکاخ  رب  هدـییور  اـما  توارط 

ارگ تذل  یتسرپدوس و  یگماکدوخ و  یهاوخدوخ و  لماوع  تسا  هتسشنب  یکشیب  تساجن  رب  تسشن 
هناراکبان نتـساوخ  نیا  اـب  دـنهاوخیم و  ار  دوخ  طـقف  ناـنآ  زا  کـی  ره  تسا . هتخاـس  روهلعـش  يزوتهنیک  شتآ  اـب  ار  ناـنآ  نورد  یی ،

و هلیسو ) نارگید  فده و  نم  : ) دیوگیم هک  تسا  یعیبط  دوخ  یلک  نوناق  نامه  يانبم  رب  نایرج  نیا  دننکیم و  یفن  درط و  ار  نارگید 
ندوب فدـه  هب  دـقتعم  نانآ  دـننام  زین  وا  هک  دـنوش  يورایور  رگید  ناسنا  ره  اب  صاخـشا  نیا  رگا  هک  تسا  یعیبط  ـالماک  رما  کـی  نیا 

، رگیدـکی هب  اهیزوتهنیک  دـیاین ، دوجو  هب  نانآ  نیب  ام  مه  يرهاظ  راکیپ  داضت و  رگا  دـهاوخیم ، دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  تسا و  شیوخ 
ره اریز  تسا . هداس  یعیبط و  الماک  رما  کی  ناسنا ، شردارب  زا  ناسنا  هدننکادج  حیقو و  نایرج  نیا  دومن . دهاوخ  لاغـشا  ار  نانآ  نورد 

دنهاوخن ياهجیتن  رگیدـمه  زا  راـجزنا  رفنت و  زج  دـنتفرگ  رارق  مه  يوراـیور  دوخ  ندوب  فدـه  هب  داـقتعا  اـب  نم  دـنچ  اـی  ود  هک  هاـگنآ 
نیب ام  يزوتهنیک  تموصخ و  تلع  هک  تسا  نیا  نآ  مینک و  هراشا  تیمها  اب  رایـسب  هتکن  کی  هب  تسا  بساـنم  رایـسب  اـجنیا  رد  تفرگ .

دوجو زین  رتخلت  رتدنت و  تلع  نیا  هکلب  تسین ، هعماج  رد  ندـش  حرطم  ایند و  لام  ماقم و  رـس  رب  داضت  محازت و  اهنت  یفدـه ، دوخ  ياهنم 
نارگید دوخ و  کلهم  نفعتم و  فیثک و  يرامیب  هچ  ياراد  وا  لباقم ) نم   ) هک دنادیم  اهنم  نآ  زا  کیره  هک  دراد 

تبحم دینکیم  یفرعم  اهنآ  اب  ار  ناتدوخ  ییورایور ، عقوم  رد  هک  امش  یگدنز  يرهاظ  ياهدومن  رگید  نانخس و  مود - بلطم  دشابیم .
: تسا نینچ  یعامتجا ، یگدنز  درد  نیا  یلک  ترابع  دیزرویم ! تموصخ  رگیدـکی  اب  تورث  لام و  بسک  هرابرد  یلو  تسا  اهنامرآ  هب 

يرگید زیچ  نانآ  ياههتـساوخ  زج  ناشرادرک  یلو  دـنیوگیم ، نخـس  یلاع  رایـسب  ینامرآ  دـئاقع  اب  نآ  مدرم  هک  ياهعماج  لاحب - ياو 
هیلاع قئاقح  رد  نخـس  داد  نانچ  دسیونب ، يزیچ  ای  دنیوگب و  نخـس  دنهاوخب  هعماج  نآ  مدرم  رگا  هک  ياهعماج  لاحب  ياو  اتقیقح  تسین 

ار اهنآ  نابز  نانآ ، یملق  رثا  هدـننیب  اـی  هدنونـش  رگا  هک  دـنهدیم  یعاـمتجا  يدرف و  تاـیح  اهیگتـسیاب  اهیگتـسیاش و  یناـسنا و  لوصا  و 
نآ هک  تسا  یهلا  دوعوم  تشهب  نامه  هعماج  نیا  تفگ : دـهاوخ  دوخ  اب  دـشاب ، هتـشادن  نانآ  ینیع  ياهرادرک  زا  یعـالطا  یلو  دـمهفب 
رد ار  دوخ  هدنناوخ  ای  هدنونـش و  دـنراذگیم ، ذـغاک  يور  ملق  ای  دـننکیم  زاب  ناهد  هک  یماگنه  نانیا  دـناهدرک ! داجیا  دوخ  يارب  مدرم 
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نیا دـنکیم  نامگ  وا  دـنکیم . هدـهاشم  لماک  فراع  یقتم و  ناسنا  کی  رایع و  مامت  میکح  کی  علطم و  ـالماک  فوسلیف  کـی  لـباقم 
تمکح خ هک  دنتسه  اهنیمه  تسرد  هکلب  دناهدیشخب ، ینعم  یناسنا  خیرات  هب  اهنت  هن  هک  دنتسه  یناسنا  ياهعونلا  بر  نامه  صاخشا 
رفاک نآ  هتـشگ  نید  حـصان  دریگیم : ار  ناراـکبان  نیا  غارـس  ییاوسر ، مه  یهاـگ  دـناهداد ! مسجت  نیمز  يور  رد  ار  یتسه  ناـهج  تقل 

هتخیمآ وا  تفگیم  اههتکن  وا  تفج  یخلت  دیدیدیم و  یتذل  وا  تفگ  زا  دوب  قوذ  بحاص  هک  ره  ریـس  هنیزول  رد  رکم  زا  وا  هدرک  ریزو 
ره ناد  تشز  شتفگ  تشز  دشاب  وچ  وا  وا  ریز  رد  يدـب  دـص  دراد  هکناز  وکن  تفگ  ناز  رورغم  وشم  ناه  هتخیر  يرهز  دـنق  بالج  رد 

لیازم رب  نالهاج  لقن  دومرف  یلع  ناز  دوب  نان  هک  نیقی  نان  زا  ياهراپ  دوب  ناسنا  يا ز  هراپ  ناسنا  تفگ  ناج  تسین  ارنآ  هدرم  دیوگ  هچ 
زامن ات  ثدح  زا  نتسشب  ار  دوخ  شدیاب  تسا  هتسشنب  یکشیب  تساجن  رب  تسشن  رب  واک  نآ  ره  هزبس  نانچ  رب  نالف  يا  تسا  هزبس  وچمه 

تسد و ون  تسا و  دـیپس  ارگ  هرقن  رهاـظ  وش  تسـس  ار  ناـج  تفگیم  رثا  زا  وش و  تسچ  هر  رد  تفگیم  شرهاـظ  ثبع  دوـبن  وا  ضرف 
زا تسه  کیل  رظن  رد  دـیآ  رون  هچ  رگا  قرب  رگن  يراکهیـس  وا  لعف  وت ز  ررـش  زا  تسیور  خرـس  هچ  را  شتآ  وا  زا  ددرگ  هیـسیم  هماج 

میهافم زا  عالطا  تهج  هب  نانآ  دنرادن . دوخ  یگدنز  رد  ضقانت  رب  یهجوت  چیه  هک  دنتسه  صاخشا  نیا  زا  یهورگ  رـصب  دزد  تیـصاخ 
ابیز تاحالطصا  عیسو  میهافم  نآ  دننکیم  نامگ  عیسو  بلاج و  ابیز و  تاحالطصا  و 

وا دوخ  هک  دنکیم  رواب  اجیردت  دفابیم و  دیوگیم و  الثم  يدازآ  هرابرد  یلاع  رایسب  میهافم  دنهدیم . اهنآ  ندیدرگ  زا  عالطا  بلاج  و 
یگدنز ذئاذل  همه  زا  رتالاب  ای  يواسم  شزرا  رظن  زا  نآ ، زا  هظحل  کی  هک  دراد  ار  یقیقح  يدازآ  نآ  تسا و  هدـش  رادروخرب  يدازآ  زا 

تلادـع و زا  نخـس  هک  یعقوم  رد  تسا ! هدرتسگ  یتـسه  همه  رب  وا  نم  دوجو و  یئوگ  درادیم  تبحـص  دوجو  هراـبرد  هک  یتـقو  تسا .
رد نیمز ! يور  رد  یهلا  لدع  هدـنهد  ققحت  اهنت  تسا  وا  تسا و  لدـع  نیع  هکلب  تسین ، لداع  وا  یئوگ : دـناریم ، نآ  هب  طوبرم  قئاقح 
ام داورتیم . شنورد  زا  مولع  اههفـسلف و  همه  اعقاو  دربیم  نامگ  دـنکیم ، رظن  راهظا  مولع  لـئاسم  زا  یکی  اـب  هفـسلف  رد  هک  ماـگنه  نآ 

مشچ زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  هک - میرادن  نیا  زج  ینخـس  دناهتفرگ ، دوخ  هب  ملع  هفایق  هک  نانادان  نیا  فیـصوت  يارب 
ندـش و باریـس  عمط  ناراـکبان ، نیا  نیغورد  قرب  دـعر و  زا  هک  تفرعم  غاـب  نـالاهنون  نآ  اونیب  عماوج ، ناـحولهداس  اوـنیب  ادـخ ! يدـنب 

نانخس نیا  رد  ار  اهتموصخ  اهیزوتهنیک و  هدام  مالسلاهیلع  نینموملاریما  موس - بلطم  دنراد ! ندییور  يارب  دیشروخ  هعشا  زا  يرادروخرب 
نعمب ریسفت ، دروم  هلمج  رد  لاوما  نداد  صاصتخا  تفگ : ناوتیم  دناهدومرف ، لاوما  بسک  ناشکرابم 

راجزنا و بجوم  تورث  لام و  زا  رتدیدش  یلیخ  یهاگ  تذل  لماوع  رگید  هاج و  ماقم و  اریز  تسین ، اهیزوتهنیک  يارب  يراصحنا  هدام  يا 
هرابرد یتقد  رگا  و  دـشابیم . اهداضت  اهتموصخ و  لماع  عیاش  رایـسب  لاـثم  يارب  لاوما  رکذ  تفگ : دـیاب  اذـل  ددرگیم و  رفنت  مصاـخت و 

يروحم دوخ  نآ  هجیتن  نیلوا  هک  تسا  یهاوخدوخ  اهنآ  همه  یلصا  هشیر  دید  میهاوخ  میشاب ، هتشاد  اهمداصت  اهیزوتهنیک و  لماوع  همه 
هارمگ ار  امـش  رورغ  هداد و  بیرف  ار  امـش  دـیلپ  ناطیـش  : ) دـیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  سپـس  تـسا  اـهیگماکدوخ  نآ  همزـال  و 

تیوقت هیکزت و  هداج  هک  شایلـصا  ریـسم  زا  یمدآ  يوج  لامک  تیـصخش  هک  ماگنه  نآ  رد  ینادواج : تقیقح  تسنیا  يرآ ، تخاـس )
مالسلاهیلع مدآ  نادنزرف  هنیرید  نمشد  هک  ناطیش  لیوحت  هتـسب  ار  وا  ياپ  تسد و  وا ، یناویح  زیارغ  ددرگ ، فرحنم  تسا ، نآ  یهلا  دعب 

هب يدامتم  نایلاس  ات  هکلب  درادیم ، او  تموصخ  هب  نارگید  اب  ار  ناسنا  اهنت  هن  یناویح ، زیارغ  ناطیـش و  زا  ندروخ  بیرف  دهدیم . تسا ،
ار دوخ  دـنک ، هجلاعم  ار  نآ  تسناوت  يزاسدوخ  ياهتقـشم  لـمحت  اـب  رگا  يراـمیب  نیا  هب  ـالتبم  دزاـسیم . ـالتبم  ینورد  داـضت  يراـمیب 

زا خ  ) هلحرم ات  نتشیوخ  اب  تموصخ  تروصنیا ، ریغ  رد  و  تسا . هدرک  يزاسزاب  ار  دوخ  تقیقح  رد  تسا و  هدومن  حالصا 
. درک دهاوخ  طقاس  ار  وا  یگناگیب ) دو 
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هاپس نودب  ار  ناناملـسم  هک  یئادخ  نامه  هزوحلا …  زازعاب  نیدلا  اذه  لهال  هللا  لکوت  دق  مراهچ و  یـس و  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
یحور تمظع  رگید  راـب  نـک  لـمع  دوـخ  فـیلکت  قباـطم  وـت  تـسا ، يدـبا  هدـنز و  دوـمرف ، زوریپ  تازیهجت  نیرتـمک  نودـب  ناوارف و 

، یناـسنا لـئاضف  همه  اـب  هتـسارآ  نیا  اـهیگدولآ و  همه  زا  هتـسراو  نیا  رگا  ددرگیم ، راکـشآ  تروشم  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
یلواـیکام تسایـس  زا  تساوخیم  یهلا ، لـالج  لاـمج و  هاـگیلجت  نیا  رگا  و  تشاد ، نورد  رد  یهاوخدوخ  سوه و  يوه و  نیرتـمک 

رود تسایـس  لـقث  زکرم  زا  ار  باـطخ  نب  رمع  دزیم و  يراـکبیرف  راوغا و  هب  تسد  دـنک ، هدافتـسا  ماـقم ، هاـج و  ندروآ  تسدـب  يارب 
نب یلع  وا  هک  دـهدیم  تداهـش  خـیرات  تقیقح و  یلو  درکیم ، یتامادـقا  دوخ  یلومعم  یـسایس  لایما  دربشیپ  يارب  هاـگنآ  تشادیم و 

، دینک تقد  دـمآ . لئان  يدـنوادخ  رادـید  هب  ات  دـنام  بلاطیبا  نب  یلع  مه  ایند  نیا  رد  دوخ  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  ات  دوب و  بلاطیبا 
، نکم تکرح  نمـشد  يوسب  گنج  يارب  وت  هک  دومرف  داشرا  ار  رمع  یـصالخا  هچ  اب  یمکحم و  لالدتـسا  هچ  اب  مالـسلاهیلع  یلع  دینیبب 

ادخ هک  یماگنه  اریز  دومرف ، زوریپ  ار  ناناملسم  هک  دوبن  تیلاعف  هنوگ  نیا  هب  لسوت  اب  اهیئوجهراچ و  نیا  اب  لاعتم  دنوادخ 
رب تازیهجت  لئاسو و  يزیچان  اب  دارفا و  یمک  اب  ار  نانآ  دید ، ار  ناناملـسم  تشذگ  یحور و  تمظع  وپاکت و  صالخا و  لج  زع و  دـنو 
اب تروشم  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رظن  هک  تسنیا  تفرگ ، رظن  رد  دـیاب  اجنیا  رد  هک  يرگید  هتکن  تخاس . زوریپ  نانمـشد  همه 
نآ دوخ  هک  هنوگنامه  تسنادیم ، العا  دح  رد  ار  نآ  تیریدم  یگنوگچ  هعماج و  یـسایس  لئاسم  وا  هک  دنکیم  تابثا  ییانـشور  لامک 

مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  دنتفگیم : نازرو  ضرغ  ای  ناهاگآان  زا  یـضعب  هکنیا  و  تسا . هداد  رکذت  ار  نآ  يدراوم  رد  مه  راوگرزب 
عاونا همه  زا  نینموملاریما  میاهتفگ : اهراب  هک  هنوگنامه  يرآ  دناهدومن . خیرات  رب  تنایخ  ترضح و  نآ  هب  ءارتفا  تسا ، هدوبن  رادمتسایس 

ریز تردق ، هب  لوصو  يارب  یناسنا  لوصا  یقالخا و  یبهذم و  قئاقح  همه  دنکیم  زیوجت  هک  یـسایس  شور  عون  نآ  یلو  عالطا  تسایس 
ندرک نک  هشیر  يارب  هتسناد و  تیرشب  رـشب و  دسفم  ار  نآ  هکلب  تشگیمن ، تسایـس  نآ  بکترم  راوگرزب  نآ  اهنت  هن  دوش ، هتـشاذگاپ 

تفـالخ ثحب  رد  انیـسنبا  دـشابیم - : تیمها  اـب  یمـالک  رظن  زا  هک  میوشیم  رکذـتم  ار  یبـلطم  اـجنیا  رد  تسا . هدومرف  اـههزرابم  نآ ،
وتم زاتمم  تافص  رگید  رد  هک  سک  ره  سپ  تسا . تیریدم  نسح  لقعت و  رد  يرترب  يرادمامز  رد  یساسا  لصا  : ) دیوگیم

دشابن فصتم  تافص  نآ  دادضا  هب  دشابن و  هناگیب  یلکب  زاتمم  تافـص  نآ  زا  هدوب و  نارگید  رب  مدقم  روبزم  تفـص  ود  رد  دشاب و  طس 
دنشاب هتشاد  مدقم  وا  رب  تیریدم ) نسح  لقعت و   ) قوف فص  ود  زا  ریغ  زاتمم  تافـص  رد  هک  یناسک  زا  تفالخ  يارب  تسا  رتهتـسیاش  وا 

دریذپب و ار  ملعا  يرای  کمک و  نانآ  لقعا  تسا  مزال  دـیامن و  يرای  ار  وا  هدومن و  تکرـش  نانآ  لقعا  اب  نانآ  ملعا  هک  تسا  مزال  سپ 
نآ هک  يرظن  دوب و  یسایس  هلئسم  کی  مالسلاهیلع  یلع  اب  رمع  تروشم  دروم  دنداد ). ماجنا  یلع  رمع و  هک  هنوگنامه  دنک . عوجر  وا  هب 
رد يو  لاثما  انیـسنبا و  نخـس  رد  رظن  دیدجت  بجوم  دناوتیم  دراوم  هنوگنیا  لاثما  دوب . یـسایس  رظن  کی  زین  دندومرف ، راهظا  ترـضح 

يارب و  : ) تسا هتفگ  نینچ  سوسحم  رب  لوقعم  میدـقت  دروم  رد  شراثآ  زا  یکی  رد  انیـسنبا  هکنیا  هفاـضا  هب  دـشاب . هدوب  لـئاسم  هنوگنیا 
هنازخ تمکح و  زکرم  اب  تفگ  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نالوسر  متاـخ  ءاـیبنا و  نیرتزیزع  ناـسنا و  نیرت  فیرـش  هک  دوب  نیا 

نیا و  مهقبـست . لقعلا  عاوناب  هیلا  تنا  برقت  ربلا  عاوناب  مهقلاخ  یلا  نوبرقتی  ساـنلا  تیار  اذا  یلع  اـی  هک  مالـسلاهیلع : نینموملاریما  لـقع 
وسحم نایم  رد  لوقعم  هک  دوب  نانچ  قلخ  نایم  رد  وا  هک  يدماین  تسار  یگرزب  ونچ  زج  ار  باطخ  نینچ 

ول تفگ : هک  دوب  نیا  يارب  داد و  مکح  ندید  تفایرد و  ار  قئاقح  همه  تشگ ، رارـسا  كردم  لقع  تریـصب  هدـید  اب  نوچ  مرج  ال   ) س
لوـقعم كاردا  زا  تداـیز  ار  یمدآ  تلود  چـیه  ددرگن ) هدوزفا  نم  نـیقی  رب  دوـش ، هتـشادرب  هدرپ  رگا   ) اـنیقی تددزا  اـم  ءاـظعلا  فـشک 

دشاب هتسارآ  تقیقح  هب  هک  یتشهب  تسین ، لوقعم  كاردا  لیبسلس ، لیبجنز و  میعن و  عاونا  رب  دشاب  هتسارآ  تقیقح  هب  هک  یتشهب  تسین ،
يوه دنب  رد  مدرم  هک  تسا  ینامسج  لاغشا  تعلاتم  لالغا  باقع و  اب  خزود  تسا و  لوقعم  كاردا  لیبسلـس ، لیبجنز و  میعن و  عاونا  رب 

.( دننامب لایخ  میحج  رد  دنتفا و 
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هحفص 264] ]
رارقنیا زا  سنخالا  نب  هریغم  ناردـپ  مان  : ) دـیدحلایبا نبا  هتفگب  انب  تسیک ؟ سنخالا  نب  هریغم  جـنپ  یـس و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

هملک اب  هریغم  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هکنیا  تلع  هرهزینب . نامیپ  مه  یفقثلا  هملسیبا  نب  جالع  نب  بهو  نب  ورمع  نب  قیرـش  تسا :
هورگ ءزج  ار  وا  ثیدـح  ءاـملع  همه  دوـب و  ناـقفانم  ناـگرزب  زا  قیرـش  نب  سنخا  هک  تسنیا  يارب  دوـمرف ، باـطخ  نوـعلم ) دـنزرف  يا  )

رد دنوادخ  و  ناشیاهلد ) اب  هن  دندومن  مالـسا  هب  فارتعا  نابز  اب  حـتف )  ) زور رد  هک  ناقفانم  زا  هدـع  نآ   ) دـناهدرک تبث  مهبولق ) هفلوملا  )
هدـش فیلات  مالـسا  رد  یتسیزمه  محارم  فطاوع و  اب  نانآ  ياهلد  هک  یناـسک  ینعی  تسا . هدومرف  مهبولق ) هفلوملا   ) ار ناـنآ  ینآرق  هیآ 
ندرب نیب  زا  اریز   ) دـیامن فیلات  ار  شبلق  ات  داد  وا  هب  رتش  دـص  نینح  گـنج  مئاـنغ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  تسا .
گنج رد  نینموملاریما  سنخالا ، نب  مکحلاوبا  مانب  دوب  يدنزرف  ار  سنخا  و  نایفـسوبا ). دننام  دوبن  ناناملـسم  حالـصب  صاخـشا  هنوگنیا 

، دوب مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هراـبرد  هریغم  بلق  رد  ياهنیک  دوب . هریغم  نیمه  ردارب  مکحلاوبا  نیا  دوب و  هتـشک  دوب  رفاـک  هک  ار  وا  دـحا 
ي رتبا ) دنزرف  يا  : ) دومرف هکنیا  و  تسا . هیضق  نیمه  هب  طوبرم 

هکلب رتبا  دننام  وا  دشاب ، هدوب  ثیبخ  هارمگ و  وا  يدعب  لسن  هک  یـسک  هک  تسنیا  يارب  دشاب ، هدش  عطق  شلـسن  هک  یـسک  هدـیرب و  ینع 
رب ار  وا  وت  هک  یـسک  داتـسیا  دهاوخن  اپ  رب  و  ( ) هضهنم تنا  نم  ماقا  و ال  : ) تسا نینچ  هغالبلاجهن  خـسن  زا  یـضعب  رد  تسا . نآ  زا  رتدـب 

نسح مدرکیم و  فیقث  نادناخ  رب  تنعل  دوبن ، یفقث  دوعـسم  نب  هورع  رگا  : ) دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  يرادب … ) ياپ 
هیماونب و  ) هکم زا  نادناخ  ود  تسا ، هدومرف  تنعل  ار  نادناخ  هس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرـصب 

هلیبق دومرف : مرکا  ربمایپ  دـش ، هدرب  فیقث  مان  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  روهـشم  يربخ  رد  ار و  فیقث )  ) فئاط زا  نادـناخ  کی  و  هریغملاونب )
نب جاجح  ینعی  دالج )  ) هدـننک كاله  کـی  و  دوش ) قیقحت  دـیاب  عوضوم  نیا  هراـبرد  ( ) راـتخم  ) باذـک کـی  هلیبق  نیا  زا  تسا ، يدـب 

هکلب تسا ، هدوبن  ناـمثع  دزن  رد  سنخا  نب  هریغم  هراـبرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نخـس  نیا  هک  نادـب  و  دـیآیم . نوریب  یفقث  فسوی 
دایز مالسلاهیلع  یلع  زا  نامثع  تیاکـش  هک  یماگنه  دنکیم : تیاور  یبعـش ) زا  دلاخیبا  نب  لیعمـسا  زا  هناوع   ) هک تسا  نینچ  ناتـساد 

یم تیاکش  وا  هب  مالسلاهیلع )  ) یلع زا  دشیم ، دراو  وا  هب  هک  یسک  ره  ص )  ) مرکا ربمایپ  باحصا  زا  هک  اجنآ  ات  دش 
اب قیرـش  نب  سینخلا  نب  هریغم  اـب  تباـث  نب  دـیز  ورب . تفگ : وا  هـب  دوـب  ناـمثع  ناـصاخ  ناوریپ و  زا  هـک  يراـصنا  تباـث  نـب  دـیز  درک .

سپـس تفگ ، انث  دمح و  ار  ادـخ  دـیز  دـندمآ . مالـسلاهیلع  یلع  دزن  یعمج  هرهزینب و  هلیبق  رد  دوب ) نامثع  همع  شردام   ) وا ناگتـسباو 
وت یتسه . نآ  ياراد  وت  هک  داد  رارق  هنوگنامه  دوخ  لوسر  اب  ارت  تیعقوم  داد و  رارق  مالسا  رد  حلاص  ناگتشذگ  وت  يارب  دنوادخ  تفگ :
قح لوا - دراد : وت  هدهع  رب  قح  ود  وا  تسا . تما  نیا  رادمامز  وا  تست و  يومع  رـسپ  نامثع  نینموملاریما  و  ياهتـسیاش . ریخ  همه  يارب 

دنکیم در  ارم  تیعقوم  دنکیم و  ضارتعا  نم  هب  ع )  ) یلع هک  درک  تیاکـش  ام  هب  وت  هرابرد  نامثع  يدنواشیوخ . قح  مود - يرادمامز .
وت و يارب  ار  اهنآ  ام  هک  دیایب  دوجوب  یعیاقو  وت  يومع  رـسپ  وت و  نایم  هکنیا  زا  تهارک  تهج  هب  یهاوخریخ و  يارب  میدمآ  وت  دزن  ام  و 

اما دومرف : سپـس  داتـسرف ، تاولـص  ادخ  لوسر  هب  دروآ و  ياجب  ار  يدنوادخ  يانث  دمح و  مالـسلاهیلع  یلع  دـیوگیم : میهاوخیمن . وا 
نم يارب  دزروب و  عانتما  یهلا  قح  زا  هکنیا  رگم  منکیم ، در  ار  وا  عضو  هن  مرادیم و  تسود  ار  وا  هب  ضارتعا  هن  نم  ادخب ، دنگوس  دعب ،

مادام درک  مهاوخ  يراددوخ  وا  هرابرد  ادخب  دنگوس  ار و  تقیقح  رگم  میوگب ، وا  هرابرد  تسین  نکمم 
دنگوس تفگ : نینچ  دوب ، وا  نیـصلخم  ناـمثع و  ناوریپ  زا  حـیقو و  يدرم  سنخا  نب  هریغم  دـشاب . هدوـب  ریذـپ  ناـکما  يراددوـخ  هک  ي 
تردق زا  شیب  وت  رب  وا  تردق  اریز  تشگ ، یهاوخ  راداو  يراددوخ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  و  ینک ، يراددوخ  نامثع  هرابرد  دیاب  ادـخب ،

. دـشاب هتـشاد  وت  هیلع  رب  لیلد  نانآ  هلیـسوب  ات  تسا  هداتـسرف  وت  هب  مارتحا  يور  زا  ار  عمج  نیا  ناـمثع  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  وا  رب  وت 
دوهـش هکنیا  يارب  میدـماین  وت  دزن  ام  ادـخب ، دـنگوس  : ) تفگ تباث  نب  دـیز  رتبالا …  نیعللا  نبا  ای  دومرف : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  سپ 
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هجیتن رد  تسا  ادخ  زا  شاداپ  بلط  نامثع ) وت و   ) امـش نایم  رد  ام  شـشوک  هکلب  دشاب ، یتجح  ام  ندمآ  هکنیا  يارب  هن  میـشاب و  وت  هیلع 
( دنتفر دنتساخرب و  وا  اب  زین  عمج  نآ  تساخرب و  درک و  اعد  نامثع  و  ع )  ) یلع هب  دیز  سپس  امش . هملک  قافتا  داجیا  نیب و  ام  حالصا 

تعیب هلئسم  رد  هبطخ 136-

هحفص 268] ]
هدیدپ کی  نم  اب  امـش  تعیب  دوبن ) یناهگان  هثداح  کی  نم  اب  امـش  تعیب   ) هتلف يایا  مکتعیب  نکت  مل  مشـش  یـس و  دص و  هیبطخ  ریـسفت 

: دـیوگیم هغالبلاجـهن  روهـشم  حراش  دـیدحلایبا  نبا  تسا  هدوب  رابجا  نیرتکچوک  نودـب  ریبدـت و  رایتخا و  لامک  اـب  هدوبن و  یناـهگان 
هللا یقو  هتلف  رکبیبا  هعیب  تناک   ) هک نخس  نیا  يانعم  رد  ام  دیامنیم و  ضارتعا  رکبوبا  تعیب  هب  نخس  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  )
هتفگ رکبوبا  هب  تعیب  ناتساد  هرابرد  رمع  هک  هلمج  نیا  میاهدرک ) حرطم  هتشذگ  رد  هک  میراد  یمالک  تسا ، هتفگ  ار  نآ  رمع  هک  اهرش )
للع یگتـسیاش و  تهج  هب  رکبوبا  دـنیوگیم : نیعفادـم  زا  یـضعب  فرط  کی  زا  اریز  دراد ، يرتشیب  لیلحت  حیـضوت و  هب  جاـیتحا  تسا ،

لباقم رد  تفرگیم . رارق  ناناملـسم  همه  راصنا و  نیرجاـهم و  ضارتعا  دروم  دوبن ، نینچ  رگا  اریز  تسا ، هتفرگ  رارق  تعیب  دروم  یقطنم 
زا یـضعب  هکلب  یناهگان ،) هثداح   ) هتلف هن  تسا و  هدوب  نیعفادـم  نآ  رظن  قباطم  هن  نایرج  لصا  دـنیوگیم : هک  دنتـسه  یناسک  هورگ  نیا 

هنوگنیا هب  رظن  اب  لاحرهب ، و  دـندوب . هدرک  تیبثت  ریبدـت و  ار  نایرج  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تاـفو  زا  شیپ  هباـحص 
ب لاحرهب ، و  دندوب . هدرک  تیبثت  ریبدت و  ار  نایرج  ریسفت  رد  تاضقانت 

ار نایرج  نیا  مالـسا  ردص  يایاضق  زا  علطم  یقتم و  صلخم و  نارظنبحاص  تسا  مزال  قوف ، نایرج  ریـسفت  رد  تاضقانت  هنوگنیا  هب  رظن  ا 
ینا ادحاو ، مکرما  يرما و  سیل  و  دنیامن . نییبت  ار  تیعقاو  هداد و  رارق  لیلحت  دروم  یفاک  مزال و  تقو  فرـص  لمحت و  تقد و  لامک  اب 
يارب ار  امش  نم  اریز  تسا ، امش  ياههتساوخ  راک و  زا  ریغ  تایح ، رد  نم  فده  شالت و  راک و   ) مکـسفنال ینودیرت  متنا  هللا و  مک  دیرا 

يوه و عابـشا  يارب  ارم  امـش  مهاوـخیم ، یهلا  لاـمک  هبذاـج  رد  ندادرارق  يارب  ار  امـش  نم  ناـتدوخ ) يارب  ارم  امـش  مهاوـخیم ، ادـخ 
ناکمز نیا  دورن  نآ  ناکم  هب  دـیدان  تسا  ناکما  زیحز  نورب  قوشعم  تسا  ناناج  بلط  رد  ناـهج  هب  قشاـع  دـیهاوخیم  دوخ  ياهـسوه 

یثحب رـصم ، هعماج  هرادا  يارب  رتشا  کلام  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  كراـبم  ناـمرف  ریـسفت  رد  تسا  ناـمردیب  قشع  درد  هک  تسنیا 
ءازجا و اب  تسا  ناسنا  کـی  هتفاـی  دـشر  تیـصخش  هطبار  هعماـج ، مدرم  رادـمامز و  ناـیم  هطبار  نیرتیلاـع   ) هک میتشاد  ناونع  نیا  تحت 

ددـصرد هراومه  ناسنا ، کی  هتفاـی  دـشر  تیـصخش  هک  تسا  یهیدـب  هطبار ، نیا  هب  هجوت  اـب  ص 395 ) ( ) وا دوجو  ياـهتیلاعف  اـهورین و 
لزنت ددصرد  هراومه  دنراد ، هک  يدام  تعیبط  ياضتقمب  وا  يدام  ياهتیلاعف  اهورین و  ءازجا و  تسا و  یلماکت  دوعص 

اهلاب الاب  حور  هداشگ  رب  شرخ  ندنام  نیا  زا  دراد  اههدنخ  هلفاق  زا  دنام  هک  دیدرگیم  هجاوخ  دنـشابیم - تایدام  رازفلع  رد  ندـیطلغ  و 
وا یعیبط  نوئش  ءازجا و  نوناق  و  دراد ، الاب  هب  ور  هک  یمدآ  يوج  لامک  تیـصخش  نوناق  تسا  نیا  يولوم )  ) اهلاگنچ نیمز  ردنا  هدز  نت 

ياهندیدرگ هب  ور  هدومن و  الاب  هب  رس  دنهاوخیمن  نآ ، دارفا  هک  ياهعماج  رد  هتفای  لامک  درم  کی  ناتـساد  تسنیا  دراد . نییاپ  هب  ور  هک 
يارب ار  ود  نآ  هدومن و  هیکزت  هیفـصت و  ار  نیگنـس  يداـم  هعومجم  ود  دـهاوخیم  تقیقح  رد  یتیـصخش  نینچ  دـننک . تکرح  یلماـکت 

هدش هیفصت  فافش و  يردقب  دیاب  هک  تسوا  دوخ  دوجو  يدام  ياهورین  ءازجا و  مکی - هعومجم  دروآرد : تکرح  هب  یلماکت  ياهزاورپ 
نآ یلماکت  تیریدم  هتفای  دشر  تیصخش  نآ  هک  دنتسه  ياهعماج  دارفا  مود - هعومجم  دنشابن . تیـصخش  یلماکت  زاورپ  عنام  هک  دنـشاب 

ياهورین ءازجا و  دشاب  هتـسناوت  گرزب  تیـصخش  رگا  هک  تسین  نینچ  هک  تشاد  هجوت  مه  هتکن  نیا  هب  دیاب  و  تسا . هتفرگ  هدـهع  هب  ار 
هک ار  ياهعماـج  دارفا  دـیاب  اـمتح  درواـیب ، لـمع  هب  يریگولج  اـهنآ  ندوب  عناـم  تمحازم و  زا  هدوـمن و  نتـشیوخ  میلـست  ار  دوـخ  يداـم 

اریز دیامن ، یلماکت  تکرح  میلست  دوخ  یصخش  ياهورین  ءازجا و  دننام  تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  تیریدم 
زا هک  دناهدوب ، ناوارف  رایسب  ناحلصم  نیتسار و  ءامکح  ءایلوا و  ءایبنا و  هک  دنکیم  هئارا  ام  هب  ناوارف  رایسب  دهاوش  يرشب  ینالوط  خیرات 
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، دندوب هتفرگ  هدهعب  ار  نانآ  لوقعم ) تایح   ) تیریدم هک  ار  يدرم  نآ  دناهتسناوتن  یلو  دناهدوب ، العا  دح  رد  یحور  يالتعا  دشر و  رظن 
اهیریگ و فدـه  تارکفت و  همه  هک  تسا  نینچ  مهاوخیم ، ادـخ  يارب  ار  امـش  نم  هکنیا  يانعم  اـما  دـنیامن . یلماـکت  ياـهزاورپ  هداـمآ 
، تسا نیرب  فیلکت  ساسحا  يور  زا  هعماج  مدرم  امـش  هراـبرد  نم  ياـهراتفگ  همه  مهدیم و  ماـجنا  هک  ییاهتـشذگ  یمئاد و  يوپاـکت 

حوطس اوق و  ءازجا و  همه  حالصا  نتخاس و  لدتعم  يارب  ار  دوخ  تیریدم  ياهتیلاعف  همه  ناسنا  کی  هتفای  دشر  تیـصخش  هک  هنوگنامه 
حوطـس ءازجا و  اوـق و  نیب  اـم  هتبلا  دزاـسیم . زکرمتم  لوـقعم ) تاـیح   ) رارمتـسا داـجیا و  رد  تکرـش  يارب  ار  دوـخ  یعیبـط  تیدوـجوم 

فرط زا  تیـصخش  لامک  ياراد  رادمامز  کی  فرط و  کی  زا  هتفای  دشر  ملاس و  تیـصخش  اب  طابترا  رد  ناسنا  کی  یعیبط  تیدوجوم 
فدـه لقتـسم و  تیوه  ياراد  ناـسنا  کـی  یعیبط  تیدوجوم  حوطـس  اوق و  ءازجا و  هک  تسنیا  نآ  دراد و  دوجو  یمهم  تواـفت  رگید ،

، هعماج کی  ياههورگ  دارفا و  زا  کی  ره  هک  یتروص  رد  تسین ، لوقعم ) تاـیح   ) رد نآ  هیلع  فادـها  تیـصخش و  ربارب  رد  هدـح  یلع 
وه ياراد 

ار نانآ  تیریدم  هک  ياهتفای  دشر  تیـصخش  نآ  رما ، تیاهن  دراد ، نتـشیوخ  دوجو  هب  طوبرم  يریگ  فدـه  هدـح و  یلع  لقتـسم و  تی 
ورملق و مدرم  زا  یهلا  رادـمامز  کـی  هتــساوخ  تـسنیا  دـیامنیم . یقلت  نتــشیوخ  ياوـق  ءازجا و  دـننام  ار  ناـنآ  تـسا ، هـتفرگ  هدــهعب 

رادمامز دنهاوخیم  تحارـص  لامک  اب  نانآ  دنهاوخیم . رادـمامز  زا  يرگید  زیچ  قافتا ، هب  بیرق  تیرثکا  اب  مدرم  مدرم ، اما  شتموکح .
تاوهـش و سوه و  يوه و  لـئاسو  لـماوع و  نتخاـس  ندـمآ  هار  رد  تسا ، اراد  هک  یتازاـیتما  همه  يدادرارق و  یعیبـط و  ياهتردـق  همه 

یگدنز يارب  هک  ار  هچنآ  ره  یماقم و  ره  یتورث و  ره  دزاسب . کلهتسم  اهنآ  ياهترورض ) طقف  هن   ) یعیبط تایح  ياههتـساوخ  تاینمت و 
رد مکاح  نآ  يرادـمامز  ورملق  ياههورگ  دارفا و  رگید  هچ  رگا  دـیامن ، هیهت  رادـمامز  دـنکیم ، کمک  اهنآ  تـالمجت  ضحم و  یعیبط 

خرـس يارب  دیاب  هک  نارگید  يور  يدرز  اب  يراک  دنهاوخیم و  ار  دوخ  ياههنوگ  یخرـس  نانآ  دننک . یگدنز  یگراچیب  تلذ و  تیاهن 
هب ات  یمه  هبـسخ  اونیب  يور و  درز  وت  زا  نت  هد  هک - دنرادن  نیا  هب  یئانتعا  ای  دـننادیمن  دـنرادن و  دـنیامن ، لمحت  نانآ  ياههنوگ  ندرک 

تراسخ نآ  هب  یئانتعا  ای  دننادیمن  ناتفص  نود  نآ  نینچمه ، و  ینایدابق ) ورسخ  رصان   ) ینک نوگلگ  ار  شیوخ  يور  وتیم  نوگلگ 
هنوـگچ دنتـسین  نتـشیوخ  رکف  هب  هک  ناراـکهبت  نیا  یتـسارب ، دروآ . دـهاوخ  دوـجوب  اـهیگماکدوخ  اـهیتسرپ و  تذـل  هـک  دـنرادن  يدـبا 

ارم دیایب  مدرم ، يا  دییامن ) يرای  دوخ  حالصا  يارب  ارم  مدرم ، يا   ) مکـسفنا یلع  ینونیعا  سانلا ، اهیا  دنـشاب !؟ نارگید  رکف  هب  دنناوتیم 
ناسنا ار  دوخ  مان  هک  تادوجوم  نیا  هک  دیسر  دهاوخ  ارف  يزور  ارگداد ، ارواد ، اراگدرورپ ، ادنوادخ ، دینک  يرای  ناتدوخ  حالصا  يارب 
نامرد دوخ و  یـساسا  ياهدرد  صیخـشت  يارب  زونه  و  تسا ، هتخادـنا  نینط  گرتس  ناهیک  زارف  رب  ناـشیالتعا ، یقرت و  ياـعدا  هداـهن و 

؛ درد تخانش  يارب  اهنت  هن  هماکدوخ  نادنمتردق  هراومه  هک  تسا  تسرد  دنیایب ! دوخب  دناهتـشادنرب  يرایتخا  ماگ  نیرتکچوک  یتح  اهنآ 
اـهدرد و هب  ندوزفا  اـهناسنا ، تاـیح  هصرع  رد  ناـنآ  ياـهیزات  هکی  هجیتـن  هـکلب  دناهتـشادنرب ، یماـگ  مدرم  ياـهدرد  جـالع  ناـمرد و  و 

لامک اب  هک  مینیبیم  ار  ياهتفای  لماکت  ياهناسنا  خـیرات ، هاگرذـگ  لوط  رد  لاحنیا ، اب  تسا . هدوب  یناسنا  نابیبط  تاجلاعم  زا  يریگولج 
هدومن اهناسنا  لاح  حالصا  دوبهب و  فقو  ار  دوخ  تیدوجوم  همه  اهنآ ، نامرد  زا  يرـشب و  ياهدرد  زا  عالطا  لامک  اب  افـص و  صولخ و 

خیرات همه  قافتاب  دناهداد . زورب  دوخ  زا  تدهاجم  هصرع  نیا  رد  روصت  قوف  ياهیراکادف  تشذگ و  و 
بلاـطیبا نب  یلع  نینموملاریما  تاـیح  ناـیاپ  اـت  مالـساردص  تاـیعقاو  قـیقحت  حیرـشت و  نارظنبحاـص  خـیرات و  نارگلـیلحت  ناـسیون و 

هجیتن نیا  هب  یفاک ، مزال و  رظن  تقد  کی  اب  هکلب  تسا ، هدوب  هتفای  لامک  ياـهناسنا  نآ  لوا  فیدر  رد  یهلا  تیـصخش  نیا  مالـسلاهیلع ،
يراکادف زا  ياهظحل  هک  تسا  هدوب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نیمه  مالسا ، ناشلامیظع  ربمایپ  زا  سپ  تیـصخش  نیلوا  هک  میـسریم 
اـصوصخم تسا . هدرکن  يراذـگورف  لوقعم ) تایح   ) داجیا ریـسم  رد  یلمع  يوپاکت  اهنآ و  نامرد  اهدرد و  نایب  اهناسنا و  يرگنـشور  و 

. تسا هتـشادن  هعماج  زا  يرابتعا  ياهـشزرا  يدام و  عمط  عقوت و  هنوگ  چیه  خـیرات  درمگرزب  نیا  هک  میریگب  رظن  رد  ار  تقیقح  نیا  رگا 

. تسا هدومن  لوذبم  ار  شالت  تیاهن  هعماج  نتخاس  دنمتداعس  هار  رد  دریگب ، هعماج  زا  ار  دوخ  تداعس  ورین و  هکنیا  نودب  رگید  ترابعب 
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لامک اب  ناگرزب  گرزب  نآ  تسیچ ؟ دادمتـسا  نیا  زا  شفده  دنکیم و  دادمتـسا  مدرم  زا  هنوگچ  الاب  تالمج  رد  هک  دـینک  تقد  لاح ،
رد دوخ  تیعقوم  تیبثت  يارب  هک  ياهدنبیرف  تاملک  اب  هن  دبلطیم ، کمک  مدرم  زا  شنامیا ، اب  بلق  قامعا  زا  حالطصاب  افص و  صولخ و 

ار ب وا  دهاوخیم  مدرم  زا  ایآ  تسا ؟ هدومن  دادمتسا  دروم  ار  يزیچ  هچ  مینیبب  لاح  دیامنیم . يزادرپ  نخس  هعماج 
وا ادخب ، دنگوس  هن  ددرگ ؟ رادروخرب  يدنمتردق  ماقم و  هاج و  تذـل  زا  ایند  نیا  رد  یحابـص  دـنچ  هک  دـننک  کمک  ماقم  يدـصت  يار 
زا وا  يارب  يرادـمامز  شزرا  هک  دومرف  حیرـصت  تسین و  ماقم  هاج و  بلاط  هک  دومرف  تابثا  ـالمع  ـالوق و  اـهراب  هک  تسا  ناـسنا  ناـمه 
ارب هبحلا و  قلف  يذـلا  اما و  دومرف : هک  دوب  ماقم  هدام و  زا  هتـسراو  ناسنا  نیا  مه  و  تسین ، رتـالاب  هدروخ  هلـصو  شفک  کـی  دـنب  شزرا 

مولظم ال بغـس  ملاظ و ال  هظک  یلع  اوراقی  نا ال  ءاملعلا  یلع  هللا  ذـخا  ام  و  رـصانلا ، دوجوب  هجحلا  مایق  رـضاحلا و  روضح  ـال  ول  همـسنلا 
ییادخ هب  دنگوس  ( ) هبطخ 3  ) زنع هطفع  نم  يدنع  دـهزا  هذـه  مکایند  متیفلال  اهلوا و  ساکب  اهرخآ  تیقـسل  اهبراغ و  یلع  اهلبح  تیقل 

ماـمت نم  يارب  ناراـی  دوـجو  اـب  يدـنوادخ  تجح  دـندوبن و  هداـمآ  نم  يراـی  يارب  یهورگ  رگا  دـیرفآ ، ار  حور  تفاکـش و  ار  هناد  هک 
ار يرادـمامز  نیا  راهم  ناگدیدمتـس ، یگنـسرگ  ناراکمتـس و  يروخرپ  لمحت  مدـع  هراـبرد  ناـیاناد  اـب  یهلا  ناـمیپ  دوبن  تشگیمن و 
رد امش  يایند  نیا  هک  دیدیمهفیم  ماگنه  نآ  رد  مدرکیم ، باریس  ییانتعایب  هلایپ  اب  شزاغآ  دننام  ار  نآ  ماجنا  متخادنایم و  شـشودب 

نا یلع  اهکالفا  تحت  امب  هعبسلا  میلاقالا  تیطعا  ول  هللا  و  دومرف : و  زب ). کی  غامد  طالخا  زا  تسا  زیچان  نم  دزن 
هذل ینفی و  میعنل  یلعل و  ام  اهمضقت ، هدارج  مف  یف  هقرو  نم  نوهال  يدنع  مکایند  نا  و  تلعف ، ام  هریعش  بلج  اهبلسا  هلمن  یف  هللا  یـصعا 

ناهیک نیا  رد  هچنآ  اب  ار ) نیمز   ) هناگتفه میلاقا  همه  رگا  ادخب ، دـنگوس  ( ) هبطخ 224  ) للزلا حبق  لقعلا و  تابـس  نم  هللااب  ذوعن  یقبت ، ال 
رد امش  يایند  نیا  و  درک ، مهاوخن  میامن ، تیصعم  ياهچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  ندیشک  اب  ار  ادخ  هک  دوش  هداد  نم  هب  تسا  گرزب 

تسا و انف  هب  ور  هک  ایند  ياهتمعن  اب  ار  یلع  دروخیم . دوجیم و  شناهد  رد  ار  نآ  یخلم  هک  زیچان )  ) گرب نآ  زا  تسا  رتزیچان  نم  دزن 
اهتقشم اهوپاکت و  اهشالت و  همه  نیاربانب ، اهشزغل .) یتشز  لقع و  نتفخ  زا  ادخ  هب  میربیم  هانپ  راکچ !؟ تسا ، لاوز  هب  ور  هک  يذئاذل  اب 

دوب ناسنادوجو  یلاع  ياههیامرـس  اهدادعتـسا و  ندناسر  تیلعف  هب  يارب  تسا ، هدومرف  لمحت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  اههجنکـش  و 
امناکف اهایحا  نم  و  تسا : هدومرف  هک  هدینـش  دوخ  راگدرورپ  زا  تحارـص  لامک  اب  وا  تسا . هداهن  تعیدو  هب  نانآ  نورد  رد  دنوادخ  هک 

زا وا  تسا ). هدومن  ءایحا  ار  اهناسنا  همه  هک  تسا  نانچ  دنک ، ءایحا  ار  یناسنا  سفن  کی  سک  ره  و  ( ) هیآ 32 هدئاملا   ) اعیمج سانلا  ایحا 
نئل یلع  ای  هک : دوب  هدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

نآ همه  زا  رتهب  دـنک  تیادـه  ار  يدرم  وت  هلیـسوب  دـنوادخ  رگا  یلع ، يا   ) برغ هیلع و  سمـشلا  تعلط  اـمم  ریخ  ـالجر  کـب  هللا  يدـه 
اهدادعتـسا و دـناوتب  یناگدـنز  نیا  رد  ناسنا  کـی  رگا  هک  تسنادیم  وا  مه  دـنکیم ) بورغ  عولط و  نآ  رب  دیـشروخ  هک  تسا  اـهزیچ 

دوخ تایح  يالعا  فده  هب  مه  اعطق  هک  تسا  هدیـسر  یهللا  هفیلخ  ماقمب  تقیقح  رد  دـناسرب ، تیلعف  هب  ار  دوخ  یهلا  تبثم  ياههیامرس 
یگدنز نیا  رد  ناسنا  هک  تقیقح  نیا  یلامجا  حیضوت  يارب  اج  نیا  رد  دزرویم . تکرـش  یتسه  ناهج  فده  ققحت  رد  مه  دیـسریم و 

. تسا ینآرق  تایآ  هب  رظن  اب  یناسنا  يالاو  ماـقم  مهف  لوا - بلطم  میوشیم : رکذـتم  ار  بلطم  ود  درذـگیم ، ماـگ  ـالاو  ياهجرد  هچ  هب 
هک دـنکیم  تابثا  تحارـص  لامک  اب  تایآ  نیا  تسا . هدومن  حرطم  ار  يدـنوادخ ) رادـید   ) هللا ءاـقل  دروم ، دودـح 20  رد  ینآرق  تایآ 

ار تمظع  نآ  دنناوتیم  لماک ، تیریدم  اب  حیحـص و  تیبرت  میلعت و  اب  هک  تسا  هداهن  تعیدوب  ار  تمظع  نآ  اهناسنا  رد  لاعتم  دـنوادخ 
اج نیمه  رد  متـشاد ، غارـس  تیناسنا  يارب  یماـقم  نیا ، زا  رتـالاب  رگا  نم  دـنیآ . لـئان  هتمظع  تلج  دـنوادخ  رادـید  هب  دـنناسرب و  تیلعف 

هرابرد يرـشب  گرزب  نارظنبحاص  هک  تسا  یتانایب  مود - بلطم  درادن . غارـس  مه  سک  چیه  مرادن و  غارـس  نم  یلو  متـشگیم ، رکذـتم 
ظع هیامرس 

هک تسا  يولوم  زا  تیب  دـنچ  یناسنا  میظع  ماقم  هرابرد  تانایب  نیرتیلاع  زا  یکی  دـناهتخاس . حرـصم  يداـمتم  نورق  یط  رد  یناـسنا  می 
وت گنر  يادگ  يا  یحضلا  سمش  تاهنوگلگ  خر  يا  يا  هنوگلگ  وت  هنوگلگ  نک  كرت  يا  هن  نوگلگیم  جاتحم  چیه  میروآیم : الیذ 
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هچ یتـسه  همه  يو  من  درک  یهاوخ  هچاـیرد  همه  يا  ناـنچ  دـشوج  وـت  يور  قاـیتشاز  ناـهن  دـشوج  یمه  مخ  ردـناک  هداـب  اـههنوگلگ 
ارچ وت  یـشوخ  ره  ناک  بوخ و  یـشوخ و  وت  درز  يور  تیور  شیپ  رد  روخ  هک  يا  درگ  درک  یهاوخ  هچ  نابات  هم  يا  مدـع  ییوجیم 

دناهیاس عرف و  هلمج  ضوع  ار  وا  خرچ  ناسنا  تسا  رهوج  ترب  زیوآ  كانیطعا  قوط  ترس  قرف  رب  تسانمرک  جات  یـشک  هداب  تنم  دوخ 
ار شیوخ  ینینچ  نوچ  شوه  تاریبدـت و  لقع و  تمـالغ  يا  سوسف  ياولح  وت ز  یئوج  قوذ  صوصف  ياـهبتک  زا  یئوج  ملع  ضرغ  وت 

یملاـع نت  زگ  هس  رد  هدـش  ناـهنپیمن  رد  یملع  رحب  ضرع  اـب  دراد  زجع  نوچ  يرهوج  ضرتفم  یتسه  هلمج  رب  تتمدـخ  شورف  نازرا 
دـش یک  هرمخ  زا  يا  هرهز  هاوخ  ماو  دش  یک  هرذ  زا  باتفآ  عافتنا  طاشن و  ناز  یئوج  وت  ات  عامـس  ای  عامج و  ای  دشاب  هچیم  هدش  ناهنپ 

تمظع يهرابرد  مه  ار  ریز  تایبا  فیح  تسنیا  هدقع  سبح  یباتفآ  فیک  سوبحم  هدش  یفیک  یب  ناج  هاوخ  ماج 
لولم دش  لوغن  ردنا  دوخ  هب  وا  تفر  ورف  سپ  داهن  وناز  رب  يور  هنافراع  داشگ  رهب  زا  غاب  رد  یفراع  میهدب : رارق  تقد  دروم  ناسنا  دوجو 

نیا يوس  اورظنا  تستفگ  هک  ونـشب  قح  رما  رـضخ  راثآ  نیب و  ناـتخرد  نیا  رگن  رز  ردـنا  رخآ  یبسخ  هچ  هک  لوضف  شباوخ  تروص  زا 
شـسکع نورب  رب  ناج  نیع  رد  اهزبس  اهغاب و  سب  تسا و  راـثآ  راـثآ  نورب  نآ  سوهلاوب  يا  تسلد  شراـثآ  تفگ  ور  رآ  تمحر  راـثآ 

رد وچ  شسکع  نورب  رب  ناج  نیع  رد  اهزبس  اهغاب و  بارطـضا  نآ  بآ  فطل  زا  دنک  هک  بآ  ردنا  دشاب  غاب  لایخ  نآ  ناور  بآ  رد  وچ 
سکع تسه  یمـس  ياهنامـساک  ینادب  ات  تسا …  لگ  بآ و  نیرب  نآ  فطل  سکع  تسا  لد  ردـنا  اههویم  اهغاب و  بارطـضا  نآ  بآ 

هللا  ) شرگید مان  هک  دروایب  دوجو  هب  ار  گرزب  ناسنا  نآ  کـچوک  ناـسنا  نیا  زا  تساوخیم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یمدآ  تاکردـم 
کی وت  هک  ینکیم  لایخ  ایآ   ) ربکالا ملاعلا  يوطنا  کیف  ریغص و  مرج  کنا  معزتا  هدش : لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  هنوگنامه  تسا ، ربکا )

يرـشب عماوج  ناـگماکدوخ  هک  اـغیرد ، تسا ) هدـیچیپ  وت  رد  ینیع  ناـهج  زا  رتـگرزب  ناـهج  کـی  هک  یلاـح  رد  یتـسه  یکچوک  مرج 
، مدرم تیریدم  تیبرت و  میلعت و  رد  نایناوراک  مه  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  دصقم  هک  دناهتشاذگن 

نایبرم ناملعم و  هب  اهناسنا  دوخ  رگا  دنتساوخیم !؟ هچ  نانآ  زا  دنتسیرگنیم و  یکنیع  هچ  اب  ار  مدرم  ناسانشناسنا  نیا  هک  دوش  راکشآ 
هس رب  ناریدم  نایبرم و  ناملعم و  شالت  لباقم  رد  مدرم  دیـسر . دهاوخن  ییاجب  نانآ  شالت  دننکن  يرای  ار  دوخ  هعماج  هدنزارب  ناریدم  و 

نوناق مواقم . صاخـشا  موس - مسق  هدنیوج . اریذپ و  صاخـشا  مود - مسق  فرط . یب  صاخـشا  مکی - مسق  دنوشیم : میـسقت  هدـمع  مسق 
( تیریدم تیبرت و  میلعت و   ) روبزم تاهیجوت  هزیگنا  فده و  هزادنا  ره   ) هک تسا  نینچ  لوا  مسق  هرابرد  تیریدـم  تیبرت و  میلعت و  ریثات 
رتیلاع و صاخـشا  زا  مسق  نیا  رد  روبزم  تاـهیجوت  ریثاـت  دـشاب ، رت  بساـنم  رتیقطنم و  تاـهیجوت  نآ  رد  شور  رتنـشور و  رتمکحم و 

ریثات يارب  یلبق  یگدامآ  عون  کی  ياراد  دنراد ، هک  یفرطیب  تلاح  تهج  هب  مدرم  زا  مسق  نیا  تفگ : ناوتیم  دوب . دهاوخ  رتشخبرمث 
میلعت و  ) روبزم یهجوت  ياهتیلاعف  رد  ار  ناـیبرم  ناـملعم و  تقیقح  رد  یگداـمآ  تلاـح  نآ  اـب  ناـنیا  و  دنـشابیم ، اراد  ار  تاـهیجوت  نآ 

رتناسآ عماوج  رد  ینامرآ  ياهتکرح  دنـشاب ، مسق  نیا  زا  يرـشب  هعماج  ياههورگ  دارفا و  همه  رگا  و  دننکیم . يرای  تیریدم ) تیبرت و 
اح اهنت  هن  تیریدم  تیبرت و  میلعت و  ربارب  رد  هک  دنتسه  یناسک  مود - مسق  دوب . دهاوخ  رتشخبرمث  و 

حالـصا ياهنامرآ  تفرـشیپ  رد  دشاب ، هچ  ره  تلاح  نیا  ياههزیگنا  للع و  دنرادروخرب . زین  شریذپ  تلاح  زا  هکلب  دـنراد ، یگدامآ  تل 
ود ره  اب  تسا  يرورـض  هعماج  ناگدننادرگ  يارب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا ، رثوم  رایـسب  یعامتجا  يدرف و  ورملق  ود  ره  رد  يرـشب 

مدرم زا  مسق  نیا  دنزاسب . رادروخرب  شریذـپ  یگدـنیوج و  تلاح  زا  ار  مدرم  تسا ، بسانم  هتـسیاش و  هک  یلکـش  ره  اب  نکمم و  هلیـسو 
وزرآ مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دنتسه  نتشیوخ  یگدنزاس  رد  ناریدم  نایبرم و  ناملعم و  نارای  نیرتهب  دنـشابن  هچ  دنـشاب و  هاگآ  هچ 

تیرشب هلفاق  یگدنام  بقع  بابـسا  هک  یناسک  دنیامن . کمک  یعامتجا  يدرف و  تاحالـصا  رد  ار  وا  نارود  نآ  مدرم  شاک  هک  دنکیم 
، دنشابیم يرشب  عماوج  یعقاو  ناریدم  نایبرم و  ناملعم و  يارب  اههجنکش  اهیراوگان و  نیرت  تخس  بجوم  هدوب و  یلماکت  ياهتکرح  زا 

ناحلـصم و  نانآ ) ناگدـنیامن  ناربمایپ و   ) یعیبط يارواـم  زا  معا  ناحلـصم  یحالـصا  ياـهتیلاعف  هنوگره  ربارب  رد  هک  دنتـسه  موس  مسق 
هن نانیا  دنریگیم . تدش  هب  مه  ار  کیرحت  لماوع  ناگدننک و  تکرح  ولج  هکلب  دننکیمن ، یتکرح  اهنت  هن  دـننکیم و  تمواقم  يرـشب 
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دجو یلقع و  طوقس  زا  هکلب  دننکیمن ، تیناسنا  ناوراک  یقیقح  نازاتشیپ  تیریدم  تیبرت و  میلعت و  هب  یئانتعا ، نیرتمک  اهنت 
يایبنا ناوریپ  نانیا  ءاطغلا ، فشاک  نیـسح  دمحم  خیـش  جاح  ياقآ  هللا  هیآ  موحرم  حالطـصاب  دنیامنیمن ! یتحاران  ساسحا  زین  دوخ  ینا 

و هملاظ ، نم  مولظملا  نفـصنال  هللا  میا  و  دـننکیم . یگداتـسیا  اهتمظع  تراهط و  ریخ و  يایبنا  ربارب  رد  هراومه  هک  دنتـسه  يدـیلپ  رش و 
شراکمتـس راسفا  و  مناتـسیم ، شملاظ  زا  ار  مولظم  داد  ادخب ، دنگوس  و   ) اهراک ناکنا  قحلا و  لهنم  هدروا  یتح  هتمازخب  ملاظلا  ندوقال 

هنیک و هب  دـمهفب  ار  ملظ  تماخو  تحاـقو و  دـهاوخب  یـسک  رگا  دـهاوخن ) وا  هچ  رگا  مناـشکیم  قح  راسهمـشچ  اـت  ار  وا  مریگیم و  ار 
قشع و هب  دـیاب  تلادـع ، شزرا  یئابیز و  تمظع و  كرد  يارب  هک  هنوگنامه  درگنب . ملظ  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـیدش  هزیتس 

یـسک رگا  نینچمه ، مینک ، هجوت  تلادـع )  ) یهلا يامظع  تقیقح  نیا  هب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  هداـعلاقوف  هقـالع 
نآ رادرک  نانخـس و  هب  سپـس  و  نادـیواج ) یهلا  مالک   ) دـیجم نآرق  هب  لوا  دـیاب  دـمهفب ، ار  ملظ  يدـیلپ  تماخو و  تحاقو و  دـهاوخب 

کی هکنیا  اب  مینیبیم . ملظ  تماخو  تحاقو و  یتشز و  يدیلپ و  رد  هیآ  زا 250  شیب  دیجم  نآرق  رد  ام  درگنب . یهلا  نایاپیب  لدع  هنومن 
نینموملاریما ع نانخس  رد  و  دنکیم ، تیافک  ياهدیدپ  حبق  ای  نسح  تابثا  يارب  یهلا  باتک  رد  هیآ 

ترـضح نآ  دیدش  تیـساسح  نیمه  تسا . هدومرف  نایب  فلتخم  لاکـشا  اب  ار  ملظ  حبق  دروم  زا 50  شیب  هغالبلاجهن  رد  طقف  مالـسلاهیل 
تیصخش نیا  رگا  دننادیم  همه  اریز  تخاس ، وا  بیصن  ار  تفالخ  نارود  ياسرف  تقاط  ياهتقشم  اههجنکـش و  رجز و  تابجوم  هک  دوب 

همه نآ  يارب  یتلع  چیه  درکیم ، تکرح  رگمتس  نانمشد  اب  رادم  ریـسم  زا  تفرگیم و  شیپ  رد  ار  یلومعم  يزاب  تسایـس  ریـسم  یهلا ،
دوجوب يارب  ناراکمتـس  اب  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  رگا  مییوگب : تحارـص  لامک  اب  دـیاب  تشادـن . دوجو  یتحاراـن  راـشف و  رجز و 

هب ناراکمتـس  زا  یکی  دوخ  اهنت  هن  هللااب  ذایعلا  تشاذـگیم ) تحلـصم  ار  نآ  مان  و   ) درکیم ارادـم  نآ ، همادا  دوخ و  يرادـمامز  ندروآ 
رد هک  دوب  یلومعم  رادـمامز  کـی  دـننام  وا  اریز  تشگیم . بکترم  زین  ار  تلادـع  نوناـق  رب  تیاـنج  هکلب  تشگیم ، بوسحم  اـهناسنا 

ناگرزب گرزب  نآ  هک  تهجنادـب  هکلب  دـیامن ، تبث  وا  يارب  ار  اهناسناب ) ملظ   ) مرج کـی  طـقف  خـیرات  هعماـج و  ملظ ، باـکترا  تروص 
. تشگیم هجاوم  تسکش  اب  داد  لدع و  نوناق  لصا و  دوخ  دوب ، اهناسنا  یتسه و  ملاع  رد  لدع  هاگ  یلجت  يرگداد و  لصا  همسجم 

ریبز هحلط و  هرابرد  هبطخ 137-

هحفص 283] ]
مه امد  و  هوکرت ، مهاقح  نوبلطیل  مهنا  و  افصن ، مهنیب  ینیب و  اولعج  ارکنم و ال  یلع  اورکنا  ام  هللا  متفه و  یس  دص و  هبطخ  یمومع  ریسفت 

مهسفنا یلع  مکحلل  مهلدع  لوا  نا  و  مهلبق ، الا  هبلطلا  امف  ینود  هول  اوناک و  نا  و  هنم ، مهبیـصن  مهل  ناف  هیف  مهکیرـش  تنک  ناف  هوکفس ،
ار یقح  نانآ  دندرکن و  فاصنا  ناشدوخ  نم و  نیب  ام  نانآ  دـنهدب ، تبـسن  نم  هب  هتـسناوتن  یتسیاشان ) رما   ) يرکنم انآ  ادـخب ، دـنگوس  )
اب دـناهدرک ، هک  يراک  رد  نم  رگا  دـناهتخیر . ار  نآ  دوخ  هک  دـنیامنیم  هبلاطم  ار  ینوخ  دـناهدرک و  اهر  ار  نآ  دوخ  هک  دـننکیم  بلط 

نتفرگ رارق  دـناهدش ، بکترم  ار  راک  نآ  ییاهنت  هب  دوخ  نانآ  رگا  و  دـنراد . یمهـس  راک  نامه  رد  زین  ناـنآ  سپ  ماهدوب ، کیرـش  ناـنآ 
ار نآ  دوخ  هک  دنهاوخیم  ار  یقح  دـناهدیدن ، نم  زا  یمرج  چـیه  ناراکبان  نآ  دـیاشن . ار  يدـحا  چـیه  نانآ  زجب  هبلاطم  بیقعت و  تحت 

یـشاداپ هزیاج و  اسب  هچ  دنکیم و  هئربت  ار  مرجم  تحاقو  لامک  اب  هک  هنوگنامه  هک  رـشب  عون  ياهیدرخبان  زا  یکی  مه  نیا  دناهدرک  اهر 
ار مرجم  هک  دنکیمن  یناسنا  يرورض  لصا  نیا  هب  یهجوت  چیه  و  دنکیم ! دادملق  مرجم  مه  ار  هانگیب  اربم و  ياهناسنا  دهدیم ! وا  هب  مه 

نارگید قوقح  ندرک  لامیاپ  نوناق و  هب  تنایخ  ندرک  هئربت 
!- دیامنیم یفرعم  رادرکدب  مرجم و  ار  رهاط  فاص و  لد  دیفس و  یناشیپ  و  كاپ ، تسد  اربم و  یناسنا  تحاقو ، لامک  اب  نینچمه  تسا ،
درد سک  هدرپ  هک  دـهاوخ  ادـخ  نوچ  یماطـسب ) یغورف  هب  بوسنم   ) دراد قرف  ناـماد  هب  اـت  ناـماد  هک  ار  یـسک  ره  نماد  هدولآ  ناوخم 

تمهت وا  هب  دنتخانـشیم و  ار  ع )  ) یلع نانآ  اعقاو  يآ  راـکبان ! نادرخباـن  نآ  هراـبرد  مییوگب  هچ  يولوم )  ) درب ناـکاپ  هنعط  ردـنا  شلیم 
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ياپ زا  ع )  ) یلع هک  دنتسنادیم  نانآ  ینعی  دشاب ، حیحـص  لامتحا  نیا  رگا  دندرکیم ! دادملق  مرجم  نامثع  نوخ  هرابرد  ار  وا  دندزیم و 
بکترم ار  یتسیاشان  رما  نانچ  هک  دوب  لاـحم  هتـسناد و  یهلا  نوناـق  یتسه و  یـسومان  فلاـخم  ار  رادـناج  نیرترقحم  تاـیح  ندروآرد 

ع)  ) یلع نانآ  رگا  و  دنیامن ! یفرعم  نامثع  نوخ  هب  هدولآ  ار  سانـشناج  نینچ  تسد  نیرت  كاپ  هک  دندادیم  هزاجا  دوخب  هنوگچ  دوش ،
لتق رد  راوگرزب  نآ  تکرـش  يارب  دهاش  ناونعب  ار  یلومعم  ناسنا  کی  ای  کچوک  هثداح  کی  تسیابیم  لقادح  دنتخانـشیمن . اعقاو  ار 

زا ریبز ) هحلط و   ) رفن ود  نمه  دـید : میهاوخ  میهدـب ، رارق  قیقحت  یـسررب و  دروم  یفاک  مزال و  روطب  ار  خـیرات  رگا  دـنهدب . هئارا  نامثع 
نینچ هوکفس  مه  امد  حرش و  رد  دیدحلایبا  نبا  ار  هیضق  نیا  دناهدوب . نامثع  لتق  لماوع  نیرتمهم 

هب قیوشت  ار  مدرم  وا ، زا  رتکبـس  ریبز  تسا و  هدومن  نامثع  نتـشک  هب  ار  کیرحت  نیرتدیدش  هحلط  و  نامثع ، نوخ  ینعی  : ) تسا هدروآ 
ماهداد وا  هب  الط  راهب  دنچ  نم  هحلط - ینعی  هیمرـضح - نز  دنزرف  رب  ياو  تسا ، هتفگ  نامثع  هک  تسا  هدش  تیاور  تسا . هدرک  راک  نیا 

بیـصن وا  هب  ار  وا  ملظ  بقاوع  زاسم و  دـنمهرهب  لاـم  نآ  زا  ار  هحلط  ایادـخ ، دـنکیم ! قیوشت  کـیرحت و  نم  نوخ  نتخیر  ار  مدرم  وا  و 
هک زور  نآ  رد  هک  دناهدرک  تیاور  دناهدومن ، شاهناخ ) رد  نامثع  لتق  هرصاحم و  زور   ) رادلا موی  هثداح  رد  یفینصت  هک  یناسک  و  امرف .

. درکیم يزادناریت  نامثع  هناخ  هب  وا  دشاب ، هدیشوپ  مدرم  نامشچ  زا  هک  دوب  هدناشوپ  ياهچراپ  اب  ار  دوخ  يور  هحلط  دش ، هتـشک  نامثع 
ار نانآ  درب و  راصنا  زا  یـضعب  هناخ  هب  ار  نانآ  هحلط  دـندش ، يریگولج  نامثع  هناخ  هب  دورو  زا  مدرم  هک  یتقو  تسا : هدـش  تیاور  زین  و 
: تفگیم ریبز  هک : دناهدرک  تیاور  زین  و  دنتـشک . ار  وا  دـنتفرگ و  رگنـس  نامثع  هناخ  هب  ماب  تشپ  نآ  زا  دـناسر و  هناخ  نآ  ماب  تشپ  هب 

نانآ خـساپ  رد  ریبز  دـنکیم ؟ تیامح  يو  زا  ناـمثع  هناـخ  رد  ترـسپ  دـنتفگ : وا  هب  تسا . هداد  رییغت  ار  امـش  نید  وا  ار  ناـمثع  دیـشکب 
ادرف ال نامثع  دوش ، هتشک  مرسپ  وا  زا  شیپ  هچ  رگا  مرادن  یتهارک  نامثع  ندش  هتشک  زا  تفگ :

و دورب ، رده  نم  هب  هتـسباو  نوخ  تشاذـگ : مهاوخن  ادـخب ، دـنگوس  تسا : هتفگ  لمج  گنج  رد  مکحلا  نب  ناورم  هار . رـس  رب  تسیاهش 
نار فرط  هب  هک  تخادنا  وا  فرط  هب  يریت  سپس  تسا ، هتـشک  ار  نامثع  هک  تسا  وا  اریز  مشکیم ، نامثع  یهاوخنوخ  هب  ار  هحلط  اعطق 

ود نآ  هرابرد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ینیرفن  اما  : ) دیوگیم دـیدحلایبا  نبا  درم . مخز  نآ  زا  يزیرنوخ  تهج  هب  درک و  تباصا  وا 
تیاور : ) دیوگیم يرونید  هبیتق  نب  ملـسم  نب  هللادبع  دمحم  وبا  دنتـسب ) رب  تخر  ایند  نیا  زا  تبقاع  ءوس  اب  ینعی  دش . تباجا  دومرف ، رفن 

مدرم دندرک و  زاربا  نامثع  هب  فسات  ینامیشپ و  دندش و  عمج  دجـسم  رد  مدرم  دعب  زور  دادماب  نامثع  ندش  هتـشک  زا  سپ  هک  دناهدرک 
رد هک  دیدوب  امـش  درم ، ود  يا  دنتفگ : رفن  ود  نآ  هب  دـندرک و  مهتم  نامثع  لتق  هب  ار  رفن  ود  نآ  هدومن و  ضارتعا  یلیخ  ریبز  هحلط و  هب 

ذخام نیمه  زا  رد ص 52  هبیتقنبا  دیروآیم . يرادمامز  يارب  باختنا  ضرعم  رد  ار  دوخ  رانک و  دیورب  دـیتشاد ، تلاخد  نامثع  نتـشک 
رد ریبز  دادن ، دوب ، تسایر  هک  ار  ریبز  هحلط و  ياههتساوخ  تفالخ  لوبق  زا  سپ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هکنآ  زا  سپ  : ) دیوگیم

لتق ا بابسا  هک  میدوب  ام  میدرک و  تباث  ار  نامثع  هانگ  ام  تفگ : تساخرب و  شیرق  زا  یعمج  نایم 
هبتشم نم  يارب  مه  يرما  چیه  ماهتخاسن و  هبتشم  یـسک  هب  ار  يرما  نم   ) یلع سبلال  تسبل و  ام  یتریـصبل  یعم  نا  و  میدومن ) مهارف  ار  و 
تاملک نآ  زا  یکی  دبیرفب  ار  وا  یسک  هن  دبیرفب و  ار  یسک  وا  هن  شایگدنز  نارود  رد  هک  تسا  یـسک  ءایوقا  نیرتدنمورین  تسا ) هدشن 
تسرد رگا  تسا . يوق  هملک  تسا ، هتفرگرب  رد  ار  دوخ  یقیقح  يانعم  دض  یموهفم  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  يانعم  رـشب  سوماق  رد  هک 

ار همه  دنزب ! تسد  نکمم  هلیـسو  ره  هب  دوخ ، هاوخلد  یگدنز  همادا  يارب  هک  دوریم  راکب  یـسک  هرابرد  هملک  نیا  مینیبیم : مینک  تقد 
دوس و اهنت  دریگب ، رارق  هک  یگدنز  زا  یتیعقوم  ره  رد  دهدب ! قرب  قرز و  اهیزاب ، لغد  گنرین و  هسیـسد و  اب  ار  دوخ  یگدـنز  دـبیرفب و 

لیمحت نارگید  هب  تسا ، تذل ) دوس و   ) هدیدپ ود  نآ  ینوناق  همزال  هک  ار  يدرد  ررـض و  نآ  دشکب و  دوخ  يوس  هب  دنیبب و  ار  نآ  تذل 
نآ روآتفگـش  تسین ، روآتفگـش  یلیخ  نآ ، ياههزیگنا  للع و  هب  رظن  اب  يراکهبت  نیا  دـمانب . تردـق  هوق و  ار  يراـکبان  نیا  و  دـنک !

لئاسم همه  هب  هجوت  اب  لاحرهب ، دیامنیم . تابثا  ار  يرـشب  یناوتان  تیاهن  هک  دنمانب  تلادـع  یتسه و  نوناق  ار  يراکهبت  نیمه  هک  تسا 
ین سیبلت و  هب  کسمت  هک  یناسک  هک  میریگیم  ار  هجیتن  نیا  نآ ، هتباث  نیناوق  یناسنا و  مولع  هب  طوبرم 
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یتاذ و تمارک  تفارـش و  اب  تیوه و  ياراد  تیـصخش  اب  یگدنز  زا  نانآ  یناوتان  زا  فشاک  دـنیامنیم ، یگدـنز  رد  يراکبیرف  گنر و 
اب حیحـص ، تیبرت  میلعت و  اـب  هک  تسا  یئاـمظع  تقیقح  نآ  یمدآ  تیـصخش  دـنوش . رادروـخرب  اـهنآ  زا  دـنناوتیم  هـک  تـسا  یـشزرا 
هن دنکیم و  نیمات  ار  نآ  هدید و  تایعقاو  اب  طابترا  رد  ار  یـشزرا  یتاذ و  تفارـش  تمارک و  اب  تایح  راصحنا  دوشیم و  وربور  تایعقاو 

هزرابم هب  نآ ، اب  هدرک و  یقلت  یناسنا  لوصا  فلاخم  ار  اهیزاب  گنرین  هنوگ  نیا  هکلب  دنیبیمن ، يراکلغد  يزاب و  سولاس  هب  يزاین  اهنت 
تحارـص لامک  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  رد  تسا ، يوقت  دـض  يزاب  گنرین  تنطیـش و  سیلبت و  هک  ار  هتکن  نیا  دزیخیمرب .

لها مهبـسن  اسیک و  ردغلا  هلها  رثکا  ذـختا  دـق  نامز  یف  انحبـصا  دـقل  و  عجرملا . فیک  ملع  نم  ردـغی  هلمجنآ و ال  زا  میاهدرک  هدـهاشم 
دعب نیع  يار  اهعدـیف  هبهن  هللا و  رما  نم  عنام  هنود  هلیحلا و  هجو  بلقلا  لوحلا  يری  دـق  هللا ! مهلتاـق  مهل  اـم  هلیحلا . نسح  یلا  هیف  لـهجلا 
هلیح رکم و  تسیچ ، یگدنز  ییاهن  تشونرـس  دنادب  هک  یـسک  و  ( ) هبطخ 41  ) نیدلا یف  هل  هحیرج  نم ال  اهتـصرف  زهتنی  اهیلع و  هردـقلا 

رکم نیا  نانادان  دناهدرک و  یقلت  يرایشوه  ار  رکم  شمدرم  رثکا  هک  میربیم  رسب  ینامز  رد  ام  دنکیمن 
هب هاگآ  ناسنا  دشکب . ار  نانآ  ادخ  دننکیم ) رکف  هچ  ! ) دنتـسه یعـضو  هچ  رد  نانیا  دنهدیم . تبـسن  ییوجهراچ  رد  تراهم  هب  يزادرپ 

يرگهلیح هب  باکترا  يارب  يدنوادخ  یهن  رما و  زا  وا ، لباقم  رد  یلو  دنیبیم ، ار  يرگهلیح  ياههار  روما ، نوگانوگ  داعبا  اهینوگرگد و 
هک یـسک  و  دـنکیم ، اهر  دراد ، نآ  لامعا  رب  تردـق  هک  لاح  نیع  رد  ار  يرگهلیح  نآ  هجیتن  رد  و  دراد ، دوجو  یعنام  يزاب  گـنرین  و 

یهداب هیواعم  ام  هللا  و  دـیامرفیم : هبطخ 200  رد  و  درامـشیم ). تمینغ  يرگهلیح  يارب  ار  تصرف  درادـن  نید  رد  یبانتجا  ریثات و  چـیه 
موی هب  فرعی  ءاول  رداـغ  لـکل  و  هرجف . هردـغ  لـک  نکل  و  ساـنلا ، یهدا  نم  تنکل  ردـغلا  هیهارک  ـال  وـل  و  رجفی ، ردـغی و  هنکل  و  ینم ،

دنکیم و يزاب  گنرین  وا  هکلب  تسین ، نم  زا  رتکریز  هیواعم  ادخب ، دـنگوس   ) هدـیدشلاب زمغتـسا  هدـیکملاب و ال  لفغتـسا  ام  هللا  و  همایقلا ،
نیرتکریز زا  يزادرپرکم  ینکشنامیپ و  یتشز  تحاقو و  دوبن  رگا  و  تسا ) يراک  تیـصعم  ینکـش و  هدعو  وا  راک   ) دیامنیم يراکهبت 

اب تمایق  زور  رد  هک  تسا  یمچرپ  نکـشدهع  زادرپ  رکم  ره  يارب  و  تسا ، یهانگ  يزاب  گنرین  ره  یلو  مدوب . مدرم  نیرتزاب ) تسایـس  )
. مدرگیمن ناوتان  دنت  ثداوح  اب  موشیمن و  ریگلفاغ  يرگهلیح  اب  ادخب ، دنگوس  و  دوشیم ، هتخانش  وا 

تحت زا  مه  دـیامرفیم و  هئربت  ار  دوخ  يزاب ، گنرین  ینکـشدهع و  يرگهلیح و  زا  مه  كرابم  نانخـس  نیا  رد  مینیبیم  هک  روطناـمه  ( 
زا فشاک  يزادرپرکم  يرگهلیح و  ییور و  دـنچ  تسا و  ناـسنا  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  يرآ ، روبزم ، روما  زا  نتفرگ  رارق  ریثاـت 

تیوه اب  تیـصخش  هکنانچمه  دـیامن . تاعارم  ار  اهنآ  دـیاب  یتیـصخش  ياراد  ره  هک  تسا  یناسنا  لوصا  لباقم  رد  تمواـقم  نیرتحـیقو 
ناراکهبت ياهیراکبیرف  اهیزادرپرکم و  ربارب  رد  دیابن ، دزادرپب  یـصاقر  هب  یعامتجا  تایح  رد  يزابلغد  اب  و  دـبیرفب ، ار  مدرم  دـناوتیمن 

سولاس ربارب  رد  دروخیمن و  لوگ  تسا ، هدرک  هدافتـسا  اههشینا  براجت و  زا  هک  نامیا  اب  ناسنا  هک  لصا  نیا  دـیآرد ، ونازب  اـمن  ناـسنا 
دننام دنیامنیم  دییات  ار  لقع  یهیدـب  مکح  دوخ  هک  تسا  هدـمآ  نیموصعم  ثیداحا  رد  فلتخم  یلاکـشا  اب  دوشیمن ، تام  رادـغ  نازاب 

وا اریز  دیشاب ، رذحرب  نموم  تواکز  تسارف و  زا   ) هللا رونب  رظنی  هناف  نموملا  هسارف  اوقتا  و  تسا ) رایـشه  كریز و  نموم   ) سیک نموملا 
هدـیزگ هرابود  هدـنزگ ) تارـشح  هنال   ) هنال کی  زا  ناـمیا  اـب  صخـش   ) نیترم رحج  نم  نموملا  غدـلی  ـال  و  درگنیم ) يدـنوادخ  رون  اـب 

السلاهیلع نینموملاریما  نانخس  زا  تمسق  نآ  هرابرد  دیآ ، شیپ  یتصرف  يدنوادخ  تیانع  اب  رگا  دوشیمن .
میهاوخ یقیقحت  دـناهدومرف ، حرطم  هناـیهاد  یـسایس  ياـهتفایرد  تارکفت و  ياـنبم  رب  ار  رـضاح  لاـح  هدـنیآ و  هتـشذگ و  ثداوح  هک  م 

 … تعیب زا  یلع  عانتما  : ) مینکیم لقن  يرونید  هبیتقنبا  ملـسم  نب  دـبع  دـمحموبا  زا  ار  ياهیـضق  هنومن  ناونعب  دروم  نیا  رد  اـهنت  تشاد .
ع)  ) یلع درک ، رارـصا  تفالخ  ناـیماح  زا  یکی  هک  یتقو  درک …  عاـنتما  هدومن و  تمواـقم  وا  دـندروآ ، تعیب  ذـخا  يارب  ار  یلع  سپس 
اـهلیلحت و نیا  لاـثما  و  دـنادرگیمرب ) وـت  هـب  ار  رما  نـیمه  ادرف  نـک ، مـکحم  ار  وا  تیعقوـم  زورما  شود و  هـب  وا  يارب  ار  ریـش  : ) دوـمرف

نآ نانخـس  رگید  رد  هچ  هغالبلاجـهن و  رد  هچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  ناوارف  روـطب  یـسایس ، ياهـشور  اـیاضق و  هراـبرد  اهلالدتـسا 
يرما چیه  ماهتخاسن و  هبتشم  یسک  هب  ار  يرما   ) هلمج دوخ  میقتسم  دافم  رب  انب  كرابم  هلمج  ریسفت  اجنیا  ات  مییامنیم . هدهاشم  ترضح ،
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مولعم تسا ) راکمتـس  هورگ  نامه  نیا  … و   ( ) هیغاـبلا هئفلل  اـهنا  و  : ) يدـعب هلمج  هب  رظن  اـب  یلو  دوب . تسا ) هدـشن  هبتـشم  نم  يارب  مه 
، ترـضح نآ  دوب و  هداد  عالطا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  ار  لمج  هلئاغ  ربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دوشیم 

درم يارب  هن  ار  رما  قیبطت  نیا  رد  ینعی  دیامرفیم  قیبطت  هلئاغ  نیا  رب  ار  هللا  لوسر  مالک 
: دومرف دوخ  ياهنز  هب  يزور  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  ینـس ) هعیـش و   ) هورگ ود  ره  زا  تایاور  ماهتخاـسن  هبتـشم  مدوخب  هن  م و 

گنج يارب  تکرح  عقوم  رد  هک   ) دـیتسه ومرپ  رتش  بحاص  امـش  زا  کی  مادـک   ) باوحلا بالک  اهحبنت  بیدالا  لـمجلا  هبحاـص  نکتیا 
نیا ربتعم  تایاور  قبط  ص )  ) ادـخ لوسر  تسا . ملاظ  هک  یلاـح  رد  درک )؟ دـنهاوخ  وعوع  وا  هب  باوحینب  ياهگـس  قارع ، رد  ع )  ) یلع
رمالا نا  و  هفدـغملا ، ههبـشلا  همحلا و  ءامحلا و  اهیف  هیغابلا  هئفلل  اهنا  و  تسا ) هدومرف  دوخ  هجوز  هب  مه  و  ع )  ) نینموملاریما هب  مه  ار  ربخ 
هدعب نوبعی  يرب و ال  هنع  نوردصی  ال  هحتام ، انا  اضوح  مهل  نط  رفال  هللا  میا  و  هبغـش ، نع  عطقنا  و  هباصن ، نع  لطابلا  حاز  دق  و  حـضاول ،

مه ملاظ  موق  نیا  نایم  رد  دنراکمتس ، دناهداتفا ، هار  هب  گنج  شتآ  نتخاس  روهلعش  يارب  ریبز ) هحلط و  اب   ) هک یهورگ  نیا  و   ) یسح یف 
هدش فرط  رب  شلـصا  زا  لطاب  و  تسا ، راکـشآ  رما  تقیقح  و  تسا . هتفهن  نآ  رد  هک  یکیرات  ههبـش  مه  برقع و  رهز  مه  تسا و  نجل 

ار یگنج   ) تخاس مهاوخ  رپ  ار  یضوح  ناراکبان  نآ  يارب  ادخب ، دنگوس  تسا و  هدیرب  رـش  ندرکاپ  رب  يارب  کیرحت  زا  شنابز  تسا و 
زا دعب  یئاراوگ  بآ  و  تشگ ، دنهاوخن  رب  باریس  ضوح  نآ  زا  نانآ  ماهدیشک . مدوخ  ار  نآ  بآ  هک  درک ) مهاوخ  اپ  رب 

نیا ندوب  راکمتـس  تسا  هدـش  هداد  ربخ  نم  هب  هک  تسا  راکمتـس  هورگ  نامه  نیا  دـیماشآ ). دـنهاوخن  یبآ  لادوگ  هکرب و  چـیه  زا  نآ 
نآ دوـجو  تکرب  زا  ار  ياهعماـج  مالـسلاهیلع ، نینموـملاریما  لـباقم  رد  دوـخ  يرگناـیغط  اـب  هک  تسنیا  لوا  تلع  دراد : تلع  هس  هورگ ،

فـالتخا زورب  بجوم  هدز و  یمالـساهعماج  رب  ررـض  دوخ  هنازابـسوه  تکرح  اـب  هک  تهج  نآ  زا  و  دـنتخاسیم . مورحم  گرزب  ناـسنا 
قیقد لیلحت  کی  اب  تسا . هتـشگ  یهتنم  رفن  نارازه  راتـشک  هب  هک  یفالتخا  دـناهدومن - هعماج  رب  ملظ  دناهتـشگ  هعماج  دارفا  نایم  دـیدش 

زا يرادروخرب  زا  ار  مدرم  نآ ، هفاضا  هب  هکلب  تسا ، هدش  هعماج  رد  يزیرنوخ  فالتخا و  زورب  بجوم  اهنت  هن  تلع  نیا  تفگ : ناوتیم 
نب یلع  دوخ  هب  ملظ  مود - تلع  دـناهتخاس . مورحم  تشگیم ، ناشبیـصن  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يرادـمامز  اـب  هک  یلماـکت  تازاـیتما 
همه رظن  قافتا  اب  اریز  دناهتـشگ ، بکترم  دوخ  هنادرخبان  تکرح  نآ  اب  نانکـش ) نامیپ   ) نیثکان هورگ  نآ  هک  دوب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا 
چیه يارب  دوب ، هتخاس  یمالساهعماج  تیریدم  يرادمامز و  هتـسیاش  ار  ع )  ) یلع هک  ناوارف  رایـسب  لماوع  تازایتما و  خیرات ، نارظنبحاص 

طقف ب ار  یهلا  ناسنا  نآ  رامشیب  ياهیگتسیاش  هکنیا  زا  رتالاب  یملظ  هچ  و  دوبن . مهارف  مالسا  ردص  رد  یسک 
!؟ دنهدب رارق  راکنا  دروم  درکیم ، تکرح  نارود  نآ  هعماج  صاخشا  زا  ياهدع  ياهیهاوخ  دوخ  سوه و  يوه و  فلاخم  هکنآ  تهج  ه 

هنوگ نیا  هب  هک  ینعم  نیا  هب  ددرگیم ، ندوب  يرورـض  زا  اهنآ  طوقـس  بجوم  هک  یناسنا  نیناوق  لوصا و  زا  فارحنا )  ) ملظ موس - تلع 
نیرتیتایح هک  هتـسیاش  ياهناسنا  اهیگتـسیاش و  زا  يوریپ  اهدـهعت و  هب  لمع  یعطق  ترورـض  دـننام  یناسنا  نیناوق  لوصا و  اـهیرگنایغط 

اهنآ زا  هعماج  مدرم  تیرثکا  هنافـساتم  هک  ناحولهداس  يارب  ار  دوخ  ترورـض  تلاـصا و  ماکحتـسا و  تسا ، اـهناسنا  عماوج  يارب  هدـیدپ 
یلبق ثحب  رد  هک  هناگهس  للع  هب  رظن  اب  دنزیم  جوم  داسف  تثابخ و  راکمتـس  هورگ  نیا  نارود  رد  دنهدیم . تسد  زا  دـنباییم  لیکـشت 

نبا دـننام  هغالبلاجـهن  ناـحراش  نارــسفم و  زا  یــضعب  درادـن . دوـجو  راکمتــس  هورگ  نآ  داـسف  تثاـبخ و  تاـبثا  يارب  يزاـین  میتـفگ :
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  همع  رسپ  ریبز  تسا و  ریبز  زا  هیانک  امحلا )  ) زا مالسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  دیوگیم : نینچ  دیدحلایبا ،

هجوز برقع ) رهز   ) همح زا  ترـضح  نآ  روظنم  و  دوـشیم . هتفگ  ءاـمحلا  برع  تغل  رد  یببـس  یگتـسباو  هنوـگ  نیا  دوـب و  ملـس  هلآ و 
يانعم هب  هک  تسا  هدش  لقن  محلا )  ) رد مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخس  زا  رگید  ياههخسن  رد  تسا و  ص )  ) ربمایپ

هک تسا ، یلومعم  مدرم  يارب  کیرات  ههبـش  نیا  تسا ) هتفهن  هلئاغ  نیا  رد  یکیرات  ههبـش  و  : ) دـیامرفیم سپـس  تسا . فاـصان  هدولآ و 
؟ تسیک مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنتسنادیم : نانآ  همه  دندوب و  علطم  ایاضق  تقیقح  زا  شیب  مک و  ناهاگآ  اریز  دنحولهداس ، ابلاغ 

دق حـضاول و  رمالا  نا  و  دومرف : هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنهاوخیم . هچ  و  دنتـسیک ؟ ود  نآ  ناهارمه  ریبز و  هحلط و  دـهاوخیم . هچ  و 
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ترـضح نآ  روظنم  دوریم  لاـمتحا  و  تسا ). هدـش  فرط  رب  دوـخ  لـصا  زا  لـطاب  تسا و  راکـشآ  تیعقاو ، و   ) هباـصن نع  لـطابلا  حاز 
هثداح  ) یـسررب دروم  هثداح  دنهاوخب  دننک و  یهجوت  هکنیا  رب  طورـشم  دشاب ، نارود  نآ  هلئاغ و  نآ  مدرم  همه  يارب  ینـشور  حوضو و 

( تسا هدش  فرط  رب  شلـصا  زا  لطاب  و   ) هباصن نع  لطابلا  حاز  و  دیامرفیم : هکنیا  و  دنهدب . رارق  كرد  مهف و  دروم  ار  لمج ) كاندرد 
: تفگ ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنناشوپب . ار  نآ  دـنناوتیمن  لطاب  ياهکاشوپ  هک  تسا  حـضاو  رما  تقیقح  قح و  ردـقنآ  ینعی 
، تسا مزال  تقیقح  ندیناشوپ  يارب  هک  ار  هزادنا  نآ  لطاب  ینعی  تسا ، هزادنا  يانعمب  هک  دشابیم  دوخ  یلومعم  يانعم  نامه  هب  باصن ،

وگانوگ ياهتیعقوم  رد  لباقم  فرط  اب  وا  نارادرس  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  ياهلالدتسا  تاجاجتحا و  رما  نیا  تلع  درادن .
هبطخ نیا  هلمج  نیرخآ  دنتـشاد . هدرپ  تشپ  قئاـقح  زا  نارود  نآ  مدرم  رثکا  یتح  لـمج و  هلئاـغ  ناگدـننکاپ  رب  هک  دوب  یتاـعالطا  ن و 

. تسویپ عوقو  هب  لمج  گنج  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  يزوریپ  هب  هراشا 
هحفص 293] ]

تعیب يارب   ) اهومتبذاجف يدی  مکتعزان  و  اهومتطـسبف ، يدـی  تضبق  هعیبلا ، هعیبلا ، نولوقت  اهدالوا ، یلع  لیفاطملا  دوعلا  لابقا  یلا  متلبقاف 
زا عانتما  يارب  ار  متـسد  نم  تعیب ، تعیب ، دیتفگیم : دیدروآ ، ور  نم  هب  دنروایب ، ور  دوخ  ياههچب  يوس  هب  هک  هدام  نارتش  دـننام  نم ، اب 
اب هک  دیدوب  امش  دیدرکیم ) بذج  تعیب  يارب  دوخ  يوس  هب  ار  نآ  امش  مدیشکیم ، سپ  ار  متسد  دیدرکیم و  زاب  امش  متـسبیم ، تعیب 

نینموملاریما نانخس  هب  هجوت  اب  ریسفت  همجرت و  نیا  زا  دروم  دنچ  رد  دیدروآ  موجه  نم  فرط  هب  نم ، اب  تعیب  يارب  هقالع  قشع و  لامک 
یثحب - 1 رارقنیدب : ات ص 41  زا ص 24  موس  دـلجم  هلمجنآ : زا  میاهدومن . حرطم  ار  یثحابم  تعیب ، هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  مالـسلاهیلع 

سدقم ص 25 و 3 26- نامیپ  رصنع  نیرتیـساسا  يدازآ ، یناسنا ص 24 و 2 25 - يالتعا  دـشر و  يارب  نآ  موزل  تعیب و  تیهاـم  رد 
يزورما ص 5 27- يرادمامز  نامیپ  فده  هزیگنا و  ص 26 و 4 27 - دننیبیمن . سدقم ) نامیپ   ) تعیب موزل  يارب  یلیلد  يزورما  عماوج 
ریبز ص 28 و هحلط و  ینکـشنامیپ  رد  هیواعم  يرگیلوایکام  ياهیرگیزاب  یشکدوخ ص 27 و 6 28 - زا  يرگید  ترابع  ینکـشدهعت ،

رد م نانکشنامیپ  نتفرگ  رارق  زا  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نیشیپ  یهاگآ  - 7 29
اب نامیپ  زا  ار  دوخ  فارـصنا  ات  دنوریم  هرمع  هب  نانکـشنامیپ  نانکـش ص 31 و 9 32 - نامیپ  ضارتعا  بیرف ص 29 و 8 30 - ضرع 

ص تسکـش . دنهاوخن  ار  دوخ  نامیپ  هک  دنروخیم  دنگوس  نانکـشنامیپ  دـنناشوپب ص 33 و10 34 - یلاشوپ )  ) تدابع اـب  یهلا ، ربهر 
نامیپ و 12 38 - ص 35  دـننکیم . هدافتـسا  ءوس  تسا ، اههدـیدپ  نیرتسدـقم  هک  یهلا  نامیپ  هدـیدپ  زا  نانکـشنامیپ  و 11 35 -  34
دلجم ات 41  نآرق ص 39  هاگدید  زا  ینکشنامیپ  نامیپ و  ات 13.38 - ص 35  دننکیم . هدافتسا  ءوس  مه  یهلا  ناربهر  تلادع  زا  نانکش 

هب اضر  نآ  زا  سپ  ام ، یمتح  هفیظو  تسنیا  درک ، میهاوخ  ءافیا  میاهتـسب  دـهعت  هک  هچنآ  هب  ام  ات 2.39 - تعیب ص 37  هب  ءاـفو  - 1 مهن -
زا ص تیلوئـسم  دهعت و  رد  یثحب  میهدیم ص 175 و 3 176 - همادا  دوخ  هار  هب  میراذـگیم و  او  وا  دوـخ  هب  وا  رما  میراد و  وا  ياـضق 
ات ص 157  مزروب ! یتسس  یتایح  هلئسم  نینچ  رد  مناوتیم  هنوگچ  دناهدرک ، نم  اب  مدرم  هک  یتعیب  نینچ  اب  مهد - دلجم  ات ص 198   178

تسیب و دلجم  ياشخبب ص 221 و 222  نم  رب  ار  نآ  نتـسکش  نتـشیوخ و  اب  دهعت  گرزب  ملظ  نیا  ادنوادخ ، مهدزای - دـلجم  ص 159 
هدوب رابجا  نیرتکچوک  نودب  رایتخا و  لامک  اب  هدوبن و  یناهگان  هدیدپ  کی  نم  اب  امش  تعیب  هبطخ 136 - ریسفت  همجرت و  - 1 موس -

هتکن نیا  دیدروآ  موجه  نم  فرط  هب  نم  اب  تعیب  يارب  هقالع  قشع و  لامک  اب  هک  دـیدوب  امـش  هبطخ 137 1 - ریسفت  همجرت و  تسا 2 -
هب نم  دناهدومرف : و  مریذـپیمن ، ار  امـش  رب  يرادـمامز  نم  هک  دـناهدومرف  احیرـص  دروم ، دـنچ  رد  ع )  ) یلع هک : مینک  هجوت  دـیاب  مه  ار 

ضحم تلادع  مینیبیم ، دراوم  نامه  دوخ  رد  هک  روطنامه  عانتما  نیا  تلع  منک . لوبق  ار  يرادمامز  مدـش  روبجم  تجح  تیمامت  تهج 
، تشاد نآ  تمظع  ترورـض و  زا  هک  یعـالطا  تشاد و  تلادـع  هب  هک  يدـیدش  قـشع  تهج  هـب  ترـضح  نآ  ینعی  دوـب ، ترـضح  نآ 
هک دوب  تلادـع  نیمه  زاب  میتفگ : هک  هنوگنامه  یلو  تشگ ، دـهاوخ  هجاوم  یتالکـشم  هچ  اـب  دـنک  لوبق  ار  تفـالخ  رگا  هک  تسنادیم 

تردق نیرتینوناق  ساسحا  تجح  مایق  تهج  هب  ترـضح  نآ  ینعی  دیامرف ، تجح  مایق  زا  يوریپ  نوناق  قباطم  ترـضح  نآ  دش  بجوم 
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نیرت تخـس  وا  يارب  تفالخ  نیمه  میدید  هکنانچ  تفریذپ و  ار  يرادمامز  دوب ، هدش  هدامآ  وا  يارب  شرادافو  نارای  تعیب و  هلیـسوب  هک 
اثکن یناملظ و  یناعطق و  امهنا  مهللا  نینـسحلاابا . ای  نینموملاریما  ای  کـیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  دومرف . لـمحت  ار  نآ  هک  دوب  یتضاـیر 

و لاتقلا ، لبق  امهتبثتسا  دقل  و  المع . الما و  امیف  هءاسملا  امهرا  و  امربا ، ام  امهل  مکحت  و ال  ادقع ، ام  للحاف  یلع ، سانلا  ابلا  و  یتعیب ،
نم هب  دندرک  عطق  نم  اب  ار  دوخ  يرورض  هطبار  ریبز ) هحلط و   ) رفن ود  نآ  ادنوادخ ،  ) هیفاعلا ادر  همعنلا و  اطمغف  عاقولا  ماما  امهب  تیناتسا 
نآ هک  ار  هچنآ  نک  زاب  ادنوادخ ، دندناروش  هدرک و  کیرحت  نم  هیلع  ار  مدرم  دنتسکش و  دندوب ، هدومن  نم  اب  هک  ار  یتعیب  هدرک و  ملظ 

شیپ نم  امرفب . التبم  اهیراوگان  دب و  تبقاع  هب  ار  نانآ  ياههدرک  اهوزرآ و  دندومن و  رارقرب  هک  ار  هچنآ  امرفم  مکحم  دنتسب و  ناراکبان 
فرحنم هار  زا  هک  دشاب   ) مدومن لمحت  راکیپ  زورب  زا  شیپ  نم  و  دنریذپب ، ار  قح  دـندرگرب و  متـساوخ  نکـشنامیپ  ود  نآ  زا  گنج ، زا 

لدع مولظم . ملاظ و  ملظ و  دندنادرگرب . دوب ) هدمآ  ناشغارـس  هب  هک   ) ار تیفاع  دنتـسنادن و  ار  یهلا  تمعن  نیا  ردق  نانآ  یلو  دندرگرب )
هب سپـس  مییامنیم و  حرطم  لدـع  ملظ و  هرابرد  یلامجا  فیرعت  کی  تسخن  تسا  هدـش  راتفر  لدـع  اب  وا  هرابرد  هک  یـسک  لداـع و  و 

لدـع و  ) لباقتم هدـیدپ  ود  نیا  فیرعت  ددـصرد  هک  ینارظنبحاص  رگید  ناـملکتم و  ناـفوسلیف و  ءاـمکح و  میزادرپیم . هطوبرم  لـئاسم 
و دـشابیم . کـلذریغ  یظفل و  تاـشقانم  دراوم و  قیداـصم و  هب  طوـبرم  تاـفالتخا  هدـمع  یلو  دـنراد . رظن  فـالتخا  دـناهدمآرب ، ملظ )

نبحاص تیرثکا  لوبق  دروم  مه  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  كرتشم  عماج  کی  فیراعت  همه  نآ  يارب  ناوتیم 
نیا اتمدـقم - دـنوش . جراـخ  تسین ، ود  نآ  فیرعت  رد  لـخاد  هک  ار  هچنآ  مه  دوخ و  قیداـصم  میهاـفم و  عماـج  مه  دـشاب و  هدوب  نارظ 

نودب یناسنا  قوقح  ای  قح  هب  زواجت  يدعت و  هک  ینعم  نیا  هب  دنشابیم . يدصق  قئاقح  زا  لدع  ملظ و  هک  میریگب  رظن  رد  دیاب  ار  بلطم 
راک نآ  زا  هدـننکيدعت  یلو  دـشاب ، مولعم  راک  تیهام  رگا  هک  هنوگنامه  تسین ، ملظ  تسا ، زواجت  هلیـسو  هک  يراک  تیهام  هب  یهاـگآ 

اهگنـس و دـنکیم و  ور  ریز و  یکیراـت  رد  ار  ینیمز  یـسک  رگا  - 1 میروآیم : یلاـثم  تروص  ود  ره  يارب  درادـن . زواـجت  ملظ و  دـصق 
هک دمهفیم  رادقم  نیا  طقف  دراد ، ياهجیتن  هچ  و  تسیچ ؟ تیلاعف  نیا  هک  دنادیمن  دیامنیم و  لقتنم  رگید  ییاج  هب  ییاج  زا  ار  اهکاخ 

يدعت زواجت و  هار  نیا  زا  هک  تسا  هدوب  يوج  کی  بآ  يارجم  رد  يرییغت  وا  راک  عقاو  رد  و  تسا ، هدرک  نوگرگد  ار  نیمز  زا  ياهعطق 
راک تیهاـم  كرد  مهف و  یئاـناوت  یـصخش  نینچ  رگا  دـنیامنیم . یتاـیح  يرادربهرهب  بآ ، نآ  زا  هک  دریگیم  تروص  یناـسک  قح  رب 
رگا و  دوب ، دهاوخن  ملاظ  هب  فوصوم  هک  تسا  یهیدب  دـشاب ، هداد  ماجنا  ار  نآ  شـشوک ، شالت و  یگزیگنا  هب  طقف  هتـشادن و  ار  روبزم 

صقت دروم  نیا  رد  و  هدوب ، اراد  تسا ، هدش  اهناسنا  رب  ررض  بجوم  هک   ) ار راک  هجیتن  تیهام و  كرد  مهف و  ندروآ  تسدب  ییاناوت 
راک رد  - 2 دوب . دـهاوخ  رتهتـسیاش  ملاظ  هب  ندوب  فوصوم  هب  دـشاب ، رت  تیمها  اب  ررـض  نآ  هزادـنا  ره  هک  تسا  یعطق  دـشاب ) هدومن  ری 

رد تسین ؟ ای  تسا  ملظ  دـهدیم ، ماجنا  هک  ار  راک  نیا  هک  دـمهفیمن  ینعی  دـنادیمن ، ار  نآ  شزرا  یلو  دـنادیم ، ار  راـک  تیهاـم  قوف 
ره دهدب ، ماجنا  هناروکروک  ار  راک  دنک و  ریـصقت  دروم  نیا  رد  دروایب و  تسدب  ار  راک  نآ  ندوب  ملظ  فصو  دـناوتب  رگا  مه  تروصنیا 

حیحـص و دـهدیم ، ماجنا  هک  ار  يراک  هک  دراد  نیقی  - 3 دوب . دـهاوخ  رتشیب  وا  ياطخ  مرج و  دـشاب ، رتشیب  راک  نآ  تشز  ریثاـت  هزادـنا 
، تسا هدـشن  ملظ  بکترم  ادـمع  هک  تهج  نادـب  تروـص ، نیا  رد  تسا . هتـسیاشان  راـک  هک  یتروـص  رد  تسین ، ملظ  و  تـسا ، هتـسیاش 
رثا و تسیاشان  راک  نآ  رگا  یلو  تسا ، ملاظ  مرجم و  یناسنا  نینچ  تفگ : ناوتیمن  هک  ینعم  نیدـب  دـشابیمن ، یلعاف  حـبق  هب  فوصوم 

دنادیم - 4 دوب . دهاوخ  وا  ریگنماد  یعضو  رثا  نآ  دشاب ، هتشاد  ياهتسیاشان  یعضو  رثا  یهاقف ) حالطصا  هب  و   ) دشاب هتـشاد  یحیبق  هجیتن 
لقع و یهیدـب  مکح  رب  انب  هک  یقیقح  ملاظ  تسنیا  ددرگیم ، راک  نآ  بکترم  لاحنیا  اـب  تسا و  زواـجت  ملظ و  دـنکیم  هک  يراـک  هک 

وکحم ندمت ، لوصحم  ای  ندمت ، هدنروآ  دوجوب  ياهگنهرف  یقالخا و  ياهبتکم  همه  یهلا و  نایدا  همه  نتم  ماع و  روطب  رشب  نادجو 
درط دروم  ار  ود  نآ  موکحم و  ار  ملاظ  ملظ و  دروم  زا 200  شیب  رد  فلتخم  ترابع  اب  ینآرق  تایآ  تسا . ثیبخ  دورطم و  نوعلم و  م و 

. هن ای  تسا  ملظ  لومـشم  ود  نآ  راک  ایآ  هک  دنتـسنادیمن  ریبز  هحلط و  لاثما  هک  دـسریم  رظنب  دـیعب  تسا . هداد  رارق  يدـنوادخ  تنعل  و 
اهنآ زا  فلخت  هک  دنمهفیم  دناهدروآ ، تسدب  تاررقم  نیناوق و  لوصا و  هرابرد  یهاگآ  يرادـقم  هک  ياهناسنا  یلک  روطب  تفگ : دـیاب 
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ملظ و وا  راـک  تسا ، هدرک  لاـمیاپ  ار  دوخ  ناـج  قوقح  یتـح  یمدرم و  هچ  یهلا ، هچ  یقوقح  اـهنآ ، زا  فلخت  هلیـسوب  رگا  هدوب و  مرج 
ندمت دلوم  ياهگنهرف  ماع و  روطب  رـشب  نادجو  لقع و  یهیدـب  مکح  یقالخا و  ياهبتکم  یهلا و  نایدا  همه  میتفگ : تسا . ملاظ  وا  دوخ 

نیرتدیدش یمالـسا ، عماوج  رد  اصوصخم  یبدا  گنهرف  رد  دـناهدومن . یفرعم  دورطم  دودرم و  ار  نآ  موکحم و  ار  ملظ  نآ ، لوصحم  ای 
لد زا  دزیخ  ناشن  زا  شیپ  دـیاین  ناما  ملاظ  مولظم  هآ  هریت  زا  هنومن : ناونعب  هلمجنآ  زا  مینکیم . هدـهاشم  ار  زواـجت  ملظ و  هراـبرد  حـیبقت 

فج یلبقم  يرآ ، لدـع  يزیربت ) بئاص   ) دـنک زیت  ار  هدـنرب  دزب  دوخ  رگ  دـنام  ناهوس  هب  مولظم  لد  هآ  يزیربت ) بئاص   ) ار نامک  ناغف 
مرح ریم و  نآ  زا  هنیک  مشک  رگ  يولوم … )  ) ملقلا فج  يربدم  يرآ  ملظ  ملقلا 

نیا مراین  نم  تسکـش  ندرگ  ملـصوم  بحاص  درد  ارو  میامزن  زاب  مدومزآ  ازج  رد  دمآ  ملظ  نیاک  نانچمه  مرـس  رب  دیایب  مه  يدعت  نآ 
تفز تاهیمیحر  يا  نک  یتمحر  تفر  وهـس  انملظ  انا  انبر  هباندـع  هب  متدـع  نا  تفگ  یهگآ  تاـفاکم  زا  ناـمقح  داد  تسخ  زین  ار  رگد 

؟ تساجک ملاظ  ام  دـهع  رد  بجع  يا  ع :)  ) نامیلـس ترـضح  فرط  زا  ام …  ناج  دراد  مخز  نارازه  دـص  امن  متـسا  نآ  ملظ  زک  وگزاب 
تملظ رون  دـمآرب  نوچ  درب  شیپ  یملظ  هک  ام  دـهع  هب  سپ  درم  زور  نآ  ملظ  میداز  ام  هکنوچ  تساـم  ریجنز  رد  سبح و  ردـنا  هن  واـک 

ار ام  تسا  هداد  ناز  کلم  دومن  نوچ  متـسا  تسا  دنب  رد  وید  دوب  وید  زا  ناملاظ  ملظ  لصا  دـضع  لصا و  دوب  تملظ  ار  ملظ  دـش  تسین 
زا ددرگن  ات  میتی  هلان  زا  شرع  دزرلن  ات  امـس  خرچ و  برطـضم  ددرگن  ات  اهدود  دـیاین  رب  الاب  هب  ات  نامـسآ  يوس  قلخ  دـلانن  ات  ناـکف  نک 

 … نامز رد  يراد  هاش  ینامساک  نامسآ  يوس  مولظم  يا  رگنم  یبر  ای  اهکلف  رب  دیاین  ات  یبهذم  کلامم  زا  میداهن  ناز  میقـس  یناج  متس 
 … يدب ینابهگن  یک  يدوب  ملظ  يدب  ینامیشپ  یک  يدوب  ربج  تسین  ملظ  ین و  ربج  هک  بجع  يا  تسین  درک  تمسق  تسماسق و  لدع 

ناز دوب  هدنک  واک  یهچ  ردنا  داتف  رد 
لدـع رتلوه  اـب  شهچ  رتملاـظ  هک  ره  ناـملاع  هلمج  دـنتفگ  نینچ  نیا  ناـملاظ  ملظ  تشگ  ملظم  هاـچ  دوب  هدـنیآ  شرـس  رب  شملظ  هک 
ردـنا هک  ناد  ینکیم  یملظ  وت  رگ  نافیعـض  رب  ینتیم  یماد  شیوخ  يارب  زا  ینکیم  یهاچ  ملظ  زا  وت  هک  يا  رتب  ار  رتدـب  تسا  هدومرف 

ءاـج ذا  یبـن  زا  نادـم  یمـصخیب  وت  ار  نافیعـض  رم  نک  هزادـنا  ینکیم  هچ  دوخ  رهب  نتم  رب  هلیپ  مرک  نوچ  دوخ  درگ  ینب  یب  هاـچ  رعق 
هاپـس رد  دـتفا  لغلغ  ناـما  دـهاوخ  نیمز  رد  یفیعـض  رگ  دیـسر  تلیباـبا  اریط  ازج  کـن  دـیمر  وت  زا  وت  مصخ  یلیپ  وت  رگ  ناوخب  هللارـصن 

زا مد  نآ  تخانـشن  ار  شیوخ  ولغز  هچ و  رد  دید  ار  دوخ  ریـش  ینک  نوچ  ریگب  تنادند  درد  يوش  نوخ  رپ  يزگ  شنادندب  رگ  نامـسآ 
ناشیا رد  دشاب  وت  يوخ  ناسک  رد  ینیب  هک  یملظ  اسب  يا  دیشک  يریشمش  شیوخ  رب  مرج  دید ال  شیوخ  يودع  وا  ار  دوخ  سکع  ودع 

رد ینتیم  تنعل  رات  مد  نآ  دوخ  رب  ینزیم  دوخ  رب  مخز  ناو  یئوت  نآ  وت  یتسمدب  ملظ و  قافن و  زا  وت  یتسه  هتفات  ناشیا  ردنا  نالف  يا 
دوخ رب  هک  يریـش  نآ  وچمه  درم  هداـس  يا  ینکیم  دوخ  رب  هلمح  ناـج  هب  ار  دوخ  ياهدوب  نمـشد  هنرو  ناـیع  ینیبیمن  ار  دـب  نیا  دوخ 

وت زک  ینادب  سپ  یسر  ردنا  دوخ  يوخ  رعق  هب  نوچ  درک  هلمح 
طلغ ریـش  نآ  راک  دنکیم  یفیعـض  نادند  هک  ره  دومنیم  سک  رگد  شک  نآ  وا  شقن  دوب  هک  دش  ادیپ  رعق  رد  ار  ریـش  یـسکان  نآ  دوب 

ناریجخن يوس  تشگ  داش  یئاهر  زا  شوگرخ  هکنوچ  مرم  مع  زا  نآ ، تست  لاـخ  سکع  مع  يور  رب  دـب  لاـخ  هدـیدب  يا  دـنکیم  نیب 
دیودیم دوخ  ملظ  هتشک  دید  نوچ  ار  ریش  شیپ  شیپ  وا  دیود  دوخ  موق  يوس  شیوخ  ملظ  وحم  دید  نوچ  ار  ریـش  تشد  هب  ات  دش  ناور 

یخیب رهب  ین  شعـضوم  رب  یتمعن  عضو  لدع  ار  راخ  نداد  بآ  دوب ؟ هچ  ملظ  ار  راجـشا  هد  بآ  دوب ؟ هچ  لدع  دـش …  راب  نامداش و  وا 
دوخ هب  ار  دوخ  هدرپ  دنزگ  رود  نیا  رد  قساف  رفاک و  یعبنم …  ار  الب  زج  دشابن  هک  یعـضومان  رد  عضو  دوب ؟ هچ  ملظ  شکبآ  دـشاب  هک 
الم زا  دـینیبب  ار  خزود  واـگ  اـهخاش  مراد  هک  مدـینیبب  هک  ناـمدرم  شیپ  هب  ملاـظ  دـهنیم  ناـج  رارـسا  رد  تسا  روتـسم  مـلظ  دـنردیمرب 

نوناق قباطم  تکرح  زا  تسترابع  هک  تلادع  اما  دنلب  ادص  اهلد  نتسکش  زا  دشیم  رگ  نارگتس  باوخ  همه  نیا  دشیمن  نیگنس  يولوم ) )
قباطت زا  تسترابع  لدـع  نانچمه  نوناق ، زا  يدـمع  يدـعت  زواجت و  زا  دوب  ترابع  ملظ  هک  هنوگنامه  ینعی  نآ . هب  دـهعت  یهاـگآ و  اـب 

نسح ملظ و  حبق  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  نوناق . اب  تاکرح  يدمع  هناهاگآ و 
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فده ای  عوضوم  رگا  و  تسا ، حیبق  اعطق  دوب ، ملظ  هدیدپ ، کی  رگا  ینعی  دنـشابیمن . رییغت  لباق  تسا و  ود  نآ  یتاذ  لدـع  ترورـض  و 
هب تسا ، نآ  هتسیاش  هک  يرفیک  يارجا  ناونعب  ار  یسک  رگا  امـش  لاثم : ناونعب  تسین . حیبق  تسا و  ملظ  هکنیا  هن  تسین  ملظ  دش ، ضوع 

تلادع تمظع  تاجرد  دشابیمن . زواجت  ملظ و  يراک  نینچ  الـصا  هکلب  تسین ، حیبق  یلو  تسا  ملظ  راک  نیا  هکنیا  هن  دیتخادنا ، نادنز 
رتشزرا و اب  اهتلادع  زا  یضعب  ینعی  دنـشابیم . نوگانوگ  تاجرد  ياراد  ملظ  لدع و  لباقتم  هدیدپ  ود  ره  ملظ  تحاقو  حبق و  بتارم  و 

ملظ تلادع و  حبق  نسح و  دنـشابیم . ملظ  عاونا  رگید  زا  رتحیبق  رتحیقو و  اهملظ  زا  یـضعب  هکنانچ  تسا ، رگید  یـضعب  زا  رت  تمظع  اب 
روهطوغ تحاقو  تثابخ و  رد  نانچ  راکمتـس  مدآ  ینورد  عضو  یهاگ  - 1 ینورب . مود - اشنم  تسا و  ینورد  مکی - اشنم  دراد : اـشنم  ود 

هب زواجت  يدعت و  رد  هک  هچ  ره  دربیم و  تذل  نایاونیب  ءافعض و  قوقح  هب  اصوصخم  نارگید  قوقح  هب  زواجت  يدعت و  زا  ییوگ  تسا ،
زا سپ  نورن  تسا . هدید  ناوارف  روطب  ءایقشا  نیا  زا  يرشب  خیرات  دیازفایم ! وا  تواقش  تذل و  رب  دهدیم ، ماجنا  تنوشخ  رتشیب  نارگید 

انک رد  ياهپت  يور  شردام ، نتشک  نینچمه  هدوب و  ناسنا  دودح 300000  رد  تسا  هدش  هتفگ  هک  كانتشحو  ماع  لتق 
هتشغآ ار  هانگیب  ناسنا  دودح  نیمه  رد  یفقث  فسوی  نب  جاجح  تسنادیم ! مدرم  نیرتدنمرنه  ار  دوخ  یقیسوم  نتخاون  اب  هتسشن  رهـش  ر 

ار دوخ  هتخادـنا و  نوخ  كاخ و  هب  ار  رفن  نویلیم  کی  دودـح  رد  لقادـح  زیگنچ  تسا ! هدـشیمن  عطق  شناـبل  زا  هدـنخ  هدومن ، نوخ  هب 
نیا هدنارذگ و  ریشمش  مد  زا  ار  هانگیب  مدرم  رازهدص  فیصوت ، لباق  ریغ  تواقش  تثابخ و  اب  مه  اهالیتآ  گنلرومیت و  دمانیم ! نامرهق 

گرم رد  ار  دوخ  یگدـنز  كاـنرطخ  يراـمیب  هب  ءـالتبم  تاـناویح  هنوگنیا  دـناهدومن ! یقلت  راـختفا  دوخ  يارب  ار  روـصت  قوـف  ياـهمتس 
همه دـننیب  دـنوش و  رادـیب  باوخ  زا  رامیب  هدـنرد و  تاناویح  نیا  يزور  رگا  ینعی  یعیبط ، يداع  گرم  هن  دـننیبیم ، نارگید  يهنامولظم 
اریز دش ، دنهاوخن  یـضار  زاب  دناهتفر ، هتـشاذگ و  تاناویح  نیا  رایتخا  رد  دنتـشاد  هک  ار  اهـشزرا  اب  ءایـشا  لاوما و  همه  دـناهدرم و  مدرم 
ملظ اشنم  یهاگ  - 2 نانآ . ندرم  هن  دشابیم ، نانآ  ندرب  تذل  بجوم  هک  تسا  اهناسنا  نتـشک  ندروآ و  رد  ياپ  زا  نانیا  لآهدیا  فدـه 
نیع رد  یلو  تسین ، لوا  مسق  تدش  هب  ملظ  عون  نیا  تحاقو  تحابق و  هچ  رگا  تسا . یگماکدوخ  یهاوخدوخ و  یئوجدوس و  يدـعت  و 

ریگیم رارق  يدعت  ملظ و  ینابرق  هک  یصخش  ندوب  روای  راییب و  ای  دوشیم ، لامیاپ  هک  یقح  تمظع  هب  رظن  اب  لاح ،
زع و هللا  لوقی  تسا : هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  دشابیم . فیعـض  دیدش و  تاجرد  ياراد  د ،

دنک ملظ  یناسنا  هب  هک  یـسک  رب  تسا  دیدش  نم  بضغ  دیامرفیم : يدنوادخ   ) يریغ ارـصان  دجی  نم ال  ملظ  نم  یلع  یبضغ  دتـشا  لج 
تواقش ملظ و  حبق  هب  طوبرم  ربتعم  تایاور  زا  یـضعب  ثحبم  نیا  لیمکت  يارب  هک  تسا  بسانم  رایـسب  دشاب ) هتـشادن  نم  زج  يروای  هک 

رد  ) ار ادخ  ار ، ادـخ   …  ) ملظلا هماخ  لجآ و  یغبلا و  لجاع  یف  هللا  هللااف  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  - 1 مییامن : حرطم  ار  ملاظ 
تسا هدش  لقن  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  - 2 ترخآ ) رد  ملظ  دیدش  رفیک  ایند و  نیا  رد  يدعت  درمت و  ماقتنا  زا  دیسرتب  دیریگب ) رظن 

امیف هسفن  لجرلا  ملظف  لج  زع و  هللا  هرفغی  يذـلا  ملظلا  اماف  هللا  هرفغی  ـال  ملظ  هللا و  هعدـی  ـال  ملظ  هللا و  هرفغی  ملظ  هثلث : ملظلا  دومرف : هک 
كرـشکاف لج  زع و  هللا  هرفغی  يذـلا ال  ملظلا  اماف  دابعلا  نیب  هنیدـملاف  لج  زع و  هللا  هعدـی  يذـلا ال  ملظلا  اما  و  لـج ، زع و  هللا  نیب  هنیب و 

ار نآ  ادخ  هک  تسا  یملظ  دنکیمن . اهر  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یملظ  دشخبیم . ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یملظ  تسا - عون  هس  هب  ملظ   ) هللااب
هک ا تسا  یملظ  دشخبیم ، ار  نآ  ادخ  هک  یملظ  اما  دشخبیمن ).

هک تسا  یملظ  زواجت و  دنکیمن ، اهر  ار  نآ  ادخ  هک  یملظ  و  تسا ) هدروخ  بارـش  الثم   ) تسا هدش  بکترم  ادـخ  دوخ و  نیب  ام  ناسن 
زا - 3 تسا ). ادخ  هب  كرـش  دشخبیمن ، ار  نآ  ادخ  هک  یملظ  اما  و  دننکیم . ملظ  رگیدکی  هب  ینعی  دـنوشیم ، بکترم  دوخ  نایم  مدرم 

طارصلا یلع  هرطنق  لاق : تسا ) نیمک  رد  اعطق  وت  يادخ  ، ) داصرملابل کبر  نا  هیآ  حیضوت  رد  مالـسلاهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ماما 
زاب - 4 دنک ) روبع  نآ  زا  دناوتیمن  تسا ، هدش  ملظ  بکترم  هک  ياهدـنب  چـیه  هک  طارـص  رب  تسا  یلپ  دومرف :  ) هملظمب دـبع  اهزوجی  ال 
ینا هل : لقف  رابجلا  اذـه  تئا  نا  نیرابجلا ، نم  رابج  هکلمم  یف  هئایبنا  نم  یبن  یلا  یحوا  هللا  نا  دومرف : هک  تسا : هدـش  لقن  ترـضح  نآ 

اوناکنا مهتمالظ و  عدا  نل  یناـف  نیمولظملا  تاوصا  ینع  فکتل  کتلمعتـسا  اـمنا  لاومـالا و  ذاـختا  ءامدـلا و  کفـس  یلع  کلمعتـسا  مل 
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ادـخ وگب : وا  هب  راـبج و  نآ  دزن  ورب  دوـمرف : یحو  دوـب ، ناراـبج  زا  یکی  تکلمم  رد  هک  شناربماـیپ  زا  یکی  هب  لاـعتم  دـنوادخ   ) اراـفک
ینک و شوماخ  ار  ناگدیدمتس  ياههلان  هکنیا  يارب  متشامگ  ارت  هکلب  مدرم ، لاوما  لواپچ  يزیرنوخ و  يارب  متشامگن  ارت  نم  دیامرفیم :

ماما زا  زاب  - 5 دنشاب ) رفاک  هچ  رگا  درک  مهاوخن  اهر  ار  مدرم  تیمولظم  نم  اریز  دسرن ، نم  هب  ناشیاهادص 
یلع هللا  هرجای  مل  هل و  بجتسی  ملاعد  نا  هملظی و  نم  هیلع  هللا  طلـس  هملظب  املاظ  رذع  نم  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص 

ار شاهدـنوش  بکترم  اـی  درواـیب ، نییاـپ  ار  نآ  تیمها  اـی  دـناشوپب ، ار  نآ  ، ) دـهدب رارق  رذـع  دروـم  ار  یملاـظ  مـلظ  سک  ره   ) هتمـالظ
دنوادخ دوشیمن و  باجتسم  وا  ياعد  دنک ، اعد  رگا  دنک و  ملظ  وا  هب  هک  دیامنیم  طلسم  وا  رب  ار  یسک  دنوادخ  دهدب ) هولج  ریصقتیب 

نیردنملااخا ای  نیلسرملااخا و  ای  نا  یلا  یلاعت  هللا  یحوا  لاق : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  - 6 دهدیمن ). شاداپ  وا  تیمولظم  هب 
کلت درب  یتح  يدـی  نیب  یلـصی  امئاق  مادام  هنعلا  یناف  هملظم  مهدـحا  دـنع  يدابع  نم  دـحال  یتویب و  نم  اـتیب  اولخ  دـیال  کـموق  زذـنا 
ردارب يا  هک  دومرف  یحو  نم  هب  دـنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا   …  ( ) هب عمـسی  يذـلا  هعمـس  نوکاـف  هملظملا 

چیه دراو  ناگدنب  زا  یکی  هب  یملظ  باکترا  اب  يدحا  چیه  هک  ار  دوخ  موق  نک ) دـیدهت   ) نک غالبا  ناگدـننکغیلبت ، ردارب  يا  نالوسر و 
تـسا هدش  بکترم  هک  ار  یملظ  ات  هداتـسیا  زامن  هب  نم  لباقم  رد  هک  یمادام  منکیم  تنعل  ار  وا  نم  اریز  دوشن ، نم  ياههناخ  زا  ياهناخ 

رب ملظ  دونشیم ). نآ  هلیسوب  هک  دوب  مهاوخ  وا  شوگ  هلزنمب  ماگنه  نآ  رد  دنک ، ناربج 
، دشابیم تمظع  اب  قوقح  ای  قح  ندش  لامیاپ  لولعم  هک  یملظ  تحابق  تدش  اما  تسا  اهملظ  نیرتحیبق  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما 

هعماـج رد  ار  تـفرعم  تلادـع و  دـنهدب و  تاـجن  لـهج  مـلظ و  زا  ار  تیرـشب  دـنناوتیم  هـک  نازاتـشیپ  ناـیامنهار و  نآ  هـب  مـلظ  دـننام 
تـسا نکمم  دریگیم و  ارف  ار  هعماج  مدرم  همه  نآ ، هجیتن  رثا و  هک  تسا  ملظ  نیرتحیبق  تهج  نادب  صاخـشا ، نیا  رب  ملظ  دـننارتسگب ،

ءایلوا و ءایـصوا و  ءایبنا و  رب  ملظ  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  دـشاب . هدوب  یناوارف  عماوج  مدرم  ریگنماد  يداـمتم  ياـهنرق  نآ  هجیتن  رثا و 
نازاتـشیپ رگنـشور و  نایامنهار  نیا  رب  ملظ  اریز  دومن ، روصت  ناوتیم  هک  تسا  ملظ  نیرتراب  تواقـش  نیرتحـیقو و  زاس  ناسنا  ياـمکح 

داصتقا و قوقح و  گنهرف و  ندـمت و  تفرعم و  رون و  زا  اهناسنا  نتخاـس  مورحم  یناـسنا ، ياـهگنهرف  ناگدـنروآ  دوجوب  زاـس و  ندـمت 
، تسا تازواجت  اهملظ و  نیرت  ثیبخ  زا  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هب  ملظ  ارچ  هک  دوشیم  تباـث  نونکا  دـشابیم . هدـنزاس  قـالخا 

امش دنوشیم . عقاو  ترضح  نآ  هب  ملظ  ریثات  تحت  يرشب  عماوج  همه  هکلب  تسین ، مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  مولظم  اجنیا  رد  اریز 
ارب دندادیم و  تلهم  ناگماکدوخ  رگا  دید  دیهاوخ  دینک ، تقد  اهنآ  رد  دیناوخب و  ار  خیرات  زا  قرو  دنچ 

ندـمت و زا  یگرزب  ناـغمرا  هچ  دنتـشاذگیم ، دوخ  لاـحب  ار  گرتس  یبرم  ملعم و  گرزب و  ناـسنا  نآ  اـیند  هزور  دـنچ  ماـقم  هاـج و  ي 
اـهنافوط و همه  نآ  دوـجو  اـب  هک  دیـشیدنیب  تیناـسنا  رخف  نآ  هیحور  زغم و  رد  يرادـقم  امـش  درکیم . میدـقت  رـشب  عـماوج  هب  گـنهرف 
، تایهلا رد  ار  زیمآتمکح  نانخـس  همه  نآ  دسرن ، لاس  شـش  هب  دیاش  هک  یتدم  رد  دنتخادنا ، هار  هب  هک  اهلادج  گنج و  اهیـشکقح و 

ناما تسرپایند  ناگماکدوخ  رگا  تسا . هدومرف  حرطم  زاسناسنا  گنهرف  رـصانع  مومع  رد  قـالخا و  رد  عمتجم ، تسایـس  رد  قوقح ، رد 
نیا رد  رشب  زاب  هزورما  ایآ  دومرفیم ، غالبا  يرشب  عماوج  هب  ار  دوخ  تلاسر  امکح ، ءایلوا و  ءایصوا و  لسر و  ءایبنا و  رخف  نیا  دندادیم ،

قـح و لـالج  لاـمج و  هب  دـنگوس  هن  ادـخ ، هب  دـنگوس  هن ، تشگیم !؟ روهطوـغ  ءاـقب  رد  عزاـنت  هصرع  نیا  رد  كانتـشحو و  تیلهاـج 
رد ار  هیواـعم  راـک  شزرا  نیمز  برغم  مدرم  هنافـساتم  : ) هک تـسا  هـتفگ  نـیمز  برغم  نارکفتم  زا  یکی  هـک  تـسا  هدـش  لـقن  تـقیقح .

بلاطیبا نب  یلع  هلیـسو  هب  مالـسا  شرتسگ  عنام  هیواعم  رگا  دید  دنهاوخ  دنـشیدنیب  تسرد  رگا  دـننادیمن ، مالـسا  هعاشا  زا  يریگولج 
بلاـطیبا نب  یلع  نیمز ، برغم  ياـمن  رکفتم  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دادیم ) رارق  مالـسا  هرطیـس  تـحت  ار  اـیند  هـمه  یلع  دـشیمن ، (ع )

مالسلاهیلع
رب تیکلام  ربارب  رد  ار  هچروم  کی  هب  يدعت  یتح  هک  دوب  رتسگ  تلادع  لداع و  ناسنا  نآ  ع )  ) یلع اریز  تسا ، هتخانـشیمن  ار  مالـسا  و 

میلعت و هنالوئـسم و  يدازآ  یناسنا و  تمارک  هتـسیاش و  تایح  قح  هدـننک  تیامح  نیرتگرزب  ناـسنا  نیا  دوب . هدومرف  موکحم  اـیند  همه 
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ار نآ  غالبا  تلاسر  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دوب  مالسا  نید  هب  طوبرم  تمظع  نیا  دوب . نوناق  ربارب  رد  ناگمه  يواست  تیبرت و 
اهبتکم ياهشزرا  اهتمظع و  همه  عماج  مالسا  اریز  درکیمن ، طوقس  هزادنا  نیا  رـشب  تفرگیم  ارف  ار  ایند  مالـسا  رگا  دوب . هتفرگ  هدهع  هب 
بیقعت ثحبم ، نیا  رد  هک  ار  هچنآ  مینکیمن . یـسررب  مالـسا  تاـصتخم  تیهاـم و  هراـبرد  ثـحبم  نـیا  رد  اـم  لاـحرهب ، تـسا  ناـیدا  و 

نایامنهار هب  ملظ  هلیـسوب  تسا  تیرـشب  هب  ملظ  نآ  تاجرد  نیرتدیدش  زا  یکی  هک  تسا  نآ  تماخو  تحابق و  ملظ و  هدیدپ  مییامنیم :
اب دوشیم ، هدـیمان  ملظ  هک  مدرم  قوقح  ندرک  لامیاپ  نیناوق و  اب  تفلاخم  یحور  يرکف و  يرابتعا ، یناج ، یلام ، ملظ - عاونا  تیناـسنا .

يرکف و ملظ  يرابتعا ، ملظ  یناج ، ملظ  یلام ، ملظ  زا  دنترابع  اهنآ  هدمع  دـشابیم . نوگانوگ  ماسقا  ياراد  قح ، نوناق و  عوضوم  هب  رظن 
ام ملظ  - 1 میزادرپیم : ماسقا  نیا  زا  کی  ره  يراصتخا  حیضوت  هب  ثحبم  نیا  رد  یحور . یناور  ملظ 

، میقتـسم ریغ  ای  میقتـسم  یلام  ررـض  ندرک  دراو  هعماج . کـی  یلاـم  قح  اـی  ناـسنا  کـی  یلاـم  قح  ندرک  لاـمیاپ  زا  تسا  تراـبع  یل -
عون نیا  زا  تسا . عونمم  هک  تسا  یلام  ملظ  عون  زا  روما  نیا  لاثما  لام و  یهابت  للع  ندرک  داجیا  لام ، زا  عورشم  هدافتـسا  زا  يریگولج 
یلو تسا ، لام  هب  طوبرم  میقتـسم  روطب  زواجت  يدـعت و  عون  نیا  هک  تسا  تسرد  الاک . راک و  هنالداع  شزرا  نداد  زا  عاـنتما  تسا  ملظ 

تایح لالتخا  بجوم  یلام  ررض  کی  تسا  نکمم  اذل  تسا ، تشیعم  داوم  تروص  رد  لام  اب  اهناسنا  یعیبط  تایح  ماوق  هک  تهج  نادب 
ات درب  هار  زا  قلخ  نوخ  هدـنروخ  يا  دـناهتفرگ - يواسم  نوخ  اب  ار  لام  یهاگ  هک  تسین  تهجیب  دروایب . مهارف  ار  ییاـهناسنا  اـی  ناـسنا 

یـسک هک  تسا  هدـمآ  ثیداحا  زا  یـضعب  رد  نیمی  رد  دـیآ  زور  زا  لام  هکناز  نیقی  ناد  ناشیا  نوخ  ناشیا  لام  دربن  تناشیا  نوخ  دراین 
زا لام  هک  تسنیا  هب  طورشم  هیـضق  نیا  هک  درادن  نتفگ  هب  يزاین  هتبلا  ددرگیم . بوسحم  دیهـش  دوش ، هتـشک  شلام  زا  عافد  هار  رد  هک 

یئزج و راتـشک  گنج و  نارازه  دـهاش  ام  خـیرات  لوط  رد  دـشاب . هدوب  یناسنا  تایح  ماوق  هب  طوبرم  دـشاب و  هدـمآ  تسدـب  ینوناـق  هار 
چوک تحارج  کی  ندرک  دراو  زا  يراکمتس  زواجت و  هنوگنیا  یناج - ملظ  - 2 میشابیم . یلام  لئاسم  رس  رب  يروشک  یلحم و 

ملظ زا  رتدـیدش  ملظ  نیا  تحاقو  حـبق و  ددرگیم . لماش  ار  ناسنا  دـنچ  ای  کی  یگدـنز  هب  نداد  نایاپ  نتـشک و  ات  هتفرگ ، ندـب  رب  ك 
همه کی - میشاب : هتشاد  هجوت  بلطم  دنچ  هب  تسا  رتهب  مینک ، كرد  ار  ملظ  مسق  نیا  يدیلپ  تماخو و  تدش  میهاوخب  رگا  تسا . یلام 
ینعم نیا  تابثا  يارب  ینآرق  تایآ  دنـشابیم . تقیقح  کی  دـننام  اهناسنا ، داـجیا  رد  يدـنوادخ  لـعف  هغلاـب و  تیـشم  هب  رظن  اـب  اـهناسنا 
سانلا لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم  هنا  لیئارساینب  یلع  انبتک  کلذ  لجا  نم  هلمجنآ : زا  تسا ، یفاک  حیرص و 

ار سفن  کی  سک  ره  هکنیا  لیئارساینب  هب  میتشاد  ررقم  تهج  نیمه  هب  ( ) هیآ 32 هدئاملا   ) اعیمج سانلا  ایحا  امناکف  اهایحا  نم  اعیمج و 
دنک ءایحا  ار  ناسنا  کی  سک  ره  تسا و  هتـشک  ار  اهناسنا  همه  هک  تسنیا  دـننام  دـشکب  نیمز  يور  رد  داـسفا  اـی  صاـصق  ناونع  نودـب 

شنیرفآ و تـسین  و  ( ) هیآ 28 نامقل   ) هدـحاو سفنک  الا  مکثعب  مکقلخ و ال  اـم  و  تسا ). هدومن  ءاـیحا  ار  اـهناسنا  همه  هک  تسنیا  دـننام 
ار یقیقح  چـیه  هک  رـصاعم  نارود  ناسانـشناور  زا  یـضعب  ياهیرظنهتوک  زا  رظن  عطق  اب  ود - سفن ) کـی  دـننام  رگم  امـش  ندـش  ثوعبم 

یناسنا و ياهساسحا  نایم  فیرظ  فیطل و  رایسب  طابترا  کی  دننکیمن ، كرد  ناسنا  يژولویزیف  يژولویب و  داعبا  قوفام 
دنزرف دنزاسیم . لقتنم  رگیدکی  هب  ار  تارثات  ریثات و  يدرف ، تاصخشم  رگید  نامز و  شـشک  هلـصاف و  يرود  ریثات  نودب  هک  دراد  دوج 

سح ارنآ  امش  دتفایم  امش  هب  تمدخ  رکف  هب  امـش  زیزع  تسود  دینکیم . ساسحا  ار  درد  نامه  امـش  دوشیم ، رثاتم  يدرد  کی  زا  امش 
همه ریگارف  یتاساسحا  طابترا  دوشیم  هدهاشم  هکنانچنآ  یلو  ددرگیم ، رتيوق  ساسحا  دشاب  رتکیدزن  طباور  هزادنا  ره  هتبلا  دـینکیم ،

تیمها اب  هداعلاقوف  هلئـسم  نیا  ییارگ  سوسحم  رد  يرگ  طارفا  يراگنا و  لهـس  ياج  هب  شاک  يا  تسا . نارادـناج  همه  هکلب  اـهناسنا ،
کیژولویب يژولویزیف و  ياهدومن  هدرپ  تشپ  رد  ناـج  تیمها  تمظع و  هک  دـندیمهفیم  درکیم و  بلج  دوخ  هب  ار  نارظنبحاـص  هجوت 

دوجو تسا  اراد  نارادناج  زا  کی  ره  هک  یتاذ  دوهش  كرد و  زج  تمظع ، تیمها و  نیا  تفایرد  كرد و  يارب  یهار  چیه  و  تسا . نآ 
دوخ نورد  زا  یناج  ملظ  هاکناج  ملا  درد و  هب  مدرم  نتخاس  هجوتم  زج  ياهلیـسو  چـیه  یناج  ملظ  تحاـقو  ندـنامهف  يارب  اذـل  درادـن و 

زا درد  زا  يریگولج  يارب  ای  درد و  ساسحا  عقوم  رد  نارادناج  هک  ییاهتیلاعف  یباتزاب و  یـساکعنا و  ياههدیدپ  اریز  درادـن ، دوجو  نانآ 
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دنوادخ هک  یناج  ملظ  جئاتن  هس - دزاسیمن . میقتسم  تفایرد  لباق  ار  هجنکش  رجز و  جنر و  درد و  دوخ  دنهدیم ، زورب  دوخ 
، دیامن تابثا  ار  نایمدآ  ياهناج  هب  ملاظ  یناج و  ملظ  يدیلپ  دناوتیم  یبوخ  هب  دهدیم ، هئارا  شناگدنب  رادشه  يارب  یهاگ  نیرفآ  ناج 

رگا هک  تسا  ساسح  نادـجو  لـقع و  ییاـنیب و  دـنهدیم ، تسد  زا  ملظ  تهج  هب  هک  ار  يزیچ  نیلوا  ناراکمتـس  هک  درک  دـیاب  هچ  یلو 
نآ دـنروخیم و  اجک  زا  ار  اهیلیـس  نآ  هک  دـنیآیمن  دوخ  هب  زاب  دـننیبب ، ار  دوخ  زواجت  يدـعت و  ءوس  جـئاتن  لمعلاسکع و  راـب  نارازه 

ار ناراکمتـس  نابیرگ  هک  یلمعلاسکع  نیرتهدنـشک  تفگ : ناوتیم  راـبتعا  کـی  هب  و  دریگیم . همـشچرس  اـجک  زا  ینورد  تابارطـضا 
رب هچ  نایمدآ  ياهناج  رب  نانآ  يراکمتـس  هک  دنمهفیمن  دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یـساسا  روعـش  كرد و  هک  تسا  نیمه  دریگیم ،
هب زواجت  يرابتعا ، ملظ  زا  دوصقم  يراـبتعا - ملظ  - 3 دوب . دـهاوخ  هچ  ینادواج  هدـنیآ  رد  ملظ  میخو  رایـسب  بقاوع  دروآیم و  ناشرس 

بوسحم ملظ  روبزم  صخش  زا  ماقم  نآ  بلس  دنک ، تزایح  ار  یماقم  دناوتب  قاقحتـسا  يور  زا  هک  یـسک  تسا . اهناسنا  يرابتعا  قوقح 
هدیدپ کی  قح ، ندومن  لامیاپ  نوناق و  زا  فارحنا  اریز  دنتسه ، يرابتعا  اهملظ  زا  یضعب  هک  تسین  نآ  روظنم  هک  تسا  یهیدب  دوشیم .

ماـقم دـننام  تسا ، قح  عوضوم  هک  ملظ  قلعتم  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  تسا . یعقاو  هدـیدپ  کـی  تلادـع  هک  هنوگناـمه  تسا ، یعقاو 
سا يرما 

اب ار  اهملظ  نیا  عاونا  ناوتیمن  یعامتجا  یگدـنز  رد  هچ  يدارفنا و  ورملق  رد  هچ  يرـشب  تایح  نوئـش  عومجم  هاگدـید  زا  يراـبتعا . ت 
هک تسا  ياهداعلاقوف  تیمها  ياراد  بلطم  نیا  دومن . صخـشم  ار  ینیعم  صتخم  رثا و  کی  ره  يارب  هدومن و  يدنبزرم  نیعم  يدودـح 

نوگانوگ یماسقا  هب  میسقت  لباق  ملظ  عون  نیا  يرکف - ملظ  - 4 داد . میهاوخ  نآ  هرابرد  يرصتخم  حیضوت  ملظ ، عاونا  رگید  نایب  زا  سپ 
ییاناوت هکنیا  اب  ینعی  دراپـسیم . دوخ  یناطیـش  یناویح و  سوه  يوه و  نافوط  هب  ار  دوخ  هشیدـنا  هک  یـسک  کـی - هلمج : نآ  زا  تسا .

ناـیرج رد  هک  ار  ییاهدـحاو  اـیاضق و  یگماـکدوخ ، تـالیامت  ییارگ و  تذـل  تهج  هب  دراد ، دوخ  هعماـج  دوـخ و  يارب  دـیفم  هشیدـنا 
دنکیم و نتشیوخ  هب  ملظ  مه  صخش  نیا  تسا . نتشیوخ  ياهسوه  يوه و  عابشا  يارب  اهنت  دهدیم ، رارق  تخانش  لالدتـسا و  هشیدنا و 
کلهتـسم و قوف  ریـسم  رد  هک  ياهشیدنا  هزادنا  ره  تسا  یهیدب  و  شیوخ . هشیدـنا  تبثم  جـئاتن  زا  نارگید  نتخاس  مورحم  تهج  هب  مه 
هب دوخ  هب  روبزم ، ریسم  رد  هشیدنا  ندش  فلت  كالهتسا و  تهج  هب  هک  یملظ  هزادنا ، نامه  هب  دشاب ، رت  كانبات  رتيوق و  دوشیم ، فلت 

، یمکح یفسلف و  یملع و  رهاظب  ياههطسفس  اههطلاغم  داجیا  اب  هک  یناسک  ود - دوب . دهاوخ  رتدیلپ  رتحیبق و  دزاسیم  دراو  هعماج 
هک تسا  حـیقو  يردـقب  دوـشیم ، دراو  تیناـسنا  ناـسنا و  رب  هار  نـیا  زا  هـک  یملظ  دـننکیم . يریگوـلج  حیحـص  ندیـشیدنا  زا  ار  مدرم 

تازایتما زا  اهنت  هن  رکفیب  هعماج  ای  ناسنا  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  اریز  دـشاب ، هدوب  هسیاقم  لباق  یناـج  ملظ  نیرتدـیدش  اـب  دـناوتیم 
ار نآ  مان  دـنکیم و  تکرح  یلیفط  یگدـنز  شیامن  کی  اب  هدوب ، نادـنمورین  ءاـیوقا و  تسد  تلآ  هراومه  هکلب  تسا ، مورحم  یگدـنز 
هار هک  یـصاخشا  دشچب . دناوتیم  ار  تایح  يدازآ  لالقتـسا و  معط  هن  و  دشابیم ، دوخ  هدارا  کلام  هن  هک  یتروص  رد  دـمانیم ! تایح 

رکفت يارب  ار  هار  نانآ ، يزغم  هیلخت  ناناوج و  لافغا  گر  تخانش  هلیـسوب  اصوصخم  دندنبیم ، هعماج  مدرم  يارب  ار  ندیـشیدنا  تسرد 
هکلب دننکیم ، یقلت  ملاظ  دورطم و  ار  نانآ  هعماج  نارایـشه  هعماج ، نآ  گنهرف  خیرات  هکلب  دننکیم ، دس  نانآ  يزغم  جتنم  ياهتیلاعف  و 
اهیزاب جنرطش  اههطـسفس و  اههطلاغم و  يور  زا  ار  هدرپ  دهدیم و  نانآ  هب  صاصتخا  ار  دوخ  هایـس  ياهرطـس  هعماج ، نآ  گنهرف  خیرات 

میلـس لوقع  كاپ و  ياهنادـجو  هلیـسوب  ار  قئاقح  رگید  راب  هدومن  رانک  رب  دـناهداد  ماجنا  ابیرف  تاحالطـصا  ياههرهم  يور  هک  ار  ناـنآ 
يدپان ناحولهداس  مشچ  زا  ینیشام  یگدنز  عویش  نارود  زا  ملظ  نیا  تخاس . دهاوخ  رادومن  هدنزارب  ياهناسنا 

هیلخت هار  زا  يرکف  عونتم  ياهملظ  تازواجت و  هب  هجوت  زا  عنام  ارگ ، فرـصم  یگدنز  نیمات  يارب  وپاکت  نامایب و  تالاغتـشا  هتـشگ و  د 
هبـساحم هب  تیناسنا ، ناسنا و  هب  زوسلد  نارظنبحاص  هک  دسر  ارف  يزور  رگا  تسا . هتـشگ  حیحـص  هشیدنا  یـساسا  لوصا  فیرحت  زغم و 
تاراسخ هک  تشگ  دهاوخ  مولعم  زور  نآ  رد  دنزادرپب ، دیآیم  دراو  هدـش و  دراو  اهناسنا  هشیدـنا  هب  ملظ  هار  زا  هک  یتیاهنیب  تاراسخ 

زا شیب  تسا ، هدـش  لـمحتم  هار  نیا  زا  تیرـشب  هک  ار  یملظ  هدوـب و  وا  یناـج  یتـح  يراـبتعا و  یلاـم و  تاراـسخ  زا  شیب  یلیخ  يزغم 
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یسررب هجوت و  دروم  هتـسیاش  تقد  اب  ار  تالاوئـس  نیا  یحور - ای  یناور  ملظ  - 5 تسا . هدوب  نآ  یتایح  نوئـش  رگید  رب  يدعت  زواجت و 
رد رـشب  دارفا  ب - تسا ؟ رثوم  هزادنا  هچ  ات  دوخ ، ناعونمه  هب  یناور  ياهـشیوشت  تابارطـضا و  داجیا  رد  رـشب  دارفا  فلا - میهدـب : رارق 

ج- دراد ؟ تلاـخد  دـح  هچ  اـت  ددرگیم ، يزیتس  دوخ  هب  هیبـش  یناور  لـالتخا  بجوم  هک  مدرم  ناـیم  رد  نآ  هعاـشا  اـهیئورود و  داـجیا 
رد د - تسا !؟ شرامش  لباق  ایآ  ددرگیم ، دراو  دوخ  ناعونمه  نورد  هب  يرشب  دارفا  زا  هک  یتیـصخش  دنچ  يرامیب  ياههزیگنا  لماوع و 

ه- دراد ؟ هتشاد و  ریثات  ردقچ  يرشب  دارفا  دوخ  اهناسنا ، زغم  رد  تامهوت  تالیخت و  ذوفن  زا  یشان  یناور  ياهتشحو  داجیا 
اهناسنا دوخ  هزادنا  هچ  ات  تراقح ) ساسحا  ینعی  ینیب  کچوک  دوخ  ینیب و  گرزب  دوخ   ) تیصخش هب  طوبرم  يرامیب  عون  ود  هعاشا  رد 

هچ اب  رادـقم و  هچ  نانآ  ناعونمه  اهناسنا ، رد  تیـصخش  فعـض  داـجیا  رد  هک  دـینزب  سدـح  دـیناوتیم  اـیآ  و - دنتـسه ؟ راـک  هب  تسد 
هلیـسوب دراد ) دوجو  اعطق  هک   ) ار نآ  ندرب  نیب  زا  هار  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  ملظ  عون  نیا  دـیناوتیم  اـیآ  دنتـسه !؟ میهـس  یتیفیک 
یـسررب تقد و  دروم  میدومن ، حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  ار  ملظ  عاونا  همه  رگا  دـینک . راومه  یناسنا  عماوج  هب  هدـنزاس  ياهتیبرت  میلعت و 
هتـسناوتن خیرات  زا  ياههرب  چیه  رد  تیرـشب  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  میئامن ، هعلاطم  ار  يرـشب  تایح  خیرات  سپـس  میهدـب و  رارق 

دجت ناف  سوفنلا  میـش  نم  ملظلا  دـیوگیم : اناوت  يرعاش  هک  اجنآ  ات  دـنک ، دوبان  دوخ ، تایح  هصرع  رد  ار  يراکمتـس  عاونا  گنن  تسا 
هدش بجوم  یتلع  امتح  دـنکیمن ) ملظ  هک   ) يدرک ادـیپ  ینمادـکاپ  رگا  سپ  تسا ، سوفن  رادهشیر  قالخا  زا  ملظ   ) ملظی هلعلف ال  هفعاذ 

دح هناگجنپ  ياهملظ  عاونا  میئوگیم  هکنیا  درادن  ینیعم  زرم  دح و  هناگجنپ  ياهملظ  عاونا  تسا ) هتـشادرب  يرگمتـس  زا  تسد  هک  تسا 
تقیقح رد  میدومن ، حرطم  ثحبم  نیا  رد  هک  ياهناگجنپ  ياهملظ  عاونا  مکی - يانعم  دراد : ینعم  ود  دنرادن ، يزرم  و 

روطب دوب . دهاوخ  عاونا  نیا  زا  رتناوارف  مینک ، حرط  یسررب  يارب  ار  نآ  ماسقا  همه  میهاوخب  رگا  الاو  تسا ، متس  يدعت و  یـساسا  لوصا 
ققحت ملظ  یمـسق  ای  یعون  دوشیم ، عقاو  تفلاـخم  دروم  هک  ینوناـق  ره  هرامـش  هب  ددرگیم و  لاـمیاپ  هک  یقح  عون  ره  هرامـش  هب  یلک 
داشرا تیبرت و  میلعت و  هب  رـشب  لاحنیا ، اب  ایآ  میتسه ، زواـجت  ملظ و  يدـیلپ  هب  ندـش  هدولآ  ضرعم  رد  ياهظحل  ره  رد  اـم  سپ  دـباییم .

. ار يرگید  اهنآ  زا  کی  ره  نداد  هجیتن  ناکما  رگیدـمه و  اب  ملظ  عاونا  ندـش  طولخم  مود - يانعم  دـشابیمن ! دـنمزاین  لیـصا  رمتـسم و 
یناج ملظ  هک  دشاب  تیانج  ندـمآ  دوجوب  بجوم  یلام  ملظ  نیمه  یلو  دـشاب ، یلام  میقتـسم  روطب  ملظ  عون  تسا  نکمم  هکنیا  حیـضوت 

هب  ) دلوت نیا  اشنم  و  تسا ، ناوارف  رایـسب  اهناسنا  یگدنز  هصرع  رد  رگید ، یعون  زا  ملظ  زا  صاخ  یعون  ندمآ  دوجو  هب  هنوگنیا  و  تسا .
یـساسا ناکرا  ینابم و  دیدش  طابترا  مدرم ، هشیدنا  هب  ملظ  زا  یناج  ملظ  ندمآ  دوجوب  دننام  رگید ) یعون  زا  ملظ  زا  یعون  ندمآ  دوجو 

ياههدیدپ یناور و  عضو  هشیدنا و  نینچمه  دـشابیم ، مدرم  تایح  رد  لالخا  ملظ و  بجوم  نآ  رد  لالخا  ملظ و  دراد و  مدرم  تایح  اب 
یگدنز اب  الماک  دندرگیم ) رگید  لیصا  ياهتیعقاو  اشنم  زین  دوخ  هدوب و  لیصا  ياهتیعقاو  زا  هک   ) مه يرابتعا 

تالیخت هنایارگ و  چوپ  ياههشیدـنا  هک  تسا  یفاک  هعماـج ، مدرم  یعقاو  تاـیح  نتخاـس  چوپ  يارب  دنـشابیم . يدـج  طاـبترا  رد  مدرم 
. داد رارق  يدوبان  لالحمـضا و  رطخ  رد  ار  ناـنآ  تاـیح  اـهناسنا  یناور  عضو  ندرک  لـتخم  اـب  ناوتیم  هکناـنچ  دوش ، ریزارـس  ساـسایب 

نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  ارخآ و  الوا و  هللادمحلا 

گرزب ثداوح  هب  تراشا  هبطخ 138-

هحفص 4] ]
اذا نآرقلا  یلع  يارلا  فطعی  و  يوهلا ، یلع  يدـهلا  اوفطع  اذا  يدـهلا ، یلع  يوهلا  فـطعی  متـشه  یـس و  دـص و  هبطخ  یموـمع  ریـسفت 

، دنیامنیم يوریپ  يوه  زا  هدش و  فرحنم  مالـسلامهیلع ) ءایبنا   ) ینارون ریـسم  زا  هک  ار  یمدرم  یهلا  زاتـشیپ  نآ  يارلا  یلع  نارقلا  اوفطع 
و دنیامنیم . عاجرا  دوخ  سوه  يوه و  هب  ار  تیادـه  مدرم  نآ  هک  ماگنه  نآ  رد  دـنادرگیمرب ، تسا ، ناربمایپ  هار  هک  تیادـه  يوس  هب 

دوخ دـساف  تایرظن  ءارآ و  هب  ار  نآرق  مدرم  نآ  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـننادرگیم  زاـب  نآرق  يوس  هب  ار  نآرق  اـب  فلاـخم  تاـیرظن  ءارآ و 
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روهقم ار  دساف  تایرظن  ءارآ و  دزاس و  تیاده  بولغم  ار  يوه  تیناسنا ، ساسح  لک و  نادجو  دننامه  یهلا  زاتـشیپ  نآ  دننادرگیمرب ).
تالیامت سوه و  يوه و  دراذگب ، يرـشب  عماوج  هب  مدـق  تیادـه ، رادـمچرپ  لدـع و  مکاح  یهلا و  مظعا  یلو  هک  ماگنه  نآ  رد  نآرق .

دزاسیم و راکشآ  ار  دوخ  طوقس  نالطب و  ینابر  هدیزگرب  تجح  نآ  هلیـسوب  دوب ، هتفرگ  رارق  لامک  دشر و  روحم  كالم و  هک  یناویح 
تیرثکا هکنیا  اب  اتفگش ، دهدیم . تسد  زا  تسا ، يرـشب  تایح  يالعا  فده  هک  ار  لامک  دشر و  نتخاس  گنریب  يرگلالخا و  تردق 

زاین دوخ ، ياهتیلاعف  يرارقرب و  يارب  هکنیا  هفاضا  هب  یگماکدوخ  سوه و  يوه و  هک  دننادیم  مدرم  قافتا  هب  بیرق 
نیرتلیـصا هدننکهابت  یبسن و  تقوم و  هکنیا  اب  و  دـشابیم ، نوگانوگ  ياهییاوسر  اهبنارگ و  تقو  فالتا  عونتم و  ياهیژرنا  فرـص  دـنم 

لامک و دـشر و  ات  دـشوکیم  هکلب  درادرب ، دوخ  سوه  يوه و  زا  تسد  دـهاوخیمن  اهنت  هن  اهنیا ، همه  اب  تسا ، یناـسنا  یقـالخا  لوصا 
سوه يوه و  فرط  هب  دوخ ، يزغم  تامهوت  تـالیخت و  ریجنز  اـب  تسا ، یناـسنا  قـالخا  هدـنزاس  لوصا  هک  ار  اـهنآ  لـیاسو  تیادـه و 

نآ تسیک  دنک . هیجوت  ریـسفت و  دوخ  سوه  يوه و  هلیـسوب  ار  تیاده  و  دهدب ! رارق  ایند  نیا  رد  دوخ  يوپاکت  كالم  ار  نآ  دـناشکب و 
اب هدولآ  يزغم  ياهیزابجنرطـش  دراذـگیم ! يدازآ  ار  ینارـسوه  ماـن  هک  یتـخبنوگن  نآ  دزاـسیم ؟ يوه  بوـلغم  ار  تیادـه  هک  یـسک 

فلاخم عقاو و  دض  ياهیزابگنرین  درادـنپیم ! يرکف  غوبن  ار  ظافلا  اب  يزاب  دـمانیم ! لقعت  هشیدـنا و  ار  ینهذ  ياهیرگیزاب  تالیخت و 
دهدیم قیبطت  دیآیم  شیپ  هک  یعضو  ره  اب  ار  دوخ  دیامنیم ! یفده  ره  ینابرق  ار  ياهلیسو  ره  دنادیم ! تسایس  روعش و  مهف و  ار  قح 

یتسه و همه  دـنکیم ! یقلت  هلیـسو  ار  نارگید  فدـه و  ار  دوخ  هراومه  دـنیبیمن ! هتـسب  ار  دوخ  تسد  ینوناـق  لـصا و  چـیه  ربارب  رد  و 
يوه و بولغم  ار  تیادـه  هک  یـسک  نآ  تاصتخم  تسنیا  درگنیم ! دوخ  تسم  تسپ و  یعیبطدوخ  رد  ار  تازاـیتما  لوصا و  تمظع و 

سوه
كاخ و هب  ار  ناسنا  اهنویلیم  دوخ  یتسم  تذل و  هظحل  دنچ  يارب  تسا  رـضاح  هک  یناویح  زا  رتتسپ  نآ  تافـص  تسنیا  دیامنیم . دوخ 

دنمونت تخرد  هدننکدوبان  ياهتافآ  نیا  رگا  و  تشگیمن ، اهناسنا  ریاس  تایح  محازم  لذر ، ناتفـصنود  نیا  یگدـنز  رگا  دـشکب . نوخ 
يوه و خزود  رد  دـیراذگب  میتفگیم : دنتـشادن ، تاـقولخم  رگید  یگدـنز  اـب  يراـک  و  دـندیچیپیم ، دوخ  رود  هب  اـهنت  اـهناسنا ، عماوج 
اـهناج و رب  تیناـسنا ، نانمـشد  نیا  رد  اـهناسنا  دـض  نیا  ررـض  هک  درک  دـیاب  هچ  یلو  دـنوش ، هاـبت  دـنزوسب و  دوـخ  تفاـثک  تـنطیش و 

تسا نآ  زا  رتهدننکدوبان  رتخلت و  يرـشب  عماوج  یگنهرف  یقوقح و  یـسایس و  يداصتقا و  تایح  رب  یتح  یقالخا و  لوصا  اهتیـصخش و 
یناسنا یلاعتم  گنهرف  لماع  نیرتهدـننکهابت  هک  هنادرخبان  ياهیراکبان  نیا  همه  دـشاب . شریذـپ  لباق  نانآ  تایح  زا  هظحل  کی  یتح  هک 

تسا یصالخ  ریت  رگید ، فرط  زا  هنادازآ  یگدنز  ياههدیدپ  ناونعب  یناسنا  عون  دارفا  يارب  اهنآ  نتخاس  شریذپ  لباق  فرطکی و  تسا ،
یهلا و هتفاـیلامک  نآ  دزاـسیم ؟ تیادـه  بولغم  ار  يوه  هک  یـسک  نآ  تسیک  دناهدینـش . ار  نآ  کیلـش  يادـص  نادـنمدرخ  همه  هک 

تلاسر هیقب  نآ  و  دننکیم ، يرامشهظحل  وا  مدقم  راظتنا  هب  يرشب  بان  ياهنادجو  همه  هک  تسا  یتسه  غاب  نابغاب  هتفایمیلعت  تیبرت و 
دولآگنن ياضف  زا  ار  تیلهاج  نارود  تاملظ  زا  رتدیدش  ياهیکیرات  ینابر ، نازاتشیپ  ياهشالت  ندناسر  رمث  هب  يارب  هک  تسا  تماما  و 

هناوج اهناسنا  تایح  هک  تسا  راگزور  نیا  رد  دومرف . دـهاوخ  تفایرد  لـباق  عماوج  مدرم  يارب  ار  تیناـسنا  خـیرات  معط  هدودز و  خـیرات 
، تسا یبوبر  لامک  تیبذاج  رد  نتفرگ  رارق  هک  ار  دوخ  هویم  اهگرب و  اـههخاش  دوخ ، يدوجو  تمکح  ندـیناسر  رمث  هب  يارب  دـنزیم و 
هک ات  مرظتنم  تسا : هدوب  نینچ  هراومه  یهلا ، نایدا  هب  هتسباو  للم  ماوقا و  همه  نابز  درو  هک  تسا  نیمه  يارب  دنادرگیم  مرخ  زبسرس و 

نیا درذـگب  دـیآ  رحـس  مد  ات  شاب  ناشف  کشا  دـیحوت  نبلگ  ياپ  هب  قشاع  لبلب  دـیآ  رد  هب  نابغاب  زبس و  دوش  غاـب  دـیآ  رـسب  يد  لـصف 
تیهام نینچمه  ار و  نآ  تاصتخم  يوه و  تیهام  هک  تسا  لماک  ناسنا  نیا  دـیآ  رکـش  نوچ  راگزور  رگد  راب  رهز  زا  رتخـلت  راـگزور 

مدرم هک  اـجنآ  اـت  دـیامنیم  میلعت  مدرم  يارب  ار  هدارا  تیوقت  قرط  دناسانـشیم و  ناـیمدآ  همه  يارب  ار  نآ  تافـص  مزاوـل و  تیادـه و 
رکف هب  ناـیمدآ  زا  يدـحا  هک  تسا  يراـگزور  نینچ  رد  سوه . يوه و  رد  ار  دوخ  گرم  دـننیبب و  لاـمک  تیادـه و  رد  ار  دوخ  تاـیح 

اتفا دهاوخن  نآ  تاصتخم  تیاده و  موهفم  نتخاس  فرحنم  جک و  هلیسوب  دوخ  یناطیش  یناسفن و  ياهاوه  هیجوت  ریسفت و 
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تعفنم ندروآ  تسدب  ینعی  تایح  دوش ) مامت  نارگید  مالآ  هب  هچ  رگا  ، ) نم یناویح  تذل  ینعی  تایح  تفگ : دـهاوخن  یـسک  رگید  د .
موهفم و دناوتن  یسک  چیه  هک  دش  دهاوخ  ریـسفت  نانچ  زور  نآ  رد  تیاده  یلک  روطب  و  دوش ) مامت  نارگید  ررـض  هب  هچ  رگا   ) نم يارب 

نینچ مییوگیم : هکنیا  دـهدب . رارق  دوخ  ياوـه  تمدـخ  رد  ار  اـهنآ  هدیـشک و  وـس  نآ  وـس و  نیا  هب  دوـخ  هاوـخلد  هب  ار  نآ  تاـصتخم 
ار دوخ  ياپ  تسد و  مزادنیب و  راک  زا  ار  دوخ  ياهدادعتسا  اهورین و  همه  زورما  هک  تسین  نآ  شیانعم  دسریم ، ارف  هدنیآ  رد  يراگزور 
دراذگیم و یقاب  ناسنا  يارب  يزورما  هن  هک  تسا  بوخ  نتشیوخ  ندرک  دوبان  يارب  یمهوت  نینچ  اریز  مینیشنب . هدنیآ  راظتنا  هب  میدنبب و 

تاـیرظن ءارآ و  روهقم  زین  نآرق  دـش ، دـهاوخن  يوه  بولغم  تیادـه  ناـمز  نآ  رد  هک  هنوگناـمه  دـسرب . راـظتنا  هب  تبون  اـت  ییادرف  هن 
ار نآرق  یقیقح  هفایق  لماک ، ناـسنا  نآ  ینارون  هرهچ  یهلا ، ياـهزور  نآ  رد  تشگ . دـهاوخن  یهاوخدوخ  يوه و  قفاوم  هتخاـسشیپ و 

ییاـناوت دـناهتفرگ ، لکـش  ینورد  تـالیامت  يزغم و  ياـهیگدولآ  ياـنبم  رب  هک  هتخاـسشیپ  تاـیرظن  ءارآ و  تخاـس . دـهاوخ  نـشور 
اب هک  تشاد  دـهاوخ  ییافـص  ناـنچ  نارود ، نآ  هتفایدـشر  مدرم  نورد  داد . دـنهاوخ  تـسد  زا  ار  نآرق  ینراوـن  هفاـیق  نآ  اـب  ییوراـیور 

ییورایور
ام هل  حبـسی  ینـسحلا  ءامـسالا  هل  روصملا  يرابلا  قلاخلا  هللا  وه  هیآ  ندید  ای  ندینـش  دید . دنهاوخ  هجاوم  ینابر  غورف  اب  ار  دوخ  نآرق ، اب 

ءامـسا تسا  وا  نآ  زا  اـهناسنا ، رگتروص  هدـنروآ و  دوجو  هب  قلاـخ و  دـنوادخ  تسا  وا  . ) میکحلا زیزعلا  وـه  ضرـالا و  تاوامـسلا و  یف 
لالج لامج و  هدهاشم  نامه و  میکح ). زیزع و  دنوادخ  تسا  وا  دنیوگیم و  ار  وا  حیبست  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  هچ  ره  ینسح ،
حور یناسنا و  یلاع  هجرد  هب  هتفر و  رتالاب  يدامج  زا  مدرم  نامز  نآ  رد  هک  تهج  نادـب  ناـمه . هناـش  لـج  تسا  ادـخ  هک  نآ  هدـنیوگ 

ار اـهنآ  حـیبست  دـنیوگیم ). ار  وا  حـیبست  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچره   ) ندینـش اـی  ندـید و  اـب  اذـل  دـندرگیم ، لـئان  یتوـکلم 
میریصب میعیمس و  ام  دنیوگیم : تسا ، اهنآ  همه  رد  هک  يزیگناتفگش  مظن  اب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچنآ  همه  اریز  دنونـشیم ،

یغورف یهلا ، ياهزور  نآ  رد  دیوش  یک  يدامج  ناج  زا  هگآ  دیوریم  يدامج  يوس  امش  نوچ  میـشماخ  ام  نامرحمان  امـش  اب  میـشه  و 
بطاـخم دوخ  ییوـگ  دـنوشیم  يوراـیور  هک  هللا  تاـیآ  زا  ياهیآ  ره  هللا و  تاـملک  زا  هملک  ره  اـب  هک  دـشخردیم  ناـیمدآ  ياـهلد  رد 

بان تالیوات  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دنونشیم . ناحبس  دنوادخ  زا  ار  اهنآ  دنشابیم و  تایآ  تاملک و  نآ  میقتسم 
نآرق اب  یقیقح  تفلا  سنا و  قطان  هللامالک  اب  طابترا  اب  و  دنوریم ، نیب  زا  همه  همه و  نآ ، ریسفت  نآرق و  هرابرد  ساسایب  تایرظن  اج و 

هیمالآ و ناـمز  رد  هماـکدوخ  نادـنمتردق  ذوـفن  تـحت  هـک  یتاریـسفت  ءارآ و  نآ  اـصوصخم ، یگتخاـس  ياـهبتکم  دـندرگیم . لـئان  ار 
. دنزاسیم رهاظ  ار  دوخ  ندوب  ساسایب  یگمه  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  سابعلآ 

هحفص 8] ]
ات تسا : هبطخ  نیا  هلمج  زا  و   ) اهتبقاع امقلع  اهعاضرا ، ولح  اهفالخا ، هءولمم  اهذـجاون ، ایداب  قاس ، یلع  مکب  برحلا  موقت  یتح  اـهنم : و 

شتبقاع نیریش و  ندیشون  هک  ریـش  زا  رپ  یئاهناتـسپ  اب  دهدب ، ناشن  ناگدنرد ) دننام   ) ار دوخ  ياهنادند  و  دوش ، اپرب  امـش  اب  گنج  هکنیا 
گرم و گنچ  هب  ار  یمدآ  تبقاع  دـننکیم و  بذـج  دـنبیرفیم و  تسخن  هک  امنلسع  ياـهرهز  یلک  هدـعاق  تسنیا  دـشاب ). نیگآرهز 

دود راکشآ  شقوذ  ناهنپ و  شـشتآ  تسیاهمقل  شتآ  رپ  ناک  روخ  شرتمک  تسیاهمقل  شوخ  ناهج  سولاس  فطل و  دنراپـسیم  یهابت 
یلومعم رمع  کی  رد  یـسک  ره  تسا و  هداد  ناشن  یناسنا  دارفا  هب  ار  یناوارف  یلک  دـعاوق  رـشب  ینالوط  خـیرات  راک  ناـیاپ  دوش  رهاـظ  وا 

اهيرادربهرهب دوخ  تایح  يارب  یلک  دعاوق  نآ  زا  هک  دوشیم  هدید  یسک  رتمک  هنافساتم  یلو  دنکیم ، هدهاشم  ار  اهنآ  راب  دنچ  لقادح 
راوتـسا یقطنم  ساـسا  رب  یلک ، دـعاوق  نآ  هب  هجوـت  نودـب  يزاـسهعماج  یـسانشهعماج و  موـلع  تفگ : ناوـتیم  يدـج  روـطب  و  دـیامن .

ار ناسنا  تیصخش  هک  دنک  یقلت  دیدش  يردق  هب  ار  زیچ  نآ  ینیریش  دیامنیم ، نیریش  یلیخ  ناسنا  يارب  هچنآ  - 1 هلمجنآ : زا  دشابیمن .
زا تیصخش  زواجت  رفیک  ناونعب  دیاب  ار  يراوگان  یخلت  دزاسب ، فرحنم  دوخ ، یعیبط  دح  تیعقوم و  زا 

تـسا نیا  رما  تیاهن  دروآ . دهاوخ  دوجو  هب  ار  نآ  هرورـضلاب  هک  دراد  یلمعلاسکع  یلمع ، ره  - 2 دشچب . دوخ  یعیبط  دـح  تیعقوم و 
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ناهج نیا  دنمهفب - هک  تسا  اهناسنا  يارب  رادشه  نیرتهب  هک  دوشیم  هدهاشم  یناگدنز  نیا  رد  اهلمعلاسکع  زا  هجوت  لباق  يرادقم  هک 
اریز دش ، دهاوخ  هدهاشم  تیدبا  يارـس  رد  مامت  لماک و  روطب  اهلمعلاسکع  رثکا  ادص و  ار  اهادن  دیآ  ام  يوس  ادـن  ام  لعف  تسا و  هوک 

ياهلمعلاسکع نداد  ناشن  ای  ندروآ  دوجو  هب  ییاـناوت  تسا ) تعیبط  لـماع   ) هک اـیند  نیاـب  مکاـح  نیناوق  طـباور و  اههدـیدپ و  داوم و 
يروآعمج ار  دوخ  تاناکما  اهدادعتـسا و  اهورین و  یمامت  ایند  همه  رگا  لاثم - ناونع  هب  دنرادن . ار  زاتمم  یلاع و  رایـسب  ای  دیدش  رایـسب 

همه اب  ایند  رگا  نینچمه  و  دناوتیمن ، دهدب ، ناشن  نآ  یعقاو  لمعلاسکع  تروص  رد  ار  هانگیب  ناسنا  کی  يدـمع  لتق  رفیک  هک  دـنک 
، دهدب ار  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  دننام  ءایلوا  ءایبنا و  يدج  ییارگقح  تلادع و  یلاع  شاداپ  دهاوخب  دوخ  تیدوجوم 
ار دوخ  لالتخا  لماع  نآ ، هب  یگریخ  قشع و  یعوضوم و  ره  رب  هیکت  نایع 3 - دیآ  رشح  دیشروخ  ات  شاب  نیاربانب  درادن . ار  نآ  ییاناوت 

ربارب رد  یناسنا ) نم   ) تیصخش تسا - نینچ  هدعاق  نیا  ریسفت  دنارورپیم . دوخ  نورد  رد 
تیلاـعف هب  دراد ) دوـخ  نورد  رد  ار  اـهنآ  دـسریم  رظن  هب  هک   ) ار مـهم  رایـسب  لـماع  ود  زا  یکی  دوـشیم ، بـلج  اـهنآ  هـب  هـک  یقیاـقح 

تقیقح نآ  یعقاو  تیوه  ياـضتقم  هب  لوقعم و  دـح  رد  تقیقح  کـی  هراـبرد  ناـسنا  تیـصخش  هقـالع  تبحم و  رگا  فـلا - درادیماو :
زا ار  یمدآ  دناسریم و  رمث  هب  تیصخش  نآ  دوس  هب  ار  هقالع  تبحم و  نآ  تیصخش ) دوخ  فرط  زا   ) هدنزاس تبثم و  لماع  کی  دشاب ،
زا شیب  دوش و  هریخ  نآ  رد  هدومن و  یقلت  قلطم  تقیقح  کـی  دـننام  ار  تقیقح  نآ  یمدآ  هک  یتروص  رد  ب - دزاـسیم . روهرهب  دوـخ 

تسخن دشکیم و  رس  تیـصخش  نامه  فرط  زا  رگناریو  یلماع  دزروب ، قشع  نآ  هب  دنکیم ، ءاضتقا  تقیقح  نآ  تعیبط  هک  لوقعم  دح 
ققحت تقیقح  نآ  اب  هطبار  رد  ار  تیصخش  یهابت  سپـس  دنکیم و  تابثا  يزروقشع  یگریخ و  نآ  يارب  ار  روبزم  تقیقح  یگتـسیاشان 

نیا رد  هک  یلک  دـعاوق  نآ  همه  كرد  هتبلا  دراد . لابندـب  ار  يروآدرد  طوقـس  لوـقعم ، دـح  زا  شیب  نتـشیوخ ، رب  هیکت  - 4 دشخبیم .
رایـشه و یمدآ  نهذ  نادجو و  هک  یماگنه  اریز  تسا ، یمدآ  نهذ  نادـجو و  تیـساسح  يرایـشه و  دـنمزاین  میوشیم ، رکذـتم  ثحبم 
( میقتـسم روطب   ) لولعم تلع و  ناـیرج  رد  هک  رگیدـکی  هب  ار  اههدـیدپ  نیرت  طوـبرم  یگتـسویپ  یتـح  یتیـصخش  نینچ  دـشابن ، ساـسح 

هدهاشم ع هب  دسر  هچ  دمهفیمن ، دنکیم ، هدهاشم 
نتخوس هک  دـننیبیم  دوخ  مشچ  اب  اسب  هچ  صاخـشا  هنوگنیا  دـنیآیم . دوجو  هب  سوسحم  ياـهلمع  لاـبند  هب  هک  لوقعم  ياـهلمعلاسک 

هب شتآ  نامه  لاح ، نیا  اب  تسا ، هداـتفا  شرف  نآ  رد  شیپ  هظحل  دـنچ  هک  تسا  یـشتآ  تلع  هب  شرف ، ـالثم ، قارتحا ، لـباق  مسج  کـی 
تفایرد كرد و  يرآ ، ددرگیم . رادومن  شنامـشچ  ولج  رد  تسا ، شرف  نتخوس  نامه  هک  لولعم  دوشیم و  دـیدپان  وا  نهذ  زا  تعرس 
نتشیوخ رب  هیکت  روآدرد  طوقس   ) تفایرد كرد و  يارب  یلو  تسا . یمدآ  نهذ  نادجو و  تیساسح  يرایشه و  دنمزاین  یلک  دعاوق  نآ 
تیعقوم نیمادک  زا  هک  دمهفب  دناوتب  یمدآ  ات  دشاب  دیاب  یلاع  رایـسب  دح  رد  تیـساسح ) يرایـشه و   ) روبزم طرـش  لوقعم ) دح  زا  شیب 

راگیس عوضوم  ثحب ، دروم  رب  قیبطت  لباق  الماک ، یلو  هداس  رایسب  لاثم  کی  تسا . هدرک  طوقس  لاچهیـس  تسپ  هجرد  نیمادک  هب  یلاع 
دادعتـسا هک   ) ینورد ياضعا  رگید  هیر و  تیـساسح  تمالـس و  تهج  هب  راگیـس ، ندیـشک  هب  عورـش  زاغآ  رد  ناـسنا  هک  تسا  ندیـشک 

رثات زا  راگیس  ندیـشک  رارکت  اب  مک  مک  دیامنیم ، يویر  یتحاران  شزوس و  ساسحا  دنراد ) ار  محازم  دود  ربارب  رد  يرثات  لمعلاسکع 
دـنکیم و ساسحا  یعیبط  هدـیدپ  کی  ار  ندیـشک  راگیـس  لـمع  داـتعم  مدآ  هک  ییاـج  اـت  دوشیم ، هتـساک  یتحاراـن ) شزوس و   ) روبزم

، دراذگیم رانک  ار  راگیس  هک  یماگنه 
لغـش دنکیم ، نایب  اقیقد ، ار  ام  ثحب  دروم  عضو  یگداس ، نیع  رد  هک  مه  رگید  لاثم  کی  دیامنیم . رجز  یتحاران و  ساسحا  یتدـم  ات 
يداع ریغ  یتحاران و  تلاح  دشکیم ، یناویح  هک  راب  نیلوا  يارب  لدتعم ، ناور  زغم و  نتشاد  اب  ناسنا  کی  هک  تسا  یعطق  تسا . یباصق 

وا يارب  یتحاران  ساسحا  اهنت  هن  دروآرد ، ياـپ  زا  ار  نیمز  يور  تاـناویح  همه  رگا  هک  دـسریم  ارف  يزور  راـک ، نیا  رارکت  اـب  و  دراد ،
اب ایآ  دباییم . تحاران  ار  دوخ  دـهدن ، ماجنا  ار  نآ  وا  دـشاب و  یلمع  نانچ  یـضتقم  ياهفرح  رظن  زا  تیعقوم  رگا  هکلب  دـهدیمن ، تسد 
هک هزادـنا  ره  دـنیوگیم : دـنوشیم و  ادـیپ  یناسک  يرآ ، ددرگیم ؟ نوگرگد  اعقاو ، یناسنا  تعیبط  دایتعا ، عقوم  رد  اهتیـساسح  نادـقف 
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: روهـشم ترابع  هب  و  ددرگیم . رتدـیدش  یناسنا  تعیبط  نتخاس  نوگرگد  رد  نآ  ریثاـت  دـنک ، ادـیپ  خوسر  رتشیب  ناـسنا  کـی  رد  داـیتعا 
یتاریثات رـضم  ياهدایتعا  عاونا  هچ  رگا  اریز  تسین ، رادروخرب  هتـسیاش  قمع  زا  هیرظن  نیا  دـیامنیم ) داـجیا  ناـسنا  يارب  يوناـث  تعیبط  )

ینوناق تعیبط  دنناوتیم  هلب ، دنرادن ، ار  ناسنا  یتاذ  تعیبط  نتخاس  نوگرگد  ییاناوت  یلو  دـنراذگیم ، ناسنا  ینوناق  تعیبط  رد  دـیدش 
من یناور  تاصتخم  رد  تثارو  لماوع  هلیسوب  لاقتنا  لباق  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنزاسب . لتخم  ار  ناسنا 

تـسین يرورـض  و  دـشاب . داتعم  داوم  نیمه  هب  تسا ، ردـخم  داوم  هب  داتعم  هک  یناسنا  دـنزرف  هک  تسین  ینوناق  يرورـض  ینعی  دنـشابي ،
هدـهاشم براجت  رد  هک  هچنآ  تیاهن  دنـشاب ، هتـشاد  یباـصق  هب  شیارگ  مه  وا  نادـنزرف  تسا ، هدرک  ادـیپ  یباـصق  هب  تداـع  هک  یـسک 

یفاک هیـضق  نیا  یلک  تابثا  يارب  دیایب . دوجو  هب  هفرح  نامه  هرابرد  نادنزرف  رد  لماک  ریغ  هنیمز  کی  تسا  نکمم  هک  تسنیا  دوشیم .
ياههجوج هب  يدودـح  ات  دنتـسه و  هتفرـشیپ  یتعنـص  رظن  زا  هک  ییاهروشک  رد  زورما  لسن  یتح  مینک ، هاگن  زورما  لـسن  هب  اـم  هک  تسا 

تیلباق اذل  دناهدماین ، ایند  هب  یشیدناچوپ  ییارگتذل و  يراب و  دنبیب و  رد  هتـشذگ  لسن  يامنمامت  ياههخـسن  دنراد ، تهابـش  ینیـشام 
تاصتخم هدنهد  ناشن  دوشیم ، هدـییاز  ردام  زا  هک  يدـنزرف  ره  هزورما  هک  تسین  نینچ  ینعی  دنـشابیم  اراد  ار  تیبرت  میلعت و  هنوگ  ره 

یئزج یلک و  تامولعم  زا  ام  رگا  هک  تسنیا  اعدم  نیا  یملع  هبرجت  لیلد  نیرتنشور  نیرتهب و  دنشاب . هدوب  دوخ  ناردام  ناردپ و  یناور 
مییامن ءافتکا  رضاح  لسن  یلعف  تیدوجوم  لماک  تخانش  هب  مینک و  رظن  فرـص  میاهدروآ ، تسدب  یناسنا  عون  هرابرد  زورما  ات  هک  دوخ 

تباث یئزج و  یلک و  داعبا  همه  هرابرد  هزورما  هک  مییامن  یتامولعم  يامنمامت  هخسن  ار  هدنیآ  لسن  میناوتیمن 
اهامعا يواسم  یلع  اهلامع  اهریغ  نم  یلاولا  ذخای  نوفرعت - امب ال  دغ  یتایـسو  دغ - یف  الا و  میاهدروآ . تسدب  رـشب  تیدوجوم  ریغتم  و 
دیـشاب هاگآ   ) هنـسلا باتکلا و  تیم  ییحی  هریـسلا و  لدـع  فیک  مکیریف  اهدـیلاقم ، املـس  هیلا  یقلت  اهدـبک و  ذـیلافا  ضرـالا  هل  جرخت  و 

زا  ) رگنایغط هفیاط  نیا  ءزج  هک  مکاح  نامز  نآ  رد  دیـسانشیمن . ار  اـهنآ  هک  دروآیم  دوخ  اـب  ار  یثداوح  دـیراد ) شیپ  رد  هک   ) ییادرف
نوریب وا  يارب  ار  شرگج  تاعطق  نیمز  دـنک . هذـخاوم  ناشیاهرادرک  یتشز  رب  ار  ناـنآ  نارازگراـک  تسین ، رگناـیغط ) هفیاـط  نیا  هورگ 

اب راتفر  تلادع  یگنوگچ  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دهد . رارق  یهلا  ياوشیپ  نآ  رایتخا  رد  میلـست  لامک  اب  ار  دوخ  ياهدیلک  همه  دزادنیب و 
یقیقح معط  رـشب  هک  دـسریم  ارف  يراگزور  هرخـالاب  دـیامن ). ءاـیحا  ار  هتفر  نیب  زا  تنـس  باـتک و  دـهدب و  هئارا  امـش  يارب  ار  اـهناسنا 

، اعطق مینیزگرب ، برغ  قرـش و  ناهج  ود  زا  اهناسنا  هرابرد  ییاهن  لماک و  هلمج  دـنچ  ام  دوش  اـنب  رگا  میاهتفگ : اـهراب  دـشچب  ار  تلادـع 
دنمتردق ار  لداع  ناسنا  تردـق و  ار  تلادـع  هک  تشادـن  ار  نآ  یئاناوت  رـشب  - 1 تسا : هدـش  هتفگ  هک  تسنیا  تالمج  نآ  زا  يرادـقم 

یمه رد  رشب  یناوتان  تیاهن  - 2 تفگ : دیاب  تسا ! هدیمان  لداع  ار  دنمتردق  تلادع و  ار  تردق  دمانب ،
، لاح رهب  تسا ! هدناشن  نوناق  ياج  رب  ار  تردق  دهدب ، رارق  دوخ  یگدنز  یعقاو  قطنم  ار  نوناق  تسا  هتسناوتن  هک  تسا  هدش  رهاظ  اج  ن 
! دوشیم فرص  متـسه ) نم   ) تابثا يارب  وا  يزغم  ياهیژرنا  رمع و  زا  یمین  زا  شیب  - 3 تسا . هداد  ناشن  دوخ  زا  یناوارف  ياهیناوتان  رشب 
. دزاسیم کلهتسم  مرتدنلب ) نارگید  زا  ندرگ  رس و  کی   ) و مراد ) غوبن  نم   ) هکنیا تابثا  يارب  ار  دوخ  ياهیژرنا  نیرتشزرا  رپ  رشب  - 4

ناوتان تاذ ) یلماکت  تنایـص   ) نتـشاد دوخ  لیدـعت  زا  دراد ، دوخ  ياهـسوه  يوه و  تالیامت و  ربارب  رد  هک  دـیدش  یناوتاـن  اـب  رـشب  - 5
مدقم زا  تسا  ترابع  هک  تسا  یندوشخبان  ياطخ  کی  لولعم  تسا ، رگید  یناوتان  اهدص  هدنروآ  دوجو  هب  دوخ  هک  اهیناوتان  نیا  تسا .

امنملاع ناسانشهعماج  ناسانشناور و  زا  یضعب  هک  یتانیقلت  زا  هتشاذگ و  رس  تشپ  رشب  هک  یتانایرج  زا  تلادع . رب  مهاوخیم )  ) نتـشاد
نیقلت قیرزت و  رد  هماکدوخ ، ياهدنمتردق  عماوج و  ناگدننادرگ  بلغا  هک  دوشیم  تابثا  یبوخ  هب  دـنیامنیم ، يزورما  عماوج  مدرم  رب 

زا یهورگ  ای  درف  کی  عفن  هب  يزور  رگا  هک  تسا  تداعس  يامه  نآ  تلادع  اریز  دناهتـشاد ، یئازـسب  ریثات  تلادع ) رب  مهاوخیم  مدقت  )
مینادیم ا ام  هک  یتروص  رد  دیآیمرد . زاورپ  هب  وا  ررض  هب  مه  يزور  دیاشگب ، رپ  لاب و  ناسنا 

دهاوخ تابثا  رفیک  يارب  ار  نانآ  یگتسیاش  هدومن و  هذخاوم  ار  نانآ  تلادع ، تداعس  يامه  هک  دننک  ساسحا  هماکدوخ  نادنمتردق  رگ 
دهاوخ راداو  ار  نانآ  یهاوخدوخ  دیدش  راشف  هکلب  درک ، دـنهاوخ  هیجوت  ریـسفت و  دوخ  دوس  هب  ار  تلادـع  اهنت  هن  هک  تسا  یعطق  درک ،
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!! دنیامن حرطم  يرشب  یگدنز  قطنم  نیرتلیصا  ناونع  هب  ار  ءاقب  رد  عزانت  هک  دنهدب  شرافس  ار  یبتکم  ندروآ  دوجو  هب  الـصا ، هک  درک 
یئاناوت نانآ  نوچ  دنناشکب و  بتکم  نآ  يوس  هب  ار  ناحولهداس  رـشب ) لسن  حالـصا  (، ) حلـصا باختنا   ) دـننام هدـنبیرف  یتاملک  اب  هاگنآ 
فیعـض لوا  يوق  ره  تسا  یعیبط  يرما  فیعـض  يارب  گرم  دـننام - يراعـشا  اب  دـنرادن ، ار  یفـسلف  میهافم  ياـههرهم  اـب  يزابجـنرطش 

ندیـشیدنا يارب  یلاجم  نانآ  زغم  رد  هک  دننکیم  حرطم  ابیز  بلاج و  يروطب  ار  هدنبیرف  تالمج  نیا  دـنزاسب ! عناق  درم  سپـس  تشگ و 
تسین نآ  لصا  نیا  يانعم  اما  دریمیم ، سپـس  دوشیم و  فیعـض  لوا  يوق  ره  هک  تسنیا  لصا  يرآ ،  ) هک دنامیمن  تقیقح  نیا  هرابرد 

!!( دریگب ار  نانآ  نابیرگ  گرم  قوف ، یعیبط  لصا  يانبم  رب  ات  مینک ، فیعض  ار  نانآ  نارگید ، رب  هطلس  تردق و  ندروآ  تسدب  يارب  هک 
وت رد  تردق  هکلب  تسین ، یگدنز  زا  رشب  نتخاس  ناوتان  رد  تردق  هک  دنادب  دیابن  لماکت  روعش و  مهف و  یعدم  رشب  نیا  ایآ 

یهلا و یناسنا - ياـهبتکم  تداهـش  میلـس و  لـقع  مکح  ینادـجو و  ياـهتفایرد  قباـطم  لاـحرهب ، تسا . یگدـنز  يارب  رـشب  نتخاـس  اـنا 
دیاشگ رپ  لاب و  تلادع  تداعس  يامه  هک  دسریم  ارف  نیمز  هرک  نیا  رد  يزور  خیرات ، لوط  رد  رشب  يدوجو  داعبا  زا  هاگآ  نارظنبحاص 

ددـم یهلا  تیانع  هک  زور  نآ  تسا  یعطق  دزاسب . لدـبم  تیناسنا  ناسنا و  هنایـشآ  هب  ار  ءاقب  رد  عزانت  نادـیم  ارـسگنرین و  نیا  ياضف  و 
، دوب دهاوخ  مالسلاهیلع  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  یهلا  لماک  ناسنا  شرادمامز  هک  یناهج  تلود  هلیـسوب  نیمز  يور  رد  تلادع  دنک و 

دوخ یقیقح  فیرعت  ناسنا  دیآیمرد و  تیلعف  هب  تسا ، هدوب  هدنام  دکار  يدامتم ، راصعا  نورق و  لوط  رد  هک  ناسنا  یناهن  ياهدادعتسا 
رایتخا رد  ار  نیمز  يور  ياهورین  همه  راگزور  نآ  رد  ناحبس  دنوادخ  دنکیم . ادیپ  ار  دوخ  یعقاو  لکـشم  یناسنا  مولع  دباییم و  رد  ار 

. دناسریم رمث  هب  تلادع  يارجم  رد  ار  اهنآ  هک  دهدیم  رارق  یسک 
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ترغف دـق  سورلاب . ضرالا  شرف  سورـضلا و  فطع  اهیلع  فطعف  نافوک ، یحاوض  یف  هتایارب  صحف  و  ماـشلاب ، قعن  دـق  هب  یناـک  اـهنم :
، لـیلق ـالا  مکنم  یقبی  ـال  یتـح  ضرـالا  فارطا  یف  مکندرـشیل  هللا  و  هلوصلا . میظع  هلوـجلا ، دـیعب  هتاـط ، ضرـالا و  یف  تلقث  و  هترغاـف ،
زا هعطق  نیا  تالمج  همه  هب  هجوت  اب  بولطم  شمارآ  هن  یلو  دـمآ ، دوجو  هب  یبسن  یـشمارآ  نآ  زا  دـعب  هک  ینافوط  نیعلا . یف  لحکلاک 

کلملادبع نامه  روظنم  دـناهتفگ ، هغالبلاجـهن  ناحراش  رثکا  هک  هنوگنامه  هک  دوشیم  مولعم  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  كرابم  نانخس 
تفالخ هب  ماش  رد  ار  کلملادـبع  ناورم ، : ) تسا هدروآ  دوخ  حرـش  رد  ییوخ  ققحم  هکنانچ  درک و  جورخ  ماـش  رد  هک  تسا  ناورم  نب 

نب راـتخم  بعـصم ، هک  دوـب  یماـگنه  تکرح  نیا  تفر . هفوـک  هب  ریبزلا  نـب  بعـصم  اـب  گـنج  يارب  کلملادـبع  سپـس  درک و  بـصن 
دراو هفوک  هب  تشک و  ار  بعصم  دنتخادرپ و  رازراک  هب  يورایور و  بعصم  اب  نکسم  نیمز  رد  کلملادبع  دوب . هتشک  ار  یفقث  هدیبعیبا 

تشک و ار  هللادبع  داتـسرف و  هکم  هب  ریبزلا  نب  هللادبع  اب  گنج  هب  ار  فسوی  نب  جاجح  وا  دـندرک و  تعیب  کلملادـبع  اب  هفوک  لها  دـش ،
درم ثعشا  نب  نمحرلادبع  هب  طوبرم  عیاقو  رد  جاجح ) ای   ) کلملادبع تسا . هدوب  يرجه  لاس 73  رد  نیا  و  درک . ناریو  ار  هکم 

هزور دـنچ  ياهیگماکدوخ  هب  لوصو  يارب  ناـگماکدوخ  هک  مالـسا  ردـص  خـیرات  زا  ههرب  کـی  مه  نیا  تشک . ار  برع  زا  يرایـسب  م 
میـشیدنیب هراب  نیا  رد  دنتـشاد . زاب  دوب  ادخ  هب  میدقت  لباق  لوقعم ) تایح   ) نامه هک  رون  ریـسم  رد  تکرح  زا  ار  اهناسنا  يویند ، یگدنز 

یهلا رون  نآ  اب  تبحاـصم  هدـهاشم و  ربماـیپ و  ناـمز  زا  ینـالوط  تدـم  زونه  مینیبیم ، هبطخ  نیا  يدـعب  تـالمج  رد  هک  هنوگناـمه  هک 
هیلع يذلا  بیرقلا  دهعلا  و  هنیبلا ، راثالا  و  همئاقلا . ننسلا  اومزلاف  اهمالحا . بزاوع  برعلا  یلا  بوت  یتح  کلذک  نولازت  الف  دوب ! هتشذگن 

مکحم ياهتنـس  مدرم ، يا  ددرگرب . نانآ  دوخ  هب  برع  هدـش  بئاغ  لوقع  هک  هاگنآ  ات  درذـگب ، امـش  رب  ناسنیا  رب  راـگزور   ) هوبنلا یقاـب 
زا اهناسنا  يرادروخرب  دـینک ). افو  تسا ، هتـشذگن  نآ  زا  دایز  یتدـم  هک  ار  وا  ناـمیپ  دـینک و  تیعبت  ار  وا  نشور  ـالماک ، راـثآ  ربماـیپ و 

تمقن بجوم  اهتمعن  هک  تسا  مزال  ینایبرم  ناملعم و  نانابهگن و  هراومه  دنتـسه . يدـنوادخ  ياهتمعن  نیرتگرزب  هک  لـقعت  هشیدـنا و 
هاگآدوخان یگدـنز  ای  یناویح ، تالیامت  سوه و  يوه و  رگا  دـنیابرب . ار  اـهنآ  يرـشب ، هدـنزاس  ياههیامرـس  نادزد  هک  اداـبم  دنـشابن و 

دب فسات و  ياج  دوبن ، راک  رد  يدمعت  و  دوب ، يرشب  هعماج  زا  لقعت  لاوز  هشیدنا و  دوکر  بجوم  دوخ  ینیشام ،
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ياهراسهمشچ دنهاوخیم  ادمع ، زیگنافسا  رایـسب  لماوع  يانبم  رب  ياهدع  هک  تسنیا  زا  یـشان  ینیبدب  فسات و  یلو  دوبن ، يدایز  ینیب 
دض ياههتساوخ  نیا  دیوریم ، يرـشب  زغم  زا  هک  شخبرمث  دنمورین و  رایـسب  ياههناوج  یلو  دنناکـشخب ! ار  لقعت  هشیدنا و  شخبتایح 

کی هب  لقعت و  هشیدنا و  یگدوهیب  هرابرد  یتافیلات  ریخا ، ياهلاس  رد  داد . دنهاوخ  رارق  لاوز  انف و  شوختـسد  ار  اهناسنا  لقعت  هشیدـنا و 
نودـب اهباتک  تالاقم و  نیا  میراودـیما  تسا ، هدـش  هتـشون  ياهباتک  تالاقم و  يزغم و  ياهتیلاعف  هنوگ  ره  نتخادـنا  راک  زا  ماع - يانعم 

بناجنیا لاح ، رهب  دشاب . هدش  هتشون  تشگ ، دهاوخ  یـشان  لقعت  هشیدنا و  نتخاس  دوبان  زا  هک  تیناسنا ، ناسنا و  رگناریو  جئاتن  هب  هجوت 
ناهوژپشناد رایتخا  رد  ار  اهنآ  کـنیا  ماهدرک ، هیهت  ار  ییاهتـشاددای  ماهدومن و  یـسررب  هعلاـطم و  ار  تـالاقم  اـهباتک و  نیا  زا  يرادـقم 

هشیدـنا و نیبام  هک  یقرف  مکی - هتکن  میراپـسب : رطاخ  هب  ار  هتکن  ود  تسا  مزـال  هطوبرم ، ثحاـبم  هب  دورو  زا  شیپ  مراذـگیم : دـنمجرا 
دعاوق لوصا و  ریـسم  رد  تکرح  هب  دـیقم  هک  زغم  رد  یباـیعقاو  تیلاـعف  نآ  زا  تسا  تراـبع  هشیدـنا  میوش : رکذـتم  دراد ، دوجو  لـقعت 

یبایعقاو يارب  زغم  تیلاعف  زا  تسترابع  لقعت  هک  یلاح  رد  دشابیمن ، یلبق  هدش  هتفریذپ 
تیلاعف عون  ود  ره  لماش  تسا  هدـش  هتـشون  اـهزغم  هیلخت  يارب  هک  ییاـهباتک  تـالاقم و  نوچ  و  هدـش . هتفریذـپ  دـعاوق  لوصا و  وترپ  رد 

تهج نادب  هلئسم  نیا  یسررب  حیضوت و  يارب  ام  دیدش  مامتها  مود - هتکن  دراد . میمعت  عون  ود  ره  يارب  ام  یـسررب  ثحب و  اذل  دشابیم ،
رد ددرگرب ، ناشزغم  هب  برع  هتفر  رـس  زا  لوقع  هک  هاگنآ  ات  : ) دـیامرفیم هکرابم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هکنیا  هک  تسا 
اب رگید  راـب  دورب و  ناـنآ  رـس  زا  هناـهاوخدوخ  ياهیزابـسوه  تهج  هب  تسا  نکمم  هک  اـهناسنا  لوقع  هک  تسا  نآ  لـیلد  دوـخ  تقیقح 

، رگید لماوع  ینیـشام و  یگدنز  هلیـسوب  هک  یفطاوع  لوقع و  هک  تسین  لاحم  نینچمه  ددرگرب ، نانآ  ياهزغم  هب  بسانم  ياهینوگرگد 
دنمجرا هدننکهعلاطم  هک  تسا  یمتح  لقعت  هشیدنا و  ناسنا و  دنروایب . دوخ  هب  ار  ناسنا  دننزب و  هناوج  رگید ، راب  دناهدرک  عادو  ار  اهزغم 

رشب تفرشیپ  لماع  نیرتگرزب  هکنیا  هشیدنا و  شزرا  تمظع و  ترورض و  رد  رگم  دیسرپ : دهاوخ  دوخ  زا  ناوارف  بجعت  اب  ثحبم  نیا 
يزغم ياهیژرنا  نتخاس  کلهتـسم  تقو و  فرـص  اب  زورما  اـم  هک  دراد  دوجو  يدـیدرت  نیرتمک  تسا ، هدوب  وا  تارکفت  خـیرات  لوط  رد 

یئادتبا م ياهنارود  ینیشنراغ  رد  نونکات  یناسنا  عون  ناسانشناتساب : لوق  هب  دوبن ، هشیدنا  رگا  هک  مینک  تابثا 
ییارگعقاو و هشیدـنا و  جـیاتن  زا  همه  همه و  اـهيژولونکت  اههفـسلف و  اـهرنه و  اـهگنهرف و  مولع و  همهنیا  دوب . ندیـشک  هزاـیمخ  لوغش 

تـسیرضم هکلب  دئاز ، تیلاعف  کی  رکفت  هک  دـیوگب  دـناوتیم  یـسک  لاح  نیا  اب  ایآ  تسا . هدوب  دوجو  هصرع  رد  نم  شرتسگ  هب  هقالع 
تسا يدیاز  هدیدپ  کی  هشیدنا  دنیوگیم  هزورما  هک  یناسک  درادیم !!؟ زاب  یقیقح  یگدنز  زا  ار  وا  دیآیم و  دوجو  هب  رشب  زغم  رد  هک 

نیا زا  امـش  روظنم  هک  دیـسرپ  نانیا  زا  دـیاب  میزاسب ، عفترم  ار  دوخ  یملع  یتفرعم و  ياهزاین  یلعف  تاسوسحم  اب  سامت  اب  اهنت  دـیاب  ام  و 
لئـالد ناونعب  هک  ییاـیاضق  رد  هچ  اـهاعدا و  هب  طوبرم  ياـیاضق  رد  هچ  صاخـشا  نیا  ياههتـشون  رد  هک  تهج  نادـب  تسیچ ؟ شراـفس 
لیلحت اب  ار  نانآ  روظنم  یملع ، هاگدید  زا  میروبجم  اذل  تسا ، دایز  لالدتـسا ) ياجب  اعدا  رارکت   ) بولطم هب  هرداصم  ماهبا و  دـنروآیم .

رارق یـسررب  ثحب و  دروم  ار  اهنآ  مینکیم و  حرطم  ار  یتالامتحا  نایعدـم  نیا  روظنم  تخانـش  يارب  اذـل  میروایب . تسدـب  تالامتحا  هب 
رـضم هکلب  هدوهیب و  تیلاعف  کی  دوشیم ، هدـیمان  هشیدـنا  هک  يزغم  تیلاعف  نآ  دـنیوگیم : ناـنآ  هک  تسا  نیا  مکی  لاـمتحا  میهدیم .

قیاقح همه  فالخ  لامتحا  نیا  تسا ! هدومن  لیمحت  اهناسنا  زغم  هب  ار  دوخ  رشب  یگدنز  خیرات  لوط  رد  هک  تسا 
ياهیگدـنز زا  ار  تیرـشب  هک  تسا  هدوب  هشیدـنا  نیا  مینیبیم  حوضو  لامک  اب  اـم  اریز  میتسه . طاـبترا  رد  اـهنآ  اـب  اـم  هک  تسا  ینـشور 

اهناشکهک و نیرتالاب  ات  ار  وا  نم )  ) هتـشگ و نومنهر  اهرنه  تعنـص و  فراعم و  مولع و  اهندمت و  اهگنهرف و  هتفرـشیپ  لحارم  هب  یئادتبا 
نیا میتـسه ، یناوارف  ياـهیراوگان  بئاـصم و  راـتفرگ  ینونک  نارود  رد  اـهناسنا  اـم  رگا  تسا . هدرتـسگ  تعیبـط  نیداـینب  تارذ  نیرتزیر 

خیرات زاغآ  زا  هک  تسا  رادهشیر  رایـسب  يراکهبت  کـی  زا  یـشان  هکلب  تسین ، هشیدـنا  عونتم  ياـهتیلاعف  زا  یـشان  اـهیراوگان  یتحاراـن و 
هک تسا  یهاوخدوخ )  ) نامه يراکهبت  نیا  دـسیونیم . نوخ  هبانوخ و  اب  ار  وا  خـیرات  ياهرطـس  دراشفیم و  ار  ناـسنا  ناـبیرگ  نونکاـت 

نیمه یتح  دـهدیم . انف  داب  هب  ار  وا  هشیدـنا  یلاع  تالوصحم  اهیراکادـف و  اهـشالت و  همه  هتـشگ و  ناـمردیب  ياـهدرد  نارازه  بجوم 
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و  ) دنهدب ماجنا  تیرـشب  هب  ناشدوخ  لوق  هب  ار !! تمدخ  نیرتگرزب  يرـشب  سوماق  زا  هشیدنا  نتخاس  یفتنم  اب  دـنهاوخیم  هک  نایعدـم 
تشهب نیا  زا  ادابم  هک  دننک  دیکات  و  دنیامرفب !! ینیـشنراغ  لبقام  نارود  هناور  شیاهرتویپماک  تاعارتخا و  نیمه  اب  ار  ناسنا  تقیقح  رد 

يدنا یقطنم  تامدقم  و  ناوارف ، يرکف  ياهتیلاعف  هلیسوب  دوخ  دیراذگب )! نوریب  ماگ  شوهاب  ياهلیروگ  نیرب 
دهدیم ناشن  هبرجت  ملع و  رب  ینتبم  یناسنا  لوصا  هک  هچنآ  دننک . عطق  تفرعم  ملع و  يدازآ و  هشیدنا و  زا  ار  تیرـشب  دـنهاوخیم  هش ،

: تسنیا دـننکیم ، میدـقت  تیرـشب  هب  صولخ  لامک  اب  اهنآ ، ياهنامرد  يرـشب و  ياهدرد  زا  هاگآ  نادنمـشناد  ضرغیب و  نارظنبحاص  و 
تکرح زا  تسا  ترابع  هک  هشیدنا  اریز  دینکشن ، ار  هشیدنا  امـش  تساطخ  نتـسکش  هنییآ  نکـش ، دوخ  تسار  دومنب  وت  يور  نوچ  هنیآ 

هب ار  امـش  هک  هچنآ  تسیرـشب ، زغم  تیلاعف  نیرتیتایح  اهنآ ، تابثا  تایعقاو و  فشک  يارب  نشور  تامدقم  هدع  کی  زا  یبایعقاو  لماع 
یبایـسآ هداس : رایـسب  لاثم  کی  رد  دتفایم . نایرج  هب  اهنآ  يور  هشیدنا  تیلاعف  هک  تسا  ییاهدحاو  ایاضق و  تسا  هتخاس  نیبدب  هشیدنا 

مدـنگ درآ  عقوت  داد و  دـهاوخ  لیوحت  امـش  هب  هدرک  كاخ  ار  نآ  دـیزیرب  نآ  رد  خولک  رگا  دـنکیم ، راک  دوخ  نوناق  مظن و  قباطم  هک 
میزاسب و ار  هحلـسا  نیرتهدننکدوبان  يرکف ، یلاع  ياهتیلاعف  زا  رگا  تسا . عقوت  نیرتهناقمحا  بایـسآ ، رد  هدـش  هتخیر  خولک  نآ  زا  العا 

هلیـسو نیرتـهب  زا  هک  تسا  اـم  ریـصقت  نیا  تسین ، هشیدـنا  ریـصقت  میربـب ! نیب  زا  تسا ، نآ  رد  هک  هچ  ره  شناـنکاس و  اـب  ار  نـیمز  هرک 
یعوضوم ره  تسخن  هک  تسنیا  میراد ، ناگدنسیون  هنوگنیا  اب  ام  هک  ینخس  نیلوا  میاهدرک . روظنم  ار  فده  نیرتدب 

دناهتفرگ هدهع  هب  هک  یعوضوم  یفن  ای  تابثا  راک  هب  عورـش  سپـس  دننک ، نییعت  فیرعت و  ار  نآ  دـننک  یفن  ای  تابثا  دـنهاوخیم  هک  ار 
ناوارف ياهدع  هنافـساتم  هک  دشاب  ضحم  یلیخت  يدیرجت و  ياهتیلاعف  هشیدنا ، زا  صاخـشا  نیا  روظنم  هک  تسنیا  مود - لامتحا  دنیامنب .

تایعقاو و زا  هک  مینکیم  هدـهاشم  ار  یئاـهناسنا  تفرعم ، نادـیم  رد  هک  تسا  تقیقح  کـی  نیا  تسا ، هتـشاد  لوغـشم  دوخب  ار  مدرم  زا 
! درادن دوجو  نم ) زج   ) یعقاو تادوجوم  ناونع  هب  يزیچ  نانآ  زغم  نم و  زا  ریغ  یتسه  ملاع  رد  ییوگ  هدیرب ، یتاذ  نورب  ینیع  تانایرج 
رد يرنه  تعنـص و  تفرعم و  ملع و  هنوگ  چـیه  درکیم ، يوریپ  نآ  زا  تیرـشب  رگا  هک  تسا  دودرم  مسیلآهدـیا  ییارگنهذ  ناـمه  نیا 

یئانتعا چیه  دنیامنیم و  ضحم  یلیخت  يدیرجت و  میهافم  فرص  ار  دوخ  هشیدنا  هک  یناسک  یتسار  هب  تشگیمن . شبیصن  خیرات  لوط 
سوسحم تایعقاو  اب  میقتـسم  طابترا  ام  يارب  دنیوگیم : هک  یناسک  هک  دنتـسه  یناسنا  فراعم  محازم  رادـقم  نامه  دـنرادن ، اهتیعقاو  هب 

دوجو ینهذ  ياهتیقالخ  تافاشتکا و  اهیرایـشه و  طابنتـسا و  لالدتـسا و  هب  زاین  چیه  تسا و  یفاک  اهنآ  داعبا  همه  مهف  يارب  ینیع  ناهج 
یع ناهج  تایعقاو  اب  سامت  زا  ار  یناوارف  مدرم  هک  تسا  ییارگهشیدنا  لباقم  رد  تخس  شنکاو  موس - لامتحا  درادن !!

مدنگ دوخ  تاذ  زا  بایسآ  دننکیم : نامگ  هک  دوشیم  هدید  يرشب  تارکفت  هصرع  رد  زین  ینایرج  نینچ  يرآ ، تسا  هتخاس  مورحم  ین 
ياجب هک  یناگدنـسیون  دراذگیم ! هنـسرگ  مدآ  هرفـس  يور  دزپیم و  هدومن و  ریمخ  ار  درآ  نآ  یتح  دنکیم و  درآ  ار  نآ  دنایوریم و 

یطیرفت تایرظن  نیمه  دوخ  يزور  هک  دنـشاب  رظتنم  دنرادیم ، زاربا  نآ  هرابرد  یطیرفت  تایرظن  هشیدنا ، هرابرد  یطارفا  تایرظن  لیدعت 
هک تسین  نآ  دـنرادنپیم ، تایعقاو  همه  هدـنیاز  تقیقح  ار  هشیدـنا  هک  یناـسک  خـساپ  مینادـب  دـیاب  اـم  دروآ . دوجو  هب  دـنت  شنکاو  زین 

ار یجراخ  ینیع  ناهج  ياههدـیدپ  لاکـشا  اهتروص و  اهنت  هک  مینک  فیرعت  ياهنییآ  ار  ناـسنا  زغم  میزادـنیب و  راـک  زا  یلکب  ار  هشیدـنا 
تایعقاو زا  ار  ناسنا  تسا ، یفارخ  دودرم و  ياـیاضق  زا  رپ  هک  هشیدـنا  قلطم  رب  هیکت  هک  تسا  نیا  مراـهچ - لاـمتحا  دزاـسیم ! سکعنم 

کی هک  هشیدنا  دوخ  هب  طوبرم  تافارخ  تقامح و  لهج و  هب  يراتفرگ  یلو  دییوگیم : امش  هک  تسا  روطنیمه  اعطق ، یلب  دزاسیم . رود 
تاعوضوم ایاضق و   ) يداوم هب  طوبرم  میتفگ : هک  روطنامه  هکلب  دشابیمن ، تسا ، تافارخ  زا  قئاقح  صیخشت  يارب  یلاع  رایـسب  تیلاعف 

ام لیوحت  داوم  نامه  درآ  بایسآ  مینادیم  هک  روطنامه  میزیریم و  هشیدنا  بایسآ  هب  اهناسنا  ام  هک  تسا  یطباور ) و 
زا تکرح  هشیدـنا و  هب  اعطق ، مینک . کیکفت  لطاب  تالیخت  زا  ار  قئاقح  میهاوخب  رگا  اـم  هکنیا  هفاـضا  هب  میاهتخیر . نآ  رد  هک  دـهدیم 

تـسد اهینتـسناد  همه  رب  رـشب  هدش  هتفگ  مجنپ - لامتحا  میهدب . ماجنا  ار  روبزم  یتایح  راک  میناوتب  ات  میراد  زاین  ندیـشیدنا  تسرد  قرط 
دوجو هب  رظن  اب  هک  لامتحا  نیا  هراـبرد  نم  دـشاب !! هتـشاد  هشیدـنا  هب  يزاـین  هک  تسا  هدـنامن  یقاـب  وا  يارب  یلوهجم  رگید  تسا ، هتفاـی 
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چیه نونکات  مرادـن . نتفگ  يارب  ینخـس  چـیه  تسا ، ییوگنایذـه  يواسم  دودـحم ، تامولعم  هدـع  کـی  ربارب  رد  رامـشیب  تـالوهجم 
رب ام  هک  دشاب  هتـشاد  ییاعدا  نینچ  دروایب و  تسدـب  یعالطا  هفـسلف  مولع و  نایرج  زا  اعقاو ، هک  تسا  هدـشن  هدـید  یفوسلیف  دنمـشناد و 
اب ناسنا  طابترا  ادخ ، اب  ناسنا  طابترا  نتشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  رد  یلوهجم  چیه  میاهتفای و  تسد  تالوهجم  همه 
هب مولع  زا  کی  ره  دندش  میـسقت  درادن ، دوجو  یلوهجم  چیه  رگا  درادن !! دوجو  ام  يارب  دوخ ) ناعونمه  اب  ناسنا  طابترا  یتسه و  ناهج 
رد هدش  تباث  يایاضق  قلطم  یملع ، زا  ام  روظنم  هتبلا  دـشابیم . اهینتـسناد  رد  لوهجم  نارازه  دوجو  لیلد  ییاهنت  هب  دوخ  یملع  يرظن و 

اونعب هک  هچنآ  همه  رگا  اریز  هن ؟ ای  دنشاب  هتشاد  مه  ینیع  یملع  تاقیبطت  هکنآ  زا  معا  تسا  ملع 
تایـضایر يرظن ، یملع و  کـیزیف  دـننام  دراد  ینعم  هچ  يرظن  یملع و  هب  میـسقت  دوب  ضحم  یملع  دوـشیم ، حرطم  یکیزیف  لـئاسم  ن 

هک تسا  نیا  يرظن  هیـضق  کـی  ياـنعم  هک  تسا  یهیدـب  کـلاذریغ و  يرظن و  یملع و  داـصتقا  يرظن ، یملع و  قوـقح  يرظن ، یملع و 
هکنیا هوالعب  تسا . هتـشگ  ضحم  یملع  يایاضق  لودج  رد  هیـضق  نآ  دورو  زا  عنام  هک  دراد  دوجو  هیـضق  نآ  رد  ماهبا  یکیرات و  یعون 
هفـسلف دـننام  دوش  بوسحم  ملع  نآ  يارب  ياهفـسلف  هک  دوشیم  بجوم  دراد و  دوـخ  یفـسلف  ياهـشنیب  اـب  یتاـطابترا  موـلع  زا  کـی  ره 

کی هرابرد  یفـسلف  ياهیـسررب  هک  تسا  یهیدـب  کلاذریغ و  يرنه و  رـصنع  نالف  هفـسلف  یتح  کیزیف ، هفـسلف  داـصتقا ، هفـسلف  قوقح ،
فرط زا  دوش . یـسررب  دیاب  هلئـسم  نآ  رب  اهنآ  قیبطت  هک  دراد  دوجو  یمومع  میهافم  هلئـسم ، نآ  نوماریپ  هک  تسا  نآ  لیلد  دوخ  هلئـسم 

ءزج زا  رتگرزب  لک  هیـضق  دننام  دراد  دوجو  یناوارف  يرظن  يایاضق  یهیدب ، هیـضق  ره  نوماریپ  رد  هک : تسا  یهیدب  لصا  کی  نیا  رگید 
عاونا تسا ؟ ققحت  لباق  دودـحم  ياهتیمک  رد  طقف  لک  ایآ  تسیچ ؟ لـک  ياـنعم  دراد - : دوجو  يرظن  لـئاسم  نیا  نآ  نوماریپ  هک  تسا 

يایاضق يرظن ، هیـضق  ره  نوماریپ  هک  هنوگنامه  دوریم ؟ نیب  زا  مه  لک  نیب  زا  ءزج  نتفر  اب  ایآ  تسیچ ؟ دوخ  ءازجا  اب  اهلک  تاطابترا 
نیا رد  دراد . دوجو  یهیدب 

-2 دوشیم ؟ هچ  یـضایر  تایلمع  رد  ددع  فیلکت  - 1 مینک ، روصت  ضحم  هنییآ  دـننام  ار  نهذ  یطارفا  شنکاو  نیا  رد  اـم  رگا  تروص 
رد هک  میسجت  - 3 تشگ . دنهاوخ  یفتنم  یلکب  دوشیم ، لیکـشت  اهنآ  زا  یملع  نیناوق  تاعوضوم  هک  یعازتنا  ای  يدـیرجت  یلک  میهافم 
زا تسترابع  مینادیم  هک  هنوگنامه  میسجت  يانعم  دهدیم . تسد  زا  یلکب  ار  دوخ  يانعم  دراد ، ترورـض  اهرنه  زا  ناوارف  رایـسب  دراوم 

شیامن هنحص  رد  امش  ناتسود  زا  یکی  فالخ . نامه  قبط  رب  رثا  بیترت  اب  تسه  هک  هچنآ  فالخ  رب  قادصم  کی  ای  موهفم  کی  روصت 
هک دیراد  نیقی  دیسانشیم و  تسا  دوعسم  مه  شمان  الثم ، هک  ار  ناتتسود  امـش  دنکیم ، يزاب  ار  تیـصخش  نیا  شقن  ریبکریما ، یگدنز 

یقلت ریبکریما  ار  وا  دـنکیم ، يزاب  دوعـسم ) ياقآ   ) صخـش نآ  هک  یعامتجا  یـسایس و  یتایح  ياهتیعقوم  همه  رد  یلو  تسین ، ریبکریما 
، تسا هدوب  ریبکریما  دوجو  رد  ار  اهنآ  تیعقاو  قبط  رب  هداد و  تبسن  تیصخش  نآ  هب  ار  شتاکرح  همه  اهراتفگ و  اهراک و  همه  هدومن و 
ار امش  تیصخش  تسا  هداد  نایاپ  ار  تیـصخش  نیا  یگدنز  هک  ياهثداح  دینکیم و  بجعت  دیوشیم  نیگمـشخ  دیهدیم ، ناشن  باتزاب 
هب ار  امش  هک  تسیک  صخـش  نیا  تیعقاو  هک  دنـسرپب  امـش  زا  رگا  یباتزاب ، تالاح  نآ  زا  کی  ره  رد  هک  یتروص  رد  دزاسیم ، نیگمغ 

اسکع داجیا 
-4 میتـسه . هیاـسمه  وا  اـب  هک  تسا  دوعـسم  ياـقآ  نم  تسود  صخـش  نیا  تفگ : دـیهاوخ  خـساپ  رد  امـش  تسا ؟ هدـش  بجوـم  لـمعل 

یتلاح نینچ  رد  ناسنا  دوشیم . هتفگ  سنشناک  سنایـسنک ، یجراخ  حالطـصا  رد  يروضح و  ملع  یبرع  حالطـصا  رد  هک  يرایـشهدوخ 
ملع لاح  رد  ناسنا  نم  ینعی  دشاب . هدنوش  كرد  نم  هدننک و  كرد  نم  نایم  یتریاغم  نیرتمک  هکنیا  نودب  دـنکیم ، كرد  ار  دوخ  نم 

تافاشتکا و - 5 دـشابیمن . راـگزاس  نهذ  ندوـب  هنیآ  اـب  هجو  چـیه  هب  كرد  نیا  دوـشیم و  كرد  مه  دـنکیم و  كرد  مه  يروـضح 
دنوشیم فشک  غباون  هلیسوب  هک  ییایاضق  تاعوضوم و  اریز  دنامیم ، هیجوت  ریسفتیب و  دبا  يارب  يرنه  ياهعادبا  نینچمه  تاعارتخا و 

هکلب دنـشابیمن ، سوسحم  ینیع  ناهج  ياههدـیدپ  ساـکعنا  زا  یـشان  دـنیآیم ، دوجو  هب  گرزب  ياهدـنمرنه  هلیـسوب  هک  ییاهعادـبا  و 
هشیر دننام  رگید  یـضعب  هدش و  هتخانـش  سدح  روصت و  هشیدنا و  دننام  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  ناسنا  يزغم  ياهتیلاعف  زا  یعاونا  لولعم 
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هب يزاـین  دوب و  یفاـک  يرنه  ياهعادـبا  عارتخا و  فاـشتکا و  يارب  ینیع  تاـسوسحم  دوجو  رگا  و  دـناهدنام . لوهجم  تاـفاشتکا  یلـصا 
رب گرزب  ياهدنمرنه  نیعرتخم و  نیفـشتکم و  ياهنیآ  نهذ  ساوح و  نامه  زا  هک  مدرم  همه  تلع  هچ  هب  دوبن ، يزغم  هدـیچیپ  ياهتیلاعف 

تافاشتکا یئاناوت  دنراد ، روخ 
اطخ يایاضق  ماکحا و  بجوم  تاسوسحم ، اب  طاـبترا  عقاوم  رد  قلطم  روطب  ساوح  ياـهتیلاعف  رب  هیکت  - 6 دنرادن !؟ ار  عادـبا  عارتخا و  و 

طابترا زا  شیب  هک  یملع  هبرجت  نیناوق  لوصا و  یلبق و  تامولعم  رب  هیکت  هشیدـنا و  ترورـض  اـطخ ، نیا  نتخاـس  یفتنم  يارب  ددرگیم ،
لاثم ناونعب  دهدب . رارق  دیدرت  دروم  ای  دوش  رکنم  ار  نآ  دناوتیمن  یلقاع  چیه  هک  تسیدحب  دناهدش ، هریخذ  زغم  رد  تاسوسحم  اب  یلعف 

هدهاشم نیا  يانبم  رب  رگا  دینیبیم ، یقیقح  هرئاد  کی  لکش  هب  عیرـس  تکرح  تهج  هب  ار  یقرب  هکنپ  کی  امـش  هک  یتقو  نشور : الماک 
کی یتح  تسا و  اطخ  رب  اهنآ  همه  دـیزاسب ، یفـسلف  یملع و  هیـضق  رازه  اهدـص  دراد ) دوجو  امـش  لباقم  رد  ینیع  یقیقح  هرئاد  کـی  )

تکرح طاقن  کیکفت  ار  نآ  یناوتان  تهج  هب  هک  دنکیم  اضتقا  امش  نهذ  نامتخاس  هچرگا  اریز  دشاب . حیحـص  دناوتیمن  اهنآ  زا  هیـضق 
ندید اب  هک  تسا  یهیدب  یلو  تسین ) اطخ  هدهاشم  هنوگنیا  دوخ  و  ، ) دینیبب یقیقح  هرئاد  ارنآ  نهذ ، رد  رگیدـکی  زا  قرب  هکنپ  ياههخاش 
ندید ددرگیم . راکشآ  تسا ، نآ  ندوب  هرئاد  هک  كرحتم  هکنپ  هرابرد  امـش  مکح  ياطخ  نکاس ) هخاش  هس   ) نوکـس لاح  رد  هکنپ  نآ 

تم ماسجا  هرئاد  شیامن  هرابرد  هشیدنا  عقاوم  رد  دوشیم و  هریخذ  تیعقاو  کی  ناونعب  امش  زغم  رد  هکنپ  هخاش  هس  نوکس  تلاح 
یبرجت و تاـیعقاو  زا  دوخ ، ياـهاطخ  نتخاـس  یفتنم  يارب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نیارباـنب  دریگیم . رارق  يرادربهرهب  دروم  رگید  كرح 

لوصا هدع  کی  رب  ینتبم  هشیدنا  ترورض  يارب  هک  یبلطم  نیرخآ  - 7 مینکیم . هدافتسا  تاسوسحم  اب  طابترا  زا  لبق  هدش  هیفصت  نیناوق 
نیا ینعی  تسا ، یحو  رب  ینتبم  ای  دـناهدروآ ، ناشیاهباتک  رد  یتروم  لاثما  هک  ار  یبلاـطم  تسا : نینچ  تسا ، یلبق  هدـش  تاـبثا  دـعاوق  و 

تـسرد نیا  تسین . اهنآ  رد  ارچ  نوچ و  قح  ار  سک  چیه  و  دناهتفرگ !! ادخ  زا  یحو  هلیـسوب  دناهدرک  حرطم  هک  ار  یبلاطم  ناگدنـسیون 
یمامت هکنیا  مود  تسا . یتروم  ياهفدـه  نیرتهدـمع  زا  یکی  یحو  نتـشاد  تیعقاو  یفن  ینعی  نآ ، یفن  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  ناـمه 

نیا ارچ  سپ  تسا ، نینچ  رگا  دنک ! یفن  ار  اهنآ  دـناوتیمن  سکچیه  هک  دنتـسه  یتایهیدـب  تسا ، هدروآ  شیاهباتک  رد  وا  هک  ار  یبلاطم 
يرظن لـئاسم  رگا  و  دـشابیم . یبـسن  روطب  ولو  مومع  مهف  لـباق  تایهیدـب  هکیتروـص  رد  تسا ، هدرک  كرد  یتروـم  طـقف  ار  تایهیدـب 

دوب دهاوخ  ینیناوق  لوصا و  رب  ینتبم  لیلد  نیا  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  دروایب و  لیلد  اهنآ  يارب  دـیاب  یتروم  هک  تسا  یهیدـب  دنتـسه ،
وق لوصا و  رب  ینتبم  هک  ندیشیدنا  یتروم ، ياههتفگ  تابثا  يارب  سپ  دشاب . هدوب  مهف  كرد و  لباق  يرشب  ياهزغم  يارب  هک 

هک میـسریم  هجیتن  نیا  هب  میدرک  حرطم  هک  ثحابم  نیا  زا  دراد . لماک  ترورـض  تسا ، یتروم  يواعد  زا  رظن  عطق  اب  هدـش  تاـبثا  دـعا 
رشب یلک  روطب  تفرشیپ و  نودب  رشب  خیرات ، نودب  رشب  ندمت ، نودب  رشب  ملع ، نودب  رـشب  گنهرف ، نودب  رـشب  ینعی  هشیدنا ، نودب  رـشب 

تالیخت هنوگنیا  خیرات  لوط  رد  میدرک  هراشا  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  هنوگنامه  وا . ینیـشنراغ  نارود  زاغآ  رـشب و  ینعی  هشیدـنا  نودـب 
رد هک  هچنآ  ره  اـب  اـیند  تفگیم : هک  فورعم  هطـسفس  نآ  دـنک  شوـمارف  تسیک  تـسا . هدوـب  ناوارف  قیاـقح  نیرتیهیدـب  راـکنا  يارب 

و تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  نیا  زا  لبق  هقیقد  ود  ایند  هک  دـنک  تابثا  دـناوتیمن  سک  چـیه  و  تسا ! هدـمآ  دوجو  هب  لبق  هقیقد  کی  تسنآ ،
هکلب اهنویلیم  تشذـگ  حوضو  لامک  اـب  هک  رگید  تادوجوم  اـهدرایلیم  اههراتـس و  اـهایرد ، اـههوک و ، همه  نیا  سپ  دـیوگب  یـسک  رگا 
هظفاح نیمه  اب  تادوجوم و  نیا  همه  اب  ایند  هک  تسنیا  نآ  تسا و  نشور  شخـساپ  تسیچ ؟ دنکیم  تابثا  ار  ایند  نیا  رب  لاس  اهدرایلیم 

هطـسفس نیا  خـساپ  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  هقیقد  نیمه  ياهدرک  هریخذ  نآ  رد  رمع  نایلاس  لوط  رد  ار  دـحاو  رازه  اهدـص  هک  امـش  یلعف 
نایب ك نیا  اب  داد . رارق  راکنا  دروم  ناوتیم  زین  هقیقد  کی  زا  سپ  ار  ایند  هدنیآ  تیعقاو ، راکنا  نامه  يانبم  رب  الوا ، تسا : نینچ 

اذغ و هک  رگید  تعاس  کی  يارب  رگا  نیاربانب  دنام ، دهاوخ  یقاب  رگید  هقیقد  کی  ایند  هک  دینک  تابثا  دـیناوتیمن  یهار  چـیه  اب  امـش  ه 
دوجو رگید  هقیقد  کی  ات  ایند  هک  درک  ناوتیمن  تابثا  هجو  چیهب  اریز  دینکن ، هیهت  تشاد ، دـهاوخ  ترورـض  امـش  يارب  كاشوپ  بآ و 

، دینک رارف  دیابن  اقطنم  امش  دش ، دهاوخ  رجفنم  دعب  هقیقد  دنچ  هک  دناهتشاذگ  هرجفنم  هدام  کی  امـش  قاتا  نیا  رد  رگا  و  تشاد . دهاوخ 
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دوجو هب  هرابرد   ) بلطم ود  ره  ناگدنیوگ  يارب  هک  تسا  یهیدب  درادـن  دوجو  هقیقد  کی  زا  سپ  ایند  ياقب  يارب  یعطاق  لیلد  چـیه  اریز 
هیهت یناور  ياهناتـسرامیب  رد  وگتفگ  ثحب و  يارب  صوصخم  قاتا  هقیقد ) کی  زا  سپ  ایند  ياقب  مدـع  و  شیپ ، هقیقد  کـی  اـیند  ندـمآ 
نانوی ياهيزابهطسفس  دیدجت  دنیامرف !! داجیا  رشب  يرکف  لماکت  رد  یبالقنا  هدش و  تاقیقحت  لوغشم  اجنآ  رد  دنناوتیم  هک  تسا  هدش 
يارب باتک  دـلجم  دـنچ  لـضاف  ناتـسود  زا  یکی  شیپ  هاـم  دـنچ  یتروم  هلیـسوب  رـصاعم  نارود  رد  ناـحولهداس  زغم  هیلخت  يارب  ناتـساب 

ره نایدا و  اههفـسلف و  هدـش و  تباث  یلک  میهاـفم  هشیدـنا و  دراوم ، نآ  رد  یتروم  هک  داد  ناـشن  ار  اـهنآ  زا  يدراوم  هدروآ و  بناـجنیا 
لم ار  ریز  تالمج  دیناوتیم  هنومن  ناونعب  دوب ! هداد  رارق  راکنا  دروم  یلکب  ار  هعیبطلا  ءاروام  میهافم  هنوگ 

میهاـفم تاروـصت و  هراـبرد  ثحب  تاـهیلآ و  هفـسلف و  عوـن  چـیه  دیـشاب  هجوـتم  هک  تسا  مـهم  هلئـسم  نـیا  كرد  ادـتبا  : ) دـینک هـظحا 
، تسا هدنـسیون  هجوتم  هک  ياهلئـسم  نیتسخن   … تسا )  هناقمحا  الماک ، اهيژولوئدیا  همه  نم  رظن  هب  مینکیمن . زیوجت  ار  هعیبطلاءاروام 

هدیشاپ هتخیـسگ و  راثآ  نیا  مدرم  هک  دینادیم  بجاو  روطچ  تسین ، دنتـسم  نوناق  لصا و  انبم و  چیه  رب  امـش  یملق  راثآ  رگا  هک  تسنیا 
، تسا راوتسا  نیناوق  لوصا و  هیاپ  رب  امش  یملق  راثآ  رگا  و  دنهدب . خساپ  اهنآ  اب  ار  دوخ  یگدنز  داعبا  دنهدب و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  امش 

نیناوق ترورض و  هک  هدوب  دقتعم  هدنسیون  ایوگ  دینک ، تقد  رتشیب  مینکیمن ) زیوجت   ) هلمج هب  تسا . يژولوئدیا  هاگتسد  کی  دوخ  سپ 
زیوجت هب  زاین  دوخ  ناعونمه  یتسه ، ناهج  ادـخ ، نتـشیوخ ، اـب  ناـسنا  طاـبترا  زا  یـشان  مولع  فراـعم و  اـصوصخم  یتسه و  ملاـع  همه 

دناهدناسر و اجنیا  هب  ار  تیرشب  ندمت  مولع و  گنهرف و  هک  هفسالف  رکفتم و  دنمشناد و  نارازه  هکلب  اهدص  نونکات  اذل  دراد ، هدنـسیون 
هجیتن رد  دناهدش ! تیانج  مرج و  بکترم  دناهدیـشیدنا  روبزم  تایعقاو  قئاقح و  رد  هک  نانآ  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  لقادح  ای  نانآ  همه 

هب ن  ) دیدرک هک  یمکح  زا  امش  زغم  هتخاس  يژولوئدیا  لیلد  هچ  هب  هک  دوشیم  امش  هجوتم  لاوس  نیا 
- مدرک هعلاطم  ار  یتروم  ياـهباتک  ثحاـبم  زا  یمهم  رادـقم  نم  دـشابیم !؟ ینثتـسم  تسا ) هناـقمحا  ـالماک ، اهيژولوئدـیا  همه  نم  رظ 
اب اذـل  تسا . هدـمآ  یگتـسناد  زا  یئاهر  باتک  رد  اهنآ  رثکا  هک  دوشیم  هصالخ  هلمج  دـنچ  رد  یتروم  بلاـطم  هدـمع  میوگب : مناوتیم 

یلالج یـسیع  ياقآ  باتک  نیا  همدقم  رد  دش . انـشآ  نآ  فعـض  تاکن  صاخـشا و  هنوگنیا  رکفت  زرط  اب  ناوتیم  تالمج ، نیا  یـسررب 
تایرظن یناوتان  هک  تسا  ملسم  تسا  دراو  یتروم ) ادناتساک و   ) اهنآ يود  ره  هب  هک  يدقن  لقاال  نم  رظن  هب  دناهتشون … ( : ار  هلمج  نیا 

يونعم هچ  يدام و  هچ  و  یملع ، هاوخ  دشاب و  يرکف  هاوخ  تسا ، تالکـشم  عاونا  همه  روظنم  ناسنا ، تالکـشم  لح  زا  هدنـسیون  ود  ره 
نینچ رطس 9  رطس 1  زا  هحفص 13  رد  تسا : ریز  رارق  هب  تسا ، دراو  وا  لاثما  یتروم و  دئاقع  رکفت و  زرط  رب  هک  یتاداقتنا  تسا . راکشآ 

ام هک  ینامز  ات  تفگ  ناوتیم  رگید  ترابع  هب  ای  میتسه  نادان  لهاج و  شیوخ  رکفت  ياهدنیآرف  یلک  تعیبط  هب  تبـسن  ام  : ) تسا هدمآ 
هب يزاین  هک  تسا  یهیدب  يردـق  هب  یتهج  زا  بلطم  نیا  مینیبیمن ). تسا  عوقو  لاح  رد  المع ، هک  ار  هچنآ  میتسه ، رکفت  تیلاعف  ریگرد 

يا رد  ناسنا  هک  تسا  رکفت  دروم  عوضوم  قیمع  تفایرد  كرد و  طوبرم ، ياوق  رکف و  زکرمت  هجیتن  نیلوا  اریز  درادن ، رکذت 
کـیژولویب و ياـهتیلاعف  رگید  زا  دوـخ و  تاذ  زا  یتـح  هـکلب  دــنیبیمن ) تـسا  عوـقو  لاـح  رد  ـالمع ، هـک  ار  هـچنآ   ) اــهنت هـن  عـقوم  ن 

کی هدـهاشم  هبرجت و  لاح  رد  رکفتم  ناسنا  الوا ، اریز  تسین ، حیحـص  بلطم  نیا  یتهج  زا  و  تسا . لفاغ  زین  دوخ  دوجو  کـیژولویزیف 
قیقحت دروم  هعومجم  هب  طوبرم  هک  ار  هچنآ  همه  الومعم ، تسا ) هتفرگ  هدهع  هب  ارنآ  قیقحت  هک   ) هاگـشیامزآ ای  ساوح  هلیـسوب  عوضوم 

. دراد رارق  هبرجت  هدهاشم و  تیعقوم  هدرپ  تشپ  وا  هب  هبـسنلاب  ای  تسوا  قیقحت  هقطنم  زا  نوریب  ای  دنیبیمن  هک  ار  هچنآ  دـنیبیم و  تسوا ،
دناوتیمن زگره  درذگیم ، وا  رب  هک  یگدنز  تاظحل  رد  دشاب ، رادروخرب  يرتالاب  يزغم  ییاناوت  زا  مه  هزادـنا  ره  ناسنا  ره  هکنیا  رگید 

طابترا دوخ ) دودحم  ياههاگدید  ای  هاگدید  زا  شیب  اب  ینورد  ینورب و  ناهج  رد  تقیقح  کی  هب  یلک  روطب  هثداح و  و   ) هدیدپ کی  هب 
یتایعقاو اب  ینورب ، ینورد و  ناهج  ود  رد  اههدیدپ  ءایـشا و  یمامت  هک  یتروص  رد  دمهفب . هبناج  همه  دنک و  كرد  ارنآ  ینعی  دنک ، ادـیپ 

يارب تسیابیم  ناگدنـسیون  نیا  دنـشابیمن . قیدصت  مهف و  لباق  تایعقاو ، نآ  كرد  نودب  هک  دنراد  یگتـسویپ  طابترا و  ناوارف  رایـسب 
هک اهینیبناهج  مولع و  یساسا  لوصا  ینابم و  اب  يرادقم  تیمهااب ، رایسب  لئاسم  هنوگنیا  رد  رظن  راهظا 
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ددرگ تسین  ناک  لک  يوزج ز  رهب  هک : دنمهفب  دننک و  ادیپ  ییانشآ  تسا ، رگیدکی  اب  یتسه  ملاع  تایعقاو  ءایشا و  طابترا  اهنآ  زا  یکی 
رهب یناهج  ادـیپ  دوش  هراب  رگد  نینامز  یقبی  ـال  ددرگ و  مدـع  نیعلاهفرط  ره  رد  تسا و  لـک  ناـهج  ددرگ  تسین  ناـکما  مد ز  دـنا  لـک 

بلاطم هنوگنیا  نیماضم  هک  دوریم  لامتحا  هتبلا  ياپارـس  ملاع  همه  دـبای  للخ  ياج  زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  ینامـسآ  نیمز و  هظحل 
ياهدنیآرف یلک  تعیبط  هب  تبـسن  ام  رگا  هک  تسنیا  تسا  دراو  یتروم  نخـس  هب  هک  رگید  لاکـشا  دشاب . رود  ناگدنـسیون  نیا  نهذ  زا 

هب فیصوت  لالدتسا و  اعدا و  همه  نآ  دوخ  ياهباتک  رد  هدنـسیون  نیا  یملع ، قطنم  نیمادک  اب  سپ  میتسه ، نادان  لهاج و  شیوخ  رکفت 
لقن یتروم  نانخس  زا  مه  زیگناضقانت  هلمج  نیا  رطس 9  ات  رطس 1  زا  ص 13  یگتسناد ) زا  یئاهر   ) باتک همدقم  رد  تسا ؟ هتخادنا  هار 

رد هک  تسا  يداـم  دـنیآرف  کـی  رکف  هک  دوشیم  مولعم  رکفت ، راـک  ندـید  يارب  هجوت  ندرک  دودـحم  زکرمت و  قـیرط  زا  : ) تسا هدـش 
ار وا  لوا  هلمج  سپـس  میدرک و  لقن  هک  ار  هلمج  نیا  ادتبا  امـش  تسا ). نایرج  رد  وا  یبصع  متـسیس  زغم و  رد  یلک  روطب  ناسنا و  نورد 

نیا رگا  دیریگب . رظن  رد  میتسه ) نادان  لهاج و  شیوخ  رکفت  ياهدنیآرف  یلک  تعیبط  هب  تبسن  ام  : ) دیوگیم هک 
شاهجیتن درادیم ، ناـیب  ار  ینـشور  هیـضق  کـی  تسا ) ناـیرج  رد  وا  یبصع  متـسیس  زغم و  رد  هک  تسا  يداـم  دـنیارف  کـی  رکف   ) هلمج

شیوخ رکفت  ياهدـنیآرف  یلک  تعیبط  هب  تبـسن  ام   ) هلمج نیا  هک  یتروص  رد  تسا ، يدام  دـنیارف  کی  رکف  هک  مینادیم  ام  هک  تسنیا 
هک زین  ار  نآ  تامولعم  میتسنادیم ، ار  رکف  تقیقح  رگا  اریز  مینادیمن ، ار  رکف  تقیقح  ام  هک  تسنیا  شاهمزـال  میتسه ) ناداـن  لـهاج و 

لولعم هب  ملع  مزلتـسم  یفاک  مزال و  روطب  تلع  هب  ملع  هک  تسا  هدش  تباث  نوناق  کی  نیا  اریز  میتخانـشیم ، دنـشابیم  نآ  ياهدـنیآرف 
هجوت ناسنا  رگید  ترابع  هب  : ) دـیوگیم نینچ  رطس 21  ات  رطس 19  زا  هحفص 14  رد  - 2 تسا . تلع  نآ  لوـلعم  هک  تهج  نآ  زا  تسا 

هدننکنیمـضت همـشچرس  هک  رکفت  یملع  شالت  اب  هطبار  رد  نداد و  خر  لاح  رد  هک  يزیچ  نآ  همه  هب  تبـسن  دـنکیم  فوطعم  ار  دوخ 
اب روبزم  باتک  رد  اصوصخم  دوخ ، ياهباتک  رد  باتک  نیا  هدنـسیون  هک  تسا  روآتفگـش  کی - خساپ : تسا ) یمومع  یلک و  یمظنیب 

راهظا همهنآ  دـننادب  مدرم  هک  تسا  هدـماینرب  رکفت  فیرعت  ددـص  رد  مه  راـبکی  یتح  تسا . هدرک  رظن  راـهظا  رکفت  هراـبرد  اـهراب  هکنیا 
لقعت اههاگـشیامزآ و  ساوح و  زا  و  دوش ، ذوخاـم  حیحـص  داوـم  زا  رکفت  رگا  هک  هلئـسم  نیا  ود - تسا . عوـضوم  مادـک  هجوـتم  اـهرظن 

دب لوصا  هب  طوبرم 
لئاسم و همه  هدنهد  مظن  هدوب و  تایعقاو  اب  طابترا  لیاسو  نیرترـصحنم  زا  یکی  اعطق ، دـنک ، هدافتـسا  تسار  هرورـضلاب  يایاضق  ای  یهی 

لاح رد  تاسوسحم  اب  ناسنا  نهذ  ياهنیآ  هبنج  ساوح و  هکنیا  ياجب  یتروم  هک  تسنیا  همه ، زا  رتروآتفگـش  و  تسا . يرـشب  فراعم 
. تسا هدومن  یقلت  یمظنیب  ءاشنم  ار  هشیدنا  دنک ، یفرعم  یمظنیب  ءاشنم  دنـشابیم  تعیبط  نتم  رد  يراج  تایئزج  هک  ار  لوحت  رذگ و 

دنکیم حرطم  هک  یلئاسم  همه  رد  يو  هک  دـنادیم  اهنآ ، رـساترس  رد  هدنـسیون  نیا  ملق  راـثآ  رگید  باـتک و  نیا  ناگدـننکهعلاطم  هس -
!؟ دـشابیم ریذـپناکما  يرکف  تیلاعف  رد  تامدـقم  ناونعب  ایاضق  یلقع  میظنت  نودـب  لالدتـسا  ایآ  دـیامنیم ، لالدتـسا  اهنآ  تابثا  يارب 

يارب ار  یمتـسیس  چیه  ناگدنـسیون ، هنوگنیا  هک  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  اجنیا  زا  تسا . لاحم  رکفت  نودب  روبزم  میظنت  هک  تسا  یهیدب 
هتخیـسگ يایاضق  هدع  کی  نایب  اریز  دشاب ، هدوب  امـش  ياهارچ  نوچ و  يوگخـساپ  هکیروطب  دنهدیمن  هئارا  ینیبناهج  یـسانشناسنا و 

هحفص رد  - 3 دـشابیم . لوبق  لباق  یتفرعم  متـسیس  کی  هئارا  زا  ریغ  بلاج ، زرط  هب  ددرگیم ) رجنم  مه  ییوگضقانت  هب  متح  روطب  هک  )
یب زیچ  نیا  نتفای  نودب  ناسنا  دراد ؟ دوجو  يزیچ  یگدنز  نیا  ياروام  ایآ  : ) دیوگیم نینچ  رطس 13  ات  رطس 10  زا   33

هراومه و نامیا  اما  لآهدـیا ، کی  اـی  یجاـن ، کـی  هب  ناـمیا  داد . جاور  ار  ناـمیا  هدوب ، نآ  يوجتـسج  رد  هشیمه  هک  ماـن  نارازه  اـب  ماـن 
هک تسا  یتایعقاو  زا  رتدودحم  یلیخ  ایند ، فلتخم  ياهتغل  رد  هعوضوم  ظفلا  هکنیا  کی - خساپ : دش ). تنوشخ  هب  رجنم  دیدرت  چـیهیب 

نابز هب  ار  تبحم  هملک  کی  امـش  تسین . يدـیدرت  چـیه  ياج  دـشاب ، طابترا  رد  اهنآ  اب  دـناوتیم  ای  تسا ، طابترا  لاح  رد  اهنآ  اـب  رـشب 
قشع هجرد  نیرخآ  ات  هتفرگ  لیم  هجرد  نیرتمک  زا   ) فعض تدش و  رظن  زا  نآ  بتارم  هب  رظن  اب  دیدرت  نودب  هک  یتروص  رد  دیروآیم ،

ياـهتیلاعف اههدـیدپ و  طیارـش و  تایـضتقم و  هب  هجوت  اـب  زین  و  تسا ، بوبحم )  ) تبحم قلعتم  هک  یتقیقح  هب  رظن  اـب  نینچمه  و  نازوس )
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، تبحم هقالع ، دننام  دودحم ، ظفل  دنچ  زا  شیب  هک  دراد  دوجو  تبحم  فنص  ای  عون ، نارازه  تسا ، تبحم  يارد  هک  صخـش  نآ  نورد 
نآ رگا  هک  دـنادب  تسیاـبیم  هدنـسیون  ود - درادـن . دوـجو  یناـعم  همهنآ  ربارب  رد  کـلاذریغ  رهم و  یـسراف  رد  دادو و  و  تـبغر ، لـیم ،
رد اهناسنا و  همه  فرط  زا  خیرات و  هاگرذگ  همه  رد  وا  يوجتسج  تشادن ، تیعقاو  مان ) نارازه  اب  مانیب  يو  حالطـصا  هب   ) العا تقیقح 

امیا هک  لآهدیا  یجان و  نآ  هرابرد  رصتخم  حیضوت  کی  هدنسیون  هک  دوب  يرورض  هس - تشادن . همادا  ینورب  ینورد و  طیارش  همه 
يارب دـیوگیم : هک  دریگیم  همـشچرس  ضحم  یملع  نوناق  نآ  زا  ترورـض  نیا  دادیم ، تسا ، هدوب  تنوشخ  بجوم  هراومه  اهنآ  هب  ن 

رارق یسررب  دروم  ار  هیضق  نیا  لاح  تسا . ینعمیب  چوپ و  هیضق  الا  و  دشاب ، هدوب  نشور  حضاو و  نآ ، عوضوم  دیاب  ياهیـضق  ره  نتخاس 
رجنم دیدرت  چیهیب  هراومه و  يزیچ ) ره  هب   ) نامیا یلک  روطب  لآهدیا و  کی  ای  یجان ، کی  هب  نامیا  : ) تسا هتفگ  هدنسیون  هک  میهدیم 
هیضق اذل  تسا ، هدشن  فیرعت  هدنسیون  نانخـس  رد  لآهدیا ) هب  نامیا  ای  یجان ، کی  هب  نامیا   ) هیـضق نیا  عوضوم  تسا ) هدش  تنوشخ  هب 

موکحم ار  اهنآ  هب  نامیا  هک  لآهدـیا  یجان و  نآ  هرابرد  مزال  عالطا  هب  هدنـسیون  رگا  راهچ - دـشاب . هتـشاد  یملع  هبنج  دـناوتیمن  روبزم 
لماع هکلب  تسین ، تنوشخ  لماع  تقیقح ، ود  نیا  هب  نامیا  كرد و  دوخ  هک  دیـسریم  تقیقح  نیا  هب  اـعطق ، دیـشیدنایم ، تسا ، هدرک 

ياههدافتـسا ءوس  ثعاـب  ملع  رگم  دـنکیم . هدافتـسا  ءوس  یتـیعقاو  تقیقح و  ره  زا  هک  تسا  ییاـهیگماکدوخ  یهاوخدوخ و  تنوشخ 
مدرم ریدـخت  بجوـم  تسا  هتفرگ  تروـص  تقیقح  نیا  جـیورت  رد  هک  یناوارف  ياـهدایرف  داد و  يدازآ و  رگم  تـسا ؟ هدـشن  هناراـکبان 
عا هدوب و  اهناسنا  يرورض  بولطم  هشیمه  يارب  يرشب  تفرشیپ  لیاسو  رگید  يدازآ و  ملع و  هب  نامیا  لاح  نیااب  تسا ؟ هتشگن  عماوج 
نامیا هک  دمهفن  هدنسیون  هک  تسا  بجعت  ياج  جنپ - تشاد . دهاوخن  رب  رد  ار  تیناسنا  ناسنا و  طوقـس  زج  ياهجیتن  چیه  اهنآ  زا  ضار 

هب رجنم  اهنت  هن  دناسرب ) تیلعف  هب  ار  دادعتـسا  نیا  رودقم  دح  ات  دـیاب  دراد و  فلتخم  داعبا  رد  لامک  هب  لوصو  دادعتـسا  ناسنا   ) هکنیا هب 
، امتح تسا ، هدـش  نیمـضت  لامک  تیهام  رد  لوقعم ) تایح   ) رد اهناسنا  یگنهاـمه  تدـحو و  هک  تهج  نادـب  هکلب  دوشیمن ، تنوشخ 
هب نامیا  دنمدرخ  صخـش  هک  تسین  یندرک  رواب  نینچمه  دوب . دـهاوخ  زیگناطاشن  ياهیربارب  يردارب و  تبحم و  رهم و  نواعت و  هب  رجنم 

، تسا رگیدـکی  هب  رـشب  عون  دارفا  تبحم  تفوطع و  يارب  لماع  نیرتهب  هکلب  دـنک ، اهر  تسین ، تنوشخ  بجوم  اتاذ ، اهنت  هن  هک  ار  ادـخ 
نیرتمک دـنادیم و  يدـنوادخ  غاب  ياهلاهن  ار  اهناسنا  همه  يرـشب ، نهذ  هتخاس  نایادـخ  هن  یقیقح ، يادـخ  هب  ناـمیااب  صخـش  هک  اریز 

اب دینک و  هعلاطم  ار  ندمتم  للم  ماوقا و  تایبدا  اصوصخم ، اهگنهرف و  همه  امـش  دـیامنیم . یقلت  گرزب  مرج  ار  نانآ  هب  زواجت  يدـعت و 
یتسم و هدبرع و  همه  نیا  هک - : دنراد  رظن  قافتا  لصا  نیا  رد  اهنآ  همه  دـید  دـیهاوخ  دیـشیدنیب ، اهنآ  تایوتحم  رد  یفاک  مزال و  تقد 

کی شنیرفآ ز  رد  هک  دنرگیدکی  ياضعا  مدآینب  يولوم  دندازمه  هلفاقمه و  هرمه و  همه  هن  تسیچ ! يزاسان 
یمدآ دـنهن  تماـن  هک  دـیاشن  یمغیب  نارگید  تنحم  زک  وـت  رارق  دـنامن  ار  اـهوضع  رگد  راـگزور  دروآ  درد  هب  يوـضع  وـچ  دـنرهوگ 
وچمه راخ  کسخ و  رب  تسا  زارد  قلخ  غاب  دنوادخ  تسد  نکرب  هن  لاهن و  نیزا  نکـشب  هن  چیه  دنیادخ  لاهن  هرـسکی  همه  قلخ  يدعس 
سفن دوب  یناویح  حور  رد  هقرفت  ینایدابق  ورـسخرصان  نکرب  ندنک  يادخ  لاهن  لد ز  تسیوا  ندنک  لاهن  قح  انب  نوخ  نسوس  لگ و  رب 
نادبا بوبحم  دش  هکنآ  تسیکی  دوخ  يراد  صرق  رب  رظن  نوچ  اهنادبا  نزور  نورد  رد  اهناج  باتفآ  دش  قرتفم  دوب  یناسنا  حور  دـحاو 
ياهناج دحتم  تسادـج  مه  زا  ناگـس  ناگرگ و  ناج  تسا  هدـحاو  سفنک  یناسنا  حور  تسا  هدـماج  لافـس  یناویح  حور  تسیکـشرد 

، يرآ وا  رون  ددرگن  زگره  قرتفم  هرون  مهیلع  شر  قح  هکنوچ  ناشداب  دشاب  هدروآ  ددع  رد  ناشدادـعا  اهجوم  لاثم  رب  تسادـخ  نیریش 
یتنوشخ تسا  سدقم  هچ  تسا و  تنوشخ  مزلتسم  ناگماکدوخ ، ربارب  رد  اهناسنا  لیـصا  قوقح  هدننکتیامح  هدنزاس و  قئاقح  هب  نامیا 
دنکیم هک  نایـصع  هب  هیـصوت  همهنآ  دـیوگب : دـیاب  یتروـم  ددرگیم . تسرپدوـخ  ناتـسرپتردق  لاـگنچ  زا  اـهناسنا  تاـجن  ثعاـب  هک 

ازآ لدع و  قح و  زا  ییاهر  ار  شباتک  مان  الا  و  تسین ، يدازآ  لدع و  قح و  ربارب  رد  نایصع  شروظنم  دبال  تسیچ ؟
ملظ و ربارب  رد  نایـصع  دـیوگب : دـیاب  ناـنآ  هجوت  بلج  ناگدـنناوخ و  تاـعارم  يارب  هکلب  یگتـسناد ) زا  ییاـهر   ) هن تشاذـگیم ، يد 

هتـشگ زواجت  يدعت و  تنوشخ و  ثعاب  خـیرات  رد  هک  هچنآ  ایآ  هک  تسیچ  لاوس  نیا  هب  یتروم  لاثما  خـساپ  دـید  دـیاب  شـش - يدـعت .
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یناهج گنج  لماع  هک  دنادیم  مه  یئادتبا  سالک  هچب  کی  زورما  اهیگماکدوخ ؟ اهیهاوخدوخ و  ای  تسا  هدوب  ادـخ  هب  نامیا  تسا ،
تیرـشب خیرات  هک  رگید  نینوخ  ياهگنج  نارازه  دننام  گنج ، ود  نیا  هکلب  تسا ، هتـشادن  ینامیا  یبهذـم و  هشیر  هنوگچیه  مود  لوا و 

هچنانچ یگماکدوخ  یتسرپدوخ و  و  فرطکی ، زا  تیدبا  دنوادخ و  هب  ینامیایب  لولعم  دـننکیم ، هصالخ  روآمرـش  هحفـص  دـنچ  رد  ار 
، تسا هتـسویپ  عوقو  هب  یبهذـم  ياهگنج  مانب  ییاهگنج  خـیرات  ياهههرب  زا  یـضعب  رد  مه  رگا  تسا . هدوب  رگید  فرط  زا  میدرک  هراشا 

هکنیا اب  هورگ  ود  ای  رفن  ود  تسا  لاحم  مینیبیم ، مالـسا  رد  هکنانچ  اریز  اهنآ ، تقیقح  هن  تسا ، هدوب  یبهذـم  اعدا  لکـش و  تفگ : دـیاب 
نیمه رد  هک  هدنسیون  ایآ  دنزیخرب . هزیتس  گنج و  هب  رگیدکی  اب  دنشاب ، هتشاد  ایند  نیا  رد  یهلا  فیلاکت  ماجنا  تیدبا و  ادخ و  هب  نامیا 

امیا بهذم و  هشیر  هنوگ  چیه  هک  تنوشخ  ملظ و  راتشک و  اهنویلیم  دهاش  دنکیم ، یگدنز  میوشیم  کیدزن  شنایاپ  هب  هک  ینونک  نرق 
، دنکیم تکرح  یشک  فیعـض  یئوجدوس و  يانبم  رب  يدعت ، زواجت و  زا  رپ  يایند  هزورما ، دشابیمن !؟ تسا ، هتـشادن  یبیغ  قئاقح  ن و 

يانبم رب  اهیدعت  تازواجت و  همه  هک  دننادیم  همه  ار  لاوس  نیا  خساپ  دراد !؟ تعیبط  قوف  ياههشیر  هک  یناسنا  یلاع  لوصا  يانبم  رب  ای 
ناگماکدوخ و دیراذگم  : ) دیوگب تسیابیم  تشاد ، راک  رـس و  ناسنا  اب  اعقاو ، یتروم  رگا  نیاربانب ، تسا . یـشک  فیعـض  ییوجدوس و 

دنک لایخ  یسک  رگا  تسا  هناقمحا  رایـسب  دنهدب . رارق  دوخ  هناراکبان  ياهیگماکدوخ  اهیرگهطلـس و  هلیـسو  ار  ادخ  هب  نامیا  نادنمتردق 
یتروم رگا  تسا . هتـشادن  عـالطا  ددرگیم  هدـننکدوبان  هحلـسا  هلیـسوب  اـهناسنا  راتـشک  هب  رجنم  هک  يزورما  مولع  دربراـک  زا  یتروم  هک 

: هک دـنک  هیـصوت  یقوقح  یقالخا و  ینید و  یـسایس و  یملع و  نارظنبحاص  هب  تسیابیم  درادرب ، یماگ  اهناسنا  يارب  اـعقاو ، دـهاوخیم 
ص - 4 دنریگب . دوخ  ياهیگماکدوخ  دوس  هب  ار  جیاتن  نیرتدب  يدازآ  ادخ و  ملع ، دننام  هلیسو  نیرتهب  زا  هاوخدوخ  نارگهطلـس  دیراذگن 
، نامناسیدق اهباتک و  اهتیـصخش ، نیملعم ، طسوت  یکدوک  زا  ام  نورق ، یط  رد  تسا : نینچ  رطس 11  زا  رخآ و ص 35  ات  رطس 11  زا   34

هوک اههپت و  يوس  نآ  يزیچ  هچ  ینعی  دییوگب  ام  هب  یگدنز  هب  عجار  ار  زیچ  همه  : ) مییوگیم ام  میاهدش . هیذغت 
ام هک  تسا  ینعم  نیدب  نیا  عقاو  رد  میوشیم  یـضار  دنهدیم  ام  هب  هک  یتافیـصوت  زا  تقو  نآ  و  دراد )؟ دوجو  نیمز  يوس  نآ  اهناتس ،
ام هب  هک  هچنآ  ساسا  رب  میتسه و  یمود  تسد  ياهمدآ  ام  تسا . چوپ  یهت و  یحطـس ، ام  یگدـنز  مینکیم و  یگدـنز  هژاو )  ) ساـسا رب 
هب راداو  طیحم  طیارش و  هلیـسو  هب  هاوخ  دشاب ، ام  تالیامت  اهوخ و  قلخ و  فرط  زا  هتکید  نیا  هاوخ  میاهدرک . یگدنز  تسا  هدش  هتکید 

فـشک ارنآ  نامدوخ  هک  يزیچ  درادن ، دوجو  ام  رد  یئون  زیچ  چـیه  میتسه و  تاریثات  اهذوفن و  عاونا  لوصحم  ام  میـشاب . هدـش  نآ  لوبق 
رگا هک  دـناهداد  اـم  هب  ار  ناـنیمطا  نیا  یبهذـم  ناـیامنهار  ناـیدا ، خـیرات  لوط  رد  دـشاب . هدروخن  تسد  رکب و  هک  يزیچ  میـشاب ، هدرک 

نامتالیامت میئامن و  يوریپ  یصاخ  ياهوگلا  زا  مینک و  رارکت  زین  ار  ینیعم  ياهاعد  اهارتنام و  مینک و  ارجا  ار  یـصاخ  یبهذم  تافیرـشت 
زا میزاـس و  دودـحم  ار  ناـمیاهوزرآ  اهتـساوخ و  هتـشادهگن و  هزنم  ار  ناـمتاساسحا  اـی  مینک ، لرتـنک  ار  ناـمراکفا  هدرک و  بوکرـس  ار 

کچوک یگدنز  نیا  ياروام  هک  يزیچ  هب  یندب ، ینهذ و  ياهتـضایر  هیلک  لمحت  زا  سپ  میزروب ، بانتجا  یـسنج  لئاسم  رد  يورهدایز 
ناهداد ماجنا  نورق  راصعا و  یط  رد  یبهذم  حالطصا  هب  ياهناسنا  زا  رفن  اهنویلیم  هک  تسا  يراک  نیا  تفای و  میهاوخ  تسد 

زا یئادگ  هساک  اب  نتفر  ندیشک و  ینادرگرس  ای  اهراغ  اهناتـسهوک و  ارحـص و  هب  نتفر  اب  ای  یئاهنت  ینیزگتولخ و  هب  لسوت  اب  ینعی : د ،
هداد  ) یئوگلا زا  يوریپ  هب  ناشنهذ  ندرک  دراو  اب  ای  هعموص و  ای  هاقناخ  کـی  رد  یهورگ  هب  نتـسویپ  اـب  اـی  رگید  هدـکهد  هب  ياهدـکهد 
همه زا  دهاوخیم  هک  ینهذ  هدـش ، میـسقت  هتـسکش و  نهذ  کی  هدـش ، هجنکـش  نهذ  کی  اما  دناهدیـشوک . نآ  قیقحت  تهج  رد  هدـش )
نینچ تسا ، هدش  گنم  دوخ  ياهنداد  قیبطت  نیلپیسید و  يارجا  هلیسو  هب  هدرک و  راکنا  ار  نوریب  ناهج  هک  ینهذ  دنک ، رارف  اهیگتفـشآ 

ایآ هک  هلئـسم  نیا  فشک  يارب  نم  رظن  هب  نیارباـنب  دـنیبیم . دوخ  تاـفیرحت  قـبط  رب  ار  زیچ  همه  زاـب  دـنک  شـالت  بلط و  هک  مه  ینهذ 
یشرگن زرط  یلکب  تسا  موکحم  ناسنا  هن ، ای  دراد  دوجو  زیمآتباقر  كانـسرت و  دولآهانگ ، برطـضم ، یتسه  نیا  ياروام  يزیچ  اعقاو ،

ام دیوگیم : هکنیا  کی - خساپ - دنکیم . يوریپ  نآ  زا  هتفریذپ و  ار  یتنـس  شرگن  زرط  بلغا  ایند  هکنیا  زا  لفاغ  دـشاب ، هتـشاد  توافتم 
؟ دراد دوجو  نیمز  يوس  نآ  اهناتـسهوک ، اههپت و  يوس  نآ  ییاهزیچ  هچ  ینعی  دـییوگب ، ام  هب  یگدـنز  هب  عجار  ار  اهزیچ  همه  مییوگیم :

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2439 

http://www.ghaemiyeh.com


باتک اهتیصخش ، نیملعم ، طسوت  ار  یگدنز  هب  عجار  قئاقح  تایعقاو و  همه  ام  هک  تسنیا  تالمج  نیا  زا  یتروم  دوصقم  )
هرابرد ار  دوخ  تخانش  یگدنز و  لوصا  نیرتیساسا  اهناسنا  اریز  تسا . عقاو  فالخ  اعطق ، نخـس  نیا  میوشیم ) هیذغت  نامناسیدق  اه و 

زا یتمسق  نامناسیدق ، اهباتک و  اهتیصخش و  ناملعم و  هتبلا  دنروآیم . تسد  هب  فلتخم  تاجرد  اب  لقعت  ساوح و  هلیسوب  ناهج  ناسنا و 
هب ار  ام  تیقالخ  اهدادعتـسا و  كرد و  لقعت و  هک  تسنیا  يانبم  رب  زین  نانآ  دوخ  شـشوک  یلو  دنتـسه . نورد  هب  قئاقح  لاـقتنا  لـیاسو 

نامناسیدـق اهباتک و  اهتیـصخش و  ناملعم و  هک  هنوگناـمه  هک  دـنرادن  هجوت  هدنـسیون  نیا  لاـثما  هنوگچ  رگید  فرط  زا  دـناسرب . تیلعف 
هدنـسیون روظنم  رگا  لاح  دنزاسیم . لقتنم  ام  نورد  هب  مه  ار  تعیبط  زا  ذوخام  یملع  قئاقح  دننامهفیم ، ام  يارب  ار  هدرپ  تشپ  تایعقاو 

دوکر عماوج و  صاخشا و  نآ  هرابرد  دیاب  دننکیم ، یگدنز  هتفر  تسد  زا  لوقع  هتسب و  ساوح  اب  هک  تسا  یـصاخ  عماوج  ای  صاخـشا 
نآ ياههزیگنا  للع و  و  تسیچ ؟ نانآ  یگدـنز  موهفم  مینیبب  ات  میروایب  تسدـب  ار  ياهبناج  همه  یملع  تاـقیقحت  ناـنآ  لـقعت  ساوح و 
دوخ يارب  ياهعماج  ره  هکنیا  مینک ، تابثا  لقعت  هشیدنا و  ساوح و  هب  ار  اهناسنا  همه  یگدنز  دانتـسا  میتسناوتن  ام  رگا  ود - تسا ؟ مادک 

روطب نارگید ، زا  دیلقت  هیذغت و  نودب  یملع  تارکفت  زرط  هب  دنمقالع  روعش و  مهفاب و  هاگآ و  ياهناسنا 
هک دشاب  حیحص  اهناسنا  همه  هرابرد  ماهتا  نیا  رگا  هس - دنامب . هدیـشوپ  یتروم  لاثما  يارب  هک  تسا  نآ  زا  رتیهیدب  دراد ، ناوارف  رایـسب 

، ادخ اب  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  رد  ار  ام  یگدنز  حوطس  داعبا و  تاهج و  همه  هک  دنتـسه  نامناسیدق  اهباتک ، اهتیـصخش ، نیملعم ، )
ياهتفرـشیپ تایقرت و  همهنیا  دنرادن . دوخ  زا  يزیچ  چیه  اهناسنا  دـننکیم و  نیقلت  ام  هب  دوخ ) ناعونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  نتـشیوخ ، اب 

رب ام  هک  تسا  ینعم  نیدب  نیا  عقاو  رد  : ) دیوگیم راهچ - تسا !؟ هدمآ  اجک  زا  روما  نیا  لاثما  عیانص و  اهرنه و  مولع و  رد  لوقعلاریحم 
اـهتمظع و زا  ناوارف  رایـسب  روـطب  اـم  یخیراـت  تادـهاشم  تـسا ) چوـپ  یهت و  یحطـس ، اـم  یگدـنز  مـینکیم و  یگدـنز  هژاو )  ) ساـسا

تروص اهناسنا  يونعم  يدام و  تایح  تفرـشیپ  يارب  هک  دـنهدیم  ربخ  رمتـسم  ناوارف و  رایـسب  رایـسب  تارکفت  اهتـشذگ و  اهیراکادـف و 
نینچ اب  مه  ام  نخس  يور  و  تسا ، عالطایب  وا  خیرات  ناسنا و  زا  دیدرت  نودب  دوش  رکنم  ار  یتشذگرـس  نینچ  یـسک  رگا  تسا و  هتفرگ 
ادیپ یـصاخشا  هک  میاهدـید  برغ  رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  خـیرات ، لوط  رد  یهاگهاگ  مه  ار  هدـیدپ  نیا  هتبلا  تسین . عالطایب  صاخـشا 

هب خ هتشاذگ  دوخ  يور  ولج  ياهنیآ  دیاب ) هکنانچنآ  ناسنا   ) و تسه ) هکنانچنآ   ) ناسنا فیصوت  رد  هک  دناهدش 
قالخا تمکح و  ملع و  نید و  يامظع  همه  نآ  یگدنز  ایآ  دناهدرک . حرطم  ار  دوخ  فیصوت  دننکیم ، قیقحت  اهناسنا  هرابرد  هکنیا  لای 
نادالج ياجب  ات  دـینک  ادـیپ  ار  يرتدـیدج  ياـههژاو  اـی  اـههژاو  ناـمه  میدنمـشهاوخ  تسا  نینچ  رگا  تسا ؟ هدوب  يزاـب  هژاو  ياـنبم  رب 

اهيدناگ اهطارقس و  اهناملس ، اهرذوبا و  دننام  هدنزارب  ياهناسنا  هتسراو و  نامیکح  ماظع و  يایبنا  هماکدوخ ، ناهاوخدوخ  ماشآنوخ و 
نیا اب  یتروم  جنپ - دنهدب . اهنآ  تسدب  لگ  هتسد  هتفرگ و  ار  هدننکدوبان  هحلـسا  تیرـشب  تسد  زا  هک  دشاب  دروایب ، دوجو  ار  اهتناک  و 

ار یگدـنز  : ) هک دـهدیم  روتـسد  اـهناسنا  هب  هکلب  دـهدیمن ، تیعقاو  کـی  زا  ربـخ  تسا ) چوـپ  یهت و  یحطـس ، یگدـنز ،  ) هک تراـبع 
هک دوب  هجوتم  رگا  اصوصخم  درکیمن ، تعانق  اعدا  هب  طقف  ساـسایب  هلئـسم  نینچ  تاـبثا  يارب  ـالا  و  دـینک ) یقلت  چوپ  یهت و  یحطس ،

ینیقی شـش - دنکیم . دادملق  چوپ  ار  یگدنز  دیوگیم و  نخـس  تسا ، هدروآ  تسدب  چوپ  یگدنز  رد  هک  ياهشیدنا  لقعت و  اب  وا  دوخ 
تحـص و هب  عجار  هک  درکیم  سامتلا  ناکـشزپ  زا  دوب  هرهبیب  یکـشزپ  زا  دوخ  تشاد و  هنیاـعم  يارب  کـشزپ  هب  زاـین  یتروم  هک  تسا 

ونکت فراعم و  مولع و  نآ  ربارب  رد  یتروم  یلک  روطب  و  درک . میهاوخ  لمع  امش  هتفگ  هب  امتح ، دییوگب و  نم  ياوادم  يرامیب و 
عفر يارب  نم  رگا  تفگ : دـهاوخن  تفرگ و  دـهاوخ  ار  يژوـلونکت  فراـعم و  نارظنبحاـص  غارـس  تشادـن  یعـالطا  داوـس و  هـک  يژوـل 

: دیوگیم تفه - دوب !! دـهاوخ  نارگید  زا  دـیلقت  نیقلت و  هیذـغت و  همه  نم  یگدـنز  منک ، هعجارم  نانآ  هب  دوخ  یلمع  یملع و  ياهزاین 
يزیچ میـشاب ؟ هدرک  فشک  ار  نآ  نامدوخ  هک  يزیچ  درادـن  دوجو  ام  رد  یئون  زیچ  چـیه  میتسه و  تاریثات  اهذوفن و  عاونا  لوصحم  ام  )

رظن زا  اهناسنا  نیرتنییاپ  ام )  ) زا دوصقم  اـیآ  تسیک ؟ اـی  تسیچ و  اـم )  ) زا یتروم  دوصقم  مینیبب  دـیاب  دـشاب ). هدروخن  تسد  رکب و  هک 
نانیا هک  درادـن  نتفگ  هب  يزاین  دـنروآیم ، دای  هب  ار  لاتردـنآ  هن  نویناـمورک و  ناـمه  يرتبساـنم  حالطـصا  هب  هک  تسا  تفرعم  ملع و 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2440 

http://www.ghaemiyeh.com


هرابرد ناوتیم  یئادتبا ) ییاهناسنا   ) نارادناج نیا  لاثما  نتفرگ  رظن  رد  اب  ایآ  یلو   … دنتـسه )  تاریثات  اهذوفن و  عاونا  لوصحم  یگمه 
ریثات ذوفن و  ياراد  اهناسنا  زا  یضعب  هک  دنکیم  فارتعا  یتروم  تشه - دومن !؟ تواضق  دیاب ، هکنانچنآ  ناسنا  تسه و  هکنانچنآ  ناسنا 

ام رگا  تسا ، نینچ  هتبلا  بوـخ ، رایـسب  دـنهدیم ، رارق  ریثاـت  تحت  ار  نارگید  دوـخ  ياـهیروآون  اههشیدـنا و  اـب  هک  دنتـسه  نارگید  رد 
ياراد هک  میهدب  رارق  مومع  سرتسد  رد  قیقحت و  ار  يدعاوق  لوصا و  دیاب  مییامن ، اهناسنا  نیا  هب  یتمدخ  میهاوخب 

ار دوخ  هزیگنا  زورما ، ات  ناگتـشذگ  هک  هنوگنامه  ساسایب ، تالایخ  هن  دنـشاب  هتـشاد  یقیقح  فراعم  ندروآ  دوجو  هب  رد  ریثاـت  ذوفن و 
حرطم دروم  نیا  رد  یتروم  هک  ار  یبـلطم  هن - دـناهدرک . ناـیب  رما  نیمه  ار  ندیـشیدنا ) تسرد  هار   ) قـطنم تاـیملعت  میمعت  قـیقحت و  رد 

هیلک لمحت  زا  سپ  مینک … ) نانچ  نینچ و   ) رگا هک  دـناهداد  ام  هب  ار  نانیمطا  نیا  یبهذـم  نایامنهار  ناـیدا ، خـیرات  لوط  رد  : ) دـنکیم
یلقع فلاخم  بلاطم  زا  کی  چیه  هناتخبشوخ  تفای …  میهاوخ  تسد  کچوک  یگدنز  نیا  ياروام  يزیچ  هب  یندب  ینهذ و  ياهتضایر 

زا اعطق  هدنسیون  نیا  درادن . دوجو  تسا  مالـسا  نید  اهنآ  نیرخآ  هک  یمیهاربا  يدیحوت  نایدا  رد  درامـشیم ، بهذم  هرابرد  یتروم  هک 
مالـسا اـهنت  هـن  اریز  درادـن . یعـالطا  تـسا ، تداعــس  لـماوع  هـمه  هدـننکحرط  یملع و  یعاـمتجا ، یناـسنا ، بـتکم  هـک  مالــسا  نـید 

رگید و هدکهد  هب  ياهدکهد  زا  یئادگ  هساک  اب  نتفر  ندش و  نادرگرس  اهراغ و  اهناتـسهوک و  اهارحـص و  هب  نتفر  اهنت  ینیزگتولخ و 
هینابهر هحایس و ال  هلمج ال  اب  هدرمش و  زاجم  ریغ  ار  اهنآ  هکلب  تسا ، هدرکن  زیوجت  ار  اهناسنا  ناور  زغم و  هدننکلتخم  روما  زا  کلاذریغ 

هچ يدارفنا و  تلاح  رد  هچ  اهناسنا  یعیبط  تایح  داعبا  هب  تسا ) هدش  لقن  ص )  ) مالسا ربمایپ  زا  هک   ) مالسالا یف 
شخبتاـیح شـالت  وپاـکت و  زا  یعـالطا  نیرتـمک  هدنــسیون  رگا  تـسا . هدوـمن  زاربا  ار  یــساسا  تـیمها  یعاـمتجا  یگدـنز  ورملق  رد 

ياـهییوگیلک هنوـگ  نیا  زا  تـشاد ، يرجه  مـجنپ  مراـهچ و  موـس و  نرق  رد  اـصوصخم ، راـصعا  نورق  لوـط  رد  یمالـسا  نادنمـشناد 
هب یهجوت  هک  تسا  هتـشاذگن  تسا ، هدرک  روظنم  ناـشیا  هک  یفدـه  هک  درک  دـیاب  هچ  یلو  درکیم ، يراددوـخ  كردـمیب  ذـخامیب و 
هب هکلب  تسین ، ناضاترم  بتکم  اهنت  هن  مالـسا  هک  تسا  یهیدـب  رما  کی  نیا  دـشاب . هتـشاد  رـشب  یخیرات  تشذگرـس  قئاقح  تاـیعقاو و 

روطب دوشیم . بوسحم  اههشیدـنا ) تشذگرـس  باـتک  رد  دـهتیاو  ثرون  درفلآ  لوق  هب   ) يرـشب خـیرات  لیـصا  ياهندـمت  زا  یکی  ناونع 
، تسا ام  دقن  یـسررب و  دروم  هک  باتک  نیمه  اصوصخم  يو  ياهباتک  ناگدننک  هعلاطم  هب  تسا  هتفر  ایند  زا  یتروم  دوخ  هک  لاح  یلک ،
ءاملع و تشذگرـس  هراـبرد  باـتک  دـلجم  دـنچ  دـندرک ، هعلاـطم  ار  یگتـسناد ) زا  ییاـهر   ) باـتک نیا  هکنآ  زا  سپ  مینکیم ، داهنـشیپ 
، مرتحم ناگدننکهعلاطم  دناهتخاس . لئان  یملع  ياهتفرشیپ  لماکت و  هب  ار  تیرشب  ندوب ، یبهذم  لامک  اب  هک  دننک  هعلاطم  ار  ینادنمشناد 

نازاسناسنا نادنمشناد و  ءاملع و  تشذگرس  هرابرد  هعلاطم  يارب  مه  رگا  یتسه ، دنمهوکش  غاب  نالاهنون  زیزع و  ناناوج  يا  اصوصخم 
لیذ ر رطس  دنچ  دیرادن ، یتصرف 

لقن تسا ) ام  رـصع  رد  کیزیف  بالقنا  نازاتـشیپ  نیرتهتـسجرب  زا  یکی  اصوصخم  رـصاعم ، ملع  ناردپ  زا  یکی   ) کنالپ سکام  زا  هک  ا 
امـش هک  دـینکن  شومارف  طقف  دـیناوخب  ار  یتروم  ياههتـشون  همه  دـیورب و  دـیوریم  اجک  ره  سپـس  دـییامن ، هعلاـطم  تقد  اـب  مینکیم ،

و تسا ، يرـشب  هشیدنا  زا  يراکنا  یگدنز ، شزرا  راکنا  ره  : ) تسا نینچ  کنالپ  سکام  رطـس  دـنچ  دـیراد . یناسنا  نادـجو  دـیناسنا و 
اب نادنمشناد  رتشیب  هک  تسا  نیا  نم  نامگ  تسه . زین  نید  راکنا  هکلب  تسا  ملع  یقیقح  هدولاش  راکنا  اهنت  هن  لیلحت  نیرخآ  رد  نیاربانب 

. درک دـنهاوخ  دـنلب  تسه  زین  ملع  برخم  ینید  مسیلهین )  ) يرگیراکنا هک  رما  نیا  اب  تقفاوم  ناونع  هب  ار  دوخ  تسد  دـنقفاوم و  نم  رظن 
هدیقع هب  رکفتم ، يدـج و  صخـش  ره  تسا . يرگید  لمکم  ود  نآ  زا  یکی  هچ  دـش ، دـهاوخن  ادـیپ  نید  ملع و  نایم  یعقاو  داضت  زگره 

مزال دـننک ، راک  رگیدـکی  اب  یگنهامه  لداعت و  لاح  رد  يرـشب  سوفن  ياهورین  ماـمت  دـشاب  اـنب  رگا  هک ، دوشیم  هجوتم  رما  نیا  هب  نم ،
همه گرزب  نارکفتم  هک  تسین  یفداـصت  نیا  و  دـشوکب . نآ  شرورپ  رد  دـشاب و  فرتـعم  شیوـخ  تعیبـط  رد  ینید  رـصنع  هب  هک  تسا 

هک تسا  هدارااب  مهف  يراکمه  زا  دـناهدرکن . دوخ  يرادـنید  هب  يرهاـظت  نادـنچ  هکنیا  ولو  دناهتـشاد ، فرژ  ینید  سوفن  ناـنچ  راـصعا 
نیرتفیطل
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تقیقح و هب  قشع  هک  تهج  نآ  زا  دیازفایم ، یگدنز  یقالخا  ياهشزرا  رب  ملع  تسا . قالخا  ملع  هویم  نامه  هک  هدش  ادیپ  هفـسلف  هویم 
يونعم يدام و  ناهج  زا  يرتحیحص  تفرعم  هب  ندیـسر  يارب  میاد  شالت  رد  هک  یتقیقح  هب  قشع  دروآیم  ناغمرا  هب  دوخ  اب  ار  تیـسدق 

رارق رگیدـکی  يور  هب  ور  ناـمدوجو  رـس  اـب  ار  اـم  تـفرعم ، رد  تفرـشیپ  ره  هـک  تـهج  نآ  زا  تیـسدق  و  دوـشیم ، یلجتم  اـم  نوـماریپ 
لکش ره  رد  هک  ياهرتسگ  دیمانیم - یگدنز  ار  نآ  امش  هک  یگرزب  هرتسگ  نیا  همه  هب   ) رطس 10 ات  رطس 7  زا  هحفص 39  - 5 دهدیم ).

نیا دـینک ، هاگن  بوخ  هرتسگ  نیا  هب  تسا . نایاپیب  ياهگنج  یمحریب و  لـباقت ، ینمـشد ، نتـسبآ  دراد و  دوجو  داـضت  نآ ، طـباور  زا 
ياههدیدپ نآ  هب  یگدـنز  رد  ام  تخانـش  نتخاس  رـصحنم  کی - خـساپ - میـسانشیم ) ام  هک  تسا  يزیچ  نآ  همه  یگدـنز  نیا  هرتسگ ،

هک اهیگنهامه  اهنواعت و  همهنآ  ایآ  تسا . يرـشب  تایح  داعبا  همه  اب  هدنـسیون  ییانـشآان  تابثا  يارب  رگید  یلیلد  دـنکیم  رکذ  هک  یفنم 
لباق ام  يارب  تسا ، تیاهنیب  دیجمت  نیسحت و  هتسیاش  هک  تسا  هداد  ناشن  دوخ  زا  خیرات  ياهخالگنـس  اهبیـشن و  زارف و  زا  روبع  رد  رـشب 

ام يارب  تسا ، هدروآ  تسدـب  يدـج  يوپاکت  اـب  خـیرات  لوط  رد  تیرـشب  هک  یملع  ياهتفرـشیپ  همهنآ  اـیآ  تسین ! یگدـنز  زا  تخاـنش 
دش هتخانش 

هئارا دوخ  زا  ناگدیدمتـس  يولگ  زا  نارگمتـس  ياهلاگنچ  ندرک  هاتوک  رد  ار  اهینابرق  یتح  اهیراکادف و  اهتـشذگ و  نیرتهب  ایآ  تسین ! ه 
تموـصخ و گـنج و  هب  یگدـنز  ریـسفت  اـب  ناتـسرپتردق  هحلـسا  ناگدـننکزیت  زا  یـضعب  دـننام  مه  هدنـسیون  نیا  دـنکن  تـسا ! هدرکن 

تخانـش هجوت و  دروم  میوگیم ، امـش  هب  نم  هک  ار  هچنآ  زج  یگدنز  زا  هک : دنک  هیـصوت  نینچ  ار  ناحولهداس  دـهاوخیم  اهیمحریب ،
یلک روطب  هدارا و  هشیدـنا و  ناوارف ، تقـشم  لمحت  نودـب  ینارگن و  بارطـضا و  نودـب  ءاقب  رد  عزانت  نادـیم  نازاتهکی  ات  دـیهدن ، رارق 

حلص و هدنزاس  ياهدادعتـسا  هب  هجوت  نودب  هدنـسیون  نیا  دننک . مادختـسا  دوخ  ياهییوجهطلـس  یگماکدوخ و  هار  رد  ار  امـش  یگدنز 
تاذ رد  هک  دنـسرب  هجیتن  نیا  هب  تمحز  نودـب  ناحولهداس  هکیروطب  دزادرپیم ، اهناسنا  یئوجهزیتس  دـعب  هب  يرـشب ، یتسودعون  اـفص و 

ار ریصقت  ییوگضقانت  هب  هجوت  نودب  هدنسیون  نیا  لاح  نیا  اب  درادن ، راتـشک  تشک و  يارب  هشیدنا  هنامحریب و  يداضت  زج  يزیچ  دوخ 
ینارادمتسایس طسوت  ناهج  تساهدش ، اهتنایب  ياهگنج  ریسا  ناهج  منیبیم  اریز  دیوگیم … (  نینچ  هتخادنا ، ناتـسرپتردق  ندرگ  هب 

بلطهاج نادرم  نانز و  نازابرس و  اهسیلپ ، الکو ، ناهج  ناهج ، دوشیم ، تیاده  دنتسه ، تردق  يوجتسج  لاح  رد  هشیمه  هک 
رطس زا  هحفص 39  - 6 دنزادرپیم . هلداجم  اوعد و  گنج و  هب  رگیدکی  اب  نآ  بسک  رس  رب  دنتـسه و  ماقم  راتـساوخ  یگمه  هک  تسا  ي 

هناکریز و میراد و  تشحو  نآ  زا  اـتعیبط ، یتسه  میظع  هزادـنایب  دربن  یگنوگچ  كرد  رد  ناـمییاناوت  مدـع  تلع  هب  و   ) رطس 17 ات   10
دریگیم رارق  ادرف  ياروام  هک  هچنآ  ره  زا  گرم و  زا  ینعی  میسرتیم  زین  هتخانشان  زا  ام  مییوجیم . نآ  زا  يرارف  هار  هدش  هک  يوحن  رهب 

دوجو يدیما  چیه  نآ  رد  هک  ام  هرمزور  یگدنز  تسنیا  اههتخانشان . زا  میسرتیم و  اههتخانش  زا  مه  ام  هجیتن  رد  میوشیم  تشحو  راچد 
- کـی خـساپ - دـشابیم ). تسه  هک  هچنآ  ره  ینعی  یلعف ، تیعقاو  زا  رارف  اـهنت  تاـیهلا ، رب  ینبم  تفاـیرد  هفـسلف و  عون  ره  سپ  درادـن .

یتسه زا  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  شرگن  نیا  تسا . يدـعب  کـی  هداـس و  شرگن  کـی  اـم ، اـب  نآ  دربن  كرد  یتسه و  تمظع  هب  شرگن 
رد شالت  تکرح و  نیرتمک  نودب  دـننکیم ، یقلت  نامرآ  هک  ار  هچنآ  ره  دـننکیم و  وزرآ  دـنهاوخیم و  هک  ار  هچنآ  همه  دـنراد  عقوت 

اهنآ همه  دـنهاوخیم  هک  دـنراد  گرزب  ناهیک  ياهناشکهک  ناگراتـس و  زا  اههبرگ  هک  تسا  راظتنا  نامه  نیا  و  دراذـگب !! نانآ  راـیتخا 
لصا ا ود - دنراب ! هب  دننکیم ، یگدنز  اهشوم  نآ  هک  ییاههناخ  هب  طقف  اهشوم  نآ  دنشاب و  یبرچ  قاچ و  ياهشوم  ياهخاروس 

ام اـب  یتسه  ملاـع  زگره  اریز  درادـن ، ییاـنعم  هفـسلف ، ملع و  قطنم  هاگدـید  زا  دروم ، نیا  رد  یتسه ) میظع  هزادـنایب  دربـن   ) تاـملک نی 
هک تسا  ییاهضراعت  تالعافت و  تاکرح و  درذگیم ، یتسه  هصرع  رد  هک  هچنآ  هکلب  درادن . یگنج  رایتخا  یهاگآ و  يور  زا  اهناسنا 

بجوم دـنک و  گنج  نالعا  يو  اـب  هک  درادـن  ناـسنا  اـب  صوصخلاـب  هنیک  یتسه  ناـهج  دراد  دوجو  یتسه  ملاـع  تادوجوم  همه  ناـیم 
گنر انیم  تشپژوگ  نیاک  دناد  هچ  یسک  دیوگیم : هک  تسا  هناحولهداس  تیب  نآ  ياوتحم  دننامه  شرگن  هنوگنیا  دشاب . ناسنا  تشحو 

شرگن ربارب  رد  دننادیمن  دنرادن ، یعالطا  مولع  جیاتن  تانایرج و  زا  هک  یتروم  دننام  یـصاخشا  هس - تسا  اناد  مدرم  رازآ  علوم  هنوگچ 
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دننکیم رارقرب  طابترا  یتسه  ملاع  اب  نوگانوگ  داعبا  زا  هک  ینادنمشناد  نآ  همه  هکلب  قافتا ، هب  بیرق  تیرثکا  یتسه ، هب  هنانیبدب  هنایماع 
قوفام ملاع  هداهن و  نامز  يوس  ارف  ماگ  یتسه  لالج  لاـمج و  هوکـش و  ساـسحا  لاـح  رد  ناـنآ  دـننیبیم ، نآ  رد  یتمظع  هوکـش و  هچ 

نادـکیزیف نیرتگرزب  تارابع  دروم  نیا  رد  دریگیم . ارف  ار  نانآ  دوجو  رـساترس  طاـشن  نارکیب و  تذـل  دـنیامنیم و  هدـهاشم  ار  تعیبط 
دب ثلاث  بهذم  هدیقع و  کی  اما  : ) دیوگیم نینچ  وا  تسا . نیتشنیا  تربلآ  نادکیزیف ، نیا  دینک : هعلاطم  ار  نرق 20 

شنیرفآ یبهذم  ساسحا  ار  نآ  نم  دوشیمن . تفای  مادکچیه  رد  تسدکی  صلاخ و  لکش  اب  هچرگ  دراد  دوجو  همه  نیب  رد  ءانثتسا  نو 
رگید اجنیا  رد  هک  صوصخب  مهد ، حیضوت  تسا ، نآ  دقاف  الماک ، هک  یسک  يارب  ار  ساسحا  نیا  هک  تسا  لکشم  رایسب  منادیم . دوجو 
یلالج تمظع و  يرـشب و  ياهفده  لامآ و  یکچوک  درف ، بهذم  نیا  رد  تسین . دنکیم ، رهاظت  هفلتخم  لاکـشا  اب  هک  ادخ  نآ  زا  یثحب 
هکنانچ درادنپیم  نادنز  عون  کی  ار  دوخ  دوجو  وا  دنکیم . سح  دـیامنیم  رهاظت  راکفا  تعیبط و  رد  اههدـیدپ  روما  ياروام  رد  هک  ار 

زا یناوارف  هدع  زا  ار  ترابع  نیا  لاثما  دبایرد ). دحاو  تقیقح  کی  ناونع  هب  هرابکی  ار  یتسه  مامت  دنک و  زاورپ  نت  سفق  زا  دـهاوخیم 
اههتخانش زا  مه  ام  هجیتن  رد  : ) دیوگیم یتروم  هک  دشاب  نانچ  تیعقاو  رگا  راهچ - مینیبیم . دیدج  میدق و  برغ و  یقرش و  نارظنبحاص 

زاغآ نامه  رد  رـشب  لسن  تسیابیم  درادـن ) دوجو  يدـیما  چـیه  نآ  رد  هک  اـم  هرمزور  یگدـنز  تسنیا  اههتخانـشان . زا  مه  میـسرتیم و 
اب تایح  اریز  تفرگیم . شیپ  ار  يدوباـن  هار  تشگیم و  ضرقنم  شیاههتـسنادن  اههتـسناد و  ندوب  زیگناتشحو  زا  شایهاـگآ  خـیرات 

يرد رعاشم و  هتشگ و  نوگرگد  یلکب  وا  ناور  زغم و  تسیابیم  لقادح  ای  دشاب . هتشاد  همادا  دناوتیمن  ریگارف  تشحو  نانچ 
یملع و هتـشر  نارازه  ندمآ  دوجو  هب  وپاکت و  تفرـشیپ و  عون  نارازه  دهاش  رـشب  خیرات  هکنیا  اب  ددرگ . لتخم  وا  لقعت  هشیدنا و  تفا و 

یتروم هتفگ  فالخرب  تیرـشب  یگدـنز  هکنیا  رب  دراد  عطاق  تلالد  اـهنآ  همه  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  اـبیز  راـثآ  رازه  اهدـص  يرنه و 
سای يدیمون و  زا  ریغ  یتحاران  یلو  دـیامنیم . تحاران  ار  وا  اهیرامیب  اهیراوگان و  هتبلا  دـنکیم . هئارا  ار  یناوارف  جاهتبا  طاشن و  دـیما و 
نیمز نیا  يور  مهاوـخیم  نم  هن  مریمب ، مهاوـخیم  هک  تسین  ینعم  نیدـب  هتفگ  نیا  هتبلا  : ) دـیوگیم رد ص 94  یتروم  تسا . کـلهم 

، اهرازغرم اـههناخدور ، اـهلگ و  اـهتخرد و  هب  مهاوخیم  نم  منک ، یگدـنز  اـبیز  ینغ و  تمعن و  رپ  نینچ  نیا  زیگناتفگـش و  ریظنیب و 
اب یتروم  تـالمج  نیا  اـیآ  مرب ). رـسب  لـماک  شمارآ  حلـص و  اـیند  اـب  دوخ و  اـب  زین  لاـح  نیع  رد  منک و  هاـگن  اـهرتخد  اهرـسپ ، ناـنز ،

هتخانـش زا  مه  یناگدنز  نیا  رد  ناسنا  رگا  هک  تسا  یـشان  اجنآ  زا  ضقانت  درادـن ! ضقانت  تسا  ام  دـقن  ثحب و  دروم  هک  يو  ياههتفگ 
رد دناوتیم  هنوگچ  یناسنا  نینچ  تسا ، هدرک  لاغـشا  تشحو  ار  وا  نورد  سپ  شیاههدش ، هتخانـشان  زا  مه  دراد و  تشحو  شیاههدـش 

اج ناگتفایدشر  همه  رگید  فرط  زا  دهاوخب ! ار  نآ  دنک و  ساسحا  ار  ینتشادتسود  میظع و  ابیز و  ياهزیچ  ایند  نیا 
تذل لصا  یتسه ، ماظن  یلک  نوناق  نتم  رد  هک  دناهتفریذپ  ار  تقیقح  نیا  زورما  هچ  زورید و  هچ  برغ  رد  هچ  قرش و  رد  هچ  يرشب  هعم 
فده تقیقح و  همه  دناوتیمن  تذل  دـنکیم  فارتعا  تمـسق 4  باتک  نیا  رد  یتروم  تسا . هدشن  تبث  اهناسنا  تایح  فدـه  ناونع  هب 
هکنیا زج  دناهدرواین ، یلیلد  نیرتمک  دشاب ، هدوب  تذل  دیاب  یگدنز ، رد  يریگفده  هکنیا  تابثا  يارب  نایروکیپاروکیپا  دـشاب . یگدـنز 

دوخ تامدقم  رد  ای  ار  ییاهجنر  درد و  هکنیا  رگم  تسین  ینوناق  عورـشم و  تذل  چیه  هک  تیعقاو  نیا  نانیا  تسا . ناسنا  دنیاشوخ  تذل 
همه زا  رتـهب  تسا ، هتـشاد  یملع  تالیـصحت  رگا  شدوخ  یتروـم  درادـن . هجوـت  لـباق  بلطم  چـیه  دروآیم ، دوـخ  لاـبند  رد  اـی  دراد و 
دراد مه  ییاه  طاشن  اهیـشوخ و  یگدنز  يرآ ، تسین . ریذپناکما  یملع  قیاقح  ندروآ  تسدب  جنر ، لمحت  نودـب  هک  تسا  هتـسنادیم 

زغم رد  اریز  تسا ، هدرب  تذل  ردقچ  دشاب ) هتشون  هنادازآ  هناهاگآ و  رگا   ) اهباتک نیا  نتـشون  زا  دوخ  یگدنز  رد  یتروم  هک  تسا  ینیقی 
اهیتشز هراومه  ای  دوب  هداتفا  مه  اهییابیز  ابیز و  هب  یتروم  راذگ  ایآ  دهدیم ! ماجنا  تمدـخ  تیرـشب  يارب  هک  تسا  هدرکیم  روصت  دوخ ،

ادرف ياروام  هک  هچنآ  ره  زا  گرم و  زا  ینعی  میسرتیم  زین  هتخانشان  زا  : ) دیوگیم جنپ - تسا !! هدیدیم  ار  تشحو  لماوع  و 
هک غاب  کی  هب  ندـش  لخاد  زا  ام  : ) دوش هتفگ  هک  دراد  شزرا  رادـقم  نامه  بلطم  نیا  کی - : میوشیم ). تشحو  راچد  دریگیم ، رارق 
هب تساوخیم  رـشب  رگا  هک  تسا  ماع  ییادتبا  ساسحا  کی  هکلب  تسین ، یملع  هیـضق  کی  نیا  میـسرتیم ) میدوب  هدـیدن  نونکات  ار  نآ 
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نارود نامه  رد  هتـشگ ، یلدزب )  ) راچد یلومعم  حالطـصا  هب  ینوبز و  یناوتان و  يرامیب  هب  التبم  دـنک ، اـنتعا  ماـع  ياهـساسحا  هنوگ  نیا 
يدوجو داعبا  شرتسگ  اب  نوزفازور و  ياهتیقفوم  اب  رـشب  مینیبیم  هکنیا  یلو  دادیم ، نایاپ  دوخ  یگدـنز  هب  نیمز  يور  رد  تاـیح ، هیلوا 

سرت و هک  دـنکیم  فشک  تسا ، هداد  زورب  دوخ  زا  تبثم  ياهراک  اهنویلیم  هدوب و  تفرـشیپ  لاح  رد  امئاد ، گرزب  ناـهیک  نیا  رد  دوخ 
ناسنا یعیبط  دوخ  تسا ، كانتـشحو  هچنآ  دروایب . لمع  هب  يریگولج  رـشب  یلماکت  تفرـشیپ  زا  دناوتب  دیابن  دناوتیمن و  ییادـتبا  ساره 
ندروآ تسدـب  يارب  دـنک و  لاـمیاپ  ار  اـهناسنا  قوقح  همه  تسا ، رـضاح  شیاـهیگماکدوخ  ییوجتذـل و  یتسرپترهـش و  هک  تسا 

نتفرگ و تسدـب  ملق  هار  زا  هاوخ  نورن و  الیتآ و  گنل و  رومیت  زیگنچ و  هار  زا  هاوخ  دـنک - راک  هب  مادـقا  یهار  ره  زا  ریگناـهج  ترهش 
دیوگیم هکنیا  ود - درادن . ربرد  یملع  شزرا  چیه  هک  یتالایخ  نتخاس  رشتنم  نتشون و  اهناسنا و  زغم  نتخاس  مومسم  ای  ندرک  هیلخت 

يارب اـعقاو ، تساوـخیم  یتروـم  رگا  دـیآیمرب . ناـیماع  ناـهد  زا  هک  تسا  هناـکدوک  هلمج  ناـمه  رارکت  میراد . تشحو  گرم  زا  اـم  : 
هکنیا يارب  میـسرتیم  گرم  زا  ام  ایآ  دزادرپب . هناگهچب  مهوت  نیا  یملع  لیلحت  هب  تسیابیم  دنزب ، دیفم  یفرح  هعماج  مدرم  يرگنـشور 

رد يدرد  ندب ، هاگراک  ءازجا  زا  کی  ره  نداتفا  راک  زا  اب  هکنیا  هفاضا  هب  دوشیم . هدیـشچ  مه  يرامیب  لاح  رد  درد  اریز  هن ، دراد ؟ درد 
دوخ زا  ام  سپ  میراذـگیم ؟ مدـق  یتیعقوم  هچ  هب  گرم  زا  سپ  مینادیمن  هک  میـسرتیمن  گرم  زا  نآ  يارب  ایآ  دوشیمن . ساـسحا  نآ 

. گرم زا  هن  میسرتب ، دوخ  لهج  زا  انیـسنبا : لوق  هب  نیاربانب ، تسا . هتخادنا  تشحو  هب  ار  ام  هک  تسا  لهج  نیا  هکلب  میـسرتیمن ، گرم 
یگنوگچ هک  دـننادیم  اریز  دنـسرتیمن ، اوـه  ندـش  کـیرات  بش و  ندیـسر  ارف  زا  سک  چـیه  هن  یتروـم و  هن  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

. ددرگیم نشور  اوه  بش  نایاپ  زا  سپ  سکعلاب  دـسریم و  ارف  بش  زور ، نتفای  نایاپ  زا  سپ  هک  تسا  یـسمش  هموظنم  تارک  تاکرح 
، تسین گرم  زا  تشحو  يانعم  یلو  تسا ، نینچ  يرآ  دـهدیم ؟ همتاخ  ام  ندرب  تذـل  لماوع  هب  هک  تسنیا  يارب  گرم  زا  ام  سرت  اـیآ 

رگا تسا . ناروناج  راـک  ناسانـشناسنا  همه  وگوهروتکیو و  لوق  هب  نآ ، نداد  رارق  فدـه  هک  تسا  رابتذـل  یگدـنز  ضارقنا  زا  هکلب 
لئاسم

یگدنز دـیاب  ام  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  اعطق  میهدـب  رارق  یـسررب  تقد و  دروم  ار  لوهجم  زیچ  زا  گرم و  زا  تشحو  هب  طوبرم 
جیاتن هدهاشم  اب  ام  حور  میتفرگ و  رارق  تیلوئـسم  دروم  گرم  زا  سپ  رگا  هکنیا  هب  مینک  ادـیپ  نانیمطا  هک  مینک  يرپس  يوحن  هب  ار  دوخ 
هکنیا هن  میوشن  راچد  تسا ، ام  لامعا  زا  هدـش  مسجم  جـیاتن  ناـمه  هک  رفیک  تقـشم و  باذـع و  هب  داد ، همادا  دوخ  ياـقب  هب  شیاـهراک 
ترطف تسناوــتیم  تـشاد و  يرثا  نـیقلت  نـیا  رگا  اریز  تـسین ! يربــخ  چــیه  گرم  زا  سپ  دیــسرتم ، دیــسرتم ، مـینک : نــیقلت  مدرمب 

زا دادیم و  شوگ  وا  لاثما  روکیپا و  نانخـس  هب  هدنـسیون  لاثما  هتخیـسگ  مه  زا  ياـهفرح  زا  شیپ  دزاـسب ، لـتخم  ار  یمدآ  يارگتیدـبا 
سانـشناسنا يولوم  هک  تسنیا  تسا ، مهبم  يادرف  گرم و  زا  تشحو  هرابرد  لقع  مکح  هک  هچنآ  سپ  تفریذپیم . ریثات  نانآ  تانیقلت 

ردنا گرم  یـسرتیم ز  هک  يا  تسود  تسود  رب  نمـشد و  نمـشد  شیپ  تسوا  گنرمه  سپ  زا  کی  ره  گرم  دـیوگیم : نیبناهج  و 
ياهتـسخ يراخب  رگ  گرب  گرم  تخرد و  نوچمه  وت  ناج  گرم  راسخر  ین  تست  تشز  يور  رادشوه  دشاب  لهج  زا  تتـشحو  رارف 
ياههویم نوچ  وا  رب  ام  مارک  يا  تسا  تخرد  نوچمه  ناهج  نیا  دیوگیم : يولوم  زاب  ياهتـشر  دوخ  يردزق  ریرح و  رو  ياهتـشک  دوخ 

ماخ مین 
زا دـعب  ار  اههخاش  دریگ  تسـس  نازگبل  نیریـش  تشگ  تخپب و  نوچ  ار  خاک  دـیاشن  یماخ  رد  هک  ناز  ار  خاش  رم  اهماخ  دریگ  تخس 

دیاب هک  گرم  هلئـسم  رد  تیمهااب  یملع  یـسررب  کی  هس - ناهج  کلم  یمدآ  رب  دـش  تسـس  ناهد  دـش  نیریـش  لاـبقا  نآ  زا  نوچ  نآ 
تیریدم دراد  هک  ییاهتیلاعف  اههدیدپ و  داعبا و  یمامت  اب  ار  ام  تایح  هک  یلصا  نیرتیـساسا  هک : تسنیا  دریگب ، رارق  اهناسنا  هجوت  دروم 

رد هک  تسا  یتاحالطصا  زا  کلذریغ  و  تاذ ) بح  تایح و  بح  نتشیوخ ، ءاقبا  نتشاد ، دوخ  ( ) تاذ تنایص   ) لصا دیامنیم ، هیجوت  و 
تنایـص نیمه  تسا ، نارادـناج ) همه  يارب  هکلب   ) ناسنا يارب  کـی  هجرد  تیمها  ياراد  هک  هچنآ  ددرگیم . حرطم  یفـسلف  یملع  بتک 

نیا هب  رظن  اب  ددرگ . لتخم  روبزم  لصا  ادابم  هک  تسا  نیمه  هب  طوبرم  دوش ، روصت  هک  یعوضوم  ره  هرابرد  تشحو  سرت و  تسا . تاذ 
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ام رگا  لاثم : ناونع  هب  میهدیم . ماجنا  ار  تنایص  لمع  ریسفت  نامه  قباطم  میشاب  هتشاد  دوخ  تاذ  هرابرد  ام  هک  يریـسفت  ره  یلک ، نوناق 
درط و  تذـل ، هب  شیارگ  زج  يزیچ  اـم  تاذ  تیهاـم  هک  مینک  ناـمگ  نینچ  مینک و  ریـسفت  بایتذـل  وجتذـل و  یتـقیقح  ار  دوخ  تاذ 

و دوب . میهاوخ  هدزتشحو  تیمورحم  نیا  لماوع  زا  میوش  مورحم  یبایتذل  زا  هزادنا  ره  هک  تسا  یهیدب  تسین ، تذـل  لماوع  فلاخم 
همه

یعطق دیامن و  ناسنا  بیصن  یگدنز  لوط  رد  ار  تذل  نیرتشیب  هک  دوب  دهاوخ  یتاذ )  ) تنایص هرابرد  ام  تارکفت ، اههزرابم و  اهوپاکت و 
هنوـگنیا زا  هکلب  دربـب ، تذـل  تیناـسنا  هب  ناـسنا  هب  تمدـخ  تفرعم و  ملع و  ندروآ  تسدـب  زا  دـناوتیمن  اـهنت  هن  یناـسنا  نـینچ  تـسا 

تفرعم و ملع و  ندروآ  تسدـب  رد  تیلاعف  هک  دوش  يورایور  یلماوع  اب  رگا  تلع  نیمه  هب  دوب و  دـهاوخ  مه  نازیرگ  یناسنا  ياهتیلاعف 
!؟ تسا هنالقاع  تشحو  نیا  هک  دـینادب  یتروم ، ياقآ  دـش . دـهاوخ  هدزتشحو  لماوع  نآ  زا  دـنک ، باجیا  تیناسنا  ناسنا و  هب  تمدـخ 

يزیچ اعقاو ، ایآ  هک  هلئـسم  نیا  فشک  يارب  نم  رظن  هب  نیاربانب ، : ) مینیبیم ار  بلطم  نیا  یـسررب  دـقن و  دروم  تالمج  رخآ  رد  راـهچ -
هتشاد توافتم  یشرگن  زرط  یلکب  تسا  موکحم  ناسنا  هن ، ای  دراد  دوجو  زیمآتباقر  كانسرت و  دولآهانگ ، برطضم ، یتسه  نیا  ياروام 

تشذگرس درکیم و  تقد  تسرد  رگا  هدنسیون  دنکیم ). يوریپ  نآ  زا  هتفریذپ و  ار  یتنس  یشرگن  زرط  بلغا  ایند  هکنیا  زا  لفاغ  دشاب ،
هک تشادن  ار  بلطم  نیا  لوبق  زج  ياهراچ  دادیم ، رارق  ریسفت  لیلحت و  دروم  یبوخ  هب  ار  يرشب  يژولوئدیا  یفسلف و  یملع و  یتفرعم و 

رب هک  هچنآ  ره  درط  ساسایب و  يایاضق  لوصا و  اب  هزرابم  تافارخ و  لباقم  مایق  رد  ینالوط  قباوس  همهنآ  اب  رشب 
ظفح يارب  تمواقم  همه  نیا  تسیابیمن  دوب ، ساسایب  وا  یعیبط  ياروام  يونعم و  تاشیارگ  رگا  تسا ، هدوب  لـقع  حیرـص  مکح  دـض 

لقعت و عون و  هب  تبحم  نادـجو و  هب  اهنارود  نیرتمیدـق  زا  رـشب  هک  هنوگنامه  دـنک . يوریپ  نآ  زا  دـهدب و  ناشن  دوخ  زا  یتنـس  شرگن 
رد هک  ار  یساسا  تالاوس  نیا  روطنامه  تسا ، هتخاس  لمحت  لباق  دوخ  يارب  ار  یگدنز  اهنآ  يانبم  رب  هداد و  یتایح  تیمها  ییارگقطنم 
هب نم  - 4 ماهدـمآ ؟ اـجنیا  هب  هچ  يارب  نم  - 3 میآیم ؟ اـجک  زا  نم  - 2 متسیک ؟ نم  - 1 تسا : هدومن  حرطم  دوـخ  يارب  میروآیم  لـیذ 

هکلب دناهدرب . راکب  زورما  برغ  قرش و  رد  نانآ  دلقم  ناگدنسیون  ات  هتفرگ  نانوی  ياهتـسیلیهن  زا  هک  ییاهيزابهطـسفس  و  موریم ؟ اجک 
نآ زا  رترادهشیر  روبزم  تالاوس  اریز  دناهتـسناوتن ، دنیامن . فرـصنم  اهنآ  تیمها  زا  ار  مدرم  دـننک و  تام  ار  تالاوس  نیا  گنر  دـنناوتب 

ار لـئاسم  نیا  یملع  دـیدرت  اـب  رگا  یتروم  دـنوش . هدودز  مدرم  ياـهلد  زا  یخوـش ، حازم و  هب  هیبـش  ياهيرگنحطـس  نیا  اـب  هک  دنتـسه 
يزاب درکیم ، هجوت  فورعم  لصا  نیا  هب  و  دناشوپیمن . ار  روبزم ) تالاوس  ندوب  رادهشیر   ) تقیقح يور  یتنس )  ) هملک اب  تسیرگنیم ،

تشاد تیرشب  هب  نتفگ  يارب  ینخس  دنهاوخب  رگا  هدنسیون  نیا  لاثما  دوشیمن . ینوناق  ماکحتسا  يزارد و  نیا  هب 
يور دـنریگب و  تسد  هب  یملق  هکنیا  هن  دـنزاسب ، نشور  هناگراهچ  تالاوس  هرابرد  ار  نارظنبحاص  اـصوصخم ، مدرم و  یتسیاـب  دنـشاب ، ه 

هب یهار  یتروم  لاثما  ملق  تسا و  اهناسنا  ناور  زغم و  قامعا  رد  روبزم  تالاوس  اریز  دـننیبن ! ار  اـهنآ  مدرم  اـت  دنـشکب  طـخ  تـالاوس  نآ 
رد هک  دـتفایم  كدوک  نآ  دای  هب  هدنـسیون  نیا  ياههتـشون  رد  لماک  تقد  اب  رظنبحاص  ناـسنا  تفگ : ناوتیم  یتح  درادـن . اـهنآ  لاـطبا 

ار وا  بش  یکیرات  ماهبا و  هک  دـنکیم  لوغـشم  زاوآ  نآ  اب  ار  دوخ  دـناوخیم و  زاوآ  دـنلب  يادـص  اب  دودیم و  هچوک  رد  بش  یکیراـت 
. تسین هاگآ  زغم  کی  نایاش  نآ  زا  رارف  نتفرگ و  هدـیدان  ار  يدـج  لاوس  دـینک ، ادـیپ  خـساپ  تالاوس  نیا  هب  یتروم  ياـقآ  دـهدن . رجز 
هفـسلف و عون  ره  سپ  درادن ، دوجو  يدیما  چیه  نآ  رد  هک  ام  هرمزور  یگدنز  تسنیا  : ) دـینک تقد  میروآیم  هک  ياهلمج  نیا  هب  جـنپ -

تیـساسح بتارم  تـالمج  هنوـگنیا  لاـثما  زا  دـشابیم ). تسه ، هک  هچنآ  ره  ینعی  یلعف ، تیعقاو  زا  رارف  اـهنت  تاـیهلا  رب  ینبم  تفاـیرد 
هک هنوگناـمه  تفگ : ناوتیم  عطق  روط  هب  دوشیم و  تاـبثا  حوضو  لاـمک  اـب  تاـیهلا ) رب  ینبم  تفاـیرد  هفـسلف و   ) هب یتروـم  يژرلآ ) )

اقح ربارب  رد  زین  یتروم  دوب ، هدرک  ادیپ  تیساسح  يونعم  قیاقح  میهافم و  هرابرد  شحیرص  فارتعا  هب  انب  دیورف  دنومگیز 
تحاران ار  دوخ  ریذپاننیزوت  لئاسم  لباقم  رد  نم  : ) دـیوگیم دـیورف  تسا . هدوب  التبم  یتیـساسح  نینچ  هب  تایهلا  اصوصخم  يونعم  قی 

( یتیـساسح نینچ  نتـشاد  اب   ) فاص یملع و  نادجو  نیمادک  اب  دیورف  یتروم و  لاح  منکیم ) فارتعا  یتحاران  نیا  هب  هراومه  مباییم و 
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زا اـی  یتسرپترهـش و  سوه و  اوه و  رد  ار  هطلاـغم  هنوگنیا  هزیگنا  دـیاب  دـننکیم ؟ رظن  راـهظا  تاـیهلا  يوـنعم  قیاـقح  ناـسنا و  هراـبرد 
نشور الماک ، لیلد  کی  دروم  نیا  رد  درک . وجتسج  تسا ، هدرک  دراو  رگناریو  ياهرظن  راهظا  نینچ  هب  ار  نانآ  هک  یشرافس  ياههزیگنا 
اعدـم نیا  هدـنیآ  ثحاـبم  رد  و  میروآیم ، تاـیهلا  هراـبرد  هدنـسیون  لاـثما  تیـساسح ) يژرلآ و   ) یناور یعیبـط  ریغ  عـضو  تاـبثا  يارب 

هفسلف و عون  ره  درادن و  دوجو  يدیما  چیه  نآ  رد  هک  ام  هرمزور  یگدنز  تسنیا  : ) دیوگیم ثحب  دروم  هلمج  رد  دش . دهاوخ  رتنشور 
نیا هک  دـش  تاـبثا  هتـشذگ  ثحاـبم  زا  ـالوا  دـشابیم ). تسه ، هک  هچنآ  ره  ینعی  یلعف ، تیعقاو  زا  رارف  اـهنت  تاـیهلا ، رب  ینبم  تفاـیرد 

مینکیم ضرف  ایناث  تسا . هتفرگ  همـشچرس  هدنـسیون  يزغم و  صاخ  تلاح  زا  هک  تسا  قلطم  ینیبدب  رب  ینتبم  ساسایب و  الماک ، بلطم 
تفایرد هفسلف و  عون  ره  سپ   ) هک تسنیا  كانرطخ  هدیدپ  نیا  هجیتن  اهنت  ایآ  دراد ، تیعقاو  یگدنز  رد  قلطم  يدیمون  نیا 

يارب هک  ار  يدـیاقع  اهبتکم و  همه  يدـیمون ، نیا  ایآ  دـشابیم )!؟ تسه ، هک  هچنآ  ره  ینعی  یلعف ، تیعقاو  زا  رارف  اهنت  تاـیهلا ، رب  ینبم 
تارکفت و اهبتکم و  همه  یتروم  لالدتـسا  ربانب  ایآ  دزاـسیمن ؟ یفتنم  دـنکیم  تاـبثا  ار  یتیعقاو  تلاـصا و  نآ  ياـنبم  يرـشب و  تاـیح 

اریز تسا ، نینچ  اعطق ، يرآ ، تسا !؟ هدماین  دوجو  هب  دـنکیم ، نیقلت  ار  نآ  ناحولهداس  يارب  يو  هک  یلعف  تیعقاو  زا  رارف  يارب  دـیاقع 
نیاربانب چوپ . چـیه و  ینعی  یگدـنز  هک  تسنیا  ياهیـضق  نینچ  همزال  تسا و  یگدـنز  رد  قلطم  يدـیمون  حولهداس ، مدرم  يارب  وا  نیقلت 

لاح یهلا . هاوخ  یعیبط و  هاوخ  دشاب و  ضحم  يدام  هاوخ  تسین و  یگدـنز  رد  قلطم  يدـیمون  يارب  زاسهراچ  ياهدـیقع  بتکم و  چـیه 
هراـبرد تیـساسح  زا  یـشان  یناور  هنیک  تموـصخ و  زج  تسا ، تاـیعقاو  زا  رارف  هکنیا  هب  تاـیهلا  نداد  صاـصتخا  سپ  تسا ، نینچ  هک 

تدش نآ  هب  یلو  دنکیم ، یفن  ار  هدش  تباث  شیپ  زا  لوصا  هشیدـنا و  هنوگ  ره  یهاگ  هدنـسیون  یلب ، دوب . دـهاوخن  رگید  يزیچ  تایهلا 
دراد هیکت  یقطنم  اب  ایآ  ینزیم  هک  ار  اهفرح  همه  نیا  هدنـسیون ، ياقآ  دیوگب : نآ  ندینـش  اب  یلقاع  ره  هک  دنک  حرطم  ار  اهنآ  دناوتیمن 

- کی تسا : هدروآ  ار  بلطم  دنچ  تالمج  نیا  رد  یتروم  خساپ - یناریم !؟ نوریب  دیآیم  تنابز  هب  هک  هچ  ره  ای 
تـسکش اب  تسا ، هتفرگ  تروص  يرـشب  عماوج  حالـصا  يارب  اهيژولوئدـیا  نیناوق و  اهتـضهن ، هلیـسو  هب  هک  ییوجهراـچ  ره  دـیوگیم :

ار وا  همانراک  يرـشب و  تشذگرـس  خیرات  رد  ام  رگا  اریز  تسا . يرـشب  هعماج  زا  یحطـس  هدیدپ  کی  نایب  بلطم  نیا  تسا  هدـش  وربور 
، مینک رظن  فرص  اهتسدب  ملق  زا  یخرب  هنوگرامیب  ياهینیبدب  زا  رگا  هک  میوشیم  وربور  یبنیوت  لوق  هب  ندمت  اب 21  مینک  تقد  تسرد 

نارازه هفاضا  هب  دـنکیم ، تابثا  یبوخ  هب  يزادرپهعماج  يزاسدوخ و  رد  ار  ناـسنا  عون  ینب  ياـهتیلاعف  مادـقا و  هدارا و  يرکف و  تمظع 
اهگنهرف و همه  نیا  نتفرگ  هدیدان  تسا . هدیدرگ  افوکش  هدیسر و  تیلعف  هب  اهنآ  رد  یناسنا  تیمهااب  رایسب  داعبا  هک  لکـشتم  تاعامتجا 

همه رب  نالطب  طخ  ندیـشک  اب  تسا  يواسم  تسا ، هدوب  اهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  رد  اهناسنا  تاـیح  يارجم  هدـننکوگزاب  هک  تاـیبدا 
هب ار  اهناسنا  هک  ام  نارود  ینیـشام  تاصتخم  اب  خـیرات  هاگرذـگ  همه  رد  نآ و  داعبا  همه  رد  تیناسنا  ناـسنا و  ریـسفت  خـیرات . تاـحفص 

سپ تسا  يوحن  رهب  دیاب  هک  گرزب  تسا  یهابتـشا  دـشاب ، یعالطایب  يور  زا  رگا  تسا ، هدروآرد  نیـشام  هاگآان  ياههنادـند  تروص 
هاگآان ناحولهداس  اهنت  هک  وا  خیرات  ناسنا و  عون  ینب  هب  تسا  یتنایخ  تسا ، يزروضرغ  دمع و  يور  زا  رگا  و  دوش ، هتفرگ 

دربیم جنر  تسا ، ام  نارود  هماکدوخ  نارگادوس  تسد  رد  نآ  دیلک  هک  هاگآان  نیشام  راشف  زا  يزورما  رشب  يرآ ، دنراد . تلفغ  نآ ، زا 
، یگدزفرـصم كاندرد  رایـسب  هعجاف  رد  روآمرـش  یهاگآان  اب  و  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هتـسیاش  تیلاعف  قطنم  وا  ناور  نهذ و  و 

ناحلـصم هک  تسا  یهیدب  دـیامنیم ! یلخاد  یتادراو و  ياههتـشون  هنوگنیا  لاثما  میدـقت  ار  دوخ  زغم  نارگادوس و  میلـست  ار  دوخ  هدارا 
روبع نآ  زا  اهناسنا  گرم  یگدنز و  نارگادوس  هک  یکانرطخ  هندرگ  نیا  زا  ار  تیرـشب  هدمآرب و  ییوجهراچ  ددص  رد  دـیاب  اعطق  یعقاو 

هک یبلاطم  راشتنا  زا  نالک  تورث  يروآعمج  ترهش و  شرتسگ  يارب  هکنیا  هن  دننک . دراو  دوخ  یلـصا  ریـسم  هب  هداد و  تاجن  دنهدیم ،
هب ار  وا  هدنزاس  تباث و  لوصا  هدنبیرف  تالمج  تاحالطـصا و  هب  دریگب و  تسدب  ملق  دزاسب ، رتهناوید  ار  هناوید  رتجـیگ و  ار  جـیگ  رـشب 

شیوخ زا  مینکیم  یگدـنز  كانلوه  تشز و  ناـهج  نیا  رد  هک  يرـشب  تادوجوم  ناونع  هب  دـییایب  دـنیوگیم : ود - دـنهدب . داـقتنا  داـب 
نیا هطلاغم  دشاب  هتشاد  وکین  یماجنارـس  دناوتیم  هدش  يراذگهیاپ  سرت  یمحریب و  تباقر ، ساسا  رب  هک  یعامتجا  نیا  ایآ  هک  میـسرپب 
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زا ن نیا  و  ! ) دریگب ماع  هجیتن  دهاوخیم  دشاب ) حیحص  الماک ، رگا   ) صاخ یلیلد  اب  هدنسیون  هک  تسنیا  رد  تالمج 
الاب رد  هک  هنوگنامه  تسا ، هدش  نآ  راچد  يزورما  رـشب  یگدنز  هک  يراوگان  فالتخا  اریز  تسا ). طلغ  اهـشناد ، همه  یهیدب  قطنم  رظ 

لامک اب  و  دـناهتفرگ ، دوخ  رایتخا  هب  ار  اـهناسنا  هنوگنیـشام  تاـیح  هک  تسا  هماـکدوخ  نایوجهطلـس  يرگادوس  لولعم  میدـش ، رکذـتم 
ناهج نیا  رد  ام   ) هکنیا اما  دناهداد . رارق  راشف  تحت  تخس  ار  تیرـشب  دنکیم )!! باجیا  نینچ  نم  عفانم   ) هدننکدوبان راعـش  اب  یمحریب 

، تسین كانلوه  تشز و  ام  ناهج  تسا ، دـنمزاین  ماع  یلیلد  هب  نآ  تابثا  هک  تسا  ماع  موهفم  کی  مینکیم ) یگدـنز  كانلوه  تشز و 
رگهطلـس و ناهاوخدوخ  تسد  اب  هک  تسا  نایاونیب  ءافعـض و  یگدنز  نیا  دیآیمرب . يدـعب  هلمج  رد  عامتجا )  ) هملک زا  هک  هنوگنامه  و 

رایسب دراد ، يرگهطلـس  ییوجتذل و  تردق و  نارامیب  هدارا  هب  هتـسب  هک  یناگدنز  نآ  هتبلا  تسا . هدش  كانلوه  تشز و  تسرپتردق ،
یهلا و ناـیدا  همه  هک  تسا  یتقیقح  نیا  هدنـسیون  ياـقآ  دوب . ینیع  یلمع  يدـج و  يوجهراـچ  رکف  رد  دـیاب  تسا و  كاـنلوه  تشز و 

وکین حالـصا و  يارب  - ) هس یتروم : يدـعب  تالمج  هب  دـییامرف  هجوت  لاح  دـننکیم . دزـشوگ  ار  نآ  ترورـض  یناـسنا  ياهيژولوئدـیا 
اوتب دوش و  موصعم  ون و  هزات و  ام  نهذ  هک  يوحن  هب  عقاو ، رما  کی  ناونعب  هن  هنارکفنشور و  موهفم  کی  ناونعب  هن  عامتجا  نیا  نتخاس 
تقیقح نیا  ام  زا  کی  ره  هک  دتفایم  قافتا  یتقو  هلئـسم  نیا  منکیم  رکف  نم  دروآ . دوجو  هب  ار  یتوافتم  الماک ، يایند  یلک  روط  هب  دـن 

هک یگنهرف  ره  اـب  مینکیم و  یگدـنز  اـقافتا  هک  ناـهج  زا  ياهطقن  ره  رد  تادوجوم  دارفا  ناونع  هب  اـم  همه  هک  میـسانشب  تیمـسر  هب  ار 
( تیلوئسم  ) زا روظنم  هکنیا  طرشب  تسا  حیحـص  الماک ، بلطم  اجنیا  ات  میراد ). هدهع  هب  ار  ناهج  یمامت  تیلوئـسم  میتسه ، نآ  هب  قلعتم 
- راهچ تسا . هدمآ  شیپ  يرشب  هعماج  رد  هک  یعـضو  رد  يرـشب  دارفا  زا  کی  ره  ندوب  میهـس  زا  تسا  یـشان  هک  دشاب  یبسن  تیلوئـسم 
وا میهدب . ماجنا  میناوتیم  يراک  هچ  يرـشب  هعماج  نتخاس  وکین  حالـصا و  رد  ینعی  دنکیم ، يداهنـشیپ  هچ  هدنـسیون  مینیبب  دـیاب  نونکا 
هب میراد ، دوخ  یگدـنز  رد  هک  يایمجاهت  تالیامت  رطاخ  هب  دـتفایم ، قاـفتا  هک  میتسه  یگنج  ره  لوئـسم  اـم  زا  کـی  ره  : ) دـیوگیم

هقرفت اـم  نیب  هـک  ییاـهزیچ  یماـمت  اـتیاهن  نامیاهلآهدـیا و  و  نامتابـصعت ، نامنایادـخ ، نامیاهيدنـسپدوخ ، ناـمیاهییارگیلم ، رطاـخ 
رد نآ  یلـصا  هشیر  دـشابیم ، رگیدـکی  هب  رـشب  دارفا  یمجاـهت  تـالیامت  بجوم  هک  هچنآ  کـی - خـساپ - میتـسه ). لوئـسم  دزادـنایم 

اگدننادرگ رگا  دیامنیم . هدنشک  ياهداضت  مجاهت و  هلیسو  ام  يارب  ار  هدنزاس  تقیقح  ره  هک  تسا  ام  یناویح  ياهیهاوخدوخ 
تالیامت نانآ ، لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  اهناسنا  تیبرت  میلعت و  اب  نایبرم  ناـملعم و  دـنهدب و  مدرم  یگدـنز  هب  یتیمها  يرـشب  عماوج  ن 

نیا رد  هک  یعـضو  رد  اهناسنا  تایح  هک  تسا  یعطق  دنزاسب ، لدـبم  یگنهامه  ینواعت و  تالیامت  هب  ار  مدرم  نورد  رد  دوجوم  یمجاهت 
هن دنلولعم ، هک  ار  ییانبور  ياهدرد  يرادقم  يو  لاثما  یتروم و  نیاربانب ، درک . دهاوخ  ادـیپ  تاجن  دـناهدش ، نآ  راتفرگ  ینیـشام  نارود 

، ایرالام ياههشپ  ندرمـش  ياج  هب  هک  دـنهاوخیمن  اـی  دـننادیمن  یلو  دـناهداد ، رارق  هجوت  دروم  رگید  ياـهناسنا  زا  ياهدـع  دـننام  لـلع 
اـهیناماسبان و نیا  لوا  هـشیر  یلـصا و  لـلع  دـننک . هـضرع  عـماوج  هـب  ار  نآ  ندرک  دوباـن  هار  هدرک و  ادـیپ  ار  اـهنآ  هدـننکدیلوت  قـالتاب 

نیرتهبناج همه  نیرتجرخ و  مک  نیرتناسآ و  هک  تسا  ناشیاهیهاوخدوخ  ربارب  رد  نانآ  ندمآ  رد  وناز  هب  اهناسنا و  تسکـش  تالالتخا ،
هن راـگزور ، هماـکدوخ  تیغاوط  هطلـس  ناـیاونیب و  ندـش  بوعرم  زا  تستراـبع  هک  تسا  اـهیزورهریت  یتخبدـب و  مود  هشیر  يارب  هلیـسو 

حیـضوت کی  اجنیا  رد  تسا . رگیدـکی  هب  للم  ماوقا و  دارفا و  همه  یعقاو  تبحم  اهنآ  يانبریز  هک  یناسنا  يـالعا  ياهلآهدـیا  اـهنامرآ و 
وخ یملع  نادجو  ندرک  شوماخ  اب  ماوت  یکریز  لامک  اب  یتروم  هک  تسنیا  نآ  منیبیم و  يرورض  ار  رصتخم 

نآ هچ  رگا   ) داد تبـسن  یناسنا  مولع  لئاسم و  هرابرد  تیـصخش  کی  تایرظن  هب  ناوتیمن  ار  یـشزرا  تقیقح و  چـیه  نآ ، نودـب  هک  د 
تسا هدرک  فیدر  مه  رس  تشپ  ار  یمیهافم  دشاب ) هدوب  يرشب  خیرات  همه  دنمـشناد  فوسلیف و  نیرتروهـشم  نیرتهتـسجرب و  تیـصخش 

رطاخ هب  دتفایم ، قافتا  هک  میتسه  یگنج  ره  لوئـسم  ام  زا  کی  ره  : ) دییامرف تقد  دـنرادن . یگنهامه  وا  لالدتـسا  يارب  هجوچیه  هب  هک 
، نامتابــصعت نامنایادــخ ، نامیاهيدنــسپدوخ ، ناـمیاهییارگیلم ، رطاـخ  هـب  مـیراد . دوـخ  یگدــنز  رد  هـک  يایمجاــهت  تــالیامت 

نیا ندرک  فیدر  اب  هدنسیون  هک  دییامرف  هجوت  الاح  میتسه ) لوئـسم  دزادنایم ، هقرفت  ام  نیب  هک  ییاهزیچ  یمامت  اتیاهن ، نامیاهلآهدیا و 
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زا کی  ره  : ) میهدب رارق  یسررب  دروم  ار  هطلاغم  نیا  تسخن  زیچ ، همه  زا  لبق  تسا ؟ هدروآ  تیرـشب  هب  یناغمرا  هچ  گنهامهان ، میهافم 
یملع قطنم  رظن  زا   … میراد )  دوخ  یگدنز  رد  هک  يایمجاهت  تالیامت  رطاخ  هب  ارچ ؟ دـتفایم . قافتا  هک  میتسه  یگنج  ره  لوئـسم  ام 

هن تسا ، هدرکن  یعمج  هتـسد  مجاهت  رد  تکرـش  هک  یمادام  دشاب ، یمجاهت  تالیامت  ياراد  هک  دنچ  ره  يدرف  چیه  تایعقاو  هدهاشم  و 
یلو دراد ، ناشفـشتآ  داوم  شنورد  رد  هک  یهوک  یگنهرف . رـصانع  ریاـس  ینید و  یقـالخا و  رظن  زا  هن  دراد و  تیلوئـسم  یقوقح  رظن  زا 

فنم
یهورگ ای  يدرف  تموصخ  تسد  اب  نارادناج  عرازم و  نآ  رگا  تسا ، هدناسرن  کلذریغ  نارادناج و  عرازم و  هب  یبیسآ  چیه  هدشن و  رج 

هورگ ای  درف  نآ  رصقم  لوئسم و  هدوبن و  ناشفشتآ  هوک  هب  دانتسا  لباق  هجو  چیه  هب  ندش  هابت  نتخوس و  نآ  دشاب ، هدش  هدیـشک  شتآ  هب 
نادجواب فرشاب و  ياهناسنا  نورد  هدنـسیون  نیا  ارچ  دشن  مولعم  رگید  فرط  زا  تسا . هدیـشک  شتآ  هب  ار  نارادناج  عرازم و  هک  تسا ،

هدـیدان دـناهدومن ، تیرـشب  هب  ار  اهتمدـخ  نیرتگرزب  نآ ، یلاع  لوصا  تیبثت  تیناسنا و  دربشیپ  رد  یقالخا  يالاو  رایـسب  لماوع  اـب  هک  ار 
گنـسلاغز هوبنا  نایم  رد  ساملا  ياههگر  راکنا  ربارب  رد  ینخـس  چـیه  ام  دناهتـشادن ، دوجو  ییاـهناسنا  نینچ  دـیوگب : وا  رگا  دریگیم .

رد ارچ  ینعی  دـشابن ؟ سکعرب  هیـضق  ارچ  فارتعا ، نیا  ربانب  دناهتـشاد ، دوجو  ییاـهناسنا  نینچ  هک  دـننک  فارتعا  رگا  و  میرادـن . خـیرات 
لاح دـیامن !؟ حرطم  رـشب  یگدـنز  هب  یبولطم  اـبیز و  ياـنعم  دـناوتن  تسودناـسنا  كاـپ و  ياـهناسنا  دوجو  هب  لالدتـسا  یتروم ، لـباقم 

یگنهاـمه هنوـگچیه  يو  فدـه  يارب  هن  دـنراد و  تیلک  تیعقاو  رظن  زا  هن  هدرک  فـیدر  مه  لاـبند  یتروـم  هک  میهاـفم  هب  مـیزادرپیم 
یح یعیبط  دعب  رد  مه  رگا  یمجاهت  تالیامت  ییوخهدنرد و  تلاح  میدرک  هراشا  هکنانچ  یمجاهت - تالیامت  - 1 دنراد :

لیدعت نارکنم  دشابیم ، لوقعم ) تایح   ) رد يرادربهرهب  لیدـعت و  لباق  حیحـص  ياهتیبرت  میلعت و  اب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  یناسنا  یناو و 
تیلباق ياراد  تیمها  لباق  رایـسب  هزادنا  هب  رـشب  هک  دنیامن  حیحـصت  ار  دوخ  هدیقع  زین  دوخ  هداوناخ  یتح  هعماج و  یـسررب  اب  دـنناوتیم 

هدنسیون شاک  ار  بلطم  نیا  دنشاب . هتـشاد  یگنج  یگدنز  وا  هداوناخ  ای  هعماج  هکنیا  رگم  تسا . یقالخا  لوصا  ياریذپ  هدوب و  حالـصا 
هدیچیپ لئاسم  ماهبا  یگدیچیپ و  رب  هکلب  تسا ، هدرکن  لح  ار  یلکشم  چیه  اهنت  هن  هک  تاحضاو  حیضوت  يارب  تقو  فرص  همهنآ  ياجب 

درکیم و ادـج  تسرپتردـق  ناگماکدوخ  تلع  زا  اهیتخبدـب ، داجیا  رد  ار  مدرم  ییوخهدـنرد  ترارـش و  تلع  تسا . هدوزفا  زین  مهبم  و 
ای دـهاوخیمن  هدنـسیون  لاح  رهب  دادیم . ناشن  هار  اـهناسنا ، هناـیوجعقاو  ياـهتیلاعف  يارب  هدـنزاس  یملع و  لوصا  زا  اـهزغم  هیلخت  ياـجب 

يرکف راک  و  دنک ، کیکفت  ناتـسرپتردق  ياهیبلطهاج  زا  ار  اهناسنا  نورد  هقطنم  عضو  یملع  نادجو  تارج  تعاجـش و  اب  دـناوتیمن 
ياجب وا  دنکیم  یفرعم  اهتموصخ  اهیتخبدب و  لماک  تلع  ار  کی  ره  هک  تسا  هدش  نایب  يروط  وا  تالمج  اریز  دـشکیم ، ضقانت  هب  وا 

هلیسو ك هب  نایصع  بوخ ، رایسب  دینک ! نایصع  دیوگیم : دنکیم ، هک  يراک  طقف  نآ  ییوجهراچ  هلئسم و  حیحص  حرط 
لیلحت نودب  دینیبب  کنیا  دنتسه ؟ ياهشیلک  يدیلقت و  ناگمه  لآهدیا  لوصا  هدنـسیون  ياههیـصوت  ربانب  هکنیا  اب  لآهدیا ! لوصا و  نیماد 

نینچ باـتک  نیمه  زا  رد ص 33  : ) دـنکیم نایب  هنوگچ  شنانخـس  رد  ار  اهتموصخ  اهیزوتهنیک و  لـماع  ود  ره  حیحـص  یملع  ریـسفت  و 
هدوب نآ  يوجتـسج  رد  هشیمه  مان  نارازه  ای  مانیب  زیچ  نیا  نتفای  نودب  ناسنا  دراد ؟ دوجو  يزیچ  یگدنز  نیا  ياروام  ایآ  : ) تسا هتفگ 

هب تسا  نیا  دـش . تنوشخ  هب  رجنم  دـیدرت  چـیهیب  هراومه و  نامیا  اما  لآهدـیا  کی  ای  یجان ، کی  هب  نامیا  داد ، جاور  ار  ناـمیا  تسا ،
الاح تسا . هتخاس  حرطم  قالخ  یتیاضران  باتک  رد  مه  باتک و  نیا  رد  مه  هک  اهیزوتهنیک  اهتموصخ و  اـهداضت و  تلع  یتروم  هدـیقع 

ریـسا ناهج  منیبیم  اریز  دیوگیم : نینچ  هحفـص 12  دوشیم . ضقانت  بکترم  اهتموصخ  اهداضت و  ریـسفت  يارب  هنوگچ  هک  دـینک  هجوت 
ناهج ناهج ، دوشیم . تیاده  دنتـسه ، تردق  يوجتـسج  لاح  رد  هشیمه  هک  ینارادمتـسایس  طسوت  ناهج  تسا . هدش  اهتنایب  ياهگنج 

گنج و هب  رگیدـکی  اب  نآ  بسک  رـس  رب  دنتـسه و  ماقم  راتـساوخ  یگمه  هک  تسا  یبلطهاج  نادرم  نانز و  نازابرـس و  اهـسیلپ ، ءالکو ،
یفرعم نامیا  لولعم  ماع  روط  هب  ار  تنوشخ  تلع  یگتسناد ) زا  ییاهر   ) باتک ترابع ص 33  هکنیا  اب  دنزادرپیم . هلداجم  اوعد و 

ود زا  کـی  ره  تسا . هداد  رارق  نادـنمتردق  یتسرپماـقم  یبلطهاـج و  ار  تلع  قـالخ ) یتیاـضران  باـتک  زا  ص 12   ) قوـف تراـبع  درک .
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کی يارب  رـصحنم  تلع  چیه  هک  یتروص  رد  دـنکیم . حرطم  ار  يرـشب  یتخبدـب  رـصحنم  تلع  یملع  یقطنم  حالطـصا  هب  قوف  ترابع 
اهیتخبدب و لماع  ار  ود  ره  عومجم  نم  دیوگب : هدنسیون  رگا  و  دراذگیمن . لولعم  نآ  رد  ریثات  رد  ار  رگید  تلع  تلاخد  ناکما  لولعم ،

لماع ود  زا  کی  ره  مهس  قیقد  یملع  لیلحت  کی  اب  دیاب  وا  تروص  نیا  رد  منادب . لقتـسم  تلع  ار  کی  ره  هکنیا  هن  منادیم ، اهتموصخ 
هک دسریم  رظن  هب  دیعب  اریز  درک ؟ دیاب  هچ  اهیراوگان  رـش و  همه  نیا  نتخاس  فرطرب  يارب  هک  دنمهفب  حلـصم  ياهناسنا  ات  دنک ، نایب  ار 
زا لقادـح  یتروم  رگا  دـشاب و  هدرکن  كرد  تسا ، هدرکن  اود  نونکات  ار  يدرد  چـیه  ییوگیلک  هکنیا  ییوگیلک و  ندوب  ساـسایب  وا 
هچ نیمزرـس  نآ  یگنهرف  راثآ  رگید  داشیناپوا و  اهادو و  ياهدورـس  رد  هک  دنادیم  دشاب ، هتـشاد  یعالطا  دوخ  گرزب  نیمزرـس  خـیرات 

قیقد لیلحت  هب  اهنآ ، نتخاس  رتهدیچیپ  لئاسم و  نتخیمآ  مهرد  نودب  ناگدنـسیون  هنوگنیا  تسیابیم  دراد . دوجو  یبلاج  ياهییوگیلک 
اهنآ ر ینورب  تلع  مه  دننک و  حرطم  ار  اهنآ  هراچ  دنروایب و  تسدب  یملع  شور  اب  ار  اهداضت  اهمصاخت و  ینورد  تلع  مه  دنیشنب و 

هب هک   ) قلطم روط  هب  اهزغم  هیلخت  هب  هیـصوت  ياج  هب  تسیابیم  نانآ  دشابیم . رگمتـس  هماکدوخ و  ناتـسرپتردق  ناشدوخ  لوق  هب  هک  ا 
هدارا تردــق و  ندرک  دودــحم  رــشب و  نورد  حالــصا  هار  ددرگیم ) یهتنم  وا  لاـثما  یتروـم و  نانخــس  هـب  یتـح  زغم  ياـهرد  نتــسب 

هب یگتـسباو  يانعم  هب  ییارگیلم  نامیاهییارگیلم - رطاـخ  هب  - 2 دـنهدب . دای  ناناوج  هب  اصوصخم  مدرم ، هب  ار  رگهطلـس  ناگماکدوخ 
تکرب هب  ناسنا  رگا  تلم ، کی  هب  ییایفارغج  ای  يداژن  باستنا  دـننام  يربج  یگتـسباو  مکی - تسا : هنوگ  هس  رب  صاخ  یتلم  موق و  کی 

ندـش روـصحم  ییارگداژن و  هدـیدپ  زا  رتارف  ماـگ  دـیامن و  تیوـقت  ار  دوـخ  ینطو  ناـهج  ناـسنا  هیحور  دـشاب  هتـسناوت  تـیبرت  مـیلعت و 
هنوگچیه دـشاب ) هتـشاذگن  نوریب  يداژن  عمج  طیحم و  نآ  زا  نوریب  یمدـق  رگا  یتح  ، ) دراذـگب ییایفارغج  طـیحم  کـی  رد  شتیـصخش 

ياهـشزرا همه  ناسنا  هک  تسا  نینچ  یگتـسباو  نیا  يانعم  يرایتخا ، یگتـسباو  مود - درادـن . دوجو  وا  رب  یناسنا  یناـبم  رظن  زا  ضارتعا 
یگداتفابقع عون  نیا  تسا . هتخیمآرد  داژن  نآ  اب  وا  لسن  هدمآ  ایند  هب  اجنآ  رد  هک  دزاسب  دنتـسم  یطیحم  داژن و  نآ  هب  ار  دوخ  يدوجو 

، دروآیم لاـبند  هب  ار  یگناـگیب ) دوخ  زا   ) يراـمیب سپـس  ددرگیم  اـهناسنا  رگید  زا  یگناـگیب  بجوم  تسخن  هک  تسا  يزغم  یناور و 
دننام

هلیبق زا  رگم  متـسین  نم  و   ) دـشرا هیزغ  دـشرت  نا  تیوغ و  توغ  نا  هیزغ  نم  الا  انا  ام  و  دـیوگیم : هک  زاسدوخ  نیبهتوک و  رعاش  ناـمه 
ییارگیلم زا  روظنم  موس - موشیم ). راگتـسر  مه  نم  دوـش  راگتـسر  هیزغ  رگا  موـشیم و  هارمگ  مه  نم  دوـش ، هارمگ  هیزغ  رگا  هیزغ ،

بتکم نآ  شزرا  هب  یگتـسب  ییارگیلم  هنوگنیا  شزرا  نآ . یمومع  يانعم  هب  گنهرف  کی  هب  يژولوئدیا و  بتکم و  کی  هب  یگتـسباو 
، دـشاب رتهدـنزاس  رتیلاع و  رتیناسنا و  اـهنآ  ياوتحم  هزادـنا  ره  اذـل  تسا ، هتفرگ  رارق  شیارگ  دروم  هک  دراد  گـنهرف  يژولوئدـیا و  و 
، دـشاب زیمآتموصخ  تلاذر و  دـیلپ و  یفارحنا و  اهنآ  ياوتحم  رگا  سکعلاب ، و  دوب . دـهاوخ  رتتمظعاب  رتـالاو و  ییارگیلم  نآ  شزرا 
. تسا اهناسنا  یمجاهت  تالیامت  لماوع  نیرتیساسا  زا  لماع  کی  نیا  نامیاهيدنسپ . دوخ  - 3 دشابیم . رترابررض  رتچوپ و  رت و  طقاس 
، يزغم ياهيزابجنرطـش  هنابلطترهـش ، ياهیزادرپملق  ساسایب ، ياهیفابهفـسلف  اب  هزرابم  نیا  تخادرپ . هزرابم  هب  نآ  هب  دـیاب  ـالماک  و 

نیرتکـلهم زا  دوـخ  هـک  اـهیراکبان  نـیا  لاـثما  هنازاـبغوبن و  ياـهییوگفیطل  هـنارکتبم ، ياــهییامنرنه  هناــشورفلضف ، ياــهیراکبیرف 
فدوخ اهیهاوخدوخ و  نجل  رد  طوقس  زا  دناوتیمن  اهنت  هن  تسا ، ییامندوخ  يدنسپدوخ و  ياهییرامیب 

اهیهاوخدوخ و يارب  يرتهزات  عونتم و  قرط  دناوتیم  اذل  دشکیم ، رـس  يرامیب  هشیر  نامه  زا  دوخ  نوچ  هکلب  دنک ، يریگولج  اهیـشور 
للع ناونع  هب  ار  یلماوع  هچ  وا  مینیبب  لاح  میدش . رکذتم  هک  دوب  هیجوت  ریسفت و  لباق  هدنسیون  نانخس  اجنیا  ات  دهدب . هئارا  اهیـشورفدوخ 

، دروآیم ذـغاک  يور  ار  هملک  نیا  یتروم  هک  یتقو  اـیآ  نامنایادـخ : - 4 تسا : نینچ  يدعب  هرامـش  دـشکیم ؟ شیپ  یمجاهت  تالیامت 
نیمادک نایادخ  ادخ و  دیشیدنایم - نایادخ  موهفم  هرابرد  رتشیب  يرادقم  تیـصخش  نیا  تسیابیم  دسیونیم ! هچ  هک  دوب  هجوتم  اعقاو 

اهیگتـسباو قوف  تاسوسحم و  قوف  يدبا و  یلزا و  هک  یمیهاربا  يادخ  رد  ياهعلاطم  نیرتمک  صخـش  نیا  مراد  نیقی  نم  للم ؟ ماوقا و 
بلاطیبا نب  یلع  دمحم و  یسیع و  یسوم و  میهاربا و  ترضح  یعقاو  يادخ  هرابرد  وا  تسا . هتشادن  تسا  قلطم  رداق  ملاع و  زاینیب و  و 
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یلک نتم  هک  نآرق  باتک  زا  وا  هک  تسا  یعطق  تسا . هتشادن  یعالطا  دنکیم ، یفرعم  ناسنا  کی  دننام  ار  اهناسنا  همه  هک  مالـسلامهیلع 
ایحا امناکف  اهایحا  نم  اعیمج و  سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم  هنا  دـننام  هیآ  کی  یتح  تسا  میهاربا  نید 

ینوناق و صاصق  ناونع  نودب  ار  اهناسنا  زا  یکی  سک  ره  هک  تسا  یعطق   ) تسا هدیدن  ار  اعیمج  سانلا 
هک تسنیا  دننام  دنک  ءایحا  ار  یناسنا  سفن  کی  یـسک  رگا  تسا و  هتـشک  ار  اهنانآ  همه  هک  تسنیا  دننام  دـشکب  نیمز  يور  رد  داسف  ای 
ایآ تسا ؟ ناگتـشذگ  یلایخ  عاونا  بابرا  يو  روظنم  ایآ  دـیوگیم ؟ ار  ناتـسرپتب  ياهتب  یتروم  ایآ  تسا ). هدومن  ءایحا  ار  اهناسنا  همه 

رارق داقتنا  دروم  دـناهتخاس  ءافعـض  نایاونیب و  رب  طلـست  قیمحت و  يارب  راصعا  نورق و  هماکدوخ  تیغاوط  هک  ار  ینایادـخ  دـهاوخیم  وا 
زا ار  ناناوج  زغم  تفگیم و  نایادخ  يانعم  ریـسفت  رد  مه  هلمج  کی  باتک  نیا  رد  هلمج  دـص  دـنچ  ياجب  هدنـسیون  نیا  شاک  دـهدب ؟

تیهولا و ناونع  هب  ار  اهنآ  لقاع  نیمادک  تسا ، قوف  نایادـخ  هدنـسیون  نیا  دوصقم  رگا  دومنیم . قیاقح  كرد  مهف و  هدامآ  تهج  نیا 
راکفا هب  دیدج  بلطم  کی  ناونع  هب  هتخادـنا و  هار  هب  شیاهباتک  رد  اهنآ  یفن  يارب  هسامح  همه  نیا  وا  هک  تسا  هتفریذـپ  یعقاو  يادـخ 

نیا یفن  رد  ار  دوخ  يزغم  يژرنا  دنتفگیم : دندوب و  هدنسیون  دزن  رد  ییاهناسنا  ای  ناسنا  عقوم  نآ  رد  شاک  تسا !؟ هدومن  هضرع  يرـشب 
تالکـشم و لح  هئارا  وت  لاثما  وت و  زا  هعماج  دننادن ، ار  نیا  هک  دننآ  زا  رتنشور  يرـشب  هعماج  يالقع  زاسم ، کلهتـسم  یلایخ  نایادخ 

وا تافص  ادخ و  هرابرد  دودحم  رطس  دنچ  ناگدنسیون  هنوگنیا  هک  تسا  هتسیاش  دنکیم . هبلاطم  ار  تایعقاو 
هنارگنوسفا تاراـبع  هب  سپـس  دنتـشونیم ، تسا ، هدـش  هماـقا  وا  تاـبثا  يارب  هک  یمکحم  نیتم و  رایـسب  لـئالد  یتسه و  اـب  وا  طاـبترا  و 

تمواقم روظنم  رگا  تسیچ ؟ بصعت  زا  روظنم  هک  دادیم  یحیضوت  تسیابیم  هدنسیون  مه  دروم  نیا  رد  نامتابـصعت - - 5 دنتخادرپیم .
تـسیرما اهنت  هن  بصعت  نیا  زا  ییاـهر  دراد . تیعقاو  لاـمتحا  هک  ییاـیاضق  یتح  ساـسااب و  قح و  ياـیاضق  ربارب  رد  داـنع  تجاـجل و  و 

رس تشپ  هک  رـشب  یتفرعم  خیرات  هب  یهاگن  هدنـسیون  نیا  شاک  دسریمن . ینادجو  یلقع و  غولب  هب  یناسنا  چیه  نآ  نودب  هکلب  هتـسیاش ،
یماخ بصعت  يریگتخـس و  دناهتفگ ؟ هچ  راکتبا  هفایق  نتفرگ  نودب  ناگتفایدـشر  عوضوم  نیا  رد  هک  دـیدیم  تخادـنایم و  هتـشذگ 

ای شریذـپ  رد  یناور  دـیدش  تمواقم  يانعم  هب  هک  بصعت  هرابرد  يرورـض  لیلحت  کی  يولوم  تسا  یماـشآنوخ  راـک  ینینج  اـت  تسا 
نادجو قباطم  لوقعم و  الماک  نآ  ترورض  هک  تسا  یتقیقح  هیضق ، نآ  ياوتحم  مکی - مسق  تسا : ریز  رارق  هب  تسا ، هیـضق  کی  راکنا 

دننام و  يدنسپیمن ) دوخ  رب  هک  ار  هچنآ  دنسپم  نارگید  رب  يدنسپیم و  نارگید  رب  هک  ار  هچنآ  دنـسپب  دوخ  هب   ) دننام تسا ، يرـشب  ماع 
يدازآ قح  هتـسیاش  تاـیح  قح   ) ناـسنا هناـگجنپ  یـساسا  قوـقح  دوـش ) هتخادرپ  وا  هب  دـیاب  یـسک  ره  يـالاک  راـک و  یتـقیقح  شزرا  )

، هنالوئسم
يانبم هک  ایاضق  نیا  هراـبرد  بصعت  ددرگ ). تاـعارم  متح  روط  هب  دـیاب  نوناـق ) ربارب  رد  يواـست  قح  تیبرت و  میلعت و  قح  تمارک ، قح 

هب لمع  بصعت و  هکلب  تسین  رگیدکی  هب  اهناسنا  یمجاهت  تالیامت  بجوم  اهنت  هن  تساهناسنا ، همه  یعامتجا  يدرف و  تایح  يرورض 
اهنآ ياوتحم  هک  تسا  ییایاضق  هرابرد  بصعت  مود - مسق  دزاسیم . هدامآ  اهناسنا  لوقعم ) تاـیح   ) يارب ار  هنیمز  نیرتهب  هک  تسا  اـهنآ 

فیلاکت مها  زا  اهنآ  اب  هزرابم  هکلب  تسا ، تسیاشان  يرما  اهنت  هن  اـیاضق  عون  نیا  هراـبرد  بصعت  تسا ، لـهج  تثاـبخ و  يدـیلپ و  رش و 
نیا اب  دـهدب و  ماجنا  هزرابم  نیا  رد  يراک  دـناوتب  هک  سک  ره  و  دـشابیم ، يرـشب  ماع  هدـنزاس  ياهگنهرف  قالخا و  اهتـسایس و  ینید و 
مسق دیـشخب . دهاوخ  ار  وا  ادخ  هن  دنکیم و  وفع  ار  وا  خیرات  هن  درذگیم و  وا  زا  يرـشب  هعماج  هن  تسا ، مرجم  وا  دزروب ، یهاتوک  لاح 
حابم روما  هکلب  يدـیلپ ، رـش و  هن  تسا و  یمازلا  ياهترورـض  ریخ و  روما  اتاذ  هن  اهنآ  تایوتحم  هک  تسا  يایاضق  هراـبرد  بصعت  موس -
تبون هب  زین  ایاضق  هنوگنیا  دورب . شیپ  بصعت  يداقتعا  شریذپ و  هجرد  ات  تسا  نکمم  صاخـشا  ینهذ  طیارـش  تایقوذ و  اب  هک  دنتـسه 

هرابرد بصعت  یناور  يزغم و  رابنایز  مزاول  هک  دنتسه  ایاضق  نآ  مکی - هورگ  دندرگیم : میسقت  هدمع  هورگ  ود  هب  دوخ 
نیا اب  دـیاب  دزاسیمن  دراو  دـنکیم ، یگدـنز  نآ  رد  هک  هعماج  يارب  يررـض  چـیه  ددرگیم و  رب  بصعتم  صخـش  دوخ  هب  طـقف  اـهنآ ،
نیا تیـصخش  تشاذگن  دومن و  مادقا  یکـشزپناور  يداشرا و  تاجلاعم  هار  زا  نآ  هب  التبم  صخـش  نداد  تاجن  يارب  هنوگرامیب  هدـیدپ 
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، دراد ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  هک  سک  ره  هعماج و  تموکح و  يارب  هفیظو  کی  نیا  ددرگ و  لـتخم  روبزم  هدـیدپ  هب  ءـالتبا  اـب  هنوگراـمیب 
اتاذ اهنآ  هکنیا  اب  هک  دنتسه  ییایاضق  دنریگیم ، رارق  بصعت  دروم  هک  هتـسیاش  بوخ و  هکلب  حابم  يایاضق  زا  مود - هورگ  تسا . ملـسم 

، یتسودنطو دننام  دشابیم . یگنهرف  تالالتخا  اهمهافت و  ءوس  بجوم  اهنآ ، هرابرد  بصعت  هدیدپ  دوخ  یلو  دنتسین ، دیلپ  رش و  حیبق و 
موزل ترورض و  دح  هب  نآ  زا  تیامح  تسا  نکمم  ییاهتیعقوم  رد  یتح  هکلب  تسا ، هتسیاش  بولطم و  اهنت  هن  نطو  نتـشاد  تسود  هتبلا 

، دـهدب رارق  دوخ  نطو  روحم  رد  ار  اهـشزرا  همه  ناسنا  الثم  دـسرب ، یطارفا  بصعت  دـحب  يداع  ياـهتیعقوم  رد  رگا  لاـح  نیا  اـب  دـسرب ،
عونمم و يرشب  عماوج  دیفم  ياهگنهرف  یلاع  لوصا  همه  هب  رظن  اب  افرع و  اعرـش و  هک  دروآیم  راب  هب  ار  یتسیاشان  جیاتن  هک  تسا  یعطق 

لماوع زا  مشش  هرامش  نیا  نامیاهلآهدیا - - 6 دشاب !؟ هتشاد  هجوت  لیلحت  نیا  هب  تسیابیمن  یتروم  ایآ  دشابیم . حیبق 
همه تسا ! هدرک  داهنـشیپ  يرـشب  ياـهیزوتهنیک  اـهتموصخ و  ییوجهراـچ  يارب  ار  نآ  زا  ییاـهر  یتروـم  هـک  تـسا  یمجاـهت  تـالیامت 

، ینطاـب يوزرآ  راـکفا ، تسا : هلمج  نآ  زا  دوـشیم  حرطم  تغل  بتک  رد  هک  تسا  يددـعتم  ياـنعم  ياراد  لآهدـیا  هملک  هـک  مـینادیم 
، تایرکف ثحبم  تاروصت ، رد  ثحب  تسا ، تاسوسحم  ساوح و  هدـییاز  افرـص  تاروصت  راکفا و  تسا  دـقتعم  هک  ياهیـضرف  اـی  هفـسلف 
هک تسا  یهیدـب  بولطم . يوزرآ  فدـه  روظنم ، فدـه ، لایخ ، ملع  اههشیدـنا ، تاروصت و  ملع  رظن ، يرکف ، خنـس  رکفت ، زرط  لاـیخ ،
رد ای  یگدنز  يارب  یناسنا  ره  هک  تسا  اهنامرآ  لوصا و  نآ  یمجاهت ) تالیامت  لماوع  ناونع  هب  لآهدیا   ) دروم نیا  رد  هدنـسیون  روظنم 

للع زا  یکی  اـم  ياهلآهدـیا  هکنیا  مینادـب  میهاوخیم  لاـح  رهب  دـیامنیم . یقلت  يدـج  بولطم  ار  نآ  هب  لوصو  هتـشاد و  دوخ  یگدـنز 
فرـص ار  دوخ  ياهـشالت  اهـششوک و  همه  دنکیم  باختنا  دوخ  يارب  هک  ار  یلآهدیا  ره  رـشب  ایآ  هچ ؟ ینعی  تسا  ام  یمجاهت  تالیامت 

؟ ددرگیم یمجاهت ) تالیامت   ) ندمآ دوجو  هب  تلع  یتروم  حالطـصا  هب  يزوتهنیک و  محازت و  داضت و  بجوم  دیامنیم ، نآ  هب  لوصو 
یتلع يزروضرغ  ای  لهج  زا  ریغ  تسا  هتـشگ  خیرات  لوط  رد  يرـشب  تفرـشیپ  ثعاب  هک  ییاهلآهدـیا  نآ  نتفرگ  هدـیدان  اریز  زگره ، هن 

م یتسود ، ملع  ندیدن  درادن ،
نایدا فرط  زا  یناسنا  يالاو  تایقالخا  دیدش  جیورت  یقوقح ، نیناوق  نیودت  عضو و  تعنص ، تفرشیپ  رب  هقالع  ییارگتمکح ، تفرع و 

هدـنزاس و ياـهگنهرف  هیفـصت  مـیظنت و  ریـسم  رد  هناـصلخم  يدـج و  يوپاـکت  و  تمارکاـب ، فیرــش و  ناگتفایدـشر  رگید  ءاـمکح و  و 
ناسنا ات  دشاب ، هدیسر  رفص  ریز  تیاهنیب  رب  كرد  طوقس  دیاب  هکلب  تسین ، ریذپناکما  طقف  مشچ  نتسب  اب  خیرات ، هاگرذگ  رد  کلاذریغ 

دوخ يارب  دناوتیم  يرـشب  دوجوم  هتبلا  دوش . رکنم  دناهدمآ  دوجو  هب  خیرات  لوط  رد  هک  ار  ییاهتینیدم  رگید  ینید و  ياهندمت  دـناوتب 
كاپان و ياهفدـه  رد  ار  لآهدـیا  دـناوتیمن  لـقاع  ناـسنا  چـیه  یلو  دـهدب ، رارق  لاهدـیا  ار  روآمرـش  حـیقو و  فیثک و  رایـسب  ياهفدـه 
هک تسا  هدش  هتفگ  ام  هب  دـیوگیم : یتروم  رخآ 18  ات  رطس 1  زا  رخآ و ص 42  ات  رطس 3  زا  ص 41  دنک . رـصحنم  حیقو  زیگناداضت و 
رد ناملسم ، کی  ای  یحیسم  کی  ناونع  هب  رگید  دیوریم  ودنه  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  هار  امش  ینعی  دوشیم  متخ  تقیقح  هب  اههار  همه 
یپ نآ  یچوپ  هب  حـضاو  رایـسب  يزرط  هب  دـینک ، هاـگن  نآ  هب  بوخ  یتـقو  هک  يرد  دوشیم  یهتنم  رد  کـی  هب  اـههار  ماـمت  مه ، تیاـهن 

دوجو هداج  هدرم  زیچ  کی  هب  ندیـسر  يارب  تسا  هدـنز  تقیقح  تسا . تقیقح  ییابیز  نیمه  درادـن و  ياهداـج  چـیه  تقیقح  دـیربیم .
اریز دراد 

هن يدجـسم ، هن  يدـبعم ، هن  درادـن ، یهاـگرارق  چـیه  هک  تسا  كرحتم  هدـنز  زیچ  کـی  تقیقح  هک  دـیربب  یپ  رگا  اـما  تسا . اتـسیا  هک 
تروص نآ  رد  دـنک ، تیادـه  نآ  يوـس  هب  ار  امـش  دـناوتیمن  سک  چـیه  هجیتـن  رد  یفوـسلیف و  هن  یملعم و  هن  یبهذـم و  هن  ییاـسیلک ،

مغ و هودنا و  ناتتراقح ، ناتشروش  ناتیمحریب ، امـش ، مشخ  ینعی  دیتسه  اعقاو  امـش  هک  تسنامه  هدنز  تقیقح  نیا  هک  تفای  دیهاوخرد 
هک دیمهفب  ار  نآ  دیناوتیم  یتقو  امـش  دریگیم و  تروص  تقیقح  قیرط  زا  اهزیچ  نیا  مامت  كرد  دینکیم . یگدنز  نآ  رد  هک  یباذـع 

اهدیما و هژاو ، زا  یباجح  يژولوئدیا  ینعی  کنیع  تشپ  زا  دیناوتیمن  امـش  دـینک . هاگن  دوخ  یگدـنز  رد  قیاقح  نیا  هب  هنوگچ  دـینادب ،
دوجو يدشرم  ای  ملعم  امنهار ، چیه  دیشاب . هتـشاد  اکتا  يرگید  سک  هب  دیتسین  رداق  هک  دیباییمرد  الاح  دینیبب . ینـشور  هب  ار  نآ  اهـسرت 
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راچد ای  دیداد ، صیخـشت  ار  نیا  یتقو  درادـن  دوجو  يرگید  زیچ  چـیه  ناهج ، نارگید و  اب  امـش  طابترا  ینعی  دـیتسه  امـش  طقف  درادـن .
هن امـش  هن  هک  دیوشیم  وربور  تقیقح  نیا  اب  ای  دوشیم  ناتیخلت  ینیبدب و  يدیماان ، هب  رجنم  دوخ  هک  دـیوشیم  دـیدش  تراقح  ساسحا 

یتن رد  تسین و  ناتراتفر  یگنوگچ  ای  دینکیم  ساسحا  هک  هچنآ  دینکیم ، رکف  هک  هچنآ  ناتدوخ و  ای  ناهج  لوئسم  يرگید  سک  چیه 
هیبنت و زا  سرت  ای  قیوشت  ای  بیغرت  چیه  نودب  ای  یجراخ  ذوفن  چیه  نودـب  میرداق  امـش  نم و  ایآ  دـشابیم . دوخ  هب  امـش  محرت  همه  هج 
ات میـشخب  ققحت  ار  یناور  یلوحت  رگید  ترابع  هب  و  مینک ؟ داجیا  دوخ  دوجو  یقیقح  رهوج  رد  ار  یلماـک  هبناـج و  همه  بـالقنا  خـیبوت 

عقاو رد  هک  ام  يدوجو  تارهاظت  هیقب  کشر و  تداسح ، صرح ، سرت ، بارطـضا ، تباقر ، نایـصع ، ریظن  ییوخروناج  ياـهتلاح  اـتجیتن 
عون چیه  دیـشاب ، هجوتم  هک  تسا  مهم  هلئـسم  نیا  كرد  ادتبا  دورب ؟ نیب  زا  میربیم ، رـسب  نآ  رد  العف  هک  تسا  يدساف  هعماج  هدـننکانب 

. تسا هناقمحا  الماک  اهيژولوئدیا  همه  نم  رظن  هب  مینکیمن . زیوجت  ار  هعیبطلاءاروام  میهافم  تاروصت و  هرابرد  ثحب  تایهلا و  هفسلف و 
هچ ینوریب  هچ  هرمزور ، یگدـنز  رد  ـالمع  هک  تسا  يزیچ  نآ  ندـید  هکلب  تسین ، یگدـنز  هفـسلف  یعوـن  تسا  تیمها  زئاـح  هک  هچنآ 

رارق یـسررب  دروم  ار  نآ  دیرگنب و  تسا  عوقو  فرـش  رد  امـش  رد  هک  هچنآ  هب  کیدزن  زا  اعقاو  رگا  تسا . نداتفا  قافتا  لاح  رد  ینورد 
نیا تسا  نآ  زا  یئزج  هکلب  تسین ، یتسه  هرتسگ  یمامت  نهذ  هکنآ  لاـح  تسا و  موهفم  یعون  ساـسا  رب  نآ ، همه  هک  دـینیبیم  دـیهد ،

هتفگ ام  هب  - ) کی میشاب . هتشاد  اهنآ  هرابرد  يراصتخا  یلیلحت  کی  میروبجم  اهنآ  تایوتحم  یبایزرا  يارب  میدروآ  هک  ار  تارابع 
رگید فرط  زا  و  هاچ ، هن  دـشاب  هار  اعقاو  اههار  رگا  ینعی  تسا ، روطنیمه  يرآ ،  … دوشیم )  متخ  تقیقح  هب  اههار  همه  هک  تسا  هدـش 

، لاثم ناونع  هب  تسا . اهنآ  تاکرتشم  هک  دنـسریم  یقیاقح  ای  تقیقح  هب  هرخالاب  دشاب ، هدش  بصن  اههار  نآ  رد  نادجو  لقع و  لعـشم 
شاک دناهدیـسر . یلب  دناهدیـسرن !؟ دوخ  كرتشم  یعیبط  قوقح  هب  نوگانوگ  ياههار  زا  يرـشب ، تاعامتجا  خـیرات  زاغآ  زا  اـهناسنا  اـیآ 

هقح نایدا  - 1 دروآیم : تسدـب  ار  یعیبط  قوقح  هیلوا  ياههشیر  هدومن و  هعلاـطم  ار  ریز  بلاـطم  تشاد و  هعلاـطم  يارب  یتصرف  یتروم 
قیقد رظن  اب  ناوتیم  هک  تسا  هدـش  سکعنم  لـلم  ماوقا و  هدـنزاس  ياـهگنهرف  رد  هک  يرـشب  رکفتم  يزغم  ياـهتفایرد  كرد و  یهلا 2 -

نینرقلاوذ نیناوـق  - 3 تفریذـپ . دـنکیم ، یلجت  نوگاـنوگ  لاکـشا  رد  هک  ار  يرـشب  ماـع  نادـجو  کـی  تیلاـعف  دوجو و  اـهنآ ، هراـبرد 
-5 دوهی ) زا  یموق   ) هسا تلم  بهذم  لوصا  - 4 نازیملا ). ریسفت  رد  فهکلا  هروس  زا  هیآ 83  ریسفت  رد  ییابطابط  موحرم  رظن  هب  شروک  )
كال 9- ناج  نکآ 8 - داموت  سیلگنا 7 - ریبـک  روشنم  نینیتسوژ 6 - داکنـس - نورـسیس ج - سویلروا ب - سوکراـم  فلا - نویقاور :
يوسنارف 14- نادقوقح  ینژاوسنارف  یناملآ 13 - نادقوقح  نیرتاک  هسنارف 12 - نیناوق  رد  رـشب  قوقح  نیپ 11 - ساموت  ویکستنم 10 -

وقح ینابم 
نوگانوگ و قرط  زا  تسا و  اـهناسنا  طـباور  رد  كرتشم  تقیقح  هک  رـشب  قوقح  ياـههشیر  هب  هدنـسیون  رگا  مالـسا  هاگدـید  زا  رـشب  ق 

ییادتبا یگداس  نآ  اب  ار  نآ ) فلتخم  قرط  تقیقح و   ) تیمها رپ  رایسب  هلئسم  درکیم ، ادیپ  هجوت  تسا ، هدش  هئارا  فلتخم  ياهتیصخش 
نونک ات  خیرات ، نیرتمیدق  زا  دراد و  دوجو  يرشب  كرتشم  تایقالخا  گنهرف و  رد  هک  كرتشم  قیاقح  تسا  نینچمه  درکیمن . رازگرب 

، دریگب شیپ  دوخ  ناعونمه  اب  طابترا  رد  هک  یهار  ره  زا  رـشب  لاثم  ناونع  هب  تسا . هدـش  راوتـسا  اهنآ  يانبم  رب  اـهناسنا  لوقعم ) تاـیح  )
اب تیعقوم و  ره  رد  ملظ  زواجت و  يدعت و  تیعونمم  (. ) تسا تقیقح  دیفم  يالاک  راک و  شزرا  تخادرپ  موزل   ) هک دریذپیم  دـنادیم و 
رد مدرم  نداد  رارق  يارب  يراـکبیرف  يرگهلیح و  تحاـقو  تحاـبق و  (. ) تـسا تـقیقح  دوـش ، هـتفرگ  رظن  رد  هـک  یقیرط  لالدتـسا و  ره 
(. تسا تقیقح  تسا ، نکمم  هک  یهار  ره  اب  تهج و  ره  زا  یهاوخریخ  یشیدناریخ و  ترورـض  (. ) تسا تقیقح  نانآ ، ياوغا  و  لهج ،

ناـنادان و ناـگماکدوخ و  رگا  دورب ، هار  ره  زا  رـشب  تـسا .) تـقیقح  ـالاو ، گـنهرف  ینامـسج و  تشادـهب  يرکف و  دـشر  يارب  وپاـکت  )
طوقـس هب  تسد  تقیقح  رد  تفرگ ، هدـیدان  ار  اهنآ  دیـسر و  قیاقح  نیا  هب  رگا  دیـسر و  دـهاوخ  قیاقح  نیا  هب  دـنراذگب ، نازروضرغ 

یناور خ يزغم و 
میسرب اهنآ  هب  فلتخم  ياههار  زا  هک  دنچ  ره  ار  قیاقح  هنوگنیا  یتروم  دوریمن  نامگ  ددرگیم . بوسحم  یـشکدوخ  هک  تسا  هدز  دو 
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زغم هیلخت  میاهدرک ، حالطـصا  یتروم  دـنبعیجرت )  ) ار نآ  ام  دـیآیمرب و  شیاههتـشون  رگید  زا  هک  هنوگنامه  وا  روظنم  هکلب  دوش ، رکنم 
چیه اهنآ  راکنا  اب  هک  تایونعم  رگید  یهلا و  نید  دـننام  دـشابیم  اهناسنا  تفرـشیپ  لماوع  هک  تسا  یلاع  نیناوق  لوصا و  زا  ناحولهداس 

هناـهاگآان اـی  هناـهاگآ  بوـلطم  ناـمه  نـیا  دـنک و  حرطم  ار  یفدــه  هفــسلف و  اـهناسنا  یگدــنز  هـب  دــناوتیمن  يرظنبحاـص  بـتکم و 
کی ناونع  هب  يرگید  دـیوریم و  ودـنه  کـی  ناونع  هب  ار  دوخ  هار  امـش   ) دـیوگیم وا  لاـح  رهب  دـشابیم . يرـشب  زغم  ناگدـننکهیلخت 
يزرط هب  دـینک  هاگن  نآ  هب  بوخ  یتقو  هک  یلاح  رد  دوشیم ، یهتنم  رد  کی  هب  اههار  ماـمت  مه  تیاـهن  رد  ناملـسم ، کـی  اـی  یحیـسم 

هیلخت و نارگشالت ، نیا  فده  همه  هک  تسا  هدش  هدز  يوق  سدح  میاهدرک  هراشا  هک  روطنامه  دیربیم ). یپ  نآ  یچوپ  هب  حضاو  رایسب 
رشب دیدرک  هظحالم  هک  روطنامه  الوا - دوشیم . نادیم  دراو  روبزم  تارابع  لاثما  اب  هک  قیاقح ، همه  زا  تسا  ناحولهداس  زغم  يوشتـسش 

ور رد  یهلا  گرزب  نایدا  زا  یفاک  مزال و  عالطا  یسک  رگا  ایناث - دسریم  نآ  هب  فلتخم  ياههار  زا  هک  دنکیم  یگدنز  یقیاقح  اب 
هلیـسو هب  تسخن  هک  تسا  مالـسلاهیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  نید  نتم  رد  اهنآ  كرتشم  تقیقح  هک  دید  دهاوخ  دشاب ، هتـشاد  نیمز  ي 

ياهکلسم زا  یضعب  یتح  نایدا ، نیا  همه  تسا . هدش  هضرع  تیرشب  هعماج  رب  مالسا  ناشلامیظع  ربمایپ  هلیسو  هب  سپـس  يربع و  ناربمایپ 
هیـضق جنپ  دننام  ار  كرتشم  یقیاقح  اهادو  ناگدـنیوگ  ادوب و  هستوئال و  سویـسوفنک و  دـننام  هتفای  دـشر  اهناسنا  زغم  اب  هک  ياهنامیکح 

رد اـهناسنا  يرادربهرهب  دروـم  كرتـشم  قیاـقح  ناوـنع  هب  هک  رگید  یتـقیقح  ياوـتحم  رپ  ياـیاضق  هفاـضا  هـب  دـناهدومن ، حرطم  هتـشذگ 
هب ادـخ   ) هکنیا دـننام  دناهتـشادن ، قیاـقح  دوخ  رد  رگید  ینید  هورگ  اـب  یعازن  ینید  هورگ  چـیه  تسا . هدـش  یقلت  ناـشلوقعم  یتسیزمه 
هک تیدـبا  دناهتـسباو . ادـخ  هب  هک  افـص  قدـص و  تفرعم و  نازاتـشیپ  زا  يوریپ  موزل  و  تسا ، یتسه  ملاع  شخبضیف  هدـنروآ و  دوجو 

، تسا هدوب  داـضت  مصاـخت و  بجوم  هک  هچنآ  دـشابیمن . لوقعم  هیجوت  ریـسفت و  هنوـگچیه  لـباق  یتـسه  ناـهج  یگدـنز و  نآ ، نودـب 
تارکفت زرط  رد  هک  تسینایرج  تایلک  زا  اهتـشادرب  رد  فالتخا  نیا  تسا و  هدوب  قیاقح  نیا  زا  تایـصوصخ  مهف  تشادرب و  یگنوگچ 

زا تشادرب  رد  ناوارف  ياهفالتخا  مه  روبزم  روما  رد  ینعی  دراد  نایرج  زین  اهرنه  اههفسلف و  فراعم و  مولع و  ورملق  رد  نارظنبحاص  همه 
ا

راـنک ار  يورجک  یتـسرپدوخ و  قیاـقح ، زا  دوـخ  ياهتـشادرب  رد  نارکفتم  مدرم و  هک  دـنکیم  داهنـشیپ  ار  یقرط  اـهنآ  تاـیلک  لوـص و 
هک دـننادب  ناگدنـسیون  هنوگنیا  تسیابیم  دنـسرب . تبثم  جـیاتن  هب  اهتـشادرب  نآ  رد  هناصلخم  لوقعم و  ياهقیقحت  میهافت و  اـب  هتـشاذگ 

یعقاو قیاقح  زا  ریغ  اهامنتقیقح  هک  دـنامب  یفخم  دـیابن  هتبلا  تسا . يرـشب  فراـعم  تاـنایرج  نیرتهدـنزاس  زا  هناـضرغیب  ياـهفالتخا 
امتح دشاب ، هتفرگ  رارق  تقیقح ، ناونع  هب  مدرم  زا  یعمج  نامیا  شریذپ و  دروم  هک  یلآهدیا  ره  عوضوم و  ره  هک  تسین  نینچ  دنتسه و 

ياهناسنا شـشوک  اب  اجیردت  هدوب و  امنملع  لئاسم  زا  رپ  خیرات  هاگرذگ  هک  روطنامه  اریز  دنیامن ، یقلت  تقیقح  ار  نآ  زین  نارگید  دـیاب 
تسا یعطق  تسا ، رارق  نیمه  زا  زین  یبتکم  دیاقع  دناهدش  کیکفت  اهتیعقاو  فالخ  زا  اهتیعقاو  هدش و  هتـشادرب  اهنآ  يور  زا  هدرپ  ققحم ،

یملع و قطنم  اب  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  یکلـسم  تادـقتعم  ینید و  بتاکم  ناونع  هب  خـیرات  دادـتما  رد  نیمز  يور  رد  هک  هچنآ  همه  هک 
اهناسنا زغم  هیلخت  درک ، داهنشیپ  قیاقح  یسانشزاب  يارب  دیاب  هک  یهار  نیرتهب  نیاربانب ، دشابیمن ، راگزاس  نادجو  لقع و  یهیدب  ماکحا 

دشن هدید  خیرات  زا  ياههرب  چیه  رد  هکنانچ  تسین  اهنآ  همه  يور  نالطب  ملق  ندیشک  نینچمه  تسین و 
ملع ناونع  هب  هک  هچنآ  همه  رب  نالطب  ملق  ساسایب ، تالیخت  زا  یملع  قیاقح  صیخـشت  يارب  دننیـشنب و  تفرعم  مولع و  نارظنبحاص  هک 

زا ياهدـع  هناـضرغیب  ياـهتیلاعف  هب  هجوـت  اـب  هزورما  مـه  دنـشکب . تـسا ، هدوـب  ساـسایب  تـالیخت  اـب  طوـلخم  یلو  دوـب ، هدـش  حرطم 
قیاقح اب  ار  مدرم  هار  نیا  زا  هدومن و  هیفـصت  یکلـسم  تادـقتعم  ناـیدا و  ورملق  رد  ار  یتیمهااـب  رایـسب  تاـکرتشم  ناوتیم  نارظنبحاـص 

رظنبحاص و ياهناسنا  رظن  ریز  لاعف  ياهیمداکآ  اههدکشناد و  لیکشت  دسریم ، رظن  هب  یقطنم  هک  هچنآ  هجیتن  رد  تخاس . هجاوم  لیصا 
، اهنآ میظنت  هیفـصت و  زا  سپ  ات  دراد  دوجو  یکلـسم ، تادـقتعم  نایدا و  رد  هک  تسا  یقئاقح  هرابرد  رادهنماد  تاقیقحت  يارب  صالخااب 
ود رگا  تسا ) تقیقح  ییابیز  نیمه  درادـن و  ياهداج  چـیه  تقیقح  رد  : ) دـیوگیم یتروم  ود - دوش . هداد  رارق  يرـشب  راکفا  رایتخا  رد 
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ار اهنآ  مییوگب : هکنیا  زا  تسا  رتهب  مینک ، لمح  همجرت  رد  هابتـشا  هب  هدنـسیون  ياهباتک  تـالمج  زا  ناوارف  يرادـقم  دـننام  ار  قوف  هلمج 
ار زیچ  ره  دـیدرت  نودـب  هدنـسیون  نیا  تسا . هدومن  نایب  یملع  لئاسم  ناونع  هب  اـیند  یقرتم  هعماـج  رد  متـسیب  نرق  رخاوا  هدنـسیون  کـی 

يا هدنسیون  ياقآ  دیوگب : یسک  رگا  هک  تسا  یهیدب  تسا . لئاق  یترورض  تابث و  تقیقح  يارب  و  دنادیمن ، تقیقح 
نیا زا  و   ) يزروضرغ وت  یقمحا ، یلهاج ، وت  تفگ : دهاوخ  هدش  نیگمشخ  تخـس  يو  درادن ، یتقیقح  چیه  ياهتـشون  هک  ییاهباتک  ن 

رایـسب ماهدرک . یقلت  تقیقح  ار  نآ  ماهتـشون  هک  ار  هچ  ره  لقادح  ای  تسا ، تقیقح  نیع  ماهتـشون  هک  ار  هچ  ره  نم  اریز  تاملک ). هنوگ 
دنریذپیم و  دنمهفیم ، ار  اهنآ  ناگمه  هک  دنتسه  یهیدب  ردقنآ  ياهتشون  وت  هک  ار ! قیاقح  نیا  ایآ  یتروم  ياقآ  دوش : هتفگ  رگا  بوخ ،

يارب ماهتـشون  نم  هک  ار  هچنآ  همه  تفگ : دهاوخ  وا  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  چیه  دنراد ؟ لالدتـسا  فیرعت و  نایب و  هب  جایتحا  هکنیا  ای 
اریز دوبن ، قمحا  هارمگ و  یتروم  هدیقع  هب  سک  چیه  هنرگو   ) دنراد لالدتسا  تابثا و  نییبت و  هب  جایتحا  هکلب  تسین ، یهیدب  اهناسنا  همه 

بلاـطم هکنیا  همزـال  دـنراد )!!! لوبق  قیاـقح  ناوـنع  هب  ار  اـهنآ  ناـگمه  دـنمهفیم و  همه  هدرک  حرطم  شیاـهباتک  رد  وا  هک  ار  یقئاـقح 
اهناسنا ياهزغم  قیاقح و  نیبام  هراومه  هک  تسنیا  دنراد ، لالدتـسا  تابثا و  فیرعت و  حیـضوت و  هب  زاین  قیاقح ! رگید  دـننام  مه  یتروم 

تاحیـضوت و ناـمه  اههلـصاف  نیا  هداـج  دوش  هدومیپ  دـیاب  اههلـصاف  نآ  اـمتح  قیاـقح  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  دراد  دوجو  ییاههلـصاف 
دننکن روبع  اههداج  نآ  زا  تقیقح  نابلاط  ات  هک  تسا  اهداهشتسا  لالدتسا و  نیهارب و  تافیرعت و 

هک یبلاـطم  نشور  یلیخ  تراـبع  هب  تسین و  لوصو  لـباق  یتقیقح  چـیه  دوشن ، یط  اههلـصاف  نآ  اـت  درک و  دـنهاوخن  یط  ار  هلـصاف  نآ 
هتـشادن لالدتـسا  تابثا و  فیرعت و  هب  يزاـین  هک  تسا  یهیدـب  ناـنچ  هن  تسا و  لزنم  یحو  هن  تسا  هتفگ  شدوخ  ياـهباتک  رد  یتروم 

یتح دمهفن ، یـسک  ار  روما  نیا  رگا  تشادن ، لالدتـسا  تابثا و  فیرعت و  فیـصوت و  نآ  هب  زاین  دوب  یهیدـب  وا  بلاطم  رگا  اریز  دـشاب ،
يارب دیاب  هک  تسا  اههلصاف  نامه  داهشتسا ) لالدتـسا و  فیرعت و  فیـصوت و   ) روما نیا  دیمهف . دهاوخن  مه  ار  وا  نانخـس  زا  هملک  کی 

زا دیاب  هک  دراد  دوجو  ییاههداج  تسا  هتفگ  یتروم  هک  یقیاقح  هب  ندیسر  يارب  نیاربانب ، دیمهف ، ار  اهنآ  همه  هدنسیون  بلاطم  ندیمهف 
هلمج نیا  تسا ، تقیقح  ییابیز  دوخ  درادـن ، هداج  تقیقح  هکنیا  ینعی  تسا ) تقیقح  ییاـبیز  نیمه  : ) دـیوگیم هس - درک . روبع  اـهنآ 

ندـناشوپ يارب  هک  تسا  میهافم  نیا  هب  هیبش  و  مسلط ) داروا و   ) ارتنام یتروم  دوخ  حالطـصا  هب  ای  تسا  هفوصتم  تایحطـش  ناـمه  دـننام 
هب لوصو  هک  ینادجو  ياهتفایرد  دوهـش و  يزغم و  ياهتیلاعف  نودب  هک  تسا  تقیقح  نیمادک  رخآ  دوشیم . هتفگ  اهنآ  زا  رارف  ای  قیاقح 

ياهداج ن هب  جایتحا  قیاقح  رگا  دریگ ؟ رارق  رشب  سرتسد  رد  تسا ، قیمع  رمتسم و  ياهشالت  اهوپاکت و  دنمزاین  زین  اهنآ  دوخ 
اههاگـشناد و اهناتـسریبد و  اهناتـسبد و  هب  يزاین  هچ  دـنکیم ؟ هرادا  ار  زورما  يایند  هک  يژولونکت  یملع و  لـئاسم  رازه  اهدـص  تشاد ،

دوخب ار  نارکفتم  ياـهزغم  عماوج و  ياـههجدوب  نیرتتیمهااـب  هک  تشاد  لوـقعلاریحم  ياههاگـشیامزآ  یهاگـشناد و  قوـف  تاـقیقحت 
هک دراد  ياهداج  هک  تسا  نآ  رد  تقیقح  ییابیز  درادـن ، ياهداـج  هک  تسین  نآ  رد  تقیقح  ییاـبیز  تفگ  دـیاب  تسا . هداد  صاـصتخا 

هتفایرد ار  دوخ  هدـشمگ  ناج  شالت  زا  سپ  ییوگ  نآ ، تفایرد  اب  ناسنا  هک  دـسرب  تقیقح  هب  هدرک و  روبع  نآ  زا  شـالت  اـب  دـیاب  رـشب 
ماـقم نآ  هب  صلاـخ  هجوت  سک  ره  هک  یهلا  سدـقا  دوجو  زا  تستراـبع  یکی  درادـن - هداـج  هب  يزاـین  دروـم  ود  رد  تقیقح  یلب  تسا .

ملع يرایـشه ، دوخ   ) دوخ تاذ  تفایرد  زا  تسترابع  درادـن  هداج  هک  تقیقح  نیمود  نامه ، وا  تفاـیرد  و  ناـمه ، هجوت  دـیامن ، خـماش 
تابثا يارب  یتروم  هک  تسنیا  همه  زا  رتروآتفگش  درادن . زیلهد  نالاد و  هداج و  هب  یجایتحا  چیه  هک  سنایسنک ))  ) سنشناک يروضح 

؟ هچ ینعی  دراد ) دوجو  هداج  هدرم  زیچ  کی  هب  ندیسر  يارب  تسا ، هدنز  تقیقح   ) هک دروآیم  ار  لیلد  نیا  درادن ) هداج  تقیقح   ) هکنیا
مزـال تفاـسم  یط  نآ ، هب  ندیـسر  يارب  و  تسا ) تکرحیب  دـکار و   ) تسا هداتـسیا  تسا ، هدرم  هک  يزیچ  هک  تسنیا  وا  دوـصقم  اـمتح 

هک ا يزیچ  یلو  تسا ،
يارب لالدتـسا  نیا  دیـسر  دـیهاوخن  نآ  هب  دـیورب  هک  مه  یهار  ره  زا  دـیودب و  مه  هزادـنا  ره  امـش  تسا  تکرح  رد  ینعی  تسین ، اتـسی 
يارب امـش  مییوگیم : هک  یتقو  یکیزیف  قوف  تایعقاو  قیاقح و  هن  تسا ، حیحـص  دراوم  یـضعب  رد  مهنآ  یکیزیف  ياـهتکرح  اـهنوکس و 
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ياـهراک یتـح  دیـشیدنایب و  دـیاب  تسا  لوـحت  تکرح و  رد  اـهنآ  طـباور  اههدـیدپ و  ناـهج و  ءازجا  همه  هک  تـقیقح  نـیا  هـب  لوـصو 
رد اهنآ  طباور  اههدـیدپ و  ناهج و  ءازجا  همه  هک  دـیمهفب  ات  دـییامن . هدافتـسا  یملع  قرط  همه  زا  دـیهدب و  ماجنا  ناوارف  یهاگـشیامزآ 
هب و  تسا . یتـسه  لوحت  تکرح و  شیاوـتحم  هک  دیدیـسر  یلاـع  تقیقح  کـی  هب  دیـسریم  موـلعم  نیا  هب  امـش  هک  یتـقو  دـناتکرح .

یملع هناعطاق  جـیاتن  هب  دـییامیپیم و  ار  زارد  هاتوک و  هداج  اهدـص  دـیزادرپیم و  یملع  يوپاکت  تیلاـعف و  هب  هک  یتقو  رتیلک  تراـبع 
- راهچ دیاهدرم . ناتدوخ  دیریذپن  دینادن و  ار  اهنآ  رگا  هک  دیسریم  قیاقح  نیرتهدنز  هب  هکلب  دیسریمن ، هدرم  ءایـشا  هب  امـش  دیـسریم ،

ییاسیلک هن  يدجسم ، هن  يدبعم ، هن  درادن ، یهاگرارق  چیه  هک  تسا  كرحتم  هدنز و  زیچ  کی  تقیقح  هک  دیربب  یپ  رگا  اما  : ) دیوگیم
تفای دیهاوخرد  تروص  نآ  رد  دنک ، تیاده  نآ  يوس  هب  ار  امش  دناوتیمن  سکچیه  هجیتن  رد  و  یفوسلیف ، هن  یملعم و  هن  یبهذم و  هن 

نآ رد  هک  یباذع  مغ و  هودنا و  ناتتراقح ، ناتشروش ، ناتیمحریب ، امش ، مشخ  ینعی  دیتسه ، اعقاو  امـش  هک  تسنامه  هدنز  تقیقح  نیا 
هب هنوگچ  دینادب  هک  دیمهفب  ار  نآ  دیناوتیم  یتقو  امـش  دریگیم و  تروص  تقیقح  قیرط  زا  اهزیچ  نیا  مامت  كرد  دـینکیم . یگدـنز 
هب ار  نآ  اهـسرت  اهدیما و  اههژاو ، زا  یباجح  يژولوئدیا ، ینعی  کنیع ، تشپ  زا  دیناوتیمن  امـش  دینک . هاگن  دوخ  یگدنز  رد  قیاقح  نیا 
هن ییادخ  هن  یبهذم و  هن  ییاسیلک  هن  يدجسم ، هن  يدبعم ، هن   ) یتروم دنبعیجرت  رگید  راب  دینکیم  هظحالم  هک  روطنامه  دینیبب ) ینشور 
رد دیاب  هک  تسا  دنبعیجرت  نیمه  فرـص  صخـش  نیا  يرکف  شالت  همه  تقیقح  رد  ینعی  دوشیم ، رارکت  یفوسلیف ) هن  یملعم و  یبتکم 

رگا دنک ، یفن  نآ ، رد  دناوتیمن  ار  ملاع  ملع و  هک  دوشیم  هدید  دـنبعیجرت  نیا  رد  روآهدـنخ  زیچ  کی  دـیامن . رارکت  ار  نآ  شیاهباتک 
یتروم ای  هک  تسنیا  رد  نآ  ندوب  روآهدنخ   … یملاع )  هن  یفوسلیف و  هن  یملعم و  هن  تفگیم : هدومن  فیدر  مه  ار  ود  نآ  تسناوتیم 

زا یلک  نیناوق  و  تسا ، یلک  نیناوق  رب  موـلع  همه  ياـنبم  هک  تهج  نادـب  دـنکیم  لوـبق  رگا  دـنکیمن . لوـبق  اـی  دـنکیم ، لوـبق  ار  ملع 
وا ث اریز  ، ) دهدیم داب  هب  ار  یتروم  ياههتشر  همه  تباث ، ياهتیعقاو  و  دهدیم . ربخ  تباث  مظن  تیعقاو 

یتیعقاو دـناوتیمن  تعیبط ، ياروام  ملاع  هب  یگتـسباو  نودـب  اهتباث  هکنیا  نتـشاد  رظن  رد  اب  اـصوصخم  تسا ) هدرک  دادـملق  هدرم  ار  تبا 
رد اهنارود  مدرم  نیرتارگچوپ  یتح  اریز  داد ، دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ياـهیرتشم  همه  دـنکن  لوبق  ار  ملع  یتروم  رگا  و  دنـشاب . هتـشاد 

اعقاو امـش  هک  تسا  نامه  هدنز  تقیقح  دیوگیم : جنپ - دـننکیم . یگدـنز  اهنآ  اب  دـنروخیم و  هطوغ  ملع  ياههدـیدپ  راثآ و  جـیاتن و 
ار نآ  دـنناوتیم  یتخـس  هب  ناحولهداس  هک  دراد  دوجو  یکیراـب  رایـسب  هطلاـغم  کـی  مه  تراـبع  نیا  رد  یلو  امـش  مشخ  ینعی  دـیتسه ،

اعقاو امـش  هک  تسا  نامه  هدنز  تقیقح  : ) دـینک تقد  تسا ، حیحـص  تهج  کی  زا  هک  ار  روبزم  هیـضق  رهاظ  تسخن  دـنهدب . صیخـشت 
دوجو دنناوارف  یلیخ  یتسه  نیا  رد  دنمنوناق  دوجوم و  قیاقح  اریز  ماهدنز ، نم  مدوجوم ، نم  هک  تسین  نامه  طقف  تقیقح  هتبلا  دـیتسه )

دـنریذپیم و دـننادیم و  ار  نآ  یناـسنا  مولع  نادنمـشناد  هفـسالف و  همه  هک  تسا  یتـقیقح  بلطم  نیا  دوخ  تسا  اـهنآ  زا  یکی  مه  نم 
هب ار  همه  هک  یهلا  ناـیدا  نتم  هفاـضا  هب  هک  تسا  ناـمه  نیا  دـنراد . دـیکات  دـیدش و  رارـصا  نآ ، يور  تـبثم  ياههفـسلف  یهلا و  ناـیدا 

اع هتفریذپ و  ار  نآ  یبرغ  یقرش و  نارظنبحاص  همه  فرط  نیا  هب  طارقس  زا  دناهدرک . دیکات  هیصوت و  دوخ  قیقد  تفایرد  تخانش و 
ینعی اعقاو ) امـش   ) نیا دـیوگیم : هک  تسا  نیا  تسا ، هطاغم  اشنم  هک  هچنآ  دـناهدرک . حرطم  نآ  تابثا  حیـضوت و  رد  ار  بلاطم  نیرتیل 

نآ رد  هک  یباذـع  مغ و  هودـنا و  ناـتتراقح ، ناتـشروش ، ناـتیمحریب ، امـش ، مشخ  ناـمه  امـش ، یعقاو  رهوج  تیـصخش و  تاذ ، سفن ،
لمحت و نآ  لـباقم  و  امـش ، مشخ  دـیوگیمن : هدنـسیون  هک  تسا  هدوب  راـک  رد  یتلع  هچ  درک  تقد  دـیاب  دـشابیم !! دـینکیم ، یگدـنز 

نآ لباقم  و  امش ، تراقح  امش ، شمارآ  نآ  لباقم  رد  و  امش ، شروش  امش ، ینابرهم  محرت و  نآ  لباقم  امش و  یمحریب  امـش ، ییابیکش 
، امش یملع  ياهدادعتسا  امش ، تیریدم  تایقوذ و  عاونا  امش ، تافاشتکا  دیوگیمن : هدنسیون  ارچ  امش !! تیثیح  فرش و  تزع و  ساسحا 
اههدیدپ و اهورین و  یناسنا  یفنم  رش و  ياههدیدپ  ربارب  رد  یتروم  رگا  هک  تسا  مولعم   … امش !  یبلطحالصا  امش ، یقالخا  امـش ، يرنه 
هک دـنکیم  بیقعت  شیاهباتک  رد  هک  دوخ  دـنبعیجرت  فدـه  هب  درکیم ، يروآداـی  مه  ار  اـهناسنا  تبثم  ریخ و  ياهدادعتـسا  اـهتیلاعف و 

. تشگیمن قفوم  تسا  هماکدوخ  ناتـسرپتردق  هدارا  یچوپ و  تسدـب  اهنآ  ندرپس  زیچ و  همه  زا  ناحولهداس  ياههمجمج  هیلخت  نامه 
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، يژولوئدیا ینعی  کنیع ، تشپ  زا  دیناوتیمن  امش  : ) دیوگیم دنکیم و  لگ  اج  نیمه  زاب  یتروم  دنبعیجرت  یگـشیمه و  روتـسد  شش -
جح

هب ار  دوخ  يژرلآ  تیـساسح و  تسناوتیم  درکیم  تقد  یمک  رگا  هدنـسیون  دـینیبب ) ینـشور  هب  ار  نآ  اهـسرت  اهدـیما و  اـههژاو ، زا  یبا 
همه هچ  رگا  دنیبب -  دنکن و  بوکرـس  ار  دوخ  نادـجو  هدـش  هک  مه  راب  کی  يارب  و  دراذـگب ، رانک  هظحل  دـنچ  يارب  ولو  لیـصا  قیاقح 

تارکفت امـش و  دوخ  دوجو  هک  مه  ياهژاو  ره  يژولوئدـیا و  ره  راکنا  یلو  دنتـسین ، اـهتیعقاو  رب  ینتبم  قح و  رب  اـههژاو  اهيژولوئدـیا و 
تایح قح  یـساسا  لوصا  هک  دنتـسین  تبثم  ياهيژولوئدیا  ایآ  تسین . دنتـسم  یملع  قطنم و  چـیه  هب  دـیامنیم ، ریـسفت  هیجوت و  ار  امش 

ار اهنآ  زا  يوریپ  تابثا و  نآ ، مزاول  اب  ار  هنالوئسم  يدازآ  قح و  و  نآ ، مزاول  اب  ار  یناسنا  فرش  تمارک و  قح  نآ و  مزاول  اب  ار  هتسیاش 
اههژاو نیمادـک  اب  ار  امـش  نانخـس  مدرم  دـنتفیب ، رابتعا  زا  اـههژاو  رگا  دـییوگیم !؟ عقاو  فـالخ  ارچ  دـننکیم !؟ هیـصوت  ناـگمه  يارب 

یناـسنا تاـیح  تقیقح  رد  اـههژاو ، تاـملک و  اـب  يزابجنرطـش  ياـجب  رگا  وت  هدنـسیون  ياـقآ  اهـسرت ) اهدـیما و  : ) دـیوگیم دـنمهفب !؟
یـساسا تاـطابترا  رد  اـهناسنا  ياـهتیعقوم  فـالتخا  هب  رظن  اـب  یناور ، روبزم  ياههدـیدپ  هک  یتشادـن  يدـیدرت  تقو  نآ  يدیـشیدنایم ،

ناسنا ب طابترا  دوخ  ناعونمه  اب  ناسنا  طابترا  یتسه ، ناهج  اب  ناسنا  طابترا  نتشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا  )
عارتخا فاشتکا و  لامک و  هب  باذجنا  قشع و  قایتشا و  تبحم و  هکلب  دزاسیم ، يرورض  ار  اهـسرت  اهدیما و  اهنت  هن  یتسه ) هلـسلسرس  ا 

تـسا نیا  رما  تیاهن  دـیامنیم ، یمتح  يرورـض و  تسا ، اهتمظع  همه  زا  رتتمظعاب  هک  ار  فیلکت  نیرب  ساسحا  هدـنزاس و  ياهتباقر  و 
اههدیدپ نآ  ریذپانیگتسخ ، ياهوپاکت  اب  ینارود  ره  رد  هعماج و  ره  رد  دنفظوم  تسودناسنا  سانشناسنا و  ناققحم  نارظنبحاص و  هک 

ایآ : ) دیوگیم تفه - دنیامن . میظنت  نیمات و  تسا ، نکمم  هک  اجنآ  ات  اهنآ ، اب  طابترا  رد  ار  تیرشب  هداد و  رارق  لماک  تخانـش  دروم  ار 
رد ار  یلماک  هبناج و  همه  بالقنا  خیبوت ، هیبنت و  زا  سرت  ای  قیوشت  ای  بیغرت  چیه  نودب  ای  یجراخ ، ذوفن  چیه  نودـب  میرداق  امـش  نم و 

، نایصع ریظن  ییوخروناج ، ياهتلاح  اتجیتن  ات  میـشخب ، قیقحت  ار  یناور  یلوحت  رگید  ترابع  هب  مینک و  داجیا  دوخ  دوجو  یقیقح  رهوج 
رد العف  هک  تسا  يدـساف  هعماج  هدـننکانب  عقاو  رد  هک  ام  يدوجو  تارهاظت  هیقب  کشر و  تداـسح ، صرح ، سرت ، بارطـضا ، تباـقر ،

دناوتیم رـشب  اـیآ  هک  تسا  نیا  هب  هیبـش  يزیچ  لاوس  نیا  ياـنعم  تسیچ ؟ لاوـس  نیا  ياـنعم  دـینادیم  دورب )؟ نیب  زا  میربیم ، رـسب  نآ 
وق يدیشروخ و  ياهنوتف  يرایبآ و  نودب  اهلاهن  اهرذب و  نآ  و  دراکب ، ار  اهلاهن  دشاپب ، نیمز  رب  ار  اهرذب 

ناوتیم ایا  هک  تسنیا  دننام  تسرد  لاوس  نیا  يانعم  تسیچ ؟ لاوس  نیا  يانعم  دـینادیم  دننیـشنب ؟ رمث  هب  دـنیورب و  دوخبدوخ  ینیمز  يا 
تـسارح ار  نانآ  گرم  لماوع  زا  دنهدب و  ار  وا  سابل  بآ و  نان و  طقف  دـننک و  اهر  يریوک  کی  رد  ردام  زا  دـلوت  زا  سپ  ار  رـشب  دارفا 

، اردصالم مثیه ، نب  نسح  انیسنبا ، دنوشیم ، یباراف  نانآ  همه  شیامزآ  هبرجت و  لقعت و  هشیدنا و  ساوح و  ملعم و  هب  زاین  نودب  دننک ،
برغ و طارقـس  نانآ  همه  دـنریگیم . ارف  ار  اهـشناد  همه  نانآ  همه  هکنیا  هفاضا  هب  دـیوریم ؟ فیلدـنم  دـیآیمرد و  نگتنور  نانآ  زا  و 

دنبعـیجرت راعـش و  نیرتحیرـص  هک  ریز  رارق  هب  ار  یناور  بـالقنا  لوـحت  طرـش  نـیلوا  یتروـم  تـشه - دـنوشیم !!! مـه  قرـش  يدـناگ 
هراـبرد ثحب  تاـیهلا و  ياهفـسلف و  عون  چـیه  دیـشاب  هجوتم  هک  تسا  هلئـسم  نیا  كرد  ادـتبا  : ) درادیم ناـیب  نینچ  تسا ، وا  یگـشیمه 

هکنیا مینادـب : دـیاب  ـالوا - تسا ) هناـقمحا  ـالماک  اهيژولوئدـیا  همه  نم  رظن  هب  مینکیمن . زیوجت  ار  هعیبطلاءارواـم  میهاـفم  تاروـصت و 
هنوگنیا نتـشون  زا  وا  یلـصا  فده  مه  تسا و  یتروم  يزغم  تیلاعف  يادتبا  مه  نیا   … تسا )  مهم  هلئـسم  نیا  كرد  ادـتبا  : ) دـیوگیم

ا ینورد . كرد  اهتفایرد و  هب  هن  تسا و  طوبرم  ینورب  ياهشزومآ  تاغیلبت و  هب  هن  دنکیم  فارتعا  دوخ  هک  لئاسم 
نیرتگرزب یناور ، بالقنا  لوحت و  طرـش  ندرک  ادیپ  اب  و  هدناسر ! باصن  دـح  هب  ار  قیقحت  یتروم  اعقاو  تسا ، حیحـص  اعقاو  هلمج  نی 

دوجو هب  يارب  هن  تسا ، هدرک  ادـیپ  ار  نآ  طرـش  یتروم  هک  ار  لوحت  نیا  رما  تیاهن  تسا ! هدروآ  دوجو  هب  يرـشب  خـیرات  رد  ار  بالقنا 
تاروصت و و  تایهلا ! هفسلف و  نتسناد و  هب  زاین  هنوگچیه  هک  تسا  ینیشنراغ  نارود  هب  نتشگرب  يارب  هکلب  تسا ، رتلماک  یناسنا  ندمآ 

تالمج خـساپ  نونکاـت  هک  تهج  نادـب  درادـن ! کـلاذریغ  هشیدـنا و  يژولوئدـیا و  هنوگچیه  تفرعم و  ملع و  هعیبطلاءارواـم و  میهاـفم 
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، تلع نیمادک  هب  تسناد  دـیاب  طقف  میهدیمن . دروم  نیا  رد  رگید  لیـصفت  تسا ، هدـش  هتفگ  نوگانوگ  لاکـشا  اب  هلاقم ، نیا  رد  یتروم 
اهيژولوئدـیا و همه  ندوب  هناـقمحا   ) وا دوخ  هیرظن  زا  دراد ، يژولوئدـیا  یفـسلف و  هبنج  اـعطق  شناواریپ  وا و  رظن  هب  هک  یتروم  ناـنخس 

هبنج وا  نانخـس  هک  تسنیا  يارب  دراد ، يژولوئدـیا  یفـسلف و  هبنج  مه  یتروم  نانخـس  مییوگیم : هکنیا  تسا !!! هدـش  ءانثتـسا  اههفـسلف )
وداج و مسلط و  تفرگیم . رارق  دـناهدرک ، هعلاطم  ار  اهنآ  هک  یناسک  همه  شریذـپ  دروم  تسیاـبیم  دوب ، یملع  رگا  اریز  درادـن ، یملع 

ییانعم ياراد  ییاهنت  هب  کی  ره  تسا ، هدرب  راکب  هک  ییاههژاو  همه  تالمج و  تادرفم و  اریز  تسین ، مه  تناهک 
ام شناوریپ . ناحولهداس و  يارب  رما  تیاهن  تسا ، يژولوئدـیا  هفـسلف و  یعون  مه  وا  نانخـس  سپ  دنـشابیم . ناگمه  مهف  لـباق  نشور و 

یتروم هک  تسا  یتفگش  تیاهن  ياج  دنتـسه  هناقمحا  همه  اهنآ  دیوگیم : هدرک  تراسج  یتروم  دوخ  ترابع  هکلب  مینکیمن ، تراسج 
اهيژولوئدیا هعیبطلاءاروام و  میهافم  تاروصت و  تایهلا و  اههفـسلف و  عاونا  همه  هک  تسا  هداد  هزاجا  دوخ  هب  یملع  نادجو  نیمادـک  اب 

یفسلف بتکم  کی  بناوج  همه  رد  قیقحت  یـسررب و  رد  ار  دوخ  رمع  همه  تساوخیم  وا  رگا  هک  یتروص  رد  دنکیم ، دادملق  دودرم  ار 
هک دـشابن  هجوتم  و  مینکیمن !! زیوجت  ار  اهنآ  زا  کی  چـیه  دـیوگیم : لاح  نیا  اب  درکیمن ، افو  وا  رمع  دـنک ، يرپس  يژولوئدـیا  کی  و 
نم رظن  هب  : ) هلمج نیا  مراودیما  درکیمن . ادیپ  تاجن  ینیـشنراغ  زا  زونه  دادیم  ارف  شوگ  وا  نم و  زیوجت  مدع  زیوجت و  هب  تیرـشب  رگا 

تبثم رایـسب  دربراک  اهيژولوئدیا و  زا  ای  ياهلمج  نینچ  هدـنیوگ  اریز  دـشاب . همجرت  رد  هابتـشا  تسا ! هناقمحا  الماک  اهيژولوئدـیا  همه 
ام دـیآیم . رب  هملک  نیا  دوـخ  زا  هک  تسین  ییاـنعم  نآ  هناـقمحا )  ) هملک زا  شروـظنم  اـی  تـسا و  هتـشادن  عـالطا  يرـشب  یقرت  رد  اـهنآ 

مدخ نیرتگرزب  زاسناسنا  ياهیژولوئدیا  هلیسو  هب  هک   ) خیرات لوط  رد  تیرشب  يامظع  نتخاس  مهتم  میراودیما 
ص 48 و 49 دشاب . هدوب  هدنـسیون  تلفغ  یعالطایب و  زا  یـشان  طقف  تقامح ، هب  دناهدومن ) تیرـشب  یگنهرف  تایح  اهندـمت و  هب  ار  اهت 
ام نورد  دراو  نوریب  زا  هک  یتقیقح  ره  راـکنا  زا  سپ  هصـالخ  میهاـفم و  يژولوئدـیا و  هفـسلف و  میلعت و  هنوگ  ره  راـکنا  زا  سپ  یتروم 

، یعازتنا میهافم   ) هیتروتا چیه  هب  میناوتیم  ام  هک  هلئسم  نیا  صیخـشت  اب  میریگب  هدیدان  دیاب  مه  ار  ینورد  تایوتحم  دیوگیم : دوشیم ،
، نآ دـیآیم و  شیپ  يرتگرزب  لکـشم  میـشابن ، یکتم  دوخ  ناور  راـتخاس  رد  یلک  یبـالقنا  ندروآ  دوجو  هب  رد  یلیمحت ) يدادرارق و 

زورید امـش  اـهنامرآ . اههدـیا و  شناد ، هدـش ، يروآدرگ  دـیاقع  هژیو و  کـچوک و  تاـیبرجت  هیتروتا  تسوا . دوخ  ینورد  هیتروـتا  یفن 
هب زورید  هیتروتا  نآ  هدـش و  يدـیدج  هیتروتا  کی  الاح  هداد  ار  سرد  نیا  امـش  هب  هک  هچنآ  هداد و  یـسرد  امـش  هب  هک  دـیاهدرک  هبرجت 
لاس اهدص  هیتروتا  هچ  زورید و  هیتروتا  هچ  هیتروتا ، چیه  هب  جایتحا  دوخ  تخانـش  كرد  تسا . برخم  شیپ  لاس  نارازه  هیتروتا  هزادنا 

هب ام  یتقو  مینامیمن . زاب  تکرح  زا  زگره  میتسه و  ندـش  افوکـش  تکرح و  لاح  رد  هشیمه  میاهدـنز ، تادوجوم  اـم  اریز  درادـن . شیپ 
ر میتسه . زجاع  تکرح  نآ  تیفیک  ییابیز و  یگدنز و  ییایوپ و  كرد  زا  مینکیم ، هاگن  زورید  هدرم  هیتروتا  هب  دوخ 

، ناوج طاشناب ، هزات ، هشیمه  ینهذ  نتـشاد  اتجیتن  تسا و  هتـشذگ )  ) زا ندرم  نارگید ، ماقم  هچ  دوخ و  ماقم  هچ  یماقم ، ره  ماد  زا  ییاـه 
يرایـشه راک  نیا  يارب  دنکیم و  هدهاشم  دزومآیم و  ناسنا  هک  تسا  تحاس  نآ  رد  اهنت  يدنمورین . دجو و  روش و  زا  ولمم  و  موصعم ،

دشاب دیاب  يزیچ  هچ  هکنیا  نتفگ  ای  فیرحت و  نودب  درذگیم ، ام  نورد  رد  هک  هچنآ  هب  تبسن  یملع  يرایشه  تسا ، مزال  يدایز  رایسب 
يرگید هیتروتا  امش  عقاو  رد  دینکیم ، درذگیم ، ناتنورد  رد  هک  هچنآ  حیحـصت  هب  عورـش  هک  ياهظحل  زا  اریز  دشاب . دیابن  يزیچ  هچ  و 

هکنیا هن  میزادرپب ، شهوژپ  صحفت و  هب  رگیدـکی  اب  دوخ )  ) دروم رد  میهاوخیم  ام  الاح  نیاربانب  یچروسناـس . کـی  ینعی  دـیاهتخاس  ار 
هکلب دینک ، تفلاخم  ای  تقفاوم  وا  اب  دینکیم  لابند  ار  تاغل  هک  روطنامه  ای  دهد  حیـضوت  رگید  رفن  کی  دـیناوخیم ، امـش  هک  یلاح  رد 

، مینک رفس  کبس  دیاب  يرفس  نینچ  کی  هب  نتفر  يارب  نامنهذ . ياههشوگ  نیرتزومرم  فاشتکا  يارب  يرفس  رگیدکی ، اب  يرفس  هلیـسوب 
تدم يارب  هک  یمیدق  تازیهجت  نآ  همه  راب  ریز  ینعی  میریگب ، رارق  راشف  تحت  اهيریگهجیتن  تابـصعت و  دـیاقع و  راب  ریز  میناوتیم  ام 

جار هچره  دینک  شومارف  دینادیم  ناتدوخ  هب  عجار  هچ  ره  میاهدرک . يروآعمج  رتشیب  ای  لاس  رازه  ود 
. مینادیمن زیچ  چـیه  راگنا  هک  مینک  عورـش  يروط  رگیدـکی  اب  میهاوخیم  الاح  دـینک  شومارف  دـیاهدرکیم  رکف  نونک  ات  ناـتدوخ  هب  ع 
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يزور اهنت  هزات  زور  نیا  اب  دییایب  تسا ، يدیدج  زور  الاح  هدرک ، ندش  فاص  هب  عورـش  نامـسآ  الاح  دـیرابیم و  یتخـس  ناراب  بشید 
دوخ كرد  هب  هبترم  نیتسخن  يارب  هدرک و  زاغآ  هتـشذگ  تارطاخ  همه  نداهن  رـس  تشپ  اـب  ار  دوخ  رفـس  مینک ، دروخرب  دراد  دوجو  هک 

، دوخ تخانـش  كرد  تسا . برخم  شیپ  لاـس  نارازه  هیتروتا  هزادـنا  هب  زورید  هیتروـتا  نآ  و  : ) دـیوگیم کـی - خـساپ : میوـش ). لـئان 
لاـح رد  هشیمه  میتـسه ، ياهدـنز  تادوجوم  اریز  درادـن ، شیپ  لاـس  اهدـص  هیتروتا  هچ  زورید و  هیتروـتا  هچ  هیتروـتا ، چـیه  هب  جاـیتحا 

لوحت تکرح و  یساسا  لصا  هب  تسخن  تالمج ، نیا  یبایشزرا  يارب  مینامیمن ) زاب  تکرح  زا  زگره  میتسه و  ندش  افوکـش  تکرح و 
ضارعا و همه  اهنت  هن  ینانوی 2 - دیلکاره  ماهدـشن  دراو  هناخدور  کی  هب  راب  ود  نم  - 1 مینک : هجوت  یتسه  ملاع  تادوجوم  همه  رمتـسم 

هدنز ام  تسام  مدع  رد  ام  شیاسآ  هک  میجوم  يزاریش 3 - نیهلاتملاردص  تسا . تکرح  رد  زین  ءایـشا  رهوج  هکلب  دنتکرح ، رد  اههدیدپ 
ظفاح سب  ار  ام  نارذگ  ناهج  تراشا ز  نیاک  نیبب  رمع  رذگ  يوج و  بل  رب  نیشنب  يروهال 4 - لابقا  دمحم  میریگن  مارآ  هک  مینآ 

سفن ره  ون  ماد  ون و  غاب  ون ، ماش  ون و  زور  تساههنهک  نیا  نتفر  اـهلاح  ندـش  ون  رگد  یناـهج  تسه  کـنآ  یناـشن  تسیچ  يزاریش 5 -
دسریم اجک  ون ز  تساجک  زا  نیا  ونون  دسریم  دوریم و  کیلو  دیامن  هتـسب  تسوج  بآ  نوچ  ملاع  تسانع  ون  یـشوخ  ون  ون ، هشیدنا 

اقب ردـنا  ندـش  ون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  يولوم 6 - نیدـلالالج  تساهتنمیب  ملاع  رظن  يارو  هنرگ  دوریم  اجک  هنهک 
يزارد نیا  زارد  سب  دـیامن  شتآ  رظن  رد  زاسب  ینابنجب  ار  شتآ  خاـش  دـسج  رد  دـیامنیم  يرمتـسم  دـسریم  ونون  يوج  نوچمه  رمع 

ام هکنیا  سپ  ود - يولوم  میون  ياج  دصاق  ینیبنیم  میوریم  هتـسشن  ام  رگنب  کین  عنـص  يزیگناتعرـس  دیامنیم  عنـص  يزیت  زا  تدـم 
لایخ دهد و  رـس  ار  نآ  هسامح  یتروم  ياقآ  هک  درادن  یگزات  چـیه  اهنت  هن  میتسه  یئافوکـش  تکرح و  لاح  رد  هراومه  میتسه و  هدـنز 

دوشیمن هتفرگ و  رظن  رد  دیاب  هک  هچنآ  دراد . نارادناج  رگید  هب  هن  ناسنا و  هب  صاصتخا  هن  تسا ، هدرک  فشک  ار  ياهزات  زیچ  هک  دـنک 
فداصت يارب  یهار  دریگیم و  ماجنا  نوناق  يانبم  رب  الماک  لوحت  تکرح و  نیا  هک  تسنیا  دومن ، یقلت  هدش  متخ  ار  راک  نتفر ، هرفط  اب 

اهگنهرف دننام  تسا ، لوزن  هب  ور  تکرح  تلع  رگا  درادن . دوجو  نآ  رد  تخب  سناش و  و 
دشاب ءالتعا  یقرت و  هب  ور  تکرح  نآ  تسا  لاحم  ندمتم ) هعماج  رد  داسف  لهج و  هعاشا  ملظ و  دننام   ) طوقس لزنت و  لاح  رد  اهندمت  و 

لیلد دروم  ره  رد  نوناق  دوجو  هک  تسا  یهیدب  و  دشاب . طوقس  هب  ور  لوحت  تسا  لاحم  دشاب ، یقرت  دوعص و  هب  ور  تکرح  تلع  رگا  و 
طوقـس و مزلتـسم  هراومه  داسف  لهج و  هعاشا  ملظ و  هک  یتقو  دـنکیم . هرادا  یلک  روطب  ار  نآ  لاثما  دروم و  نآ  هک  تسا  یتباـث  دوجو 
رد هک  تباث  تسا  یتقیقح  ندمت ، گنهرف  رارمتسا  ندمآ و  دوجو  هب  نوناق  هکنیا  زا  دنکیم  فشک  دشاب ، اهندمت  اهگنهرف و  لالحمضا 

هراشا هتـشذگ  رد  هک  هنوگناـمه  هعماـج . رد  حالـصا  تلادـع و  تفرعم و  ملع و  ترورـض  زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  رثوم  یتسه  مظن 
یلک تباث و  تسا و  صخـشم  یتایئزج  اهنآ  همه  هدوب و  رییغت  تکرح و  رد  تسا  ینیع  ناـهج  رد  هک  هچنآ  ره  هک  تهج  نادـب  میدرک ،

عازتنا تباث  زا  دوخ  هک   ) نوناق هب  هیکت  نودب  صخـشم  هدـیدپ  تکرح و  چـیه  لاح  نیا  اب  درادـن و  دوجو  ینیع  ناهج  سوسحم  نتم  رد 
رکنم ناگدنـسیون  رگید  هن  یتروم و  هن  هک  تسا  تالاوس  نیا  تساجک ؟ اهتباث  نیا  ياج  هک  تسنیا  لاوس  لاـح  درادـن . دوجو  دوشیم )

هب دنتـسم  مه  رارف  نآ  دوخ  اریز  اجک ؟ هب  رارف  یلو  دننکیم ، رارف  نآ  زا  یکریز  لامک  اب  هکلب  دنهدیمن ، ار  نآ  خساپ  اهنت  هن  کیزیفاتم 
وناق

. دوشیم یـشان  یعیبط  دوخ  مروت  زا  هک  دـشابیم  تسا !!) نم  رایتخا  رد  اهنت  تقیقح  تسا و  تقیقح  نیع  میوگیم  هچ  ره  نم   ) تباث ن 
هک دـنزادنیب  زین  دوخ  تیوهاـب  لیـصا و  گـنهرف  هب  ارذـگ  وـلو  هاـگن  کـی  یتروـم  ياههتـشون  ناگدـنناوخ  هک  دوریم  دـیما  لاـح  رهب 

کیل مه  لـضف  نآ  لـضف  تسا و  لدـع  نآ  لدـع  تسین  بآ  نآ  بآ  تسا ، هاـم  نآ  هاـم  تسیوـن  نرق  نیا  تشذـگب  اـهنرق  دـیوگیم :
سکع هام و  سکع  راب  دنچ  وج  نیا  بآ  لدبم  دـش  ماودرب  رارقرب و  یناعم  نیو  مامه  يا  تفر  اهنرق  رب  اهنرق  مما  نرق  نیا  دـش  لدبتـسم 
نیناوق ياـنبم  رب  اـهلوحت  تکرح و  ینعی  تسا ، نینچ  هک  لاـح  نامـسآ  جوا  راـطقا  رب  هکلب  ناور  بآ  رب  تسین  شیاـنب  سپ  رارقرب  رتـخا 

راکنا دروم  ار  ینورب  تامیلعت  مه  یتروم  هک  یلاح  رد  نوریب ؟ زا  ای  نورد  زا  میزومایب ؟ اجک  زا  دـیاب  ار  نیناوق  نآ  ام  دریگیم ، تروص 
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زج يدوصقم  هک  تسا  یعطق  دـناوخب ، ار  یتروـم  ياههتـشون  تقد  یمک  اـب  هک  یـسک  ره  ار و  ینورد  ياـهتفایرد  مه  تسا و  هداد  رارق 
يزابپوت يارب  ییاهزغم  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  تفای و  دـهاوخن  ضحم  ءالخ  هب  هاـگآان ) ناـحولهداس  هتبلا   ) يرـشب ياـهزغم  ندـناسر 

يرشب چیه  زغم  رد  دیاش  هس - هشیدنا . مهف و  كرد و  يارب  هن  تسا  بسانم  ءاقب  رد  عزانت  نادیم  رد  راگزور  هماکدوخ  نازاتهکی 
تفرعم و هفـسلف و  تیبرت و  میلعت و  هب  یجاـیتحا  چـیه  ناـسنا   ) هـک دریذـپب  یفرط  زا  هـک  دـنکن  روـطخ  نـیا  زا  رتزیگناتفگـش  یـضقانت 

چیه هک  دریذـپب  اتحارـص  رگید  فرط  زا  دریذـپب . یـسک  زا  یماقم و  زا  ار  يزیچ  دـیابن  ناـسنا  ینعی  درادـن ، ینورب  بتکم  يژولوئدـیا و 
، نارگید ماقم  هچ  دوخ و  ماقم  هچ  یماقم  ره  ماد ، زا  ییاهر  : ) دیوگب و  درادن !! یئانعم  مه  صخـش  دوخ  ینورد  دوهـش  مهف و  تفایرد و 

روش زا  ولمم  موصعم و  ناوج ، طاشناب و  هزات ، هشیمه  ینهذ  نتشاد  اتجیتن  و  یلک ) هب  نورد  نورب و  ندرک  اهر   ) تسا هتـشذگ )  ) زا ندرم 
ناسون و تکرح و  هک  یلحم  نودـب  زازتها  ناسون و  تکرح و  یلک  روطب  بآ و  نودـب  جوم  اوه و  نودـب  داب  ایآ  يدـنمورین ) دـجو و  و 
و طاشن ! نیمادـک  ياهزات ! هچ  تسا ، هتفرگ  رارق  ضحم  ءالخ  رد  ناسنا  نهذ  هک  یتقو  تسا !! ریذـپناکما  دـیایب ، دوجو  هب  نآ  رد  زازتها 

رـسب ضحم  ءالخ  رد  ناسنا  نآ  دیآیم ، دوجو  هب  ناسنا  نهذ  رد  اههدیدپ  نیا  هک  یتقو  ایآ  يدنمورین ! دجو و  روش و  و  یناوج ! هنوگچ 
، تسا تیلاعف  هدـیدپ و  اهدـص  زورب  ضرعم  رد  کی  ره  هک  دوخ ، ناعونمه  اب  یتسه ، ناهج  اب  نتـشیوخ ، اب  طابترا  لاـح  رد  اـی  دربیم ،

ارب راب  دنچ  هکلب  رابکی ، هن  یتروم  هک  يدکوم  روتسد  هیصوت و  زا  سپ  هک  دوشیم  رهاظ  اجنیا  رد  ضقانت  تحارص  دربیم . رسب 
راک نیا  يارب  دـنکیم و  هدـهاشم  دزومآیم و  ناسنا  هک  تسا  تحاس  نآ  رد  اهنت  : ) دـیوگیم اجنیا  رد  دـنکیم ، رداـص  نورد  هیلخت  ي 

رد هتشذگ  زا  هک  ار  هچنآ  همه  دیوگیم : یتروم  درذگیم ) ام  نورد  رد  هک  هچنآ  هب  تبسن  یملع  يرایشه  تسا ، مزال  رایـسب  يرایـشه 
. دینکن روسناس  اهنآ  هلیسوب  ار  دوخ  و  دینک . فذح   … اهيژولوئدیا )  اههفـسلف ، فراعم ، مولع ، قیدصت  روصت ،  ) دیاهداد ياج  ناتنورد 

ناوتیم هچ  یلاخ  نورد  زا  دزومایب ، ار  زیچ  هچ  دـنوشیم !! تسه  اهتـسین  هظحل  کی  رد  ینعی  دزومآیم …  ناـسنا  دـیوگیم : اـجنیا  رد 
هب تبسن  یملع  يرایـشه  : ) دیوگیم هکنیا  ضقانت  لیکـشت  يارب  رتحیرـص  همه  زا  هچ !؟ هرابرد  يرایـشه  و  يرایـشه !؟ نیمادک  تفرگ !

ینورد ماقم  هیتروتا  تسا ، نایرج  رد  ام  نورد  رد  هچنآ  همه  هک  دیدادن  روتسد  امش  رگم  یتروم  ياقآ  درذگیم ) ام  نورد  رد  هک  هچنآ 
همه ناهگان  امـش  دـیدرک ، عطق  ینورد  ینوریب و  لماوع  زا  ار  نورد  هک  یماگنه  دـییوگب : هکنیا  رگم  درک ! فذـح  ار  اهنآ  دـیاب  تسا و 

هک ار  یتروم  ییاهن  دصقم  اجنیا  رد  دیوشیم !!! یتسه  ملاع  همه  امـش  الـصا  هک  تسا  لهـس  دیروآیم  تسدـب  ار  نیرخآ  نیلوا و  مولع 
ارق یتروم  دوصقم  نتم  رد  ار  دنمجرا  هدننکهعلاطم  هدومن و  حرطم  تسا ، هدروآ  هک  ینشور  ترابع  اب  تسا ، زغم  هیلخت  نامه 

اجنیا ات  میرداق  ام  تسین . یئیـش  هژاو  اریز  دیآرد  اههژاو  بلاق  رد  دناوتیمن  دراد ، دوجو  ءاروام  رد  هک  هچنآ  ص 68 و 69 . میهدیم : ر 
تریـصب و رد  هک  هچنآ  دـنک . زاـب  ار  تریـصب  رد  تسین  رداـق  یحیـضوت  اـی  هژاو ، چـیه  اـما  مـیهد ، حیـضوت  مـینک و  فیـصوت  ار  مـالک 
هچ مینکیم ، تبحـص  هنوـگچ  هـکنیا  هـب  تبـسن  يرایـشه  تـسا . یمئاد  هزور و  ره  هجوـت  يرایـشه و  درک ، دـهاوخ  زاـب  ار  ینیبنـشور 

نتـشادهگن كاـپ  تسا . نآ  نتـشادهگن  بترم  قاـتا و  کـی  ندرک  زیمت  دـننام  نیا  مینکیم . رکف  هچ  میوریم و  هار  هنوگچ  میئوگیم ،
رد بیترت ، مظن و  اما  دشاب  زیمت  بترم و  هراومه  دیاب  قاتا  درادن . ینادنچ  تیمها  رگید  يوس  زا  اما  تسا ، مهم  رایـسب  انعم  کی  هب  نهذ 

همه دینک . بذج  قاتا  نآ  هب  ار  يزیچ  دیناوتیمن  تسین . مه  امـش  هدارا  ای  هتـساوخ  دنکیم  زاب  ار  رد  هک  هچنآ  دنکیمن . زاب  ار  هرجنپ  ای 
. يرمث ای  فده  يارب  نتـشادهگن  هزنم  هن  یتح  ندوب  يربم  هزنم و  ینعی  تسا  نآ  نتـشادهگن  یلاخ  زیمت و  دیهد  ماجنا  دـیرداق  هک  هچنآ 

لخاد زین  یمیـسن  هک  دراد  لامتحا  ددرگیم . لـخاد  شخبحرف  میـسن  دوشیم و  زاـب  هرجنپ  دیـشاب  هتـشاد  ار  شتداعـس  رگا  لاـح  نآ  رد 
شخبب لکش  نآ  هب  دینکن  یعس  زگره  درک . اشامت  ناوتیم  اهنت  ار  ینهذ  تلاح  نآ  دراد . ناتنهذ  تلاح  هب  یگتسب  نیا  دوشن .

دینک اشامت  ارنآ  یضیعبت  چیه  نودب  ینعی  دیشاب  هتشاد  تواضق  تمالم و  هیجوت و  ای  تفلاخم  ای  يریگههبج  تلاح  نآ  اب  هطبار  رد  ای  دی 
- خساپ دید . دیهاوخ  نامز  هن  دراد و  دوجو  داضت  هن  نآ  رد  هک  ار  یتحاس  دش و  دهاوخ  زاب  رد  الامتحا  ضیعبت ، نودب  يرایشه  نآ  رد  و 

رارق دقن  دروم  میرذگیمن و  اهنآ  زا  ام  تسا ، هدـنیآ  هتـشذگ و  تالمج  زا  يرارکت  هکنیا  اب  تسا  هدـمآ  یبلاطم  ترابع ، نیا  رد  کی -
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، تسین تسرد  نآ  یلک  تروص  رد  بلطم  نیا  دـنک ) زاب  ار  تریـصب  رد  تسین  رداق  یحیـضوت  ای  هژاو و  چـیه  اما  : ) دـیوگیم میهدیم ،
حیحص هک  هچنآ  هلب  دهدیمن . ياهجیتن  يرشب  تفرعم  تفرـشیپ  خیرات و  راکنا  زج  اهناسنا ، رد  حیحـص  ياهتیبرت  میلعت و  ریثات  راکنا  اریز 

رد ندـش  زاب  يارب  دـیاب  هک  تسا  ناسنا  دوخ  نیا  دـیامن ، نتـشیوخ  هناتـسآ  دراو  دـناوتیم  ار  ناـسنا  حیحـص  تاـمیلعت  هک  تسنیا  تسا 
هتـشگ حرطم  نیمز  قرـشم  یمالـسا  فراعم  رد  یتروم  زا  شیپ  اـهنرق  هک  تسا  تقیقح  ناـمه  نیا  دـشوکب . نتـشیوخ  يور  هب  تریـصب 

ار ینیبنشور  تریصب و  رد  هک  هچنآ  : ) دیوگیم سپـس  ود - يولوم  ناوخب  دوخ  نورد  زا  وت  نآ  زا  دعب  ناه  هلق  زارف  مدرب  ارت  نم  تسا :
يآ هچ ؟ هب  هجوت  يرایشه و  دیسرپ  یتروم  زا  دیاب  اجنیا  رد  تسا . یمئاد  هزور و  ره  هجوت  يرایشه و  درک ، دهاوخ  زاب 

رگا تروص  نیا  رد  تسا ، نینچ  اعطق  تفرگ ؟ دـهاوخ  رارق  هجوت  يرایـشه و  دروم  هک  تسا  ناهج  ناسنا و  ورملق  ود  تاـیعقاو  زا  ریغ  ا 
رد ياهنیآ  دننام  تروص  نیا  رد  یمدآ  نهذ  دشاب ، قلعتم  تعیبط  ملاع  نارذگ  ياههدیدپ  سوسحم و  تایئزج  هب  طقف  هجوت  يرایـشه و 

، ضرف نیاربانب  دربیم . ار  ءایـشا  رگید  اههراپ و  ذـغاک  اهگرب و  دوخ  يور  تسا و  نایرج  رد  نآ  رد  بآ  هک  دوب  دـهاوخ  يرابیوج  رانک 
ياههدـیدپ اهورین و  اهتیلاعف و  هجوت  يرایـشه و  قلعتم  رگا  و  دوشیم . هچ  تسا  یلک  نیناوق  تخانـش  كرد و  رب  ینتبم  هک  ملع  فیلکت 

هدرک یقلت  تافارخ  ار  ینورد  روما  نآ  همه  یتروم  دناهدمآ ، دوجو  هب  هشیدنا  لقعت و  اههاگشیامزآ و  ای  ساوح  هار  زا  هک  تسا  ینورد 
هب تبـسن  يرایـشه  : ) دـیوگیم یتروم  دـنکیم !! شرافـس  دـینیبیم ، ثحب  دروم  تارابع  نیمه  رد  هک  هنوگنامه  ار  اهنآ  همه  ندودز  و 
زا اـم  هزیگنا  هک  دـیآیم  شیپ  لاوس  نیا  ـالاح  مینکیم ) رکف  هچ  میوریم و  هار  هنوگچ  میئوگیم ، هچ  مینکیم ، تبحـص  هنوگچ  هکنیا 

حیحص و صیخشت  زج  يرایشه  نیا  يارب  هزیگنا  هک  تسا  ملـسم  تسیچ ؟ میـشاب  رایـشه  رکفت ) وگتفگ ، تبحـص ،  ) روبزم روما  هب  هکنیا 
لباق روبزم  روما  رگا  هک  تسا  روما  نآ  رب  یلک  نیناوق  قیبطت  زا  یشان  روبزم  صیخشت  هک  تسا  یهیدب  تسین ، روبزم  روما  طلغ 

زا شیپ  ام  زغم  هک  دریذپب  یتروم  دیاب  قیقحت  نیا  اب  لطاب ، تروص  نیا  ریغ  رد  دوب و  دنهاوخ  حیحص  اهنآ  دوب ، یلک  نیناوق  نآ  رب  قیبطت 
تایعقاو و نآ  نالطب  تحص و  كالم  هک  دراد  ار  ینیناوق  لوصا و  تعیبط ، ناسنا و  ورملق  ود  رد  ینیع  تایعقاو  تاسوسحم و  اب  طابترا 

مهم مه  هجوت  يرایشه و  نیا  دیوگیم : هس - تسا . نآ  رکنم  یتروم  هک  تسا  هیـضق  نامه  تسرد  نیا  یلو  دشابیم ، ینورد  ياهتیلاعف 
انعم کی  هب  نهذ  نتـشادهگن  كاپ  تسا . نآ  نتـشادهگن  بترم  قاتا و  کی  ندرک  زیمت  دننام  راک  نیا  اریز  . ) درادن یتیمها  مه  تسا و 
زاب ار  هرجنپ  ای  رد  بیترت ، مظن و  اما  دـشاب  زیمت  بترم و  هراومه  دـیاب  قاتا  درادـن . ینادـنچ  تیمها  رگید  يوس  زا  اما  تسا ، مهم  رایـسب 
نیا حالطصا  هب  ای  دنک  بیصن  ار  یتفرعم  امـش  يارب  دناوتیمن  ینعی  دهدب ، ماجنا  دناوتیمن  يراک  مه  هجوت  يرایـشه و  سپ  دنکیمن ).

هب ار  يزیچ  دیناوتیمن  تسین . مه  امش  هدارا  ای  هتـساوخ  دنکیم  زاب  ار  رد  هک  هچنآ  : ) دیوگیم سپـس  دنک . زاب  ار  تریـصب  رد  هدنـسیون 
، ندوب يربم  هزنم و  ینعی  ضحم ) ءالخ   ) تسا نآ  نتـشادهگن  یلاخ  زیمت و  دـیهد  ماـجنا  دـیرداق  هک  هچنآ  همه  دـینک . بذـج  قاـتا  نآ 

یتروم دوصقم  هک  دوشیم  تابثا  ینشور  هب  ریخا  هلمج  نیا  اب  يرمث )! ای  فده  يارب  نتشادهگن  هزنم  هن  یتح 
ار شتداعـس  رگا  : ) دیوگیم هاگنآ  ضحم ) چیه   ) هب هکلب  یلاع ، دوخ  هب  نتفای  لوحت  ندـش و  لدـبم  ياب  هن  تسا ، نتـشیوخ  مامت  راکنا 

تایوتحم همه  امـش  نورد ؟ زا  ای  نوریب  زا  اجک ؟ زا  یتروم ، ياـقآ  دوشیم ) لـخاد  شخبحرف  میـسن  دوشیم و  زاـب  هرجنپ  دیـشاب  هتـشاد 
نیا دییوگیمن  یلو  دیاهداد ، نورد  هب  ار  تلاصا  ماهتا ، زا  ییاهر  يارب  مه  یهاگ  هچ  رگا  دیاهدش ، رکنم  حیرص  روطب  ار  نورد  نوریب و 

نورد و تسا : هتفگ  احیرص  اهراب  نوچ  و  تسا . رایشه  دوخ  هتفگب  هدنـسیون  نیا  درک . هدافتـسا  نآ  زا  دیاب  هک  دراد  ربرد  یتیعقاو  نورد 
هک دراد  لاـمتحا  دـیوگیم : دوشن ، عـقاو  یئوگضقاـنت  هب  ضارتـعا  دروـم  هکنیا  يارب  اذـل  دـننک ، میلعت  امـش  هب  هک  دـنرادن  يزیچ  نورب 

تالیخت هدع  کی  ضحم ، هیلخت  زا  سپ  رگا  اریز  دریگب ، ار  یتروم  نابیرگ  تسناوت  دـهاوخن  سکچیه  نیاربانب  دوشن  لخاد  زین  یمیـسن 
نم رگم  تفگ : دـهاوخ  دـبای ، همادا  ضحم  ءالخ  رگا  و  شخبحرف . میـسن  ناـمه  تسنیا  تفگ : دـهاوخ  وا  درواـیب ، يور  ناـسنا  نهذ  هب 

هب یگتـسب  نیا  : ) دـناسریم نایاپ  هب  ریز  تارابع  رد  ار  زغم  لماک  هیلخت  لمع  یتروم  دوشن ) لخاد  زین  یمیـسن  هک  دراد  لاـمتحا   ) متفگن
اب هطبار  رد  ای  دیشخبب ، لکش  نآ  هب  دینکن  یعس  زگره  درک ، اشامت  ناوتیم  اهنت  ار  ینهذ  تلاح  نآ  دراد . ناتنهذ  تالاح 
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؟ ار زیچ  هچ  دینک ) اشامت  ار  نآ  یضیعبت  چیه  نودب  ینعی  دیشاب ، هتـشاد  تواضق  تمالم و  هیجوت و  ای  تفلاخم  ای  يریگههبج  تلاح  نآ 
نامز هن  دراد و  دوجو  داضت  هن  نآ ، رد  هک  ار  یتحاس  دـش و  دـهاوخ  زاب  رد  الامتحا  ضیعبت ، نودـب  يرایـشه  نآ  رد  و  ار ؟ ضحم  ءالخ 

ار دوخ  ناسنا   ) دشاب انیسنبا  هفـسلف  رد  قلعم  ناسنا  تفایرد  هب  هیبش  یتفایرد  یتروم  روظنم  هک  دسریم  رظن  هب  دیعب  رایـسب  دید . دیهاوخ 
يو روظنم  هک  دـسریم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  نینچمه  و  دـنک ) كرد  رثوم  ینورد  ینورب و  لماوع  همه  زا  عاطقنا  زا  سپ  درجت  لاـمک  اـب 

نیدب درادن . دناهتفگ ، نارگید  هک  فراعم  مولع و  نیا  اب  يراک  شدوخ  فارتعا  هب  وا  اریز  دـشاب ، تراکد  هنر  متـسه ) سپ  مشیدـنایم  )
یعقوم هچ  دریگیم . تروص  ضحم  ءالخ  اب  اهناسنا  زغم  نتخاس  هجاوم  يارب  دوخ ، نورد  نورب و  زا  هدنسیون  تیرومام  تلاسر و  بیترت 

زارف و دراد . یناوارف  قیقحت  یـسررب و  ياج  مالـسا  ردص  زا  دعب  برع  مطالترپ  خیرات  تشگرب ؟ نانآ  دوخ  هب  برع  هدش  دـیدپان  لوقع 
یـسیونخیرات شور  اـب  یگداـس و  هب  ناوـتیمن  درک ، ادـیپ  لوا  لاـس  یـس  زا  سپ  اـصوصخم  مالـسا ، روـهظ  زا  سپ  برع  هک  ار  یبیـشن 

برم هاگدید  زا  قوف ، رد  هدش  حرطم  لاوس  هرابرد  هک  هچنآ  داد . رارق  هیجوت  ریسفت و  دروم  یلومعم  يرگلیلحت  ياهفرح و 
قیقحت اب  دـیاب  دـشاب ، یبیترت  ره  هب  هک  تسا  مالـسا  زا  دـعب  برع  تشذگرـس  زا  هبنج  ود  دوشیم ، طوبرم  ریـسفت  نیا  رد  ام  راـک  هب  طو 
لیـصا ریغ  هچ  و  ناطحق ، برع  زا  تسترابع  هک  نآ  لیـصا  داژن  هچ   ) برع داژن  تشذگرـس  مکی - هبنج  دریگب . رارق  تقد  دروم  بساـنم 

هب هک  يژولوئدـیا  یگنهرف و  موسر  بادآ و  نابز و  رظن  زا  مالـسا  جاور  روهظ و  زا  سپ  اتدـمع  هک  دـشابیم  یللم  ماوقا و  لماش  هک  نآ 
زا برع  دناهداد ) لیکـشت  ار  یبرع  عماوج  زا  ياهعومجم  يداژن ، ياههشیر  رکذ  نودب  يدعب  ياهنارود  رد  اجیردت  دندش و  قحلم  برع 

يداصتقا و یگنهرف و  تانایرج  دهاش  هتـشاد و  تشذگرـس  خیرات و  دوخ  يارب  للم  ماوقا و  اهداژن و  رگید  دننام  دعب ، نیا  زا  هبنج و  نیا 
هبنج تسا . هتفرگ  رارق  برع  ریغ  برع و  نارظنبحاص  یـسررب  ثحب و  دروم  شیب  مک و  هک  تسا  هدوب  ینوگاـنوگ  تـالوحت  یـسایس و 

مالـسا يژولوئدـیا  ناوـنع  اـب  ار  ناـنآ  هـک  مالـسا  عویــش  روـهظ و  زا  سپ  داژن  نـیا  خـیرات  زا  تستراـبع  برع ، داژن  تشذگرــس  مود -
رایـسب تیمها  زا  هک  تسا  مود  هبنج  نیا  تسا ، ام  هجوت  دروم  رـصتخم  ثحبم  نیا  رد  هک  هچنآ  تخاـس . روهـشم  فصتم و  ناناملـسم ) )

برع تشذگرس  زا  هبنج  نیا  رد  هک  یلاوس  نیرتیساسا  تسا . هتـشگ  داژن  نیا  یناهج  هرهچ  شـشخرد  بجوم  هدوب و  رادروخرب  یئالاب 
تسنیا تسا ، حرطم 

يارب ار  ياهمانراک  هچ  نتشیوخ ، هب  مالسا  مچرپ  نتفرگ  شود  هب  نداد و  صاصتخا  یمالسا و  يژولوئدیا  اب  طابترا  رد  مهم  داژن  نیا  هک 
حوضو لامک  اب  ام  تسا . یئاهن  لصف  لـح و  لـباق  ریغ  تالکـشم  زا  یکی  لاوس  نیا  هب  خـساپ  هک  تسا  یعطق  تسا ؟ هدومن  میظنت  دوخ 
دودـحم یبسن و  روطب  هچ  رگا  شرادرک  درکیم و  تکرح  يرـشب  عماوج  رد  ینید  ندـمت  ياعدا  اـب  برع  هک  ناـمز  نآ  رد  هک  مینیبیم 

، تسا هدرک  تکرح  دوخ  ياپ  يور  هدوب ، یگنهرف  لیـصا  تیوه  یعامتجا و  یگدنز  رد  لالقتـسا  ياراد  دومنیم ، قیدصت  ار  شراتفگ 
نینموملاریما كرابم  مـالک  لومـشم  رگید  راـب  دنتـشاذگ ، راـنک  دوخ  يدـج  یگدـنز  نتم  زا  ار  مالـسا  نید  هک  ماـگنه  نآ  زا  هنافـساتم 

هجوت دروم  میراودـیما  مینکیم و  لـقن  نودـلخ  نب  نمحرلادـبع  زا  ار  یبـلطم  تقیقح ، نیا  تاـبثا  حیـضوت و  يارب  دنتـشگ . مالـسلاهیلع 
عباسلا و لصفلا  دـیوگیم : نینچ  نودـلخنبا  دریگب . رارق  دـندوب ، یناسنا  ندـمت  نارادـمچرپ  نایدانم و  يراگزور  هک  اـم  برع  ناردارب 

کلذ یف  ببـسلا  هلمجلا و  یلع  نیدـلا  نم  میظع  رثا  وا  هیالو  وا  هوبن  نم  هینید  هغبـصب  الا  کلملا  مهل  لصحی  برعلا ال  نا  یف  نورـشعلا 
عمتجت املقف  هسائرلا  یف  هسفانملا  همهلا و  دعب  هفنالا و  هظلغلل و  ضعبل  مهضعب  ادایقنا  ممالا  بعصا  مهیف  يذلا  شحوتلا  قلخل  مهنا 

مهعامتجا و مهدایقنا و  لهسف  مهنم  هسفانملا  ربکلا و  قلخ  بهذ  مهـسفنا و  نم  مهل  عزاولا  ناک  هیالولا  وا  هونلاب  نیدلا  ناک  اذاف  مهواوها 
یلع مهثعبی  يذـلا  یلوا  وا  یبنلا  مهیف  ناک  اذاف  سفانتلا  دـساحتلا و  نع  عزاولا  هفنـالا  هظلغلل و  بهذـملا  نیدـلا  نم  مهلمـشی  اـمب  کـلذ 

بلغتلا مهل  لصح  مهعامتجا و  مت  قحلا  راهظال  مهتملک  فلوی  اهدومحمب و  مهذخای  قالخالا و  تامومذـم  مهنع  بهذـی  هللا  رماب  مایقلا 
نم ناک  ام  الا  قالخالا  میمذ  نم  امتئارب  تاکملا و  جوع  نم  مهعابط  همالـسل  يدهلا  قحلل و  الوبق  سانلا  عرـسا  کلذعم  مه  کلملا و  و 
ءوس دـئاوعلا و  حـیبق  نم  سوفنلا  یف  عبطنی  اـمع  هدـعب  یلوـالا و  هرطفلا  یلع  هئاـقبب  ریخلا  لوبقب  ییهتملا  هاـناعملا  بیرقلا  شحوتلا  قـلخ 
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لـصاح کلم  برع  يارب  هکنیا  رد  متفه - تسیب و  لصف   ) مدقت دـق  ثیدـحلا و  یف  درو  امک  هرطفلا  یلع  دـلوی  دولوم  لک  ناف  تاکلملا 
هب هک  تسنیا  هلئـسم  نیا  تلع  نید - زا  گرزب  يرثا  ای  تیالو  ای  يربمایپ  زا  ینید  گـنر ) لکـش و   ) شور کـی  هلیـسوب  رگم  ددرگیمن 

تنوشخ تهج  هب  دنتسه و  رگیدکی  هب  میلست  تعاطا و  رد  اهتما  نیرتتخـس  نانآ  دراد ، دوجو  نانآ  رد  هک  شحوت  قلخ  يوخ و  تهج 
ایم قافتا  مک  هجیتن  رد  دراد . دوجو  داژن  نیا  رد  هک  تسایر  رد  زیگناداضت  تباقر  تمه و  يدنلب  ریبکت و  و 

نانآ يارب  تیالو  ای  توبن و  هلیـسوب  نید  هک  ماگنه  نآ  رد  دـشاب . هتـشاد  داـحتا  قاـفتا و  عوضوم  کـی  رد  ناـنآ  تبغر  لـیم و  هک  دـتف 
نانآ نایم  زا  زیگناداـضت  تباـقر  ربکت و  دوشیم  ثعاـب  هک  دروآیم  دوجو  هب  ناـنآ  يارب  ینورد  لـماع  کـی  هدـیدپ  نیا  ددرگ ، حرطم 

نتـشگ فرط  رب  تلع  ددرگیم . ناسآ  نامرآ ) کی  ای   ) صخـش کـی  هب  ناـنآ  عاـمتجا  تعاـطا و  ماـگنه  تروص  نیا  رد  ددرگ . عفترم 
نیب زا  دنـشابیم ، زیگناداضت  تباـقر  تداـسح و  لولعم  هک  ار  هروبزم  تافـص  هک  تسا  ینید  هطلـس  ناـنآ ، زا  توخن  ربکت و  تنوشخ و 

بلـس نانآ  زا  ار  دساف  قالخا  دزیگنارب ، يدنوادخ  رما  هب  مایق  هب  ار  نانآ  هک  دـشاب  یلو  ای  ربمایپ  کی  برع  نایم  هک  ینامز  سپ  دربیم .
شریذپ رد  نانآ  لاح  نیا  اب  و  ددرگیم ، دحتم  قح  راهظا  يارب  ار  نانآ  همه  نخـس  دزاسیم و  ناشراداو  هدیدنـسپ  قالخا  شریذـپ  هب  و 

هک شحوت  يوخ  رگم  تسا  رود  هب  دساف  قالخا  زا  ظوفحم و  جک  تاداع  زا  نانآ  تعیبط  اریز  دنتسه ، مدرم  نیرتعیرـس  تیاده ، قح و 
دب تاکلم  تاداع و  حـیبق و  تاـیفیک  زا  يرود  هیلوا و  ترطف  رب  رارمتـسا  تهج  هب  تسا  ریخ  لوبق  هداـمآ  کـیدزن و  تقـشم  لـمحت  هب 

و میاهتفگ ). نیا  زا  شیب  ار  نآ  ام  تسا و  هدش  دراو  ثیدح  رد  هک  هنوگنامه  دوشیم ، هدییاز  ترطف  يانبم  رب  یناسنا  ره  اریز  دـشابیم .
وملعا

وا زا  دـیورب و  وا  لابند  هب  هک  دزاسیم  راومه  لهـس و  ار  دوخ  هار  ناطیـش  هک  دـینادب  و   ) هبقع اوعبتتل  هقرط  مکل  ینـسی  امنا  ناطیـشلا  نا  ا 
دروم نانچ  یمدآ ، تیصخش  بیرخت  لماع  ود  نیا  لماکت  يرورض  همدقم  ناطیـش ، و  هراما ) سفن   ) یعیبط دوخ  اب  هزرابم  دینک ). يوریپ 

تادوجوم نانچ  ام  ای  میرادن ، ناطیش  و  یعیبط ) دوخ   ) مان هب  ینانمشد  ام  الـصا  ییوگ  هک  دریگیم  رارق  مالـسلاهیلع  مدآ  دالوا  ام  تلفغ 
هک سب  نیمه  نمـشد  ود  نیا  ندوب  كانرطخ  رد  ریدقت  ره  هب  و  دنزیخرب ! هزرابم  هب  ام  اب  دنناوتیمن  نمـشد  ود  نآ  هک  میتسه  يدنمورین 

اهدیلپ و نوگانوگ ، قرط  لاکـشا و  اب  هدمآ و  عمج  هملک  اب  ناطیـش  دروم ، رد 18  درفم و  هملک  اب  ناطیـش  دروم ، رد 69  دیجم  نآرق  رد 
دنوادخ نینچمه  تسا . هداد  رارق  روتسد  دروم  ار  وا  زا  يرود  بانتجا و  فلتخم  تانایب  اب  هدومرف و  نایب  ار  وا  هنابیرف  ياهتلاخد  ياهاوغا 

یتاروتـسد عونتم ، لاکـشا  اب  تسا ، یناویح ) دوخ   ) ای یعیبط ) دوخ   ) نامه يزورما  حالطـصا  هب  هک  هراما  سفن  زا  بانتجا  هرابرد  لاـعتم 
تـسوت سفن  وت ، نانمـشد  نیرتنمـشد   ) کیبنج نیب  یتلا  کسفن  كودع  يدعا  نومـضم  هب  ربتعم  الماک  ثیداحا  تسا ، هدومرف  رداص 

تهج دنچ  هنافساتم ، یلو  تسا . هدش  دراو  ناوارف  رایسب  دراد ). رارق  تنورد )  ) تیولهپ ود  نایم  هک 
نمشد ود  نیا  ندوب  سوسحمان  - 1 میوشن : لئاق  دوخ  یناسنا  تیـصخش  زا  عافد  هب  یتیمها  چـیه  ود ، نآ  لباقم  رد  ام  هک  دوشیم  ثعاب 

ام زا  ار  تمواـقم  ياوق  هک  یطارفا  ییارگتذـل  - 3 دنراد . دوخ  ياهيزابگنرین  رد  هک  يزیگناتفگـش  يریذـپفاطعنا  - 2 كانرطخ .
جئاـتن بلغا  ینعی  كاـنرطخ ، نمـشد  ود  نآ  زا  يوریپ  جـئاتن  ندوبن  يروف  - 4 دروآیم . رد  وـناز  هـب  ار  اــم  ود ، نآ  ربارب  رد  دریگیم و 
نمـشد ود  نآ  ربارب  رد  اهنآ ، خلت  معط  ندیـشچ  اب  ناسنا  هک  تسین  نشور  نانچ  يروف و  نانچ  ناطیـش ، هراما و  سفن  زا  يوریپ  نکناینب 

: دییامرف هعجارم  افطل  تسا ، هدش  حرطم  ریز  تادلجم  رد  ناسنا  اب  نآ  ياهتموصخ  اهتیلاعف و  ناطیش و  هب  طوبرم  ثحابم  دزروب . تمواقم 
زا هدومن  ربکت  ناطیش  ات 167  زا ص 165  مود  دلجم  ناطیش . ندیزرو  عانتما  و  ع )  ) مدآ هب  ناگتشرف  هدجـس  مود ص 160 و 161  دلجم 

هیـصوت وا  هب  دریگیم و  رارق  شیاسآ  هافررپ و  هاـگیاج  رد  ع )  ) مدآ ات 171  زا ص 167  مود  دـلجم  دزرویم . عانتما  ع )  ) مدآ هب  هدـجس 
، دندرک زارد  ناطیش  يوس  هب  یگدرب  تسد  تسخن  ات ص 157  زا ص 155  موس  دلجم  شاب . رذحرب  وا  توادع  ناطیش و  زا  هک  دوشیم 

موس دلجم  دندرگیم . ناطیش  هسفق  هب  لدبم  هک  ییاههنیس  ات ص 159  زا ص 157  موس  دلجم  تفریذپ . ار  نانآ  یگدرب  ناطیش  سپس 
نداد بیرف  يارب  هـک  ناطیـش  بزح  ربارب  رد  موس ص 193 و 194  دلجم  دناهتـشگ . نیطایـش  زورما  دـندوب و  ییاهناسنا  زورید  ص 159 
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نیا رود  هک  نانآ  مجنپ ص 18  دلجم  وا  بزح  ناطیـش و  مجنپ ص 17 و 18  دلجم  دیـشابن . توافتیب  تسا ، هدش  جیـسب  ع )  ) مدآ دالوا 
زا بانتجا  اهیگتسیاش ) اهیگتسیاب و   ) رد لوصالالصا  هک  يوقت  يارب  ات ص 147  زا ص 144  مهدزیس  دلجم  دنوشیم . عمج  نیطایش 

. ناطیش مکی  لماع  ات ص 330  زا ص 327  مهدزیس  دلجم  دراد . ترورض  دورطم  ناطیش  ياهاوغا  اهشیارآ و 

يروش ماگنه  هب  هبطخ 139-

هحفص 92] ]
تیـصخش هراـبرد  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموـملاریما  هـک  یحیـضوت  دروـم  نـیا  رد  مـهن  یـس و  دـص و  هـبطخ  یموـمع  ریـسفت 

گرزب نآ  رـصاعم  هک  یناـسک  يارب  اـصوصخم  هدوـبن ، هدیـشوپ  سکچیه  يارب  رگید  ناوارف  دراوـم  دـننام  دـهدیم ، دوـخ  يوجلاـمک 
یلامک تافص  حوضو  ضرف  اب  هک  تسنیا  هلئسم  تسا . تیمها  لباق  هک  دوشیم  حرطم  دروم  نیا  رد  ياهلئسم  نیاربانب ، دناهدوب . ناگرزب 
راوشد یلیخ  هلئسم ، نیا  خساپ  تسا ؟ هتشاد  نتشیوخ  یفرعم  هرابرد  رارصا  دزشوگ و  همهنآ  هب  يزاین  هچ  دناهدوب ، اراد  ترـضح  نآ  هک 

همه قیبطت  نتخاس و  شریذپ  لباق  میهفت و  يارب  ناحبـس  دنوادخ  دـید : میهاوخ  میزادـنیب ، ینآرق  هفیرـش  تایآ  هب  يرظن  تسخن  تسین .
يوقت ياهتمظع  اهترورض و  ندنامهف  يارب  ار  نانآ  هداد  رارق  بطاخم  ار  دوخ  ناگدنب  راب  دودح 242  رد  يوقت  يانبم  رب  یگدنز  نوئش 
تسین نیا  یلقع  هدعاق  رگم  تسا . هدومرف  کیرحت  قیوشت و  يوقت ، اب  تفلاخم  ياهیهابت  و  تاذ ) یلماکت  تنایـص   ) زا تسا  ترابع  هک 

سک رگا  هناخ  رد  يوگم  چیه  رگد  تفگ  فلا ، هک : متفگ  تسا  سرتسد  ارت  رگا  نک  ممیلعت  تسا  سوه  یندـل  ملع  ارم  تفگ  لد  هک :
اهدص رد  هکلب  دیامرفیم ، هیصوت  يوقت  هب  ار  مدرم  دروم ، رد 242  اهنت  هن  لاعتم  دنوادخ  لاح ، نیا  اب  تسا  سب  فرح  کی  تسا 

ریگمشچ رایسب  تیرثکا  مینیبیم ، زاب  دهدیم ، رکذت  ادیکا  ار  هلضاف  قالخا  یناسنا و  هتسیاش  تافـص  ریاس  هب  فاصتا  موزل  رگید ، دروم 
یبلاطم هطوبرم  تایآ  زا  ناوارف  يرادـقم  رد  هکنیا  هفاـضا  هب  دـنوشیمن ، رادروخرب  هیـصوت  روتـسد و  کـیرحت و  قیوشت و  نیا  زا  مدرم ،
کلذعم تسا ، هدش  هئارا  يوقت  دـض  حـبق  يوقت و  تیبولطم  تابثا  يارب  یلقع  یـسح و  دـهاوش  لئالد و  اهنآ  رد  هک  تسا  هدـش  هدروآ 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  رود  رد  هک  يدارفا  تیدودـحم  تلع  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  دنتـسه . يوقتاب  ياهناسنا  مدرم ، نیرتبایمک 
نل ترـضح . نآ  نانخـس  ریـسفت  هب  میدرگرب  تسیزیم ؟ اهنت  ایند  نیا  رد  راوگرزب  نآ  لـیلد  هچ  هب  تسا و  هدوب  هچ  دـندوب ، هدـش  عمج 

مویلا اذه  دـعب  نم  رمالا  اذـه  اورت  نا  یـسع  یقطنم ، اوع  و  یلوق ، اوعمـساف  مرک . هدـئاع  و  محر ، هلـصو  قح ، هوعد  یلا  یلبق  دـحا  عرـسی 
نیمه عمجرت  هب  دییامرف  هعجارم   ) هلاهجلا لهال  هعیش  هلالضلا و  لهال  همئا  مکضعب  نوکی  یتح  دوهعلا ، هیف  ناخت  و  فویسلا ، هیف  یـضتنی 
دلجم هیقـشقش - هبطخ  حرـش  مکی - دروم  تسا : هدروآ  دروم  رد  ار  ناتـساد  نیا  دـیدحلایبا ) نبا   ) یلزتعم حراش  يروش  ناتـساد  هبطخ )

این هک  تسا  هدمآ  یعونتم  بلاطم  دلجم  ود  نیا  رد  ات ص 58  زا ص 49  مهن  دلجم  مود - دروم  ات ص 196  زا ص 185  مکی 
اب دـهدب ، رارق  تقد  یـسررب و  دروم  ار  روبزم  بلاطم  دـهاوخب  هک  يرظنبحاـص  ققحم و  ره  و  دراد . حورـشم  لـیلحت  ثحب و  هب  یعطق  ز 
ار ناتـساد  نیا  نایرج  یبسانم  تقو  رد  میراودیما  ام  تشگ . دهاوخ  يورایور  يروآبجعت  لئاسم  زیگناتفگـش و  تاضقانت  تاناسون و 

. یلاعت هللاءاشنا  مینک  یگدیسر  لماک  تقد  اب  تسا ، هدومن  حرطم  شعیسو  تاعالطا  نآ  اب  دیدحلایبا  نبا  هک  بلاطم  نآ  اب 

مدرم تبیغ  زا  یهن  رد  هبطخ 140-

هحفص 98] ]
نوکی هیصعملا و  بونذلا و  لها  اومحری  نا  همالسلا  یف  مهیلا  عونصملا  همـصعلا و  لهال  یغبنی  امنا  ملهچ و  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

زا هک  یناـسک  يارب  تسین  نیا  زج  و   ) هاولبب هریع  هاـخا و  باـع  يذـلا  بئاـعلاب  فـیکف  مهنع ، مهل  زجاـحلا  مهیلع و  بلاـغلا  وـه  رکـشلا 
دروم دنوشیم  تیصعم  ناهانگ و  بکترم  هک  ار  یناسک  هک  تسا  اروازس  دنتسه ، ملاس  سورحم و  اطخ  باکترا  زا  ظوفحم و  تیـصعم 
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ییوجبیع و عنام  دوش و  بلاغ  نانآ  رب  دنـشاب  ناـما  رد  هاـنگ  هب  یگدولآ  زا  دناهتـسناوت  هکنیا  ربارب  رد  يرازگرکـش  دـنهدب و  رارق  محرت 
ییوـجبیع و اـطخ ، هاـنگ و  زا  ظوـفحم  ملاـس و  مدرم  هک  تسا  مزـال  ینعی  تسا ، نینچ  هک  لاـح  . ) ددرگ هاـنگ  هب  ناـیالتبم  ییوـگبیع 

ءاشفا ار  نارگید  ناهانگ  تافارحنا و  دنتـسه ، بویع  نآ  هب  هدولآ  ءالتبم و  دوخ  هک  یناـسک  دـیابن  یلوا  قیرطب  سپ  دـننکن ) ییوگبیع 
لیلد نودب  ناسنا ، کی  شزغل  هانگ و  هک  یعقوم  ره  دـشابیم  نانآ  یناسنا  فرـش  تمارک و  بلـس  نارگید ، ياطخ  بیع و  زاربا  دـننک )

هیآ ریـسفت  رد  هیـضق  نیا  دوشیم . هجاوم  طوقـس  رطخ  اب  وا  هنادـنموربآ  فرـش و  تمارک و  اب  تایح  تقیقح  رد  ددرگیم ، ءاشفا  زوجم 
ظوفحم و م اهشزغل  هانگ و  زا  امش  هک  مینک  ضرف  نینچ  رگا  دش . دهاوخ  حرطم  تارجحلا ) هروس  زا  هیآ 12   ) طوبرم

هب دوخ  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دـیهدب ، رارق  ءازهتـسا  تمذـم و  دروم  ار  نانآ  دـینک و  وگزاب  ار  نارگید  ناـهانگ  دـیناوتیمن  زاـب  دـیتسه ، ارب 
بیـصن يدـنوادخ  تاـیانع  ار ، نآ  ریـسفت  قیفوت  کـنیا  هک  هغالبلاجـهن  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  رد  دیـشاب . هدولآ  یـصاعم 

تشپ رد  هک  یخیرات  زا  هک  دسریم  قالخا  یئافوکش  نآ  هب  اعطق  دشاب ، دیقم  اهنآ  هب  تیرـشب  رگا  هک  تسا  هدمآ  یبلاطم  تسا ، هدومرف 
و فرطکی ، زا  نانآ  يدازآ  بلـس  اهناسنا و  یگدنز  رب  هاگآان  نیـشام  هبلغ  تهجب  هنافـساتم  یلو  ددرگیم . نامیـشپ  تسا ، هتـشاذگ  رس 

بلـس يو  زا  ار  یناسنا  يالاو  قالخا  اهنت  هن  رگید ، فرط  زا  تسا ، نایرج  رد  تیرـشب  نتـشاد  هاگن  رایـشهان  يارب  هک  ییاهریدخت  عاونا 
دسر هچ  هدومن  يریگولج  دوش ، انشآ  نتشیوخ  اب  هکنیا  زا  ار  ناسنا  ییارگفرصم ، یتسرپتذل و  يارب  ریگارف  تاغیلبت  یتح  هکلب  هدومن 

رد لاح  رهب  دریگب . ارف  نآ  زا  هدـنزومآ  ییاـهسرد  دـیامن و  یـسررب  تسا ، هتـشاذگ  دوخ  رـس  تشپ  هک  ار  یخیراـت  ددرگرب و  هکنیا  هب 
هک تسا  مزال  مکی - بلطم  میوشیم : رکذتم  رصتخم  روطب  ار  اهنآ  هک  دراد  دوجو  یبلاطم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ریـسفت  دروم  نانخس 

، دنهدب رارق  محرت  دروم  دندرگیم ، اطخ  بکترم  هداتفا و  شزغل  هب  هک  ار  ینامدرم  زا  تمسق  نآ  اهناسنا ، همه 
ياضعا هک  تسا  یعطق  اریز  دـیامن ، يراوگان  یخلت و  ساـسحا  تسا ، حورجم  لـتخم و  هعماـج  رکیپ  زا  یئاـضعا  اـی  يوضع  هکنیا  زا  و 

زا ریغ  هک  تهجنادب  مود - بلطم  دندرگیم . رثاتم  رگیدکی  زا  ریثات و  رگیدمه  رد  هک  دنهدیم  لیکشت  ار  يدحاو  هعومجم  هعماج  رکیپ 
دـنمدرخ و رگا  دوخ ، بیع  صقن و  هب  هجوت  اـب  یمدآ  اذـل  تسین ، شزغل  اـطخ و  قوف  سکچیه  همئا ) ءاـیبنا و   ) مالـسلامهیلع نیموـصعم 
ره هک  هیضق  نیا  موس - بلطم  دهدیمن . رارق  تتامـش  هیرخـس و  دروم  زاربا و  هجو  چیهب  ار  نارگید  شزغل  اطخ و  زگره  دشاب ، رایـشوه 

شزغل نامه  راتفرگ  يزور  دوخ  هرخالاب  دهدب ، رارق  تتامـش  ءازهتـسا و  دروم  دراد ، هک  یـصقن  اطخ و  شزغل و  يارب  ار  یناسنا  یـسک ،
صقن شزغل و  هدهاشم  اب  نامیااب  دنمدرخ و  ناسنا  مراهچ - بلطم  تسا . هدش  تابثا  ناوارف  یبراجت  اب  هک  یلک  تسیاهدعاق  دوب ، دهاوخ 

وا هک  دشاب  يدنوادخ  تایانع  رازگـساپس  ددرگیم ، تحارج  ندوب  رتقیمع  بجوم  دوخ  هک  ییوگبیع  ییوجبیع و  ياجب  نارگید ، رد 
و هب ! هباع  يذلا  بنذلا  نم  مظعا  وه  امم  هبونذ  نم  هیلع  هللا  رتس  عضوم  رکذ  اما  تسا . هدومن  يریگولج  اطخ  تیـصعم و  رد  طوقـس  زا  ار 

نئل هللا  میا  و  هنم . مظعا  وه  امم  هاوس ، امیف  هللا  یصع  دقف  هنیعب  بنذلا  کلذ  بکر  نکی  مل  ناف  هلثم ، بکر  دق  بنذب  همذی  فیک 
هرابرد ار  يدـنوادخ  یـشوپهدرپ  دـنیبیمن  وجبیع  نآ  ایآ   ) ربکا سانلا  بیع  یلع  هتارجل  ریغـصلا ، یف  هاصع  و  ریبکلا ، یف  هاـصع  نکی  مل 

ار هاـنگ  نآ  دـننام  مه  رگا  و  تسا ، هدـش  نآ  هب  ءـالتبم  اـطخ  بکترم  ناـسنا  نآ  هک  ییاـطخ  نآ  زا  تسا  رتـگرزب  هـک  وا  دوـخ  ناـهانگ 
نآ رگا  ادخب ، دنگوس  و  تسا . هدوب  تیـصعم  نآ  زا  رتگرزب  هک  تسا  هدرک  ینامرفان  ار  ادخ  دروم ، نآ  زا  ریغ  رد  دـشاب ، هدـشن  بکترم 

.( رتگرزب تسا  یهانگ  مدرم  بیع  زاربا  رب  وا  تئرج  دـشاب ، هداد  ماجنا  کچوک  هانگ  هدرکن و  یناـمرفان  گرزب ، هاـنگ  اـب  ار  ادـخ  وجبیع 
دوجو هدنزومآ  رایسب  یبلاطم  زین  ریسفت  دروم  تالمج  نیا  رد  تسین  رتمک  بیع  نآ  هانگ  زا  نارگید ، بیع  زاربا  هب  تئرج  زا  یشان  هانگ 

ار وا  بویع  هک  يدـنوادخ  تیانع  هنارکـشب  دـیاب  یمدآ  هک  تسا  نینچ  لوا  هلمج  دافم  مکی - بلطم  تسا : مزال  اـهنآ  حیـضوت  هک  دراد 
هک تسا  هدـمآ  نینچ  هداـس  لاـثم  کـی  رد  درادـب . یفخم  ار  نارگید  بیع  دـناشوپیم ، تسا )، نارگید  شزغل  زا  رتـگرزب  اـسب  هچ  هـک  )
زا لفاغ  مدرم  هنوگنیا  دـیاب  دـننیبیم )!! نارگید  مشچ  رد  ار  هاـک  یلو  دـننیبیمن  دوخ  نامـشچ  رد  ار  گرزب  یبوچ  ریت  مدرم  زا  یـضعب  )

فشک و هب  تئرج  مود - بلطم  دـنزادرپب . نتـشیوخ  حالـصا  رب  اهنآ  ياشفا  نارگید و  بویع  فشک  ياـجب  نتـشیوخ ، صئاـقن  بویع و 
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ياشفا
هدـش بکترم  صخـش  کی  هک  ار  یهاـنگ  اریز  تسا ، نشور  بلطم  نیا  لـیلد  رتگرزب  تسا  یهاـنگ  دوخ  اـهناسنا  ياـهاطخ  اـهشزغل و 

رب ملظ  مدرم ، ياـهاطخ  اهـشزغل و  ياـشفا  فشک و  هکیتروـص  رد  تسا ، ناربـج  لـباق  هباـنا  هبوـت و  اـب  هدوـمن و  نتـشیوخ  رب  ملظ  تسا ،
هب تسین ، یندوشخب  ملظ  نیا  هک  دـنکیم  مکح  هحارـصلاب  یمالـسا  عبانم  و  تسا ) اهناسنا  قح  نتخاـس  لاـمیاپ  زا  یـشان   ) تسا نارگید 
زا یـشان  تسا  یهانگ  ناسنا ، کی  هب  ملظ  هکنیا  زا  ریغ  اریز  دراد ، دوجو  تروص  نیا  رد  زین  يدـنوادخ  تیـصعم  اهناسنا ، رب  ملظ  هفاضا 

اهناسنا قوقح  تاعارم  موزل  هرابرد  یهلا  تیـشم  فـالخ  رب  راـتفر  زا  یـشان  هک  تسا  یهاـنگ  نینچمه  وا ، قوقح  اـی  قح  ندرک  لاـمیاپ 
هکلب ددرگیمن ، بویع  نآ  ندـش  یفتنم  بجوم  یئانثتـسا  دراوـم  زا  ریغ  رد  اـهنت  هن  مدرم  بوـیع  ياـشفا  رکذ و  موـس - بلطم  دوـشیم .
رایسب ناگدنسیون  زا  یکی  دزروب . رتشیب  رارـصا  اطخ  نداد  ماجنا  هب  هدوب و  مه  شزغل  بیع و  ياراد  صخـش  تجاجل  ثعاب  تسا  نکمم 

نارادناج نآ  دربیم و  ار  غالا  سار  دنچ  هک  مدید  ار  یئاتسور  مدرکیم ، روبع  اتسور  کی  زا  يزور  تسا : هتـشون  ام  روشک  رد  فورعم 
هدنـسیون  ) مدرک ار  ضارتعا  نیا  نم  یتقو  دیوگیم : ینزیم ؟ ار  اهنیا  ارچ  دـنوریم  هک  اهناویح  نیا  متفگ : وا و  دزن  متفر  دزیم ! دایز  ار 

تسنادیمن
نآ همه  زا  رتهب  هک  یغالا  نآ  هب  یتح  رگید  بوچ  دـنچ  دـهدب ) رکذـت  اتـسور  يارب  مهف  لباق  نابز  اب  ار  بیع  نآ  تسیابیم  هک  تسا  ه 

هلعلف هبنذب  دحا  بیع  یف  لجعت  هللادبع ال  ای  مدـش . نامیـشپ  مدوخ  یئوجبیع  حالطـصا  هب  ای  داهنـشیپ و  زا  نم  و  دز ، تفریم ، هار  اهغالا 
نکیلو هسفن  بیع  نم  ملعی  امل  هریغ  بیع  مکنم  ملع  نم  ففکیلف  هیلع . بذعم  کلعلف  هیـصعم ، ریغـص  کسفن  یلع  نمات  و ال  هل ، روفغم 

، نکم باتـش  تسا  هدش  بکترم  هک  یهانگ  هرابرد  سک  چیه  بیع  راهظا  رد  ادخ ، هدـنب  يا   ) هب یلتبا  امم  هتافاعم  یلع  هل  الغاش  رکـشلا 
تیـصعم نامه  يارب  هک  دـیاش  نکم ، ناما  ساسحا  کچوک  تیـصعم  هرابرد  دوخ  يارب  و  دـشاب . هدـش  هدیـشخب  وا  يارب  هک  دـیاش  اریز 

نآ زاربا  زا  دراد ، دوخ  بیع  زا  هک  یهاگآ  تهجب  درک ، ادیپ  یعالطا  يرگید  بیع  هب  هک  امش  زا  یـسک  ره  سپ  تشگ . یهاوخ  بذعم 
فرصنم تسا ، هدش  التبم  وا  هب  يرگید  هک  هچنآ  هب  هجوت  زا  ار  وا  اطخ ، زا  ندنام  ظوفحم  يارب  يراذگساپس  رکش و  دیامن و  يراددوخ 

یئاطخ بکترم  هک  یـصخش  هک  ینادیم  اجک  زا  وت  تسا . یئوگبیع  یئوجبیع و  زا  عنام  ادخ ، يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  لامتحا  دزاسب ).
یشزغل نآ  رد  راکاطخ  صخش  نآ  ینادیم  اجک  زا  وت  تسا ؟ هتشگ  شزغل  راچد  ملع  نآ  اب  هتشاد و  نآ  ندوب  اطخ  هب  ملع  تسا ، هتـشگ 

هک
باـکترا زا  سپ  تـسا ؟ هدرکن  راداو  شزغل  نآ  رد  عوـقو  هـب  ار  وا  يراـبجا  هارکا و  رارطـضا و  نیرتـمک  هتـشاد و  راـیتخا  تـسا ، هداـتفا 

رفیک معط  ندیـشچ  تمادـن و  زا  سپ  راـکاطخ  نآ  ینادیم  اـجک  زا  وـت  تسا ؟ هتـشگن  روهلعـش  ینامیـشپ  تمادـن و  شتآ  رد  تیـصعم 
لامک اب  هاگنآ  يآرب و  نتـشیوخ  ریهطت  ددص  رد  شاب ، لوغـشم  دوخ  راکب  ورب ، نیاربانب ، تسا ؟ هدومنن  تشگزاب  ادخ  يوس  هب  ینادجو 

هیآ زادرپب . بویع  صئاقن و  زا  اهناسنا  ندرک  كاـپ  هب  تیبرت ، میلعت و  داـشرا و  طئارـش  نتـشاد  اـب  یفاـک و  مزـال و  ياهیـسررب  تقد و 
بتغی اوسسجت و ال  مثا و ال  نظلا  ضعب  نا  نظلا  نم  اریثک  اوبنتجا  ونما  نیذلا  اهیا  ای  تسا : نینچ  تبیغ  میرحت  رد  دیجم  نآرق  رد  هکرابم 

زا دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا   ) میحر باوت  هللا  نا  هللا  اوـقتا  هوـمتهرکف و  اـتیم  هیخا  محل  لـکای  نا  مکدـحا  بحیا  اـضعب  مکـضعب 
تبیغ امـش  زا  کی  چـیه  دـینکم و  ییوجارجام  سـسجت و  تسا و  تیـصعم  اـهنامگ  زا  یـضعب  اریز  دـینک ، باـنتجا  یناوارف  ياـهنامگ 

هب دـیراد ، تهارک  دوخ ) ردارب  تشوگ  ندروخ  زا  امـش   ) دروخب ار  دوخ  ردارب  تشوـگ  هک  تسه  یـسک  امـش  زا  اـیآ  دـنکن . ار  يرگید 
تمارک و هک  ار  ناسنا  کی  صقن  بیع و  هک  یـسک  تقیقح  رد  تسا ) نابرهم  هبوت و  ياریذـپ  دـنوادخ  اعطق  دـیزروب و  يوقت  دـنوادخ 

وخ يدادادخ  تیثیح 
ریبعت لاعتم  دـنوادخ  اذـل  دزاسیم و  دوبان  ار  وا  تیثیح  تمارکاب و  تایح  دـنکیم ، ءاشفا  فشک و  وجتـسج و  تسا ، هتخاسن  لتخم  ار  د 

نآ شاهدنـشک  هک  تسیاهدرم  دـننام  تقیقح  رد  دوشیم ، هدـیرد  شایناسنا  تمارک  فرـش و  هدرپ  هک  یناسنا  ینعی  تسا . هدومرف  هدرم 
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ینعی تسا ، تبیغ  دروم  صخش  ندوب  رایتخایب  دشاب ، هتشاد  دوجو  تسا  نکمم  هتیم )  ) ریبعت رد  هک  يرگید  هتکن  تسا . وگبیع  يوجبیع 
دوشیم و هتخیر  شیوربآ  فرش و  وا  بایغ  رد  هک  یصخش  نانچمه  درادن ، ار  دوخ  زا  عافد  رایتخا  تردق و  هدارا و  هدرم  هک  هنوگنامه 

نتخاـس حورجم  تیعونمم  رد  یلک  روطب  تبیغ و  تیعونمم  رد  ربـتعم  حیحـص و  ـالماک  ثیداـحا  اـما  دـنک . عاـفد  دوخ  زا  دـناوتیمن  وا 
نیا دـیدش  تمرح  رد  دـیدرت  نیرتکچوک  يارب  ییاـج  هک  تسا  ناوارف  يردـقب  وا ، يوربآ  نتخیر  یناـسنا و  تیثیح  فرـش و  تمارک و 

عونتت هبیغلا  تسا : نینچ  تیاور  تسا . هدومرف  عوـن  هد  ار  یئوگدـب  تبیغ و  ياـههزیگنا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دراذـگیمن . يراـکبان 
نیزت و  مربت ، بجعت و  و  هیرخـس ، و  دـسح ، و  نظ ، ءوس  همهت و  و  فشک ، الب  ربخ  قیدـصت  و  موق ، هدـعاسم  و  ظیغ ، ءافـش  عاونا : هرـشع 

هک یعمج  يراـی  کــمک و  - 2 بـضغ . شتآ  ندرک  شوماـخ  اـی  سفن  ياـضرا  - 1 ددرگیم : میــسقت  عوـن  هد  هـب  نآ ) هزیگنا   ) تـبیغ
دهاوخیم هدننکتبیغ 

-3 دـیامنیم . طوقـس  موق  نآ  يرابتعا  ای  یعیبط  تردـق  دزاسیم و  نوهوم  ار  وا  تبیغ ، دروم  صخـش  رب  تناها  دـنک و  تیاـمح  نآ  زا 
میقتـسم ریغ  ای  میقتـسم  روطب  تمهت )  ) هزیگنا نیا  دوخ  هتبلا  ، ) ندز تمهت  نآ 4 - ندوب  غورد  تسار و  رد  قیقحت  نودب  يربخ  قیدـصت 

زا یـشان  تسا  نکمم  مـه  هزیگنا  نـیا  ینامگدـب ، - 5 دـشابیم ). تمهت  دروـم  تیـصخش  ریقحت  ندـیبوک و  رثا  هک  تسا  تـیلع  لوـلعم 
هدیدپ نیا  دسح ، - 6 دشاب . هتشاد  شزغل  اطخ و  رب  تلالد  دنناوتیم  هک  زیگناماهبا  راتفر  زورب  ای  نانخس  رودص  دننام  دشاب ، هدوب  یلماوع 

دشاب يربج  تازایتما  ياراد  یصخش  هک  دیآیم  دوجوب  یعقوم  دیلپ  هدیدپ  نیا  تسا . اهناسنا  رب  تناها  تبیغ و  ياههزیگنا  نیرتجیار  زا 
اب هک  ییایازم  رگید  ماقم و  تفرعم و  ملع و  دـننام  يراـیتخا ، تازاـیتما  ياراد  اـی  اـیازم و  رگید  و  هدارا ، هشیدـنا ، تردـق  یئاـبیز ، دـننام 

ینعی بـجعت  - 8 دـشاب . یللع  لوـلعم  دـناوتیم  دوـخ  تبوـنب  هک  نـتفرگ  هرخـسم  هـب  ءازهتـسا و  - 7 دـنیآیم . تسدـب  شالت  شـشوک و 
دهاوخیم هدننکتناها  هک  یعقوم  رد  اصوصخم  تسا ، جـئار  رایـسب  مه  هزیگنا  نیا  یگدزتفگـش  هب  نتخاس  راداو  ندـش و  هدزتفگش 
فگش هب  مدرم  ندرک  راداو  دوخ ، یگدنز  رد  ياهدع  هکنیا  هوالعب  دنک . دادملق  رایشه  هاگآ و  یصخش  ار  دوخ  دیامن و  عالطا  زاربا 

هچ هک  تسیاب  يرنه  رثا  کی  تمظع  هک  دندقتعم  رصاعم  نارود  نارظنبحاص  زا  یضعب  هکیئاج  ات  دننادیم  دوخ  يارب  یگرزب  رنه  ار  یت 
هکنیا نامگ  هب  یناور ، تالاح  نیا  زورب  اب  هک  دنتـسه  ياهدـع  یقلخدـب ، اـی  یگنتلد  - 9 دنکیم . بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  یتفگـش  هزادـنا 
یناسک تالاح  نیا ، زا  رتدب  دنربیم . تسد  دیلپ  هلیـسو  نیاب  ددرگیمرب ، دوخ  لادتعا  هب  ناشیناور  عضو  دـننک ، ییوگدـب  مدرم  هرابرد 

تناـها و ناـشفشتآ ، هوک  دـننام  یگنتلد  ياـضتقمب  اـهنت  هکلب  یناور ، لادـتعا  ندروآ  تسدـب  یگزیگنا  هب  هن  یتح  ار  تناـها  هک  تسا 
نیهوت و هب  مادقا  یگتسراو ، نداد  ناشن  ییارآدوخ و  نامگب  نیزت ، - 10 دنزادنایم . هار  هب  ار  صاخشا  هرابرد  ریقحت  هنوگ  ره  تمهت و 

اهنآ حیـضوت  لـقن و  هب  يزاـین  هک  تسیردـقب  صاخـشا  ریقحت  هنوـگ  ره  ءارتـفا و  تمهت و  تبیغ و  حـیبقت  رد  تیاور  دـنیامنیم . ریقحت 
رد مالـسلاهیلع  نینموملاریما  كرابم  نانخـس  عومجم  زا  نآ  يانثتـسا  دراوم  تسا و  عونمم  نآ  فشک  بیع و  ياشفا  هنوگ  ره  مینیبیمن .
هک  ) دشاب تبیغ  ناونعب  هاوخ  تسا  عونمم  ادیکا  یـشارتبیع  ییوگبیع و  یئوجبیع و  هنوگ  ره  هک  دـیآیمرب  نینچ  ریـسفت  دروم  هبطخ 

راهظا  ) یهقف حالطصا  رد  هک  تسا  هدیزرو  عانتما  شندرک  راهظا  زا  نآ ، هدنهد  ماجنا  هک  یتیصعم  زاربا  زا  تسترابع 
هعاشا بجوم  هک  اهشزغل  بویع و  حرط  هنوگ  ره  ای  و  تسا ) هتخاـس )، ناـهنپ  ار  نآ  دـنوادخ  هک  يزیچ  ندرک  راکـشآ  ( ) هللا هاـفخا  اـم 

زا هک  یهانگ  اطخ و  رگا  دـشاب . هدوب  هانگ  بکترم  ندومن  رازآ  تیذا و  مدرم و  رظن  رد  نآ  نداد  هولج  کبـس  هعماـج و  رد  داـسف  نداد 
، ددرگیمن ضامغا  وفع و  لومـشم  دیدرت  نودب  تشگ ، دهاوخ  مامت  هعماج  ررـض  هب  هانگ  اطخ و  نآ  دوشیم و  رداص  رفن  دـنچ  ای  کی 

دیاب دـشاب ، هک  مه  یلکـش  ره  هب  لماع  نآ  دوش ، مامت  هانگیب  ناسنا  کی  ررـض  هب  یتح  هکلب  دـنک ، دـیدهت  ار  هعماج  هک  یلماـع  ره  اریز 
. دـناسرب دوـخ  رفیک  هب  ار  ملاـظ  و  هدوـمن ، ءاـشفا  ار  دوـخ  رب  دراو  ملظ  دـناوتیم  دوـش ، عـقاو  موـلظم  یـسک  رگا  نینچمه  دوـش . نکهشیر 

يرورـض راکاطخ  نآ  لاح  فشک  و  دریگب ، رارق  تروشم  دروم  يونعم  ای  يدام  یگدـنز  نوئـش  هراـبرد  راـکاطخ  کـی  رگا  هکناـنچمه 
يراکهبت رب  دوشن ، يریگولج  راکهبت  کی  يراکاطخ  زا  رگا  دوش . ءاشفا  وا  عضو  دیاب  ررض ، نتخاس  یفتنم  يارب  هک  تسین  دیدرت  دشاب ،
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رکذت رگا  وا  ياطخ  ياشفا  زین  تروص  نیا  رد  دشابیم ، نارگید  رب  ررض  دورو  ثعاب  مه  نتشیوخ و  طوقـس  ثعاب  مه  دیازفایم و  دوخ 
یئوجبیع و هرابرد  يولوم  نیدـلالالج  دوشیم . بجاو  هراچ  راصحنا  تروص  رد  هدوب و  لاکـشا  نودـب  دـشخبن ، ياهجیتن  وا  يارب  نداد 

بیع د ياشفا 
راچ بیغ  كاپ  ناور  دنیب  یک  بیع  بیع  هک  زج  دـنیبن  واک  دـشاب  بیع  میوشیم : رکذـتم  اجنیا  رد  هک  دراد  بلاج  رایـسب  یتایبا  نارگی 
دمآ نذوم  درد  ینیکـسم و  هب  دمآ  زامن  رد  درک  ریبکت  یتین  رب  یکی  ره  دندش  دـجاس  عکار و  تعاط  رهب  دـندش  دجـسم  یکی  رد  ودـنه 

نآ زامن  دـش  لطاب  یتفگ و  نخـس  یه  زاین  زا  رگید  يودـنه  نآ  تفگ  تسه ؟ تقو  يدرک  گناب  نذوم  ياـک  تسجب  یظفل  یکی  ناز 
هـس نیا  نوچ  وچ  هب  مداـتفین  رد  نم  هک  هللادـمح  تفگ  مراـهچ  نآ  يوگب  ار  دوخ  وا  هب  هنعط  ینز  هچ  يومع  يا  ار  مود  نآ  تفگ  موس 

رب نآ  تفگ ، یبیع  هک  ره  دـید  شیوخ  بیع  هک  یناج  کـنخ  يا  هار  هدرک  مگ  رتشیب  ناـیوگبیع  هاـبت  دـش  ناراـهچ  ره  زاـمن  سپ  نت 
رب تمهرم  تسه  شیر  هد  ارت  رم  رـس  رب  هک  نوچ  تسا  هدب  ناتـسبیغ  شمین ز  رگد  ناو  تسا  هدـب  ناتـسبیع  وا ز  مین  هکناز  دـیرخ  دوخ 
وب شابم  نمیا  دوبن  تبیع  نامه  رگ  تسا  ومحرا  ياج  تشگ  هتـسکش  نوچ  تسوا  يوراد  ار  شیر  ندرک  بیع  تسب  راک  دیاب  شیوخ 

تـسیز مانوکین  سیلبا  اهلاس  ياهدـید ! شوخ  نمیا و  ار  دوخ  هچ  سپ  ياهدینـشن ؟ ادـخ  زا  وفاـخت  ـال  شاـف  زین  ددرگ  وت  زا  بیع  نآ  هک 
وا د ياو  يا  سکع  هب  یفورعم  تشگ  وا  يایلع  دب  فورعم  ناهج  رد  تسیچ  مان  ار  وا  هک  نیب  اوسر ، تشگ 

وجبیع دوـخ  یتـسه  رد  وا  تسه  وا  تسین  نیبدوـخ  هکنیا  رگید  بیع  دـیوگیم : زنط  لکـش  رد  هـک  هاـشداپ  مـالغ  یگزیکاـپ  حیـضوت  ر 
رک ینکیم ! ینیچراخ  یتشهب  رد  ینکیم  ینیب  بیع  هم  خر  رد  تسا  هدـب  دـب  وخ  اب  وکین و  همه  اـب  تسا  هدـب  دوخ  يوگبیع  يوجبیع و 

بیع وک  هب  وک  دیوگب  ناقلخ و  بیع  وم  هب  وم  دنیب  تسانیبان  صرح  دـیدن  دوخ  لقن  دینـشن و  دوخ  گرم  دینـش  ام  گرم  هک  نادار  لما 
لم دشوجیم  هک  اج  ره  لم  مخ  تسا  لگ  دـیوریم  هک  اج  ره  لگ  خاش  وجبیع  وا  تسه  هچ  رگ  دـنیبنیم  وا  روک  مشچ  هرذ  کی  دوخ 
يا دوـخ  يراتـس  هب  مه  راد  روـک  مد  نیزا  ار  ناـیوجبیع  رگد  زیچ  ین  تسا  دیـشروخ  نیع  رـس  دیـشروخ  دـنز  رـس  برغم  رگ ز  تسا 

ردـنا زین  سمـش  نآ  مجنا و  تساک  مک و  شافخ  ياهرظن  زا  لاـثمیب  باـتفآ  نم ز  ماهتـسب  لاصخدـب  شاـفخ  مشچ  قح  تفگ  راـگدرک 
یتشوگ شندـب  رب  یمدآ  : ) تسنیا نآ  و  دـسریم ، رظنب  هدـنزاس  رایـسب  هک  میراد  وگوهروتکیو  زا  مه  یئابیز  رایـسب  نایب  کی  تساـفخ 

رد ار  شرایتخا  دـشاب ، شبقارم  دـیاب  دوشیم ، شمیلـست  دـشکیم و  ار  راـب  نیا  تسا ، وا  هسوسو  نارگ و  راـب  لاـح  نآ  رد  مه  هک  دراد 
، دشاب هتشاد  دوجو  یئاطخ  تسا  نکمم  زین  تعاطا  نیا  رد  دح ، نیرخآ  رد  رگم  دهدن ، شتعاطا  هب  نت  دزاس و  شروهقم  دریگ ، تسد 

نایاپ دوجـس  هب  تسا  نکمم  هک  وناز  رب  یطوقـس  اما  تسا ، طوقـس  زین  نیا  تسا . هریغـص  هانگ  دـشاب  هنوگنیا  شباکترا  هک  یئاـطخ  اـما 
شاف ار  وا  بیع  میزارپب و  وا  تتامش  ءازهتـسا و  تمالم و  هب  میوش و  بکترم  يرگید  ياطخ  هب  مه  ام  یناسنا  نینچ  هرابرد  رگا  و  دیای ).

. تخاس میهاوخ  راتفرگ  تسین ، تشگزاب  هنوگچیه  لباق  هک  يدـبا  طوقـس  هبار  وا  راـکاطخ ، نآ  نداد  تاـجن  ياـجب  تقیقح  رد  مینک ،
هتسکش یمدآ  لد  هک  هاگنآ  يرآ ، دبای ) نایاپ  دوجس  هب  تسا  نکمم  هک  وناز  رس  رب  یطوقس  اما  : ) دیوگیم هک  تسا  ییابیز  رایسب  ریبعت 

هنییآ نامه  زاب  دـشخبیم . مایتلا  هدومن و  ناربج  ار  هتـسکش  لد  نآ  رگید  راـب  دوشیم ، زارد  وا  يوس  هب  يدـنوادخ  ياـناوت  تسد  دوش ،
رد نم   ) مهبولق هرـسکنملا  دنع  انا  تسا  هدومرف  ادخ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دزاسیم  سکعنم  دوخ  رد  ار  يدـنوادخ  لامج  غورف  هک  تسا 

هدنزاس تابالقنا  هکلب  مایتلا ، ناربج و  نیمه  دیوم  مه  ناوارف  رایسب  براجت  هتبلا  تسا ) هدش  هتـسکش  نانآ  ياهلد  هک  متـسه  یناسک  دزن 
هب تبسن  - ) 120 دیوگیم : رگید  دروم  رد  سانشناسنا  رکفتم  نیا  دیآیم . دوجو  هب  بلق  کی  ندش  هتـسکش  ماگنه  رد  هک  تسا  یناور 

دیرادیم نم  هب  شوگ  هک  امش  متسیک ؟ میوگیم  نخس  امش  اب  هک  نم  میتسیک ؟ دوخ  ام  اغیرد ! میشاب - هتشاد  تقفش  ناگدزتبوقع 
کیب تهابـش  زا  یلاخ  نیمز  میاهدرکن ؟ يراـک  میوش  هدـیئاز  هکنآ  زا  شیپ  هک  میراد  ناـنیمطا  ـالماک  اـیآ  میئآیم ؟ اـجک  زا  دـیتسیک ؟

نانچ یگدنز  نیا  دیرگنب ، یگدـنز  هب  کیدزن  زا  تسین ، یهلا  لدـع  هدـش  تشادزاب  کی  یمدآ  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  تسین ، نادـنز 
همه همهنیا  اب  بوخ ، رایسب  دراد ؟ مان  تخبشوخ  هک  دیسک  نآ  امـش  ایآ  دوشیم ، ساسحا  یتبوقع  شیاج  همه  رد  هک  تسا  هدش  هتخاس 
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زیزع امـش  دزن  هکیـسک  تمالـس  يارب  زورید  دراد . دوخ  هب  صوصخم  یکچوک  ياورپ  اـی  یگرزب  هودـنا  زور  ره  دـیتسه ، نیگمغ  هزور 
يرتـفم کـی  ناـبزمخز  ادرف  سپ  دوـب ، دـهاوخ  لوـپ  هـب  عـجار  ناتبارطـضا  ادرف  دـیکانمیب ، دوـخ  تمالــس  رب  زورما  دـیدیزرلیم ، تـسا 
نتسکش نآ  زا  سپ  اوه ، یبوخ  ای  يدب  سپس  دش ، دهاوخ  ناترثات  ببس  تسود  کی  یتخبدب  ادرف  نیسپ  تخاس ، دهاوخ  ناتنیگهودنا 

روـما ناـیرج  رگید  راـب  کـی  دـنکیم  ناـتتمالم  تارقف  نوتـس  نادـجو و  نآ  لیلدـب  هک  یحیرفت  نآ  زا  سپ  سیفن ، يزیچ  ندـش  مگ  اـی 
، دوشیم رادیدپ  يرگید  ربا  دوریم ، نایم  زا  يربا  دـباییم  دادـتما  نینچمه  میرواین و  رامـشب  ار  یبلق  مالآ  هک  تسیتروص  رد  نیا  یمومع .
هک دیتسه  يردان  دارفا  زا  امـش  هکنآ  لاح  دـشخردب و  امـش  يارب  ینامداش  باتفآ  هک  دـتفایم  قافتا  زور  کی  تمحزب  زور  دـص  ره  رد 

نایمدآ ظ رگید  اما  دنراد ، تداعس 
ملاع نیا  رد  ناتخبدب ) ناتخبـشوخ و  : ) دنربیم راکب  رتمک  ار  ترابع  نیا  دنارکف  بحاص  هک  یناسک  تسا ، هداتفا  ناشرـس  رب  دـکار  تمل 

دادعت زا  نتساک  ناکیرات . نانشور و  تسا : رارق  نیا  زا  يرشب  یعقاو  میسقت  درادن . دوجو  تخبشوخ  تسا  يرگید  ملاع  زیلهد  املسم  هک 
نتخومآ ار  ندناوخ  شناد ! میلعت ! میئوگیم : نانکدایرف  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا . یلـصا  فده  نانـشور  دادـعت  رب  ندوزفا  ناکیرات و 

هک دـیآیمن  بجاو  یئانـشور ، دـیوگیم : هکیـسک  عقاو  رد  دـهجیم . نوریب  ياهرارـش  اـجه  ره  ندرک  یجه  زا  تسا . شتآ  ندرک  نشور 
ندـنامناو زاورپ  زا  نتخوس و  تسا ، رپ  لاب و  نمـشد  هلعـش  دـنازوسیم ، نآ  رد  طارفا  دربیم ، جـنر  یئانـشور  رد  یمدآ  یناـمداش . دـیوگب 

. دیآیم دوجوب  رابکـشا  مشچ  اب  زور  درب ، دیهاوخ  جنر  مه  زاب  دـیرادب  تسود  هکیماگنه  دیـسانشب و  هکیماگنه  تسا ، غوبن  زا  ياهقراخ 
روبزم ص 322) ذخام  .( ) دنیرگیم ناگدزتملظ  رب  دنشاب  هتشادن  نتسیرگ  يارب  دروم  چیه  مه  رگا  نانشور 

تبیغ زا  یهن  هرابرد  هبطخ 141-

هحفص 112] ]
هنا اما  لاجرلا . لیواقا  هیف  نعمـسی  الف  قیرط  دادـس  نید و  هقیثو  هیخا  نم  فرع  نم  سانلا  اهیا  مکی  لهج و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

هرابرد مدرم  لاقم  لاق و  هب  شوگ  دـشاب ، هدرک  زارحا  ار  هار  یتسرد  ینید و  ماکحتـسا  دوخ  نموم  ردارب  هراـبرد  سک  ره  مدرم ، …يا   )
دنناوتیمن نازروضرغ  ساـسایب و  تاـغیلبت  ناریگبدزم  دنـشاب ، رادروخرب  رگیدـکی  هراـبرد  مزـال  یهاـگآ  زا  مدرم  رگا   … دـهدن )  وا 

رظن زا  ار  هعماج  مدرم  هک  تسا  نیمه  داشرا ، تیبرت و  میلعت و  تاماقم  فئاظو  نیرتیساسا  زا  یکی  دننک . لامنجل  ار  اربم  ياهتیـصخش 
دنزروب تمواقم  دنشکیم ، رـس  ناگماکدوخ  دیلپ  ضارغا  زا  هک  اهارتفا  اهتمهت و  اهتبیغ و  جاوما  لباقم  رد  هک  دننک  هدامآ  نانچ  یقالخا 

قرف ناماد  هب  ات  ناماد  هک  ار  یـسک  ره  ناماد  هدولآ  ناوخم  هک  دننزب  نانآ  رب  بیهن  و  دـنیامن . رادهکل  ار  اهناسنا  كاپ  ناماد  دـنراذگن  و 
ياهتیـصخش هرابرد  اصوصخم  رگیدـمه  هرابرد  یفاک  مزال و  ياهیهاگآ  لیـصحت  زا  ار  مدرم  هک  ینیـشام  عضو  نتـشاد  رظن  رد  اب  دراد 

نادیم ود  رد  تاغیلبت  عونتم  نونف  رد  لوقعلاریحم  ياهصصخت  نتشاد  رظن  رد  اب  و  دوشیم . عنام  دنشابیم ، هعماج  رد  رثا  اشنم  هک  گرزب 
رابرد هظحل  کی  رد  ایند  عماوج  ناگدننادرگ  تسا  هدش  بجوم  هک  يرصب  یعمس و 

، دناهدومرف ناشکرابم  مالک  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یلـصا  نیا  دنیامن . شریذپ  هدامآ  ار  عماوج  ياضف  دـنهاوخیم  هک  هچ  ره  ه 
نآ هب  ور  نیا  زا  ار  هعماج  کی  دناوتیم  هک  تسا  يردقب  تاغیلبت  ریثات  تیمها  هزورما  دریگب . رارق  لمع  تقد و  دروم  شیپ  زا  شیب  دیاب 

هدـننکدوبان رطخ  هزورما  هک  تفگ  ناوتب  تئرجب  دـیاش  دـنک . کچوک  اههاک  دـح  ات  ار  اههوک  دزاسب و  اههوک  اـههاک  زا  دـنادرگهب ، ور 
لاح هب  ار  هعماج  مدرم  نتـسشن و  تکاس  كانرطخ  لماع  نینچ  لباقم  رد  اذـل  دـشابیم . هدنـشک  هحلـسا  دربراک  زا  شیب  یلیخ  تاـغیلبت 

ار ناـسنا  ندـید ، دراد و  ار  بذـک  قدـص و  لاـمتحا  نخـس  هک  دراوـم  نآ  رد  تسا . مدرم  نآ  هب  تناـیخ  نیرتـگرزب  ندرک ، اـهر  دوـخ 
نآ رد  هک  تسا  نیمه  مالـسلاهیلع  نیموملاریما  روظنم  دراد  حـیجرت  ندـید  هک  تسا  یعطق  دراذـگیم  تاـیعقاو  اـب  طاـبترا  رد  امیقتـسم 

مینادیم همه  ندینـش . هن  تسا  دامتعا  دروم  دراد و  تلـصا  مشچ  اب  ندید  درادـن  ار  تایعقاو  زا  یعطق  تیاکح  ییاناوت  نخـس  هک  دراوم 
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ار بذک  قدص و  لامتحا  هیـضق  ( ) بذـکلا قدـصلا و  لمتحت  هیـضقلا   ) هک تسا  هدـش  هتفگ  هیـضق  همزال  نیرتلیـصا  ندناسانـش  رد  هک 
هچنآ رد  عقاو  فالخ  لامتحا  چیه  هک  دشاب  يوق  يردقب  دوصقم ، رب  نآ  تلالد  نالقان و  تهج  زا  نخس  دنس  هک  یماگنه  رگم  دراد )

نیمهب دومن . دامتعا  نآ  هب  ناوتیم  هدوب و  دانتـسا  لباق  نخـس  تروص  نیا  رد  هک  تسا  یهیدـب  دـشابن ، نایم  رد  دـهدیم ، هئارا  نخـس  ار 
. دشابیم رتیلاع  دامتعا  دروم  رتشخب و  نانیمطا  دشاب ، رتشیب  هزادنا  ره  هیضق  کی  رتاوتم  لقن  هراومه  هک  تسا  هدوب  تهج 

لهاان هب  یکین  هرابرد  هبطخ 142-

هحفص 116] ]
ءانث مائللا و  هدمحم  الا  یتا  امیف  ظحلا  نم  هلها  ریغ  دنع  هقح و  ریغ  یف  فورعملا  عضاول  سیل  مود و  لهچ و  دص و  هبطخ  یمومع  ریسفت 

هتـسیاش و دروم  ریغ  رد  ار  یئوکین  هک  یـسک  يارب  و   ) لیخب هللا  تاذ  نع  وه  هدی و  دوجا  ام  مهیلع : امعنم  مادام  لاهجلا  هلاقم  و  رارـشالا ،
یمادام نانادان ، نخس  رارشا و  يرازگرکش  تسپ و  نامدرم  يرازگـساپس  رگم  تسین  يراکوکین  نآ  رد  هرهب  دهدب ، ماجنا  شلها  ریغ  هب 
تالمج قایـس  زا  درادـن . نآ  ندـش  هاـبت  زج  ياهجیتن  شدروم  ریغ  رد  يراـکوکین  دراد ) رارمتـسا  ناـنآ  هب  وا  يراـکوکین  ناـسحا و  هک 

رکـش و ندروآ  تسدـب  يارب  ار  ناسحا  تمارک و  هک  تسا  یناـسک  خـیبوت  ترـضح ، نآ  روظنم  هک  دـیآیمرب  نینچ  ع )  ) ماـما كراـبم 
ناسحا و هک  میریگب  رظن  رد  ار  تقیقح  نیا  ام  دـیاب  دـنهدیم . ماجنا  نادان  مدرم  دـنیاشوخ  نانخـس  رارـشا و  تسپ و  مدرم  يرازگـساپس 
هچ دریگب ، ماجنا  دتس  داد و  روطب  و  هتفرگ ، دوخ  هب  يرگادوس  هبنج  دیابن  زین  هتـسیاش  دراوم  رد  اهناسنا  يارب  یتح  تبحم  فطل و  مرک و 

هلمج ود  دـشاب . هتـشادن  رب  رد  ياهجیتن  يراکوکین  یهابت  زج  هک  دـشاب  يدراوم  ای  رارـشا و  تسپ و  مدرم  هلماعم  نیا  فرط  هکنیاب  دـسر 
 ) فرح هک  تسنیا  مکی - لامتحا  دراد : لامتحا  ود  لیخب ) هللا  تاذ  نع  وه  هدی و  دوجا  ام   ) ریخا

هار رد  لام  قافنا  زا  هک  یـسک  نآ  دراد ! ياهدنـشخب  تسد  هچ  : ) دوشیم نینچ  ینعم  لامتحا ، نیاربانب  دشاب ، ییازهتـسا  بجعت  يارب  ام )
ادخ هار  رد  ناسحا  دنکیمن و  يراکوکین  ادـخ  هار  رد  هک  یـصخش  هک  تسا  نینچ  ینعم  نیا  همزال  دزرویم )!! لخب  فاکنتـسا و  ادـخ 

هک دوشیم  نینچ  ینعم  لامتحا ، نیاربانب  دشاب ، هیفان  ام )  ) هملک مود - لامتحا  دیامنیمن . ناسحا  يراکوکین و  تقیقح  رد  درادیمن ، اور 
حیحص روبزم  ریسفت  دوب ، لامتحا  نیا  دعاسم  یبدا  هدعاق  رگا  تسین . ششخب  تسد  وا  تسد  دنکن ، يراکوکین  ادخ  هار  رد  هک  سک  ره 
فرح هجیتن  رد  تسا ، لیـضفتلالعفا  هغیـص  هکلب  دوش ، یفنم  ام )  ) فرح هلیـسوب  هک  تسین  لـعف  دوجا )  ) هغیـص هک  تهجنادـب  یلو  دوب ،

لاح دوش . حرط  داجا ) ام   ) هیلعف هلمج  اب  تسیابیم  دوب ، هیفان  ام  رگا  و  دـیامنیم . تیوقت  ار  لوا  لامتحا  نامه  هدوب و  بجعت  يارب  اـم ) )
تمارک و اهيراکوکین و  نداد  ماجنا  مه ، نارود  نآ  رد  هک  دوشیم  مولعم  مالک  نیا  زا  مالـسلاهیلع . ماما  هدومرف  حرـش  هب  میدرگیم  رب 

لقن ناونعب  نتخاس  حرطم  يارب  نینچمه  اهسولپاچ و  اـهقلمتم و  ياـنث  دـمح و  بلج  يراـکایر و  دـننام  دـساف  ضارغا  هار  رد  ناـسحا 
لام ندرک  عیاض  زج  دراد ، مه  يراکوکین  لکش  هک  اهیراکهبت  نیا  هک  تسا  یهیدب  و  تسا . هتشاد  عویش  سلاجم ،

یعامتجا یگدنز  رد  برخم  تالالتخا  دورو  بجوم  اهیراکهبت  هنوگنیا  تسا  یهیدب  هکلب  درادـن ، ياهجیتن  چـیه  نورد  نتخاس  هدولآ  و 
فیرـش و ياهناسنا  ددرگیم ، شوشم  یـشزرا  قئاقح  هنوگنیا  لاثما  تبحم و  تمارک و  نساسحا و  يراـکوکین و  ياـنعم  ددرگیم و  زین 
هک دیآ  نامه  هعماج  رـس  رب  یلک ، روطب  و  دنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  یـشزرا  دض  یـشزرا و  ياهتیوه  دودح و  هعماج  رد  تفارـش  دقاف 

ناسحا و هرابرد  دـیجم  نآرق  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  نامه  ناسحا  تمارک و  يراـکوکین و  هجو  نیرتیلاـع  مینیبیم . دـینیبیم و 
هبح یلع  ماعطلا  نومعطی  و  تسا : هدومرف  دنداد ، ماجنا  یلاوتم  زور  هس  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  هک  یماعطا 

میتی و ریقف و  هب  يدنوادخ  تبحم  هار  رد  ار  ماعط  نانآ  و   ) اروکش ءازج و ال  مکنم  دیرن  هللا ال  هجول  مکمعطن  امنا  اریسا . امیتی و  انیکسم و 
یساپس شاداپ و  هنوگچیه  امش  زا  مینکیم و  ماعطا  ار  امش  ادخ  يارب  ام  هک  تسین  نیا  زج  هک )- درادن  نیا  زج  یفده  و  دشخبیم . ریـسا 
قیوشت یتح  انث و  حدـم و  لیـصحت  يارب  زگره  يوقتاب  نامیااب و  ناسنا  کـی  هفیرـش  هیآ  ود  نیا  ياوتحم  هب  هجوت  اـب  و  میهاوخیمن ) ار 
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سحا يراکوکین و  فطل و  هک  دنادیم  یبوخ  هب  وا  اریز  دنکیمن ، تمارک  ناسحا و  دب ، بوخ و  زا  معا  مدرم 
زا مدرم  نتخاس  رادروخرب  یناشفارطع و  يارب  لگ  هک  هنوگنامه  دـنرادن . شزاس  دنـشاب ، هک  لکـش  ره  هب  اهيزابهلماعم  اـب  تمارک  نا و 
لگ دـنهاوخیمن ، یـسک  زا  يدزم  چـیه  دوخ  یناشفارون  هب  باتفآ  لامج و  نآ  هب  هام  درادـن و  انث  دـمح و  شاداپ و  عقوت  دوخ ، ییاـبیز 

دهدن را  باتفآ  دنک  هچ  ددنـسپ  هچ  دـیامن  هچ  زان  یبوخ و  زا  زجب  نابات  هام  دـنک  هچ  ددـنبن  کشم  زا  ملع  دـنک  هچ  ددـنخن  هک  نادـنخ 
هب کفیل  و  هفایـضلا ، هنم  نسحیل  هبارقلا و  هب  لصیلف  ـالام  هللا  هاـتآ  نمف  فرعملا : عضاوم  دـنک  هچ  دـبنگ  هرداـن  نیدـب  سپ  رون  شباـت و 

مراکم فرـش  لاصخلا  هذـهب  ازوف  ناف  باوثلا ، ءاغتبا  بئاونلا  قوقحلا و  یلع  هسفن  ربصیل  و  مراغلاو ، ریقفلا  هنم  طـعیل  و  یناـعلا ، ریـسالا و 
دزادرپـب و دوـخ  ناـکیدزن  هـب  داد ، یلاـم  وا  هـب  ادـخ  هـک  یــسک  ره  سپ  يراـکوکین : دراوـم   ) هللاءاـشنا هرخـالا  لـئاضف  كرد  ایندــلا و 
دزادرپب و ار  نارادماو  ماو  دهدب و  دنمتسم  هب  لام  نآ  زا  و  دهدب ، شزاون  لام  نآ  اب  ار  هدید  رجز  دنک و  دازآ  ریـسا  دنک و  يزاوننامهم 
، دنک راداو  یئابیکش  ربص و  هب  ایند  گرزب  بئاصم  ربارب  رد  تمواقم  قوقح و  يادا  يارب  ار  دوخ  سفن  شاداپ  یگتـسیاش  لیـصحت  يارب 

يارس ا لئاضف  تفایرد  تسا و  ایند  ياهتمارک  فرش  اهتلصخ ، نیا  هب  لوصو  هب  تیقفوم  اریز 
ار ناسحا  مارکا و  قیداصم  دراوم و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  كرابم  مالک  ددرگ . تاعارم  مهم  مها و  يراکوکین  رد  دیاب  هللاءاشنا ) يدب 

نانآ زاین  دنـشاب و  دنمزاین  ناسنا  دوخ  ناکیدزن  رگا  هک  تسا  یهیدب  تسین . مهم  مها و  بیترت  مالک  نیا  رد  اهنآ  بیترت  و  درادیم ، نایب 
، هتـشذگ نارود  رد  هعماج  مدرم  هک  طیارـش  نآ  اب  اصوصخم   ) يزاون ناـمهم  رگا  نینچمه  و  دنـشابیم . مدـقم  نارگید  رب  دـشاب  یتاـیح 

دراوم رب  هک  ار  يدروم  ره  مدقت  بیترت  نیمهب  دشاب . رادروخرب  یـساسا  تیمها  زا  دندرکیم ). یقلت  دوخ  هداوناخ  وضع  دننام  ار  نامهم 
. دومن تاعارم  دیاب  دشاب ، هتشاد  تیمها  رگید 

ناراب بلط  رد  هبطخ 143-

هحفص 124] ]
مکل نادوجت  اتحبصا  ام  و  مکبرل ، ناتعیطم  مکلظت  یتلا  ءامسلا  مکلمحت و  یتلا  ضرالا  نا  الا و  موس  لهچ و  دص و  هبطخ  یمومع  ریسفت 

رد  ) اتماقف مکحلاصم  دودـح  یلع  اتمیقا  اتعاطاف و  مکعفانمب  اترما  نکلو  مکنم  هناوجرت  ریخل  مکیلا و ال  هفلز  مکل و ال  اـعجوت  اـمهتکربب 
هک یماگنه  يدـنوادخ ، تمحر  هب  ییوجهاـنپ  بوجو  هب  ار  ادـخ  ناگدـنب  كراـبم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ناراـب ، بلط 

هیاس امـش  رب  هک  ینامـسآ  دنکیم و  لمح  دوخ  يور  رب  ار  امـش  هک  ینیمز  دیـشاب ، هاگآ  دزاسیم . هاگآ  دـشاب ، هدـش  عطق  نانآ  زا  ناراب 
يارب يزوسلد  يور  زا  هن  دنناسریم ، امـش  هب  ار  دوخ  تکرب  هک  دوخ  رمتـسم  شالت  رد  اهنآ  و  دنتـسه . امـش  راگدرورپ  عیطم  دزادنایم ،

دناهتشگ امش  يارب  تعفنم  ندناسر  رومام  نیمز  نامسآ و  هکلب  امش ، زا  ریخ  دیما  يارب  هن  امش و  هب  برقت  لسوت و  يارب  هن  و  تسا ، امش 
گرزب ناهیک  دناهداد . رد  نت  تیرومام  نیا  هب  دناهدش و  هتشاد  اپرب  امش  حلاصم  دودح  ندروآرب  يارب  ود  نآ  دنیامنیم و  رما  تعاطا  و 

نیا رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دیوشیم  رادروخرب  نایرج  نیا  زا  امـش  تسا و  نایرج  رد  دوخ  نیناوق  يارجم  رد  يدـنوادخ  روتـسد  اب 
امرفیم یتیمهااب  رایسب  یفسلف  یملع و  لصا  کی  هب  هراشا  كرابم ، تالمج 

هک تسا  نینچ  یفـسلف  یملع و  لـصا  نیا  تسا . يرورـض  رایـسب  یـسانشناهج  فراـعم  مولع و  ناـیناوراک  يارب  نآ ، هب  هجوـت  هک  دـنی 
ام مالآ  ذئاذل و  امیقتـسم  هک  تسا  نانچ  هن  دنراد ، دوجو  گرزب  ناهیک  نیا  رد  هک  ینوناق  تانایرج  ریغتم و  ياههدـیدپ  تباث و  تایعقاو 

لاکـشا اب  ینعم  نیا  دـنهدیم . تروص  ام  هب  یکیدزن  لسوت و  يارب  ار  دوخ  دـنمنونواق  تاـکرح  هک  تسا  ناـنچ  هن  و  دـنراد . رظن  رد  ار 
نآ رب  تساخ  تسـشنب و  هوک  رب  غرم  یکی  هلمجنآ : زا  تسا . هدش  حرطم  یمالـسا  یعماوج  رد  مالـسا ، روهظ  زا  دعب  تایبدا  رد  یفلتخم 

يداـم دـعب  يزیچاـن  رگا  تست  هودـنا  هچ  ار  ناـهج  یتـفر  وچ  تست  هوک  ناـهج  نیا  یغرم و  نآ  وت  تساـک  هچ  هک  ناز  دوزفا و  هچ  هک 
ضرالا تاوامسلا و  قلخل  تسا : هدومرف  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگنامه  ، ) میریگب رظن  ررد  گرزب  ناهیک  ربارب  رد  ار  ناسنا 
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اب یتسه  ملاـع  هک  تسین  ناـنچ  هک  تسناد  میهاوخ  مدرم ) شنیرفآ  زا  تسا  رتگرزب  نیمز  اـهنامآ و  شنیرفآ  هتبلا   ) ساـنلا قلخ  نم  ربـکا 
ضرعم رد  دـننکیم و  تکرح  اهناسنا  ياههتـساوخ  ندروآرب  يارب  يدازآ  یهاگآ و  لامک  اب  میقتـسم و  روطب  دراد ، هک  یتمظع  همهنآ 

یتسه ه ملاع  همه  هک  دنکیم  لایخ  دراد ، هک  یساسایب  ياهیزاورپ  دنلب  اب  ناسنا  دوخ  هچ  رگا  دنیگیم ، رارق  داسف  نوک و 
اب شکاـشک  نیا  هک  درادـنپ  سخ  دراد  یجوم  شیوـخ  عـبط  هب  هک  اـیرد  يرآ - درادـن !! وا  ياههتـساوخ  ندروآرب  يارب  زج  يراـک  چـی 

اهانثروا کلذک و  نیهکاف . اهیف  اوناک  همعن  و  میرک . ماقم  عورز و  و  نویع . تانج و  نم  اوکرت  مک  دـیامرفیم : ناحبـس  دـنوادخ  تسوا !
یتمعن اراوگ و  تیعقوم  اهتعارز و  اهراسهمـشچ و  اهغاب و  هچ  ناراکهبت ) نآ   ) نیرظنم اوناک  ام  ءامـسلا و  مهیلع  تکب  امف  نیرخآ . اـموق 

هن سپ  میتشاذـگاو ، رگید  یموق  هب  ار  تازاـیتما  نآ  ناسنیدـب  دنتـشذگ ) و   ) دنتـشاذگ دوخ  زا  دـندوب ، طاـشن  هاـفر و  ياراد  نآ ، رد  هک 
ياهنارود زا  هک  تیمهااب  رایـسب  هلئـسم  کـی  بلطم ، نیا  هب  رظن  اـب  هدـش ) هداد  یتلهم  ناـنآ  هب  هن  تخیر و  یکـشا  ناـنآ  يارب  نامـسآ 

ناونعب یقئاقح  ات  دـنکیم  تیلاعف  گرزب  ناهیک  ایآ  تسا : نیا  هلئـسم  دـسریم . دوخ  ییاهن  لـصف  لـح و  هب  تسا ، هدـش  حرطم  نیـشیپ 
دوجو هب  اهنآ  زا  یعیبط  تالولعم  ناونعب  قئاقح  نآ  و  دنکیم ، تیلاعف  ینیـشام  للع  ناونعب  ناهیک  ای  دنک ، ادیپ  ققحت  اهفدـه )  ) تایاغ

عضو و هب  دـنراد ، رارق  یـسمش  هموـظنم  رد  هچنآ  اـت  دـنکیم ، تیلاـعف  باـتفآ  اـیآ  تسا : نینچ  هلئـسم  هداـس ، لاـثم  کـی  اـب  دـنیآیم ؟
دوجو هب  ربج  روطب  نآ  تالولعم  دهدیم و  ماجنا  ار  دوخ  راک  باتفآ  ای  دنسرب . فده  تیاغ و  ناونعب  دوخ  ياهتیعقوم 

ار دوخ  راک  دیشروخ  هکنیا  ای  دنسرب  دوخ  عضو  هب  نداعم  دنیورب و  تاتابن  نیمز  هرک  رد  ات  دنکیم  تیلاعف  دیـشروخ  ایآ  ینعی  دنیآیم ؟
اـصوصخم نارادـناج ، تاتابن  نداعم ،  ) تادوجوم نآ  دـهدیم و  ماجنا  کلذریغ ، تیاغ و  فدـه و  هب  هجوت  هدـنیآ و  زا  یهاگآ  نودـب 

تسا ییاهن  خساپ  تسا . هدومرف  دروم  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  ار  یبلطم  دندرگیم ؟ دوخ  ياهتیعقوم  عضو و  ياراد  اهناسنا )
، دـنهدیم ماجنا  ینامـسآ  ینیمز و  تادوجوم  هک  هچنآ  تسا : نینچ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  مالک  دـشابیمن . روصت  لـباق  نآ ، قوف  هک 

نیا هب  ياهدارا  هجوت و  چیه  الـصا  دنروآرب  ملا  عفد  تذـل و  بلج  ورملق  ود  رد  ار  امـش  ياههتـساوخ  هک  تسین  يریگفدـه  نیا  اب  اتاذ 
تیلاعف هب  امـش  يدـنمزاین  نیا  عفر  ریـسم  رد  هنادازآ  هناـهاگآ و  اـهنآ  دـیتسه و  تعفنم  ریخ و  لیـصحت  دـنمزاین  امـش  هک  دـنرادن  هیـضق 

امـش زیمآتـمکح  لاغتـشا  نـیآ  زا  دنلوغـشم ، دوـخ  تیلاـعف  هـب  يدـنوادخ  روتـسد  اـب  ینامـسآ ) ینیمز و   ) تادوـجوم نآ  دـناهتخادرپ .
طباور و اههدیدپ و  ءازجا و  همه  هکنیا  اما  دییامنیم . عفد  دوخ  زا  ار  دسافم  دیروآیم و  تسد  هب  ار  دوخ  حلاصم  دـیوشیم و  رادروخرب 

نوادخ روتسد  وریپ  میتسه ، نآ  زا  زیچان  یئزح  یعیبط ، دعب  هب  رظن  اب  ام  هک  گرزب  ناهیک  نیا  لوحت  تکرح و 
اهنت دشابیم . تابثا  لباق  الماک  یمالسا  عبانم  یفسلف و  یملع و  قرط  اب  تسا . ناحبـس  دنوادخ  اهنآ  رد  هیراج  نیناوق  ظفاح  و  هدوب ، يد 

یـسح تادهاشم  لباق  درذگیم و  ینیع  ناهج  رد  هک  هجنآ  هک - دینک  هجوت  ضحم  یملع  تقیقح  نیا  هب  دیناوتیم  امـش  هنومن : ناونعب 
لباق تیلع )  ) يرورـض هطبار  دوخ  هکنیا  نودـب  تسا  یلولعم ) یلع و   ) تیعقوم ود  بیترت  هب  رامـشیب  ياههدـیدپ  ناـیرج  تسا ، یملع  و 
هکلب ددرگیمن ؟ رداص  زیچ  همه  زا  زیچ  همه  ارچ  هک  دیآیم  شیپ  لاوس  نیا  لاح ، دشاب . هدوب  سح  هب  دنتـسم  یملع  یـسح و  هدـهاشم 
دیوید زا  لساردـنارترب  لقن  هب  انب  دـنروآیم . دوجو  هب  ار  اهلولعم )  ) يرگید نیعم  تایعقاو  هک  دنتـسه  اـهتلع )  ) ینیعم تاـیعقاو  هراومه 

تاریغتم هدـننادرگ  ياـهتباث  دـناوتن  هک  يرکفتم  ره  اریز  تسین ، ینتورف  زا  یـشان  خـساپ  نیا  منادیمن ) نم  : ) دـیوگیم مویه )  ) وا مویه ،
كرابم مالک  هب  رظن  اب  یلو  درادـن . منادیمن ) نم  : ) دـیوگب هک  نیمه  زج  ياهراچ  چـیه  دریذـپب  تسا  ادـخ  هب  دنتـسم  هک  ار  یتسه  ملاع 

اب ترضح  نآ  مالک  نومضم  ددرگیم . لدبم  ملع  هب  ام  لهج  دوشیم و  هداد  ثحب  دروم  هلئسم  هب  لماک  خساپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
نآ ع لدع  تسین  بآ  نآ  بآ  تسا  هام  نآ  هام  تسیون  نرق  نیا  تشذگب و  اهنرق  دوشیم : نینچ  یبدا  بلاق 

لدبم دـش  ماودرب  رارقرب و  یناعم  نیو  مامه  يا  تفر  اهنرق  رب  اهنرق  مماو  نرق  نیا  دـش  لدبتـسم  هچرگ  مه  لضف  نآ  لضف  تسا و  لد 
یحیـضوت يولوم  نامـسآ  جوا  راـطقا  رب  هکلب  ناور  بآ  رب  تسین  شیاـنب  سپ  رارقرب  رتـخا  سکع  هاـم و  سکع  راـب  دـنچ  وـج  نیا  بآ 

رب گنـس  تسا : هدـش  سکعنم  یبوخب  ریز  تایبا  رد  ددرگیمن ، یـشان  ءایـشا  دوخ  تاذ  زا  اهتلع ) تیلع   ) اهببـس تیببـس  هکنیا  هراـبرد 
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نهآ گنس و  نز  درم و  نوچمه  دنیازیم  ود  نیاک  نزم  مه  رب  متـس  گنـس  نهآ و  دهن  نوریب  مدق  قح  رما  هب  مه  دهج  شتآ  ینز  نهآ 
نیا شیوخ ! دش ز  یک  ببس  زگره  ببسیب  شیپ  دروآ  ببـس  نآ  ار  ببـس  نیاک  کین  درم  يا  رگن  رتالاب  هب  وت  کیلو  دمآ  ببـس  دوخ 

ار ببس  نیا  تسا  رترب  اهببس  نیز  اهببس  نآ  تسا  ربهر  ار  ایبناک  اهببـس  نآ  دنک  لطاع  رپیب و  یهاگ  زاب  دنک  لماع  ببـس  نآ  ار  ببس 
نیا خرچ  شدرگ  نف  هب  دمآ  نسر  نیا  هچ  نیا  ردنا  نسروگ  يزاتب  دوب ؟ هچ  ببس  نیا  ءایبنا  مرحم  تسار  اهببـس  ناو  ام  لقع  دمآ  مرحم 

رفص و ینامن  ات  نادم  نادرگرس  خرچ  نیز  ناه  ناه و  ناهج  رد  اهببس  ياهنـسر  نیا  تستلز  ندیدن  ار  نادرگ  خرچ  تسا  تلع  ار  نسر 
قح رما  زا  دوشیم  شتآ  داب ، رم  وچ  يزغمیب  وت ز  يزوسن  ات  خرچ  وچ  نادرگرس 

هک یتقو  تسا ، نینچ  هک  لاح  داـع  موق  ناـیم  يدرک  نوچ  قرف  داـب  ناـج  قح  زا  فقاو  يدوبن  رگ  قح  رمخ  زا  دـندمآ  تسمرـس  ود  ره 
دینکن شومارف  ار  رتچ  امتح  دیراد ، یصالخا  زوس و  دیدید  رگا  دینک . یـسررب  ار  دوخ  بلق  تسخن  دیورب ، ءاقـستسا  زامن  هب  دیهاوخیم 

مق یلاها  نایم  رد  مق و  هیملع  هزوح  رد  زونه  هیلع  هللاهمحر  يراسناوخ  یقت  دمحم  دیساقآ  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  موحرم  ءاقـستسا  زامن  و 
مظاعا زا  يراسناوخ  هللاهیآ  دـنراد . دای  هب  الماک  ار  يراسناوخ  یقت  دـمحم  دیـس  ياقآ  هللاهیآ  موحرم  ياقـستسا  زامن  هک  دنتـسه  یناسک 

هیملع هزوح  بالط  زا  ناوارف  ياهدع  دننام  بناجنیا  دندوب و  زاتمم  رایسب  ياهجرد  رد  يوقت  ملع و  لضف و  ثیح  زا  عیـشت و  ملاع  عجارم 
هیـضیف هسردـم  رد  راوگرزب  نآ  تماما  هب  هک  ییاـهزامن  رد  كرد و  یتدـم  اـت  ار  ـالاو  تیـصخش  نآ  كراـبم  رـضحم  ناـمز  نآ  رد  مق 

ار مق  نوـماریپ  ياهاتـسور  اهكرهـش و  مق و  يراوگاـن ، یلاسکـشخ  يرمق  يرجه  لاس 1363  رد  میدرکیم . تکرـش  دشیم ، لیکـشت 
اعدتسا يراسناوخ  هللاهیآ  زا  مدرم  تیناحور و  عقوم  نیا  رد  دوب . هدرک  تحاران  ار  مدرم  همه  دیدش ، ینارگن  هک  يروطب  درکیم ، دیدهت 

زامن طئارش  ندروآ  اجب  اب  نویناحور  زا  دایز  یعمج  اب  ناشیا  و  دنروایب . اجب  ءاقستسا  زامن  هل  روفغم  هک  دندرک 
اـضف رد  هدنکارپ  ییاهربا  راوگرزب  نآ  ینالوط  هدجـس  زا  سپ  مراد  دای  هب  الماک  بناجنیا  دـندرک . تکرح  مق  جرف ) كاخ   ) هب ءاقـستسا 

تفرگ و ندیراب  يدیدش  ناراب  هتشگ و  مکارتم  اهربا  هک  میدوب  هتشگن  دراو  مق  رهش  هب  زونه  ام  دنتـسویپ و  مهب  اجیردت  هتـشگ و  رادومن 
تاحفص 29 و زا  لوا  لاس  هرامش 12  تمکح  هلجم  زا  رتحورشم ، يدودح  ات  ار  ناتـساد  نیا  دش . فرط  رب  یلاسکـشخ  یهلا  فاطلا  زا 
هک هحور  هللاسدـق  يراسناوخ  هللاهیآ  موحرم  راثآ  ناگرزب  زا  یکی  ءاقـستسا  زاـمن  يراـسناوخ و  هللاتیآ  میروآیم : اـجنیا  رد  و 31   30

یهاوخ ناهج  للم  و  دروآ . ياجب  گرزب  صخـش  نآ  هک  دوب  یئاقـستسا  زاـمن  دـیدرگ  تاـحابم  راـختفا و  بجوم  نیملـسم  مومع  يارب 
هعیـش سدـقم  ياوشیپ  نآ  تیـصخش  تیناحور و  ملاع  هجوتم  یئاـیند  هدروآ  دورف  میرکت  میظعت و  رـس  مالـسا  تمظع  ربارب  رد  یهاوخن 

یناراب هجوچیهب  هام  دادرخ  لیاوا  ات  راهب  زاغآ  زا  هدش و  عطق  نآ  هموح  مق و  ناتـسرهش  زا  یهلا  تمحر  هک  ق  لاس 1362 ه - رد  دیدرگ 
دندومیپیم ار  دوخ  تایح  لحارم  نیرخآ  هدرمژپ و  یبآیب  رثا  رد  عرازم  کشخ و  نوماـه  تشد و  دوب  هدـشن  لزاـن  تمحر  نامـسآ  زا 

كاـنرطخ و تیعقوم  نینچ  کـی  رد  دادـیم ، داـب  رب  ار  مدرم  دـیما  نمرخ  داـجیا و  هقطنم  نیا  رـسارس  رد  يروآتشحو  زیگنامغ و  هرظنم 
اعاس

تمحر و حبص  میسن  تخاسیم  هریت  ار  ناماس  نیا  الغ  طحق و  میب  دیدرگیم و  لدبم  يدیماان  هب  هتفر  هتفر  دارفا  دیما  هک  یکانتشحو  ت 
رد هکیئاـهبنارگ  رهوگ  نآ  هتخوـمآ و  تقیقح  رارـسا  تفرعم  نوناـک  رد  هک  یتسرپادـخ  ناـمیا و  درم  هناـگی  هتفرگ  ندـیزو  هیهلا  هعـشا 

تفرگ میمـصت  هدز  رمک  رب  تمه  ناماد  خـسار  ینامیا  نیتم و  یمزع  اـب  دوب  هدـش  هتخودـنا  یعقوم  نینچ  يارب  تلیـضف  يوقت و  هنیجنگ 
ار دوخ  هدارا  درآ -، میحر  دـنوادخ  هاـگرد  هب  زاـین  زجع و  يور  هدومن  هیهلا  تمحر  عبنم  زا  ناراـب  بلط  اـعد  ءاقـسقتسا و  زاـمن  هلیـسوب 

یمدرم ددرگ  زامن  لوغـشم  مالـسا  سدقم  روتـسد  تیاعر  اب  هک  دـیدرگ  مزاع  عولط  زا  تعاسکی  هعمج  زور  رد  و  مالعا - تاقبط  مومعب 
نیا تسا  نکمم  دنتـشاد  ضورعم  شترـضحب  یهاوخریخ  هار  زا  دوخ  دساف  معزب  دـندوبن  نامگشوخ  دـنوادخب  نامیا  یتسـس  رثا  رب  هک 
نخس زج  دیدیمن و  دوخ  يادخ  زج  ار  سکچیه  هک  درمدار  نآ  یلو  دوش  هتساک  تیعمج  رظن  رد  امـش  خماش  ماقم  هدنام و  رثا  الب  زامن 

مهدیم ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هدومن  لمع  هدیسر  مالسا  عراش  زا  هک  يروتسد  هب  نم  دومرفیم  هدراذگن  یعقو  نانخس  نیدب  دینـشیمن  قح 
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اب ینامیا  نادرم  زا  هدعکی  دوخ و  هینید  تاررقم  قبط  هک  دوب  نیا  دش - دهاوخ  عقاو  دشاب  حالـص  هچنآ  مرادـن  نآ  نیا و  هتفگ  زا  یمیب  و 
د

راپسهر نانکعرضت  نایوگرافغتسا و  هنهرب  ياپ  اب  هتخادنا  سکعلاب  پچب و  تسار  زا  ار  كرابم  ءادر  هدیسر  روتسد  هچنانچ  هزور  نتـشا 
نیقفتم ياوق  زا  یتمـسق  هک  دوب  یعقوم  اب  فداصم  هثداح  نیا  اقافتا  دنداهن  نابایب  هب  ور  جرف  حتف و  دـیما  هب  دـیدرگ و  جرف  كاخ  تمس 

مق رهش  يرتمولیک  مین  یقرش  لامش  علض  رد  هک   ) جرف كاخ  دودح  رد  یئاکیرمآ  یـسیلگنا و  رکـشل  زا  هدعکی  هدش و  ناریا  رد  زکرمتم 
هک ار  یبآ  هاچ  هدـمآ و  دودـح  نیا  هب  دـنراد  رظن  رد  یلاها  زا  يدایز  هدـع  هک  دوب  هدیـسر  ربخ  اهنآ  هب  البق  دنتـشاد - ياـج  هتفرگ ) رارق 

دنتـشادن و یعالطا  چـیه  ایاضق  نابرج  زا  هک  اهنآ  دوش  نانآ  هجوتم  یگرزب  رطخ  تسا  نکمم  هوالعب  هدومن  رپ  تسا  اهنآ  هدافتـسا  دروم 
ماگنه ات  دـنداد ، رارق  تیعمج  يوسب  ار  اهرابگر  یتح  هدـیدرگ  عافد  يارب  زهجم  ـالماک  دومنیم  ار  ناـشراکفا  دـییات  مدرم  يوهاـیه  زین 
تناتم تداشر و  تیاهن  اب  تشاد  صوصخم  فده  دوب  دوخ  يادـخ  هب  هجوتم  اهنت  هک  دـیقف  هللاتیآ  موحرم  دـنیامن - عافد  مدرم  موجه 
ياجب ار  ءاقـستسا  زامن  یبوبر ، سدقم  تاذب  عوشخ  عرـضت و  لاح  رد  ابیرقت  رفن  رازه  تسیب  زا  زواجتم  روضح  اب  هداد  همادا  دوخ  عضوب 

تشاد یئاون  همزمز و  دوخ  اب  سک  ره  دوب  ندیرپ  رد  اهگنر  دیپطیم و  اهلد  تفای  نایاپ  ءاعد  هبطخ و  اب  هدروآ 
یسررب دروم  تقدب  ار  يوج  عاضوا  دندوب  نیقفتم  رکشل  رد  هک  یئاپورا  نیصصختم  هن  ای  دیسر  دهاوخ  تباجا  فده  هب  اعد  نیا  ایآ  هک 
هدیـشوپ ار  مق  نامـسآ  مکارتم  ياهربا  رهاظ و  یهلا  تمحر  راثآ  زور  نآ  يادرف  دندومنن  هدـهاشم  ار  ناراب  لوزن  تاراما  ادـبا  هداد  رارق 

نابایب عرازم و  تاغاب و  رـسارس  رد  هزات  یحور  هداتفا  نایرج  هب  مق  هناـخدور  رد  لیـس  هکیروطب  دـیراب  هموح  رهـش و  رد  ریظنیب  یناراـب 
 … دیدرگ ادیوه  هکرابم  هیآ  نیا  قادصم  دیدرگ و  نیرب  دلخ  دوب  هدش  نیـشتآ  کشخ و  یبآیب  رثا  رب  هک  نیمز  و  هدـیمد ، هدـید  فط 

یبیجع رثا  ناهج  رد  هباجالاعیرـس  ءاعد  گرزب و  تمارک  نیا  روهظ  ارادـم … ) مکیلع  ءامـسلا  لسری  ارافغ  ناـک  هنا  مکبر  اورفغتـسا  (و 
گنج هلئاغ  عفر  يارب  دندش  راتساوخ  راوگرزب  نآ  زا  هدش  ینید  ماقم  میلـست  زین  نیقفتم  رکـشل  ناهدنامرف  اهلارنژ و  هکیروطب  هدیـشخب 

تیناقح دـیدرگ  شخپ  ایند  مامت  رد  ویدار  هلیـسوب  زیگناتفگـش  هثداح  عوقو  اکیرمآ  ندـنل و  یمـسر  تاماقم  زا  دـنیامرف و  اعد  یناهج 
تراـقح رظنب  تیمالـسا  تناـید و  هـب  هـک  یکاـپان  رـصانع  يداـم و  مدرم  نآ  رب  تـشگ و  راکـشآ  ناـیناهج  رب  ـالمع  مالـسا  نیبـم  نـید 

اب دنناوتیم  هتسویپ و  بیغ  ملاع  اب  هطساوالب  هک  دنتسه  ملاع  رد  یتلیضفاب  كاپ و  نادرم  هک  دش  تباث  دنتسیرگنیم 
اب درمدار  يا  داب - تکاپ  ناور  هب  ناوارف  دورد  دـنرآ  نامرف  ریز  رد  ناهج  دـنوادخ  نذا  هب  تعیبط  دـنهد و  ناکت  ار  یناهج  نامیا  يورین 
هب اهیراتفرگ ، هنوگنیا  لوبق  يارب  تسا  یفاک  يداد . شیاـمن  ناـهج  مدرمب  ار  مالـسا  توق  هتخاـس  هدـنز  ار  مالـسا  هک  یناـمیا  تقیقح و 

نارس زا  یکی  اب  دوخ  تاقالم  هرابرد  نیتشنیا  لاس 1949  رد  . ) دوش هجوت  رصاعم  نرق  نادکیزیف  نیرتروهشم  زا  يرصتخم  رایسب  ناتـساد 
هرکاذـم دوب ، تین  نسح  بحاص  يدرم  رهاظ  تروص  هب  هک  ییاکیرمآ  شوهاـب  ياهتیـصخش  زا  یکی  اـب  اریخا  تشون : نینچ  ییاـکیرمآ 

مدهنم رـشب  عون  الامتحا  دریگ ، رد  یگنج  نینچ  رگا  دنکیم و  دیدهت  ار  تیرـشب  يدـیدج  گنج  رطخ  هک  مداد  رکذـت  وا  هب  مدرکیم و 
مدرک هدهاشم  بجعت  تیاهن  اب  اما  دنک . يریگولج  يرطخ  نینچ  زا  دـناوتیم  دـشاب ، اهتلم  قوفام  هک  یتالیکـشت  طقف  و  تشگ . دـهاوخ 
روبزم رکفتم  يدعب  تارابعرگا  ( ؟ دیشابیم رـشب  عون  مادهنا  اب  فلاخم  هزادنا  نیا  ات  امـش  لیلد  هچ  هب  داد : باوج  نینچ  نم  بطاخم  هک 

راداو ار  بطاخم  هک  یللع  نیرتگرزب  زا  یکی  تسا  نکمم  یتح  هک  دید  میهاوخ  میهدـب ، رارق  تقد  دروم  شبطاخم  خـساپ  ریـسفت  رد  ار 
تایانج و اهمرج و  یعطق  لمعلاسکع  ای  هجیتن و  هک  تسا  يرـشب  تاـیح  یگدوسرف  ناـمه  تسا ، هدرک  يزیگناتریح  خـساپ  نینچ  هب 

روطب
هتـشگ اهنآ  بکترم  یگماکدوخ  یتسرپ و  تذـل  یگزیگنا  هب  ییانتعایب و  لامک  اب  رـشب  هک  تسا  یناـهانگ  لـمعلاسکع  اـی  هجیتن  ماـع 
دولوم هک  دنکیم  تیاکح  يراکـشآ  یتخبدب  ینورد و  جـنر  زا  یحیرـص  دـنت و  باوج  نینچ  دـیوگیم : نیتشنیا )  ) روبزم رکفتم  تسا .

یلو دنک ، داجیا  شیوخ  دوجو  رد  یلداعت  ات  تسا  هدرک  رایسب  شـشوک  هک  تسا  یـسک  باوج  نم  رظنب  باوج  نیا  تسا . زورما  ناهج 
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زا هزورما  رـشب  دارفا  همه  هک  تسا  كاـندرد  ییاوزنا  ناـیب  باوج  نیا  تسا . هداد  تسد  زا  مه  ار  قیفوت  دـیما  یتح  و  تسا ، هتفاـین  قیفوت 
رـشب هک  تسا  روصت  لباق  نیا  زا  رتالاب  اهوزرآ  اهدیما و  ندش  دوبان  تاریخ و  هار  ندش  هتـسب  يراوگان و  ءالتبا و  ایآ  دنربیم ). جنر  نآ 

هک دومن  روصت  ناوتیم  ناهانگ  يارب  هدننکدوبان  جئاتن  نیا  زا  رت  تخـس  ایآ  دـنیبب ؟ شیاشگ  لباق  ریغ  تسبنب  کی  رد  ار  دوخ  يزورما 
ناـسنا هک  دراذـگیمن  عونتم  ياـهیتسه  ریدـخت و  هک  درک  دـیاب  هچ  دنـشاب ؟ ناـسکی  ناـسنا  يارب  گرم  یگدـنز و  یتـسین و  یتـسه و 
هتیـسلا لامعالا  دنع  هدابع  یلتبی  هللا  نا  راک  نایاپ  دوش  رهاظ  وا  دود  راکـشآ  شقوذ  ناهنپ و  شـشتآ  تسا ) یتسه  زا  ریغ  یتسین  دمهفب -

خ  ) رجدزم رجدزی  و  رکذتم ، رکذتی  و  علقم ، علقی  و  بئات ، بوتیل  تاریخلا . نئازخ  قالغا  و  تاکربلا ، سبح  و  تارمثلا ، صقنب 
ات تاریخ ، ياههنازخ  رد  نتـسب  اههویم و  شهاک  هب  دزاسیم و  التبم  تشز  لاـمعا  باـکترا  ماـگنه  رد  ار  دوخ  ناگدـنب  ناحبـس  دـنواد 

تهج هب  دهاوخیم  هک  یـسک  دتفیب و  ادخ  دایب  دهاوخب  هک  یـسک  دنکرب و  هانگ  زا  لد  راکهنگ  ددرگزاب و  ادخ  فرطب  دـهاوخب  یـسک 
رمتـسم تادهاشم  براجت و  هک  هچنآ  دریگیم  ار  ناراکهنگ  نابیرگ  يزور  ناهانگ  میخو  جیاتن  دزروب ). عانتما  اهنآ  زا  اهشزغل  زا  یهن 

یفاک مزال و  همدقم  چـیه  لولعم و  نودـب  یتلع  چـیه  رگید : حالطـصا  هب  ای  لمعلاسکع ، نودـب  یلمع  چـیه  هک  تسنیا  دـهدیم ، ناشن 
هجوت لباق  يرادقم  مدرم ، راطخا  رادشه و  يارب  يدنوادخ  هغلاب  تمکح  هک  تسا  نیا  رما  تیاهن  تسا . هدوبن  هجیتن  کی  رودص  نودـب 

و هری . اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  هک  دننادب  دـنریگب و  تربع  نآ  زا  مدرم  هک  دـشاب  دروآیم ، دوجوب  ایند  نیمه  رد  ار  اهلمعلاسکع  زا 
ماجنا رـش  ياهرذ  نزو  هب  سک  ره  دـید و  دـهاوخ  ار  نآ  دـهدب  ماجنا  ریخ  ياهرذ  نزو  رب  سک  ره  سپ   ) هری ارـش  هرذ  لاـقثم  لـمعی  نم 
جئاتن اهلولعم و  ای  اهلمعلاسکع و  هیقب  ادـص و  ار  اهادـن  دـیآ  ام  يوس  ادـن  ام  لعف  تسا و  هوک  ناـهج  نیا  دـید ) دـهاوخ  ار  نآ  دـهدب 

سکچیه يارب  ایند  برغ  قرش و  رد  تخس  اهیراوگان  اهیرامیب و  زورب  زورما  دریگیم . ار  یمدآ  غارس  تیدبا  رد  اهرادرک 
هللا لعج  دـق  و  تسا ) یتسه  زا  ریغ  یتسین  دـمهفب - ناسنا  هک  دراذـگیمن  عونتم  ياهیتسه  ریدـخت و  هک  درک  دـیاب  هچ  تسین . هدیـشوپ 

و اراردـم . مکیلع  ءامـسلا  لسری  اراـفغ . ناـک  هنا  مکبر  اورفغتـسا  هناحبـس : لاـقف  قلخلا ، همحر  قزرلا و  روردـل  اببـس  رافغتـسالا  هناـحبس 
دنوادـخ و   ) هتینم رداب  هئیطخ و  لاقتـسا  هتبوت و  لبقتـسا  ارما  هللا  محرف  اراهنا . مکل  لعجی  تانج و  مکل  لعجی  نیینب و  لاوماب و  مکددـمی 

وا اعطق  دـینک ، ترفغم  بلط  ناتراگدرورپ  زا  : ) تسا هدومرف  هداد و  رارق  شتاـقولخم  رب  تمحر  يزور و  یناوارف  ببـس  ار  هبوت  ناـحبس 
اهراسهمشچ اهغاب و  امش  يارب  دنکیم و  يرای  نادنزرف  لاوما و  اب  ار  امش  و  دتـسرفیم . ریثک  ریخ  امـش  يارب  نامـسآ  زا  تسا . هدنیاشخب 

فیلاکت ماجنا  ساسحااب و   ) دیامن و دوخ  ناهانگ  زا  وفغ  بلط  دروآ و  هبوت  هب  يور  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  ادخ  سپ  دـهدیم ). رارق 
تاقولخم رب  يدنوادخ  تمحر  يزور و  یناوارف  بجوم  ناهانگ ، زا  رافغتسا  هبوت و  ددرگ ). گرم  زابـشیپ  هدامآ  هررقم ) قوقح  يافیا  و 

رـشب هب  يدـنوادخ  یـصخش  شاخرپ  مشخ و  لولعم  دوشیم ، اهيراوگان  اهیرامیب و  زورب  بجوم  هک  یناهانگ   ) هک هنوگناـمه  ددرگیم 
ادخ يارب  رافغتسا  هبوت و  هک  تسین  نآ  زا  یشان  هبوت  تروص  رد  قلخ  رب  تمحر  يزور و  یناوارف  نانچمه  تسین 

یـصخش ییوجماقتنا  يارب  ددرگیم و  تقـشم  ررـض و  صقن و  راچد  مدرم  ناهانگ  زا  دـنوادخ  هک  تسین  ناـنچ  ینعی  دـناسریم . یعفن 
شـشوخ دـسریم و  یـصخش  تعفنم  دـنوادخ  يارب  رافغتـسا ، هبوت و  تروص  رد  و  دـناشچیم ، مدرم  يارب  ار  ناـهانگ  راوگاـن  ضراوع 

هلمج نیا  تافرع  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شیاین  رد  رگا  دهدیم . رارق  دوخ  تمحر  دروم  ار  نانآ  ناوارف و  ار  مدرم  يزور  دیآیم و 
وت يارب  يدوس  مناوتب  نم  هکنیا  هب  دـسر  هچ  یناـسرب ، یعفن  تدوخ  هب  هک  یتـسه  نآ  زا  رتزاـینیب  وت  ادـنوادخ ، : ) دـنکیم ضرع  هک  ار 
هن ینعی  تسین ، يدنوادخ  كاپ  تاذ  هب  طوبرم  اهتازاجم  اهشاداپ و  زا  کی  چیه  دید  میهاوخ  میهدب ، رارق  كرد  دروم  تقد  اب  مناسرب )
هن و  تسا ، هدرب  مدرم  تاعاطا  تادابع و  هلیسوب  دنوادخ  هک  تسا  یعفن  زا  یشان  دیامرفیم  تیانع  شناگدنب  هب  دنوادخ  هک  ییاهـشاداپ 

هدـش دراو  سدـقا  تاذ  نآ  هب  هک  تسا  يررـض  صقن و  زا  یـشان  تسا ، هدومرف  ررقم  ناراکهانگ  هب  دـنوادخ  هک  ییاهرفیک  اهتازاجم و 
دوخ ياهرادرک  هجیتن  اهرفیک  اهـشاداپ و  همه  دـیآیمرب ، مالـسا  هیلوا  عبانم  لقع و  يرورـض  اـی  یهیدـب  مکح  زا  هنوگناـمه  هکلب  تسا ،

، دریذپیم ار  تیلع )  ) يرورض نوناق  ایند ، ثداوح  تایعقاو و  همه  رد  هک  تسنیا  رد  يرشب  ياهراک  ياهیتفگـش  زا  یکی  تسا  نایمدآ 
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یلو
ییوگ دراد . ناـیرج  زین  دراوم  نیا  رد  تیلع  نوناـق  ناـمه  هک  دـنکیم  شومارف  دوشیم ، بکترم  فیثک  تشز و  ياـهراک  هب  هک  یتـقو 

هبوت و دیوگیم : يرورـض  نوناق  نیمه  نینچمه  دشاب ! هتـشاد  مدنگ  عقوت  دراکب و  وج  هک  تسا  یـسک  ناسنا  نیرتدرخبان  هک  دـنادیمن 
تیببس هک - : میدید  یلبق  ثحبم  رد  دروآ . دهاوخ  دوجوب  تسا  قح  تمحر  هک  ار  دوخ  لولعم  هک  تسا  یللع  نورد  هیفـصت  رافغتـسا و 
زگره ببسیب  شیپ  دروآ  ببس  نآ  ار  ببس  نیا  هک - تسا  يدنوادخ  رمتسم  ضیف  تیشم و  هب  طوبرم  همه  همه و  اهتلع  تیلع  اهببس ،

راتـسالا و تحت  نم  کیلا  اـنجرخ  اـنا  مهللا  مایئاطـسفوس  شیزوس  ببـس  زو  مایئادوس  نم  شیزاسببـس  زا  شیوخ ! دـش ز  یک  ببس 
انقـساف مهللا  کتمقن . کباذـع و  نم  نیفئاخ  کتمعن و  لضف  نیجار  کتمحر و  یف  نیبغار  نادـلولا ، مئاـهبلا و  جـیجع  دـعب  ناـنکالا و 

اهـششوپ ریز  زا  ادـنوادخ ،  ) نیمحارلا محرا  ای  انم  ءاهفـسلا  لعف  امب  انذـخاوت  و ال  نینـسلاب . انکلهت  و ال  نیطناقلا ، نم  انلعجت  ـال  کـثیغ و 
هانپ وت  يوسب  دندوب ، دایرف  هلان و  بارطـضا و  رد  یگمه  ام  نادنزرف  نایاپراچ و  هکیلاح  رد  هدمآ و  نوریب  دوخ  ياههنایـشآ  و  نکاسم ) )

تمقن و زا  میاهتسب و  وت  تمعن  تمارک  رد  دیما  میراد و  وت  تمحر  رد  عمط  یگدنهانپ ، شالت و  نیا  رد  اراگدرورپ ، میدروآ .
كاله یلاسکـشخ  اب  ار  ام  هدم و  رارق  تتیانع  فطل و  زا  نادیماان  زا  ار  ام  امرف و  باریـس  تناراب  زا  ار  ام  ادـنوادخ ، میناسرت . وت  باذـع 
یلومعم ياههاگیاج  زا  اراـگدرورپ ، ادـنوادخ ، نیمحارلامحرا ) دـنوادخ  يا  اـمرفم ، هذـخاوم  نادرخباـن  تشز  رادرک  هب  ار  اـم  و  اـمرفم .

رد ار  دوخ  شیاین  هبطخ 115  رد  مالـسلاهیلع  نینموماریما  نادرگمرب  دیمون  سویام و  ار  ام  میاهدمآ . وت  هراگراب  هب  ور  هدمآ  ردب  یگدنز 
زا ار  ام  نیمز  يور  هریت  كاخ  و  دناهدیکشخ ، هدرسفا و  یلاسکشخ  زا  ام  ياههوک  تاتابن  ادنوادخ ، : ) دنکیم نایب  نینچ  ءاقـستسا  عقوم 
زا دنلانیم و  هدرم  هچب  ناردام  دـننامه  هدزتریح  دوخ  تحارتسا  ياههاگیاج  رد  دناهنـشت و  تخـس  ام  تاناویح  تسا . هدـناشوپ  یبآیب 

یتیانع ناگتخوسلد  شزوس  ناگدننکهلان و  ياههلان  هب  اراگدرورپ ، دنلالم . رد  اهروخـشبآ  اههاگارچ و  رد  هنـشت  بل  اب  تشگرب  تفر و 
هک میدروآ  وت  يوس  هب  ور  یلاح  رد  ام  ایادخ ، راب  امرف . یمحرت  ناشیاههاگـشیاسآ  لخدـم  اهتکرح و  ریـسم  رد  نارادـناج  نیا  رب  امرف و 

، ناراب شراب  تمالع  اب  اهربا  هک  میدروآ ) يور  وت  هعـساو  تمحر  هب  یماگنه  و   ) دنتکرح رد  هارمهب  فلع  بآ و  یطحق  زا  رغال ، نارتش 
پان ام  ياضف  زا  هدناسرن  رمث  هب  ار  لاهن  نیا  یلو  دنتشاک ، ام  نورد  رد  دیما  لاهن 

ياههلان هآ و  هک  تاظحل  نامه  رد  دینک . كرد  ار  نابرهم  دنوادخ  اب  شیاین  هطبار  يانعم  دـیناوخب و  رخآ  ات  ار  هبطخ  نیا  دـندش ). دـید 
نیناوق هاگیلجت  رگیدـمه  اب  ات  دنتـسرفیم  اضف  هب  ار  اهربا  يدردـمه  لاح  رد  زین  اهایرد  دشکیمرـس ، ناـشیاهلد  قاـمعا  زا  نارگـشیاین 

رب زین  ناراب  تارطق  نارگـشیاین ، راسخر  رب  کشا  تارطق  شزیر  اب  ناـمزمه  ماـگنه ، نیا  رد  دـنروایب . دوجو  هب  ار  یهلا  تمحر  یتسه و 
طحاقملا انتءاجا  و  هرعولا ، قیاضملا  انتاجلا  نیح  کیلع  یفخی  ام ال  کیلا  وکـشن  کـیلا  اـنجرخ  اـنا  مهللا  دریگیم . ندـیراب  نیمز  يور 

میراد هوکش  ییاهدادیور  زا  میاهدمآ ، وت  يوس  هب  ام  ادنوادخ ،  ) هبعصتسملا نتفلا  انیلع  تمحالت  و  هرسعتملا ، بلاطملا  انتیعا  و  هبدجملا ،
یلاسکـشخ هک  ییاهینارابیب  زا  راوشد و  تخـس و  ياهانگنت  زا  میاهدروآ  هانپ  وت  هب  اراـگدرورپ  تسین . هدیـشوپ  وت  خـماش  ماـقم  هب  هک 

هب ار  ام  هک  راوشد  رایـسب  ياهبوشآ  اههنتف و  زا  و  تسا ، هتخاس  ناوتان  ار  ام  هک  راوگان  تخـس و  رایـسب  ثداوح  زا  تسا و  هدروآ  دوجوب 
تـست داجیا  زا  هلمج  ام  یتسه  تست  داد  زا  ام  دوب  ام و  داب  اـهلاراب ، ناـهن  ینادیم  وت  نوچ  مییوگ  هچ  اـم  ادـنوادخ ، تسا ) هدروآ  هوتس 

وخ ماعنا  تذل  ار  تسین  يدوب  هدرک  دوخ  قشاع  ار  تسین  يدومن  یتسه  تذل 
ام رد  نکم  ام و  ردـنا  رگنم  دـنک  ورین  یک  شاقن  اب  شقن  دـنک  وج  تسج و  تیک  يریگبرو  ریگماو  ار  دوخ  ماج  هداب  لقن و  ریگماو  ار  د 
رد ياهرذ  هثداح و  چیه  اراگدرورپ ، يولوم  دونـشیم  ام  هتفگان  وت  فطل  دوبن  ناماضاقت  میدوبن و  ام  رگن  دوخ  ياخـس  مارکا و  ردنا  رظن 

شیوشت بارطضا و  هب  اهنت  ام  دوبن ، شیاین  اعد و  هب  وت  روتسد  رگا  تایفخلا . رسلاملاع و  ییوت  تسین ، هدیشوپ  وت  ملع  زا  یتسه  هاگتـسد 
ار امش  ياعد  ات  دیناوخب  ارم   ) مکل بجتـسا  ینوعدا  ياهدومرف  هدومن  زاب  ام  يور  هب  ار  اعد  رد  هک  ییوت  میدرکیم . هدنـسب  اهیراوگان  رد 

دنـسرپب وت  زا  نم  ناگدنب  رگا  و   ) یناعد اذا  عادـلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع  کلاس  اذا  ياهدومرف و  هک  ییوت  منک ) باجتـسم 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2475 

http://www.ghaemiyeh.com


یلاقم نع  کـینغی  یلاـحب  کـملع  یهلا  دـناوخب ) ارم  هک  یناـمز  ار  یـسک  ياـعد  منکیم  تباـجا  مکیدزن  ناـنآ  هب  نم  وگب ): ناـنآ  هب  )
دـسریم و يدـج  لاحب  یماگنه  ام  شیاین  شیارگ و  لاـح ، نیا  اـب  دـنکیم ). زاـینیب  نم  نخـس  زا  ارت  نم ، لاـح  هب  وت  ملع  ادـنوادخ ، )

کی دیلوت  اب  هتـشگ و  گنهامه  تدش  هب  ام  باصعا  لد و  ناور و  زغم و  هاگتـسد  همه  هک  دنکیم  یبوبر  يوک  راپـسهر  ام  ناج  یعقوم 
اعد ك وت  هاگراب  هب  هنوگچ  منادیمن  رگا  ادنوادخ ، میهاوخب . ار  دوخ  تجاح  يدج ، هدارا 

دای رذگرد  ار  ام  مرج  ریگ و  تسد  رای  زابنایب و  كاپ و  يادخ  يا  امرف . میلعت  ام  يارب  ار  اعد  دوخ  صاخ  فطل  ماع و  مرک  اب  دوخ  مین .
میتـفگ اـطخ  رگ  وت  مه ز  تباـهم  وت  زا  ینمیا  وت  مه ز  تباـجا  وـت  زا  اـعد  يا  قـیفر  يا  نآ  دروآ  محر  ارت  هک  قـیقر  ياهنخـس  ار  اـم  هد 

نینچ نیا  ینک  شلین  دوـب  نوـخ  يوـج  هچ  رگ  ینک  شلیدـبت  هک  يراد  اـیمیک  نخـس  ناطلـس  وـت  يا  وـت  یحلـصم  نـک  وـت  شحالـصا 
انبونذب و ال انبطاخت  و ال  نیمجا ، انبلقت و  و ال  نیبئاخ ، اندرت  الا  کلئـسن  انا  مهللا  تست  رارـسا  اهریـسکا ز  نینچ  نیا  تست  راک  اهیرگانیم 
زا نامناهد  رد  نابز  هودـنا  تدـش  زا  هکیلاـح  رد  ار  اـم  نادرگمرب و  سویاـم  ار  اـم  هک  میراد  تلئـسم  وت  زا  ادـنوادخ ،  ) اـنلامعاب انـسیاقت 

( امنم هبساحم  نامیاهرادرک  اب  ار  ام  و  امرفم ، هذخاوم  میاهدش  بکترم  هک  یناهانگ  هب  ار  ام  اهلاراب ، امرفم ، نامدیمون  تسا  هداتفا  تکرح 
وت میاهدـمآ ، تایبوبر  هاگرد  هب  ور  ییوزرآ  دـیما و  هچ  اب  هک  ینادیم  وت  اراـگدرورپ ، نادرگمرب  دـیمون  تهاـگراب  زا  ار  اـم  ادـنوادخ ،

تمکح و نآ  قحب  درواین . رد  ياپ  زا  ار  ام  يدـیمون  سای و  ات  ياهدـیرفآ  ام  نورد  رد  ار  دـیما  نیا  تایناـبر  تاـیانع  فاـطلا و  اـب  دوخ 
هرهب دیما  يامظع  تمعن  زا  ار  ام  اهنآ  هلیسوب  هک  تایهلا  ضیف 

نودب مدرم  همه  يارب  ار  يزور  تتینامحر ، ياضتقم  هب  هک  هنوگنامه  ادنوادخ ، نادرگم . رب  دـیمون  دوخ  هاگراب  زا  ار  ام  ياهدومرف ، دـنم 
ام تسین ، اهنآ  همه  رب  وت  ضیف  ناـیرج  عناـم  ناگدـنزغل  شزغل  ناراـکاطخ و  ياـطخ  ياهدومرف و  ینازرا  نموم  ياـهناسنا  هب  صاـصتخا 

. نادرگمرب دـیماان  دوخ  فطل  تمحر و  زا  تشز ، لاـمعا  ناـهانگ و  هلیـسوب  ياهدومن  رادروـخرب  نید  تمعن  زا  هک  ار  تناوتاـن  ناگدـنب 
، تام دق  ام  اهب  ییحت  تاف و  دـق  ام  اهب  تبنت  هبـشعم  هیورم  هعق  انایقـس  انقـسا  و  کتمحر ، کقزر و  کتکرب و  کثیغ و  انیلع  رـشنا  مهللا 
، ادنوادخ  ) ریدق ءاشت  ام  یلع  کنا  راعسالا  صخرت  و  راجشالا ، قروتـست  نانطبلا و  لیـست  ناعیقلا و  اهب  يورت  ینتجملا ، هریثک  ایحلا  هعفان 

نآ اـت  اـمرف  باریـس  هدـننایور  هدننکباریـس و  اراوگ و  نیریـش و  بآ  اـب  ار  اـم  نارتـسگب و  اـم  رب  ار  تتمحر  يزور و  تکرب و  ناراـب و 
دشاب و دنمدوس  هک  ییاراوگ  بآ  دیامن - هدـنز  تسا  هدرم  هک  ار  هچنآ  دـنک و  ءایحا  رگید  راب  تسا  هتفر  ام  تسد  زا  هک  ار  اهیندـییور 

گرب رپ  ار  ناتخرد  و  ینک ، يراج  لیس  نیمز  ياهیتسپ  اههرد و  رد  ییامرف و  باریس  نآ  اب  ار  راومه  ياهتشد  ناوارف ، یلوصحم  ياراد 
تست هقلطم  تردق  تیشم و  اراگدرورپ ، ییاناوت ). زیچ  همه  رب  وت  اعطق  ییامرف . نازرا  ار  اهتمیق  و 

رگید راب  فطل  تمحر و  نیمه  اب  يرادـن  نایملاع  ملاع و  رب  فطل  تمحر و  زج  یفدـه  تسا و  هتخادـنا  نایرج  هب  ار  یتسه  ناـهج  هک 
نانچ تسا ، امرفمکح  گرزب  ناهیک  ورملق  رد  هک  تعیبط  نیناوق  دـنیوگیم : دـنوشیم و  ادـیپ  یناحولهداس  امرف  توارط  اب  ار  اـم  دوجو 

تـسا يواسم  ینعم ، کیب  یتسه  هصرع  رد  نوناق  لزلزت  اریز  دزاسب ، لزلزتم  ار  اهنآ  دناوتیمن  یلماع  چیه  هک  تسا  اجرب  اپ  مکحتـسم و 
ملاع هک  تسا  هدـش  ادا  ریبعت  نیا  اب  یهاگ  بلطم  نیا  راکـشآ . تسا  یـضقانت  دوخ  نیا  تسین و  ندـش  تسه  اـی  تسه ، ندـش  تسین  اـب 

نوناق و مظن و  تسا : نینچ  ضارتعا  نیا  خساپ  تسین . ندش  لتخم  لباق  یلماع  چیه  اب  مظن  نیا  و  تسا . نایرج  رد  لماک  یمظن  اب  یتسه 
نآ نتم  رد  هک  ام  يارب  یتسه  ناهج  رگید  ترابعب  تسا و  یتسه  هاگتـسد  دوخ  نتم  هب  رظن  اب  اهنت  طباور ، نیا  دننام  لکـشت و  متـسیس و 

نایم رد  هک  ياهچروم  يارب  پوت  کی  هک  هنوگنامه  رمالاسفن  عقاو و  ملاع  رد  هن  دراد ، هتـسب  متـسیس )  ) ماظن شیاـمن  مینکیم  یگدـنز 
هب ار  پوت  نآ  لئاسو  رگید  ای  اپ  ای  تسد  اب  دـنناوتیم  هک  ییاهناسنا  هب  رظن  اـب  یلو  دـشابیم . هتـسب  متـسیس  ياراد  تسا  تکرح  رد  نآ 

مالسلامهیلع و ه ءایبنا  هلیسوب  تازجعم  تسا . زاب  متسیس )  ) ماظن ياراد  دنروآ ، رد  نوگانوگ  ياهتیعقوم  تاکرح و  عاضوا و 
رگا دـنوشیم . هصرع  نیا  دراو  دراد ) هتـسب  متـسیس  شیاـمن  هک   ) تعیبـط دوـخ  نتم  زا  جراـخ  زا  اـهاعد ، تباجتـسا  تاـمارک و  نـینچم 

ام یناور  يزغم و  ياهتیلاعف  زا  هک  یناویح  ره  ای  هچروم  کی  رگا  مینک : روصت  ار  هیضق  نیا  میناوتیم  هداس  الماک  هیبشت  کی  اب  میهاوخب 
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دنک روطخ  شنهذ  هب  تسا  لاحم  دنک ، هدهاشم  ینیعم  تالاح  رد  ار  اهنآ  دـنک و  روبع  ام  ندـب  ءازجا  حوطـس و  همه  زا  درادـن ، یهاگآ 
هک یناسنا  ـالثم  دـهدب . رییغت  ار  دوخ  صاـخ  عضو  هدارا ، يورین  هلیـسوب  اـهنآ  همه  هکلب  ءازجا ، حوطـس و  نیا  کـیاکی  تسا  نکمم  هک 

. دربب الاب  ار  نآ  دنک و  هدارا  تسا ، هداتفا  نییاپ  شتسد  هک  یسک  دزیخرب ، دنک و  هدارا  تسا ، هتسشن 

ربمایپ نادناخ  تلیضف  هبطخ 144-

هحفص 147] ]
كرتب مهل  هجحلا  بجت  الئل  هقلخ  یلع  هل  هجح  مهلعج  هیحو و  نم  هب  مهـصخ  امب  هلـسر  هللا  ثعب  مراهچ  لهچ و  دـص و  یمومع  ریـسفت 

، دوب هداد  رارق  نانآ  صاصتخا  رد  هک  ییحو  اب  ار  دوخ  ناربمایپ  ناحبـس  دنوادخ  . ) قحلا لیبس  یلا  قدصلا  ناسلب  مهاعدف  مهیلا ، راذعالا 
نانآ اذل  دنشاب . هتشادن  ادخ  رب  تجح  رذع ، يارب  ياهلیسو  ندوبن  تهجب  مدرم  ات  دومن ، نییعت  مدرم  يارب  دوخ  تجح  ار  نانآ  و  داتسرف ،

تجح دزاـسیمن  فلکم  ار  یـسک  چـیه  ناـهرب  هئارا  تجح و  هماـقا  نودـب  دـنوادخ  دوـمرف ). توـعد  قـح  هار  هب  وگتـسار  یناـبز  اـب  ار 
هک یمدآ  نادـجو  بلق و  لقع و  زا  تسترابع  ینورد - تجح  - 1 ینورب . تجح  ینورد و  تجح  تسا : عوـن  ود  رب  مدرم  رب  يدـنوادخ 

هئارا ییانـشور  افـص و  لامک  اب  ار  قئاقح  تایعقاو و  دـنریگن ، رارق  رگنایغط  نم  نامرف  تحت  ای  دنـشابن  اهیتشز  تاـفاثک و  هب  هدولآ  رگا 
اریز دـشابیم ، نیتسار  يامکح  ءایلوا و  ءایـصوا و  ءایبنا و  هک  تسا  ینورب  تجح  رب  مدـقم  تجح ، نیا  تیلاعف  تهج  کی  زا  دـنهدیم .

زا سپ  هتبلا  دـشابیم . نایمدآ  نادـجو  بلق و  لقع و  هدـهعب  لئالد ، رگید  زاجعا و  هلیـسوب  مود  هجرد  ياـهتچج  رگید  ءاـیبنا و  قیدـصت 
يامکح ر ءایصوا و  ءایلوا و  ءایبنا و   ) اهتجح نیمه  تسویپ ، توبث  هب  ینورب  ياهتجح  تیعقاو  قدص و  هکنآ 

رتیلاع و غارچ  کـی  ندرک  ادـیپ  يارب  امـش  هکنیا  دـننام  دـنیامن ، هیجوت  لـیمکت و  ار  مدرم  ياهنادـجو  اـهلد  لوقع و  دـنناوتیم  نیتسا )
تجح - 2 دـیروایب . تسدـب  ار  رترونرپ  رتیلاع و  غارچ  نآ  دـیزادرپب و  وجتـسج  هب  عمـش  کی  اب  یتح  غارچ  کـی  اـب  دـیناوتیم  رترونرپ 

اریز میدـش ، رکذـتم  ار  نیتسار  يامکح  ءایلوا و  مالـسلامهیلع و  ءایـصوا  ءایبنا و  همه  ینورب ، تجح  فیـصوت  حیـضوت و  رد  اـم  ینورب -
ءاـیبنا اـهنت  هن  تسا ، قـلطم  روـطب  تـجح  موزل  دـیامنیم ، دـییات  ار  نآ  زین  یمالـسا  عباـنم  دـنکیم و  مـکح  هرورـضلاب  لـقع  هـک  هـچنآ 
دنوادخ لاح ، نیا  اب  دناهدوبن . رادروخرب  یمسر  يایبنا  زا  يرشب  عماوج  همه  خیرات و  ياهههرب  همه  هک  تسا  یهیدب  اریز  مالـسلامهیلع .
خیراوت یضعب  زا  هکنیا  و  دیامنیم . هئارا  دوخ  ناگدنب  يارب  یبسن  روطب  ولو  ار  لطاب  قح و  هتفایدشر ، ياهناسنا  هدع  کی  هلیـسوب  لاعتم 

مدرم هک  ترتف )  ) تسا هدوب  ییاهنارود  خیرات  لوط  رد  هک  دیآیمرب  نینچ  هغالبلاجـهن ) نآرق و   ) یمالـسا ربتعم  عبانم  یـضعب  زا  یتح  و 
نآ بلغا  دـید  میهاوخ  مینک ، تقد  تسرد  رگا  دنتـشادن ، لـطاب  قح و  ندرک  ادـیپ  يارب  ییانـشور  چـیه  هدوب و  روهطوغ  اـهیکیرات  رد 

هک دنیوگیم  هکلب  تسا  هدوبن  عماوج  رد  نیمز و  يور  رد  یلیلد  تجح و  چیه  هک  دنرادن  نیاب  تلالد  عبانم 
هتبلا تسا . هتـشادن  دوـجو  نآ  ماـع  ياـنعمب  ینورب  تجح  هک  تسا  نآ  زا  معا  ینم  نیا  و  دـناهدوب ، روهطوـغ  اـهیهابت  داـسف و  رد  مدرم 

ماع روطب  امنهر  نادـقف  مدرم و  مومع  داسف  رب  تلالد  تسا ، هدـمآ  هغالبلاجـهن  ياـههبطخ  یـضعب  رد  هک  هنوگناـمه  عباـنم  نآ  زا  یخرب 
. دهدیم تاجن  تاملظ  زا  ار  نانآ  نایمدآ ) ياهنادجو  اهلد و  لوقع و   ) ینورد تجح  اب  ناحبـس  دنوادخ  تروص  نیا  رد  هک  دیامنیم ،

ناگدـننکهعلاطم ناققحم و  زا  اذـل  تسا ، رادروخرب  ياهداـعلاقوف  تیمها  زا  ییاـمنهار  مومع  توبن و  هب  طوبرم  ثحاـبم  هک  تهجنادـب 
ات 192 و زا ص 176  مود ص 171 و ص 94 و  دلجم  دنیامرف - هعجارم  ریـسفت  همجرت و  نیا  زا  ریز  تادلجم  هب  دوشیم  اضاقت  دـنمجرا 

مجنپ دلجم  و  ات ص 313 . زا ص 307  ات 260 و  زا ص 259  مراهچ  دلجم  و  ات ص 264 . زا ص 258  ات ص 203 و ص 94  زا ص 195 
دلجم و  ات ص 167 . زا ص 153  مهدزای  دلجم  ات ص 293 و  زا ص 284  ات ص 67 و  زا ص 58  متشه  دلجم  و  ات ص 157 . زا ص 149 

زا مهدفه ص 9 و  دلجم  و  ات ص 21 . زا ص 19  مهدزناپ  دـلجم  و  مهدزیـس ص 276 و 277 . دلجم  و  ات ص 14 . زا ص 13  مهدزاود 
ات 211 و زا ص 207  ات ص 58 و ص 197 و 198 و  زا ص 52  مهدجیه  دلجم  ات ص 99 و ص 102 و  زا ص 96  ات ص 80 و  ص 11 
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دزون دلجم  و  ات 307 . زا ص 296 
مجنپ دلجم  ات 203 و  ات ص 195 و ص 202  مود ص 192  دلجم  هب - دییامرف  هعجارم  اهییامنهار ، ربهر و  عاونا  هرابرد  و  ات ص 57 . مه 

زا ص مهن  دلجم  ات ص 119 و ص 195 و ص 207 و 208 و  زا ص 117  مشش  دلجم  ات ص 128 و  زا ص 119  ات ص 30 و  زا ص 28 
ات ص ات ص 127 و ص 180  زا ص 125  مهدزای  دـلجم  ات 20 و  زا ص 216  ات ص 20 و ص 206 و 207 و  ات ص 12 و ص 19   10
زا مهدجیه  دلجم  ات ص 213 و  زا ص 201  مهدفه  دلجم  ات ص 129 و  زا ص 126  مهدراهچ  دلجم  ات ص 193 و  زا ص 190  181 و 

نونکم مهرارسا و  نوصم  نم  هوفخا  ام  لهج  هنا  هفشک ال  قلخلا  فشک  دق  ات ص 129 . زا ص 127  مهدزون  دلجم  ات ص 85 و  ص 84 
نورد ایند  نیا  رد  اهـشیامزآ ) هلیـسوب   ) لاعتم دـنوادخ   ) ءاوب باقعلا  ءازج و  باوثلا  نوکیف  المع ، نسحا  مهیا  مهولییل  نکلو  مهرئاـمض ،
تسا یفخم  نانآ  ياهلد  رد  هک  هچنآ  زا  دنادیمن و  تسا  هدیشوپ  هک  ار  نانآ  یناهن  رارـسا  هک  تهج  نآ  زا  هن  دنکیم  راکـشآ  ار  مدرم 

( دوجو هصرع  رد   ) دهدیم ماجنا  حلاص  لمع  هک  یـسک  ات  دهدب  رارق  شیامزآ  يارجم  رد  ار  نانآ  هک  تسنآ  يارب  هکلب  درادن ، یهاگآ 
لمع باقع  رفیک  حلاص و  لمع  يازج  شاداپ  هجیتن  رد  و  دوش ، رفیک  قحتـسم  ددرگیم ، بکترم  حلاصان  لمع  هک  یـسک  و  دـنک . زورب 

وادخ ياهشیامزآ  دبای ) ققحت  حلاصان 
زا یـضعب  رد  هکنیا  اصوصخم  فرط و  کی  زا  شیامزآ  يرهاظ  ياـنعم  تسا  اـهناسنا  سوفن  حوطـس  ندرک  زاـب  يارب  اـیند  نیا  رد  يدـن 

دنوادـخ هک  دروایب  شیپ  ار  مهوت  نیا  تسا  نکمم  رگید ، فرط  زا  دـنادب ) اـت  دـنکیم  شیاـمزآ  دـنوادخ   ) تسا هدـمآ  یمالـسا  عباـنم 
یتسه ملاع  تادوجوم  همه  هب  يدنوادخ  قلطم  ملع  هکیتروص  رد  دزادنایم ! هار  هب  ار  شیامزآ  نایرج  ملع  ندروآ  تسدب  يارب  ناحبس 

هدـنیآ و لاح و  هتـشذگ و  لعفلاب و  هوقلاب و  زا  معا  و  دنـشاب ، نامز  يوس  ارف  ای  دـننک  زورب  نامز  هناخدور  رد  هکنآ  زا  معا  تسا ، تباـث 
روطب ادخ  هب  دانـسا  رد  شیامزآ  موهفم  دیاب  نیاربانب ، دنـشاب . هداتفا  نایرجب  هتفرگ و  رارق  هک  یتسه  زا  ياهطقن  لحم و  ره  رد  یلک  روطب 

ام لهج  هنا  هفـشک ال  قلخلا  فشک  دق  : ) دناهدومرف ار  هلمج  نیا  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  ننیموملاریما  دوش . ریـسفت  حیحص 
ار نآ  ادـخ  دناهتـشاد ، یفخم  نانآ  هک  ار  هچنآ  هکنیا  هن  دـنکیم  زاب  شیامزآ  هلیـسوب  ار  مدرم  تیدوجوم  لاـعتم  دـنوادخ   …  ( ) هوفخا
اب رگرز  هک  هنوگنامه  تسا . هوقلاب  هک  هچنآ  ندیسر  تیلعف  هب  تسا و  هتسب  هک  تسا  زیچ  نآ  ندرک  زاب  هلمج  نیا  يانعم   … دنادیمن ) 

دروآیمرد ار  نآ  صلاخ  يالط  دیامنیم و  هیفصت  ار  نآ  دنکیم و  زاب  ار  نآ  رایع  تقیقح و  طولخم  يالط  ندرک  بوذ 
هدـمآ نینچ  نآرق  زا  هفیرـش  هیآ  ود  رد  دـنادیمن . طولخم  نآ  رد  ار  الط  رادـقم  رایع و  تیوه و  رگرز  هک  تسین  نآ  لـیلد  لـمع  نیا  و 

دناهدروآ و نامیا  هک  ار  یناسک  دیامن  هیفـصت ) صلاخ و   ) صیحمت دنوادخ  ات   ) نیرفاکلا قحمی  اونمآ و  نیذـلا  هللا  صحمیل  و  - 1 تسا :
ياههنیس رد  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  ات  و   ) مکبولق یف  ام  صحمیل  مکرودص و  یف  ام  هللا  یلتبیل  و  - 2 دنزرویم ) رفک  هک  ار  نانآ  دنک  وحم 

هملک هک  دروم  ره  رد  هکرابم  هیآ  ود  نیا  لاثما  ربانب  دـیامن ) هیفـصت  صلاـخ و  تسا  امـش  ياـهلد  رد  هک  ار  هچنآ  دـیامزایب و  تسا  اـمش 
یمدآ سفن  حوطس  ندش  زاب  يارب  ثداوح  يارجم  رد  نداد  رارق  يانعم  نامهب  تسا ، هتفر  راک  هب  هنتف  هملک  دراوم  زا  یـضعب  رد  ءالتبا و 
هدـمآ دـنادب ) دـنوادخ  ات  ( ) ملعیل  ) هلمج ینآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تسا . نآ  ندومن  هیفـصت  اـیند و  نیا  رد 

نا هیآ : نیا  دـننام  دـیامنیمن -؟ درادـن ، ملع  تایئزج  هب  دـنوادخ  دـنیوگیم : هک  یناسک  ياـعدا  هب  تلـالد  تـالمج  هنوگنیا  اـیآ  تسا 
بحی هللا ال  ءادهـش و  مکنم  ذـختی  اونمآ و  نیذـلا  هللا  ملعیل  سانلا و  نیب  اهلوادـن  مایالا  کلت  هلثم و  حرق  موقلا  سم  دـقف  حرق  مکـسسمی 

تسا و هدش  دراو  مخز  نامه  لثم  مه  رافک )  ) موق نآ  يارب  تسا ، هدش  دراو  امش  يارب  یمخز  رگا   ) نمیلاظلا
مدرم  ) امـش زا  دناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دنادب  دنوادخ  ات  میزادنایم و  نایرج  هب  مدرم  نایم  ار  یخیرات ) ثداوح   ) ناراگزور نیا 

كاکطـصا و ثداوح و  هجیتن  هک  تسنیا  تایآ  هنوگنیا  رهاظ  درادیمن ) تسود  ار  ناراکمتـس  دـنوادخ  دـنک و  ذاختا  يدوهـش  ناـمیااب 
تـسا یمالـسا  دیاقع  ملـسم  لصا  فالخ  بلطم  نیا  و  ددرگ ! هاگآ  تسا  یفخم  هتفاین و  ققحت  هک  هچنآ  زا  دنوادخ  هک  تسنیا  اهءالتبا 

زا دوصقم  دیوگیم : نینچ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  یئابطابط  همالع  موحرم  تسا . قلطم  ياناد  یتسه  هصرع  همه  رد  ءایـشا  همهب  دـنوادخ  هک 
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نیع ینیع  ناهج  رد  ءایـشا  ثداوح  هب  یلاعت  دـنوادخ  ملع  اریز  نآ ، ندوب  یفخم  زا  سپ  تسا  نامیااب  مدرم  نامیا  روهظ  هفیرـش  هیآ  نیا 
هنوگنآ اهنآ  زا  سکعنم  ياهتروص  هلیسوب  هن  دنتسه  يدنوادخ  مولعم  دوخ ، یعقاو  دوجو  اب  ءایشا  اریز  تسا ، ینیع  ناهج  رد  اهنآ  دوجو 

نیا و  تسا ). ام  نهذ  رد  اهنآ  زا  یلومعم  ياـهتروص  ءایـشا  ثداوح و  هراـبرد  اـم  تاـکاردا  مولع و   ) دـشابیم اـم  تاـکاردا  مولع و  هک 
ار زیچ  نآ  روهظ  ققحت و  تقیقح  رد  دنک ، ادـیپ  ملع  زیچ  کی  هب  دـهاوخب  دـنوادخ  هکنیا  هک  تسنیا  بلطم  نیا  همزال  و  تسا . راکـشآ 

ب تسا : هدش  هتفگ  هک  دراد  ار  فورعم  لاکشا  نامه  دناهدرک  نایب  یمالسا  نارکفتم  زا  ياهدع  هک  هیرظن  نیا  دهاوخیم .
هدارا نوچ  دشاب ، وا  هدارا  هب  طوبرم  دنوادخ  ملع  رگا  نیاربانب ، یتاذ ، تافص  زا  هن  تسا  لاعفا  تافص  زا  يدنوادخ  هدارا  هک  تهج  ناد 

وا سدـقا  تاذ  نیع  ای  يواسم و  یلاعتیراب  ملع  هکیتروص  رد  تشگ  دـهاوخ  ثداـح  يرما  مه  يدـنوادخ  ملع  سپ  ثداـح ، تسا  يرما 
ثداح هن  اـههاگهولج  ددـعت  اـب  ملع  نیا  وا و  تردـق  دـننام  تسا  وا  تاذ  نیع  يدـنوادخ  ملع  هک  تسنیا  دـسریم  رظنب  هک  هچنآ  تسا .

الثم دـشاب ، عضو  نیا  زا  ریغ  رگید  یتاـنایرج  راوطا و  ياراد  یتـسه ، ملاـع  ثداوح  ءایـشا و  هک  دوش  ضرف  رگا  اذـل  ریغتم . هن  دوشیم و 
زورب هکلب  دنکیمن ، ادیپ  رییغت  يدـنوادخ  ملع  لاح ، نیا  اب  دـشاب ، نیناوق  نیا  زا  ریغ  اهنآ  رد  هیراج  نیناوق  ددرگ ، یفتنم  اهنآ  زا  تکرح 

رد نامتخاس  کی  هشقن  هک  هنوگنامه  دنهدیم . هئارا  يدنوادخ  ملع  يارب  ار  یعونتم  ياههاگهولج  رگید  ياهتیعقوم  تانایرج و  راوطا و 
رد هک  دهدیم  ناشن  ار  هشقن  هب  ملع  نامه  دـنک ، هدایپ  کچوک ) رایـسب  هنومن   ) تکام رد  هشقن  نآ  رگا  تسا ، هشقن  کی  سدـنهم  نهذ 

نیذلا نیا  تیب  لها  تلیضف  رگید . هاگهولج  رد  تسا  هشقن  هب  ملع  نامه  زاب  دوش  هتخاس  لماک  روطب  نامتخاس  دوخ  رگا  تسا و  وا  نهذ 
انلخدا و  مهمرح ، اناطعا و  مهعضو و  هللا و  انعفر  نا  انیلع  ایغب  ابذک و  اننود  ملعلا  یف  نوخسارلا  مهنا  اومعز 

- ام هن  دناخسار  ملع  رد  هک  دنتسه  نانآ  هک  دننکیم  نامگ  هک  یناسک  دنتسه  اجک   ) یمعلا یلجتـسی  و  يدهلا ، یطعتـسی  انب  مهجرخا . و 
مورحم ار  نانآ  هدومرف و  اطع  ام  يارب  هداد و  رارق  تسپ  ار  اهنآ  دنلب و  ار  ام  ناحبـس  دـنوادخ  تسا ، ام  قحرب  يدـعت  غورد و  هک  ینامگ 

تملظ و دوشیم و  سامتلا  ادـخ  زا  تیادـه  ام  هلیـسوب  تسا ، هدومن  جراخ  ار  نانآ  لخاد و  تقیقح  قح و  ملاع  هب  ار  ام  تسا و  هتخاـس 
باتکلا کـیلع  لزنا  يذـلا  وه  تسا : نینچ  نارمعلآ  هروس  زا  هیآ 7  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  ملع  رد  نوخـسار  ددرگیم . فرطرب  یکیرات 

ملعی ام  هلیوات و  ءاغتبا  هنتفلا و  ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذلا  اماف  تاهباشتم  رخا  باتکلا و  ما  نه  تامکحم  تایآ  هنم 
وت هب  ار  باتک  هک  يدنوادخ  تسا  وا  . ) بابلالا اولوا  الا  رکذـی  ام  انبر و  دـنع  نم  لک  هب  انما  نولوقی  ملعلا  یف  نوخـسارلا  هللا و  الا  هلیوات 

یشزغل نانآ  ياهلد  رد  هکیناسک  اما  تسا . تاهباشتم  رگید  تمـسق  تسا و  باتک  لصا  هک  تسا  همکحم  تایآ  نآ  زا  یتمـسق  داتـسرف .
نآ لیوات  دـنادیمن  تسا و  شیوخ ) هاوخلدـب   ) تاهباشتم نآ  لیوات  ندرک و  اپرب  هنتف  نانآ  روظنم  دـننکیم و  تیعبت  تاهباشتم  زا  تسا 

رورپ دزن  زا  اهنآ  همه  میدروآ ، نامیا  نآ  هب  ام  دنیوگیم  ملع  رد  ناخسار  ادخ و  رگم  ار 
و  ) رـس رد  واو )  ) هکنیا هیآ و  نیا  ریـسفت  رد  نارـسفم  رگید  یئابطابط و  همالع  موحرم  نادنمدرخ ). رگم  دوشیمن  رکذـتم  تسام و  راگد 

دیفم رایسب  دروم  نیا  رد  اهنآ  هب  هعجارم  هک  دناهدرک  داریا  یلـصفم  بلاطم  تسا  هفطاع  واو  ای  تسا  فانیتسا  يارب  ملعلا ) یف  نوخـسارلا 
ملع رگا  تسا : هدش  هتفگ  مکی - هلئسم  میوشیم : رکذتم  ریسفت  دروم  هلمج  نییبت  يارب  هفیرـش  هیآ  نیا  حیـضوت  رد  ار  هلئـسم  دنچ  تسا .

تیرشب يارب  اهنآ  ندرک  لزان  دنک ، لیوات  ار  تاهباشتم  دناوتن  یـسک  چیه  هکیروطب  مینادب  ادخ  هب  رـصحنم  ار  نآرق  تاهباشتم  لیوات  هب 
زا مدرم  ریاس  دنشاب و  هتـشاد  ار  هباشتم  لیوات  ییاناوت  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  یـصاخشا  دیاب  هک  تسا  یعطق  سپ  دوب ، دهاوخ  هدئافیب 
هیآ رد  یعطق  رصح  هب  هجوت  اب  هیرظن  نیا  خساپ  دشابیم . هفطاع  واو  ملعلا ) یف  نوخـسارلا  و   ) رد واو ) ، ) نیاربانب دنزومایب ، صاخـشا  نآ 

ملعی و ال   ) هیآ رد  هک  رصح  نیا  هک  نایب  نیا  اب  دوشیم ، نشور  هللا ) الا   ) رد الا )  ) ءانثتسا فرح  و  ملعی ) و ال  ( ) ال  ) یفن فرح  زا  دافتـسم 
فطع هللا )  ) هلالج ظفل  هب  ار  ملع ) رد  ناخـسار   ) ملعلا یف  نوخـسارلا  رگا و  الوا  دـنکیم . ادـخ  هب  رـصحنم  ار  لیوات  ملع  هللا ) الا  هلیواـت 

رظن م بحاص  ءاملع  همه  هیرظن ، نیا  نابحاص  روظنم  هکنیاب  رظن  اب  مینک .
لیوات ملع  یعطق  رصح  اریز  دوب ، دهاوخن  حیحـص  یبدا  هدعاق  تهج  زا  دنـشابیم ) نیموصعم  همئا  ربمایپ و  هک  یـصاخ  هدع  هن  . ) دشابي
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شور دراوم ، نیا  لاثما  رد  ایناث  و  تسین . حیحـص  هجو  چـیهب  لیوات  ملع  نیمه  رد  رظنبحاص  ملاع  نارازه  تکرـش  اب  لاعتم  دـنوادخ  هب 
هرابرد دراد  دوجو  نانآ  نایم  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  نامیااب  مدرم  هک  یتقو  ناحبس  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  تایآ 
همالع موحرم  هک  تسا  یلاع  رایسب  هتکن  نیا  دوشیم و  رکذتم  البق  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیامرفیم ، نایب  عوضوم  کی 

هیآ 285) هرقبلا   ) نونموملا هبر و  نم  هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ  دننام 1 - تسا . هدومن  حرطم  ار  نآ  ثحب  دروم  هیآ  ریـسفت  رد  یئابطابط 
هللا لزنا  مث  - 2 نامیااب ) مدرم  نینچمه )  ) تسا و هدروآ  ناـمیا  تسا  هدـش  لزاـن  وا  هب  شراـگدرورپ  زا  هک  هچنآ  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  )

نکل - 3 دومرف ). لزان  نامیااب  مدرم  هب  شربمایپ و  هب  ار  دوخ  شمارآ  دـنوادخ  سپـس  ( ) هبوتلا 26  ) نینموملا یلع  هلوـسر و  یلع  هتنیکس 
لآ  ) ونمآ نیذلا  یبنلا و  اذه  و  - 4 دـناهدروآ ). نامیا  وا  اب  هک  یناسک  و  ص )  ) ربمایپ نکلو  ( ) هیآ 88 هبوتلا   ) هعم اونمآ  نیذـلا  لوسرلا و 

نلا هللا  يزخی  ال  - 5 دناهدروآ ). نامیا  هک  یناسک  ربمایپ و  نیا  و  ( ) هیآ 68 نارمع 
هک روطنامه  نیاربانب ، دزاسیمن ). تسپ  راوخ و  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناـسک  ربماـیپ و  دـنوادخ  (، ) هیآ 8 میرحتلا   ) ونمآ نیذـلا  یب و 

و  ) ملعلایف نوخـسارلا  هلوسر و  هللا و  الا  هلیوات  ملعی  ـال  و  دـشاب : نینچ  ریـسفت  دروم  هیآ  تسیاـبیم  تسا  هدـش  هجوتم  یئاـبطابط  همـالع 
ادخ هب  رصحنم  هباشتم  لیوات  ملع  رگا  تسا  هدش  هتفگ  هکنیا  و  ملع ) رد  ناخسار  ادخ و  لوسر  ادخ و  رگم  ار  هباشتم  نآ  لیوات  دنادیمن 

هب ار  لیوات  ملع  دنوادخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  نآ  خساپ  دومن ؟ روصت  ناوتیم  هباشتم  تایآ  لوزن  رب  ياهدئاف  هچ  دـنادن  سک  چـیه  و  دـشاب ،
هنوگنامه دنریگب . ارف  نانآ  زا  دیاب  رگید  مدرم  هداد و  میلعت  دنـشابیم  نیموصعم  همئا  ربمایپ و  هک  دوخ  ناگدنب  زا  یـصوصخم  صاخـشا 

ادحا هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  تسا : هدومرف  هداد و  رارق  انثتسا  دروم  تسا . وا  دوخ  راصحنا  رد  هک  ار  بیغ  ملع  لاعتم  دنوادخ  هک 
ربماـیپ و هب  رگم  دزاـسیمن  عـلطم  دوـخ  بیغ  هب  ار  سک  چـیه  تسا و  بیغ  ملاـع  دـنوادخ  ( ) هیآ 27 نجلا   ) لوـسر نم  یـضترا  نم  ـالا 

هیآ نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  مود - هلئـسم  تسا . هدـش  رکذـتم  یئابطابط  همالع  زین  ار  هتکن  نیا  و  تسا ) وا  تیاضر  دروم  هک  یلوسر 
مه هکنیاب  هباشتم و  هب  نامیا  زا  تسترابع  هک  ار  ملع  رد  نیخسار  تافص  زا  یکی  هفیرش 

نیمه هک  دنک  تابثا  رگید  عبانم  هک  درادـن  تقیقح  نیا  اب  یتافانم  تسا  هدـش  رکذـتم  تسا . ادـخ  دزن  زا  هباشتم  مکحم و  زا  معا  نآرق  ه 
واو مییوگب : حیحـص  ریغ  ضرف  رب  رگا  موس - هلئـسم  دنزومایب . نانآ  زا  دیاب  مدرم  رگید  دـنملاع و  تاهباشتم  لیوات  هب  ملع ، رد  نوخـسار 
زاب ملع ، رد  نوخـسار  دـنوادخ و  رگم  ار  هباشتم  لیوات  دـنادیمن  و   ) هک تسا  نینچ  هیآ  يانعم  تسا و  هفطاع  ملعلا  یف  نوخـسارلا  رد و 

ناـیرج نیا  زا  اـم  همه  مینک . قـالطا  هدروآ ، تسد  هب  ملع  يرادـقم  یلومعم  قرط  زا  هک  یـسک  ره  هب  ار  ملع ) رد  نوخـسار  میناوـتیمن 
تالوقنم لقعت و  هشیدنا و  ساوح و  نیمه  نانآ  تفرعم  ملع و  عبانم  هک  یفوسلیف  میکح و  ملکتم و  هیقف و  رسفم و  چیه  هک  میراد  عالطا 

هدرکن سک  چـیه  مه  ییاعدا  نینچ  دنـشاب و  هتـشاد  قلطم ) یعطق  لزلزت و  لباق  ریغ  ماکحتـسا   ) ملع رد  خوسر  ياعدا  دـنناوتیمن  تسا ،
نا يوس  انثحب  لوط  انملع  نمدقتـسن  مل  لالـض و  نیملاعلا  یعـس  رثکا  لاقع و  لوقعلا  مادقا  هیاهن  دـناهتفگن : اهيزاررخف  لاثما  ایآ  تسا .

یهارمگ نایملاع  شالت  رثکا  دبای و  ییاهر  نآ  زا  دناوتیمن  هک  تسا  يریجنز  دنب و  يرشب  لوقع  شـشوک  تیاهن   ) لاق لیق و  هیف  انعمج 
وخ يارب  لاق  لیق و  یتشم  هکنیا  رگم  میدرکن ، هدافتسا  نامرمع  لوط  رد  دوخ  ملع  زا  ام  تسا و 

نیا دیاب  دنکیم . تابثا  مالـسلامهیلع  همئا  نینموملاریما و  يارب  ار  ملع  رد  خوسر  هک  یعطق  عبانم  هب  هجوت  اب  رگید  فرط  زا  میتخودنا ) د 
زا فورعم  رایـسب  ثیدح  هلمجنآ : زا  دنـشابیم . وا  نیموصعم  دالوا  راوگرزب و  نآ  روظنم  هک  مینک  لوبق  ملع  رد  نیخـسار  يارب  ار  ینعم 
نآ رد  یلع  مملع و  رهـش  نم   ) اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  دناهدرک : لقن  رتاوت  هب  ارنآ  ینـس  هعیـش و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
نآ و  مورب ) امـش  نایم  زا  نم  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیـسرپب   ) ینودـقفت نا  لبق  ینولـس  دومرف : ترـضح  نآ  هک  ياهلمج  رد  و  تسا ) رهش 
نیا دیامرفیم : تسا . ام  ریـسفت  دروم  هک  هبطخ  نیمه  رد  تسا و  یلع ) امـش  نیرتیـضاق   ) یلع مکاضقا  دـیوگیم : هک  فورعم  ثیدـح 

: دناهدرک نامگ  ام  رب  يدعت  يور  زا  غورد و  هب  هک  یناسک  دنتـسه  اجک   ) انیلع ایغب  ابذک و  اننود  ملعلا  یف  نوخـسارلا  مهنا  اومعز  نیذـلا 
مدرم ملع  رد  ناخسار  زا  لاعتم  دنوادخ  دوصقم  هک  تسا  نآ  لیلد  نیرتنشور  دیدهت  يدحت و  نیا  ام ). هن  ملع ، رد  ناخسار  دنتـسه  نانآ 
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لصو نانآ  ملع  عبانم  هک  دنشاب  دیاب  یناسک  و  تسا ، لزلزتم  ینیقی  ریغ  تامدقم  لوصا و  هب  ءانتبا  تهجب  نانآ  مولع  هک  دنتـسین  یلومعم 
تسا ك هدروآ  باب  دنچ  یفاک  باتک  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  دشاب . یعیبط  ياروام  هب 

ملعلا یف  نیخـسارلا  نا  باب  - 1 هلمجنآ : زا  دنـشابیم . وا  نیموصعم  دالوا  و  ع )  ) یلع ملع  رد  نوخـسار  هک  دـنراد  ینعم  نیمهب  تلالد  ه 
ار نانآ  دنوادخ  هک  یناسک  هک  نیا  رد   ) مالسلامهیلع همئالا  مه  ملعلاب  هباتک  یف  یلاعت  هللا  هفـصو  نم  نا  باب  مالسلامهیلع 2 - همئالا  مه 

مالسلامهیلع همئا  هکنیا  رد   ) مهرودص یف  تبثا  ملعلا و  اوتوا  همئالا  نا  باب  - 3 دنتسه ) مالسلامهیلع  همئا  تسا ، هدومرف  فیصوت  ملع  اب 
هرجـش ملعلا و  ندعم  همئالا  نا  باب  - 4 تسا ) هدرک  ادیپ  خوسر  تبث و  نانآ  ياههنیـس  رد  هدـش و  هداد  ملع  نانآ  هب  هک  دنتـسه  یناسک 

یبنلا ملع  اوثرو  همئالا  نا  باب  - 5 دنتسه ) ناگتـشرف  ددرت  دروم  توبن و  تخرد  ملع و  نداعم  همئا  هکنیا  رد   ) هکئالملا فلتخم  هوبنلا و 
( دناهدرب ثرا  هب  ار  دوخ  زا  شیپ  ءایصوا  ناربمایپ و  عیمج  مالسا و  ربمایپ  ملع  همئا  هکنیا  رد   ) مهلبق نم  نیذلا  ءایصوالا  ءایبنالا و  عیمج  و 

هنا باب  اهتنـسلا 7 - فالتخا  یلع  اهنوفرعی  مهنا  لج و  زع و  هللا  دنع  نم  تلزن  یتلا  بتکلا  عیمج  مهدنع  مالـسلامهیلع  همئالا  نا  باب  - 6
هدرکن و عمج  ار  نآرق  همه  یسک  مالسلامهیلع  همئا  زج  هکنیا  رد   ) هلک هملع  نوملعی  مهنا  مالسلامهیلع و  همئالا  الا  هلک  نآرقلا  عمجی  مل 

هدرکن عمج  ار  نآرق  ملع  همه  هک  دنتسه  نانآ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  لاق  لاق  یلع  نع  یجبانصلا  نع  لیهک ، نب  هملـس  نع  - 8 دننادیم ) ار  نآرق  ملع  همه  هک  دنتسه  نانآ  و 

دروم لداع و  قوثو و  دروم  هک   ) هملس نب  نارمع  نب  دمحا  - 9 تسا ) نآ  رد  یلع  متمکح و  هناخ  نم   ) اهباب یلع  همکحلا و  راد  انا  ملس :
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دنع  تنک  دیوگیم : وا  هللادبع ، زا  همقلع ، زا  میهاربا  زا  روصنم  زا  يروث  نایفس  زا  دنکیم  لقن  دوب ) تیاضر 
زا سابع  نب  هللادـبع  زا  هیابع  ادحاو 10 - ءزج  سانلا  ءازجا و  هعست  یلع  یطعاف  ءازجا  هرـشع  همکحلا  تمـسق  لاقف : یلع  نع  لئـسف  ملس 
زا - 11 تسا ) نم  ملع  هاگیاج ) ای   ) فرظ یلع   ) یملع هبیع  یلع  دومرف : ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

سپـس دنادرگور ، يو  زا  ربمایپ  دنتـساوخ ، ار  نامثع  دـیایب ، مردارب  دـییوگب : دومرف : ضرم  لاح  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  ورمع : نب  هللادـبع 
دزن زا  یلع  هک  یتقو  دندرک ، تبحـص  رگیدکی  اب  تخادنا و  وا  يور  ياهدرپ  دنتـساوخ ، ار  بلاطیبا  نب  یلع  دیایب  مردارب  دییوگب  دومرف :
فلا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ینملع  دومرف : یلع  تفگ ؟ هچ  وت  هب  ربمایپ  دندیـسرپ : يو  زا  دمآ . نوریب  مالـسلاامهیلع  ربمایپ 

دومرف میلعت  نم  يارب  ملع  زا  باب  رازه  ربمایپ  باب  فلا  باب  لک  نم  حتفی  باب 
نم هالولا  حلـصت  مهاوس و ال  یلع  حلـصت  مشاه ال  نم  نطبلا  اذـه  یف  اوسرغ  شیرق  نم  همئالا  نا  دوشیم  زاب  باـب  رازه  باـب  ره  زا  هک 
ریغ زا  و   ) تسین هتـسیاش  نانآ  ریغ  يارب  تماما  و  دـناهدش ، هتـشاک  مشاه  زا  هبعـش  نیا  رد  هک  دنـشیرق  زا  ناـماما  هک  تسا  یعطق   ) مهریغ
ماقم هکنیا  دنرادن . ار  یهلا  ماقم  نیا  تیحالـص  شیرق  ریغ  تسا و  شیرق  ماشه  نادنزرف  زا  تماما  دـنرادن ). تقایل  یمـشاه  نارادـمامز 

رارـسا اهدادعتـسا و  اهورین و  هرابرد  هک  يدودحم  فراعم  مولع و  نیا  اب  دیابن  ، تسا هدش  نییعت  مشاه )  ) نیعم یـصخش  لسن  زا  ییاوشیپ 
هب مشاه  ترـضح  دوجو  رد  يزار  ناحبـس  دنوادخ  هک  مینک  اعدا  نینچ  رگا  اذل  دریگب . رارق  دیدرت  راکنا و  دروم  میراد ، ناسنا  رد  هتفهن 

ار ییاعدا  نینچ  درط  در و  یگتـسیاش  یملع  چـیه  دنـشاب  راوگرزب  نآ  لـسن  زا  دـیاب  یمالـسا  قحرب  نارادـمامز  هک  تسا  هداـهن  تعیدو 
نآ شیانعم  نیا  هتبلا  دـندمآ  دوجو  هب  مالـسلامهیلع  انیبن و  یلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  لسن  زا  ددـعتم  یناربماـیپ  هک  هنوگناـمه  درادـن ،
دعب ناربمایپ  هک  تسنیا  هیضق  هکلب  دراد ، ییاوشیپ  تیحالص  دشاب ، مشاه  ترـضح  ای  لیلخ  میهاربا  ترـضح  لسن  زا  سک  ره  هک  تسین 

اجهن حرش  رد  یئوخ  ققحم  موحرم  دنشابیم . مشاه  ترضح  زا  یمالسا  نایاوشیپ  ترضح و  نآ  لسن  زا  ع )  ) میهاربا زا 
هک ار  یثیداحا  نآ  هصالخ  روطب  اجنیا  رد  ام  تسا . هدومن  لقن  ینـس  هعیـش و  هفئاط  ود  ره  زا  تماما  يارب  ار  ندوب  یـشرق  طرـش  هغـالبل 

حیحـص  ) دوخ حیحـص  باتک  رد  يراـخبلا  لیعامـسا  نب  دـمحم  - 1 میوشیم : رکذـتم  تسا ، هدروآ  روکذـم  طرـش  يارب  روـبزم  قـقحم 
هک مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  تفگ : هک  مدینـش  هرمـس  نب  رباـج  هک  تـسا  هدرک  لـقن  کلملادـبع  زا  يراـخب )

تیاور يراخب  - 2 شیرق . نم  مهلک  لاق : هنا  لاق : لاق ؟ اذام  یبا  تلاسف  اهعمـسا ، مل  هملک  لاقف : اریما  رـشع  انثا  يدعب  نوکی  ( ؟ دومرفیم
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فیفخ هملکب  ملکت  مث  الجر ، رـشع  انثا  مهیلو  امایـض  ام  سانلا  رما  لازی  ـال  هللالوسر  لاـق  تسا : هدومرف  لـقن  نینچ  هینیعنبا  زا  ار  روبزم 
نیصح زا  دنسم  روطب  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  ار  قوف  تیاور  نومـضم  شیرق . نم  مهلک  لاق : لاقف : هللالوسر ؟ لاق  اذام  یبا  تلاسف  یلع ،
تیاور ار  نومـضم  نیمه  هرمـس  نب  رباج  زا  ریمع  نب  کملادـبع  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  زاب  - 4 تسا . هدرک  لقن  هرمـس  نب  رباـج  زا 
حیحص رد  ملسم  ار  نومضم  نیمه  زاب  - 6 هرمس . نب  رباج  زا  برح  نب  كامس  زا  حیحص  رد  ملسم  ار  نومضم  نیمه  زاب  تسا 5 - هدومن 

هتفگ ا نیحیحصلا  نیب  عمجلا  باتک  رد  يدیمحلا  - 7 تسا . هدومن  لقن  هرمس  نب  رباج  زا  یبعشلا  زا  نامثع  نب  نوع  نب  دمحا  زا  دوخ 
هداتـسرف وا  هب  عفان  هلیـسوب  ار  نآ  هتـشون و  وا  يارب  هرمـس  نب  رباج  هک  ياهمان  زا  صاقویبا  نب  رماع  ثیدح  زا  ملـسم  تیاور  رد  و  تس :

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  يزیچ  زا  هدـب  ربخ  نم  يارب  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  همان  نآ  رد  هک  تسا  هدومن  لقن  تسا ،
یملـسا نآ  هاگماش  رد  هک  ياهعمج  زور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  مدینـش  تشون : نینچ  نم  يارب  سپ  ياهدـینش ،

دوخ ياـقب  هب  نید  نیا   …  ) شیرق نم  مهلک  هفیلخ  رـشع  ینثا  مهیلع  نوکی  موقت و  یتح  اـمئاق  نیدـلا  اذـه  لازی  ـال  دوب ، هدـش  راـسگنس 
ندرک دراو  زا  سپ  ینارحب  دیـس  . ) دشاب هتـشاد  هدهعب  ار  نآ  يرادمامز  دنـشیرق  زا  نانآ  همه  هک  هفیلخ  هدزاود  ات  دنکیم  ادـیپ  رارمتـسا 
باـتک رد  قیرطبلا  نسحملا  نب  ییحی  دـیوگیم : نینچ  هرمـس  نب  رباـج  زا  تنـس  لـها  قیرط  زا  رگید  تاـیاور  هد  هناـگتفه و  راـبخا  نیا 

( هفیلخ رشع  انثا  دعب  ءافلخلا  نا   ) تسا هدرک  لقن  ثحب  دروم  تیاور  يارب  دنـس  هدمعلا 20  باتک  رد  هک  تسا  هدش  رکذتم  كردتـسملا 
زا دنس  يراخب 3  حیحـص  زا  تسا . حاحـص  زا  دانـسا  نیا  همه  دناهفیلخ  ملـس 12  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دـعب  ءافلخ  ینعی 

يدیمح 3 نیحیحصلا - نیب  عمجلا  دنس و  حاحصلا 2  نیب  عمجلا  زا  دنس و  دووادوبا 3  حیحص  زا  دنس و  ملسم 9  حیحص 
زا نانآ  همه  هک  هفیلخ  هک 12  یمادام  دنامیم ، رادیاپ  دوخ  تزع  هب  مالـسا  نید  هک  دـنراد  نیا  هب  ایوگ  تلالد  تایاور  نیا  همه  دـنس و 

. تسا هدومن  لقن  رگید  دنس  هدراهچ  یئوخ  یمشاه  ققحم  موحرم  سپس  دنریگب . هدهع  هب  ار  نآ  تماما  دنشیرق ،
هحفص 160] ]

ءیسب هفلاف و  رکنملا  تحص  دق  مهقساف و  یلا  رظنا  یناک  انجآ ، اوبرش  ایفاص و  اوکرت  و  الجآ ، اورخا  الجاع و  اورثآ  اهنم - لالضلا - لها 
ام لفحی  میـسهلا ال  یف  رانلا  عقوک  وا  قرغ  ام  یلابی  رایتلاک ال  ادـبزم  لبقا  مث  هقئـالخ ، هب  تغبـص  هقراـفم و  هیلع  تباـش  یتح  هقفاو ، هب و 

راوگان و بآ  دنتـشاذگ و  رانک  ار  نامیااب  تایح  لـالز  تبرـش  دـندرک . اـهر  ار  یقاـب  ترخآ  دنتـشاد و  مدـقم  ار  نارذـگ  ياـیند   ) قرح
نآ اب  و  تسا ، هدرک  ادیپ  یتفلا  نآ ، اب  هدیدرگ و  تشز  راک  مدـمه  هک  مرگنیم  نانآ  راکهبت  هب  ییوگ  دـندیماشآ . ار  تفاثک  اب  طولخم 

ار اهرکنم  نآ  گنر  شقالخا  هدـش و  دیفـس  اهیتسیاشان  نآ  اب  شرـس  ياهوم  ات  تسا  هتـشگ  گنهامه  نآ  اب  هتفرگ و  سنا  تشز  راـک 
ای دروآیم  يور  درادـن  دـنکیم ، قرغ  هک  ار  هچنآ  زا  یکاب  هک  هوبنا  جوم  دـننام  هدروآرب  فک  ناهد  اب  اورپیب  هارمگ  نیا  تسا . هتفرگ 

ترخآ دنتفرگ و  ار  رذگدوز  يایند  دشکیم ). هنابز  دنازوسیم ، هک  هچنآ  زا  اورپیب  دـتفایم و  هدیکـشخ  ناهایگ  رد  هک  شتآ  دـننامه 
دای هب  هتشذگ  زا  هن  ار  یتیعقوم  چیه  هک  درک  بلس  ار  نانآ  تیصخش  یئانیب  نانچ  ایند ، ياهینتـساوخ  ذئاذل و  دنتخاس !! اهر  ار  ینادواج 

یم رسب  هک  هاوخلد  یگدنز  زا  تیعقوم  نامه  رد  ییوگ  هدنیآ ! زا  هن  دنروآیم و 
زا اهادرف  اهزورید و  همه  دندید ، دوخ  دارم  هب  ار  ناهج  هک  زورما  يرآ ، درک ! دنهاوخ  یگدنز  تیعقوم  نامه  رد  هدش و  هدـییاز  دـندرب ،

يرپس نامز و  تفایرد  زا  ار  نانآ  ایند ، تقوم  ذـئاذل  هب  تیـصخش  نتخاب  فرط و  کی  زا  نکناینب  لـهج  تشگ . دـیدپان  ناـنآ  هاگدـید 
هب لاغتشا  تاظحل  نامه  ییوگ  هک  تخاس  ناوتان  نانچ  شخبتایح ، ياههیامرس  اهدادعتسا و  اهورین و  ندش  دوبان  نآ و  یجیردت  ندش 
زا تشاذگن  اهیگماکدوخ  تاوهش و  ریجنز  رد  تراسا  نیا  هنارقحم و  ینیبهتوک  نیا  دشابیم ! ضارقنا  لباق  ریغ  يدبا و  یناویح ، ذئاذل 

رگید دیـشروخ و  يامرگ  دـنداهن ، ایند  نیا  هب  ماگ  هک  دـندوب  یناگهدرم  نانآ  ییوگ  دنـشونب ، ياهعرج  یتح  یگدـنز  لالز  تاـیح  بآ 
یلو دیآیمرد ، شبنجب  دیـشروخ  يامرگ  رد  هک  امرـس  زا  هدرـسفا  رام  نانوچ  دندروآرد ، شبنجب  ار  نانآ  یحابـص  دـنچ  تعیبط  لماوع 

نآ سپـس  ددرگ . لدـبم  هریت  كاخ  یتشم  هب  دـیآ و  رـسب  شراـگزور  هک  هاـگنآ  اـت  دـتفایم ، ـالقت  تکرح و  هب  هک  تسا  راـم  هرخـالاب 
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حولهداس ناخروم  و  دندش ) داب  رب  دندمآرب و  كاخ  زا  : ) رعاش نآ  لوقب  دنتفایم و  تکرح  زا  رمع  نایلاس  تشذـگ  اب  كرحتم  ناگدرم 
مک نآ  زا  ار  ناگدرم  نامه  دنهدیم ، ربخ  ناگدنیآ  يارب  خیرات  زا  ههرب  نالف  رد  هعماج و  نالف  رد  هک  ار  ییاهناسنا  تیمک  هک  یتقو 

رد نامز ، نآ  رد  دندرکیم ! یگدنز  ناسنا  رازه  جـنپ  هاجنپ و  دـص و  هعماج  نآ  رد  عقوم ، نآ  رد  دنـسیونیم : الثم  هدومن ، بوسحم  تی 
زا هک  تسا  یتادوجوم  زیخ  تسج و  شبنج و  ناخروم  نآ  روظنم  هک  تسا  یهیدب  دـندرکیم ! یگدـنز  ناسنا  نویلیم  اههد  هعماج  نالف 
زا رود  ياهامنهدـنز  نیا  تیاضر  ساسحا  هک  دـینکم  ناـمگ  امـش  دنتـشاد . ار  تکرح  هدارا و  یحطـس ، ساـسحا  اـهنت  یگدـنز  تقیقح 

ياهناج نارگادوس  نیا  و  نادـجو ، لد و  زا  ربخیب  یناسنا  نادـجو  نارگـشیامن  نیا  هدارا و  یهاگآ و  زا  رود  ياهامنهدازآ  نیا  و  تایح ،
ای کلذریغ ) نادجو و  یهاگآ ، يدازآ ، تیاضر ، ساسحا   ) روبزم ياههدـیدپ  همه  تسا ، حیحـص  ساسا  هیاپ و  کی  هب  دنتـسم  نایمدآ ،

یقیقح تایح  ار  یلایخ  تایح  هک  دشابیم  نانآ  دوخ  یتاذ  میـسجت  هب  یکتم  ای  تسا و  نانآ  عماوج  ياهتیریدم  هنارهام  نیقلت  هب  دنتـسم 
احیرص و هچ  نانآ  یبدا  راثآ  رد  اصوصخم  یگنهرف  یملع و  راثآ  رد  دیناوتیم  امـش  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنهدیم ، تبـسن  دننیبیم 

یلایخ رب  ناور  نیب  یلایخ  رب  یناـهج  وت  ناـهج  ردـنا  لاـیخ  دـشاب  شو  تسین  ناـنآ - يارب  دـینیبب : ار  بلطم  نیا  انمـض  هچ  اـتراشا و  هچ 
هب ن طقف  یگدنز  زا  اهنآ  ناگدنوش  بکترم  هک  تسا  اهيراکهبت  نیا  یعطق  هجیتن  ناشگنن  ناشمان و  یلایخ  رب  ناشگنج  ناشحلص و 
لقعت یهاگآ و  زا  ياهرهب  هن  هدرک ، دیفـس  اهنآ  تبحاصم  رد  شیر  رـس و  يوم  هتفرگ و  سنا  یـصاعم  اهشزغل و  اب  دنلاحـشوخ . نآ  ما 

یلع لوـقب  ناـنیا  دـنوش . نوـمنهر  یقیقح  تاـیح  هب  ار  ناـنآ  هک  نادـجو  لد و  زا  یظح  هن  یگدازآ و  يدازآ و  زا  یبیـصن  هـن  دـنراد و 
قح هب  هجوت  نودب  دنروآیم  ار  هلمح  نیرتدیدش  تعفنم ، تذل و  زا  ییوب  كدنا  مامشتسا  اب  هک  دنهاگآان  ناگدنرد  دننامه  مالسلاهیلع 
هب ات  دـنزاسیم  دوبان  یـشالتم و  دـننیبب ، دوخ  يورایور  ار  يزیچ  ره  ابیز ، تشز و  حیحـصان و  حیحـص و  عورـشمان ، عورـشم و  قحان ، و 

ناسنا زا  نادجو  لد و  یگدازآ و  درخ و  یهاگآ و  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  یهیدب  و  دندرگ !! لئان  دننیبیم  دوخ  تعفنم  ار  نآ  هک  هچنآ 
، روظنم تعفنم  ناـیماع : حالطـصا  هب  هچ  رگا  دزاـییم ، تسد  يراـک  ره  هب  نآ ، ندوبر  يارب  دـید  یتـعفنم  هک  يزیچ  ره  رد  دـش ، بلس 
!! دنزب شتآ  ار  اههاگشورف ) بسک و  تراجت و  يارس  ای  رازاب   ) هیرصیق نارازه  تسا  رضاح  نآ ، ندروآ  تسدب  يارب  هک  دشاب  یلامتسد 

! هللا هعاـط  یلع  تدـقوع  تبهو هللا و  یتـلا  بولقلا  نیا  ياوقتلا ! راـنم  یلا  هحمـاللا  راـصبالا  يدـهلا و  حـیباصمب  هحبـصتسملا  لوقعلا  نیا 
رانلا یلا  اولبقا  مههوجو و  هنجلا  نع  اوفرصف  رانلا ، هنجلا و  ملع  مهل  عفر  و  مارحلا ، یلع  وحاشت  ماطحلا و  یلع  اومحدزا 

اهییانـشور تیادـه  راونا  زا  هک  یلوقع  نآ  دنتـسه  اجک   ) اولبقا اوباجتـساف و  ناطیـشلا  مهاعد  و  اولو ، ورفنف و  مهبر  مهاعد  و  مهلاـمعاب ،
دناهدش و هدیـشخب  ادخ  هب  هک  ییاهلد  نآ  دنتـسه  اجک  دنرگنیم ، يوقت  ياههناشن  هب  هک  ییاههدید  نآ  دنتـسه  اجک  دـناهدرک و  بسک 

مچرپ دنتساخرب . هزیتس  هب  رگیدکی  اب  مارح  ندروآ  تسدب  يارب  دندروآ و  ایند  تسپ  عاتم  هب  موجه  دناهتسب . يدنوادخ  تعاطا  هب  نامیپ 
هب دندوب ، هداد  ماجنا  هک  یتشز  ياهرادرک  اب  دندنادرگرب و  تشهب  زا  يور  نانآ  دش ، هتـشارفارب  نانآ  يارب  خزود  تشهب و  ياههناشن  ای  )
هب هدرک و  شتباجا  دناوخ  ار  نانآ  ناطیـش  دندنادرگ و  تشپ  هدـیمر و  توعد  نآ  زا  درک ، توعد  ناشراگدرورپ  دـندروآ و  يور  شتآ 

راونا اب  نانآ  لوقع  رگم  ادـخ ! هب  هدـش  هدیـشخب  ياـهلد  ناگدـننکتعاطا و  ناـیانیب و  نآ  دـندش  هچ  دـنتفر و  اـجک  دـندروآ ). يور  نآ 
رگم دوب ، هدش  هتـشادگن  ادخ  رایتخا  رد  نانآ  ياهلد  رگم  تسیرگنیمن ، يوقت  لعـشم  هب  نانآ  ناگدید  رگم  دوب ، هدـشن  نشور  تیادـه 
رگید راـب  ییانـشور  زا  سپ  هک  دـسریم  هزادـنا  نیا  هـب  يرـشب  فاـطعنا  اـیآ  دـندوب !؟ هدرکن  يوـقت  تیبذاـج  هتـسباو  ار  دوـخ  اـهلد  نآ 

انآ يارب  دوش ! یهارمگ  نابایب  یهار  دلسگب و  نآ  زا  تقیقح  قح و  تیبذاج  رد  نتفرگ  رارق  زا  سپ  و  ددرگ ! ارگتملظ 
زیچان هاج ، ماقم و  ایند و  عاتم  دوب ، هداد  ناشن  نانآ  هب  ار  دوخ  هرهچ  کی  ره  یهارمگ  دـشر و  هدـش و  هماقا  ناهرب  تجح و  هنوگ  ره  ن ،

رونم و لوقع  نامه  نانیا  ییوگ  هکنانچنآ  دـندش  ور  ریز و  هک  دـمآ  شیپ  یلماـع  هچ  دـش ، هچ  دوب ، هدرک  تاـبثا  ناـنآ  هب  ار  دوخ  ندوب 
تزیزع یناگدنز  هک  شاب  رایشه  رشب ، يا  يرآ ، دنتسین . يدنوادخ  تعاطا  هب  هتسباو  ادخ و  هب  هدش  هدیشخب  ياهلد  روهدید و  ياههدید 
ندیدرگ لماوع  نیرتیلاع  زا  یکی  تفگ : ناوتیم  هک  فاطعنا  نیا  ددرگن . فرحنم  لوقعم ) تایح   ) ریسم زا  كانرطخ  فاطعنا  لماع  اب 
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يا وگ  زاب  تسار ! هار  زا  میوریم  انهپ  زاب  مییوگیم : هظحل  ره  هک  تسا  هدـش  ام  تراـسخ  ثعاـب  ناـنچ  تسا ، لاـمک  دـشر و  يوس  هب 
یغرمیـس زاب و  رگ  یکی  ره  میون  ماد  هتـسباو  مدـبمد  هار  میدرک  طلغ  ام  رگید  راب  هانپ  ار  ام  تجاح  هشیمه  يا  تساـجک ! اـم  هار  هجاوخ 

: مییوگیم رابود  لقادح  هک  يزامن  ره  رد  تسا : نینچ  هک  لاح  اونیب  صیرح و  ناغرم  وچ  ام  ادخ  يا  تسا  هناد  ماد و  نارازه  دـص  میوش 
لیمکت يارب  سپس  مینک و  كرد  ار  یسانشدوخ  یلوا  لصا  هک  دشاب  مییوگب ، رواب  يانبم  رب  مییوگب و  لد  هت  زا  میقتسملا  طارصلا  اندها 

رط انسفنا  یلا  انلکت  مهللا ال  شخبتایح  شیاین  نیا  میتفیب . وپاکت  هب  رگید  لوصا  اب  لصا  نیا 
دوخ رب  هیکت  میراذـگن  و  مینک . رارکت  راذـگماو ) ناـمدوخ  رب  زین  ندز  مهب  مشچ  کـی  رادـقمب  یتح )  ) ار اـم  اراـگدرورپ ،  ) ادـبا نیع  هف 
ردص رد  ناناملـسم  عطاق  تیرثکا  تسا . هدروآ  یهلا  تینامحر  ضیف  زا  ناگدشهدیرب  رـس  رب  هک  دروایب  نآ  ام  رـس  رب  ادـخ ، زا  هتخیـسگ 

اب دنتـشگ ، لئان  يوقت  تیناسنا و  يالاو  ماقم  نآ  هب  بتکم ، هب  نامیا  لکوت و  اب  یهلا و  تمحر  ضیف و  هب  هیکت  اب  ادـخ و  داـی  اـب  مالـسا 
نآ هک  تشذگن  ینالوط  تدم  هنافساتم  دندومن . بصن  لماکت  ياههداج  رد  ار  اهلعـشم  نیرتنشور  یعقاو ، بالقنا  کی  ندروآ  دوجوب 

شهاک تدش  رب  تشگیم ، رتدـیدش  ترهـش  ماقم و  لام و  هلیـسوب  اصوصخم  اهشیامزآ  هک  هزادـنا  ره  تفای  شهاک  اجیردـت  تیرثکا 
هچ ره  یعقاو ، ناناملـسم  شهاک  اب  نامز و  تشذـگ  اب  سدـقم ، نید  نیا  یگنادواج  ماکحتـسا و  مالـسا و  تمظع  لاـحنیا  اـب  دوزفایم .

نید نیا  دوـبن ، دوـخ  هدـنرادهگن  ظـفاح و  دوـخ  مالـسا  تقیقح  رگا  دـنیوگیم : هک  تسا  حیحـص  تشگیم . رتراکـشآ  شیپ  زا  رتـشیب 
ام نارود  یبهذـم  یـسانشهعماج  رد  رگا  هکیتروص  رد  دوب ، هدـنامن  نآ  زا  يربـخ  يرثا و  هزورما  درکیم و  لوـفا  شیپ  اـهنرق  زاـسناسنا 
ار دوخ  گنر  اهنآ ) مدرم  یئارگتافیرـشت  اهیگماکدوخ و  یهجوتیب و  هلیـسوب   ) بهاذم همه  هک  دید  میهاوخ  میـشاب ، هتـشاد  یـسررب 

ي دناهتخاب ،
تیوه و تلاـصا و  دوریم  شیپ  ناـمز  هچ  ره  هک  مالـسا  نید  رگم  دـنزابیم ، ار  دوخ  گـنر  دـنریگب ، رارق  قـیقحت  ثحب و  دروـم  رگا  ا 

. دزاسیم راکشآ  رتشیب  ار  دوخ  ندوب  یتایح 

ایند يانف  رد  هبطخ 145-
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هک تسین  نیا  زج  مدرم  يا   …  ) ایانملا هیف  لضتنت  ضرغ  ایندـلا  هذـه  یف  متنا  امنا  سانلا ، اهیا  مجنپ  لهچ و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
اذل دراد  ربرد  ار  داعبا  ياراد  نومـضم  کی  هبطخ  نیا  لوا  تمـسق  هک  تهجنادب  هرـصبت -  … دـیگرم )  ياهریت  فدـه  ایند  نیا  رد  امش 

زا ار  نانآ  هرخالاب  تسا و  هداد  رارق  فده  ار  نایمدآ  یگدـنز  گرم ، ياهریت  رابگر  میدرواین . هرابود  ار  نآ  همجرت  تمـسق و  نیا  همه 
اهر یمدآ  يوسب  هک  تسا  گرم  زا  يریت  دوشیم ، هدـنادرگرب  یمدآ  رمع  ماـیا  زا  هک  یقرو  ره  تفگ : ناوتیم  دروآ . دـهاوخ  رد  ياـپ 

هدنادرگرب یمدآ  رمع  مایا  زا  هک  یقرو  ره  دوریم . ورف  هک  يراوگان  همقل  ره  دنکیم . لاغـشا  ار  ناسنا  نورد  هک  یهدنا  ره  تسا ، هدش 
ورف هک  يراوگان  همقل  ره  دنکیم . لاغشا  ار  ناسنا  نورد  هک  یهودنا  ره  تسا . هدش  اهر  یمدآ  يوسب  هک  تسا  گرم  زا  يریت  دوشیم ،
یلیم ره  هب  نوچ  یلک - روطب  و  دزاسیم . انف  راپـسهر  رگید  رثا  دنکیم . زورب  هک  ياهزات  رثا  ره  دوریم . تسد  زا  هک  یتمعن  ره  دوریم .

ناوتیم دـننک و  نوریب  شنت  زا  ناـکیپ  هک  اـت  دـش  مخز  درم  هب  نویفا  دـنهدیم  درب  دـنهاوخ  ناـهن  رد  يزیچ  وت  زا  درپس  یهاوخ  لد  هک 
گن ناسنا  زا  يدقن  ات  هک  تسا  نرگادوس  رازاب  نامه  ایند ، یعیبط  یگدنز  نیا  تفگ :

تـسد زا  ار  دوخ  يرایـشه  یناگدنز  نیا  رد  ناسنا  رگا  و  دـنناسرن ، وا  هب  يدـقن  دـنریگن  يو  زا  ییالاک  ات  و  دـنهدن ، وا  هب  ییالاک  دـنری 
: هک دهدب  دیاب  ار  خساپ  نیا  دننکیم ؟ هچ  مدرم  یعیبط  یناگدنز  نیا  رد  دنـسرپب  يو  زا  دنـشاب ، هدشن  ریدـخت  وا  دوجو  رـسارس  هدادـن و 
رد يولوم  تسا . بسانم  رایسب  يولوم  زا  ریز  تایبا  هظحالم  گرم ، ياهریت  رابگر  رد  مزال  روصت  يارب  دنشرف  ناج  دنرخ و  هدنا  تفگب 

یناوج ناد  تمینغ  نیه  دـیوگیم : نینچ  بآ  يوج  رد  راوید  رـس  زا  هنـشت  نتخادـنا  خولک  هب  طوبرم  تایبا  زا  يریگهجیتن  رد  مود  رتفد 
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نازیر و ددرگ و  هروش  كاخ  دسم  نم  لبح  هب  ددنب  تندرگ  دسر  رد  يریپ  مایاک  نآ  زا  شیپ  ردم  تشخ و  نکب  روآ  دورف  رس  رـسپ  يا 
هدـمآ ریز  مدراپ  نوچ  ناوربا  عفتنماـن  نارگید  شیوخ و  وا ز  عطقنم  توهـش  بآ  روز و  بآ  تسرن  شوخ  تاـبن  هروش  زا  زگره  تسس 

نت ناپط  تسس و  لد  هتـشگ  ات  ود  تشپ  راک  اهنادند ز  معط و  قطن و  هتفر  رامـسوس  تشپ  وچ  ور  جنـشت  زا  هدش  يرات  هدمآ  من  ار  مشچ 
هدش ناماسیب  راک  ناریو  هناخ  تسردان  نت  کنت  لد  يوق و  مغ  تسـس  بوکرم  مک  داز  هر  رـس  رب  نامـسیر  نوچ  اپ  تسد و  فیعض و 

روبصان ناج  هیس  لد  لهاک  سفن  رود  هار  لطاب  یعس  عیاض  رمع  هدش  نابنا  يان  وچمه  ناغفا  لد ز 
هتفر ز لـمع  ناریو  رگراـک  زارد  هرو  گـنل  هشـال  هگیب  زور  گرب  وچمه  نازرل  زرل  ءاـضعا  هلمج  گرم  میب  زا  فرب  وچمه  رـس  رب  يوم 

وج خاروس  دش  شوم  شناج  غرم  دیوگیم : تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  یعیبط  یگدـنز  نیمهب  قشع  هرابرد  هک  ینخـس  زا  داقتنا  رد  زاس و 
رد تفرگ  یئانب  خاروس  نیا  رد  مه  راوشوم  ایند  خاروس  نیردـنا  رارق  دـید و  نطو  شناج  ببـس  ناز  اوجرع  وا  ناکبرگ  زا  دینـش  نوچ 
هار دش  هتسب  ندش  نوریب  زا  دنکرب  لد  هکناز  دیزگ  دیآ  راک  خراوس  نیردنا  دیزم  رد  ار  وا  رم  هک  یییاههشیپ  تفرگ  ییاناد  خاروس  روخ 
ماس رـس  ود  رد  شگنچ  مان  سفق  ردنا  دوخ  گنچ  هدرک  هبرگ  یتشارفا  یک  همیخ  یباعل  زا  یتشاد  اقنع  عبط  زا  توبکنع  ندب  زا  ندـیهر 

وا لاب  رپ و  غرم و  رب  دـنزیم  وا  لاگنچ  ضرم  تسا و  گرم  هب  رگ  ارـشام  ماذـج و  لس و  هتکـس و  اـیلوخیلام  جـنلوف و  هبـصح و  صغم  و 
هاگمکح اـت  ارت  دـناوخیمه  هک  هاوگ  نیا  دـمآ  یـضاق  هداـیپ  نوچ  اوگ  يروجنر  یـضاق و  نوچ  گرم  اود  يوس  دودیم  هشوگ  هشوگ 

دیآ تبقاع  اههراپ  نت  هقرخ  رب  ینز  هک  اـههراچ  اود و  تلهم  نتـسج  زیخ  تفگ  هنرگو  دـش  دریذـپ  رگ  زیرگرد  يو  زا  وت  یهاوخ  یتلهم 
هک تسا  یهیدب  هتبلا  رادمرش  رخآ  تلهم  دشاب  دنچ  راومصخ  یحابص 

اریز تسا ، رود  هب  انف  رابگر  سرریت  زا  هک  ام  سفن  ناور و  ناج و  ای  تیـصخش ، هن  تسا ، ام  یعیبط  تایح  گرم ، ياهریت  رابگر  فدـه 
هنئمطملا سفنلا  اهتیا  ای  باطخ  هب  بطاخم  امـش  سفن  يدوبان ) انف و  يارب  هن  دـیاهدش  هدـیرفآ  ندـنام  يارب  امـش   ) ءانفلل ءاـقبلل ال  متقلخ 

لک یضار ) وت  زا  وا  دونـشخ و  زا  وت  ددرگرب - تراگدرورپ  يوسب  نانیمطا ، ماقم  هب  لصاو  سفن  يا   ) هیـضرم هیـضار  کبر  یلا  یعجرا 
لوحت و نیع  رد  نیارباـنب ، دـیدرگیمرب ). اـم  يوسب  سپـس  دیـشچ و  دـهاوخ  ار  گرم  یـسفن  ره   ) نوعجرت اـنیلا  مث  توـملا  هقئاذ  سفن 

ایند دومرف  یفطـصم  تسیتعجر  گرم و  هظحل  ره  ارت  سپ  دـهدیم - ناشن  ار  گرم  ياهریت  راـبگر  تهج  کـی  زا  هک  ییاـهینوگرگد 
، تسا هتفرگ  شیپ  اـم  یعیبـط  تیدوـجوم  هـک  ضارقنا  هـب  ور  ناـیرج  نـیمه  رد  اـم  نـم ) سفن ، تیـصخش ، ناور ، اـی   ) ناـج تسیتعاـس 
هب ءاقب  يدـنوادخ و  دورد  هتـسیاش  دزادرپب و  وپاـکت  هب  تاریخ  رد  هقباـسم  نادـیم  رد  دریگب و  شیپ  ار  لاـمک  دـشر و  ریـسم  دـناوتیم 

. دشاب هللاءاقب 
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هب یتعدب  چیه  و  . ) اهرارـش اهتاثدحم  نا  و  اهلـضفا ، رومالا  مزاوع  نا  عیهملا ، اومزلا  عدبلا و  اوقتاف  هنـس . اهب  كرت  الا  هعدب  تثدـحا  ام  و 
تـسار هار  رد  تکرح  مزتلم  اهتعدب و  زا  دیزیهرپب  سپ  تسا ، هتـشگ  كورتم  یتنـس  نآ  ندـمآ  دوجوب  اب  هکنیا  رگم  تسا  هدـماین  دوجو 

ربارب رد  هک  تسا  نآ  اهراک  نیرتهتسیاشان  و  دشاب . هتشاد  يرتشیب  تلاصا  تابث و  نامز  هاگرذگ  رد  تسا  نآ  اهراک  نیرتهتسیاش  دیشاب ،
- مکی دروم  دوشیم : هدرب  راک  هب  دروم  ود  رد  اهزورما  تعدب  حالطصا  نارازگتعدب  تعدب و  دنک ). زورب  لیصا  رادهشیر و  قئاقح  نآ 
رد يدیدرت  اریز  تسین ، شنزرـس  دروم  حیبق و  ماع  روطب  ینعم  نیا  هب  تعدب  دنکیم . زورب  رفن  دنچ  ای  کی  زا  هک  هقباسیب  ون و  زیچ  ره 

نارکتبم و غباون و  ياـهيروآون  زا  یـشان  همه ، همه و  فراـعم  عیانـص و  شرتـسگ  تاـعامتجا و  لوحت  مولع و  تفـشریپ  هک  تسین  نیا 
هدهاشم خیرات  دادتما  رد  هک  هنوگنامه  هکلب  تسین ، دودرم  موکحم و  اهنت  هن  ینعم  نیا  هب  عادـبا  تعدـب و  تسا . هدوب  نورق  نارظنبحاص 

ریگیم و هزات  دشاب - هتشاد  یتفرـشیپ  عونتم  رایـسب  داعبا  رد  رـشب  تسا  هدش  ثعاب  هک  تسا  هدوب  يروآون  ییارگون و  ینیبون و  مینکیم ،
هقطان ج ات  وگب  نیمه  راپ  هس  زا  تسا  نوزف  تلاسما  ره  هک  راپسیم  ار  نهک 

ره تفگ : دیاب  تیعطاق  لامک  اب  دنک و  يرای  نافلاس  تفگ  کیل  دروآ  ون  نخـس  ینرق  ره  هچرگ  دسر  یبآ  ام  دعب  ینرق  هب  ای  دـنکیم  و 
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هب هن  هک   ) یمکحم ياهدـنب  نهک و  ياـهریجنز  زا  ار  دوـخ  نتخاـس  دازآ  ییاـنوت  یعمج ، لاـح  رد  هچ  دارفنا و  لاـح  رد  هچ  هک  یناـسنا 
ار دوخ  دناوتن  دـناهدش ) نیـشنهت  بوسر و  یمدآ  دوجو  راسهمـشچ  رد  نامز  تشذـگ  تهج  هب  اهنت  هکلب  اهنآ ، تیعقاو  تلاصا و  تهج 

قفوم تالامک  تاریخ و  رد  هقباسم  يوپاکت  هب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  درادـن ، ار  یگدـنز  نیا  رد  تکرح  یئاـناوت  یناـسنا  نینچ  دـنک ، دازآ 
دروم دنچ  رد  دندرکیم ، دوخ  ناگتـشذگ  دـیاقع  هب  هیکت  هک  یللم  ماوقا و  خـیبوت  هب  طوبرم  تایآ  رد  ار  ینعم  نیا  ینآرق  تایآ  ددرگ .

رد قئاقح  تایعقاو و  اب  دـیاب  هراومه  دوش ، هتخاس  یناگدـنز  نیا  رد  دـهاوخیم  هک  یناسنا  ای  هدـش  هتخاس  ناسنا  سپ  تسا . هدرک  ناـیب 
هقباسیب ياهیـضق  ندروآ  دوجو  هب  يانعم  هب  تعدـب  مود - دروم  شیپ  لاس  نارازه  ای  دنـشاب  هدـمآ  دوجو  هب  زورما  هاوخ  دـشاب ، طاـبترا 

هدـش و نایب  هتـشذگ  رد  تسا ، هدـش  تابثا  یهلا  نید  ای  میلـس  لـقع  هلیـسوب  تقیقح  نآ  هراـبرد  هچنآ  هک  یتروص  رد  یتقیقح ، هراـبرد 
زتم رادهشیر  لیصا و  تقیقح  نآ  هرابرد  ار  یهلا  نید  میلس و  لقع  مکح  تسا  هتسناوتن  نوگانوگ  لماوع  زورب  نامز و  تشذگ 

لوصا و رد  هک  یقئاـقح  لاـثم : ناونع  هب  تسا . هتخاـس  راکـشآ  رتشیب  ار  نآ  ماکحتـسا  تیعقاو و  روبزم  لـماوع  یتـح  هکلب  دزاـسب ، لزل 
یقالخا و یهقف و  ماکحا  نینچمه  يرادمامز و  هلئـسم  داعم و  توبن و  يدنوادخ و  تافـص  دیحوت و  دننام  دراد ، دوجو  یمالـسا  دـئاقع 
، نتـشیوخ اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  رد  اهناسنا  یلـصا  ترطف  هب  رظن  اب  اهنآ  همه  تسا ، هدش  تابثا  یلک  روطب  هک  ینیبناهج 

هچنآ رگم  دنتـسین ، ینوگرگد  لباق  هدوب و  تباث  دوخ ) ناعونمه  اب  ناسنا  طابترا  یتسه و  ناهج  اب  ناسنا  طابترا  ادـخ ، اب  ناـسنا  طاـبترا 
زورب زا  دیاب  هدوب و  عقاو  فالخ  هثداح  تعدب  ره  لیـصا  تباث و  قئاقح  نیا  لباقم  رد  دشابیم . هیوناث  ماکحا  تاعوضوم و  هب  عجار  هک 

هب داقتعا  موزل  لباقم  رد  لاثم  ناونع  هب  دومن . عطق  ار  نآ  رارمتسا  تسا  يوحن  رهب  دیاب  زورب  تروص  رد  درک و  يریگولج  تدش  هب  اهنآ 
اهنآ اب  تسا  نکمم  هک  يوحن  رهب  دیاب  هک  تسا  ییاهتعدب  سدقا ، تاذ  نآ  دوجو  هب  داقتعا  مدع  ای  ادخ و  دوجو  رد  ددرت  ای  راکنا  ادخ ،

لئاـسم میظنت  تاداـبع ، هلیـسوب  ادـخ  اـب  طاـبترا  بوجو  دـننام  یقـالخا  یهقف و  یلوصا و  لـئاسم  رگید  نینچمه  و  تخادرپ . هزراـبم  هب 
دوخ رب  .( ) دشاب رادروخرب  هنالداع  دزمتسد  زا  دیاب  يراک  ره   ) دننام یقالخا  دعاوق  هعماج و  يداصتقا 

، نکناینب تعدب  يانعمب  یفاک  هجوت  اب  يدنسپیمن ) دوخ  هب  هک  ار  هچنآ  دنـسپم  نارگید  رب  يدنـسپیم و  نارگید  رب  هک  ار  هچنآ  دنـسپب 
تیدوجوم همه  هک  تسا  اهتعدب  نیمه  دناشکیم ، هدنرد  تیناویح  هب  لکش  نیرتحیقو  نیرتتشز و  اب  ار  تیرشب  هک  هچنآ  دید  میهاوخ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  مالک  يانعم  اج  نیمه  زا  دناشکیم  يدوبان  هطرو  هب  ار  نآ  هتخاس و  یـشالتم  ار  ناسنا  يونعم  يدام و 
شتآ رد  یهارمگ  ره  تسا و  یهارمگ  یتعدـب  ره   ) رانلا یف  هلالـض  لـک  هلالـض و  هعدـب  لـک  دومرف : هک  دوشیم  نشور  ملـس  هلآ و  و 

هکنانچنآ  ) ار اهنآ  تخانـش  قیرط  مکح و  هدعاق و  يرـشب  نوئـش  همه  يارب  مالـسا  سدقم  نید  میدومن ، هراشا  هک  هنوگنامه  اریز  تسا )
تهج نیدب  تسا و  تلالض  مزلتـسم  هک  تسا  یتعدب  اهنآ  زا  کی  ره  نداد  رییغت  تسا ، هدومن  نییعت  دنـشاب ) دیاب  هکنانچنآ   ) و دنتـسه )

ثادحا یتعدب  چـیه  و   ) هنـس اهب  تکرت  الا  هعدـب  تثدـحا  ام  و  دـیامرفیم : ریـسفت  دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا 
هدمآ دوجو  هب  ییاهتعدب  هچ  هک  دوش  نشور  دیاب  مه  هلئسم  نیا  انمـض  تسا ). هتـشگ  كورتم  نآ  هلیـسوب  یتنـس  هکنیا  رگم  تسا  هدشن 

. دیامرفیم دیکات  نآ  حیبقت  رد  همه  نیا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دوب 

رمع یئامنهار  هبطخ 146-

هحفص 179] ]
هللا هدنج  هرهظا و  يذلا  هللا  نید  وه  و  هلقب . هرثکب و ال  هنالذخ  هرصن و ال  نکی  مل  رمالا  اذه  نا  مشش  لهچ و  دص و  هبطخ  یمومع  ریسفت 

تـسکش يزوریپ و  . ) هدنج رـصان  هدعو و  زجنم  هللا  و  هللا ، نم  دوعوم  یلع  نحن  و  علط ، ثیح  علط  غلب و  ام  غلب  یتح  هدما ، هدعا و  يذـلا 
يرای کمک و  وا  نایرکـشل  تخاس و  زوریپ  ار  نآ  دوخ  هک  تسیدنوادخ  نید  نامه  نیا  و  تسا ، هدوبن  یمک  يدایز و  اب  یهلا  نید  نیا 

دوخ هدعو  دنوادخ  میتسه و  يدنوادخ  هدعو  ریسم  رد  ام  درک و  عولط  هک  هنوگنامه  درک  عولط  و  دیـسر ، هک  اجنآ  هب  دیـسر  ات  دندومن ،
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، تسا هدوبن  يدام  لئاسو  رگید  تردق و  ددع و  يانبم  رب  یهلا  نید  تسکش  يزوریپ و  دیامنیم ). يرای  ار  شهاپس  دروآیم و  ياجب  ار 
ار یلوبق  لـباق  ریغ  بلاـطم  هدوب ، ناوتاـن  گرزب  بـالقنا  نیا  حیحـص  هیجوت  ریـسفت و  زا  یلومعم  نارگلـیلحت  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

نامز زا  یمک  تدم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یتلاسر  قمع  شرتسگ و  هب  رظن  اب  - 1 تفگ : ناوتیم  دننکیم  حرطم 
زا نینچمه  - 3 تسا ، هدوب  ترـضح  نآ  تلاسر  يارجا  ریـسم  رد  هک  دـیدش  رایـسب  عناوم  عونت  ترثک و  هب  هجوت  اـب  و  - 2 دندومن ، ارجا 

وریپ هک  میسریم  یعطق  هجیتن  نیا  هب  عافد ، گنج و  لئاسو  رگید  نایهاپس و  ددع  ندوب  مک  تهج 
نایدا اهندـمت و  زورب  هرابرد  حورـشم  تاقیقحت  هک  ینارظنبحاـص  تسا . هدوبن  یعیبط  تردـق  ددـع و  ياـنبم  رب  هجو  چـیه  هب  مالـسا  يز 

رد مالسا  تلاسر  قمع  شرتسگ و   ) قوف عوضوم  هس  هب  هجوت  اب  مالسا  عویش  يزوریپ و  هک  دنراد  یحرص  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  دنراد ،
ریغ الماک  تسا  يرما  عافد ) گنج و  لئاسو  رگید  نایهاپـس و  ددع  ندوب  مک  دیدش و  رایـسب  عناوم  عونت  ترثک و  نامز ، زا  كدنا  تدم 

هک دنتـسه  یناسک  تسا . هدوب  نارود  نآ  هعماج  دـیدش  نایرج  دـض  رب  یتکرح  مالـسا  تلاسر  روبزم ، عوضوم  هس  ضرف  اب  اریز  يداـع ،
نیا تسا ! هدرک  تفرشیپ  ریـشمش  اب  مالـسا  دنیوگیم : دوخ  ساسایب  لیلحت  رد  هدرک و  دادملق  ریـشمش  روز  رب  ینتبم  ار  مالـسا  يزوریپ 

هار اـهلد  هب  ریـشمش  خـیرات  لوط  رد  زگره  - 1 هک : دـنمهفب  هداد  دوخ  هب  ار  قـیقحت  هعلاـطم و  يرادـقم  تمحز  دـنهاوخیمن  ناـهاگآان 
يژولوئدـیا و مالـسا  تسا ، هداد  رارق  يرـشب  لوقع  اـهلد و  روهظ ، زاـغآ  ناـمه  زا  ار  دوخ  بطاـخم  مالـسا  هکیتروص  رد  تسا ، هتـشادن 
هب يرظن  و  تسا . هتـشادن  تیناـسنا  يـالاو  لوـصا  اـب  ناـسنا  نتخاـس  زج  یفدـه  چـیه  نید  نیا  تسا ، هدروآ  تیرـشب  يارب  یهلا  بـتکم 

ساـبعینب و هیماینب و  ياـهنارود  رد  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  تسا ، هدرکن  روما  نیا  رب  هیکت  هتـشادن و  يوـیند  تاـیدام  ییاـشگروشک و 
نیطالس ءارما و 

اب هن  دـندرکیم ، تکرح  هاپـس  تردـق و  اب  اهنت  دـنتخادنا ، هار  هب  اهیگماکدوخ  يرگهطلـس و  نآ ، زا  عافد  مالـسا و  راـهظا  اـب  هک  رگید 
ياهروشک يایفارغج  هکنیا  اـب  هک  دوب  تهج  نیمهب  تیرـشب . ناـهج  رد  یلماـکت  لوحت  داـجیا  يریگفدـه  اـب  هن  مالـسا ، یهلا  تقیقح 

رد مالـسا  دوخ  تیهام  ندش  راکـشآ  اب  دوب ، هتفرگ  هدهعب  تیناسنا ، يارب  مالـسا  هک  ار  یلماکت  لوحت  نآ  یلو  تفای ، شرتسگ  یمالـسا 
هب دنتسم  یبسن  لوحت  نیا  و  مینکیم - هدهاشم  رگید ) ناورد  رد  ای  نارود ، کی  رد  هعماج ، نآ  رد  ای  هعماج  نیا  رد   ) هقرفتم روطب  خیرات 
هب مادـقا  هک  نامز  نآ  رد  وا  نارای  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  - 2 دشابیمن . هماکدوخ  بلطهاج و  رـسدوخ و  نارادمامز 

همادا دوخ  تکرح  هب  هتشادرب و  ار  نینهآ  عناوم  نآ  دناوتب  هک  ياهوق  تردق و  هن  دنتشاد و  هجوت  لباق  يریـشمش  هن  دندومن  مالـسا  هعاشا 
اهزیگنچ و يرشب  خیرات  - 3 تسا . هدوب  مر  ناریا و  گرزب  روطارپما  ود  تسد  رد  نامز  نآ  رد  تردق  ریشمش و  هک  دننادیم  همه  دهدب ،
اب دنتشاد ، رایتخا  رد  ار  دوخ  نارود  ياهتردق  نیرتگرزب  اهریشمش و  نیرتنارب  نیرتشیب و  هک  تسا  هدید  يدایز  ياهگنلرومیت  اهنورن و 

ات زا  یقرو  دنچ  امش  - 4 دنروایب . دوجو  هب  مدرم  رد  یتدیقع  رثا  نیرتمک  دنتسناوتن  لاح  نیا 
درک و زات  تخات و  یمالـسا  عماوج  هب  يرگیـشحو  تنوشخ و  نیرتدیدش  اب  لوغم  هک  تشگ  دیهاوخ  وربور  تیعقاو  نیا  اب  دینزب  خـیر 

نیرتزیت نارود و  نآ  تردق  نیرتگرزب  و  تشادن ، غارـس  ار  نآ  ریظن  خـیرات  هک  دروآ  دوجو  هب  عماوج  نآ  رد  يرگناریو  راتـشک و  نانچ 
هعاشا و رد  تفریذپ و  ار  مالسا  تسد ، هب  ریشمش  طلـسم و  لوغم  نیمه  هک  تشذگن  ینالوط  یتدم  یلو  تشاد ، رایتخا  رد  ار  اهریـشمش 
ام نامز  رد  اصوصخم  تسا ، هتفر  شیپ  ریشمش  روز  هب  مالسا  هکنیا  زاربا  نیاربانب ، دومن . يدج  تکرـش  مالـسا ، ندمت  گنهرف و  دربشیپ 

يرودزم و هب  دنتسم  رگا  تسا ، هدنامن  اهنآ  رد  یکیرات  ماهبا و  ياج  هدومن و  راکشآ  ار  دوخ  داعبا  حوطس و  همه  مالسا  ردص  خیرات  هک 
هلیسوب ییامندوخ  هب  دنتسم  رگا  و  دشابن ، تورث  ترهـش و  ماقم و  هاج و  نداد  تسد  زا  سرت  هب  دنتـسم  رگا  دشابن و  تاشرافـس  هب  لمع 
دیشروخ هک  تسا  هناروک  بصعت  زا  یـشان  هک  تسا  یعطق  دشابن  لهج  یعالطایب و  هب  دنتـسم  رگا  دشابن و  تقیقح  قح و  اب  ییورایور 

هک دیداد  لامتحا  رگا  دنربب ! مه  تذل  دنماشایب و  نوخ  ینینج  تلاح  یناملظ  يالبال  رد  نادرخبان  نیا  دیراذگب  دوش - رکنم  دناوتیم  ار 
اوخب نانآ  يارب  ار  تایبا  نیا  تسا ، هدمآ  لیذ  تایبا  زا  یکی  رد  هک  نانآ  یحور  عضو  ندیمهف  يارب  دنهدب ، شوگ  تسا  نکمم 
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ماخ مین  ياههویم  نوچ  وا  رب  ام  مارک  يا  تستخد  نوچمه  ناهج  نیا  زومت  یتسدیدن  يراهب و  رد  زونه  یماخ  وت  هکناز  میوگن  ین  دـین :
نآ زا  دعب  ار  اهخاش  دریگ  تسس  نازگبل  نیریش  تشگ  تخب و  هب  نوچ  ار  خاک  دیاشن  یماخ  رد  هکناز  ار  خاش  رم  اهماخ  دریگ  تخس 

تسا یماشآنوخ  راک  ینینج  ات  تسا  یماخ  بصعت  يریگتخس و  ناهج  کلم  یمدآ  رب  دش  تسس  ناهد  دش  نیریش  لابقا  نآ  زا  نوچ 
ددع ترثک  هب  طوبرم  ناناملسم  تفرـشیپ  يزوریپ و  هک  شابن  نآ  رکف  هب  وت  ینک ، تیوقت  یـشکرگشل  نیا  رد  ار  دوخ  یهلا  تین  دیاب  وت 
کی يارب  هک  هچنآ  زاـسناسنا . ناتـسرپادخ  هن  تسا ، تسرپناـهج  ياـشگناهج و  ناراوخناـهج  نآ  زا  رکفت  زرط  نیا  تسا . داـیز  هوق  و 

تمحر و زا  ندیرب  تردق و  هاپس و  رب  هیکت  هن  تسا ، ببس  هلیسو و  ناونعب  تدق  هاپـس و  ندرک  هدامآ  دراد . ترورـض  یمالـسا  رادمامز 
هک ار  ياهوـق  ره  ناتنانمـشد  يارب  دـینک  هداـمآ  … و   ) هوـق نم  متعطتـسا  اـم  مهل  اودـعا  و  تسا : هدوـمرف  اـم  يادـخ  هکنیا  یناـبر . ضیف 
ام و  تسا : هدومرف  هک  تسا  ام  يادخ  نیمه  تشگ . دیهاوخ  زوریپ  هوق  تردق و  نآ  هلیـسوب  اهنت  امـش  هک  تسین  نآ  شیانعم  دیناوتیم )

تسکش نانآ  و   ) یتخادنا نمشد  يوسب  ار  نابایب  گیر  تشم  کی  نآ  هک  يدوبن  وت  و   ) یمر هللا  نکلو  تیمر  ذا  تیمر 
تلق کتنج  تلخد  ذا  ول ال  و  تسادخ ) نآ  زا  اههوق  همه  اعطق   ) اعیمج هوقلا هللا  نا  تسا : هدومرف  ادخ  نیمه  و  دوب ) ادخ  هکلب  دـندروخ )
دقل تسا ) ادـخ  هب  دنتـسم  رگم  تسین  ياهوق  چـیه  ییوگب : يدـش  دوخ  غاب  دراو  هک  یماگنه  تسیابیم  اـیآ   ) هللااـب ـالا  هوق  ـال  هللاءاـشام 
متیلو مث  تبحر  اـمب  ضرـالا  مکیلع  تقاـض  ائیـش و  مکنع  نغت  ملف  مکترثـک  مـکتبجعا  ذا  نـینح  موـی  هریثـک و  نطاوـم  یف  هللا  مکرـصن 

دنوادخ  ) نیرفاکلا ءازج  کلذ  اورفک و  نیذلا  بذع  اهورت و  مل  ادونج  لزنا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هللا  لزنا  مث  نیربدم .
امش ترثک  نآ  تشاداو و  باجعا  هب  ار  امش  نایهاپس  ترثک  هک  هاگنآ  نینح ، گنج )  ) زور درک و  کمک  یناوارف  ياهتیعقوم  رد  ار  امش 

رازراک نادـیم  هب  تشپ  تمیزه  لاـح  رد  سپـس  تشگ ، گـنت  امـش  يارب  دراد  هک  یتعـسو  نآ  اـب  نیمز  درکن و  زاـینیب  زیچ  چـیه  زا  ار 
دنوادـخ دـیدیدیمن و  ار  اهنآ  امـش  هک  داتـسرف  ینایرکـشل  داتـسرف و  نانموم  هب  شلوسر و  هب  ار  دوخ  شمارآ  دـنوادخ  سپـس  دـیدرک .

رد هوق  تردق و  هاپـس و  ندرک  هدامآ  ترورـض  موزل و  نیاربانب ، نارفاک ). تازاجم  تسنیا  دومرف و  باذع  دـندیزرو  رفک  هک  ار  یناسک 
يرجی نا  هللایبا  هک  تهجنادب  ینعی  تسا ، یتسه  ناهج  رد  فده  هلیسو و  یهلا  نوناق  زا  تعاطا  يارب  اهنت  اهنآ ، لاکشا  همه 

هب روتـسد  اذل  دـتفیب ) نایرجب  دوخ  هب  صوصخم  لئاسو  بابـسا و  نودـب  روما  هکنیا  زا  تسا  هدومرف  عانتما  دـنوادخ   ) اهبابـساب الا  رومالا 
یتسردنت دننام  یگدنز  روما  رگید  هب  زاین  تروص  رد  هک  هنوگنامه  تسا ، هدومرف  رداص  تسا ، نکمم  هک  يدـج  تیاهن  رد  لئاسو  هیهت 

يارب هکنیا  اب  یمالـسا  هعماج  هکنیا  هجیتن  تسا . ادخ  تسدـب  یقیقح  يافـش  اما  ددرگ ، اوادـم  بیبط و  هب  لسوتم  ناسنا  هک  تسا  بجاو 
نیمه ام  و  تسا ، وا  تیشم  هب  هتسب  يزوریپ  هک  دنادب  دیاب  امتح  دیامن ، هیهت  ار  زاین  دروم  هلیـسو  هنوگ  ره  هک  تسا  فظوم  دوخ  زا  عافد 
هجیتـن يادـخان  درد  نـت  رب  هماـج  رگ  يادـخ و  دـهاوخ  هـک  اـجنآ  یتـشک  درب  هـک  مـیاهدرک  هدـهاشم  ناوارف  خــیرات  لوـط  رد  ار  ینعم 

نیا لوبق  زا  یـشان  تسا ، ادخ  زا  تردق  يزوریپ و  هک  تقیقح  نیا  شریذـپ  تسا  ادـخ  زا  تردـق  يزوریپ و  هک  داقتعا  نیا  شخبتایح 
يانبم رب  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  رادتناما  کی  دـننام  رـشب  تسا و  ادـخ  نآ  زا  ذوفن  هبلغ و  تکرح و  هلیـسو  ره  هک  تسا  تیمهااـب  لـصا 

اهناسنا بان  نادجو  لقع و  مکح  دافم  مالـسلامهیلع و  یهلا  يایبنا  همه  روتـسد  دییات و  دروم  لصا  نیا  دربب . راک  هب  يدـنوادخ  تیـشم 
نآ ر ءاقب  رد  عزانت  نادیم  نازاتهکی  هک  دشابیم  تایح  زا  رشب  یعقاو  يرادروخرب  لصا ، نیا  هب  داقتعا  هجیتن  تسا .

تسا هدش  بجوم  هک  تسا  لصا  نیا  یفن  دنهاوخیمن . ار  نآ  دنمهفیمن و  ار  دیشروخ  هک  ناشافخ  دننامه  دنهاوخیمن ، دنمهفیمن و  ا 
اجک ره  خیرات  نیا  لوط  رد  تسا . هدز  جوم  اهناسنا  نورد  هک  دشاب  ییاهلد  نوخ  هتخیر و  نیمز  رب  نوخ  زا  لامالام  رـشب  خیرات  رـساترس 

زا قرو  کی  یتح  نادنمتردق  دراذگیمن  هک  تسا  دـیدش  يردـقب  تردـق  يزوریپ و  ریدـخت  یتسم و  اما  مولظم . ای  تسا  ملظ  ای  يرگنب 
نوناق نیا  دنک . یشوپمشچ  نانآ  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتریگارف  لمعلاسکع ) لمع و   ) تایح لیـصا  نوناق  هک  دنمهفب  دنناوخب و  ار  خیرات 

ناشنورد زا  روطخ  هب  ای  دـناهدروآ و  نابز  هب  اـی  دوخ ، ياهـسفن  نیرخآ  ندرمـش  عقوم  رد  خـیرات  ناـمولظم  همه  هک  تسا  ناـمه  لیـصا 
ادـخ نآ  زا  تردـق   ) لصا نیا  یفن  تسا  یک  عیاض  یـسک  نوچمه  نم  نوخ  تسا  يو  رب  ادرف  زورما و  تسا  نم  رب  دـناهدیزرو : تعاـنق 
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، دـنروایب تسدـب  دوخ  هعماج  رد  ار  یماقم  دـنهاوخیم  هک  یـصاخشا  هک  تسا  هدـش  یهتنم  هدـننکهابت  قطنم  نیا  هب  تسا  یتدـم  تسا )
ندرک دوبان  اب  دنناوتیم  نانآ  يرآ ، هک  دـننک  تابثا  ات  دـنهدب ، هئارا  يرگمتـس  رد  تردـق  زا  يرادروخرب  هرابرد  یـشیامن  دـیاب  تسخن 

ماظنلا ناکم  رمالاب  میقلا  ناکم  و  دنیازفیب !! هعماج  نآ  مدرم  ياون  گرب و  رب  ای  دننک  بسک  يراختفا  دوخ  هعماج  يارب  ناناوتان ،
مهف ـالیلق ، اوناـک  نا  مویلا و  برعلا  و  ادـبا . هریف  اذـحب  عمتجی  مل  مث  بهذ ، زرخلا و  قرفت  ماـظنلا  عـطقنا  ناـف  همـضی  هعمجی و  زرخلا  نم 

ضرالا هذه  نم  تصخش  نا  کناف  برحلا . ران  کنود  مهلصا  برعلاب و  احرلا  ردتسا  ابطق و  نکف  عامتجالاب . نوزیزع  مالسالاب ، نوریثک 
یـسک تیعقوم  و   ) کیدـی نیب  امم  کیلا  مها  تاروعلا  نم  کئار  عدـت و  ام  نوکی  یتح  اهراطقا ، اهفارـصا و  نم  برعلا  کیلع  تضقتنا 

رارق مه  يولهپ  دـیامنیم و  عمج  ار  اهنآ  هک  تسا  دنمـشزرا )  ) ياههناد رد  باـنط  تیعقوم  دراد ، تسد  رد  ار  ياهعماـج  يرادـمامز  هک 
ددع هچ  رگا  ددرگیمن . عمج  رگیدکی  اب  اهنآ  همه  سپس  دورب و  نیب  زا  دوش و  هدنکارپ  اههناد  دوش ، هدیرب  بانط  نآ  رگا  سپ  دهدیم .

بایـسآ شاب و  روحم  بطق و  وت  دـنزیزع . دـنراد  هک  يداحتا  اب  دـندایز و  مالـسا  هب  نیتسار  ناـمیا  تهج  هب  یلو  تسا ، مک  زورما  برع 
نیا فاـنکا  فارطا و  زا  برع  ینک ، تکرح  نیمزرـس  نیا  زا  رگا  وت  زاـس . روهلعـش  دوـخ  زا  رود  هب  ار  گـنج  شتآ  نادرگب و  ار  برع 

رتتخس رتتیمهااب و  دیآیم ، دوجو  هب  وت  رس  تشپ  هک  يزرم  تالالتخا  نآ  هک  اجنآ  ات  دننکـشب ، اهنامیپ  دننک و  یچیپرـس  وت  زا  نیمز 
اریما هک  یسایس  هلئسم  نیرتتیمهااب  هرابرد  یلاع  هیرظن  نیا  اب  ایآ  يراد ) ور  شیپ  رد  هک  تشگ  دهاوخ  راکیپ  نآ  زا 

بلاـطیبا نب  یلع  تفگ : ناوـتیم  زاـب  دـنداد  تاـجن  رطخ  زا  ار  یمالـسا  هعماـج  دـندومن و  ناـیب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  نینموـمل 
هک لاح  نیع  رد  دننادیم ، رظنبحاص  مالـسا ، ردص  خیرات  لیلحت  ار  دوخ  هک  یناسک  زا  ياهدع  تسا !!! هدوبن  تسایـس  درم  مالـسلاهیلع 

تسایـس و زا  رود  هب  ار  وا  دـننکیم ، یفرعم  دـننادیم و  لامک  ءالتعا و  جوا  رد  ار  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  تیـصخش 
ناگدنسیون هب  ياهناهب  هتفرگ و  ناملسم  ناگدنسیون  زا  یـضعب  زا  ییاههشیر  راوگرزب  نآ  هرابرد  رکفت  زرط  نیا  دننادیم . يرادمتـسایس 

ایلیا هلمجنآ  زا  تسا . هدوبن  رادمتـسایس  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنیوگب : احیرـص  نانآ  هک  تسا  هدش  بجوم  هداد  مالـسا  زا  جراخ 
دنبیاپ قشع  روش و  دح  رس  ات  یلع  دوب ، رادیاپ  مالسا  رما  يو و  هب  اقیمع  و  ص )  ) دمحم هدرورپ  یلع  : ) دیوگیم هک  تسا  یکسفشورطپ 

روشحلـس و يدرم  مه  کشیب  رود و  هب  یتسرپلام  ییوجمان و  زا  ریگهدرخ و  رایـسب  یقالخا  روما  رد  دوب ، راگتـسار  قداص و  دوب . نید 
يداع رادمتسایس  یتلود و  لجر  کی  يرورض  تافص  زا  لکلاب  یلع  دوب …  عمج  شدوجو  رد  هللاءایلوا  همزال  تافـص  مامت  رعاش و  مه 

دنوادخ ربارب  رد  تیلوئسم  زا  سرت   ) دوب ینید  للع  زا  یشان  هک  یقالخا  ياهیریگهدرخ  رد  ولغ  دوب ، يراع 
يارب دوب ) هدرک  داجیا  شداهن  رد  ارادم  هب  یشیارگ  تشادیم و  زاب  میمصت  ذخا  زا  ار  يو  ناناملـسم ) نوخ  نتخیر  تیلوئـسم  زا  سرت  ، 

یتـلود و لـجر  کـی  يرورـض  تافـص  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ندوـب  يراـع   ) تمهت نیا  فـالخ  تاـبثا  يارب  لالدتـسا  حیـضوت و  هعلاـطم 
زا یـضعب  هک  تسنیا  هجوت  بلاـج  هحفـص 249 . ات  هحفـص 241  زا  تادـلجم  نیا  زا  مکی  دـلجم  هب  دـییامرف  هعجارم  يداع ) رادمتـسایس 

دنتـشگ و دزمان  يرادمامز  يارب  ای  اهدعب  دنداد ، سرف  اب  گنج  يارب  هنیدـم  زا  باطخلا  نب  رمع  جورخ  هب  يار  دروم  نیا  رد  هک  یناسک 
تهجب ار  وا  هک  دوب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نآ  زا  یسایس  هیرظن  نیرتيرورض  نیرتیلاع و  هکیتروص  رد  دندش ، نییعت  رادمامز  ناونعب 

دروم نیا  رد  هغالبلاجـهن  فورعم  رایـسب  حراش  یلزتعم  دـیدحلایبا  نبا  دنتـسنادیم . رانکرب  يرادـمامز  زا  یـسایس ، لئاسم  زا  ندوب  رود 
: تسا هدش  هتفگ  تسا . فالتخا  دروم  تسا ، هتفگ  رمع  هب  یتیعقوم  هچ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ار  مالک  نیا  هکنیا  : ) دـیوگیم نینچ 
: دیوگیم ریبک  خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  تسا . هدوب  دـنواهن  گنج  رد  دـنیوگیم : رگید  یخرب  هدوب و  هیـسداق  گنج  هرابرد  هک 

لاح ا ره  هب  و  دنکیم . حرطم  ار  هیسداق  حوتفلا  باتک  رد  ینئادم  فیس  نب  دمحم  نب  یلع  تسا . هدوب  دنواهن  گنج  عقوم  رد 
هک دمهفیم  درگنب ، تسا ، هتشاد  ار  اهنآ  زاربا  ییاناوت  هک  یتدم  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تایرظن  هنوگنیا  رد  قیقد  رظن  اب  یـسک  رگ 

اهزورما هک  نآ  یلومعم  يانعمب  تیریدم  ای  یناسنا و  تیریدم  زا  معا   ) ار هعماج  یـسایس  تیریدم  ياهتیعقوم  یناعم و  همه  راوگرزب  نآ 
بانتجا تخـس  نآ  یلواـیکام  ياـنعمب  یلومعم  تسایـس  هب  ندـش  هدولآ  زا  یلو  تسا ، هتـسنادیم  تسا ، روهـشم  یلواـیکام  تسایـس  هب 
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زا تادلجم  نیا  زا  مکی  دلجم  هب  دییامرف  هعجارم  اعطق  میدش ، رکذـتم  هک  هنوگنامه  نآ ، للع  ینعم و  نیا  تابثا  يارب  تسا . هدـیزرویم 
رد ادرف  اهمجع  رگا   …  ) متحرتسا هومتعطتقا  ناف  برعلا  لصا  اذه  اولوقی : ادـغ  کیلا  اورظنی  نا  مجاعالا  نا  هحفص 249 . ات  هحفص 241 
هک تهج  نادب   … تشگ )  دـیهاوخ  تحار  دـیربب ، نیب  زا  دـیربب و  ار  وا  رگا  برع  سیئر ) و   ) لصا تسنیا  تفگ : دـنهاوخ  دـنرگنب ، وت 

. دشن هدید  ریسفت  حرش و  هب  يزاین  دوب ، یهیدب  الماک  كرابم  تالمج  هیقب 

تثعب زا  فده  رد  هبطخ 147-

هحفص 193] ]
نم و  هتدابع ، یلا  ناثوالا  هدایع  نم  هدابع  جرخیل  قحلاـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  ثعبف  متفه  لـهچ و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
سپ  ) هورکنا ذا  دعب  هوتبثیل  و  هودجح ، ذا  دعب  هب  اورقیل  هولهج و  ذا  مهبر  دابعلا  ملعیل  همکحا ، هنیب و  دـق  نآرقب  هتعاط  یلا  ناطیـشلا  هعاط 

تدابع هب  هداد و  تاجن  اهتب  شتـسرپ  زا  ار  دوخ  ناگدنب  ات  دومرف  ثوعبم  قح  رب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ناحبـس  دنوادخ 
ات تسا ، هدومرف  راوتسا  نییبت و  ار  نآ  هک  ینآرق  هلیسوب  دزاسب - لئان  دوخ  تعاطا  هب  هدومن و  اهر  ناطیش  تعاطا  زا  و  دیامن ، راداو  دوخ 
ار وا  هکنآ  زا  دعب  دنیامن  رارقا  وا  دوجو  هب  دندوب و  هناگیب  وا  زا  دنتخانـشیمن و  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  دنوش  انـشآ  ناشراگدرورپ  اب  ناگدنب 

هکنیا اـی  تسا  هدوبن  حرطم  هللا  تیلهاـج ، نارود  رد  اـیآ  دـندوب ). هدومن  شراـکنا  هکنآ  زا  سپ  ار  وا  دـننک  تاـبثا  و  دـندوب ، هدـش  رکنم 
للم ماوقا و  تشذگرـس  دـیآیمرب و  ینآرق  هکرابم  تایآ  دافم  زا  هک  هچنآ  دوب ؟ هدـشن  هتخانـش  تسا ، وا  تیهولا  هتـسیاش  هک  هنوگنادـب 
تلم موق و  نآ  امتح  دـیآ ، نایمب  یتسرپتب  تب و  زا  نخـس  یتلم  موق و  ره  تاداقتعا  هرابرد  هک  تسین  نینچ  هک  تسنیا  دـهدیم ، ناشن 

اتحارص دیجم  نآرق  رد  ياهیآ  دناهدوب . زین  ادخ  رکنم 
نانآ هکنیا  رگم  نانآ  رثکا  دـنروآیمن و  نامیا  ادـخب  و   ) نوکرـشم مه  الا و  هللااـب  مهرثکا  نموی  اـم  و  تسا : هدومرف  حرطم  ار  هیـضق  نیا 

ار يزیچ  ادخ  لباقم  رد  نانآ   …  ) هللا دنع  انواعفـش  ءالوه  نولوقی  مهعفنی و  مهرـضی و ال  ام ال  هللا  نود  نم  نودـبعی  و  دـندیزرو ) كرش 
لماک یسررب  ثحب و  يارب  ادخ ) دزن  دنتسه  ام  نارگتعافش  اهتب  نیا  دنیوگیم : یتعفنم و  هن  دراد و  نانآ  يارب  يررض  هن  هک  دنتـسرپیم 
هعماج نآ  مدرم  يارب  هک  تسین  نآ  لیلد  تسا ، هدوب  حرطم  نایادـخ  هدـیدپ  یتسرپتب و  هک  ياهعماج  ره  رد  هک  هیـضق  نیا  نوماریپ  رد 
هحفـص زا  يونثم  لیلحت  دقن و  ریـسفت و  زا  مهد  دلجم  هب  دییامرف  هعجارم  تسا ، هدوبن  هجوت  دروم  هللا )  ) گرزب يادـخ  ناونع  هب  یتقیقح 

ار یلئالد  تسا ) هتـشادن  ادـخ  هب  داقتعا  اب  یتافانم  یتسرپتب   ) مینکیم نایب  هک  ياهیـضق  هب  هفیرـش  تایآ  تلالد  هفاضا  هب  ات ص 74   63
بتکم نازاتـشیپ  زا  نوطالفا  اـعطق  - 1 میوشیم : رکذـتم  رـصتخم  روطب  میاهدروآ ) يوـنثم  لـیلحت  دـقن و  ریـسفت و   ) قوـف ذـخام  رد  هک 
دنوادـخ تسا . سوسحم  ناهج  و  لوقعم ) قئاقح   ) لثم ياروام  هک  دراد  يدـنوادخ  دوجو  هب  حیرـص  دـیکات  هکنیا  اب  تسا ، یـسانشادخ 

زا س ار  يرشب  حاورا  نوطالفا  لاح ، نیا  اب  دروآیم  دوجو  هب  ار  لامج  مظن و  هک  تسا ، قلطم  هدننیرفآ 
ندروآ اـجب  عقوم  رد  هتفریذـپ و  ار  گرزب  يادـخ  یتـسرپتب  نیع  رد  برع  زا  رازن  هلیبـق  دـیامنیم 2 - یفرعم  يوناث  نایادـخ  ياههتخا 

مـسق هنوگنیدب  رجح  نب  سوا  - 3 دندشیم . رکذتم  ادـخ  کچوک  کیرـش  ناونعب  ایناث  ار  دوخ  تب  الوا و  ار  گرزب  يادـخ  هکم  لامعا 
هدیورگ نآ  نید  هب  هک  یـسک  ره  هب  يزع و  تال و  هب  دـنگوس  و   ) ربکا نهنم  هللا  نا  هللااب  اهنید و  ناد  نم  يزعلا و  تاللاب و  و  دروخیم :

هدیعسلا و يزعلا  بر  ینا و  دروخیم : مسق  ریز  بیترتب  یـسوالادیز  نب  مهرد  - 4 تسا ) رتگرزب  اهنآ  زا  ادخ  اعطق  هک  ادخ  هب  دـنگوس  و 
-5 تسا ) ماحدزا  اغوغ و  شتیب  نوماریپ  هک  يدنوادخ  تخبـشوخ و  يزع  يادـخ  هب  مروخیم  دـنگوس  نم   ) فرـس هتیب  نود  يذـلا  هللا 
-6 دـندرکیم . میـسقت  تب  نآ  ادـخ و  ناـیم  ار  دوخ  یتـعارز  تـالوصحم  ناـیاپراچ و  سناـیمع  ماـن  هب  تسا  هتـشاد  یتـب  نـالوخ  هلیبـق 

یناف مهللا  کمساب  تسا : هدمآ  ریز  تالمج  تسا ، هتشون  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  هک  زیمآدیدهت  همان  رد  نایفـسوبا -
دنگوس لبه  هلئان و  فاسا و  يزع و  تال و  هب  نم  هللا ، يا  وت  مانب   …  ) کیلا ترـس  دـقل  لبه ، هلئان و  فاسا و  يزعلا و  تاللااب و  فلحا 
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نابز تفگ : ادخ  هب  یسوم  : ) دیوگیم یطلم  يروگیرگ  - 7 … مدرک )  تکرح  وت ) اب  گنج  يارب   ) وت فرطب  هک  مروخیم 
رارق هلآ   ) نوعرف هب  ارت  نم  دومرف : ادخ  تفریذپ ، دـهاوخ  ارم  توعد  هنوگچ  نوعرف  تسا ، نیگنـس  نتفگ  نخـس  يارب  دراد و  تنکل  نم 

-8 تسا . گرزب  دنوادخ  هب  هتـسباو  سدقم و  میظع و  دوجوم  ههلآ  هلآ و  ادخ و  هملک  يانعم  هک  دوشیم  تابثا  مه  بلطم  نیا  زا  مداد )
دنناوتیم نایادـخ  طـقف  دـش ، هتفگ  هچنآ  رباـنب  : ) دـیوگیم يراذـگنوناق  طئارـش  رکذ  زا  سپ  دوخ  فورعم  باـتک  رد  وسور  كاژ  ناژ 

نایادـخ زا  يو  روظنم  اذـل  تسرپاـتکی . یحیـسم و  تسا  يدرم  وسور  هک  تهجنادـب  دـنروایب ) نوناـق  مدرم  يارب  دـیاب  دـیاش و  هکناـنچ 
بیترت نیا  یناتساب  رـصم  نایادخ  بتارم  رد  - 9 ام . حالطصا  رد  مالسلامهیلع  ءایبنا  دننام  دنـشابیم . ادخ  هب  هتـسباو  سدقم و  ياهناسنا 

ادـخ نیا  هبترم  تسا و  یتسه  هدنهدمتـسیس  دـنوادخ )  ) دوبعم يارب  يزرم  هک  تسا  ییادـخ  یفخم  باتفآ  ناونعب  عر  نوما  دراد : دوجو 
هراشا هک  هنوگنامه  ثحبم  نیا  لیمکت  يارب  امتح  دنمجرا  ناگدننکهعلاطم  میراودـیما  تسا  تانئاک  هدـننکداجیا  هک  تسا  حاتپ  زا  سپ 

مهم هجیتن  کی  هب  تاقیقحت  نیا  عومجم  زا  ات ص 74  زا ص 63  يونثم  لیلحت  دقن و  ریـسفت و  زا  مهد  دلجم  هب  دنیامرف  هعجارم  میدرک ،
یپ دنوادخ  : ) دیامرفیم مالسلاهیلع  نینموملاریما  هکنیا  میزادرپیم : هبطخ  تالمج  ریسفت  هب  نونکا  تسنیا . نآ  میسریم و 

تیلهاج لها  هک  تسین  نآ  روظنم  دـیامن ) راداو  دوخ  تدابع  هب  هداد و  تاجن  اهتب  شتـسرپ  زا  ار  دوخ  ناگدـنب  اـت  دومرف  ثوعبم  ار  ربما 
هرابرد نانآ  تفرعم  رگا  اریز  دندوبن ، یقیقح  سانـشادخ  نانآ  هک  تسنیا  ترـضح  نآ  دوصقم  هکلب  دنتـشادن ، لوبق  ار  گرزب  دـنوادخ 

. دـندیتسرپیم ار  ناطیـش  اهیتشز  عاونا  تراغ و  لتق و  باـکترا  اـب  هن  و  دـندیتسرپیم ، ار  تاـعوضوم  رگید  اـهتب و  هن  دوب ، لـماک  ادـخ 
، تفر نیب  زا  ناطیـش  زا  يوریپ  ادـخ و  ریغ  شتـسرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  زا  دـعب  رگم  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 
: تفگ ناوتیم  ایآ  یلو  دنتـسرفیم ، دنداتـسرفیم و  ناطیـش  هب  تنعل  ناشنابز  اب  مه  مدرم  دش و  هتـسکش  دـماج  ياهتب  هک  تسا  تسرد 

نـشور یلیخ  لاوس  نیا  خـساپ  تفر ؟ نیب  زا  دـش و  خوسنم  ادـخ  ریغ  شتـسرپ  تشگ و  جـئار  یقیقح  یـسانشادخ  مالـسا  روهظ  زا  سپ 
رد هک  دوب  اـهناسنا  يونعم  يداـم و  تاـیح  رد  نیتـسار  لوحت  قرط  هئارا  دوب ، نآ  هزیگنا  تثعب و  ياـضتقم  هچنآ  هک  ناـیب  نیا  هب  تسا ،

همه هک  ياهنوگ  هب  العا و  دح  رد  قرط  هئارا  نیا  هک  تسا  یهیدب  و  دشابیم ، ناطیش  تعاطا  زا  يرود  یقیقح و  یـسانشادخ  نآ ، سار 
هدشن و هدهاشم  تلاسر  غالبا  رد  تهج  نیا  زا  یصقن  چیه  هک  يروطب  تفرگ  ماجنا  درکیم ، ءاضتقا  زیزع  ربمایپ  تاناکما  اهدادعتسا و 

نیرتهب دنامن . خساپیب  دیاب ) هکنانچنآ   ) و تسه ) هکنانچنآ   ) هقطنم ود  ره  رد  يونعم  يدام و  ورملق  ود  رد  تیرـشب  يارب  ياهلئـسم  چیه 
یلقع دئاقع  نیرتیلاع  زا   ) دراد هک  يداعبا  ءازجا و  همه  اب  مالسا  بتکم  دوخ  رد  قیقحت  یسررب و  هفاضا  هب  اعدم ، نیا  تابثا  يارب  لیلد 
ینعی دشابیم ، نونکات  مالسا  ردص  زا  تمظعاب  رایسب  ناگتفایشرورپ  یهقف ) هلئسم  نیرتکچوک  ات  هتفرگ  دوهـش  لباق  قئاقح  نیرتالاو  و 

للم ماوقا و  رد  هن  دنوشیم و  هدید  نانآ  لاثما  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  هن  هک  درک  تیبرت  لمع  تفرعم و  نادیم  ود  رد  ار  ییاهناسنا  مالـسا 
لوصا هک  ياهعماـج  ره  رد  خـیرات  زا  ياههرب  ره  رد  یمالـسا  ناگتفایدـشر  ناگدـشتیبرت و  نآ  رگا  هک  يروطب  نونکاـت . یمالـسا  ریغ 

تثعب فده  رترصتخم  ترابعب  و  تشگ . دنهاوخ  یقلت  تیناسنا  هنومن  نیرتیلاع  دنیامن  یگدنز  دشاب ، هدش  هتخانش  اجنآ  رد  الاو  یناسنا 
دیاب هکنانچنآ   ) و دنتسه ) هکنانچنآ   ) ياهورملق همه  رد  يرشب  تایح  نوئش  همه  رد  یلک  گنهرف  کی  حرط  زا  دوب  ترابع  مالسا  ربمایپ 

رد یسانشناهج  هفسلف و  یئارگلامک ، یـسنانشادخ ، دش - حرطم  لماک  ءازجا  داعبا و  اب  گنهرف  نیا  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  و  دنـشاب )
هنالداع قوقح  هدننکءایحا ، داصتقا  ساسا ، نیرتمکحم  رد  یملع  شرگن  يارب  يزیرهیاپ  العا ، دح 

یگدـنز ياهدـیاش  اهدـیاب و  همه  يوگخـساپ  هک  یهقف  هدـنزاس ، قالخا  یلماـکت ، تیریدـم  تسایـس و  لوقعم ، تاـیح  ریـسم  رد  رنه  ، 
فرط زا  دناوتیم . یگنهرف  نینچ  اب  دوش ، رادروخرب  رادفده  ایوپ و  تایح  کی  زا  دهاوخب  هک  ياهعماج  درف و  ره  دـش و  حرطم  يرـشب ،

ناتـسرپتردق تیغاوط و  هرطیـس  هطلـس و  زا  هک  ماگنه  نآ  رد  یمالـسا ، عماوج  خـیرات و  زا  ياهرود  ره  رد  گـنهرف  نیا  مینیبیم  رگید 
هدروآ دوجوب  دـعب  دـنچ  ای  کی  زا  هچ  رگا  ار  یبسن  هلـضاف  هنیدـم  هدیـشوج و  دوخ  یتاذ  يورین  ياضتقمب  هدرک  ادـیپ  تاجن  هماـکدوخ 

قحم نم  قـحم  فـیک  و  هتیوطـس ، نم  مهفوـخ  هتردـق و  نـم  مـهارا  اـمب  هوارا  وـنوکی  نا  ریغ  نـم  هباـتک  یف  هناحبـس  مـهل  یلجتف  تـسا .
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هلیسوب دننیبب - ار  وا  هکنیا  نودب  درک ، یلجت  نانآ  يارب  دوخ  باتک  رد  ناحبـس  دنوادخ  سپ   ) تامقنلاب دصتحا  نم  دصتحا  و  تالثملاب ،
نانآ هتـشذگ ، ماوقا  تشز  لامعا  ياهرفیک  هلیـسوب  هنوگچ  هکنیا  نداد  ناشن  اب  شتوطـس و  تردق و  زا  نتخاس  كانمیب  شتردق و  هئارا 

اب مدرم  هک  تسا  تسرد  يدـنوادخ  هاگیلجت  نآرق  درب ). نیب  زا  درک و  ورد  ار  نانآ  یتسه  عرازم  تخـس  ياهباذـع  تخاـس و  دوباـن  ار 
نآرق رد  يدنوادخ  تاملک  یلو  تسا ، لاحم  رما  کی  نیا  دندیدن و  رـس  مشچ  اب  ار  ادخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب 

ت دیجم ،
ملع و يدنوادخ  يایلع  تاملک  تخاس . دوهش  لباق  نانآ  يارب  ار  ادخ  دننک . هدافتـسا  دوخ  یبایادخ  دادعتـسا  زا  دنناوتب  مدرم  هک  اجنآ  ا 

يربخم چـیه  هک  داد  ار  نآ  نایرج  یتسه و  زا  ربخ  تاملک  نیا  دومن . تفایرد  لباق  ار  ییایربک  لـالج  لاـمج و  تافـص  رگید  تردـق و 
هب ناوتیمن  يرازبا  هلیـسو و  چـیه  اب  هک  تخاس  نشور  نانچنآ  ار  تایعقاو  دـهدب . یتسه  زا  يربخ  نینچ  دـناوتیمن  یتسه  نآ  قلاخ  زج 

نانچ دسرب ، دناوتیم  تالامک  اهتیلعف و  نیمادک  هب  دراد و  هک  ییاههیامرس  اهدادعتسا و  حوطـس و  داعبا و  همه  رد  ار  ناسنا  دیـسر . اهنآ 
زا دشابیم . دوهـش  لباق  هاگآ  ناسنا  ره  يارب  تسا ، هدومرف  حرط  ادخ  هک  هنوگنادـب  ناسنا  تفرعم  زا  لصاح  ینابر  غورف  هک  دومرف  نایب 

هاگآ و ره  هک  تسا  هدـنهد  هئارا  ناـنچ  نشور و  ناـنچ  عماوج  يدوباـن  طوقـس و  ریـسفت  رد  نآرق ، رد  يدـنوادخ  تاـملک  رگید  فرط 
ياهدـننادرگ هدـندرگ  اب   ) هک دـنکیم  ادـیپ  نیقی  دـنکیم و  هدـهاشم  ار  یتسه  يدـنمنوناق  مظن و  اهنآ ، رد  رکفت  هعلاطم و  اب  يدـنمدرخ 

( تسه
هحفص 199] ]

سیل و  هلوسر ، هللا و  یلع  بذکلا  نم  رثکا  و ال  لطابلا ، نم  رهظا  قحلا و ال  نم  یفخا  ءیش  هیف  سیل  نامز  يدعب  نم  مکیلع  یتایس  هنا  و 
نم رکنا  یـش  دالبلا  یف  هعـضاوم و ال  نع  فرح  اذا  هنم  قفنا  و ال  هتوـالت ، قح  یلت  اذا  باـتکلا  نم  روبا  هعلـس  ناـمزلا  کـلذ  لـها  دـنع 

زا رتهدیشوپ  يزیچ  نآ  رد  هک  دروآ  دهاوخ  يور  امـش  يارب  يراگزور  نم  زا  سپ  هک  تسا  یعطق  و   ) رکنملا نم  فرعا  و ال  فورعملا ،
نآرق زا  رتداسک  ییالاک  نامز  نآ  لها  دزن  رد  و  دوب . دـهاوخن  شلوسر  ادـخ و  هب  نتـسب  غورد  زا  رتناوارف  و  لـطاب ، زا  رتراکـشآ  قح و 

دوخ قئاقح  یناـعم و  زا  رگا  دوب - دـهاوخن  یهلا  باـتک  زا  رتقنور  اـب  یعاـتم  و  دوش ، ادا  نآ  ندـناوخ  قح  رگا  تشاد - دـهاوخن  دوجو 
( تشز زا  رتوکین  ای   ) هتخانـشان زا  رتهتخانـش  و  وکین ) زا  رتتشز  ای   ) فورعم زا  رتهتخانـشان  يزیچ  چـیه  راـگزور  نآ  رد  ددرگ . فرحنم 

ناگدننادرگ قطنم  هک  ياهعماج  نارود و  ره  رد  ناتفـص  هیماینب  هیماینب و  راگزور  تاصتخم  تسا  نینچ  يرآ ، تشاد ) دـهاوخن  دوجو 
هک منم - - 2 يزاتـشیپ ! و  يرادـمامز ! و  تفالخ ! و  تماعز ! و  تساـیر ! هب  مدرم  نیرتهتـسیاش  مییاـم ) اـی   ) منم - 1 دـشاب : نینچ  شمدرم 

قم رد  نداتسیا  قح  ار  یسک  چیه  هک  منم  - 3 منک ! ءاضما  دیاب  ار  مدرم  میمصت  هدارا و  یگدنز و 
تعیبط هدام و  نیناوق  ای  نیرفآیتسه ، دنوادخ  هک  منم  دوش ! نیمات  دیاب  دشاب ، یلکـش  وحن و  ره  هب  نم  عفانم  دیاب  هک  منم  تسین ! نم  لبا 
گرم ای  يرامیب  هکنیا  و  تسا ! نارگید  هب  طوبرم  اهیراوگان  اهیخلت و  اهررـض و  همه  تسا و  هتخاسن  نم  دوجو  هجوتم  ار  يررـض  چیه 

میوزرآ نامه  دـنراذگن  ای  مناوتن  رگا  هک  منم  تسا ! هدرک  مگ  ار  دوخ  یلـصا  دروم  هدوب و  اطخ  هابتـشا و  بکترم  اعطق  دریگب ، ارم  غارس 
.( مدزیم ریـشمش  هبرـض  کی  اب  ار  نآ  نم  دنتـشاد و  ندرگ  کی  مدرم  همه  شاک  : ) تشاد لد  رد  نورن  نم  بتکممه  هک  منک  یلمع  ار 
داد گرزب ، ناهیک  يا  یلک  روطب  و  اهناشکهک ، يا  ناگراتـس ، يا  مدرم ، يا  ماهدش ، عقاو  مولظم  امتح  منزب . هرابکی  ار  مدرم  همه  ندرگ 
هک یتقو  مشکب ! هبرـض  کی  اب  يرگهطلـس  ساسحا  تذل  يارب  ار  مدرم  همه  دنتـشادگن  دندرک و  مولظم  ارم  هک  دیریگب  عناوم  نآ  زا  ارم 

یناویح تالیامت  یناملظ  ییاههدرپ  ریز  قح  هک  تسا  یعطق  دـشاب ، هدـننکهابت  ياههلعـش  جاوما  نیا  زا  رپ  هعماج  کی  ناگدـننادرگ  زغم 
نانخس نیرتعیاش  وا  لوسر  ادخ و  هب  نتسب  غورد  داد . دهاوخ  رارق  دوخ  ششوپ  تحت  لطاب  ار  هعماج  ياضف  همه  دنام و  دهاوخ  هدیشوپ 

یشان تسا و  یعیبط  الماک  نایرج  کی  نیا  درک …  دنهاوخ  لیوات  ریسفت و  دوخ  هاوخلد  هب  ار  نآرق  دوب . دهاوخ 
باتکلاف هتظفح : هاـسانت  هتلمح و  باـتکلا  ذـبن  دـقف  تسا . تیرـشب  یعاـمتجا  يدرف و  نوئـش  همه  ریگارف  هک  تسا  تیلع  ماـع  نوناـق  زا 
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اسیل سانلا و  یف  نامزلا  کلذ  یف  هلها  باتکلاف و  ووم . امهیووی  دحاو ال  قیرط  یف  نابحطـصم  نابحاص  و  نایفنم ، نادیرط  هلها  هذئموی و 
دقتعم نآ  هب  دنتـشاد و  دوخ  اب  ار  یهلا  باتک  هکنانآ  نامز  نآ  رد   ) اعمتجا ناو  يدـهلا  قفاوت  هلالـضلا ال  نال  مهعم  اسیل  مهعم و  و  مهیف ،

، عقوم نآ  رد  دز ) دـنهاوخ  يراکـشومارف  هب  ار  دوخ  ای   ) درک دـنهاوخ  شومارف  ار  نآ  شناـظفاح  تخادـنا و  دـنهاوخ  رود  ار  نآ  دـندوب 
هب چیه  هک  دوب  دنهاوخ  ریسم  کی  رد  مدمه  ود  هتـشگ و  هعماج  زا  روجهم  دورطم و  نآ  هب  ناگدننکلمع  نادقتعم و  ناعفادم و  باتک و 

، دوب دنهاوخن  نانآ  زا  یلو  مدرم ، نایم  رد  نآ ، هب  ناگدننکلمع  نادقتعم و  يدنوادخ و  باتک  راگزور  نآ  رد  داد . دنهاوخن  هانپ  ود  نآ 
اب هتفرگ و  رارق  مه  يولهپ  هچ  رگا  دنرادن  یگنهامه  قفاوت و  تیاده  اب  یهارمگ  اریز  دنتـسین ، نانآ  اب  یلو  دش ، دنهاوخ  هدـید  نانآ  اب  و 

تسا نینچ  یعمج  هتـسد  یگدنز  نامزاس  دنتـسین  نانآ  زا  یلو  دنمدرم  نایم  نآرق  لها  نآرق و  نامز  نآ  رد  دنـشاب ) هدش  عمج  رگیدمه 
ناسنا نیرتشزرااب  نیرتگرزب و  اهراتفر  اهتیلاعف و  اههتساوخ و  اهدادعتسا و  یلکش و  هباشت  هک 

ینیعم رازبا  دیاب  همه  دنوش  راک  هب  تسد  بآ  هاچ  ندنک  يارب  دنهاوخب  رگا  دـیامنیم . يواسم  نانآ  نیرتشزرایب  نیرتتسپ و  اب  ار  اه 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هنوگنامه  دننک . هدافتـسا  نآ  بآ  زا  دوش و  هدنک  هاچ  نآ  ات  دننک  فرـص  تقو  دنربب و  راک  هب  ار 
هب نامیا  هک  یناسک  لالدتـسا  حیـضوت  رد  ینآرق  هفیرـش  تایآ  ناناملـسم . رگید  هک  درکیم  راک  بیترت  ناـمهب  قدـنخ  گـنج  رد  ملس 

نیا تسین   ) هنم نولکات  امم  لکای  مکلثم  رـشب  الا  اذه  ام  دـنتفگیم : هک  تسا  هدوب  یلکـش  هباشت  نیمه  دـندروآیمن ، ص )  ) ادـخ لوسر 
و  ) قاوسالا یف  یـشمی  ماعطلا و  لکای - لوسرلا  اذهل  ام  اولاق  و  دروخیم ). مه  وا  دیروخیم . امـش  هچنآ  زا  امـش . دـننام  يرـشب  رگم  درم 
، دنکیم لمع  نآرق  هب  هک  یسک  نآ  نیبام  قرف  هکیتروص  رد  دوریم ) هار  اهرازاب  رد  دروخیم و  اذغ  لوسر  نیا  هب  دوشیم  هچ  دنتفگ :

یهلا تاروتـسد  فیلاکت و  همه  هب  لمع  هب  مزلم  ار  دوخ  تسا و  هتفریذپ  اعقاو  ار  یهلا  نالوسر  تلاسر  تسا ، دقتعم  داعم  ادبم و  هب  اعقاو 
هب ناگتفایدشر  نآ  یئانتعایب  تهجب  یتح  دنسانشیمن ، ار  وا  دنتـسین ، وا  يونعم  هلفاق  مه  هکنانآ  یلو  دسانـشیم ، ار  اهناسنا  وا  دنادیم .

م اهناسنا ، رگید  هب  تمدخ  دوخ و  بیذهت  هار  رد  يراکادف  تشذگ و  ایند و  لامآ  ذئاذل و 
هتشاد خیرات  رد  ار  لکشم  نیا  هراومه  روما ، رگید  اهدادعتـسا و  لکـش و  رد  هباشت  لاح ، ره  هب  دنوش ! یقلت  زین  قمحا  تخبدب و  ینامدر 

داژن و کی  زا  دندرکیم و  یگدـنز  هعماج  کی  رد  هک  تهجنادـب  اهنت  یلومعم  برع  کی  اب  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تسا 
تـشادنپ دوخ  وچ  واک  ار  قلخ  دمآ  هدنخ  شـسایق  زا  دننک . هدافتـسا  وا  دوجو  زا  دنهد و  زیمت  دنتـسناوتن  دنهباشم ، راتفر  لکـش و  ياراد 

قح لادبا  یسک ز  مک  دش  هارمگ  ببس  نیز  ملاع  هلمج  ریش  ریش  نتشون  رد  دنام  هچرگ  ریگم  دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راک  ار  قلدبحاص 
هتفگ دنتـشادنپ  دوخ  وچمه  ار  ایلوا  دنتـشادرب  ءایبنا  اب  يرـسمه  دومن  ناسکی  ناشهدید  رد  دب  کین و  دوبن  انیب  هدید  ار  ءایقـشا  دـش  هاگآ 
روبنز نوگ  ود  ره  یهتنمیب  نایم  رد  یقرف  تسه  یمع  زا  ناشیا  دنتسنادن  نیا  روخ  میباوخ و  هتـسب  ناشیا  ام و  رـشب  ناشیا  رـشب  ام  کنیا 
بان کشم  ناز  دش و  نیگرـس  یکی  نیز  بآ  دندروخ و  ایگ  وهآ  نوگ  ود  ره  لسع  رگید  نیز  شین و  ناز  دش  کیل  لحم  زا  دندروخ 
هزور زامن و  رد  زاین  ین  دیآ  هزیتسا  یپ  زا  زامن  رد  قفاوم  اب  قفانم  نآ  رکش  زا  رپ  نآ  یلاخ و  یکی  نیا  روخبآ  کی  زا  دندروخ  ین  ود  ره 

موم تام  درب و  رد  نانموم  قفانم  اب  تاکز  جح و  و 
وز يدیلپ  ددرگ  دروخ  نیا  نیب  هار  هلاس  داتفه  ناشقرف  نیب  هابـشا  نینچنیا  نارازه  دص  ترخآ  ردنا  تام  قفانم  رب  تبقاع  دشاب  درب  ار  نان 

تـسا هروش  نآ  كاپ و  نیمز  نیا  دحا  رون  همه  دیاز  دروخ  ناو  دسح  لخب و  همه  دیاز  دروخ  نیا  ادخ  رون  همه  ددرگ  دروح  ناو  ادـج 
بحاص هک  زج  تسا  افـص  ار  نیریـش  بآ  خلت و  بآ  تساور  دـنام  مهب  رگ  تروص  ود  ره  دد  تسا و  وید  نآ  كاپ و  هتـشرف  نیا  دـب  و 

رحس موم  دناد ز  یک  هدروخان  ار  دهش  موعط  دسانش  هک  قوذ  بحاص  هک  زج  بآ  هروش  زا  شوخ  بآ  دسانش  وا  بایب  دسانـش  هک  قوذ 
نآ ات  اصع  ناز  اصع  وا  ياصع  نوچ  هتفرگرب  ار  هزیتسا  زا  یـسوم  اب  نارحاـس  ساـسا  درادـنپ  رکم  رب  ار  ود  ره  ساـیق  هدرک  هزجعم  اـب  ار 

يرم ردـنا  نارفاک  افو  رد  ار  لمع  نآ  هللاهمحر  افق  رد  ار  لـمع  نیا  هللاهنعل  فرگـش  یهار  لـمع  نآ  اـت  لـمع  نیز  فرژ  تسیقرف  اـصع 
وا وچ  مدرک  نم  هک  هدرب  نامگ  وا  مدبمد  دنیب  درم  زک  دنک  نآ  مه  هنیزوب  دـنکیم  مدرم  هچ  ره  عبط  هنیـس  نورد  دـمآ  یتفآ  عبط  هنیزوب 
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مه اب  کیل  دنیزاب  کی  رس  رب  ود  ره  هچرگ  زیب  كاخ  نایور  هزیتسا  رـس  رب  زیتس  رهب  نآ  رما و  زا  دنک  نیا  وخ  هزیتسا  نآ  دناد  هک  ار  قرف 
دور دوخ  ماقم  يوس  یکی  ره  دنیزار  يزورم و 

نیا مان  تسیو  تاذ  زا  بوبحم  نآ  مان  دوش  شتآ  رپ  دـنت و  قفانم  رو  دوش  شوخ  شناج  دـنیوگ ، شنموم  دور  دوخ  مان  قفو  رب  یکی  ره 
وچمه نود  مان  نیا  شیناوخ  قفانم  رگ  تسین  فیرعت  یپ  زج  نموم  ظفل  تسین  فیرـشت  نون  میم و  واو و  میم و  تسیو  تافآ  ضوغبم ز 

یلع اوقرتـفا  و  هقرفلا ، یلع  موقلا  عمتجاـف  راـبتعا  ینادـن ز  زگره  کـحمیب  راـیع  رد  وـکین  رز  بلق و  رز  نوردـنا …  رد  دـلخیم  مدژک 
يارب و  دـنوشیم . قفتم  رگیدـکی  زا  ییادـج  یگدـنکارپ و  هب  مدرم  نامز  نآ  رد   ) مهماما باتکلا  سیل  باتکلا و  همئا  مهناـک  هعاـمجلا ،
راداو ارنانآ  هک  دیآیم  دوجوب  ناراکهبت  نیا  نورد  رد  كرتشم  یلماع  دناهدنکارپ ). ادج و  رگیدـکی  زا  عامتجا  قافتا و  ندروآ  تسدـب 

قح و ریـسم  زا  شزغل  فارحنا و  تهجب  مدرم  هک  دسریم  ارف  يزور  هک  تسین  نآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  دـیامنیم . هقرفت  هب 
دیابن زگره  ام  خیرات  نیا  زا  سپ  هک  دنزاسیم  عناق  ار  رگیدکی  دنزادنایم و  هارب  تاقیقحت  اهوگتفگ و  دننیـشنیم و  رگیدکی  اب  تقیقح 

دنسیونب هدام  دنچ  رد  ياهمانعطق  ای  دادرارق  هاگنآ  مینک و  یگدنز  ادج  رگیدکی  زا  هدنکارپ و  دیاب  هراومه  میشاب و  هتـشاد  قافتا  داحتا و 
ماوع لقع و  یهیدب  مکح  فالخ  رب  هک  ناناملسم  ام  اهناسنا ، ام  هک  دننک  ءاضما  و 

هقرفت اب  هراومه  میشاب و  هتشادن  يداحتا  زگره  هک  میوشیم  مزتلم  یمالسا ، عبانم  همه  فالخ  رب  یناسنا و  یلاع  فطاوع  تاساسحا و  ل 
هچنآ دریگیمن . هتفرگن و  تروص  يدادرارق  همانعطق و  قیقحت و  وگتفگ و  تسشن و  نینچ  هک  تسا  یهیدب  مینک !! یگدنز  یگدنکارپ  و 
لماـع نیرتیـساسا  نداد  تسد  زا  تهجب  یگنهاـمه و  نواـعت و  هیحور  نداد  تسد  زا  تهجب  مدرم  هک  تسنیا  تـسا ، ریذـپناکما  هـک 

هب ور  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  ندوب  هلفاق  مه  یبوبر و  لاـمک  هبذاـج  رد  یگنهاـمه  نیتسار  ساـسحا  زا  تستراـبع  هک  قاـفتا  داـحتا و 
لماع چـیه  ییوگ  دـنوشیم و  هدـنکارپ  رگیدـکی  زا  تسا ،  1 هـمه =  هـمه و  = 1 سدـقم - لصا  تفاـیرد  كرد و  مزلتـسم  هک  تیدـبا 

همه نیا  دنوریمن ! فده  کی  هب  ور  بتکم و  کی  رد  نانیا  الـصا  و  دنتـسین ! عون  کی  قیداصم  دارفا و  نانیا  الـصا  و  دنرادن ، یکارتشا 
هچ ره  هب  دیاب  ار  نآرق  تقیقح  قح و  زا  فرحنم  مدرم  نآ  ییوگ  دندازمه ! هلفاقمه و  هرمه و  همه  هن  تسیچ  يزاسان  یتسم و  هدـبرع و 

ار یتسرپيوه  دنتـساوخ  نانآ  رگا  دیامن ! يوریپ  نانآ  زا  دیاب  نآرق  هک  دنتـسه  نانآ  دنناشکب ! دـنکیم  ءاضتقا  ناشیناویح  تالیامت  هک 
كیم يوریپ  دوخ  ياوه  زا  هک  یسک  زا  رتهارمگ  تسیک  … و   ) هاوه عبتا  نمم  لضا  نم  و  دیوگیم : هک  ینآرق  هیآ  اهنت  هن  دننک ، هشیپ 

نالف ای  قمحا  نالف  هکنیا  طرـشب  دیوگب : دنک و  داجیا  دوخ  يارب  یطرـش  يدیق و  روبزم  هیآ  دـیاب  اروف  هکلب  دـنک ، يریگولج  دـیابن  دـن )
لدعلاب و رمای  هللا  نا  هفیرـش  هیآ  اروف  دـنزادنیب  هار  يرگدادـیب  ملظ و  دنتـساوخ  نانآ  رگا  و  دنـشاب . هتـشادن  یتسرپيوه  هب  لیامت  ناهلبا 

هللا نا  دیآرد  لکش  نیا  هب  هداد و  قفو  نادرخبان  نآ  هتـساوخ  اب  ار  دوخ  دهدیم ) روتـسد  ناسحا  تلادع و  هب  ار  امـش  دنوادخ   ) ناسحالا
زا متریح  یمع  نیا  زاـب و  شوـگ  زاـب و  مشچ  دـهدیم )!!! روتـسد  حـیقو  تماـئل  ملظ و  هب  ار  امـش  دـنوادخ  !!! ) حـشلا ملظلاـب و  مکرماـی 
زا یمان  رگم  نانآ  نایم  رد  نآرق  زا  تسا  هدنامن  عقوم  نآ  رد   ) هربز هطخ و  الا  نوفرعی  همسا و ال  الا  هنم  مهدنع  قبی  ملف  ادخ ! يدنبمشچ 

يارب هک  دـنروبجم  تفر ، نیب  زا  دـیجم  نآرق  هب  لمع  داـقتعا و  هک  یتقو  ار ) نآ  هدـش  هتـشون  فورح  طـخ و  رگم  دسانـشیمن  و  نآرق ،
زا ار  هماکدوخ  ناتـسرپهاج  نآ  هک  تسا  هدوب  نآرق  نامه  اریز  دننک ! ظفح  ار  نآ  تئارق  دیوجت و  یتح  لکـش و  طخ و  دوخ  ماقم  ظفح 

رگا لاح  دوب . لاحم  نانآ  يارب  شروصت  یتح  هک  دندیـسر  یماقم  هاج و  تورث و  هب  تخاس و  نانآ  هجوتم  ار  اـیند  داد و  تاـجن  طوقس 
لس يارب  یئانبم  چیه  دنهدب ، تسد  زا  ار  نآ  ضحم  یظفل  ثحابم  تئارق و  ناشن و  مان و  یتح  دنهاوخب 

یناـبم رب  نآرق  هکنیا  رد  قـیقحت  میدـق ، اـی  تسا  ثداـح  نآرق  هکنیا  زا  ثحب  تشاد . دـنهاوخن  دوـخ  ینارذگـشوخ  شیع و  يرگهط و 
ار دوخ  وچ  ام  تسا ! یفاک  دننکیم  تیامح  نآرق  زا  دنتـسه و  نآرق  لها  نانآ  هکنیا  تابثا  يارب  تسا ، هدش  لزان  هلیبق  نیمادـک  تایبدا 

تماقتسا ادخ  نید  رد  هنوگنامه   ) کعم بات  نم  ترما و  امک  مقتساف  هکنیا  اما  میاهتشگ و  تیاکح  ام  تیاکح  زا  میاهتـشغآ  نخـس  رد 
و ال دینک ) تلادع   ) اولدعا دیزروب ) يوقت  ادـخ  هب   ) هللا اوقتا  دـناهدرک ) تشگزاب  ادـخ  يوسب  وت  اب  هک  یناسک  ياهدـش و  رومام  هک  نک 
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شزرا زا  ار  مدرم  زیچ  چیه   ) مهءایـشا سانلا  اوسخبت  و ال  دسریمن ) ناراکمتـس  هب  نم  تماما  يرادمامز و  دـهع   ) نیملاظلا يدـهع  لانی 
نیرتمکحم هک  دنچ  ره  دـنوش  لیوات  ریـسفت و  ناگماکدوخ  نآ  ياههتـساوخ  قباطم  دـیاب  هکلب  دـنرادن ، اهنآ  اب  يراک  اهنت  هن  دـیزادنین )

نانآ و   ) هئیسلا هبوقع  هنسحلا  یف  اولعج  و  هیرف ، هللا  یلع  مهقدص  اومـس  و  هلثم ، لک  نیحلاصلاب  اولثم  ام  لبق  نم  و  هباشتم . هن  دنـشاب  تایآ 
رفیک ناراکبان  نآ  و  دندومن ، یقلت  ادخ  هب  ءارتفا  ار  نانآ  تسار  نانخس  دندرک و  دراو  نامز  نآ  مدرم  رب  ار  ییاهباذع  نامز ، نآ  زا  شیپ 

حلاص و ياهناسنا  اب  نامایب  هزرابم  دنداد ). رارق  باوث  ياراد  کین و  راک  هب  ار  هانگ 
عورش كاپ  ياهناسنا  رجز  هجنکش و  اب  نادرخبان  نآ  هدننکهابت  دادبتسا  يرگهطلس و  دنداد ! رارق  دوخ  يرگهطلـس  يانبم  ار  ناگتفایدشر 

هک دـنکیم  لقن  هیواهلا  باتک  بحاص  زا  یلح  همـالع  زا  یئوخ  یمـشاه  ققحم  موحرم  دـباییم . ناـیاپ  ناـنآ  دوخ  يدوباـن  هب  دوشیم و 
نایب زا  زاینیب  درک ، هنیدـم  ماع  لتق  البرک و  رد  دـیزی  وا  نوعلم  رـسپ  هک  هچنآ  و  تشک . ار  رفن  رازه  لهچ  راصنا  نیرجاهم و  زا  هیواـعم  )

.( تسا روهـشم  دـناهداد ، ماجنا  اهنآ  ریغ  زاـجح و  قارع و  رد  فسوی  نب  جاـجح  وا  رازگراـک  ناورم و  نب  کلملادـبع  هک  هچنآ  تسا و 
تایآ دندرگ ، بکترم  ار  عقاو  فالخ  هنوگ  ره  تسیابیم  دندادیم ، ماجنا  هک  يراتشک  اههجنکـش و  هیجوت  يارب  نانآ  هک  تسا  یهیدب 

هار نادرم  نآ  ناگدیدمتـس و  نآ  قح  نانخـس  دننک و  لعج  ار  یتایاور  دشاب  یـضتقم  رگا  یتح  دننک . ریـسفت  دوخ  دوس  هب  ار  تایاور  و 
وا بتکم  یلـصا  نارازگناینب  درم و  نیا  دـیتاسا  تهج  کی  زا  هک  یلوایکام  بتکم  نادرگاـش  نآ  دـنزاسب . مهتم  ءارتفا  غورد و  هب  ار  قح 

فا ییامن )!! فده  نآ  ینابرق  هلیسو ، ناونعب  یناوتیم  ار  یتقیقح  ره  يروایب ، تسدب  یهاوخیم  هک  یفده  ره  يارب  دنتفگیم : . ) دندوب
دنوشیم و د بکترم  دوخ  هزور  دنچ  ياقب  يارب  ار  ییوگغورد  نیرتمرشیب  هک  يرگهطلس  یگماکدوخ و  يا  وت  رب 

ربخ دوشیم و  دیهش  تدابع  بارحم  رد  ترضح  نآ  هک  یتقو  دناوخیمن !!! زامن  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دنزاسیم  عیاش  ماش  ر 
یلع نب  نیـسح  ماما  دـناوخیم !! زامن  بلاطیبا  نب  یلع  رگم  دنـسرپیم : رگیدـکی  زا  مدرم  دوشیم ، عیاش  یمالـسا  عماوج  یمامت  رد  نآ 

المرتم دمحم  تنب  نبای  کسارب  اواج  دنیوگیم !! مه  ریبکت  دنشکیم و  تسا  هدید  دوخ  هب  خیرات  هک  یعضو  نیرتعیجف  اب  ار  مالسلاهیلع 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رتخد  رـسپ  يا  ارت  هدـیرب  رـس   ) الیلهتلا ریبکتلا و  کب  اولتق  امنا  تلتق و  ناب  نوربکی  ـالیمرت و  هئامدـب 

اب ار  لیلهت  ریبکت و  دنتـشک  هکیلاح  رد  دـندناسر ! لتق  هب  ارت  هک  دـنتفگیم  ریبکت  نانآ  دوب ، دوخ  نوخ  هب  هتـشغآ  هکیلاـح  رد  دـندروآ و 
.( وت نتشک 

هحفص 207] ]
نمل یغبنی  هنا ال  و  فئاخ ، هودـع  نمآ و  هللا  راج  ناف  موقا  یه  یتلل  يدـه  ـالیلد  هلوق  ذـختا  نم  قفو و  حصنتـسا هللا  نم  هنا  ساـنلا ، اـهیا 

يا  ) هلا وملـستسی  نا  هتردـق  ام  نوملعی  نیذـلا  همالـس  هل و  اوعـضاوتی  نا  هتمظع  اـم  نوملعی  نیذـلا  هعفر  ناـف  مظعتی ، نا  هللا  همظع  فرع 
هب دنک  ذاختا  امنهار  دوخ  يارب  ار  ادخ  مالک  هک  سک  ره  و  ددرگ ، قفوم  دیامن ، تلئـسم  ار  شیوخ  ریخ  دنپ و  ادـخ  زا  هک  یـسک  مدرم ،

هطوغ شیاـسآ  نما و  رد  ددرگ ، لـئان  ادـخ  یگیاـسمه  هب  هک  یـسک  اریز  دوشیم ، تیادـه  تسا  رتتسار  رتمکحم و  هک  ياهقیرط  نآ 
تمظع هک  سک  ره  تسین  هتـسیاش  هک  تسا  یعطق  و  ددرگ . كانـساره  ناـسرت و  دـیآ  رد  تموـصخ  رد  زا  وا  اـب  هـک  یـسک  و  دروـخ ،

رد هک  تسنآ  رد  دـننادیم ، ار  یبوبر  تمظع  هک  یناسک  يدـنلب  تمظع و  اریز  دزروب ، ربکت  وا  خـماش  ماـقم  هب  تخانـش ، ار  يدـنوادخ 
دیاب ادخ ، اب  یگیاسمه  يارب  دنوش ). وا  میلـست  هک  تسنآ  رد  تسیچ ، وا  تردـق  دـننادیم  هک  یناسک  تمالـس  و  دـننک ، عضاوت  وا  ربارب 

دمحم ادخ  هدیزگرب  بوبحم و  هب  یحو  هلیسوب  هک  تسا  نامه  ام  يادخ  حیاصن  دشاب  تیاده  لیلد  شمالک  دوش و  هتفریذپ  وا  تحیصن 
جو میلس و  لقع  هلیسوب  هک  تسا  نامه  ام  يادخ  حیاصن  تسا . هدش  لزان  ینآرق  تایآ  ناونعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم 

اوحرفت مکتافام و ال  یلع  اوسات  الیکل  دـیامرفیم : هتمظع  تلج  راگدرورپ  هکنیا  هنومن : نناونعب  اهنت  دـشخردیم . ام  نورد  رد  كاپ  ناد 
تـسا هداد  رارق  امـش  راـیتخا  رد  نوـنکا  مه  هک  هچنآ  هب  دیـشابم و  نیگهودـنا  تسا  هتفر  امـش  تسد  زا  هچنآ  هب  هک  دـشاب   ) مکاـتآ اـمب 

هدش تیانع  ام  هب  ام  دوجو  قلاخ  زا  هک  نآ  هب  لمع  یهلا و  تحیـصن  نیا  شریذپ  نودب  و  شخبتایح . تسا  یتحیـصن  دـیوشن ) نامداش 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2495 

http://www.ghaemiyeh.com


حارفالا ابف  یلوت  ناف  هرتسی  سفنلا  نزح  سفنلا  یف  رـسلا  میمهفب - ار  دوخ  ناور  ناج و  تاـیح و  یتقیقح  زار  اـم  هک  تسا  لاـحم  تسا ،
سفن هودـنا  ار  سفن  یناـهن  زار   ) ناربـج لـیلخ  ناربـج  رکفلا  هل  تراـح  يذـلا  لـظ  ترواـج  ردـک  نع  دـغر و  نع  تـعفرت  ناـف  رتتـسی 

يدـنوادخ هیاسمه  یتفر ، رتالاب  ترودـک  يداش و  زا  رگا  سپ  دوشیم . هدیـشوپ  اهيداش  اب  دوش ، لئاز  هودـنا  هک  هاگنآ  و  دـناشوپیم ،
یعطق دـشابن . دازآ  طابترا  عون  زا  نآ ، تاصتخم  نوئـش و  ایند و  اب  ام  طابترا  رگا  تسا ). ناریح  وا  هراـبرد  اههشیدـنا  هک  تشگ  یهاوخ 
دناوتب ات  دنام  دـهاوخن  یتیـصخش  تشگ و  دـهاوخ  یـشالتم  تاصتخم  نوئـش و  نآ  هدـنرد  ياهلاگنچ  ریز  ام  تیـصخش  ای  نم  هک  تسا 
نودب رگا  تسا ، یعیبط  تایح  نوئش  زا  یکی  يروص  ییابیز  دروایب . تسد  هب  ار  يدنوادخ  یگیاسمه  هبذاج  رد  نتفرگ  رارق  یگتسیاش 

نآ كرد  زا  لصاح  تقوم  یعیبط  تذـل  ناـمهب  میهدـبرارق و  شیارگ  هجوت و  دروم  تسا  لـیمج  دـنوادخ  هک  ار  نآ  یلـصا  عبنم  هکنیا 
دهاوخ حورجم  لقادـح  ای  یـشالتم  تذـل ، ییابیز و  نامه  لاوز  اـب  اـم  نم  اـی  تیـصخش  هک  تسا  یهیدـب  مینک ، هتـسباو  ار  دوخ  تسا ،

تسد زا  هک  هچنآ  هب  : ) هک دیامرفیم  دوخ ، لامک  هبذاج  رد  ام  نداد  رارق  يارب  یتسه  قلاخ  دنوادخ  هکنیا  زا  رتالاب  یتحیصن  هچ  تشگ .
تحیصن نینچ  ار  ام  دنوادخ  دیشابم ) نامداش  تسا ، هداد  رارق  امش  رایتخا  رد  نونکا  مه  هک  هچنآ  هب  دیشابم و  نیگهودنا  تسا  هتفر  امش 

هک تسا  یعطق  تسا و  هدرک  هک  یششوک  رگم  ناسنا  يارب  تسین  و   ) يری فوس  هیعس  نا  و  یعس . ام  الا  ناسنالل  سیل  نا  و  : ) دیامرفیم
نیا مینیبیم . يدنوادخ  تحیصن  نیا  رد  ام  هک  تسین  نآ  زا  رتتباث  ياهدعاق  چیه  رتلیصا و  یلصا  چیه  دش ). دهاوخ  هدید  وا  شـشوک 
سپ درک ، میهاوخ  هدهاشم  ار  دوخ  شـشوک  هجیتن  نوچ  میـشوکب و  دیاب  هک  دـهدیم  رارق  یتسه  یلک  نوناق  يارجم  رد  ار  ام  تحیـصن 

یبوبر خماش  ماقم  هب  عضاوت  رد  ار  دوخ  لامک  تمظع و  دنادیم ، ار  يدنوادخ  تمظع  هک  یسک  دشاب  تاریخ  ریسم  رد  یتسیاب  ام  یعس 
تحت هک  ییاهناسنا  نارود  رد  هک  ییوت  ینامردیب ، ياهدرد  ساسا  هک  ییوت  لهج ، يا  يوش  دوبان  لهج ، يا  يوش  نکهشیر  دـنادیم 

دوخ هطلس 
وا میلـست  هک  تسا  لاحم  تسیک ، ادخ  هک  دنادب  یـسک  رگا  اریز  یتسه . اهیتخبدب  اهتبکن و  همه  لماع  دننکیم ، یگدـنز  یناویح  یعیبط 

نیرتکیرات و زا  ءایشا  همه  ریگارف  وا  ملع  هک  تسا  وا  و  تسا ، طیحم  یتسه  ءازجا  همه  رب  هنوگچ  ناحبس  دنوادخ  دنادب  هک  یسک  دوشن ،
نم كدمحب  مهللا و  کناحبس  دنکیم  عوضخ  وا  هب  تسا ، دوجو  ملاع  تانایرج  ثداوح و  نیرتگرزب  نیرتنـشور و  ات  هثداح  نیرتزیچان 
وت زا  دنادب و  ارت  تردـق  هک  تسیک  مییوگ ، ارت  دـمح  اراگدرورپ ، كاپ   ) کباهی الف  تنا  ام  ملعی  اذ  نم  کفاخی و  الف  کتردـق  ملعی  اذ 
هدش هچ   ) اراوطا مکقلخ  دق  و  اراق ، نوجرت هللا و  مکل ال  ام  ددرگن ) ریگیاج  شلد  رد  وت  تمظع  یتسیک و  وت  هک  دـنادب  تسیک  دـسرتن و 

رد دـیرادن ، دـیما  تاـقولخم  يارب  ار  وا  ضیف  هطاـحا و  دـنوادخ و  يارب  ار  هقلطم  هطلـس  تمظع و  هک  دـیراد ) یناـهرب  هچ  ! ) امـشب تسا 
دنوادخ هرابرد  یبسن  هچ  رگا  حیحص  تفرعم  هب  رشب  رگا  هک  تسنیا  تقیقح  تسا ) هدیرفآ  نوگانوگ  لاکشا  راوطا و  رد  ار  امش  هکیلاح 

ار لامک  دشر و  ریـسم  ددرگیم و  یفتنم  دوشیم  هدید  دوجوم  نیا  رد  هک  يرابفسا  عضو  نیا  ددرگ ، لئان  وا  فطل  ضیف و  تمظع و  و 
نچنآ دیشابم  نازیرگ  قح  زا  زگره  سپ   ) مقسلا يذ  نم  يرابلا  و  برجالا ، نم  حیحصلا  رافن  قحلا  نم  اوزفنت  الف  دریگیم . شیپ 

داجیا دازیمدآ  نورد  رد  یناور  لماع  هچ  ضیرم ). زا  تسردنت  مدآ  دزیرگ و  یمرگ  يرامیب  هب  ءالتبم  زا  حیحص  جازم  ياراد  ناسنا  هکنا 
زا دزیرگب و  قح  زا  هک  دوشیم  ادـیپ  یناسنا  ینعی  تسا ؟ نینچ  اـعقاو  اـیآ  دزیرگیم ؟ دـنکیم و  تشحو  تقیقح  قح و  زا  هک  ددرگیم 

نیا ناوتیم  ایآ  دنتسه . یئانثتـسا  مدرم  دوش : هتفگ  هک  دنتـسین  مک  صاخـشا  نیا  تسا . نینچ  يرآ ، دشاب !؟ هتـشاد  تشحو  ترفن و  قح 
هب التبم  هک  دیدرک  روصت  ار  یناسنا  امـش  هک  نیمه  تسین . لکـشم  نادنچ  هدیدپ  نیا  روصت  يرآ ، داد ؟ حیـضوت  ار  قح  زا  زیرگ  هدـیدپ 
دش بجوم  دیشروخ  ییانشور  رگا  هک  ار  یناسنا  دینک  روصت  دیناوتیم  تسا ، يدنـسپدوخ  ینیبگرزبدوخ و  ربک و  زوسنامناخ  يرامیب 

یناور تلاـح  نآ  دــیتساوخ  دــیدرک و  هدــهاشم  روآترفن  ياـههاگن  زرط  مـشچ و  تاـکرح  زا  ار  وا  تیــصخش  راـبگرم  طوقــس  هـک 
یسمش هموظنم  تسا و  کیرات  دیشروخ  ای  هک  دهاوخ  لالدتسا  هک  دینادب  اعطق  دیهدب ، حیضوت  دیشروخ  ییانشور  اب  ار  وا  ياهنوگرامیب 

هک دـیربیم  رـسب  لایخ  ملاع  رد  امـش  دـنیوگیم و  غورد  دـننکیم ، هدافتـسا  دیـشروخ  ییانـشور  زا  هک  تادوجوم  دراـیلیم  اـهدرایلیم  و 
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وا اب  یـصوصخم  توادع  تموصخ و  دیـشروخ ، تفگ : دهاوخ  ای  دراد و  شخبتایح  هدنزاس و  راثآ  همه  نیا  دیـشروخ  رون  دـییوگیم 
مشچ تاکرح  هک  دراد 

نیا هب  دـیناوتیم  امـش  دـهدیم !! ربخ  تسوا  توخن  ربک و  زا  یـشان  هک  وا  نورد  يدـیلپ  زا  هک  دـهدیم  ناشن  هک  ار  وا  ياههاگن  زرط  و 
دوش رفنتم  تقیقح  قح و  زا  وا  هک  دنکیم  راداو  ددرگیم و  داجیا  یمدآ  نورد  رد  یصاخ  یناور  لماع  هک  یتقو  هک  دینک  هفاضا  بلطم 

باتزاب دـنکیم  هک  يراک  اهنت  شافخ  اریز  ددرگیم ، رتتسپ  مه  شافخ  زا  یناسنا  نینچ  عضو  اـنیقی  دزیرگب ، نآ  زا  دـنک و  تشحو  اـی 
رد هناهاگآ  يدـمع و  یتیلاعف  راک و  چـیه  دزاـسیم و  رادـیدپ  دوخ  زا  دیـشروخ  رون  ربارب  رد  دوخ  زا  یفنم  سکلفر ) (، ) لـمعلاسکع )
نآ هب  يداع  ریغ  ترارح  رگا  هک  تسا  رادـناج  ياضعا  زا  يوضع  لثم  شافخ ، لثم  رگید  ترابعب  دـهدیمن و  ماجنا  دیـشروخ  رون  ربارب 

ربک و يرامیب  هب  التبم  ناسنا  هکیتروص  رد  دـهدیم . ناشن  باتزاب  دوخ  زا  شنیزگ ، میمـصت و  رایتخا و  هدارا و  یهاگآ و  نودـب  دـسرب ،
، دوخ ریـسم  ياههطقن  زا  یـضعب  رد  لقادح  شنیزگ ) میمـصت و  رایتخا ، هدارا ، یهاگآ ،  ) قوف روما  رب  تردق  نتـشاد  تهجب  یتسرپدوخ 

مه رگا  دـش ، اـهتحاقو  اهيدـیلپ و  اـهیتشز و  بکترم  تسرپدوخ  ربکتم  رگا  هک  تسا  تهج  نیمهب  دوش ، رادروخرب  اـهنآ  زا  دـناوتیم 
رد هتسناد و  لوئسم  ار  وا  نآ ، نیناوق  تاررقم و  هعماج و  دریگن ، رارق  تمادن  شنزرس و  دروم  دوخ  نورد  زا  شنادجو ، يدوبان  تهجب 

اوفرعت یتح  دشرلا  اوفرعت  نل  مکنا  اوملعا  و  تسین . نینچ  اونیب  شافخ  یلو  دـهدیم ، مه  رفیک  ار  وا  رفیک ، لماوع  ندـمآ  دوجوب  تروص 
، هلها دنع  نم  کلذ  اوسمتلاف  هذبن . يذلا  اوفرعت  یتح  هب  اوکـسمت  نل  هضقن و  يذلا  اوفرعت  یتح  باتکلا  قاثیمب  اوذخات  نل  و  هکرت ، يذلا 

نوفلاخی مهنطاب ال  نع  مهرهاظ  و  مهقطنم ، نع  مهتمـص  و  مهملع ، نع  مهمکح  مکربخی  نیذـلا  مه  لهجلا . توم  و  ملعلا ، شیع  مهناـف 
هکنیا رگم  تخانـش  دیهاوخن  ار  لامک  دشر و  تقیقح  امـش  دینادب  و   ) قطان تماص  و  قداص ، دـهاش  مهنیب  وهف  هیف ، نوفلتخی  نیدـلا و ال 

، تسا هتـسکش  ار  نآ  هک  یـسک  لاح  هب  هکنیا  رگم  درک  دیهاوخن  ذاختا  ار  باتک  نامیپ  و  دیـسانشب ، تسا  هدرک  كرت  ارنآ  هک  ار  یـسک 
، قح  ) ار نآ  دیبلطب  سپ  تسا . هتخادنا  رس  تشپ  ار  نآ  هک  ار  یـسک  دیـسانشب  هکنیا  رگم  درک  دیهاوخن  نآرق  هب  کسمت  و  دیوش . هاگآ 
هک دنتـسه  نانآ  و  یناداـن . گرم  و  ملع ، تاـیح  ثعاـب  دنتـسه  ناـنآ  اریز  اـهنآ ، لـها  زا  ار  نآ  زا  يرادروخرب  و  باـتک ) ناـمیپ  دـشر ،

تفلاخم نید  اب  هن  نانآ  ناشناهن . زا  ناشراکـشآ  ناـشراتفگ و  زا  ناشتوکـس  دـهدیم و  ناـشملع  زا  ربخ  تاـیعقاو ) هراـبرد   ) ناـشمکح
تخانش ر ایوگ ). تسا  یتکاس  وگتسار و  تسا  يدهاش  نانآ  نایم  رد  نید  سپ  دنراد ، رگیدکی  اب  یفالتخا  نید  رد  هن  دنزرویم و 

ءایـشالا فرعت  هک  تسا  لصا  کی  نیا  لامک . دشر و  لها  دوخ  زا  نآ  يوجتـسج  سپـس  تسپ و  مدرم  رد  نآ  دض  رولبت  اب  تسخن  دـش 
تسا یعوضوم  دادضا  اب  ییورایور  هجوت و  تخانش ، هلحرم  نیلوا  تفگ : ناوتب  دیاش  دنوشیم ) هتخانش  دوخ  دادضا  اب  ءایشا   ) اهدادضاب

یئیش ره  روظنم  هکلب  تسین  نآ  یفسلف  یقطنم و  يانعم  دروم ، نیا  رد  دض  زا  دوصقم  هتبلا  تسا . هدش  حرطم  تخانش  لیـصحت  يارب  هک 
تخانش زا  هلحرم  نیا  رد  هک  ینارکفتم  زا  دشاب . هتـشاد  يریثات  نآ  تیفیک  تیمک و  زرم و  نییعت  رد  دناوتیم  هک  تسا  عوضوم  اب  ریاغم 

ینیبب ات  ار  درد  ازفیب  دوخ  نورد  رد  دیوگیم : وا  تسا . يولوم  دمحم  نیدلالالج  تسا ، هدومن  حرطم  هجوت  لباق  ار  دـض ) اب  ییاسانـش  )
رون دـش ز  وت  شوه  دـش  مگ  گنر  رد  نوچ  کیل  ار  رون  هس  نیا  زا  شیپ  ینیبن  ات  ار  روب  خرـس و  زبس و  ینیبب  یک  ار  درز  زبس و  خرس و 

نینچمه نورب  رونیب  گنر  دـید  تسین  دوب  رون  زا  گـنر  دـید  يدـیدب  سپ  دوب  روتـسم  اـهگنر  نآ  بش  هکنوچ  وت  شوپور  اـهگنر  نآ 
زا مشچ  رون  تسا  لد  رون  دوخ  مشچ ، رون  رون  تسالع  راونا  سکع  زا  نورد  ناو  تسامش  زا  باتفآ و  زا  نورب  نیا  نوردنا  لایخ  گنر 

رون و ن دبن  بش  تسادج  كاپ و  سح  لقع و  رون  واک ز  تسادخ  رون  لد  رون  رون  زاب  تسا  لصاح  اهلد  رون 
دوب رون  رب  رظن  هک  دوبک  روک و  هرهم  دوپچ  گنر  دوب  رونیب  ناک  گنر  يدیدن  بش  ارت  دش  ادیپ  رون  نآ  دـض ، هب  سپ  ار  گنر  يدـید 
دـض هب  سپ  گنردیب  یناد  رون  دض  هب  نیو  گنر  دید  هگنآ  تسا  رون  ندید  گنز  مور و  نوچ  دوش  ادـیپ  دـض  هب  دـض  گنر  هب  هگنآ 

هب اهیناهن  سپ  دیدپ  دیآ  یلدشوخ  دض  نیدب  ات  دیرفآ  نآ  یپ  قح  ار  مغ  جنر و  رودص  رد  دـیامنیم  ار  دـض  دـض ، رون  وت  یتسناد  رون 
ار هلحرم  نیا  دومن  ادـیپ  ناوت  ار  وا  دـض  هب  اـت  دوجو  رد  يدـض  تسین  ار  قح  رون  دوب  ناـهنپ  دـض  تسین  ار  قح  هکنوچ  دوش  ادـیپ  دـض 
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امش دینادب  … و   ) هکرت يذلا  اوفرعت  یتح  دشرلا  اوفرعت  نل  مکنا  اوملعا  و  هلمج : نیا  اب  ریسفت  دروم  تالمج  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
هدش نادرگیور  دشر  زا  هک  یناسک  تالاح  رد  ینعی  دیسانشب ). تسا  هدرک  كرت  ار  وا  هک  ار  یسک  هکنیا  رگم  تخانش  دیهاوخن  ار  دشر 

يرثا هچ  ناـنآ  رد  دـشر  نادـقف  هک  دـید  دـیهاوخ  هجیتـن  رد  دـیزادرپب ، یـسررب  هب  اـهنآ  یناور  عضو  اـهراتفر و  رد  دـینک و  تقد  تسا ،
زا ار  دوخ  موهفم  وا  يارب  ابیز  تشز و  درادـن ، وا  يارب  ییانعم  چـیه  لطاب  قح و  دـنکیم ، اهر  ار  دـشر  یـسک  هک  یتقو  تسا . هتـشاذگ 

يارب ا یتسادق  هنوگچیه  نامیپ  دهع و  دنرادن . يرابتعا  چیه  وا  دزن  رد  اهشزرا  دنهدیم . تسد 
يامظع تمعن  هب  هک  یـسک  هچ ؟ ینعی  دشر  هک  دمهفیم  یلوا ، ترطف  لقع و  نادجو و  دض  تانایرج  نیا  هب  هجوت  اب  دهدیمن . ناشن  و 

يارب ناحبـس  دـنوادخ  هک  یهلا  باتک  ياـهنامیپ  هب  لـمع  تخانـش  يارب  نینچمه  تسا . هدرک  ادـیپ  یتیوه  هچ  تسا  هتـشگ  لـئان  دـشر 
مدق نیتسخن  تسا ، هدومرف  حرطم  تالامک ، تاریخ و  رد  هقباسم  نادـیم  رد  نانآ  نداد  رارق  و  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  اهناسنا  کیرحت 

ییاهلاچ هیس  هچ  هب  ینکـشنامیپ  نیا  هجیتن  رد  دناهتـشاذگ و  اپ  ریز  هتـسکش و  ار  اهنامیپ  نآ  هک  تسا  كاپان  ياهامنناسنا  نآ  تخانش 
دننک و كرد  نآ  هلیسوب  هک  یلقع  هن  دنونشب و  نآ  اب  هک  یـشوگ  هن  دننیبب و  هک  تسا  هدنام  نانآ  رد  یمـشچ  هن  رگید  دناهدرک ، طوقس 

دوخ هرابرد  قیقحت  یسررب و  هبرجت و  هجوت و  يدعب - هلحرم  دنریگب . شیپ  ار  لامک  دشر و  هار  نآ ، ییامنهار  هب  هک  ینادجو  بلق و  هن 
میورب دیاب  میدـیمهف ، ار  لهج  يدـشریب و  جـئاتن  ملع ، دـقاف  دـشر و  دـقاف  مدرم  ياهیدـیلپ  اهیگدولآ و  زا  هک  یتقو  ینعی  تسا . ءایـشا 

دننام دوشیم ، عورـش  دـشر  هرابرد  فلتخم  يداعبا  حوطـس و  رد  ام  يوپاـکت  هلحرم  نیا  رد  ملع . دـشر و  دوخ  تقیقح  تخانـش  غارـسب 
تمظعاب جئاتن  نآ ، تاجرد  بتارم و  دشر ، نوگانوگ  طیارـش  تامدـقم و  لماوع ، نآ  ندـمآ  دوجو  هب  عناوم  دـشر ، هیلوا  لماوع  كرد 

نآ
اب و  یتسه ، ناهج  اب  ادخ ، اب  نتشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  رد  وا  يدوجو  فلتخم  داعبا  درف و  یتاذ  يالتعا  بجوم  هک 

. ددرگیم دوخ ) ناعونمه 

هرصب لها  هرابرد  هبطخ 148-

هحفص 217] ]
نادمی و ال  لبحب ، هللا  یلا  ناتمی  ال  هبحاص ، نود  هیلع  هفطعی  هل و  رمالا  وجری  امهنم  دحاو  لک  متشه  لهچ و  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

اذه و سفن  اذه  نعزتنیل  نودیرب  يذلا  اوباصا  نئل  هللا  و  هب ، هتعانق  فشکی  لیلق  امع  هبحاصل و  بنـض  لماح  امهنم  دحاو  لک  ببـسب  هیلا 
هن دناشکیم  دوخ  فرط  هب  ار  نآ  دراد و  دوخ  يارب  ار  تفالخ  تزایح  دیما  ریبز ) هحلط و   ) رفن ود  نآ  زا  کی  ره   ) اذه یلع  اذـه  نیتایل 

هنیک ود  نآ  زا  کیره  دنوشیمن ). هدیـشک  وا  يوس  هب  یببـس  هلیـسو و  چیه  اب  و  دندنویپیمن ، ادخ  هب  یبانط  چـیه  اب  ود  نآ  شقیفر . يارب 
هک هچنآ  هب  رگا  ادـخب ، دـنگوس  ددرگ . رانک  رب  تسا ، هدـش  هدیـشک  هنیک  نیا  يور  هک  ياهدرپ  هک  دـشاب  دوز  دراد و  نورد  رد  ار  قیفر 

، خیش ود  نآ  يارب  هک  هچنآ  دومن ). طقاس  ار  يرگید  نآ  یکی  نیا  دروآ و  دهاوخ  رد  ياپ  زا  ار  يرگید  یکی ، اعطق  دنسرب ، دنهاوخیم ،
رگا سب . تسا و  ایند  هزور  دنچ  تسایر  هلیـسوب  وا  یعیبط  دوخ  مروت  دنهاوخیم  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  هچنآ  تسا و  ادخ  تسین ، حرطم 

قح و همسجم  نآ  يورایور  ار  ناشدوخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نز  دنتـشاد  رظن  رد  ار  ادخ  اعقاو  نکـشنامیپ ، ود  نآ 
اجب تشاد  ناکما  هنوگچ  دوب ، حرطم  نانآ  يارب  ادخ  رگا  دندادیمن ، رارق  تقیقح 

تیـصخش و هک  راـصنا  نیرجاـهم و  رگید  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  یتوکلم  تیـصخش  ینوناـق و  رادـمامز  اـب  تروـشم  هرکاذـم و  ي 
رفن رازه  اههد  نوخ  مه  راک  تبقاع  دننک و  اپرب  هنتف  بوشآ و  یمالـسا  عماوج  رد  ، دـندوب هدرک  كرد  اعقاو  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تیعقوم 

نافوط دوب ، هتفر  دوخ  هارب  هتـشگ و  مداـن  دوخ  لـمع  زا  هک  مه  ریبز  دوش و  هتـشک  هحلط )  ) ود نآ  زا  یکی  دـنزیرب و  نیمز  رب  ار  ناملـسم 
، دنهدیم مه  هب  داحتا  تسدو  دننکیم  فالتئا  خیرات  لوط  رد  ناراکبان  اجک !!؟ دـیوگب : وا  هب  ددـنبب و  وا  رب  ار  هار  نامولظم  نوخ  جاوما 
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فالتئا نامه  لوا  فیدر  رد  هک  دوجو  هحفص  زا  نارگید  وحم  دوخ و  يارب  هقلطم  هطلس  ندروآ  تسدب  زج  دنرادن  یفده  هکیتروص  رد 
اههدیدپ و هلمج  زا  دینک ، هعلاطم  ار  اهنآ  تقد  اب  يرادقم  دیرادرب و  ار  يرـشب  خیراوت  نونکا  مه  زا  دنـشابیم . نانآ  اب  ناگدننکداحتا  و 

نیرتـگرزب هـک  تـسا  نـیمه  درک ، دـهاوخ  راداو  یتفگـش  هـب  دـیدقتعم ) یتـیثیح  فرـش و  ناـسنا  يارب  هـک   ) ار امــش  هـک  ییاهدادـیور 
زورب بجوم  هک  هناراکبان  هدیدپ  نآ  تسیچ  تسا . هدومرف  حرطم  ام  يارب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  سانـشناسنا 

هطلس و ا هب  ندیسر  يارب  هاوخدوخ  ناگماکدوخ  هک  یماگنه  هک  تسا  رارق  نیا  زا  نایرج  ددرگیم !؟ یتفگش  نیرتدیدش 
دندرگیم و ءاقب  رد  عزانت  نادیم  دراو  تسا )! دنیاشوخ  رایسب  ندوب  هدنـشک  نیع  رد  هک   ) نتـشیوخ ياهیهاوخدوخ  يرامیب  سح  عابش 
بوبحم و تمظعاـب و  ياـهناسنا  ربارب  رد  هک  یعقوم  ناـنیا  دنـسرب ، دوخ  دـیلپ  دارم  نآ  هب  دـنهاوخیم  تسا  نکمم  هک  ياهلیـسو  ره  هب 
ار دوخ  اذل  دننیبیمن  دوخ  رد  ار  نآ  ییاناوت  یلو  دنرادرب ! دوخ  هار  رس  زا  ار  نانآ  دنهاوخیم  تسا  یبیترت  ره  هب  دنریگیم ، رارق  هدنزاس 

هکنآ يارب  اهنت  هکلب  دنراد  ار  يرادمامز  تیریدم و  یگتـسیاش  هک  تهجنادب  هن  دننک ، ادـیپ  يروای  رای و  دوخ  يارب  هک  دـننیبیم  روبجم 
دننیبیم ار  یصاخشا  دنیآیمرب . روای  رای و  ندرک  ادیپ  ددص  رد  یعـضو  نینچ  رد  دنرادرب ! دوخ  هار  رـس  زا  ار  هتـسیاش  ناسنا  نآ  دنناوتب 
یماگنه دناهدش . یـصاقر  زیخ و  تسج و  هصرع  دراو  هزیگنا  نامه  اب  زین  نانآ  دنراتفرگ و  دنیاشوخ ! يرامیب  نیمهب  نانآ  دوخ  دننام  هک 

دنچ طباور  ياههنحص  نیرتزیگناتفگـش  اجنیا  زا  دندش ، زاسمد  دوخ  روظنم  فده  هب  ندیـسر  يارب  دندرک و  ادیپ  ار  رگیدمه  نانیا  هک 
چیه ناراـکبان  نیا  یناویح ) دوخ   ) رگید تراـبعب  اـی  یعیبـط  دوخ  هک  دـیریگب  رظن  رد  دـیاب  تسخن  دوـشیم . عورـش  رگیدـکی  اـب  ناـسنا 

اهلیسو هکنیا  رگم  دسانشیمن  تیمسر  هب  ایند  رد  ار  يدوجوم  چیه  الصا  هکلب  نامرآ و  تقیقح و 
هلحرم نیا  رد  اهنآ  فادها  كرتشم  عماج  هک  ناراکبان  نیا  ياههرکاذم  هب  مینک  شوگ  نونکا ، وا . ياهفدـه  اههتـساوخ و  يارب  دـشاب  ي 

نامه زا  نم  یلوا - : تسا : رگید  یگدـنزاس  ره  ای  یعامتجا  تایح  تیریدـم  يارب  هتـسیاش  الماک  یهورگ  ای  ناسنا و  کـی  ندرب  نیب  زا 
صخش ینالف  زا  روظنم   ) ینالف رایتخا  رد  نونکا  هک  ار  ماقم  نآ  هب  يدصت  يارب  ار  امش  لماک  تقایل  یگتسیاش و  امـش ، اب  ییانـشآ  زاغآ 

امـش دـننام  ماقم  نآ  تزایح  يارب  یـسک  هعماج  نیا  رد  هک  متـسنادیم  مدوبهتفاـیرد و  تسا ، تسا ) هعماـج  تیریدـم  هتـسیاش  ینوناـق و 
يدایز نظنسح  ریقح  نیا  هرابرد  امش  مرادن ، ار  اهنآ  تیلباق  نم  دییامرفیم ، امش  هک  ار  تاشیامرف  نیا  هتبلا ، یمود - : درادن ! یگدنزارب 
تماعز ماقم و  هنوگ  ره  يارب  امـش  قلطم  یگتـسیاش  یناسنا و  يالاو  ماـقم  زا  مدرم  هک  مدوبهداـتفا  رکف  نیا  هب  اـهراب  دوخ  نم  و  دـیراد .

هک ار  داهنـشیپ  نیا  هک  مراد  هنازجاع  ياضاقت  امـش  زا  نم  و  ماهتـشادرب . مه  ییاهماگ  سدـقم  رایـسب  هار  نیا  رد  منک و  هاـگآ  یعاـمتجا ،
غیرد صخـش  نآ  لباقم  رد  امـش  يارب  یکمک  چیه  زا  ام  دـیریذپب و  مقفاوم ، نآ  اب  دـص  رد  دـص  مه  بناجنیا  دـنراد و  امـش  يارب  مدرم 

قشع تاعلاطم  هنوگ  نیا  هب  یناوج  زاغآ  زا  الصا  مراد ، یناوارف  یخیرات  تاعلاطم  نم  یلوا - تشاد . میهاوخن 
برغ قرش و  خیرات  ياهتیصخش  نیرتتمظع  اب  هتسجرب  قالخا  تافص و  همه  ماهدرک ، ادیپ  طابترا  امش  اب  هک  عقوم  نآ  زا  مدیزرویم و 
قوف قالخا  تافـص و  نآ  زا  زیچان  ياهنومن  و  میدرک ، عورـش  ار  صخـش  نآ  اـب  هزراـبم  هکنیمه  منیبیم و  امـش  رد  ار  دـیدج  میدـق و  و 

، اقآ دیراد  رایتخا  یمود ، دروآ ! دنهاوخرد  ياپ  زا  ار  صخش  نآ  هتفرگ و  ار  امـش  نوماریپ  اروف  تشگ ، راکـشآ  مدرم  يارب  امـش  یناسنا 
دینادیم هک  روطنامه  هکلب  ماهدیدن ، یلاعبانج  یگتـسیاش  هب  ار  یـسک  خـیرات  نآ  رد  مراد و  عالطا  يرـشب  هتـشذگ  خـیرات  زا  اهنت  هن  نم 

یتح الثم   ) رود رایـسب  ياههدنیآ  رد  هک  منزیم  سدح  الماک  زورما  مراد و  يرگنهدنیآ  زا  مه  ياهرهب  اما  اهمتـسین ) لباق  هتبلا   ) بناجنیا
موش نخـس  ار  یکی  سحن  يادص  بتیرت ، نیدب  دـمآ ! دـهاوخن  دوجو  هب  يرـشب  هعماج  رد  امـش  دـننام  یتیـصخش  مه ) دـعب  لاس  نویلیم 

زا سپ  یکی  ار ، گرزب  یغورد  اـب  هلباـقم  يارب  رتگرزب  یغورد  کـچوک و  یغورد  لابقتـسا  هب  گرزب  یغورد  دـهدیم ! خـساپ  يرگید 
اب هناحیقو ، ياهیزابگنرین  رگیدـکی و  نداد  بیرف  اب  نانآ  کنیا  دـننکیم ! باـترپ  کیتامتـسیس ) روطب   ) مظنم رگیدـکی  فرطب  يرگید 

نهنآ رد  دنلوغشم ! يرشب  یلاع  تایقالخا  همه  ندنازوس  یناسنا و  يالعا  ياهنامرآ  لوصا و  همه  نتخاس  دوبان  هب  نانیمطا  لامک 
هورگ ای  صخش  نآ  هب  تناها  ریقحت و  تبون  دنوشیم ، هتـسخ  روآمرـش  ياهيزابگنرین  نداد و  بیرف  رگیدکی و  ندرک  رخ  زا  هک  ماگ 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2499 

http://www.ghaemiyeh.com


، ناجاقآ یلوا - دـشابیم . اراد  ار  هعماج  هراـبرد  یگدـنزاس  هنوگ  ره  اـی  تیریدـم  ماـقم  لاغـشا  یگتـسیاش  تاـهج  همه  زا  هک  دـسریم 
هناتخبشوخ هکلب  تسین ، نارگید  رب  يزایتما  تلیـضف و  چیه  ياراد  اهنت  هن  صخـش  نآ  الـصا  میوگیم ، هک  هچنآ  هب  دینک  شوگ  تسرد 

، يرآ یمود - دوشیم !! رازیب  صخـش  نآ  زا  دوخب  دوخ  دونـشیم ، ار  نآ  هک  سک  ره  هک  تسا  هدرک  باختنا  يروط  ار  شمان  شرداـم 
هب تسد  دـیاب  سپ  میروآرب !! ار  هعماج  ياهنامرآ  میناوتیم  هک  میتسه  ام  اهنت  و  دـنرادن ، هماـع  تیلوبقم  اهتیـصخش  هنوگنآ  رگید  زورما 

ریخاـت هچ  ره  هک  تسا  مزـال  هدرپ  تشپ  هدرپ و  يور  تاـغیلبت  يراـک  نینچ  يارب  بوخ ، رایـسب  درب . نیب  زا  ار  لـباقم  فرط  دـش و  راـک 
نانآ هب  نازابگنرین  نیا  هک  نیرب  تشهب  هدـعو  اـب  هاـگآان  ناـحولهداس  دوشیم و  عورـش  زیخ  تسج و  صقر و  دوب . دـهاوخ  رید  دوش ،

دتفایم و نایرجب  اهیزابگنرین  اهیزادرپرکم و  اهغورد و  لیس  دوشیم ، عورش  اهراتشک  دنوشیم . هزرابم  رازراک و  نادیم  مزاع  دناهداد ،
تسکش ظ اب  لاهدیا ، اعقاو  هورگ  ای  تیصخش  نآ  هک  مینکیم  ضرف  لاح  دناسریم . نایاپ  هب  ار  هلئاغ  يرهاظ  ياهيزوریپ  تسکش و 
دیما دروم  هورگ  ای  تیـصخش  نآ  هداد و  نت  اهتحاقو  اهیتشز و  همهب  هعماج  رب  هزور  دـنچ  هطلـس  يارب  هک  ناراـکبان  نیا  هجاوم و  يرها 

؟ ياهراکچ ریبز  ياقآ  بوخ ، دسریم . ارف  رگیدکی  يورایور  نانآ  نداتسیا  تبون  دناهدرک ، یقلت  زوریپ  ار  دوخ  دناهدرب  نیب  زا  ار  هعماج 
: دـیوگیم هحلط  يدوب . هدـش  دوبان  نیتسخن  تاظحل  نامه  رد  وت  مدوبن ، نم  رگا  ياهراکچ !؟ وت  منیبب  وگب  هحلط ، ياـقآ  دـیوگیم : ریبز 

الاـب هرجاـشم  عازن و  دـنتفرگیمن . ارت  نوـماریپ  مه  رفن  ود  الـصا  دوـبن  نـم  يرادمتـسایس  اـهییوجهراچ و  تیـصخش و  رگا  ریبز ، ياـقآ 
هآ و هب  تسا ، هدش  هدیمان  نیمز  هک  ار  گرزب  رداق  نیا  رگید ، راب  اهراتشک  دماجنایم و  مصاختم  ياهفص  شیارآ  هب  اجیردت  دریگیم و 

رایـسب تـالوحت  زا  یکی  ار  ناـیرج  نـیا  دـنکیم ! هداـمآ  راـک  يارب  ماـخ  هداـم  ناسانـشهعماج  ناسیونخـیرات و  يارب  و  دروآیمرد . هلاـن 
ياپ زا  ار  رگیدـکی  دـنداتفا و  مه  ناج  هب  یلبق  ماظن  نتفر  زا  سپ  زرابم  ناراـی  هنوگچ  هک  داد  ناـشن  یبوخب  متـسیب  نرق  لـئاوا  ریگمـشچ 

زا هک  تسا  هدوب  خـیرات  لوط  رد  نازرابم  زا  ناوارف  ياهدـع  نطاب  يافـص  ندوبن  تراـهط و  مدـع  ناـیرج ، نیا  یلـصا  تلع  دـندروآرد .
لا تماق  دق  تسا . هتشادن  دوجو  نارگید  رب  يرگهطلس  یگماکدوخ و  و  نم )  ) نتفای مروت  زج  یفده  هزرابم 

هک دنتسه  اجک  سپ  تسا ، هتـساخرب  اج  زا  راکمتـس  هورگ  کنیا   ) ریخلا مهل  مدق  ننـسلا و  مهل  تنـس  دقف  نوبـستحملا ، نیاف  هیغابلا ، هئف 
رتشیپ اهیگتسیاش ) اهیگتـسیاب و  زا   ) ربخ هدش و  نایب  نانآ  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياهتنـس  هک  دننک  ادخ  يارب  مایق 

ناراکبان هب  ناما  دیزیخرب و  یهلا  ياهناسنا  يا  دناهدش ، نادیم  دراو  وجهطلس  ناگماکدوخ  دییایب  دوخ  هب  ات  تسا ). هدش  هتفگ  نانآ  يارب 
هتفایلامک یهلا و  ياهناسنا  يارب  نادیم  دوش و  كاپ  وجهطلـس  ناگماکدوخ  ثول  زا  نیمز  يور  هک  دسر  ارف  يزور  هکنیا  روصت  دـیهدن 

بلاط ياهناسنا  تسا . هدرک  تابثا  ار  نآ  ندوب  هیاپیب  رـشب  تشذگرـس  خـیرات  هک  ینامرآ  تسیروصت  دوش ، تاریخ  رد  هقباـسم  هداـمآ 
زا یلاخ  ياهعماج  چیه  هک  دنمهفب  دیاب  دنهدب و  هار  دوخب  ار  تلفغ  نیرتمک  دـیابن  هعماج ، دوخ و  يارب  لوقعم ) تایح   ) يایوج لامک و 
رد هراومه  نانیا  دوب . دهاوخن  هدوبن و  دسانـشیمن ، تیمـسر  هب  دوخ  هطلـس  رد  نداد  رارق  نودب  ار  یناسنا  چـیه  هک  تسرپدوخ  ناراکبان 

رارق خـیرات  زا  ههرب  نآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـنهاوخیم . دوـخ  سرریت  رد  ار  مدرم  همه  هتـسشن و  لاـمک  هگلزنم  ناورهر  نیمک 
اج دنتساوخیم  هتفرگ ، نیمک  وجهطلس  ناگماکدوخ  زا  نوگانوگ  ییاههورگ  عاونا و  هک  دراد 

دوخ يرادمامز  ورملق  مدرم  همه  يارب  ار  تبحم  تلادع و  هک  لماک  ناسنا  نآ  دننک . یلاخ  لماک  ناسنا  کی  دوحو  زا  ار  يزور  نآ  هعم 
ددرگ کیرات  هعماج  ياضف  دیشروخ ، نیا  نتفر  اب  دوب ، هتخانشن  ار  وا  داعبا  ناسنا و  وا  دننام  سکچیه  هک  لماک  ناسنا  نآ  دوب ، هدرتسگ 
هطلـس ریز  ار  هعماج  دـننادیم ، دوخ  یناج  نمـشد  هناگی  ار  دیـشروخ  هک  ناشافخ  نانوچ  ناراوخناهج  ناتـسرپتوهش و  نانارـسوه و  ات 

نم و  ) زج یئانبم  لصا و  چـیه  دـشاب و  نانآ  یناویح  ياههتـساوخ  عیطم  هک  دـنروایب  دوجو  هب  ار  ياهعماـج  هجیتن  رد  دـندروآرد و  دوخ 
، هتفرگ ار  نآ  ياج  یمرـشیب  ییایحیب و  و  هتفر ، ینمادکاپ  تفع و  عیاش ، ملظ  دوبان ، تلادع  دنـسانشن ! تیمـسر  هب  ار  هلیـسو ) نارگید 

چیه یتیعقوم  نینچ  رد  دریگب . ار  افـص  قدـص و  هدـننکءایحا  قطنم  ياج  گنرین  بیرف و  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  اـهنامیپ  دـهع و 
رارق ناگماکدوخ  ياهیزابـسوه  لایما و  شوختـسد  هعماج  مدرم  دراذـگب  دـنک و  ءافتکا  دوخ  تسارح  ظفح و  هب  دـناوتیمن  یهلا  ناـسنا 
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هب ندـیمرآ و  ناینرپ  کشت  يور  ندیـشک و  بآ  زا  نوریب  ار  شیوخ  میلگ  دوش . ییورایور  اـهیهابت  اـب  اـهناسنا  لوقعم  تاـیح  هتفرگ و 
یفتنم س يارب  تردق  نتشاد  اب   ) نتخادرپ هعماج  رد  قالخا  طوقس  قوقح و  ندش  لامیاپ  اهیتخبدب و  روج و  ملظ و  ياشامت 

يرگنشور ملع و  ییانـشور  ياعدا  ندز ، هیکت  يرابتعا  ياهشزرا  تاماقم و  هدع  کی  هب  تسا . نداد  دوخ  یهابت  هب  مکح  اهنآ ،) نتخا 
يدردمه و ساسحا  نودب  هعماج  يونعم  يدام و  مالآ  رب  يرگهراظن  و  ساسایب ، یلو  دنیاشوخ  تاحالطـصا  تشم  کی  هلیـسوب  ندرک 

هاگماش ات  دادماب  زا  ندرک و  رایتخا  تلزع  هشوگ و  کی  رد  نتـسشن  تسا . نداد  دوخ  یهابت  هب  رگید  یمکح  اهدرد ، لیلقت  يارب  شالت 
( نانآ يرورض  ياهزاین  هب  تبثم  خساپ  هعماج و  مدرم  نتخاس  نشور  رب  ییاناوت  نتشاد  اب   ) یلج یفخ و  ياهفرح  رکذ  هب  ندیزرو  لاغتشا 
هب ناوتیمن  دنتـسه ، يدـنوادخ  هغلاب  تیـشم  تمکح و  زا  ییاههاگهولج  هک  اهناسنا  نتخاس  شومارف  اب  اریز  تسا ، نتـشیوخ  نداد  بیرف 

کی نیا  و  مرادن !! دای  هب  ار  ادخ  مراد و  دای  هب  ار  ادخ  نم  هک  ددرگیمرب  هیـضق  نیا  هب  یـشومارف  رکذ و  نینچ  يانعم  اریز  دوب ، ادخ  دای 
زا شیب  هک  دنتـسه  یتادوجوم  : - ) وگوهروتکیو تسا : هتفگ  بوخ  هچ  دـننیبب . ار  نآ  دـنناوتیمن  اهبیرفدوخ  اهنت  هک  تسا  ضقاـنت  عون 
رد هک  دنراد  دوجو  ینارکفتم  تسا ! سب  نمیه  دنیوگیم : دنشاب  هتشاد  يدروجال  نامـسآ  نوچ  هک  دنتـسه  ینارادناج  دنبلطیمن . يزیچ 

ار بوخ  دب و  هب  یئانتعایب  نآ  جاوما  نایم  زا  دنوشیم و  روهطوغ  تعیبط  شتسرپ  رد  تیبوذجم و  رد  دنوریم و  ورف  اهیتفگش 
عقوم نامه  رد  یمدآ  هک  دنمهفیمن  دناغراف ، نایمدآ  زا  رایسب  یگدنشخر  اب  دننکیم ، تحایس  ریس و  ناکم  نوک و  رد  دنرادیم ، لصاح 

ناریقف یگنهرب  هب  نانآ ، یگنشت  هب  نانیا ، یگنسرگ  هب  ار  شاهشیدنا  دناوتیم  دور ، ورف  لیخت  رد  دنیشنب و  افـصاب  ناتخرد  ریز  دناوتیم  هک 
هراپ ياهـسابل  هب  لاچهایـس ، نادـنز  هب  کیرات ، هبلک  هب  رامیب ، رتسب  هب  کچوک ، تارقف  نوتـس  کـی  يواـفنل  یگدـیمخ  هب  ناتـسمز ، رد 

، دنکیم ناشتیافک  تیدبا  هکنیا  بیجع  رما  دنراد . هنامحریب  یئاضر  هک  دنفوخم  مارآ و  یحاورا  اهنیا  دزاس . لوغشم  نازرل  ناوج  نارتخد 
هک يدودحم  دننادیمن . چیه  نانآ  هک  تسا  يزیچ  تسا ، نتفرگ  ارف  ندـید و  لباق  یبوخب  هک  یناف  دوجو  نیا  یمدآ ، گرزب  جایتحا  نیا 

دودـحمان دودـحم و  یتوهال  يرـشب و  بیکرت  زا  هک  اـهانتیال  دنتـسین . شرکف  رد  هک  تسا  يزیچ  یلاـع  راـکهاش  نیا  تسا ، یقرت  لـباق 
رد هشیمه  دـنرادن ، یترـسم  زگره  دـننزیم ، دـنخبل  دنـشاب  ور  رد  ور  تمظع  اـب  هک  دـنچ  ره  دوشیم . دـیدپان  ناـشرظن  زا  دـیآیم  دوـجوب 

، درادن دوجو  نآ  رد  لک ) . ) تسین هراپ  دنچ  هشقن  کی  زج  يزیچ  نانآ  يارب  تیرـشب  خیرات  تسا . نانآ  تایح  ندروخ  هطوغ  دناهبذج ،
، تسا نکمم  دربیم ؟ جنر  یمدآ  تسا ؟ بوخ  هچ  يارب  یمدآ  ینعی  ءزج )  ) نیا هب  لاغتشا  سپ  تسا . نآ  جراخ  رد  یعقاو ) لک  )

دازون كدوک  درادن ، ریش  ناتسپ  رد  رگید  ردام  دریگیم ! جوا  هنوگچ  هک  دیرگنب  ار  ناراب ) هدلآ   ) هراتس دیشاب و  هتـشادن  نآ  هب  يراک  اما 
تخرد هدنک  رب  هک  رودم  طخ  نیا  هک  دینک  اشامت  دیئایب و  منادیمن  چیه  بلاطم  نیا  زا  نم  اما  بوخ ، رایـسب  دـهدیم ! ناج  یگنـسرگ  زا 

نیا اب  دـیروایب و  ار  اهيروت  نیرتابیز  دوشیم ! نایامن  ابیز  هراتـس  لگ  هچ  تروصب  دوش  هدـید  پوکـسورکیم )  ) ریز هک  یتقو  تسا  جاک 
هک یکدوکب  نتـسیرگن  زا  هک  دـشخبیم  رثا  نانیا  رد  نانچ  جوربلاهقطنم  دـنربیم ، داـی  زا  ار  نتـشاد  تسود  نارکفتم  نیا  دـینک ! هسیاـقم 
.( دنکچوک دنگرزب و  مه  هرابکی  هک  دنحاورا  زا  ياهداوناخ  نانیا  تسا ، هداهن  قاحم  رد  ار  ناشناج  ادخ  درادـیم . ناشزاب  دزیریم  کشا 

یعقاو شیارگ  هن  تسا ، تیدبا  رب  یناور  هیکت  ساسحا و  دـنکیم ) ناشتیافک  تیدـبا  هکنیا  بیجع  رما  : ) هلمج نیا  زا  وگوه  روظنم  هتبلا 
يارب دشاب . راگزاس  تسا  تیدبا  يوس  نیا  هیور  ای  تامدقم  هک  قئاقح  تایعقاو و  زا  تلفغ  اب  تسا  لاحم  شیارگ  نینچ  اریز  تیدبا ، هب 

ات 24- هحفـص 21  زا  موس  دـلجم  هب : دـییامرف  هعجارم  نکـشنامیپ  ود  نآ  هب  طوـبرم  تاـنایرج  ریبز و  هحلط و  هراـبرد  یـسررب  لـیمکت 
ربیز د ایآ  هحفص 170 - ات  هحفص 169  زا  نانکشنامیپ . ناتساد  لیلحت  و  نانکشنامیپ )  ) نیثکان ناتساد 

هک اجنآ  هحفص 26 - ات  هحفص 25  زا  مجنپ  دلجم  و  دوشیمن . هدینش  رارقا  زا  سپ  راکنا  دوب ؟ هدرک  يزاس  رهاظ  يرادمامز  نامیپ  هلئسم  ر 
ات هحفص 27  زا  مجنپ ، دلجم  دنهدیم . رارق  رگید  یمرج  باکترا  يارب  ياهلیـسو  اربم  یناسنا  ندرگ  هب  ار  یمرج  نتخادنا  نانکـشنامیپ ،

يارب یتلع و  یهارمگ  ره  يارب  و   ) ههبش ثکان  لکل  و  هلع ، هلض  لکل  و  تسا ؟ هتـشاد  ییاههشیر  هچ  نانکـشنامیپ  ناتـساد  هحفص 28 -
زا ضارعا  اـب  نکـشنامیپ  ود  نآ  تسیاههبـش  ینکـش  ناـمیپ  ره  يارب  تسین و  تـلعیب  یهارمگ  چـیه  تسیاههبـش ). ینکـش  ناـمیپ  ره 
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تمسق ود  رب  یناسنا  ياههدیدپ  رد  تلع  تسا . یتلع  لولعم  اههدیدپ  رگید  دننام  یهارمگ  نیا  دنتـشگ . هارمگ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
يریگولج و ییاناوت  ناسنا  هک  دنتـسه  يروما  اهیهارمگ - يرایتخا  للع  يرایتخا 1 - ریغ  للع  يرایتخا و  للع  ددرگیم : میـسقت  هدمع 
هچ رگا  روما  نیا  یـساسا  هشیر  کلذریغ . ییوجهطلـس و  توخن ، ربک و  اهیگماکدوخ ، اهيزابـسوه ، دننام  تسا ، اراد  ار  اهنآ  زا  عانتما 

هـشیر هکنیا  حیـضوت  تسا . يرایتخا  اههشیر  نآ  زا  يرادربهرهب  ندـیناسر و  تیلعف  هب  ندـینایور و  لاـح  نیا  اـب  دـشابیم ، يراـیتخا  ریغ 
تقلخ لصا  هب  طوبرم  تسا  یتقیقح  اعطق  طاشن ، تذل و  هب  لیامت  زا  تسترابع  هک  اهیگماکدوخ  اهيزابسوه و 

هک یناوارف  رایـسب  براجت  زا  دزادنیب و  راک  هب  ار  دوخ  يوج  لامک  نادجو  لقعت و  ناسنا  رگا  یلو  درادـن ، یهار  نآ  رد  رایتخا  یمدآ و 
دنک و راهم  لدتعم  ریسم  رد  ار  تذل  هب  لیامت  دناوتیم  تسا  هدمآ  تسدب  طرش  دیقیب و  ياهیگماکدوخ  اهیزابـسوه و  جئاتن  هدهاشم  زا 
هب لیامت  ندرک  راهم  لیدعت و  هب  تمه  ییاناوت ، نیا  نتشاد  اب  ناسنا  کی  رگا  لاح ، دنک . هدافتـسا  نآ  زا  ینادجو  یلقع و  لوصا  قباطم 

-2 دروآ . دهاوخرب  وا  تیـصخش  نامدود  زا  دود  هدـمآ  شغارـس  هب  اهیگماکدوخ  ینارـسوه و  يرامیب  هک  تسا  یعطق  درامگن ، تذـل 
نیا هب  دـشاب ، هتـشاد  يرایتخا  ریغ  للع  دـناوتیمن  تسا ، شزرا  دـض  رادراب  هک  یهارمگ  يانعم  هب  رظن  اب  اهیهارمگ  يراـیتخا  ریغ  لـلع 

ناسنا رایتخا  زا  جراخ  ددرگیم ، نیاـسنا  يـالاو  قـالخا  یناـبم  لوصا و  زا  ناـسنا  فارحنا  بجوم  هک  یلماوع  لـلع و  نآ  رگا  هک  ینعم 
ندوبن سرتسد  تهجب  لهج  رد  ندروخهطوغ  دننام  دومن . دادملق  یـشزرا  دض  یهارمگ  ناوتیمن  فارحنا  نآ  هک  تسا  یهیدـب  دنـشاب ،

مالـسلاهیلع نینموملاریما  هک  تهجنادـب  ناسنا . هب  يربج  يرارطـضا و  لماوع  هطاحا  تهجب  قالخا  زا  تیمورحم  ملع و  لئاسو  لـماوع و 
ملاریما يورایور  رایتخا  لامک  اب  ود  نآ  رگید  فرط  زا  هدومرف و  دزشوگ  ار  نانآ  يراکبان  خیبوت و  اهراب  ار  ریبز  هحلط و 

: دیامرفیم هکنیا  اما  و  تسا . هدوب  يرایتخا  رفن  ود  نآ  یهارمگ  تلع  هک  تسا  یعطق  اذل  دنتساخرب ، راکیپ  هزرابم و  هب  مالسلاهیلع  نینمو 
دنتسم ریبز  هحلط و  یهارمگ  هکنیا  يرایتخا و  ریغ  يرایتخا و  هب  یهارمگ  للع  میـسقت  هب  هجوت  اب  تسیاههبـش ) ینکـشنامیپ  ره  يارب  (و 

تامدـقم هب  دنتـسم  هک  تسا  هابتـشا  ماهبا و  نآ  ههبـش )  ) زا مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  هک  تسا  یمتح  تسا ، هدوب  يرایتخا  للع  هب 
اهنآ زا  یکی  هک  یلـصا  يایاضق  زا  نانآ  دوخ  دـندوب ، ههبـش  ماهبا و  رد  نامثع  لتق  هیـضق  رد  خیـش  ود  نآ  مه  رگا  ینعی  تسا ، يراـیتخا 

نآ هک  دنتـسنادیم  دـندوب  عیاـقو  نتم  رد  نوچ  ود  نآ  دـندوب و  علطم  تسا ، هدوب  ناـمثع  هثداـح  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  همذ  تئارب 
هرابرد هک  ییاهیرگاوغا  تانیقلت و  تسا  نکمم  لاح  نیا  اب  تسا ، هدرک  يریگولج  نامثع  لتق  زا  تشاد  هک  ییاناوت  دودـح  اـت  ترـضح 

اهیرگاوـغا تاـنیقلت و  نآ  یلو  تـسا . هدوـب  هتخادـنا  ماـهبا  ههبـش و  هـب  ار  ود  نآ  رخاوا  رد  اجیردـت  دوـب ، هدرک  ادـیپ  عویــش  هثداـح  نآ 
هلئاغ هجیتن  رد  هک  دوش  یمالسا  عماوج  نایم  رد  قیمع  فاکش  بجوم  هداد و  رارق  ریثات  تحت  ار  رفن  ود  نآ  دننام  یـصاخشا  تسیابیمن 

لا رضحی  یعانلا و  عمسی  مدللا ، عمتسمک  نوکا  هللا ال  و  دتفیب . هار  جراوخ  نیفص و  هناراکبان 
یسک گرم  يارب  ناگدننکهیرگ  هیرگ  هدننکنویش و  ندز و  هنیس  هک  دوب  مهاوخن  صاخشا  نآ  زا  نم  ادخب ، دنگوس   ) ربتعی مث ال  یکاب ،

مالسلاهیلع نینموملاریما  ار  لثم  نیا  ریظن  اهتلع !! زا  تلفغ  اهلولعم و  ندینش  ندید و  اتفگـش ، دریگن ). يدنپ  تربع و  سپـس  دونـشب و  ار 
، ادـخب دـنگوس   ) اهدـصار اهلتخی  اهبلاط و  اهیلا  لصی  یتح  مدـللا ، یلع  مانت  عبـضلاک  نوکا  ـال  هللا  و  تسا : هدومرف  نینچ  مشـش  هبطخ  رد 
وا تسا  هتـسشن  شنیمک  رد  هکنآ  دسرب و  وا  هب  شاهدنیوج  ات  دنربب ، باوخ  هب  ار  وا  گنهآ  اب  يادص  اب  هک  دوب  مهاوخن  راتفک  نآ  دننام 

نینموملاریما هک  تسیرادـشه  ثحب ، دروم  هلمج  يانعم  دـناهتفگ ، یـضعب  هکنانچ  دـشاب ، ندز  هنیـس  مدـل )  ) زا روظنم  رگا  و  دـبیرفب ). ار 
یگرزب تلفغ  هچ  اعقاو  دشابیم . اهنآ  يارب  یتلع  ندمآ  دوجوب  لیلد  هک  دهدیم ، تالولعم  هدـهاشم  هرابرد  هعماج  مدرم  هب  مالـسلاهیلع 

زا یـضعب  هک  تسیدح  رد  تیلع )  ) نوناق تهادب  ترورـض و  هکنیا  اب  دوشیم ، هدید  عماوج  همه  رد  یناوارف  هب  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا 
اب یلقاع  ره  و  تسا . راک  رد  یتلع  هک  دـمهفیم  یلولعم  ندـید  اـب  یـسک  ره  هک  تسا  يرطف  نیناوق  زا  یکی  نیا  هک  دـندقتعم  ناـفوسلیف 

هجوتیب زا  رپ  خیرات  رساترس  دمآ . دهاوخ  دوجو  هب  یلولعم  تلع ، نیا  رس  تشپ  هک  دمهفیم  یتلع  ندید 
. تسا يرطف  یهیدب  نوناق  نیا  هب  ناگماکدوخ  نازابسوه و  ای  نادان  مدرم  ي 
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شتافو زا  شیپ  هبطخ 149-

هحفص 232] ]
هتافاوم هنم  برهلا  و  سقنلا ، قاسم  لجالا  و  هدارف ، یف  هنم  رفی  ام  قال  ءيرما  لک  سانلا ، اـهیا  مهن  لـهچ و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

هک دوشیم  هدـنار  دوخ  رمع  زور  نیـسپاو  هب  یمدآ  دـید . دـهاوخ  ار  نآ  رارف  لاح  رد  گرم )  ) دـنکیم رارف  هچنآ  زا  سک  ره  مدرم ، يا  )
تیعطق نانچمه  گرم و  رادید  ماهبا  دنکیم  کیدزن  گرم  رادـید  هب  ار  مدآ  نادـنزرف  ياهظحل  ره  تکرح و  ره  تسا ). وا  تایح  نایاپ 

رگید ترابع  ابو  میراد  مشچ  هب  تایح  کنیع  هک  اـهناسنا  اـم  يارب  نآ ، یتقیقح  كرد  هک  تسا  ناـنچ  نآ ، يوس  هب  تکرح  تعرـس  و 
دناوتیمن هجو  چـیهب  هک  تسا  تایح  یـساسا  تیـصاخ  کی  نیا  تسین  روصت  لـباق  میتسه  تاـیح  راسهمـشچ  رد  روهطوغ  هک  اـم  يارب 
دناوتیمن ضیقن  تسا و  نآ  دض  لقادح  دشابن ، تایح  ضیقن  رگا  گرم ، تسا و  تایح  تایح ، اریز  دـیامن ، سکعنم  دوخ  رد  ار  گرم 

شتآ خاش  دسج  رد  دیامنیم  يرمتـسم  دسریم  ونون  يوج  نوچمه  رمع  دیوگیم : يولوم  هکنیا  دیامن . سکعنم  دوخ  رد  ار  دوخ  ضیقن 
گرم و هظحل  ره  ارت  سپ  عنص  يزیگنا  تعرس  دیامنیم  عنـص  يزیت  زا  تدم  يزارد  نیا  زارد  سب  دیامن  شتآ  رظن  رد  زاسب  ینابنجب  ار 

مدآ يوس  هب  ناحبس  دنوادخ  فرط  زا  تایح  ضیف  نایرج  هک  دوش  ریسفت  نینچ  دیاب  تسیتعاس  ایند  دومرف  یفطصم  تسیتعجر 
دوشیم نینچ  نآ  ینیمخت  يانعم  مینک ، هیزجت  تایح  تاظحل  ای  تارذ  هب  ار  نآ  لقع  هاگدـید  زا  رگا  هک  تسیرارمتـسا  نایرج  کی  نای ،

هک کچوک  رایـسب  رایـسب  هلـصاف  کی  زا  سپ  ددرگیم ، یمدآ  یگدـنز  تعیبط  نتم  دراو  هک  تایح  تاـظحل  اـی  تارذ  زا  کـی  ره  هک 
نآ دـناوتب  هظحل  اـی  هرذ  نآ  دوخ  هک  تسین  ناـنچ  یلو  دوشیم ، تعیبـط  نتم  دراو  يدـعب  هظحل  اـی  هرذ  دـیآیمنرد  اـم  روصت  هب  زگره 

نیبام گرم ) ای  یتسین  ای  الخ   ) هلـصاف نونکات  يدحا  چیه  نینچمه  دـشاب . هتـشاد  دوخ  رد  تسا  تعجر )  ) يولوم ریبعت  رد  هک  ار  هلـصاف 
اب تسا . ضحم  لقعت  ای  ینهذ  روصت  هلیـسوب  دـباییمرد ، هدـیدپ  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  هکلب  دـنک ، تفایرد  دـناوتیمن  ار  تاـیح  هظحل  ود 
اب هک  هنوگنامه  دوشیم ، کیدزن  یگدـنز  نایاپ  هب  هظحل  ناـمه  رادـقمب  تسا ، نیعم  دودـحم و  هک  یمدآ ، یگدـنز  زا  ياهظحل  ره  رورم 

چیه اب  تاظحل ، ندش  يرپس  ضارقنا و  نیا  دیوشیم . کیدزن  باتک  رخآ  هب  هحفص  کی  رادقمب  امش  باتک ، زا  هحفـص  کی  ندنادرگرب 
یعیبط گرم  یگدـنز و  نوناق  قوف  هک  دراد  دوجو  نوناق  کی  اهنت  ددرگیمن . یفتنم  کلذریغ ، یبیرفدوخ و  ینهذ و  يرگیزاب  لیخت و 

ار هظحل  کی  هکیئاج  ات  دروایب ، تسدب  ار  نآ  تشذگ  نامز و  يوس  ارف  هب  تکرح  ییاناوت  هک  تیـصخش  تیوقت  زا  تسترابع  هک  تسا 
ح دیامن . یقلت  لاس  کی  الثم 

راوبابح دزودنیب - دوخ  يارب  يدبا  هیامرس  رمع ، نیا  رد  حیحص  ندیشک  رس  کی  اب  دناوتیم  هک  دراد  ار  تردق  نآ  یمدآ  تیصخش  یت 
، دنکیم يرپس  یناگدـنز  نیا  رد  ناسنا  هک  یتکرح  هظحل و  ره  هک  لاح  میوش  بآ  مینک و  یهاگن  میـشک و  يرـس  رای  خر  ترایز  يارب 

لافغا اب  هک  دـنکیم  تکرح  گرم  فرط  هب  وا  هکنیا  هن  دودیم ، وا  لاـبند  هب  گرم  هک  تسا  ناـنچ  ییوگ  دوشیم ، رتکـیدزن  گرم  هب 
رارف يارب  ار  ییوجهراچ  شالت و  نیرتيدج  ناسنا  رگا  نیاربانب ، تسا ! هتخادـنا  ریخات  هب  ار  گرم  هک  دـنک  نامگ  تکرح ، زا  نتـشیوخ 

گرم هب  ار  دوخ  دـنکیم ، فرـص  یئوجهراچ  شالت و  نآ  رد  هک  ار  یتاظحل  زاـب  دـهدب ، ماـجنا  نآ ، نتخادـنا  ریخاـت  يارب  اـی  گرم  زا 
ملع تاهیه ! هئافخا ، الا  هللا  یباف  رمالاذـه  نونکم  نع  اـهثحبا  ماـیالا  تدرطا  مک  ددرگیم . رتکیدزن  وا  يارب  گرم  اـی  دـنکیم ، کـیدزن 

نآ نتشاد  هدیشوپ  رگم  تساوخن  ناحبس  دنوادخ  یلو  متشاذگ  رس  تشپ  رما ، نیا  یناهن  زار  زا  شواک  رد  هک  ار  ییاهزور  اسب   ) نوزحم
یلو مدومن ، رما  نیا  زار  لح  يارب  یناوارف  شالت  ششوک و  تسین ). راکـشآ  سکچیه  يارب  هتفهن و  رما  نیا  تقیقح  هب  ملع  تاهیه : ار ،

كرابم نانخس  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یناهن ) زار   ) رما نیا  ریسفت  رد  تساوخیمن  ار  زار  نیا  ندش  راکشآ  دنوادخ 
لتق یگنوگچ  یفخم ) رما   ) زا ترـضح  نآ  روظنم  دنیوگیم : ینارحب  مثیمنبا  دیدحلایبا و  نبا  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  تسا ، هدومرف 

ترثک هب  هجوت  اب  هیرظن  نیا  دـیوگیم : درامـشیم و  دودرم  ییوخ  یمـشاه  موحرم  ققحم  ار  هیرظن  نیا  تسا . هدوب  نآ  ناکم  ناـمز و  وا و 
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یمـشاه موحرم  سپـس  تسین . لوبق  لباق  تسا ، هدرک  ناـیب  شتداهـش  تایـصوصخ  همه  هب  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ملع  هک  یلئـالد 
یفخم ترـضح : نآ  دوصقم  هک  دومن  هیجوـت  وـحن  نیدـب  ار  یفخم  رما  تسا  نکمم  : ) دـیوگیم نینچ  یفخم ) رما   ) حیـضوت رد  ییوـخ 

رد راوگرزب  نآ  اریز  تسا ، نآ  ناگدننک  کمک  ترثک  لطاب و  نارای  باحصا و  لطاب و  هبلغ  قح و  لها  تیمولظم  مدرم و  رب  قح  ندوب 
داتفا نایرج  هب  یثداوح  و  دیـسرن . دوخ  دوصقم  هب  لاح  نیا  اب  داد و  ماجنا  ار  شـشوک  تیاهن  دوخ ، قح  نتفرگ  يارب  تموکح  رما  زاغآ 
دندش هدامآ  وا  يارب  یناروای  نارای و  دیسر و  وا  هب  تفالخ  تبون  هک  مه  راک  رخآ  رد  و  درکیمن ، روطخ  سکچیه  بلق  هب  اهنآ  لثم  هک 

ار وا  هار  رـس  دوب ، ثداوح  نیرتزیگناتفگـش  زا  هک  تیمکح  هنتف  تشگ ، زوریپ  ناـقفانم  رب  درک و  داـهج  هجو  نیرتهب  هب  ادـخ  هار  رد  و 
دوخ ناـگدروخبیرف ) هیواـعم و   ) نانمـشد فرط  هب  تکرح  هب  میمـصت  دومرف و  يروآعـمج  ار  نایرکـشل  هکنآ  زا  دـعب  سپـس  تفرگ .

داح نآ  تفرگ 
زا مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  سپ  دمآ ! شیپ  خـیرات  درف  نیرتراکتیانج  دـیلپ و  مجلمنبا  تبرـض  كانتـشحو  هدـنبوک و  رایـسب  هث 
اریز درادب . هدیـشوپ  امـش  زا  ار  زار  نیا  رگم  تساوخن  دنوادخ  تسا و  نآ  ببـس  زیگناتفگـش و  نایرج  نیا  لک  زار  یفخم ) ( ) نونکم )

زا ار  هیجوت  نیا  سپس  تسا ) یهلا  ردق  اضق و  تالکشم  زا  زار  نیا  اریز  تسا ، ناوتان  زیگناتفگـش  رایـسب  زار  نینچ  مهف  زا  امـش  لوقع 
ياـهرادرک اـهراتفگ و  زا  هـک  هنوگناـمه  ـالوا - اریز  داد ، رارق  یــسررب  دروـم  دـیاب  ار  هیجوـت  نـیا  تـسا . هدرک  لـقن  یــسلجم  موـحرم 

رد دوب و  ملاع  تسویپیم ، عوقو  هب  وا  يرادـمامز  راگزور  رد  هک  ثداوح  نآ  همه  رب  ترـضح  نآ  دـیآیمرب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
نآ هکنیا  اـیناث - دادیم . ربـخ  هدـنیآ  ثداوح  زا  ناوارف  روطب  متـسنادیم و  ار  تاـنایرج  نیا  نم  هک  دوـمرفیم  احیرـص  دراوـم  زا  یـضعب 
همه نارگید  دیدحلایبا و  نبا  دننام  هغالبلاجـهن  نارـسفم  قافتاب  و   ) دادیم ربخ  هک  یبیغ  روما  نآ  گرم و  هلئـسم  زا  رتکیرات  ثداوح 

رارـسا زا  ار  ردق  اضق و  یندوشگان  ياهزار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دسریم  رظنب  دـیعب  رایـسب  اثلاث - دوبن . تفاییم ) ققحت  روما  نآ 
. دیامرف يرپس  یندوشگان  ياهزار  زا  شواک  ثحب و  هب  ار  یناوارف  ياهزور  هدادن و  صیخشت  ندش  هدوشگ  لباق 

زا امـش  لوقع  اریز  درادـب ، هدیـشوپ  امـش  زا  ار  زار  نیا  رگم  تساوخن  دـنوادخ  و  : ) دـیوگیم شتالمج  رخآ  رد  ییوخ  موحرم  هکنیا  اما 
راوگرزب نآ  شیامرف  رهاظ  اریز  تسا ، ترـضح  نآ  مالک  نشور  رایـسب  رهاظ  فـالخ  تسا ) ناوتاـن  زیگناتفگـش  رایـسب  زار  نینچ  مهف 

رد رگید  لامتحا  کـی  هعماـج . مدرم  يارب  هن  دوش ، هدوشگ  وا  دوخ  يارب  یفخم  زار  نآ  هک  تسا  هدومرف  يرپس  ار  ییاـهزور  هک  تسنیا 
ترـضح نآ  روظنم  هک  دـناهدش  رکذـتم  دـیدحلایبا  نبا  ینارحب و  مثیمنبا  هک  تسا  نامه  يانبم  رب  ترـضح  نآ  هلمج  هیجوت  ریـسفت و 

ملع یهاـگآ و  هـک  دـنریگب  رظن  رد  ار  هلئـسم  نـیا  هـک  دوـب  يرورــض  رما ، تیاـهن  تـسا ، هدوـب  نآ  تایــصوصخ  هـیقب  وا و  لـتق  عـقوم 
هب ترـضح  نآ  داقتعا  اب  یتاـفانم  چـیه  شتداهـش ، تایـصوصخ  هب  راوگرزب  نآ  یهاـگآ  یتح  شتداهـش و  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
ما هدـنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللا  وحمی   ) هکراـبم هیآ  هب  رظن  اـب  هعیـش  تادـقتعم  رد  هک  تاـبثا  وحم و  رد  يدـنوادخ  قلطم  راـیتخا  رارمتـسا 
مان اب  هدـش و  تباث  تسا ). وا  دزن  رد  باتکلاما  دـنکیم و  تابثا  دـهاوخب  ار  هچنآ  دـنکیم و  وحم  دـهاوخب  ار  هچنآ  دـنوادخ  ( ) باـتکلا

يزیچ ندش  راکشآ  هک : دناهدرک  نامگ  نایماع  زا  یضعب  هک  تسین  نآ  ادب )  ) يانعم ادب  هرابرد  یثحب  درادن . تسا ، هدش  حلطصم  ادب ،) )
رب هک 

يارب ینوناق  لصا و  چیه  تفگ : ناوتیم  میدروآ . الاب  رد  هک  تسا  هکرابم  هیآ  يانعم  نیع  ادب )  ) يانعم هکلب  تسا ! هدوب  یفخم  ادخ  يا 
رد دنوادخ   ) ناش یف  وه  موی  لک  لاعتم - دنوادخ  هک  دنکیم  تابثا  هک  تسین  ادب )  ) دننام يدنوادخ  قلطم  رایتخا  هقلطم و  هطلـس  تابثا 
هـس واک  دوب  نآ  زور  رهب  شراک  نیرتمک  نادـم  یلعفیب  راکیب و  ار  ورم  ناوخب  ناش  یف  وه  موی  لک  دـهدیم -) ماجنا  يراک  یناـمز  ره 

رپ هدام  رن و  ات ز  نادکاخ  يوس  ماحرا  يرکشل ز  تابن  دیور  محر  رد  ات  نآ  رهب  تاهما  يوس  بالصا  يرکشل ز  دنکیم  هناور  ار  رکـشل 
اهناج يوس  قح  زا  هچنآ  دسریم  اهنآ  زا  شیب  کشیب  زاب  لمعلاسکع  یـسک  ره  دنیبب  ات  لجا  يوس  نادکاخ  زا  يرکـشل  ناهج  ددرگ 

رـشبلل يرکذ  دومرف ، نیا  رهب  رم  دحیب و  قح  ياهرکـشل  تسنیا  دسریم  اهلگ  هب  اهلد  زا  هچنآ  دسریم  اهلد  هب  اهناج  زا  هچنآ  دـسریم 
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نآ ریـسفت  رد  ار  تایبا  نیا  يولوم  مینکیم . لقن  اـجنیا  رد  ادـب )  ) روصت يارب  يولوم  زا  تیب  دـنچ  ادـب ، ياـنعم  حیـضوت  زا  شیپ  يولوم 
هب هک  هچنآ  هرابرد  ملق  ( ) نئاک وه  امب  ملقلا  فج  : ) دـیوگیم تسا  هدورـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  بوسنم  ثیدـح 

ققحت یتسه  ملاع  رد  هک  هچنآ  همه  ینعی  تسا ، هدیکشخ  تسویپ ، دهاوخ  عوقو 
تشونب ملق  نوچ  مها  لعف  رب  تسا  ضیرحت  رهب  ملقلا  فج  دق  لیوات  اذکه  تسا ). هدش  مامت  هتشون و  ار  نآ  اضق  ملق  درک ، دهاوخ  ادیپ 

دــش تـسد  يدزد  درک  تدـیازفب  ملقلافـج  ور  تـسار  تدــیآ  ژک  ملقلافـج  يور  ژک  ازج  ریثاـت و  تـسه  نآ  قیـال  ار  راـک  ره  هـک 
قح هک  یـشاب  اور  يراد  اور  وت  ملقلافج  يربدـم  يرآ  ملظ  ملقلافج  یلبقم  يرآ  لدـع  ملقلافج  دـش  تسم  هداـب  هدروخ  ملقلافج 

نادجو لقع و  ایآ  دیوگیم : هک  تسا  ادب )  ) لصا يارب  لیلد  نیرتنـشور  نیرتمکحم و  رخآ  تیب  يانعم  قبـس  مکح  زا  لوزعم  دنک  دوخ 
فرـصت تردق  تسویپ ، دهاوخ  عوقو  هب  یتسه  ناهج  رد  هک  هچنآ  ره  نتـشون  تبث و  اب  ناحبـس  دنوادخ  ییوگب : هک  دـنکیم  زیوجت  وت 

، تفای دهاوخ  ققحت  هک  هچنآ  همه  تبث  اب  دـنوادخ  ییوگب : هک  تسنیا  يواسم  يروصت  نینچ  تسا !! هدومن  بلـس  دوخ  زا  ار  یتسه  رد 
بلـس اـب  تسا و  وا  سدـقا  تاذ  نیع  وا  هقلطم  تردـق  اریز  تسا ! هدومن  بلـس  دوخ  زا  ار  ییادـخ  باـتکلاما ) رد  اـی  ظوفحم  حوـل  رد  )
عوقو هب  یتسه  روانهپ  هصرع  رد  هک  هچنآ  مییوگب : دیاب  نیاربانب  تسا ! هدومن  بلـس  دوخ  زا  ار  ییادخ  تقیقح  رد  نتـشیوخ ، زا  تردـق 
مظن هک  تهج  نآ  زا  یلو  ددرگیم ، عقاو  ققحت ، هتسیاش  تایعقاو  يانبم  رب  هک  تسا  یهلا  هغلاب  تمکح  تیـشم و  ياضتقمب  ددنویپیم ،

ملاع
رداق نآ  ربارب  رد  همکاح  نیناوق  تادوجوم و  زا  کیچیه  و  تسا ) زاب  متسیس  نیا   ) تسا زاب  شنیرفآ  هاگتسد  مظان  دنوادخ  اب  طابترا  رد 

( ادب ، ) دیامنیم نآ  نتفای  نایاپ  مکح و  نآ  یـضتقم  تیدودحم  را  فشک  مکح  کی  خـسن )  ) هک هنوگنامه  تسین . رییغت  لباق  ریغ  قلطم 
نینموـملاریما مییوـگب : میناوـتیم  لاـح  دوـب . هتفرگ  رارق  یتـسه  يارجم  رد  هک  دـنکیم  تیعقاو  نآ  یـضتقم  تیدودـحم  زا  فـشک  زین 

همه زا  رتـهب  تسا ، هدوـب  یبوـبر  خـماش  ماـقم  هب  ناـسنا  نیرتفراـع  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  سپ  هـک  مالـسلاهیلع 
نوناق بسحب  هفوک  دجـسم  بارحم  رد  و  ایقـشالایقشا ، دیلپ و  نآ  تسد  اب  صوصخم و  نامز  نآ  رد  وا  لتق  ندـش  ررقم  هک  تسنادیم 

و دیامن . يریگولج  يدنوادخ  هدارا  ذوفن  زا  هدومن و  تمواقم  تابثا ) وحم و   ) رب يدنوادخ  هغلاب  تیـشم  ربارب  رد  دناوتیمن  ردـق ، اضق و 
ربخ هرابرد  يدنوادخ  یئاهن  تیشم  فشک  هب  تشاد ، تایعقاو  فاشکنا  هب  هک  دیدش  قایتشا  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  یعطق 

( ادب  ) هثداح نیا  هرابرد  ایآ  هک  نیا  هب  یهاگآ  ددـص  رد  هتخادرپ و  دوب ، هداد  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوخ  لتق 
سا هتشاد  یفخم  يو  زا  ادب )  ) ناکما تهجب  ار  روبزم  هثداح  دنوادخ  یلو  دوب ، هدمآرب  هن ؟ ای  تفرگ  دهاوخ  تروص 

نامه هک  دـنک  ضارتعا  یـسک  رگا  و  دراد . نایرج  زین  نانآ  تداهـش  تایـصوصخ  همه  هب  مالـسلامهیلع  همئا  ملع  هرابرد  هیجوت  نیا  ت .
اب ار  ردق  اضق و  یندوشگان  ياهزار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دـسریم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب   ) هک میدرک  دراو  نیا  زا  شیپ  هک  يداقتنا 

نشور ضارتعا  نیا  خساپ  تسا ، دراو  زین  لامتحا  نیا  هب  دیآرب ) یندوشگان  ياهزار  تخانش  ددص  رد  هدادن و  صیخشت  یندوشگ  رارـسا 
؟ هن ای  تشگ  دهاوخ  ادب )  ) لومشم شتایصوصخ  همه  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  لتق  ایآ  هکنیا  تخانش  يارب  شـشوک  همزال  اریز  تسا ،

هدـمآرب یندوشگان  زار  تخانـش  ددـص  رد  هدادـن و  صیخـشت  ندوشگ  لباق  رارـسا  زا  ار  یندوشگان  ياهزار  راوگرزب  نآ  هک  تسین  نآ 
نیذه اودق  وا  و  نیدومعلا ، نیذـه  اومیقا  هتنـس . اوعیـضت  الف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  و  ائیـش ، هب  اوکرـشت  هللااف ال  یتیـصو : اما  تسا .

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  تنـس  و  دیهدن ، رارق  کیرـش  ادخ  هب  زگره  سپ  امـش : هب  نم  تیـصو  اما   ) اودرـشت مل  ام  مذ  مکالخ  نیحابـصملا و 
یشنزرس یساسا  فیلکت  ود  نیا  هب  لمع  اب  دیرادهگن ، نشور  ار  غارچ  ود  نیا  و  دیراد . اپرب  ار  نوتس  ود  نیا  دینکم . عیاض  ار  هلآ  هیلع و 

کن عیاض  ار  ربمایپ  تنس  دیزرون ، كرش  ناحبس  دنوادخ  هب  دیوشن ). قرفتم  هک  یمادام  تسین - هجوتم  امش  يارب 
بذج دوخ  هب  ار  تیـصخش  داعبا  حوطـس و  همه  لیامت  نآ  هک  يدح  رد  يزیچ  ره  رب  یمدآ  دیدش  لیامت  تشگ  دیهاوخ  راگتـسر  دـین ،
یفرعم شیاشخب  لباق  ریغ  ار  كرش  هانگ  یتح  تسا . هتشاد  رذحرب  كرش  عون  ره  زا  ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ  تسا . كرـش  یعون  دنک ،

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2505 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نآ  زا  رتمک  دیـشخب و  دـهاوخن  ار  كرـش  دـنوادخ  اعطق   ) کلذ نودام  رفغی  هب و  كرـشی  نا  رفغی  ـال  هللا  نا  هلمجنآ : زا  تسا . هدومرف 
هانگ ار  كرش  تایآ  زا  یهورگ  رد  گرزب ) تسا  یملظ  كرـش  اعطق   ) میظع ملظل  كرـشلا  نا  تسا : هدومرف  تایآ  رگید  رد  دشخبیم )

هک تسا  هدز  ادخ  هب  ییارتفا  دزروب  كرـش  ادخ  هب  سک  ره  و   ) امیظع امثا  يرتفا  دقف  هللااب  كرـشی  نم  و  تسا : هدومرف  فیـصوت  گرزب 
هکنیا تسا  هلمجنآ  زا  تسا . حضاو  الماک  لاکـشا و  لباق  ریغ  يوق و  رایـسب  يدـنوادخ  دـیحوت  تابثا  يارب  لئالد  تسا ) گرزب  یهانگ 

طورـشم دهدب  ماجنا  دهاوخیم  هک  يراک  يارب  نایادخ  نآ  زا  کی  ره  هدارا  هک  تسا  یعطق  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ادخ  کی  زا  شیب  رگا 
رگید لیلد  دوب . دـهاوخ  نایادـخ  نآ  همه  یناوتان  بجوم  یطرـش  نینچ  دـنکن . هدارا  ار  نآ  فلاـخم  يرگید  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  هب 
ندوب یهانتم  دودحم و  نآ  یهیدب  همزال  دوش ، ضرف  ددعت  هک  يدروم  ره  رد  اریز  ددعت ، اب  یقیقح  تیاهنیب  عامتجا  ندوب  ریذپانناکما 

تایعقاو م نآ  زا  کی  ره 
هنوگنیا تسا . هدش  حرطم  یفـسلف  یمالک و  بتک  رد  هک  تسا  هدش  هدروآ  يدنوادخ  دیحوت  تابثا  يارب  زین  يرگید  لئالد  تسا . ددعت 

يانبم چیه  رب  شیاعدا  ای  درادن و  دوجو  ای  دـهدب ، رارق  یکیرـش  ادـخ  يارب  لدـتعم  زغم  ناور و  نتـشاد  اب  ناسنا  کی  تاعقاو  هک  كرش 
. تسا هدرک  هدولآ  ار  مدرم  زا  يریگمـشچ  تیرثکا  هنافـساتم  هک  تسا  یقالخا  كرـش  تسا  ناوارف  هک  هچنآ  دشابیمن . راوتـسا  ینالقع 

يوحن هب  ار  نانآ  دیدش  لیامت  هک  دناهدرپس  لد  یئایـشا  هب  نانآ  رثکا  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  مینک  تقد  مدرم  یناور  عضو  رد  ام  رگا 
نآ هب  لیامت  دـنرادن . هناش  لج  یلعا  دـنوادخ  قلطم و  لامک  هب  هجوت  يارب  یلاـجم  ناـنآ  تیـصخش  رگید  هک  دـناهدومن  بدـج  دوخ  هب 

تیب کی  زا  عرـصم  کی  رد  ار  قشع  یگریخ و  نیا  هنومن  تسا . هدیـشک  قشع  یگریخ و  هب  رـس  هدومن  زواجت  لدتعم  دح  زا  اههتـساوخ 
لوپ تردق  : ) متفگیم دوبن  ادخ  زا  سرت  رگا  هتردق  تلج  تلقل  یقتلا  ول ال  دوب : هتفگ  لوپ  هرابرد  هک  میدروآ  هتشذگ  ثحابم  رد  یبرع 

رایـسب نارظنبحاص  زا  یـضعب  هچ  رگا  تسین  شیارگ  لماع  زا  رتبرخم  اـی  رتهدـنزاس  يرـشب ، تیـصخش  يارب  يزیچ  چـیه  تسا ). قلطم 
نامه وت  ردارب  يا  دیوگیم : هک  يولوم  دمحم  نیدلالالج  هلمج  نآ  زا  دناهدرک  یفرعم  رکفت  ار  یناسنا  تیصخش  هدنزاس  لماع  روهشم 

نا
نمحرلادبع هب  مه  یعابر  نیا  ینخلگ  همیه  وت  يراخ  دوب  رو  ینـشلگ  لگ ، تاهشیدنا  دوب  رگ  ياهشیر  ناوختـسا و  دوخ  یقبام  ياهشید 

دنچ يزور  رگا  تسا  لک  قح  یئزج و  وت  یشاب  لبلب  رارقیب  لبلب  رو  یشاب  لگ  درذگ  لگ  وت  لد  رد  رگ  تسا : هدش  هداد  تبـسن  یماج 
لماـع هک  تسین  نآ  یلومعم  حالطـصا  ياـنعمب  هشیدـنا  دـید  میهاوخ  مینک ، تقد  تسرد  رگا  یلو  یـشاب  لـک  ینک  هشیپ  لـک  هشیدـنا 

. دشاب تیـصخش  هدنزاس  هکلب  هدنهدلکـش ، دناوتیم  هک  تسا  شیاتـس  شیارگ و  دح  رد  قایتشا  هکلب  دشاب ، یناسنا  تیـصخش  هدنزاس 
قشع و تقیقح  يواسم  هک  مینک  ریـسفت  يوحن  هب  قوف  نارظنبحاـص  دـننام  یـصاخشا  حالطـصا  رد  ار  رکفت  هشیدـنا و  تسا  نکمم  هتبلا 

لدبت ندیدرگ و  بلاط  یمدآ  تیـصخش  تقیقح  رد  دسریم ، شیارگ  دحب  لیامت  هک  یماگنه  دـشاب . هدوب  یلعا  دـحب  شیارگ  نامیا و 
هب وا  تیـصخش  هک  درادن  ار  نآ  یگتـسیاش  یتقیقح  چیه  هک  تهجنادب  و  تسا . هتفرگ  رارق  وا  شیارگ  دروم  هک  دشابیم  تقیقح  نآ  هب 

گنر و  ) تقیقح نآ  زا  هدـیتفت  نهآ  دـننام  دـشاب و  تقیقح  نآ  هاگیلجت  دریگب و  رارق  وا  تیبذاج  رد  لماک  روطب  هملکلاینعم و  ماـمت 
نیرتگرزب ادخ  زج  يزیچ  ره  هب  نامیا  قشع و  شیارگ و  رد  ادخ  هب  نداد  رارق  کیرـش  اذـل  قلطم ، لماک  دـنوادخ  زج  دریذـپب ، ترارح )

، تنایخ ملظ و 
یملظ هچ  اعقاو  تسا ، گرزب  یملظ  كرـش  دـیامرفیم : ادـخ  هکنیا  و  دـشابیم . ارگلاـمک  تیـصخش  رب  ناربج  لـباق  ریغ  تیاـنج  هکلب 

میریگیم و رظن  رد  ثحبم  نیا  رد  ار  هتکن  کی  دزاسب . هابت  ساسایب  ياهقشع  اهشیارگ و  اب  ار  دوخ  تیـصخش  ناسنا  هکنآ  زا  رتحیقو 
یلو یبوبر ، خماش  ماقم  فالخ  رب  تسا  يراک  كرش  اریز  دشاب ، هدوب  مه  ادخ  هرابرد  ملظ  كرـش ، تسا  نکمم  هچ  رگا  هک  تسنیا  نآ 

ام و  تسا : هدوـمرف  دوـخ  هک  روطناـمه  ددرگ  دراو  وا  هب  یملظ  شتاـقولخم  فرط  زا  هک  تسنآ  قوـف  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تهج  نآ  زا 
زا دوصقم  دسریم  رظنب  اذل  دنتشادیم ). اور  ملظ  نتشیوخ  هب  نانآ  هکلب  دندرکن ، ملظ  ام  هب  نانآ  و   ) نوملظی مهسفنا  اوناک  نکلو  انوملظ 
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تیوه ندرک  چوپ  يارب  اهزورما  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تنـس  ماود  تابث و  تسا . نتـشیوخ  هب  ملظ  كرـش ، هیآ  رد  ملظ 
ناسنا و ات  هک  دناهدرک  دای  يروآمازلا  دنگوس  ییوگ  هک  تسا  راک  رد  ییاهتـسد  یـشزرا ، انبم و  لصا و  هنوگ  ره  زا  وا  ندیرب  یناسنا و 
- مکی هورگ  میوشیم . رکذتم  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ام  هک  دندرگیم  میـسقت  هورگ  دنچ  هب  نانیا  دنوشن ! مارآ  دنرواینرد ، ياپ  زا  ار  تیناسنا 

هلیسو ت ار  زیچ  همه  دوخ ، ياهییوگروز  اهیرگهطلس و  همادا  يارب  الومعم  هک  دنتسه  عماوج  هماکدوخ  نارگهطلس 
يراکبیرف و حالـس  اب  دنـشکب ، نوخ  كاخ و  هب  ار  اـهناسنا  اـهنویلیم  نارب  ریـشمش  اـب  هک  هنوگناـمه  دـنهدیم  هزاـجا  دوخب  هدومن و  یقل 

هنارگناریو راک  نیا  اب  دننک و  یهت  دشابیم ، نانآ  فلاخم  هک  يژولوئدیا  هشیدنا و  هنوگ  ره  زا  ار  اهناسنا  نورد  یـشورفسم  ییامنرز و 
- مود هورگ  دنـشابیم . هماـکدوخ  ناتـسرپایند  نیمه  یلـصا  هورگ  اـهنارود  نیا  رد  دـننیچرب . نـیمز  يور  زا  ار  ناـسنا  تیناـسنا و  طاـسب 

ییارگيدازآ تابثا  يارب  ار  تباث  نوناق  لصا و  ره  اب  يزاب  عماوج ، هنحص  رد  دوخ  نتـشاذگ  شیامن  هب  يارب  هک  امنرکفتم  ناهاوخدوخ 
، دـننکیم یگدـنز  ایند  نیا  رد  نیغورد ) نم   ) کی اب  هکلب  يزاجم )  ) تیـصخش کی  اب  هک  ناـنیا  دـنریگیم . هدـهع  هب  دوخ ، يروآون  و 
- موس هورگ  دـنیامن . عافد  نآ  زا  دـنمهفب و  ار  تیناسنا  ناسنا و  ات  درادـن ، نانآ  يارب  يراـبتعا  چـیه  نارگید  تیـصخش  تمظع  شزرا و 
ار شورفسم  نایامنرز  بیرف  هتشاد و  ار  لطاب  قح و  صیخشت  ییاناوت  هک  دنرادن  هرهب  رادقم  نآ  هب  تفرعم  ملع و  زا  هک  دنتسه  یعمج 

راگزور يایوقا  ياههدارا  شیوخ و  یعیبط ) دوخ   ) ساسایب ياههزیگنا  ریثاـت  تحت  هراومه  هک  دنتـسه  یناـمدرم  ناـمه  ناـنیا  دـنروخن .
رگ يارب  ییاههلیسو  تروصب  ار  موس  هورگ  امنملاع ، ياههرهچ  اب  ییاههطساو  دنناوتیم  مود  هورگ  دنشابیم . دوخ 

يرگهطلـس و اـب  هک  ياهیوناـث  تعیبـط  اـب  مکی  هورگ  يارب  اریز  تسا ، نشور  ـالماک  موس  مکی و  هورگ  فـیلکت  اـما  دـنروآرد . مکی  هو 
هن نانآ  يارب  ییابیز ، هن  دراد و  یموهفم  نانآ  يارب  یتشز  هن  یلطاب ، هن  تسا و  حرطم  یقح  هن  دناهدروآ ، دوجوب  دوخ  يارب  یگماکدوخ 

تقلخ زاغآ  زا  ار  ایند  همه  رگا  هک  تسا  یعیبط  دوخ  تسا ، ینعم  ياراد  حرطم و  نانآ  يارب  هک  هچنآ  يریغتم . هن  دهدیم و  ینعم  یتباث 
هورگ ام ، نارود  رد  هک  يرثوم  رایسب  تامدخ  زا  یکی  تشگ . دهاوخن  ریس  دنراذگب ، شرایتخا  رد  نآ ، عابشا  ای  مروت  يارب  نآ ، نایاپ  ات 

تاـبثا يارب  ار  تباـث  نوناـق  لـصا و  ره  اـب  يزاـب  عماوج ، هنحـص  رد  دوخب  نتـشاذگ  شیاـمن  هب  يارب  هک  اـمنرکفتم  ناـهاوخدوخ   ) مود
مکاح اهتباث و  نتخاس  لزلزتم  دناهتفرگ ، ندرگ  هب  هاگآان  روطب  ولو  لوا ، هورگ  يارب  دنریگیم ) هدـهع  هب  دوخ  يروآون  ییارگيدازآ و 

تاساسحا يرنه  تـالمج  اـبیرف و  تاـملک  اـب  مود  هورگ  نیا  زا  ياهدـع  تسا . تباـث  ریغ  تباـث و  تاـیعقاو  همه  رب  ریغت  لوحت و  ندرک 
هک تهج  نادب  و  دننایامنیم ! لزنم  یحو  زا  رتیمزج  ار  ناشنانخـس  هک  دندرگیم ، ناحولهداس  هراچیب  راکفا  هنحـص  دراو  نانچ  زیگنارب 

اب دوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  رد  یناسنا  تیصخش  ياههیاپ  نیرتیساسا  زا  اهتباث  هلئسم 
ثحب و دراو  عورـشم  روطب  يدودح  ات  یتایح  هلئـسم  نیا  رد  هک  مینادیم  بجاو  اذل  دـشابیم ، دوخ ) عونمه  اب  و  یتسه ، ناهج  اب  ادـخ ،
رگیدـکی و مه  اب  ود  نآ  طابترا  ریغتم و  تباـث و  هب  طوبرم  ثحاـبم  تاریغتم  اـب  اـهنآ  طاـبترا  اـهتباث و  یـساسا  ياـههشیر  میوش : قیقحت 
. تسا هدومن  بلج  دوخ  هب  ار  نارظنبحاص  زا  ياهدع  راکفا  نونکات  هتشذگ  ياهنامز  زا  اهنآ  یلـصا  ياههشیر  هب  طوبرم  ثحابم  نینچمه 

دینمراپ ربارب  رد  میوشیم . ورایور  یلک  فراعم  رگید  هفسلف و  خیرات  رد  یطیرفت  یطارفا و  تایرظن  اب  مه  دروم  نیا  رد  هک  تسا  یهیدب 
هنوگچیه هب  دـقتعم  هک  میراد  ار  اهیئاطـسفوس  لوقعماـن  يرگ  طارفا  فرط  زا  دـیلکاره و  فرطکی  زا  تسا ، رکنم  ار  ریغت  تکرح و  هک 

یهار هطـسفس  هطلاغم و  زج  دنـشابیم ، عقاو  فالخ  هک  یطیرفت  یطارفا و  يایاضق  هنوگنیا  تابثا  يارب  هک  مینادیم  یلو  دنتـسین ، تباـث 
ناهج رد  هک  یقئاقح  هک  تقیقح  نیا  تابثا  هب  میزادرپیم  مینکیم و  يراددوخ  اـهنآ  حرط  زا  هک  تسا  تهجنیدـب  درادـن . دوجو  رگید 

رد میرادن  يدیدرت  هنوگچیه  ریغتم . تباث و  دندرگیم : میسقت  هدمع  مسق  ود  رب  میریگیم ، رارق  یلمع  یملع و  طابترا  رد  اهنآ  اب  یتسه 
سوسحم تاریغتم  هک  تسا  هدوب  یتباث  تایعقاو  تخانش  وجتسج و  رد  دوخ ، یتفرعم  خیرات  زاغآ  زا  رشب  هکنیا 

یـسح و قیقحت  عبتت و  ملاس و  لقع  میلـس و  ترطف  هار  زا  رـشب  رگا  دنـشابیم . یملع  تابـساحم  لباق  هداـتفا و  ناـیرج  هب  اـهنآ  ياـنبم  رب 
. یملع هن  دمآیم و  دوجو  هب  خـیرات  دادـتما  رد  ياهفـسلف  هن  تشادـن ، تاسوسحم ، ياروام  رد  یلک  مظن  اهتباث و  دوجو  هب  نیقی  یبرجت ،
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همه لوبق  دروم  بلطم  نیا  دنیامنیم . اهریغتم  نورد  اهتباث و  زا  فشک  هک  دنتـسه  یلک  نیناوق  رب  ینتبم  مولع  هفـسلف و  هلوقم  ود  ره  اریز 
ناهج هصرع  رد  هچنآ  هک  تسا  تقیقح  نیا  لماک  حوضو  بلطم ، نیا  یملع  لـیلد  تسا . برغ  قرـش و  دـیدج و  میدـق و  نارظنبحاـص 

هدـیدپ دوجوم و  چـیه  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا و  رارکت  لباق  ریغ  هتـسباو و  دودـحم و  صخـشم و  تاـیئزج  تسا ، ناـیرج  رد  ینیع 
دراوم و همه  رب  قیبطت  لباق  هک  ار  یلک ) هیضق   ) نوناق نیاربانب ، دشابیمن . هدیدپ  دوجوم و  نآ  دوخ  زا  شیب  هب  قیبطت  قدص و  لباق  ینیع 

نودـب هک  مینیبیم  ار  تاـنایرج  رگید  فرط  زا  دومن . وجتـسج  صخـشم  ینیع و  یئزج  تاـسوسحم  زا  ناوـتیمن  دـشاب ، دوـخ  قیداـصم 
ره هک  تسین  نینچ  دوشیم و  هدـیمان  لولعم  هک  دـیآیم  دوجوب  رگید  ياهعومجم  تلع ) ناونعب   ) ءایـشا زا  نیعم  ياهعوـمجم  زا  ءانثتـسا 

ياهتباث دوجو  ام  هک  تسنیا  یهیدب  هیضق  ود  نیا  هجیتن  دشابن . ءایشا  تسین  تسه و  طرش  يزیچ  دیایب و  دوجو  هب  يزیچ  ره  زا  يزیچ 
یتح زیچ  همه  زا  لاح  همه  رد  زیچ  همه  هک  مینک  اـعدا  میناوتیم  ـالا  میریذـپب و  دـیاب  دـننایرج ، رد  اـهنآ  هب  دانتـسا  اـب  تاریغتم  هک  ار  ي 
یتح تسا . ناور  زغم و  هب  ملظ  نیرتدب ، تافارخ  هنوگ  نیا  هب  ییوگخساپ  يارب  ندیـشیدنا  دیایب ! دوجوب  تسا  نکمم  یتلع  چـیه  نودـب 
نیا رد  هک  يدعب  هلئـسم  دنادیم . يدبا  تباث و  تقیقح  کی  ار  شتآ  ماهدشن ) دراو  هناخدور  کی  هب  رابود  نم  : ) دیوگیم هک  دـیلکاره 
بلج دوخ  هب  ار  نارظنبحاص  زا  هجوت  لباق  ياهدـع  راـکفا  هطبار  نیا  لـح  حیـضوت و  تسا . اـهتباث  اـب  اـهریغتم  هطبار  دراد ، دوجو  ثحبم 

یلومعم يانعمب  داضت  لباقت  ریغتم ) اب  تباث  و   ) ریغت اب  تابث  هک  تسنیا  رد  هلئـسم  يامعم  رتبـسانم  ترابعب  هلئـسم و  لاکـشا  تسا . هدومن 
هدرتسگ هصرع  رد  هک  هچنآ  دوشیم و  نوگرگد  هک  تسیزیچ  ریغتم  يانعم  دوشیمن ، نوگرگد  هک  تسا  يزیچ  تباـث  ياـنعم  دراد . نآ 

هک ییاهتباث  نیاربانب ، دنـشاب  هتـشاد  ار  هلاس  رازه  تابث  نوکـس و  یکیزیف  دومن  رظن  زا  هچ  رگا  تسا  ریغتم  تسا ، نایرج  رد  تعیبط  ملاع 
هطبار و  دنتسه ؟ اجک  اهتباث  نیا  سپ  دنشاب . هتـشاد  دوجو  دنریغتم ، تایئزج و  هک  ینیع  ناهج  رد  دنناوتیمن  دنتـسه ، یلک  نیناوق  دنتـسم 

طالفا لثم  مکی - هیرظن  تسا : هدش  هتفرگ  رظن  رد  امعم  لح  يارب  هیرظن  هس  تسیچ ؟ اهریغتم  اب  اهنآ 
دـنتباثو و لیـصا  قئاـقح  نآ  تسا و  تعیبط  ملاـع  ریغتم  تاـسوسحم  قوف  تاـیعقاو  یلـصا و  قئاـقح  هک  تسنیا  نآ  ياـنعم  تسا و  ینو 
رد سوسحم  ملاع  رد  هک  هچنآ  و  میرادـن ، اهتباث  ناونعب  یتایعقاو  ام  دـیوگیم  مود - هیرظن  دنـشابیم . اهنآ  ياـههیاس  ریغتم  تاـسوسحم 
اب هیرظن  نیا  دیامنیم . عازتنا  ینهذ  تاساکعنا  نآ  رارکت  زا  ار  یلک  نوناق  رشب  و  دوشیم ، سکعنم  رـشب  نهذ  رد  ررکم  روطب  تسا ، نایرج 
ام هچ  میشاب و  ام  هچ  دراد ، ام  نهذ  زا  جراخ  تیعقاو  تسا ، ام  نهذ  رد  نیناوق  زورب  ءاشنم  هک  یتسه  ملاع  رد  يراج  مظن  هکنیا  هب  هجوت 

نامه تسین ، ینوطالفا  لثم  هیرظن  هب  تهابـشیب  هک  موس - هیرظن  دـنکیم . هرادا  ار  تاریغتم  همه  تعیبط ، ملاـع  رد  يراـج  مظن  میـشابن 
بآ نآ  بآ  تسا و  هام  نآ  هام  تسیون  نرق  نیا  تشذـگب  اهنرق  تسا : هدومن  حرطم  حـضاو  روطب  يولوم  دـمحم  نیدـلالالج  هک  تسا 

رارقرب و یناعم  نیو  مامه  يا  تفر  اهنرق  رب  اهنرق  مما  نرق و  نیا  دـش  لدبتـسم  کیل  مه  لـضف  نآ  لـضف  تسا و  لدـع  نآ  لدـع  تسین 
يانعم نامسآ  جوا  راطقا  رب  هکلب  ناور  بآ  رب  تسین  شیانب  سپ  رارقرب  رتخا  سکع  هام و  سکع  راب  دنچ  وج  نیا  بآ  لدبم  دش  ماودرب 

قئاقح م اهتباث  لصا  هک  تسنیا  يولوم  روظنم  يوق  لامتحا  هب  اریز  تسین ، ینوطالفا  لثم  نیع  هیرظن  نیا 
. تسین یعطق  دشاب ، اهنآ  ياههیاس  اب  ماسجا  تبـسن  تاریغتم  اب  اهنآ  تبـسن  هکنیا  اما  دننکیم ، هرادا  ار  تاریغتم  هک  دنتـسه  یعیبط  ءاروا 

هکنیا هن  تسا  تادوـجوم  رب  يدـنوادخ  ضیف  رارمتـسا  هب  دنتـسم  تاریغتم  هک  تـسنیا  نآ  دوریم و  يوـلوم  هـیرظن  رد  يرگید  لاـمتحا 
نیا مینادب - دیاب  اتمدقم  اهنآ  میهافم  تعـسو  تلاصا و  هب  رظن  اب  اهتباث  عاونا  دشاب . هتـشاد  دوجو  تعیبط  ءاروام  رد  اهتباث  ناونعب  یقئاقح 

هدهاشم ءایشا  یئایمیش  یکیزیف و  داعبا  رد  هک  تسا  یعیبط  نکاس  نوکس و  زا  ریغ  تباث  توبث و  يانعم  هک  درادن  رکذت  هب  يزاین  هلئـسم 
هتسباو راسهمشچ  نایرج  ینعی  تسا ، تباث  نآ ، فرژ  عبنم  هب  هجوت  اب  یلو  تسین ، نکاس  نایرج  لاح  رد  راسهمشچ  کی  بآ  مینکیم .

تارییغت هک  هنوگنامه  تسا ، تباث  نابایب  ای  اتـسور  ای  رهـش  نالف  رد  الثم ، رمتـسم  ياهفرب  شراـب  اـی  ینیمزریز  اـی  اـههوک  نورد  عباـنم  هب 
لوحت تکرح و  رد  تعیبط  ملاع  تادوجوم  : ) مییوگیم هک  یتقو  نیاربانب ، تسا . تباث  نایرج  کی  ناسنا  نارادناج و  ندب  رد  یمیشویب 
روظنم هکلب  دـنتکرحیب ، نکاس و  تعیبط  ملاع  تادوجوم  هک  تسین  نآ  شیانعم  تسا ، تباث  لصا  اـی  تقیقح  اـی  تیعقاو ، کـی  تسا )
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اث نوناق  ای  تسا . هداد  رارق  لوحت  تکرح و  رد  ار  تعیبط  ملاع  هک  دراد  دوجو  تباث  یتقیقح  هک  تسنیا 
میهافم تعسو  تلاصا و  كالم  هب  میزادرپیم  لاح  دنـشابیم . ینوگرگد  تکرح و  نآ  رد  عقاو  تادوجوم  همه  هک  تسنیا  تعیبط  تب 

، دـشاب یتسه  ناهج  تادوجوم  زا  رثات  زا  رترانکرب  للع و  زا  رتزاـینیب  ءاـقب ) رد  هچ  یتسه و  رد  هچ   ) نآ تیعقاو  هک  یتقیقح  ره  اـهتباث :
ادـخ تسا  اهتباث  همه  قوف  هک  قلطم  تباث  تقیقح  نآ  فیرعت  نیا  هب  رظن  اب  قلطم  تباث  تسا . میهاـفم  نیرتعیـسو  نآ  موهفم  رتتباـث و 

دوجو هب  تسا  وا  اریز  تسا ، یتسه  ملاع  تادوجوم  زا  رثات  هنوگ  ره  زا  رود  لـلع و  همه  زا  رتـالاب  زاـینیب و  وا  سدـقا  دوجو  اریز  تسا ،
زا شیپ  ناحبـس  دـنوادخ  درادـن . وا  هب  هار  یتسین  ریغت و  هنوگچیه  اذـل  تانئاک ، همه  رب  طیحم  تسا  وا  و  اهریغتم ، اـهتباث و  همه  هدـنروآ 
رد درادـن . سدـقا  دوجو  نآ  رد  يریثاـت  نیرتمک  ناـمز  تشذـگ  ریغت و  تکرح و  نآ . شنیرفآ  زا  سپ  هک  تسا  ناـمه  یتسه  شنیرفآ 

طیحم نیرتلیصا و  نیاربانب ، ههجو  الا  کلاه  ءیش  لک  و  درادن ، دوجو  یتباث  چیه  یبوبر ، ماقم  نآ  يدمرـس  يدبا و  یلزا و  تابث  ربارب 
یتباث چیه  وا ، تباث  دوجو  ربارب  رد  میدرک ، هراشا  هکنانچ  و  تسا . يدمرس  عقص  رد  لازی  لزی و ال  مل  دنوادخ  تباث  نیرتلقتسم  نیرت و 

اث همه  اذل  تسین ، قلطم  تباث  لاعتم  دنوادخ  زا  ریغ  یتقیقح  چیه  هک  تهجنادب  یبسن - ياهتباث  درادن . دوجو 
فالتخا قلطم  روطب  ینوگرگد  یتسین و  زا  رود  تسا  یتقیقح  ریغتم ، لـباقم  رد  تباـث  زا  روظنم  هک  درک  روصت  دـیابن  هدوب و  یبسن  اـهتب 

تانئاک همه  رب  يدـنوادخ  ضیف  نایرج  تجوم  هک  الاو  تمکح  نآ  یهیدـب . تسا  یتقیقح  کی  دودـحمان  دودـحم و  تعـسو  رد  اهتباث 
. ریگارف عیـسو و  تسا  یتباث  یتسه ، رد  نوناق  نایرج  يدـعب  هجرد  رد  دـشابیم . اراد  ار  موهفم  نیرتعیـسو  تباـث و  تسا  یتقیقح  تسا ،
: داد رارق  یسررب  دروم  دیاب  هناگراهچ  تاطابترا  رد  ار  اهتباث  نیا  تسا . مکاح  موهفم  تعسو  رظن  زا  تیبسن  مه  نیناوق ، نایم  رد  نینچمه 
ره و  دوخ . ناعونمه  اب  ناسنا  طابترا  راهچ - یتسه . ناهج  اب  ناسنا  طابترا  هس - ادـخ . اب  ناسنا  طابترا  ود - نتـشیوخ . اـب  طاـبترا  کـی -

نتـشیوخ اب  ناسنا  طابترا  - 2 تسه . هکنانچنآ  نتـشیوخ  اب  ناسنا  طابترا  - 1 ددرگیم : میـسقت  هدـمع  مسق  ود  رب  تاطابترا  نیا  زا  کی 
اب ناسنا  طابترا  - 5 دیاش . دیاب و  هکنانچنآ  ادـخ  اب  ناسنا  طابترا  - 4 تسه . هکنانچنآ  ادـخ  اب  ناسنا  طابترا  - 3 دیاش . دـیاب و  هکنانچنآ 

ناسنا طابترا  - 8 تسه . هکنانچنآ  عونمه  اب  ناسنا  طابترا  - 7 دیاش . دیاب و  هکنانچنآ  یتسه  اب  ناسنا  طابترا  - 6 تسه . هکنانچنآ  یتسه 
سا هدش  عضو  تباث  ياهزاین  يانبم  رب  هک  یمالسا  ماکحا  زا  تمسق  نآ  دیاش . دیاب و  هکنانچنآ  عونمه  اب 

تیهام هب  رظن  اب  ناسنا  ( ) نتـشیوخ اب  ناسنا  طابترا   ) رد هک  تاذ  تنایـص  لصا  زا  دـعب  لصا  نیرتتباث  دوشیم . هدـیمان  هیلوا  ماکحا  ت ،
ررقم روبزم  دـعب  ود  يانبم  رب  هک  یماـکحا  اـی  مکح  اذـل  وا ) يونعم  دـعب  يداـم و  دـعب  - ) تسا ناـسنا  ندوب  يدـعب  ود  تسا  حرطم  نآ )

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  هک  ینآرق  تایآ  رد  ناحبـس  دـنوادخ  دـشابیمن . رییغت  لباق  هدوب ، یلوا  ماکحا  اـی  مکح  ددرگیم ،
هرخالا و ال رادـلا  هللا  كاتآ  امیف  غتبا  و  هلمج : نآ  زا  تسا ، هدومرف  ناـیب  ررکم  روطب  ار  دـعب  ود  تاـعارم  موزل  تسا ، هدومرف  یحو  ملس 

مهس بیصن و  نک و  بلط  ار  ترخآ  يارس  تسا  هداد  وت  هب  دنوادخ  هک  یلیاسو  اهتمعن و  نآ  رد  صصقلا 77 )  ) ایندلا نم  کبیصن  سنت 
هعمجلا  ) نوحلفت مکلعل  اریثک  هللا  ورکذا  هللا و  لضف  نم  اوغتبا  ضرالا و  یف  اورشتناف  هولـصلا  تیـضق  اذا  و  نکم . شومارف  ایند  زا  ار  دوخ 

وجتـسج و ار  تشیعم ) لیاسو   ) يدنوادخ لضف  دیوش و  رـشتنم  دییآرد و  تکرحب  نیمز  يور  رد  دش ، ادا  زامن  هک  یماگنه  و  ( ) هیآ 10
تحارـص لامک  اب  تباث  یمازلا  هیلوا  ماکحا  هکرابم  هیآ  ود  نیا  رد  دیوش ). راگتـسر  هک  دشاب  دـییامن  رکذ  ناوارف  ار  ادـخ  دـینک و  بلط 

انلضف تابیطلا و  نم  مهانقزر  رحبلا و  ربلا و  یف  مهانلمح  مدآ و  ینب  انمرک  دقل  و  تسا . هدش  نایب 
میدروآرد تکرح  هب  ایرد  یکشخ و  رد  ار  نانآ  میدومن و  میرکت  ار  مدآ  نادنزرف  اعطق  ام  ( ) ءارـسالا  ) الیـضفت انقلخ  نمم  ریثک  یلع  مه 

روطب هکرابم  هیآ  نیا  هچ  رگا  میداد ). يرترب  میدـیرفآ  هک  هچنآ  زا  يرایـسب  هب  ار  نانآ  میداد و  يزور  ار  نانآ  تشیعم  هزیکاپ  داوم  زا  و 
يرترب تشیعم و  هزیکاپ  داوم  زا  نانآ  ندومن  رادروخرب  اهایرد و  اهیکـشخ و  هب  نانآ  نتخاس  طلـسم  اـهناسنا و  میرکت  عوضوم  میقتـسم 
هدومرف نایب  ار  تاعوضوم  نآ  هیلوا  ماکحا  میقتسم  ریغ  یلو  متح ، روطب  یلو  تسا . هدومرف  حرطم  ار  تاقولخم  زا  يرایـسب  هب  نانآ  نداد 

هرابرد رگم  دوش ، تاعارم  اهناسنا  نایم  دیاب  تیثیح  تمارک و  نیا  سپ  تسا ، یتاذ  تیثیح  تمارک و  ياراد  ناسنا  نوچ  ینعی 1 - تسا ،
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دوخ یعیبط  تایح  ياقبا  يارب  نانآ  يدام  زاین  نوچ  و  - 2 دشاب . هدومن  بلس  دوخ  زا  ار  تاذ  تمارک  نیناوق  زا  فارحنا  ببسب  هک  یسک 
دعب رد  ار  اـهناسنا  نوچ  و  - 3 دـنزادرپب . وپاکت  هب  اهنآ  لیـصحت  يارب  ایرد  یکـشخ و  رد  دـیاب  اذـل  تسا ، یعطق  تشیعم  هزیکاپ  داوم  هب 

يرترب تاقولخم  زا  یناوارف  رادقم  هب  زاتمم  قئاقح  اهورین و  زا  کلذریغ  نادجو و  هشیدنا ، لقعت و  تیـصخش ، ناور ، حور ، دننام  يونعم 
يآ نیا  رد  دیامن . ششوک  تازایتما  نیا  زا  ینالقع  يرادربهرهب  تیوقت و  ظفح و  رد  دیاب  میداد ،

ثیداحا رد  تسا . هدـش  ررقم  ناسنا  يدام  دـعب  هرابرد  تباث  یلوا و  مکح  کـی  يونعم و  دـعب  هراـبرد  تباـث  یلوا و  مکح  ود  هفیرـش  ه 
ود ره  يارب  تباث  هیلوا و  ماکحا  تسا و  هدش  حرطم  تحارص  لامک  اب  ناوارف و  رایسب  يونعم ) يدام و   ) ناسنا ندوب  يدعب  ود  زین  هربتعم 

مهیلا ارتاو  و  هلـسر ، مهیف  ثعبف  تسا : هدومرف  هغالبلاجهن  لوا  هبطخ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  - 1 هلمجنآ : زا  تسا . هتـشگ  ررقم  دعب 
، هردـقملا تایآ  مهوری  و  لوقعلا ، نئافد  مهل  اوریثی  و  غیلبتلاب ، مهیلع  اوجتحی  هتمعن و  یـسنم  مهورکذـی  هترطف و  قاثیم  مهوداتـسیل  هئایبنا 
ات داتـسرف  مدرم  يوسب  ار  دوخ  يایبنا  نالوسر و  دنوادخ  سپـس   …  ) مهییحت شیاعم  و  عوضوم ، مهتحت  داهم  عوفرم و  مهقوف  فقـس  نم 
ار يدنوادخ  ياهتمعن  نآ  دنناسرب و  لمع  هلحرم  هب  یلماکت ) تایح  ریسم  رد  نتفرگ  رارق  یسانشادخ و  هرابرد   ) هک ار  نانآ  يرطف  نامیپ 

نانآ رد  ار  لوقع  ياهتیلاعف  اهورین و  دنیامن و  غیلبت  نانآ  هب  ار  یهلا  قئاقح  دنزادنایب و  ناشدایب  دـناهدرک  شومارف  ع )  ) مدآ نادـنزرف  هک 
ریز هک  نیمز  هراوهگ  عفترم و  نامـسآ  رد  هک  هچنآ  ار  يدـنوادخ  تردـق  تاـیآ  ناـنآ  هب  دـنهدب  ناـشن  دـنزادنیب و  ناـیرج  تیلعف و  هب 

ینیلک ا بوقعی  نب  دمحم  - 2 دنک ). ءایحا  ار  نانآ  هک  یشاعم  قرط  هدرتسگ و  ناشیاپ 
یف انل  كراب  مهللا  درک : ضرع  نینچ  ادـخ  اب  شیاین  لاح  رد  ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ز 

ام زاسم و  لتخم  ار  ام  تشیعم  لئاسو   ) امرف كرابم  ار  ام  نان  ادنوادخ ،  ) انبر ضئارف  انیدا  انمـص و ال  انیلـص و ال  ام  زبخلا  ول ال  هناف  زبخلا 
تابجاو هن  میریگیم و  هزور  هن  میناوخیم و  زامن  هن  دوشن ) میظنت  ام  يدام  دـعب  لئاسو   ) دـشابن نان  رگا  اریز  امرف ) قفوم  اـهنآ  هیهت  هب  ار 

نآ تباث  یلوا و  مکح  ناسنا و  يونعم  يدام و  دعب  ود  هب  هجوت  ترورـض  رد  تیاور  نیا  تحارـص  میروآیم ) ياج  هب  ار  نامراگدرورپ 
کناک كایندل  لمعا  تسا : هدش  لقن  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ادخ و  لوسر  زا  - 3 درادن . حیضوت  حرـش و  هب  يزاین  چیه  ود 

هدـنز دـبا  يارب  هشیمه و  ییوگ  هک  نک  لمع  دوخ  يویند  ياـهزاین  هراـبرد  ناـنچ   ) ادـغ تومت  کـناک  کـترخال  لـمعا  ادـبا و  شیعت 
هدمآ يزورهنابـش  تاقوا  میـسقت  هرابرد  یتایاور  - 4 درم ). یهاوخ  ادرف  ییوگ  هک  شوکب  تترخآ  نیماـت  يارب  ناـنچ  و  دـنام ، یهاوـخ 

نآ زا  دنکیم . میـسقت  تمـسق  دـنچ  هب  ار  دوخ  يزورهنابـش  لقاع  ناملـسم و  ناسنا  دـنهدیم  روتـسد  مالـسلامهیلع  نیموصعم  هک  تسا 
رمال هعاس  هتاجانمل و  هعاس هللا  تاعاس : عبرا  مکنامز  نوکی  نا  اودهتجا  مالسلاهیلع … و  اضرلا  نع  هلمج :

هذـهب مکتاذـلل و  اهیف  نولخت  هعاس  و  نطابلا ، یف  مکل  نوصلخی  مکبویع و  مکنوفرعی  نیذـلا  تاقثلا  ناوخالا  هرـشاعمل  هعاـس  شاـعملا و 
. وا هاگرد  هب  تاجانم  اب  ادخ  يارب  یتمـسق  دوش : يرپس  تمـسق  راهچ  رد  امـش  نامز  دیـشوکب  و   ) تاعاسلا ثالثلا  یلع  نوردـقت  هعاسلا 

هتـشاد امـش  اب  ینطاب  صالخا  دـننک و  وگزاب  امـش  يارب  ار  امـش  بویع  هک  قثوم  ناردارب  اب  سنا  يارب  یتمـسق  شاعم . رما  يارب  یتمـسق 
اب دوش ). هدوزفا  تمسق  هس  نآ  ماجنا  يارب  امش  ییاناوت  رب  هک  دوشیم  بجوم  تمسق  نیا  و  عورشم )  ) تاذل يارب  رگید  تمسق  و  دنشاب .

، اهنآ نتخاس  فرطرب  ترورض  ناسنا و  رد  يونعم  يدام و  ياهزاین  دوجو  هب  لقع  یهیدب  مکح  یثیدح و  ینآرق و  عبانم  عومجم  هب  رظن 
زا شیپ  هیلوا  ماکحا  ریغت  هرابرد  یحیـضوت  تسا . تباث  یلوا و  مکح  دوش ، ررقم  عضو و  اهزاین  نیا  نتخاـس  عفترم  يارب  هک  یمکح  ره 

هیلوا ماکحا  رد  ریغت  يانعم  میشاب . هتـشاد  هیلوا  ماکحا  ریغت  هرابرد  یحیـضوت  هک  تسا  مزال  هیلوا ، ماکحا  ینوگرگد  دراوم  نایب  هب  دورو 
اب سپـس  دـنوشیم ، ررقم  عضو و  دوخ  تاعوضوم  هرابرد  صاخ  یتیعقوم  رد  اـی  و  خـسن )  ) نیعم یناـمز  يارب  ماـکحا  نیا  هک  تسین  نآ 

عضو و م الصا  هکنیا  دننام  دنوریم ، نیب  زا  ماکحا ، نآ  تاعوضوم  ءافتنا  ای  صاخ و  تیعقوم  نآ  ای  نامز  نآ  ندش  یضقنم 
ماکحا اریز  ، تسا شیوخ  عوضوم  ءافتنا  تهج  هب  مکح  ندـش  یفتنم  لـیبق  زا  میهدیم ، هک  یحیـضوت  هب  رظن  اـب  هکلب  دـندوب ، هدـشن  ررق 

ياراد اتاذ  اهنآ  تاعوضوم  هک  دنتـسه  هیقیقح  يایاضق  لیبق  زا  یعقاو ، دـسافم  حـلاصم و  اب  طابترا  رد  تباث  ياهزاین  هب  دنتـسم  هک  هیلوا 
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. دننکیمن ادیپ  تیلعف  هکلب  دنوشیمن ، مودعم  روبزم  يایاضق  عوضوم ، ققحت  مدع  اب  هک  تسا  تهج  نیمهب  دنـشابیم ، دسافم  ای  حلاصم 
مکح هک  تسا  یهیدـب  دنتـشگ ، یفتنم  ياهعماج  زا  اهناسنا  يونعم  ای  يدام  تایح  لالخا  لماوع  هک  دیـسر  ارف  يزور  رگا  لاـثم - ناونعب 

عوضوم ءاـفتنا  هکلب  تسین ، روبزم  مکح  یلک  يدوباـن  اـی  خـسن  دـننام  مکح  ءاـفتنا  نیا  ددرگیم . یفتنم  هعماـج  نآ  رد  هزراـبم  داـهج و 
یفتنم هعماج  کی  رد  تارکسم  دیلوت  یللع  ای  یتلع  هب  رگا  هک  تسا  نینچ  رگید  لاثم  دشاب . هتـشادن  تیلعف  مکح  هک  تسا  هدش  بجوم 

مکح عوضوم ، ندوبن  تهجب  هکلب  تسا ، هتفر  نیب  زا  تسا  تمرح  تیعونمم و  هک  تارکسم  یلوا  مکح  هک  تسین  نآ  شاهمزال  ددرگ ،
هزرابم و یـضتقم  هک  تسا  يدـیلپ  داسف و  اهناسنا ، يونعم  ای  يدام  تایح  لالخا  لـماع  تیهاـم  لوا  لاـثم  رد  اریز  درادـن ، تیلعف  روبزم 

یناسنا ك ره  دنکیم و  ادیپ  تیلعف  زین  داهج ) هزرابم و   ) روبزم مکح  درک ، ادیپ  یجراخ  دوجو  لماع  نآ  رگا  تسا . نآ  اب  داهج 
ادـیپ یجراخ  دوجو  لـماع  نآ  رگا  و  ددرگیم . مکح  نآ  لاـثتما  هب  فلکم  غولب  لـقع و  تردـق و  دـننام  تسا  فیلکت  طئارـش  ياراد  ه 

. تسا یگدرب  ماکحا  نآ  تفرگ و  رظن  رد  ناوتیم  زین  ار  رگید  لاثم  کی  دوریم . نیب  زا  هکنیا  هن  دـسریمن  تیلعف  هب  روبزم  مکح  درکن ،
رد قـقحم  نارظنبحاـص  تسا . هتـشاد  يرـشب  عـماوج  رد  ياهدـیچیپ  قـیمع و  ياـههشیر  میدـق  رایـسب  ياـهنارود  زا  یگدرب  هک  مـینادیم 

تایح : ) هک دنیوگیم  نینچ  یناتساب  ياهنارود  للم  ماوقا و  نایم  رد  یگدرب  ياههشیر  ماکحتسا  تدش  هرابرد  يرشب  عماوج  تشذگرس 
نآ شریذـپ  نودـب  هکیروطب  دوب  یگدرب  لـصا  رب  ینتبم  اـهنارود  نآ  رد  اـهناسنا  يداـصتقا  یقوقح و  یقـالخا و  یـسایس و  یعاـمتجا و 

لقن اههشیدـنا ) تشذگرـس   ) دـهتیاو ثرون  درفلآ  باتک  زا  ار  هلمج  نیا  نومـضم  دوبن ). لـیلحت  ریـسفت و  لـباق  روبزم  روما  زا  کـیچیه 
هدنکرب مالـسا  عماوج  زا  اجیردـت  ار  نآ  هشیر  زاغآ و  قرط  نیرتیقطنم  اب  ار  هدـیدپ  نیا  اب  هزرابم  دوخ  یهلا  ینیبعقاو  اب  مالـسا  میدومن .

ثحبم نیا  رد  تسا  بسانم  رایسب  دتفایم . تیلعف  زا  یگدرب  ماکحا  نآ ، يوریپ  هب  هتـشگ و  یفتنم  یگدرب  عوضوم  بیترت  نیدب  و  تسا .
هک ج یناتساب  عماوج  رد  رمتسم  هدیدپ  نیا  یفن  - 1 میوش : رکذتم  یمالسا  ماکحا  هلیسوب  ار  هدرب  ندرک  نکهشیر  قرط  زا  يرادقم 

همه يدازآ  مکح  دومرف ، حتف  ار  هکم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  تسا . يریگهدرب  يارب  يرورـض  هشیر  اهگن 
تخاس و یفتنم  دنیامن ، هدرب  دیاب  ار  هدروختسکش  مدرم  زوریپ ، مدرم  هک  ار  هدیدپ  نیا  مالسا  هلیـسو  نیدب  دومن و  رداص  ار  هکم  مدرم 

نینموملاریما هک  تسا  نامه  رما  تقیقح  تسا . هدومن  لـیمحت  شدوخ  رب  رـشب  هک  تسا  هدوب  یخیراـت  ناـیرج  کـی  نیا  هک  درک  تاـبثا 
ناک نمف  ضعب  یلع  مکـضعب  لوخ  هللا  نکلو  رارحا  مهلک  سانلا  نا  هما و  ادبع و ال  دلی  مل  مدآ  نا  سانلا  اهیا  تسا : هدومرف  مالـسلاهیلع 

دنوادخ هکلب  يزینک . هن  تسا و  هدرک  دیلوت  ياهدرب  هن  مالـسلاهیلع ، مدآ  ترـضح  مدرم ، يا   ) هللا یلع  هب  نمی  الف  ریخلا  یف  ربصف  ءالب  هل 
يریگفده اب  تفرگ و  رارق  یشیامزآ  رد  نایرج  نیا  رد  سک  ره  سپ  تسا  هدرپس  رگید  ضعب  هب  ار  امش  زا  یضعب  هاردا  ریبدت و  لاعتم 

هدـیدپ ندـمآ  دوجوب  لصا  هب  یفیطل  رایـسب  هراـشا  هفیرـش  تیاور  نیا  دـنراذگن ). ادـخ  هب  نآ  تهجب  یتنم  دومن ، یئابیکـش  ربص و  ریخ 
روما هرادا  تسا ، هدرک  باجیا  هک  تسا  یلـضع  یناور و  يزغم و  ياهدادعتـسا  فعـض  تردـق و  رد  اهناسنا  توافت  نآ  و  دراد . یگدرب 

هدومن یگهدرب  هب  لدبم  ار  نایرج  نیا  رگ  طارفا  رشب  هاگنآ  دریگب . رارق  رگید  یضعب  رایتخا  رد  مدرم  زا  یضعب 
نایمب هدرب  دازآ و  نایم  یتوافت  نیرتمک  اهناسنا ، تسپ  تافـص  یقالخا و  لئازر  ای  اهـشزرا و  لیاضف و  ناـیب  رد  مالـسا  بتکم  - 2 تسا !

هللا یلص  ادخ  لوسر  هنومن : ناونعب  درک  دادملق  يواسم  ار  نانآ  همه  یتیـصخش  يدازآ  هتـسیاش و  تایح  تمارک و  قح  رظن  زا  هدرواین و 
لاعتم دـنوادخ   …  ( ) ایـشرق ادیـس  ناکنا  هاصع و  نمل  رانلا  هللا  قلخ  اشبح و  ادـبع  ناکنا  هعاطا و  نمل  هنجلا  هللا  قلخ  : ) دومرف هلآ  هیلع و 
تسا هدیرفآ  یـسک  يارب  ار  شتآ  دنوادخ  و  دشاب ، یـشبح  هدنب  کی  هچ  رگا  دنک  تعاطا  ار  وا  هک  تسا  هدیرفآ  یـسک  يارب  ار  تشهب 

ناکلام هک  درکیم  باجیا  مدرم ، دارفا  همه  نایم  یناسنا  لوصا  رد  يواـست  نیا  و  دـشاب ) یـشرق  دیـس  هچ  رگا  دـیامن  تیـصعم  ار  وا  هک 
کی نیا  هتبلا  دـنیآرب  نانآ  ندرک  دازآ  ددـص  رد  يواست  نآ  هب  هجوت  اب  دـننک ، راتفر  طـباور  نیرتهب  اـب  ناـنآ  اـب  هکنیا  هفاـضا  هب  اـههدرب 

ياهتقایل زاربا  اب  یمالـسا  عماوج  رد  دنتـسناوت  دوخ ، یناسنا  نیداینب  قوقح  نتفاـیرد  تهجب  ناـگدرب  - 3 دوب . الاو  رایـسب  یقالخا  هزیگنا 
فلتخم ياهیئاناوت  هب  نانآ  دوخ  اهدادعتـسا ، ندیـسر  تیلعف  هب  رد  تفرـشیپ  نیمه  دوخ  دننک و  تزایح  ار  یلاع  رایـسب  بصانم  عونتم ،
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هب دشیم ، دنزرف  ياراد  دازآ  درم  کی  زا  يزینک  رگا  - 4 دنتفای . تسد  دوخ  نتخاس  دازآ  يارب 
دوخ ناکلام  اب  اههدرب  هک  بیترت  نیدـب  دوب . هتـشگ  ناگدرب  يدازآ  لئاسو  نیرتهب  زا  یکی  هبتاـکم  - 5 تشگیم . دازآ  دـلو ) ما   ) ناونع

رجا و رد  ینوارف  رایـسب  تایاور  - 6 دنوش . دازآ  دنزادرپب و  کلام  هب  ار  دوخ  تمیق  دننک و  راک  دـنورب  هک  دـندرکیم  دـقعنم  يدادرارق 
-7 دنراد . زین  ناگدرب  ندرک  دازآ  دکوم  بابحتسا  هب  حیرص  تلالد  هک  تسا  هدش  دراو  ناگدنب  ندرک  دازآ  يارب  گرزب  رایـسب  شاداپ 
ار یناریـسا  ناناملـسم  هـک  اـهداهج  زا  یخرب  رد  مالـسا  ربماـیپ  - 8 داد . رارق  اـههدرب  نتخاـس  دازآ  ار  ناـهانگ  زا  يرایــسب  رفیک  مالــسا 
-9 دنوش . دازآ  لباقم  رد  دـنهدب و  میلعت  ناناملـسم  هب  دنتـسنادیم  هک  یعیانـص  تامولعم و  زا  ناریـسا ، نآ  دادیم : روتـسد  دـنتفرگیم ،

اقیرفآ زا  هک  یمدرم  هرابرد  مالسا  ربمایپ  هک  دوب  يروتـسد  یگدرب ، ندرک  نکهشیر  يارب  مالـسا  یقطنم  رایـسب  ياهمادقا  زا  رگید  یکی 
لثم رارحا  مهنا  و  نیفطتخملا ، ءـالوهل  هیدوبع  ـال  دومرف : رداـص  دـندشیم ، هتخورف  هدرب  ناونعب  رگید  ياـهروشک  رد  دـندشیم و  هدوبر 

نیرتیساسا زا  يرادقم  - 10 دازآ ). مدرم  ریاس  دننام  دـندازآ  یگمه  نانآ  و  تسین ، حیحـص  ناگدـش  هدوبر  نآ  یگدرب  . ) رارحالا رئاس 
رگا - 11 دومن . ررقم  اههدرب  نتخاس  دازآ  يارب  دوشیم ، هدیمان  تاکز  هک  ار  یمالسا  تایلام 

نب رمع  ناـمز  رد  هک  دوـب  تهج  نیمهب  تـشگیم . نآ  نتخاـس  دازآ  هـب  موـکحم  درکیم ، تـیذا  هزادـنا  زا  شیب  ار  وا  ياهدرب  بحاـص 
اذل دشن ، ادیپ  نآ  فرصم  يارب  يدروم  دیـسر ، لاملاتیب  هب  لام  يرادقم  نامز  نآ  رد  اریز  دوب ، هدش  نکهشیر  ابیرقت  یگدرب  زیزعلادبع 

هک دشیم  هتفرگ  دهعت  دندوبن  ناملسم  هک  ییاههدرب  نآ  زا  دننک و  دازآ  ار  نانآ  هدومن  يروآعمج  ار  اههدرب  داد  روتسد  زیزعلادبع  رـسپ 
یفتنم اب  دوب ، هدش  ررقم  اههدرب  يارب  هک  ياهیلوا  ماکحا  هدع  نآ  بیترت  نیدب  و  دنشاب . هتـشاد  ییالو ) هطبار   ) نیملـسم اب  یتسود  طابترا 
نتفای لوحت  بجوم  تاعوضوم  لئاسو و  ینوگرگد  دننام  دناوتیم  زین  طیارش  رییغت  نانچمه  ج - تشگ . یفتنم  یگدرب )  ) عوضوم ندش 

رب هفاضا  یترارقم  عضو  بجوم  طباور  یگدیچیپ  اهینیشنرهش و  دایز  رایـسب  شرتسگ  تیعمج و  شیازفا  لاثم  ناونعب  دشاب . هیلوا  ماکحا 
دیرخ و دروم  ار  یکلم  زورما  هک  یسک  ره  تقیقح  رد  کلذریغ . كالما و  دانـسا  جاودزا و  تبث  ماکحا  دننام  ددرگیم ، یعرـش  طئارش 

امـسر وا  تاـعفارم  يواـعد و  تروصنیا  ریغ  رد  دـناسرب و  تبث  هب  یمـسر  ریاود  رد  ار  نآ  تسا  مزلم  هک  دـنادیم  دـهدیم ، رارق  شورف 
باث تسا : ریز  رارقب  دنشابیم ، هیلوا  ماکحا  ءاشنم  هک  تباث  لوصا  نیرتهدمع  زا  ياهنومن  تشگ . دهاوخن  عومسم 

دشاب هتشاد  یهاگآ  اهنآ  هب  هاوخ  تسا . ییاهتباث  ياراد  دشاب ، هک  لاح  ره  رد  ناسنا  تسه ) هکنانچنآ   ) نتـشیوخ اب  ناسنا  طابترا  رد  اهت 
-1 تسا : ریز  رارقب  اهتباث  نیا  هدـمع  لوصا  ددرگیم . رتقفوم  دوخ  لوقعم ) تاـیح   ) میظنت رد  اـهنآ ، هب  یهاـگآ  تروص  رد  هتبلا  هن ، اـی 

دروـم تاـیح ) بح  ءاـقب ، بح  تاذ ، بح   ) فورعم حالطـصا  هس  اـب  هک  تسا  تاذ  تنایـص  اـهتباث ، نـیرترادهشیر  تاذ  تنایـص  لـصا 
همادا یعیبط و  تایح  رد  تاذ  تنایـص  مکی - مسق  ددرگیم : میـسقت  هدمع  مسق  هس  رب  تباث  لصا  ای  تقیقح  نیا  دریگیم . رارق  یـسررب 
مـسق دریگیم . رارق  رطخ  رد  یعیبط  تایح  دـتفیب ، ریثاـت  تیلاـعف و  زا  تباـث  تقیقح  نیا  رگا  دـنکرتشم و  نآ  رد  نارادـناج  همه  هک  نآ 

تاذ تنایـص  مسق  نیا  زا  دوصقم  دـتفایم . نایرج  هب  ناسنا  رد  طقف  هک  تسا  یعمج  یگدـنز  رد  بولطم  تایح  رد  تاذ  تنایـص  مود -
لوصو تسا ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  رد  هک  یخیرات  و  نآ ) ماع  يانعمب   ) گنهرف عامتجا و  طیحم و  اب  طابترا  رد  ناسنا  هکنیا  زا  تستراـبع 

هک ار  یتایح ) ای  نم ، ناج ، تیـصخش ،  ) تاذ دـنکیم و  یقلت  دوخ  یگدـنز  يارب  راـیعم  وگلا و  دـننام  ار  لوصا  قئاـقح و  هدـع  کـی  هب 
اب تسا ، وا  بولطم  تایح  هک  ار  نآ  یلاع  تاجرد  هب  لوصو  دنک و  تکرح  نآ  اب  دیاب  هک  تسا  یتقیقح  دشاب ، هتشاد  ار  نآ  دهاوخیم 

تیدج لامک 
یعاـمتجا یگنهرف و  یطیحم و  لـماوع  هک  تسا  نینچ  بلغا  هکلب  تسا ، نکمم  تاذ  اـی  تاـیح  نینچ  تیبوـلطم  هتبلا  دـیامنیم . بیقعت 

تنایص نیا  اب  ناسنا  تسا . تاذ  یلماکت  تنایـص  موس - مسق  دیامنیم . اهنآ  اب  یگدنز  قیبطت  هب  راداو  ار  وا  دنرادیم و  ررقم  ناسنا  يارب 
همیلـس و لوقع  ماظع و  يایبنا  هک  لوقعم ) تایح   ) يالعا فده  هب  و  دوشیم ، اهر  یعیبط  تایح  رد  عونتم  ياهیگدولآ  زا  هک  تسا  تاذ 

کی ناونعب  تنایـص  مسق  نیا  رگا  تفگ : ناوتیم  و  دندرگیم . لئان  دناهداد ، رارق  نآ  يانبم  رب  ار  دوخ  تلاسر  اهناسنا  كاپ  ياهنادـجو 
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دهاوخن هدننکعناق  ریسفت  لباق  هجو  چیه  هب  ناسنا  تایح  دوشن ، عقاو  لوبق  دروم  دیاش ) دیاب و  هکنانچنآ   ) ناسنا رد  تباث  لصا  ای  تقیقح 
یـشکدوخ و تیعونمم  کی - هلمج : نآ  زا  تسا . ریغت  لباق  ریغ  تباث و  هک  تسا  هیلوا  ماکحا  زا  ياهدـع  هشیر  تاذ  تنایـص  لصا  دوب .

نینچ هفیرـش  هیآ  میوشیم . رکذتم  هک  تسا  يددـعتم  ثیداحا  نآرق و  رد  هفیرـش  هیآ  یـشکدوخ ) تمرح   ) مکح نیا  ذـخام  نآ . تمرح 
هیآ نیا  هکنیا  لامتحا  تسا ) نابرهم  امـش  يارب  دـنوادخ  اعطق  ار ، ناتدوخ  دیـشکن  و   ) امیحر مکب  ناک  هللا  نا  مکـسفنا  اولتقت  و ال  تسا :

يوخ لماش  هک  تسا  هفیرش  هیآ  تیمومع  مکی - لیلد  تسا : دودرم  لیلد  ود  اب  دزاسیم ، عونمم  ار  نارگید  سفن  لتق 
قداـصلا لاـقو  تسا : یـشکدوخ  تمرح  يارب  هیآ  نـیمه  هـب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  لالدتـسا  مود - لـیلد  دـشابیم . نارگید  نـتش و 

هدـمآ نینچ  رگید  ياهیآ  رد  مکـسفنا …  اولتقت  و ال  لج : زع و  هللا  لاق  اهیف . ادـلاخ  منهج  ران  یف  وهف  ادـمعتم  هسفن  لتق  نم  مالـسلاهیلع :
هدش دراو  سفن  لتق  تمرح  رد  ددعتم  یتایاور  دیزادنین ). تکاله  هب  دوخ  تسد  اب  ار  ناتدوخ  و   ) هکلهتلا یلا  مکیدـیاب  اوقلت  و ال  تسا :

یئالب رهب  نموم  اعطق   ) هسفن لتقی  هنا ال  الا  هتیم  لکب  تومی  هیلب و  لکب  یلتبی  نموملا  نا  تسا : نینچ  لـیذ  ذـخام  رد  هلمج  نآ  زا  تسا .
طوبرم  ) هفیرش هیآ  قباطم  هک  دناهدرک  نامگ  صاخشا  زا  یضعب  دشکیمن ). ار  دوخ  وا  یلو  دریمیم ، یگرم  عون  ره  اب  دوشیم و  ءالتبم 

بر هللا  فاخا  ینا  کلتق  کـیلا ال  يدـی  طـسابب  اـنا  اـم  ینلتقتل  كدـی  یلا  تطـسب  نئل  لـیباق ) لـیباه و   ) مالـسلاهیلع مدآ  دـنزرف  ود  هب 
زا نم  درک ، مهاوخن  زاب  نتشک  يارب  وت  يوسب  ار  متسد  نم  یـشکب ، ارم  هک  نم  يوسب  ینک  زارد  تسد  رگا  ()) هیآ 28 هدئاملا   ) نیملاعلا

نتشک دصق  هک  تفرگ  رارق  یـسک  ربارب  رد  ناسنا  هک  یتقو  ینعی  تسین ! بجاو  نتـشیوخ  زا  عافد  مسرتیم ) نایملاع  راگدرورپ  دنوادخ 
ئسم نیا  خساپ  تسا . یشکدوخ  یعون  نیا  و  دشکن ، ار  صخش  نآ  دوش و  وا  میلست  دناوتیم  دراد  ار  وا 

هلمج کـی  اـب  اذـل  تشک  دـهاوخ  ار  وا  اـمتح  لـیباق  ینعی  شردارب  هک  تشادـن  نیقی  لـیباه  هک  دوریم  يوق  لاـمتحا  هک  تسا  نینچ  هل 
مارتحا تهجب  نم  یشاب  هتشاد  ارم  نتشک  دصق  وت  مه  رگا  هک  دزاسیم  رادیب  ار  لیباق  یناسنا ، تایح  شزرا  تابثا  يارب  ياهنوگتحیصن 

مولعم و  دوش . فرـصنم  دوخ  دیلپ  تین  زا  نخـس  نیا  ندینـش  اب  لیباق  هک  دشاب  درک ، مهاوخن  زارد  وت  نتـشک  يارب  تسد  تایح ، دـیدش 
نیمز هب  راـیتخایب  ار  دوخ  لـیباه  لـیباق ، مادـقا  عـقوم  رد  هک  تسا  هدـماین  بلطم  نیا  طوـبرم  تاـیاور  رد  هفیرـش و  تاـیآ  رد  هک  تسا 
ماجنا نتـشیوخ  ناج  نداد  تاجن  يارب  ار  دوخ  ییاهن  شالت  وا  لقع ، مکحب  اذل  دشاب ! هدرک  کمک  دوخ  نتـشک  يارب  ار  لباق  هتخادنا و 
هتـشک هدومن و  ریگلفاغ  ار  لیباه  لیباق ، تسا ، هداد  لامتحا  هیآ  ریـسفت  رد  یئابطابط  همالع  هک  هنوگنامه  ای  تسا . هدـشن  قفوم  یلو  هداد 

و یـشکب ) ارم  هک  ینک  زارد  تسد  نم  يوـس  هب  وـت  رگا   ) هک دـیامرفیم  نینچ  لـیباه  ناـبز  زا  هیآ  هک  تسنیا  بـلطم  نـیا  دـیوم  تـسا .
لصا نیا  زا  دننادیمن ، مزال  یلو  عورشم ، ار  عافد  هک  یقوقح  ياهماظن  نآ  اما  و  موش ) هتـشک  وت  تسد  اب  مهاوخیم  نم   ) هک دیوگیمن 

تاذ تنایص  هکلب  دشاب ، یشوپمشچ  طاقسا و  لباق  هک  تسین  قح  کی  زا  عافد  تایح ، زا  عافد  موزل  هک  دنرادن  عالطا  تیمهااب 
موـلع و هچ  رگا  تسین  رییغت  لـباق  مکح  نیا  لاـقتنا . لـقن و  لـباق  هن  تسا و  طاقـسا  لـباق  هن  هک  تسا  مـکح  نارگید  تاـیح  زا  عاـفد  و 

رگا سفن ، هب  رارضا  تمرح  ود - دوش . لدبم  رگید  ییانعمب  ناج  تایح و  هکنیا  رگم  دنک  ادیپ  ینوگرگد  لوحت و  مه  راب  رازه  اههفسلف 
هک هنوگنامه  هکنیا  هب  لقع  حیرص  مکح  نینچمه  قوف و  لئالد  هب  هجوت  اب  یلو  دنتسین ، مکح  نیا  هب  لئاق  رصاعم ، يالضف  زا  یضعب  هچ 

، دنک دراو  نتشیوخب  ررض  دناوتیمن  نینچمه  دربب ، نیب  زا  ار  دوخ  یگدنز  دناوتیمن  ینعی  درادن ، ار  دوخ  گرم  یگدنز و  رایتخا  ناسنا 
مارح عونمم و  تسا ، یمدآ  ناور  زغم و  ءاضعا و  زا  رتمک  شتیمها  اعطق  هک  ار  نتشیوخ  لام  رد  فارـسا  ناوتیم  هنوگچ  هکنیا  هفاضا  هب 
نیا دوشن و  یقلت  مارح  دـشاب ، هدوب  یناـسنا  یعیبط  تاـیح  رب  لـالخا  بجوم  اـسب  هچ  هک  ار  ناور  زغم و  ءاـضعا و  هب  رارـضا  یلو  درمش ،

دیدرت ياـج  نآ  تیجح  هک  تسا  تیولوا  ساـیق  رب  ینتبم  هکلب  تسین ، ساـسایب  هلعلا ) طبنتـسم   ) عوـنمم ینظ  ساـیق  رب  ینتبم  لالدتـسا 
فا تردام ، ردـپ و  هب  ( ) فا امهل  لقت  و ال   ) هفیرـش هیآ  زا  هک  تسا  تیولوا  سایق  زا  رداـم  اـی  ردـپ  ندز  تمرح  هدافتـسا  دـننام  تسین ،

هیقف چیه  دوریمن  نامگ  رگید  فرط  زا  دیامنیم . مارح  یلوا  قیرطب  ار  هجنکش  رازآ و  عاونا  رگید  ندز و  هک  وگم )
عقوم رد  اوادم  زا  عانتما  دننام  نینچمه  ءاضعا و  رب  صقن  ندرک  دراو  هید  صاصق و  دننام  نوگانوگ ، یهقف  دعاوق  صوصن و  هب  رظن  اب  ي 
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دناوتیمن ناسنا  میتفگ : هک  هنوگنامه  الوا  اریز  تسا ! نتشیوخ  کلام  ناسنا  اریز  تسا ، زئاج  سفن  هب  رارضا  دیوگب : کلذریغ  يرامیب و 
اهورین ینامسج و  ءازجا  قلعت  ایناث  سب ، تسا و  ادخ  گرم  یگدنز و  کلام  اریز  منتشیوخ !! کلام  نم  هک  لیلد  نیا  هب  دنک  یـشکدوخ 

رد فرـصت  هنوگ  ره  رایتخا  کلام  دوش : هتفگ  هک  تسین  کلام  هب  كولمم  قلعت  لـیبق  زا  ناـسنا  دوخ  هب  یناور  يزغم و  ياهدادعتـسا  و 
دهدب رده  هب  ار  دوخ  لام  تیکلام ، هب  دانتـسا  اب  دناوتیمن  ناسنا  میدرک  هراشا  البق  هک  هنوگنامه  هکلب  و  دـشابیم . اراد  ار  دوخ  كولمم 

دوخ رایتخا  نم  دیوگب : دناوتیمن  نتـشیوخ  اب  هطبار  رد  ناسنا  نداد ، فاعـضتسا  هب  نت  تمرح  تیعونمم و  هس - دنک . فارـسا  نآ  رد  ای 
تمارک و اریز  تسین ، رییغت  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  تباـث  یلوا  مکح  نیا  منک و  یگدـنز  ییاونیب  فاعـضتسا و  اـب  مهاوـخیم  مراد و  ار 

نیا دـشاب . هدوب  دوخ  فرـش  تزع و  ندرب  نیب  زا  بجوم  یناسنا ،) لوصا  زا  فارحنا  هلیـسوب   ) دوخ هکنیا  رگم  تسا ، یتاذ  ناسنا  فرش 
مح مدآ و  نیب  انمرک  دقل  و  هلمج : نآ  زا  تسا . نآرق  رد  يددعتم  تایآ  دافم  میلس  لقع  یهیدب  مکح  هفاضا  هب  مکح 

ار مدآ  نادـنزرف  ام  اقیقحت  ( ) هیآ 70 ءارـسالا   ) الیـضفت انقلخ  نمم  ریثک  یلع  مهانلـضف  تابیطلا و  نم  مهاـنقزر  رحبلا و  ربلا و  یف  مه  اـنل 
يزور نآ  هب  هزیکاپ  داوم  زا  میدومن و  راداو  تایح ) لئاسو  لیصحت  ریـسم  رد  وپاکت  يارب   ) ایرد یکـشخ و  رد  ار  نانآ  میدومن و  میرکت 

یقالخا و ياهماظن  همه  دید  میهاوخ  مینک  تقد  تسرد  رگا  میداد ) يرترب  میاهدـیرفآ ، هک  هچنآ  زا  ناوارف  يرادـقم  هب  ار  نانآ  میداد و 
تمرح تیعوـنمم و  رد  هک  رگید  ياهیآ  دـننادیم . دوـخ  یناـبم  نیرتلیـصا  زا  ار  یناـسنا  فرـش  تمارک و  یقیقح ، ورـشیپ  ياـهقوقح 

ملا ولاق  ضرالا  یف  نیفعـضتسم  انک  اولاق  متنک  میف  اولاق  مهـسفنا  یملاظ  هکئالملا  مهافوت  نیذـلا  نا  تسنیا : تسا ، رتحیرـص  فاعـضتسا 
( گرم عقوم  رد   ) ار نانآ  ناگتشرف  هک  یناسک  ( ) ءاسنلا 97  ) اریصم تءاس  منهج و  مهیوام  کئلواف  اهیف  اورج  اهتف  هعساو  هللا  ضرا  نکت 

هاگلزنم سپ  دینک ، ترجاهم  نآ  رد  ات  دوبن  روانهپ  دنوادخ  نیمز  ایآ  دـنیوگیم  نانآ  هب  و  دـنباییمرد ، دـناهدرک ، ملظ  دوخب  هکیلاح  رد 
میرحت ار  سفن  هب  ملظ  هک  ینآرق  تاـیآ  همه  تفگ : ناوـتیم  نینچمه  و  تسیدـب ) ياـهنت  تشونرـس  خزود  تـسا و  خزود  ناـنآ  یناـهن 

سیرادناج ناسنا  - 2 دشابیم . يونعم  ینامسج و  ملظ  لماش  دنراد  هک  یقالطا  ای  تیمومع  اب  دنیامرفیم 
یناسنا و مولع  اههفـسلف و  رد  هک  یتاحالطـصا  زا  کلذریغ  یناحور و  ینامـسج و  رگید  تراـبعب  و   ) يونعم يداـم و  دـعب  ود  ياراد  ت 

زرط یملع و  شور  ره  یفـسلف و  بتکم  ره  تسا . تباث  لصا  تیقح و  کی  نیا  یناور ) يدام و  دبلاک  دـننام  دـنوریم ، راک  هب  اهگنهرف 
يونعم ای  طقف ، يدام  يدـعب …  کت  يانبم  رب  هک  ار  ینخـس  ره  هدومن و  حرطم  صقاـن  ار  ناـسنا  دریگب ، هدـیدان  ار  تقیقح  نیا  يرکفت 
يارجم رد  یمدآ  تایح  ياقب  وا - يدام  دعب  رد  ناسنا  ياهزاین  فلا - دوب . دـهاوخن  یعقاو  یملع و  ساسا  هب  دنتـسم  دـیامن ، حرطم  طقف 

اب اهزاین  نیا  کلذریغ . رطخ و  زا  رارف  یئوشانز و  تحارتسا ، تشادهب ، نکسم ، كاشوپ ، اذغ ، دننام  تسا . تباث  ياهزاین  ياراد  تعیبط 
طیارش زا  يوریپ  هب  یفیک  یمک و  رظن  زا  هچ  رگا  دنـشابیم ، تباث  يروما  تسه ) هکنانچنآ   ) ورملق رد  ناسنا  ینامـسج  نامتخاس  هب  رظن 

زا یمدآ  يدام  دوجو  راتخاس  ات  لاح ، ره  هب  یلو  دنـشابیم . فلتخم  مه  ناسنا  کی  دوخ  رد  یتح  کلذریغ  رمع و  نایلاس  اـهتیعقوم و  و 
لماوع نآ  همه  و  تشاد . دهاوخ  دوجو  مه  روبزم  ياهزاین  هک  تسا  یعطق  دشاب ، هتشاد  لکـشت  دراد ، هک  یئاهتیلاعف  اههدیدپ و  ءازجا و 

دعب ياهزاین  ب - تشاد . دهاوخ  تلاخد  یمدآ  تایح  ياقب  رد  رمتسم  ياهتباث  ناونعب  تسا ، مزال  روبزم  ياهزاین  عفر  يارب  هک 
هتـشاد دوجو  اهزاین  نآ  یـضتقم  لماوع  هک  یمادام  تباث و  تسا  ییاهزاین  ياراد  اـهناسنا  اـم  يداـم  دـعب  هک  هنوگناـمه  ناـسنا - يونعم 

اهنآ زا  ياهنومن  هک  تسا  تباث  ییاهزاین  ياراد  زین  ناسنا  يونعم  دعب  داد ، دنهاوخ  همادا  دوخ  دوجو  هب  اهزاین  نآ  هک  تسا  یعطق  دشاب ،
تلاصا تاذ و  تنایـص  تلاصا   ) مراهچ مکی و  لصا  ود  رد  تقد  اب  هتـسیاش ، تایح  لـصا  - 3 دـییامرفیم - : هظحالم  ثحابم  نیا  رد  ار 

ءاشنم دناوتیم  هک  تسا  لوصا  نیرترادـیاپ  نیرتلیـصا و  زا  هتـسیاش  تایح  لصا  هک  دوشیم  تابثا  لصا  نیا  یناسنا ) فرـش  تمارک و 
تمارک و فرش و  هب  نورقم  تایح  تسا ، اهناسنا  یتاذ  بولطم  هک  یتایح  هک  تسا  نینچ  لصا  نیا  يانعم  دشاب . هدوب  تباث  هیلوا  ماکحا 

هدیرفآ يدوجوم  ار  ناسنا  دنوادخ  ینعی  تسا ، یتاذ  فرـش  تمارک و  ياراد  ناسنا  - 4 تسپ . راوخ و  هنالیلذ و  تاـیح  هن  تسا ، تیثیح 
یتاذ تیثیح  فرش و  مرج ، باکترا  تهجب  ناسنا  دوخ  هکنیا  رگم  تسین ، رییغت  لباق  زگره  تسا ، یتاذ  تیثیح  فرش و  ياراد  هک  تسا 
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يارب نتـشیوخ  بناج  زا  رییغت  نیا  دیآ . لئان  زین  یباستکا  فرـش  تمارک و  هب  یناسنا  هلـضاف  قالخا  بسک  اب  ای  دـهدب ، تسد  زا  ار  دوخ 
ره هیآ 38 ) رثدملا   ) هئیهر تبسک  امب  سفن  لک  دیامرفیم : دنوادخ  یعمج  لاح  رد  مه  تسا و  نکمم  دارفنا  لاح  رد  مه  ناسنا 

هیآ 11) دـعرلا   ) مهـسفناب اـم  اوریغی  یتـح  موـقب  اـم  ریغی  ـال  هللا  نا  دـیامرفیم  تسا و  هتخودـنا  ار  نآ  هـک  تـسیزیچ  ره  ورگ  رد  یـسفن 
زا یـشان  هک  رییغت  نیا  هک  تسا  یهیدب  و  دنزاسب ) نوگرگد  ار  دوخ  عضو  نانآ  هکنیا  رگم  دهدیمن  رییغت  ار  یموق  چیه  عضو  دـنوادخ  )

فالخرب هنالوئـسم - يدازآ  لـصا  - 5 درادـن . یتافانم  چـیه  یتاذ ) فرـش  تمارک و  لـصا   ) ندوب تباـث  اـب  تسا  طیارـش  رد  ینوگرگد 
نیا رگیدکی  اب  اهناسنا  تاطابترا  عاونا  یناسنا و  تیـصخش  داعبا  همه  هب  رظن  اب  دننادیم ، هتباث  لوصا  زا  قلطم  روطب  ار  يدازآ  هک  یناسک 
دوخ تهج  کی  زا  هکلب  تسین ، ققحت  لباق  اهنت  هن  قلطم  موهفمب  يدازآ  رایز  دشاب ، هنالوئـسم  دیق  هب  دـیقم  دـیاب  امتح  يدازآ )  ) هدـیدپ

هک ار  تیـصخش  يدازآ  مه  دـشاب  یناویح  زئارغ  عابـشا  سوه و  يوه و  هب  طوبرم  يدازآ  رگا  اریز  دـشابیم . دوخ  نتفر  نیب  زا  بجوـم 
- يریذپتیبرت ملعت و  ترورض  لصا  - 6 دنشابیم . هعماج  دارفا  رگید  يدازآ  محازم  مه  و  دریم . نیب  زا  تسا  یـشزرا  لوقعم و  يدازآ 

چیه دـنراذگیم ، ایند  نیا  هب  ماگ  هک  یتقو  یناسنا  دارفا  همه  هک  تسنیا  نآ  تسا و  یهیدـب  رما  کی  رادـیاپ  زاین  تباث و  لصا  نیا  اـشنم 
امتجا يدرف و  تایح  فادها  لوصا و  هکیتروص  رد  دنروآیمن . دوخ  اب  دشاب  رییغت  لباق  ریغ  هک  یصاخ  تیفیک  لکش و 

میلعت و فادها ، ریـسم و  لوصا و  نآ  رب  تایح  قیبطت  هب  ندـش  هدامآ  يارب  اذـل  دنـشابیم ، ینیعم  تاصتخم  تیهام و  ياراد  اهناسنا  یع 
رگیدـکی اب  لامک  يانعم  ریـسفت  رد  مدرم  بلغا  هچ  رگا   ) لاـمک هب  لوصو  يارب  ناـسنا  يدـج  قاـیتشا  - 7 دراد . تباث  ترورـض  تیبرت 

هدشن ریدخت  هکیمادام  ناسنا  هک  تسا  هداد  ناشن  ینالوط  راصعا  نورق و  یط  رد  ناوارف  رایسب  براجت  تادهاشم و  یلو  دنراد ) فالتخا 
نیا دشابیم و  دوخ  دصاقم  لیصحت  رد  تفرشیپ  ددص  رد  امئاد  هتـشاد ، دوخ  یلعف  تیعقوم  عضو و  زا  تیاضر  مدع  یعون  هراومه  دشاب 

عوضوم کی  هب  قشع  و  دشاب ، هدشن  ریدخت  هکنیا  هب  طورشم  میتفگ : هکنانچ  هتبلا  دباییم ، همادا  یتسه  ناهج  رب  نم )  ) شرتسگ ات  وپاکت 
هجیتن رد  تباث  تسا  یتقیقح  دـنرادروخرب ، لدـتعم  ناور  زغم و  زا  هک  ییاهناسنا  تاذ  رد  یئوجلامک  نیاربانب  شاب . هتـسبن  ار  وا  ياـهاپ 
هدامآ تهج  زا  نآ ، لیـصحت  تفایرد و  يارب  مدرم  داشرا  بوجو  لاـمک و  ياـنعم  تخانـش  مهف و  بوجو  دـننام  نآ ، هب  طوبرم  ماـکحا 

دهاوخیم وا  ینعی  گنهرف ، بلاط  تسیدوجوم  ناسنا  ییارگگـنهرف - - 8 تباث . هیلوا و  تسا  یماکحا  نآ ، تامدـقم  لئاسو و  ندرک 
نآ زا  تستراـبع  رـصتخم  روطب  لوقعم ) تاـیح  . ) دـیامن يرپس  لوقعم ) تاـیح   ) اـب هداد و  تاـجن  یهاـگآان  ربـج و  زا  ار  دوخ  یگدـنز 

یگدنز
رد هچ  هک  یتاعوضوم  نیرتهدـیچیپ  رد  یتح  هدوب و  میلـس  لقع  نشور  ماکحا  قفاوم  نآ ، هدنهدلیکـشت  طـباور  اههدـیدپ و  ءازجا و  هک 

دننامه دزاسیم ، عفترم  ار  نآ  محازم  یکرات  لوقعم ) تایح   ) گـنهرف غورف  دـیآیم ، شیپ  لـمع  نادـیم  رد  هچ  تفرعم و  ملع و  ورملق 
نآ یئانـشور  اب  یلو  ددرگیم ، هجاوم  هدـیچیپ  ياههدـیدپ  اهدـص  اب  هکلب  اههد ، اب  دوشیم و  یتمظعاب  ینیـشام  هاگراک  دراو  هک  یـسک 

هفالک جـیگ و  هکنیا  نودـب  دراد ، هاگراک  نآ  لوصحم  فادـها و  نارازگناـینب و  ناسدـنهم و  شنیب  شناد و  لـقع و  هراـبرد  هک  یتفرعم 
. دهدیم همادا  دوخ  ياشامت  هب  طاشن  اب  ماوت  کلذریغ  ناسدنهم و  یتعنـص  یملع و  ماقم  هب  مارتحا  اب  هاگراک و  تمظع  ساسحا  اب  دوش ،

هداد ماجنا  ار  دوخ  ياشامت  طاشن ، يدونشخ و  لامک  اب  تمظعاب ، ینیشام  هاگراک  نآ  هرابرد  یلامجا  گنهرف  کی  نتـشاد  تهجب  ینعی 
، نآ قلطم  فدـه  یبـسن و  فدـها  یناـبم و  رب  یلک  گـنهرف  کـی  غورف  لوـقعم ) تاـیح   ) رد تکرح  يارب  هصـالخ ، دـیآیم . نوریب  و 
، دنکیم یفرعم  بولطم  لوقعم ) تایح   ) ریسم رد  ار  رادفده  ایوپ و  گنهرف  اب  یگدنز  هک  یمالسا  ماکحا  زا  هدع  نآ  دنکیم . تیافک 
رد هچ  هتشذگ و  رد  هچ  هک  یناسک  تسا و  رادهشیر  الماک  ناسنا  رد  گنهرف  نانچ  هب  شیارگ  تلع  اریز  دنشابیم ، تباث  هیلوا و  ماکحا 

نارود
زا گنهرف  دـنرادن . ییانـشآ  گنهرف  موهفم  اب  ای  دـنمهفیمن و  ار  ناسنا  ياـنعم  اـی  دـننادیم ، یفنم  ناـسنا  زا  ار  ییارگگـنهرف  رـصاعم 

يوکین قالخا  هفاضا  هب  تسا  فیلکت  نیرب  ساسحا  هنالوئـسم و  يدازآ  تمارک و  هتـسیاش و  تایح  اب  یگدنز  لوصحم  مالـسا  هاگدـید 
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اشنم میراد . طابترا  نآ  اب  روبزم  ورملق  ود  رد  یگدنز  رد  هک  هچنآ  هب  تفرعم  كاپ و  نادجو  میلس و  لقع  یگنرکی  اب  یعمج و  يدرف و 
امل مکاعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتسا هللا و  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  تسا  هتسیاش  تایح  نتـشاد  هب  ناسنا  يدج  قایتشا  روبزم ، گنهرف  تباث  ماکحا 
امـش يارب  هک  هچنآ  هب  ار  وا  لوسر  ادخ و  توعد  دیریذپب )  ) دینک تباجتـسا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یمدرم  يا  ( ) هیآ 24 لافنالا   ) مکییحی
نیا رد  ناسنا  اریز  درادن ، ءایبنا  توعد  شریذـپ  هب  جایتحا  ضحم  یعیبط  تایح  هرادا  همادا و  هک  تسا  یهیدـب  و  دـشابیم ). شخبتایح 

وا یعیبط  تایح  تیریدم  دنناوتیم  يو  يزغم  ياهورین  رگید  تارکفت و  هفاضا  هب  وا  زیارغ  هک  تسا  تاناویح  رگید  دـننام  یعیبط  تایح 
هدمآ نینچ  رگید  هیآ  رد  تسا . رادفده ) ایوپ و  گنهرف  اب  تایح  ( ) لوقعم تایح   ) روظنم هک  دوشیم  حـضاو  سپ  دـنریگب ، هدـهع  هب  ار 

ای ز درم  زا  یسک  ره  ( ) هیآ 97 لحنلا   ) هبیط هایح  هنییحنلف  نموم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم  تسا :
نیا هک  تسا  یهیدـب  مزاسیم ). لئان  هزیکاپ )  ) هبیط تایح  هب  یگدـنز  رد  ار  وا  ام  تسا ، نامیااب  هکیلاح  رد  دـهدب  ماجنا  حـلاص  لمع  ن 

یکـسن و یتولـص و  نا  لق  : ) دـیامرفیم زاب  تسا . یمدآ  يونعم  ياهزاین  همه  يوگخـساپ  هک  تسا  لوقعم ) تایح   ) ناـمه هبیط  تاـیح 
هدـنرورپ دـنوادخ  نآ  زا  نم  گرم  یگدـنز و  تداـبع و  زاـمن و  وگب : ناـنآ  هب  ( ) هیآ 162 ماعنالا  ( ) نیملاـعلا بر  یتاـمم هللا  ياـیحم و 

دیعـصت تیعقوـم  یهار  هدـمآ و  نوریب  تیناوـیح  سوـه  يوـه و  رازنجل  زا  تسا  هتـسناوتن  هک  یتاـیح  هک  تسا  یعطق  و  تـسا ) ناـیملاع 
ار ادـخ  هب  باستنا  راوازـس  تسا ، لوقعمان  تایح  نامه  هک  گنهرفیب  تایح  سپ  درادـن ، ار  ادـخ  هب  دانتـسا  یگتـسیاش  دـشاب ، یلماـکت 

تـسا يویند  یگدنز  زا  يدومن  هکلب  تسین ، یقیقح  تایح  نآرق ، قطنم  رد  بعل  وهل و  رد  هدـش  هابت  لهج و  رد  روهطوغ  تایح  درادـن .
نانآ ( ) هیآ 7 مورلا   ) نولفاغ مه  هرخالا  نع  مه  ایندـلا و  هایحلا  نم  ارهاظ  نوملعی  دـنکیمن - زواـجت  دومن  نآ  زا  ناـنآ  تفرعم  ملع و  هک 

رادفده و ایوپ و  گنهرف  اب  تایح  يانعم  هب  قیقد  هجوت  اب  دـنلفاغ ) هدرپ  تشپ  یقیقح  تایح  زا  دـننادیم و  ار  يویند  یگدـنز  زا  يدومن 
مالسا یعقاو  بولطم  تسا ، هبیط ) تایح   ) و لوقعم ) تایح   ) نامه هک  گنهرف  اب  تایح  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  ینآرق  حیرـص  تایآ 

ب
ناهج رد  تیعقوم  تفاـیرد  يارب  دـیدش  لـیامت  - 9 دنـشابیم . تباـث  هیلوا و  نآ  رـصانع  گـنهرف  نینچ  تیبـثت  هب  طوبرم  ماـکحا  هدو و 

هک تسا  یتباـث  ماـکحا  اـشنم  مه  تقیقح  نیا  دـنادب . یتـسه  باـتک  رد  ار  دوـخ  تیعقوـم  دـهاوخیم  هـک  تسیدوـجوم  ناـسنا  یتـسه ،
نیمز هرک  مان  هب  نآ ، زا  زیچان  ياهشوگ  رد  وا  هک  یگرزب  ناـهیک  نیا  هک  دـنادب  دـیاب  ناـسنا  هلمج  نآ  زا  درادـن  نآ  هب  یهار  ینوگرگد 
يذلا وه  و  دیامرفیم : دنوادخ  تسا . دوجو  هتـسیاش  تیعقاو  نآرق  حالطـصا  رد  قح  تسا ، هدش  هدیرفآ  قح  يانبم  رب  دنكیم  یگدنز 

قلخ هللا  نا  رت  ملا  تسا ). هدیرفآ  قحرب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يدـنوادخ  تسوا  و  ( ) هیآ 73 ماعنالا   ) قحلاب ضرالا  تاوامـسلا و  قلخ 
تاوامسلا و انقلخ  ام  و  تسا ) هدیرفآ  قحرب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دنوادخ  هک  ياهدیدن  ایآ  ( ) هیآ 19 میهاربا   ) قحلاب ضرالا  تاوامسلا و 
: تسا هدمآ  ریز  دراوم  رد  بلطم  نیمه  و  قحرب ) رگم  ار  نیمز  اهنامسآ و  میدیرفاین  ام  و  ( ) هیآ 85 رجحلا   ) قحلاب الا  امهنیب  ام  ضرالا و 

دنوادخ دیکات  هیآ 3 . فاقحالا  هیآ 22 و  هیثاجلا  هیآ 39 و  ناخدـلا  هـیآ 5 و  رمزلا  هـیآ 8 و  مورلا  هیآ 44 و  توـبکنعلا  هیآ 3 و  لحنلا 
هب ا تسا  رکذت  نیرتدیدش  دوجو ) هتسیاش  تیعقاو   ) شنیرفآ ندوب  قح  هرابرد  میرک  نآرق  زا  دروم  رد 10  لاعتم 

رظن زا  اعطق  هک  وا  دوجو  دناوتیمن  نیاربانب ، تسا . هدش  هدـیرفآ  قح  يانبم  رب  هک  دـنکیم  یگدـنز  یناهج  رد  هک  دـنادب  دـیاب  رـشب  هکنی 
هیآ 16 ءاـیبنالا  هروـس  رد  و  دـشاب . هدوـهیب  ثبع و  وـغل و  دراد ، یناـهیک  ناـهج  همه  رب  يرترب  یگتـسیاش  تمظع ، تیثـیح و  تـمارک و 
هیآ 38 ناخدـلا  هروس  میدـیرفاین و  يرگیزاب  يارب  ار  نیمز  نامـسآ و  ام   ) نیبع امهنیب ال  ام  ضرـالا و  ءامـسلا و  اـنقلخ  اـم  و  دـیامرفیم :

نآرق رد  يرگید  تایآ  همیرک ، تایآ  نیا  هفاضا  هب  تسا . هدومرف  اهنامـسآ  نامـسآ )  ) ياجب هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدـمآ  بلطم  نیمه 
اثبع و مکانقلخ  امنا  متبـسحفا  هلمج : نآ  زا  دیامنیم . تابثا  تحارـص  لامک  اب  ایند  نیا  رد  ار  یمدآ  دوجو  ندوب  رادفده  هک  تسا  هدمآ 
رد تشگرب ). دیهاوخن  ام  يوس  هب  امـش  میدـیرفآ و  دوهیب  ار  امـش  ام  هک  دـیدرک  نامگ  ایآ  ( ) هیآ 115 نونموملا   ) نوعجرت اـنیلا ال  مکنا 

هداد رکذت  ار  ادـخ  فرط  هب  تشگزاب  عورـش و  يدـنوادخ  تیـشم  تمکح و  زا  ار  ناسنا  تکرح  ریـسم  فلتخم  لاکـشا  اب  رگید  دراوم 
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انا هللا دیدرگیمرب ). ام  يوس  هب  سپس  دیشچ  دنهاوخ  ار  گرم  سوفن  همه   ) نوعجرت انیلا  مث  توملا  هقئاذ  سفن  لک  هلمج - نآ  زا  تسا .
ءام نم  قلخ  قلخ . مم  ناسنالا  رظنیلف  میدرگیمرب ) وا  يوس  هب  مییادخ و  نآ  زا  ام  ( ) هرقبلا  ) نوعجار هیلا  انا  و 

هدـنهج یبآ  زا  وا  تسا . هدـش  قلخ  نآ  زا  هک  هچنآ  هب  ناـسنا  درگنب  سپ  ( ) ات 7 هیآ 5  قراـطلا   ) بئارتلا بلـصلا و  نیب  نم  جرخی  قفاد .
نم مث  هفطن  نم  مث  بارت  نم  مکقلخ  يذلا  وه  دیآیم ). نوریب  هنیـس  ياهناوختـسا  تشپ و  ياهناوختـسا  نایم  زا  بآ  نیا  هدـش . هدـیرفآ 

(67 نولقعت ، مکلعل  یمـسم و  ـالجا  اوغلبتل  لـبق و  نم  یفوتی  نم  مکنم  اخویـش و  اونوکتل  مث  مکدـشا  اوغلبتل  مث  ـالفط  مکجرخی  مث  هقلع 
تروص رد  ار  امـش  سپـس  هداد ، رارق  هقلع  زا  سپـس  هفطن ، زا  لسن ) نایرج  رد   ) سپـس هدیرفآ  كاخ  زا  ار  امـش  هک  يدـنوادخ  تسوا  )

زا یضعب  دیسریم و  يریپ  نارود  هب  سپس  دیـسرب و  يدنمورین  هب  ات  دنکیم ) ادیپ  همادا  تقلخ  نایرج   ) سپـس دروآیم ، نوریب  كدوک 
.( دیسرب یگدنز ) نایاپ   ) نیعم تدم  هب  ات  دراد ) رارمتسا  امش  يدوجو  نایرج  نینچمه  و  ، ) دیریمیم يریپ  نارود  هب  لوصو  زا  شیپ  امش 

اماظع هغضملا  انقلخف  هغضم  هقلعلا  انقلخف  هقلع  هفطنلا  انقلخ  مث  نیکم . رارق  یف  هفطن  هانلعج  مث  نیط . نم  هلالـس  نم  ناسنالا  انقلخ  دقل  و 
ام و  ( ) ات 16 هیآ 12  زا  نونموملا   ) نوتیمل کلذ  دـعب  مکنا  مث  نیقلاخلا . نسحا  هللا  كرابتف  رخآ  اقلخ  هاـناشنا  مث  اـمحل  ماـظعلا  اـنوسکف 

آ میداد . رارق  ظوفحم  هاگرارق  رد  هفطن  تروص  رد  ار  نآ  سپس  میدیرفآ . لگ  زا  ياهراصع  زا  ار  ناسنا 
وا سپس  میدناشوپ . تشوگ  اهناوختسا  هب  سپس  میدیرفآ و  اهناوختسا  هغضم  هاگنآ  هدیرفآ و  هغضم  هقلع  زا  میدومن و  هقلع  ار  هفطن  هاگن 

يالعا فده  تایآ  زا  یضعب  رد  تسا ). ناگدننیرفآ  نیرتوکین  هک  يدنوادخ  تسا  هدنهد  تکرب  سپ  میدومن ، داجیا  يرگید  تقلخ  ار 
ارم هکنیا  رگم  ار  سنا  نج و  مدـیرفاین  نم  و  ( ) تایراذلا 56  ) نودـبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  دـننام و  تسا  هدومرف  نایب  ار  تایح 
هب يزاین  چـیه  دـنوادخ  هکنیا  تسین و  یهلا  لامک  هبذاج  رد  نتفرگ  رارق  زج  يزیچ  تداـبع  ياـنعم  هک  تسا  یهیدـب  و  دـننک ). تداـبع 

نیا عومجم  دنامب . هدیـشوپ  لقاع  ناسنا  رب  هک  تسا  نآ  زا  رتیهیدب  هیـضق  اریز  درادن ، یجایتحا  لالدتـسا  هنوگچیه  هب  درادن ، ام  تدابع 
عیطم كرد  نیا  قباطم  هدومن و  كرد  رادانعم  يایند  نیا  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دیاب  اهناسنا  هک  دهدیم  روتسد  نوگانوگ  لاکـشا  اب  تایآ 
تباث زین  یناسنا  دعب  نیا  هب  طوبرم  ماکحا  همه  دنشاب . دنتسه ، ینورب  نادجو  لقع و  هک  یهلا  يایبنا  ینورد و  نادجو  لقع و  تاروتـسد 

زا - 2 متسیک ؟ نم  - 1 دناهتفرگ : رارق  وا  يورایور  رد  هک  یـساسا  لاوس  راهچ  يارب  خساپ  هب  ناسنا  زاین  - 10 دنوشیم . بوسحم  هیلوا  و 
ذل فرطکی ، زا  راصعا  نورق و  ياهیئاطسفوس  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  - 4 موریم ؟ اجک  هب  - 3 ماهدمآ ؟ اجک 

دننکیم شالت  هدرک و  شـشوک  وس  رگید  زا  ابیرف  تاحالطـصا  ياههرهم  اب  رهام  نازابجنرطـش  و  رگید ، فرط  زا  هماـکدوخ  ناـیارگت 
قوف هناگراهچ  تالاوس  زا  کیچیه  الـصا  هک  دـنهدب  وشتـسش  هیلخت و  ناـنچ  ار  وا  زغم  هداد و  ماـجنا  ار !! تمدـخ  نیرتگرزب  رـشب  يارب 

ردخم تبرـش  صرق و  مکی - مسق  دریگیم : ماجنا  هدـمع  هلیـسو  هس  اب  وشتـسش  هیلخت و  نیا  و  دـشاب . هتـشاد  يرـشب  زغم  هب  یهار  دـناوتن 
رد ناوارف  رایـسب  فلتخم و  لاکـشا  اب  هلیـسو  مسق  نیا  ام  نارود  رد  سب ) تسا و  یعیبط  یـسح  ذئاذل  زا  يرادروخرب  رثکادح  یگدـنز  )
زا  ) هک دریگب  ار  نآ  لابند  سپس  و  متسیک )؟ نم  : ) هک دتفیب  رکف  نیا  هب  یـسک  ادابم  هک  دوشیم  عیزوت  یناجم  روطب  یتح  يرـشب  عماوج 

نارود ياـهراگدای  زا  هک  نوگاـنوگ  ياهییارگهطـسفس  مود - مسق  مدوـب !)؟ هدـمآ  هـچ  يارب   ) و موریم )؟ اـجک  هـب  ( ،)؟ ماهدـمآ اـجک 
راهچ یملع ، رهاظ  هب  تاملک  اب  هک  ییاهيدنبمشچ  موس - مسق  تسا . هتشگ  حرطم  سایگروگ  لاثما  هلیسوب  هک  دشابیم  نانوی  یناتـساب 
تحت دوخ  فورعم  هلاقم  رد  الـسیناتسا  هک  تسیدنبمشچ  نامه  نیا  دـیامنیم . يریگولج  ناحولهداس  ياهزغم  هب  دورو  زا  ار  قوف  لاوس 

نم ك  ) هک لاوس  نیا  ربارب  رد  ءاقب  رد  عزانت  نازاتهکی  نامدختسم  نیا  هکنیا  حیضوت  دنکیم . حرطم  يزابهقح )؟ ای  تسا  ملع   ) ناونع
ینورد ياه  ( تیلاعف  ) نویـسکنوف راتفر و  هدـع  کی  تسه  هک  هچنآ  درادـن ، دوجو  نم  ملع !! هاگدـید  زا  تاملک : نیا  لاـثما  اـب  متـسی )؟

اب دیروایب ، دشابیم ) لیلد  زا 40  شیب  هک   ) نآ درجت  سفن و  تابثا  يارب  هک  ار  یلئـالد  دـیهاوخب  امـش  رگا  و  دـنراد ! اـهناسنا  هک  تسا 
دنتسم لئالد  نآ  رثکا  ای  همه  هکیتروص  رد  دنراد !! یقالخا  ای  یبدا  ای  یفسلف  هبنج  لئالد  نیا  دنیوگیم : امـش  خساپ  رد  یئاورپیب  لامک 

لاوس نیا  هکنیا  هب  هجوت  نودب  ماهدمآ )؟ اجک  زا   ) دینک حرطم  ار  مود  لاوس  دیهاوخب  رگا  نینچمه  تسا . میقتسم  ياهتفایرد  ای  ملع و  هب 
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تالوحت هدام ) (، ) تعیبط  ) دننام مهبم  ماع و  یتاملک  اب  تسین ، ییوگخـساپ  لباق  نآ ، ياروام  یناهیک و  ملاع  هب  یلامجا  فارـشا  نودـب 
مه یملع  شور  ار  نآ  ییانتعایب  لامک  اب  هدومن و  يدـیرجت  یعازتنا و  ای  ماـع و  میهاـفم  زا  هدـنکآ  ار  امـش  زغم  اـهنیا  لاـثما  یناـهیک و 

هدننکعناق خساپ  نودب  هک  ار  یساسا  لاوس  راهچ  اهنآ  همه  اب  مه  یهاگ  روبزم ، هلیسو  هس  زا  یکی  اب  بیترت  نیدب  درک ! دهاوخ  بوسحم 
ربارب رد  ناسنا  یفرعم  مالـسا ، بتکم  رد  دـنیادزیم ! يرـشب  زغم  زا  دوب ، دـهاوخن  روصت  لباق  رـشب  یگدـنز  يارب  لوقعم  ریـسفت  اهنآ ، هب 

تباث ماکحا  زا  روبزم  لاوس  دوخ  حرط  موزل  هک  هنوگنامه  نشور و  الماک  متسیک )؟ نم   ) لاوس
ياراد يدوجوم  مالـسا  رد  ناـسنا  دـشابیم . تباـث  ماـکحا  اـی  مکح  ياراد  تسا ، هدـش  هداد  نآ  هب  هک  یخـساپ  تسا ، رییغت  لـباق  ریغ  و 

هک یفرعم  نآ  و  دوـش ، هتخانـش  نوگاـنوگ  موـلع  قرط  زا  دـیاب  هک  تـسا  لاـمک  دـشر و  لـئاسو  یلاـع و  رایـسب  ياـهورین  اهدادعتـسا و 
نم هک  نیا  زا  تسترابع  دـنک  حرطم  دـناوتیم  مالـسا  اهنت  ار  نآ  یفرعم  هک  ناسنا  زا  دـعب  نآ  رگید  تراـبعب  و  تسا ، مالـسا  صوصخم 

هبذاج رد  نتفرگ  رارق  اب  هدمآ و  دوجوب  يدـنوادخ  هغلاب  تیـشم  تمکح و  يانبم  رب  تسا و  یهلا ) حور  زا  یمد   ) ياهخفن ياراد  یناسنا 
لاوس نیا  دش ، یفرعم  الماک  یـساسا  دـعب  نیا  زا  یناسنا  نم  هک  یتقو  تسا . تکرح  رد  يدـنوادخ ) رادـید   ) هللاءاقل هب  ور  یبوبر  لامک 
لئان اـهنآ  ییاـهن  لـح  هب  زین  رگید  لاوس  هس  هراـبرد  ناـسنا  هک  تسا  خـساپ  نیا  اـب  دـسریم و  دوخ  یعقاو  خـساپ  هب  متـسیک )؟ نم   ) هک
لامک هاگراب  هب  موریم ؟ اجک  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ارم  يدنوادخ  هغلاب  تیـشم  تمکح و  ماهدمآ ؟ اجک  زا  بیترت - : نیدب  ددرگیم ،

حیـضوت لباق  نایرج  نیا  ایآ  یبوبر . لامک  هبذاج  رد  نتفرگ  رارق  يارب  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  شالت  يارب  ماهدـمآ ؟ هچ  يارب  یبوبر .
هتباث ماکحا  هک  تالاوس  نیا  همه  خساپ  میـسریم . نآ  هب  ینیع  یلمع  تکرح  اب  و  میمهفیم ، ار  نآ  تفرعم  ملع و  کمکب  يرآ ، تسا ؟

لوا
عبانم رد  ناوارف  روطب  هک  نوعجار  هیلا  انا  هللا و  انا  هفیرـش  هیآ  نومـضم  اب  موس  مود و  لاوس  خساپ  تسا . هدـش  هداد  مالـسا  رد  دنتـسه  هی 

رکذتم هک  هنوگنامه  موس  لاوس  خساپ  تسا . هدش  نایب  تسا ، هدش  حرطم  تحارص  لامک  اب  مالسا  رد  اصوصخم  یهلا  نایدا  همه  یلـصا 
الا سنـالا  نجلا و  تقلخ  اـم  هیآ و  رد  تداـبع  ریبـعت  اـب  هک  تسا  لاـمک  هبذاـج  رد  نتفرگ  رارق  عوـنتم و  ياهـشیامزآ  زا  روـبع  میدـش ،
نیا تقیقح  تخانش  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  تسا . هتشگ  حرطم  دننک ). تدابع  ارم  هکنیا  رگم  میاهدیرفاین  ار  سنا  نج و  ام  و   ) نودبعیل

رد هیلوا  تباث و  ماکحا  دـیهاوخیم  امـش  هکیتروص  رد  ماکحا ، هلوقم  زا  هن  دنتـسه  تاـعوضوم  لـیبق  زا  اـهنآ  خـساپ  هناـگ و  تالاوس 4 
تاعوضوم خنـس  زا  میقتـسم  روطب  اهنآ  ياهخساپ  روبزم و  تالاوس  هچ  رگا  هک  تسا  نینچ  ضارتعا  نیا  خساپ  دییامن ؟ حرطم  ار  مالـسا 

ءاشنم هک  دـنتاعوضوم  نیا  دـنیامنیم . یفرعم  ار  مالـسا  رد  هیلوا  تباث  ماـکحا  ياـههشیر  نیرتیـساسا  تاـعوضوم  نیا  یلو  دنـشابیم ،
لاثم ناونعب  دنشابیم . ناسنا  داهن  رد  دوجوم  ياههیامرـس  اهدادعتـسا و  ندناسر  تیلعف  هب  موزل  هرابرد  هیلوا  تباث و  ماکحا  تاروتـسد و 

نم دومن . تیوقت  ای  لیصحت و  ار  يدوهش  ياهتفایرد  لقعت و  هشیدنا و  تفرعم و  ملع و  تسا  مزال  نم )  ) تخانش يارب 
هرابرد نادـجو  لقع و  دوخ  یلوا  تباث و  یهیدـب و  مکح  هفاضا  هب  تسا . شرامـش  دـح  زا  شیب  ثیداحا  نآرق و  رد  تاروتـسد  نیا  عبا 

هک یلوا  تباث و  مکح  نیا  یساسا  اشنم  نینچمه  یمدآ ). داهن  رد  دوجوم  ياههیامرس  اهدادعتسا و  ، ) روبزم روما  ندناسر  تیلعف  هب  موزل 
، دـشاب هیجوت  ریـسفت و  لباق  دـیاب  مراد ، یناگدـنز  نیا  رد  هک  یتکرح  منک و  یگدـنز  اـهر  هدوهیب و  فدـهیب و  اـیند  نیا  رد  دـیابن  نم 

لـصا دـش ز  واک  یـسک  هار  رد  تسیک  رفاسم  یتفگ  رگد  ماهدـمآ - اـیند  نیا  هب  هغلاـب  تیـشم  تمکح و  ضیف و  کـی  زا  نم  هک  تسنیا 
نیرب ساـسحا  موزل  هکلب  تسا ، دنتـسم  روبزم  یـساسا  ءاـشنم  هب  هیجوت  ریـسفت و  لـباق  رادفدـه و  تکرح  موزل  اـهنت  هن  هاـگآ  شیوـخ 

نتـشیوخ اب  ناسنا  طابترا  رد  اـهتباث  دـشابیم . اـشنم  ناـمه  هب  دنتـسم  زین  ضحم  یعیبط  تاـیح  تاررقم  نیناوق و  ماـکحا و  قوف  فیلکت 
ورملق رد  نتـشیوخ  اب  ناسنا  طابترا  رد  ییاهتباث  یناسنا  عون  يارب  ایآ  هک  هیـضق  نیا  دـنکیم  ءاضتقا  اهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  هکنانچنآ 

رد هچ  نارظنبحاص  قافتاب  بیرق  تیرثکا  قیقحت  هجوت و  دروم  هن ؟ ای  دراد  دوجو  دنکیم  ءاضتقا  اهیگتسیاش ) اهیگتـسیاب و   ) هکنانچنآ
ازلا تاررقم  نیناوق و  اهیگتسیاب )  ) زا ام  دوصقم  تسا . هدوب  يرشب  عماوج  همه  رد  رصاعم و  نارود  رد  هچ  هتشذگ و 
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تنایص - 1 تسا : اهنآ  هب  لمع  هب  مزلم  میوشیم ) رکذـتم  هک  یـساسا  ورملق  هس  ره  رد   ) دوخ تاذ  تنایـص  ورملق  رد  ناسنا  هک  تسایم 
لوصا - 1 تاذ . یلماکت  تنایص  - 3 تسا . یعمج  یگدـنز  رد  بولطم  تایح  رد  تاذ  تنایـص  - 2 نآ . همادا  یعیبط و  تاـیح  رد  تاذ 

. تسا یمدآ  تعیبط  رب  مکاح  نیناوق  تایـضتقم و  هب  دنتـسم  لوصا  نیا  رثکا  یعیبط - تاـیح  ياهیگتـسیاب )  ) رد تاذ  تنایـص  رد  هتباـث -
اذل تسا . عونتم  رایسب  يرـشب  عماوج  رد  اهنآ  لاکـشا  روص و  هچ  رگا  کلذریغ ، تشادهب و  نکـسم و  كاشوپ و  اذغ و  ترورـض  دننام 

مازلا و نامه  رب  دیکات  ای  داشرا و  تقیقح  رد  دوش ، دراو  روبزم  روما  هرابرد  بهذم  ای  اهبتکم و  فرط  زا  یمازلا  ماکحا  هدـع  کی  رگا 
لامک اب  میلس  لقع  اصوصخم  یمالسا  ربتعم  عبانم  ددرگیم . یشان  ناسنا  تعیبط  رب  همکاح  نیناوق  تایـضتقم و  زا  هک  تسا  اهیگتـسیاب 

رارق یگتـسیاب  روتـسد  دروم  دـشابن ، لوقعم ) تایح   ) يالعا فدـه  محازم  هک  اجنآ  ات  ار  یعیبط ) تاـیح   ) هب تخادرپ  میظنت و  تحارص 
حورشم لالدتسا  حیـضوت و  يارب  يزاین  هجوچیهب  اذل  تسا . مالـسا  یهیدب  يرورـض و  لوصا  زا  اهیگتـسیاب  نیا  هک  تهجنادب  دهدیم .

هک یناسنا  کی - مینکیم : ءافتکا  یلامجا  هیضق  ود  هب  طقف  مالـسا  هاگدید  زا  اهیگتـسیاب  نیا  ندوب  يرورـض  نایب  يارب  دوشیمن . هدید 
دا تردق 

( یعیبط تایح   ) هرادا يارب  یتردق  دناوتب  رگا  یتح  ای  دنکن ، هدافتـسا  دوخ  تردق  زا  لاح  نیا  اب  دشاب و  هتـشاد  ار  دوخ  یعیبط  تایح  هرا 
دراو تسنآ  تاعارم  همادا و  هب  مزلم  هک  دوخ  یعیبط ) تایح   ) هب يررـض  هجیتن  رد  دـیامن و  یهاـتوک  راـک  نیا  زا  و  دروآ ، تسدـب  دوخ 

هک ياهدیدپ  ره  عیانص و  اههفرح و  لاغشا و  زا  هتشر  ره  رد  هک  یناسک  ود - تسا . یمالسا  هاگدید  زا  تساوخزاب  دروم  مرجم و  دزاسب ،
نانآ يارب  دنـشاب ، هتـشاد  تراهم  تسین ، ریذپناکما  اهنآ  نودب  یعمج  یگدنز  رد  هچ  يدرف و  لاح  رد  هچ  اهناسنا  یعیبط ) تایح   ) ماوق

مرجم و تروصنیا  ریغ  رد  دـننک و  هدافتـسا  مدرم  یعیبط ) تایح   ) میظنت يارب  عیانـص  اههفرح و  لاغـشا و  نآ  زا  هک  تسا  ییاـفک  بجاو 
اشنم و نیتسخن  یعمج - یگدنز  رد  بولطم  تایح  ياهیگتسیاب )  ) رد تاذ  تنایص  رد  هتباث - لوصا  - 2 دوب . دنهاوخ  تساوخزاب  دروم 

ياه ( مهاوخیم  ) همه مومع  روطب  تالیامت و  ندرک  دودحم  یعطق  ترورض  زا  تسترابع  تاذ ) تنایـص   ) عون نیا  رد  هتباث  لوصا  هشیر 
لیدبت و  تسا ) یمتح  یعمج  هتسد  یگدنز  رگناریو  داضت  محازت و  دیق ، نودب  اهنآ  عابشا  رد  اهناسنا  ندوب  اهر  تروص  رد  هک   ) یصخش
و دشابیم ) هعماج  مدرم  نایم  زا  برخم  داضت  محازت و  ندش  عفترم  بجوم  هک   ) تسا دودحم  ياه  ( مهاوخیم  ) تالیامت و هب  اهنآ 

روطب و   ) فیلاکت قوقح و  اهدـهعت و  زورب  زاغآ  زا  دریذـپیم . ققحت  اهنآ  يارجا  فیلاکت و  قوقح و  عضو  اب  اهنت  يرورـض  ناـیرج  نیا 
اب دـشابیم ، يرطف  یعیبط و  قوقح  اـهنآ  اـشنم  هک  تمـسق  نآ  اـصوصخم  اـهنآ  زا  تیمهااـب  رایـسب  يرادـقم  یعاـمتجا  تاررقم ) مومع 

رگم دـنراد ، هک  یعاونا  اب  اهدـهعت  هب  ءافو  هب  طوبرم  یلک  ماـکحا  دـننام  تسا . هدوب  لـلم  ماوقا و  همه  كارتشا  دروم  فلتخم  ياـهدومن 
رد يرورـض  تالماعم  هب  طوبرم  یلک  ماکحا  هس - نآ . شزرا  راـک و  هب  طوبرم  یلک  ماـکحا  ود - دـشابن . دـهعت  نیفرط  حالـص  رب  هکنآ 

. دـنراد هک  یعاونا  اب  اهتازاجم  هب  طوبرم  یلک  ماکحا  جـنپ - نآ . ياهنیئآ  یـسرداد و  هب  طوبرم  یلک  ماـکحا  راـهچ - یعاـمتجا  تاـیح 
عون نیا  یلک  كالم  کلذریغ . رسمه و  نکسم و  راک و  باختنا  رد  هعماج  دارفا  هنالوئسم  يدازآ  هب  طوبرم  یلک  ماکحا  لوصا و  شش -

هک یتیـصوصخ  ماکحا  عون  نیا  رد  تسا . نکمم  تلادع  رثکادح  تاعارم  اب  یعامتجا  یگدنز  نتخاس  ریذـپناکما  هیلوا ، تباث و  ماکحا 
تاعارم تیدبا  يارب  یگدامآ  يارب  يویند  تایح  نیا  هاگرذگ  رد  ار  یناسنا  یگتسیاش ) یگتسیاب و   ) دعب هک  تسنیا  دراد ، یمالـسا  هقف 

. دـنکیم يریگولج  دزاسب ، دراو  لوقعم  يویند  تاـیح  رب  یللخ  هک  هچنآ  دـننامه  دـنک ، دراو  دـعب  نیا  رب  یللخ  هک  هچنآ  ره  زا  هدومن و 
ناونعب م

داوم راکتحا  یمالسا  هقف  دنکیم . يریگولج  دشاب  هک  يوحن  ره  هب  يرشب  ناور  زغم و  مسج و  رب  رـضم  داوم  نتخاس  زا  یمالـسا  هقف  لاث 
هحلـسا رگم  دنادیم ، مارح  گنج  لاح  رد  مصاختم  هورگ  ود  هب  ار  هحلـسا  شورف  نینچمه  دـنادیم ، مارح  عونمم و  ار  تشیعم  يرورض 

، تسا هدرک  عونمم  هک  ار  هچنآ  ره  مالسا  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  عیانص  تالماعم و  زا  هعونمم  دراوم  هب  قیقد  هجوت  اب  ام  و  ار . یعافد 
دشاب اهناسنا  لاح  هب  دیفم  هک  يراک  الاک و  ره  نیاربانب ، دزاسیم  دراو  اهناسنا  يونعم  ای  يدام  داعبا  زا  یکی  رب  هک  تسا  يررـض  تهجب 
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ماکحا اشنم  دراد ، دوجو  اهناسنا  یعامتجا  تایح  رد  هک  يرورـض  زاین  ره  یلک  روطب  و  تسا . اهنآ  تیلح  یـضتقم  یمالـسا  هیلوا  ماکحا 
هک تسا  یتالوحت  لوا - مسق  تسین : مسق  ود  زا  یلاخ  دـیآیم ، دوجو  هب  یعامتجا  تایح  داعبا  رد  هک  یتالوحت  دـشابیم . هیلوا  تباـث و 

ریگنماد يزیگنافسا  رایـسب  عضو  اب  ام  نارود  رد  هک  یگداوناخ  ماظن  لالحنا  دـننام  دوشیم ، ماـمت  یعاـمتجا  اـی  يدرف  تاـیح  ررـض  رب 
دننام نینچمه  و  دنکیم . ذوفن  زین  عماوج  نیا  هب  اجیردت  دنشابن ، بظاوم  عماوج  نیا  ناگدننادرگ  رگا  یتح  هتشگ و  یمالـسا  ریغ  عماوج 

دب دیامنیم . لتخم  ار  نانآ  زغم  دربیم و  نیب  زا  ار  مدرم  يرایشه  هشیدنا و  هک  ریدخت  لماوع  زورب 
ربارب رد  مالـسا  ینعی  دزاسب . دراو  اهنآ  رب  لالخا  دـناوتیمن  دـشاب ، هتـشاد  هیلوا  ماـکحا  اـب  تـالوحت  نیا  هک  یتفلاـخم  ره  هک  تسا  یهی 

هک تسا  یتالوحت  مود - مسق  دزاسب . یهابت  داسف و  شوختـسد  ار  یناسنا  تایح  دراذگیمن  دنکیم و  تمواقم  ادیدش  تالوحت  هنوگنیا 
ررـض رب  هن  هک  دروآیم  دوجو  هب  دیدج  یتلاح  ای  دـنکیم و  زورب  ناسنا  عفن  هب  ای  اذـل  دوشیمن ، مامت  یعامتجا  يدرف و  تایح  ررـض  رب 

اهینوگرگد عون  نآ  لومشم  اذل  دریگیم ، ماجنا  تاعوضوم  يور  میقتـسم  روطب  تالوحت  نیا  نوچ  وا . عفن  رب  هن  دوشیم و  مامت  ناسنا 
رد یگدـنز  هیلقن و  لئاسو  اهنکـسم ، اهاود ، اهاذـغ ، رد  ینوگرگد  دـننام  دـتفایم . نایرجب  تاـعوضوم  رد  ریغت  ياـنبم  رب  هک  ددرگیم 

یلک روطب  الثم و  باتفآ . بورغ  عولط و  هن  دـشابیم . تاعاس  اـب  هزور  زاـمن و  دـننام  تاداـبع  تاـقوا  هبـساحم  بجوم  هک  یبطق  قطاـنم 
، دـشاب هدـشن  نییعت  اصخـشم  یمالـسا  رازگنوناق  فرط  زا  تاـعوضوم  هکیتروص  رد  تاـعوضوم  رد  تارییغت  هب  دنتـسم  ياـهینوگرگد 
رد هتباث  لوصا  - 3 میتفگ . یلبق  ثحابم  رد  هک  روطناـمه  درادـن ، دوجو  تهج  نیا  زا  یلاکـشا  دوشیم و  ماـکحا  رد  ینوگرگد  بجوم 
رد هک  تسا  هیلوا  تامرحم  تابجاو و  نامه  یلماکت ) لوقعم  تایح   ) ياهیگتسیاب یلماکت . لوقعم  تایح  )ي  اهیگتسیاب  ) رد تاذ  تنایص 

رارقرب نانچمه  دنـشابیم و  گنهامه  ترطف  ماکحا  اب  هک  ملاـس  ینـالقع  تاداـقتعا  تاداـبع و  دـننام  تسا ، هدـش  ررقم  یهلا  یلک  نید 
. نارگید دوخ و  تبثم  ياهدادعتـسا  ندیـسر  تیلعف  هب  يارب  هنیمز  ندرک  هدامآ  يارب  رمتـسم  يوپاکت  اهناسنا و  اب  ملاس  تاـطابترا  ندرک 

ررقم ار  یعیبط  تایح  يارب  هتسیاش  لئاسو  قرط و  باختنا  لوصا  نیا  یعیبط . تایح  )ي  اهیگتسیاش  ) رد تاذ ، تنایص  رد  هتباث  لوصا  - 4
تاـیح میظنت  نینچمه  لیـصا و  یعیبـط  تاـیح  مـظن  قباـطم  نکـسم  هـیهت  یتشادـهب و  ياـهکاشوپ  اهاذـغ و  زا  هدافتـسا  دـننام  درادیم ،
لوصا - 5 تسا . هدومرف  هدامآ  شناگدنب  يارب  ار  اهنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  ياهزیکاپ  روما  داوم و  زا  يرادروخرب  یعامتجا و  یگداوناخ و 

ياراد یعمج ، یگدنز  رد  بولطم  تایح  هک  تسا  یهیدب  یعمج . یگدنز  رد  بولطم  تایح  )ي  اهیگتـسیاش  ) رد تاذ  تنایـص  رد  هتباث 
، دنـشابیم رییغت  لباق  دوخ  هک  یگنهرف  یملع و  یطیحم و  نوگانوگ  لماوع  هلیـسوب  یـضراع  ياهینوگرگد  اب  هک  تسا  ياهتباث  لوصا 

طابترا هتباث  لوصا   ) هب طوبرم  ثحابم  رد  لوصا  نیا  کلذریغ . اهدـهعت و  هب  لمع  تاساوم و  نواعت و  لـصا  دـننام  دـندرگیمن . لزلزتم 
یلماکت لوقعم  تایح  ياه  ( یگتسیاش  ) رد تاذ  تنایص  رد  هتباث  لوصا  - 6 تفرگ . دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  دوخ ) ناعونمه  اب  اهناسنا 

م
رد اهتباث  - 2 ددرگیمن . لئان  دوخ  ياهیگتـسیاش  هب  یلماکت  لوقعم  تایح  اهنآ ، رب  یگدنز  قیبطت  نودب  هک  هدنزاس  یقالخا  لوصا  دننا 

لئالد هلیسوب  میلس  لقع  مکح  بان و  نادجو  یلوا و  كاپ  ترطف  هب  رظن  اب  هک  تسا  حرطم  یناسک  يارب  اهتباث  نیا  ادخ  اب  ناسنا  طابترا 
نیمه دارفا  خـیرات  لوط  رد  اهناسنا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  دـناهتفریذپ . ناـسنا  ناـهج و  هدـننیرفآ  ناونعب  ار  ادـخ  دوجو  عونتم  ددـعتم و 

هک یلئالد  نآ  هب  میروایب و  تسدب  دنتسه  ادخ  رکنم  هک  ار  یناسک  هرامش  میهاوخب  رگا  هک  تسا  تهج  نیمهب  و  دنتسه . هدوب و  ناوراک 
هکنیا حیـضوت  درک . دنهاوخن  زواجت  تسد  ناتـشگنا  هرامـش  زا  اعطق  دناهدرکن ، ادیپ  اهنآ  يارب  یخـساپ  هدومن و  هیکت  اهنآ  هب  ادخ  راکنا 
روصت ادـخ  ناونعب  نانآ  هک  ار  موهفم  نآ  مینیبب : دـیاب  تسخن  مینادـب  ار  اهنآ  تیمک  میـسانشب و  ار  ادـخ  یعقاو  نارکنم  میهاوخب  اـم  رگا 

کی ادـخ  نارکنم  مینیبیم ، مییآیمرب ، روبزم  موهفم  ندرک  ادـیپ  ددـص  رد  هک  یتقو  تسیچ ؟ دـناهداد ، رارق  راکنا  دروم  ار  نآ  هدومن و 
موهفم رب  قابطنا  هتسیاش  یموهفم  نانچ  هکنیا  هب  هجوت  نودب  سپـس  دنیامنیم ، حرطم  دوخ  يارب  ادخ  ناونعب  ار  دوخ  نهذ  هتخاس  روصت 

رگیزاب نیا  هب  هکنیا  زیچ ، ره  زا  رتزیگناتفگش  دنوشیم . رکنم  ارنآ  تسین ، ادخ  یقیقح 
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نآ یفن  يارب  امش  لیلد  هک  دیهاوخب  نارکنم  نیا  زا  رگا  نینچمه  دنهدیم !! مه  ار  هرمن  نیرتالاب  یـشیدنادازآ  ناونعب  مه  دوخ  يزغم  ي 
نآ نم   ) هک نیا  زج  یخـساپ  چـیه  امـش  يارب  تسیچ ؟ تسا ، هتفاـیرد  ار  نآ  يرـشب  ياـهلد  اـهزغم و  نیرتـگرزب  هک  یبوبر  سدـقا  تاذ 

رگناریو يدـمع و  يراکـشومارف  راـچد  تیعقوـم ، نیا  دـننام  یتـیعقوم  چـیه  رد  رـشب  هک  تسنیا  تـقیقح  درادـن . مـنیبیمن !) ار  دوـجوم 
ماع روطب  مولع  رد  دنتـسین و  ساوح  اب  طابترا  لباق  هک  یتسه  ملاع  نیناوق  رد  مکاح  يرورـض  طباور  دوجو  هب  وا  هکنیا  اب  اریز  دوشیمن .

هک ار  هیـضق  نیمه  رگا  درادن !! دوجو  سپ  منیبیمن ، ار  وا  نوچ  دـیوگیم : دروم  نیا  رد  تسا ، دـقتعم  تیعطاق  لامک  اب  دـننکیم ، هولج 
موهفم کـی  رگا  دـنکیم ، یفن  ادـخ  ناونعب  ار  هچنآ  هک  دـید  دـهاوخ  دـهدب ، رارق  لـیلحت  دروم  درادـن ) دوـجو  ادـخ  : ) دـیوگیم رکنم 

، تسا هداد  ماجنا  هک  تسیراـک  نیرتهدوهیب  یموهفم  نینچ  یفن  يارب  يزغم  تیلاـعف  شـالت و  تسا ، وا  لاـثما  وا و  دوخ  نهذ  یگتخاـس 
ناونعب هک  ار  هچنآ  رگا  و  درادن ، تابثا  لالدتسا و  يزاسهیـضق و  هب  يزاین  هک  تسا  یهیدب  يردقب  یموهفم  نانچ  نتـشادن  تیعقاو  اریز 

وصت وا  دوجو  زا  عنام  ناونعب  هک  يزیچ  ره  قوف  تلع ، زا  زاینیب  اهیگتسباو ، قوف  قلطم  لماک  تسا  یتقیقح  دنکیم ، یفن  ادخ 
یـسک نورد  رد  یموهفم  نینچ  تسا  لاحم  دناهتفایرد ) ارنآ  كاپ  ياهترطف  گرزب و  يامکح  ءایلوا و  ءایبنا ، هک  ییادخ  نامه  ، ) دوش ر 

لوط رد  يدترم  رکنم و  چیه  نونکات  مییوگیم  هناعطاق  اذل  دوش . رکنم  ارنآ  ای  دشاب  هتـشاد  يدیدرت  نآ  دوجو  رد  دناوتب  دوش و  تفایرد 
دهدب رارق  دـیدرت  ای  راکنا  دروم  ار  نآ  دـیامن و  تفایرد  ار  ادـخ  یتقیقح  موهفم  هک  دوش  ادـیپ  دـناوتیمن  هکلب  تسا  هدـشن  ادـیپ  خـیرات 

ادـخ تابثا  يارب  هک  ینیهارب  یماسا  رکذ  هب  اهنت  اذـل  میتسین ، ادـخ  تابثا  لیمکت و  لیـصفت و  ددـص  رد  ثحبم  نیا  رد  ام  هک  تهجنادـب 
. لقتسم تاذ  هب  تسا  یضرع  هک  هچنآ  یگتسباو  ناهرب  - 2 تیلع . ناهرب  - 1 مینکیم : تعانق  تسا ، هدننکعناق  اهنآ  همه  هدش و  هدروآ 

ناهرب - 7 یلامک . اـی  یبوجو  ناـهرب  - 6 لسلـست . رود و  ندوب  لاحم  ناـهرب  - 5 نیرب . فیلکت  ساـسحا  ناـهرب  - 4 تکرح . ناـهرب  - 3
لامک هبذاج  هب  لوصو  ات  ناسنا  ییارگلامک  ناـهرب  - 10 تایح . ندوب ) رادـفده   ) یئاغ تیلاعف  ناهرب  - 9 مظن . ناهرب  - 8 يرطف . دوهش 

. ادخ اب  طابترا  رد  تسه ) هکنانچنآ   ) ناسنا کی - دریگیم : رارق  ورملق  ود  رد  مه  طابترا  نیا  رد  ناسنا  ادخ - اب  طابترا  رد  ناسنا  قلطم .
رد ا تسه  هکنانچنآ   ) ناسنا زا  تسترابع  هک  مکی  ورملق  اما  ادخ . اب  طابترا  رد  دیاب ) هکنانچنآ   ) ناسنا ود -

سدقا تاذ  نآ  اریز  تسا ، هتشادن  ناسنا  ندیرفآ  هب  يزاین  چیه  ناحبس  دنوادخ  - 1 هلمجنآ : زا  تسا ، یتباث  لوصا  ياراد  ادخ ) اب  طابتر 
ناـسنا نیارباـنب ، دـیامن . فرطرب  ارنآ  دـهاوخب  تاـقولخم  ندـیرفآ  اـب  هک  دوشیمن  روصت  وا  رد  یـصقن  چـیه  تیاـهنیب و  لاـمک  ياراد 
لوصو يارب  هدروآ و  دوجوب  نیعم  نیناوق  يارجم  رد  ار  نآ  يدنوادخ  هیلاع  تمکح  هک  ینابر ، تیانع  ضیف و  زا  یشان  تسا  يدوجوم 

اهدادعتسا وا  يارب  تسا و  هدیرفآ  تقلخ  عضو  نیرتهب  رد  ار  ناسنا  لاعتم  دنوادخ  - 2 تسا . هتخادنا  وپاکت  هب  ار  وا  یلاع  فده  کی  هب 
يربج لماوع  هلیسوب  رگا  دوشن و  ریذحت  رگا  تسوا ، داهن  رد  هک  یلامک  هب  قایتشا  اب  ناسنا  - 3 تسا . هدومرف  تیانع  ینوگانوگ  ياوق  و 

ادخ زا  رظن  عطق  اب  ناسنا  - 4 دیامنیم . کیرحت  يدنوادخ  ياقل  ات  ار  وا  قایتشا  نیا  دتسیان ، زاب  تکرح  زا  دوخ ، یناویح  ياههتساوخ  ای 
رد ار  دوخ  نم  دهاوخیم  وا  بلطفارـشا ، هیحور  ياراد  تسیدوجوم  ناسنا  اریز  دـهدیم ، تسد  زا  ار  ایند  ییانـشور  تسا  وا  قلاخ  هک 

، یهلا غورف  شباـت  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  نودـب  يدـنوادخ و  هبذاـج  رد  نتفرگ  رارق  نودـب  شرتـسگ  نـیا  دـنارتسگب و  یتـسه  هـصرع 
فارشا ب زا  ار  دوخ  ادخ  اب  هطبار  عطق  اب  هک  تسیداهن  نآ  ياراد  ناسنا  هک  تسا  تهج  نیمهب  دشابیمن . ریذپناکما 

ام نارود  گرزب  نارظنبحاـص  زا  یکی  ار  بلطم  نیا  دوشیم . کـیرات  وا  يارب  اـیند  هجیتـن  رد  دزاـسیم و  مورحم  یهلا  غورف  یتـسه و  ر 
جاور یطارفا  یئارگملع  یتدم  زا  سپ  دمآ  دوجوب  نامز  نآ  يامکح  هلیـسوب  تایهلا  هتـشر  کی  هیردنکـسا  رد  ینامز  : ) دیوگیم نینچ 

-5 دنریگب ). یشیپ  ناربمایپ  رب  دنتساوخ  اهروسفورپ  اریز  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  یئانـشور  حوضو و  ایند  رگید  راب  بیترت  نیدب  درک ، ادیپ 
هک تسا  یحور  تقیقح  کی  نیا  تسا و  هجوتم  ادخ  هب  تخس  يرارطـضا ، تالاح  رد  اصوصخم  دشاب ، هک  ینهذ  طیارـش  ره  رد  ناسنا 

- مکی هار  دوش : يدنوادخ  يوک  راپـسهر  دناوتیم  هار  هس  زا  ناسنا  - 6 تسا . هدومن  هدـهاشم  ار  نآ  شیب  مک و  دوخ  رمع  رد  یـسک  ره 
دییاـت ار  نآ  مولع  همه  هک  ناـهج  ناـسنا و  يدـنمنوناق  مظن و  تفاـیرد  مود - هار  تسا . هداد  رارق  وا  داـهن  رد  دـنوادخ  هک  یکاـپ  ترطف 
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ناسنا ادخ - اب  طابترا  رد  دیاب  هکنانچنآ  ناسنا  دبایرد . ارنآ  دناوتیم  یلقاع  ره  هک  ياهدننکهریخ  هوکـش  اهیئابیز و  موس - هار  دننکیم .
دنوادخ و دوجو  هب  داقتعا  لیـصحت  موزل  کی - هلمجنآ : زا  ددرگیمن . نوگرگد  زگره  هک  تسا  یتباث  ماکحا  هب  موکحم  طابترا  نیا  رد 

م تسا ، یهلا  تاداقتعا  همه  لصا  هک  داقتعا  نیا  سدقا . تاذ  نآ  هیلامک  تافص  همه  هب  داقتعا  نینچمه  وا و  تینادحو 
تسا و ادخ  تسد  رد  دبا  ات  هتشاذگ  یتسه  هب  مدق  هک  ياهظحل  نآ  زا  ناسنا  تشونرـس  همه  هک  تسا  هلئـسم  نیا  هب  نداد  تیمها  مزلتس 

نیا تیـساسح  كرد  اب  ناسنا  دـهدب . ماجنا  يدـنوادخ  ریذـپان  رییغت  تمکح  تیـشم و  ربارب  رد  زیچاـن  تکرح  کـی  یتح  دـناوتیمن  وا 
رد لداع  تسوا  مکاح  تسوا  دـهاش  وا  هک  دـنادیم  اریز  دـیامنیم  بانتجا  تایانج  نیرتگرزب  اـت  فارحنا  نیرتمک  زا  هک  تسا  تقیقح 

لقع هک  مالسلامهیلع  ءایبنا  تثعب  ترورض  هب  داقتعا  موزل  ود - داد . دهاوخ  تروص  يرشب  تانکس  تاکرح و  همه  هرابرد  هک  یتموکح 
تعیبط و حوطـس  فشک  رد  یمدآ  هک  مه  هزادنا  ره  هک  دنیبیم  حوضو  لامک  اب  وا  اریز  دـیامنیم ، نآ  هب  مکح  يرـشب  نادـجو  ملاس و 

ناسنا تعیبط و  ورملق  ود  رد  هک  نارکیب  تامولعم  همه  نیا  زا  يرادربهرهب  رد  هک  هزادـنا  ره  دوریم و  شیپ  شیوخ  ياهدادعتـسا  داـعبا 
مامت اب  هک  اجنآ  ات  ددرگیم ، هدوزفا  وا  یگدنز  تالکـشم  هب  دوریم  شیپ  هچ  ره  لاح  نیا  اب  دیامنیم ، یتسدهریچ  تسا  هدروآ  تسدب 
رایسب اجنیا  رد  دسریمن . ششوگ  هب  رد  نآ  زا  يدیمون  سای و  يادص  زج  دنزیم  هک  يرد  ره  هب  دسریم و  یگدنز  یچوپ  هب  تحارص 
رادـقم کـی  هچ  رگا  دروآیم ، دوجو  هب  دوخ  تالکـشم  لـح  يارب  هک  ار  یبـتکم  ره  رـشب  هک  میوـش  هجوـتم  هتکن  نیا  هب  تسا  بساـنم 

ياهییانشور
فرطرب دناوتیمن  ددرگیم  نکفاهیاس  وماریپ و  رد  اهییانشور  نیمه  هارمهب  هک  ار  ییاهیکیرات  یلو  درتسگیم  دوخ  ياپ  شیپ  يارب  ار  ي 

ای دـنیاشوخ  لکـش  هب  وا  لاـمعا  زورب  هداد  ماـجنا  هک  یلاـمعا  هراـبرد  نـتفرگ  رارق  لوئـسم  داـعم و  زور  هـب  یمزج  داـقتعا  هـس - دزاـسب .
همه داهن  رد  هک  یهیدب  يرطف  مکح  هفاضا  هب  تباث  لصا  نیا  يارب  لالدتسا  نیرتنشور  دنوشیم ، هدیمان  رفیک  تازاجم و  هک  دنیاشوخان 

ای سوـملم  روـطب  هک  تسا  یـشزرا  دـعاوق  لوـصا و  هدـع  نآ  نورد ، رگناریو  ياهـسوه  يوـه و  تـالیخت و  هب  هدـشن  هدوـلآ  ياـهناسنا 
فرـش تمارک و  نیناوق و  ربارب  رد  يواست  نواعت و  عون و  هب  تمدخ  دـننام  دـشوجیم ، اهناسنا  هرابرد  يرـشب  ماع  گنهرف  رد  سوملمان 

ماع گنهرف  زا  ار  اهنآ  ناوتیمن  ییارگهطـسفس  يزابهطلاغم و  چـیه  اب  هک  جـیار  ياهيرگادوس  زا  رتالاب  فیلکت  ساسحا  ناسنا و  یتاذ 
رسبرس مجنا  خرچ و  راگزور و  اریز - دیامنیم  تابثا  ار  تیدبا  موزل  تحارـص  لامک  اب  دعاوق  لوصا و  نیا  تخاس . دوبان  وحم و  يرـشب 
تفالخ تماما و  ار  نآ  مالک  ملع  حالطـصا  رد  هک  يربک  تیالو  تماعز و  همادا  راهچ - یتسادرف  ار  رهد  زارد  زور  نیا  هن  رگ  یتسیزاـب 

دج ثداوح  زورب  رد  ینادرگرس  زا  ار  تیرشب  هک  تسا  ماظع ) يایبنا  يربمایپ   ) توبن هنماد  بصنم  نیا  دنیوگیم . زین 
زا کی  هرامش  رد  هک  تسا  تسرد  درادن . نآ  هب  هار  یلیامت  چیه  هک  يدنوادخ  هقلطم  تلادع  جنپ - دهدیم . تاجن  خیرات  رمتـسم  دی و 

نیا هداعلاقوف  تیمها  تهجب  لاـحنیا  اـب  تسا ، هتـشگ  حرطم  يداـقتعا  تاـعوضوم  نیرتمهم  ناونعب  يدـنوادخ  تافـص  همه  تاداـقتعا 
هک میوشیم  روبجم  ددرگیم  حرطم  وا  تشونرـس  ناسنا و  یتسه و  ناهج  مظن  هرابرد  يرـشب  فراعم  همه  رد  تلادـع )  ) یلاـمک تفص 
هک دوشیم  رداص  یـسک  زا  ملظ  هکنیا  زا  تسترابع  يداقتعا  لصا  نیا  یهیدـب  رایـسب  لیلد  میروایب . زین  یـصاصتخا  روطب  ار  تفـص  نیا 

يدـعت و نارگید  يارب  هدـش  تیبثت  نوناق  قح و  هب  هچ  رگا  دـنک  مادـقا  دوخ  ياهزاین  نتخاـس  فرطرب  يارب  دـهاوخیم  تسا و  دـنمزاین 
روطب ررـض  عفد  ای  تعفنم  ندروآ  تسدب  يارب  تسا  نکمم  ملظ  نینچمه  درادن  يزاین  چـیه  لاعتم  دـنوادخ  هکیتروص  رد  دـیامن  زواجت 
دـشاب لهج  زا  یـشان  ملظ  هب  مادقا  تسا  نکمم  تسین و  روصت  لباق  دنوادخ  هرابرد  کیچیه  هک  تسا  یهیدب  و  دشاب ، هدوب  دوخ  زا  ماع 

یگدـنز هک  ییاههجنکـش  رجز و  تابارطـضا و  اهیخلت و  اهیراوگان و  هب  رظن  اب  هک  یناـسک  و  تسا . لاـحم  ادـخ  هراـبرد  مه  رما  نیا  هک 
رد هک  ار  دوخ  تالیامت  اههتـساوخ و  نانآ  هک  دنتـسین  هجوتم  اعطق  دـنیامنیم ، دـیدرت  يدـنوادخ  تلادـع  رد  تسا  هتفرگ  ارف  ار  اـهناسنا 

نهاوخیم یناگدنز 
دنسریمن اهنآ  هب  هکیماگنه  دننکیم و  یقلت  يدنوادخ  تلادع  كالم  ددرگیم  اهنآ  هب  ندیسر  زا  عنام  یتسه  نیناوق  دنسرب و  اهنآ  هب  د 
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هک دنوشیمن  هجوتم  نانیا  دنیامنیم ، يدنوادخ  تلادع  مدع  هب  مکح  دنیآیم  ناشغارسب  ماع  روطب  اهیراوگان  تابارطضا و  اهیرامیب و  و 
مظن تخانش  يارب  هک  دننادب  دیاب  نانیا  دنزادنایم  هارب  یسانشیتسه  دوخ  لهج  يانبم  رب  دنیاتـسیم و  ار  دوخ  لهج  اجبان  مکح  نینچ  اب 

زا رتالاب  یتسه  نوناق  مظن  هک  تسا  یعیبط  تالیامت  ذیاذل و  اههتـساوخ و  فذح  دنرادرب ، دـیاب  هک  یمدـق  نیتسخن  یتسه  یلک  نوناق  و 
تاکرح و یناسنا  دوجو  رد  نآ  تیریدم  هب  هجوت  تیـصخش و  زا  یهاگآ  هک  هنوگنامه  ندوب ، ادخ  دای  هب  شـش - تسا . نایرج  رد  اهنآ 

ناسنا هک  دوشیم  بجوم  زین  ندوب  ادخ  رکذ  هب  دـیامنیم  نادـجو  لقع و  ماکحا  قفاوم  ار  وا  ياهیریگمیمـصت  اههدارا و  یتح  اهتیلاعف و 
اهریـسم فادها و  نآ  یعامتجا  یگدنز  هصرع  رد  هچ  يدرف و  ورملق  رد  هچ  دوخ  ینورد  ینورب و  ياهتیلاعف  تاکرح و  همه  رد  هراومه 

( تامرحم كرت  تابجاو و  ندروآ  اجب   ) یلک روطب  فیلاکت  نداد  ماجنا  تفه - تسا . لاـمک  ریخ و  وا  دوجو  يارب  هک  دـنک  باـختنا  ار 
جح و لامعا  رد  نینچمه  دنروآیم و  ياجب  زامن  رد  هک  يراکذا  لامعا و  دننام  دنشاب ، تادابع  ناونعب  هاوخ 

دعب يارب  هک  ییاهراک  همه  كرت  دـننام  زین  هزور و  لاح  رد  هکناـنچ  دریگب  تروص  دـیاب  اـهزیچ  یـضعب  زا  هک  ییاـهبانتجا  اـی  هریغ و 
هک تباث  هیلوا و  ياهزاین  هب  طوبرم  فیلاکت  رگید  تادابع و  زا  یلک  فدـه  یناعم و  هب  هجوت  اب  دـناسرب . يررـض  ناسنا  يونعم  ای  يدام 

طیارـش و ره  رد  دوخ  یگدـنز  خـیرات  زاغآ  زا  اهناسنا  هک  مینادیم  همه  دنـشابیم . هیلوا  تباـث و  اـهنآ  هب  طوبرم  ماـکحا  دوشیم : هتفگ 
دوخ يونعم  ياـهزاین  هدـننکفرطرب  ناونعب  ار  یلاـمعا  دوخ ، يداـم  ياـهزاین  ندرک  فرطرب  اـب  هارمه  تسا  هتفرگ  رارق  هک  ییاـهتیعقوم 
دروم ار  نانآ  گنهرف  دـیاب  تسا ، هتـشادن  يدابع  لامعا  لاغتـشا  هنوگچیه  یتلم  موق و  کـی  دوش  هدـید  عقوم  ره  رد  تسا و  هداد  ماـجنا 

تدابع هک   ) فیلکت نیرب  ساـسحا  ییارگلاـمک و  سح  عابـشا  يارب  ناـنآ  هک  دـید  میهاوخ  تروص  نیا  رد  هداد ، رارق  تقد  یـسررب و 
اهنآ هب  هدومن و  دراو  دوخ  یگدنز  رد  دوخ  هعماج  صاخ  گنهرف  ناونعب  ار  سوسحم  تایدام  قوف  تالاغتشا  هدع  کی  دوشیم ) هدیمان 

مینیبیم ار  تادابع  زا  یعاونا  خـیراوت  کمک  هب  نینچمه  یطخ و  ریغ  یطخ و  راثآ  للم ، ماوقا و  نیرتیمیدـق  رد  اـم  دناهتـشاد . شوخلد 
تادابع ياهتیمک  اهتیفیک و  رد  فالتخا  دنکیم . تابثا  حوضو  لامک  اب  ادخ  اب  ار  اهناسنا  یشیارگ  طابترا  نوگانوگ  قرط  هک 

نایب ار  لصا  نیمه  دیجم  نآرق  رد  ناحبس  دنوادخ  درادن  تادابع  لصا  ندوب  تباث  اب  یتافانم  چیه  هک  تسا  یـصوصخ  لماوع  زا  یـشان 
مکیلع بتک  دـنروآیم ). ياجب  ارنآ  هک  میاد  رارق  یتداـبع  یتما  ره  يارب  ( ) هیآ 67 جحلا   ) هوکسان مه  اکـسنم  انلعج  لکل  تسا : هدومرف 

دوب هدـش  ررقم  هکنانچمه  امـش  يارب  هزور  تسا  هدـش  ررقم  (، ) هیآ 183 هرقبلا   ) نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذـلا  یلع  بتک  اـمک  مایـصلا 
يارب دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  یلک  نید  نتم  نآ  مالـسا  نید  هک  تهج  نادـب  و  دـیزروب ). يوـقت  هـک  دـشاب  امـش ، زا  شیپ  یناـسک  يارب 

هلیسوب مالسلاهیلع  لیلخ  میهاربا  ترضح  نامز  رد  تسا و  هدومرف  عیرشت  حورشم  روطب  فرط  نیا  هب  مالسلاهیلع  حون  ترضح  زا  تیرشب 
نید یلک  نتم  رد  هک  تسا  یعطق  تسا ، هدش  ررقم  مالسا  سدقم  نید  رد  هک  یتدابع  ره  اذل  تسا ، هدش  غیلبت  اهناسنا  همهب  ترـضح  نآ 

یسوم میهاربا و  هب  انیصو  ام  کیلا و  انیحوا  يذلا  احون و  هب  یصو  ام  نیدلا  نم  مکل  عرش  دیامرفیم : دنوادخ  تسا . هتشگ  عیرـشت  یهلا 
يروشلا  ) بینی نم  هیلا  يدـهی  ءاشی و  نم  هیلا  یبتجی  هللا  هیلا  مهوعدـت  ام  نیکرـشملا  یلع  ربک  هیف  اوقرفتت  نیدـلا و ال  اومیقا  نا  یـسیع  و 

ومن یحو  وت  هب  ام  هک  هچنآ  هدرک و  هیصوت  حون  هب  هک  تسا  هدومن  عیرشت  ار  نید  نامه  امش  يارب  دنوادخ  (، ) هیآ 13
نیکرـشم يارب  تسا  تخـس  دیوشن  هدنکارپ  نآ  رد  دیراد و  اپرب  ار  نید  هک  تسنیا  میدرک ، هیـصوت  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  مید و 
تـشگزاب وا  يوس  هب  هک  ار  سکره  دنیزگیمرب و  دوخ  يوسب  دهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  دـینکیم . توعد  نآ  هب  امـش  هک  ینید  نآ 

ریغ داوب  یتیرذ  نم  تنکـسا  ینا  انبر  تسا : نینچ  تسا  هدمآ  نآرق  رد  مالـسلاهیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  شیاین  دیامنیم  تیاده  دنک 
هیآ میهاربا   ) نورکـشی مهلعل  تارمثلا  نم  مهقزرا  مهیلا و  يوهت  سانلا  نم  هدئفا  لعجاف  هولـصلا  اومیقیل  انبر  مرحملا  کتیب  دنع  عرز  يذ 

زامن هکنیا  يارب  ام  ادـخ  يا  مدرک ، نکاس  وت  مرتحم  هناخ  دزن  رد  فلع  بآیب و  يداو  کـی  رد  ار  مدـالوا  نم  اـم ، راـگدرورپ  يا  ( ) 37
وت رازگساپس  هک  دشاب  امرف ، يزور  نانآ  يارب  اههویم  زا  امرف و  لیام  نانآ  يوس  هب  ار  مدرم  زا  ییاهلد  ام ، راگدرورپ  يا  سپ  دنراد ، اپرب 
رد تکرح  هب  لامک  هبذاج  رد  ار  ناسنا  هک  یلامعا  ندروآ  اجب   ) تدابع ار  رـشب  تقلخ  فدـه  ناحبـس  دـنوادخ  هکنیا  هفاضا  هب  دنـشاب )
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اب تدابع ، ناونعب  ادـخ  اب  طابترا  رد  رـشب  نتفرگ  رارق  لصا  نیا  ربانب  تسا . هدومرف  یفرعم  دـناسریم ) رمث  هب  ار  وا  تیـصخش  دروآیم و 
راد هک  یناور  يزغم و  يونعم و  يدام و  تیدوجوم  اب  ناسنا  هک  یمادام  اذل ، تسا . هتشاد  دوجو  تیرشب  خیرات 

قالخا باستکا  موزل  تشه - دوب . دـهاوخ  تباـث  وا  يارب  تاـمرحم  زا  باـنتجا  تاداـبع و  بوجو  مکح  دـهدب ، همادا  دوخ  دوجو  هب  د ،
، نآ ندروآ  تسدب  نودب  هک  تسا  هللابادآ  هب  بدات  هللاقالخا و  هب  قلخت  یگتسیاش  هب  طوبرم  ینعم ، نیا  زا  یشان  هتباث  ماکحا  هلـضاف ،
-2 دریگب . رارق  یعیبط  دوخ  مادختسا  رد  هکنیا  زا  نآ  نتشاد  رود  لقع و  تیوقت  - 1 لاثم : ناونعب  دیسر . دهاوخن  دوخ  فده  هب  یگدنز 
-4 رگناریو . ياهتباقر  تداسح و  زا  باـنتجا  - 3 درادـب . زاب  تیلاعف  زا  ار  نآ  هک  یتافاثک  لئاذر و  زا  نادـجو  نتـشادهگن  كاپ  فاص و 
. اهیراوگان مالآ و  ربارب  رد  لـمحت  ربص و  هررقم 5 - نیناوق  يانبم  رب  اهنآ  ندرک  راهم  یناویح و  تاوهـش  نایغط  ماگنه  رد  لـمحت  ربص و 
رد كارتشا  ساسحا  - 8 تافارحنا . اهیتشز و  زا  يراددوخ  اب  ینمادـکاپ  تفع و  - 7 نآ . زا  عافد  قح و  زاربا  يارب  تعاجش  نتـشاد  - 6
هب ددنـسپن  ددنـسپیم و  نارگید  هب  هک  ار  هچنآ  نتـشیوخ  هب  ددنـسپب  ناسنا  هجیتن  رد  هک  یناـسنا  دارفا  رگید  اـب  اهیـشوخان  اهیـشوخ و 

ینیبگرزب دوخ  بجع و  زا  بانتجا  - 10 دشاب . هک  یلکشم  ره  رد  یهاوخدوخ  زا  بانتجا  - 9 ددنسپیمن . دوخ  هب  هک  ار  هچنآ  نارگید 
-13 تفرعم . لیصحت  هار  رد  وپاکت  رثکادح  - 12 نارگید . هرابرد  یشیدناریخ  یهاوخریخ و  - 11 ینیبکچوک . دوخ  و 

طابترا رد  اهتباث  - 3 کلذریغ . لمع و  رد  صـالخا  - 15 يرگادوس . قوف  نآ  ماجنا  فیلکت و  نیرب  ساـسحا  - 14 يراکایر . زا  بانتجا 
- مود مسق  یتسه . ناهج  اب  تسه ) هکنانچنآ   ) ناسنا طابترا  رد  اـهتباث  مکی - مسق  دنمـسق : ود  رب  مه  اـهتباث  نیا  یتسه . ناـهج  اـب  ناـسنا 

نیا - 1 یتسه - : ناهج  اب  تسه ) هکنانچنآ   ) ناسنا طابترا  رد  اهتباث  مکی - مسق  یتسه . ناهج  اب  دیاب ) هکنانچنآ   ) ناسنا طابترا  رد  اهتباث 
هزادنا ره  ینعی  تسا  اهناسنا  یناور  يزغم و  یگنوگچ  اهشیامن ، فالتخا  كالم  دراد و  فلتخم  ياهشیامن  اهناسنا  يارب  یتسه  ناهج 
يزغم دـشر  هب  هک  تسا  یناسک  يارب  مکی - شیامن  دـنکیم . ادـیپ  ملع  يرتهبناج  همه  رتشیب و  تاـیعقاو  هب  دـشاب ، رتدیـشر  یناـسنا  زغم 

دنام دـننیبیمن : رگید  زیچ  دـنریگیم  رارق  شیگدـنز  دـید و  ریـسم  رد  هک  دودـحم  یماسجا  لاکـشا و  اـهومن و  زج  اـیند  زا  دناهدیـسرن ،
باتفآ هدرمـش  ار  دوخ  ياهرذ  بارـشیب  هتـشگ  تسمرـس  يدوخ  زا  سک  تسه  ار  دوخ  تشادـنپ  یمه  واک  سگم  هفرط  نادـب  تلاوحا 

تفگ رس  تشارفا  یمه  نابیتشک  وچمه  رخ  لوب  هاک و  گرب  رب  سگم  نآ  نامگیب  متقو  ياقنع  نم  هتفگ  نامز  رد  هدینش  ار  نازابفصو 
ابیتشک درم  نم  یتشک و  نیا  ایرد و  نیا  کنیا  ماهدنامیم  نآ  رکف  رد  یتدم  ماهدناوخ  یتشک  ایرد و  نم 

دنیب واک  رظن  نآ  ودب  تبـسن  نیمچ  نآ  دحیب  دوب  دح  نوریب ز  ردق  نیا  شدومنیم  دمع  وا  دنار  یمه  يایرد  رـس  رب  نف  يار و  لها  ن و 
وا مهو  سگم  نوچ  لطاب  لیوات  بحاص  تسا  شین  رد  مه  رحب  نیدنچ  مشچ  تسا  شنیب  ژک  هک  دوب  نادـنچ  شملاع  وک ؟ تسار  ار  وا 

هناخ ترـس  تدرگرب  يدرگ و  رب  وت  نوچ  نیقی  یناد  دوخ  وچمه  ار  نآ  لک  نیهم  يا  سپ  یملاع  وزج  وت  نوچ  سخ  ریوصت  رخ و  لوب 
وج ینیب  کنت  همحلم  زا  لدـگنت  یـشاب  وت  رگ  ناود  ینیب  یمه  ار  می  لحاس  ناور  می  رب  يور  یتشک  رد  وت  رو  ترظنم  دـنیب  هدـندرگ  ار 
زج چیه  هدـیدن  وا  قارع  ماش و  ات  هتفر  سک  اسب  يا  ناتـسوب  نوچ  تدـیامنب  ناهج  نیا  ناتـسود  ماک  هب  یـشاب  شوخ  وت  رو  همه  ار  ایند 

رکم زج  چیه  هدیدن  وا  نیچ  ناتـسکرت و  هتفر  سک  اسب  يو  يرـش  عیب و  رگم  زج  هدیدن  وا  يره  دنه و  ات  هتفر  سک  اسب  يو  قافن  رفک و 
واگ وجب  وگ  ار  اهمیلقا  هلمج  وب  گنر و  زج  كرد  درادن  نوچ  دیدن  دیوجیم  هک  يزیچ  نامه  زج  دیشر  رای  يا  زیچ  ره  بلاط  نیمک  و 

ای هر  رد  هداتفا  دوب  هگ  هزبرخ  رـشق  ریغ  دنیبن  وا  هزم  اهیـشوخ و  شیع و  همه  زا  نارـس  نآ  ات  نارـس  نیا  زا  درذگب  ناهگان  دـیآ  دادـغب  رد 
نوچ تعیبط  خیم  رب  کشخ  شیرخ  ای  يواگ  ناریس  قیال  شیشح 

، دنریگیم رارق  طابترا  رد  هک  یتسه  ملاع  ءازجا  زا  رادقم  نآ  اب  هک  تسا  یناسک  يارب  مود - شیامن  دیزیال  شناج  بابسا و  هتـسب  دیدق 
، دراد رتیلعا  یـشیامن  هورگ  نیا  يارب  ایند  هک  تسا  یهیدب  دـنروآیم  تسدـب  یئاهیهاگآ  زین  ءازجا  نآ  ياهـشزرا  نیناوق و  طباور و  زا 
. یتسه ناهج  تادوجوم  رگید  اب  اهنآ  طابترا  زا  هن  دنراد و  یعالطا  نیناوق  ءازجا و  نآ  تایعقاو  داعبا  حوطـس و  همه  زا  هن  مه  هورگ  نیا 

کی نورد ، هیفـصت  بیذـهت و  هار  زا  یتسه  ناهج  رب  نم  شرتسگ  دادعتـسا  ندـناسر  تیلعف  هب  اب  هک  تسا  یناـسک  يارب  موس - شیاـمن 
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شیامن مراهچ - شیامن  دـننکیم . هدـهاشم  نآ  رد  زیگناتریح  یتمظع  لامج و  غورف و  هدرک و  ادـیپ  یتسه  ناـهج  هب  یلاـمجا  فارـشا 
قوف هب  ماگ  نورد ، يافـص  يونعم و  ياهتیبرت  هلیـسوب  دـشاب  هتـسناوت  هک  یـسک  ره  تسا . تعیبط  ياروام  ناهج  ربارب  رد  زیچاـن  رقحم و 
مالک دیوریم  فرحیب  ناردناک  ماقم  نآ  امنب  وت  ار  ناج  ادخ ، يا  هک  دیمهف  دهاوخ  ار  تایبا  نیا  يانعم  دراذگب  تایدام  هدام و  هصرع 

اون دـب  ای  وز  تسه  لایخ و  نیاک  اضف  اب  داشگ و  اـب  سب  ياهصرع  مدـع  ياـنهپ  رود  هصرع  يوس  مدـق  رـس  زا  كاـپ  ناـج  دزاـس  هک  اـت 
ناز لایخ  زا  دوب  رتگنت  یتسه  زاب  مغ  بابسا  لایخ  دشاب  ببس  ناز  مدع  زا  تالایخ  دمآ  رتگنت 

بناج ددـع  بیکرت و  تسیگنت  تلع  گنت  تسینادـنز  هک  دـمآ  رتگنت  گنر  سح و  ناهج  یتسه  زاب  لاله  نوچمه  رمق  يو  رد  دوش 
یتسه ملاع  زا  یئزج  دوخ  یحور  یناور و  یعیبط و  دوجو  تاصتخم  يداـم و  داـعبا  زا  ناـسنا  هک  تهج  نآ  زا  دـشکیم  اهـسح  بیکرت 
دنادـب هک  تسنیا  هاگآ  ناسنا  فئاظو  نیرتيرورـض  زا  یکی  اذـل  تسا ، طاـبترا  رد  ملاـع  نیا  اـب  نیناوق  زا  فلتخم  یعاونا  اـب  وا  تسا و 

هجوت کی  اب  يرکف  تیلاعف  نیا  رد  هک  تسا  یهیدـب  تسیچ ؟ یتسه  ناـهج  اـب  وا  عون ) دارفا   ) همه وا و  يدوجو  نوئـش  دوجو و  طاـبترا 
تالعافت نیناوق و  هنحص  رد  ناسنا  - 2 هلمجنآ - : زا  دنـشابیمن . ینوگرگد  رییغت و  لباق  اتاذ  هک  دسریم  تباث  لوصا  يرادـقم  رب  مزال 

يرپس تعیبط  ملاع  اب  رثاـت  ریثاـت و  وپاـکت و  اـب  هک  یگدـنز  ناـیلاس  ندـنارذگ  زا  سپ  دـیآیم و  اـیند  هب  تعیبط  ناـهج  طـباور  ءازجا و 
زاین امرگ ، امرـس و  اهیکیرات ، اهیئانـشور و  دراذـگیم - ریثاـت  وا  رد  تعیبط  نیناوق  نوئـش و  - 3 دـشوپیم . مشچ  اـیند  نیا  زا  دوشیم ،

تعیبط زا  یناوارف  لماوع  تسا . وا  یگدـنز  محازم  یهاگ  تعیبط  دـنمورین  لماوع  بسانم . شـالت  راـک و  هب  هجیتن  هب  ندیـسر  رد  ناـسنا 
بط زا  يدیفم  ياهتشادرب  رگید  حالطصاب  ای  دنک  دیلقت  تعیبط  زا  دناوتیم  ناسنا  دزاسیم . هدامآ  رشب  یگدنز  يارب  ار  نادیم 

یگدنز يارب  لئاسو  کمکب  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم و  يرادربهرهب  هدامآ  دراد  هک  یتادوجوم  اب  تعیبط  ملاع  - 4 دروایب . تسد  هب  تعی 
اهنآ ربارب  رد  هتـشاد و  تفلا  سنا و  تعیبـط  رد  سوـسحم  ياـهیئابیز  اـب  ناـسنا  - 5 دزاـسن . لـتخم  ار  نآ  راوهناوید  رگا  تسا ، اـهناسنا 
دوـخ نورد  ار  يرتـالاو  طاـسبنا  دراد ، تعیبـط  ملاـع  رد  دوـخ  هاگدـید  رد  هـک  یهوکـش  هدـهاشم  اـب  ناـسنا  - 6 دـنکیم . ادـیپ  طاسبنا 

زا و  دنک ، ادیپ  فارـشا  یتسه  ناهج  هب  لامجا  روطب  ول  دناوتیم و  دراد ، هک  ياهطاحا  فارـشا و  دادعتـسا  هلیـسوب  ناسنا  - 7 دباییمرد .
رد نآ  یناوارف  تهجب  هک  تسا  یناسنا  ياهداهن  نیرتیلاع  زا  دادعتـسا  نیا  دنک و  رداص  یفـسلف  ماکحا  نآ ، هرابرد  ینیبناهج  هاگدـید 

ادیپ یئانشآ  دوخ  یعیبط  ياروام  ياهورین  اب  هک  تسا  زیگناتفگش  دادعتـسا  نیا  اب  ناسنا  دریگیمن . رارق  تیمها  دروم  یناسنا  عون  دارفا 
يهلیسوب ناسنا  يولع 8 - ورـسخرصان  یتسازجا  شیوخ  لک  زا  یمدرم  لقع  هن  رگ  نینچ  یتشگ  اـشداپ  یک  ایـسآ  رب  اـم  لـقع  دـنکیم .

لئان تعیبط  رد  نیناوق  همه  نیا  فشک  هب  نونکات  هک  تسا  دادعتـسا  نیا  اب  دباییم و  دنمنوناق  ار  یتسه  ناهج  دوخ ، یباینوناق  دادعتـسا 
ییانعم و تفایرد  هب  ار  ناسنا  دوخ ، یتوکلم  هوکش  يدنمنوناق و  هرهچ  اب  یتسه  ناهج  - 9 تسا . هدمآ 

ییاناوت ناسنا  یحور  تردـق  ربارب  رد  دراد ، هک  یتمظع  لامک  اـب  یتسه  ناـهج  - 10 دـنکیم . کیرحت  ادـیدش  دوخ ، هدرپ  تشپ  رد  الا 
نانچ ناسنا  لاح  نیا  رد  دنکیم ، ادـیپ  یتسه  ناهج  زا  یلک  عاطقنا  ادـخ  هب  دـیدش  هجوت  لاح  رد  ناسنا  هک  مینادیم  همه  درادـن . هلباقم 
روطب ایند  نیا  نوئـش  ءازجا و  زا  کی  رهب  ناسنا  رگا  سکعلاب . و  ددرگیم ، حرطم  زیچاـن  دومن  کـی  دـننام  ناـهج  همه  هک  دریگیم  جوا 
ناهج اـب  طاـبترا  رد  ناـسنا  هک  هتباـث  لوصا  نیرتمهم  زا  یکی  - 11 ددرگیم . هجاوم  یعطق  تسکـش  اب  دروم  ناـمه  زا  ددـنبب  لد  لـماک 

: تفرگ رظن  رد  ناوتیم  تروص  دـنچ  هب  ار  لصا  نیا  تسا . وا  نورد  رد  ینیع  ناهج  یلامجا  دوجو  ای  ینیع  ناهج  ساکعنا  دراد ، یتسه 
نورد يهنیآ  رد  ار  ینیع  ناهج  زا  یـسکع  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  نیبناهج  ماج  نآ  ياراد  دوخ  نورد  رد  یبدا  حالطـصا  هب  ناسنا  کی -

رد ار  ینیع  ناهج  تسخن  فارشا  لاح  رد  ناسنا  اریز  میدومن ، نایب  ( 6  ) هرامش رد  هک  تسا  فارشا  زا  ریغ  دوهش  نیا  دنک و  دوهش  دوخ 
هب هاگنآ  دنکیم ، ادیپ  فارشا  ینیع  ناهج  هب  تسخن  ینعی  سکعلاب ، ای  دنکیم ، ادیپ  فارشا  نآ  هب  سپـس  دهدیم و  نیعت  دوخ  هاگدید 

نورد رد  ار  یقیقح  ناهج  یناور  تالاح  زا  یخرب  رد  ناسنا  ود - دنوش . عقاو  نامزمه  نایرج  ود  ره  تسا  نکمم  دهدیم و  نیعت  نآ 
هدـش حرطم  نینچ  يونثم  تایبا  زا  یخرب  رد  تلاح  نیا  دـنکیم . یقلت  نآ  زا  یـسکع  اـی  تروص  ار  ینیع  ینورب  ناـهج  دـنیبیم و  دوخ 
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زا یمدآ  تاکردم  سکع  تسه  یمس  ياهنامساک  ینادب  ات  نامـسآ  هام  دمآ ز  نوزف  ناک  ناشفوض  یـسوم  فک  نآ  بیج  دش ز  تسا :
هب وا  تفر  ورف  سپ  داهن  وناز  رب  يور  هنافراع  داشگ  رهب  زا  غاب  رد  یفراع  طسبنم  ره  تلاح  نکیم  مهف  طلتخم  اـهلک  يوزج ز  يا  دوخ 
هک ونـشب  قح  رما  رـضخ  راثآ  نیب و  ناتخرد  نیا  رگن  زر  ردنا  رخآ  یبسخ  هچ  هک  لوضف  شباوخ  تروص  زا  لولم  دـش  لوقن  ردـنا  دوخ 
رد اهزبس  اهغاب و  سب  تسا و  راـثآ  راـثآ  نورب  نآ  سوهلاوب  يا  تسلد  شراـثآ  تفگ  ور  رآ  تمحر  راـثآ  نیا  يوس  ورظنا  تسا  هتفگ 
لد ردنا  اههویم  اهغاب و  بارطـضا  بآ  نآ  فطل  زا  دنک  هک  بآ  ردنا  دشاب  غاب  لایخ  نآ  ناور  بآ  رد  وچ  شـسکع  نورب  رب  ناج  نیع 

تـسنآ رورغ  نیا  رورغلاراد  شدزیا  يدـناوخن  سپ  رورـس  رـس و  نآ  سکع ، يدوبن  رگ  تسا  لـگ  بآ و  نیا  رب  نآ  فطل  سکع  تسا 
زا دـنزیرگیم  هدـکتنج  دوب  نیاک  یناـمگ  رب  هدـمآ  سکع  نیا  رب  نارورغم  هلمج  لاـجر  ناـج  لد و  سکع  زا  تسه  لاـیخ  نیا  ینعی 

تسا دوس  هچ  دننیب و  تسار  رسب  ناشدیآ  تلفغ  باوخ  هکنوچ  اهغال  نآ  دننکیم  یلایخ  رب  اهغاب  لوصا 
نورد رد  ینیع  ناهج  زا  رتتمظعاـب  یناـهج  هس - تساـم  شوه  ریـسا  شدرگ  رد  خرچ  تساـم  شوج  يادـگ  شـشوج  رد  هداـب  رظن  زا 
کیف ریغـص و  مرج  کـنا  معزتا  دوشیم : هدافتـسا  تسا ، بوسنم  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  هب  هک  یتـیب  زا  بلطم  نیا  تسا . هتفهن  ناـسنا 

زا موس  تیب  تسا ) هتفهن  وت  نورد  رد  رتگرزب  ناهج  هکیلاح  رد  یتسه ! یکچوک  هبح  کی  وت  ینکیم  نامگ  ایآ   ) ربکـالا ملاـعلا  يوطنا 
الاب هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  مالک  هب  قیبطت  لـباق  طـسبنم ) ره  تلاـح  نکیم  مهف  طـلتخم  اـهلک  يوزج ز  يا  دوخ  زا   ) يولوم

، درک هدافتـسا  ناوتیم  هطبار  نیا  زا  هک  ياهتباث  لوصا  تسا . تیمهااب  هداـعلاقوف  میریگب ، رظن  رد  ار  هطبار  نیا  هک  ینعم  رهب  و  میدروآ .
یسانشدوخ اهنآ  نیرتعماج  هک  اهنآ  تخانش  یناسنا و  ینورد  ياههیامرس  هب  دیدش  رایـسب  نداد  تیمها  هلمجنآ - : زا  تسا . مهم  رایـسب 

نم تسا : هدومرف  ترـضح  نآ  هک  هدـش  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  هک  اجنآ  ات  تسا ، دـیکات  دروم  تخـس  یمالـسا  عبانم  رد  لصا  نیا  و  تسا .
دننام یتسه ، ناـهج  اـب  ناـسنا  هطبار  تهج  کـی  زا  - 12 تخانـش ) ار  شیادـخ  تخانـش  ار  دوـخ  سک  ره   ) هبر فرع  دـقف  هسفن  فرع 

ادن ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  ددرگیمرب - وا  دوخ  هب  دنک ، داجیا  ار  ییادص  ره  هک  تسا  ییاههوک  اب  وا  طابترا 
هک  ) نارهت کیزیف  هدکشناد  رد  يرتویپمک  تاقیقحت  رد  رگوپاکت  هوژپشناد  کی  ریخا  ياهزور  زا  یکی  رد  ادص  ار  اهادن  دیآ  ام  يوس 
زا نم  تفگ : بناجنیا  هب  مدومن ) ینارنخـس  تسا ، هدـید  خـیرات  لوط  رد  هک  یتالوحت  تیلع و  نوناق  هرابرد  اـجنآ  رد  بناـجنیا  زور  نآ 
رد ناشیا  دش . نیعم  رادید  يارب  ینارنخس  زا  دعب  ياهزور  زا  یکی  رد  یتعاس  نیفرط  تقفاوم  اب  منیبب ، ار  امش  هک  متـساوخیم  یتقو  امش 
نآ مهاوخیم  تسا  هدیسر  منهذ  هب  یبلطم  اریخا  مراد و  لاغتـشا  يرتویپمک  روما  رد  نم  دنتفگ : دندمآ و  بناجنیا  لزنم  هب  تعاس  نامه 
نآ رد  ام  هک  یتسه  ناهج  هک  تسنیا  تسا ، هدرک  روطخ  منهذ  هب  هک  یبلطم  دنتفگ : ناشیا  دییامرفب . متفگ : مراذگب . نایم  رد  امـش  اب  ار 
نآ ياهتیلاعف  رد  اـعطق  دـنک ، هاگتـسد  نآ  دراو  هک  ار  يدـحاو  ره  اـی  عـالطا و  ره  ناـسنا  هک  تسا  يرتویپمک  دـننام  مینکیم ، یگدـنز 

، دشاب شدای  رد  ای  دـنک  شومارف  ارنآ  دـهاوخن ، هاوخ  دـهاوخب  ناسنا  هاوخ  ، ) دـمآ دـهاوخ  تسدـب  هک  یجئاتن  رد  هدـش و  دراو  رتویپمک 
ار تباث  لصا  نآ  یلـصا  اشنم  نامه  دوب و  هدـننکعناق  یلک  روطب  ناـشیا  تاـنایب  درک . دـهاوخ  ادـیپ  دوجو  درواـین )، اـی  درواـیب  باـسحب 

یلمعلاسکع یتسه  ناهج  رد  یلمع  ره   ) ناونع تحت  یفلتخم  تانایب  اب  هتشذگ  راصعا  نورق و  زا  هک  دادیم  حیضوت 
ار نآ  لماک  دیکات  اب  یمالـسا  عبانم  دیامنیم ، دـییات  ار  نآ  لقع  و  تسا ، دنتـسم  ام  ناوارف  تادـهاشم  هب  هکنیا  هفاضا  هب  لصا  نیا  دراد )

رایـسب هیـضق  کی  لیثمت ، نیا  دـشابیم . یلوا  تباث و  تسا  اشنم  نیا  هب  دنتـسم  هک  یلقع  ینادـجو و  مکح  ره  لاح ، تسا . هدرک  حرطم 
هفـسلف و حالطـصا  هب   ) ضارعا لاقتنا  لماع  هک  یجاوما  ندرب  راک  هب  فشک و  زا  شیپ  ات  هک  تسنیا  نآ  دروآیم . داـیب  ار  يرگید  دـیفم 

عبانم هکیتروص  رد  دنتـسین ، لاقتنا  لقن و  لباق  ضارعا  دـنتفگیم : مه  نادنمـشناد  بلغا  یتح  دنـشابیم ، رگید  ییاج  هب  ییاج  زا  قطنم )
، دوب هدرک  حرطم  مالـسا  هک  ار  یتقیقح  نویزیولت ، ویدار و  نداتفا  راکب  زا  سپ  دـنهدیم ، تماـیق  زور  رد  لاـمعا  مسجت  زا  ربخ  یمالـسا 
هک تقیقح  نیا  رتویپمک  هاگتـسد  نداتفا  راکب  زا  سپ  لاح  تشگ . یقلت  نید  نیا  ندوب  یهلا  لـئالد  زا  یکی  لوبق و  لـباق  ناـگمه  يارب 
ای هجیتن  ناونعب  نوگانوگ  ياهدومن  لاکـشا و  اب  هکلب  دزاسیمن ، دوبان  وحم و  اهنت  هن  دـنکیم ، زورب  ناـسنا  زا  هک  ار  هچنآ  یتسه  ناـهج 
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ناهج اب  دـیاب ) هکنانچنآ   ) ناسنا طابترا  رد  اـهتباث  مود - مسق  دریگیم . لـیوحت  تسا ، هداد  گرزب  رتویپمک  نیا  هب  هک  يزیچ  نآ  لولعم 
اوع یتسه ، ناهج  اب  طابترا  رد  ناسنا  مکی - عون  يونعم . يدام و  دنعون : ود  رب  اهتباث  نیا  یتسه -

هب هاگنآ  دهدیم و  صیخـشت  ار  دوخ  ياهیتسیاب  روبزم ، ياهزاین  عفر  يارب  دنیبیم و  تعیبط  رد  ار  دوخ  يدام  ياهزاین  ندش  عفترم  لم 
زورب تالوحت و  هاگرذگ  رد  هک  دنچ  ره  دنکیم ، کمک  وا  هب  نایرج  نیا  رد  هک  یلوصا  دزادرپیم . روبزم  نایرج  رد  بسانم  ياهتیلاعف 

لوصا قوف  هک  يرتیمومع  لوصا  لاحنیا ، اب  دشابیم ، ینوگرگد  رییغت و  لباق  یلومعم  ياهزاین  زا  یخرب  نتفر  نیب  زا  دـیدج و  ياهزاین 
لصا - 2 اهیگدولآ . زا  طیحم  نتـشادهگن  كاپ  يزاسكاپ و  لـصا  - 1 دـننام : دـنهدیم . همادا  دوخ  رارمتـسا  ءاقب و  هب  دراد  رارق  ریغتم 

هاگرذـگ هاگدـید  زا  ایند  نیا  هب  شرگن  موزل  لصا  - 3 یگدنز . رد  نآ  زا  حیحص  يرادروخرب  تعیبط و  تخانش  يارب  رمتـسم  شـشوک 
هدش جارختسا  داوم  ياضاقت  هضرع و  لصا  كالهتسا ، بسانم  دیلوت  ترورض  لصا  - 4 تسین . ییاهن  هگلزنم  ایند  نیا  هکنیا  نآ و  ندوب 

يزاسابیز لصا  - 6 یلمجت . ياهزاین  رب  يرورض  ياهزاین  ندروآرب  مدقت  لصا  زاین و  دودح  رد  فرـصم  ترورـض  لصا  - 5 تعیبط . زا 
تباث و روبزم ، لوصا  هب  تظفاحم  يارب  هعوضوم  ماکحا  هک  تسا  یهیدـب  کلذریغ . دـنکیم و  یگدـنز  نآ  رد  ناسنا  هک  یعیبط  طیحم 

دیاب دهعتم ، نارظنبحاص  ناربمایپ و  ییامنهار  هب  نادجو و  لقع و  ساوح و  کمک  هب  طابترا  نیا  رد  ناسنا  مود - عون  دنشابیم . یلوا 
لصا - 1 هـلمج : نآ  زا  دزوماـیب ، تـسا . یتـسه  ناـهج  زا  يوـنعم  يرادربهرهب  رد  وا  ياهیگتـسیاب  ناـسنا و  حالـصب  هـک  ار  لوـصا  نآ 
موزل لصا  - 2 دـنکیم . تابثا  اهناسنا  يارب  ار  دوخ  ندوب  رادـفده  هرهچ  نیا  اب  هک  یهلا  تاـیآ  هاگدـید  زا  اـیند  نیا  هب  شرگن  ترورض 
کی دـننامه  ایند  نیا  ندرک  یقلت  لصا  - 3 ددرگیم . متخ  نآ  هب  اهناسنا  همه  تشونرـس  هک  يدـبا  يارـس  يارب  ایند  نیا  زا  يزاسهریخذ 
یقلت لصا  - 4 دنوریم . شیپ  العا  فده  هب  ور  هک  یناسنا  ریغ  یناسنا و  تادوجوم  زا  ياهعومجم  رد  تیوضع  تین  اب  هک  گرزب  دـبعم 

تشک و زور  زورما  هک  هعرزم ، ای  ندرب ، دوس  ادرف  تسا و  ششوک  راک و  زور  زورما  هک  گرتس  رایسب  هناختراجت  هلزنمب  ایند  نیا  ندرک 
میـسقت یـساسا  مسق  ود  رب  مه  اهتباث  نیا  دوخ - عونمه  دارفا  اب  ناسنا  طابترا  رد  اـهتباث  - 4 لوصحم . ندرک  عمج  زور  ادرف  تسا و  راـک 

اب دیاب  هکنانچنآ  ناسنا  طابترا  رد  اهتباث  مود - مسق  دوخ - عونمه  دارفا  اب  تسه  هکنانچنآ  ناسنا  طابترا  رد  اهتباث  مکی - مسق  دندرگیم :
اهنآ هرابرد  هعماج  ناگدننادرگ  هعماج و  درف و  یهاگآ  هزادـنا  ره  هک  دراد  یناوارف  تباث  لوصا  لوا  مسق  طابترا  رد  ناسنا  عونمه . دارفا 

وخ رادروخرب  رتهب  رتشیب و  اهنآ  تازایتما  زا  هزادنا  نامهب  هک  تسا  یهیدب  دشاب ، هدوب  رتهب  رتشیب و 
-4 يداژن . - 3 جاودزا .) زا  یـشان  طباور   ) یببـس - 2 يرهاوخ . يردارب و  دـنزرف ، ردام - دـنزرف ، ردـپ - دـننام  یبسن  هطبار  - 1 دوب : دنها 
. نواعت - 12 تیریدم . - 11 عون .) رد  كارتشا   ) یناهج - 10 ياهراق . - 9 يروشک . - 8 یسایس . - 7 یگنهرف . - 6 یقوقح . - 5 ییایفارغج .

داضت تباـقر و  - 18 هدـنزاس . تباقر  - 17 عافتنا . - 16 یـصخش . تـبحم  رهم و  - 15 یعوـن . تـبحم  رهم و  - 14 تـیبرت . مـیلعت و  - 13
لوصا دوخ - عونمه  دارفا  اب  دـیاب ) هکنانچ   ) ناسنا طاـبترا  رد  اـهتباث  مود - مسق  یئاـمنهار . - 20 ییامرفراک . يرگراـک و  - 19 رگناریو .
لوصا - 4 یسایس ، هتباث  لوصا  - 3 یقوقح ، هتباث  لوصا  یبهذـم 2 - هتباث  لوصا  هلمج 1 - نآ  زا  تسا . ناوارف  رایـسب  مسق  نیا  رد  هتباـث 

نواعت و کـی - دوش . تاـعارم  دـیاب  رگیدـکی  اـب  اـهناسنا  طاـبترا  رد  هک  یلوصا  نیرترادهشیر  یبهذـم - هتباـث  لوصا  - 1 یقالخا . هتباـث 
يرایمه نواعت و  موزل  لصا  دننکیم ، يوریپ  نآ  زا  ینامسآ  نایدا  همه  هک  یهلا  یلک  نید  تسا . يونعم  يدام و  نوئش  همه  رد  يرایمه 

تقیقح رد  دهدب ، رارق  دیدرت  دروم  ار  نآ  ای  دوش  رکنم  ار  یلـصا  نینچ  سک  ره  تفگ : ناوتیم  هک  يروطب  دـنیامنیم  حرطم  ادـیکا  ار 
کن نیا  زا  ناوتیم  ار  لصا  نیا  تیمها  تسا . هداد  رارق  دیدرت  دروم  ار  نآ  ای  راکنا و  ار  نید  زا  تیمهااب  رایسب  ینکر 

دارفا نایم  يرایمه  نواعت و  ترورض  تابثا  يارب  یلیلد  هنوگچیه  مینک ، هدافتـسا  نید  زا  ار  لصا  نیا  میناوتن  ام  رگا  هک  درک  طابنتـسا  هت 
تسا و ناسنا  هک  تهجنادب  ناسنا  تیناسنا - ناسنا و  مارتحا  ود - تشاد . میهاوخن  ءاقب  رد  عزانت  نارادفرط  ياهاعدا  ربارب  رد  یناسنا  عون 

هاوخ نینچمه  هن ، ای  دشاب  هتشاد  روبزم  لصا  هدننکتاعارم  يارب  یعفن  مارتحا  نیا  هاوخ  تسا ، مارتحا  هتسیاش  تسیدنوادخ  میرکت  دروم 
عـضو یناـسنا  يوـنعم  تاـیح  یلماـکت  اـی  يداـم  تاـیح  میظنت  يارب  هک  یتاررقم  نیناوـق و  هـس - هـن . اـی  دـنک  فرطرب  يو  زا  ار  يررض 
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نیا دوخ  دـشابیم . عابتالابجاو  دـشاب ، یعمج  یگدـنز  رد  دارفا  تحلـصم  يارب  اعقاو  رگا  دـشاب ، هک  يرازگنوناق  ماـقم  ره  زا  ددرگیم ،
یمئاد و يایاضق  لماش  دوشیم ، نیودـت  عضو و  لصا  نیمه  يانبم  رب  هک  تاررقم  نیناوق و  نآ  هچ  رگا  تسا ، هتباث  لوصا  زا  یکی  لصا 

دننام دنک  طقاس  عافد  تیلباق  زا  ار  دوخ  تایح  ناسنا  دوخ  هک  يدراوم  رد  رگم  اهناسنا ، تایح  زا  عافد  موزل  لصا  راهچ - دشابیم . ریغتم 
رگا دورب  نیب  زا  دـیاب  صخـش  نینچ  دوخ  هک  تسا  یعطق  تروصنیا  رد  دنـشابیم ، هعماج  رد  يدام  ای  يرکف  داسفا  بکترم  هک  یناـسک 

هجوت لباق  يرادقم  اهناسنا ، یعمج  تایح  خیرات  دادتما  رد  یقوقح - هتباث  لوصا  - 2 دشابن . حالصا  لباق 
هکیروطب یعامتجا  ياههورگو  دارفا  طـباور  ظـفح  رد  هدـش و  نیودـت  عضو و  تسا  هتباـث  لوصا  هدـع  کـی  هب  دنتـسم  هک  یقوقح  داوم 

نیا تسا ، هلوقم  نیا  زا  یعیبط  قوقح  رگید  حالطـصا  هب  ای  يرطف  نیناوق  قوقح و  دناهتـشاد . یئازـسب  ریثات  دوش ، ریـسم  یعمج  یگدـنز 
رد يرشب و  عماوج  بلغا  رد  هدوب و  تباث  رادیاپ و  تسا ، ناسنا  یلصا  تعیبط  ترطف و  هتباث  لوصا  هب  دنتسم  هک  نیناوق  قوقح و  زا  مسق 

- هس دودحم . تیکلام  لصا  ود - هنالوئسم . يدازآ  لصا  کی - دننام : تسا . هدوب  ارجا  تیعبت و  دروم  نوگانوگ  لاکشا  اب  اهنارود  بلغا 
زا تیعبت  لصا  شـش - هتـسیاش . تایح  زا  عافد  لصا  جـنپ - اهیـسرداد . نیناوق و  ربارب  رد  تاواسم  لصا  راهچ - دزم . راک و  مزالت  لصا 

تایح  ) لآهدـیا نامرآ و  هب  دنتـسم  لصا  نیا  دوش . یقلت  یعـضو  یعیبط و  ياهقوقح  همه  يانبم  دـیابیم  هک  نآ  صاخ  يانعمب  قالخا 
فده هک  اهیتسرپدوخ  غابشا  يارب  ناگماکدوخ ، ناراکمتس و  ابلاغ  هچ  رگا  دنراد ، دوخ  نورد  رد  ار  نآ  اهناسنا  همه  هک  تسا  لوقعم )

رد عونتم  براجت  تادهاشم و  هک  هچنآ  یلو  دنروآیم ، دوجوب  عنام  یتایح  لآهدیا  نامرآ و  نیا  ندیـسر  تیلعف  زا  تسا ، نانآ  یگدنز 
، ددرگیمن دوبان  رشب  نورد  زا  روبزم  لآهدیا  نامرآ و  هک  تسنیا  دهدیم ، ناشن  خیرات  لوط  رد  اهناسنا  یگدنز 

عماوج ای  هعماج  هب  ياهعماج  زا  قوقح  لاقتنا  مکی - لیلد  میراد : یقوقح  هتباث  لوصا  تابثا  يارب  لیلد  ود  دـتفایم . رثوم  تیلاـعف  زا  هکلب 
روطب رود  رایسب  ياههتشذگ  زا  هک  رـشب  یناهج  قوقح  نیودت  هدیا  مود - لیلد  دوشیم . هدید  یناوارف  هب  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  رگید 

( کیتامتسیس یمسر و  روطب  هن  هچ  رگا   ) هجوت لباق  تحارص  اب  ابیرقت  مالسا  نید  رد  هتشاد و  دوجو  گرزب  نارکفتم  ياهزغم  رد  هقرفتم 
یبرغ گنهرف  هک  رـشب  قوقح  نیا  داوم  زا  يرادقم  هچ  رگا  تسا  هدـش  هضرع  عماوج  هب  امـسر  يدالیم  لاس 1948  رد  رـضاح  نرق  رد  و 

رب هوالع  . ) دـنکیم تابثا  ار  لـیلد  ود  ره  تیعطاـق  میروآیم ، ـالیذ  هک  بلطم  نیا  ياوتحم  تسین . يرـشب  عماوج  همه  لوبق  دروم  دراد ،
زا دـیآیم . دوجو  هب  للم  نیب  یلمع  طباور  هجیتن  رد  هک  دوشیم  هدـید  زین  یئاهذوفن  تسا ، یطابترا  ره  زا  لقتـسم  هک  قوف  یعیبط  هباـشت 

یـضعب هچنآ  زا  شیب  یلیخ  رما  نیا  و  دـشاب . هتفرگ  هیاـپ  رگید  تلم  دزن  یتـلم  قوـقح  تسا  نـکمم  هـک  میـسریم  هجیتـن  نـیا  هـب  اـجنیا 
قیبطت نآ  هب  ار  دوخ  ءاضتقالايدـل  هدرک ، سناجتم  نیریاس  قوقح  اب  ار  دوخ  دـناوتیم  تلم  ره  هداتفا . قافتا  دـناهدرک ، روصت  اـهبتکم 

نع لماش  متسیس  ره  تسا . يرشب  هدیدپ  کی  هکلب  هدوبن  یلم  هدیدپ  کی  اهنت  قوقح  هکنآ  عوضوم  نیا  تلع  دهد .
اب ناـملآ  رد  مر  قوـقح  هکنیا  دـننام  دزاـسیم . ارجا  لـباق  يوـحنب  نآ ) هدـننکداجیا  زا  ریغ   ) لـلم ریاـس  هراـبرد  ار  نآ  هک  تـسا  يرـصا 

قوف دروم  هدوـب  ءارجا  دروـم  یندـم 1900  قوقح  يارجا  عقوم  اـت  ینعی  اـم  رـصع  اـت  اـبیرقت  دـمآرد و  یمومع  قوقح  تروصب  یتارییغت 
. دشاب هتفرگن  رارق  للم  ریاس  ریثات  تحت  شیب  مک و  دوخ  یقوقح  هعـسوت  نایرج  رد  یتلم  هک  دتفایم  قافتا  رتمک  تسا و  هدوبن  یئانثتـسا 

نانوی  ) کیتآ قوقح  هلمج  زا  دوب ، هدـش  جوزمم  رگید  ياهقوقح  رـصانع  اب  دوش ، هتفریدـپ  ناـملآ  رد  هکنیا  زا  لـبق  مر  قوقح  هکناـنچ 
سیلگنا روشک  یمومع  قوقح  هکنانچ  دریگیم ، هتفرگ و  تروص  زین  ام  رـصع  رد  روبزم  تیفیک  هنارتیدـم . هفلتخم  للم  قوقح  و  میدـق )

هک دوب  هجوتم  دـیاب  دـش . هتفریذـپ  نپاژ  هیکرت و  رد  لود  زا  يرایـسب  نیناوق  تفرگ و  رارق  یئاپورا  للم  زا  ياهدـع  یـساسا  نیناوق  لدـم 
يرـشب حور  ساسا  هچ  تسا ، دـیفم  نکمم و  روبزم  ذوفن  سکعب ، دنتـسین . ضقانتم  قوقح  یعیبط  یتخاونکی  یخیرات و  لباقتم  ياهذوفن 
بسانتم تلم  نآ  یصوصخ  یخیرات و  طئارش  اب  طقف  تشاد ، صاصتخا  تلم  کی  هب  ارـصحنم  یـسایس  تالیکـشت  رگا  هتبلا  تسا . یکی 

یلو دوب . دودسم  يرگید  هب  تبسن  هک  دادیم  لیکـشت  یئازجم  دحاو  للم  زا  کی  ره  هجیتن  رد  و  دشاب ، لاقتنا  لباق  تسناوتیمن  دوبیم ،
بلطم
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یقوقح تالوحت  هب  هدوب  یناسنا  كرتشم  تعیبط  ياهوترپ  هک  دوشیم  تفای  یلک  رـصانع  هلـسلس  کی  تلم  ره  قوقح  رد  تسین ، نینچ 
یقوقح قسن  مظن و  تفرـشیپ  هب  روبزم  تالاقتنا  نیاربانب ، دنزاس . ینغ  ار  دوخ  لباقتم  ياهتیراع  هلیـسوب  هک  دـهدیم  هزاجا  یـصوصخ ) )

، میروبجم هکلب  میناوتیم  اهنت  هن  قیرط  نیا  رد  تسا . یمدآ  دوخ  تعیبط  رد  تفرـشیپ  نیا  هیلوا  ياههیاپ  هک  دنچ  ره  دـشخبیم ، تعرس 
ار قوقح  لاقتنا  تیلباق  یخیرات  هبرجت  ساسا  رب  نمـض  رد  میریذـپب ، ار  یقوقح  تدـحو  هجیتنلاـب ، یمدآ و  حور  تدـحو  وکیو  دـننامه 

هکنانچنآ  ) یـسایس هتباث  لوصا  مکی - مسق  دـندرگیم : میـسقت  یـساسا  مسق  ود  رب  زین  لوصا  نیا  یـسایس . هتباـث  لوصا  - 3 مینک ). لوبق 
لوصا لوا - مسق  رگیدکی . اب  اهناسنا  طابترا  رد  دیاب ) هکنانچنآ   ) یسایس هتباث  لوصا  مود - مسق  رگیدکی . اب  اهناسنا  طابترا  رد  تسه )
تـسایس هرابرد  یمومع  فیرعت  کی  بولطم  فده  يوسب  نآ  هیجوت  یعامتجا و  یگدنز  تیریدـم  تسه - :) هکنانچنآ   ) یـسایس هتباث 
رادهشیر رایسب  هدیدپ  لصا ، نیا  تباث  هشیر  دنریذپیم . ار  نآ  یناسنا  مولع  نارظنبحاص  یـسایس و  یعامتجا و  ياهبتکم  همه  هک  تسا 

تهج نادب  یهادوخدوخ  یمومع  هدـیدپ  تسا . هتـشاد  هبلغ  نانآ  يونعم  تعیبط  رب  هراومه  هنافـساتم  هک  تسا  اهناسنا  دارفا  یهاوخدوخ 
هک

محازت و یـضتقم  هراومه  اذل  دریگیمن ، رارق  یلماکت  تاذ  تنایـص  ریـسم  رد  دوشیمن و  لیدعت  عماوج  تیبرت  میلعت و  داشرا و  هیحان  زا 
زا دهدب . همادا  دوخ  دوجو  هب  رشب  یعامتجا  تایح  ءاقب  لماع  نیرتيرورض  ناونعب  تسایـس  هک  دوشیم  بجوم  هدوب  رگناریو  ياهداضت 

ياهتردق زا  معا  دننکیم  نییعت  ار  هعماج  یـسایس  شور  هک  تسا  اهتردـق  الومعم  کی - تسه . هکنانچنآ  تسایـس  رد  هتباث  لوصا  هلمج 
- دوشیم هدافتسا  فده ) ینابرق  هلیسو   ) لصا زا  هراومه  نآ  یلومعم  يانعمب  تسایـس  رد  ود - هیتروتوا .)  ) يدادرارق ياهتردق  ای  یعیبط 
- هس زیگنافسا . تیلقا  زجب  تسا  هدوـب  نارادمتـسایس  همه  يارجا  دروـم  راـصعا  نورق و  هاگرذـگ  رد  هنافـساتم  هک  يرکفت  زرط  ناـمه 

نیناوق اذل  تسا . ینوگرگد  ریغت و  لاح  رد  هراومه  عماوج  رگید  دوخ و  عماوج  اب  اهتلود  رگیدـکی و  اب  اهناسنا  تاطابترا  هک  تهجنادـب 
رد قالخا  گنهرف و  بهذـم و  راهچ - دـنریگیم . دوخ  هب  يرگاشامت  هبنج  ابلاغ  روبزم  تاطابترا  رب  یـسایس  ياهبتکم  قیبطت  رد  تباث 
اب وا  راک  رـس و  اریز  دندرگیم ، دیدپان  یلکب  رادمتـسایس  هاگدید  زا  یهاگ  هکلب  دـنراد ، ار  مود  تسد  شقن  یلومعم  یـسایس  ياهتیلاعف 

یگنهرف و ا یبهذم و  يایاضق  اب  وا  تاهیجوت  رگا  تسا و  هتفرگ  رارق  يورایور  اهنآ  اب  هک  تسا  اههدیدپ  نآ  هیجوت 
زا ار  رـشب  هک  تسا  تیولوا  نیمه  و  دهدیم ، رارق  دوخ  بولطم  تاهیجوت  هب  ار  تیولوا  هک  تسا  یهیدب  دنـشاب ، هتـشادن  شزاس  یقالخ 

تسا اهتیعقوم  حیحـص  كرد  ، تسایـس رد  لوصا  نیرترثوم  نیرترادهشیر و  زا  جنپ - تسا . هدومن  مورحم  یناسنا  یلاع  لوصا  اب  یگدنز 
هچ ره  هنافـساتم  رگیدکی - اب  اهناسنا  طابترا  رد  دـیاب ) هکنانچنآ   ) یـسایس هتباث  لوصا  مود - مسق  دنـشابیم . رییغت  ضرعم  رد  الومعم  هک 

نیوراد و یعیبط  باـختنا  دـعب  دوشیم و  هتـساک  دـیاب ) هکناـنچنآ   ) یـسایس هتباـث  لوصا  زا  نارادمتـسایس  تیعبت  زا  دوریم  رتشیپ  ناـمز 
اب دوشیم !! هدوزفا  دنکیم ، ءاضتقا  یلومعم  تسایـس  تعیبط  هک  سب  اهیتسرپدوخ  يروکیپا و  ییارگتذل  بتکم  هچین و  تردق  تلاصا 
هک دنتسه  تیلقا  روطب  هکلب  یئانثتـسا ، روطب  هن  ینمز  برغ  قرـش و  رد  تسودناسنا  ناسانـشناسنا  فیرـش و  نارظنبحاص  زونه  لاحنیا ،

ياههنادـند زا  رتدـب  هب  ار  زورما  ناسنا  هک  مسینایراتلیتی )  ) ییارگتعفنم و  مسینودـه )  ) یتسرپتذـل هدـننکدوبان  يالب  زا  ار  رـشب  تاـجن 
( دیاب هکنانچنآ   ) یسایس هتباث  لوصا  هک  ماگنه  نآ  زا  تفگ : دیاب  یلک  روطب  دننیبیم . هتباث  لوصا  نآ  رد  ، تسا هدروآ  رد  هاگآان  نیشام 

یشنراغ لبقام  نارود  هب  یناسنا  یلاع  لوصا  رظن  زا  رشب  درگبقع  تسا . هدش  تسکش  یئانتعایب و  اب  هجاوم 
تسایس هک  تهجنادب  کی - مینکیم : نایب  ار  اهنآ  زا  يرادقم  هتباث ، لوصا  ندروخ  تسکش  جئاتن  نایب  زا  شیپ  ام  تسا . هدش  عورش  ین 

تسا اج  نیمه  زا  دسانشب . مزال  رادقمب  تسا ، نآ  راک  عوضوم  هک  ار  ناسنا  دیاب  هرورضلاب  دریگیم ، هدهعب  ار  اهناسنا  هیجوت  تیریدم و 
هکنیا تسا . هدرکن  هدـهاشم  یلماع  چـیه  زا  تساهدـید ، دوخ  هب  ناسنا  هب  لهاج  ياهتـسایس  زا  تیرـشب  هک  ياهمدـص  تفگ  ناوتیم  هک 

نیرتگرزب راک  هکلب  تسین ، نارادمتـسایس  اهتـسایس و  راـک  اـهنت  هن  یفاـک  دـح  هب  رـشب  تخانـش  هک  تسنیا  يارب  مزـال ) رادـقمب   ) میتفگ
هاگدـید زا  تسایــس  هـصرع  رد  اـهناسنا  دـیوگیم : هـک  رکفت  زرط  نآ  ربارب  رد  درک  دــیاب  هـچ  تـسین . مـه  یناـسنا  موـلع  نارظنبحاـص 
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، دروخیم درد  هب  یعونصم  کقاطا  نتخاس  يارب  هک  ییازجا  رگید  هراپنهآ و  خیم و  ددع  دنچ  هراپهتخت و  ياردقم  دننام  نارادمتسایس 
. دریگیم رارق  هیجوت  تیریدـم و  دروم  هک  تسا  ناسنا  دوخ  تسین ، حرطم  اـعقاو  یلومعم  ياهتـسایس  رد  هک  هچنآ  رباـنب  دـنوشیم . یقلت 
ناسنا و هرابرد  تسا ، زیگناتفگـش  اـعقاو  هک  هتفرـشیپ  يژولونکت  نآ  اـب  هدرک و  ادـیپ  تعیبط  رب  هک  یطلـست  همه  اـب  تیرـشب  عون  هکنیا 

دش لقن  نوطالفا  زا  عوضوم  نیا  رد  یبلطم  میدش . رکذتم  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  طوبرم  تسا ، هدرک  ینیشنبقع  هیجوت و  تخانش و 
یـسارکومد یتخبدب  تنعل و  بجوم  نویـسایس  تیحالـص  مدع  ینادان و  : ) دیوگیم تحارـص  لامک  اب  وا  تسا . دیفم  رایـسب  هک  تسا  ه 
ینارتوهـش لئاسو  هیهت  هیامورف  تسپ و  نف  رگم  دنتـسین  دلب  چیه  نویـسایس  یلو  دنـشابیم ، دوخ  نف  هب  هاگآ  لقاال  نارگتعنـص  دیدرگ 

هفسلف خیرات  باتک  فلوم  داگراساپ ج 1 ص 98 ) نیدلاءاهب  ياقآ  یسایس - هفـسلف  خیرات  (، ) ار هعماج  دارفا   ) ار هثجلامیظع  ناویح  کی 
یسارکومد نتفرگ  رارق  يورایور  هب  رظن  اب  ریسفت  نیا  هچ  رگا  دنکیم ، ریسفت  هعماج ، ره  لوا  رادمامز  هب  ار  هثجلامیظع ) ناویح   ) یـسایس

کی تسایـس  رگا  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  هک  دسریم  رظنب  یلو  تسا ، لمتحم  رتشیب  گرزب  ناویح  کی  ینارتوهـش  لئاسو  هیهت  اب 
ناوـیح  ) يارب اـم  هک  يریـسفت  دنـشیدنایمن ، رگید  زیچ  هب  دوـخ  یناوـیح  نوئـش  زج  هعماـج  نآ  مدرم  دنـشابن ، یلماـکت  رادـفده  هعماـج 

زا رتیلاع  یفدـه  هک  دـشاب  دـیفم  تیرـشب  لاح  يارب  دـناوتیم  تسایـس  عون  نآ  ود - دوب . دـهاوخ  بسانم  زین  میدرک ، نایب  هثجلامیظع )
یتیعقوم رد  يدام  ربج  لماوع  يانبم  رب  هک  ياهعماج  دـنکیم . تکرح  نآ  يانبم  رب  هدیـسر و  اهنآ  هب  يربج  لـماوع  اـب  هعماـج  هک  هچنآ 

ای رجآ  ددع  دنچ  رد  رییغت  داجیا  ندرک و  اجباج  هب  هیبش  رگید ، يربج  لماوع  يانبم  رب  هعماج  نینچ  هیجوت  دریگیم ، رارق 
زا درف  کی  رگا  مییامن . يرادربهرهب  زین ، درف  کی  یگدنز  عضو  زا  میناوتیم  لصا ، نیا  مهف  يارب  دشابیم . نادجو  لقعیب و  نارادـناج 

هلیـسو کی  دننام  هک  تسا  یعطق  دزادـنیب ، نایرج  هب  يرادـفده  شور  اب  ار  دوخ  یگدـنز  تیریدـم  یتاذ و  تنایـص  هکنیا  نودـب  ناسنا 
عطاقت زکرم  رد  هک  تسا  یلبط  نامه  وا  درک . دـهاوخ  تکرح  اـیند  نیا  رد  رتيوق ، لـماوع  فرـصت  هطلـس و  تحت  راـیتخایب  هاـگآان و 

رگا و  دوریم . دبوکیم و  وا  رب  یتسد  دسریم ، هار  زا  هک  یلماع  ره  یصخش و  ره  ياهثداح و  ره  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ثداوح  ياههار 
یفده دوخ  يارب  دیاب  متـسه ) نم   ) دـیوگب دـشاب و  هتـشاد  لقتـسم  یتیوه  دـنکن و  یگدـنز  ایند  نیا  رد  لبط  دـننام  دـهاوخب  ناسنا  کی 

دارفا زا  لکـشتم  هک  مه  یناسنا  هعماج  دـنک . ادـیپ  دـنروآیمرد ، اربج  ار  وا  يادـص  هک  یناویح  یلومعم  یگدـنز  ياههدـیدپ  زا  رتیلاع 
نآ لماکت  ریـسم  رد  رتیلاع  فده  وا  یعامتجا  یگدنز  يارب  دناوتن  تسایـس  رگا  ای  دـشاب ، هتـشادن  یفدـه  دوخ  تایح  يارب  رگا  تسا ،

ثرون درفلآ  هکنیا  تسا . هتـشگ  هعماج  مدرم  یگداتفابقع  دوکر و  ثعاب  هکلب  تسا ، هدرکن  يراـک  هعماـج  يارب  اـهنت  هن  دـیامن ، نییعت 
وم لئاسم  یمامت  تسا . هدشن  هیفصت  لح و  يزیچ  نونکات  زونه  یناتساب  يایند  یسایس  ياهرظن  فالتخا  صوصخ  رد  : ) دیوگیم دهتیاو 
اب اـم  نوچ  دراد . دوـجو  ياهدـمع  تواـفت  دـیدج  میدـق و  یـسایس  تاـیرظن  نیباـم  کـلذعم  تسا . حرطم  مه  زورما  نوطـالفا  ثحب  در 

تاـیرظن لالدتــسا  روـحم  یگدرب  نارود  نآ  رد  مـیراد . فـالتخا  دنتــشاد  قاـفتا  نآ  رد  یگمه  اــهنآ  هـک  هیــضق  کــی  رد  اهیمیدــق 
رب یگدرب  لوصا  قیبطت  رد  ذـفان  راکفا  اـهزور  نآ  رد  تسا . يدازآ  هلاـسم  نارادمتـسایس  لالدتـسا  روحم  زورما  اـما  دوب ، نارادمتـسایس 

هدیقع نداد  قیبطت  رد  ام  یعامتجا  تاقیقحت  هزورما  و  دشیم . هجاوم  تالکشم  اب  یعامتجا  ياهـشور  یقالخا و  تاساسحا  هداس  قیاقح 
روصت روآرفنت  یـشحو  ترورـض  ناونعب  طقف  دنریذپانقیبطت و  روآتهب و  هک  يراکـشآ  قیاقح  زا  رگید  ياهتـسد  اب  يدازآ  هب  عجار  ام 

لالدتـسا روحم  دراد  لابندـب  هک  بویعم  فاصوا  زا  یطالتخا  اب  تاواسم  يدازآ و  فاصوا  نیا  اب  ددرگیم . یتالاکـشا  راچد  دـنوشیم 
بویعم فاصوا  هب  طالتخا  اب  دوب  یهباشم  لالدتسا  روحم  ناینیشیپ  يارب  یگدرب  هک  یلاح  رد  دهدیم ، لیکـشت  ار  دیدج  یـسایس  راکفا 

نیا تسا . هتفاـی  همادا  زورما  هـب  اـت  هـک  تـسا  هتـشذگ  راـصعا  نورق و  یموـمع  ناـیرج  هـک  تـسا  راـکنا  لـباق  ریغ  تـقیقح  کـی  نآ ).
نیا تسایـس  رگا  تسا . هتفرگ  هدهع  هب  ار  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  تیریدـم  هک  تسا  ییاهتـسایس  ندوبن  رادـفده  هجیتن  یگدـنامبقع 

هب ت دراذگب و  رانک  ار  لصا 
دهاوخن لصف  لح و  زگره  یـسایس  تالکـشم  اهنت  هن  دزادرپب ، یناویح  یعیبط  زیارغ  هب  دنتـسم  ياههتـساوخ  هدشن و  راهم  تالیامت  میظن 
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. درک دهاوخ  طوقس  دوخ  دوجو  نتخاس  یفتنم  ات  تشگ ، دهاوخ  هدوزفا  تیرـشب  هعماج  يارب  يرگید  تالکـشم  زورب  زور  هکلب  تشگ ،
ینیبدوخ و ربـک و  اذـل  دراذـگیم ، رادمتـسایس  راـیتخا  رد  یفلتخم  داـعبا  زا  ار  اـهناسنا  هک  تهجنادـب  هک  تسا  ياهدـیدپ  تسایـس  هس -
، تسایس هلیسوب  ریخ  فده  يوس  هب  اهناسنا  تیریدم  لصا  تهج  نیمهب  دریگیم ، نارگید  زا  رتدوز  ار  نارادمتسایس  غارـس  یتسرپدوخ ،
هک تهجنادب  راهچ - دیآیمرب . هشیر  نیا  زا  رادمتـسایس  تیلوئـسم  تباث  لصا  دشاب و  هدوب  ساسایب  تارایتخا  شوختـسد  دـیابن  زگره 

تسایس  ) رد تباث  لصا  ینعی  دنشاب . میهس  دوخ  یـسایس  تشونرـس  رد  اهناسنا  همه  دیاب  تسا ، یـسک  رب  یـسک  طلـست  مدع  یلوا  هدعاق 
یلماکت تفرشیپ  دعب  هک  لوصا  نآ  رد  رگم  دشابیم ، دوخ  یسایس  تشونرس  رد  یناسنا  ياههورگ  دارفا و  همه  تکرـش  دیاب ) هکنانچنآ 

لامک و دـننکیم ، روظنم  هک  مه  ار  یفدـه  دنـشاب و  رادـفده  هک  تسا  یـسایس  ياـهماظن  نآ  رد  لوصا  نیا  دریگیم . هدـهعب  ار  هعماـج 
يرکف هتخاـس  دـناوتیمن  یلماـکت  رادـفده  تسایـس  لوـصا  دـشاب . هدوـب  وا  يداـم  تداعـس  لاـمک و  هفاـضا  هب  ناـسنا  يوـنعم  تداـعس 

شاب ياهفرح  نارادمتسایس 
لوصا نیا  يدوهـش  كرد  ای  طابنتـسا و  هکلب  تسا ، هعماج  یناویح  یعیبط  لایما  اهترورـض و  میظنت  ناشيریگفده  شالت و  اهنت  هک  د 

ماع بهذم  هدـنزاس و  قالخا  یمدآ و  دوجو  هیلاع  تمکح  یناسنا و  مولع  ناصـصختم  هلیـسوب  دـیاب  دـشابن ) یهلا  یحو  هب  دنتـسم  رگا  )
کی هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  میدش ، رکذـتم  هکنیا  زجب  یهار  چـیه  دریگب و  ماجنا  دـشاب ، ینامـسآ  بهاذـم  بابرا  لوبق  دروم  هک  یهلا 

رادروخرب یئالاب  رایـسب  تیمها  زا  دیاب ) هکنانچنآ  تسایـس   ) هتباث لوصا  رد  تلادع  لصا  جـنپ - درادـن . دوجو  یلماکت  رادـفده  تسایس 
يدرد هچ  و  داد . دـهاوخن  ياهجیتـن  يرـشب  ياـهدرد  رب  ندرک  هفاـضا  زج  دـشابن ، رادروخرب  ـالعا  تقیقح  نیا  زا  هک  یتسایـس  ره  تسا .

هنافـساتم دوشیم و  نادیم  دراو  شکفیعـض  هاگآان و  تردق  دریگب ، هدهع  هب  ار  رـشب  تیریدم  دناوتن  تلادـع  هک  اج  ره  هکنیا  زا  رتالاب 
!! تسا هدرک  یقلت  تلادع  ار  تردـق  دـنادب ، تردـق  ار  تلادـع  تسا  هتـسناوتن  نوچ  هک  تسا  هدـش  رـشب  ریگنماد  یتخبدـب  تبکن و  نیا 

، عماوج متسیس  ندوب  زاب  تهجب  هک  هعماج  یضراع  ياههدیدپ  رب  هتباث  لوصا  قیبطت  نوناق  شش - شیوخ ) يازس  دنیب  دتفیب و  ات  راذگب  )
. دریگب رارق  لمع  دروم  مامت  تیدـج  اـب  خـیرات  زا  ياههرب  ره  رد  دـیاب  هک  تسا  تباـث  يرورـض و  نوناـق  کـی  دـیآیم ، دوجوب  هراومه 

رب تفه -
تباـث لـصا  تشه - دـشاب . اـمرفمکح  طـباور ) هن  طـباوض   ) لـصا هک  دراد  یتاـیح  ترورـض  یلماـکت ، رادـفده  تسایـس  هب  لوـصو  يا 

اهناسنا و ياهدادعتسا  زا  یضعب  ندناکشخ  تسایـس . رد  دنراد  هک  ییاهدادعتـسا  رثکادح  زا  هعماج  ياههورگ  دارفا و  نتخاس  رادروخرب 
ناسنا هکنیا  حیـضوت  تسا . یناسنا  عون  ینب  رب  تیانج  نیرتگرزب  هکلب  تسین ، تسایـس  اهنت  هن  اهنآ ، زا  رگید  یـضعب  ندناسر  تیلعف  هب 
لمکم اهنآ  زا  کـی  ره  دنـسرب و  تیلعف  هب  گـنهامه  روطب  رگا  هک  تسا  یمهم  هداـعلاقوف  ياهدادعتـسا  ياراد  مینادیم  هک  هنوگناـمه 
نامرآ هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  هن - دریگیم . جوا  دح  هچ  ات  يرـشب  لامک  دـشر و  حطـس  مینیبیم  تقو  نآ  دـنک ، لمع  اهدادعتـسا  هیقب 

يارب داشرا  عاونا  تیبرت و  میلعت و  تباث  لصا  زا  یعامتجا ) یگدنز  تشونرـس  باختنا  رد  يدازآ  زا  يرادروخرب   ) یمیدـق رایـسب  العا و 
داشرا و نودب  دوخ و  يدوخ  هب  ياهعماج  چیه  الا  و  دوش . هدافتـسا  دیاب  مدرم  یعامتجا  تلادـع  قوقح و  كرد  یـسایس و  دـشر  دربشیپ 
ینامسآ و نایدا  دیکا  تاروتـسد  همهنآ  زا  سپ  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  دشخبب و  لماکت  ار  دوخ  یـسایس  مهف  دناوتیمن  تیبرت  میلعت و 

یـسایس تیریدم  قباطت  تباث  لصا  هد - دناهتـسبنرب . یناسنا  عماوج  زا  تخر  اهدادبتـسا  یناسنا ، مولع  نارظنبحاص  ءامکح و  ياههیـصوت 
هعماج ب

رد بیترت  نیدـب  خـیراوت  نیرتمیدـق  زا  تسا ، دنتـسم  همیلـس  لوقع  ینآرق و  عبانم  هب  هکنآ  هفاضا  هب  لصا  نیا  هعماج . نآ  مدرم  تردـق  ا 
رد قالخا  هتباث  لوصا  - 4 دنراد ). ار  نآ  لمحت  تقاط  هک  دـینک  عضو  ار  نیناوق  نیرتهب  مدرم  هب   ) هک تسا  هدـش  سکعنم  يرـشب  عماوج 

نیا رد  قالخا  زا  ام  روظنم  هتبلا  تسه ) هکنانچنآ  ناسنا   ) ورملق رد  قالخا  هتباـث  لوصا  دـیاب ) هکناـنچنآ   ) و تسه ) هکناـنچنآ   ) ورملق ود 
زا هدـنزاس  ياـهداشرا  تـیبرت و  مـیلعت و  زا  رظن  عـطق  اـب  یعیبـط و  روـطب  هـک  تـسین  ینورد  ياـهتیلاعف  تاـکلم و  تاداـع و  نآ  ثـحبم 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2531 

http://www.ghaemiyeh.com


ادـج ناویح  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  قئاقح  نامه  قالخا  زا  اـم  دوصقم  هکلب  دـنوشیم ، یهتنم  يزوسدوخ  هب  دنـشکیم و  رـس  یهاوخدوخ 
لیدـبت دوـجوم  نیرتكاـنرطخ  هب  شیاـهیهاوخدوخ  ناـیغط  ببـسب  اـسب  هچ  هک  تسا  تسپ  ناوـیح  کـی  ناـسنا  نآ  نودـب  دـنکیم و 
یلماکت تنایـص  هب  قایتشا  کی - تسه :) هکنانچنآ  ناـسنا   ) ورملق رد  قـالخا  هتباـث  لوصا  زا  یخرب  ناـیب  هب  میزادرپیم  لاـح  ددرگیم .

رگا هک  تسا  یناسنا  تاذ  یلماکت  دیعـصت  يارب  شزرااب  رایـسب  هشیر  کی  نیا  میدرک ، هراشا  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  هک  هنوگناـمه  تاذ -
یمدآ نورد  رد  قاـیتشا  نیا  دـسرن ، قـشع  هلحرم  هب  تاـیدام  ملاـع  ياهینتـساوخ  زا  یـضعب  هب  وا  رطاـخ  قـلعت  و  دوـشن ، ریدـخت  یمدآ 

ار وا  دشوجیم و 
هاگرذگ هتفایلامک  ياهتیصخش  ءامکح و  همه  زاسناسنا و  سانـشناسنا و  ياهبتکم  نایدا و  همه  هک  دربیم  الاب  لامک  زا  ياهجرد  ات 

رذب دراد و  دوجو  اهناسنا  نورد  رد  هدنزرا  فیرـش و  لماع  نیا  یقالخا ، نادجو  ود - دننکیم . یفرعم  لآهدـیا  نیرتگرزب  ار  نآ  خـیرات 
ثداوح و لولعم  هک  یـضراع  رما  کی  هک  دـنادب  ناسنا  هک  تسا  یفاک  رـصتخم  تقد  کی  دـنکیم . ساسحا  دوخ  تاذ  رد  ار  نآ  یلوا 

اهيراکادف دننام  یگرزب  راثآ  اشنم  ردقنیا  دنک و  ذوفن  یمدآ  تیصخش  قامعا  رد  هزادنا  نیا  دناوتیمن  دشاب ، تاذ  زا  جراخ  ياههدیدپ 
رذب هک  ینعم  نیا  تابثا  يارب  دشاب . هدوب  العا  ياهنامرآ  دربشیپ  هار  رد  یگدـنز  تازایتما  هنوگ  ره  زا  ذـئاذل و  زا  نتـشذگ  اهینابرق و  و 

يرایـشه لـقاع و  ناـسنا  چـیه  تفرگ : رظن  رد  ناوـتیم  ار  لالدتـسا  نیا  تسا ، هدـش  هتـشاک  اـهناسنا  تاذ  رد  یقـالخا  نادـجو  یـساسا 
یناور يدام  تازایتما  هب  يرشب  هعماج  لوصو  بجوم  اهناسنا  رد  قالخا  نادجو  ندیـسر  تیلعف  هب  هک  دشاب  تقیقح  نیا  رکنم  دناوتیمن 

نیناوق و تقیقح  رد  تسا . هدوب  ـالتبم  اـهنآ  هب  هراومه  يرـشب  هعماـج  هک  تسا  يزوسناـمناخ  ياـهدرد  ندـش  یفتنم  ناوارف و  یحور  و 
نآ دننام  تسرد  یقالخا ، نادجو  نودب  تسا ، هدوب  حرطم  يرشب  تایح  هدننکمیظنت  ناونعب  هک  هچنآ  ره  قوقح و  تاررقم و 

تایح حالـصا  هلیـسو  نیرتگرزب  هک  یقالخا  نادـجو  رگا  نیاربانب  دـناهدش ! هتخاس  ناشفـشتآ  هوک  ياههلق  رب  هک  تسا  للجم  ياـهخاک 
هاگیاج هداوناخ و  تاررقم  یکدوک و  نارود  یهاون  رماوا و  دـننام  تاذ  زا  جراخ  ياههدـیدپ  زا  یـشان  تسا ، اهناسنا  یعاـمتجا  يدرف و 

ینادـجویب و کلهم  يرامیب  زا  ار  تیرـشب  هکلب  مییامن ، تیوقت  میظنت و  ار  روما  نآ  دـییایب  تسا . ناـناوجون  ناـکدوک و  تیبرت  میلعت و 
و یناور ، ینامـسج ، تاـصتخم  لوصا و  رد  مدرم  دارفا  همه  كارتـشا  اـی  تدـحو  یقیقح  تفاـیرد  هس - میـشخبب . دوـبهب  ینادـجو  دـض 

ءاشنم تسا  نیا  کلذریغ . و  یمانکین ، ترهـش و  بح  هدارا ، تاذ ، تنایـص  هنیک ، تبحم و  ملا ، تذل و  لقعت ، هشیدـنا ، دـننام  یناحور ،
دوـخ رب  هـک  ار  هـچنآ  دنـسپم  نارگید  رب  يدنـسپیم و  نارگید  رب  هـک  ار  هـچنآ  دنـسپب  دوـخ  رب  : ) دـیوگیم هـک  تباـث  لـصا  نآ  یلـصا 

تاعارم جـنپ - هناهاوخدوخ . ياهیرگادوس  يارجم  رد  هن  نآ ، یتاذ  تیبولطم  هب  دنتـسم  فیلکت  ماـجنا  ساـسحا و  راـهچ - يدنـسپیمن )
شزرا زا  رتیلاع  یشزرا  ياراد  دیاب  تسا ، یلئاسو  ای  هلیسو  مادختسا  یضتقم  هک  یفده  ره  ینعم ، نیا  هب  هلیـسو ، فده و  شزرا  يدج 

هتباث لوصا  - 5 دـشاب . لوصو  لباق  فدـه  دوخ  مه  دوش و  ناربج  هلیـسو  هتفر  تسد  زا  شزرا  مه  هک  دـشاب  هدوب  لـئاسو  اـی  هلیـسو  نآ 
ورملق ا رد  قالخا 

ناسنا ورملق  رد  رظنبحاص  يامکح  املع و  هلیـسوب  هک  یناسنا  هدنزاس  ياهگنهرف  نادجو  یهلا و  نایدا  دـیاش ) دـیاب و  هکنانچنآ   ) ناسن
. دـنزرویم دـیکات  یناسنا  يالاو  قالخا  هتباث  لوصا  ناونعب  یلک  يایاضق  هدـع  کی  تاعارم  موزل  رب  دـناهدمآ ، دوجوب  دـیاب ) هکنانچنآ  )

لیلخ میهاربا  ترـضح  هلیـسوب  ناحبـس  دنوادخ  ار  یلک  نید  زا  نتم  دیآیمرب . یهلا  یلک  نید  زا  قالخا ، یـساسا  تباث و  هشیر  نیتسخن 
هللا یلص  هللادبع  نب  دمحم  هلیسوب  نایاوشیپ  نآ  زا  سپ  مالسلاامهیلع و  یسیع  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  هلیـسوب  سپـس  مالـسلاهیلع و 

هک تسا  تیمهااب  يردـقب  یهلا ، نید  هاگدـید  زا  یناسنا  يالاو  قالخا  تسا . هدومرف  غـالبا  تسا  ناربماـیپ  متاـخ  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و 
نید و ام  رگا  منک ). لیمکت  میمتت و  ار  یقالخا  لئاضف  ات  ماهدـش  ثوعبم  نم   ) قالخالا مراکم  ممتـال  تثعب  تسا : هدومرف  مالـسا  ربماـیپ 

یمومع يانعمب  نید  هکنیا  حیضوت  نید . ینعی  قالخا  و  قالخا . ینعی  نید ، هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  مینک  فیرعت  قیقد  روطب  ار  قالخا 
هب داقتعا  سدـقا و  تاذ  نآ  یگناگی  ادـخ و  دوجو  هب  داقتعا   ) یناسنا تیـصخش  هدـنزاس  لوصا  نیرتیـساسا  هب  داقتعا  زا  تسترابع  نآ ،
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داقتعا تیدبا و  داعم و  هب  داقتعا  دنتسه و  لامک  يوس  هب  تیرشب  نایامنهار  هک  مالسلامهیلع  ءایبنا  توبن 
تافـص هب  داقتعا  دـنیامن و  رارقرب  ار  نآ  دـنناوتیم  نانآ  یعقاو  نانیـشناج  ای  موصعم  نایاوشیپ  طـقف  هک  نیمز  يور  رد  یهلا  تموکح  هب 

نیا رد  ار  ناسنا  دـنناوتیم  روبزم  تاداـقتعا  طـقف  تسا . اـهنآ  هلمج  زا  لدـع  تاـیح و  تردـق و  ملع و  هک  ـالع  لـج و  دـنوادخ  لاـمک 
هار چیه  دریگب ، هدیدان  ار  روبزم  تاداقتعا  یـسک  رگا  و  دنیامن . نییعت  ار  نانآ  یگدنز  فده  هفـسلف و  هداد و  تاجن  یچوپ  زا  یناگدنز 
هک ار  نامیا  ییافوکـش  دراذگب و  ریثات  یمدآ  تیـصخش  حوطـس  همه  رد  تاداقتعا  نیا  رگا  تشاد . دهاوخن  یگدـنز  يامعم  يارب  یلح 

اهیراتفرگ و هنوگ  ره  رد  یتیـصخش  نینچ  هک  تسا  یعطق  دروایب ، دوجو  هب  نآ  رد  دزاـسیم  افوکـش  ار  یناـسنا  تبثم  ياهدادعتـسا  همه 
مهیلع و ال فوخ  هللا ال  ءایلوا  نا  الا  تشگ . دهاوخن  راچد  یناور  یگتفرگ  ضابقنا و  نیرتمک  هب  دوش ، رو  هطوغ  مه  یگدـنز  اهیراوگان 

همه نینچمه  دنوشیم ). نیگهودـنا  نانآ  هن  دراد و  دوجو  یـسرت  هن  يدـنوادخ  يایلوا  يارب  هک  تسا  یعطق  دیـشاب ، هاگآ   ) نونزحی مه 
فدـه ایآ  درادـن . لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  یمدآ  تیـصخش  نتفکـش  جاهتبا و  زج  یفدـه  یهلا ، نید  یقالخا  يایاضق  یهقف و  ماـکحا 

هب رظن  اب  اصوصخم  تسا  نینچ  اعطق  دزاسب . افوکش  يو  تبثم  ياهدادعتسا  همه  اب  رد  یمدآ  تیصخش  هک  تسا  نیمه  زج  هلضاف  قالخا 
فیرعت

هـشیر نیمود  یناسنا . نورد  رد  قئاقح  ییافوکـش  ینعی  قالخا ، دـناهتفگ : یناسنا  مولع  نارظنبحاص  زا  یـضعب  هک  ییاـسر  اـبیز و  رایـسب 
نادیم ناگدننکراومه  نآ  یماع و  ياهتسدب  ملق  نآ  ياهفرح  هب  شوگ  دریگیم . همشچرس  يرشب  بان  نادجو  زا  قالخا  یساسا  تباث و 

رثات هتخاس  یقالخا  نادجو  دنیوگیم : هک  دیهدن  ارف  شوگ  دنتسه ، يرشب  خیرات  هماکدوخ  نایوجهطلـس  تسد  هلیـسو  هک  ءاقب  رد  عزانت 
ملق نیا  يرآ ، دـمانیم ) رترب ) نم   ) ار قالخا  نیا  لماع  مسا  دـیورف   ) دـشابیم ام  یکدوک  نارود  رد  ناردام  ناردـپ و  ياـهیهن  رما و  زا 
یلو بالقنا ! يرآ ، دننکیم . داجیا  اهناسنا  یگدنز  هشیدنا و  رد  یبالقنا  ساسایب ، نانخس  هنوگنیا  لاثما  اب  امنرکفتم  ياهفرح  ياهتـسدب 

گرزب رعاش  نآ  يدعـس  هک  تسا  نامه  اهامنرکفتم  نیا  لـثم  اـهشزرا !! دـض  هب  شزرا  زا  اـهتراقح ، هب  اـهتمظع  زا  یتسپ ، هب  لاـمک  زا 
شک ینیب  دوز  دهن  يروفاک  عمـش  نشور  زور  واک  ياهلفـس  یتسدگنت  زور  دشیدنین ز  یتسه  نایاپ  رد  هلفـس  فیرح  تسا : هدرک  حرطم 

اداناکرواکنو سنارفنک  هینایب  زا  ار  يراذگمان  نیا  یتسرد  تسا . راحتنا  هک  دراد  رگید  یمان  بالقنا  نیا  غارچ  رد  درادن  نغور  بش  هب 
نیرتگرزب زا  رفن  دودح 20  رد  هک  هینایب  نیا  لصاح  دیسرپب . مکی ) تسیب و  نرق  رد  رشب  ءاقب   ) ناونعب

هدرک و روبع  تعنص  ملع و  مانب  هک  اهیهاوخدوخ  تالیخت و  نآ  ریـسم  زا  رـشب  هک  تسنیا  دناهدرک ، رداص  ار  نآ  ایند  يزورما  نارکفتم 
نیا تسا . هدـش  لدـبم  ینازوـس  روـتوم  هب  نـیمز  يور  دوریم و  راـحتنا  هـب  ور  تـسا ، هتـشاذگ  اـپ  ریز  ار  بهذـم  قـالخا و  گـنهرف و 
نوچ تسا و  نادجو  قالخا  یـساسا  هیاپ  دنتفگ : نینچ  دـنتفر و  نادـجو  غارـسب  یقالخا ، لوصا  نداد  ناشن  ساسایب  يارب  ناگدنـسیون 
هکلب هدوبن  لیـصا  تقیقح  کـی  نادـجو  هک  دوشیم  مولعم  سپ  تسا ، فلتخم  لـلم  ماوقا و  دزن  رد  نادـجو  هب  دنتـسم  لوصا  ماـکحا و 

ار لقع  هدومن  يرپس  ار  زغم  ات  بلق  زا  رتمیتناس  دـنچ  هلـصاف  هک  دـندادن  یتایح  هلئـسم  نیا  هب  تیمها  ردـقنیا  نانیا  تسا . عامتجا  هتخاـس 
لوصا و نادجو و  رد  نانآ  فالتخا  زا  رتمک  نآ  ماکحا  لوصا و  لقعت و  رد  للم  ماوقا و  فالتخا  هک  دنمهفب  ات  دـنهدب  رارق  هجوت  دروم 
، درادن یتلاصا  نآ ، ماکحا  لقع و  دیوگب : دزروب و  تناها  لقعت  خـماش  ماقم  هب  درادـن  هزاجا  سکچیه  لاحنیا ، اب  دـشابیمن . نآ  ماکحا 

ناـسنا ثحبم   ) هب دـییامرف  هعجارم  تباـث ، یقـالخا  لوصا  زا  ياهنومن  یـسررب  يارب  دـنفلتخم . رایـسب  نآ  زا  يرادروخرب  رد  اـهناسنا  اریز 
ههشیر هک  تسنیا  يارب  میدش ، رکذتم  ثحبم  نآ  رد  ار  تباث  یقالخا  لوصا  ام  هکنیا  تلع  ادخ ) اب  طابترا  ار  دیاب  هکنانچنآ 

لمح تسا . ادخ  هب  دنتـسم  تسا  يرـشب  بان  نادـجو  هب  طوبرم  هک  اهنآ  هچ  تسا و  یهلا  نید  هب  دنتـسم  هک  اهنآ  هچ  قالخا  یلـصا  يا 
نانادان تیلوئسم  راب  و  دشوکب . نآ  يادا  يارب  دیاب  هدش و  فیلکت  شیئاناوت  رادقمب  یناسنا  ره   ) هلهجلا نع  ففخ  و  هدوهجم ، يرما  لک 
يدبعت يایاضق  یلک ، لوصا  ای  ماکحا  هنوگنیا  تسوا  ییاناوت  قباطم  یـسک  ره  راب  دوخ و  راک  لوئـسم  سک  ره  تسا ) هدش  ررقم  کبس 

كرد اراهنآ  دـشاب ، رادروخرب  ینورد  يافـص  زا  هک  یـسک  ره  هک  دنتـسه  يدادادـخ  میلـس  لـقع  حیرـص  ماـکحا  هکلب  دنتـسین ، ضحم 
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نآرق رد  دراد  تسا ) هدش  فیلکت  شیئاناوت  رادقمب  یناسنا  ره   ) هلمج ود  ره  نومضم  رب  تلالد  هک  ياهفیرش  تایآ  دریذپیم . دنکیم و 
ال وا ) شـشوک  دهج و  رگم  ناسنا  يارب  تسین  هکنیا  و   ) یعـس ام  الا  ناسنالل  سیل  نا  هلمج و  نآ  زا  تسا . هدمآ  ددعتم  دراوم  رد  دـیجم 

لقع حیرص  مکح  هفیرش و  تایآ  نیا  زا  دیامنیمن ). فیلکت  شاییاناوت  رادقمب  زجب  ار  یسفن  چیه  دنوادخ   ) اهعـسو الا  اسفن  هللا  فلکی 
. دوش دادـملق  دودرم  دـیاب  درادـن ، یلاکـشا  تردـق  قوف  فیلکت  دـیوگیم : هدـش و  حرطم  هک  یمـالک  هیرظن  نآ  بلطم ، ود  ره  هراـبرد 

فرطکی زا  يدنوادخ  ضحم  تلادع  لقع و  یهیدب  مکح  اریز  تسا ، راوشد  نآ  ندرک  رواب  هک  تسا  يدـحب  هیرظن  نیا  ندوب  ساسایب 
ام فیلکت  حبق  و 

يدـعب هلمج  دـیامنیم . تابثا  تهادـب  لامک  اب  ار  ياهیرظن  نانچ  داسف  موس ، فرط  زا  یثیدـح  عبانم  تایآ و  رگید و  فرط  زا  قاـطی  ـال 
هلمج ود  ياوتحم  تلع  ناونعب  دـناوتیم  اـناد ) ییاوشیپ  میقتـسم و  ینید  ناـبرهم ، يراـگدرورپ  (، ) میلع ماـما  میوـق و  نید  میحر و  بر  )

هدوهیب ار  اهناسنا  شالت  شـشوک و  زگره  اـناد  ياوشیپ  یهلا و  میقتـسم  نید  و  ناـبرهم ، دـنوادخ  ینعم  نیا  هب  ددرگ . یقلت  ریـسفت  دروم 
هللا رفغ  مکقرافم . ادغ  و  مکل ، هربع  مویلا  انا  مکبحاص و  سمالاب  انا  دـنهاوخیمن  یفیلکت  سکچیه  زا  ییاناوت  زا  شیب  دـننکیمن و  یقلت 

ات دیاشخبب ). ار  امـش  ارم و  دنوادخ  موشیم . ادج  امـش  زا  ادرف  و  متـسه ، امـش  يارب  یتربع  زورما  مدوب و  امـش  اب  زورید  ات  نم   ) مکلو یل 
اب ار  نایرج  نیا  مدرم  رگا  اهناسنا ، همه  تشونرـس  تسنیا  موریم  موشیم و  ادج  امـش  زا  ادرف  امـش و  يارب  یتربع  زورما  امـش ، اب  زورید 

نیا رگا  دهدیم . ناشن  هدولآگنن  خیرات  هک  دوب  نآ  زا  رتافـصاب  رتكاپ و  نانآ  یگدـنز  هک  تسا  ینیقی  دنتـسیرگنیم ، تریـصب  هدـید 
مهب تـبحم  رگیدــکی ، اـب  تموـصخ  ياـجب  مـیدرکیمن ، هراـپ  هراـپ  هـکت و  ار  رگیدــمه  زگره  مـیدرکیم ، كرد  یبوـخ  هـب  ار  ناـیرج 

اب یگدنز  رد  اهناسنا  هک  میدیمهفیم  رگا  میدیزگیمن . يورد  مه  زا  میتخانشیم و  ار  رگیدکی  میدیزرویم ،
اهیتخبدـب و نیا  هب  ام  راگزور  دنتـسیرگنیم ، رگیدـکی  هب  یتمظع ، فطل و  هچ  اـب  دـنهدب و  مهب  دنتـسناوتیم  ار  یتازاـیتما  هچ  رگیدـمه 

شوماخ يو  ناـشخرد  رایـسب  غارچ  ددرگیم و  نیمز  شقن  یمدآ  دـننام  ورـس  تماـق  هک  يزور  نآ  رگا  تشگیمن . راـچد  اـهیزورهریت 
رایـسب ییاهـسرد  دـناوتیم  دریگب ، رارق  قیمع  یهاگآ  قیقد و  هراظن  دروم  دـتفایم ، راک  زا  شزیارغ  یمامت  هدارا و  ساسحا و  دوشیم و 

نآ رگا  هآ و  ندیـشک  هظحل و  دنچ  ندش  هریخ  کی  هب  اهنت  هدنزومآ  هرظنم  نیا  هرابرد  ام  تاهیه ! یلو  دشاب ، نارگاشامت  يارب  هدنزومآ 
میریگیم و شیپ  ار  دوخ  یگـشیمه  هار  هدیزرو و  تعانق  کشا  هرطق  دنچ  نتخیر  هب  دـشاب ، بوبحم  ام  يارب  یلیخ  نیمز  يور  رب  هداتفا 

هلزملا هذـه  یف  هاطولا  تتبث  نا  دـنیبیمن . دوخ  يارب  یناـیاپ  مینزیم و  نامنامـشچ  هب  ار  یناویح  یعیبط  تاـیح  کـنیع  ناـمه  رگید  راـب 
ضرالا یف  افع  و  اهقفلتم ، وجلا  یف  لحمـضا  مامغ  لظ  تحت  و  حایر ، بهم  و  ناصغا ، ءایفا  یف  اـنک  اـناف  مدـقلا ، ضحدـت  نا  و  كاذـف ،

ایند نیا  زا  تخر  و   ) دزغلب میاپ  هطرو  نیا  رد  رگا  و  داد ، مهاوخ  همادا  یگدـنز  هب  هک  دـنامب  ياج  رب  هاگـشزغل  نیا  رد  میاپ  رگا   ) اهطخم
كارت هک  دوب  يربا  هیاس  ریز  اهداب و  شزو  لحم  راسخاش و  ياههیاس  رد  ام  یگدنز  اریز  تسین ، یتفگش  بجوم  مدنبرب )

رد هک  تسا  ییاهداب  اهربا و  اههیاس و  دـننامه  ام  تایح  ءاقب  لماوع  ددرگ ). وحم  نیمز  يور  زا  نآ  ياـههناشن  دورب و  نیب  زا  شهوبنا  م 
ناـشرمع لوـط  رد  هچ  رگا  دـیامنیم ، ینادواـج  تقیقح  کـی  هاـگآان  مدرم  يارب  تاـیح  هدـیدپ  هک  تهجنادـب  تسا  اـنف  هب  ور  تکرح 

هکنیا هب  دسر  هچ  دنکیمن ، ذوفن  نآ ، ءاقب  تایح و  لماوع  لصا  هب  نانآ  تفایرد  كرد و  اذل  دـنوش ، وربور  اهناسنا  گرم  اب  راب  نیدـنچ 
کی اـب  نارهت ) ناتـسروگ   ) مالـسلااهیلع ءارهز  تشهب  رد  تـفگیم : یـصخش  دـنمهفب . ار  لـماوع  نآ  تاـیمک  تاـیفیک و  تایـضتقم و 
زونه مینکیم ، نفد  اهنآ  رد  ار  اههدرم  منکیم و  روگ  هاـجنپ  دودـح  رد  يزور  تفگ : شنانخـس  ياـنثا  رد  مدرکیم ، تبحـص  نکروگ 

تیدودحم نیمه  و  دنراد ، يدودحم  تمواقم  يورین  ندـب  دـبلاک  ياضعا  ءازجا و  همه  تسا ! هدـشن  حرطم  يدـج  نم  دوخ  يارب  گرم 
ياـقب یناوـج و  ریـسکا  زا  تبحـص  هک  تسا  تهج  نیمهب  تـسا . اـهنآ  تیلاـعف  ضارقنا  لـیلد  نیرتنـشور  تمواـقم ، اـقب و  دادعتـسا  رد 
ندرب باوخب  يارب  نتفگ  ییالال  ای  گرم و  كانلوه  هفایق  ربارب  رد  دوخ  يارب  تیلست  تعیبط ) ياروام  هب  هتسباو  دراوم  ریغ  رد   ) ینادواج

و امایا ، یندب  مکرواج  اراج  تنک  امنا  و  میشابن ! یگدنز  ضارقنا  هجوتم  ات  دریگب ، ام  تسد  زا  ار  يرایشه  هک  تسیریدخت  ای  نتشیوخ و 
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ینم نوبقعتس 
قطنملا نم  نیربتعملل  ظعوا  هناف  یفارطا  نوکـس  یقارطا و  توفخ  و  يوده ، مکظعیل  قطن . دـعب  هتماص  و  كارح ، دـعب  هنکاس  ءالخ  هثج 

يدوز نیمهب  و  تشاد ، ترواجم  امـش  اب  مندـب  يراگزور  هک  مدوب  امـش  يارب  ياهیاسمه  هک  تسین  نیا  زج  و   ) عومـسملا لوقلا  غیلبلا و 
زا و  يدبا )  ) شمارآ هک  دشاب  شوماخ ، ییایوگ  زا  دعب  تسا و  هدش  نکاس  تکرح  زا  سپ  هک  دید  دـیهاوخ  نم  زا  حور  زا  یلاخ  یندـب 
هک یناسک  يارب  نداتفا  هدارایب  شمارآ و  نیا  هک  ياهظعوم  اریز  دشاب  امش  يارب  يدنپ  مندب ، ياضعا  نوکس  و  نامشچ ، نداتفا  تکرح 
هک هچنآ  تسا  هدوب  هیاسمه  امـش  اب  نم  ندب  يراگزور  تسا ). رترثوم  یندینـش  راتفگ  اسرقطنم و  نخـس و  زا  دنریگب ، تربع  دـنهاوخب 
زا رتناوتان  امش  ياهلد  لوقع و  اجک !! بلاطیبا  نب  یلع  حور  ناج و  سفن و  اجک و  امش  ینامـسج . دوب و  مسج  اهنت  دیدید ، نم  زا  امش 

؟ دیتفرگیم یکی  یلومعم  رشب  دارفا  رگید  اب  ار  وا  ایآ  دیتخانشیم ، دیدیدیم و  ار  یلع  امـش  رگا  دسانـشب . ار  یلع  تقیقح  هک  تسا  نآ 
رات و هریت و  ار  وا  راگزور  همهنیا  دیدیدیم ، ار  یلع  رگا  امش  اهنیا  زا  رتالاب  دیدرکیم !؟ یچیپرـس  شنامرف  زا  دیتخانـشیم  ار  وا  رگا  ایآ 

مج ریش  ریش و  نتشون  رد  دشاب  هچرگ  ریگم  دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راک  دیدرکیم !؟ هبانوخ  ار  شلد 
اب يرسمه  دومن  ناسکی  ناشهدید  رد  دب  کین و  دوبن  انیب  هدید  رد  ءایقشا  دش  هاگآ  قح  لادبا  یسک ز  مک  دش  هارمگ  ببس  نیز  ملاع  هل 

امع زا  ناشیا  دنتسنادن  نیا  روخ  میباوخ و  هتسب  ناشیا  ام و  رـشب  ناشیا  رـشب  ام  کنیا  هتفگ  دنتـشادنپ  دوخ  وچمه  ار  ایلوا  دنتـشادرب  ءایبنا 
دندروخ ایگ  وهآ  نوگ  ود  ره  لسع  رگید  نیز  شین و  ناز  دـش  کیل  لحم  زا  دـندروخ  روبنز  نوگ  ود  ره  اهتنمیب  نایم  رد  یقرف  تسه 

نیا نارازه  دـص  رکـش  زا  رپ  نآ  یلاخ و  یکی  نیا  روخبآ  کی  زا  دـندروخ  ین  ود  ره  بان  کشم  ناز  دـش و  نیگرـس  یکی  نیز  بآ  و 
لخب همه  دیاز  دروخ  نیا  ادخ  رون  همه  ددرگ  دروخ  نآ  ادج و  وز  يدـیلپ  ددرگ  دروخ  نیا  نیب  هار  هلاس  داتفه  ناشقرف  نیب  هابـشا  نینچ 

رگ تروص  ود  ره  دد  تسا و  وید  نآ  كاپ و  هتـشرف  نیا  دب  تسا و  هروش  نآ  كاپ و  نیمز  نیا  دحا  رون  همه  دـیاز  دروخ  ناو  دـسح  و 
نیا بآ  هروش  زا  شوخ  بآ  دسانـش  وا  تایب  دسانـش  هک  قوذ  بحاـص  هک  زج  تسافـص  ار  نیریـش  بآ  خـلت و  بآ  تساور  دـنام  مهب 

دـصرم ءيرما  عادو  مکل  یعاد  و  تسا . هدرواـین  دوجوب  خـیرات  رد  هک  اـهیزابگنرین  اهیتخبدـب و  اـهيراتفرگ و  هچ  يروـص  ياـههباشت 
نم دراد ). ار  رادید  راظتنا  هک  تسیدرم  عادو  امش . اب  نم  عادو   ) یقالتلل

( لوقعم تایح  ، ) تسا هدش  هدیـشک  يدنوادخ  رادید  ات  ناسنا  یگدنز  رد  هک  ياهداج  موریم  میادخ  رادـید  هب  موشیم و  ادـج  امـش  زا 
زارف و زاغآ  رد  دناهرهبیب  لامک  دشر و  زا  هک  یمدرم  اهناتسراخ . اهناتسلگ و  خالگنس و  بیـشن و  زارف و  زا  رپ  تسیاهداج  نیا  دراد . مان 
دنهاوخیم و توهـش  عابـشا  دـنبلطیم ، یتحار  ایند  نیا  رد  نانآ  دـننکیم . ضوع  ار  دوخ  هار  دـنیآیمرد و  ياپ  زا  یگدـنز  ياهبیـشن 

يراـکماک شوخ و  يزور  زج  ییاـهزور  ناـنیا  دنـشاب . شرادـید  قاتـشم  اـت  دـناهتفاینرد  ار  ادـخ  ناـنیا  تذـل . هنوگ  ره  زا  يرادروـخرب 
هک تسنیا  نانآ ، يارب  نخـس  نیرتسونامان  هک  تسا  تهج  نیمهب  دنـشاب . هتـشاد  یبوبر ) ياهزور   ) هللامایا هب  یقاـیتشا  اـت  دـنهاوخیمن ،

يدواد نحل  اب  ار  نآ  دنروایب و  نابز  هب  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و   ) قح مالک  نیا  راب  نارازه  رگا  موریم ). میادـخ  رادـید  هب  نم  : ) ییوگب
ام ز هک - دیمهف  دنهاوخن  شیوخ و  لصو  راگزور  دـیوج  زاب  شیوخ  لصا  زا  دـنام  رود  واک  یـسک  ره  دـیمهف - دـنهاوخن  زاب  دـنناوخب ،
ار دوخ  اـهيراوگان  نیرتمک  نیلوا و  اـب  تخبنوگن  نـالدروک  نیا  هک  تساـجنیا  زا  میوریم  اـیرد  مییاـیرد  اـم ز  میوریم  ـالاب  مییـالاب ،

يوزرآ اب  ار  دوخ  زغم  دندرگ و  رادروخرب  دنناوتیمن  یتسه  يالعا  تمکح  زا  دنزابیم و 
ات مییامنب  یگدنز  ییاهن  زرم  روصت  عقوم  رد  رـشب  فلتخم  ياههورگ  هب  ياهراشا  هک  تسا  بسانم  رایـسب  دروم  نیا  رد  دننکآیم ! گرم 

نایاپ هک  دنتـسه  یناـمدرم  مکی - هورگ  تسا ؟ هنوگچ  تسیچ و  یگدـنز  لـحاس  هدـهاشم  ربارب  رد  ناـیمدآ  یحور  يزغم و  عضو  مینیبب 
ییاهن زرم  هک  دنتسه  یناسک  مود - هورگ  دننیبیمن . دوخ  يارب  ییاقب  هنوگچیه  گرم ، زا  سپ  تسا و  ضحم  ءالخ  نانآ ، يارب  یگدنز 

، گرم زا  سپ  گرم و  هرابرد  یتاعالطا  تاـمولعم و  هک  دنتـسین  نآ  رکف  رد  یتح  دـننیبیم و  کـیرات  مهبم و  ار  نآ  زا  دـعب  یگدـنز و 
نیتسار هشیدنا  اریز  دناهدیشیدنین ، نآ  فده  تقیقح و  یگدنز و  هرابرد  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  لاثما  هورگ و  ود  نیا  دنروایب . تسدب 
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رب نمشد و  نمشد ، شیپ  تسوا  گنرمه  رـسپ  يا  کی  ره  گرم  دشابیم - نآ  زا  سپ  گرم و  يانعم  هدنزومآ  نیرتهب  یگدنز  هرابرد 
وت ناـج  گرم  راـسخر  ین  تست  تشز  يور  رادـشوگ  يو  زا  دـناسرت  دوـخ  نآ ز  رارف  ردـنا  گرم  یـسرتیم ز  هکنآ  تـسود  تـسود 
هک دنتـسه  یناـسک  موس - هورگ  ياهتـشر  دوخ  يردزق  ریرح و  رو  ياهتـشک  دوخ  ياهتـسخ  يراـخب  رگ  گرب  گرم  تخرد و  نوـچمه 

هناخ انف  لیس  دنکب  رگ  ایدعـس ، ظفاح  روخم  مغ  نافوط  نابیتشک ز  تسا  حون  ارت  نوچ  دنکرب  یتسه  داینب  انف  لیـس  را  لد ، يا  دنیوگیم :
رمع

دـش هاگیب  اهزور  ام  مغ  رد  دـنیوگیم : دـنکدنا ، رایـسب  نآ  دارفا  هک  مراهچ - هورگ  يدعـس  تسوا  زا  مکحم  ءاـقب  داـینب  هک  راديوق  لد 
نخس هک  تسا  یهیدب  هتبلا  يولوم  تسین  كاپ  وت  زج  هکنآ  يا  نامب  وت  تسین  كاب  ور  وگ  تفر  رگ  اهزور  دش  هارمه  اهزوس  اب  اهزور 

هلق رد  دروآیمن . رظن  رد  يدـنوادخ  ياقب  دوجو و  ربارب  رد  ار  دوخ  ياقب  الـصا  هک  تسا  موس  هورگ  نخـس  زا  رتینعم  اـب  مراـهچ  هورگ 
ار امـش  نم  هک : دیامرفیم  نینچ  نانآ  رایع  مامت  هنومن  ناونعب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  دنزرف  هک  دـناهتفرگ  رارق  ءایلوا  ءایبنا و  تفرعم  يالعا 

ربمایپ زا  سپ  وا  تسا . مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  نخـس  نیا  هدنیوگ  منیـشنیم . میادخ  رادید  راظتنا  هب  میوگیم و  عادو 
( ماهدـیتسرپن ماهدـیدن ، هک  ار  ییادـخ  نم   ) هک تسا  هدومرف  یناـمی  بلعذ  هب  هک  تسا  ریظنیب  هللااـب  فراـع  دـحوم و  ناـمه  ص )  ) مرکا
. دوب دـهاوخن  ریذـپناکما  دورن ، نوریب  يدام  ملاع  نیا  زا  ات  هک  تسا  ادـخ  ییاهن  دوهـش  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  دـیاب  نیارباـنب ،
نم و زامن  . ) تسا هدوب  نیملاعلا  بر  یتاـمم هللا  ياـیحم و  یکـسن و  یتولـص و  نا  ياـنبم  رب  هک  ماـقمیلاع  دـحوم  نیا  یگدـنز  نیارباـنب ،

رورپ هک  تسیدنوادخ  نآ  زا  نم  گرم  یگدنز و  یلک ) روطب  و   ) نم تادابع 
نآ هکنیا  هن  تسا ، هدوب  وا  دوهـش  ادـخ و  رادـید  هب  یکتم  دنتـسه و  نآ ، نایاپ  ات  زاغآ  زا  تسا ، هداـتفا  ناـیرج  هب  تسا ) ناـیملاع  راـگد 

یننوفرعت و  يرئارـس ، نع  مکل  فشکی  و  یمایا ، نورت  ادغ  دـنکیم . رارقرب  طابترا  یلعا  دـنوادخ  اب  ایند ، راد  زا  تلحر  زا  سپ  ترـضح 
، هدـنیآ ياـهزور  نآ  رد  و  دـید ، دـیهاوخ  ماهدرک  يرپس  امـش  ناـیم  نم  هک  ار  يراـگزور  ادرف   ) یماـقم يریغ  ماـیق  و  یناـکم ، ولخ  دـعب 

ياج هب  يرگید  تشگ و  یلاخ  امش  هعماج  رد  نم  ياج  هکنآ  زا  سپ  ارم  تخانش  دیهاوخ  و  ددرگیم ، راکشآ  امش  يارب  نم  ياهیناهن 
بیشن زارف و  رد  دیدید و  ارم  زورما ، ات  نم  یگدنز  زاغآ  زا  امش  تخانش  دیهاوخ  ارم  متسبرب ، تخر  امـش  نایم  زا  هک  ادرف  تسـشن ). نم 
تردق هک  درک  دیاب  هچ  اما  دـیدرک ، هظحالم  نم ، زا  ار  یهلا ) تایح   ) ریـسم رد  وپاکت  همه  نآ  امـش  دـیدومن . هدـهاشم  ارم  یگدـنز  نیا 

نیا و  درذگب ، يزور  دـنچ  دـیراذگب  دیتخانـشن . ار  وا  دـیدید و  ار  قح  هاگیلجت  یلک  روطب  قح و  ریـش  قح ، هدـید  قح و  ریـشمش  قح ،
هماکدوخ ناتـسرپتوهش  دننک و  رپ  ار  هعماج  تایح  ياضف  دیـشروخ  دـض  ناگهرپبش  دوش و  ناهنپ  امـش  نامـشچ  زا  هدنـشخرد  صرق 

هار نانزهار ، دننک و  رات  هریت و  ار  عامتجا  ياضف  دنیایب و  مه  رس  تشپ  هدننکهارمگ  ياهیکیرات  دنریگب . تسد  هب  ار  امش  روما  مامز 
نآ رد  دننک ، یلاخ  هدننکهابت  ياهترودک  اهیکیرات و  هب  ار  دوخ  ياج  اهلد  رد  یهلا  يافـص  تینارون و  دنریگب ، تسد  هب  ار  امـش  ییامن 
زا هدـمآ و  دوخب  دـنکن ، ناتریدـخت  هک  ار  یبوسر  ياهگنرف  رد  طوقـس  یتسرپترهـش و  رگا  دـیوشن و  تورث  ماقم و  تسم  رگا  ماـگنه 
ام هب  یهلا  دـید  اب  كالفا و  رتـالاب  زا  هک  بارتوبا )  ) یکاـخ درم  نآ  وک  بلاـطیبا . نب  یلع  وک  دیـسرپ  دـیهاوخ  رگیدـکی  زا  نتـشیوخ و 

يدرم نآ  وک  درکیم ؟ ارجا  تخاونکی  هب  شایـصخش  نمـشد  تسود و  هرابرد  ار  تلادع  بلاطیبا  دـنزرف  نآ  تفر  اجک  تسیرگنیم ؟
تقیقح هک  ایند ، درمدازآ  هناگی  نآ  وک  تشگ !؟ یهلا  توکلم  یهار  تساـخرب و  اـیند  نیا  زا  یهت  تسد  اـب  دـمآ و  اـیند  نیا  هب  ریقف  هک 
فدـه یعقاو و  يدازآ  فرـش و  تیثیح و  تمارک و  اـهناسنا  هک  لـماک  سانـشناسنا  نآ  وک  دومرفیم !؟ میلعت  اـم  هب  ار  هدـنزاس  يدازآ 

گرزب و ياهتیـصخش  اـت  خـیرات . هاگرذـگ  رد  امـش  دوکر  لـماع  تسنیا  اـهناسنا ، يا  يرآ ، دـندرکیم !؟ تفاـیرد  وا  زا  ار  دوخ  تاـیح 
مشچ هک  ماگنه  نآ  رد  و  دینکیم ! هسیاقم  نارگید  اب  ار  نانآ  دیرگنیم و  نانآ  رهاوظ  هب  اهنت  دننکیم ، یگدنز  امـش  نایم  رد  زاسناسنا 

امرآ دیشیدنایم ؟ هنوگچ  وا  دوب ؟ هک  وا  دینیبب  هک  دتفایم  تیلاعف  هب  هتشگ و  رادیب  امش  يواکجنک  قیقحت و  سح  دنتسب ، ایند  زا 
يا دـنیوگیم ؟ هچ  دنتـسیک و  دناهتـسشن ، وا  ياجب  هک  اهامنناسنا  نیا  دـندرواین ؟ ياـجب  ار  وا  مدرم  ارچ  دوب ؟ هچ  وا  ياهلآهدـیا  اـهن و 
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. دنتشادیمرب هیجوت  لباق  یگدنز  رد  یمدق  دندومنیم و  نتشیوخ  زا  وا ، تایح  راگزور  رد  ار  تالاوس  نیا  زا  یکدنا  شاک ،

گرزب ثداوح  هب  تراشا  هبطخ 150-

هحفص 321] ]
تکرح يارب  ناهارمگ  نآ   ) دشرلا بهاذمل  اکرت  یغلا و  کلاسم  یف  انعظ  الامـش  انیمی و  اوذـخا  مهاجنپ و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

طارـص نامه  هک  تسار  هار  هکلب  پچ ، هن  تسار و  هن  دندز ) پچ  تسار و  هب  لامک  دـشر و  قرط  ندرک  اهر  یهارمگ و  ياهریـسم  رد 
هب ار  مدرم  رکذتم و  ار  پچ ) تسار و   ) یفارحنا ریسم  ود  دوخ ، كرابم  نانخس  زا  دروم  دنچ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا  میقتـسم 

حالطصا هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  ار  هتکن  نیا  تسا . هداد  میقتسم  ریسم  رد  تکرح  يارب  دیکا  روتسد  هدومرف و  هیصوت  ود ، نآ  زا  بانتجا 
هار ياـنعم  هب  تسار  مود - تسا . هدـش  هدـیمان  نیمیلاباحـصا  نآ ، ناورهر  هک  حیحـص  هار  ياـنعم  هـب  تـسار  یکی  دراد : ینعم  تـسار 
نیا لاثما  رد  روظنم  تقیقح  رد  درادرب ، رد  ار  ینعم  نیمه  دریگب ، رارق  تابیکرت  هنوگنیا  رد  نیمی )  ) تسار رگا  پچ . دـننام  دـنایفارحنا 

طارـص  ) تسار هار  لـباقم  رد  لامـش  نیمی و  هک  یتـقو  تسا  تاـیح  يـالعا  فدـه  هب  ور  هک  تـسا  میقتـسم  طارـص  زا  فارحنا  دراوـم 
دنچ رد  هغالبلاجهن  رد  یهلا . میقتـسم  طارـص  نآ  زا  ریغ  وس  نآ  وس و  نیا  ینعی  دوشیم ، فارحنا  هنوگ  ره  لماش  دریگب ، رارق  میقتـسم )

ولا قیرطلا  هلضم و  لامشلا  نیمیلا و  - 1 تسا : هدمآ  میقتسم  طارص  زا  جراخ  تمس  هار و  ره  هب  لامش  نیمی و  دروم ،
یتح ءایضلاب …  هلسرا  - 2 تسا ). یقیقح  هداج  میقتسم ) طارـص   ) طسو قیرط  تسا و  هدننکهارمگ  پچ  تسار و   …  ) هداجلا یه  یطس 

.( دومن رانکرب  پچ  تسار و  زا  ار  یهارمگ  ترضح  نآ  هکنیا  ات  داتسرف …  رون  اب  ار  شربمایپ  دنوادخ   ) لامش نیمی و  نع  لالضلا  حرس 
ار وا  دنهد و  رارق  ششنزرس  دروم  دنزب  پچ  تسار و  هب  هک  یسک  و   ) هکلهلا نم  هورذح  قیرطلا و  هیلا  اومذ  الامش  انیمی و  ذخا  نم  و  - 3
رد هحفص 132 و  ات  هحفص 127  زا  دلجم 13  رد  یثحابم  یناگدنز ، رد  لدتعم  دح  طیرفت و  طارفا و  هرابرد  دنرادب ) رذـحرب  تکاله  زا 
الف دـییامرف . هعجارم  اهنآ  هب  دـناوتیم  تسا ، هدـش  حرطم  اـت ص 79  زا ص 78  مهدـفه  دـلجم  رد  و 144 و  مهدراهچ ص 143  دـلجم 
نم مویلا  برقا  ام  هکردـی و  مل  هنا  دو  هکردا  نا  امب  لجعتـسم  نم  مکف  دـغلا . هب  ییجی  ام  اوئطبتـست  و ال  دـصرم ، نئاک  وه  اـم  اولجعتـست 
هار زا  ادرف  ار  هچنآ  دـینکن  یقلت  رید  و  تسا ، امـش  هب  لوـصو  ددـص  رد  هداـمآ و  هک  يزیچ  هب  ندیـسر  يارب  دـینکن  باتـش   ) دـغ ریـشابت 

. تفاییمنرد ارنآ  شاکیا ، هک  درک  دهاوخ  وزرآ  دـبایرد ، ار  نآ  رگا  هک  يزیچ  ندروآ  تسدـب  يارب  ياهدزباتـش  اسب  هچ  سپ  دـسریم .
تن یناور ، عضو  ود  زا  کی  ره  دیسر  دهاوخ  ادرف  هک  ار  هچنآ  دینکن و  یقلت  رید  دیشابن و  هدزباتش  دیسر  دهاوخ  هک  هچنآ  هرابرد 

هراـبرد ار  یناور  يزغم و  ياـهتیلاعف  اـتاذ  یگدزباتـش  دـشاب . هدوـب  رثوـم  تاـیح  مظن  ندز  مهرب  رد  دـناوتیم  هک  دراد  دوـخ  يارب  یجئا 
ءازجا تایضتقم و  زا   ) دنک يرپس  ار  یلحارم  دیاب  دوخ ، لولعم  رودص  يارب  هک  یتلع  دراذگیمن  الثم  دزاسیم . لتخم  یگدنز ، تایعقاو 
یهاـگ یتح  دـیامن ). یط  ار  ینوناـق  یعیبط و  ریـسم  دزاـسیم ، هداـمآ  لولعم  رودـص  يارب  ار  هنیمز  هک  تلع  زا  ءازجا  نآ  يدادـعا  لـلع 

دروم هثداح  يارب  مزال  نامز  تشذـگ  مظن  دوش و  هدرپس  یـشومارف  هب  تیلع  نوناق  الـصا  هک  دـشاب  يدـح  هب  هلجع  تدـش  تسا  نکمم 
نکمم یگدزباتـش )  ) اـطخ نیا  داد . تسد  زا  ار  ییابیکـش  ربص و  ثداوح  يارجم  رد  دـیابن  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دروخب ، مه  رب  عقوت 
ناسنا هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب ، هتـشادن  يدومن  یـشیامن و  هنوگچیه  نایرج  نادـیم  رد  دوخ  و  دروایب ، دوجو  هب  ار  يرگید  ياهاطخ  تسا 

نیا زا  و  ددرگیم ، یقلت  یعیبط  رما  کی  وا  يارب  ندـش  هچاپتسد  هلجع و  دیـسر ، دـهاوخ  رتدوز  دـصقم  هب  هک  ناـمگ  نیا  اـب  هدزباـتش 
ثداوح و یبایزرا  رد  لالتخا  دـننام  دـهدیم ، ماجنا  ار  دوخ  راک  هلجع  نآ  یلو  دریگیمن ، رارق  هدزباتـش  مدآ  صاـخ  هجوت  دروم  تهج 
رد یگدزباتـش  تسا ! حیحـص  قطنم  قبط  رب  شیاهراتفر  تارکفت و  همه  دـنکیم  نامگ  هدزباتـش  هک  یلاح  رد  کلذریغ  تیلع و  نامز و 

نتسم اهراک 
هتساوخ نآ  هب  طوبرم  زیارغ  ناجیه  تدش  مکی - یساسا  لماع  میوشیم : رکذتم  اجنیا  رد  ار  نآ  یـساسا  لماع  ود  هک  تسا  یلماوع  هب  د 
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تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  نامه  مود - یساسا  لماع  تسا . هدش  یقلت  تیمهااب  رایسب  هدزباتش  يارب  هک 
. دـشاب هدوب  روما  رد  یگدزباتـش  يارب  يزوـجم  دـناوتیمن  لـماع  ود  نیا  زا  کـیچیه  و  دیـسر ) دـهاوخ  ادرف  هک  هچنآ  ندرک  یقلت  رید  )
هک هچنآ  هب  هک  یماگنه  تسا  نکمم  اریز  دـینکن ، هلجع  زگره  هک  دـیامرفیم  هیـصوت  كرابم  تالمج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

دنتسم يروما  هب  دناوتیم  وزرآ  نیا  دندیسریمن . دصقم  هب  شاک  هک  دینک  وزرآ  تفرگ ، رارق  امش  رایتخا  رد  دیـسرب ، رتدوز  دیهاوخیم 
هک ار  تیمها  نآ  - 2 تسا . هدوب  يو  ررـض  هب  هدوبن و  حیحـص  دوب ، هدومن  روظنم  ار  نآ  هب  لوصو  هک  ار  يدصقم  - 1 هلمجنآ : زا  دشاب .

-4 دیامن . ناربج  ار  یگدزباتـش  ياهررـض  یتح  هک  تسا  هتـشادن  شزرا  ردقنآ  - 3 تسا . هتـشادن  ساسا  دیدوب  لئاق  دوخ  دـصقم  يارب 
، لولعم ياجب  ار  تلع  هتخاس ، لتخم  ار  تیلع  ماظن  الثم  تسا ، هدروخ  مهب  یگدنز  نوئـش  يدنمنوناق  ماظن و  هک  تسا  هدـش  ثعاب  هلجع 

نا م الا و  نوفرعت  ام ال  هعلط  نم  وند  دوعوم و  لک  دورو  نابا  اذه  موق ، ای  تسا . هتفرگ  تلع  ياجب  ار  لولعم  سکعلاب ، ای 
، اعدص بعشی  ابعش و  عدصی  اقر و  اهیف  قتعی  اقبر و  اهیف  لحیل  نیحلاصلا ، لاثم  یلع  اهیف  وذحی  و  رینم ، جارـسب  اهیف  يرـسی  انم  اهکردا  ن 

هدـعو هک  هچنآ  ره  دورو  نامز  زاغآ  کنیا  نم ، هعماج  مدرم  يا  نم ، موق  يا   ) هرظن عبات  ول  هرثا و  فئاقلا  رـصبی  ـال  ساـنلا  نع  هرتس  یف 
یغارچ اب  اههنتف ، نآ  زورب  عقوم  رد  تسا ، ام  زا  هک  یسک  دیشاب ، هاگآ  دیـسانشیمن . ار  نآ  هک  يزیچ  روهظ  ندش  کیدزن  و  تسا ، هدش 

ناهارمگ عمج  دیامن و  دازآ  هدرب  دنک و  زاب  هرگ  هنتف  نآ  رد  ات  دومن ، دهاوخ  ءاحلص  ياهنامرآ  زا  يوریپ  و  درک ، دهاوخ  تکرح  نشور 
یناهنپ رد  شالت  دیامن . عمج  دناهدش ، ادج  رگیدکی  زا  هک  ار ) هتسیاش  ياهتنـس  ای   ) نادرمدار ءاحلـص و  دزاس و  قرفتم  ار ) تافارحنا  ای  )

ام هب  هتسباو  هک  یناسنا  درگنب ). لماک  تقد  اب  هچ  رگا  دنیبن ، ار  شالت  دومن  رثا و  گرزب  ناسنا  نآ  هفایق  رد  سانـشهفایق  دیامن و  مدرم  زا 
هک دناهداد  لامتحا  هغالبلاجهن  نارـسفم  زا  یـضعب  دروآیم  ياجب  هفیظو  ماجنا  ار  دوخ  شالت  شمارآ  لامک  اب  اههنتف ، نافوط  رد  تسا ،

یلاعت هللا  لجع  هللا  هیقب  ترـضح  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  درک ) دـهاوخ  كرد  ار  هنتف  نآ  هک  ام  زا  یـسک  ( ) اـنم اـهکردا  نم   ) زا روظنم 
اق تسا ، هدمآ  ریسفت  دروم  تالمج  رد  هک  یتافص  هتبلا  دشابیم . فیرشلا  هجرف 

. تسا لماک  دیشر و  ناسنا  ره  رب  قابطنا  لباق  اذل  درادن ، يراصحنا  روطب  ینعم  نیا  رد  تحارص  یلو  دشابیم ، ترضح  نآ  هب  قیبطت  لب 
يوق لامتحا  مدرم ) هاگدـید  زا  یفخم  (، ) سانلا نع  هرتس  یف   ) نشور و یغارچ  اب  رینم ،) جارـسب   ) قوف تـالمج  رد  تفـص  ود  هب  رظن  اـب 

هک تسا  ترضح  نآ  صئاصخ  زا  اهنت  نیا  اریز  دشاب ، هدوب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترـضح  سدقم  دوجو  دوصقم  هک  دوریم 
قح و ریـسم  نشور  غارچ  دـننام  سدـقم  دوجو  نآ  تکرب  رثا و  لاح ، نیا  اـب  تسا ، هدیـشوپ  مدرم  هاگدـید  زا  شکراـبم  دوجو  هکنیا  اـب 

نوقبغی و  مهعماسم ، یف  ریسفتلاب  یمری  و  مهراصبا ، لیزنتلاب  یلجت  لصنلا . نیقلا  ذحش  موق  اهیف  نذحـشیل  مث  دزاسیم . نشور  ار  تقیقح 
. دـیامن زیت  ار  ریـشمش  رگنهآ  هک  دـنوش  زیت  نانچ  هدارا ) مهف و  شوه و  رد   ) یهورگ اههنتف  نآ  رد  سپـس   ) حوبـصلا دـعب  همکحلا  ساک 

هکنآ زا  سپ  دنشونب ، هاگماش  رد  تمکح  هساک  ددرگ . زادنانینط  نآرق  ریسفت  ناشیاهشوگ  رد  دوش و  نشور  نآرق  رون  اب  نانآ  نامـشچ 
و ریسفت ، اب  انشآ  ناشیاهـشوگ  و  ینارون ، نآرق  اب  ناشنامـشچ  نامیااب  مدرم  زا  یعمج  ماگنه  نآ  رد  دناهدیـشک ) رـس  ار  نآ  هاگحبـص  رد 

هدـهاشم هکرابم  هبطخ  نیا  تالمج  رد  یگتخیـسگ  ماـهبا و  تهج  هب  حیـضوت - دنـشک  رـس  ناهاگحبـص  ناـهاگماش و  ار  تمکح  ماـج 
حا هب  ، دوشیم

هک ییاههنتف  تسین  مولعم  هک  تسا  هتفرگ  تروص  هبطخ  نیا  رد  یضر  دیس  فیرش  موحرم  فرط  زا  یشنیزگ  عیطقت و  يوق  رایـسب  لامت 
زا لصف  نیا  حرـش  رد  هغالبلاجهن  نیحراش  : ) دیوگیم ییوخ  ققحم  موحرم  تسا . ینامز  هچ  هب  طوبرم  دوشیم ، هدـید  تالمج  نیا  رد 

: دیوگیم مه  لوا  تمـسق  رد  نینچمه  دوشیم و  عورـش  دمالا ) لاطو   ) زا هک  هبطخ  نیا  زا  مود  تمـسق   ) مالـسلاهیلع نینموملاریما  مالک 
مالک مظن  تاعارم  نودب  هدرک و  فذح  ار  هبطخ  نیا  لوا  یضر  دیـس  اریز  تسا ، هباشتم  نخـس  نیا  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم 
نییعت رد  نانآ  دنراد . گرزب  بارطضا  فالتخا و  تسا ). هدش  ترضح  نآ  تالمج  رد  تخس  لاکشا  ماهبا و  بجوم  هدروآ و  ار  هبطخ 
طابترا هب  هجوت  اب  دناهدش ) بکترم  دریذپیمن  ار  نآ  مهف  هک  کنخ  تالیوات  هب  مالک  مظن  حالـصا  رد  دـناهدش و  ریحتم  ریامـض  عجارم 
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ره هک  تسا  بساـنم  دروـم  نیا  رد  لاـح ، ره  هب  دـنکیم . تیارـس  تمـسق  ود  همه  هب  نتم  بارطـضا  رگیدـکی ، هـب  هـبطخ  زا  تمـسق  ود 
نامشچ نآرق ، هب  لمع  دنریگیم  رارق  لماکت  ریسم  رد  اهناسنا  ماگنه ، نآ  رد  دوش . ریسفت  لقتسم  روط  هب  طوبرم  تالمج  زا  ياهعومجم 

ار نانآ  نامـشچ  یتح  هک  دوشیم  ینارون  نانچ  نآ ، هب  لمع  یهلا و  باتک  نیتسار  شریذـپ  اب  نانآ  نورد  اریز  دـنکیم ، ینارون  ار  نانآ 
زین ر

یقاب نانآ  هاگدید  رد  یکیرات  ماهبا و  کش و  هنوگچیه  دـننیبیم ، یهلا  رون  نآ  اب  دنتـسه ، هکنانچنآ  ار  قئاقح  هجیتن  رد  دزاسیم ، نشو 
رذـحرب  ) هللا رونب  رظنی  هناف  نموملا  هسارف  اوقتا  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  بوسنم  ثیدـح  يانعم  تسنیا  دـنامیمن .

بحا رد ال  دـننکیم . كرد  ار  یبوبر  تمظع  غورف  اـعقاو  ناـنیا  درگنیم -) يدـنوادخ  رون  اـب  وا  اریز  نموم ، قیقد  رایـسب  مهف  زا  دیـشاب 
میوگ هک  اب  لایخ  هار  مدـنز  یـشقن  وت  يور  زا  مد  ره  يولوم  اهلاثمت  وت  مد ز  ره  نیب  بیغ  ياههدـید  رد  نیقی  اهتروص  یکاپ ز  نیلفـالا 
عماس تسا  نموم  لد  شوگ  تسا - انـشآ  ینابر  مالک  ریـسفت  اب  نامیااب  ياهناسنا  نآ  ياهـشوگ  ظفاح  منیبیم  اـههچ  اـههدرپ  نیا  رد  هک 
انـشآ يدـنوادخ  يایلع  تاملک  اب  یمدآ  ناج  هک  ماگنه  نآ  رد  ینامرک  داوف  تسا  وهیاه  زا  رپ  کلم  یمه  رهاظب  هچ  رگ  يادـخ  توص 
نانچ نورد  هب  تسا ، نآ  هب  هتـسباو  هک  ار  هچنآ  ینابر و  يادـص  زج  ییادـص  چـیه  هتفرگ ، دوخ  رایتخا  رد  ار  ینامـسج  شوگ  دوشیم ،

ار نانآ  لد  زغم و  هب  دورو  ییاـناوت  دـیامنیم و  روبع  ارگقح  مدرم  نیا  ياهـشوگ  رد  لـباقم  زا  اهادـص  ظاـفلا و  دـهدیمن ، هار  یناـسنا 
پیمن ار  یگنر  دومن و  لکش و  چیه  ینابر  قرط  ناکلاس  نآ  نامشچ  هک  هنوگنامه  درادن .

زاب ناریمـضنشور  نآ  نورد  هب  رون ، ادـبم  هب  اهنآ  یگتـسباو  هدـهاشم  اب  ار  اهنآ  هب  دورو  هار  ناکلاس ، نآ  ینارون  ناـج  هکنیا  رگم  دریذ 
يرایبآ هیذـغت و  ار  دوخ  تایح  یمکح  قئاقح  اب  ناهاگماش  ناهاگحبـص و  هک  تسا  نآ  نانیا ، تمظعاـب  رایـسب  تافـص  زا  رگید  دـنک .

هک ار  دوخ  تقیقح  دوش ، عابـشا  دوشیم ، هدـیمان  تمکح  هک  ینابر  گنهرف  اب  رگا  هک  تسا  یهلا  هدـیدپ  نآ  یناسنا  تایح  دـنیامنیم .
، دوشن يرایبآ  هیذـغت و  تمکح  اب  رگا  دـناسریم و  تیلعف  هب  تسا ، هللاءاقل  هللاناوضر و  هللامایا و  هب  لصتم  یتسه  هصرع  رد  یگنادواج 

. دنکیم هابت  تسا  طابترا  لاح  رد  نآ  اب  ار  هکنآ  هچنآ و  دوشیم و  چوپ  دوخ 
هحفص 327] ]

حاـقل نع  اولاـشا  و  نتفلا ، یلا  موق  حارتـسا  و  لـجالا ، قـلولخا  اذا  یتـح  ریغلا ، اوبجوتـسی  و  يزخلا ، اولمکتـسیل  مهب  دـمالا  لاـط  و  اـهنم -
مهرئاصب اولمح  ءالبلا  هدم  عاطقنا  ءاضقلا  دراو  قفاو  اذا  یتح  قحلا ، یف  مهـسفنا  لذـب  اومظعتـسی  مل  و  ربصلاب ، هللا  یلع  اونمی  مل  مهبرح ،

لاـمک هب  ناـنآ  ییاوسر  هک  هاـگنآ  اـت  ددرگیم ، ینـالوط  ناـیوجهنتف  نارگهنتف و  نآ  ناـمز   ) مهظع اورماـب  مهبرل  اوناد  و  مهفایـسا ، یلع 
دنمارایب نآ  رد  دنورگیم و  هنتف  هب  حلاص )  ) مدرم زا  یعمج  دباییم و  نایاپ  تدم  هک  هاگنآ  ات  دندرگیم ، تارییغت  بجوتسم  دسریم و 

ادخ رب  یتنم  دنتشاد ، قح  هار  رد  هک  یئابیکش  ربص و  اب  هک  دندوب  یناسک  نانیا  دنرادیمرب ، نارگهنتف  اب  گنج  نتخاس  رادراب  زا  تسد  و 
نایاپ اب  يدنوادخ  ياضق  لماع  هک  هاگنآ  ات  دندوب . هدرمـشن  گرزب  دندوب ، هدرک  لذب  قح  ریـسم  رد  ار  دوخ  ياهناج  هکنیا  دنتـشاذگن و 

راگدرورپ هب  ناشیامنهار  رما  زا  تعاطا  اب  دـندرک و  لـمح  ناشیاهریـشمش  رب  ار  دوخ  ياهتریـصب  دومن ، تقفاوم  شیاـمزآ  تدـم  نتفاـی 
زا نارگنیحطس  زا  یضعب  ددرگیم  زاغآ  ینوگرگد  دنسریم و  ییاوسر  تیاهن  هب  ناراکهبت  دهدیم و  تلهم  دنوادخ  دندش ). کیدزن 

راکهبت يارب  ار  نامز  دنوادخ  هک  دننکیم  تشادرب  نینچ  لوا ، هلمج  لاثما 
رد لاعتم  دـنوادخ  دـننکیم  نامگ  هجیتن  رد  دـنیازفیب و  دوخ  ناهانگ  داسف و  رب  نانآ  هک  دـهدیم  تلهم  ناـنآ  هب  دـنکیم و  ینـالوط  نا 

تیاغ فدـه و  مکی  يانعم  دراد : ینعم  ود  یبرع  تایبا  رد  مال )  ) هکنیا زا  دـنلفاغ  نانیا  دزرویم ! تلاخد  دوخ ، ناگدـنب  نتخاـس  هارمگ 
هک تسا  نامه  یلبق  هلمج  زا  دوصقم  تیاغ  فدـه و  ضرغ و  هک  دـنکیم  تابثا  دوش ، لخاد  ياهلمج  ره  رـس  هب  مال  نیا  تسا . دوصقم 

ضرغ ینعی  منک ) رادید  وت  اب  ات  مدمآ   ) كروزال کتئج  ییوگیم : يوریم و  تسود  رادید  هب  هکنیا  دننام  تسا ، هدـمآ  نآ  رـس  رب  مال 
مال نیا  هک  ياهملک  دافم  ینعی  تسا . نایاپ )  ) تبقاع مال  مود - يانعم  دشابیم . وت  رادید  وت ، دزن  ندمآ  زا  نم ، دوصقم  تیاغ  فده و  و 
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کلم هل  ریز  تیب  رد  مال  دـننام  ییاغ  یفدـه و  تیلع و  هطبار  نودـب  دـیآیم  یلبق  هثداـح  زا  سپ  یناـمز  رظن  زا  تسا ، هدـمآ  نآ  رـس  رب 
دینک دابآ  ندرم و  يارب  دییازب  هک  دنکیم  ادن  مدرم  هب  زور  ره  هک  تسا  ياهتشرف  ادخ  يارب   ) بارخلل اونبا  توملل و  اودل  موی  لک  يدانی 

سکچیه فده  دصقم و  تسین و  وا  ندرم  دنزرف ، دیلوت  زا  سکچیه  فده  دصقم و  هک  تسا  یعطق  هک  یتروص  رد  ندش ) ناریو  يارب 
راگزور يدابآ  زا  سپ  دسریم و  گرم  دلوت ، لابند  هب  هک  تسنیا  رعاش  دوصقم  هکلب  دشابیمن ، بیرخت  ندرک  دابآ  زا 

نیهم باذـع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفن ، ریخ ال  مهل  یلمن  اـمنا  اورفک  نیذـلا  نبـسحت  ـال  هفیرـش و  هیآ  نارـسفم  یبارخ .
ریخ دوـس و  هب  مییاـمنیم ، هداـمآ  ناـنآ  يارب  ار  اـهیگماکدوخ  تذـل و  لـئاسو  اـم  هک  دـننکن  ناـمگ  دـناهدیزرو  رفک  هـک  ار  یناـسک  )

ناشراک نایاپ  دنیازفایم و  دوخ  هانگ  هب  نانآ  مینکیم و  هدامآ  اهنآ  يارب  ار  شیع  تذل و  لئاسو  هنیمز و  ام  هک  تسین  نیا  زج  تساهنآ ،
دهاوخ نانآ  عفن  هب  اهیگماکدوخ  شون و  شیع و  لئاسو  یگدامآ  شرتسگ و  هک  دننکن  لایخ  نادرخبان  نآ  تسا ). هدننکراوخ  یباذـع 

زا ، ) دناهدروآ تسدـب  هک  لئاسو  نآ  زا  نینچمه  هدـش و  هتـشاذگ  ناشرایتخا  رد  هک  یتصرف  لاجم و  نامز و  لوط  زا  ناراکهبت  نآ  دوب .
دنوادخ دوصقم  فده و  هکنیا  هن  دوزفا ، دـنهاوخ  دوخ  ناهانگ  رب  هدرک  هدافتـساءوس  یلماکت ) هدافتـسا  لباق  تازایتما  اهتمعن و  نیا  همه 

اوبجوتـسی و   ) يدـعب هلمج  هب  رظن  اب  بلطم  نیا  دـشابیم . نانآ  نتخاس  هارمگ  لـئاسو ، ندرک  هداـمآ  تصرف و  نداد  ءـالما )  ) زا ناـحبس 
زا هفیرـش 11  هیآ  رد  نومـضم  نیا  یلک  نوناق  دـنکیم . نوگرگد  ار  نانآ  عضو  دـنوادخ  اهنآ ، همادا  ناـهانگ و  ترثک  ببـس  هب  ( ) ریغلا

یموق تیعقوم  عضو و  دنوادخ   ) مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  تسا : هدمآ  نینچ  دعرلا  هروس 
کی مل  هللا  ناب  کلذ  تسا : هدمآ  نینچ  هیآ 53  لافنالا  هروس  رد  و  دنهدب ) رییغت  ار  دوخ  عضو  نانآ  دوخ )  ) هکنیا رگم  دهدیمن ، ریغت  ار 

دهدیمن رییغت  تسا ، هداد  یموق  هب  هک  ار  یتمعن  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا   ) مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موق  یلع  اهمعنا  همعن  اریغم 
رد حلاص  نادرم  زا  یموق  دیـسر و  نایاپ  هب  تدـم  ات  : ) دـیامرفیم سپـس  دـننک ) داجیا  ینوگرگد  دوخ  عضو  رد  نانآ ) دوخ   ) هکنیا رگم 

ادـخ هار  رد  هک  ییابیکـش  ربص و  هرابرد  هک  دـندوب  یناسک  نانیا  دنتـشادرب . ناراکهبت )  ) نانآ اـب  راـکیپ  زا  تسد  دـندیمرآ و  هنتف  ناـمه 
وپاکت داهج و  هن ، یشکدوخ  یلب ، تداهش  دندرمـشن ). گرزب  ار  ادخ  هار  رد  نتـسش  ناج  زا  تسد  دنتـشاذگن و  تنم  ادخ  هب  دناهتـشاد ،

تداهـش تسا ، هدـش  حرطم  مالـسا  رد  یگدـنز  لـپ  زا  روبع  نیرتهب  ناونع  هب  هک  هچنآ  هن . هجیتن ، یب  هدوهیب و  شـالت  یلب ، ادـخ  هار  رد 
تاـنایرج تیعقوم و  رگا  اریز  تسا ، هدـشن  یفرعم  گرم  زا  روـبع  يارب  رـصحنم  لـپ  ناوـنع  هب  مه  تداهـش  یتـح  یـشکدوخ . هن  تسا ،

تداهـش زا  یعون  دوخ  ددرگ ، يرپس  یهلا  فیلاکت  ماجنا  ریـسم  رد  لاـح  ره  رد  یمدآ  رمع  و  دـنکن ، باـجیا  ار  تداهـش  دوخ  یگدـنز 
رد ج نانآ  یگدنز  هک  تهج  نادب  لاح  نیا  اب  دناهتسبن ، ایند  نیا  زا  تخر  یلومعم  تداهش  اب  ماظع  يایبنا  همه  دوشیم . بوسحم 

اب مالـسلاهیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  هک  سب  شتآ  كرت  دـناهتفر . اـیند  نیا  زا  دیهـش  هک  تسنیا  دـننام  تسا ، هدیـسر  ناـیاپ  هب  یبوبر  هبذا 
هیواعم و هک  يداـسف  هنتف و  نآ  هک  تسین  شاهمزـال  تشذـگ ، روبزم  سب  شتآ  تیعقوم  رد  شکراـبم  رمع  يراـگزور  دومرف و  هیواـعم 
ار اهیراوگان  نیرتدیدش  وا  نیتسار  ناوریپ  ترـضح و  نآ  هکلب  تسا ، هدوب  راوگرزب  نآ  تیاضر  دروم  دـندوب ، هتخادـنا  هار  هب  وا  ناوریپ 
هک ار  بلطم  نیا  دنتـشگن . وا ) نیگنر  ياههرفـس  ياهـسگم  هیواـعم و   ) نارود نآ  ياـهیلوایکام  میلـست  دـندش و  لـمحتم  ناـمز  نآ  رد 

حاراـف ملـستسا  وا  حاـنجب  ضهن  نم  حـلفا  : ) تسا هدوـمرف  نینچ  رگید  دروـم  رد  تـسا  هدوـمرف  هـبطخ  نـیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
تدـم یهلا  ياضق  ثداوح ، تانایرج و  نآ  زا  سپ  تشگ ) تحار  دـش و  مارآ  اـی  دـمآرد ، تکرح  هب  لاـب  اـب  هک  یـسک  دـش  راگتـسر  )

رب ینورد  ياهییانیب  یلو  دنتشگ ، لطاب  اب  راکیپ  هدامآ  هدیـشک و  ار  اهریـشمش  نامیااب ، نادرمدار  نآ  دیـسر ، نایاپ  هب  اههنتف  شیامزآ و 
ریـشمش و رهوج  زگره  نوخ  خرـس  گنر  دندش . کیدزن  دوخ  راگدرورپ  هب  ناشظعاو  ربهر و  رماوا  هلیـسو  هب  دنتـشاد و  اهریـشمش  يور 

همزمز ارگقح  وجقح و  هتفایدـشر و  ياـهناسنا  همه  ار  لـیذ  تاـیبا  نیماـضم  دـناشوپیمن  ار  نآ  تیلاـعف  فدـه  هتفایدـشر و  ياـهناسنا 
: دننکیم

هدننز ناو  مغیت  وچ  نم  اوگ  دشاب  نم  نید  رب  نم  لعف  اوه  ریش  متـسین  مقح  ریـش  منت  رومام  هن  مقح  هدنب  منزیم  قح  یپ  زا  غین  نم  تفگ 
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هدـنز لاصو  ياهرهگ  رپ  مغیت  وچ  نم  متـشاگنا  مدـع  نم  ار  قح  ریغ  متـشادرب  هرز  نم  ار  دوخ  تخر  بارح  رد  تیمرذا  تیمدام  باتفآ 
غیم دنک  یک  اج  زا  داب  ارم  غیت  رهوگ  دشوپن  نوخ  باجح  ار  وا  متسین  نم  مبجاح  باتفآ  میادخدک  نم  ماهیاس  لاتق  رد  هتـشک  هن  منادرگ 
یلع مهرئاصب  اولمحا   ) ار ریـسفت  دروم  هلمج  يولوم  دوریم  لامتحا  دابدـنت  دـیابررد  یک  ار  هوک  داد  ملح و  ربص و  مهوک ز  مین  هگ  ارم 
قوف تایبا  رد  هدـید و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  كرابم  نانخـس  رد  دـنداهن . دوخ  ياهریـشمش  يور  رب  ار  ناشیاهیئانیب  ینعی  مهفایـسا )

. یگماکدوخ يزابـسوه و  يور  زا  نانآ  نتـشک  يارب  هن  تسا  اهناسنا  ياـیحا  يارب  هک  ریـشمش  یهلا  قطنم  تسنیا  تسا . هدومن  سکعنم 
هللا یلص  هلوسر  هللا  ضبق  اذا  یتح  نایمدآ . ياهگر  خرس  نوخ  زا  هن  تسا  هدش  نیگنر  هللاهغبص )  ) يدنوادخ يزرگنر  زا  يریشمش  نینچ 

هتدومب و اورما  يذلا  ببـسلا  اورجه  و  محرلا ، ریغ  اولـصو  و  جئالولا ، یلع  اولکتا  و  لبـسلا ، مهتلاغ  و  باقعالا ، یلع  موق  عجر  هلآ  هیلع و 
دخ هک  هاگنآ  ات   ) هعضوم ریغ  یف  هونبف  هساسا ، صر  نع  ءانبلا  اولقن 

باختنا دوخ  هک  یناسک  هب  تخاس و  فرحنم  ار  اـهنآ  یهارمگ  و  دنتـشگرب ، بقع  هب  یعمج  تفرگرب ، اـیند  نیا  زا  ار  ادـخ  لوسر  دـنوا 
ساسا زا  ار  ءانب  و  دندوب ، نآ  تبحم  هب  رومام  هک  هچنآ  زا  دـندیزگ  يرود  دـنتفرگ و  تفلا  سنا و  ناگناگیب  اب  دـندومن و  هیکت  دـندرک ،

هتفرگ ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رود  ماقم  لام و  یگزیگنا  هب  هک  ياهدع  دنداهنرب ). شایقیقح  لحم  ریغ  رد  دندنکرب و  نآ ، مکحم 
هللادـبعوبا  ) يراخب حیحـص  باتک  رد  دـنتفرگ . شیپ  ار  تیلهاج  هار  دنتـشگرب و  دوخ  یلوا  عضو  ناـمهب  راوگرزب  نآ  تلحر  اـب  دـندوب ،

: دیوگیم هریغم  زا  هبعش  زا  رفعج  نب  دمحم  زا  یلع  نب  ورمع  تسا : هدمآ  نینچ  یفعجلا ) يراخبلا  هیز  درب  هریغملا  نب  لیعمسا  نب  دمحم 
یلع مکطرف  اـنا  دومرف : ملـس  و  هلآ ) و   ) هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هدرک  لـقن  هنع  هللا  یـضر  هللادـبع  زا  هک  مدینـش  لـئاووبا  زا 

هب امـش  زا  شیپ  نم   ) كدعب اوثدحا  ام  يردت  کنا ال  لاقیف : یباحـصا ، بر  ای  لوقاف  ینود ، نجلتخیل  مث  مکنم  لاجر  نعفریل  ضوحلا و 
ناـنیا اراـگدرورپ ، میوگیم : نم  سپ  دـندرگیم ، راـنک  رب  عطق و  نم  زا  ناـنآ  دـنریگیم و  ار  امـش  زا  ینادرم  مسریم  رثوـک )  ) ضوـح

نیا دندروآ )! دوجو  هب  یثداوح  هچ  دندرک و  هچ  وت  زا  دعب  ینادیمن  وت  دوشیم : هتفگ  دنتسه . نم  باحصا 
ربمایپ زا  سنا  زا  زیزعلادبع  زا  بیهو  زا  میهاربا  نب  ملـسم  زا  ذخام  نیمه  رد  يراخب  زاب  تسا . هدرک  لقن  لئاووبا  زا  مه  مصاع  ار  تیاور 

: لوقاف ینود ، اوجلتخا  مهتفرع  یتح  ضوحلا ، یباحصا  نم  سان  یلع  ندریل  : ) تسا هدرک  لقن  نینچ  ملـس  و  هلآ ) و   ) هیلع هللا  یلـص  مرکا 
نانآ نم  دندرگیم و  دراو  نم  رب  ضوح  دزن  رد  تمایق ) زور  رد   ) نم باحصا  زا  ياهدع  !( ) كدعب اوثدحا  ام  يردت  ام  لوقیف  یباحصا ،

ینادیمن وت  دیامرفیم : دنوادخ  دنتسه . نم  باحـصا  نانیا  اراگدرورپ ، میوگیم : نم  دننکیم . رانکرب  نم  زا  ار  هدع  نیا  مسانـشیم . ار 
دعس نب  لهس  زا  مزاحوبا  دیوگیم : فرطم  نب  دمحم  زا  میرمیبا  نب  دیعـس  دندروآ ). دوجو  هب  ار  وت ) اب  فالخ   ) یثداوح هچ  وت  زا  دعب 

نآ بآ  زا  دسرب  نم  هب  سک  ره  مسریم و  ضوح  هب  امش  زا  شیپ  نم  دومرف : ملس  و  هلآ ) و   ) هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن 
مسانشیم ار  اهنآ  نم  هک  دنوشیم  دراو  نم  رب  زور  نآ  رد   ) ینامدرم دوشیمن . هنـشت  زگره  دماشایب  نآ  زا  سک  ره  دماشآیم و  ضوح 

نب نامعن  دیوگیم : مزاحوبا  دـننکیم ) رود  نم  زا  ار  اهنآ  ( ) دـیآیم دوجو  هب  لئاح  اهنآ  نم و  نیبام  سپـس  دنـسانشیم ، ارم  زین  اهنآ  و 
يرآ متفگ : يدینش ؟ نینچ  دعس ) نب   ) لهس زا  ایآ  تفگ : دینش و  نم  زا  ار  ثیدح  نیا  شایعیبا 

رد نم  دومرف : ربمایپ   ) هک درکیم  هفاضا  ار  هلمج  نیا  مدینش و  وا  زا  مه  نم  هک  يردخ  دیعـسوبا  هب  مهدیم  تداهـش  نم  تفگ : نامعن  . 
اب فالخ   ) هثداح هچ  وت  زا  سپ  ینادیمن  وت  دش : دهاوخ  هتفگ  نم  هب  دنتـسه ) نم  هباحـص   ) دنتـسه نم  زا  نانآ  تفگ : مهاوخ  عقوم  نآ 

ذخام نیمه  رد  يراخب  درک ). داجیا  رییغت  نید ) رد   ) نم زا  دعب  هک  یسک  ره  داب  طوقس  داب  طوقـس  میوگیم : سپ  دندروآ  دوجو  هب  وت )
هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  بیسملا  نب  دیعس  زا  باهشنبا  زا  سنویوبا  زا  یطبحلا  دیعس  نب  تیبش  نب  دمحا  زا 
نم سپ  دـنوشیم . هدز  راـنک  ضوـح  زا  دـنوشیم و  دراو  نم  رب  تماـیق  زور  نم  باحـصا  زا  یهورگ  دوـمرفیم : ملـس  و  هـلآ ) و   ) هـیلع

دوجو هب  وت  زا  دعب  نانیا  هک  ار  نید ) فالخ   ) هچنآ ینادیمن  وت  دیامرفیم : دنوادخ  دنتسه . نم  باحصا  نانیا  نم ، يادخ  يا  میوگیم :
. تسا هدش  لقن  نومضم  نیمه  رد  رگید  ثیدح  دنچ  دندش . دترم  نانآ  يرقهقلا ) مهباقعا  یلع  اودترا   ) دنتشگرب بقع  هب  نانآ  دندروآ .
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. تسا هدش  حیحـصت  يروآعمج و  یناث  ناخ  دـیمحلادبع  روتـسد  هب  هک  تسا  نامه  میدرک ، لقن  نآ ، زا  ار  ثیداحا  نیا  ام  هک  ياهخـسن 
تگرزب زا  رفن  هدزناش  هدش و  هدافتسا  هدوب ، سرتسد  رد  هک  یمیدق  ياههخسن  همه  زا  يراخب  حیحص  زا  هخسن  نیا  حیحصت  رد 

خیش یعافرلا 4 - دـمحا  خیـش  يوـالبب 3 - یلع  دیـس  يرشبلا 2 - میلس  خیـش  داتـسا  - 1 دناهتـشاد : تکرـش  نآ  حیحـصت  رد  ءاـملع  نیر 
فسوی خیش  داتـسا  دبعلا 8 - نامیلس  خیـش  داتـسا  يودعلا 7 - دواد  نسح  خیـش  داتـسا  يوازیجلا 6 - دمحا  خیـش  يدماحلا 5 - لیعمـسا 

خیش داتسا  يریربالا 12 - نیسح  دمحم  خیش  داتـسا  یعفارلا 11 - رمع  خیش  داتـسا  یفدصلا 10 - روشاع  يرکب  خیش  داتـسا  یسلبانلا 9 -
دیس هللاحتف 16 - هزمح  خیـش  داتـسا  لیوطلا 15 - نسح  خیـش  داتـسا  قازرلادبع 14 - نوراه  خیـش  داتـسا  یقارولا 13 - لضفلاوبا  دـمحم 

هب يزاین  دوب و  ناسآ  هکرابم  هبطخ  نیا  تالمج  هیقب  هک  تهج  نادـب  رهزالا  عماج  خیـش  یفنحلا  يواونلا  هنوسح  رهم  ياج  مناغ  دـمحم 
. میزادرپیم يدعب  هبطخ  ریسفت  همجرت و  هب  اذل  تشادن ، ریسفت 

هدنیآ ياههنتف  هبطخ 151-

هحفص 339] ]
و  ) هلتاـخم هلئاـبح و  نم  ماـصتعالا  هرجازم و  ناطیـشلا و  رحادـم  یلع  هنیعتـسا  هللا و  دـمحا  مکی و  هاـجنپ و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

نآ ياهیرگهلیح  لئاسو  اهبانط و  زا  بانتجا  يارب  و  وا ، درط  ناطیـش و  ندرک  رود  يارب  میوجیم  يراـی  وا  زا  ار و  ادـخ  منکیم  شیاـتس 
اهناسنا داشرا  تیادـه و  يارب  دـنمورین  رایـسب  یلماوع  ءاـمکح  تمکح  و  ع )  ) ءاـیبنا غـالبا  یمدآ و  بلق  لـقع و  هک  تسا  تسرد  دـیلپ )

ياهیدـیلپ اهتواقـش و  اـهتفاثک و  هدـهاشم  دـش . لـفاغ  دـیابن  هـجو  چـیهب  ناطیـش  ياـهیزادرپهلیح  تردـق و  زا  لاـح ، نـیا  اـب  دنـشابیم ،
تیرـشب هک  دناسریم  هجیتن  نیا  هب  ار  ام  ام ، نارود  عماوج  ناگدـننادرگ  اصوصخم  دوشیم ، هدـید  يرـشب  عماوج  رد  هک  يزیگناتفگش 

فرط زا  ییارگتذـل  یتسرپماقم و  يرگهطلـس و  اصوصخم  یناویح ، زیارغ  لـباقم  رد  و  فرط ، کـی  زا  وا  ياـهاوغا  ناطیـش و  ربارب  رد 
ییوجهطلس ریسم  رد  يزابهشیدنا  يرگهلیح و  يزادرپرکم و  همهنیا  تفگ : ناوتیم  نانیمطا  لامک  اب  تسا . هتخاب  ادیدش  ار  دوخ  رگید ،

لقع و يورین  نتـشاد  رظن  رد  اب  اصوصخم  دشاب ، اهناسنا  دوخ  ياوق  اهدادعتـسا و  هتخاس  اهنت  دـناوتیمن  یگماکدوخ  یتسرپتوهـش و  و 
دراو م ناطیش  هک  تسنیا  تیعقاو  هکلب  امکح ، تمکح  مالسلامهیلع و  ءایبنا  يدج  رایسب  يوپاکت  بلق و 

يرامیب هب  ار  نانآ  هدومن و  بلـس  نانآ  زا  ار  اهناسنا  یقیقح  تیـصخش  تیوه و  تسخن  رـشب ، یناویح  زیارغ  زا  دادمتـسا  اب  هدش و  نادـی 
زا ناسنا  هک  تسا  هدیناسر  ییاجب  ار  عماوج  ناتـسرپایند  يدیلپ  تواقـش و  ناطیـش  تسا . هدرک  التبم  اهناسنا ) رگید  دوخ و  زا  یگناگیب  )

ار یمدآ  دوجو  رساترس  ضابقنا  یتحاران و  شزرل و  نانچ  یگدنمرش ، هفاضا  هب  هکلب  دوشیم ، هدنمرش  نآ ، نوماریپ  رد  نتشون  وگتفگ و 
تازواـجت عـیجف ، ياهراتـشک  ددرگیم . راـت  هریت و  ناـسنا  نامـشچ  شیپ  شیاـهییابیز  اـهتمظع و  هـمهنآ  اـب  یگدـنز  هـک  دریگیم  ارف 
هدافتـساءوس اـب  عونتم  ياـهیرگلواپچ  ندـید ، دوخ  عفاـنم  ار  اـیند  همه  ناـمیپ ، دـهع و  هنوگ  ره  نتـسکش  تاسدـقم ، رب  نیهوت  یـسومان ،

، دـشاب هتـشاد  اهیرگهطلـس  اـهیگماکدوخ و  هب  یکمک  هک  یفدـه  هنوگ  ره  هب  ندیـسر  رد  اهـشزرا  همه  ندرک  یناـبرق  ملع ، زا  هناـحیقو 
، تسا ناسنا  هکنیا  اب  ناسنا  هب  ار  اهیدیلپ  اهتفاثک و  اهتواقـش و  همهنیا  دیناوتیم  امـش  ایآ  دوخ .)  ) يانعم كرد  مهف و  نودـب  یهاوخدوخ 

طلسم تیرشب  هب  اهنارود  همه  زا  شیپ  ام ، نارود  رد  ناطیـش  هک  درک  ادیپ  نیقی  دیاب  اذل  تسا ، لاحم  تبـسن  نیا  ، زگره هن  دیهد ؟ تبـسن 
دهدب ك تسد  زا  نانچ  ار  دوخ  تیوه  یلکب  هک  تسا  هدیرفاین  زجاع  ردقنیا  ار  ناسنا  دنوادخ  هک  یتروص  رد  تسا ، هتشگ 

هک خیرات  زا  ياهرود  چیه  رد  هک  تفگ  ناوتیم  تارج  هب  اذل  ددرگ . برخم  ياوق  هب  لدـبم  شاهدـنزاس  ياهورین  اهدادعتـسا و  یمامت  ه 
نانچمه تسا ، هدیسرن  زیگناتفگش  دح  هب  زورما  دننام  یملع  نوگانوگ  ياههیامرس  رد  هک  هنوگنامه  تسا ، هداهن  رس  تشپ  ار  نآ  رـشب 

طوقس زا  هجرد  نیا  تسا و  هدیسرن  روآمرش  دح  نیا  هب  ناسنا  یلاع  قالخا  لوصا و  اب  يرگهزیتس  داضت و  تواقش و  یگدنرد و  رظن  زا 
ناحبـس دنوادخ  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ماما  ندیبلط  يرای  تلع  تسنیا  و  دـشاب . هدوب  دـناوتیمن  میجر  ناطیـش  زا  يوریپ  هجیتن  زج 
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دلجم ات 171 و  هحفص 165  هحفص 160 و 161 و  ( 2  ) دلجم هب  دییامرف  هعجارم  ناطیش  هرابرد  ثحب  لیمکت  يارب  ناطیش . اب  هزرابم  يارب 
زا هحفص 147 و  ات  هحفص 144  زا  ( 13  ) دلجم هحفص 17 و 18 و  ( 5  ) دلجم هحفص 193 و 194 و  هحفص 159 و  ات  هحفص 155  زا  ( 3)

يزاوی ال  هتوفص ، هبیجن و  هلوسر و  هدبع و  ادمحم  نا  دهـشا  هل و  کیرـش  هدحو ال  الا هللا  هلا  نا ال  دهـشا  و  هحفص 330 . ات  هحفص 327 
نولذتسی و  میرحلا ، نولحتسی  سانلا  و  هیفاجلا ، هوفجلا  هبلاغلا و  هلاهجلا  و  هملظملا ، هلالـضلا  دعب  دالبلا  هب  تئاضا  هدقف  ربجی  و ال  هلـضف ،

نآ خ زج  يدنوادخ  هکنیا  رب  مهدیم  تداهش  و   ) هرفک یلع  نوتومی  و  هرتف ، یلع  نویحی  میکحلا ،
چیه تسا . وا  هدیزگرب  هدیدنسپ و  هداتسرف و  هدنب و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هکنیا  هب  مهدیم  تداهـش  تسین و  هناگی  ياد 

رب هک  یتلاهج  کیرات و  یهارمگ  زا  دعب  يرـشب  عماوج  دوب . دهاوخن  ناربج  لباق  شنادقف  و  درک ، دناوتن  يربارب  وا  اب  تلیـضف  رد  یـسک 
ار میکح  ناسنا  و  دندرمشیم ، لالح  ار  تامرحم  مدرم  ماگنه  نآ  رد  تشگ . نشور  وا  هلیسوب  تخس ، رایـسب  یتنوشخ  دوب و  بلاغ  همه 

يارب دـندرمیم ). یهابت  رفک و  رب  دـندرکیم و  یگدـنز  گنهرف  نید و  زا  رود  تفرعم و  ملعیب و  نارود  رد  دـندومنیم . راوخ  تسپ و 
مهدجیه ص 51 و دلجم  مهن ص 55 و  دلجم  ات ص 258 و  زا ص 249  مود  دلجم  هب : دـییامرف  هعجارم  نیتداهـش  هرابرد  ثحب  لیمکت 

هعجارم ترـضح  نآ  هیلاع  تافـص  یحو  تثعب و  نامز  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تثعب  هراـبرد  و  و 94 . ص 93  و   52
مراهچ ص 259 دلجم  ات ص 264 و  زا ص 253  ات ص 203 و  زا ص 195  ات ص 192 و  زا ص 176  مود ص 171 و  دلجم  هب : دییامرف 
ات ص 293 و زا ص 284  ات ص 67 و  زا ص 58  متشه  دلجم  ات ص 157 و  زا ص 149  مجنپ  دلجم  ات ص 313 و  زا ص 307  و 260 و 
ات ص زا ص 19  مهدزناپ  دلجم  مهدزیس 276 و 277 و  دلجم  مهدزاود ص 13 و 14 و  دلجم  ات ص 167 و  زا ص 153  مهدزای  دلجم 

زا ص 9 مهدفه  دلجم  21 و 
ات ص زا ص 207  ات ص 58 و ص 197 و  زا ص 52  مهدجیه  دلجم  ات ص 99 و  زا ص 96  ات ص 80 و  زا ص 12  و ص 11 و 12 و 

تیلهاـج رد  هک  دوشیم  تاـبثا  میکحلا ) نولذتـسی  و   ) هلمج زا  اـت ص 57 . زا ص 3  مهدزوـن  دـلجم  اـت ص 298 و  ص 296  زا  و   211
اهتیـصخش زا  ياهدع  دومنیم . رادقمیب  تسپ و  ار  نانآ  مدرم ، تقامح  تلاهج و  یلو  دـناهدوب ، مدرم  نایم  رد  هتـشاد و  دوجو  ییامکح 

، يرماع هعیبر  نب  دیبل  يریمح ، نزی  يذ  نب  فیـس  یفیـص  نب  مثکا  يدایاهدعاس ، نب  سق  دننام  دـناهدوب  ءامکح  ناونع  هب  نارود  نآ  رد 
درخ ءامکح و  تمکح و  کیرات ، راگزور  نآ  رد  هچ  رگا  تسا . هدـش  لقن  ییاوتحم  رپ  ياههبطخ  يدایاهدـعاس  نب  سق  زا  ریهز . ءاهبلا 

، رما تیاهن  دنتـشادن ، نانآ  اـب  يرگهزیتس  راکـشآ و  داـضت  مدرم  نآ  یلو  دـندرکیم  یگدـنز  مدرم  زا  هناـگیب  هعماـج ، رد  نادـنمدرخ  و 
تسپ و ار  نانآ  ءامکح ، هتفایدـشر و  ياهناسنا  هرابرد  لـهج  ییاـنتعایب و  تهج  هب  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  هنوگناـمه 
تسرپتعفنم و يایوقا  هماکدوخ و  نارگهطلس  یگدنز  كالم  فده و  هک  تهج  نادب  ام ، راگزور  تیلهاج  رد  یلو  دندرمشیم ، راوخ 

دوبان وحم و  هدامآ  یناسنا ، دض  موش و  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  اذل  دـشابیمن ، يرگید  زیچ  یناویح  دوخ  نتخاس  مروتم  زج  رابررض ،
نا ره  ندرک 

زغم يارب  ناگماکدوخ  نیا  زا  یخرب  ندوب  رـشب  دـض  تواقـش و  هجرد  روصت  دنـشابیم . راکادـف  دـنمدرخ و  میکح و  هتفایدـشر و  ناـس 
بجوم روآهجنکش و  دنراد ، مدآ  دالوا  یحور  صئاصخ  تمظع و  زا  یعالطا  هک  یناسانـشناسنا  يارب  ریذپانناکما و  لدتعم ، ياهناسنا 

. تسا هدنشک  رجز 
هحفص 342] ]

هنتفلا جاجوعا  و  هوشعلا ، ماقت  یف  اوتبثت  و  همقنلا ، قئاوب  اورذحا  و  همعنلا ، تارکـس  اوقتاف  تبرتقا ، دق  ایالب  ضارغا  برعلا  رـشعم  مکنا  مث 
هک دیتسه  ییاهیراتفرگ  اهالب و  هاگهناشن  برع ، هفئاط  امـش  سپـس   ) اهاحر رادم  و  اهبطق ، باصتنا  و  اهنیمک ، روهظ  و  اهنینج ، عولط  دنع 

رابغ ياهیکیرات  رد  دییامن  تباث  مدق  و  ماقتنا ، باذع و  ياهیتخس  زا  دیـشاب  رذحرب  و  تمعن ، ياهیتسم  زا  دیـسرتب  تسا . هدش  کیدزن 
ییاهتمعن دیزیهرپب  تمعن  ياهیتسم  زا  نآ ). يایسآ  ندیدرگ  بطق و  نتشگ  اپرب  یناهنپ و  روهظ  نطاب و  ماگنه  رد  هنتف  تافارحنا  ههبش و 
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همه رگا  هک  دنتـسه  یناـسک  یتـح  دـنوشیمن ، یقلت  تمعن  سک  همه  يارب  تسا ، هدوـمرف  تیاـنع  شناگدـنب  هـب  ناحبـس  دـنوادخ  هـک 
دننام هکلب  دنـشابیمن ، اهنآ  رازگرکـش  اهنت  هن  دنهدب ، نانآ  هب  تسا  هدیرفآ  اهناسنا  همه  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  ییاهتمعن  تازایتما و 

نآ هدـننکهیهت  هـک  ار  تعیبـط  ملاـع  رگید  فرط  زا  دنتـسه و  زیتـس  رد  يدـنوادخ  تیـشم  هدارا و  اـب  یفرط  زا  يدـج ، یلیخ  ناراـکبلط 
هب نانآ  هک  یتقو  هک  تسیچ  تلع  تسا !؟ هدیزرو  یهاتوک  نانآ  هرابرد  ارچ  هک  دنهدیم  رارق  خـیبوت  دروم  دـشابیم ، اهتمعن  تازایتما و 

لامک اب  دنهدب و  رییغت  تعرس  هب  ار  دوخ  ریسم  هک  دنهدیم  روتسد  اهناشکهک 
متریح امع  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  دنهدیمن !؟ نانآ  روتـسد  هب  شوگ  دـننزب ، نیمز  رب  وناز  راکبان ، نادرخبان  نآ  هاگراب  رد  عوضخ 

هدـش و اهر  دوخ  لاح  هب  یتسه  هصرع  رد  هک  دـننکیم  نامگ  دـنرادن و  یعالطا  دوخ  تیدوجوم  زا  هک  یناسک  نآ  ادـخ  يدـنبمشچ  زا 
تروص دندرگیم ، رادروخرب  اهنآ  زا  هک  يذـئاذل  ددرگیم و  ناشبیـصن  هک  يددـعتم  عونتم و  رایـسب  ياههرهب  هرابرد  ياهبـساحم  چـیه 

دعب زا  رگا  دنکیمن ، اهر  باسح  نودب  ار  نارکیب  ناهج  زا  ياهرذ  یتح  هک  یتسه  ملاع  یگشیمه  نوناق  هک  دننادب  دیاب  تفرگ ، دهاوخن 
دراو اـهنآ  هب  هک  يرفیک  نیتـسخن  هداد ، رارق  داـقتنا  دروـم  ار  ناـنآ  تیـصخش  ناور و  زغم و  هک  تـسا  یعطق  دریگن  ار  ناشغارـس  يداـم 

رادروخرب لقعت  یلاع  تیلاعف  زا  تسناوتیم  هک  يزغم  ینعی  درک . دـهاوخ  داجیا  اهنآ  ياهتیلاعف  رد  هدـننکهابت  لـالتخا  تخاـس ، دـهاوخ 
تالیخت و زج  يزیچ  داد ، دـهاوخ  لقعت  لیوحت  زغم  هک  ار  ییایاضق  داوم و  هک  ینعم  نیا  هب  داتفا ، دـهاوخ  راک  زا  تیلاعف  نیا  رد  ددرگ ،

ءارجا اـههدرک ) مـگ  دوـخ   ) نـیا هراـبرد  يرگید  رفیک  دوـب . دـهاوخن  يرگهطلـس ، يزودـنارز و  ییوـگروز و  قرط  هراـبرد  ندیــشیدنا 
قئاقح و همه  هک  اجنآ  ات  دشابیم . نانآ  نورد  ياضف  زا  لطاب  حیحص و  ابیز و  تشز و  دب و  بوخ و  ندش  دوبان  ددرگیم ،

ندید اب  امـش  دنریذپیمن !! دوخ  هدارا  نودب  دوجو  قح  يدوجوم ، چیه  يارب  هدش و  هصالخ  نانآ  یعیبط  دوخ  رد  یتسه  ناهج  تایعقاو 
نانآ يرآ ، دنـشاب ! هتـشاد  دوجو  ایند  نیا  رد  مه  ییاهناسنا  نینچ  تسین  نکمم  هک  دیورن  ورف  یتفگـش  رد  دـینکن و  بجعت  تاملک ، نیا 

اب هداتفا و  وناز  هب  نتـشیوخ  یعیبط  دوخ  ربارب  رد  ناسنا  کی  هک  دیدید  هاگره  دینک  تقد  امـش  تسین . مه  مک  نانآ  دارفا  دنراد و  دوجو 
رد هچ  رگا  دیاهدیـسر ، میاهدرک ، حرطم  هک  ییاـهامنناسنا  ناـمه  زا  یکی  هب  هک  دـینادب  تسا ، شتـسرپ  هقـشاعم و  لاـح  رد  دوـخ ، نـیا 

هفرح هب  دوخ  ای  نانیا ، دـشاب . هدومن  حرطم  اهنیا  لاـثما  يرظنبحاـص و  یهاوخریخ ، یگنهرف ، يرنه ، یملع ، تازاـیتما  اـب  ار  دوخ  هعماـج 
نوگانوگ لاکشا  اب  نانآ ، فعض  گر  ندرک  ادیپ  اب  یناسنا  عماوج  نارگهطلس  ای  و  دناهدش ، هدیشک  یشکتیناسنا  یـشکتلیضف و  موش 

رد دـییامن  تباـث  مدـق  و   ) هوـشعلا ماـتق  یف  اوـتبثت  و  دـنیامنیم . ناـشرختفم  ملظ  لـالد  بـصنم  اـب  هدوـمن و  هدافتـساءوس  ناـنآ  دوـجو  زا 
هب تسد  هک  تسدربز  نازیگناهنتف  نایوجارجام و  نآ  دیراپـسم  اههنتف  هدـننکروک  رابغ  درگ و  هب  ار  دوخ  زگره  ههبـش ) راـبغ  ياـهیکیرات 

اک هب  مادقا  اهيزادرپرکم ، عاونا  اب  ییانشآ  ریبدت و  يرایشه و  تراهم و  نودب  دننزیم ، هنتف  بوشآ و  داجیا 
نیناوق و لوصا و  ندرک  نوگرگد  داـعبا  بناوج و  همه  دـناهدروآ و  تسد  هب  یناوارف  صـصخت  تراـهم و  ناـنآ  اـهزورما  دـننکیمن . ر 

راک هب  نانآ  نتخاس  ناوتان  مدرم و  ندرک  هراچیب  يارب  ار  اهنآ  هدومن و  كرد  تقد  لامک  اب  ار ، اهناسنا  تاـیح  یعرف  یلـصا و  تاـنایرج 
ياههاگدـید نانچ  تاغیلبت  عاونا  هلیـسوب  دـنربیم و  ورف  اهیکیرات  ماهبا و  رد  ار  اونیب  هراـچیب و  مدرم  ناـنچ  ناـیرج ، نیا  رد  دـنزادنایم .

اهروشک عماوج و  مدرم  دنوریم ! يدوبان  طوقـس و  هب  ور  مات  رایتخا  یهاگآ و  اب  هک  دنمدرم  دوخ  نیا  ییوگ  هک  دننکیم  هریخ  ار  مدرم 
يزوتهنیک تموصخ و  هب  ار  اهنآ  نانچ  دنهدیم و  رارق  مه  يورایور  نانچ  ناشنایم ، رد  يردارب  تبحم و  يدج  لماوع  عاونا  نتشاد  اب  ار 

هب مه  دـبا  يارب  دنـشابیم  نینوـخ  نانمـشد  رگیدـکی  اـب  نیمز  هرک  تـقلخ  زاـغآ  زا  اـهروشک  عـماوج و  نآ  ییوـگ  هـک  دـننکیم  راداو 
ءامـصخ و نآ  هک  دـنک  ءاضتقا  رگید  راب  ناروحمدوخ  یگماکدوخ  هک  هاگنآ  ات  داد ! دـنهاوخ  همادا  رگیدـکی  اـب  يرگهزیتس  تموصخ و 

نامدرم نآ  داد  رهم و  ییوگ  هک  دنـشکب  شوغآ  هب  ار  رگیدـمه  ناـنچ  دـنیآرب و  افـص  حلـص و  رد  زا  رگیدـکی  نوخ  هب  هنـشت  مدرم  نآ 
هدیدپ اهیراکبان و  همه  نیا  زاغآ  هک  مینادیم  و  دوشیم ! بوسحم  نانآ  يارب  یعیبط  یتاذ  هدیدپ  کی  مه ، هب  هبسنلاب 

درگ و زا  یعاونا  اب  اهيزوسناسنا ، اهیشکشزرا و  اهیراکبان و  همه  نیا  زاغآ  هک  مینادیم  و  دوشیم ! بوسحم  نانآ  يارب  یعیبط  یتاذ 
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. هیلج هعاظف  یلا  لووت  و  هیفخ ، جرادم  یف  ادبت  دوشیم . عورش  هدنبیرف  رایسب  یلو  ساسایب  غورد و  تاغیلبت  هلیسوب  هدننکروک  ياهرابغ 
ایند یف  نوسفانتی  مهلواب ، دـتقم  مهرخآ  و  مهرخال ، دـئاق  مهلوا  دوهعلاب ! هملظلا  اهثراوتی  مالـسلا ، راثاک  اهراثآ  مالغلا و  بابـشک  اـهبابش 

یهتنم راکـشآ  یتـشز  تعانـش و  ییاوـسر و  هب  دـیآیمرد و  تکرح  هب  یناـهنپ  ياـههار  زا  هـنتف   ) هـحیرم هـقیج  یلع  نوبلاـکتی  و  هـیند ،
( دوش هدز  ییاجب  رگا  هک   ) تساهگنـس راثآ  دننامه  نآ  راثآ  و  تسا ، ابرلد ) ابیز و   ) ناوج يامن  وشن و  دـننام  هنتف  يامن  وشن و  ددرگیم .
( صاخـشا ای   ) صخـش نیلوا  دننکیم . راذگاو  رگیدـکی  هب  دـندنبیم ، دوخ  اب  هک  ییاهنامیپ  دـهع و  اب  ار  هنتف  ناراکمتـس  دـنامیم . یقاب 

يایند ندروآ  تسدب  يارب  نازیگناهنتف  نآ  دننکیم . يوریپ  نانآ  نیلوا  زا  نانآ  نیرخآ  و  تسا ، وجهنتف  صاخشا  نیرخآ  هدنامرف  رگهنتف 
هداس هدیدپ  کی  ار  هنتف  دـنزادرپیم ). هزیتس  هب  مه  اب  نفعتم  رادرم  نیا  رـس  رب  ناگـس  دـننام  و  دـنزیخیمرب ، تباقر  هب  رگیدـکی  اب  تسپ 

تشذگ اب  هچ  رگا  دیآیمرد  تکرح  هب  یناهنپ  ياههار  زا  هنتف  اریز  دیرامشم 
ياهبیشن زارف و  راصعا و  نورق و  تشذگ  هک  تسا  یتیمهااب  رایسب  نوناق  نیا  ددرگیم . راکشآ  نآ  دصاقم  نطاب و  قئاقح ، زورب  نامز و 

راکمتس نازیگناهنتف  هلیسوب  هک  ياهبرض  تیانج و  تنایخ و  ره  هرخالاب  هک  تسا  هدرک  تابثا  حوضو  لامک  اب  ار  نآ  يرشب  تایح  خیرات 
ناهاگآ دنکیم و  روهظ  راگزور  هدرپ  يور  نارگهنتف  نآ  دصاقم  اههشیدنا و  اهراک و  ددرگیم و  راکشآ  تسا ، هتشگ  دراو  تیرـشب  رب 

ندیسر يارب  اههنتف  هک  ییاههار  لاح ، نیا  اب  دننکیم . هدافتسا  اهنآ  زا  يرشب  خیرات  لیلحت  ریسفت و  رد  هداد و  صیخـشت  ار  اهنآ  القع ، و 
هک اسب  هچ  دنهدب و  صیخشت  ار  اهنآ  دنناوتیمن  رگنحطـس  مدرم  بلغا  هک  تسا  چیپاچیپ  کیراب و  یفخم و  دننکیم ، يرپس  دصقم ، هب 

ریزارـس نمـشد  بایـسآ  رب  ار  بآ  یهجوتیب  لامک  اـب  ناـیماع  لوقب  دـنرادیمرب و  ماـگ  اـههار  ناـمه  رد  تیدـج  لاـمک  اـب  هناـهاگآان 
سپـس دـهدیم . ار  اهرادـشه  نیرتيدـج  اههنتف ، ماـگنه  رد  يرایـشه  يارب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـنیامنیم .
نودب دـنهدیم و  بیرف  ار  حولهداس  ناسنا  ره  یناسآ  هب  هک  دـنهدیم  شیاریپ  شیارآ و  نانچ  ار  اهنآ  اههنتف  ناگدـننکهرادا  دـیامرفیم :

هچ دنیابریم و  وا  زا  ار  وا  تیوه  تیصخش و  دنهدب ، ندمآ  دوخ  هب  ندیشیدنا و  يارب  یلاجم  هکنیا 
فیـصوت و نیا  لماک ، ناسنا  يا  داـب  وت  رب  يدـنوادخ  دورد  دـنیامنیم . لیدـبت  نآ ، جـئاتن  هنتف و  هب  يدـج  راذـگتمدخ  هب  ار  وا  هک  اـسب 
، ياهدوب هارمه  نانآ ، یگدـنز  بیـشن  زارف و  اهناسنا و  همه  اب  هتـشذگ  ياهنارود  همه  رد  اهنت  هن  هک  دـیامنیم  نانچ  هنتف ، هرابرد  اهلیلحت 
زاب و نامـشچ  اب  تسا ، اهنآ  زا  تمـسق  کی  مه  ام  راگزور  هک  ار  خیرات  هدنیآ  ياهنارود  همه  وت  زاورپ  دبا  حور  هک  دنکیم  تابثا  هکلب 

رگیدـکی اب  هک  ییاـهنامیپ  دـهع و  اـب  ار  هنتف  ناراکمتـس ،  ) دوهعلاـب هملظلا  اـهثراوتی  ياهدومرف . یگدـنز  اـهناسنا  اـب  رادـیب  بلق  لـقع و 
دـض ناراکهبت  دننکیم ، سابتقا  رگیدکی  زا  ار  اهیکین  اهتمظع و  خیرات  نادرمدار  هک  هنوگنامه  دننکیم ). راذگاو  رگیدمهب  دـندنبیم ،

ای یموق  رد  يراکهبت  يراکمتـس و  هکیتروص  رد  دنراذگیم . ثرا  هب  رگیدکیب  دـندنبیم  هک  ییاهنامیپ  اب  ار  اهیتسپ  داسف و  هنتف و  ناسنا 
فرحنم هار  زا  تسا  نکمم  دوشن ، عطق  نانآ ، يارب  اهیراکبان  نآ  زا  تشگزاب  دیما  هکیروطب  دسرن ، دوخ  دـح  نیرتالاب  هب  یـصخش  کی 

رگا و  دنوریم ، نیب  زا  دنزادرپیم و  دوخ  تیصخش  ندنازوس  هب  دشابن ، تشگزاب  لباق  دنشاب ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  رگا  دندرگرب و 
نا يارب  يدیما  نیرتمک  هکیروطب  دسرب  دوخ  دح  نیرتالاب  هب  نانآ  يراکهبت  يراکمتس و 

زا یـشان  هک  دوخ  ياهیراکبان  لیمکت  میمتت و  يارب  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هدـنامن  دـناهتفرگ ، شیپ  هک  يدـصقم  هار و  زا  ناـنآ  فارص 
یتقیقح شزرا و  چیه  رگید  هک  اریز  دنیامنیم  دوخ  لاثما  یناگدنرد  اب  نتـسب  نامیپ  لثم و  دـیلوت  هب  مادـقا  تسا  یمدآ  ییارگتیاهنیب 

نتـسب نودـب  هک  دنتـسه  برـشممه  زاسمه و  نارای  دـنمزاین  دوخ  عضو  هیجوت  ای  تیوقت  يارب  رگید  فرط  زا  تسین و  حرطم  نانآ  يارب 
نم عباتلا  اربتی  لیلق  نع  و  دـشابیمن . ریذـپناکما  یعنـصت ، ياهنتخاس  گنهرف  یتح  اـهنتفر و  هقدـص  ناـبرق  اهدتـس و  داد و  اـهنامیپ و 

زا ربناـمرف  دـیوج و  تـئارب  دوـخ  وریپ  ناـمز  كدـنا  رد  و   ) ءاـقللا دـنع  نونعـالتی  ءاـضغبلاب و  نولیازتـیف  دوـقملا ، نـم  دـئاقلا  و  عوـبتملا ،
دوش و هتـشادرب  هدرپ  رگا  دننکیم ) رادـید  تنعل  ار  رگیدـمه  و  دـنوشیم ، ادـج  رگیدـکی  زا  يزوتهنیک  توادـع و  اب  نانآ  شهدـنامرف .
هحلط و هرابرد  هبطخ 148  زا  یتالمج  رد  دـنوشیم  ادـج  يزوتهنیک  تموصخ و  اب  رگیدـکی  زا  نازیگناهنتف  دـندرگ ، نایامن  اهیرگهلیح 
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ناوریپ ریبز و  هحلط و  رگا  ادخب  دنگوس   …  ) اذه سفن  اذه  نعزتنیل  نودیری  يذلا  اوباصا  نئل  هللا  و  دناهدومرف : نینچ  نانآ  ناوریپ  ریبز و 
رگ دهاوخ  ار  يرگید  ناج  نانآ  زا  یکی  ره  اعطق  دنروایب ، تسد  هب  دنهاوخیم  هک  ار  هچنآ  نانآ ،

همه اب  ار  مدرم  همه  رگا  هک  يرـشب  عماوج  گرزب ) ياهروناج   ) اهناتایول رادـیاپ  یعیبط و  نوناق  تسنیا  دروآرد ) دـهاوخ  ياـپ  زا   ) تف
ایآ  ) دیزم نم  له  دایرف  هدشن  ریـس  خزود  قیمع  تیاهنیب  ياههاچ  دننامه  زاب  دنروخب ، اهنآ  ینالـضع  يرکف و  تالوصحم  تاناکما و 

نتسب ندیرد و  ندیبوک و  زا  هک  نیمه  ناگدنرد : نیا  نوناق  تسا  نیمه  يرآ ، دنهدیم . رـس  دوش ) هدوزفا  دناوتیم  مراد  هک  هچنآ  رب  زاب 
يارب رگا   ) هک تسا  هدرک  وگزاب  نینچ  ار  نوناق  نیا  یلهاج  برع  يارعـش  زا  یکی  دـنریگیم . ار  ناشدوخ  غارـس  دـندش ، غراـف  نارگید 

هاگ و و   ) مهاوس ارـشب  دجن  مل  ام  اذا  انیخا  رکب  یلع  انایحا  و  میزادرپیم ). نامدوخ  راتـشک  هب  مینکن ، ادـیپ  ار  ياهلیبق  ای  ار  یـسک  نتـشک 
نوناق نیا  اشنم  مینکن ). ادیپ  نتـشک  يارب  اهنآ  زا  ریغ  يرـشب  رگا  میزادـنایم  هارب  راتـشک  میربیم و  هلمح  رکب )  ) دوخ هلبق  مدرم  هب  هاگیب 

رگید ناسنا  دـنچ  ای  کـی  اـب  رگا  دراد و  تیفرظ  مروت ، يارب  تادوجوم  همه  ندـیعلب  اـت  هک  یناویح  یعیبط  دوخ  تیـصاخ  زا  تستراـبع 
دوخ دوصقم  رب  هک  نیمه  ددرگ و  لئان  دوخ  دوصقم  رب  دیازفیب و  دوخ  ناکما  تردق و  رب  هک  تسنیا  يارب  طقف  دـهدب ، مهب  داحتا  تسد 

کلذ ط دعب  یتای  مث  دیشک . دهاوخ  نوخ  كاخ و  هب  مه  ار  دوخ  نیدحتم  نیرتکیدزن  یتح  تفای ، تسد 
سبتلت و  اهموجه ، دنع  ءاوهالا  فلتخت  همالس و  دعب  لاجر  لضت  و  هماقتـسا ، دعب  بولق  غیزتف  فوحزلا ، هتمـصاقلا  و  فوجرلا ، هنتفلا  علا 

تماقتـسا اب  نآ  زا  شیپ  هک  ییاهلد  سپ  دـسریم ) هار  زا   ) هدـنزخ هدننکـش و  زیگنابارطـضا و  هنتف  هیالط  سپـس   ) اـهموجن دـنع  ءارـالا 
فلختم اهشهاوخ  اهاوه و  دروایب ، موجه  هنتف  هک  ماگنه  نآ  رد  دـندرگیم ، هارمگ  سفن  تمالـس  زا  سپ  ینادرم  و  دـنزغلیم ، دـندوب ،

طقاـس هـنرگو  دیـشاب ، اـههنتف  نـکفادرم  ياـهنافوط  ربارب  رد  تمواـقم  هداـمآ  دوـش ) هبتــشم  نآ  زورب  عـقوم  رد  تاـیرظن  ءارآ و  ددرگ و 
ار یمالسا  عماوج  بلغا  هک  تسا  راتات  تابارطـضا  واهبوشآ  هنتف ، نیا  زا  روظنم  هغالبلاجهن  نیحراش  زا  یـضعب  هدیقع  هب  انب  دیدرگیم 
اههنتف و ربارب  رد  ندـنام  ملاـس  يارب  تسا . یقاـب  عماوج  نیا  رد  اـهنآ  راـثآ  زونه  تفگ : ناوتیم  هک  دروآ  راـب  هب  یتبیـصم  تفرگ و  ربرد 

لماع دوب : رادروخرب  یـساسا  دـنمورین  لماع  ود  زا  يدـج  روطب  دـیاب  یقوقح  يداـصتقا و  یـشزرا و  ینید و  یگنهرف و  رگناریو  لـماوع 
رد قئاقح  مکحم  ساسا  رب  هک  لوقعم ) تایح   ) يانبم رب  هعماج  ياهناسنا  شرورپ  شزومآ و  يارب  يدج  حیحـص و  تیبرت  میلعت و  مکی -

فح يارب  یعقوت  هنوگچیه  لماع ، نیا  نودب  تسا ، راوتسا  دیاب ) هکنانچنآ  ناسنا   ) و تسه ) هکنانچنآ  ناسنا   ) ورملق ود 
تاـیح گـنهرف و  یندـمت و  چـیه  هک  تسنیا  نآ  و  تسا ، نشور  ـالماک  اعدـم  نیا  لـیلد  تشاد ، عـقوت  ناوـتیمن  تیناـسنا  ناـسنا و  ظ 

شریذپ و نودب  یگدنز و  رد  حیحـص  نیناوق  لوصا و  شزومآ  نودـب  تیدوجوم  ساسحا  هحلاص و  نیناوق  هب  لمع  بولطم و  یعامتجا 
زا لوقعم ) تایح   ) رد یگدنز  يارب  قوف  بابـسا  تازایتما و  نتـشاد  اب  یناسنا  چیه  اریز  دوب ، دهاوخن  هدوبن و  ریذـپناکما  اهنآ ، هب  نامیا 

. دزاسیم اهنآ  ياضتقمب  ار  دوخ  ندـیدرگ )  ) هب قایتشا  تروص  رد  دریگیم و  ارف  ایند  نیمه  رد  ار  روما  نآ  همه  دوشیمن و  دـلوتم  ردام 
هزاجا زورما  ناگماکدوخ  رگا  هک  یناـسنا  ماـقم  هب  ضحم  رادـناج  کـی  زا  لوحت  و  ندـیدرگ )  ) يارب تمه  يدـج و  هدارا  مود - لـماع 

رگا هتبلا  ددرگیم . لقتنم  یلماکت ) یناسنا  خیرات   ) هب یناویح  یعیبط  خیرات  زا  ناسنا  دسریم و  تیلعف  هب  ندیدرگ  لوحت و  نیا  دنیامرف !!
زا یـضعب  هک  هدارا  نیا  هلمج : نآ  زا  تسا . هدومرف  دزـشوگ  دـیجم  نآرق  زا  يدراوم  رد  ار  هدارا  تیمها  لاعتم  دـنوادخ  دـنیامرف !! هزاجا 

- دننادیم یناسنا  لماکت  تکرح  يارب  ورین  نیرتیساسا  نیرتگرزب و  ار  نآ  يولوم  دننام  یمالـسا ، نیمز  قرـشم  رد  گرزب  نارظنبحاص 
یک ا همیخ  یباعل  زا  یتشاد  اقنع  عبط  را  توبکنع  درب  ناتسروگ  هب  ار  ناغاز  لاب  درب  ناطلس  يوس  ار  نازاب  لاب 

ای خارف  ياهناهج  دراد  هنگ  هچ  حاـک  یتستفر ز  هاـچ  نورد  وت  دوبن  ـالاب  رـس  يادوس  ارت  نوچ  دونع  يا  یمرج  تسین  ار  نسر  رم  یتشارف 
دناهدیسر ییاجب  دنلب  تمه  زا  راگزور  نادرم  هک  راد  دنلب  تمه  دوش  نامیلس  هک  دناوت  روم  دوش  نابنجهلـسلس  رگا  تمه  يدعـس  لوقب 

هک اجنآ  زا  یلو  دهدیم ، تبسن  اقنع  توبکنع و  غاز ، زاب ، صاخ  تعیبط  هب  ار  ندیدرگ  تایح و  فده  نییعت  یمود  یلوا و  تیب  ود  هتبلا 
هدارا و هدـنزاس  يورین  تمظع  هک  اعدـم  نیا  يارب  ناوتیم  مه  تیب  ود  ناـمه  زا  اذـل  تسه ، مه  هدارا  رد  صاـخ ، تعیبـط  عوـنت  كـالم 
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توق فعـض و  تهجب  ناسنا ، دـننام  زین ، نارادـناج  عاونا  زا  صاخ  عون  کی  قیداـصم  دارفا و  رد  اریز  درک ، هدافتـسا  تسا ، نآ  ییاراـک 
دوجو یناسنا  و  تسا . یتسه  ناهج  مامت  رب  يو  نم )  ) شرتسگ وا ، هدارا  تمه و  هک  دراد  دوجو  یناسنا  تسا . دایز  رایـسب  توافت  هدارا ،

هک تسین  یسک  دنزیم  ادص  مارآ  دوش ، کیدزن  يو  ياضعا  اهسابل و  ات  شیاههلعـش  و  دتفیب ، شیگدنز  هاگیاج  رد  شتآ  رگا  هک  دراد 
ات ار  هدارا  تردق  تلاصا و  هک  روهنپوش  روترآ  دننام  دنوشیم  ادیپ  نیمز  برغم  رد  مه  ینارکفتم  دـهدب !! تاجن  شتآ  نیا  زا  ارم  دـیایب 

ار يزیچ  چیه  دسانشن ، ار  هدارا  یسک  رگا  و  تسا ، هدارا  یتسه ، رهوج  دنیوگیم : هک  دنناسریم  ییاج 
يارب دیامن . هدافتسا  تسناوت  دهاوخن  یتردق  چیه  زا  وا  دوش ، رادروخرب  دوخ  هدارا  زا  دناوتن  یـسک  رگا  و  تخانـش . دهاوخن  ایند  نیا  رد 
یتقو هک  تسا  نینچ  الومعم  دناسریم  فده  نآ  هب  ار  امـش  هک  دینک  تابثا  ار  يراک  فده و  یتایح  ترورـض  تیمها و  هدارا ، تیوقت 

ناونعب اـی  ار  لـمع  رد  یهاـتوک  مینک ، یـسررب  میرامـشب و  ار  دوخ  یعاـمتجا  يدرف و  تاـیح  صئاـقن  یگدـنامبقع و  لـلع  میهاوـخیم 
هب هدرک و  اهر  ار  للع  اـی  تلع  اـم  هکنیا  هراـبرد  دوخ  هابتـشا  هب  اـبلاغ  مینکیم و  حرطم  لـلع  نیرتیـساسا  زا  یکی  اـی  تلع ، نیرتیـساسا 
هچ ره  مامت و  تیدـج  اب  دـیاب  ام  تسخن  لاـح ، ره  هب  تسا . یگدـنز  رد  هابتـشا  نیرتگرزب  نیا  و  میوشیمن . هجوتم  میبسچیم ، اـهلولعم 

ياهیهاتوک لماع  نیلوا  دید  میهاوخ  بیترت ، نیدب  میهدب . رارق  قیقد  یسررب  دروم  ار  نآ  هدیـشک و  شیپ  ار  هدارا  فعـض  لماع  رتدوز 
تلع هب  میهدب ، همادا  یبایتلع  رد  دوخ  قیقد  هشیدنا  هب  رگا  تسا . هدارا  فعـض  تفرگ ، دـهاوخ  ار  ام  هار  رـس  هک  تیلاعف  لمع و  رد  ام 
هدنز یـسک  نینچ  مییوگب : میناوتیم  دشاب  هدنز  یـسک  رد  نادجو  نیا  رگا  راک ، نادجو  هدوبن  زا  تسا  ترابع  هک  دیـسر  میهاوخ  يدعب 

اب ت اریز  تسا ، هدرم  یصخش  نینچ  تفگ : میهاوخ  هدرپیب  تئرج و  تماهش و  لامک  اب  دریمب ، یسک  رد  نادجو  نیا  رگا  تسا و 
ار يرامـشیب  ياهتیلاعف  ناکما  اوق و  اهدادعتـسا و  هک  وا  تیدوجوم  همه  هدننکهرادا  تیـصخش )  ) ياراد ناسنا  کی  زا  رگا  هکنیا  هب  هجو 

دییوگب دیناوتیم  امش  ایآ  دیهدب ، وا  هب  ار  اهتیلاعف  ناکما  اوق و  اهدادعتسا و  نآ  ربارب  اهدص  لباقم  رد  دیریگب ، ار  وا  تیـصخش  تسا ، اراد 
تازایتما همهنآ  هکنیا  يارب  ارچ ؟ تسا ، هدنز  وا  دییوگب : یصخش  نینچ  هرابرد  دیناوتیمن  زگره  هن ، تسا !؟ هدنز  ناسنا  کی  دوجوم ، نیا 

هدننکهرادا تیـصخش  نودب  ناسنا  کی  هب  دـناوتیمن  ار  يربج  تاکرح  اب  مه و  زا  هتخیـسگ  ءایـشا  هدـع  کی  میدـش ، رکذـتم  الاب  رد  هک 
هک یسک  هک  مینک  هجوت  دیاب  بلطم  نیا  هب  لاح  درادن . لالدتسا  هب  يزاین  هک  تسا  یهیدب  يردقب  هیضق  نیا  داد . تبسن  يو  تیدوجوم 

نادـجو مینک ، هیبشت  وا  دوجو  یتشک  نابیتشک  هب  ار  یمدآ  تیـصخش  رگا  اریز  دوب ، دـهاوخ  هرهبیب  نادـجو  زا  اـعطق  درادـن ، تیـصخش 
تلع کنیا  داد . دهاوخ  ياهجیتن  هچ  دـشاب  هتـشاد  دوجو  مه  رگا  امنبطق  درادـن ، دوجو  ینابیتشک  هک  یتقو  تسا ، وا  یتشک  يامنبطق 
ملاس تیـصخش  تکرح  تسا . یناسنا  تیـصخش  نآ  و  میاهدروآ ، تسدـب  مه  ار  راک  نادـجو  زا  رتیـساسا  تلع  ای  راک  نادـجو  لـبقام 

اسنا ملاس  تیصخش  هکنیمه  دنادیم . يرورض  ار  نآ  هب  لوصو  هدش و  یقلت  تیمهااب  وا  يارب  هک  تسا  یفادها  يوسب  یناسنا 
. داد دهاوخ  هئارا  ار  فده  نآ  يوسب  تکرح  موزل  راک  نادجو  هک  تسا  یعطق  تفریذپ ، يدـج  روطب  ندوب  فدـه  يارب  ار  فدـه  ین ،
و هتمصق ، اهل  فرـشا  نم  دومن . دهاوخ  يدج  کیرحت  راک  ماجنا  يوس  هب  ار  ناسنا  هتخادرپ ، تیلاعف  هب  يدج  روطب  هدارا  ماگنه  نیا  رد 

قطنی همکحلا و  اهیف  ضیغت  رمالا ، هجو  یمع  و  لبحلا ، دوقعم  برطضا  دق  هناعلا ، یف  رمحلا  مداکت  اهیف  نومداکتی  هتمطح ، اهیف  یعس  نم 
رب هک  یسک  ره   ) نابکرلا اهقیرط  یف  کلهی  و  نادحولا ، اهرابغ  یف  عیـضی  اهلکلکب ، مهـضرت  و  اهلحـسمب ، ودبلا  لها  قدت  و  هملظلا ، اهیف 

هنتف نآ  رد  ناـمدرم  دزاـسیم ، دوباـن  وـحم و  ار  وا  دـنک ، شـالت  نآ  رد  هک  یـسک  و  دنکـشیم ، دربیم و  ار  وا  دوـش ، کـیدزن  هـنتف  نآ 
کیرات و رما  تقیقح  و  برطـضم ، مالـسا  هتـسب  بانط  هنتف  نآ  رد  دنرازایب . ناشیاهنادند  اب  هلگ ، رد  یـشحو  نارخ  دـننامه  ار  رگیدـکی 

هلیـسو هشیت و  اب  ار  نانیـشنهیداب  هنتف  نآ  دیآیمرد . نتفگ  نخـس  هب  تملظ  دـنکیم و  شکورف  تمکح  بوشآ ، نآ  رد  ددرگیم . مهبم 
هب نآ  هار  رد  ناراوس  دنوش و  هابت  هنتف  نآ  رابغ  رد  ناورکت  دنکیم . مرن  دبوکیم و  ار  اهنآ  دوخ ، هنیس  اب  دشارتیم و  دیاسیم و  شارت 

یگب رارق  نآ  هار  رس  رد  هک  ار  سک  ره  دسرب ، دوخ  هجرد  نیرتدیدش  هب  هنتف  يورین  هک  ماگنه  نآ  رد  دنتفا ). تکاله 
يور زا  تسا  نکمم  اـههنتف  ناگدـننکهرادا  هچ  رگا  دزاـس  شدوباـن  یـشالتم و  دزادرپـب  شـالت  هب  نآ  رد  هک  ار  سک  ره  دنکـشب و  در ،
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ناـیرج هک  تسین  نیا  رد  يدـیدرت  یلو  دریگن ، ارف  ار  همه  هنتف  یگدننکـش  تهج  نـیا  زا  و  دـننک ، راـک  هـب  عورـش  يرایـشه  یهاـگآ و 
ینیبشیپ ار  نآ  داـعبا  تاـهج و  همه  ناوـتب  هک  درکیمن  تکرح  نیناوـق  يارجم  رد  ناـنچنآ  اـههنتف ، اـصوصخم  تـالوحت و  يرارمتـسا 

رد ار  ینعم  نیا  دـشاب . هدوب  یلماکت  هدـنزاس و  تالوحت  هچ  رگا  دومن ، هیجوت  هدـش  نییعت  فادـها  يوس  هب  هاوخلد و  هب  ار  نآ  و  هدومن ،
تسترابع مه  نآ  و  تسا ، نشور  الماک  اههنتف  تالوحت و  رد  یگتفشآ  نیا  تلع  مییامن . هدهاشم  میناوتیم  زورما  هب  ات  هتشذگ  تالوحت 

طیارـش و للع و  زا  تیرثکا  یهاگآان  دـنراد . تکرـش  هنتف  جاوما  رد  ای  یلوحت و  تاکرح  رد  هک  یمدرم  ریگمشچ  تیرثکا  یهاگآان  زا 
دنهدیم لیکشت  ار  تیرثکا  هنافـساتم  هک  یلومعم  دارفا  نیا  یهاوخدوخ  یتسرپيوه و  يرظنگنت و  فرطکی و  زا  اهینوگرگد  فادها 
تباـصا دروم  دـننکیم ، کـیدزن  اـههنتف  اـی  تـالوحت  ياهیگتفـشآ  هب  ار  دوـخ  هک  یناوارف  ياـهناسنا  هک  دوـشیم  ثعاـب  رگید ، فرط  زا 

هنتف ط اریز  ددرگیم ، دوبان  دوشیم و  هدیبوک  هنتف ، رد  هدننکشالت  دیامرفیم : دنوش . عقاو  هاگآان  يربج و  ثداوح  هدننکش  ياههبرض 
، دنریگیم رارق  نآ  دنمورین  هدشن و  هبـساحم  تابرـض  ثداوح و  اب  داضت  مداصت و  ضرعم  رد  زین  نآ  ناگدـننادرگ  یتح  هک  تسا  ینافو 

هنایربج تاکرح  یهاگآان و  نآ . ربارب  رد  تمواقم  ییاناوت  هن  دنراد و  هنتف  نآ  يارب  بسانم  ياهشیدـنا  هن  هک  یلومعم  مدرم  هب  دـسر  هچ 
دناشوپیم نانچ  ار  هنتف  طیحم  تخس  کیرات  دنتفایم . مه  ناج  هب  هشیدنایب  لقعیب و  ناروناج  دننام  هک  دوشیم  طلـسم  مدرم  رب  نانچ 

، دوشیم امرفمکح  تقامح  تلاهج و  دـنکیم ، شکورف  تفرعم  تمکح و  هک  تسا  یعقوم  نینچ  رد  دـنامیمن . یئاـنیب  يارب  ییاـج  هک 
كانتـشحو یهاگ  تسپ و  روما  لقعت  هشیدـنا و  تفرعم و  تمکح و  ملع و  هک  دـسریم  يدـح  هب  یهاگ  روعـش  نادـقف  تلاهج و  هکلب 

اهربدـی و  ساـیکالا ، اـهنم  برهی  نـیقیلا ، دـقع  ضقنت  و  نیدـلا ، راـنم  مـلثت  و  ءامدـلا ، طـیبع  بـلحت  و  ءاـضقلا ، رمب  درت  دـنکیم ! هوـلج 
دیآرد خلت  ياضق  اب   ) میقم اهنعاظ  و  میقس ، اهیرب  مالسالا ، اهیلع  قرافی  و  ماحرالا ، اهیف  عطقت  قاس ، نع  هفـشاک  قاربم ، داعرم  ساجرالا .

رارف نآ  زا  تسایکاب  رایـشه و  مدرم  دنکـشب ، ار  مکحم  نیقی  و  ار ، نید  مئالع ) اهناشن و   ) راـنم دـنک  بارخ  و  دـشودب ، مرگ  ياـهنوخ  و 
يوخ دیامن . مادنا  ضرع  تدش  هب  دزادنیب و  هارب  رایسب  قرب  دعر و  دنزیخرب . نآ  تیریدم  ریبدت و  هب  دیلپ  مدرم  دننک و 

تسا و رامیب  دیوج  تئارب  هنتف  نآ  زا  هک  سک  نآ  دوش . هدـیزگ  يرود  مالـسا  زا  نآ  يانبم  رب  و  دلـسگب ، مه  زا  هنتف  نآ  رد  اهيدـنواش 
هک هلئسم  نیا  دنزیم  مه  رب  ار  زیچ  همه  ددرگیم  هعماج  هصرع  دراو  خلت  ياضق  اب  هنتف  تسا ). راگدنام  دنک  تکرح  نآ  اب  هک  سک  نآ 

؟ درادن ای  دراد  یـشقن  اهنآ  رد  یهلا  ياضق  دنکیم ، راتفرگ  فلتخم  لاکـشا  اب  ار  يرـشب  عماوج  هک  خـلت  عیاقو  راوگان و  ثداوح  رد  ایآ 
رگا تسا : نینچ  تسا ، لاکـشا  هنوگ  ره  زا  یلاـخ  هک  اـهنآ  نیرتمهم  یلو  تفرگ ، رظن  رد  ناوـتیم  هلئـسم  نیا  يارب  يددـعتم  ياهخـساپ 

وا تافـص  يدنوادخ و  سدـقا  تاذ  اریز  تسا ، یفنم  اعطق  لاوس  خـساپ  دـشاب ، يدـنوادخ  لعف  هدارا و  مکح و  یهلا ، يایاضق  زا  روظنم 
اهناسنا ناج  تمظع  طوقس  اهشزرا و  نتخیر  مه  رد  اهیراتفرگ و  یتخبدب و  تبکن و  اشنم  وا  لعف  هدارا و  مکح و  هک  تسا  نآ  زا  رتهزنم 

یسک زا  يراوگان  رش و  تسا و  قلطم  زاینیب  ضحم و  ریخ  وا  دشاب . هدوب  دنتسه ) يدنوادخ  ناگدنب  یگمه  هک   ) مدرم كاپ  ياهنوخ  و 
، نیاربانب دـنکیمن . قدـص  دـنوادخ  هرابرد  هروبزم  روما  زا  کیچیه  دـشاب و  وجدوس  ای  لهاج و  اب  ناوتان  جاتحم و  هک  ددرگیم ، رداص 

رد هک  تسا  یتسه  داعبا  رگید  یعیبط و  نیناوق  نایرج  تسا ، حرط  لباق  يدنوادخ  ياضق  يارب  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  ییانعم 
هعماج مدرم  یگدـنز  رب  لالخا  ررـض و  نیناوق  نآ  نایرج  رگا  و  دـهدیم . ماجنا  ار  دوخ  راک  رگید ، دراوم  اب  توافت  نودـب  اـههنتف  عقوم 

رب يدـنوادخ  هدارا  مکح و  زا  تسترابع  هک  یهلا  ياضق  هن  دـشابیم ، نانآ  يدـیلپ  اهناسنا و  دوخ  یگماـکدوخ  هب  طوبرم  درواـیب ، دراو 
، دـنک تباصا  قارتحا  لباق  هدام  هب  یـشتآ  رگا  هک  تسا  نینچ  يدـنوادخ  ياضق  تفگ : ناوتیم  هداس  لاثم  کی  رد  روبزم . نیناوق  نایرج 

بـسک يارب  هعماج  مدرم  هک  دشاب  یمهم  هناخباتک  ای  يرورـض و  ياود  ای  اذغ  نتخپ  يارب  دـشاب  یمزیه  هدام ، نآ  لاح  دزوسب ، هدام  نآ 
یعیبط نوناق  دـعب  زا  یهلا  ياـضق  دوش ، هدز  نیزنب  راـبنا  هب  شتآ  هنتف ، کـی  رد  رگا  نیارباـنب  دـندنمزاین . نادـب  تعنـص  تفرعم و  ملع و 

شزرااب داوم  ناـموت  اـهدرایلیم  نتخوس  بجوم  اـسب  هچ  دزوسب و  راـبنا  نآ  هک  تسنیا  شتآ ) تباـصا  عقوم  رد  نیزنب  قارتحا  ترورـض  )
لباق هدام  هب  شتآ  نتخاس  کیدزن  زا  قحرب  نایاوشیپ  هلیـسوب  مه  نادـجو و  لقع و  هلیـسوب  مه  ناحبـس  دـنوادخ  یلو  دـشاب . هدوب  رگید 
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تسا یتسه  رب  مکاح  نیناوق  لوصا و  نایرج  يانعمب  دراوم  هنوگنیا  رد  یهلا  ياضق  نیاربانب ، تسا . هدومرف  رداص  يدج  روتـسد  قارتحا ،
سپس ددرگیم . راک  هب  تسد  وا  ررض  هب  نیناوق  لوصا و  نامه  دنک ، زورب  رشب  یمرشیب  تحاقو و  تثابخ و  هک  يدراوم  رد  هک 

، تسا یهیدب  الماک  هلئـسم  نیا  دنزیرگیم . اهنآ  زا  دنمدرخ  شوهاب و  ياهناسنا  دننکیم و  هرادا  دیلپ  تسپ و  مدرم  ار  اههنتف  دـیامرفیم :
ریـسفت نادـجو  قطنم و  تیارد و  لقع و  نیناوق و  يانبم  رب  هراومه  ار  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  شوهاـبو  دـنمدرخ  لـقاع و  مدرم  اریز 
ياهتباث هعماج  کی  رد  هک  یماگنه  دریگیم  ار  نیقی  ياج  دیدرت  کش و  دندرگیم . لزلزتم  اههنتف  رد  اهنآ  همه  هکیتروص  رد  دننکیم ،

همه اهنت  هب  دـیدرت  کش و  هک  تسا  یعطق  دـندرگیم ، هجاوم  ضارتعا  اب  یمـسجت  ای  یلیخت  ياهیکین  اـهییابیز و  لزلزتم و  يدادرارق 
دراوم نیا  رد  دیدرت  کش و  تاصتخم  زا  یکی  اریز  دـیامنیم ، دـیدهت  مه  ار  رگید  تایعقاو  قئاقح و  هب  نیقی  هکلب  دریگیم ، ارف  ار  اهنآ 

مه ییاـهلپ  دریگیم ، ارف  ار  زیچ  همه  بوشآ  هنتف و  عقوم  رد  هک  اـهیناریو  نیا  اـب  دـشابیم . هدـش  هتفریذـپ  روما  رثکا  اـی  همه  هب  تیارس 
هک هنتف  تاصتخم  همه  نتفرگ  رظن  رد  اب  اذـل  دـشاب . ریذـپانناکما  هک  اـسب  هچ  اـهنآ ، ددـجم  نتخاـس  داـبآ  نتـشگرب و  هک  دوشیم  بارخ 

ار یناربـج  لـباق  ریغ  رامـشیب و  تاراـسخ  ریـسم  نیا  رد  تیرـشب  دـناهدومرف ، رگید  ياـههبطخ  هبطخ و  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
مهرد هک  تسنیا  دوشیم ، دراو  هنتف  دراوم  رد  رشب  يارب  هک  یتراسخ  نیرتدب  دوشیم . بکترم 

دیابن تسا و  هنتف  : ) دیوگیم تحارـص  لامک  اب  هدومن ، یقلت  نوناق  هنتف ، ماگنه  رد  اهـشزرا  همه  هدش  دوبان  نیناوق  لوصا و  همه  نتـسکش 
!!( دوش تاعارم  یلاح  چیه  رد  يزیچ و  چیه 

هحفص 356] ]
هیلع دقع  ام  اومزلا  عدبلا و  مالعا  و  نتفلا ، باصنا  اونوکت  الف  نامیالا ، رورغب  نامیالا و  دقعب  نولتخی  ریجتسم ، فئاخ  و  لولطم ، لیتق  نیب 

طباهم و  ناطیـشلا ، جرادـم  اوقتا  نیملاـظ و  هیلع  اومدـقت  ـال  و  نیمولظم ، هللا  یلع  اومدـقا  و  هعاـطلا ، ناـکرا  هیلع  تینب  و  هعاـمجلا ، لـبح 
نآ رد  نامیااب  ياهناسنا   ) هعاطلا لبـس  مکل  لهـس  و  هیـصعملا ، مکیلع  مرح  نم  نیعب  مکناف  مارحلا ، قعل  مکنوطب  اولخدـت  ـال  و  ناودـعلا ،

شیامن دنگوس و  نامیپ  اب  ار  نانآ  دـنهانپ . يایوج  هک  یناگدنـسرت  ای  تسا و  هتفر  ردـه  هب  ناشنوخ  هک  دنتـسه  یناگدشهتـشک  ای  نامز 
هتسب و ناناملسم  یقیقح )  ) تعامج بانط  هک  هچنآ  هب  دیوش  مزتلم  و  اهتعدب ، مئالع  هنتف و  ياهناشن  رد  امـش  دیـشابن  سپ  دنبیرفب . نامیا 

نآ رد  تموصخ  هدومن و  هراومه  ناطیـش  هک  ییاههار  رد  تکرح  زا  دـیزیهرپب  و  تسا . هدـش  هداهن  انب  نآ  رب  يدـنوادخ  تعاطا  ناـکرا 
مارح و امش  يارب  ار  تیصعم  هک  دیتسه  يدنوادخ  نآ  هاگدید  رد  امش  اریز  ار ، مارح  ياههمقل  ناتیاهمکـش  هب  دینکن  لخاد  دبای . زکرمت 

دنوشیم عامتجا  هصرع  دراو  نامیا ، ياهیرگشیامن  اب  هدنبیرف و  ياهدنگوس  اب  تسا ). هدومرف  راومه  لهس و  امـش  يارب  ار  تعاطا  ياههار 
تاصتخم زا  یکی  مه  نیا  دنزاسیم . لتخم  ار  قئاقح  تایعقاو و  همه  و 

لوقب دنوشیم . هتفیرف  نیغورد  ياهراعـش  اههدعو و  اهدنگوس و  اهنامیپ و  اب  اههنتف  نآ  رد  حولهداس  مدرم  هک  تسا  اههنتف  ناگدـننادرگ 
نیرتباذج و اهراعش ، نیرتساسایب  یهاگ  يرشب  تابالقنا  تالوحت و  خیرات  رد  هنافساتم  : ) یـسانشهعماج مولع  نارظنبحاص  زا  یـضعب 

یناوارف ياهدهعت  اهنامیپ و  نینچمه  دومن . میهاوخ  حرطم  ثحبم  نیمه  رد  ار  هلمج  نیا  حیـضوت  تسا ). هدوب  اهنآ  نیرتنیرفآ  تکرح 
هک هنتف  ياههرهم  چیپ و  نتخاس  عناق  زج  يرثا  چـیه  تسا ، هدـش  هتـسب  نآ ، يرادربهرهب  هیجوت و  ای  هنتف ، رازاب  نتـشادهگن  مرگ  يارب  هک 

راگزور هک  دـناهدوب  اـهنامیپ  اهراعـش و  نیمه  یلو  تسین . اـهنآ  تقیقح  رد  دـنرادیم ، هاـگن  مکحم  میظنت و  ار  هنتف  نیـشام  هناـهاگآان 
دندرگیم لتخم  هناراکبان  ياهنامیپ  اهراعش و  شیامن  اب  هک  یقئاقح  تایعقاو و  نآ  دناهدناخرچ . اهنآ  ماک  هب  ار  يوجهنتف  ناگماکدوخ 

رب اهدنبنامیپ  نازاسراعـش و  نآ  تسد  اب  دنـشاب ، ریذپناربج  هکنیا  نودـب  اهنآ ، زا  یـشان  ياهررـض  هکلب  دنتـسین ، شرامـش  لباق  اهنت  هن 
یهاگ يرـشب ، تابالقنا  تالوحت و  خیرات  رد   ) هکنیا اما  دننزیم . قرو  اهناسنا  عون  يارب  ار  يدولآگنن  خیرات  دنوشیم و  دراو  تیرـشب 

دودح ات  تسا ) هدوب  اهنآ  نیرتنیرفآ  تکرح  نیرتباذج و  اهراعش  ننیرتساسایب 
، اـیند گرزب  ياـهروشک  زا  یـضعب  رد  ریخا  نارود  بـالقنا  رد  لاـثم - ناوـنعب  تـسا . یخیراـت  هدـهاشم  لـباق  حیحـص و  یهجوـت  لـباق 
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يوریپ بالقنا  نآ  ياهنامرآ  زا  هک  یعماوج  رگید  یتح  روشک و  نآ  هک  درادیم  یمزج  هدـعو  اهنآ ، ياوتحم  هک  مینیبیم  ار  ییاـهراعش 
يدازآ ندمت و  یقرت و  دمآ . دنهاوخ  لئان  دوخ  ياهنامرآ  رثکادح  هب  بالقنا ، نآ  وریپ  ياهناسنا  دیسر . دنهاوخ  دوعوم  تشهب  هب  دننک ،

دهاوخن لماکت  ریـسم  رد  مه  یکچوک  ماگ  یتح  بالقنا ، نآ  لوبق  نودب  تیرـشب  داد ! دـهاوخ  تاجن  ار  تیرـشب  بالقنا ، نآ  تکرب  هب 
لقادـح هدوبن ، هقباسیب  يرـشب  خـیرات  رد  رگا  دـمآ ، دوجو  هب  بالقنا  نآ  رد  هک  يونعم  یلام و  یناج و  تاـفلت  هکیتروص  رد  تشادرب !

هبطخ و نیا  رد  هک  یبلاطم  نآ  زا  رتهب  اههنتف ، تاصتخم  تیهام و  حیضوت  رد  اهنآ  یعقاو  يانعمب  تابالقنا  اههنتف و  تسا . هدوب  هقباسمک 
هب هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا . هدشن  هدینـش  یـسک  چـیه  زا  تسا ، هدـمآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  كرابم  نانخـس  زا  رگید  یـضعب  رد 

دوجو عماوج  تالوحت  رد  یلومعم  میـسقت  کی  نآ ، تاصتخم  بالقنا و  تیهام  اما  میزادرپیمن . اههنتف  هرابرد  يرگید  یـسررب  ثحب و 
یم رارق  یسررب  دروم  ینوگرگد ، ندوب  یحطس  ای  قیمع و  هب  رظن  اب  میسقت ، نیا  دنیامنیم . حرطم  ار  نآ  ناسانشهعماج  هک  دراد 

، دریگیم تروص  يدرف  یعامتجا و  طباور  ای  اههدـیدپ  زا  یخرب  رد  هک  تسا  یحطـس  لوحت  مکی - مسق  دراد : هدـمع  مسق  ود  هک  دریگ 
مروفر ار  اهینوگرگد  هنوگنیا  فراعتم  حالطصا  کلذریغ . یگنهرف و  ای  یـسایس ، ياهمتـسیس  یماظن ، یقوقح ، يداصتقا ، لئاسم  دننام 

میریگب رظن  رد  دیاب  تسخن  دنرادن . ینیعم  زر  دح و  هدوب و  یبسن  یمروفر  تاکرح  مه  قیمع و  تابالقنا  مه  هک  تسا  یهیدب  دنمانیم .
رییغت نانچ  ار  ناسنا  تاصتخم  تیهام و  هک  دـشاب  هجرد  نآ  هب  دـناوتیمن  دراد  یلماکت  يریگفدـه  هک  یبـالقنا  چـیه  ذوفن  قمع و  هک 

هفـسلف قطنم و  حالطـصاب  ناسنا و  یتاذ  قئاقح  ماکحتـسا  هب  رظن  اـب  یبـالقنا  چـیه  اریز  دـیامن . نوگرگد  اـتقیقح  اـتاذ و  ار  وا  هک  دـهدب 
تابالقنا عاونا  هرابرد  ریگارف  میـسقت  اما  دناشکب . يدوبان  هب  ار  وا  هکنیا  رگم  دهدب ، رییغت  یلکب  دناوتیمن  ار  وا  لصف  سنج و  کیـسالک :

يدازآ و دودـح  یگدـنز ، لصا  هرابرد  رکفت  زرط  ینوگرگد  ثعاب  هک  ياهبناج  همه  بـالقنا  - 1 دومن - : ناـیب  ریز  وحن  هب  ناوـتیم  ار 
رصانع یـسایس و  یقالخا و  یقوقح ، يداصتقا ، ياه  متـسیس  رد  رییغت  اهشزرا ، تازایتما و  دیدج  ریـسفت  تشیعم و  داوم  زا  يرادروخرب 

هام همه  هک  تسین  بالقنا  عون  نآ  دننام  و  تسا ، كدنا  رایسب  یبالقنا  نینچ  عوقو  ناکما  هچ  رگا  دشاب ، هدوب  یگنهرف 
ار یناسنا  نوئـش  بناوج  زا  یـضعب  هک  یبالقنا  - 2 تسا . لاحم  ینوگرگد  کـی  دوخ  هک  دزاـسب ، نوگرگد  ار  ناـسنا  تاـصتخم  تی و 
هب شیب  مک و  هک  يداصتقا  ای  یـسایس  ای  یبهذم  تابالقنا  دننام  تسا ، هدوب  لوا  مسق  زا  رتناوارف  خیرات  رد  عون  نیا  هتبلا  دـهدیم ، رییغت 
هب يدادبتسا  ياهمتسیس  ینوگرگد  دننام  یسایس  تابالقنا  کلذریغ و  مالسا و  یحیسم و  دوهی و  نید  بالقنا  دننام  تسا . هتسویپ  عوقو 
زا ییاهههرب  رد  یهاـگ  - 3 اهنیا . لاثما  یعامتجا و  هب  درف  داصتقا  یتعنـص ، هب  يزرواشک  دـننام  يداـصتقا  یـسارکومد و  اـی  تیطورـشم 
ءزج دـنریذپیم و  ار  اهنآ  مدرم  دـننکیم و  روهظ  نارظنبحاـص  نارکفتم و  هلیـسوب  دـیدج  ياـهنامرآ  زا  یعاونا  هک  دوشیم  هدـید  خـیرات 

اهناسنا تبحم  نامرآ  دـننام  دـنوشیمن . دراو  لمع  هصرع  هب  اهناسنا  نورد  ياضف  زا  اـهنامرآ  نآ  زگره  یلو  دـنهدیم ، رارق  ناـشگنهرف 
ناوتیمن تهج  نمیهب  اهیهاوخدوخ …  لیدعت  لوقعم ، ياهيدازآ  زا  يرادروخرب  یناسنا ، فرـش  تمارک و  تاعارم  موزل  رگیدـکیب ،

اهناسنا تارکفت  هتخاس  ياهباتک  اـهزغم و  رد  يردـقب  اـهنامرآ  نیا  دـنکیم . داـجیا  يرـشب  عماوج  رد  یبـالقنا  اـهنامرآ  نیا  زورب  تفگ :
هنافساتم لاح ، نیا  اب  دشابیمن . نییبت  فیصوت و  لباق  هک  تسا  شخبتذل  تمظعاب و  رایسب  ياههبنج  ياراد  ناوارف و 

ات هتـساوخن  ادـخ  دـیاش  منادـیمن ! اجک ؟ ات  ددرگیم ! رولبتم  اهنامرآ  نیا  دادـضا  اب  اـهناسنا  ینیع  یعقاو و  تاـیح  میوریم ، رتشیپ  هچ  ره 
ریبک بالقنا  دـننام  نامزمه ، روطب  اهنآ  گنهامه  نداتفا  وپاکت  هب  اهورین و  عامتجا  هلیـسوب  تابالقنا  - 4 نیمز !! يور  زا  تیرـشب  يدوبان 

دودـحم نامز  کی  رد  عونتم  ياهورین  رادـقم  کی  هک  تفگ  ناوتیمن  هتبلا  کـلذریغ . ریخا و  نارود  رد  يوروش  ربتکا  بـالقنا  هسنارف ،
ینوگرگد داجیا  يارب  هک  یلماوع  اهورین و  نآ  بلغا  اریز  دـنروآیم ، دوجو  هب  ار  بالقنا  کی  ناهگان  هداتفا ، وپاکت  هب  گـنهامه  روطب 

للع هک  دنـشاب  ییاهلولعم  تسا  نکمم  هکلب  دنتـسین ، بالقنا  نارود  ناـمه  هدـش  هدـییاز  دـنوشیم ، نیوگرگد  بجوم  هداد و  مهب  تسد 
داجیا بالقنا  يارب  ار  هنیمز  دتفایم و  تیلاعف  هب  اهتلع  نآ  نامز ، تشذگ  اب  هدمآ و  دوجوب  هعماج  نآ  رد  شیپ  ینالوط  ياهتدـم  زا  اهنآ 

تاطابترا زورب  ماگنه  زا  تفگ : ناوتیم  یجیردـت - تابالقنا  - 5 دنـشابیم . لیبق  نیا  زا  دش  هدربمان  الاب  رد  هک  بالقنا  ود  ره  دننکیم .
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هتشذگ و زا  رتشیب  تالوحت  عون  نیا  تاعامتجا ، هصرع  رد  تعنـص  هدیدپ  روهظ  اب  اصوصخم  نیمز و  يور  رد  يرـشب  عماوج  نایم  رتشیب 
نودب تالوحت  نیا  لماوع  هک  تهجنادب  و  تسا . هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  تیرشب  دایز ، رایسب  یتعرس  اب 

تالوحت نیا  ناوتیمن  اذـل  دریگیم ، تروص  هتفرگ و  تروص  اهنآ  هجوت  لباق  تیرثکا  یهاگآ  نودـب  یتح  مدرم و  هنادازآ  هدارا  تلاخد 
اب ایند  يزورما  عیانص  ناگدننادرگ  هک  ار  يرگهطلس  ییارگدوس و  لماع  رگا  اصوصخم  داد . رارق  هبـساحم  دروم  یـشزرا  ياهرایعم  اب  ار 

رود هب  دازآ  هدارا  هناـهاگآ و  تابـساحم  زا  ردـقچ  تـالوحت  نیا  هـک  مـیمهفیم  مـیریگب ، رظن  رد  دـننکیم ، تیلاـعف  ود ، نآ  هـب  دانتـسا 
اهنآ هتشذگ  تیدوجوم  هب  هبـسنلاب  ینالقع  ياهیگدامآ  اهینیبشیپ و  نودب  یجیردت و  لوحت  هک  دنمهفب  هزورما  مدرم  رگا  دنـشابیم .

هرامـش هک  دنزاسیم  هجوتم  يزورما  عماوج  ياهتیریدـم  هب  ار  یناوارف  لصف  لح و  لباق  ریغ  تالاوس  تسا ، هدرک  دراو  ییاهبیـسآ  هچ 
: تفگ نینچ  ناوتیم  تشاد و  هجوت  زین  بالقنا  عون  ود  هب  ناوتیم  اهشزرا  كالم  هب  رظن  اب  تیناسنا ؟ ناسنا و  وک  هک  تسنیا  اهنآ  لوا 

ریغ تابالقنا  مود - مسق  یـشزرا  تابالقنا  مکی - مسق  دـندرگیم : میـسقت  مهم  مسق  ود  رب  اهشزرا  كـالم  هب  هجوت  اـب  تاـبالقنا  ماـسقا 
يارب یعمج  هتسد  ياهوپاکت  هنیمز  دوجو  ینوگرگد و  تاناکما  هب  هجوت  اب  اهناسنا  هدع  کی  تفرگ ه  رظن  رد  دیاب  مود  مسق  رد  یشزرا .

اهشزرا هچ  تارییغت  داجنیا  اب  هکنیا  تاعارم  نودب  دنوشیم ، راک  هب  تسد  هعماج ، رد  تارییغت  داجیا  ذوفن و 
یقالخا و ملسم  يایاضق  نودب  ار  دوخ  بولطم  ياهفده  اهنت  تسا  نکمم  یتح  دروآ ، دنهاوخ  دوجو  هب  ار  یناسنا  لماکت  هاگدید  زا  یی 

ملـسم ییایاضق  دـض  دـمآ  دـهاوخ  دوجو  هب  هچنآ  هک  دنـشاب  هتـشادن  یئاورپ  چـیه  هتفرگ و  رظن  رد  دنتـسه ، اهـشزرا  كـالم  هک  يونعم 
ام هک  دنیوگب  تحارـص  هب  یعامتجا  بالقنا  کی  ناگدننادرگ  هدنروآ و  دوجوب  هک  دـسریمن  رظنب  هتبلا  دوب . دـهاوخ  يونعم  یقالخا و 

هدولآ اهشزرا  دض  اب  ار  هعماج  بالقنا  نیا  هک  میرادـن  نآ  اب  يراک  میروایب و  دوجو  هب  فادـها  ای  فدـه  نیا  اب  ار  یبالقنا  میهاوخیم 
الومعم تسا ، هدومنن  روظنم  ار  یـشزرا  فادها  هک  یتابالقنا  عون  نآ  دهدیم ، ناشن  یخیرات  دهاوش  هک  هنوگنامه  یلو  تخاس ، دهاوخ 

هک تسنیا  دـیآیم ، شیپ  یلوحت  تانایرج  عون  نیا  رد  هک  رابررـض  رایـسب  هابتـشا  کی  تسا . هتخاس  اهشزرا  دـض  هاگنالوج  ار  هعماـج 
هابتـشا یـشزرا  ياـهراک  اـب  دـیآیم ، دوجو  هب  یبـالقنا  تـالوحت  هلیـسوب  هک  یگرزب  ياـهراک  هشیدـنا ، ناـبحاص  زا  یـضعب  یتح  مدرم 
گرزب ینعم  کی  هب  هدوب و  زیگناتفگش  ریگمـشچ و  هک  ار  خیرات  ناشنمزیگنچ  زیگنچ و  تراغ  لتق و  راک  تسا  نکمم  نانآ  دننکیم .

زیگناتفگش ریگمشچ و  رایسب  راک  هک  دنمهفن  هتسناد و  یکی  دنکیم ، تیرشب  عون  هب  تمدخ  هک  یبالقنا  ياهراک  نآ  اب  دوشیم  هدرمش 
یگنچ

ار ییاود  کی  هک  یسک  هکیتروص  رد  دشابیم ، تیرشب  رشب و  هدننکهابت  شزرا و  دض  دراد  هک  یگرزب  نامهب  گرزب و  خیرات  ناتریسز 
یـسک رگا  دـشابیم . شزرا  ياراد  دـنک  هولج  کچوک  شراـک  مه  رگا  دزادـنایم ، هار  هب  ار  نآ  هدومن و  فشک  دردرـس  هجلاـعم  يارب 

. تسا هدرکن  ییوگهفازگ  هجو  چیهب  تسا ، یناسنا  عماوج  رب  اهتنایخ  نیرتگرزب  زا  اهشزرا  یـسح و  گرزب  نایم  طلغ  هابتـشا و  دـیوگب :
بجوـم هک  یبـالقنا  ره  هکنیا  زا  تستراـبع  نآ  دوـشیم و  نشور  زین  یـشزرا  تاـبالقنا  زا  تستراـبع  هک  مکی  مسق  ياـنعم  ناـیب  نیا  زا 

يارب بـالقنا  ماـنب  هک  گرزب  ياـهینوگرگد  ربارب  رد  هچ  رگا  دوشیم ، هدـیمان  یـشزرا  دـشاب ، هدوب  لوقعم ) تاـیح   ) رد اـهناسنا  دربشیپ 
قئاقح نآ  دنوشیم . بوسحم  عون  نیا  زا  حیحـص  یقالخا  یقیقح و  ینید  تابالقنا  دشاب . هتـشاد  يزیچان  دومن  تسا ، هداد  يور  تیرـشب 

اب  … یلو !  دنهدیم ، هئارا  دوخ  فادها  هلمج  زا  ای  فادها  ار  اهنآ  ندیشخب  ققحت  اهندمت ، زورب  زا  سپ  تابالقنا  بلغا  ای  همه  هک  یلک 
يدام ياهزاین  - 1 میوشیم : رکذتم  الیذ  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  میدرگیم  وربور  یبلاطم  اب  تابالقنا  همانراک  فادها و  خـیرات و  رد  تقد 
یمه عفر  یلوحت ، بالقنا و  ره  نامرآ  نیرتيرورض  هک  تسا  یهیدب  دش . دهاوخ  نیمات  تشادهب  نکسم و  كاشوپ و  كاروخ و  دننام 

تروص هعماج  مدرم  همه  يارب  رگید  تالالتخا  تالاکـشا و  نودب  اهزاین  نیا  عفر  هک  تسین  نینچ  هیـضق  رگید  فرط  زا  تسا . اهزاین  ن 
ياهزاین دنناوتب  نآ  همه  هدوب و  تخاونکی  هعماج  دارفا  همه  ینالـضع  يرکف و  ياهيژرنا  فرـص  هجیتن  تسا  لاحم  لاثم  ناونعب  دریگب ،

نارود  ) سناسنر زا  دعب  تابالقنا  رد  یتح  تسا . هدهاشم  لباق  خـیرات  لوط  رد  فالتخا  نیا  دـنزاسب و  فرطرب  ناسکی  هب  ار  دوخ  يدام 
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یقطنم و الماک  روطب  ار  روبزم  ياـهزاین  عاـفترا  میناوتیمن  اـم  زاـب  تسا ، هتفرگ  تروص  رتیملع  رتینـالقع و  حالطـصا  هب  هک  تضهن )
نیرتیـساسحا و برغ ، تضهن  نارود  را  سپ  تاـبالقنا  رد  فدـه  نیا  يدازآ  ناـمرآ  - 2 مییامن . هدـهاشم  تلادـع ، يانبم  رب  ریگارف و 

نیرتكاـپ ینالـضع و  يزغم و  ياـهتیلاعف  نیرتيدـج  تفگ : ناوـتیم  تـئرج  اـب  هداد و  صاـصتخا  دوـخ  هـب  ار  اهراعـش  نیرتبوـلطم 
هتـشگ تیرـشب  بیـصن  شزرا  رپ  ياهتیلاعف  نیا  زا  هک  هچنآ  هنافـساتم  هدرب ، راکب  تسد  نامرآ ، نیا  هب  ندیـشخب  ققحت  هار  رد  اهنادجو 
يدازآ دننام  تسا ، هدوبن  سانـشنناسنا  نارگهطلـس  هماکدوخ و  نادنمتردق  ياههتـساوخ  محازم  هک  تسا  هدوب  اهيدازآ  عون  نآ  تسا ،

امت ءاقب  رد  عزانت  نادیم  ناراتهکی  دوس  هب  هک  ییاهیتسم  اهیرایشهان و  رد  ندش  روهطوغ  يارب  ریدخت  لماوع  عون  ره  باختنا  رد 
نایب و ملق و  يدازآ  دننام  و  ددرگ . رجنم  یقالخا  لوصا  نیرتیهیدب  لاطبا  هب  هچ  رگا  یـسنج  زیارغ  عابـشا  رد  يدازآ  دـننام  و  دوشیم . م 

ییارگچوپ ياـههناخهوهق  هناور  ار  ناـنآ  هدوسرف و  ضقاـنت  راـبگر  ریز  ار  رـصاعم  نارود  ياـهناسنا  ياـهزغم  هک  یتدـیقع  ياـهشیارگ 
هلی و يارب  اهنت  هنافساتم  تسا ، رـشب  یلماکت  تفرـشیپ  لئاسو  نیرتیلاع  زا  یکی  اعقاو  هک  ار  يدازآ )  ) نامرآ نیا  تسا . هدومن  یتسیلیهن ) )

راک هب  اهناسنا  يوجلاـمک  تیـصخش  ياـپ  تسد و  هب  ریجنز  نتـسب  و  يرایـشهان ، ریدـخت و  عاونا  شنیزگ  یناویح و  زئارغ  نتخاـس  اـهر 
، دنتـسین دازآ  دننکیم ) لایخ  هک  روطنآ   ) زین اهيراب  دنبیب و  نامه  عابـشا  رد  حولهداس  مدرم  دارفا  یتح  اهيراکبان ، نیا  زا  رتالاب  تفر !

اهيراب دنبیب و  نآ  دیاب  دننادیم ، دوخ  دوجو  رارمتسا  يانبم  ار  اهنآ  هماکدوخ ، نارگهطلس  هک  یسایس  يداصتقا و  نیناوق  لوصا و  اریز 
هلی و عون  نآ  هدمآ ، لمعب  يریگولج  اهنآ  زا  یـسایس  یتاغیلبت و  لماوع  اهدـص  اب  الا  دـنیامن و  هیجوت  دـنهاوخیم ، نانآ  هک  روطنآ  هب  ار 
ار نامرآ  نیا  سناسنر ، زا  سپ  نارود  تابالقنا  تعنص ، ملع و  تفرـشیپ  - 3 دشاب !! هدش  راوتـسا  قوف  يانبم  رب  هک  دوشیم  جیورت  ییاهر 

حالطصا ا هب  هک  عماوج  نآ  يارب  اهنت  عماوج ؟ نیمادک  يارب  یلو  دیشخب ، ققحت 
نیا امش  دندوب . هدرک  حرطم  تیرـشب  يارب  ار  اهنامرآ  نیا  همه  ءانثتـسا  نودب  دیاش  تابالقنا  همه  هکیتروص  رد  دناهتخادنا ، هارب  بالقن 

رتنشور ترابعب  دـییامن . طابنتـسا  دـناوتیم  تسا ، هتفرگ  تروص  ریخا  نرق  دـنچ  رد  هک  یتابالقنا  همه  ندوب  یناهج  ياـعدا  زا  ار  حرط 
 … ملع تفرـشیپ  يدازآ ، نامرآ  يدام ، ياهزاین  عفر   ) اهنامرآ نیا  هک  دناهتخادنا  هار  هب  اعدا  نینچ  ریخا  نرق  دـنچ  نیا  رد  تابالقنا  همه 
تکرح و نیا  رد  ام  هک  دوب  هزیگنا  نیا  رب  ناشیلاحـشوخ  طاشن و  دندوب ، هتخادـنا  هار  هب  ار  یبالقنا  هک  ياهعماج  مدرم  هدوب و  یناهج  ( 

عماوج ياـهناسنا  همه  يارب  ار  روبزم  ياـهنامرآ  و  داد ، میهاوخ  تاـجن  ار  تیرـشب  يراکادـف ، تشذـگ و  هنوگ  ره  هب  نداد  نت  اـب  لوحت 
یلو دـنکیم . تاـبثا  یبوخب  ار  روبزم  ياـعدا  اـهروشک  نآ  یـساسا  نوناـق  داوم  زا  یـضعب  هب  رـصتخم  یهاـگن  دیـشخب . میهاوـخ  قـقحت 
مدرم يدام  دعب  هک  اهنامرآ  نآ  زا  تمسق  نآ  اهنت  هکلب  تشگن ، تیرشب  بیصن  اهنت  هن  اهنامرآ  نآ  زا  کیچیه  هک  سوسفا  دص  سوسفا ،
. دشابیم عماوج  رگید  ناناوتان  قوقح  ندرک  لامیاپ  لاوع  زا  یکی  دوخ  هک  دیشوپ  لمع  هعماج  دیشخبیم ، ققحت  ار  یبالقنا  عماوج 

ادخ شیاتس  هبطخ 152-

هحفص 5] ]
هل هبـش  ـال  نا  یلع  مههابتـشاب  و  هتیلزا ، هقلخ  ثدـحمب  هقلخب و  هدوجو  یلع  لادـلا  هللادـمحلا  مود  هاـجنپ و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

دوخ تیلزا  هب  ییامنهار  تانئاک  رمتـسم  ثودح  اب  و  دومن ، دوخ  یتسه  هب  تلالد  تاقولخم ، شنیرفآ  اب  هک  تسا  ار  يدنوادخ  ساپـس  )
دوجو يارب  نشور  یلیلد  تقلخ ، هاگراک  رد  دومرف ). تیادـه  دوخ  ندوب  دـننامیب  هب  رگیدـکی  اب  تاقولخم  نداد  رارق  دـننامه  اب  درک و 

هب نیتسار  ناهرب  رگیدکی ، اب  تاقولخم  نداد  رارق  دننامه  رد  و  سدقا ، تاذ  نآ  تیلزا  رب  حضاو  یلیلد  تانئاک ، ثودح  رد  تسا و  ادخ 
نارگید دوخ و  يارب  ار  نتـشیوخ  دننادیم و  هشیدنا  نابحاص  یتسه  ناهج  ناسنا و  ادخ و  هرابرد  ار  دوخ  هک  یناسک  رگا  وا . يدـننامیب 

ار دوخ  ناور  زغم و  دیاب  دننک ، فیلکت  ریسم و  نییعت  یتسه  ملاع  ادخ و  اب  طابترا  رد  مدرم  يارب  دنهاوخیم  و  دننکیم ، نیقلت  رظنبحاص 
نیا هجیتن  رد  دنهد ، لیوحت  دوخ  زغم  هاگراک  هب  ار  تایعقاو  نشور ، هدید  اب  دنیاراین و  نتـشیوخ  هب  يرظنبحاص  نیقلت  هشیدنا و  هدیدپ  اب 
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دید کی  اب  اهناسنا  همه  ددرگیم و  یفتنم  نایمدآ  همه  نورد  زا  هفسلف  ملع و  ششوپ  تحت  يزغم  ياهیزاب  جنرطـش  اههسوسو و  هیفـصت 
دندرگیم و ب يورایور  یتسه ) ناسنا و  ادخ و   ) قوف تقیقح  هس  اب  نشور  یلد  فاص و 

هاگراک زا  تکرح  نیا  طرش  نیتسخن  دنیامنیم . یقلت  اتکی  قلاخ  هاگهولج  نیرتنتشور  ار  تقلخ  ملاع  هنابلطقح  هاگن  کی  اب  بیترت  نید 
ياهیفاب هسوسو  زا  بلق  زغم و  هیلخت  یهاوخدوخ و  ینیبدوخ و  ياهتفاثک  راـبغ و  درگ و  زا  نورد  هیفـصت  يدـنوادخ  هاـگراب  هب  تقلخ 

لامک اب  ددرگ ، وا  یهاوخدوخ  لیدـعت  بجوم  هکنآ  ياجب  هدـناسر و  یچوپ  دحرـس  اـت  ار  تیرـشب  هک  تسا  هفـسلف  ملع و  ماـن  هب  اـبیرف 
نوچ لد  هنیآ  يرآ : تسا ! هداد  رـس  ار  نم ) قوقح  قح و   ) هن نم ،) عفانم  و  (، ) نم هراـق  (، ) نم روشک  (، ) نم داژن  (، ) نم  ) داـیرف تحاـقو 

هشیدنا هسوسو و  يولوم  ار  شارف  مه  شرف و  ینیب  مه  ار  شاقن  مه  شقن و  ینیب  مه  كاخ  نوریب ز  ورد  ینیب  اهشقن  كاپ  یفاص و  دوش 
هـسوسو نآ  سگمرخ  شرکـشل  رـس  سگمرخ  دش  تبقاع  تفرگ  رخ  مد  تشاذگب  ار  قشع  شرد  زا  یلاباال  قشع  دـنار  داشگ  رد  يورب 

هاگراب هب  تقلخ  هاگراک  زا  تکرح  طرـش  نیتسخن  : ) مییوگیم هکنیا  يولوم  شدرگ  نوچمه  دـهد  شراخ  یمه  هک  لاـیخ  نآ  تسا و 
زا يدـنوادخ  دوهـش  هک  تسا  لیلد  نیاب  تسا ) هفـسلف  ملع و  مان  هب  ابیرف  ياهیفاب  هسوسو  هلیـسو  هب  بلق  زغم و  هیلخت  يدـنوادخ … و 

رد هسوسو  اب  ارنآ  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتناسآ  رتنشور و  یلیخ  نآ ، ینوناق  هرهچ  رد  ناشخرد  هوکش  تقلخ و  ملاع  هدهاشم 
هریت هفـسلف  ملع و  ناونع  هب  اهنآ ، مزاول  و  تیمتح ) مدـع  هطبار  (، ) ثداوح بقاعت  (، ) فداصت (، ) تیلع هطبار  (، ) لولعم (، ) تلع  ) میهافم

هار و  ممهفیم !!) نم   ) هلیسو هب  رگا  هک  دراد  لد  هنیآ  يافص  هب  جایتحا  تمظع ، اب  دوهـش  نیا  میدرک  هراشا  هک  روطنامه  دومن . ردکم  و 
نینچ اـی  یـصخش  نینچ  رگا  دوش ، راـت  هریت و  مراد ! نم  هک  تسا  یتاـمولعم  نآ ، يداـبم  لوـصا و  تقلخ و  هاـگراک  تقیقح  هب  لوـصو 

زا يراک  چیه  دنیازفیب ، يرـشب  ياهیکیرات  هب  هکنیا  زج  دنروایب ، دوجو  هب  یبای ) ادخ   ) و یـسانش ) یتسه   ) يارب بتکم  اهدـص  یـصاخشا 
اب ار  دوخ  لد  هنیآ  یمدآ  هک  یعقوم  ره  میهدب : رارق  یـسررب  دروم  نشور  لیلد  کی  اب  ار  هیـضق  نیا  دییایب  تشگ . دـهاوخن  هتخاس  نانآ 
زا يزیچ  ره  رد  داد ، رارق  ناـهج  يوراــیور  یتـسه  ناــهج  مـهف  يارب  تـسا ، هتخاــس  سکعنم  هـنیآ  نآ  رد  نتــشیوخ  زا  هـک  یتروـص 

رگید هیبشت  کی  اب  دـبایرد . تسه ) هکنانچنآ   ) باـن و روطب  ار  تقیقح  دـناوتیمن  ناـشکهک  هعومجم  لـک  اـت  هتفرگ  ءزج ، نیرتکچوک 
، دزاسب هدولآ  شیوخ  رات  هریت و  داوم  اب  هکنیا  نودب  ار  یتقیقح  چیه  یفسلف  یشزرا  یناسنا ، مولع  رد  ینیبنتـشیوخ ، یهاوخدوخ و  رتلیف 

داجیا یتفرعم  طابترا  نآ ، زا  یئزج  یتح  ای  یتسه  ملاع  اب  رگا  ناسنا  هک  تسا  تهج  نیمهب  دهدیمن . هار  یمدآ  نورد  هب  روبع  يارب 
نآ زا  هک  یجیاتن  زاب  دوشن ، راک  هب  تسد  شا  ( یعیبط دوخ   ) نامه زج  شاهدـش  كرد  رد  وا  كرد  لماوع  زا  یتلاـخد  هنوگچیه  دـنک و 

، دـهدیم رظن  هک  یماگنه  یـصخش  نینچ  ددرگیم ، يزیمآگنر  دراد ، هک  یعیبط ) دوخ   ) نامه گنر  اب  دریگیم ، دوخ  یتفرعم  طابترا 
( سدقا تاذ  نآ  تیلزا  رب  حـضاو  لیلد  تانئاک ، ثودـح  رد  و   ) هتیلزا یلع  هقلخ  ثودـحب  و  دـنکیم ! رظن  راهظا  نتـشیوخ  هرابرد  امتح 

یلزا دـش ، تابثا  تانئاک  همه  ثودـح  هدـننکعناق ، لئالد  اب  هک  یتقو  تسا  ادـخ  ندوب  میدـق  یلزا و  رب  لیلد  تانئاک  همه  ندوب  ثداـح 
هچنآ هک  تسنیا  شاهمزال  تسا ، یتسین ) هب  قوبـسم   ) ثداح مه  ادخ  هک  دوش  ضرف  رگا  اریز  دوشیم ، تباث  زین  ناحبـس  دـنوادخ  ندوب 

هدش هتفریذپ  ادخ  ناونع  هب  هک  تقیقح  نآ  ینعی  تسا ، ناهرب  فالخرب  یـضرف  نینچ  دشابن و  ادخ  تسا ، هدش  هتفریذـپ  ادـخ  ناونعب  هک 
ارنآ هدومن  هراشا  تسا ، هدـش  بکترم  یناملآ  فورعم  فوسلیف  تناک  هک  یمهم  هابتـشا  کی  هب  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  دـشابن ! ادـخ  دوب ،

تـسه دـشاب  بجاو  هک  يدوجو  راهچ - عزانت  : ) دـیوگیم نینچ  هناـگراهچ  ياـهعزانت  ثحبم  رد  فوسلیف  نیا  میهدـب . رارق  دـقن  دروم 
لـسلست تسین ، یبجاو  دوجو  دـنیوگب  رگا  تسا . موس  عزانتریظن  مه  عزانت  نیا  سپ  تسا . تانکمم  تلع  راچان  بجاو  دوجو  تسیناـی ؟

گا دیآیم . مزال 
زا ياهعومجم  نوچ  دـشاب ، دـناوتیمن  ناهج  عومجم  ناـهج . نوریب  اـی  نآ ، ینورد  ءزج  اـی  دـشاب  ناـهج  عومجم  دـیاب  تسه  دـنیوگب  ر 

یناـمز رما  یناـمز و  تسا  يرما  دراد و  زاـغآ  راـچان  شندـش  تلع  نوچ  تسین ، مه  ناـهج  زا  نوریب  دوشب . بجاو  دـناوتیمن  تاـنکمم 
هک تسنیا  رد  تناک  ياطخ  دوشیم ). لتخم  لولعم  تلع و  هتشر  دشاب ، لولعم  ریغ  ناهج ، زا  یئزج  رگا  نوچ  دوشیمن . ناهج  زا  نوریب 
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ینامز رما  ینامز و  تسا  يرما  دراد و  زاغآ  راچان  شندش  تلع   ) هک دنکیم  لالدتـسا  هلئـسم  نیاب  ادخ ، ندوب  ناهج  زا  نوریب  یفن  يارب 
نامز رد  لخاد  هک  هچنآ  هدوب و  تاـینامز  ناـمز و  قوف  يدـنوادخ  تیلع  هک  دوش  هجوتم  تناـک  تسیاـبیم  دوشیمن ). ناـهج  زا  نوریب 
شاقن تیلع  هک  هنوگنامه  دنتفایم . نایرج  هب  اضف  هرتسگ  نامز و  رابیوج  رد  هرورضلاب  هک  تسا  تالولعم )  ) قولخم روص  داوم و  تسا ،

تاصتخم روما و  دـشابیم . اضف  ناکم و  ناـمز و  دـننام  نآ  هب  طوبرم  داـعبا  کـیزیف و  هصرع  قوف  یکیزیف ، يرنه  رثا  کـی  داـجیا  يارب 
هن هک  تسا  دنمرنه  راکتبا  میمـصت و  هدارا و  تامولعم و  هجیتن  رد  کلذ ، ریغ  اضف و  هنهپ  نامز و  يارجم  رد  اهنآ  نتفرگ  رارق  یکیزیف و 

يارب مود  ناهرب  زا  داقتنا  رد  تناک  رگید  ياطخ  رگید . یکیزیف  ياهتیفیک  نوکس و  تکرح و  نزو و  زا  هن  دنکیم و  تیعبت  تیمک  زا 
هب تانکمم  زا  نیتسخن و  تلع  هب  اهلولعم  زا  ندرب  یپ  نامه  هک  تسا  یناهج  ناهرب  مود ، ناهرب  : ) دـیوگیم وا  تسا  ادـخ  دوجو  تاـبثا 

يادخ لیلد  هچ  هب  و  تسا ؟ ام  روظنم  يادخ  بجاو  دوجو  نآ  هک  اجک  زا  دـشاب ، تسرد  ام  مهف  نیا  هکنیا  ضرف  رب  نکیلو  تسا  بجاو 
لامک مزلتـسم  ار  نیتسخن  تلع  بجاو و  دوجو  هکنیا  رگم  دـشابن ؟ بجاو  ناهج  ینعی  تادوجوم  عومجم  اـی  دـشابن  ناـیدوجو  تدـحو 

، تسا دراو  مود  ناهرب  هرابرد  تناک  دـقن  هب  هک  يداقتنا  دـش ). مولعم  شلاح  هک  يدوجو  ناـهرب  هب  میدرگیمرب  تروص  نیا  رد  مینادـب 
رد دنکیم ، دیدرت  دـناسرب ، تسا ، ءامکح  نایدا و  بابرا  روظنم  يادـخ  هک  بجاو  دوجو  هب  ار  ام  تیلع )  ) ناهرب هکنیا  رد  وا  هک  تسنیا 

بتکم يارب  اریز  دـیامنیم ، تاـبثا  تسا  ءاـمکح  ماوقا و  لـلم و  تیرثـکا  روـظنم  هک  ار  دوـجولابجاو  ناـمه  روـبزم  ناـهرب  هکیتروـص 
هک هنوگنامه  دوشیمن و  هدافتـسا  تیلع  نوناق  زا  ددرگیم ، يدوجوم  تدحو  هب  یهتنم  هرخالاب  هک  یبتکم  اصوصخم  يدوجو  تدـحو 
هک هتـشذگ  بلاطم  زا  وت  ایوگ  اهنآ  تاـیهام  ناـیعا  بسحب  تاـنکمم  ندوب  مدـع  رد  تسا  یلـصف  دـیوگیم : رافـسا  رد  نیهلاتملاردـص 

تایهام و يارب  تسا و  قح  نیع  هک  تسیا  هدحاو  تقیقح  دوجو ، هک  يدومن  قیدـصت  يدروآ و  نامیا  صاخ  دـیحوت  هب  دـش ، دزـشوگ 
سین یقیقح  دوجو  یناکما ، نایعا 

، دنشاب هتشاد  یلوقعم  ققحت  دنناوتیم  تانکمم  هکنیا  تسا و  دوجو  رون  اب  اهنآ  ندوب  ینارون  نولت و  تهج  هب  اهنآ  تیدوجوم  هکلب  ت ،
همه رد  تسا و  راکـشآ  تایهام  اههدیدپ و  رد  هک  هچنآ  تسا و  هدحاو  تقیقح  نآ  یلجت  روطا  زا  يروط  دوجو و  روهظ  عاونا  زا  یعون 

و وا ) تایثیح  ریثکت  نوئش و  ددعت  اههدیدپ و  توافت  بسحب  قح  دوجو  هکلب  دوجو ، تقیقح  رگم  تسین  دوشیم ، هدید  تانیعت  نوئش و 
نم اتعن  مویقلا و  دحاولا  نوئـش  نم  اناش  الا  سیلف  ءاحنالا  نم  وجنب  ول  هیلع و  دوجولا  مسا  عقی  ام  لک  نا  فشکنا  دق  ذا  و  : ) دـیوگیم زین 

بـسحب رمـالا  رخآ  لآ  دـق  لـیلجلا  رظنلا  بسحب  ـالولعم  هلع و  دوجولا  یف  نا  ـالوا  هانعـضو  اـمف  هتافـص  تاـعمل  نم  هعمل  هتاذ و  توـعن 
هروطت یلا  لولعملل  هریثات  هلعلاب و  یمسملا  هیلعلا  تعجر  هتاهج و  نم  ههج  لولعملا  اقیقح و  ارما  امهنم  هلعلا  نوک  یلا  ینافرعلا  كولـسلا 

رگا تفر  راک  هب  وا  يارب  دوجو  مان  هک  يزیچ  ره  هک  دـش  فشک  تقیقح  نیا  هک  یماگنه  و  ( ) هنع نیابم  یـش  لاصفنا  ـال  هیثیحب  روطب و 
رگید يزیچ  وا ، راونا  زا  يرون  وا و  تافـص  زا  یتفـص  مویق و  دحاو  نوئـش  زا  ياهدیدپ )  ) ای ناش  زج  يزیچ  نینچ  ءاحنا ، زا  يوحن  هب  هچ 

دوجو لولعم  تلع و  دوجو ، ملاع  رد  هک  میدرک  ررقم  یلوا  ثحابم  رد  هک  هچنآ  نیاربانب ، تسین .
لولعم تسا و  تلع ) ، ) تقیقح ود  نآ  زا  یقیقح  رما  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  هرخالاب  ینافرع  كولـس  يانبم  رب  یلاع و  رظن  کی  اب  دراد .

رب لوـلعم ، رد  تلع  نآ  ریثاـت  دوـشیم و  هدـیمان  تلع  هک  تقیقح  نآ  تیلع  هک  دیـسر ) هجیتـن  نیا  هب  زین  و   ) تسا نآ  تاـهج  زا  یتـهج 
داـضتم يزیچ  هکنیا  هن  رگید  یتـیثیح  شریذـپ ) اـی   ) زورب رگید و  روط  لکـش و  هب  نآ ) بـالقنا  اـی   ) تلع ناـمه  ینوگرگد  هب  ددرگیم 

رارق تناـک  لـیلد  دـقن  لـیلد  هلیـسو و  دـناوتیم  تسا ، تناـک  هیرظن  نیا  رد  اـم  هک  تسا  تسرد   … دوش )  ادـج  نآ  زا  لولعم ) ناونعب  )
نیا هکریا  ضرف  رب  ، ) تسین مامت  يدـنوادخ  دوجو  هب  لالدتـسا  يارب  تیلع )  ) نوناق هب  لالدتـسا  دوب : هتفگ  تناک  هکنیا  حیـضوت  دریگب .

تناک در  اما  دشابن ) نایدوجو  تدحو  يادخ  لیلد  هچ  هب  و  تسا ؟ ام  روظنم  يادـخ  بجاو  دوجو  نآ  هک  اجک  زا  دـشاب ، تسرد  ام  مهف 
ملاع رد  ار  تیلع )  ) دوخ لصا  میدرک ، لقن  نیهلاتملاردـص  زا  هک  ینایب  اب  اهيدوجو  تدـحو  تسا  نینچ  نیهلاتملاردـص  هیرظن  ناـیب  اـب 

هک تناک  يدعب  هلمج  نینچمه  دنشاب . وا  تامولعم  یتسه  ملاع  تانئاک  و  تلع ، لاعتم ، دنوادخ  هک  دنتـسین  دقتعم  دنرادن و  لوبق  یتسه 
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(، دوجولابجاو : ) تسا هتفگ  یلبق  بلاطم  رد  هک  ياهلمج  اب   … دـشابن )  بجاو  ناـهج ، تادوجوم  عومجم  هک …  اـجک  زا  : ) دـیوگیم
جم )

تناک و هیرظن  هدمع  لاکـشا  دراد . حیرـص  ضقانت  دوشب ). بجاو  دـناوتیمن  تانکمم  زا  ياهعومجم  نوچ  دـشاب  دـناوتیمن  ناهج  عوم 
نینموـملاریما هـک  ار  تاـنکمم  دوـجولابجاو و  نیباـم  یلاـع  طاـبترا  نآ  ناـنآ  هـک  تـسنیا  رد  برغ ، رد  هـچ  قرـش و  رد  هـچ  وا  لاـثما 

لاصتا وحن  هب  هن  تسا  زیچ  همه  اب  وا  ( ) هنیابمب ای ال  هلازمب  ـال  یـش  لـک  ریغ  هنراـقمب و  ـال  یـش  لـک  عم  تسا : هدومرف  ناـیب  مالـسلاهیلع 
هکنیا نودب  یلقیـص  ماسجا  رد  رون  ذوفن  دننامه  رگیدکی ) زا  ماسجا  ییادـج  لاصفنا و  وحن  هب  هن  تسا  زیچ  همه  زا  ریغ  ءایـشا و  یکیزیف 

هب نیتسار  یناهرب  رگیدـکی ، اب  تاـقولخم  نداد  رارق  دـننامه  رد  و   ) هل هبـش  ـال  نا  یلع  مههابتـشاب  و  دـناهدیمهفن . دـشاب ، هدوب  اـهنآ  نیع 
کی چیه  هک  تسا  نآ  لیلد  تاقولخم  رد  نوکس  تکرح و  گرزب و  کچوک و  داضت  يدننامه  تهابش ، شنیرفآ  تسا ). وا  يدننامیب 

دنوادخ هک  تسا  یتاقولخم  رد  عونتم  یتایفیک  هروبزم  روما  همه  هکنیا  یهیدب  یعطق و  همزال  درادن . دوجو  ادخ  رد  روبزم  ياههدـیدپ  زا 
دانتسا تسا و  اهنآ  همه  قوف  ناحبس  دنوادخ  هک  تسنیا  تسا ، هدیرفآ  ار  اهنآ  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسنیا  تسا ، هدیرفآ  ار  اهنآ  ناحبس 

دام تاصتخم  زا  هک  ییاههدیدپ  هب  دنوادخ  فاصتا  ایناث - تسا . اهنآ  تمدق  مزلتسم  الوا - لاعتم  دنوادخ  هب  اهنآ 
رعاشلا هملتـست  ال  دشابیم . اهنآ  تاصتخم  تایدام و  هدام و  بئاوش  قئالع و  زا  سدـقا  تاذ  نآ  درجت  یعطق  فلاخم  تسا ، تایدام  ه و 

ار وا  اههدرپ  هن  دنبایرد و  ار  وا  اهکرد  اهساسحا و  هن   ) بوبرملا برلا و  دودـحملا و  عونـصملا و  عناصلا و  قارتف  ال  رتاوسلا ، هبجحت  و ال 
اهشناد اهتخانش و  تسا ). هدش  هدنرورپ  زا  ریغ  هدنرورپ  هدش و  دیدحت  زا  ریغ  هدننکدیدحت  و  ادج ، هدش  هتخاس  زا  هدنزاس  اریز  دنناشوپب ،

یگدـنز نآ  رد  هک  یناهج  تایعقاو  ندروآ  تسدـب  رد  لئاسو  نیا  تایـضتقم  زا  شیب  میناوتیمن  ام  تسا و  ام  تاکاردا  لئاسو  روخ  رد 
هب لکـشیب  دشک  ینادزی  لکـش  نوچ  ناوتان  فیعـض و  روم  يدنوادخ  تاذ  تخانـش  ناکما  هب  دـسر  هچ  میـشاب ، هتـشاد  عقوت  مینکیم ،
ره كاردا  دشک  ینام  تروص  وا  دتف  رگ  ینام  رکف  رد  دشک  ینارمع  نب  یسوم  هشقن  مه  نابـش  زغم  دشک  یناویح  خاش  اب  هچروم  لکش 

اعقاو هک  میریذـپب  تسا ، خـلت  تفایرد ، تاـظحل  نیلوا  رد  نآ  كرد  هکنیا  اـب  ار  تقیقح  نیا  دـیاب  اـم  یتساراد  ار  شیوخ  شقن  هدـنبنج 
هشیدنا و لماوع  هدمع  هک  ام  ساوح  تیلاعف  تسا . دودحم  رایسب  میروآیم ، تسد  هب  دوخ ، تاکاردا  لئاسو  اب  هک  یتامولعم  اهتخانش و 

يارب هک  لئاسو  تالآ و  رگید  اههاگشیامزآ و  تسا و  دودحم  تسا ، یتسه  هاگراک  نیناوق  تفایرد  لقعت و 
ياهیریگفدـه لقعت و  هشیدـنا و  ساوح و  نیمه  زا  هرخالاب  میزاسیم ، یتسه ، هاـگراک  اـب  رتقیمع  رتهدرتسگ و  تاـطابترا  ندرک  رارقرب 

ام يارب  ار  یتسه  ملاع  نوگانوگ  حوطـس  الهبال و  هک  یناوارف  رایـسب  تاماهلا  تافاشتکا و  هک  تسا  تسرد  دریگیم . همـشچرس  ام  نیعم 
تایعقاو هدرپ  تشپ  زا  هک  یتقیقح  هنوگ  ره  لاحنیا ، اب  دناهتـشاد ، ياهداعلا  قوف  رثا  ام  تامولعم  یجیردت  شیازفا  رد  دناهتخاس ، راکـشآ 

نآ هب  طوبرم  تاـیعقاو  داـعبا  همه  هدـننکهئارا  زگره  تسا ، هتـشگ  راکـشآ  تعیبط ، رواـنهپ  هصرع  رد  هچ  یناـسنا و  دوجو  ورملق  رد  هچ 
قیاقح هب  طوبرم  تایعقاو  داعبا  همه  هئارا  عنام  هک  دراد  دوجو  مهم  رایسب  لماع  ود  اریز  دشاب . نینچ  دناوتیمن  یتح  تسا ، هدوبن  تقیقح 

میهاوخیم هک  یتاعوضوم  هرابرد  ام  تخانـش  لئاسو  تالآ و  يرورـض  تلاخد  مکی - لماع  دـشابیم . یتسه  هاگراک  رد  هدـش  هتخانش 
دننام ام  ینورد  ياهورین  ساوح و  دـننام  دـشاب  اـم  دوخ  يدوجو  راـتخاس  هب  طوبرم  لـئاسو  تـالآ و  نیا  هکنآ  زا  معا  میـسانشب  ار  اـهنآ 

تامولعم نتخاس  قیمع  شرتسگ و  يارب  هک  یلئاسو  اههاگـشیامزآ و  هب  طوبرم  ای  و  کلذ ، ریغ  دـیرجت و  فاشتکا و  لـقعت و  هشیدـنا و 
نوگنامه تسا و  رگیدکی  هب  تقلخ  هاگراک  ياههدیدپ  ءازجا و  همه  طابترا  مود - لماع  میزاسیم . ار  اهنآ  دوخ 

همه رد  تکرح  نیا  هک  تسا  یعطق  مهدـب ، تکرح  مزیم  نیا  يور  رد  ار  منادـمچ  رگا  نـم  : ) دـیوگیم يزورما  نادـکیزیف  کـی  هـک  ه 
ناکما مد ز  ردـنا  لک  ددرگ  تسین  ناک  لک  یئزج ز  رهب  هک : دوب  هتفگ  مه  يزورید  رظنبحاص  میکح  درک ). دـهاوخ  رثا  یئاـضف  تارک 

ینامـسآ نیمز و  هظحل  رهب  یناهج  ادـیپ  دوش  هراب  رگد  نینامز  یقبی  ددرگ و ال  مدـع  نیعلاهفرط  ره  رد  تسا و  لک  ناـهج  ددرگ  تسین 
همه دـبای  للخ  ياج  زا  يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  تسوکین  شیوخ  ياـج  هب  يزیچ  ره  هک  تسوربا  مشچ و  لاـخ و  طـخ و  نوچ  ناـهج 
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دیدـش لاصتا  طابترا و  نیمهب  هراشا  مه  يولوم  دـمحم  نیدـلالالج  زا  ریز  تیب  هس  تسا  نکمم  يرتسبـش  دومحم  خیـش  ياپارـس  ملاـع 
نآ زا  یتسه  مد  يا  ییوگ  هچ  ره  یتشادرب  اههدرپ  ناتـسهز  ات  یتشاد  ینابز  یتسه  یکـشاک  دـشاب : هدوب  رگیدـکی  هب  یتسه  ملاع  ءازجا 
رگا هک  تسا  لصا  کی  نیا  لاح و  تسا و  لاـحم  نتـسش  نوخب  نوخ  لاـح  تسا و  لاـق  نآ  كاردا  تفآ  نادـب  یتسب  وا  رب  رگید  هدرپ 

ام هک  لاح  تسا . لاحم  یعومجم ، لک  ءازجا  هیقب  هرابرد  ملع  ياعدا  دـشاب ، لوهجم  لصتم ، یعومجم  لک  کـی  زا  ءزج  دـنچ  اـی  کـی 
شقامعا داعبا و  حوطس و  مامت  اب  تسه  هکنانچ  نآ  ار  یتسه  ناهج  دوخ ، دودحم  رعاشم  تاکاردا و  لئاسو  تالآ و  هلیـسوب  میناوتیمن 

انشب
تاذ نآ  رون  شبات  يارب  بلق  ندرک  هدامآ  هتبلا  تخانـش . میهاوخن  یلوا  قیرطب  تسا ، یتسه  ناهج  قوفاـم  هک  ار  يدـنوادخ  تاذ  میس ،

ار ییادخ   ) هرا مل  ابر  دبعا  مل  هک  تسا  هدومرف  هراشا  نآ  هب  ینامی  بلعذ  خساپ  رد  ع )  ) یلع نینموملاریما  هک  تسیرگید  هلئـسم  سدـقا ،
ای دوخ   ) تاذ دناوتیمن  يزیچ  چیه  هک  هنوگنامه  دناشوپب  ار  ادخ  دناوتیمن  يزیچ  چـیه  یتسه  ناهج  رد  ماهدـیتسرپن .) مشاب  هدـیدن  هک 

نانچمه دـناشوپب ، ار  نآ  هدوب و  ناسنا  تاذ  ناسنا و  نیبام  باجح  دـناوتیمن  چـیه  هکناـنچ  ینعی  دـناشوپب ، وا  زا  ار  یمدآ  سفن ) اـی  نم 
( یبایدوخ  ) ای يرایـشهدوخ )  ) يروضح ملع  زا  عنام  هک  هچنآ  مینادیم  ام  همه  درادن . ار  نیرب  دوجوم  نآ  ندناشوپ  ییاناوت  يزیچ  چـیه 
. دـناشوپیم ارنآ  هدـمآ و  جراخ  ملاع  زا  ياهدرپ  ام  تاذ  ام و  نیبام  هکنیا  هن  تسا . ام  ناور  زغم و  ياهیگدولآ  اـهیگریت و  ددرگیم ، اـم 

يافـص تالاح  زا  یـضعب  رد  دـییایب  امـش  ظفاح  زیخرب  نایم  زا  ظفاح ، يدوخ  باجح  دوخ  وت  تسین  لئاح  چـیه  قوشعم  قشاـع و  ناـیم 
، تسا یلاخ  اهیهاوخدوخ  هنوگ  ره  زا  تالیخت و  یعقاو ، ریغ  ياـهوزرآ  اـههسوسو ، هنوگ  ره  زا  تـالاح  نآ  رد  امـش  نورد  هک  یناور 

وهش ارنآ  هتفرگ و  رارق  يورایور  نآ  اب  دوخ  نورد  رد  هک  یتقیقح  نیرتنشور  دید  دیهاوخ  دینک ، تقد 
ناهج زا  هن  دراد و  محازم  تادراو  ینوریب ، ناهج  زا  هن  هک  عقوم  نیا  رد  یمدآ  نورد  تسا . ادـخ  هک  تسا  قلطم  لماک  نآ  دـییامنیم  د 
یفخم نورد  هدید  زا  ار  وا  نیرب  دوجو  ياهدرپ ، هطـساو و  چیه  هک  قلطم  لامک  اب  دننکیم ، یـشکرس  تایناسفن  هدننکهریت  جاوما  ینورد 

هار زا  يدنوادخ  دوجو  تابثا  يارب  همدـقم  نیرتیـساسا  هک  تسیدـنوادخ  دوهـش  تفایرد و  نامه  نیا  تسا . هتـشگ  يورایور  درادیمن 
هتاذب هتاذ  یلع  لد  نم  ای  دـننام  تسا  هدـش  هئارا  موصعم  نایاوشیپ  هلیـسوب  نیمز  قرـشم  رد  مه  هک  تسا  یلامک  ناهرب  ای  یبوجو  ناهرب 

ام تنا  الول  کیلع و  ینتللد  يذلا  تنا  کتفرع و  کب  و  تسا ) هدومرف  ییامنهر  دوخ  تاذ  هب  ار ) مدرم   ) دوخ تاذ  اب  هک  يدنوادخ  يا  )
روبزم ناهرب  هرابرد  هک  یتایبا  زا  رخآ  تیب  رد  یناهفصا  نیسحدمحم  خیـش  جاح  ياقآ  گرزب  میکح  ردقیلاع  ققحم  موحرم  تنا  ام  ردا 
یهتنم بوجو  موهفم  رد  حیحـص  كرد  سپ   ) بولطملا هقیقح  یلا  یـضفی  بوجولا  یف  حیحـصلا  رظنلاف  دـیوگیم : نینچ  تسا ، هدورس 
ناهرب نیا  تقیقح  هب  رظن  اب  هک  تسا  مزال  مه  هتکن  نیاب  هجوت  اـجنیا  رد  تسیدـنوادخ ). دوجو  تاـبثا  هک  بولطم  تقیقح  هب  ددرگیم 

تشاذگ یلامک ) ناهرب   ) ای یبوجو ) ناهرب   ) دیاب ارنآ  مان  تسا ، زیچ  همه  زا  زاینیب  قلطم ، لماک  موهفم  تفایرد  هب  دنتسم  هک 
ناهرب ، ) تسا يدوجو ) ناهرب   ) حالطـصا هتـسیاش  هک  هچنآ  دـناهدرک . ناـمگ  برغ  قرـش و  نیرکفتم  زا  ياهدـع  هک  يدوجو  ناـهرب  هن 

نآ زا  بوـجو  ترورـض و  ددرگیم و  حرطم  دوـجو  ناـهرب ، نیا  رد  اریز  دـناهتفریذپ ، وا  لاـثما  نیهلاتملاردـص و  هـک  تـسا  نیقیدـص )
جاتنتـسا نآ ، زا  دوـجو  ددرگیم و  حرطم  قـلطم  لاـمک  اـی  بوـجو  یلاـمک ،)  ) اـی یبوـجو ) ناـهرب   ) رد هکیتروـص  رد  دوـشیم ، جاتنتـسا 

دلجم يولوم ) دمحم  نیدلالالج  يونثم ، لیلحت  دقن و  ریسفت و   ) هب دییامرف  هعجارم  ناهرب  نیا  هب  طوبرم  ثحابم  لیمکت  يارب  ددرگیم .
نایاوشیپ تشادن ، ناکما  باجح  نودـب  نورد  رد  قلطم  لامک  ناونعب  يدـنوادخ  هولج  يدوهـش  تفایرد  رگا  ات ص 40 . زا ص 18   14

نورد رد  ار  یهلارون  هولج  تیبسن  هتبلا  دـندرکیمن . داهنـشیپ  مومع  روطب  اهناسنا  يارب  ار  يدوهـش  تفایرد  نیا  هنازرف ، ياـمکح  یهلا و 
، دناشوپب ار  ادخ  دناوتیمن  يزیچ  چیه  هکنیا  تابثا  يارب  يرگید  لیلد  دـش . رکنم  ناوتیمن  نانآ ، ضقن  لامک و  بتارم  يانبم  رب  اهناسنا 
دعب و ياراد  ینعی  تاینامـسج  مسج و  هلوقم  زا  دیاب  هک  تسا  یعطق  دوش ، روصت  ندناشوپ  يارب  هدرپ  ناونع  هب  هک  يزیچ  ره  هک  تسنیا 
ماسجا و دننام  یتسه  طاقن  زا  ياهطقن  چیه  رد  یسدنه و  حوطس  زا  ياهطقن  چیه  رد  دنوادخ  دشاب و  هدوب  کلذ  ریغ  تماخض و  ءازجا و 
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دح زا  ریغ  دح  هدننکداجیا  عونـصم و  زا  ریغ  عناص  دناشوپب . ار  سدقا  دوجو  نآ  دناوتب  تاینامـسج  مسج و  هک  درادن  رارق  اهنآ  ضراوع 
ناحبـس دنوادخ  هک  تسا  رارق  نیدب  تاقولخم ، ادـخ و  نایم  اهتوافت  نآ  یلامجا  ناهرب  تسا . هدـش  هدرورپ  زا  ریغ  راگدرورپ  دودـحم و 

نیا زا  دنـشابیم . هدش  هدـیرفآ  هدـش و  عادـبا  هدـش و  هتخاس  تانئاک ، هیقب  تسا و  هدـننیرفآ  هدـننکعادبا و  هدـنزاس و  ینعی  تسا ، عناص 
هدـننیرفآ و هدـننکعادبا و  هدـنزاس و  ناحبـس  يزیچ  چـیه  دوجو  هصرع  رد  هکنیا  زا  تستراـبع  هک  مینک  كرد  ار  یتقیقح  دـیاب  ناـهرب ،

تفرعم نایناوراک  ياپ  شیپ  زا  مهم  رایـسب  لکـشم  هک  تسا  تقیقح  نیا  تفایرد  اب  تسین . یقیقح ، هدنرورپ  نیعت و  دـح و  هدـننکداجیا 
ره یگتسویپ  مکی - دانتسا  دشابیم . اراد  یتسه  ملاع  تادوجوم  یمامت  هک  تسا ) هطبار  ود  ای   ) دانتـسا ود  لکـشم  نآ  ددرگیم و  عفترم 

عناص اب  یتسه  ملاع  ءازجا  همه  طابترا  یگتسویپ و  مود - دانتـسا  دوجو . هصرع  رد  دوخ  ینوناق  سوسحم و  ملاع  هب  یتسه  ملاع  زا  یئزج 
ود نیا  ادخ  هب  دانتـسا  و  دوخ ، للع  هب  دانتـسا  تادوجوم : دانتـسا  ود  لح  هار  تسادخ . هک  دوخ  یلـصا  هدننیرفآ  هدننکعادبا و  قلاخ و  و 

زا اما  مکی - دانتسا  یمالسا . عبانم  هاگدید  زا  مه  تسا و  تابثا  لباق  یلقع  یملع و  هاگدید  زا  مه  دانتسا 
یمئاد یلاوـت  بقاـعت و  اـی  تـیلع ،)  ) هـطبار اـب  تاـنئاک ، ءازجا  هـمه  ناـیم  ریگارف  یگتـسویپ  هـک  تـسا  یهیدـب  یلقع ، یملع و  هاگدـید 

عنام هک  رگید  یگتـسویپ  عون  ره  ای  دـنوشیم و  هدـیمان  لولعم ، ندـش  رداص  لاـح  رد  و  تلع ، یگدـننک  رداـص  لاـح  رد  هک  تادوجوم 
هک اـم  لـقعت  مه  دـنکیم و  یعطق  دـییات  ارنآ  اـم  یبرجت  تادـهاشم  مه  دـشابیم ، زیچ  همه  زا  زیچ  هـمه  ندـمآ  دوـجو  هـب  اـی  فداـصت 

-1 یمالسا : عبانم  هاگدید  زا  مکی  دانتسا  اما  و  دنکیم . تابثا  تسار ) هرورضلاب  هیضق   ) ناونعب ای  لصا  نیرتیهیدب  ار  تانئاک  يدنمنوناق 
جـیاتن و باستنا  دـننام  دـهدیم . تبـسن  دوخ  صاخ  ینوناق  یعیبط و  للع  هب  ار  صاخ  ياـهلولعم  هک  دراد  دوجو  دـیجم  نآرق  زا  یتاـیآ 

نزودرم زا  سک  ره   ) هبیط هایح  هنییحنلف  نموم  وه  یثنا و  وا  ارکذ  نم  احلاص  لمع  نم  ناسنا - دوخ  هب  ناسنا  يرایتخا  ياهراک  تالولعم 
تبـسک امب  سفن  لک  دومن ). میهاوخ  اطع  وا  يارب  هزیکاپ  هایح  ام  هجیتنرد ) ، ) تسا نامیا  ياراد  وا  هکیلاح  رد  دـهدب  ماجنا  حـلاص  لمع 

یکین ناتدوخ  هب  دـینک ، یکین  رگا   ) اهلف متاسا  نا  مکـسفن و  متنـسحا ال  متنـسحا  نا  تسا ). شیوخ  هتخودـنا  ورگ  رد  یـسفن  ره   ) هنیهر
نیا رد  اهناسنا  ياهراک  جیاتن  زورب  هک  تسا  یهیدب  دش ). دهاوخ  مامت  امش  دوخ  ررض  هب  دینک ، يدب  رگا  دیاهدرک و 

اهراک نآ  تاببسم  تامولعم و  هک  ار  یجیاتن  هدمآ و  دوجو  هب  بابسا  للع و  روطب  هک  تسا  اهراک  نآ  هب  طوبرم  ترخآ  يارـس  رد  ایند ،
( هدـب ناکت   ) نازرلب دوخ  يوس  هب  ار  تخرد  هخاش   ) اینج ابطر  کیلع  طقاست  هلخنلا  عذـجب  کیلا  يزه  و  تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  تسا ،
ار مالسلااهیلع  میرم  ترـضح  ناحبـس  دنوادخ  هک  دوشیم  هظحالم  تخادنا ). دهاوخ  نیمز  هب  وت  يارب  ار  ياهزات  يامرخ  امرخ ، تخرد 
ار تیلع  نوناق  قادـصم  دـنوادخ  دـهدیم . روتـسد  تسا ، نیمز  هب  هویم  نداتفا  يارب  تخرد  نداد  ناکت  هک  یعیبط  نوناـق  هب  کـسمت  هب 
نآ زا  سپ  دـنکیم و  ناـیب  ار  تـالولعم  لـلع و  زا  ینیعم  ناـیرج  لـلع  زا  یکی  هـک  دراد  دوـجو  تاـیآ  زا  یــضعب  - 2 دوشیم . رکذـتم 
لک نم  تتبنا  تبر و  تزتها و  ءاملا  اهیلع  انلزنا  اذاف  هدماه  ضرالا  يرت  و  دـیامنیم -. حرطم  ار  تالولعم  للع و  زا  لسلـستم  ییاهدـحاو 
رـس دییور و  دمآرد و  شبنج ) هب   ) زازتها هب  میداتـسرف  نآ  رب  بآ  هکیماگنه  هدـش ، کشخ  دـکار و  هک  ینیبیم  ار  نیمز  و   ) جـیهب جوز 

ار اهیندییور  ندـمآ  دوجوب  هیلوا  تلع  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دوشیم  هظحالم  تخاس ) افوکـش  ریگنا  تجهب  تفج  عون  ره  زا  دروآرب و 
یندییور گ ندروآرب و  رس  شبنج و  دننام  ار  تالولعم  للع و  هلسلس  نآ  زا  سپ  هتخاس و  دنتسم  دوخ  هب  تسا  ناراب  ندمآ  دورف  هک 

يانعم هب  ببـس )  ) هملک - 3 دـیرفآ ). هفطن  زا  ار  ناسنا  دـنوادخ   ) هفطن نم  ناسنالا  قلخ  تسا . هدومرف  حرطم  تعیبط  حطـس  رد  ار  ناـهای 
ضرالا یف  هل  انکم  انا  ارکذ  هنم  مکیلع  اولتاس  لق  نینرقلا  يذ  نع  کنولـسی  و  دننام : تسا  هدش  دراو  تایآ  زا  یخرب  رد  لماع  ای  تلع و 

زا … و   ) اببس عبتا  مث  ارسی  انرما  نم  هل  لوقنس  ینسحلا و  ءازج  هلف  احلاص  لمع  نما و  نم  اما  اببس … و  عبتاف  اببس  ییـش  لک  نم  هانیتآ  و 
میداد ینکمت  نیمز  يور  رد  وا  يارب  ام  درک . مهاوخ  توالت  يرکذ  امش  يارب  نینرقلاوذ  زا  وگب  نانآ  هب  دنـسرپیم  نینرقلاوذ  هرابرد  وت 

لمع دروآ و  ناـمیا  هک  یـسک  اـما  و  درک ) زاـغآ  ار  شتکرح  و   ) دومن يوریپ  ار  یببـس  وا  میدرک . تیاـنع  ببـس  وا  يارب  يزیچ  ره  زا  و 
نینرقلاوذ سپـس  درک . میهاوخ  حرطم  ار  یتلوهـس  وا  يارب  دوخ  تیـشم )  ) رما زا  تسا و  وکین  شاداپ  وا  يارب  هجیتن  رد  داد ، ماجنا  حلاص 
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رد اهنآ  نایرج  ادخ و  هب  تادوجوم  دانتسا  مود - دانتسا  داد . همادا  دوخ  تکرح  هب  ببس  تیببـس  ياضتقم  رب  ینعی  دومن ) تیعبت  ار  یببس 
هجیتن نیاب  مینک ، هاگن  اهنآ  ینوناق  تانایرج  یتسه و  ملاع  تادوجوم  هب  قیقد  رظن  اـب  رگا  یلقع - یملع و  هاگدـید  زا  اـما  دوخ . يراـجم 

اع تانئاک  هک  هدرتسگ  دتمم و  ياهدام  ناونع  هب  یتقیقح  عون  چیه  هک  دیسر  میهاوخ 
ياراد تاذـلاب  ثداوح  زا  ياهعومجم  چـیه  هک  هنوگنامه  تسین ، تابثا  لـباق  دـیامن  لـصو  رگیدـکی  هب  يرورـض  هطبار  اـب  ار  یتسه  مل 
هـصرع رد  یتـکرح  عون  چـیه  ناـنچمه  دوشیمن . هدـهاشم  دـنوش ، یقلت  لولعم  یمود  تلع و  یلوا  هک  ار  ثداوح  زا  رگید  ياهعوـمجم 
قیقحت نیا  زا  ددـنویپب . نآ  هب  ار  يدـعب  تکرح  ینیع ، تیوه  اب  يرورـض  هطبار  مان  هب  یتقیقح  کـی  هک  درادـن  دوجو  كرحتم  تاـنئاک 

. تسا تعیبط  قوف  زا  شزیر  لاح  رد  هراومه  رون  ياهنوتوف  دـننام  تقلخ  ناـهج  تادوجوم  هک  میروآیم  تسد  هب  ار  هجیتن  نیا  یلیلحت 
ثحب رد  وا  تسا . هدروآ  قطنم  ناـفرع و  باـتک  رد  تشاد  هک  ییارگملع  يرگیعیبـط و  یماـمت  اـب  لساردـنا  رترب  هک  تسا  یبـلطم  نیا 

هک هاگرظن  نیا  زا  هن  دـنوشیم و  ام  ناهج  دراو  یجراخ  يدـبا  ملاع  کی  زا  هک  مینک  روصت  نانچ  ار  ناهج  روما  رگا  : ) دـیوگیم ناـمز 
میهاوخ ناـهج  زا  يرتتسرد  ریوـصت  هک  منکیم  ناـمگ  نم  یتروـص  نینچ  رد  درگنیم ، تسه  هک  هچ  ره  هدـنروخ  نوـچمه  ار  ناـمز 

نیا زا  تسا ). تمکح  هار  رد  لزنم  نیتسخن  درادن  یتیمها  تیعقاو  نیا  هکنیا  هب  ندرک  هجوت  دشاب ، هتـشاد  یتیعقاو  نامز  مه  رگا  تشاد .
، دنرکنم تعیبط  ملاع  رد  ار  تیلع )  ) نوناق هک  تسا  مویه  دیود  دننام  یصاخشا  رکفت  زرط  نامه  نیا  هک  درک  هدافتسا  نینچ  دیابن  هیرظن ،

رظن نیا  اریز 
. دنادیم يدنوادخ  ضیف  رمتـسم  هضافا  هب  طوبرم  ار  ود  نآ  نایم  دوجوم  هطبار  لولعم و  تلع و  هکلب  دـنکیمن ، یفن  ار  تیلع )  ) دوخ هی 

نآ هلیسو  هب  داتسرف و  ار  یبآ  نامسآ  زا  دنوادخ   …  ) اهتوم دعب  ضرالا  هب  ایحاف  ءام  ءامسلا  نم  لزنا  هللا  و  مینک : هجوت  ار  هفیرش  هیآ  نیا 
نایرج رد  اهنآ  نیناوق  تادوجوم و  ياهطساو  تیلع  تیببس و  رد  تسا  حیرـص  هیآ  نیا  دومن ). ءایحا  تشاد  دوکر  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز 

دهج شتآ  ینز  نهآ  رب  گنـس  تسا : هدومن  حرطم  ریز  رارق  هب  يولوم  دمحم  نیدلالالج  هیرظن  نیا  هرابرد  ار  حیـضوت  نیرتهب  تانئاک .
کیلو دمآ  ببس  دوخ  نهآ  گنس و  نز  درم و  نوچمه  دنیازیم  ود  نیاک  نزم  مه  رب  متس  گنس  نهآ و  دهن  نوریب  مدق  قح  رما  هب  مه 

لماع ببس  نآ  ار  ببس  نیا  شیوخ  دش ز  یک  ببس  زگره  ببسیب  شیپ  دروآ  ببـس  نآ  ار  ببـس  نیاک  کین  درم  يا  رگن  رتالاب  هب  وت 
ناو ام  لقع  دمآ  مرحم  ار  ببـس  نیا  تسا  رترب  اهببـس  نیز  اهببـس  نآ  تسربهر  ار  اهیناک  اهببـس  ناو  دـنک  لطاع  رپیب و  یهاگ  زاب  دـنک 
خرچ تسیتلع  ار  نسر  نیا  خرچ  شدرگ  نف  هب  دـمآ  نسر  نیا  هچ  نیردـنا  نسروگ  يزات  هب  دوب  هچ  ببـس  نیا  ایبنا  مرحم  تسار  اـهببس 

خرچ نیز  ناه  ناه و  ناهج  رد  اهببس  ياهنسر  نیا  تستلز  ندیدن  ار  نادرگ 
ار یتسه  ملاع  ثداوح  تادوجوم و  زورب  ندمآ و  دوجو  هب  ناوارف  رایسب  تایآ  یمالـسا ، عبانم  هاگدید  زا  مود - دانتـسا  نادم  نادرگرس 

نیا زا  ییاههنومن  تسا . ریذپناکما  میتفگ ، یلبق  ثحبم  رد  هک  یبلاطم  اب  اهنآ  حیضوت  ریسفت و  هک  دهدیم  تبسن  ادخ  هب  میقتـسم  روطب 
نوعرازلا نحن  ما  هنوعرزت  متناء  نوثرحت . اـم  متیارفا  نوقلاـخلا …  نحن  ما  هنوقلخت  متناء  نوـنمت  اـم  متیارفا  - 1 تسا : ریز  رارق  هب  تاـیآ 

نوروت یتلا  رانلا  متیارفا  نورکـشت . الولف  اجاجا  هانلعج  ءاـشن  ول  نولزنملا . نحن  ما  نزملا  نم  هومتلزنا  متناء  نوبرـشت . يذـلا  ءاـملا  متیارفا 
قلخ ار  نآ  هک  میتسه  ام  ای  دینیرفآیم  ارنآ  امش  ایآ  دینکیم . لازنا  هک  ار  ینم  نآ  دیاهدید  ایآ   ) نوئـشنملا نحن  ما  اهترجـش  متاشنا  متناء 

هک ار  بآ  نآ  دـینیبیمایآ  میناـیوریم …  ارنآ  اـم  اـی  دـینایوریم  ار  نآ  امــش  اـیآ  دـیراکیم  هـک  ار  هـچنآ  دــینیبیم  اـیآ  مـینکیم … 
ساپـس ارچ  مـینکیم ، خـلت  ارنآ  میهاوـخب  اـم  رگا  مـینکیم . لزاـن  ارنآ  هـک  میئاـم  اـی  دیاهداتــسرف  ورف  ربا  زا  ارنآ  امــش  اـیآ  دـیماشآیم .

هب ارنآ  هک  میتسه  ام  ای  دـیاهدروآ  دوجو  هب  ارنآ  تخرد  هک  دـیتسه  امـش  ایآ  دـینیبیم . دـینکیم  نشور  هک  ار  یـشتآ  اـیآ  دـیراذگیمن .
کل ءام  ءامسلا  نم  لزنا  يذلا  وه  - 2 میروآیم ). دوجو 

موقل هیـال  کـلذ  یف  نا  تارمثلا  لـک  نم  باـنعالا و  لـیخنلا و  نوـتیزلا و  عرزلا و  هب  مکل  تبنی  نومیـست . هیف  رجـش  هنم  بارـش و  هنم  م 
بآ نآ  زا  یتمـسق  داتـسرف ، بآ  امـش  يارب  نامــسآ  زا  هـک  تسیدـنوادخ  وا  … و   ) هناوـلا اـفلتخم  ضرـالا  یف  مـکلارذ  اـم  نورکفتی و 
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لخن و نوتیز و  تعارز و  بآ ، نآ  اب  دـینارچیم . اهنآ  رد  ار  نارادـناج  هک  دـنارورپیم  ار  تاـتابن  ناـتخرد و  رگید  یتسق  یندـیماشآ و 
يور رد  دـنوادخ  هک  هچنآ  و  .(، ) دـننکیم رکف  هک  یهورگ  يارب  تسیاهیآ  ناـیرج ، نیا  رد  دـنایوریم . اـههویم  هنوگ  ره  زا  اـهروگنا و 

يراجم رد  اهنآ  نایرج  ادخ و  هب  تادوجوم  دانتسا   ) ثحبم رد  دانتـسا  نیا  یملع  یلقع و  تابثا  تسا ). هدیرفآ  فلتخم  ياهگنر  اب  نیمز 
تدـحو ددـع ) يانبم  هب  هن  تسیاهناگی  وا   ) ددـع لیوات  الب  دـحالا  دـییامرف . هعجارم  تسا ، هدـش  حرطم  یلقع ) یملع و  هاگدـید  زا  دوخ 

نیا رد  فیراعت  فالتخا  هک  تسا  یهیدب  تسا . هدش  هتفگ  یفلتخم  بلاطم  نونک  ات  ددع ، فیرعت  رد  تسین  يددع  تدحو  يدـنوادخ 
ار ادخ  تدحو  ناوتیمن  لاح  رهب  دنـشابیم . اراد  نارظنبحاص  هک  تسا  ییاههاگدید  عونت  هب  طوبرم  يرظن  دراوم  رگید  دننام  مه  دروم 

هتفرگ رظن  رد  يددع  دحاو  ناونع  هب  هک  تسا  یتقیقح  ره  تیدودحم  دح و  نییعت  هک  تسا  یهیدب  دومن . روظنم  ددع  هلوقم  زا 
هچ ره  شدودعم   ) دحاو کی  سپ  دوشیم . لماش  ار  الاب  هب  زا 2  هک  تسا  دادعا  همه  ریز  یمک و  لوقعم  نیلوا  دحاو ، نیا  اریز  دوشیم .

تیمک دادعا  نآ  هک  ییاهدودعم  هب  رظن  اب  هچ  اهنآ و  يدـیرجت  میهافم  هچ  دادـعا  همه  اریز  تسا . یمک  لوقعم  نیرتمک  نیلوا و  دـشاب )
نآ یگتـسخ ) تکرح و  نودب  تسا  هدننیرفآ   ) بصن هکرح و ال  ینعمب  قلاخلا ال  تسا و  يددـع  دـحاو  زا  رتالاب  دـنهدیم  هئارا  ار  اهنآ 

رییغت و اریز  تسا ، لاحم  ادخ  هب  نآ  دانـسا  دشاب ، هک  مه  ینعم  ره  هب  تکرح  تسا  رود  هب  یگتـسخ  تکرح و  هنوگ  ره  زا  سدـقا  تاذ 
بقاـعت اـی  تـالاح  یلاوت  اـی  دـشاب  لـعف  هب  هوق  زا  لاـقتنا  ياـنعمب  ینوگرگد  نیا  هاوخ  تسا ، تکرح  تاذ  كرحتم ، دوجوم  ینوگرگد 

هجیتن رد  تسا . تلع  دـنمزاین  دوخ  تاـظحل  یماـمت  رد  كرحتم  مسج  هک  تسا  ینوگرگد  نیمه  تهج  هب  لاـح  رهب  اـهیفنم . اـهتبثم و 
دنوادـخ تسا و  ثداح  تافـص  زا  جایتحا  و  یبوبر !! سدـقا  تاذ  هب  جایتحا  نداد  تبـسن  اب  تسا  يواـسم  ادـخ  هب  تکرح  نداد  تبـسن 

رد لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  تلع  نیاـب  درادـن ، یهار  دـنوادخ  هب  یگتـسخ  هکنیا  اـما  دـشابیم . تیلع  ثودـح و  قوف  يدـبا و  یلزا و 
هریخذ يژرنا  هوق و  يدعب  تیلاعف  يارب  هک  دنک  باجیا  یگتـسخ  ساسحا  هک  درادن  يژرنا  تردق و  فرـص  هب  یجایتحا  دوخ  ياهتیلاعف 

نداد تبسن  رد  رشب  دنک .
هک یتیلاعف  لمع و  ره  رد  دنیبیم  هک  اریز  دنکیم . هسیاقم  دوخ  ینامـسج  عضو  هب  ار  ادخ  روبزم ، تبـسن  مهوت  ای  ادـخ  هب  تفـص  ود  ره 

يرکف و زا  معا  داد  ماجنا  راک  يرادقم  هک  یماگنه  هک  دنیبیم  زین  دنزب و  تسد  تکرح  یعاونا  ای  یعون  هب  تسا  روبجم  دـهدیم ، ماجنا 
فرطرب دوخ  زا  ار  یگتـسخ  دوشیم و  تحارتسا  لوغـشم  دـنک ، اوق  دـیدجت  هکنیا  يارب  نیاربانب  دـنکیم ، یگتـسخ  ساسحا  ینالـضع ،

فراعم مولع و  رد  هک  ییاهمسجت  ریوصت . رد  ابلاغ  رـشب  عون  دارفا  هک  میراپـسب  رطاخب  یلک  لصا  کـی  ناونع  هب  ار  هیـضق  نیا  دـنکیم .
هسامب دهاشلا ال  و  هلآ ، قیرفتب  ریصبلا ال  هاداب و  عیمسلا ال  و  دزاسیم . هدامآ  نتشیوخ  زا  يرادربسکع  اب  ارنآ  هخسن  هنیمز  دهدیم ، ماجنا 

اب هن  تسا  رظان  دهاش و  وا  مشچ ، نتسب  نتشگزاب و  نودب  تسا  انیب  و  نآ ، هلیسو  هب  زاین  نودب  تسا  اونـش  وا  و   ) هفاسم یخارتب  نئابلا ال  و 
تسین ینامسج  لئاسو  اب  وا  هراظن  تداهش و  ییانیب و  ییاونش و  هلصاف .) يرارقرب  نودب  تسا  ءایشا  زا  رود  ینامسج و  لاصتا )  ) ندیبسچ

، درادن ینامـسج  ریغ  ینامـسج و  زا  معا  تالآ  لئاسو و  هب  يزاین  چیه  تسا ، سدقا  نآ  یتاذ  ای  تاذ و  نیع  ای  هک  يدـنوادخ  ملع  داعبا 
مشتسا دنکیم و  سمل  دشچیم ، دونشیم ، دنیبیم ، ایور  لاح  رد  یناسنا  سفن  هک  هنوگنامه 

مهم رایـسب  هجیتن  کی  هب  اجنیا  زا  درادـن . ینیب  هسمال و  هقئاذ ، شوگ ، مشچ و  زا  کی  چـیه  تطاسو  هب  يزاـین  هکیلاـح  رد  دـیامنیم ، ما 
رد هک  تسا  دـنمزاین  ینامـسج  لـئاسو  هب  دوخ  ياـهتفایرد  كرد و  يارب  یماـگنه  تسا ، درجم  هک  یتـقیقح  هک  تسنیا  نآ  میـسریم و 

تایدام هدام و  هصرع  زا  درجم ، تقیقح  نآ  هک  یماگنه  اما  اهریغ ، هتشرف و  سفن ، حور ، دننام  دزادرپب ، تیلاعف  هب  تایدام ، هدام و  ملاع 
لاح تشاد . دهاوخن  تاینامـسج  ماسجا و  تطاسو  هب  یجایتحا  چیه  تیلاعف ، كرد و  يارب  هک  تسا  یعطق  داهن ، رتارف  ماگ  دـش و  ادـج 

كرد و رد  یلوا  قـیرط  هب  تسا ، اـهنآ  نیناوـق  تاـیدام و  هداـم و  زا  تـقیقح  نیرتزاـینیب  تادرجم و  هـمه  قوـف  هـک  ناحبـس  دـنوادخ 
( ءایشا وا و  نایم  هلـصاف  يرارقرب  نودب  تسا ، ءایـشا  زا  رود  و   ) هفاسم یخارتب  نئابلا ال  و  دشابیمن . دنمزاین  ياهلیـسو  چیه  هب  شیاهتیلاعف 
، میراد غارس  تیرشب  عون  زا  هک  هچنآ  دادیم . رارق  هلـصاف  نتـشیوخ  ادخ و  نیبام  دوب ، اهناسنا  رثکا  دننام  مه  یتسه  ملاع  تادوجوم  رگا 
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تخت کی  رب  اهنامسآ  يالاب  رد  دنوادخ  دننکیم : نامگ  نینچ  ادخ  هرابرد  لطاب  روصت  کی  اب  نانآ ، قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تسنیا 
نآ ادخ و  نیبام  اذل  تسا !! هتفرگ  تسد  هب  ار  یتسه  ناهج  تیریدم  اجنآ  زا  هتسشن و  عفترم  گرزب و  رایسب 

يرون لاس  سایقم  هب  مه  دیاش  لاس ، اهنویلیم  دـشاب  ریذـپناکما  رگا  وا  هب  لوصو  يارب  هک  دراد  دوجو  يدایز  رایـسب  یـسدنه  هلـصاف  نا 
سفن ای  حور  دننامب  هکلب  رگید ، یمسج  زا  یمسج  هلصاف  اب  هن  یلو  تسا ، تادوجوم  همه  ریغ  لاعتم  دنوادخ  هکیتروص  رد  تسا !! مزال 

رارق رب  ار  لوقعمان  هلـصاف  همهنآ  شیادخ  دوخ و  نیبام  ناسنا  هک  تسا  هدـش  بجوم  يدـنوادخ  تخانـش  مدـع  لهج و  یناسنا . مسج  و 
، منیک يروآدای  ار  یلک  لصا  کی  دروم  نیا  رد  دـیراذگب  نآ  يامنتیفاع  ياهدرد  زا  دایرف  لهج و  سوسحمان  يرامیب  زا  ناما  دزاـسب .
یماقم و يدام و  ررض  رش و  بابسا  زا  یلیخ  ياهررض  اهنایز و  رد  ام  دشاب . دیفم  ام  یعامتجا  یتفرعم و  یملع و  ياهتیلاعف  رد  هک  دشاب 

درجم هب  هک  میزرویم  مامتها  يردـقب  نایرج  نیا  رد  و  میـشوکیم . اهنآ  عفر  رد  دـشاب  هتـشاد  ناکما  هک  اجنآ  ات  میـشیدنایم و  یترهش 
درد و کی  زا  اما  مینکیم . شالت  میودیم ، اهنآ  ندرک  فرطرب  قرط  طیارـش و  تلع و  ندرک  ادیپ  لابند  هب  اروف  ررـض ، نایز و  ساسحا 

الـصا يرـشب  دارفا  ام  ییوگ  هک  میربیم  رـسب  يدمع  ییانتعا  یب  ای  تلفغ  رد  نانچ  شخبررـض ، روآنایز و  ازهجنکـش و  رایـسب  يرامیب 
خدوخ هک  تسا  ینادان  لهج و  يرامیب  نامه  نیا  تسا ؟ مادک  نآ  درد  و  تسیچ ؟ يرامیب  نیا  میرادن . يرامیب  درد و  نینچ 

ياـهدرد یناـسنا ، يـالاو  ياهـشزرا  هـمه  يور  نتـشاذگ  ياـپ  اـهیگماکدوخ و  يزیرنوـخ و  اهیــشکقح و  یگدـنامبقع و  یهاو و 
قرط لهج و  تاصتخم  ثحب  هب  میزادرپب  سپـس  هن ؟ ای  تسا  هجلاعم  لباق  ضرم ، نیا  مینیبب  دـیراذگب  تسخن  دـشابیم . نآ  يامنتیفاع 

ناز بآ  دنهاوخ  وت  زا  ینک  نوسفا  ملع  هب  هنرگ  ار  تینادان  درد  یمه  میسرت  ارت  دناجنرب  ینادان  درد  دیوگیم ، ورسخ  رصان  نآ . هجلاعم 
لهج يرامیب  زگره ، هن  دـنیوگیم : نارظنبحاص  زا  رگید  یـضعب  ینک  نوحیج  يز  يور  يزیرگ  نوماه  زا  وت  رگ  ناگنـشت  ناوراک  سپ 

هک تسا  یئاود  يدرد  ره  يارب   ) اهیوادی نم  تیعا  هلاهجلا  الا  هب  بطتـسی  ءاود  ءاد  لکل  دیوگیم : دـشاب . هجلاعم  لباق  هک  تسین  يزیچ 
قلطم روط  هب  هک  ار  هیرظن  نیا  ام  دـنک ). هجلاعم  ارنآ  دـهاوخب  ار  سک  ره  تسا  ناوتان  هک  یناداـن  رگم  دـننکیم ، شاهجلاـعم  اود  نآ  اـب 

ار نآ  يانبم  رب  تمواقم  لهج و  دیاب  ام  الوا  هک  تسنیا  تسا ، لوبق  لباق  یقطنم و  هلئـسم  نیا  رد  هک  هچنآ  میریذپیمن . دـناهدرک  حرطم 
هچنآ  ) نآ قلعتم  زا  یفرطیب  اب  طیسب  لهج  - 1 دزاسب . نشور  ام  يارب  ار  دوخ  یعقاو  هرهچ  هلئسم  ات  مییامن  میسقت  نآ  رد  دوجوم  ماسقا  هب 

هک هچنآ  هرابرد  تسا و  لوهجم  وا  يارب  زیچ  نآ  ینعی  ار ، يزیچ  دنادیمن  ناسنا  ینعی  تسا ) لوهجم  هک 
يریگعضوم دوش . نشور  وا  لـهج  قلعتم  دوش ، لـح  وا  لوـهجم  رگا  هکیروـطب  درادـن ، مه  یـصوصخم  یبایـشزرا  رظن و  تسا  لوـهجم 

هب هتخیرگ و  لهج  زا  علطم ، نارظنبحاص  ناملاع و  اب  حیحص  طابترا  اب  نانادان )  ) لاهج زا  هتسد  نیا  دیامنیم . ذاختا  نآ  ربارب  رد  یحیحص 
ریثاـت زا  رگا  یتـیعقوم  نینچ  رد  ناـسنا  تسا ) لوهجم  هک  هچنآ   ) نآ قلعتم  تیمها  هب  هجوـت  اـب  طیـسب  لـهج  - 2 دنوشیم . هدـنهانپ  ملع 

ناما رد  تسرپتردق ، نادنمتردق  يرگهطلس  زا  اصوصخم  دشاب ، ناما  رد  یگنهرف  و  یـسایس ، یعامتجا ، یعیبط ، زا  معا  یطیحم  لماوع 
نآ هراـبرد  ملع  لیـصحت  لـهج و  اـب  هزراـبم  يارب  دراد ، لوهجم )  ) لـهج قلعتم  تیمها  هب  هک  یهیجوت  تهج  هب  هک  تسا  یعطق  دـشاب ،

قیمع قایتشا  زا  یـشان  هک  تسا  لیـصا  هزیرغ  کی  تایعقاو ، اب  طابترا  هزیرغ  اریز  تخادرپ . دـهاوخ  وپاکت  شالت و  هب  لوهجم ، عوضوم 
عنام دوجو  اب  نآ  قلعتم  تیمها  هب  هجوت  اب  طیسب  لهج  - 3 یگتخاس . تایعقاو  هن  دشابیم ، تایعقاو  دوخ  اب  هطبار  ندرک  رارقرب  هب  یمدآ 

يرامیب زا  دارفا  نتخاس  اهر  يارب  هعماج  ياهتیریدم  مامتها  مدـع  ملع ، لئاسو  ندروآ  تسدـب  زا  یناوتان  دـننام  نآ . ندرک  فرطرب  يارب 
عماج هاوخدوخ  هماکدوخ و  ياهتیریدم  ندیزرو  عانتما  داد ، رارق  حیقو  لماوع  لودج  رد  دیاب  ارنآ  هک  همه  زا  رتالاب  لهج و 

ورف اب  لهاج  هک  ینادان  نآ  زا  تستراـبع  بکرم ، لـهج  - 4 دـنراد !! دوخ  هعماج  دارفا  یهاـگآ  يرادـیب و  زا  دـیدش  تشحو  هک  تسا  ه 
یسک نینچ  دمانب ، سفن  هدنشک  يرامیب  ار  لهج  نیا  مان  یـسک  رگا  تسا !! ملاع  هک  دراد  نیقی  ای  دنکیم  نامگ  لهج ، تاملظ  رد  نتفر 

سوفن لتاق  هعماـج  رد  وا  تیـصخش  ریثاـت  تروص  رد  یمدآ و  سفن  لـتاق  لـهج ، نیا  دـیوگب : یـسک  رگا  تسا و  ناـنیبشوخ  هورگ  زا 
شیپ هلئسم  نیا  نونکا  تسا . هتفگ  تقیقح  قباطم  ینخـس  دشابیم ، اراد  لهج  يرامیب  نیا  هک  یناسنا  دض  جیاتن  هب  رظن  اب  تسا ، نایمدآ 
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ياراد ای  دـشاب ، رگید  یلماوع  للع و  هب  هتـسباو  هکنیا  نودـب  تسا  یـصوصخم  هضراع  کی  بکرم ) لهج   ) يرامیب نیا  ایآ  هک  دـیآیم 
هب صخـش  نورد  رد  هک  تسا  لولعم  کـی  یناور  ياههدـیدپ  ریاـس  دـننام  مه  هضراـع  نیا  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  تسا ؟ صاـخ  یتلع 

تـسا یعطق  میوش . راک  هب  تسد  میـشاب ، هتـشاد  ارنآ  هجلاعم  قرط  ای  قیرط  هئارا  ییاناوت  رگا  ات  مینک  ادیپ  ارنآ  تلع  دیاب  دیآیم ، دوجو 
زا مه  دروم  نیا  رد  تسا ، ملع  دـض  تانئاک  هاگراک  رد  هک  هنوگنامه  فداصت  لاـمتحا  دـشاب و  تلعیب  دـناوتیمن  ياهدـیدپ  نینچ  هک 

ربارب رد  نینچمه  هعماج و  هاوخریخ  نایبرم  ناملعم و  ربارب  رد  روبزم  لهاج  يراشفاپ  تمواقم و  رگا  تسین . شریذپ  لباق  یملع  هاگدـید 
امتحا

دیاب دـهدیم  دوخ  هدـش  تفایرد  مولعم و  هب  هک  تسا  یتیمها  زا  یـشان  دـنکیم  یگداتـسیا  هک  هچنآ  فـالخرب  لـهاج ، دوخ  ینورد  ل 
دوخ هچ  رگا  دنسرب . وا  داد  هب  تسا ، هتشادهگن  لهج  رد  تیعقاو ، ربارب  رد  ار  وا  هک  یلایخ  مولعم  هرابرد  تیبرت  میلعت و  داشرا و  تاماقم 

يراـشفاپ تیعقاو  ناونع  هب  هک  هچنآ  رب  شیوـخ  ینورد  لاـمتحا  دوـجو  اـب  رگا  دـنادن و  تیبرت  میلعت و  داـشرا و  جاـتحم  ار  نتـشیوخ  وا 
لهج  ) وا يرامیب  نیا  تفگ : دـیاب  تروصنیا  رد  دـنکیمن ، اهنآ  هب  ییانتعا  چـیه  تیبرت ، میلعت و  لباق  قرط  دوجو  اب  نینچمه  دـنکیم و 

وا دوخ  سپس  دنزیم ، شتآ  ار  نارگید  تسخن  هک  تسا  یهاوخدوخ  نآ  مان  هک  تسا  یمومع  كانرطخ  يرامیب  کی  زا  یشان  بکرم )
ار نارگید  شتآ ، نیمه  اب  سپـس  دنزیم و  شتآ  ار  دوخ  تسخن  تفگ  ناوتیم  رگید  دید  کی  اب  دیامنیم و  رتسکاخ  دـنازوسیم و  ار 

یهاوخدوخ کلهم  يرامیب  هب  طوبرم  بکرم  لـهج  يراـمیب  رگا  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  بلطم  نیا  زا  دزاـسیم . هاـبت  دـنازوسیم و 
ریذپانجالع يرامیب  نینچ  هک  تسا  یعطق  دشاب ، هتـشاذگن  ملاس  لهاج  نآ  نورد  رد  يدادعتـسا  دعب و  چیه  کلهم  يرامیب  نیا  دـشاب و 

دیاب کنیا  دننک . يریگولج  دیاب  يرامیب  نیا  تیارـس  زا  تسا  نکمم  هک  هلیـسو  رهب  لکـش و  رهب  هک  تسا  هعماج  ناگدننادرگرب  هدوب و 
هنایز

زا یـشان  ياهنایز  میهدـب . رارق  قیقحت  یـسررب و  دروم  دـشابیم ، نآ  بکرم  لهج  عون  اصوصخم  لـهج ، زا  یـشان  هک  ار  ییاهررـض  ا و 
زا دوخ . زا  جراخ  ياهتیعقاو  زا  ناسنا  كرد  لماوع  ندـش  هتخیـسگ  زا  تسترابع  ینادان  يانعم  نآ  بکرم  لـهج  عون  اـصوصخم  لـهج ،

کش و ملع و  هب  طورـشم  تقو  چـیه  یتسه ) ناهج   ) دوخ زا  جراخ  ياهتیعقاو  اب  ناسنا  ینیوکت  تاطابترا  هک  تسا  یهیدـب  رگید  فرط 
ناونع هب  دهاوخن . ای  دهاوخب  دـنادن ، ای  دـنادب  وا  هک  تسین  نیاب  طورـشم  دوخ ، زج  ناهج  اب  ناسنا  رثات  ریثات و  ینعی  تسین ، رادـنپ  نظ و 
تهج نیمهب  دنادب . وا  هک  درادن  نآ  هب  يزاین  ررـض  نیا  ندیناسر  تسا و  رـضم  ناسنا  تمالـس  يارب  مومـسم  ياذـغ  هدولآ ، ياوه  لاثم 

طیسب و لهج  نیبام  هک  یتوافت  دناهتـشاد . رـشب  عون  دارفا  زا  ینادان  لهج و  ندرک  عفر  يارب  دیدش  رارـصا  ءایلوا  ءایبنا و  یمامت  هک  تسا 
هجوت و ضرعم  رد  هراومه  دـنکیمن ، یقلت  اـناد  ار  دوخ  یناداـن  نیع  رد  دـنادیمن و  هک  یمدآ  هک  تسنیا  رد  دراد  دوـجو  بکرم  لـهج 

اناد ار  دوخ  هک  بکرم ، لهج  يرامیب  هب  التبم  صخـش  هکیتروص  رد  درادن  دوخ  یناملظ  تالاح  نآ  رب  رارـصا  تسا و  یهاگآ  لیـصحت 
هب دهدب و  ناکت  ار  وا  دسرب و  هار  زا  هدـشن  هبـساحم  ثداوح  هکنیا  رگم  دـیآیمنرب ، ملع  لیـصحت  ددـص  رد  ضرعم و  رد  زگره  دـنادیم 

دوخ
ناسنا هب  لهج  هجیتن  رد  هک  يررـض  یکچوک  یگرزب و  كالم  هب  میزادرپیم  لاح  تسا . روهطوغ  لـهج  تاـملظ  رد  دـمهفب  اـت  درواـیب 

کی نیا  تسا  لوهجم  هک  تسا  تقیقح  نآ  تیمها  هب  هتـسباو  یکچوک ، یگرزب و  رظن  زا  لهج  ررـض  ياـنبم  كـالم و  ددرگیم . دراو 
ره هک  تسا  ملسم  دراد . لوهجم  تقیقح  تیمها  رادقم  هب  یگتـسب  ررـض  یکچوک  یگرزب و  كالم  انبم و  هک  تسا  یهیدب  الماک  لصا 
(، نتـشیوخ  ) هرابرد ام  تامولعم  ندوب  كدـنا  هب  هجوت  اب  تسا و  هدرک  هطاحا  ار  وا  هک  دراد  یتـالوهجم  دـشاب  هک  یلاـح  ره  رد  یناـسنا 

فارتـعا نیا  مینک و  فارتـعا  دوخ  تـالوهجم  ترثـک  هب  دـیاب  میهاوخن  هچ  میهاوخب و  هچ  دوخ ) ناـعونمه   ) و یتـسه ) ناـهج  (، ) ادـخ )
زا ملع  نییاـپ  لـحارم  رد  رکفتم  هـکنیا  رگم  تـسا ، هدـش  هدـهاشم  راـصعا  نورق و  نارظنبحاـص  نارکفتم و  هـمه  زا  نوگاـنوگ  لاکـشاب 

كالم و نیا  تسیچ ؟ لهج  ررض  یکچوک  یگرزب و  يانبم  كالم و  مینیبب  لاح  دشاب !! هدش  یـضار  دوخ  ملع  رد  دودحم  ياههتخودنا 
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تـسا هتـسشن  نآ  رد  هک  ینامتخاس  ياهرجآ  هرامـش  دنادیمن  هک  یـسک  تسا . لوهجم  هک  تسا  یقیقح  شزرا  تیوه و  هب  طوبرم  انبم 
یسک نینچمه  دنکیمن . هدهاشم  لهج  نیا  زا  ار  يررض  تسین ، وا  هجوتم  اهرجآ  نآ  هرامش  هرابرد  مه  ياهلئسم  چیه  تسا و  ددع  دنچ 

يرهش ك نابایب  ياهگیر  هرامش  دنادیمن  هک 
یگدنز جراخم  رادقم  هب  رگا  هکیتروص  رد  یلو  دوشیمن ، وا  هجوتم  لهج  نیا  ببس  هب  ینایز  چیه  تسا  ردقچ  دنکیم  یگدنز  نآ  رد  ه 
یگدنز شیب  ای  مک  ررـض  نیا  ددرگ و  دراو  وا  يارب  يررـض  هار  نیا  زا  دراد  هک  یتادئاع  یمک  تهج  هب  تسا  نکمم  دشابن ، ملاع  دوخ 
یتسیاب هک  سدـقم  نامرآ  نآ  تسیچ  و  تسیچ ؟ وا  یگدـنز  فدـه  هک  دـنادن  یگدـنز  رد  یمدآ  رگا  نیا ، زا  رتالاب  دزاس . لـتخم  ار  وا 

هب دسانشیمن و  ار  ادخ  هک  یسک  ددرگیم . هجوتم  وا  يارب  یگرزب  یشزرا  يونعم و  ررض  دزاسب ، راوتسا  نآ  هبساحم  رب  ار  دوخ  یگدنز 
یلومعم بیسآ  نایز و  کی  وا  ررـض  دشاب ، بکرم  لهج  وا  لهج  هکیتروص  رد  اصوصخم  تسا ، لهاج  یبایادخ  یـسانشادخ و  تیمها 

وا طابترا  هک  تسا  یعطق  دشاب ، هعماج  رد  هجوت  دروم  ذفان و  یتیـصخش  رگا  و  دروآیم . مهارف  ار  وا  یگدنز  همه  تراسخ  هکلب  تسین ،
دوخ یناگدـنز  رب  ار  وا  یهاگآ  تیمها  دسانـشیمن و  ار  ادـخ  هک  یـسک  دـشابیمن . راوتـسا  یناسنا  شزرا  چـیه  يانبم  رب  هعماج  دارفا  اب 

وا يارب  یتسه  ناهج  - 1 میوشیم : رکذتم  ار  اهررض  نیا  زا  ياهنومن  ام  درخیم  دوخ  يارب  تیاهنیب  ییاهررض  یـصخش  نینچ  دنادیمن ،
رد هچ  ناهج ، ناسنا و  ورملق  ود  رد  وا  يارب  یـشزرا  چـیه  - 3 تسین . ریـسفت  لباق  هجو  چـیه  هب  وا  يارب  یتسه  ناهج  - 2 تسا . کیرات 

يارجم
ولو ناسنا ، اهنویلیم  نتـشک  ناهج ، نتخاس  دوبان  وا  يارب  دوش . حرطم  دیابن  دنـشاب ) دـیاب  هکنانچنآ   ) يارجم رد  هچ  و  دنتـسه ) هکنانچنآ  )

! دنیبیمن ار  يزیچ  نتـشیوخ  هتفای  مروت  نم  زج  ددرگنیم ، هچ  ره  هب  اجک و  ره  وا  درادن . یتیمها  نیرتمک  یناویح ، تذل  زور  کی  يارب 
يارب رگا  - 4 دـنیبیم . دوخ  ياـهیگماکدوخ  اههتـساوخ و  يارب  هلیـسو  ار  ناـهج  اـهناسنا و  رگید  و  فدـه )  ) ار دوخ  لاـح ، همه  رد  وا 

اب - 5 ددرگیم . رکنم  ار  یتـسه  همه  هک  تـسا  یعطق  دـنیبب ، قیاـقح  هـمه  راـکنا  هـب  دـنمزاین  ار  دوـخ  شاهناـهاوخدوخ  ضارغا  دربـشیپ 
اهناسنا نتخاس  هدرب  مادختسا و  ریـسم  رد  - 6 دزاسیم . مورحم  نیتسار  تایعقاو  اب  طابترا  زا  ار  مدرم  نیغورد ، ياههطـسفس  اـههطلاغم و 
دهاوخن یتواـفت  يارب  شاـبوا  لذارا و  نیرتتسپ  اـهناسنا و  نیرتفیرـش  هدرب ، دازآ ، لـهاج ، ملاـع ، شایعیبط ، دوخ  ياههتـساوخ  يارب 

رد تقو  چـیه  دوش ، رکنم  مه  ار  ادـخ  رگا  هک  تسا  حرطم  يدـعاوق  لوصا و  هدـعو  کی  اـهناسنا  يارب  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  تشاد .
ادـخ هک  قیاـقح  نیرتتمظع  اـب  رکنم  هک  یـسک  يارب  ـالوا  تفگ : ناوتیم  مهوت  نیا  خـساپ  رد  ددرگیمن . روهطوغ  روـبزم  ياـهیتشز 

یعقوم رد  اصوصخم  دوخ ، ياهیرگنایغط  زا  دناوتیمن  يروحم  دوخ  اب  وا  اذل  تسین و  حرطم  یئانبم  لصا و  چیه  تسا ،
یگدنز نتشیوخ  يربج ) هبش  يربج و   ) یعیبط ياههزیگنا  يانبم  رب  یصخش  نینچ  ایناث  دیامن . يریگولج  دنادب ، زاین  یب  ار  نتـشیوخ  هک 

هن دریذـپب ، دوخ  يارب  ار  یلوصا  نیناوق و  رگا  یگدـنز  هنوگنیا  هنادازآ . یـشزرا  ياههزیگنا  یلاع و  ياهدادعتـسا  يانبم  رب  هن  دـنکیم ،
هب ماهدمآ ؟ اجک  زا  متسیک ؟ نم   ) هناگشش تالاوس  يارب  یخساپ  تسا  لاحم  هکلب  دوب ، دهاوخن  دنمهرهب  رایتخا )  ) یـشزرا يدازآ  زا  اهنت 

تیاضر اب  یتوافت  یگدـنز ، نینچ  هب  نداد  تیاضر  دـشاب . هدرک  هدامآ  موریم )؟ اجک  هب  ماهدـمآ ؟ هچ  يارب  متـسیک ؟ اب  ماهدـمآ ؟ اـجک 
نطاب مشچ و  اب  ندید  لباق  هن  تسا  راکـشآ   ) هفاطلب نطابلا ال  هیورب و  رهاظلا ال  و  درادن . هدنرد  ناویح  لصا  هدعاقیب و  یگدنز  هب  نداد 
تسین يدام  تفارظ  ای  یکبـس  ياراد  دوش و  هدید  مشچ  اب  ات  تسین  ینامـسج  وا  روهظ  دوجو  تفارظ  تقد و  تهج  زا  هن  تسا  یفخم  و 

ریذپناکما یکیزیف  دودح  گنر و  لکـش  وا  يارب  درادن و  یمـسجت  هنوگچیه  ناحبـس  دنوادخ  هک  تهج  نادـب  درادـب . یفخم  ار  وا  هک 
ندید لباق  ادخ  دناهتفگ : نارکفتم  زا  یخرب  هکنیا  ترخآ . يارـس  رد  هن  ایند و  نیا  رد  هن  تسین  يرهاظ  مشچ  اب  ندـید  لباق  اذـل  تسین ،

ياهدومن لاکشا و  رگید  ندید  زا  ار  ادخ  ندید  هک  دناهتفگ  هراب  نیا  رد  یتاحیضوت  نانآ  دوخ  ای  تسا ،
هیجوت لباق  هک  دشاب  يروط  نانآ  تارابع  رگا  دـناهدادن ، تروص  یلیوات  ریـسفت و  نینچ  نانآ  دوخ  رگا  ای  دـناهدومن ، کیکفت  ینامـسج 

مسج و تاصتخم  زاهک  دشاب  ندید  نینچ  مزاول  هب  مزتلم  هدنیوگ  دـشابن و  هیجوت  لباق  رگا  داد و  ماجنا  ار  يراک  نینچ  دـیاب  امتح  دـشاب ،
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. تسا هدومن  هیجوت  ار  دوخ  مالک  دوخ ، هک  تسا  اهنآ  زا  هک  دراد  یتایبا  يوجنگ  یماظن  درک . درط  ار  هیرظن  نآ  دـیاب  تسا ، تاینامـسج 
تسا یندید  ادخ  هک  ار  ادخ  دید  تسا  یندیدنـسپ  هک  اجنآ  زا  قلطم  دیوگیم : نینچ  يرهاظ  نامـشچ  نیمه  اب  دنوادخ  ندید  هرابرد  وا 

نیع رد  رس  مشچ  نیا  رس  مشچ  نیدب  هکلب  رگد  یمـشچ  هب  هن  ربمیپ  دید  تفگن  هدید  هب  هک  سکنآ  يروک  تفهن  دیابن  هدید  زا  شندید 
نآ رد  هک  ره  دوبن  ینامز  هار  نآ  نتفر  دوبن  یناکم  هدرپ  نآ  ندـید  دـیامن : هیجوت  ار  قوف  تایبا  دـناوتیم  هک  دراد  یتاـیبا  یماـظن  لاـح 
لیذ ذـخام  رد  تسا  رتوسنآ  زا  رهوج  ضرع و  زک  تسا  رهوج  ضرع و  یب  وا  ندـید  تفاـی  هار  یتـهجیب  تهج  زا  تفاـی  هاـگرظن  هدرپ 

تفارظ ای  ندوب  کبس  تهج  زا  هن  تسا  نطاب  وا  يار  هتفیـش  مه  وت و  رد  دسر  نوچ  ياج  يرادن  يا  هن  رهوج  هک  وت  دیوگیم : تیب 25 
سن هنوگچیه  اذل  تسین ، دیدرت  ياج  تسا ، تایدام  هدام و  قوف  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  يدام .

طاـبترا هنوگچـیه  رتیلک  تراـبع  هب  ناـیم و  رب  ذوـفن  ریز ، رد  ـالاب ، رد  نتفرگ  رارق  درادـن . یباـیهار  وا  هب  رگید  ماـسجا  اـب  یمـسج  تب 
نم و  هیلا . عوجرلاب  هل و  عوضخلاب  هنم  ءایـشالا  تناب  اهیلع و  هردـقلا  اهل  رهقلاب  ءایـشالا  نم  ناب  درادـن . رگید  ماسجا  ای  مسج  اب  ینامـسج 
همه زا   ) هزیح دقف  نیا  لاق : نم  و  هفـصوتسادقف ، فیک ) : ) لاق نم  و  هلزا ، لطبا  دقف  هدع  نم  و  هدع ، دـقف  هدـح  نم  هدـح و  دـقف  هفـصو 

هب تشگزاب  میلـست و  تهج  هب  تسا  ادـج  وا  زا  تاقولخم  همه  و  اهنآ . همه  رب  همات  تردـق  هقلطم و  هطلـس  تهج  هب  تسا  ادـج  تاـنئاک 
و تسا . هدروآرد  شرامـش  هب  ار  وا  دنک  دودحم  ار  وا  سک  ره  تسا و  هدرک  دودحم  ار  وا  دنک  فیـصوت  ار  ادـخ  هک  سک  ره  وا . يوس 

سک ره  و  هدرک ، شفیـصوت  تـسا ، هنوـگچ  وا  دـیوگب  سک  ره  تـسا و  هدرک  لـطاب  ار  وا  تـیلزا  دروآرد ، شرامـش  هـب  ار  وا  سک  ره 
ارنآ هک  یتیعقوم  ره  رد  دنـشاب و  هک  هلوقم  ره  زا  تانئاک  همه  قوف  تسوا  تسا ). هداد  ياج  ناـکم  نآ  رد  ار  وا  تسا ، اـجک  رد  دـیوگب 

دنوادخ فیصوت  دـننام 1 - میاهدرک ، ریـسفت  ار  اهنآ  ام  هدـمآ و  قوف  تـالمج  زا  یـضعب  هغالبلاجـهن ، زا  مکی  هبطخ  رد  دـننک  تزاـیح 
تبسن - 3 تسا . وا  ندروآرد  شرامـش  هب  مزلتـسم  سدـقا  تاذ  نآ  نتخاس  دودـحم  - 2 تسا . سدقا  تاذ  نآ  نتخاس  دودـحم  مزلتـسم 

یفیک نداد 
نیا رد  هک  هچنآ  اضف . ای  ناکم  نآ  رد  تسا  وا  نتخاس  دودـحم  اضف ، ای  ناکم  رد  وا  نداد  رارق  - 4 تسا . وا  فیصوت  مزلتسم  وا  يارب  ت 

مزلتسم وا  ندروآرد  شرامـش  هب  هکنیا  و  - 2 تانئاک . زا  یبوبر  سدقا  تاذ  تریاغم  یئادـج و  تلع  - 1 دوش . ریـسفت  دیاب  هکرابم  هبطخ 
همه زا  سدـقا  تاذ  نآ  وـلع  تهج  زا  مـه  تاـنئاک ، زا  یبوـبر  سدـقا  تاذ  یئادـج  تـلع  اـما  تـسا . وا  ندوـب  یمیدـق  تـیلزا و  لاـطبا 
همه هکیتروص  رد  كاپ ! ملاع  اب  ار  كاخ  تبسن  هچ  تادوجوم . مومع  قلاخ  تسوا  وا . تافص  تمظع  تهج  زا  مه  و  تسا ، تادوجوم 

هتسباو دنمزاین و  یتسه ، تارذ  همه  هکیتروص  رد  تسا  قولخم  نیناوق و  وریپ  دودحم و  لاوز و  هب  ور  هتـسباو و  دنمزاین و  یتسه ، تارذ 
قلطم دـحاو  درف  دمـص و  و  قلطم ) زاـینیب   ) ینغ یهلا  سدـقا  تاذ  هکیتروص  رد  تسا  قولخم  نیناوق و  وریپ  دودـحم و  لاوز و  هب  ور  و 
تیلزا بلس  مزلتسم  وا ، ندروآرد  شرامـش  هب  هکنیا  اما  و  اهنآ . ظفاح  هدنزاس و  نیناوق و  قوف  تیاهنیب و  یقاب و  يدبا و  یلزا و  تسا ،

نآ ددرگیم و  دودـحم  یمک ، ياهـسایقم  اهدـحاو و  اب  شرامـش  تیلباق  اب  یتقیقح  ره  هک  تسا  تهج  نیدـب  تسا ، سدـقا  تاذ  نآ  زا 
( دمرـس  ) دبا لزا و  اریز  دشاب ، هدوب  یمیدق  دناوتیمن  دریگیم و  دوخ  يارب  صخـشم  ینیعت  نامز ، اضف و  رد  تسا ، دودحم  هک  یتقیقح 

قوف ف
ملاع سدقا  تاذ  نآ   ) رودقم ذا ال  رداق  و  بوبرم ، اذا  بر  مولعم و  ذا ال  ملاع  دـشابیم . شرامـش  ددـعت و  قوف  اذـل  و  تسا ، نامز  اض و 
يارب درذگب ). رثا  اهنآ  رد  تردق  هک  ییایـشا  دوجو  نودب  تسا  اناوت  هدش و  هدرورپ  نودب  تسا  راگدرورپ  و  مولعم ، دوجو  نودـب  تسا 

دیهاوخب رگا  تسین . دنـشاب  يدـنوادخ  مولعم  هک  تاـنئاک  ینیع  دوجو  هب  يزاـین  لاوحا  زا  کـیچیه  رد  تاـنئاک و  همه  هب  وا  قـلطم  ملع 
اب رایـسب  لصا  نیا  دیاب  تسخن  میزادرپب ، رکفت  هب  یناسنا  مولع  رد  مولعم ) وا  زاینیب  ملع   ) تقیقح نیا  زا  ياهنومن  قیدصت  روصت و  يارب 

لئاـسم یـسانشادخ و  لوصا  نیرتنیداـینب  زا  یکی  میهدـب . رارق  هجوت  دروم  تقد  لاـمک  اـب  ار  هبر ) فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم   ) تیمها
لـصا نیا  ياـنعم  دـیامنیم ، اـم  یهلا  فراـعم  هب  ار  کـمک  نیرتـالاب  هک  تسا  یمازلتـسا  لـصا  نیمه  یتاـیح ، تخانـش  نیا  هـب  طوـبرم 
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مزلتـسم سفن ، یفاک  يدودـح  اـت  مزـال و  تخانـش  ینعی  تخانـش  ار  دوخ  يادـخ  تخانـش ، ار  دوخ  سفن  سک  ره  هکنیا : زا  تستراـبع 
طقف ثحبم  نیا  رد  دومن . میهاوخ  حرطم  ار  یثحابم  هدنیآ  رد  يدنوادخ  تایانع  اب  لصا ، نیا  لماک  حیضوت  يارب  تسیدنوادخ  تخانش 

شاد تادودعم  ینیع  ققحت  هب  يزاین  هکنیا  نودب  یمدآ  - 1 مینکیم : هدافتسا  قوف  لصا  زا  مولعم ، دوجو  زا  زاینیب  ملاع  تفایرد  يارب 
فاشتکا ارنآ  هک  هچنآ  اب  ینیع  طابترا  نودب  ناسنا  - 2 دباییم . رد  ار  اهنآ  يدیرجت  تیلاعف  اب  دوخ  نهذ  رد  ای  كرد  ار  دادعا  دشاب ، هت 

ضحم مدـع  زا  دوـشیم ، فـشک  ناـسنا  کـی  هلیــسو  هـب  هـک  یتـقیقح  هـک  تـسا  یعطق  اریز  دـنکیم ، رارقرب  یملع  طاـبترا  دــنکیم ،
زا ییاهدحاو  دیدج  زتنـس )  ) لوصحم زا  تسترابع  دراوم  همه  رد  فاشتکا  تفگ : ناوتیمن  نینچمه  و  دیآیمن . دوجو  هب  قلطمیتسین ) )

يدارفنا ياهدـحاو  دوش ، روصت  هک  یتعنـص  رنه و  یملع و  ره  رد  اریز  دـیآیم ، دوجو  هب  رکفتم  ناسنا  کی  زغم  رد  هک  اههدـش  هتخانش 
هجوتم دیاب  انمض  و  دشاب . هدوب  فاشتکا  يارب  یتامدقم  ای  همدقم  دناوتیم  دودعم  یصاخشا  زغم  رد  طقف  هک  دراد  دوجو  ياهدش  هتخانش 

هدـش فشک  تقیقح  اب  میقتـسم  لاصتا  طاـبترا و  اـب  فاـشتکا ، لوصح  هزیگنا  ناونع  هب  هچ  همدـقم و  لکـش  هب  هچ  دـحاو  نآ  هک  میوش 
نهذ ورملق  زا  نهذ ، هصرع  رد  دیدج  تقیقح  زورب  عقوم  رد  ياهزیگنا  ای  ياهمدقم  تامولعم  همه  یهاگ  یتح  دیآیمن ، دوجو  هب  دـیدج 

-3 ددرگیم . حرطم  مالک  هفسلف و  رد  هک  دراد  دوجو  يددعتم  لئاسم  ثحبم ، نیا  رد  دنکیم . زورب  دیدج  ءیش  نآ  ددرگیم و  رانکرب 
اب ن نامتخاس  نارازه  ینیع  ققحت  هب  جایتحا  نودب  وا ،) هدارا  يریگفده و  همیمض  هب  ، ) سدنهم زغم  رد  هسدنه  ملع  هک  هنوگنامه 

يدنوادخ ملع  دشخبب ، تینیع  ار  نوگانوگ  عاونا  اب  نامتخاس  نارازه  دیای و  یلجت  یجراخ  ناهج  رد  دناوتیم  فلتخم ، لاکشا  اهدوم و 
مالـسلاهیلع یلع  نینموملاریما  دشاب . هتـشاد  دوجو  ینیع  تامولعم  زا  يرادربتروص  ای  عازتنا  هب  زاین  نودب  الاو ، رایـسب  ماقم  کی  رد  مه 

اب طاـبترا  هب  زاـین  نودـب  تسا  هدـنرورپ  دـنوادخ  هکنیا  یکی ، دـیامرفیم : ناـیب  ار  يدـنوادخ  تافـص  زا  تفـص  ود  يدـعب  تـالمج  رد 
هدننکمیظنت هدننک و  هرادا  وا  تاقولخم . هدهاشم  هقباس  هب  زاین  نودـب  تسا  تادوجوم  همه  قلاخ  وا  مود ، هدـش . هدرورپ  ینیع  تادوجوم 

لاعفا زا  یلعف  تافص  دوخ  دنتسه و  یلعف  تافص  عون  زا  هروبزم  تافص  همه  هک  تهج  نادب  یتسه . ملاع  هقباس  نودب  تسا  یتسه  ملاع 
ینیع ققحت  اهنآ  عازتنا  اـشنم  هکنیا  نودـب  تسا  روبزم  تافـص  ياراد  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  زا  روظنم  اذـل  دـندرگیم ، عازتنا  يدـنوادخ 

( کلذ ریغ  و  تیقلاخ ، ندنادرورپ ،  ) لاعفا نآ  ندروآ  دوجو  هب  يارب  هک  تسا  هقلطم  تردق  نآ  ياراد  لاعتم  دنوادخ  ینعی  دشاب ، هتشاد 
. ددرگیم حضاو  رودقم  هب  جایتحا  نودب  يدنوادخ  تردق  هلئسم  نایب ، نیمه  زا  و  دنشابیمن . دنمزاین  يرگید  زیچ  چیه  هب 

هحفص 37] ]
بدـجملا راظتنا  ریغلا  انرظتنا  و  اموی ، مویب  اموق و  موقب  هللا  لدبتـسا  و  لئام ، لدـتعا  حـئال و  حـال  عمـال و  عمل  علاـط و  علط  دـق  نیدـلاهمئا 

مهرکنا و نم  الا  رانلا  لخدی  و ال  هوفرع ، مهفرع و  نم  الا  هنجلا  لخدی  و ال  هدابع ، یلع  هئافرع  و  هقلخ ، یلع  هللا  ماوق  همئالا  امنا  و  رطملا .
نیب و  هجهنم ، یلاـعت  هللا  یفطـصا  همارک . عاـمج  همالـس و  مسا  هنـال  کـلذ  هل و  مکـصلختسا  مالـسالاب و  مکـصخ  یلاـعت  هللا  نا  هورکنا .

هحیتافمب الا  تاریخلا  حتفت  ملظلا ال  حیباصم  معنلا و  عیبارم  هیف  هبئاجع . یضقنت  هبئارغ و ال  ینفت  ال  مکح ، نطاب  ملع و  رهاظ  نم  هججح ،
تماما نازورف  دیـشروخ  . ) یفتکملا هیافک  یفـشتسملا و  ءافـش  هیف  هاعرم . یعرا  و  هامح ، یمحا  دـق  هحیباصمب  الا  تاملظلا  فشکت  ـال  و 
دنوادخ دوب . جک  هچنآ  دش  لدتعم  تشگ . نایامن  نشور و  یهلا  تفالخ  نشور  هراتس  تفرگ و  ندیـشخرد  كانبات  یغورف  دیـشکرس و 

هب ناـگدزیطحق  هک  هنوگناـمه  میدوب . اـهینوگرگد  راـظتنا  رد  اـم  دومرف و  لیدـبت  يراـگزور  هب  ار  يراـگزور  یهورگ و  هب  ار  یهورگ 
و دنـشابیم . نانآ  نافراع  دینوا و  تاقولخم  يارب  یهلا  ناریدم  ناگدننکریبدت و  یهلا )  ) نایاوشیپ هک  تسین  نیا  زج  دنیـشن . ناراب  راظتنا 

ار ب یهلا  نایاوشیپ  نآ  هکنیا  رگم  دوشیمن  لخاد  تشهب  هب  یسک 
اعطق دـندرگ . رکنم  ار  وا  زین  نانآ  دوش و  رکنم  ار  ناـنآ  هکنیا  رگم  ددرگن  طـقاس  خزرود  هب  یـسک  و  دنـسانشب . ار  وا  زین  ناـنآ  دـسانش و 
هلیسو هب  ار  دوخ  ياهامنهار  لیالد و  و  تخاس . راکشآ  دیزگرب و  دوخ  يارب  ار  امش  دومرف و  صوصخم  مالسا  هب  ار  امـش  لاعتم  دنوادخ 

ندـییور ياههاگیاج  تخاس  اراکـشآ  دوشن  مامت  نآ  زیگنا  باجعا  قیاقح  دـباین و  نایاپ  نآ  ياهیتفگـش  هک  نطاـب  ياـهتمکح  مولع و 
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ياهغارچ اب  زج  اهیکیرات  دوشن و  هدوشگ  نآ  ياهدیلک  اب  زج  تاریخ  ياهرد  داد . رارق  نآ  رد  ار  اهیکیرات  رگنـشور  ياهغارچ  اهتمعن و 
یبوبر سدـقا  تاذ  تفرگ . دوخ  هدـهع  هب  ارنآ  تاعارم  درب و  وا  هب  هانپ  هک  ار  سک  ره  دومن  تیاـمح  ناحبـس  دـنوادخ  دورن . نیب  زا  نآ 

عولط اب  يرـشب  هعماج  هنامیکح  تسایـس  داد ). رارق  نآ  رد  دـنک ، بلط  تیافک  هک  ار  سک  ره  تیافک  دـهاوخ و  هک  ار  سک  ره  ياـفش 
هزادنا هب  نآ ، فیلاکت  قوقح و  ماکحا و  دیاقع و  مالسا و  بتکم  زا  هک  یناسک  تشگ  حرطم  تماما ، توبن و  مالسا و  نازورف  دیشروخ 

، یگنهرف یقوقح ، قالخا ، هاگدـید  زاار  يرـشب  تایح  نوئـش  روما و  همه  یگنهامه  میظنت و  نید  نیا  هک  دـننادیم  دـنراد ، عالطا  مزـال 
یگنهرف و یقالخا ، يدابع ، یعامتجا ، یسایس ، یگدنز  تقیقح ، نیا  تابثا  يارب  تسا . هتفرگ  هدهع  هب  کلذریغ  يدابع و  یسایس ،

، دوخ یهلا  تلاسر  رد  هیزجت  لباقریغ  دحاو  کی  ناونع  هب  ار  تیرشب  وا  دنکیم . تیافک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یقوقح 
هک ار  ياهلئـسم  چـیه  هدومن و  روظنم  دوخ ، یهلا  تلاـسر  رد  هیزجت  لـباق  ریغ  دـحاو  کـی  ناونعب  هک  ار  ياهلئـسم  چـیه  هدومن و  روظنم 

نینموملاریما نانخس  ینآرق و  تایآ  تسا . هدومنن  کیکفت  دوخ  تلاسر  هاگدید  زا  دشاب ، هدوب  تیرـشب  يونعم  يدام و  تایح  هب  طوبرم 
لومـش يدـج  يدـیکات  اب  تحارـص و  لامک  اب  درک  میهاوخ  هدـهاشم  ثحاـبم  نیا  رد  هغالبلاجـهن  رـسارس  رد  هکناـنچ  مالـسلاهیلع  یلع 
هدـننک تاـبثا  دـهاوش  لـیالد و  همه  نآ  هدومن و  حرطم  رـشب  يورخا  يویند و  ورملق  ود  ره  رب  ار  یهلا  ناـیاوشیپ  رگید  ءاـیبنا و  تلاـسر 

هب هچ  تسا و  هدـش  ررقم  فرطنیا  هب  مالـسلاهیلع  حون  ترـضح  زا  هک  یهلا  نید  یلک  نتم  يانعم  هب  هچ  نید  رد  ترخآ  اـیند و  تدـحو 
قیاقح و فیرحت  یفابحالطصا و  یخوش و  يارب  يدروم  تسا ، هدش  نایب  حوضو  لامک  اب  هک  نآ  صاخ  حالطصا  هب  مالـسا  نید  يانعم 

ادیپ یناگدنسیون  هک  تسا  هدش  ثعاب  یلماوع  رصاعم  نارود  رد  مینادیم ، هک  هنوگنامه  تسا . هتشاذگن  یقاب  یهاوخدوخ  ییوگهلذب و 
رکفت ر زرط  نیا  مان  دیامنیم . یفرعم  نید  زا  زاین  یب  ار  يویند  یناگدنز  يورخا ، یگدنز  رد  نید  ورملق  نتخاس  دودحم  زا  هدش و 

یلع نینموملاریما  هناـمیکح  نانخـس  اـههمان و  نانخـس و  رد  هک  یقیاـقح  نیرتتیمها  اـب  زا  هک  تهج  نادـب  و  دـنمانیم . مسیرالوکـس  ا 
ثحب کی  هبطخ ، نیا  حرـش  رد  هک  میدید  مزال  اذل  دشابیم ، ترخآ  ایند و  ورملق  ود  ره  حالـصا  میظنت و  يارب  نید  میمعت  مالـسلاهیلع ،

نیا هب  دورو  زا  شیپ  میـشاب . هتـشاد  دـنکیم ، دودـحم  ترخآ  حالـصا  يارب  اـهنت  ار  نید  هک  یتارکفت  دـقن  یـسررب و  هراـبرد  یطوـسبم 
میهافم رد  ینوگرگد  داجیا  یبایزرا  هرابرد  همدقم  نیا  مییامنیم . حرطم  دسریم ، رظنب  يرورـض  نآ  هب  رکذـت  هک  ار  ياهمدـقم  ثحبم ،

کی زا  تغل  لاقتنا  دشابیم . ساسح  رایسب  ياهلئسم  هک  تسا  مسیلاولپ  مسیرالوکس و  دننام  یتادراو  ظافلا  هلیـسوب  هعماج  کی  گنهرف 
هیلالقتنم هعماج  ررـض  هب  تسا  نکمم  يرورـض ، جایتحا  تروص  ریغ  رد  دراد ، یگنهرف  تغل و  دوخ ، يارب  هک  رگید  هعماج  هب  ياهعماج 

اـصوصخم یقرـش  عماوج  هب  یبرغ  عماوج  زا  تغل  لاـقتنا  رـصاعم  ياـهنارود  رد  ددرگ  ماـمت  دوشیم ) لـقتنم  نآ  هب  تغل  هک  ياهعماـج  )
لقن و نیا  رد  یلاکشا  چیه  هکنیا  مکی  هیرظن  دراد : دوجو  دروم  نیا  رد  هجوت  لباق  هیرظن  هس  دوشیم . هدید  ناوارف  یمالـسا ، ياهروشک 

هک یتغل  ره  هب  دوصقم  نیا  تسا و  یناعم  رد  مهافت  اهنآ  ندرب  راکب  تاغل و  عضو  زا  دوصقم  اریز  درادن ، دوجو  لاقتنا 
زا رگید و  موق  زا  هک  یقوقح  یسایس و  یبدا و  یقالخا و  یگنهرف و  رـصنع  تغل و  عون  ره  هکنیا  مود  هیرظن  حیحـص . تسا  يراک  دشاب ،

ءالتعا و ساسحا  یعون  و  لاقتنا ) هدـنریذپ   ) هیلالقتنم هعماج  ای  موق  رد  یمیلـست  لیامت  یعون  دوش ، لـقتنم  رگید  ياهعماـج  هب  ياهعماـج 
، نیاربانب دیآیم . دوجو  هب  تسا ) هدش  لقتنم  اجنآ  زا  یگنهرف  رگید  رصنع  ره  ای  تغل  هک  ياهعماج  ای  موق  ( ) هنع لوقنمای  لقان   ) زا هطلس 

موس هیرظن  تشگ . دهاوخ  راچد  میلست  یگتخابدوخ و  یعون  هب  دشاب ، هدوب  قوف  رد  روبزم  روما  لاقتنا  هدنریذپ  هک  يروشک  هعماج و  ره 
ره یتاذ  ياهتلاصا  تاذ و  زا  دـیاب  یلماکت  تکرح  هک  تسنیا  تیوه ) تنایـص   ) لصا اـی  هدـعاق  هک  تسنیا  دـسریم ، رظنب  رتیقطنم  هک 

تاذ و تنایـص   ) تلاصا دـض  اـهنآ  رب  یعقاو  زاـین  نودـب  یتادراو  تغل  یتادراو و  گـنهرف  هک  تسا  اـجنیا  زا  دریگب و  همـشچرس  یموق 
ای دـشاب و  هدوب  اهگنهرف  تاغل و  هدـنهد  لاقتنا  ربارب  رد  هعماج  کی  مدرم  میلـست  ریقحت و  يارب  رگا  اصوصخم  دـشابیم . یلـصا ) تیوه 

یبرع و یسراف و  رد  نآ  ياربهک  سکس )  ) حالطـصا دننام  اهگنهرف  تاغل و  هدنریذپ  هعماج  هاگدید  زا  موهفم  کی  یتشز  فیفخت  يارب 
دیم تروص  ایح  مرش و  زا  یشان  يرادوخ  اب  ار  اهنآ  ندرب  راکب  هک  دراد  دوجو  تاملک  یمالسا  ياهروشک  تاغل  رگید 
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هملک نیا  ییاهروشک  زا  هک  تهج  نادـب  هکلب  دـشابیمن  ایح  مرـش و  اب  ماوت  اـهنت  هن  سکـس )  ) حالطـصا ندرب  راـکب  هکیتروص  رد  دـنه 
يامیپاوه 747 يژولونکت  یگتفرشیپ  دننام  هتفرشیپ  یملع  حالطصا  کی  نیا  نیاربانب  دنزاسیم ، ار  يامیپاوه 747  هک  تسا  هدش  ریزارس 

عماوج رد  ار  نید  ياهنم  یناگدـنز  دـیهاوخب  رگا  امـش  زورما  ادـخ ! يدـنبمشچ  زا  متریح  امع ؟ نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  دـشابیم !!!
تلاح یگدنز  نانچ  هرابرد  هک  دیوشیم  وربور  ییاههفایق  اب  دیربب  راک  هب  عماوج ، نیا  دوخ  تغل  حالطصا  اب  رگا  دیربب ، راک  هب  یمالـسا 

هک مدرم  زا  یمک  هدع  مه  دیوشیم و  یقلت  هتفرشیپ  داوساب و  مدآ  مه  دینک ، لامعتسا  مسیرالوکـس  تغل  رگا  هکیتروص  رد  دنراد ، یفنم 
. دـننکیم بیقعت  ار  فدـه  ود  يزاب ، تغل  نیااب  هک  اتفگـش ، دـنهدیم . ناشن  امـش  هب  راـکنا  هرهچ  دـننادیم  ار  یتادراو  تغل  نیا  ياـنعم 

عابـشا ءاضرا و  مود - دـنیامنیم . لقتنم  اهنآ  زا  ار  گنهرف  اـی  تغل  هک  یعماوج  ناگدـننادرگ  ياـهیهاوخدوخ  عابـشا  ءاـضرا و  یکی -
، مسیئـال مسیرالوکـس ، ياـهتغل  لاـح  رهب  مینکیم !! كرد  ار  هزاـت  قیاـقح  هک  میتـسه  اـم  نیا  يرآ ، هـک  ار  نتـشیوخ  ياـهیهاوخدوخ 

!! دنوشیم لقتنم  یمالسا  عماوج  هب  هک  تسا  قوف  نایرج  رد  کلذ  ریغ  کیتونمره و  مسیلارولپ و  و  مسینردم ، مسیاهتآ ،
هک اجنآ  ات  ام  دروآ و  مهاوخ  تسا ، هدـمآ  ناگدنـسیون  زا  یـسررب  دروم  ترابع  رد  هک  ار  مسیرالوکـس  هملک  ثحابم ، نیا  رد  بناجنیا 

نید فذح   ) هملک هس  اب  مینک ، رـصتخم  ار  تاملک  نآ  هکنیا  يارب  و  درب . میهاوخ  راکب  يویند ) یگدـنز  زا  نید  فذـح   ) تاملک میناوتب 
تـسا هدـش  پاـچ  تاـسبق )  ) هلجم رد  تسخن   … زا )  نید  فذـح   ) بلاـطم دومن . میهاوخ  ناـیب   … زا )  نید  فذـح   ) هطقن دـنچ  اـب  زا 
اهناسنا هیجوت  تیریدم و  زا  تسترابع  یمالـسا ، عبانم  ذخام و  عومجم  هب  رظن  اب  تسایـس  فیرعت  یـسایس  یعامتجا و  روما  هغالبلاجهن و 

تایح رد   ) نانآ تداعـس  نیمات  يارب  يونعم  يدام و  ياهفده  نیرتهب  يوسب  یعامتجا  یگدـنز  رد  هچ  يدارفنا و  یگدـنز  تلاح  رد  هچ 
يامکح ءایلوا و  ماظع و  يایبنا  همه  تسا ، لوقعم ) تایح   ) نتفای قیقحت  هلیسو  نیرتهتسیاش  نیرتیرورـض و  ینعم  نیاب  تسایـس  لوقعم .)

رد هک  نآ  یلومعم  يانعمب  تسایـس  اما  و  دـناهدرک . هدافتـسا  یتایح  هلیـسو  نیا  زا  دناهتـشاد ، ییاناوت  هک  اجنآ  ات  هتفریذـپ و  ارنآ  نیتسار 
روحم مود  هار  يانعمب  تسایـس  دـشابیمن . راگزاس  مالـسا  اب  تسا ، هدرک  حرطم  رایرهـش  باتک  رد  اـصوصخم  یلواـیکام  تارکفت  زرط 

اب هدمآ  دوجوب  تایضتقم  هکنانچنآ  هعماج  ياقب  ریسم  رد  اهنت  هک  دهدیم  رارق  هعماج  روما  ندینادرگرب  رادمتسایس  تردق  ار  دوخ 
ار رشب  یقیقح  تداعس  هک  ورشیپ  دعاوق  لوصا و  اب  ینعم  نیاب  تسایس  هک  تسا  یهیدب  دنکیم . ءاضتقا  ار  نآ  رادمتسایس  قوذ  لیامت و 
رد اهشزرا ، رگید  لوقعم و  يدازآ  تلادع و  قح ، قالخا ، بهذم ، دننام  یقیاقح  هک  تسا  تهج  نیمهب  درادن ، يراک  چیه  دیامن  نیمات 

اـشامت هـب  رظن ، راـهظا  نیرتـمک  قـح  نتـشاد  نودـب  هتـسشن و  رـشب  زغم  زا  ياهشوـگ  رد  دـنوشن ، یفن  یلکب  رگا  یـسایس ، تیلاـعف  عـقوم 
رد نیتسار  ياـمکح  فیراـعت  هب  رظن  اـب  میدومن  حرطم  یمالـسا  عباـنم  ذـخام و  عومجم  هب  رظن  اـب  هک  یفیرعت  رباـنب  تسایـس  دزادرپیم .

نیرتشزرا اب  هغالبلاجهن  مییوگب : میناوتیم  تحارص  اب  هک  تسا  هدش  حرطم  نانچ  هغالبلاجهن  راصق  تاملک  اههمان و  اههبطخ و  رـساترس 
رد ار  قوـف  فـیرعت  ياـنبم  رب  تسایـس  دـعاوق  لوـصا و  اهدـید و  زا  ياهنوـمن  تساهدـید  ارنآ  نوـنک  اـت  رـشب  هک  تـسا  یـسایس  باـتک 

اوجتحی هتمعن و  یـسنم  مهورکذـی  هترطف و  قاثیم  مهوداتـسیل  هءایبنا  مهیلا  رتاو  هلـسر و  مهف  ثعبف  میروآیم : ثحبم  نیا  رد  هغالبلاجـهن 
ار دوخ  ناربمایپ  تخیگنارب و  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  نالوسر  دـنوادخ  . ) مهییحت شیاعم  لوقعلا … و  نئاـفد  مهل  اوریثی  غیلبتلاـب و  مهیلع 

دای هب  ار  هدش  شومارف  تمعن  دنهاوخب و  نانآ  زا  ار  یهلا  ترطف  نامیپ  هب  لمع  ات  داتسرف ، نانآ  يارب  یپایپ 
هک تشیعم  قرطب  ار  نانآ  دـننازیگنارب و  ار  نانآ  لوقع  رد  دوجوم  ياههنیجنگ  دـنیامن و  جاجتحا  نانآ  رب  غیلبت  هلیـسوب  دـنزادنیب و  ناـنآ 

و ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  ياهعماـج  تیریدـم  ناـیرج  موس - هبطخ  - 1 تموکح : شریذپ  تلع  دـنیامن . ییامنهار  دـنک  ءایحا  ارنانآ 
نا ءاملعلا  یلع  هللا  ذخا  ام  رصانلا و  دوجوب  هجحلا  مایق  رضاحلا و  روضح  الول  همسنلا  ءرب  هبحلا و  قلف  يذلا  اما و  تموکح : شریذپ  تلع 

ار هناد  هک  يدـنوادخب  دـنگوس  . ) اهلوا ساکب  اهرخا  تیقـسل  اهبراغ و  یلع  اهلبح  تیقل  مولظم ال  بغـس  ملاظ و ال  هظک  یلعا  راقی و  ـال 
نم رب  کمک  هدامآ  ناروای  دوجو  هلیـسوب  يدنوادخ  تجح  رگا  دوبن و  ناگدـننکتعیب  روضح  رگا  دـیرفآ ، ار  اهناسنا  سوفن  تفاکش و 

ربارب رد   ) دنریذپن ار  نامولظم  یگنـسرگ  ناراکمتـس و  یگرابمکـش  هک  دوب  هدادـن  رارق  فلکم  ار  املع  دـنوادخ  رگا  و  تشگیمن . مامت 
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رد هک  مدرکیم  باریس  هساک  نامه  اب  ار  شنایاپ  میتخادنایم و  شندرگب  ار  يرادمامز )  ) بکرم نیا  راسفا  دنراذگن ) مهیور  تسد  ملظ 
قفشا لب  هسفن  یلع  هفیخ  مالسلاهیلع  یـسوم  سجوی  مل  مدرم  یعقاو  تداعـس  هب  دیدش  مامتها  مجنپ - هبطخ  - 2 مدوب . هداد  ماجنا  شلوا 

هک هنوگنامه  تسین ): مدوخ  يارب  تسیاشان  ماکح  هطلس  زا  ساره  میب و   …  ) لالضلا لود  لاهجلا و  هبلغ  نم 
ناوـنعب ناـهارمگ  تیلاـعف  زا  دوـب و  ناـنادان  هطلـس  يزوریپ و  زا  وا  سرت  هکلب  تسا . هدوـبن  دوـخ  هراـبرد  سرت  يارب  ع )  ) یـسوم ساره 

یهلا دـهعت  هب  ءافو  ترورـض  متـشه - هبطخ  مدرم 1 - يورخا  يویند و  یگدـنز  یـسایس  حالـصا  میظنت و  موزل  لـئالد  هعماـج . تساـیس 
جرخ امیف  لخدیلف  الا  و  فرعی ، رماب  اهیلع  تایلف  هجیلولا  یعدا  هعیبلاب و  رقا  دقف  هبلقب  مل  هدیب و  عیاب  دـق  هنا  معزی  تموکح ) يارب  تعیب  )
هدرک تعیب  شتـسد  اب  هک  درادیم ) راهظا   ) دنکیم نامگ  نینچ  وا  (: ) دـیامرفیم ع )  ) یلع تیمکاح  اب  تعیب  زا  ریبز  فلخت  هرابرد   ) هنم
نشور لیلد  شیاعدا  تابثا  يارب  دیاب  سپ  دنکیم . اعدا  دوخ  ار  یبلق  فلخت  هدومن و  تعیب  هب  رارقا  درم  نیا  دیاب  سپ  شبلق . اب  هن  تسا 

يارب يداصتقا  ینابم  رد  رییغت  مهدزناپ - هبطخ  - 2 ددرگ ). لخاد  تسا  هدـش  جراخ  نآ  زا  هک  هچنآ  رد  ددرگرب  ای  دروایب و  لوبق  لباق  و 
ار لاملاتیب  رگا  ادـخب  دـنگوس   …  ) هتددرل ءامالا ، هب  کلم  ءاسنلا و  هب  جوزت  دـق  هتدـجو  ول  هللا  یـسایس و  يداـصتقا و  يرگداد  نیماـت 
رد هعماـج  یـسایس  يداـصتقا و  تاـیح  شیاـشگ  اریز  ، ) منادرگیمرب لاـملاتیب  هب  مریگیم و  دوـش ، هداد  رارق  ناـنز  هیرهم  رگا  یتـح ) )

وا ف يارب  ملظ  دهدب ، رارق  انگنت  رد  ار  وا  دنکن و  شحالصا  تلادع  هک  سک  ره  يارب  و  تسا ) تلادع 
تداع دق  مکتیلب  نا  الا و  تشاد : دهاوخ  یپ  رد  ار  یـسایس  بالقنا  لوحت و  وا  يرادمامز  مهدزناش - هبطخ  - 3 دوب . دهاوخ  رتهدننکدسا 

هب دنگوس  دوب . هدـش  ثوعبم  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  يراگزور  شیامزآ  دـننام  امـش  شیامزآ  هک  دـینادب   ) هیبن هللا  ثعب  موی  اهتئیهک 
يارب لابرغ  رد  اههناد  دننامه  تخیمآرد و  دیهاوخ  مه  رد  داتفا و  دیهاوخ  بارطضا  هب  دومرف ، ثوعبم  قح  رب  ار  ربمایپ  هک  يدنوادخ  نآ 

و دنیامن . دوعـص  الاب  هب  ناتنانیـشن  نییاپ  ات  تشگ ، دیهاوخ  مه  رب  مه و  رد  ناشوج ، گید  ياوتحم  نانوچ  دروخ و  دیهاوخ  مهب  هیفـصت 
، هعماـج رد  هک  یعمج  دـنزاتب و  شیپ  دـندوب ، راـک  ریـصقت  هتـشذگ  رد  هک  امـش  زا  یهورگ  دـننک و  طوقـس  اـهیتسپ  هـب  ناتنانیـشن  ـالاب 
، دوشن ادا  یبوـخب  هعماـج  مدرم  فرط  زا  لداـع  رادـمامز  قـح  یتـح  رگا  مجنپ - تسیب و  هبطخ  - 4 دندرگ ). راکاطخ  دندوب ، ینازاتـشیپ 
، ادخب دنگوس  تسا ، هدش  زوریپ  نآ  هب  هدمآرد و  نمی  هب  هاطرا  نب  رـسب  ماهدینـش   ) نمیلا علطا  دق  ارـسب  تئنا  تسا . یعطق  هعماج  لالتخا 

یگدنکارپ ناشلطاب و  رد  نانآ  لکـشت  عامتجا و  تهج  هب  طلـست  نیا  تفرگ . دنهاوخ  امـش  زا  ار  تلود  يدوز  هب  نانآ  هک  مراد  نانیمطا 
نانآ ا تعاطا  دیراد و  ناتنایاوشیپ  هرابرد  امش  هک  تسا  ینامرفان  تهج  هب  نانآ  طلست  دشابیم . ناتقح  زا  امش 

هب دییامنیم و  ناتبحاص  هب  امش  هک  یتنایخ  دنیامنیم و  دوخ  بحاص  هب  نانآ  هک  یتناما  يادا  تهج  هب  دشابیم و  لطاب  رد  ناشیاوشیپ  ز 
-5 دـیزادنایم ). هار  هب  ناتیاهرهـش  رد  امـش  هک  يداسف  دـنروآیم و  دوجو  هب  دوخ  ياهرهـش  رد  ناـنآ  هک  روما  میظنت  حالـصا و  تهج 

نایهاپـس اب  راکیپ  يارب  راکـشآ  یناهنپ و  زور ، بش و  ار  امـش  نم   …  ) موقلا ءالوه  لاتق  یلا  مکتوعد  دق  ینا  الا و  متفه - تسیب و  هبطخ 
دوخ هناخ  رد  یموق  چیه  ادخ  هب  دنگوس  دینک . یتسدشیپ  نانآ  رب  امـش  دـنروایب  موجه  نانآ  هکنآ  زا  شیپ  متفگ  مدومن و  توعد  هیواعم 

ار يرکب  ناسح  نب  ناـسح  دـنتخات و  راـبنا  رهـش  هب  شناراوس  هک  تسا  يدـماغ  نیا  دـش …  لـیلذ  هکنیا  رگم  تفرگن  رارق  موجه  دروم 
هک ناملسم  ریغ  ناملسم و  نز  رب  نایهاپس  نآ  زا  ینادرم  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  دندنار . نوریب  اهناگداپ  زا  ار  امش  ناراوس  دنتـشک و 

، دناهدروآ رد  نانآ  تسد  زا  دنبتـسد  اپ و  زا  لاخلخ  هدرب ، موجه  تسا ، هدومن  نیمات  ار  وا  یگدنز  یمالـسا ، عماوجرد  یتسیزمه  هدهاعم 
دنگوس ای  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  نتفگ  زج  نارگتراغ  نآ  ربارب  رد  ناـیاونیب  نیا  دـناهدرب . اـمغی  هب  ار  اـهنآ  ياـههراوشوگ  اهدـنبندرگ و 

ایماک رپ و  تسد  اب  راوخنوخ  نایهاپس  هاگنآ  دنتشادن  ياهراچ  يزوسلد  محر و  هب  نداد 
یمدرم شارخلد )  ) هثداح نینچ  زا  سپ  رگا  تسا . هدـش  هتخیر  نانآ  زا  ینوخ  هن  هدـش و  دراو  نانآ  زا  یکی  رب  یمخز  هن  دناهتـشگرب  ب 

نم رظن  رد  هثداـح  نیا  زا  رثاـت  تهج  هب  ناملـسم  ناـسنا  يارب  گرم  هکلب  دوب ، دـهاوخن  تمـالم  دروم  دریمب  فساـت  تدـش  زا  ناملـسم 
ار هودنا  دناریمیم و  ار  بلق  ناتقح ، زا  امش  یگدنکارپ  ناشلطاب و  رب  موق  نیا  عامتجا  ادخب ، دنگوس  اتفگش ، دروم . اب  هتـسیاش و  تسیرما 
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يا . ) رادمامز رب  مدرم  قح  مدرم و  رب  رادـمامز  قح  اقح …  مکیلع  یل  نا  سانلا  اهیا  مراهچ  یـس و  هبطخ  - 6 دناشکیم . یمدآ  نورد  رب 
میظنت و تسا و  امـش  هرابرد  یـشیدناریخ  یهاوخریخ و  نم : رب  امـش  قح  اـما  دـیراد و  نم  رب  امـش  یقح  مراد و  امـش  رب  نم  یقح  مدرم ،
ملع و هک  امش  بیدات  دینک و  ادیپ  تاجن  لهج  هک ز  امش  میلعت  رب  يدصت  امـش و  يارب  ملاس  تشیعم  هیهت  يارب  لاملاتیب  ندومن  ناوارف 
یهاوخریخ و هدرک و  نم  اب  هک  تسا  یتعیب  هب  افو  امش : رب  نم  قح  اما  و  دزاسب . لامک  ریسم  رد  ار  امـش  تیـصخش ) حوطـس  همه   ) لوحت
-7 مهدیم . روتـسد  امـشب  هک  یعقوم  نم  زا  تعاطا  مناوخب و  ار  امـش  هک  ماگنه  نآ  رد  تبثم  خـساپ  بایغ و  روضح و  رد  یـشیدناریخ 

هعماج ب یگدامآ  مدع  مهن - تصش و  مهن و  یس و  هبطخ  - 8 يوق . فیعض و  يارب  قح  قاقحا  تموکح  كالم  متفه - یس و  هبطخ 
رادـمامز هب  هعماج  و  تسا ، ادـخ  زا  یعاـمتجا  يدرف و  فیلاـکت  ماـکحا و  همه  ملهچ - هبطخ  - 9 تلادـع . قح و  تموـکح  يارجا  يار 

- مکی هاجنپ و  هبطخ  - 11 نیفرحنم . رفک و  اب  نامایب  هزرابم  یـسایس و  لمحت  مراهچ - هاجنپ و  موس و  لـهچ و  هبطخ  - 1 تسا . دنمزاین 
رییغت رایتخا  متـشه - تصـش و  هبطخ  - 13 قح . ياـنبم  رب  يرادـمامز  كـالم  متفه - تصـش و  هبطخ  - 12 تمارک . فرـش و  اب  یگدـنز 
هبطخ - 15 دشاب . تمحز  رد  رادمامز  دوخ  هچ  رگا  تسا  هعماج  لاح  حالـصا  يارب  طقف  يرادـمامز  مراهچ - داتفه و  هبطخ  - 14 مکاح .
هبطخ - 16 درک . مهاوخ  راک  تلادع  يانبم  رب  نم  منک ، لمع  امش  ساسایب  لایما  قبط  تسا  لاحم  مریذپب ، ار  تموکح  رگا  مود - دون و 
هبطخ - 18 عماوج . هدننکهرادا  نیرتهب  مالسا  نید  مشش - دص و  هبطخ  - 17 تموکح . روما  هب  هتسیاشان  مدرم  يدصت  هجیتن  موس - دون و 
هبطخ - 20 یهلا . مکاح  هاگدید  زا  مدرم  شزرا  مشش - یس و  دص و  هبطخ  - 19 ماع . لاملاتیب  رد  مدرم  يواست  مشش - تسیب و  دص و 
هبطخ - 21 دزاسیم . لئان  یناسنا  تمارک  فرـش و  هب  ارنانآ  دهدیم و  تاجن  یتسپ  تلذ و  زا  ار  مدرم  هاگآ  مکاح  مهن - هاجنپ و  دـص و 

رد مدرم  فالتخا  تیساسح  متـشه - تصـش و  دص و  هبطخ  - 22 رادمامز . هرابرد  یـشیدناریخ  یهاوخریخ و  مراهچ - تصـش و  دص و 
هعماج و ت

. درادب زاب  دوخ  راک  زا  ار  یهلا  رادمامز  مدرم ، زا  ياهدع  ياهسوه  يوه و  دیابن  مهن - تصش و  دص و  هبطخ  - 23 یهلا . رادمامز  فیلک 
نآ زا  تعاــطا  تیعوـنمم  مود - دوـن و  دــص و  هـبطخ  - 25 یلواـیکام . یـسایس  شور  اـب  هزراـبم  مراـهچ - داـتفه و  دـص و  هـبطخ  - 24

ياهتسایس تارکفت و  زرط  نتخاس  دودرم  تسیود - هبطخ  - 26 دنراد . عقوت  هعماج  زا  ار  دوخ  ياهیگتسیاش  قوف  هک  هعماج  ناریگمشچ 
هبطخ - 28 دنهدیم . رارق  داقتنا  دروم  ار  یهلا  مکاح  لیلد ، نودب  هک  یناسک  خیبوت  ضارتعا و  مجنپ - تسیود و  نخـس  - 27 یلوایکام .

يارجا رد  يریگتخـس  مراـهچ - تسیب و  تسیود و  نخـس  - 29 تروشم . ترورـض  یـسایس و  قوقح  فیلاکت و  مهدزناـش - تسیود و 
نخس - 31 مالسلاهیلع .) یلع   ) یهلا مکاح  تعیب  يارب  مدرم  لابقتـسا  نیرتدیدش  مهن - تسیب و  تسیود و  نخـس  - 30 لاملاتیب . نوناق 

همان - 33 دساف . مدرم  عمق  علق و  يارب  فیرش  ياهناسنا  زا  دادمتـسا  مراهچ - همان  اههمان 32 - راک . بسحب  هجیتن  مود - یس و  تسیود و 
رد متشه - همان  - 35 یـسایس . دهعت  نوناق  زا  فلخت  تحاقو  مشـش - همان  - 34 تسا . یهلا  تناما  يرادـمامز  دـننام  يرازگراک ، مجنپ -

. يرادـمامز تسایـس و  رد  قیالان  نادرم  زا  دـیدش  تساوخزاب  مهد - همان  - 36 تسا . مزال  یـشیدنارود  طایتحا و  نمـشد ، اب  یئوراـیور 
-37

هب رازگراک  يارب  دیکا  روتـسد  مهدزون - همان  - 38 دنتـسه . رادهشیر  ياهتلاصا  ياراد  هک  هعماج  رد  ییاهناسنا  تاعارم  مهدـجیه - هماـن 
رد تنایخ  هرابرد  رفیک  هب  وا  دیدهت  هرـصب و  رازگراک  ماقم  مئاق  هب  دـیدش  باتع  متـسیب - همان  - 39 هعماج . مدرم  اب  وکین  راـتفر  شمرن و 

كالم متشه - تسیب و  همان  - 41 رـصم ) روشک  هرادا  يارب  نامرف  . ) رکبیبا نب  دمحم  هب  متفه - متـسیب و  همان  - 40 ناناملسم . لاملاتیب 
. نارازگراک یگتسیاش  كالم  موس - یـس و  همان  - 43 تموکح . رما  يارب  قیالان  نایدصتم  فیـصوت  مود - یـس و  همان  - 42 يرادمامز .

يارب تفـص  نیرتشزرا  اب  متـشه - یـس و  هماـن  - 45 رادـمامز . یـشزرا  قـالخا  تافـص و  تیوه و  لالقتـسا  مشـش - یـس و  هماـن  - 44
-47 دـننکیم . تنایخ  یـسایس  یلام و  رظن  زا  هعماج  هب  هک  ینارازگراک  دـیدهت  خـیبوت و  مکی - لهچ و  همان  - 46 رازگراک . نیرتتقایلاب 

همان - 48 دـیلپ . تحاقو  نینچ  نابکترم  دـیدهت  هعماج و  دارفا  رگید  رب  لاملاتیب  رد  نادـنواشیوخ  حـیجرت  تیعونمم  موس - لهچ و  همان 
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یگنهامه دیکات  مشـش - لهچ و  همان  - 49 نانآ . زایتما  مدـع  هعماج و  مدرم  اب  وا  نارازگراک  رادـمامز و  یگنهامه  موزل  مجنپ - لـهچ و 
هعماج ب مدرم  قوقح  هرابرد  مهاجنپ - همان  - 50 نانآزایتما . مدعو  هعماج  مدرمابوا  نارازگراک  رادمامز و 

ریـسافت حورـش و  نامرف  نیا  هرابرد  رـصم  روشک  هرادا  يارب  رتشا  کلام  هب  كرابم  ناـمرف  مود - هاـجنپ و  هماـن  - 51 نارادمامز . هدـهع  ر 
هاجنپ و همان  - 52 تسا . هتخاس  حرطم  لوقعم ) تایح   ) رد تکرح  يارب  ار  عماوج  همه  تیریدـم  ناـمرف  نیا  تسا . هدـش  هتـشون  یناوارف 
هاجنپ و همان  - 53 تسا . هدوبن  راک  رد  يرابجا  هوق و  نیرتمک  هدوب و  لد  قامعا  زا  تیاضر و  لامک  اـب  یهلا  رادـمامز  باـختنا  مراـهچ -
. هعماج مدرم  هب  عیاقو  هرابرد  رادمامز  حیـضوت  متـشه - هاجنپ و  همان  - 54 هبطخ 216 . هعماج و  یتاـیح  روما  رد  مدرم  اـب  تروشم  متفه -

نایرگشل هک  ینارازگراک  يارب  شرافس  متـصش - همان  - 56 نارازگراک . هعماج و  رد  تلادـع  يارجا  رب  دـیکات  مهن - هاجنپ و  هماـن  - 55
زا نمشد  هاپس  روبع  ربارب  رد  هک  يرازگراک  دیدش  خیبوت  مکی - تصش و  همان  - 57 دنکیم . روبع  نانآ  تموکح  ياههقطنم  زا  رادمامز 

. نمـشد لباقم  رد  هعماج  زا  عافد  يارب  دیدش  دـیکات  مود - تصـش و  همان  - 58 تسا . هدومنن  تعنامم  تمواـقم و  دوخ  تیروماـم  هزوح 
-60 دنکیم . يریگولج  رادمامز  میمصت  يارجا  زا  دوخ ، یصخش  تالیامت  اب  هک  يرازگراک  دیدهت  خیبوت و  موس - تصـش و  همان  - 59

رب دیکا  روتسد  متفه - تصش و  همان  - 61 وا . يارب  قیاقح  تایعقاو و  نایب  نمشد و  هیبنت  هظعوم و  مجنپ - تصش و  همان 
زا رتتسپ  دنک . تنایخ  شتیرومام  رد  هک  يرازگراک  نآ  مکی - داتفه و  همان  - 62 يداصتقا . لئاسم  اصوصخم  یعامتجا  روما  میظنت  يا 

- مهن داتفه و  هماـن  - 64 تسا . مدرم  اب  قالخا  نیرتهب  اب  ییوراـیور  رازگراـک  هفیظو  مشـش - داـتفه و  هماـن  - 63 دشابیم . شـشفک  دنب 
يوریپ لـطاب  زا  ناـنآ  هجیتـن  رد  دـنهدب ، رارق  لـطاب  يارجم  رد  دـنرخب و  ارناـنآ  دـنوش  راداو  هک  اـت  دوخ  قوقح  زا  مدرم  نتخاـس  عونمم 
فیرعت رـشب ) يوـیند  یگدـنز  زا  نید  فذـح   ) مسیرالوکـس لـیلحت  یـسررب و  ناگتـشذگ . طوقـس  تکـاله و  ثعاـب  تـسنیا  دـنیامن .

یحاطصا میهافم  اب  لماک  تبـسانم  هک  مسیرالوکـس  يانعم  لصا  هب  یهجوت  دیاب  تسخن  رـصتخم  روطب  مسیئال  مسیاهتآ و  مسیرالوکس ،
تایعرش و اب  تفلاخم  ینعی  مسیرالوکـس  تسا : هدش  ریـسفت  ریز  میهافم  اب  اهفراعملاهرئاد  تاغل و  رد  هملک  نیا  میـشاب . هتـشاد  دراد ، نآ 
، یفرع یماع ، یبهذم ، ریغ  یناحور ، ریغ  ایند ، هب  هتسباو  رالوکـس  هدام  یفرع . يویند و  لوصازا  يرادفرط  يرادایند ، حور  ینید ، بلاطم 

دیق زا  ندرک  یناحور  ریغ  ندرک ، يویند  ینعی  هزیرالوکـس  روما . ندـش  يویند  رادـفرط  تایعرـش و  فلاـخم  هعموص ، زا  جراـخ  داوسیب ،
جراخ شیشک ) دروم  رد   ) تیناحور ملاع  زا  نداد ، یناحور  ریغ  ياهراک  هب  صاصتخا  ندرک ، ماع  کلم  ندش . اهر  تینابهر  ای  شیـشک 

د ندش ،
نآ ثحب ، لیمکت  يارب  ام  هک  دراد  دوجو  رگید  حالطـصا  ود  ییاسیلک . ماقم  ای  دیاقع  هب  نداد  يویند  هبنج  ندش ، يدام  ندش ، تسرپاین 

-2 دـحلم . ینعی  تسیاهتآ  راگدرورپ . دوجو  هب  يداقتعایب  ادـخ ، دوجو  راـکنا  ینعی  مسیاهتآ : - 1 میزاسیم : حرطم  اـجنیا  رد  زین  ار  ود 
، نویناحور کلـس  زا  جراخ  مدآ  يویند ، نویناحور ، کلـس  زا  جورخ  یناـحور ، ریغ  يویند و  صخـش  هب  یگتـسباو  کـیئال ، زا  مسیئـال 
: اکیناتیرب فراعملاهرئاد  فیرعت  هب  انب  تسایـس  زا  نید  کیکفت  ینعی  کیئال  صخا ) يانعم  هب   ) تیناـحور کلـسزا  جراـخ  مدآ  يویند .

نیا دشابیم . کیئال  زا  معا  رالوکس  رالوکـس و  زا  صخا  تسایـس  زا  نید  کیکفت  اریز  دشابیم ، رالوکـس  قیداصم  دراوم و  زا  کیئال 
. دنیامنیم کیکفت  تسایس  زا  اصوصخم  يویند و  یگدنز  نوئـش  روما و  زا  ارنآ  هکلب  دننکیمن ، یفن  لماک  روطب  ار  نید  رکفت ، زرط  ود 

یعقاو رما  کی  ناونع  هب  ارنآ  هدومن و  مکح  نید  یلک  نـالطب  هب  اذـل  درادـن ، لوبق  ار  ادـخ  هک  تهج  نادـب  رکفت  عون  نیا  مسیاهتآ ، - 3
شور نامه  دهدب - رارق  يرادرب  هرهب  دروم  دوخ  یبتکم  فادها  دربشیپ  يارب  ياهلیـسو  تلآ و  ناونعب  تسا  نکمم  هتبلا  دـنکیمن . یقلت 

رط ضراعت  هجیتن  رد  يدالیم  ياهنرق 14 و 15  رد  رالوکس  هیرظن  تسا . هدومن  رانکرب  تلاصا  زا  ار  تسایس  هک  یلوایکام 
هب هجوت  اب  دـید  میهاوخ  هک  هنوگنامه  هداهن و  تارکفت  هصرع  هب  اپ  نیمز ، برغم  رد  اسیلک  یـسایس  یعاـمتجا و  ياهـشور  تارکفت و  ز 

قوقح هقف ، داصتقا ، ملع ، تسایس ، ینید ، دیاقع  اریز  تسا ، ریذپانناکما  یضراعت  نینچ  مالسا ، هاگدید  زا  تسایس  نید و  تایح ، يانعم 
هفسلف رد  مسیرالوکس  کلسم  ایآ  دنـشابیم . تقیقح  کی  هدنهد  لیکـشت  نوئـش  ءازجا و  مالـسا ، رد  کلذ  ریغ  قالخا و  رنه ، گنهرف ،
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چیه هب  تبسن ، نیا  تسا . هداد  تبسن  وطسرا  هب  ار  مسیرالوکس  هیرظن  یـسایس ، هفـسلف  نیخروم  زا  یـضعب  تسا ؟ هتفهن  وطـسرا  یـسایس 
رطخ تیمها  هب  هک  نآ  نکاداموت ) هتناد و   ) فوسلیف ود  ره  هجوت  مدـع  تلفغ و  تاکن  زا  رگید  : ) تسا هدـش  هتفگ  تسین . حیحـص  هجو 

زا هک  یلئاسم  صوصخ  هب  دندربن ، یپ  دوب ، هتفهن  وطسرا  تسایـس  باتک  نطب  رد  هک  يرادایند  یتسرپایند و  ینعی  مسیرالوکـس  کلـسم 
ریهطت و هب  یجایتحا  تسا و  زاینیب  لامک و  دودـح  رد  دوخ  يدوخ  هب  یندـم  هعماـج  : ) تفگیم هک  دـشیم  یـشان  وطـسرا  هیـضرف  نیا 

هیرظن لصا  ایناث - تسا . هدـشن  هدـید  وطـسرا  زا  روبزم  میهافم  اب  یبلطم  نینچ  الوا - درادـن ). تعیبط  قوفام  لماع  کی  زا  زاوج  لیـصحت 
هک تسنیا  تسا ) قح  رب  الماک  اریز   ) درادن نآ  رد  یلادج  سک  چیه  هک  یلـصا  نیتسخن  رترب ؟ یگدنز  تسیچ  - 1 : ) تسا نینچ  وطسرا 

هس رب  تاریخ 
یـسک چیه  یمدآ . سفن  هب  طوبرم  تاریخ  ناسنا 3 - ینامـسج  دعب  هب  طوبرم  تاریخ  ناسنا 2 - دوجو  زا  جراـخ  تاریخ  - 1 تسا : مسق 
یسگم ندیرپ  اب  هک  سک  ره  و  یتمکح . هن  یلادتعا و  هن  یتلادع و  هن  دراد و  یتعاجـش  هن  هک  دوش  دقتعم  یـسک  تداعـس  هب  درادن  لیم 

مهرد مشش  کی  يارب  هک  یسک  تسا و  يدام ) تاصتخم  رگید  و   ) یندیماشآ كاروخ و  تاوهش  میلست  هک  یسک  دوشیم و  برطـضم 
ار يزیچ  ره  هدیـسر و  تقامح  هب  هک  تسا  هدـش  تسپ  يردـق  هب  شکاردا  هک  یـسک  دـشابیم و  شناتـسود  نیرتزیزع  هب  تنایخ  هدامآ 

رگا تسا  یفاک  وا  يارب  تسا  اراد  هک  ار  یتلیـضف  نآ  دنکیم  نامگ  امئاد  ناسنا  درادن . یتداعـس  دنکیم  قیدصت  هناوید  كدوک و  دننام 
دراد داقتعا  یهاگ  هکلب  دنکیم ، تیافک  وا  يارب  تلیضف  نیرتمک  هک  دنکیم  نامگ  اهنت  هن   ) دشاب هتـشاد  ار  تلیـضف  رادقم  نیرتمک  هچ 

تاریخ  ) هناگ هس  تاریخ  عومجمزا  تسترابع  تداعـس  هک  دـنکیم  تاـبثا  وطـسرا  هکنآ  زا  سپ  تسا ). نارگید  زا  شیب  وا  تلیـضف  هک 
مدـقم سفن ) تاریخ   ) هکنیا تابثا  هب  دزادرپیم  وا ). حور  سفن ، هب  طوبرم  تاریخ  وا و  ینامـسج  داعبا  تاریخ  ناسنا و  دوجو  زا  جراـخ 
سفن هک  لاح  . 2 دیوگیم : نینچ  وا  دشخبب . ققحت  ار  یناسنا  تداعـس  دـناوتیم  هک  تسا  تاریخ  نیا  هدوب و  رتلیـصا  تاریخ و  همه  رب 

نم سوفن  ای  قلطم  روطب 
ياـنبم رب  دـیاب  مسج  تورث و  لاـمک  سفن و  لاـمک  سپ  تسا ، ترهـش ) و   ) مسج تورث و  زا  رتشزرا  اـب  رتتمظع و  اـب  اـم ، هـب  بوـس 

رد درادـن . سفن  تاریخ  دوس  هب  زج  یتـیبولطم  یجراـخ  تاریخ  زا  کـی  چـیه  یلـصا ، نیناوق  هب  هجوت  اـب  و  ددرگ . روـظنم  سفن  تاریخ 
تاریخ هک  ود  نآ  نیناوق  زا  تعاطا  تمکح و  تلیـضف و  يانبم  رب  اـمئاد  تداعـس   ) هک میریگیم  ملـسم  تقیقح  کـی  ار  رما  نیا  هجیتن ،

هب طوبرم  وا  يالعا  تداعـس  هک  میروآیم  دهاش  ار  دنوادخ  دوخ  دوخ ، ياههتفگ  نیا  تابثا  يارب  ام  دـشابیم . دـنوشیم ) هدـیمان  سفن 
یلو دیامن ، ام  بیصن  ار ، سفن  زا  جراخ  تاریخ  فداصت ، تسا  نکمم  تسوا …  صاخ  تاذ  رد  هکلب  تسین ، وا  تاذ  زا  جراخ  تاریخ 

دوشیم نینچ  هجیتن  تسا ، روکذم  لئالد  هب  دنتـسم  هک  لصا  نیا  هب  رظن  اب  دـشاب . هدوب  میکح  لداع و  فداصت  يور  زا  دـناوتیمن  ناسنا 
ناـسنا زا  يدرف  دـننام  تهج  نیا  زا  تلود  سپ  تسا . هتفاـی  قیفوت  هک  تسا  دنمتداعـس  تلود  ناـمه  رترب ) يروهمج  اـی   ) رترب تلود  هک 

هب رظن  اـب  اـصوصخم  تلادـع  تمکح و  تلیـضف و  هک  تسا  یهیدـب  تسین . ریذـپناکما  تلیـضف  نودـب  وا  يارب  لاـمک  قیفوت  هک  تسا 
هک دنشاب  يویند  یعیبط  روما  عون  زا  دنناوتیمن  تسا ) يدنوادخ  تاذ  رد  قیاقح  نیا  هک   ) هدومن دنوادخ  دوخ  هب  وطسرا  هک  يداهـشتسا 

زیارغ و يانبم  رب  اهنت 
. دـشاب هدوب  يویند ) یگدـنز  زا  نید  فذـح   ) دـناوتیمن تسایـس  تموکح و  تلود و  متـسیس  هجیتن  رد  دـتفایم . ناـیرج  هب  یعیبطدوخ 
، دشاب ناسنا  تقاط  قوف  تسا ، زیمآ ) تداعس   ) تمکح تلیضف و  اب  هک  هنادنمتفارش  یگدنز  نیا  تسا  نکمم  . ) 3 دهدیم : همادا  وطسرا 

یـسدق تقیقح  کی  وا  رد  هک  تسا  تهج  نآ  هب  هکلب  تسین ، وا  یلومعم  تعیبط  تهج  زا  دنکیم ، یگدنز  نینچ  هک  یناسنا  لقادح  ای 
یـسدق رما  تفایرد )  ) كاردا رگا  لاح  دوریم . رتالاب  تداعـس  لصا  تیلاعف  هک  تسا  یـسدق  لصا  نیا  تمظع  رادـقم  هب  دراد و  دوجو 

درجم شبلاطمرگید ، هب  رظن  اب  وطسرا  روظنم  هک  تسا  یعطق  دوب . دهاوخ  یتفایرد …  یگدنز  نامه  اهیگدنز  نیرتزیمآ  تداعس  دشاب ،
حیرـص ترابع  نیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  تسا ، نآ  تاصتخم  زا  تلیـضف  هب  فاـصتا  هک  تسا  تمکح  هکلب  تسین ، ندـیمهف )  ) كاردا
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، نآ یموـهفم  لکـش  هب  روـصت  درجم  هک  تسا  ملـسم  يدـبا ) كاردا  اـب  رگم  تسین  ریذـپناکما  یهلا  تداعـس  هکنیا  و  : ) دـیوگیم هـک 
هک يدمرـس  قلطم  لامک  تیبذاج  عاعـش  رد  نتفرگ  رارق  اب  تسا  تیدـبا  تفایرد  كرد و  یقیقح  تداعـس  هکلب  تسین . یقیقح  تداعس 

شـشوک و هجیتن  ادخ و  فرط  زا  هک  تسا  یتیانع  تداعـس  هکلب  تسین  فداصت  زا  یـشان  تداعـس  : ) دیوگیم زاب  تسا . دبا  لزا و  قوف 
يآ هک  تسا  وگتفگ  دروم  مه  بلطم  نیا  ام : شالت 

زا تسا  نکمم  اـی  دـیآیم و  تسد  هب  نیعم  ییاـهتداع  تهج  هب  اـی  دـنکیم ، ادـیپ  قـقحت  تیبرت  میلعت و  اـب  هک  تـسا  یقیقح  تداعـس  ا 
رد یفداصت ؟ تسا  يرما  ای  تسیدـنوادخ  ياطع  کی  تداعـس  هک  تسا  نآ  حیحـص  هکنیا  ای  دروآ ، تسدـب  ارنآ  رگید  هباـشم  ياـههار 

و یهلا . تسا  یتمعن  تداعـس  هک  مینک  یمزج  داقتعا  تسا  نکمم  دـیامرف ، تیانع  اهناسنا  رب  ادـخ  هک  دـشاب  ییاطع  ایند  رد  رگا  تقیقح 
دانـسا تارابع  نیا  هب  هجوت  اب  درادـن ). دوجو  نیا  زا  رتتمظع  اب  يزیچ  ناسنا  يارب  اریز  دـنکیم ، لابقتـسا  یبوخ  هب  هدـیقع  نیازا  ناسنا 

هب ار  ناسنا  تعیبط ، : ) تسا هتفگ  تسایـس  رد  وطـسرا  هکنیا  دشابیمن . یکتم  یحیحـص  ذخام  چیه  هب  وطـسرا  هب  مسیرالوکـس  تارکفت 
يارب تلیضف  تداعس و  لیصحت  ترورض  اب  یتافانم  نیرتمک  ف 13 ) ب 1 ، باتک 1 ، ( ) دناشکیم تسایس  عامتجا  هب  اهنآ  زیارغ  هلیسو 

دهدیم و تبسن  وا  تعیبط  هب  ار  ناسنا  ندوب  یسایس  قوف ، ترابع  اریز  درادن ، تسایس  تلود و  هلیـسو  هب  یعمج  يدرف و  لاح  رد  ناسنا 
اما و  تسا . هتـشاذگ  توکـسم  قوف  ترابع  رد  دـنادیم ، تداعـس )  ) يدـعب تارابع  رد  هک  ار  تسایـس  فدـه  تیریدـم و  تیوه و  اـما 

دزشوگ ناوارف  روطب  قالخا  باتک  رد  مه  تسایس و  باتک  رد  مه  وطـسرا  فرط  زا  اهناسنا  يارب  تلیـضف  تداعـس و  لیـصحت  ترورض 
هظحالم هکنانچ  تسا  هدش 

حرطم زین  یـسارکوئت  تسایـس  تموکح و   … زا ،)  نید  فذـح   ) تارکفت شور و  ربارب  رد  تیرـشب ، هعماج  یـسایس  خـیرات  رد  میدومن 
ادخ تموکح  يرالاس ، ادخ  ییادخ ، تموکح  ، ) تسا هدمآ  اهفراعملاهرئاد  تغل و  بتک  رد  هک  هنوگنامه  یسارکوئت  يانعم  تسا . هدوب 
رتکد یـسراف ، یـسیلگنا - تغل   … یهلا )  ماکحا  قبط  روشک  هرادا  یهلا ، تموکح  موزل  هب  داـقتعا  تسا ، نآ  هاـشداپ  ادـخ  هک  يروشک 

تموکح  ) یسارکوئت یسایس  هدیدپ  اسیلک و  تموکح و  تاناسون  تشذگرـس  كرد  يارب  ص 5723 . ج 5 ، یناشاک ، روپنایرآ  سابع 
. میـشاب هتـشاد  تاناسون  نیا  رـصتخم  خیرات  رب  يرورم  تسا  مزال  تسایـس ) يویند و  یگدنز  زا  بهذم  فذح   ) مسیرالوکـس ییادخ و 
رد هک  تسنیا  هعزاـنم  دروم  عوضوم   ) تموکح اـسیلک و  ص 590  اکیناتیرب ج 4 ، فراعملاهرئاد  تموکح  اسیلک و  تاـناسون  رب  یهاـگن 

ظاحل زا  دـندوب و  مدرم  تیعبت  يرادافو و  یعدـم  ود  ره  يدـحاو ، دارفا  نایم  رد  دـحاو و  هعماـج  رد  اـسیلک ) تموکح و   ) ینوناـق داـهن 
لمع رد  اما  دشیم ، ادا  ادخ ) هب  ار  ادـخ  لام  دـینک و  ادا  رـصیق  هب  ار  رـصیق  لام   ) هدـعاق دـیاب  یتم  لیجنا  باب 22  هیآ 21  قباـطم  يروئت 
تایح يویند  ینید و  هوجو  نیب  کیکفت  نیا  هیلوا  عماوج  رد  درکیمادـیپ . مداصت  یناـحور  يویند و  تردـق  تیمکاـح  ياـعدا  ورملق و 

هزورما ر هک  يوحن  هب  یعامتجا 
بوسحم ینامسآ ) یهلا - ياهتردق   ) ادخ هدنیامن  مکاح  ای  هاشداپ و  اج ، همه  هیلوا  ياهندمت  رد  تسا . هدوب  نکمم  ریغ  المع  تسا ، جیا 

تیالو نید  تشاد و  مه  ار  ینید  عجرم  نیرتـالاب  ناونع  روطارپما  صخـش  مور ، روطارپما  طـسوت  تیحیـسم  نید  لوبق  ناـمز  اـت  دـشیم .
و تموکح )  ) موهفم لاـح ، ره  هب  دوـب . نیمز ) يور  رد  ییادـخ   ) نوـچ شتـسرپ و  عوـضوم  دوـخ ، هکلب  و  درکیم ، لرتـنک  ار  روـشک ) )
ای هعماج  فرط و  کی  زا  يرـشب  رالوکـس  هعماج  نیب  يزیاـمت  طـخ  هک  دوشیم  حرطم  یتقو  زا  هناگادـج ، تیوه  ود  ناونع  هب  اـسیلک ) )

طسوت نید  تموکح و  نیب  زیامت  مییوگب  هک  تسین  تسرد  دوشیم . هدیشک  رگید  فرط  زا  تسایس ، یتسه  کی  لخاد  رد  ینید  عماوج 
اب هک  ارچ  تسا ، هدش  زاغآ  دوهی  نید  اب  نایرج  تسا . تیحیسم  شود  رب  هدمع  تیلووئـسم  هک  دنچ  ره  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  تیحیـسم 

اهنیا دعب ، هب  نآ  زا  ینعی  دناهدوبن ، رادروخرب  لقتسم  یـسایس  هعماج  کی  زا  زگره  نایدوهی  رگید  يدالیم  لاس 586  رد  میلشروا  طوقس 
دوخ و ینید  هعماج  رد  تیوضع  هب  عجار  دندوب  روبجم  اذل  دندوب و  يدوهی  ریغ  روشک )  ) تموکح کی  لد  رد  يدوهی  ینید  تیلقا  کی 
طیارش و رد  نایحیسم  اهتدم  ات  دمآ  دوجو  هب  تیحیـسم  نید  مه  یتقو  دنـشیدنیب . هناگادج  رما  ود  ناونع  هب  شیوخ  رالوکـس  يدنورهش 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2571 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب هک  دندوب  ییاهطیحم 
روطارپما طسوت  لهاست ، هرود  زاغآ  و  نایحیـسم ، رازآ  هجنکـش و  بیقعت و  نایاپ  زا  سپ  دـندربیم . رـسب  یحیـسم  ریغ  ياهتموکح  تحت 

یـسایس تموکح  اب  اسیلک   ) اهنآ هطبار  نونکا  هک  دـندش  هجاوم  یـساسا  لاوس  نیا  اب  نایحیـسم  يدالیم ، مراهچ  نرق  رد  ریبک  نیتناتـسنک 
نامه بحاص  ار  دوخ  یحیـسم  ناروطارپما  هک  تسین  یکـش  دشاب ؟ دیاب  هچ  دـندوب )، یحیـسم  ناشدوخ  نآ ، نایاورنامرف  هک  يروطارپما 
هکلب اسیلک و  نیظفاح  اهنت  هن  نانآ  هکنیا  ینعی  تشاد - یمور  زیمآكرـش  میدق  رکفت  رد  روطارپما  هک  یتلزنم  ینعی  دنتـسنادیم - تلزنم 

مور يروطارپما  نید  اهنت  هب  تیحـسم  مراهچ ، نرق  ناـیاپ  رد  ریبک ، لوا  سویـسودوئت  ناـمز  زا  دـندوب …  نآ  ناـیاورنامرف  ینعم  کـی  هب 
هبناج ود  تروص  هب  تموکح  اسیلک و  هک  دش  عورـش  ياهلحرم  اجنیا  زا  دندش . درط  تیحیـسم  نورد  ياهتعدب  ای  كرـش و  دش و  لیدبت 

نادنورهـش و هیلک  يور  یـسایس  تردق  يونعم و  تراظن  یعون  اسیلک  نارود  نیا  رد  دندشیم . یقلت  یحیـسم  دحاو  هعماج  کی  هجو ) )
ار یقرـش ) ای  سنازیب  ماظن   ) یقرـش سکودوترا  ياـسیلک  ص 591  ذـخام ، نامه  تشاد . هعماـج  یـسایس  ناـیاورنامرف  ناربهر و  هلمج  زا 
ار دوخ  یقرـش  ناروطارپما  دومن . فیرعت  يرازـس )) تسیپاپ   ) ای یناحور و  ياملع  هقلطم  تموکح  ( ) مسیپاپورازاک  ) تروص هب  ناوتیم 

اح ناونع  هب 
( ییاسیلک ای   ) یشیشک طباوض  روما و  هرابرد  دنتسناوتیم  هک  دنتسنادیم  دندوب ، هدش  بوصنم  ادخ  فرط  زا  هک  اسیلک  نانابهگن  نیظف و 

مه اـسیلک  هک  دوبن  مه  روطنیا  هتبلا  دـشیم ، دادـملق  تعیرـش  نوناـق  زا  یـشخب  ناونع  هب  اـسیلک  طـسوت  ماـکحا  نیا  دـننک و  عضو  مکح 
اب اما  درکیم . رییغت  فلتخم  ياهنامز  رد  تموکح  ای  اسیلک و  ناربهر  تردق  نازیم  اب  زیرگ  گنج و  نیا  عقاو  رد  دـشاب و  میلـست  هراومه 

. دیـشک رانک  نانآ  زا  ار  دوخ  اسیلک  جـیردتب  دـندرکیمن ، تیاعر  ار  اسیلک  یقـالخا  روغث  دودـح و  ناروطارپما  زا  یـضعب  هکنیا  هب  هجوت 
، مسیپاپورازاک تروص  هب  هن  ار  لوبناتسا ) هینطنطسق ، یقرش ، مور   ) سنازیب تموکح  ماظن  هیهرب  یئول  سانشرس ، ناسانش  سنازیب  زا  یکی 
ای يراصحنا  تیعقوم  کی  هن  اما  ، ) تسا رادروخرب  نیرترب  اـی  رتنیگنـس و  تیعقوم  کـی  زا  روطارپما  نآ ، رد  هک  یـسارکوئت  کـی  هکلب 
ره دوبن ، توافتم  نادـنچ  عاضوا  مهدزای ، نرق  ات  تیحیـسم ) یبرغ  شخب   ) برغ رد  مور  کیلوتاک  ياـسیلک  دـنکیم . فیرعت  ییانثتـسا )

مظعا ياهفقـسا  زگره  هک  دوب  رادروخرب  یتردـق  ساـسحا  زا  دوب ، تیحیـسم  ورملق  همه  يور  يوـنعم  رادـتقا  یعدـم  هک  پاـپ  هک  دـنچ 
هدزیس ات  مهدزای  نورق  نیب  هلصاف  رد  اهپاپ  ناهاشداپ و  نیب  هعزانم )  ) داضت دندوب . هدرواین  تسد  هب  ار  نآ  هینطنطسق 

نیرخآ رد  دوب و  رالوکـس  تردق  قوفام  اتعیبط  ییاسیلک )  ) یـشیشک تردق  هک  ینمـض ، ای  ینلع و  تروص  هب  هچ  يروئت  نیا  يدالیم  م 
ریثات زا  اهنت  هکلب  تشادـن ، یمومع  داقتعا  کـی  هبنج  یحیـسم  نویناـحور  دوخ  طـسوت  یتح  زگره  دـنک ، لرتنک  ارنآ  تسناوتیم  هلحرم 
رارق تشاد ، جاور  رایـسب  تاعزانم  نیا  نامز  نآ  رد  هک  مر  سدـقم  يروطارپما  پاـپ و  نیب  تاـعزانم  هشیر  رد  دوب و  رادروخرب  یمیظع 

نیناوق شیوخ ، تردـق  لامعا  ماگنه  هب  مکاح  رفن  کی  هک  یماـگنه  هک  دوب  راوتـسا  هیاـپ  نیا  رب  ـالومعم  روبزم  يروئت  زا  عاـفد  تشاد .
، داقتنا ییوجبیع ، يانعم  هب  روسناس   ) ياهروسناس تحت  دیاب  يرگید  یحیـسم  درف  ره  دننام  زین  وا  تشاذگیم  اپ  ریز  ار  یحیـسم  یقالخا 
رابجا و لاـمعا  دروم  اـسیلک  هب  راداـفو  یناـحور ) ریغ  دارفا   ) ساـنلا ماوع  هیحاـن  زا  تسناوتیم  تفرگیم و  رارق  اـسیلک  هریغ ) شنزرس و 
زت کی  دریگیم ). رارق  هدافتسادروم  يویند  رومارد  پاپ  میقتسم  ریغ  تردق  دروم  رد  هک  تسا  یلالدتسا  نیا   ) دریگب و رارق  روز )  ) هارکا
زا نویراوح و  رتیپ ، نس  هب  ع )  ) حسیم یسیع  طسوت  هک  ییاهتردق  هک  تسا  نیا  هدش  هداد  هئارا  متشه  سافیتنوب  پاپ  طسوت  هک  رتیطارفا 

گداس هب   ) افرص دشابیم ، یئاغ  يویند  يرترب  لماش  هدیدرگ  ضوفت  اهپاپ ) ناشیشک و   ) ناشنانیشناج هب  نانآ  هیحان 
ترـضح يو ، داقتعا  هب  تشاد . رارق  يداـم )  ) يویند تردـق  قوفاـم  دوخ ، تاذ  تیهاـم و  رطاـخ  هب  يونعم  تردـق  هک  لـیلد  نیا  هب  ي )

( دامن  ) لبمس ریشمش  ود  نیا  هک  هیآ 38 ) باب 22  اقول  لیجنا   ) دوب هدرک  اطع  ریشمش  ود  وا  نانیشناج  سدقم و  رطپ  هب  ع )  ) حیسم یـسیع 
ریغ دارفا  هب  ار  يویند  ریـشمش  هکیلاـح  رد  دـندربیم ، راـکب  اـهپاپ  دوخ  ار  يونعم  تردـق  دـندوب ، يویند )  ) يداـم يوـنعم و  ياهتردـق 

اسیلک  ) تموکح زا  نید  ییادج  دندرب . راک  هب  پاپ  ماقم  ياهدومنهر  قباطم  ار  نآ  دیاب  ریخا  هورگ  نیا  اما  دندرکیم ، ضیوفت  یناحور 
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هدرک هئارا  رتول  نیترام  ار  تسایـس  زا  نید  ورملق  ییادـج  هنیمز  رد  تایرظن  نیرتلاکیدار  يرظن ،)  ) يروئت ظاـحل  زا  دـیاش  تموکح ) و 
صیخلت زجوم  نخـس  کی  هب  المع  دوشیم  ار  هنیمز  نیا  رد  يو  میلعت  تسا . هداد  هئارا  یهاـشداپ ) ود   ) ناونع تحت  ياهیرظن  يو  تسا .

نوناق طـسوت  ار  اـسیلک  میهاوخب  رگا  دـنک . تموکح  هعماـج  ورملق  رد  يو  تعیرـش  نوناـق  اـسیلک و  ورملق  رد  دـیاب  ادـخ  لـیجنا  : ) دومن
زا و  یهلا ، ضیف  فطل و  ورملق  هب  ار  تاررقم  نوناق و  ات  دوب  دـنهاوخ  روبجم  مدرم  مینک ، هرادا  لـیجنا )  ) طـسوت ار  هعماـج  اـی  یبهذـم و 

ورحم شیوخ  تنطلس  تخت  زا  ار  دنوادخ  هجیتن  رد  هک  دنروایب  یعامتجا )  ) تلادع ملق و  هب  ار  فطاوع  تاساسحا و  مه  فرطنآ 
مظن اب  شیوخ  ياهدنویپ  طباور و  ظفح  تهج  رد  رتول  یحالـصا  دیاقع  لمع ، رد  هک  دنچ  ره  دنناشنب . وا  ياج  هب  ار  ناطیـش  هتخاس و  م 

رد دـمآرد . يوانیدناکـسا ، ياهروشک  ناملآ و  لـثم  تشاد ، تیرثکا  هک  یقطاـنم  رد  یمـسر  نید  تروص  هب  هدـش و  مکاـح  یعاـمتجا 
نولاک ناج  دـنتفرگ . هدـهع  رب  دنتـشاد ، هدـهع  رب  مور  کیلوتاک  يافقـسا  هک  ار  یتسرپرـس  تراظن و  المع  اهسنرپ  قطانم ، زا  يرایـسب 

کی تروـص  هـب  دـیاب  وـنژ  يو  رظن  رد  دروآ  لـمع  هـب  ینید  ریغ  ینید و  ورملق  ود  نتخاـس  ادـج  تـهج  رد  يرتـمک  يرظن  ياهـششوک 
رد هک  هنوگ  نآ  دنوادخ ، تعیرـش  يانبم  رب  دـیاب  یهلا  دوعوم  هعماج  دـمآیمرد . دـندرکیم ، تموکح  نیـسیدق  نآ  رد  هک  یـسارکوئت 

ردق نآ  ای  رالوکـس و  ردق  نآ  ای  رود  ردق  نآ  يرهـش  ای  یعامتجا  تایح  يازجا  زا  کی  چیه  دشیم . انب  دوب ، هدش  یحو  سدـقم  باتک 
یمالـسا و ریغ  قرـش  یبهذـم  یـسایس و  هتـشذگ  خـیرات  رد  ام  دـنک . رارف  اهتیـسینولاک  تاررقم  ای  تراظن و  ورملق  زا  هک  دوبن  تیمهایب 

یگدـنز زا  بهذـم  فذـح  موهفم  اریز  مینیبیم ، یـسارکوئت  يانعم  زا  رتصخـشم  رتحـضاو و  يدودـح  ات  ار  مسیرالوکـس  يانعم  برغ 
یسایس یگدنز  رد  بهذم  تلاخد  مدع  اریز  دشابیم . هعماج  رد  ادخ ) تموکح   ) یسارکوئت زا  رتنـشور  یلیخ  ملع ، تسایـس و  يویند و 

وت تیریدم و  دانتسا  يویند و  یعامتجا  و 
موهفم هکیتروص  رد  ددرگیمن . هجاوم  یلکشم  اب  نآ  كرد  هک  تسا  یحـضاو  موهفم  کی  ناسنا ، دوخ  هب  یعمج  يدرف و  یگدنز  هیج 

رد روبزم  موهفم  هرابرد  ار  مهم  لامتحا  ود  ام  دشابیم . زیگناماهبا  نآ ، رد  عونتم  یناعم  لامتحا  تهج  هب  هعماج  رد  يدـنوادخ  تیمکاح 
ار تیعقاو  میقتـسم  روطب  هعماـج ، یقوقح  يداـصتقا و  یگنهرف و  یملع و  یـسایس و  ناگدـننادرگ  همه  مکی ، لاـمتحا  میروآیم : اـجنیا 

تباث الوا  اریز  تسین ، حیحـص  هجو  چـیه  هب  لامتحا  نیا  دـننکیم . تفایرد  ماهلا  ای  یحو  قیرطب  لاـعتم  دـنوادخ  زا  هروبزم  روما  هراـبرد 
غیلبت مدرم  هب  هـتفرگ و  ادـخ  زا  یحو  قـیرطب  ار  یبهذـم  تاـیعقاو  هـک  فورعم  ءاـیبنا  زا  ریغ  هـب   ) هعماـج ناگدـننادرگ  هـک  تـسا  هدـشن 

رد ییورایور  فالتخا و  زگره  دشیم ، لزان  یحو  هعماج  تیریدم  رد  نانآ  يارب  رگا  ایناث  دنشاب . هتـشاد  یحو  لوزن  ياعدا  دندومنیم )
لامتحا دوشیم . هدـید  یناوارف  هب  هعماج ، ناگدـننادرگ  ناـیم  تارجاـشم  تاـفالتخا و  هک  یتروص  رد  تسویپیمن ، عوقو  هب  ناـنآ  ناـیم 
دنوادخ زا  ار  تایعقاو  يدوهش ، تلاح  کی  اب  هک  دندرکیم  ادیپ  ینورد  يافص  بیذهت و  يردقب  هعماج  یـسایس …  ناگدننادرگ  مود ،
یتافالتخا ك هفاضا  هب  هعماج  ناگدننادرگ  هک  تسا  یهیدب  دنتخادنایم ! راکب  مدرم  یگدنز  رد  ار  اهنآ  هدومن و  تفایرد  ناحبس 

ثحب لوا  رد  هک  هنوگنامه  نیاربانب ، دشابیم . ریذپانناکما  دنوادخ  هب  اهنآ  دانـسا  هک  دنتـشگیم  ییاهاطخ  راچد  دنتـشاد  رگیدـکی  اب  ه 
هدوب رگیدـکی  اب  یعامتجا  یـسایس و  ییاسیلک و  تاماقم  دـیدش  ضراعت  لولعم  یعامتجا  صاخ  هویـش  رد  مسیرالوکـس  میدرک ، هراـشا 

و 15 نرق 14  رد  يرکف  تالوحت  راـکفا و  هیزجت  اـهداضت و  هیلک  : ) تسا هدـش  هتفگ  نینچ  ضراـعت  نیا  یلـصا  هشیر  حیـضوت  رد  تسا 
ثحب دروم  نآ ، لوا  هعقاو  هک  تفای  ماجنا  فورعم  هعقاو  هس  یط  رد  راکفا ، لوحت  نایرج  نیا  تفرگ . لکش  جیردت  هب  تشگ و  راکـشآ 
دومن هدامآ  مسیرالوکـس  تارکفت  يارب  ار  هنیمز  هک  هناگهس  عیاقو  دـشابیم . یتآ  لـصف  رد  ثحب  دروم  رگید  هعقاو  ود  لـصف و  نیا  رد 

مسیلایرپما هیـضرف  نآ  هجیتن  رد  هک  ات 1303  ياهلاس 1269  رد  هسنارف ، تنطلـس  پاپ و  هاگتـسد  نیب  هرجاـشم  زا  دوب  تراـبع  لوا  هعقاو 
لیکـشت رگیدـکی و  هب  هسنارف  للم  قاحلا  هطـساوب  لاح  نیع  رد  یلو  دیـسر ، لامک  دـح  هب  دوب  هدـش  هدـناجنگ  عرـش  نوناق  رد  هک  پاـپ 

تـسناوتن رگید  خیرات ، نآ  زا  سپ  هک  دمآ  دراو  یعطق  تسکـش  کی  هیـضرف  نیا  هب  روشک  نآ  رد  تیلم  سح  تیوقت  هسنارف و  تنطلس 
مکمک نآ ، تکرح  تمـس  فدـه و  تفرگ و  لکـش  جـیردتب  هعقاو  نـیمه  ناـیاپ  رد  پاـپ  مسیلاـیرپما  اـب  تفلاـخم  هلاـسم  دریگ . توـق 
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رکف پ نیا  دیدرگ و  صخشم 
دوب ترابع  نآ  دوب و  تیمها  زئاح  هک  دش  دیاع  يرگید  هجیتن  رکف ، نیا  زا  دومن  دودحم  روصحم و  ار  یناحور  تردق  دیاب  هک  دـش  ادـی 

قح و  مسیلانویـسان )  ) تیلم لـصا  مخت  هک  تفگ  ناوتیم  عقاو  رد  یـسایس  لقتـسم  ياـههعماج  هب  اهتنطلـس  هیلک  لالقتـسا  هلاـسم  حرط  زا 
مود تسیب و  ناژ  نیب  هرجاشم  مود  هعقاو  دـش . هتـشاک  نامز  نیا  رد  درک ، ومن  نورق 18 و 19  رد  هک  هتنروس )  ) للم لالقتـسا  تیکلام و 
نیا رد  تفرگ . لکـش  پاپ  لالقتـسا  اب  تفلاخم  هرجاشم  نیا  رد  تسویپ و  عوقو  هب  دعب  لاس  جـنپ  تسیب و  دودـح  رد  هک  دوب  ریواب  يول 
باب دوب ، نانآ ) حالطـصا  هب  ( ) نیفرحنم هدـنیامن   ) سکودـترا یناحور  ياهناکـسیسنارف  يوگنخـس  هک  ماـکود  مویگ  ـالوا  شکمـشک ،
تنـس پاپ و  فلاخم  رـصانع  هیلک  داهن و  زاغآ  پاپ  لالقتـسا  دض  رب  تفلاخم  رـصانع  هیلک  داهن و  زاغآ  پاپ  لالقتـسا  دض  رب  تفلاخم 

هداد ومن  طسب و  ار  یندم  هعماج  يزاینیب  هیـضرف  وداپود  لیـسرام  ایناث  دش . رادهدـهع  ار  اهنآ  تیادـه  هدرک  هارمه  دوخ  اب  ار  تیحیـسم 
هدوب تراـبع  ریخا  کلـسم  دروآ . نوریب  مسیناـیتسارآ  کلـسم  هب  کـیدزن  يوقت و  هب  نورقم  يراداـیند )  ) مسیرالوکـس عونکی  تروصب 
هتـشاد يربهر  تسایر و  تمـس  بهذم  اسیلک و  روما  رد  دـیاب  تلود  هکنیا  رب  ینبم  نرق 16 )  ) تسارآ ساموت  هدـیقع  زا  يوریپ  زا  تسا 

یلک دشاب و 
هب نآ ، فئاظو  ندومن  رـصحنم  یناحور و  تردق  تیدودحم  هیـضرف  هرجاشم ، نیا  نایرج  لالخ  رد  دشاب . تلود  عبات  دیاب  بهذم  اس و 
زا دوب  ترابع  موس ، هعقاو  دـنام . یقاـب  یعاـمتجا  هسـسوم  کـی  ناونع  هب  ناـنچمه  اـسیلک  هکیلاـح  رد  تفاـی  لـماکت  رگید  ییاـیند  روما 

یناحور و تردـق  نیب  قباس  تارجاشم  اب  هرجاشم  نیا  عون  تفرگرد . نایناحور  ناـیم  رد  اـسیلک و  نورد  رد  هبترم  نیلوا  هک  ياهرجاـشم 
خیراـت رد  دوب  هبترم  نیلوا  نیا  تفرگ . دوخ  هب  ینیوـن  لکـش  هرجاـشم  نیا  رد  پاـپ  هقلطم  تردـق  اـب  تفلاـخم  تشاد و  قرف  ینامـسج 

تیطورـشم ياهتیدودـحم  دـندومن  یعـس  تاحالــصا ، ماـجنا  ناوـنع  هـب  هـقلطم  همکاـح  تردـق  کـی  نیعباـت  اـیاعر و  هـک  تیحیــسم ،
بزح دـشن و  مامت  پاپ  ناـفلاخم  عفن  هب  هرجاـشم  نیا  هتبلا  دـننالوبقب . دوخ  ياـقآ  هب  روز  هب  ار  یگدـنیامن  تموکح  و  لنویـسوتیتسنک ) )

رد دیدرگ . فورعم  یبلط  شمارآ  ای  هیلیسنک  يروئت  هب  ناشیا  هیضرف  مسیریلیسنک و  هب  اهنآ  مارم  هک  بلط  شمارآ  ای  هیلیـسنک  هب  موسوم 
تالوحت یسایس و  مهم  جیاتن  هدنیآ  رد  هک  دوشگ  یسایس  هفسلف  رد  ار  یگرزب  باب  ناشیا  هفـسلف  یلو  دنتـشگن ، قفوم  دوخ  مارم  يارجا 

ناشیا يایاعر  يویند و  نارادمامز  نایم  رد  هرجاشم  وگتفگ و  داجیا  هب  رجنم  اهدعب  هرجاشم  نیا  هک  ینعم  نیدب  دـش . یـشان  نآ  زا  میظع 
ینعی دیدرگ ،

تموـکح تیطورـشم و  رـصنع  ود  هلیـسو  هب  ار  نارادـمامز  تردـق  هک  تخادـنا  رکف  هب  هدرک  رادـیب  زین  ار  یـسایس  نارادـمامز  ياـیاعر 
يوراـیور و ار  نید  هک  نیمز  برغم  رد  مسیرالوکـس  شور  تارکفت و  عویـش  یلاـمجا  اـشنم  دوـب  نیا   … دـنیامن )  دودـحم  یگدـنیامن 
، دنیامن لیدعت  ار  اسیلک ) بابرا   ) نید رد  يزاتشیپ  نایعدم  تسیابیم  هک  هعقاو  هس  نیا  درکیم . یفرعم  ملع  يدازآ و  تلادع و  ضراعم 
هک یماگنه  تخاس . رتقیمع  ار  مخز  نیا  یلوایکام  دندرک . یمخز  ار  تیناسنا  دنداد ، تروص  نید  یبایشزرا  رد  هک  یطیرفت  طارفا و  اب 

یملع رهاظ  هب  هیرظن  دنچ  اب  رخاتم  ياهنارود  رد  سپـس  دومن ، زیوجت  فدـه  هب  لوصح  يارب  رادمتـسایس ، يارب  ار  هلیـسو  ره  هب  کسمت 
راکفا هب  یطارفا  دح  رد  ار  نآ  دیورف  هک  یسنج  هزیرغ  تلاصا  دش و  حرطم  نیوراد  هلیـسو  هب  هک  هوق ) تلاصا   ) و یعیبط ) باختنا   ) دننام
لوصا همه  ندرک  ینابرق  و  مسیروکیپا )  ) و مسینوده )  ) ییارگتذل و  مسینایراتیل ) ینعی   ) یتسرپدوس هاگنآ  دندومن . دـییات  دومن  لیمحت 
برغم رد  اصوصخم  ار  تیناسنا  رب  دراو  مخز  هداد  مه  هب  تسد  اعومجم  تسایـس )  ) مان هب  یتفـص  هابور  ياپ  ریز  رد  یناسنا  ياهـشزرا  و 
ياهلد ع رد  ینید  تایح  نایرج  رگا  تخاس . رتقیمع  رایسب  دندوب  هدیشچ  ناوارف  روط  هب  ار  طلست  تعنص و  تورث و  معط  هک  نیمز 

تلاـخد زا  ناـسنا  تلاـخد  زا  ناـسنا  تاـجن  يارب  يدـیما  رگید  دـشیم ، عطق  نیمز ، برغم  دوخ  یتح  نیمز و  قرـشم  زا  ناوارف  ياهدـم 
تسا تمظع  اب  دنمتردق و  هچ  قالطالا ، یلع  میکح  يا  قلطم و  ياناوت  يا  گرزب ، يادخ  يا  دنامیمن . دوب  هداتفا  نآ  رد  هک  يراضتحا 

ياهمخز تبرـض و  همه  نآ  هک : وت  تیـشم  تمکح و  تسا  رتتمظع  اب  رتدنمتردق و  هچ  ياهتخادـنا و  نایرج  هب  وت  هک  یتقلخ  هاگراک 
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رگید یعیبـط و  باـختنا  هوـق و  تلاـصا  جـیورت  اـهيرگیلوایکام و  ندرک  عیاـش  بهذـم و  یفن  هلیـسو  هب  نادرخباـن  هک  ار  هدـننکدوبان 
يردـقب ناراکبان  نآ  دنناکـشخب . نایمدآ  نورد  رد  ار  ینید  تایح  راسهمـشچ  دنتـسناوتن  زاب  دـندومن ، دراو  تیناسنا  رب  عطاق ، ياهحالس 

وا يارب  ام  هک  هار  نیا  زا  دیاب  هشیمه  يارب  رـشب  دنتفگیم : هدومن و  نییعت  دوخ  نامگ  هب  مه  ار  هدنیآ  رـشب  فیلکت  یتح  هک  دندوب  لفاغ 
نودب دنیآیم و  ایند  هب  دیدج  ناور  زغم و  هزات و  تایح  اب  ع )  ) مدآ دالوا  ناکدوک  هک  دنتـسنادیمن  نانآ  دـنک ! تکرح  مینکیم ، نییعت 

ناتـسرپایند و هلیـسوب  رگا  اذـل  دـنراذگیم ، ایند  نیا  هب  مدـق  دـشاب  هدـش  نییعت  نانآ  تسد  اب  یتسه  غاـب  نـالاهنون  نیا  تشونرـس  هکنیا 
دنمهرهب یناسنا  یلاع  ياهشزرا  لوصا و  یمامت  زا  دنوشن ، مسیرالوکس  داحلا و  نیقلت  دروم  هاوخدوخ ، ناگماکدوخ 

بهذم یفن  رد  هک  طیرفت  طارفا و  زا  ینامیـشپ  دایرف  دنرادرب و  كاخ  زا  رـس  هدش  هک  مه  هظحل  دـنچ  يارب  نانآ  شاک ، يا  دـندرگیم .
ناـققحم يارب  ار  بلطم  دـنچ  ثحبم  نیا  رد  اـم  برغ  رد  مسیرالوکـس  تارکفت  زورب  لـلع  دـقن  یـسررب و  دنونـشب . دـناهدش ، بـکترم 

اعقاو دنتـسنادیم ، تیلوئـسم  قوف  ار  دوخ  هک  یماـقم  ره  نارگهطلـس و  نارگدادبتـسا و  نآ  اـیآ  مکی  بلطم  میئاـمنیم : حرطم  دـنمجرا 
رظن اب  ام  تسا . یفنم  الماک  لاوس  نیا  خساپ  هک  تسا  یهیدب  دراد ؟ رارق  یعقاو  یهلا  نید  يورایور  اعقاو  يدازآ  ملع و  هک  دندوب  دقتعم 

هکنیا هب  داـقتعا  زج  یهار  تسا ، هدـش  اـهناسنا  هب  نید  نداتـسرف  بجوم  هک  یفدـه  وا و  یناـبر  تمکح  نید و  هدنتـسرف  قلطم  لاـمک  هب 
، نیاربانب میرادن . يدنوادخ  يالعا  لامک  تیبذاج  هب  لوصو  ریـسم  رد  یلاع  ياهدادعتـسا  همه  نتخاس  افوکـش  زا  تسترابع  نید  تیهام 
هک تسا  یناسنا  فرش  تمارک و  لوقعم و  يدازآ  لقعت و  هشیدنا و  زا  مدرم  همه  نتخاس  رادروخرب  نید  يالعا  فده  یمظع و  تلاسر 

یکیرات لهج و  جیورت  يرگمتس و  زواجت و  يرشب  خیرات  رد  رگا  اذل ، تسا . راگزاسان  ادیدش  تناها ، تلذ و  رابجا و  يرکف و  دومج  اب 
هدوب نید  نایماح  مان  هب  ناـهاوخدوخ  يرگهطلـس  یئوجدوس و  زا  یـشان  هدوبن و  نید  هب  طوبرم  اـعطق  دـشاب ، هتفرگ  تروص  نید  ماـن  هب 

تسا
ار لالدتسا  نیمه  ام  مالسا . ای  تیحیـسم و  نید  زا  هاوخ  دنیامن و  هدافتـسا  دوخ  ياهیگماکدوخ  يارب  دوهی  نید  زا  ناراکبان  نیا  هاوخ  ، 

دوخ يارب  ار  قیاقح  همه  هک  یناگماکدوخ  لاـگنچ  زا  رنه  قـالخا و  داـصتقا و  قوقح و  تسایـس و  شزرا  اـب  هدـیدپ  نداد  تاـجن  يارب 
یلاع ياهفده  ریـسم  رد  یناسنا  یعامتجا  یگدنز  تیریدم  زا  تسا  ترابع  تسایـس  مینادیم  ام  همه  اریز  مینکیم ، نایب  زین  دـنهاوخیم 

یب ناسنا  اهنویلیم  نوخ  خیرات  لوط  رد  یلوایکام  تسایـس  هدـیدپ  هک  تهج  نادـب  مییوگب : هک  تسا  هنالقاع  نخـس  کی  نیا  ایآ  تایح .
! تخاس یفنم  یگدـنز  هصرع  زا  دـیاب  ار  تسایـس  سپ  تسا ، هدوب  اهناسنا  قوقح  ندرب  نیب  زا  لوغـشم  هراومه  هتخیر و  نیمز  رب  ار  هانگ 
؟ دـناهدرکن هدافتـسا  ءوس  رنه  قالخا و  داصتقا و  قوقح و  زا  دوخ  ياهیهاوخدوخ  عابـشا  اهیرگهطلـس و  يارجا  يارب  يرـشب  نایوقا  ایآ 

ءوس دروم  زگره  قیاقح  نیا  دـیوگب : رنه ) و  قـالخا ، داـصتقا ، قوقح ،  ) هروبزم تاـملک  دوخ  هب  رظن  اـب  یـسک  رگا  و  تسا ، نینچ  اـعطق 
اب هزرابم  دـح  اـت  وا  يزروضرغ  اـی  تسا و  عـالطایب  رـشب  خـیرات  رد  دـیواج  ياـهتیعقاو  زا  اـی  صخـش  نیا  تسا ، هتفرگن  رارق  هدافتـسا 

دنا تورث  یتسرپ و  ماقم  هاج و  ییوگروز و  دادبتسا و  هک  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  مود  بلطم  تسا . هدرک  ادیپ  تدش  نتشیوخ 
دنتـسم نآ  هب  ار  دوـخ  دوـهی  تیحیـسم و  مالـسا و  هناـگهس  بهاذـم  هک  یمیهاربا ) يرطف  نید   ) یهلا نید  هب  طوـبرم  هجو  چـیه  هب  يزو 

، ماهبا نودب  تحارـص و  لامک  اب  نارق  اصوصخم  بتک ، نیا  رد  تاروت . لیجنا و  نآرق و  باتک  هس  هب  دوش  هعجارم  دشابیمن . دـننادیم ،
دزاسیم حرطم  يرکف  دوکر  لهج و  دادبتسا و  زواجت و  ملظ و  دض  دیامنیم ، یفرعم  نآ  وریپ  ار  دوخ  مالسا  ربمایپ  هک  ار  یمیهاربا  نید 

نایم تلادـع  طسق و  نتـشاد  اپرب  تمکح  تیبرت و  میلعت و  ار  ءایبنا  فدـه  دـیجم  نآرق  دـید  میهاوخ  هدـنیآ  ثحابم  رد  هک  هنوگنامه  و 
هدهاشم تیحیـسم ) دننام   ) یمالـسا ریغ  یمالـسا و  بهاذم  نایدصتم  زا  خیرات  لوط  رد  هک  يراتفر  اب  یفده  نینچ  و  دنکیم . نایب  مدرم 

هلاسم کی  ناونع  هب  هک  ار   … زا )  نید  فذح   ) هلاسم تقد  لامک  اب  دیاب  هزورما  موس  بلطم  دشابیمن . راگزاس  هجو  چیه  هب  تسا  هدش 
تیعقاو هب  طوبرم  یملع  هلاسم  کـی  نیا  هک  تسا  نیا  اـعدا  اـیآ  میهدـب ، رارق  قیقحت  دروم  دـناهدرک ، حرطم  یـسایس  یعاـمتجا و  یملع 

نارکفتم هک  تسا  یعیبـط  تیعقاو  کـی  نووش ، نیا  ندوب  صلاـخ  يویند  و  یعاـمتجا ، یـسایس و  نووش  زا  نید  ندوب  ادـج  ینعی  تسا ،
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زا ه یلصا  روظنم  سمل ، لباق  ریغ  سمل و  لباق  لماوع  هدع  کی  هب  رظن  کی  ای  دنیامنیم ، نییبت  دنهدیم و  حیضوت  ار  نآ  رظنبحاص 
نافرع یتح  قالخا و  رنه و  داصتقا و  قوقح و  ملع و  تسایـس و  زا  نید  دیاب  ینعی  تسا  دشاب ) نینچ  دـیاب  امازلا  دـیاب و   ) ثحابم نیا  هم 

ییاسرفملق و  … نید )  فذح   ) نوماریپ یملع ، لیالد  هب  هیکت  اب  هک  ناگدنسیون  نآ  هک  تسا  نایرج  نیا  ياهیتفگش  زا  دوش ! کیکفت 
اهنخـس اهیتسیاب )  ) زا اهیتسا )  ) کیکفت رد  ملع ! رد  یلوایکام  شور  اب  فرط  کـی  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  دـنیامنیم ، ییارـسهسامح 
یلوایکام شور  نامه  هزورما  دـناهداد ، رارق  ییاـنتعایب  دروم  تسا ، هدـش  هداد  ناـنآ  هب  هک  ار  هدـننکعناق  ییاهخـساپ  همهنآ  دـناهتفگ و 

دیاب ( ) دـشاب نینچ  دـیاب   ) تسین شیب  یلاـیخ  هک  تسادـج ) تسایـس  زا  نید  ینعی  ( ) یعقاو هن   ) یلیخت تسا ) نینچ   ) زا هک  دـنکیم  راداو 
هتشذگ هک  مییوگیم  مینکیم و  رظنفرص  هتشذگ  زا  مییآیم و  ام  نونکا  مراهچ  بلطم  دنریگیم ! هجیتن  ار  دشاب ) ادج  تسایس  زا  نید 
جیاـتن هب  شور  رکفت و  نیا  تسا و  هتفاـی  جاور  برغ  رد   … زا )  نید  فذـح   ) شور تارکفت و  زرط  مینیبیم  هزورما  اـم  دـشاب ، هـچ  ره 

نینچ لاوس  نیا  خـساپ  مینک !؟ يوریپ  شور  رکفت و  عون  نیا  زا  میناوتیم  مه  ام  اـیآ  تسا . هدیـسر  دنتـسه  مدرم  هقـالع  دروم  هک  يویند 
جا یگدنز  رد  مدرم  طباور  اههدیدپ و  میظنت  يژولونکت و  ملع و  تفرشیپ  هب  رظن  اب  نیمز  برغم  ینونک  عضو  تسا :

ياهیگماکدوخ يارب  هک  تسا  نازاسنید  فذح  لولعم  هکلب  تسین ، هعماج ، زا  يرطف  یهلا  نید  فذح  نتـشاذگ و  رانک  لولعم  یعامت ،
مدرم هک  یتقو  دـندرکیم . ءارجا  قیبطت و  ریـسفت و  دوخ  ياـهسوه  يوه و  قباـطم  تسا ، يرـشب  هدـنزاس  لـماع  هک  ار  یهلا  نید  دوخ ،

دـض هک  دوب  نید  نایدصتم  هدش  هتخاس  ناشروظنم  دنتـشاذگ ، رانک  ار  نید  دوخ ، لوقعم ) تایح   ) نامحازم فذح  هناهب  هب  نیمز  برغم 
اریز تسین . یقطنم  هجو  چیه  هب  مالـسا  نید  هرابرد  نایرج  نیا  و  دوب . ناسنا  یتاذ  تمارک  تلادـع و  لوقعم و  يدازآ  تفرـشیپ و  ملع و 
دوب لاحم  تسا  هدروآ  ناغمرا  هب  تیناسنا  ناسنا و  يارب  ار  يرشب  خیرات  ندمت  نیرتلیصا  ود  زا  یکی  هک  مالسا  بتکم  هک  تسا  یهیدب 

زا نید  فذح   ) مهوت یچوپ  لیالد  هدنیآ  ثحابم  رد  ام  دیامن . هضرع  نایناهج  هب  قوقح  داصتقا و  تسایـس و  ملع و  نودـب  ار  ندـمت  نآ 
عویـش لماوع  ای  لـماع  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اـب  مجنپ  بلطم  دومن . میهاوخ  حرطم  احورـشم  يدودـح  اـت  ار  یمالـسا  عماوج  رد  …  ( 

هبنج هنوگ  چیه  رکفت ، زرط  نیا  جیورت  هب  ندز  نماد  تسین ، راگزاس  مالـسا  بتکم  اب  هجو  چیه  هب  نیمز  برغم  رد   … زا )  نید  فذح  )
هک تقیقح  نیا  نایب  هب  میزادرپیم  نونکا  درک . وجتسج  رگید  روما  رد  ار  تیلاعف  نیا  یلصا  لماوع  دیاب  اذل  درادن و  یئارگعقاو  یملع و 

طلغ نیملسم  عماوج  مالسا و  بتکم  رد  تسا ، هتـشگ  نیمز  برغم  رد   … زا )  نید  فذح   ) عویـش زورب و  ثعاب  هک  یلماوع  نآ  رب  هیکت 
هنحـص رد  لقادـح   ) زورما برغ  هاگدـید  زا  تسایـس  نید و  تاـیح و  یناـعم  زا  تستراـبع  تکرح ، نیا  رد  ماـگ  نیتسخن  تسا . ضحم 
یناعم رد  برغ  مالسا و  نایم  فالتخا  اریز  تسا ، یمالسا  گنهرف  رادراب  هک  یعماوج  نآ  مالـسا و  هاگدید  زا  و  نآ ) یعامتجا  یگدنز 
دوجو هب  تعیبط  ملاع  هنحـص  رد  هک  یلومعم  یگدنز  نیمه  زج  انعم  نیا  يزورما ، برغ  رد  تایح  یلومعم  يانعم  . 1 تسا . قوف  قیاقح 
دیاقع هب  مازلا  نودـب  یعامتجا ، یگدـنز  دوس  هب  هدـش  بلاق  هدـش و  راهم  یعیبط  زیارغ  عابـشا  رد  دازآ  یهاوخدوخ  ياـنبم  رب  دـیآیم و 

يزاسدوخ يارب   ) یناسنا هیلاع  قالخا  هب  قلخت  يارب  فیلکت  ساسحا  نودب  ءالعا و  فده  يوسب  نآ  هیجوت  تایح و  یناعم  يارب  صاخ 
یناـحور هطبار  کـی  زا  تستراـبع  يزورما ، برغ  رد  نید  یلومعم  ياـنعم  . 2 تسین . رگید  يزیچ  دـباییم  همادا  تیدـبا ) هاگرذـگ  رد 

يانعم . 3 دشاب . هتـشاد  رـشب  يویند  یناگدنز  رد  یـشقن  نیرتمک  هکنیا  نودـب  یعیبط ، قوف  قیاقح  رگید  ادـخ و  ناسنا و  نیبام  یـصخش 
رد هک  یئاهفدـه  يوس  هب  عامتجا  هنحـص  رد  اهناسنا  یعیبط  یگدـنز  تیریدـم  هیجوت و  زا  تسترابع  يزورما ، برغ  رد  تسایـس  لومعم 

يارب ار  اهنآ  تیرثکا  ارهاظ 
یگدنز يارب  نآ ، تیلاعف  تسایس و  دوجو  ترورض  مدع  میدش ، رکذتم  تسایـس  نید و  يارب  هک  فیرعت  نیا  اب  دیامنیم . باختنا  دوخ 

چیه یبرغ  عماوج  تیریدـم  هاگدـید  زا  نید  هدـیدپ  اریز  تسا ، یهیدـب  الماک  اهناسنا  یعمج  هتـسد  تایح  رد  هچ  يدرف و  تایح  رد  هچ 
رد تسایـس  نید و  تاـیح و  هک  هلاـسم  نیا  هتبلا  یعاـمتجا . یگدـنز  رد  هچ  يدرف و  یگدـنز  رد  هچ  درادـن ، اـهناسنا  يارب  یموزل  هنوگ 
رد لوا ، ثحب  رد  اـم  هچ  رگا  ، ) تسا هداد  صاـصتخا  دوخ  يارب  ار  قوف  یناـعم  یللع ، هچ  يور  یناـمز و  هچ  زا  قیقد  روطب  نیمز  برغم 
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هدنیآ رد  دیاب  هک  دـشابیم  يرتحورـشم  ياهیـسررب  دـنمزاین  لاح  نیا  اب  میدومن ) قیقحت  نآ  هرابرد  ياهمدـقم  هناگهس ، عیاقو  یـسررب 
زا دیاب  نید  اهنت  هن  هک  تسا  یعطق  میتفگ ، تسایـس  نید و  تایح و  يارب  يزورما  برغ  هاگدـید  زا  هک  قوف  یناعم  ربانب  دریگب . تروص 

رگم درادن  نید  اب  هبناج  همه  زاین  طابترا و  زین  یمدآ  یگدنز  درادن ، یگتـسویپ  يرگید  اب  ود  نآ  زا  کی  چیه  اریز  دـشاب ، ادـج  تسایس 
یصخش ساسحا  ياضرا  یعون  زا  تسا  ترابع  نید  قوف ، هاگدید  زا  نید  فیرعت  ربانب  اریز  یهاوخدوخ ، نووش  يارب  ياهلیـسو  دح  رد 

تسایـس و نید و  هراـبرد  قوـف  فیراـعت  ياـنبم  رب  هک   … زا )  نید  فذـح   ) رکفت زرط  دـشاب . یعقاو  ریغ  لـلع  لوـلعم  تسا  نکمم  هک 
سا یناگدنز 

یناسنا مولع  لوصا  مالسا و  اب  روبزم  رکفت  زرط  داضت  تابثا  يارب  تسین . راگزاس  مالسا  رد  اهنآ  فیراعت  اب  هجو  چیه  هب  تسا  هدش  راوت 
ندیدرگ دادعتـسا  ياراد  ياهدیدپ  زا  تسترابع  مالـسا ، هاگدـید  زا  یناسنا  تایح  روبزم : تقیقح  هس  تاصتخم  فیرعت و  هب  میزادرپیم 

لحارم زا  کی  ره  ندـش  يرپس  دـسریم . تیلعف  هب  رتیلاع  یلاـع و  ياهفدـه  هب  لوصح  يارب  هناـهاگآ  ياـهوپاکت  هلیـسوب  هک  یلماـکت 
نآ همـشچرس  تیلزا  هک  تیـصخش  نآ  تسا  وپاکت  نیا  ربهر  یناـسنا  تیـصخش  دـیازفایم . ار  يدـعب  هلحرم  هب  تکرح  قاـیتشا  تاـیح ،

یمیـسن هک  قلطم  لامک  نآ  شاییاهن  دصقم  تیدبا  رد  قلطم  لامک  تیبذاج  رد  نتفرگ  رارق  و  شهاگرذـگ ، رادینعم  ناهج  نیا  تسا ،
. دزورفایم ینعم  هداـم و  لـماکت  زارف  بیـشنرپ و  هار  ارف  یغارچ  هدروآرد ، جوـمت  هب  ار  تسه  تاـیعقاو  شلـالج  هوکـش و  تـبحم و  زا 

یکسن یتولص و  نا  تسا . ادخ  زین  نآ  نایاپ  تسا ، ادخ  هب  دنتسم  شتکرح  تسادخ و  زا  شزاغآ  تایح  نیا  هک  هنوگنامه  تسا  یهیدب 
زا تسایـس  تسا ). نایملاع  هدـنرورپ  ادـخ  نآ  زا  نم  گرم  یگدـنز و  تادابع و  زاـمن و  اـقیقحت   ) نیملاـعلا بر  یتاـمم هللا  ياـیحم و  و 

ندیـسر رمثب  يارب  تایح  یتوکلم  يونعم و  يدام و  فدـه  نیرتیلاع  يوسب  اهناسنا  تایح  هیجوت  ریـسفت و  زا  تسترابع  مالـسا ، هاگدـید 
رادقم نامه  نآ ،

نید و نآ  فیرعت  هب  میزادرپـب  دـیاب  لاـح  یعیبـط . یگدـنز  همادا  يارب  ملاـس  ياوه  زا  سفنت  هک  دراد  تلاـخد  لوـقعم  تسایـس  نید و 
نکر هس  ياراد  مالـسا ، هاگدـید  زا  نید  فیرعت  دنـشابیم : لوقعم ) تایح   ) روبزم تایح  ققحت  لـماع  نیرتیـساسا  هک  لوقعم  تساـیس 

چیه هک  وا  قلطم  يرگداد  یتسه و  ناهج  رب  وا  هطلـس  هراظن و  اـتکی و  دـنوادخ  دوجو  هب  داـقتعا  زا  تستراـبع  مکی ، نکر  تسا : یلـصا 
ود هلیـسو  هب  ار  ناسنا  هدیرفآ و  نیرب  تمکح  يانبم  رب  ار  ناهج  هک  هیلامک  تافـص  همه  عماج  تسوا  درادـن ، نآ  هب  هار  یـسوه  يوه و 

دورو ات  یلماکت  تکرح  يارجم  رد  ینورب ) تجح  ناونع  هب  ءایصوا  ءایبنا و  ینورد و  تجح  ناونع  هب  میلس  لوقع   ) لیـصا يامنهار  عون 
همه دنام . دهاوخ  یقاب  لحنی  ییامعم ال  یتسه ، ناهج  لک  تایح و  نآ ، نودب  هک  تیدبا  رب  داقتعا  تسا و  هداد  رارق  هللا  ءاقل  هاگـشیپ  هب 

یگدنز رد  تکرح  یلمع  همانرب  نیناوق و  زا  تسترابع  مود ، نکر  تسا . ینادجو  يرطف و  تفایرد  میلس و  لقع  هب  هتسباو  تاداقتعا  نیا 
فلا تسا : راوتـسا  رما  ود  رب  مود  نکر  يانبم  دوشیم . هدـیمان  قوقح  فیلاکت و  ماکحا و  هک  تایح  يالعا  فدـه  يوس  هب  هیجوت  لباق 

فیاظو يدابع و  ماکحا  لماش  فیلاکت  قوقح . فیلاکت و  ب  تسا ). ررقم  اهیگتـسیاش  لیـصحت  يارب  هک  یماکحا   ) یقـالخا ياـیاضق 
ناسنا

دوخ تبون  هب  مه  ماکحا  ناسنا . يارب  هدافتسا  لباق  يزایتما  صاصتخا  زا  تسترابع  قح  دشابیم . یـسایس  یعامتجا و  یگدنز  هصرع  رد 
رب ضراع  دسافم  حلاصم و  زا  یشان  هیوناث  ماکحا  تسا و  تباث  ياهزاین  هب  طوبرم  هیلوا  ماکحا  ددرگیم . هیوناث  هیلوا و  ماکحا  هب  میسقت 

تاعوضوم همه  رد  مالـسا  تسا ، یگدنز  هدنراد  اپرب  ياههدیدپ  تایعقاو و  همه  لماش  هک  تسا  یتاعوضوم  موس ، نکر  تسا . یگدنز 
عورـشم ياههتـساوخ  لایما و  ینالـضع و  تردق  لقعت و  ساوح و  اب  هک  تسا  هداد  اهناسنا  دوخ  هب  ار  رایتخا  دودحم ، دروم  دنچ  رد  زجب 

تلاح رد  هچ  يدرف و  تلاح  رد  هچ  اهناسنا  تاـیح  تیریدـم  زا  تسا  تراـبع  مالـسا  هاگدـید  زا  تسایـس  دـنیامن . نیماـت  ار  اـهنآ  دوخ ،
تاـطابترا رد  یناـسنا  حالـصا  مـیظنت و  يارب  یلمع  نیناوـق  دـیاقع و  يوـنعم . يداـم و  ياهفدـه  نیرتیلاـع  هـب  لوـصو  يارب  یعاـمتجا 

ره شیوخ . عونمه  اب  ناسنا  طابترا  . 4 یتسه . ناهج  اب  ناسنا  طابترا  . 3 ادخ . اب  ناسنا  طابترا  . 2 نتشیوخ . اب  ناسنا  طابترا  . 1 هناگراهچ :
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نید ءزج  مالسا ، هاگدید  زا  دشاب  هدوب  روبزم  تاطابترا  رد  یناسنا  تایح  حالصا  میظنت و  يارب  يرادربهرهب  لباق  هک  ياهدیدپ  تقیقح و 
بناهج ملع ، هجیتن ، رد  مالسا  نید  رد  یناسنا  تایح  نووش  همه  یگنهامه  تدحو و  ددرگیم . بوسحم 

حالصا میظنت و  رد  يوحن  هب  هک  هچنآ  همه  و  يژولونکت )  ) تعنص نآ ، ورشیپ  يانعم  هب  گنهرف  قالخا ، قوقح ، داصتقا ، تسایـس ، ینی ،
نید دوخ  زا  اعطق  دشاب ، هتشادن  نآ  زا  یعالطا  هک  سک  ره  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا . مالسا  نید  زا  یئزج  دشاب ، هتشاد  يریثات  روبزم 

ناصـصختم زا  رفن  ود  ترابع  هنومن  ناونعب  دنادیم . ار  نآ  دشاب ، هتـشاد  نید  نیا  زا  یعالطا  سک  ره  هک  تسا  یهیدب  درادن و  یعالطا 
زا هراومه  تیحیـسم )  ) سدقم بهذم  : ) دـیوگیم هک  دـلوتم 1712  وسور  كاژ  ناژ  . 1 میوشیم : رکذـتم  اـجنیا  رد  ار  قوقح  نوناـق و 

هاگتـسد تشاد و  یحیحـص  تایرظن  ص )  ) دـمحم ترـضح  تسا . هدوبن  يرابجا  تلود  اب  نآ  هطبار  تسا و  هدـنام  ادـج  همکاـح  تئیه 
ینید تموکح  دوب . يویند  ینید و  تموکح  دوب ، یقاب  يو  يافلخ  نایم  رد  وا  تموکح  زرط  هک  ینامز  اـت  دومن ، بترم  ار  دوخ  یـسایس 

رب رگید  فئاوط  دنتشگ و  تسس  دندش ، دنمتورث  بارعا  هک  نیمه  یلو  دشیم ، هرادا  مه  تکلمم  دوب و  یکی  یفرع  یعرش و  يویند ، و 
تسا و یقاـب  زونه  هک  دوهی  نیناوق  : ) دـیوگیم رگید  ياـج  رد  وـسور  دـش ). عورـش  هراـبود  تردـق  ود  نیب  تقو  نآ  دـندش  هریچ  اـهنآ 

ارنآ هک  یگرزب  نادرم  تمظع  زا  مه  زوـنه  تسا ، اـمرفمکح  اـیند  ماـمت  رب  شیپ  نرق  هد  زا  هـک  ص )  ) دـمحم لیعامـسا  دـنزرف  تـعیرش 
یم تیاکح  دناهدومن ، نیودت 

رد یعقاو  یـسایس  درم  یلو  دـناهدرواین ، اـج  هـب  ار  گرزب  نادرم  نـیا  شزرا )  ) جوـجل بـصعتم و  نینیدـتم  دنـسپدوخ و  هفــسالف  دـنک .
ناوید ناتسداد  نوسکاج ، توگوه  تربور  . 2 تسا ). ماوداب  تاسسوم  و  ینابم )  ) دجوم هک  دنیبیم  ار  یگرزب  هحیرق  ناشیا ، تالیکشت 

بهذـم نوناق و  نایم  هطبار  رد  تافالتخا  نیرتیـساسا  ییاکیرمآ  رفن  کی  رظن  هب  دـیوگیم … ( : نینچ  اکیرمآ  هدـحتم  کلامم  روشک 
يویند عوضوم  کی  ار  ینوناق  متسیس  درادن ، تسایس  زا  بهذم  کیکفت  هب  مکحم  هدیقع  هک  اهروشک  نآ  رد  یتح  برغ  رد  دراد . رارق 

.( دناهدوب رثوم  يوق و  یلیخ  نیناوق  لیکـشت  رد  یبهذـم  ياهذوفن  هتبلا  دـنکیم . يزاب  یگرزب  لر  تقو  تایـضتقم  نآ ، رد  هک  دـننادیم 
. دناهدرک ام  ینوناق  رکف  هب  یکمک  مادک  ره  ییاسیلک  نیناوق  حیـسم و  تامیلعت  دـشاب ، تاروت  لوا  باتک  چـنپ  هک  كوتاتنپ  يربع  نوناق 
. دننک باختنا  اسیلک  خیاشم  نایم  زا  ار  ناراذگنوناق  تواضق و  ذوفن و  اب  نارادمتسایس  هک  هدوبن  يداع  ریغ  یلومعم و  ریغ  شیپ  هنمزا  رد 

يارجا يارب  ياهاگداد  نوناق و  عضو  يارب  ددعتم  سلاجم  تسا . هدـنام  یقاب  يویند  رما  کی  تروص  هب  نوناق  اهنیا ، همه  فصو  اب  یلو 
دنشابیم نآ  لوئسم  دنراد و  راک  رس و  تلود  اب  هک  دنیآیم  رامش  هب  یناهج  نیا  تاسیسات  اهنیا  دناهدمآ و  دوجو  هب  نآ 

فذـح ار  اهنآ  هنارایـشه  تقیقح  رد  هکلب  دـنکیمن ، نیعم  ار  یبهذـم  فیلاکت  اـکیرمآ ، رد  اـم  نوناـق  ورنیا ، زا  بهاذـم . اـسیلک و  اـب  هن 
نامه رد  ییاکیرمآ  صخـش  کی  تقیقح  رد  دراد . یقالخا  فیاظو  يارجا  اب  يدودـحم  سامت  کی  طـقف  اـکیرمآ  رد  نوناـق  دـنکیم .

تاراـبع دـشاب . هدوـب  قـالخا  ثیح  زا  مه  يدـساف  تسپ و  درف  کـی  تسا  نکمم  دـشاب ، نوناـق  عـیطم  درف  کـی  تسا  نکمم  هک  لاـح 
یبرغ ياهروشک  رد  اکیرمآ و  رد  هزورما  هک  دشابیم  تسایس  نوناق و  رد  مسیرالوکـس  هیرظن  هدنهد  حیـضوت  نیرتهب  اجنیا  ات  نوسکاج 

همـشچرس یمالـسا ، نیناوق  رد  نآ ، سکعرب  یلو  : ) دـهدیم همادا  نینچ  ار  دوخ  تارابع  نوسکاـج ، سپـسس  تسا . ناـیرج  رد  ـالومعم 
نینموم مامت  یهلا  هدارا  نوناق ، نیا  تسا . هدیدرگ  نایع  فوشکم و  ص )  ) دمحم وا  لوسر  هب  هک  ياهدارا  تسا . ادـخ  هدارا  نوناق ، عضو 

هدش عقاو  رگیدکی  زا  ازجم  رود و  ياهلحم  عضاوم و  رد  هتفای و  لیکشت  نوگانوگ  ریاشع  لیابق و  زا  هچرگ  دسانـشیم  يدحاو  هعماج  ار 
عیطم و مه  تلود  اجنیا  رد  ییایفارغج . دودـح  تیلم و  هن  دـشابیم  تعامج  هدـنهد  قاـصلا  حیحـص و  يورین  بهذـم ، اـجنیا  رد  دنـشاب .

رظنب دهدب . قافن  قاقـش و  داقتنا و  هزاجا  هکنآ  هب  دسر  هچ  دراذگیمن ، یقاب  يرگید  يراذـگنوناق  يارب  یلاجم  تسا و  نآرق  رادربنامرف 
هد ناهج  نیا  نموم ،

دنکیم نیعم  اهنآ  عامتجا  هب  تبسن  ار  دارفا  كولس  زرط  نیناوق و  دعاوق و  نآرق و  دشابیم و  رتهب  یناهج  هک  رگید  ناهج  هب  تسا  يزیل 
تامیلعت زا  ار  ییاضق  ای  یـسایس و  تایرظن  اهیروئت و  تسا  نکمم  ریغ  دـیامن . نیماـت  رگید  ملاـع  هب  ملاـع  نیا  زا  ار  ملاـس  لوحت  نآ  اـت 
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نییعت ار  همه  یـسایس ، یعامتجا و  یـصخش و  یگدـنز  زرط  یبهذـم و  لوصا  هب  تبـسن  ار  راتفر  زرط  هک  یتامیلعت  دومن . کیکفت  ربمایپ 
الماک قوف  تارابع  هب  هجوت  اب  یقالخا ). تادهعت  ینعی  قوقح  ات  دنکیم  نییعت  ناسنا  يارب  فیلکت  هفیظو و  رتشیب  تامیلعت  نیا  دنکیم .

هک دنتسه  تقیقح  کی  هدنهد  لیکشت  ءازجا  يرشب ، تایح  هدننکهرادا  روما  رگید  نوناق  تسایـس و  نید و  یگنهامه  هک  دوشیم  تابثا 
رتـشیب تاـمیلعت  نیا  : ) دـیوگیم هک  تسا  نیا  تسا ، هدـش  بکترم  قوف  تاراـبع  رد  نوسکاـج  هک  یگرزب  هابتـشا  دوشیم . هدـیمان  نید 

يویند و یگدـنز  نوئـش  همه  قوقح و  فیلاکت و  زا  لکـشتم  یمالـسا  هقف  اریز  قوقح !) ات  دـنکیم  نییعت  ناـسنا  يارب  فیلکت  هفیظو و 
.1 تسا : هنوـگ  ود  رب  یمالـسا  هقف  رد  فیلاـکت  هک  تسا  هدـشن  هجوـتم  گرزب  نادـقوقح  نیا  هـک  تـسا  یتفگـش  ياـج  تـسا . يورخا 

ادخ نتشیوخ و  اب  ناسنا  طابترا   ) مکی طابترا  رد  ناسنا  ياهیگتسیاش  اهیگتسیاب و  هدننکنایب  هک  تادابع  دننام  یصخش  فیلاکت 
حالـصا هب  فـلکم  طاـبترا  نیا  رد  یمدآ  اریز  تسین . یقوـقح  یمـسر  حالطـصا  هب  قـح )  ) هدـننکداجیا فیلاـکت ، نیا  هـتبلا  دـشابیم . ( 

يانعم هب   ) ار یقح  دـناوتیمن  ناسنا  اریز  ددرگیمن . عازتنا  دـشاب ، یقوقح  یمـسر  ياـنعم  هب  هک  یقح  فیلکت ، نیا  زا  تسا و  نتـشیوخ 
اهورین و هک  دومن  روصت  ناوتیم  ینافرع  یقالخا  یلاع  يانعم  کی  هب  هچرگ   ) دـنک هبلاطم  نتـشیوخ  زا  دراد ) هک  يزاـیتما  هب  صاـصتخا 
هک تسا  یهیدب  یلو  دنریگب ) رارق  يرادربهرهب  دروم  دیابهک  دنراد  یقح  لامک ، ریسم  رد  یمدآ  تیصخش  هدنزاس  تبثم و  ياهدادعتسا 

ناعونمه اب  ناسنا  طابترا   ) مراـهچ طاـبترا  رد  هررقم  یقوقح  فیلاـکت  . 2 تسین . قوقح  رد  نآ ، یمـسر  یحالطـصا  ياـنعم  هب  قح  نیا 
ریذپناکما قح ، نودـب  رگیدـکی ، اب  اهناسنا  طابترا  رد  فیلکت  دـننکیم ، نامگ  هک  یناسک  تسا . هدـش  عضو  قوقح  ربارب  رد  هک  دوخ )

درف هکنیا  يانعم  دشابیم . يرگید  مزلتـسم  تقیقح ، ود  نیا  زا  کی  ره  اریز  دنعالطایب . للم  ماوقا و  قوقح  لصا  نیرتیهیدـب  زا  تسا ،
، تسا هداد  ماجنا  ار  راک  هک  يدرف  نآ  هک  تسا  نیا  دزادرپب ، تسا  هداد  ماـجنا  يراـک  وا  يارب  هک  ار  رگید  يدرف  دزمتـسد  تسا  فلکم 

قوقح نیمه  یمالـسا  هقف  زا  یمهم  رایـسب  تمـسق  تسا . نآ  تخادرپ  هب  فلکم  امرفراک  هک  دراد  ار  يدزمتـسد  کلمت  تفاـیرد و  قح 
تسا ك

هیعرلا قح   ) مدرم رب  مکاـح  قوقح  مکاـح و  رب  مدرم  قوقح  هغالبلاجـهن ، رد  هریغ . یـسایس و  قوقح  یندـم و  قوـقح  زا  تسا  بکرم  ه 
کلام هب  ع )  ) نینموملاریما كرابم  ناـمرف  تسا . هتـشگ  حرطم  اـتراشا  اـتیانک و  مه  احیرـص و  مه  هیعرلا ) یلع  یلاولا  قح  یلاولا و  یلع 

هقف ای  یقیبطت  قوقح  هزورما  تسا . هدوب  یـسایس  مولع  نارظنبحاص  قیقحت  ریـسفت و  دروم  نونکات  هک  تسا  یـسایس  قوقح  ناـمرف  رتشا ،
کی زا  مالـسا  يرادروخرب  رد  دـیدرت  يارب  یلاجم  تسا ، هدـش  فیلات  یقوقح  ياهماظن  رگید  مالـسا و  هرابرد  ناوارف  روط  هب  هک  نراقم 
دهعت ینعی  : ) دیوگیم نینچ  تسا ، هتخاس  ررقم  مدرم  يارب  مالسا  هک  یفیلاکت  ریسفت  رد  نوسکاج  سپس  دراذگیمن . یلاع  قوقح  ماظن 

نآ ماـجنا  زا  ار  درف  دـناوتیمن  نیمز  يور  رد  مه  یماـقم  چـیه  تسا و  رظن  حـمطم  رتـشیب  دـشابیم ، نآ  يارجا  هب  مزلم  درف  هک  یقـالخا 
تالمج رد  نوسکاج  هک  يرگید  هابتشا  تسا ). هتخادنا  هرطاخم  هب  ار  دوخ  هدنیآ  تایح  دیامن ، یچیپرـس  تعاطا  زا  رگا  درادب و  فاعم 

رد قالخا  تمظع  یگتـسیاش و  اریز  تسین . راگزاس  نآ  یعطق  يارجا  هب  مازتلا  اب  یقالخا  تادهعت  ریبعت  الوا  میوشیم : رکذتم  دراد  قوف 
یضق نیا  هب  نوسکاج  تسیابیم  ایناث  دشاب . هدوب  یعیبط  لماع  هب  دنتسم  دناوتیمن  هکنانچ  تسا ، نآ  هب  لمع  ندوب  يرایتخا 

نوسکاج دوخ  تسین و  ریذـپناکما  قوقح ، ققحت  نودـب  رگیدـکی  هب  تبـسن  تلود  عامتجا و  دارفا و  فیلاکت  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  ه 
یسایس یعامتجا و  یصخش و  یگدنز  زرط  یبهذم و  لوصا  هب  تبسن  هک  تسا  یفیاظو  ماکحا و  یمالـسا ، تامیلعتهک  دنکیم  فارتعا 

تسا یقوقح  یضتقم  اتاذ  یعمج ، هتسد  یگدنز  هصرع  رد  یسایس  یعامتجا و  ماکحا  فیاظو و  هک  تسا  یهیدب  دنکیم . نییعت  ار  همه 
لوبق ار  یمالـسا  نیناوق  یفـسلف  ای  یبهذم و  ساسا  اهییاکیرما ، هک  اجنآ  زا  دیوگیم : نوسکاج  دنیامن . تاعارم  ار  اهنآ  مدرم  دـیاب  هک 

هک تسا  نیا  تقیقح  یلو  دنک ، بلج  ار  ام  هجوت  رظن و  دناوتیمن  هدیدرگ ، ینتبم  ساسا  نیارب  هچ  ره  هک  دننکیم  رکف  روطنیا  دـنرادن ،
يورین هک  دوب  روطنیا  دهدب . ماجنا  يزیگناتریح  زرط  هب  تسا  هتسناوت  ار  یگرزب  لامعا  دوشیم ، دادملق  یلمع  ریغ  هک  یمتـسیس  نیمه 

کی دـقاف  هکنآ  اب  ار  وا  هریـشع  موق و  ص )  ) دـمحم تلحر  زا  سپ  نرق  کـی  فرظ  رد  يدـمحم  نییآ  هدـنهد  قاـصتلا  شخب و  تاـیح 
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ییاقیرفآ لحاوس  رب  تخاس  رداق  کلذـعم  دـندوب ، كرتشم  یـسایس  ياهنامرآ  دـقاف  تباـث و  نوشق  کـی  دـقاف  یعقاو و  لکـشتم  تلود 
بلطم تسا : رارقنیدب  نوسکاج  يدعب  تارابع  دـنهدب . رارق  دـیدهت  دروم  ار  هسنارف  دـنزاس و  بولغم  ار  ایناپـسا  دـنبای . ءالیتسا  هنارتیدـم 

نیا ا هدمع 
سح هک  تسا  هدومن  داـجیا  یهقف  تسا ، اـنید  بهذـم  نیرتـناوج  هک  بهذـم  نیا  هکنیا  صیخـشت  هب  میاهدرک  عورـش  هزاـت  اـم  هک  تس 

اکیرمآ ياـهروشک  رد  هک  ار  رگید  رفن  نارازه  نینچمه  ایـسآ و  اـقیرفآ و  نازوـس  ياهنامـسآ  ریز  رد  هک  یمدرم  اـهنویلیم  یهاوختلادـع 
هک يرامآ  درذگیم . لاس  یس  دودح  رد  دنکیم  راهظا  نوسکاج  هک  یبیرقت  رامآ  نیا  خیرات  زا  هتبلا  دیامنیم . عانقا  ار  دننکیم  تسیز 

یبرغ ياپورا  رد  اهنآ  زا  نویلیم  تشه  هک  تسا  رفن  نویلیم  دصکی  درایلیم و  کی  دودح  رد  تسا  هدش  عیاش  ناناملسم  هدع  هرابرد  اریخا 
ماهلا هب  تبـسن  تسا  نکمم  دنچ  ره  : ) دیوگیم نوسکاج  دننکیم . یگدـنز  یمالـساریغ  ياهروشک  رگید  اکیرما و  رد  رفن  نویلیم  هد  و 

ام هب  نیناوق  يارجا  رد  یمهم  رایـسب  ياهـسرد  روبزم  قوقح  کلذعم  میـشاب ، دـیدرت ) کش و  رد   ) كوکـشم ناناملـسم  قوقح  یبهذـم 
ار تلادـع  ینعم  ای  درادیم و  تسود  ار  تلادـع  هک  مینادـن  یموق  اهنت  اـیند  رد  ار  ناـمدوخ  رگید  هک  هدیـسر  نآ  عقوم  ـالاح  دزومآیم .

نیعلابصن ار  دصقم  نیا  هب  ندیـسر  دوخ ، ینوناق  متـسیس  رد  یمالـسا  ياهروشک  اریز  دیمهفیم ، ار  تلادـع  ینعم  ای  درادیم و  تسود 
قوقح ا هبعش  رد  هتشذگ ، ياهلاس  رد  هک  میروآیم  رطاخ  هب  درادرب ). رد  ام  يارب  یتمیقیذ  ياهسرد  اهنآ  تایبرجت  دناهداد و  رارق  دوخ 
هقف هتفه   ) ناونع تحت  یمالسا  هقف  رد  ثحب  روظنم  هب  ياهرگنگ  سیراپ ، هاگـشناد  قوقح  هدگـشناد  رد  یقیبطت  قوقح  یتلود  نمجنا  ز 

هناخریبد دومن . توعد  ار  یمالـسا  ییاپورا و  ياهروشک  زا  نوناق  قوقح و  ناداتـسا  نیقرـشتسم و  زا  یعمج  تخاـس و  دـقعنم  یمالـسا )
هسنارف و قوقح  نادنمـشناد  اهـسنارفنک ، ءانثا  رد  دنداد و  سنارفنک  اهنآ  هرابرد  ءاضعا  هک  دوب  هدرک  نیعم  ار  یهقف  عوضوم  جنپ  نمجنا 
رد يرشب  عماوج  يارب  ار  نآ  تیحالص  هدومن و  فارتعا  یمالـسا  هقف  تیعماج  تیمها و  تمظع و  هب  یمان ، نیقرـشتسم  کلامم و  رگید 

صقاـنتم رما  ود  نیا  ناـیم  منادـیمن  نم  تسا : هتفگ  نـینچ  سیراـپ  يـالکو  سیئر  سنارفنک ، ياـهزور  رد  دـندرک . قیدـصت  راودا  هـمه 
درادن تیحالص  دراد  هک  يدومج  اب  یمالـسا  هقف  هک  دنهدیم  راشتنا  اج  همه  نوگانوگ  تاغیلبت  اب  فرط  کی  زا  مهدب ؟ شزاس  هنوگچ 

هناملاع و تاقیقحت  نمض  اهـسنارفنک ، نیا  رد  رگید  فرط  زا  دریگب . رارق  ینونک  نارود  تاعامتجا  ياهزاین  يارب  يراذگنوناق  يانبم  هک 
نیهارب اب  ار  تاغیلبت  نآ  نالطب  هک  میونشیم  ار  یبلاطم  دنرادیم ، زاربا  اهسنارفنک  نیا  رد  نف  ناصـصختم  هک  ياهناققحم  ياهیواکجنک 

ياضما هب  ياهمانعطق  اهسنارفنک ، نیا  نایاپ  رد  دزاسیم . راکشآ  یهقف  نقتم  دوجوم و  دعاوق  صوصن و  هب  دانتسا  اب  مکحم و 
هدوـمن و قیدـصت  ار  یمالـسا  هقف  ماکحتـسا  تمظع و  ناـنآ  همه  هک  دـندیناسر  دـندوب ، ناراذـگنوناق  نانادـقوقح و  هـک  هرگنک  ءاـضعا 

لیامت راهظا  یمالـسا ) هقف  هتفه   ) همادا هب  هرگنک  ءاضعا  نایاپ ، رد  دـندومن . مالعا  يرـشب  عماوج  همه  ییوگخـساپ  يارب  ارنآ  تیحـالص 
نبا نمحرلادبع  يامنضقانتم  هیرظن  ود  دمآ ! لمع  هب  يریگولج  تیلاعف  نیا  رارمتـسا  زا  هدع  کی  هیحان  کی  زا  هنافـساتم  یلو  دـندومن ،

هیرظن ود  نید ، هب  اـهناسنا  يویند  تاـیح  زاـین  رد  نودـلخ  نب  نمحرلادـبع  یهلا  ناربماـیپ  هب  مدرم  يویند  یگدـنز  زاـین  هراـبرد  نودـلخ 
ود نآ  هب  ياهراشا  هک  مینادیم  مزال  اجنیا  رد  میاهداد . رارق  حورشم  دقن  یـسررب و  دروم  نید ) هفـسلف   ) باتک رد  ام  هک  دراد  امنضقانتم 

یناهرب ینیبیم  هک  هنوگنامه  تسا ) یناهرب  ایبنا  هب  مدرم  زاین   ) دـناهدرک حرطم  امکح  هک  هیـضق  نیا  و   ) مکی هیرظن  میـشاب . هتـشاد  هیرظن 
(، مکی هاجنپ و  لصف   ) مود هیرظن   … دشاب )  رارقرب  یمالسا  تعیرـش  توبن و  نودب  تسا  نکمم  يرـشب  تایحو  دوجو  ملاع  اریز  تسین ،

باتک نیا  زا  ددعتم  يدراوم  رد  ام  هکنادب  دیامن . رارقرب  ار  یگدنز  ماظن  هک  تسا  یـسایس  زا  ریزگان  يرـشب  یعامتجا  یگدـنز  هکنیا  رد 
یم نخس  نآ  هرابرد  هک  نارمع  يانعم  تسا  نیا  تسا و  يرورض  رشب  يارب  یعامتجا  یگدنز  هک  میدومن  نایب 

عوجر وا  هب  دوخ  روما  میظنت  رد  مدرم  هک  دراد  ترورـض  مکاح  ییاورناـمرف  مدرم ، يارب  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  هک  تسا  یعطق  مییوگ ،
، عرش غلبم  هک  یباذع  شاداپ و  هب  مدرم  نامیا  تسا . ادخ  بناج  زا  هدش  لزان  تعیرش  هب  دنتسم  یهاگ  مدرم  نایم  رد  مکاح  مکح  دننک .

ندرگ ثعاـب  هک  تسا  یلقع  تسایـس  هب  دنتـسم  مکح  یهاـگ  و  دـننک . تعاـطا  عرـش  نآ  هب  مدرم  دوشیم  بجوـم  تسا ، هدروآ  ار  نآ 
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دنتسم مکح  هک  ماگنه  نآ  رد  دشابیم . اناد  نانآ  یگدنز  حلاصم  هب  هک  مکاح  نآ  فرط  زا  تسا  یـشاداپ  تسایـس ، نآ  هب  مدرم  نداهن 
تسایس هب  دنتسم  مکح  هک  یعقوم  تسا و  اناد  حلاصم  همه  هب  عرش  بحاص  اریز  تسا ، عفان  ترخآ  ایند و  يارب  تسا ، یهلا  تعیرـش  هب 

تـسا نیا  ود  نآ  زا  یکی  تسا : هجو  ود  رب  میتفگ ، شیپ  رد  هک  یلقع  تسایـس  سپـس  تسا . يویند  یگدنز  يارب  اهنت  عفن  تسا ، یلقع 
دوب یسراف  تسایـس  نامه  تسایـس  عون  نیا  ددرگیم . تاعارم  اصوصخ  کلم ، تماقتـسا  رد  مکاح  حلاصم  مدرم و  یمومع  حلاصم  هک 

، تسا هدومن  زاینیب  تسایس  عون  نآ  زا  تفالخ  نامیپ  مالسا و  نید  تکرب  هب  ار  ام  لاعتم  دنوادخ  دشیم و  رازگرب  تمکح  يانبم  رب  هک 
ماکحا رد  هعماج  تیمکاح  تیریدـم و  ماکحا  و  تسا . هدومن  زاـینیب  یـصوصخ  یمومع و  حـلاصم  هراـبرد  ار  اـم  یعرـش ، ماـکحا  اریز 

ماکح تسا …  هدش  جردنم  هیعرش 
ماکحا زا  ياهعومجم  یمالسا ، تعیرش  نیناوق  نیاربانب  دننکیم . ارجا  دوخ  تردق  رادقم  هب  تعیرـش  ياضتقم  هب  ار  تسایـس  ناناملـسم ،

رد يوریپ  دراد و  ترورـض  هک  تسا  دـیدش  مامتها  تکوش و  تاـعارم  زا  يروما  هعماـج و  رد  یعیبط  نیناوق  یقـالخا و  بادآ  یعرش و 
هک تسا  نیمه  نودـلخنبا  ییاهن  هیرظن  هک  دوشیم  هضحالم  نارادـمامز . ءاـمکح  بادآ  زا  سپـس  تسا ، تعیرـش  زا  تسخن  روما  نیا 

دعب اهنت  هک  تسا  ضحم  یعیبط  یگدنز  نامه  نید  نودب  یگدـنز  میدومن ، حرطم  ینید  هفـسلف  باتک  رد  هکنانچ  میاهدروآ و  احورـشم 
رد مییوگب  میناوتیم  اذل  دـناسریم . دوخ  لامک  هب  ار  یناسنا  دوجو  داعبا  همه  هک  ار  لوقعم  تایح  نآ  هن  دـنکیم ، نیمات  ار  ناسنا  يدام 
نم  ) تیـصخش لالتخا  بجوم  اهناسنا ) يویند  یگدنز  زا  بهذم  فذح   ) مسیرالوکـس شور  درادـن . دوجو  یـضقانت  نودـلخنبا  هیرظن 

هب طوبرم  تاـیعقاو  مکی  دـعب  ددرگیم : لیکـشت  یـساسا  دـعب  راـهچ  زا  یناـسنا  تیدوجوم  تسا . یناـسنا  دوـجو  تیریدـم  رد  یناـسنا )
دلاوت یعیبط و  طیحم  اب  طابترا  دننام  اهنآ  یعیبط  مزاول  تسیژولویزیف و  یناسمج و  ياضعا  زا  تسا  ترابع  هک  ناسنا  یعیبط  تیدوجوم 

، قوقح دـننام  تسا ، وا  یعمج  تاـیح  هرادا  هب  طوبرم  هک  یعاـمتجا  يویند  تاـیح  رد  هررقم  تاـیعقاو  مود  دـعب  کـلذریغ . لـسانت و  و 
ف تسایس ، داصتقا ،

ییاهـشزرا لوصا و  نآ  زا  ياهنومن  : ) ثحبم زا  ( 8  ) هرامش رد  دعب  نیا  حورـشم  نآ ، يویند  یگدنز  رـصانع  هب  طوبرم  يانعم  هب  گنهر ،
يزغم و ياهتیلاعف  موس  دعب  تشگ . دهاوخ  حرطم  دندش ) دوبان  یلک  هب  ای  هتـشگ و  لزلزتم  اهناسنا ، یگدنز  زا  بهذم  فذح  زا  سپ  هک 

دعب هریغ . فطاوع و  تاساسحا و  رایتخا و  میمصت و  هدارا و  هشیدنا و  لقعت و  میـسجت و  تالیخت و  تاروصت و  دننام  تسا  ناسنا  یناور 
. دـشابیم یلاـع  یـشزرا  قیاـقح  رگید  قـالخا و  بهذـم و  اـهنآ  هدـمع  هک  تسا  وا  يوج  لاـمک  دادعتـسا  هب  طوـبرم  تاـیعقاو  مراـهچ 

طیارـش زا  هک  ییاجنآ  ات  ناسنا  یعیبط  تیدوجوم  هب  طوبرم  تایعقاو  تیریدم  یناویح ) یگدنز   ) لوا دعب  تیریدم  رد  یمدآ  تیـصخش 
هکنیا رگم  دـهدیم ، ماجنا  ار  دوخ  تیلاـعف  میقتـسم  روط  هب  تسا ، رادروخرب  اـهییاناوت  رگید  ندوب و  ملاـس  یهاـگآ و  دـننام  تیریدـم 
يزاین هک  دشاب  يداع  هزادنا  نآ  وضع  يارب  راک  ای  دریگب و  تیـصخش  زا  ار  تیریدم  تردق  طیارـش ، نآ  نادقف  هلیـسو  هب  يربج  لماوع 

هب یگدنز  دادتما  رد  یلـصا و  ياهزاین  هب  دنتـسم  هک  ینامـسج  ءاضعا  ياهتیلاعف  بلغا  دشاب . هتـشادن  دوجو  تیـصخش  لماک  تلاخد  هب 
هناگآان تیـصخش ، زا  دوخ  هرادا  رد  ار  تیریدم  ییاناوت  یهاگآ و  يرادقم  ءاضعا  نآ  هک  تسا  نیا  دننام  دـنوشیم ، رارکت  ناوارف  روط 

هرهب
ار اهتیلاعف  هنوگنیا  الومعم  دوشیمن . هدهاشم  تیـصخش  تیریدم  تردـق  زا  يرادربهرهب  لماک و  یهاگآ  هب  يزاین  اذـل  دـنکیم . يرادرب 
مک هقباسیب و  دـیدج  ياهتیلاعف  دراوم  رد  هک  تسا  انبم  نیمه  رب  دـنمانیم . تداع  هب  دنتـسم  لامعا  تسا ، هدـش  يداـع  ناـسنا  يارب  هک 
راک دریگیم و  هدـهع  هب  طیارـش  رگید  یهاگآ و  اب  ارنآ  لماک  تیریدـم  تیـصخش  دروم ) تیمها  هزادـنا  هب   ) تیمها دراوم  رد  هقباـس و 

یعیبط تیدوجوم  هب  طوبرم  تایعقاو   ) دـعب نیا  تیریدـم  رد  ناسنا  تیـصخش  دوشیم ، هظحالم  هک  روطناـمه  دـهدیم . ماـجنا  ار  دوخ 
. دـنادیم دنتـسم  اهزاین  نامه  هب  ار  دوخ  راک  دـهدیم و  ماجنا  ار  دوخ  راـک  یعیبط  ياـضعا  كرحم  ياـهزاین  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ناـسنا )
اب هک  دوشیم  طوبرم  یقیاقح  اب  یمدآ  تیـصخش  مود  دـعب  رد  یعوضوم ) نیناوق  لوصا و  اـب  یناگدـنز   ) مود دـعب  رد  یمدآ  تیـصخش 
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دنناـم دـنیبیم . مزلم  قیاـقح  نآ  هب  قیبـطت  يارب  ار  دوخ  یگدـنز  وا  هتـشگ و  ررقم  وا  راـیتخا  نودـب  یعمج و  يویند  تاـیح  ياـههزیگنا 
مکی دعب  هب  طوبرم  قیاقح  اب  تیصخش  يربج  هطبار  هک  تسا  نیا  رد  مود  لوا و  دعب  ود  نایم  توافت  هریغ . تسایس و  و  داصتقا ، قوقح ،

سا رتریذپ  ناکما  قوقح  دننام  یعامتجا  نیناوق  زا  فلخت  اریز  دشابیم  مود  دعب  قیاقح  اب  وا  يربج  هطبار  زا  شیب  يدام ) ءاضعا  )
رد مشچ  ندرک  زاب  لاثم  ناونع  هب  دـنکیم . هرادا  میقتـسم  روط  هب  ار  ناسنا  یعیبط  یگدـنز  هک  ینامـسج  ياضعا  نیناوق  زا  فلخت  زا  ت 

ییاهناسنا هرامش  اریز  یعمج ، یگدنز  نیناوق  داوم  زا  يوریپ  ات  تسارادروخرب  رتشیب  ربج  مازلا و  زا  ولج ، هب  ندرک  هاگن  نتفر و  هار  عقوم 
نوناق هب  ییانتعا  نآ ، زا  زیرگ  يارب  تردق  نتـشاد  تهج  هب  ای  نوناق و  نآ  زا  طلغ  ای  حیحـص  تیاضر  مدع  تهج  هب  نوناق  هب  ملع  اب  هک 

رگید دـننام  يدرف  یعیبط  تایح  يربج  لماوع  اههزیگنا و  زا  يوریپ  اـب  اـهنت  دـناوتیم  یگدـنز  مکی  دـعب  رد  ناـسنا  تسا . رایـسب  درادـن 
رترب و صاخ  عون  ناونع  هداـهن و  رتارف  رایـسب  رایـسب  نارادـناج  ریاـس  هقطنم  زا  ار  اـپ  ناـسنا  مود ، دـعب  رد  یلو  دـنک . یگدـنز  تاـناویح 
( کلذ هریغ و  و  تسایـس ، قوقح ، داصتقا ،  ) مود دعب  قیاقح  دنناوتیم  اهناسنا  دهدیم . صاصتخا  دوخ  هب  نارادـناج  نایم  رد  ار  رتلماک 

دننام ار  یـشزرا  هنوگ  چـیه  دـنهدب و  قیبطت  اهنآ  نیناوق  لوصا و  رب  ار  دوخ  یگدـنز  دریذـپب و  دوخ  يویند  یگدـنز  نیمات  يارب  اهنت  ار 
تسا نارادناج  رگید  یگدنز  نامه  یعامتجا ، يویند  یگدنز  هنوگنیا  دنهدن . رارق  دنتسم  اهنآ  زا  يوریپ  رد  یقالخا  یبهذم و  ياهشزرا 

یمدآ تیصخش  رتكانرطخ . رتهدیچیپ و  رتقیمع و  رتهدرتسگ و  رایسب  رایسب  يداعبا  حوطس و  اب 
ناکما هدوب و  رتفیرظ  نوگانوگ و  حوطس  تاهج و  ياراد  هک  دراد  راک  رس و  یقیاقح  اب  دعب ، نیا  تیریدم  رد  تیـصخش  موس  دعب  رد 

يارب تیـصخش  هکنیا  حیـضوت  دراد . دوجو  شیب  مک و  قیاـقح ، نآ  یگنوـگچ  هیجوـت و  رد  دراد  هک  یتاـصتخم  اـب  تیـصخش  تلاـخد 
زج يزیچ  هب  يزاین  تسا ، نآ  رد  هدننکهعلاطم  دوصقم  هک  ياهحفـص  ندرک  ادـیپ  هناخباتک و  هسفق  زا  باتک  نتـشادرب  هب  تسد  کیرحت 

بولطم هحفـص  ندرک  ادـیپ  ندرک و  زاـب  هسفق و  زا  باـتک  نتـشادرب  يارب  تسد  كرحت  بوـلطم و  هسفق  هب  ندیـسر  يارب  اـپ  کـیرحت 
لیلحت و تقد و  هب  زاـین  دنـشابیم ، طوبرم  تیـصخش  اـب  میقتـسم  روطب  هک  یناور  يزغم و  ياـهتیلاعف  تیریدـم  رد  هکیتروص  رد  درادـن .
، تاروصت كرد ، دـننام  ناسنا ، یناور  يزغم و  ياهباتزاب  اـهتیلاعف و  دـنراد . يدـیرجت  فیرظ و  رایـسب  ياهجاتنتـسا  هیفـصت و  بیکرت و 
، میمـصت هرادا ، دـیرجت ، هشیدـنا ، لقعت ، نتـشیوخ ، یـسرزاب  و  يرایـشهدوخ ) یبایدوخ و   ) يروضح ملع  فاشتکا ، مسجت ، تـالیخت و 

تسا یهیدب  دنـشابیم . هریغ  فطاوع و  عاونا  نینچمه  یتسه و  مظن  رد  هوکـش  ساسحا  ییابیز ، ساسحا  دننام  عونتم  تاساسحا  رایتخا ،
دوجو رد  نوناق  نودب  ندمآ  دوجو  هب  زا  سپ  دیآیمن و  دوجو  هب  الخ  رد  هدوبن و  یفداصت  روبزم ، ياهباتزاب  اهتیلاعف و  زا  کی  چـیه  هک 

. دوریمن نیب  زا  یمدآ ،
یهاگآ و هب  يزاـین  هک  تسا  ییاـهباتزاب  اـهتیلاعف و  زا  تمـسق  نآ  مکی  عون  دـندرگیم : میـسقت  هدـمع  عون  ود  هب  اـهباتزاب  اـهتیلاعف و  نیا 

تادهاشم نآ  زا  ییاهتروص  هک  تسا  ملسم  میوشیم  يورایور  اهنآ  اب  راب  نیلوا  يارب  هک  ییایشا  روصت  دننام  درادن ، تیصخش  تیریدم 
داـجیا بساـنم  یجاوـما  دـنزادنیب ، نآ  رد  یگنـس  هک  تسا  یـضوح  دـننام  اـم  نهذ  ساـکعنا ، نیا  رد  ددرگیم و  سکعنم  اـم  نـهذ  رد 

یـسرزاب و دروم  ار  اـهنآ  یناـسنا ) نم   ) تیـصخش هکنیا  نودـب  دنـشاب ، تیمهایب  ییاـهزیچ  تاروـصت ، نآ  رگا  لاـح  نیا  رد  ددرگیم .
قفا زا  شیب  مک و  ینامز  تشذگ  اب  هک  دراذگیم  دوخ  لاح  هب  دهدب ) صاخ  زکارم  لیوحت  ار  اهنآ  يرادـهگن  يارب  و   ) هداد رارق  لیلحت 

رادـیدپ نهذ  هاـگآ  همین  اـی  هاـگآدوخ  هصرع  رد  یتاـظحل  هک  ینهذ  تاـنایرج  نآ  همه  تـسا  عوـن  نـیا  زا  و  دـندرگیم . دـیدپان  نـهذ 
زا تمسق  نآ  مود  عون  دریگب . رارق  تیصخش  تیریدم  هطلس و  هراظن و  تحت  هکنیا  نودب  دنریگیم  شیپ  ار  دوخ  هار  سپس  دندرگیم و 

طابترا یقیاقح  اب  تیصخش  تمسق  نیا  رد  دنریگیم . رارق  تیصخش  هطلـس  تیریدم و  یهاگآ و  دروم  هک  دنتـسه  ییاهباتزاب  اهتیلاعف و 
تسین سکعلاب ، تسین و  ار  تسه  ، ) میسجت . 1 دننام : دنشابیم . هریغ ) کیژولویزیف و  یکیزیف   ) ینامسج نیناوق  قوف  هک  دنکیم  رارقرب 

سه ار 
رتائت و تروص  رد  نوگانوگ  ياهـشیامن  میـسجت ، دراوم  نیرتهب  ندومن ). یقلت  هنوگرگد  دنتـسه  هکناـنچنآ  ار  ءایـشا  اـی  ندرک  یقلت  ت 
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بیترت دننکیم و  یقلت  تیعقاو  نیع  ار  هنحـص  رد  دوجوم  صاخـشا  اهدومن و  مه  نارگیزاب  دوخ  یهاگ  یتح  نارگاشامت  هک  تسا  هریغ 
شقن رگید  یناسک  دریگیم و  هدـهع  هب  ار  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  موحرم  شقن  نیعم  صخـش  لاثم : ناونع  هب  دـنهدیم . اـهنآ  هب  ار  رثا 

هدننکمیسجت هن  دراد و  تیعقاو  ریبکریما  هدننکمیسجت  هب  هک  دنراد  نیقی  نارگاشامت  همه  دننکیم و  يزاب  ار  ریبکریما  نالتاق  نانمـشد و 
اعقاو ییوگ  هک  دننکیم  یقلت  تیعقاو  اب  نانچ  ار  ریبکریما  يایاضق  نارگاشامت ، همه  لاح  نیا  اب  گرزب . تیصخش  نآ  نالتاق  نانمشد و 
نیا دنیامنیم . یقلت  تیعقاو  نیع  ار  شنالتاق  نانمشد و  يایاضق  هک  نانچمه  دنتسه . يورایور  وا  راوگان  تشذگرس  تیـصخش و  نآ  اب 
لباق یملع  دعاوق  زا  کی  چـیه  اب  هک  تسا  ياهدـیدپ  فاشتکا ، . 2 دشابیم . اراد  تیـصخش ) ( ) یمدآ نم   ) هک یعیبط  قوف  تردـق  تسا 

هدـهاشم ماگنه  هک  داد  تسد  هب  ناوتیمن  نیعم  يروتـسد  هدـعاق و  چـیه  ، ) یـشیامزآ بط  همدـقم  رد  رانرب  دولک  لوق  هب  تسین . ریـسفت 
نت دیایب . دوجوب  دشابیم ، حیحص  قیقحت  هب  نهذ  یلبق  یبایهار  عون  کی  هک  رمثم  تسرد و  يرکف  ققحم  رس  رد  نیعم  يرما 

يارب هک  حرـصم  یقطنم  دـعاوق  نیعم  ياهروتـسد  عبات  ار  نآ  دـیاب  هنوگچ  تفگ  ناوتیم  دـمآ ، روهظ  دوجو و  هب  رکف  هکنآ  زا  سپ  اـه 
هک صوصخم  تسا  يزیچ  یـصخش و  ـالماک  نآ  تعیبط  مولعماـن و  نآ  روهظ  تلع  نکلو  داد . رارق  تسین  زیاـج  اـهنآ  زا  فارحنا  چـیه 
رد ار  يدوهش  ياهتفایرد  تلاخد  مولع ، نارظنبحاص  زا  ریگمشچ  رایسب  تیرثکا  دوشیم ). هدرمـش  سک  ره  غوبن  عارتخا و  راکتبا و  اشنم 

هدـید میقتـسم  روط  هب  اهنآ  زا  دروم  کی  یتح  دـشاب و  دـنمهرهب  روبزم  ياهییاناوت  زا  دوخ  هک  سک  ره  دـناهتفریذپ و  راـکتبا  فاـشتکا و 
ییاناوت هک  یناـسنا  ره  يارب  يرایـشهدوخ ) اـی  یباـیدوخ  ، ) يروضح ملع  . 3 دـیامنیم . فارتعا  تافاشتکا  رد  دوهـش  تلاخد  هب  دـشاب ،

هک تسا  هدنوش  كاردا  نیع  هدننک  كاردا  زیگناتفگـش ، هداعلاقوف  هدـیدپ  نیا  رد  دـتفایم . قافتا  دـشاب ، هتـشاد  ار  نتـشیوخ  تفایرد 
اریز تسا . ضقانت  هیبش  دـتفایم  قافتا  هک  يرما  ياهدـیدپ ، نینچ  تقیقح  هب  هجوت  اب  هک  یلاح  رد  تیـصخش ، اـی  نم )  ) زا تسا  تراـبع 
خیـش لوـق  هب  دوـشیم و  كرد  مه  دـنکیم و  كرد  مه  دوـش ، میـسقت  هدـنوش  كرد  هدـننک و  كرد  تمـسق  ود  هب  هکنیا  نودـب  نم ) )
ناسنا سکع و  ملاع  هنییآ  مدع  دنیبب )! ار  دوخ  مشچ  هلیـسو  نودب  دوخ  مشچ  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دننام  نایرج  نیا   ) يرتسبـش دومحم 

سکع مشچ  وچ 
لوصا و وترپ  رد  هشیدنا  ، ) لقعت تسا 4 . هدید  هک  هدید ، ار  هدید  هدید ، هب  تسا  هدید  رون  وا  یـسکع و  مشچ  وت  ناهنپ  صخـش  يو  رد 

ایاـضق دراوم  رب  قیبـطت  يارب  هدـش  دـیرجت  تاـیلک  زا  یقلعت ، تیلاـعف  رد  تیـصخش  روظنم ) دـصاقم  هب  لوصو  يارب  هدـش  تیبـثت  نیناوق 
یعیبط قوف  تیلاعف  زین  نایرج  نیا  رد  تیصخش  اذل  تسا . يدیرجت  قیاقح  تفایرد  مزلتسم  یلک  يایاضق  كرد  نوچ  دنکیم و  هدافتسا 

، دهدیم ماجنا  دوخ  تیریدم  رد  تیصخش  ینعی  یناسنا ) نم   ) هک تسا  ییاهتیلاعف  نیرتتمظعاب  زا  هدیدپ  نیا  رایتخا ، . 5 دهدیم . ماجنا 
قوف رد  یتح  دـهدیم ، ماجنا  یمدآ  تیـصخش  هک  راک  كرت  ای  راک  ياـههزیگنا  باـختنا  فذـح و  هطلـس و  یهاـگآ و  ناـیرج  رد  اریز 

تایلمع و قوف  تیلاعف  فارشا و  تلاح  کی  اب  ار  دوخ  راک  تهج  نیدب  دریگیم و  رارق  دیامنیم  هسیاقم  هنزاوم و  ار  اهنآ  هک  تالوقعم 
لدتعم ناور  زغم و  زا  هک  یسک  ره  نتشیوخ ، هرابرد  تیصخش  يرواد  یسرزاب و  . 6 دهدیم . تروص  ینامسج  دعب  رد  یعیبط  ياهباتزاب 

رس اهاپ و  اهتسد و  دننام   ) دهدب رارق  يرگید  رب  یکی  حیجرت  يرواد و  یسررب و  دروم  ار  دوخ  ینامسج  ءازجا  دناوتیم  دشاب ، رادروخرب 
، تاساسحا لقعت ، هشیدنا ، دننام  ار  دوخ  ینورد  ياهتیلاعف  اهدادعتسا و  اوق و  دناوتیم  نانچمه  کلذ ) هریغ  تروص و  و 

الثم دهدب . رارق  يرواد  یـسررب و  دروم  کلذریغ  رایتخا و  میمـصت ، هدارا ، مالآ ، ذیاذل و  ربارب  رد  باتزاب  ینادـجو ، ياهتیلاعف  فطاوع ،
؟ دتفایم نایرج  هب  ینوناق  روطب  نم  ینادجو  ياهتیلاعف  ایآ  دنکیم ؟ لمع  تسرد  نم  لقعت  هشیدنا و  ایآ  تسا ؟ ملاس  نم  تاساسحا  ایآ 

رگا تسا . یمدآ  تیـصخش  هدننکیـسررب ، نیا  هن ؟ ای  دـنکیم  راـک  گـنهامه  عومجم  روطب  نم  ياهدادعتـسا  اوق و  نیا  اـیآ  نینچمه  و 
يارب یلیلد  دشاب و  هدوب  ام  يزغم  هتخانشان  ياهورین  زا  یکی  هب  دنتسم  تسا  نکمم  يرواد  یسررب و  نینچ  دنیوگب : دنوش و  ادیپ  یناسک 

اوق و ءازجا و  همه  ناسنا  کی  هکیتروص  رد  لاـمتحا  نیا  هک  تسا  رارق  نیدـب  ضارتعا  نیا  خـساپ  تسین . درجم ، نم )  ) تیـصخش دوجو 
اریز تسین . حیحـص  تسا ، هداهنرب  تیـصخش  لباقم  تیفیک  تیمک و  رظن  زا  رگیدـکی  اب  هسیاـقم  يارب  ار  دوخ  تیدوجوم  ياهدادعتـسا 
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تحص ضرف  رب  و  تسا . هتفرگ  رارق  يرواد  یـسررب و  دروم  یمدآ  ینورب  ینورد و  ياهدادعتـسا  اوق و  ءازجا و  همه  هک  تسا  نیا  ضرف 
یسررب و تحص  رد  رگا  هک  دیآیم  شیپ  هلئـسم  نیا  تسا ، يزغم  هتخانـشان  يورین  کی  هب  طوبرم  دروم  نیا  رد  يرواد  هک  لامتحا  نیا 

روم هک  اهدادعتسا  اوق و  ءازجا و  همه  ورین و  نآ  نیبام  يرواد  یسررب و  هب  هک  تسا  ملسم  میشاب ، هتشاد  دیدرت  روبزم  يورین  يرواد 
؟ تسیک تسیچ ؟ هدننکيرواد  یـسررب و  نآ  هک  دش  میهاوخ  ور  هب  ور  لاوس  نیا  اب  تروص  نیا  رد  میزادرپیم . دناهدوب ، نآ  یـسررب  د 

نیا تسا . درجم ) نم   ) تیـصخش نامه  نیا  دوب . دهاوخ  ضورفم  يورین  اهدادعتـسا و  اوق و  ءازجا و  همه  زا  رتالاب  دشاب ، هک  یتقیقح  ره 
هدروآ نم )  ) درجت يارب  هک  یلیالد  تسا  هدش  هتفگ  دیامنیم . تابثا  ار  یمدآ ) نم   ) تیـصخش درجت  هک  یلیالد  زا  كدـنا  ياهنومن  دوب 
هنحـص رد  مییوگب : میریگب و  هدیدان  ار  تیـصخش ) ( ) نم  ) يدیرجت ياهتیلاعف  هنوگنیا  ام  رگا  دـشابیم . لیلد  زا 60  زواجتم  تسا ، هدـش 

نامردیب درد  مینک ، زاب  اهناسنا  تایح  رد   … زا )  نید  فذـح   ) يارب ار  هار  ات  دریگیمن  ماجنا  تعیبط  قوف  رما  هنوگچیه  تعیبط  روانهپ 
، يوـیند تاـیح  رد  نید  فذـح  هک  تسا  نیا  ثحب  نیا  هجیتـن  مـیاهتفرگ . هدـیدان  تـسا  متـسیب  نرق  يراـمیب  هـک  ار  یگناـگیبدوخ ) زا  )

همشچرس تعیبط  قوف  زا  هک  ارنآ  تابث  تلاصا و  دراپسیم و  تسا  رییغت  لاح  رد  امئاد  هک  ییزج  عیاقو  ثداوح و  تسد  هب  ار  تیصخش 
یعون هب  هیلاع ، فراعم  لیـصحت  اب  هاگآ  ياهناسنا  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  یتسه ، ملاـع  رب  نم )  ) فارـشا . 7 دـیامنیم . یفن  دریگیم ،

ونع هب  مه  ار  نتشیوخ  دوجو  یتح  دنباییمرد . يروضح  ملع  اب  دوخ  تاذ  رد  ار  یتسه  همه  هک  دنسریم  دوهش  يالاو  ماقم 
نم ( ) یلاع درجت   ) ندوب یعیبط  قوف  رب  ار  نایرج  نیا  تلالد  هک  يرکفتم  نیلوا  دـنباییمرد . یعومجم  لک  رد  یتسه  ملاـع  زا  یئزج  نا 

نینچ یتشگ  اشداپ  یک  ایـسآ  رب  ام  لقع  دـیوگیم : نینچ  وا  تسا . ینایدابق  ورـسخرصان  تسا ، هدرک  دزـشوگ  تیـصخش  ینعی  یناـسنا )
رگید تقیقح  کی  زا  دراد ، هک  اهدادعتـسا  اهتمظع و  نآ  هفاـضا  هب  یناـسنا ، تیـصخش  یتسازجا 8 . شیوخ  لـک  زا  یمدرم  لـقع  هنرگ 

وا دزیرگب ، رفیک  زا  لاـس  دـص  یتح  دوش و  سفن  لـتق  بکترم  یـسک  رگا  تسا . رارقرب  تباـث و  تـالوحت ، ربارب  رد  هک  تسا  رادروخرب 
ییارگلصا اشنم  دـیاش  و  تسا . هدرک  رییغت  اهراب  اعطق  وا  ینامـسج  داعبا  هکنیا  اب  دنـسانشیم ، لتاق  ار  وا  ایند  ياـههاگداد  تسا و  لـتاق 

رد هثداح و  هنوگ  ره  اب  طابترا  رد  رمع  لوط  رد  یمدآ  تیصخش  هکنیا  دریگیم . همـشچرس  نآ ) تباث  رـصنع   ) تلع نیمه  زا  تیـصخش 
نیع رد  تسا . وا  تباث  رصنع  نیمه  هب  طوبرم  دنک ، هیکت  هدش  هتفریذپ  تباث و  یلصا  رب  دهاوخیم  ینخس  ره  نتفگ  لمع و  ره  باکترا 

رد ینعی  دسج  رد  دیامنیم  يرمتسم  دسریم  ونون  يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردنا  ندشون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  هک : لاح 
راد تباث  لوصا  تابث و  هب  شیارگ  هشیمه  تسا ، طابترا  رد  اهنآ  اب  روهطوغ و  اهینوگرگد  نایم  رد  ناسنا  تیصخش  هک  یلاح  نیع 

دش لدبتسم  کیل  مه  لضف  نآ  لضف  تسا و  لدع  نآ  لدع  تسین  بآ  نآ  بآ  تسا و  هام  نآ  هام  تسیون  نرق  نیا  تشذگب  اهنرق  د .
رتخا سکع  هام و  سکع  راب  دـنچ  وج  نیا  بآ  لدـبم  دـش  ماودرب  رارقرب و  یناـعم  نیو  ماـمه  يا  تفر  اـهنرق  رب  اـهنرق  مما  نرق و  نیا 

رد نآ  ياـهتیلاعف  تیـصخش و  نتخاـس  رـصحنم  قوف ، ثحاـبم  رباـنب  نامـسآ  جوا  راـطقا  رب  هکلب  ناور  بآ  رب  تسین  شیاـنب  سپ  رارقرب 
دعب لوقعم ) تایح   ) مراهچ دـعب  تیریدـم  رد  یمدآ  تیـصخش  نآ . ندرک  دوبان  اب  تسا  يواسم  يویند  روما  ياـهینوگرگد  اـهریغتم و 

رایـسب تاصتخم  زا  تقیقح ، ود  نیا  شیارگ  تفگ : ناوتیم  هچ  رگا  تسا . یمدآ  دوجو  یبهذم  یقالخا و  يانبم  رب  تایح  دـعب  مراهچ .
ود نیا  طابترا  هک  تهج  نادـب  یلو  دروآ ، موس  دـعب  هب  طوبرم  قیاـقح  رد  ار  ود  نآ  ناوتیم  اذـل  تسا . یناـسنا ) نم   ) تیـصخش یلاـع 

حرطم لقتـسم  دعب  کی  ناونع  هب  ار  ود  نآ  اذل  تسا ، تیـصخش  يدیرجت  صاوخ  همه  زا  رتتیمهااب  میقتـسم و  تعیبط ، قوف  اب  تقیقح 
رکذتم اجنیا  رد  تسا ، برغ  قرش و  رد  راصعا  نورق و  نارظنبحاص  تارکفت  رد  هک  ار  قالخا  هرابرد  دنچ  یتافیصوت  تسخن  مییامنیم .
نادـجو تسا . یناسنا  ملاس  نادـجو  تایح و  هدـنهد  شیامن  قـالخا  . 2 تسا . یمدآ  ناـج  رد  تقیقح  ییافوکـش  قـالخا  . 1 میوشیم :

دجو تسیچ ؟
يزوریپ لماع  قالخا  . 4 تسااهناسنا . لوقعم ) تایح   ) هدننکریسفت قالخا  . 3 تسا . یتسه  سونایقارد  یمدآ  دوجو  یتشک  يامنبطق  نا 

، دـیآیم دوجو  هب  یقالخا  ياهناسنا  نورد  رد  هک  يرورـس  جاهتبا و  نآ  اب  یطاشن  طاسبنا و  چـیه  . 5 تسا . وا  یناویح  تافـص  رب  ناسنا 
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فیلکت ساسحا  . 7 درادن . ینامیـشپ  دیآیم ، دوجو  هب  یلاع  یناسنا  قالخا  یگزیگنا  هب  هک  یمیمـصت  هدارا و  . 6 دنک . يربارب  دناوتیمن 
يالعا لئاضف  نودب  یتلم  موق و  چیه  . 8 دوشیم . افوکش  رشب  نورد  رد  هک  تسا  ساسحا  نیرتیلاع  یقالخا ، لئاضف  ياهتیلاعف  رب  ینتبم 
قالخا دننام  یتمالع  ناشن و  چـیه  یمدآ ، تخانـش  يارب  . 9 دـشابیمن . اهناسنا  هعلاطم  هتـسیاش  خـیرات ، گرزب  باتک  قاروا  رد  یقالخا 

هک تشگ ، میهاوخ  ییورایور  یکانرطخ  هدـیچیپ و  دوجوم  کی  اب  مینک ، فذـح  يو  تایح  زا  ار  یناسنا  يالاو  قالخا  رگا  . 10 تسین .
زا نانآ  يزاینیب  يواسم  تسرد  اهناسنا ، یگدـنز  زا  یناـسنا  يـالاو  یقـالخا  فذـح  تافیـصوت ، نیارباـنب  تسا . هدـیمان  ناـسنا  ار  دوخ 

هکنیا رد  تسین  يدـیدرت  و  تسا . هدرک  ادـج  تاـناویح  زا  ار  ناـنآ  هک  یتـقیقح  ناـمه  تسا . تـقیقح  نآ  ندرک  دوباـن  اـی  تیـصخش و 
هدش راوتسا  نارگید ، یگدنز  قح  رب  يربج  زواجت  مدع  هب  طورشم  یهاوخدوخ  يانبم  رب  هک  مسیرالوکس ) ( ) نید فذح  اب   ) یگدنز
یگدنز رد  يرشب  تیصخش  تایح و  زا  بهذم  فذح  دراذگیمن . یقاب  تیـصخش  هدنزاس  قالخا  تیـصخش و  يارب  یلحم  چیه  تسا ،

يدج ياهنامرآ  نداد  صاصتخا  تسا ) تیصخش  تدحو  هیزجت  لوقعم و  تایح   ) تدحو هیزجت  مزلتسم  مسیرالوکـس ، يانبم  رب  يویند 
هتخیـسگ و ياهدومن   ) اهنآ زا  بهذـم  فذـح  يویند و  یگدـنز  رذـگدوز  هتخیـسگ و  ياهدومن  هب  نآ ، ياـهتیلاعف  يرـشب و  تیـصخش 

زغم دراو  اههاگـشیامزآ  ساوح و  هلیـسو  هب  هک  تسا  ییزج  یتاـسوسحم  هدـهاشم  هب  تیـصخش  نتخاـس  عناـق  دـننام  تسرد  رذـگدوز )
نیناوق دـناوتب  رـشب  هک  تسا  لاحم  دوشن ، نادـیم  دراو  تاسوسحم  نآ  زا  نوناق  عازتنا  میظنت و  يارب  یناسنا  لـقع  رگا  ددرگیم . یناـسنا 

تسد زا  ار  رادفده  تایح  یلصا  شور  نیناوق و  هئارا  ییاناوت  بهذم ، فذح  اب  زین  يرـشب  یگدنز  دنک . كرد  یتسه  ملاع  رد  ار  یملع 
يوـیند هعطق  ود  هب  یمدآ  تیـصخش  تاـیح و  هیزجت  دـنکیم ، دراو  یناـسنا  تاـیح  هب  بهذـم  فذـح  هک  یبیـسآ  نیرتـگرزب  دـهدیم .

متخ نییاپ  ملاع  رد  درادـن  ناکما  تسا ، هدـش  عورـش  الاب  ملاع  زا  شایلـصا  هشیر  هک  لوقعم ) تایح   ) هکیتروص رد  دـشابیم ! يورخاو 
ار نآ  دوخ ، ياهنامرآ  تالیامت و  قباطم  دـشاب و  ناسنا  دوخ  رایتخا  رد  ایند  نیا  رد  نآ  ءزج  کی  هکیروطب  ددرگ ، هیزجت  لباق  ای  دوش و 

خا ءزج  ناونع  هب  ار  شرگید  ءزج  دنک و  هرادا 
تیصخش تدحو  تایح و  تدحو  دناوتیم  ملاس  یهاگآ  دوخ  هجوت و  کی  دیامن ! نیمات  یقلت و  راکذا  تاکرح و  يرادقم  اب  نآ  يور 

ناربج ياهتراسخ  مسیرالوکـس و  شور  تاصتخم  زا  ياهنومن  دزاسب . هدـهاشم  دوهـش و  لباق  ناسنا  يارب  ترخآ  ایند و  ورملق  ود  رد  ار 
همدقم کی  تسخن  دمآ . دراو  تیرشب  یلاع  ياهـشزرا  یـساسا و  لوصا  رب  اهناسنا  يویند  یگدنز  زا  بهذم  فذح  زا  سپ  هک  يریذپان 

رد هک  درک  اعدا  ناوتیم  میوشیم : روآدای  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  يرشب  خیرات  رساترس  هک  يرگ  طیرفت  يرگ و  طارفا  هرابرد  ار  يرصتخم 
زا یهاگآ  لامک  اب  دناوتب  دیمهف ، ار  نآ  هکیتروص  رد  دمهفب و  ار  طیرفت  طارفا و  يانعم  رـشب  هک  دـتفایم  قافتا  مک  رایـسب  خـیرات  لوط 

، تسا هدش  بکترم  تایعقاو  هرابرد  رـشب  هک  یطیرفت  طارفا و  نیرتراب  تراسخ  نیرتدیدش و  تفگ : دیاب  دـنک . بانتجا  فارحنا  ود  نیا 
، تسا هتـشگ  وا  تایح  نووش  رگید  رد  یفارحنا  تالیامت  تارکفت و  باکترا  بجوم  هراومه  فارحنا  نیا  تسا . هدوب  نتـشیوخ  هراـبرد 
رد كانرطخ  فارحنا  نیا  هشیر  ات  میوش  دقتعم  دیاب  اذـل  تسا ، هداد  ماجنا  نتـشیوخ  یبایزرا  یفرعم و  هرابرد  هک  تسا  یطیرفت  طارفا و 

ترخآ ایند و  رد  لوقعم ) تایح   ) زا ار  نانآ  یفارحنا ، تالیامت  تارکفت و  هک  تسا  یعطق  دهدیم ، همادا  دوخ  دوجو  هب  نایمدآ  نورد 
تیهام و هرابرد  یهاـگ  ناـسنا  . 1 میوشیم : روآدای  ثحب  نیا  رد  ار  ییاـههنومن  ناـیرج  نیا  حیـضوت  يارب  اـم  تخاـس . دـهاوخ  مورحم 

نییاپ هدنرد  ناویح  کی  زا  رتكانرطخ  دح  ات  یهاگ  هدرک و  یقلت  دوجو  ملاع  دبسرس  لگ  ار  دوخ  هتشگ و  طارفا  راچد  دوخ  یبایشزرا 
: دـننام تسا . هدوب  یگدـنز  نووش  همه  يانب  ریز  یتاـیح و  لـصا  نیرتیـساسا  وا  يارب  یگدرب )  ) هتـشذگ راـگزور  رد  . 2 تـسا ! هدروآ 

دویق همه  زا  ییاـهر  ياـنعم  هب  اتدـمع  هک  يدازآ ) زا  یموـهفم   ) هزورما هریغ ! گـنهرف و  تسایـس و  داـصتقا ، بهذـم ، قـالخا ، قوـقح ،
هدرک ادیپ  عویش  هتفرـشیپ )! حالطـصا  هب   ) یتعنـص عماوج  رـساترس  رد  دشابیم ، یناسنا  یلاع  لوصا  اهـشزرا و  رگید  یقالخا و  یبهذم و 

رد . 3 تسا . هدـمآ  دوـجو  هب  طـیرفت ) نآ  هجیتـن  رد  طارفا  نیا   ) سکعلاـب اـی  طارفا  نآ  هجیتـن  رد  طـیرفت  نیا  هـک  تـسا  یهیدـب  تـسا .
دوب هدرشف  ار  عماوج  زا  یـضعب  نابیرگ  نانچ  بهذم  مان  هب  یطارفا  ییاهـشیارگ  قوقح ، فیلاکت و  ماکحا و  هب  دیقت  هتـشذگ ، ياهنارود 
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تاحالطصا ندینش  لمحت  یتح  عماوج  مدرم  زا  یخرب  رـصاعم ، نارود  رد  هکیلاح  رد  دشیمن . هدید  دازآ  رکفت  يارب  ياهنزور  یتح  هک 
ناسنا فراعم  مولع و  زورید  ینعی  دوشیم . یقلت  رسیب  نت  زورما  تسا و  هدوب  نتیب  رس  زورید  رد  یسانشناور  . 4 دنرادن ! مه  ار  یبهذم 

کیژولوزیف و میهافم  لوصا و  زا  ياهلاه  هزورما  تسا و  هدوب  روهطوغ  تالیخت  يدـیرجت و  میهافم  زا  ياهلاـه  رد  شیوخ  ناور  هراـبرد 
زا یسانشناور  بیترت  نیدب  و  دریگیمن . تروص  یسررب  قیقحت و  چیه  اهنآ  هرابرد  هک  تسا  یللع  لولعم  هک  یـسانشراتفر  کیژولویب و 

: دـیوگیم هک  دـسریم  ییاج  هب  طیرفت  یهاگ  . 5 کـلذریغ . و  تیـصخش ) تقیقح   ) و نم )  ) ناور دوخ  رگم  دـنکیم ، ثحب  لـئاسم  همه 
تالوحت یمامت  لماع  تایح و  تیهام  دیوگیم : هک  دـناسریم  ییاج  هب  ار  طارفا  یهاگ  تسین . تیمها  ياراد  يرـشب  تایح  رد  داصتقا 

رگا تسا . يرشب  تعیبط  ینیبدب  ینیبشوخ و  رد  یطیرفت  یطارفا و  هیرظن  ود  زا  رپ  خیرات  تاحفـص  . 6 تسا ! داصتقا  اهنت  يرشب ، یگدنز 
هب دـنراد  رگیدـکی  اب  هک  يدـیدش  طابترا  تهج  هب  يرـشب  نوگانوگ  ياهدادعتـسا  نووش و  داـعبا و  زا  کـی  ره  رد  طـیرفت  طارفا و  هچ 

مولع ناسنا و  رب  ار  لالخا  نیرتدـیدش  داعبارگید و …  هب  طـیرفت  طارفا و  تیارـس  دروم  ود  رد  یلو  دـنکیم ، تیارـس  وا  داـعبارگید … 
دروم تسا . یناـسنا  تیـصخش )  ) و حور ) (، ) نم (، ) ناور  ) یبایـشزرا یفرعم و  رد  طـیرفت  طارفا و  مکی - دروـم  دزاـسیم : دراو  یناـسنا 

تقیقح و تخانش  رد  لالتخا  لماع  دناوتیم  هک  تسا  بهذم  یبایشزرا  یفرعم و  هرابرد  طیرفت ) طارفا و   ) یفارحنا رکفت  هنوگنیا  مود -
خم

… و زا )  بهذـم  فذـح   ) شور تاـصتخم  زا  ياهنومن  ناـیب  هب  میزادرپیم  نوـنکا  دـشاب . هدوـب  یمدآ  یـساسا  ياهـشزرا  همه  تاـصت 
رکفت هک  لوا  دروم  زا  رتنییاپ  تیمها  تهج  زا  هک  تسا  مود  دروم  ياهتراسخ  هنومن و  رد  ام  ثحب  نونکا  نآ : ریذپانناربج  ياهتراسخ 

زا بهذم  هک  يدالیم ) نرق 14 و 15   ) راگزور نآ  رد  مینادیمن  ام  دـشابیمن . تسا ، ناـسنا  دوخ  یـساسا  تیوه  تعیبط و  رد  یفارحنا 
لزلزتم دوب  روبزم  رکفت  زرط  ندش  رادیدپ  هجیتن  رد  هک  یناسنا  ياهـشزرا  یـساسا و  لوصا  هرابرد  دشیم ، فذـح  اهناسنا  يویند  تایح 

تارکفت دورو  هجیتـن  هـک  دــندوب  هجوـتم  یــسایس  یقـالخا و  ینید ، یعاـمتجا ، یملع ، زا  مـعا  نارکفتم  تـفریم . اـنف  هـب  ور  هتــشگ و 
یـساسا و لوصا  اهتمظع و  فذـح  زا  یـشان  هک  ياهعجاـف  تشاد ؟ دـهاوخ  لاـبند  هب  ار  ياهعجاـف  هچ  تیرـشب  یگدـنز  رب  مسیرـالوکس 

دهاوخ رجنم  نتشیوخ ) زا  یگناگیب   ) هب رخآ  رد  ادخ و  دوخ و  عون  مه  یتسه و  ناهج  زا  اهناسنا  یگناگیب  هب  هتـشگ و  یناسنا  ياهـشزرا 
حیضوت و دندش 1 . دوبان  یلکب  ای  هتشگ  لزلزتم  اهناسنا  یگدنز  زا  بهذم  فذح  زا  سپ  هک  ییاهـشزرا  لوصا و  نآ  زا  ياهنومن  تشگ .

هاـگیلجت زا  يدومن  ار  ییاـبیز  ینیع  بطق  هک  تسا  بهذـم  اـهنت  اریز  لوقعم ، سوـسحم و  ياـهییابیز  یلـصا  هشیر  تقیقح و  ریـسفت 
یفرعم م یهلا  لامج 

حرطم یهلا  لامج  هولج  زا  يدومن  ای  ياهولج  تفایرد  هب  یمدآ  قایتشا  تسا ) یمدآ  تاذ  رد  هک   ) ار ییابیز  یتاذ  نورد  بطق  دـنکي و 
ینورد یتقیقح  هاوخ  و  ابیز ، نامـسآ  ابیز ، يادص  ابیز ، طخ  باتهم ، راشبآ ، ابیز ، لگ  هتـسد  دنام  دـشاب ، یکیزیف  ینیع  هاوخ  دـیامنیم .

ياهییابیز ياراد  تسا ، روبزم  تافـص  ياراد  هک  یناسنا  ره  اهناسنا . رگید  اب  يواست  ساـسحا  یهاوخریخ ، وفع ، یلاـع ، فطاوع  دـننام 
یلـصا هشیر  تقیقح و  ییاهن  ریـسفت  يارب  دـشابیم . ینورب  طاسبنا  ساسحا  زا  رتـالاب  اـهنآ  زا  طاـسبنا  ساـسحا  هک  تسا  ینورد  لوقعم 
داقتعا هک  بهذم  فذح  اب  هک  تسا  یهیدب  تسا و  هدوبن  قیقد  نارظنبحاص  لوبقم  میدـش ، رکذـتم  هک  نامه  زج  ياهیرظن  چـیه  ییابیز ،

هب دـش  هلاوح  مسر  نوچ  دـیوگیم : يوجنگ  یماظن  تشاد . میهاوخن  ییابیز  يارب  یلوقعم  ریـسفت  چـیه  تسا  نآ  یـساسا  هشیر  ادـخ  هب 
اریز تسا . فلتخم  نآ  قیداصم  ای  تلادـع  يانعم  هک  مینادیم  نآ ، یقیقح  يانعم  هب  تلادـع  مانـشد 2 . نم ز  لهج و  وت ز  یتسر  ماسر 

لصا و اب  لوق  ای  لعف  قیبطت  يانعم  هب  یقوقح  تلادع  تسا . وا  یتاذ  يانغ  هغلاب و  تمکح  هب  دنتـسم  لوق  ای  لعف  يانعم  هب  یهلا  تلادـع 
بانتجا تاریخ و  زا  يوریپ  موزل  رب  مکاح  نادجو  يانبم  رب  تکرح  زا  تسا  ترابع  یقالخا  يانعم  هب  تلادع  تسا . ررقم  نوناق 

تیشم نآ  زا  تسا  ترابع  نآ  یفسلف  يانعم  هب  تلادع  تسا . تازاجم  زا  رارف  ای  شاداپ  رجا و  عقوت  هیکت و  نودب  اهیگدولآ  اهیتشز و  زا 
هچ رگا  دشابیم ، نادجو  يانبم  رب  تکرح  هک  نآ  یقالخا  يانعم  هب  تلادع  هک  تسا  ملسم  تسا . نآ  هاگیلجت  یتسه  ماع  مظن  هک  هیلاع 
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نآ رد  لاحنیا  اب  دناهدومن ، بوسحم  یناسنا  لماکت  لیالد  زا  یکی  ارنآ  برغ  قرش و  زا  گرزب  يامکح  هدیدنـسپ و  رایـسب  تسا  یتفص 
هک تهج  نادب  دباییمرد و  زین  ار  نآ  زا  هلـصاح  تذـل  دـیامنیم ، یبایهشیر  لیلحت و  ار  یلومعم  ياهنادـجو  ياضرا  ناسنا  هک  ماگنه 

یلاـمک تاـکرح  رد  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  نزهار  اذـل  دراد . یهاوـخدوخ  زا  یمعط  دـشاب ، یعیبـط  قوـف  هچ  رگا  یهاوختذـل 
یهلا هبنج  نآ  ياهتیلاعف  هک  دراد  یلومعم  نادـجو  رد  ياهشیر  نآ ، یقالخا  يانعم  هب  تلادـع  هک  میریگیم  هجیتن  نایب  نیا  زا  دـشابیم .

یلومعم یعیبط  یگدنز  تالیامت  تاکاردا و  هک  هچنآ  رایتخا ، یلاع  هجرد  ات  تیـصخش  يدازآ  . 3 تسا . مالآ  ذیاذل و  يوسارف  هتشاد و 
دریگب تسد  هب  ار  ناسنا  تاذ  تنایـص  تاناویحرگید ) یگدنز  یهدنامزاس  لماع  دننام   ) یعیبط دوخ  کی  هک  تسا  نیا  دنکیم ، ءاضتقا 

درادن يراک  یعیبط  تالیامت  عابشا  یهاوخدوخ و  زج  يزیچ  یعیبط  دوخ  نیا  دیامن . عفد  ار  ررض  لماوع  بلج و  ار  تذل  لماوع  و 
هداـهن و یعیبط  دوخ  زا  رتارف  ماـگ  دـناوتیمن  دـشاب ، هتـشاد  مه  ار  رهاـظ  نیرتاـبیز  هچ  رگا  دورب ، رتارف  دوخ  نیا  زا  دـناوتن  رگا  ناـسنا  و 
هب یعیبط  دوخ  زا  لاقتنا  يارب  دـیکا  ياههیـصوت  یهلا  نایدا  همه  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دـناسرب . رمث  هب  ار  یلاع ) نم   ) ياهدادعتـسا

ادـبع هیلا  هللا  دابع  بحا  نم  نا  هللا  دابع  تسا : هدـمآ  نینچ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  مالک  رد  دراد . یناسنا  یلاـع ) نم  )
نتخاـس رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  ياهدـنب  وا  دزن  رد  يدـنوادخ  ناگدـنب  نیرتـبوبحم  زا  اـعطق  ادـخ ، ناگدـنب  يا   ) هسفن یلع  هللا  هناـعا 

یهلا نخس  اهنآ ، زا  رتتسپ  هکلب  تاناویح  دننام  تسا  يدوجوم  یمدآ  یلاع ،) نم   ) ندش هتخاس  نودب  هکنیا  دیامرف ). يرای  شتیـصخش 
ماعنالاک کئلوا  اهب  نوعمـسی  ناذا ال  مهل  اهب و  نورـصبی  نیعا ال  مهل  اهب و  نوهقفی  بولق ال  مهل  دیامرفیم … : ناحبـس  دـنوادخ  تسا .

دننیبیمن و اهنآ  اب  هک  تسا  ینامشچ  دنمهفیمن و  اهنآ  هلیسو  هب  هک  تسا  ییاهلد  ناهارمگ  نآ  يارب  . ) نولفاغلا مه  کئلوا  لضا  مه  لب 
نیرتیـساسا دنروهطوغ ). تلفغ  رد  نانآ  دنتـسه . اهنآ  زا  رتهارمگ  هکلب  نایاپراهچ  دـننام  نانآ  دنونـشیمن . اهنآ  اب  هک  تسا  ییاهـشوگ 

تفرگ رارق  یناسنا ) یلاع  نم   ) هب یعیبط ) دوخ   ) زا ناسنا  لاقتنا  لماع 
رتنییاپ دوش ، یقلت  تایح ) فده   ) ناونع هب  ایند  نیا  رد  هک  يزایتما  ره  اریز  دشابیم . لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  قلطم  لامک  هبذاج  رد  ن 

لیاـن هک  يزاـیتما  ره  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یعدـم  نیا  لـیلد  نیرتنشور  درادـن . ار  نتفرگ  رارق  فدـه  شزرا  تسا و  یلاـع ) نـم   ) زا
ار اهنآ  یتقو  رنه ، ملع و  یتح  یعامتجا ، ترهـش  بوخ ، كالما  یلاع ، نکـسم  دننام  يویند  بولطم  داوم  ماقم ، تورث ، دننام  ددرگیم ،

دنتسه نآ  زا  زیچان  رایسب  یلاع ) نم   ) شرتسگ فارشا و  دادعتسا  تمظع و  ربارب  رد  تازایتما  نآ  همه  دنیبیم  دنکیم ، یبایـشزرا  بوخ 
دنراد یلاـع ) نم   ) اـی تیـصخش  زا  ياهرهب  هک  یناـسک  تسا و  یتقیقح  نیا  و  دـننک . ینادـنز  هصـالخ و  دوخ  رد  ار  یلاـع ) نم   ) نآ هک 

نآ هب  ناسنا  هک  یعقوم  تسا و  كرحم  باذج و  رایـسب  ناسنا  يارب  نآ  هب  لوصو  زا  شیپ  يویند  يدام و  فده  ره  هک  دـننکیم  كرد 
یقلت تیاهنیب  قلطم و  قوشعم  ار  نآ  یناور ، یمیـسجت  تیلاـعف  اـب  رگا  دوشن و  ریدـخت  فدـه ، نآ  هلیـسو  هب  رگا  تفاـی ، تسد  فدـه 

ات داد ، دـهاوخ  همادا  دوخ  یلماـکت  تکرح  هب  هدومنن  تعاـنق  قلطم  فدـه  ناونع  هب  فدـه  ناـمه  هب  تیـصخش  هک  تسا  یعطق  دـنکن ،
: دیوگیم يولوم  ددرگیمن . دودحم  نم )  ) هطیح رد  زگره  هک  تسا  ادخ  قلطم  لامک  نیا  دریگب ، رارق  قلطم  لامک  هبذاج  رد  هک  هاگنآ 

ریش و فطل 
! ضرغ ار  لد  دوب  یک  لد  هیاس  ضرع  ملاع  رهوج و  لد  دوب  سپ  تسا  لـصاح  لد  زا  شوخ  نآ  ار  یـشوخ  ره  تسا  لد  سکع  نیبگنا 

سپ مهاوخیم  نم  نوچ   ) کـلهم لومرف  لوصحم  هک  يراـب  دـنبیب و  قوف   ) یعقاو يدازآ  زا  یمدآ  تیـصخش  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد 
هداد تاجن  یبسن  رذگدوز و  يویند  تالیامت  ریجنز و  دـنب و  زا  ار  وا  هک  تمظعاب  رایـسب  لماع  نامه  ددرگیم و  رادروخرب  تسا )! قح 
قلطم لامک  هبذاج  رد  نتفرگ  رارق  ات  ار  وا  اذل  دهدب . رارق  یگدـنز  قلطم  فدـه  ار  يدازآ )  ) هدـیدپ یمدآ  تیـصخش  دراذـگیمن  تسا 

ریخ فدـه  ریـسم و  رد  يدازآ  زا  يرادربهرهب  هک  راـیتخا )  ) هب يدازآ )  ) زا ناـسنا  هک  تسا  یلماـکت  تکرح  نیا  اـب  ددرگیم . نوـمنهر 
اریز ددرگیم ، یهاوخادخ  هب  لدبم  یهاوخدوخ  يدام ، تازایتما  نادیم  زا  يدازآ  ندش  اهراب  هک  تسا  یهیدـب  و  دـباییم . لوحت  تسا ،

نایاپ رد  دیامن . لدبم  تاذ  یلماکت  تنایـص  هب  ار  نآ  هدومن و  لیدعت  ار  یهاوخدوخ  دناوتیمن  یبایادخ  یهاوخادخ و  زج  یتقیقح  چیه 
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اهناسنا يارب  یقیقح  راذگتمدخ  تسا  هتسناوتن  يدنمتردق  تیصخش  چیه  يرـشب ، خیرات  رد  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  ثحبم  نیا 
راـثیا و . 4 ددرگ . لـئان  لاـمک ) ریخ و  ریـسم  رد  يدازآ  زا  يرادربهرهب  ییوـجریخ و   ) راـیتخا يدازآ  یلاـع  هـجرد  هـب  هـکنیا  رگم  دـشاب 

اهيراکادف
حالـصا و هار  رداهيراکادـف  تشذـگ و  هنوـگره  یگتــسیاش  یفن  مسیرالوکــس ، يرورــض  تاـصتخم  زا  اـهناسنا ، هـب  تمدـخ  هار  رد 
. دشاب هدوب  یگدنز  زا  ندیـشوپ  مشچ  یتح  هجنکـش و  رجز  ثعاب  هک  اهيراکادـف  نآ  اصوصخم  تسا ، هعماج  مدرم  يارب  اهيراکوکین 

همادا يارب  هک  یحور  تسا  تمظعاـب  هچ  درادـن . ار  یناـسنا  يـالاو  تفـص  نیا  اـب  هلباـقم  ییاـناوت  یتمظع ، شزرا و  چـیه  هکیتروص  رد 
تدحو ساسحا  . 5 دهدب . حیجرت  كاخ  يور  رب  ار  كاخ  ریز  دـشوپب و  گرزب  ناهیک  ياشامت  زا  مشچ  اهنآ ، حالـصا  ای  اهناسنا  تایح 

نیا تسا . هدـمآ  دوجو  هب  اهناسنا  نایم  یلاع  تدـحو  ساسحا  یعون  رگیدـکی ، اب  مدرم  ییانـشآ  يرـشب و  تایح  زاغآ  زا  اهناسنا ، یلاـع 
يویند یگدنز  تاکرح  يانبم  هک  تهج  نادب  دنزیم . جوم  دیایب ، نوریب  یهاوخدوخ  رازنجل  زا  دشاب  هتسناوت  هک  یسک  ره  رد  ساسحا 

يارب هک  یگتـسیاش  تیمـسر و  هب  ارنآ  دـنیبیم و  ار  دوـخ  صخـش  اـهنت  هناـهاوخدوخ ، تکرح  رد  ناـسنا  تسا و  یهاوـخدوخ  ياـنبم  رب 
نینچ زا  هکلب  دشاب ، حرطم  وا  يارب  دناوتیمن  اهناسنا  یلاع  تدحو  اهنت  هن  اذل  درادـن . غارـس  سک  چـیه  رد  تسا ، دـقتعم  دوخ  یگدـنز 

، دشاب رتيوق  دوجوم  کی  تیدام  هبنج  هزادنا  ره  دـیوگیم : هک  تسا  ینتبم  تباث  لصا  کی  رب  اعدـم  نیا  دـشابیم . ناوتان  مه  يروصت 
سا نیابت  داضت و  ضرعم  رد  رتشیب 

لیذ تایبا  نومـضم  تسا . يرورـض  رما  کی  تاـیدام  هداـم و  زا  دـیرجت  یناـسنا ، دارفا  تدـحو  یگنهاـمه و  هب  لوصو  يارب  اذـل  ت و 
دنـشاب یکی  مه  رای  ود  ینیب  عمتجم  ناشیا  زا  نوچ  درادیم : نایب  ترثک  تدحو و  كالم  رد  قوف  تباث  لصا  هرابرد  ار  حیـضوت  نیرتهب 

رب رظن  نوچ  اهنادبا  نزور  نورد  رد  اهناج  باتفآ  دش  قرتفم  ناشداب  دـشاب  هدروآ  ددـع  رد  ناشدادـعا  اهجوم  لاثم  رب  رازه  دصـشش  مه 
نیریـش ياهناج  دـحتم  تسا  ادـج  مه  زا  ناگـس  ناـگرگ و  ناـج  تسیکـش  رد  نادـبا  بوجحم  دـش  هکنآ  تسا  یکی  دوخ  يراد  صرق 
یناسنا حور  وا  رون  ددرگن  زگره  قرتفم  هرون  مهیلع  شر  قح  هکنوچ  دوب  یناسنا  حور  دحاو  سفن  دوب  یناویح  حور  رد  هقرفت  تسادـخ 

اب دوخ  ار  لقع  تسین  هللا  زج  هب  رـس  نیا  فقاو  تسین  هاگآ  نیا  زمر  زا  زج  لقع  تسا  هدـماج  لافـس  یناویح  حور  تسا  هدـحاو  سفنک 
تدـحو زار  تفاـیرد  زا  ار  عیطم  ساوح و  هب  یکتم  لـقع  يولوم  هک  دوشیم  هظحـالم  راـکچ  انرـس  ار  دازرداـم  رک  راـکچ  ادوـس  نینچ 

هک تسا  مزال  نیرب  مهف  کی  تسا ، يدـنوادخ  رون  میظع  ضیف  هک  یلاع  تقیقح  نیا  تفایرد  يارب  دـنیبیم و  ناوتاـن  یناـسنا  ياـهناج 
مهفب تسا ) هدیشاپ  اهناسنا ، تدحو  يامظع  هجرد  هب  لوصو  دعتسم  ياهناسنا  يارب  دوخ  رون  زا  دنوادخ   ) هرون مهیلع  شر  يانعم 

.6 دـسرب . تیلعف  هب  یناسنا  یلاع  درجت  دادعتـسا  یتسیاـب  یهلا ، رون  ضیف  زا  يرادروخرب  تفاـیرد  تدـحو و  نآ  هب  لوصو  يارب  سپ  د .
ناهج اب  ناسنا  طابترا  ادـخ ، اب  ناسنا  طابترا  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا  ، ) هناگراهچ طابترا  رد  ناسنا  هناگـشش  یـساسا  تـالاوس  خـساپ 

اب . 4 ماهدـمآ ؟ اجک  هب  . 3 ماهدـمآ ؟ اجک  زا  . 2 متـسیک ؟ نم  . 1 زا : دـنترابع  هناگـشش  ياهلاوس  دوخ ) عونمه  اـب  ناـسنا  طاـبترا  یتسه و 
بهذم زا  دادمتـسا  نودب  هناگـشش  تالاوس  نیا  ییاهن  خـساپ  مینادیم  هک  هنوگنامه  موریم ؟ اجک  هب  . 6 ماهدمآ ؟ هچ  يارب  . 5 متسیک ؟

همه هرادا  ییاناوت  دوخ ، يویند  یگدنز  رد  مدرم  هک  نیا  هب  میوش  دقتعم  رگا  نآ ، تیمکاح  نادـجو و  يافـص  . 7 دشابیمن . ریذپناکما 
يزاین چیه  اهنت  هن  دنرادن ، يدام  یگدـنز  قوف  لماوع  هب  يزاین  هنوگ  چـیه  دنتـسه و  اراد  ار  دوخ  يونعم  یناور و  يدام و  یتایح  نووش 

اریز دوش . فذح  یگدنز  نادیم  زا  دیاب  قیقد  تراهم  کی  اب  هکلب  دـنامیمن ، بان  تیمکاح  يارب  نآ  نتـشاد  هزنم  نادـجو و  يافـص  هب 
يورین ود  اب  يویند  یگدنز  يانبم  هک  یهاوخدوخ  اب  تسا ، یتسه  سونایقا  رد  یمدآ  دوجو  یتشک  يامنبطق  هک  هزنم  فاص و  نادـجو 

هک ناسنا  ینارون  نادجو  اریز  دنراد ، ریذپان  یتشآ  داضت  ددرگیم ، بوسحم  ملا  عفد  تذل و  بلج  گرزب 
نوچ  ) و فده )! نم  هلیـسو و  ناگمه   ) يانبم رب  هک  یهاوخدوخ  اب  دناوتیم  هنوگچ  دشابیم  نایمدآ  نورد  رد  يدنوادخ  میقتـسم  کیپ 
هدوب راگزاس  دـیامن ) يریگولج  مدرم  یعاـمتجا  یگدـنز  قوقح  ریـشمش  هکنیا  رگم  . ) دـنکیم تکرح  تسا )! قح  سپ  مهاوخیم ، نم 
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دنچ هک  مدید  بسانم  دروم  نیا  رد  مدوب . هداد  رارق  نادجو )  ) باتک لصف  نیرخآ  رد  یبدا  ياهعطق  هتـشذگ ، نایلاس  رد  بناجنیا  دـشاب .
صخـشم نادـجو ، نتـشاد  نتـشادن و  اب  ناسنا  یلاـع  تیاـهنیب  تسپ و  تیاـهنیب  تیـصخش  ود  مرواـیب : اـجنیا  رد  ار  هعطق  نآ  زا  هلمج 

همه درادن . دوجو  دوشیم ، هدید  یناسنا  دارفا  نایم  هک  توافت  هزدنا  نآ  یتسه ، ناهج  تادوجوم  زا  کی  چـیه  دارفا  نایم  رد  ددرگیم .
نیمه يارب  سپس  دنتسه . رادروخرب  ناسنا  هملک  زا  نانآ  همه  هتشاد و  تهابش  رگیدکی  هب  ینورب  ینورد و  ياضعا  مامت  رد  یناسنا  دارفا 
طارفا همه  نیا  هب  هتفگ و  اهرعـش  اهدیجمت و  تافیـصوت و  دـشابیم ، يوخهتـشرف  ناگتـسراو  دـیلپ و  يایقـشا  لماش  هک  ماع  روطب  ناسنا 
بارـش زا  هـک  رـصاعم  هتـشذگ و  نارکفتم  زا  ياهدـع  یتـح  دـناهدرب ! ـالاب  شتـسرپ  یگتــسیاش  ماـقم  اـت  ار  وا  هدوـمنن  تعاـنق  اـهییوگ 

ییارگلامک و سح  دـناوتیم  ناسنا  : ) دـنتفگیم نینچ  هتفرگ  تسد  هب  ملق  یتسم  تلاح  ناـمه  رد  دـندوب ، تسم  تخـس  ییوجترهش 
هب د قایتشا 

رد هک  یضقانت  هرابرد   ) بناجنیا همان  خساپ  رد  لساردنا  رترب  هک  ياهمان  رد  دیامن )! عابشا  یتسود  ناسنا  اب  ار  ادخ )  ) نیرب دوجوم  تفایر 
هک لساردنا  رترب  ایآ  هک  هدشن  نشور  نم  يارب  دندوب . هدرک  نایب  ار  قوف  بلطم  دـندوب ، هداتـسرف  بناجنیا  هب  دراد ). دوجو  هلئـسم  نیمه 

ار گنل  رومیت  وکاله و  زیگنچ ، الیتآ و  الوگیلاگو ، نورن  دننام : يدارفا  دناهدرب ، الاب  ییادـخ  هجرد  ات  ییادـخ  تبحم  هتـسیاش  ار  ناسنا 
نینچمه تسا و  یکی  طارقـس  اب  نورن  ياپ  ود  تسد و  ود  وربا و  ود  مشچ و  ود  يرآ ، هن ؟ ای  دندوب  هدید  دنناوارف ، يرـشب  خیرات  رد  هک 

نتشاد اب  اهناسنا  نیا  ینورد  لکش  یلو  درادن ، یقرف  یعیبط  نامتخاس  ثیح  زا  ع !؟)  ) بلاطیبا نب  یلع  اب  يدارم  مجلمنبا  یعیبط  ياضعا 
، تسا يدنوادخ  هاگیلجت  هکنیازج  يریسفت  نادجو ، تیاهنیب  تمظع  تسا . هدش  هدیشک  تیاهنیب  ات  وس  ود  ره  زا  نادجو  نتـشادن  و 

قدص يارب  دیاب  اهنت  يدنوادخ  نیما  کیپ  نیا  زا  یمیظع و  تقیقح  نیا  زا  دیاب  تیرشب  مییوگب : هک  تسین  یتناها  تیرشب  هن  ایآ  درادن .
ماـظن رد  . 8 دـشاب !؟ یقوـقح  داوـم  يارجا  یکدـی  تاـعطق  زا  یکی  دـیاب  نادـجو  ینعی  دــنک . هدافتــسا  اـههاگداد  رد  اـعدا  اـی  فارتـعا 

ا يویند ، تایح  رد  هررقم  تایعقاو  ، ) مود دعب  قیاقح  هب  طوبرم  نیناوق  يارجا  يارب  مسیرالوکس 
زاـین دروم  ضحم  یعیبط  نیماـت  زج  ياهزیگنا  چـیه   … داـصتقا و )  قوقح ، دـننام : تسا ، وا  یعمج  تاـیح  هرادا  هب  طوبرم  هک  یعاـمتج 
نیمه هب  دـشابیم . زاین  دروم  اهنآ ، ياهتیلاعف  همادا  ینامـسج و  ءاضعا  زا  يرادربهرهب  يارب  هک  صلاـخ  یعیبط  ياـههزیگنا  دـننام  تسین ،

ای هتشاد و  يدوس  هک  اجنآ  ات  ءایوقا  يارب  کلذریغ ) تسایـس و  داصتقا ، قوقح ،  ) روبزم قیاقح  لوصا  نیناوق و  زا  يوریپ  هک  تسا  تهج 
نیا زا  و  تسا . ناسکی  نانآ  يارب  قیاقح  نآ  مدـع  دوجو و  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـشابیم و  لوبق  لـباق  دزاـسب ، عفترم  ناـنآ  زا  ار  يررض 
رگا مراذـگیم ، مارتحا  قیاقح  نآ  نیناوق  دوخ  هب  نم  هک  دـنک  راـهظا   … زا )  بهذـم  فذـح   ) هب دـقتعم  درف  کـی  رگا  هک  تسا  تهج 
نیا ام  همه  فابلایخ . ای  تسا و  یتیـصخش  دنچ  ای  امتح  دـنکن  هدافتـسا  ءوس  شتاراهظا  نآ  زا  یلوایکام  شور  قبط  رگا  دـشابن و  راکایر 

ياراد هک  مه  شوم  نآ  یتح  گنلپ و  ریـش و  دـننام  يوق ، تاناویح  زگره  و  تسا ) توبکنع  راـت  نوناـق   ) هک میاهدینـش  ار  فورعم  لـثم 
ياهتکرح تابالقنا و  ترورـض  ياـعدا  مسیرالوکـس ، ماـظن  رد  . 9 دـتفایمن . توبکنع  رات  نآ  رد  دـشاب  توبکنع  راـت  نتـسکش  تردـق 

يویند یگدـنز  رتشیب  میظنت  زج  شور  نیا  فدـه  اریز  تسا ، چوپ  ینعمیب و  یگدـنز ، نداد  تسد  زا  دحرـس  ات  اهيراکادـف  اب  یلماکت 
ضحم چ

دنناـم دـشابیم . یتاذ  لاـمک  ریخ و  هب  لوصو  دادعتـسا  ياراد  هک  تهج  نادـب  اـتاذ و  ناـسنا  دوخ  شور ، نیا  رد  نوـچ  تسین . رگید  زی 
مـسیرالوکس هعماج  رد  بهذـم  هک  كالم  نامه  هب  اریز  تسین ، حرطم  یلماـکت  تفرـشیپ  هلـضاف و  قـالخا  فرـش و  تلـضف ، تمکح ،

هکنانآ یتح  رصاعم ، یقوقح  ياهمتسیس  هک  تسا  تهج  نیدب  و  دوش . هتشاذگ  رانک  دیاب  زین  اهناسنا  یتاذ  لامک  ریخ و  دوشیم ، فذح 
هک دـننکیم  میظنت  ینبم  نیا  رب  ار  داوم  الومعم  درادـن .  … تمکح )   ) قوف روما  دـننام  یلماکت  قیاـقح  اـب  يراـک  دـنراد ، یناـهج  هرهچ 
مه یقاحلا  یقرواپ  ای  هرـصبت  کی  ناونع  هب  یتح  دنتـسه ! يواـسم  یناـسنا  تمارک  فرـش و  ثیح  زا  ربارب و  ردارب و  رگیدـکی  اـب  مدرم  )

فرـش تمکح ، قالخا ، هب  هجوت  اب  اهناسنا  توافت  الا  و  تسا ، ضحم  یعیبط  یگدنز  يانبور  رد  طقف  يواست  نیا  هک  دنوشیمن  رکذـتم 
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هبرض کی  اب  نم  دنتشاد و  ندرگ  رس و  کی  اهناسنا  همه  شاک  دیوگیم : یکی  هنومن : ناونع  هب  دشابیم . تیاهنیب  ات  یباستکا  تیثیح  و 
، مریگب ياهچروم  ناهد  زا  ار  ییوج  تسوپ  نم  هک  دـنهدب  نم  هب  ار  اـیند  همه  رگا  : ) دـیوگیم يرگید  مدرکیم . دوباـن  ار  اـهنآ  ریـشمش 

نیرتفیرـش نیرتتمظعاـب و  هک  نیرب  فیلکت  هفیظو و  ساـسحا  شزرا  مسیرالوکـس ، ماـظن  رد  . 10 مهدیمن ). ماـجنا  ار  يراـک  نینچ 
نایمدآ ساسحا 

یگدـنز رد  اـهناسنا  دوریم و  نـیب  زا  یگدـنز  رب  کـلذریغ ) و  تسایـس ، داـصتقا ، قوـقح ، دـننام  ، ) مود دـعب  قیاـقح  قیبـطت  رد  تـسا ،
تسا يدالیم  متسیب  نرق  رخاوا  يرجه و  مهدزناپ  نرق  لئاوا  هک  رصاعم  نارود  رد  هکنانچ  نیشام ، هاگآان  ياههنادند  دح  ات  مسیرالوکس 
نامه زا  ار  دوخ  یقیقح  شزرا  دـناهداد ، رکذـت  برغ  قرـش و  گرزب  يامکح  یهلا و  ناـیدا  هک  هنوگناـمه  یمدآ  مییاـمنیم . هدـهاشم 

مان يا  فیلکت ، يا  : ) دـییامن هضحالم  ار  لیذ  تارابع  هنومن  ناونع  هب  دـباییمرد . اهیهاوخدوخ  اـهییوجدوس و  قوف  فیلکت  ساـسحا 
ار ناسک  هدارا  دنچ  ره  ینکیم و  تعاطا  بلط  مدرم  زا  اما  تسا ) مزال  شالت  وت  ماجنا  يارب  اریز   ) یتسین ابرلد  دنیاشوخ و  گرزب ، دنلب و 
هار سفن  رد  دوـخ  يدوـخ  هب  وـت  تمظع  نکیلو  یناـسرتیمن ، درواـیب  مـیب  اـی  تـهارک  هـک  يزیچ  هـب  ار  سفن  يروآیم ، رد  شبنج  هـب 
رد دـننکیم  راـتفر  شفـالخرب  یناـهن  رد  هکنآ  اـب  تـالیامت  همه  مینکیم و  شمارتحا  هاوخاـن  هاوخ  مینکن ، شتعاـطا  مه  رگا  و  دـباییم ،

؟ تفر دیاب  اجک  ار  وت  دنمجرا  داژن  هشیر  تسا ؟ مادک  ياهتساوخرب ، نآ  زا  تسا و  وت  هتسیاش  هک  یلـصا  فیلکت ، يا  دنتکاس  وا  هاگـشیپ 
بجاو طرش  دنهدب ، دوخ  هب  دنناوتب  مدرم  هک  یقیقح  شزرا  تسا و  نازیرگ  هرسکی  تالیامت  اب  يدنواشیوخ  زا  تعانم  لامک  اب  وا  هک 

دوریم رترب  دوخ  زا  لصا  نآ  هطـساوب  انامه  تسا ، سوسحم  ملاع  زا  یئزج  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  دیآیمرب . هشیر  لصا و  نامه  زا  ش 
ندوب و راتخم  ینعی  ناسنا ، تیـصخش  انامه  لصا  نآ  دنک . كرد  ارنآ  دناوتیم  لقع  اهنت  هک  دنکیم  يروما  هب  طوبرم  ار  وا  لصا  نآ  و 

اهنت دروآیم ، دراو  ناسنا  تیناسنا  هب  هک  ياهمدص   … زا )  نید  فذح   ) شور رگا  دشابیم . تعیبط  هاگتسد  لباقم  رد  وا  سفن  لالقتسا 
هیرظن و نیا  زا  تیرـشب  هک  تسا  یفاک  دـشاب ، هدوب  یمدآ  يارگلامک  تیـصخش  هب  دنتـسم  فیلکت  ساسحا  ندیناکـشخ  بیـسآ  نیمه 

للع رد  مود  دعب  قیاقح  طابترا  تهج  هب  مسیرالوکس ، رد  . 11 دهدب . تاجن  هکلهم  نیا  زا  ار  یمدآ  تیصخش  هدنادرگرب و  يور  شور 
تیصخش قوف ، تالکشم  نتفرگ  رظن  رد  اب  لوقعم ) تایح   ) ریسم رد  تکرح  يارب  اهنآ  همه  ندوب  هلیـسو  هبنج  دننام  ، ) رگیدکی اب  یلاع 

اریز دیامن ، يریگولج  صقن  نیا  زا  دـناوتیمن  ینیقلت  چـیه  دـهدیم و  همادا  دوخ  دوجو  هب  صقان  روطب  یگدـنز ، دادـتما  همه  رد  یمدآ 
ییایند رد  دناوتیم  هنوگچ  تسین ، نوناق  نودب  یتسه  هصرع  رد  ینایرج  چیه  تعیبط و  ناهج  زا  یئزج  چیه  دنادیم  هک  یمدآ  تیصخش 

یقرت و يارب  یمدآ  نورد  یمئاد  كرحت  شـشوج و  نوناق و  هب  یتاذ  مارتحا  زا  تسا  ترابع  هک  تیـصخش  دوخ  هب  طوبرم  نوناق  نودـب 
سحا لماکت و 

ماظن هک  ماگنه  نآ  رد  اهناسنا ، يربارب  يردارب و  . 12 دهدب ! همادا  دوخ  دوجو  هب  لماک  روطب  تیصخش  دوخ  تدحو  نیرب و  فیلکت  سا 
یهتنم نتـشیوخ ) زا  یگناگیب   ) هب یتح  درک و  هناـگیب  رگیدـکی  زا  ار  ناـنآ  اـهناسنا ، یگدـنز  زا  بهذـم  قـالخا و  یفن  اـب  مسیرـالوکس 

رگیدکی اب  ربارب  ردارب و  ار  نانآ  ناوتیم  درک ، طوقس  تسا ) ناسنا  گرگ  ناسنا   ) لاچهیـس هب  هدومن  زواجت  مه  هلحرم  نیا  زا  و  تشگ ،
لوصا اهشزرا و  یفن  اب  هک  دینادیم  چیه  . 13 دناهداد ؟ خساپ  نونکات  ار  لاوس  نیا  برغ  رشب  قوقح  ناگدننک  نیودت  ایآ  دومن !؟ یفرعم 

یبرغ یقرش و  باتک  دلجم  اهنویلیم  رد  یناسنا  فرش  تمارک و  تمظع و  هرابرد  هک  یتاملک  روطـس و  همه  رب  نالطب  طخ  یناسنا ، یلاع 
! دشابیمن ریذپناکما  نآ  هجلاعم  ییاود  چیه  اب  هک  ددرگیم  دراو  ناسنا  يارب  یتحارج  هار  نیا  زا  و  دوشیم !؟ هدیشک  تسا  هدش  هتشون 

کی عماوج ، یـسایس  خـیرات  رد  ناققحم  هک  تسا  مزـال  رایـسب  یـسایس  لـئاسم  رد  نیملـسم  تاـقیقحت  تاـفیلات و  زا  يرادـقم  رب  يرظن 
شیب هزورما  هک  ارچ  دنشاب . هتشاد  نیملسم  مالسا و  مان  هب  گرزب  یتما  یسایس  میهافم  عبانم و  رد  یخیرات  هبنج  زا  یلامجا و  ولو  یسررب 

عب هکنیا  دنهدیم . لیکشت  ار  نیمز  يور  سوفن  درایلیم  مین  جنپ و  زا  رفن  نویلیم  تسیود  درایلیم و  کی  زا 
هب طوبرم  راـکفا  دـیاقع و  روهظ  عبنم  یـسایس و  هفـسلف  اـشنم   ) هک دـنروآیم  رذـع  یـسایس  هفـسلف  خـیرات  ناـمجرتم  ناـققحم و  زا  یض 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2590 

http://www.ghaemiyeh.com


هب مور  زا  مور و  هب  اجنآ  زا  تسا و  میدق  نانوی  زا  دشابیم  عیاش  رصاعم  ناهج  رد  هک  ياهدمع  یسایس  ياههفسلف  تسایس و  تموکح و 
هک تسا  نیا  ناشدوصقم  رگا  تسا ). هتشگ  عیاش  ناهج  مامت  رد  هدیسر و  رصاعم  نامز  هب  ات  هتـشگ  لقتنم  ثرا  هب  یطـسو  نورق  ياپورا 

: مکی عون  میراد : مالسا  یسایس  هفسلف  رد  قیقحت  عون  ود  اریز  تسین . حیحـص  اعطق  تسا ، هدشن  هتـشون  یباتک  مالـسا  یـسایس  هفـسلف  رد 
دنهدیم صاصتخا  یلمع  تمکح  هب  ار  یمهم  رایسب  تمسق  رایسب  تمـسق  دوخ  تاقیقحت  رد  مالـسا : يامکح  هفـسالف و  ءاهقف و  بلغا 

میـسقت تمـسق  راهچ  هب  ار  هقف  باوبا  یکم ) نیدلالامج  نب  دمحم   ) لوا دیهـش  دوشیم ، هدیمان  ندم  تسایـس  نآ ، یـساسا  تمـسق  هک 
هروبزم ماسقا  هب  میسقت  ار  ءاهقف  همه  هاگدید  زا  هقف  لوا ، دیهش  هک  تسا  ملسم  تاسایس ، . 4 تاعاقیا ، . 3 دوقع ، . 2 تادابع ، . 1 دنکیم :

: هنومن ناونع  هب  تسا ، هدش  هتشون  مالسا  یسایس  هفسلف  رد  القتـسم  هک  تسا  ییاهباتک  مود : عون  شیوخ . صاخ  رظن  زا  هن  تسا  هدومن 
ینید و ياههیـصوت  یـسایس و  تاروتـسد  زا  یعاونا  لـماش  هعومجم  نیا  يدـمحا ، نیـسحلا  نب  یلع  هدـنروآعمج  لوسرلا : بیتاـکم  . 1

قالخا
هللادـیمح دـمحم  رتکد  هدـندروآ  عمج  هیـسایسلا : قئاثولا  . 2 تسا . هدـش  لـقن  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هـک  تـسا  مالـسا  ي 
یهجوت لباق  رادقم  . 3 تسا . هدمآ  هلا  هیلع و  یلص هللا  مرکا  ربمایپ  زا  مالسا  یسایس  داعبا  زا  يرادقم  هعومجم  نیا  رد  تسا . يدابآردیح 

نامرف اصوصخم  تسا . هدش  يروآعمج  یضر  دیس  موحرم  هلیـسو  هب  هک  هغالبلاجهن  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ياههمان  اههبطخ و  زا 
.4 میاهدروآ . دلجم  رد  ار  یسایس  بتک  نیا  هدش و  فیلات  نآ  ریسفت  لیلحت و  رد  باتک  نیا  تادلجم  زا  یکی  هک  رتشا  کلام  هب  كرابم 

يرصبلا بیبح  نب  دمحم  نب  یلع  نسحالوبا  هاضقلا  یضقا  فیلات  هیسایسلا . هیعرـشلا و  لئاسملا  نیب  عمج  تایالولا  هیناطلـسلا و  ماکحالا 
نب مساقلا  دـیبعوبا  فیلات  لاومـالا : . 6 میهاربا . نب  فسویوبا  یـضاق  فیلاـت  جارخلا : . 5 ق ) ه . لاس 450  يافوتم   ) يدرواملا يدادـغبلا 

ماکحالا . 8 هوخالانبا . هب  فورعم  یـشرقلا ، دمحا  نب  دمحم  فیلات  هبـسحلا : ماکحا  یف  هبرقلا  ملاعم  . 7 ق ) لاس 224 ه . يافوتم   ) مالس
نب یلع  نب  دمحم  فیلات  هیمالسالا : لودلا  هیناطلسلا و  بادالا  یف  يرخفلا  باتک  . 9 ءارفلا . نیسحلا  نب  دمحم  یلعیوبا  فیلات  هیناطلسلا :

ملاماظن هجاوخ  فیلات  همان : تسایس  . 10 یقطقطنبا . هب  فورعم  ابطابط 
نب دمحم  فیلات  هنیدملا : هسایـسلا  . 13 رفعج . نب  همادـق  فیلات  باتکلا : هعنـص  جارخلا و  . 12 يدـنک . فیلات  هاضقلا : هالولا و  . 11 کل .

فیلات يرـصان : قالخا  . 15 یبارافلا . ناخرط  نب  دـمحم  نب  دـمحم  فیلات  هلـضافلا : هنیدـملا  لها  ءارآ  . 14 یبارافلا . ناخرط  نب  دـمحم 
نب ملسم  نب  هللادبع  دمحموبا  فیلات  هسایسلا : همامالا و  . 17 يزاریش . ینیسح  دمحم  دیس  فیلات  هسایـسلا : هقف  . 16 یسوط . ریصن  هجاوخ 

تموکح . 19 ینیئان . نیسح  دمحم  ازریم  اقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  فیلات  هلملا : هیزنت  همالا و  هیبنت  . 18 ق ) لاس 213 ه . يافوتم   ) يرونید هبیتق 
یسایس و خیرات  . 20 ینیئان . موحرم  هلملا ، هیزنت  همالا و  هیبنت  باتک  رب  یحرـش  یناقلاط ، دومحم  دیـس  اـقآ  هللا  هیآ  فیلاـت  مالـسا : رظن  زا 

یسایس هفسلف  . 22 نودلخ . نب  نمحرلادبع  فیلات  همدـقم : نسح 21 . میهاربا  نسح  رتکد  فیلات  دـلج  رد 3  مالـسا : رد  یگنهرف  ینید و 
ياقآ فیلات  یعامتجالا : لماکتلا  مالسالا و  . 24 یلعدرک . فیلات  هیبرعلا : هراضحلا  مالسالا و  . 23 یقوقح . يرکسع  رتکد  فیلات  مالسا :
دمحم همجرت  زتم ، مدا  فیلات  هیمالسال : هراضحلا  . 26 يزاریش . قداص  دیس  فیلات  مالسالا : عقاو  نم  هسایسلا  . 25 توتلش . دومحم  خیش 

یلات برغ : مالسا و  ندمت  . 27 هدیروبا . يداهلادبع 
مکحلا و تالکشم  یف  رـصاعملا  عمتجملا  یمالـسالا و  رکفلا  . 29 نادیز . یجرج  فیلات  یمالـسا : ندمت  خیرات  . 28 نوبولواتسوگ . ف 

یحتف فیلاـت  روطتلا : یمالـسالا و  رکفلا  . 31 یعفار . یفطـصم  رتکد  فیلات  یناسنالا : ماـظنلا  مالـسالا  . 30 یهبلا . رتکد  فیلاـت  هیجوتلا :
عماوللا . 34 یتزع . لضفلاوبا  رتکد  فیلات  مالسا : یسایس  هفسلف  . 33 تیانع . دیمح  فیلات  رصاعم : مالسا  رد  یـسایس  هشیدنا  . 32 نامثع .

بدا . 37 رفعج . نب  همادق  فیلات  هسایـسلا : باتک  . 36 یقارن . دمحا  الم  فیلات  مایالا : دـئاوع  . 35 دادـقم . لضاف  زا  مهم  یثحابم  هیهلالا :
: ریغصلا هسایسلا  باتک  . 39 یخلبلا . دیروا  یهـس  نب  دمحا  فیلات  ریبکلا : هسایـسلا  باتک  . 38 رصن . نب  یلع  نسحلاوبا  فیلات  ناطلـسلا :

فلدوبا فیلات  توکلملا : هسایـس  . 41 یلوصلا . سابعلا  نب  میهاربا  قاحـساوبا  هلودـلا : باتک  . 40 یخلبلا . دیزوبا  لهـس  نبدمحا  فیلات 
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، دـسرب تیمهااب  رایـسب  یقرت  ءالتعا و  هب  دـیایب و  دوجو  هب  یندـمت  کی  هک  تسا  روصت  لباق  هنوگچ  الـصا  لقعم . نب  یـسیع  نب  مساقلا 
هتشر کی  يدعب ، راصعا  نورق و  رد  یتح  مالـسا و  روهظ  هیلوا  ياهنامز  رد  هکنیا  دشاب !؟ هتـشادن  یلوقعم  یـسایس  متـسیس  ماظن و  یلو 

یسایس لوصا  نیناوق و  ناونع  هب  صخشم ، هدش و  کیکفت  لوصا  نیناوق و 
مالسا بتکم  رد  نارظنبحاص  هک  دراد  یمهم  رایسب  تلع  کی  تسا ، هدشن  نیودت  مالـسا ، رد  يرـشب  تایح  نووش  ریاس  زا  ادج  مالـسا ،

هب يرنه .) یقالخا ، یقوقح ، یـسایس ، يداصتقا ،  ) یناسنا تایح  داعبا  نووش و  همه  تدحو  زا : تسا  ترابع  تلع  نآ  دـننادیم و  ار  نآ 
رد هقف  باوبا  زا  یباب  تروص  هب  ای  لقتـسم ، هتفای  نیودت  باتک  روطب  راصعا  نورق و  لوط  رد  هک  یـسایس  ثحابم  هک  تسا  تهج  نیمه 

یسایس دعب  هک  یتیمها  تسا . هدوب  بتکم  داعبا  زا  يدعب  حرط  تقیقح  رد  تسا ، هتفرگ  رارق  یمالسا  ناهوژپ  شناد  نارکفتم و  سرتسد 
متهی مل  حبـصا و  نم  ياضتقم  هب  هک  دش  دهاوخ  نشور  دش ، دهاوخ  راکـشآ  باتک  نیمه  رد  يدودح  ات  دراد ، مالـسا  هاگدید  زا  ناسنا 

مالـسا هداج  زا  فارحنا  اهناسنا ، یعامتجا  تایح  میظنت  رد  تلاخد  مدع  تسا  هدـش  لقن  ناوارف  روطب  هک  ملـسمب  سیلف  نیملـسملا  روماب 
اهنت هک  تسا  مالـسا  هک  میمهفیم  اهنآ ، تیافک  روفو و  هب  رظن  اب  تسا ، هدـش  حرطم  مالـسا  رد  هک  یـسایس  قیاقح  تایعقاو و  اـما  تسا .
لدع ترورض  رد  هیآ   15  ) طسق لدع و  ترورض  رد  هدراو  تایآ  همهنآ  ایآ  تسا . اهناسنا  لوقعم  تایح  تیریدم  میظنت و  يوگخـساپ 

لوقعم يدازآ  ار  نآ  هجیتن  هک  لوقعم  تایح  هدننکلتخم  ياههریجنز  دویق و  نتشادرب  رب  تلالد  هک  یتایآ  طسق ) ترورض  رد  هیآ  و 18 
میمانیم

ثحابم رد  یسایس  تایعقاو  قیاقح و  رد  رتشیب  حیضوت  تسا . یفاک  مالسا  رد  ناسنا  یـسایس  دعب  ندش  یقلت  تیمهااب  تابثا  يارب  اعطق  ، 
ینعم کی  هب  هکلب  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  دـیجم  نآرق  رد  یتایآ  هکنیا  هب  مینکیم  هراشا  اجنیا  رد  دـمآ . دـهاوخ  يدـعب 

دقل هنومن : ناونع  هب  دـشابیم . تلادـع  طسق و  يانبم  رب  عماوج  رد  مدرم  مایق  مالـسا  هاگدـید  زا  یهلا  ناربماـیپ  تلاـسر  فدـه  نیرتمهم 
اب میداتـسرف و  نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  اقیقحت  ام  ، ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  اـنلزنا  تاـنیبلاب و  انلـسر  انلـسرا 

یخیرات ناـیرج  زا  یعون  اـب  اـم  هتبلا  تسا  هدـش  هتفگ  دـنیامن ). ماـیق  تلادـع )  ) طـسق هب  ار  مدرم  اـت  میدومن  لزاـن  نازیم  باـتک و  ناـنآ 
یسایس هفسلف  لوصا  لئاسم و  رد  هک  یتیمها  نآ  هک  تسا  نیا  نایرج  میهدب . رارق  یبایتلع  دروم  ار  نآ  تسا  مزال  هک  میتسه  يورایور 

هدوب هچ  نایرج  نیا  تلع  تسا . هتفرگ  رارق  تیعبت  دروم  المع  هن  تسا و  هتشاد  حورشم  یهقف  یملع و  حرط  هن  ابلاغ  دراد ، دوجو  مالـسا 
اب مالـسا  زا  یلئاسم  دناهدوب ، راکردـناتسد  ننـست  لها  بتکم  يانبم  رب  هک  ینارادـمامز  اهتموکح و  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  الوا  تسا ؟

رثکا د رد  هک  تهج  نادب  یلو  دندرکیم ، تاعارم  ار  تسایس  رد  ننست  لها  تارکفت  زا  يوریپ 
نارظنبحاص ءاهقف و  اذـل  تسا ، هتـشادن  ار  یـسایس  لئاسم  رد  یلمع  زورب  تردـق  عیـشت  بتکم  رخاتم ، نارود  ات  یمالـسا  عماوج  نارو و 

هفـسلف و هقف و  رد  یباوبا  مینکیم  هدهاشم  هک  هنوگنامه  یلو  دندرکیمن ، ساسحا  یـسایس  لئاسم  لوصا و  قیقحت  ثحب و  رد  یترورض 
حوضو لامک  اب  ار  عامتجا  نووش  هرادا  هعماـج و  تسایـس  رد  رکفت  یتاـیح  تیمها  هک  تسا  هتفرگیم  رارق  قیقحت  دروم  حرطم و  مـالک 

نایب یـسایس  لوصا  تمکح  باتک  رد  رتشا  کلام  هب  ع )  ) یلع ماما  كرابم  نامرف  ریـسفت  رد  ار  ثحبم  نیا  زا  يرادـقم  دـنکیم . تاـبثا 
یمالـسا عبانم  هاگدـید  زا  ینید  ماکحا  قوقح و  لومـشم  يورخا  تایح  نووش  دـننام  يویند  یگدـنز  نووش  همه  هکنیا  لـیالد  ماهدرک .

ینید تاروتسد  دیکات و  هیصوت و  همه  نآ  دوبن ، ینید  ماکحا  قوقح و  لومشم  يورخا  تایح  دننام  يویند  یگدنز  نوئـش  رگا  . 1 تسا .
ام نوعطقی  هقاـثیم و  دـعب  نم  هللا  دـهع  نوضقنی  نیذـلا  کـی  هنومن : ناونع  هب  دـشیمن . دراو  نیمز ، يور  زا  داـسف  ندرک  نک  هشیر  يارب 

دننکشیم نتسب ، زا  دعب  ار  يدنوادخ  دهع  هک  دنتسه  یناسک  نارفاک  . ) نورساخلا مه  کئلوا  ضرالا  یف  نودسفی  لصوی و  نا  هب  هللارما 
منا ود  دنناراکنایز .) نانآ  دنزادنایم ، هارب  داسف  نیمز  رد  دننکیم و  عطق  تسا  هدومرف  نتسویپ  هب  رما  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  و 

وا فالخ  نم  مهلجرا  مهیدیا و  عطقت  وا  اوبلـصی  وا  اولتقی  نا  داسف  ضرالا  یف  نوعـسی  ضرالا و  یف  هلوسر  هللا و  نوبراحی  نیذـلا  ءازج  ا 
اب نیمز  يور  رد  هک  یناسک  تازاجم  هک  تسین  نیا  زج  . ) میظع باذـع  هرخـالا  یف  مهل  ایندـلا و  یف  يزخ  مهل  کـلذ  ضرـالا  نم  اوفنی 
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راد زا  ای  دـنوش  هتـشک  هک  تسا  نیا  دـننکیم . شالت  داـسف  داـجیا  يارب  نیمز  يور  رد  دـنیآیمرب و  هبراـحم  ددـص  رد  وا  لوسر  ادـخ و 
هک ینطو  زا  ای  دوش  هدیرب  تسار ) ياپ  اب  پچ  تسد  ای  پچ و  ياپ  اب  تسار  تسد   ) فالخ روطب  نانآ  ياهاپ  اهتسد و  ای  دنوش ، هتخیوآ 

نآرق رد  تسا .) ترخآ  رد  گرزب  یباذع  نانآ  يارب  ایند و  رد  ییاوسر  بجوم  نانآ  يارب  تازاجم  نیا  دندرگ . دیعبت  تساهنآ  نیمزرس 
روما اـب  نید  رگا  هک  تسا  یهیدـب  تسا . هدـمآ  نیمز  يور  زا  داـسف  ندرک  نک  هشیر  هب  روتـسد  فلتخم  لاکـشا  هب  دروـم  رد 41  دیجم 

، دوبن لوقعم  یقوقح  هچ  یقالخا و  هچ  داسف ، اب  هزرابم  هرابرد  نآرق )  ) نید یهلا  باتک  دیکات  هیـصوت و  تشادن ، يراک  يویند  یگدـنز 
هک مهوت  نیا  تسین . ریذپناکما  داسف و  اب  یگدنز و  هک  دننادیم  دنمهفیم و  ار  نیمز  يور  رد  داسف  تحاقو  یتشز و  الومعم  مدرم  اریز 

ناوریپ آ داسف و  نالماع  هدمع  اریز  اجیب ، تسا  یمهوت  دنکیم ، وگزاب  ار  یلقع  هیضق  کی  داسف  اب  هزرابم  يارب  نید  روتسد 
اب خیرات  لوط  رد  ام  دنهدیم ! ماجنا  ياهتـسیاش  راک  هک  دـننکیم  نامگ  یهاوخدوخ  يانبم  رب  یتح  دـننادیمن و  دـساف  ار  دوخ  راک  نان ،

اهیدـیلپ و هک  اسب  هچ  دـننکیم و  هئربت  ار  دوخ  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  میتسه  يورایور  نیدـسفم  داسف و  هرابرد  لطاب  هیجوت  ریـسفت و  اهدـص 
اب تایعقاو ، رگید  صیخـشت  دننام  دسفم  داسف و  صیخـشت  دـیوگیم : نید  دـنمانیم ! داسف  اب  هزرابم  ار  دوخ  ياهیـشکقح  اهیزیرنوخ و 
هب دیکا  روتسد  . 2 دننکیم . یقلت  قح  یماح  ار  دوخ  دـنناشکب ، يدوبان  هب  ار  تیرـشب  همه  رگا  هکنانآ  اب  هن  تسا  بان  ياهترطف  لوقع و 

تکرح نآ  هب  ور  هک  تسا  یفدـه  یـسک  ره  يارب   ) تاریخلا اوقبتـساف  اـهیلوم  وـه  هـهجو  لـکل  کـی و  دـننام : تاریخ  هـب  ییوـجتقبس 
اهیکین عاونا  همه  لماش  تاریخ )  ) هملک فلا  دراد : دوجو  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  مهم  هلئـسم  ود  دییوجب ). تقبـس  تاریخ  هب  امـش  دنکیم .
يورخا تاریخ  لـماش  اـهنت  تاریخ )  ) دـنک ناـمگ  یـسک  رگا  يورخا . و  يویند ، و  يوـنعم ، يداـم ، یعاـمتجا ، يدرف ، ریخ  زا  معا  تسا 

رد هک  مهم  هدـعاق  نامه  ب  دـیوجیم . لسوت  یهیجوت ) قطنم   ) هب دوخ  ضرغ  تیبثت  يارب  اـی  تسا و  عـالطایب  یبرع  تغل  زا  اـی  تسا ،
سا وا  لیامت  دروم  هک  ار  هچنآ  ره  یهورگ  درف و  ره  ابلاغ  ینعی  دراد . نایرج  زین  هرامش  نیا  رد  میتفگ ، لوا  هرامش  ریسفت 

يانبم رب  ار  دوخ  روتسد  هیصوت و  یهلا  نید  هکیتروص  رد  دشاب ، هدوب  رورـش  نیرتدب  هچ  رگا  دنادیم  ریخ  ارنآ  یهاوخدوخ  يانبم  رب  ت ،
اهیا ای  کی  نآ : میظنت  تشیعم و  همادا  يارب  نیمز  يور  دـیفم  داوم  زا  يرادربهرهب  ندرک ) لالح   ) لیلحت . 3 درادیم . ررقم  یعقاو ) ریخ  )
نیا تسا ). هدـیرفآ  امـش  يارب  تسا  نیمز  يور  رد  هک  ار  هچنآ  همه  هک  تسا  يدـنوادخ  وا   …  ) ابیط الالح  ضرالا  یف  امم  اولک  سانلا 
ررض لامتحا  نامه  دیدرت  نودب  دننکیم ، یگدنز  هناهاگآ  ایند  نیا  رد  هک  ییاهناسنا  تسا . هدش  دراو  هیآ  رد 16  دیجم  نآرق  رد  بلطم 

هرابرد دـننکیمن . هدافتـسا  داوم  نآ  زا  ررـض ، ندوبن  هب  نانیمطا  نودـب  هداد و  اهیندـیماشآ  اهیندروخ و  دـننام  ینامـسج  داوم  رد  هک  ار 
هب و  دنـشابیم . نیمات  بلاط  نم ) تیـصخش ،  ) شیوخ نتـشیوخ  اب  طابترا  رد  تعیبط  ناـهج  اـب  طاـبترا  هنوگ  ره  اـهراتفگ و  اـهرادرک و 
اب طابترا  ادـخ ، اب  طابترا  نتـشیوخ ، اب  طابترا   ) هناگراهچ تاـطابترا  همه  رد  راـتفگ  رادرک و  هنوگ  ره  يارب  دوخ  هک  تسا  تهج  نیمه 

کی یتح  لوق ، ای  لمع  کی  یگتـسیاشان  ررـض و  لامتحا  اـب  یتح  یلو  دـننیبیمن . اـهر  دازآ و  دوخ ) عونمه  اـب  طاـبترا  یتسه و  ناـهج 
نوادخ هک  تسا  یگدنز  رد  نیمات  زارحا  هدعاق  نیمه  يانبم  رب  دهدیمن . تسد  زا  ار  یلقع  طایتحا  هشیدنا ،

هاوخ  ) دینک ساسحا  يررض  نآ ، اب  طابترا  رد  هکنیا  رگم  تسا ، امـش  هدافتـسا  يارب  ماهداد  رارق  نیمز  يور  رد  هک  ار  هچنآ  دیامرفیم : د 
كالم هب  هک  مولعم  قح  سمخ و  هاکز ، دـننام  يدام ، دـعب  میظنت  يارب  يدام  فیلاـکت  . 4 يونعم .) ررض  هاوخ  یعیبط و  ینامـسج  ررض 

رد رثاکت  راکتحا و  مدرم و  جاتحیام  رگید  هرقن و  ـالط و  ندومن  هوبنا  عمج و   ) زنک زا  يریگولج  تسا و  هدـش  ررقم  رقف  ندرک  نکهشیر 
ینعی تسا ، هدـش  ررقم  یقوقح  فیلاکت ، نیا  لباقم  بطق  رد  کلذ . ریغ  ماتیا و  لام  هب  زواـجت  اـبر و  تیکلاـم ) نداد  رارق  فدـه  ریـسم 
مولعم قح  سمخ و  زا  هدافتـسا  قحتـسم  هک  یناسک  قوقح و  نینچمه  دـنراد . هاکز  زا  تشیعم  قح  هاـکز ، فرـصم  دراوم  رگید  ءارقف و 

ياهرقن الط و  تسا  فظوم  یمالـسا  مکاح  ینعی  دننک . يرادربهرهب  هدش  زنک  لاوما  زا  هک  دنراد  قح  هعماج  نادنمتـسم  نینچمه  دنراد .
اهیلع و نیملاعلا  نیکاسملا و  ءارقفلل و  تاقدصلا  امنا  کی  دزادینب …  نایرج  هب  تسا  هعماج  تشیعم  ررـض  هب  هک  ار  يداع  ریغ  هتخودنا 

عفر يارب  تاکز  هک  تسین  نیا  زج  . ) میکح میلع  هللا  هللا و  نم  هضیرف  لیبسلا  نبا  هللا و  لیبس  یف  نیمراغلا  باـقرلا و  یف  مهبولق و  هفلوملا 
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ندادلد يارب  هکنانآ  دنتاکز و  روما  رد  رگراک  ای  دنمراک  هک  یناسک  نایاونیب و  ءارقف و  ياهيدنمزاین 
دوـشیم و بوـسحم  ادـخ  هار  هـک  هـچنآ  ره  دـنناوتان و  دوـخ  نـید  يادا  زا  هکناـنآ  ناـگدرب و  يزاـسدازآ  دـناهدش و  هداـمآ  مالـسا  هـب 

ءیـش نم  متمنع  امنا  اولمعاو  ود  تسا ). میکح  اناد و  دنوادخ  تسا و  هدش  بجاو  دنوادخ  فرط  زا  يررقم  نیا  اهرفـس . رد  ناگدنامرد 
زیچ ره  زا  هک  تسین  نیا  زج  دـینادب   …  ) هللااب متنما  متنک  نا  لیبسلا  نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يذـل  لوسرلل و  هسمخ و  ناـف هللا 

نامیا ادخ  هب  رگا  دشابیم  نانآ  ناگدنام  هار  رد  نایاونیب و  نامیتی و  وا و  يابرقا  لوسر و  ادخ و  نآ  زا  نآ ، مجنپ  کی  دیربب ، هک  يدوس 
يارب لام ) بحاـص  تردـق  هزادـنا  هب  مولعم  تسا  یقح  ناـنآ  لاوما  رد  و   ) مورحملا لـئاسلل و  مولعم  قح  مهلاوما  یف  هس و  دـیاهدروآ ).

هللا لـیبس  یف  اـهنوقفنی  ـال  هصفلا و  بهذـلا و  نوزنکی  نیذـلا  راـهچ و  مورحم ). مدرم  يارب  دـننکیم و  راکـشآ  ار  دوخ  رقف  هک  یناـسک 
قافنا ادـخ  هار  رد  و  دـنزاسیم ) جراخ  ناـیرج  زا   ) هدرک هوبنا  ار  نآ  دـنزودنایم و  ار  هرقن  ـالط و  هک  یناـسک   ) میلا و باذـعب  مهرـشبف 
هاگنآ ات  درک  لوغشم  ار  امش  یبلطنوزفا   …  ) رباقملا مترز  یتح  رثاکتلا  مکیهلا  چنپ  هدب ). تراشب  كاندرد  یباذع  هب  ار  نانآ  دننکیمن .

ار ابر  دنوادخ   ) تاقدصلا یبری  ابرلا و  هللا  قحمی  شش  دیدرک ). رادید  دوخ  ياهروگ  اب  هک 
دیوشن کیدزن  میتی  لام  هب  و   ) نسحا یه  یتلاب  الا  میتیلا  لام  اوبرقت  تفه و ال  دـیازفایم ). شـشخب  لذـب و  ناـسحا و  رب  دوباـن و  وحم و 

 … یقیقح ناراکوکین   ) اودهاع اذا  مهدهعب  نوفوم  کی و ال  اهنامیپ ، هب  ءافو  بوجو  . 5 میتی ). هرابرد  تحلصم  نیرتهب  تاعارم  اب  رگم 
تساوخزاب دروم  دهع  اریز  دهع ، هب  دینک  افو  و   ) الوئسم هنع  ناک  دهعلا  نا  دهعلاب  اوفوا  و  ود - دندنبیم ). هک  ییاهنامیپ  هب  ناگدننکافو 

يرکف  ) راک زا  معا  ار  مدرم  ءایشا  و   ) مهئایـشا سانلا  اوسخبت  و ال  دوش . تخادرپ  رگراک  هب  دیاب  راک  یعقاو  شزرا  - 5/1 تشگ ). دهاوخ 
زا لاوما  رد  فرصت  تیعونمم  ثرا 11 - لئاسم  تیصو 10  تاید 9 - - 8 دودح صاصق 7 - - 6 دیزادنین ). شزرا  زا  الاک  و  ینالضع ) و 

تیعونمم نیزاوم 18 - رگید  اههنامیپ و  لیمکت  تالماعم 17 - تراجت و  قالط 16 - حاکن 15 - عافد 14 - - 13 داهج عورشمان 12 - هار 
حلص تنامض 23 - نهر 22 - نآ 21 - تاقحلم  نید و  عافد 20 - لئاسو  رگم  مصاختم  ماوقا  يارب  هحلسا  شورف  تیعونمم  راکتحا 19 -

اضق و رارقا 31 - بضغ 30 - تیعوـنمم  ییاـناوت 29 - نیرمت و  يارب  هقباـسم  تناما 28 - تکرش 27 - هراجا 26 - تلاکو 25 - - 24
تقا دعاوق  لوصا و  هبه 35 - فقو 34 - یگدنز 33 - نووش  رگید  لاوما و  رد  میقتسم  فرصت  زا  ءاهفس  تیعونمم  تاداهش 32 -

میظنت مالـسا 39 - زا  جراخ  للم  ماوقا و  اهتیلقا و  اب  طباور  میظنت  یسایس 38 - دعاوق  لوصا و  یقوقح 37 - دـعاوق  لوصا و  يداص 36 -
نیمه هب  دنوشیم . اهناسنا  یگدنز  نووش  دراو  نامز  تشذـگ  اب  هک  یتاعوضوم  داجیا  ای  رییغت و  میظنت و  یکشزپ 40 - روما  تشادهب و 

دوقع و تـالماعم و  هقف  هیصخش 3 - لاوحا  هقف  يدابع 2 - هقف  - 1 مینک : میـسقت  ریز  عاونا  هب  میناوتیم  ار  یمالـسا  هقف  هک  تسا  تهج 
تیریدم هقف  - 10 گنهرف ، هقف  للملانیب 9 - تاـطابترا  هقف  تعنص 8 - هقف  نافرع 7 - هقف  یسایس 6 - هقف  قالخا 5 - هقف  تاعاقیا 4 -

هقف قوقح 17 - عاوـنا  رگید  هقف  مولع 16 - هقف  ییازج 15 - قوقح  هقف  تافاشتکا 14 - هقف  مولع 13 - هقف  عافد 12 - داـهج و  هقف  - 11
اهیگتسیاش اهیگتسیاب و  اب  كرحت  قیوشت و  هقف  اهیگتسیاشان 20 - اب  هزرابم  هقف  متس 19 - ملظ و  اب  هزرابم  هقف  - 18 یسرداد )  ) اضق

هک یهقف  دـئاوق  لوصا و  کلذریغ . درذـگیم و  ایند  رد  هک  هچنآ  هب  تاـعالطا  هقف  يرگنهدنیآ 23 - هقف  یکـشزپ 22 - لئاسم  هقف  - 21
. تسا يورخا  يویند و  یگدـنز  قوقح  فیلاکت و  تایلک  هدـننکنییبت  ینالقع و  ياـهانب  یلقع و  ياـیاضق  يرطف و  ياـهتفایرد  رب  ینتبم 

ملق رد  یناسنا  تایح  هیجوت  یلک  يایاضق  نآ  یهقف ، دعاوق  لوصا و  . 1 میوشیم : رکذتم  ار  رصتخم  همدقم  دنچ  تسخن 
دانتـسا اـیاضق  نآ  هب  یئزج  لـئاسم  مکح  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . یناوارف  یئزج  لـئاسم  رب  قیبـطت  لـباق  هک  تسا  يوـنعم  يداـم و  ور 

ود ره  ینعی  تسا . ناسکی  دـلقم  دـهتجم و  ایاضق ، نیا  هب  لمع  رد  تالماعم . رد  موزل  لـصا  رارـضال و  ررـضال و  هدـعاق  دـننام  دوشیم .
يارب لالتسا  رد  اهنآ ، تابثا  قیقحت و  زا  سپ  هک  تسا  دهتجم  اهنت  هقف ، لوصا  دعاوق  رد  هکیتروص  رد  دنکرتشم . اهنآ  هب  لمع  رد  هورگ 

دانتـسا دروم  هقف  رد  هک  يدعاوق  لوصا و  . 2 کلذریغ . رهاوظ و  تیجح  دـننام  دـیامنیم . يرادربهرهب  اهنآ  زا  یهقف  یلک  يایاضق  تابثا 
هللا دـیری  ام  دـننام  دنـشابیم . صوصخم  هیلوا ، عباـنم  رد  هک  يدـعاوق  لوصا و  لوا  مسق  دـندرکیم : میـسقت  مسق  ود  رب  دـنریگیم ، رارق 
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دعاوـق لوـصا و  مود  مسق   127 مالـسالا ). یف  رارـض  ـال  ررـض و  ـال   ) و جرح ) رـسع و  یفن  هدـعاق   ) جرح نم  نیدـلا  یف  مـکیلع  لـعجیل 
ظاـحل زا  هچ  رگا  هقف  رد  تاـیعقاو  هب  لوصو  قرط  - 3 محازت . دروم  رد  مهم  رب  مها  مدـقت  تییولوا  دـننام  تسا ، ربتعم  هلدا  زا  هیطابنتـسا 
ماکحا دـننام  تسا  یلقع  ای  و  عطق ، نیقی و  دـننام  تسا ، بان  ترطف  تفایرد  هب  دنتـسم  اـی  اـهنآ  همه  یلو  دنـشابیم ، تواـفتم  فاـشتکا 

دش لیمکت  اهنآ  تیفشاک  راذگنوناق  فرط  زا  هک  یتاراما  ددرگیم و  یفتنم  ررض  دراوم  رد  هک  ررضال )  ) لیبق زا  یلقع 
لیمکت اب  یلو  تسین  یعطق  اـهنآ  رودـص  هک  یثیداـحا  تسا و  ینظ  تیعقاو ، هب  تلـالد  هک  تمـسق  نآ  رد  ینآرق  تاـیآ  دـننام  تسا ، ه 

دروم کش  دراوم  رد  ریحت  عفر  يارب  هک  یلوصا  اـما  دـشابیم . یلقع  ینوناـق ، تاـیقاو  زا  اـهنآ  تیفـشاک  عراـش ، فرط  زا  اـهنآ  تیجح 
مالسا راذگنوناق  ياضما  اب  هچ  رگا  ییالقع ، تسا  ییایاضق  عفن ، بلج  رب  ررض  عفد  مدقت  لصا  تئارب ، لصا  دننام  دنریگیم ، رارق  دانتسا 

مسق ود  رب  هقف  رد  اهنآ  دربراک  هریاد  قیض  تعسو و  هب  رظن  اب  یهقف  دعاوق  - 4 ددرگیم . تیوقت  ای  تیبثت و  اهنآ  تیجح  زین  اهنآ  هرابرد 
رد هک  تسا  یصاخ  دعاوق  مود  مسق  دنشابیم . ارجا  لباق  هقف  باوبا  همه  رد  هک  تسا  یمومع  دعاوق  لوا  مسق  دندرگیم : میـسقت  هدمع 

لوصا هب  طوبرم   ) يداهتجا لوصا  دعاوق و  زا  يرادقم  دعاوق ، لوصا و  نیا  نایم  رد  - 5 دنریگیم . رارق  دانتسا  دروم  هقف  باوبا  زا  یضعب 
ررض و ال ال   ) رارض ررـض و  یفن  هماع 1 - دـعاوق  زا  ياهنومن  تسا . هدـش  حرطم  یهقف ، لئاسم  رب  اهنآ  قاـبطنا  ناـکما  تهج  هب  زین  هقف )

ریخ فده  هک  یـسک  لمع  زارفیک  یفن  - 3 جرح ) نم  نیدـلا  یف  مکیلع  لعجیل  هللا  دـیری  ام   ) جرح رـسع و  یفن  - 2 مالـسالا ) یف  رارض 
یف  ) محازت دراوم  رد  مهم  رب  مها  مدقت  تیولوا  - 4 لیبس ) نم  نینسحملا  یلع  ام  . ) تسا هتشاد 

لخادت مدع  - 6 اریذـن ) اریـشب و  سانلل  هفاک  كانلـسرا ال  ام  و   ) فیلکت رد  كارتشا  - 5 مهالا ) مدـقی  مهملا  مهـالا و  نیب  محازتلا  دراوم 
فلکملا لمع  یف  هحصلا  هلاصا  - 8 هنسحا ) یلع  ملسملا  کیخا  لعف  عض   ) ناملسم راتفگ  راک و  رد  هحصلا  هلاصا  تاببسم 7 - بابسا و 

ءایشا و همه  لماش  هکلب  تسین ، نموم  ای  ملسم  لمع  صوصخم  لصا  نیا  ءایشا ، تحص  تلاصا  - 9 رایتخا ) یهاگآ و  ياضتقم  هب   ) هسفن
رب مدقم  عفن و  بلج  زا  رتتیمها  اب  ررـض  عفد  - 10 تسا . تعیبط  ملاس  نیناوق  هصرع  ینوناق و  تایح  رد  یناسنا  لاـمعا  تـالاح و  همه 

هحابا - 12 تاروظحملا ) حیبت  تارورضلا  . ) دزاسیم فرط  رب  ار  اهتیعونمم  اهترورـض  - 11 عفنلا ) بلج  نم  یلوا  ررـضلا  عفد  . ) تسا نآ 
عفدی و رشلا  . ) ددرگ عفترم  دیاب  ناکما  ردقب  ررض  رش و  - 13 اهردقب ) ردقت  تارورضلا  . ) ددرگیم زیوجت  اهترورض  هزادنا  هب  اهتیعونمم 

یفیلکت ره  - 129 15 بلغالا ) معالاب  یـشلا  قحلی  نظلا  . ) دشاب مکح  يارب  ياهنیرق  ای  یعجرم  دـناوتیم  بلغا  معا و  - 14 عفدی ) ررضلا 
مکترما اذا  روسعملاب . طقـسی  روسیملا ال  هلک  كرتی  هلک ال  كردی  ام ال  . ) دوش كرت  دـیابن  نآ  همه  دـشابن ، لاثتما  لباق  نآ  عومجم  هک 

و ل . ) مرج تیصعم و  هب  کمک  تمرح  - 16 متعطتساام ) هنم  اوتاف  ءیشب 
فلت دروم  رد  نامض  دننام  یعضو  ماکحا  توبث  فلتخم . لاوحا  رب  هبسنلاب  هیعضو  ماکحا  تیمومع  - 17 ناودعلا ) مثالا و  یلع  اونواعت  ا 
مزلم ار  دوـخ  هک  هچنآ  هب  یتـلم  ره  مازلا  - 18 دـشاب . یفیلکت  ماکحا  طیارـش  ای  ملع  ای  غولب  هب  طورـشم  هکنیا  نودـب  يرکید  لام  ندرک 

. یمالـسا نیناوق  اب  اهنآ  تفلاخم  مدـع  هب  طورـشم  هقباس  عیارـش  ماـکحا  هب  لـمع  لـصا  - 19 مهـسفنا ) هب  اومزلا  اـمب  مهومزلا   ) دـنادیم
اب اهنآ  تفلاخم  مدـع  هب  زارحا  هک  کش  دراوم  رد  رگم  تساهنآ  هب  لمع  لـصا  یئـالقع ، ياـهانب  رد  - 20 هقباسلا ) عئارشلا  باحصتسا  )

ندرک هدامآ  فیلکت  تسا  نآ  دـنمزاین  يدرف  یگدـنز ، نوناق  نایرج  رد  هک  هچنآ  ره  - 21 لقع ) تیجح  عورف  زا  . ) تسا بجاو  مالـسا 
-22 هبـسح ))  ) یبسح روما  نوناق  . ) تسا ماکح  عامتجا و  هدهع  هب  یناوتان  تروص  رد  تسا و  درف  دوخ  هدهع  هب  ییاناوت  تروص  رد  نآ 

مایق ییاناوت  راصحنا  تروص  رد  تسا و  ییافک  بجاو  نآ ، ندرک  هدامآ  هب  مایق  تسا ، نآ  دـنمزاین  یعامتجا  یگدـنز  ماظن  هک  هچنآ  ره 
هب رگم  تسا  رگید  سک  رب  یسک  طلست  مدع  لصا  - 23 دنکیم . ادیپ  تینیع  نانآ  يارب  بوجو  رفن ، دنچ  ای  کی  رد  نآ  ندرک  هدامآ  هب 

تسا یسک  ره  یلو  ماما  - 24 یهلا . ياوشیپ  تیالو  ای  ریغص . رب  یلو  طلست  دننام  دنک ، تباث  ارنآ  لیلد  هک  یتلع  تهج 
. دـنکیمن تساوخزاـب  تسا  هدوب  لـمع  دروم  مالـسا  زا  شیپ  هک  ار  هچنآ  ره  مالـسا  - 25 هل ) یلو  ـال  نم  یلو  ماـمالا  . ) درادـن یلو  هـک 

دیدرت رد  - 27 هنسلا ) وا  باتکلا  فلاخ  ام  الا  مهطورش  دنع  نوملـسملا  . ) تسا افولامزال  هعورـشم  طورـش  - 26 هلبق ) ام  بجی  مالـسالا  )
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لصا - 28 لکـشم ) رما  لک  یف  هعرقلا  . ) دوشیم هدافتـسا  هعرق  لصا  زا  درادـن ، دوجو  اهنآ  زا  یکی  نییعت  رب  یلیلد  چـیه  هک  ماـهبا  يارب 
ءایشا هحابا  لصا  - 29 باحـصتسا ) . ) تسا كوکـشم  نآ  ءاقب  العف  ای  تسا و  هتـشاد  دوجو  ـالبق  هک  تسا  یعوضوم  اـی  مکح ، ره  ءاـقب 

لهج رگم  تسا . مکح  تیلعف  عناـم  لـهج  - 31 تسا . فـیلکت  زا  همذ  تئارب  لـصا  - 30 یهنلا ) هیف  درب  یتـح  قلطم  ءیـش  لـک  . ) تسا
ار تالماعم  رارطضا ، - 33 هیلع ) وه  رکتساام  و  تسا … ( . مکح  عفاد  رابجا  هارکا و  - 32 نوملعی ) ام ال  یتما  نع  عفر  . ) ریصقت هب  دنتسم 

ببس هک  یلامعا  رد  - 34 نیرطضملا ) نولماعی  نامز … و  ءیجیس  . ) تسا هورکم  ادیدش  رطضم ، صاخـشا  هلماعم  هچ  رگا  دنکیمن  لطاب 
هداد تبـسن  ببـس  هب  لمع  دشاب ، هدوب  ببـس  تسد  رد  رایتخا  یب  تلآ  دـننام  میقتـسم  هدـننک  تلاخد  هدوب و  اهنآ  بجوم  لماک  روط  هب 

نآ هب  لمع  هک  یعرش  مکح  ره  - 35 هضحملا ) هلالاک  رشاملا  ناک  ام  دنع  ببسلل  لمعلا  . ) دوشیم
نآ قباطم  لمع  و  طقاس ، مکح  نآ  هیقت ، موزل  مکح  هب  دـشاب ، رگید  بهذـم  فالخ  دـشاب و  یـسومان  اـی  یلاـم  اـی  یناـج  ررـض  بجوم 

نئمطم هبلق  هرکا و  نم  ـالا  .( ) دـشکب ار  یـسک  هیقت  ياـضتقم  هب  دـناوتیمن  ناـسنا   ) سفن لـتق  تیعوـنمم  هراـبرد  رگم  ددرگیم ، بجاو 
هک تعامج  زامن  رد  تئارق  دننام  يدراوم  رد  رگم  تسا  نارگید  فیلکت  مکح و  لمحت  مدع  لصا  - 36 هاقت ) مهنم  اوقتت  نا  الا  نامیالاب 

مکح کـی  تلع  رگا  - 37 هیلع ) لیلدـلا  درو  دراوم  الا  هریغ  نع  ناـسنالا  لـمحت  مدـع  لـصالا  . ) تسا لـمحتم  نیموماـم  فرط  زا  ماـما 
هجیتن رد  ددرگیم و  یفتنم  تلع  اهنآ ، زا  کی  ره  ندش  یفتنم  اب  اذل  دنراد ، تلاخد  تلع  نآ  رد  ءازجا  نآ  همه  دشاب  ییازجا  زا  بکرم 

زا هدعاق  نیا   ) لدع هدـعاق  - 38 هئازجا ). عیمج  عامتجا  یلع  مکحلا  فقوت  هبکرم  هلعلا  تناـک  اـم  لـک  . ) ددرگیم یفتنم  ضورفم  مکح 
ءارقف هب  ار  يزیچ  هکنیا  دننام  هدوبن ، لصا  رد  البق  هک  يدروم  هب  مکح  لومش  - 39 دشابیم ). نآ  باوبا  همه  رد  هقف  دعاوق  نیرتیمومع 

ناـسنا هب  هک  یناـسک  - 40 دـشابیم . مـهیلع  فوـقوم  زا  یکی  دوـخ  تروـص  نـیا  رد  ددرگ ، رقف  هـب  ءـالتبم  دوـخ  سپـس  دـنک و  فـقو 
ماع روط  هب  ثرا و  دننام  دنتـسه . رود  ناسنا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  رب  مدقم  ناسنا  ياهررـض  لمحت  تاریخ و  قاقحتـسا  رد  دـنرتکیدزن ،

رقالا
نیرتیـساسا نوناق  نیا  تسا و  هلقاع  رب  هک  ییاطخ  هید  دـننام  اهررـض  لمحت  رد  نینچ  مه  دـعبالا و  عنمی  برقالا  فورعملاب و  قحا  نوب 

شزرا رابتعا و  - 41 دـشابیم . یگتخابدوخ ) زا   ) رگیدـکی و زا  اهناسنا  یگناگیب  يرامیب  زا  يرود  رگیدـکی و  هب  اهناسنا  طاـبترا  لـماع 
صاخ ببس  هب  دنتـسم  هک  ماع  ای  صاخ  مکح  ره  - 42 لمعلا ) حور  هینلا  تاینلاب . لامعالا  امنا  يونام  ءيرما  لکل  . ) تسا تین  اب  لاـمعا 

قح تیصو ، - 43 ببسلا ) ءاقتناب  یقتنی  نیعملا  ببسلا  یلا  دنتسملا  ماعلا  وا  صاخلا  مکحلا  . ) ددرگیم یفتنم  ببس  نتفر  نیب  زا  اب  تسا ،
-44 نیقتملا ) یلع  اقح  فورعملاب  نیبرقالا  نیدلاولل و  هیصولا  اریخ  كرت  نا  توملا  مکدحا  رضح  اذا  مکیلع  بتک  . ) تسا یناملسم  ره 

نآ يارب  دشاب ، هدرکن  تقبس  زیچ  نآ  هب  یسک  وا  زا  شیپ  هک  دنک  تقبس  يزیچ  هب  هدافتسا  رد  صاصتخا  ندروآ  تسدب  يارب  یسک  ره 
نآ تابثا  يارب  یهار  هک  سک  ره  نخس  - 45 هب ). یلوا  وقف  هلبق  دحا  هیلع  قبسی  مل  ءیش  یلا  قبس  نم  . ) تسا نارگید  زا  رتهتـسیاش  زیچ 

نوکی نا  الا  هلبق  نم  الا  ملعی  نم ال  لوق  لوبق  بجی  . ) دشاب ییوگغورد  هب  مهتم  هکنآ  رگم  تسا  تجح  دـشابن ، صخـش  نامه  دوخ  زج 
خرت هب  مکح  يارب  دشاب ، یببس  ای  طرش  ققحت  هب  طورشم  نآ  صیخرت  رگا  یمیرحت  مکح  ره  - 46 امهتم )

هصخرلاب مکحلل  هرازحا  نم  دبال  ببس  وا  طرشب  هنع  همرحلا  عفر  طرتشا  اذا  مرحم  لک  . ) تسا مزال  ببس  ای  طرش  زارحا  مرحم ، نآ  صی 
طورشم نآ  كرت  رگا  بجاو  مکح  ره  تسا  نینچمه  - 47 133 لاومالا ). ضارعالا و  سوفنلا و  همرح  معی  هدعاقلا  وا  لصالا  اذـه  هیف .

شزرا - 49 اعیاض ) نوکی  مرتحملا ال  لمعلا  . ) تخادـنا شزرا  زا  ار  نآ  دـیابن  تسا و  شزرا  اب  دـیفم  راـک  - 48 دشاب . یببس  ای  طرـش  هب 
يارب تسا و  یعرش ) رـسمه   ) شارف بحاص  هب  طوبرم  دنزرف  - 50 مهئایـشا ) سانلا  اوسخبت  و ال  . ) دوش تخادرپ  دیاب  یعقاو  روط  هب  راک 

-52 لطابلاب ) مکنیب  مکلاوما  اولکات  ال  . ) تسا لطاب  هلطاب ، بابسا  اب  لام  لکا  - 51 رجحلا ) ذهاغلل  شارفلل و  دلولا  . ) رفیک گنس  راکانز 
نیدلا یف  مکیلع  لعجیل  هللا  دـیری  ام  ام  نونجملا و  یبصلا و  نع  ملقلا  عفر  . ) تسا دـهعت  فیلکت و  ماع  طیارـش  زا  تردـق  لقع و  غولب و 
لوصا . ) دنراد تیمکاح  اهنآ  رد  لقع  هک  هیلقع  يایاضق  نآ  همه  دیاقع و  لوصا  رد  دیلقت  زاوج  مدع  - 53 فلکملل ). همذال  جرح و  نم 
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نییعت - 55 يرخالا ) هلدالا  ءابنلا و  هیآ  موهفم  . ) ماکحا تاعوضوم و  رد  دـحاو  ربخ  تیجح  - 54 دیلقتلااب ). لالدتسالا ال  رظناب و  دئاقعلا 
یعت . ) تسا ءالقع  لقع و  هب  لوکوم  هیعضو  ماکحا  توبث  فیلاکت و  لاثتما  قرط 

یلقع دوخ ، دراوم  رب  یلک  ياـیاضق  میهاـفم و  قیبطت  - 56 ءالقعلا ) لقعلا و  یلا  لوکوم  هیعـضوال  ماکحالاو  فیلاـکتلا  لاـثتما  قرط  نی 
یئیشره - 58 مرغلا ) هلف  منغلا  هل  نم  . ) تسا وا  نآ  زا  زین  دروم  نامه  رد  ررض  تسا ، وا  نآ  زا  دوس  يدروم  رد  هک  یـسک  ره  - 57 تسا .

ناکما اعرـش  هک  هچنآ  - 59 هتراجا ) حـصی  هتراعا  حـصیام  لک  . ) تسا حیحـص  مه  نآ  نداد  هراجا  دـشاب ، حیحـص  نآ  نداد  هیراـع  هک 
یشوپمشچ لباق  یعرف  روما  رد  تسا  نکمم  هک  هچنآ  - 60 القع ) عنتمملاک  اعرـش  عنتمملا  . ) تسا لاحم  القع  هک  تسا  نیا  دننام  درادن 

عبت هب  مودـعم  رب  فقو  یلو  تسین  حیحـص  مودـعم  رب  فـقو  لاـثم : ناوـنع  هب  دـشابن . یـشوپمشچ  لـباق  لوـصا ، رد  تسا  نکمم  دـشاب ،
فارصنا هکنیا  هب  طورـشم  تسا  نآ  عیاش  درف  هب  فرـصنم  قلطم ، - 61 اهریغ ) یف  رفتغی  اـم ال  عباوتلا  یف  رفتغی  . ) تسا حیحـص  دوجوم ،

ار يرظن  ناوتیمن  دنک ، توکس  دراد ، دوخ  هرابرد  نخس  ییاناوت  هک  یـسک  يارب  - 62 عئاشلادرفلا ) یلا  فرصنی  قلطملا  . ) دشابن يودب 
نایبلا ریخات  ححـصی  ال  . ) تسین حیحـص  تجاح  فقو  زا  نایب  ریخات  - 63 دـشاب . هتـشاد  در  ای  اضر  هب  تلالد  نئارق  رگم  داد  تبـسن  وا  هب 

رادن تیلوئسم  رایتخا و  اب  یتافانم  تسا ، هدش  جراخ  رایتخا  زا  يرایتخا ، همدقم  اب  هک  هچنآ  - 64 هجاحلا ) فقو  نع 
. تشاذـگ دوخ  لاـح  هب  دـیاب  تسا  هدـشن  تاـبثا  نآ  تیحالـص  ناوـنع  هب  هک  هچنآ  - 65 رایتخالا ) یفاـنیالرایتخالابرایتخاللیفانملا  . ) د

یف رارقالا  . ) دوشیم بوسحم  ءاشنا  ءاـشنا ، لـحم  رد  رارقا  - 66 همالا ). هذـه  رودـص  اهب  لمع  هحلاص  هنـس  ضقنت  کلام و ال  ای  همدـق  )
، نخس هب  دانتسا  - 68 لیلد ) ثیح ال  لیلد  لصالا  . ) دشاب هتشادن  دوجو  لیلد  هکیمادام  تسا  دانتسا  لباق  لصا  - 67 ءاشنا ) ءاشنالا  عضوم 

نیب مزاوـل  رد  نذا  يزیچ ، رد  نذا  - 69 هلامها ) نم  یلوا  مالکلا  لامعا  . ) تسا نآ  هب  ییاـنتعایب  نتخیادـنا و  زا  رتهب  نآ  ندرب  راـک  هب  و 
داـع عناـملا  لاز  اذا  . ) ددرگیمرب عونمم  دـش  یفتنم  عناـم  هک  یتـقو  - 70 هنیبـلا ) همزاوـل  یف  نذا  ءیـشلا  یف  نذـالا  . ) تسا نآ  یهیدـب ) )

ود ره  دنشاب ، هتـشاد  ضراعت  مکح  ود  ای  لیلد  ود  هکیماگنه  - 72 تالماعملا ) دیس  حلصلا  . ) تسا تالماعم  رورس  حلـص  - 71 عونمملا )
عمجلا . ) تسا نآ  درط  زا  رتهب  دشاب  نکمم  هک  هزادنا  ره  نیـضراعتم  ای  نیمحازتم  نیب  عمج  - 73 اطقاست ) اضراعت  اذا  . ) دندرگیم طقاس 

-75 لالدتسالا ) لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  . ) دوشیم لطاب  لالدتـسا  دنک ، زورب  لوقعم  لامتحا  هک  یتقو  - 74 حرطلا ) نم  یلوا  نکما  امهم 
ره و هب  ای  هلماعم  ببسب  ار  نآ  هک  یلام  رد  لام  بحاص  فرصت 

. تسا هلماعم  ذاـفنا  هزاـجا و  هدـش  لـقتنم  وا  هب  لاـم  هک  یـسک  زا  فرـصت  ددرگیم و  بوسحم  خـسف  تسا  هدومن  لـقتنم  دوخ  زا  یهج 
مازتلا ءیـشلاب  مازتلـالا  . ) تسا نآ  مزاول  هب  مازتلا  یـش ء ، هب  مازتـلا  - 76 ذافنا ) هزاجا و  هیلا  لقتنا  امیف  خـسف و  هنع  لـقتنا  اـمیف  فرـصتلا  )

-78 هیلعلاب ) رعـشم  فصولاب  مکحلا  قیلعت  . ) دـنکیم تابثا  مکح  يارب  ار  فصو  نآ  تیلع  فصو ، کـی  هب  مکح  قیلعت  - 77 همزاولب )
ضراعت یف  . ) دـشاب راکـشآ  هراشا  دراوم  فاصوا  تاصتخم و  هکنیا  رب  طورـشم  تسا  مدـقم  هراشا  هراـشا ، فصو و  ضراـعت  دراوم  رد 

نآ ریخات  بجوم  نید  يادا  زا  یناوتاـن  - 79 هحـضاو ) اهفاصوا  عوضوملا و  تاصتخم  نوکی  نا  طرـشب  هراشالا  مدقت  هراشالا  فصولا و 
(2  ) هرامش هرصبت - هنوقیطی ) ام ال  هعست … و  یتما  نع  عفو   ) تعاط قوف  فیلاکت  یفن  - 80 هرسیم ) یلا  هرظنف  هرسعود  ناک  ناف  . ) تسا

یفن - 1 دـنوش : هابتـشا  رگیدـکی  اـب  تسا  نکمم  هک  میراد  یفن  هدـعاق  هس  اـم  نیارباـنب  تسا . هدـش  حرطم  جرح  یفن  دـعاوق  لوصا و  زا 
مکح لقع . هلمج  نآ  زا  تسا ، ددعتم  دنکیم ، تابثا  ار  هدعاق  هس  نیا  هک  یهقف  لئالد  تعاط . قوف  فیلاکت  یفن  جرح 3 - یفن  - 2 رسع

سع  ) تقشم اب  دازآ ، هکنیا  رد  تسین  دیدرت  و  دشابن . فلکم  ءاذیا  رازآ و  بجوم  دیاب  فیلکت  هک  تسا  نیا  لقع  یهیدب 
رب لقع  تیمکاـح  هفاـضا  هب  هک  تسا  ییاـناوت  زا  رتـالاب  تقاـط  قوف  و  تسا ، رـسع  زا  رتـالاب  یتقـشم  جرح  دـنکیم . ادـیپ  ققحت  زین ، ر )

هدومرف و  هحمـس . هلهـس  انتعیرـش  نا  اهعـسو . الا  اسفن  هللا  فلکی  ال  دننام : يددعتم  تایآ  فیلکت ، زا  تسا ، تقاط  قوف  هک  هچنآ  تیعنام 
نیا یلع ، ای  . ) یقبا ارهظ  عطق و ال  ارفـس  تبنملا ال  بکرلاک  اونوکتال  قفرب و  هیف  اولغواف  نیتم  نیدـلا  اذـه  نا  یلع  ای  ص ،)  ) مرکا ربماـیپ 

هن دشاب و  هدومیپ  ار  يرفس  هن  تعرس ، هلجع و  يارب  هک  دیشابن  راوس  نآ  دننام  دیور و  ورف  نآ  رد  ارادم  تفاطل و  اب  اذل  تسا ، نیتم  نید 
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( دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  هقف  صاخ  باوبا  رد  هک  ياهصاخ  دعاوق   ) مود مسق  زا  ياهنومن  دشاب ). هتـشاذگ  یقاب  بکرم  رب  ملاس  تشپ 
یلع هنیبلا  . ) تسا رکنم  هک  تسا  یسک  رب  مسق  تسا و  یعدم  هک  تسا  یـسک  رب  هنیب  - 83/1 ییاضق : دعاوق  لوصا و  زا  ياهنومن  کی -

رایتخا یسک  ره  - 85/3 زئاج ). مهـسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  . ) تسا زئاج  دوخ  هیلع  ءالقع  رارقا  - 84/2 رکنا ) نم  یلع  نیمیلا  یعدا و  نـم 
( تسا قوف  هدعاق  قیداصم  زا  تهج  کی  زا  هدعاق  نیا  ( ) هب رارقالا  کلم  ائیش  کلم  نم  . ) دیامن رارقا  تسا  کلام  هک  هچنآ  هرابرد  دراد 

ام د اذا  ءادهشلا  ایال  و  . ) تسا مارح  نآ  نامتک  بجاو و  تداهش  زاربا  - 86/4
-88/6 تسا . مدـقم  راـکاطخ  هئربت  راـکاطخ  نتـسناد  يربم  اـی  و  يربم ، نتـسناد  راـکاطخ  نیب  رما ، نارود  رد  - 87/5 اومتکی ) ـال  اوع و 

حیحص راکنا  زا  دعب  رارقا  - 89/7 درادن . یلاکـشا  لوقعم ) تایح   ) فادـها هب  رظن  اب  هنالداع  روطب  ینید  مئارج  ناهانگ و  يارب  تازاجم 
دوشیمن رده  یناملسم  چیه  نوخ  - 90/1 تاید : دودح ، صاصق ، دعاوق  لوصا و  زا  ياهنومن  ود - رارقالا ) دعب  راکنالا  حصی  ال  . ) تسین

دمعتم اسفن  لتق  نم  ملـسم . ءرما  مد  لـطی  ـال  . ) دوریمن ردـه  ياهمرتحم  سفن  چـیه  نوخ  لـقع ، مکح  ثیداـحا و  تاـیآ و  هب  رظن  اـب  و 
اعیمج سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم  هنا  لیئارساینب  یلع  انبتک  کلذ  لجا  نم   ) اهیف ادلاخ  منهج . هئازجفا 

یف هیدـلا  . ) تسا هلقاع  رب  هید  یئاـطخ  لـتق  رد  - 92/1 تاهبـشلاب ) دودحلا  ءردت  . ) ددرگیم طقاس  ههبـش ، درجمب  دودـح  - 91/2…  (( 
هثلثلا رومـالا  دـحا  لـتقلا  یف  . ) وـفع هـید ، صاـصق ، تـسا : رما  هـس  زا  یکی  رفیک  يدـمع ، لـتق  رد  - 93/4 هلقاعلا ) یلع  یئاـطخلا  لـتقلا 

یـضاق تسا ، هدـشن  نآ  شرا  ای  هید و  يارب  یـصن  هک  یتحارج  ای  فلت  دروم  ره  رد  ینعی  تموکح  - 94/5 وفعلا ). وا  هیدلا  وا  صاصقلا 
سا هلقاع  رب  ییاطخ  لتق  هید  اب  یتافانم  نیا  و  تسا . یصخش  رفیک ، تیلوئسم  - 95/6 دنکیم . نییعت  ارنآ 

دوجو ثول  ياـنعم  تسا . هدـش  ررقم  ثول  هنیمز  رد  هماـسق  - 96/7 يرخا ) رزو  هرزاو  رزت  ـال  . ) هدـعاق نیمه  هب  دـینک  عوجر  درادـن ، ت 
امنا ع )  ) قداص ماما  زا  تسا . هدش  هتـشک  مهیلع  یعدم  ای  هیلع  یعدم  هلیـسوب  لوتقم  هک  نیا  رب  دنک  تلالد  هک  تسا  یلبق  نئارق  ای  هنیرق 

مالسلاهیلع هللادبعابا  تعمـس  نانـس  نب  هللادبع  مهتداهـش . تزاج  هیلع  اودهـش  ناف  مهتملا  رـشلاب  فورعملا  لجرلا  یف  اهب  هماسقلا  تلعج 
هک دنتـسه  ییاهمسق  هماـسق ، صاـصقلا . هفاـخم  هنمرف  هودـع  رجاـفلا  يار  اذا  یکل  ساـنلا  یلع  طوحلا  هلعل  هماـسقلا  تعـضو  اـمنا  لوقی 

هدـعاق يانبم  رب  مکح  ثول ،)  ) تروص ریغ  رد  یئاـطخ و  لـتق  رد  مسق  يدـمع و 25  لتق  رد  مسق )  50  ) دنروخیم یعدم  نادـنواشیوخ 
دوخ هئربت  يارب  دوشیم  هتـساوخ  مهتم  زا  تسخن  تسا : بیترت  نیدب  هماسق  دشابیم . رکنا ) نم  یلع  نیمیلا  یعدـملا و  یلع  هنیبلا   ) هیلوا

: ماع روطب  یقوقح  دعاوق  لوصا  زا  ياهنومن  هس - دیآیم . لمع  هب  لوتقم  نادنواشیوخ  فرط  زا  هماسق  نایرج  درواین  هنیب  رگا  دروایب  هنیب 
-98/2 دوصقلا ) عبتت  اـهماقم ) ماـق  اـم  و   ) اـههباشی اـم  دوقعلا و  . ) تسا نیدـقاعتم  دـصق  عباـت  تسا  اـهنآ  هباـشم  هک  هچنآ  دوقع و  - 97/1

رگم تسا ، ءافولامزال  یطرش  دهعت و  ره  - 99/3 لالحنا . ناکما  تروصرددقع  عوضومءازجاربدوقع  لالحنا 
دقع ياضتقم  فـالخ  طرـش  - 100/4 هنـسلا ) وا  باتکلا  فلاخ  ام  الا  مهطورـش  دـنع  نوملـسملا  دوقعلاـب  اوفوا  . ) دـشاب عورـشم  فـالخ 

لطاب دشابن  نکمم  نآ  لولدم  هب  ءافو  هک  يدقع  ره  - 101/5 لطاب ) وهف  هیضتقی  ام  فالخ  هیف  طرش  دقع  لک  . ) تسا نآ  نالطب  بجوم 
همرحک هلاـم  همرح  موزللا  دوقعلا ، یف  لـصالا  . ) تسا موزل  دوقع  رد  لـصا  - 102/6 لطاب ) وهف  هنومـضمب  ءافولا  رذعتی  دـقع  لک  . ) تسا

مرح وا  امارح  لحا  احلص  الا  نیملسملا  نیب  زئاج  حلـصلا  هیآ 1 ) لاعفنا   ) مکنیب تاذ  اوحلـصا  و  . ) تسا ذفان  زئاج و  حلـص  - 104/8 همد )
نامهب دیاب  تسا  هدروخ  ار  یسک  بیرف  هک  یسک  - 105/9 ذخام )) نیمه   ) سانلا نیب  زئاج  حلصلا  باب 3 ) حلصلا  باتک  لئاسولا   ) الالح

نید تنامض  - 106/10 ص ))  ) مرکا ربماـیپ  زا  فورعم  تیاور  هرغ  نم  یلا  عجری  رورغملا  . ) تسا هداد  بیرف  ار  وا  هک  دـنک  عوجر  سک 
طرـش ای  طیرفت  ای  يدـعت  تهجب  رگم  نیما ، نامـض  مدـع  - 107/11 لقان ) نماضلا  . ) دـنکیم لـقتنم  نماـض  همذ  هب  نویدـم  هدـهع  زا  ار 
نامض هیراع  رد  - 109/13 نماض ) هل  وهف  ریغلا  لام  فلتا  نم   ) فالتا زا  یـشان  نامـض  - 108/12 نامـض ) نمتوملا  یلع  سیل  . ) نامض
هعماج رد  نآ ، رب  طلست  روطب  لام  کی  رد  فرـصت  - 110/14 نامـض . طرـش  ای  طیرفت  ای  يدعت  تهجب  ای  هرقن  الط و  هیراع  رگم  تسین 

لاس
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ناوـنعب هن  دریگب ، یـسک  زا  ار  يزیچ  یـسک  ره  - 111/15 قوس ) نیملـسملل  ماق  امل  دـیلا  ول ال  . ) تسا تیکلام  تمالع  دـی )  ) یمالـسا م 
رازاب تیجح  - 112/16 يدوت ) یتح  تذـخا  ام  دـیلا  یلع  . ) دـناسرب دوخ  کلام  هب  ارنآ  ات  تسا  یـش  نآ  نماض  هیراع  تناما و  هلماعم و 

رد هدعاق  دننک ، تیعبت  هعماج  رد  یمالـسا  ماکحا  زا  مدرم  بلغا  لقادح  ای  دوش  لمع  یمالـسا  ماکحا  هب  هک  ياهعماج  ره  رد  . ) نیملـسم
ریخات نودـب   ) تسا لاح  نید  ره  - 113/17 قوس )) نیملـسملل  ماق  امل  اذـه  زجی  مل  ول   ) تسا اهتین  رادرک و  راتفگ و  تحـص  هعماـج  نآ 
هقفلا یف  اهنع  ثحبی  دراوم  یف  الا  لاح  نید  لک  . ) دوش ادا  دیاب  اقلطم  نید  ددرگیم . حرطم  هقف  رد  هک  يدراوم  رد  رگم  دوش .) ادا  دـیاب 

هک يزیچ  ره  - 115/19 مراغ ) میعزلا  . ) دیآرب تسا ، هدرک  هک  یتنامض  تلافک و  هدهع  زا  دیاب  نماض  لفکتم و  - 114/8 یضقم ) نیدلا 
نمـضی هحیحـضب  نمـضی  ام  . ) دراد نامـض  هلماعم  نامه  دـساف  دـشاب ، هتـشاد  تنامـض  تحـص ، تروص  رد  دریگب و  رارق  هلماـعم  دروم 

نآ تمیق  تسین ، تخادرپ  لباق  ای  درادـن  لثم  هک  یـش  ره  دریگرارق و  تنامـض  دروم  شلثم  اب  دراد ، لـثم  يزیچ  ره  - 116/20 هدسافب )
بتعا تسا . تنامض  دروم  تیوفت  ای  ندش  توف  اب  عفانم  - 117/21 یمیقلاب ) نمضی  یمیقلا  یلثملاب و  نمضی  یلثملا  . ) دوشیم تخادرپ 

لباق دازآ ، - 118/22 فلتلا ) موی  نامـضلا  یف  ربتعملا  تیوفتلاب  وا  توفلاب  نمـضت  لاومالا  عفاـنم  . ) تسا فلت  زور  تمیق  نامـض ، رد  را 
( کلم زاح  نم  . ) ددرگیم کـلام  ارنآ  دـنک  تزاـیح  ار  تاـحابم  زا  یلاـم  یـسک  ره  - 119/23 عاـبی ) ـال  رحلا  . ) تسین شورف  دـیرخ و 

دوخ لام  رد  فرصت  يارب  مدرم  - 121/25 هل ) یهف  هتیم  اضرا  ایحا  نم  . ) ددرگیم کلام  ارنآ  دـنک  ءایحا  ار  ینیمز  یـسک  ره  - 120/24
ات کلم  میرح  - 123/27 ددرگیم . نآ  تیکلام  طوقـس  بجوم  لام  کـی  زا  ضارعا  - 122/26 مهلاوما ) یلع  نوطلـسم  سانلا  . ) دندازآ

لوخد مدـع  لصا  - 124/28 همیرح ) یف  هرارق  کلم  ضرالا  نم  ائیـش  کـلم  نم  . ) تسا کـلم  نآ  کـلام  صاـصتخا  رد  یفرع  رادـقم 
ثرءالا و ـالا  ارهق  یـش  ناـسنا  کـلم  یف  لخدـی  ـال  . ) نینج يارب  تیـصو  ثرا و  رد  رگم  يرهق ، روطب  تسا  ناـسنا  تیکلاـم  رد  يزیچ 

عقی ال  . ) تسا کلام  مکحب  هک  یـسک  ای  کلام  فرط  زا  رگم  یتعفنم  اـی  نیع  هب  هلماـعم  هنوگره  عوقو  مدـع  - 125/29 لمحلل ) هیصولا 
زا يرتشم  رایتخا  رد  نتفرگ  رارق  زا  شیپ  هدـش  هتخورف  لام  ره  ندـش  فلت  - 126/30 همکحب ) وا  کلام  نم  الا  هعفنم  وا  نیع  یلع  دـقع 
زین نهر  تسا ، حیحـص  عیب  هک  دروم  ره  رد  - 127/31 هعیاب ) لام  نم  وهف  هضبق  لبق  فلت  عیبم  لـک  . ) ددرگیم بوسحم  هدنـشورف  لاـم 

ك . ) تسا حیحص 
هجو نیرتدـیدش  هب  بصاغ  - 129/33 اـضوبقم ) ـالا  نهر  ـال  . ) تسا ضبق  هب  طورـشم  نهر  ققحت  - 128/32 هنهر ) حـص  هعیب  حـص  امل 
عنام لتق  رفک و  - 130/34 هصمخم ) وا  طحق  یف  الا  لاوحالا  قشاب  ذـخوی  بصاـغلا  ( ) رارطـضا  ) هصمخم طـحق و  رد  رگم  دوشیم  زیزعت 
زئاج  ) دناوتب هک  یسک  ره  - 132/36 روجهم . نوئـش  رد  هطبغ  تاعارم  موزل  - 131/35 ثرالا ) ناعنمی  لـتقلا  رفکلا و  . ) تسا ندرب  ثرا 

( لـیکوتلا هنم  حـص  هرـشابملا  هنم  زاـج )  ) حـص نم  لـک  . ) دـنک لـیکوت  رما  نآ  رد  دـناوتیم  دـنک  تلاـخد  امیقتـسم  رما  کـی  رد  تسا )
سک ره  - 134/38 اهلها ) اهفقوی  ام  بسح  یلع  فوقولا  . ) دوش عقاو  لمع  دروم  فقاو ، يریگفدـه  تین و  قباـطم  دـیاب  فقو  - 133/37

ار دوخ  مهس  کیرش  دنچ  ای  ود  زا  کی  ره  - 135/39 هعفانم ) کلم  ائیـش  کلم  نم  . ) تسه زین  نآ  عفانم  کلام  دشاب ، يزیچ  کلام  هک 
اهدادرارق میظنت  رد  - 136/40 هعفشلا ) قح  . ) دنراد تیولوا  مهس  نآ  دیرخ  يارب  رگید  ءاکرش  ای  کیرش  دشورفب ، دهاوخب  عاشم  لام  زا 

تسا یهیدب  . ) تسا رتشیب  يوق  فرط  رد  ییوگروز  هطلاغم و  اریز  دشاب ، هتـشاد  ای  دسیونب  نیفرطلا  فعـضا  ار  دادرارق  هک  تسا  هتـسیاش 
. ددرگیم طقاس  نذا  اب  تنامـض  - 137/41 تسا ). فعـض  زا  لمتحم  ملظ  عفد  شدروم  هکلب  تسین ، ماع  هدـعاق  اـی  لـصا  کـی  نیا  هک 

طقسی نامضلا  )
یف یفکی  عدرلا  مدع  . ) دوشیم بوسحم  ءاضما  دنکن  ارجا  ارنآ  در  قح  هدنراد  یلو  دشاب ، در  ناکما  هک  يدراوم  رد  - 138/42 نذءالاب )

عفنلا مدـع   ) ددرگیم بوسحم  ررـض  دـشاب ، ناـسنا  هب  قلعتم  ینوناـق  اـی  یعیبط و  روطب  هک  یعفن  زا  نتخاـس  مورحم  - 139/43 ءاضمالا )
هقف مکی - هجیتن  تفرگ : ناوتیم  یهقف  دـعاوق  لوصا و  هب  قیقد  هجوت  زا  هک  یتـیمها  اـب  رایـسب  هجیتـن  ود  ررـض ) نوناـقلا  هیـضتقی  يذـلا 

ياـههبوچراچ دودـح و  وا ، لاـمک  هب  ور  تیـصخش  ندـناسر  رمث  هـب  ریـسم  رد  یمدآ  يورخا  يوـیند و  تاـیح  تیریدـم  يارب  یمالـسا 
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گنهامه اهنت  هن  تسا ، هتخاس  ررقم  یعامتجا  يدرف  یگدنز  يارب  هک  ار  ياهدـعاق  لصا و  ره  اریز  تسا ، هدرکن  ررقم  عضو و  یگتخاس 
دنتـسم تایح  (، ) هبیط تایح   ) زا تسترابع  هک  لوقعم ) تایح   ) هب تیرـشب  کیرحت  هب  رظن  اب  هکلب  تسا ، یناسنا  تایح  يایوپ  تیهام  اـب 

، دعاوق لوصا و  نآ  دوخ  تسا ، توم  تایح و  کلام  دنوادخ  هب  دانسا  لباق  هک  یتایح  هب  تیاده  اب  هرخالاب  نشور و  لیلد  ینعی  هنیب ) هب 
نتخادـنا اب  هک  تسا  الاو  یناـسنا  قـالخا  يراـیمه  اـب  روبزم  یهقف  دـعاوق  لوصا و  مود - هجیتن  دـشابیم . قوف  تاـیح  هب  كرحم  لـماع 

شیپ دیامن . رادروخرب  وریپ )  ) و ورشیپ )  ) زایتما ود  ره  زا  ار  یمالسا  هقف  دوشیم ، بجوم  یناسنا ، تایح  هب  لماکت  نکفارون 
. دـنک داجیا  يرییغت  نآ  رد  ناوتیمن  یلماع  چـیه  سک و  چـیه  دـیامنیم و  نیمـضت  ار  اهناسنا  يدام  تباث  ياهزاین  هک  تهج  نآ  زا  ور ،
زا يرادروخرب  تعیبط و  اب  طابترا  رد  دیدج  ياههدیدپ  تاعوضوم و  زورب  اب  ار  یناسنا  داعبا  حوطـس و  ندـش  زاب  هک  تهج  نآ  زا  وریپ ،
زا یعنام  هنوگچیه  دریذپیم و  الماک  ار  يورخا  يویند و  یگدنز  نوئش  میظنت  يارب  تیلاعف  اهدص  یناگرزاب و  و  تعنـص ، يزرواشک و 
هب هک  يدراوم  رد  رگم  دراپسیم  ناسنا  دوخ  تسد  هب  ار  اهنآ  باختنا  ندروآ و  دوجو  هب  رایتخا  و  دنکیمن ، داجیا  اهنآ  عونت  شرتسگ و 
رد طارفا  لئاسو  هیهت  ینوناق و  ریغ  ياهیرگهطلـس  لماوع  و  ردـخم ، داوم  داجیا  دـننام  دـنک ، دراو  لـالخا  یمدآ  رادـفده  اـیوپ و  تاـیح 

نآرق رد  مکح  تیمکاح و  ددرگیم . یهتنم  یگدـنز  رد  یچوپ  ساسحا  هب  هک  یقالخا  دـسافم  يارب  هعماج  وج  ندرک  هدامآ  تاوهش و 
قیقحت یـسررب و  کـی  تسین ، ادـج  اـهناسنا  يویند  یگدـنز  نوئـش  رگید  مکح و  تسایـس و  زا  یهلا  نید  هک  تقیقح  نیا  تاـبثا  يارب 

رد ددرگیم  بوـسحم  ناـنادتغل  نیرتـگرزب  زا  هک  يدـیبز  یـضترم  دیـس  دـسریم . رظن  هب  يرورـض  نآرق  هاگدـید  زا  مکح )  ) هراـبرد
ءیـش نآ  هکنیا  هب  تسا  ءیـش  رد  ءاشنا )  ) اضق يانعم  هب  ءاح )  ) همـض اـب  مکح  : ) تسا هدومن  حرطم  ار  ریز  بلطم  مکح )  ) تغل حیـضوت 

نینچ ا
هداد صیصخت  نایوغل  زا  یضعب  تسا و  نیا  مکح  يانعم  رد  تغل  لها  رظن  هن . ای  دنک  مزلم  ار  یسک  اضق  نآ  هاوخ  تسین - نینچ  ای  تس 

هک تسا  نآ  معا  ياـنعم  اـضق )  ) زا روـظنم  تسا ). هدرک  لـقن  يره  زا  ار  لوـق  نـیا  تـسا ، تلادـع  ياـنبم  رب  ءاـضق  مـکح ، دـناهتفگ : و 
هدـش وا  هرابرد  يوغل ) ماما   ) ریبعت هک  يدـیبز  سپـس  ءیـش  کی  هرابرد  اهنآ  دـض  ای  یگتـسیاش  ای  یگتـسیاب  لعج  ءاشنا و  زا  تستراـبع 

يانعم هب  ار  مکح )  ) اهیـسررب نیا  زا  يدروم  چـیه  رد  هدومن و  نآ  تاقتـشم  و  مکح )  ) هملک نیا  هرابرد  یحورـشم  ياهیـسررب  تسا ،
ره تسا ، تمکح  زا  معا  مکح  ( ) سکع مکح و ال  همکح  لکف  همکحلا  نم  معا  مکحلا  : ) دـیوگیم هحفصرد 354  تسا . هدرواین  ملع 

حرطم اـمکح  هک  هنوگناـمه  تمکح  ياـنعم  اریز  تسین ). حیحـص  تسا ) تمکح  یمکح ، ره   ) هیـضق نیا  سکع  یلو  تـسا ، یتـمکح 
و يرشب ) ییاناوت  ردقب   ) دنتـسه هک  نانچنآ  ءایـشا  قئاقح  هب  ملع  زا  تسترابع  ، ) تسا هدروآ  دروم  نیمه  رد  زین  يدیبز  دوخ  و  دناهدرک ،
تسا و تمکح  قیداصم  نیرتصخاش  زا  هبناج  همه  تفرعم  يوقت و  لدع و  ياضتقم  هب  مکح  هک  تسا  یهیدب  و  نآ ) ياضتقم  هب  لمع 

هاگدید زا  دزروب ، عانتما  ندرک  مکح  زا  اهناسنا ، یعامتجا  تایح  تیریدـم  اهتموصخ و  عفر  يارب  طیارـش  عامتجا  اب  میکح  صخـش  رگا 
راکاطخ ش هدش و  فرحنم  تمکح ، تعیرش و 

لعج ءاشنا و   ) نامه دـیآیم ، تسد  هب  مکح )  ) هرابرد عیاش  لامعتـسا  دراوم  ینآرق و  تایآ  عومجم  هظحالم  زا  هک  هچنآ  دوشیم . هدرم 
هدوب ضحم  يرظن  تمکح  تفرعم و  ملع و  يانعم  هب  يدراوم  رد  رگا  و  تسا . ءیـش ) کی  هرابرد  اهنآ  دـض  ای  یگتـسیاش  اـی  یگتـسیاب 

 … ای یگتـسیاش  ای  یگتـسیاب  لعج  ءاشنا و  ( ) حیحـص مکح   ) يرورـض همدقم  يانعم  هب  دـناوتیم  هدوب و  ییانثتـسا  لامعتـسا  نیا  دـشاب ،
دنچ رب  تایآ  نیا  تسا  هدش  دراو  اهنآ  رد  نآ ، تاقتـشم  یـضعب  مکح و  هک  ینآرق  تایآ  مکح . دوخ  هن  دشاب  هدوب  ءیـش ) کی  هرابرد 
هیآ  55 هورگ ، نیا  هب  طوبرم  تایآ  هرامـش  دیامنیم . نایب  ار  ادخ  هب  دنتـسم  مکح   ) هک تسا  یتایآ  مکی - مسق  دـندرگیم : میـسقت  مسق 

مکح دق  هللا  نا  دننام  دوشیم . رکذتم  ار  يدـنوادخ  قلطم  يرواد  تیمکاح و  هک  تسا  یتایآ  تسا ، هدـمآ  مسق  نیا  رد  هک  هچنآ  تسا .
ملع يانعم  هب  هن  تسا  تیمکاح  يرواد و  يانعم  هب  تایآ  زا  مسق  نیا  رد  مکح  تسا ) هدومرف  يرواد  ناگدـنب  نایم  دـنوادخ   ) دابعلا نیب 

یهلا ناربمایپ  هب  دنتـسم  مکح  مود - مسق  دشابیم . يرواد  تیمکاح و  تامدقم  رد  يدنوادخ  هقلطم  تمکح  ملع و  هچ  رگا  تمکح ، و 
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رد اضق ) يرواد و   ) ینعم نیا  هب  مکح  نک ) مکح  تلادع  اب  نانآ  نایم  يدرک ، مکح  رگا  و   ) لدـعلاب مهنیب  مکحاف  تمکح  نیا  دـننام و 
روم  14

نایم رگا  و   ) لدعلاب اومکحت  نا  سانلا  نیب  متمکح  اذا  دـننام و  دـننکیم  رداص  مدرم  هک  ییاهمکح  موس - مسق  تسا . هدـمآ  تایآ  زا  د 
مسق تسا . هدمآ  تایآ  زا  دروم  رد 17  نداد ) رظن  يرواد و   ) ینعم نیا  هب  مکح  دینک ). مکح  تلادع  يانبم  رب  دیاب  دـیدرک  مکح  مدرم 
هارمه هب  دـنوادخ  و   ) هیف اوفلتخا  اـمیف  ساـنلا  نیب  مکحیل  قحلاـب  باـتکلا  مهعم  لزنا  دـننام و  ینامـسآ  باـتک  هب  دنتـسم  مکح  مراـهچ -
دروم رد 3  مسق  نیا  هیآ 213 ) هرقبلا ، .( ) دنک مکح  دندیزرویم  فالتخا  مدرم  هک  هچنآ  هرابرد  ات  داتـسرف  قح  يانبم  رب  باتک  ناربمایپ 

هلیـسوب هک  تسا  تافالتخا  نتخاس  فرطرب  اهتموصخ و  لصف  یهلا ، بتک  تیمکاح  يانعم  هک  تسا  یعطق  و  دوشیم . هدهاشم  تایآ  زا 
دناوتیم مه  اهنآ  رد  مکح  هک  دوشیم  هدهاشم  نآرق  رد  هیآ  هس  مجنپ - مسق  دشابیم . بتک  نآ  تایوتحم  هب  رظن  اب  مالـسلامهیلع  ءایبنا 

دننام تمکح . ملع و  يانعم : هب  مه  دشاب و  هدوب  یگتـسیاش ) یگتـسیاب و  لعج  تیمکاح و  يرواد و   ) عیاش حالطـصا  هب  مکح  يانعم  هب 
قحلم حـلاص  ناگدـنب  هب  ارم  امرف و  تیانع  مکح  نم  يارب  اراگدرورپ ، ( ) هیآ 83 ءارعـشلا   ) نیحلاصلاب ینقحلا  اـمکح و  یل  به  بر  - 1

هوبنلا مکحلا و  باتکلا و  مهانیتا  نیذلا  کئلوا  - 2 دراد . دوجو  روبزم  لامتحا  ود  دیجم  نآرق  زا  هیآ  هس  رد  امرف )
ایبص مکحلا  هانیتآ  هوقب و  باتکلا  ذـح  ییحی  ای  - 3 میاهداد ). نانآ  هب  توبن  مکح و  باتک و  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ  ( ) هیآ 89 ماعنا ، )

هک یمکح  هک  دـناهدرک  مهوـت  یـضعب  میداد ). مـکح  یکدوـک  رد  ییحی  هـب  اـم  ریگب و  توـق  اـب  ار  باـتک  ییحی ، يا  ( ) هیآ 12 مـیرم  )
غولب زا  شیپ  ناسنا  اریز  دشاب ، هدوب  نآ  عیاش  حالطصا  هب  مکح  يانعم  هب  دناوتیمن  تسا ، هدومرف  تیانع  ع )  ) ییحی ترضح  هب  دنوادخ 

ینامسآ باتک  شریذپ  توبن و  دادعتسا  هیامرس و  دنوادخ  هک  هنوگنامه  اریز  تسا ، نشور  مهوت  نیا  خساپ  درادن ، ار  تیمکاح  ییاناوت 
تیمکاح و يرواد و   ) نآ عیاش  حالطصا  هب  مکح  دادعتسا  هیامرس و  دومرف ، تیانع  وا  دلوت  یلوا  ياهزور  رد  ع )  ) یسیع ترـضح  هب  ار 

رایسب عیاش ، حالطـصا  هب  مکح  لامتحا  ( 2  ) هرامـش هیآ  رد  تسا . هدومرف  فطل  ع )  ) ییحی ترـضح  هب  ار  یگتـسیاش ) یگتـسیاب و  لعج 
يرواد تموکح و  هیآ ، زا  بولطم  هدش و  نیمـضت  توبن  باتک و  رد  تمکح  ملع و  اریز  تمکح ، ملع و  يانعم  هب  مکح  زا  تسا  رتیوق 
قحلاب باتکلا  مهعم  لزنا  و  : ) تسا هدمآ  هیآ 213 ) هرقبلا ،  ) هروس رد  هکنانچ  تسا . توبن  باتک و  هلیسوب  یگتسیاش  یگتسیاب و  لعج  و 

هک هچنآ  رد  مدرم  نایم  ات  هداتسرف  ار  قح  يانبم  رب  باتک  ناربمایپ ، نآ  هارمهب  دنوادخ  و  ( ) هیف اوفلتخا  امیف  سانلا  نیب  مکحیل 
میداتسرف ار  تاروت  ام  و  ( ) هیآ 44 هدئاملا ،  …  ( ) نویبنلا اهب  مکحی  رون  يده و  اهیف  هاروتلا  هانلزنا  انا  و  دنک ). مکح  دـناهدرک ، فالتخا 

دراو مه  اب  ملع  مکح و  اهنآ  رد  هک  تسا  یتایآ  مشش - مسق  دندرکیم ). مکح  نآ  هلیـسوب  ناربمایپ  هک  دوب  رون  تیاده و  باتک  نآ  رد 
هیآ 23) فسوی ،  ) و هیآ 14 ) صـصقلا ،  ) و میدومن ) اطع  ملع  مکح و  و  ( ) 74 و 79 ءایبنالا ،  ) املع امکح و  هانیتا  اطول  و  دننام : دـناهدش 

يدروم رگا  هک  مینک  هراشا  دـیاب  هتکن  نیا  هب  ثحبم  نیا  نایاپ  رد  تشادـن . يدروم  ملع )  ) هملک دوب ، تفرعم  ملع و  يانعم  هب  مکح  رگا 
( یگتسیاش یگتسیاب و  لعج   ) مکح يانعم  ود  نیبام  يداضت  هکنیا  يارب  دشاب . تفرعم  ملع و  يانعمب  مکح  هک  دوش  ادیپ  دیجم  نآرق  رد 

يانعم هب  مکح  هک  تسا  مزال  دـیاین ، دوجو  هب  دـشابیم ، كرد  تفایرد و  هلوقم  زا  هک  تاـیعقاو ) هب  تفرعم   ) تسا و سفن  لاـعفا  زا  هک 
یلمع تمکح  صخاـش  رایـسب  قیداـصم  زا  نآ ، عیاـش  حالطـصاب  مکح  ددرگ و  یلمع  يرظن و  تمکح  لـماش  هک  دوش  روظنم  تمکح 

دقل دـننام  تسا  هدومن  نایب  احیرـص  اهناسنا  یگدـنز  نوئـش  رد  ار  نید  یعطق  تلاخد  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  يرگید  تایآ  دـشابیم .
بمایپ اقیقحت  ام  ( ) هیآ 25 دیدحلا ،  ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا 

تلادع و هب  مایق  هک  تسا  یهیدـب  دـننک ) مایق  تلادـع  هب  یگدـنز ) رد   ) مدرم ات  میدومن  لزان  ار  باتک  نانآ  اب  میداتـسرف و  ار  دوخ  نار 
تموکح مکح و   ) ثحبم زا  هک  ار  یتیمها  اب  رایسب  هجیتن  دشابیم . یگدنز  نوئـش  ماظتنا  مظن و  يارب  ماع  روطب  نوناق  باسح و  تاعارم 
ناربمایپ تاصتخم  زا  یگتـسیاش  یگتـسیاب و  لـعج  تموکح و  يرواد و  ياـنعمب  مکح  هک  تسنیا  میریگیم ، تاـیآ  رگید  و  نآرق ) رد 

حرطم مهم  بلطم  ود  دروم  نیا  رد  دشابیمن . راگزاس  مسیرالوکس  تارکفت  زرط  اب  لصا  نیا  دشابیم و  نانآ  نیتسار  نانیـشناج  یهلا و 
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یـسایس و لـئاسم  هب  تسا  ملع  تمکح و  ناـمه  تموـکح ، - 1 تسا : هدـش  هتفگ  تسا  قـیقحت  یـسررب و  لـباق  ود  ره  هک  تـسا  هدـش 
هار رد   ) یلوایکام شور  زا  ارثکا  هک  یلومعم  نارادمتـسایس  میریذپب  دیاب  ام  هک  تسنیا  بلطم  نیا  همزال  سب . مدرم و  يداصتقا  یگدـنز 

ار هعماج  رب  یقیقح  تموکح  یگتسیاش  دننکیم  تیعبت  روشک  هرادا  رد  درک ) ینابرق  هلیسو  ناونعب  ناوتیم  ار  زیچ  همه  فده ، هب  لوصو 
یعیبط تالیامت  قبط  هک  تسا  هعماـج  مدرم  ياههدـیدپ  ثداوح و  میظنت  یگزیگنا  یناـبم و  رب  نارادمتـسایس  نیا  تیلاـعف  اریز  دـنرادن ،

قعم تایح  لوصا  ینابم و   ) هک هتسیاش  یلمع  يرظن و  تمکح  لوصا  ینابم و  رب  هن  دنشابیم ، زورب  ددص  رد  ای  دنیامنیم و  زورب  ضحم 
ياهیهاوخدوخ رتلیف  زا  اـهنآ  ندـنارذگ  اـب  روبزم  میظنت  ياـههزیگنا  یناـبم و  رب  اهفدـه  باـختنا  رد  هک  هنوگناـمه  ناـنیا  دنـشابیم . لو )

، دنرادن تباث  لوقعم و  ياهشزرا  تمکح و  اب  يراک  چیه  نادنورهش ، مان  هب  دوخ  تسد  ریز  مدرم  يارب  هچ  نتشیوخ و  يارب  هچ  هنارهام 
نکمم هتبلا  دنوریم . یـشزرا  غارـس  هن  دـنمهفیم و  یتمکح  هن  دوخ  هدـش  باختنا  ياهفدـه  هب  لوصو  يارب  لئاسو  باختنا  رد  نانچمه 

عقوم رد  قئاقح  هنوگنیا  هک  تسا  یهیدـب  یلو  دـشاب ، رادروخرب  شیب  ای  مک  يرادروشک  ملع  يرظن و  تمکح  زا  رادمتـسایس  درم  تسا 
، دـنرادن ار  یـسایس  تیلاعف  نادـیم  هب  دورو  قح  یلو  دنتـسیایم . فرطیب  نارگاشامت  دـننام  نارادمتـسایس ، نورد  رد  یـسایس ، ياهتیلاعف 
(! تسا تسایس  نیا  نایاقآ ،  ) ذوفن لباق  ریغ  رگنـس  هب  دریگب ، رارق  حاضیتسا  دروم  رادمتـسایس  کی  تقو  ره  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمهب 
هچ دشابیمن  مدرم  رب  هقلطم  هطلس  ییاورنامرف و  خنس  زا  تموکح  - 2 تسا : هدش  هتفگ  دیامنیم . تکاس  ار  اونیب  ناهاگآان  دربیم و  هانپ 

مهف نایب و  درجم  تسایـس  يرادروشک و  هعماج و  تیریدـم  هک  تسا  یهیدـب  هلئـسم  نیا  نآ  ینید  حالطـصاب  يربهر  تیالو و  هب  دـسر 
سا اب  رادمتسایس  رادمامز و  هکلب  تسین ، تمکح  عون  ود  نآ  ورملق  رد  تایعقاو  زا  تیاکح  ناونعب  یلمع  تمکح  يرظن و  تمکح 

يدام و ورملق  ود  رد  ار  مدرم  یعامتجا  تایح  ياهیگتسیاش  اهیگتسیاب و  ینعی  دیامن ، ینزیار  دنک و  مکح  هک  تسا  مزتلم  اهنآ  زا  هدافت 
مه خـیرات  رـساترس  تانایرج  یگتـسیاش و  دـیامن و  لعج  ءاشنا و  هعماج ، لوقعم ) تایح   ) ياههزیگنا لماوع و  عیمج  هب  هجوت  اـب  يونعم 

حالطصا هک  تسا  یهیدب  راکمتس . روج و  مکاح  - 2 لدع . مکاح  - 1 دندرگیم : میسقت  داضتم  مسق  ود  رب  نارادمامز  هک  دهدیم  ناشن 
یگماکدوخ یهاوخدوخ و  دادبتـسا و  رادراب  اتاذ  حالطـصا  ود  نیا  یلاو . حالطـصا  دننام  دشابیم  زین  یهدـنامرف  موهفم  رادراب  مکاح ) )

لدـع و ماکح  مکاح و  هالو و  یلاو و  حالطـصا  اب  یمالـسا  عبانم  رد  ام  دراد . تیالو  مکح و  نامرف و  تیـصخش  هب  یگتـسب  هکلب  تسین 
بلس ار  مدرم  یناسنا  تیصخش  رایتخا و  هک  یناسک  هرابرد  قوف ، تاحالطـصا  زا  کی  ره  قابطنا  هتبلا  میتسه . وربور  ناوارف  رایـسب  روج 

طالتخا لماوع  تسا . دورطم  دودرم و  تدش  هب  مالـسا  یـسایس  تمکح  هاگدید  زا  دشاب ، هعماج  ياهناسنا  ریقحت  تناها و  ثعاب  دـنک و 
نهذ رد  تموـکح  مکح و  میهاـفم  طـالتخا  لـماوع  نیباـم  دـیاب  دروـم  نیا  رد  مدرم  ناـیاورنامرف و  نهذ  رد  تموـکح  مکح و  میهاـفم 

اوع نامه  نایاورنامرف  زا  ناوارف  ياهدع  نهذ  رد  تموکح ، مکح و  میهافم  طالتخا  لماع  میوش . لئاق  توافت  مدرم  نایاورنامرف و 
، دناهتفرگ رارق  دبتسم  رادمامز  مکاح و  مادختـسا  رد  هک  اهنیا  لاثما  تردق و  گنهرف ، رنه ، يدازآ ، هرابرد  هک  تسا  میهافم  طالتخا  لم 

تهج هب  هک  ار  ینارادـمامز  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تسا  یگماـکدوخ  یهاوخدوخ و  ناـمه  لـمع  نیا  مینکیم  هدـهاشم  دـشابیم .
زا ماکحا ، زا  یضعب  تسا  نکمم  هتبلا  تسا . هتخاس  روهطوغ  دوخ  رد  مدرم ، يارب  تیمومیق  يرگهطلـس و  هب  نازوس  قایتشا  رفاو و  هقالع 

میلست تردق و  معط  ندیشچ  اب  اجیردت  هکلب  دنـشابن ، نیناوق  هیلع  يرگنایغط  یهاوخدوخ و  يرامیب  هب  التبم  تردق ، هکیرا  رب  هیکت  زاغآ 
نیبام یتوافت  چـیه  دزیخیمرب ، يرگهطلـس  هب  قشع  تعیبط  زا  هک  يرامیب  نیا  دـنوش . راچد  روبزم  ضرم  هب  ناـنآ ، ربارب  رد  مدرم  ندـش 

ییانـشآ دوخ ، تمارکاب  تایح  قح  اب  هکنانآ  هتـسیاش و  مدرم  همه  يارب  هک  تسا  یهیدب  درادیمرب و  یبهذـم  یلومعم و  یـسایس  ماکح 
يراکادـف شالت و  تیاهن  يرادروشک  راک  زا  رامیب  دوخ  نتخاـس  راـنکرب  اـی  روبزم  يراـمیب  ندرک  فرطرب  يارب  هک  تسا  مزـال  دـنراد ،

اجنیا رد  ار  اهنآ  زا  یمهم  رادـقم  الیذ  ام  هک  دراد  یعاونا  مدرم ، ناهذا  رد  تموکح  مکح و  میهافم  طالتخا  لماع  اما  و  دـنهدب . ماجناار 
سلامهیلع ءایبنا  راونا  شبات  اهندمت و  زورب  ياهنارود  زا  هک  میوش  هجوتم  دیاب  هتکن  نآ  هب  تسخن  میروآیم ،

يدب و یبوخ و  تهج  زا  ار  دوخ  يدرف  یناگدنز  نوئش  يرطف  روطب  هک  هنوگنامه  عماوج  مدرم  يرشب ، عماوج  هب  نیتسار  يامکح  مال و 
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اهنآ نارادمتسایس  اهتسایس و  هک  زین  ار  دوخ  یعامتجا  یناگدنز  نوئش  هنوگنامه  دنهدیم ، هداد و  صیخشت  ندوب  میالمان  ندوب و  میالم 
فلتخم ینعم  دناهتسناوتن  خیرات  زا  ییاهههرب  رد  عماوج و  زا  ياهدع  رد  تیرشب  هکنیا  دنمهفیم . هدیمهف و  دندرکیم ، هیجوت  ریسفت و  ار 

هدوب یللع  لولعم  دـناوتیم  دـناهدش ، روج  ملظ و  تموکح  مکح و  میلـست  هجیتن  رد  دـنیامن و  کیکفت  رگیدـکی  زا  ار  تموکح  مکح و 
زجاـع یلمع  يراـتفگ و  تفلاـخم  نیرتـمک  زاربا  زا  هک  يروـطهب  وـگروز ، ناـگماکدوخ  ياهتردـق  لـباقم  رد  یناوتاـن  . 1 دننام : دـشاب .

مسق دنچ  هب  تسا و  مادک  تموکح  تسیچ و  مکح  هکنیا  هب  هجوت  نودب  ینارذگشوخ ، تاوهش و  زا  يوریپ  یتسرپيوه و  . 2 دنشابیم .
زا تسا  نکمم  هک  ياهلیسو  ره  اب   ) و تسا ) تمینغ  مد  هک  شاب  شوخ   ) بتکم زا  دنتـسه  هدوب و  ینایارگتذل  نانیا  دندرگیم . میـسقت 
هب دوخ  شاعم  رارما  يارب  هک  یناگدیدجنر  نایاونیب و  . 3 دننکیم . تیعبت  دسریم )! ارف  يدوزب  گرم  هک  شاب ، رادروخرب  تذل  رثکادح 

دب بوخ و  هب  هن  دنتشاد و  تموکح  مکح و  هب  یهجوت  هن  هدوب  تحارتسا  يارب  یخوک  بآ و  ياهزوک  نان و  یصرق  لابند 
یناوارف صاخـشا  زا  ناـمز ، ناـمه  رد  دـنیوگیم : دـنروآیم ، داـی  هـب  ار  نادبتــسم  نابلطهطورــشم و  ياـهگنج  نارود  هـک  ینادرم  نآ .

دییوگیم و هچامـش  میمهفیمن  میتسه و  اهراولایع  هورگ  ام  دـنتفگیم  نادبتـسم ؟ ای  دـیتسه  نابلطهطورـشم  هورگ  زا  امـش  دندیـسرپیم :
دناهدرک روصت  تموکح  مکح و  هرابرد  اـهنارود  بلغا  رد  ناورف  ياهدـع  هک  تسا  بلطم  ناـمه  . 4 دیهدیم ! نتـشک  هب  ار  مدرم  دوخیب 

تیلوئـسم و قوف  اورناـمرف  هک  يروط  هب  قلطم  روط  هب  نداد  ناـمرف  زا  تسا  تراـبع  نآ  دـننیبیم و  ینعم  کـی  رد  ار  تموکح  عاونا  هک 
تموکح مکح و  نینچ  هک  تسا  یهیدب  دنشابیم ! ضحم  میلـست  عیطم و  ناربنامرف  ینعی  تسدربز  مدرم  دریگیم و  رارق  فیلکت  زا  رترب 

هدـنیآ ثحابم  رد  هک  هنوگنامه  دراد ، هزرابم  داـضت و  تموکح  مکح و  هنوگ  نیا  اـب  اوق  ماـمت  اـب  مالـسا  هکلب  تسین  مالـسا  رد  اـهنت  هن 
تردـق ياراد  دـیاب  هک  تهج  نادـب  هرخالاب ، دـشاب ، هک  لوقعم  يانعم  ره  هب  تموکح  مکح و  میدرک  هراـشا  نیا  زا  شیپ  دـید . میهاوخ 

قرط و هب  ملع  درجم  ناوتیمن  اذـل  دـشاب ، هدوـب  یعمج ) هچ  يدرف و  هچ   ) مکاـح يرادتکلمم  ریبادـت  ینزیار و  زا  يوریپ  هب  مدرم  مازلا 
رادربهرهب هک  تسا  تموکح  مکح و  میهافم  طالتخا  نتخاس  عفترم  ترورض  هب  هجوت  اب  دیمان . مکح  تموکح و  ار  يرادتکلممریبادت 

 …  ( زا نـید  فذـح   ) شور اـب  یتاـیح  تفرــشیپ  نـینچ  دـنکیم و  تاـبثا  ار  دوـخ  موزل  یهلا  یلک  نـید  یناـسنا و  یلاـع  قـالخا  زا  ي 
یعطق درک !؟ وجتسج  سناسنر  زا  دعب  نورق  رد  سپس  ناتساب و  نانوی  عامتجا  رد  دیاب  اهنت  ار  یسایس  هفـسلف  ایآ  دوب . دهاوخن  ریذپناکما 

نارگلیلحت ناخروم و  هک  تسا  يرورض  اذل  تسا . هدوبن  ریذپناکما  ءارجا  لباق  لوقعم و  یـسایس  هفـسلف  نودب  یمالـسا  ندمت  هک  تسا 
هفـسلف هدومن ، بانتجا  دیدج ) نارود  یـسایس  هفـسلف  هب  مور  نانوی و  یـسایس  هفـسلف  زا  شهج   ) ساسایب شهج  نیا  زا  یـسایس ، هفـسلف 

هفـسلف و ملع  ناـخروم  بلغا  هلیـسوب  زین  ملع  خـیرات  رد  شهج  هابتـشا و  نیا  دـنهدب . رارق  قیقحت  یـسررب و  دروم  مه  ار  مالـسا  یـسایس 
ناهگان هفسلف  ملع و  خیرات  هرابرد  نارفتم  نیا  مینکیم ، هدهاشم  هکنانچ  اریز  تسا . هتفرگ  تروص  تفرعم  عون  ود  نیا  نایرج  نارگلیلحت 

رظنراهظا نیا  اب  ناـنیا  دـنزادرپیم ! سناـسنر  زا  سپ  نارود  رد  تفرعم  عون  ود  نیا  تاـنایرج  هب  هدومن و  شهج  ناـنوی  هفـسلف  ملع و  زا 
شزرا زا  هک  دوشیم  ثعاب  يرگندودحم  نیمه  دـنریگیم و  هدـیدان  هروبزم  تفرعم  عون  ود  رد  ار  مالـسا  تمظعاب  رایـسب  مهـس  صقان ،

غم تاصتخم  زا  اهنت  یناملظ  ياطسو  نورق  حالطصا  دننادب  دیاب  نانیا  دوش . هتساک  تیمهااب ، رایسب  ثحابم  نیا  رد  نانآ  تایرظن 
ات يرجه  مود  نرق  رخاوا  زا  اصوصخم   ) نورق نامه  رد  نیمز ، قرـشم  عماوج  زا  رگید  یخرب  یمالـسا و  ياهروشک  رد  هدوب و  نیمز  بر 

هفـسلف و زا  هک  تسا  نیا  میریگیم ، ثحبم  نیا  زا  هک  ياهجیتن  تسا . هدوب  هجرد  نیرتیلاع  رد  ینیبناـهج  ملع و  ییافوکـش  مجنپ ) نرق 
نآ نودـب  یندـمت  چـیه  هک  ار  مالـسا  یـسایس  هفـسلف  تسیاـبیم  تسا ، هدروآ  ناـیم  هب  نخـس  دـیدج  میدـق و  نارود  یـسایس  تاـیرظن 

داصتقا قوقح و  اب  یگنهامه  اب  ورشیپ )  ) یسایس هفسلف  کی  زا  مالـسا  هک  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  دندومنیم . حرطم  تسین ، ریذپناکما 
نیملـسم تاقیقحت  تافیلات و  زا  يرادقم  رب  يرظن   ) ثحبم هب  باتک  نیمه  رد  دـییامرف  هعجارم  تسا ، هدوب  رادروخرب  ورـشیپ )  ) قالخا و 

. دنزجاع رشب  یسایس  تالکشم  لح  زا  دنراوتسا  مسیرالوکس  يانبم  رب  هک  دیدج  میدق و  یسایس  هفسلف  ماظن  ود  ره  یـسایس .) لئاسم  رد 
یساسا توافت  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع  ار  نارظنبحاص  زا  یضعب  تسا . فلتخم  دیدج  میدق و  یسایس  هفـسلف  نایم  توافت  هرابرد  تایرظن 
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يارب ار  يرشب  تازایتما  قوقح و  همه  میدق  یسایس  تایرظن  هک  تسا  هتکن  نیا  رد  دیدج ، میدق و  نامز  رد  یـسایس  تارکفت  زرط  نیبام 
روطب دارفا  کیاکی  دوب و  تسایـس  نیمه  يارجا  هیجوت و  تموکح  هاگتـسد  هفیظو  تقیقح  رد  تفرگیم و  رظن  رد  هعماج  هعومجم  لک 

لقتسم
هافر رتشیب  تسا ، هدش  يزیرهدولاش  یسارکومد  يانبم  رب  هک  دیدج  یسایس  تارکفت  زرط  هک  یتروص  رد  تسا ، هدوبن  اهتلود  هجوت  دروم 

ناتساب و يایند  یسایس  هفسلف  نیبام  توافت  قیقد  صیخشت  دسریم  رظن  هب  هک  هچنآ  دیامنیم . يریگفده  ار  يدرف  ياهیدازآ  قوقح و  و 
ینالوط سب  هقباس  دوخ  یتاذ  تفارش  لالقتسا و  هب  اهناسنا  هجوت  اریز  تسا ، يراوشد  راک  رایسب  رادنپ ) سدح و  روطب  هن  ، ) دیدج يایند 

هک دیجمت  نایاش  تامدـخ  و  تسا . هدوب  نوگانوگ  رایـسب  يرـشب ، عماوج  نآ  تیفیک  تیمک و  زورب و  هچ  رگا  دراد . تیرـشب  خـیرات  رد 
هعماج دارفا  يرادروخرب  نودب  ار  یندمت  ناوتیم  ایآ  الصا  تسا . ییالاب  رایـسب  دح  رد  دهتیاو  لوقب  دناهدومن ، يدازآ  هب  يربع  ناربمایپ 
هدـمع توافت  دـهتیاو  ثرون  درفلآ  دـننام  ریخا  نرق  نافوسلیف  زا  یـضعب  دومن ؟ روصت  یتاذ  تمارک  فرـش و  يدرف و  تیوه  ساسحا  زا 

ياهرظن فالتخا  صوصخ  رد  : ) دیوگیم نینچ  وا  دنادیم . هدشن  ریـسفت  يدازآ  یگدرب و  رد  ار  دـیدج  میدـق و  یـسایس  تایرظن  نیبام 
. تسا حرطم  مه  زورما  نوطـالفا  ثحب  دروم  لـئاسم  یماـمت  تسا . هدـشن  هیفـصت  لـح و  يزیچ  نونکاـت  زوـنه  یناتـساب  ياـیند  یـسایس 

نآ ا رد  یگمه  اهنآ  هک  هیضق  کی  رد  اهیمیدق  اب  ام  نوچ  دراد . دوجو  ياهدمع  توافت  دیدج  میدق و  یسایس  تایرظن  نیبام  کلذعم 
نارادمتسایس لالدتسا  روحم  زورما  اما  دوب ، نارادمتـسایس  تایرظن  لالدتـسا  روحم  یگدرب  نارود  نآ  رد  میراد . فالتخا  دنتـشاد  قافت 

اب یعاـمتجا  ياهـشور  یقـالخا و  تاـساسحا  هداـس  قیاـقح  رب  یگدرب  لوصا  قیبطت  رد  ذـفان  راـکفا  اـهزور  نآ  رد  تسا . يدازآ  هلئـسم 
يراکشآ قیاقح  زا  رگید  ياهتـسد  اب  يدازآ  هب  عجار  ام  هدیقع  نداد  قیبطت  رد  ام  یعامتجا  تاقیقحت  زورما  و  دشیم . هجاوم  تالکـشم 
فاصوا نیا  اب  ددرگیم . یتالاکـشا  راچد  دنوشیم  روصت  زیمآرفنت  یـشحو  ترورـض  ناونع  هب  طقف  دـنریذپان و  قیبطت  روآ و  تهب  هک 
فاصوا هب  طالتخا  اب  تسا  دـیدج  یـسایس  راکفا  لالدتـسا  روحم  دراد  لابندـب  هک  بویعم  فاـصوا  زا  یطـالتخا  اـب  تاواـسم  يدازآ و 
یعامتجا طباور  دیاب  اموزل  دیدج  میدق و  یسایس  رکفت  زرط  رد  توافت  نیا  تیهام  هب  نیقی  ندرک  ادیپ  يارب  دسریم  رظن  هب  نآ ). بویعم 

داد رارق  قیقحت  یسررب و  دروم  احورـشم  اقیقد و  ار  نانآ  یقالخا  ینید و  يداصتقا و  یتاقیبط و  یگنهرف و  تابـسانم  رگیدکی و  اب  مدرم 
یـسایس هفـسلف  يانبریز  عون  ود  نیب  ام  توافت  هب  رظن  اب  درک . دهاوخن  زواجت  نامگ  سدح و  دودح  زا  ام  تایرظن  قیقحت  نینچ  نودـب  و 

هب دشابیم . ریظن  دیدجت  یسررب و  لباق  روبزم  هاگدید  دراد ، دوجو  انبریز  عون  ود  ره  رد  هک  یساسا  لکشم  و  دیدج ) میدق و  )
دروم دـیاب  رتقیقد  روطب  نآ  یـسایس  ورملق  عامتجا و  رد  نانوی  یناتـساب  هعماج  رد  دارفا  يدازآ  تیفیک  تیمک و  صیخـشت  هکنیا  هفاـضا 
تبثم خساپ  لاوس  نیا  هب  مسیرالوکس  دشابیم ؟ جراخ  هیهلا  هیلک  ماکحا  فیلاکت و  رادم  زا  تسایـس  تموکح و  ایآ  دریگب . رارق  قیقحت 
تابثا يارب  لالدتـسا  حیـضوت و  دشابیم  جراخ  هیهلا  هیلک  ماکحا  فیلاکت و  رادم  زا  نردـم  تسایـس  تموکح و  دـیوگیم : دـهدیم و 

هرادا ار  عماوج  هک  اـهتموکح  یماـمت  مینیبیم  مینکیم ، هجوـت  خـیرات  رد  يرـشب  تشذگرـس  هب  هک  یماـگنه  تسا : نینچ  روـبزم  خـساپ 
نیا دشابیم ، یبرجت  دعاوق  لوصا و  رب  ینتبم  هدوب و  یعیبط  يدنمزاین  کی  زا  یـشان  هداس  یتیعقاو  اهتموکح ، نیرتیلاع  یتح  دـناهدرک ،

دوـخ و تاـیح  همادا  لـماوع  هک  تسا  یطیحم  رد  دوـخ  صاـخ  یگدـنز  لـحم  يارب  یعیبـط  روـطب  نارادـناج  همه  جاـیتحا  ریظن  هدـیدپ 
هب دنتـسم  یعیبط و  روطب  عونتم  داـعبا  رتهدرتسگ و  یحطـس  رد  ار  یگدـنز  نینچ  رـشب  عون  دـنک . هداـمآ  اـجنآ  رد  دـناوتب  ار  شناگتـسباو 

عماوج ياهتیریدم  اهتموکح و  هک  تسا  هدش  هتفرگ  هجیتن  نینچ  حیضوت  نیا  زا  دیامنیم . نیمات  نتشیوخ  يارب  رییغت  يارجم  رد  براجت ،
هن  ) هیلاع تمکح  هاگدید  زا  اما  درادن . دوجو  اهنآ  رد  یهلا  ياهتباث  هبنج  درادن و  هعیبطلادعبام  ياهتیعقاو  اب  یطابترا  چیه 

اب هچ  رگا  دشاب ، هدوب  زین  یهلا  هبنج  ياراد  يرادروشک  ماظن  هک  تسا  مزال  لوقعم ) تایح   ) هبناج همه  میظنت  يارب  ياهفرح ) یحالطـصا 
هب لوصو  يارب  اهناسنا  یعیبط  تایح  میظنت  يریگفدـه  اب  هک  يرادروشک  ياهینزيار  براجت و  لوصا و  نآ  یتح  رتیلاع  دـید  کـی 

هنیمز حیضوت  دندرگیم . رادروخرب  یهلا  عاعش  زا  دنریگیم ، رارق  هدافتسا  دروم  دراد ، یهلا  هبنج  اعطق  هک  هبیط ) تایح  ( ) لوقعم تایح  )

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2604 

http://www.ghaemiyeh.com


یعیبط هبنج  مه  دـناوتیم  دـشاب  هک  ياهتفرـشیپ  تروص  ره  رد  يرادروشک  ماظن  مینکیم . هدـهاشم  لیذ  ثحبم  رد  ار  تموکح  عون  نیا 
يرـشب عماوج  نایم  رد  تعیبط و  ملاع  هصرع  رد  خیرات  لوط  رد  للم  ماوقا و  يرادروشک  ياهماظن  یهلا . هبنج  مه  دـشاب و  هتـشاد  ضحم 

رد تسین  يدـیدرت  دوخ . هعماج  ياهناسنا  تعیبط و  ملاع  هنهپ  رد  ناسنا  زا  درف  کی  هک  ددرگیم  رادـیدپ  دـیآیم و  دوجو  هب  هنوگنامه 
، نآ نیناوق  ءازجا و  يارجم  رد  تعیبط و  هنحـص  رد  دـننکیم  هرادا  ار  اهنآ  هک  ینارادمتـسایس  اـهماظن . مه  هعماـج و  مه  درف و  مه  هکنیا 
، تسا روصت  لباق  یگدنز  زا  توافتم  یتاجرد  يرـشب  دارفا  يارب  هک  هنوگنامه  یلو  دنزادرپیم ، دوخ  ياهتیلاعف  هب  دـندرگیم و  رادومن 

رارق نیدب  رشب  یگدنز  هدمع  تاجرد  ماسقا  دراد . دوجو  تاجرد  نیا  زین  يرادروشک  ماظن  یعامتجا و  یگدنز  يارب 
ياهدادعتـسا اوق و  همه  یگدـنز  مسق  نیا  رد  دـتفایم . تیلاعف  هب  یناویح  یعیبط  دوخ  تیریدـم  اب  هک  ضحم ، یعیبط  یگدـنز  . 1 تسا :

رد یعیبط و  دوخ  نیمه  نامرف  تحت  ینادـجو  ینالقع و  يرکف و  ياهتیلاعف  نیرتتیمهااب  ات  هتفرگ  هداـس  روصت  كرد و  کـی  زا  یمدآ 
دناوتیمن اریز  تسین ، لوقعم  لالدتـسا  ریـسفت و  لـباق  دـشاب ، رتهتفرـشیپ  مه  هزادـنا  ره  یگدـنز  هنوـگ  نیا  دـنریگیم . رارق  نآ  مادختـسا 

نآ نادیم  نازاتهکی  هماکدوخ ، يایوقا  هک  ءاقب  رد  عزانت  نایرج  لباقم  رد  دناوتیمن  هکنانچ  دشاب ، هدوب  تایح  يالعا  فده  يوگخساپ 
یهاوخدوخ هک  مدرم  یعیبط  دوخ  روحم  رب  نآ ، لکـش  نیرتهتفرـشیپ  رد  یتح  يرادروشک  ماظن  رگا  دـشاب . هتـشاد  لوقعم  عافد  دنتـسه ،

روبزم يروشک  ماظن  محازم  لماوع  هنوگنیا  هکلب  درادـن ، یهلا  لـماوع  تلاـخد  هب  يزاـین  اـهنت  هن  ددرگب ، تسا  نآ  صتخم  نیرتیـساسا 
رد هک  هنوگنامه  هک  تسا  نیا  یهلا  یعیبط  یگدنز  يانعم  یهلا ، یعیبط  یگدـنز  . 2 دنک . هزرابم  لماوع  نآ  اب  دـیاب  روبزم  ماظن  تسا و 
رب دـنهدیم و  همادا  دوخ  تاـیح  هب  دـنیآیم و  دوجو  هب  نآ  نیناوق  تعیبط و  هصرع  رد  یناـسنا  دارفا  دوشیم ، هدـهاشم  یعیبـط  یگدـنز 

دنز نیا  ياهزاین  دنیامنیم و  نیمات  ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  دوخ ، یناور  يزغم و  ياهورین  یناسمج و  ياوق  يانبم 
نیا دیاب  هک  نادجو  لقع و  یهیدـب  مکح  اب  لاح  نیع  رد  دـنزاسیم ، عفترم  دوخ  ناعونمه  تعیبط و  زا  يرادربهرهب  رد  شالت  اب  ار  یگ 

حیحص لوصا  زا  تسا ، یلعا  لامک  هبذاج  رد  دورو  هک  نآ  يالعا  فده  هب  لوصو  يارب  دوش ، میظنت  لوبق  لباق  لوصا  يانبم  رب  یگدنز 
اب ماهدـمآ ؟ اجک  هب  ماهدـمآ ؟ اجک  زا  متـسیک ؟ نم   ) خـساپ هک  ینعم  نیا  هب  دـنکیم ، ادـیپ  ترورـض  یهلا  لماع  تلاخد  دـنیامن ، تیعبت 

ریذـپناکما ماهدـمآ  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و   ) هیآ نیا  رد  هک  یهلا  لماع  تلاخد  نودـب  ماهدـمآ )؟ هچ  يارب  موریم ؟ اـجک  هب  متـسیک ؟
یناسنا یلصا  لئاسم  يوگخساپ  دناوتیمن  ینوناق  هدعاق و  چیه  دشابیم ، نآ  ياراد  بهذم  هک  یهلا  لماع  تلاخد  نودب  نینچمه  تسین .
طابترا یتسه 4 . ناهج  اب  ناـسنا  طاـبترا  ادـخ 3 . اب  ناسنا  طابترا  نتـشیوخ 2 . اب  ناسنا  طابترا  . 1  ) دـشاب هدوب  هناگراهچ  تاـطابترا  رد 
تموکح تمکح و  فلوم  هک  هنوگنامه  دـشاب و  هدوب  ضحم  یعیبط  دـناوتیم  مه  تموکح  تسایـس و  نیاربانب ، دوخ ) عونمه  اب  ناسنا 

یبرجت یئادتبا و  رایسب  موهفم  کی  دشاب ، هتفرگ  لکـش  هتفرـشیپ  ياهتروص  هب  هک  هزادنا  ره  هب  يرادروشک  ماظن  تموکح و  : ) دیوگیم
زیارغ و خ نیناوق  يانبم  رب  هک  تسا  لسع  ناروبنز  ياهچروم و  ياهنایروم و  یگدنز  ماظن  نامه  نیا   … تسا )  یعیبط 

خاشرپ و رتهدرتسگ و  هدیچیپ و  رایـسب  نآ ، تیریدم  ناسنا و  یگدنز  ماظن  هک  توافت  نیا  اب  دتفایم ، نایرج  هب  نارادـناج  نآ  یعیبط  دو 
، لقعت هشیدـنا و  ینالقع ، ياهدـیرجت  یلک ، تاـکادرا  دـننام  تسا ، رادروخرب  مهم  رایـسب  ياهدادعتـسا  اوق و  زا  اریز  دـشابیم ، رتگرب 

مه هزادـنا  ره  هک  یتروص  رد  کلذریغ  غوبن و  هب  دنتـسم  ياهتیقالخ  فاشتکا و  میـسجت و  اهدـهعت و  زا  يرادربهرهب  هدـنزاس ، ياهتباقر 
، یلک تاکاردا  غوبن  هب  دنتـسم  ناشوج  عباـنم  هب  دنتـسم  هک  تهج  نآ  زا  دنـشاب ، هتـشاد  کیتامتـسیس )  ) مظنم یگدـنز  قوف ، نارادـناج 
اب ناسنا  یگدنز  لاح  نیا  اب  دشابیم . قمعت  هعـسوت و  تفرـشیپ و  لباق  ریغ  دودحم و  اذل  تسین ، لقعت …  هشیدنا و  ینالقع ، ياههبرجت 

دوخ تکرح  دخرچب و  یهاوخدوخ  روحم  رب  هک  یتروص  رد  میداد ، رکذت  ار  اهنآ  زا  ياهنومن  هک  ياهدادعتـسا  اهاوق و  نآ  همه  نتـشاد 
يروناج یگدنز  نامه  تیهام  رظن  زا  دنکن ، هدافتسا  تایدام  هدام و  قوف  یهلا  هعشا  زا  دنک و  هیجوت  ضحم  تعیبط  نیناوق  جاوما و  اب  ار 
مالـسلا مهیلع  ءایبنا  ینارون  طخ  رد  هکنانچ  دشاب  یهلا  یعیبط  دـناوتیم  تموکح  تسایـس و  نینچمه  میدـش و  رکذـتم  الاب  رد  هک  تسا 

لقع هب  تایح  نوئش  نامت  هدافتسا  یگدنز ، نیا  زا  ام  روظنم  مزیلاوچگلتنیا ،)  ) ینالقع یگدنز  . 3 تسا . حرطم 
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نیا ناوارف  روطب  مه  نیمز  برغم  مدرم  دوخ  دـنهدیم و  تبـسن  نیمز  برغم  هب  ـالومعم  ار  یگدـنز  عوـن  نیا  هزورما  تسا . نآ  لـئالد  و 
اهناسنا تایح  نوئـش  روما و  همه  هک  تسا  نیا  دننکیم ، زاربا  یگدنز ، عون  نیا  ندوب  یقطنم  نایعدم  هک  هچنآ  دننکیم . حرطم  ار  اعدم 
دنتـسم دـسریم  رظن  هب  دـسریم . رمث  هب  دـشابیم  یلمع  لقع  يرظن و  لقع  لماش  هک  نآ  ماع  يانعم  هب  لـقع  یگدـنز و  زا  عون  نیا  رد 

زورب يرـشب  عماوج  زا  کی  چـیه  رد  نونکات  لماک  روطب  نآ  هدـننکعناق  نشور و  لـئالد  لـقع و  هب  یگدـنز  روما  نوئـش و  همه  نتخاـس 
زا دازآ  میلـس و  لـقع  هک  یقیقح  یبهذـم  ياـهماظن  رد  رگم  ، ) تسین ریذـپناکما  يدانتـسا  نینچ  الـصا  تفگ : ناوـتیم  تـسا و  هدرکن 

لاثم ناونع  هب  دریگب ) رارق  هدافتسا  دروم  تموکح  تسایس و  گنهرف و  قوقح و  رد  یهلا  يانعم  کی  اب  یناویح  یعیبط  دوخ  ياههبذاج 
تمارک تلادع و  یعقاو  شزرا  ءاقب  رد  عزانت  هوق و  تلاصا  نایرج  ربارب  رد  دـناوتب  هک  تسا  یلومعم  یلمع  لقع  يرظن و  لقع  نیمادـک 

رـس ار  یـسایس  یعامتجا و  یگدـنز  رد  ینالقع  شور  ياعدا  هک  یعماوج  همه  هکیتروص  رد  دـیامن ! تاـبثا  ار  لوقعم  يدازآ  یناـسنا و 
هیمالعا ياهمدقم  ياهفارگاراپ  رد  ار  تیامح  نیا  هنومن  نیرتزراب  دیامنیم . دادملق  روبزم  شزرا  قئاقح  یلصا  نایماح  ار  دوخ  دنهدیم ،

. مینکیم هدـهاشم  قوقح  نیمه  رد  دروـم  دودـح 20  رد  تسا  یـشزرا  رادراـب  هک  یتاحالطـصا  رد  هیلوا و  داوم  رـشب و  قوقح  یناـهج 
قوقح يرـشب و  هداوناخ  ياـضعا  هیلک  تیثیح  ییاسانـش  هک  اـجنآ  زا  تسا : نینچ  رـشب  قوقح  یناـهج  هیمـالعا  ياهمدـقم  ياـهفارگاراپ 
قوقح ریقحت  ییاسانـش و  مدع  هک  اجنآ  زا  دهدیم . لیکـشت  ناهج  رد  ار  حلـص  تلادـع و  يدازآ و  ساسا  نانآ ، ریذـپان  لاقتنا  ناسکی و 

نایب و رد  رشب  دارفا  نآ ، رد  هک  ییایند  روهظ  هتشاداو و  نایـصع  هب  ار  تیرـشب  حور  هک  تسا  هدیدرگ  ياهنایـشحو  لامعا  هب  یهتنم  رـشب 
اب دـیاب  ار  یناسنا  قوقح  اساسا  هک  اجنآ  زا  تسا . هدـش  مـالعا  رـشب  لاـمآ  نیرتـالاب  ناونع  هب  دـنوش ! اـهر  رقف  سرت و  زا  دازآ و  هدـیقع ،

هعسوت تسا  مزال  اسااسا  هک  اجنآ  زا  ددرگن . روبجم  راشف  ملظ و  دض  رب  مایق  هب  جالع  نیرخآ  ناونع  هب  رشب  ات  درک  تیامح  نوناق  يارجا 
درف شزرا  ماقم و  رشب و  یـساسا  قوقح  هب  ار  دوخ  نامیا  دحتم  للم  مدرم  هک  اجنآ  زا  داد . رارق  قیوشت  دروم  ار  للم  نیب  هناتـسود  طباور 

دننک و کمک  یعامتجا  تفرـشیپ  هب  هک  دناهتفرگ  خسار  میمـصت  دناهدرک و  مالعا  روشنم  رد  اددـجم  نز  درم و  قوقح  يواست  یناسنا و 
یناهج مارتحا  هک  دناهدش  دهعتم  وضع  لود  هک  اجنآ  زا  دنروایب ، دوجو  هب  ار  يرتهب  یگدنز  عضو  رتدازآ  یطیحم  رد 

یکرتشم مهافت  نسح  هک  اجنآ  زا  هدـننک ، نیمات  دـحتم  للم  نامزاس  يراـکمه  اـب  ار  یـساسا  ياـهیدازآ  رـشب و  قوقح  یعقاو  تیاـعر  و 
نامرآ ار  رـشب  قوقح  هیمالعا  نیا  یمومع ، عمجم  دراد ، ار  تیمها  لامک  دـهعت ، نیا  لماک  يارجا  يارب  اـهیدازآ  قوقح و  نیا  هب  تبـسن 

دنـشاب و هتـشاد  رظن  دم  رد  امئاد  ار  هیمالعا  نیا  عامتجا  ناکرا  همه  دارفا و  عیمج  ات  دـنکیم  مالعا  للم  هیلک  مدرم و  مامت  يارب  یکرتشم 
، ییاسانـش یللملانیب ، یلم و  یجیردت  ریبادت  اب  دبای و  هعـسوت  اهیدازآ  قوقح و  نیا  مارتحا  تیبرت ، میلعت و  هلیـسوب  هک  دـننک  تدـهاجم 
.( ددرگ نیماـت  دنـشابیم ، اـهنآ  ورملق  رد  هک  ییاـهروشک  مدرم  نیب  رد  هچ  وضع و  لـلم  دوخ  ناـیم  رد  هچ  اـهنآ ، یتاـیح  یعقاو و  يارجا 

تاملک تاحالطصا و  تسا . هدومن  حرطم  ار  تایح  ياهـشزرا  زا  تیامح  اهفارگاراپ ، نیا  همه  هب  بیرق  تیرثکا  هک  دییامرفیم  هظحالم 
مرتحم 2. دوجوم  يانعم  هب  ناسنا  . 1 تسا : رارق  نیدب  تسا ، هدمآ  رـشب  یقوقح  یناهج  هیمالعا  داوم  تامدقم و  عومجم  رد  هک  یـشزرا 
يدازآ 9. ناسکی 8 . قوقح  تیرشب 7 . حور  هناتسود 6 . طباور  يربارب 5 . يردارب و  يرشب 4 . هداوناخ  ياضعا  اهناسنا 3 . یتاذ  تیثیح 

ا دحتم 16 . للم  نامیا  هدیقع 15 . تایح 14 . نادجو 13 . لقع و  يرشب 12 . لامآ  نیرتالاب  تلادع 11 . حلص 10 .
.20 تسا ) بولطم  شدض  هک   ) نایـصع . 19 تسا ) بولطم  شدـض  هک   ) هنایـشحو لامعا  كرتشم 18 . مهاـفت  سح  یناهج 17 . مارتح 
یناگدـنز و عون  نآ  رد  هک  تسا  نیا  تفگ ، ناوتیم  هک  هچنآ  یقالخا . تایـضتقم  حیحـص  تیاعر  دشر 22 . لمکا  دح  تدهاجم 21 .

رارق شریذـپ  دروم  ضرف ) شیپ  اـی   ) هتخاـس شیپ  لوصا  ناونع  هب  یلک  ياـیاضق  يرادـقم  حالطـصا ) هب  ینـالقع   ) تسایـس تموـکح و 
ماـکح و مدرم و  ینبم  نـیمه  رب  ینعی  دـنهدیم ، ماـجنا  ار  دوـخ  راـک  لوـصا ، نآ  ياـنبم  رب  تسایــس  تموـکح و  یگدــنز و  دریگیم و 

نیمه تسا ، نکمم  هک  یتروص  رد  دـننکیم ، لالدتـسا  لوصا  نامه  هب  دوخ  ياهتیلاعف  اههتـساوخ و  تیعقاو  تاـبثا  يارب  نارادمتـسایس 
نارود رد  لوصا  نیا  يارب  لاثم  نیرتهب  دشابن . لصف  لح و  لباق  الصا  هک  دشاب  هدوب  یتالکشم  ياراد  یسررب ، قیقحت و  عقوم  رد  لوصا 
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نارازگراک ماکح و  اهروشک و  نآ  لوبق  دروم  یئانبریز  لصا  کی  ناونع  هب  هک  تسا  ایند  ياهروشک  زا  یخرب  رد  یـسارکومد  رـصاعم ،
هدافتـسا دروم  کلذریغ  يداصتقا و  یقوقح و  یگنهرف و  یـسایس و  یعامتجا و  يایاضق  تابثا  ریـسفت و  يارب  تسا و  هدش  هتفریذپ  نانآ 

ناوتیم ار  اهنآ  لئاسم  دعاوق و  همه  اعقاو  هک  تسین  نآ  تسایـس ، تموکح و  یگدـنز و  ندوب  ینالقع  زا  روظنم  نیا ، ربانب  دریگیم . رارق 
قع یهیدب  نشور و  دعاوق  لوصا و  اب 

ماظن يرهاظ  حوطس  ریز  رد  یلقع  یملع و  هاگدید  زا  هک  یمهم  هناگشش  تالکشم  هب  هک  تسیفاک  اعدم  نیا  تابثا  يارب  دومن . ریسفت  ل 
ناـیب زا  شیپ  نآ  هناگـشش  تالکـشم  تسایـس و  تموـکح و  یگدـنز و  رد  یـسارکومد  ماـظن  مینک . هجوـت  دراد ، دوـجو  کـیتارکومد 
تمعن زا  سپ  ناـسنا  يدازآ  هک  نیا  رد  درادـن  دـیدرت  یهاـگآ  لـقاع  چـیه  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  رکذـت  هناگـشش ، تالکـشم 

ینعی يدازآ ، زا  مورحم  ناسنا  تسا . هدومرف  تیانع  رـشب  دارفا  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  يزایتما  تمعن و  نیرتیلاع  تایح ، يامظع 
هک تسا  یهیدـب  هماـکدوخ و  نادـنمتردق  هدارا  تعیبـط و  لـماوع  لـباقم  رد  ضحم  تلآ  ینعی  تیـصخش ، تیوه و  زا  مورحم  دوـجوم 

دیاب ار  نآ  هک  تسیراب  یگدنز  هک  كرحتم  تسا  يدوجوم  دـنک ، یگدـنز  دـناوتب  رگا  ضحم ، تلآ  تیـصخشیب و  تیوهیب و  ناسنا 
زا ار  نآ  نتـشاد  هزاجا  هظحل  ره  رد  دـیاب  هک  دـشاب ) هتـشاد  رگا   ) هعطق هعطق  یتیـصخش  یتیراـع و  یتیوه  ياراد  دـشکب و  شود  هب  اربج 

، دـیامن بلـس  ناسنا  زا  ار  يدازآ  هک  یماقم  ره  سک و  ره  مییوگیم : هناـعطاق  اذـل  دریگب  هاوخدوخ ، نادـنمتردق  هدارا  یعیبط و  لـماوع 
ایآ . 1 دزاسب . لتخم  ار  اهنآ  لقادح  ای  دـیامن  بلـس  ار  وا  حور  ناور و  ناج و  سفن و  هک  تسا  هدـش  بکترم  ار  تیانج  تحاقو و  نامه 

لاوحا همه  رد  مدرم  ياههتساوخ  همه 
ناونع هب  هک  ياهدـیدپ  ره  خـیرات  لوط  رد  نونکات  اـیآ  . 2 دراد ؟ يدـیدش  تلاخد  اهنآ  رد  اهیهاوخدوخ  ای  تسا  لـقع  ياـنبم  رب  اـعقاو 

اهیزیرنوخ اهگنج و  تسا ، نینچ  رگا  تسا ؟ هدوب  ماکح  مدرم و  یعقاو  حالـص  رب  تسا ، هتفرگ  رارق  ماکح  مدرم و  تیاضر  دروم  نامرآ 
، تسا اـهنآ  ناگدـننادرگ  مدرم و  یبلطهاـج  تردـق و  اـهنآ  هزیگنا  هتفرگ و  ار  خـیرات  رـساترس  هـک  ییاهینکـشنامیپ  اـهییوگروز و  و 

هدوب یقالخا  یـسایس و  یقوقح و  یگنهرف و  لئاسم  همه  يانبریز  هک  یگدرب  ياهنارود  تسا ، نینچ  رگا  و  دشابیم . هیجوت  لباق  هنوگچ 
بجوم هک  اهتیـصخش  ای  قئاقح و  ندرک  دادـملق  روفنم  ای  نداد  هولج  نامرآ  يارب  هنارهام  ياهنیقلت  . 3 ددرگیم ! هیجوت  هنوگچ  تسا ،

رتیلومعم و حالطـصا  هب  دنکیم و  زورب  اهنیقلت  نامه  قباطم  مدرم  تایرظن  ءارآ و  هجیتن  رد  اهنیقلت و  نآ  زا  مدرم  شریذپ  لابقتـسا و 
يرـشب خیرات  هک  هچنآ  . 4 دز ! یعقاو  یـسارکومد  زا  مد  ناوتیم  ضرف  نیا  اب  ایآ  یعونـصم )! ياـضاقت  يارب  یعونـصم  هضرع   ) رتنـشور
یتروص رد  تسا ، هتشاد  یقیمع  ناوارف و  ریثات  مدرم ، ياهزغم  هیجوت  رد  ابیز و  حیصف و  ظافلا  تاحالطـصا و  اهراعـش و  دهدیم ، ناشن 

وتوا پ  ) یلیخت یطارفا و  ینیبشوخ  کی  اب  ای  تسا و  هدوبن  راعش  نآ  دوخ  ياوتحم  ناگدنهدراعش ، فده و  ضرغ و  هک 
تـساهماد نوچ  اهمان  اهظفل و  اهمان  نایم  ینعم  یطحق  اهماد  شریز  تسا و  راومه  هار  درک ! دیاب  هچ  دـناهدوب . هتخادـنا  هارب  راعـش  ییای )

ابیز و نیریش و  ظافلا  اب  هطبار  رد  ار  رـشب  كانزوس  تشذگرـس  زا  یتسرهف  هک  تسا  نآ  عقوم  الاح  تسام  رمع  بآ  گیر  نیریـش  ظفل 
مان هب  هک  يرابنارگ  ياهریجنز  هچ  یمدآ ، ناج  سفنت  هلیـسو  نیرتهب  يا  ریجنز ، دض  يا  يدازآ ، يا  مینک : زاب  دوخ  نامـشچ  شیپ  ابیرف 

قیبطت وت و  رادـید  زا  ار  يرـشب  هعماج  دـندناشوپ و  وت  سدـقم  ماـن  هب  هک  اـهروج  اـهملظ و  هچ  تلادـع ، يا  دناهتـسب ! رـشب  ياـهاپ  هب  وت 
دنتـسارآ و وت  مان  هب  هک  ییاـهلطاب  هچ  یتسه ، ملاـع  ياـنبم  ماـجنا و  زاـغآ و  يا  قح ، يا  دـنتخاس ! روجهم  رود و  وت ، لوصا  رب  یگدـنز 

رقحم ياهخوک  زا  ياهشوگ  رد  هک  خـیرات  هصرع  ناهاگآان  ناناوتان و  یگـشیمه  لاح  نابز  تسا  نیا  دـنتخاس ! مورحم  وت  زا  ار  تیناسنا 
همزمز دناهتخاس . لدـبم  ناجیب  تکرح  هب  ار  نانآ  یگدـنز  ابیرف ، ظافلا  اهراعـش و  هلیـسو  هب  هک  هماکدوخ  ناهاوخدوخ  هب  باطخ  دوخ ،

مان وت  ياو  يدرک ، ماد  ار  قح  مان  وت  يار  نآ  ین  تسب ، مقح  مان  ارم  رـش  روش و  ياوسر  ینک  اـت  ارم  رم  یبیرف  قح  ماـن  هب  وت  دـنیامنیم :
رب تناج  گر  نم  مخز  هب  ات  نت  ناج و  مدرپس  قح  مان  هب  نم  نم  داد  وت  زا  دناتسب  قح 

ماـظن مینک ، میـسقت  ورـشیپ ) وریپ و   ) مهم تمـسق  ود  رب  گـنهرف  قوـقح و  دـننام  ار  تسایـس  رگا  درب 5 . تنادـنز  هب  نـم  نوـچ  ارت  اـی  د 
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يرورـض ورـشیپ  وریپ و  يارب  رـصتخم  فیرعت  کی  بلطم ، نیا  حیـضوت  يارب  ورـشیپ ، هن  دشابیم  وریپ )  ) تمـسق هب  طوبرم  یـسارکومد 
یلومعم یعیبط  یگدنز  قوف  ياهدـعاق  لصا و  چـیه  هک  تسا  نیا  هریغ ) و  تسایـس ، گنهرف ، قوقح ،  ) قوف دراوم  رد  وریپ  يانعم  تسا .

هک تسا  نیا  ورـشیپ  يانعم  درادـن . دوجو  اهنآ  زا  تیعبت  يارب  يزاین  روبزم  دراوم  رد  ای  درادـن  دوجو  ناسنا  یحور  یقرت  ءـالتعا و  يارب 
، اهنآ رب  یگدـنز  نوئـش  قیبطت  نودـب  ناسنا  یحور  یقرت  ءالتعا و  هک  یلاع  دـعاوق  لوصا و  هدـع  کی  زا  دـیاب  قوف  دراوم  همه  رد  رـشب 

صیخشت هب  هیکت  اب  هک  دنتـسه  اهناسنا  دوخ  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم  وریپ ) قوقح   ) مییوگیم هک  یتقو  دیامن . تیعبت  تسین ، ریذپناکما 
رد ارجا  هب  یگدـنز  ورملق  رد  ار  نآ  هتفریذـپ و  یقوقح  داوم  ناونع  هب  جـیردت ) روطب  ابلاغ   ) ار یئایاضق  دوخ  یگدـنز  دـسافم  حـلاصم و 

، تسایـس داصتقا ، تسا  نینچمه  دنرادن . هعماج  مدرم  یقوقح  تشونرـس  نییعت  رد  تلاخد  قح  یتیـصخش  چیه  ماقم و  چیه  و  دنروایم .
زا ا تمسق  نآ  مدرم ، هتسیاش  یقوقح  داعبا  هدننکنیمات  هک  تسا  نینچ  ورشیپ ) قوقح   ) يانعم بیترت ، نیدب  هریغ . گنهرف و  قالخا ،

چیه هک  تسا  یهیدـب  دـیامن . نیمـضت  نآ  یعیبط  تایح  میظنت  هفاضا  هب  مه  ار  یناسنا  تیوه  لـماکت  ءاـقترا و  هک  تسا  دـعاوق  لوص و 
یلقع تفایرد  كرد و  اریز  دشاب ، هدوب  ضحم  وریپ  ای  ضحم و  ورـشیپ  دناوتیمن  يداصتقا  و  یـسایس ، یگنهرف ، یقالخا ، یقوقح ، ماظن 

هک تسا  تهج  نیمه  هب  دنراد ، یمهم  رایـسب  شقن  نانآ ، یگدنز  تاعوضوم  يارجا  زرط  صیخـشت و  رد  اهناسنا ، یبرجت  ینادـجو و  و 
هداد و رارق  عابتالامزال  تجح و  كدنا ) رایسب  رایسب  دراوم  رگم   ) تاعوضوم صیخشت  رد  ار  اهناسنا  براجت  اهلد و  لوقع و  مالـسا  نید 

تاعوضوم دیاب  هک  دنتسه  مدرم  نیا  ینعی  درادیم ، يوریپ  ماظن  ینوناق ، تالیامت  تاعوضوم و  ورملق  رد  مالـسا  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
مالسا نیاربانب ، دننک . داجیا  دنهد و  صیخـشت  دزاسن ، دراو  نانآ  حور  مسج و  رب  يررـض  هک  ار  دوخ  ینوناق  تالیامت  یگدنز و  قرط  و 
قالخا هاوخ  دشاب و  قوقح  ورملق  رد  هاوخ  دراد ، يوریپ  هبنج  يرشب  تایح  لیصا  ياهزاین  ندروآرب  اههدیدپ و  تاعوضوم و  تمسق  رد 

لامک هبذاج  رد  ار  نایمدآ  رادفده  تایح  دناوتب  هک  یـسایس  گنهرف و  قالخا و  قوقح و  هب  رظن  اب  و  کلذریغ . گنهرف و  تسایـس و  و 
یم اجک  هب  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  متسیک ؟ اب  ایند  نیا  رد  ماهدمآ ؟ اجک  زا  متسیک ؟ نم   ) ار وا  یساسا  تالاوس  خساپ  دهدب و  رارق  قلطم 

اب ناسنا  طابترا  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  رد  ورـشیپ  دعاوق  لوصا و  هدـع  کی  زا  تسا  مزال  امتح  دـهدب ، مور )؟
قالخا هب  فاصتا  اب  نتـشیوخ  تاذ  حالـصا  دـننام  دـیامن . تیعبت  دوخ ) عون  ینب  اب  ناسنا  طابترا  یتسه و  ناهج  اب  ناـسنا  طاـبترا  ادـخ ،

اب ینعی  دـنکیم . یگدـنز  نآ  رد  هک  یتسه  ناهج  زا  زا  هنالوئـسم  يرادربهرهب  ناحبـس  دـنوادخ  اب  طاـبترا  زا  یحور  يرادروخرب  یلاـع ،
هدوهیب و تسا  هدـیرفآ  ار  تمظعاب  ناـهج  نیا  هک  قلطم  میکح  دـنوادخ  هک  دوش  دـقتعم  دـنادب و  یتسه ، ناـهج  هوکـش  مظن و  هب  هجوت 

نونکا دشابیم . تایدام  هدام و  قوف  اعطق  و  دیآیمن ، تسد  هب  اهنت  توهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  اب  فده  نیا  و  دشابیمن . فدهیب 
دنشیدنایب و هنوگره  مدرم  هک  دوش  ریسفت  نینچ  مه  یـسارکومد ، يانعم  مینادب و  یـسارکومد  مظن  رد  رـصحنم  ار  تسایـس  میهاوخب  رگا 

هعماج دارفا  رگید  یگدنز  تمحازم  تابجوم  هک  يدراوم  زج  دنشاب ، دازآ  یفده  ره  هب  ندیـسر  يارب  ياهلیـسو  ره  هب  دنهاوخب و  هچ  ره 
ار گرزب  ناهیک  همه  هچ  رگا  دزاسیم  سوبحم  ینیشنراغ  نارود  نامه  رد  ار  تیرـشب  هک  تسا  وریپ  تسایـس  نامه  نیا  دروایب ، مهارف  ار 

ادها هک  یلاح  رد  دراذگب ، رتارف  ماگ  یهاوخدوخ  هطیح  زا  دناوتیمن  وریپ  تسایس  زا  تیعبت  رد  رشب  اریز  دراذگب ، شیاپ  ریز 
ای یتعنـص  ای  ینید  ای  یملع  ياهتکرح  هچ  خـیرات  یلماکت  تالوحت  اـهتکرح و  . 6 دراد . یهلا  یعیبط  ياروام  هشیر  اـمتح  وا  یلماـکت  ف 
ار اهندیدرگ  اهشور و  نیا  رگا  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  یمک ) رظن  زا   ) هجوت لباق  ریغ  ياهتیلقا  دارفا و  هلیـسوب  هراومه  یقالخا ، یـسایس و 
هک تسا  هدشن  هدید  زگره  ینعی  دیامن . تفرشیپ  تسناوتیمن  مدق  کی  یتح  رـشب  دنتـشاذگیم ، اهتیرثکا  تالیامت  تامولعم و  هدهع  هب 

یتخبدـب لهج و  زا  ار  هعماج  ای  دـنزادنیب  هار  هب  ار  تاعارتخا  تافاشتکا و  و  دـنزیخرب . میقتـسم  روطب  ءادـتبا و  هعماج  کی  مدرم  تیرثکا 
هک تسا  هدـش  حرطم  یـسارکومد  هرابرد  نوطالفا  تارکفت  زرط  زا  یتـالمج  . 7 دنروایب . دوجو  هب  ار  تفرـشیپ  لماوع  و  دـنهدب . تاجن 

. دوریم ورف  دوشیم ، هدیمان  یـسارکومد  هک  یگناوید  نیا  زا  یتفگـش  رد  دشیدنایم  رما  نیا  تقیقح  رد  نوطالفا  هزادنا  ره  : ) دیوگیم
نیا رد  نوطالفا  لـیلد  دـنکیم . هیکت  تسایـس  نارازگراـک  باـختنا  رد  مدرم  روهمج  تـالیامت  تاوهـش و  رب  هک  یـسارکومد  ماـظن  نآ 
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، مینکیمن دامتعا  رهام  شافک  کی  زج  سک  چیه  هب  شفک  هب  يدنمزاین  عفر  دننام  کچوک  تاعوضوم  رد  ام  هک  تسنیا  یگدزتفگش 
ذپب تیمکاح  يارب  دنکیم ) تیامح  يو  زا  دایز  ياهادص  ای   ) دراد يدایز  ياهادص  هک  ار  سک  ره  میناوتیم  هنوگچ  لاح  نیا  اب 

راتفگ شوخ  ای  ابیز و  کشزپ  کی   ) هن میهاوخیم  دراد ، تراهم  تبابط  رد  هک  ار  یقذاح  کشزپ  ام  میوشیم ، رامیب  اـم  هک  یتقو  میری .
اهناسنا یهلا  دعب  اب  تموکح  تسایس و  يرایبآ  موزل  اب  یتافانم  زگره  دراد ، صـصخت  هب  جایتحا  صاخ و  هفرح  کی  تسایـس  هکنیا  ار .)

: دیوگیم نینچ  وا  هک  تسا  هدـش  لقن  نوطالفا  زا  بوخ  رایـسب  یهیبشت  تسا ، یـصوصخم  رنه  يرادمتـسایس  هکنیا  تابثا  يارب  درادـن .
اب ار  اههتشر  سپس  هدرک و  لیدبت  هتشر  هب  ار  مشپ  تسخن  هنوگچ  رهام  هدنفاب  کی  هک  دید  دیاب  تسا . یگدنفاب  رنه  يرادمتـسایس  رنه  )

نوریب ار  ییابیز  هچراپ  هاگراک  نآ  زا  ماجنارـس  دراپـسیم و  دوخ  یگدنفاب  هاگراک  هب  هاگنآ  هدیبات ، مه  هب  صوصخم  مظن  دـیهمت و  هچ 
ياهناسنا زا  ییاههورگ  دناوتیم  هک  تسا  یگدنفاب  تعنص  نوچمه  مه  رادمتسایس  رنه  دشاب …  هدنبیز  ناسنا  تماق  دق و  هب  هک  دروآیم 

مه هب  نانچ  تراـهم  تقد و  يور  زا  ار  ناـنآ  یتسیزمه  طـباور  دـیامنیم و  یهدـنامزاس  هتـسویپ و  مه  هب  ار  رگیدـکی  زا  يادـج  دازآ و 
حیضوت رد  تموکح  تمکح و  فلوم  سپس  ددرگ ). هتسارآ  هدنبیز و  روشک  تماق  رب  سابل  یگچراپکی  دننام  هک  دزاس  هدیبات  هدیچیپ و 

بوخ هب  بلطم  نیا  وطسرا  نیشیپ  نخس  نوچمه  نوطالفا ، هنافوسلیف  هیبشت  نیا  زا  : ) دیوگیم نینچ  نوطالفا  تالمج  تابثا  و 
ياهیدـنمزاین اـب  نآ  میقتـسم  طاـبترا  ظاـحل  زا  تسا و  یبرجت  نونف  زا  یتسد  رنه  کـی  نوچمه  يرادمتـسایس  نف  هک  دوشیم  نشور  ي 

تدحو و ماجسنا و  زا  دیاب  هک  تسا  یسابل  نوچمه  کیدزن  رود و  ياهروشک  اب  نآ  طباور  روشک  هرمزور  ثداوح  نادنورهش و  دارفا و 
تافص و زا  يرادروخرب  يرظن و  هیاپ  مولع  یقالخا و  یلک  دعاوق  رب  یهاگآ  زا  سپ  رهام  رادمتـسایس  کی  دشاب . رادروخرب  یگچراپکی 

تابسانم ظفح  لمع و  ماقم  رد  دیاب  دوشیم ، هصالخ  تلادع  رد  هک  تفع  تعاجش و  یلمع ،) تمکح   ) تمکح دننام  یناسفن  تالامک 
یهاگآ دوخ ، نوماریپ  ریغتم  ياهتیعقاو  یلمع و  هیئزج  روما  زا  رگید  ياهروشک  اب  يراوجمه  طباور  ظفح  نادنورهـش و  ناـیم  یتسیزمه 

، يرادمتسایس نیداینب  رصنع  هکنیا  هصالخ  دیآرب . یبوخ  هب  یبرجت  تیلوئـسم  نیا  هدهع  زا  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  هنادنمـشوه  هدرتسگ و 
، وا یلـصا  هفیظو  هکلب  دـشابیمن ، تسا ، يرظن  لـقع  روـخارف  رد  هـک  یبهذـم  اـی  ینـالقع  دـعاوق  لوـصا و  تاـیلک و  رد  ییارگهشیدـنا 

هزوـح زا  یلک  هب  هک  تسا  نآ  کـیتیلوپوئژ ، ریغتم  ياـهتیعقاو  روـشک و  ینورب  ینورد و  ياهدادـخر  تاـعوضوم و  فوـقو  صیخـشت و 
، دزاسیم قبطنم  یلمع  لقع  تایرغص  تایئزج و  رب  هتسویپ  یلمع  لقع  هک  روط  نامه  اما  تسا  نوریب  يرظن  لقع  ینالقع و  رترب  هشیدنا 

یتسیاب زین  رادمتسایس 
هب لـمع  ماـقم  رد  روشک  هیئزج  تاـعوضوم  قیداـصم و  رب  هدرک و  عـالطا  بسک  قـالخا  نارکفتم  ناـفوسلیف و  هشیدـنا  زا  ار  دوخ  ياـه 

الماک ینالقع  یقالخا و  ياهیتسیاب  اب  روشک  رودقم  ياهیتسه  اهدادـخر و  ات  دزاس  قبطنم  شیوخ ، نوماریپ  یئزج  ریغتم و  ياهیتسه 
- مکی هلئـسم  دسریم : رظن  هب  يرورـض  فلوم  نانخـس  هب  رظن  اب  اهنآ  یـسررب  هک  دراد  دوجو  مهم  هلئـسم  دنچ  دشاب ). هتـشاد  یگنهامه 

دومن زا  تسترابع  دعب  نآ  تسا  هداد  رارق  بوخ  رایسب  هیبشت  دروم  ار  رادمتـسایس  یلمع  ياهتیلاعف  زا  دعب  کی  قوف  تارابع  رد  نوطالفا 
همه دناوتیمن  نوطالفا  هیبشت  نیا  اذل  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  دوخ  یـسایس  رنه  اب  ار  نآ  ياهفرح  رادمتـسایس  کی  هک  ياهعماج  یکیزیف 

نتخاس هدامآ  هک  ار  یسایس  ياهتیلاعف  زا  فده  یسایس و  مامشتسا  رادمتسایس و  ناسنا  کی  تاصتخم  تسایس و  تیهام  رد  ار  وا  دیاقع 
دیاـقع همه  دـناوتیمن  هیبـشت  نیا  مود - هلئـسم  دـیامن . فیرعت  فیـصوت و  دـشابیم ، ناـنآ  تاـیح  يـالعا  فدـه  هب  لوصو  يارب  مدرم 

تدحو و ماجسنا و  زا  دیاب  هک  یبوخ  سابل  هب  يرادمتسایس  نف  بوخ  رایـسب  هیبشت  دنک : وگزاب  تسایـس  تموکح و  هرابرد  ار  نوطالفا 
اش دیابن  رادمتسایس  هک  تسا  نیا  یعطق  هلئسم  دنک  وگزاب  ار  نوطالفا  دیاقع  همه  رگا  دشاب ، رادروخرب  مدرم  يارب  یکچراپکی 

. دشاب هتشاد  دوجو  دیاب  ای  دراد و  دوجو  نادنورهش  نورد  رد  هک  دشاب  هتـشاد  ییاهـشزرا  یحور و  یناور و  عضو  اب  يراک  دناوتن  مه  دی 
دنتـسیک و دنـشوپیم ، ار  نانآ  هتخود  هدـیرب و  هتفاب و  سابل  هک  ییاهناسنا  نآ  هک  دـننادن  روشک  کی  نارادمتـسایس  اـی  رادمتـسایس  رگا 

یضاق تفگ  تسین . یشاقن  نآ  ياریذپ  ای  درادن و  دوجو  ای  الصا  هک  دننزیم  یقاتا  فقس  رب  یشقن  تقیقح  رد  دنشاب ، دنناوتیم  هنوگچ 
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هک تسنامه  تموکح  تسایس و  رد  نوطالفا  تایرظن  عومجم  هک  مینادیم  ام  یلو  رش  ریخ و  زا  مینک  یشقن  وا  رب  ات  رسپ  يا  شرعلا  تبث 
يرورض ار  اهناسنا  يونعم  يدام و  ياهدادعتسا  داعبا و  همه  نتخاس  افوکـش  هک  زین  نیتسار  يامکح  دراد و  لوبق  یهلا  نید  ار  وا  تایلک 
عومجم هب  هجوت  اـب  موس - هلئـسم  مییاـمنیم : حرطم  ـالیذ  ار  هلئـسم  نیا  دـنزاسیم و  راوتـسا  لوصا  نیمه  رب  ار  دوخ  تارکفت  دـننادیم ،
تارکفت نیقفاوم  زا  ناوتیمن  وطـسرا  دـننام  مه  ار  گرزب  تیـصخش  نیا  هعماـج ، نادـنزرف  میلعت  تسایـس و  هراـبرد  نوطـالفا  تاـیرظن 

دروم یـسایس و  تایرظن  نیرتتیمهااب  زا  تسایـس  تموکح و  هراـبرد  نوطـالفا  تاـیرظن  هک  تهج  نادـب  دومن . بوسحم  مسیرـالوکس 
نوطالفا ءارآ  زا  ياهصالخ  هک  تسا  مزال  اذل  تسا . رضاح  لاح  هتشذگ و  رد  یسایس  هفسلف  نارظنبحاص  رثکا  هدافتسا 

رد نوطالفا  وطـسرا و  دـیاقع  ارآ و  همجرت  مهف و  رد  نافوسلیف  نیرتصـصختم  زا  هک  رلیه  تناـس  یملتراـب  میرواـیب . ثحاـبم  نیا  رد  ار 
حورـشم لقن  تلع  دنامن  هدیـشوپ  تسا : هدومن  حرطم  ریز  رارق  هب  ار  نوطالفا  یـسایس  هفـسلف  یلـصا  ناکرا  رـصانع و  تسا  نیمز  برغم 

دیدش تیمها  تهج  هب  ار  نوطالفا  تایرظن  یسایس ، هفسلف  رد  یققحم  ره  هک  تسا  نیا  نوطالفا ، یسایس  هفسلف  یلـصا  رـصانع  ناکرا و 
یکاپ هک  هچنآ  زا  ناکدوک  سوفن  ندرک  ادج  دنکیمن  تیافک  لاح  نیا  اب  . ) دیامنیم هیجوت  دوخ  هیرظن  ندرک  دادملق  حیحص  يارب  نآ 

تلیضف اهلاثم ، ندز  تحیصن و  دنپ و  هلیسوب  میزاسب و  نشور  ملع  رون  اب  ار  ناکوک  لوقع  هک  دنکیمن  تیافک  زین  دزاسب ، هدولآ  ار  نانآ 
رد تسا ، هداهن  تعیدو  هب  نانآ  ياهلد  رد  تعیبط  هک  ار  نید  لوصا  هک  تسا  مزال  نیا  زا  رتالاب  هکلب  مییامن . شریذـپ  لباق  نانآ  يارب  ار 

تـسا ادخ  دزاسیم . طوبرم  ادـخ  اب  ار  ناسنا  هک  دـنکیم  زورب  اهنآ  زا  يدـنمورین  دـیاقع  هک  نید  لوصا  نآ  دوش ، هدـنایور  نانآ  نورد 
ءایـشا و همه  رد  تسا  هدـیرفآ  هک  یمدرم  يارب  تلادـع  یقیقح  سایقم  تسا  ادـخ  تانئاک  همه  رخآ  تسا  ادـخ  طسو ، تسا  ادـخ  لوا ،

رارق نادنزرف  یگنهرف  تیبرت  كالم  یتسیاب  هک  يرورض  تمظعاب و  دیاقع  تسا  نیا  تسا . نیناوق  همه  ساسا  وا  دوجو  هب  نامیا 
نادنورهـش سوفن  رد  يدـجو  مزال  لئاسو  همه  اب  دـیاب  دـشاب  میکح  یناـسنا  راذـگنوناق ، رگا  هک  تمظعاـب  دـیاقع  نآ  تسا  نیا  دریگب .

رب وا  هراـظن  هللا 2 . . 1 ددرگیمرب : یـساسا  هیـضق  هس  هب  دـیاقع  نیا  تسادـیفم . تسا ، هداس  هک  هزادـنا  نامهب  دـئاقع  نیا  دزاسب . ریگیاج 
ياهیکیرات تالیامت و  میلـست  هک  یماگنه   ) ایند نیا  رد  دئاقع  نیا  نودب  ناسنا  درادـن . هار  نآ  هب  یلیامت  چـیه  هک  وا  يرگداد  یتسه 3 .

اجک زا  دـنادیمن  هک  یمادام  تسا  نتـشیوخ  رکنم  ناـسنا  نآ  دوشیم . مگ  اـهفداصت  جاوما  ناـیم  رد  ددرگیم ) شیاـهینادان  تاوهش و 
هب هک  یمادام  تلود  يارب  و  دهدب . تضایر  نآ  رب  هیکت  يوریپ و  يارب  ار  دوخ  سفن  دیاب  هک  سدـقم  لآهدـیا  نآ  تسیچ  تسا و  هدـمآ 

دتفایمن نایرج  هب  تسا  نآ  ماظن  تلود و  تایح  هدنراد  اپرب  هک  تلادع  اریز  درادـن ، دوجو  یتباث  هدـعاق  چـیه  دوشن  زکرمتم  هدـعاق  نیا 
نتـشاک يارب  نادنزرف ، هیلوا  نایلاس  نآ  زا  هک  تسا  راوازـس  نیاربانب ، تسا . دحتم  وا  يدبا  رهوج  اب  تلادع  هک  يدنوادخ  فرط  زا  رگم 

عانقا هلیـسوب  دئاقع  نآ  ندناسر  رمث  هب  رد  دیابن  نوناق  دوخ  هکلب  مییامن . مادقا  میزروب و  تردابم  نانآ  همه  ياهلد  رد  سدقم  دئاقع  نیا 
یم شومارف  ار  دیاقع  نآ  یقالخا  ياهیگدولآ  ای  سفن  فعض  تهج  هب  هک  یناسک  هرابرد  نداد  جرخ  هب  تدش  و 

نادنورهـش هک  یتلود  ره  و  تسا . لطاب  صقان و  تسین  ینید  هک  یتیبرت  ره  دزروب . یتسـس  دوش ، وحم  ناشنورد  رد  دـنراذگیم  دـننک و 
ماوـع نارادمتـسایس  یهاـگ  هک  تسین  ناـنچ  تقیقح  تسا . يدوباـن  ضرعم  رد  تلود  نآ  دوـش  نادرگیور  تیمهااـب  لـئاسم  نیا  زا  نآ 
دروم اهتلود  عماوج و  دوخ  تیوه  يارب  نید  اریز  زگره ، هن  دـنیامن . مادختـسا  دوخ  تموکح  يارب  ياهلیـسو  ار  نید  هک  دـننکیم  نامگ 
نتشاد اب  هتبلا  ددرگ . یقلت  یگدنز  میظنت  لماع  ناونع  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  نید  هب  جایتحا  تسا . یلومعم  ياهیدنمزاین  قوف  هکلب  زاین 

، یناسنا لقعت  نوگانوگ  ياهتروص  رد  نید  دشاب …  رثوم  زین  هعماج  میظنت  و  حالـصا )  ) حالطـصا رد  دناوتیم  ياهلیـسو  یتاذ و  دعب  ود 
هکنانچ درامـشیم  سدقم  ار  ءایلوا ) ءایبنا و  دننام   ) یهلا قئاقح  همه  ناسنا  تسا . تایعقاو  هدننکنایب  نیرتقیمع  صلاخ و  یعیبط  مجرتم 

تلود دیامنیم . سیدقت  لقع  تلیـضف و  يارب  اصوصخم  تاریخ ، همه  يارب  سدقم  عبنم  ناونع  هب  ار  یهلا  تادوجوم  ناسنا  ار . شردـپ 
مهف و اهراک و  مدرم  نیا  دـندازآ  يواسم و  تیناسنا ) هاگدـید  زا   ) هک تسا  مدرم  زا  یعمج  تسا ، هتفایرد  ار  نآ  نوطالفا  هک  ناـنچ  نآ 

هک ار  یهلا  )ي  اهدادعتسا  ) اهرذب نانآ  همه  دنهدیم و  رارق  يرادربهرهب  دروم  نتشیوخ  نایم  رد  ار  دوخ  ياهیرایشه 
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، روشک ماظن  ءاقب  يارب  دـنوشیم و  طوبرم  رگیدـکی  هب  يردارب  ياـهنامیپ  اـب  ناـنآ  دـننایوریم ، دـنراد ، دوخ  رد  ار  اـهنآ  اـهناسنا  سوفن 
يارب مدرم  دوخ  هک  دنتـسه  ینارادمامز  نانیا  دنـشابیم . قیقد  طایتحا  تاظحالم و  ياراد  هک  دـننکیم  تعاطا  ار  دوخ  رونم  يرادـمامز 

هب طوـبرم   ) موـلع همه  لـئاضف و  يارب  ار  ناـنآ  هناـقداص  تیبرت  کـی  هک  دنتـسه  یناـسک  نارادـمامز  نیا  دـناهدومن . باـختنا  تموـکح 
یموزل دـننکیم . يرپس  یهلا  سدـقم  تادوجوم  ناگدـید  لباقم  رد  ار  دوخ  سدـقم  یگدـنز  ناـنآ  تسا . هتخادرپ  هتخاـس و  ناـشراک )

هچنآ اب  دوخ  هیاسمه  ياهروشک  اب  هراومه  تسا ، هتـشگ  مظنم  بترم و  دوخ  روشک  لخاد  رد  داحتا  حلـص و  ءاقب  يارب  هک  یتلود  درادن 
يارب یگدامآ  لاح  رد  امئاد  دیاب  تلود  نیا  دـیوگب ، نخـس  افـص ) حلـص و  هب  دـیکا  لیم  داحتا و   ) تسا هدـمآ  دوجو  هب  شنورد  رد  هک 

تخـس و ياهـشزومآ  اـهنیرمت و  اـب  دـیاب  هراومه  روشک  نارگتیاـمح  دـشاب و  هداـمآ  اـهروشک  رگید  موـجه  لـباقم  رد  یعاـفد  گـنج 
دیابن لاح  نیا  اب  دنیامن . تمواقم  دشاب ، دایز  اهنآ  هرامـش  هک  دـنچ  ره  نانمـشد  ربارب  رد  یهاوخنطو  يروالد و  اب  يزوریپ  هب  تمحزرپ 

رد روهشم  للم  ماوقا و  هک  نانچمه  دشاب  هدوب  گنج  ییورین ، نوگانوگ  ياهیگدامآ  یهاوخنطو و  تعاجـش و  زا  روشک  فده  هناگی 
یم ماجنا  خیرات 

هکلب دهدب . رارق  گنج  يارب  ياهمدـقم  ار  حلـص  هکنیا  هن  دـیامن ، میظنت  حلـص  يارب  ار  گنج  لئاسو و  اهورین و  همه  دـیاب  هکلب  دـنداد ،
هک یگنج  نآ  هفرط  تسادخ  رهب  وا  گنج  هک  یبن  نوچ  تساهحلـص  لوصا  ناک  نیب  اهگنج  دشاب . حلـص  همدقم  دـیاب  گنج  سکعرب ،

رادـقم نامه  یجراخ  ياهتموصخ  اهینمـشد و  زا  مشـش  رتفد  هچابید  يولوم  تسادـخ  رهب  وا  گنج  نیاک  نآ ، داـش  تساهحلـص  لـصا 
نارگید هب  ملظ  هب  هک  تسا  هتفرگ  میمصت  هنامیکح  حلاص و  تلود  نوچ  و  یلخاد . ياهتضهن  اهبالقنا و  زا  ابیرقت  هک  درک  زیهرپ  ناوتیم 

، نارگید هب  هلمح  يارب  مه  دنوشیم و  حلسم  عافد  يارب  مه  ابلاغ  هک  دراد  ار  اهتلود  ریاس  ندش  حلسم  فده  زا  یمین  اذل  دوشن ، بکترم 
ندوب اراد  اب  درادن  هوق  ندرب  راکب  رد  تلادع  همه  اب  نتـشیوخ  زا  عافد  زج  يدصق  ملاظ  نانمـشد  هلمح  ماگنه  رد  حلاص  تلود  نیا  هکلب 

: دهدیم رظن  نینچ  نوطالفا ، یسایس  هفسلف  یلصا  رصانع  حورـشم  اتبـسن  نایب  زا  سپ  رلیه  تناس  یملتراب  یناسنا . ياهـشزرا  لئاضف و  هب 
حلاص و تسایـس  نیا  رد  ایآ  تسین ؟ ناوارف  هدـئاف  تمظع و  قح و  زا  رپ  هفـسلف  نیا  ایآ  ینوطالفا . تسایـس  هدـمع  ياهتمـسق  تسا  نیا  )

زج ك هب  ناوتیمن  ار  تسایس  نیا  تفگ : ناوتیم  ایآ  تسا ؟ یلایخ  رما  کی  تسایس ، نیا  ایآ  دراد ؟ دوجو  هنهک  يزیچ  هنامیکح 
ینادواج ار  نوطالفا  یـسایس  تارکفت  هک  تسا  تمظعاب  قیاقح  نیمه  و  دومن … ؟ قیبطت  تسا ، هدـش  هدـییاز  اـجنآ  رد  هک  ناـنوی  روش 

هب هفـسلف  نیا  هرابرد  اـبلاغ  مدرم  دـنکیم . هیـصوت  نادرمتلود  ءاـمکح و  تارکفت  هب  فوسلیف  نیا  هک  تسا  قئاـقح  نیمه  تسا و  هدومن 
. دنریگیم هیرخس  هب  دنرامـشیم و  دودرم  ار  نآ  لقاع  نارظنبحاص  زا  یـضعب  یهاگ  یتح  دنیوگیم و  نخـس  ینوطالفا  ياهایور  ناونع 

هدـش زاغآ  وا  زا  تیرـشب  يارب  اـهنآ  نـالعا  فشک و  تمظع  هک  فوسلیف  نیا  يارب  يداـقتنا  اـهایور ، هب  میکح  ماـهتا  تاـضارتعا و  نیا 
یتاملک مدرم ، دزن  رد  تلیـضف  لـقع و  تلادـع و  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنـشور  داـقتنا ، نیا  هکلب  ددرگیمن . بوسحم  يداـقتنا  تسا ،

زا هک  یبلاـطم  تسا . هعماـج  خـیرات و  یناـسنا و  یلـصا  تعیبـط  راـکنا  اههیرخـس  اـهتمهت و  نیا  هک  تسین  نیا  زج  دنـشابیم و  یلاـخوت 
اهنآ هرابرد  رتشیب  حیضوت  يارب  يزاین  اذل  تسا ، رادروخرب  لماک  تحارـص  ییانـشور و  زا  هک  تهج  نادب  میدرک ، لقن  اجنیا  ات  نوطالفا 

یناسنا خیرات  هعجاف )  ) يدژارت نیرتراوگان  نوطالفا ، هفـسلف  رـسفم  مجرتم و  هک  مینکیم  هراشا  بلاطم  ینایاپ  تالمج  هب  اهنت  مینیبیمن .
تسا مدرم  فرط  زا  اهنآ  ندرک  یقلت  یلاخوت  تلیضف و  لقع و  تلادع و  هب  عماوج  مدرم  مامتها  مدع  نآ  و  دنکیم . وگزاب  ار  يرشب 

هب داقتعا  اریز  یلومعم ) مدرم  : ) دـنتفگیم دـندروآیم و  مدرم  يارب  تفـص  ار  یلومعم )  ) هملک مرتحم  رـسفم  مجرتم و  تسیاـبیم  هتبلا  . 
رد طیرفت  یعون  دننادیم ، یلاخوت  تاملک  ار  اهنآ  دنهدیمن و  تلیـضف ) لقع و  تلادع و   ) تقیقح هس  نآ  هب  یتیمها  مدرم  مومع  هکنیا 

یلـصا تعیبط  راکنا  دناهتـشاد ، اور  نوطالفا  یـسایس  یعامتجا و  دـئاقع  هب  هک  ییاههیرخـس  اهتمهت و   ) هک هیرظن  نیا  اما  و  تسا . يرواد 
. تسا هداد  رـس  دوخ  عونمه  هب  ناسنا  کی  نونک  ات  هک  تسا  اهدایرف  نیرتهدـنزاس  نیرتيرورـض و  زا  تسا ) هعماـج  خـیرات و  یناـسنا و 
رد هک  یبهذـم  ای  ینالقع  دـعاوق  لوصا و  تایلک و  رد  ییارگهشیدـنا  يرادمتـسایس ، نیداـینب  رـصنع  دـیوگیم : فلوم  مراـهچ : هلئـسم 
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روـشک و ینورب  ینورد و  ياهدادـخر  تاـعوضوم و  رب  فوـقو  صیخـشت و  وا  یلـصا  هفیظو  هکلب  دـشابیمن  تسا  يرظن  لـقع  روـخارف 
لاوئـس نیا  دروم ، نیا  رد  تسا . نوریب  يرظن  لقع  ینالقع و  رترب  هشیدـنا  هزوح  زا  یلکب  هب  هک  تسا  نآ  کیتیلوپوئژ ، ریغتم  ياـهتیعقاو 

نیرتدـیفم و هب  داـقتعا  یبهذـم و  ینـالقع و  دـعاوق  لوصا و  تاـیلک و  اـب  یفاـک  مزـال و  ییانـشآ  نودـب  ناوتیم  اـیآ  هک  دـیآیم  شیپ 
یپ عوقو  هب  هعماج  رد  هتشذگ  رد  هک  هچنآ  زا  رادمتسایس  اریز  دومن ؟ هیجوت  لوقعم ) تایح   ) يوس هب  ار  مدرم  اهنآ ، نیرتیرورض 

تفایرد كرد و  اب  هکلب  دـنکیمن  تیاکح  اهنآ  للع  و  دـتفیب ، قافتا  تسا  نکمم  هدـنیآ  رد  ای  تسا و  نایرج  رد  وا  نامز  رد  ای  هتـسو و 
دناوتیم میکح  لداع و  لقاع و  رادمتـسایس  کی  ایآ  دنک . یهن  رما و  دیاب  حالطـصا  هب  دنکیم و  مکح  دنزیم و  باختنا  هب  تسد  اهنآ ،
هدودحم رد  لقادـح   ) یبهذـم ینالقع و  دـعاوق  لوصا و  تایلک و  تخانـش  نودـب  نامز ، عطاقم  رد  ثداوح  هت  رـس و  یب  لگنج  نایم  زا 

دنزب و اهفده  نآ  هتـسیاش  لئاسو  قرط و  باختنا  هب  تسد  دبایرد و  ار  اهفده  نیرتهب  تسا ) هتفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  تسایـس  هک  يروشک 
هب اهناسنا  هیجوت  ترورض  هب  هجوت  اب  دیامن ! رداص  دنشاب ) دیاب  هکنانچنآ  دنتـسه و  هکنانچنآ  ورملق  رد   ) مدرم يارب  ار  ياهتـسیاش  ماکحا 

ماقم دوجو  ياهفرح ، یـسایس  تیلاعف  اب  نامزمه  تایح ، نآ  يـالعا  فدـه  هب  لوصو  يارب  ناـنآ  ندرک  هداـمآ  و  لوقعم ) تاـیح   ) يوس
هک ییاهییوجلامک  اصوصخم  اهریذپ و  فاطعنا  اههیامرـس و  اهدادعتـسا و  هب  رظن  اب  اهناسنا  هرابرد  رگا  . 1 دراد . ترورض  الاو  يونعم 
نآ رگا  و  . 3 میباـیرد ، یبوخ  هب  ار  اـهنآ  زیگناتفگـش  دربراـک  مدرم و  نادـجو  لوقع و  اـهترطف و  رگا  و  . 2 مینک ، قیقد  هجوت  دـنراد ،

تسدب ب تسا ، هداد  ناشن  دوخ  زا  خیرات  هاگرذگ  رد  یناسنا  عون  هک  ار  اهیگدنزارب  اهیگتسیاش و  اهتمظع و 
رظن رد  دـناهداد ، هئارا  دوخ  زا  اهـشزرا  هار  رد  نایمدآ  هک  ار  یتیمهااـب  رایـسب  ياـهشالت  يدـج و  عاـفد  رگا  و  . 4 مینک ، تبث  میرواـی و 
اجک هب  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  متـسیک ؟ اب  ماهدـمآ ؟ اجک  هب  ماهدـمآ ؟ اجک  زا  متـسیک ؟ نم   ) هناگـشش تالاوئـس  هب  خـساپ  رگا  و  . 5 میروایب ،

ناگمه هک  روطنامه  نارادمتـسایس  اهتـسایس و  الومعم  هک  میریذپب  رگا  و  مینادب ، يرورـض  تسا ، تالاوئـس  همه  رد  ام  هک  ار  موریم )؟
رادمتـسایس هک  یـسابل  نامه  رد  دناوتیمن  تباث  ياوق  اهداهن و  نتـشاد  اب  ناسنا  دنزادرپیم و  اهریغتم  بیترت  میظنت و  هب  دـناهدش  هجوتم 

يونعم ماقم  اب  نارادمتـسایس  ای  رادمتـسایس  عماوج  همه  رد  نامز  ره  رد  هک  تسا  يرورـض  مزـال و  دوش . هصـالخ  تسا ، هتخود  وا  يارب 
یگنهامه نیا  دنیامن . هیجوت  اهفده  نیرتهب  يوس  هب  ار  هعماج  هتـشگ و  گنهامه  صولخ  لامک  اب  دـحتم ) صخـش  دـنچ  ای  کی  زا  معا  )
تیریدـم ود ، نآ  زا  کی  ره  هدومن و  کیکفت  هیزجت و  دـعب  ود  هب  ار  ناسنا  يونعم ، ماقم  يدـصتم  رادمتـسایس و  هک  تسین  نآ  شیانعم 

، تسا یمدآ  لوقعم ) تایح   ) هک تقیقح  کی  زا  دعب  ود  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  دنریگب ، هدـهع  هب  ار  يونعم  يدام و  دـعب  ود  زا  یکی 
یکشزپ یسانشناور و  زا  کی  ره  هک  هنوگنامه  دوش ، هرادا  ضراعت  محازت و  نودب  يونعم  یسایس و  ماقم  ود  هلیسو  هب 

زا رتالاب  ود  نآ  عوضوم  هب  رظن  اب  یناور  تشادـهب  یـسانشناور و  تمظع  لاـح  نیع  رد  دریگیم  هدـهع  هب  ار  ناـسنا  دـعب  ود  زا  یکی  ره 
حور تیصخش و  ناور ، دوخ ، ناج ، هب  يرگید  نآ  هک  یلاح  رد  دزادرپیم  ینامسج  دبلاک  تشادهب  میظنت و  هب  هک  تسا  یکشزپ  هتـشر 
دعب اـب  نم  دـیوگب : یکی  هدوـمن  کـیکفت  هیزجت و  ءزج  ود  هب  ار  ناـسنا  دـنناوتیمن  هورگ  ود  نیا  هـک  تـسا  یهیدـب  دزرویم و  لاغتـشا 

جورخ هک  دیهدیمن  لامتحا  ایآ  مرادن . یمدآ  حور  تیصخش و  ناج و  ناور و  اب  يراک  نم  دیوگب : يرگید  مرادن و  راک  رشب  ینامـسج 
اهیفابحالطصا و تالیخت و  یگماکدوخ و  یهاوخدوخ و  هت و  رس و  یب  ياهتشد  رد  نآ  ندز  اجرد  يزورما و  تایح  هنحـص  زا  یناسنا 

نخس نوماریپ  رصتخم  يریـسفت  تسا . نینچ  هک  تسا  یعطق  دشاب ؟ هدوب  روبزم  کیکفت  هیزجت و  زا  یـشان ، یچوپ  هب  شیارگ  هرخالاب و 
خـساپ رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  ناحلاصان  ناـحلاص و  تموکح  هراـبرد  مالـسلاهیلع  بلاـطیبلا  نب  یلع  نینموملاریما 

الا هللا مکح  معن ال  لطابلا . اهب  داری  قح  هملک  دـندومرف : نینچ  ادـخ ) نآ  زا  زج  تسین  یمکح  ( ) ـالا هللا مکح  ـال  : ) دـنتفگیم هک  جراوخ 
جراوخ هکنیا  ( ) هبطخ 40 هغالبلاجهن   …  ( ) رجاف وا  رب  ریما  نم  سانلل  دبال  هنا  الا هللا و  هرما  نولوقی ال  ءالوه  نکلو 

یلو ادـخ ، نآ  زا  زج  تسین  مکح  يرآ ، تسا . هدـش  هدارا  نآ  زا  لـطاب  هک  قح  تسا  ینخـس  ادـخ ) نآ  زا  زج  تسین  مکح   ) دـنیوگیم
( راکدـب ای  دـشاب  راکوکین  هاوخ  تسا  مزال  مکاح  ریما و  مدرم ، يارب  هکیتروص ) رد  . ) ادـخ نآ  زا  زج  تسین  تیمکاح  دـنیوگیم : ناـنآ 
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تـسا نشور  يوقت  مامح  وا  زا  هک  تسا  نخلگ  لاثم  ایند  توهـش  دـیوگیم : هدروآ و  هداس  لاثم  کی  اب  يونثم  رد  يولوم  ار  بلطم  نیا 
ردنا ناد  هبامرگ  ندرک  شتآ  رهب  ناشک  نیگرس  هدننام  ءاینغا  تساقت  رد  تسا و  هبامرگ  رد  هکنآز  تسافـص  نوت  نیز  یقتم  مسق  کیل 
نامه تسا  مزاح  تسا و  رباص  نوچ  ار  ورم  تسا  مداخ  نوچ  وا  تسنوت  رد  هکره  اوناب  مرگ و  هبامرگ  دوب  ات  ادـخ  هداهنب  صرح  ناـشیا 
مدرم یناگدنز  هرادا  هیجوت و  يارب  يواسم  درف  ود  راکدب  مکاح  راکوکین و  مکاح  دننادیم  تموکح  تمکح و  مرتحم  فلوم  هک  هنوگ 

ناربمایپ تثعب  فدـه  اهنیا و  قوفام  نیتسار و  ناهاوخیدازآ  رـشب و  عماوج  ناگتـسراو  ءامکح و  ياهـشالت  اهـششوک و  همه  دنـشابیمن ،
راجف و تموکح  اـب  هزراـبم  يارب  راربا و  ناـحلاص و  تموکح  هک  تسا  هدوب  یهلا ) لوقعم  تاـیح   ) زا اـهناسنا  يرادروخرب  يارب  ماـظع ،

نودب نتشیوخ  اب  مدرم  تموکح  ندوب  یعیبط  هک  تسا  نیا  میسریم ، هک  نشور  هجیتن  کی  هب  ثحبم  نیا  زا  تسا . هدوب  نارگمتس 
نآ زا  ناشدوخ  یعیبط  زیارغ  اب  لقعیب  هاـگآان و  نارادـناج  همه  هک  تسا  یعیبط  یگدـنز  ناـمه  دـننام  یهلا ، لـماکت  لـماوع  تلاـخد 

: دـیوگیم هک  هیرظن  نیا  دـنکیم . ادـیپ  يرگید  تروص  هلئـسم  مینک ، یـسررب  ار  بلطم  قیقد  رظن  اـب  رگا  اـم  اذـل  دـنوشیم . رادروـخرب 
تسا و یعیبط  یلومعم  براجت  اهتیلاعف و  تادـهاشم و  زا  یـشان  دـشاب  هک  مه  یلاع  لکـش  ره  رد  هعماـج  تیریدـم  متـسیس  تموکح و 

اریز دریگب ، رارق  رظن  دـیدجت  دروم  دـیاب  درادـن ، ـالاو  ینـالقع  تارکفت  اـهتفایرد و  هب  يزاـین  یتح  درادـن و  یعیبط  قوف  هبنج  هنوگچیه 
هب موکحم  نآ ، زا  رظن  عطق  اـب  رـشب  هک  دـشابیم  زین  یناـبر  تعیبـط  ياراد  هکلب  تسین ، ضحم  یعیبـط  تقیقح  کـی  ناـسنا  تیدوـجوم 

عماوج ماکح  نارادمامز و  زا  هورگ  نآ  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  اجنیا  زا  دشابیم . رتعونتم  داعبا  ياراد  یناویح  یعیبط  خـیرات  رد  نتـسیز 
اطخ بکترم  اعطق  دـناهدرک ، هرادا  ضحم  یعیبط  دـعب  اب  اـهنت  ار  ناـنآ  مدرم ، یناـبر  یعیبط و  دـعب  ود  ره  نتخاـس  افوکـش  ناـکما  اـب  هک 

دادعتـسا میریگب و  رظن  رد  ار  وا  تیدوجوم  دعب  ود  ره  تسه ) هکنانچنآ  ، ) رـشب تعیبط  تیهام و  رد  دیاب  امتح  ام  هکنیا  هصالخ  دناهدش .
صالخ وا  یناویح  تعیبط  نامه  رد  ار  رشب  هک  ار  یندوشخبان  هانگ  نیا  مینکن و  فذح  تسه ) هک  نانچنآ   ) ورملق زا  ار  یهلا  تعیبط  و 

راهم هدارا  اب  ار  دوخ  یناویح  زیارغ   ) هعیبطلاب ییحت  هدارـالاب  تم  تسا : هدـش  هداد  تبـسن  نوطـالفا  هب  هکنیا  میوشن . بکترم  دـنکیم ، ه 
، زین یمدآ  یعیبط  قوف  یهلا و  تعیبط  هک  تسا  تقیقح  نیمه  هب  هراشا  ینامب ). نادواـج  دوخ ، ناـج  یناـبر )  ) یقیقح تعیبط  اـب  اـت  نک 

نخس نآ  هک  تسا  نیا  میسریم و  تیمهااب  رایـسب  هجیتن  کی  هب  قوف  بلاطم  عومجم  زا  ددرگیم . بوسحم  وا  یلـصا  تیهام  ای  تعیبط 
هاوخ راکوکین و  هاوخ  تسا  مزال  يرادمامز  مدرم  يارب   ) رجاف وا  رب  ریما  نم  سانلل  دبال  دیامرفیم : هک  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ینادواج 

يواسم قلطم  روط  هب  مدرم  یعامتجا  تایح  تیریدم  يارب  حـلاصان  حـلاص و  تموکح  هک  دوش  ریـسفت  نینچ  دـیابن  هبطخ 40 ) .( ) راکدب
ماجنا ناحلاص  تموکح  ندروآ  دوجو  هب  يارب  ار  شالت  تیاهن  دیاب  دهدیم  روتـسد  یهلا  نید  هک  هنوگنامه  هعماج  يالقع  هکلب  تسا ،

تیهاـم و زا  هک  دـنمدرخ  درف  کـی  یتـح  دوریمن  ناـمگ  هک  تسا  ینید  یلمع و  لـقع  یناـهج و  یعطق و  فـیلکت  کـی  نیا  دـنهدب و 
تموکح هب  یـسرتسد  هک  یتروص  رد  هتبلا  دریگب . هدیدان  ای  دنک  راکنا  ار  نآ  دشاب ، علطم  نآ  یلـصا  فدـه  و  اهناسنا ، تایح  ياهـشزرا 

مادا ترورض  یساسا  لصا  ياضتقم  هب  دشاب ، هتشادن  دوجو  یتموکح  نانچ  ناکما  یشالت  یعس و  چیه  اب  و  دشابن ، ریذپناکما  ناحلاص 
دـشاب يدح  رد  مکاح  تیحالـص  مدع  رگا  دنکیم و  ادیپ  ترورـض  رارطـضا ، تهج  هب  زین  حلاص  ریغ  مکاح  یعامتجا  يدرف و  تایح  ه 

حـلاص و مکاح  بصن  يارب  مایق  تروص ، نیا  رد  دـسرب ، یچوپ  هب  دـیدش  تلذ  تناها و  ساسحا  تهج  هب  هعماج  ياهناسنا  یگدـنز  هک 
ناربمایپ و رگا  تسا . یلمع  لقع  يرظن و  لـقع  یهیدـب  مکح  نیا  ددرگیمرتدـیدش . شـشوک  شـالت و  هب  فیلکت  حـلاصان ، يزادـنارب 

یتـح عاـفد  داـهج و  هزراـبم و  زگره  دـندوب ، يورخا  روما  رگید  تاداـبع و  هب  طوبرم  فیلاـکت  غـالبا  روماـم  اـهنت  یهلا  ناـیاوشیپ  رگید 
ندروآ دوجو  هب  هار  رد  اهنت  هن  یهلا  ناربمایپ  زا  یناوارف  هدـع  خـیرات  لوط  رد  دوبن  زاین  دروم  ناـسنا  دـض  نارگهطلـس  ربارب  رد  يزاـبناج 

تسد زا  ار  دوخ  ناج  ناراکمتس ، تسد  هب  هکلب  دناهتشگ ، هجنکش  رجز و  نیرتتخس  لمحتم  اهناسنا  يورخا  يویند و  یگدنز  تداعس 
هک تسا  نآ  زا  رتناوارف  اهناسنا  یهلا  تعیبط  ییافوکش  يارب  رـشب و  يویند  لوقعم  تایح  رد  تلادع  قح و  هار  نازابناج  هرامـش  دناهداد .

دیهـش یگمه  تسا ، بئاغ  هک  ع )  ) مهدزاود ماما  زج  هب  یمالـسا  هعیـش  بهذـم  رد  موصعم  ناـماما  دومن . صخـشم  نیعم و  ار  نآ  ناوتب 
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کی ای  یعرف و  وا  یهلا  یلاع و  تعیبط  دوب و  وا  ییادـتبا  تعیبط  نامه  یـضتقم  يرـشب  یعامتجا  تاـیح  دوخ  تموکح و  رگا  دـناهدش .
، دوب یفاضا  زیچ 

يراکادـف و شالت و  عاـفد و  هک  تفگ  ناوتیم  تئرج  هب  ار  هلئـسم  نیا  دوبن . يزاـین  اهيردـبرد  اهیراکادـف و  اـهيزابناج و  همه  نآ  هب 
نداد تاـجن  هار  رد  شـالت  عاـفد و  زا  رتمک  دراد ، هک  یفلتخم  لاکـشا  اـب  ناـسنا  یهلا  یلاـع و  تعیبط  نتخاـس  افوکـش  هار  رد  تداـهش 

اهنت دوبن و  يرورـض  نآ ، داـسف  حالـص و  ناـیب  مدرم و  يویند  یگدـنز  رد  یهلا  ناـیاوشیپ  تلاـخد  رگا  تسا . هدوبن  وا  یعیبـط  یگدـنز 
یهلا نادرم  نآ  هک  تهج  نادب  هکلب  دـمآیمن ، دوجو  هب  يداضت  مداصت و  نیرتمک  زگره  دوب  ترخآ  ملاع  فیاظو  نایب  نانآ  تیرومام 
رایـسب تلزنم  ماقم و  زا  نارادـمامز  دزن  رد  دـناهدوب  نارگید  زا  رتیلاـع  ياهجرد  رد  نآ ، تمظع  تیـصخش و  تمارک  تفارـش و  رظن  زا 
نیـسح ماـما  نینوـخ  ماـیق  ياـنعم  هزیگنا و  تسا ، لدـتعم  ناور  زغم و  ياراد  هـک  ناـسنا  کـی  رگا  دنتـشگیم . رادروـخرب  زین  ریگمـشچ 

زج یتلع  چیه  خیرات ، گرزب  دیهـش  نآ  يدج  رایـسب  تکرح  هک  درک  دهاوخ  كرد  ار  تقیقح  نیا  دیدرت  نودب  دمهفب ، ار  مالـسلاهیلع 
ناونع هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مایق  هک  مهوت  نیا  تسا . هدوبن  يرگید  زیچ  تیرـشب  هعماج  یهلا  تیریدم  لدع و  تموکح  نتـشاد  اپرب 

زارف و همه  رد  دیهـش  ماما  نآ  اریز  تسا ، اجیب  ـالماک  یمهوت  دـیدیم ، ار  هعماـج  حالـصا  ییاـناوت  دوخ  رد  هک  دوب  هعماـج  زا  درف  کـی 
هبیشن

ماـیق نآ  زا  ار  دوخ  فدـه  تقیقح ، قح و  هار  دیهـش  نیا  دومرفیم . دانتـسا  تنـس  نآرق و  دـننام  ینید  عباـنم  هب  نینوـخ ، تضهن  نآ  يا 
لامیاپ ار  یهلا  قوقح  هک  دنیبب  ار  يراکمتـس  ناطلـس  یـسک  رگا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  : ) دادیم حیـضوت  نینچ  يراکادـف  گرزب و 

هانگ و باکترا  اب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دزرویم و  تفلاخم  ص )  ) ادخ لوسر  تنـس  اب  ای  دیامنیم ، ضقن  ار  دـنوادخ  نامیپ  دـنکیم و 
باذع راچد  ار  وا  هک  تسا  یهلا  قح  دیامنن ، نخـس  اب  هن  لمع و  اب  هن  یتمواقم  هنوگ  چیه  وا  ربارب  رد  لاح  نیا  اب  دنکیم  لمع  تاودـع 

داسف نیمز  يور  رد  دناهدش و  نادرگیور  يدنوادخ  تعاطا  زا  هتشگ و  ناطیش  تعاطا  عبات  نایدیزی  دیزی و  نیا  دیشاب  هاگآ  دیامن . يدبا 
مارح ار  وا  لالح  لالح و  ار  يدـنوادخ  مارح  دـناهداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  لاـملاتیب  هدومن و  طـقاس  ار  اـهرفیک  دـناهتخادنا و  هار  هب 

نارگید زا  رتهتـسیاش  یمالـسا  تموکح  تلادـع و  مظن و  هماقا  يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  هبناج  همه  یگتـسباو  تهج  هب  نم  دـناهدرک و 
یماـمت قاـفتا  هب  هک   ) اوـنین هثداـح  نینوـخ  ناـیرج  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  نانخـس  رد  میدـش  رکذـتم  اـم  هک  تاراـبع  نـیا  لاـثما  متـسه ).

ارب تداهش  مایق و  تارابع ، نیا  همه  رد  دوشیم و  هدید  ناوارف  تسا ) هدیدن  ار  نآ  ریظن  خیرات  نادجواب ، نارظنبحاص 
هلوـقم زا  نید  اـیآ  تسا . هدـش  هداد  دانتـسا  تسا ، هدـمآ  یمالـسا  عباـنم  رد  هـک  يدـنوادخ  روتـسد  هـب  مدرم  يوـیند  تاـیح  حالـصا  ي 
راکفا رد  تسا  نکمم  هک  ياهلیـسو  ره  هب  ات  دننکیم ، عافد  مسیرالوکـس  تارکفت  زرط  زا  هک  اههدنـسیون  زا  یـضعب  تسا ؟ يژولوئدـیا 

. میاهدومن حرطم  یـسررب  يارب  هک  تسا  هلئـسم  نیمه  لـئاسو  نآ  زا  یکی  دـننکیم . تیوقت  ار  روبزم  تارکفت  دـتفا  رثوم  یلومعم  مدرم 
( يویند یگدـنز  زا  نید  فذـح   ) مسیرالوکـس ياهثحب  لیاوا  رد  هک  ار  تیمهااب  نایرج  کی  هب  هراـشا  هلئـسم ، نیا  رد  قیقحت  زا  شیپ 

يژولوئدـیا هلوقم  زا  نید  اـیآ  : ) دـنیوگب هکنیا  ياـجب  ناگدنـسیون  هنوـگنیا  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  مینیبیم و  يرورـض  میاهدـش ، رکذـتم 
قوقح فیلاکت و  ماکحا و  دئاقع و  هدع  کی  زا  تسترابع  نید  ایآ  : ) دنتفگ نینچ  دومن ،) بوسحم  يژولوئدیا  دـیابن  ار  نید   ) ای تسا )؟
عونمه اب  یتسه و  ناهج  اب  ادخ ، اب  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  نیمات  رد  رگیدـکی  اب  گنهامه  هتـسیاش و  هتـسیاب و 

هناگراهچ تاطابترارد  هتـسیاشو  هتـسیاب  قوقح  فیلاکت و  ماکحا و  مظنم و  دئاقع  هدع  کی  دـیابن  ار  نید  : ) دـنتفگیم نینچ  ای  و  دوخ )
وت اب  تعرس  هب  تشگیم و  نشور  الماک  هلئسم  دنراد ، یعالطا  لئاسم  نیا  زا  يدودح  ات  هک  نانابز  یسراف  يارب  دومن ،) بوسحم 

رادفده و تایح   ) لماک یگنهامه  اب  هک  تسا  دئاقع و …  نامه  نید  يرآ ، : ) دنتفگیم تعرـس  هب  هدش  تیبثت  قئاقح  تایعقاو و  هب  هج 
هتـسیاش و هتـسیاب و  قوقح  فیلاکت و  ماکحا و  مظنم و  دـئاقع   ) روبزم تاملک  ياجب  هک  یتقو  یلو  دـننکیم ) نیماـت  ار  اـهناسنا  لوقعم )
ای هدنونـش  دننکیم ، حرطم  تسا ، یجراخ  تغل  کی  هک  ار  يژولوئدـیا  حالطـصا  هناگراهچ ) تاطابترا  نیمات  رد  رگیدـکی  اب  گنهامه 
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يارب یتدم  درادن ، هتـسیاش  هتـسیاب و  قوقح  فیلاکت و  ماکحا و  یتدـیقع و  ینابم  زا  یفاک  مزال و  یهاگآ  عالطا و  هک  ياهدـننکهعلاطم 
ياهامیپاوه هدنزاس  ياهروشک  زا  هک  روبزم  تغل  هب  مارتحا  سح  اب  هتـشگ ، يزغم  تاجومت  راچد  مالـسا  رب  نآ  قیبطت  انعم و  ندرک  ادیپ 

لمع بلاـج ، هـلمج  دـنچ  نتخادـنا  هارب  اـب  هاـگنآ  دوـشیم و  رود  نـید  یقیقح  ياـنعم  زا  تـسا ، هدـش  دراو  اـمیپهراق  ياـهیتشک  747 و 
اب تقیقح  زا  یگناگیب  کی  اب  حولهداس  اونیب  دـسریم و  مامتا  هب  زغم  هاگتـشک  ندز  مخـش  لـمع  رگید  تاراـبع  هب  اـی  يزغم ، يوشتـسش 

لامک اب  میدرگ و  لئان  ثحب  دروم  هلئـسم  یقطنم  الماک  خـساپ  هب  میناوتیم  نایب ، نیا  اـب  دریگیم . شیپ  ار  دوخ  هار  یـشیدنادازآ  لاـیخ 
مه هتسیاش و  هتسیاب و  قوقح  فیلاکت و  ماکحا و  دیاقع و  هدع  کی  زا  تسترابع  يژولوئدیا  زا  روظنم  رگا  : ) مییوگب تحارص 

مالسا نید  يرآ  دوخ ،) عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادخ ، اب  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  نیمات  رد  رگیدکی  اب  گنها 
میزادرپیم نونکا  دنهدب ). حیضوت  ارنآ  دیاب  ناگدنـسیون  نیا  تسیرگید ، زیچ  روظنم  رگا  و  تسا . هملکلاینعم  مامت  هب  يژولوئدیا  کی 
يژولوئدیا ناونع  هب  ار  نید  مالسا  رازگناینب  . 1 دناهدروآ : تسین ، يژولوئدیا  نید  هکنیا  تابثا  يارب  ناگدنسیون  زا  یضعب  هک  یلئالد  هب 

: اریز تسا ، نشور  رایـسب  لیلد  نیا  نالطب  دنرادن  هدش  نیودـت  تروص  نآرق  ینامـسآ  باتک  یتح  ینید و  ياهباتک  تسا . هدرکن  حرطم 
هب هک  یملع  ياهباتک  یلومعم  مظن  يانبم  رب  ار  مالـسا  بتکم  هدـنهد  لیکـشت  قیاقح  تایعقاو و  هک  تسا  نیمه  رد  نآرق  زاـجعا  کـی -

، نامز یجیردـت  تشذـگ  اب  هک  تسا  هدادـن  رارق  دوشیم  نیودـت  نیعم ، نامز  کی  گنهرف  فراعم و  زا  ذوخاـم  لوصا  دـعاوق و  بیترت 
هدـمآ هقرفتم  تاـیآ  اـههروس و  رد  هک  نآرق  دوجوم  قئاـقح  هکنیا  هب  هجوت  اـب  یلو  دـشاب . هتـشاد  یباـیهار  نآ  هب  یگدوسرف  یگهنهک و 

رد دنوادخ  دـیحوت  هنومن  ناونع  هب  دـناهدش . دراو  نآرق  رد  یگنهامه  داحتا و  لامک  اب  هکلب  دـنرادن ، یـضقانت  هنوگ  چـیه  اهنت  هن  تسا ،
نآرق رد  دیحوت  هرابرد  یفالتخا  نیرتمک  تسا و  هدش  دراو  تاصتخم  و  نیعم ، تیوه  کی  اب  دیجم  نآرق  زا  دراوم  همه 

رد نینچمه  دوشیم . هدیمان  تدابع  هک  ادخ  اب  یگدـنب  هطبار  نتخاس  رارقرب  موزل  داعم و  یحو و  توبن و  هدـیدپ  نینچمه  درادـن . دوجو 
هک هنوگنامه  اهنآ  همه  درادن و  ضقانت  رگیدکی  اب  هیآ  ود  یسایس  یقوقح و  يداصتقا و  لئاسم  میظنت  يدنوادخ و  هسدقم  تافـص  حرط 

یمالک و فراعم  تشذگرـس  زا  عالطا  یـسک  رگا  ود - دـنهدیم . لیکـشت  ار  یمالـسا  يژولوئدـیا  بتکم و  یگنهامه  لامک  اـب  میتفگ 
ياهناعطاق یبتکم  تیوه  کی  زا  مالـسا  هک  دـمهفیم  یبوخ  هب  دـشاب ، هتـشاد  یمالـسا  بتکم  رد  یـسایس  يریـسفت و  یهقف و  یمکح و 

لیکـشت ءازجا  ناـکرا و  رد  يرظن  تاـفالتخا  اـما  ددرگیم و  راکـشآ  حوضو  هب  تیوه ، نآ  زا  فارحنا  نیرتکچوک  هک  تسا  رادروخرب 
نامز و رد  نآ ، تیدودحم  دوکر و  عنام  هک  تسا  بتکم  نیا  متـسیس )  ) ماظن ندوب  زاب  هب  طوبرم  یمالـسا ، يژولوئدـیا  بتکم و  هدـنهد 
هک یعرش  ياهتایلام  هقف و  باوبا  تایلک  جح و  هزور ، زامن ، دننام  مالـسا  نید  رد  يرورـض  يایاضق  لوصا و  هس - دشابیم . نیعم  طیحم 

کی یگنهامه  لامک  اب  میدرک  هراشا  مکی  هرامش  رد  هک  هنوگنامه  يرورض  يایاضق  رگید  تسا و  هدش  ررقم  هعماج  داصتقا  هرادا  يارب 
تیلاعف لوغـشم  یمالـسا  عماوج  رد  خیرات  هاگرذگ  رد  قوقح ، فیلاکت و  ماکحا و  دـئاقع و  رد  تیوه  لالقتـسا و  لامک  اب  يژولوئدـیا 

نید ي . 2 دشابیم .
رد هـک  ندوـب  يرهاـظ  تـقد و  ینــشور و  تیــصاخ  تـسا و  ییارگرهاــظ  دــض  ینعم  نـیا  تـسا و  زیگناتریح  رادزار و  هدــیدپ  ك 

ياهعومجم تسا …  رارـسا  زا  زیرگ  رهاوظ و  هب  توعد  يژولوئدیا  هک  تسا  هدش  لیمکت  تالمج  نیااب  بلطم  نیا  تسا . اهيژولوئدیا 
نیا سپـس  تسا . هباشتم  مکحم و  زا  ولمم  نید  اما  داعم و …  خـیرات ، ناسنا ، ادـخ ، تسا : صخـشم  حـضاو و  یحطـس ، ياـهعوضوم  زا 

، تسا هتخاس  التبم  يرکف  هجنکـش  هب  هتخادـنا و  ماهبا  هب  ار  يرـشب  ياـهزغم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هب  هیبش  تقیقح  رد  هک  مه  ار  بلطم 
ریغ تسا ، فراعم  مولع و  همه  قوف  هک  یلعا  تریح  هک  دنـشیدنایمن  یمظع  تقیقح  نیارد  ناگدنـسیون  نیا  هنافـساتم ، دناهدرک ، لوبق 
لوق هب  داهشتسا  تسا  ییازتریح  نید  راک  هکنیا  تابثا  يارب  سپس  ناگدنسیون  نیمه  تسا . يرکف  هجنکش  بجوم  هک  تسا  یتریح  زا 

لالدتـسا دوخ  ياعدا  هب  يولوم  تایبا  زا  عرـصم  کـی  عطق  اـب  ناـنیا  نید ). راـک  دـشابن  یناریح  هک  زج  : ) دـیوگیم هک  دـنکیم  يولوم 
يانعم تسیچ و  هطوبرم  تایبا  هک  دییامرف  هجوت  الاح  نید ) راک  دشابن  یناریح  هک  زج  : ) يولوم لوقب  دنیوگیم : دییامرف  تقد  دـننکیم !
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ار مسج  ناج و  هاش  ندـب  بیرخت  صح ز  نآ  تحـص  نت  يرومعم  سح ز  نیا  تحـص  هچ ؟ ینعی  اهنآ  عومجم  هب  رظن  اـب  روبزم  عرـصم 
شیناریو آ دعب  دنک  ناریو 

شجنگ نامه  زو  رز  جنگ  رهب  هناخ  ناریو  درک  لام  کلم و  لام و  ناج و  وا  درک  لذب  لاح  قشع و  رهب  هک  یناج  کنخ  يا  دـنک  ناداب 
هزات تسوپ  دیشک  ار  ناکیپ  تفاکـشب  ار  تسوپ  دروخ  بآ  درک  ناور  وج  رد  نآ  زا  دعب  درک  كاپ  ار  وج  دیربب و  ار  بآ  رترومعم  دنک 

مه متفگ  هکنیا  دهن  تیفیک  هک  ار  نوچیب  راک  دس  جرب و  دص  نتخاسرب  نآ  زا  دعب  دتس  رفاک  زا  درک و  ناریو  هعلق  دیمدرب  شتآ  زا  دعب 
نینچ لـب  تسوا  يوـس  شتـشپ  هک  ناریح  نینچ  هن  نید  راـک  دـشابن  یناریح  هک  زج  نیا  دـض  هگ  دـیامنب و  نینچ  هگ  دـهدیم  ترورض 
رظن اب  : ) دیوگیم يولوم  تسوا  يور  دوخ  وا  يور  ار  یکی  نیو  تسود  يوس  دش  وا  يور  ار  یکی  نآ  تسود  تسم  وحم و  هک  تریح 

نآ جـیاتن  هب  وت  زاسم ، شوشم  ار  دوخ  نهذ  دـشابیم  هنایماع  تریح  ثعاب  هک  يدـنوادخ  ياهراک  رد  اـمنلطاب  راـجنهان و  تامدـقم  هب 
کی يرگنب ، تسا ، مسج  حور و  يداـبآ  هک  نآ  هجیتـن  هب  هجوت  نودـب  مسج  یناریو  هب  رگا  وـت  شاـب . هتـشاد  هجوـت  اـهراک  تامدـقم و 
هجوت یلـصا  هجیتن  هب  رگا  تخاس و  دهاوخ  لتخم  ار  وت  ناور  زغم و  دنادرگ ، دهاوخ  يدنوادخ  هاگراب  هب  ار  وت  تشپ  هک  هنایماع  تریح 

لئان خ تسا  تقیقح  قح و  هار  ناکلاس  نامرآ  هک  یلاع  تریح  ماقم  هب  يوش  رادروخرب  رتیلاع  فراعم  زا  و  ینک ،
رد هک  تسا  تریح  ناـمه  نیا  تسود  تسم  وـحم و  هک  تریح  نینچ  لـب  تسوا  يوـس  شتـشپ  هک  ناریح  نینچ  هن  يرآ . تشگ . یهاو 
رب دـنوادخ   ) اریحت یندز  بر  تسا : هدرک  ضرع  شیاین  عقوم  رد  راوگرزب  نآ  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  یثیدـح 

زا ص يونثم  لیلحت  دقن و  ریـسفت و  زا  مشـش  دلجم  رد  تریح  ماسقا  یـسررب  يارب  دـنناوتیم  مرتحم  ناگدـننک  هعلاطم  ازفیب ) نم  تریح 
نداهن ماگ  زا  تسترابع  هک  ینید  ریحت  تخانـش  روبزم و  ماسقا  هب  هجوت  اب  ناگدنـسیون  نیا  میروادیما  دنیامرف . هعجارم  ات ص 650   642

نیا  ) يانعم هب  تریح  نیا  هک  دننادب  دننک و  كرد  تسا ، هدمآ  يولوم  تیب  رد  هک  ار  تریح  يانعم  دودـحم  فراعم  تامولعم و  قوف  هب 
ددرگیم افوکش  هدننکدودحم ، ياهتیفیک  تیمک و  ياهزرم  زا  جورخ  زا  سپ  هک  تسا  هداعلاقوف  یحور  تلاح  نآ  هکلب  تسین ، نآ ) ای 

روهطوغ لیالد  تافیـصوت و  قوف  تینارون  تمظع و  رد  ار  یمدآ  هک  تسا  ییوراـیور  نیا  دوشیم . يوراـیور  تقیقح  قح و  دوخ  اـب  و 
صاصتخا یموق  هعماج و  کی  يارب  ار  يژولوئدـیا  ناهج  يارب  ار  نید  هک  دوشیم  هدـید  ناگدنـسیون  نیا  زا  رگید  لیلد  کی  دزاسیم .

هبنج تارکفت  زرط  زا  یخرب  هکنیا  و  تسا . حیحـص  تسا ، تیرـشب  همه  يارب  یناـهج و  تقیقح  کـی  یهلا  نـید  هـک  نـیا  رد  دـهدیم .
رب ای  هعماج و  يارب   ) یصاخ

اهنآ رد  يدـج  رظن  دـیدجت  کی  دـیاب  لئالد  هنوگنیا  رد  قیقد  یـسررب  زا  سپ  یلو  تسا . حیحـص  زین  تسا ) دـیفم  نامز  زا  صاخ  ياهه 
يزیربلاق ار  یمیهافم  تارکفت ، زرط  يژولوئدیا و  بتکم ، دننام  یتاحالطصا  يارب  دیابن  ام  هک  تهج  نآ  زا  اصوصخم  دریگب ، تروص 

نید و ای  بتکم  نید و  ثحبم  رد  ام  يارب  هک  هچنآ  میزاسب . لتخم  ار  قیاـقح  هدـش  يزیربلاـق  میهاـفم  نآ  يارب  میوشروبجم ، هک  مینک 
فیلاـکت و ماـکحا و  دـئاقع و  لوصا  هب  رظن  اـب  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمها  تادـقتعم ، تارکفت و  زا  ياهعوـمجم  نید و  اـی  يژولوئدـیا 

شور اب  اـهنآ  قباـطم  شور  دزاـسیم و  صخـشم  نیعتم و  ارنآ  هک  تسا  یعورف  رـصانع و  ناـکرا و  ياراد  مالـسا  نید  قـالخا  قوقح و 
زا ياهعومجم  ای  يژولوئدـیا  ای  بتکم  مالـسا ، هک  میازفیب  ار  تهج  نیا  قیقحت ، نیا  هب  رگا  دـشابیم و  زیامتم  مه  زا  الماک  اهنآ  فلاخم 

رتشیب و حیضوت  يارب  دشابیم  رظن  دیدجت  لباق  ادج  روبزم  ناگدنـسیون  لئالد  همه  زاب  متـسیس )  ) ماظن رد  تسا  قوقح  ماکحا و  دئاقع و 
. تسا دیفم  رایسب  یمالسا  يامکح  هفسالف و  ینیب  ناهج  ياهماظن  هب  یهاگن  يژولوئدیا ، ای  بتکم  متـسیس )  ) ماظن ندوب  زاب  ییاهن  تابثا 

يا لاثما  اههد  يدرورهس و  نیهلاتملاردص و  دامادریم و  دشرنبا و  انیس و  نبا  یباراف و  ناخرط  نب  دمحم  هک  مینادیم  ام 
زا کی  ره  لاح  نیا  اب  درادن ، مالسا  اب  يداضت  دننکیم ، زاربا  هک  یبلاطم  دنشیدنایم و  یمالـسا  هنیمز  رد  ینیبناهج ، رد  نارظنبحاص  ن 

نانآ تارکفت  رد  رصحنم  مالسا  هفسلف  یلو  دنتسه  یمالسا  نافوسلیف  نانآ  همه  ینعی  دراد ، ار  دوخ  صاخ  برشم  قاذم و  هقیلـس و  نانآ 
. يژولوئدیا دییوگب : ای  تادقتعم  تارکفت و  زا  ياهعومجم  ای  دیراذگب ، بتکم  ار  نید  نیا  مان  دیهاوخیم  لاح  دشابیمن .
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هحفص 37] ]
بدـجملا راظتنا  ریغلا  انرظتنا  و  اموی ، مویب  اموق و  موقب  هللا  لدبتـسا  و  لئام ، لدـتعا  حـئال و  حـال  عمـال و  عمل  علاـط و  علط  دـق  نیدـلاهمئا 

مهرکنا و نم  الا  رانلا  لخدی  و ال  هوفرع ، مهفرع و  نم  الا  هنجلا  لخدی  و ال  هدابع ، یلع  هئافرع  و  هقلخ ، یلع  هللا  ماوق  همئالا  امنا  و  رطملا .
نیب و  هجهنم ، یلاـعت  هللا  یفطـصا  همارک . عاـمج  همالـس و  مسا  هنـال  کـلذ  هل و  مکـصلختسا  مالـسالاب و  مکـصخ  یلاـعت  هللا  نا  هورکنا .

هحیتافمب الا  تاریخلا  حتفت  ملظلا ال  حیباصم  معنلا و  عیبارم  هیف  هبئاجع . یضقنت  هبئارغ و ال  ینفت  ال  مکح ، نطاب  ملع و  رهاظ  نم  هججح ،
تماما نازورف  دیـشروخ  . ) یفتکملا هیافک  یفـشتسملا و  ءافـش  هیف  هاعرم . یعرا  و  هامح ، یمحا  دـق  هحیباصمب  الا  تاملظلا  فشکت  ـال  و 
دنوادخ دوب . جک  هچنآ  دش  لدتعم  تشگ . نایامن  نشور و  یهلا  تفالخ  نشور  هراتس  تفرگ و  ندیـشخرد  كانبات  یغورف  دیـشکرس و 

هب ناـگدزیطحق  هک  هنوگناـمه  میدوب . اـهینوگرگد  راـظتنا  رد  اـم  دومرف و  لیدـبت  يراـگزور  هب  ار  يراـگزور  یهورگ و  هب  ار  یهورگ 
و دنـشابیم . نانآ  نافراع  دینوا و  تاقولخم  يارب  یهلا  ناریدم  ناگدننکریبدت و  یهلا )  ) نایاوشیپ هک  تسین  نیا  زج  دنیـشن . ناراب  راظتنا 

ار ب یهلا  نایاوشیپ  نآ  هکنیا  رگم  دوشیمن  لخاد  تشهب  هب  یسک 
اعطق دـندرگ . رکنم  ار  وا  زین  نانآ  دوش و  رکنم  ار  ناـنآ  هکنیا  رگم  ددرگن  طـقاس  خزرود  هب  یـسک  و  دنـسانشب . ار  وا  زین  ناـنآ  دـسانش و 
هلیسو هب  ار  دوخ  ياهامنهار  لیالد و  و  تخاس . راکشآ  دیزگرب و  دوخ  يارب  ار  امش  دومرف و  صوصخم  مالسا  هب  ار  امـش  لاعتم  دنوادخ 

ندـییور ياههاگیاج  تخاس  اراکـشآ  دوشن  مامت  نآ  زیگنا  باجعا  قیاقح  دـباین و  نایاپ  نآ  ياهیتفگـش  هک  نطاـب  ياـهتمکح  مولع و 
ياهغارچ اب  زج  اهیکیرات  دوشن و  هدوشگ  نآ  ياهدیلک  اب  زج  تاریخ  ياهرد  داد . رارق  نآ  رد  ار  اهیکیرات  رگنـشور  ياهغارچ  اهتمعن و 

یبوبر سدـقا  تاذ  تفرگ . دوخ  هدـهع  هب  ارنآ  تاعارم  درب و  وا  هب  هانپ  هک  ار  سک  ره  دومن  تیاـمح  ناحبـس  دـنوادخ  دورن . نیب  زا  نآ 
عولط اب  يرـشب  هعماج  هنامیکح  تسایـس  داد ). رارق  نآ  رد  دـنک ، بلط  تیافک  هک  ار  سک  ره  تیافک  دـهاوخ و  هک  ار  سک  ره  ياـفش 

هزادنا هب  نآ ، فیلاکت  قوقح و  ماکحا و  دیاقع و  مالسا و  بتکم  زا  هک  یناسک  تشگ  حرطم  تماما ، توبن و  مالسا و  نازورف  دیشروخ 
، یگنهرف یقوقح ، قالخا ، هاگدـید  زاار  يرـشب  تایح  نوئـش  روما و  همه  یگنهامه  میظنت و  نید  نیا  هک  دـننادیم  دـنراد ، عالطا  مزـال 

یگنهرف و یقالخا ، يدابع ، یعامتجا ، یسایس ، یگدنز  تقیقح ، نیا  تابثا  يارب  تسا . هتفرگ  هدهع  هب  کلذریغ  يدابع و  یسایس ،
، دوخ یهلا  تلاسر  رد  هیزجت  لباقریغ  دحاو  کی  ناونع  هب  ار  تیرشب  وا  دنکیم . تیافک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یقوقح 
هک ار  ياهلئـسم  چـیه  هدومن و  روظنم  دوخ ، یهلا  تلاـسر  رد  هیزجت  لـباق  ریغ  دـحاو  کـی  ناونعب  هک  ار  ياهلئـسم  چـیه  هدومن و  روظنم 

نینموملاریما نانخس  ینآرق و  تایآ  تسا . هدومنن  کیکفت  دوخ  تلاسر  هاگدید  زا  دشاب ، هدوب  تیرـشب  يونعم  يدام و  تایح  هب  طوبرم 
لومـش يدـج  يدـیکات  اب  تحارـص و  لامک  اب  درک  میهاوخ  هدـهاشم  ثحاـبم  نیا  رد  هغالبلاجـهن  رـسارس  رد  هکناـنچ  مالـسلاهیلع  یلع 
هدـننک تاـبثا  دـهاوش  لـیالد و  همه  نآ  هدومن و  حرطم  رـشب  يورخا  يویند و  ورملق  ود  ره  رب  ار  یهلا  ناـیاوشیپ  رگید  ءاـیبنا و  تلاـسر 

هب هچ  تسا و  هدـش  ررقم  فرطنیا  هب  مالـسلاهیلع  حون  ترـضح  زا  هک  یهلا  نید  یلک  نتم  يانعم  هب  هچ  نید  رد  ترخآ  اـیند و  تدـحو 
قیاقح و فیرحت  یفابحالطصا و  یخوش و  يارب  يدروم  تسا ، هدش  نایب  حوضو  لامک  اب  هک  نآ  صاخ  حالطصا  هب  مالـسا  نید  يانعم 

ادیپ یناگدنسیون  هک  تسا  هدش  ثعاب  یلماوع  رصاعم  نارود  رد  مینادیم ، هک  هنوگنامه  تسا . هتشاذگن  یقاب  یهاوخدوخ  ییوگهلذب و 
رکفت ر زرط  نیا  مان  دیامنیم . یفرعم  نید  زا  زاین  یب  ار  يویند  یناگدنز  يورخا ، یگدنز  رد  نید  ورملق  نتخاس  دودحم  زا  هدش و 

یلع نینموملاریما  هناـمیکح  نانخـس  اـههمان و  نانخـس و  رد  هک  یقیاـقح  نیرتتیمها  اـب  زا  هک  تهج  نادـب  و  دـنمانیم . مسیرالوکـس  ا 
ثحب کی  هبطخ ، نیا  حرـش  رد  هک  میدید  مزال  اذل  دشابیم ، ترخآ  ایند و  ورملق  ود  ره  حالـصا  میظنت و  يارب  نید  میمعت  مالـسلاهیلع ،

نیا هب  دورو  زا  شیپ  میـشاب . هتـشاد  دـنکیم ، دودـحم  ترخآ  حالـصا  يارب  اـهنت  ار  نید  هک  یتارکفت  دـقن  یـسررب و  هراـبرد  یطوـسبم 
میهافم رد  ینوگرگد  داجیا  یبایزرا  هرابرد  همدقم  نیا  مییامنیم . حرطم  دسریم ، رظنب  يرورـض  نآ  هب  رکذـت  هک  ار  ياهمدـقم  ثحبم ،

کی زا  تغل  لاقتنا  دشابیم . ساسح  رایسب  ياهلئسم  هک  تسا  مسیلاولپ  مسیرالوکس و  دننام  یتادراو  ظافلا  هلیـسوب  هعماج  کی  گنهرف 
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هیلالقتنم هعماج  ررـض  هب  تسا  نکمم  يرورـض ، جایتحا  تروص  ریغ  رد  دراد ، یگنهرف  تغل و  دوخ ، يارب  هک  رگید  هعماج  هب  ياهعماج 
اـصوصخم یقرـش  عماوج  هب  یبرغ  عماوج  زا  تغل  لاـقتنا  رـصاعم  ياـهنارود  رد  ددرگ  ماـمت  دوشیم ) لـقتنم  نآ  هب  تغل  هک  ياهعماـج  )

لقن و نیا  رد  یلاکشا  چیه  هکنیا  مکی  هیرظن  دراد : دوجو  دروم  نیا  رد  هجوت  لباق  هیرظن  هس  دوشیم . هدید  ناوارف  یمالـسا ، ياهروشک 
هک یتغل  ره  هب  دوصقم  نیا  تسا و  یناعم  رد  مهافت  اهنآ  ندرب  راکب  تاغل و  عضو  زا  دوصقم  اریز  درادن ، دوجو  لاقتنا 

زا رگید و  موق  زا  هک  یقوقح  یسایس و  یبدا و  یقالخا و  یگنهرف و  رـصنع  تغل و  عون  ره  هکنیا  مود  هیرظن  حیحـص . تسا  يراک  دشاب ،
ءالتعا و ساسحا  یعون  و  لاقتنا ) هدـنریذپ   ) هیلالقتنم هعماج  ای  موق  رد  یمیلـست  لیامت  یعون  دوش ، لـقتنم  رگید  ياهعماـج  هب  ياهعماـج 
، نیاربانب دیآیم . دوجو  هب  تسا ) هدش  لقتنم  اجنآ  زا  یگنهرف  رگید  رصنع  ره  ای  تغل  هک  ياهعماج  ای  موق  ( ) هنع لوقنمای  لقان   ) زا هطلس 

موس هیرظن  تشگ . دهاوخ  راچد  میلست  یگتخابدوخ و  یعون  هب  دشاب ، هدوب  قوف  رد  روبزم  روما  لاقتنا  هدنریذپ  هک  يروشک  هعماج و  ره 
ره یتاذ  ياهتلاصا  تاذ و  زا  دـیاب  یلماکت  تکرح  هک  تسنیا  تیوه ) تنایـص   ) لصا اـی  هدـعاق  هک  تسنیا  دـسریم ، رظنب  رتیقطنم  هک 

تاذ و تنایـص   ) تلاصا دـض  اـهنآ  رب  یعقاو  زاـین  نودـب  یتادراو  تغل  یتادراو و  گـنهرف  هک  تسا  اـجنیا  زا  دریگب و  همـشچرس  یموق 
ای دـشاب و  هدوب  اهگنهرف  تاغل و  هدـنهد  لاقتنا  ربارب  رد  هعماج  کی  مدرم  میلـست  ریقحت و  يارب  رگا  اصوصخم  دـشابیم . یلـصا ) تیوه 

یبرع و یسراف و  رد  نآ  ياربهک  سکس )  ) حالطـصا دننام  اهگنهرف  تاغل و  هدنریذپ  هعماج  هاگدید  زا  موهفم  کی  یتشز  فیفخت  يارب 
دیم تروص  ایح  مرش و  زا  یشان  يرادوخ  اب  ار  اهنآ  ندرب  راکب  هک  دراد  دوجو  تاملک  یمالسا  ياهروشک  تاغل  رگید 

هملک نیا  ییاهروشک  زا  هک  تهج  نادـب  هکلب  دـشابیمن  ایح  مرـش و  اب  ماوت  اـهنت  هن  سکـس )  ) حالطـصا ندرب  راـکب  هکیتروص  رد  دـنه 
يامیپاوه 747 يژولونکت  یگتفرشیپ  دننام  هتفرشیپ  یملع  حالطصا  کی  نیا  نیاربانب  دنزاسیم ، ار  يامیپاوه 747  هک  تسا  هدش  ریزارس 

عماوج رد  ار  نید  ياهنم  یناگدـنز  دـیهاوخب  رگا  امـش  زورما  ادـخ ! يدـنبمشچ  زا  متریح  امع ؟ نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  دـشابیم !!!
تلاح یگدنز  نانچ  هرابرد  هک  دیوشیم  وربور  ییاههفایق  اب  دیربب  راک  هب  عماوج ، نیا  دوخ  تغل  حالطصا  اب  رگا  دیربب ، راک  هب  یمالـسا 

هک مدرم  زا  یمک  هدع  مه  دیوشیم و  یقلت  هتفرشیپ  داوساب و  مدآ  مه  دینک ، لامعتسا  مسیرالوکـس  تغل  رگا  هکیتروص  رد  دنراد ، یفنم 
. دـننکیم بیقعت  ار  فدـه  ود  يزاب ، تغل  نیااب  هک  اتفگـش ، دـنهدیم . ناشن  امـش  هب  راـکنا  هرهچ  دـننادیم  ار  یتادراو  تغل  نیا  ياـنعم 

عابـشا ءاضرا و  مود - دـنیامنیم . لقتنم  اهنآ  زا  ار  گنهرف  اـی  تغل  هک  یعماوج  ناگدـننادرگ  ياـهیهاوخدوخ  عابـشا  ءاـضرا و  یکی -
، مسیئـال مسیرالوکـس ، ياـهتغل  لاـح  رهب  مینکیم !! كرد  ار  هزاـت  قیاـقح  هک  میتـسه  اـم  نیا  يرآ ، هـک  ار  نتـشیوخ  ياـهیهاوخدوخ 

نیا دنوشیم !! لقتنم  یمالسا  عماوج  هب  هک  تسا  قوف  نایرج  رد  کلذ  ریغ  کیتونمره و  مسیلارولپ و  و  مسینردم ، مسیاهتآ ،
هک اجنآ  ات  ام  دروآ و  مهاوخ  تسا ، هدـمآ  ناگدنـسیون  زا  یـسررب  دروم  تراـبع  رد  هک  ار  مسیرالوکـس  هملک  ثحاـبم ، نیا  رد  بناـج 

نید فذح   ) هملک هس  اب  مینک ، رـصتخم  ار  تاملک  نآ  هکنیا  يارب  و  درب . میهاوخ  راکب  يویند ) یگدـنز  زا  نید  فذـح   ) تاملک میناوتب 
تـسا هدـش  پاـچ  تاـسبق )  ) هلجم رد  تسخن   … زا )  نید  فذـح   ) بلاـطم دومن . میهاوخ  ناـیب   … زا )  نید  فذـح   ) هطقن دـنچ  اـب  زا 
اهناسنا هیجوت  تیریدم و  زا  تسترابع  یمالـسا ، عبانم  ذخام و  عومجم  هب  رظن  اب  تسایـس  فیرعت  یـسایس  یعامتجا و  روما  هغالبلاجهن و 

تایح رد   ) نانآ تداعـس  نیمات  يارب  يونعم  يدام و  ياهفده  نیرتهب  يوسب  یعامتجا  یگدـنز  رد  هچ  يدارفنا و  یگدـنز  تلاح  رد  هچ 
يامکح ءایلوا و  ماظع و  يایبنا  همه  تسا ، لوقعم ) تایح   ) نتفای قیقحت  هلیسو  نیرتهتسیاش  نیرتیرورـض و  ینعم  نیاب  تسایـس  لوقعم .)

رد هک  نآ  یلومعم  يانعمب  تسایـس  اما  و  دـناهدرک . هدافتـسا  یتایح  هلیـسو  نیا  زا  دناهتـشاد ، ییاناوت  هک  اجنآ  ات  هتفریذـپ و  ارنآ  نیتسار 
روحم مود  هار  يانعمب  تسایـس  دـشابیمن . راگزاس  مالـسا  اب  تسا ، هدرک  حرطم  رایرهـش  باتک  رد  اـصوصخم  یلواـیکام  تارکفت  زرط 
مت اب  هدمآ  دوجوب  تایضتقم  هکنانچنآ  هعماج  ياقب  ریسم  رد  اهنت  هک  دهدیم  رارق  هعماج  روما  ندینادرگرب  رادمتسایس  تردق  ار  دوخ 

ار رشب  یقیقح  تداعـس  هک  ورـشیپ  دعاوق  لوصا و  اب  ینعم  نیاب  تسایـس  هک  تسا  یهیدب  دنکیم . ءاضتقا  ار  نآ  رادمتـسایس  قوذ  لیا و 
رد اهشزرا ، رگید  لوقعم و  يدازآ  تلادع و  قح ، قالخا ، بهذم ، دننام  یقیاقح  هک  تسا  تهج  نیمهب  درادن ، يراک  چیه  دیامن  نیمات 
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اـشامت هـب  رظن ، راـهظا  نیرتـمک  قـح  نتـشاد  نودـب  هتـسشن و  رـشب  زغم  زا  ياهشوـگ  رد  دـنوشن ، یفن  یلکب  رگا  یـسایس ، تیلاـعف  عـقوم 
رد نیتسار  ياـمکح  فیراـعت  هب  رظن  اـب  میدومن  حرطم  یمالـسا  عباـنم  ذـخام و  عومجم  هب  رظن  اـب  هک  یفیرعت  رباـنب  تسایـس  دزادرپیم .

نیرتشزرا اب  هغالبلاجهن  مییوگب : میناوتیم  تحارص  اب  هک  تسا  هدش  حرطم  نانچ  هغالبلاجهن  راصق  تاملک  اههمان و  اههبطخ و  رـساترس 
رد ار  قوـف  فـیرعت  ياـنبم  رب  تسایـس  دـعاوق  لوـصا و  اهدـید و  زا  ياهنوـمن  تساهدـید  ارنآ  نوـنک  اـت  رـشب  هک  تـسا  یـسایس  باـتک 

اوجتحی هتمعن و  یـسنم  مهورکذـی  هترطف و  قاثیم  مهوداتـسیل  هءایبنا  مهیلا  رتاو  هلـسر و  مهف  ثعبف  میروآیم : ثحبم  نیا  رد  هغالبلاجـهن 
ار دوخ  ناربمایپ  تخیگنارب و  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  نالوسر  دـنوادخ  . ) مهییحت شیاعم  لوقعلا … و  نئاـفد  مهل  اوریثی  غیلبتلاـب و  مهیلع 

نآ دای  هب  ار  هدش  شومارف  تمعن  دنهاوخب و  نانآ  زا  ار  یهلا  ترطف  نامیپ  هب  لمع  ات  داتسرف ، نانآ  يارب  یپایپ 
ارنانآ هک  تشیعم  قرطب  ار  نانآ  دننازیگنارب و  ار  نانآ  لوقع  رد  دوجوم  ياههنیجنگ  دنیامن و  جاجتحا  نانآ  رب  غیلبت  هلیسوب  دنزادنیب و  نا 
تلع و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تلحر  زا  ياهعماـج  تیریدـم  ناـیرج  موس - هبطخ  - 1 تموکح : شریذپ  تلع  دـنیامن . ییامنهار  دـنک  ءایحا 

نا ال ءاملعلا  یلع  هللا  ذخا  ام  رـصانلا و  دوجوب  هجحلا  مایق  رـضاحلا و  روضح  الول  همـسنلا  ءرب  هبحلا و  قلف  يذلا  اما و  تموکح : شریذـپ 
ار هناد  هک  يدـنوادخب  دـنگوس  . ) اهلوا ساکب  اهرخا  تیقـسل  اهبراغ و  یلع  اـهلبح  تیقل  ـال  مولظم  بغـس  ـال  ملاـظ و  هظک  یلعا  راـقی و 

نم رب  کمک  هدامآ  ناروای  دوجو  هلیـسوب  يدنوادخ  تجح  رگا  دوبن و  ناگدـننکتعیب  روضح  رگا  دـیرفآ ، ار  اهناسنا  سوفن  تفاکش و 
ربارب رد   ) دنریذپن ار  نامولظم  یگنـسرگ  ناراکمتـس و  یگرابمکـش  هک  دوب  هدادـن  رارق  فلکم  ار  املع  دـنوادخ  رگا  و  تشگیمن . مامت 

رد هک  مدرکیم  باریس  هساک  نامه  اب  ار  شنایاپ  میتخادنایم و  شندرگب  ار  يرادمامز )  ) بکرم نیا  راسفا  دنراذگن ) مهیور  تسد  ملظ 
قفشا لب  هسفن  یلع  هفیخ  مالسلاهیلع  یـسوم  سجوی  مل  مدرم  یعقاو  تداعـس  هب  دیدش  مامتها  مجنپ - هبطخ  - 2 مدوب . هداد  ماجنا  شلوا 

هک ه هنوگنامه  تسین ): مدوخ  يارب  تسیاشان  ماکح  هطلس  زا  ساره  میب و   …  ) لالضلا لود  لاهجلا و  هبلغ  نم 
تسایس ناونعب  ناهارمگ  تیلاعف  زا  دوب و  نانادان  هطلس  يزوریپ و  زا  وا  سرت  هکلب  تسا . هدوبن  دوخ  هرابرد  سرت  يارب  ع )  ) یـسوم سار 

يارب تعیب   ) یهلا دهعت  هب  ءافو  ترورض  متـشه - هبطخ  مدرم 1 - يورخا  يویند و  یگدنز  یـسایس  حالـصا  میظنت و  موزل  لئالد  هعماج .
هرابرد  ) هنم جرخ  امیف  لخدیلف  الا  و  فرعی ، رماب  اهیلع  تایلف  هجیلولا  یعدا  هعیبلاب و  رقا  دقف  هبلقب  مل  هدیب و  عیاب  دـق  هنا  معزی  تموکح )

اب هن  تسا  هدرک  تعیب  شتـسد  اب  هک  درادیم ) راهظا   ) دـنکیم نامگ  نینچ  وا  (: ) دـیامرفیم ع )  ) یلع تیمکاح  اـب  تعیب  زا  ریبز  فلخت 
لباق نشور و  لیلد  شیاعدا  تاـبثا  يارب  دـیاب  سپ  دـنکیم . اـعدا  دوخ  ار  یبلق  فلخت  هدومن و  تعیب  هب  رارقا  درم  نیا  دـیاب  سپ  شبلق .
نیمات يارب  يداصتقا  ینابم  رد  رییغت  مهدزناـپ - هبطخ  - 2 ددرگ ). لخاد  تسا  هدـش  جراخ  نآ  زا  هک  هچنآ  رد  ددرگرب  ای  درواـیب و  لوبق 

( یتح  ) ار لاملاتیب  رگا  ادـخب  دـنگوس   …  ) هتددرل ءامالا ، هب  کلم  ءاسنلا و  هب  جوزت  دـق  هتدـجو  ول  هللا  یـسایس و  يداصتقا و  يرگداد 
تلادـع رد  هعماـج  یـسایس  يداـصتقا و  تاـیح  شیاـشگ  اریز  ، ) منادرگیمرب لاـملاتیب  هب  مریگیم و  دوش ، هداد  رارق  ناـنز  هیرهم  رگا 

وا ف يارب  ملظ  دهدب ، رارق  انگنت  رد  ار  وا  دنکن و  شحالصا  تلادع  هک  سک  ره  يارب  و  تسا )
تداع دق  مکتیلب  نا  الا و  تشاد : دهاوخ  یپ  رد  ار  یـسایس  بالقنا  لوحت و  وا  يرادمامز  مهدزناش - هبطخ  - 3 دوب . دهاوخ  رتهدننکدسا 

هب دنگوس  دوب . هدـش  ثوعبم  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  يراگزور  شیامزآ  دـننام  امـش  شیامزآ  هک  دـینادب   ) هیبن هللا  ثعب  موی  اهتئیهک 
يارب لابرغ  رد  اههناد  دننامه  تخیمآرد و  دیهاوخ  مه  رد  داتفا و  دیهاوخ  بارطضا  هب  دومرف ، ثوعبم  قح  رب  ار  ربمایپ  هک  يدنوادخ  نآ 

و دنیامن . دوعـص  الاب  هب  ناتنانیـشن  نییاپ  ات  تشگ ، دیهاوخ  مه  رب  مه و  رد  ناشوج ، گید  ياوتحم  نانوچ  دروخ و  دیهاوخ  مهب  هیفـصت 
، هعماـج رد  هک  یعمج  دـنزاتب و  شیپ  دـندوب ، راـک  ریـصقت  هتـشذگ  رد  هک  امـش  زا  یهورگ  دـننک و  طوقـس  اـهیتسپ  هـب  ناتنانیـشن  ـالاب 
، دوشن ادا  یبوـخب  هعماـج  مدرم  فرط  زا  لداـع  رادـمامز  قـح  یتـح  رگا  مجنپ - تسیب و  هبطخ  - 4 دندرگ ). راکاطخ  دندوب ، ینازاتـشیپ 
، ادخب دنگوس  تسا ، هدش  زوریپ  نآ  هب  هدمآرد و  نمی  هب  هاطرا  نب  رـسب  ماهدینـش   ) نمیلا علطا  دق  ارـسب  تئنا  تسا . یعطق  هعماج  لالتخا 

یگدنکارپ ناشلطاب و  رد  نانآ  لکـشت  عامتجا و  تهج  هب  طلـست  نیا  تفرگ . دنهاوخ  امـش  زا  ار  تلود  يدوز  هب  نانآ  هک  مراد  نانیمطا 
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نانآ تعاطا  دیراد و  ناتنایاوشیپ  هرابرد  امش  هک  تسا  ینامرفان  تهج  هب  نانآ  طلست  دشابیم . ناتقح  زا  امش 
دییامنیم و ناتبحاص  هب  امـش  هک  یتنایخ  دـنیامنیم و  دوخ  بحاص  هب  نانآ  هک  یتناما  يادا  تهج  هب  دـشابیم و  لطاب  رد  ناشیاوشیپ  زا 
-5 دیزادنایم ). هار  هب  ناتیاهرهش  رد  امـش  هک  يداسف  دنروآیم و  دوجو  هب  دوخ  ياهرهـش  رد  نانآ  هک  روما  میظنت  حالـصا و  تهج  هب 

نایهاپـس اب  راکیپ  يارب  راکـشآ  یناهنپ و  زور ، بش و  ار  امـش  نم   …  ) موقلا ءالوه  لاتق  یلا  مکتوعد  دق  ینا  الا و  متفه - تسیب و  هبطخ 
دوخ هناخ  رد  یموق  چیه  ادخ  هب  دنگوس  دینک . یتسدشیپ  نانآ  رب  امـش  دـنروایب  موجه  نانآ  هکنآ  زا  شیپ  متفگ  مدومن و  توعد  هیواعم 

ار يرکب  ناسح  نب  ناـسح  دـنتخات و  راـبنا  رهـش  هب  شناراوس  هک  تسا  يدـماغ  نیا  دـش …  لـیلذ  هکنیا  رگم  تفرگن  رارق  موجه  دروم 
هک ناملسم  ریغ  ناملسم و  نز  رب  نایهاپس  نآ  زا  ینادرم  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  دندنار . نوریب  اهناگداپ  زا  ار  امش  ناراوس  دنتـشک و 

، دناهدروآ رد  نانآ  تسد  زا  دنبتـسد  اپ و  زا  لاخلخ  هدرب ، موجه  تسا ، هدومن  نیمات  ار  وا  یگدنز  یمالـسا ، عماوجرد  یتسیزمه  هدهاعم 
دنگوس ای  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  نتفگ  زج  نارگتراغ  نآ  ربارب  رد  ناـیاونیب  نیا  دـناهدرب . اـمغی  هب  ار  اـهنآ  ياـههراوشوگ  اهدـنبندرگ و 

ایماک رپ و  تسد  اب  راوخنوخ  نایهاپس  هاگنآ  دنتشادن  ياهراچ  يزوسلد  محر و  هب  نداد 
یمدرم شارخلد )  ) هثداح نینچ  زا  سپ  رگا  تسا . هدـش  هتخیر  نانآ  زا  ینوخ  هن  هدـش و  دراو  نانآ  زا  یکی  رب  یمخز  هن  دناهتـشگرب  ب 

نم رظن  رد  هثداـح  نیا  زا  رثاـت  تهج  هب  ناملـسم  ناـسنا  يارب  گرم  هکلب  دوب ، دـهاوخن  تمـالم  دروم  دریمب  فساـت  تدـش  زا  ناملـسم 
ار هودنا  دناریمیم و  ار  بلق  ناتقح ، زا  امش  یگدنکارپ  ناشلطاب و  رب  موق  نیا  عامتجا  ادخب ، دنگوس  اتفگش ، دروم . اب  هتـسیاش و  تسیرما 

يا . ) رادمامز رب  مدرم  قح  مدرم و  رب  رادـمامز  قح  اقح …  مکیلع  یل  نا  سانلا  اهیا  مراهچ  یـس و  هبطخ  - 6 دناشکیم . یمدآ  نورد  رب 
میظنت و تسا و  امـش  هرابرد  یـشیدناریخ  یهاوخریخ و  نم : رب  امـش  قح  اـما  دـیراد و  نم  رب  امـش  یقح  مراد و  امـش  رب  نم  یقح  مدرم ،
ملع و هک  امش  بیدات  دینک و  ادیپ  تاجن  لهج  هک ز  امش  میلعت  رب  يدصت  امـش و  يارب  ملاس  تشیعم  هیهت  يارب  لاملاتیب  ندومن  ناوارف 
یهاوخریخ و هدرک و  نم  اب  هک  تسا  یتعیب  هب  افو  امش : رب  نم  قح  اما  و  دزاسب . لامک  ریسم  رد  ار  امـش  تیـصخش ) حوطـس  همه   ) لوحت
-7 مهدیم . روتـسد  امـشب  هک  یعقوم  نم  زا  تعاطا  مناوخب و  ار  امـش  هک  ماگنه  نآ  رد  تبثم  خـساپ  بایغ و  روضح و  رد  یـشیدناریخ 

رب هعماج  یگدامآ  مدع  مهن - تصش و  مهن و  یس و  هبطخ  - 8 يوق . فیعض و  يارب  قح  قاقحا  تموکح  كالم  متفه - یس و  هبطخ 
رادـمامز هب  هعماـج  و  تسا ، ادـخ  زا  یعاـمتجا  يدرف و  فیلاـکت  ماـکحا و  همه  ملهچ - هـبطخ  - 9 تلادـع . قح و  تموـکح  يارجا  يا 

- مکی هاجنپ و  هبطخ  - 11 نیفرحنم . رفک و  اب  نامایب  هزرابم  یـسایس و  لمحت  مراهچ - هاجنپ و  موس و  لـهچ و  هبطخ  - 1 تسا . دنمزاین 
رییغت رایتخا  متـشه - تصـش و  هبطخ  - 13 قح . ياـنبم  رب  يرادـمامز  كـالم  متفه - تصـش و  هبطخ  - 12 تمارک . فرـش و  اب  یگدـنز 
هبطخ - 15 دشاب . تمحز  رد  رادمامز  دوخ  هچ  رگا  تسا  هعماج  لاح  حالـصا  يارب  طقف  يرادـمامز  مراهچ - داتفه و  هبطخ  - 14 مکاح .
هبطخ - 16 درک . مهاوخ  راک  تلادع  يانبم  رب  نم  منک ، لمع  امش  ساسایب  لایما  قبط  تسا  لاحم  مریذپب ، ار  تموکح  رگا  مود - دون و 
هبطخ - 18 عماوج . هدننکهرادا  نیرتهب  مالسا  نید  مشش - دص و  هبطخ  - 17 تموکح . روما  هب  هتسیاشان  مدرم  يدصت  هجیتن  موس - دون و 
هبطخ - 20 یهلا . مکاح  هاگدید  زا  مدرم  شزرا  مشش - یس و  دص و  هبطخ  - 19 ماع . لاملاتیب  رد  مدرم  يواست  مشش - تسیب و  دص و 
هبطخ - 21 دزاسیم . لئان  یناسنا  تمارک  فرـش و  هب  ارنانآ  دهدیم و  تاجن  یتسپ  تلذ و  زا  ار  مدرم  هاگآ  مکاح  مهن - هاجنپ و  دـص و 

رد مدرم  فالتخا  تیساسح  متـشه - تصـش و  دص و  هبطخ  - 22 رادمامز . هرابرد  یـشیدناریخ  یهاوخریخ و  مراهچ - تصـش و  دص و 
کت هعماج و 

. درادب زاب  دوخ  راک  زا  ار  یهلا  رادمامز  مدرم ، زا  ياهدع  ياهـسوه  يوه و  دیابن  مهن - تصـش و  دص و  هبطخ  - 23 یهلا . رادمامز  فیل 
نآ زا  تعاــطا  تیعوـنمم  مود - دوـن و  دــص و  هـبطخ  - 25 یلواـیکام . یـسایس  شور  اـب  هزراـبم  مراـهچ - داـتفه و  دـص و  هـبطخ  - 24

ياهتسایس تارکفت و  زرط  نتخاس  دودرم  تسیود - هبطخ  - 26 دنراد . عقوت  هعماج  زا  ار  دوخ  ياهیگتسیاش  قوف  هک  هعماج  ناریگمشچ 
هبطخ - 28 دنهدیم . رارق  داقتنا  دروم  ار  یهلا  مکاح  لیلد ، نودب  هک  یناسک  خیبوت  ضارتعا و  مجنپ - تسیود و  نخـس  - 27 یلوایکام .
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يارجا رد  يریگتخـس  مراـهچ - تسیب و  تسیود و  نخـس  - 29 تروشم . ترورـض  یـسایس و  قوقح  فیلاکت و  مهدزناـش - تسیود و 
نخس - 31 مالسلاهیلع .) یلع   ) یهلا مکاح  تعیب  يارب  مدرم  لابقتـسا  نیرتدیدش  مهن - تسیب و  تسیود و  نخـس  - 30 لاملاتیب . نوناق 

همان - 33 دساف . مدرم  عمق  علق و  يارب  فیرش  ياهناسنا  زا  دادمتـسا  مراهچ - همان  اههمان 32 - راک . بسحب  هجیتن  مود - یس و  تسیود و 
رد متشه - همان  - 35 یـسایس . دهعت  نوناق  زا  فلخت  تحاقو  مشـش - همان  - 34 تسا . یهلا  تناما  يرادـمامز  دـننام  يرازگراک ، مجنپ -

. يرادـمامز تسایـس و  رد  قیالان  نادرم  زا  دـیدش  تساوخزاب  مهد - همان  - 36 تسا . مزال  یـشیدنارود  طایتحا و  نمـشد ، اب  یئوراـیور 
-37

هب رازگراک  يارب  دیکا  روتـسد  مهدزون - همان  - 38 دنتـسه . رادهشیر  ياهتلاصا  ياراد  هک  هعماج  رد  ییاهناسنا  تاعارم  مهدـجیه - هماـن 
رد تنایخ  هرابرد  رفیک  هب  وا  دیدهت  هرـصب و  رازگراک  ماقم  مئاق  هب  دـیدش  باتع  متـسیب - همان  - 39 هعماج . مدرم  اب  وکین  راـتفر  شمرن و 

كالم متشه - تسیب و  همان  - 41 رـصم ) روشک  هرادا  يارب  نامرف  . ) رکبیبا نب  دمحم  هب  متفه - متـسیب و  همان  - 40 ناناملسم . لاملاتیب 
. نارازگراک یگتسیاش  كالم  موس - یـس و  همان  - 43 تموکح . رما  يارب  قیالان  نایدصتم  فیـصوت  مود - یـس و  همان  - 42 يرادمامز .

يارب تفـص  نیرتشزرا  اب  متـشه - یـس و  هماـن  - 45 رادـمامز . یـشزرا  قـالخا  تافـص و  تیوه و  لالقتـسا  مشـش - یـس و  هماـن  - 44
-47 دـننکیم . تنایخ  یـسایس  یلام و  رظن  زا  هعماج  هب  هک  ینارازگراک  دـیدهت  خـیبوت و  مکی - لهچ و  همان  - 46 رازگراک . نیرتتقایلاب 

همان - 48 دـیلپ . تحاقو  نینچ  نابکترم  دـیدهت  هعماج و  دارفا  رگید  رب  لاملاتیب  رد  نادـنواشیوخ  حـیجرت  تیعونمم  موس - لهچ و  همان 
یگنهامه دیکات  مشـش - لهچ و  همان  - 49 نانآ . زایتما  مدـع  هعماج و  مدرم  اب  وا  نارازگراک  رادـمامز و  یگنهامه  موزل  مجنپ - لـهچ و 

ماج مدرم  قوقح  هرابرد  مهاجنپ - همان  - 50 نانآزایتما . مدعو  هعماج  مدرمابوا  نارازگراک  رادمامز و 
ریسافت حورش و  نامرف  نیا  هرابرد  رـصم  روشک  هرادا  يارب  رتشا  کلام  هب  كرابم  نامرف  مود - هاجنپ و  همان  - 51 نارادمامز . هدهع  رب  هع 

هاجنپ و همان  - 52 تسا . هتخاس  حرطم  لوقعم ) تایح   ) رد تکرح  يارب  ار  عماوج  همه  تیریدـم  ناـمرف  نیا  تسا . هدـش  هتـشون  یناوارف 
هاجنپ و همان  - 53 تسا . هدوبن  راک  رد  يرابجا  هوق و  نیرتمک  هدوب و  لد  قامعا  زا  تیاضر و  لامک  اـب  یهلا  رادـمامز  باـختنا  مراـهچ -
. هعماج مدرم  هب  عیاقو  هرابرد  رادمامز  حیـضوت  متـشه - هاجنپ و  همان  - 54 هبطخ 216 . هعماج و  یتاـیح  روما  رد  مدرم  اـب  تروشم  متفه -

نایرگشل هک  ینارازگراک  يارب  شرافس  متـصش - همان  - 56 نارازگراک . هعماج و  رد  تلادـع  يارجا  رب  دـیکات  مهن - هاجنپ و  هماـن  - 55
زا نمشد  هاپس  روبع  ربارب  رد  هک  يرازگراک  دیدش  خیبوت  مکی - تصش و  همان  - 57 دنکیم . روبع  نانآ  تموکح  ياههقطنم  زا  رادمامز 

. نمـشد لباقم  رد  هعماج  زا  عافد  يارب  دیدش  دـیکات  مود - تصـش و  همان  - 58 تسا . هدومنن  تعنامم  تمواـقم و  دوخ  تیروماـم  هزوح 
-60 دنکیم . يریگولج  رادمامز  میمصت  يارجا  زا  دوخ ، یصخش  تالیامت  اب  هک  يرازگراک  دیدهت  خیبوت و  موس - تصـش و  همان  - 59

كا روتسد  متفه - تصش و  همان  - 61 وا . يارب  قیاقح  تایعقاو و  نایب  نمشد و  هیبنت  هظعوم و  مجنپ - تصش و  همان 
رتتسپ دنک . تنایخ  شتیرومام  رد  هک  يرازگراک  نآ  مکی - داتفه و  همان  - 62 يداصتقا . لئاسم  اصوصخم  یعامتجا  روما  میظنت  يارب  دی 

- مهن داتفه و  همان  - 64 تسا . مدرم  اب  قالخا  نیرتهب  اب  ییورایور  رازگراک  هفیظو  مشـش - داـتفه و  هماـن  - 63 دشابیم . شـشفک  دنب  زا 
يوریپ لـطاب  زا  ناـنآ  هجیتـن  رد  دـنهدب ، رارق  لـطاب  يارجم  رد  دـنرخب و  ارناـنآ  دـنوش  راداو  هک  اـت  دوخ  قوقح  زا  مدرم  نتخاـس  عونمم 
فیرعت رـشب ) يوـیند  یگدـنز  زا  نید  فذـح   ) مسیرالوکـس لـیلحت  یـسررب و  ناگتـشذگ . طوقـس  تکـاله و  ثعاـب  تـسنیا  دـنیامن .

یحاطصا میهافم  اب  لماک  تبـسانم  هک  مسیرالوکـس  يانعم  لصا  هب  یهجوت  دیاب  تسخن  رـصتخم  روطب  مسیئال  مسیاهتآ و  مسیرالوکس ،
تایعرش و اب  تفلاخم  ینعی  مسیرالوکـس  تسا : هدش  ریـسفت  ریز  میهافم  اب  اهفراعملاهرئاد  تاغل و  رد  هملک  نیا  میـشاب . هتـشاد  دراد ، نآ 
، یفرع یماع ، یبهذم ، ریغ  یناحور ، ریغ  ایند ، هب  هتسباو  رالوکـس  هدام  یفرع . يویند و  لوصازا  يرادفرط  يرادایند ، حور  ینید ، بلاطم 

دیق زا  ندرک  یناحور  ریغ  ندرک ، يویند  ینعی  هزیرالوکـس  روما . ندـش  يویند  رادـفرط  تایعرـش و  فلاـخم  هعموص ، زا  جراـخ  داوسیب ،
جراخ شیشک ) دروم  رد   ) تیناحور ملاع  زا  نداد ، یناحور  ریغ  ياهراک  هب  صاصتخا  ندرک ، ماع  کلم  ندش . اهر  تینابهر  ای  شیـشک 
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دش
لیمکت يارب  ام  هک  دراد  دوجو  رگید  حالطـصا  ود  ییاـسیلک . ماـقم  اـی  دـیاقع  هب  نداد  يویند  هبنج  ندـش ، يداـم  ندـش ، تسرپاـیند  ن ،

ینعی تسیاهتآ  راگدرورپ . دوجو  هب  يداقتعایب  ادـخ ، دوجو  راـکنا  ینعی  مسیاهتآ : - 1 میزاـسیم : حرطم  اـجنیا  رد  زین  ار  ود  نآ  ثحب ،
کلـس زا  جراخ  مدآ  يویند ، نویناـحور ، کلـس  زا  جورخ  یناـحور ، ریغ  يویند و  صخـش  هب  یگتـسباو  کـیئال ، زا  مسیئـال  - 2 دحلم .

فراعملاهرئاد فیرعت  هب  انب  تسایـس  زا  نید  کیکفت  ینعی  کیئال  صخا ) يانعم  هب   ) تیناحور کلـسزا  جراخ  مدآ  يویند . نویناحور ،
کیئال زا  معا  رالوکـس  رالوکـس و  زا  صخا  تسایـس  زا  نید  کیکفت  اریز  دـشابیم ، رالوکـس  قیداـصم  دراوم و  زا  کـیئال  اـکیناتیرب :

تـسایس زا  اـصوصخم  يویند و  یگدـنز  نوئـش  روـما و  زا  ارنآ  هکلب  دـننکیمن ، یفن  لـماک  روـطب  ار  نید  رکفت ، زرط  ود  نیا  دـشابیم .
ناونع هب  ارنآ  هدومن و  مکح  نید  یلک  نالطب  هب  اذل  درادن ، لوبق  ار  ادخ  هک  تهج  نادب  رکفت  عون  نیا  مسیاهتآ ، - 3 دنیامنیم . کیکفت 

رارق يرادرب  هرهب  دروم  دوـخ  یبـتکم  فادـها  دربـشیپ  يارب  ياهلیـسو  تلآ و  ناوـنعب  تسا  نکمم  هتبلا  دـنکیمن . یقلت  یعقاو  رما  کـی 
راعت هجیتن  رد  يدالیم  ياهنرق 14 و 15  رد  رالوکس  هیرظن  تسا . هدومن  رانکرب  تلاصا  زا  ار  تسایس  هک  یلوایکام  شور  نامه  دهدب -

اب دـید  میهاوخ  هک  هنوگنامه  هداهن و  تارکفت  هصرع  هب  اـپ  نیمز ، برغم  رد  اـسیلک  یـسایس  یعاـمتجا و  ياهـشور  تارکفت و  زرط  ض 
، داصتقا ملع ، تسایـس ، ینید ، دیاقع  اریز  تسا ، ریذپانناکما  یـضراعت  نینچ  مالـسا ، هاگدید  زا  تسایـس  نید و  تایح ، يانعم  هب  هجوت 

مسیرالوکس کلسم  ایآ  دنشابیم . تقیقح  کی  هدنهد  لیکشت  نوئش  ءازجا و  مالـسا ، رد  کلذ  ریغ  قالخا و  رنه ، گنهرف ، قوقح  هقف ،
، تبسن نیا  تسا . هداد  تبسن  وطسرا  هب  ار  مسیرالوکس  هیرظن  یسایس ، هفسلف  نیخروم  زا  یضعب  تسا ؟ هتفهن  وطسرا  یـسایس  هفـسلف  رد 

تیمها هب  هک  نآ  نکاداموت ) هتناد و   ) فوسلیف ود  ره  هجوت  مدع  تلفغ و  تاکن  زا  رگید  : ) تسا هدش  هتفگ  تسین . حیحص  هجو  چیه  هب 
هک یلئاسم  صوصخ  هب  دندربن ، یپ  دوب ، هتفهن  وطسرا  تسایس  باتک  نطب  رد  هک  يرادایند  یتسرپایند و  ینعی  مسیرالوکس  کلسم  رطخ 

ریهطت و هب  یجایتحا  تسا و  زاینیب  لامک و  دودح  رد  دوخ  يدوخ  هب  یندم  هعماج  : ) تفگیم هک  دـشیم  یـشان  وطـسرا  هیـضرف  نیا  زا 
هیرظن لصا  ایناث - تسا . هدـشن  هدـید  وطـسرا  زا  روبزم  میهافم  اب  یبلطم  نینچ  الوا - درادـن ). تعیبط  قوفام  لماع  کی  زا  زاوج  لیـصحت 

هک تسنیا  تسا ) قح  رب  الماک  اریز   ) درادن نآ  رد  یلادج  سک  چیه  هک  یلـصا  نیتسخن  رترب ؟ یگدنز  تسیچ  - 1 : ) تسا نینچ  وطسرا 
رب تاریخ 

چیه یمدآ . سفن  هب  طوـبرم  تاریخ  ناسنا 3 - ینامـسج  دـعب  هب  طوبرم  تاریخ  ناـسنا 2 - دوجو  زا  جراـخ  تاریخ  - 1 تسا : مسق  هـس 
ندیرپ اب  هک  سک  ره  و  یتمکح . هن  یلادتعا و  هن  یتلادع و  هن  دراد و  یتعاجـش  هن  هک  دوش  دقتعم  یـسک  تداعـس  هب  درادـن  لیم  یـسک 

مشش کی  يارب  هک  یسک  تسا و  يدام ) تاصتخم  رگید  و   ) یندیماشآ كاروخ و  تاوهش  میلست  هک  یسک  دوشیم و  برطضم  یسگم 
يزیچ ره  هدیسر و  تقامح  هب  هک  تسا  هدش  تسپ  يردق  هب  شکاردا  هک  یسک  دشابیم و  شناتـسود  نیرتزیزع  هب  تنایخ  هدامآ  مهرد 
تـسا یفاک  وا  يارب  تسا  اراد  هک  ار  یتلیـضف  نآ  دنکیم  نامگ  امئاد  ناسنا  درادن . یتداعـس  دنکیم  قیدـصت  هناوید  كدوک و  دـننام  ار 
داقتعا یهاگ  هکلب  دنکیم ، تیافک  وا  يارب  تلیـضف  نیرتمک  هک  دنکیم  نامگ  اهنت  هن   ) دشاب هتـشاد  ار  تلیـضف  رادقم  نیرتمک  هچ  رگا 

هناـگ هس  تاریخ  عوـمجمزا  تستراـبع  تداعـس  هک  دـنکیم  تاـبثا  وطـسرا  هکنآ  زا  سپ  تـسا ). نارگید  زا  شیب  وا  تلیـضف  هـک  دراد 
تاریخ  ) هکنیا تاـبثا  هب  دزادرپیم  وا ). حور  سفن ، هـب  طوـبرم  تاریخ  وا و  ینامـسج  داـعبا  تاریخ  ناـسنا و  دوـجو  زا  جراـخ  تاریخ  )

.2 دیوگیم : نینچ  وا  دـشخبب . ققحت  ار  یناسنا  تداعـس  دـناوتیم  هک  تسا  تاریخ  نیا  هدوب و  رتلیـصا  تاریخ و  همه  رب  مدـقم  سفن )
سوفن ای  قلطم  روطب  سفن  هک  لاح 

يانبم رب  دـیاب  مسج  تورث و  لاـمک  سفن و  لاـمک  سپ  تسا ، ترهـش ) و   ) مسج تورث و  زا  رتشزرا  اـب  رتتمظع و  اـب  اـم ، هب  بوسنم 
رد درادـن . سفن  تاریخ  دوس  هب  زج  یتـیبولطم  یجراـخ  تاریخ  زا  کـی  چـیه  یلـصا ، نیناوق  هب  هجوت  اـب  و  ددرگ . روـظنم  سفن  تاریخ 

تاریخ هک  ود  نآ  نیناوق  زا  تعاطا  تمکح و  تلیـضف و  يانبم  رب  اـمئاد  تداعـس   ) هک میریگیم  ملـسم  تقیقح  کـی  ار  رما  نیا  هجیتن ،
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هب طوبرم  وا  يالعا  تداعـس  هک  میروآیم  دهاش  ار  دنوادخ  دوخ  دوخ ، ياههتفگ  نیا  تابثا  يارب  ام  دـشابیم . دـنوشیم ) هدـیمان  سفن 
یلو دیامن ، ام  بیصن  ار ، سفن  زا  جراخ  تاریخ  فداصت ، تسا  نکمم  تسوا …  صاخ  تاذ  رد  هکلب  تسین ، وا  تاذ  زا  جراخ  تاریخ 

دوشیم نینچ  هجیتن  تسا ، روکذم  لئالد  هب  دنتـسم  هک  لصا  نیا  هب  رظن  اب  دـشاب . هدوب  میکح  لداع و  فداصت  يور  زا  دـناوتیمن  ناسنا 
ناـسنا زا  يدرف  دـننام  تهج  نیا  زا  تلود  سپ  تسا . هتفاـی  قیفوت  هک  تسا  دنمتداعـس  تلود  ناـمه  رترب ) يروهمج  اـی   ) رترب تلود  هک 

هب رظن  اـب  اـصوصخم  تلادـع  تمکح و  تلیـضف و  هک  تسا  یهیدـب  تسین . ریذـپناکما  تلیـضف  نودـب  وا  يارب  لاـمک  قیفوت  هک  تسا 
هک دنشاب  يویند  یعیبط  روما  عون  زا  دنناوتیمن  تسا ) يدنوادخ  تاذ  رد  قیاقح  نیا  هک   ) هدومن دنوادخ  دوخ  هب  وطسرا  هک  يداهـشتسا 

زیارغ يانبم  رب  اهنت 
. دشاب هدوب  يویند ) یگدنز  زا  نید  فذـح   ) دـناوتیمن تسایـس  تموکح و  تلود و  متـسیس  هجیتن  رد  دـتفایم . نایرج  هب  یعیبطدوخ  و 
، دشاب ناسنا  تقاط  قوف  تسا ، زیمآ ) تداعس   ) تمکح تلیضف و  اب  هک  هنادنمتفارش  یگدنز  نیا  تسا  نکمم  . ) 3 دهدیم : همادا  وطسرا 

یـسدق تقیقح  کی  وا  رد  هک  تسا  تهج  نآ  هب  هکلب  تسین ، وا  یلومعم  تعیبط  تهج  زا  دنکیم ، یگدنز  نینچ  هک  یناسنا  لقادح  ای 
یـسدق رما  تفایرد )  ) كاردا رگا  لاح  دوریم . رتالاب  تداعـس  لصا  تیلاعف  هک  تسا  یـسدق  لصا  نیا  تمظع  رادـقم  هب  دراد و  دوجو 

درجم شبلاطمرگید ، هب  رظن  اب  وطسرا  روظنم  هک  تسا  یعطق  دوب . دهاوخ  یتفایرد …  یگدنز  نامه  اهیگدنز  نیرتزیمآ  تداعس  دشاب ،
حیرـص ترابع  نیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  تسا ، نآ  تاصتخم  زا  تلیـضف  هب  فاـصتا  هک  تسا  تمکح  هکلب  تسین ، ندـیمهف )  ) كاردا

، نآ یموـهفم  لکـش  هب  روـصت  درجم  هک  تسا  ملـسم  يدـبا ) كاردا  اـب  رگم  تسین  ریذـپناکما  یهلا  تداعـس  هکنیا  و  : ) دـیوگیم هـک 
هک يدمرـس  قلطم  لامک  تیبذاج  عاعـش  رد  نتفرگ  رارق  اب  تسا  تیدـبا  تفایرد  كرد و  یقیقح  تداعـس  هکلب  تسین . یقیقح  تداعس 

شـشوک و هجیتن  ادخ و  فرط  زا  هک  تسا  یتیانع  تداعـس  هکلب  تسین  فداصت  زا  یـشان  تداعـس  : ) دیوگیم زاب  تسا . دبا  لزا و  قوف 
هک تسا  وگتفگ  دروم  مه  بلطم  نیا  ام : شالت 

زا تسا  نکمم  ای  دـیآیم و  تسد  هب  نیعم  ییاهتداع  تهج  هب  ای  دـنکیم ، ادـیپ  ققحت  تیبرت  میلعت و  اـب  هک  تسا  یقیقح  تداعـس  اـیآ 
رد یفداصت ؟ تسا  يرما  ای  تسیدـنوادخ  ياطع  کی  تداعـس  هک  تسا  نآ  حیحـص  هکنیا  ای  دروآ ، تسدـب  ارنآ  رگید  هباـشم  ياـههار 

و یهلا . تسا  یتمعن  تداعـس  هک  مینک  یمزج  داقتعا  تسا  نکمم  دـیامرف ، تیانع  اهناسنا  رب  ادـخ  هک  دـشاب  ییاطع  ایند  رد  رگا  تقیقح 
دانـسا تارابع  نیا  هب  هجوت  اب  درادـن ). دوجو  نیا  زا  رتتمظع  اب  يزیچ  ناسنا  يارب  اریز  دـنکیم ، لابقتـسا  یبوخ  هب  هدـیقع  نیازا  ناسنا 

هب ار  ناسنا  تعیبط ، : ) تسا هتفگ  تسایـس  رد  وطـسرا  هکنیا  دشابیمن . یکتم  یحیحـص  ذخام  چیه  هب  وطـسرا  هب  مسیرالوکـس  تارکفت 
يارب تلیضف  تداعس و  لیصحت  ترورض  اب  یتافانم  نیرتمک  ف 13 ) ب 1 ، باتک 1 ، ( ) دناشکیم تسایس  عامتجا  هب  اهنآ  زیارغ  هلیسو 

دهدیم و تبسن  وا  تعیبط  هب  ار  ناسنا  ندوب  یسایس  قوف ، ترابع  اریز  درادن ، تسایس  تلود و  هلیـسو  هب  یعمج  يدرف و  لاح  رد  ناسنا 
اما و  تسا . هتـشاذگ  توکـسم  قوف  ترابع  رد  دـنادیم ، تداعـس )  ) يدـعب تارابع  رد  هک  ار  تسایـس  فدـه  تیریدـم و  تیوه و  اـما 

دزشوگ ناوارف  روطب  قالخا  باتک  رد  مه  تسایس و  باتک  رد  مه  وطـسرا  فرط  زا  اهناسنا  يارب  تلیـضف  تداعـس و  لیـصحت  ترورض 
ظحالم هکنانچ  تسا  هدش 

حرطم زین  یـسارکوئت  تسایـس  تموکح و   … زا ،)  نید  فذح   ) تارکفت شور و  ربارب  رد  تیرـشب ، هعماج  یـسایس  خیرات  رد  میدومن  ه 
ادخ تموکح  يرالاس ، ادخ  ییادخ ، تموکح  ، ) تسا هدمآ  اهفراعملاهرئاد  تغل و  بتک  رد  هک  هنوگنامه  یسارکوئت  يانعم  تسا . هدوب 
رتکد یـسراف ، یـسیلگنا - تغل   … یهلا )  ماکحا  قبط  روشک  هرادا  یهلا ، تموکح  موزل  هب  داـقتعا  تسا ، نآ  هاـشداپ  ادـخ  هک  يروشک 

تموکح  ) یسارکوئت یسایس  هدیدپ  اسیلک و  تموکح و  تاناسون  تشذگرـس  كرد  يارب  ص 5723 . ج 5 ، یناشاک ، روپنایرآ  سابع 
. میـشاب هتـشاد  تاناسون  نیا  رـصتخم  خیرات  رب  يرورم  تسا  مزال  تسایـس ) يویند و  یگدنز  زا  بهذم  فذح   ) مسیرالوکـس ییادخ و 
رد هک  تسنیا  هعزاـنم  دروم  عوضوم   ) تموکح اـسیلک و  ص 590  اکیناتیرب ج 4 ، فراعملاهرئاد  تموکح  اسیلک و  تاـناسون  رب  یهاـگن 
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ظاحل زا  دـندوب و  مدرم  تیعبت  يرادافو و  یعدـم  ود  ره  يدـحاو ، دارفا  نایم  رد  دـحاو و  هعماـج  رد  اـسیلک ) تموکح و   ) ینوناـق داـهن 
لمع رد  اما  دشیم ، ادا  ادخ ) هب  ار  ادـخ  لام  دـینک و  ادا  رـصیق  هب  ار  رـصیق  لام   ) هدـعاق دـیاب  یتم  لیجنا  باب 22  هیآ 21  قباـطم  يروئت 
تایح يویند  ینید و  هوجو  نیب  کیکفت  نیا  هیلوا  عماوج  رد  درکیمادـیپ . مداصت  یناـحور  يویند و  تردـق  تیمکاـح  ياـعدا  ورملق و 

هزورما هک  يوحن  هب  یعامتجا 
( ینامـسآ یهلا - ياهتردـق   ) ادـخ هدـنیامن  مکاـح  اـی  هاـشداپ و  اـج ، همه  هیلوا  ياهندـمت  رد  تسا . هدوب  نکمم  ریغ  ـالمع  تسا ، جـیار 

نید تشاد و  مه  ار  ینید  عجرم  نیرتالاب  ناونع  روطارپما  صخـش  مور ، روطارپما  طسوت  تیحیـسم  نید  لوبق  نامز  اـت  دـشیم . بوسحم 
( تموکح  ) موهفم لاح ، ره  هب  دوب . نیمز ) يور  رد  ییادـخ   ) نوچ شتـسرپ و  عوضوم  دوخ ، هکلب  و  درکیم ، لرتنک  ار  روشک )  ) تیالو
ای هعماج  فرط و  کی  زا  يرـشب  رالوکـس  هعماج  نیب  يزیامت  طخ  هک  دوشیم  حرطم  یتقو  زا  هناگادـج ، تیوه  ود  ناونع  هب  اـسیلک )  ) و

طسوت نید  تموکح و  نیب  زیامت  مییوگب  هک  تسین  تسرد  دوشیم . هدیشک  رگید  فرط  زا  تسایس ، یتسه  کی  لخاد  رد  ینید  عماوج 
اب هک  ارچ  تسا ، هدش  زاغآ  دوهی  نید  اب  نایرج  تسا . تیحیسم  شود  رب  هدمع  تیلووئـسم  هک  دنچ  ره  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  تیحیـسم 

اهنیا دعب ، هب  نآ  زا  ینعی  دناهدوبن ، رادروخرب  لقتسم  یـسایس  هعماج  کی  زا  زگره  نایدوهی  رگید  يدالیم  لاس 586  رد  میلشروا  طوقس 
دوخ و ینید  هعماج  رد  تیوضع  هب  عجار  دندوب  روبجم  اذل  دندوب و  يدوهی  ریغ  روشک )  ) تموکح کی  لد  رد  يدوهی  ینید  تیلقا  کی 
طیارش و رد  نایحیسم  اهتدم  ات  دمآ  دوجو  هب  تیحیـسم  نید  مه  یتقو  دنـشیدنیب . هناگادج  رما  ود  ناونع  هب  شیوخ  رالوکـس  يدنورهش 

ياب هک  دندوب  ییاهطیحم 
روطارپما طسوت  لهاست ، هرود  زاغآ  و  نایحیسم ، رازآ  هجنکش و  بیقعت و  نایاپ  زا  سپ  دندربیم . رـسب  یحیـسم  ریغ  ياهتموکح  تحت  د 

یـسایس تموکح  اب  اسیلک   ) اهنآ هطبار  نونکا  هک  دـندش  هجاوم  یـساسا  لاوس  نیا  اب  نایحیـسم  يدالیم ، مراهچ  نرق  رد  ریبک  نیتناتـسنک 
نامه بحاص  ار  دوخ  یحیـسم  ناروطارپما  هک  تسین  یکـش  دشاب ؟ دیاب  هچ  دـندوب )، یحیـسم  ناشدوخ  نآ ، نایاورنامرف  هک  يروطارپما 
هکلب اسیلک و  نیظفاح  اهنت  هن  نانآ  هکنیا  ینعی  تشاد - یمور  زیمآكرـش  میدق  رکفت  رد  روطارپما  هک  یتلزنم  ینعی  دنتـسنادیم - تلزنم 

مور يروطارپما  نید  اهنت  هب  تیحـسم  مراهچ ، نرق  ناـیاپ  رد  ریبک ، لوا  سویـسودوئت  ناـمز  زا  دـندوب …  نآ  ناـیاورنامرف  ینعم  کـی  هب 
هبناج ود  تروص  هب  تموکح  اسیلک و  هک  دش  عورـش  ياهلحرم  اجنیا  زا  دندش . درط  تیحیـسم  نورد  ياهتعدب  ای  كرـش و  دش و  لیدبت 

نادنورهـش و هیلک  يور  یـسایس  تردق  يونعم و  تراظن  یعون  اسیلک  نارود  نیا  رد  دندشیم . یقلت  یحیـسم  دحاو  هعماج  کی  هجو ) )
ار یقرـش ) ای  سنازیب  ماظن   ) یقرـش سکودوترا  ياـسیلک  ص 591  ذـخام ، نامه  تشاد . هعماـج  یـسایس  ناـیاورنامرف  ناربهر و  هلمج  زا 

نیظفاح ناونع  هب  ار  دوخ  یقرش  ناروطارپما  دومن . فیرعت  يرازـس )) تسیپاپ   ) ای یناحور و  ياملع  هقلطم  تموکح   ) تروص هب  ناوتیم 
ابهگن و 

عضو مکح  ییاسیلک ) ای   ) یشیشک طباوض  روما و  هرابرد  دنتـسناوتیم  هک  دنتـسنادیم  دندوب ، هدش  بوصنم  ادخ  فرط  زا  هک  اسیلک  نان 
میلـست هراومه  مه  اسیلک  هک  دوبن  مه  روطنیا  هتبلا  دـشیم ، دادـملق  تعیرـش  نوناق  زا  یـشخب  ناونع  هب  اسیلک  طسوت  ماـکحا  نیا  دـننک و 

هکنیا هب  هجوت  اب  اما  درکیم . رییغت  فلتخم  ياهنامز  رد  تموکح  ای  اسیلک و  ناربهر  تردـق  نازیم  اب  زیرگ  گنج و  نیا  عقاو  رد  دـشاب و 
سنازیب زا  یکی  دیـشک . رانک  نانآ  زا  ار  دوخ  اسیلک  جیردتب  دـندرکیمن ، تیاعر  ار  اسیلک  یقالخا  روغث  دودـح و  ناروطارپما  زا  یـضعب 

کی هکلب  يرازـس ، تسیپاپ  تروص  هب  هن  ار  لوبناتـسا ) هینطنطـسق ، یقرـش ، مور   ) سنازیب تموکح  ماظن  هیهرب  یئول  سانـشرس ، ناسانش 
( ییانثتـسا ای  يراصحنا  تیعقوم  کی  هن  اـما  ، ) تسا رادروخرب  نیرترب  اـی  رتنیگنـس و  تیعقوم  کـی  زا  روطارپما  نآ ، رد  هک  یـسارکوئت 

پاپ هک  دنچ  ره  دوبن ، توافتم  نادنچ  عاضوا  مهدزای ، نرق  ات  تیحیسم ) یبرغ  شخب   ) برغ رد  مور  کیلوتاک  ياسیلک  دنکیم . فیرعت 
هب ار  نآ  هینطنطسق  مظعا  ياهفقسا  زگره  هک  دوب  رادروخرب  یتردق  ساسحا  زا  دوب ، تیحیـسم  ورملق  همه  يور  يونعم  رادتقا  یعدم  هک 

يا يدالیم  مهدزیس  ات  مهدزای  نورق  نیب  هلصاف  رد  اهپاپ  ناهاشداپ و  نیب  هعزانم )  ) داضت دندوب . هدرواین  تسد 
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هلحرم نیرخآ  رد  دوب و  رالوکـس  تردـق  قوفاـم  اـتعیبط  ییاـسیلک )  ) یـشیشک تردـق  هک  ینمـض ، اـی  ینلع و  تروص  هب  هچ  يروـئت  ن 
یمیظع ریثات  زا  اهنت  هکلب  تشادـن ، یمومع  داقتعا  کی  هبنج  یحیـسم  نویناحور  دوخ  طـسوت  یتح  زگره  دـنک ، لرتنک  ارنآ  تسناوتیم 

. تشاد رارق  تشاد ، جاور  رایـسب  تاعزانم  نیا  ناـمز  نآ  رد  هک  مر  سدـقم  يروطارپما  پاـپ و  نیب  تاـعزانم  هشیر  رد  دوب و  رادروخرب 
یقالخا نیناوق  شیوخ ، تردـق  لامعا  ماگنه  هب  مکاح  رفن  کی  هک  یماـگنه  هک  دوب  راوتـسا  هیاـپ  نیا  رب  ـالومعم  روبزم  يروئت  زا  عاـفد 
شنزرس داقتنا ، ییوجبیع ، يانعم  هب  روسناس   ) ياهروسناس تحت  دیاب  يرگید  یحیسم  درف  ره  دننام  زین  وا  تشاذگیم  اپ  ریز  ار  یحیـسم 

( روز  ) هارکا رابجا و  لامعا  دروم  اسیلک  هب  رادافو  یناحور ) ریغ  دارفا   ) سانلا ماوع  هیحاـن  زا  تسناوتیم  تفرگیم و  رارق  اـسیلک  هریغ ) و 
رتیطارفا زت  کی  دریگیم ). رارق  هدافتـسادروم  يویند  رومارد  پاپ  میقتـسم  ریغ  تردـق  دروم  رد  هک  تسا  یلالدتـسا  نیا   ) دریگب و رارق 

هیحان زا  نویراوح و  رتیپ ، نس  هب  ع )  ) حـسیم یـسیع  طسوت  هک  ییاهتردـق  هک  تسا  نیا  هدـش  هداد  هئارا  متـشه  سافیتنوب  پاپ  طسوت  هک 
نیا د هب  یگداس ) هب   ) افرص دشابیم ، یئاغ  يویند  يرترب  لماش  هدیدرگ  ضوفت  اهپاپ ) ناشیشک و   ) ناشنانیشناج هب  نانآ 

ع)  ) حیسم یسیع  ترضح  يو ، داقتعا  هب  تشاد . رارق  يدام )  ) يویند تردق  قوفام  دوخ ، تاذ  تیهام و  رطاخ  هب  يونعم  تردق  هک  لیل 
يونعم ياهتردق  دامن )  ) لبمس ریشمش  ود  نیا  هک  هیآ 38 ) باب 22  اقول  لیجنا   ) دوب هدرک  اطع  ریشمش  ود  وا  نانیـشناج  سدقم و  رطپ  هب 

ضیوفت یناـحور  ریغ  دارفا  هب  ار  يویند  ریـشمش  هکیلاـح  رد  دـندربیم ، راـکب  اـهپاپ  دوخ  ار  يونعم  تردـق  دـندوب ، يوـیند )  ) يداـم و 
( تموکح اسیلک و   ) تموکح زا  نید  ییادـج  دـندرب . راک  هب  پاپ  ماقم  ياـهدومنهر  قباـطم  ار  نآ  دـیاب  ریخا  هورگ  نیا  اـما  دـندرکیم ،

يو تسا . هدرک  هئارا  رتول  نیتراـم  ار  تسایـس  زا  نید  ورملق  ییادـج  هنیمز  رد  تاـیرظن  نیرتلاـکیدار  يرظن ،)  ) يروئت ظاـحل  زا  دـیاش 
: دوـمن صیخلت  زجوـم  نخـس  کـی  هب  ـالمع  دوـشیم  ار  هنیمز  نیا  رد  يو  میلعت  تسا . هداد  هئارا  یهاـشداپ ) ود   ) ناوـنع تحت  ياهیرظن 
ای یبهذم و  نوناق  طسوت  ار  اسیلک  میهاوخب  رگا  دنک . تموکح  هعماج  ورملق  رد  يو  تعیرـش  نوناق  اسیلک و  ورملق  رد  دیاب  ادـخ  لیجنا  )
مه فرطنآ  زا  و  یهلا ، ضیف  فطل و  ورملق  هب  ار  تاررقم  نوناـق و  اـت  دوب  دـنهاوخ  روبجم  مدرم  مینک ، هرادا  لـیجنا )  ) طـسوت ار  هعماـج 

هتخاس و ش مورحم  شیوخ  تنطلس  تخت  زا  ار  دنوادخ  هجیتن  رد  هک  دنروایب  یعامتجا )  ) تلادع ملق و  هب  ار  فطاوع  تاساسحا و 
یعامتجا مظن  اب  شیوخ  ياهدـنویپ  طباور و  ظفح  تهج  رد  رتول  یحالـصا  دـیاقع  لمع ، رد  هک  دـنچ  ره  دـنناشنب . وا  ياج  هب  ار  ناـطی 

زا يرایـسب  رد  دـمآرد . يوانیدناکـسا ، ياهروشک  ناملآ و  لثم  تشاد ، تیرثکا  هک  یقطانم  رد  یمـسر  نید  تروص  هب  هدـش و  مکاـح 
ياهـششوک نولاک  ناج  دنتفرگ . هدـهع  رب  دنتـشاد ، هدـهع  رب  مور  کیلوتاک  يافقـسا  هک  ار  یتسرپرـس  تراظن و  المع  اهسنرپ  قطانم ،

رد هک  یـسارکوئت  کی  تروص  هب  دیاب  ونژ  يو  رظن  رد  دروآ  لمع  هب  ینید  ریغ  ینید و  ورملق  ود  نتخاس  ادـج  تهج  رد  يرتمک  يرظن 
یحو سدقم  باتک  رد  هک  هنوگ  نآ  دنوادخ ، تعیرـش  يانبم  رب  دیاب  یهلا  دوعوم  هعماج  دمآیمرد . دـندرکیم ، تموکح  نیـسیدق  نآ 

زا هک  دوبن  تیمهایب  ردق  نآ  ای  رالوکـس و  ردق  نآ  ای  رود  ردق  نآ  يرهـش  ای  یعامتجا  تایح  يازجا  زا  کی  چیه  دشیم . انب  دوب ، هدش 
مسیرالوکس يانعم  برغ  یمالسا و  ریغ  قرش  یبهذم  یسایس و  هتـشذگ  خیرات  رد  ام  دنک . رارف  اهتیـسینولاک  تاررقم  ای  تراظن و  ورملق 

یلیخ ملع ، تسایس و  يویند و  یگدنز  زا  بهذم  فذح  موهفم  اریز  مینیبیم ، یسارکوئت  يانعم  زا  رتصخشم  رتحضاو و  يدودح  ات  ار 
دانتـسا يویند و  یعامتجا  یـسایس و  یگدنز  رد  بهذم  تلاخد  مدـع  اریز  دـشابیم . هعماج  رد  ادـخ ) تموکح   ) یـسارکوئت زا  رتنـشور 

یگدنز ف هیجوت  تیریدم و 
تیمکاـح موهفم  هکیتروص  رد  ددرگیمن . هجاوم  یلکـشم  اـب  نآ  كرد  هک  تسا  یحـضاو  موهفم  کـی  ناـسنا ، دوخ  هب  یعمج  يدر و 

اجنیا رد  روبزم  موهفم  هرابرد  ار  مهم  لامتحا  ود  اـم  دـشابیم . زیگناماـهبا  نآ ، رد  عونتم  یناـعم  لاـمتحا  تهج  هب  هعماـج  رد  يدـنوادخ 
هرابرد ار  تیعقاو  میقتـسم  روطب  هعماج ، یقوقح  يداـصتقا و  یگنهرف و  یملع و  یـسایس و  ناگدـننادرگ  همه  مکی ، لاـمتحا  میروآیم :

تسا هدشن  تباث  الوا  اریز  تسین ، حیحص  هجو  چیه  هب  لامتحا  نیا  دننکیم . تفایرد  ماهلا  ای  یحو  قیرطب  لاعتم  دنوادخ  زا  هروبزم  روما 
ياعدا دندومنیم ) غیلبت  مدرم  هب  هتفرگ و  ادـخ  زا  یحو  قیرطب  ار  یبهذـم  تایعقاو  هک  فورعم  ءایبنا  زا  ریغ  هب   ) هعماج ناگدـننادرگ  هک 
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عوقو هب  نانآ  نایم  رد  ییورایور  فالتخا و  زگره  دشیم ، لزان  یحو  هعماج  تیریدم  رد  نانآ  يارب  رگا  ایناث  دنـشاب . هتـشاد  یحو  لوزن 
ناگدـننادرگ مود ، لامتحا  دوشیم . هدـید  یناوارف  هب  هعماـج ، ناگدـننادرگ  ناـیم  تارجاـشم  تاـفالتخا و  هک  یتروص  رد  تسویپیمن ،

تفایرد ناحبـس  دنوادخ  زا  ار  تایعقاو  يدوهـش ، تلاح  کی  اب  هک  دندرکیم  ادیپ  ینورد  يافـص  بیذهت و  يردقب  هعماج  یـسایس … 
رگیدکی اب  هک  یتافالتخا  هفاضا  هب  هعماج  ناگدننادرگ  هک  تسا  یهیدب  دنتخادنایم ! راکب  مدرم  یگدنز  رد  ار  اهنآ  هدومن و 

، میدرک هراشا  ثحب  لوا  رد  هک  هنوگنامه  نیاربانب ، دشابیم . ریذپانناکما  دنوادخ  هب  اهنآ  دانسا  هک  دنتـشگیم  ییاهاطخ  راچد  دنتـشاد 
حیضوت رد  تسا  هدوب  رگیدکی  اب  یعامتجا  یـسایس و  ییاسیلک و  تاماقم  دیدش  ضراعت  لولعم  یعامتجا  صاخ  هویـش  رد  مسیرالوکس 

هب تشگ و  راکشآ  نرق 14 و 15  رد  يرکف  تالوحت  راکفا و  هیزجت  اهداضت و  هیلک  : ) تسا هدـش  هتفگ  نینچ  ضراـعت  نیا  یلـصا  هشیر 
ود لصف و  نیا  رد  ثحب  دروم  نآ ، لوا  هعقاو  هک  تفای  ماجنا  فورعم  هعقاو  هس  یط  رد  راکفا ، لوحت  نایرج  نیا  تفرگ . لکـش  جـیردت 

دوب ترابع  لوا  هعقاو  دومن  هدامآ  مسیرالوکس  تارکفت  يارب  ار  هنیمز  هک  هناگهس  عیاقو  دشابیم . یتآ  لصف  رد  ثحب  دروم  رگید  هعقاو 
عرـش نوناق  رد  هک  پاپ  مسیلایرپما  هیـضرف  نآ  هجیتن  رد  هک  ات 1303  ياهلاس 1269  رد  هسنارف ، تنطلـس  پاپ و  هاگتـسد  نیب  هرجاشم  زا 

تیوقت هسنارف و  تنطلـس  لیکـشت  رگیدکی و  هب  هسنارف  للم  قاحلا  هطـساوب  لاح  نیع  رد  یلو  دیـسر ، لامک  دـح  هب  دوب  هدـش  هدـناجنگ 
هلاـسم دریگ . توـق  تسناوـتن  رگید  خـیرات ، نآ  زا  سپ  هک  دـمآ  دراو  یعطق  تسکـش  کـی  هیـضرف  نـیا  هـب  روـشک  نآ  رد  تـیلم  سح 

نیا دـیدرگ و  صخـشم  مکمک  نآ ، تکرح  تمـس  فدـه و  تفرگ و  لکـش  جـیردتب  هعقاو  نیمه  نایاپ  رد  پاپ  مسیلایرپما  اب  تفلاخم 
ياب هک  دش  ادیپ  رکف 

هلاسم حرط  زا  دوب  ترابع  نآ  دوب و  تیمها  زئاح  هک  دش  دیاع  يرگید  هجیتن  رکف ، نیا  زا  دومن  دودحم  روصحم و  ار  یناحور  تردـق  د 
لالقتسا تیکلام و  قح  و  مسیلانویسان )  ) تیلم لصا  مخت  هک  تفگ  ناوتیم  عقاو  رد  یسایس  لقتسم  ياههعماج  هب  اهتنطلس  هیلک  لالقتـسا 

رد هک  دوب  ریواب  يول  مود  تسیب و  ناژ  نیب  هرجاشم  مود  هعقاو  دش . هتـشاک  نامز  نیا  رد  درک ، ومن  نورق 18 و 19  رد  هک  هتنروس )  ) للم
مویگ الوا  شکمـشک ، نیا  رد  تفرگ . لکـش  پاپ  لالقتـسا  اب  تفلاخم  هرجاشم  نیا  رد  تسویپ و  عوقو  هب  دعب  لاس  جنپ  تسیب و  دودح 

لالقتـسا دض  رب  تفلاخم  باب  دوب ، نانآ ) حالطـصا  هب  ( ) نیفرحنم هدنیامن   ) سکودترا یناحور  ياهناکـسیسنارف  يوگنخـس  هک  ماکود 
هارمه دوخ  اب  ار  تیحیسم  تنـس  پاپ و  فلاخم  رـصانع  هیلک  داهن و  زاغآ  پاپ  لالقتـسا  دض  رب  تفلاخم  رـصانع  هیلک  داهن و  زاغآ  پاپ 

مسیرالوکس عونکی  تروصب  هداد  ومن  طسب و  ار  یندم  هعماج  يزاینیب  هیضرف  وداپود  لیـسرام  ایناث  دش . رادهدهع  ار  اهنآ  تیاده  هدرک 
ساموت هدیقع  زا  يوریپ  زا  تسا  هدوب  ترابع  ریخا  کلـسم  دروآ . نوریب  مسینایتسارآ  کلـسم  هب  کیدزن  يوقت و  هب  نورقم  يرادایند ) )

اب بهذم  اسیلک و  دشاب و  هتشاد  يربهر  تسایر و  تمس  بهذم  اسیلک و  روما  رد  دیاب  تلود  هکنیا  رب  ینبم  نرق 16 )  ) تسارآ
ییایند روما  هب  نآ ، فئاظو  ندومن  رـصحنم  یناحور و  تردق  تیدودـحم  هیـضرف  هرجاشم ، نیا  نایرج  لالخ  رد  دـشاب . تلود  عبات  دـی 

هک ياهرجاشم  زا  دوب  ترابع  موس ، هعقاو  دـنام . یقاب  یعامتجا  هسـسوم  کی  ناونع  هب  ناـنچمه  اـسیلک  هکیلاـح  رد  تفاـی  لـماکت  رگید 
قرف ینامـسج  یناحور و  تردـق  نیب  قباس  تارجاشم  اب  هرجاشم  نیا  عون  تفرگرد . ناـیناحور  ناـیم  رد  اـسیلک و  نورد  رد  هبترم  نیلوا 
ایاعر هک  تیحیسم ، خیرات  رد  دوب  هبترم  نیلوا  نیا  تفرگ . دوخ  هب  ینیون  لکـش  هرجاشم  نیا  رد  پاپ  هقلطم  تردق  اب  تفلاخم  تشاد و 

تموکح و  لنویـسوتیتسنک )  ) تیطورـشم ياهتیدودـحم  دـندومن  یعـس  تاحالـصا ، ماجنا  ناونع  هب  هقلطم  همکاح  تردـق  کی  نیعبات  و 
شمارآ ای  هیلیـسنک  هب  موسوم  بزح  دـشن و  مامت  پاپ  نافلاخم  عفن  هب  هرجاـشم  نیا  هتبلا  دـننالوبقب . دوخ  ياـقآ  هب  روز  هب  ار  یگدـنیامن 

قفوم دوخ  مارم  يارجا  رد  دـیدرگ . فورعم  یبـلط  شمارآ  اـی  هیلیـسنک  يروـئت  هب  ناـشیا  هیـضرف  مسیریلیـسنک و  هب  اـهنآ  مارم  هک  بلط 
. دش یشان  نآ  زا  میظع  تالوحت  یسایس و  مهم  جیاتن  هدنیآ  رد  هک  دوشگ  یسایس  هفسلف  رد  ار  یگرزب  باب  ناشیا  هفـسلف  یلو  دنتـشگن ،

يایاعر ینعی  دیدرگ ، ناشیا  يایاعر  يویند و  نارادـمامز  نایم  رد  هرجاشم  وگتفگ و  داجیا  هب  رجنم  اهدـعب  هرجاشم  نیا  هک  ینعم  نیدـب 
دمامز
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دودحم یگدنیامن  تموکح  تیطورـشم و  رـصنع  ود  هلیـسو  هب  ار  نارادمامز  تردق  هک  تخادنا  رکف  هب  هدرک  رادیب  زین  ار  یـسایس  نارا 
تلادـع و ضراـعم  يوراـیور و  ار  نید  هک  نیمز  برغم  رد  مسیرالوکـس  شور  تارکفت و  عویـش  یلاـمجا  اـشنم  دوـب  نیا   … دـنیامن ) 
طارفا و اـب  دـنیامن ، لیدـعت  ار  اـسیلک ) باـبرا   ) نید رد  يزاتـشیپ  نایعدـم  تسیاـبیم  هک  هعقاو  هـس  نـیا  درکیم . یفرعم  مـلع  يدازآ و 
هب کسمت  هک  یماگنه  تخاس . رتقیمع  ار  مخز  نیا  یلوایکام  دندرک . یمخز  ار  تیناسنا  دنداد ، تروص  نید  یبایشزرا  رد  هک  یطیرفت 

دنناـم یملع  رهاـظ  هب  هیرظن  دـنچ  اـب  رخاـتم  ياـهنارود  رد  سپـس  دومن ، زیوجت  فدـه  هب  لوـصح  يارب  رادمتـسایس ، يارب  ار  هلیـسو  ره 
راکفا هب  یطارفا  دـح  رد  ار  نآ  دـیورف  هک  یـسنج  هزیرغ  تلاـصا  دـش و  حرطم  نیوراد  هلیـسو  هب  هک  هوق ) تلاـصا   ) و یعیبط ) باـختنا  )
لوصا همه  ندرک  ینابرق  و  مسیروکیپا )  ) و مسینوده )  ) ییارگتذل و  مسینایراتیل ) ینعی   ) یتسرپدوس هاگنآ  دندومن . دـییات  دومن  لیمحت 
برغم رد  اصوصخم  ار  تیناسنا  رب  دراو  مخز  هداد  مه  هب  تسد  اعومجم  تسایـس )  ) مان هب  یتفـص  هابور  ياپ  ریز  رد  یناسنا  ياهـشزرا  و 
ياـهلد رد  ینید  تاـیح  ناـیرج  رگا  تخاـس . رتقیمع  رایـسب  دـندوب  هدیـشچ  ناوارف  روط  هب  ار  طلـست  تعنـص و  تورث و  معط  هک  نیمز 

اوارف ياهدمع 
رد هک  يراضتحا  تلاخد  زا  ناسنا  تلاخد  زا  ناسنا  تاجن  يارب  يدیما  رگید  دشیم ، عطق  نیمز ، برغم  دوخ  یتح  نیمز و  قرـشم  زا  ن 

یتقلخ هاگراک  تسا  تمظع  اب  دـنمتردق و  هچ  قالطالا ، یلع  میکح  يا  قلطم و  ياناوت  يا  گرزب ، يادـخ  يا  دـنامیمن . دوب  هداتفا  نآ 
هک ار  هدننکدوبان  ياهمخز  تبرض و  همه  نآ  هک : وت  تیشم  تمکح و  تسا  رتتمظع  اب  رتدنمتردق و  هچ  ياهتخادنا و  نایرج  هب  وت  هک 
رب عطاق ، ياهحالـس  رگید  یعیبط و  باـختنا  هوق و  تلاـصا  جـیورت  اـهيرگیلوایکام و  ندرک  عیاـش  بهذـم و  یفن  هلیـسو  هب  نادرخباـن 

یتح هک  دندوب  لفاغ  يردقب  ناراکبان  نآ  دنناکـشخب . نایمدآ  نورد  رد  ار  ینید  تایح  راسهمـشچ  دنتـسناوتن  زاب  دندومن ، دراو  تیناسنا 
، مینکیم نییعت  وا  يارب  اـم  هک  هار  نیا  زا  دـیاب  هشیمه  يارب  رـشب  دـنتفگیم : هدوـمن و  نییعت  دوـخ  ناـمگ  هب  مه  ار  هدـنیآ  رـشب  فـیلکت 

تـشونرس هکنیا  نودب  دنیآیم و  ایند  هب  دیدج  ناور  زغم و  هزات و  تایح  اب  ع )  ) مدآ دالوا  ناکدوک  هک  دنتـسنادیمن  نانآ  دنک ! تکرح 
ناـگماکدوخ ناتـسرپایند و  هلیـسوب  رگا  اذـل  دـنراذگیم ، اـیند  نیا  هب  مدـق  دـشاب  هدـش  نییعت  ناـنآ  تسد  اـب  یتـسه  غاـب  نـالاهنون  نیا 

يا دندرگیم . دنمهرهب  یناسنا  یلاع  ياهشزرا  لوصا و  یمامت  زا  دنوشن ، مسیرالوکس  داحلا و  نیقلت  دروم  هاوخدوخ ،
، دناهدش بکترم  بهذم  یفن  رد  هک  طیرفت  طارفا و  زا  ینامیشپ  دایرف  دنرادرب و  كاخ  زا  رـس  هدش  هک  مه  هظحل  دنچ  يارب  نانآ  شاک ،

حرطم دـنمجرا  ناـققحم  يارب  ار  بـلطم  دـنچ  ثـحبم  نـیا  رد  اـم  برغ  رد  مسیرالوکـس  تارکفت  زورب  لـلع  دـقن  یــسررب و  دنونــشب .
ملع هک  دندوب  دقتعم  اعقاو  دنتسنادیم ، تیلوئسم  قوف  ار  دوخ  هک  یماقم  ره  نارگهطلس و  نارگدادبتسا و  نآ  ایآ  مکی  بلطم  میئامنیم :

قلطم لاـمک  هب  رظن  اـب  اـم  تسا . یفنم  ـالماک  لاوس  نیا  خـساپ  هک  تسا  یهیدـب  دراد ؟ رارق  یعقاو  یهلا  نید  يوراـیور  اـعقاو  يدازآ  و 
نید تیهاـم  هکنیا  هب  داـقتعا  زج  یهار  تسا ، هدـش  اـهناسنا  هب  نید  نداتـسرف  بجوـم  هک  یفدـه  وا و  یناـبر  تـمکح  نـید و  هدنتـسرف 

تلاسر نیاربانب ، میرادـن . يدـنوادخ  يالعا  لامک  تیبذاـج  هب  لوصو  ریـسم  رد  یلاـع  ياهدادعتـسا  همه  نتخاـس  افوکـش  زا  تستراـبع 
اب هک  تسا  یناـسنا  فرـش  تمارک و  لوقعم و  يدازآ  لـقعت و  هشیدـنا و  زا  مدرم  همه  نتخاـس  رادروـخرب  نید  يـالعا  فدـه  یمظع و 
هب یکیرات  لهج و  جیورت  يرگمتس و  زواجت و  يرشب  خیرات  رد  رگا  اذل ، تسا . راگزاسان  ادیدش  تناها ، تلذ و  رابجا و  يرکف و  دومج 

، تسا هدوب  نید  نایماح  مان  هب  ناهاوخدوخ  يرگهطلس  یئوجدوس و  زا  یـشان  هدوبن و  نید  هب  طوبرم  اعطق  دشاب ، هتفرگ  تروص  نید  مان 
ان نیا  هاوخ 

تاجن يارب  ار  لالدتسا  نیمه  ام  مالـسا . ای  تیحیـسم و  نید  زا  هاوخ  دنیامن و  هدافتـسا  دوخ  ياهیگماکدوخ  يارب  دوهی  نید  زا  ناراکب 
زین دـنهاوخیم  دوخ  يارب  ار  قیاقح  همه  هک  یناگماکدوخ  لاگنچ  زا  رنه  قالخا و  داصتقا و  قوقح و  تسایـس و  شزرا  اب  هدـیدپ  نداد 
نیا ایآ  تایح . یلاع  ياهفده  ریـسم  رد  یناسنا  یعامتجا  یگدنز  تیریدـم  زا  تسا  ترابع  تسایـس  مینادیم  ام  همه  اریز  مینکیم ، نایب 
نیمز رب  ار  هانگ  یب  ناسنا  اهنویلیم  نوخ  خیرات  لوط  رد  یلوایکام  تسایـس  هدیدپ  هک  تهج  نادب  مییوگب : هک  تسا  هنالقاع  نخـس  کی 
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يرشب نایوقا  ایآ  تخاس ! یفنم  یگدنز  هصرع  زا  دیاب  ار  تسایـس  سپ  تسا ، هدوب  اهناسنا  قوقح  ندرب  نیب  زا  لوغـشم  هراومه  هتخیر و 
و تسا ، نینچ  اعطق  دناهدرکن ؟ هدافتسا  ءوس  رنه  قالخا و  داصتقا و  قوقح و  زا  دوخ  ياهیهاوخدوخ  عابـشا  اهیرگهطلـس و  يارجا  يارب 

هتفرگن رارق  هدافتـسا  ءوس  دروم  زگره  قیاقح  نیا  دـیوگب : رنه ) و  قـالخا ، داـصتقا ، قوقح ،  ) هروبزم تاـملک  دوخ  هب  رظن  اـب  یـسک  رگا 
هدرک ادیپ  تدش  نتـشیوخ  اب  هزرابم  دح  ات  وا  يزروضرغ  ای  تسا و  عالطایب  رـشب  خیرات  رد  دیواج  ياهتیعقاو  زا  ای  صخـش  نیا  تسا ،

جو چیه  هب  يزودنا  تورث  یتسرپ و  ماقم  هاج و  ییوگروز و  دادبتسا و  هک  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  مود  بلطم  تسا .
. دشابیمن دننادیم ، دنتـسم  نآ  هب  ار  دوخ  دوهی  تیحیـسم و  مالـسا و  هناگهس  بهاذم  هک  یمیهاربا ) يرطف  نید   ) یهلا نید  هب  طوبرم  ه 
هک ار  یمیهاربا  نید  ماهبا ، نودـب  تحارـص و  لامک  اب  نارق  اصوصخم  بتک ، نیا  رد  تاروت . لیجنا و  نآرق و  باتک  هس  هب  دوش  هعجارم 
رد هک  هنوگنامه  دزاسیم و  حرطم  يرکف  دوکر  لهج و  دادبتـسا و  زواجت و  ملظ و  دض  دیامنیم ، یفرعم  نآ  وریپ  ار  دوخ  مالـسا  ربمایپ 

و دنکیم . نایب  مدرم  نایم  تلادع  طسق و  نتـشاد  اپرب  تمکح  تیبرت و  میلعت و  ار  ءایبنا  فده  دیجم  نآرق  دـید  میهاوخ  هدـنیآ  ثحابم 
هجو چیه  هب  تسا  هدش  هدهاشم  تیحیسم ) دننام   ) یمالسا ریغ  یمالسا و  بهاذم  نایدصتم  زا  خیرات  لوط  رد  هک  يراتفر  اب  یفده  نینچ 

یعامتجا و یملع  هلاسم  کی  ناونع  هب  هک  ار   … زا )  نید  فذـح   ) هلاـسم تقد  لاـمک  اـب  دـیاب  هزورما  موس  بلطم  دـشابیمن . راـگزاس 
ندوب ادج  ینعی  تسا ، تیعقاو  هب  طوبرم  یملع  هلاسم  کی  نیا  هک  تسا  نیا  اعدا  ایآ  میهدب ، رارق  قیقحت  دروم  دناهدرک ، حرطم  یسایس 

حیـضوت ار  نآ  رظنبحاص  نارکفتم  هک  تسا  یعیبط  تیعقاو  کی  نووش ، نیا  ندوب  صلاخ  يویند  و  یعاـمتجا ، یـسایس و  نووش  زا  نید 
ثحابم نیا  همه  زا  یلصا  روظنم  سمل ، لباق  ریغ  سمل و  لباق  لماوع  هدع  کی  هب  رظن  کی  ای  دنیامنیم ، نییبت  دنهدیم و 

زا دوش ! کیکفت  نافرع  یتح  قالخا و  رنه و  داصتقا و  قوقح و  ملع و  تسایس و  زا  نید  دیاب  ینعی  تسا  دشاب ) نینچ  دیاب  امازلا  دیاب و  )
ییارـسهسامح ییاسرفملق و   … نید )  فذـح   ) نوماریپ یملع ، لیالد  هب  هیکت  اب  هک  ناگدنـسیون  نآ  هک  تسا  نایرج  نیا  ياـهیتفگش 

همهنآ دناهتفگ و  اهنخـس  اهیتسیاب )  ) زا اهیتسا )  ) کیکفت رد  ملع ! رد  یلوایکام  شور  اب  فرط  کی  زا  هک  دنتـسه  یناسک  دنیامنیم ،
زا هک  دـنکیم  راداو  یلوایکام  شور  نامه  هزورما  دـناهداد ، رارق  ییانتعایب  دروم  تسا ، هدـش  هداد  نانآ  هب  هک  ار  هدـننکعناق  ییاهخـساپ 
ادج تسایـس  زا  نید  دیاب  ( ) دشاب نینچ  دـیاب   ) تسین شیب  یلایخ  هک  تسادـج ) تسایـس  زا  نید  ینعی  ( ) یعقاو هن   ) یلیخت تسا ) نینچ  )

ام دـشاب ، هچ  ره  هتـشذگ  هک  مییوگیم  مینکیم و  رظنفرـص  هتـشذگ  زا  مییآیم و  ام  نونکا  مراهچ  بلطم  دـنریگیم ! هجیتن  ار  دـشاب )
دروـم هک  يوـیند  جـیاتن  هب  شور  رکفت و  نیا  تسا و  هتفاـی  جاور  برغ  رد   … زا )  نید  فذـح   ) شور تارکفت و  زرط  مـینیبیم  هزورما 
ینونک عضو  تسا : نینچ  لاوس  نیا  خساپ  مینک !؟ يوریپ  شور  رکفت و  عون  نیا  زا  میناوتیم  مه  ام  ایآ  تسا . هدیسر  دنتسه  مدرم  هقالع 

لولعم یعامتجا ، یگدنز  رد  مدرم  طباور  اههدیدپ و  میظنت  يژولونکت و  ملع و  تفرشیپ  هب  رظن  اب  نیمز  برغم 
نید دوخ ، ياهیگماکدوخ  يارب  هک  تسا  نازاـسنید  فذـح  لولعم  هکلب  تسین ، هعماـج ، زا  يرطف  یهلا  نید  فذـح  نتـشاذگ و  راـنک 

هب نیمز  برغم  مدرم  هک  یتقو  دندرکیم . ءارجا  قیبطت و  ریسفت و  دوخ  ياهسوه  يوه و  قباطم  تسا ، يرـشب  هدنزاس  لماع  هک  ار  یهلا 
تفرـشیپ ملع و  دض  هک  دوب  نید  نایدصتم  هدش  هتخاس  ناشروظنم  دنتـشاذگ ، رانک  ار  نید  دوخ ، لوقعم ) تایح   ) نامحازم فذح  هناهب 

هک تسا  یهیدب  اریز  تسین . یقطنم  هجو  چیه  هب  مالـسا  نید  هرابرد  نایرج  نیا  و  دوب . ناسنا  یتاذ  تمارک  تلادع و  لوقعم و  يدازآ  و 
ار ندـمت  نآ  دوب  لاحم  تسا  هدروآ  ناغمرا  هب  تیناسنا  ناسنا و  يارب  ار  يرـشب  خـیرات  ندـمت  نیرتلیـصا  ود  زا  یکی  هک  مالـسا  بتکم 
رد  … زا )  نید  فذـح   ) مهوت یچوپ  لیالد  هدـنیآ  ثحابم  رد  اـم  دـیامن . هضرع  ناـیناهج  هب  قوقح  داـصتقا و  تسایـس و  ملع و  نودـب 

نید فذح   ) عویش لماوع  ای  لماع  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  مجنپ  بلطم  دومن . میهاوخ  حرطم  احورشم  يدودح  ات  ار  یمالـسا  عماوج 
یملع و هبنج  هنوـگ  چـیه  رکفت ، زرط  نیا  جـیورت  هب  ندز  نماد  تسین ، راـگزاس  مالـسا  بتکم  اـب  هجو  چـیه  هب  نیمز  برغم  رد   … زا ) 
رب هیکت  هک  تقیقح  نیا  نایب  هب  میزادرپیم  نونکا  درک . وجتسج  رگید  روما  رد  ار  تیلاعف  نیا  یلصا  لماوع  دیاب  اذل  درادن و  یئارگعقاو 

وع نآ 
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. تسا ضحم  طلغ  نیملسم  عماوج  مالـسا و  بتکم  رد  تسا ، هتـشگ  نیمز  برغم  رد   … زا )  نید  فذح   ) عویـش زورب و  ثعاب  هک  یلما 
یعامتجا یگدنز  هنحـص  رد  لقادح   ) زورما برغ  هاگدید  زا  تسایـس  نید و  تایح و  یناعم  زا  تسترابع  تکرح ، نیا  رد  ماگ  نیتسخن 

. تسا قوف  قیاقح  یناعم  رد  برغ  مالسا و  نایم  فالتخا  اریز  تسا ، یمالسا  گنهرف  رادراب  هک  یعماوج  نآ  مالسا و  هاگدید  زا  و  نآ )
يانبم رب  دیآیم و  دوجو  هب  تعیبط  ملاع  هنحـص  رد  هک  یلومعم  یگدنز  نیمه  زج  انعم  نیا  يزورما ، برغ  رد  تایح  یلومعم  يانعم  . 1
یناعم يارب  صاخ  دـیاقع  هب  مازلا  نودـب  یعامتجا ، یگدـنز  دوس  هب  هدـش  بلاق  هدـش و  راـهم  یعیبط  زیارغ  عابـشا  رد  دازآ  یهاوخدوخ 

هاگرذـگ رد  يزاسدوخ  يارب   ) یناـسنا هیلاـع  قـالخا  هب  قلخت  يارب  فیلکت  ساـسحا  نودـب  ءـالعا و  فدـه  يوسب  نآ  هیجوت  تاـیح و 
نیبام یـصخش  یناحور  هطبار  کی  زا  تستراـبع  يزورما ، برغ  رد  نید  یلومعم  ياـنعم  . 2 تسین . رگید  يزیچ  دباییم  همادا  تیدـبا )

رد تسایس  لومعم  يانعم  . 3 دشاب . هتشاد  رشب  يویند  یناگدنز  رد  یشقن  نیرتمک  هکنیا  نودب  یعیبط ، قوف  قیاقح  رگید  ادخ و  ناسنا و 
ار اهنآ  تیرثکا  ارهاظ  رد  هک  یئاهفده  يوس  هب  عامتجا  هنحـص  رد  اهناسنا  یعیبط  یگدنز  تیریدم  هیجوت و  زا  تسترابع  يزورما ، برغ 

باختنا م دوخ  يارب 
تایح رد  هچ  یگدنز  يارب  نآ ، تیلاعف  تسایس و  دوجو  ترورض  مدع  میدش ، رکذتم  تسایـس  نید و  يارب  هک  فیرعت  نیا  اب  دیامني .

یموزل هنوگ  چـیه  یبرغ  عماوج  تیریدـم  هاگدـید  زا  نید  هدـیدپ  اریز  تسا ، یهیدـب  الماک  اهناسنا  یعمج  هتـسد  تایح  رد  هچ  يدرف و 
روطب نیمز  برغم  رد  تسایـس  نید و  تایح و  هک  هلاسم  نیا  هتبلا  یعامتجا . یگدنز  رد  هچ  يدرف و  یگدنز  رد  هچ  درادن ، اهناسنا  يارب 
عیاـقو یـسررب  رد  لوا ، ثحب  رد  اـم  هچ  رگا  ، ) تسا هداد  صاـصتخا  دوـخ  يارب  ار  قوـف  یناـعم  یللع ، هچ  يور  یناـمز و  هـچ  زا  قـیقد 

. دریگب تروص  هدنیآ  رد  دیاب  هک  دشابیم  يرتحورـشم  ياهیـسررب  دنمزاین  لاح  نیا  اب  میدومن ) قیقحت  نآ  هرابرد  ياهمدـقم  هناگهس ،
ادـج تسایـس  زا  دـیاب  نید  اهنت  هن  هک  تسا  یعطق  میتفگ ، تسایـس  نید و  تایح و  يارب  يزورما  برغ  هاگدـید  زا  هک  قوف  یناعم  رباـنب 

دح رد  رگم  درادـن  نید  اب  هبناج  همه  زاـین  طاـبترا و  زین  یمدآ  یگدـنز  درادـن ، یگتـسویپ  يرگید  اـب  ود  نآ  زا  کـی  چـیه  اریز  دـشاب ،
هک یـصخش  ساـسحا  ياـضرا  یعون  زا  تسا  تراـبع  نید  قوف ، هاگدـید  زا  نید  فیرعت  رباـنب  اریز  یهاوخدوخ ، نووش  يارب  ياهلیـسو 

یناگدنز تسایـس و  نید و  هرابرد  قوف  فیراعت  يانبم  رب  هک   … زا )  نید  فذح   ) رکفت زرط  دشاب . یعقاو  ریغ  للع  لولعم  تسا  نکمم 
تسا هدش  راوتسا 

هب میزادرپیم  یناسنا  مولع  لوصا  مالـسا و  اب  روبزم  رکفت  زرط  داضت  تابثا  يارب  تسین . راگزاس  مالـسا  رد  اهنآ  فیراعت  اب  هجو  چیه  هب 
هک یلماکت  ندـیدرگ  دادعتـسا  ياراد  ياهدـیدپ  زا  تسترابع  مالـسا ، هاگدـید  زا  یناسنا  تایح  روبزم : تقیقح  هس  تاـصتخم  فیرعت و 

قایتشا تایح ، لحارم  زا  کی  ره  ندـش  يرپس  دـسریم . تیلعف  هب  رتیلاع  یلاع و  ياهفدـه  هب  لوصح  يارب  هناهاگآ  ياهوپاکت  هلیـسوب 
ناهج نیا  تسا ، نآ  همـشچرس  تیلزا  هک  تیـصخش  نآ  تسا  وپاکت  نیا  ربهر  یناسنا  تیـصخش  دـیازفایم . ار  يدـعب  هلحرم  هب  تکرح 
هوکش تبحم و  زا  یمیسن  هک  قلطم  لامک  نآ  شاییاهن  دصقم  تیدبا  رد  قلطم  لامک  تیبذاج  رد  نتفرگ  رارق  و  شهاگرذگ ، رادینعم 

هنوگنامه تسا  یهیدـب  دزورفایم . ینعم  هدام و  لماکت  زارف  بیـشنرپ و  هار  ارف  یغارچ  هدروآرد ، جومت  هب  ار  تسه  تایعقاو  شلالج  و 
یتامم هللا يایحم و  یکسن و  یتولـص و  نا  تسا . ادخ  زین  نآ  نایاپ  تسا ، ادخ  هب  دنتـسم  شتکرح  تسادخ و  زا  شزاغآ  تایح  نیا  هک 
زا تسترابع  مالسا ، هاگدید  زا  تسایس  تسا ). نایملاع  هدنرورپ  ادخ  نآ  زا  نم  گرم  یگدنز و  تادابع و  زامن و  اقیقحت   ) نیملاعلا بر 

نید و رادـقم  ناـمه  نآ ، ندیـسر  رمثب  يارب  تاـیح  یتوکلم  يونعم و  يداـم و  فدـه  نیرتیلاـع  يوسب  اـهناسنا  تاـیح  هیجوت  ریـسفت و 
تسایس

هک لوقعم  تسایـس  نید و  نآ  فیرعت  هب  میزادرپب  دـیاب  لاح  یعیبط . یگدـنز  همادا  يارب  ملاس  ياوه  زا  سفنت  هک  دراد  تلاـخد  لوقعم 
نکر تسا : یلـصا  نکر  هس  ياراد  مالـسا ، هاگدـید  زا  نید  فیرعت  دنـشابیم : لوقعم ) تایح   ) روبزم تاـیح  ققحت  لـماع  نیرتیـساسا 

هب هار  یـسوه  يوه و  چیه  هک  وا  قلطم  يرگداد  یتسه و  ناهج  رب  وا  هطلـس  هراظن و  اتکی و  دـنوادخ  دوجو  هب  داقتعا  زا  تسترابع  مکی ،
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لیـصا يامنهار  عون  ود  هلیـسو  هب  ار  ناسنا  هدـیرفآ و  نیرب  تمکح  يانبم  رب  ار  ناهج  هک  هیلامک  تافـص  همه  عماـج  تسوا  درادـن ، نآ 
هللا ءاقل  هاگـشیپ  هب  دورو  ات  یلماکت  تکرح  يارجم  رد  ینورب ) تجح  ناونع  هب  ءایـصوا  ءایبنا و  ینورد و  تجح  ناونع  هب  میلـس  لوقع  )

تاداقتعا نیا  همه  دـنام . دـهاوخ  یقاب  لحنی  ییامعم ال  یتسه ، ناهج  لـک  تاـیح و  نآ ، نودـب  هک  تیدـبا  رب  داـقتعا  تسا و  هداد  رارق 
هیجوت لباق  یگدنز  رد  تکرح  یلمع  همانرب  نیناوق و  زا  تسترابع  مود ، نکر  تسا . ینادـجو  يرطف و  تفایرد  میلـس و  لقع  هب  هتـسباو 

يایاضق فلا  تسا : راوتـسا  رما  ود  رب  مود  نکر  ياـنبم  دوشیم . هدـیمان  قوقح  فیلاـکت و  ماـکحا و  هک  تاـیح  يـالعا  فدـه  يوس  هب 
رد ناسنا  فیاظو  يدابع و  ماکحا  لماش  فیلاکت  قوقح . فیلاکت و  ب  تسا ). ررقم  اهیگتـسیاش  لیـصحت  يارب  هک  یماکحا   ) یقالخا

دنز هصرع 
هب میـسقت  دوخ  تبون  هب  مه  ماکحا  ناسنا . يارب  هدافتـسا  لباق  يزایتما  صاـصتخا  زا  تستراـبع  قح  دـشابیم . یـسایس  یعاـمتجا و  یگ 

یگدنز رب  ضراع  دسافم  حلاصم و  زا  یـشان  هیوناث  ماکحا  تسا و  تباث  ياهزاین  هب  طوبرم  هیلوا  ماکحا  ددرگیم . هیوناث  هیلوا و  ماکحا 
رد زجب  تاعوضوم  همه  رد  مالـسا  تسا ، یگدنز  هدنراد  اپرب  ياههدـیدپ  تایعقاو و  همه  لماش  هک  تسا  یتاعوضوم  موس ، نکر  تسا .

، دوخ عورـشم  ياههتـساوخ  لایما و  ینالـضع و  تردق  لقعت و  ساوح و  اب  هک  تسا  هداد  اهناسنا  دوخ  هب  ار  رایتخا  دودـحم ، دروم  دـنچ 
یعامتجا تلاح  رد  هچ  يدرف و  تلاح  رد  هچ  اهناسنا  تایح  تیریدم  زا  تسا  ترابع  مالـسا  هاگدـید  زا  تسایـس  دـنیامن . نیمات  ار  اهنآ 

.1 هناگراهچ : تاـطابترا  رد  یناـسنا  حالـصا  میظنت و  يارب  یلمع  نیناوق  دـیاقع و  يونعم . يداـم و  ياهفدـه  نیرتیلاـع  هب  لوصو  يارب 
تقیقح و ره  شیوخ . عونمه  اب  ناسنا  طاـبترا  . 4 یتسه . ناهج  اب  ناسنا  طاـبترا  . 3 ادـخ . اب  ناسنا  طابترا  . 2 نتـشیوخ . اب  ناسنا  طابترا 

بوسحم نید  ءزج  مالسا ، هاگدید  زا  دشاب  هدوب  روبزم  تاطابترا  رد  یناسنا  تایح  حالـصا  میظنت و  يارب  يرادربهرهب  لباق  هک  ياهدیدپ 
، تسایس ینیبناهج ، ملع ، هجیتن ، رد  مالسا  نید  رد  یناسنا  تایح  نووش  همه  یگنهامه  تدحو و  ددرگیم .

يریثات روبزم  حالصا  میظنت و  رد  يوحن  هب  هک  هچنآ  همه  و  يژولونکت )  ) تعنـص نآ ، ورـشیپ  يانعم  هب  گنهرف  قالخا ، قوقح ، داصتقا ،
یعالطا نید  دوخ  زا  اـعطق  دـشاب ، هتـشادن  نآ  زا  یعـالطا  هک  سک  ره  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا . مالـسا  نید  زا  یئزج  دـشاب ، هتـشاد 

نوناق و ناصـصختم  زا  رفن  ود  ترابع  هنومن  ناونعب  دنادیم . ار  نآ  دشاب ، هتـشاد  نید  نیا  زا  یعالطا  سک  ره  هک  تسا  یهیدب  درادـن و 
تئیه زا  هراومه  تیحیـسم )  ) سدـقم بهذـم  : ) دـیوگیم هک  دـلوتم 1712  وـسور  كاژ  ناژ  . 1 میوشیم : رکذـتم  اـجنیا  رد  ار  قوـقح 

یـسایس هاگتـسد  تشاد و  یحیحـص  تایرظن  ص )  ) دمحم ترـضح  تسا . هدوبن  يرابجا  تلود  اب  نآ  هطبار  تسا و  هدنام  ادـج  همکاح 
ینید و تموکح  دوب . يویند  ینید و  تموـکح  دوـب ، یقاـب  يو  ياـفلخ  ناـیم  رد  وا  تموـکح  زرط  هک  یناـمز  اـت  دوـمن ، بترم  ار  دوـخ 
رب رگید  فئاوط  دنتـشگ و  تسـس  دندش ، دنمتورث  بارعا  هک  نیمه  یلو  دشیم ، هرادا  مه  تکلمم  دوب و  یکی  یفرع  یعرـش و  يویند ،

تسا و یقاـب  زونه  هک  دوهی  نیناوق  : ) دـیوگیم رگید  ياـج  رد  وـسور  دـش ). عورـش  هراـبود  تردـق  ود  نیب  تقو  نآ  دـندش  هریچ  اـهنآ 
ارنآ هک  یگرزب  نادرم  تمظع  زا  مه  زوـنه  تسا ، اـمرفمکح  اـیند  ماـمت  رب  شیپ  نرق  هد  زا  هـک  ص )  ) دـمحم لیعامـسا  دـنزرف  تـعیرش 

هفسالف دنکیم . تیاکح  دناهدومن ، نیودت 
، ناشیا تالیکـشت  رد  یعقاو  یـسایس  درم  یلو  دـناهدرواین ، اج  هب  ار  گرزب  نادرم  نیا  شزرا )  ) جوجل بصعتم و  نینیدـتم  دنـسپدوخ و 

کلامم روشک  ناوید  ناتـسداد  نوسکاج ، توگوه  تربور  . 2 تسا ). ماوداب  تاسـسوم  و  ینابم )  ) دـجوم هک  دـنیبیم  ار  یگرزب  هحیرق 
رد دراد . رارق  بهذـم  نوناق و  نایم  هطبار  رد  تافالتخا  نیرتیـساسا  ییاکیرمآ  رفن  کـی  رظن  هب  دـیوگیم … ( : نینچ  اـکیرمآ  هدـحتم 
هک دننادیم  يویند  عوضوم  کی  ار  ینوناق  متـسیس  درادن ، تسایـس  زا  بهذم  کیکفت  هب  مکحم  هدیقع  هک  اهروشک  نآ  رد  یتح  برغ 

يربع نوناق  دـناهدوب ). رثوم  يوق و  یلیخ  نیناوق  لیکـشت  رد  یبهذـم  ياهذوفن  هتبلا  دـنکیم . يزاب  یگرزب  لر  تقو  تایـضتقم  نآ ، رد 
شیپ هنمزا  رد  دناهدرک . ام  ینوناق  رکف  هب  یکمک  مادک  ره  ییاسیلک  نیناوق  حیسم و  تامیلعت  دشاب ، تاروت  لوا  باتک  چنپ  هک  كوتاتنپ 
فصو اب  یلو  دننک . باختنا  اسیلک  خیاشم  نایم  زا  ار  ناراذگنوناق  تواضق و  ذوفن و  اب  نارادمتسایس  هک  هدوبن  يداع  ریغ  یلومعم و  ریغ 
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دوجو هب  نآ  يارجا  يارب  ياهاگداد  نوناق و  عضو  يارب  ددـعتم  سلاجم  تسا . هدـنام  یقاب  يویند  رما  کی  تروص  هب  نوناق  اـهنیا ، همه 
اسیلک اب  هن  دنشابیم  نآ  لوئسم  دنراد و  راک  رس و  تلود  اب  هک  دنیآیم  رامش  هب  یناهج  نیا  تاسیسات  اهنیا  دناهدمآ و 

رد نوناق  دنکیم . فذح  ار  اهنآ  هنارایشه  تقیقح  رد  هکلب  دنکیمن ، نیعم  ار  یبهذم  فیلاکت  اکیرمآ ، رد  ام  نوناق  ورنیا ، زا  بهاذم . و 
تـسا نکمم  هک  لاح  نامه  رد  ییاکیرمآ  صخـش  کی  تقیقح  رد  دراد . یقالخا  فیاظو  يارجا  اب  يدودحم  سامت  کی  طقف  اکیرمآ 
نیرتهب اجنیا  ات  نوسکاج  تارابع  دـشاب . هدوب  قالخا  ثیح  زا  مه  يدـساف  تسپ و  درف  کـی  تسا  نکمم  دـشاب ، نوناـق  عیطم  درف  کـی 

. تسا نایرج  رد  الومعم  یبرغ  ياهروشک  رد  اکیرمآ و  رد  هزورما  هک  دشابیم  تسایـس  نوناق و  رد  مسیرالوکـس  هیرظن  هدنهد  حیـضوت 

. تسا ادخ  هدارا  نوناق ، عضو  همشچرس  یمالسا ، نیناوق  رد  نآ ، سکعرب  یلو  : ) دهدیم همادا  نینچ  ار  دوخ  تارابع  نوسکاج ، سپسس 
دـسانشیم يدحاو  هعماج  ار  نینموم  مامت  یهلا  هدارا  نوناق ، نیا  تسا . هدیدرگ  نایع  فوشکم و  ص )  ) دـمحم وا  لوسر  هب  هک  ياهدارا 

، بهذـم اجنیا  رد  دنـشاب . هدـش  عقاو  رگیدـکی  زا  ازجم  رود و  ياهلحم  عضاوم و  رد  هتفای و  لیکـشت  نوگانوگ  ریاـشع  لـیابق و  زا  هچرگ 
تسا و نآرق  رادربنامرف  عیطم و  مه  تلود  اـجنیا  رد  ییاـیفارغج . دودـح  تیلم و  هن  دـشابیم  تعاـمج  هدـنهد  قاـصلا  حیحـص و  يورین 

ناـهج نیا  نموم ، رظنب  دـهدب . قاـفن  قاقـش و  داـقتنا و  هزاـجا  هکنآ  هب  دـسر  هچ  دراذـگیمن ، یقاـب  يرگید  يراذـگنوناق  يارب  یلاـجم 
هب ج تسا  يزیلهد 

لوحت نآ  ات  دنکیم  نیعم  اهنآ  عامتجا  هب  تبـسن  ار  دارفا  كولـس  زرط  نیناوق و  دـعاوق و  نآرق و  دـشابیم و  رتهب  یناهج  هک  رگید  ناه 
کیکفت ربمایپ  تامیلعت  زا  ار  ییاضق  ای  یـسایس و  تایرظن  اهیروئت و  تسا  نکمم  ریغ  دـیامن . نیمات  رگید  ملاع  هب  ملاـع  نیا  زا  ار  ملاـس 

نیا دـنکیم . نییعت  ار  همه  یـسایس ، یعامتجا و  یـصخش و  یگدـنز  زرط  یبهذـم و  لوصا  هب  تبـسن  ار  راـتفر  زرط  هک  یتاـمیلعت  دومن .
تابثا ـالماک  قوف  تاراـبع  هب  هجوت  اـب  یقـالخا ). تادـهعت  ینعی  قوقح  اـت  دـنکیم  نییعت  ناـسنا  يارب  فیلکت  هفیظو و  رتشیب  تاـمیلعت 

نید هک  دنتسه  تقیقح  کی  هدنهد  لیکـشت  ءازجا  يرـشب ، تایح  هدننکهرادا  روما  رگید  نوناق  تسایـس و  نید و  یگنهامه  هک  دوشیم 
هفیظو و رتشیب  تامیلعت  نیا  : ) دیوگیم هک  تسا  نیا  تسا ، هدش  بکترم  قوف  تارابع  رد  نوسکاج  هک  یگرزب  هابتـشا  دوشیم . هدـیمان 

يورخا يویند و  یگدـنز  نوئـش  همه  قوقح و  فیلاکت و  زا  لکـشتم  یمالـسا  هقف  اریز  قوقح !) اـت  دـنکیم  نییعت  ناـسنا  يارب  فیلکت 
فیلاکت . 1 تسا : هنوـگ  ود  رب  یمالـسا  هقف  رد  فیلاـکت  هک  تسا  هدـشن  هجوـتم  گرزب  نادـقوقح  نیا  هک  تسا  یتفگـش  ياـج  تـسا .

لا دشابیم . ادخ ) نتشیوخ و  اب  ناسنا  طابترا   ) مکی طابترا  رد  ناسنا  ياهیگتسیاش  اهیگتسیاب و  هدننکنایب  هک  تادابع  دننام  یصخش 
زا تسا و  نتشیوخ  حالصا  هب  فلکم  طابترا  نیا  رد  یمدآ  اریز  تسین . یقوقح  یمسر  حالطـصا  هب  قح )  ) هدننکداجیا فیلاکت ، نیا  هتب 

يزایتما هب  صاصتخا  يانعم  هب   ) ار یقح  دـناوتیمن  ناسنا  اریز  ددرگیمن . عازتنا  دـشاب ، یقوقح  یمـسر  يانعم  هب  هک  یقح  فیلکت ، نیا 
تبثم و ياهدادعتـسا  اهورین و  هک  دومن  روصت  ناوتیم  ینافرع  یقالخا  یلاع  يانعم  کی  هب  هچرگ   ) دـنک هبلاـطم  نتـشیوخ  زا  دراد ) هک 

يانعم هب  قح  نیا  هک  تسا  یهیدب  یلو  دنریگب ) رارق  يرادربهرهب  دروم  دـیابهک  دـنراد  یقح  لامک ، ریـسم  رد  یمدآ  تیـصخش  هدـنزاس 
ربارب رد  هک  دوخ ) ناعونمه  اب  ناسنا  طاـبترا   ) مراـهچ طاـبترا  رد  هررقم  یقوقح  فیلاـکت  . 2 تسین . قوقح  رد  نآ ، یمـسر  یحالطـصا 

نیرتیهیدب زا  تسا ، ریذپناکما  قح ، نودب  رگیدکی ، اب  اهناسنا  طابترا  رد  فیلکت  دننکیم ، نامگ  هک  یناسک  تسا . هدش  عضو  قوقح 
دزمتـسد تسا  فلکم  درف  هکنیا  يانعم  دشابیم . يرگید  مزلتـسم  تقیقح ، ود  نیا  زا  کی  ره  اریز  دنعالطایب . للم  ماوقا و  قوقح  لصا 

کلمت تفایرد و  قح  تسا ، هداد  ماجنا  ار  راک  هک  يدرف  نآ  هک  تسا  نیا  دزادرپب ، تسا  هداد  ماـجنا  يراـک  وا  يارب  هک  ار  رگید  يدرف 
زا تسا  بکرم  هک  تسا  قوقح  نیمه  یمالسا  هقف  زا  یمهم  رایسب  تمسق  تسا . نآ  تخادرپ  هب  فلکم  امرفراک  هک  دراد  ار  يدزمتسد 
قح یلاولا و  یلع  هیعرلا  قح   ) مدرم رب  مکاـح  قوقح  مکاـح و  رب  مدرم  قوقح  هغالبلاجـهن ، رد  هریغ . یـسایس و  قوقح  یندـم و  قوقح 

قوقح نامرف  رتشا ، کلام  هب  ع )  ) نینموملاریما كرابم  نامرف  تسا . هتـشگ  حرطم  اـتراشا  اـتیانک و  مه  احیرـص و  مه  هیعرلا ) یلع  یلاولا 
روط هب  هک  نراقم  هقف  اـی  یقیبطت  قوقح  هزورما  تسا . هدوب  یـسایس  مولع  نارظنبحاـص  قیقحت  ریـسفت و  دروم  نونکاـت  هک  تسا  یـسایس 
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یلاع قوقح  ماظن  کی  زا  مالـسا  يرادروخرب  رد  دـیدرت  يارب  یلاجم  تسا ، هدـش  فیلات  یقوقح  ياهماظن  رگید  مالـسا و  هرابرد  ناوارف 
درف هک  یقالخا  دهعت  ینعی  : ) دیوگیم نینچ  تسا ، هتخاس  ررقم  مدرم  يارب  مالـسا  هک  یفیلاکت  ریـسفت  رد  نوسکاج  سپـس  دراذگیمن .
رگا درادب و  فاعم  نآ  ماجنا  زا  ار  درف  دناوتیمن  نیمز  يور  رد  مه  یماقم  چـیه  تسا و  رظن  حـمطم  رتشیب  دـشابیم ، نآ  يارجا  هب  مزلم 

رکذتم دراد  قوف  تالمج  رد  نوسکاج  هک  يرگید  هابتـشا  تسا ). هتخادنا  هرطاخم  هب  ار  دوخ  هدـنیآ  تایح  دـیامن ، یچیپرـس  تعاطا  زا 
ندوب يرایتخا  رد  قالخا  تمظع  یگتـسیاش و  اریز  تسین . راگزاس  نآ  یعطق  يارجا  هب  مازتلا  اب  یقـالخا  تادـهعت  ریبعت  ـالوا  میوشیم :

هتشاد ب هجوت  هیضق  نیا  هب  نوسکاج  تسیابیم  ایناث  دشاب . هدوب  یعیبط  لماع  هب  دنتسم  دناوتیمن  هکنانچ  تسا ، نآ  هب  لمع 
دنکیم فارتعا  نوسکاج  دوخ  تسین و  ریذـپناکما  قوقح ، ققحت  نودـب  رگیدـکی  هب  تبـسن  تلود  عامتجا و  دارفا و  فیلاکت  هک  دـشا 

نییعت ار  همه  یـسایس  یعامتجا و  یـصخش و  یگدنز  زرط  یبهذـم و  لوصا  هب  تبـسن  هک  تسا  یفیاظو  ماکحا و  یمالـسا ، تامیلعتهک 
دیاب هک  تسا  یقوقح  یـضتقم  اتاذ  یعمج ، هتـسد  یگدـنز  هصرع  رد  یـسایس  یعامتجا و  ماکحا  فیاـظو و  هک  تسا  یهیدـب  دـنکیم .

، دنرادن لوبق  ار  یمالـسا  نیناوق  یفـسلف  ای  یبهذم و  ساسا  اهییاکیرما ، هک  اجنآ  زا  دـیوگیم : نوسکاج  دـنیامن . تاعارم  ار  اهنآ  مدرم 
نیمه هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دـنک ، بلج  ار  ام  هجوت  رظن و  دـناوتیمن  هدـیدرگ ، ینتبم  ساسا  نیارب  هچ  ره  هک  دـننکیم  رکف  روطنیا 
تایح يورین  هک  دوب  روطنیا  دهدب . ماجنا  يزیگناتریح  زرط  هب  تسا  هتسناوت  ار  یگرزب  لامعا  دوشیم ، دادملق  یلمع  ریغ  هک  یمتـسیس 
تلود کی  دـقاف  هکنآ  اـب  ار  وا  هریـشع  موق و  ص )  ) دـمحم تلحر  زا  سپ  نرق  کـی  فرظ  رد  يدـمحم  نییآ  هدـنهد  قاـصتلا  شخب و 

هنارتیدم ییاقیرفآ  لحاوس  رب  تخاس  رداق  کلذعم  دـندوب ، كرتشم  یـسایس  ياهنامرآ  دـقاف  تباث و  نوشق  کی  دـقاف  یعقاو و  لکـشتم 
نیا هدمع  بلطم  تسا : رارقنیدب  نوسکاج  يدعب  تارابع  دنهدب . رارق  دـیدهت  دروم  ار  هسنارف  دـنزاس و  بولغم  ار  ایناپـسا  دـنبای . ءالیتسا 

هزات ام  هک  تسا 
اهنویلیم یهاوختلادع  سح  هک  تسا  هدومن  داجیا  یهقف  تسا ، انید  بهذم  نیرتناوج  هک  بهذـم  نیا  هکنیا  صیخـشت  هب  میاهدرک  عورش 

عانقا ار  دـننکیم  تسیز  اکیرمآ  ياهروشک  رد  هک  ار  رگید  رفن  نارازه  نینچمه  ایـسآ و  اقیرفآ و  نازوس  ياهنامـسآ  ریز  رد  هک  یمدرم 
هدـع هرابرد  اریخا  هک  يرامآ  درذـگیم . لاس  یـس  دودـح  رد  دـنکیم  راهظا  نوسکاـج  هک  یبیرقت  راـمآ  نیا  خـیرات  زا  هتبلا  دـیامنیم .

رفن نویلیم  هد  یبرغ و  ياپورا  رد  اهنآ  زا  نویلیم  تشه  هک  تسا  رفن  نویلیم  دصکی  درایلیم و  کی  دودح  رد  تسا  هدـش  عیاش  ناناملـسم 
قوقح یبهذم  ماهلا  هب  تبـسن  تسا  نکمم  دنچ  ره  : ) دیوگیم نوسکاج  دـننکیم . یگدـنز  یمالـساریغ  ياهروشک  رگید  اکیرما و  رد 

الاح دزومآیم . ام  هب  نیناوق  يارجا  رد  یمهم  رایـسب  ياهـسرد  روبزم  قوقح  کلذعم  میـشاب ، دیدرت ) کش و  رد   ) كوکـشم ناناملـسم 
ای درادیم و  تسود  ار  تلادع  ینعم  ای  درادیم و  تسود  ار  تلادع  هک  مینادن  یموق  اهنت  ایند  رد  ار  نامدوخ  رگید  هک  هدیـسر  نآ  عقوم 

دناهداد و رارق  دوخ  نیعلابصن  ار  دصقم  نیا  هب  ندیـسر  دوخ ، ینوناق  متـسیس  رد  یمالـسا  ياهروشک  اریز  دـیمهفیم ، ار  تلادـع  ینعم 
یتلود نمجنا  زا  قوقح  هبعش  رد  هتشذگ ، ياهلاس  رد  هک  میروآیم  رطاخ  هب  درادرب ). رد  ام  يارب  یتمیقیذ  ياهسرد  اهنآ  تایبرجت 

دقعنم یمالسا ) هقف  هتفه   ) ناونع تحت  یمالسا  هقف  رد  ثحب  روظنم  هب  ياهرگنگ  سیراپ ، هاگـشناد  قوقح  هدگـشناد  رد  یقیبطت  قوقح 
عوضوم جنپ  نمجنا  هناخریبد  دومن . توعد  ار  یمالسا  ییاپورا و  ياهروشک  زا  نوناق  قوقح و  ناداتسا  نیقرشتسم و  زا  یعمج  تخاس و 

کلامم و رگید  هسنارف و  قوقح  نادنمـشناد  اهـسنارفنک ، ءاـنثا  رد  دـنداد و  سنارفنک  اـهنآ  هراـبرد  ءاـضعا  هک  دوب  هدرک  نیعم  ار  یهقف 
راودا همه  رد  يرـشب  عـماوج  يارب  ار  نآ  تیحالـص  هدوـمن و  فارتـعا  یمالـسا  هقف  تیعماـج  تیمها و  تمظع و  هـب  یماـن ، نیقرـشتسم 
شزاس هنوگچ  صقانتم  رما  ود  نیا  نایم  منادـیمن  نم  تسا : هتفگ  نینچ  سیراپ  يالکو  سیئر  سنارفنک ، ياهزور  رد  دـندرک . قیدـصت 
يانبم هک  درادـن  تیحالـص  دراد  هک  يدومج  اب  یمالـسا  هقف  هک  دـنهدیم  راشتنا  اج  همه  نوگانوگ  تاـغیلبت  اـب  فرط  کـی  زا  مهدـب ؟

هناـملاع و تاـقیقحت  نمــض  اهــسنارفنک ، نـیا  رد  رگید  فرط  زا  دریگب . رارق  ینوـنک  نارود  تاــعامتجا  ياــهزاین  يارب  يراذــگنوناق 
نیهارب اب  ار  تاغیلبت  نآ  نالطب  هک  میونشیم  ار  یبلاطم  دنرادیم ، زاربا  اهسنارفنک  نیا  رد  نف  ناصـصختم  هک  ياهناققحم  ياهیواکجنک 
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ءاضعا ياضما  هب  ياهمانعطق  اهـسنارفنک ، نیا  نایاپ  رد  دزاـسیم . راکـشآ  یهقف  نقتم  دوجوم و  دـعاوق  صوصن و  هب  دانتـسا  اـب  مکحم و 
هرگنک ك

يارب ارنآ  تیحالـص  هدومن و  قیدصت  ار  یمالـسا  هقف  ماکحتـسا  تمظع و  نانآ  همه  هک  دندیناسر  دندوب ، ناراذـگنوناق  نانادـقوقح و  ه 
هنافساتم یلو  دندومن ، لیامت  راهظا  یمالسا ) هقف  هتفه   ) همادا هب  هرگنک  ءاضعا  نایاپ ، رد  دندومن . مالعا  يرـشب  عماوج  همه  ییوگخـساپ 

زاین هرابرد  نودـلخ  نبا  نمحرلادـبع  يامنضقانتم  هیرظن  ود  دـمآ ! لمع  هب  يریگولج  تیلاعف  نیا  رارمتـسا  زا  هدـع  کی  هیحاـن  کـی  زا 
رد ام  هک  دراد  امنضقانتم  هیرظن  ود  نید ، هب  اهناسنا  يویند  تایح  زاین  رد  نودلخ  نب  نمحرلادبع  یهلا  ناربمایپ  هب  مدرم  يویند  یگدـنز 

هیرظن میشاب . هتشاد  هیرظن  ود  نآ  هب  ياهراشا  هک  مینادیم  مزال  اجنیا  رد  میاهداد . رارق  حورـشم  دقن  یـسررب و  دروم  نید ) هفـسلف   ) باتک
دوجو ملاع  اریز  تسین ، یناهرب  ینیبیم  هک  هنوگنامه  تسا ) یناـهرب  اـیبنا  هب  مدرم  زاـین   ) دـناهدرک حرطم  اـمکح  هک  هیـضق  نیا  و   ) مکی

یگدـنز هکنیا  رد  مکی ،) هاـجنپ و  لـصف   ) مود هیرظن   … دـشاب )  رارقرب  یمالـسا  تعیرـش  توـبن و  نودـب  تسا  نـکمم  يرـشب  تاـیحو 
هک میدومن  نایب  باتک  نیا  زا  ددعتم  يدراوم  رد  ام  هکنادـب  دـیامن . رارقرب  ار  یگدـنز  ماظن  هک  تسا  یـسایس  زا  ریزگان  يرـشب  یعامتجا 

یعطق مییوگیم ، نخس  نآ  هرابرد  هک  نارمع  يانعم  تسا  نیا  تسا و  يرورض  رشب  يارب  یعامتجا  یگدنز 
مکح دـننک . عوجر  وا  هب  دوخ  روـما  میظنت  رد  مدرم  هک  دراد  ترورـض  مکاـح  ییاورناـمرف  مدرم ، يارب  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  هک  تسا 

ار نآ  عرـش ، غلبم  هک  یباذـع  شاداپ و  هب  مدرم  نامیا  تسا . ادـخ  بناج  زا  هدـش  لزان  تعیرـش  هب  دنتـسم  یهاـگ  مدرم  ناـیم  رد  مکاـح 
مدرم نداهن  ندرگ  ثعاب  هک  تسا  یلقع  تسایس  هب  دنتسم  مکح  یهاگ  و  دننک . تعاطا  عرش  نآ  هب  مدرم  دوشیم  بجوم  تسا ، هدروآ 

تعیرـش هب  دنتـسم  مکح  هک  ماگنه  نآ  رد  دشابیم . اناد  نانآ  یگدنز  حلاصم  هب  هک  مکاح  نآ  فرط  زا  تسا  یـشاداپ  تسایـس ، نآ  هب 
یلقع تسایـس  هب  دنتـسم  مکح  هک  یعقوم  تسا و  اـناد  حـلاصم  همه  هب  عرـش  بحاـص  اریز  تسا ، عفاـن  ترخآ  اـیند و  يارب  تسا ، یهلا 

هک تسا  نیا  ود  نآ  زا  یکی  تسا : هجو  ود  رب  میتـفگ ، شیپ  رد  هک  یلقع  تسایـس  سپـس  تسا . يوـیند  یگدـنز  يارب  اـهنت  عـفن  تسا ،
هک دوب  یسراف  تسایـس  نامه  تسایـس  عون  نیا  ددرگیم . تاعارم  اصوصخ  کلم ، تماقتـسا  رد  مکاح  حلاصم  مدرم و  یمومع  حلاصم 

، تسا هدومن  زاینیب  تسایـس  عون  نآ  زا  تفالخ  نامیپ  مالـسا و  نید  تکرب  هب  ار  ام  لاعتم  دـنوادخ  دـشیم و  رازگرب  تمکح  ياـنبم  رب 
ماکحا رد  هعماج  تیمکاح  تیریدـم و  ماکحا  و  تسا . هدومن  زاـینیب  یـصوصخ  یمومع و  حـلاصم  هراـبرد  ار  اـم  یعرـش ، ماـکحا  اریز 

یس ناناملسم ، ماکح  تسا …  هدش  جردنم  هیعرش 
بادآ یعرش و  ماکحا  زا  ياهعومجم  یمالسا ، تعیرش  نیناوق  نیاربانب  دننکیم . ارجا  دوخ  تردق  رادقم  هب  تعیرش  ياضتقم  هب  ار  تسا 

زا تسخن  روما  نیا  رد  يوریپ  دراد و  ترورض  هک  تسا  دیدش  مامتها  تکوش و  تاعارم  زا  يروما  هعماج و  رد  یعیبط  نیناوق  یقالخا و 
میاهدروآ و احورـشم  هک  تسا  نیمه  نودـلخنبا  ییاهن  هیرظن  هک  دوشیم  هضحالم  نارادـمامز . ءامکح  بادآ  زا  سپـس  تسا ، تعیرش 

نیمات ار  ناسنا  يدام  دعب  اهنت  هک  تسا  ضحم  یعیبط  یگدنز  نامه  نید  نودب  یگدـنز  میدومن ، حرطم  ینید  هفـسلف  باتک  رد  هکنانچ 
نودـلخنبا هیرظن  رد  مییوگب  میناوتیم  اذـل  دـناسریم . دوخ  لامک  هب  ار  یناـسنا  دوجو  داـعبا  همه  هک  ار  لوقعم  تاـیح  نآ  هن  دـنکیم ،

تیریدم رد  یناسنا ) نم   ) تیصخش لالتخا  بجوم  اهناسنا ) يویند  یگدنز  زا  بهذم  فذح   ) مسیرالوکس شور  درادن . دوجو  یضقانت 
هک ناسنا  یعیبط  تیدوجوم  هب  طوبرم  تایعقاو  مکی  دعب  ددرگیم : لیکشت  یـساسا  دعب  راهچ  زا  یناسنا  تیدوجوم  تسا . یناسنا  دوجو 

دعب کلذریغ . لسانت و  دـلاوت و  یعیبط و  طیحم  اب  طابترا  دـننام  اهنآ  یعیبط  مزاول  تسیژولویزیف و  یناسمج و  ياـضعا  زا  تسا  تراـبع 
هب گنهرف ، تسایـس ، داصتقا ، قوقح ، دـننام  تسا ، وا  یعمج  تایح  هرادا  هب  طوبرم  هک  یعامتجا  يویند  تایح  رد  هررقم  تاـیعقاو  مود 

نعم
زا سپ  هک  ییاهـشزرا  لوـصا و  نآ  زا  ياهنوـمن  : ) ثحبم زا  ( 8  ) هرامـش رد  دعب  نیا  حورـشم  نآ ، يویند  یگدـنز  رـصانع  هب  طوبرم  يا 

یناور يزغم و  ياهتیلاعف  موس  دـعب  تشگ . دـهاوخ  حرطم  دـندش ) دوبان  یلک  هب  ای  هتـشگ و  لزلزتم  اهناسنا ، یگدـنز  زا  بهذـم  فذـح 
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مراهچ دعب  هریغ . فطاوع و  تاساسحا و  رایتخا و  میمصت و  هدارا و  هشیدنا و  لقعت و  میسجت و  تالیخت و  تاروصت و  دننام  تسا  ناسنا 
یمدآ تیصخش  دشابیم . یلاع  یشزرا  قیاقح  رگید  قالخا و  بهذم و  اهنآ  هدمع  هک  تسا  وا  يوج  لامک  دادعتسا  هب  طوبرم  تایعقاو 
دننام تیریدم  طیارـش  زا  هک  ییاجنآ  ات  ناسنا  یعیبط  تیدوجوم  هب  طوبرم  تایعقاو  تیریدـم  یناویح ) یگدـنز   ) لوا دـعب  تیریدـم  رد 

هب يربج  لماوع  هکنیا  رگم  دـهدیم ، ماجنا  ار  دوخ  تیلاـعف  میقتـسم  روط  هب  تسا ، رادروخرب  اـهییاناوت  رگید  ندوب و  ملاـس  یهاـگآ و 
لماک تلاخد  هب  يزاین  هک  دشاب  يداع  هزادنا  نآ  وضع  يارب  راک  ای  دریگب و  تیصخش  زا  ار  تیریدم  تردق  طیارـش ، نآ  نادقف  هلیـسو 
رارکت ناوارف  روط  هب  یگدنز  دادتما  رد  یلصا و  ياهزاین  هب  دنتسم  هک  ینامـسج  ءاضعا  ياهتیلاعف  بلغا  دشاب . هتـشادن  دوجو  تیـصخش 
نکیم يرادربهرهب  هناگآان  تیصخش ، زا  دوخ  هرادا  رد  ار  تیریدم  ییاناوت  یهاگآ و  يرادقم  ءاضعا  نآ  هک  تسا  نیا  دننام  دنوشیم ،

ناسنا يارب  هک  ار  اهتیلاعف  هنوگنیا  الومعم  دوشیمن . هدهاشم  تیـصخش  تیریدم  تردق  زا  يرادربهرهب  لماک و  یهاگآ  هب  يزاین  اذـل  د .
دراوم رد  هقباس و  مک  هقباسیب و  دیدج  ياهتیلاعف  دراوم  رد  هک  تسا  انبم  نیمه  رب  دنمانیم . تداع  هب  دنتـسم  لامعا  تسا ، هدـش  يداع 
ماـجنا ار  دوخ  راـک  دریگیم و  هدـهع  هب  طیارـش  رگید  یهاـگآ و  اـب  ارنآ  لـماک  تیریدـم  تیـصخش  دروـم ) تیمها  هزادـنا  هب   ) تیمها

رظن رد  اب  ناسنا ) یعیبط  تیدوجوم  هب  طوبرم  تایعقاو   ) دعب نیا  تیریدم  رد  ناسنا  تیـصخش  دوشیم ، هظحالم  هک  روطنامه  دـهدیم .
رد یمدآ  تیـصخش  دـنادیم . دنتـسم  اهزاین  نامه  هب  ار  دوخ  راک  دـهدیم و  ماجنا  ار  دوخ  راک  یعیبط  ياضعا  كرحم  ياهزاین  نتفرگ 

تایح ياـههزیگنا  اـب  هک  دوشیم  طوبرم  یقیاـقح  اـب  یمدآ  تیـصخش  مود  دـعب  رد  یعوضوم ) نیناوق  لوصا و  اـب  یناگدـنز   ) مود دـعب 
و داـصتقا ، قوقح ، دـننام  دـنیبیم . مزلم  قیاـقح  نآ  هب  قیبـطت  يارب  ار  دوخ  یگدـنز  وا  هتـشگ و  ررقم  وا  راـیتخا  نودـب  یعمج و  يوـیند 
( يدام ءاضعا   ) مکی دـعب  هب  طوبرم  قیاقح  اب  تیـصخش  يربج  هطبار  هک  تسا  نیا  رد  مود  لوا و  دـعب  ود  نایم  تواـفت  هریغ . تساـیس و 

زا فلخت  زا  تسا  رتریذپ  ناکما  قوقح  دننام  یعامتجا  نیناوق  زا  فلخت  اریز  دشابیم  مود  دعب  قیاقح  اب  وا  يربج  هطبار  زا  شیب 
نتفر و هار  عقوم  رد  مشچ  ندرک  زاب  لاثم  ناونع  هب  دنکیم . هرادا  میقتـسم  روط  هب  ار  ناسنا  یعیبط  یگدـنز  هک  ینامـسج  ياضعا  نیناوق 
هب ملع  اب  هک  ییاـهناسنا  هرامـش  اریز  یعمج ، یگدـنز  نیناوق  داوم  زا  يوریپ  اـت  تسارادروخرب  رتشیب  ربج  مازلا و  زا  ولج ، هب  ندرک  هاـگن 

رایـسب درادن  نوناق  هب  ییانتعا  نآ ، زا  زیرگ  يارب  تردق  نتـشاد  تهج  هب  ای  نوناق و  نآ  زا  طلغ  ای  حیحـص  تیاضر  مدع  تهج  هب  نوناق 
یگدنز تاناویح  رگید  دننام  يدرف  یعیبط  تایح  يربج  لماوع  اههزیگنا و  زا  يوریپ  اب  اهنت  دناوتیم  یگدـنز  مکی  دـعب  رد  ناسنا  تسا .

نایم رد  ار  رتلماک  رترب و  صاخ  عون  ناونع  هداهن و  رتارف  رایـسب  رایـسب  نارادـناج  ریاـس  هقطنم  زا  ار  اـپ  ناـسنا  مود ، دـعب  رد  یلو  دـنک .
نیمات يارب  اهنت  ار  کلذ ) هریغ و  و  تسایـس ، قوقح ، داصتقا ،  ) مود دعب  قیاقح  دنناوتیم  اهناسنا  دـهدیم . صاصتخا  دوخ  هب  نارادـناج 

یبهذم و ياهـشزرا  دننام  ار  یـشزرا  هنوگ  چیه  دنهدب و  قیبطت  اهنآ  نیناوق  لوصا و  رب  ار  دوخ  یگدـنز  دریذـپب و  دوخ  يویند  یگدـنز 
يداعبا حوطس و  اب  تسا  نارادناج  رگید  یگدنز  نامه  یعامتجا ، يویند  یگدنز  هنوگنیا  دنهدن . رارق  دنتـسم  اهنآ  زا  يوریپ  رد  یقالخا 

موس دعب  رد  یمدآ  تیصخش  رتكانرطخ . رتهدیچیپ و  رتقیمع و  رتهدرتسگ و  رایسب  رایسب 
تلاخد ناکما  هدوب و  رتفیرظ  نوگانوگ و  حوطـس  تاهج و  ياراد  هک  دراد  راک  رـس و  یقیاـقح  اـب  دـعب ، نیا  تیریدـم  رد  تیـصخش 

کیرحت يارب  تیـصخش  هکنیا  حیـضوت  دراد . دوجو  شیب  مک و  قیاـقح ، نآ  یگنوـگچ  هیجوـت و  رد  دراد  هک  یتاـصتخم  اـب  تیـصخش 
کیرحت زج  يزیچ  هب  يزاین  تسا ، نآ  رد  هدننکهعلاطم  دوصقم  هک  ياهحفـص  ندرک  ادـیپ  هناخباتک و  هسفق  زا  باتک  نتـشادرب  هب  تسد 

رد درادـن . بولطم  هحفـص  ندرک  ادـیپ  ندرک و  زاب  هسفق و  زا  باـتک  نتـشادرب  يارب  تسد  كرحت  بولطم و  هسفق  هب  ندیـسر  يارب  اـپ 
بیکرت و لـیلحت و  تقد و  هب  زاـین  دنـشابیم ، طوبرم  تیـصخش  اـب  میقتـسم  روطب  هک  یناور  يزغم و  ياـهتیلاعف  تیریدـم  رد  هکیتروص 
تالیخت و تاروصت ، كرد ، دـننام  ناسنا ، یناور  يزغم و  ياهباتزاب  اهتیلاعف و  دـنراد . يدـیرجت  فیرظ و  رایـسب  ياهجاتنتـسا  هیفـصت و 
، راـیتخا میمـصت ، هرادا ، دـیرجت ، هشیدـنا ، لـقعت ، نتـشیوخ ، یـسرزاب  و  يرایـشهدوخ ) یباـیدوخ و   ) يروـضح ملع  فاـشتکا ، مـسجت ،

چیه هک  تسا  یهیدب  دنشابیم . هریغ  فطاوع و  عاونا  نینچمه  یتسه و  مظن  رد  هوکـش  ساسحا  ییابیز ، ساسحا  دننام  عونتم  تاساسحا 
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، یمدآ دوجو  رد  نوناق  نودـب  ندـمآ  دوجو  هب  زا  سپ  دـیآیمن و  دوجو  هب  الخ  رد  هدوبن و  یفداصت  روبزم ، ياهباتزاب  اهتیلاعف و  زا  کی 
اهتیلاعف نیا  دوریمن . نیب  زا 

تیریدـم یهاـگآ و  هب  يزاـین  هک  تسا  ییاـهباتزاب  اـهتیلاعف و  زا  تمـسق  نآ  مکی  عوـن  دـندرگیم : میـسقت  هدـمع  عوـن  ود  هـب  اـهباتزاب  و 
نهذ رد  تادهاشم  نآ  زا  ییاهتروص  هک  تسا  ملسم  میوشیم  يورایور  اهنآ  اب  راب  نیلوا  يارب  هک  ییایشا  روصت  دننام  درادن ، تیصخش 

رد ددرگیم . داجیا  بسانم  یجاوما  دـنزادنیب ، نآ  رد  یگنـس  هک  تسا  یـضوح  دـننام  ام  نهذ  ساکعنا ، نیا  رد  ددرگیم و  سکعنم  ام 
و  ) هداد رارق  لیلحت  یسرزاب و  دروم  ار  اهنآ  یناسنا ) نم   ) تیصخش هکنیا  نودب  دنـشاب ، تیمهایب  ییاهزیچ  تاروصت ، نآ  رگا  لاح  نیا 

دیدـپان نهذ  قفا  زا  شیب  مک و  ینامز  تشذـگ  اـب  هک  دراذـگیم  دوخ  لاـح  هب  دـهدب ) صاـخ  زکارم  لـیوحت  ار  اـهنآ  يرادـهگن  يارب 
سپـس دندرگیم و  رادـیدپ  نهذ  هاگآ  همین  ای  هاگآدوخ  هصرع  رد  یتاظحل  هک  ینهذ  تانایرج  نآ  همه  تسا  عون  نیا  زا  و  دـندرگیم .

اـهتیلاعف و زا  تمـسق  نآ  مود  عوـن  دریگب . رارق  تیـصخش  تیریدـم  هطلـس و  هراـظن و  تـحت  هـکنیا  نودـب  دـنریگیم  شیپ  ار  دوـخ  هار 
رارقرب طابترا  یقیاقح  اب  تیـصخش  تمـسق  نیا  رد  دنریگیم . رارق  تیـصخش  هطلـس  تیریدـم و  یهاگآ و  دروم  هک  دنتـسه  ییاهباتزاب 

ار تسین  سکعلاـب ، تسین و  ار  تسه  ، ) میـسجت . 1 دـننام : دنـشابیم . هریغ ) کیژولویزیف و  یکیزیف   ) ینامـسج نیناوق  قوف  هک  دـنکیم 
ندرک ي یقلت  تسه 

هک تسا  هریغ  رتاـئت و  تروص  رد  نوگاـنوگ  ياهـشیامن  میـسجت ، دراوم  نیرتـهب  ندومن ). یقلت  هنوـگرگد  دنتـسه  هکناـنچنآ  ار  ءایـشا  ا 
اهنآ هب  ار  رثا  بیترت  دـننکیم و  یقلت  تیعقاو  نیع  ار  هنحـص  رد  دوجوم  صاخـشا  اهدومن و  مه  نارگیزاب  دوخ  یهاگ  یتح  نارگاشامت 

نانمـشد و شقن  رگید  یناـسک  دریگیم و  هدـهع  هب  ار  ریبـکریما  ناـخ  یقت  ازریم  موحرم  شقن  نیعم  صخـش  لاـثم : ناونع  هب  دـنهدیم .
نانمشد و هدننکمیسجت  هن  دراد و  تیعقاو  ریبکریما  هدننکمیـسجت  هب  هک  دنراد  نیقی  نارگاشامت  همه  دننکیم و  يزاب  ار  ریبکریما  نالتاق 

نآ اب  اعقاو  ییوگ  هک  دـننکیم  یقلت  تیعقاو  اب  نانچ  ار  ریبکریما  يایاضق  نارگاـشامت ، همه  لاـح  نیا  اـب  گرزب . تیـصخش  نآ  نـالتاق 
تسا نیا  دنیامنیم . یقلت  تیعقاو  نیع  ار  شنالتاق  نانمشد و  يایاضق  هک  نانچمه  دنتسه . يورایور  وا  راوگان  تشذگرـس  تیـصخش و 
ریـسفت لباق  یملع  دعاوق  زا  کی  چیه  اب  هک  تسا  ياهدیدپ  فاشتکا ، . 2 دشابیم . اراد  تیـصخش ) ( ) یمدآ نم   ) هک یعیبط  قوف  تردق 

نیعم يرما  هدهاشم  ماگنه  هک  داد  تسد  هب  ناوتیمن  نیعم  يروتسد  هدعاق و  چیه  ، ) یشیامزآ بط  همدقم  رد  رانرب  دولک  لوق  هب  تسین .
هکنآ زا  سپ  اهنت  دیایب . دوجوب  دشابیم ، حیحص  قیقحت  هب  نهذ  یلبق  یبایهار  عون  کی  هک  رمثم  تسرد و  يرکف  ققحم  رس  رد 

زا فارحنا  چـیه  يارب  هک  حرـصم  یقطنم  دـعاوق  نیعم  ياهروتـسد  عبات  ار  نآ  دـیاب  هنوگچ  تفگ  ناوتیم  دـمآ ، روهظ  دوجو و  هب  رکف 
راـکتبا و اـشنم  هک  صوصخم  تسا  يزیچ  یـصخش و  ـالماک  نآ  تعیبـط  مولعماـن و  نآ  روـهظ  تلع  نکلو  داد . رارق  تسین  زیاـج  اـهنآ 
فاشتکا و رد  ار  يدوهـش  ياهتفایرد  تلاخد  مولع ، نارظنبحاـص  زا  ریگمـشچ  رایـسب  تیرثکا  دوشیم ). هدرمـش  سک  ره  غوبن  عارتخا و 
هب دـشاب ، هدـید  میقتـسم  روط  هب  اـهنآ  زا  دروم  کـی  یتح  دـشاب و  دـنمهرهب  روبزم  ياـهییاناوت  زا  دوخ  هک  سک  ره  دـناهتفریذپ و  راـکتبا 

تفایرد ییاـناوت  هک  یناـسنا  ره  يارب  يرایـشهدوخ ) اـی  یباـیدوخ  ، ) يروضح ملع  . 3 دـیامنیم . فارتعا  تافاشتکا  رد  دوهـش  تلاـخد 
ترابع هک  تسا  هدنوش  كاردا  نیع  هدـننک  كاردا  زیگناتفگـش ، هداعلاقوف  هدـیدپ  نیا  رد  دـتفایم . قافتا  دـشاب ، هتـشاد  ار  نتـشیوخ 

( نم  ) اریز تسا . ضقاـنت  هیبش  دـتفایم  قاـفتا  هک  يرما  ياهدـیدپ ، نینچ  تقیقح  هب  هجوت  اـب  هک  یلاـح  رد  تیـصخش ، اـی  نم )  ) زا تسا 
دومحم خیـش  لوق  هب  دوشیم و  كرد  مه  دـنکیم و  كرد  مه  دوش ، میـسقت  هدـنوش  كرد  هدـننک و  كرد  تمـسق  ود  هب  هکنیا  نودـب 

وچ ناسنا  سکع و  ملاع  هنییآ  مدـع  دـنیبب )! ار  دوخ  مشچ  هلیـسو  نودـب  دوخ  مشچ  اب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  دـننام  ناـیرج  نیا   ) يرتسبش
هنپ صخش  يو  رد  سکع  مشچ 

هدش تیبثت  نیناوق  لوصا و  وترپ  رد  هشیدـنا  ، ) لقعت تسا 4 . هدید  هک  هدید ، ار  هدید  هدید ، هب  تسا  هدـید  رون  وا  یـسکع و  مشچ  وت  نا 
نوچ دنکیم و  هدافتـسا  ایاضق  دراوم  رب  قیبطت  يارب  هدش  دیرجت  تایلک  زا  یقلعت ، تیلاعف  رد  تیـصخش  روظنم ) دصاقم  هب  لوصو  يارب 
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.5 دـهدیم . ماجنا  یعیبط  قوف  تیلاعف  زین  نایرج  نیا  رد  تیـصخش  اذـل  تسا . يدـیرجت  قیاـقح  تفاـیرد  مزلتـسم  یلک  ياـیاضق  كرد 
نایرج رد  اریز  دهدیم ، ماجنا  دوخ  تیریدـم  رد  تیـصخش  ینعی  یناسنا ) نم   ) هک تسا  ییاهتیلاعف  نیرتتمظعاب  زا  هدـیدپ  نیا  رایتخا ،

ار اهنآ  هک  تالوقعم  قوف  رد  یتح  دهدیم ، ماجنا  یمدآ  تیصخش  هک  راک  كرت  ای  راک  ياههزیگنا  باختنا  فذح و  هطلس و  یهاگآ و 
رد یعیبط  ياهباتزاب  تایلمع و  قوف  تیلاعف  فارـشا و  تلاح  کی  اب  ار  دوخ  راک  تهج  نیدب  دریگیم و  رارق  دیامنیم  هسیاقم  هنزاوم و 

، دشاب رادروخرب  لدتعم  ناور  زغم و  زا  هک  یـسک  ره  نتـشیوخ ، هرابرد  تیـصخش  يرواد  یـسرزاب و  . 6 دهدیم . تروص  ینامـسج  دعب 
تروص و رـس و  اهاپ و  اهتـسد و  دننام   ) دهدب رارق  يرگید  رب  یکی  حـیجرت  يرواد و  یـسررب و  دروم  ار  دوخ  ینامـسج  ءازجا  دـناوتیم 

یلاعف فطاوع ، تاساسحا ، لقعت ، هشیدنا ، دننام  ار  دوخ  ینورد  ياهتیلاعف  اهدادعتسا و  اوق و  دناوتیم  نانچمه  کلذ ) هریغ 
تاساسحا ایآ  الثم  دهدب . رارق  يرواد  یـسررب و  دروم  کلذریغ  رایتخا و  میمـصت ، هدارا ، مالآ ، ذیاذل و  ربارب  رد  باتزاب  ینادجو ، ياهت 

ایآ نینچمه  و  دتفایم ؟ نایرج  هب  ینوناق  روطب  نم  ینادجو  ياهتیلاعف  ایآ  دنکیم ؟ لمع  تسرد  نم  لقعت  هشیدنا و  ایآ  تسا ؟ ملاس  نم 
دنوش ادیپ  یناسک  رگا  تسا . یمدآ  تیصخش  هدننکیسررب ، نیا  هن ؟ ای  دنکیم  راک  گنهامه  عومجم  روطب  نم  ياهدادعتـسا  اوق و  نیا 

تیصخش دوجو  يارب  یلیلد  دشاب و  هدوب  ام  يزغم  هتخانـشان  ياهورین  زا  یکی  هب  دنتـسم  تسا  نکمم  يرواد  یـسررب و  نینچ  دنیوگب : و 
ياهدادعتـسا اوـق و  ءازجا و  همه  ناـسنا  کـی  هکیتروـص  رد  لاـمتحا  نیا  هک  تسا  رارق  نیدـب  ضارتـعا  نیا  خـساپ  تسین . درجم ، نم ) )

تسا نیا  ضرف  اریز  تسین . حیحص  تسا ، هداهنرب  تیـصخش  لباقم  تیفیک  تیمک و  رظن  زا  رگیدکی  اب  هسیاقم  يارب  ار  دوخ  تیدوجوم 
هک لامتحا  نیا  تحص  ضرف  رب  و  تسا . هتفرگ  رارق  يرواد  یـسررب و  دروم  یمدآ  ینورب  ینورد و  ياهدادعتـسا  اوق و  ءازجا و  همه  هک 

يورین يرواد  یـسررب و  تحـص  رد  رگا  هک  دیآیم  شیپ  هلئـسم  نیا  تسا ، يزغم  هتخانـشان  يورین  کی  هب  طوبرم  دروم  نیا  رد  يرواد 
نآ ب یسررب  دروم  هک  اهدادعتسا  اوق و  ءازجا و  همه  ورین و  نآ  نیبام  يرواد  یسررب و  هب  هک  تسا  ملسم  میشاب ، هتشاد  دیدرت  روبزم 

هک یتقیقح  ره  تسیک ؟ تسیچ ؟ هدننکيرواد  یسررب و  نآ  هک  دش  میهاوخ  ور  هب  ور  لاوس  نیا  اب  تروص  نیا  رد  میزادرپیم . دناهدو ،
ياهنومن دوب  نیا  تسا . درجم ) نم   ) تیـصخش نامه  نیا  دوب . دـهاوخ  ضورفم  يورین  اهدادعتـسا و  اوق و  ءازجا و  همه  زا  رتـالاب  دـشاب ،

، تسا هدش  هدروآ  نم )  ) درجت يارب  هک  یلیالد  تسا  هدـش  هتفگ  دـیامنیم . تابثا  ار  یمدآ ) نم   ) تیـصخش درجت  هک  یلیالد  زا  كدـنا 
تعیبط روانهپ  هنحص  رد  مییوگب : میریگب و  هدیدان  ار  تیصخش ) ( ) نم  ) يدیرجت ياهتیلاعف  هنوگنیا  ام  رگا  دشابیم . لیلد  زا 60  زواجتم 

زا  ) ناـمردیب درد  مـینک ، زاـب  اـهناسنا  تاــیح  رد   … زا )  نـید  فذــح   ) يارب ار  هار  اــت  دریگیمن  ماــجنا  تعیبـط  قوـف  رما  هنوـگچیه 
تیـصخش يویند ، تایح  رد  نید  فذح  هک  تسا  نیا  ثحب  نیا  هجیتن  میاهتفرگ . هدـیدان  تسا  متـسیب  نرق  يرامیب  هک  ار  یگناگیبدوخ )

، دریگیم همشچرس  تعیبط  قوف  زا  هک  ارنآ  تابث  تلاصا و  دراپسیم و  تسا  رییغت  لاح  رد  امئاد  هک  ییزج  عیاقو  ثداوح و  تسد  هب  ار 
يالاو ماقم  یعون  هب  هیلاع ، فراعم  لیـصحت  اب  هاگآ  ياهناسنا  هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  یتسه ، ملاع  رب  نم )  ) فارـشا . 7 دیامنیم . یفن 

زا ع یئزج  ناونع  هب  مه  ار  نتشیوخ  دوجو  یتح  دنباییمرد . يروضح  ملع  اب  دوخ  تاذ  رد  ار  یتسه  همه  هک  دنسریم  دوهش 
ینعی یناسنا ) نم  ( ) یلاع درجت   ) ندوب یعیبط  قوف  رب  ار  نایرج  نیا  تلالد  هک  يرکفتم  نیلوا  دـنباییمرد . یعومجم  لـک  رد  یتسه  ملا 

لقع هنرگ  نینچ  یتـشگ  اـشداپ  یک  ایـسآ  رب  اـم  لـقع  دـیوگیم : نینچ  وا  تسا . یناـیدابق  ورـسخرصان  تسا ، هدرک  دزـشوگ  تیـصخش 
تسا رادروخرب  رگید  تقیقح  کی  زا  دراد ، هک  اهدادعتسا  اهتمظع و  نآ  هفاضا  هب  یناسنا ، تیصخش  یتسازجا 8 . شیوخ  لک  زا  یمدرم 

تسا و لـتاق  وا  دزیرگب ، رفیک  زا  لاـس  دـص  یتـح  دوـش و  سفن  لـتق  بکترم  یـسک  رگا  تـسا . رارقرب  تباـث و  تـالوحت ، ربارب  رد  هـک 
زا تیـصخش  ییارگلصا  اشنم  دـیاش  و  تسا . هدرک  رییغت  اهراب  اعطق  وا  ینامـسج  داعبا  هکنیا  اب  دنـسانشیم ، لتاق  ار  وا  ایند  ياـههاگداد 
ره باکترا  رد  هثداح و  هنوگ  ره  اب  طابترا  رد  رمع  لوط  رد  یمدآ  تیـصخش  هکنیا  دریگیم . همـشچرس  نآ ) تباث  رـصنع   ) تلع نیمه 

: هک لاح  نیع  رد  تسا . وا  تباث  رـصنع  نیمه  هب  طوبرم  دنک ، هیکت  هدش  هتفریذپ  تباث و  یلـصا  رب  دـهاوخیم  ینخـس  ره  نتفگ  لمع و 
نیع رد  ینعی  دـسج  رد  دـیامنیم  يرمتـسم  دـسریم  ونون  يوج  نوچمه  رمع  اقب  ردـنا  ندـشون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره 
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نرق دراد . تباث  لوصا  تابث و  هب  شیارگ  هشیمه  تسا ، طابترا  رد  اهنآ  اب  روهطوغ و  اهینوگرگد  نایم  رد  ناسنا  تیصخش  هک  یلاح 
نیا دش  لدبتـسم  کیل  مه  لضف  نآ  لضف  تسا و  لدـع  نآ  لدـع  تسین  بآ  نآ  بآ  تسا و  هام  نآ  هام  تسیون  نرق  نیا  تشذـگب  اه 

رارقرب رتخا  سکع  هام و  سکع  راب  دـنچ  وج  نیا  بآ  لدـبم  دـش  ماودرب  رارقرب و  یناعم  نیو  مامه  يا  تفر  اهنرق  رب  اـهنرق  مما  نرق و 
اهریغتم و رد  نآ  ياهتیلاعف  تیـصخش و  نتخاس  رـصحنم  قوف ، ثحابم  ربانب  نامـسآ  جوا  راـطقا  رب  هکلب  ناور  بآ  رب  تسین  شیاـنب  سپ 

دعب مراهچ . دعب  لوقعم ) تایح   ) مراهچ دعب  تیریدـم  رد  یمدآ  تیـصخش  نآ . ندرک  دوبان  اب  تسا  يواسم  يویند  روما  ياهینوگرگد 
یلاـع رایـسب  تاـصتخم  زا  تقیقح ، ود  نیا  شیارگ  تفگ : ناوـتیم  هـچ  رگا  تـسا . یمدآ  دوـجو  یبهذـم  یقـالخا و  ياـنبم  رب  تاـیح 

اب تقیقح  ود  نیا  طابترا  هک  تهج  نادب  یلو  دروآ ، موس  دعب  هب  طوبرم  قیاقح  رد  ار  ود  نآ  ناوتیم  اذل  تسا . یناسنا ) نم   ) تیـصخش
. مییامنیم حرطم  لقتسم  دعب  کی  ناونع  هب  ار  ود  نآ  اذل  تسا ، تیـصخش  يدیرجت  صاوخ  همه  زا  رتتیمهااب  میقتـسم و  تعیبط ، قوف 
: میوشیم رکذتم  اجنیا  رد  تسا ، برغ  قرش و  رد  راصعا  نورق و  نارظنبحاص  تارکفت  رد  هک  ار  قالخا  هرابرد  دنچ  یتافیـصوت  تسخن 
؟ تسیچ نادـجو  تسا . یناسنا  ملاس  نادـجو  تایح و  هدـنهد  شیاـمن  قـالخا  . 2 تسا . یمدآ  ناـج  رد  تـقیقح  ییافوکـش  قـالخا  . 1

منبطق نادجو 
رب ناسنا  يزوریپ  لماع  قالخا  . 4 تسااهناسنا . لوقعم ) تایح   ) هدننکریسفت قالخا  . 3 تسا . یتسه  سوناـیقارد  یمدآ  دوجو  یتشک  يا 

دناوتیمن دیآیم ، دوجو  هب  یقالخا  ياهناسنا  نورد  رد  هک  يرورـس  جاهتبا و  نآ  اب  یطاشن  طاسبنا و  چـیه  . 5 تسا . وا  یناویح  تافص 
رب ینتبم  فیلکت  ساسحا  . 7 درادن . ینامیـشپ  دـیآیم ، دوجو  هب  یلاع  یناسنا  قالخا  یگزیگنا  هب  هک  یمیمـصت  هدارا و  . 6 دنک . يربارب 

یقالخا يالعا  لئاضف  نودب  یتلم  موق و  چیه  . 8 دوشیم . افوکش  رـشب  نورد  رد  هک  تسا  ساسحا  نیرتیلاع  یقالخا ، لئاضف  ياهتیلاعف 
.10 تسین . قالخا  دننام  یتمالع  ناشن و  چیه  یمدآ ، تخانش  يارب  . 9 دشابیمن . اهناسنا  هعلاطم  هتسیاش  خیرات ، گرزب  باتک  قاروا  رد 
ار دوخ  هک  تشگ ، میهاوخ  ییورایور  یکانرطخ  هدـیچیپ و  دوجوم  کـی  اـب  مینک ، فذـح  يو  تاـیح  زا  ار  یناـسنا  يـالاو  قـالخا  رگا 
ای تیصخش و  زا  نانآ  يزاینیب  يواسم  تسرد  اهناسنا ، یگدنز  زا  یناسنا  يالاو  یقالخا  فذح  تافیصوت ، نیاربانب  تسا . هدیمان  ناسنا 

فذـح اب   ) یگدـنز هکنیا  رد  تسین  يدـیدرت  و  تسا . هدرک  ادـج  تاناویح  زا  ار  نانآ  هک  یتقیقح  نامه  تسا . تقیقح  نآ  ندرک  دوبان 
چیه تسا ، هدش  راوتسا  نارگید ، یگدنز  قح  رب  يربج  زواجت  مدع  هب  طورشم  یهاوخدوخ  يانبم  رب  هک  مسیرالوکس ) ( ) نید

رب يویند  یگدنز  رد  يرـشب  تیـصخش  تایح و  زا  بهذم  فذح  دراذگیمن . یقاب  تیـصخش  هدـنزاس  قالخا  تیـصخش و  يارب  یلحم 
تیصخش يدج  ياهنامرآ  نداد  صاصتخا  تسا ) تیصخش  تدحو  هیزجت  لوقعم و  تایح   ) تدحو هیزجت  مزلتسم  مسیرالوکس ، يانبم 

( رذـگدوز هتخیـسگ و  ياهدومن   ) اهنآ زا  بهذـم  فذـح  يویند و  یگدـنز  رذـگدوز  هتخیـسگ و  ياهدومن  هب  نآ ، ياـهتیلاعف  يرـشب و 
یناـسنا زغم  دراو  اههاگـشیامزآ  ساوـح و  هلیـسو  هب  هـک  تـسا  ییزج  یتاـسوسحم  هدـهاشم  هـب  تیـصخش  نتخاـس  عناـق  دـننام  تـسرد 

ار یملع  نیناوق  دـناوتب  رـشب  هک  تسا  لاحم  دوشن ، نادـیم  دراو  تاسوسحم  نآ  زا  نوناق  عازتنا  میظنت و  يارب  یناسنا  لقع  رگا  ددرگیم .
. دهدیم تسد  زا  ار  رادفده  تایح  یلصا  شور  نیناوق و  هئارا  ییاناوت  بهذم ، فذح  اب  زین  يرـشب  یگدنز  دنک . كرد  یتسه  ملاع  رد 

يورخاو يوـیند  هعطق  ود  هب  یمدآ  تیـصخش  تاـیح و  هیزجت  دـنکیم ، دراو  یناـسنا  تاـیح  هب  بهذـم  فذـح  هک  یبیـسآ  نیرتـگرزب 
ای دوش و  متخ  نییاپ  ملاع  رد  درادـن  ناکما  تسا ، هدـش  عورـش  الاب  ملاع  زا  شایلـصا  هشیر  هک  لوقعم ) تایح   ) هکیتروص رد  دـشابیم !

دنک هرادا  ار  نآ  دوخ ، ياهنامرآ  تالیامت و  قباطم  دشاب و  ناسنا  دوخ  رایتخا  رد  ایند  نیا  رد  نآ  ءزج  کی  هکیروطب  ددرگ ، هیزجت  لباق 
اب نآ  يورخا  ءزج  ناونع  هب  ار  شرگید  ءزج  و 

ود رد  ار  تیـصخش  تدحو  تایح و  تدحو  دناوتیم  ملاس  یهاگآ  دوخ  هجوت و  کی  دـیامن ! نیمات  یقلت و  راکذا  تاکرح و  يرادـقم 
يریذـپان ناربج  ياهتراسخ  مسیرالوکـس و  شور  تاصتخم  زا  ياهنومن  دزاسب . هدـهاشم  دوهـش و  لباق  ناسنا  يارب  ترخآ  ایند و  ورملق 
يرصتخم همدقم  کی  تسخن  دمآ . دراو  تیرشب  یلاع  ياهشزرا  یساسا و  لوصا  رب  اهناسنا  يویند  یگدنز  زا  بهذم  فذح  زا  سپ  هک 
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لوط رد  هک  درک  اـعدا  ناوتیم  میوشیم : روآداـی  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  يرـشب  خـیرات  رـساترس  هک  يرگ  طـیرفت  يرگ و  طارفا  هراـبرد  ار 
ود نیا  زا  یهاگآ  لامک  اب  دناوتب  دیمهف ، ار  نآ  هکیتروص  رد  دمهفب و  ار  طیرفت  طارفا و  يانعم  رـشب  هک  دتفایم  قافتا  مک  رایـسب  خیرات 

هرابرد تسا ، هدش  بکترم  تایعقاو  هرابرد  رـشب  هک  یطیرفت  طارفا و  نیرتراب  تراسخ  نیرتدیدش و  تفگ : دیاب  دـنک . بانتجا  فارحنا 
طارفا و تسا ، هتشگ  وا  تایح  نووش  رگید  رد  یفارحنا  تالیامت  تارکفت و  باکترا  بجوم  هراومه  فارحنا  نیا  تسا . هدوب  نتـشیوخ 

نورد رد  كانرطخ  فارحنا  نیا  هشیر  ات  میوش  دـقتعم  دـیاب  اذـل  تسا ، هداد  ماجنا  نتـشیوخ  یبایزرا  یفرعم و  هرابرد  هک  تسا  یطیرفت 
مورحم ترخآ  ایند و  رد  لوقعم ) تایح   ) زا ار  نانآ  یفارحنا ، تالیامت  تارکفت و  هک  تسا  یعطق  دهدیم ، همادا  دوخ  دوجو  هب  نایمدآ 

هاوخ
دوخ یبایـشزرا  تیهام و  هرابرد  یهاگ  ناسنا  . 1 میوشیم : روآدای  ثحب  نیا  رد  ار  ییاههنومن  نایرج  نیا  حیـضوت  يارب  اـم  تخاـس . د 

! تسا هدروآ  نییاپ  هدنرد  ناویح  کی  زا  رتكانرطخ  دـح  ات  یهاگ  هدرک و  یقلت  دوجو  ملاع  دبـسرس  لگ  ار  دوخ  هتـشگ و  طارفا  راچد 
، قالخا قوقح ، دـننام : تسا . هدوب  یگدـنز  نووش  همه  يانب  ریز  یتایح و  لصا  نیرتیـساسا  وا  يارب  یگدرب )  ) هتـشذگ راـگزور  رد  . 2
یقالخا و یبهذـم و  دویق  همه  زا  ییاهر  يانعم  هب  اتدـمع  هک  يدازآ ) زا  یموهفم   ) هزورما هریغ ! گنهرف و  تسایـس و  داـصتقا ، بهذـم ،
هک تسا  یهیدب  تسا . هدرک  ادیپ  عویش  هتفرشیپ )! حالطصا  هب   ) یتعنص عماوج  رساترس  رد  دشابیم ، یناسنا  یلاع  لوصا  اهـشزرا و  رگید 
هب دیقت  هتـشذگ ، ياهنارود  رد  . 3 تسا . هدـمآ  دوجو  هب  طـیرفت ) نآ  هجیتن  رد  طارفا  نیا   ) سکعلاـب اـی  طارفا  نآ  هجیتـن  رد  طـیرفت  نیا 

يارب ياهنزور  یتح  هک  دوب  هدرـشف  ار  عماوج  زا  یـضعب  نابیرگ  نانچ  بهذـم  ماـن  هب  یطارفا  ییاهـشیارگ  قوقح ، فیلاـکت و  ماـکحا و 
.4 دنرادن ! مه  ار  یبهذم  تاحالطصا  ندینش  لمحت  یتح  عماوج  مدرم  زا  یخرب  رصاعم ، نارود  رد  هکیلاح  رد  دشیمن . هدید  دازآ  رکفت 

اور هرابرد  ناسنا  فراعم  مولع و  زورید  ینعی  دوشیم . یقلت  رسیب  نت  زورما  تسا و  هدوب  نتیب  رس  زورید  رد  یسانشناور 
کیژولویب کیژولوزیف و  میهافم  لوصا و  زا  ياهلاه  هزورما  تسا و  هدوب  روهطوغ  تالیخت  يدـیرجت و  میهافم  زا  ياهلاه  رد  شیوخ  ن 

لئاسم همه  زا  یسانشناور  بیترت  نیدب  و  دریگیمن . تروص  یسررب  قیقحت و  چیه  اهنآ  هرابرد  هک  تسا  یللع  لولعم  هک  یسانشراتفر  و 
رد داصتقا  دـیوگیم : هک  دـسریم  ییاج  هب  طیرفت  یهاـگ  . 5 کـلذریغ . و  تیـصخش ) تقیقح   ) و نم )  ) ناور دوـخ  رگم  دـنکیم ، ثحب 

یگدـنز تالوحت  یمامت  لماع  تایح و  تیهام  دـیوگیم : هک  دـناسریم  ییاج  هب  ار  طارفا  یهاـگ  تسین . تیمها  ياراد  يرـشب  تاـیح 
هچ رگا  تسا . يرـشب  تعیبـط  ینیبدـب  ینیبـشوخ و  رد  یطیرفت  یطارفا و  هیرظن  ود  زا  رپ  خـیرات  تاحفـص  . 6 تسا ! داصتقا  اهنت  يرـشب ،
هب دـنراد  رگیدـکی  اـب  هک  يدـیدش  طاـبترا  تهج  هـب  يرـشب  نوگاـنوگ  ياهدادعتـسا  نووـش و  داـعبا و  زا  کـی  ره  رد  طـیرفت  طارفا و 

مولع ناسنا و  رب  ار  لالخا  نیرتدـیدش  داعبارگید و …  هب  طـیرفت  طارفا و  تیارـس  دروم  ود  رد  یلو  دـنکیم ، تیارـس  وا  داـعبارگید … 
دروم تسا . یناـسنا  تیـصخش )  ) و حور ) (، ) نم (، ) ناور  ) یبایـشزرا یفرعم و  رد  طـیرفت  طارفا و  مکی - دروـم  دزاـسیم : دراو  یناـسنا 

تقیقح و تخانش  رد  لالتخا  لماع  دناوتیم  هک  تسا  بهذم  یبایشزرا  یفرعم و  هرابرد  طیرفت ) طارفا و   ) یفارحنا رکفت  هنوگنیا  مود -
همه ا تاصتخم 

ياـهتراسخ … و  زا )  بهذـم  فذـح   ) شور تاـصتخم  زا  ياهنوـمن  ناـیب  هب  میزادرپیم  نوـنکا  دـشاب . هدوـب  یمدآ  یـساسا  ياهـشزر 
رد یفارحنا  رکفت  هک  لوا  دروم  زا  رتنییاپ  تیمها  تهج  زا  هک  تسا  مود  دروم  ياهتراسخ  هنومن و  رد  ام  ثحب  نونکا  نآ : ریذپانناربج 

يویند تایح  زا  بهذم  هک  يدالیم ) نرق 14 و 15   ) راگزور نآ  رد  مینادیمن  ام  دشابیمن . تسا ، ناسنا  دوخ  یـساسا  تیوه  تعیبط و 
هب ور  هتشگ و  لزلزتم  دوب  روبزم  رکفت  زرط  ندش  رادیدپ  هجیتن  رد  هک  یناسنا  ياهـشزرا  یـساسا و  لوصا  هرابرد  دشیم ، فذح  اهناسنا 

یگدنز رب  مسیرالوکـس  تارکفت  دورو  هجیتن  هک  دندوب  هجوتم  یـسایس  یقالخا و  ینید ، یعامتجا ، یملع ، زا  معا  نارکفتم  تفریم . انف 
هب هتشگ و  یناسنا  ياهـشزرا  یـساسا و  لوصا  اهتمظع و  فذح  زا  یـشان  هک  ياهعجاف  تشاد ؟ دهاوخ  لابند  هب  ار  ياهعجاف  هچ  تیرـشب 

لوصا نآ  زا  ياهنومن  تشگ . دهاوخ  رجنم  نتشیوخ ) زا  یگناگیب   ) هب رخآ  رد  ادخ و  دوخ و  عون  مه  یتسه و  ناهج  زا  اهناسنا  یگناگیب 
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یلصا هشیر  تقیقح و  ریسفت  حیضوت و  دندش 1 . دوبان  یلکب  ای  هتشگ  لزلزتم  اهناسنا  یگدنز  زا  بهذم  فذح  زا  سپ  هک  ییاهـشزرا  و 
طق دنکیم و  یفرعم  یهلا  لامج  هاگیلجت  زا  يدومن  ار  ییابیز  ینیع  بطق  هک  تسا  بهذم  اهنت  اریز  لوقعم ، سوسحم و  ياهییابیز 

. دـیامنیم حرطم  یهلا  لامج  هولج  زا  يدومن  ای  ياهولج  تفایرد  هب  یمدآ  قاـیتشا  تسا ) یمدآ  تاذ  رد  هک   ) ار ییاـبیز  یتاذ  نورد  ب 
دننام ینورد  یتقیقح  هاوخ  و  ابیز ، نامـسآ  ابیز ، يادـص  ابیز ، طـخ  باـتهم ، راـشبآ ، اـبیز ، لـگ  هتـسد  دـنام  دـشاب ، یکیزیف  ینیع  هاوخ 

لوقعم ياهییابیز  ياراد  تسا ، روبزم  تافـص  ياراد  هک  یناسنا  ره  اهناسنا . رگید  اب  يواست  ساسحا  یهاوخریخ ، وفع ، یلاـع ، فطاوع 
، ییابیز یلـصا  هشیر  تقیقح و  ییاهن  ریـسفت  يارب  دـشابیم . ینورب  طاسبنا  ساسحا  زا  رتالاب  اهنآ  زا  طاـسبنا  ساـسحا  هک  تسا  ینورد 

ادخ هب  داقتعا  هک  بهذم  فذح  اب  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  هدوبن  قیقد  نارظنبحاص  لوبقم  میدـش ، رکذـتم  هک  نامه  زج  ياهیرظن  چـیه 
ماـسر هب  دـش  هلاوح  مسر  نوچ  دـیوگیم : يوجنگ  یماـظن  تشاد . میهاوخن  ییاـبیز  يارب  یلوقعم  ریـسفت  چـیه  تسا  نآ  یـساسا  هشیر 
تلادع اریز  تسا . فلتخم  نآ  قیداصم  ای  تلادع  يانعم  هک  مینادیم  نآ ، یقیقح  يانعم  هب  تلادـع  مانشد 2 . نم ز  لهج و  وت ز  یتسر 

نوناق لصا و  اب  لوق  ای  لعف  قیبطت  يانعم  هب  یقوقح  تلادـع  تسا . وا  یتاذ  يانغ  هغلاب و  تمکح  هب  دنتـسم  لوق  ای  لـعف  ياـنعم  هب  یهلا 
اهیتشز زا  بانتجا  تاریخ و  زا  يوریپ  موزل  رب  مکاح  نادجو  يانبم  رب  تکرح  زا  تسا  ترابع  یقالخا  يانعم  هب  تلادع  تسا . ررقم 

هک هیلاع  تیشم  نآ  زا  تسا  ترابع  نآ  یفـسلف  يانعم  هب  تلادع  تسا . تازاجم  زا  رارف  ای  شاداپ  رجا و  عقوت  هیکت و  نودب  اهیگدولآ  و 
یتفـص هچ  رگا  دشابیم ، نادجو  يانبم  رب  تکرح  هک  نآ  یقالخا  يانعم  هب  تلادـع  هک  تسا  ملـسم  تسا . نآ  هاگیلجت  یتسه  ماع  مظن 
ماگنه نآ  رد  لاحنیا  اب  دناهدومن ، بوسحم  یناسنا  لماکت  لیالد  زا  یکی  ارنآ  برغ  قرش و  زا  گرزب  يامکح  هدیدنـسپ و  رایـسب  تسا 

هک تـهج  نادـب  دـباییمرد و  زین  ار  نآ  زا  هلــصاح  تذـل  دـیامنیم ، یباـیهشیر  لـیلحت و  ار  یلوـمعم  ياهنادـجو  ياـضرا  ناـسنا  هـک 
یلاـمک تاـکرح  رد  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  نزهار  اذـل  دراد . یهاوـخدوخ  زا  یمعط  دـشاب ، یعیبـط  قوـف  هچ  رگا  یهاوختذـل 

یهلا هبنج  نآ  ياهتیلاعف  هک  دراد  یلومعم  نادـجو  رد  ياهشیر  نآ ، یقالخا  يانعم  هب  تلادـع  هک  میریگیم  هجیتن  نایب  نیا  زا  دـشابیم .
یلومعم یعیبط  یگدنز  تالیامت  تاکاردا و  هک  هچنآ  رایتخا ، یلاع  هجرد  ات  تیـصخش  يدازآ  . 3 تسا . مالآ  ذیاذل و  يوسارف  هتشاد و 

دریگب تسد  هب  ار  ناسنا  تاذ  تنایـص  تاناویحرگید ) یگدنز  یهدنامزاس  لماع  دننام   ) یعیبط دوخ  کی  هک  تسا  نیا  دنکیم ، ءاضتقا 
درادـن و يراک  یعیبط  تالیامت  عابـشا  یهاوخدوخ و  زج  يزیچ  یعیبط  دوخ  نیا  دـیامن . عفد  ار  ررـض  لماوع  بلج و  ار  تذـل  لماوع  و 

ناسنا ا
ياهدادعتـسا هداهن و  یعیبط  دوخ  زا  رتارف  ماگ  دناوتیمن  دـشاب ، هتـشاد  مه  ار  رهاظ  نیرتابیز  هچ  رگا  دورب ، رتارف  دوخ  نیا  زا  دـناوتن  رگ 

( یلاع نم   ) هب یعیبط  دوخ  زا  لاـقتنا  يارب  دـیکا  ياههیـصوت  یهلا  ناـیدا  همه  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دـناسرب . رمث  هب  ار  یلاـع ) نم  )
یلع هللا  هناعا  ادبع  هیلا  هللا  دابع  بحا  نم  نا  هللا  دابع  تسا : هدمآ  نینچ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  مالک  رد  دراد . یناسنا 

يرای شتیـصخش  نتخاس  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  ياهدنب  وا  دزن  رد  يدـنوادخ  ناگدـنب  نیرتبوبحم  زا  اعطق  ادـخ ، ناگدـنب  يا   ) هسفن
دنوادخ تسا . یهلا  نخـس  اهنآ ، زا  رتتسپ  هکلب  تاناویح  دننام  تسا  يدوجوم  یمدآ  یلاع ،) نم   ) ندـش هتخاس  نودـب  هکنیا  دـیامرف ).

لـضا مه  لب  ماعنالاک  کئلوا  اهب  نوعمـسی  ناذا ال  مهل  اهب و  نورـصبی  نیعا ال  مهل  اـهب و  نوهقفی  ـال  بولق  مهل  دـیامرفیم … : ناـحبس 
ییاهـشوگ دننیبیمن و  اهنآ  اب  هک  تسا  ینامـشچ  دنمهفیمن و  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  ییاهلد  ناهارمگ  نآ  يارب  . ) نولفاغلا مه  کئلوا 

لاقتنا لماع  نیرتیـساسا  دنروهطوغ ). تلفغ  رد  نانآ  دنتـسه . اهنآ  زا  رتهارمگ  هکلب  نایاپراهچ  دننام  نانآ  دنونـشیمن . اهنآ  اب  هک  تسا 
هبذاج ك رد  نتفرگ  رارق  یناسنا ) یلاع  نم   ) هب یعیبط ) دوخ   ) زا ناسنا 

( یلاع نم   ) زا رتنییاپ  دوش ، یقلت  تایح ) فده   ) ناونع هب  ایند  نیا  رد  هک  يزایتما  ره  اریز  دشابیم . لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  قلطم  لام 
دننام ددرگیم ، لیان  هک  يزاـیتما  ره  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یعدـم  نیا  لـیلد  نیرتنشور  درادـن . ار  نتفرگ  رارق  فدـه  شزرا  تسا و 

یبایشزرا بوخ  ار  اهنآ  یتقو  رنه ، ملع و  یتح  یعامتجا ، ترهش  بوخ ، كالما  یلاع ، نکـسم  دننام  يویند  بولطم  داوم  ماقم ، تورث ،
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نم  ) نآ هک  دنتـسه  نآ  زا  زیچان  رایـسب  یلاع ) نم   ) شرتسگ فارـشا و  دادعتـسا  تمظع و  ربارب  رد  تازاـیتما  نآ  همه  دـنیبیم  دـنکیم ،
دننکیم كرد  دنراد  یلاع ) نم   ) ای تیـصخش  زا  ياهرهب  هک  یناسک  تسا و  یتقیقح  نیا  و  دـننک . ینادـنز  هصالخ و  دوخ  رد  ار  یلاع )

تـسد فدـه  نآ  هب  ناسنا  هک  یعقوم  تسا و  كرحم  باذـج و  رایـسب  ناسنا  يارب  نآ  هب  لوصو  زا  شیپ  يویند  يدام و  فدـه  ره  هک 
تسا یعطق  دنکن ، یقلت  تیاهنیب  قلطم و  قوشعم  ار  نآ  یناور ، یمیسجت  تیلاعف  اب  رگا  دوشن و  ریدخت  فده ، نآ  هلیسو  هب  رگا  تفای ،
هبذاج رد  هک  هاگنآ  ات  داد ، دـهاوخ  همادا  دوخ  یلماکت  تکرح  هب  هدومنن  تعاـنق  قلطم  فدـه  ناونع  هب  فدـه  ناـمه  هب  تیـصخش  هک 

نیبگنا ریـش و  فطل  دیوگیم : يولوم  ددرگیمن . دودحم  نم )  ) هطیح رد  زگره  هک  تسا  ادخ  قلطم  لامک  نیا  دریگب ، رارق  قلطم  لامک 
سکع

ماگنه نیا  رد  ضرغ ! ار  لد  دوب  یک  لد  هیاس  ضرع  ملاع  رهوج و  لد  دوب  سپ  تسا  لـصاح  لد  زا  شوخ  نآ  ار  یـشوخ  ره  تسا  لد 
!( تسا قح  سپ  مهاوخیم  نم  نوـچ   ) کـلهم لوـمرف  لوـصحم  هک  يراـب  دـنبیب و  قوـف   ) یعقاو يدازآ  زا  یمدآ  تیـصخش  هک  تسا 

تـسا هداد  تاـجن  یبـسن  رذـگدوز و  يویند  تـالیامت  ریجنز و  دـنب و  زا  ار  وا  هک  تمظعاـب  رایـسب  لـماع  ناـمه  ددرگیم و  رادروـخرب 
نومنهر قلطم  لامک  هبذاج  رد  نتفرگ  رارق  ات  ار  وا  اذل  دهدب . رارق  یگدنز  قلطم  فده  ار  يدازآ )  ) هدیدپ یمدآ  تیـصخش  دراذگیمن 

لوحت تسا ، ریخ  فده  ریـسم و  رد  يدازآ  زا  يرادربهرهب  هک  رایتخا )  ) هب يدازآ )  ) زا ناسنا  هک  تسا  یلماکت  تکرح  نیا  اب  ددرگیم .
یتقیقح چیه  اریز  ددرگیم ، یهاوخادخ  هب  لدبم  یهاوخدوخ  يدام ، تازایتما  نادیم  زا  يدازآ  ندش  اهراب  هک  تسا  یهیدب  و  دـباییم .
ثحبم نیا  نایاپ  رد  دیامن . لدبم  تاذ  یلماکت  تنایـص  هب  ار  نآ  هدومن و  لیدعت  ار  یهاوخدوخ  دـناوتیمن  یبایادـخ  یهاوخادـخ و  زج 

رگم دشاب  اهناسنا  يارب  یقیقح  راذگتمدخ  تسا  هتسناوتن  يدنمتردق  تیـصخش  چیه  يرـشب ، خیرات  رد  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت 
هار رد  اهيراکادف  راثیا و  . 4 ددرگ . لئان  لامک ) ریخ و  ریسم  رد  يدازآ  زا  يرادربهرهب  ییوجریخ و   ) رایتخا يدازآ  یلاع  هجرد  هب  هکنیا 

مدخ
يارب اهيراکوکین  حالـصا و  هار  رداهيراکادف  تشذگ و  هنوگره  یگتـسیاش  یفن  مسیرالوکـس ، يرورـض  تاصتخم  زا  اهناسنا ، هب  ت 

چیه هکیتروص  رد  دشاب . هدوب  یگدـنز  زا  ندیـشوپ  مشچ  یتح  هجنکـش و  رجز  ثعاب  هک  اهيراکادـف  نآ  اصوصخم  تسا ، هعماج  مدرم 
حالصا ای  اهناسنا  تایح  همادا  يارب  هک  یحور  تسا  تمظعاب  هچ  درادن . ار  یناسنا  يالاو  تفـص  نیا  اب  هلباقم  ییاناوت  یتمظع ، شزرا و 

زاغآ زا  اهناسنا ، یلاع  تدـحو  ساسحا  . 5 دـهدب . حـیجرت  كاخ  يور  رب  ار  كاخ  ریز  دـشوپب و  گرزب  ناهیک  ياشامت  زا  مشچ  اـهنآ ،
هک یسک  ره  رد  ساسحا  نیا  تسا . هدمآ  دوجو  هب  اهناسنا  نایم  یلاع  تدحو  ساسحا  یعون  رگیدکی ، اب  مدرم  ییانـشآ  يرـشب و  تایح 

یهاوخدوخ يانبم  رب  يویند  یگدنز  تاکرح  يانبم  هک  تهج  نادـب  دـنزیم . جوم  دـیایب ، نوریب  یهاوخدوخ  رازنجل  زا  دـشاب  هتـسناوت 
، تسا دقتعم  دوخ  یگدنز  يارب  هک  یگتـسیاش  تیمـسر و  هب  ارنآ  دنیبیم و  ار  دوخ  صخـش  اهنت  هناهاوخدوخ ، تکرح  رد  ناسنا  تسا و 
. دشابیم ناوتان  مه  يروصت  نینچ  زا  هکلب  دشاب ، حرطم  وا  يارب  دناوتیمن  اهناسنا  یلاع  تدحو  اهنت  هن  اذل  درادـن . غارـس  سک  چـیه  رد 

نیابت داضت و  ضرعم  رد  رتشیب  دشاب ، رتيوق  دوجوم  کی  تیدام  هبنج  هزادنا  ره  دیوگیم : هک  تسا  ینتبم  تباث  لصا  کی  رب  اعدم  نیا 
رب اذل  تسا و 

ار حیضوت  نیرتهب  لیذ  تایبا  نومضم  تسا . يرورض  رما  کی  تایدام  هدام و  زا  دیرجت  یناسنا ، دارفا  تدحو  یگنهامه و  هب  لوصو  يا 
رب رازه  دصشش  مه  دنشاب  یکی  مه  رای  ود  ینیب  عمتجم  ناشیا  زا  نوچ  درادیم : نایب  ترثک  تدحو و  كالم  رد  قوف  تباث  لصا  هرابرد 

یکی دوخ  يراد  صرق  رب  رظن  نوچ  اهنادبا  نزور  نورد  رد  اهناج  باتفآ  دش  قرتفم  ناشداب  دشاب  هدروآ  ددع  رد  ناشدادعا  اهجوم  لاثم 
حور رد  هقرفت  تسادـخ  نیریـش  ياهناج  دـحتم  تسا  ادـج  مه  زا  ناگـس  ناگرگ و  ناج  تسیکـش  رد  نادـبا  بوجحم  دـش  هکنآ  تسا 

تـسا هدـحاو  سفنک  یناـسنا  حور  وا  رون  ددرگن  زگره  قرتـفم  هرون  مهیلع  شر  قح  هکنوچ  دوب  یناـسنا  حور  دـحاو  سفن  دوب  یناویح 
رک راکچ  ادوس  نینچ  اب  دوخ  ار  لقع  تسین  هللا  زج  هب  رـس  نیا  فقاو  تسین  هاگآ  نیا  زمر  زا  زج  لقع  تسا  هدماج  لافـس  یناویح  حور 
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ناوتان یناسنا  ياـهناج  تدـحو  زار  تفاـیرد  زا  ار  عیطم  ساوح و  هب  یکتم  لـقع  يولوم  هک  دوشیم  هظحـالم  راـکچ  انرـس  ار  دازرداـم 
هرون مهیلع  شر  يانعم  هک  تسا  مزال  نیرب  مهف  کی  تسا ، يدـنوادخ  رون  میظع  ضیف  هک  یلاـع  تقیقح  نیا  تفاـیرد  يارب  دـنیبیم و 

يارب سپ  دمهفب . تسا ) هدیشاپ  اهناسنا ، تدحو  يامظع  هجرد  هب  لوصو  دعتسم  ياهناسنا  يارب  دوخ  رون  زا  دنوادخ  )
تالاوس خساپ  . 6 دسرب . تیلعف  هب  یناسنا  یلاع  درجت  دادعتـسا  یتسیاب  یهلا ، رون  ضیف  زا  يرادروخرب  تفایرد  تدـحو و  نآ  هب  لوصو 
طابترا یتسه و  ناهج  اب  ناسنا  طابترا  ادـخ ، اب  ناسنا  طابترا  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا  ، ) هناگراهچ طابترا  رد  ناسنا  هناگـشش  یـساسا 

هچ يارب  . 5 متسیک ؟ اب  . 4 ماهدمآ ؟ اجک  هب  . 3 ماهدمآ ؟ اجک  زا  . 2 متسیک ؟ نم  . 1 زا : دنترابع  هناگـشش  ياهلاوس  دوخ ) عونمه  اب  ناسنا 
. دشابیمن ریذپناکما  بهذم  زا  دادمتـسا  نودب  هناگـشش  تالاوس  نیا  ییاهن  خساپ  مینادیم  هک  هنوگنامه  موریم ؟ اجک  هب  . 6 ماهدمآ ؟
يدام و یتایح  نووش  همه  هرادا  ییاناوت  دوخ ، يویند  یگدنز  رد  مدرم  هک  نیا  هب  میوش  دقتعم  رگا  نآ ، تیمکاح  نادـجو و  يافـص  . 7
نادجو و يافـص  هب  يزاین  چـیه  اهنت  هن  دـنرادن ، يدام  یگدـنز  قوف  لماوع  هب  يزاین  هنوگ  چـیه  دنتـسه و  اراد  ار  دوخ  يونعم  یناور و 

هزنم فاص و  نادجو  اریز  دوش . فذح  یگدنز  نادیم  زا  دیاب  قیقد  تراهم  کی  اب  هکلب  دـنامیمن ، بان  تیمکاح  يارب  نآ  نتـشاد  هزنم 
تذل و بلج  گرزب  يورین  ود  اب  يویند  یگدـنز  يانبم  هک  یهاوخدوخ  اب  تسا ، یتسه  سونایقا  رد  یمدآ  دوجو  یتشک  يامنبطق  هک 

میقتسم کیپ  هک  ناسنا  ینارون  نادجو  اریز  دنراد ، ریذپان  یتشآ  داضت  ددرگیم ، بوسحم  ملا  عفد 
نم نوـچ   ) و فدـه )! نـم  هلیــسو و  ناـگمه   ) ياـنبم رب  هـک  یهاوـخدوخ  اـب  دـناوتیم  هنوـگچ  دـشابیم  ناـیمدآ  نورد  رد  يدـنوادخ 

. دشاب هدوب  راگزاس  دیامن ) يریگولج  مدرم  یعامتجا  یگدنز  قوقح  ریـشمش  هکنیا  رگم  . ) دـنکیم تکرح  تسا )! قح  سپ  مهاوخیم ،
هلمج دنچ  هک  مدید  بسانم  دروم  نیا  رد  مدوب . هداد  رارق  نادـجو )  ) باتک لصف  نیرخآ  رد  یبدا  ياهعطق  هتـشذگ ، نایلاس  رد  بناجنیا 

. ددرگیم صخـشم  نادجو ، نتـشاد  نتـشادن و  اب  ناسنا  یلاع  تیاهنیب  تسپ و  تیاهنیب  تیـصخش  ود  مروایب : اجنیا  رد  ار  هعطق  نآ  زا 
دارفا همه  درادـن . دوجو  دوشیم ، هدـید  یناسنا  دارفا  نایم  هک  تواـفت  هزدـنا  نآ  یتسه ، ناـهج  تادوجوم  زا  کـی  چـیه  دارفا  ناـیم  رد 
نیمه يارب  سپـس  دنتـسه . رادروخرب  ناسنا  هملک  زا  نانآ  همه  هتـشاد و  تهابـش  رگیدـکی  هب  ینورب  ینورد و  ياضعا  ماـمت  رد  یناـسنا 
طارفا همه  نیا  هب  هتفگ و  اهرعـش  اهدیجمت و  تافیـصوت و  دـشابیم ، يوخهتـشرف  ناگتـسراو  دـیلپ و  يایقـشا  لماش  هک  ماع  روطب  ناسنا 
بارـش زا  هـک  رـصاعم  هتـشذگ و  نارکفتم  زا  ياهدـع  یتـح  دـناهدرب ! ـالاب  شتـسرپ  یگتــسیاش  ماـقم  اـت  ار  وا  هدوـمنن  تعاـنق  اـهییوگ 

ییارگلامک و سح  دـناوتیم  ناسنا  : ) دـنتفگیم نینچ  هتفرگ  تسد  هب  ملق  یتسم  تلاح  ناـمه  رد  دـندوب ، تسم  تخـس  ییوجترهش 
دوجوم تفایرد  هب  قایتشا 

هلئـسم نیمه  رد  هک  یـضقانت  هرابرد   ) بناجنیا همان  خساپ  رد  لساردنا  رترب  هک  ياهمان  رد  دیامن )! عابـشا  یتسود  ناسنا  اب  ار  ادخ )  ) نیرب
ار ناسنا  هک  لساردـنا  رترب  اـیآ  هک  هدـشن  نشور  نم  يارب  دـندوب . هدرک  ناـیب  ار  قوف  بلطم  دـندوب ، هداتـسرف  بناـجنیا  هب  دراد ). دوجو 
رد هک  ار  گنل  رومیت  وکاله و  زیگنچ ، الیتآ و  الوگیلاگو ، نورن  دـننام : يدارفا  دـناهدرب ، الاب  ییادـخ  هجرد  اـت  ییادـخ  تبحم  هتـسیاش 

ياضعا نینچمه  تسا و  یکی  طارقس  اب  نورن  ياپ  ود  تسد و  ود  وربا و  ود  مشچ و  ود  يرآ ، هن ؟ ای  دندوب  هدید  دنناوارف ، يرـشب  خیرات 
نتـشاد و اـب  اـهناسنا  نیا  ینورد  لکـش  یلو  درادـن ، یقرف  یعیبط  ناـمتخاس  ثیح  زا  ع !؟)  ) بلاـطیبا نب  یلع  اـب  يدارم  مجلمنبا  یعیبط 
، تسا يدنوادخ  هاگیلجت  هکنیازج  يریـسفت  نادجو ، تیاهنیب  تمظع  تسا . هدش  هدیـشک  تیاهنیب  ات  وس  ود  ره  زا  نادـجو  نتـشادن 

قدص يارب  دیاب  اهنت  يدنوادخ  نیما  کیپ  نیا  زا  یمیظع و  تقیقح  نیا  زا  دیاب  تیرشب  مییوگب : هک  تسین  یتناها  تیرشب  هن  ایآ  درادن .
ماـظن رد  . 8 دـشاب !؟ یقوـقح  داوـم  يارجا  یکدـی  تاـعطق  زا  یکی  دـیاب  نادـجو  ینعی  دــنک . هدافتــسا  اـههاگداد  رد  اـعدا  اـی  فارتـعا 

رم هک  یعامتجا  يویند ، تایح  رد  هررقم  تایعقاو  ، ) مود دعب  قیاقح  هب  طوبرم  نیناوق  يارجا  يارب  مسیرالوکس 
دنناـم تسین ، زاـین  دروم  ضحم  یعیبـط  نیماـت  زج  ياهزیگنا  چـیه   … داـصتقا و )  قوقح ، دـننام : تسا ، وا  یعمج  تاـیح  هرادا  هب  طوـب 

هک تسا  تهج  نیمه  هب  دشابیم . زاین  دروم  اهنآ ، ياهتیلاعف  همادا  ینامـسج و  ءاضعا  زا  يرادربهرهب  يارب  هک  صلاخ  یعیبط  ياههزیگنا 
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زا ار  يررـض  ای  هتـشاد و  يدوس  هک  اجنآ  ات  ءایوقا  يارب  کلذریغ ) تسایـس و  داـصتقا ، قوقح ،  ) روبزم قیاـقح  لوصا  نیناوق و  زا  يوریپ 
هک تسا  تهج  نیا  زا  و  تسا . ناسکی  نانآ  يارب  قیاقح  نآ  مدع  دوجو و  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـشابیم و  لوبق  لباق  دزاسب ، عفترم  نانآ 

رگا دشابن و  راکایر  رگا  مراذگیم ، مارتحا  قیاقح  نآ  نیناوق  دوخ  هب  نم  هک  دنک  راهظا   … زا )  بهذم  فذح   ) هب دـقتعم  درف  کی  رگا 
ار فورعم  لثم  نیا  ام  همه  فاـبلایخ . اـی  تسا و  یتیـصخش  دـنچ  اـی  اـمتح  دـنکن  هدافتـسا  ءوس  شتاراـهظا  نآ  زا  یلواـیکام  شور  قبط 

رات نتسکش  تردق  ياراد  هک  مه  شوم  نآ  یتح  گنلپ و  ریـش و  دننام  يوق ، تاناویح  زگره  و  تسا ) توبکنع  رات  نوناق   ) هک میاهدینش 
ات اهيراکادف  اب  یلماکت  ياهتکرح  تابالقنا و  ترورض  ياعدا  مسیرالوکـس ، ماظن  رد  . 9 دتفایمن . توبکنع  رات  نآ  رد  دـشاب  توبکنع 

تسین رگید  زیچ  ضحم  يویند  یگدنز  رتشیب  میظنت  زج  شور  نیا  فده  اریز  تسا ، چوپ  ینعمیب و  یگدنز ، نداد  تسد  زا  دحرس 
، تلـضف تمکح ، دننام  دـشابیم . یتاذ  لامک  ریخ و  هب  لوصو  دادعتـسا  ياراد  هک  تهج  نادـب  اتاذ و  ناسنا  دوخ  شور ، نیا  رد  نوچ  . 
ریخ و دوشیم ، فذح  مسیرالوکس  هعماج  رد  بهذم  هک  كالم  نامه  هب  اریز  تسین ، حرطم  یلماکت  تفرشیپ  هلـضاف و  قالخا  فرش و 
، دنراد یناهج  هرهچ  هکنانآ  یتح  رـصاعم ، یقوقح  ياهمتـسیس  هک  تسا  تهج  نیدب  و  دوش . هتـشاذگ  رانک  دیاب  زین  اهناسنا  یتاذ  لامک 
ردارب و رگیدکی  اب  مدرم   ) هک دننکیم  میظنت  ینبم  نیا  رب  ار  داوم  الومعم  درادن .  … تمکح )   ) قوف روما  دـننام  یلماکت  قیاقح  اب  يراک 

نیا هک  دـنوشیمن  رکذـتم  مه  یقاحلا  یقرواپ  ای  هرـصبت  کـی  ناونع  هب  یتح  دنتـسه ! يواـسم  یناـسنا  تمارک  فرـش و  ثیح  زا  ربارب و 
ات یباستکا  تیثیح  فرـش و  تمکح ، قالخا ، هب  هجوت  اب  اـهناسنا  تواـفت  ـالا  و  تسا ، ضحم  یعیبط  یگدـنز  ياـنبور  رد  طـقف  يواـست 

دوبان ار  اهنآ  ریشمش  هبرض  کی  اب  نم  دنتشاد و  ندرگ  رس و  کی  اهناسنا  همه  شاک  دیوگیم : یکی  هنومن : ناونع  هب  دشابیم . تیاهنیب 
ماجنا ار  يراـک  نینچ  مریگب ، ياهچروم  ناـهد  زا  ار  ییوج  تسوپ  نم  هک  دـنهدب  نم  هب  ار  اـیند  همه  رگا  : ) دـیوگیم يرگید  مدرکیم .

رد تسا ، نایمدآ  ساسحا  نیرتفیرش  نیرتتمظعاب و  هک  نیرب  فیلکت  هفیظو و  ساسحا  شزرا  مسیرالوکس ، ماظن  رد  . 10 مهدیمن ).
یبطت

دح ات  مسیرالوکـس  یگدنز  رد  اهناسنا  دوریم و  نیب  زا  یگدـنز  رب  کلذریغ ) و  تسایـس ، داصتقا ، قوقح ، دـننام  ، ) مود دـعب  قیاقح  ق 
. مییامنیم هدهاشم  تسا  يدالیم  متسیب  نرق  رخاوا  يرجه و  مهدزناپ  نرق  لئاوا  هک  رصاعم  نارود  رد  هکنانچ  نیشام ، هاگآان  ياههنادند 

قوف فیلکت  ساسحا  نامه  زا  ار  دوخ  یقیقح  شزرا  دـناهداد ، رکذـت  برغ  قرـش و  گرزب  يامکح  یهلا و  نایدا  هک  هنوگناـمه  یمدآ 
دنیاشوخ گرزب ، دنلب و  مان  يا  فیلکت ، يا  : ) دییامن هضحالم  ار  لیذ  تارابع  هنومن  ناونع  هب  دباییمرد . اهیهاوخدوخ  اهییوجدوس و 

، يروآیم رد  شبنج  هب  ار  ناسک  هدارا  دنچ  ره  ینکیم و  تعاطا  بلط  مدرم  زا  اما  تسا ) مزال  شالت  وت  ماجنا  يارب  اریز   ) یتسین ابرلد  و 
شتعاـطا مه  رگا  و  دـباییم ، هار  سفن  رد  دوخ  يدوخ  هب  وـت  تمظع  نکیلو  یناـسرتیمن ، درواـیب  میب  اـی  تهارک  هک  يزیچ  هب  ار  سفن 

، فیلکت يا  دـنتکاس  وا  هاگـشیپ  رد  دـننکیم  راتفر  شفالخرب  یناهن  رد  هکنآ  اب  تـالیامت  همه  مینکیم و  شمارتحا  هاوخاـن  هاوخ  مینکن ،
زا تعاـنم  لاـمک  اـب  وا  هک  تفر ؟ دـیاب  اـجک  ار  وت  دـنمجرا  داژن  هشیر  تسا ؟ مادـک  ياهتـساوخرب ، نآ  زا  تسا و  وت  هتـسیاش  هک  یلـصا 

صا نامه  زا  شبجاو  طرش  دنهدب ، دوخ  هب  دنناوتب  مدرم  هک  یقیقح  شزرا  تسا و  نازیرگ  هرسکی  تالیامت  اب  يدنواشیوخ 
ار وا  لصا  نآ  دوریم و  رترب  دوخ  زا  لصا  نآ  هطساوب  انامه  تسا ، سوسحم  ملاع  زا  یئزج  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  دیآیمرب . هشیر  ل و 
وا سفن  لالقتسا  ندوب و  راتخم  ینعی  ناسنا ، تیصخش  انامه  لصا  نآ  دنک . كرد  ارنآ  دناوتیم  لقع  اهنت  هک  دنکیم  يروما  هب  طوبرم 

بیـسآ نیمه  اهنت  دروآیم ، دراو  ناسنا  تیناسنا  هب  هک  ياهمدـص   … زا )  نید  فذـح   ) شور رگا  دـشابیم . تعیبط  هاگتـسد  لباقم  رد 
يور شور  هیرظن و  نیا  زا  تیرـشب  هک  تسا  یفاـک  دـشاب ، هدوب  یمدآ  يارگلاـمک  تیـصخش  هب  دنتـسم  فیلکت  ساـسحا  ندیناکـشخ 

اب یلاع  للع  رد  مود  دـعب  قیاقح  طاـبترا  تهج  هب  مسیرالوکـس ، رد  . 11 دـهدب . تاجن  هکلهم  نیا  زا  ار  یمدآ  تیـصخش  هدـنادرگرب و 
یمدآ تیصخش  قوف ، تالکـشم  نتفرگ  رظن  رد  اب  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  تکرح  يارب  اهنآ  همه  ندوب  هلیـسو  هبنج  دننام  ، ) رگیدکی

تیـصخش اریز  دیامن ، يریگولج  صقن  نیا  زا  دناوتیمن  ینیقلت  چیه  دهدیم و  همادا  دوخ  دوجو  هب  صقان  روطب  یگدنز ، دادتما  همه  رد 
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نودـب ییایند  رد  دـناوتیم  هنوگچ  تسین ، نوناق  نودـب  یتسه  هصرع  رد  ینایرج  چـیه  تعیبط و  ناهج  زا  یئزج  چـیه  دـنادیم  هک  یمدآ 
لماکت یقرت و  يارب  یمدآ  نورد  یمئاد  كرحت  ششوج و  نوناق و  هب  یتاذ  مارتحا  زا  تسا  ترابع  هک  تیـصخش  دوخ  هب  طوبرم  نوناق 

يرب فیلکت  ساسحا  و 
اب مسیرالوکس  ماظن  هک  ماگنه  نآ  رد  اهناسنا ، يربارب  يردارب و  . 12 دهدب ! همادا  دوخ  دوجو  هب  لماک  روطب  تیصخش  دوخ  تدحو  ن و 

نیا زا  و  تشگ ، یهتنم  نتـشیوخ ) زا  یگناگیب   ) هب یتح  درک و  هناـگیب  رگیدـکی  زا  ار  ناـنآ  اـهناسنا ، یگدـنز  زا  بهذـم  قـالخا و  یفن 
!؟ دومن یفرعم  رگیدـکی  اب  ربارب  ردارب و  ار  نانآ  ناوتیم  درک ، طوقـس  تسا ) ناسنا  گرگ  ناسنا   ) لاچهیـس هب  هدومن  زواـجت  مه  هلحرم 

، یناسنا یلاع  لوصا  اهشزرا و  یفن  اب  هک  دینادیم  چیه  . 13 دناهداد ؟ خساپ  نونکات  ار  لاوس  نیا  برغ  رـشب  قوقح  ناگدننک  نیودت  ایآ 
هدش هتـشون  یبرغ  یقرـش و  باتک  دلجم  اهنویلیم  رد  یناسنا  فرـش  تمارک و  تمظع و  هرابرد  هک  یتاملک  روطـس و  همه  رب  نالطب  طخ 

رب يرظن  دـشابیمن ! ریذـپناکما  نآ  هجلاعم  ییاود  چـیه  اب  هک  ددرگیم  دراو  ناسنا  يارب  یتحارج  هار  نیا  زا  و  دوشیم !؟ هدیـشک  تسا 
ولو یـسررب  کی  عماوج ، یـسایس  خیرات  رد  ناققحم  هک  تسا  مزال  رایـسب  یـسایس  لئاسم  رد  نیملـسم  تاقیقحت  تافیلات و  زا  يرادـقم 

کی زا  شیب  هزورما  هک  ارچ  دنـشاب . هتـشاد  نیملـسم  مالـسا و  مان  هب  گرزب  یتما  یـسایس  میهافم  عبانم و  رد  یخیرات  هبنج  زا  یلاـمجا و 
ناققحم زا  یضعب  هکنیا  دنهدیم . لیکشت  ار  نیمز  يور  سوفن  درایلیم  مین  جنپ و  زا  رفن  نویلیم  تسیود  درایلیم و 

تسایس و تموکح و  هب  طوبرم  راکفا  دیاقع و  روهظ  عبنم  یـسایس و  هفـسلف  اشنم   ) هک دنروآیم  رذع  یـسایس  هفـسلف  خیرات  نامجرتم  و 
یطسو نورق  ياپورا  هب  مور  زا  مور و  هب  اجنآ  زا  تسا و  میدق  نانوی  زا  دشابیم  عیاش  رصاعم  ناهج  رد  هک  ياهدمع  یـسایس  ياههفـسلف 
یـسایس هفـسلف  رد  هک  تسا  نیا  ناشدوصقم  رگا  تسا ). هتـشگ  عیاش  ناهج  مامت  رد  هدیـسر و  رـصاعم  نامز  هب  ات  هتـشگ  لـقتنم  ثرا  هب 

ءاـهقف و بلغا  مکی : عون  میراد : مالـسا  یـسایس  هفـسلف  رد  قیقحت  عون  ود  اریز  تسین . حیحـص  اـعطق  تسا ، هدـشن  هتـشون  یباـتک  مالـسا 
تمـسق هک  دـنهدیم  صاصتخا  یلمع  تمکح  هب  ار  یمهم  رایـسب  تمـسق  رایـسب  تمـسق  دوخ  تاقیقحت  رد  مالـسا : يامکح  هفـسالف و 

.1 دنکیم : میـسقت  تمـسق  راهچ  هب  ار  هقف  باوبا  یکم ) نیدلالامج  نب  دمحم   ) لوا دیهـش  دوشیم ، هدیمان  ندـم  تسایـس  نآ ، یـساسا 
تسا هدومن  هروبزم  ماسقا  هب  میسقت  ار  ءاهقف  همه  هاگدید  زا  هقف  لوا ، دیهش  هک  تسا  ملسم  تاسایس ، . 4 تاعاقیا ، . 3 دوقع ، . 2 تادابع ،

بیتاکم . 1 هنومن : ناونع  هب  تسا ، هدش  هتشون  مالسا  یسایس  هفـسلف  رد  القتـسم  هک  تسا  ییاهباتک  مود : عون  شیوخ . صاخ  رظن  زا  هن 
مالسا یقالخا  ینید و  ياههیـصوت  یـسایس و  تاروتـسد  زا  یعاونا  لماش  هعومجم  نیا  يدمحا ، نیـسحلا  نب  یلع  هدنروآعمج  لوسرلا :

تسا ك
رد تسا . يدابآردیح  هللادیمح  دمحم  رتکد  هدـندروآ  عمج  هیـسایسلا : قئاثولا  . 2 تسا . هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ه 

ياههمان اههبطخ و  زا  یهجوت  لباق  رادقم  . 3 تسا . هدمآ  هلا  هیلع و  یلص هللا  مرکا  ربمایپ  زا  مالسا  یـسایس  داعبا  زا  يرادقم  هعومجم  نیا 
رتشا کلام  هب  كرابم  نامرف  اصوصخم  تسا . هدش  يروآعمج  یضر  دیس  موحرم  هلیـسو  هب  هک  هغالبلاجهن  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

هیناطلسلا و ماکحالا  . 4 میاهدروآ . دلجم  رد  ار  یـسایس  بتک  نیا  هدش و  فیلات  نآ  ریـسفت  لیلحت و  رد  باتک  نیا  تادـلجم  زا  یکی  هک 
يدرواملا يدادغبلا  يرصبلا  بیبح  نب  دمحم  نب  یلع  نسحالوبا  هاضقلا  یضقا  فیلات  هیـسایسلا . هیعرـشلا و  لئاسملا  نیب  عمج  تایالولا 

لاس 224 يافوتم   ) مالس نب  مساقلا  دیبعوبا  فیلات  لاومالا : . 6 میهاربا . نب  فسویوبا  یضاق  فیلات  جارخلا : . 5 ق ) لاس 450 ه . يافوتم  )
یلعیوبا فیلات  هیناطلسلا : ماکحالا  . 8 هوخالانبا . هب  فورعم  یـشرقلا ، دمحا  نب  دمحم  فیلات  هبـسحلا : ماکحا  یف  هبرقلا  ملاعم  . 7 ق ) ه .

هب فورعم  اـبطابط  نب  یلع  نب  دـمحم  فیلاـت  هیمالـسالا : لودـلا  هیناطلـسلا و  بادـالا  یف  يرخفلا  باـتک  . 9 ءارفلا . نیـسحلا  نب  دـمحم 
ولا . 11 کلملاماظن . هجاوخ  فیلات  همان : تسایس  . 10 یقطقطنبا .

نب دمحم  نب  دمحم  فیلات  هنیدـملا : هسایـسلا  . 13 رفعج . نب  همادـق  فیلات  باـتکلا : هعنـص  جارخلا و  . 12 يدـنک . فیلات  هاضقلا : هـال و 
ریصن هجاوخ  فیلات  يرصان : قالخا  . 15 یبارافلا . ناخرط  نب  دمحم  نب  دمحم  فیلات  هلـضافلا : هنیدملا  لها  ءارآ  . 14 یبارافلا . ناخرط 
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يرونید هبیتق  نب  ملسم  نب  هللادبع  دمحموبا  فیلات  هسایـسلا : همامالا و  . 17 يزاریش . ینیسح  دمحم  دیس  فیلات  هسایسلا : هقف  . 16 یسوط .
: مالسا رظن  زا  تموکح  . 19 ینیئان . نیسح  دمحم  ازریم  اقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  فیلات  هلملا : هیزنت  همالا و  هیبنت  . 18 ق ) لاس 213 ه . يافوتم  )

یگنهرف ینید و  یسایس و  خیرات  . 20 ینیئان . موحرم  هلملا ، هیزنت  همالا و  هیبنت  باتک  رب  یحرش  یناقلاط ، دومحم  دیـس  اقآ  هللا  هیآ  فیلات 
فیلات مالسا : یسایس  هفـسلف  . 22 نودلخ . نب  نمحرلادـبع  فیلات  همدـقم : نسح 21 . میهاربا  نسح  رتکد  فیلاـت  دـلج  رد 3  مالـسا : رد 
دومحم خیش  ياقآ  فیلات  یعامتجالا : لماکتلا  مالسالا و  . 24 یلعدرک . فیلات  هیبرعلا : هراضحلا  مالسالا و  . 23 یقوقح . يرکسع  رتکد 

يداهلادبع دمحم  همجرت  زتم ، مدا  فیلات  هیمالـسال : هراضحلا  . 26 يزاریش . قداص  دیس  فیلات  مالـسالا : عقاو  نم  هسایـسلا  . 25 توتلش .
. نوبولواتسوگ فیلات  برغ : مالسا و  ندمت  . 27 هدیروبا .

رتکد فیلات  هیجوتلا : مکحلا و  تالکشم  یف  رصاعملا  عمتجملا  یمالسالا و  رکفلا  . 29 نادیز . یجرج  فیلات  یمالسا : ندمت  خیرات  . 28
هشیدنا . 32 ناـمثع . یحتف  فیلاـت  روـطتلا : یمالـسالا و  رکفلا  . 31 یعفار . یفطـصم  رتکد  فیلات  یناـسنالا : ماـظنلا  مالـسالا  . 30 یهبلا .

مهم یثحابم  هیهلالا : عماوللا  . 34 یتزع . لضفلاوبا  رتکد  فیلات  مالسا : یسایس  هفسلف  . 33 تیانع . دیمح  فیلات  رصاعم : مالسا  رد  یسایس 
فیلات ناطلـسلا : بدا  . 37 رفعج . نب  همادـق  فیلات  هسایـسلا : باـتک  . 36 یقارن . دـمحا  الم  فیلات  ماـیالا : دـئاوع  . 35 دادـقم . لضاف  زا 

نبدمحا فیلات  ریغصلا : هسایـسلا  باتک  . 39 یخلبلا . دیروا  یهـس  نب  دـمحا  فیلات  ریبکلا : هسایـسلا  باتک  . 38 رـصن . نب  یلع  نسحلاوبا 
یسیع نب  مساقلا  فلدوبا  فیلات  توکلملا : هسایـس  . 41 یلوصلا . سابعلا  نب  میهاربا  قاحـساوبا  هلودلا : باتک  . 40 یخلبلا . دیزوبا  لهس 
متـسیس ماظن و  یلو  دسرب ، تیمهااب  رایـسب  یقرت  ءالتعا و  هب  دیایب و  دوجو  هب  یندمت  کی  هک  تسا  روصت  لباق  هنوگچ  الـصا  لقعم . نب 
لوصا نیناوق و  هتـشر  کـی  يدـعب ، راـصعا  نورق و  رد  یتح  مالـسا و  روهظ  هیلوا  ياـهنامز  رد  هکنیا  دـشاب !؟ هتـشادن  یلوقعم  یـسایس 

زا ادج  مالسا ، یسایس  لوصا  نیناوق و  ناونع  هب  صخشم ، هدش و  کیکفت 
دننادیم و ار  نآ  مالسا  بتکم  رد  نارظنبحاص  هک  دراد  یمهم  رایسب  تلع  کی  تسا ، هدشن  نیودت  مالسا ، رد  يرشب  تایح  نووش  ریاس 

تسا تهج  نیمه  هب  يرنه .) یقالخا ، یقوقح ، یسایس ، يداصتقا ،  ) یناسنا تایح  داعبا  نووش و  همه  تدحو  زا : تسا  ترابع  تلع  نآ 
نارکفتم و سرتسد  رد  هقف  باوبا  زا  یباب  تروص  هب  ای  لقتسم ، هتفای  نیودت  باتک  روطب  راصعا  نورق و  لوط  رد  هک  یسایس  ثحابم  هک 

هاگدید زا  ناسنا  یـسایس  دـعب  هک  یتیمها  تسا . هدوب  بتکم  داعبا  زا  يدـعب  حرط  تقیقح  رد  تسا ، هتفرگ  رارق  یمالـسا  ناهوژپ  شناد 
نیملـسملا روماب  متهی  مل  حبـصا و  نم  ياضتقم  هب  هک  دش  دهاوخ  نشور  دش ، دهاوخ  راکـشآ  باتک  نیمه  رد  يدودـح  ات  دراد ، مالـسا 

تایعقاو اما  تسا . مالسا  هداج  زا  فارحنا  اهناسنا ، یعامتجا  تایح  میظنت  رد  تلاخد  مدع  تسا  هدش  لقن  ناوارف  روطب  هک  ملـسمب  سیلف 
میظنت و يوگخساپ  اهنت  هک  تسا  مالـسا  هک  میمهفیم  اهنآ ، تیافک  روفو و  هب  رظن  اب  تسا ، هدش  حرطم  مالـسا  رد  هک  یـسایس  قیاقح  و 
رد هیآ  لدـع و 18  ترورـض  رد  هیآ   15  ) طسق لدـع و  ترورـض  رد  هدراو  تایآ  همهنآ  اـیآ  تسا . اـهناسنا  لوقعم  تاـیح  تیریدـم 

، میمانیم لوقعم  يدازآ  ار  نآ  هجیتن  هک  لوقعم  تایح  هدـننکلتخم  ياههریجنز  دویق و  نتـشادرب  رب  تلـالد  هک  یتاـیآ  طـسق ) ترورض 
ثا يارب  اعطق 

دهاوخ يدعب  ثحابم  رد  یسایس  تایعقاو  قیاقح و  رد  رتشیب  حیضوت  تسا . یفاک  مالسا  رد  ناسنا  یـسایس  دعب  ندش  یقلت  تیمهااب  تاب 
فده نیرتمهم  ینعم  کی  هب  هکلب  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  دیجم  نآرق  رد  یتایآ  هکنیا  هب  مینکیم  هراشا  اجنیا  رد  دـمآ .

تانیبلاب انلسر  انلسرا  دقل  هنومن : ناونع  هب  دشابیم . تلادع  طسق و  يانبم  رب  عماوج  رد  مدرم  مایق  مالسا  هاگدید  زا  یهلا  ناربمایپ  تلاسر 
نازیم باتک و  نانآ  اب  میداتـسرف و  نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  اقیقحت  اـم  ، ) طـسقلاب ساـنلا  موقیل  نازیملا  باـتکلا و  مهعم  اـنلزنا  و 

مزال هک  میتسه  يورایور  یخیرات  نایرج  زا  یعون  اب  ام  هتبلا  تسا  هدـش  هتفگ  دـنیامن ). مایق  تلادـع )  ) طسق هب  ار  مدرم  اـت  میدومن  لزاـن 
ابلاغ دراد ، دوجو  مالسا  یسایس  هفـسلف  لوصا  لئاسم و  رد  هک  یتیمها  نآ  هک  تسا  نیا  نایرج  میهدب . رارق  یبایتلع  دروم  ار  نآ  تسا 
رظن رد  دیاب  الوا  تسا ؟ هدوب  هچ  نایرج  نیا  تلع  تسا . هتفرگ  رارق  تیعبت  دروم  المع  هن  تسا و  هتـشاد  حورـشم  یهقف  یملع و  حرط  هن 
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لها تارکفت  زا  يوریپ  اب  مالـسا  زا  یلئاسم  دـناهدوب ، راکردـناتسد  ننـست  لها  بتکم  يانبم  رب  هک  ینارادـمامز  اهتموکح و  هک  تشاد 
عماوج ا نارود و  رثکا  رد  هک  تهج  نادب  یلو  دندرکیم ، تاعارم  ار  تسایس  رد  ننست 

ثحب رد  یترورض  نارظنبحاص  ءاهقف و  اذل  تسا ، هتشادن  ار  یسایس  لئاسم  رد  یلمع  زورب  تردق  عیـشت  بتکم  رخاتم ، نارود  ات  یمالس 
دروم حرطم و  مالک  هفسلف و  هقف و  رد  یباوبا  مینکیم  هدهاشم  هک  هنوگنامه  یلو  دندرکیمن ، ساسحا  یسایس  لئاسم  لوصا و  قیقحت  و 

. دـنکیم تاـبثا  حوـضو  لاـمک  اـب  ار  عاـمتجا  نووـش  هرادا  هعماـج و  تسایـس  رد  رکفت  یتاـیح  تیمها  هک  تسا  هتفرگیم  رارق  قـیقحت 
لیالد ماهدرک . نایب  یـسایس  لوصا  تمکح  باتک  رد  رتشا  کلام  هب  ع )  ) یلع ماما  كراـبم  ناـمرف  ریـسفت  رد  ار  ثحبم  نیا  زا  يرادـقم 

رگا . 1 تسا . یمالـسا  عبانم  هاگدـید  زا  ینید  ماـکحا  قوقح و  لومـشم  يورخا  تاـیح  نووش  دـننام  يویند  یگدـنز  نووش  همه  هکنیا 
هـشیر يارب  ینید  تاروتـسد  دیکات و  هیـصوت و  همه  نآ  دوبن ، ینید  ماکحا  قوقح و  لومـشم  يورخا  تایح  دننام  يویند  یگدنز  نوئش 

نا هب  هللارما  ام  نوعطقی  هقاثیم و  دـعب  نم  هللا  دـهع  نوضقنی  نیذـلا  کـی  هنومن : ناونع  هب  دـشیمن . دراو  نیمز ، يور  زا  داـسف  ندرک  نک 
ار هچنآ  دننکشیم و  نتسب ، زا  دعب  ار  يدنوادخ  دهع  هک  دنتـسه  یناسک  نارفاک  . ) نورـساخلا مه  کئلوا  ضرالا  یف  نودسفی  لصوی و 

نیذلا ي ءازج  امنا  ود  دنناراکنایز .) نانآ  دنزادنایم ، هارب  داسف  نیمز  رد  دننکیم و  عطق  تسا  هدومرف  نتسویپ  هب  رما  دنوادخ  هک 
نم اوفنی  وا  فـالخ  نم  مهلجرا  مهیدـیا و  عطقت  وا  اوبلـصی  وا  اولتقی  نا  داـسف  ضرـالا  یف  نوعـسی  ضرـالا و  یف  هلوـسر  هللا و  نوبراـح 

ادـخ و اب  نیمز  يور  رد  هک  یناـسک  تازاـجم  هک  تسین  نیا  زج  . ) میظع باذـع  هرخـالا  یف  مهل  ایندـلا و  یف  يزخ  مهل  کـلذ  ضرـالا 
هتخیوآ راد  زا  ای  دـنوش  هتـشک  هک  تسا  نیا  دـننکیم . شالت  داسف  داـجیا  يارب  نیمز  يور  رد  دـنیآیمرب و  هبراـحم  ددـص  رد  وا  لوسر 

هک ینطو  زا  ای  دوش  هدـیرب  تسار ) ياپ  اـب  پچ  تسد  اـی  پچ و  ياـپ  اـب  تسار  تسد   ) فـالخ روطب  ناـنآ  ياـهاپ  اهتـسد و  اـی  دـنوش ،
نآرق رد  تسا .) ترخآ  رد  گرزب  یباذع  نانآ  يارب  ایند و  رد  ییاوسر  بجوم  نانآ  يارب  تازاجم  نیا  دندرگ . دیعبت  تساهنآ  نیمزرس 
روما اـب  نید  رگا  هک  تسا  یهیدـب  تسا . هدـمآ  نیمز  يور  زا  داـسف  ندرک  نک  هشیر  هب  روتـسد  فلتخم  لاکـشا  هب  دروـم  رد 41  دیجم 

، دوبن لوقعم  یقوقح  هچ  یقالخا و  هچ  داسف ، اب  هزرابم  هرابرد  نآرق )  ) نید یهلا  باتک  دیکات  هیـصوت و  تشادن ، يراک  يویند  یگدـنز 
هک مهوت  نیا  تسین . ریذپناکما  داسف و  اب  یگدنز و  هک  دننادیم  دنمهفیم و  ار  نیمز  يور  رد  داسف  تحاقو  یتشز و  الومعم  مدرم  اریز 
راک نانآ ، ناوریپ  داسف و  نالماع  هدـمع  اریز  اجیب ، تسا  یمهوت  دـنکیم ، وگزاب  ار  یلقع  هیـضق  کی  داسف  اب  هزراـبم  يارب  نید  روتـسد 

دوخ ر
ریـسفت و اهدص  اب  خیرات  لوط  رد  ام  دنهدیم ! ماجنا  ياهتـسیاش  راک  هک  دـننکیم  نامگ  یهاوخدوخ  يانبم  رب  یتح  دـننادیمن و  دـساف  ا 
اهیزیرنوخ و اهیدـیلپ و  هک  اـسب  هچ  دـننکیم و  هئربت  ار  دوخ  اـهنآ  هلیـسو  هب  هک  میتسه  يوراـیور  نیدـسفم  داـسف و  هراـبرد  لـطاب  هیجوت 
لوقع و اب  تایعقاو ، رگید  صیخـشت  دـننام  دـسفم  داـسف و  صیخـشت  دـیوگیم : نید  دـنمانیم ! داـسف  اـب  هزراـبم  ار  دوخ  ياهیـشکقح 
هب دـیکا  روتـسد  . 2 دـننکیم . یقلت  قـح  یماـح  ار  دوـخ  دـنناشکب ، يدوباـن  هب  ار  تیرـشب  همه  رگا  هکناـنآ  اـب  هن  تـسا  باـن  ياـهترطف 

تکرح نآ  هب  ور  هک  تسا  یفدـه  یـسک  ره  يارب   ) تاریخلا اوقبتـساف  اـهیلوم  وـه  هـهجو  لـکل  کـی و  دـننام : تاریخ  هـب  ییوـجتقبس 
اهیکین عاونا  همه  لماش  تاریخ )  ) هملک فلا  دراد : دوجو  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  مهم  هلئـسم  ود  دییوجب ). تقبـس  تاریخ  هب  امـش  دنکیم .
يورخا تاریخ  لـماش  اـهنت  تاریخ )  ) دـنک ناـمگ  یـسک  رگا  يورخا . و  يویند ، و  يوـنعم ، يداـم ، یعاـمتجا ، يدرف ، ریخ  زا  معا  تسا 

رد هک  مهم  هدـعاق  نامه  ب  دـیوجیم . لسوت  یهیجوت ) قطنم   ) هب دوخ  ضرغ  تیبثت  يارب  اـی  تسا و  عـالطایب  یبرع  تغل  زا  اـی  تسا ،
يانبم رب  تسا ، وا  لیامت  دروم  هک  ار  هچنآ  ره  یهورگ  درف و  ره  ابلاغ  ینعی  دراد . ناـیرج  زین  هرامـش  نیا  رد  میتفگ ، لوا  هرامـش  ریـسفت 

وخ
( یعقاو ریخ   ) يانبم رب  ار  دوخ  روتـسد  هیـصوت و  یهلا  نید  هکیتروص  رد  دشاب ، هدوب  رورـش  نیرتدـب  هچ  رگا  دـنادیم  ریخ  ارنآ  یهاوخد 

اولک سانلا  اهیا  ای  کی  نآ : میظنت  تشیعم و  همادا  يارب  نیمز  يور  دـیفم  داوم  زا  يرادربهرهب  ندرک ) لـالح   ) لـیلحت . 3 درادیم . ررقم 
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رد بلطم  نیا  تسا ). هدـیرفآ  امـش  يارب  تسا  نیمز  يور  رد  هک  ار  هچنآ  همه  هک  تسا  يدـنوادخ  وا   …  ) ابیط الالح  ضرـالا  یف  اـمم 
رد هک  ار  ررض  لامتحا  نامه  دیدرت  نودب  دننکیم ، یگدنز  هناهاگآ  ایند  نیا  رد  هک  ییاهناسنا  تسا . هدش  دراو  هیآ  رد 16  دیجم  نآرق 

اهرادرک و هرابرد  دننکیمن . هدافتـسا  داوم  نآ  زا  ررـض ، ندوبن  هب  نانیمطا  نودب  هداد و  اهیندـیماشآ  اهیندروخ و  دـننام  ینامـسج  داوم 
تهج نیمه  هب  و  دنـشابیم . نیمات  بلاط  نم ) تیـصخش ،  ) شیوخ نتـشیوخ  اب  طابترا  رد  تعیبط  ناهج  اب  طاـبترا  هنوگ  ره  اـهراتفگ و 

یتسه و ناهج  اب  طابترا  ادخ ، اب  طابترا  نتـشیوخ ، اب  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  همه  رد  راتفگ  رادرک و  هنوگ  ره  يارب  دوخ  هک  تسا 
طایتحا هشیدـنا ، کی  یتح  لوق ، ای  لمع  کی  یگتـسیاشان  ررـض و  لامتحا  اب  یتح  یلو  دـننیبیمن . اهر  دازآ و  دوخ ) عونمه  اـب  طاـبترا 

آ دیامرفیم : دنوادخ  هک  تسا  یگدنز  رد  نیمات  زارحا  هدعاق  نیمه  يانبم  رب  دهدیمن . تسد  زا  ار  یلقع 
ینامسج ررض  هاوخ   ) دینک ساسحا  يررض  نآ ، اب  طابترا  رد  هکنیا  رگم  تسا ، امش  هدافتـسا  يارب  ماهداد  رارق  نیمز  يور  رد  هک  ار  هچن 

ندرک نکهشیر  كالم  هب  هک  مولعم  قح  سمخ و  هاکز ، دـننام  يدام ، دـعب  میظنت  يارب  يدام  فیلاکت  . 4 يونعم .) ررـض  هاوخ  یعیبط و 
رارق فده  ریـسم  رد  رثاکت  راکتحا و  مدرم و  جاتحیام  رگید  هرقن و  الط و  ندومن  هوبنا  عمج و   ) زنک زا  يریگولج  تسا و  هدش  ررقم  رقف 

دراوم رگید  ءارقف و  ینعی  تسا ، هدـش  ررقم  یقوقح  فیلاکت ، نیا  لباقم  بطق  رد  کلذ . ریغ  ماتیا و  لام  هب  زواجت  ابر و  تیکلاـم ) نداد 
نینچمه دـنراد . مولعم  قـح  سمخ و  زا  هدافتـسا  قحتـسم  هک  یناـسک  قوـقح و  نینچمه  دـنراد . هاـکز  زا  تشیعم  قـح  هاـکز ، فرـصم 

ریغ هتخودـنا  ياهرقن  الط و  تسا  فظوم  یمالـسا  مکاح  ینعی  دـننک . يرادربهرهب  هدـش  زنک  لاوما  زا  هک  دـنراد  قح  هعماج  نادنمتـسم 
هفلوملا اهیلع و  نیملاعلا  نیکاسملا و  ءارقفلل و  تاقدـصلا  اـمنا  کـی  دزادـینب …  ناـیرج  هب  تسا  هعماـج  تشیعم  ررـض  هب  هک  ار  يداـع 

عفر يارب  تاـکز  هک  تسین  نیا  زج  . ) مـیکح مـیلع  هللا  هللا و  نـم  هـضیرف  لـیبسلا  نـبا  هللا و  لـیبس  یف  نیمراـغلا  باـقرلا و  یف  مهبوـلق و 
هدامآ مالسا  هب  ندادلد  يارب  هکنانآ  دنتاکز و  روما  رد  رگراک  ای  دنمراک  هک  یناسک  نایاونیب و  ءارقف و  ياهيدنمزاین 

. اهرفـس رد  ناگدنامرد  دوشیم و  بوسحم  ادـخ  هار  هک  هچنآ  ره  دـنناوتان و  دوخ  نید  يادا  زا  هکنانآ  ناگدرب و  يزاسدازآ  دـناهدش و 
لوسرلل هسمخ و  ناف هللا  ءیش  نم  متمنع  امنا  اولمعاو  ود  تسا ). میکح  اناد و  دنوادخ  تسا و  هدش  بجاو  دنوادخ  فرط  زا  يررقم  نیا 

کی دـیربب ، هک  يدوس  زیچ  ره  زا  هک  تسین  نیا  زج  دـینادب   …  ) هللااب متنما  متنک  نا  لیبسلا  نبا  نیکاـسملا و  یماـتیلا و  یبرقلا و  يذـل  و 
یف هس و  دیاهدروآ ). نامیا  ادخ  هب  رگا  دشابیم  نانآ  ناگدـنام  هار  رد  نایاونیب و  نامیتی و  وا و  يابرقا  لوسر و  ادـخ و  نآ  زا  نآ ، مجنپ 

ار دوخ  رقف  هک  یناسک  يارب  لام ) بحاص  تردـق  هزادـنا  هب  مولعم  تسا  یقح  ناـنآ  لاوما  رد  و   ) مورحملا لـئاسلل و  مولعم  قح  مهلاوما 
میلا و باذـعب  مهرـشبف  هللا  لـیبس  یف  اـهنوقفنی  ـال  هـصفلا و  بهذـلا و  نوزنکی  نیذـلا  راـهچ و  مورحم ). مدرم  يارب  دـننکیم و  راکـشآ 

یباذع هب  ار  نانآ  دننکیمن . قافنا  ادخ  هار  رد  و  دنزاسیم ) جراخ  نایرج  زا   ) هدرک هوبنا  ار  نآ  دنزودنایم و  ار  هرقن  الط و  هک  یناسک  )
رادید دوخ  ياهروگ  اب  هک  هاگنآ  ات  درک  لوغشم  ار  امـش  یبلطنوزفا   …  ) رباقملا مترز  یتح  رثاکتلا  مکیهلا  چنپ  هدب ). تراشب  كاندرد 

دوبان و وحم و  ار  ابر  دنوادخ   ) تاقدصلا یبری  ابرلا و  هللا  قحمی  شش  دیدرک ).
تاعارم اب  رگم  دـیوشن  کیدزن  میتی  لام  هب  و   ) نسحا یه  یتلاب  الا  میتیلا  لام  اوبرقت  تفه و ال  دـیازفایم ). شـشخب  لذـب و  ناسحا و  رب 

هب ناگدننکافو  یقیقح …  ناراکوکین   ) اودهاع اذا  مهدهعب  نوفوم  کی و ال  اهنامیپ ، هب  ءافو  بوجو  . 5 میتی ). هرابرد  تحلصم  نیرتهب 
دهاوخ تساوخزاب  دروم  دـهع  اریز  دـهع ، هب  دـینک  اـفو  و   ) الوئـسم هنع  ناـک  دـهعلا  نا  دـهعلاب  اوفوا  و  ود - دـندنبیم ). هک  ییاـهنامیپ 

يرکف و  ) راـک زا  معا  ار  مدرم  ءایـشا  و   ) مهئایـشا ساـنلا  اوسخبت  ـال  و  دوش . تخادرپ  رگراـک  هب  دـیاب  راـک  یعقاو  شزرا  - 5/1 تشگ ).
زا لاوما  رد  فرصت  تیعونمم  ثرا 11 - لئاسم  تیصو 10  تاید 9 - - 8 دودح صاصق 7 - - 6 دیزادنین ). شزرا  زا  الاک  و  ینالـضع )

تیعونمم نیزاوم 18 - رگید  اههنامیپ و  لیمکت  تالماعم 17 - تراجت و  قالط 16 - حاکن 15 - عافد 14 - - 13 داهج عورشمان 12 - هار 
حلص تنامض 23 - نهر 22 - نآ 21 - تاقحلم  نید و  عافد 20 - لئاسو  رگم  مصاختم  ماوقا  يارب  هحلسا  شورف  تیعونمم  راکتحا 19 -

اضق و رارقا 31 - بضغ 30 - تیعوـنمم  ییاـناوت 29 - نیرمت و  يارب  هقباـسم  تناما 28 - تکرش 27 - هراجا 26 - تلاکو 25 - - 24
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يداصتقا دعاوق  لوصا و  هبه 35 - فقو 34 - یگدنز 33 - نووش  رگید  لاوما و  رد  میقتسم  فرصت  زا  ءاهفـس  تیعونمم  تاداهش 32 -
لوصا - 36

روما تشادـهب و  میظنت  مالـسا 39 - زا  جراخ  للم  ماوقا و  اهتیلقا و  اـب  طـباور  میظنت  یـسایس 38 - دعاوق  لوصا و  یقوقح 37 - دـعاوق  و 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  دنوشیم . اهناسنا  یگدـنز  نووش  دراو  نامز  تشذـگ  اب  هک  یتاعوضوم  داجیا  ای  رییغت و  میظنت و  یکشزپ 40 -
هقف تاعاقیا 4 - دوقع و  تـالماعم و  هقف  هیصخش 3 - لاوحا  هقف  يدابع 2 - هقف  - 1 مینک : میسقت  ریز  عاونا  هب  میناوتیم  ار  یمالـسا  هقف 

داهج و هقف  تیریدم 11 - هقف  - 10 گنهرف ، هقف  للملانیب 9 - تاطابترا  هقف  تعنص 8 - هقف  نافرع 7 - هقف  یسایس 6 - هقف  قالخا 5 -
( یسرداد  ) اضق هقف  قوقح 17 - عاوـنا  رگید  هقف  مولع 16 - هقف  ییازج 15 - قوـقح  هقف  تافاشتکا 14 - هقف  موـلع 13 - هقف  عافد 12 -

لئاسم هقف  اهیگتسیاش 21 - اهیگتسیاب و  اب  كرحت  قیوشت و  هقف  اهیگتسیاشان 20 - اب  هزرابم  هقف  متس 19 - ملظ و  اب  هزرابم  هقف  - 18
ياهتفایرد رب  ینتبم  هک  یهقف  دئاوق  لوصا و  کلذریغ . درذگیم و  ایند  رد  هک  هچنآ  هب  تاعالطا  هقف  يرگنهدنیآ 23 - هقف  یکشزپ 22 -

همدـقم دـنچ  تسخن  تسا . يورخا  يویند و  یگدـنز  قوقح  فیلاکت و  تایلک  هدـننکنییبت  ینالقع و  ياهانب  یلقع و  ياـیاضق  يرطف و 
ونعم يدام و  ورملق  رد  یناسنا  تایح  هیجوت  یلک  يایاضق  نآ  یهقف ، دعاوق  لوصا و  . 1 میوشیم : رکذتم  ار  رصتخم 

هدعاق دننام  دوشیم . دانتـسا  ایاضق  نآ  هب  یئزج  لئاسم  مکح  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . یناوارف  یئزج  لئاسم  رب  قیبطت  لباق  هک  تسا  ي 
اهنآ هب  لمع  رد  هورگ  ود  ره  ینعی  تسا . ناسکی  دـلقم  دـهتجم و  ایاضق ، نیا  هب  لمع  رد  تـالماعم . رد  موزل  لـصا  رارـضال و  ررـضال و 
یلک يایاضق  تابثا  يارب  لالتـسا  رد  اهنآ ، تابثا  قیقحت و  زا  سپ  هک  تسا  دـهتجم  اهنت  هقف ، لوصا  دـعاوق  رد  هکیتروص  رد  دـنکرتشم .

ود رب  دنریگیم ، رارق  دانتسا  دروم  هقف  رد  هک  يدعاوق  لوصا و  . 2 کلذریغ . رهاوظ و  تیجح  دننام  دیامنیم . يرادربهرهب  اهنآ  زا  یهقف 
نیدلا یف  مکیلع  لعجیل  هللا  دیری  ام  دـننام  دنـشابیم . صوصخم  هیلوا ، عبانم  رد  هک  يدـعاوق  لوصا و  لوا  مسق  دـندرکیم : میـسقت  مسق 

، تسا ربتعم  هلدا  زا  هیطابنتـسا  دـعاوق  لوصا و  مود  مسق   127 مالـسالا ). یف  رارـض  ررـض و ال  ال   ) و جرح ) رـسع و  یفن  هدعاق   ) جرح نم 
یلو دنشابیم ، توافتم  فاشتکا  ظاحل  زا  هچ  رگا  هقف  رد  تایعقاو  هب  لوصو  قرط  - 3 محازت . دروم  رد  مهم  رب  مها  مدقت  تییولوا  دننام 

دراوم رد  هک  ررـضال )  ) لیبق زا  یلقع  ماکحا  دننام  تسا  یلقع  ای  و  عطق ، نیقی و  دـننام  تسا ، بان  ترطف  تفایرد  هب  دنتـسم  ای  اهنآ  همه 
دننام آ تسا ، هدش  لیمکت  اهنآ  تیفشاک  راذگنوناق  فرط  زا  هک  یتاراما  ددرگیم و  یفتنم  ررض 

زا اهنآ  تیجح  لیمکت  اـب  یلو  تسین  یعطق  اـهنآ  رودـص  هک  یثیداـحا  تسا و  ینظ  تیعقاو ، هب  تلـالد  هک  تمـسق  نآ  رد  ینآرق  تاـی 
رارق دانتـسا  دروـم  کـش  دراوـم  رد  ریحت  عـفر  يارب  هـک  یلوـصا  اـما  دـشابیم . یلقع  ینوناـق ، تاـیقاو  زا  اـهنآ  تیفـشاک  عراـش ، فرط 

هرابرد مالـسا  راذگنوناق  ياضما  اب  هچ  رگا  ییالقع ، تسا  ییایاضق  عفن ، بلج  رب  ررـض  عفد  مدـقت  لصا  تئارب ، لصا  دـننام  دـنریگیم ،
هدمع مسق  ود  رب  هقف  رد  اهنآ  دربراک  هریاد  قیض  تعـسو و  هب  رظن  اب  یهقف  دعاوق  - 4 ددرگیم . تیوقت  ای  تیبثت و  اهنآ  تیجح  زین  اـهنآ 

یضعب رد  هک  تسا  یصاخ  دعاوق  مود  مسق  دنشابیم . ارجا  لباق  هقف  باوبا  همه  رد  هک  تسا  یمومع  دعاوق  لوا  مسق  دندرگیم : میسقت 
( هقف لوصا  هب  طوبرم   ) يداهتجا لوصا  دعاوق و  زا  يرادـقم  دـعاوق ، لوصا و  نیا  نایم  رد  - 5 دنریگیم . رارق  دانتـسا  دروم  هقف  باوبا  زا 

رارض ررض و ال  ال   ) رارض ررـض و  یفن  هماع 1 - دـعاوق  زا  ياهنومن  تسا . هدـش  حرطم  یهقف ، لئاسم  رب  اهنآ  قابطنا  ناـکما  تهج  هب  زین 
هتـشاد ریخ  فده  هک  یـسک  لمع  زارفیک  یفن  - 3 جرح ) نم  نیدـلا  یف  مکیلع  لعجیل  هللا  دـیری  ام   ) جرح رـسع و  یفن  - 2 مالسالا ) یف 

محازتلا دراوم  یف   ) محازت دراوم  رد  مهم  رب  مها  مدقت  تیولوا  - 4 لیبس ) نم  نینسحملا  یلع  ام  . ) تسا
تاببسم بابسا و  لخادت  مدع  - 6 اریذن ) اریشب و  سانلل  هفاک  كانلسرا ال  ام  و   ) فیلکت رد  كارتشا  - 5 مهالا ) مدقی  مهملا  مهالا و  نیب 
ياضتقم هب   ) هسفن فلکملا  لمع  یف  هحصلا  هلاصا  - 8 هنسحا ) یلع  ملسملا  کیخا  لعف  عض   ) ناملسم راتفگ  راک و  رد  هحصلا  هلاصا  - 7

تالاح و همه  ءایـشا و  همه  لماش  هکلب  تسین ، نموم  ای  ملـسم  لمع  صوصخم  لصا  نیا  ءایـشا ، تحـص  تلاـصا  - 9 رایتخا ) یهاـگآ و 
عفد . ) تسا نآ  رب  مدقم  عفن و  بلج  زا  رتتیمها  اب  ررـض  عفد  - 10 تسا . تعیبط  ملاس  نیناوق  هصرع  ینوناق و  تایح  رد  یناسنا  لاـمعا 
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هب اهتیعونمم  هحابا  - 12 تاروظحملا ) حـیبت  تارورـضلا  . ) دزاسیم فرط  رب  ار  اهتیعونمم  اهترورـض  - 11 عفنلا ) بلج  نم  یلوا  ررـضلا 
( عفدی ررضلا  عفدی و  رشلا  . ) ددرگ عفترم  دیاب  ناکما  ردقب  ررض  رش و  - 13 اهردقب ) ردقت  تارورضلا  . ) ددرگیم زیوجت  اهترورض  هزادنا 

عومجم هک  یفیلکت  ره  - 129 15 بلغالا ) معالاب  یـشلا  قحلی  نظلا  . ) دـشاب مکح  يارب  ياهنیرق  ای  یعجرم  دـناوتیم  بلغا  معا و  - 14
اوتاف ءیـشب  مکترما  اذا  روسعملاب . طقـسی  روسیملا ال  هلک  كرتی  هلک ال  كردی  ام ال  . ) دوش كرت  دـیابن  نآ  همه  دـشابن ، لاثتما  لباق  نآ 

یلع اونواعت  و ال  . ) مرج تیصعم و  هب  کمک  تمرح  - 16 متعطتساام ) هنم 
لام ندرک  فلت  دروم  رد  نامض  دننام  یعـضو  ماکحا  توبث  فلتخم . لاوحا  رب  هبـسنلاب  هیعـضو  ماکحا  تیمومع  - 17 ناودعلا ) مثالا و 

دنادیم مزلم  ار  دوـخ  هک  هـچنآ  هـب  یتـلم  ره  مازلا  - 18 دـشاب . یفیلکت  ماکحا  طیارـش  اـی  ملع  اـی  غولب  هب  طورـشم  هکنیا  نودـب  يرکید 
باحـصتسا . ) یمالـسا نیناوق  اب  اهنآ  تفلاخم  مدع  هب  طورـشم  هقباس  عیارـش  ماکحا  هب  لمع  لصا  - 19 مهـسفنا ) هب  اومزلا  امب  مهومزلا  )

بجاو مالـسا  اب  اهنآ  تفلاخم  مدـع  هب  زارحا  هک  کش  دراوم  رد  رگم  تساهنآ  هب  لمع  لصا  یئالقع ، ياـهانب  رد  - 20 هقباسلا ) عئارشلا 
تروص رد  نآ  ندرک  هدامآ  فیلکت  تسا  نآ  دنمزاین  يدرف  یگدـنز ، نوناق  نایرج  رد  هک  هچنآ  ره  - 21 لقع ) تیجح  عورف  زا  . ) تسا

هک هچنآ  ره  - 22 هبـسح ))  ) یبسح روما  نوناق  . ) تسا ماکح  عامتجا و  هدـهع  هب  یناوتان  تروص  رد  تسا و  درف  دوخ  هدـهع  هب  ییاـناوت 
هدامآ هب  مایق  ییاناوت  راصحنا  تروص  رد  تسا و  ییاـفک  بجاو  نآ ، ندرک  هداـمآ  هب  ماـیق  تسا ، نآ  دـنمزاین  یعاـمتجا  یگدـنز  ماـظن 
تهج هب  رگم  تسا  رگید  سک  رب  یسک  طلـست  مدع  لصا  - 23 دنکیم . ادـیپ  تینیع  نانآ  يارب  بوجو  رفن ، دـنچ  ای  کی  رد  نآ  ندرک 

. درادن یلو  هک  تسا  یسک  ره  یلو  ماما  - 24 یهلا . ياوشیپ  تیالو  ای  ریغص . رب  یلو  طلست  دننام  دنک ، تباث  ارنآ  لیلد  هک  یتلع 
ام بجی  مالـسالا  . ) دـنکیمن تساوخزاب  تسا  هدوب  لمع  دروم  مالـسا  زا  شیپ  هک  ار  هچنآ  ره  مالـسا  - 25 هل ) یلو  نم ال  یلو  ماـمالا  )

چیه هک  ماهبا  يارب  دیدرت  رد  - 27 هنسلا ) وا  باتکلا  فلاخ  ام  الا  مهطورش  دنع  نوملسملا  . ) تسا افولامزال  هعورـشم  طورـش  - 26 هلبق )
ای مکح ، ره  ءاقب  لـصا  - 28 لکـشم ) رما  لـک  یف  هعرقلا  . ) دوشیم هدافتـسا  هعرق  لـصا  زا  درادـن ، دوجو  اـهنآ  زا  یکی  نییعت  رب  یلیلد 

ءیش لک  . ) تسا ءایـشا  هحابا  لصا  - 29 باحـصتسا ) . ) تسا كوکـشم  نآ  ءاقب  العف  ای  تسا و  هتـشاد  دوجو  ـالبق  هک  تسا  یعوضوم 
عفر . ) ریصقت هب  دنتـسم  لهج  رگم  تسا . مکح  تیلعف  عنام  لهج  - 31 تسا . فیلکت  زا  همذ  تئارب  لصا  - 30 یهنلا ) هیف  درب  یتح  قلطم 

هچ رگا  دنکیمن  لطاب  ار  تالماعم  رارطضا ، - 33 هیلع ) وه  رکتساام  و  تسا … ( . مکح  عفاد  رابجا  هارکا و  - 32 نوملعی ) ام ال  یتما  نع 
بجوم لماک  روط  هب  ببس  هک  یلامعا  رد  - 34 نیرطضملا ) نولماعی  نامز … و  ءیجیس  . ) تسا هورکم  ادیدش  رطضم ، صاخـشا  هلماعم 
ببـسلل لمعلا  . ) دوشیم هداد  تبـسن  ببـس  هب  لمع  دشاب ، هدوب  ببـس  تسد  رد  رایتخا  یب  تلآ  دننام  میقتـسم  هدننک  تلاخد  هدوب و  اهنآ 

یناج ررض  بجوم  نآ  هب  لمع  هک  یعرش  مکح  ره  - 35 هضحملا ) هلالاک  رشاملا  ناک  ام  دنع 
رگم ددرگیم ، بجاو  نآ  قباطم  لمع  و  طقاس ، مکح  نآ  هیقت ، موزل  مکح  هب  دـشاب ، رگید  بهذـم  فالخ  دـشاب و  یـسومان  ای  یلام  اـی 
مهنم اوقتت  نا  الا  نامیالاب  نئمطم  هبلق  هرکا و  نم  الا  .( ) دـشکب ار  یـسک  هیقت  ياضتقم  هب  دـناوتیمن  ناسنا   ) سفن لتق  تیعونمم  هراـبرد 

نیمومام فرط  زا  ماما  هک  تعامج  زامن  رد  تئارق  دـننام  يدراوم  رد  رگم  تسا  نارگید  فیلکت  مکح و  لـمحت  مدـع  لـصا  - 36 هاقت )
همه دشاب  ییازجا  زا  بکرم  مکح  کی  تلع  رگا  - 37 هیلع ) لیلدلا  درو  دراوم  الا  هریغ  نع  ناسنالا  لمحت  مدـع  لصالا  . ) تسا لمحتم 

یفتنم ضورفم  مکح  هجیتـن  رد  ددرگیم و  یفتنم  تلع  اـهنآ ، زا  کـی  ره  ندـش  یفتنم  اـب  اذـل  دـنراد ، تلاـخد  تـلع  نآ  رد  ءازجا  نآ 
هقف دعاوق  نیرتیمومع  زا  هدعاق  نیا   ) لدع هدعاق  - 38 هئازجا ). عیمج  عامتجا  یلع  مکحلا  فقوت  هبکرم  هلعلا  تناک  ام  لـک  . ) ددرگیم

سپـس دـنک و  فقو  ءارقف  هب  ار  يزیچ  هکنیا  دـننام  هدوبن ، لصا  رد  البق  هک  يدروم  هب  مکح  لومـش  - 39 دـشابیم ). نآ  باوبا  همه  رد 
قاقحتـسا رد  دـنرتکیدزن ، ناسنا  هب  هک  یناسک  - 40 دـشابیم . مهیلع  فوقوم  زا  یکی  دوخ  تروـص  نیا  رد  ددرگ ، رقف  هب  ءـالتبم  دوـخ 

لاب قحا  نوبرقالا  ماع  روط  هب  ثرا و  دننام  دنتسه . رود  ناسنا  زا  هک  دنتسه  یناسک  رب  مدقم  ناسنا  ياهررض  لمحت  تاریخ و 
طابترا لماع  نیرتیـساسا  نوناق  نیا  تسا و  هلقاع  رب  هک  ییاطخ  هید  دننام  اهررـض  لمحت  رد  نینچ  مه  دعبالا و  عنمی  برقالا  فورعم و 
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تین اب  لامعا  شزرا  راـبتعا و  - 41 دـشابیم . یگتخابدوخ ) زا   ) رگیدـکی و زا  اهناسنا  یگناگیب  يرامیب  زا  يرود  رگیدـکی و  هب  اـهناسنا 
نیب زا  اب  تسا ، صاخ  ببس  هب  دنتسم  هک  ماع  ای  صاخ  مکح  ره  - 42 لمعلا ) حور  هینلا  تاینلاب . لامعالا  امنا  يونام  ءيرما  لکل  . ) تسا

یناملسم ره  قح  تیصو ، - 43 ببسلا ) ءاقتناب  یقتنی  نیعملا  ببـسلا  یلا  دنتـسملا  ماعلا  وا  صاخلا  مکحلا  . ) ددرگیم یفتنم  ببـس  نتفر 
یسک ره  - 44 نیقتملا ) یلع  اقح  فورعملاب  نیبرقالا  نیدـلاولل و  هیـصولا  اریخ  كرت  نا  توملا  مکدـحا  رـضح  اذا  مکیلع  بتک  . ) تسا

زیچ نآ  يارب  دـشاب ، هدرکن  تقبـس  زیچ  نآ  هب  یـسک  وا  زا  شیپ  هک  دـنک  تقبـس  يزیچ  هب  هدافتـسا  رد  صاصتخا  ندروآ  تسدـب  يارب 
زج نآ  تابثا  يارب  یهار  هک  سک  ره  نخس  - 45 هب ). یلوا  وقف  هلبق  دحا  هیلع  قبسی  مل  ءیش  یلا  قبس  نم  . ) تسا نارگید  زا  رتهتـسیاش 

نوکی نا  ـالا  هلبق  نم  ـالا  ملعی  ـال  نم  لوق  لوبق  بجی  . ) دـشاب ییوگغورد  هب  مهتم  هکنآ  رگم  تسا  تجح  دـشابن ، صخـش  ناـمه  دوخ 
، مرحم نآ  صیخرت  هب  مکح  يارب  دشاب ، یببس  ای  طرش  ققحت  هب  طورشم  نآ  صیخرت  رگا  یمیرحت  مکح  ره  - 46 امهتم )

لصالا اذه  هیف . هصخرلاب  مکحلل  هرازحا  نم  دبال  ببس  وا  طرشب  هنع  همرحلا  عفر  طرتشا  اذا  مرحم  لک  . ) تسا مزال  ببس  ای  طرش  زارحا 
یببس ای  طرش  هب  طورشم  نآ  كرت  رگا  بجاو  مکح  ره  تسا  نینچمه  - 47 133 لاومالا ). ضارعالا و  سوفنلا و  همرح  معی  هدعاقلا  وا 
یعقاو روط  هب  راک  شزرا  - 49 اعیاض ) نوکی  مرتحملا ال  لمعلا  . ) تخادنا شزرا  زا  ار  نآ  دـیابن  تسا و  شزرا  اب  دـیفم  راک  - 48 دشاب .

. رفیک گنس  راکانز  يارب  تسا و  یعرش ) رسمه   ) شارف بحاص  هب  طوبرم  دنزرف  - 50 مهئایشا ) سانلا  اوسخبت  و ال  . ) دوش تخادرپ  دیاب 
لـقع و غولب و  - 52 لطابلاب ) مکنیب  مکلاوما  اولکات  ال  . ) تسا لطاب  هلطاـب ، بابـسا  اـب  لاـم  لـکا  - 51 رجحلا ) ذـهاغلل  شارفلل و  دـلولا  )
جرح و نم  نیدـلا  یف  مکیلع  لعجیل  هللا  دـیری  اـم  اـم  نونجملا و  یبصلا و  نع  ملقلا  عفر  . ) تسا دـهعت  فیلکت و  ماـع  طیارـش  زا  تردـق 

دئاقعلا لوصا  . ) دـنراد تیمکاح  اهنآ  رد  لقع  هک  هیلقع  ياـیاضق  نآ  همه  دـیاقع و  لوصا  رد  دـیلقت  زاوج  مدـع  - 53 فلکملل ). همذال 
قرط نییعت  - 55 يرخالا ) هلدالا  ءابنلا و  هیآ  موهفم  . ) ماکحا تاـعوضوم و  رد  دـحاو  ربخ  تیجح  - 54 دیلقتلااب ). لالدتـسالا ال  رظناب و 

اثتما قرط  نییعت  . ) تسا ءالقع  لقع و  هب  لوکوم  هیعضو  ماکحا  توبث  فیلاکت و  لاثتما 
ره - 57 تسا . یلقع  دوخ ، دراوم  رب  یلک  ياـیاضق  میهاـفم و  قیبطت  - 56 ءالقعلا ) لقعلا و  یلا  لوکوم  هیعـضوال  ماکحالاو  فیلاکتلا  ل 

نداد هیراع  هک  یئیشره  - 58 مرغلا ) هلف  منغلا  هل  نم  . ) تسا وا  نآ  زا  زین  دروم  نامه  رد  ررض  تسا ، وا  نآ  زا  دوس  يدروم  رد  هک  یسک 
نیا دننام  درادـن  ناکما  اعرـش  هک  هچنآ  - 59 هتراجا ) حصی  هتراعا  حـصیام  لک  . ) تسا حیحـص  مه  نآ  نداد  هراجا  دـشاب ، حیحـص  نآ 

نکمم دـشاب ، یـشوپمشچ  لباق  یعرف  روما  رد  تسا  نکمم  هک  هچنآ  - 60 القع ) عنتمملاک  اعرـش  عنتمملا  . ) تسا لاحم  ـالقع  هک  تسا 
حیحـص دوجوم ، عبت  هب  مودـعم  رب  فقو  یلو  تسین  حیحـص  مودـعم  رب  فقو  لاثم : ناونع  هب  دـشابن . یـشوپمشچ  لـباق  لوصا ، رد  تسا 

. دـشابن يودـب  فارـصنا  هکنیا  هب  طورـشم  تسا  نآ  عیاش  درف  هب  فرـصنم  قلطم ، - 61 اـهریغ ) یف  رفتغی  ـال  اـم  عباوتلا  یف  رفتغی  . ) تسا
تبسن وا  هب  ار  يرظن  ناوتیمن  دنک ، توکـس  دراد ، دوخ  هرابرد  نخـس  ییاناوت  هک  یـسک  يارب  - 62 عئاشلادرفلا ) یلا  فرـصنی  قلطملا  )

فقو نع  نایبلا  ریخات  ححـصی  ال  . ) تسین حیحـص  تجاح  فقو  زا  ناـیب  ریخاـت  - 63 دـشاب . هتـشاد  در  ای  اضر  هب  تلـالد  نئارق  رگم  داد 
انملا . ) درادن تیلوئسم  رایتخا و  اب  یتافانم  تسا ، هدش  جراخ  رایتخا  زا  يرایتخا ، همدقم  اب  هک  هچنآ  - 64 هجاحلا )

ای همدـق  . ) تشاذـگ دوخ  لاح  هب  دـیاب  تسا  هدـشن  تاـبثا  نآ  تیحالـص  ناونع  هب  هک  هچنآ  - 65 رایتخالا ) یفاـنیالرایتخالابرایتخاللیف 
عـضوم یف  رارقالا  . ) دوشیم بوسحم  ءاـشنا  ءاـشنا ، لـحم  رد  رارقا  - 66 همالا ). هذـه  رودـص  اهب  لمع  هحلاص  هنـس  ضقنت  ـال  کـلام و 

هب و  نخس ، هب  دانتسا  - 68 لیلد ) ثیح ال  لیلد  لصالا  . ) دشاب هتـشادن  دوجو  لیلد  هکیمادام  تسا  دانتـسا  لباق  لصا  - 67 ءاشنا ) ءاشنالا 
نیب مزاوـــل  رد  نذا  يزیچ ، رد  نذا  - 69 هلاـمها ) نم  یلوا  مـالکلا  لاـمعا  . ) تسا نآ  هب  ییاـنتعایب  نتخیادـنا و  زا  رتـهب  نآ  ندرب  راـک 
داـع عناـملا  لاز  اذا  . ) ددرگیمرب عونمم  دـش  یفتنم  عناـم  هک  یتـقو  - 70 هنیبـلا ) همزاوـل  یف  نذا  ءیـشلا  یف  نذـالا  . ) تسا نآ  یهیدـب ) )

ود ره  دنشاب ، هتـشاد  ضراعت  مکح  ود  ای  لیلد  ود  هکیماگنه  - 72 تالماعملا ) دیس  حلصلا  . ) تسا تالماعم  رورس  حلـص  - 71 عونمملا )
عمجلا . ) تسا نآ  درط  زا  رتهب  دشاب  نکمم  هک  هزادنا  ره  نیـضراعتم  ای  نیمحازتم  نیب  عمج  - 73 اطقاست ) اضراعت  اذا  . ) دندرگیم طقاس 
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-75 لالدتسالا ) لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  . ) دوشیم لطاب  لالدتـسا  دنک ، زورب  لوقعم  لامتحا  هک  یتقو  - 74 حرطلا ) نم  یلوا  نکما  امهم 
زا خ یهجو  ره  هب  ای  هلماعم  ببسب  ار  نآ  هک  یلام  رد  لام  بحاص  فرصت 

امیف فرـصتلا  . ) تسا هلماعم  ذافنا  هزاجا و  هدش  لقتنم  وا  هب  لام  هک  یـسک  زا  فرـصت  ددرگیم و  بوسحم  خسف  تسا  هدومن  لقتنم  دو 
قیلعت - 77 همزاولب ) مازتلا  ءیشلاب  مازتلالا  . ) تسا نآ  مزاول  هب  مازتلا  یش ء ، هب  مازتلا  - 76 ذافنا ) هزاجا و  هیلا  لقتنا  امیف  خسف و  هنع  لقتنا 

ضراعت دراوم  رد  - 78 هیلعلاب ) رعـشم  فصولاـب  مکحلا  قیلعت  . ) دـنکیم تاـبثا  مکح  يارب  ار  فصو  نآ  تیلع  فصو ، کـی  هب  مکح 
هراشالا فصولا و  ضراعت  یف  . ) دـشاب راکـشآ  هراشا  دراوم  فاصوا  تاصتخم و  هکنیا  رب  طورـشم  تسا  مدـقم  هراشا  هراـشا ، فصو و 

ناک ناـف  . ) تسا نآ  ریخاـت  بجوم  نید  يادا  زا  یناوتاـن  - 79 هحـضاو ) اهفاصوا  عوضوملا و  تاصتخم  نوکی  نا  طرـشب  هراشالا  مدـقت 
لوـصا و زا  ( 2  ) هرامـش هرـصبت - هنوقیطی ) ام ال  هعـست … و  یتما  نع  عفو   ) تعاـط قوف  فیلاـکت  یفن  - 80 هرسیم ) یلا  هرظنف  هرـسعود 

یفن - 2 رسع یفن  - 1 دـنوش : هابتـشا  رگیدـکی  اب  تسا  نکمم  هک  میراد  یفن  هدـعاق  هس  ام  نیاربانب  تسا . هدـش  حرطم  جرح  یفن  دـعاوق 
لقع یهیدب  مکح  لقع . هلمج  نآ  زا  تسا ، ددعتم  دنکیم ، تابثا  ار  هدعاق  هس  نیا  هک  یهقف  لئالد  تعاط . قوف  فیلاکت  یفن  جرح 3 -

زین رسع )  ) تقشم اب  دازآ ، هکنیا  رد  تسین  دیدرت  و  دشابن . فلکم  ءاذیا  رازآ و  بجوم  دیاب  فیلکت  هک  تسا  نیا 
تیعنام رب  لقع  تیمکاح  هفاضا  هب  هک  تسا  ییاناوت  زا  رتـالاب  تقاـط  قوف  و  تسا ، رـسع  زا  رتـالاب  یتقـشم  جرح  دـنکیم . ادـیپ  ققحت  ، 

ربمایپ هدومرف  و  هحمـس . هلهـس  انتعیرـش  نا  اهعـسو . الا  اسفن  هللا  فلکی  ال  دـننام : يددـعتم  تایآ  فیلکت ، زا  تسا ، تقاط  قوف  هک  هچنآ 
نید نیا  یلع ، ای  . ) یقبا ارهظ  عطق و ال  ارفـس  تبنملا ال  بکرلاک  اونوکتال  قفرب و  هیف  اولغواـف  نیتم  نیدـلا  اذـه  نا  یلع  اـی  ص ،)  ) مرکا

هن دشاب و  هدومیپ  ار  يرفـس  هن  تعرـس ، هلجع و  يارب  هک  دیـشابن  راوس  نآ  دننام  دـیور و  ورف  نآ  رد  ارادـم  تفاطل و  اب  اذـل  تسا ، نیتم 
( دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  هقف  صاخ  باوبا  رد  هک  ياهصاخ  دعاوق   ) مود مسق  زا  ياهنومن  دشاب ). هتـشاذگ  یقاب  بکرم  رب  ملاس  تشپ 

یلع هنیبلا  . ) تسا رکنم  هک  تسا  یسک  رب  مسق  تسا و  یعدم  هک  تسا  یـسک  رب  هنیب  - 83/1 ییاضق : دعاوق  لوصا و  زا  ياهنومن  کی -
رایتخا یسک  ره  - 85/3 زئاج ). مهـسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  . ) تسا زئاج  دوخ  هیلع  ءالقع  رارقا  - 84/2 رکنا ) نم  یلع  نیمیلا  یعدا و  نـم 

( تسا قوف  هدعاق  قیداصم  زا  تهج  کی  زا  هدعاق  نیا  ( ) هب رارقالا  کلم  ائیش  کلم  نم  . ) دیامن رارقا  تسا  کلام  هک  هچنآ  هرابرد  دراد 
اوعد و ال ام  اذا  ءادهشلا  ایال  و  . ) تسا مارح  نآ  نامتک  بجاو و  تداهش  زاربا  - 86/4

يارب تازاجم  - 88/6 تسا . مدقم  راکاطخ  هئربت  راکاطخ  نتسناد  يربم  ای  و  يربم ، نتـسناد  راکاطخ  نیب  رما ، نارود  رد  - 87/5 اومتکی )
حصی ال  . ) تسین حیحص  راکنا  زا  دعب  رارقا  - 89/7 درادن . یلاکشا  لوقعم ) تایح   ) فادها هب  رظن  اب  هنالداع  روطب  ینید  مئارج  ناهانگ و 
تایآ هب  رظن  اب  دوشیمن و  رده  یناملسم  چیه  نوخ  - 90/1 تاید : دودح ، صاصق ، دعاوق  لوصا و  زا  ياهنومن  ود - رارقالا ) دعب  راکنالا 
ادلاخ منهج . هئازجفا  دـمعتم  اسفن  لتق  نم  ملـسم . ءرما  مد  لطی  ال  . ) دوریمن ردـه  ياهمرتحم  سفن  چـیه  نوخ  لقع ، مکح  ثیداحا و  و 
دودح - 91/2 … اعیمج ))  سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم  هنا  لیئارساینب  یلع  انبتک  کلذ  لجا  نم   ) اهیف

یلع یئاطخلا  لـتقلا  یف  هیدـلا  . ) تسا هلقاـع  رب  هید  یئاـطخ  لـتق  رد  - 92/1 تاهبـشلاب ) دودحلا  ءردـت  . ) ددرگیم طقاس  ههبـش ، درجمب 
.( وفعلا وا  هیدلا  وا  صاصقلا  هثلثلا  رومالا  دحا  لتقلا  یف  . ) وفع هید ، صاصق ، تسا : رما  هس  زا  یکی  رفیک  يدـمع ، لتق  رد  - 93/4 هلقاعلا )

-95/6 دـنکیم . نییعت  ارنآ  یـضاق  تسا ، هدـشن  نآ  شرا  ای  هید و  يارب  یـصن  هک  یتحارج  اـی  فلت  دروم  ره  رد  ینعی  تموکح  - 94/5
ر درادن ، تسا  هلقاع  رب  ییاطخ  لتق  هید  اب  یتافانم  نیا  و  تسا . یصخش  رفیک ، تیلوئسم 

نئارق ای  هنیرق  دوجو  ثول  يانعم  تسا . هدـش  ررقم  ثول  هنیمز  رد  هماـسق  - 96/7 يرخا ) رزو  هرزاو  رزت  ال  . ) هدـعاق نیمه  هب  دـینک  عوج 
هماسقلا تلعج  امنا  ع )  ) قداص ماما  زا  تسا . هدش  هتشک  مهیلع  یعدم  ای  هیلع  یعدم  هلیسوب  لوتقم  هک  نیا  رب  دنک  تلالد  هک  تسا  یلبق 
تعضو امنا  لوقی  مالسلاهیلع  هللادبعابا  تعمس  نانس  نب  هللادبع  مهتداهش . تزاج  هیلع  اودهش  ناف  مهتملا  رـشلاب  فورعملا  لجرلا  یف  اهب 
یعدـم نادـنواشیوخ  هک  دنتـسه  ییاهمسق  هماسق ، صاصقلا . هفاخم  هنمرف  هودـع  رجاـفلا  يار  اذا  یکل  ساـنلا  یلع  طوحلا  هلعل  هماـسقلا 
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یلع هنیبـلا   ) هیلوا هدـعاق  ياـنبم  رب  مکح  ثوـل ،)  ) تروـص ریغ  رد  یئاـطخ و  لـتق  رد  مسق  يدـمع و 25  لـتق  رد  مسق )  50  ) دنروخیم
رگا دروایب  هنیب  دوخ  هئربت  يارب  دوشیم  هتـساوخ  مهتم  زا  تسخن  تسا : بیترت  نیدـب  هماسق  دـشابیم . رکنا ) نم  یلع  نیمیلا  یعدـملا و 

دوقع و - 97/1 ماع : روطب  یقوقح  دعاوق  لوصا  زا  ياهنومن  هس - دیآیم . لمع  هب  لوتقم  نادنواشیوخ  فرط  زا  هماسق  نایرج  درواین  هنیب 
لـالحنا - 98/2 دوـصقلا ) عـبتت  اـهماقم ) ماـق  اـم  و   ) اـههباشی اـم  دوـقعلا و  . ) تـسا نیدــقاعتم  دــصق  عباـت  تـسا  اـهنآ  هباـشم  هـک  هـچنآ 

شم فالخ  رگم  تسا ، ءافولامزال  یطرش  دهعت و  ره  - 99/3 لالحنا . ناکما  تروصرددقع  عوضومءازجاربدوقع 
نالطب بجوم  دقع  ياضتقم  فالخ  طرـش  - 100/4 هنـسلا ) وا  باتکلا  فلاخ  ام  الا  مهطورـش  دنع  نوملـسملا  دوقعلاب  اوفوا  . ) دشاب عور 

لک . ) تسا لطاب  دشابن  نکمم  نآ  لولدـم  هب  ءافو  هک  يدـقع  ره  - 101/5 لطاب ) وهف  هیـضتقی  ام  فالخ  هیف  طرـش  دقع  لک  . ) تسا نآ 
-104/8 همد ) همرحک  هلام  همرح  موزللا  دوقعلا ، یف  لصالا  . ) تسا موزل  دوقع  رد  لـصا  - 102/6 لطاب ) وهف  هنومضمب  ءافولا  رذعتی  دقع 

لئاسولا  ) الالح مرح  وا  امارح  لحا  احلص  الا  نیملسملا  نیب  زئاج  حلصلا  هیآ 1 ) لاعفنا   ) مکنیب تاذ  اوحلـصا  و  . ) تسا ذفان  زئاج و  حلص 
عوجر سک  نامهب  دیاب  تسا  هدروخ  ار  یـسک  بیرف  هک  یـسک  - 105/9 ذخام )) نیمه   ) سانلا نیب  زئاج  حلـصلا  باب 3 ) حلصلا  باتک 

هدهع زا  ار  نید  تنامض  - 106/10 ص ))  ) مرکا ربماـیپ  زا  فورعم  تیاور  هرغ  نم  یلا  عـجری  رورغملا  . ) تسا هداد  بیرف  ار  وا  هک  دـنک 
سیل . ) نامـض طرـش  ای  طیرفت  ای  يدعت  تهجب  رگم  نیما ، نامـض  مدع  - 107/11 لقان ) نماضلا  . ) دـنکیم لقتنم  نماض  همذ  هب  نویدـم 

رگم تسین  نامـض  هیراـع  رد  - 109/13 نماض ) هل  وهف  ریغلا  لاـم  فلتا  نم   ) فـالتا زا  یـشان  نامـض  - 108/12 نامـض ) نمتوملا  یلع 
لسا ملاس  هعماج  رد  نآ ، رب  طلست  روطب  لام  کی  رد  فرصت  - 110/14 نامض . طرش  ای  طیرفت  ای  يدعت  تهجب  ای  هرقن  الط و  هیراع 

هلماعم و ناونعب  هن  دریگب ، یسک  زا  ار  يزیچ  یـسک  ره  - 111/15 قوس ) نیملـسملل  ماق  امل  دیلا  ول ال  . ) تسا تیکلام  تمالع  دـی )  ) یما
. نیملسم رازاب  تیجح  - 112/16 يدوت ) یتح  تذخا  ام  دـیلا  یلع  . ) دـناسرب دوخ  کلام  هب  ارنآ  ات  تسا  یـش  نآ  نماض  هیراع  تناما و 

هعماج نآ  رد  هدعاق  دننک ، تیعبت  هعماج  رد  یمالسا  ماکحا  زا  مدرم  بلغا  لقادح  ای  دوش  لمع  یمالـسا  ماکحا  هب  هک  ياهعماج  ره  رد  )
(. دوش ادا  دیاب  ریخات  نودب   ) تسا لاح  نید  ره  - 113/17 قوس )) نیملسملل  ماق  امل  اذه  زجی  مل  ول   ) تسا اهتین  رادرک و  راتفگ و  تحص 

( یـضقم نیدلا  هقفلا  یف  اهنع  ثحبی  دراوم  یف  الا  لاح  نید  لک  . ) دوش ادا  دیاب  اقلطم  نید  ددرگیم . حرطم  هقف  رد  هک  يدراوم  رد  رگم 
هلماعم دروم  هک  يزیچ  ره  - 115/19 مراغ ) میعزلا  . ) دیآرب تسا ، هدرک  هک  یتنامـض  تلافک و  هدهع  زا  دـیاب  نماض  لفکتم و  - 114/8

-116/20 هدسافب ) نمضی  هحیحضب  نمضی  ام  . ) دراد نامض  هلماعم  نامه  دساف  دشاب ، هتشاد  تنامـض  تحـص ، تروص  رد  دریگب و  رارق 
. دوشیم تخادرپ  نآ  تمیق  تسین ، تخادرپ  لباق  ای  درادـن  لثم  هک  یـش  ره  دریگرارق و  تنامـض  دروم  شلثم  اـب  دراد ، لـثم  يزیچ  ره 

ا تسا . تنامض  دروم  تیوفت  ای  ندش  توف  اب  عفانم  - 117/21 یمیقلاب ) نمضی  یمیقلا  یلثملاب و  نمضی  یلثملا  )
لباق دازآ ، - 118/22 فلتلا ) موی  نامضلا  یف  ربتعملا  تیوفتلاب  وا  توفلاب  نمضت  لاومالا  عفانم  . ) تسا فلت  زور  تمیق  نامض ، رد  رابتع 

( کلم زاح  نم  . ) ددرگیم کـلام  ارنآ  دـنک  تزاـیح  ار  تاـحابم  زا  یلاـم  یـسک  ره  - 119/23 عاـبی ) ـال  رحلا  . ) تسین شورف  دـیرخ و 
دوخ لام  رد  فرصت  يارب  مدرم  - 121/25 هل ) یهف  هتیم  اضرا  ایحا  نم  . ) ددرگیم کلام  ارنآ  دـنک  ءایحا  ار  ینیمز  یـسک  ره  - 120/24

ات کلم  میرح  - 123/27 ددرگیم . نآ  تیکلام  طوقـس  بجوم  لام  کـی  زا  ضارعا  - 122/26 مهلاوما ) یلع  نوطلـسم  سانلا  . ) دندازآ
لوخد مدـع  لصا  - 124/28 همیرح ) یف  هرارق  کلم  ضرالا  نم  ائیـش  کـلم  نم  . ) تسا کـلم  نآ  کـلام  صاـصتخا  رد  یفرع  رادـقم 

ثرءالا و ـالا  ارهق  یـش  ناـسنا  کـلم  یف  لخدـی  ـال  . ) نینج يارب  تیـصو  ثرا و  رد  رگم  يرهق ، روطب  تسا  ناـسنا  تیکلاـم  رد  يزیچ 
عقی ال  . ) تسا کلام  مکحب  هک  یـسک  ای  کلام  فرط  زا  رگم  یتعفنم  اـی  نیع  هب  هلماـعم  هنوگره  عوقو  مدـع  - 125/29 لمحلل ) هیصولا 

زا يرتشم  رایتخا  رد  نتفرگ  رارق  زا  شیپ  هدـش  هتخورف  لام  ره  ندـش  فلت  - 126/30 همکحب ) وا  کلام  نم  الا  هعفنم  وا  نیع  یلع  دـقع 
زین نهر  تسا ، حیحـص  عیب  هک  دروم  ره  رد  - 127/31 هعیاب ) لام  نم  وهف  هضبق  لبق  فلت  عیبم  لـک  . ) ددرگیم بوسحم  هدنـشورف  لاـم 

. تسا حیحص 
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هجو نیرتدیدش  هب  بصاغ  - 129/33 اضوبقم ) الا  نهر  ـال  . ) تسا ضبق  هب  طورـشم  نهر  ققحت  - 128/32 هنهر ) حص  هعیب  حـص  املک  )
عنام لتق  رفک و  - 130/34 هصمخم ) وا  طحق  یف  الا  لاوحالا  قشاب  ذـخوی  بصاـغلا  ( ) رارطـضا  ) هصمخم طـحق و  رد  رگم  دوشیم  زیزعت 
زئاج  ) دناوتب هک  یسک  ره  - 132/36 روجهم . نوئـش  رد  هطبغ  تاعارم  موزل  - 131/35 ثرالا ) ناعنمی  لـتقلا  رفکلا و  . ) تسا ندرب  ثرا 

( لـیکوتلا هنم  حـص  هرـشابملا  هنم  زاـج )  ) حـص نم  لـک  . ) دـنک لـیکوت  رما  نآ  رد  دـناوتیم  دـنک  تلاـخد  امیقتـسم  رما  کـی  رد  تسا )
سک ره  - 134/38 اهلها ) اهفقوی  ام  بسح  یلع  فوقولا  . ) دوش عقاو  لمع  دروم  فقاو ، يریگفدـه  تین و  قباـطم  دـیاب  فقو  - 133/37

ار دوخ  مهس  کیرش  دنچ  ای  ود  زا  کی  ره  - 135/39 هعفانم ) کلم  ائیـش  کلم  نم  . ) تسه زین  نآ  عفانم  کلام  دشاب ، يزیچ  کلام  هک 
اهدادرارق میظنت  رد  - 136/40 هعفشلا ) قح  . ) دنراد تیولوا  مهس  نآ  دیرخ  يارب  رگید  ءاکرش  ای  کیرش  دشورفب ، دهاوخب  عاشم  لام  زا 

تسا یهیدب  . ) تسا رتشیب  يوق  فرط  رد  ییوگروز  هطلاغم و  اریز  دشاب ، هتـشاد  ای  دسیونب  نیفرطلا  فعـضا  ار  دادرارق  هک  تسا  هتـسیاش 
. ددرگیم طقاس  نذا  اب  تنامـض  - 137/41 تسا ). فعـض  زا  لمتحم  ملظ  عفد  شدروم  هکلب  تسین ، ماع  هدـعاق  اـی  لـصا  کـی  نیا  هک 

طقسی نامضلا  )
یف یفکی  عدرلا  مدع  . ) دوشیم بوسحم  ءاضما  دنکن  ارجا  ارنآ  در  قح  هدنراد  یلو  دشاب ، در  ناکما  هک  يدراوم  رد  - 138/42 نذءالاب )

عفنلا مدـع   ) ددرگیم بوسحم  ررـض  دـشاب ، ناـسنا  هب  قلعتم  ینوناـق  اـی  یعیبط و  روطب  هک  یعفن  زا  نتخاـس  مورحم  - 139/43 ءاضمالا )
هقف مکی - هجیتن  تفرگ : ناوتیم  یهقف  دـعاوق  لوصا و  هب  قیقد  هجوت  زا  هک  یتـیمها  اـب  رایـسب  هجیتـن  ود  ررـض ) نوناـقلا  هیـضتقی  يذـلا 

ياـههبوچراچ دودـح و  وا ، لاـمک  هب  ور  تیـصخش  ندـناسر  رمث  هـب  ریـسم  رد  یمدآ  يورخا  يوـیند و  تاـیح  تیریدـم  يارب  یمالـسا 
گنهامه اهنت  هن  تسا ، هتخاس  ررقم  یعامتجا  يدرف  یگدنز  يارب  هک  ار  ياهدـعاق  لصا و  ره  اریز  تسا ، هدرکن  ررقم  عضو و  یگتخاس 

دنتـسم تایح  (، ) هبیط تایح   ) زا تسترابع  هک  لوقعم ) تایح   ) هب تیرـشب  کیرحت  هب  رظن  اب  هکلب  تسا ، یناسنا  تایح  يایوپ  تیهام  اـب 
، دعاوق لوصا و  نآ  دوخ  تسا ، توم  تایح و  کلام  دنوادخ  هب  دانسا  لباق  هک  یتایح  هب  تیاده  اب  هرخالاب  نشور و  لیلد  ینعی  هنیب ) هب 

نتخادـنا اب  هک  تسا  الاو  یناـسنا  قـالخا  يراـیمه  اـب  روبزم  یهقف  دـعاوق  لوصا و  مود - هجیتن  دـشابیم . قوف  تاـیح  هب  كرحم  لـماع 
شیپ دیامن . رادروخرب  وریپ )  ) و ورشیپ )  ) زایتما ود  ره  زا  ار  یمالسا  هقف  دوشیم ، بجوم  یناسنا ، تایح  هب  لماکت  نکفارون 

. دـنک داجیا  يرییغت  نآ  رد  ناوتیمن  یلماع  چـیه  سک و  چـیه  دـیامنیم و  نیمـضت  ار  اهناسنا  يدام  تباث  ياهزاین  هک  تهج  نآ  زا  ور ،
زا يرادروخرب  تعیبط و  اب  طابترا  رد  دیدج  ياههدیدپ  تاعوضوم و  زورب  اب  ار  یناسنا  داعبا  حوطـس و  ندـش  زاب  هک  تهج  نآ  زا  وریپ ،
زا یعنام  هنوگچیه  دریذپیم و  الماک  ار  يورخا  يویند و  یگدنز  نوئش  میظنت  يارب  تیلاعف  اهدص  یناگرزاب و  و  تعنـص ، يزرواشک و 
هب هک  يدراوم  رد  رگم  دراپسیم  ناسنا  دوخ  تسد  هب  ار  اهنآ  باختنا  ندروآ و  دوجو  هب  رایتخا  و  دنکیمن ، داجیا  اهنآ  عونت  شرتسگ و 
رد طارفا  لئاسو  هیهت  ینوناق و  ریغ  ياهیرگهطلـس  لماوع  و  ردـخم ، داوم  داجیا  دـننام  دـنک ، دراو  لـالخا  یمدآ  رادـفده  اـیوپ و  تاـیح 

نآرق رد  مکح  تیمکاح و  ددرگیم . یهتنم  یگدـنز  رد  یچوپ  ساسحا  هب  هک  یقالخا  دـسافم  يارب  هعماج  وج  ندرک  هدامآ  تاوهش و 
قیقحت یـسررب و  کـی  تسین ، ادـج  اـهناسنا  يویند  یگدـنز  نوئـش  رگید  مکح و  تسایـس و  زا  یهلا  نید  هک  تقیقح  نیا  تاـبثا  يارب 

رد ددرگیم  بوـسحم  ناـنادتغل  نیرتـگرزب  زا  هک  يدـیبز  یـضترم  دیـس  دـسریم . رظن  هب  يرورـض  نآرق  هاگدـید  زا  مکح )  ) هراـبرد
ءیـش نآ  هکنیا  هب  تسا  ءیـش  رد  ءاشنا )  ) اضق يانعم  هب  ءاح )  ) همـض اـب  مکح  : ) تسا هدومن  حرطم  ار  ریز  بلطم  مکح )  ) تغل حیـضوت 

نینچ ا
هداد صیصخت  نایوغل  زا  یضعب  تسا و  نیا  مکح  يانعم  رد  تغل  لها  رظن  هن . ای  دنک  مزلم  ار  یسک  اضق  نآ  هاوخ  تسین - نینچ  ای  تس 

هک تسا  نآ  معا  ياـنعم  اـضق )  ) زا روـظنم  تسا ). هدرک  لـقن  يره  زا  ار  لوـق  نـیا  تـسا ، تلادـع  ياـنبم  رب  ءاـضق  مـکح ، دـناهتفگ : و 
هدـش وا  هرابرد  يوغل ) ماما   ) ریبعت هک  يدـیبز  سپـس  ءیـش  کی  هرابرد  اهنآ  دـض  ای  یگتـسیاش  ای  یگتـسیاب  لعج  ءاشنا و  زا  تستراـبع 

يانعم هب  ار  مکح )  ) اهیـسررب نیا  زا  يدروم  چـیه  رد  هدومن و  نآ  تاقتـشم  و  مکح )  ) هملک نیا  هرابرد  یحورـشم  ياهیـسررب  تسا ،
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ره تسا ، تمکح  زا  معا  مکح  ( ) سکع مکح و ال  همکح  لکف  همکحلا  نم  معا  مکحلا  : ) دـیوگیم هحفصرد 354  تسا . هدرواین  ملع 
حرطم اـمکح  هک  هنوگناـمه  تمکح  ياـنعم  اریز  تسین ). حیحـص  تسا ) تمکح  یمکح ، ره   ) هیـضق نیا  سکع  یلو  تـسا ، یتـمکح 

و يرشب ) ییاناوت  ردقب   ) دنتـسه هک  نانچنآ  ءایـشا  قئاقح  هب  ملع  زا  تسترابع  ، ) تسا هدروآ  دروم  نیمه  رد  زین  يدیبز  دوخ  و  دناهدرک ،
تسا و تمکح  قیداصم  نیرتصخاش  زا  هبناج  همه  تفرعم  يوقت و  لدع و  ياضتقم  هب  مکح  هک  تسا  یهیدب  و  نآ ) ياضتقم  هب  لمع 

هاگدید زا  دزروب ، عانتما  ندرک  مکح  زا  اهناسنا ، یعامتجا  تایح  تیریدـم  اهتموصخ و  عفر  يارب  طیارـش  عامتجا  اب  میکح  صخـش  رگا 
راکاطخ ش هدش و  فرحنم  تمکح ، تعیرش و 

لعج ءاشنا و   ) نامه دـیآیم ، تسد  هب  مکح )  ) هرابرد عیاش  لامعتـسا  دراوم  ینآرق و  تایآ  عومجم  هظحالم  زا  هک  هچنآ  دوشیم . هدرم 
هدوب ضحم  يرظن  تمکح  تفرعم و  ملع و  يانعم  هب  يدراوم  رد  رگا  و  تسا . ءیـش ) کی  هرابرد  اهنآ  دـض  ای  یگتـسیاش  اـی  یگتـسیاب 

 … ای یگتـسیاش  ای  یگتـسیاب  لعج  ءاشنا و  ( ) حیحـص مکح   ) يرورـض همدقم  يانعم  هب  دـناوتیم  هدوب و  ییانثتـسا  لامعتـسا  نیا  دـشاب ،
دنچ رب  تایآ  نیا  تسا  هدش  دراو  اهنآ  رد  نآ ، تاقتـشم  یـضعب  مکح و  هک  ینآرق  تایآ  مکح . دوخ  هن  دشاب  هدوب  ءیـش ) کی  هرابرد 
هیآ  55 هورگ ، نیا  هب  طوبرم  تایآ  هرامـش  دیامنیم . نایب  ار  ادخ  هب  دنتـسم  مکح   ) هک تسا  یتایآ  مکی - مسق  دـندرگیم : میـسقت  مسق 

مکح دق  هللا  نا  دننام  دوشیم . رکذتم  ار  يدـنوادخ  قلطم  يرواد  تیمکاح و  هک  تسا  یتایآ  تسا ، هدـمآ  مسق  نیا  رد  هک  هچنآ  تسا .
ملع يانعم  هب  هن  تسا  تیمکاح  يرواد و  يانعم  هب  تایآ  زا  مسق  نیا  رد  مکح  تسا ) هدومرف  يرواد  ناگدـنب  نایم  دـنوادخ   ) دابعلا نیب 

یهلا ناربمایپ  هب  دنتـسم  مکح  مود - مسق  دشابیم . يرواد  تیمکاح و  تامدقم  رد  يدنوادخ  هقلطم  تمکح  ملع و  هچ  رگا  تمکح ، و 
رد اضق ) يرواد و   ) ینعم نیا  هب  مکح  نک ) مکح  تلادع  اب  نانآ  نایم  يدرک ، مکح  رگا  و   ) لدـعلاب مهنیب  مکحاف  تمکح  نیا  دـننام و 

روم  14
نایم رگا  و   ) لدعلاب اومکحت  نا  سانلا  نیب  متمکح  اذا  دـننام و  دـننکیم  رداص  مدرم  هک  ییاهمکح  موس - مسق  تسا . هدـمآ  تایآ  زا  د 
مسق تسا . هدمآ  تایآ  زا  دروم  رد 17  نداد ) رظن  يرواد و   ) ینعم نیا  هب  مکح  دینک ). مکح  تلادع  يانبم  رب  دیاب  دـیدرک  مکح  مدرم 
هارمه هب  دـنوادخ  و   ) هیف اوفلتخا  اـمیف  ساـنلا  نیب  مکحیل  قحلاـب  باـتکلا  مهعم  لزنا  دـننام و  ینامـسآ  باـتک  هب  دنتـسم  مکح  مراـهچ -
دروم رد 3  مسق  نیا  هیآ 213 ) هرقبلا ، .( ) دنک مکح  دندیزرویم  فالتخا  مدرم  هک  هچنآ  هرابرد  ات  داتـسرف  قح  يانبم  رب  باتک  ناربمایپ 

هلیـسوب هک  تسا  تافالتخا  نتخاس  فرطرب  اهتموصخ و  لصف  یهلا ، بتک  تیمکاح  يانعم  هک  تسا  یعطق  و  دوشیم . هدهاشم  تایآ  زا 
دناوتیم مه  اهنآ  رد  مکح  هک  دوشیم  هدهاشم  نآرق  رد  هیآ  هس  مجنپ - مسق  دشابیم . بتک  نآ  تایوتحم  هب  رظن  اب  مالـسلامهیلع  ءایبنا 

دننام تمکح . ملع و  يانعم : هب  مه  دشاب و  هدوب  یگتـسیاش ) یگتـسیاب و  لعج  تیمکاح و  يرواد و   ) عیاش حالطـصا  هب  مکح  يانعم  هب 
قحلم حـلاص  ناگدـنب  هب  ارم  امرف و  تیانع  مکح  نم  يارب  اراگدرورپ ، ( ) هیآ 83 ءارعـشلا   ) نیحلاصلاب ینقحلا  اـمکح و  یل  به  بر  - 1

هوبنلا مکحلا و  باتکلا و  مهانیتا  نیذلا  کئلوا  - 2 دراد . دوجو  روبزم  لامتحا  ود  دیجم  نآرق  زا  هیآ  هس  رد  امرف )
ایبص مکحلا  هانیتآ  هوقب و  باتکلا  ذـح  ییحی  ای  - 3 میاهداد ). نانآ  هب  توبن  مکح و  باتک و  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ  ( ) هیآ 89 ماعنا ، )

هک یمکح  هک  دـناهدرک  مهوـت  یـضعب  میداد ). مـکح  یکدوـک  رد  ییحی  هـب  اـم  ریگب و  توـق  اـب  ار  باـتک  ییحی ، يا  ( ) هیآ 12 مـیرم  )
غولب زا  شیپ  ناسنا  اریز  دشاب ، هدوب  نآ  عیاش  حالطصا  هب  مکح  يانعم  هب  دناوتیمن  تسا ، هدومرف  تیانع  ع )  ) ییحی ترضح  هب  دنوادخ 

ینامسآ باتک  شریذپ  توبن و  دادعتسا  هیامرس و  دنوادخ  هک  هنوگنامه  اریز  تسا ، نشور  مهوت  نیا  خساپ  درادن ، ار  تیمکاح  ییاناوت 
تیمکاح و يرواد و   ) نآ عیاش  حالطصا  هب  مکح  دادعتسا  هیامرس و  دومرف ، تیانع  وا  دلوت  یلوا  ياهزور  رد  ع )  ) یسیع ترـضح  هب  ار 

رایسب عیاش ، حالطـصا  هب  مکح  لامتحا  ( 2  ) هرامـش هیآ  رد  تسا . هدومرف  فطل  ع )  ) ییحی ترـضح  هب  ار  یگتـسیاش ) یگتـسیاب و  لعج 
يرواد تموکح و  هیآ ، زا  بولطم  هدش و  نیمـضت  توبن  باتک و  رد  تمکح  ملع و  اریز  تمکح ، ملع و  يانعم  هب  مکح  زا  تسا  رتیوق 
قحلاب باتکلا  مهعم  لزنا  و  : ) تسا هدمآ  هیآ 213 ) هرقبلا ،  ) هروس رد  هکنانچ  تسا . توبن  باتک و  هلیسوب  یگتسیاش  یگتسیاب و  لعج  و 
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هک هچنآ  رد  مدرم  نایم  ات  هداتسرف  ار  قح  يانبم  رب  باتک  ناربمایپ ، نآ  هارمهب  دنوادخ  و  ( ) هیف اوفلتخا  امیف  سانلا  نیب  مکحیل 
میداتسرف ار  تاروت  ام  و  ( ) هیآ 44 هدئاملا ،  …  ( ) نویبنلا اهب  مکحی  رون  يده و  اهیف  هاروتلا  هانلزنا  انا  و  دنک ). مکح  دـناهدرک ، فالتخا 

دراو مه  اب  ملع  مکح و  اهنآ  رد  هک  تسا  یتایآ  مشش - مسق  دندرکیم ). مکح  نآ  هلیـسوب  ناربمایپ  هک  دوب  رون  تیاده و  باتک  نآ  رد 
هیآ 23) فسوی ،  ) و هیآ 14 ) صـصقلا ،  ) و میدومن ) اطع  ملع  مکح و  و  ( ) 74 و 79 ءایبنالا ،  ) املع امکح و  هانیتا  اطول  و  دننام : دـناهدش 

يدروم رگا  هک  مینک  هراشا  دـیاب  هتکن  نیا  هب  ثحبم  نیا  نایاپ  رد  تشادـن . يدروم  ملع )  ) هملک دوب ، تفرعم  ملع و  يانعم  هب  مکح  رگا 
( یگتسیاش یگتسیاب و  لعج   ) مکح يانعم  ود  نیبام  يداضت  هکنیا  يارب  دشاب . تفرعم  ملع و  يانعمب  مکح  هک  دوش  ادیپ  دیجم  نآرق  رد 

يانعم هب  مکح  هک  تسا  مزال  دـیاین ، دوجو  هب  دـشابیم ، كرد  تفایرد و  هلوقم  زا  هک  تاـیعقاو ) هب  تفرعم   ) تسا و سفن  لاـعفا  زا  هک 
یلمع تمکح  صخاـش  رایـسب  قیداـصم  زا  نآ ، عیاـش  حالطـصاب  مکح  ددرگ و  یلمع  يرظن و  تمکح  لـماش  هک  دوش  روظنم  تمکح 

دقل دـننام  تسا  هدومن  نایب  احیرـص  اهناسنا  یگدـنز  نوئـش  رد  ار  نید  یعطق  تلاخد  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  يرگید  تایآ  دـشابیم .
بمایپ اقیقحت  ام  ( ) هیآ 25 دیدحلا ،  ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا 

تلادع و هب  مایق  هک  تسا  یهیدـب  دـننک ) مایق  تلادـع  هب  یگدـنز ) رد   ) مدرم ات  میدومن  لزان  ار  باتک  نانآ  اب  میداتـسرف و  ار  دوخ  نار 
تموکح مکح و   ) ثحبم زا  هک  ار  یتیمها  اب  رایسب  هجیتن  دشابیم . یگدنز  نوئـش  ماظتنا  مظن و  يارب  ماع  روطب  نوناق  باسح و  تاعارم 
ناربمایپ تاصتخم  زا  یگتـسیاش  یگتـسیاب و  لـعج  تموکح و  يرواد و  ياـنعمب  مکح  هک  تسنیا  میریگیم ، تاـیآ  رگید  و  نآرق ) رد 

حرطم مهم  بلطم  ود  دروم  نیا  رد  دشابیمن . راگزاس  مسیرالوکس  تارکفت  زرط  اب  لصا  نیا  دشابیم و  نانآ  نیتسار  نانیـشناج  یهلا و 
یـسایس و لـئاسم  هب  تسا  ملع  تمکح و  ناـمه  تموـکح ، - 1 تسا : هدـش  هتفگ  تسا  قـیقحت  یـسررب و  لـباق  ود  ره  هک  تـسا  هدـش 

هار رد   ) یلوایکام شور  زا  ارثکا  هک  یلومعم  نارادمتـسایس  میریذپب  دیاب  ام  هک  تسنیا  بلطم  نیا  همزال  سب . مدرم و  يداصتقا  یگدـنز 
ار هعماج  رب  یقیقح  تموکح  یگتسیاش  دننکیم  تیعبت  روشک  هرادا  رد  درک ) ینابرق  هلیسو  ناونعب  ناوتیم  ار  زیچ  همه  فده ، هب  لوصو 

یعیبط تالیامت  قبط  هک  تسا  هعماـج  مدرم  ياههدـیدپ  ثداوح و  میظنت  یگزیگنا  یناـبم و  رب  نارادمتـسایس  نیا  تیلاـعف  اریز  دـنرادن ،
قعم تایح  لوصا  ینابم و   ) هک هتسیاش  یلمع  يرظن و  تمکح  لوصا  ینابم و  رب  هن  دنشابیم ، زورب  ددص  رد  ای  دنیامنیم و  زورب  ضحم 

ياهیهاوخدوخ رتلیف  زا  اـهنآ  ندـنارذگ  اـب  روبزم  میظنت  ياـههزیگنا  یناـبم و  رب  اهفدـه  باـختنا  رد  هک  هنوگناـمه  ناـنیا  دنـشابیم . لو )
، دنرادن تباث  لوقعم و  ياهشزرا  تمکح و  اب  يراک  چیه  نادنورهش ، مان  هب  دوخ  تسد  ریز  مدرم  يارب  هچ  نتشیوخ و  يارب  هچ  هنارهام 

نکمم هتبلا  دنوریم . یـشزرا  غارـس  هن  دـنمهفیم و  یتمکح  هن  دوخ  هدـش  باختنا  ياهفدـه  هب  لوصو  يارب  لئاسو  باختنا  رد  نانچمه 
عقوم رد  قئاقح  هنوگنیا  هک  تسا  یهیدـب  یلو  دـشاب ، رادروخرب  شیب  ای  مک  يرادروشک  ملع  يرظن و  تمکح  زا  رادمتـسایس  درم  تسا 

، دـنرادن ار  یـسایس  تیلاعف  نادـیم  هب  دورو  قح  یلو  دنتـسیایم . فرطیب  نارگاشامت  دـننام  نارادمتـسایس ، نورد  رد  یـسایس ، ياهتیلاعف 
(! تسا تسایس  نیا  نایاقآ ،  ) ذوفن لباق  ریغ  رگنـس  هب  دریگب ، رارق  حاضیتسا  دروم  رادمتـسایس  کی  تقو  ره  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمهب 
هچ دشابیمن  مدرم  رب  هقلطم  هطلس  ییاورنامرف و  خنس  زا  تموکح  - 2 تسا : هدش  هتفگ  دیامنیم . تکاس  ار  اونیب  ناهاگآان  دربیم و  هانپ 

مهف نایب و  درجم  تسایـس  يرادروشک و  هعماج و  تیریدـم  هک  تسا  یهیدـب  هلئـسم  نیا  نآ  ینید  حالطـصاب  يربهر  تیالو و  هب  دـسر 
سا اب  رادمتسایس  رادمامز و  هکلب  تسین ، تمکح  عون  ود  نآ  ورملق  رد  تایعقاو  زا  تیاکح  ناونعب  یلمع  تمکح  يرظن و  تمکح 

يدام و ورملق  ود  رد  ار  مدرم  یعامتجا  تایح  ياهیگتسیاش  اهیگتسیاب و  ینعی  دیامن ، ینزیار  دنک و  مکح  هک  تسا  مزتلم  اهنآ  زا  هدافت 
مه خـیرات  رـساترس  تانایرج  یگتـسیاش و  دـیامن و  لعج  ءاشنا و  هعماج ، لوقعم ) تایح   ) ياههزیگنا لماوع و  عیمج  هب  هجوت  اـب  يونعم 

حالطصا هک  تسا  یهیدب  راکمتس . روج و  مکاح  - 2 لدع . مکاح  - 1 دندرگیم : میسقت  داضتم  مسق  ود  رب  نارادمامز  هک  دهدیم  ناشن 
یگماکدوخ یهاوخدوخ و  دادبتـسا و  رادراب  اتاذ  حالطـصا  ود  نیا  یلاو . حالطـصا  دننام  دشابیم  زین  یهدـنامرف  موهفم  رادراب  مکاح ) )

لدـع و ماکح  مکاح و  هالو و  یلاو و  حالطـصا  اب  یمالـسا  عبانم  رد  ام  دراد . تیالو  مکح و  نامرف و  تیـصخش  هب  یگتـسب  هکلب  تسین 
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بلس ار  مدرم  یناسنا  تیصخش  رایتخا و  هک  یناسک  هرابرد  قوف ، تاحالطـصا  زا  کی  ره  قابطنا  هتبلا  میتسه . وربور  ناوارف  رایـسب  روج 
طالتخا لماوع  تسا . دورطم  دودرم و  تدش  هب  مالـسا  یـسایس  تمکح  هاگدید  زا  دشاب ، هعماج  ياهناسنا  ریقحت  تناها و  ثعاب  دـنک و 

نهذ رد  تموـکح  مکح و  میهاـفم  طـالتخا  لـماوع  نیباـم  دـیاب  دروـم  نیا  رد  مدرم  ناـیاورنامرف و  نهذ  رد  تموـکح  مکح و  میهاـفم 
اوع نامه  نایاورنامرف  زا  ناوارف  ياهدع  نهذ  رد  تموکح ، مکح و  میهافم  طالتخا  لماع  میوش . لئاق  توافت  مدرم  نایاورنامرف و 

، دناهتفرگ رارق  دبتسم  رادمامز  مکاح و  مادختـسا  رد  هک  اهنیا  لاثما  تردق و  گنهرف ، رنه ، يدازآ ، هرابرد  هک  تسا  میهافم  طالتخا  لم 
تهج هب  هک  ار  ینارادـمامز  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تسا  یگماـکدوخ  یهاوخدوخ و  ناـمه  لـمع  نیا  مینکیم  هدـهاشم  دـشابیم .

زا ماکحا ، زا  یضعب  تسا  نکمم  هتبلا  تسا . هتخاس  روهطوغ  دوخ  رد  مدرم ، يارب  تیمومیق  يرگهطلـس و  هب  نازوس  قایتشا  رفاو و  هقالع 
میلست تردق و  معط  ندیشچ  اب  اجیردت  هکلب  دنـشابن ، نیناوق  هیلع  يرگنایغط  یهاوخدوخ و  يرامیب  هب  التبم  تردق ، هکیرا  رب  هیکت  زاغآ 

نیبام یتوافت  چـیه  دزیخیمرب ، يرگهطلـس  هب  قشع  تعیبط  زا  هک  يرامیب  نیا  دـنوش . راچد  روبزم  ضرم  هب  ناـنآ ، ربارب  رد  مدرم  ندـش 
ییانـشآ دوخ ، تمارکاب  تایح  قح  اب  هکنانآ  هتـسیاش و  مدرم  همه  يارب  هک  تسا  یهیدب  درادیمرب و  یبهذـم  یلومعم و  یـسایس  ماکح 

يراکادـف شالت و  تیاهن  يرادروشک  راک  زا  رامیب  دوخ  نتخاـس  راـنکرب  اـی  روبزم  يراـمیب  ندرک  فرطرب  يارب  هک  تسا  مزـال  دـنراد ،
اجنیا رد  ار  اهنآ  زا  یمهم  رادـقم  الیذ  ام  هک  دراد  یعاونا  مدرم ، ناهذا  رد  تموکح  مکح و  میهافم  طالتخا  لماع  اما  و  دـنهدب . ماجناار 

سلامهیلع ءایبنا  راونا  شبات  اهندمت و  زورب  ياهنارود  زا  هک  میوش  هجوتم  دیاب  هتکن  نآ  هب  تسخن  میروآیم ،
يدب و یبوخ و  تهج  زا  ار  دوخ  يدرف  یناگدنز  نوئش  يرطف  روطب  هک  هنوگنامه  عماوج  مدرم  يرشب ، عماوج  هب  نیتسار  يامکح  مال و 

اهنآ نارادمتسایس  اهتسایس و  هک  زین  ار  دوخ  یعامتجا  یناگدنز  نوئش  هنوگنامه  دنهدیم ، هداد و  صیخشت  ندوب  میالمان  ندوب و  میالم 
فلتخم ینعم  دناهتسناوتن  خیرات  زا  ییاهههرب  رد  عماوج و  زا  ياهدع  رد  تیرشب  هکنیا  دنمهفیم . هدیمهف و  دندرکیم ، هیجوت  ریسفت و  ار 

هدوب یللع  لولعم  دـناوتیم  دـناهدش ، روج  ملظ و  تموکح  مکح و  میلـست  هجیتن  رد  دـنیامن و  کیکفت  رگیدـکی  زا  ار  تموکح  مکح و 
زجاـع یلمع  يراـتفگ و  تفلاـخم  نیرتـمک  زاربا  زا  هک  يروـطهب  وـگروز ، ناـگماکدوخ  ياهتردـق  لـباقم  رد  یناوتاـن  . 1 دننام : دـشاب .

مسق دنچ  هب  تسا و  مادک  تموکح  تسیچ و  مکح  هکنیا  هب  هجوت  نودب  ینارذگشوخ ، تاوهش و  زا  يوریپ  یتسرپيوه و  . 2 دنشابیم .
زا تسا  نکمم  هک  ياهلیسو  ره  اب   ) و تسا ) تمینغ  مد  هک  شاب  شوخ   ) بتکم زا  دنتـسه  هدوب و  ینایارگتذل  نانیا  دندرگیم . میـسقت 
هب دوخ  شاعم  رارما  يارب  هک  یناگدیدجنر  نایاونیب و  . 3 دننکیم . تیعبت  دسریم )! ارف  يدوزب  گرم  هک  شاب ، رادروخرب  تذل  رثکادح 

دب بوخ و  هب  هن  دنتشاد و  تموکح  مکح و  هب  یهجوت  هن  هدوب  تحارتسا  يارب  یخوک  بآ و  ياهزوک  نان و  یصرق  لابند 
یناوارف صاخـشا  زا  ناـمز ، ناـمه  رد  دـنیوگیم : دـنروآیم ، داـی  هـب  ار  نادبتــسم  نابلطهطورــشم و  ياـهگنج  نارود  هـک  ینادرم  نآ .

دییوگیم و هچامـش  میمهفیمن  میتسه و  اهراولایع  هورگ  ام  دـنتفگیم  نادبتـسم ؟ ای  دـیتسه  نابلطهطورـشم  هورگ  زا  امـش  دندیـسرپیم :
دناهدرک روصت  تموکح  مکح و  هرابرد  اـهنارود  بلغا  رد  ناورف  ياهدـع  هک  تسا  بلطم  ناـمه  . 4 دیهدیم ! نتـشک  هب  ار  مدرم  دوخیب 

تیلوئـسم و قوف  اورناـمرف  هک  يروط  هب  قلطم  روط  هب  نداد  ناـمرف  زا  تسا  تراـبع  نآ  دـننیبیم و  ینعم  کـی  رد  ار  تموکح  عاونا  هک 
تموکح مکح و  نینچ  هک  تسا  یهیدب  دنشابیم ! ضحم  میلـست  عیطم و  ناربنامرف  ینعی  تسدربز  مدرم  دریگیم و  رارق  فیلکت  زا  رترب 

هدـنیآ ثحابم  رد  هک  هنوگنامه  دراد ، هزرابم  داـضت و  تموکح  مکح و  هنوگ  نیا  اـب  اوق  ماـمت  اـب  مالـسا  هکلب  تسین  مالـسا  رد  اـهنت  هن 
تردـق ياراد  دـیاب  هک  تهج  نادـب  هرخالاب ، دـشاب ، هک  لوقعم  يانعم  ره  هب  تموکح  مکح و  میدرک  هراـشا  نیا  زا  شیپ  دـید . میهاوخ 

قرط و هب  ملع  درجم  ناوتیمن  اذـل  دـشاب ، هدوـب  یعمج ) هچ  يدرف و  هچ   ) مکاـح يرادتکلمم  ریبادـت  ینزیار و  زا  يوریپ  هب  مدرم  مازلا 
رادربهرهب هک  تسا  تموکح  مکح و  میهافم  طالتخا  نتخاس  عفترم  ترورض  هب  هجوت  اب  دیمان . مکح  تموکح و  ار  يرادتکلممریبادت 

 …  ( زا نـید  فذـح   ) شور اـب  یتاـیح  تفرــشیپ  نـینچ  دـنکیم و  تاـبثا  ار  دوـخ  موزل  یهلا  یلک  نـید  یناـسنا و  یلاـع  قـالخا  زا  ي 
یعطق درک !؟ وجتسج  سناسنر  زا  دعب  نورق  رد  سپس  ناتساب و  نانوی  عامتجا  رد  دیاب  اهنت  ار  یسایس  هفـسلف  ایآ  دوب . دهاوخن  ریذپناکما 
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نارگلیلحت ناخروم و  هک  تسا  يرورض  اذل  تسا . هدوبن  ریذپناکما  ءارجا  لباق  لوقعم و  یـسایس  هفـسلف  نودب  یمالـسا  ندمت  هک  تسا 
هفـسلف هدومن ، بانتجا  دیدج ) نارود  یـسایس  هفـسلف  هب  مور  نانوی و  یـسایس  هفـسلف  زا  شهج   ) ساسایب شهج  نیا  زا  یـسایس ، هفـسلف 

هفـسلف و ملع  ناـخروم  بلغا  هلیـسوب  زین  ملع  خـیرات  رد  شهج  هابتـشا و  نیا  دـنهدب . رارق  قیقحت  یـسررب و  دروم  مه  ار  مالـسا  یـسایس 
ناهگان هفسلف  ملع و  خیرات  هرابرد  نارفتم  نیا  مینکیم ، هدهاشم  هکنانچ  اریز  تسا . هتفرگ  تروص  تفرعم  عون  ود  نیا  نایرج  نارگلیلحت 

رظنراهظا نیا  اب  ناـنیا  دـنزادرپیم ! سناـسنر  زا  سپ  نارود  رد  تفرعم  عون  ود  نیا  تاـنایرج  هب  هدومن و  شهج  ناـنوی  هفـسلف  ملع و  زا 
شزرا زا  هک  دوشیم  ثعاب  يرگندودحم  نیمه  دـنریگیم و  هدـیدان  هروبزم  تفرعم  عون  ود  رد  ار  مالـسا  تمظعاب  رایـسب  مهـس  صقان ،

غم تاصتخم  زا  اهنت  یناملظ  ياطسو  نورق  حالطصا  دننادب  دیاب  نانیا  دوش . هتساک  تیمهااب ، رایسب  ثحابم  نیا  رد  نانآ  تایرظن 
ات يرجه  مود  نرق  رخاوا  زا  اصوصخم   ) نورق نامه  رد  نیمز ، قرـشم  عماوج  زا  رگید  یخرب  یمالـسا و  ياهروشک  رد  هدوب و  نیمز  بر 

هفـسلف و زا  هک  تسا  نیا  میریگیم ، ثحبم  نیا  زا  هک  ياهجیتن  تسا . هدوب  هجرد  نیرتیلاع  رد  ینیبناـهج  ملع و  ییافوکـش  مجنپ ) نرق 
نآ نودـب  یندـمت  چـیه  هک  ار  مالـسا  یـسایس  هفـسلف  تسیاـبیم  تسا ، هدروآ  ناـیم  هب  نخـس  دـیدج  میدـق و  نارود  یـسایس  تاـیرظن 

داصتقا قوقح و  اب  یگنهامه  اب  ورشیپ )  ) یسایس هفسلف  کی  زا  مالـسا  هک  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  دندومنیم . حرطم  تسین ، ریذپناکما 
نیملـسم تاقیقحت  تافیلات و  زا  يرادقم  رب  يرظن   ) ثحبم هب  باتک  نیمه  رد  دـییامرف  هعجارم  تسا ، هدوب  رادروخرب  ورـشیپ )  ) قالخا و 

. دنزجاع رشب  یسایس  تالکشم  لح  زا  دنراوتسا  مسیرالوکس  يانبم  رب  هک  دیدج  میدق و  یسایس  هفسلف  ماظن  ود  ره  یـسایس .) لئاسم  رد 
یساسا توافت  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع  ار  نارظنبحاص  زا  یضعب  تسا . فلتخم  دیدج  میدق و  یسایس  هفـسلف  نایم  توافت  هرابرد  تایرظن 

يارب ار  يرشب  تازایتما  قوقح و  همه  میدق  یسایس  تایرظن  هک  تسا  هتکن  نیا  رد  دیدج ، میدق و  نامز  رد  یـسایس  تارکفت  زرط  نیبام 
روطب دارفا  کیاکی  دوب و  تسایـس  نیمه  يارجا  هیجوت و  تموکح  هاگتـسد  هفیظو  تقیقح  رد  تفرگیم و  رظن  رد  هعماج  هعومجم  لک 

لقتسم
هافر رتشیب  تسا ، هدش  يزیرهدولاش  یسارکومد  يانبم  رب  هک  دیدج  یسایس  تارکفت  زرط  هک  یتروص  رد  تسا ، هدوبن  اهتلود  هجوت  دروم 

ناتساب و يایند  یسایس  هفسلف  نیبام  توافت  قیقد  صیخشت  دسریم  رظن  هب  هک  هچنآ  دیامنیم . يریگفده  ار  يدرف  ياهیدازآ  قوقح و  و 
ینالوط سب  هقباس  دوخ  یتاذ  تفارش  لالقتسا و  هب  اهناسنا  هجوت  اریز  تسا ، يراوشد  راک  رایسب  رادنپ ) سدح و  روطب  هن  ، ) دیدج يایند 

هک دیجمت  نایاش  تامدـخ  و  تسا . هدوب  نوگانوگ  رایـسب  يرـشب ، عماوج  نآ  تیفیک  تیمک و  زورب و  هچ  رگا  دراد . تیرـشب  خـیرات  رد 
هعماج دارفا  يرادروخرب  نودب  ار  یندمت  ناوتیم  ایآ  الصا  تسا . ییالاب  رایـسب  دح  رد  دهتیاو  لوقب  دناهدومن ، يدازآ  هب  يربع  ناربمایپ 
هدـمع توافت  دـهتیاو  ثرون  درفلآ  دـننام  ریخا  نرق  نافوسلیف  زا  یـضعب  دومن ؟ روصت  یتاذ  تمارک  فرـش و  يدرف و  تیوه  ساسحا  زا 

ياهرظن فالتخا  صوصخ  رد  : ) دیوگیم نینچ  وا  دنادیم . هدشن  ریـسفت  يدازآ  یگدرب و  رد  ار  دـیدج  میدـق و  یـسایس  تایرظن  نیبام 
. تسا حرطم  مه  زورما  نوطـالفا  ثحب  دروم  لـئاسم  یماـمت  تسا . هدـشن  هیفـصت  لـح و  يزیچ  نونکاـت  زوـنه  یناتـساب  ياـیند  یـسایس 

نآ ا رد  یگمه  اهنآ  هک  هیضق  کی  رد  اهیمیدق  اب  ام  نوچ  دراد . دوجو  ياهدمع  توافت  دیدج  میدق و  یسایس  تایرظن  نیبام  کلذعم 
نارادمتسایس لالدتسا  روحم  زورما  اما  دوب ، نارادمتـسایس  تایرظن  لالدتـسا  روحم  یگدرب  نارود  نآ  رد  میراد . فالتخا  دنتـشاد  قافت 

اب یعاـمتجا  ياهـشور  یقـالخا و  تاـساسحا  هداـس  قیاـقح  رب  یگدرب  لوصا  قیبطت  رد  ذـفان  راـکفا  اـهزور  نآ  رد  تسا . يدازآ  هلئـسم 
يراکشآ قیاقح  زا  رگید  ياهتـسد  اب  يدازآ  هب  عجار  ام  هدیقع  نداد  قیبطت  رد  ام  یعامتجا  تاقیقحت  زورما  و  دشیم . هجاوم  تالکـشم 
فاصوا نیا  اب  ددرگیم . یتالاکـشا  راچد  دنوشیم  روصت  زیمآرفنت  یـشحو  ترورـض  ناونع  هب  طقف  دـنریذپان و  قیبطت  روآ و  تهب  هک 
فاصوا هب  طالتخا  اب  تسا  دـیدج  یـسایس  راکفا  لالدتـسا  روحم  دراد  لابندـب  هک  بویعم  فاـصوا  زا  یطـالتخا  اـب  تاواـسم  يدازآ و 
یعامتجا طباور  دیاب  اموزل  دیدج  میدق و  یسایس  رکفت  زرط  رد  توافت  نیا  تیهام  هب  نیقی  ندرک  ادیپ  يارب  دسریم  رظن  هب  نآ ). بویعم 

داد رارق  قیقحت  یسررب و  دروم  احورـشم  اقیقد و  ار  نانآ  یقالخا  ینید و  يداصتقا و  یتاقیبط و  یگنهرف و  تابـسانم  رگیدکی و  اب  مدرم 
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یـسایس هفـسلف  يانبریز  عون  ود  نیب  ام  توافت  هب  رظن  اب  درک . دهاوخن  زواجت  نامگ  سدح و  دودح  زا  ام  تایرظن  قیقحت  نینچ  نودـب  و 
هب دشابیم . ریظن  دیدجت  یسررب و  لباق  روبزم  هاگدید  دراد ، دوجو  انبریز  عون  ود  ره  رد  هک  یساسا  لکشم  و  دیدج ) میدق و  )

دروم دـیاب  رتقیقد  روطب  نآ  یـسایس  ورملق  عامتجا و  رد  نانوی  یناتـساب  هعماج  رد  دارفا  يدازآ  تیفیک  تیمک و  صیخـشت  هکنیا  هفاـضا 
تبثم خساپ  لاوس  نیا  هب  مسیرالوکس  دشابیم ؟ جراخ  هیهلا  هیلک  ماکحا  فیلاکت و  رادم  زا  تسایـس  تموکح و  ایآ  دریگب . رارق  قیقحت 
تابثا يارب  لالدتـسا  حیـضوت و  دشابیم  جراخ  هیهلا  هیلک  ماکحا  فیلاکت و  رادم  زا  نردـم  تسایـس  تموکح و  دـیوگیم : دـهدیم و 

هرادا ار  عماوج  هک  اـهتموکح  یماـمت  مینیبیم  مینکیم ، هجوـت  خـیرات  رد  يرـشب  تشذگرـس  هب  هک  یماـگنه  تسا : نینچ  روـبزم  خـساپ 
نیا دشابیم ، یبرجت  دعاوق  لوصا و  رب  ینتبم  هدوب و  یعیبط  يدنمزاین  کی  زا  یـشان  هداس  یتیعقاو  اهتموکح ، نیرتیلاع  یتح  دـناهدرک ،

دوـخ و تاـیح  همادا  لـماوع  هک  تسا  یطیحم  رد  دوـخ  صاـخ  یگدـنز  لـحم  يارب  یعیبـط  روـطب  نارادـناج  همه  جاـیتحا  ریظن  هدـیدپ 
هب دنتـسم  یعیبط و  روطب  عونتم  داـعبا  رتهدرتسگ و  یحطـس  رد  ار  یگدـنز  نینچ  رـشب  عون  دـنک . هداـمآ  اـجنآ  رد  دـناوتب  ار  شناگتـسباو 

عماوج ياهتیریدم  اهتموکح و  هک  تسا  هدش  هتفرگ  هجیتن  نینچ  حیضوت  نیا  زا  دیامنیم . نیمات  نتشیوخ  يارب  رییغت  يارجم  رد  براجت ،
هن  ) هیلاع تمکح  هاگدید  زا  اما  درادن . دوجو  اهنآ  رد  یهلا  ياهتباث  هبنج  درادن و  هعیبطلادعبام  ياهتیعقاو  اب  یطابترا  چیه 

اب هچ  رگا  دشاب ، هدوب  زین  یهلا  هبنج  ياراد  يرادروشک  ماظن  هک  تسا  مزال  لوقعم ) تایح   ) هبناج همه  میظنت  يارب  ياهفرح ) یحالطـصا 
هب لوصو  يارب  اهناسنا  یعیبط  تایح  میظنت  يریگفدـه  اب  هک  يرادروشک  ياهینزيار  براجت و  لوصا و  نآ  یتح  رتیلاع  دـید  کـی 

هنیمز حیضوت  دندرگیم . رادروخرب  یهلا  عاعش  زا  دنریگیم ، رارق  هدافتسا  دروم  دراد ، یهلا  هبنج  اعطق  هک  هبیط ) تایح  ( ) لوقعم تایح  )
یعیبط هبنج  مه  دـناوتیم  دـشاب  هک  ياهتفرـشیپ  تروص  ره  رد  يرادروشک  ماظن  مینکیم . هدـهاشم  لیذ  ثحبم  رد  ار  تموکح  عون  نیا 
يرـشب عماوج  نایم  رد  تعیبط و  ملاع  هصرع  رد  خیرات  لوط  رد  للم  ماوقا و  يرادروشک  ياهماظن  یهلا . هبنج  مه  دـشاب و  هتـشاد  ضحم 

رد تسین  يدـیدرت  دوخ . هعماج  ياهناسنا  تعیبط و  ملاع  هنهپ  رد  ناسنا  زا  درف  کی  هک  ددرگیم  رادـیدپ  دـیآیم و  دوجو  هب  هنوگنامه 
، نآ نیناوق  ءازجا و  يارجم  رد  تعیبط و  هنحـص  رد  دـننکیم  هرادا  ار  اهنآ  هک  ینارادمتـسایس  اـهماظن . مه  هعماـج و  مه  درف و  مه  هکنیا 
، تسا روصت  لباق  یگدنز  زا  توافتم  یتاجرد  يرـشب  دارفا  يارب  هک  هنوگنامه  یلو  دنزادرپیم ، دوخ  ياهتیلاعف  هب  دـندرگیم و  رادومن 

رارق نیدب  رشب  یگدنز  هدمع  تاجرد  ماسقا  دراد . دوجو  تاجرد  نیا  زین  يرادروشک  ماظن  یعامتجا و  یگدنز  يارب 
ياهدادعتـسا اوق و  همه  یگدـنز  مسق  نیا  رد  دـتفایم . تیلاعف  هب  یناویح  یعیبط  دوخ  تیریدـم  اب  هک  ضحم ، یعیبط  یگدـنز  . 1 تسا :

رد یعیبط و  دوخ  نیمه  نامرف  تحت  ینادـجو  ینالقع و  يرکف و  ياهتیلاعف  نیرتتیمهااب  ات  هتفرگ  هداـس  روصت  كرد و  کـی  زا  یمدآ 
دناوتیمن اریز  تسین ، لوقعم  لالدتـسا  ریـسفت و  لـباق  دـشاب ، رتهتفرـشیپ  مه  هزادـنا  ره  یگدـنز  هنوـگ  نیا  دـنریگیم . رارق  نآ  مادختـسا 

نآ نادیم  نازاتهکی  هماکدوخ ، يایوقا  هک  ءاقب  رد  عزانت  نایرج  لباقم  رد  دناوتیمن  هکنانچ  دشاب ، هدوب  تایح  يالعا  فده  يوگخساپ 
یهاوخدوخ هک  مدرم  یعیبط  دوخ  روحم  رب  نآ ، لکـش  نیرتهتفرـشیپ  رد  یتح  يرادروشک  ماظن  رگا  دـشاب . هتـشاد  لوقعم  عافد  دنتـسه ،

روبزم يروشک  ماظن  محازم  لماوع  هنوگنیا  هکلب  درادـن ، یهلا  لـماوع  تلاـخد  هب  يزاـین  اـهنت  هن  ددرگب ، تسا  نآ  صتخم  نیرتیـساسا 
رد هک  هنوگنامه  هک  تسا  نیا  یهلا  یعیبط  یگدنز  يانعم  یهلا ، یعیبط  یگدـنز  . 2 دنک . هزرابم  لماوع  نآ  اب  دـیاب  روبزم  ماظن  تسا و 
رب دـنهدیم و  همادا  دوخ  تاـیح  هب  دـنیآیم و  دوجو  هب  نآ  نیناوق  تعیبط و  هصرع  رد  یناـسنا  دارفا  دوشیم ، هدـهاشم  یعیبـط  یگدـنز 

دنز نیا  ياهزاین  دنیامنیم و  نیمات  ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  دوخ ، یناور  يزغم و  ياهورین  یناسمج و  ياوق  يانبم 
نیا دیاب  هک  نادجو  لقع و  یهیدـب  مکح  اب  لاح  نیع  رد  دـنزاسیم ، عفترم  دوخ  ناعونمه  تعیبط و  زا  يرادربهرهب  رد  شالت  اب  ار  یگ 

حیحص لوصا  زا  تسا ، یلعا  لامک  هبذاج  رد  دورو  هک  نآ  يالعا  فده  هب  لوصو  يارب  دوش ، میظنت  لوبق  لباق  لوصا  يانبم  رب  یگدنز 
اب ماهدـمآ ؟ اجک  هب  ماهدـمآ ؟ اجک  زا  متـسیک ؟ نم   ) خـساپ هک  ینعم  نیا  هب  دـنکیم ، ادـیپ  ترورـض  یهلا  لماع  تلاخد  دـنیامن ، تیعبت 

ریذـپناکما ماهدـمآ  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و   ) هیآ نیا  رد  هک  یهلا  لماع  تلاخد  نودـب  ماهدـمآ )؟ هچ  يارب  موریم ؟ اـجک  هب  متـسیک ؟
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یناسنا یلصا  لئاسم  يوگخساپ  دناوتیمن  ینوناق  هدعاق و  چیه  دشابیم ، نآ  ياراد  بهذم  هک  یهلا  لماع  تلاخد  نودب  نینچمه  تسین .
طابترا یتسه 4 . ناهج  اب  ناـسنا  طاـبترا  ادـخ 3 . اب  ناسنا  طابترا  نتـشیوخ 2 . اب  ناسنا  طابترا  . 1  ) دـشاب هدوب  هناگراهچ  تاـطابترا  رد 
تموکح تمکح و  فلوم  هک  هنوگنامه  دـشاب و  هدوب  ضحم  یعیبط  دـناوتیم  مه  تموکح  تسایـس و  نیاربانب ، دوخ ) عونمه  اب  ناسنا 

یبرجت یئادتبا و  رایسب  موهفم  کی  دشاب ، هتفرگ  لکـش  هتفرـشیپ  ياهتروص  هب  هک  هزادنا  ره  هب  يرادروشک  ماظن  تموکح و  : ) دیوگیم
زیارغ و خ نیناوق  يانبم  رب  هک  تسا  لسع  ناروبنز  ياهچروم و  ياهنایروم و  یگدنز  ماظن  نامه  نیا   … تسا )  یعیبط 

خاشرپ و رتهدرتسگ و  هدیچیپ و  رایـسب  نآ ، تیریدم  ناسنا و  یگدنز  ماظن  هک  توافت  نیا  اب  دتفایم ، نایرج  هب  نارادـناج  نآ  یعیبط  دو 
، لقعت هشیدـنا و  ینالقع ، ياهدـیرجت  یلک ، تاـکادرا  دـننام  تسا ، رادروخرب  مهم  رایـسب  ياهدادعتـسا  اوق و  زا  اریز  دـشابیم ، رتگرب 

مه هزادـنا  ره  هک  یتروص  رد  کلذریغ  غوبن و  هب  دنتـسم  ياهتیقالخ  فاشتکا و  میـسجت و  اهدـهعت و  زا  يرادربهرهب  هدـنزاس ، ياهتباقر 
، یلک تاکاردا  غوبن  هب  دنتـسم  ناشوج  عباـنم  هب  دنتـسم  هک  تهج  نآ  زا  دنـشاب ، هتـشاد  کیتامتـسیس )  ) مظنم یگدـنز  قوف ، نارادـناج 
اب ناسنا  یگدنز  لاح  نیا  اب  دشابیم . قمعت  هعـسوت و  تفرـشیپ و  لباق  ریغ  دودحم و  اذل  تسین ، لقعت …  هشیدنا و  ینالقع ، ياههبرجت 

دوخ تکرح  دخرچب و  یهاوخدوخ  روحم  رب  هک  یتروص  رد  میداد ، رکذت  ار  اهنآ  زا  ياهنومن  هک  ياهدادعتـسا  اهاوق و  نآ  همه  نتـشاد 
يروناج یگدنز  نامه  تیهام  رظن  زا  دنکن ، هدافتسا  تایدام  هدام و  قوف  یهلا  هعشا  زا  دنک و  هیجوت  ضحم  تعیبط  نیناوق  جاوما و  اب  ار 
مالـسلا مهیلع  ءایبنا  ینارون  طخ  رد  هکنانچ  دشاب  یهلا  یعیبط  دـناوتیم  تموکح  تسایـس و  نینچمه  میدـش و  رکذـتم  الاب  رد  هک  تسا 

لقع هب  تایح  نوئش  نامت  هدافتسا  یگدنز ، نیا  زا  ام  روظنم  مزیلاوچگلتنیا ،)  ) ینالقع یگدنز  . 3 تسا . حرطم 
نیا ناوارف  روطب  مه  نیمز  برغم  مدرم  دوخ  دـنهدیم و  تبـسن  نیمز  برغم  هب  ـالومعم  ار  یگدـنز  عوـن  نیا  هزورما  تسا . نآ  لـئالد  و 

اهناسنا تایح  نوئـش  روما و  همه  هک  تسا  نیا  دننکیم ، زاربا  یگدنز ، عون  نیا  ندوب  یقطنم  نایعدم  هک  هچنآ  دننکیم . حرطم  ار  اعدم 
دنتـسم دـسریم  رظن  هب  دـسریم . رمث  هب  دـشابیم  یلمع  لقع  يرظن و  لقع  لماش  هک  نآ  ماع  يانعم  هب  لـقع  یگدـنز و  زا  عون  نیا  رد 

زورب يرـشب  عماوج  زا  کی  چـیه  رد  نونکات  لماک  روطب  نآ  هدـننکعناق  نشور و  لـئالد  لـقع و  هب  یگدـنز  روما  نوئـش و  همه  نتخاـس 
زا دازآ  میلـس و  لـقع  هک  یقیقح  یبهذـم  ياـهماظن  رد  رگم  ، ) تسین ریذـپناکما  يدانتـسا  نینچ  الـصا  تفگ : ناوـتیم  تـسا و  هدرکن 

لاثم ناونع  هب  دریگب ) رارق  هدافتسا  دروم  تموکح  تسایس و  گنهرف و  قوقح و  رد  یهلا  يانعم  کی  اب  یناویح  یعیبط  دوخ  ياههبذاج 
تمارک تلادع و  یعقاو  شزرا  ءاقب  رد  عزانت  هوق و  تلاصا  نایرج  ربارب  رد  دـناوتب  هک  تسا  یلومعم  یلمع  لقع  يرظن و  لقع  نیمادـک 

رـس ار  یـسایس  یعامتجا و  یگدـنز  رد  ینالقع  شور  ياعدا  هک  یعماوج  همه  هکیتروص  رد  دـیامن ! تاـبثا  ار  لوقعم  يدازآ  یناـسنا و 
هیمالعا ياهمدقم  ياهفارگاراپ  رد  ار  تیامح  نیا  هنومن  نیرتزراب  دیامنیم . دادملق  روبزم  شزرا  قئاقح  یلصا  نایماح  ار  دوخ  دنهدیم ،

. مینکیم هدـهاشم  قوقح  نیمه  رد  دروـم  دودـح 20  رد  تسا  یـشزرا  رادراـب  هک  یتاحالطـصا  رد  هیلوا و  داوم  رـشب و  قوقح  یناـهج 
قوقح يرـشب و  هداوناخ  ياـضعا  هیلک  تیثیح  ییاسانـش  هک  اـجنآ  زا  تسا : نینچ  رـشب  قوقح  یناـهج  هیمـالعا  ياهمدـقم  ياـهفارگاراپ 
قوقح ریقحت  ییاسانـش و  مدع  هک  اجنآ  زا  دهدیم . لیکـشت  ناهج  رد  ار  حلـص  تلادـع و  يدازآ و  ساسا  نانآ ، ریذـپان  لاقتنا  ناسکی و 

نایب و رد  رشب  دارفا  نآ ، رد  هک  ییایند  روهظ  هتشاداو و  نایـصع  هب  ار  تیرـشب  حور  هک  تسا  هدیدرگ  ياهنایـشحو  لامعا  هب  یهتنم  رـشب 
اب دـیاب  ار  یناسنا  قوقح  اساسا  هک  اجنآ  زا  تسا . هدـش  مـالعا  رـشب  لاـمآ  نیرتـالاب  ناونع  هب  دـنوش ! اـهر  رقف  سرت و  زا  دازآ و  هدـیقع ،

هعسوت تسا  مزال  اسااسا  هک  اجنآ  زا  ددرگن . روبجم  راشف  ملظ و  دض  رب  مایق  هب  جالع  نیرخآ  ناونع  هب  رشب  ات  درک  تیامح  نوناق  يارجا 
درف شزرا  ماقم و  رشب و  یـساسا  قوقح  هب  ار  دوخ  نامیا  دحتم  للم  مدرم  هک  اجنآ  زا  داد . رارق  قیوشت  دروم  ار  للم  نیب  هناتـسود  طباور 

دننک و کمک  یعامتجا  تفرـشیپ  هب  هک  دناهتفرگ  خسار  میمـصت  دناهدرک و  مالعا  روشنم  رد  اددـجم  نز  درم و  قوقح  يواست  یناسنا و 
یناهج مارتحا  هک  دناهدش  دهعتم  وضع  لود  هک  اجنآ  زا  دنروایب ، دوجو  هب  ار  يرتهب  یگدنز  عضو  رتدازآ  یطیحم  رد 

یکرتشم مهافت  نسح  هک  اجنآ  زا  هدـننک ، نیمات  دـحتم  للم  نامزاس  يراـکمه  اـب  ار  یـساسا  ياـهیدازآ  رـشب و  قوقح  یعقاو  تیاـعر  و 
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نامرآ ار  رـشب  قوقح  هیمالعا  نیا  یمومع ، عمجم  دراد ، ار  تیمها  لامک  دـهعت ، نیا  لماک  يارجا  يارب  اـهیدازآ  قوقح و  نیا  هب  تبـسن 
دنـشاب و هتـشاد  رظن  دم  رد  امئاد  ار  هیمالعا  نیا  عامتجا  ناکرا  همه  دارفا و  عیمج  ات  دـنکیم  مالعا  للم  هیلک  مدرم و  مامت  يارب  یکرتشم 
، ییاسانـش یللملانیب ، یلم و  یجیردت  ریبادت  اب  دبای و  هعـسوت  اهیدازآ  قوقح و  نیا  مارتحا  تیبرت ، میلعت و  هلیـسوب  هک  دـننک  تدـهاجم 
.( ددرگ نیماـت  دنـشابیم ، اـهنآ  ورملق  رد  هک  ییاـهروشک  مدرم  نیب  رد  هچ  وضع و  لـلم  دوخ  ناـیم  رد  هچ  اـهنآ ، یتاـیح  یعقاو و  يارجا 

تاملک تاحالطصا و  تسا . هدومن  حرطم  ار  تایح  ياهـشزرا  زا  تیامح  اهفارگاراپ ، نیا  همه  هب  بیرق  تیرثکا  هک  دییامرفیم  هظحالم 
مرتحم 2. دوجوم  يانعم  هب  ناسنا  . 1 تسا : رارق  نیدب  تسا ، هدمآ  رـشب  یقوقح  یناهج  هیمالعا  داوم  تامدقم و  عومجم  رد  هک  یـشزرا 
يدازآ 9. ناسکی 8 . قوقح  تیرشب 7 . حور  هناتسود 6 . طباور  يربارب 5 . يردارب و  يرشب 4 . هداوناخ  ياضعا  اهناسنا 3 . یتاذ  تیثیح 

ا دحتم 16 . للم  نامیا  هدیقع 15 . تایح 14 . نادجو 13 . لقع و  يرشب 12 . لامآ  نیرتالاب  تلادع 11 . حلص 10 .
.20 تسا ) بولطم  شدض  هک   ) نایـصع . 19 تسا ) بولطم  شدـض  هک   ) هنایـشحو لامعا  كرتشم 18 . مهاـفت  سح  یناهج 17 . مارتح 
یناگدـنز و عون  نآ  رد  هک  تسا  نیا  تفگ ، ناوتیم  هک  هچنآ  یقالخا . تایـضتقم  حیحـص  تیاعر  دشر 22 . لمکا  دح  تدهاجم 21 .

رارق شریذـپ  دروم  ضرف ) شیپ  اـی   ) هتخاـس شیپ  لوصا  ناونع  هب  یلک  ياـیاضق  يرادـقم  حالطـصا ) هب  ینـالقع   ) تسایـس تموـکح و 
ماـکح و مدرم و  ینبم  نـیمه  رب  ینعی  دـنهدیم ، ماـجنا  ار  دوـخ  راـک  لوـصا ، نآ  ياـنبم  رب  تسایــس  تموـکح و  یگدــنز و  دریگیم و 

نیمه تسا ، نکمم  هک  یتروص  رد  دـننکیم ، لالدتـسا  لوصا  نامه  هب  دوخ  ياهتیلاعف  اههتـساوخ و  تیعقاو  تاـبثا  يارب  نارادمتـسایس 
نارود رد  لوصا  نیا  يارب  لاثم  نیرتهب  دشابن . لصف  لح و  لباق  الصا  هک  دشاب  هدوب  یتالکشم  ياراد  یسررب ، قیقحت و  عقوم  رد  لوصا 

نارازگراک ماکح و  اهروشک و  نآ  لوبق  دروم  یئانبریز  لصا  کی  ناونع  هب  هک  تسا  ایند  ياهروشک  زا  یخرب  رد  یـسارکومد  رـصاعم ،
هدافتـسا دروم  کلذریغ  يداصتقا و  یقوقح و  یگنهرف و  یـسایس و  یعامتجا و  يایاضق  تابثا  ریـسفت و  يارب  تسا و  هدش  هتفریذپ  نانآ 

ناوتیم ار  اهنآ  لئاسم  دعاوق و  همه  اعقاو  هک  تسین  نآ  تسایـس ، تموکح و  یگدـنز و  ندوب  ینالقع  زا  روظنم  نیا ، ربانب  دریگیم . رارق 
لقع یهیدب  نشور و  دعاوق  لوصا و  اب 

ماظن يرهاظ  حوطس  ریز  رد  یلقع  یملع و  هاگدید  زا  هک  یمهم  هناگـشش  تالکـشم  هب  هک  تسیفاک  اعدم  نیا  تابثا  يارب  دومن . ریـسفت 
ناـیب زا  شیپ  نآ  هناگـشش  تالکـشم  تسایـس و  تموـکح و  یگدـنز و  رد  یـسارکومد  ماـظن  مینک . هجوـت  دراد ، دوـجو  کـیتارکومد 
تمعن زا  سپ  ناـسنا  يدازآ  هک  نیا  رد  درادـن  دـیدرت  یهاـگآ  لـقاع  چـیه  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  رکذـت  هناگـشش ، تالکـشم 

ینعی يدازآ ، زا  مورحم  ناسنا  تسا . هدومرف  تیانع  رـشب  دارفا  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  يزایتما  تمعن و  نیرتیلاع  تایح ، يامظع 
هک تسا  یهیدـب  هماـکدوخ و  نادـنمتردق  هدارا  تعیبـط و  لـماوع  لـباقم  رد  ضحم  تلآ  ینعی  تیـصخش ، تیوه و  زا  مورحم  دوـجوم 

دیاب ار  نآ  هک  تسیراب  یگدنز  هک  كرحتم  تسا  يدوجوم  دـنک ، یگدـنز  دـناوتب  رگا  ضحم ، تلآ  تیـصخشیب و  تیوهیب و  ناسنا 
زا ار  نآ  نتـشاد  هزاجا  هظحل  ره  رد  دـیاب  هک  دـشاب ) هتـشاد  رگا   ) هعطق هعطق  یتیـصخش  یتیراـع و  یتیوه  ياراد  دـشکب و  شود  هب  اربج 

، دـیامن بلـس  ناسنا  زا  ار  يدازآ  هک  یماقم  ره  سک و  ره  مییوگیم : هناـعطاق  اذـل  دریگب  هاوخدوخ ، نادـنمتردق  هدارا  یعیبط و  لـماوع 
ایآ . 1 دزاسب . لتخم  ار  اهنآ  لقادح  ای  دـیامن  بلـس  ار  وا  حور  ناور و  ناج و  سفن و  هک  تسا  هدـش  بکترم  ار  تیانج  تحاقو و  نامه 

لاوحا همه  رد  مدرم  ياههتساوخ  همه 
ناونع هب  هک  ياهدـیدپ  ره  خـیرات  لوط  رد  نونکات  اـیآ  . 2 دراد ؟ يدـیدش  تلاخد  اهنآ  رد  اهیهاوخدوخ  ای  تسا  لـقع  ياـنبم  رب  اـعقاو 

اهیزیرنوخ اهگنج و  تسا ، نینچ  رگا  تسا ؟ هدوب  ماکح  مدرم و  یعقاو  حالـص  رب  تسا ، هتفرگ  رارق  ماکح  مدرم و  تیاضر  دروم  نامرآ 
، تسا اـهنآ  ناگدـننادرگ  مدرم و  یبلطهاـج  تردـق و  اـهنآ  هزیگنا  هتفرگ و  ار  خـیرات  رـساترس  هـک  ییاهینکـشنامیپ  اـهییوگروز و  و 

هدوب یقالخا  یـسایس و  یقوقح و  یگنهرف و  لئاسم  همه  يانبریز  هک  یگدرب  ياهنارود  تسا ، نینچ  رگا  و  دشابیم . هیجوت  لباق  هنوگچ 
بجوم هک  اهتیـصخش  ای  قئاقح و  ندرک  دادـملق  روفنم  ای  نداد  هولج  نامرآ  يارب  هنارهام  ياهنیقلت  . 3 ددرگیم ! هیجوت  هنوگچ  تسا ،
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رتیلومعم و حالطـصا  هب  دنکیم و  زورب  اهنیقلت  نامه  قباطم  مدرم  تایرظن  ءارآ و  هجیتن  رد  اهنیقلت و  نآ  زا  مدرم  شریذپ  لابقتـسا و 
يرـشب خیرات  هک  هچنآ  . 4 دز ! یعقاو  یـسارکومد  زا  مد  ناوتیم  ضرف  نیا  اب  ایآ  یعونـصم )! ياـضاقت  يارب  یعونـصم  هضرع   ) رتنـشور
یتروص رد  تسا ، هتشاد  یقیمع  ناوارف و  ریثات  مدرم ، ياهزغم  هیجوت  رد  ابیز و  حیصف و  ظافلا  تاحالطـصا و  اهراعـش و  دهدیم ، ناشن 

وتوا  ) یلیخت یطارفا و  ینیبشوخ  کی  اب  ای  تسا و  هدوبن  راعش  نآ  دوخ  ياوتحم  ناگدنهدراعش ، فده و  ضرغ و  هک 
تـساهماد نوچ  اهمان  اهظفل و  اهمان  نایم  ینعم  یطحق  اهماد  شریز  تسا و  راومه  هار  درک ! دیاب  هچ  دناهدوب . هتخادـنا  هارب  راعـش  ییایپ )

ابیز و نیریش و  ظافلا  اب  هطبار  رد  ار  رـشب  كانزوس  تشذگرـس  زا  یتسرهف  هک  تسا  نآ  عقوم  الاح  تسام  رمع  بآ  گیر  نیریـش  ظفل 
مان هب  هک  يرابنارگ  ياهریجنز  هچ  یمدآ ، ناج  سفنت  هلیـسو  نیرتهب  يا  ریجنز ، دض  يا  يدازآ ، يا  مینک : زاب  دوخ  نامـشچ  شیپ  ابیرف 

قیبطت وت و  رادـید  زا  ار  يرـشب  هعماج  دـندناشوپ و  وت  سدـقم  ماـن  هب  هک  اـهروج  اـهملظ و  هچ  تلادـع ، يا  دناهتـسب ! رـشب  ياـهاپ  هب  وت 
دنتـسارآ و وت  مان  هب  هک  ییاـهلطاب  هچ  یتسه ، ملاـع  ياـنبم  ماـجنا و  زاـغآ و  يا  قح ، يا  دـنتخاس ! روجهم  رود و  وت ، لوصا  رب  یگدـنز 

رقحم ياهخوک  زا  ياهشوگ  رد  هک  خـیرات  هصرع  ناهاگآان  ناناوتان و  یگـشیمه  لاح  نابز  تسا  نیا  دـنتخاس ! مورحم  وت  زا  ار  تیناسنا 
همزمز دناهتخاس . لدـبم  ناجیب  تکرح  هب  ار  نانآ  یگدـنز  ابیرف ، ظافلا  اهراعـش و  هلیـسو  هب  هک  هماکدوخ  ناهاوخدوخ  هب  باطخ  دوخ ،

مان وت  ياو  يدرک ، ماد  ار  قح  مان  وت  يار  نآ  ین  تسب ، مقح  مان  ارم  رـش  روش و  ياوسر  ینک  اـت  ارم  رم  یبیرف  قح  ماـن  هب  وت  دـنیامنیم :
تناج ب گر  نم  مخز  هب  ات  نت  ناج و  مدرپس  قح  مان  هب  نم  نم  داد  وت  زا  دناتسب  قح 

ماـظن مینک ، میـسقت  ورـشیپ ) وریپ و   ) مهم تمـسق  ود  رب  گـنهرف  قوقح و  دـننام  ار  تسایـس  رگا  درب 5 . تنادـنز  هب  نم  نوـچ  ارت  اـی  در 
يرورـض ورـشیپ  وریپ و  يارب  رـصتخم  فیرعت  کی  بلطم ، نیا  حیـضوت  يارب  ورـشیپ ، هن  دشابیم  وریپ )  ) تمـسق هب  طوبرم  یـسارکومد 
یلومعم یعیبط  یگدنز  قوف  ياهدـعاق  لصا و  چـیه  هک  تسا  نیا  هریغ ) و  تسایـس ، گنهرف ، قوقح ،  ) قوف دراوم  رد  وریپ  يانعم  تسا .

هک تسا  نیا  ورـشیپ  يانعم  درادـن . دوجو  اهنآ  زا  تیعبت  يارب  يزاین  روبزم  دراوم  رد  ای  درادـن  دوجو  ناسنا  یحور  یقرت  ءـالتعا و  يارب 
، اهنآ رب  یگدـنز  نوئـش  قیبطت  نودـب  ناسنا  یحور  یقرت  ءالتعا و  هک  یلاع  دـعاوق  لوصا و  هدـع  کی  زا  دـیاب  قوف  دراوم  همه  رد  رـشب 

صیخشت هب  هیکت  اب  هک  دنتـسه  اهناسنا  دوخ  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم  وریپ ) قوقح   ) مییوگیم هک  یتقو  دیامن . تیعبت  تسین ، ریذپناکما 
رد ارجا  هب  یگدـنز  ورملق  رد  ار  نآ  هتفریذـپ و  یقوقح  داوم  ناونع  هب  جـیردت ) روطب  ابلاغ   ) ار یئایاضق  دوخ  یگدـنز  دـسافم  حـلاصم و 

، تسایـس داصتقا ، تسا  نینچمه  دنرادن . هعماج  مدرم  یقوقح  تشونرـس  نییعت  رد  تلاخد  قح  یتیـصخش  چیه  ماقم و  چیه  و  دنروایم .
زا تمسق  نآ  مدرم ، هتسیاش  یقوقح  داعبا  هدننکنیمات  هک  تسا  نینچ  ورشیپ ) قوقح   ) يانعم بیترت ، نیدب  هریغ . گنهرف و  قالخا ،

چیه هک  تسا  یهیدـب  دـیامن . نیمـضت  نآ  یعیبط  تایح  میظنت  هفاضا  هب  مه  ار  یناسنا  تیوه  لماکت  ءاـقترا و  هک  تسا  دـعاوق  لوصا و 
یلقع تفایرد  كرد و  اریز  دشاب ، هدوب  ضحم  وریپ  ای  ضحم و  ورـشیپ  دناوتیمن  يداصتقا  و  یـسایس ، یگنهرف ، یقالخا ، یقوقح ، ماظن 

هک تسا  تهج  نیمه  هب  دنراد ، یمهم  رایـسب  شقن  نانآ ، یگدنز  تاعوضوم  يارجا  زرط  صیخـشت و  رد  اهناسنا ، یبرجت  ینادـجو و  و 
هداد و رارق  عابتالامزال  تجح و  كدنا ) رایسب  رایسب  دراوم  رگم   ) تاعوضوم صیخشت  رد  ار  اهناسنا  براجت  اهلد و  لوقع و  مالـسا  نید 

تاعوضوم دیاب  هک  دنتسه  مدرم  نیا  ینعی  درادیم ، يوریپ  ماظن  ینوناق ، تالیامت  تاعوضوم و  ورملق  رد  مالـسا  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
مالسا نیاربانب ، دننک . داجیا  دنهد و  صیخـشت  دزاسن ، دراو  نانآ  حور  مسج و  رب  يررـض  هک  ار  دوخ  ینوناق  تالیامت  یگدنز و  قرط  و 
قالخا هاوخ  دشاب و  قوقح  ورملق  رد  هاوخ  دراد ، يوریپ  هبنج  يرشب  تایح  لیصا  ياهزاین  ندروآرب  اههدیدپ و  تاعوضوم و  تمسق  رد 

لامک هبذاج  رد  ار  نایمدآ  رادفده  تایح  دناوتب  هک  یـسایس  گنهرف و  قالخا و  قوقح و  هب  رظن  اب  و  کلذریغ . گنهرف و  تسایـس و  و 
یم اجک  هب  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  متسیک ؟ اب  ایند  نیا  رد  ماهدمآ ؟ اجک  زا  متسیک ؟ نم   ) ار وا  یساسا  تالاوس  خساپ  دهدب و  رارق  قلطم 

اب ناسنا  طابترا  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  رد  ورـشیپ  دعاوق  لوصا و  هدـع  کی  زا  تسا  مزال  امتح  دـهدب ، مور )؟
قالخا هب  فاصتا  اب  نتـشیوخ  تاذ  حالـصا  دـننام  دـیامن . تیعبت  دوخ ) عون  ینب  اب  ناسنا  طابترا  یتسه و  ناهج  اب  ناـسنا  طاـبترا  ادـخ ،
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اب ینعی  دـنکیم . یگدـنز  نآ  رد  هک  یتسه  ناهج  زا  زا  هنالوئـسم  يرادربهرهب  ناحبـس  دـنوادخ  اب  طاـبترا  زا  یحور  يرادروخرب  یلاـع ،
هدوهیب و تسا  هدـیرفآ  ار  تمظعاب  ناـهج  نیا  هک  قلطم  میکح  دـنوادخ  هک  دوش  دـقتعم  دـنادب و  یتسه ، ناـهج  هوکـش  مظن و  هب  هجوت 

نونکا دشابیم . تایدام  هدام و  قوف  اعطق  و  دیآیمن ، تسد  هب  اهنت  توهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  اب  فده  نیا  و  دشابیمن . فدهیب 
دنشیدنایب و هنوگره  مدرم  هک  دوش  ریسفت  نینچ  مه  یـسارکومد ، يانعم  مینادب و  یـسارکومد  مظن  رد  رـصحنم  ار  تسایـس  میهاوخب  رگا 

هعماج دارفا  رگید  یگدنز  تمحازم  تابجوم  هک  يدراوم  زج  دنشاب ، دازآ  یفده  ره  هب  ندیـسر  يارب  ياهلیـسو  ره  هب  دنهاوخب و  هچ  ره 
ار گرزب  ناهیک  همه  هچ  رگا  دزاسیم  سوبحم  ینیشنراغ  نارود  نامه  رد  ار  تیرـشب  هک  تسا  وریپ  تسایـس  نامه  نیا  دروایب ، مهارف  ار 

دها هک  یلاح  رد  دراذگب ، رتارف  ماگ  یهاوخدوخ  هطیح  زا  دناوتیمن  وریپ  تسایس  زا  تیعبت  رد  رشب  اریز  دراذگب ، شیاپ  ریز 
ای یتعنـص  ای  ینید  ای  یملع  ياهتکرح  هچ  خـیرات  یلماکت  تالوحت  اهتکرح و  . 6 دراد . یهلا  یعیبط  ياروام  هشیر  اـمتح  وا  یلماـکت  فا 
ار اهندیدرگ  اهشور و  نیا  رگا  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  یمک ) رظن  زا   ) هجوت لباق  ریغ  ياهتیلقا  دارفا و  هلیـسوب  هراومه  یقالخا ، یـسایس و 
هک تسا  هدشن  هدید  زگره  ینعی  دیامن . تفرشیپ  تسناوتیمن  مدق  کی  یتح  رـشب  دنتـشاذگیم ، اهتیرثکا  تالیامت  تامولعم و  هدهع  هب 

یتخبدـب لهج و  زا  ار  هعماج  ای  دـنزادنیب  هار  هب  ار  تاعارتخا  تافاشتکا و  و  دـنزیخرب . میقتـسم  روطب  ءادـتبا و  هعماج  کی  مدرم  تیرثکا 
هک تسا  هدـش  حرطم  یـسارکومد  هرابرد  نوطالفا  تارکفت  زرط  زا  یتـالمج  . 7 دنروایب . دوجو  هب  ار  تفرـشیپ  لماوع  و  دـنهدب . تاجن 

. دوریم ورف  دوشیم ، هدیمان  یـسارکومد  هک  یگناوید  نیا  زا  یتفگـش  رد  دشیدنایم  رما  نیا  تقیقح  رد  نوطالفا  هزادنا  ره  : ) دیوگیم
نیا رد  نوطالفا  لـیلد  دـنکیم . هیکت  تسایـس  نارازگراـک  باـختنا  رد  مدرم  روهمج  تـالیامت  تاوهـش و  رب  هک  یـسارکومد  ماـظن  نآ 

، مینکیمن دامتعا  رهام  شافک  کی  زج  سک  چیه  هب  شفک  هب  يدنمزاین  عفر  دننام  کچوک  تاعوضوم  رد  ام  هک  تسنیا  یگدزتفگش 
پب تیمکاح  يارب  دنکیم ) تیامح  يو  زا  دایز  ياهادص  ای   ) دراد يدایز  ياهادص  هک  ار  سک  ره  میناوتیم  هنوگچ  لاح  نیا  اب 

شوخ ای  ابیز و  کشزپ  کـی   ) هن میهاوخیم  دراد ، تراـهم  تباـبط  رد  هک  ار  یقذاـح  کـشزپ  اـم  میوشیم ، راـمیب  اـم  هک  یتقو  میریذ .
یهلا دعب  اب  تموکح  تسایـس و  يرایبآ  موزل  اب  یتافانم  زگره  دراد ، صـصخت  هب  جایتحا  صاخ و  هفرح  کی  تسایـس  هکنیا  ار .) راتفگ 
نینچ وا  هک  تسا  هدـش  لـقن  نوطـالفا  زا  بوخ  رایـسب  یهیبشت  تسا ، یـصوصخم  رنه  يرادمتـسایس  هکنیا  تاـبثا  يارب  درادـن . اـهناسنا 
سپـس هدرک و  لیدبت  هتـشر  هب  ار  مشپ  تسخن  هنوگچ  رهام  هدنفاب  کی  هک  دید  دیاب  تسا . یگدـنفاب  رنه  يرادمتـسایس  رنه  : ) دـیوگیم
هچراپ هاگراک  نآ  زا  ماجنارـس  دراپـسیم و  دوخ  یگدـنفاب  هاگراک  هب  هاـگنآ  هدـیبات ، مه  هب  صوصخم  مظن  دـیهمت و  هچ  اـب  ار  اههتـشر 
دناوتیم هک  تسا  یگدـنفاب  تعنـص  نوـچمه  مه  رادمتـسایس  رنه  دـشاب …  هدـنبیز  ناـسنا  تماـق  دـق و  هب  هک  دروآیم  نوریب  ار  ییاـبیز 

تقد و يور  زا  ار  نانآ  یتسیزمه  طباور  دیامنیم و  یهدنامزاس  هتـسویپ و  مه  هب  ار  رگیدـکی  زا  يادـج  دازآ و  ياهناسنا  زا  ییاههورگ 
تمکح و فلوم  سپس  ددرگ ). هتـسارآ  هدنبیز و  روشک  تماق  رب  سابل  یگچراپکی  دننام  هک  دزاس  هدیبات  هدیچیپ و  مه  هب  نانچ  تراهم 

نیا وطـسرا  نیـشیپ  نخـس  نوچمه  نوطالفا ، هنافوسلیف  هیبشت  نیا  زا  : ) دـیوگیم نینچ  نوطالفا  تـالمج  تاـبثا  حیـضوت و  رد  تموکح 
وخ هب  بلطم 

ياهیدـنمزاین اب  نآ  میقتـسم  طاـبترا  ظاـحل  زا  تسا و  یبرجت  نونف  زا  یتسد  رنه  کـی  نوچمه  يرادمتـسایس  نف  هک  دوشیم  نشور  یب 
تدحو و ماجسنا و  زا  دیاب  هک  تسا  یسابل  نوچمه  کیدزن  رود و  ياهروشک  اب  نآ  طباور  روشک  هرمزور  ثداوح  نادنورهش و  دارفا و 
تافص و زا  يرادروخرب  يرظن و  هیاپ  مولع  یقالخا و  یلک  دعاوق  رب  یهاگآ  زا  سپ  رهام  رادمتـسایس  کی  دشاب . رادروخرب  یگچراپکی 

تابسانم ظفح  لمع و  ماقم  رد  دیاب  دوشیم ، هصالخ  تلادع  رد  هک  تفع  تعاجش و  یلمع ،) تمکح   ) تمکح دننام  یناسفن  تالامک 
یهاگآ دوخ ، نوماریپ  ریغتم  ياهتیعقاو  یلمع و  هیئزج  روما  زا  رگید  ياهروشک  اب  يراوجمه  طباور  ظفح  نادنورهـش و  ناـیم  یتسیزمه 

، يرادمتسایس نیداینب  رصنع  هکنیا  هصالخ  دیآرب . یبوخ  هب  یبرجت  تیلوئـسم  نیا  هدهع  زا  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  هنادنمـشوه  هدرتسگ و 
، وا یلـصا  هفیظو  هکلب  دـشابیمن ، تسا ، يرظن  لـقع  روـخارف  رد  هـک  یبهذـم  اـی  ینـالقع  دـعاوق  لوـصا و  تاـیلک و  رد  ییارگهشیدـنا 
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هزوـح زا  یلک  هب  هک  تسا  نآ  کـیتیلوپوئژ ، ریغتم  ياـهتیعقاو  روـشک و  ینورب  ینورد و  ياهدادـخر  تاـعوضوم و  فوـقو  صیخـشت و 
، دزاسیم قبطنم  یلمع  لقع  تایرغص  تایئزج و  رب  هتسویپ  یلمع  لقع  هک  روط  نامه  اما  تسا  نوریب  يرظن  لقع  ینالقع و  رترب  هشیدنا 

تسیاب زین  رادمتسایس 
هب لمع  ماقم  رد  روشک  هیئزج  تاعوضوم  قیداـصم و  رب  هدرک و  عـالطا  بسک  قـالخا  نارکفتم  ناـفوسلیف و  هشیدـنا  زا  ار  دوخ  ياـهي 

الماک ینالقع  یقالخا و  ياهیتسیاب  اب  روشک  رودقم  ياهیتسه  اهدادـخر و  ات  دزاس  قبطنم  شیوخ ، نوماریپ  یئزج  ریغتم و  ياهیتسه 
- مکی هلئـسم  دسریم : رظن  هب  يرورـض  فلوم  نانخـس  هب  رظن  اب  اهنآ  یـسررب  هک  دراد  دوجو  مهم  هلئـسم  دنچ  دشاب ). هتـشاد  یگنهامه 

دومن زا  تسترابع  دعب  نآ  تسا  هداد  رارق  بوخ  رایسب  هیبشت  دروم  ار  رادمتـسایس  یلمع  ياهتیلاعف  زا  دعب  کی  قوف  تارابع  رد  نوطالفا 
همه دناوتیمن  نوطالفا  هیبشت  نیا  اذل  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  دوخ  یـسایس  رنه  اب  ار  نآ  ياهفرح  رادمتـسایس  کی  هک  ياهعماج  یکیزیف 

نتخاس هدامآ  هک  ار  یسایس  ياهتیلاعف  زا  فده  یسایس و  مامشتسا  رادمتسایس و  ناسنا  کی  تاصتخم  تسایس و  تیهام  رد  ار  وا  دیاقع 
دیاـقع همه  دـناوتیمن  هیبـشت  نیا  مود - هلئـسم  دـیامن . فیرعت  فیـصوت و  دـشابیم ، ناـنآ  تاـیح  يـالعا  فدـه  هب  لوصو  يارب  مدرم 

تدحو و ماجسنا و  زا  دیاب  هک  یبوخ  سابل  هب  يرادمتسایس  نف  بوخ  رایـسب  هیبشت  دنک : وگزاب  تسایـس  تموکح و  هرابرد  ار  نوطالفا 
دیابن ش رادمتسایس  هک  تسا  نیا  یعطق  هلئسم  دنک  وگزاب  ار  نوطالفا  دیاقع  همه  رگا  دشاب ، رادروخرب  مدرم  يارب  یکچراپکی 

. دشاب هتشاد  دوجو  دیاب  ای  دراد و  دوجو  نادنورهش  نورد  رد  هک  دشاب  هتشاد  ییاهـشزرا  یحور و  یناور و  عضو  اب  يراک  دناوتن  مه  دیا 
دنتـسیک و دنـشوپیم ، ار  نانآ  هتخود  هدـیرب و  هتفاب و  سابل  هک  ییاهناسنا  نآ  هک  دـننادن  روشک  کی  نارادمتـسایس  اـی  رادمتـسایس  رگا 

یضاق تفگ  تسین . یشاقن  نآ  ياریذپ  ای  درادن و  دوجو  ای  الصا  هک  دننزیم  یقاتا  فقس  رب  یشقن  تقیقح  رد  دنشاب ، دنناوتیم  هنوگچ 
هک تسنامه  تموکح  تسایس و  رد  نوطالفا  تایرظن  عومجم  هک  مینادیم  ام  یلو  رش  ریخ و  زا  مینک  یشقن  وا  رب  ات  رسپ  يا  شرعلا  تبث 

يرورض ار  اهناسنا  يونعم  يدام و  ياهدادعتسا  داعبا و  همه  نتخاس  افوکـش  هک  زین  نیتسار  يامکح  دراد و  لوبق  یهلا  نید  ار  وا  تایلک 
عومجم هب  هجوت  اـب  موس - هلئـسم  مییاـمنیم : حرطم  ـالیذ  ار  هلئـسم  نیا  دـنزاسیم و  راوتـسا  لوصا  نیمه  رب  ار  دوخ  تارکفت  دـننادیم ،
تارکفت نیقفاوم  زا  ناوتیمن  وطـسرا  دـننام  مه  ار  گرزب  تیـصخش  نیا  هعماـج ، نادـنزرف  میلعت  تسایـس و  هراـبرد  نوطـالفا  تاـیرظن 

دروم یـسایس و  تایرظن  نیرتتیمهااب  زا  تسایـس  تموکح و  هراـبرد  نوطـالفا  تاـیرظن  هک  تهج  نادـب  دومن . بوسحم  مسیرـالوکس 
وطالفا ءارآ  زا  ياهصالخ  هک  تسا  مزال  اذل  تسا . رضاح  لاح  هتشذگ و  رد  یسایس  هفسلف  نارظنبحاص  رثکا  هدافتسا 

رد نوطالفا  وطـسرا و  دـیاقع  ارآ و  همجرت  مهف و  رد  نافوسلیف  نیرتصـصختم  زا  هک  رلیه  تناس  یملتراب  میروایب . ثحاـبم  نیا  رد  ار  ن 
حورـشم لقن  تلع  دنامن  هدیـشوپ  تسا : هدومن  حرطم  ریز  رارق  هب  ار  نوطالفا  یـسایس  هفـسلف  یلـصا  ناکرا  رـصانع و  تسا  نیمز  برغم 

دیدش تیمها  تهج  هب  ار  نوطالفا  تایرظن  یسایس ، هفسلف  رد  یققحم  ره  هک  تسا  نیا  نوطالفا ، یسایس  هفسلف  یلـصا  رـصانع  ناکرا و 
یکاپ هک  هچنآ  زا  ناکدوک  سوفن  ندرک  ادج  دنکیمن  تیافک  لاح  نیا  اب  . ) دیامنیم هیجوت  دوخ  هیرظن  ندرک  دادملق  حیحص  يارب  نآ 

تلیضف اهلاثم ، ندز  تحیصن و  دنپ و  هلیسوب  میزاسب و  نشور  ملع  رون  اب  ار  ناکوک  لوقع  هک  دنکیمن  تیافک  زین  دزاسب ، هدولآ  ار  نانآ 
رد تسا ، هداهن  تعیدو  هب  نانآ  ياهلد  رد  تعیبط  هک  ار  نید  لوصا  هک  تسا  مزال  نیا  زا  رتالاب  هکلب  مییامن . شریذـپ  لباق  نانآ  يارب  ار 

تـسا ادخ  دزاسیم . طوبرم  ادـخ  اب  ار  ناسنا  هک  دـنکیم  زورب  اهنآ  زا  يدـنمورین  دـیاقع  هک  نید  لوصا  نآ  دوش ، هدـنایور  نانآ  نورد 
ءایـشا و همه  رد  تسا  هدـیرفآ  هک  یمدرم  يارب  تلادـع  یقیقح  سایقم  تسا  ادـخ  تانئاک  همه  رخآ  تسا  ادـخ  طسو ، تسا  ادـخ  لوا ،

ارق نادنزرف  یگنهرف  تیبرت  كالم  یتسیاب  هک  يرورض  تمظعاب و  دیاقع  تسا  نیا  تسا . نیناوق  همه  ساسا  وا  دوجو  هب  نامیا 
نادنورهـش سوفن  رد  يدجو  مزال  لئاسو  همه  اب  دـیاب  دـشاب  میکح  یناسنا  راذـگنوناق ، رگا  هک  تمظعاب  دـیاقع  نآ  تسا  نیا  دریگب . ر 

رب وا  هراـظن  هللا 2 . . 1 ددرگیمرب : یـساسا  هیـضق  هس  هب  دـیاقع  نیا  تسادـیفم . تسا ، هداس  هک  هزادـنا  نامهب  دـئاقع  نیا  دزاسب . ریگیاج 
ياهیکیرات تالیامت و  میلـست  هک  یماگنه   ) ایند نیا  رد  دئاقع  نیا  نودب  ناسنا  درادـن . هار  نآ  هب  یلیامت  چـیه  هک  وا  يرگداد  یتسه 3 .
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اجک زا  دـنادیمن  هک  یمادام  تسا  نتـشیوخ  رکنم  ناـسنا  نآ  دوشیم . مگ  اـهفداصت  جاوما  ناـیم  رد  ددرگیم ) شیاـهینادان  تاوهش و 
هب هک  یمادام  تلود  يارب  و  دهدب . تضایر  نآ  رب  هیکت  يوریپ و  يارب  ار  دوخ  سفن  دیاب  هک  سدـقم  لآهدـیا  نآ  تسیچ  تسا و  هدـمآ 

دتفایمن نایرج  هب  تسا  نآ  ماظن  تلود و  تایح  هدنراد  اپرب  هک  تلادع  اریز  درادـن ، دوجو  یتباث  هدـعاق  چـیه  دوشن  زکرمتم  هدـعاق  نیا 
نتـشاک يارب  نادنزرف ، هیلوا  نایلاس  نآ  زا  هک  تسا  راوازـس  نیاربانب ، تسا . دحتم  وا  يدبا  رهوج  اب  تلادع  هک  يدنوادخ  فرط  زا  رگم 

عانقا هلیـسوب  دئاقع  نآ  ندناسر  رمث  هب  رد  دیابن  نوناق  دوخ  هکلب  مییامن . مادقا  میزروب و  تردابم  نانآ  همه  ياهلد  رد  سدقم  دئاقع  نیا 
شومارف ار  دیاقع  نآ  یقالخا  ياهیگدولآ  ای  سفن  فعض  تهج  هب  هک  یناسک  هرابرد  نداد  جرخ  هب  تدش  و 

هک یتـلود  ره  و  تـسا . لـطاب  صقاـن و  تـسین  ینید  هـک  یتـیبرت  ره  دزروـب . یتسـس  دوـش ، وـحم  ناـشنورد  رد  دـنراذگیم  دـننکیم و 
نارادمتسایس یهاگ  هک  تسین  نانچ  تقیقح  تسا . يدوبان  ضرعم  رد  تلود  نآ  دوش  نادرگیور  تیمهااب  لئاسم  نیا  زا  نآ  نادنورهش 

اهتلود عماوج و  دوخ  تیوه  يارب  نید  اریز  زگره ، هن  دـنیامن . مادختـسا  دوخ  تموکح  يارب  ياهلیـسو  ار  نید  هک  دـننکیم  نامگ  ماوع 
اب هتبلا  ددرگ . یقلت  یگدنز  میظنت  لماع  ناونع  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  نید  هب  جایتحا  تسا . یلومعم  ياهیدـنمزاین  قوف  هکلب  زاین  دروم 

لقعت نوگانوگ  ياهتروص  رد  نید  دشاب …  رثوم  زین  هعماج  میظنت  و  حالـصا )  ) حالطـصا رد  دناوتیم  ياهلیـسو  یتاذ و  دـعب  ود  نتـشاد 
درامشیم سدقم  ار  ءایلوا ) ءایبنا و  دننام   ) یهلا قئاقح  همه  ناسنا  تسا . تایعقاو  هدننکنایب  نیرتقیمع  صلاخ و  یعیبط  مجرتم  یناسنا ،

. دیامنیم سیدقت  لقع  تلیضف و  يارب  اصوصخم  تاریخ ، همه  يارب  سدقم  عبنم  ناونع  هب  ار  یهلا  تادوجوم  ناسنا  ار . شردپ  هکنانچ 
اهراک و مدرم  نیا  دـندازآ  يواسم و  تیناسنا ) هاگدـید  زا   ) هک تسا  مدرم  زا  یعمج  تسا ، هتفایرد  ار  نآ  نوطالفا  هک  ناـنچ  نآ  تلود 

ار یهلا  )ي  اهدادعتسا  ) اهرذب نانآ  همه  دنهدیم و  رارق  يرادربهرهب  دروم  نتشیوخ  نایم  رد  ار  دوخ  ياهیرایشه  مهف و 
، روشک ماظن  ءاقب  يارب  دـنوشیم و  طوبرم  رگیدـکی  هب  يردارب  ياهنامیپ  اب  نانآ  دـننایوریم ، دـنراد ، دوخ  رد  ار  اهنآ  اهناسنا  سوفن  هک 

يارب مدرم  دوخ  هک  دنتـسه  ینارادمامز  نانیا  دنـشابیم . قیقد  طایتحا  تاظحالم و  ياراد  هک  دـننکیم  تعاطا  ار  دوخ  رونم  يرادـمامز 
هب طوـبرم   ) موـلع همه  لـئاضف و  يارب  ار  ناـنآ  هناـقداص  تیبرت  کـی  هک  دنتـسه  یناـسک  نارادـمامز  نیا  دـناهدومن . باـختنا  تموـکح 

یموزل دـننکیم . يرپس  یهلا  سدـقم  تادوجوم  ناگدـید  لباقم  رد  ار  دوخ  سدـقم  یگدـنز  ناـنآ  تسا . هتخادرپ  هتخاـس و  ناـشراک )
هچنآ اب  دوخ  هیاسمه  ياهروشک  اب  هراومه  تسا ، هتـشگ  مظنم  بترم و  دوخ  روشک  لخاد  رد  داحتا  حلـص و  ءاقب  يارب  هک  یتلود  درادن 
يارب یگدامآ  لاح  رد  امئاد  دیاب  تلود  نیا  دـیوگب ، نخـس  افـص ) حلـص و  هب  دـیکا  لیم  داحتا و   ) تسا هدـمآ  دوجو  هب  شنورد  رد  هک 

تخـس و ياهـشزومآ  اـهنیرمت و  اـب  دـیاب  هراومه  روشک  نارگتیاـمح  دـشاب و  هداـمآ  اـهروشک  رگید  موـجه  لـباقم  رد  یعاـفد  گـنج 
دیابن لاح  نیا  اب  دنیامن . تمواقم  دشاب ، دایز  اهنآ  هرامـش  هک  دـنچ  ره  نانمـشد  ربارب  رد  یهاوخنطو  يروالد و  اب  يزوریپ  هب  تمحزرپ 

رد روهشم  للم  ماوقا و  هک  نانچمه  دشاب  هدوب  گنج  ییورین ، نوگانوگ  ياهیگدامآ  یهاوخنطو و  تعاجـش و  زا  روشک  فده  هناگی 
ماجنا خیرات 

هکلب دهدب . رارق  گنج  يارب  ياهمدقم  ار  حلـص  هکنیا  هن  دیامن ، میظنت  حلـص  يارب  ار  گنج  لئاسو و  اهورین و  همه  دیاب  هکلب  دندادیم ،
هک یگنج  نآ  هفرط  تسادخ  رهب  وا  گنج  هک  یبن  نوچ  تساهحلـص  لوصا  ناک  نیب  اهگنج  دشاب . حلـص  همدقم  دـیاب  گنج  سکعرب ،

رادـقم نامه  یجراخ  ياهتموصخ  اهینمـشد و  زا  مشـش  رتفد  هچابید  يولوم  تسادـخ  رهب  وا  گنج  نیاک  نآ ، داـش  تساهحلـص  لـصا 
نارگید هب  ملظ  هب  هک  تسا  هتفرگ  میمصت  هنامیکح  حلاص و  تلود  نوچ  و  یلخاد . ياهتضهن  اهبالقنا و  زا  ابیرقت  هک  درک  زیهرپ  ناوتیم 

، نارگید هب  هلمح  يارب  مه  دنوشیم و  حلسم  عافد  يارب  مه  ابلاغ  هک  دراد  ار  اهتلود  ریاس  ندش  حلسم  فده  زا  یمین  اذل  دوشن ، بکترم 
ندوب اراد  اب  درادن  هوق  ندرب  راکب  رد  تلادع  همه  اب  نتـشیوخ  زا  عافد  زج  يدصق  ملاظ  نانمـشد  هلمح  ماگنه  رد  حلاص  تلود  نیا  هکلب 

: دهدیم رظن  نینچ  نوطالفا ، یسایس  هفسلف  یلصا  رصانع  حورـشم  اتبـسن  نایب  زا  سپ  رلیه  تناس  یملتراب  یناسنا . ياهـشزرا  لئاضف و  هب 
حلاص و تسایـس  نیا  رد  ایآ  تسین ؟ ناوارف  هدـئاف  تمظع و  قح و  زا  رپ  هفـسلف  نیا  ایآ  ینوطالفا . تسایـس  هدـمع  ياهتمـسق  تسا  نیا  )
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هب ج ناوتیمن  ار  تسایس  نیا  تفگ : ناوتیم  ایآ  تسا ؟ یلایخ  رما  کی  تسایس ، نیا  ایآ  دراد ؟ دوجو  هنهک  يزیچ  هنامیکح 
ینادواج ار  نوطالفا  یسایس  تارکفت  هک  تسا  تمظعاب  قیاقح  نیمه  و  دومن … ؟ قیبطت  تسا ، هدش  هدییاز  اجنآ  رد  هک  نانوی  روشک  ز 

هب هفـسلف  نیا  هرابرد  اـبلاغ  مدرم  دـنکیم . هیـصوت  نادرمتلود  ءاـمکح و  تارکفت  هب  فوسلیف  نیا  هک  تسا  قئاـقح  نیمه  تسا و  هدومن 
. دنریگیم هیرخس  هب  دنرامـشیم و  دودرم  ار  نآ  لقاع  نارظنبحاص  زا  یـضعب  یهاگ  یتح  دنیوگیم و  نخـس  ینوطالفا  ياهایور  ناونع 

هدـش زاغآ  وا  زا  تیرـشب  يارب  اـهنآ  نـالعا  فشک و  تمظع  هک  فوسلیف  نیا  يارب  يداـقتنا  اـهایور ، هب  میکح  ماـهتا  تاـضارتعا و  نیا 
یتاملک مدرم ، دزن  رد  تلیـضف  لـقع و  تلادـع و  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنـشور  داـقتنا ، نیا  هکلب  ددرگیمن . بوسحم  يداـقتنا  تسا ،

زا هک  یبلاـطم  تسا . هعماـج  خـیرات و  یناـسنا و  یلـصا  تعیبـط  راـکنا  اههیرخـس  اـهتمهت و  نیا  هک  تسین  نیا  زج  دنـشابیم و  یلاـخوت 
اهنآ هرابرد  رتشیب  حیضوت  يارب  يزاین  اذل  تسا ، رادروخرب  لماک  تحارـص  ییانـشور و  زا  هک  تهج  نادب  میدرک ، لقن  اجنیا  ات  نوطالفا 

یناسنا خیرات  هعجاف )  ) يدژارت نیرتراوگان  نوطالفا ، هفـسلف  رـسفم  مجرتم و  هک  مینکیم  هراشا  بلاطم  ینایاپ  تالمج  هب  اهنت  مینیبیمن .
مدرم فرط  زا  اهنآ  ندرک  یقلت  یلاخوت  تلیضف و  لقع و  تلادع و  هب  عماوج  مدرم  مامتها  مدع  نآ  و  دنکیم . وگزاب  ار  يرشب 

داقتعا اریز  یلومعم ) مدرم  : ) دنتفگیم دندروآیم و  مدرم  يارب  تفـص  ار  یلومعم )  ) هملک مرتحم  رـسفم  مجرتم و  تسیابیم  هتبلا  تسا .
طیرفت یعون  دننادیم ، یلاخوت  تاملک  ار  اهنآ  دنهدیمن و  تلیـضف ) لقع و  تلادـع و   ) تقیقح هس  نآ  هب  یتیمها  مدرم  مومع  هکنیا  هب 
یلصا تعیبط  راکنا  دناهتشاد ، اور  نوطالفا  یسایس  یعامتجا و  دئاقع  هب  هک  ییاههیرخس  اهتمهت و   ) هک هیرظن  نیا  اما  و  تسا . يرواد  رد 

. تسا هداد  رـس  دوخ  عونمه  هب  ناسنا  کی  نونک  ات  هک  تسا  اهدایرف  نیرتهدـنزاس  نیرتيرورـض و  زا  تسا ) هعماـج  خـیرات و  یناـسنا و 
رد هک  یبهذـم  ای  ینالقع  دـعاوق  لوصا و  تایلک و  رد  ییارگهشیدـنا  يرادمتـسایس ، نیداـینب  رـصنع  دـیوگیم : فلوم  مراـهچ : هلئـسم 

روـشک و ینورب  ینورد و  ياهدادـخر  تاـعوضوم و  رب  فوـقو  صیخـشت و  وا  یلـصا  هفیظو  هکلب  دـشابیمن  تسا  يرظن  لـقع  روـخارف 
لاوئـس نیا  دروم ، نیا  رد  تسا . نوریب  يرظن  لقع  ینالقع و  رترب  هشیدـنا  هزوح  زا  یلکب  هب  هک  تسا  نآ  کیتیلوپوئژ ، ریغتم  ياـهتیعقاو 

نیرتدـیفم و هب  داـقتعا  یبهذـم و  ینـالقع و  دـعاوق  لوصا و  تاـیلک و  اـب  یفاـک  مزـال و  ییانـشآ  نودـب  ناوتیم  اـیآ  هک  دـیآیم  شیپ 
عوقو هب  هعماج  رد  هتشذگ  رد  هک  هچنآ  زا  رادمتسایس  اریز  دومن ؟ هیجوت  لوقعم ) تایح   ) يوس هب  ار  مدرم  اهنآ ، نیرتیرورض 

تفایرد كرد و  اب  هکلب  دنکیمن  تیاکح  اهنآ  للع  و  دتفیب ، قافتا  تسا  نکمم  هدـنیآ  رد  ای  تسا و  نایرج  رد  وا  نامز  رد  ای  هتـسویپ و 
دناوتیم میکح  لداع و  لقاع و  رادمتـسایس  کی  ایآ  دنک . یهن  رما و  دیاب  حالطـصا  هب  دنکیم و  مکح  دنزیم و  باختنا  هب  تسد  اهنآ ،
هدودحم رد  لقادـح   ) یبهذـم ینالقع و  دـعاوق  لوصا و  تایلک و  تخانـش  نودـب  نامز ، عطاقم  رد  ثداوح  هت  رـس و  یب  لگنج  نایم  زا 

دنزب و اهفده  نآ  هتـسیاش  لئاسو  قرط و  باختنا  هب  تسد  دبایرد و  ار  اهفده  نیرتهب  تسا ) هتفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  تسایـس  هک  يروشک 
هب اهناسنا  هیجوت  ترورض  هب  هجوت  اب  دیامن ! رداص  دنشاب ) دیاب  هکنانچنآ  دنتـسه و  هکنانچنآ  ورملق  رد   ) مدرم يارب  ار  ياهتـسیاش  ماکحا 

ماقم دوجو  ياهفرح ، یـسایس  تیلاعف  اب  نامزمه  تایح ، نآ  يـالعا  فدـه  هب  لوصو  يارب  ناـنآ  ندرک  هداـمآ  و  لوقعم ) تاـیح   ) يوس
هک ییاهییوجلامک  اصوصخم  اهریذپ و  فاطعنا  اههیامرـس و  اهدادعتـسا و  هب  رظن  اب  اهناسنا  هرابرد  رگا  . 1 دراد . ترورض  الاو  يونعم 
نآ رگا  و  . 3 میباـیرد ، یبوخ  هب  ار  اـهنآ  زیگناتفگـش  دربراـک  مدرم و  نادـجو  لوقع و  اـهترطف و  رگا  و  . 2 مینک ، قیقد  هجوت  دـنراد ،

تسدب تسا ، هداد  ناشن  دوخ  زا  خیرات  هاگرذگ  رد  یناسنا  عون  هک  ار  اهیگدنزارب  اهیگتسیاش و  اهتمظع و 
رظن رد  دـناهداد ، هئارا  دوخ  زا  اهـشزرا  هار  رد  نایمدآ  هک  ار  یتیمهااب  رایـسب  ياـهشالت  يدـج و  عاـفد  رگا  و  . 4 مینک ، تبث  میرواـیب و 
اجک هب  ماهدمآ ؟ هچ  يارب  متـسیک ؟ اب  ماهدـمآ ؟ اجک  هب  ماهدـمآ ؟ اجک  زا  متـسیک ؟ نم   ) هناگـشش تالاوئـس  هب  خـساپ  رگا  و  . 5 میروایب ،

ناگمه هک  روطنامه  نارادمتـسایس  اهتـسایس و  الومعم  هک  میریذپب  رگا  و  مینادب ، يرورـض  تسا ، تالاوئـس  همه  رد  ام  هک  ار  موریم )؟
رادمتـسایس هک  یـسابل  نامه  رد  دناوتیمن  تباث  ياوق  اهداهن و  نتـشاد  اب  ناسنا  دنزادرپیم و  اهریغتم  بیترت  میظنت و  هب  دـناهدش  هجوتم 

يونعم ماقم  اب  نارادمتـسایس  ای  رادمتـسایس  عماوج  همه  رد  نامز  ره  رد  هک  تسا  يرورـض  مزـال و  دوش . هصـالخ  تسا ، هتخود  وا  يارب 
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یگنهامه نیا  دنیامن . هیجوت  اهفده  نیرتهب  يوس  هب  ار  هعماج  هتـشگ و  گنهامه  صولخ  لامک  اب  دـحتم ) صخـش  دـنچ  ای  کی  زا  معا  )
تیریدـم ود ، نآ  زا  کی  ره  هدومن و  کیکفت  هیزجت و  دـعب  ود  هب  ار  ناسنا  يونعم ، ماقم  يدـصتم  رادمتـسایس و  هک  تسین  نآ  شیانعم 

، تسا یمدآ  لوقعم ) تایح   ) هک تقیقح  کی  زا  دعب  ود  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  دنریگب ، هدـهع  هب  ار  يونعم  يدام و  دـعب  ود  زا  یکی 
کشزپ یسانشناور و  زا  کی  ره  هک  هنوگنامه  دوش ، هرادا  ضراعت  محازت و  نودب  يونعم  یسایس و  ماقم  ود  هلیسو  هب 

زا رتالاب  ود  نآ  عوضوم  هب  رظن  اب  یناور  تشادهب  یـسانشناور و  تمظع  لاح  نیع  رد  دریگیم  هدهع  هب  ار  ناسنا  دـعب  ود  زا  یکی  ره  ي 
حور تیصخش و  ناور ، دوخ ، ناج ، هب  يرگید  نآ  هک  یلاح  رد  دزادرپیم  ینامسج  دبلاک  تشادهب  میظنت و  هب  هک  تسا  یکشزپ  هتـشر 
دعب اـب  نم  دـیوگب : یکی  هدوـمن  کـیکفت  هیزجت و  ءزج  ود  هب  ار  ناـسنا  دـنناوتیمن  هورگ  ود  نیا  هـک  تـسا  یهیدـب  دزرویم و  لاغتـشا 

جورخ هک  دیهدیمن  لامتحا  ایآ  مرادن . یمدآ  حور  تیصخش و  ناج و  ناور و  اب  يراک  نم  دیوگب : يرگید  مرادن و  راک  رشب  ینامـسج 
اهیفابحالطصا و تالیخت و  یگماکدوخ و  یهاوخدوخ و  هت و  رس و  یب  ياهتشد  رد  نآ  ندز  اجرد  يزورما و  تایح  هنحـص  زا  یناسنا 

نخس نوماریپ  رصتخم  يریـسفت  تسا . نینچ  هک  تسا  یعطق  دشاب ؟ هدوب  روبزم  کیکفت  هیزجت و  زا  یـشان ، یچوپ  هب  شیارگ  هرخالاب و 
خـساپ رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  ناحلاصان  ناـحلاص و  تموکح  هراـبرد  مالـسلاهیلع  بلاـطیبلا  نب  یلع  نینموملاریما 

الا هللا مکح  معن ال  لطابلا . اهب  داری  قح  هملک  دـندومرف : نینچ  ادـخ ) نآ  زا  زج  تسین  یمکح  ( ) ـالا هللا مکح  ـال  : ) دـنتفگیم هک  جراوخ 
راوخ هکنیا  ( ) هبطخ 40 هغالبلاجهن   …  ( ) رجاف وا  رب  ریما  نم  سانلل  دبال  هنا  الا هللا و  هرما  نولوقی ال  ءالوه  نکلو 

یلو ادخ ، نآ  زا  زج  تسین  مکح  يرآ ، تسا . هدش  هدارا  نآ  زا  لطاب  هک  قح  تسا  ینخـس  ادخ ) نآ  زا  زج  تسین  مکح   ) دـنیوگیم ج 
( راکدـب ای  دـشاب  راکوکین  هاوخ  تسا  مزال  مکاح  ریما و  مدرم ، يارب  هکیتروص ) رد  . ) ادـخ نآ  زا  زج  تسین  تیمکاح  دـنیوگیم : ناـنآ 

تـسا نشور  يوقت  مامح  وا  زا  هک  تسا  نخلگ  لاثم  ایند  توهـش  دـیوگیم : هدروآ و  هداس  لاثم  کی  اب  يونثم  رد  يولوم  ار  بلطم  نیا 
ردنا ناد  هبامرگ  ندرک  شتآ  رهب  ناشک  نیگرس  هدننام  ءاینغا  تساقت  رد  تسا و  هبامرگ  رد  هکنآز  تسافـص  نوت  نیز  یقتم  مسق  کیل 
نامه تسا  مزاح  تسا و  رباص  نوچ  ار  ورم  تسا  مداخ  نوچ  وا  تسنوت  رد  هکره  اوناب  مرگ و  هبامرگ  دوب  ات  ادـخ  هداهنب  صرح  ناـشیا 
مدرم یناگدنز  هرادا  هیجوت و  يارب  يواسم  درف  ود  راکدب  مکاح  راکوکین و  مکاح  دننادیم  تموکح  تمکح و  مرتحم  فلوم  هک  هنوگ 

ناربمایپ تثعب  فدـه  اهنیا و  قوفام  نیتسار و  ناهاوخیدازآ  رـشب و  عماوج  ناگتـسراو  ءامکح و  ياهـشالت  اهـششوک و  همه  دنـشابیمن ،
راجف و تموکح  اـب  هزراـبم  يارب  راربا و  ناـحلاص و  تموکح  هک  تسا  هدوب  یهلا ) لوقعم  تاـیح   ) زا اـهناسنا  يرادروخرب  يارب  ماـظع ،

ودب نتشیوخ  اب  مدرم  تموکح  ندوب  یعیبط  هک  تسا  نیا  میسریم ، هک  نشور  هجیتن  کی  هب  ثحبم  نیا  زا  تسا . هدوب  نارگمتس 
نآ زا  ناشدوخ  یعیبط  زیارغ  اب  لقعیب  هاگآان و  نارادـناج  همه  هک  تسا  یعیبط  یگدـنز  نامه  دـننام  یهلا ، لماکت  لـماوع  تلاـخد  ن 

: دـیوگیم هک  هیرظن  نیا  دـنکیم . ادـیپ  يرگید  تروص  هلئـسم  مینک ، یـسررب  ار  بلطم  قیقد  رظن  اـب  رگا  اـم  اذـل  دـنوشیم . رادروـخرب 
تسا و یعیبط  یلومعم  براجت  اهتیلاعف و  تادـهاشم و  زا  یـشان  دـشاب  هک  مه  یلاع  لکـش  ره  رد  هعماـج  تیریدـم  متـسیس  تموکح و 

اریز دریگب ، رارق  رظن  دـیدجت  دروم  دـیاب  درادـن ، ـالاو  ینـالقع  تارکفت  اـهتفایرد و  هب  يزاـین  یتح  درادـن و  یعیبط  قوف  هبنج  هنوگچیه 
هب موکحم  نآ ، زا  رظن  عطق  اـب  رـشب  هک  دـشابیم  زین  یناـبر  تعیبـط  ياراد  هکلب  تسین ، ضحم  یعیبـط  تقیقح  کـی  ناـسنا  تیدوـجوم 

عماوج ماکح  نارادمامز و  زا  هورگ  نآ  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  اجنیا  زا  دشابیم . رتعونتم  داعبا  ياراد  یناویح  یعیبط  خـیرات  رد  نتـسیز 
اطخ بکترم  اعطق  دـناهدرک ، هرادا  ضحم  یعیبط  دـعب  اب  اـهنت  ار  ناـنآ  مدرم ، یناـبر  یعیبط و  دـعب  ود  ره  نتخاـس  افوکـش  ناـکما  اـب  هک 

دادعتـسا میریگب و  رظن  رد  ار  وا  تیدوجوم  دعب  ود  ره  تسه ) هکنانچنآ  ، ) رـشب تعیبط  تیهام و  رد  دیاب  امتح  ام  هکنیا  هصالخ  دناهدش .
لخ وا  یناویح  تعیبط  نامه  رد  ار  رشب  هک  ار  یندوشخبان  هانگ  نیا  مینکن و  فذح  تسه ) هک  نانچنآ   ) ورملق زا  ار  یهلا  تعیبط  و 

راهم هدارا  اب  ار  دوخ  یناویح  زیارغ   ) هعیبطلاب ییحت  هدارالاب  تم  تسا : هدش  هداد  تبـسن  نوطالفا  هب  هکنیا  میوشن . بکترم  دنکیم ، هصا 
، زین یمدآ  یعیبط  قوف  یهلا و  تعیبط  هک  تسا  تقیقح  نیمه  هب  هراشا  ینامب ). نادواـج  دوخ ، ناـج  یناـبر )  ) یقیقح تعیبط  اـب  اـت  نک 
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نخس نآ  هک  تسا  نیا  میسریم و  تیمهااب  رایـسب  هجیتن  کی  هب  قوف  بلاطم  عومجم  زا  ددرگیم . بوسحم  وا  یلـصا  تیهام  ای  تعیبط 
هاوخ راکوکین و  هاوخ  تسا  مزال  يرادمامز  مدرم  يارب   ) رجاف وا  رب  ریما  نم  سانلل  دبال  دیامرفیم : هک  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ینادواج 

يواسم قلطم  روط  هب  مدرم  یعامتجا  تایح  تیریدم  يارب  حـلاصان  حـلاص و  تموکح  هک  دوش  ریـسفت  نینچ  دـیابن  هبطخ 40 ) .( ) راکدب
ماجنا ناحلاص  تموکح  ندروآ  دوجو  هب  يارب  ار  شالت  تیاهن  دیاب  دهدیم  روتـسد  یهلا  نید  هک  هنوگنامه  هعماج  يالقع  هکلب  تسا ،

تیهاـم و زا  هک  دـنمدرخ  درف  کـی  یتـح  دوریمن  ناـمگ  هک  تسا  ینید  یلمع و  لـقع  یناـهج و  یعطق و  فـیلکت  کـی  نیا  دـنهدب و 
تموکح هب  یـسرتسد  هک  یتروص  رد  هتبلا  دریگب . هدیدان  ای  دنک  راکنا  ار  نآ  دشاب ، علطم  نآ  یلـصا  فدـه  و  اهناسنا ، تایح  ياهـشزرا 

دا ترورض  یساسا  لصا  ياضتقم  هب  دشاب ، هتشادن  دوجو  یتموکح  نانچ  ناکما  یشالت  یعس و  چیه  اب  و  دشابن ، ریذپناکما  ناحلاص 
دشاب يدح  رد  مکاح  تیحالص  مدع  رگا  دنکیم و  ادیپ  ترورض  رارطـضا ، تهج  هب  زین  حلاص  ریغ  مکاح  یعامتجا  يدرف و  تایح  هما 

حـلاص و مکاح  بصن  يارب  مایق  تروص ، نیا  رد  دـسرب ، یچوپ  هب  دـیدش  تلذ  تناها و  ساسحا  تهج  هب  هعماج  ياهناسنا  یگدـنز  هک 
ناربمایپ و رگا  تسا . یلمع  لقع  يرظن و  لـقع  یهیدـب  مکح  نیا  ددرگیمرتدـیدش . شـشوک  شـالت و  هب  فیلکت  حـلاصان ، يزادـنارب 

یتـح عاـفد  داـهج و  هزراـبم و  زگره  دـندوب ، يورخا  روما  رگید  تاداـبع و  هب  طوبرم  فیلاـکت  غـالبا  روماـم  اـهنت  یهلا  ناـیاوشیپ  رگید 
ندروآ دوجو  هب  هار  رد  اهنت  هن  یهلا  ناربمایپ  زا  یناوارف  هدـع  خـیرات  لوط  رد  دوبن  زاین  دروم  ناـسنا  دـض  نارگهطلـس  ربارب  رد  يزاـبناج 

تسد زا  ار  دوخ  ناج  ناراکمتس ، تسد  هب  هکلب  دناهتشگ ، هجنکش  رجز و  نیرتتخس  لمحتم  اهناسنا  يورخا  يویند و  یگدنز  تداعس 
هک تسا  نآ  زا  رتناوارف  اهناسنا  یهلا  تعیبط  ییافوکش  يارب  رـشب و  يویند  لوقعم  تایح  رد  تلادع  قح و  هار  نازابناج  هرامـش  دناهداد .

دیهـش یگمه  تسا ، بئاغ  هک  ع )  ) مهدزاود ماما  زج  هب  یمالـسا  هعیـش  بهذـم  رد  موصعم  ناـماما  دومن . صخـشم  نیعم و  ار  نآ  ناوتب 
کی ای  یعرف و  وا  یهلا  یلاع و  تعیبط  دوب و  وا  ییادـتبا  تعیبط  نامه  یـضتقم  يرـشب  یعامتجا  تاـیح  دوخ  تموکح و  رگا  دـناهدش .

وب یفاضا  زیچ 
يراکادف و شالت و  عافد و  هک  تفگ  ناوتیم  تئرج  هب  ار  هلئـسم  نیا  دوبن . يزاین  اهيردـبرد  اهیراکادـف و  اهيزابناج و  همه  نآ  هب  د ،

نداد تاـجن  هار  رد  شـالت  عاـفد و  زا  رتمک  دراد ، هک  یفلتخم  لاکـشا  اـب  ناـسنا  یهلا  یلاـع و  تعیبط  نتخاـس  افوکـش  هار  رد  تداـهش 
اهنت دوبن و  يرورـض  نآ ، داـسف  حالـص و  ناـیب  مدرم و  يویند  یگدـنز  رد  یهلا  ناـیاوشیپ  تلاـخد  رگا  تسا . هدوبن  وا  یعیبـط  یگدـنز 
یهلا نادرم  نآ  هک  تهج  نادب  هکلب  دـمآیمن ، دوجو  هب  يداضت  مداصت و  نیرتمک  زگره  دوب  ترخآ  ملاع  فیاظو  نایب  نانآ  تیرومام 
رایـسب تلزنم  ماقم و  زا  نارادـمامز  دزن  رد  دـناهدوب  نارگید  زا  رتیلاـع  ياهجرد  رد  نآ ، تمظع  تیـصخش و  تمارک  تفارـش و  رظن  زا 
نیـسح ماـما  نینوـخ  ماـیق  ياـنعم  هزیگنا و  تسا ، لدـتعم  ناور  زغم و  ياراد  هـک  ناـسنا  کـی  رگا  دنتـشگیم . رادروـخرب  زین  ریگمـشچ 

زج یتلع  چیه  خیرات ، گرزب  دیهـش  نآ  يدج  رایـسب  تکرح  هک  درک  دهاوخ  كرد  ار  تقیقح  نیا  دیدرت  نودب  دمهفب ، ار  مالـسلاهیلع 
ناونع هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مایق  هک  مهوت  نیا  تسا . هدوبن  يرگید  زیچ  تیرـشب  هعماج  یهلا  تیریدم  لدع و  تموکح  نتـشاد  اپرب 
یشن زارف و  همه  رد  دیهش  ماما  نآ  اریز  تسا ، اجیب  الماک  یمهوت  دیدیم ، ار  هعماج  حالصا  ییاناوت  دوخ  رد  هک  دوب  هعماج  زا  درف  کی 

مایق نآ  زا  ار  دوخ  فده  تقیقح ، قح و  هار  دیهش  نیا  دومرفیم . دانتـسا  تنـس  نآرق و  دننام  ینید  عبانم  هب  نینوخ ، تضهن  نآ  ياهب 
لامیاپ ار  یهلا  قوقح  هک  دنیبب  ار  يراکمتـس  ناطلـس  یـسک  رگا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  : ) دادیم حیـضوت  نینچ  يراکادـف  گرزب و 

هانگ و باکترا  اب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دزرویم و  تفلاخم  ص )  ) ادخ لوسر  تنـس  اب  ای  دیامنیم ، ضقن  ار  دـنوادخ  نامیپ  دـنکیم و 
باذع راچد  ار  وا  هک  تسا  یهلا  قح  دیامنن ، نخـس  اب  هن  لمع و  اب  هن  یتمواقم  هنوگ  چیه  وا  ربارب  رد  لاح  نیا  اب  دنکیم  لمع  تاودـع 

داسف نیمز  يور  رد  دناهدش و  نادرگیور  يدنوادخ  تعاطا  زا  هتشگ و  ناطیش  تعاطا  عبات  نایدیزی  دیزی و  نیا  دیشاب  هاگآ  دیامن . يدبا 
مارح ار  وا  لالح  لالح و  ار  يدـنوادخ  مارح  دـناهداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  لاـملاتیب  هدومن و  طـقاس  ار  اـهرفیک  دـناهتخادنا و  هار  هب 

نارگید زا  رتهتـسیاش  یمالـسا  تموکح  تلادـع و  مظن و  هماقا  يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  هبناج  همه  یگتـسباو  تهج  هب  نم  دـناهدرک و 
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یماـمت قاـفتا  هب  هک   ) اوـنین هثداـح  نینوـخ  ناـیرج  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  نانخـس  رد  میدـش  رکذـتم  اـم  هک  تاراـبع  نـیا  لاـثما  متـسه ).
تداهش مایق و  تارابع ، نیا  همه  رد  دوشیم و  هدید  ناوارف  تسا ) هدیدن  ار  نآ  ریظن  خیرات  نادجواب ، نارظنبحاص 

هلوقم زا  نید  اـیآ  تسا . هدـش  هداد  دانتـسا  تسا ، هدـمآ  یمالـسا  عباـنم  رد  هک  يدـنوادخ  روتـسد  هب  مدرم  يوـیند  تاـیح  حالـصا  يارب 
راکفا رد  تسا  نکمم  هک  ياهلیـسو  ره  هب  ات  دننکیم ، عافد  مسیرالوکـس  تارکفت  زرط  زا  هک  اههدنـسیون  زا  یـضعب  تسا ؟ يژولوئدـیا 

. میاهدومن حرطم  یـسررب  يارب  هک  تسا  هلئـسم  نیمه  لـئاسو  نآ  زا  یکی  دـننکیم . تیوقت  ار  روبزم  تارکفت  دـتفا  رثوم  یلومعم  مدرم 
( يویند یگدـنز  زا  نید  فذـح   ) مسیرالوکـس ياهثحب  لیاوا  رد  هک  ار  تیمهااب  نایرج  کی  هب  هراـشا  هلئـسم ، نیا  رد  قیقحت  زا  شیپ 

يژولوئدـیا هلوقم  زا  نید  اـیآ  : ) دـنیوگب هکنیا  ياـجب  ناگدنـسیون  هنوـگنیا  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  مینیبیم و  يرورـض  میاهدـش ، رکذـتم 
قوقح فیلاکت و  ماکحا و  دئاقع و  هدع  کی  زا  تسترابع  نید  ایآ  : ) دنتفگ نینچ  دومن ،) بوسحم  يژولوئدیا  دـیابن  ار  نید   ) ای تسا )؟
عونمه اب  یتسه و  ناهج  اب  ادخ ، اب  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  نیمات  رد  رگیدـکی  اب  گنهامه  هتـسیاش و  هتـسیاب و 

هناگراهچ تاطابترارد  هتـسیاشو  هتـسیاب  قوقح  فیلاکت و  ماکحا و  مظنم و  دئاقع  هدع  کی  دـیابن  ار  نید  : ) دـنتفگیم نینچ  ای  و  دوخ )
اب تعرس  هب  تشگیم و  نشور  الماک  هلئسم  دنراد ، یعالطا  لئاسم  نیا  زا  يدودح  ات  هک  نانابز  یسراف  يارب  دومن ،) بوسحم 

رادفده تایح   ) لماک یگنهامه  اب  هک  تسا  دئاقع و …  نامه  نید  يرآ ، : ) دنتفگیم تعرـس  هب  هدش  تیبثت  قئاقح  تایعقاو و  هب  هجوت 
هتـسیاش و هتـسیاب و  قوقح  فیلاکت و  ماکحا و  مظنم و  دئاقع   ) روبزم تاملک  ياجب  هک  یتقو  یلو  دـننکیم ) نیمات  ار  اهناسنا  لوقعم ) و 
ای هدنونـش  دننکیم ، حرطم  تسا ، یجراخ  تغل  کی  هک  ار  يژولوئدـیا  حالطـصا  هناگراهچ ) تاطابترا  نیمات  رد  رگیدـکی  اب  گنهامه 

يارب یتدم  درادن ، هتـسیاش  هتـسیاب و  قوقح  فیلاکت و  ماکحا و  یتدـیقع و  ینابم  زا  یفاک  مزال و  یهاگآ  عالطا و  هک  ياهدـننکهعلاطم 
ياهامیپاوه هدنزاس  ياهروشک  زا  هک  روبزم  تغل  هب  مارتحا  سح  اب  هتـشگ ، يزغم  تاجومت  راچد  مالـسا  رب  نآ  قیبطت  انعم و  ندرک  ادیپ 

لمع بلاـج ، هـلمج  دـنچ  نتخادـنا  هارب  اـب  هاـگنآ  دوـشیم و  رود  نـید  یقیقح  ياـنعم  زا  تـسا ، هدـش  دراو  اـمیپهراق  ياـهیتشک  747 و 
اب تقیقح  زا  یگناگیب  کی  اب  حولهداس  اونیب  دـسریم و  مامتا  هب  زغم  هاگتـشک  ندز  مخـش  لـمع  رگید  تاراـبع  هب  اـی  يزغم ، يوشتـسش 

لامک اب  میدرگ و  لئان  ثحب  دروم  هلئـسم  یقطنم  الماک  خـساپ  هب  میناوتیم  نایب ، نیا  اـب  دریگیم . شیپ  ار  دوخ  هار  یـشیدنادازآ  لاـیخ 
هتسیاش و هتسیاب و  قوقح  فیلاکت و  ماکحا و  دیاقع و  هدع  کی  زا  تسترابع  يژولوئدیا  زا  روظنم  رگا  : ) مییوگب تحارص 

نید يرآ  دوخ ،) عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادـخ ، اب  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  نیماـت  رد  رگیدـکی  اـب  گـنهامه 
نونکا دـنهدب ). حیـضوت  ارنآ  دـیاب  ناگدنـسیون  نیا  تسیرگید ، زیچ  روظنم  رگا  و  تسا . هملکلاینعم  ماـمت  هب  يژولوئدـیا  کـی  مالـسا 

ناونع هب  ار  نید  مالسا  رازگناینب  . 1 دناهدروآ : تسین ، يژولوئدیا  نید  هکنیا  تابثا  يارب  ناگدنسیون  زا  یضعب  هک  یلئالد  هب  میزادرپیم 
نـشور رایـسب  لیلد  نیا  نالطب  دنرادن  هدش  نیودت  تروص  نآرق  ینامـسآ  باتک  یتح  ینید و  ياهباتک  تسا . هدرکن  حرطم  يژولوئدیا 
ياهباتک یلومعم  مظن  يانبم  رب  ار  مالـسا  بتکم  هدـنهد  لیکـشت  قیاقح  تاـیعقاو و  هک  تسا  نیمه  رد  نآرق  زاـجعا  کـی - اریز : تسا ،
تـشذگ اـب  هک  تسا  هدادـن  رارق  دوشیم  نیودـت  نیعم ، ناـمز  کـی  گـنهرف  فراـعم و  زا  ذوخاـم  لوصا  دـعاوق و  بیترت  هب  هک  یملع 

تایآ اههروس و  رد  هک  نآرق  دوجوم  قئاقح  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  دـشاب . هتـشاد  یبایهار  نآ  هب  یگدوسرف  یگهنهک و  ناـمز ، یجیردـت 
دیحوت هنومن  ناونع  هب  دناهدش . دراو  نآرق  رد  یگنهامه  داحتا و  لامک  اب  هکلب  دنرادن ، یـضقانت  هنوگ  چـیه  اهنت  هن  تسا ، هدـمآ  هقرفتم 

رد ق دیحوت  هرابرد  یفالتخا  نیرتمک  تسا و  هدش  دراو  تاصتخم  و  نیعم ، تیوه  کی  اب  دیجم  نآرق  زا  دراوم  همه  رد  دنوادخ 
نینچمه دوشیم . هدیمان  تدابع  هک  ادخ  اب  یگدنب  هطبار  نتخاس  رارقرب  موزل  داعم و  یحو و  توبن و  هدیدپ  نینچمه  درادـن . دوجو  نآر 
هنوگنامه اهنآ  همه  درادن و  ضقانت  رگیدکی  اب  هیآ  ود  یسایس  یقوقح و  يداصتقا و  لئاسم  میظنت  يدنوادخ و  هسدقم  تافـص  حرط  رد 

یمالک و فراعم  تشذگرس  زا  عالطا  یسک  رگا  ود - دنهدیم . لیکـشت  ار  یمالـسا  يژولوئدیا  بتکم و  یگنهامه  لامک  اب  میتفگ  هک 
ياهناعطاق یبتکم  تیوه  کی  زا  مالـسا  هک  دـمهفیم  یبوخ  هب  دـشاب ، هتـشاد  یمالـسا  بتکم  رد  یـسایس  يریـسفت و  یهقف و  یمکح و 
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لیکـشت ءازجا  ناـکرا و  رد  يرظن  تاـفالتخا  اـما  ددرگیم و  راکـشآ  حوضو  هب  تیوه ، نآ  زا  فارحنا  نیرتکچوک  هک  تسا  رادروخرب 
نامز و رد  نآ ، تیدودحم  دوکر و  عنام  هک  تسا  بتکم  نیا  متـسیس )  ) ماظن ندوب  زاب  هب  طوبرم  یمالـسا ، يژولوئدـیا  بتکم و  هدـنهد 
هک یعرش  ياهتایلام  هقف و  باوبا  تایلک  جح و  هزور ، زامن ، دننام  مالـسا  نید  رد  يرورـض  يایاضق  لوصا و  هس - دشابیم . نیعم  طیحم 

کی یگنهامه  لامک  اب  میدرک  هراشا  مکی  هرامش  رد  هک  هنوگنامه  يرورض  يایاضق  رگید  تسا و  هدش  ررقم  هعماج  داصتقا  هرادا  يارب 
تیلاعف لوغـشم  یمالـسا  عماوج  رد  خیرات  هاگرذگ  رد  قوقح ، فیلاکت و  ماکحا و  دـئاقع و  رد  تیوه  لالقتـسا و  لامک  اب  يژولوئدـیا 

د . 2 دشابیم .
رد هک  ندوـب  يرهاـظ  تقد و  ینـشور و  تیـصاخ  تسا و  ییارگرهاـظ  دـض  ینعم  نـیا  تـسا و  زیگناتریح  رادزار و  هدـیدپ  کـی  نـی 

ياهعومجم تسا …  رارـسا  زا  زیرگ  رهاوظ و  هب  توعد  يژولوئدیا  هک  تسا  هدش  لیمکت  تالمج  نیااب  بلطم  نیا  تسا . اهيژولوئدیا 
نیا سپـس  تسا . هباشتم  مکحم و  زا  ولمم  نید  اما  داعم و …  خـیرات ، ناسنا ، ادـخ ، تسا : صخـشم  حـضاو و  یحطـس ، ياـهعوضوم  زا 

، تسا هتخاس  التبم  يرکف  هجنکـش  هب  هتخادـنا و  ماهبا  هب  ار  يرـشب  ياـهزغم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هب  هیبش  تقیقح  رد  هک  مه  ار  بلطم 
ریغ تسا ، فراعم  مولع و  همه  قوف  هک  یلعا  تریح  هک  دنـشیدنایمن  یمظع  تقیقح  نیارد  ناگدنـسیون  نیا  هنافـساتم ، دناهدرک ، لوبق 
لوق هب  داهشتسا  تسا  ییازتریح  نید  راک  هکنیا  تابثا  يارب  سپس  ناگدنسیون  نیمه  تسا . يرکف  هجنکش  بجوم  هک  تسا  یتریح  زا 

لالدتـسا دوخ  ياعدا  هب  يولوم  تایبا  زا  عرـصم  کـی  عطق  اـب  ناـنیا  نید ). راـک  دـشابن  یناریح  هک  زج  : ) دـیوگیم هک  دـنکیم  يولوم 
يانعم تسیچ و  هطوبرم  تایبا  هک  دییامرف  هجوت  الاح  نید ) راک  دشابن  یناریح  هک  زج  : ) يولوم لوقب  دنیوگیم : دییامرف  تقد  دـننکیم !

ار مسج  ناج و  هاش  ندـب  بیرخت  صح ز  نآ  تحـص  نت  يرومعم  سح ز  نیا  تحـص  هچ ؟ ینعی  اهنآ  عومجم  هب  رظن  اـب  روبزم  عرـصم 
ناریو دعب  دنک  ناریو 

نامه زو  رز  جـنگ  رهب  هناخ  ناریو  درک  لام  کلم و  لام و  ناج و  وا  درک  لذـب  لاح  قشع و  رهب  هک  یناج  کـنخ  يا  دـنک  ناداـبآ  شی 
دیـشک ار  ناکیپ  تفاکـشب  ار  تسوپ  دروخ  بآ  درک  ناور  وج  رد  نآ  زا  دـعب  درک  كاـپ  ار  وج  دـیربب و  ار  بآ  رترومعم  دـنک  شجنگ 

دهن تیفیک  هک  ار  نوچیب  راک  دـس  جرب و  دـص  نتخاسرب  نآ  زا  دـعب  دتـس  رفاک  زا  درک و  ناریو  هعلق  دـیمدرب  شتآ  زا  دـعب  هزات  تسوپ 
يوـس شتـشپ  هک  ناریح  نینچ  هن  نید  راـک  دـشابن  یناریح  هک  زج  نیا  دـض  هگ  دـیامنب و  نینچ  هگ  دـهدیم  ترورـض  مه  متفگ  هکنیا 
يولوم تسوا  يور  دوخ  وا  يور  ار  یکی  نیو  تسود  يوس  دـش  وا  يور  ار  یکی  نآ  تسود  تسم  وحم و  هک  تریح  نینچ  لـب  تسوا 

، زاسم شوشم  ار  دوخ  نهذ  دشابیم  هنایماع  تریح  ثعاب  هک  يدـنوادخ  ياهراک  رد  امنلطاب  راجنهان و  تامدـقم  هب  رظن  اب  : ) دـیوگیم
، تسا مسج  حور و  يدابآ  هک  نآ  هجیتن  هب  هجوت  نودـب  مسج  یناریو  هب  رگا  وت  شاـب . هتـشاد  هجوت  اـهراک  تامدـقم و  نآ  جـیاتن  هب  وت 

هجیتن هب  رگا  تخاس و  دهاوخ  لتخم  ار  وت  ناور  زغم و  دنادرگ ، دهاوخ  يدنوادخ  هاگراب  هب  ار  وت  تشپ  هک  هنایماع  تریح  کی  يرگنب ،
ان تسا  تقیقح  قح و  هار  ناکلاس  نامرآ  هک  یلاع  تریح  ماقم  هب  يوش  رادروخرب  رتیلاع  فراعم  زا  و  ینک ، هجوت  یلصا 

هک تسا  تریح  نامه  نیا  تسود  تسم  وحم و  هک  تریح  نینچ  لب  تسوا  يوس  شتـشپ  هک  ناریح  نینچ  هن  يرآ . تشگ . یهاوخ  لـئ 
رب دنوادخ   ) اریحت یندز  بر  تسا : هدرک  ضرع  شیاین  عقوم  رد  راوگرزب  نآ  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  یثیدح  رد 

زا ص يونثم  لیلحت  دقن و  ریـسفت و  زا  مشـش  دلجم  رد  تریح  ماسقا  یـسررب  يارب  دـنناوتیم  مرتحم  ناگدـننک  هعلاطم  ازفیب ) نم  تریح 
نداهن ماگ  زا  تسترابع  هک  ینید  ریحت  تخانـش  روبزم و  ماسقا  هب  هجوت  اب  ناگدنـسیون  نیا  میروادیما  دنیامرف . هعجارم  ات ص 650   642

نیا  ) يانعم هب  تریح  نیا  هک  دننادب  دننک و  كرد  تسا ، هدمآ  يولوم  تیب  رد  هک  ار  تریح  يانعم  دودـحم  فراعم  تامولعم و  قوف  هب 
ددرگیم افوکش  هدننکدودحم ، ياهتیفیک  تیمک و  ياهزرم  زا  جورخ  زا  سپ  هک  تسا  هداعلاقوف  یحور  تلاح  نآ  هکلب  تسین ، نآ ) ای 

روهطوغ لیالد  تافیـصوت و  قوف  تینارون  تمظع و  رد  ار  یمدآ  هک  تسا  ییوراـیور  نیا  دوشیم . يوراـیور  تقیقح  قح و  دوخ  اـب  و 
صاصتخا یموق  هعماج و  کی  يارب  ار  يژولوئدـیا  ناهج  يارب  ار  نید  هک  دوشیم  هدـید  ناگدنـسیون  نیا  زا  رگید  لیلد  کی  دزاسیم .

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2668 

http://www.ghaemiyeh.com


هبنج تارکفت  زرط  زا  یخرب  هکنیا  و  تسا . حیحـص  تسا ، تیرـشب  همه  يارب  یناـهج و  تقیقح  کـی  یهلا  نـید  هـک  نـیا  رد  دـهدیم .
هعماج و ي يارب   ) یصاخ

اهنآ رد  يدج  رظن  دیدجت  کی  دیاب  لئالد  هنوگنیا  رد  قیقد  یسررب  زا  سپ  یلو  تسا . حیحـص  زین  تسا ) دیفم  نامز  زا  صاخ  ياههرب  ا 
يزیربلاق ار  یمیهافم  تارکفت ، زرط  يژولوئدیا و  بتکم ، دننام  یتاحالطصا  يارب  دیابن  ام  هک  تهج  نآ  زا  اصوصخم  دریگب ، تروص 

نید و ای  بتکم  نید و  ثحبم  رد  ام  يارب  هک  هچنآ  میزاسب . لتخم  ار  قیاقح  هدـش  يزیر  بلاـق  میهاـفم  نآ  يارب  میوشروبجم ، هک  مینک 
فیلاـکت و ماـکحا و  دـئاقع و  لوصا  هب  رظن  اـب  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمها  تادـقتعم ، تارکفت و  زا  ياهعوـمجم  نید و  اـی  يژولوئدـیا 

شور اب  اـهنآ  قباـطم  شور  دزاـسیم و  صخـشم  نیعتم و  ارنآ  هک  تسا  یعورف  رـصانع و  ناـکرا و  ياراد  مالـسا  نید  قـالخا  قوقح و 
زا ياهعومجم  ای  يژولوئدـیا  ای  بتکم  مالـسا ، هک  میازفیب  ار  تهج  نیا  قیقحت ، نیا  هب  رگا  دـشابیم و  زیامتم  مه  زا  الماک  اهنآ  فلاخم 

رتشیب و حیضوت  يارب  دشابیم  رظن  دیدجت  لباي  ادج  روبزم  ناگدنسیون  لئالد  همه  زاب  متسیس )  ) ماظن رد  تسا  قوقح  ماکحا و  دئاقع و 
. تسا دیفم  رایسب  یمالسا  يامکح  هفسالف و  ینیب  ناهج  ياهماظن  هب  یهاگن  يژولوئدیا ، ای  بتکم  متـسیس )  ) ماظن ندوب  زاب  ییاهن  تابثا 

ثما اههد  يدرورهس و  نیهلاتملاردص و  دامادریم و  دشرنبا و  انیس و  نبا  یباراف و  ناخرط  نب  دمحم  هک  مینادیم  ام 
ره لاح  نیا  اب  درادـن ، مالـسا  اب  يداضت  دـننکیم ، زاربا  هک  یبلاطم  دنـشیدنایم و  یمالـسا  هنیمز  رد  ینیبناهج ، رد  نارظنبحاص  نیا  لا 
رد رـصحنم  مالـسا  هفـسلف  یلو  دنتـسه  یمالـسا  نافوسلیف  نانآ  همه  ینعی  دراد ، ار  دوخ  صاخ  برـشم  قاذـم و  هقیلـس و  ناـنآ  زا  کـی 

. يژولوئدیا دییوگب : ای  تادقتعم  تارکفت و  زا  ياهعومجم  ای  دیراذگب ، بتکم  ار  نید  نیا  مان  دیهاوخیم  لاح  دشابیمن . نانآ  تارکفت 
هحفص 195] ]

لیبس الب  نیبنذـملا  عم  ودـغی  و  نیلفاغلا . عم  يوهی  هللا  نم  هلهم  یف  وه  هارمگ و  ناسنا  تفـص  موس  هاـجنپ و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
زا رـس  هک  نادادـماب  تسا . ناگدزتلفغ  اب  شلیم  يوه و  دربیم . رـس  هب  ادـخ  بناج  زا  یتلهم  رد  هارمگ  ناسنا  . ) دـئاق ماما  ـال  دـصاق و 
دنچ نیا  دـیامنیم ). يوریپ  اـمنهار  ییاوشیپ  زا  هن  دریگیم و  شیپ  تکرح  يارب  تسار  هار  هن  تسا . ناراـکهنگ  زاـسمد  درادرب ، باوخ 

ناسنا هک  یتسه  تمظعاب  هاگراک  هدنزاون  نیناوق  رحـس  ماش و  ره  تسا . هدومرف  تیانع  ادـخ  هک  اهناسنا  يارب  تسا  یتلهم  یگدـنز  زور 
نوچ لزنم  ههار  ود  نیا  زک  تبحـص  رامـشتصرف  هک : دزاونیم  ار  هدنهد  رادشه  گنهآ  نیا  دـیامنیم . يرپس  ار  دوخ  راگزور  نآ ، رد 

ناهیک نیا  رد  ار  یگدـنز  تاظحل  یعقاو  شزرا  یمدآ  تسا  مزـال  هنادـنمدرخ  یهاـگآ  کـی  ظـفاح  ندیـسر  مهب  ناوتن  رگید  میراذـگب 
رگید یهاگآ  کی  و  دنک . كرد  اتقیقح  دمهفب و  نشور ، تسا  یلیلد  نآ  يالعا  فده  یناسنا و  تایح  تابثا  يارب  ار  دوخ  هک  هوکشاب 

، تشگ دهاوخنرب  زگره  دزخیم ، هتـشذگ  هب  دسریم و  هدـنیآ  زا  هک  یگدـنز  زا  ياهظحل  ره  هک  دـمهفب  ار  تلهم  يانعم  هک  تسا  مزال 
سوسفا دوب . دهاوخن  روصت  لباق  هداد  تسد  زا  تلهم  صخش  نینچ  يارب  لیذ  یعابر  زا  رتبسانم  ياهمزمز  چیه  سپ 

تـشذگب یناگدـنز  بآ  نم  يوج  زک  متفخ  نادـنچ  يوـج  راـنک  هب  هنـشت  تشذـگب  ینادواـج  رمع  هیامرـس  تشذـگب  یناوـج  ماـیا  هک 
دنرادن تقیقح  يارب  یهار  ناهارمگ  ناهارمگ . زا  نافراع  ناهاگآ و  هک  دـنوشیم  هدزتشحو  تفرعم  یهاگآ و  زا  هنوگنامه  ناهارمگ 

نتـشیوخ رود  هب  ندـیخرچ  توهـش و  مـشخ و  باوـخ و  روـخ و  يارو  یتـقیقح  اریز  تـقیقح ، نآ  هـب  لاـصیا  يارب  يربـهر  اوـشیپ و  و 
. دنسانشیمن

هحفص 196] ]
نم اوکردا  امب  اوفعتنی  ملف  البقم  اوربدتسا  اربدم و  اولبقتسا  مهتلفغ ، تیبالج  نم  مهجرختسا  مهتیـصعم و  ءازج  نع  مهل  فشک  اذا  ءیتح 
نیا رد  دروایب . نوریب  ناشتلفغ  ياهباجح  زا  ار  نانآ  هانگ  يازج  يور  زا  اناوت  دـنوادخ  هک  هاگنآ  اـت  . ) مهرطو نم  اوضق  اـمب  ـال  مهتبلط و 

ناگدزتلفغ دندوب . هدرک  اهنآ  هب  ور  هک  هچنآ  هب  دننادرگیم  تشپ  دنتـشاد و  اهنآ  هب  تشپ  هک  دنوشیم  يورایور  يروما  اب  هک  ماگنه 
.( دندیـسر یعفن  هب  دنتـسنادیم  اـهنآ  دـنمزاین  ار  دوخ  هک  روما  نآ  زا  هن  دـندرب و  يدوـس  دـندوب ، هتفاـیرد  بوـلطم  ناوـنع  هب  هچنآ  زا  هن 
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کیرات يارـس  طباور  تادوجوم و  يویند ، یناگدنز  نیا  رد  زورما  رگا  دوش  هتـشادرب  هدرپ  ناهانگ  جیاتن  زا  هک  دـسر  ارف  يزور  هرخالاب 
نیا زا  رترگنشور  رتنـشور و  هک  دسریم  ارف  يزور  هرخالاب  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  چیه  دشاب ، هدرپ  تشپ  لماک  ییانیب  زا  عنام  تعیبط ،

کنع انفـشکف  اذـه  نم  هلفع  یف  تنک  دـقل  دـنیبب . هدرپیب  ار  قئاـقح  هک  دوـشیم  هداـم  ینیبنشور  ییاـنیب و  ثعاـب  یمدآ  يارب  اـهزور 
زورما میتشادرب . وت  نامشچ  لباقم  زا  هدرپ  زورما  ام  يدوب ، تلفغ  رد  روهطوغ و  قئاقح ، روهظ  نیا  زا  وت   ) دیدح مویلا  كرـصبف  كءاطغ 

اب دناوتن  یناسنا  نادجو  لقع و  هماش  رگا  تشاد . یهاوخ  يزیت  ییانیب 
ار وا  یباستکا  تیدوجوم  مامت  هک  ار  يزور  ندیـسر  ارف  سفنا ،)  ) ینورد و  قاـفآ )  ) ینوریب ناـهج  ود  رد  یهلا  تاـیآ  تفاـیرد  كرد و 

طفل ود  اب  سنا  زج  نادجو ، لقع و  زا  یناسنا  نینچ  يرادروخرب  هک  دنیبن  یمدآ  ینطاب  ناگدید  رگا  دنک . مامـشتسا  دـهدب  هئارا  هدرپیب 
يدرف و نونکا ، مه  زا  دییایب  سپ  يوجنگ  یماظن  دنتـشون  رگد  یقرو  ار  ام  دنتـشرس  اهعبط  هیام  ات  دشابیمن . يرگید  زیچ  ود ، نآ  يابیز 

شیوب هک  ره  درب  ییوک  بناج  ار  وا  يوب  درب  ییوب  وا  هک  دشاب  نآ  ینیب  میهدب : رس  ار  ازفاحور  از و  تفرعم  گنهآ  ود  نیا  یعمج  هتسد 
ام يوـلوم  دروـخ  شینیب  دـمآ و  تمعن  رفک  درکن  نآ  رکـش  درب و  ییوـب  هکنوـچ  دوـب  ینید  ناـک  تسیوـب  نآ  يوـب  دوـب  ینیبیب  تسین 

سخ كاشاخ و  ار  رحب  دشوپن  ات  سب  وت  زا  میهاوخ  هدـید  ام  نیا  زا  دـعب  ياهدـیزگب  یـشگ  يزیت  ياهدـید  ياهدـید  زا  ریغ  میهاوخیمن 
دوهـش ماگنه  هاگتـشک  هن  تسا  هاگنمرخ  تیدبا  يارـس  نآ  دـمآ ! دـهاوخ  ام  تسد  زا  راک  هچ  قئاقح ، روهظ  ییانـشور و  نآ  رد  يولوم 

اهنآ دنناتسن  يوج  ياهدورد  هک  اهنآ  دنبلط  نمهرب  خیـش و  زا  لمع  نسح  دنبلط  نف  ره  نالماعم  هک  ادرف  شالت . تیلاعف و  هن  تسا  جیاتن 
دوخ امش و  نم   ) هلزنملا هذه  یسفن  مکرذحا و  ینا  دنبلط  نمرخ  هب  ياهتشکن  هک 

يریگولج موزرل  رد  نم  رگم  متسه  امش  زا  يدرف  يرایشه ، لیصحت  يزاس و  دوخ  هب  فیلکت  رد  نم  مرادیم ) رذحرب  یگدزتلفغ  زا  ار 
مدوخ دراد ، ترورض  تیدبا  هاگرذگ  رد  یهلا  تیصخش  ندناسر  رمث  هب  يارب  هک  یفیلکت  ره  هب  لمع  موزل  تلفغ و  رد  ندوخهطوغ  زا 

! دیزرون تلفغ  فیلاکت  هب  لمع  زا  دیهدن و  تسد  زا  ار  يرایـشه  یهاگآ و  هک  مداد  رارق  بطاخم  ار  امـش  اهنت  مدرک و  ادـج  امـش  زا  ار 
تابـس نم  هللااب  ذوعن  دوب : نینچ  ادـخ  اب  مشیاین  مدرب ، هانپ  ادـخ  هب  تلفغ  زا  مدروآ و  ناـیم  رد  نخـس  تلفغ  راـضم  زا  هک  ماـگنه  نآ  رد 

نحن و  مییوجیم ). يرای  ادـخ  زا  اهـشزغل و  یتشز  و  تلفغ )  ) لقع نتفر  باوخ  زا  ادـخ  هب  میربیم  هانپ   ) نیعتـسن هب  للزلا و  حـبق  لقعلا و 
و رکفتف ، عمس  نم  ریثبلا  امناف  هسفنب ، ءرما  عفتنیلف  میرادیم ). تلئسم  ار  تلفغ  زا  تشذگ  لاعتم  دنوادخ  زا  ام  و   ) هلفغلا هرثع  هللا  لیقتـسن 

هاوغلا هسفن  یلع  نیعی  و ال  يواغملا ، یف  لالـضلا  يواهملا و  یف  هعرـصلا  هیف  بنجتی  احـضاو  اددـج  کلـس  مث  ربعلاب  عفتنا  رـصباف و  رظن 
هک تسین  نیا  زج  ددرگ ، عفتنم  نتشیوخ  هلیسو  هب  دوخ  يارب  یسک  ره  سپ  . ) قدص نم  فوخت  وا  قطن  یف  فیرحت  وا  قح ، یف  فسعتب 

ریگ اههرهب  ایند  براجت  زا  دوش و  انیب  دنک و  رظن  و  دشیدنیب ، نآ  رد  دونشب و  هک  تسا  یسک  انیب  ناسنا 
تیصعم يداو  ناگتشگمگ  دزیهرپب ، اهههارژک  رد  یهارمگ  اهلاچهیـس و  رد  طوقـس  زا  دنک و  تکرح  نشور  تسار و  هار  رد  سپـس  د ،

کمک دوخ  ررـض  رب  افـص  قدـص و  رد  ساره  سرت و  هلیـسو  هب  ای  راـتفگ  رد  لـالخا  فیرحت و  اـی  قح  ریـسم  رد  يورجک  هلیـسو  هب  ار 
تـسا رایـسب  توافت  دـیرادرب . هرهب  نتـشیوخ  تاذ  لاب  ود  زا  تایح  يالعا  فدـه  يوس  هب  لوقعم  تایح  ياـضف  رد  زاورپ  يارب  دـنکن ).

نآ هیلوا  رصانع  هک  نتشیوخ  هقاس  هخاش و  زا  لگ  ندییور  و  بسچ ، هلیسو  هب  کشخ  بوچ  کی  رـس  هب  لگ  هتوب  کی  ندنابـسچ  نیبام 
اب بسانم  كرحم  يورین  اب  يدایز  رایسب  طباور  ءازجا و  هکلب  دنکیمن ، زاورپ  امیپاوه  تسا . هتخاس  افوکش  هداد و  روبع  دوخ  نورد  زا  ار 

ناج و نتـشاد  تهج  هب  زیچان  هدـنرپ  کی  یلو  دـنروآیم ، رد  شتکرح  هب  اضف  رد  دوشیم و  ادـج  نیمز  زا  ناـبلخ  یگدـننار  تیریدـم و 
کی درک  مخ  نآ  ردنا  گنر  مخ  ردـنا  تفر  تلاغـش  نآ  يولوم : لوق  هب  دـیآیمرد . زاورپ  هب  وا ، مسج  رد  لاب  ندـییور  يارب  يرـصانع 

هتفاترب اهگنر  نآ  باتفآ  هتفای ز  شوخ  قنور  نیگنر  مشپ  هدش ! نییلع  سوواط  منم  هک  هدش  نیگنر  شتـسوپ  دـمآرب  سپ  گنرد  تعاس 
طاشن رـس  رد  ارت  هک  تسیچ ؟ لاح  کلاغـش  يا  دنتفگ  هلمج  درک  هضرع  نالاغـش  رب  ار  نتـشیوخ  درز  روف و  زبس و  خرـس و  ار  دوخ  دید 

تسیونعم
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يدرک دیش  نالدشوخ  زا  يدش  ای  يدرک  دیش  نالف  ياک  دش  وا  شیپ  یلاغش  کی  ياهدروآ  اجک  زا  ربکت  نیا  ياهدرک  هنارک  ام  طاشن  زا 
یمرگ قدـص و  یئمرـشیب  ياهدروآ  دیـش  سپ ز  یئمرگ  هدـیدن  يدیـشوجب  سپ  یهد  ترـسح  ار  قلخ  نیا  فالز  ات  یهجرب  ربنم  هب  اـت 

رگا ار  ناغرم  نحل  ادص  نوچ  يریفص  دب  نآ  درمشیم  ادخ  ناغرم  نحل  مه  ار  شیوخ  تساغد  ره  هانپ  یمرشیب  زاب  تسایلوا  راعش  دوخ 
نامگ زا  سایق و  زا  ینادب  رو  یلگ  اب  دیوگ  هچ  واک  یناد  هچ  وت  یلبلب  ریفص  يزومایب  رگ  يوش  فقاو  یک  غرم  ریمـض  رب  يوش  فصاو 

هاگرذـگ رد  رـشب  دـیوش  روهدـید  دـیرگنب و  دیـشیدنیب ، دیونـشب ، دـینادیم  اـنیب  ار  دوخ  رگا  يولوم  ناوتاـن  يا  نآ ، سکع  رب  نآ  دـشاب 
دایز رایسب  یبلاطم  تسناوتیم ، رگا  هظحل  ره  رد  ام  راگزور  رد  کنیا  تسا و  هدینش  اهزیچ  یلیخ  تسا ، هتشاذگ  رـس  تشپ  هک  یخیرات 

ندناوخ يارب  باتک  هلاقم و  اهدص  دناوتیم  هک  تسا  یعطق  دناوخب ، یباتک  ای  هلاقم  عوضوم ، کی  هرابرد  زورما  دهاوخب  رگا  دینشیم و 
( تسه هکنانچنآ   ) ورملق ود  رد  وا  دوجو  هب  طوبرم  هچنآ  رد  اهنت   ) دونـشیم دناوخیم و  هک  هچنآ  هرابرد  ناسنا  ایآ  یلو  دروایب . تسدـب 

يدنا يارب  یتصرف  الصا  ایآ  دشیدنایم ؟ هنوگچ  دشیدنایم و  ردقچ  دیاب ) هکنانچنآ   ) و
هب اهنآ  خساپ  هرابرد  دیناوتیمن  زگره  امش  هک  تسا  یتالاوس  اهنیا  تسا ؟ هتخومآ  حیحـص  روطب  ار  هشیدنا  ینابم  لوصا و  ایآ  دراد ؟ هش 

نانآ يارب  هک  یتالمجت  اهزاین و  اهترورـض و  دودح  رد  هشیدـنا  تردـق  زا  ایند ، عماوج  رد  مدرم  تیرثکا  دیـسرب . ياهدـننکعناق  يایاضق 
زا اـیند ، ریگمـشچ  رایـسب  تیرثـکا  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  یلیمحت  ياههشیدـنا  هنوگ  نیا  هک  تسا  یعیبـط  دنـشیدنایم . دوشیم ، هضرع 

هدـمآ اجک  هب  تسا ؟ هدـمآ  اجک  زا  تسیچ ؟ ناشتیدوجوم  هک  دـنمهفن  و  دـننکن . كرد  ار  نآ  يدام  دودـحم  داـعبا  زج  یعیبط  یگدـنز 
خساپ تفایرد  نودب  ایند ، نیا  رد  يدرف  چیه  هک  تسا  یهیدب  و  دوریم ؟ اجک  هب  و  تسا ؟ هدمآ  هچ  يارب  دنکیم و  یگدنز  هک  اب  تسا ؟

دیرگنب و دیامرفیم : مالسلاهیلع  نینموملاریما  دبایرد . دوخ  یگدنز  يارب  هدننکعناق  یهیجوت  ریـسفت و  دناوتیمن  قوف ، تالاوس  هب  يدج 
نکمم دننارورپیم ! رـس  رد  ار  نآ  ناوارف  ياهدع  هک  لاحم  يوزرآ  تسنیا  ندش ! روهدید  هدرکن  رظن  ندش ! انیب  هدـیدن  دـیوش . روهدـید 

دنرگنیم و دنک ، رظن  بلج  هک  هچ  ره  هب  اهناسنا  هک  تسا  ملـسم  دـننیبیمن ! تامیلعت  مدرم  رگم  دـنرادن ! مشچ  مدرم  رگم  دـییوگب : تسا 
نانآ ندش  بلج  كالم  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  یلو  تسا . حیحص  يرآ  دنزومآیم . ار  نآ  دننیب ، زاین  دروم  هک  ار  هچ  ره 

، دـننیبیم هک  هچنآ  زا  و  دـناهتفای ؟ تسد  نآ  هب  دـناهداد و  صیخـشت  دـننیبب ، دـیاب  هک  ار  هچنآ  اـعقاو  اـیآ  تسیچ ؟ اههدـیدپ  ءایـشا و  هـب 
نرق  ) ار دوخ  نرق  مان  هزورما  هک  تفرگیم  شیپ  ار  ریسم  نیمه  رـشب  خیرات  ایآ  دوب ، تبثم  تالاوس  نیا  خساپ  رگا  دننکیم ؟ يریگهجیتن 
نیمز يور  رد  مدرم  یگدـنز  ءاقب  شلابند  هب  هک  ینرق  (، ) هشیدـنا تیموکحم  نرق  (، ) یگناگیب دوخ  زا  نرق  (، ) ناسنا زا  ناسنا  یگناـگیب 

اهناـسنا هب  دـنهاوخیم  عماوج  ناگدـننادرگ  رگا  تسا . هدـمآ  اداـناک  روا - کـنو  سنارفنک  هیناـیب  رد  هکناـنچمه  تسا ) هدـش  كوکـشم 
روط هب  دـیاب و  دنـشابن ، نیمز  يور  رد  اهناسنا  یگدـنز  نرق  نیرخآ  میوشیم ، کیدزن  شناـیاپ  هب  هک  متـسیب  نرق  نیا  دـننک و  تموکح 

رکفلا معنا  کتلجع و  نم  رـصتخا  کتلفغ و  نم  ظقیتسا  کترکـس و  نم  عماسلا  اهیا  قفاف  دننک . جیورت  ار  ندید  ندینـش و  گنهرف  متح 
هریغ و یلا  کلذ  فلاخ  نم  فلاخ  هنع و  صیحم  هنم و ال  دـبال  امم  ملـس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمالا  یبنلا  ناـسل  یلع  كءاـج  اـمیف 

ورف دوخ  رد  ار  وت  هک  یتلفغ  زا  هدوبر و  وت  زا  ار  وت  هک  یتسم  نآ  زا  هدنونـش ، يا  يآ  دوخ  هب  وش و  رادـیب  سپ  . ) هسفنل یـضر  ام  هعد و 
اب هک  هچنآ  رد  شیدنیب  بوخ  نک و  مک  يرورض ) ياهزاین  زا  شیب   ) يویند روما  رد  زآ  صرح و  باتش و  زا  تسا و  هدرب 

تفلاخم هک  یـسک  ره  اب  شاب  فلاخم  تسین ، ریذـپناکما  اهنآ  زا  زیرگ  هراچ و  هک  يروما  تسا - هدیـسر  وت  هب  ص )  ) یما ربماـیپ  ناـبز 
، تسا هدیدنـسپ  دوخ  يارب  هک  هچنآ  اب  ار  دوخ  راگزور  ات  نک  اهر  ار  وا  دراد و  هناگیب  هب  يور  هدیـسر و  وت  هب  ربمایپ  زا  هک  هچنآ  اب  دنک 

توهش نانم و  لام و  هب  قشع  توخن و  ربک و  میراذگن  مینارذگب  نتشیوخ  اب  ییانـشآ  اب  ار  یگدنز  زور  دنچ  نیا  میـشوکب  دنک ). يرپس 
هک قئاقح  تایعقاو و  همه  نیا  زا  دیآرـس و  يزاجم  نتـشیوخ  کی  زا  صقان  ياهیاس  اب  ام  یگدنز  هک  دنک  تسم  نانچ  ار  ام  يروآمان  و 

هدوب تاریخ ، رب  هقباـسم  هصرع  نیا  رد  ندـیدرگ  تفرعم و  ریـسم  رد  اـم  یلاـعت  یقرت و  لـئاسو  نیرتهب  دـنناوتیم  هتفرگ و  رد  اـم  نوماریپ 
هچ تعیبط و  ورملق  رد  هچ  ار  یتسه  باتک  تاحفـص  یمامت  رگا  میرادرب . یناویح  یعیبط  دوخ  نتخاـس  مروتم  يارب  زج  ياهشوت  دنـشاب ،
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ضرف اب  لاحنیا  اب  میـشاب ، هتـشاد  ار  باتک  نیا  ندناوخ  ییاناوت  مه  ام  دـنراذگب و  ام  رایتخا  رد  تیناسنا ، ناسنا و  گرزب  رایـسب  هریاد  رد 
هک یماگنه  هکنیا  رد  تسین  اور  دـیدرت  میریگب ! میناوتیم  ياهجیتن  هچ  دـشاب ، هدـیچیپ  مه  رد  ار  اـم  ناور  زغم و  هک  يرایـشهان  یتسم و 

وماریپ تایعقاو  همه  داد ، یعیبط  دوخ  ياههزیگنا  تسد  هب  ار  دوخ  لالقتسا  تیوه و  یناسنا ) نم  )
اب  ) ناسنیدب میـشکیم . رـس  هب  ار  رگید  هلایپ  بارـش  هدشن  مامت  اههلایپ  نآ  زا  یکی  زا  یتسم  هک  ددرگیم  بارـش  ياههلایپ  زا  یعاونا  وا  ن 

دـسریم ارف  يزور  اما  میزیریم ، ورف  نآ  نیرز  هرانک  رب  نازوس  کشا  هداهن و  یگدنز  ماج  رب  بل  رایـشهان ) تسم و   ) هتـسب ورف  ناگدید 
تقو نآ  طـقف  دریگیم ، اـم  زا  هدوـب  اـم  هقـالع  دروـم  یناگدـنز  رد  هک  ار  هچنآ  ره  درادیم و  رب  نامناگدـید  زا  باـقن  گرم  تسد  هک 
رثکا رگید  فرط  زا  فوتنامرل . میاهدیشونن ) لایخ  هداب  زج  ماج  نیا  زا  تسخن ، زور  زا  ام  هدوب و  یلاخ  لوا  زا  یگدنز  ماج  هک  میمهفیم 

اب نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناـگراهچ تاـطابترا  رد  مدرم  تیرثکا  يرگنحطـس  برغ  رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  دـنمدرخ  ناسانـشناسنا 
ياهنیآ تسا . یتسم  يواسم  هک  دـننادیم  یناگدـنز  نیا  رد  نانآ  ندوب  دولآباوخ  لولعم  ار ، دوخ ) عونمه  اـب  یتسه و  ناـهج  اـب  ادـخ ،

لبقتـسم یقاس  نم  لگ  زا  دـشن  كاپ  نم  لد  نیا  بش و  تفر  نم  ردـکا  لد  هریت  نت و  كاـخ  نیا  زا  ياو  نم  رظنم  تهج  میادزب  شوخ 
ناـمگ هک  نارگنحطـس  نآ  خـساپ  تسا  نیا  شیدـنیب  تسا  هدیـسر  وت  هب  مرکا  ربماـیپ  ناـبز  زا  هک  هچنآ  هراـبرد  نم  رمحا  حدـق  وک  نم 

یلوئسم ساسحا  نودب  هک  نانخس  هنوگ  نیا  درادن ! راک  ملع  اب  نید  درادن ! يراک  لقعت  هشیدنا و  اب  نید  دننکیم 
زا شیب  رد  دـیجم  نآرق  یهلا  باتک  رد  ام  دزاسیم . لتخم  ار  ناـهاگآان  ینید  لـماکت  یقـالخا و  یتفرعم و  تشونرـس  دوشیم ، هئارا  ت 

نید هکنیا  لامتحا  اب  ایآ  مینیبیم  دوشیم ، دزشوگ  روعش  مهفت و  لقعت و  هشیدنا و  موزل  اهراب  اهراب و  هغالبلاجهن  نیمه  رد  دروم و   200
یهلا نایاوشیپ  رگید  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  ینارق و  تایآ  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  تشاد  ناکما  درادن ، راک  رـس و  لقعت  هشیدـنا و  اب 
هبناـج همه  ندیـشیدنا  يارب  دـنیامرف . قیوشت  دـیکات و  روتـسد و  درخ ، نتخادـنا  راـک  هب  لـقعت و  رکفت و  هب  قیوشت  کـیرحت و  همه  نیا 

رد هاـگنآ  دـبایرد و  دنـشابیم  رادروخرب  یعطق  ترورـض  زا  هک  ار  نآ  هب  لوصو  قرط  نید و  فدـه  دـیاب  ناـسنا  تسخن  نید ، نوماریپ 
زجر اـب  يراـک  نک و  لـقعت  شیدـنیب و  هاـگآ ، ناـسنا  يا  وت  دـشیدنیب . یمالـسا  قوـقح  فیلاـکت و  ماـکحا و  دـئاقع و  لوـصا  تمکح 

هک يداسف  رد  ات  نک  اـهر  ار  ناـفلاخم  نآ  سپـس  هللا  وگب : . ) نوبعلی مهـضوخ  یف  مهرد  مث  هللا  لـق  شاـب . هتـشادن  ناـفلاخم  ياـهیناوخ 
دـصحت عرزت  امک  و  نادت ، نیدت  امک  كرمم و  هیلع  ناف  كربق ، رکذا  كربک و  ططحاو  كرخف ، عضو  دننک .) زیخ  تسج و  دنروهطوغ 

رخآ هک   ) يروگ امن ، طقاس  ار  تربک  راذگب و  ار  تاهابم  رخف و  . ) کمویل مدق  کمدقل و  دهماف  ادغ ، هیلع  مدقت  مویلا  تمدق  ام  و 
يازج ياهداد  ازج  ار  نارگید  هک  هنوگنامه  داتفا و  دـهاوخ  نآ  هب  تراذـگ  هرخالاب  هک  اریز  روایب  دایب  تسوت ) یعیبط  تاـیح  هگلزنم  نی 

. تشگ یهاوخ  يورایور  ياهتخودنا  ادرف  يارب  زورما  هک  هچنآ  اب  ياهتشک ، هک  درک  یهاوخ  ورد  ار  نامه  دش . دهاوخ  هداد  وت  ياهراک 
یـشومارف ربک و  رخف و  تسرفب ). شیپ  زا  تسا ، وت  راـظتنا  هب  هک  زور  نآ  يارب  هشوت  نک و  راومه  هار  تشادرب  یهاوخ  هک  یماـگ  يارب 

، نآ شریذـپ  نودـب  هک  ییادرف  هب  ییانتعایب  تسا و  هدـش  هتـشاک  هچنآ  زا  ریغ  یلوصحم  راـظتنا  تازاـجم و  زا  تلفغ  یگدـنز و  ناـیاپ 
مدرم رگا  دوشیم . هدـیمان  ینیبگرزب  دوخ  هک  تسا  يرامیب  کـی  زا  یـشان  تسین . ریـسفت  مهف و  لـباق  هجو  چـیه  هب  اـیند  نیا  یگدـنز 
رحبلا ربلا و  یف  مهانلمح  مدآ و  ینب  انمرک  دقل  و  : ) تسا هدومرف  میرکت  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنتـسه  یتمظعاب  تادوجوم  هک  دندیمهفیم 

ایرد یکشخ و  رد  ارنانآ  هدومن و  میرکت  ار  ع )  ) مدآ نادنزرف  ام  اعطق  ( ) الیضفت انقلخ  نمم  ریثک  یلع  مهانلضف  تابیطلا و  نم  مهانقزر  و 
هک دـندیمهفیم  رگا  و  میداد ) يرترب  میاهدـیرفآ  هک  هچنآ  زا  يرایـسب  هب  میداد و  يزور  ناـنآ  هزیکاـپ  داوـم  زا  میدروآرد و  تکرح  هـب 

دصرد هک  تسا  یعطق  تسا ، ینیبگرزب  دوخ  يرامیب  نآ ، زا  يرادربهرهب  تمظع و  نیا  كرد  عنام  نیرتگرزب 
رد و  دنـشابیم ، هجوتم  کلهم  يرامیب  نیا  هب  هک  دنتـسه  ییانثتـسا  ياهناسنا  هک  درک ! دـیاب  هچ  یلو  دـندمآیمرب . يرامیب  نیا  هجلاـعم  د 

خیرات لوط  رد  یهاوخدوخ  هدیدپ  تیمومع  يریگارف و  تهج  هب  هک  تسا  نیا  هدـیدپ ، نیا  زا  رتکاندرد  دـنیآیمرب . دوخ  هجلاعم  ددـص 
يدنـسپدوخ و یهاوخدوخ و  رورغ و  توخن و  ربک و  تاـملک  هکنیا  نودـب  اـهنت  هن  مدرم ، قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  يارب  عماوج  همه  رد 
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اـهسباه و تسد  هب  ملق  هدومن ، یقلت  یناـسنا  یعیبـط  نوناـق  کـی  ناونع  هب  ار  دـنیاشوخ  يراـمیب  نیا  دـنربب ، راـکب  ار  ینیبگرزب  دوخ 
نارگید فدـه و  نم   ) لومرف ربانب  هدومن و  زیت  ار  ءاـقب  رد  عزاـنت  نادـیم  نازاـتهکی  ریـشمش  دوخ  ياههتـشون  اـب  هک  دـنراذگیم  اـههچین 

، نانآ یهاوخدوخ ) عابشا   ) يرامیب تیلاعف  ربارب  رد  ندش  میلـست  موزل  رب  فارتعا  هب  روبجم  ار  نانآ  اهناسنا ، تایح  رگورد  دننام  هلیـسو !)
نودـب زگره  تسین ، شنکاو  نودـب  یـشنک  چـیه  هجیتنیب و  ياهمدـقم  چـیه  لولعمیب و  یتلع  چـیه  هک  دـندیمهفیم  مدرم  رگا  دـنیامن !
هرابرد ار  قوف  نیناوق  اهامنناسنا  نیا  هک  سوسفا ، دنتـشادیمنرب . یناگدنز  رد  یمدق  لئاسو ، باختنا  اهیریگفدـه و  رد  قیقد  هبـساحم 

لع هک  دننادب  نآ  قوف  ای  رانکرب  ار  دوخ  ینعی  نتشیوخ ، زا  ریغ  دننادب  قداص  سک  همه  هرابرد  دیاش  زیچ و  همه 
دنهاوخن لابند  هب  ار  ياهجیتن  چـیه  دـیآیم  دوجو  هب  ناـنآ  زا  هک  یتامدـقم  تشاد ! دـهاوخن  یتـالولعم  دوشیم ، رداـص  ناـنآ  زا  هک  یل 

! ددرگیم ورهبور  ءانثتـسا  اب  دوش ، کیدزن  اهنآ  هب  هک  یعقوم  اهنت  دراد ، نایرج  تانئاک  همه  رد  شنکاو  شنک و  نوناق  نینچمه  تشاد !
خرچ راگزور و  دییوگب : ناگدزتلفغ  نیا  هب  رگا  يولوم  ادـخ  يدـنبمشچ  زا  متریح  امع ! نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  مییوگب : رگید  اب 
رتهب وت  اـقآ  يا  تفگ : دـهاوخ  یبـیرفدوخ  تیلـست و  يارب  ورـسخرصان  یتـسادرف  ار  رهد  زارد  زور  نیا  هنرگ  یتسیزاـب  رـسب  رـس  مجنا  و 

یـصخش اقآ ، يا  دییوگب : دیناوتیم  هطلاغم  نیا  ربارب  رد  امـش  تشهب ؟ دمآ ز  هک  خزود و  هب  تفر  هک  تسا : هتفگ  هک  مایخ  ای  یمهفیم ،
( دراد تیدـبا  داعم و  هب  داقتعا  شحیرـص  تارابع  هب  هجوت  اب  هک  یهلا  فوسلیف  دنمـشناد و  مایخ  هب  و   ) هتخاس ار  قوف  یعابر  عرـصم  هک 
؟ تسا هدیـشیدنا  اهنآ  رد  یمالـسا  لماک  دـیاقع  لوصا و  ياـنبم  رب  هک  شایفـسلف  ياـهباتک  رد  ماـیخ  دوخ  اـی  دـمهفیم )  ) دـهفیم رتهب 

ثالث تاعاطلاب  هیوبنلا  هیهلالا و  یهاونلا  رماوالا و  یقلت  نم  لـصحی  مث  مینکیم : حرطم  ریز  تاراـبع  رد  داـعم  هراـبرد  ار  ماـیخ  حیرـصت 
دکملا هیبضغلا  هوقلا  نع  اهعفر  تاوهشلا و  نع  كاسمالا  دوعتب  سفنلا  ضایترا  اهدحا  عفانم :

یلا رورغلا  بناج  نع  تادابعلا  یلع  هبظاوملا  اهرجتل  هرخالا  یف  داعملا  لاوحا  هیهلالا و  رومالا  یف  رظنلا  اهدـیوعت  هیناـثلا  هیلقعلا . هوقلل  هر 
تسدقت هلالج و  لج  دوجوم  لک  دوجو  هنع  يذلا  ینعا  لوالا ، قحلا  دوجو  قیقحت  یلع  اهـضرحت  توکلملا و  یف  رکفتلا  قحلا و  بانج 

سایقلا یلع  ینبملا  ناهربلاب  هقحلا  همکحلا  اهتضتقا  یتلا  بیترتلا  هلـسلس  یف  همظتنم  هنع  تادوجوملا  تضاف  يذلا  هریغ  هلآ  هئامـسا و ال 
هدـئاف هس  اهتعاطا  هلیـسو  هب  ربمایپ  هب  بوسنم  یهلا و  یهاون  رماوا و  شریذـپ  زا  سپـس  (. ) تاـطلاغملا تاـهیومتلا و  فانـصا  نع  درجملا 

- مود هیلقع . هوق  هب  هدـننکهریت  هیبـضغ  هوق  زا  نآ ، نداد  ءاـقترا  تاوهـش و  زا  يرادوخ  هب  سفن  ندرک  تداـع  تسخن - دوـشیم : هجیتـن 
رد رکفت  قح و  هاگراب  هب  ابیرف  يایند  زا  ار  سفن  تدابع ، رب  تبظاوم  ات  ترخآ  رد  داعم  لاوحا  یهلا و  روما  رد  رظن  هب  سفن  نداد  تداع 

تسا گرزب  هک  تسوا  زا  يدوجوم  ره  دوجو  هک  يدنوادخ  ینعی  دیامن ، کیرحت  لوا  قح  دوجو  تفایرد  هب  ار  سفن  دناشکب . توکلم 
ياـنبم رب  هک  یبـتارم  هلـسلس  رد  متا  ماـظن  اـب  تادوجوم  ضیف  هک  ییادـخ  تسین ، ییادـخ  وا  زج  و  شیاـهمان ، تسا  سدـقم  شلـالج و 

یتارابع ص ایآ  تسا ). هدش  ریزارس  وا  زا  تاطلاغم  تاماهبا و  زا  رود  سایق  رب  ینتبم  یناهرب  اب  هقح  تمکح 
! دینک ادیپ  دیناوتیم  يدنوادخ  هاگـشیپ  تیدبا و  هب  هب  دورو  تیحالـص  يارب  سفن  هیکزت  داعم و  ادـبم و  هرابرد  قوف  تارابع  زا  رتحـیر 

شزرا ات  دیناوخب ، مه  ار  لیذ  تارابع  دشاب ؟ هتـشاد  ضراعت  قوف  بلاطم  اب  دـناوتیم  بحاصیب  یعابر  کی  زا  هنایماع  عرـصم  کی  ایآ 
یلو هللادـمحلا  : ) دوش نشور  ـالماک  امـش  يارب  تشهب ) دـمآ ز  هک  خزود و  هب  تفر  هک   ) قوـف عرـصم  هک  ار  ماـیخ  هب  بوـسنم  تاـیعابر 

نیهاربلاب مولعلا  قیقحت  نا  نیرهاطلا . هلآ  دـمحم و  ءایبنالا  دیـس  یلع  اـصوصخ  یفطـصا و  نیذـلا  هداـبع  یلع  مالـس  ماـعنالا و  همحرلا و 
تابثا داعملا و  قیقحت  یلا  اهب  لـصوتی  یتلا  نیناوقلا  تاـیلکلا و  اـصوصخ  هیدـبالا و  هداعـسلا  هاـجنلا و  بلاـط  یلع  ضرتفی  اـمم  هقیقحلا 

تسا و تمعن  بحاص  هک  تسار  يادـخ  رم  شیاتـس  .( ) ناسنالا هقاط  بسحب  یلاعت  دوجولا  بجاو  فاـصوا  لیـصحت  اـهئاقب و  سفنلا و 
يارب یقیقح  نیهارب  اب  مولع  قیقحت  داب . وا  نیرهاط  دالوا  دـمحم و  ناربمایپ  رورـس  رب  اصوصخم  وا  هدـیزگرب  ناگدـنب  رب  دورد  ناسحا و 

دوشیم هتفای  قیفوت  اهنآ  هلیسو  هب  هک  ینیناوق  تایلک و  زا  تمسق  نآ  اصوصخم  تسا . تابجاو  هلمج  زا  يدبا  تداعـس  تاجن و  هدنیوج 
ربک ناسنا ). ییاناوت  هزادنا  هب  یلاعت  دوجولا  بجاو  دنوادخ  تافص  تفایرد  نآ و  ءاقب  سفن و  تابثا  داعم و  قیقحت  هب 
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همه یلـصا  ناـمرآ  نیتـسار و  ياـمکح  یهلا و  ناـیاوشیپ  رگید  ماـظع و  ناربماـیپ  یحالـصا  هماـنرب  هداـم  نیلوا  تسا  نیا  روآ . نییاـپ  ار 
زرم زا  روبع  زا  دـعب  ماـگ  نیلوا  تسنیا  دـییوگب  دـیناوتیم  امـش  تیناـسنا . هیلاـع  جرادـم  رب  دوعـص  هلپ  نیلوا  تسا  نیا  هاـگآ . ياـهناسنا 

لماوع زا  رامشیب  عاونا  دوجو  اب  نونکات  خیرات  زاغآ  زا  تیرـشب  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  تهج  نادب  و  تیناسنا . نیمزرـس  هب  تیناویح 
میناوتیم اذل  تسا ، هدش  يورایور  یهاوخدوخ )  ) هدیدپ نیا  ربارب  رد  ياهدننک  اوسر  تسکـش  اب  یهاوخدوخ ، لیدعت  موزل  ياههزیگنا  و 

، تسا هتشگ  تیرشب  بیصن  نآ ، رب  طلست  تعیبط و  تخانش  يژولونکت و  رد  هک  زیگناتفگـش  تایقرت  همه  نآ  هک  میریگب  ار  هجیتن  نیا 
هدوزفا وا  یعیبط  دوخ  محازت  تلاح  مروت و  رب  تسا  هدرک  هک  يراـک  تسا ، هدـناسر  رـشب  حوریب  تعیبط  رب  هک  یعیبط  عفاـنم  نآ  زج  هب 

ره تشگ . دـهاوخ  حرطم  احورـشم  يدـعب  ياهبطخ  رد  هلئـسم  نیا  ورایب . دایب  تفخ  یهاوخ  نآ  رد  هک  ار  يدرـس  کیرات و  روگ  تسا .
ياهتخودـنا ادرف  يارب  زورما  هک  هچنآ  اب  و  درک ، دـیهاوخ  ورد  ياهتـشاک  هک  هنوگنامه  تشگ و  یهاوخ  تازاجم  یهدـب ، ازج  هک  هنوگ 

یم هک  هچنآ  میشاب  دقتعم  مینک و  لمع  نآ  هب  میروایب و  دوخ  يور  هب  مینادیم  هک  ار  هچنآ  دییایب  تشگ . یهاوخ  يورایور 
راک تبقاع  دورد  نآ  یسک  ره  هک : میـشاب  هتـشاد  دایب  هراومه  مینزن و  تلفغ  ینادان و  هب  ار  دوخ  تفرگ . دهاوخ  ار  ام  نماد  يزور  میناد 
ادن ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا  هک : میدـش  رتکیدزن  تقیقح  نیا  هب  میتفر  ورـشیپ  ینیب  ناهج  مولع و  يانبم  رب  هچ  ره  ظفاح  تشک  هک 

ار لمعلاسکع ) لمع و   ) نوناق شوگرخ ) هلیسو  هب  ریـش  ندش  دوبان  شوگرخ و  ریـش و   ) ناتـساد رد  يولوم  ادص  ار  اهادن  دیآ  ام  يوس 
دید بآ  رد  ار  شیوخ  مصخ  هکنوچ  تفز  شوگرخ  شرب  رد  يریـش  لکـش  تفت  بآ  زا  دـید  شیوـخ  سکع  ریـش  تسا : هدروآ  نینچ 
نیا ناملاظ  ملظ  تشگ  ملظم  هاچ  دوب  هدنیآ  شرـس  رب  شملظ  هکناز  دوب  هدنک  واک  یهچ  ردنا  داتفرد  دیهج  هچ  ردنا  تشاذگب و  ار  ورم 
يارب زا  ینکیم  یهاـچ  ملظ  زا  وت  هک  يا  رتـب  ار  رتدـب  تسا  هدومرف  لدـع  رتلوـه  اـب  شهچ  رتملاـظ  هک  ره  ناـملاع  هلمج  دـنتفگ  نینچ 

هچ دوـخ - رهب  نتم  رب  هلیپ  مرک  نوـچ  دوـخ  رگ  ینبیب  هاـچ  رعق  ردـنا  هک  ناد  ینکیم  یملظ  وـت  رگ  نافیعـض  رب  ینتیم  یماد  شیوـخ 
دریگب تنادند  درد  ینک  نوخ  رپ  يزگ  نادند  هب  رگ  نامـسآ  هاپـس  رد  دتفا  لغلغ  ناما  دهاوخ  نیمز  رد  یفیعـض  رگ  نک  هزادنا  ینکیم 

دوخ سکع  ودع  زا  مد  نآ  تخانشن  ار  شیوخ  ولغ  زو  هچ  رد  دید  ار  دوخ  ریش  ینک  نوچ 
دیشک ریشمش  شیوخ  رب  مرج  دید ال  شیوخ  يودع  وا  ار 

هحفص 209] ]
هلعف هللا صلخا  هسفن و  دهجا  نا  ادـبع و  عفنی  هنا ال  طخـسی  یـضری و  اهل  بقاعی و  بیثی و  اهیلع  یتلا  میکحلا  رکذـلا  یف  هللا  مئازع  نم  نا 

كالهب هظیغ  یفشی  وا  هتدابع ، نم  هیلع  ضرتفا  امیف  هللب  كرـشی  نا  اهنم : بتی  مل  لاصخلا  هذه  نم  هلـصخب  هبر  ایقال  ایندلا  نم  جرخی  نا 
لقعا نیناسلب . مهیف  یـشمی  وا  نیهجوب ، سانلا  یقلی  وا  هنید ، یف  هعدـب  راهظاب  سانلا  یلا  هجاح  عجنتـسی  وا  هریغ ، هلعف  رماـب  رعی  وا  سفن ،

دنکیم و رفیک  دهدیم و  شاداپ  نآ  يانبم  رب  هک  میکح  نآرق  رد  يدنوادخ  تاروتسد  نیرتیمتح  زا  ههبـش  یلع  لیلد  لثملا  ناف  کلذ 
يدوس دـیامن ، صلاـخ  ار  دوخ  لـمع  دراداو و  شـالت  هب  ار  نتـشیوخ  هچ  رگا  ار  ياهدـنب  چـیه  تسوا و  يدونـشوخ  تیاـضر و  كـالم 

رد . 1 دـیامن : رادـید  تسا ، هدرکن  هبوت  اـهنآ  زا  هک  لـیذ  ياهتلـصخ  زا  یکی  اـب  ار  دوخ  يادـخ  دورب و  اـیند  نیا  زا  رگا  تشاد  دـهاوخن 
تقیقح هب  لهج  مزلتـسم  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  هک  ینعم  رهب  تدابع  رد  كرـش  دزروب  كرـش  تسا ، هدومرف  ررقم  وا  هب  ادـخ  هک  یتادابع 

لهج تسا : لهج  ود  هجیتن  تادابع ، رد  كرـش  تقیقح  رد  سپ  دریگب . ماجنا  وا  يارب  دـیاب  تدابع  هک  تسا  یبوبر  ماـقم  نآ  تداـبع و 
هاگشیپ خ تمظعاب  هبذاج  رد  یمدآ  نتفرگ  رارق  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  تدابع  تیهام  هب  ینادان  مکی -

زج يزیچ  ای  یـسک  هدـننک ، تدابع  صخـش  هک  یتقو  مود  لهج  هناگی . دوبعم  اب  هدـننک  تدابع  ناسنا  حور  صلاخ  يورایور  يدـنواد و 
زا ياهشوگ  رد  مه  رگا  تلاح ، نیا  رد  دیامنیم ! ادخ  هب  تشپ  هدومن ، زیچ  ای  سک  نآ  هب  ور  دهدیم ، رارق  نتـشیوخ  هجوت  دروم  ار  ادـخ 

تفاـیرد اـب  كرـش  اریز  تسوا ، دوخ  راـمیب  زغم  قولخم  یگتخاـس و  موهفم  نیا  هک  تسا  یعطق  دـشاب ، هتـشاد  ادـخ  زا  یموهفم  شنهذ 
اب . 2 تسا . مورحم  دشابیم  یسانشادخ  هک  يدنوادخ  تمعن  نیرتگرزب  زا  كرـشم  نیا  هجیتن  رد  دشابیمن . راگزاس  ادخ  موهفم  یقیقح 
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ددرگیم و ياهمرتحم  سفن  لتق  بکترم  ادمع  زوجم  لماع  نودب  هک  یـصخش  دنکیم . ادـیپ  نیکـست )  ) یفـشت ياهمرتحم  سفن  نتـشک 
ای دناکـشخیم  ار  يدنوادخ  تقلخ  غاب  ياهلاهن  زا  یلاهن  هک  لاح  نیع  رد  دیامنیم ، یقلت  بلق ) نیکـست   ) یفـشت يارب  ياهلیـسو  ار  نآ 

سفن لتق  باکترا  زا  ریغ  نیا  و  دـیآیمرب ، زین  تقلخ  گرزب  غاب  نابغاب  خـماش  ماـقم  هب  تراـسج  يرجت و  ماـقم  رد  دـنازوسیم ، ار  نآ 
دننام مه  دروم  نیا  رد  دوب . دهاوخ  ناسنا  زا  درف  کی  نتشک  زا  رتدیدش  رایسب  وا  يورخا  رفیک  اذل  دشابیم . یفـشت  تلاح  نودب  يدمع 

همه رب  ندز  شتآ  يواسم  هک  وا  غاب  زا  لاهن  کی  نتخاـس  دوباـن  اـب  هک  دسانـشیمن  ار  ادـخ  يراـکهبت  نینچ  مییوگب : دـیاب  مکی  هراـمش 
اب ياهلاهن 

میهاوخب رگا  تسا  هداد  ماجنا  ار  نآ  نارگید  هک  يراـک  هلیـسو  هب  دـنک  بویعم  ار  یناـسنا  . 3 دنکیم . ادیپ  یفـشت  نیکـست و  تسا  وا  غ 
دیاب دـهدب ، حیـضوت  ار  هدـش  ماجنا  راک  دـناوتب  يدـح  ات  هک  مینک  ادـیپ  یترابع  بیع ، زا  يرب  كاـپ و  ناـسنا  کـی  ندرک  بویعم  يارب 

هانگیب ناسنا  يونعم  يدام و  یگدنز  یمامت  تیریدم  هک  تسا  هدروآ  دراو  ناسنا  کی  تیصخش  رب  ياهمدص  یـصخش ، نانچ  مییوگب :
لتخم یهاـگ  هکنیا  هب  رظن  اـب  و  تسا . هتـشگ  زوـجم  نودـب  تیـصخش  لـتق  بکترم  روـبزم  صخـش  تقیقح ، رد  سپ  دراد . هدـهع  هب  ار 
گرم هک  دـسریم  ياهجرد  هب  يراوگان  نیا  یهاگ  دربیم و  ورف  هجنکـش  رجز و  زا  یجاوما  رد  ار  وا  یگدـنز  تیـصخش ، کی  نتخاس 

رد تسا ، هتخاس  لتخم  ار  يدرف  تیصخش  هک  یسک  نآ  تفگ  ناوتیم  اذل  ددرگیم ، هجنکش  رجز و  لمحت  زا  رتناسآ  صخش  نآ  يارب 
تایح ندیشخب  دننام  اعقاو  یتیصخش ، ءایحا  هک  هنوگنامه  تسا ، هدرک  اهر  ار  وا  لمحت  لباق  ریغ  یگدنز  کی  رد  هتشک و  ار  وا  تقیقح 

نیا زا  ار  دوخ  زاین  هک  دنک  داجیا  نید  رد  یتعدب  . 4 دهدب . همادا  ار  دوخ  بولطم  تایح  تیـصخش ، نآ  اب  دناوتب  هک  تسا  ناسنا  کی  هب 
داجیا دـیامن . زیوجت  ار  نید  رد  تعدـب  داـجیا  دوش  روبجم  یـسک  هک  دـسریمن  هجرد  نآ  هب  یگرزب  رظن  زا  یجاـیتحا  چـیه  دروآرب  هار 

تخاس فرحنم  ینعی  تعدب ،
يویند و تداعـس  نتخاس  دوبان  دـناوتب  ار  نآ  ندـش  هدروآرب  هک  تسا  زاـین  نیمادـک  نآ  نآ ، یـساسا  تاـصتخم  زا  اـی  تیوه  زا  نید  ن 
هک ياهعماج  نآ  دـشاب ، يدام  جایتحا  رگا  يونعم . ای  تسا  يداـم  اـی  دوش  روصت  هک  یجاـیتحا  ره  اریز  دـیامن ، ناربج  ار  اـهناسنا  يورخا 
رهب هعماج  نآ  ناگدننادرگ  هک  تسا  یهیدـب  داتفا ، دـهاوخ  رطخ  هب  راکهبت  کی  تعدـب  تهج  هب  نآ ، يورخا ) يویند و   ) ینید تداعس 
زاین رگا  و  دـسرن . نید  رد  نداهن  تعدـب  هب  تبون  هک  دـنزاسب  عفترم  نانچ  دـشاب ) یقیقح  زاـین  رگا   ) ار راـکهبت  نآ  زاـین  دـیاب  تسا  وحن 

نتخاس عفترم  يارب  ناسنا  کی  زگره  نیاربانب ، دشابیمن . نید  رد  تعدب  داجیا  بجوم  حیحص  يونعم  زاین  زگره  دشاب ، يونعم  ضورفم 
، دیرگنب تقد  اب  دیاهتشاذگ ، رـس  تشپ  هک  یخیرات  هب  دیدرگرب  نونکامه  زا  امـش  ددرگیمن . روبجم  نداهن  تعدب  هب  دوخ ، یقیقح  زاین 

دوجوب ناوارف ، يدارفا  زاین  هکلب  درف  کی  یقیقح  زاین  اهنت  هن  هک  تسا  هتـشادن  دوجو  يراذگتعدب  دراوم  زا  يدروم  چیه  دید  دـیهاوخ 
زج یتلع  تسا ، هدش  هدهاشم  نید ، رد  ناراذـگتعدب  يارب  هزیگنا  خـیرات  لوط  رد  هک  هچنآ  دـشاب . هدومن  باجیا  ار  تعدـب  نآ  ندـمآ 

لتخم هب  یجایتحا  چیه  اهنآ ، ندش  هدروآرب  هک  ینوناق  ياهزاین  هن  تسا ، هتشادن  دوجو  هناروکروک  ياهبصعت  یهاوخدوخ و  لهج و 
نوگانوگ ياـهنابز  اـب  تواـفتم و  ياـههرهچ  اـب  مدرم  اـب  طاـبترا  . 5 درادـن . تسا ، نید  هـک  مدرم  تداعـس  لـماع  نیرتیـساسا  نتخاـس 

هراومه هک  نتفگ  نخس  یتیعقوم ، ره  تبسانم  هب  و  ندش ) شآ  ره  دوخن   ) هنایماع حالطـصا  هب  فلتخم و  ياههرهچ  اب  مدرم  اب  ییورایور 
، مسق نیا  رد  تسا . ندوب  یتیـصخشدنچ  لولعم  روبزم  ياهتوافت  فالتخا و  مکی - مسق  تسا : مسق  ود  رب  دوش ، یهتنم  ضقانت  داضت و  هب 
اب طابترا  رد  هن  دراد و  یقطنم  تیریدم  شیوخ  یگدـنز  يارب  شدوخ  هن  هک  تسا  تیـصخش  لالحنا  هیزجت و  هب  التبم  ضورفم  صخش 

میـسقت انبم  ود  رب  مه  ندوب  یتیـصخش  دـنچ  هتبلا  دوش . یقلت  هعماج  رد  هبـساحم  لباق  حیحـص و  وضع  کـی  ناونع  هب  دـناوتیم  نارگید ،
اهفده نآ  هب  دناوتیم  ار  صخش  هک  ییاهریسم  فادها و  باختنا  رد  تمواقم  زا  یناوتان  میمصت و  هدارا و  فعض  مکی - يانبم  دوشیم :
نایرج رد  تمواقم ، لماوع  لیـصحت  اهمیمـصت و  نتخاس  یقطنم  هدارا و  تیوقت  يارب  یناور  ینامـسج و  شالت  انبم ، نیا  هراچ  دـناسرب .
لماکت لباق  تیـصخش  يارب  ینوناق  هن  هک  تسا  یعیبط  دوخ  هدـشن  راهم  يورین  مود - ياـنبم  دـشابیم . لـئاسو  باـختنا  اهیریگفدـه و 
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راهمیب ياهتیلاعف  اب  هزرابم  دسانشیمن . تیمسر  هب  ار  یتقیقح  چیه  دوخ  زج  یعیبط  دوخ  اریز  یتسه ، ناهج  يارب  یقطنم  هن  دسانشیم و 
نیا

رفیک زا  میب  زا  یشان  هک  هعماج  دارفا  رگید  اب  محازت  مدع  دودح  رد  رگم  دسریمن ، ياهجیتن  هب  ناحبـس  دنوادخ  زا  دادمتـسا  اب  زج  دوخ ،
کی زا  مسق  نیا  رد  ناـسنا  تسا . یناـبز  ود  ییورد و  قاـفن و  هـب  طوـبرم  اـهتوافت  اـهفالتخا و  مود - مـسق  دـشابیم . شاداـپ  عـمط  اـی 

هب لوصو  يارب  هک  تسا  یعیبط  دوخ  هتفای  تردـق  دوجوم  نامه  تیـصخش  کی  نآ  رما  تیاـهن  تسا ، رادروخرب  نم ) کـی   ) تیـصخش
نارادمتـسایس رثکا  دیامنیم . يرادربهرهب  يرادرک …  دنچ  ینابز ، دنچ  ياهرهچ ، دنچ  لئاسو  هنوگ  ره  زا  دوخ ، ياههتـساوخ  دصاقم و 

. دننیبیم راتفر  شنم و  هنوگنیا  دنمزاین  دوخ  یلوایکام  وریپ 
هحفص 214] ]

هایحلا هنیز  نهمه  ءاسنلا  نا  و  اهریغ ، یلع  ناودـعلا  اهمه  عابـسلا  نا  اهنوطب و  اهمه  مئاهبلا  نا  ههبـش : یلع  لیلد  لثما  ناـف  کـلذ ، لـقعا 
، میوگیم وت  هب  هک   ) ار دـنپ  نیا  نک  لقعت  . ) نوفئاخ نینموملا  نا  نوقفـشم . نینموملا  نا  نونیکتـسم . نینموملا  نا  اـهیف ، داـسفلا  ایندـلا و 

ناگدـنرد يدـج  فدـه  تسا و  مکـش  ندرک  ریـس  نایاپراهچ  فدـه  تمه و  یمامت  دوخ ) هیبش  لثم و  يارب  تسا  یلیلد  یلثم  ره  اریز 
مدرم دنعضاوتم . نتورف و  نامیااب  نامدرم  تسا . نآ  رد  داسف  يویند و  یگدنز  نتسارآ  اهنز  شـشوک  تمه و  نتـشیوخ . ریغ  اب  ینمـشد 

ریغ اب  ینمـشد  زج  ناگدنرد  مکـش و  زج  یفده  نایاپ  راهچ  دنکانمیب ). ادخ  زا  نامیااب  مدرم  دـنراد . ءاجر  فوخ و  ادـخ  هرابرد  نامیااب 
هب نانآ  قوقح  نارگید و  ياهناج  زا  عافد  يارب  هک  ییوت  یناحبس ، دنوادخ  میرکت  دروم  هک  یتسه  يدوجوم  وت  یناسنا ، وت  دنرادن  دوخ 

، ینورد یگدـنزاس  کی  اب  هک  ییوت  يروآیم ، تسد  هب  تفرعم  ملع و  هک  ییوت  یهدیم ، نت  اههجنکـش  اهتقـشم و  نیرتتخـس  لمحت 
فرـص ذئاذل  همه  زا  دوخ  عونمه  نورد  زا  هودـنا  مغ و  ندودز  يارب  هک  ییوت  ینکیم ، یقلت  دوخ  تیـصخش  زا  یئازجا  ار  اهناسنا  همه 

ویح اب  ار  وت  نیاربانب  تسا ، ادخ  رب  دانسا  لباق  هک  یتسه  گرم  یگدنز و  نآ  ياراد  هک  ییوت  ینکیم ، رظن 
رگید فلع  هب  دروخ  یفاک  مزال و  دـح  هب  ار  دوخ  فلع  ناویح  کی  رگا  هک  ینادـیم  چـیه  طابترا ! هچ  ناگدـنرد  اب  ار  وت  راـکچ ! تاـنا 

يدیدرت دنکیمن ؟ هراپ  هکت  ار  دوخ  عونمه  یناویح  چیه  يداعریغ ، دراوم  يانثتسا  هب  هک  ياهدرک  هجوت  چیه  دنکیمن ؟ يدعت  تاناویح 
نآ ینزیم و  یناداـن  اـی  تلفغ  هب  ار  دوخ  یلو  ینادیم  مه  ار  نآ  ریخ ، هن  ینادیمن ، ار  زیچ  کـی  اـهنت  ینادیم . ار  اـهنیا  همه  هک  تسین 

دیسریمن اجنیا  هب  تراگزور  دراد ، ییاهییاناوت  هچ  داعبا و  دادعتـسا و  هچ  ناسنا  یناسنا و  هک  یتسنادیم  رگا  تسا . ندوب  ناسنا  انامه 
يویند یگدنز  شیارآ  نتسارآ و  اهنز  تمه  الومعم  تسا . یگناگیب ) دوخ  زا   ) نارود ام  نارود  هک  ینک  فارتعا  تحارـص  لامک  اب  هک 

لیدـعت ار  دوـخ  یهاوـخدوخ  فنـص  ود  نیا  هک  یماداـم  نز . - 2 درم ، - 1 دوشیم : لیکـشت  فنـص  ود  زا  هاوـخدوخ  ناـسنا  نیا  تسا .
هلیسو هب  درم  فنـص  دهنیم . ندرگ  صاخ  يروط  هب  روبزم ، يرامیب  ياهیـشکرس  اهنایغط و  هب  تباجا  يارب  نانآ  زا  کی  ره  دناهدرکن ،

شیارآ و تیعقوم ، میکحت  هلیسو  هب  نز  فنـص  اهنیا . لاثما  يرگهطلـس و  يزودناتورث و  یبلطترهـش ، نآ ، يارجا  تردق و  لیـصحت 
ینامسج تردق  لباقم  رد  دوخ  ياهیناوتان  يرادقم  هب  نز  هک  ماگنه  نآ  رد  اصوصخم  هررقم ، نیناوق  لوصا و  هب  ییانتعایب 

يرگلالخا يانب  دوخ ، صاخ  تازاتیما  ندـناسر  تیلعف  هب  ياجب  دوشیم ، هجوتم  دوخ  یناور  يزغم و  یکیزیف و  ياهتیلاعف  عونت  نادرم و 
یگدـنز هنحـص  رد  درم  فنـص  تیلاعف  شرتسگ  تهج  هب  هک  توافت  نیا  اب  دراد ، دوجو  مه  درم  فنـص  رد  هدـیدپ  نیمه  دراذـگیم و 

هعجارم هرود  نـیمه  اـت ص 302  زا ص 241  مهدزاـی  دـلجم  هب  ثحبم  نیا  لـیمکت  يارب  دـیآیمرب . دوخ  ياهفعـض  ناربـج  ددـصرد 
رارق حیضوت  دروم  مامه ) هبطخ  ریسفت  رد   ) زین هدنیآ  رد  هدش و  هداد  حرش  هتشذگ  ياههبطخ  ریسفت  رد  هبطخ  نیا  ریخا  هلمج  هس  دییامرف .

. تفرگ دهاوخ 

تیبلها لئاضف  رد  هبطخ 153-
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هحفص 220] ]
یعادلل اوبیجتـساف  یعر  عارو  اعد ، عاد  هدـجن . هروغ و  فرعی  هدـما و  رـصبی  هب  بلق  رظان  مراهچ و  هاجنپ و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

ار دوخ  یگدـنز  يـالاب  نییاـپ و  بیـشن و  زارف و  دـنیبیم و  ار  دوـخ  ییاـهن  فدـه  تیاـغ و  لد ، مشچ  اـب  لـقاع  ناـسنا   ) یعارلا اوـعبتاو 
. داد ماجنا  ار  دوخ  راک  اـهناسنا  سوفن  هیکزت  حالـصا و  لوئـسم  دومن و  توعد  قح  يوس  هب  یتسه  هصرع  رد  هدـننک  توعد  دسانـشیم .
، دنکیم تابثا  یگدنز  يالعا  فده  هرابرد  اههفـسلف  مولع و  هک  هچنآ  ار ). نایاوشیپ  دینک  يوریپ  ار و  هدننک  توعد  دـینک  تباجا  سپ 

نامز زاغآ  هک  تسا  یهیدـب  دوشیم  تفایرد  لد  ییانیب  اب  اهنت  نآ ، ماع  تاصتخم  فدـه و  نیا  تیهام  اـما  تسا و  فدـه  لـصا  دوجو 
تیاضر مدع  اریز  تسا . هدوب  رـشب  یبلق  یلقعت و  ياهتیلاف  نامز  زاغآ  يواسم  یگدنز ، يالعا  فده  ندرک  ادیپ  يارب  شـشوک  شالت و 

هب دشابهدوب . يرـشب  تایح  عومجم  لک  يالعا  فده  يوگخـساپ  ناوتیمن  یمدآ ، یگدنز  نوئـش  فادـها  زا  کی  ره  ندـیمهف  هب  رـشب 
هب یـصخش  فراعم  یفـسلف و  ياهتفایرد  قالخا ، نید ، دـننام  فلتخم  قرط  زا  رـشب  زورما ، ات  خـیرات  رـساترس  رد  هک  تسا  تهج  نیمه 

یلصا تلع  تسا . هدیسرن  یبولطم  هجیتن  هب  اهشالت  اهوپاکت و  نیا  یهاگ  مینیبیم  تسا . هتفر  یگدنز  هفسلف  يالعا  فده  تخانش  غارس 
ا

- مکی ياطخ  تسا : رارق  نیدـب  اهاطخ  نیا  زا  ياهنومن  ددرگیم . بکترم  يرکف  تیلاعف  نیا  رد  رـشب  هک  تسا  ییاهاطخ  تیمورحم ، نی 
دیاب هک  تایح  نآ  هک  دنادب  دیاب  رـشب  دهدیمن . صیخـشت  دنک ، كرد  دیاب  ار  نآ  فدـه  هفـسلف و  رـشب  دـیاب  هک  ار  تایح  نآ  تقیقح 

(، يروضح ملع   ) نتشیوخ كرد  زا  تمظعاب  دادعتسا  اهدص  ياراد  هک  تسا  ییالاو  رایسب  هدیدپ  نآ  دنک ، وجتسج  ار  نآ  يالعا  فده 
هک دـمهفب  دـهاوخیم  ار  یتایح  يالعا  فدـه  هک  دـنادب  دـیاب  وا  دـشابیم . یتسه  ناهج  هب  هطاحا  فارـشا و  اـت  هتفرگ  يرایـشهدوخ ) )
هب ندیـشخب  ققحت  یعامتجا و  تلادع  يدازآ و  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  ار  اهیراکادف  نیرتدیدش  يرنه و  ياهتیقالخ  فاشتکا و  نارازه 

يریگجوا تاـظحل  رد  دـناوتیم  هـک  تـسا  حرطم  وا  يارب  تاـیح  نآ  هـک  دـنادب  دـیاب  وا  تـسا . هداد  ماـجنا  یناـسنا  فرــش  تـمارک و 
طابترا یتسه  يادخ  اب  دناوتیم  هک  دنک  روصت  دیاب  شفده  ندرک  ادیپ  يارب  ار  یتایح  دـبایرد . هظحل  کی  رد  ار  تیدـبا  شیاهیرایـشه 

ياهنایروم و تایح  هن  اهتمظع  نیا  لاثما  اهدـص  دـیایرد و  ار  یتسه  توکلم  ییاـبیز  كرد  تردـق  دراد ، هک  یتاـیح  اـب  وا  دـنک . رارقرب 
ار یعامتجا  تیبوبحم  ترهـش و  ای  تورث  ای  ماقم  دننام  بولطم  زایتما  کی  صاخـشا  زا  یـضعب  مود - ياطخ  ياهچروم . یلـسع و  روبنز 

یگدنز نامرآ  نیرتیلاع 
یتسه يالعا  فده  هک  ار  دوخ  دوصقم  تسا  هتسناوتن  هک  دنکیم  ساسحا  دسریم و  ای  دسریمن ، اهنامرآ  هنوگنیا  هب  هک  یتقو  دنادیم 

مزلتـسم ار  یگدنز  يالعا  فده  هب  ملع  هک  دنتـسه  یناسک  موس - ياطخ  درادن ! یفده  تسا و  چوپ  یگدـنز  دـیوگیم : دـبایرد ، تسا 
فده رد  دناهدیـسر و  دصقم  هب  فده ، هب  تفرعم  ملع و  ندروآ  تسد  هب  اب  هک  دننکیم  نامگ  ینعی  دـننادیم  فدـه  هب  لوصو  يربج 

رد تکرح  عقوم  رد  لماکت و  لبقام  نارود  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  هروغ  اب  اهناسنا  توافت  هک  دـننادیمن  ناـنآ  دـنروهطوغ ! یگدـنز 
دربراک تاصتخم و  تسیچ و  روگنا  هک  دنادیمن  هروغ  یلو  تسا ، مادـک  نآ  تمظع  تاصتخم و  تسیچ و  لامک  هک  دـمهفب  نآ  ریـسم 

هب رـشب  هنافـساتم  یلو  دـسریم . يروگنا  هلحرم  هب  اجیردـت  دـنکیم و  تکرح  طقف  هروغ  تسا . مادـک  باصعا  تیوقت  هیذـغت و  رد  نآ 
یمدآ بیـصن  یتلیـضف  تداعـس و  چـیه  تقیقح ، نیا  نودـب  تـسا و  مادـک  دـصقم  تـسیچ و  لاـمک  هـک  تـقیقح  نـیا  نتـسناد  ناـمه 

لد نیا  بش و  تفر  يرآ . دنامیم . زاب  تکرح  زا  و  دنکیم ، تعانق  تفایرد  نیمه  طاسبنا  تذل و  هب  و  درادیم ، شوخ  لد  ددرگیمن ،
ار یگدـنز  يالعا  فدـه  یلقن  یلقع و  لیالد  اب  میناوتیم  ام  يولوم  نم  رمحا  حدـق  وک  نم  لبقتـسم  یقاـس  نم  لـگ  زا  دـشن  كاـپ  نم 

اکت تکرح و  هک  نتفایرد  نآ  یلو  میبایرد ،
یهلا نایاوشیپ  دناسرب . نیقیلاقح  هجرد  هب  روبزم  فده  تخانـش  رد  ار  ناسنا  هک  دراد  زاین  یبلق  ییانیب  کی  هب  دـشاب  هتـشاد  لابند  هب  وپ 

. مینک زاـغآ  ار  قرط  نیا  رد  شـالت  تکرح و  مینک . رود  دوخ  زا  ار  ربـک  رورغ و  دـناهتخاس ، راومه  ار  ـالعا  فدـه  نآ  هب  لوـصو  قرط 
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تلاهج و ياهیکیرات  رد  تسد  هب  لعـشم  نوگانوگ ، لاکـشا  اب  ار  ینایامنهار  خـیرات  زا  ياههرب  ره  رد  ضایف  فیطل و  لداع و  دـنوادخ 
نآ و  هدومن ، رومام  ار  تاـیح  يـالعا  فدـه  هب  رـشب  لوصو  ياـههار  نتخاـس  نشور  روماـم  تاـیح ، نارذـگهر  هار  رـس  رب  اـهیراکهبت ،

ناج و رب  يدنوادخ  دورد  دـنتفر . دـنداد و  همادا  يرگنـشور  هب  دوخ ، تایح  تاظحل  نیرخآ  ات  نیمز  يور  رد  ادـخ  نیتسار  ناگدـنیامن 
زا ات 8 و  زا ص 4  دعب و ج 5  هب  زا ص 103  هب ج 1  دییامرف  هعجارم  یگدنز  هفـسلف  فدـه و  هرابرد  رتشیب  قیقحت  يارب  داب . نانآ  ناور 

ات ص 168 و ج 13 زا ص 166  ات ص 14 و ج 12  هحفص 11  زا  ات 328 و ج 11  زا ص 292  ات 80 و ج 10  زا ص 73  ات 12 و  ص 11 
نود عدبلاب  اوذخا  و  نتفلا . راحب  اوضاخ  دق  ات ص 24 . زا ص 22  ات 246 و ج 18  زا ص 243  ات ص 74 و  زا ص 68  ات 46 و  زا ص 41 

دندییارگ و اهتعدب  هب  دنتشگ و  روهطوغ  اهبوشآ  اههنتف و  ياهایرد  رد  نانآ   ) نوبذکملا نولاضلا  قطن  نونموملا و  زرا  ننسلا و 
تکرح هب  دندرک و  زاب  ناهد  ناگدننک  بیذکت  ناهارمگ و  دنتـشگ و  شوماخ  دندرمژپ و  نامیااب  مدرم  دـندرک . اهر  ار  نیناوق  لوصا و 

رد دیدحلایبا  نبا  هیرظن  هرصبت : دوش  نادیم  رگیزاب  هدرپ  بش  دوش  ناهنپ  وچ  هدنـشخرد  صرق  تسا : یعیبط  نوناق  کی  نیا  دندمآرد ).
نیبام یگتخیسگ  نیمه  تهج  هب  و  تسا . هدش  عیطقت  نتفلا ) راحب  اوضاخ  دق   ) و یعارلا ) اوعبتا  و   ) نیبام هک  تسا  نیا  هبطخ  نیمه  حرش 

ار تالمج  زا  یـضعب  اجنیا  رد  هیلع  هللاهمحر  یـضر  دیـس  هک  دوشیم  مولعم   … اوضاخ )  دق   ) تالمج نیا  یلبق و  هدـش  ریـسفت  تالمج 
هب هجوت  اب  تسا ، هدروآ  هبطخ  نیمه  حرـش  رد  یئوخلا  یمـشاهلا  هللابیبح  ازریم  جاـح  موحرم  ققحم  هک  هنوگناـمه  یلو  تسا ، هدرواـین 

و ص )  ) مرکا ربمایپ  ثعبم  اب  هک  نایب  نیا  هب  تسا ، هدشن  فذح  هبطخ  زا  يزیچ  مییوگب : میناوتیم  تالمج ، نیا  هورگ  ود  طابترا  ناکما 
رد ار  تیرشب  تیلهاج ، هک  ماگنه  نآ  رد  یهلا  نادواج  نید  مظعا ، لوسر  نآ  هلیسو  هب  مالـسا  قوقح  فیلاکت و  ماکحا و  دئاقع و  غیلبت 

اـههنتف و ياـهایرد  رد  مدرم  راوگرزب ، نآ  تلحر  زا  سپ  یلو  تخاـس . نشور  ار  نیمز  يور  دوـب ، هتخاـس  روهطوـغ  اـهیراکهبت  لـهج و 
ات 324 ص 80  هب ج 3 ، دییامرف  هعجارم  اهبوشآ ) اههنتف و   ) هرابرد رتشیب  قیقحت  يارب  دندش …  روهطوغ  اهبوشآ 

باحصالا و راعشلا و  نحن  ص 120 و 121  ات ص 310 و ج 18 ، زا ص 301  ات ص 103 و  زا ص 100  ص 55 و 56 و ج 16  و ج 15 ،
. نمحرلا رونک  مه  و  نآرقلا ، مئارک  مهیف  اهنم : اقراس . یمـس  اهباوبا  ریغ  نم  اهاتا  نمف  اهباوبا  نم  الا  تویبلا  یتوت  و ال  باوبالا . هنزخلا و 

ياهرد یهلا و  فراعم  نارادهنازخ  مییام  و  ص )  ) مظعا ربمایپ  نارای  مالـسا و  ظفاح  مییام  . ) اوقبـسی مل  اوتمـص  نا  وا  اوقدـص  اوقطن  نا  و 
دزد دوش ، دراو  اههناخ  ياهرد  ریغ  زا  سک  ره  سپ  اهنآ . ياهرد  زا  رگم  دـنوشیمن  دراو  اههناخ  هب  و  ناـمیا ، ملع و  ياـههناخ  هب  دورو 

یلزتـعم حراـش  دـیدحلایبا  نبا  یمالـسا  گرزب  ناثدـحم  نارظنبحاـص و  مالـسلاهیلع و  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  دوـشیم . هدـیمان 
زا دعب  تراهط  تمـصع و  نادناخ  سار  رد  هک  ع )  ) یلع هرابرد  ار  یتیمهااب  رایـسب  ددعتم و  ثیداحا  هبطخ  نیمه  حرـش  رد  هغالبلاجـهن 

ع)  ) بلاـطیبا نب  یلع  ییاسانـش  ناوـنع  هب  ار  یثحاـبم  تادـلجم  نـیمه  زا  لوا  دـلجم  رد  اـم  تـسا . هدروآ  دراد ، رارق  ص )  ) مرکا ربماـیپ 
هب هک  مینک  شهاوخ  دنمجرا  ناققحم  ناگدننک و  هعلاطم  زا  میناوتیم  میاهدومن . حرطم  ات ص 303  زا ص 168  یلک  ياهتلاسر  هدنیامن 

دیدحلایبا نبا  هک  یتیمهااب  رایسب  ثیداحا  نآ  هب  ثحبم ، نیا  رد  دنیامرف . هعجارم  روبزم  ثحابم 
، نادب یلع :) لئاضف  یف  هدراولارابخالا  ثیداحالا و  رکذ  : ) دـنکیم عورـش  تالمج  نیا  اب  دـیدحلایبا  نبا  میزادرپیم . تسا ، هدرک  لقن 
وا تسا و  هداد  وا  هب  ادخ  هک  یتحاصف  نآ  اب  دوخ  لئاضف  بقانم و  شرامش  رد  دیامن و  نتشیوخ  هب  راختفا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رگا 

يرای ار  ع )  ) یلع وا ، لئاضف  بقاـنم و  ناـیب  تافیـصوت و  نیا  رد  برع  ياحـصف  همه  نیا ، هفاـضا  هب  تسا و  هدومرف  صوصخم  نآ  هب  ار 
ثیداحا رابخا و  نآ  نم  روظنم  و  دنـسریمن . تسا ، هدـش  دراو  ع )  ) یلع ناـش  رد  ص )  ) قداـص لوسر  زا  هک  هچنآ  مهد  کـی  هب  دـننک 

ربخ و  تئارب ، هروس  ناتـساد  تلزنم ، ریدـغ ، ناتـساد  دـننام  دـشابیمن . دـننکیم ، جاـجتحا  اـهنآ  رب  ع )  ) یلع تماـما  هب  هیماـما  هک  عیاـش 
نایاوشیپ هک  مییوگیم  ار  یـصوصخ  ثیداحا  نآ  هکلب  اهنیا ، دـننام  توعد و  زاـغآ  رد  هکم  رد  هناـخ  هیـضق  ربیخ و  ناتـساد  تاـجانم و 

كدنا يزیچ  رابخا  نیا  زا  نم  تسا و  هدرکن  زورب  ع )  ) یلع ریغ  هرابرد  اهنآ  زا  یکدنا  زا  رتمک  هک  ثیداحا  نآ  دـناهدومن . لقن  ثیدـح 
يرترب هب  ءاملع  نیا  دنتـسین ) كوکـشم  مهتم و  ثیدـح  لقن  رد  هک  ییاملع   ) دـناهدرک لقن  ثیدـح  ياملع  هک  مروآیم  تاـیاور  نآ  زا 
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رطاخ شمارآ  نآ  ع )  ) یلع هرابرد  نانآ  مروآیم  تایاور  نیاربانب ، دندقتعم . راوگرزب  نآ  هب  ار  ع )  ) یلع زا  ریغ  یصاخشا 
ثحبم نیا  رد  رابخا  عبانم  هک  میوشیم  رکذتم  ار  هتکن  نیا  رابخا ، لقن  زا  شیپ  . ) دـیآیمنرب رگید  تایاور  هدـهع  زا  هک  دـنکیم  باجیا 

دوخ ناگدنب  هک  تسا  هتـسارآ  یتنیز  اب  ار  وت  دنوادخ  یلع ، ای  : ) لوا ربخ  .) هحفص 174 ات  هحفص 167  زا  ج 9  دیدحلایبا ، نبا  زا  لوقنم 
قیفوت ار  وت  ایند ، رد  ییاسراپ  تسا ، لاـعتم  دـنوادخ  دزن  رد  ناراـکوکین ) نیرتحـلاص   ) راربا تنیز  نیا  تسا : هتـساراین  نآ ، زا  رتهب  اـب  ار 

هب نانآ  تیاضر  وت و  زا  نانآ  يوریپ  هب  ار  وت  هک  تسا  هدومرف  تیاـنع  وت  هب  ار  ناـیاونیب  تبحم  يریگن و  ار  اـیند  زا  يزیچ  هک  تسا  هداد 
وت هک  یسک  اشوخ  سپ  : ) تسا هدومن  هفاضا  ار  يدعب  هلمج  دنسم  باتک  رد  لبنح  نب  دمحا  تسا ). هتخاس  دونـشخ  یـضار و  وت ، تماما 

هلیبق زا  یهورگ  هب  ص )  ) ربمایپ مود : ربخ  دنک ). بیذکت  وت  هرابرد  ار  قیاقح  درادـب و  نمـشد  ار  وت  هک  یـسک  رب  ياو  دراد و  تسود  ار 
اب يواسم  ای  تسا  نم  زا  هک  امش  فرط  هب  ار  يدرم  الاو  دیرادرب ) تسد  ناتیاهیراکهبت  زا   ) رگید یتیاور  رد  دیروایب  مالسا  دومرف : فیقث 
نم تسا : هتفگ  رمع  دریگب ) ار  ناـتلاوما  ار و  ناـتنایوجگنج  دنـشکب   ) دـهدب تسکـش  ار  امـش  هک  متـسرفیم  یـسفن ) لیدـع   ) تسا نم 

نیا ا هب  مروآیم  ولج  راک  نیا  يارب  هنیس  مدوب و  هدرکن  وزرآ  زور  نآ  ات  زگره  ار  یهدنامرف 
زا دیـشکن  یلوط  تفگ : رذوبا  تسا ). نیا  وا  دومرف : هراـبود  تفرگ و  ار  ع )  ) یلع تسد  سپـس  تسا . نیا  صخـش  نآ  دـیوگب : هک  دـیم 

: متفگ وا  هب  تسا ؟ هدرک  دـصق  ار  یـسک  هچ  ربماـیپ  وـت  رظن  هب  تفگ : نم  هب  مدرک ، ساـسحا  مرمک  هب  ار  رمع  تـسد  یکنخ  رـس  تـشپ 
هب هراشا  هرابود  وا  تسا و  هدرک  دصق  ار  مالسلاهیلع ) بلاطیبا  نب  یلع   ) ششفک هدننکهلصو  وا  هک  تسین  نیا  زج  یتسین و  وت  شدوصقم 

مدرک ضرع  تسا ، هدومرف  يدهع  یلع  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  تسا : هدومرف  ربمایپ   ) یملسا هزربوبا  زا  میعنوبا  : ) موس ربخ  درک . ع )  ) یلع
یسک يارب  تسا  رون  تسا و  نم  يایلوا  ياوشیپ  تسا و  تیاده  مچرپ  یلع  ونشب ، دومرف : دنوادخ  امرف ، نایب  نم  يارب  نم ، راگدرورپ  زا 

تـسود ارم  درادـب  تسود  ار  وا  سک  ره  ماهدومن . مازلا  نآ  هب  ار  ياوقت  اب  ياـهناسنا  هک  تسا  ياهملک  نآ  وا  دـنک و  تعاـطا  نم  هب  هک 
نیا هب  ار  وا  نم ، يادـخ  يا  متفگ : هدـب . تراـشب  وا  هب  ار  لـیاضف )  ) نیا تسا . هدرک  تعاـطا  ارم  دـنک  تعاـطا  ار  وا  سک  ره  درادیم و 

یملظ چـیه  وا  تسا ، نم  ناهانگ  ببـس  هب  دـنک  باذـع  ارم  رگا  میوا ، رایتخا  رد  میادـخ و  هدـنب  نم  تفگ : یلع  مداد ، تراـشب  لـیاضف 
متفگ خ مدرک و  اعد  وا  هب  نم  تمارک . فطل و  نیا  هتسیاش  تسوا  دنک ، تیانع  تسا ، هدومرف  هدعو  نم  هب  هک  ار  هچنآ  رگا  دنکیمن و 

مهاوخ صوصخم  یـشیامزآ  ار  یلع  نم ، نکلو  مداد . رارق  دومرف : دـنوادخ  هدـب ، رارق  وت  هب  نامیا  رد  ار  وا  یـشوخ  اـمرف و  نشور  اـیاد ،
! تسا نم  رای )  ) بحاص ردارب و  یلع  اراگدرورپ ، مدرک : ضرع  ماهدومنن . دراو  شیاـمزآ  نآ  هب  ار  مدوخ  ياـیلوا  زا  کـی  چـیه  هک  درک 
اب رگید  دانـسا  اب  ار  تیاور  نیا  میعنوبا  ددرگیم . شیامزآ  مه  وا  دوخ  دنوشیم و  شیامزآ  ياهدـع  وا  هلیـسوب  وا  هک  تقبـس  رد  دومرف :

یلع تسد  هب  نم  راگدرورپ  تمحر  نئازخ  تسا و  نم  مچرپ  بحاص  نم و  نیما  تمایق  زور  رد  یلع  تسا : هدرک  لـقن  تواـفتم  ظاـفلا 
رد ع )  ) مدآ ترـضح  شمیمـصت و  تردـق  رد  درگنب  ع )  ) حون ترـضح  هب  دـهاوخب  سک  ره  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  : ) مراـهچ ربخ  تسا )
هب درگنب  شدهز ، رد  ع )  ) یـسیع ترـضح  هب  شیرایـشه و  رد  ع )  ) یـسوم ترـضح  هب  شیاوقت و  رد  ع )  ) میهاربا ترـضح  هب  شملع و 
هب دشاب و  نم  گرم  دـننام  شگرم  نم و  تایح  دـننام  وا  تایح  دـهاوخب  سک  ره  ( ) ص  ) مرکا ربمایپ  زا  : ) مجنپ ربخ  بلاطیبا ). نبا  یلع 

هتـسارآ دوخ  دوجو  تعلخ  هب  مه  نآ  و  شاب ) : ) تسا هدومرف  نآ  هب  سپـس  هدیرفآ و  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـنک  کسمت  توقای  زا  ياهخاش 
وا تسد  هب  مناج  هک  ییادخ  نآ  هب  دـنگوس  ص :)  ) مرکا ربمایپ  زا  : ) مشـش ربخ  دـیامن ). کسمت  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  هب  تسا ، هدـش 

تما زا  ییاههورگ  رگا  تسا ،
چیه هب  متفگیم  ینخس  وت  هرابرد  زورما  دندرک ، هغلابم  ع )  ) یسیع ترضح  هرابرد  هک  يراصن  زا  ياهدع  دننام  وت  هرابرد  دنتفگیمن  نم 

هب هفرع  ماش  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  : ) متفه ربخ  دـنتفرگیم ). كربت  يارب  ار  وت  ياپ  كاـخ  هکنیا  رگم  یتشذـگیمن  ناناملـسم  زا  یعمج 
یلع هرابرد  دیـشخب و  ار  امـش  همه  دومرف و  تاهابم  شناگتـشرف  هب  امـش  هراـبرد  لاـعتم  دـنوادخ  دومرف : ناـنآ  هب  تفر و  جاـجح  فرط 

: یلع اـب  يدـنواشیوخ  زا  يرادـفرط  نودـب  میوگیم  ینخـسامش  يارب  نم  تخاـس . شبیـصن  یـصاخ  ترفغم  دومرف و  یـصاخ  تاـهابم 
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هک متسه  یسک  نیلوا  نم  دومرف : ربمایپ  : ) متشه ربخ  درادب ). تسود  شگرم  یگدنز و  رد  ار  یلع  هک  تسا  یسک  دنمتداعـس  نیرتگرزب 
هاگنآ موشیم ، هدـناشوپ  ییابیز  رخاف  ساـبل  اـب  سپـس  متـسیایم ، شرع  تسار  فرط  رد  شرع  هیاـس  رد  موشیم و  توعد  تماـیق  زور 

نب یلع  سپـس  دـنوشیم . هدـناشوپ  ییابیز  رخاف و  سابل  دتـسیایم و  شرع  تسار  فرط  رد  دـنوشیم و  توعد  مه  رـس  تشپ  ناربماـیپ 
یلع هب  ربمایپ  سپـس  دتـسیایم و  مچرپ  دوشیم و  توعد  دراد  هک  یتمظعاـب  ماـقم  تلزنم و  کـیدزن و  يدـنواشیوخ  تهج  هب  بلاـطیبا 

ییادن هاگنآ  دوشیم ، هدناشوپ  وت  هب  ییابیز  رخاف و  سابل  سپـس  یتسیایم ، لیلخ  میهاربا  نم و  نیبام  ینکیم و  تکرح  وت  سپ  دومرف :
رگیم زادنانینط  شرع  زا 

موش توعد  نم  تقو  ره  هک  وت  هب  داب  تراشب  یلع ! تردارب  تسا  یتمظعاب  ردارب  هچ  لیلخلا ! میهاربا  تردپ  تسا  یتمظعاب  ردپ  هچ  دد 
، سنا يا  دومرف : ربمایپ  : ) مهن ربخ  موش ). هدنز  نم  هک  تقو  ره  يوشیم  هدنز  يوشیم و  هدیشوپ  وت  موش  هدیـشوپ  يوشیم و  توعد  وت 

دراو وـت  هب  رد  نیا  زا  هک  یـسک  نیلوا  دوـمرف : سپـس  تشاذـگ . زاـمن  تعکر  ود  تساـخرب و  سپـس  نک و  هداـمآ  وـضو  بآ  نـم  يارب 
سنا  ) روهـشم نادیفـس  یناـشیپ  ياوشیپ  ءایـصوا و  متاـخ  ناناملـسم و  سیئر  ناناملـسم و  همه  ياـقآ  و  تسا ، ناـیقتم  ياوشیپ  دوـشیم ،
ربمایپ دش  دراو  یلع  مدرک ، تشاددای  ار  میاعد  نیا  هدب و  رارق  راصنا  زا  دـیامرفیم  ربمایپ  هک  ار  یـسک  نیا  ادـنوادخ ، متفگ ، دـیوگیم :

تخادـنا یلع  ندرگ  هب  تسد  تساـخرب و  ریـشبت  طاـسبنا و  لاـح  رد  ربماـیپ  یلع ، مدرک : ضرع  دـمآ )؟ دوب  هک  سنا  يا  : ) دومرف (ص )
، نیا زا  شیپ  هک  منیبیم  وت  زا  یفطاوع  زورما  تنادناخ ) وت و  رب  ادـخ  دورد   ) هللالوسر ای  درک  ضرع  یلع  درک . كاپ  ار  وا  یناشیپ  قرع 
هک ار  هچنآ  ره  نم ، زا  دـعب  هک  ییوت  اریز  دراد ، دوجو  یگناگی  راهظا  نیا  زا  یعناـم  هچ  دومرف : ربماـیپ  يدوب ؟ هدومرفن  زاربا  نم  هراـبرد 

زا دعب  هک  ار  يدراوم  همه  هک  ییوت  دناسر و  یهاوخ  نایناهج  هب  ارم  يادص  هک  ییوت  درک و  یهاوخ  ماهتشاد  نآ  هب  دهعت  نم 
هـشئاع و  دـینک ) ادـص  نم  يارب  ار  یلع  برع  دیـس  : ) دومرف ربمایپ  : ) مهد ربخ  دومن ). یهاوخ  نییبت  درک  دـنهاوخ  فـالتخا  اـهنآ  رد  نم 

هب ار  وا  دمآ  یلع  هک  یماگنه  برع ). دیس  یلع  متسه و  ع )  ) مدآ دنزرف  دیس  نم  : ) دومرف ترـضح  یتسین )؟ برع  دیـس  وت  رگم  : ) تفگ
هارمگ دـینک  کسمت  نآ  هب  هک  یمادام  هک  منکن  تلالد  يزیچ  هب  ار  امـش  ایآ  : ) دومرف نانآ  هب  تساوخ و  ار  نانآ  داتـسرف و  راصنا  فرط 

دـیزروب و تبحم  دـیراد ، نم  هب  هک  یتـبحم  دـننامه  ار  وا  تسا ، یلع  نیا  : ) دومرف یلب ، هللالوـسر ، اـی  دـندرک  ضرع  تشگ )؟ دـیهاوخن 
رومام دنوادخ  زا  مداد ، امـش  هب  هک  يروتـسد  نامه  هب  ارم  لیئاربج  اریز  دینک ، داقتعا  زین  یلع  هب  دیدقتعم  نم  هرابرد  هک  یتمارک  دننامه 

ار تمعن  نیا  هنوگچ  دـش : هتفگ  ع )  ) یلع هب  ناـیقتم . ياوشیپ  ناـنموم و  رورـس  هب  اـبحرم  : ) دومرف ربماـیپ  : ) مهدزاـی ربـخ  تسا ). هتخاـس 
مرادیم تلئسم  یبوبر  ماقم  زا  ار  يرازگرکـش  منکیم و  شیاتـس  تسا  هداد  نم  هب  هک  هچنآ  هب  ار  ادخ  دومرف : دوب ؟ یهاوخ  رازگـساپس 
شگرم یگدنز و  هکنیا  هب  دشاب  لاحـشوخ  سک  ره  : ) دومرف ربمایپ  مهدزاود : ربخ  دیازفیب ). ارنآ  دومرف و  تیانع  نم  هب  ار  فطل  نیا  هک 

ره یلع و  نم ، زا  دعب  تسا ، هدومرف  هدامآ  ارنآ  نم  راگدرورپ  هک  ندع  تشهب  رد  دشاب و  نم  گرم  یگدنز و  قباطم 
نم هریمخ  زا  دنتسه و  نم  نامدود )  ) ترتع نانآ  اریز  دیامن ، يوریپ  نم  زا  دعب  ناماما  زا  درادب و  تسود  دشاب ، وا  رادتـسود  هک  ار  سک 

دنوـیپ دـنک . بیذـکت  ارناـنآ  هک  نـم  تـما  زا  هورگ  نآ  هـب  ياو  سپ ، تـسا . هدـش  اـطع  ناـنآ  هـب  نـیرب  مـلع  مـهف و  دـناهدش و  هتـشرس 
سار رد  ار  دـیلولا  نب  دـلاخ  و  ع )  ) یلع زا  کی  ره  ص )  ) مرکا ربمایپ  مهدزیـس : ربخ  دزاسن ). دـنوادخ  دـنربب ، نم  اب  ارنانآ  يدـنواشیوخ 

دوخ هورگ  هدنامرف  کی  ره  دیـشاب  ادج  رگیدـمه  زا  رگا  تسا و  یلع  لک  هدـنامرف  دیـشاب ، مه  اب  رگا  دومرف : داتـسرف و  نمی  هب  یهورگ 
هدـیرب اـهنآ  زا  یکی  هک  ناناملـسم  زا  رفن  راـهچ  هب  دـلاخ  تشادرب . دوـخ  قـح  زا  ار  ياهیراـج  ع )  ) یلع نمی ، رد  يزوریپ  زا  سپ  دـشاب .

هچنآ یلع  هرابرد  يرگید  زا  سپ  یکی  دندش و  ربمایپ  هاگیاج  یهار  نانآ  دیهدب . شرازگ  ار  نایرج  ربمایپ  هب  دیورب و  تفگ : دوب  یملسا 
ار یلع  : ) دومرف ربمایپ  تفگ ، ار  هیراج  ناتساد  دمآ و  یملـسا  هدیرب  دش . نادرگیور  نانآ  زا  ربمایپ  دندرک . حرطم  دوب ، هتفگ  دلاخ  هک  ار 

هتـشادرب هک  تسا  نآ  زا  شیب  سمخ ، زا  یلع  مهـس  دومرف ، و  یلع ) زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : ) دومرف رارکت  ار  هلمج  نیا  و  دـینک ) اهر 
هدراهچ ه زا  شیپ  یلع  نم و  (: ) ص  ) مرکا ربمایپ  زا  مهدراهچ : ربخ  نم ). زا  دعب  تسا  نموم  ره  یلو  وا  تسا و 
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، دوب یلع  یئزج  ءزج - ود  هب  ع )  ) مدآ رد  رون  نآ  دیرفآ  ار  ع )  ) مدآ هک  یتقو  میدوب ، ادخ  هاگشیپ  رد  يرون  ع )  ) مدآ تدالو  زا  لاس  راز 
نم يارب  توبن  میتفرگ ، رارق  بلطملادبع  بلص  رد  ات  میدش …  لقتنم  سپس  تسا : هدرک  هفاضا  ثیدح  نیا  هب  سودرف  باتک  بحاص  و 

رد يرورس  ایند و  رد  يرورـس  وت  تسا . تدابع  وت  يور  رب  رظن  یلع ، ای  (: ) ص  ) مرکا ربمایپ  زا  مهدزناپ : ربخ  یلع ). يارب  تیاصو  دوب و 
تسا و نم  نمـشد  وت  نمـشد  تسا و  ادخ  رادتـسود  نم  رادتـسود  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  وت  هک  سک  ره  ترخآ .

یسک ره  : ) تفگیم درکیم و  ریسفت  نینچ  ار  ثیدح  نیا  سابعنبا  درادب . نمشد  ار  وت  هک  یسک  رب  ياو  تسا . ادخ  نمشد  نم  نمشد 
! ناوج نیا  تسا  حیصف  ردقچ  ناوج ! نیا  تسا  عاجـش  ردقچ  ناوج ! نیا  تسا  ملاع  ردق  هچ  ادنوادخ ، كاپ  دیوگیم ، درگنیم  یلع  هب 

يراددوخ سرت ) زا   ) مدرم دنک ، باریـس  بآ  زا  ار  ام  هک  تسیک  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دیـسر  ردب  بش  هک  یماگنه  : ) مهدزناش ربخ 
هب دـنوادخ  دـش . لخاد  هاچ  نآ  هب  تفر و  کیرات  قیمع و  رایـسب  یهاچ  يوس  هب  تشادرب . دوخ  اب  ار  یکـشم  تساـخرب و  یلع  دـندرک .

نانآ دـندمآ ، دورف  نامـسآ  زا  نانآ  شیوخ . ردارب  و  ص )  ) دـمحم يزوریپ  هب  دـیوش  هدامآ  داد : روتـسد  لیفارـسا  لـیئاکیم و  لـیئربج و 
ره هک  دنتشاد  ییادص 

نب دمحا  دـندرک . مالـس  ع )  ) یلع هب  لیلجت  میرکت و  يور  زا  نانآ  همه  دندیـسر ، هاچ  هب  هک  یتقو  تشگیم ، ناساره  دینـشیم ، یـسک 
زور رد  یلع ، اـی  دوـمرف : ربماـیپ   ) هک تسا  هدرک  هفاـضا  کـلام  نب  سنا  زا  رگید  یقیرط  زا  مالـسلاهیلع ) یلع  لـئاضف   ) باـتک رد  لـبنح 

تـشهب دراو  ات  تسا  هتـسویپ  مهب  نم  ياهاپ  اهوناز و  اب  وت  ياهاپ  اهوناز و  هکیلاح  رد  يوشیم  دراو  یتشهب  ياههقان  زا  ياهقان  اب  تماـیق 
نینچ هاگنآ  و  دومرف ) ینانخـس  شیرق  تلیـضف  هرابرد  و  ، ) دومرف داریا  ياهبطخ  هعمج ، زور  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  : ) مهدفه ربخ  يوش ).

تسود بلاطیبا ، نب  یلع  میومع  رسپ  مردارب و  ربمایپ -) نادناخ   ) شیرق یبرقلايوذ  تبحم  هب  منکیم  تیـصو  ار  امـش  مدرم ، يا  دومرف :
سک ره  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  وا  سک  ره  قفانم . رگم  ار  وا  درادیمن  نمـشد  نامیااب و  ناسنا  رگم  ار  وا  درادیمن 

: مهدجیه ربخ  دومرف . دهاوخ  بذعم  شتآ  اب  ار  وا  دنوادخ  دزروب ، ینمشد  نم  اب  هک  یسک  تسا و  هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمـشد  ار  وا 
دوخ نامیا  هک  نوعرف  لآ  نموم  درکیم و  شالت  دمآ و  رهـش  طاقن  یـصقا  زا  هک  راجن  بیبح  : ) دنرفن هس  نوقیدص  دومرف : ص )  ) ربمایپ

: ) دومرف ص )  ) ربمایپ مهدزون : ربخ  تسا ). اهنآ  همه  نیرت  تلیضفاب  وا  بلاطیبا و  نب  یلع  تشادیم و  یفخم  ار 
دمح مچرپ  مود : اهنآ … و  زا  یکی  تسا . نآ  رد  هچ  ره  ایند و  زا  تسا  رتهب  نم  يارب  هک  تسا  هدش  اطع  نم  يارب  زیچ  جنپ  یلع  هرابرد 
تما زا  ار  هک  ره  دتـسیایم  نم  ضوح  ياهتنا  رد  یلع  موس : دنریگیم . رارق  نآ  ریز  رد  ع )  ) مدآ دـنزرف  و  ع )  ) مدآ تسا و  وا  تسد  رد 
تسا نیا  مجنپ : دیامنیم . میلست  میادخ  هب  ارم  هک  یسک  نم و  ییاهن  میرح  هدنناشوپ  تسا  وا  مراهچ : دنکیم . شباریس  دسانشب ، هک  نم 
هباحص زا  یهورگ  ياههناخ  متسیب : ربخ  دشاب ). لهات  زا  سپ  انز  بکترم  دزروب و  رفک  نامیا ، زا  سپ  هک  مرادن  نآ  زا  یمیب  وا  يارب  هک 

ار اهرد  همه  دومرف : ص )  ) مرکا ربمایپ  يزور  دشیم . زاب  دجسم  نآ  هب  اهنآ  ياهرد  هک  دوب  ترضح  نآ  دجـسم  هب  کیدزن  ص )  ) ربمایپ
: دومرف دیـسر . ربمایپ  هب  نخـس  نآ  دنتفگیم و  نخـس  ربمایپ  روتـسد  نیا  رد  یعمج  دش ، هتـسب  اهرد  همه  ار ، یلع  هناخ  رد  رگم  دـیدنبب ،
.( مدومن نآ  زا  يوریپ  مه  نم  دیسر ، نم  هب  يرما  هکلب  متـسبن ، مدرکن و  زاب  نم  دنیوگ ! نخـس  یلع  هناخ  رد  رگم  اهرد  نتـسب  رد  یعمج 

تبحص نیا  درک و  تبحـص  یـصوصخ  هتـسهآ و  روطب  وا  اب  تساوخ و  ار  یلع  فئاط ، گنج  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  : ) مکی تسیب و  ربخ 
هب نخس  نیا  دومن ! ینالوط  یصوصخ  هتسهآ و  تبحص  یلع )  ) دوخ يومع  رسپ  اب  ربمایپ  زورما  دنتفگ : یضعب  دیشک . ازارد  هب 

نخـس میومعرـسپ  اب  زورما  نم  تسا  هتفگ  ياهدـنیوگ  : ) دومرف هدومن  راضحا  ار  اهنآ  زا  ياهدـع  ترـضح  نآ  دیـسر ، ص )  ) مرکا ربمایپ 
تسیب و ربخ  داد ). روتسد  يوجن  نیا  يارب  ار  وا  هک  دوب  دنوادخ  متـشادن ، يرـس ) نخـس   ) يوجن وا  اب  نم  دینادب  متـشاد . ینالوط  یناهنپ 

یـسک چـیه  هک  يراد  يرترب  مدرم  همه  رب  عوضوم  تفه  رد  وت  مراد و  يرترب  وت  رب  يربمایپ  هرابرد  نم  یلع ، ای  دومرف  ص )  ) ربمایپ مود :
اب هک  يدهع  هب  مدرم  نیرتافواب  وت  . 2 دروآ . نامیا  ادخ  هب  هک  یتسه  شیرق  زا  یسک  نیلوا  وت  . 1 دوش : رکنم  دناوتیمن  ار  اهنآ  شیرق  زا 

ییوت . 5 ینکیم . تمـسق  هـمه  زا  رتيواـسم  ار  لاـملاتیب  هـک  ییوـت  . 4 یهلا . رما  رد  یتـسه  اـهناسنا  نیرتمواـقم  وـت  . 3 ياهتـسب . ادخ 
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ربخ ادـخ . دزن  زایتما  نیرتتمظعاـب  ياراد  ییوت  . 7 ییاضق ) روما  اـی  . ) اـیاضق هب  مدرم  نیرتاـنیب  ییوت  . 6 مدرم . نایم  رد  مدرم  نیرتلداـع 
هب ار  وت  نم  دومرف : ترـضح  نآ  يدروآرد ! ریقف  یـصخش  جاودزا  هب  ارم  وت  درک : ضرع  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  ع )  ) همطاـف موس : تسیب و 

ینادیمن رگم  دشابیم . نانآ  همه  زا  شیب  شملع  و  مدرم ، همه  زا  رتالاب  وا  ملح  هدروآ و  مالسا  همه  زا  شیپ  هک  مدروآرد  يدرم  حاکن 
راهچ تسیب و  ربخ  ارت . رسمه  سپس  دیزگرب و  ار  وت  ردپ  تسخن  نآ  مدرم  نیمز و  هب  ملع  اب  دنوادخ 

ناوارف ار  هللارفغتـسا  هللاناحبـس ، رکذ  ود  حـتفلا ) هللا و  رـصن  ءاـج  اذا   ) هروـس نینح ، گـنج  زا  ربماـیپ  نتـشگرب  زا  سپ  هـک  یماـگنه  : ) م
لخاد ادخ  نید  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم  هدمآ و  يزوریپ  تسا . هدیـسر  ارف  هدش  هدعو  نم  يارب  هک  هچنآ  یلع ، ای  دومرف : سپـس  تفگیم ،

هب وت  یکیدزن  یتفریذپ و  ارنآ  همه  زا  شیپ  وت  هک  یمالـسا  هقباس  تهج  هب  تسین  وت  زا  رتهتـسیاش  نم  ماقم  يارب  سک  چـیه  دـنوشیم و 
وت ردـپ  هک  اهیتخـس  لـمحت  ءـالتبا و  اـهنیا  زا  شیپ  تسوت و  دزن  رد  ع )  ) همطاـف ءاسنلاهدیـس  یتسه و  نم  رتـخد  رـسمه  وت  هکنیا  و  نم ،

ار بلاطوبا  ياـهيرابدرب  تاـمحز و  همه  نآ  شزرا  هک  مقاتـشم  نم  تشاد ، نم  تلاـسر  هراـبرد  نآرق ، ندـمآ  دورف  عقوم  رد  بلاـطوبا 
. منک تاعارم  شدنزرف  هرابرد 

هحفص 224] ]
مظعا ربمایپ  ناراـی  مالـسا و  ظـفاح  مییاـم  . ) اوقبـسی مل  اوتمـص  نا  وا  اوقدـص  اوقطن  نا  و  نمحرلا . رونک  مه  و  نآرقلا ، مئارک  مهیف  اـهنم :

سپ اهنآ . ياهرد  زا  رگم  دنوشیمن  دراو  اههناخ  هب  و  نامیا ، ملع و  ياههناخ  هب  دورو  ياهرد  یهلا و  فراعم  نارادهنازخ  مییام  و  (ص )
ناثدـحم نارظنبحاـص و  مالـسلاهیلع و  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  دوشیم . هدـیمان  دزد  دوـش ، دراو  اـههناخ  ياـهرد  ریغ  زا  سک  ره 

هک ع )  ) یلع هرابرد  ار  یتیمهااب  رایسب  ددعتم و  ثیداحا  هبطخ  نیمه  حرش  رد  هغالبلاجهن  یلزتعم  حراش  دیدحلایبا  نبا  یمالـسا  گرزب 
هب ار  یثحابم  تادلجم  نیمه  زا  لوا  دلجم  رد  ام  تسا . هدروآ  دراد ، رارق  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  دعب  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  سار  رد 

ناگدننک و هعلاطم  زا  میناوتیم  میاهدومن . حرطم  ات ص 303  زا ص 168  یلک  ياهتلاسر  هدنیامن  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ییاسانـش  ناونع 
دیدحلایبا نبا  هک  یتیمهااب  رایـسب  ثیداحا  نآ  هب  ثحبم ، نیا  رد  دنیامرف . هعجارم  روبزم  ثحابم  هب  هک  مینک  شهاوخ  دنمجرا  ناققحم 

، نادب یلع :) لئاضف  یف  هدراولارابخالا  ثیداحالا و  رکذ  : ) دـنکیم عورـش  تالمج  نیا  اب  دـیدحلایبا  نبا  میزادرپیم . تسا ، هدرک  لقن 
مش رد  دیامن و  نتشیوخ  هب  راختفا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  رگا 

ياحصف همه  نیا ، هفاضا  هب  تسا و  هدومرف  صوصخم  نآ  هب  ار  وا  تسا و  هداد  وا  هب  ادخ  هک  یتحاصف  نآ  اب  دوخ  لئاضف  بقانم و  شرا 
یلع ناش  رد  ص )  ) قداص لوسر  زا  هک  هچنآ  مهد  کی  هب  دـننک  يرای  ار  ع )  ) یلع وا ، لئاضف  بقانم و  ناـیب  تافیـصوت و  نیا  رد  برع 

، دـننکیم جاـجتحا  اـهنآ  رب  ع )  ) یلع تماـما  هب  هیماـما  هک  عیاـش  ثیداـحا  راـبخا و  نآ  نم  روـظنم  و  دنـسریمن . تـسا ، هدـش  دراو  (ع )
توعد و زاغآ  رد  هکم  رد  هناخ  هیـضق  ربیخ و  ناتـساد  تاجانم و  ربخ  و  تئارب ، هروس  ناتـساد  تلزنم ، ریدـغ ، ناتـساد  دـننام  دـشابیمن .

اهنآ زا  یکدـنا  زا  رتمک  هک  ثیداحا  نآ  دـناهدومن . لـقن  ثیدـح  ناـیاوشیپ  هک  مییوگیم  ار  یـصوصخ  ثیداـحا  نآ  هکلب  اـهنیا ، دـننام 
دناهدرک لـقن  ثیدـح  ياـملع  هـک  مروآیم  تاـیاور  نآ  زا  كدـنا  يزیچ  راـبخا  نـیا  زا  نـم  تـسا و  هدرکن  زورب  ع )  ) یلع ریغ  هراـبرد 

. دـندقتعم راوـگرزب  نآ  هب  ار  ع )  ) یلع زا  ریغ  یـصاخشا  يرترب  هب  ءاـملع  نیا  دنتـسین ) كوکـشم  مهتم و  ثیدـح  لـقن  رد  هک  ییاـملع  )
لقن زا  شیپ  . ) دیآیمنرب رگید  تایاور  هدهع  زا  هک  دـنکیم  باجیا  رطاخ  شمارآ  نآ  ع )  ) یلع هرابرد  نانآ  مروآیم  تایاور  نیاربانب ،

بخ .) هحفص 174 ات  هحفص 167  زا  ج 9  دیدحلایبا ، نبا  زا  لوقنم  ثحبم  نیا  رد  رابخا  عبانم  هک  میوشیم  رکذتم  ار  هتکن  نیا  رابخا ،
نیرتحـلاص  ) راربا تنیز  نیا  تسا : هتـساراین  نآ ، زا  رتهب  اـب  ار  دوخ  ناگدـنب  هک  تسا  هتـسارآ  یتنیز  اـب  ار  وت  دـنوادخ  یلع ، اـی  : ) لوا ر 

وت هب  ار  نایاونیب  تبحم  يریگن و  ار  ایند  زا  يزیچ  هک  تسا  هداد  قیفوت  ار  وت  ایند ، رد  ییاسراپ  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  دزن  رد  ناراکوکین )
رد لبنح  نب  دـمحا  تسا ). هتخاس  دونـشخ  یـضار و  وت ، تماما  هب  ناـنآ  تیاـضر  وت و  زا  ناـنآ  يوریپ  هب  ار  وت  هک  تسا  هدومرف  تیاـنع 

درادـب و نمـشد  ار  وت  هک  یـسک  رب  ياو  دراد و  تسود  ار  وت  هک  یـسک  اـشوخ  سپ  : ) تسا هدومن  هفاـضا  ار  يدـعب  هلمج  دنـسم  باـتک 
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زا  ) رگید یتـیاور  رد  دـیروایب  مالـسا  دوـمرف : فـیقث  هلیبـق  زا  یهورگ  هب  ص )  ) ربماـیپ مود : ربـخ  دـنک ). بیذـکت  وـت  هراـبرد  ار  قیاـقح 
ار امـش  هک  متـسرفیم  یـسفن ) لیدع   ) تسا نم  اب  يواسم  ای  تسا  نم  زا  هک  امـش  فرط  هب  ار  يدرم  الاو  دیرادرب ) تسد  ناتیاهیراکهبت 
مدوب و هدرکن  وزرآ  زور  نآ  ات  زگره  ار  یهدنامرف  نم  تسا : هتفگ  رمع  دریگب ) ار  ناتلاوما  ار و  ناتنایوجگنج  دنـشکب   ) دـهدب تسکش 

نیا وا  دومرف : هرابود  تفرگ و  ار  ع )  ) یلع تسد  سپس  تسا . نیا  صخـش  نآ  دیوگب : هک  دیما  نیا  هب  مروآیم  ولج  راک  نیا  يارب  هنیس 
بمایپ وت  رظن  هب  تفگ : نم  هب  مدرک ، ساسحا  مرمک  هب  ار  رمع  تسد  یکنخ  رس  تشپ  زا  دیشکن  یلوط  تفگ : رذوبا  تسا ).

بلاـطیبا نب  یلع   ) شـشفک هدننکهلـصو  وا  هک  تسین  نیا  زج  یتـسین و  وـت  شدوـصقم  متفگ : وا  هب  تـسا ؟ هدرک  دـصق  ار  یـسک  هـچ  ر 
دنوادخ تسا : هدومرف  ربمایپ   ) یملسا هزربوبا  زا  میعنوبا  : ) موس ربخ  درک . ع )  ) یلع هب  هراشا  هرابود  وا  تسا و  هدرک  دصق  ار  مالـسلاهیلع )
تیادـه مچرپ  یلع  ونـشب ، دومرف : دـنوادخ  امرف ، نایب  نم  يارب  نم ، راگدرورپ  زا  مدرک  ضرع  تسا ، هدومرف  يدـهع  یلع  هرابرد  لاعتم 

نآ هب  ار  ياوقت  اب  ياهناسنا  هک  تسا  ياهملک  نآ  وا  دـنک و  تعاطا  نم  هب  هک  یـسک  يارب  تسا  رون  تسا و  نم  ياـیلوا  ياوشیپ  تسا و 
هب ار  لیاضف )  ) نیا تسا . هدرک  تعاطا  ارم  دنک  تعاطا  ار  وا  سک  ره  درادیم و  تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  وا  سک  ره  ماهدومن . مازلا 

باذع ارم  رگا  میوا ، رایتخا  رد  میادخ و  هدـنب  نم  تفگ : یلع  مداد ، تراشب  لیاضف  نیا  هب  ار  وا  نم ، يادـخ  يا  متفگ : هدـب . تراشب  وا 
نیا هتـسیاش  تسوا  دنک ، تیانع  تسا ، هدومرف  هدعو  نم  هب  هک  ار  هچنآ  رگا  دنکیمن و  یملظ  چـیه  وا  تسا ، نم  ناهانگ  ببـس  هب  دـنک 

. مداد رارق  دومرف : دـنوادخ  هدـب ، رارق  وت  هب  نامیا  رد  ار  وا  یـشوخ  اـمرف و  نشور  ایادـخ ، متفگ  مدرک و  اـعد  وا  هب  نم  تمارک . فطل و 
ع ماهدومنن . دراو  شیامزآ  نآ  هب  ار  مدوخ  يایلوا  زا  کی  چیه  هک  درک  مهاوخ  صوصخم  یشیامزآ  ار  یلع  نم ، نکلو 

وا دوخ  دـنوشیم و  شیامزآ  ياهدـع  وا  هلیـسوب  وا  هک  تقبـس  رد  دومرف : تسا ! نم  رای )  ) بحاص ردارب و  یلع  اراگدرورپ ، مدرک : ضر 
بحاص نم و  نیما  تمایق  زور  رد  یلع  تسا : هدرک  لقن  توافتم  ظافلا  اب  رگید  دانـسا  اـب  ار  تیاور  نیا  میعنوبا  ددرگیم . شیاـمزآ  مه 

ترـضح هب  دـهاوخب  سک  ره  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  : ) مراـهچ ربخ  تسا ) یلع  تسد  هب  نم  راـگدرورپ  تمحر  نئازخ  تسا و  نم  مچرپ 
رد ع )  ) یسوم ترضح  هب  شیاوقت و  رد  ع )  ) میهاربا ترضح  هب  شملع و  رد  ع )  ) مدآ ترضح  شمیمـصت و  تردق  رد  درگنب  ع )  ) حون

تایح دهاوخب  سک  ره  ( ) ص  ) مرکا ربمایپ  زا  : ) مجنپ ربخ  بلاطیبا ). نبا  یلع  هب  درگنب  شدهز ، رد  ع )  ) یسیع ترضح  هب  شیرایـشه و 
هدومرف نآ  هب  سپس  هدیرفآ و  ار  وا  دنوادخ  هک  دنک  کسمت  توقای  زا  ياهخاش  هب  دشاب و  نم  گرم  دننام  شگرم  نم و  تایح  دننام  وا 

مرکا ربمایپ  زا  : ) مشش ربخ  دیامن ). کسمت  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  هب  تسا ، هدش  هتـسارآ  دوخ  دوجو  تعلخ  هب  مه  نآ  و  شاب ) : ) تسا
هک يراصن  زا  ياهدع  دننام  وت  هرابرد  دنتفگیمن  نم  تما  زا  ییاههورگ  رگا  تسا ، وا  تسد  هب  مناج  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنگوس  (ص :)

كاخ هکنیا  رگم  یتشذگیمن  ناناملسم  زا  یعمج  چیه  هب  متفگیم  ینخـس  وت  هرابرد  زورما  دندرک ، هغلابم  ع )  ) یـسیع ترـضح  هرابرد 
يارب ت ار  وت  ياپ 

هب امـش  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  دومرف : نانآ  هب  تفر و  جاـجح  فرط  هب  هفرع  ماـش  رد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  : ) متفه ربخ  دـنتفرگیم ). كرب 
يارب نم  تخاس . شبیـصن  یـصاخ  ترفغم  دومرف و  یـصاخ  تاهابم  یلع  هراـبرد  دیـشخب و  ار  امـش  همه  دومرف و  تاـهابم  شناگتـشرف 

تسود شگرم  یگدنز و  رد  ار  یلع  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  نیرتگرزب  یلع : اب  يدنواشیوخ  زا  يرادفرط  نودب  میوگیم  ینخسامش 
شرع تسار  فرط  رد  شرع  هیاـس  رد  موشیم و  توـعد  تماـیق  زور  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  نم  دوـمرف : ربماـیپ  : ) متـشه ربـخ  درادـب ).
شرع تسار  فرط  رد  دـنوشیم و  توعد  مه  رـس  تشپ  ناربماـیپ  هاـگنآ  موـشیم ، هدـناشوپ  ییاـبیز  رخاـف  ساـبل  اـب  سپـس  متـسیایم ،

هک یتمظعاب  ماقم  تلزنم و  کیدزن و  يدنواشیوخ  تهج  هب  بلاطیبا  نب  یلع  سپس  دنوشیم . هدناشوپ  ییابیز  رخاف و  سابل  دتسیایم و 
، یتسیایم لـیلخ  میهاربا  نم و  نیباـم  ینکیم و  تکرح  وت  سپ  دومرف : یلع  هب  ربماـیپ  سپـس  دتـسیایم و  مچرپ  دوشیم و  توعد  دراد 

میهاربا تردـپ  تسا  یتمظعاب  ردـپ  هچ  ددرگیم  زادـنانینط  شرع  زا  ییادـن  هاگنآ  دوشیم ، هدـناشوپ  وت  هب  ییابیز  رخاف و  سابل  سپس 
وت موش  هدیـشوپ  يوشیم و  توعد  وت  موش  توعد  نم  تقو  ره  هک  وت  هب  داـب  تراـشب  یلع ! تردارب  تسا  یتمظعاـب  ردارب  هچ  لـیلخلا !
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ره يوشیم  هدنز  يوشیم و  هدیشوپ 
زاـمن تعکر  ود  تساـخرب و  سپـس  نک و  هداـمآ  وـضو  بآ  نم  يارب  سنا ، يا  دوـمرف : ربماـیپ  : ) مهن ربـخ  موـش ). هدـنز  نـم  هـک  تـقو 

ناناملسم و سیئر  ناناملسم و  همه  ياقآ  و  تسا ، نایقتم  ياوشیپ  دوشیم ، دراو  وت  هب  رد  نیا  زا  هک  یسک  نیلوا  دومرف : سپس  تشاذگ .
هدب و رارق  راصنا  زا  دیامرفیم  ربمایپ  هک  ار  یسک  نیا  ادنوادخ ، متفگ ، دیوگیم : سنا   ) روهشم نادیفس  یناشیپ  ياوشیپ  ءایـصوا و  متاخ 
طاسبنا و لاح  رد  ربمایپ  یلع ، مدرک : ضرع  دـمآ )؟ دوب  هک  سنا  يا  : ) دومرف ص )  ) ربمایپ دـش  دراو  یلع  مدرک ، تشاددای  ار  میاعد  نیا 
وـت و رب  ادـخ  دورد   ) هللالوـسر اـی  درک  ضرع  یلع  درک . كاـپ  ار  وا  یناـشیپ  قرع  تخادــنا  یلع  ندرگ  هـب  تـسد  تساـخرب و  ریــشبت 

یگناگی راهظا  نیا  زا  یعنام  هچ  دومرف : ربمایپ  يدوب ؟ هدومرفن  زاربا  نم  هرابرد  نیا ، زا  شیپ  هک  منیبیم  وت  زا  یفطاوع  زورما  تنادـناخ )
یهاوخ نایناهج  هب  ارم  يادص  هک  ییوت  درک و  یهاوخ  ماهتـشاد  نآ  هب  دهعت  نم  هک  ار  هچنآ  ره  نم ، زا  دـعب  هک  ییوت  اریز  دراد ، دوجو 

دیـس : ) دومرف ربمایپ  : ) مهد ربخ  دومن ). یهاوخ  نییبت  درک  دـنهاوخ  فالتخا  اـهنآ  رد  نم  زا  دـعب  هک  ار  يدراوم  همه  هک  ییوت  دـناسر و 
ع)  ) مدآ دنزرف  دیس  نم  : ) دومرف ترضح  یتسین )؟ برع  دیس  وت  رگم  : ) تفگ هشئاع  و  دینک ) ادص  نم  يارب  ار  یلع  برع 

يزیچ هب  ار  امش  ایآ  : ) دومرف نانآ  هب  تساوخ و  ار  نانآ  داتسرف و  راصنا  فرط  هب  ار  وا  دمآ  یلع  هک  یماگنه  برع ). دیس  یلع  متـسه و 
ار وا  تسا ، یلع  نیا  : ) دومرف یلب ، هللالوسر ، ای  دندرک  ضرع  تشگ )؟ دیهاوخن  هارمگ  دینک  کسمت  نآ  هب  هک  یمادام  هک  منکن  تلالد 
هب ارم  لیئاربج  اریز  دینک ، داقتعا  زین  یلع  هب  دیدقتعم  نم  هرابرد  هک  یتمارک  دننامه  دـیزروب و  تبحم  دـیراد ، نم  هب  هک  یتبحم  دـننامه 

. نایقتم ياوشیپ  نانموم و  رورس  هب  ابحرم  : ) دومرف ربمایپ  : ) مهدزای ربخ  تسا ). هتخاس  رومام  دنوادخ  زا  مداد ، امش  هب  هک  يروتسد  نامه 
منکیم و شیاتـس  تسا  هداد  نم  هب  هک  هچنآ  هب  ار  ادـخ  دومرف : دوب ؟ یهاوـخ  رازگـساپس  ار  تمعن  نیا  هنوـگچ  دـش : هتفگ  ع )  ) یلع هب 
ره : ) دومرف ربمایپ  مهدزاود : ربخ  دـیازفیب ). ارنآ  دومرف و  تیاـنع  نم  هب  ار  فطل  نیا  هک  مرادیم  تلئـسم  یبوبر  ماـقم  زا  ار  يرازگرکش 

هدامآ ارنآ  نم  راـگدرورپ  هک  ندـع  تشهب  رد  دـشاب و  نم  گرم  یگدـنز و  قباـطم  شگرم  یگدـنز و  هکنیا  هب  دـشاب  لاحـشوخ  سک 
ترتع نانآ  اریز  دیامن ، يوریپ  نم  زا  دعب  ناماما  زا  درادب و  تسود  دشاب ، وا  رادتـسود  هک  ار  سک  ره  یلع و  نم ، زا  دـعب  تسا ، هدومرف 

او سپ ، تسا . هدش  اطع  نانآ  هب  نیرب  ملع  مهف و  دناهدش و  هتشرس  نم  هریمخ  زا  دنتسه و  نم  نامدود ) )
مرکا ربمایپ  مهدزیـس : ربخ  دزاسن ). دنوادخ  دنربب ، نم  اب  ارنانآ  يدـنواشیوخ  دـنویپ  دـنک . بیذـکت  ارنانآ  هک  نم  تما  زا  هورگ  نآ  هب  ي 

تسا و یلع  لک  هدنامرف  دیـشاب ، مه  اب  رگا  دومرف : داتـسرف و  نمی  هب  یهورگ  سار  رد  ار  دـیلولا  نب  دـلاخ  و  ع )  ) یلع زا  کی  ره  (ص )
. تشادرب دوخ  قح  زا  ار  ياهیراج  ع )  ) یلع نمی ، رد  يزوریپ  زا  سپ  دـشاب . دوخ  هورگ  هدـنامرف  کـی  ره  دیـشاب  ادـج  رگیدـمه  زا  رگا 

هاگیاج یهار  نانآ  دیهدب . شرازگ  ار  نایرج  ربمایپ  هب  دیورب و  تفگ : دوب  یملسا  هدیرب  اهنآ  زا  یکی  هک  ناناملسم  زا  رفن  راهچ  هب  دلاخ 
یملسا هدیرب  دش . نادرگیور  نانآ  زا  ربمایپ  دندرک . حرطم  دوب ، هتفگ  دلاخ  هک  ار  هچنآ  یلع  هرابرد  يرگید  زا  سپ  یکی  دندش و  ربمایپ 

، دومرف و  یلع ) زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : ) دومرف رارکت  ار  هلمج  نیا  و  دینک ) اهر  ار  یلع  : ) دومرف ربمایپ  تفگ ، ار  هیراج  ناتساد  دمآ و 
(: ص  ) مرکا ربماـیپ  زا  مهدراـهچ : ربـخ  نم ). زا  دـعب  تسا  نموـم  ره  یلو  وا  تسا و  هتـشادرب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  سمخ ، زا  یلع  مهس 

مدآ رد  رون  نآ  دـیرفآ  ار  ع )  ) مدآ هک  یتقو  میدوب ، ادـخ  هاگـشیپ  رد  يرون  ع )  ) مدآ تدالو  زا  لاـس  رازه  هدراـهچ  زا  شیپ  یلع  نم و  )
دش لقتنم  سپس  تسا : هدرک  هفاضا  ثیدح  نیا  هب  سودرف  باتک  بحاص  و  دوب ، یلع  یئزج  ءزج - ود  هب  (ع )

، یلع ای  (: ) ص  ) مرکا ربمایپ  زا  مهدزناـپ : ربخ  یلع ). يارب  تیاـصو  دوب و  نم  يارب  توبن  میتفرگ ، رارق  بلطملادـبع  بلـص  رد  اـت  می … 
تسا و هتـشاد  تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  وت  هک  سک  ره  ترخآ . رد  يرورـس  اـیند و  رد  يرورـس  وـت  تسا . تداـبع  وـت  يور  رب  رظن 
. درادب نمشد  ار  وت  هک  یسک  رب  ياو  تسا . ادخ  نمـشد  نم  نمـشد  تسا و  نم  نمـشد  وت  نمـشد  تسا و  ادخ  رادتـسود  نم  رادتـسود 

نیا تسا  ملاع  ردق  هچ  ادنوادخ ، كاپ  دیوگیم ، درگنیم  یلع  هب  یسک  ره  : ) تفگیم درکیم و  ریـسفت  نینچ  ار  ثیدح  نیا  سابعنبا 
ص)  ) ادـخ لوسر  دیـسر  ردـب  بش  هک  یماگنه  : ) مهدزناش ربخ  ناوج ! نیا  تسا  حیـصف  ردـقچ  ناوج ! نیا  تسا  عاجـش  ردـقچ  ناوج !
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يوس هب  تشادرب . دوخ  اب  ار  یکـشم  تساخرب و  یلع  دـندرک . يراددوخ  سرت ) زا   ) مدرم دـنک ، باریـس  بآ  زا  ار  ام  هک  تسیک  دومرف :
يزوریپ هب  دیوش  هدامآ  داد : روتسد  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  هب  دنوادخ  دش . لخاد  هاچ  نآ  هب  تفر و  کیرات  قیمع و  رایـسب  یهاچ 

هب هک  یتقو  تشگیم ، ناساره  دینشیم ، یسک  ره  هک  دنتشاد  ییادص  نانآ  دندمآ ، دورف  نامـسآ  زا  نانآ  شیوخ . ردارب  و  ص )  ) دمحم
زا مالـسلاهیلع ) یلع  لئاضف   ) باتک رد  لـبنح  نب  دـمحا  دـندرک . مالـس  ع )  ) یلع هب  لـیلجت  میرکت و  يور  زا  ناـنآ  همه  دندیـسر ، هاـچ 

کلام نب  سنا  زا  رگید  یقیرط 
اب وت  ياهاپ  اهوناز و  هکیلاح  رد  يوشیم  دراو  یتشهب  ياههقان  زا  ياهقان  اب  تمایق  زور  رد  یلع ، ای  دومرف : ربمایپ   ) هک تسا  هدرک  هفاـضا 

و ، ) دومرف داریا  ياهبطخ  هعمج ، زور  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  : ) مهدـفه ربخ  يوش ). تشهب  دراو  ات  تسا  هتـسویپ  مهب  نم  ياـهاپ  اـهوناز و 
نادـناخ  ) شیرق یبرقلايوذ  تبحم  هب  منکیم  تیـصو  ار  امـش  مدرم ، يا  دومرف : نینچ  هاگنآ  و  دومرف ) ینانخـس  شیرق  تلیـضف  هرابرد 

سک ره  قفانم . رگم  ار  وا  درادیمن  نمشد  نامیااب و  ناسنا  رگم  ار  وا  درادیمن  تسود  بلاطیبا ، نب  یلع  میومع  رـسپ  مردارب و  ربمایپ -)
، دزروب ینمـشد  نم  اب  هک  یـسک  تسا و  هتـشاد  نمـشد  ارم  درادب  نمـشد  ار  وا  سک  ره  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  درادـب ، تسود  ار  وا 

طاقن یـصقا  زا  هک  راجن  بیبح  : ) دنرفن هس  نوقیدص  دومرف : ص )  ) ربمایپ مهدـجیه : ربخ  دومرف . دـهاوخ  بذـعم  شتآ  اب  ار  وا  دـنوادخ 
اهنآ همه  نیرت  تلیـضفاب  وا  بلاـطیبا و  نب  یلع  تشادیم و  یفخم  ار  دوخ  ناـمیا  هک  نوـعرف  لآ  نموـم  درکیم و  شـالت  دـمآ و  رهش 

نآ رد  هچ  ره  ایند و  زا  تسا  رتهب  نم  يارب  هک  تسا  هدش  اطع  نم  يارب  زیچ  جـنپ  یلع  هرابرد  : ) دومرف ص )  ) ربمایپ مهدزون : ربخ  تسا ).
ریگیم رارق  نآ  ریز  رد  ع )  ) مدآ دنزرف  و  ع )  ) مدآ تسا و  وا  تسد  رد  دمح  مچرپ  مود : اهنآ … و  زا  یکی  تسا .

میرح هدـنناشوپ  تسا  وا  مراهچ : دـنکیم . شباریـس  دسانـشب ، هک  نم  تما  زا  ار  هک  ره  دتـسیایم  نم  ضوح  ياـهتنا  رد  یلع  موس : دـن .
دزروب و رفک  نامیا ، زا  سپ  هک  مرادـن  نآ  زا  یمیب  وا  يارب  هک  تسا  نیا  مجنپ : دـیامنیم . میلـست  میادـخ  هب  ارم  هک  یـسک  نم و  ییاـهن 

ياهرد هک  دوب  ترـضح  نآ  دجـسم  هب  کیدزن  ص )  ) ربمایپ هباحـص  زا  یهورگ  ياههناخ  متـسیب : ربخ  دـشاب ). لهات  زا  سپ  انز  بکترم 
یعمج دش ، هتـسب  اهرد  همه  ار ، یلع  هناخ  رد  رگم  دیدنبب ، ار  اهرد  همه  دومرف : ص )  ) مرکا ربمایپ  يزور  دشیم . زاب  دجـسم  نآ  هب  اهنآ 

زاب نم  دنیوگ ! نخس  یلع  هناخ  رد  رگم  اهرد  نتسب  رد  یعمج  دومرف : دیسر . ربمایپ  هب  نخس  نآ  دنتفگیم و  نخس  ربمایپ  روتسد  نیا  رد 
ار یلع  فئاط ، گنج  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  : ) مکی تسیب و  ربخ  مدومن ). نآ  زا  يوریپ  مه  نم  دیسر ، نم  هب  يرما  هکلب  متـسبن ، مدرکن و 

دوخ يومع  رسپ  اب  ربمایپ  زورما  دنتفگ : یضعب  دیـشک . ازارد  هب  تبحـص  نیا  درک و  تبحـص  یـصوصخ  هتـسهآ و  روطب  وا  اب  تساوخ و 
هدومن راضحا  ار  اهنآ  زا  ياهدع  ترضح  نآ  دیسر ، ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  نخس  نیا  دومن ! ینالوط  یـصوصخ  هتـسهآ و  تبحـص  یلع ) )

وادخ متشادن ، يرس ) نخس   ) يوجن وا  اب  نم  دینادب  متشاد . ینالوط  یناهنپ  نخس  میومعرسپ  اب  زورما  نم  تسا  هتفگ  ياهدنیوگ  : ) دومرف
وت مراد و  يرترب  وت  رب  يربمایپ  هرابرد  نم  یلع ، ای  دومرف  ص )  ) ربمایپ مود : تسیب و  ربخ  داد ). روتـسد  يوجن  نیا  يارب  ار  وا  هک  دوب  دـن 

یتسه شیرق  زا  یـسک  نیلوا  وت  . 1 دوش : رکنم  دـناوتیمن  ار  اهنآ  شیرق  زا  یـسک  چـیه  هک  يراد  يرترب  مدرم  همه  رب  عوضوم  تفه  رد 
هک ییوت  . 4 یهلا . رما  رد  یتسه  اهناسنا  نیرتمواـقم  وت  . 3 ياهتـسب . ادخ  اب  هک  يدـهع  هب  مدرم  نیرتافواب  وت  . 2 دروآ . نامیا  ادـخ  هب  هک 

روما اـی  . ) اـیاضق هب  مدرم  نیرتاـنیب  ییوت  . 6 مدرم . ناـیم  رد  مدرم  نیرتلداـع  ییوـت  . 5 ینکیم . تمـسق  همه  زا  رتيواـسم  ار  لاـملاتیب 
جاودزا هب  ارم  وت  درک : ضرع  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  ع )  ) همطاف موس : تسیب و  ربخ  ادـخ . دزن  زایتما  نیرتتمظعاب  ياراد  ییوت  . 7 ییاضق )

همه زا  رتالاب  وا  ملح  هدروآ و  مالـسا  همه  زا  شیپ  هک  مدروآرد  يدرم  حاکن  هب  ار  وت  نم  دومرف : ترـضح  نآ  يدروآرد ! ریقف  یـصخش 
رسمه سپس  دیزگرب و  ار  وت  ردپ  تسخن  نآ  مدرم  نیمز و  هب  ملع  اب  دنوادخ  ینادیمن  رگم  دشابیم . نانآ  همه  زا  شیب  شملع  و  مدرم ،

، هللاناحبـس رکذ  ود  حـتفلا ) هللا و  رـصن  ءاج  اذا   ) هروس نینح ، گنج  زا  ربماـیپ  نتـشگرب  زا  سپ  هک  یماـگنه  : ) مراـهچ تسیب و  ربخ  ارت .
سر ارف  هدش  هدعو  نم  يارب  هک  هچنآ  یلع ، ای  دومرف : سپس  تفگیم ، ناوارف  ار  هللارفغتسا 

تهج هب  تسین  وت  زا  رتهتـسیاش  نم  ماقم  يارب  سک  چیه  دنوشیم و  لخاد  ادـخ  نید  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم  هدـمآ و  يزوریپ  تسا . هدـی 
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دزن رد  ع )  ) همطاف ءاسنلاهدیس  یتسه و  نم  رتخد  رسمه  وت  هکنیا  و  نم ، هب  وت  یکیدزن  یتفریذپ و  ارنآ  همه  زا  شیپ  وت  هک  یمالسا  هقباس 
مقاتـشم نم  تشاد ، نم  تلاسر  هرابرد  نآرق ، ندمآ  دورف  عقوم  رد  بلاطوبا  وت  ردـپ  هک  اهیتخـس  لمحت  ءالتبا و  اهنیا  زا  شیپ  تسوت و 

نم نکیلو  هلقع . رـضحیلو  هلها ، دـئار  قدـصیلف  منک . تاعارم  شدـنزرف  هرابرد  ار  بلاطوبا  ياهيرابدرب  تاـمحز و  همه  نآ  شزرا  هک 
ترخآ لها  زا  دزادنیب و  راک  هب  ار  دوخ  لقع  دیوگب و  تسار  دوخ  مدرم  هب  دیاب  يرادهیالط  ره   ) بلقنی اهیلا  مدق و  اهنم  هناف  هرخالا  ءانبا 

هاگرذگ و دسافم  حلاصم و  صیخـشت  هداتفا  ناوراک  ولج  هک  يرادهیالط  ددرگیمرب ). نآ  يوس  هب  هدـمآ و  ترخآ  ملاع  زا  اریز  دـشاب ،
یـسک نآ   ) هلها بذکی  دئارلا ال  دیوگیم : هک  تسا  ياهدنزومآ  لثم  کی  نیا  دیوگن . عقاو  فالخ  دیاب  تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  ار  لزانم 

رد هک  تسا  نایناوراک  نامه  زا  یکی  مه  ار  دوخ  اریز  دیوگیمن ، غورد  دوخ  ناوراک  هب  تسا  هتفرگ  هدهع  هب  ار  ياهلفاق  يرادهیالط  هک 
.( دشابیم ناوراک  دارفا  همه  کیرش  هار  بیشن  زارف و  نایز و  دوس و  لزانم و  تکرح و  ریسم و 

ار هصرع  نیا  مریگیم ، ار  تشوـگ  تفگ : وا  هب  ردـپ  درک ، تیذا  ار  يردـپ  يدـنزرف  دـیوگیم : هـک  دراد  دوـجو  ياهناـیماع  لـثم  کـی 
دیاب دـننارورپیم ، زغم  رد  ار  مدرم  يرادهیالط  ياعدا  هکنانآ  لاح  هن ؟ ای  یخرچیم  نم  اب  مه  وت  ناج ، ردـپ  تفگ : دـنزرف  مناـخرچیم .

نایناوراک همه  وا ، طلغ  صیخـشت  هک  اسب  هچ  دزادنیب ، راکب  ار  دوخ  لقع  دیاب  رادهیالط  دنـشابیم . مدرم  نآ  زا  یکی  زین  دوخ  هک  دننادب 
ترخآ هب  ور  هدمآ و  ترخآ  زا  اریز  دنـشاب ، ترخآ  لها  زا  رود و  هب  يویند  تاینمت  قئالع و  زا  دیاب  نارادهیالط  دزادنیب . تکاله  هب  ار 

انا هللا و هیآ  نیا  رد  هک  ینعم  رپ  گرزب و  نایرج  نآ  يانبم  رب  زین  نانآ  دوجو  اهناسنا  همه  هک  دننادن  هعماج  کی  نارادهیالط  رگا  دـنراد .
هت رسیب و  ياهنابایب  رد  ار  نانآ  هکلب  دیناسر ، دنهاوخن  ییاج  هب  ار  گرزب  ناوراک  نیا  اهنت  هن  دناهدمآ ، تسا  هدش  غالبا  نوعجار  هیلا  انا 
هب رـشب ، يونعم  يدام و  تایح  هرابرد  نانآ  ياهتیریدم  تخاس . دـنهاوخ  رگیدـکی  ریـشمش  همعط  هارمگ و  فدـهیب  هناهاگآان و  تایح 

ادتبم نوکی  رـصبلاب ، لماعلا  بلقلاب ، رظانلاف  تشگ . دهاوخ  لیدبت  اهیـشکقح  اهیزورهریت و  اهیتخبدـب و  ناگدـننک  هیجوت  نارگباسح و 
نع فقو  هیلع  ناکنا  هیف و  یضم  هل  ناک  ناف  هل ؟ ما  هیلع  هلمعا  ملعی : نا  هلمع 

قیرطلا یلع  رئاسلاک  ملعلاب  لماعلا  و  هتجاح ، نم  ادعب  الا  حضاولا  قیرطلا  نع  هدعب  هدـیزی  الف  قیرط ، یلع  رئاسلاک  ملع  ریغب  لماعلا  ناف  ه ،
دیاب هک  تسا  نیا  شراک  زاغآ  دـنکیم ، لمع  تریـصب  اب  درگنیم و  شلد  ییانیب  اب  هک  یـسک  . ) عجار ما  وه  رئاس  رظاـن  رظنیلف  حـضاولا 

زاب تکرح  زا  تسا ، وا  ررض  هب  رگا  دهدب و  همادا  ار  دوخ  تکرح  تسوا ، دوس  هب  رگا  وا ، عفن  هب  ای  تسا ، وا  ررـض  هب  وا  لمع  ایآ  دنادب 
رود حضاو  هار  زا  هک  هزادنا  ره  یصخش  نینچ  دوریم ، ههاریب  هک  تسا  یـسک  دننام  دنکیم ، تکرح  ملع  نودب  هک  یـسک  اریز  دتـسیا ،

راکـشآ هار  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک  لمع  ملع و  يانبم  رب  هک  سک  نآ  ددرگیم و  رترود  تسا ، دنمزاین  نآ  هب  هک  یفده  زا  دوش ،
)؟ ددرگیمرب بقع  هب  ای  تسا  شیپ  هب  تکرح  لاح  رد  اعقاو  ایآ  دنیبب  درگنب و  دـیاب  تسا  انیب  هک  سک  نآ  دـیامنیم . تکرح  نشور  و 

یسانش فده  نانآ  دوس  هب  ای  تسا  اهنآ  ررض  هب  لمع  نآ  هک  دننادب  دیاب  دننکیم ، لمع  تریصباب  انیب و  لد  اب  هک  ییاهناسنا  راک ، زاغآ 
رد نتفرگ  رارق  دـشابیم . وا  ینورد  تریـصب  ییاـنیب و  یناـسنا و  درخ  لـقع و  لـئالد  نیرتـهب  زا  نآ ، بـسح  رب  لـئاسو  راـک و  مـیظنت  و 

هیامرس ندرک  هابت  يواسم  تسا ، دصقم  ریسم و  ادبم و  تخانش  زا  عنام  هک  یلماوع  اههزیگنا و  کیرحت 
نیا رد  هک  یناـسک  ددرگیم . صخـشم  ینالـضع ، یناور و  يزغم و  ياـهتیلاعف  میظنت  يریگفدـه و  اـب  نآ  شزرا  هک  تـسا  یگدـنز  نآ 
اهنآ میظنت  يارب  اهتیلاعف  لئاسو و  فادـها و  هب  یتیمها  دـننکیم و  تکرح  دـکار  لقع  اـنیبان و  لد  اـب  هزور ، دـنچ  دودـحم و  یناگدـنز 
يوه جاوما  رد  بیترت  نیدب  تشگ و  دنهاوخن  لئاق  یتیمها  زین  تایح  يالعا  فده  لیصحت  تخانـش و  يارب  هک  تسا  یعطق  دنهدیمن .
الیبس لضا  یمعا و  هرخالا  یف  وهف  یمعا  هذـه  یف  ناک  نم  دروآ - دـنهاوخ  رـس  هب  ار  دوخ  راگزور  یهاوخدوخ ، ياههزیگنا  سوه و  و 

فادها و هبساحم  هک  هنوگنامه  دوب ). دهاوخ  رتهارمگ  رتروک و  ترخآ  رد  وا  سپ  دنک ) یگدنز  روک   ) دشاب روک  ایند  نیا  رد  سک  ره  )
ریـسم رد  تکرح  يارب  دراد ، یتاـیح  تیمها  يویند  یگدـنز  نیا  يارب  عورـشمان ، عورـشم و  ياـهنایز  دوس و  قـیقد  هبـساحم  لـئاسو و 

ياههزیگنا يویند و  یگدنز  نوئش  میظنت  تیفیک  زا  یمـسجت  تیدبا ، اریز  دشابیم ، تیمها  نامه  ياراد  دشابیم ، ینادواج  هک  ترخآ 
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تافآ اهنیمه  ملع ، نودب  هشیدنا  ملع ، نودـب  رظن  راهظا  ملع ، نودـب  لمع  ملع ، نودـب  نخـس  ملع  هرابرد  تیلوئـسم  ساسحا  تسا . نآ 
: دیوگیم دـنکیمن و  ساسحا  لوئـسم  ملع  هرابرد  ار  دوخ  هک  تسا  ياهعماج  ای  درف  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  اهناسنا  تکرح  جالعیب 

هب دانتسا  نودب 
هک دوشیم  بکترم  یتیانج  هب  ملع ، هب  دانتـسا  نودب  دشیدنایم  دنکیم و  رظن  راهظا  نینچمه  ملع ، هب  دانتـسا  نودب  دنکیم ، لمع  ملع ،
نت سفق  زا  تداعـس  لامک  اب  تسا  نکمم  ناگدـشتیانج ، حاورا  ینامـسج ، تایانج  رد  دـشابیمن . ینامـسج  تایانج  اب  هسیاـقم  لـباق 

حاورا دننکیم . راک  ملعیب ، هشیدنا  رظن و  راهظا  ملع ، نودـب  لمع  ملعیب ، نخـس  کلهم  هحلـسا  اب  هک  یناراکتیانج  یلو  دـنیامن . زاورپ 
هک تسا  یـسک  دـننام  ملع  نودـب  ملاع  دـنزاسیم . دوبان  ار  مدرم  نآ  یلـصا  هیامرـس  تیدوجوم و  لک  دـنروآیمرد و  ياپ  زا  ار  اهناسنا 

لمع ملع  هب  هیکت  اب  هک  یـسک  نآ  سکعلاب  دروآیمن و  راـب )  ) زاـب دـصقم  زا  يرود  زج  ياهجیتن  وا  يارب  هار  زا  يرود  دوریم و  ههاریب 
ایآ ملع ! هرابرد  تیلوئسم  ساسحا  مدع  نیمه  رصاعم  رشب  نامردیب  ياهدرد  نیرتکلهم  زا  یکی  نشور ، تسیهار  رد  وا  تکرح  دنکیم ،

یناسنا لئاسم  هرابرد  ملع  ياعدا  لولعم  تسا ، هتـشاد  زاب  یلماکت  ياهتکرح  زا  اهناسنا  دوکر  هب  هک  یناسنا  ملع  دوکر  هک  دینادیم  چـیه 
دننادیم تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  ار  اهنآ  فشک  قیقحت و  یناسنا  مولع  هک  یتایعقاو  زا  هاگآ  نارظنبحاص  درادن ؟ یحیحـص  لئالد  هک  تسا 

رب دوب ، ناسنا  هب  طوبرم  هک  ياهلئسم  ره  رد  ملع  ياعدا  هتشذگ  نرق  ود  رد  اصوصخم  نیشیپ ، ياهنامز  رد  هک 
، یملع یـسانشناتساب  یملع ، یـسانشگنهرف  یملع ، هفـسلف  یملع ، خیرات  هفـسلف  یملع ، خیرات  لیلحت  یملع ، يرگنخیرات  دننام  داتفا ، ها 
رد ار  تاناویح  عاونا  لوحت  هیرظن  هک  یملع  یـسانشناویح  یملع ، داـصتقا  یملع ، یـسانشهعماج  یملع ، يواـکناور  یملع ، یـسانشناور 

، لامتحا يانبم  رب  ابلاغ  اـهنآ ، ضحم  یعیبط  داـعبا  يانثتـسا  هب  روبزم ، تاـعوضوم  هرئاد  رد  هحورطم  لـئاسم  هک  یتروص  رد  تفرگیمرب 
رظن هب  ددرگ . لئان  عقاو  دص  رد  دص  فاشکنا  هجرد  ات  دیاب  هلئسم  کی  ندوب  یملع  هک  یتروص  رد  دشیم ، یـسررب  نظ  يوق و  لامتحا 

نظ يوق و  لامتحا  لامتحا ، دودـح  زا  هکیتروص  رد  هدـش  ملع  ياعدا  اهنآ  هراـبرد  هک  ییاـیاضق  يروآعمج  ددـص  رد  اـم  رگا  دـسریم 
نرق 15 و لئاوا  هک  ام  رصاعم  نارود  نونکامه  تشاد . میهاوخ  يددعتم  تادلجم  يروآعمج  هب  جایتحا  اعطق  مییآرب ، تسا ، هدوبن  رتالاب 
هیرظن و هیـضرف و  زا  شیب  يراـبتعا  اـهنآ  بلغا  هک  تسا  یملع  يواـعد  زا  رپ  یفـسلف  یملع و  ياـهباتک  تـسا ، يدـالیم  نرق 20  رخاوا 

حرط يرـشب  فراعم  هصرع  رد  یلمع  قارطمط  رپ  ناونع  اب  هک  ار  ایاضق  نآ  هک  تسا  مزـال  هلئـسم ، نیا  تاـبثا  يارب  درادـن . يزادرپقوذ 
ابترا  ) يرشب هناگراهچ  تاطابترا  رس  رب  مینیبب  هاگنآ  مییامن و  يروآعمج  تسا ، هدش  تابثا  اهنآ  ندوب  عقاو  فالخ  سپس  هتشگ و 

یعون زا  داقتنا  هرابرد  یکسردنا  الـسیناتسا و  لوق  هب  تسا . هتـشذگ  هچ  دوخ ) عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادخ ، اب  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  ط 
هشیدنا و ملع ، نودب  لمع  ملع ، نودب  نخـس  ماگنه  رد  مینادیم  همه  رگید  فرط  زا  يزابهقح )!؟ ای  تسا  ملع  : ) دیوگیم یملع  يواعد 

یقیقح تیصخش  دهدب ، بیرف  دناوتب  هک  ار  سک  ره  ناسنا  اریز  تسین . نایم  رد  یمدآ  يارگعقاو  تیـصخش  ياپ  ملع ، نودب  رظن  راهظا 
اهنآ اب  هک  هعماج  دارفا  اب  سپس  دنکیم ، هزرابم  نتـشیوخ  اب  تسخن  عقاوم  نیا  رد  ناسنا  نیاربانب ، دبیرفب . دناوتیمن  ار  دوخ  يارگعقاو  و 

فورعم ثیدح  کی  نومضم  ددرگیمرب ؟ بقع  هب  ای  تسا  شیپ  هب  وا  تکرح  ایآ  دنیبب  دیاب  یناگدنز  رد  هاگآ  ناسنا  تسا . طابترا  رد 
نوبغم و وهف  هاموی  يواس  نم  هسما و  نم  اریخ  هدـغ  ناک  نم  یجن  دـق  دومرف : نینچ  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 

يواسم شزور  ود  سک  ره  درک و  ادـیپ  تاجن  دـشاب ، رتهب  شزورید  زا  شیادرف  هک  یـسک  ره   ) نوعلم وهف  هموی  نم  اریخ  هسما  ناک  نم 
مدرم دانتـسا  ینآرق  هکرابم  تایآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تسا ). نوعلم  دـشاب  شزورما  زا  رتهب  شزورید  یـسک  ره  تسا و  نوبغم  وا  دـشاب ،

ارب ار  ترخآ  ایند و  تداعس  هک  ار  مالسا  ینادواج  نید  شریذپ  مدع  دوخ و  هتشذگ  ناکاین  هب  ار  نارود  نآ  لهاج 
ناک ول  وا  انءابآ  هیلع  انیفلا  ام  عبتن  لب  اولاق  هللا  لزنا  اـم  اوعبتا  مهل  لـیق  اذا  و  دـیامرفیم : هتخاـس و  دودرم  دوب ، هدروآ  ناـغمرا  هب  ناـنآ  ي 

: دنتفگیم اهنآ  تسا ، هدرک  لزان  ادخ  هک  هچنآ  زا  دینک  يوریپ  دشیم  هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  و   ) نودتهی ائیش و ال  نولقعی  مهوابا ال 
هچ رگا  درک ) دـنهاوخ  يوریپ  ناشناگتـشذگ  زا  زاب  نانآ  ایآ   ) میتفاـیرد ناـنآ  زا  تیعبت  رد  ار  نامناردـپ  هک  هچنآ  زا  مینکیم  يوریپ  اـم 
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يور شیپ  ییارگون و  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دیکات  نیا  اب  ینآرق و  ياهخیبوت  نیا  اب  دندوب ). هتفریذپن  ار  تیاده  دندرکیمن و  لقعت 
نید تفگ : ناوتیم  زاب  ایآ  ییوجون ، ینیبون و  هب  ناناملـسم  یبدا  گنهرف  دـیدش  رارـصا  اـب  و  ییارگعاـجترا ، ندـنامبقع و  زا  زیهرپ  و 

خیبوت و نتفر و  شیپ  هب  دیکات  همهنآ  دوجو  اب  هک  تسا  یعاجترا  هچ  نیا  ایادـخ ، تسا ؟ یعاجترا  هدـیدپ  کی  مالـسا  نید  یتح  امومع 
گنهرف ایآ  دـنزرویم ! رارـصا  نید  ندوب  یعاجترا  هب  نازروضرغ  ای  ناربخیب و  زا  یـضعب  زاـب  عاـجترا ، نتـشگ و  بقع  ندـش  دودرم 

رد یملاع  ار  ترد  نامیقم  يا  یتسرگد  يادخ  هزات  ارم  هظحل  ره  يراد  وت  هک  ییادخ  هنهک  نآ  زا  مرازیب  درادـن : یتایبدا  نینچ  یمالـسا 
ینامرک يوجاوخ  یملاع  رد  یمد  ره  تقشع  هار  ناورهر  یمد  ره 

ءاقب ردـنا  ندـشون  زا  ربخیب  ام  ایند و  دوشیم  ون  سفن  ره  يولوم  راپ  هسزا  تسا  نوزف  تلاسما  ره  هک  راپـسیم  ار  نهک  ریگیم و  هزاـت 
يولوم

هحفص 240] ]
هللا نا  : ) هلآ هیلع و  یلـص  هللا  لوسر  لاق  دق  هنطاب و  ثبخ  هرهاظ  ثبخ  ام  هنطاب و  باط  هرهاظ  باط  امف  هلاثم ، انطاب  رهاظ  لکل  نا  ملعا  و 
امف هفلتخم  هایملا  و  ءاملا . نع  هب  ینغ  تابن ال  لک  اتابن و  لمع  لکل  نا  ملعا  هندـب و  ضغبی  لـمعلا و  بحی  هلمع و  ضغبی  دـبعلا و  بحی 

هک هچنآ  دوخ ، لاثم  رب  تسا  ینطاب  يرهاظ  ره  يارب  نادب  و   ) ترما هسرغ و  ثبخ  هیقس  ثبخ  ام  هترمث  تلح  هسرغ و  باط  هیقـس ، باط 
: تسا هدومرف  ص )  ) قداص ربمایپ  تسا . دـیلپ  زین  شنطاب  تسا ، دـیلپ  شرهاظ  هک  هچنآ  تسا و  كاپ  زین  شنطاـب  تسا ، كاـپ  شرهاـظ 

نمـشد ار  شندـب  هک  یلاح  رد  درادیم  تسود  ار  وا  لمع  ار و  وا  لمع  درادیم  نمـشد  هک  یلاح  رد  ار  هدـنب  درادیم  تسود  دـنوادخ 
شتـشک و دشاب ، كاپ  هک  بآ  نآ  دنفلتخم . اهبآ  تسین و  زاینیب  بآ  زا  یهایگ  چیه  تسا و  یندییور  یلمع  ره  يارب  نادـب  و  درادیم .
اب رهاظ  قباطت  دوب ). دهاوخ  خلت  شاهویم  دـیلپ و  شتـشک  دـشاب ، دـیلپ  هک  هچنآ  دوب و  دـهاوخ  نیریـش  نآ  هویم  كاپ و  شندرک  باریس 

چیه یگدنز ، ییاهن  فدـه  هب  نتفای  تسد  يارب  هداد و  تسد  زا  ار  فیلاکت  هب  لمع  قیفوت  هک  یناسک  دنتـسه  یکاپان  یکاپ و  رد  نطاب 
يا : ) دنیوگیم دنهدیم و  بیرف  تیلست و  ار  دوخ  ساسایب ، هلمج  کی  اب  نانیا  دنسانشیمن ، ار  ياهفیظو 

!! دنرادن یتیمها  اهیتسیاب  اهمازلا و  زا  کلذریغ  قوقح و  فیاظو و  فیلاکت و  دشاب ، فاص  شنورد  دشاب ، كاپ  شبلق  دـیاب  ناسنا  اقآ ،
دوخ ادمع  ای  دنمهفیمن ، رگیدکی  هب  ار  نطاب  رهاظ و  هدنهد  دنویپ  طباور  هک  تسا  نیا  دـنوشیم ، بکترم  هک  ار  یئاطخ  نیتسخن  نانیا  )

هب دوخ  عون  ینب  هب  تمدخ  فیلاکت و  ماجنا  قوقح ، هب  لمع  دننام  ریخ  لامعا  تبـسن  ایآ  دننک ! هیجوت  ار  دوخ  هک  دـننزیم  یمهفن  هب  ار 
ایآ دشابیمن ؟ نآ  دولوم  لمع  هب  هزیگنا  تبسن  ای  تسین ؟ دوخ  تلع  هب  لولعم  تبسن  نادجو ، لد و  تیـصخش ، نم ،  ) دننام یمدآ  نورد 

یهیدب دشابیمن )؟ یلماکت  یشزرا  ياهندیدرگ  يوس  هب  تکرح  يارب  یمدآ  رارقیب  نم  تیصخش  زا  یجوم  دننامه  فیلکت  کی  ماجنا 
ایرد و زا  جوم  ای  دوخ ، تلع  زا  لولعم  کیکفت  دـننام  نطاب  زا  رهاظ  کـیکفت  نیارباـنب  تسا ، تبثم  تالاوئـس  نیا  همه  خـساپ  هک  تسا 

تیفیک زرط  زا  یگدولآ  یگتـسراو و  فشک  مرج و  رب  میمـصت  تین و  فشک  هتـشذگ  دـننام  هزورما  دـشابیم . دوـخ  شزیگنا  زا  هزیگنا 
ثبخ ال يذلا  هبر و  نذاب  هتابن  جرخی  بیطلا  دلبلا  و  دـیامرفیم : ینآرق  هفیرـش  هیآ  تسا . جـیار  یعیبط و  رما  کی  راتفر ، هاگن و  هرهچ و 

رگم چ دروآیمن  نوریب  تسا ، دیلپ  هک  هچنآ  دیوریم و  شراگدرورپ  نذا  اب  هزیکاپ  هاگیاج  رهش و  هایگ  و   ) ادکنالا جرخی 
فیرش ثیدح  هرابرد  یئوخ  یمـشاه  ققحم  موحرم  دراد . دوجو  ییاهرظن  فالتخا  ص )  ) مرکا ربمایپ  ثیدح  ریـسفت  رد  ار ). تسپ  يزی 

مدرم نطاب  رهاظ و  دهاوخیم  ناحبـس  دنوادخ  هک  تهج  نادب  هک  تسا  نیا  ص )  ) مرکا ربمایپ  روظنم  : ) دـیوگیم وا  دراد . یبوخ  هیجوت 
نانآ دوخ  دنوادخ  هک  دشابن  يروط  نانآ  يدوجو  عضو  هک  دنـشاب  بظاوم  دیاب  نانموم  دیامرفیم : ص )  ) ربمایپ اذل  دـشاب ، یکی  نامیااب 

درادب تسود  ار  ناشلمع  هک  دنشابن  نانچنآ  زین  درادب و  ضوغبم  دهدیم ، هئارا  ار  نانآ  ارهاظ  هک  ار  ناشلمع  یلو  دشاب  هتشاد  تسود  ار 
. درادن ریسفت  هب  یجایتحا  اذل  تسا و  یلبق  بلطم  لیثمت  يدعب  تالمج  درادب . ضوغبم  ار  ناشندب  یلو 

شافخ شنیرفآ  رد  هبطخ 154-
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هحفص 248] ]
یلااغاسم دجت  ملف  لوقعلا  هتمظع  تعدرو  هتفرعم  هنک  نع  فاصوالا  ترسحنا  يذلا  هللادمحلا  مجنپ  هاجنپ و  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

ندیسر زا  ار  اهناسنا  لوقع  شتمظع ، ناوتان و  وا  تفرعم  نطاب  هب  لوصو  زا  تافیـصوت  هک  تسار  يادخ  رم  شیاتـس   ) هتوکلم هیاغ  غولب 
تخانـش ار  اـهناسنا  لوـقع  تسا ). هتفاـینرد  وا  توـکلم  تیاـغ  هب  ندیـسر  يارب  یهار  هک  يدـح  اـت  تسا  هدوـمن  درط  شـسدقا  تاذ  هب 

نیا رد  لاح  ات  ایآ  دـشاب . هتـشاد  ام  يارب  يدایز  کمک  دـناوتیم  هلئـسم  نیا  رد  نشور  رایـسب  هسیاقم  کـی  تسین  ریذـپناکما  شتمظع 
وا دوخ  تیصخش ) ای  دوخ  نم ، سفن ،  ) تاذ تعیبط ، هصرع  رد  رشب  دارفا  يارب  تقیقح  نیرتحضاو  نیرتکیدزن و  هک  دیاهدیشیدنا  هلئسم 
ام تاذ  ندناسانـش  زا  دـننکیم ، هیکت  سوملم  سوسحم و  يایاضق  میهافم و  رب  هک  ام  تافیـصوت  یتاـفیرعت و  زگره  لاـحنیا ، اـب  تسا و 

یمدآ سفن  اریز  تسین ، دـیدرت  لـباق  هک  تسا  حـضاو  يردـقب  یلوـمعم  مدرم  رکفتم و  نارظنبحاـص  هـمه  يارب  یناوتاـن  نـیا  دـنناوتان ؟
هب ور  مود  تسا و  تعیبـط  هصرع  هب  وـس و  نیا  هب  ور  یکی  تسا : يور  ود  ياراد  تسا ، هدـش  رکذـتم  انیـس  نـبا  یلعوـبا  هـک  هنوگناـمه 

سوسحم يایاضق  میهافم و  اب  فیصوت  فیرعت و  یئاسانش و  لباق  دعب  نیا  زا  هک  تسا  شیوخ  یلصا  ياج  هب  و  تعیبط ) قوف  ( ) وسرب )
( سفن  ) تاذ دـنناوتیم  دـنراد ، ار  یهاگآدوخ )  ) يروضح ملع  زا  يرادروخرب  تردـق  يدودـح  ات  هک  ییاـهناسنا  دـشابیمن . سوملم  و 

قیقحت دنـشیدنایم و  نونکات  شیپ  لاس  نارازه  زا  یمدآ ، سفن  ياهدادعتـسا  تاصتخم و  اهتیلاعف و  هرابرد  اـما  و  دـنبایرد . ار  نتـشیوخ 
نیاب یتالاقم  اهباتک و  تسا . هدـشن  هتخانـش  زونه  ناسنا  هک  دـننکیم  فارتعا  لاحنیا ، اب  دنـسیونیم و  دـنیامنیم و  شیامزآ  دـننکیم و 

میناوتیم میاهدش  رکذتم  زین  هتشذگ  رد  هک  روطنامه  یلو  تسا ، ناوارف  رایسب  لراک ) سیسکلا  فیلات  هتخانشان  دوجوم  ناسنا   ) نومـضم
قیمع و ياه  ( يرایـشهدوخ  ) يروضح ملع  عقوم  رد  دـیاب ) هکنانچنآ  سفن   ) و تسه ) هکنانچنآ   ) سفن ورملق  درد و  تامولعم  شیازفا  اب 
اب میناوتیم  الاب ) یلیخ  دـح  رد  رما  تیاهن   ) زین ناحبـس  دـنوادخ  هراـبرد  میوش . رادروخرب  زین  نآ  یعیبط  قوف  دـعب  زا  یتاـیلجت  رادهنماد 

هیلع عقت  مل  و  اهبـشم ، نوکیف  دـیدحتب  لوقعلا . هغلبت  مل  نویعلا ، يرت  امم  نیبا  قحا و  نیبملا  قحلا  هللا  وه  میوش . يورایور  یتفایرد  نینچ 
اب يرـشب  لوقع  دنیبیم . ارنآ  اهمـشچ  هک  هچنآ  زا  رتراکـشآ  رتیقیقح و  راکـشآ ، قح و  دنوادخ  تسا  وا  ، ) الثمم نوکیف  ریدقتب  ماهوالا 

رگ هبشم  وا ) تاقولخم  هب  هیبشت  اب  سدقا  تاذ  نآ   ) ات دسریمن  وا  تخانش  هب  یفیصوت  دودح  نییعت 
زا رتراکشآ  رتیقیقح و  راکشآ ، قح و  دنوادخ  تسا  وا  دنزاس  شمـسجم  ات  دننک  نییبت  دنناوتن  ار  وا  اهیریگهزادنا ، اب  اهناسنا ، ماهوا  دد .
ره دیشاب  هاگآ   ) لیاز هلاحم  میعن ال  لک  لطاب و  هللا  الخ  ام  ءیش  لک  الا  دیوگیم : يرماع  هعیبر  نب  دیبل  دننیبیم  ارنآ  اهمـشچ  هک  هچنآ 

هدش هداد  تبـسن  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  تسا ). لاوز  هب  ور  ینتفر و  نیب  زا  ریزگان  یتمعن  ره  تسا و  هدـنوش  دوبان  لطاب و  ادـخ  زج  يزیچ 
وا دوجو  دراد و  تیعقاو  وا  دوجو  هک  يزیچ  ینعی  قح  تسا ، لطاب  لباقم  رد  قح  دـیبل … : برعلا  هتلاق  تیب  قدـصا  نا  دومرف : هک  تسا 

تـسین هتـسباو  لولعم و  ینعی  درادـن ، هاگهیکت  رب  يزاین  شتوبث  رد  هک  هچنآ  تباث و  ینعی  قح  تسین ، اهناسنا  تفایرد  نهذ و  هب  دنتـسم 
یبوبر ماـقم  نآ  هب  ار  لوا ) قح  ، ) ناـفوسلیف هک  تساـجنیا  زا  درادـن . دـشاب  هتـسباو  نآ  هب  یـضراع  روما  هک  هچنآ  اـی  تلع  هب  يزاـین  هک 

نیا ياراد  ادـخ )  ) لوا قـح  هکنیا  تسا . تیعقاو  يارب  تادوـجوم  نیرتهتـسیاش  وا  دوـجو  هک  یتـقیقح  ینعی  لوا  قـح  دـننکیم . قـالطا 
ای یبوجو  ناهرب  يزیریپ  رد  ار  تقیقح  نیا  اـم  تسا . اـم  یلوا  ياههدـش  تفاـیرد  زا  یفـسلف ، یلقع و  نیهارب  هفاـضا  هب  تسا ، تاـفص 

رتیساسا ناونعب  دراد ، یبرغ  یقرش و  تارکفت  رد  ینالوط  سب  هقباس  هک  یلامک  ناهرب 
هب قح  دانسا  هک  تسنیا  تفرگ ، ناوتیم  لوا  قح  هب  ناحبـس  دنوادخ  يراصحنا  یگتـسیاش  زا  هک  یتیمهااب  هجیتن  میاهتفریذپ . همدقم  نی 
اریز دـنوشیم . هداد  تبـسن  تسا  یقیقح  قح  لوا و  قح  هک  لاـعتم  دـنوادخ  ناوـنع  هب  هک  تسا  حیحـص  تهج  نآ  زا  تادوـجوم  رگید 
قلخ هللا  نا  رت  ملا  دـننام  تسا ، هدـمآ  دـیجم  نآرق  زا  هـیآ  رد 11  ینعم  نیا  دـنکیمن . داـجیا  وغل  لـطاب و  وا  دـنیوا و  تاـقولخم  یگمه 

: تفگ دـیاب  تایآ ، نیا  لاثما  هب  هجوت  اب  تسا ). هدـیرفآ  قح  رب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادـخ  هک  ياهدـیدن  ایآ   ) قحلاب ضرـالا  تاومـسلا و 

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2689 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسنیا  وا ). یبوبر  هجو  رگم  تسا  هدنوش  دوبان  يزیچ  ره  تسین  وا  زج  ییادـخ   ) ههجوالا کلاه  ءیـش  لک  وه  الاهلاال  هیآ  زا  روظنم 
نالطب تکاله و  هن  دوش ، ریـسفت  ینعم  نیا  قباطم  دیاب  مه  يرماع  هعیبر  نب  دیبل  رعـش  تسا و  چیه  یهلا ، هضافا  زا  رظن  عطق  اب  يزیچ  ره 

هب ابلاغ  اهنآ  ندوب  قح  ندرک  تابثا  و  ءایشا ، هرابرد  تفرعم  ملع و  میکحت  رد  هناطلـس . لج  دنوادخ  تیـشم  تمکح و  هب  طابترا  اب  یتح 
یک ندینـش   ) و دینیبب ) مشچ  اب  ارنآ  امـش  هک  منکیم  يراک  نم  (، ) مدید مدوخ  مشچ  اب  نم   ) دنیوگیم دـننکیم و  دانتـسا  یمـشچ  تیور 

اب ح هک  ییایشا  هرابرد  یلو  تسا ، حیحص  الماک  مشچ ، هلیسوب  ندید  لباق  ءایشا  هرابرد  لصا  نیا  ندید ) دننام  دوب 
حوضو یقیقح و  دـننام  ینیوانع  کلذریغ . يونعم و  یـشزرا  قئاـقح  تادرجم ، دـننام  درادـن ، یملع  راـبتعا  دـید ، ناوتیمن  یمـشچ  س 
هلـصاف رادقم  تیمها  ندید و  رد  مشچ  نامتخاس  تلاخد  اریز  درب ، راک  هب  ناوتیمن  يرهاظ  ساوح  هلیـسوب  تاسوسحم  هرابرد  ار  لماک 
طابترا نایرج  نامه  نیا  تسا . رثوم  رایـسب  تاسوسحم  یبایزرا  رد  هتخاس  شیپ  تایـضرف  لوصا و  هدـش و  هدـید  هدـننیب و  ءیـش  نیباـم 
وگزاب ارنآ  اسر  رایـسب  هیبشت  کی  اب  هک  تسا  ینیچ  هستوئال  تسا ، هدـش  هجوتم  تقیقح  نیا  هب  هک  تسا  هدـش  كاردا  اب  كاردا  لماوع 

هکیتروصرد رگاشامت . مه  میرگیزاب  مه  دوجو  گرزب  همانـشیامن  رد  اـم  تسا : نینچ  تقیقح  نیا  هراـبرد  وا  فورعم  هلمج  تسا . هدرک 
زا ندوب  زاینیب  تهج  هب  تسا ، ادخ  هک  قلطم  لماک  ای  لامک  موهفم  اب  میقتـسم  طابترا  ندش  رارقرب  زا  تسترابع  هک  ادخ  تفایرد  دوهش 

راکشآ تقیقح  ره  زا  رتراکشآ  اذل  دیآیمن و  لمع  هب  دوهش  تفایرد و  لماوع  زا  یفرـصت  ام ، نهذ  رد  تایعقاو  هدننکنوگرگد  طئاسو 
هک يدعب  تالمج  ددرگیم . تابثا  مه  سدقا  تاذ  نآ  ندوب  رتیقیقح  زیچ  همه  زا  يدنوادخ  قلطم  يزاینیب  نایب و  نیمه  اب  دشابیم و 

تیاهنیب هب  هجوت  اب  دشابیم ، سدقا  تاذ  نآ  ندوب  تالیثمت  تامیـسجت و  ماهوا و  زا  رتالاب  يدـنوادخ و  تیدودـحم  ناکما  مدـع  لماش 
ندوب

ریغ یلع  قلخلا  قلخ  دـشاب . هتـشاد  تابثا  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتنـشور  يداـم  ياـهدومن  تاینامـسج و  ناـمز و  زا  وا  لـماک  درجت  و 
قباطت نودـب  دـیرفآ  ار  تاقولخم   ) عزانی مل  داقنا و  باجاف و  هتعاطل ، نعذا  و  هرماب ، هقلخ  متف  نیعم ، هنوعم  ریـشم و ال  هروشم  لیثمت و ال 

، تقلخ هاگتسد  دومن . وا  تعاطا  هب  ناعذا  دش و  مامت  وا  روتسد  اب  تقلخ  رما  يروای . رای و  کمک  رواشم و  تروشم  يانبم  رب  هن  یلاثم و 
ییاـشنا و قلخ ، تقلخ  دادـن ). ناـشن  دوخ  زا  یتمواـقم  داـهن و  شتعاـطا  هب  ندرگ  درکن و  عفد  دوخ  زا  درک و  تباـجا  ار  يدـنوادخ  رما 
هب ملع  هلب ، وا ، تاذ  ریغ  رد  هن  یلاعت و  يراب  تاذ  رد  هن  تسا  هتـشادن  دوجو  تقلخ  ملاع  يارب  ینیع  يدوجو  هقباس  چـیه  تسا  یعادـبا 

رـضاح فاشکنا  ملع و  روط  هب  میتفگ  هک  هنوگنامه  هکلب ، نآ ، رد  تایهام  ای  تایوه و  ررقت  ناونع  هب  هن  سدقا  تاذ  رد  تادوجوم  همه 
. تسادـن کمک  تروشم و  هب  يزاین  ات 98 . هحفـص 87  زا  مود  دـلجم  هب  دـییامرف  هعجارم  یئاشنا ، تقلخ  روصت  يارب  تسا . هدوب  نآ  رد 
، تسا یلقع  یملع و  مکحم  لئالد  لولدم  اهنت  هن  نیرب  دوجوم  کی  هب  تانئاک  تقلخ  دانـسا  موزل  درف . دمـص  قلطم و  ینغ  تسا  وا  اریز 

نیا تهج  هب  خیرات  لوط  رد  يرشب  عماوج  للم  ماوقا و  نارظنبحاص  نایاناد و  هک  تسا  يرطف  دوهش  کی  نیا  هکلب 
تفاـیرد روطنیمه  دـنزادرپیم . یهاـگآان ، تلفغ و  رد  ناروهطوـغ  نایدـتبم و  يارب  بلغا  ار  ادـخ  هب  روـبزم  دانـسا  لالدتـسا  هب  دوـهش ،

. دـشابیم رکفتم  نارایـشوه  همه  لوبق  دروم  تسا ، تافـص  نآ  نیرتنـشور  زا  تینادمـص  قلطم و  يانغ  هک  یلاـمک  تافـص  همه  يدوهش 
رب نآ  یلـصا  يانبم  هک  تسا  یلامک  اـی  یبوجو  ناـهرب  ناـمه  ادـخ ، دوجو  تاـبثا  يارب  مکحم  نشور و  رایـسب  لـیالد  زا  یکی  مینادیم 

روای کمک و  ره  زا  یبوبر  سدقا  تاذ  قلطم  يانغ  اهنآ  زا  یکی  هک  دشابم  تافـص  نیرتلماک  ياراد  هک  بجاو  يدوجو  موهفم  تفایرد 
نیا داتفا  نایرج  هب  یتمواقم  كدـنا  نودـب  وا  زا  تعاطا  هب  رما  نک و  رما  ربارب  رد  یتسه  ناهج  دـشابیم . کـلذ  ریغ  هشیدـنا و  رواـشم و 

ام یتسه  تست  داد  ام  دوب  ام و  داب  دینش : دنهاوخ  هدینش و  ارنآ  خیرات  رد  ییاونـش  ياهـشوگ  هراومه  هک  یتسه  ملاع  ءازجا  زاونلد  همزمز 
ار دوخ  ماج  هداب  لقن و  ریگماو  ار  دوخ  ماعنا  تذـل  ار  تسین  يدوب  هدرک  دوخ  قشاع  ار  تسین  يدومن  یتسه  تذـل  تست  داجیا  زا  هلمج 
ام رگن  دوخ  ياخـس  مارکا و  ردنا  رظن  ام  رد  نکم  ام  ردـنا  رگنم  دـنک  ورین  یک  شاقن  اب  شقن  دـنک  وج  تسج و  تیک  يریگبرو  ریگماو 

لاقف ل ناخد  یه  ءامسلا و  یلا  يوتسا  مث  يولوم  دونشیم  ام  هتفگان  وت  فطل  دوبن  ناماضاقت  میدوبن و 
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نامـسآ و هب  تفرگ و  ارف  دوب  دود  لاح  رد  هک  ار  نامـسآ  يراگدرورپ ، تیـشم  سپـس  ، ) نیعئاط اتلاق  اهرک  وا  اعوط  اـنیتا  ضرـالل  اـه و 
روهطوغ ناسنا  مینکیم ). تعاطا  ارت  روتـسد  رایتخا  لامک  اب  ام  دنتفگ : ود  نآ  دیتفیب ، نایرج  هب  دیهاوخن  هچ  دیهاوخب و  هچ  دومرف  نیمز 
ینیوکت ینوناق  داعبا  یتح  تاناویح و  تاتابن و  تادامج و  هدجـس  حـیبست و  رکذ و  يراـیتخا و  تعاـطا  دـیمهف  دـهاوخن  زگره  هداـم  رد 

ار تادامج  مالع  تاجانم  رکذ و  دـناوتیم  هنوگچ  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  یقیقح  تایح  ناـج و  سفن و  حور و  هک  سک  نآ  ار . اـهناسنا 
. دیونـشن ای  دیونـشب  هاوخ  یناویح ، تایح  ناگدزتلفغ  يا  دـیوش ؟ یک  يدامج  ناج  زا  هگآ  دـیوریم  يداـمج  يوس  امـش  نوچ  دـمهفب !

هرعن میشماخ و  میشماخ  ام  نامرحمان  امش  اب  میـشه  میریـصب و  میعیمـس و  ام  نابـش  نازور و  دنیوگیم  وت  اب  نامـسآ  نیمز و  ءازجا  هلمج 
نامرای تخت  ياپ  ات  دوریم  نامرارکت 

هحفص 254] ]
الماک نآ ، یگدنز  یگنوگچ  هرپبش و  تقلخ  هرابرد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تاحیرشت  تافیصوت و  همه  هک  تهجنادب  هرپبـش  شنیرفآ 

. دشن هدید  ریسفت  هب  يزاین  اذل  تسا ، نشور  حضاو و 

هرصب مدرم  هب  باطخ  هبطخ 155-

هحفص 7] ]
ع)  ) نینموملاریما تفرگیم و  تروص  هدنیآ  رد  هک  دهدیم  یثداوح  عوقو  زا  ربخ  هبطخ  نیا  شـش  هاجنپ و  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

نمف تسا . هدرواین  هبطخ  نیا  رد  ار  ثداوح  نآ  هیلع  هللاهمحر  یـضردیس  تفگ : دـیاب  اذـل  دـیامرفیم . نیعم  نامزنآ  رد  ار  مدرم  فیلکت 
هقـشم اذ  ناکنا  هنجلا و  لیبس  یلع  هللا  ءاشنا  مکلماح  یناف  ینومتعطا  ناف  لعفیلف  لـج  زع و  هللا  یلع  هسفن  لـقتعی  نا  کـلذ  دـنع  عاطتـسا 

رگا سپ  دزرون . یهاتوک  دهدب  صاصتخا  لجوزع  دنوادخ  يارب  ار  دوخ  سفن  دناوتب  هک  سک  ره  ماگنه  نآ  رد   ) هریرم هقاذم  هدیدش و 
خلت یمعط  تخس و  تقشم  ياراد  شالت  نیا  هچ  رگا  مدرگیم  نومنهر  تشهب  هب  دنوادخ  تساوخ  اب  ار  امش  نم  دینک ، تعاطا  ارم  امش 
نیا هب  رگا  دـیهدب . رارق  ادـخ  اب  صلاخ  طاـبترا  تیعقوم  رد  ار  دوخ  سفن  دیـشوکب  اـهبوشآ ، ثداوح و  نآ  نکناـینب  ناـفوط  رد  تسا ).

سفن هک  تهج  نادب  دنورب ، هژر  امش  يور  شیپ  زا  مکارتم  روطب  نک  ناینب  ياههنتف  ثداوح و  هاپـس  رگا  دیتفای ، قیفوت  تضایر  تیبرت و 
اهنت هکلب ، دـنوش . دراو  امـش  سفن  يهعوـنمم  يهقطنم  هب  دـنناوتب  اـههنتف  ثداوـح و  نآ  تسا  لاـحم  تسا ، هتـشگ  ادـخ  هب  هتـسباو  اـمش 

هچره ب یتسه  ناهج  ياهدادیور  اریز  دوب . دهاوخ  نارذگ  مرگ  داب  نانوچ  یحطس  سامت  کی  امش  اب  اهنآ  یگتسویپ 
لج رمک  اهردص  یف  الغ  نغـضو  ءاسنلا  يار  اهکرداف  هنالف  اما  و  دنـشاب . هتـشاد  یبوبر  خماش  ماقم  هب  یهار  هک  دـننآ  زا  رتکچوک  دنـشا 
نانز يار  سک ، نالف  اما  و  . ) یلاعت هللا  یلع  باسحلا  یلوالا و  اهتمرح  دـعب  اهل  و  لعفت ، مل  یلا  تتا  ام  يریغ  نم  لانتل  تیعد  ولو  نیقلا ،

يهرابرد هک  ار  هچنآ  هک  دـشیم  هتـساوخ  نز  نآ  زا  رگا  داتفا . نایلغ  هب  نارگنهآ  يهروک  ناـنوچ  شاهنیـس  رد  یتموصخ  تفرگ و  ار  وا 
اب باسح  تسا و  یقاب  دوخ  لاحب  تشاد  هک  یتمرح  لاـحنیا  اـب  دادیمن . ماـجنا  تخادـنایم ، ناـیرج  هب  يرگید  قح  رد  تشاد ، اور  نم 

یحرـش هب  مالک  نیا  نادب   ) هشیاع هب  طوبرم  قوف ، تالمج  رد  هغالبلاجـهن  فورعم  حراش  یلزتعم  دـیدحلایبا  نبا  يهیرظن  تسا ). ادـخ 
مدناوخ و وا ، دزن  رد  مالک  ملع  هب  ملاغتشا  نامز  رد  هک  یناعمللا  لیعامـسا  نب  فسوی  بوقعیوبا  خیـش  هب  ار  مالک  نیا  نم  تسا . دنمزاین 

ظافلا اب  رگید  یضعب  وا و  ظافلا  اب  بلاطم  زا  یضعب   ) موشیم رکذتم  ارنآ  لصاح  نم  هک  داد  نم  هب  ینالوط  خساپ  وا  مدیـسرپ . ار  وا  رظن 
هب (س ) همطاف هشیاع و  نیب  اـم  هنیک  ءادـتبا  : ) تفگ نینچ  یناـعمل  بوقعیوبا  تسین ) مداـی  هب  نونکا  وا  ظاـفلا  يهمه  نیع  اریز  تسا ، نم 

اق ار  وا  دومرف و  جاودزا  هجیدخ  تافو  زا  سپ  هشیاع  اب  ص )  ) مرکا ربمایپ  اریز  دمآ ، دوجو 
رگید ینز  اب  رتخد ، نآ  ردـپ  تفر و  ایند  زا  رتخد  کی  ردام  یتقو  هک  تسا  حـضاو  و  دوب ، هجیدـخ  رتخد  همطاف  دومن و  هجیدـخ  ماقممئ 

رما کی  نز  هب  ردپ  لیامت  اریز  تسا ، يرورض  يهدیدپ  کی  نیا  دیآیم و  دوجو  هب  یتوادع  ترودک و  نز  رتخد و  نایم  درک ، جاودزا 
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درک ادیپ  لیامت  هشیاع  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  داتفا  قافتا  نینچ  سپس  دراد …  تهارک  رگید  نز  هب  ردپ  لیامت  زا  رتخد  تسا و  یعیبط 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفای . شیازفا  هشیاع  يهرابرد  همطاف  يهنیک  یتحاران و  هک  دـش  ثعاب  هیـضق  نیا  دـیزرو . تبحم  واب  و 

، دومرفیم میظعت  میرکت و  دننکیم ، مارکا  ار  ناشنارتخد  اهدرم  هکنآ  زا  یلیخ  دـندرکیم و  نامگ  نامدرم  هکنآ  زا  شیب  ار  س )  ) همطاف
ياهتیعقوم رد  و  رابکی ) هن   ) ماع صاخ و  روضح  رد  اهراب  ربمایپ  تفر . رتالاب  ناشنادنزرف  يهرابرد  ناردپ  تبحم  يهجرد  زا  هک  يدح  ات 

نآ رد  تسا و  نارمع ) نارتخد  میرم  ياتمه  ( ) نارمع تنب  میرم  هلیدـع   ) وا و  ءاسنلا ) هدیـس  همطاف  : ) دومرف تیعقوم ، کی  رد  هن  فلتخم 
رتخد همطاف  ات  دیناشوپب  ار  ناتنامـشچ  : ) دنکیم ادـن  شرع  تمـس  زا  ياهدـننکادن  دـنکیم  روبع  رـشحم  فقوم  زا  (س ) همطاف هک  ماگنه 

حت (ع ) یلع هب  همطاف  جیوزت  و  تسین . فیعض  رابخا  زا  تسا و  حیحص  ثیداحا  زا  نیا ، دنک و  روبع  ص )  ) دمحم
هدومرف رابکی  هن  راب ، دنچ  و  داد . ماجنا  ناگتشرف  تداهـش  اب  نامـسآ  رد  ار  راوگرزب  ود  نآ  جاودزا  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  رگم  تفاین  قق 

هک یـسک  دروآیم  رد  بضغ  هب  ارم  درازایب و  ار  همطاف  هک  یـسک  دـهدیم  رازآ  ارم  ( ) اهبـضغی اـم  ینبـضغی  اـهیذوی و  اـم  ینیذوی  : ) دوب
.( دـنک تحاران  ار  وا  هک  يزیچ  دـنکیم  متحاران  تسا و  نم  يهراپ  وا  و   ) اهبار ام  ینبیری  ینم  هغـضب  اـهنا  و  دـنک ). كانبـضغ  ار  همطاـف 

اهنیا زا  رتـمک  هب  يرـشب  سوـفن  ددرگیم و  نز  يارب  توادـع  هنیک و  شیازفا  بجوـم  هزادـنا  هب  نآ ، لاـثما  و  میظعت ، مـیرکت و  هنوـگنیا 
زا دـیدحلایبا  نبا  هک  يریـسفت   … دوـمرفیم )  زاربا  (س ) همطاـف يهراـبرد  مرکا  ربماـیپ  هک  هجرد  نآ  هب  دـسر  هـچ  ددرگیم ، زوـتهنیک 

دتفایم قاـفتا  یلومعم  ياـههداوناخ  رد  هک  ناـنز  نادرم و  لاـح  حرـش  يارب  تسا ، هدرک  لـقن  یناـعمل  لیعامـسا  نب  فسوی  بوـقعیوبا 
تـسا هدـش  دراو  یتیمها  اب  رایـسب  ثیداحا  تایآ و  اهنآ ، ياهزایتما  وا و  تیب  لها  يهرابرد  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  ناـمدود  زا  رتبساـنم 

تیب لها  امش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخیم  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  .( ) اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  : ) دننام
نانخس ا رد  هک  یتالاکشا  زا  ياهنومن  دنک ). كاپ  اهیگدولآ  هنوگ  ره  زا  ار  امش  دیامن و  رود 

زا یـشان  توادـع  نیا  دوب . هدـش  داجیا  همطاف  هشیاع و  نیباـم  نیتسخن  توادـع  . 1 میوشیم : رکذـتم  اـجنیا  رد  دـسریم ، رظنب  بوقعیوب 
ینز اب  شردـپ  دورب و  ایند  زا  شردام  هک  یتقو  رتخد  اریز  تسا ، هدوب  همطاف  ردام  هجیدـخ  توف  زا  سپ  هشیاـع  اـب  ص )  ) ربماـیپ جاودزا 

ص)  ) مرکا ربمایپ  فیلکت  نیا  هک  دـنادب  بوقعیوبا  تسیابیم  دـیآیم ) دوجو  هب  يزوتهنیک  ردـپ  نز  رتخد و  نیبام  دـنک ، جاودزا  رگید 
یتوادع ترودـک و  ود ، نآ  نیبام  دراذـگن  دروایب و  دوجو  هب  حالـصا  شایلوا  نز  زا  دوخ  رتخد  دـیدج و  نز  لاح  حالـصا  رد  هک  دوب 

زا ناناملسم  نایم  رد  هک  دوشیم  بجوم  هکلب  دشابیمن ، یلومعم  ناملسم  ود  يهدنزارب  یصخش  قالخا  رظن  زا  اهنت  هن  هک  دوش  رادهشیر 
نیرتمهم زا  یکی  اعطق  همطاف  هک  ربمایپ ، نادـناخ  تمرح  تاـعارم  مدـع  اـیآ  . 2 دـیایب . دوجو  هب  یتالالتخا  یـسایس  ینید و  یگدـنز  رظن 

!؟ تسا راگزاس  نادـناخ  نآ  يهتـسیاش  قالخا  اب  ص )  ) ربمایپ رـسمه  فرط  زا  دوشیم  هدـید  هلهابم  ناتـساد  رد  هکناـنچ  دوب  نآ  ناـکرا 
نآ يهتـسیاش  هک  درادیم  بوسنم  یتفـص  هب  ربمایپ  نامدود  رد  ار  رگیدمه  يورایور  نیفرط  دـنک ، لح  ار  هیـضق  هکنآ  ياجب  بوقعیوبا 

داوناخ تیریدم  رب  دنکیم ، زورب  یعضو  نینچ  هک  یتقو  ناناملسم ، ياههداوناخ  رد  هکلب  ابلاغ ، . 3 تسا . هدوبن  نامدود 
نآ هک  دـیوگب  ار  ینخـس  نینچ  تسا  رـضاح  بوقعیوبا  ایآ  دـیامن . فرطرب  ار  ترودـک  نآ  دـشاب  قیرط  رهب  هک  تسا  مزال  متح و  اـهه 
هب ربمایپ  نادـناخ  رد  دریگیم ، رارق  حالطا  دروم  دـشاب  ياهلیـسو  ره  هب  تعرـس و  هب  ناناملـسم  ياههداوناخ  بلغا  رد  یتح  اهيزوتهنیک 

، يدعب تالمج  رد  بوقعیوبا  . 4 دوشن ! لقن  خـیراوت  رد  نآ ، ندرک  فرطرب  يارب  یمامتها  نیرتمک  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  دـیایب و  دوجو 
لقن ار  تازایتما  لئاضف و  نآ  هک  دـنکیم  رداص  یثیداحا  ندوب  حیحـص  هب  مکح  دـنکیم و  لقن  (س ) همطاف يارب  ار  یتازایتما  لـئاضف و 

ترـضح ردام  نارمع  رتخد  میرم  ياتمه  ءاسنلاهدیـس و  دننام  تازایتما  لئاضف و  همه  نآ  نتـشاد  اب  همطاف  هک  دراد  ناکما  ایآ  دـناهدومن .
یتیصخش دریگیم !؟ رارق  حیبقت  خیبوت و  دروم  ناناملـسم  یلومعم  ياههداوناخ  رد  هک  دشاب  یقالخا  ياراد  ای  لامعا ، ياراد  ع )  ) یـسیع

ار هیـضق  نیرتیهیدـب  نیا  تسیابیمن  دـنکیم ، تابثا  لقن و  ام  يارب  بوقعیوبا  دوخ  هک  ياهنوگ  نامهب  (س ) ءارهز يهمطاـف  تمظع  هب 
نتفرگ رظن  رد  اب  . 5 دریگب ). هدیدان  تسا ، عورـشم  الماک  رما  کی  درم  نآ  يارب  ددجم  جاودزا  تفر ، ایند  زا  درم  کی  نز  هک  یتقو   ) هک
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ارجام اهبیری ) ام  ینبیری  ینم  هعضب  اهنا   ) و اهبضغی ) ام  ینبضغی  اهیذوی و  ام  ینیذوی   ) فورعم تیاور 
زا دـیدحلایبا  نبا  هک  يدـعب  بلاطم  نوچ  و  دریگب . رارق  لمات  دروم  دـیاب  يدـج  روطب  دـنکیم ، لقن  ناشیا  لاثما  بوقعیوبا و  هک  ییاه 

هدش و لزان  اهنآ  يهرابرد  ریهطت  يهیآ  هک  ربمایپ  نادناخ  کی  طباور  هاگدید  زا  روبزم و  نایرج  رب  ینبم  اتدمع  دـنکیم  لقن  بوقعیوبا 
ص)  ) مرکا ربمایپ  نامدود  دارفا  نیرتفیرـش  نیرتکیدزن و  هک  اعیمج ،) مالـسلامهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  هلهاـبم ، ناتـساد  رد 

. دشابیم یلومعم  يهداوناخ  کی  دارفا  طباور  زا  ریغ  دناهدرک ، تکرش  هدش و  باختنا  ترضح  نآ  هارمهب  دندوب 
هحفص 11] ]

رمعی نامیالاب  نامیالا و  یلع  لدتسی  تاحلاصلاب  و  تاحلاصلا ، یلع  لدتـسی  نامیالابف  جارـسلا . رونا  جاهنملا ، جلبا  لیبس  نامیالا  فصو 
قلخلا ال نا  و  نیواغلل . میجحلا  زربت  هنجلا و  فلزت  همایقلاب  و  هرخالا ، زرحت  ایندلاب  ایندـلا و  متخت  توملاب  توملا و  بهری  ملعلاب  ملعلا و 
رتنشور و شغارچ  نشور ، یشور  ای )  ) ریسم ياراد  تسا  یهار  نامیا  . ) يوصقلا هیاغلا  یلا  اهرامـضم  یف  نیلقرم  همایقلا ، نع  مهل  رـصقم 
اب دروآ . لیلد  ناوتیم  نامیا  هب  هک  تسا  حلاص  لامعا  اب  داد  هئارا  هحلاص  لامعا  يارب  لیلد  ناوتیم  هک  تسا  نامیا  اب  تسا . رترگنـشور 
هک تسا  ایند  اب  دـسریم و  نایاپ  هب  ایند  گرم  اب  دـیآیم و  دوجو  هب  گرم  زا  میب  هک  تسا  ملع  اـب  دوشیم و  داـبآ  ملع  هک  تسا  ناـمیا 

يارب هک  تسا  یعطق  و  ناهارمگ ، رب  خزود  دوشیم و  کیدزن  يوقت  اب  مدرم  هب  تشهب  تمایق ، ندیـسرارف  اـب  و  ددرگیم . زارحا  ترخآ 
تسا نامیا  اهنت  دوب ). دنهاوخ  تکرح  رد  یئاهن  تیاغ  هب  ناباتش  رـشحم ، هصرع  رد  نانآ  تسین . زیخاتـسر  زج  يرارق  هاگیاج  تاقولخم ،

هب هک  یقئاـقح  تاـیعقاو و  عومجم  هب  هجوت  اـب  دـنکیم . راومه  تاـیح  يـالعا  فدـه  نارگوپاـکت  ياـپ  شیپ  رد  ار  هار  نیرتنشور  هک 
و تبثم ، نافرع  اهینیبناهج و  تمکح و  العا و  ياهدوهش  یحو و  يهلیسو 

روبزم لئالد  قرط و  همه  قافتا  دروم  زیچ  کی  تسا ، هداد  هئارا  ام  يارب  ربتعم  خـیراوت  هک  اـهناسنا  یگدـنز  ینیع  تشذگرـس  هب  رظن  اـب 
نودب وا ، ياهـشزرا  یناسنا و  يالعا  ياهنامرآ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  يرثوم  ماگ  چیه  نونکات  هکنیا  زا  تسا  ترابع  زیچ  نآ  تسا و 
نامیا دـیآیمنرب ؟ يزیچ  چـیه  هدـهع  زا  هک  تسا  یتمظع  اب  دربراک  نینچ  ياراد  هک  تسیچ  نامیا  ياـنعم  تسا . هدـشن  هتـشادرب  ناـمیا 

هدش هتفریذپ  قلطم  روطب  وا ، يونعم  يدام و  تداعس  نیمات  يارب  هک  تقیقح  کی  هب  یمدآ  تیـصخش  ندش  هتـسباو  قلعت و  زا  تسترابع 
. دنکیم یقلت  چوپ  نآ ، نودب  ار  دوخ  شزرا  تیوه و  تیصخش ، هک  دنکیم  ادیپ  ذوفن  تیصخش  قامعا  رد  يدح  هب  شریذپ  نیا  تسا .
: نامیا تاصتخم  زا  ياهنومن  تسا . هدـش  یقلت  قلطم  تداعـس  تیـصخش  يارب  هک  دراد  تقیقح  نآ  شزرا  هب  یگتـسب  نامیا  شزرا  هتبلا 

نامیا هک  تهجنادب  . 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  يرادـقم  هب  اجنیا  رد  ام  تسا و  رایـسب  تمظع ، اب  تفـص  نیا  تاصتخم  هک  تسا  یهیدـب 
. دشابیم تیصخش )  ) یمظع تقیقح  نیا  ندش  افوکش  نآ ، صتخم  نیتسخن  اذل  تسا ، تیـصخش  ياهدادعتـسا  داعبا و  يهمه  هب  طوبرم 

يهمه ییافوکـش  بجوم  ناـمیا  هک  تسا  یعطق  ددرگیم ، افوکـش  تیـصخش  یباـیلامج  دادعتـسا  دـعب و  اـهنت  قشع ، يهدـیدپ  رد  رگا 
اهورین و ا واهدادعتسا 

یتسه و ناهج  اب  ناسنا  طابترا  ادـخ ، اب  ناسنا  طابترا  نتـشیوخ ، اـب  ناـسنا  طاـبترا  : ) ددرگیم هناـگراهچ  تاـطابترا  رد  تیـصخش  داـعب 
افوکـش تیـصخش  رد  ار  یبایلامج  دـعب  دادعتـسا و  هک  تسیاهدـیدپ  قشع  تفگ : نینچ  ناوتیم  نیاربانب ، دوخ ) عونمه  اب  ناسنا  طابترا 

هب نامیا  نودب  یهلا  یتقیقح  قشع  و  دزاسیم . افوکش  ار  یمدآ  تیصخش  داعبا  اهورین و  اهدادعتسا و  يهمه  نامیا  هکیلاح  رد  دیامنیم ،
برطضم ياهتریح  كوکـش و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نامیا  . 2 تسین . ریذـپناکما  تسا ، لالج ) لامج و  عماج   ) قلطم لماک  هک  قوشعم 

لماع نامیا ، اب  ناسنا  يارب  لهج  یتح  دـنکیم . ادـیپ  ار  دوخ  يانعم  زیچ  همه  هک  تسا  نامیا  يهلیـسوب  اهنت  . 3 دشخبیم . ییاهر  هدننک 
داـیرف هیرگ و  تقو  هن  نیا  تسیچ ؟ هیرگ ز  ایـضاق  بئاـن  تفگ  تسیرگیم  دـنناشنب و  یـضاق  ددرگیم . قئاـقح  تفاـیرد  يارب  كرحم 
دنفقاو دوخ  يهعقاو  زا  مصخ  ود  نآ  یلهاج  ملاع  ود  نآ  نایم  رد  یلدیب  دنار  مکح  نوچ  هآ  تفگ  تست  دابکرابم  يداش و  تقو  تست 

یتلع دنملاع و  نامصخ  تفگ  ناشلام  ناشنوخ و  رد  دور  نوچ  ناشلاح  زا  تسلفاغ  تسا و  لهاج  دنب  ود  نآ  دناد ز  هچ  نیکسم  یـضاق 
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ملاع ود  ناو  ناگدید  رون  تسه  تغارف  نآ  نایم  رد  يرادن  تلع  وت  هکناز  یتلم  عمش  کیل  وت  یلهاج 
يدتـسن توشر  وت  ات  دنک  ملاظ  ژک و  تلع  ار  ملع  دـنک  ملاع  یتلع  یب  ار  لهج  درک  روگ  ردـنا  تلع  ار  ناشملع  درک  روک  ناشـضرغ  ار 

ناسنا دصقم  هک  تهجنادـب  تسا . نازورف  هشیمه  شلعـشم  نشور و  هار  نامیا  . 4 يولوم )  ) ياهدنب ریرـض و  يدرک  عمط  نوچ  ياهدننیب 
هار دهدن ، صیخشت  هاچ  زا  ار  هار  وا  مه  رگا  دنکیم  تکرح  دوخ  يهتسیاش  هار  رد  وا  هراومه  اذل  تسا . نشور  امئاد  نامیا ، اب  رگوپاکت 
هب ياپ  وت  تفر  دیاب  نوگنرـس  هداتف  ياپ  زا  تفر  دیاب  دوخ  نایم  یهر  درم  رگ  يدنوادخ . فطل  هدعاق  دافم  تسنیا  دریگیم . ار  وا  غارس 

نموم صخـش  يهحلاص  لاـمعا  هب  ناـمیا  دوجو  زا  هک  هنوگناـمه  تفر 5 . دـیاب  نوچ  هک  تدـیوگب  هار  دوـخ  يوـگم  چـیه  هن و  رد  هار 
تسا یمازلتسا  فشک  نامه  نیا  دومن . تفایرد  كرد و  ار  وا  نامیا  ناوتیم  حلاص ، صخش  هحلاص . لامعا  زا  نانچمه  درب ، یپ  ناوتیم 

، حلاص لامعا  زا  نامیا  فشک  تلع و  زا  لولعم  فشک ، نامیا  زا  هحلاص  لامعا  فشک  دنراد . رگیدکی  اب  هحلاص ) لامعا   ) و نامیا )  ) هک
لاـمعا دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ناـمیا  رگا  دـشابیم . تیلع )  ) نوناـق ياـنبم  رب  فشک  ود  ره  نیارباـنب  تسا  شیوخ  تلع  زا  لولعم  فشک 

ياهراک هچ  رگا  دوب ، دهاوخن  ریذپناکما  اهیرگادوس ) هب  هن   ) نادجو هب  لقادح  ادخ و  هب  دانسا  لباق  يهحلاص 
هتـسیاش و ناسنا  کی  لامعا  رگا  نانچمه  دـننک ! یقلت  نامرهق  ار  یناـسنا  نینچمه  يداـع  مدرم  ددرگ و  رداـص  ناـسنا  زا  یگرزب  رایـسب 
تسا و هتشاذگ  نامیا  ار  صاخ  تیساسح  مهوت و  مان  درادن و  نامیا  ای  روبزم  صخش  هک  دنکیم  نآ  زا  فشک  دشاب ، هتشادن  تیحالص 

مهم ثحابم  زا  یکی  دـیآیم . دوجو  هب  هدـنزاس  حیحـص و  ملع  هک  تسا  نامیا  اب  اهنت  . 6 تسا . هدش  التبم  یتیـصخش  دـنچ  يرامیب  هب  ای 
- سکعلاب ای  لولعم ، ملع  تسا و  تلع  نامیا  ملع . ای  تسا  رتشزرااب  نامیا  ملع ، ای  تسا  مدـقم  نامیا  اـیآ  هک  تسا  نیمه  ملع  ناـمیا و 

هکلب تسین ، یناـمز  مدـقت  دوصقم  ملع ) اـی  تسا  مدـقم  ناـمیا  : ) مییوگیم هک  یتقو  هک  تسا  یهیدـب  لولعم ؟ ناـمیا  تسا و  تلع  ملع 
نامیا نانچمه  یفدـه ، يهبنج  دراد و  ياهلیـسو  يهبنج  ملع  هک  روطنامه  تسا : نینچ  لاوس  نیا  خـساپ  تسا . ییاراک  رد  مدـقت  دوصقم 

، نتشیوخ اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  رد  نایعقاو  فشک  زا  تسترابع  ملع  ياهلیسو  يهبنج  یفده . دراد و  ياهلیسو  يهبنج  زین 
رـصنع هک  هروبزم  تاطابترا  رد  تایعقاو  يهرابرد  ییانـشور  زا  تسترابع  نآ  یفده  يهبنج  و  دوخ ) عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادـخ ، اب 

میا ياهلیسو  يهبنج  اما  تسا  يوق  شناج  رتهاگآ  وا  هک  ره  تسا  یهگآ  لدیا  وچ  ناج  ياضتقا  تسا . یمدآ  ناج  گرزب 
و روبزم . يهناگراهچ  تاطابترا  رد  نتـشیوخ  ییاهن  حالـصا  میظنت و  يارب  یمدآ  تیـصخش ) نم ،  ) سفن ندش  دـنمورین  زا  تسترابع  نا 
.( میدرگیمرب وا  يوس  هب  مییادخ و  نآ  زا  ام   ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  ریسم  رد  یمدآ  تاذ  ییافوکـش  زا  تسترابع  نامیا ، یفده  يهبنج 
رد یمدآ  تاذ  ییافوکش  یلـصا  لماع  هک  تسا  نامیا  اریز  تسا ، ملع  یفده  يهبنج  زا  رتالاب  نامیا ، یفده  يهبنج  هک  دوشیم  هظحالم 
رد دناوتیم  یهاگآ  دنمدرخ  چیه  ایآ  دناسرب . یلعا  دح  رد  تیدـیفم  هب  ار  ملع  دـناوتیم  نامیا  . 7 دشابیم ). یهلا  لوقعم  تایح   ) ریسم

يهرک نیا  رد  یعامتجا  تایح  زاغآ  زا  اهناهـسنا  لوقعم ) تایح   ) برخم ملاع  نیرتدنمورین  نیرتیـساسا و  هک  دـنک  دـیدرت  تقیقح  نیا 
شناد لوصحم  دهاوخیم  دنمـشناد  ینعی  دشوجیم . دوخ  مولعم  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  تاذیب  ملع  تسا . هدوب  نامیایب  ملع  یکاخ ،

. دروایب تسد  هب  مویه  دیوید  دننام  دـشاب  نامدرم  نایم  رد  ترهـش  هچ  رگا  ار  دوخ  دوس  دـشکب و  يرـشب  عماوج  ای  هعماج  خر  هب  ار  دوخ 
ياهبمب ای  رامیب  کی  ياود  لومرف  نیبام  هعماج ، هب  دوخ  ندرک  هضرع  رد  یتوافت  نیرتمک  دـشاب ، يژولونکت  هب  طوبرم  رگا  شناد  نیا 

شناد رگا  و  دراذگیمن . دیامن ) لدبم  رتسکاخ  هب  ار  نیمز  يهرک  دناوتیم  اهنآ  زا  ددع  دنچ  هک   ) هدننکدوبان
نادـیم هب  ماگ  یناـسنا  مولع  رد  رگا  و  دوش . نادـیم  رگیزاـب  يدعـس ) لوقب   ) هچین مویه و  دـیوید  دـنک ، زورب  هفـسلف  ورملق  رد  ناـمیا  یب 

دکار یعیبط  خـیرات  لحارم  نیرتنییاپ  رد  ار  تیناسنا  ناـسنا و  دـنروآیمرب و  رـس  اهدـیورف  اهـسباه و  ساـموت  اـهیلوایکام و  دراذـگب ،
مکنا متمعز  نا  اوداه  نیذلا  اهیا  ای  لق  دهدیم . دیون  یگدـنز  ییافوکـش  زاغآ  ناونعب  ار  گرم  هک  تسا  نامیا  اب  ماوت  ملع  .8 دنزاسیم .

اهنت هک  دـیتسه  دـقتعم  رگا  دـیاهدیورگ ، دوهی  بتکم  هب  هک  یناسک  يا  وگب  . ) نیقداـص متنک  نا  توملا  اونمتف  ساـنلا  نود  نم  ءاـیلوا هللا 
ای تقیقح  تفایرد  اب  دناوتن  ملع  رگا  دینایوگتـسار .) دوخ  ياعدا  رد  رگا  دینک  وزرآ  ار  گرم  سپ  مدرم ، رگید  هن  دییادخ  ناتـسود  امش 
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هب ددرگرب  شمارآ ، هب  هدیـسر  سفن  يا  . ) یتنج یلخدا  يداـبع و  یف  یلخداـف  هیـضرم  هیـضار  کـبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اـهتیا 
.( راذـگب متـشهب  هب  ماـگ  شاـب و  مناگدـنب  هورگ  رد  دراد . تیاـضر  وت  زا  وا  یتـسه و  یـضار  وا  زا  وـت  هکیلاـح  رد  تراـگدرورپ  يوـس 

یگدنز لپ  تقیقح  مهف  نودب  اریز  تسا ، هتخوماین  رـشب  يارب  يزیچ  چیه  یگدنز  يهرابرد  دزاسب . كرد  لباق  ار  رـشب  ییاهن  تشونرس 
یگدنز تقیقح  دش . دراو  اجنآ  هب  دیاب  گرم  لپ  زا  روبع  زا  سپ  هکیئاج  تخانش  نودب  دوشیم و  هدیمان  گرم  هک 

رد هکناز  ار  خاش  رم  اهماخ  دریگ  تخـس  ماخ  مین  ياههویم  نوچ  وا  رب  ام  مارک  يا  تستخرد  نوچمه  ناهج  نیا  تشگ . دـهاوخن  نشور 
تـسس ناهد  دش  نیریـش  لابقا  نآ  زا  نوچ  نآ  زا  دعب  ار  اههخاش  دریگ  تسـس  نازگ  بل  ریـش  تشگ  تخپب  نوچ  ار  خاک  دـیاشن  یماخ 

یسرتیم هک  يا  تسود  تسود ، رب  نمشد و  نمـشد ، شیپ  تسوا  گنرمه  رـسپ  يا  کی  ره  گرم  يولوم )  ) ناهج کلم  یمدآ  رب  دش 
رگ گرب  گرم ، تخرد و  نوچمه  وت  ناج  گرم  راسخر  ین  تست  تشز  يور  رادـشوه  ناج  يا  یناسرت  دوخز  نآ  رارف  ردـنا  گرمز 

همایقلاب و  هرخالا ، زرحت  ایندلاب  و  ایندـلا ، متخت  توملاب  و  يولوم )  ) ياهتـشر دوخ  يرد  زق  ریرح و  رو  ياهتـشک  دوخ  ياهتـسخ  يراخ  هب 
هک تسا  ایند  اب  و  . ) يوصقلا هیاغلا  یلا  اهرامـضم  یف  نیلقرم  همایقلا ، نع  مهل  رـصقم  قلخلا ال  نا  و  نیواغلل ، میجحلا  زربت  هنجلا و  فلزت 

یعطق ناـهارمگ . يارب  خزود  دوشیم و  کـیدزن  يوقت ) اـب  مدرم  هب   ) تشهب هک  تسا  تماـیق ، ندیـسرارف  اـب  و  ددرگیم ، زارحا  ترخآ 
.( دوب دنهاوخ  تکرح  رد  دوخ  ییاهن  تیاغ  هب  تمایق  نادـیم  رد  نانآ  تسین . زیخاتـسر  زور  زج  يرارق  هاگیاج  تاقولخم  يارب  هک  تسا 

طم نیشیپ  ثحبم  رد  بلطم  نیا  تسا  هدش  دراص  رشب  زا  يویند  یگدنز  رد  هک  ییاهراک  جئاتن  زورب  هاگیاج  ینعی  ترخآ 
. ددرگیم عورش  ترخآ  زاغآ  زا  هک  تسا  یلحارم  بیترت  نایب  قوف  تالمج  يهیقب  درادن . رتشیب  حیضوت  هب  یجایتحا  تسا و  هدش  حر 

هحفص 18] ]
روبق هاگرارق  زا  تاقولخم   ) اهنع نولقنی  اهب و ال  نولدبتسی  اهلها ال  راد  لکل  تایاغلا  رئاصم  یلا  وراص  ثادجالا و  رقتسم  نم  اوصخش  دق 

دننکیمن و لیدبت  ارنآ  هک  تسا  یمدرم  خزود ) تشهب و   ) زا یهاگیاج  ره  يارب  دندرگیم . دوخ  تشونرس  راپـسهر  دنزیخیمرب و  دوخ 
لاـثما يرآ ، دـیهدن . تیلـست  ار  ناـتدوخ  تسین ! سپ  منیبیمن ، تاـیح : رگناریو  يهلمج  نـیا  اـب  دـیناوتب  اـت  دـندرگیمن ). لـقتنم  نآ  زا 
يهداب ات  هک  يامرف  دـنرآ  نوخیبش  تاهمغ  هک  شیپ  ناز  تسا : بلاج  یبیرفدوخ  تیلـست و  يارب  یلیخت  تاـیقوذ  رظن  زا  لـیذ  تاـیعابر 
داتـسا هب  یکدوک  هب  دنچ  کی  مایخ )!! هب  بوسنم  ! ) دـنرآ نوریب  زاب  دـنهن و  كاخ  رد  ارت  هک  نادان  لفاغ  يا  ياهن  رز  وت  دـنرآ  نوگلگ 

!!( مایخ هب  بوسنم  ! ) میدش داب  رب  میدمآرب و  كاخ  زا  دیسر  هچ  ار  ام  هک  ونش  نخـس  نایاپ  میدش  داش  دوخ  يداتـسا  هب  دنچ  کی  میدش 
هرغ هب  خلس  زا  یـسب  هام  وت  نم و  زا  دعب  هک  شاب  شوخ  خلت  هچ  نیریـش  هچ  دوش  رپ  وچ  هنامیپ  خلب  هچ  دادغب  هچ  دسر  رـس  هب  رمع  نوچ 

ریگب دقن  نیا  تسا  شوخ  روگنا  بآ  هک  میوگیم  نم  تسا  شوخ  روح  اب  تشهب  ناسک  دنیوگ  مایخ )! هب  بوسنم   ) خلـس هب  هرغ  زا  دیآ 
تسا شوخ  رود  زا  ندینش  لهد  زاواک  رادب  هیسن  نآ  زا  تسد  و 

، تسا هتفگ  عقاو  فالخ  اعقاو  تسا ، یمایخ ) ای   ) مایخ میهاربا  نب  رمع  زا  اـعقاو  تاـیعابر  نیا  دـیوگب : یـسک  رگا  و  ماـیخ )! هب  بوسنم  )
لیلحت  ) باتک رد  هک  هنوگنامه  هکیتروص  رد  دـنیوگیمن ، ماما )  ) ارگچوپ رعاش  کـی  هب  یمالـسا  گـنهرف  اهتیـصخش و  خـیرات  رد  اریز 
دومحم ناگدنیوگ  هلمج  زا  هک  تسا  هدش  هتفگ  ماما   ) درم نیا  هب  یمالسا  خیراوت  رد  دروم  زا 10  شیب  تسا . هدش  نایب  مایخ ) تیصخش 

رد ییاشم  شور  رب  هک  مایخ  یهلا  هفـسلف  هب  رظن  اب  و  مایخ .) تیـصخش  لیلحت   ) باتک هب  دـییامرف  هعجارم  افطل  تسا . يرـشخمز  رمع  نب 
دنچ  ) نخـس نیا  هتبلا  تسا ! هدوـب  ـالتبم  یتیـصخش  دـنچ  يراـمیب  هب  تمظع ، نیا  هب  تیـصخش  مییوـگب : دـیاب  تسا ، هدرک  تـکرح  نآ 

فرط کـی  زا  وا  هک  دـناهدرک  زیوجت  فوسلیف  هن  تسا  رعاـش  هک  يرعم  ءـالعلاوبا  يهراـبرد  نارظنبحاـص  زا  یخرب  ار  ندوب ) یتیـصخش 
نیا زج  درادن و  دوجو  ینیقی  فراعم ، زا  کی  چیه  رد  نیقی ، اما   ) اسدـحا نظا و  نا  يداهتجا  یـصقا  امنا  نیقی و  الف  نیقیلا  اما  دـیوگیم 
هما تلـضف  ءاـقبلل  ساـنلا  قـلخ  دـیوگیم : نیقی  روـطب  رگید  فرط  زا  دوـش ). یهتنم  سدـح  ناـمگ و  هب  نم  داـهتجا  تیاـهن  هـک  تـسین 

بیم قلطم  يانف  هب  ور  ار  مدرم  هک  یموق  نآ  تسا  هارمگ  اذل  دناهدش . هدیرفآ  تیدبا  رد  ءاقب  يارب  مدرم   ) دافنلل مهنوبسحی 
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نع یهنلا  فرعملاب و  رمالا  نا  و  مایخ ). تیـصخش  لیلحت   ) باتک هب  دییامرف  هعجارم  تسد ، نیا  زا  ییاهییوگداضت  هدهاشم  يارب  دننی ).
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  یعطق  . ) قزر نم  ناصقنی  لجا و ال  نم  نابرقی  ـال  اـمهنا  هناحبـس و  هللا  قلخ  نم  ناـقلخل  رکنملا ،

اب رایسب  یفیلکت  دهاکیم ). یسک  يزور  زا  هن  دنکیم و  کیدزن  ار  یگرم  هن  تیلاعف  تفص و  ود  نیا  تسیدنوادخ و  قالخا  زا  قلخ  ود 
یهن فورعم و  هب  رما  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ) زا تسترابع  فیلکت  نیا  دـنکیم . ءایحا  مدرم  رد  ار  فیلکت  ساـسحا  هک  تیمها 

. امومع اهیتشز  اهيدـب و  زا  مدرم  يریگولج  امومع و  اهیکین  هب  مدرم  داشرا  ییامنهار و  زا  تستراـبع  فیلکت  نیا  هچ ؟ ینعی  رکنم  زا 
و .( ) نوحلفملا مه  کئلوا  رکنملا و  نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمای  ریخلا و  یلا  نوعدی  هما  مکنم  نکتلو  : ) دـیامرفیم ناحبـس  دـنوادخ 

دنتـسه ناـنآ  دـننک و  يریگولج  يدـب  یتـشز و  زا  دـنهد و  روتـسد  یکین  هب  دـنیامن و  ریخ  هب  توعد  هک  دـنوش  هداـمآ  امـش  زا  یهورگ 
رخالا و مویلا  هللااب و  نونموی  : ) دـیامرفیم دـناهدروآ ، ترخآ  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  باتک  لها  زا  هفئاط  نآ  حدـم  رد  زاب  ناراگتـسر ).

انآ .( ) نیحلاصلا نم  کئلوا  تاریخلا و  یف  نوعراسی  رکنملا و  نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمای 
ءاحلـص زا  نانآ  دننکیم و  باتـش  تاریخ  لیـصحت  رد  دنیامنیم و  رکنم  زا  یهن  یکین و  هب  رما  دنروآیم و  داعم  زور  ادخ و  هب  نامیا  ن 
ناوارف يردقب  مدرم  تیرثکا  ياهیهاوخدوخ  یلک  روطب  اهسوه و  يوه و  لایما و  هک  تسا  تهج  نآ  زا  فیلکت  نیا  ترورض  دنتسه ).

لقع و هب  نوزفا  ناـنآ و  ياـهییامنهار  ءاـیلوا و  ءایـصوا و  و  ناـنآ ، ینامـسآ  ياـهباتک  ءاـیبنا و  رب  نوزفا  هک  تسا  زیت  دـنت و  هدرتسگ و  و 
، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهلیـسوب  دنباتـشب و  روبزم  لماوع  يرای  هب  دـیاب  ياهعماج  ره  رد  یهورگ  مدرم ، دوخ  براجت  نادـجو و 

هناد ماد و  نارازه  دص  هک : تسا  تقیقح  کی  نیا  اعقاو  دنزاسب . راداو  ناهانگ  اهمرج و  زا  يرود  تاریخ و  فرط  هب  تکرح  هب  ار  مدرم 
هللا باتکب  مکیلع  و  يولوم )  ) میوش یغرمیـس  زاب و  رگ  یکی  ره  میون  ماد  يهتـسباو  مدـبمد  اونیب  صیرح و  ناغرم  وچ  ام  ادـخ  يا  تسا 

، بتعتسیف غیزی  ماقیف ال  جوعی  و ال  قلعتملل ، هاجنلا  و  کسمتملل ، همصعلا  عقانلا و  يرلا  عفانلا و  ءاقـشلا  نیبملا و  رونلا  یتملا و  لبحلا  هناف  )
تـسا یبانط  باتک  نیا  اریز  هللا ، باتک  هب  دینک  کسمت  .( ) قبـس هب  لمع  نم  و  قدص ، هب  لاق  نم  عمـسلا ، جولو  و  درلا ، هرثک  هقلخت  و ال 

فرطرب تسیاهدننک . باریس  دنمدوس و  یئافش  راکشآ و  تسا  يرون  مکحم و 
ات تسین  نآ  هب  هار  ار  یجک  دشاب . هتشاد  قلعت  هک  یسک  يارب  تسا  تاجن  و  دیوج ، وا  هب  لسوت  هک  تسا  یسک  ظفاح  یگنـشت و  هدننک 

سک ره  دنادرگیمن . هنهک  ارنآ  شوگ ، هب  نآرق  دورو  یناوارف  تقیقح . يوس  هب  دوش  هدنادرگرب  ات  دزغلیمن  تقیقح  زا  دنک و  شتـسار 
یـسررب و يارب  تسج ). تقبـس  نارگید  رب  درک  لـمع  نآ  هب  سک  ره  دـیدرگ و  تسار  تفگ و  تسار  دـش ، لـئاق  یهلا  باـتک  نیا  هـب 
زا ص 234 و 235 و ج 4 ، ص 64 و ج 4 ، ات ص 222 و ج 3 ، ص 206 و ص 216  هب ج 2 ، دـییامرف  هعجارم  نآرق ، ثحابم  رد  قیقحت 

ات ص زا ص 129  ات ص 117 و  زا ص 115  ات ص 18 و ج 14 ، زا ص 13  ات ص 271 و ج 13 ، زا ص 261  ات ص 255 و  ص 253 
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هحفص 21] ]
، هناحبـس هللا  لزنا  امل  هنا  مالـسلاهیلع : لاقف  اهنع ؟ ص )  ) هللا لوسر  تلاس  له  هنتفلا و  نع  انربخا  نینموملا ، ریما  ای  لاقف : لـحر  هیلا  ماـق  و 

نیب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـنب و  لزنت  ـال  هنتفلا  نا  تملع  نونتفی ) ـال  مه  اـنمآ و  اولوقی  نا  اوکرتـی  نا  ساـنلا  بسحا  ملا  : ) هلوـق
، هللا لوسر  ای  تلقف : يدعب ). نم  نونتفیـس  یتما  نا  یلع ، ای  : ) لاقف اهب ؟ یلاعت  هللا  كربخا  یتلا  هنتفلا  هذه  ام  هللا ، لوسر  ای  تلقف : انرهظا ،

ناف رشبا ، یل )؟ تلقف  یلع ، کلذ  قشف  هداهـشلا ، ینع  تزیح  نیملـسملا و  نم  دهـشتسا  نم  دهـشتسا  ثیح  دحا  موی  یل  تلق  دق  سیل  وا 
نم نکل  ربصلا و  نطاوم  نم  اذـه  سیل  هللا  لوسر  ای  تلقف : نذا )؟ كربص  فیکف  کلذـکل ، کلذ  نا  : ) یل لاقف  کئارو )؟ نم  هداهـشلا 

لوسر زا  ایآ  امرف و  هاگآ  ار  ام  هنتف  يهرابرد  نیموملاریما ، ای  تفگ : تساخرب و  ياج  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  . ) رکشلا يرـشبلا و  نطاوم 
نا آوکرتی  نا  سانلا  بسحا  ملا   ) هیآ نیا  ناحبـس  دـنوادخ  هک  یماگنه  دومرف : ترـضح  نآ  دـیاهدومن ؟ لاوس  هنتف  يهرابرد  ص )  ) ادـخ

سپ ددرگیمن . لزان  ام  رب  هنتف  تسا ، ام  نایم  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  یمادام  متـسناد  نم  دومرف ، لزان  ار  نونتفی ) مه ال  اـنمآ و  اولوقی 
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ارنآ ب ادخ  هک  ياهنتف  نآ  تسیچ  هللا  لوسر  ای  متفگ :
یماگنه دحا ، گنج  رد  ایآ  هللا ، لوسر  ای  مدرک  ضرع  دندرگیم . هنتف  راچد  نم  زا  دعب  نم  تما  یلع ، ای  دومرف : تسا ؟ هداد  ربخ  امش  ه 

: يدوـمرفن نم  هب  رگم  دـش ، تخـس  نم  يارب  دـماشیپ  نیا  مدـنام و  بیـصنیب  تداهـش  زا  نم  دنتـشگ و  دیهـش  ناناملـسم  زا  یعمج  هک 
، هللا لوسر  ای  مدرک  ضرع  درک ؟ یهاوخ  لمحت  هنوگچ  ماگنه  نآ  رد  تسا ، نینچ  يرآ ، دومرف : هدنیآ )؟ رد  تداهش  هب  ارت  داب  تراشب  )

راچد هدنیآ  رد  رد  موق  نیا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تسا و  رکـش  ربص و  دراوم  زا  هکلب  تسین ، ییابیکـش  ربص و  ياج  ياهثداح  نینچ 
دنیبب ناما  نما و  رد  ار  دوخ  وا  بضغ  زا  دننک و  وزرآ  ار  وا  تمحر  دنراذگ و  تنم  ادخ  هب  دناهتفریذپ ، هک  ینید  يهرابرد  دندرگ و  هنتف 

دنرامـش و لـالح  وج  بآ  ناوـنع  هب  ار  بارـش  ریگلفاـغ . ياـهيوه  نیغورد و  ياهههبـش  يهلیـسو  هب  دـننک - یقلت  لـالح  ار  وا  مارح  و 
نانچ رد  هللا ، لوسر  ای  مدرک  ضرع  دنراذگ . شورف  دیرخ و  ارنآ  مان  دننک و  يراوخابر  دنرادنپ . شلالح  هدیمان و  هیده  ار  دیلپ  يهوشر 

هنتف و يهلزنم  هب  دندومرف : خساپ  ادخ  لوسر  ناگدزبوشآ ؟ هنتف و  يهلزنم  هب  ای  دـترم  يهلزنم  هب  ایآ  مهدـب ، رارق  یتلزنم  هچ  رد  ارنآ  عقوم 
ام ا نایم  رد  ص )  ) ربمایپ ات  متسناد  نم  ع :)  ) نینموملاریما يهلمج  يهرابرد  یحیضوت  ناگدزبوشآ 

ناـمگ مدرم  اـیآ  ( ) نونتفی ـال  مه  اـنمآ و  اولوقی  نا  ساـنلا  بسحا   ) هفیرـش يهیآ  زا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دـیآیمن . دوجوب  ياهنتف  تس ،
، تسا ناناملـسم  نایم  رد  ص )  ) ربمایپ ات   ) قوف بلطم  دـنوشن ). شیامزآ  نانآ  میدروآ و  نامیا  اـم  دـنیوگب : اـت  دـنوش  اـهر  هک  دـننکیم 

ریسفت رد  دیدحلایبا  نبا  تسا ؟ هدوب  هچ  روبزم  بلطم  هب  نینموملاریما  ملع  ذخام  نیاربانب ، دوشیمن ، هدافتـسا  دیآیمن ) دوجو  هب  ياهنتف 
رد وت  هک  یمادام  دـنکیمن  باذـع  ار  نانآ  دـنوادخ  و  ( ) مهیف تنا  مهبذـعیل و  هللا  ناک  اـم  و   ) هیآ زا  ع )  ) نینموملاریما دـیوگیم : بلطم 

، شیامزآ هفیرـش  هیآ  يهمزال  دـناهدش ، رکذـتم  هغالبلا  جـهن  ناحراش  رگید  هک  هنوگنامه  یلو  تسا . هدرک  هدافتـسا  یتسه ). نانآ  نایم 
لوزن عقوم  رد  هک  هدرک  لقن  یناشاک  ضیف  موحرم  هک  یتیاور  يانبم  رب  هکلب  دشابیمن ، ص )  ) ادخ لوسر  تایح  مایا  رد  هنتف  عوقو  مدع 

 … ددرگ کیکفت  وگغورد  زا  وگتسار  ات  تسین  شتما  يارب  ربمایپ  زا  دعب  هتف  عوقو  زا  ياهراچ  دومرف : ص )  ) مرکا ربمایپ  شیامزآ  يهیآ 
دراوم رد  ثداوح ) اهـشیامزآ و  اهبوشآ و  اههنتف و   ) هب طوبرم  ثحاـبم  دـشابیم . ربماـیپ  يهدومرف  نآ  هب  دنتـسم  ع )  ) نینموملاریما ملع  و 

ات ص 324 زا ص 318  ات ص 108 و  زا ص 99  ات 88 و  ص 80  ج 3 ، تسا : هدش  حرطم  ریز 
، هللا لوسر  اـی  ات 121 . ص 120  زا  ج 18 ، و  ات 310  ص 301  زا  ج 16 ، و  ات 56  ص 55  زا  ج 15 ، و  اـت ص 210  ص 209  ج 9 ، و 
رد همه  دندیزگ  قشع  هر  هک  نانآ  تسا . يرازگساپس  تراشب و  بجوم  هکلب  دشاب  هتشاد  لمحت  ربص و  هب  يزاین  هک  تسین  خلت  تداهش 

هکنانآ نیهلاتملاردص  هب  بوسنم  همه  دندیهـش  وا  هاپـس  دـنچ  ره  تسا  قشع  زا  حـتف  نوک  ود  يهکرعم  رد  همه  دـندیمرآ  تقیقح  يوک 
رایتخا لامک  اب  هناهاگآ و   ) تداهش هک  دننادب  دیاب  ای  دننادیم  امتح  دننکیم ، رظنراهظا  دنشیدنایم و  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  يهرابرد 

زا یکی  العا  ياهنامرآ  هار  رد  هوکـشرپ ) ابیز و  یتسه  ناهج  زا  نتخیـسگ  و  اهوزرآ ، قئالع و  يهمه  اـب  عادو  نتـسش و  تاـیح  زا  تسد 
ورملق رد  هناهاگآ  يرایتخا و  الماک  گرم  يهرابرد  مادـقا  میمـصت و  هدارا و  ندیـشیدنا و  اریز  تسا ، تاـیح  تازاـیتما  نیرت  تمیظعاـب 

يهدـیدپ دـیاب  اعطق  توم  تایح و  ریدـم  تیـصخش  یمدآ و  ناـج  تاـیح و  تقیقح  تخانـش  يارب  سپ  دریگیم . تروص  تاـیح  دوخ 
زا ج 5 ، دییامرف : هعجارم  تسا  هدش  یسررب  يدودح  ات  تداهش  ثحابم  لیذ  دراوم  رد  دریگب . رارق  يدج  تقد  یـسررب و  دروم  تداهش 

مهبر و یلع  مهنیدب  نونمی  مهلاوماب و  نونتفیس  موقلا  نا  یلع  ای  . ) ات ص 27 زا ص 3  ات ص 80 و ج 6 ، زا ص 73  ات ص 60 و  ص 54 
متی

ابرلا هیدهلاب و  تحسلا  ذیبنلاب و  رمخلا  نولحتسیف  هیهاسلا ، ءاوهالا  و  هبذاکلا ، تاهبشلاب  همارح  نولحتسی  هتوطـس و  نونمای  و  هتمحر ، نون 
رد هدنیآ  رد  مدرم  نیا  یلع ، ای  . ) هنتف هلزنمب  لاقف : هنتف ؟ هلزنمب  ما  هدر  هلزنمبا  کلذ ؟ دنع  مهلزنا  لزانملا  يابف  هللا ، لوسر  ای  تلق : عیبلاب )
رد ار  دوخ  وا  بضغ  زا  دننک و  وزرآ  ار  وا  تمحر  دنراذگ و  تنم  ادخ  هب  دناهتفریذپ  هک  ینید  يهرابرد  دندرگ و  هنتف  راچد  دوخ  لاوما 

لـالح وج  بآ  ناونعب  ار  بارـش  ریگلفاـغ . ياـهيوه  نیغورد و  ياهههبـش  هلیـسوب  دـننک - یقلت  لـالح  ار  وا  مارح  دـننیب و  ناـما  نما و 
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هللا لوسر  ای  مدرک  ضرع  دنراذگ ! شورف  دیرخ و  ارنآ  مان  دننک و  يراوخابر  دنرادنپ . شلالح  هدیمان و  هیده  ار  دیلپ  يهوشر  دنرامش و 
هنتف و يهلزنمب  دندومرف : ادخ  لوسر  یگدزبوشآ ؟ هنتف و  يهلزنم  هب  ای  دادترا  يهلزنمب  ایآ  مهدب ، رارق  یتلزنم  هچ  رد  ارنآ  عقوم  نانچ  رد 

نایم راوگان ، رایسب  ياههلصاف  فالتخا و  بجوم  هنافساتم  هک  رثاکت  یتسرپلام و  يرادلام و  یگدزبوشآ 1 - هنتف و  دراوم  یگدزبوشآ ).
هتسیاش رایسب  یحور  تالاح  شمارآ و  کی  رد  دندرکیم و  تعانق  تشیعم  ياهترورض  هب  اهنت  مالسا  ربمایپ  نامز  رد  هک  تشگ  یمدرم 

يهبنج هک  ار  دوخ  یعقاو  شزرا  تیکلام  دندرکیم . یگدنز 
هن هک  تفرگ  نارادلام  زا  ياهدع  تسد  زا  رایتخا  نانچ  اهدعب  رثاکت  نیا  دوب . هتفایرد  یبوخب  دراد ، مدرم  يداصتقا  تایح  يارب  ياهلیـسو 

دننکیم مکارتم  ار  هرقن  الط و  هک  ار  یناسک  و   ) میلا باذعب  مهرـشبف  هللا  لیبس  یف  اهنوقفنی  هضفلا و ال  بهذلا و  نوزنکی  نیذلا  يهیآ و 
هزمه لکل  لیو  يهیآ  هن  دوب و  رگراک  نانآ  لاح  حالـصا  يارب  هدب ). هراشب  كاندرد  یباذـع  هب  دـننکیمن ، قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  اهنآ  و 

یلع علطت  یتلا  هدـقوملا  هللا  ران  همطحلام  كاردا  اـم  همطحلا و  یف  نذـبنیل  ـالک  هدـلخا  هلاـم  نا  بسحی  هددـع . ـالام و  عمج  يذـلا  هزمل 
دوب دهاوخ  ینادواج  وا  يارب  وا  لام  دنکیم  نامگ  درامـشیم و  ارنآ  دنکیم و  عمج  لام  هک  هدننزهنعط  يوجبیع  ره  رب  ياو   …  ) هدئفالا

هب هک  تسا  يدنوادخ  روهلعـش  شتآ  تسیچ ؟ همطح  ینادیم  هچ  وت  دش و  دنهاوخ  هتخادنا  همطح  هب  تیدـبا  يارـس  رد  نانآ  زگره ، هن 
ار امـش  لاوما  نتخاـس  مکارتم   ) رباـقملا مترز  یتح  رثاـکتلا ، مکاـهلا  هن  درکیم و  داـجیا  يرثا  ناـنآ  رد  دـشکیم ). رـس  اـهلد  نورد  زغم 
ار دوخ  ادخ و  هار  رد  دینک  قافنا  و   ) هکلهتلا یلا  مکیدیاب  اوقلت  هللا و ال  لیبس  یف  اوقفنا  هن  و  دیدرک ) رادید  ار  اهروگ  ات  تخاس  لوغـشم 

دننکدساف جیاتن  يهدهاشم  هن  و  دیزادنین ) تکاله  هب  دوخ  تسد  اب 
الب رپ  ناهج  هک  درواین  ریغ  ادگ  ات  هداب  هدب  لدع  ماجب  یقاس  لصا - نیا  رگم  دوب . هاگآ  ناسنا  ره  يهدـهاشم  لباق  هک  عامتجا  درف و  يه 

تارکذـت ار  اههیواعم  دـننام  دوخ  ناـمز  ماـکح  رذوبا ، رگم  تسا !؟ هدوبن  رـشب  يداـصتقا  خـیرات  ياـهنارود  يهمه  ریگارف  ظـفاح  دـنک 
مالـسا نید  هب  میوش !!) ناسنا  میهاوخیم  ام  هک  ربمغیپ  ادخ و  هب  نتـشاذگ  تنم   ) هنانیب هتوک  یهاوخدوخ  زا  یـشان  تقامح  - 2 دادیمن .

نا مکیلع  نمی  هللا  لب  مکمالـسا  یلع  اونمت  لق ال  اوملـسا  نا  کیلع  نونمی  - 1 دنـشاذگیم !! تنم  ربمایپ  ادخ و  هب  یلو  دندوب ، هدیورگ 
امش رب  ادخ  هکلب  دیراذگن ، تنم  نم  رب  ار  ناتمالسا  وگب  دناهدروآ ! مالسا  هک  دنراذگیم  تنم  وت  رب  . ) نیقداص متنک  نا  نامیالل  مکاده 
نایم رد  لماک  ناسنا  کی  هکنیا  زا  رتالاب  يزاجعا  اـیآ  دیـشاب ). وگتـسار  رگا  تسا  هدرک  تیادـه  ناـمیا  هب  ار  امـش  هک  دراذـگیم  تنم 

دنشکب ناسنا  نآ  خر  هب  ار  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  لوصا و  هب  ندیورگ  عمج  نآ  دنک و  یگدنز  قالخا  نیرت  تمظعاب  نتشاد  اب  یعمج 
يهدامآ ار  نامدوخ  میزادنین ، نیمز  هب  ار  وت  نخـس  هکنیا  يارب  وت و  رطاخ  هب  ام  ینعی  میدـش ! وت  هورگ  دراو  ام  هک  دـنراذگ  تنم  وا  هب  و 

بمشچ زا  متریح  امع ! نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  میدرک ! وت  مالسا  شریذپ 
میوشیم بکترم  ام  هک  یتایانج  ناهانگ و  زا  وا  سب ! تسا و  نابرهم  میحر و  راکمتس  هاوخدوخ و  نم  يارب  دنوادخ  طقف  ادخ 3 - يدن 
دهاوـخن ماـقتنا  میزادـنایم  هار  هب  نیمز  يور  رد  هک  یئاـهداسف  اهیـشکقح و  و  سب ! تسا و  مـیحر  وا  اریز  درک ، دـهاوخ  یـشوپمشچ 

میرک ادخ  اریز  میهدب ، رارق  دوخ  یهاوخدوخ  يزاب  بابـسا  ار  نایمدآ  ياهناج  هکلب  میناوتیم ، ام  تسا ! نابرهم  میحر و  وا  اریز  دیـشک ،
ناگدـننکلامیاپ ناراکتیانج و  ناراکهنگ و  لاح  لـماش  یمرـشیب  ماـمت  اـب  ار  ادـخ  تمحر  هکنیا  زا  رتـالاب  یتحاـقو  هچ  تسا ! میحر  و 

هتشگ لامیاپ  ناشقوقح  دناهدش و  عقاو  تیانج  دروم  هک  اونیب  مولظم و  مدرم  نآ  یلو  مینادب  نیمز  يور  رد  داسف  لماوع  اهناسنا و  قوقح 
رد تایآ  اهدص  هک  دوب  نینچ  رگا  دنوشن ! یهلا  تمحر  فطل و  لومـشم  دـناهدش ، دوبان  یـشالتم و  داسف  رابگرم  لماوع  ریز  رد  تسا و 

یسفن ره   ) هینهر تبسک  امب  سفن  لک  دنزیمن -  دایرف  ینادجو  دوهش  میقتـسم و  تفایرد  لقع و  یهیدب  مکح  اب  گنهامه  دیجم  نآرق 
نامه دننام  درک . يدعت  امش  رب  سک  ره   ) مکیلع يدتعا  ام  لثمب  هیلع  اودتعاف  مکیلع  يدتعا  نمف  تسا ). نتشیوخ  ياههتخودنا  ورگ  رد 

زا یکی  مه  نیا  دش ). دنهاوخن  راگتسر  ناراکمتس   ) نوملاظلا حلفی  هنا ال  دینک ). دراو  وا  يارب  ار  يدعت 
زا ار  دوـخ  دـنناشوپیم و  یهلا ، تمحر  اـب  ار  اهیـشکقح  اهيراکمتـس و  اـهتحاقو و  يهمه  هک  تـسا  یهاوـخدوخ  كاـنرطخ  لاکـشا 
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نافعـضتسم نایاونیب و  نآ  لاح  لماش  يدنوادخ  تیانع  مرک و  ضیف و  تمحر و  نیمه  هکنیا  اما  دننکیم و  یقلت  رانکرب  اهنآ  ياهرفیک 
رادروخرب ییوجلامک  یهلا  تمعن  زا  اصوصخم  اهوزرآ ، اهتبحم و  اهدادعتـسا و  تاـیح و  ياـمظع  تمعن  زا  ار  ناـنآ  هک  تسا  هدوب  زین 

-4 تسا ! هتـشگ  شومارف  اهیـشکقح  اهيراکمتـس و  هدـش و  اهتحاقو  نآ  شوختـسد  اهزایتما  اهتمظع و  نیا  يهمه  یلو  تسا ، هدومرف 
ار مارح  مارح و  ار  لالح  اـم  درک : دـنهاوخن  فارتعا  زگره  تشز ، ياـهیراکهبت  نیا  رد  درک ! دـنهاوخ  مارح  ار  لـالح  لـالح و  ار  مارح 
دئاقع و اهنادـجو و  لوقع و  يورایور  تحارـص  لامک  اب  ار  دوخ  هک  دـننآ  زا  رترگهلیح  رترایـشوه و  نانآ  اریز  زگره ، هن  میدرک . لالح 

رییغت اب  رگم  درک ! دنهاوخ  شلالح  وج  بآ  مان  اب  تسا ، رمخ  قیداصم  زا  هک  ار  رکسم  وج  بآ  فلا - دنهدب . رارق  نید  حیرـص  فیلاکت 
زا هک  هنوگنامه  یتسه ، ناهج  رد  اهنآ  تاصتخم  قئاقح و  اهنآ و  طباور  تایعقاو و  تفرگ ! هدیدان  ار  شمکح  عوضوم و  ناوتیم  ظافلا 

هوشر - 5 درک . دنهاوخن  یتوافت  چیه  مینکیم  هئارا  ار  اهنآ  ام  هک  یظافلا  اب  نانچمه  دننکیمن ، يوریپ  نامگ  کش و  لهج و  ملع و 
: دنتفر زین  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  غارـس  هب  راک  نیا  اب  یتح  هک  دوب  هدش  عیاش  نانچ  تشز  راک  نیا  دیمان ! دنهاوخ  هیده  ار  دیلپ  ي 
و : ) دـیامرفیم دـیامن ، تفایرد  لاملاتیب ، زا  شعورـشم  مهـس  زا  شیب  درکیم : رارـصا  هک  بلاطیبا  نب  لـیقع  شردارب  ناتـساد  رخآ  رد 
هک دوب  هدروآ  شفرظ  رد  هدیـشوپ  يزیچ  دـمآ ، نم  رادـید  هب  یـسک  ماـگنه  بش  هکنیا  لـیقع ) يهیـضق   ) ناتـساد نیا  زا  رتزیگناتفگش 
ایآ متفگ : وا  هب  تسا . راوگان  دـیامن ، غارفتـسا  ارنآ  هک  هچنآ  ای  رامرهز  هک  ناـنچنآ  مدـش  تحاراـن  راـک  نیا  زا  نم  دوب  نآ  رد  ینوجعم 

میدقت هک  تسیاهیده  هکلب  نآ ، هن  تسنیا و  هن  تفگ : صخش  نآ  تسا . مارح  ربمایپ  نادناخ  ام  رب  نیا  هقدص ؟ ای  تستاکز  ای  تسا  هلص 
ماسرـس ای  ياهناوید  ای  هتفـشآ  تزغم  ایآ  ياهدـمآ !؟ نم  نتفیرف  هب  هملک ) رییغت  اب   ) ایآ دننیـشنب ، تمتاـم  هب  نارداـم  متفگ : وا  هب  منکیم .
نتخاس نوگرگد  رد  یگرزب  شقن  ظافلا  اب  يزاب  هک  دراوم  نآ  زا  یکی  شورف  دـیرخ و  ماـن  هب  درک  دـنهاوخ  يراوخاـبر  - 6 ییوگیم ؟

، دهدیم ضرق  یغلبم  يرگید  هب  یکی  لاثم  ناونعب  تسا . ابر  دراد ، هدهع  هب  ار  شقن  نیا  مه  زونه  تسا و  هدرک  يزاب  مکح ، عوضوم و 
وص رد  متخورف ! وت  هب  ار  غلبم  نیا  نم  دیوگیم : دنهد ، هولج  عورشم  ار  نآ  زا  نتفرگ  هرهب  هکنآ  يارب 

-2 راک . اب  الاک  الاک و  اب  راک  الاک و  اب  الاک  راک و  اب  راک  لداـبت  يهلیـسو  - 1 دراد : یتاذ  صتخم  ود  هعماج ، کی  رد  جـیار  لوپ  هکیتر 
تفایرد دنکیم ، یگدنز  نآ  رد  هک  ياهعماج  زا  لوپ  نآ  لباقم  رد  دـناوتیم  لوپ  بحاص  هک  تسا  ییالاک  راک و  رادـقم  يهدـننکنایب 

دراوم هب  دـیاب  اعطق  تسا ، هدـش  زیوجت  لالح ، هب  مارح  زا  رارف  ناونعب  تایاور  زا  یـضعب  رد  یعرـش  ياههلیح  زا  یـضعب  هکنیا  و  دـیامن .
نابز هب  ا )  ) و ب ،) (، ) ر  ) فرح هس  ندروآ  زا  اـهنت  دـنوادخ  یناـهبهب ، دـیحو  ردـقیلاع  ققحم  داتـسا و  لوقب  ـالا  و  دوش ، لـمح  رارطـضا 

تـسنیا نازیزع ، يرآ ، دنامیمن . امکح  اعوضوم و  ابر  ققحت  يارب  يدروم  چیه  ددرگ ، زیوجت  روبزم  ياههلیح  رگا  اریز  درادـن ! تیاضر 
ار شزرایب  زیچ  ره  نتخاس  شزرااب  شزرااب و  دوجوم  ره  نتخاس  شزرایب  ییاناوت  هک  يرـشب  خـیرات  رد  لوپ  يهدـیدپ  اب  ظاـفلا  يزاـب 

تـساهماد نوچ  اهمان  اهظفل و  اهمان  نایم  رد  ینعم  یطحق  اهماد  شریز  تسا و  راومه  هار  میـشکب : داـیرف  مییوگب و  رگید  راـب  تسا ! اراد 
تسام رمع  بآ  گیر  نیریش  ظفل 

يراکزیهرپ هب  شرافس  هبطخ 156-

هحفص 35] ]
. هتمظع هئالآ و  یلع  الیلد  هلـضف و  نم  دـیزملل  اببـس  هرکذـل و  احاتفم  دـمحلا  لعج  يذـلا  دـمحلا هللا  متفه  هاـجنپ و  دـص و  هبطخ  ریـسفت 
اـهتمعن و يارب  ییاـمنهار  شناـسحا و  لـضف و  شیازفا  يارب  یببـس  داد و  رارق  دوخ  رکذ  دـیلک  ار  دـمح  هک  تسار  يادـخ  رم  شیاتـس  )
هب قیفوت  نتفای  شتمظع  اهتمعن و  يارب  ییامنهار  وا و  لـضف  شیازفا  يارب  یببـس  وا و  رکذ  يارب  يدـیلک  يدـنوادخ  شیاتـس  شتمظع ).

، دنکیم شیاتـس  دمح  يهلیـسوب  ار  دنوادخ  هک  یماگنه  یمدآ  تسا . وا  رکذ  رد  رارمتـسا  يارب  یـساسا  لماع  کی  يدنوادخ ، شیاتس 
اب دشاب ، هتـشاد  هلالج  لج  دنوادخ  يهرابرد  یکرد  دمهفب و  تسرد  تسا  یبوبر  ماقم  هب  برقت  هلیـسو  نیرتهب  ار  دـمح  نیا  يانعم  رگا 
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ار یهلا  رکذ  عاونا  يهدش  هتـشاک  ياهرذـب  یمئاد ، ناشوج  يهمـشچ  کی  دـننام  ددرگیم ، داجیا  وا  نورد  رد  هک  یلاع  یناحور  رثا  نآ 
نانچ دـمح  كرابم  رکذ  دزاسیم . روهطوغ  دوخ  لضف  يایرد  رد  ار  یمدآ  يرگـشیاتس  نیا  ربارب  رد  ناحبـس  دـنوادخ  دـنکیم . يرایبآ 

زا یهاگ  دریگیم . رارق  دماح  صخـش  هاگدید  رد  يدـنوادخ  نایاپیب  ياهتمعن  نآ ، ییانـشور  هب  هک  دروآیم  دوجو  هب  لد  رد  یتینارون 
اسنا رایتخا  رد  يدنوادخ  ياهتمعن  يهمه  هک  تسنیاب  هیبش  هک  دوشیم  هدهاشم  یتلاح  یمدآ ، ناج  رد  دمح  رکذ  ریثات  تدش 

یهلا رکذ  عاونا  يهدش  هتشاک  ياهرذب  ناشوج ، هشیمه  يهمشچ  دننام  حیحص  دمح  - 1  ) یتوکلم ياهتفایرد  نیا  اب  تسا . هتفرگ  رارق  ن 
لد رد  دمح  كابم  رکذ  ببـسب  هک  یتینارون  - 3 دنیبیمروهطوغ . يدـنوادخ  لضف  يایرد  رد  ار  دوخ  رگـشیاتس  - 2 دنکیم . يرایبآ  ار 

ریثات تدـش  یهاگ  - 4 دریگیم . رارق  دماح  صخـش  هاگدـید  رد  يدـنوادخ  نایاپیب  ياهتمعن  نآ ، ییانـشور  اب  دـیآیم  دوجو  هب  ناسنا 
رادقم هب  ار  يدنوادخ  تمظع  هاگآ  ناسنا  دنیبیم ). دوخ  رایتخا  رد  ار  يدنوادخ  ياهتمعن  یمامت  رگـشیاتس  هک  تسا  نانچ  دـمح ، رکذ 

هلاعف رخآ  هیف . ام  ادمرس  یقبی  و ال  هنم . یلو  دق  ام  دوعی  ال  نیـضاملاب . هیرجک  نیقابلاب  يرجی  رهدلا  نا  هللا ، دابع  دباییمرد . دوخ  ییاناوت 
و تاملظلا ، یف  ریحت  هسفن  ریغب  هسفن  لغـش  نمف  هلوشب  رجازلا  ودـح  مکودـحت  هعاسلاب  مکناکف  همالعا . هرهاظتم  هروما ، ههباشتم  هلواـک ،
، ادخ ناگدنب   ) نیطرفملا هیاغ  رانلا  نیقباسلا و  هیاغ  هنجلاف  هلامعا . یئیـس  هل  تنیز  هنایغط و  یف  هنیطایـش  هب  تدـم  تاکلهلا و  یف  کبترا 

نامز رابیوج  رد  هک  هچنآ  و  ددرگیمنرب . دـنادرگ ، تشپ  ناـمز  زا  هک  هچنآ  ناگتـشذگ . رب  هک  درذـگیم  ناـنچ  ناگدـنیآ  رب  راـگزور 
گیدکی هیبش  نآ  روما  و  تسا . نآ  زاغآ  دننامه  راگزور  راک  نایاپ  دنام . دهاوخن  يدمرس  يدبا و  تسا ،

هک دـناریم  دوخ  يوس  هب  ناـنچمه  ار  امـش  تماـیق  هک  تسا  یعطق  ددرگیم . رادومن  یپ  رد  یپ  روـهظ  اـب  نآ  ياـههناشن  اـهتمالع و  ر .
رد دـنام و  ریحتم  اهیکیرات  رد  درادـب ، لوغـشم  نتـشیوخ  ریغ  يارب  ار  دوخ  هک  سک  ره  سپ  ار . وا  يهچب  ریـشیب و  يهدام  رتش  رادرتش 
وا يارب  ار  وا  لاـمعا  یتشز  و  دـنیامن ) يراـی   ) دنـشکب اـهيرگنایغط  رد  ار  وا  وا ، رب  طلـسم  نیطایـش  ددرگ و  شوشم  هتفـشآ و  اـههکلهم 

نیا زا  هنوگنامه  ناگدـنیآ  نارگطیرفت ). تشونرـس  تیاهن  شتآ  تسا و  تاریخ ) رب   ) نایوجتقبـس تشونرـس  تیاـهن  تشهب  دـنیارایب .
ندروآ دوخ  هب  يارب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  یعقاو  الماک  يهدـیدپ  کی  نیا  دناهتـشذگ . ناگتـشذگ  هک  دـنرذگب  نادـکاخ 

امـش هب  ياهدـنهدرادشه  ول  دـینادب و  دـیناوتیم  كدـنا  هجوت  کی  اب  هچ  رگا  دـینادب ، مدرم ، يا  ینعی  دـیامرفیم . نایب  هتخاـبدوخ  مدرم 
هب مدرم  نداد  هجوت  يهلیـسو  هب  دهاوخیم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا ،) نایب  هب  تجاح  هچ  تسا  نایع  هک  ارنآ   ) اریز دهدن ، رادـشه 

رمتـسم تکرح  نامز و  تشذگ  دوخ  الا ، و  تسا . ریذپناکما  اوقت  اب  طقف  هک  دیامرف  کیرحت  یلماکت  ندیدرگ  هب  ارنانآ  روبزم ، تیعقاو 
سلاهیلع نینموملاریما  تالمج  دشاب . هتشاد  رادشه  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتیهیدب  كاخ  ریز  هب  يرشب  ناوراک 

نیا رایتخا  رد  هک  اهتمظع  نیناوق و  همهنآ  اب  تکرح  نیا  هک  دـیامرفیم  عاجرا  فاص  نادـجو  بان و  لـقع  كاـپ و  ترطف  هب  ار  اـم  مـال 
ار دوخ  دـییوگب و  هک  تسین  نانچ  هیـضق  دـشاب . هدوب  دـصقمیب  ماجنایب و  زاغآیب و  تسا  لاحم  تسا ، نایرج  رد  ریـسلاعیرس  ناوراـک 
زا دیـسر  هچ  ار  ام  هک  ونـش  نخـس  نایاپ  میدش  داش  دوخ  يداتـسا  هب  دنچ  کی  میدش  داتـسا  هب  یکدوک  هب  دنچ  کی  هک : دینک  شوخلد 

ار رهد  زارد  زور  نیا  هن  رگ  یتسیزاب  رـس  هب  رـس  مجنا  خرچ و  راگزور و  دـینادب : نیقیلاقح  اب  دـینادب و  میدـش  داب  رب  میدـمآرب و  كاخ 
شک مایا  نآ  ردنا  شیوخ  ماو  دراذگ  دراد  منتغم  شیپ  مایا  وا  هک  ارنآ  کنخ  يا  دیهدارف : شوگ  ار  تحیـصن  نیا  ورـسخرصان  یتسادرف 
ناور توهش  توق و  ياههمشچ  رب  راب و  یغیرد  یب  دناسریم  وت  زبس و  غاب  وچمه  یناوج  ناو  دوب  توق  لد و  روز  تحص و  دوب  تردق 

مکحم رصق  اجب  نادبا  توق  مشچ و  رون  دنب  طیلختیب و  ناکرا و  لدتعم  دنلب  سب  شفقس  رومعم و  يهناخ  نادب  نت  نیمز  ددرگیم  زبس 
ددنب و تندرگ  دسر  رد  يریپ  مایاک  نآ  زا  شیپ  ردم  تشخ و  نکب  روآ  دورف  رـس  رـسپ  يا  یناوج  ناد  تمینغ  نیه  افـصرپ  نشور  هناخ 

رن شوخ  تابن  هروش  زا  زگره  تسس  نازیر و  ددرگ و  هروش  كاخ  دسم  نم  لبحب 
جنـشت زا  هدش  يرات  هدمآ  من  ار  مشچ  هدـمآ  ریز  مدراپ  نوچ  ناوربا  عفتنمان  نارگید  شیوخ و  وا ز  عطقنم  توهـش  بآ  روز و  بآ  تس 

رس رب  نامسیر  نوچ  اپ  تسد و  فیعض و  نت  ناپت  تسس و  لد  هتشگ  ات  ود  تشپ  راک  اهنادند ز  معط  قطن و  هتفر  رامـسوس  تشپ  وچ  ور 
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رمع هدـش  نابنا  يان  وچمه  ناغفا  لد ز  هدـش  ناماسیب  راـک  ناریو  هناـخ  تسرداـن  نت  کـنت  لد  يوق و  مغ  تسـس  بوکرم  مک  داز  هر 
گرب وچمه  نازلزرل  ءاضعا  هلمج  گرم  میب  زا  فرب  وچمه  رـس  رب  يوم  روبـصان  ناج  هیـس  لد  یهاک  سفن  رود  هار  لطاب  یعـس  عیاـض 

نآ وچمه  هدـش  مک  نآ  ندـنکرب  توق  هدـش  مکحم  دـب  يوخ  ياهخـیب  زاس  هتفر ز  لمع  ناریو  هگراک  زارد  هر  گنل و  هشـال  هگیب  زور 
مخز زا  قلخ  ياپ  يدش  نوزفا  نبراخ  نآ  یمد  ره  دندش  رگتمالم  شنایرذگهر  نبراخ  وا  دناشن  هر  نایم  رد  نخسشوخ  تشرد  صخش 

یهاگآ ز تفای  ثیدح  نیز  دش  ربخ  ار  مکاح  هکنوچ  راز  راز  یتسخب  ناشیورد  ياپ  راخ  يدیردب ز  قلخ  ياههماج  يدـش  نوخ  رپ  نآ 
وا راخ  تخرد  دـش  داد  هدـعو  ادرف  ادرف و  یتدـم  نم  شیزور  منکرب  يرآ  تفگ  نکب  نیا  تفگ  ودـب  مکاح  دـجب  نوچ  ثیبخ  نآ  لعف 

اننیب مع  ای  مایالا  تفگ  ژغم  سپاو  ام  راک  روآ  شیپ  ژک  هدعو  يا  شمکاح  يزور  تفگ  داهن  مکحم 
نیو دوشیم  رتناوج  دـب  تخرد  نآ  نامز  دـیآیم  هک  يزور  ره  هب  هک  نادـب  نیا  ادرف ، هک  ییوگیم  هک  وت  اننید  لطامت  لـجع ال  تفگ 

نکراخ رتزبس  مد  ره  زور و  ره  نبراخ  نامز  دیآیم  هک  يزور  رهب  هک  نادـب  نیا  ادرف  هک  ییوگیم  هک  وت  دوشیم  رطـضم  ریپ و  هدـننک 
رخآ راخ  ياپ  رد  اهراب  تدب  يوخ  یکی  ره  ناد  نبراخ  ربم  دوخ  راگزور  شاب و  دوز  رتریپ  وت  دوشیم  رتناوج  وا  رتکـشخ  راز و  زور  ره 

رگ ز يدمآ  سحیب  تخـس  يرادن  سح  هدش  هتـسخ  دوخ  يوخ  زا  اهراب  يدمآ  تمادـن  هار  رـس  رب  يدـش  مدان  دـب  لعف  زا  اهراب  تدز 
ربت ای  ياهناگیب  مه  شیوخ و  باذـع  وت  ياهن  دوخ  مخز  يراب ز  یلفاغ  ناسر  نآ  تسه  وت  تشز  قلخ  هک ز  ناسک  رگید  نتـشگ  هتـسخ 

رتـفد يولوم ، يونثم  نیزگرب  ار  نارگید  قیرط  نیه  نیهم  قوراـف  قیدـص و  نوچ  هنرو  نکب  ربـیخ  رد  نیا  راویلع  وت  نزب  هنادرم  رادرب و 
غارس یسح ، مشچ  اب  نآ ، دصقم  ادبم و  ندیدن  تکرح و  ندید  اب  نورد  يهیفصت  هیکزت و  هار  رد  شالت  شـشوک و  زا  لقاع  ناسنا  مود 
لاحم تسا ، هتشاد  گرزب  درم  نآ  هک  یتمکح  ملع و  نآ  اب  و   ) هدش هداد  تبـسن  یمایخ  میهاربا  نب  رمع  هب  هک  نتفرگ  ار  یتایعابر  لاثما 

بیز هب  قشع  يرگنحطس و  یعون  زا  یشان  دشاب ) هتفگ  ار  ینانخس  نینچ  هک  تسا 
تحارـص لاـمک  اـب  يویند  یگدـنز  رد  مکاـح  نیناوق  تیلک  تسا . هدوـمن  دوـخ  یناـبرق  ار  ینعم  هراوـمه  هک  تسا  ظاـفلا  يروـص  ییا 

ياهندـیدرگ یعامتجا و  يونعم و  يدام و  ینامـسج و  ياهزاین  تایلک  تسا ). گـنر  ناـمه  نامـسآ  يور  هک  اـجک  ره  هب  : ) دـیوگیم
ءازجا رگید  یمدآ و  مشچ  نامتخاس  لاثم : ناونع  هب  دـشابیم . دارفا  قیداصم و  رد  توافت  اهنت  دنتـسه ، دـحتم  یعاونا  سانجا و  یلماکت ،

ياهییانـشور اـب  هتـشذگ  ياـهنامز  رد  تسا ، زاـین  دروم  ندـید  يارب  هک  ییانـشور  نیا  دـنیبیمن ، یکیراـت  رد  هک  تسا  يروط  هطوبرم 
مزال تکرح  يهلیسو  هطقن ، ود  نیبام  تفاسم  یط  يارب  ددرگیم . نیمات  الاب  رایـسب  دح  رد  قرب  يهلیـسو  هب  هزورما  دشیم ، هیهت  ییادتبا 

اب امیپسونایقا  ياهیتشک  اهامیپاوه و  اهراطق ، اهـسوبوتا ، زورما  دوب ، ییادـتبا  ییایرد  ياـهبکرم  ناـیاپراهچ و  هلیـسو  نیا  یناـمز  تسا ،
ءاضعا ینورد و  داعبا  اوق و  اهدادعتسا و  يهمه  دنهدیم و  ماجنا  ار  رگید  يهطقن  هب  ياهطقن  زا  لاقتنا  راک  يرتزهجم  رایسب  ياههاگتـسد 

هب ندـشزاب و  تسا  هدرک  قرف  هک  هچنآ  تسا . هدـش  هدـهاشم  یکاـخ  يهرک  رد  عوـن  نیا  یگدـنز  زاـغآ  زا  هک  تسا  ناـمه  رـشب  ینورب 
را  ) تسا يرشب  يهناگراهچ  تاطابترا  رد  رثات ) ریثات و   ) نایرج رد  اهنآ  نتفرگ  رارق  اهدادعتسا و  نآ  یجیردت  ندیسر  تیلعف 

نیسپاو نیا  دناریم . دوخ  يوس  هب  ار  امش  تمایق  هک  تسا  یعطق  نتشیوخ .) عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادخ ، اب  نتشیوخ ، اب  ناسنا  طابت 
رد یهاوخادـخ ، اـی  یهاوـخدوخ  یگزیگنا  هب  یبـلق و  یلقع و  تیلاـعف  اـب  هک  تسا  یمدآ  رمع  لوـصحم  يهدـننکرادومن  هک  تـسا  زور 
نآ لد  دـیامنیم و  ریرقت  ار  نآ  تمکح  لقع و  دـهدیم و  ناشن  ار  نآ  ملع  هک  تمظع  نیا  اب  یناهج  تسا . هدـش  تبث  یتسه  يهحفص 

يهحفـص رب  داد . رارق  یـشوپمشچ  دروم  ار  نآ  ریز  يابیز  راعـشا  لاثما  اب  ناوتب  هک  دراد  نآ  زا  رتالاو  یفده  تیاغ و  دنکیم ، دوهـش  ار 
مه یپ  زا  جوـم  وـچ  هتـسویپ  تسا  ناـیاپیب  هک  بوـشآرپ  رحب  نیز  میرذـگیم  مقر  هدرک  دوـخ  مغ  فرح  میرذـگیم  ملق  وـچ  یتـسه 
هک شاب  شوخ  خلت  هچ  نیریـش  هچ  دوش  رپ  وچ  هنامیپ  خلب  هچ  دادغب  هچ  دسر  رـس  هب  رمع  نوچ  هک : نیا  هب  دینکن  شوخ  لد  میرذـگیم 

و تاکلهلا ، یف  کبترا  و  تاملظلا ، یف  ریحت  هسفن  ریغب  هسفن  لغـش  نمف  خلـس  هب  هرغ  زا  دـیآ  هرغ  هب  خلـس  زا  یـسب  هام  وت  نم و  زا  دـعب 
ریغ يارب  ار  دوـخ  هک  سک  ره  . ) نیطرفملا هیاـغ  راـنلا  نیقباـسلا و  هیاـغ  هنجلاـف  هلاـمعا . ییـس  هل  تنیز  هناـیغط و  یف  هنیطایـش  هـب  تدـم 
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ار وا  وا ، رب  طلسم  نیطایش  ددرگ و  شوشم  هتفشآ  يهکلهم  رد  دنامب و  ریحتم  اهیکیرات  رد  درادب ، لوغشم  نتشیوخ 
رب  ) ناـیوج تقبـس  تشونرـس  تیاـغ  تیاـهن و  تشهب  دـنیارایب . وا  يارب  ار  وا  لاـمعا  یتشز  و  دـنیامن ) يراـی   ) دنـشکب اـهيرگنایغط  رد 
هب یتـسه  يهقلح  ود  ره  رـس  ود  ینادیم : چـیه  ناـسنا ، يا  فارحنا .) اـطخ و  رد   ) نارگ طـیرفت  هگلزنم  نـیرخآ  شتآ  تـسا و  تاریخ )

یحـضلاسمش تاهنوگلگ  خر  يا  ياهنوگلگ  وت  هنوگلگ ، نک  كرت  ياهن  نوگلگیم  جاتحم  چیه  ینادیم : ایآ  یتسویپ  وت  مهب  تقیقح 
يا من  درک  یهاوخ  هچ  ایرد  همه  يا  نانچ  دـشوج  وت  يور  قایتشا  ناهن ز  دـشوجیمه  مخ  ردـناک  هداـب  اـههنوگلگ  وت  يور  يادـگ  يا 

ره ناک  بوخ و  یـشوخ و  وت  درز  يور  تیور ، شیپ  رد  روخ  هک  يا  درگ  درک  یهاوخ  هچ  نابات  هم  يا  مدع  ییوجیم  هچ  یتسه  همه 
ضرع ار  وا  خرچ  ناسنا و  تسا  رهوج  ترب  زیوآ  كانیطعا  قوط  ترـس  قرف  رب  تساـنمرک  جاـت  یـشک  هداـب  تنم  دوخ  ارچ  سپ  شوخ 
شوه تاریبدـت و  لـقع و  تمـالغ  يا  سوسف  ياولح  وت ز  ییوج  قوذ  سوسف  ياـهبتک  زا  ییوج  ملع  ضرغ  وت  دـناهیاس و  عرف و  هلمج 

هدش ناهنپیمن  رد  یملع  رحب  ضرع ! اب  دراد  زجع  نوچ  يرهوج  ضرتفم  یتسه  هلمج  رب  تتمدـخ  شورف  نازرا  ار  شیوخ  ینینچ  نوچ 
باتفآ ا عافتنا ! طاشن و  ناز  ییوج  وت  ات  عامس  ای  عامج و  ای  دشاب  هچیم  هدش  ناهنپ  یملاع  نت  زگ  هس  رد 

يهخاش کی  تخانش   ) هک مینادب  رگا  هک : تفریذپیم  رـشب  رگا  يولوم ) ! ) هاوخماج هدش  یک  هرمخ  زا  ياهرهز  هاوخماو  دش  یک  هرذ  ز 
( امنناهج ماج  دـننام   ) دوخ نهذ  رد  ار  یتسه  ناهج  يهمه  سکع  یمدآ  هک  تسا  نآ  زا  رتشزرااب  نتـشیوخ  تخانـش  لاح  رد  تخرد 
رد ارچ  سپ  تسا ، نینچ  هک  لاـح  تسیچ ). نتـشیوخ  تخانـش  شزرا  : ) میمهفیم عقوم  نآ  نتـشیوخ ، تخانـش  نودـب  دـیامن ، سکعنم 

دوخ رگا  هک  تسا  هدیسر  یعقوم  هب  ترمع  نایلاس  هک  نیا  رد  ياهدیـشیدنا  لاح  ات  ایآ  يربیم ! رـسب  اهیدیلپ  هب  هدولآلگ  بآ و  تراسا 
رسیب لگنج  رد  ار  نتشیوخ  هک  یسک  دوب ! دهاوخن  ناربج  لباق  هجو  چیه  هب  هک  دید  یهاوخ  یتراسخ  ینک ، لوغشم  نتشیوخ  ریغ  هب  ار 

ياهلاچهیـس رد  دربورف  دوخ  رد  ار  وا  يرگید  زا  سپ  یکی  اهیکیرات  درک ، اـهر  ینورد  تـالیامت  یناـفوط  جاوما  ینورب و  ثداوح  هت  و 
کی یتح  نتـشیوخ ، هب  هجوت  زا  ار  وا  دنـشکرس و  وا  ياوغا  يراب  تاهج  يهمه  زا  نج  سنا و  نیطایـش  و  دـیامن . نوگنرـس  هدـننکدوبان 

، دشاب شـسوه  يوه و  ياضتقم  رب  هچره  تسا ، مورحم  ملاس ) تیـصخش   ) و دوخ )  ) نتـشاد زا  هک  تهج  نادب  دننک و  يریگولج  هظحل ،
تـشونرس تیاـهن  شتآ  تسا و  تاریخ  رب  نایوجتقبـس  ییاـهن  تشونرـس  تیاـهن  تـشهب  هرخـالاب  و  دـیارایب . وا  يارب  وا  ملاـسان  سفن 

. دوب دهاوخ  نارگطیرفت 
هحفص 43] ]

همح عطقت  يوقتلاب  ـالا و  هیلا  اـجل  نم  زرحی  ـال  هلها و  عنمی  ـال  لـیلذ ، نصح  راد  روجفلا  و  زیزع ، نصح  راد  يوقتلا  نا  هللا ، داـبع  اولمعا 
رانا قحلا و  لیبس  مکل  حضوا  دق  هللا  ناف  مکیلا ، اهبحا  مکیلع و  سفنالا  زعا  یف  هللا  هللا ، دابع هللا  يوصقلا . هیاغلا  كردت  نیقیلاب  ایاطخلا و 

طوقس زا  ار  ناراکاطخ  ناقـساف و  هک  تسپ  تسا  یتظافح  هاگیاج  يوقت  ادخ ، ناگدنب  يا  دینادب  . ) همئاد هداعـس  وا  همزال ، هوقـشف  هقرط 
عطق سفن  رب  ناهانگ  دولآرهز )  ) ياهـشین هک  تسا  يوقت  يهلیـسو  هب  اهنت  دیـشاب ، هاگآ  دهدن . هانپ  ار  نآ  هب  هدـنهانپ  دـنکن و  يریگولج 

يهرابرد ار ، ادـخ  دـیریگب  رظن  رد  ار  ادـخ  ادـخ ، ناگدـنب  يا  ددرگیم . تفایرد  ییاهن  تیاغ  هک  تسا  نیقی  يهلیـسو  هب  اهنت  دوشیم و 
ریسم  ) تسا هدومن  ینارون  ار  نآ  قرط  راکشآ و  امش  يارب  ار  قح  هار  لاعتم  دنوادخ  اریز  امش ، يارب  اهنآ  نیرتبوبحم  سوفن و  نیرتزیزع 

صتخم هک  تاذ  یلماکت  تنایـص  ینعی  يوقت ، یمئاد ). تداعـس  هب  اـی  ددرگیم و  یهتنم  تشز  لاـمعا  يهمزـال  تواقـش  هب  اـی  هار ) نیا 
، دـشابیم اراد  یمدآ ، لوقعم ) تایح   ) يارب یـشزرا  تاملک  رد  ار  ینعم  نیرتشزرا  اب  يوقت )  ) يهملک تسا . ملاـس  تیـصخش  یـساسا 

نایص  ) زا تسترابع  يوقت  يانعم  میدومن  حرطم  ثحبم  ناونع  رد  هک  هنوگنامه 
هب ار  نآ  تیریدم  دـناوتیم  ملاس  تیـصخش  هک  یـساسا  راک  دراد ). ییاهن  ترورـض  ملاس  تیـصخش  نتـشاد  يارب  هک  تاذ  یلماکت  ت 

، نتـشیوخ اب  ناسنا  طاـبترا   ) هناـگراهچ تاـطابترا  رد  یناـسنا ) سفن  ( ) نم  ) یهدـنامزاس اـهزاین و  میظنت  زا  تسا  تراـبع  دریگب ، هدـهع 
يهناگهس ینابم  تیریدـم  هب  میزادرپیم  تسخن  دوخ ). عونمه  اب  ناسنا  طابترا  یتسه و  ناهج  اب  ناسنا  طاـبترا  ادـخ ، اـب  ناـسنا  طاـبترا 
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زا ملاس  تیـصخش  يهلیـسو  هب  اهزاین  یـساسا  هناگهس  ینابم  تیریدم  ترورـض  مالـسا . هاگدید  زا  ملاس ) تیـصخش   ) يهلیـسو هب  اهزاین 
تقوم و یعرف و  یلـصا و  صیخـشت  اهزاین و  نایرج  رد  نآ ، تیریدم  ملاس و  تیـصخش  یناسنا ، تایح  يزاسملاس  يارب  مالـسا  هاگدید 

زاین رصتخم  فیصوت  تسا . یتایح  ترورض  ياراد  اهنآ ، نتخاس  عفترم  حیحـص  قرط  ندرک  ادیپ  اهنآ و  فعـض  تدش و  ندوب و  رادیاپ 
نودـب هدـش و  یقلت  تایح  يهمادا  لماوع  زا  یطرـش  ای  یئزج  ناونع  هب  هک  يزیچ  دوجو  هب  جایتحا  زا  تستراـبع  نآ ) لـماک  فیرعت  هن  )

هس هب  میهدب ، رارق  یـسررب  دروم  هتفرگ و  رظن  رد  ار  اهناسنا  یلـصا  ياهزاین  همه  ام  رگا  ددرگیم . لتخم  رادقم  نامهب  تایح  نآ ، نیمات 
ینامسج يدام و  ياهزاین  . 1 دنشابیم : اراد  ار  دوخ  نتخاس  عفترم  قرط  اههزیگنا و  ياراد  کی  ره  هک  میسریم  اهزاین  زا  هدمع  هورگ 

تکرح یلعا  فدـه  هب  ور  دـناوتیم  هک  یلماکت  تایح  ياهزاین  . 3 هعماج . رد  صاخ ، یهیجوت  یگدـنز  هب  طوبرم  ياـهزاین  . 2 یعیبط .
يدرف و تلاـح  ود  ره  رد  یعیبـط  یگدـنز  نیماـت  يارب  هک  اـهزاین  نآ  يهـمه  زا  دـنترابع  یعیبـط ، ینامـسج  يداـم و  ياـهزاین  . 1 دنک .
، هعماج رد  صاخ  یهیجوت  یگدـنز  هب  طوبرم  ياهزاین  . 2 کلذریغ . تشادهب و  سابل ، نکـسم ، اذغ ، دننام  دنیآیم . دوجو  هب  یعامتجا 

تایح دناوتیم  هک  یلماکت  تایح  ياهزاین  . 3 کلذریغ . هعماج و  رد  هتسیاش  تیعقوم  زارحا  یقوقح و  یگنهرف ، یـسایس ، ياهزاین  دننام 
اهزاـین يدـنبهدر  رد  رـصاعم  ناسانـشناور  یــضعب  هاگدـید  ینید . یقـالخا  ياـهزاین  دـننام  دروآرد ، تـکرح  هـب  یلعا  فدـه  هـب  ور  ار 

للع نییعت  رد  و  دنیامنیم . نییعت  یمدآ  راجنهان  راجنه و  ياهراتفر  هب  هجوت  اب  ار  ملاسان  ملاس و  ناسنا  يوگلا  ابلاغ ، رصاعم  ناشانشناور 
يدودح ات  ولزام ، ماهاربآ  دننام  نارظنبحاص  زا  رگید  یضعب  دنوریمن . رتالاب  رشب  ینامسج  يدام و  داعبا  زا  الومعم  مه  اهراتفر  لماوع  و 

زا اهنآ  يدنبهدر  ملاس و  ناسنا  ياهزاین  يهئارا  رد  زین  نانآ  یلو  دنشیدنایم ، ینامسج  يدام و  لماوع  يانبم  رب  یـسانشراتفر  زا  رتقیمع 
یناسنا تیصخش  هک  یمدآ  دوجو  تیریدم  قیمع  لماوع  يارب  اهنآ  فعض  تدش و  رخات و  مدقت و  رظن 

هک ثحب  نیا  هب  هجوت  اب  : ) دییامرف تقد  دنکیم ، نایب  ولزام  هک  اهزاین  بیترت  لیذ و  تالمج  رد  دننکیمن . حرطم  ار  مزال  تیمها  تسا ،
زئاح ریدم  يارب  فلتخم  ياهنامز  رد  دارفا  زاین  نتسناد  اذل  دش ، دهاوخ  نییعت  زاین  نیرتدیدش  يهلیسو  هب  الومعم  نامز  ره  رد  دارفا  راتفر 

دهاوخ ار  تدش  نیرتشیب  ینامسج  یساسا  ياهزاین  تسا  دقتعم  يو  دهدیم . هئارا  ار  یبوچراهچ  کی  ولزام  هنیمز  نیا  رد  تسا . تیمها 
هب اهزاین  نیا  هک  ینامز  ات  دراد  یگتـسب  اهنادب  ناسنا  تایح  هک  ییاهزاین  نکـسم  سابل و  اذغ ، ریظن  دنوش ، ءاضرا  يردق  هکنیا  ات  تشاد 

یمک يهزیگنا  اهزاین ، يهیقب  دوب و  دهاوخ  حطس  نیمه  رد  الامتحا  ناسنا ، ياهراتفر  رتشیب  دنوشن ، هدروآرب  ندب  تیلاعف  يارب  یفاک  دح 
.3 نیمات . ینمیا و  . 2 ینامسج . ياهزاین  . 1 دهدیم : هئارا  لیذ  رارق  هب  ار  اهزاین  يدنبهدر  لودج  نیتسخن  هاگنآ  دننکیم ). داجیا  يو  رد 

کی ره  دیوگیم : سپس  تیعقوم . یـسانشدوخ و  . 5 یعامتجا . ماقم  تیثیح و  تلزنم و  ردـق و  . 4 یعامتجا . ياهتیلاعف  هب  قلعت  ساـسحا 
هب زاـین  زا  رثاـتم  راـتفر  هک  یماـگنه  ـالثم  دـتفایم . رتولج  يدـنبهدر  لودـج  رد  دـنک ، ادـیپ  رتشیب  تیمها  تدـش و  هک  قوف  ياـهزاین  زا 

یعامتجا د ياهزاین  مود و  يهدر  رد  تلزنم  ردق و  دشاب ، یسانشدوخ 
ياـهناسنا يارب  هچ  رگا  هیرظن  نیا  دریگیم . رارق  رخآ  يهدر  رد  ینامـسج  ياـهزاین  مراـهچ و  يهدر  رد  ینمیا  هـب  زاـین  موـس و  يهدر  ر 
تاصتخم اهراتفر و  يهرابرد  قیمع  لماوع  للع و  هب  تقد  اـب  یلو  دـسریم ، رظن  هب  حیحـص  يدودـح  اـت  یلومعم  طیارـش  رد  یلومعم و 

قرط رخاـت و  مدـقت و  اـهزاین و  هاگدـید  زا  ملاـس  ناـسنا   ) هلئـسم نیا  رد  يرتـقیقد  قیقحت  یـسررب و  کـی  هک  تسا  مزـال  اـهناسنا ، یتاذ 
هورگ هس  زا  کی  ره  رد  ار  نآ  تیریدم  ملاس و  تیـصخش  دـیاب  تسخن  یناسنا ، تایح  يزاسملاس  يارب  میـشاب ). هتـشاد  اهنآ ، ندروآرب 

لولعم ياهراتفر  مهنآ  وا  ياهراتفر  تخانش  رد  ار  یسانشناسنا  هک  ینارکفتم  ار  تقیقح  نیا  میهدب . رارق  قیقحت  دروم  یـساسا  ياهزاین 
دنریگیم و هدیدان  یلکب  ای  ملاس ، ناسنا  ندروآ  دوجو  هب  رد  ار  ملاس  تیـصخش  عوضوم  و  دننکیم ، هصالخ  ینامـسج  يدام و  ياهزاین 

لامک اب  دـیاب  دـنروآیم ! دراو  يزاسناسنا  یـسانشناسنا و  هب  ناربج  لباق  ریغ  ياهمدـص  دـنهدیم ، رارق  تیمهایب  تیعقوم  کی  رد  اـی 
عقوت اب  تسا  يواسم  ملاس ، ناـسنا  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  ملاـس  تیـصخش  تیریدـم  زا  يزاـینیب  ساـسحا  مییوگب : تیعطاـق  تحارص و 

ضوم اهمان و  يهدنهدناشن  ياهتراک  نارازه  امش  هک  تسا  نیا  هب  هیبش  یعقوت  نینچ  ملاس ! حیحص و  تلع  نودب  ملاس  حیحص و  لولعم 
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رارق بیترت  لامک  اب  صخشم  ياهـسکتراک  رد  هک  ار  مظعم  هناخباتک  کی  ياههسفق  تاصخـشم  یعرف و  یلـصا و  ياههرامـش  تاعو و 
اب اهتراک  نآ  يهمه  هک  دیـشاب  هتـشاد  راظتنا  دینک و  اهر  تسا ، هتفرگ  ندیزو  عونتم  ياهداب  هک  ییاوه  رد  يرتم  دص  عافترا  زا  دیاهداد ،

قیرط باختنا  یعقاو و  زاین  کی  صیخـشت  يارب  یهاگ  هک  یتروص  رد  دنریگب ! رارق  دوخ  ياج  رد  کی  ره  دنیایب و  بیترت  مظن و  لامک 
تهج نیمهب  میوشیم . دـنمزاین  عونتم  ددـعتم و  ياهباختنا  فذـح و  هب  ینورد  ینوریب و  ثداوح  لگنج  رد  نآ ، نتخاس  عفترم  قرط  اـی 

تیـصخش رگید ، فرط  زا  دوشن و  يربج  هیجوت  یـسایس  یعاـمتجا و  اـی  يربج  لـماوع  فرط  زا  رگا  یمدآ  تاـیح  مییوگیم : هک  تسا 
، دریگب هدهع  هب  دـنوش ، میظنت  دـیاب  تایح  يالعا  فدـه  هب  ور  هک  لوقعم  فادـها  هب  ار  یمدآ  دوجو  تیریدـم  دـناوتن  مه  ینورد  ملاس 

دیردنا ضقانت  یتش  مکیعـس  تشگ . دـهاوخ  يرپس  اهـضقانت  اهداضت و  زا  ینافوط  رد  هکلب  یمظنیب  تاناسون  رد  یناسنا  نینچ  یگدـنز 
یگدـنز يارب  ملاس  صخـش  تیریدـم  موزل  يارب  لیلد  نیرتهناعطاق  نیرتنشور و  تسا  نیا  يولوم )  ) دـیردیمرب بش  دـیزودیم و  زور 
ياهزاین . 2 یعیبط . ینامـسج  يدام و  ياهزاین  . 1 میدرک : میـسقت  هدـمع  مسق  هس  رب  ار  اهزاین  لوصا  ثحب ، زاغآ  رد  ناسنا . کـی  ملاـس 

هب طوبرم 
. دروآرد تکرح  هب  یلعا  فدـه  هب  ور  ار  ناسنا  تایح  دـناوتیم  هک  یلماکت  تایح  ياهزاین  . 3 هعماج . رد  صاخ  يهدشهیجوت  یگدنز 

تایح نوئـش  اههدیدپ و  اههزیگنا و  یگدنکارپ  زا  هک  تسا  مزال  یتیـصخش  صاخ  یتیلاعف  اهزاین ، عون  هس  نیا  زا  کی  ره  تیریدم  يارب 
یتیـصخش تیلاعف  دیامن . هدامآ  تسا ، ملاس  ناسنا  کی  تایح  صتخم  نیرتهب  هک  ار  رادـفده  ایوپ و  تکرح  يهنیمز  هدومن و  يریگولج 

يهنزاوم ضحم و  ینامسج  يدام و  ياهزاین  هب  یهاگآ  فارشا و  هک  یعیبط ) دوخ  ای  ( ) ضحم یعیبط  تاذ  تنایص   ) زا تسترابع  مکی -
هب طوبرم  تاذ ) تنایـص   ) زا تسترابع  مود - یتیـصخش  تیلاعف  دـیامنیم . تیریدـم  ار  اهنآ  نتخاـس  عفترم  قرط  باـختنا  مهم و  مها و 

تیلاعف دشابیم . کلذریغ  یعامتجا و  داصتقا  و  یـسایس ، یقوقح ، یگنهرف ، عونتم  رـصانع  لماش  هک  هعماج  رد  صاخ  یهیجوت  یگدنز 
رد ار  یگدـنز  یلعا  فدـه  يوس  هب  تکرح  يارب  ار  هنیمز  هک  یلماکت ) تاـیح  ریـسم  رد  تاذ  تنایـص   ) زا تستراـبع  موس - یتیـصخش 

( دوخ تاذ ، نم ،  ) ای تیـصخش  کی  هب  دنتـسم  یتیـصخش  تیلاعف  عون  هس  نیا  زا  کی  ره  ایآ  هک  هلئـسم  نیا  دزاسیم . هدامآ  ملاس  ناسنا 
هورگ هس  زا  کی  ره  دـناوتیم  عونتم ، ددـعتم و  لماوع  اهورین و  نتـشاد  اـب  هک  تسا   … نم )  اـی   ) تیـصخش کـی  اـی  دـشابیم ، صاـخ 

تیریدم ار  هدمع  ياهزاین 
رد یتفرعم  یملع و  ذوفن  زا  عنام  تسا ، یسانشلولعم  هک  یسانشراتفر  رد  یطارفا  نتفرورف  و  تسا . هدیـسرن  ییاهن  قیقحت  هب  زونه  دیامن ،
هک یساسا  تیوه  نآ  تسا . نآ  یلـصا  مان  یمدآ ) دوجو  یـساسا  تیوه  ( ) تیـصخش  ) هک تسا  تلع  نتفای  يارب  اهناسنا  نورد  قامعا 

ثحابم و رد  هچ  رگا  دوشیم ! هداد  رارق  هلئـسم  عوضوم و  دـص  زا  سپ  رخآ  يهناخ  رد  یناـسنا ، مولع  لـئاسم  تاـعوضوم و  لودـج  رد 
لـئاسم و نآ  اـب  مزـال  تیدـج  ماـمتها و  رظن  زا  مـینادیم  یلو  دریگب ، رارق  لودـج  لوا  يهناـخ  رد  تـسا  نـکمم  یمـسر ، ياهیــسررب 
ار لودـج  لـک  تاـیوتحم  یماـمت  لودـج ، مدـص  يهناـخ  عوضوم  هک  دوشیم  ثعاـب  ییاـنتعایب  نیمه  دـنکیمن و  يربارب  تاـعوضوم 

نتخاس هجوتم  یناسنا و  مولع  ندـناسر  رمث  هب  ملاس و  ناسنا  دوجو  رد  ملاـس  تیـصخش  یتاـیح  تیمها  ساـسحا  يارب  دزاـسب . راـبتعایب 
رادقم نامهب  دنهاکب ، نآ  ياهشزرا  ناسنا و  يونعم  يدام و  تایح  رد  تیصخش  تیمها  زا  نانآ  هک  ردق  ره  هکنیا  هب  مولع  نیا  نانکراک 
ضقانت هب  ار  اهناسنا  نورد  ریذـپانجالع  يراتفرگ  هک  دـسریم  رظن  هب  يرورـض  داد ، دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  ناـنآ  یناـسنا  مولع 
نودـب هک  مینک  نایب  میزاسب و  نشور  ملاس ، ناسنا  دوجو  رد  ملاس  تیـصخش  تیریدـم  ترورـض  تمظع و  نتـساک  تروص  رد  حـیرص 

سان تیصخش  دوجو  اب  ای  تیصخش 
زا یخرب  هب  دیناوتیم  امش  يراتفرگ ، نیا  حیضوت  يارب  میشاب . هتـشاد  ملاس  یگدنز  کی  میناوتب  ام  هک  تسا  لاحم  اهناسنا ، نورد  رد  ملا 
زین و  دـییامرف . هعجارم  درادیم  مدـقم  اهنآ ) يهدـنروآدوجو  هب  لـماوع  تیـصخش و   ) نآ لـلع  رب  ار  اـهیراتفر  هک  یـسانشناور  ياـهباتک 

هعجارم ینیمزریز ) ياهتـشاددای   ) ناسنا ینورد  ياهضقانت  اهداضت و  يهراچ  ندرک  ادیپ  يهرابرد  یکـسویاتساد  يهتـشون  هب  دـیناوتیم 
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تامولعم هدیشک و  رـس  یمدآ  نورد  يایاوز  داعبا و  زا  يرایـسب  هب  اعقاو  هک   ) گرزب يهدنـسیون  نیا  دید  دیهاوخ  هتـشون ، نیا  رد  دییامن 
دربراـک تیـصخش و  تقیقح  هب  يدـج  هجوـت  مدـع  تهج  هب  تسا ). هتـشاذگ  مدرم  راـیتخا  رد  هدوـمن و  يرادربهرهب  اـهنآ  زا  ار  یبوـخ 

دارفا یـصخش  مهاوخیم )  ) هب ار  تیمها  تسا  هدـش  روبجم  تایح ) ورملق  يهمه  رد   ) ملاـس ناـسنا  دوجو  تیریدـم  رد  نآ  زیگناتفگش 
قطنم و درخ و  لقع و  هجیتن  رد  و  دیامن ! یقلت  مهاوخیم )  ) نامه عابـشا  ار ، ناسنا  تیاضر  دروم  یگدنز  كالم  دهدب و  تبـسن  یناسنا 

نهذ نآ  اب  یکسویاتساد  رگا  هک  یتروص  رد  دیامن ! مهاوخیم )  ) نآ يادق  ار  نایمدآ  تایح  لماوع  رگید  تداعس و  شمارآ و  مارتحا و 
ییارگدرخ اهلقعت و  اههشیدنا و  يهمه  تیریدم  و  دادیم ، رارق  تقد  دروم  ار  تیصخش  ابیز ، ملق  راشرس و  شوه  یلاع و 

درخ لقع و  نیبام  ضقانت  داضت و  مه  هک  تسا  یعطق  درکیم ، راذگاو  تیـصخش  هب  ار  یـصخش  ياه  ( مهاوخیم  ) تفرعم و ملع و  اه و 
ندروآ دوجو  هب  هار  رد  يرثوم  رایـسب  ماگ  مه ، تشگیم و  عفترم  رگید ، فرط  زا  یـصخش  ياـه  ( مهاوخیم  ) فرط و کـی  زا  قطنم  و 

عفانم و نیرتگرزب  زا  رتزیمآتحلـصم  رتاهبرپ و  هک  يزیچ  رـشب  يارب  اتقیقح  دـیئوگب : دـیناوتیم  ایآ  نم ، نایاقآ  تشادیم . ملاس  تاـیح 
يهلمج لضفا  هک  دراد  دوجو  یتحلـصم  هک  مییوگب  روط  نیا  مینکن ،) مگ  ار  قطنم  هکنیا  لیلد  هب   ) ای و  درادـن ؟ دوجو  دـشاب  شحلاـصم 

رتمهم و هک  تسا  یتحلـصم  نیا  دـتفایم ، ملق  زا  هشیمه  مینک  هاگن  هک  عفاـنم  حـلاصم و  ياهـسوماق  ماـمت  رد  یلو  تسا ، يرـشب  حـلاصم 
عفانم حـلاصم و  مامت  هب  دـناوتیم  تسا و  هدامآ  رـشب  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  یتحلـصم  نیا  تسا . رگید  حـلاصم  هیلک  زا  رتگرزب  رتيوق و 

هیلع ینعی  دنک ، لمع  اهنآ  مامت  هیلع  دراپـسب و  نایـسن  تسد  هب  زین  ار  اهنآ  نیناوق  يهمه  دـنزب و  اپ  تشپ  یلبق  يهدـش  نییعت  صخـشم و 
رطاخ هب  طقف  دـنک ، لمع  گنـشق  بوخ و  عفانم  صاوخ و  نیا  مامت  هیلع  هصالخ  دـنک . راتفر  یتخبـشوخ  شمارآ و  مارتحا و  هیلع  لقع ،

هک میونـشیم  تسا . زیچ  ره  زا  رتاـهبرپ  وا  يارب  هک  یتحلـصم  نیا  رطاـخ  هب  شیاهتحلـصم ، نیرتزیمآ  تحلـصم  نیرتگرزب و  نیا  ظـفح 
هاوخیم

لمحت یمک  اما  اهتحلـصم ) نیب  تسا  یتحلـصم  زین  تحلـصم  نآ  ییوگیم ، هک  لاوحا  نیا  مامت  اـب  : ) دـییوگب دـینک و  عطق  ار  مفرح  دـی 
نیا دراد . طـبر  منکیم  هماـقا  هک  یلیلد  هب  هکلب  تسین ، یلاـیخ  یهاو و  يرما  هب  طوبرم  میوگیم  هچنآ  مهدـب . حیـضوت  رتشیب  اـت  دـینک ،
رگید ياهتحلـصم  يارب  هک  یلوـمعم  ياهيدـنبهقبط  اهههایـس و  زا  هک  تسا  هجوـت  لـباق  لـیلد  نیمه  هب  اـهنت  مدرب  مـسا  هـک  یتحلـصم 

ام ندرک  دنمتداعـس  اـی  ندرک ، ینغ  تهج  اهتـسودرشب  هک  يدـعاوق  نآ  يهمه  دـنکیم . بارخ  ار  اـهنآ  ماـمت  تـسا و  جراـخ  دـننکیم 
نیا مان  هکنیا  زا  لبق  دـنکیم . نکمم  ریغ  ار  اهنآ  يهمه  دـنکیم ، بارخ  دراذـگیم و  اپ  ریز  ار  همه  دـناهدرک ، ریرقت  ای  عضو  ناـیکاخ ،

ياـهییامنهار اهـشور و  نیا  هلمج  هک  میوگب  ناـیرع  اراکـشآ و  و  مزادـنیب ، رطخ  هب  ار  مدوخ  مهاوخیم  مربـب ، ار  صوـصخب  تحلـصم 
يارجا يارب  حیـضوت  زا  سپ  و  دهدیم ، حیـضوت  ار  ناشیا  يداع  یقیقح و  تالیامت  مدرم  يارب  هک  نیناوق - اهیروئت و  نیا  مامت  گنـشق ،
تسین چیه  يداهنشیپ  ياهـشور  نیا  مامت  نم  يهدیقع  هب  دننک - یگدنز  هنابیجن  دنوش و  رتبوخ  هک  دنکیم  روبجم  ار  مدرم  تالیامت  نآ 

يهلیـسو هب  و  ون ، شور  اـب  وا  یگدـنز  حیحـصت  و  تیرـشب ، حالـصا  يروئت  نیا  . دـماج کـشخ و  قطنم  هلب  دـماج ، کـشخ و  قطنم  زج 
ییامنهار و

هک : ) تفگیم وا  دوب . هدش  یعدم  لکاب  الثم  هک  هک …  تسا  نآ  هب  هیبش  يزیچ  ابیرقت  دشاب ، هتـشادرب  رد  وا  حلاصم  هک  ییاهـشور  هیهت 
ییاج هب  ات  ددرگیم  هتـساک  شندیماشآ  نوخ  يرگیـشحو و  زا  مکمک  دوشیم و  رتمارآ  رتمرن و  جیردت  هب  گنهرف  ندـمت  رثا  رد  ناسنا 

نیا هب  دـماج  کشخ و  یقطنم  لالدتـسا  يهلیـسو  هب  طقف  اـقآ  نیا  منکیم  لاـیخ  دروخیمن ). زیتس  گـنج و  درد  هب  رگید  هک  دـسریم 
جیاتن و يارب  دراد و  ندرک  تسرد  شور  نتخاس و  متـسیس  يارب  ياهناقـشاع  لیامت  رـشب  هک  درک  دوشیم  هچ  یلو  دـشاب ، هدیـسر  هجیتن 
ار اهتیعقاو  ادمعت  هک  تسا  هدامآ  هشیمه  و  دوشیم ، لئاق  ياهداعلاقوف  شزرا  تسا ، هتفرگ  تروص  لقعت  فرـصب  هک  يدیرجت  تامدقم 
، دونشن ششوگ  ای  دنیبن و  شمشچ  هک ! تسا  رضاح  دروخن  همطل  شیقطنم  جیاتن  تامدقم و  اههلوقم و  هب  هکنیا  يارب  طقف  دریگب . هدیدن 

ناتفارطا دینکزاب ، ار  ناتمشچ  نم ! نایاقآ  دوشیمن ، هک  يروط  نیا  اما  دننامب ! یقاب  دنتـسه  هک  روطنامه  تسا  هتخاس  هک  ییاهمتـسیس  ات 
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نیاـپماش هکنیا  لـثم  حیـسم ، تاروتـسد  نیناوق و  قبط  رب  شماـمت  روـطچ ؟ مهنآ  تسا ، يراـج  ياهناـخدور  نوـچ  نوـخ  دـینک ! هاـگن  ار 
رکیم یگدنز  نرق  نآ  رد  زین  ياقآ …  هک  ینرق  نیمه  هب  دینارذگب ، رطاخ  زا  ار  مهدزون  نرق  نیمه  دنزیریم . نوخ  دنزیریم 

، یمئاد ابیرقت  دـتمم و  ياهگنج  یلامـش ، ياـکیرمآ  رـس  رب  مییآیم  دـعب  یموس ، مه  تراـپانب و  مه  میراد ، نوئلپاـن  دـینک : هجوت  دـناهد 
زمرت ار  ام  ندمت ، گنهرف و  اجک  هنوگچ و  هک  دـییامرفب  منکیم  شهاوخ  الاح  هریغ ، یلامـش و  ياپورا  رد  یلخاد  يهرخـسم  ياهلادـج 

راک ابیرقت  تسا و … و  هدیـشخب  شیازفا  ناـشیا  رد  ار  یتهج  دـنچ  زییمت  هدرک و  رتداـیز  ار  مدرم  يهکارد  يهوق  گـنهرف  تسا ؟ هدرک 
يزیرنوخ رد  تسا  هتـسناوت  رـشب  هرخالاب  هک  تسا  هکارد  يهوق  نیمه  لماکت  یقرت و  رثا  رد  تسرد  هک  میوگیم  تسا و  نیمه  گنهرف 

نامدرم نیرتقیقد  هک  دـیاهدرک ، هجوت  چـیه  ایآ  دـنکیم . راـتفر  روطنیمه  مه  زونه  دـهدب . همادا  راـکنیا  هب  دـنک و  ادـیپ  تذـل  یعون  زین 
نیزار و الیتآ و  یتح  هک  دناهدوب  یمدرم  دناهدوب ؟ مدرم  نیرتندمتم  يهلمج  زا  ءانثتـسا  نودب  همه  ابیرقت  یناج ، ماشآنوخ و  زیرنوخ و 

رگا و  درک ، هسیاقم  ناوتیمن  الـصا  ناشیا  اب  ار  دـندش ) مادـعا  رفن  نآ 71  رد  هـک  لاس 1671-1667  رد  اهقارق  نایغط  ربهر   ) جاکنتـسا
یلومعم یلیخ  دنوشیم ، ادیپ  اج  همه  دنتـسه ، دایز  هک  تسا ، تهج  نیا  زا  طقف  دناهدشن  فورعم  نیزار  الیتآ و  دننام  مدرم  نیا  ناشیا ،

تسج رد  هک  میرادن  هلصوح  و  میاهدش ، هتسخ  ناشیا  ندید  زا  همه  دنکیمن ، هجوت  اهنآ  هب  یسک  دنتسه ،
رتتشز و تروص  هب  هکلب  تسا ، هدش  قباس  زا  رتنوخب  هنـشت  اهنت  هن  ندمت  يهیاس  رد  رـشب  ریدقت  رهب  مینک . ناشناشن  میـشاب و  ناشیوج 

تلادـع درکیم  هک  ییاهیزیرنوخ  رد  اقباس  اریز  دوب ، قباس  رد  هچنآ  زا  رتزیگناترفن  رتتسپ و  یلیخ  تسا ، هدـش  ماشآ  نوخ  يرتتسپ 
اب الاح  یلو  دشکب ، ار  وا  یتسیاب  يو  يهدیقع  هب  هک  تشکیم  ار  یـسک  تشکیم ، ار  شعونمه  هدوسآ  ینادجو  اب  دیدیم و  تیناقح  و 

. میزیریم ار  قلخ  نوخ  قباس  زا  رتشیب  یلیخ  نیا  دوجو  اب  تشز ، دیلپ و  تسپ و  رایـسب  تسا  يراک  راکنیا  هک  مینادیم  تساهتدم  هکنیا 
دهع هب  طوبرم  هک  ییاهلاثم  نیا  زا  دیـشخبب   ) رتاـپوئلک هک  تسا  فورعم  دـینک ! تواـضق  ناـتدوخ  تسا ؟ رتدـب  يزیرنوخ  مادـک  بوخ ،
تذل ناشیا  نویش  هجض و  يادص  زا  و  دنکورف ، شیاههمیدن  نازینک و  هنیس  هب  ار  یئالط  ياهقاجنـس  هک  تشادیم  تسود  تسا -) قیتع 

رد مه  زورما  میوگیم : هچ ؟ الاح  هب  دوشیم  تیربرب  دـهع  هب  طوبرم  مییوگب ، هک  ینامز  یبسن  رظن  زا  راک  نیا  هک : تفگ  دـیهاوخ  دربب .
رـشب هکنیا  اب  و  مینکیمورف . نارگید  هنیـس  هب  قاجنـس  اب  مه  الاح  ینامز  تیـصوصخ  نتفرگ  رظن  رد  اب  مینکیم - یگدـنز  تیربرب  دـهع 

تنشور رتقیقد و  دناوتیم  و  تسا ، هدرک  تفرشیپ  يدام  لئاسم  یملع و  تاهج  ياهراپ  رد  تیربرب  دهع  هب  تبسن  زورما 
نآ و  دزاس ، گنهآ  مه  شلمع  درخ و  لقع و  اب  ار  شراتفر  تسا  هدرکن  تداع  زونه  یلو  دـنک  قیقحت  دـنک و  هاـگن  اـیند  هب  میدـق  زا  ر 

يزور رـشب  هرخـالاب  هک  دـیراد  عطق  و  دـینئمطم ، ـالماک  مه  زونه  هک  منیبیم  نم ! ناـیاقآ  تسا . هتخومآ  وا  هب  ملع  هک  دـنک  لـمع  هنوگ 
تقو نآ  تف ، شدای  زا  هتـشذگ  يهناقمحا  تاداـع  ياههدـنامیقاب  نیرخآ  هک  یتقو  دـییوگیم  تفرگ . دـهاوخارف  میتفگ  هک  ار  یتاداـع 

يدنمدرخ درم  هب  ار  وا  دنکیم و  تیبرت  الماک  ار  يرـشب  تعیبط  شناد ، ملع و  کمک  اب  ملاس  لقع  تقو  نآ  درک ، دهاوخ  راتفر  هنالقاع 
طلغ و هار  هب  هنادازآ  رایتخا و  هب  رگید  زور  نآ  رد  و  دـنکیم ، شیربهر  دوجوم  یئالقع  هار  اـهنت  هب  تروص  نآ  رد  و  دـیامنیم ، لیدـبت 
هدارایب و رگید  ار ، شیعیبط  تالیامت  اههتـساوخ و  هک  میوگب  نینچ  دیـشخب . دهاوخ  همتاخ  ریگملاع  داسف  نیا  هب  و  تفر ، دهاوخن  اطخ 
دـییازفایم و يرگید  يزیچ  ناـتدوخ  يهدـیقع  نیا  هب  امـش  یتـح  هلب  دومن . دـهاوخن  زیهرپ  اـهنآ  زا  و  درک ، دـهاوخن  شومارف  راـیتخایب 

یننفت سکول و  زیچ  طقف  دییوگیم ، هک  مه  ملع  نیا  نم  رظن  هب  هکنیا  اب  . ) دوشیم رـشب  راگزومآ  ملع ، سفن  خـیرات  نآ  رد  دـییوگیم :
هک ب دییوگیم  تسا ! هتشادن  مه  تقوچیه  درادن ، اجیب  شهاوخ  یهاوخدوخ و  رگید  رشب  نآ  هک  دییوگیم  زاب  تسا -)

نیناوق دوجو  ملاع  رد  ام  زا  ریغ  هک  دـییوگیم  و  یتسد ، راود  گرا  کی  ای  ونایپ  يهتـسد  هجنپ و  کی  زج  تسین  يزیچ  یملع  رظن  زا  رش 
تروص دوخبدوخ  الماک  هکلب  دنکیم  شیدارا  یصخش و  تالیامت  لیلد  هب  هن  دنکب  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  رـشب  الثم  دنتـسه  زین  یعیبط 

رگید میدرک  فشک  یتقو  مینک . فشک  ار  نیناوق  نیا  ام  هک  تسا  یفاک  طـقف  امـش  باـسحب  هجیتن و  رد  یعیبط . نیناوق  قبط  دریذـپیم ،
تـسدب یقطنم  شخبتذـل و   ) تیاهنیب یناگدـنز  کی  هک  تسناوت  دـهاوخ  و  تسین . لوئـسم  اقلطم  دـنکیم  هک  یلاـمعا  هب  تبـسن  رـشب 
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باسح ات 1068000  ار  اهنآ  ـالثم  متیراـگل  لودـج  دـننام  میروآیم و  رد  یـضایر  تروص  هب  نیناوق  نیا  قبط  ار  مدرم  راـتفر  و  درواـیب )
باتک دلج  دـنچ  رد  ار  نآ  رتلـصفم  رتهب و  یمک  ای  و  مینکیم ، تشاددای  ياهچباتک  رد  ای  میوقت  رد  ار  اهباسح  اهتروص و  نیا  مینکیم و 
لاعفا لامعا و  يهمه  نآ  رد  هک  يزورما  فراعملاهرئاد  هب  هیبش  الثم  دوشیم  يزیچ  تادلجم  نیا  مینکیم . رـشتنم  مینکیم و  لقن  بوخ 

لاـمعا راـتفر و  ملاـع  زا  هطقن  چـیه  رد  رگید  اـگزور ، نآ  رد  میاهتـشون ، هدرک و  قیرفت  عمج و  و  هدرک ، باـسح  اـقیقد  ار  مدرم  حـیحص 
اهتبسن تسامش -) يهدیقع  شاهمه  اهنیا  نم ، نایاقآ  - ) هاگنآ داتفا . دهاوخن  قافتا  بابان  هفلتخم و  يارجام  هرظتنمریغ و 

یـضایر تروصب  یعامتجا  طباور  دـننام  و  هدـش ، باسح  اقیقد  زین  اـهنآ  هک  یطباور  نیناوق و  دوشیم ، ادـیپ  يداـصتقا  دـیدج  طـباور  و 
البق ام  هکنیا  يارب  طقف  دوریم -. نیب  زا  دوشیم و  لح  مدرم  تالاکـشا  تالاوس و  مامت  ندز  مهرب  مشچ  کـی  اـب  تسا . هدـش  هدـیجنس 

دوشیم و هدامآ  رولب  زا  يرصق  مدرم  يارب  سپـس  میراد  رـضاح  میاهدرک و  ینیبشیپ  طباور  نیناوق و  رد  ار  یملع  مزال  ياهباوج  يهیلک 
یعیبط بوخ  دنیـشنیم و …  يرولب  خاک  نیا  ماب  هب  دیآیمرد و  زاورپ  هب  تداعـس  يامه  ياهناسفا  غرم  سپـس  مالک ، هصالخ  سپس … 
رایـسب اـم  یناگدـنز  تروـص  نآ  رد  منکیم ). تبحـص  مدوـخ  رگید  ـالاح   ) درک تنامـض  ناوـتیمن  ار  تـالایخ  نیا  يارجا  هـک  تـسا 

رایسب یگدنز  هک  یتبسن  نامه  هب  نوچ  مینکب -؟ دیاب  هچ  دش  باسح  اقیقد  اهزیچ  يهمه  رگا  دش ، نانچ  رگا  اریز  دوشیم - هدننکهتـسخ 
نآ دـیآیمن . شیپ  مدرم  يارب  هک  ییاهرکف  هچ  نآ ، ندوب  تخاونکی  ندوب و  هدننکهتـسخ  نیمه  رثا  رد  یلو  دوشیم ، مهارف  ياهنـالقاع 
ورف رتاپوئلک  ناـکزینک  يهنیـس  رد  یگدـنز  ندوب  تخاونکی  و  ندوب ، هدننکهتـسخ  نیمه  لـیلد  هب  زین  متفگ  ـالبق  هک  یئـالط  ياـهقاجنس 

زا سپ  هک  تسا  نیا  رتزیگناترفن  رتدـیلپ و  همه  زا  و  مینکن ، تبحـص  اجنآ  زا  هک  تسا  رتهب  بوخ ، تشادـن ، رگید  تلع  الا  تفریم و 
رف

تیاهنیب تسا ، قمحا  رـشب  لاوحا  نیا  يهمه  اب  مینکیم . فیک  میوشیم و  مه  داـش  لاحـشوخ و  نارگید  يهنیـس  رد  اهقاجنـس  ندرکو 
مییوجب ار  يرتسانـشان  قح  وا  زا  میهاوخب  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، ساپـسیب  سانـشانقح و  یلیخ  دشابن  مه  قمحا  رگا  ای  تسا و  قمحا 

نیا نایم  رد  و  همدقمیب ، دش و  ادیپ  نملتنج  رفن  کی  رگا  دییوگیم ، امـش  هک  یئالط  زور  نآ  رد  الثم  میباین . میدرگب و  غارچ  اب  یتسیاب 
شدوخ هب  ياهدننکهرخسم  يهفایق  و  دز ، شرمکب  ار  شیاهتسد  و  دش ، زبس  ام  يولج  یمومع ، يهنالقاع  رایـسب  یگدنز  و  تداعـس ، همه 

اپ كون  اب  ار  قطنم  لقع و  نیا  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  زونه  ایآ  یچ ، هک  الاح  بوخ ، مرتحم ، نیرـضاح  : ) هک تفگ  اـم  هب  تفرگ و 
تـالیامت هب  زاـب  قباـس  دـننام  میناوتب  اـت  میتـسرفب ؟ منهج  هب  ار  سوحنم  روـفنم و  ياـهباسح  اهیـسیونمتیراگل و  نیا  يهمه  میزیرب و  رود 

اریز منکیمن ، بجعت  هجو  چیه  هب  نم  دش  ادـیپ  ییاقآ  نینچ  رگا  مینکب )!؟ میدرکیم  یگدـنز  هک  روطنامه  میزادرپب و  دوخ  يهنانونجم 
طقف تسین ، تشز  ردقنیا  نملتنج  ياقآ  نیا  راک  هزات ، دنادیمن . دیاهدید  هیهت  وا  يارب  امش  هک  یئالط  يایند  ردق  تسا و  ساپسیب  رـشب 

یم هچ  ریخن  دیاش -) - ) نملتنج ياقآ  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رتتشز  تسا . دنیاشوخان  هدننز و  رادشین ، یمک 
هب الصا  هک  ینعمیب  چوپ و  رایسب  ياههزیگنا  لیالد و  زا  دناهدیرفآ . نینچ  ار  رشب  بوخ  درک - دهاوخ  ادیپ  ینیقفاوم  اعطق  امتح و  میوگ ،

، دراد تسود  لاح  همه  رد  هشیمه و  دـشاب ، هک  ره  رـشب  نوچ  دـنکیم : لمع  اـهنآ  هب  دـیوجیم و  هناـهب  شدوخ  يارب  دزرایمن  شنتفگ 
دهدیم رما  وا  هب  دنکیم و  باجیا  وا  تحلصم  ملاس و  لقع  هک  نانچنآ  دنادیمن ، مزلم  ار  دوخ  هجو  چیه  هب  دهاوخیم و  هک  دنک  نانچ 

نینچ نیا  هک  یتسیاب  امتح  هک  دوشیم  یهاگ  هکنیا  و  مینک ، يرما  هب  مادقا  مه  نامدوخ  یـصخش  حلاصم  هیلع  یتح  میتسین  رداق  هکنیا  و 
رظن هب  يدارفنا و  تالیامت  رـشب ، دازآ  یـصخش و  يهدارا  تسا . نم  ياههشیدنا  زا  یکی  نم و  دیاقع  ءزج  بلطم  نیا  مینکب - میهاوخب و 
هتفر شیپ  تسا  نکمم  نونج  دحرـس  ات  یهاـگ  و  هتخادرپ ، هتخاـس و  شدوخ  هک  ییاـهيزتناف  تـالایخ و  اـهنآ ، نیرتهناـقمحا  یتح  نم 

تساهنیا مه  و  تسا ، هدشن  هتشون  عفانم  حلاصم و  زا  یتروص  ههایـس و  و  سوماق ، چیه  رد  هک  تساهزیچ ، نیمه  تسرد  اهنیمه ، دشاب ،
هک تسا  لماوع  نیمه  دوجو  درک - يدـنبهقبط  ار  اهنیا  ناوتب  هک  تسا  لاحم  متـشاذگ ، ماـن  حـلاصم  نیرتزیمآتحلـصم  ار  اـهنآ  نم  هک 

ادنمشناد نایاقآ  نیا  دوریم . نیب  زا  یلک  هب  دیآیمرد و  هابتشا  هنالقاع  ياهمتسیس  اهشور و  اهيروئت ، مامت 
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؟ دراد جایتحا  دشاب و  هتشاد  جایتحا  دیاب  يداع  یعیبط و  رقوم و  هنابیجن و  ياهدارا  هب  رـشب  هک  دننادیم  اجک  زا  عامتجالا  ملع  ياملع  ن و 
هنالقاع و ياهدارا  رـشب  امتح  هک  دنریذپب ، دنراد و  راهظا  دیدرت  کش و  نیرتکچوک  نودب  هک  دـنتخادرپ ، هشیدـنا  رکف و  نیا  هب  دـش  هچ 

هچره لالقتـسا  نیا  سب - دراد و  مزال  ار  نآ  مه  و  تسا ، شدوخ  لقتـسم  تالیامت  میلـست  طقف  طقف و  ناسنا  دراد ؟ مزال  زیمآتحلـصم 
دنادیم ناطیـش  طقف  هدارا  نیا  اما  و  دهاوخیم . ار  نآ  مه  درک . دهاوخن  قرف  دربب  دوخ  اب  دناشکب و  ار  وا  اجک  ره  هب  و  دوش ، مامت  نارگ 

، درادـن یجراخ  دوجو  اتقیقح  الـصا و  هک  هدارا  هدارا ! اهاهاه  هک : دـینکیم  عطق  ار  مفرح  دیاهدادرـس و  ار  هقهق  هک  مونـشیم  زاب  هک … 
، نم نایاقآ  زج …  تسین ، يرگید  زیچ  دازآ ، حالطصا  هب  يهدارا  نیا  هک  مینادیم  همه  و  تسا ، هدرک  حیرـشت  الماک  ار  رـشب  زورما  ملع 

ابیرقت دیـسر  مرطاـخ  هب  امـش  داریا  نیا  یتـقو  هک  منکیم ، رارقا  منک ! عورـش  ار  بلطم  نیمه  متـساوخیم  زین  مدوخ  دـینک  ربـص  یکدـنا 
ییاـهزیچ هب  تسا  نکمم  هک  دـنادیم ، طـقف  ناطیـش  ار  هدارا  نیا  هک  میوگب  متـساوخیم  هک  مدوـب ، هدیـسر  ییاـج  هب  تسرد  مدیـسرت .

.. مینک و رکشت  ادخ  زا  نآ  نتشادن  ای  نتشاد و  لیلد  هب  منادیمن  یتسیاب  ام  و  دشاب ، طوبرم 
اعقاو زور  کی  هک  مینکیم  ضرف  ام  بوخ  دیدرک . عطق  ار  مفرح  امـش  مداتفا و …  دییامرفیم ، هک  یملع  نامه  ملع ، دای  هب  هبترم  کی  . 

تیعبت ییاـهزیچ  هچ  زا  اـهبلط  لاـیما و  نیا  هک  میمهفب  هک  تسا  نیا  مروـظنم  مـینک ، ادـیپ  ار  ناـمدوخ  لاـیما  اـهوزرآ و  ماـمت  لوـمرف 
رد دننکیم ، ادیپ  میمعت  هنوگچ  و  دنوشیم ، داجیا  یتاماظن  ینیناوق و  هچ  قبط  رب  عقاو  رد  و  دنراد ، یگتـسب  ییاهزیچ  هچ  هب  و  دـننکیم ،

ار اهنآ  یـضایر  رب  قبطنم  حیحـص  لومرف  میناوتب  هصالخ ، هریغ ، دـندرگیم و  هجوتم  تهج  مادـک  هچ و  هب  داضتم  فلتخم و  ياـهتروص 
تشادن لیم  هجو  چیه  هب  و  تشادیمرب ، شیاههتساوخ  زا  تسد  دیدرگیم  شرـسیم  هک  اج  ره  رد  اروف و  رـشب  تروصنآ  رد  مینک - ادیپ 

رد دـشیمن ، متخ  اجنیا  هب  هزات  دـهاوخب ؟ باـسح  میوقت و  يور  زا  دـهاوخیم  هچ  ره  یمدآ  هک  دراد  یتذـل  هچ  دـشاب . هتـشاد  هدارا  هک 
نودـب ناـسنا  اریز  یقیـسوم ، تاودا  تـالآ و  نیا  هب  هیبـش  يزیچ  اـی  دـندمآیمرد و  یتـسد  گرا  اـی  وناـیپ  لکـش  هب  اـهناسنا  تروـصنآ 

مه زاب  تسیچ ؟ امـش  يهدیقع  ونایپ ؟ يهجنپ  ای  رات  كوک  کی  زج  دـشاب  دـناوتیم  هچ  شاهدارا ، نودـب  شیاهبلط ، اهوزرآ و  تالیامت ،
دییوگب دیریگب و  ار  ناتمیمصت  هرخالاب  هن ؟ ای  دبای  ققحت  تسا  نکمم  میدرک  هک  یضرف  ایآ  مینک - قیقحت  تایهیدب  رد  دیاب 

طلغ فرحنم و  ار  ام  حـلاصم  هک ، تسا  هدـش  يروط  العف  هابتـشا ، طولغم و  ياـهینیبناهج  تشادرب و  رثا  رد  اـم  يهدارا  مموه …  : ) هک
رد یقمحا ، ینادان و  رثارب  اریز  میتسه ، اهینعمیب  بلط  رد  میتسه ، لماک  ینعمیب  بلط  رد  ام  ابلاغ  لـیلد  نیمه  هب  دـبلطیم . دـیوجیم و 

. مینکیم باختنا  ارنامه  مینیبیم و  تسا ، حالـصا  ارهاـظ  هک  يزیچ  هب  ندیـسر  تهج  ار  هار  نیرتهدوسآ  نیرتتحار و  اـهینعمیب ، نیا 
نیا و  تسین ، نکممریغ  هجو  چیه  هب  راکنیا  هتبلا  و   ) میدرک صخشم  ار  هایـس  دیفـس و  و  دش ، حیرـشت  حیـضوت و  زیچ  همه  هک  یتقو  یلو 

چوـپ ینعمیب و  ـالماک  درب ، دـهاوخن  تعیبـط  صوـصخم  نیناوـق  هب  یپ  تقوـچیه  رـشب  هک  مینک ، ینیبشیپ  مینک و  ضرف  ـالبق  هک  اـعدا 
اب رابکی  یتقو  اـم  ياههتـساوخ  نوچ  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  یتـالیامت  اـهوزرآ و  رگید  هک  تسا ، یهیدـب  يرما  تروص  نآ  رد  تسا ).
ار ناملقع  ام  یلو  مینکیم ، رکف  لقع  اب  طقف  ام  زورما  نوچ  میهاوخیم ، یئـالقع  میهاوخب  هک  ار  هچره  زین  اـم  هاـگنآ  دـش ، هارمه  لـقع 

نوچ زور  نآ  رد  اما  میهاوخب …  مینک و  وزرآ  میناوتب ، دشاب  حـلاص  ریغ  رـضم و  ولو  زیچ ، ره  هک  تسا  نکمم  هجیتن  رد  و  میهاوخیمن ،
دازآ ر يهدارا  نیا  نیناوق  هشیمه  يارب  رابکی  درک و  میهاوخ  باسح  البق  اقیقد  ار  نامراکفا  اهوزرآ و  يهیلک 

المع ام  زاب  هک  دوشیم  يروط  هب  دوشیم ، ههایس  تروص  میوقت و  نامه  ام  راک  لوصحم  هجیتنلاب  و  دش ، دهاوخ  فشک  دنیوگیم  هک  ا 
يارب یتـقو  اریز  تساوخ ، میهاوخ  تروص  نآ  قبط  رب  میهاوخب  يزیچ  رگا  و  درک ، میهاوخ  هدارا  ههایـس ، تروص  میوـقت و  نیا  يور  زا 

هک ماهدرک ، ار  راکنیا  لیلد  نیا  هب  طقف  مدرک ، یجکنهد  نابایخ  رد  رفن  کی  هب  يزور  الثم  رگا  هک  دندرک ، تباث  و  دندرک ، باسح  نم 
ندرک یجکنهد  مدادیم و  هفاـیق  رییغت  یتسیاـبیم  اـمتح  هقیقد  نآ  رد  ینعی  مدرکیم ، ار  راـک  نآ  هظحل  نآ  رد  یتسیاـب  مدوب و  روبجم 

هک یتروص  رد  صوصخب  دـنامیم ؟ یقاـب  نم  يارب  يدازآ  هچ  رگید  تروص ، نآ  رد  هک  منادـب  مهاوخیم  ـالاح  مدـنایامنیم . ار  دوـخ 
سپ مشاب . هدیناسر  نایاپ  هب  اههدکـشناد  زا  یکی  رد  الثم  مه  ار  مدوخ  یملع  تالیـصحت  مشاب و  زین  ياهدرکلیـصحت  هدـیمهف و  صخش 
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، میدیـسر ریغتیال  تباث و  ياجب  میدیـسر ، اجنآ  هب  رگا  مالک ، کی  منک . باسح  ینیبشیپ و  البق  ار  مدوخ  یناگدـنز  لاس  یـس  مناوتیم 
نیقلت دوخب  دـیاب  یپردیپ  تروص  نآ  رد  هلب ، میریذـپب ، روطنامه  تسه  هک  هچره  میتسه ، روبجم  ام  دـباییم و  همادا  جـهن  نامهب  رگید 

میلست ن تیاضر و  مدع  دوخ  زا  و  مینک ، ناغف  دایرف و  هیوم و  یتلع  هب  میشاب و  یضاران  ام  هک  مه  یتروص  رد  تعیبط  هک  مینک 
، مینک لوبق  میریذپب و  تسه  هچنانچ  ار  يزیچ  ره  دیاب  تسیچ . وت  يهدارا  یهاوخیم و  هچ  دـسرپیمن ، ام  زا  میـشاب ، رکپ  میهدـب و  ناش 
هک دش  دهاوخ  ییایمیـش  قیبنا  عرق و  الثم  و … و  مینک ، لمع  هدش  باسح  میوقت  نیا  قبط  رب  اعقاو  رگا  دـشاب ، میراد  لیم  هک  نانچنآ  هن 
هک نانچمه  زین  ار  قیبنا  عرق و  نیا  لوصحم  دـیاب  درک ، ناوتیمن  يراـک  زین  تروص  نآ  رد  بوخ ، و  دـیآیم ، نوریب  هچ  نآ  زا  مینادیم 
هچ هک  دسرپیمن  امش  زا  و  دنکیم ، ارجا  دریذپب  دهاوخب و  هچره  امـش  لیامت  نتفرگ  رظن  رد  نودب  شدوخ  تعیبط  الا  و  میریذپب ، تسه 
زا تسا  یتدـم  هک  دیـشخبیم  ارم  هتبلا  نم ، ناـیاقآ  تسا . نیا  مه  وم  هب  وـم  زین  نم  يهدـیقع  اـقافتا  تنـسحا ، نیرفآ !  … درک )  شدـیاب 

لایخ روصت و  یمک  دیهدب  هزاجا  نم  هب  افطل  دیناوتیم  الاح  سپ  متشاد ! یکیرات  لاس  لهچ  راک  نیا  رثا  رد  اریز  ماهدیشک ، رانک  هفـسلف 
لقع و هشیمه  درخ  لقع و  یلو  درادـن ، یـضارتعا  بلطم  نیا  رب  سک  چـیه  تسا ، یبوخ  زیچ  درخ  لقع و  نم ، نایاقآ  دـینک : هجوت  منک 
لقع و نیا  سکعرب  اهـشهاوخ ، لایما و  هک  یتروص  رد  تسا ، یمدآ  رکف  ناور و  ياذـغ  اـهنت  و  دوب ، دـهاوخ  درخ  لـقع و  تسا و  درخ 

نیا ز مب  ریز و  رد  هچره  يرشب و  یناگدنز  يهیلک  میوگب ، مهاوخیم  تسا . يرشب  یناگدنز  عومجم  زا  یشیامن  درخ 
زاب دنک ، هولج  زین  يدیلپ  هدیـسوپ و  هدنژ ، لذتبم ، تروص  هب  شراکـشآ ، تارهاظت  رد  یناگدـنز  نیا  رگا  و  تسا ، دراد  دوجو  یناگدـن 

تیـصخش فیرعت  هلداعم . بعک و  رذج و  یـضایر ، لومرف  کی  هن  تسا و  یگدنز  درادن ، یطبر  تیارد  لقع و  هب  و  تسا ، یگدنز  مه 
. میرادن میاهدروآ ، تسد  هب  نونکات  هک  یمولع  اههفسلف و  نیا  اب  ار  ملاس  تیصخش  یقیقح  فیرعت  ییاناوت  نونکات  ام  تسا  حضاو  ملاس 

مه میشاب و  هتشاد  تیصخش  يهرابرد  شخبتیاضر  فیصوت  کی  لقادح  ای  فیرعت  کی  مه  دیاب  ام  هکنیا  نتـشاد  رظن  رد  اب  اصوصخم 
تخانـش يارب  اـم  مییاـمن . حرطم  ار  لوبق  لـباق  نشور و  یمیهاـفم  ملاـس ، تیـصخش  تخانـش  يارب  میناوـتب  اـت  ملاـس ، موـهفم  يهراـبرد 

نامه تفایرد  زج  تقیقح ، نیا  يهرابرد  ام  يروضح  تفایرد  كرد و  اریز  میرادـن ، نآ  تاصتخم  فیـصوت  زج  یهار  چـیه  تیـصخش 
، مینک دوهـش  ار  نآ  ای  مینیبب ، یکیزیف  دومن  کی  دـننام  ار  تیـصخش )  ) ای نم )  ) تاذ میناوتیمن  ام  تسین و  اهتیفیک  اـهتیمک و  قوف  نم ) )
هک هجوت  نیمه  دوخ  دزاسیم و  هجوتم  دوخ  هب  ار  ام  نم ) زج   ) لـباقم رد  دوخ  نییعت  اـب  هک  تسا  یقیقح  میباـییمرد ، هک  ار  هچنآ  هکلب 

( هدـننک كرد  مه  تسا و  كرد  دروم  مه  نم  اریز   ) تسا نم )  ) دوخ زا  هک  تهج  نادـب  دوشیم ، هدـیمان  یهاـگآدوخ )  ) يروضح ملع 
گاشامت هب  ار  يرگیزاب 

يارب میروبجم  ام  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـهدیمن . رارق  ام  هاگدـید  رد  ار  صلاخ  يهدـش ) كرد  نم   ) دوخ نیا  دزیمآیمرد و  ام  ير 
راـچد يروضح  ملع  لکـشم  هب  ملاـس )  ) موهفم تخانـش  يارب  اـم  هچ  رگا  میوـش . لـمع  دراو  نآ  تاـصتخم  تخانـش  اـب  نم )  ) تفاـیرد

تاـصتخم نیعم و  تیوه  ياراد  صخـشم ، تقیقح  کـی  ناونع  هب  ملاـس  فیرعت  زا  ار  اـم  مه  هدـیدپ  نیا  ندوـب  یبـسن  یلو  میوـشیمن ،
تسین تیصخش )  ) نامه تاهج  همه  زا  نم )  ) هک میـشاب  هتـشاد  هجوت  هلئـسم  نیا  هب  دیاب  تسخن  لاحره ، هب  دیامنیم . يریگولج  نشور 

( تیصخش  ) زا شیب  نم )  ) رد درجت  تلاح  یگنریب و  قالطا و  اریز  دنک . قدص  مه  تیصخش  يهرابرد  مییوگب ، نآ  يهرابرد  هچره  هک 
ياهراتفر هیجوت  رد  دراد و  دوجو  ناسنا  کی  نورد  رد  هک  ار  تباث  یتایـصوصخ  میروآیم ، رظن  رد  ار  تیـصخش )  ) هک یتقو  اـم  تسا ،
تاهجوت زا  سپ  رگم  مینکیمن  كرد  ار  یصخشم  تیصوصخ  نم )  ) تفایرد عقوم  رد  هک  یتروص  رد  میروآیم . رظن  هب  تسا ، رثوم  وا 

هب هک  داتسا  نآ  یناور  تاصتخم  اروف  نم ، داتسا  تیصخش ) : ) مییوگیم هک  یتقو  الثم  ناسنا ، ینورد  صئاصخ  هب  لقتسم  رکذت  يوناث و 
هب هـک  یلاـع  تـبحم  . 2 وا . ندوـب  رایــشه  . 1 دـننام : ددرگیم ، نـم  هاـگآدوخ  نـهذ  دراو  دوـب ، مداتـسا  نـم )  ) یــساسا ناـکرا  ناوـنع 

نتورف عضاوت و  . 3 تشاد . شنایوجشناد 
ناوـتیم تـهج  نـیا  زا  سپ  کـلذریغ  ربارب  رد  یناور  شمارآ  . 5 شتاـمولعم . هب  رمتـسم  ندوزفا  هب  رفاو  قاـیتشا  . 4 وا . بلاج  رایـسب  ي 
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يارب هک  دوشیم  تاـبثا  قوف ، تاـظحالم  عوـمجم  هب  رظن  اـب  ینعم . تاـصتخم  هلیـسوب  هتفایصخـشت  نم )  ) زا تراـبع  تیـصخش  تفگ :
هدومن یسررب  ار  ملاس  موهفم  سپس  مینک . حرطم  ار  تقیقح  نیا  داعبا  اهاوق و  اهدادعتسا و  هک  میروبجم  تیـصخش ، فیـصوت  ای  فیرعت 

تیریدم یبایشزرا و  تیصخش 1 . یساسا  تاصتخم  زا  ياهنومن  میـسانشب . تسا  ریذپناکما  هک  اجنآ  ات  ار  ملاس ) تیـصخش   ) هجیتن رد  و 
اب نادجو  لقعت ، هشیدنا ، تالیخت ، تامیـسجت ، تاقیدـصت ، تاروصت ، ییارگملع ، ییارگ ، بهذـم  دـننام  ینورد ، تانایرج  اهدـحاو و 

، مالآ ذئاذل و  نظ ، نیقی و  کش و  عادبا ، اهدوهـش ، اهماهلا ، یهاوخندـمت ، ییارگ ، گنهرف  قشع ، تبحم ، دراد ، هک  یعونتم  ياهتیلاعف 
، دـیما دـهع ، هب  ءافو  نایز ، زا  رارف  ییوجدوس ، راـیتخا ، میمـصت ، هدارا ، يرایـشهدوخ ،)  ) يروضح ملع  یهدـنامزاسدوخ ، ییانـشآدوخ ،

تدـحو ساسحا  هقداص ، ياهایور  تیاهنیب ، رب  باذـجنا  تمکح ، تلادـع ، تعاجـش ، تفع ، ـالعا ، ياـهنامرآ  هار  يراکادـف و  وزرآ ،
ناهج زا  هک  ییاههزیگنا  تیریدم  یبایشزرا و  . 3 نم .) زج   ) و نم )  ) نیبام تاطابترا  تیریدم  یبایشزرا و  . 2 عونمه . دارفا  رگید  اب  هیلاع 

رب
اب هک  ياهدـنیآ  اـب  ناـسنا  تیدوجوم  میظنت  يارب  یمئاد  یگداـمآ  . 4 دریگیم . رارق  طاـبترا  رد  ناـسنا  اـب  ینورد ، یلماوـع  اـی  ینیع  ینو 
هک هچنآ  ره  يهرابرد  دـحیب  ییارگنوزفا  . 5 دننکیم . رارقرب  طابترا  وا  اب  دنـسریم و  هار  زا  یـسدح  ای  یلامتحا  ای  ینیقی  ياهدادـیور 

یعرف یبیکرت و  تلاح  هب  رظن  اب  و   ) قوف تاعوضوم  یبایشزرا  هیجوت و  تیریدم و  هک  یتقیقح  نآ  دنیبیم . نآ  رد  ار  دوخ  لامک  دوس و 
رظن اب  اهتیـصخش  توافت  تسا . تیـصخش  دهدب ، ماجنا  دیاب  لوقعم ) تایح   ) کی رد  ندوب  ملاس  تروص  رد  ار  اهنآ  ربارب  اهدص  و  اهنآ )

ياهتیـصخش هک  تسا  یهیدـب  یئوجلامک  اههزیگنا و  یخرب  لـباقم  رد  تیـساسح  ثداوح و  ربارب  رد  تیفرظ  براـجت و  تاـمولعم و  هب 
الماک هدحاو  يهدـعاق  ریگارف و  كالم  کی  هک  تسا  اهتوافت  نیمه  تهج  هب  و  تسا ، توافتم  رایـسب  رگیدـکی ، اب  هسیاقم  رد  صاخـشا 
هنوگچ درادـن ، ياهرهب  براجت  تامولعم و  كدـنا  زا  هک  یـسک  تیـصخش  دومن . هضرع  ناوتیمن  اهنآ ، یباـیزرا  تخانـش و  يارب  یلک 

نورد یلماک  یهدنامزاس  رد  يوق  تیصخش  زا  هک  یـسک  تسا . رادروخرب  یناوارف  براجت  تامولعم و  زا  هک  یـسک  اب  تسا  سایق  لباق 
یم شمرگ  شمشک  کی  اب   ) یلومعم لثم  ربانب  هک  یسک  نآ  اب  یتهباشم  هجو  چیه  هب  تسا ، رادروخرب  اهدماشیپ  نیرتدنت  ربارب  رد  دوخ 

اب هدـنبیرف و  حالطـصا  دـنچ  نتفرگدای  اب  هک  میاهدرک  هدـهاشم  نامنامـشچ  اب  ار  ياهدـع  درادـن . دوشیم ) شدرـس  هروغ  کی  اـب  دوش و 
نیا ربارب  رد  دندشن ! داقتنا  هملک  کی  یتح  ندینـش  هب  رـضاح  هک  دـنداد  تسد  زا  نانچ  ار  ناشلمحت  یقوذ ، باتک  دـلجم  دـنچ  ندـناوخ 

، یناسنا مولع  هفـسلف و  رد  یعادـبا  یلئاسم  اهدـص  ندروآ  دوجو  هب  تامولعم و  زا  ییایرد  نتـشاد  اب  هک  میدـید  ییاـهناسنا  اـهتیفرظمک ،
اب دش . يرپس  ینادواج  فراعم  تیدبا  رد  ناشرابرپ  رمع  تاظحل  مدوجوم ) مه  نم   ) هکنیا زاربا  نودب  یتح  وهایه ، ییامندوخ و  نیرتمک 

ربک و يدیلپ  يدـنمدرخ ، هاگآ و  ناسنا  چـیه  دوریمن  نامگ  یتسرپدوخ  درد  رد  دریمب  ربخیب  ات  یتسم  قشع و  رارـسا  دـییوگم  یعدـم 
ناهاوخدوخ يارب  اهنارود  یمامت  رد  تیرشب  هک  یتناها  حیبقت و  هک  تفگ  ناوتیم  تئرج  اب  دشاب . هدرکن  كرد  ار  یهاوخدوخ  رورغ و 

رتهب ز ینیب  هک  ياهلبق  ره  شاب  وا  راک  لوغـشم  ینیبب  نت  هب  ناج  ات  دـییامرف : هجوت  دناهتـشادن . اور  یـسک  چـیه  يهرابرد  دـناهدرک ، زاربا 
اهرهز دننکیم  يدوجس  مدرم  ار  هک  ره  يولوم )  ) طامـس رب  دنادن  لصاو  ار  شیوخ  طابر  ره  رد  وا  هکنآ  مالغ  نم  ظفاح )  ) یتسرپدوخ

دوجوم ره  هچ ؟ ینعی  رامیب ، تیصخش  ربارب  رد  ملاس  تیصخش  يولوم )  ) دننکآیم وا  ناج  رد 
رد هدومن و  ظفح  تایح  يهمادا  ریسم  رد  ار  دوخ  یعیبط  تیوه  نآ  هب  صوصخم  یگدنز  نیناوق  هب  رظن  اب  هک  یناسنا  یناویح و  یهایگ ،

( دوخ عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادـخ ، اب  نتـشیوخ ، اب  طابترا   ) اهنآ اب  هک  یتادوجوم  اب  طابترا  رد  تسا  رداق  یلامک  رثات  ریثات و  نایرج 
ره سکعلاـب  تـسا و  رادروـخرب  تمالــس  زا  يدوـجوم  نـینچ  دـنک . هرادا  دوـخ ، ررقم  مـظن  اـب  ار  تیوـه  نآ  دریگیم ، رارق  ساـمت  رد 

اجنیا زا  تسا . رامیب  ای  صقان  یناوتان ، يهزادـنا  نامه  هب  دـشاب ، ناوتان  یلامک ) رثات  ریثاـت و   ) قوف ناـیرج  تیلاـعف و  رد  زا  هک  يدوجوم 
ناوارف رایسب  تاقیقحت  ربانب  ینامسج  تمالس  یلک  دعاوق  لوصا و  تسا  یبسن  الماک  رما  کی  تیـصخش  ندوب  ملاس  هک : دوشیم  نشور 

رتنشور و دـناهداد ، ماجنا  رظنبحاص  ناکـشزپ  هک  يرامیب  یتسردـنت و  رظن  زا  اصوصخم  ناسنا ، يژولویزیف  يژولویب و  ياـههبنج  رد  هک 
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اریز ددرگیم ، حرطم  هطوبرم  مولع  رگید  یکـشزپناور و  یـسانشناور و  رد  هک  یناور  تمالـس  یلک  دـعاوق  لوصا و  ات  تسا  رتصخـشم 
یلک تاکرتشم  هب  لوصو  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـشابیم و  ییایمیـش  ياهتیلاعف  یکیزیف و  ياهدومن  ياراد  ینامـسج  تمالـس  عوضوم 

من ياراد  ینامسج  تمالس  یلک  تاکرتشم  هب  لوصو  زا  تسا ، رتصخشم  رتهداس و  نآ ، ینامسج  ءازجا  ندب و  رد  تمالس  يهدیدپ 
ءازجا ندـب و  رد  تمالـس  يهدـیدپ  یلک  تاکرتشم  هب  لوصو  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـشابیم و  ییایمیـش  ياهتیلاعف  یکیزیف و  ياـهدو 
لوصا هدـع  کـی  رد  یناور . لـئاسم  اههدـیدپ و  رد  تمالـس  یلک  تاـکرتشم  هب  لوـصو  زا  تسا ، رتصخـشم  رتهداـس و  نآ ، ینامـسج 
دودحم دراد ، دـیفم  راک  تعاس  تردـق 10  هک  یندـب  يارب  هک  هنوگنامه  لاثم  ناونع  هب  دـنراد ، یتاکرتشم  یناسنا ، دـعب  ود  ره  رتیلک ،

نتخاس دودحم  دراد ، ار  يدایز  رایـسب  ییانیب  تردق  هک  یمـشچ  تسا و  يرامیب  یعون  یقطنم ، تلع  چیه  نودب  تعاس  هب 9  نآ  ندرک 
ناـنچمه ددرگیم . بوسحم  ندـب  زا  ءزج  نآ  يراـمیب  یعون  حیحـص ، تلع  نودـب  دراد ، ییاـناوت  هک  هچنآ  زا  رتـمک  ياـهییانیب  هب  نآ 

اراد ار  ياهعماج  ای  یعمج  تیریدم  غوبن  ای  تسا و  رادروخرب  يرنه  یعادبا  تیقالخ  زا  ای  دراد ، عارتخا  فاشتکا و  تردق  هک  یتیصخش 
یناسک سکعلاب ، و  دنشابیمن . ملاس  تیصخش  ياراد  یصاخشا  نینچ  اعطق  دنک ، یثنخ  ار  اهدادعتـسا  نیا  یقطنم ، تلع  نودب  دشابیم ،
يرامیب یعون  هب  التبم  دـنیآرب ، تسا ، تامولعم  نآ  دـنمزاین  هک  یلئاسم  رد  رظن  راهظا  ددـص  رد  یفاک ، مزـال و  تاـمولعم  نادـقف  اـب  هک 

ملع ياهدادعتسا  ندش  یثنخ  هک  دوشیم  مولعم  اج  نیمه  زا  دومن . بوسحم  یهاوخدوخ  يرامیب  تاقتشم  عورف و  زا  ناوتیم  هک  دنتسه 
ایشوهدوخ  ) يروضح

، قشع تبحم ، نادـجو ، لقعت ، هشیدـنا ، تامیـسجت ، تاقیدـصت ، تاروصت ، ییارگملع ، ییارگ ، بهذـم  راـیتخا ، میمـصت ، هدارا ، ير ،)
ریثات و دـیدرت  نودـب  هک  تسا  يرامیب  یعون  اهنآ  زا  يادربهرهب  ناکما  اب  کلذریغ ، یهاوخندـمت و  ییارگ ، گـنهرف  ینوناـق ، فطاوع 

يزاـسملاس يارب  تسا . تیـصخش  يراـمیب  تمـالع  نیرتنشور  نیا  و  دربیم ، نیب  زا  اـهنآ  یگزیگناربارب  رد  ار  تیـصخش  ینوناـق  رثاـت 
هدیمان یهاوخدوخ )  ) ورشیپ زاسناسنا  ياهگنهرف  قالخا و  بهذم و  هاگدید  زا  هک  رمتسم  يرامیب  کی  زا  نآ  نداد  تاجن  تیـصخش و 

نیتسخن ثحبم ، نیا  رد  دومن . میلعت  تسا  تاذ  یلماکت  تنایـص  نامه  هک  ار  یعیبط ) دوخ   ) مروت اب  هزرابم  هار  رـشب ، يارب  دیاب  دوشیم ،
دارفا قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  یهاوخدوخ )  ) يرامیب يریگارف  تیمومع و  نیا  اب  هک  تسا  نیا  میراد ، هک  يزیگناتفگش  رایسب  هلئسم 

يرامیب مییوگب : میناوتیم  ایآ  تسا  هدومن  ءالتبم  نونکات  یکاخ  يهرک  يور  رد  رشب  یگدنز  خیرات  زاغآ  زا  عماوج و  يهمه  رد  ار  رـشب 
ندـید ( ) یهاوخدوخ  ) يهدـیدپ رگید ، ترابع  هب  تسا ؟ تیـصخش  تمالـس  یلوا  لصا  هدوب و  یناسنا  تایح  نوناق  فـالخ  تیـصخش ،

فارحنا دروآیم : دوجو  هب  ار  دـیلپ  فارحنا  ود  داقتعا ، دـید و  نینچ  يهمزـال  تسه ) هک  هچنآ  زا  رتگرزب  نآ  يهراـبرد  داـقتعا  و  دوخ ،
: مکی

يارب هاوخدوخ  مدآ  هک  دنکیم  ادیپ  تدش  يردق  هب  يرامیب  نیا  یهاگ  هعماج ، دارفا  یگدنز  حالـص  رب  هررقم  نیناوق  لوصا و  رب  نایغط 
دوشیم زیوالگ  درادن ، ار  اهنآ  ربارب  رد  تمواقم  تردق  هک  یعیبط  ياوق  اب  یتح  دنکـشن ، ار  شاهتفایمروت  دوخ  دـنک و  ییامندوخ  هکنیا 

تسد و ياهدنرد  کی  اب  دنکیم ! روبع  یلیس  زا  درپیم ! يدنلب  ياج  زا  ییامندوخ  يارب  الثم  دهدیم ! نایاپ  دوخ  یگدنز  هب  هجیتن  رد  و 
رتنییاپ ياهجرد  رد  نارگید  هب  ندرک  هاگن  مود : فارحنا  دهدیم . تسد  زا  يزاب  تقامح  نیا  رد  ار  دوخ  یگدـنز  و  دـنکیم ! مرن  هجنپ 
ياهگنج هتخاس و  نوگرگد  لامیاپ و  ار  اهقوقح  هتخادـنا و  هار  اهیـشکقح  هک  تسا  هدوب  یهاوخدوخ )  ) يرامیب صتخم  نیا  دوخ . زا 

يهمه اشنم  یتیـصخش  يرامیب  تسا و  یتیـصخش  ياهیرامیب  يهمه  عبنم  یهاوخدوخ  هک  هنوگنامه  تسا . هتخادـنا  هار  هب  ار  زوسنامناخ 
عاونا يهمه  عبنم  تاذ ) یلماکت  تنایص   ) هب نآ  ندرک  لدبم  یهاوخدوخ و  لیدعت  تسا ، اهیزیرنوخ  اهیشکقح و  اهیدیلپ و  تافارحنا و 

طابترا مسق  راهچ  یناگدـنز ، نیا  رد  ناسنا  تاـطابترا  عاونا  هب  هجوت  اـب  دـشابیم . اـهناسنا  يارب  یعاـمتجا  يدرف و  ياهتداعـس  تاریخ و 
.3 ادخ ، اب  طابترا  . 2 نتشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا  . 1 تساهنآ : يهمه  یساسا  لصا  هک  دراد  دوجو 

یعیبط تنایـص   ) نامه هک  هتفاین  لیدـعت  یهاوخدوخ  اب  هاوخدوخ  مدآ  دوخ . عونمه  اـب  ناـسنا  طاـبترا  . 4 یتسه ، ناهج  اب  ناسنا  طاـبترا 
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اذـل دـنیبیم ، تسه )  ) هکنآ زا  رتزاینیب  رتگرزب و  ار  دوخ  درگنیم و  هتفای ) مروت  دوخ   ) کـنیع اـب  نتـشیوخ ، اـب  طاـبترا  رد  تسا  تاذ )
تیدوجوم نتفیرف  لاح  رد  امئاد  یگتخاسدوخ )  ) کی اب  اذل  دشاب ، شایقیقح  نتـشیوخ  دـناوتیمن  زگره  هاوخدوخ ، ناسنا  هجوت  فرط 

نیا هک  اتفگـش ! دـنکیم !! یقلت  تیاهنیب  ار  دوخ  مه  یهاگ  دـنیبیم !  100 ار ، دوخ  اـمئاد  یلو  تسا  ( 1  ) وا الثم  ینعی  تسا ، نتـشیوخ 
يهشیر مه  نآ  هک  یهلا  قالخا  بهذم و  زج  هتفرگارف ، ار  يرـشب  خیرات  رـساترس  دراد ، هک  نیغورد  یتذل  اب  هدننکهابت  یلـصا و  يرامیب 

! دنکیم درط  مه  ار  اود  جالع و  نیمه  هک  تسا  هدننکروک  رگزواجت و  يردقب  يرامیب  نیمه  یلو  درادن ، ییاود  جالع و  دراد ، یبهذـم 
موهفمان رکذ  اب  دریگیم و  تسد  هب  حـیبست  کی  دـیوگیم ؟ هچ  اود  جالع و  نیا  در  تبابط و  نیا  عفد  رد  یهاوخدوخ  يرامیب  دـینادیم 

زا  ) نتـشیوخ هب  تیلـست  اب  دـنکیم و  جراخ  نادـیم  زا  دوخ  لایخ  هب  ار  یـشزرا  عبانم  رگید  قالخا و  بهذـم و  ملع …  ملع ، ملع ، ملع ،
دیدج فشک  ایند ، یهورگ  ياههناسر  اههاگشناد و  رد  نادادماب  دهنیم و  تحار  شلاب  هب  رس  هتفایمروت ) دوخ  فرط 

يا دنزیم : دایرف  دـسریم و  یگناگیبدوخ )  ) زا باصن  دـح  هب  رـشب  هک  تساجنیا  هن )! قالخا  بهذـم و  یلب !! ملع   ) هک ناونع  نیا  هب  ي 
رد رگا  هتفایمروت ، دوخ  نآ  اب  ادـخ ، اـب  طاـبترا  رد  هتفاـین ، لیدـعت  یهاوخدوخ  اـب  هاوخدوخ  ناـسنا  تشک . ار  اـم  یگدـنز  هک  اـیب  گرم 
وا ییابیز  لامج  رظن  زا  رگا  هک  دنادیم ! راکبلط  ادخ  زا  ار  دوخ  هراومه  دشاب ، هدـنام  یقاب  یهاوخادـخ  یبایادـخ و  يارب  ییاج  شنورد 

اهناشکهک دناوتب  هک  دشابن  دح  نآ  هب  شییاناوت  و  دـشاب ، رتمک  لایر  نوراق 15  تورث  زا  شتورث  دسرن و  ع )  ) فسوی ترـضح  هجرد  هب 
هک دوب  دـهاوخ  نینچ  شکرابمان  ياوتف  دـیایب ، شغارـس  هب  درداپ  ای  دردرـس  هظحل  کی  ای  دـنادرگب و  اضف  رد  درادرب و  دوخ  تسد  اب  ار 

مروت رگا  دننزیم ! نآ  زا  مد  ءافرع  نیتسار و  يامکح  هللا و  ءایلوا  ناربمایپ و  هک  یهلا  تلادع  نآ  تساجک  وک و  سپ  تسین ! لداع  ادخ 
يهدارا ای  میادخ )! نم  : ) دنزیم دایرف  هللا  یلا  انا  هللااب ، انا  هللا ، نم  انا  ياجب  اجیردت  دنک ، ادیپ  شیازفا  مه  يرادقم  ناسنا  نیا  یعیبط  دوخ 
کینکت دـننام  اـی  و  دـنک . يوریپ  وا  زا  تسا ، یتـسه  يهدـننادرگ  هک  یقلطم  يهدارا  دـهاوخیم  هک  دـنکیم  یقلط  قلطم  ناـنچ  ار  دوخ 

رکفنشور ییادخ ) ناسنا   ) ياعدا اب  دناهدروآ ، تسدب  اههطلس  هلیسو  نیدب  هک  زورما  ياههدز 
هب  ) ار دوخ  ياج  یمدآ  دوجو  تیریدم  رد  یعیبط  دوخ  تفای و  لیدعت  یهاوخدوخ  هک  ماگنه  نآ  رد  دنناسرب ! باصن  دـح  هب  ار  دوخ  ي 

تـسد هب  ار  یمدآ  نورد  تیریدـم  رگنـشور ، ییانـشور  کی  اب  ملاس  تیـصخش  يابیز  رایـسب  هرهچ  درک . یلاخ  تاذ ) یلماـکت  تناـیص 
يا یناسنا ، مولع  نادنمـشناد  يا  نادنمرنه ، يا  مدرم ، يا  دناشچیم . وا  هب  يدـنوادخ  تیبذاج  رد  ار  ناسنا  نتفرگ  رارق  معط  دریگیم و 

( تاذ یلماکت  تنایـص   ) يالاو يهجرد  هب  تفاین و  لیدـعت  یهاوخدوخ  يهدـیدپ  هک  یمادام  دـینادب  نیقی  نازاـس  گـنهرف  يا  هفـسالف ،
یمان هک  تسا  درس  بآ  زا  نازوس  شتآ  کی  عقوت  دننام  دیراد ، راک  رس و  اهنآ  اب  امـش  هک  اهناسنا  نیا  زا  ملاس  تیـصخش  عقوت  دیـسرن ،

تـالیامت رد  روهطوغ  يویند  یگدـنز  زا  لوـقعم ) تاـیح   ) عـقوت هک  هنوگناـمه  مینک . ادـیپ  نآ  يارب  میناوـتیمن  تیاـهنیب  تقاـمح  زج 
همه هک  تسا  یگدنز  عون  نآ  زا  ملاس  تیصخش  عقوت  نانچمه  دوشیم ، بوسحم  نونج  یعون  اهسوه ، يوه و  ینایغط  جاوما  راهمیب و 

يهدیـصق نآ  رد  یماـهت  نسحلاوبا  هک  تسا  ناـمه  هب  هیبش  یتاـعقوت  نینچ  دـنکیم !! یقلت  فدـه  ار  دوخ  هلیـسو و  ار  سک  همه  زیچ و 
ینملاب و عدخی  رهدلا  ران 2 . هوذج  ءاملا  یف  بلطتم  اهعابط  دض  مایالا  فلکم  و  . 1 تسا : هدروآ  هدورس ، شدنزرف  ءاثر  رد  هک  ینادواج 

نا صغی 
ياههعطق هک  تسا  یـسک  دننامه  دهاوخیم ، ار  نآ  تعیبط  دض  انف ، طوقـس و  هب  ور  راگزور  زا  هک  یـسک  نآ   ) راوبب ینب  ام  مدهی  انه و 

يهدیدپ رگا  و  دـبیرفیم . ار  ناسنا  ساسایب ، يوزرآ  يهلیـسو  هب  رامیب ) تیـصخش  دـننامه   ) راگزور . ) 2 دـیوجیم ). بآ  رد  ار  شتآ 
دوخ زا  لاقتنا  طرـش  دـیامنیم ). شناریو  يدوابان  اـب  تسا  هتخاـس  هک  ار  هچنآ  دزاـسیم و  هصغ  رد  روهطوغ  درواـیب ، شیپ  ار  ییاراوگ 
نجل زا  ندرک  دنلبرـس  تسا  مزال  هک  هچنآ  اریز  تسین  راوشد  نادنچ  ملاس ) تیـصخش   ) یلامک نم  هب  ملاسان ) تیـصخش   ) مروتم یعیبط 
کلپ ددرگن ، یهتنم  نیرفآیتسه  هاگراب  هب  ات  هراـظن  نیا  ندرک و  دـنلب  رـس  نیا  تسا  یتسه  توکلم  هب  نتـسیرگن  ـالاب و  هب  مروتم  دوخ 

نینچ دوخ  شیاین  رد  وا  دراذگ ، شیبوبر  هاگراب  هب  ماگ  هک  تساوخ  ادخ  زا  ع )  ) یسوم ترـضح  يزور  دتفین . مه  يور  نورد  نامـشچ 
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لوصو دصق  دومرف : دـنوادخ  مسرب ؟ وت  هب  هنوگچ  اراگدرورپ   ) یلا کلـصو  یل  كدـصق  یلاعت : هللا  لاق  کیلا ؟ لصا  فیک  بر  تفگ :
ینعی دراد . دوجو  زین  ملاس ) تیصخش  يهنیمز   ) هب ملاسان ) تیصخش  لاچهیس   ) زا لوصو  عون  نیا  نامه ). نم  هب  ندیـسر  نامه و  نم ، هب 

، یتسه گنهآ  نآ  زا  یئزج  نم   ) هکنیا هب  یهاگآ  دـهاوخیم - رایتخا  دـصق و  یهاگآ و  کـی  ملاـس  تیـصخش  يهقطنم  هب  دورو  زاـغآ 
هک ب متسه 

یهاگآ نیا  تسا . یبوبر  تیبذاج  يوس  هب  تیناسنا  ناسنا و  ناوراک  دربشیپ  يارب  گنهآ  نیا  دوشیم ). هتخاون  یلزا  تیشم  تمکح و  ا 
زا سپ  دسریم . دوخ  لامک  هب  روبزم  ناوراک  رد  تکرح  هب  رایتخا  دصق و  اب  دهدیم ، رس  نورد  رد  ار  ملاس  تیـصخش  يرادیب  دیون  هک 
هب نیملاعلا ) بر  هللااب  یتامم  يایحم و  یکـسن و  یتولـص و  نا  ( ) تسادـخ هب  دانـسا  لباق  هک  گرم  یگدـنز و  نآ  ( ) لوبقم تایح  ، ) نآ

تایح ندوب  رادفده  مه  دباییمرد و  ار  دوخ  یعقاو  قطنم  اهزاین  يدنبهدر  مه  ملاس ، تیـصخش  نیا  ندیـسر  تیلعف  هب  اب  دتفایم . نایرج 
رد ددرگیم ، میظنت  یلماـکت ) تاـیح   ) ياـنبم رب  نآ ، ياهيریگفدـه  هب  رظن  اـب  ملاـس و  تیـصخش  تیریدـم  اـب  اـهزاین  ددرگیم . نشور 
(، تفرعم ملع و  اـب  یگدـنز  (، ) هنالوئـسم يدازآ  اـب  یگدـنز   ) يهنیمز ندرک  هداـمآ  ملاـس ، تیـصخش  دـشر  نوـکت و  زا  دـعب  تـقیقح ،

یهیجوت هچ  ضحم و  ینامـسج  يدام و  هچ  اهزاین  ریاس  رب  تیثیح ) تمارک و  اب  یگدنز   ) و تلادـع ) تیامح  رد  تلادـع و  اب  یگدـنز  )
، تلادع  ) روبزم قئاقح  نودب  یگدنز  ملاس  تیـصخش  اریز  دراد ، مدـقت  تیولوا و  صاخ ، طیحم  هعماج و  کی  رد  یگدـنز  يارب  صاخ 
ار نآ  ياـهزاین  هکنیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دـنادیمن ، یگدـنز  ار ، اهـشزرا  رگید  و  هنالوئـسم ) يدازآ  تـفرعم و  مـلع و  و  تیثـیح ، تـمارک ،

رد آ دیامن . يدنبهدر 
. ددرگیم عفترم  یـسایس  و  یقوقح ، يداصتقا ، یملع ، ینید ، تالکـشم  بلغا  دـش ، نیمات  هعماج  دارفا  رد  ملاس  تیـصخش  هک  ماگنه  ن 
ای یعیبـط و  يهدـش  تیبـثت  نیناوق  لوصا و  زارحا  اـب  ملاـس  تیـصخش  يارب  یعاـمتجا ، یهیجوـت  یـصخش و  ینامـسج و  ياـهزاین  میظنت 

تحارص لامک  اب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ملاس . ياوه  رد  ملاس  ناسنا  يارب  ندیشک  سفن  هک  تسا  ناسآ  رادقم  نامه  اهنآ ، يدادرارق 
زا اهتیبرت  میلعت و  یگنهرف و  نازاتشیپ  نانادقوقح و  مومع و  روطب  يرشب  عماوج  ناگدننادرگ  نارادمتسایس و  رگا  مییوگیم : تیعطاق  و 

هعماج تداعـس  ریخ و  يارب  يراک  چـیه  دـنیاینرب ، دوخ ، يهعماج  دارفا  يارب  نآ  تیریدـم  ملاـس و  تیـصخش  ندروآ  دوجو  هب  يهدـهع 
یقیقح تداعـس  لامک و  ریخ و  زا  ملاس ، تیـصخش  کی  نتـشاد  نودـب  هعماج  کـی  دارفا  اـی  درف و  کـی  تسا  لاـحم  دـناهدادن . ماـجنا 

ظفح زا  تسترابع  هک  دوخ  یـساسا  نوناق  هب  هجوت  اب  ملاس  تیـصخش  ملاس : تیـصخش  تاصتخم  هب  میزادرپیم  لاـح  دـنوش . رادروخرب 
اب ادـخ ، اب  نتـشیوخ ، اب  طابترا   ) هناگراهچ تاـطابترا  رد  رثاـت  ریثاـت و  ناـیرج  رد  لوقعم ) تاـیح   ) يهمادا ریـسم  رد  دوخ  یعیبط  تیوه 

یلقع و لوبق  لباق  بهذم  کی  شریذپ  اب  . 1 دننکیم : یقلت  یتایح  قیاقح  یناگدـنز ، رد  ار  لوصا  نیا  دوخ ). عونمه  اب  یتسه و  ناهج 
دوخ تایح  ینادجو 

ناونع هب  ار  ملع  . 2 دـیامنیم . ریـسفت  هیجوت و  لباق  تسا ، هدـمآ  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و   ) يهیآ رد  هک  یلعا  فدـه  کی  هب  نامیا  اب  ار 
، تسا هدروآ  تسد  هب  یعطق  لیالد  اب  ار  هچنآ  . 3 یعیبط . دوخ  مروت  هلیـسو  هن  دیامنیم ، یقلت  تایعقاو  اب  طابترا  لئاسو  نیرتهب  زا  یکی 

فـشک تقیقح  کی  ناونع  هب  ار  اعدم  دشاب ، اعدم  فالخرب  لئالد  ای  لیلد  ياضتقم  رد  لامتحا  نیرتمک  رگا  دروآیم و  باسح  هب  ملع 
داقتعا و نامیا و  قیدـصت و  روصت و  زا  کی  ره  يارب  حیحـص  ياههزیگنا  ندـمآ  دوجو  هب  اـب  . 4 دنکیمن . روظنم  لمع  يهلیـسو  هب  هدش 
( زاب متـسیس   ) ماظن کی  رد  رگید  تقیقح  اهدص  و  یندمت ، یگنهرف و  شریذـپ  تبحم و  ینادـجو و  تیلاعف  لقعت و  هشیدـنا و  میـسرت و 

دادعتسا ود  ره  نتشاد  اب  ملاس  تیصخش  هک  رگید  دراوم  رد  نینچمه  ددرگیم . داجیا  وا  رد  هزیگنا  نامه  ربارب  رد  حیحـص  یلمعلاسکع 
ذئاذـل لباقم  رد  ییابیکـش  راوگاـن و  ثداوح  ربارب  رد  لـمحت  ربص و  . 5 دریگیم . رارق  ینوناق ) رثاـت  ریثاـت و   ) ناـیرج رد  لـمع  كرد و 

هعماج و دوس  هب  شلاکشا ، يهمه  رد  تردق  ندرک  یقلت  یهلا  تناما  . 6 تسا . ملاس  تیصخش  یلاع  تازایتما  نیرتیساسا  زا  هدننکهابت 
فا يهمه  اب  یلاع  تدحو  ساسحا  . 7 تسا . ملاس  تیصخش  تیمهااب  رایسب  ياهتمظع  زا  نآ ، زا  ررض  عفد 
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لوحت تکرح و  ساـسحا  . 8 دومن . نییعت  ناوتن  یلوـمعم  ياـهتیمک  اـب  ار  نآ  شزرا  هک  تسا  یـساسحا  تقلخ ، گـنهآ  رد  یناـسنا  دار 
ره رد  یملاع  ار  ترد  نامیقم  يا  تسا : هیلوا  ياهترورـض  زا  ملاس  تیـصخش  يارب  تیمها  رظن  زا  تیدـبا ، هب  دورو  يارب  یمئاد  یلماکت 
هک تهج  نادب  هکلب  تسین ، رابهودنا  ملاس  تیـصخش  يارب  اهنت  هن  رمع  نایلاس  تشذگ  یملاع 9 . رد  یمد  ره  تقشع  هار  ناورهر  یمد 

، تسا هدوشگ  شناگدـنب  يور  هب  ار  شهاـگراب  رد  هک  نیرفآیتسه  دـنوادخ  رادـید  هب  هظحل  ناـمه  رادـقم  هب  درذـگیم ، هک  هظحل  ره 
رد هک  یماـگ  ره  هک  تسا  یمئاد  لاـعف  تقیقح  نآ  ملاـس  تیـصخش  . 10 ددرگیم . هدوزفا  شطاشن  طاـسبنا و  رب  ددرگیم ، رتکـیدزن 
زا یجوم  ماگ  نآ  اب  مه ، ددرگیم و  رتکیدزن  تسیدـنوادخ  رادـید  يهصرع  هک  لحاس  هب  ماگ  کی  مه  درادیمرب ، یگدـنز  سوناـیقا 

هتـسشن و نیمک  رد  امـش  تاـکرح  يهـمه  يهظحـالم  يارب  امـش  نتـشیوخ  دـباییمرد . دراد  دوـجو  سوناـیقا  ناـمه  رد  هـک  ار  تـقیقح 
دناوتیمن يدس  یکیرات و  چیه  دنکیم و  ظفح  ار  امـش  ياهـسفن  ددع  لامعا و  هک  دیراد  نیتسار  ناظفاح  دوخ و  ءاضعا  زا  ینانابهدـید 

ظفاح راکنا  رد  يور  رایتخایب  نیبب  دوخ  رایتخا  رایع  يا  ینیبن  رگ  ار  ناظفاح  دنناشوپب . ناتدوجو  ناظفاح  نابهدـید و  نیمک و  زا  ار  امش 
اهدرب

یبیرفدوخ و يزابهطـسفس و  هطلاغم و  رد  تراهم  ردـقنآ  هک  مینکیم  ضرف  بوخ ، رایـسب  يولوم ) ! ) ياهدرک شـسفن  تادـیدهت  مان  ي 
راتفر يهمه  هک  یملق  هن  منیبیم و  یظفاح  هن  يریگنیمک ، هن  منیبیم و  ینیمک  هن  منورد  رد  نم  یتفگ : هک  يدروآ  تسد  هب  یشوپدوخ 

اب هک  مه  ار  راـیتخا  رادهشیر  قیمع و  ساـسحا  یناوتیم  اـیآ  دـنک . تبث  ار  منورد  یفخم  ياههدـیدپ  نآ  یتـح  تانکـس و  تاـکرح و  و 
تیدوجوم زا  رگا  هک  دـش  رکنم  ناوتیم  ار  فیرـش  سب  ساسحا  نیا  ایآ  يوش !؟ رکنم  ینکیم ، دوهـش  دوخ  نورد  رد  ییانـشور  لامک 

رـساترس ناج  زا  نتـشذگ  دح  ات  هک  اهیراکادـف ، یهاوخيدازآ و  یهاوختلادـع و  زا  یـشزرا  ياهتمظع  همه  نیا  دـشیم ، فذـح  ناسنا 
ناگدـنزاس ناونع  هب  ار  تیـصخشاب  ياهناسنا  هک  تسا  تقیقح  ناـمه  راـیتخا  دومن !؟ هیجوت  ریـسفت و  ناوتیم  تسا ، هدرک  رپ  ار  خـیرات 

ياهدـنرد ناویح  کی  هب  لدـبم  دوش ، بلـس  ناسنا  زا  رگا  هک  تسا  تمظع  اب  یناسنا  يهدـیدپ  نیا  تسا . هدومن  دادـملق  یناـسنا  خـیرات 
يهطلـس هراظن و  تیـصخش و  حوضو  لامک  اب  هک  تسا  رایتخا  نیا  دشابیم . تیاهنیب  يهدنرد  ياهنادند  لاگنچ و  ياراد  هک  ددرگیم 

نیرتیفخم یتح  اهراتفر  لاعفا و  تانکـس و  تاکرح و  يهمه  تابث  هک  تسا  تیـصخش  نیمه  دنکیم . تابثا  یـشزرا  ياهراک  رد  ارنآ 
رد ار  اهنآ 

بکترم یگلاس  هد  رد  رگا  دوشیم  تابثا  رایتخا  يهدیدپ  يهلیـسو  هب  هک  تیـصخش  نیا  دنکیم . تبث  دوخ  رد  ار  اهنآ  دنیبیم و  نورد ،
زا ماهدش و  یـسفن  لتق  بکترم  یگلاس ، هد  رد  نم  دیوگیمن : ملتاق و  نم  يرآ ، دیوگیم : یگدنز  نرق  کی  تشذگ  زا  سپ  دوش ، لتق 

نیا اب  ملتاق ) نم  : ) دیوگیم هحارـصلاب  نم ) سفن ، ای   ) تیـصخش زگره ، هن  تسا : هدنام  نم  يهظفاح  رد  هثداح  نآ  زا  یـسکع  عقوم  نآ 
! تسا هتسشنن  نیمک  رد  نم  نورد  رد  یسک  تفگ  ناوتیم  زاب  یملع ، يهبرجت 

هحفص 44] ]
مکرتست ال  مکـسافنا ، ددـع  مکلامعا و  نوظفحی  قدـص  ظافح  مکحراوج و  نم  انویع  مکـسفنا و  نم  ادـصر  مکیلع  نا  داـبع هللا ، اوملعا 

ناتدوخ ارب  امـش  سوفن  زا  هک  دینادب  ادـخ ، ناگدـنب  يا   ) بیرق مویلا  نم  ادـغ  نا  جاتر و  وذ  باب  مهنم  مکنکی  جاد و ال  لیل  هملظ  مهنم 
ياههرامـش ار و  امـش  لامعا  هک  تسا  هدش  هتـشامگ  نیتسار  یناظفاح  امـش  سوفن  زا  امـش  يارب  تسا . ینانابهگن  ناتیاضعا  زا  و  نیمک ،

تـسا یعطق  دناشوپیم و  اهنآ  زا  ار  امـش  مکحم  يرد  هن  درادیم و  یفخم  اهنآ  زا  ار  امـش  بش  یکیرات  هن  دننکیم ، تبث  ار  ناتیاهـسفن 
اب يوـقت )  ) يهملک تسا . ملاـس  تیـصخش  یـساسا  صتخم  هک  تاذ  یلماـکت  تنایـص  ینعی  يوـقت ، تسا ). کـیدزن  زورما  هـب  ادرف  هـک 

يانعم میدومن  حرطم  ثحبم  ناونع  رد  هک  هنوگنامه  دشابیم ، اراد  یمدآ ، لوقعم ) تایح   ) يارب یشزرا  تاملک  رد  ار  ینعم  نیرتشزرا 
ملاس تیـصخش  هک  یـساسا  راک  دراد ). ییاـهن  ترورـض  ملاـس  تیـصخش  نتـشاد  يارب  هک  تاذ  یلماـکت  تنایـص   ) زا تستراـبع  يوقت 

هناگراهچ تاـطابترا  رد  یناـسنا ) سفن  ( ) نم  ) یهدـنامزاس اـهزاین و  میظنت  زا  تسا  تراـبع  دریگب ، هدـهع  هب  ار  نآ  تیریدـم  دـناوتیم 
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درپیم تسخن  دوخ ). عونمه  اب  ناسنا  طابترا  یتسه و  ناهج  اب  ناسنا  طابترا  ادخ ، اب  ناسنا  طابترا  نتشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا  )
اهزاین یساسا  هناگهس  ینابم  تیریدم  ترورض  مالسا . هاگدید  زا  ملاس ) تیصخش   ) يهلیـسو هب  اهزاین  يهناگهس  ینابم  تیریدم  هب  میزا 

اهزاین و نایرج  رد  نآ ، تیریدـم  ملاـس و  تیـصخش  یناـسنا ، تاـیح  يزاـسملاس  يارب  مالـسا  هاگدـید  زا  ملاـس  تیـصخش  يهلیـسو  هب 
ترورض ياراد  اهنآ ، نتخاس  عفترم  حیحص  قرط  ندرک  ادیپ  اهنآ و  فعض  تدش و  ندوب و  رادیاپ  تقوم و  یعرف و  یلـصا و  صیخـشت 

لماوع زا  یطرـش  ای  یئزج  ناونع  هب  هک  يزیچ  دوجو  هب  جایتحا  زا  تسترابع  نآ ) لماک  فیرعت  هن   ) زاین رـصتخم  فیـصوت  تسا . یتایح 
هتفرگ و رظن  رد  ار  اهناسنا  یلـصا  ياهزاین  همه  ام  رگا  ددرگیم . لتخم  رادقم  نامهب  تایح  نآ ، نیمات  نودب  هدش و  یقلت  تایح  يهمادا 

اراد ار  دوـخ  نتخاـس  عـفترم  قرط  اـههزیگنا و  ياراد  کـی  ره  هک  میـسریم  اـهزاین  زا  هدـمع  هورگ  هـس  هـب  میهدـب ، رارق  یـسررب  دروـم 
هک یلماکت  تایح  ياهزاین  . 3 هعماج . رد  صاخ ، یهیجوت  یگدنز  هب  طوبرم  ياهزاین  . 2 یعیبط . ینامسج  يدام و  ياهزاین  . 1 دنشابیم :

یگدـنز نیمات  يارب  هک  اهزاین  نآ  يهمه  زا  دـنترابع  یعیبط ، ینامـسج  يدام و  ياـهزاین  . 1 دنک . تکرح  یلعا  فدـه  هب  ور  دـناوتیم 
وبرم ياهزاین  . 2 کلذریغ . تشادهب و  سابل ، نکسم ، اذغ ، دننام  دنیآیم . دوجو  هب  یعامتجا  يدرف و  تلاح  ود  ره  رد  یعیبط 

.3 کلذریغ . هعماج و  رد  هتـسیاش  تیعقوم  زارحا  یقوقح و  یگنهرف ، یـسایس ، ياهزاین  دـننام  هعماج ، رد  صاخ  یهیجوت  یگدـنز  هب  ط 
یـضعب هاگدـید  ینید . یقالخا  ياهزاین  دـننام  دروآرد ، تکرح  هب  یلعا  فدـه  هب  ور  ار  تاـیح  دـناوتیم  هک  یلماـکت  تاـیح  ياـهزاین 
راجنهان راجنه و  ياهراتفر  هب  هجوت  اب  ار  ملاسان  ملاس و  ناسنا  يوگلا  ابلاغ ، رصاعم  ناشانشناور  اهزاین  يدنبهدر  رد  رـصاعم  ناسانـشناور 

زا رگید  یـضعب  دـنوریمن . رتالاب  رـشب  ینامـسج  يدام و  داعبا  زا  الومعم  مه  اهراتفر  لماوع  لـلع و  نییعت  رد  و  دـنیامنیم . نییعت  یمدآ 
رد زین  نانآ  یلو  دنـشیدنایم ، ینامـسج  يدام و  لماوع  يانبم  رب  یـسانشراتفر  زا  رتقیمع  يدودـح  ات  ولزام ، ماهاربآ  دـننام  نارظنبحاص 
هک یمدآ  دوجو  تیریدم  قیمع  لماوع  يارب  اهنآ  فعـض  تدـش و  رخات و  مدـقت و  رظن  زا  اهنآ  يدـنبهدر  ملاس و  ناسنا  ياهزاین  يهئارا 
اب : ) دـییامرف تقد  دـنکیم ، نایب  ولزام  هک  اهزاین  بیترت  لیذ و  تـالمج  رد  دـننکیمن . حرطم  ار  مزـال  تیمها  تسا ، یناـسنا  تیـصخش 

ياهنامز رد  دارفا  زاین  نتـسناد  اذل  دش ، دهاوخ  نییعت  زاین  نیرتدـیدش  يهلیـسو  هب  الومعم  نامز  ره  رد  دارفا  راتفر  هک  ثحب  نیا  هب  هجوت 
يو دهدیم . هئارا  ار  یبوچراهچ  کی  ولزام  هنیمز  نیا  رد  تسا . تیمها  زئاح  ریدم  يارب  فلتخم 

ییاهزاین نکسم  سابل و  اذغ ، ریظن  دنوش ، ءاضرا  يردق  هکنیا  ات  تشاد  دهاوخ  ار  تدش  نیرتشیب  ینامسج  یساسا  ياهزاین  تسا  دقتعم 
، ناسنا ياهراتفر  رتشیب  دـنوشن ، هدروآرب  ندـب  تیلاعف  يارب  یفاک  دـح  هب  اهزاین  نیا  هک  ینامز  ات  دراد  یگتـسب  اهنادـب  ناسنا  تاـیح  هک 
هب ار  اهزاین  يدنبهدر  لودج  نیتسخن  هاگنآ  دننکیم ). داجیا  يو  رد  یمک  يهزیگنا  اهزاین ، يهیقب  دوب و  دهاوخ  حطس  نیمه  رد  الامتحا 

تیثیح و تلزنم و  ردـق و  . 4 یعامتجا . ياهتیلاعف  هب  قلعت  ساـسحا  . 3 نیمات . ینمیا و  . 2 ینامسج . ياهزاین  . 1 دهدیم : هئارا  لیذ  رارق 
لودج رد  دنک ، ادـیپ  رتشیب  تیمها  تدـش و  هک  قوف  ياهزاین  زا  کی  ره  دـیوگیم : سپـس  تیعقوم . یـسانشدوخ و  . 5 یعامتجا . ماقم 

رد یعامتجا  ياهزاین  مود و  يهدر  رد  تلزنم  ردق و  دشاب ، یـسانشدوخ  هب  زاین  زا  رثاتم  راتفر  هک  یماگنه  الثم  دتفایم . رتولج  يدـنبهدر 
ياـهناسنا يارب  هـچ  رگا  هـیرظن  نـیا  دریگیم . رارق  رخآ  يهدر  رد  ینامـسج  ياـهزاین  مراـهچ و  يهدر  رد  ینمیا  هـب  زاـین  موـس و  يهدر 
تاصتخم اهراتفر و  يهرابرد  قیمع  لماوع  للع و  هب  تقد  اـب  یلو  دـسریم ، رظن  هب  حیحـص  يدودـح  اـت  یلومعم  طیارـش  رد  یلومعم و 

زا ملاس  ناسنا   ) هلئسم نیا  رد  يرتقیقد  قیقحت  یسررب و  کی  هک  تسا  مزال  اهناسنا ، یتاذ 
ملاس و تیـصخش  دـیاب  تسخن  یناسنا ، تایح  يزاسملاس  يارب  میـشاب ). هتـشاد  اهنآ ، ندروآرب  قرط  رخاـت و  مدـقت و  اـهزاین و  هاگدـید 
رد ار  یـسانشناسنا  هک  ینارکفتم  ار  تقیقح  نیا  میهدـب . رارق  قیقحت  دروـم  یـساسا  ياـهزاین  هورگ  هس  زا  کـی  ره  رد  ار  نآ  تیریدـم 

دوجو هب  رد  ار  ملاس  تیـصخش  عوضوم  و  دـننکیم ، هصالخ  ینامـسج  يدام و  ياـهزاین  لولعم  ياـهراتفر  مهنآ  وا  ياـهراتفر  تخاـنش 
یـسانشناسنا هب  ناربج  لباق  ریغ  ياهمدص  دنهدیم ، رارق  تیمهایب  تیعقوم  کی  رد  ای  دنریگیم و  هدیدان  یلکب  ای  ملاس ، ناسنا  ندروآ 

دوجو هب  يارب  ملاس  تیـصخش  تیریدم  زا  يزاینیب  ساسحا  مییوگب : تیعطاق  تحارـص و  لامک  اب  دیاب  دـنروآیم ! دراو  يزاسناسنا  و 
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امـش هک  تسا  نیا  هب  هیبش  یعقوت  نینچ  ملاس ! حیحـص و  تلع  نودـب  ملاس  حیحـص و  لولعم  عقوت  اب  تسا  يواسم  ملاـس ، ناـسنا  ندـمآ 
رد هک  ار  مظعم  هناخباتک  کی  ياههسفق  تاصخـشم  یعرف و  یلـصا و  ياههرامـش  تاعوضوم و  اهمان و  يهدنهدناشن  ياهتراک  نارازه 

دینک و اهر  تسا ، هتفرگ  ندیزو  عونتم  ياهداب  هک  ییاوه  رد  يرتم  دص  عافترا  زا  دـیاهداد ، رارق  بیترت  لامک  اب  صخـشم  ياهـسکتراک 
یهاگ هک  یتروص  رد  دـنریگب ! رارق  دوخ  ياج  رد  کی  ره  دـنیایب و  بیترت  مظن و  لامک  اـب  اـهتراک  نآ  يهمه  هک  دیـشاب  هتـشاد  راـظتنا 

يارب ت
ددعتم و ياهباختنا  فذح و  هب  ینورد  ینوریب و  ثداوح  لگنج  رد  نآ ، نتخاس  عفترم  قرط  ای  قیرط  باختنا  یعقاو و  زاین  کی  صیخش 

يربج هیجوت  یـسایس  یعامتجا و  ای  يربج  لماوع  فرط  زا  رگا  یمدآ  تایح  مییوگیم : هک  تسا  تهج  نیمهب  میوشیم . دنمزاین  عونتم 
دیاب تایح  يالعا  فده  هب  ور  هک  لوقعم  فادها  هب  ار  یمدآ  دوجو  تیریدم  دناوتن  مه  ینورد  ملاس  تیصخش  رگید ، فرط  زا  دوشن و 

. تشگ دهاوخ  يرپس  اهـضقانت  اهداضت و  زا  ینافوط  رد  هکلب  یمظنیب  تاناسون  رد  یناسنا  نینچ  یگدنز  دریگب ، هدهع  هب  دـنوش ، میظنت 
تیریدم موزل  يارب  لیلد  نیرتهناعطاق  نیرتنشور و  تسا  نیا  يولوم )  ) دـیردیمرب بش  دـیزودیم و  زور  دـیردنا  ضقانت  یتش  مکیعس 

يدام و ياـهزاین  . 1 میدرک : میـسقت  هدـمع  مسق  هس  رب  ار  اهزاین  لوصا  ثحب ، زاغآ  رد  ناـسنا . کـی  ملاـس  یگدـنز  يارب  ملاـس  صخش 
ار ناسنا  تایح  دـناوتیم  هک  یلماکت  تایح  ياهزاین  . 3 هعماج . رد  صاخ  يهدشهیجوت  یگدـنز  هب  طوبرم  ياهزاین  . 2 یعیبط . ینامسج 
زا هک  تسا  مزـال  یتیـصخش  صاـخ  یتیلاـعف  اـهزاین ، عوـن  هس  نـیا  زا  کـی  ره  تیریدـم  يارب  دروآرد . تـکرح  هـب  یلعا  فدـه  هـب  ور 

کی تایح  صتخم  نیرتهب  هک  ار  رادـفده  ایوپ و  تکرح  يهنیمز  هدومن و  يریگولج  تاـیح  نوئـش  اههدـیدپ و  اـههزیگنا و  یگدـنکارپ 
لاس ناسنا 

هب یهاگآ  فارـشا و  هک  یعیبط ) دوخ  ای  ( ) ضحم یعیبط  تاذ  تنایـص   ) زا تستراـبع  مکی - یتیـصخش  تیلاـعف  دـیامن . هداـمآ  تسا ، م 
یتیـصخش تیلاعف  دـیامنیم . تیریدـم  ار  اهنآ  نتخاس  عفترم  قرط  باختنا  مهم و  مها و  يهنزاوم  ضحم و  ینامـسج  يداـم و  ياـهزاین 

و یـسایس ، یقوقح ، یگنهرف ، عونتم  رـصانع  لماش  هک  هعماج  رد  صاخ  یهیجوت  یگدـنز  هب  طوبرم  تاذ ) تنایـص   ) زا تسترابع  مود -
يارب ار  هنیمز  هک  یلماکت ) تایح  ریـسم  رد  تاذ  تنایـص   ) زا تسترابع  موس - یتیـصخش  تیلاعف  دـشابیم . کلذریغ  یعامتجا و  داصتقا 

یتیـصخش تیلاعف  عون  هس  نیا  زا  کی  ره  ایآ  هک  هلئـسم  نیا  دزاسیم . هدامآ  ملاـس  ناـسنا  رد  ار  یگدـنز  یلعا  فدـه  يوس  هب  تکرح 
ددعتم لماوع  اهورین و  نتشاد  اب  هک  تسا   … نم )  ای   ) تیصخش کی  ای  دشابیم ، صاخ  دوخ ) تاذ ، نم ،  ) ای تیـصخش  کی  هب  دنتـسم 

رد یطارفا  نتفرورف  و  تسا . هدیـسرن  ییاهن  قیقحت  هب  زونه  دـیامن ، تیریدـم  ار  هدـمع  ياهزاین  هورگ  هس  زا  کی  ره  دـناوتیم  عونتم ، و 
( تیـصخش  ) هک تسا  تلع  نتفاـی  يارب  اـهناسنا  نورد  قاـمعا  رد  یتفرعم  یملع و  ذوفن  زا  عناـم  تسا ، یـسانشلولعم  هک  یـسانشراتفر 

رخآ يهناخ  رد  یناسنا ، مولع  لئاسم  تاعوضوم و  لودج  رد  هک  یساسا  تیوه  نآ  تسا . نآ  یلـصا  مان  یمدآ ) دوجو  یـساسا  تیوه  )
رارق هلئسم  عوضوم و  دص  زا  سپ 

مامتها و رظن  زا  مینادیم  یلو  دریگب ، رارق  لودج  لوا  يهناخ  رد  تسا  نکمم  یمـسر ، ياهیـسررب  ثحابم و  رد  هچ  رگا  دوشیم ! هداد 
یمامت لودـج ، مدـص  يهناخ  عوضوم  هک  دوشیم  ثعاب  ییانتعایب  نیمه  دـنکیمن و  يربارب  تاعوضوم  لئاسم و  نآ  اـب  مزـال  تیدـج 

مولع ندـناسر  رمث  هب  ملاس و  ناسنا  دوجو  رد  ملاس  تیـصخش  یتایح  تیمها  ساسحا  يارب  دزاسب . راـبتعایب  ار  لودـج  لـک  تاـیوتحم 
ياهـشزرا ناسنا و  يونعم  يدام و  تایح  رد  تیـصخش  تیمها  زا  نانآ  هک  ردق  ره  هکنیا  هب  مولع  نیا  نانکراک  نتخاس  هجوتم  یناسنا و 

ریذـپانجالع يراتفرگ  هک  دـسریم  رظن  هب  يرورـض  داد ، دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  نانآ  یناسنا  مولع  رادـقم  ناـمهب  دـنهاکب ، نآ 
میزاسب نشور  ملاس ، ناسنا  دوجو  رد  ملاس  تیصخش  تیریدم  ترورض  تمظع و  نتساک  تروص  رد  حیرص  ضقانت  هب  ار  اهناسنا  نورد 

هتـشاد ملاس  یگدـنز  کی  میناوتب  ام  هک  تسا  لاحم  اهناسنا ، نورد  رد  ملاسان  تیـصخش  دوجو  اـب  اـی  تیـصخش  نودـب  هک  مینک  ناـیب  و 
هب لماوع  تیـصخش و   ) نآ للع  رب  ار  اهیراتفر  هک  یـسانشناور  ياهباتک  زا  یخرب  هب  دیناوتیم  امـش  يراتفرگ ، نیا  حیـضوت  يارب  میـشاب .
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اهداضت و يهراچ  ندرک  ادیپ  يهرابرد  یکـسویاتساد  يهتـشون  هب  دیناوتیم  زین  و  دییامرف . هعجارم  درادیم  مدـقم  اهنآ ) يهدـنروآدوجو 
قانت

يرایسب هب  اعقاو  هک   ) گرزب يهدنـسیون  نیا  دید  دیهاوخ  هتـشون ، نیا  رد  دییامن  هعجارم  ینیمزریز ) ياهتـشاددای   ) ناسنا ینورد  ياهض 
تهج هب  تسا ). هتـشاذگ  مدرم  رایتخا  رد  هدومن و  يرادربهرهب  اهنآ  زا  ار  یبوخ  تامولعم  هدیـشک و  رـس  یمدآ  نورد  يایاوز  داعبا و  زا 

هدش روبجم  تایح ) ورملق  يهمه  رد   ) ملاس ناسنا  دوجو  تیریدم  رد  نآ  زیگناتفگش  دربراک  تیـصخش و  تقیقح  هب  يدج  هجوت  مدع 
( مهاوخیم  ) نامه عابـشا  ار ، ناسنا  تیاضر  دروم  یگدنز  كالم  دهدب و  تبـسن  یناسنا  دارفا  یـصخش  مهاوخیم )  ) هب ار  تیمها  تسا 
( مهاوخیم  ) نآ يادـق  ار  ناـیمدآ  تاـیح  لـماوع  رگید  تداعـس و  شمارآ و  مارتحا و  قطنم و  درخ و  لـقع و  هجیتـن  رد  و  دـیامن ! یقلت 

تیریدم و  دادیم ، رارق  تقد  دروم  ار  تیصخش  ابیز ، ملق  راشرـس و  شوه  یلاع و  نهذ  نآ  اب  یکـسویاتساد  رگا  هک  یتروص  رد  دیامن !
تـسا یعطق  درکیم ، راذگاو  تیـصخش  هب  ار  یـصخش  ياه  ( مهاوخیم  ) تفرعم و ملع و  اهییارگدرخ و  اهلقعت و  اههشیدـنا و  يهمه 

، مه تشگیم و  عفترم  رگید ، فرط  زا  یـصخش  ياه  ( مهاوخیم  ) فرط و کی  زا  قطنم  درخ و  لـقع و  نیباـم  ضقاـنت  داـضت و  مه  هک 
رتاهبرپ هک  يزیچ  رشب  يارب  اتقیقح  دیئوگب : دیناوتیم  ایآ  نم ، نایاقآ  تشادیم . ملاس  تایح  ندروآ  دوجو  هب  هار  رد  يرثوم  رایـسب  ماگ 

لصم و 
یتحلـصم هک  مییوگب  روط  نیا  مینکن ،) مگ  ار  قطنم  هکنیا  لیلد  هب   ) ای و  درادن ؟ دوجو  دشاب  شحلاصم  عفانم و  نیرتگرزب  زا  رتزیمآتح 

نیا دتفایم ، ملق  زا  هشیمه  مینک  هاگن  هک  عفانم  حـلاصم و  ياهـسوماق  مامت  رد  یلو  تسا ، يرـشب  حـلاصم  يهلمج  لضفا  هک  دراد  دوجو 
تسا و هداـمآ  رـشب  نآ  رطاـخ  هب  هک  تسا  یتحلـصم  نیا  تسا . رگید  حـلاصم  هیلک  زا  رتـگرزب  رتيوـق و  رتـمهم و  هـک  تـسا  یتحلـصم 

هیلع دراپـسب و  نایـسن  تسد  هب  زین  ار  اهنآ  نیناوق  يهمه  دنزب و  اپ  تشپ  یلبق  يهدش  نییعت  صخـشم و  عفانم  حلاصم و  مامت  هب  دـناوتیم 
بوخ و عفانم  صاوخ و  نیا  مامت  هیلع  هصالخ  دـنک . راتفر  یتخبـشوخ  شمارآ و  مارتحا و  هیلع  لقع ، هیلع  ینعی  دـنک ، لمع  اـهنآ  ماـمت 
زا رتاهبرپ  وا  يارب  هک  یتحلصم  نیا  رطاخ  هب  شیاهتحلصم ، نیرتزیمآ  تحلصم  نیرتگرزب و  نیا  ظفح  رطاخ  هب  طقف  دنک ، لمع  گنـشق 

یتحلـصم زین  تحلـصم  نآ  ییوگیم ، هک  لاوحا  نیا  مامت  اـب  : ) دـییوگب دـینک و  عطق  ار  مفرح  دـیهاوخیم  هک  میونـشیم  تسا . زیچ  ره 
یلیلد هب  هکلب  تسین ، یلایخ  یهاو و  يرما  هب  طوبرم  میوگیم  هچنآ  مهدب . حیضوت  رتشیب  ات  دینک ، لمحت  یمک  اما  اهتحلـصم ) نیب  تسا 

يدنبهقبط اهههایس و  زا  هک  تسا  هجوت  لباق  لیلد  نیمه  هب  اهنت  مدرب  مسا  هک  یتحلصم  نیا  دراد . طبر  منکیم  هماقا  هک 
تهج اهتسودرشب  هک  يدعاوق  نآ  يهمه  دنکیم . بارخ  ار  اهنآ  مامت  تسا و  جراخ  دننکیم  رگید  ياهتحلـصم  يارب  هک  یلومعم  ياه 

ریغ ار  اهنآ  يهمه  دـنکیم ، بارخ  دراذـگیم و  اپ  ریز  ار  همه  دـناهدرک ، ریرقت  اـی  عضو  ناـیکاخ ، اـم  ندرک  دنمتداعـس  اـی  ندرک ، ینغ 
هک میوگب  نایرع  اراکـشآ و  و  مزادـنیب ، رطخ  هب  ار  مدوخ  مهاوخیم  مربب ، ار  صوصخب  تحلـصم  نیا  مان  هکنیا  زا  لـبق  دـنکیم . نکمم 

حیـضوت ار  ناـشیا  يداـع  یقیقح و  تـالیامت  مدرم  يارب  هک  نیناوـق - اـهیروئت و  نیا  ماـمت  گنـشق ، ياـهییامنهار  اهـشور و  نیا  هلمج 
نم يهدیقع  هب  دننک - یگدنز  هنابیجن  دنوش و  رتبوخ  هک  دـنکیم  روبجم  ار  مدرم  تالیامت  نآ  يارجا  يارب  حیـضوت  زا  سپ  و  دـهدیم ،

حیحـصت و  تیرـشب ، حالـصا  يروئت  نیا  . دماج کشخ و  قطنم  هلب  دماج ، کشخ و  قطنم  زج  تسین  چیه  يداهنـشیپ  ياهـشور  نیا  مامت 
 … هک تسا  نآ  هب  هیبش  يزیچ  ابیرقت  دشاب ، هتشادرب  رد  وا  حلاصم  هک  ییاهـشور  هیهت  ییامنهار و  يهلیـسو  هب  و  ون ، شور  اب  وا  یگدنز 

يرگیـشحو زا  مکمک  دوشیم و  رتمارآ  رتمرن و  جیردت  هب  گنهرف  ندمت  رثا  رد  ناسنا  هک  : ) تفگیم وا  دوب . هدش  یعدم  لکاب  الثم  هک 
یسو هب  طقف  اقآ  نیا  منکیم  لایخ  دروخیمن ). زیتس  گنج و  درد  هب  رگید  هک  دسریم  ییاج  هب  ات  ددرگیم  هتساک  شندیماشآ  نوخ  و 

نتخاس و متسیس  يارب  ياهناقشاع  لیامت  رشب  هک  درک  دوشیم  هچ  یلو  دشاب ، هدیسر  هجیتن  نیا  هب  دماج  کشخ و  یقطنم  لالدتـسا  يهل 
، دوشیم لئاق  ياهداعلاقوف  شزرا  تسا ، هتفرگ  تروص  لقعت  فرـصب  هک  يدیرجت  تامدقم  جـیاتن و  يارب  دراد و  ندرک  تسرد  شور 

رـضاح دروخن  همطل  شیقطنم  جیاتن  تامدـقم و  اههلوقم و  هب  هکنیا  يارب  طقف  دریگب . هدـیدن  ار  اهتیعقاو  ادـمعت  هک  تسا  هدامآ  هشیمه  و 
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هک يروط  نیا  اما  دـننامب ! یقاب  دنتـسه  هک  روطنامه  تسا  هتخاـس  هک  ییاهمتـسیس  اـت  دونـشن ، شـشوگ  اـی  دـنیبن و  شمـشچ  هک ! تسا 
قبط رب  شمامت  روطچ ؟ مهنآ  تسا ، يراج  ياهناخدور  نوچ  نوخ  دـینک ! هاگن  ار  ناتفارطا  دـینکزاب ، ار  ناتمـشچ  نم ! ناـیاقآ  دوشیمن ،

هک ینرق  نیمه  هب  دـینارذگب ، رطاخ  زا  ار  مهدزون  نرق  نیمه  دـنزیریم . نوخ  دـنزیریم  نیاپماش  هکنیا  لثم  حیـسم ، تاروتـسد  نیناوق و 
ياـکیرمآ رـس  رب  مییآیم  دـعب  یموس ، مه  تراـپانب و  مه  میراد ، نوئلپاـن  دـینک : هجوـت  دـناهدرکیم  یگدـنز  نرق  نآ  رد  زین  ياـقآ … 

هک دـییامرفب  منکیم  شهاوخ  الاح  هریغ ، یلامـش و  ياـپورا  رد  یلخاد  يهرخـسم  ياهلادـج  یمئاد ، اـبیرقت  دـتمم و  ياـهگنج  یلاـمش ،
شیا رد  ار  یتهج  دنچ  زییمت  هدرک و  رتدایز  ار  مدرم  يهکارد  يهوق  گنهرف  تسا ؟ هدرک  زمرت  ار  ام  ندمت ، گنهرف و  اجک  هنوگچ و 

تسا هکارد  يهوق  نیمه  لماکت  یقرت و  رثا  رد  تسرد  هک  میوگیم  تسا و  نیمه  گنهرف  راک  ابیرقت  تسا و … و  هدیـشخب  شیازفا  نا 
چیه ایآ  دنکیم . راتفر  روطنیمه  مه  زونه  دهدب . همادا  راکنیا  هب  دنک و  ادیپ  تذل  یعون  زین  يزیرنوخ  رد  تسا  هتسناوت  رـشب  هرخالاب  هک 

؟ دـناهدوب مدرم  نیرتندـمتم  يهلمج  زا  ءانثتـسا  نودـب  همه  ابیرقت  یناج ، ماشآنوخ و  زیرنوخ و  ناـمدرم  نیرتقیقد  هک  دـیاهدرک ، هجوت 
اب ار  دندش ) مادـعا  رفن  نآ 71  رد  هـک  لاس 1671-1667  رد  اهقارق  ناـیغط  ربهر   ) جاکنتـسا نیزار و  ـالیتآ و  یتح  هک  دـناهدوب  یمدرم 

دایز هک  تسا ، تهج  نیا  زا  طقف  دـناهدشن  فورعم  نیزار  ـالیتآ و  دـننام  مدرم  نیا  ناـشیا ، رگا  و  درک ، هسیاـقم  ناوتیمن  الـصا  ناـشیا 
هلـصوح و  میاهدش ، هتـسخ  ناشیا  ندید  زا  همه  دـنکیمن ، هجوت  اهنآ  هب  یـسک  دنتـسه ، یلومعم  یلیخ  دـنوشیم ، ادـیپ  اج  همه  دنتـسه ،

هب هکلب  تسا ، هدش  قباس  زا  رتنوخب  هنشت  اهنت  هن  ندمت  يهیاس  رد  رـشب  ریدقت  رهب  مینک . ناشناشن  میـشاب و  ناشیوجتـسج  رد  هک  میرادن 
ییاهیزیرنوخ رد  اقباس  اریز  دوب ، قباـس  رد  هچنآ  زا  رتزیگناترفن  رتتسپ و  یلیخ  تسا ، هدـش  ماـشآ  نوخ  يرتتسپ  رتتشز و  تروص 

هک تشکیم  ار  یسک  تشکیم ، ار  شعونمه  هدوسآ  ینادجو  اب  دیدیم و  تیناقح  تلادع و  درکیم  هک 
دوجو اب  تشز ، دیلپ و  تسپ و  رایـسب  تسا  يراک  راکنیا  هک  مینادیم  تساهتدم  هکنیا  اب  الاح  یلو  دشکب ، ار  وا  یتسیاب  يو  يهدیقع  هب 

رتاپوئلک هک  تسا  فورعم  دینک ! تواضق  ناتدوخ  تسا ؟ رتدب  يزیرنوخ  مادک  بوخ ، میزیریم . ار  قلخ  نوخ  قباس  زا  رتشیب  یلیخ  نیا 
شیاههمیدـن نازینک و  هنیـس  هب  ار  یئالط  ياهقاجنـس  هک  تشادیم  تسود  تسا -) قیتع  دـهع  هب  طوبرم  هک  ییاـهلاثم  نیا  زا  دیـشخبب  )

دهع هب  طوبرم  مییوگب ، هک  یناـمز  یبسن  رظن  زا  راـک  نیا  هک : تفگ  دـیهاوخ  دربب . تذـل  ناـشیا  نویـش  هجـض و  يادـص  زا  و  دـنکورف ،
اب مه  الاح  ینامز  تیـصوصخ  نتفرگ  رظن  رد  اب  مینکیم - یگدـنز  تیربرب  دـهع  رد  مه  زورما  میوگیم : هچ ؟ ـالاح  هب  دوشیم  تیربرب 

هدرک تفرشیپ  يدام  لئاسم  یملع و  تاهج  ياهراپ  رد  تیربرب  دهع  هب  تبسن  زورما  رشب  هکنیا  اب  و  مینکیمورف . نارگید  هنیس  هب  قاجنس 
درخ و لقع و  اب  ار  شراتفر  تسا  هدرکن  تداع  زونه  یلو  دنک  قیقحت  دنک و  هاگن  ایند  هب  میدـق  زا  رتنشور  رتقیقد و  دـناوتیم  و  تسا ،

عطق و  دـینئمطم ، الماک  مه  زونه  هک  منیبیم  نم ! نایاقآ  تسا . هتخومآ  وا  هب  ملع  هک  دـنک  لـمع  هنوگ  نآ  و  دزاـس ، گـنهآ  مه  شلمع 
تاداع ا ياههدنامیقاب  نیرخآ  هک  یتقو  دییوگیم  تفرگ . دهاوخارف  میتفگ  هک  ار  یتاداع  يزور  رشب  هرخالاب  هک  دیراد 

ار يرـشب  تعیبط  شناد ، ملع و  کمک  اب  ملاس  لقع  تقو  نآ  درک ، دـهاوخ  راـتفر  هنـالقاع  تقو  نآ  تف ، شداـی  زا  هتـشذگ  يهناـقمح 
رد و  دنکیم ، شیربهر  دوجوم  یئالقع  هار  اهنت  هب  تروص  نآ  رد  و  دـیامنیم ، لیدـبت  يدـنمدرخ  درم  هب  ار  وا  دـنکیم و  تیبرت  الماک 
هک میوگب  نینچ  دیـشخب . دـهاوخ  همتاخ  ریگملاع  داـسف  نیا  هب  و  تفر ، دـهاوخن  اـطخ  طـلغ و  هار  هب  هنادازآ  راـیتخا و  هب  رگید  زور  نآ 

نیا هب  امـش  یتح  هلب  دومن . دهاوخن  زیهرپ  اهنآ  زا  و  درک ، دهاوخن  شومارف  رایتخایب  هدارایب و  رگید  ار ، شیعیبط  تالیامت  اههتـساوخ و 
ملع نیا  نم  رظن  هب  هکنیا  اب  . ) دوشیم رـشب  راگزومآ  ملع ، سفن  خیرات  نآ  رد  دییوگیم : دـییازفایم و  يرگید  يزیچ  ناتدوخ  يهدـیقع 

مه تقوچیه  درادن ، اجیب  شهاوخ  یهاوخدوخ و  رگید  رـشب  نآ  هک  دییوگیم  زاب  تسا -) یننفت  سکول و  زیچ  طقف  دـییوگیم ، هک  مه 
ریغ هک  دییوگیم  و  یتسد ، راود  گرا  کی  ای  ونایپ  يهتسد  هجنپ و  کی  زج  تسین  يزیچ  یملع  رظن  زا  رشب  هک  دییوگیم  تسا ! هتشادن 

دنکیم شیدارا  یـصخش و  تالیامت  لیلد  هب  هن  دـنکب  دـهاوخیم  هک  ار  هچنآ  رـشب  الثم  دنتـسه  زین  یعیبط  نیناوق  دوجو  ملاع  رد  اـم  زا 
اوق نیا  ام  هک  تسا  یفاک  طقف  امش  باسحب  هجیتن و  رد  یعیبط . نیناوق  قبط  دریذپیم ، تروص  دوخبدوخ  الماک  هکلب 
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کی هک  تسناوت  دـهاوخ  و  تسین . لوئـسم  اـقلطم  دـنکیم  هک  یلاـمعا  هب  تبـسن  رـشب  رگید  میدرک  فشک  یتـقو  مینک . فـشک  ار  نین 
لودج دننام  میروآیم و  رد  یضایر  تروص  هب  نیناوق  نیا  قبط  ار  مدرم  راتفر  و  دروایب ) تسدب  یقطنم  شخبتذل و   ) تیاهنیب یناگدنز 

یمک ای  و  مینکیم ، تشاددای  ياهچباتک  رد  ای  میوقت  رد  ار  اهباسح  اهتروص و  نیا  مینکیم و  باسح  ات 1068000  ار  اهنآ  الثم  متیراگل 
فراعملاهرئاد هب  هیبش  الثم  دوشیم  يزیچ  تادلجم  نیا  مینکیم . رشتنم  مینکیم و  لقن  بوخ  باتک  دلج  دنچ  رد  ار  نآ  رتلـصفم  رتهب و 

رگید اگزور ، نآ  رد  میاهتـشون ، هدرک و  قیرفت  عمج و  و  هدرک ، باسح  اقیقد  ار  مدرم  حیحـص  لاعفا  لامعا و  يهمه  نآ  رد  هک  يزورما 
شاهمه اهنیا  نم ، نایاقآ  - ) هاـگنآ داـتفا . دـهاوخن  قاـفتا  باـبان  هفلتخم و  يارجاـم  هرظتنمریغ و  لاـمعا  راـتفر و  ملاـع  زا  هطقن  چـیه  رد 

طباور دـننام  و  هدـش ، باسح  اقیقد  زین  اهنآ  هک  یطباور  نیناوق و  دوشیم ، ادـیپ  يداصتقا  دـیدج  طـباور  اهتبـسن و  تسامـش -) يهدـیقع 
.- دوریم نیب  زا  دوشیم و  لح  مدرم  تالاکشا  تالاوس و  مامت  ندز  مهرب  مشچ  کی  اب  تسا . هدش  هدیجنس  یضایر  تروصب  یعامتجا 

میراد س رضاح  میاهدرک و  ینیبشیپ  طباور  نیناوق و  رد  ار  یملع  مزال  ياهباوج  يهیلک  البق  ام  هکنیا  يارب  طقف 
ماب هب  دیآیمرد و  زاورپ  هب  تداعس  يامه  ياهناسفا  غرم  سپس  مالک ، هصالخ  سپس …  دوشیم و  هدامآ  رولب  زا  يرصق  مدرم  يارب  سپ 

تبحـص مدوخ  رگید  ـالاح   ) درک تنامـض  ناوـتیمن  ار  تـالایخ  نیا  يارجا  هک  تسا  یعیبـط  بوـخ  دنیـشنیم و …  يروـلب  خاـک  نیا 
دیاب هچ  دـش  باسح  اقیقد  اهزیچ  يهمه  رگا  دـش ، ناـنچ  رگا  اریز  دوشیم - هدننکهتـسخ  رایـسب  اـم  یناگدـنز  تروص  نآ  رد  منکیم ).

، نآ ندوب  تخاونکی  ندوب و  هدننکهتسخ  نیمه  رثا  رد  یلو  دوشیم ، مهارف  ياهنالقاع  رایسب  یگدنز  هک  یتبـسن  نامه  هب  نوچ  مینکب -؟
ندوب تخاونکی  و  ندوب ، هدننکهتسخ  نیمه  لیلد  هب  زین  متفگ  البق  هک  یئالط  ياهقاجنس  نآ  دیآیمن . شیپ  مدرم  يارب  هک  ییاهرکف  هچ 

همه زا  و  مینکن ، تبحـص  اجنآ  زا  هک  تسا  رتهب  بوخ ، تشادـن ، رگید  تلع  الا  تفریم و  ورف  رتاـپوئلک  ناـکزینک  يهنیـس  رد  یگدـنز 
اب مینکیم . فیک  میوشیم و  مه  داـش  لاحـشوخ و  نارگید  يهنیـس  رد  اهقاجنـس  ندرکورف  زا  سپ  هک  تسا  نیا  رتزیگناترفن  رتدـیلپ و 
هک يروط  هب  تسا ، ساپـسیب  سانـشانقح و  یلیخ  دشابن  مه  قمحا  رگا  ای  تسا و  قمحا  تیاهنیب  تسا ، قمحا  رـشب  لاوحا  نیا  يهمه 
کی ن رگا  دییوگیم ، امش  هک  یئالط  زور  نآ  رد  الثم  میباین . میدرگب و  غارچ  اب  یتسیاب  مییوجب  ار  يرتسانشان  قح  وا  زا  میهاوخب  رگا 

ار شیاهتـسد  و  دش ، زبس  ام  يولج  یمومع ، يهنالقاع  رایـسب  یگدنز  و  تداعـس ، همه  نیا  نایم  رد  و  همدـقمیب ، دـش و  ادـیپ  نملتنج  رف 
نآ تقو  زونه  ایآ  یچ ، هک  الاح  بوخ ، مرتحم ، نیرضاح  : ) هک تفگ  ام  هب  تفرگ و  شدوخ  هب  ياهدننکهرخـسم  يهفایق  و  دز ، شرمکب 

منهج هب  ار  سوحنم  روفنم و  ياـهباسح  اهیـسیونمتیراگل و  نیا  يهمه  میزیرب و  رود  اـپ  كون  اـب  ار  قـطنم  لـقع و  نیا  هک  تسا  هدیـسرن 
ییاقآ نینچ  رگا  مینکب )!؟ میدرکیم  یگدـنز  هک  روطنامه  میزادرپب و  دوخ  يهنانونجم  تالیامت  هب  زاب  قباس  دـننام  میناوتب  اـت  میتسرفب ؟

، هزات دنادیمن . دیاهدید  هیهت  وا  يارب  امـش  هک  یئالط  يایند  ردق  تسا و  ساپـسیب  رـشب  اریز  منکیمن ، بجعت  هجو  چیه  هب  نم  دش  ادیپ 
ياـقآ نآ  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رتتشز  تسا . دـنیاشوخان  هدـننز و  رادـشین ، یمک  طـقف  تسین ، تـشز  ردـقنیا  نـملتنج  ياـقآ  نـیا  راـک 

ياههزیگنا لیالد و  زا  دناهدیرفآ . نینچ  ار  رـشب  بوخ  درک - دهاوخ  ادـیپ  ینیقفاوم  اعطق  امتح و  میوگیم ، هچ  ریخن  دـیاش -) - ) نملتنج
هشیمه دشاب ، هک  ره  رشب  نوچ  دنکیم : لمع  اهنآ  هب  دیوجیم و  هناهب  شدوخ  يارب  دزرایمن  شنتفگ  هب  الصا  هک  ینعمیب  چوپ و  رایسب 

قع هک  نانچنآ  دنادیمن ، مزلم  ار  دوخ  هجو  چیه  هب  دهاوخیم و  هک  دنک  نانچ  دراد ، تسود  لاح  همه  رد  و 
يرما هب  مادقا  مه  نامدوخ  یـصخش  حـلاصم  هیلع  یتح  میتسین  رداق  هکنیا  دـهدیم و  رما  وا  هب  دـنکیم و  باجیا  وا  تحلـصم  ملاس و  ل 

نم ياههشیدـنا  زا  یکی  نم و  دـیاقع  ءزج  بلطم  نیا  مینکب - میهاوخب و  نینچ  نیا  هک  یتسیاب  اـمتح  هک  دوشیم  یهاـگ  هکنیا  و  مینک ،
هتخاس و شدوخ  هک  ییاهيزتناف  تالایخ و  اهنآ ، نیرتهناقمحا  یتح  نم  رظن  هب  يدارفنا و  تالیامت  رشب ، دازآ  یـصخش و  يهدارا  تسا .
ههایـس و و  سوماق ، چـیه  رد  هک  تساهزیچ ، نیمه  تسرد  اهنیمه ، دـشاب ، هتفر  شیپ  تسا  نکمم  نونج  دحرـس  اـت  یهاـگ  و  هتخادرپ ،
هک تسا  لاحم  متـشاذگ ، مان  حلاصم  نیرتزیمآتحلـصم  ار  اهنآ  نم  هک  تساهنیا  مه  و  تسا ، هدـشن  هتـشون  عفانم  حـلاصم و  زا  یتروص 
زا یلک  هب  دیآیمرد و  هابتشا  هنالقاع  ياهمتـسیس  اهـشور و  اهيروئت ، مامت  هک  تسا  لماوع  نیمه  دوجو  درک - يدنبهقبط  ار  اهنیا  ناوتب 
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دیاب يداع  یعیبط و  رقوم و  هنابیجن و  ياهدارا  هب  رـشب  هک  دـننادیم  اجک  زا  عامتجالا  ملع  ياـملع  نادنمـشناد و  ناـیاقآ  نیا  دوریم . نیب 
دـنراد و راـهظا  دـیدرت  کـش و  نیرتکچوک  نودـب  هک  دـنتخادرپ ، هشیدـنا  رکف و  نیا  هب  دـش  هچ  دراد ؟ جاـیتحا  دـشاب و  هتـشاد  جاـیتحا 

وخ لقتسم  تالیامت  میلست  طقف  طقف و  ناسنا  دراد ؟ مزال  زیمآتحلصم  هنالقاع و  ياهدارا  رشب  امتح  هک  دنریذپب ،
دهاوخن قرف  دربب  دوخ  اب  دـناشکب و  ار  وا  اجک  ره  هب  و  دوش ، مامت  نارگ  هچره  لالقتـسا  نیا  سب - دراد و  مزال  ار  نآ  مه  و  تسا ، شد 

: هک دینکیم  عطق  ار  مفرح  دیاهدادرس و  ار  هقهق  هک  مونشیم  زاب  هک …  دنادیم  ناطیـش  طقف  هدارا  نیا  اما  و  دهاوخیم . ار  نآ  مه  درک .
نیا هک  مینادیم  همه  و  تسا ، هدرک  حیرـشت  ـالماک  ار  رـشب  زورما  ملع  درادـن ، یجراـخ  دوـجو  اـتقیقح  الـصا و  هک  هدارا  هدارا ! اـهاهاه 

! منک عورش  ار  بلطم  نیمه  متـساوخیم  زین  مدوخ  دینک  ربص  یکدنا  نم ، نایاقآ  زج …  تسین ، يرگید  زیچ  دازآ ، حالطـصا  هب  يهدارا 
نیا هک  میوگب  متـساوخیم  هک  مدوب ، هدیـسر  ییاج  هب  تسرد  مدیـسرت . اـبیرقت  دیـسر  مرطاـخ  هب  امـش  داریا  نیا  یتقو  هک  منکیم ، رارقا 
ادخ زا  نآ  نتـشادن  ای  نتـشاد و  لیلد  هب  منادیمن  یتسیاب  ام  و  دشاب ، طوبرم  ییاهزیچ  هب  تسا  نکمم  هک  دنادیم ، طقف  ناطیـش  ار  هدارا 

هک مینکیم  ضرف  ام  بوخ  دیدرک . عطق  ار  مفرح  امش  مداتفا و …  دییامرفیم ، هک  یملع  نامه  ملع ، دای  هب  هبترم  کی  مینک و …  رکشت 
ییاهزیچ هچ  زا  اهبلط  لایما و  نیا  هک  میمهفب  هک  تسا  نیا  مروظنم  مینک ، ادیپ  ار  نامدوخ  لایما  اهوزرآ و  مامت  لومرف  اعقاو  زور  کی 

ماظن ینیناوق و  هچ  قبط  رب  عقاو  رد  و  دنراد ، یگتسب  ییاهزیچ  هچ  هب  و  دننکیم ، تیعبت 
، هریغ دـندرگیم و  هجوتم  تهج  مادـک  هچ و  هب  داضتم  فلتخم و  ياـهتروص  رد  دـننکیم ، ادـیپ  میمعت  هنوگچ  و  دـنوشیم ، داـجیا  یتا 
زا تسد  دیدرگیم  شرسیم  هک  اج  ره  رد  اروف و  رشب  تروصنآ  رد  مینک - ادیپ  ار  اهنآ  یضایر  رب  قبطنم  حیحص  لومرف  میناوتب  هصالخ ،

میوقت يور  زا  دهاوخیم  هچ  ره  یمدآ  هک  دراد  یتذل  هچ  دشاب . هتشاد  هدارا  هک  تشادن  لیم  هجو  چیه  هب  و  تشادیمرب ، شیاههتساوخ 
نیا هب  هیبش  يزیچ  ای  دندمآیمرد و  یتسد  گرا  ای  ونایپ  لکـش  هب  اهناسنا  تروصنآ  رد  دـشیمن ، متخ  اجنیا  هب  هزات  دـهاوخب ؟ باسح  و 

ای رات  كوک  کی  زج  دـشاب  دـناوتیم  هچ  شاهدارا ، نودـب  شیاهبلط ، اهوزرآ و  تالیامت ، نودـب  ناسنا  اریز  یقیـسوم ، تاودا  تـالآ و 
؟ هن ای  دـبای  ققحت  تسا  نکمم  میدرک  هک  یـضرف  اـیآ  مینک - قیقحت  تایهیدـب  رد  دـیاب  مه  زاـب  تسیچ ؟ امـش  يهدـیقع  وناـیپ ؟ يهجنپ 

هدـش يروط  العف  هابتـشا ، طولغم و  ياهینیبناهج  تشادرب و  رثا  رد  ام  يهدارا  مموه …  : ) هک دـییوگب  دـیریگب و  ار  ناتمیمـصت  هرخالاب 
اهینعمیب بلط  رد  میتسه ، لماک  ینعمیب  بلط  رد  ام  ابلاغ  لیلد  نیمه  هب  دـبلطیم . دـیوجیم و  طلغ  فرحنم و  ار  ام  حـلاصم  هک ، تسا 

يزیچ هب  ندیسر  تهج  ار  هار  نیرتهدوسآ  نیرتتحار و  اهینعمیب ، نیا  رد  یقمحا ، ینادان و  رثارب  اریز  میتسه ،
صخشم ار  هایس  دیفـس و  و  دش ، حیرـشت  حیـضوت و  زیچ  همه  هک  یتقو  یلو  مینکیم . باختنا  ارنامه  مینیبیم و  تسا ، حالـصا  ارهاظ  هک 

نیناوق هب  یپ  تقوچیه  رـشب  هک  مینک ، ینیبشیپ  مینک و  ضرف  البق  هک  اعدا  نیا  و  تسین ، نکممریغ  هجو  چـیه  هب  راـکنیا  هتبلا  و   ) میدرک
دوجو یتالیامت  اهوزرآ و  رگید  هک  تسا ، یهیدـب  يرما  تروص  نآ  رد  تسا ). چوپ  ینعمیب و  ـالماک  درب ، دـهاوخن  تعیبط  صوصخم 
زورما نوچ  میهاوخیم ، یئالقع  میهاوخب  هک  ار  هچره  زین  ام  هاگنآ  دش ، هارمه  لقع  اب  رابکی  یتقو  ام  ياههتساوخ  نوچ  تشاد ، دهاوخن 

، میناوتب دشاب  حـلاص  ریغ  رـضم و  ولو  زیچ ، ره  هک  تسا  نکمم  هجیتن  رد  و  میهاوخیمن ، ار  ناملقع  ام  یلو  مینکیم ، رکف  لقع  اب  طقف  ام 
هـشیمه يارب  راـبکی  درک و  میهاوخ  باـسح  ـالبق  اـقیقد  ار  ناـمراکفا  اـهوزرآ و  يهیلک  نوچ  زور  نآ  رد  اـما  میهاوخب …  مینک و  وزرآ 

هب دوشیم ، ههایـس  تروص  میوقت و  ناـمه  اـم  راـک  لوصحم  هجیتنلاـب  و  دـش ، دـهاوخ  فشک  دـنیوگیم  هک  ار  دازآ  يهدارا  نیا  نیناوق 
تروص نآ  قبط  رب  میهاوخب  يزیچ  رگا  و  درک ، میهاوخ  هدارا  ههایـس ، تروص  میوـقت و  نیا  يور  زا  ـالمع  اـم  زاـب  هک  دوـشیم  يروـط 

درک یجکنهد  نابایخ  رد  رفن  کی  هب  يزور  الثم  رگا  هک  دندرک ، تباث  و  دندرک ، باسح  نم  يارب  یتقو  اریز  تساوخ ، میهاوخ 
یتسیابیم امتح  هقیقد  نآ  رد  ینعی  مدرکیم ، ار  راک  نآ  هظحل  نآ  رد  یتسیاب  مدوب و  روبجم  هک  ماهدرک ، ار  راکنیا  لیلد  نیا  هب  طـقف  م ،

یقاب نم  يارب  يدازآ  هچ  رگید  تروص ، نآ  رد  هک  منادـب  مهاوخیم  الاح  مدـنایامنیم . ار  دوخ  ندرک  یجکنهد  مدادیم و  هفایق  رییغت 
زا یکی  رد  ـالثم  مه  ار  مدوخ  یملع  تالیـصحت  مشاـب و  زین  ياهدرکلیـصحت  هدـیمهف و  صخـش  هک  یتروـص  رد  صوـصخب  دـنامیم ؟
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اجنآ هب  رگا  مالک ، کی  منک . باسح  ینیبشیپ و  البق  ار  مدوخ  یناگدـنز  لاس  یـس  مناوتیم  سپ  مشاب . هدـیناسر  ناـیاپ  هب  اههدکـشناد 
رد هلب ، میریذپب ، روطنامه  تسه  هک  هچره  میتسه ، روبجم  ام  دباییم و  همادا  جهن  نامهب  رگید  میدیسر ، ریغتیال  تباث و  ياجب  میدیـسر ،
زا و  مینک ، ناغف  دایرف و  هیوم و  یتلع  هب  میشاب و  یـضاران  ام  هک  مه  یتروص  رد  تعیبط  هک  مینک  نیقلت  دوخب  دیاب  یپردیپ  تروص  نآ 

هچنانچ ار  يزیچ  ره  دیاب  تسیچ . وت  يهدارا  یهاوخیم و  هچ  دسرپیمن ، ام  زا  میـشاب ، رکپ  میهدـب و  ناشن  میلـست  تیاضر و  مدـع  دوخ 
عرق و الثم  و … و  مینک ، لمع  هدـش  باسح  میوقت  نیا  قبط  رب  اعقاو  رگا  دـشاب ، میراد  لیم  هک  ناـنچنآ  هن  مینک ، لوبق  میریذـپب و  تسه 

اوتیمن يراک  زین  تروص  نآ  رد  بوخ ، و  دیآیم ، نوریب  هچ  نآ  زا  مینادیم  هک  دش  دهاوخ  ییایمیش  قیبنا 
هچره امـش  لیامت  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  شدوخ  تعیبط  الا  و  میریذـپب ، تسه  هک  نانچمه  زین  ار  قیبنا  عرق و  نیا  لوصحم  دـیاب  درک ، ن 

نیا مه  وم  هب  وم  زین  نم  يهدیقع  اقافتا  تنـسحا ، نیرفآ !  … درک )  شدیاب  هچ  هک  دسرپیمن  امـش  زا  و  دنکیم ، ارجا  دریذپب  دـهاوخب و 
الاح سپ  متشاد ! یکیرات  لاس  لهچ  راک  نیا  رثا  رد  اریز  ماهدیشک ، رانک  هفسلف  زا  تسا  یتدم  هک  دیشخبیم  ارم  هتبلا  نم ، نایاقآ  تسا .
نیا رب  سک  چـیه  تسا ، یبوخ  زیچ  درخ  لقع و  نم ، نایاقآ  دـینک : هجوت  منک  لایخ  روصت و  یمک  دـیهدب  هزاجا  نم  هب  اـفطل  دـیناوتیم 

، تسا یمدآ  رکف  ناور و  ياذـغ  اهنت  و  دوب ، دـهاوخ  درخ  لقع و  تسا و  درخ  لقع و  هشیمه  درخ  لقع و  یلو  درادـن ، یـضارتعا  بلطم 
يهیلک میوگب ، مهاوـخیم  تسا . يرـشب  یناگدـنز  عوـمجم  زا  یـشیامن  درخ  لـقع و  نیا  سکعرب  اهـشهاوخ ، لاـیما و  هک  یتروـص  رد 

، لذتبم تروص  هب  شراکـشآ ، تارهاظت  رد  یناگدنز  نیا  رگا  و  تسا ، دراد  دوجو  یناگدنز  نیا  مب  ریز و  رد  هچره  يرـشب و  یناگدنز 
، یـضایر لومرف  کی  هن  تسا و  یگدنز  درادن ، یطبر  تیارد  لقع و  هب  و  تسا ، یگدنز  مه  زاب  دنک ، هولج  زین  يدیلپ  هدیـسوپ و  هدنژ ،
اههفـسلف و نیا  اب  ار  ملاس  تیـصخش  یقیقح  فیرعت  ییاناوت  نونکات  ام  تسا  حـضاو  ملاـس  تیـصخش  فیرعت  هلداـعم . بعک و  رذـج و 

یمولع
فیـصوت کـی  لقادـح  اـی  فـیرعت  کـی  مه  دـیاب  اـم  هـکنیا  نتـشاد  رظن  رد  اـب  اـصوصخم  میرادـن . مـیاهدروآ ، تـسد  هـب  نونکاـت  هـک 

نشور و یمیهافم  ملاس ، تیصخش  تخانش  يارب  میناوتب  ات  ملاس ، موهفم  يهرابرد  مه  میشاب و  هتشاد  تیـصخش  يهرابرد  شخبتیاضر 
ام يروضح  تفایرد  كرد و  اریز  میرادن ، نآ  تاصتخم  فیصوت  زج  یهار  چیه  تیصخش  تخانش  يارب  ام  مییامن . حرطم  ار  لوبق  لباق 

کی دـننام  ار  تیـصخش )  ) ای نم )  ) تاذ میناوتیمن  ام  تسین و  اهتیفیک  اـهتیمک و  قوف  نم )  ) ناـمه تفاـیرد  زج  تقیقح ، نیا  يهراـبرد 
هب ار  اـم  نم ) زج   ) لـباقم رد  دوخ  نییعت  اـب  هک  تسا  یقیقح  میباـییمرد ، هک  ار  هچنآ  هکلب  مینک ، دوهـش  ار  نآ  اـی  مینیبب ، یکیزیف  دومن 
نم اریز   ) تسا نم )  ) دوخ زا  هک  تهج  نادب  دوشیم ، هدـیمان  یهاگآدوخ )  ) يروضح ملع  هک  هجوت  نیمه  دوخ  دزاسیم و  هجوتم  دوخ 

رد ار  صلاـخ  يهدـش ) كرد  نم   ) دوـخ نیا  دزیمآیمرد و  اـم  يرگاـشامت  هب  ار  يرگیزاـب  هدـننک ) كرد  مه  تسا و  كرد  دروـم  مه 
هچ رگا  میوش . لمع  دراو  نآ  تاصتخم  تخانـش  اب  نم )  ) تفایرد يارب  میروبجم  ام  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دهدیمن . رارق  ام  هاگدـید 

ناونع هب  ملاس  فیرعت  زا  ار  ام  مه  هدیدپ  نیا  ندوب  یبسن  یلو  میوشیمن ، راچد  يروضح  ملع  لکشم  هب  ملاس )  ) موهفم تخانش  يارب  ام 
ياراد ه صخشم ، تقیقح  کی 

تاهج همه  زا  نم )  ) هک میـشاب  هتـشاد  هجوت  هلئـسم  نیا  هب  دـیاب  تسخن  لاحره ، هب  دـیامنیم . يریگولج  نشور  تاصتخم  نیعم و  تیو 
رد درجت  تلاح  یگنریب و  قالطا و  اریز  دنک . قدص  مه  تیصخش  يهرابرد  مییوگب ، نآ  يهرابرد  هچره  هک  تسین  تیـصخش )  ) نامه

دوجو ناسنا  کی  نورد  رد  هک  ار  تباـث  یتایـصوصخ  میروآیم ، رظن  رد  ار  تیـصخش )  ) هک یتقو  اـم  تسا ، تیـصخش )  ) زا شیب  نم ) )
كرد ار  یـصخشم  تیـصوصخ  نم )  ) تفاـیرد عقوم  رد  هک  یتروص  رد  میروآیم . رظن  هب  تسا ، رثوـم  وا  ياـهراتفر  هیجوـت  رد  دراد و 

اروف نم ، داتسا  تیصخش ) : ) مییوگیم هک  یتقو  الثم  ناسنا ، ینورد  صئاصخ  هب  لقتـسم  رکذت  يوناث و  تاهجوت  زا  سپ  رگم  مینکیمن 
. وا ندوب  رایشه  . 1 دننام : ددرگیم ، نم  هاگآدوخ  نهذ  دراو  دوب ، مداتـسا  نم )  ) یـساسا ناکرا  ناونع  هب  هک  داتـسا  نآ  یناور  تاصتخم 
.5 شتامولعم . هب  رمتـسم  ندوزفا  هب  رفاو  قاـیتشا  . 4 وا . بلاـج  رایـسب  ینتورف  عضاوت و  . 3 تشاد . شنایوجـشناد  هب  هک  یلاـع  تبحم  . 2
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اب ینعم . تاصتخم  هلیـسوب  هتفایصخـشت  نم )  ) زا ترابع  تیـصخش  تفگ : ناوتیم  تهج  نیا  زا  سپ  کلذریغ  ربارب  رد  یناور  شمارآ 
نیا داـعبا  اـهاوق و  اهدادعتـسا و  هک  میروبجم  تیـصخش ، فیـصوت  اـی  فیرعت  يارب  هک  دوشیم  تاـبثا  قوف ، تاـظحالم  عومجم  هب  رظن 

ینک حرطم  ار  تقیقح 
تاصتخم زا  ياهنومن  میـسانشب . تسا  ریذـپناکما  هک  اجنآ  ات  ار  ملاس ) تیـصخش   ) هجیتن رد  هدومن و  یـسررب  ار  ملاـس  موهفم  سپـس  م .

، تاقیدـصت تاروـصت ، ییارگمـلع ، ییارگ ، بهذـم  دـننام  ینورد ، تاـنایرج  اهدـحاو و  تیریدـم  یبایــشزرا و  تیصخش 1 . یـساسا 
، اهماهلا یهاوخندـمت ، ییارگ ، گنهرف  قشع ، تبحم ، دراد ، هک  یعونتم  ياـهتیلاعف  اـب  نادـجو  لـقعت ، هشیدـنا ، تـالیخت ، تامیـسجت ،
، میمـصت هدارا ، يرایـشهدوخ ،)  ) يروضح ملع  یهدـنامزاسدوخ ، ییانـشآدوخ ، مـالآ ، ذـئاذل و  نظ ، نیقی و  کـش و  عادـبا ، اـهدوهش ،

باذجنا تمکح ، تلادع ، تعاجش ، تفع ، العا ، ياهنامرآ  هار  يراکادف و  وزرآ ، دیما ، دهع ، هب  ءافو  نایز ، زا  رارف  ییوجدوس ، رایتخا ،
(. نم زج   ) و نم )  ) نیبام تاطابترا  تیریدم  یبایـشزرا و  . 2 عونمه . دارفا  رگید  اب  هیلاع  تدـحو  ساسحا  هقداص ، ياهایور  تیاهنیب ، رب 

یمئاد یگدامآ  . 4 دریگیم . رارق  طابترا  رد  ناسنا  اب  ینورد ، یلماوع  ای  ینیع  ینورب  ناهج  زا  هک  ییاـههزیگنا  تیریدـم  یبایـشزرا و  . 3
. دننکیم رارقرب  طابترا  وا  اب  دنـسریم و  هار  زا  یـسدح  ای  یلامتحا  ای  ینیقی  ياهدادیور  اب  هک  ياهدـنیآ  اب  ناسنا  تیدوجوم  میظنت  يارب 

هیجوت تیریدم و  هک  یتقیقح  نآ  دنیبیم . نآ  رد  ار  دوخ  لامک  دوس و  هک  هچنآ  ره  يهرابرد  دحیب  ییارگنوزفا  . 5
تایح  ) کی رد  ندوب  ملاس  تروص  رد  ار  اهنآ  ربارب  اهدـص  و  اـهنآ ) یعرف  یبیکرت و  تلاـح  هب  رظن  اـب  و   ) قوف تاـعوضوم  یبایـشزرا  و 

رد تیـساسح  ثداوح و  ربارب  رد  تیفرظ  براجت و  تامولعم و  هب  رظن  اب  اهتیـصخش  توافت  تسا . تیـصخش  دهدب ، ماجنا  دـیاب  لوقعم )
تهج هب  و  تسا ، توافتم  رایـسب  رگیدـکی ، اب  هسیاقم  رد  صاخـشا  ياهتیـصخش  هک  تسا  یهیدـب  یئوجلامک  اههزیگنا و  یخرب  لـباقم 

. دوـمن هضرع  ناوـتیمن  اـهنآ ، یباـیزرا  تخانـش و  يارب  یلک  ـالماک  هدـحاو  يهدـعاق  ریگارف و  كـالم  کـی  هک  تـسا  اـهتوافت  نـیمه 
یناوارف براجت  تامولعم و  زا  هک  یـسک  اب  تسا  سایق  لباق  هنوگچ  درادن ، ياهرهب  براجت  تامولعم و  كدـنا  زا  هک  یـسک  تیـصخش 

چیه هب  تسا ، رادروخرب  اهدـماشیپ  نیرتدـنت  ربارب  رد  دوخ  نورد  یلماک  یهدـنامزاس  رد  يوق  تیـصخش  زا  هک  یـسک  تسا . رادروخرب 
اب ار  ياهدع  درادن . دوشیم ) شدرس  هروغ  کی  اب  دوشیم و  شمرگ  شمشک  کی  اب   ) یلومعم لثم  ربانب  هک  یـسک  نآ  اب  یتهباشم  هجو 

تـسد زا  نانچ  ار  ناشلمحت  یقوذ ، باتک  دلجم  دنچ  ندناوخ  اب  هدنبیرف و  حالطـصا  دنچ  نتفرگدای  اب  هک  میاهدرک  هدهاشم  نامنامـشچ 
تامولعم و زا  ییایرد  نتشاد  اب  هک  میدید  ییاهناسنا  اهتیفرظمک ، نیا  ربارب  رد  دندشن ! داقتنا  هملک  کی  یتح  ندینش  هب  رـضاح  هک  دنداد 

هدص ندروآ  دوجو  هب 
رمع تاـظحل  مدوـجوم ) مه  نم   ) هکنیا زاربا  نودـب  یتـح  وهاـیه ، ییاـمندوخ و  نیرتـمک  یناـسنا ، موـلع  هفـسلف و  رد  یعادـبا  یلئاـسم  ا 
نامگ یتسرپدوخ  درد  رد  دریمب  ربخیب  ات  یتسم  قشع و  رارـسا  دـییوگم  یعدـم  اب  دـش . يرپس  ینادواج  فراـعم  تیدـبا  رد  ناـشرابرپ 

حیبقت و هک  تفگ  ناوتیم  تئرج  اب  دشاب . هدرکن  كرد  ار  یهاوخدوخ  رورغ و  ربک و  يدـیلپ  يدـنمدرخ ، هاگآ و  ناسنا  چـیه  دوریمن 
نت هب  ناج  ات  دییامرف : هجوت  دناهتشادن . اور  یسک  چیه  يهرابرد  دناهدرک ، زاربا  ناهاوخدوخ  يارب  اهنارود  یمامت  رد  تیرـشب  هک  یتناها 

رب دـنادن  لـصاو  ار  شیوخ  طاـبر  ره  رد  وا  هکنآ  مـالغ  نم  ظـفاح )  ) یتسرپدوخ رتهب ز  ینیب  هک  ياهلبق  ره  شاـب  وا  راـک  لوغـشم  ینیبب 
ینعی رامیب ، تیصخش  ربارب  رد  ملاس  تیصخش  يولوم )  ) دننکآیم وا  ناج  رد  اهرهز  دننکیم  يدوجـس  مدرم  ار  هک  ره  يولوم )  ) طامس
تایح يهمادا  ریـسم  رد  ار  دوخ  یعیبط  تیوه  نآ  هب  صوصخم  یگدـنز  نیناوق  هب  رظن  اب  هک  یناسنا  یناویح و  یهاـیگ ، دوجوم  ره  هچ ؟
یتسه ناهج  اب  ادـخ ، اب  نتـشیوخ ، اب  طابترا   ) اهنآ اب  هک  یتادوجوم  اب  طابترا  رد  تسا  رداق  یلامک  رثات  ریثات و  نایرج  رد  هدومن و  ظفح 

نینچ دنک . هرادا  دوخ ، ررقم  مظن  اب  ار  تیوه  نآ  دریگیم ، رارق  سامت  رد  دوخ ) عونمه  اب  و 
هب دـشاب ، ناوتان  یلامک ) رثاـت  ریثاـت و   ) قوف ناـیرج  تیلاـعف و  رد  زا  هک  يدوجوم  ره  سکعلاـب  تسا و  رادروخرب  تمالـس  زا  يدوجوم 

لوصا و تسا  یبسن  الماک  رما  کی  تیـصخش  ندوب  ملاس  هک : دوشیم  نشور  اجنیا  زا  تسا . راـمیب  اـی  صقاـن  یناوتاـن ، يهزادـنا  ناـمه 
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یتسردنت و رظن  زا  اصوصخم  ناسنا ، يژولویزیف  يژولویب و  ياههبنج  رد  هک  ناوارف  رایـسب  تاقیقحت  ربانب  ینامـسج  تمالـس  یلک  دعاوق 
یـسانشناور و رد  هک  یناور  تمالـس  یلک  دعاوق  لوصا و  ات  تسا  رتصخـشم  رتنشور و  دناهداد ، ماجنا  رظنبحاص  ناکـشزپ  هک  يرامیب 

ییایمیـش ياـهتیلاعف  یکیزیف و  ياـهدومن  ياراد  ینامـسج  تمالـس  عوـضوم  اریز  ددرگیم ، حرطم  هطوـبرم  موـلع  رگید  یکـشزپناور و 
، تسا رتصخشم  رتهداس و  نآ ، ینامسج  ءازجا  ندب و  رد  تمالس  يهدیدپ  یلک  تاکرتشم  هب  لوصو  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دشابیم و 

لوصو هک  تسا  تهج  نیا  زا  دشابیم و  ییایمیش  ياهتیلاعف  یکیزیف و  ياهدومن  ياراد  ینامـسج  تمالـس  یلک  تاکرتشم  هب  لوصو  زا 
رد تمالس  یلک  تاکرتشم  هب  لوصو  زا  تسا ، رتصخشم  رتهداس و  نآ ، ینامسج  ءازجا  ندب و  رد  تمالـس  يهدیدپ  یلک  تاکرتشم  هب 
هک یندب  يارب  هک  هنوگنامه  لاثم  ناونع  هب  دنراد ، یتاکرتشم  یناسنا ، دعب  ود  ره  رتیلک ، لوصا  هدع  کی  رد  یناور . لئاسم  اههدـیدپ و 

تردق 10
رایـسب ییانیب  تردق  هک  یمـشچ  تسا و  يرامیب  یعون  یقطنم ، تلع  چیه  نودب  تعاس  هب 9  نآ  ندرک  دودحم  دراد ، دـیفم  راک  تعاس 

ندـب زا  ءزج  نآ  يرامیب  یعون  حیحـص ، تلع  نودـب  دراد ، ییاناوت  هک  هچنآ  زا  رتمک  ياهییانیب  هب  نآ  نتخاس  دودـحم  دراد ، ار  يدایز 
غوبن اـی  تسا و  رادروخرب  يرنه  یعادـبا  تیقـالخ  زا  اـی  دراد ، عارتـخا  فاـشتکا و  تردـق  هک  یتیـصخش  ناـنچمه  ددرگیم . بوسحم 

تیـصخش ياراد  یـصاخشا  نینچ  اعطق  دنک ، یثنخ  ار  اهدادعتـسا  نیا  یقطنم ، تلع  نودب  دشابیم ، اراد  ار  ياهعماج  ای  یعمج  تیریدم 
تامولعم نآ  دـنمزاین  هک  یلئاسم  رد  رظن  راهظا  ددـص  رد  یفاک ، مزال و  تامولعم  نادـقف  اـب  هک  یناـسک  سکعلاـب ، و  دنـشابیمن . ملاـس 

مولعم اج  نیمه  زا  دومن . بوسحم  یهاوخدوخ  يراـمیب  تاقتـشم  عورف و  زا  ناوتیم  هک  دنتـسه  يراـمیب  یعون  هب  ـالتبم  دـنیآرب ، تسا ،
، تاروصت ییارگملع ، ییارگ ، بهذـم  راـیتخا ، میمـصت ، هدارا ، يرایـشوهدوخ ،)  ) يروضح ملع  ياهدادعتـسا  ندـش  یثنخ  هک  دوشیم 

ناکما اب  کلذریغ ، یهاوخندـمت و  ییارگ ، گنهرف  ینوناق ، فطاوع  قشع ، تبحم ، نادـجو ، لقعت ، هشیدـنا ، تامیـسجت ، تاقیدـصت ،
نیا و  دربیم ، نیب  زا  اهنآ  یگزیگناربارب  رد  ار  تیـصخش  ینوناق  رثاـت  ریثاـت و  دـیدرت  نودـب  هک  تسا  يراـمیب  یعون  اـهنآ  زا  يادربهرهب 

میب تمالع  نیرتنشور 
ياهگنهرف قالخا و  بهذم و  هاگدید  زا  هک  رمتسم  يرامیب  کی  زا  نآ  نداد  تاجن  تیصخش و  يزاسملاس  يارب  تسا . تیـصخش  يرا 

تسا تاذ  یلماکت  تنایص  نامه  هک  ار  یعیبط ) دوخ   ) مروت اب  هزرابم  هار  رشب ، يارب  دیاب  دوشیم ، هدیمان  یهاوخدوخ )  ) ورشیپ زاسناسنا 
يراـمیب يریگارف  تیموـمع و  نیا  اـب  هک  تـسا  نـیا  مـیراد ، هـک  يزیگناتفگـش  رایـسب  هلئـسم  نیتـسخن  ثـحبم ، نـیا  رد  دوـمن . مـیلعت 

نونکات یکاخ  يهرک  يور  رد  رـشب  یگدـنز  خـیرات  زاغآ  زا  عماوج و  يهمه  رد  ار  رـشب  دارفا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  یهاوخدوخ ) )
هب تسا ؟ تیصخش  تمالس  یلوا  لصا  هدوب و  یناسنا  تایح  نوناق  فالخ  تیـصخش ، يرامیب  مییوگب : میناوتیم  ایآ  تسا  هدومن  ءالتبم 
ود داقتعا ، دـید و  نینچ  يهمزال  تسه ) هک  هچنآ  زا  رتگرزب  نآ  يهرابرد  داقتعا  و  دوخ ، ندـید  ( ) یهاوخدوخ  ) يهدـیدپ رگید ، ترابع 
هب يرامیب  نیا  یهاگ  هعماج ، دارفا  یگدنز  حالـص  رب  هررقم  نیناوق  لوصا و  رب  نایغط  مکی : فارحنا  دروآیم : دوجو  هب  ار  دیلپ  فارحنا 

تردق هک  یعیبط  ياوق  اب  یتح  دنکشن ، ار  شاهتفایمروت  دوخ  دنک و  ییامندوخ  هکنیا  يارب  هاوخدوخ  مدآ  هک  دنکیم  ادیپ  تدش  يردق 
لب ياج  زا  ییامندوخ  يارب  الثم  دهدیم ! نایاپ  دوخ  یگدنز  هب  هجیتن  رد  دوشیم و  زیوالگ  درادن ، ار  اهنآ  ربارب  رد  تمواقم 

تـسد زا  يزاب  تقامح  نیا  رد  ار  دوخ  یگدـنز  و  دـنکیم ! مرن  هجنپ  تسد و  ياهدـنرد  کی  اـب  دـنکیم ! روبع  یلیـس  زا  درپیم ! يدـن 
هک تـسا  هدوـب  یهاوـخدوخ )  ) يراـمیب صتخم  نـیا  دوـخ . زا  رتنییاــپ  ياهـجرد  رد  نارگید  هـب  ندرک  هاــگن  مود : فارحنا  دــهدیم .
هک هنوگناـمه  تـسا . هتخادـنا  هار  هـب  ار  زوسناـمناخ  ياـهگنج  هتخاـس و  نوـگرگد  لاـمیاپ و  ار  اـهقوقح  هتخادــنا و  هار  اهیــشکقح 

اهیزیرنوخ اهیـشکقح و  اهیدـیلپ و  تافارحنا و  يهمه  اشنم  یتیـصخش  يراـمیب  تسا و  یتیـصخش  ياـهیرامیب  يهمه  عبنم  یهاوخدوخ 
يارب یعامتجا  يدرف و  ياهتداعـس  تاریخ و  عاونا  يهمه  عبنم  تاذ ) یلماکت  تنایـص   ) هب نآ  ندرک  لدبم  یهاوخدوخ و  لیدـعت  تسا ،

.1 تساهنآ : يهمه  یساسا  لصا  هک  دراد  دوجو  طابترا  مسق  راهچ  یناگدنز ، نیا  رد  ناسنا  تاطابترا  عاونا  هب  هجوت  اب  دشابیم . اهناسنا 
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اب هاوخدوخ  مدآ  دوخ . عوـنمه  اـب  ناـسنا  طاـبترا  . 4 یتسه ، ناهج  اـب  ناـسنا  طاـبترا  . 3 ادـخ ، اب  طاـبترا  . 2 نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طاـبترا 
ار دوخ  درگنیم و  هتفای ) مروت  دوخ   ) کنیع اب  نتـشیوخ ، اب  طابترا  رد  تسا  تاذ ) یعیبط  تنایـص   ) نامه هک  هتفاین  لیدـعت  یهاوخدوخ 

اذل ب دشاب ، شایقیقح  نتشیوخ  دناوتیمن  زگره  هاوخدوخ ، ناسنا  هجوت  فرط  اذل  دنیبیم ، تسه )  ) هکنآ زا  رتزاینیب  رتگرزب و 
یهاگ دنیبیم !  100 ار ، دوخ  امئاد  یلو  تسا  ( 1  ) وا الثم  ینعی  تسا ، نتـشیوخ  تیدوجوم  نتفیرف  لاح  رد  امئاد  یگتخاسدوخ )  ) کی ا 

ار يرـشب  خـیرات  رـساترس  دراد ، هک  نیغورد  یتذـل  اب  هدـننکهابت  یلـصا و  يرامیب  نیا  هک  اتفگـش ! دـنکیم !! یقلت  تیاهنیب  ار  دوخ  مه 
رگزواجت و يردـقب  يرامیب  نیمه  یلو  درادـن ، ییاود  جـالع و  دراد ، یبهذـم  يهشیر  مه  نآ  هک  یهلا  قـالخا  بهذـم و  زج  هتفرگارف ،
هچ اود  جالع و  نیا  در  تبابط و  نیا  عفد  رد  یهاوخدوخ  يرامیب  دینادیم  دـنکیم ! درط  مه  ار  اود  جالع و  نیمه  هک  تسا  هدـننکروک 

لایخ هب  ار  یـشزرا  عبانم  رگید  قالخا و  بهذم و  ملع …  ملع ، ملع ، ملع ، موهفمان  رکذ  اب  دریگیم و  تسد  هب  حـیبست  کی  دـیوگیم ؟
اههاگشناد و رد  نادادماب  دهنیم و  تحار  شلاب  هب  رس  هتفایمروت ) دوخ  فرط  زا   ) نتشیوخ هب  تیلـست  اب  دنکیم و  جراخ  نادیم  زا  دوخ 
زا باـصن  دـح  هب  رـشب  هک  تساـجنیا  هن )! قـالخا  بهذـم و  یلب !! ملع   ) هک ناوـنع  نـیا  هـب  يدـیدج  فـشک  اـیند ، یهورگ  ياـههناسر 

طابترا رد  هتفاین ، لیدعت  یهاوخدوخ  اب  هاوخدوخ  ناسنا  تشک . ار  ام  یگدنز  هک  ایب  گرم  يا  دنزیم : دایرف  دـسریم و  یگناگیبدوخ ) )
زا خ ار  دوخ  هراومه  دشاب ، هدنام  یقاب  یهاوخادخ  یبایادخ و  يارب  ییاج  شنورد  رد  رگا  هتفایمروت ، دوخ  نآ  اب  ادخ ، اب 

، دشاب رتمک  لایر  نوراق 15  تورث  زا  شتورث  دسرن و  ع )  ) فسوی ترضح  هجرد  هب  وا  ییابیز  لامج  رظن  زا  رگا  هک  دنادیم ! راکبلط  اد 
هب درداپ  ای  دردرـس  هظحل  کـی  اـی  دـنادرگب و  اـضف  رد  درادرب و  دوخ  تسد  اـب  ار  اـهناشکهک  دـناوتب  هک  دـشابن  دـح  نآ  هب  شییاـناوت  و 

هللا و ءایلوا  ناربمایپ و  هک  یهلا  تلادع  نآ  تساجک  وک و  سپ  تسین ! لداع  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  نینچ  شکرابمان  ياوتف  دیایب ، شغارس 
، هللا نم  انا  ياجب  اجیردت  دنک ، ادـیپ  شیازفا  مه  يرادـقم  ناسنا  نیا  یعیبط  دوخ  مروت  رگا  دـننزیم ! نآ  زا  مد  ءافرع  نیتسار و  يامکح 
هک یقلطم  يهدارا  دـهاوخیم  هـک  دـنکیم  یقلط  قـلطم  ناـنچ  ار  دوـخ  يهدارا  اـی  میادـخ )! نـم  : ) دــنزیم داـیرف  هللا  یلا  اـنا  هللااـب ، اـنا 

ياعدا اب  دـناهدروآ ، تسدـب  اههطلـس  هلیـسو  نیدـب  هک  زورما  ياههدز  کینکت  دـننام  اـی  و  دـنک . يوریپ  وا  زا  تسا ، یتسه  يهدـننادرگ 
تیریدـم رد  یعیبط  دوخ  تفای و  لیدـعت  یهاوخدوخ  هک  ماگنه  نآ  رد  دـنناسرب ! باصن  دـح  هب  ار  دوخ  يرکفنـشور  ییادـخ ) ناـسنا  )

تیریدم رگنشور ، ییانشور  کی  اب  ملاس  تیصخش  يابیز  رایسب  هرهچ  درک . یلاخ  تاذ ) یلماکت  تنایص  هب   ) ار دوخ  ياج  یمدآ  دوجو 
مرنه يا  مدرم ، يا  دناشچیم . وا  هب  يدنوادخ  تیبذاج  رد  ار  ناسنا  نتفرگ  رارق  معط  دریگیم و  تسد  هب  ار  یمدآ  نورد 

هب تفاین و  لیدـعت  یهاوخدوخ  يهدـیدپ  هک  یمادام  دـینادب  نیقی  نازاس  گـنهرف  يا  هفـسالف ، يا  یناـسنا ، مولع  نادنمـشناد  يا  نادـن ،
کی عقوت  دننام  دـیراد ، راک  رـس و  اهنآ  اب  امـش  هک  اهناسنا  نیا  زا  ملاس  تیـصخش  عقوت  دیـسرن ، تاذ ) یلماکت  تنایـص   ) يالاو يهجرد 

زا لوقعم ) تایح   ) عقوت هک  هنوگنامه  مینک . ادـیپ  نآ  يارب  میناوتیمن  تیاـهنیب  تقاـمح  زج  یماـن  هک  تسا  درـس  بآ  زا  نازوس  شتآ 
تیـصخش عقوت  نانچمه  دوشیم ، بوسحم  نونج  یعون  اهـسوه ، يوه و  ینایغط  جاوما  راهمیب و  تالیامت  رد  روهطوغ  يویند  یگدـنز 

هک تسا  نامه  هب  هیبش  یتاعقوت  نینچ  دنکیم !! یقلت  فده  ار  دوخ  هلیسو و  ار  سک  همه  زیچ و  همه  هک  تسا  یگدنز  عون  نآ  زا  ملاس 
ءاملا یف  بلطتم  اهعابط  دض  مایالا  فلکم  و  . 1 تسا : هدروآ  هدورس ، شدنزرف  ءاثر  رد  هک  ینادواج  يهدیـصق  نآ  رد  یماهت  نسحلاوبا 

ار نآ  تعیبط  دض  انف ، طوقـس و  هب  ور  راگزور  زا  هک  یـسک  نآ   ) راوبب ینب  ام  مدهی  انه و  نا  صغی  ینملاب و  عدخی  رهدـلا  ران 2 . هوذج 
يوزرآ يهلیـسو  هب  رامیب ) تیـصخش  دننامه   ) راگزور . ) 2 دـیوجیم ). بآ  رد  ار  شتآ  ياههعطق  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـهاوخیم ،

هتخاس ا هک  ار  هچنآ  دزاسیم و  هصغ  رد  روهطوغ  دروایب ، شیپ  ار  ییاراوگ  يهدیدپ  رگا  و  دبیرفیم . ار  ناسنا  ساسایب ،
راوشد نادنچ  ملاس ) تیصخش   ) یلامک نم  هب  ملاسان ) تیصخش   ) مروتم یعیبط  دوخ  زا  لاقتنا  طرش  دیامنیم ). شناریو  يدوابان  اب  تس 

نیا ندرک و  دنلب  رـس  نیا  تسا  یتسه  توکلم  هب  نتـسیرگن  الاب و  هب  مروتم  دوخ  نجل  زا  ندرک  دنلبرـس  تسا  مزال  هک  هچنآ  اریز  تسین 
ماگ هک  تساوخ  ادخ  زا  ع )  ) یسوم ترضح  يزور  دتفین . مه  يور  نورد  نامـشچ  کلپ  ددرگن ، یهتنم  نیرفآیتسه  هاگراب  هب  ات  هراظن 
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اراگدرورپ  ) یلا کلصو  یل  كدصق  یلاعت : هللا  لاق  کیلا ؟ لصا  فیک  بر  تفگ : نینچ  دوخ  شیاین  رد  وا  دراذگ ، شیبوبر  هاگراب  هب 
( ملاسان تیصخش  لاچهیس   ) زا لوصو  عون  نیا  نامه ). نم  هب  ندیـسر  نامه و  نم ، هب  لوصو  دصق  دومرف : دنوادخ  مسرب ؟ وت  هب  هنوگچ 
- دـهاوخیم رایتخا  دـصق و  یهاگآ و  کی  ملاس  تیـصخش  يهقطنم  هب  دورو  زاـغآ  ینعی  دراد . دوجو  زین  ملاـس ) تیـصخش  يهنیمز   ) هب

دربـشیپ يارب  گـنهآ  نیا  دوـشیم ). هتخاوـن  یلزا  تیـشم  تمکح و  اـب  هک  متـسه  یتـسه ، گـنهآ  نآ  زا  یئزج  نم   ) هکنیا هب  یهاـگآ 
دصق اب  دهدیم ، رس  نورد  رد  ار  ملاس  تیـصخش  يرادیب  دیون  هک  یهاگآ  نیا  تسا . یبوبر  تیبذاج  يوس  هب  تیناسنا  ناسنا و  ناوراک 

هب دانـسا  لـباق  هک  گرم  یگدـنز و  نآ  ( ) لوبقم تاـیح  ، ) نآ زا  سپ  دـسریم . دوخ  لاـمک  هب  روـبزم  ناوراـک  رد  تکرح  هب  راـیتخا  و 
یتولص و ن نا  ( ) تسادخ

یعقاو قطنم  اهزاین  يدنبهدر  مه  ملاس ، تیصخش  نیا  ندیسر  تیلعف  هب  اب  دتفایم . نایرج  هب  نیملاعلا ) بر  هللااب  یتامم  يایحم و  یکس و 
رب نآ ، ياهيریگفدـه  هب  رظن  اب  ملاس و  تیـصخش  تیریدـم  اب  اـهزاین  ددرگیم . نشور  تاـیح  ندوب  رادـفده  مه  دـباییمرد و  ار  دوخ 

يدازآ اب  یگدـنز   ) يهنیمز ندرک  هدامآ  ملاس ، تیـصخش  دـشر  نوکت و  زا  دـعب  تقیقح ، رد  ددرگیم ، میظنت  یلماکت ) تاـیح   ) ياـنبم
هچ اهزاین  ریاس  رب  تیثیح ) تمارک و  اب  یگدنز   ) و تلادـع ) تیامح  رد  تلادـع و  اب  یگدـنز  (، ) تفرعم ملع و  اب  یگدـنز  (، ) هنالوئـسم

ملاس تیصخش  اریز  دراد ، مدقت  تیولوا و  صاخ ، طیحم  هعماج و  کی  رد  یگدنز  يارب  صاخ  یهیجوت  هچ  ضحم و  ینامسج  يدام و 
هچ ات  دنادیمن ، یگدنز  ار ، اهشزرا  رگید  و  هنالوئسم ) يدازآ  تفرعم و  ملع و  و  تیثیح ، تمارک ، تلادع ،  ) روبزم قئاقح  نودب  یگدنز 

، ینید تالکـشم  بلغا  دـش ، نیمات  هعماج  دارفا  رد  ملاس  تیـصخش  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـیامن . يدـنبهدر  ار  نآ  ياـهزاین  هکنیا  هب  دـسر 
اب ملاس  تیصخش  يارب  یعامتجا ، یهیجوت  یصخش و  ینامـسج و  ياهزاین  میظنت  ددرگیم . عفترم  یـسایس  و  یقوقح ، يداصتقا ، یملع ،

ياوه رد  ملاس  ناسنا  يارب  ندیـشک  سفن  هک  تسا  ناسآ  رادـقم  نامه  اهنآ ، يدادرارق  ای  یعیبط و  يهدـش  تیبثت  نیناوق  لوصا و  زارحا 
ب ملاس .

موـمع و روـطب  يرـشب  عـماوج  ناگدـننادرگ  نارادمتـسایس و  رگا  مییوـگیم : تیعطاـق  تحارـص و  لاـمک  اـب  هک  تـسا  تـهج  نـیمه  ه 
، دوخ يهعماج  دارفا  يارب  نآ  تیریدم  ملاس و  تیصخش  ندروآ  دوجو  هب  يهدهع  زا  اهتیبرت  میلعت و  یگنهرف و  نازاتـشیپ  نانادقوقح و 

تیصخش کی  نتشاد  نودب  هعماج  کی  دارفا  ای  درف و  کی  تسا  لاحم  دناهدادن . ماجنا  هعماج  تداعس  ریخ و  يارب  يراک  چیه  دنیاینرب ،
هب هجوت  اب  ملاس  تیـصخش  ملاس : تیـصخش  تاصتخم  هب  میزادرپیم  لاح  دـنوش . رادروخرب  یقیقح  تداعـس  لاـمک و  ریخ و  زا  ملاـس ،

تاطابترا رد  رثات  ریثاـت و  ناـیرج  رد  لوقعم ) تاـیح   ) يهمادا ریـسم  رد  دوخ  یعیبط  تیوه  ظـفح  زا  تستراـبع  هک  دوخ  یـساسا  نوناـق 
اب . 1 دننکیم : یقلت  یتایح  قیاقح  یناگدنز ، رد  ار  لوصا  نیا  دوخ ). عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادخ ، اب  نتشیوخ ، اب  طابترا   ) هناگراهچ

( نوعجار هیلا  انا  انا هللا و   ) يهیآ رد  هک  یلعا  فدـه  کی  هب  نامیا  اب  ار  دوخ  تاـیح  ینادـجو  یلقع و  لوبق  لـباق  بهذـم  کـی  شریذـپ 
مروت هلیـسو  هن  دیامنیم ، یقلت  تایعقاو  اب  طابترا  لئاسو  نیرتهب  زا  یکی  ناونع  هب  ار  ملع  . 2 دیامنیم . ریسفت  هیجوت و  لباق  تسا ، هدمآ 

ضتقم رد  لامتحا  نیرتمک  رگا  دروآیم و  باسح  هب  ملع  تسا ، هدروآ  تسد  هب  یعطق  لیالد  اب  ار  هچنآ  . 3 یعیبط . دوخ 
دوجو هب  اب  . 4 دنکیمن . روظنم  لمع  يهلیـسو  هب  هدـش  فشک  تقیقح  کی  ناونع  هب  ار  اعدـم  دـشاب ، اعدـم  فالخرب  لئالد  ای  لیلد  يا 

تبحم و ینادجو و  تیلاعف  لقعت و  هشیدنا و  میـسرت و  داقتعا و  نامیا و  قیدـصت و  روصت و  زا  کی  ره  يارب  حیحـص  ياههزیگنا  ندـمآ 
داجیا وا  رد  هزیگنا  نامه  ربارب  رد  حیحـص  یلمعلاسکع  زاب ) متـسیس   ) ماظن کی  رد  رگید  تقیقح  اهدص  و  یندمت ، یگنهرف و  شریذـپ 

رارق ینوناق ) رثات  ریثاـت و   ) ناـیرج رد  لـمع  كرد و  دادعتـسا  ود  ره  نتـشاد  اـب  ملاـس  تیـصخش  هک  رگید  دراوم  رد  نینچمه  ددرگیم .
ملاس تیصخش  یلاع  تازایتما  نیرتیساسا  زا  هدننکهابت  ذئاذل  لباقم  رد  ییابیکـش  راوگان و  ثداوح  ربارب  رد  لمحت  ربص و  . 5 دریگیم .

تیصخش تیمهااب  رایسب  ياهتمظع  زا  نآ ، زا  ررض  عفد  هعماج و  دوس  هب  شلاکـشا ، يهمه  رد  تردق  ندرک  یقلت  یهلا  تناما  . 6 تسا .
یلومعم ياهتیمک  اب  ار  نآ  شزرا  هک  تسا  یـساسحا  تقلخ ، گنهآ  رد  یناسنا  دارفا  يهمه  اب  یلاـع  تدـحو  ساـسحا  . 7 تسا . ملاس 
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ياهترورض زا  ملاس  تیـصخش  يارب  تیمها  رظن  زا  تیدبا ، هب  دورو  يارب  یمئاد  یلماکت  لوحت  تکرح و  ساسحا  . 8 دومن . نییعت  ناوتن 
خش يارب  اهنت  هن  رمع  نایلاس  تشذگ  یملاع 9 . رد  یمد  ره  تقشع  هار  ناورهر  یمد  ره  رد  یملاع  ار  ترد  نامیقم  يا  تسا : هیلوا 

رد هک  نیرفآیتسه  دنوادخ  رادید  هب  هظحل  نامه  رادقم  هب  درذـگیم ، هک  هظحل  ره  هک  تهج  نادـب  هکلب  تسین ، رابهودـنا  ملاس  تیص 
نآ ملاس  تیـصخش  . 10 ددرگیم . هدوزفا  شطاـشن  طاـسبنا و  رب  ددرگیم ، رتکـیدزن  تسا ، هدوـشگ  شناگدـنب  يور  هب  ار  شهاـگراب 

تـسیدنوادخ رادـید  يهصرع  هک  لحاس  هب  ماگ  کی  مه  درادیمرب ، یگدـنز  سونایقا  رد  هک  یماـگ  ره  هک  تسا  یمئاد  لاـعف  تقیقح 
يهظحالم يارب  امـش  نتـشیوخ  دباییمرد . دراد  دوجو  سونایقا  نامه  رد  هک  ار  تقیقح  زا  یجوم  ماگ  نآ  اب  مه ، ددرگیم و  رتکیدزن 

ظفح ار  امـش  ياهـسفن  ددـع  لامعا و  هک  دـیراد  نیتسار  ناظفاح  دوخ و  ءاضعا  زا  ینانابهدـید  هتـسشن و  نیمک  رد  امـش  تاکرح  يهمه 
رایع يا  ینیبن  رگ  ار  ناظفاح  دـنناشوپب . ناتدوجو  ناـظفاح  نابهدـید و  نیمک و  زا  ار  امـش  دـناوتیمن  يدـس  یکیراـت و  چـیه  دـنکیم و 

ردقنآ هک  مینکیم  ضرف  بوخ ، رایسب  يولوم ) ! ) ياهدرک شسفن  تادیدهت  مان  ياهدرب  ظفاح  راکنا  رد  يور  رایتخایب  نیبب  دوخ  رایتخا 
هن مـنیبیم و  ینیمک  هـن  مـنورد  رد  نـم  یتـفگ : هـک  يدروآ  تـسد  هـب  یـشوپدوخ  یبـیرفدوخ و  يزابهطـسفس و  هطلاـغم و  رد  تراـهم 
ایآ دنک . تبث  ار  منورد  یفخم  ياههدـیدپ  نآ  یتح  تانکـس و  تاکرح و  راتفر و  يهمه  هک  یملق  هن  منیبیم و  یظفاح  هن  يریگنیمک ،

یم
سب ساسحا  نیا  ایآ  يوش !؟ رکنم  ینکیم ، دوهـش  دوخ  نورد  رد  ییانـشور  لامک  اب  هک  مه  ار  رایتخا  رادهشیر  قیمع و  ساـسحا  یناوت 

یهاوخيدازآ و یهاوختلادع و  زا  یـشزرا  ياهتمظع  همه  نیا  دشیم ، فذح  ناسنا  تیدوجوم  زا  رگا  هک  دش  رکنم  ناوتیم  ار  فیرش 
هک تسا  تقیقح  نامه  رایتخا  دومن !؟ هیجوت  ریـسفت و  ناوتیم  تسا ، هدرک  رپ  ار  خیرات  رـساترس  ناج  زا  نتـشذگ  دح  ات  هک  اهیراکادف ،

ناسنا زا  رگا  هک  تسا  تمظع  اب  یناسنا  يهدیدپ  نیا  تسا . هدومن  دادـملق  یناسنا  خـیرات  ناگدـنزاس  ناونع  هب  ار  تیـصخشاب  ياهناسنا 
اب هک  تسا  رایتخا  نیا  دشابیم . تیاهنیب  يهدنرد  ياهنادـند  لاگنچ و  ياراد  هک  ددرگیم  ياهدـنرد  ناویح  کی  هب  لدـبم  دوش ، بلس 

تاکرح و يهمه  تابث  هک  تسا  تیـصخش  نیمه  دنکیم . تابثا  یـشزرا  ياهراک  رد  ارنآ  يهطلـس  هراظن و  تیـصخش و  حوضو  لامک 
يهلیـسو هب  هک  تیـصخش  نیا  دـنکیم . تبث  دوخ  رد  ار  اهنآ  دـنیبیم و  نورد ، رد  ار  اهنآ  نیرتیفخم  یتح  اهراتفر  لاـعفا و  تاـنکس و 

ملتاق و نم  يرآ ، دـیوگیم : یگدـنز  نرق  کی  تشذـگ  زا  سپ  دوش ، لتق  بکترم  یگلاس  هد  رد  رگا  دوشیم  تاـبثا  راـیتخا  يهدـیدپ 
، زگره هن  تسا : هدـنام  نم  يهظفاح  رد  هثداح  نآ  زا  یـسکع  عقوم  نآ  زا  ماهدـش و  یـسفن  لتق  بکترم  یگلاـس ، هد  رد  نم  دـیوگیمن :

ای  ) تیصخش
ناکف تسا ! هتسشنن  نیمک  رد  نم  نورد  رد  یسک  تفگ  ناوتیم  زاب  یملع ، يهبرجت  نیا  اب  ملتاق ) نم  : ) دیوگیم هحارـصلاب  نم ) سفن ،

کیدزن نانچ  ادرف   ) هبرغ درفم  هشحو و  لزنم  هدـحو و  تیب  نم  هلایف  هترفح ، طخم  هتدـحو و  لزنم  ضرالا  نم  غلب  دـق  مکنم  ءيرما  لک 
هو تسا . هدـیمرآ  هدـش ، نییعت  وا  يارب  هک  لادوگ  نآ  رد  هدیـسر و  نیمز  رد  دوخ  ییاهنت  هاگیاج  هب  امـش  زا  يدرف  ره  ییوگ  هک  تسا )
ریز زیمآرارسا  هگلزنم  کی  زا  تشحو  تسا . هتفرگ  تبرغ  رد  لزنم  هک  یعمج  زا  هداتفا  ادج  كانتشحو و  لزنم  یناهنپ و  يهناخ  هچ  هک 
یلک هب  رگیدکی  زا  تقیقح  ود  نیا  طابترا  یلو  ددرگیم ، زاغآ  ندب  زا  حور  تقرافم  گرم ، لپ  زا  روبع  اب  هچ  رگا  ءایقـشا  يارب  كاخ 

حور و نامه  رابنیمود  نتـسویپ  هب  بلطم ، نیا  يارب  ناوتیم  رگیدـکی . زا  ود  نآ  ییادـج  ياهنامز  نیلوا  رد  اصوصخم  ددرگیمن . عطق 
، دـنرگنیم دـیدرت  راکنا و  يهدـید  اب  لئاسم  هنوگنیا  يهراـبرد  هک  یناـسک  دومن . لالدتـسا  دریگیم ، تروص  داـعم  رد  هک  مسج  ناـمه 
هدومن و قطنم  ملع  ياعدا  دـناهدروآ ، تسدـب  هت  رـسیب و  حالطـصا  هملک و  دـنچ  يهلیـسو  هب  هک  رورغ  لامک  اب  هناهاگآان ، ای  هناـهاگآ 

یعدم نیا  هب  دننادرگرس  بکرم  لهج  تاملظ  رد  هدنامرود و  تقیقح  قدص و  نداعم  نانخس  یحو و  تینارون  زا  ناگرپ ، بش  نوچ 
هب هک  هچنآ  يهرابرد  دیدرت  راکنا و  رگا  : ) دیونشب ار  انیسنبا  مان  هب  فوسلیف  کی  تحیـصن  القا  دییایب  دییوگب : دوجو  ملاع  زا  ربخیب  نا 

رگم يراذگب  ناکما  يهتوب  رد  ار  تالکشم  هنوگنیا  هک  تسا  نیا  رتهب  نکم ) مگ  ار  دوخ  ، ) تخادنا بارطضا  هب  ار  وت  دسریم  تشوگ 
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هک تسا  یهیدـب  ینید ، عبانم  یلبق و  دوهـش  یلقع و  لئالد  عومجم  هب  رظن  اـب  یـشاب ). هتـشاد  اـهنآ  ندوب  لاـحم  رب  نشور  یناـهرب  هکنیا 
رد هک  تسا  یناسک  يارب  اهکاخ  هوبنا  ریز  رد  ندیباوخ  یگدـنز و  دـعب  ام  هب  یگدـنز  لپ  زا  رذـگ  عقوم  ایند و  نیا  رد  ساره  تشحو و 

هریت كاخ  ریز  یهار  هتـسبرب و  تخر  ناهج  نیا  زا  هبوت  ینامیـشپ و  نودـب  هدرک و  یگدـنز  ناهانگ  هب  هدولآ  فیثک و  سفن  اب  اـیند  نیا 
یکاخ یهاش  مزب  هب  یهگباوخ  زو  یهاگباوخ  هب  یهگدروخ  زا  مسانـشیم  تست  هب  هار  ناک  مساره  ارچ  دسر  گرم  رگ  الا  و  دناهتـشگ .
لصفل متزرب  و  مکتیشغ ، دق  هعاسلا  مکتتا و  دق  هحیـصلا  ناک  و  يوجنگ ) یماظن   ) مزیخ هنامداش  مبـسخ و  شوخ  مزیخ  هناخ  تست  هب  هک 
وربعلاب اوطغتاف  اهرداصم ، رومالا  مکب  تردـص  قئاقحلا و  مکب  تقحتـساو  للعلا  مکنع  تلحمـضا  لـیطابالا و  مکنع  تحاز  دـق  ءاـضقلا 

یه تسا  هدربورف  دوخ  رد  ار  امش  زیخاتسر  هک  یلاح  رد  دزیخیمرب  اهکاخ  هوبنا  ریز  زا  رذنلاب  اوعفتنا 
یعیبط ساوح  رد  هکنیا  نودـب  هقباسیب ، تسا  یتلاح  درادـن ، تسا ، هدرک  هطاـحا  همه  رب  هک  زیخاتـسر  نآ  زا  زیرگ  يارب  یهار  سک  چ 

تایعقاو و هک  یلماوع  نآ  مومع  اهدادـیور و  اههدـیدپ و  دوش ، نوگرگد  يو  يزغم  راـتخاس  هکنیا  نودـب  دـیایب ، دوجو  هب  رییغت  یمدآ ،
ياهیـشارت تلع  اهـشزوپ و  اههناهب و  هک  دـیآیم  دوجو  هب  ع )  ) مدآ دـالوا  رد  ینیبزیت  کـی  دـنوشیم  راـنکرب  دـندناشوپیم  ار  قئاـقح 

. دنریگیم شیپ  ار  یتسین  هار  ساسایب ،

نآرق ربمایپ و  هبطخ 157-

هحفص 82] ]
مه ءاجف  مربملا ، نم  ضاقتنا  ممالا و  نم  هعجه  لوط  لـسرلا و  نم  هرتف  نیح  یلع  هلـسرا  متـشه  هاـجنپ و  دـص و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

باوخ دادتما  رد  نالوسر و  یحو و  عاطقنا  نارود  رد  ار  مالـسا  ناشلامیظع  ربمایپ  دنوادخ  . ) هب يدتقملا  رونلا  هیدی و  نیب  يذلا  قیدصتب 
یمارگ لوسر  نآ  دوب . هتسکش  نید )  ) اهناسنا يهنادنمتداعس  تایح  نیناوق  لوصا و  ماگنه  نآ  رد  داتـسرف . اهتلاهج )  ) یکیرات رد  اهتما و 
ربمایپ دـش . ثوعبم  مدرم  نآ  يارب  دوشیم ، يوریپ  نآ  زا  هک  يرون  اـب  و  دوب ،) هدروآ  یهلا  ياـهباتک   ) تشاد ور  شیپ  هچنآ  قیدـصت  اـب 

ناربمایپ ینامسآ و  ياهباتک  يهمه  تشگ و  يرشب  يهعماج  دراو  ترتف  نارود  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  مالـسا 
ياهباتک هتشذگ و  یهلا  ناربمایپ  هب  وا  نامیا  مالسا و  ربمایپ  قیدصت  هب  يددعتم  دراوم  رد  ینآرق  يهفیرـش  تایآ  دومرف . قیدصت  ار  یهلا 

رب ار  باتک  ام  و   ) باتکلا نم  هیدی  نیب  امل  اقدصم  قحلاب  باتکلا  کیلا  انلزنا  و  هلمجنآ : زا  تسا . هدومرف  حیرـصت  نانآ  يهدشن  فرحنم 
نمآ لک  نونموملا  هبر و  نم  هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ  دیامنیم ،) قیدصت  دراد  ور  شیپ  باتک  زا  هچنآ  هکیلاح  رد  میداتسرف  وت  هب  قح 

هلسر و ق نم  دحا  نیب  قرفن  هلسر ال  هبتک و  هتکئالم و  هللااب و 
. تسا هدش  دراو  اتحارص  مالسا  نید  ندوب  یمیهاربا  ددعتم  يدراوم  رد  دیجم  نآرق  رد  ریـصملا  کیلا  انبر و  کنارفغ  انعطا  انعمـس و  اولا 
هب هک  هچنآ  هب  هدـش و  لزان  امب  هک  هچنآ  هب  ادـخ و  هب  ام  دـییوگب   …  ) میهاربا یلا  لزنا  اـم  اـنیلا و  لزنا  اـم  هللااـب و  اـنمآ  اولوق  هلمجنآ : زا 

دوش نادرگیور  یمهاربا  نید  زا  هک  تسیک  و   ) هسفن هفـس  نم  الا  میهاربا  هلم  نع  بغری  نم  و  میاهدروآ ). نامیا  تسا  هدش  لزان  میهاربا 
میهاربا هب  مدرم  نیرتراوازـس  وگب   …  ) یبـنلا اذـه  هوعبتا و  نیذـلل  میهارباـب  ساـنلا  یلوا  نا  دزاـسب ). قـمحا  ار  نتـشیوخ  هک  یـسک  رگم 

هچنآ هب  ادـخ و  هب  ام  وگب   ) میهاربا یلع  لزناام  انیلع و  لزنا  ام  هللااب و  انمآ  لق   … ربمایپ )  نیا  دـناهدرک و  تیعبت  وا  زا  هک  دنتـسه  یناسک 
يارب یمیهاربا  یناـهج  نید  رد  رظندـیدجت  میاهدروآ ). ناـمیا  تسا ، هدـش  لزاـن  یمهاربا  هب  هک  هچنآ  هب  تسا و  هدـش  لزاـن  اـم  هـب  هـک 

رـضاح و رـصع  رد  یناهج  یمیهاربا  نید  رد  رظندـیدجت  مکی  ثحب  ینید  یلاع  تدـحو  کـی  هب  ناـنآ  هجوت  باـتک و  لـها  یگنهاـمه 
، تسا یلقع  ینید و  تابجاو  نیرت  تیمها  اب  زا  تسا  هدناشوپ  يدامتم  نورق  هاگرذگ  رد  ار  یهلا  نید  نآ  هک  یضراوع  زا  نآ  يهیفـصت 

میهاربا ترضح  ام  گرزبردپ  هب  ناحبس  دنوادخ  فرط  زا  هک  یناهج  نید  نیا  اریز 
كرتشم لوصا  نیا  تسا . هتخاس  دحتم  یکرتشم  عماج و  لوصا  رد  ار  باتک  لها  ام  يهمه  هک  تسا  نامه  تسا ، هدش  لزان  مالـسلاهیلع 
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نیمه یناسنا . یلاع  قالخا  قوقح و  یهلا و  فیلاکت  داعم ، توبن ، دیحوت ، زا : دنترابع  دنهدیم  لیکـشت  ار  ام  يهمه  هیلک  تادـقتعم  هک 
دنمتداعـس و تایح  نآ  هب  ار  اهناسنا  دـیما  ياهرد  هزورما  هک  تسا  راب  تکاله  یچوپ  زا  ناسنا  تاجن  لـماع  هناـگی  هک  تسا  تادـقتعم 

اهنت هک  تسین  يزیچ  یناهج ، یهلا  نید  نوماریپ  رظندـیدجت  ترورـض  تسا . هتـسب  دـشابیم ، ناـنآ  يوزرآ  نیرتلیـصا  هک  رتهب  هدـنیآ 
نیا هب  اـم  يدـج  فـیلکت  ماـمتها و  ترورـض  ياـههشیر  هکلب  دـشاب . هدرک  لـیمحت  اـم  يارب  ار  نآ  اـم ، رـصاعم  نارود  يربـج  ثداوـح 

يونعم يداـم و  یگدـنز  يهصرع  رد  كارتـشا  اـب  ار  باـتک  لـها  اـم  يهمه  هک  ددرگیم  یهتنم  سدـقم  بتک  صوـصن  هب  رظندـیدجت ،
هن داتفایم و  قافتا  یبیلـص  ياهگنج  هن  دندادیم ، مزال  تیمها  صوصن  نآ  هب  باتک  لها  رگا  هکیروطب  دـنیامنیم . توعد  زیمآتداعس 

نید هب  هک  یناسک  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  اعطق  . 1 میتسه : يورایور  دـیجم  نآرق  رد  تایآ  نیا  لاثما  اب  امئاد  ام  يهمه  اـهنآ . ریغ 
، دـنهدیم ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  دنتـسه  یـسک )  ) یناسک يراصن ، نویبئاص و  دـناهدیورگ و  دوهی 

يارب ا
میورگب امـش  ام و  نیبام  كرتشم  يهملک  کی  هب  ام  يهمه  دـییایب  باتک ، لها  يا  وگب  . 2 دوب . دنهاوخن  نیگهودـنا  تسین و  یفوخ  نانی 

، ادـخ ربارب  رد  ار  رگید  یـضعب  اـم  زا  یـضعب  میهدـن و  رارق  کیرـش  وا  يارب  ار  يزیچ  ار و  دـنوادخ  رگم  میتسرپن  تسا :) نیا  هملک  نآ  )
لوقعم تدحو  نآ  اریز  میناملسم . ام  هک  دیشاب  دهاش  دییوگب : نانآ  هب  دندش  نادرگیور  توعد ) نیا  زا   ) نانآ رگا  میهدن و  رارق  نایادخ 

یمیهاربا یناهج  نید  ياضتقم  تدحو ، نآ  هب  حیرـص  توعد  دـشابیم و  دوهی ) نایحیـسم و  ناناملـسم و   ) باتک لها  يالعا  نامرآ  هک 
یحو وت  هب  ام  سپـس  - ) تسا هدومن  غیلبت  مدرم  يارب  ارنآ  هدومن و  تیعبت  نآ  زا  مالـسا  ربمایپ  ص )  ) دـمحم نآرق  تایآ  قباطم  هک  تسا 

رد نانآ ، زا  تیعبت  موزل  مالـسلامهیلع و  ءایبنا  فادها  تدـحو  اما  و  يهیآ 123 .) لـحنلا ،  ) اـمن تیعبت  میهاربا  فینح  تلم  زا  هک  میدرک 
وا و ناگتشرف  ادخ و  هب  نانموم  يهمه  تسا و  هدروآ  نامیا  هدش  لزان  وا  هب  شراگدرورپ  زا  هک  هچنآ  هب  ربمایپ  : ) تسا هدمآ  نینچ  نآرق 

تعاطا میدینـش و  ام  دـنتفگ : نانموم )  ) میراذـگیمن و یتوافت  ادـخ  ناربمایپ  زا  کی  چـیه  نایم  ام  دـناهدروآ  نامیا  وا  نـالوسر  بتک و 
سآ بتک  فادها  انعم و  تدحو  اما  تسوت ). يوس  هب  ام  يهمه  تشونرس  امرف و  ام  بیصن  ار  ترفغم  میدرک .

دناهدیورگ دوهی  نید  هب  هک  یناربمایپ  هک  تسا  رون  تیاده و  باتک  نیا  رد  میداتـسرف ، ار  تاروت  ام  : ) تسا هدـمآ  نینچ  نآرق  رد  ینام ،
زا يوریپ  هب  دـناهدومن  ظفح  يدـنوادخ  باتک  زا  هک  هچنآ  قباطم  زین  نایناحور  یهلا و  ياهناسنا  نینچمه ) و   ) دـننکیم مکح  نآ  قباطم 

تـسد زا  كدنا  شزرا  رباربرد  ارم  تایآ  دیـسرتب و  نم  زا  دیـسرتن و  مدرم  زا  سپ ، دندوب  دهاش  باتک  نآ  رب  نانآ  دـننکیم و  مکح  نآ 
ار میرم  نب  یـسیع  نآ  لاـبند  هب  و  ( ) نارفاـک هورگ  دنتـسه  ناـنآ  دـنکن  مکح  تـسا  هداتـسرف  دـنوادخ  هـک  هـچنآ  هـب  سک  ره  دـیهدن و 
ار هچنآ  درکیم و  قیدصت  دوب و  نآ  رد  رون  تیادـه و  میداد  وا  هب  ار  لیجنا  درکیم و  قیدـصت  ار  تاروت  دوخ  لباقم  رد  هک  میداتـسرف 

مدرم يارب  هظعوم  تیاده و  تاروت و  زا  هک  ار  هچنآ  درکیم  قیدـصت  دوب و  نآ  رد  رون  تیادـه و  میداد  وا  هب  ار  لیجنا  تاروت و  زا  هک 
قیدـصت تشاد  ور  شیپ  ینامـسآ  بتک  زا  ار  هچ  نآ  هک  قح  يانبم  رب  ار  باتک  مداتـسرف  وت  يارب  و  .( ) تشاد دوخ  لباقم  رد  راـکزیهرپ 
هداتـسرف قح  فالخ  رب  هک  نانآ  ياهاوه  زا  نک و  مکح  تسا  هداتـسرف  دـنوادخ  هک  هچنآ  هب  ناـنآ  ناـیم  سپ  تسا . نآ  وریپ  دـنکیم و 

باتک رد  تسا  یناهج  ياهتما  همه  يارب  هک  یمیهاربا  نید  هک  مینیبیم  حوضو  لامک  اب  ام  سپس  نکم ). يوریپ  تسا  وت  هب  هدش 
وت هب  هک  ینیمز  يوس  هب  تردپ  نادـنواشیوخ  نیمزرـس و  زا  تفگ : میهاربا  هب  دـنادخ  : ) هلمجنآ زا  تسا  هدـش  حیرـصت  راب  دـنچ  تاروت 
وت مزاسب و  تمظع  اب  ار  وت  ماـن  كاـبم و  ار  وت  مهدـب و  رارق  میظع  تما  کـی  ار  وت  نم  اـت  نک ) ترجه   ) نک تکرح  داد  مهاوخ  ناـشن 

يهمه منکیم و  تنعل  دنک ، تنعل  وت  هب  هک  ار  یـسک  منادرگیم و  كرابم  دننادب ، كرابم  ار  وت  هک  ار  یناسک  نم  يوش و  تکرب  دوخ 
هدمآ نینچ  تاروت  زا  مود  دروم  رد  و  مهدزاود ) حاحصا  نیوکت  رفـس  تاروت  ( ) تشگ دنهاوخ  كرابم  وت  يهلیـسو  هب  نیمز  يور  مدرم 
لامش فرط  هب  یتسه  هک  لحم  نآ  زا  نک و  زاب  ار  تمـشچ  تفگ : نینچ  وا ، زا  طول  موق  ندش  ادج  زا  سپ  میهاربا  هب  دنوادخ  و  : ) تسا
نیمز كاخ  ردـقب  ار  وت  لسن  نم  داد و  مهاوخ  وت  لسن  وت و  هب  ینیبیم  وت  هک  ار  ینیمز  يهمه  اریز  نک ، هاگن  برغ  قرـش و  بونج و  و 
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لوط و رد  زیخرب  دوب . دـهاوخ  شرامـش  لباق  وت  لسن  درامـشب ، ار  نیمز  كاخ  ياههناد  دـناوتب  یـسک  رگا  هک  اـجنآ  اـت  داد  مهاوخ  رارق 
نینچ لـیجنا )  ) دـیدج دـهع  باـتک  اـما  مهدزیـس .) حاحـصا  نیوکتلا - . ) درک مهاوـخ  اـطع  وـت  هب  ار  نآ  اریز  نک ، تکرح  نیمز  ضرع 

لیجنا ( ) دـننکیم هیکت  اهنامـسآ  توکلم  رد  میهاربا  هب  دـنیآیم و  براغم  قراـشم و  زا  یناوارف  مدرم  میوگیم  امـش  هب  نم  : ) دـیوگیم
حاحصا یتم -

نامیا ياهمدق  اب  هک  دنتـسه  یناسک  وا  نادنزرف  هکلب  دیامنیمن ، میهاربا  دـنزرف  ار  اهناسنا  ندرک  هنتخ  تسا : هتفگ  اهراب  سلوپ  ( ) متـشه
دومحم سابع  ءایبنالاوبا - میهاربا - . ) تسا هداد  رارق  یناوارف  ياهتما  ردپ  ار  وا  دنوادخ  تسا و  ام  يهمه  ردپ  میهاربا  و  دننکیم . تکرح 
دوصقم حیـضوت  يارب  ار  رـصتخم  يهمدـقم  دـنچ  ع )  ) میهاربا یناهج  نید  تدـحو  قیقحت  هب  دورو  زا  شیپ  مود  ثحب  ص 85 .) داقعلا ،

زا ام  روظنم  مکی - يهمدقم  میوشیم : رکذتم  میاهدرک  حرطم  تیحیـسم  مالـسا و  سنارفنک  رد  سیئوس  روشک  رد  هک  هلاقم  نیا  رد  دوخ 
یناهج نید  کی  رد  ات  دـنرادرب  دوخ  صاخ  بهذـم  زا  تسد  باتک  لـها  نینموم  يهمه  هک  تسین  نآ  یمیهاربا ، نید  یناـهج  تدـحو 

، ناملـسم دوب . دهاوخ  دنبیاپ  نآ ، فیلاکت  دیاقع و  هب  دراد و  ار  دوخ  نید  یتما  ره  مییوگیم : هکلب  زگره ، هن  دنیامن ، تکرـش  یمیهاربا 
نایمیهاربا ام  يهمه  هک  تسا  نیا  یناهج  نید  نیا  زا  ام  روظنم  فده و  و  تسا . يدوهی  دوهی ، و  تسا ، یحیسم  یحیسم ، تسا ، ناملسم 

يهیلامک تافـص  ادخ و  هب  داقتعا  زا : دنترابع  لوصا  نیا  تایلک  میوش . دحتم  تسا  لوبق  دروم  ام  نیبام  هک  یکرتشم  لوصا  هب  داقتعا  رد 
لخا و  دوخ ) نید  يانبم  رب  یسک  ره  نآ ، لاثما  تادابع و   ) یهلا فیلاکت  ناگتشرف و  تیدبا و  داعم و  هب  وا و 

يزیچ نآ  لاثما  سنارفنک و  نیا  زا  دوصقم  مود - يهمدقم  یلعا . لامک  تیبذاج  يوس  هب  دوخ  ریـسم  رد  اهنآ  دننام  یلعا و  يهلـضاف  قا 
هچ رگا  یمیهاربا .) نید  رد  باتک  لها  يارب  یلاع  تدـحو  نتخاس  ققحم  هب  يدـج  مادـقا   ) میدـش رکذـتم  هک  یفدـه  نامه  زج  تسین ،

هدرتسگ و تاعاطا  هب  یناوارف و  ینادجو  ياهـساسحا  کیرحت  يرکف و  ياهیژرنا  فرـص  هب  فده  نیا  هار  رد  بولطم  جیاتن  هب  ندیـسر 
ياهتیلاعف سدـقم و  ياهباتک  نوتم  رد  یلـصا  صوصن  یـسررب  هب  جاـیتحا  نینچمه  تسا و  دـنمزاین  یمیهاربا  یهلا  ناـیدا  نوماریپ  قیمع 

تـسد هب  اهـسنارفنک  اههرگنک و  زا  ياهدـع  هاتوک و  ناـمز  کـی  رد  یقیقحت  نینچ  هک  تسا  یعیبط  دراد . طوبرم  لـئاسم  نوماریپ  عونتم 
نیا زا  دوـصقم  موـس - يهمدـقم  دـسرب . یعطق  یعقاو  جـیاتن  هب  دـنناوتب  اـت  تسا  دـنمزاین  ینـالوط  اتبـسن  تقو  فرـص  هب  هکلب  دـیآیمن ،
ندش مامت  نآ ، يهلیسوب  یمیهاربا  نایدا  هک  مینک  رداص  حلص  يارب  یمسر  يهمانعطق  ای  هینایب  کی  هک  تسین  نیا  نآ ، لاثما  سنارفنک و 

لوصا هدع  کی  هب  نادقتعم  نایم  و  دننکیم . نامگ  مدرم  زا  یضعب  هکنانچ  مییامن ، نالعا  نایحیسم  ناناملسم و  نایم  ار  یبیلص  ياهگنج 
ات م درادن ، دوجو  یگنج  دشاب  هدوب   … داعم و )  ادخ و   ) هروبزم روما  هب  دنتسم  هک  یلاع  یناسنا  یقالخا  یهلا و  فیلاکت  دئاقع  و 

نایدا اریز  تاعوضوم ، رگید  ناونع  اب  هن  یبیلـص و  ياهگنج  ناونع  هب  هن  مییامن ، رداص  حلـص  زاـغآ  گـنج و  عطق  يارب  هماـنعطق  کـی  ا 
بجوم هک  هچنآ  درادن . دوجو  یتوادع  هنیک و  تموصخ و  چیه  نانآ  نایم  دـنادیم و  رگیدـکی  ردارب  ار  اهناسنا  يهمه  یناهج  یمیهاربا 

.1 میوـشیم : رکذـتم  اـجنیا  رد  ار  اـهنآ  زا  ياهنوـمن  اـم  هک  تسا  یلماوـع  هب  دنتـسم  تـسا  رـشب  ناـیم  توادـع  يزوـتهنیک و  ینمـشد و 
تفـص نیا  دهد ، رارق  مه  يورایور  راوخنوخ  نمـشد  ود  دننام  ار  ود  نآ  دـنکیم و  ادـج  شناردارب  زا  ار  ناسنا  هک  یطارفا  یهاوخدوخ 

نایم ار  تموصخ  شتآ  دـناوتیم  هک  تسا  یتسرپداژن  . 2 تسا . اهناسنا  تدحو  لماع  نیرتیـساسا  هک  تسا  ادخ  زا  يرود  لولعم  دـیلپ 
ندـید هلیـسو  نتـشیوخ و  ندـید  فدـه  زا  یـشان  هک  اهناسنا  رگید  رب  ییوجهطلـس  یتسرپ و  تردـق  . 3 دزاسب . روهلعـش  رـشب  ياههورگ 

زا دود  هک  ییاـهگنج  نیارباـنب ، نآ ، لـلع  اهفدـه و  نید و  تقیقح  هب  لـهج  . 5 یناسنا . یلاع  ياهـشزرا  هب  لـهج  . 4 دـشابیم . نارگید 
نیا اب  وا  دـنکیم . کسمت  تلادـع  قح و  نید و  زا  عافد  هب  نتـشیوخ ، هیجوت  يارب  هک  تسا  هدوب  روبزم  روما  دروآیم ، رد  رـشب  نامدود 

اوتیم ام  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  و  دزاسیم !! دوبان  ار  قیاقح  نیمه  تلادع  قح و  نید و  هناهب  هب  دوخ  هنادرخبان  تکرح 
هدوب ینید  ياههزیگنا  یبیلـص  ياهگنج  تلع  هناگی  دـناهدرک  نامگ  هک  میوش  هاگآ  یبیلـص  ياهگنج  نیخروم  زا  یـضعب  ياـطخ  هب  مین 

هک ار  اهیـشکمدآ  نیرتعیجف  زا  یکی  هدومن و  هناهب  ار  نید  دندوب  هتـسناوت  اهگنج  نآ  ناهدـنامرف  ءامعز و  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا !
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هک هچنآ  دنزادنیب . هار  هب  تسا  هتـشگ  اهتبیـصم  اهیراوگان و  بجوم  هتخیر و  نیمز  هب  ار  ناهانگیب  نوخ  هدیـشک و  لوط  نرق  راهچ  ای  هس 
نید میهاربا و  نوماریپ  باتک  لها  اـم  هملک  تدـحو  يهراـبرد  یمـسر  هماـنعطق  اـی  هیناـیب  کـی  هک  تسنیا  تسا  بجاو  اـم  يارب  هزورما 

قیقحت دروم  دـیاب  سنارفنک  نیا  رد  هک  یلئاسم  نیرتمهم  زا  موس  ثحب  میـشابیم . كرتشم  نآ  رد  ام  يهمه  هک  مینک  رداـص  وا  یناـهج 
بتک لوا - عون  تسا : عون  ود  رب  ذـخام  عبانم و  نیا  دـهدب . هئارا  ام  يارب  ار  یمیهاربا  نید  دـناوتب  هک  تسا  يذـخام  عباـنم و  دریگب  رارق 
لقع كاپ و  ترطف  مود - عون  دیامنیم . دانتـسا  اهنآ  هب  قالخا  فیلاکت و  دیاقع و  دراد و  نامیا  اهنآ  هب  باتک  لها  هک  تسا  ياهسدـقم 

تـسا یهیدب  تاروت . لیجنا و  نآرق و  زا : دـنترابع  اهنآ  هسدـقم و  بتک  لوا - عون  تسا . تالیخت  ماهوا و  ياهیگدولآ  زا  هزنم  صلاخ و 
میهاربا نید  تایقالخا  قوقح و  فیلاکت و  دیاقع و  ناونع  هب  حیرص  ییایاضق  لوصا و  هدع  کی  اهباتک  نیا  رد  هک 

ره اریز  درک ، میهاوخ  جارختسا  مالسلاهیلع  میهاربا  هب  دنتسم  تافص  ای  ایاضق  زا  ار  هروبزم  قیاقح  بتک  نآ  رد  ام  هکلب  تسا . هدشن  دراو 
قالخا تیریدـم و  تلادـع ، ملع ، دـننام  ددرگیم ، لصاح  وا  يرایتخا  ياههشیدـنا  اهراتفگ و  لاـمعا و  زا  ناـسنا  يارب  يراـیتخا  تفص 

ای ددرگیم و  دنتسم  یحو  يهلیسوب  ناحبس  دنوادخ  زا  هرداص  ماکحا  فیلاکت و  هب  ای  راکفا  لاوقا و  لامعا و  نیا  و  اهنآ . لاثما  هلـضاف و 
یـصوصخ تافـص  یـصخش و  يایاضق  نآ  اما  دشابیم . یکتم  دنکیم  مکح  تایح  یلاع  قیاقح  هب  هاگآ  فاص و  نادـجو  هک  هچنآ  هب 

دننام توبن و  تفص  و  ع )  ) قحسا ای  لیعمسا  شدنزرف  حبذ  يارب  وا  یهلا  تیرومام  دننام  هدمآ  سدقم  بتک  رد  هک  ع )  ) میهاربا ترضح 
-1 تسا : هدمآ  نآرق  رد  هک  یمیهاربا  یلاع  تافـص  نآ  هب  میزادرپیم  تسخن  کنیا  تسا . جراخ  یمدآ  رایتخا  يهطیح  زا  هک  روما  نیا 
-3 يهیآ 124 ) هرقبلا ،  ) دـیدش ياهـشیامزآ  رد  قلطم  يوریپ  - 2 يهیآ 41 ) میرم ،  ) هشیدـنا رادرک و  نخـس و  رد  یلعا  دـح  رد  قدـص 

مدرم يارب  ابیز  تشیعم  حلـص و  تینما و  هب  لماک  قایتشا  - 4 يهیآ 125 ) هرقبلا ،  ) تدابع يارب  نآ  نتخاس  هدامآ  ادـخ و  يهناـخ  ریهطت 
( ) ترطف نید   ) مالسا هب  داقتعا  - 6 يهیآ 128 ) هرقبلا ،  ) ادخ هب  هبوت )  ) تشگزاب - 5 يهیآ 126 ) هرقبلا ، )

توالت يارب  نالوسر  تثعب  هب  قاـیتشا  - 8 يهیآ 128 ) هرقبلا ،  ) یهلا فیلاکت  تداـبع و  شزومآ  - 7 يهیآ 128 و 131 و 132 ) هرقبلا ،
يارب بیغرت  قیوشت و  - 9 يهیآ 129 ) هرقبلا ،  ) نانآ يهیکزت  و  مدرم ) يهمه   ) شنادـنزرف هب  تمکح  باتک و  میلعت  يدـنوادخ و  تایآ 

هک فینح  نید  زا  يوریپ  - 10 ( 130 هرقبلا ،  ) تسا میهاربا  نید  ياضتقم  هک  لامک  زا  ندش  نادرگیور  زا  یهن  لامک و  دـشر و  لیـصحت 
يهیآ هرقبلا ،  ) دیحوت هب  داقتعا  - 11 يهیآ 67 ) نارمع ، لآ  يهیآ 135 و 138 و  هرقبلا ، . ) تسا یناسنا  لصا  يزرگنر  ترطف و  ياضتقم 
تـسا حلاص  لامعا  ملاس و  تاداقتعا  يهلیـسوب  ادـخ  هب  برقت  زا  یـشان  هک  لیـصا  یتسود  - 12 يهــیآ 64 ) نارمع ، لآ  و 138 و   135

نیمز اهنامسآ و  توکلم  هب  ییانیب  - 14 يهیآ 114 ) هبوتلا ، يهیآ 74 و  ماعنالا ،  ) نیکرـشم اب  تفلاخم  نالعا  - 13 يهیآ 125 ) ءاسنلا ، )
لالدتسا لقع و  هب  نداد  تیمها  - 16 يهیآ 75 ) ماعنالا ، ( ) یبیغ قیاقح  هب  ادخ و  هب   ) نیقی يهجرد  هب  ندیسر  - 15 يهیآ 75 ) ماعنالا ، )

هئارا - 18 یلا 79 ) يهیآ 76  ماـعنالا ،  ) جاـجتحا ثحب و  رد  مارتحا  بدا و  تاـعارم  - 17 یلا 79 ) يهیآ 76  ماـعنالا ،  ) قح تاـبثا  يارب 
يهمه رد  صالخا  - 19 یلا 83 ) يهیآ 80  ماعنالا ،  ) تاداقتعا يارب  هار  نیرتنما 

ربـص و - 21 يهیآ 126 ) ماـعنالا ،  ) ادـخ يارب  اـهنت  گرم  یگدـنز و  هیجوـت  - 20 يهیآ 162 ) ماعنالا ،  ) لاـعتم دـنوادخ  يارب  تاداـبع 
-24 يهـیآ 36 ) مـیهاربا ،  ) مدرم يارب  تـبحم  مـحر و  - 23 يهیآ 114 ) هبوتلا ،  ) ادـخ اـب  تاـجانم  - 22 يهیآ 114 ) هبوتلا ،  ) يراـبدرب

هدنز ندـناریم و  ءافـش و  ندرک و  باریـس  ماعطا و  تیادـه و  شیرفآ و  دانـسا  - 25 يهیآ 78 ) جحلا ،  ) تقـشم نودـب  ناسآ و  تعیرش 
زا تیمکاح  - 26 یلا 81 ) يهیآ 78  ءارعـشلا ، ( ) دـشابیم هللااب ) الا  هوق  لوح و ال  ال   ) ماع نوناق  هب  طوبرم  دانـسا  نیا   ) دـنوادخ هب  ندرک 

اهناسنا يهمه  تشونرس  هکنیا  هب  داقتعا  - 28 يهیآ 4 ) هنحتمملا ،  ) ادخ هب  لکوت  - 27 یلا 81 ) يهیآ 78  ءارعشلا ،  ) لاعتم دنوادخ  فرط 
زا ع )  ) میهاربا ترـضح  تافـص  يهیآ 51 ) ءاـیبنالا ،  ) دـنوادخ فرط  زا  لاـمک  دـشر و  - 29 يهیآ 4 ) هنحتمملا ،  ) تسا ادـخ  يوـس  هـب 

نیرتیلاع هب  ترضح  نآ  لوصو  زا  فشک  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) میهاربا ترـضح  هب  یتافـص  تاروت  باتک  رد  تاروت  هاگدید 
تـسا یهلا  میظع  تما  کـی  ییاـهنت  هب  میهاربا  - 1 تسا : رارق  نیدـب  تافـص  نآ  زا  ياهنومن  دـیامنیم . یناسنا  لامک  دـشر و  تاـجرد 
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یهاربا : ) مینکیم هدهاشم  زین  دیجم  نآرق  رد  ار  تفص  نیا  هک  ( 1  - مهدزاود 3 حاحصا  نیوکتلا ، تاروتلا ، )
تکرب يهدننکاطع  كرابم و  ار  میهاربا  دـنوادخ  - 2 يهیآ 123 ) لحنلا ، ( ) دشابیم راگتـسر  يدـنوادخ و  عیطم  تما  کی  ییاهنت  هب  م 

هداد تکرب  ع )  ) میهاربا يهلیـسوب  ار  نیمز  يور  مدرم  يهمه  دنوادخ  - 3 ( 1  - مهدزاود 3 حاحـصا  نیوکتلا ، تاروتلا ، . ) تسا هداد  رارق 
دهاوـخارف برغ  اـت  قرـش  زا  بوـنج و  اـت  لامـش  زا  ار  نیمز  يور  میهاربا  نید  - 4 ( 1  - مهدزاود 3 حاحـصا  نیوکتلا ، تاروـتلا ،  ) تسا

حاحـصا نیوکتلا ، تاروتلا ،  ) دید ار  وا  میهاربا  دش و  رهاظ  میهاربا  هب  دـنوادخ  - 5 ( 1  - مهدزاود 3 حاحـصا ، نیوکتلا  تاروتلا ،  ) تفرگ
رب تماما  توبن و  دهع  دـنوادخ  - 7 مهدزاود 2 ) حاحـصا  نیوکتلا ، تاروتلا ، . ) تسا هدیـسر  لامک  دـشر و  هب  میهاربا  - 6 ( 1 مهدفه -

ترضح يهرابرد  نخـس  لیجنا -)  ) دیدج دهع  مهدزاود 6 ) حاحـصا  نیوکتلا ، تاروتلا ، . ) تسا هدوـمن  اـطع  میهاربا  هب  ار  مدرم  يهمه 
: دننام تسا ، هدش  رکذ  ناوارف  ترضح  نآ  يارب  میظعت  دیجمت و  دراوم  نیا  رد  تسا . هدمآ  دروم  یـس  زا  شیب  رد  لیجنا  رد  ع )  ) میهاربا

هچنآ رد  ام  رگا  دـنربیم . ثرا  هب  ار  نیمز  وا  تما  - 3 تسا . ادـخ  صاخ ) تسود   ) هللا لیلخ  وا  - 2 تسا . اهتما  يهمه  ردـپ  وا  هکنیا  - 1
يهمه ردپ  وا  هکنیا  رد  سدقم  بتک  نیا  هک  دید  میهاوخ  مینک ، تقد  تسا  هدمآ  تاروت  لیجنا و  نآرق و  رد 

یناهج نید  رد  میروایب ، ناـمیا  تسا  هدـمآ  ادـخ  فرط  زا  هک  گرزب  ربماـیپ  نیا  نید  هب  اـم  رگا  و  دـنراد . قاـفتا  تسا ، باـتک  لـها  اـم 
يادـتبا رد  ام  هک  مینکیم  فارتعا  زورما  ام  و  تشگ . میهاوخ  گنهامه  تسا ، میلـس  لقع  فاـص و  نادـجو  ترطف و  نید  هک  یمیهاربا 

دهاوخ يرای  ینید  یلاع  تدـحو  هب  ندیـسر  يارب  عمتجم  کی  رد  ار  اـم  يهمه  هار  نیا  رد  تکرح  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  میتسه  یهار 
هب ار  اـم  هک  یهار  اریز  میهدـب ، هار  دوخ  هب  یـساره  دراد  دوجو  تقیقح  هب  هار  نیا  ندرک  يرپـس  رد  هک  یتالکـشم  زا  دـیابن  اـم  و  درک .

طابنتـسا هب  اهنآ  تایوتحم  هیجوت  سدقم و  بتک  ریـسفت  رد  اصوصخم  تسا . ام  فیاظو  نیرتمهم  زا  دناسر  دـهاوخ  هنادنمتداعـس  تایح 
لکوت ادـخ  هب  هدـنزاس  ماـگ  نیا  نتـشادرب  رد  اـم  همه  میـسرب . دوخ  بوـلطم  جـیاتن  هب  میناوـتیمن  نآ ، نودـب  هک  یناـهج  یمیهاربا  نید 

زور رد  دنـسرتیم ). مالـسا  زا  نویحیـسم  : ) درک راهظا  سنارفنک  رد  سیئوس  گرزب  ياهتیـصخش  زا  یکی  هک  یبلطم  هب  خـساپ  مینکیم .
سرت زا  تبحـص  تحارـص ، لامک  اب  دوب ، هدش  لیکـشت  اجنآ  رد  سنارفنک  هک  نبلیب  رهـش  رادرهـش  تیحیـسم ، مالـسا و  سنارفنک  مود 
سرت يارب  ناملسم و  زا  یحیسم  ناردارب  سرت  يارب  یتلع  چیه  مداد : خساپ  نینچ  بناجینا  دروآ . نایم  هب  ار  ناملسم  زا  یحیـسم  ناردارب 

سم زا  ناناملسم 
و دنرگیدکی ، ناردارب  یلاع ، یقالخا  لوصا  تیدبا و  ادخ و  يهرابرد  كرتشم  يدئاقع  نتشاد  اب  هورگ  ود  نیا  اریز  درادن ، دوجو  نایحی 

یتسیزمه رگیدکی  اب  راصعا  نورق و  لوط  رد  نید  ود  نیا  مدرم  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمه  هب  درادن و  دوجو  ياهزیگنا  چیه  سرت ، يارب 
. دـیآیم تسد  هب  خـیرات  قیقد  لیلحت  زا  هکنانچ  تسا ، هدوبن  نید  لولعم  مه  نآ  هک  یبیلـص  ياهگنج  نارود  رد  رگم  دناهتـشاد ، یملاس 

تـسد هب  یگزیگنا  هب  هک  تسا  روما  نیا  لاثما  يداصتقا و  یگنهرف و  ياهیرگهطلـس  دوش  بوسحم  دـیاب  سرت  لماع  ناونع  هب  هک  هچنآ 
مهافت و میدومن  هدـهاشم  سنارفنک  نیا  ءانثا  رد  هک  ار  هچنآ  ام  دزاسیم و  لتخم  ار  زیمآتملاـسم  یتسیزمه  نارگید ، رب  طلـست  ندروآ 

هدنیآ لاح و  ینارگن  بارطضا و  بجوم  هک  هچنآ  هنافـساتم  دشابیم . دوخ  لیـصا  ياهنامرآ  زا  یکی  هب  ءاضعا  لوصو  ساسحا  ملاست و 
فرحنم شوـشم و  ار  یمالـسا  عـماوج  تیعقاو  قیاـقح و  هـک  تـسا  یهورگ  ياـههناسر  رگید  اـهنویزیولت و  اـهویدار و  تاـیلمع  تـسا ،

درد لهج  تسا ، هدـمآ  تیحیـسم  یمالـسا و  تمکح  رد  هک  هنوگنامه  میـسرتب  لهج  زا  دـیاب  ام  تسیچ ؟ زا  سرت  دـینادیم  دـنزاسیم .
زا دراذـگیمن  هک  تسا  یمیخـض  باجح  لهج  اهیوادـی  نم  تیعا  هلاهجل  الا  هب  بطتـسی  ءاود  ءاد  لکل  دـیوگیم : یبنتم  تسا . یگرزب 

تیهام
نآ زا  شیب  تبثم  ياههفسلف  هسدقم و  بتک  رد  نینچمه  ناناملـسم و  ام  تاکرتشم  هک  تسا  یهیدب  میوش و  علطم  رگیدکی  تاصتخم  و 
نیا رد  نایحیـسم  ناناملـسم و  ام  رگا  مدـقتعم  نم  و  مینامب . ناوتان  يداصتقا  یگنهرف و  ینید و  یتسیزمه  زا  اـهنآ  دوجو  اـب  اـم  هک  تسا 

، اهیزاب تورث  اهییوجهطلـس و  لباقم  رد  یگدرب  تهج  هب  میناوتن  میاهدش  عمج  مه  رود  دیما  افـص و  لامک  اب  هک  خیرات  زا  ساسح  ههرب 
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تایح يهلیـسو  نیرتبجاو  ندرک  هدامآ  زا  ار  ام  یناوتان  نیا  هدنیآ  ياهنرق  هک  تسا  یعطق  میوش ، لوقعم ) تدـحو   ) يارب مهافت  هب  قفوم 
يرادروخرب زا  هک  مینکیم  تمالم  میدق  ياهنارود  رد  ار  یگدرب  يهدیدپ  ام  هک  درک  دنهاوخ  تمالم  هنوگنامه  ار  ام  هدیشخبن و  ملاس 

ناوریپ ناونع  هب  ینید  يردارب  تابثا  يارب  ام  دیربیم  نامگ  ایآ  دناهدوب . ناوتان  تسا  يدازآ  هک  هتـسیاش  یگدـنز  لماع  نیرتیهیدـب  زا 
رد مالـسلاهیلع  لیلخ  میهاربا  نادنزرف  ام  يهمه  میدـنمزاین ؟ تسا ، هدـمآ  ام  سدـقم  بتک  رد  هک  هچنآ  زا  شیب  هب  ع )  ) میهاربا ترـضح 

داتـسا زا  اـصوصخم  سنارفنک  نیا  ناگدـننکرازگرب  زا  مینادیم  بجاو  اـم  تسا . هدـیمان  ترطف  نید  ار  نآ  نآرق  هک  میتـسه  یهلا  نـید 
قلا کلذ  دندومن . حرطم  یلاع  تقد  اب  ار  یناوارف  قیاقح  هک  مینک  رکشت  سنارفنک  مرتحم  سیئر  نتلاگ  ناهوی 

نآ . ) مکنیب اـم  مظن  مکئاد و  ءاود  یـضاملا و  نع  ثیدـحلا  و  یتاـی ، اـم  ملع  هیف  نا  ـالا  هنع : مکربخا  نکل  قطنی و  نل  هوقطنتـساف و  نآر 
رد دیشاب  هاگآ  مهدیم : ربخ  نآرق  زا  امش  يارب  نم  یلو  تفگ ، دهاوخن  نخس  امـش ) اب   ) زگره دینک و  راداو  نخـس  هب  ار  وا  نآرق ، تسا 

تسا امش  نایم  رد  هک  هچنآ  مظن  امش و  درد  ءاود  تسا و  هتشذگ  هک  هچنآ  ره  ثیدح  دمآ و  دهاوخ  هک  هچنآ  ره  تسا  یهلا  باتک  نیا 
شوقن نودم ، باتک  نیا  رهاظ  هکنیا  مکی . لامتحا  دراد : لامتحا  هس  هلمج  نیا  تفگ . دهاوخن  ینخـس  امـش  اب  نآرق  نیا  دشاب )) دیاب   ) و

نآرق دوشیم : هتفگ  هک  تسا  انعم  نیمه  هب  هجوت  اـب  و  تهج ، نیمه  هب  تسا . يدادرارق  دوخ  یناـعم  رب  اـهنآ  تلـالد  هک  تسا  یتاـملک 
هدوصقم یناعم  هب  شتلالد  یلو  تسا ، یعطق  تسا ، هدش  یحو  شربمایپ  هب  ادخ  زا  نآرق  هکنیا  ینعی  تسا . هلالدلا  ینظ  رودـصلایعطق و 

لامتحا تسین . حیحص  لامتحا  نیا  اذل  تسا . دانتسا  لباق  روهظ  ياراد  و  تامکحم ، تایآ ، رثکا  هک  تسین . تهج  نادب  هتبلا  تسا . ینظ 
لمتـشم نآرق  اریز  تسین ، ریذـپناکما  نآرق  دوخ  زا  نآرق  مهف  : ) تسا هدومن  ناـیب  ییوخ  یمـشاه  ققحم  موـحرم  هک  تسا  ناـمه  مود .

تسا لیوات  ریسفت و  دنمزاین  نآرق  مهف  اذل  تسا ،) لیوات و …  لیزنت و  نطاب و  رهاظ و  خوسنم و  خسان و  هباشتم و  مکحم و 
يهمه مهف  موس . لامتحا  مهدیم ). ربخ  امـش  هب  نآرق  زا  نم  نکل  و  : ) دومرف تـالمج  رـس  تشپ  تهج  نیمهب  تسین ، سک  ره  راـک  هک 

یلومعم ياـهناسنا  يهدـهع  زا  تاـیآ ، رد  هتفهن  رارـسا  یعوضوم و  هاگدـید  زا  اـهنآ  عوـمجم  تاـیآ و  کـیاکی  روـط  هب  ینآرق  قئاـقح 
يور زا  ناوتیم  هکلب  تسا ، نیا  يوق  نظ  و  دنریگب . هدهع  هب  ار  نآ  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  دیاب  دـیآیمنرب و 

ود امـش  ناـیم  رد  نم   …  ( ) یترتـع هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  ص :)  ) ادـخ لوـسر  زا  فورعم  رایـسب  تیاور  هک  تفگ  نیقی 
ار دوخ  یهلا  تیرومام  نآرق ، نودـب  ربماـیپ  ترتع  هک  هنوگناـمه  ینعی  نم .) ترتع  ادـخ و  باـتک  موریم : مراذـگیم و  گرزب  تناـما 
هک ترتع  يهلیـسو  هب  نآ  نطاب  رهاظ و  نییبت  لـیوات و  ریـسفت و  نودـب  مه  نآرق )  ) ادـخ باـتک  دـنهدب ، ماـجنا  لـماک  روطب  دـنناوتیمن 

دیشاب هاگآ  . ) مکنیب ام  مظن  مکئاد و  ءاود  یضاملا و  نع  ثیدحلا  یتای و  ام  ملع  هیف  نا  الا  تساریذپانناکما . دنتـسه ، ملع  رد  نوخـسار 
نایم رد  هک  هچنآ  مظن  امـش و  درد  ءاود  تسا و  هتـشذگ  هک  هچنآ  ره  ثیدح  دمآ و  دـهاوخ  هک  هچنآ  ره  ملع  تسا  یهلا  باتک  نیا  رد 

ادقم میرک  نآرق  رد  دراد . ربرد  تسا  هداد  يور  هتشذگ  رد  هک  هچنآ  دسریم و  هدنیآ  زا  هک  ار  هچنآ  ملع  نآرق  نیا  دشاب ). دیاب  امش 
عون ود  هب  رگید  عیاقو  ثداوح و  و  تسا . هدومرف  نایب  اتحارـص  ار  مور  تیبلاغ  تیبولغم و  تشونرـس  دننام  ار  هدـنیآ  ياهدادـیور  زا  ير 

نآ نوطب  زا  ملع ، رد  نوخسار  یلو  هدومنن ، نایب  حضاو  روطب  ار ، اهنآ  نآرق  یلومعم  رهاوظ  هک  تسا  هدمآ  یتایآ  يهلیـسو  هب  - 1 تسا :
لوصا ینآرق ، تاـیآ  رد  : ) تفگ ناوتیم  - 2 تسا . هدش  هدهاشم  دراوم  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  دـنراد ، ار  اهنآ  جارختـسا  ییاناوت  تایآ ،

، رما تیاهن  دنکیم ، نایب  مه  ار  نآ  يهدنیآ  هنوگنامه  دراد ، ربرد  يرشب  تشذگرس  هکنانچ  هک  تسا  هدمآ  یهلا  ننس  ناونع  هب  ياهیلک 
مظن اهدرد و  ياود  تسا . دنمزاین  یتوکلم  ماهتشسا  ینورد و  تینارون  کی  هب  براجت ، هفاضا  هب  هتشذگ  هدنیآ و  ثداوح  رب  اهنآ  قیبطت 
سدح تسا . میرک  نآرق  رد  دزاسیم ، هابت  ار  تیرـشب  یگدنز  هک  یناور  یناسفن و  ياهدرد  ياود  نآرق  رد  یعامتجا  یگدـنز  رد  مزال 

يرادـهگن فشک و  طبـض و  دـلجم  درایلیم  جـنپ  زا  شیب  نونکات  تسا  هدـش  فیلاـت  رـشب  يهلیـسو  هب  هک  ییاـهباتک  هک  تسا  هدـش  هدز 
يهرابرد دـلجم  نویلیم  هد  هب  نیقتم  ردـق  هب  اـم  تسا و  یناـسنا  مولع  يهراـبرد  تادـلجم  نیا  زا  نویلیم  اهدـص  هک  تسا  یعطق  دوشیم .

رگید ا یقالخا و  یبهذم و  مولع  يهرابرد  ار  دلجم  نویلیم  کی  نویلیم ، هد  نیا  زا  و  مینکیم . هدنسب  یناسنا  مولع 
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هب هحفص  دصیس  یلومعم  روط  هب  ار  دلجم  ره  و  میریگیم . رظن  رد  يرشب ) ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و   ) اهاود اهدرد و  هب  هتـسباو  روم 
نیا زا  هحفـص و  نویلیم  دصیـس  دوشیم  اهنآ ، ياهاود  يرـشب و  ياـهدرد  يهراـبرد  هدـش  هتـشون  تاحفـص  عومجم  میروآیم . باـسح 
کی اـم  هجیتن  رد  مینکیم . اـهنم  یفاـضا  بلاـطم  تاـیاکح و  تـالیثمت و  ناونع  هب  ار  دـلجم  نویلیم  هن  دون و  تسیود و  نویلیم ، دـصیس 

، تایعقاو همه  نیا  زا  رتالاب  میراد  رایتخا  رد  ار  اهنآ  نامرد  هخسن  صیخشت و  هب  طوبرم  يرشب  ياهاود  اهدرد و  يهرابرد  هحفـص  نویلیم 
اهاود اهدرد و  یئاهن  یلـصا و  قئاقح  هک  میریگیم  رظن  رد  ار  ینامـسآ  بتک  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  اهناسنا  نوگانوگ  ياهییاناوت  اب  هک 

رد ار  دوخ  ياهنامرد  اهدرد و  اهناسنا  دراذـگیمن  هک  تسا  درد  نیمادـک  نآ  لاح ، نیا  اب  تسا . هدومن  حرطم  تانایب  نیرتحـضاو  اب  ار 
نیا ندرک  ادیپ  يهرابرد  مه  باتک  کی  شاک ، دنیوگیم  دبای !؟ قیفوت  ملاس  یگدنز  کی  هب  دـمهفب و  اههخـسن  اههمان و  صیخـشت  نیا 

يهلیـسو هب  باتک  نیا  هک  تسا  یعطق  مییوگیم : دـشیم . فیلات  تسا ، نتـشیوخ  ياهنامرد  اـهدرد و  ندرک  ادـیپ  یلـصا  عناـم  هک  درد 
لات دناهدومن ، میهفت  ریسفت و  مدرم  يارب  ار  اهنآ  هک  اهیگدولآ  زا  هتسراو  نارظنبحاص  زا  هتسد  نآ  ینامسآ و  ياهباتک 

لهج يازگناج  گنرـش  اب  هظحل  ره  هک  هتفاین  لیدـعت  یهاوخدوخ  زا  تسا  ترابع  درد  نیا  تسا . هدـش  هتـشاذگ  نانآ  راـیتخا  رد  فی و 
اود نیا  تسین . هتخاس  سک  چـیه  تسد  زا  يراک  نآ  نودـب  هک  دراد  دوجو  اود  کی  درد ، نیا  اب  هزرابم  يارب  ددرگیم . يرایبآ  بکرم 

یگدـنز دورب . نیب  زا  روبزم  يرامیب  تسا  لاحم  دزیخنرب ، باوخ  زا  سفن  دـیاین و  دوجو  هب  یمدآ  نورد  رد  ات  هک  هدارا  زا  تسا  ترابع 
، رگید دروم  دـنچ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . یگدـنز  یتیوهیب  يواسم  هک  تسا  لصا  نوناقیب و  یگدـنز  يواسم  مظن  نودـب 

یباتک هغلب  نم  يدـلو و  عیمج  امکیـصوا و  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا  هدـش  رکذـتم  تسا ، ریـسفت  لباق  یگدـنز  ساسا  هک  ار  مظن  يهدـیدپ 
دنوادخ ياوقت  هب  منکیم  هیصوت  دسرب ، وا  هب  نم  يهتشون  نیا  هک  ار  یسک  ره  منادنزرف و  يهمه  ار و  امش  نم   ) مکرما مظن  هللا و  يوقتب 

ربص نم  دـننکیم  تفلاخم  نم  يرادـمامز  اب  هکنانآ  . ) نیملـسملا ماظن  عطقنا  يارلا  اذـه  هلایف  یلع  اوممت  نا  مهناـف  - 2 ناـشروما ) مظن  و 
مظن دنربب  شیپ  ار  نآ  دنزروب و  رارـصا  هیاپیب  يار  نیا  هب  نانآ  رگا  اریز  .( ) مسرتن امـش  عامتجا  ندـش  لتخم  زا  هک  یمادام  درک  مهاوخ 

عرلا یلع  یلاولا  قح  قوقحلا  کلت  نم  هناحبس  هللا )  ) ضرتفا ام  مظعا  و  - 3 تشگ ). دهاوخ  هتخیسگ  ناناملسم  یگدنز 
هک ار  یبجاو  نیرتگرزب  و  . ) مهنیدـل ازع  مهتفلال و  اماظن  اهلعجف  لـک  یلع  لـکل  هناحبـس  هللا  اهـضرف  هضیرف  یلاولا . یلع  هیعرلا  قح  هی و 

تـسا بجاو  فیلکت  کی  نیا  تسا . رادمامز  رب  تیعر  قح  تیعر و  رب  رادمامز  قح  تسا ، هدومرف  ررقم  قوقح  نآ  زا  ناحبـس  دنوادخ 
تزع گنهامه و  عامتجا  يارب  یماظن  ار  یمازلا  فیلکت  نیا  دنوادخ  تسا . هداد  رارق  يرگید  يهرابرد  نیفرط  زا  کی  ره  يارب  ادـخ  هک 

گرزب کچوک و  ءازجا  يهمه  يدنمنوناق  یگدنز ، رد  مظن  ترورـض  رب  لیلد  نیرتمکحم  نیرتنـشور و  تسا .) هدومرف  ررقم  نانآ  نید 
رد درک ، يرپـس  مظن  نودـب  ار  یگدـنز  ناوتیم  دراد  راـظتنا  هک  یـسک  تسا . اـهنآ  زا  یکی  مه  یمدآ  یگدـنز  هک  تسا  یتـسه  ناـهج 

ندید ناکما  نآ ، دوجو  اب  هک  تسا  يروک  نامه  نیا  دنادیمن ! زیچ  چیه  طرش  ار  زیچ  چیه  هدوب و  یتسه  رب  مکاح  نوناق  رکنم  تقیقح 
نیمه یعامتجا ) هچ  يدرف و  هچ   ) یگدـنز بیرخت  لـماع  نیرتدـنمورین  تفگ : ناوتیم  تئرج  هب  درادـن . دوجو  يزیچ  چـیه  نتـسناد  و 

دنمنوناق مظنم و  ناهیک  زا  تیمهااب  رایـسب  یئزج  هک  تسا  تایح  يدـنمنوناق  هب  ییانتعایب  اـی  لـهج  لولعم  هک  تسا  مظن  هب  ییاـنتعایب 
هلئـسم یگدـنز . رد  یمظنیب  جـیاتن  للع  مکی . هلئـسم  میهدیم : رارق  یـسررب  دروم  ار  مهم  يهلئـسم  ود  یتایح ، ثحبم  نیا  رد  اـم  تسا .

للع مود .
ره نداد  رارق  ای  نتفرگ  رارق  زا  تسترابع  مظن  مظن ، فیرعت  یگدـنز  رد  یمظنیب  جـیاتن  للع و  مکی - هلئـسم  یگدـنز . رد  مظن  جـیاتن  و 
ای لهج و  زا  یشان  یگدنز ، رد  یمظنیب  زا  یعون  دوخ . يدادرارق  ای  یعیبط  ینوناق  هاگیاج  رد  هعومجم  کی  ياههدیدپ  ءازجا و  زا  کی 
هک نآ  تخانش  تیمها  نتشیوخ و  يهرابرد  ناسنا  تلفغ  ای  لهج و  دننام  دشابیم . نآ  تیمهااب  رایسب  يانعم  مظن و  ترورـض  زا  تلفغ 

يهزادـنا هب  دـنربیم ، رـسب  کلهم  یچوپ  کی  رد  هکنیا  يهفاضا  هب  صاخـشا  هنوگنیا  دزاـسیم . ناـسنا  بیـصن  ار  یگدـنز  نیرتراـبنایز 
حلـصی نل  هیهاتعلاوبا : لوق  هب  دـنهدیم . رارق  یگدـنز  تالالتخا  دورو  ضرعم  رد  زین  ار  نانآ  دـنراد ، هعماج  دارفا  رگید  اب  هک  یتاطابترا 
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رد یلایخ  نینچ  رگا   ) تشگ دنهاوخن  حالـص  هب  قفوم  مدرم  زگره  يدساف  وت  هک  یمادام   ) دـباکت ام  دـعبا  ام  تاهیه  دـساف  تنا  سانلا و 
ار هک  هن  درک  شنادیب  یکی  یموق  زا  وچ  رگید : لوق  هب  و  یهدیم ) ماجنا  یندـشان  رما  کـی  يارب  ياهدوهیب  رایـسب  شـشوک  يراد ) رس 

کلهم بادرگ  دننام  هعماج  کی  رد  يدرف  نینچ  دوجو  ار  هد  ناواگ  همه  دـیالایب  راوخفلع  رد  يواگ  هک  ینیبیمن  ار  هم  هن  دـنام  تلزنم 
اب ف یگدنز  رد  یمظنیب  حورشم  جئاتن  للع و  اما  هعماج . نآ  مدرم  نیناوق و  يارب  تسا  یهاگآان 

ینورد و ناهج  رد  اهنآ  ترورض  ساسحا  هک  نیناوق ، لوصا و  هب  ییانتعا  یب  - 1 عمتجم : رد  نآ  ترورض  مظن و  يانعم  هب  یهاگآ  ضر 
اپ ریز  ار  دوـخ  لیـصا  تفاـیرد  روـبزم ، یئاـنتعایب  اـب  یـصخش  نینچ  تسا . یناـسنا ) نـم   ) یهیدـب لیـصا و  ياـهتفایرد  زا  یکی  ینورب ،
ار دوخ  يرامیب ، نیا  اـب  یمدآ  هک  ینیبگرزب ، دوخ  یهاوخدوخ و  - 2 دربیم . نیب  زا  ار  دوخ  تیـصخش  ای  نم )  ) هجیتن رد  دراذـگیم و 
هب بیرق  تیرثـکا  هنافـساتم  هک  تسا  یلومعم  یهاوـخدوخ  مکی - مسق  تسا : مسق  ود  رب  تلع  نیا  درادـنپیم !) تسه  هکناـنچنآ   ) قوـف

نیا تهجب  ناسنا  هک  یطارفا  یهاوخدوخ  مود - مسق  دـنیآیم . رد  وناز  هب  یـشحاف  تسکـش  اب  يرامیب  نیا  ربارب  رد  عماوج ، مدرم  قاـفتا 
نیا یهیدب  يرورض و  يهمزال  دنادیم . ناسنا  ناهج و  یساسا  روحم  ار  دوخ  دنکیم و  یقلت  هلیسو  ار  نارگید  فده و  ار  دوخ  يرامیب ،

مـسق ود  ره  رد  ناسنا  ددرگ . حرطم  هعماج  شیوخ و  تیهام  هاگدید  زا  وا  يارب  هک  تسا  نوناق  مظن و  هنوگ  ره  نتـشاذگ  اپ  ریز  يرامیب 
رد تسکش  اب  وا  تسا ، یهاوخدوخ  لیدعت  دنکـشیم  هک  ار  نوناق  نیرتمهم  دراذگیم ، اپ  ریز  ار  نوناق  مظن و  هنوگ  ره  هک  یهاوخدوخ 

گنهرف یسایس و  یعامتجا و  یگدنز  ياهیناماسبان  هچ  رگا  دنکیم ، یگدنز  راوهناوید  هاگآان و  تسم و  نوناق ، نیا  تاعارم  لباقم 
-3 دزادـنیب . صاخـشا  نینچ  ای  یـصخش  نینچ  ياهیگناوید  اهیهاگآان و  اـهیتسم و  رب  شـشوپ  دربیم ، رـسب  نآ  رد  هک  ياهعماـج  ي 
هک تسا  یعامتجا  یگدـنز  تالالتخا  هب  طوبرم  هکلب  تسین  درف  دوخ  زا  یـشان  تلع  نیا  یعامتجا ، تایح  ياهیراجنهان  اـهیناماسبان و 

مزتلم دقتعم و  دشاب  یناسنا  یعامتجا  یگدـنز  لادـتعا  تالاح  رد  تسا  نکمم  و  دـتفایم ، قافتا  ناوارف  تابالاقنا  تالوحت و  تالاح  رد 
نوناق مظن و  تاـعارم  هب  عماوج  رگید  بتاـکم  ناـیدا و  همه  زا  شیب  اـهنآ  نید  هک  یمالـسا  عماوج  زا  یخرب  هنافـساتم  نوناـق . مظن و  هب 

تاررقم طباوض و  یگدـنز ، رد  مظن ، نداتفا  راک  زا  اب  طباوض ، رب  طـباور  مدـقت  - 4 دربیم . جنر  یمظنیب ، ياهنایز  زا  دزرویم ، رارـصا 
ساسحا اب  یـسولپاچ و  قلمت و  کـی  اـب  دوشیم . هتـساوخ  يراـک  ره  یـصخش ، ره  زا  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ماکحتـسا  تلاـصا و 

زا ندروآ  تسد  هب  لد  هنوگ  ره  فده ، هب  ندیـسر  يارب  یعـضو ، نینچ  رد  دتفایم . نایرج  هب  اهراک  نایز  دوس و  طباور  يدنواشیوخ و 
لصایب و نیناوق  يهمه  نیناوق و  لوصا و  يهمه  هعماج  رد  بیترت  نیدب  دنکیم و  ادیپ  جاور  نتفر  تلذ  راب  ریز  ات  هتفرگ  اهیزاب  توشر 

، یمظنیب تموکح  رد  اهشزرا ، رد  تالالتخا  - 5 دهاوخب ! هچ  طباور  ياههزیگنا  جوم  ات  دنشابیم ، روانش  هتشگ و  تابث 
رارق يرادربهرهب  دروـم  هـک  یـصاخشا  یـسانشناور  اـهیبایتصرف . رد  تراـهم  اهتیـصخش ، صیخـشت  زا  تستراـبع  یلـصا  ناـیاورنامرف 

شخب تایح  نوناق  لصا و  چیه  يهدهع  زا  دیآیمرب ، عقوم  هب  نداتسیا  هنیس  رب  تسد  نتفگ و  مالـس  کی  تسد  زا  هک  يراک  دنریگیم .
ياهیـشکهشقن عاعـشلاتحت  دارفا  نیرتفیرـش  سکعلاب  دنک و  دادـملق  دارفا  نیرتفیرـش  ار  دوخ  دـناوتیم  دارفا  نیرتتسپ  دـیآیمنرب .

دناوـتیم لـطاب  نیرتکیراـت  دـهدیم . تسد  زا  تعرـس  هـب  ار  دوـخ  ياـبیز  لاـمج  قـح ، نیرتنـشور  دریگیم . رارق  ناتفـصهبور  هنارهاـم 
هچ دوشیم ، مکاح  هعماج  کی  رد  یمظنیب  هک  ماگنه  نآ  رد  اهتقو ، هدوهیب  ندـش  فلت  - 6 ددرگ ! یقلت  اهناسنا  ای  ناسنا  زاستشونرس 

يهدوهیب ندرک  فلت  تحاقو  حبق و  هک  دنکیم  ادیپ  عویـش  ناوارف و  يردقب  یمظنیب  عون  نیا  یهاگ  دوشیم . فلت  هک  اهبنارگ  ياهتقو 
ندوب زیگناماهبا  - 7 تسا . یگدـنز  دوـخ  تمظع  يدوباـن  تراـسخ ، نینچ  يهمزـال  دوریم و  نیب  زا  رمع  تاـظحل  ندز  شتآ  تـقو و 

درف کی  يارب  ار  دوخ  تلاصا  تیوه و  یعامتجا ، يدرف و  تایح  يهدـننکهرادا  نیناوق  لوصا و  هک  ماگنه  نآ  رد  یتسه ، ناهج  يهرهچ 
نیمه ءاشنم  اب  يدادرارق  نیناوق  هلیـسوب  هچ  میقتـسم و  روطب  هچ  یتسه  ناـهج  قئاـقح  هک  یطاـبترا  تهج  هب  داد ، تسد  زا  ياهعماـج  اـی 

لوصا
یمظنیب تشز  جیاتن  زا  یکی  اهفده ، لئاسو و  ندروخ  مهرب  - 8 دنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  تیوه  تلاصا و  تابث و  دنراد ، نیناوق  و 
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یقالخا لئاسم  رب  هعماج ، رب  هقلطم  هطلـس  تردق و  میمعت  هب  نداد  تیولوا  اب  لاثم : ناونعب  دشابیم ، فده  هلیـسو و  نوناق  ندروخ  مهرب 
رارق تسایس  يارب  ياهلیسو  تایح  یلصا  فده  تسا ، ینعمیب  چوپ و  اهنآ  نودب  یگدنز  هک  یناسنا  لیصا  ياهـشزرا  رگید  یبهذم و  و 

هب ور  رادینعم و  تاـیح  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  يرورـض  يهلیـسو  کـی  ناونعب  تسایـس  هک  یتروـص  رد  یلواـیکام ) شور   ) دریگیم
قوقح فئاظو و  هعماج ، کی  رد  یمظنیب  تیمکاح  اب  یعاـمتجا ، يدرف و  یگدـنز  رد  یفیلکتـالب  کـش و  هبلغ  - 9 تسا . العا  فده 

اهنکمم هب  اهلاحم  دنتفایم ، ریثات  زا  لمع ، ییاناوت  قوقح  يافیا  فئاظو و  هب  لمع  يهزیگنا  دنهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  تیعطاق  تلاح 
، يرآ ددرگیم !!! لدـبم  اهلیـصا  هب  اهیعرف  اهیعرف و  هب  اهلیـصا  اهتقوم و  هب  اهیمئاد  اهیمئاد و  هب  اـهتقوم  اـهلاحم ، هب  اـهنکمم  و 

ياهتیقالخ يارب  ییاـناوت  نتفر  نیب  زا  - 10 دـیامنیم !! تسه  ار  تسین  تسین و  ار  تسه  ـالثم : تسا ، اـهنیا  زا  شیب  اـهیمظنیب  هزجعم !
تامدقم میظنت  هب  قشع  هقالع و  - 1 اهتیقالخ ، يارب  نتفای  قیفوت  صاخ  طیارش  هب  دیقت  ترورض  هب  رظن  اب  دیفم ،

طیارـش لـلع و  هب  طوبرم  لوصا  نیناوـق و  مظن  هب  یهاـگآ  - 3 اههبرجت . ریـسم  رد  بترم  شـالت  - 2 فاـشتکا . عادـبا و  زیلهد  هب  لوصو 
رتيرورـض فاشتکا  عادبا و  هب  لوصو  يارب  اهنآ ، زا  حیحـص  يادربهرهب  دریگیم و  تروص  نآ  فشک  يارب  شالت  وپاکت و  هک  یقیقح 

یتح دوهـش و  هک  درذگیم  تافاشتکا  يارب  تارکفت  براجت و  ریـسم  رد  یتاظحل  هچ  رگا  دشاب ، هتـشاد  تابثا  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا 
ناـیرج دراو  تسا . هدـش  نومنهر  عادـبا  فشک و  يهناتـسآ  هب  ار  فشتکم  ناـسنا  هک  یتاـمولعم  يهمه  ندوب  یفرطیب  هب  هیبـش  یتلاـح 

اهدوهش و نامه  مه  رگا  اذل  دنراد  موزل  عادبا  فاشتکا و  يارب  هک  دنتسه  صوصخم  ییاههدیدپ  تالاح  اهدوهـش و  نیا  یلو  ددرگیم ،
، دـنهدب تسد  دنتـسین  نیعم  تقیقح  نآ  عادـبا  فاشتکا و  يارب  عونتم  دـتمم و  ياههبرجت  اهـشالت و  نایرج  رد  هک  یـسک  يارب  تـالاح 
للع و رد  یفاک  مزال و  يهشیدنا  یـسررب و  اب  یگدـنز  رد  مظن  جـیاتن  للع و  مود - هلئـسم  دـندرگیمن . عادـبا  ماهلا و  فشک و  هب  قفوم 
. دسریم رظنب  یفاک  اهنآ  ضئاقن ) ای   ) دادضا يهظحالم  یگدـنز  رد  مظن  جـئاتن  للع و  مهف  يارب  یگدـنز ، رد  یمظنیب  يهناگهد  جـئاتن 

شزرا ترورض و  نیناوق ، لوصا و  هب  مامتها  ءانتعا و  زا  تسترابع  هک  نیناوق ، لوصا و  هب  ییانتعایب  ضیقن )  ) دض هب  هجوت  اب  ینعی 
زا تسترابع  هک  ینیبگرزب ، دوخ  یهاوخدوخ و  ضیقن ) ای   ) دض هب  هجوت  اب  و  ددرگیم . نشور  یبوخب  یگدـنز  رد  مظن  تاعارم  يالاو 

للع تازاـیتما و  يهرامـش  بیترت  نیدـب  ددرگیم و  حـضاو  یگدـنز  رد  مظن  یگتـسیاش  تـمظع  یتسیاـب و  موزل  یهاوـخدوخ ، لیدـعت 
توافت - 1 مظناب : یگدـنز  یتایح  تازاـیتما  هناـیارگعقاو و  قطنم  هب  میزادرپیم  لاـح  ددرگیم . غلاـب  ( 15  ) هب مظن  اـب  یگدـنز  يرورض 

( رهاظ رد   ) زیگناتفگش هلئسم  نیا  رد  دییایب  مظنیب . یلو  فده  اب  هفسلف و  اب  یگدنز  اب  مظن ، تاعارم  اب  فده  یب  هفـسلف و  یب  یگدنز 
زا يدودعم  يهدع  يانثتـساهب  اهنآ  مدرم  زا  هک  منیبیم  ار  یناوارف  عماوج  هزورما  میـشیدنیب . يردـق  تسا  رادروخرب  لماک  تیعقاو  زا  هک 

شیپ ار  یتاعوضوم  ای  دننادیمن و  نآ  يهرابرد  يزیچ  چیه  ای  میـسرپب ، یگدـنز  فدـه  هفـسلف و  يهرابرد  اهنآ  ناگنازرف  نارظنبحاص و 
فده هفـسلف و  هب  کیدزن  يدودح  ات  هک  دننک  حرطم  ار  یمیهافم  مه  رگا  دشابیمن و  لاوئـس  یعقاو  خساپ  هجو  چـیه  هب  هک  دنـشکیم 

نآ مدرم  دـیقت  لاحنیا  اب  دـنرادن . ار  عوضوم  رد  شواک  ثحب و  لیلد و  هئارا  ییاناوت  مینک ، هبلاطم  لیلد  نانآ  زا  رگا  دـشابیم ، یگدـنز 
یگدنز غ فده  دوخ  رد  هظحل  ره  نانآ  ییوگ : هک  تسا  هداد  نانآ  یگدنز  هب  یموهفم  نانچ  یئارگنوناق ، مظن و  هب  عماوج 

يارب ینورد  طاسبنا  تیاضر و  و  هتـشگ ، افوکـش  دناهدروآ ، دوجو  هب  هک  یگدنز  تیفیک  يهرابرد  نانآ  تالیخت  اههشیدنا و  دنروهطو .
اب هک  دنراد  دوجو  رگید  یعماوج  هکیتروص  رد  دنـشابیم . اراد  دناهدرکن ، روصت  یلاع  فده  هفـسلف و  چیه  نآ ، يارب  هک  یگدنز  نامه 

، يراذگنوناق مظن و  نادقف  تهج  هب  دـشابیم ) نانآ  ینید  بتکم  ياضتقم  هک   ) يویند یگدـنز  نیا  يارب  یلاع  فدـه  هفـسلف و  نتـشاد 
زا میدرک و  هدهاشم  مظنیب  یگدنز  هناگهد  جئاتن  للع و  زا  هک  هنوگنامه  اریز  دنربیم ، رـسب  یگدنز  مان  هب  دتمم  یچوپ  کی  رد  ییوگ 

یتسه ملاع  رد  مظن  ساسحا  - 2 تسا . رهوج  دقاف  مظن  نودب  تایح  تیوه  دید ، میهاوخ  مود  هلئـسم  نیا  رد  مظناب  یگدنز  جئاتن  للع و 
بجوـم هک  تسا  ناـمه  مظن  ینورد  يهشیر  ینورب . يهشیر  مه  دراد و  ینورد  يهشیر  مه  یعاـمتجا  يدرف و  یناگدـنز  رد  نآ  موزل  و 

ار یتعنـص  یملع و  تفرـشیپ  همه  نیا  هدوب و  ناـهج  رب  مکاـح  نیناوق  لوـصا و  ندرک  ادـیپ  يارب  نارکفتم  نادنمـشناد و  شـالت  یعس و 
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تیبولطم يهشیر  دنیوگب : هک  تسا  هدرک  راداو  برغ  رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  ار  نافوسلیف  زا  ياهدـع  یتح  تسا . هتخاس  تیرـشب  بیـصن 
شا رد  یقیسوم  تالآ  رازبا و  يهلیسوب  هچ  اهبل و  نابز و  ناهد و  هرجنح و  دننام  اهناسنا  یعیبط  ياضعا  يهلیسوب  هچ  نوزوم  ياهگنهآ 

ناوتیم اهیبرغ  زا  لگه  يهفـسلف  اهیقرـش و  زا  ءافولا  نالخ  ءافـصلاناوخا و  ناگدنـسیون  زا  ار  هیرظن  نیا  تسا . مظن  هب  اـم  یتاذ  قاـیت 
داعم و توبن و  دـیحوت و  دـننام  يرطف  تاداقتعا  زا  دـعب  تفگ : دـیاب  هک  نآ  ماجنا  فیلکت و  ساسحا  تمظع  يهشیر  - 3 درک . هدافتسا 

ياهزغم گرزب و  حاورا  اریز  درکوجتـسج ، دیاب  مظن  تمظع  زا  تسا ، ساسحا  نیرتشخبتایح  يدنوادخ ، يهیلامک  تافـص  تماما و 
مظن تسا و  نآ  تلع  مظن  هک  تسا  یلولعم  نوناق  تسا و  نآ  تلع  نوناق  هک  تسا  یلومعم  فیلکت  هک  دـناهتفایرد  یبوخب  هتفای  لـماکت 

ياهباتزاب اهتیلاعف و  یگنهامه  مظناب ، تایح  جـیاتن  نیرتمهم  زا  یکی  - 4 دـنکیم . ءاضتقا  ار  نآ  یتسه  هاگراک  تیوه  هک  تسا  یلولعم 
دوخ یگدنز  هک  تهج  نادب  مظن ، هب  دیقم  ناسنا  تسا . ینورب  ینیع  ناهج  للع  اههزیگنا و  نورد و  نوگانوگ  تاجومت  ربارب  رد  ینورد 

اب ییانـشآ  تهج  هب  وا  دریگیمن . ار  شغارـس  ینارگن  بارطـضا و  زگره  اذل  دـنکیم ، يرپس  ار  نآ  باختنا و  نوناق  لصا و  يانبم  رب  ار 
ددرگیمن و ییورایور  راظتنا  فالخ  یثداوح  اب  زگره  فلاخم ، ياههدـیدپ  زورب  لامتحا  يهبـساحم  اب  وا ، اب  طابترا  رد  هیراج  تاـیعقاو 

تاذ پ زج  هب  دنادن  نتخاس  ناکما  يارحص  رد  هناخ  دیابن  ای  نتفات  دیابن  ور  ثداوح  بالیس  ای ز  دنادیم -
هدشن هبـساحم  هرظتنمریغ و  ياهدادیور  اب  ییورایور  يهدامآ  هک  تهج  نادب  هاگآ  ناسنا  نیا  راگزور  دـنک  يزاب  هچ  ادرف  هک  راگدرور 

ار تیعقوم  مظن  دوخ ، ییاناوت  رادقم  هب  دـنکیمن و  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  تسا ) فیلکت  طرـش  تردـق   ) نوناق هب  هجوت  اب  اذـل  تسا ،
ییابیز يهبنج  دـنامیم ، رود  اهرظن  زا  یگدـنز ، رد  یمظنیب  ياهیتشز  مظن و  تازایتما  ياهیـسررب  رد  هک  هچنآ  - 5 دروآیم . دوجوب 

رد ناـنآ  هک  دـمآ  شیپ  تبحـص  نیا  ماـقمیلاع ، نانادیـضایر  زا  یـضعب  اـب  وگتفگ  رد  هتـشذگ ، رد  تسا . یمظنیب  یتشز  مظن و  دوخ 
هک دـنکیم  ساسحا  لوقعم  ییابیز  یعون  دنـشابیم ، یـضایر  لئاسم  تایعقاو  يهرابرد  يزغم  ياهتیلاعف  نیرتمظنم  هک  یـضایر  تایلمع 
رب هک  فافـش  نیراگن و  تسا  يدومن  ییابیز  هک  دـندقتعم  تقیقح  نیا  هب  ییابیز  فیرعت  رد  هک  یناـسک  تسین . فیـصوت  لـباق  ـالماک 

يدازآ اـب  یگدـنز  رد  قـلطم  مظن  تاـعارم  اـیآ  دـنریذپیم . یبوـخ  هب  ار  مظن  ییاـبیز  يهبنج  تسا ، هدیـشک  لاـمک )  ) یلاـع مـظن  يور 
وا میمصت  هدارا و  ینیبشیپ و  هشیدنا و  تاکاردا و  يهمه  هک  یناسنا  ياهراک  ینیع و  ناهج  رد  مظن  تیوه  هب  هجوت  اب  تسا ؟ راگزاسان 

تراسا رد  ار  یمدآ  دیامنیم ، يربج  هبش  يربج و  ياهتیلاعف  اهدادیور و  فادها  لئاسو و  تالولعم و  للع و  ریجنز  يهتسباو  ار 
تروص رد  یگدـنز  روما  يریجنز  ياههقلح  بقاعت و  هب  ناسنا  يراتفرگ  تهج  زا  هچ  رگا  مهوت  نیا  دروآیمرد . اه  ( دـیابن  ) اه و ( دـیاب )

یتاذ قایتشا  و  فرط ، کی  زا  دش ، تابثا  یلبق  ثحبم  رد  هکنانچ  یگدـنز  رد  مظن  ترورـض  یلو  دـسریم ، رظن  هب  حیحـص  ضحم  مظن 
، اهدادرارق تعیبط و  نیناوق  نینهآ  ياهراوید  هک  یناهج  رد  یگدـنز  هب  وا  ناوارف  يهقالع  اـصوصخم  هنالوئـسم ) هتبلا   ) يدازآ هب  ناـسنا 

حیحـص ياهراچ  هار و  داـضت  نیا  نتخاـس  عفترم  يارب  دـیاب  دروآیم ، دوجوب  ار  يداـضت  رگید ، فرط  زا  دـنکن ، کـیرات  ار  وا  هاگدـید 
يزغم تردق  صیخشت  تخانش و  - 1 دنهدب : ماجنا  ار  یساسا  رایسب  راک  ود  دیاب  یعامتجا  ياهتیریدم  یتایح ، مادقا  نیا  يارب  دیـشیدنا .

، تیمک تیفیک و  نامز و  بسحب  يزغم  ینالـضع و  راک  رادـقم  نییعت  يارب  یکیزیف  ینورب  ینورد و  ياهتیلاعف  ربارب  رد  اهناسنا  یناور  و 
چیپ لکش  هب  یگدنز  روما  يریجنز  ياههقلح  رد  تیصخش  تیوه  لالقتسا  يدازآ و  ساسحا  ات  دوش . نییعت  لداع  ناصـصختم  فرط  زا 

یگدـنز يهمانرب  هک  دـسریم  هعماج  صلخم  زوسلد و  نارادمتـسایس  تبون  هاگنآ  دـهدن ، تسد  زا  ار  دوخ  ینیـشام ، یگدـنز  يهرهم  و 
هرف تیبرت و  میلعت و  تاماقم  - 2 دنروآرد . ءارجا  هب  هدومن و  میظنت  الاب  بیترت  هب  يروحم  ناسنا  هب  مظناب  ار  دوخ  يهعماج  مدرم 

زاغآ زا  رـشب  هک  هنوگناـمه  هک  دـننک  تاـبثا  تسخن  دـنوش و  يدـج  راـک  هب  تسد  اـهناسنا ، تیـصخش  تیوقت  يارب  یلک  روط  هب  گـن 
يریگولج رشب  تفرشیپ  زا  ینوناق  روط  هب  اهنآ  تیعنام  هک  ار  تعیبط  عناوم  يهمه  دوخ  يزغم  ياهییاناوت  تیصخش و  تردق  اب  یگدنز 
هنوگنامه هب  تسا ، هداد  همادا  دوخ  يورشیپ  تکرح  هب  هدرک و  دوخ  میلست  ار  اهنآ  يهمه  يوق  يهدارا  نوناق  اب  وا  لاحنیا ، اب  و  دومنیم ،

يدازآ مه  دناوتیم  رشب  بیترت  نیا  هب  هک  دوشیم  هظحالم  دهدب . همادا  دوخ  یگدنز  هب  تیصخش  تردق  فارـشا و  اب  مظنم  تکرح  هب 
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ناـیمدآ هک  تسا  هار  ود  نیا  اـب  اـهنت  دـناسرب و  رمث  هب  ار  دوخ  ياهـشالت  یقطنم ، مظن  اـب  مه  دـنک و  ظـفح  ار  دوخ  هنـالووسم  لوقعم و 
دیلک هکنیا  هن  دنـشاب  هتـشاد  تسد  هب  ار  نآ  دـیلک  هدومن و  تاعارم  نآ ، ینیـشام  تیفیک  نیرتنشخ  رد  یتح  ار  یگدـنز  مظن  دـنناوتیم 

. دنراپسب رایتخایب  هاگآان و  نیشام  تسد  هب  مظن  يهناهب  هب  ار  دوخ  ياهشزرا  يدازآ و  هدارا و  تیصخش و  تیوه و 
هحفص 110] ]

، رذاع ءامسلا  یف  یقبی  ذئمویف ال  همقن ، هیف  اوجل  وا  هحرت و  هملظلا  هلخدا  الا و  ربو  ردم و ال  تیب  یقبی  کلاذ ال  دنعف  اهنم  هیماینب و  هلود 
نم برـشمب ، ابرـشم  لکامب و  الکام ، ملظ ، نمم  هللا  مقتنیـس  و  هدروم ، ریغ  هومتدروا  هلها و  ریغ  رمـالاب  متیفـصا  رـصان . ضرـالا  یف  ـال  و 
مث مسقاف  ماثالا . لماوز  تائیطخلا و  ایاطم  مه  اـمنا  و  فیـسلا . راـثد  و  فوخلا ، راعـش  ساـبل  و  رقملا ، ربصلا و  براـشم  مقلعلا و  معاـطم 
نآ : ) تسا هبطخ  نیا  يهلمج  زا  . ) نادیدجلا رکام  ادبا  اهمعطب  معطت  اهقوذت و ال  مث ال  هماخنلا ، ظفلت  امک  يدعب  نم  هیما  اهنمخنتل  مسقا ،

نانچ رد  دننک ، دراو  نادب  يزورهریت  یتخبدب و  هنیک و  دنناشن و  نآ  رد  یهودنا  هیماینب )  ) ناراکمتـس هکنیا  رگم  دنامیمن  ياهناخ  عقوم 
يرادـمامز رما  يارب  ار  یناـسک )  ) اـی یـسک  امـش  نیمز . رد  يرواـی  هن  دـنامیم و  نامـسآ  رد  ياهدـنروآرذع  هـن  ناـنآ  يارب  يراـگزور 

زا دنوادخ  هک  دشاب  دوز  دیدیشک . دوبن  نانآ ) ای   ) وا نآ  زا  هک  يراسهمشچ  نآ  هب  ار  مهم  رما  نیا  دندوبن و  نآ  يهتـسیاش  هک  دیدیزگرب 
یکاروخ يهلیسو  هب  تسا ، هداد  صاصتخا  دوخ  يارب  هک  یندیماشآ  كاروخ و  نآ  يهرابرد  دکـشب - ماقتنا  تسا  هدرک  ملظ  هک  یـسک 

سابل اب  نیگآرهز و  ربص  نوچ  یندیماشآ  ازگنرش و  خلت و 
يهشوت هک  ینارتش  دنـشکیم و  ناـهانگ  راـب  هک  دنتـسه  ییاـهبکرم  هیما  لآ  تسوا . زا  هک  ریـشمش  ساـبل  اـب  تشحو و  فوخ و  ینطاـب 

ار تفالخ  دنزادنایم ، نوریب  هک  هنیـس  طلخ  دـننامه  هیماینب  مروخیم - دـنگوس  رگید  راب  مروخیم ، دـنگوس  دـننکیم . لمح  یـصاعم 
دنهاوخ مه  یپردیپ  زور  بش و  هک  یمادام  تفای  دنهاوخن  ار  شمعط  دیـشچ و  دنهاوخن  ار  نآ  زگره  سپـس  تخادـنا ، دـنهاوخ  نوریب 
یـسررب يارب  ناـمکرت  دنفـسوگ و  دـنام و  گرگ  دـنامن  سک  هد  رد  تشگ و  یقاـس  كرت  هـیماینب - نارود  رد  هـملک  کـی  رد  دـمآ ).

ص ات ص 214 و ج 14 . ات ص 192 و ص 210  ص 18  ج 11 . هب : دـییامرف  هعجارم  نانآ  ياهراک  هجیتن  مالـسا و  رد  هیماینب  تیعقوم 
ص 81 و 82. ات ص 213 و ص 216 و ج 19 . ص 211  ات ص 314 و ج 18 . ص 306  ات ص 136 و ج 16 .  132

مدرم اب  دوخ  يراتفرشوخ  هبطخ 158-

هحفص 113] ]
يرادـمامز تحت  مدرم  يهراـبرد  ع )  ) نینموملاریما هک  اـهییوکین  تلادـع و  همه  نآ  تلع  مهن  هاـجنپ و  دـص و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

صخـش يهرابرد  هک  ییاه  ملظ  زا  ضامغا  وفع و  هنارگداد و  راتفر  اـهیکین و  تمدـخ و  همه  نآ  یلـصا  تلع  تسا . هداد  ماـجنا  دوخ ،
متنا مکدـیرا هللا و  ینا  ادـحاو  مـکرما  يرما و  سیل  و  دوـمرفیم : هـک  تـسا  هـتفهن  كراـبم  يهـلمج  نـیا  رد  تـفرگیم ، تروـص  دوـخ 
کی رد  ام  زگره  اذل  ناتدوخ ). يارب  ارم  امش  مهاوخیم و  ادخ  يارب  ار  امش  نم  تسین ، یکی  امش  اب  نم  عضو  رما  . ) مکـسفنال یننودیرت 

زا هک  تسا  یکدنا  ییوکین  هب  يرازگساپس  يارب  : ) دیامرفیم رصتخم  مالک  نیا  رد  هکنیا  و  مینکیمن . تکرح  فده  کی  يارب  ریـسم و 
لـصا نیا  میهفت  اـهنآ و  قیوشت  يارب  تقیقح  رد  تسا ). هتفرگ  تروص  یعاـمتجا  یگدـنز  يهرادا  رد  نم  تیریدـم  هب  کـمک  رد  اـمش 

نینموملاریما دننک . يرای  ار  نانآ  یسایس  ریخ  روما  رد  هکیتروص  رد  تسا  نادنورهـش  زا  ینادردق  نارادمامز ، فئاظو  زا  یکی  هک  تسا 
اهنآ هلیـسو  هب  ناربمایپ  هک  مدرک  رـشتنم  امـش  نایم  رد  ار  ییاهدنپ  ظعاوم و  نآ  نم  مدرم ، يا  : ) دـیامرفیم يهبطخ 182  رد  مالسلاهیلع 

دعب ياهناسنا  هب  یهلا  نایاوشیپ  نآ  نانیشناج  ار  هچنآ  مدرک  ادا  امش  يارب  و  دناهدرک . داشرا  ار  دوخ  ياهتما 
زا ار  امـش  هک  یهاون  نآ  اب  و  دنتفریذپن ! بدات  یلو  مدرک ، تیبرت  بیدات و  ار  امـش  هدنزاس  هنایزات  نیا  اب  دناهدومن و  ادا  دوخ  یگدنز  زا 
نم زا  ریغ  ییاوشیپ  ایآ  ادخ ، هب  ار  امش  دیداتفاین . هار  لوقعم ) تایح  هار  رد   ) تکرح هب  مدنار ، ولج  هب  ار  امـش  دادیم ، تاجن  اهیگدولآ 
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يهرابرد ماهدید  امش  رد  هک  اهیناوتان  تهجب  نم  دیامن ! داشرا  تسار  هار  هب  ار  امـش  دزاس و  راومه  امـش  يارب  ار  هداج  هک  دیراد  راظتنا 
امش هب  تحارص  لامک  اب  دینک . تعیب  نم  اب  دیتساوخ  امش  هک  ماگنه  نآ  رد  دیروایب ، رطاخ  هب  مدرم  يا  رگا  ماهدرک . اهیشوپ  مشچ  امش 

زا نـم  درک . مهاوـخ  تلادـع  نـم  دـینک ) ادــیپ  راـک  نـیا  يارب  ار  رگید  یــسک  دــینک و  اـهر  ارم   …  ) يریغ اوـسمتلا  ینوـعد و  مـتفگ :
اب مسانـشیم و  ار  ناسنا  نم  مرفنتم . درادـن ، تمواقم  ییاناوت  نآ ، ربارب  رد  یقالخا  ینید و  يهیـضق  چـیه  هک  یلومعم  ياـهيزابتسایس 

نیا اهيزابتسایـس و  نیا  يرـشب  ياهدرد  ياود  منادیم  نم  اذـل  مراد و  اـهملعت  اهـشیاین و  تسا  هدـیرفآ  ار  ناـسنا  نیا  هک  ییادـخ  نآ 
امـش ياپ  ریز  تداعـس  قیرط  ندرک  راومه  يارب  ار  شالت  شـشوک و  تیاـهن  تهج  نیمهب  تسین . اـهیزادرپگنهرف  ماـنب  اهیزاسریدـخت 

، متشاذگن منمشد  تسود و  نایم  یقرف  چیه  يرگداد ، يارجا  رد  نم  هک  دینادیم  مدرک و  فرص 
رظن رد  امـش  دوجو  نوگانوگ  داـعبا  رد  هک  یحالـصا  مظن و  تلادـع و  نآ  يهمه  متـسناوتن  دراد  دوجو  امـش  رد  هک  اـهیناوتان  نآ  یلو 
رهب دیراد ! هجیتن  عقوت  هدادن  ماجنا  يراک  دینامدرم  هورگ  نآ  زا  امش  دیتسه ، هدزباتش  فیعض ، نکشدوز ، یلیخ  امش  مرادب ، ارجا  متشاد ،
مدرم زا  هدـع  نآ  خـساپ  تسا  نیا  مشاب . هتـشاد  اهیـشوپمشچ  امـش  يهرابرد  نم  دـش  ثعاب  هک  دوب  امـش  یناور  ياههدـیدپ  نیا  لاـح ،
مهوت کی  نیا  تشادـن ! نارگید  دـننام  ار  يرادروشک  ییاناوت  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  دـننکیم : نامگ  هک  حولهداـس 

راک ردناتسد  هعماج ، تیریدـم  يرادروشک و  زا  فدـه  ناونع  هب  اهناسنا  حالـصا  رب  ییاناوت  تیاهن  رد  وا  تسا . يرگنحطـس  زا  یـشان 
. ددرگ دنمهرهب  یهلا  یلک  تلاسر  هدنیامن  نیا  زا  تسناوتن  هک  دوب  هتخومآدب  يهعماج  نآ  مدرم  یناوتان  نیا  دوب . هدش 

راگدرورپ تمظع  نایب  رد  هبطخ 159-

هحفص 126] ]
وا نامرف   ) ملحب وفعی  ملعب و  یضقی  همحر ، ناما و  هاضر  و  همکح ، ءاضق و  هرما  يدنوادخ  تمظع  متصش  دص و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

يدـنوادخ نامرف  ملح ) وا ، وفع  اشنم  تسا و  ملع  يانبم  رب  وا  مکح  تمحر . ناما و  بجوم  وا  ياـضر  تسا و  تمکح  اـضق و  ياـنبم  رب 
.( دوبن دشر  يور  زا  نوعرف  راک   ) دیشرب نوعرف  رما  ام  و  راک ، - 1 هلمجنآ : زا  تسا ، عونتم  یناعم  ياراد  یبرع  تغل  رد  رما  تسا  تمکح 

لدعا نا  ترما  و  نامرف ، - 3 تسه ) تیمکاح  زا  یبیـصن  مه  ام  يارب  ایآ   ) ءیـش نم  رمالا  نم  انل  له  نولوقی  تیمکاـح ، ییاوشیپ و  - 2
هب طوبرم  روما  رد  نانآ  اب  و   ) رمالا یف  مهرواش  و  یعامتجا ، نوئش  تیریدم  - 4 مزروب ) تلادع  امش  نایم  رد  ماهدش  رومام  نم  و   ) مکنیب

نما و زا  یلماع  ای  یتمـالع  رگا  و   ) هب اوعاذا  فوخلا  وا  نمـالا  نم  رما  مهءاـج  اذا  و  لـماع ، اـی  تمـالع  - 5 امن ) تروشم  یگدـنز  نوئش 
ود زا  یکی  تسا  لمتحم  رتشیب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج  رد  هک  هچنآ  دـنزاسیم … ) شاـف  ارنآ  دـش ، راکـشآ  ناـنآ  يارب  سرت 

دـسافم حـلاصم و  يانبم  رب  ینعی  تسا ، تمکح  اضق و  يانبم  رب  هک  تسا  یمازلاریغ  یمازلا و  روتـسد  نامرف و  مکی - يانعم  تسا : ینعم 
يانعم دشابیم . یعیرشت  يهدارا  زا  یشان  یعیرشت  ياضق  تمکح و  زا  یشان  اهنآ  داسف  حالص و  هک 

رد مه  يرگید  ياـنعم  هـتبلا  دریگیم . همـشچرس  یهلا  تـمکح  اـضق و  زا  هـک  تـسا  يدـنوادخ  ینیوـکت  تیـشم  هدارا و  ياـنعمب  مود -
ياضر ياـنعم  تمحر  تسا و  ناـما  وا  تیاـضر  دـناهدش . رکذـتم  ار  اـهنآ  هغالبلاجـهن  نارـسفم  هک  تسا  لـمتحم  ریـسفت  دروم  يهلمج 

رد يدنوادخ  یبوبر  فطل  تیانع و  زا  تسترابع  نآ  يانعم  هکلب  دشابیمن ، تسا ، يرـشب  تاصتخم  زا  هک  یناور  يدونـشخ  يدنوادخ ،
. دناهدرک ادیپ  ار  نآ  تقایل  هدنزاس ، وکین و  ياههشیدنا  هحلاص و  لامعا  تهجب  وا  ناگدنب  هک  یتداعس  یگدنزارب و  یگتسیاش و  ياطعا 
وا مکح  ءاضق و  دـشابیم . يدـنوادخ  تمحر  ناما و  نیع  ای  بجوم  یلجت  نیا  تسا  وا  تیاضر  نامه  ینابر ، تیاـنع  یلجت  تقیقح  رد 

رگید اب  هسیاقم  مهوت  عفد  يارب  دیامنیم ، یهیدب  لوصا  زا  قوف  يهیـضق  ود  ره  هکنیا  اب  ملح  يانبم  رب  وا  شیاشخب  تسا و  ملع  يانبم  رب 
دننام یلومعم  ياههزیگنا  هب  دنتـسم  وا  شیاشخب  وفع و  هک  دوشن  هابتـشا  زین  و  ددرگیم . رداص  وا  تاقولخم  زا  هک  تسا  ماکحا  اهاضق و 
دوجو ملاع  رد  مکح  اضق و  دروم  نوئـش  يهمه  رب  وا  قلطم  ملع  يانبم  رب  وا  یهلا  مکح  یبوبر و  نامرف  هکلب  تسا  عونتم  ياهيرگادوس 
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، یطعت ذخات و  ام  یلع  دمحلا  کل  مهللا  هللا - دـمح  یبسن . رذـگدوز و  تایعقاو  رب  ینبم  تقوم  مولع  صوصخم و  تیعقوم  کی  هن  تسا 
و

ام غلبی  تقلخ و  ام  المی  ادمح  كدـنع ، دـمحلا  لضفا  کیلا و  دـمحلا  بحا  کل و  دـمحلا  یـضرا  نوکی  ادـمح  یلبتت ، یفاعت و  ام  یلع 
هک هچره  هب  تسا  ارت  رم  ساپـس  ادـنوادخ ،  ) هددـم ینفی  هددـع و ال  عطقنی  ادـمح ال  کنود . رـصقی  کنع و ال  بجحی  ادـمح ال  تدارا 

نیرتبوبحم و نیرتشخب و  تیاضر  هک  یـساپس  يرادیم . اور  تناگدـنب  هب  هک  یئالتبا  يدوبهب و  ره  ربارب  رد  ییامرف و  تیانع  يریگب و 
زا دوشن و  هدیـشوپ  وت  زا  هک  يدمح  دسرب . ياهتـساوخ  وت  هک  هچنآ  هب  دنک و  رپ  ارت  تانئاک  همه  هک  يدمح  دشاب . وت  دزن  دـمح  نیرترب 
رد يدنوادخ  تایانع  هب  هجوت  اب  ناسنا  ددرگن ). یناف  ششیازفا  دادتما و  دریذپن و  نایاپ  نآ  ددع  هک  یساپس  دیاین . هاتوک  تایبوبر  ماقم 

دـمح و نینچ  هب  نتفاـی  قیفوت  يهیاـم  نیتسخن  دـشاب . هدوب  يدـنوادخ  ساپـس  دـمح و  لاـح  رد  دـناوتیم  هراومه  هناـگراهچ  تاـطابترا 
رگم تسین  ياهوق  لوحت و  تکرح و  چـیه  ( ) میظعلا یلعلا  هللااب  ـالا  هوق  ـال  لوح و  ـال  : ) تسا تقیقح  نیا  یعقاو  تفاـیرد  يرازگـساپس ،

دهاوخب و هچ  وا  درادن ، ار  ءالخ  رد  یگدنز  ناکما  یناسنا  چیه  هک  مینک  هجوت  دیاب  تسا ) تمظعاب  گرزب و  دـنوادخ  نآ  یلـصا  لماع 
طابترا دهدب . همادا  دوخ  تایح  هب  هناگراهچ  تاطابترا  نودب  دناوتیمن  وا  دنادن  هچ  دنادب و  هچ  الصا  دهاوخن ، هچ 

اب ناسنا  طابترا  - 4 یتسه . ناهج  اب  ناسنا  طابترا  - 3 ادخ . اب  ناسنا  طابترا  - 2 نتشیوخ . اب  ناسنا  طابترا  - 1 زا : دنترابع  هناگراهچ  تا 
يهراـبرد يراـیتخا  تیکلاـم و  ناـنچ  وا  دـید : دــهاوخ  درگنب ، دوـخ  رد  مزـال  تـقد  کـی  اـب  یمدآ ، رگا  رگید  فرط  زا  دوـخ . عوـنمه 

رومالا همزا  يرآ . دهدب . تبـسن  نتـشیوخ  هب  ار  نآ  نوئـش  یگدـنز و  دـناوتب  هک  درادـن  روبزم  يهناگراهچ  تاطابترا  دوخ و  تیدوجوم 
اهنآ يهمه  تسیدنوادخ و  تسد  هب  یتسه  روما  یمامت  رایتخا  مامز و   ) يراوزبس يداه  الم  جاح  هدمم  نم  هدمتـسم  لکلا  هدـیب و  اارط 

لدع و تمکح و  هب  دنتـسم  یبوبر  يالعا  ماقم  يهدارا  تیـشم و  اهتیلاعف و  يهمه  هک  تهجنادـب  دـنریگیم ) ددـم  وا  يرای  تردـق و  زا 
دوخ تیانع  دروم  ارنانآ  دـنریگب ، رارق  نآ  رد  شناگدـنب  هک  یطابترا  تیعقوم و  لاح و  ره  رد  دـنوادخ  اذـل  دـشابیم ، يدـنوادخ  فطل 

زا یماقم  هب  هدننکدمح )  ) دماح صخـش  لوصو  لولعم  دوخ  هک  اهتمظع  ربارب  رد  شیاتـس  ساپـس و  زا  تسترابع  دـمح  و  دـهدیم . رارق 
ار دوخ  ینوناق  يرطف و  فیلکت  اهنآ ، ربارب  رد  دـهاوخیم  مه  دـمهفیم و  ار  ینوادـخ  تیانع  تمکح و  ياـنعم  مه  هک  دـشابیم  لاـمک 

، نیاربانب يولوم )  ) تسا دمرمان  نشور و  ممشچ  ود  هک  تسا  دوخ  حادم  دیشروخ  حدام  تسا : نینچ  يرآ  دهدب . ماجنا 
، لاـم نتفرگ  دـننام  دـشاب  هدوب  یبلـس  عضو  نآ  هاوخ  دروآیم - شیپ  دوـخ  ناگدـنب  يارب  هک  ار  یتـیعقوم  عـضو و  ره  ناحبـس  دـنوادخ 

يرهاـظ دوس  هب  هک  تبثم  عضو  نآ  هاوخ  تسا و  دـمح  هتـسیاش  هدومرف ، تیاـنع  ناـنآ  هب  وا  دوخ  هک  يرگید  زیچ  ره  ییاـبیز و  یناوج ،
هکلب مینکیم ، باختنا  ارنآ  اهناسنا  ام  هک  شیاتـس  دمح و  ره  هن  ادـنوادخ ، دـنکیم : ضرع  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ددرگ . یقلت  ناسنا 

یح  ) کنا ملعن  انا  الا  کتمظع  هنک  ملعن  انسلف  دشاب …  وت  دزن  اهنآ  نیرترب  نیرتبوبحم و  نیرتشخب و  تیاضر  هک  یـشیاتس  دمح و  نآ 
مادقالا یصاونلاب و  تذخا  لامعالا و  تیصحا  و  راصبالا ، تکردا  رصب . ککردی  مل  رظن و  کیلا  هتنی  مل  مون ) هنس و ال  كذخات  مویق ال 

يهدـنراد اـپ  رب  تاذ و  هب  مئاـق  و  یقیقح )  ) تاـیح ياراد  یئوت  هک  مینادیم  ردـقنیا  نکلو  مینادیمن  ارت  تمظع  تقیقح  اـم  ادـنوادخ ، )
هک یئوت  دباییمن ، رد  ارت  ییانیب  چیه  درادن و  وت  هب  هار  ياهشیدنا  يرظن و  چیه  نیگنس . باوخ  هن  دریگ و  ارت  کبـس  یباوخ  هن  تانئاک ،

( ياهتفرگ ارنانآ  ياهاپ  ار و  ناشگندرگ  ي  اـهیناشیپ ) يوم  اـی   ) اـهیناشیپ هک  یئوت  ینکیم و  شرامـش  ار  لاـمعا  ینیبیم و  ار  ناگدـید 
اهناسنا ام  تسا . رودب  رایسب  تاکاردا  سرتسد  زا  سدقا  تاذ  نآ  تمظع  تقیقح  هنک و  یبوبر و  سدقا  تاذ 

دنناـم نوگاـنوگ  بناوج  زا  میروآیم  تسد  هب  هک  ییاـهتفرعم  رد  هک  اـهناسنا  اـم  میناوتاـن . ءایـشا  ینطاـب ) تقیقح   ) هنک تخانـش  زا  هک 
نارذگ تباث و  تارثات  ینهذ و  هتخاس  شیپ  لوصا  اهیریگفدـه و  ینورد و  هکارد  ياوق  و  کلذریغ ) شوگ و  مشچ و   ) یعیبط ساوح 

و ، ) ددرگیم يرپس  يدنسپدوخ ! دنیاشوخ  يرامیب  اب  راگزور ، بلغا  هک  اهناسنا  ام  میتسه . اهتیدودحم  ریسا  کلذریغ ، دوخ و  نورد  رد 
تفرعم هب  میناوتیم  هنوگچ  تسا ) دنوادخ  ياهتیلاعف  تافص و  نیرتحضاو  ناسنا و  نایم  هدرپ  نیرتمیخض  يدنـسپدوخ  هک  تسا  یهیدب 
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. دیامرفیم هتخادرپ  يدنوادخ  يهرابرد  يرـشب  تامولعم  نایب  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هاگنآ  مینک !! یبایهار  يدـنوادخ  تمظع  هنک 
، عونتم ياههدیدپ  - 1 دـننام : تسا . هدومن  یلجت  یتسه  ملاع  رد  هک  تسا  يدـنوادخ  سدـقم  تافـص  نوماریپ  فراعم  تاـمولعم و  نیا 
رد هک  یلاـع  مظن  - 2 دـنکیم . تابثا  اهییابیز  داجیا  يارب  ار  وا  تردـق  یهلا و  لاـمج  هک  لوقعم  ياـهییابیز  سوسحم و  ياـهییابیز 

يهرذ زا  دوجو  یماـمت  رد  نوناـق  يرارقرب  - 3 تسا . یتسه  ناهج  ندوب  مظان  تفـص  زا  ياهولج  دوشیم . هدـهاشم  تاـنئاک  يدـنمنوناق 
يدـنوادخ ندوب  ظیفح ) ای   ) قلطم ظفاح  تفـص  زا  فشک  حوضو  لامک  اب  مینکیم ، یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  یناهیک  لک  ات  هتفرگ  زیچاـن 

یم
عالطا تارکفت  رد  تفـص ، نیا  ندوب  هدهاشم  لباق  هب  میـشاب ، هتـشاد  رـشب  ردتقم  ياهزغم  تارکفت  رد  قیقد  یـسررب  يرادقم  رگا  دیامن 

ار ناهج  روما  رگا  : ) میروآیم تسیب  نرق  نارکفتم  ریهاشم  زا  ار  هیرظن  دـنچ  مهم ، بلطم  نیا  حیـضوت  يارب  اـجنیا  رد  اـم  مینکیم . ادـیپ 
هک هچره  يهدنروخ  نوچمه  ار  نامز  هک  هاگرظن  نیا  زا  هن  دنوشیم و  ام  ناهج  دراو  یجراخ  يدبا  ملاع  کی  زا  هک  میئامن  روصت  نانچ 

هتـشاد یتـیعقاو  ناـمز  مه  رگا  تشاد و  میهاوخ  ناـهج  زا  يرتتسرد  ریوصت  هک  منکیم  ناـمگ  نم  یتروص  نینچ  رد  درگنیم ، تسه 
هب هک  کنالپ  سکام  ترابع  لسار . دنارترب  تسا ،) تمکح  هار  رد  لزنم  نیتسخن  درادن  تیمها  تیعقاو  نیا  هکنیا  هب  ندرک  هجوت  دـشاب 

يرکف بولطم  لامک  دنزاسیم - یجراخ  ناهج  زا  نادنمـشناد  هک  يریوصت  : ) دـیوگیم نینچ  دـشابیم ، دـیدج  کیزیف  ناردـپ  زا  قح 
نیا هب  ندیـسر  يارب  يو  هک  ياهلیـسو  دـنک . مهف  ار  جراخ  ملاع  تیعقاو  هک  تسا  نآ  دـنکیم  راک  کـیزیف  يهتـشر  رد  هک  يدنمـشناد 

یمیقتـسم عـالطا  عون  چـیه  لـئاسو  هنوگنیا  و  دوشیم ، هدـیمان  يریگهزادـنا )  ) کـیزیف ملع  رد  هک  تسا  يزیچ  دراد ، راـیتخا  رد  روظنم 
ياهبابـسا دـنهد . شیامن  یلکـش  هب  دـننک و  تبث  ار  یکیزیف  ياهدومن  هک  تسنیا  نانآ  راک  اهنت  هکلب  دـنهدیمن . جراخ  ملاـع  يهراـبرد 

زادنا
هتفگ زتلوهمله  هکنانچ  دریگ ، رارق  ریبعت  ریـسفت و  دروم  دیاب  اهنآ  زا  هدش  لصاح  جـئاتن  دـنهدیمن و  امب  حیرـص  یهگآ  عالطا و  يریگه 

صـصختم رفن  کی  هک  هنوگنامه  دنک . همجرت  ار  اهنآ  دـیاب  يو  هک  دراذـگیم  کیزیف  ملاع  سرتسد  رد  ار  یمئالع  يریگهزادـنا  تسا :
ضرف طخ  صـصختم  نیا  هک  يزیچ  نیتسخن  دنک . همجرت  ار  خـیرات  لبقام  لوهجم  ياهتیندـم  هب  طوبرم  دانـسا  دـیاب  یمیدـق  طوطخ  رد 

عالطا و يوتحم  هتشون  ای  دنس  نیا  هک  تسا  نآ  تسا - یضرف  نینچ  زا  راچان  دشاب ، هتشاد  ياهجیتن  دناوتب  شراک  هکنآ  يارب  و  دنکیم -
یکیزیف ناهج  هک  دـنک  ضرف  تسا  راچان  زین  کیزیف  ملاع  بیترت  نیمهب  تسا . هدـش  میظنت  وحن  فرـص و  دـعاوق  ربانب  هک  تسا  یماغیپ 

لکـش هب  ار  نیناوق  نیا  دـناوتیم  يو  هک  دـشاب  هتـشادن  نیقی  هکنیا  ولو  تفایرد ، ار  اهنآ  ناوتیم  هک  تسا  نیناوق  زا  ياهرطیـس  تحت  رد 
نیا رد  هک  یـساسا  بلطم   … دـنک )  فاشتکا  دـشاب ، نیقی  بجوم  هک  یلکـش  هب  ار  اهنآ  لـمع  يهقیرط  تیـصاخ و  و  دـمهفب ، یمومع 

ار یعماـج  ییاـهن و  ریـسفت  ییاـناوت  دوشیم  هدـید  تعیبـط  عیـسو  رایـسب  يهنهپ  رد  هک  هچنآ  هک  تسا  نیا  دراد  دوـجو  لـسار  تـالمج 
تعیبط قوف  یملاع  هب  طوبرم  دنوشیم ، هدـید  ناهج  نیا  رد  هک  تایعقاو  روما و  نیا  درادـن و  درذـگیم ، تعیبط  رد  هک  هچنآ  يهرابرد 

تسا ك
اهلسار و تسا  هدـش  بجوم  هک  یکالم  تلع و  نامه  هک  تسا  نشور  رکفتم  ناسنا  کـی  يارب  دراد و  دوخ  يارب  ینیناوق  تاـیعقاو و  ه 

تقیقح کی  هب  داقتعا  بجوم  زین  اهکالم  تلع و  نامه  دنـشکب ، نادـیم  هب  نآ  ریـسفت  يارب  ار  تعیبط  قوف  ياپ  اهنیتشینا ، اـهکنالپ و 
يانعم هک  تسا  بلطم  نیا  كرد  اب  دشابیم . یتسه  يهدـننکهرادا  نیناوق  ظفاح  هک  تسا  ادـخ  تقیقح  نیا  تسا  تعیبط  قوف  هک  تسا 

ار وت  یمـشچ  چـیه   ) يدـعب يهلمج  ود  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ددرگیم . نشور  یتسه  ملاـع  رد  يدـنوادخ  تیمویق  تفـص  یلجت 
نآ قلطم  ملع  اب  دیامرفیم . يدنوادخ  تمظع  هنک  كرد  زا  رـشب  یناوتان  للع  زا  یـضعب  هب  هراشا  ینیبیم ) ار  اهمـشچ  هک  ییوت  دیدن و 

یمرجم چـیه  تسا و  مولعم  راکـشآ و  نآ  يارب  اهتین  راتفگ و  لامعا و  يهمه  یلک و  یئزج و  تادوجوم  يهمه  هک  تسا  تاذ  هب  ملاـع 
نآ زا  همه  زیرگ  لئاسو  زیرگ ، يورین  هکیلاح  رد  دزیرگب  اجک  و  دزیرگب ؟ هنوگچ  درادن . ار  وا  هقلطم  يهطلـس  زا  زیرگ  یئاناوت  يراکهبت 
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نم يرن  يذلا  ام  و  دراد ). ربرد  مه  ار  اجنآ  يدنوادخ  رما  تیاهنیب  هرئاد   ) هللا هجو  مثف  دزیرگب  هک  اج  ره  هب  تسا و  لالجلاوذ  دـنوادخ 
نود انلوقع  تهتنا  و  هنع ، انراصبا  ترصق  هنم و  انع  بیغت  ام  و  کناطلس ، میظع  نم  هفصن  و  کتردق ، نم  هل  بجعن  و  کقلخ ،

میوریم و ورف  یتفگـش  رد  وـت  تردـق  زا  مینیبیم و  اـم  هک  تاـقولخم  زا  ار  هچنآ  تسیچ  . ) مظعا هنیب  اـننیب و  بوـیغلا  روتـس  تلاـح  ه و 
لوقع تسا و  هاتوک  نآ ، دید  زا  ام  ناگدید  هدیشوپ و  ام  زا  هک  یقئاقح  نآ  هکیلاح  رد  مییامنیم ، فیصوت  ارت  ییاناوت  هطلـس و  تمظع 

يهدیدپ ندـمآ  دوجوب  يارب  هک  اجنآ  تسا ). رتتمظع  اب  تسا ، اهنآ  ام و  نایم  هک  بیغ  ياههدرپ  ددرگیم و  فقوتم  هدیـسرن  نآ  هب  ام 
ناـیرجب يارب  دراد ، تسه ، هک  یمظن  نیمهب  گرزب  ناـهیک  نیا  رد  اـهناشکهک  ناـیرج  دوجو و  هب  زاـین  نیمز ، يهرک  يور  رد  یگدـنز 

اشنم : ) دینکیم هدهاشم  هزورما  یسانشتسیز  تاقیقحت  رد  ار  ترابع  نیا  امش  دناهدش ! راک  هب  تسد  یتایعقاو  هچ  گرزب  ناهیک  نداتفا 
دیفم دـناوتیم  نآ  یـسررب  هک  تسا  هدام  یمومع  لماکت  ساسارب  طقف  نیاربانب  دوب . ام  ناهج  یمومع  لماکت  دـشر  لـمکم  ءزج  تاـیح 

یلماکت تکرح  نآ ، نداتفا  ناـیرج  هب  تاـیح و  هدـیدپ  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  تراـبع  نیا  زا   … دوش )  عقاو 
هلئـسم کی  ربارب  رد  ام  لاح  دنک . زاغآ  ار  یلماکت  تکرح  دنک و  ادیپ  ققحت  نآ ، لمکم  ءزج  ناونعب  تایح  هک  دوب  مزال  ناهج  یمومع 

لبقام ملاع  لمکم  ءزج  قوف  لصا  ربانب  هک  یناهیک  ناهج  دوخ  ندمآ  دوجو  هب  يارب  هک  تسنیا  نآ  میریگیم و  رارق  رتتمیهااب 
هب ار  ینونک  عضو  نیا  ات  ناهیک  نداتفا  نایرج  هب  ندـمآ و  دوجو  هب  لبقام  رگا  تسا ؟ هدوب  مزال  یتمظع  اـب  تاـیعقاو  هچ  تسا ، هدوب  نآ 

تاوامـسلا و نا  اورفک  نیذـلا  ری  ملوا  تسا - هدـمآ  نآرق  رد  هک  روطنامه  میهدـب و  تبـسن  قلطم  ياناوت  اناد و  قلاخ  تشیعم  تمکح و 
زاب ارنآ  ام  دـندوب و  ياهتـسب  دوجوم  کی  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دـننیبیمن  دـناهدیزرو  رفک  هکنانآ  ایآ   …  ) امه انقتفف  اقتر  اتناک  ضرـالا 

ملع و تمظع  اب  تروص  نیا  رد  میهدیم ) شرتسگ  ارنآ  میداهن و  انب  ار  نامـسآ  اـم  و  . ) نوعـسومل اـناو  دـیاب  اـهانینب  ءامـسلا  و  میدرک ).
يورایور تسا ، هدـش  رجنم  تایح  هدـیدپ  زورب  هب  هک  یناهیک  ملاـع  نیا  هب  وا  ندوب  ظـفاح  ندوب و  مظاـن  تشیعم و  تمکح و  تردـق و 

اناوت و اناد و  قلاـخ  دـنوادخ  زا  ریغ  يزیچ  هب  تبـسن  رگا  میتسین و  اراد  ار  اـهنآ  تیاـهنیب  زا  ( 1  ) یتح تفایرد  ییاناوت  اـم  هک  میوشیم 
نیلوا ناونعب  هک  ياهدام  هک  دیآیم  شیپ  لاوئس  نیا  لاح  دوب . دهاوخ  يدام  تعیبط  هلوقم  زا  زیچ  نآ  اعطق  میهدب ، وا  تیـشم  تمکح و 

اب هک  یلماکت  دادعتـسا  يراددوخ  دیاب  اعطق  تسا ؟ هدوب  هچ  تسا ، هدرک  تکرح  لماکت ، هب  ور  ناهیک  نیا  نداتفا  نایرجب  دوجو و  هشیر 
ین راگزاس  چیه  هیلوا  يهدام  ضحم  تطاسب  روصت  اب  نیا  و  دشاب . هدوب  تسا ، هتفای  ققحت  نامز  تشذگ 

، میـسانشب يدودـح  ات  مینکیم ، یگدـنز  نآ  رد  هک  ار  یناهیک  ناـهج  میهاوخب  رگا  هک  میوشیم  وربور  تقیقح  نیا  اـب  هجیتن ، رد  تس ،
ام يارب  هجو  چیهب  هک  یتمظع  میوش - دقتعم  دوشیم ، هدیمان  ادـخ )  ) هک نیرب  دوجوم  نآ  تیاهنیب  تافـص  تاذ و  تمظع  هب  میروبجم 

اهناسنا ینورد  ملاع  دراو  میهاوخب  رگا  رگید  فرط  زا  طقف . ینورد  دوهـش  يهلیـسوب  مه  نآ  الامجا  رگم  تسین ، تفایرد  كرد و  لـباق 
يهدـیدپ هب  ور  دوخ ، ریـسم  رد  هدام  ناهج  لماکت  اب  هسیاقم  لباق  هجو  چـیهب  لماکت  رظن  زا  هک  تشگ  میهاوخ  هجاوم  یقئاقح  اـب  میوش ،

رد تایح  لامک  تبـسن  دییوگب  دیناوتیم  هداس  ترابع  کی  اب  امـش  دشابیمن . تسا  هتخادنا  نایرج  هب  هدروآ و  دوجو  هب  ارنآ  هک  تایح 
يروضح ملع  دادعتسا  ندمآ  دوجو  هب  يارب  لاثم  ناونعب  تسا . تیاهنیب  هب  کی  تبـسن  ناسنا ، حور  و  نم )  ) ناور و ناج و  لامک  ربارب 

گرزب ناهیک  نیا  رد  دوشیم ، كرد  مه  دـنکیم و  كرد  مه  لاح ، نامه  رد  یناسنا  نم  هک  ناسنا  رد  یهاگآدوخ ) اـی  يرایـشهدوخ  )
يروضح ملع  يهدیدپ  هب  دنک و  تکرح  هک  تسا  هدوب  هتفهن  يدادعتسا  هچ  یناهیک  يهدام  نیا  رد  رگید  ترابعب  ای  تسا و  هتـشذگ  هچ 

رع توکلم ، توربج ، ملاع  دننام  دناهدش  حرطم  ام  يارب  فلتخم  ياهمان  اب  هک  تعیبط  قوف  ملاوع  همهنآ  قئاقح ، نیا  زا  رتالاب  دسرب .
اهنامه دـنیآیم ، دوجو  هب  هتفای  تمظع  ياهلد  هتفای و  لماکت  ياهناسنا  ياهناج  رد  هک  یقئاقح  تادرجم و  رگید  ناگتـشرف و  ملاـع  ش ،

واک دوب  نآ  زور  ره  هب  شراک  نیرتمک  نادـم  یلعفیب  راکیب و  ار  ورم  ناوخب  ناش  یف  وه  موی  لک  دـیوگیم : اـهنآ  يهراـبرد  يولوم  هک 
رن و ات ز  نادکاخ  يوس  ماحرا  يرکـشل ز  تابن  دـیور  محر  رد  ات  نآ  رهب  تاهما  يوس  بالـصا  يرکـشل ز  دـنکیم  هناور  ار  رکـشل  هس 

قح زا  هچنآ  دـسریم  اهنآ  زا  شیپ  کشیب  زاب  لمعلاسکع  یـسک  ره  دـنیبب  ات  لـجا  يوس  نادـکاخ  زا  يرکـشل  ناـهج  ددرگ  رپ  هداـم 
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دومرف نیا  رهب  رم  دـحیب و  قح  ياهرکـشل  تسنیا  دـسریم  اهلگ  هب  اهلد  زا  هچنآ  دـسریم  اهلد  هب  اهناج  زا  هچنآ  دـسریم  اـهناج  يوس 
هیلوا للع  يهرابرد  هک  هچنآ  ددرگیمن . اهنآ  للع  ثداوح و  نادب  لماک  ملع  بجوم  عوقو ، زا  دعب  ثداوح  لیلحت  ریسفت و  رشبلل  يرکذ 

للع اهنآ و  ندمآ  دوجو  هب  زا  شیپ  هک  دنتسین  یتایعقاو  دوشیم ، زاربا  اههفـسلف  مولع و  ناونع  هب  یتسه  يهصرع  رد  تقلخ  یگنوگچ  و 
يروئت دـننام  یتاحالطـصا  اب  لئاسم  هنوگنیا  قیقحت  یـسررب و  رد  هراومه  امـش  اذـل  دنـشاب . هدوب  تخانـش  لباق  اهنآ ، کیدزن  میقتـسم و 

یک ناهج  یلئالد  ربانب  رگید  فرط  زا  دیوشیم . هجاوم  کلذریغ  و  هیرظن ) ای  هیضرف  )
لیذ بیترتب  نویهلا  هاگدـید  زا  زاب  ماظن  نیا  دـنکیم . ادـیپ  لوحت  تکرح و  زاب ) متـسیس   ) زاب ماظن  ناـیرج  رد  مسوکورکاـم )  ) اـم یناـه 

ره ون  ماد  ون و  غاب  ون  ماش  ون و  زور  تسا  اههنهک  نیا  نتفر  اهلاح  ندـش  ون  رگد  یناهج  تسه  کـنآ  یناـشن  تسیچ  تسا : هدـش  حرطم 
اجک ون ز  تساجک  زا  نیا  ونون ، دسریم  دوریم و  کیلو  دیامن  هتـسب  تسوج  بآ  نوچ  ملاع  تسانع  ون  یـشوخ و  ون  ون ، هشیدنا  سفن 

نآ يهمزال  هک  ناهیک  يهرابرد  یتارابع  نانادیعیبط  هاگدید  زا  يولوم )  ) تساهتنمیب ملاع  رظن  يارو  هنرگ  دوریم  اجک  هنهک  دسریم 
کی جیربمک  هاگـشناد  زا  لیوه  دـلوگ و  يدـنوب ، يدالیم ، لاس 1951  رد  هلمجنآ  زا  تسا . هدـش  حرطم  تسا  یناـهیک  ماـظن  ندوب  زاـب 

، بلطم نیا  حرط  اب  هک  تسا  بجعت  ياج  یلو  نایاپ ) هن  دراد  زاغآ  هن  ناهج   ) نآ ربانب  هک  دندرک  داهنـشیپ  ياهزات  الماک  تخانـش  ناهج 
لولعم اعطق  هک  اهناشکهک  طاـسبنا  اـب  يروئت  نیا  ـالوا  تسا ) ریذـپانرییغت  اـضف  ناـمز و  رد  و   ) هک تسا  هدـش  هدوزفا  نآ  هب  تراـبع  نیا 

، یماجنا هن  دراد و  يزاغآ  هن  تسا ، تیاهنیب  اعقاو  ناهج  رگا  ایناث  تسا . فلاخم  دـشابیم ، ناهیک  یئاـنبریز  لـماوع  لوصا و  رد  یفیک 
دوجو اب  هدنیآ  تیاهنیب  هتشذگ و  تیاهنیب  يهرابرد  دنهدیم ، هزاجا  دوخ  هب  نارظنبحاص  هنوگچ 

هدـنیآ تیاهنیب و  هتـشذگ  رد  ناهج  لیلحت  ریـسفت و  هب  هدرک و  رظن  راـهظا  اـهنارود ، نیمه  رد  یتخانـشناهج  مولع  رد  لوهجم  نارازه 
حرطم الاب  تایبا  رد  يولوم  هک  دنیوگب  ار  ترابع  نامه  دیاب  دـنیوگب ، یملع  رظن  زا  دـنناوتیم  نادنمـشناد  هک  هچنآ  دـنزادرپبتیاهنیب !
دوریم اجک  هنهک  دسریم  اجک  ون ز  تسا  اجک  زا  نیا  ونون  دسریم  دوریم و  کیلو  دـیامن  هتـسب  تسوج  بآ  نوچ  ملاع  تسا : هدرک 

نیا ماظن  ندوب  زاب  يارب  هکلب  تسا ، ماجنا  زاـغآ و  نتـشادن  تهجب  هن  یتسه  ناـهج  ندوب  تیاـهنیب  تساـهتنمیب  ملاـع  رظن  يارو  هنرگ 
تقلع فیک  و  کقلخ ، تارذ  فیک  و  کشرع ، تمقا  فیک  ملعیل  هرکف  لـمعا  هبلق و  غرف  نمف  دـشابیم . تعیبط  قوف  ناـهج  هب  ناـهج 

ره سپ   ) ارئاح هرکف  و  اهلاو ، هعمـس  و  اروهبم ، هلقع  و  اریـسح ، هفرط  عجر  کضرا ، ءاملا  روم  یلع  تددم  فیک  کتاوامـس و  ءاوهلا  یف 
هنوگچ ار  تتاقولخم  یتشاد و  اپرب  هنوگچ  ار  دوخ  شرع  هک  دنادب  ات  دزادنیب  نایرج  هب  هشیدنا  درادب و  یلاخ  زیچ  همه  زا  لد  دیاب  سک 

بآ زا  دوصقم  يوق  لاـمتحاب   ) يدرتـسگ بآ  جوم  رب  ار  تنیمز  هنوـگچ  و  یتشادـهگن ، قـلعم  هنوـگچ  اـضف  رد  ار  اهنامـسآ  يدـیرفآ و 
هریخ ینامشچ  اب  یصخش  نینچ  میاهدومن ) حرطم  ارنآ  هغالبلاجهن  زا  مکی  يهبطخ  رد  هک  تسا  هدوب  عیام  باذم و  يهدام 

يارب اـهنآ  رد  فرـصت  قئاـقح و  تاـیعقاو و  فیـصوت  هدـهاشم و  ددرگیم ). سپ  زاـب  هدزتریح  رکف  هلاو و  شوگ  هتـشگرس و  لـقع  و 
. دـشابیم دوخ  لـلع  زا  اـهنآ  ندـمآ  دوجوب  یگنوگچ  یقیقح و  لـلع  تخانـش  زا  ریغ  يونعم  يداـم و  یگدـنز  رد  اـهنآ  زا  يرادربهرهب 
هبرجت و هدهاشم و  زا  تسترابع  مکی - راک  دنهدیم : ماجنا  مهم  راک  ود  امومع  یتسه  ناهج  يهرابرد  نافوسلیف  ناققحم و  نادنمشناد و 

ياهـشناد اشنم  هک  راک  نیا  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت  تامولعم . يهصرع  هب  تالوهجم  نتخاس  دراو  یتسه و  قئاقح  تایعقاو و  فیـصوت 
يرطف کیرحت  اب  رشب  هک  تسا  هدوب  اهترورض  نیرتمهم  زا  تمظعاب و  راک  رایـسب  تسا ، اهنآ  یجیردت  شرتسگ  اهینیبناهج و  عونتم و 

هداد و ماجنا  تسا ، یتسه  ناهج  هک  نم ) زج   ) ملاع دراد و  هک  ینورد  عیـسو  ياـههراق  اـب  نم  ملاـع  هب  دوخ  نم )  ) شرتسگ يارب  یتاذ  و 
هتخانش رد  حیحص  فرـصت  دراد . هتـشاد و  یتایح  تیمها  رـشب  یگدنز  یلمع  يهمادا  يارب  مهنآ  هک  مود - راک  دهدیم . ماجنا  مه  زونه 

قفوم رودقم  دودح  ات  راک  ود  ره  رد  رـشب  تسا . هدوب  بولطم  تایح  هب  نتفای  قیفوت  يارب  شفراعم  مولع و  يهمه  نتـسب  راکب  اههدـش و 
نامه نآ ، و  درادرب . نآ  يهرابرد  یفاک  مزال و  ماگ  تسا  هتسناوتن  رشب  نونکات  هک  دراد  دوجو  رگید  مهم  يهلئسم  کی  یلو  تسا ، هدوب 

نیا هنوگچ  هکنیا  هب  هدننکعناق  لالدتسا  زا  رشب  هک  تسا : هدومرف  نایب  ریسفت  دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  هلئـسم 
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ياهناشکهک اب  گرزب  ناهیک  نینچمه  کلذریغ و  شنیرفآ و  ءادـتبا  یـسرک و  شرع و  دـننام  نآ ، یـساسا  قئاـقح  زا  معا  یتسه  ناـهج 
يولوم هدـهاشم ، لباق  نوتـس  نودـب  ای  نوتـس ، نودـب  اضف  رد  ییاـضف  تارک  نتفرگ  رارق  دـننام  تسا !؟ هدـمآ  دوجو  هب  شگرزب  رایـسب 

نیا نایم  رد  نادکاخ  نیا  دـنامب  نوچ  لئاس  تفگ  تسا  هدرز  وچ  نیمز  هضیب  نامـساک  تسا  هدرک  يداقتعا  کیمکح  نوچ  دـیوگیم :
دنامب شـش  تاهج  زا  امـس  بذج  زک  تفگ  شمیکح  نآ  الع  رب  ین  دوریم  لفـسا  هب  ین  اوه  رد  قلعم  یلیدـنق  نوچمه  نامـسآ  طیحم 

هکلب ار  هریت  نیمز  دوخ  رد  دشک  یک  افـصاب  نامـسآ  تفگ  رگد  نآ  هتخیوآ  ینهآ  دنام  نایم  رد  هتخیر  يهبق  سیطانغم  وچمه  اوه  ردنا 
تافصاع نایم  رد  دنامب  ات  تاهج  شش  زا  دنکیم  شعفد 

هحفص 140] ]
یف هواجر  فرع  اجر  نم  لکف  هلمع ؟ یف  هواجر  نیبتی  هلاب ال  ام  میظعلا ! بذـک و  هللا ، وجری  هنا  همعزب  یعدـی  اـهنم  ءاـجرلا  نوکی  فیک 
امف برلا ! یطعی  ام ال  دـبعلا  یطعیف  ریغـصلا  یف  دابعل  اوجری  و  ریبکلا ، یف  هللا  وجری  لوخدـم ، هناف  یلاعت  هللا  ءاجر  الا  ءاـجر  لـک  و  هلمع ،

فاخ وه  نا  کلذک  و  اعـضوم ؟ ءاجرلل  هارت  نوکت ال  وا  ابذاک ، هل  کئاجر  یف  فاختا  هدابعل ؟ هب  عنـصی  امع  هب  رـصقی  هوانث  لج  هللا  لاب 
تمظع نم  کلذک  و  ادعو ! ارامـض و  هقلاخ  نم  هفوخ  ادـقن و  دابعلا  نم  هفوخ  لعجف  هبر . یطعی  ام ال  هفوخ  نم  هاطعا  هدـیبع ، نم  ادـبع 

رد هتفرورف  نآ  ( ؟ دوب راودـیما  دـیاب  هنوگچ  اهل  ادـبع  راص  و  اهیلا ، عطقناـف  یلاـعت  هللا  یلع  اـهرثآ  هبلق ، نم  اـهعقوم  ربک  هنیع و  یف  ایندـلا 
هک تسا  نانچ  رگا  ، ) دیوگیم غورد  وا  گرزب  دنوادخ  هب  دنگوس  تسا . ادـخ  هب  راودـیما  دـنکیم  اعدا  دوخ  ساسایب  نامگ  اب  تلفغ )
ره دوـشیم و  هتخانـش  شلمع  رد  وا  دـیما  دـشاب ، راودـیما  هک  سک  ره  اریز  ددرگیمن ؟ رادوـمن  شلمع  رد  وا  دـیما  ارچ  دـنکیم ) اـعدا 

تسا و قح  هک  ادخ  زا  فوخ  رگم  تسا ، ساسایب  صقان و  ادخ  زا  سرت  زا  ریغ  یـسرت  ره  هدولآ و  لاعتم  دنوادخ  هب  دـیما  زجب  يدـیما ،
ناگدنب ددرگیم و  راودیما  گرزب  روما  رد  ار  ادخ  تسا . یعقاو  لماع  ياراد 

تـسا گرزب  هک   ) دـنوادخ هک  دراد  یتـلع  هچ  درادیمن ! روظنم  ادـخ  هب  دـهدیم ، هدـنب  هب  هک  یتـیمها  تبیه و  کـچوک  روما  رد  ار  وا 
يارب هک  يدیما  رد  یسرتیم  ایآ  دوشیمن !. هدید  اور  یهاتوک  نآ  شناگدنب  يهرابرد  هکیلاح  رد  ددرگ . عقاو  یهاتوک  دروم  وا ) ساپس 

عفد يارب  دسرتب ، ادخ  ناگدنب  زا  یکی  زا  رگا  ناسنیدب  و  ینیبیمن . راوازـس  نتـسب  دـیما  يارب  ار  ادـخ  ای  یـشاب  وگغورد  ینکیم  اعدا  وا 
دـنکیم و یقلت  دـقن  ار  ناگدـنب  زا  سرت  بیترت  نیدـب  دزرویم . یئاـنتعایب  ادـخ  زا  فوخ  ربارب  رد  یلو  دـیوجیم ، هراـچ  دوخ  فوـخ 

تیعقوم دنک و  هولج  گرزب  شنامشچ  رد  ایند  هک  یسک  عضو  تسا  نینچ  تسین و  نآ  هب  افو  يارب  يدیما  هک  ياهدعو  ار  ادخ  زا  فوخ 
میناوتیم هکنانچنآ  ار  ادخ  رگا  ات 97 . هدزیس ص 95  دلجم  هب  دییامرف  هعجارم  دیما ، ثحابم  لیمکت  يارب  ددرگ ! تمظع  اب  شلد  رد  نآ 

. دناهتشاد لوغـشم  دوخ  هب  ار  ام  نونکات  هک  دوب  نآ  زا  رتیلاع  یحطـس  رد  ام  ياهتبحم  اهوزرآ و  اهـسرت و  اهدیما و  میدرکیم ، تفایرد 
يرادقم نامه  رد  رگید  ترابع  هب  میتخانـشیم و  تسا ، رودقم  ام  يارب  هک  تیفیک  هزادـنا و  نامهب  ار  ادـخ )  ) نیرب دوجوم  نآ  ات  يرآ ،

يرس میدرکیم ، تیریدم  هیجوت و  تفرعم  نیمه  اب  ار  دوخ  دوجو  رگا  تسا ، ریذپناکما  ام  يارب  يدنوادخ  تفرعم  هک 
دوخ لاگنچ  زا  ار  دوخ  تیریدـم  تسا  هتـسناوتن  ام  دوجو  هک  درک  دـیاب  هچ  یلو  میتشگیم . لئان  یبسن  لامک  تاجرد  هب  رتیلاـع  رتع و 
نیا رگج  نوخ  نیا  نارجه  نیا  حرـش  لاح - رهب  دـهدب . رارق  ملاس ) تیـصخش  ( ) یلاع نم   ) رایتخا رد  ار  دوخ  هدیـشخب و  ییاـهر  یعیبط 

ام نیبام  هک  ییانشآان  نارجه و  نیا  هک  دشاب  امرف ، ام  لاح  لماش  ار  دوخ  يرورپهدنب  تیانع  رگید  راب  اهلا ، راب  رگد  تقو  ات  راذگب  نامز 
: هک تسین  نیا  زج  يزورما  رـشب  يهلان  ادنوادخ ، ددرگ . ییانـشآدوخ  لاصو و  هب  لدـبم  تسا ، هداتفا  ام ) تیـصخش  نتـشیوخ ، ( ) نم  ) و

نیا هریت  لگ  ردنا  تسیچ و  نم  اب  ناج  لیم  هک  ماهدـش  ناریح  تشذـگب  یناگدـنز  بآ  نم  يوج  زک  متفخ  نادـنچ  يوج  رانک  هب  هنـشت 
تفایرد اب  هک  تسا  يرـشب  یلاع  نم  اهنت  تسیچ ! نم  منادـنیم  کیلو  میوگ  نم  نم  میوگ و  نم  راب  رازه  تسیرمع  تسیچ ! نشور  لد 

كالم هک  يدوجوم  نآ  تسیک  تشاد و  ساره  سرت و  دیاب  یـسک  هچ  زا  تسب و  دیما  دیاب  یـسک  هچ  هب  ایند  نیا  رد  هک  دمهفیم  ادخ 
ادخ اهنت  تسا ، بابـسالا  ببـسم  هک  تسا  ادخ  اهنت  تسا ، بولقلا  بلقم  هک  تسا  ادـخ  اهنت  هک  دـنادب  یمدآ  رگا  تسا . اهتبحم  یقیقح 
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نمتردق ات  هتفرگ  تعیبط  تادوجوم  زا  ار  ادخ  زا  ریغ  ددنبیمن و  سک  چیه  هب  لد  يادخ  هب  زج  تسا  لاوحالا  لوحم  هک  تسا 
. دیامنیمن یبایزرا  تسا ، يدنوادخ  يهدارا  هب  هتسباو  زین  اهنآ  ندوب  هلیسو  یتح  هک  ياهلیسو  زج  اهناسنا  نیرتد 

هحفص 142] ]
اهیزاخم هرثک  اهبیع و  ایندلا و  مذ  یلع  کل  لیلد  هوسالا و  یف  کل  فاک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یف  ناک  دقل  و  ص )  ) هللا لوسر 

لوسر یگدـنز  ص ،))  ) ادـخ لوسر   ) اهفراخز نع  يوز  اهعاضر و  نع  مطف  اهفانکا و  هریغل  تئطو  اـهفارطا و  هنع  تضبق  ذا  اـهیواسم ، و 
يارب لـیلد  يدـنوادخ  يهدـیزگرب  نآ  تاـیح  رد  تقد  اـب  دـنکیم و  تیاـفک  وـت  يارب  يوریپ  تهج  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

دش و هدیدرونرد  سدقم  دوجو  نآ  يارب  روانهپ  نیمز  يهرتسگ  هک  دراد  دوجو  نآ  ياهیدـب  ییاوسر و  یناوارف  یتشز و  ایند و  شهوکن 
رانکرب نآ  ياهرویز  رز و  زا  دش و  هدیرب  نیمزرس  زا  يراوخریـش  زا  ص )  ) ادخ لوسر  تشگ . راومه  فاص و  نارگید  يارب  نآ  بناوج 

يانعم مینک : کیکفت  رگیدـکی  زا  دوشیم ، هدرب  راکب  ایند  يارب  هک  ار  انعم  ود  دـیاب  اتمدـقم  دـشاب ؟ دـیاب  هنوگچ  ایند  اب  طابترا  تشگ ).
رد اضف و  رد  رگید  ناوارف  رایسب  قئاقح  ییاضف و  تارک  اهنویلیم  زا  لکشتم  ایند  نیا  مینکیم  یگدنز  نآ ، رد  ام  هک  یتسه  ناهج  مکی -

دـشابیم یهلا  تافـص  زا  ییاههنومن  يهدـنهدهئارا  دوخ  هک  تسا  يدـنوادخ  تایآ  زا  یهاـگهولج  ینعم  نیاـب  اـیند  کـلذریغ . نیمز و 
وتسد نادجو و  لقع و  دیکات  دروم  هنالوئسم  لوقعم و  طابترا  نتخاس  رارقرب  ینعم و  نیا  هب  ایند  تخانش 

عیانص و فراعم و  مولع و  همهنیا  هک  تسا  ایند  نیاب  تفرعم  لیصحت  اب  ناسنا  تسا . مالسلامهیلع  ماظع  يایبنا  يهلیـسوب  يدنوادخ  تار 
تخانـش و نودـب  هک  تسا  يرورـض  يهناگراهچ  تاطابترا  زا  یکی  ینعم ، نیاب  اـیند  اـب  طاـبترا  تسا . هدروآ  تسد  هب  ار  اـهینیبناهج 
. دیامن تفایرد  كرد و  دناوتیمن  دیاب ) هکنانچنآ   ) و تسه ) هکنانچنآ   ) ورملق ود  رد  ار  دوخ  لوقعم  تیعقوم  یمدآ ، تایح  اهنآ ، میظنت 

يهدـننیرفآ دـنوادخ  هن  هک  ءاقب  رد  عزانت  يهصرع  نازاتهکی  هب  یگدـنز  نادـیم  ندرک  یلاخ  زا  تستراـبع  ینعم ، نیا  هب  اـیند  زا  ضارعا 
یگدنز میظنت  يارب  شالت  ایند ، ینعم  نیا  رد  تقد  اب  هکلب  تیرشب . كاپ  ياهنادجو  لوقع و  هن  دهاوخیم و  ارنآ  یتسه  ناهج  اهناسنا و 

رارقرب زا  تسترابع  مود - يانعم  دوشیم . بوسحم  تدابع  تسا ، هداد  روتـسد  مالـسا  يهیلوا  عبانم  هکنانچمه  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد 
هک شایعیبـط  دوخ  یناویح و  زئارغ  يهلیـسو  هب  اـیند ) رویز  رز و  لـئاسو و  هچ  رگید و  مدرم  هچ  ( ) دوخ زج   ) اـب ناـسنا  طاـبترا  نتخاـس 

نیا اب  دوخ  یناویح  زئارغ  يهلیـسوب  ناسنا  هک  ماگنهنآ  رد  دـشابیم . یمدآ  يوجلاـمک  تیـصخش  ناور و  حور و  هب  ییاـنتعایب  بجوم 
دهاوخ ادیپ  راک  رس و  تایعقاو  اههدیدپ و  نآ  اب  هک  تسا  یهیدب  دنکیم ، رارقرب  طابترا  مدرم  ناهج و 

اـسب يو  قافن  رفک و  زج  چـیه  هدـیدن  وا  قارع  ماش و  ات  هتفر  سک  اسب  يا  دـشاب . هدوب  وا  یناویح  تالیامت  زئارغ و  يوگخـساپ  هک  درک 
ره بلاط  نیمک  رکم و  زج  چیه  هدیدن  وا  نیچ  ناتـسکرت و  هتفر  سک  اسب  يو  يرـش  عیب و  رگم  زج  هدـیدن  وا  يره  دـنه و  ات  هتفر  سک 
دیآ دادغب  رد  واگ  وجب  وگ  ار  اهمیلقا  يهلمج  وب  گنر و  زج  یکردم  درادن  نوچ  دیدن  دیوجیم  هک  يزیچ  نامه  زج  دیشر  رای  يا  زیچ 
قیال شیـشح  ای  هر  رد  هداتفا  دوب  هک  هزبرخ  رـشق  ریغ  دنیبن  وا  هزم  اهیـشوخ و  شیع و  همه  زا  نارـس  نآ  ات  نارـس  نیا  زا  دراذـگب  ناهگان 

ضرا تسه  للع  بابسا و  قرخ  ياضف  نآ  دیزیال و  شناج  بابسا و  يهتـسب  دیدق  نوچ  تعیبط  خیم  رب  کشخ  شیرخ  ای  يواگ  ناریس 
کی يهدرسف  نوچ  تشهب  راهنا  سودرف و  دوب  رگ  نایع  رد  یناهج  دنیب  ون  هب  ون  ناج  شقن  نوچ  دوش  لدبم  نامز  ره  لجا  ردص  يا  هللا 

و ریقف ) ریخ  نم  یلا  تلزنا  امل  ینا  بر  : ) لوقی ثیح  ص )  ) هللا میلک  یـسومب  تئـش  نا  و  ع )  ) یـسوم يولوم )  ) تشز تشگ  دش  تفص 
. همحل بذشت  هلازهل و  هنطب  قافـص  فیفـش  نم  يرت  لقبلا  هرـضخ  تناک  دقل  و  ضرالا . هلقب  لکای  ناک  هنال  هلکای . ازبخ  الا  هلئـس  ام  هللا 

جلا لها  يراق  ریمازملا و  بحاص  ص )  ) دوادب تثلث  ثئش  نا  و  ع )  ) دواد
تئش نا  و  ع )  ) یـسیع اهنمث . نم  ریعـشلا  صرق  لکای  و  اهعیب ! ینیفکی  مکیا  هئاسلجل : لوقی  هدیب و  صوخلا  فئافـس  لمعی  ناک  دقلف  هن ،

، رمقلا لیللاب  هجارس  عوجلا و  همادا  ناک  بشجلا و  لکای  نشخلا و  سبلی  رجحلا و  دسوتی  ناک  دقلف  مالسلاهیلع ، میرم  نب  یسیع  یف  تلق 
و ال هنزحی ، دلو  و ال  هنتفت ، هجوز  هل  نکت  مل  و  مئاهبلل ، ضرالا  تبن  ام  هناحیر  هتهکاف و  و  اهبراغم ، ضرالا و  قراشم  ءاتـشلا  یف  هلالظ  و 
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هک هاگنآ  مروایب : ار  ص )  ) هللا میلک  یـسوم  لثم  نیمود  يارب  یهاوخب  رگا  و  ! ) هادـی همداـخ  و  هـالجر ، هتباد  هلذـی ، عمط  ـال  هتفلی و  لاـم 
، دوب هتـساوخن  يزیچ  دروخب  هک  ینان  زج  ادخ  زا  و  ادخب ، دنگوس  مدنمزاین . ياهداتـسرف  نم  يارب  هک  يریخ  نآ  هب  ادنوادخ ، درک  ضرع 
و دوب . ندـید  لباق  نآ ، تسوپ  یکزان  وا و  ندـب  يرغال  تهج  هب  يزبس  گنر  هک  اـجنآ  اـت  دروخیم ، نیمز  يزبس  زا  ترـضح  نآ  اریز 

امرخ تخرد  ياهگرب  زا  دوخ ، تسد  اب  هک  مروآیم  وت  يارب  ار  نایتشهب  يراـق  ریمازم و  بحاـص  ع )  ) دواد ار  لـثم  نیموس  یهاوخب  رگا 
ياههتفاب تمیق  زا  ترـضح  نآ  دریگب ؟ هدـهع  هب  ار  اهلیبنز )  ) اهنیا شورف  هک  تسیک  تفگیم : شنانیـشنمه  هب  سپـس  تفابیم ، لیبنز 

گنس ب زا  ترضح  نآ  میوگب : وتب  ع )  ) میرم نب  یسیع  يهرابرد  یهاوخب  رگا  و  .( ) دروخیم نان  دوخ 
وا یهاگنابـش  غارچ  یگنـسرگ و  وا  نان  تشروخ  و  دومرفیم ، لوانت  راوگان  ياذـغ  دیـشوپیم و  نشخ  ساـبل  تشاد و  شلاـب  دوخ  يار 
وا يارب  دـینایوریم . ناـیاپراهچ  يارب  نیمز  هک  دوب  یناـهایگ  شناـحیر  هویم و  نیمز ، برغم  قرـشم و  ناتـسمز  رد  شناـبیاس  باـتهم و 

عمط درادب . لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  هک  دوبن  یلام  دزاس و  شنیگهدنا  هک  دوبن  يدنزرف  دوش و  وا  رطاخ  قیوشت  يهلیـسو  هک  دوبن  يرـسمه 
میظنت ضراـعت و  لـح  اـب  یمدآ  شیاهتـسد ). وا  راکتمدـخ  دوـب ، شیاـهاپ  شبکرم  دـنادرگ . راوـخ  تسپ و  ار  وا  هک  تشادـن  يزیچ  رد 

عازن ضراعت و  تسنیا  اهلاگنچ  نیمز  ردـنا  هدز  نت  اهلاب  الاب  حور  هداشگرب  دزاسیم  ار  دوخ  تشونرـس  هک  تسا  هدام  حور و  تاـصتخم 
هدوب یناسک  نآ  زا  تسا ، هدـش  هتـشادرب  یعمج  ای  يدرف  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  يرـشب  خـیرات  رد  هک  یمدـق  ره  هدام ، حور و  یلـصا 

هک هنوگنامه  دـنیوگیم : ءافرع  زا  یـضعب  دناهتـشگ . زوریپ  تقیقح ، ود  نیا  میظنت  اب  هدام  حور و  نایم  ضراعت  ییوجهراچ  رد  هک  تسا 
فلتخم رگیدـکی  اـب  زین  ود  نآ  دـصقم  تکرح و  تمـس  تسا ، تواـفتم  رگیدـکی  اـب  حور ) هداـم و   ) تقیقح ود  نیا  تیهاـم  تیوـه و 

یمدآ سفن ) تیـصخش ، نم ، ای   ) حور درادیمرب ، اهنآ  زا  ار  دوخ  يهشوت  تایدام و  هدام و  هب  لـیامت  اذـل  تسا ، يداـم  ندـب  دـشابیم -
کلم هب  جورع  دادعتسا 

سفن و ياوه   ) نافلتخمل اهایا  ینا و  يوهلا و  یمادق  یفلخ و  یتقان  يوه  تسا : هدش  هداد  تبـسن  نونجم  هب  هک  هنوگنامه  اذل  دراد ، تو 
رگیدکی اب  فالتخا  نم  يهدام  رتش  نم و  تسا . نم  يور  شیپ  نم  قوشعم  هگلزنم  و  هلیوط )  ) نم رـس  تشپ  نم  يهدام  رتش  لیامت  دروم 
ییاههلپ دوعص  و  لامک ، قیرط  رد  یلحارم  یط  زا  سپ  یهاگ  هک  تسیوق  يردقب  تایدام  فرط  هب  یمدآ  لیامت  یفالتخا !!؟ هچ  میراد )

ادـبم هک  هطقن  نآ  زا  رتنییاپ  هب  دـنادرگیمرب و  ار  وا  دریگیم و  ار  وا  نابیرگ  یناویح  تـالیامت  رگید  راـب  یهلا ، قشع  ناـفرع و  زا  مهم 
شرـس ردنا  داتف  ون  کسج  گرم و  شرز  میـس و  دز  هار  كدنا  كدنا  ددـنخیم . یمدآ  شیر  هب  هاگنآ  دزاسیم و  طقاس  دوب  شتکرح 
شروآ خیب  گر  دش  هدیرب  نوچ  دش  درز  شخرـس  يور  كدنا  كدنا  شرـش  روش و  زا  هجاوخ  دزیرگیم  نیتسوپ  وا  اب  دـینادرگ  قشع 

ام فراع  شربلد  دـیاین  رگید  شرب  رد  داهن  ملاـع  نیا  رب  لد  داد و  قشع  شرد  زا  یلاـباال  قشع  دـنار  داـشگ  رد  يورب  هشیدـنا  هسوسو و 
ار قشع  شرخ  ندـنام  نیا  زا  دراد  اههدـنخ  هلفاـق  زا  دـنام  هک  دـیرگیم  هجاوخ  شرد  هقرخ  تلاـح  رـس  زا  تفر  زودهقرخ  نونکا  هتـشگ 

مرخ دش  تبقاع  تفرگ  رخ  مد  تشاذگب  ار  قشع  شربنع  دش  رخ  نیگرس  مرج  تسشن ال  نیگرس  رب  تشاذگب 
ذئاذل تایدام و  هب  دیدش  یطارفا  لیامت  شرگ  نوچمه  دهد  شراخ  یمه  هک  لایخ  نآ  تسا و  هسوسو  نآ  سگمرخ  شرگشلرس  سگ 

هک تسا  هدربورف  یکیرات  رد  نانچ  ار  يرشب  تشذگرس  هتشگ و  اهناسنا  قوقح  ندرک  لامیاپ  اهیـشکمدآ و  همهنآ  ثعاب  هک  تسا  ایند 
يهدـهع زا  یبوخب  دوش  تیوقت  اهـشزرا  لوصا  اب  ملاس و  یناـسنا ، تیـصخش  رگا  تسا . هدومن  طـقاس  لـیلحت  ریـسفت و  تیلباـق  زا  یلکب 

هدام و نایم  ضراعت  هار  نیا  زا  و  دهدیم . رارق  لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  دوخ  مادختـسا  رد  ار  ایند  لئاسو  هدـمآرب و  دوخ  لایما  لیدـعت 
( نآ ماـع  ياـنعمب  تنـس  ثیداـحا و  نآرق و   ) مالـسا يهـیلوا  عباـنم  ددرگیم . عورـش  یمدآ  یلماـکت  تـکرح  دوـشیم و  هتـشادرب  حور 
هک ار  نومضم  نیا  دیجم ، نآرق  اما  دنهدیم . رارق  دیکات  دروم  میدرک ، نونع  ثحب  يارب  هک  ار  یبلطم  نادجو ، میلس و  لقع  اب  گنهامه 
یف غتبا  و  هلمجنآ : زا  تسا : هدومرف  نایب  فلتخم  لاکـشا  اب  دنکیم ، هدافتـسا  نآ  یعرـش  ینابم  اب  يدنوادخ  ياهتمعن  زا  دـنمدرخ  ناسنا 
دوخ بیصن  رادب و  روظنم  ار  ترخآ  يارـس  تسا ، هداد  وت  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  رد   ) ایندلا نم  کبیـصن  سنت  هرخالا و ال  رادلا  هللا  كاتا 
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هکلب ه دنشابیم . فلاخت  ضراعت و  لاح  رد  هراومه  هدام  حور و  اهنت  هن  غلابان  ياهتیصخش  يارب  نکم ). شومارف  ایند  زا  مه )  ) ار
تایدام مادختسا  يهدهع  زا  دناوتیم  رتهب  دشاب ، رتيوق  رتملاس و  تیصخش  هک  هزادنا  ره  یلو  تسا . نآ  نوئـش  هدام و  اب  يزوریپ  هراوم 

- مکی دروم  میریگب . رظن  رد  ارنآ ، ياهقرب  قرز و  ایند و  زا  ضارعا  موزل  دراوم  دیاب  اذل  دـیآرب . لوقعم ) تایح   ) ریـسم رد  اهنآ  نوئـش  و 
یگدنز بلاج  لئاسو  زا  هدافتسا  الوا ، اریز  دنشاب ، هتشاد  هیاریپیب  هداس و  رایـسب  یگدنز  کی  دیاب  نایبرم  ناگرزب و  نیا  یهلا ، نایاوشیپ 
ندروآ تسدـب  يارب  شالت  یلو  تسا ، عنامالب  حابم و  هعماج ، مدرم  ياـهزاین  فارـسا و  تروص  ریغ  رد  هچ  رگا  نآ ، ياـههیاریپ  اـیند و 

يرما تشاد  هک  هچنآ  لـثم  هب  اـی  نسحا  هب  لیدـبت  يرادـهگن و  يارب  يرکف  لاغتـشا  ییاـمندوخ و  ضرعم  رد  یمدآ  نداد  رارق  و  اـهنآ ،
مدرم زاین  دوجو  اب  هک  تسا  هدش  تباث  یمالـسا  يهیلوا  عبانم  نادجو و  لقع و  هاگدـید  زا  هعماج ، مدرم  زاین  مود - دروم  تسا . يرورض 
دارفا رد  رقف  ساسحا  تروص  رد  دـشابیم  یبوبر  سدـقا  تاذ  اب  ادـخ  ناگدـنب  يهمه  طاـبترا  هب  دـقتعم  هک  تسرپادـخ  ناـسنا  هعماـج ،

نوگلگ هب  ات  یمه  دبـسخ  اونیب  يور و  درز  وت  زا  نت  هد  دیامن . يرادربهرهب  يرورـض  يهزادنا  زا  شیب  يدام  لئاسو  زا  دناوتیمن  هعماج 
سلاهلیع نینموملاریما  نانخس  رد  ینایدابق ) ورسخ  رصان   ) ینک نوگلگ  ار  شیوخ  يور  وتیم 

یقح نآ  يولهپ  هکنیا  رگم  مدـیدن  يدروم  رد  ناوارف  یتمعن  نم   ) عیـضم قح  اـهبناج  یلا  ـالا و  هروفوم  همعن  تیار  اـم  تسا : هدـمآ  مـال 
تـالمجت و يداـم و  لـئاسو  زا  باـسحیب  يهدافتـسا  تیعوـنمم  ریذـبت - فارـسا و  زا  زیرگ  موـس - دروـم  تشاد ). دوـجو  هدـش  عیاـض 

هعماج دارفا  ییاونیب  رقف و  بجوم  هاوخ  یمالـسا  هیلوا  عباـنم  لـقع و  هاگدـید  زا  يدـنوادخ ، ياـهتمعن  نتخاـس  کلهتـسم  رد  يرگطارفا 
یناسنا نوناق  نیا  تاعارم  مدع  تهجب  درادن . تابثا  هب  يزاین  هک  تسا  یهیدب  يردقب  ایند ، طاقن  نیرترود  دارفا  هاوخ  دـشاب و  نتـشیوخ 

! دنربیم رسب  تکالف  رقف و  رد  نیمز  يور  مدرم  مشش  کی  دودح  رد  دنیوگیم : نیمز  يور  مدرم  يهیذغت  هب  طوبرم  نارگرامآ  هک 
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یلا دابعلا  بحا  و  يزعت - نمل  ءازع  و  یسات ، نمل  هوسا  هیف  ناف  ملس - هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  رهطالا  بیطالا  کیبنب  ساتف  مظعالا  لوسرلا 
هیلع تضرع  انطب ، ایندلا  نم  مهصمخا  و  احشک ، ایندلا  لها  مضها  افرط  اهرعی  مل  امـضق و  ایندلا  مضق  هرثال . صتقملا  هیبنب و  یـساتملا  هللا 

ضغبا ام  انبح  الا  انیف  نکی  مل  ول  و  هرغصف . ائیش  رغس  و  هرقحف ، ائیش  رقح  و  هضغباف ، ائیش  ضغب  هناحبس  هللا  نا  ملع  و  اهلبقی ، نا  یباف  ایندلا 
هـسلج سلجی  ضرالا و  یلع  لکای  ص )  ) ناک دقل  هللا و  رما  نع  هداحم  اقاقـش هللا و  هب  یفکل  هلوسر  هللارغـص و  ام  انمظعت  و  هلوسر ، هللا و 
لوقیف ریواصتلا  نوکتف  هتیب  باب  یلع  رتسلا  نوکی  هفلخ و  فدری  يراعلا و  رامحلا  بکری  هبوث و  هدیب  عقری  هلعن و  هدـیب  فصخی  دـبعلا و 

هسفن و نم  اهرکذ  تاما  هبلقب و  ایندـلا  نع  ضرعاف  اهفراخز ) ایندـلا و  ترکذ  هیلا  ترظن  اذا  یناـف  ینع  هیبیغ  هجاوزا  يدـحال  هنـالف  اـی  )
نع اهـصاخشا  سفنلا و  نم  اهجرخاف  اماقم  اهیف  وجری  ارارق و ال  اهدـقتعی  ـال  اـشای و  راـهنم  ذـختی  ـالیکل  هنیع  نع  اـهتنیز  بیغت  نا  بحا 

زا رتهزیکاپ  كاپ و  هک  تربمایپ  زا  نک  يوریپ   ) هدنع رکذی  نا  هیلا و  رظنی  نا  ضغبا  ائیش  ضغبا  نم  کلذک  و  رـصبلا . نع  اهبیغ  بلقلا و 
ره ك يارب  دوب ، ادخ  تاقولخم  يهمه 

هک یـسک  ره  يارب  تبـسن  نیرتهب  تیعبت و  ارب  لامک  نیرتیلاع  تسا  سدقم  دوجو  نآ  رد  دـیامن ، تالامک )  ) زا يوریپ  دـهاوخب  هک  یس 
، ترضح نآ  دریگب . ار  وا  راک  لابند  دنک و  تیعبت  شربمایپ  زا  هک  تسا  یـسک  ادخ  دزن  رد  ناگدنب  نیرتبوبحم  دهاوخب . ار  وا  هب  باستنا 

یلاخ هاگیهت  اب  ایند  مدرم  نیرترغال  دوب  وا  دنکفین ، ایند  هب  لیامت  يارب  یمـشچ  يهشوگ  دومرف ، تعانق  یکدـنا  هب  ندروخ  يارب  ایند  زا 
دنوادـخ تسناد  هک  یتقو  وا  تفریذـپن . ار  نآ  دـش . هضرع  لماک  ناسنا  نآ  هب  ایند  يهمه  اذـغمک . یمکـش  اب  اـیند  مدرم  نیرتهنـسرگ  و 

ار نآ  دـنادیم ، يزیچان  ار  يزیچ  و  درمـشیم ، تسپ  ارنآ  دـیامنیم ، ریقحت  ار  يزیچ  تشادیم و  نمـشد  ارنآ  درادیم  نمـشد  ار  يزیچ 
هک ار  هچنآ  مینک  میظعت  تشادیم و  نمـشد  شلوسر  ادخ و  هک  ار  هچنآ  میرادب  تسود  هک  دوبن  نیا  زج  ام  رد  رگا  و  تسنادیم . زیچان 

نیمز يور  ادخ  يهدیزگرب  نآ  ناحبـس و  دنوادخ  زا  یئادج  تفلاخم و  هئارا  يارب  دنکیم  تیافک  دننادیم ، زیچان  ارنآ  شلوسر  ادخ و 
هلـصو شیوخ  تسد  اب  ار  شـسابل  دزیم و  هنیپ  ار  دوخ  شفک  دوخ  تسد  اب  تسـشنیم ، ناگدـنب  دـننام  دروخیم و  اذـغ  تسـشنیم و 
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يرگتروص ياهدرپ  دیدیم  هک  یهاگ  دومرفیم . راوس  دوخ  رس  تشپ  ار  یسک  تشگیم و  راوس  هنهرب  غالا  یهاگ  تخودیم و 
نآ رب  هـک  یتـقو  اریز  نـک ، رود  ممــشچ  وـلج  زا  ار  هدرپ  نآ  دوـمرفیم : شنز  رب  باـطخ  هدـش  نازیوآ  شاهناـخ  رد  زا  هدـش  یــشاقن  و 

تنیز هک  تشاد  تسود  اذل  دناریم ، شسفن  زا  ار  وا  دای  دومن و  ضارعا  لد  هت  زا  وا  مروآیم . دایب  ار  شیاهرویز  رز و  ایند و  مرگنیم ،
نآ هب  لد  هاگتماقا ، ناونع  هب  و  دیامنن ، یقلت  رادیاپ  ار  ایند  دنکن و  ذاختا  رخاف  سابل  دوخ  يارب  ایند  زا  درادب و  رود  شناگدـید  زا  ار  ایند 

. تخاس دـیدپان  دوخ  هاگدـید  زا  دومرف و  رانکرب  نتـشیوخ  لد  زا  ارنآ  دـنار و  نوریب  دوخ  سفن  زا  ار  ایند  اذـل  ددرگن ، راودـیما  ددـنبن و 
دوجو رد  لماک  ناسنا  هک  هزادنا  نآ  درادیم ). نمشد  زین  ارنآ  يروآدای  و  نآ ، هب  رظن  تشاد ، نمـشد  ار  يزیچ  سک  ره  هک  تسا  نینچ 

اهزردنا و دنپ و  نیناوق و  يهدهع  زا  دیامنیم ، تیبرت  ارنانآ  دزومآیم و  رشب  دارفا  يارب  ار  اهشزرا  دوخ  تانکس  تاکرح و  یگدنز و  و 
یتقو تسین  رثوم  دازآ  ناراکهبت  دوجو  دننام  هعماج  طوقس  يارب  یلماع  نخـس و  چیه  سکعلاب ، و  دیآیمنرب . هدننکهیجوت  لئاسو  رگید 

يایلوا ءایصوا و  ماظع و  يایبنا  دوجو  هک  يریثات  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  مینکیم ، یسررب  يرشب  تشذگرـس  رد  مزال  رادقم  هب  ام  هک 
ندیشخب ب ققحت  یقالخا و  تفرشیپ  رد  تقیقح  قح و  هار  کلاس  ياهناسنا  رگید  هتسراو و 

لامک فرط  هب  مدرم  هدننکهیجوت  لئاسم  رگید  اهزردنا و  دـنپ و  نیناوق و  يهدـهع  زا  دناهتـشاد ، ایند  مدرم  رد  ناسنا  يالاو  ياهـشزرا  ه 
نیناوق لوصا و  الوا  هکنیا  هب  مدرم  رثکا  هیجوت  هدهاشم و  هک  تسنیا  نآ  و  تسا . نشور  يدایز  دودح  ات  هدیدپ  نیا  تلع  تسا . هدماینرب 

عفد يارب  اـهنت  درادـن و  ناـنآ  یحور  یتیــصخش و  لـماکت  يارب  یمازلا  ـالومعم  ددرگیم و  عـضو  عـماوج  یقوـقح  يهرادا  يارب  هررقم 
ار اهـسگم  اهنت  هک  تسا  هدوب  توبکنع  ياهرات  دـننامه  یقوقح  تاماظن  نیناوق و  نیا  هک  دـناهدید  ناوارف  ایناث - دوریم . راکب  اهتمحازم 

لوط رد  دراد و  راک  رـس و  مدرم  ياهلد  اـب  هچ  رگا  اهزردـنا  دـنپ و  رگید  فرط  زا  ار . اـهدژا  گـنلپ و  ربب و  ریـش و  هن  دزادـنایم  روت  هب 
تسا هتسناوتن  دوشیم ، هدیمان  نادجو  هک  یمدآ  نورد  يامنبطق  کیرحت  هب  ریثات  جایتحا  تهج  هب  یلو  تسا ، هتشاد  مه  يراثآ  خیرات 
نارود زا  شیپ  اـت  يداـیز  ریثاـت  هک  هـچنآ  دـهدب . تاـجن  ناوارف  يدـج و  روـطب  ار  تیرـشب  يرورـض ، یمازلا و  لوـصا  ناوـنعب  نونکاـت 
هدناسر ندش  خسم  دح  ات  دنمشناد : ناگتسراو  زا  یضعب  لوق  هب  ار  تیرشب  هک  یهاوختذل  ییوجدوس و  یتسرپتعنص و  ییارگملع و  )

ناج اهشزرا ، هب  مارتحا  هار  رد  هک  ییاهناسنا  يهدهاشم  تسا . هدوب  هتفایلامک  ياهتیصخش  دوجو  هتشاد  تسا )
ياـهناسنا زردـنا ، دـنپ و  یقوـقح و  نوناـق  لـصا و  ره  زا  شیب  دـناهداد ، نت  ناوارف  ییاهتقـشم  رجز و  هب  اـی  دـناهداد و  تسد  زا  ار  دوـخ 

هک تسنیا  دـنراد  ار  نآ  تقیقح  قح و  هار  کـلاس  ياهتیـصخش  هک  زاـیتما  نیا  يهدـمع  لـیلد  تسا . هتخادـنا  هارب  هتخاـس و  ار  شزرااـب 
هعلاطم و دروم  نآ ، شزرا  ینتورف و  عضاوت و  يهرابرد  باتک  دلجم  دص  کی  رگا  دـننکیم . ادـیپ  مسجت  المع  نانآ ، دوجو  رد  اهـشزرا 

هدهاشم نامدوخ  نامـشچ  اب  هک  درادن  ار  رثا  نآ  ددرگ ، ام  بیـصن  قیقحت  هعلاطم و  نآ  زا  ناوارف  رایـسب  تذل  یتح  دریگب و  رارق  قیقحت 
ار دوخ  سابل  دنزیم و  هنیپ  شیوخ  كرابم  تسد  اب  ار  دوخ  شفک  تسا ، هتـسشن  اههدنب  دـننام  نیمز ، يور  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  مینک 

يارب ـالمع  ار  اـیند  دـهاوخیم  هـک  یهلا  یبرم  یقیقح و  مـلعم  نآ  يارب  يرآ ، دوـشیم . راوـس  هـنهرب  غـالا  هـب  یتـح  دزودیم و  هلـصو 
المع ات  دـیامرف  یـشوپمشچ  اهریوصت ، هب  یتح  یحور  لاغتـشا  ایند و  رویز  رز و  زا  هک  تسا  مزال  دـیامرف ، یبایزرا  نیمز  يور  ياهناسنا 

ار حور  نآ  ریظنیب  يهنیدـقن  اـهبنارگ و  رمع  نآ  تاـظحل  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  وا  حور  شزرا  رتهاـتوک و  یمدآ  رمع  هـک  دـنک  تاـبثا 
هک دسرب  لامک  نیا  هب  يزور  رشب  رگا  هلب  دنامب . لفاغ  تسا  ادخ  هک  لصا  رگتروص  زا  دیامن و  اهتروص  ياشامت  يرادقم  فرص 

كالم هب  اهاشامت  نیا  زور  نآ  رد  دـبای ، قیفوت  لصا ، نابغاب  ندـید  هب  اهغاب  هدـهاشم  اـب  لـصا و  روصم  تفاـیرد  هب  اـهتروص  ندـید  اـب 
خر زا  ناویح  بآ  دیشک  هچ  زا  بآ  هک  یبارعا  وچمه  دنکیم . ادیپ  ترورض  ینافرع  يهراظن  يارب  يدنوادخ  تیشم  اب  اهنامسآ  هتسارآ 

شتآ زا  هک  وا  دید  یشتآ  تسد  هب  درآ  یشتاک  یسوم  تفر  نابغاب  لامج  دش  وا  يهجرف  ناتـسلگ  ات  یکی  دش  هجرف  رهب  دیـشچ  فسوی 
( يولوم  ) تسرب

هحفص 153] ]

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2747 

http://www.ghaemiyeh.com


نا ملعیلف  همرکا ، لاق : نا  و  میظعلا ، کفالاب  میظعلا  هللا  و  بذک - دقف  هناها ، لاق : ناف  هناها ؟ ما  کلذب  ادمحم  هللا  مرکا  هلقعب : رظان  رظنیلف 
، هکلهلا نمای  الف  الا  و  هجلوم ، جلو  هرثا و  صتقا  هیبنب و  ساتم  یساتف  هنم . سانلا  برقا  نع  اهاوز  و  هل ، ایندلا  طسب  ثیح  هریغ  ناها  دق  هللا 

مل امیلس . هرخالا  درو  اصیمخ و  ایندلا  نم  جرخ  هبوقعلاب . ارذنم  و  هنجلاب ، ارـشبم  هعاسلل و  املع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  لعج  هللا  ناف 
هللا و  هبقع ! اطن  ادئاق  هعبتن و  افلس  هب  انیلع  معنا  نیح  اندنع  هللا  هنم  مظعا  امف  هبر . یعاد  باجا  هلیبسل و  یضم  یتح  رجح ، یلع  ارجح  عضی 

موقلا دمحی  حابـصلا  دنعف  ینع  برغا  تلقف  کنع ؟ اهذبنت  الا  لئاق : یل  لاق  دقل  و  اهعقار . نم  تییحتـسا  یتح  هذه  یتعردـم  تعقر  دـقل 
تیانع شربمایپ  هب  ارنآ  رویز  رز و  و  اـیند ، زا  ضارعا  قیفوت  هک  يدـنوادخ  اـیآ  دـنیبب  دـنکیم ، رظن  دوخ  لـقع  اـب  هک  سک  نآ   ) يرـسلا
دنگوس دوب ، هدومن  تناها  شربمایپ  هب  ادخ  دیوگب : صخـش  نآ  رگا  دوب ، هتـشاد  اور  وا  رب  یتناها  ای  دوب  ترـضح  نآ  مارکا  يارب  دومرف ،

، تسا هدومرف  شمارکا  ایند  زا  ضارعا  قیفوت  نآ  اب  ار  شربمایپ  دـنوادخ  دـیوگب  رگا  تسا و  هدز  ناـتهب  هتفگ و  غورد  گرزب  يادـخ  هب 
ایند هک  ار  یسک  دنوادخ  هک  دنادب  سپ 

رود يو  زا  ار  نآ  رویز  رز و  اـیند و  هک  ار  مرکا ) ربماـیپ   ) شدوخ هب  مدرم  نیرتکیدزن  درک  مارکا  دومن و  تناـها  داد  شرتسگ  وا  يارب  ار 
ره دنک و  تکرح  وا  لابند  زا  دیامن و  تیعبت  ادخ  ربمایپ  زا  دیامن ، يوریپ  یسک  زا  تداعـس  لیـصحت  يارب  دهاوخب  سک  ره  سپ  دومرف )

يارب ياهناشن  ار  ص )  ) دمحم دنوادخ  اریز  دـنام ، دـهاوخن  ناما  رد  تکاله  زا  دـنکن ، نینچ  رگا  و  دراذـگب ، مدـق  دوش  دراو  وا  هک  اجک 
یتیصخش اب  تفر و  نوریب  ایند  زا  یهت  یمکـش  اب  ناگرزب ) گرزب  نآ  . ) باذع زا  هدنناسرت  تشهب و  هب  هدنهد  تراشب  داد و  رارق  تمایق 

کیبل ار  شیادـخ  توعد  تفرگ و  شیپ  تیدـبا  هب  ار  دوخ  هار  ات  تشاذـگن  یگنـس  يور  یگنـس  وا  دـش . دراو  ترخآ  يارـس  هب  ملاـس 
هک داد  رارق  ام  يارب  یمکاح  مینک و  يوریپ  وا  زا  هک  دومرف  ناسحا  ام  يارب  یئاوشیپ  هک  ام  رب  يدـنوادخ  تنم  تسا  تمظع  اب  هچ  تفگ 
هب ياهدنیوگ  مدیشک ، تلاجخ  شاهدننکهلـصو  زا  هک  متخود  هلـصو  نادنچ  ار  دوخ  سابل  نیا  ادخب ، دنگوس  میراذگ . وا  ياپ  ياج  ياپ 

هاگنابش هک  یناوراک  دریگیم  رارق  شیاتس  دروم  دادماب  رد  هک  نم  زا  وش  رود  مداد : خساپ  يزادنایمن ؟ رود  ار  سابل  نیا  ایآ  تفگ : نم 
بوبر خماش  ماقم  هب  هتخیسگ  ایند  زا  ار  وا  لیامت  هک  دوب  ص )  ) ربمایپ مارکا  تهج  هب  ناحبس  دنوادخ  تسا ). هتفر  هار 

لام و رویز و  رز و  ایند و  زا  وا  تالیامت  عطق  يهلیسو  هب  ادخ ، فرط  زا  ص )  ) ادخ لوسر  لیلجت  میرکت و  زا  هک  ياهجیتن  دوب  هتسویپ  ي 
قئالع و رد  ایند ) نوئش  رگید  لام و  رد  ییارگنوزفا   ) رثاکت يرامیب  تهجب  هک  یناسک  هک  تسنیا  تفرگ ، ناوتیم  کلذریغ  نآ و  لانم 

نارگید ياهناج  قوقح و  ات  هتفرگ ، دوخ  حور  سفن  ناج و  زا  ار  یناسنا  یلاع  ياهـشزرا  يهمه  دنوشیم و  روهطوغ  نآ  يهدنبیرف  روما 
هلیـسو ناونع  هب  دـیاب  هک  يزیچ  ره  تسا ، یلک  نوناق  کی  نیا  دنـشابیم . لاعتم  دـنوادخ  تناها  دروم  دـنیامنیم ، قئالع  نآ  یناـبرق  ار 
يهمه دـنناوتیم  دـنریگب ، دوخ  هب  یفدـه  يهبنج  هک  هاـگ  ره  مدرم ، لـیامت  دروم  بولطم و  روما  رگید  تورث  لاـم و  دـننام  دوش ، یقلت 

یتسین و ار  یتسه  هک  دوش ، هدیـشک  تسا  نکمم  اجنآ  ات  ینوگرگد  نیا  دـنزاس ، نوگرگد  ار  فدـه  هلیـسو و  نآ  هب  طوبرم  ياهـشزرا 
تماـیق اـت  وا  زا  سپ  تسا و  یهلا  ناربماـیپ  متاـخ  ص ))  ) یفطـصم دـمحم   ) يدـنوادخ يهدـیزگرب  نیا  دـهد . شیاـمن  یتسه  ار  یتـسین 

تروص رد  دبا  يارب  ار  يرشب  يونعم  يدام و  دسافم  حلاصم و  يهمه  راوگرزب  نآ  يهلیسوب  ناحبس  دنوادخ  اریز  دمآ ، دهاوخن  يربمایپ 
نوادخ تسا . هدومن  غالبا  دومرف ، میلعت  اهناسنا  يارب  ار  لقع )  ) نآ حیحص  تیلاعف  قرط  هک  یلقع  یهقف و  فیلاکت  ماکحا و 

ساسایب و تالیخت  هت و  رـس و  یب  ياههسوسو  زا  ار  ام  تشاذـگ و  تنم  ام  رب  ناگدـیزگرب  يهدـیزگرب  نیا  لاـسرا  اـب  فیطل  ناـنم و  د 
لوصا لصا و  نآ  زا  يوریپ  هب  دومرف . زاینیب  نآ  قرط  يونعم و  يداـم و  تداعـس  صیخـشت  يارب  لـصایب  هیاـپیب و  ياـهيزاسبتکم 

زا ات  مدرک ، هلصو  ردقنآ  ار  مسابل  هک  دوب ، نآ  رادیاپان  ياهقرب  قرز و  یناف و  يایند  عاتم  زا  نتخیسگ  تهجب  يرشب و  ياهـشزرا  يالعا 
وا هب  يزادنایمن ؟ رود  هب  ارنآ  ارچ  دز ، یهاوخ  هلصو  سابل  نیا  هب  یک  ات  تفگ : نمب  هاگآان  یحولهداس  متشگ . هدنمرش  شاهدننکهلصو 

، تسا تقیقح  قح و  هب  ور  شندوب  خالگنـس  اب  هک  ینعم  رپ  هاگرذـگ  نیا  رد  نم  تکرح  زا  ورب  تساسایب ، تالیخت  لاـبند  ورب ، متفگ :
دوصقم هب  لوـصو  يارب  مهاوـخیم  مه  بش  ماـگنه  رد  یتـح  هک  رادـیب  نم  هب  یناوـتیم  هنوـگچ  هتفر  باوـخ  رد  وـت  نکم . يریگوـلج 
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. دیمهف یهاوخ  ارم  یهاگنابش  رمتسم و  تکرح  يانعم  ماگنه  نآ  رد  دسرارف  دادماب  ات  شاب  رظتنم  ورب  یهدب ! روتسد  منک ، تکرح 

ربمایپ تافص  نایب  رد  هبطخ 160-

هحفص 160] ]
دنپ يوقت  هب  ار  مدرم  هبطخ  نیا  رد  ربماـیپ و  نید  ناوریپ  تیب و  لـها  ربماـیپ و  تفـص  رد  مکی  تصـش و  دـص و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

هلدتعم اهناصعا  هرجش ، ریخ  هترجش  هرسا و  ریخ  هترسا  يداهلا . باتکلا  يدابلا و  جانهملا  یلجلا و  ناهربلا  و  یضملا ، رونلاب  هثعب  دهدیم .
رون اب  دومرف  ثوعبم  ار  ربمایپ  هناـش  لـج  دـنوادخ   ) هتوص اـهنم  دـتما  هرکذ و  اـهب  ـالع  هبیطب . هترجه و  هکمب و  هدـلوم  هلدـهتم  اـهرامث  و 

نآ ياههخاش  تخرد ، نیرتهب  وا  تخرد  نادناخ و  نیرتهب  شنادناخ  امنهار . باتک  نایامن و  شور  راکـشآ و  ناهرب  شخب و  ییانـشور 
شرتسگ شیادص  اجنامه  زا  دش و  دنلب  هنیدـم  رد  وا  مان  هنیدـم . هب  شترجه  هکم و  شهاگداز  همه . يارب  سرتسد  شیاههویم  لدـتعم و 

، تسا هدرک  امن  وشن و  نآ  رد  ناسنا  هک  ییاج  ره  هاگداز و  زا  ترجه  تفای  شرتسگ  شیادـص  هنیدـم  رد  دـمآ و  ایند  هب  هکم  رد  تفای .
یمالـسا يهیلوا  عباـنم  زا  يددـعتم  دراوم  رد  ینعم  نیا  ددرگیم . تارکفت  تراـجت و  قمع  اههاگدـید و  شرتسگ  بجوم  یعیبـط  روطب 

زع نم  ءرملل  ناک  ول  تسا : هدمآ  نینچ  رین  مالسالاهجح  فورعم  يهیمال  رد  تسا . هدش  حرطم  مالسا  عماوج  يهدنزومآ  تایبدا  ات  هتفرگ 
هناخ رد  یتمارک  تزع و  ناسنا  يارب  رگا   ) لسرلا دیس  رجاهی )  ) رحاهی مل  هراد  یف  همرکم  و 

یبرم و ملعم و  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  تالامک  يزاینیب  هتبلا  دومرفیمن ). ترجاهم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نـالوسر  رورـس  دوب  شا 
ترضح نآ  یگتسیاش  مینیبیم  اذل  تسا . یلومعم  مدرم  رگید  اب  ترـضح  نآ  يهسیاقم  زا  عنام  ءالقعا  یقرت و  لیاسو  رگید  ترجاهم و 

یناگرزاب لاوما  لماع  ناونعب  یکی  یلومعم  ترفاسم  ود  زج  دش و  عورـش  هکم  نامه  رد  تلاسر  نیگنـس  رایـسب  راب  لمحت  یحو و  يارب 
هب ترضح  نآ  رد  یلماکت  رییغت  نیرتمک  دشاب ، هتشاد  تحـص  رگا  هک  دوب  فئاط  هب  رفـس  يرگید  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ ترـضح 

نیا لاثما  هاگداز و  مدرم  كرد  مدع  یگدنز و  طیحم  يراجنهان  لولعم  نطو ، زا  هاگداز و  زا  ترجاهم  دوشیم  یهاگ  دـندرواین . دوجو 
یبنج لماوع  زا  یکی  دناوتیم  هچ  رگا  دشاب ، هدوب  هنیدم  هب  ربمایپ  ترجه  لماک  يهدننکریسفت  دناوتیمن  مه  تلع  نیا  دشاب . زین  لماوع 
کی دـننام  ياهدـیدپ  نینچ  اـیآ  هکنیا  ناتـسبرع و  رد  مالـسا  روهظ  ییاـهن  هیجوت  ریـسفت و  يارب  لاـح  رهب  دوـش . هدرمـش  ترجه  هیـضق 

يداعریغ تمظع  یلو  تسا ، هدـش  هدز  يدایز  ياهفرح  هچ  رگا  دریگب ، ماـجنا  نارود  نآ  رد  تسیاـبیم  هک  دوب  يربج  یعیبط  يهدـیدپ 
، تشاد دوجو  مالـسا  شرتسگ  ذوفن و  هار  رـس  هک  يدـیدش  عناوم  نآ و  زورب  يارب  طیحم  یگدامآ  مدـع  تعرـس و  اـصوصخم  هثداـح و 

نآ س يهمه 
، ثداوح رگید  دـننام  مالـسا ، روهظ  يدام  نارگلیلحت  زا  یـضعب  هک  ار  اههنیمز  نامه  هباشم  الوا  اریز  دزاسیم  لطاب  ار  اهیروئت  ناـنخ و 
اب تسیاـبیم  هک  تشاد  دوجو  زین  نیمز  يور  رگید  طاـقن  ناتـسبرع و  رد  شیپ  اـهنرق  زا  دنـشکیم ، نادـیم  هب  مالـسا  زورب  تلع  ناوـنعب 

ضارقنا یتسار  هب  ایآ  دهدب . تاجن  ار  دوخ  دورب و  يونعم  يدام و  یقرت  حالـصا و  هب  ور  دنمورین ، تیـصخش  دنچ  ای  کی  مایق  تضهن و 
اهتیـصخش و نینچ  زورب  تشگیم  عماوج  نآ  طوقـس  بجوـم  اـهنآ  نتفر  نیب  زا  و  دـناهدوب ، دوـخ  عـماوج  ياـیحا  ثعاـب  هک  ییاهندـمت 

قایتشا اب  ندمت ، ناگدنراد  اپرب  ناگدنروآ و  دوجو  هب  نامه  لسن  زا  ییاهناسنا  تسا و  نینچ  اعطق  تسا ؟ هدرکیمن  ءاضتقا  ار  ییاهبتکم 
ندـمآ دوجو  هب  يارب  هک  يدام  ياـههنیمز  هنوگنآ  اـبلاغ  اـیناث  دوب . هتفرن  نیب  زا  زین  اـهنآ  یعیبط  طـیحم  و  دنتـشاد ، دوجو  نآ ، نتـشاد  هب 

روهظ يهدـهع  زا  تسا  لاـحم  دـنرادیم ، روظنم  خـیرات  ربج  يارجم  رد  يربج  تلع  ناونعب  یعاـمتجا ، دـیدج  راـتخاس  زورب  اـهبالقنا و 
يانعم هب  یگنهرف  یعامتجا و  یقالخا ، یسایس ، یهقف ، یقوقح  يداصتقا ، نیناوق  لوصا و  نیـشیپ و  یهلا  نایدا  يهمه  قیدصت  اب  یبتکم 

اوق لوصا و  ياهشزرا  هئارا  يهرابرد  يدامتم  راصعا  نورق و  لوط  رد  مالسا  هک  مینادیم  همه  و  دیآرب . نآ  ماع 
هظعوم هیفاک و  هجحب  هلـسرا  تسا . هدومن  تابثا  ار  اهنآ  ندوب  ینادواج  ماکحتـسا  هتـشادرب و  يرثوم  رایـسب  ياهمدـق  اهنآ  هب  طوبرم  نین 
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هب ار  ترـضح  نآ  دـنوادخ   ) هلوصفملا ماـکحالا  هب  نیب  هلوخدـملا و  عدـبلا  هب  عمق  هلوهجملا و  عئارـشلا  هب  رهظا  هیفـالتم ، هوعد  هیفاـش و 
راکـشآ و ار  لوهجم  عیارـش  راوـگرزب  نآ  يهلیـسوب  دـنوادخ  و  داتـسرف . هدـننک  كرادـت  توـعد  شخبافـش و  هظعوـم  یفاـک و  تجح 
ار لوهجم  عئارـش  نآرق  يهلیـسوب  دومرف ). نییبـت  ار  هتخیـسگ  ماـکحا  درک و  نکهشیر  دوـب ، هدـش  لـخاد  یهلا  نید  رد  هک  ار  ییاهتعدـب 
ات هتشذگ  ياهنامز  زا  هک  ینامسآ  بتک  شزرا  رابتعا و  يهرابرد  دومرف  نییبت  ار  رگیدکی  زا  ادج  ماکحا  نکهشیر و  ار  اهتعدب  راکشآ و 

روحم هدومن و  يروآعمج  ار  بلاـطم  نیا  لداـع ، يوقتاـب و  نادرم  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  بلطم  نیا  تسا ، هدـش  ثحب  نونک 
، تسا هدش  لقن  یهلا  ناربمایپ  زا  بهاذم  یلصا  بتک  رد  هک  ییاهیریگفده  رادرک و  نخـس و  ینعی  تسا ، هتفرگ  رارق  بهاذم  یـساسا 

نآرق ناحبـس  دنوادخ  اذل  دناهدش . یقلت  بهاذم  یـساسا  يهیاپ  اذل  دناهدوب ، لداع  يوقتاب و  ياهناسنا  اهنآ ، ناگدننکلقن  هک  تهجنادب 
زان ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  اهنآ  شزرا  نتخاس  راکشآ  يارب  تسا ، نیشیپ  ینامسآ  ياهباتک  یهلا و  نید  يهدننکقیدصت  هک  ار 

یناگدنز نیا  رد  دنهاوخیم  هک  دشاب  ییاهناسنا  فیلاکت  ماکحا و  دئاقع و  كالم  دناوتیم  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هک  یقئاقح  دومرف . ل 
ریغ غبتبی  نمف  دوخ ). عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادخ ، اب  نتشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) دنروایب تسد  هب  ار  هناگراهچ  تاطابترا  رد  تداعس 
نید زا  رارف  هک  تسا  یهیدب  لیبولا  باذعلا  لیوطلا و  نزحلا  یلا  هبام  نکی  هتوبک و  مظعت  هتورع و  مصفنت  و  هتوقش ، ققحتت  انید  مالسالا 

ترطف و نید  مالـسا  سدقم  نید  هک  تهجنادب  دوب  دهاوخن  ریذـپناربج  هجو  چـیهب  هک  تسا  یتواقـش  بجوم  يدـنوادخ ، شخبتداعس 
یمظع تقیقح  نیا  زا  نارگید  نتـشیوخ و  نتخاس  مورحم  هک  تسا  ملـسم  دشابیم ، يدبا  تداعـس  لیـصحت  يارب  ملاس  نادـجو  لقع و 

نید زا  ضارعا  هک  یتواقـش  نیتسخن  دوب . دـهاوخ  یمدآ  دوجو  لماکت  يهدـنزاس  شخبتاجن و  ياههیامرـس  يهمه  ندرک  دوبان  يواـسم 
. تسا هدومرف  تیانع  دوخ  ناگدنب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  شزرااب  رایـسب  ناج  ناور و  زغم و  زا  هدافتـسا  مدـع  دروآ  دـهاوخ  دوجوب  یهلا 

دنک لمع  تاررقم  نیناوق و  لوصا و  نآ  هب  یناگدنز  نیا  رد  هکنیا  هب  دراد  دیدش  رارصا  یمدآ  ناج  ناور و  زغم و  هکنیا  هب  هجوت  اب  اریز 
نم ي هکنیا  هب  ندرک  تعانق  دیامنیم ؟ داهنشیپ  وا  قیمع  تالاوس  هب  ار  ییاهن  خساپ  هک  دنراد  هیکت  اهنآ  هب  تایعقاو  هک 

تـسا نم  یگدنز  دـعاوق  لوصا و  مه  نیا  ماهتفرگ ، رارق  یتسه  ناهج  زا  تیعقوم  نیا  رد  خـیرات  زا  ياههرب  رد  هک  متـسه  يدوجوم  ك 
هچ یمدآ  تسا . نتـشیوخ  اب  هزرابم  نیرتهدنـشک  سب ! تسنیا و  مریگیم ! هدیدان  ار  اهنآ  تردق  نتـشاد  تروص  رد  ای  منکیم  لمع  هک 

حور هدام و  عفن  هب  هک  یفیلاکت  ماکحا و  زا  فارحنا  ترطف و  نادجو و  لقع و  ماکحا  زا  فارحنا  رد  دشارتب  دناوتیم  دوخ  يارب  يرذع 
لعفلاب ای  هوقلاب  دریگیم  رارق  وا  يورایور  یگدنز  رد  هک  یلاوئـس  ره  يارب  ناسنا  هک  درادن  تابثا  يارب  يزاین  تقیقح  نیا  دشابیم ؟ وا 

همه يهیاپ  ساسا و  هک  هناگـشش  تالاوس  نآ  يارب  دناوتیم  ایآ  یلو  دـنک . ادـیپ  نآ  يارب  یبسن  روطب  لقادـح  حیحـص  خـساپ  دـناوتیم 
اجک هب  (، ) ماهدـمآ اـجک  زا  ( ،)؟ متـسیک نم   ) زا تستراـبع  تالاوئـس  نیا  دـنک ؟ ادـیپ  یخـساپ  نید  زا  دادمتـسا  نودـب  تسوا  تـالاوئس 

نتخاس عناق  نتـشیوخ و  هب  تیلـست  يارب  هک  یناسک  هناتخبـشوخ  مدوب )؟ هدـمآ  هچ  يارب  ( ،)؟ موریم اجک  هب  ( ،)؟ متـسیک اب  ( ،)؟ ماهدـمآ
نید هب  ندربهانپ  اب  دهاوخیم  هک  تسا  ینورد  يرامیب  یعون  لولعم  یمدآ  زغم  رد  تالاوئـس  هنوگنیا  زورب  يهزیگنا  دنیوگیم : نارگید ،

همه يرامیب  نیا  شخبافش  يهخسن  هک  دننکب  ار  لاوئس  نیا  نتشیوخ  زا  دنهاوخیمن  زگره  نانیا  دنک  هجلاعم  ارنآ 
نتخاس فرـصنم  ایآ  دومن ؟ یقلت  خـساپ  ارنآ  ناوتیم  لاوئـس  يور  ندیـشک  ملق  اب  ایآ  تسیچ ؟ ناسنا  نیرتاناد  ات  يداع  درف  کی  زا  ریگ 
یلیخت بلاطم  هنوگنیا  يهعاشا  اب  هک  یناسک  ددرگ  يرشب  فراعم  دراو  خساپ  ناونعب  دناوتیم  یساسا ، تالاوئـس  هنوگنیا  زا  یمدآ  نهذ 

کی یتح  تسا و  هدشن  هدید  نآ  رد  ترطف  لقع و  فالخ  دروم  کی  یتح  هک  مالسا  زا  يرادربهرهب  زا  ار  مدرم  دنشوکیم  یـشرافس  ای 
ربارب رد  تیلوئـسم  ساسحا  چیه  تیدبا ، رد  تیلوئـسم  زا  رظن  عطق  اب  دـنزاس  مورحم  تسا ، هدـشن  هدـهاشم  نآ  رد  مولع  اب  يداضت  دروم 

، ینکیم ساـسحا  دوخ  زغم  رد  ار  يویند  ياهيریگفدـه  يهمه  زا  رتیلاـع  یفدـه  دوـجو  لاـمتحا  هک  وـت  هک  دـنیامنیم  دوـخ  نادـجو 
ناـمه نیا  يزاـسیم ! دـیدپان  دوخ  هاگدـید  زا  تسا ، اـهنیقی  رثـکا  زا  رتتمیهااـب  کـیرحت  شزرا و  رظن  زا  هک  ار  لاـمتحا  نیا  هنوگچ 

نهذ رب  هک  تسا  لامتحا  نیرتتیمهااب  اهناسنا  یگدـنز  رد  اهنآ  تلاخد  یعیبط و  قوف  قئاقح  دوجو  ینعی  شعوضوم  هک  تسا  لاـمتحا 
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هچ ینالوط و  هودنا  هچ  هن ! ای  دننادیم  یناسنا  لصا  کی  ارنآ  يارب  خـساپ  ایآ  دـننکیم  ساسحا  ار  یتیلوئـسم  نینچ  رگا  دـیآیم و  رـشب 
تایانع زا  تیمورحم  یخلت  یسک  رتمک  هنافساتم  ددرگ !؟ روجهم  وا  رادید  زا  رود و  ینابر  تایانع  زا  یمدآ  هکنآ  زا  رتكاندرد  یباذع 

يدام مالآ  ینامـسج و  ياهیراوگان  رد  ار  هودـنا  باذـع و  مدرم  ابلاغ  دـیامنیم . روصت  ار ، سدـقا  تاذ  نآ  رادـید  نارجه  يدـنوادخ و 
ردقچ تسیچ و  تیدبا  رد  وا  فاطلا  هب  ندوب  لومـشم  يدنوادخ و  رادید  زا  تیمورحم  یخلت  باذع و  دننادیمن  و  دـنزاسیم ! دودـحم 

فاطلا تمحر و  زا  نارجه  زا  تسا  رتناسآ  ترخآ  رد  ینامـسج  باذع  هب  دورو  هکنیا  روصت  تسا  راوشد  رایـسب  يرآ ، تسا . زادگناج 
یلع ربصا  فیکف  کباذـع  یلع  تربص  یبر  يـالوم و  يدیـس و  یهلا و  اـی  ینبهف  دـنکیم : ضرع  مالـسلاهیلع  نینموملا  ریما  ناـنم . دزیا 

كران رح  یلع  تربص  یهلا  ای  ینبه  کقارف و  یلع  ربصا  فیکف  کباذع  یلع  تربص  یبر  يالوم و  يدیـس و  یهلا و  ای  ینبه  کقارف و 
ربص وت  ییادـج  هب  هنوگچ  مدرک ، لـمحت  وت  باذـع  هب  هک  مریگ  نم ، يـالوم  دیـس و  نم ، يادـخ   ) کـتمارک یلا  رظنلا  نع  ربصا  فیکف 

راختفا نیا  مشاب ). رابدرب  وت  تمارک  زا  تیمورحم  هب  مناوتیم  هنوگچ  متـشگ ، ابیکـش  وت  شتآ  يامرگ  هب  هک  مریگ  نم ، يادخ  يا  منک .
هدرک و كرد  ار  وا  لاصو  تمارک و  تمظع  هک  تسا  يدـنوادخ  تخانـش  اـب  یناـسنا ، ياهـشزرا  يهمه  رادـمچرپ  نیا  و  ناسانـشادخ ،

ءوس زا  سپ  يا  یـضترم  یلع  يا  اشگب  زار  تسا . هدومرف  یقلت  خزود  باذع  زا  رتهاکناج  رتدـیدش و  رایـسب  ار  اهنآ  زا  تیمورحم  یخلت 
ءاضقلا ا نسح  ءاضقلا 

یملع ترهش  اب  یناحولهداس  هچ  دینیبب  الاب ، بلطم  هب  هجوت  اب  يولوم )  ) ياهدید هچنآ  زا  وگاو  ياهمش  ياهدید  لقع و  هلمج  هک  یلع  ي 
یخرب هب  هیکت  اـب  هک  دـید  میهاوخ  ریز  تاراـبع  رد  هک  روطناـمه  دـنراد ؟ قوـف  عوـضوم  يهراـبرد  یتاروـصت  هچ  خـیرات  رد  یگنهرف  و 

زا يروجهم  خـلت  رایـسب  باذـع  ریذـپانناربج و  تراسخ  دـناهدنام و  لفاغ  يدـنوادخ  يهبذاج  عاعـش  رد  نتفرگ  رارق  تیمها  زا  لئاسم ،
تعیبط زا  ار  دوخ  نایب  : ) دیوگیم نینچ  فراعملاهرئاد  روهـشم  باحـصا  زا  وردید  یند  دناهدرکن  كرد  ار  لاعتم  دنوادخ  رادید  لاصو 

اما یتسین ؟ ای  یتسه  منادیمن  ایادخ ، تسا . ادـخ  نیمز  يور  رد  تمان  هک  مهدیم  ماجنا  وت  هب  تست و  عنـص  دـنیوگیم : هک  مدرک  زاغآ 
ای لقع  فالخرب  هک  منادـب  رگا  مشاب . وت  روضح  رد  هک  منکیم  نانچ  رادرک  ینیبیم و  ارم  ریمـض  وت  هک  مراذـگیم  نیا  رب  ار  ماهشیدـنا 

قیدصت ار  دوخ  هانگ  هکنیمه  نم  نوچ  ماهدوسآ  هدنیآ  زا  اما  دوب ، مهاوخ  دونـشخان  دوخ  يهتـشذگ  یگدنز  زا  ماهدرک  یهانگ  وت  مکح 
هب یتـسه  وت  رگا  و  تعیبـط ، هب  یتـسین  وت  رگا  دوشب  دـیاب  هچنآ  اریز  مهاوخیمن ، يزیچ  وـت  زا  اـیند  نیا  رد  يرذـگیم . نآ  زا  وـت  مدرک 

ماهدرک هچنآ  ملاع  نیا  رد  دنچ  ره  مراد  شاداپ  دیما  وت  زا  اجنآ  تسه  يرگید  ملاع  رگا  دوشیم . وت  مکح 
تقیقح منادن . هاوخ  منادـب  دوجوم  ارت  هاوخ  ماهدوب . لفاغ  وت  زا  منک  يدـب  رگا  ماهدربن و  يراب  مورب  یکین  یپ  زا  رگا  ماهدرک . دوخ  يارب 
قولخم هاوخ  مشاب ، دیواج  بجاو و  يهدام  زا  ياهراپ  هاوخ  متسه ، هک  منینچ  مرازیب . يراکبان  غورد و  زا  مرادیم و  تسود  ار  تلیضف  و 
تمحر لضف و  ای  ماهدرک  یکین  دوخ  رایتخا  هب  ماهداتفا و  وکین  فداصت  هب  هک  توافت  هچ  ار  معون  ءانبا  منابرهم  راکوکین و  رگا  مشاب . وت 
تقیقح قح و  هار  ندرک  ادیپ  زا  ار  نانآ  هتشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ياهدع  نهذ  قوف  بلاطم  هک  تهجنادب  تسا ). هدوب  ملاح  لماش  وت 

زا ار  دوخ  نایب  : ) دیوگیم وردید  میشاب . هتـشاد  يرـصتخم  یـسررب  اهنآ  يهرابرد  ام  هک  تسا  بسانم  رایـسب  اذل  تسا ، هدرک  يریگولج 
دوجو رد  کیکشت  هلمج  نیا  تسا ). ادخ  نیمز  يور  رد  تمان  هک  مهدیم  ماجنا  وت  هب  تست و  عنـص  دنیوگیم : هک  مدرک  زاغآ  تعیبط 

هدیـسرن دصقم  هب  هتفر و  ییاههار  ای  یهار  نیرفآ  یتسه  دنوادخ  اب  طابترا  يهرابرد  ایآ  دیوگیمن : وردید  دهدیم . هئارا  یبوخب  ار  ادخ 
عناق ار  نتـشیوخ  هتـشاد و  همهاو  ناسانـشنادخ  ياهفرح  ینف و  ياهيداقن  ناسانـشادخ و  لئالد  زا  ای  هدیـسرت و  هار  يراوشد  زا  ای  تسا ،

موش رکنم  ار  وا  هن  مریذپب و  ار  ادخ  دوجو  هن  هک  تسا  بوخ  رایسب  هک  تسا  هتخاس 
اب دیدرت  کش و  لاح  يهمادا  همزال  هک  دـشیم  هتکن  نیا  هجوتم  دوب ، رادروخرب  یلاع  یفـسلف  تردـق  زا  وردـید  رگا  هک  تسا  یهیدـب  ! 
زیچ شعونمه ، ایند و  يدام  دـعب  نتـشیوخ و  نم  اب  طابترا  زج  هب  هک  دنتـسه  یـصاخشا  هلمج  نآ  زا  دـشابیم . فلتخم  اهناسنا  فالتخا 

دوجو يهرابرد  دـیدرت  زا  هکلب  دـنهدیمن ، هار  دوخ  هب  یمیب  ادـخ  دوجو  رد  کش  زا  اهنت  هن  ناـنیا ، دنـسانشیمن ! تیمـسر  هب  ار  يرگید 
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نانآ نورد  رد  دیدرت  کش و  هک  دنراد  دوجو  يرگید  صاخـشا  دننکیمن . بارطـضا  ساسحا  مه ، ایند  قئاقح  نیرتیهیدب  و  نتـشیوخ ،
يارب هک  تسا  تقیقح  نیرتیتایح  نیرتتیمهااب و  هک  ادـخ  دوجو  يهلئـسم  رد  اصوصخم  دروایب  دوجو  هب  ینارگن  شیوشت و  دـناوتیم 

دوجوم نآ  يهرابرد  دیدرت  تلاح  اب  دناوتب  لاح  نیا  اب  دشاب و  هجوتم  روبزم  يهلئـسم  تیمها  هب  هک  یناسنا  ره  اذل  تسا ، حرطم  تیرـشب 
! دروآ دیدپ  دوخ  نورد  رد  ار  صقانت  ینعی  دروایب ! دوجوب  دوخ  زغم  رد  ار  یلاحم  تسا  هتسناوت  وا  دشاب ، هتشاد  لدتعم  یناور  عضو  نیرب 

هدوب اراد  ار  فراعملاهرئاد  نتشون  ییاناوت  هک  یـسک  اریز  ، ) دنادب لوا  هورگ  صاخـشا  يهلمج  زا  ار  دوخ  وردید  دوریمن  نامگ  نوچ  و 
دنوادخ ب هک  یتایح  قئاقح  رد  وا  يراگنالهس  زا  یشان  ادخ  يهرابرد  وا  دیدرت  کش و  دناوتیمن  هک  تسا  یعطق  تسا ،

وردید دننام  یـصخش  هک  دیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  لاح  تسا . هدوب  مود  هورگ  زا  اعطق  سپ ، دشاب ). هدوب  تسا  اهنآ  يهمه  نیرتتیمهاا 
هاوخ هک  تسا  نینچ  لاوئـس  نیا  خساپ  دیامن ؟ يرپس  زیگنابارطـضا  دـیدرت و  کش و  اب  ار  دوخ  رمع  زا  ینایلاس  تسا ، هتـسناوت  هنوگچ 
نورد رد  هک  ار  ییادـخ  نآ  یـصخش  نینچ  : ) تفگ دـیاب  مود ، هورگ  زا  ای  دـنکب  باسح  لوا  هورگ  زا  ار  دوخ  شنورد  ملاع  رد  وردـید 

هک یحیحص  تفایرد  وا  رتنـشور  ترابع  هب  و  تسا . هدیدیمن  دوخ  نورد  رد  تسا ، هتـشاد  هولج  افرع  نیتسار و  يامکح  ءایلوا و  ءایبنا و 
وا و اب  نتـسیز  وا و  دوجو  هب  داقتعا  و  نامه ، نورد  رد  ادـخ  زا  حیحـص  تفاـیرد  ـالا  و  تسا ، هتـشادن  دـشاب ، يدـنوادخ  موهفم  هتـسیاش 

نیرتیـساسا میـشاب  هتـشاد  دای  هب  رگا  مینکیم . هدهاشم  یبوجو ، ای  یلامک  ناهرب  رد  هکنانچ  نامه ، وا ، اب  طابترا  نودـب  گرم  ساسحا 
چیه ام  دـنکن ، كرد  ار  روبزم  موهفم  هک  یـسک  ره  هتبلا  تسا . لاعتم ) دـنوادخ   ) دوجولابجاو موهفم  تفایرد  روبزم ، ناـهرب  يهمدـقم 

يهجیتن دـهدب . هار  دوخ  هب  يدـیدرت  وا  یعقاو  دوجو  رد  تسا  لاحم  دـیامن  تفایرد  ار  موهفم  نیا  یـسک  رگا  اما  میرادـن و  وا  اـب  ینخس 
نیا ج زا  دننکیمن . تفایرد  كرد و  تسا ، قلطم  لامک  هک  ار  دوجولابجاو  موهفم  وردید و  لاثما  هک  تسا  نیا  ثحب  نیا  یلک 

ایادخ : ) دیوگیم  2 دـش . لئاق  ناوتیمن  وردـید  لاثما  دـیدرت  کش و  هب  یفـسلف  یملع و  رابتعا  شزرا و  چـیه  مییوگیم : هک  تسا  ته 
رد مشاب ). وت  روضح  رد  هک  منکیم  نانچ  رادرک  ینیبیم و  ارم  ریمض  وت  هک  مراذگیم  نیا  رب  ار  ماهشیدنا  اما  یتسین ، ای  یتسه  منادیمن 

اـضتقا تیعقوم  هچ  رگا  مشاب ). وت  روضح  رد  هک  منکیم  نانچ  رادرک  : ) ییوگیم هکنیا  هک  دهدب  خساپ  لاوئـس  نیا  هب  دیاب  وردید  اجنیا 
زا تسد  مزلتسم  هچ  رگا  و  دشاب ؟ اهیهاوخدوخ  نتشاذگ  اپ  ریز  ذئاذل و  يهمه  زا  نتشذگ  مزلتـسم  ادخ  روضح  بسانم  رادرک  هک  دنک 

یتسین یتسه و  رد  دیدرت  اب  دنناوتیمن  وردـید  لاثما  وردـید و  هک  تسا  یعطق  دـشاب ؟ هدوب  هعماج  دارفا  حـلاصم  يارب  نتـسش  یناگدـنز 
: دیوگیم  3 دنهدب . نت  میدش  رکذتم  هک  ییاهرادرک  نانچ  هب  يزغم  تافیرـشت  طایتحا و  يور  زا  يدـنوادخ  دوجو  لوبق  اب  طقف  ادـخ و 

نوچ ماهدوسآ ، هدنیآ  زا  اما  دوب ، مهاوخ  دونشخان  دوخ  يهتشذگ  یگدنز  زا  ماهدرک ، یهانگ  وت  مکح  ای  لقع  فالخ  رب  هک  منادب  رگا  )
، هانگ باکترا  زا  يدونـشخان  هچ  رگا  اریز  تسا  نشور  بلطم  نیا  خساپ  يرذگیم ). نآ  زا  وت  مدرک ، قیدصت  ار  دوخ  هانگ  هکنیمه  نم 

نآ ن ریثات  ندرب  نیب  زا  يارب  یلو  تسا ، شزرااب  رایسب  هک  تسا  یقالخا  نادجو  ندوب  هدنز  تیلاعف و  رب  لیلد 
یعون دوخ  هک  يدونـشخان  درجم  ایآ  داد . ماجنا  يراک  دیابن  مدرم  قوقح  دننام  دـشاب  هتـشاد  ناربج  هب  جایتحا  رگا  اصوصخم  هانگ  دـیاب 

رد هک  ار  یمدآ  ناور  رد  دوجوم  عضو  دـناوتیم  دـهدیم ، یناـسنا  ناور  رد  هاـنگ  ریثاـت  زا  ربـخ  تسا و  ینادـجو  يهدـنهدرادشه  رفیک 
زا اما   ) 4 دیوگیم : وا  تسا  زیگناتفگـش  رایـسب  دهدیم  دوخ  هب  وردـید  هک  یتیلـست  سپـس  دـیامن !؟ ناربج  تسا ، هدـمآ  دوجوب  نورد 

یمرج هچ  رگا  دیـسرپ : وردید  لاثما  زا  دیاب  يرذگیم  نآ  زا  ادـخ )  ) وت مدرک ، قیدـصت  ار  دوخ  هانگ  هکنیمه  نم  نوچ  ماهدوسآ  هدـنیآ 
رگا یشاب ؟ هتفرگ  هرخسم  هب  ار  يرـشب  ياهـشزرا  یمامت  هچ  رگا  و  دشاب ؟ هدوب  اهناسنا  سوفن  ماع  لتق  ای  سفن  لتق  ياهدش ، بکترم  هک 

تحاقو زا  ياهجرد  رد  وت  ناهانگ  مینکیم  ضرف  لاح  يراپسب ؟ ناسنا  دض  نادنمورین  تسد  هب  ار  اهناسنا  تشونرـس  هک  ینک  يراک  هچ 
لمحت اب  هک  ییاهناسنا  شزرا  ینعی  دیامن ؟ ناسکی  ار  اهدـب  کین و  يهمه  دـناوتیم  يدـنوادخ  شیاشخب  وفع و  ایآ  دـشابن ، میتفگ ، هک 

لیصحت ار  لامک  تیبذاج  رد  نتفرگ  رارق  یگتسیاش  هک  لوقعم ) تایح   ) ندروآ تسدب  يارب  یناگدنز  نیا  رد  هجنکش  رجز و  اهتقشم و 
گناو دشاب ! هدوب  يواسم  دشاب  هتشاد  يدنوادخ  وفع  مرک و  هب  دیما  اهنت  دشاب و  اهاطخ  هانگ و  بکترم  هک  یسک  نآ  اب  تسا ، هدومن 
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هک دریذپب  ار  هلئـسم  نیا  دناوتیم  دشاب  هدیـشیدنا  تایح  تمظع  یتسه و  يهرابرد  یکدنا  ولو  هک  سانـشناسنا  دـنمدرخ  کی  رگم  یه 
نیمحارلامحرا دنوادخ  متـشگ ، یتیـصعم  مرج و  بکترم  مه  رگا  منک و  یگدـنز  دوخ  سوه  يوه و  قباطم  هک  ماهدـمآ  ایند  نیا  هب  نم 

زیمآتیلـست لالدتـسا  نیا  ایآ  داد ! دـهاوخ  رارق  یگدوشخب  وفع و  دروم  ارم  مدومن  فارتعا  ماهدـش  بکترم  هک  یئاطخ  ناـب  نم  هکنیمه 
زا ماهدش  بکترم  هک  یهانگ  هب  فارتعا  يدنوادخ و  تینامحر  هب  هیکت  اب  نم  بوخ ، رایـسب  هک  دنک  عناق  ار  رایـشه  ناسنا  نآ  دـناوتیم 

دنوادخ مینکیم : ضرف  رتنشور  ترابع  هب  ماهدمآرب ؟ مدرکیم ، ساسحا  مدوجو  گرزب  رایسب  يهیامرس  يهرابرد  هک  یتیلوئسم  يهدهع 
ءایلوا و ءایبنا و  گرزب  حاورا  دـننامه  تیدـبا  رد  میناوتیم  ام  شـشخب  نیا  اب  ایآ  دیـشخب  ار  اـم  هاـنگ  هب  فارتعا  درجم  هب  میرک  میحر و 

دیوگیم  ) 5 میـشاب !؟ يواسم  دناهدروآ . تسد  هب  ارنآ  يراکادف  تشذـگ و  تقـشم و  نارازه  اب  هک  ایند  نیا  ياهیگدولآ  زا  ناگتـسراو ،
اب وردـید  دوشیم ). وت  مکح  هب  یتسه  وت  رگا  تیعبط و  هب  یتسین  وت  رگا  دوشب  دـیاب  هچنآ  اریز  مهاوخیمن ، وت  زا  يزیچ  ایند  نیا  رد  نم 

وردید زا  دیاب  الوا  : ) دییامرفب تقد  دنکیم . هفاضا  هدرکان  هدرک و  يواست  هب  مه  ار  ربج  هب  هدیقع  نیا 
مکح ای  لقع  فالخرب  هک  ینادـب  رگا  لیلد  هچ  هب  ددرگیم  رداص  يربج  نایرج  اب  ناسنا  زا  هرداص  ياهراتفگ  اهراک و  رگا  هک  میـسرپب 

تحاران اهیراکبان  غورد و  زا  امـش  دیـسرپ  وردید  زا  دیاب  ایناث  دوب ؟ یهاوخ  دونـشخان  دوخ  يهتـشذگ  یگدـنز  زا  ياهدرک  یهانگ  ادـخ 
هک دیامنیم  شزرا  ياراد  ار  یمدآ  رادرک  یماگنه  یشزرا  قیاقح  هک  دینادیم  چیه  دیرادیم ، تسود  ار  تلیضف  تقیقح و  دیوشیم و 

رایتخا راکنا  اب  وردید  هک  تسا  یتفگش  ياج  درادن ؟ دوجو  یشزرا  دندرگیم  رادیدپ  ربج  اب  هک  ییاهراک  يارب  ددرگ و  رداص  رایتخا  اب 
هچ ار  معون  ءانبا  منابرهم  راکوکین و  رگا  دـیوگیم  ریخا  تارابع  نیا  رد  هدومن و  باـختنا  ار  ربج  تحارـص  لاـمک  اـب  یلبق ، تاراـبع  رد 
زا يرادـقم  یـسررب  وردـید  تارابع  یـسررب  لقن و  زا  ام  دوصقم  ماهدرک . یکین  دوخ  رایتخا  هب  ای  ماهداتفا  وکین  فداصت  هب  هک  تواـفت ،

تایح ياهتیلوئـسم  يهرابرد  دوخ  میلـس  لقع  نادـجو و  مکح  ربارب  رد  ناحولهداس  زا  داـیز  ياهدـع  هک  دوب  ناـشیا  نانخـس  رد  بلاـطم 
هک مینکیم  ضرف  میدرک  دـیکات  هک  هنوگناـمه  بوخ  رایـسب  هک  دوب  ینعم  نیا  تاـبثا  انمـض  دـنهدیم . تیلـست  ار  دوـخ  یهلا ، يوـنعم 

هتمعن زا  يدبا  تیمورحم  باذع  هب  هنوگچ  دومرف ، وفع  ار  ام  ناهانگ  تمایق  زور  دوخ ، تیاهنیب  تینامحر  تهجب  دنوادخ 
ایآ میهدب ؟ نت  تسوا ، یبوبر  يهبذاج  عاعـش  رد  دورو  تمعن  همه  زا  رتالاب  هک  يراگدرورپ  تایانع  فاطلا و  اصوصخم  يدنوادخ ، يا 

لماکت و هار  رد  خیرات  يامظع  ناگتسراو و  هک  اهنتشذگ  ناج  زا  اهیراکادف و  یتح  اههجنکش و  اهتقـشم و  همهنآ  هک  دیهدیم  لامتحا 
! دوب دهاوخ  يواسم  ماهدوب  تافارحنا  ناهانگ و  بکترم  يرمع  هک  نم  يهبوت  هانگ و  هب  فارتعا  کی  اب  دناهدش ، لمحتم  يرـشب  يالتعا 

لکوت منکیم ، ادخ  هب  لکوت  نم  و   ) هتبغر لحم  یلا  هدـصاقلا  هتنج ، یلا  هیدوملا  لیبسلا  هدـشرتسا  و  هیلا . هبانالا  لکوت  هللا  یلع  لکوتا  و 
هب لکوت  دـشاب ). هدوب  وا  تبغر  لحم  هب  هدـنناسر  تشهب و  هب  یهتنم  هک  منکیم  تلئـسم  وا  زا  ار  یهار  تیادـه  وا و  يوس  هب  تشگزاـب 
زمر دنبب  رتشا  يوناز  لکوت  اب  دنلب  زاوآ  هب  ربمغیپ  تفگ  تسا  یگدنز  رد  تیقفوم  یـساسا  نکر  ود  اهفده ، هب  ندیـسر  رد  شالت  ادخ و 
نک دهج  ومب  وم  نکیم  بسک  نکیم  دـهج  ومع  يا  بسک  اب  وت  نک  لکوت  ور  وشم  لهاک  ببـس  رد  لکوت  زا  ونـش  هللا  بیبح  بتاکلا 

شالت و دهج و  دج و  هک  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  یگدنز  رـساترس  هب  هجوت  اب  یهلبا  ینامب  شدهج  زا  وت  رو  یهراو  ات  امن  يدـج 
شیپ پ لماکت  تداعس و  يهداج  ندرک  راومه  دوخ و  ياهدادعتسا  ندناسر  رمث  هب  هار  رد  وپاکت 

تابثا يارب  دـهدیم ؟ ینعم  هچ  یگدـنز  يالعا  فدـه  هب  لوصو  يارب  ییامنهار  بلط  لـکوت و  نیا  تسا ، هدوب  هعماـج  دارفا  يهمه  يا 
رس هک  دنتـسه ) هکنانچنآ   ) ثداوح ینیبشیپ  زا  اهناسنا  یناوتان   1 درک : هدافتسا  لیذ  لماوع  زا  ناوتیم  شـشوک  لکوت و  یگنامه  موزل 
رد هکنانچ  یکی  دوبن  هنامز و  درآرب  شقن  رازه  یبدا : يهلمج  کی  اب  و  دـنتفایم . نایرج  هب  شالت  تیلاعف و  ماگنه  رد  نانآ  تیلاـعف  هار 

ادرف هک  راگدرورپ  تاذ  زجب  دنادن  يرونا )  ) يرونا درد  نت  رب  هماج  ادخان  رگ  درب و  دهاوخ  هک  هچنآ  یتشک  ادـخ  تسا  ام  روصت  يهنیآ 
ياهفارحنا زورب  تالـضع و  زغم و  راتخاس  رد  نونظم  یتح  ای  یلاـمتحا  تـالالتخا  زورب  زا  یـشان  ياـهیناوتان  راگزور 2  دـنک  يزاب  هچ 

فرط زا  تسا  دوـجو  رمتـسم  ضیف  لوـلعم  هـک  تعیبـط  ریجنز  رد  وـن  هـب  وـن  تـالولعم  لـلع و  زورب  رارمتـسا و  کلذریغ 3  یناـهگان و 
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رد عونتم  ياـهورین  اهدادعتـسا و  دوـجو   5 يدـنوادخ . تیـشم  هدارا و  هـب  یگمه  عـناوم  تیعناـم  لـلع و  تـیلع و  دانتـسا   4 يدنوادخ .
روما هب  دیدش  قایتشا  دوجو  فرط و  کی  زا  دنـسریم  تیلعف  هب  شـشوک  میمـصت و  هدارا و  هبرجت  لقعت و  اب  اهنت  هک  یناسنا  تیدوجوم 

تمکح و هک  تسنیا  رب  لیلد  نیرتراکشآ  رگید ، فرط  زا  یگدنز  يونعم  يدام و  ياهفده  هب  ندیسر  يارب  هروبزم 
. دشابیم لوقعم ) تایح   ) هبیط هایح  لیصحت  يارب  وپاکت  شالت و  لکوت و  نتخاس  گنهامه  ایند  نیا  رد  ناحبس  دنوادخ  تیشم 

هحفص 173] ]
و اهعاطقنا ، ایندـلا و  مکل  فصو  و  غبـساف ، بغر  و  غلباف ، بهر  ادـبا . هاجنملا  و  ادـغ ، هاجنلا  اهناف  هتعاط ، هللا و  يوقتب  هللا  دابع  مکیـصوا 

دابع مکنع  اوضغف  هللا ! ناوضر  نم  اهدعبا  و  هللا ، طخس  نم  راد  برقا  اهنم . مکبحصی  ام  هلقل  اهیف  مکبجغی  امع  اوضرعاف  اهلاقتنا . اهلاوز و 
ادخ ناگدنب  يا  . ) حداکلا دجملا  و  حصانلا ، قیفشلا  رذح  هورذحاف  اهتالاح . فرصت  اهقارف و  نم  هب  متنقیا  دق  امل  اهلاغـشا ، اهمومغ و  هللا 

شخبییاهر تسا و  تمایق )  ) ادرف رد  هدـنهد  تاجن  هک  تسا  اوقت  اـهنت  اریز  منکیم ، هیـصوت  وا  تعاـطا  يدـنوادخ و  ياوقت  هب  ار  اـمش 
زا ارنآ  ندش  عطق  ایند و  دومرف . ناوارف  ار  وا  تیـشم  زا  يوریپ  هب  قیوشت  بیغرت و  هدومن و  دیدهت  وا  اب  تفلاخم  زا  لاعتم  دنوادخ  يدـبا .
زا هک  هچنآ  اریز  درادیماو  یتفگـش  هب  ار  امـش  ایند  نیا  رد  هک  هچنآ  زا  دـیوش  نادرگ  ور  سپ  دومن . فیـصوت  ارنآ  لاقتنا  لاوز و  امش و 
يا يراگدرورپ . ياضر  زا  هناخ  نیرترود  تسیدـنوادخ و  بضغ  هب  هناخ  نیرتکیدزن  ایند  نیا  تسکدـنا . دوب ، دـهاوخ  امـش  اب  اـیند  نیا 

تشگ و دـیهاوخ  ادـج  امـش  زا  ایند  ایند و  زا  امـش  هک  دـیراد  نیقی  اریز  اـیند ، نیا  تالاغتـشا  اههودـنا و  زا  دیـشوپب  مشچ  ادـخ  ناگدـنب 
زا سپ  تسا . ینوگرگد  رد  امئاد  نآ  تالاح  هک  دینادیم 

رگید راب  رگشالت ). اشوک و  صخـش  دننام  نتـشیوخ و  يهرابرد  هاوخریخ  نابرهم و  صخـش  ندوب  كانمیب  دننام  دیـشاب . رذحرب  ایند  نیا 
دنوادـخ تسا . حرطم  لوقعم ) تاـیح   ) وا يارب  رگا  ناـسنا  زین  رگید  ییاـهراب  ناـسنا و  رگید  راـب  اریز  يوقت ، زین  رگید  ياـهراب  يوقت و 

شخبتایح جئاتن  يدـج و  روتـسد  قیوشت و  دروم  فلتخم  لاکـشا  اب  ار  يوقت  عوضوم  دروم  لهچ  تسیود و  رد  دـیجم  نآرق  رد  لاعتم 
يروآعمج هغالبلاجهن  باتک  رد  هللاهمحر  یضردیس  هک  شکرابم  نانخس  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  تسا . هدومرف  حیرـصت  ارنآ 

رب دراد  حضاو  تلالد  دیکات  هیصوت و  قیوشت و  نیا  هک  تسا  یعطق  تسا . هداد  رارق  دیکات  هیـصوت و  دروم  ار  يوقت  دروم  رد 77  هدومرف 
. دنکیم ساسحا  دوخ  نورد  رد  ار  نآ  ترورض  تمظع و  هکلب  ار  نآ  شزرا  اهنت  هن  دنمدرخ  هاگآ و  ناسنا  ره  هک  يوقت  یتایح  تیمها 

رارق دیکات  دروم  ردـقنآ  ع )  ) نینموملاریما نانخـس  مه  تایآ و  همهنآ  رد  نآرق  مه  هک  تسیچ )؟ يوقت   ) هک تسا  حرطم  لاوس  نیا  لاح 
. دناشکیم طوقـس  هب  ار  یمدآ  هک  ییاهاطخ  تافارحنا و  زا  کلذریغ ) تیـصخش و  نم ، تاذ ،  ) سفن يرادهگن  ینعی  يوقت  تسا ؟ هداد 

لباقم رد  تاذ ) یلماکت  تنایـص   ) زا تسترابع  يوقت  : ) دیآیمرد لکـش  نیدب  مییوگب ، ینف  يهلمج  کی  اب  ار  فیرعت  نیا  میهاوخب  رگا 
یص )

نیناوق ياـنبم  رب  هک  تسا  یعیبـط  دوخ  ناـمه  مود  تنایـص  رد  هزیگنا  فدـه و  عاـمتجا ) يهنحـص  رد  تاذ  بوـلطم  یگدـنز  يارب  تنا 
. دیامنیم هیجوت  اهنآ  نیمات  يارب  ار  ناسنا  تیـصخش ) نم ، سفن ، ای   ) تاذ دتفایم و  نایرجب  یلومعم  یگدـنز  يارب  يدادرارق  تعیبط و 
، يوقت هک  یناسنا  سفن  تمظع  نوماریپ  ار  مهم  يهلئـسم  دنچ  میروبجم  هتـشذگ  ثحابم  يهفاضا  هب  يوقت ، يهرابرد  مزال  ثحب  يارب  ام 
رد هک  یناسک  هک  تسنیا  میتسه ، ورایور  اهنآ  اب  لئاسم  نیا  رد  هک  یتقیقح  نیتسخن  مکی  هلئـسم  مییامن . حرطم  تسنآ  یلماـکت  تناـیص 
اب ادـخ  اب  ناسنا  طابترا   ) رگید يهناگ  هس  تاطابترا  رد  دـشاب ، هتخاب  نتـشیوخ ) اب  ناسنا  طابترا   ) هناـگراهچ تاـطابترا  زا  طاـبترا  نیلوا 

اهنآ کـیاکی  ینورد و  ياهدادعتـسا  يهعومجم  دـنادیمن  هک  یـسک  اریز  دوب ، دـهاوخ  هدـنزاب  زین  شیوخ ) عوـنمه  اـب  یتـسه و  ناـهج 
ناشن دـیاب  ییاهباتزاب  هچ  یناسنا  یلاع  ياهـشزرا  ربارب  رد  دـنادیمن  و  دـشاب ؟ دـیاب  هنوگچ  اهنآ  زا  يرادربهرهب  تیوقت و  هار  دنتـسیچ و 

يدرف و دسافم  حلاصم و  لباقم  رد  شیوخ  تیریدـم  يهدـهع  زا  اعطق  دـشاب ، نادان  ردـقنیا  نتـشیوخ  يهرابرد  ناسنا  کی  یتقو  دـهدب .
ریغ هب  دشوپب و  نتشیوخ  زا  مشچ  هک  یسک  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  تهج  نیمهب  دمآ . دهاوخرب  یعامتجا 
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هتسراو يامکح  يهمه  رظن  قافتا  دروم  تقیقح  نیا  دیاش  مود  هلئـسم  درک . دهاوخ  طوقـس  اههکلهم  اهیکیرات و  رد  دزادرپب ، نتـشیوخ 
سک و چیه  اب  وا  يهطبار  ییانشآ و  درادن ، نتشیوخ  اب  ییانشآ  هک  یسک  دنیوگیم : هک  دشاب  هفسلف ) نادنمراک  ياهفرح و  نافوسلیف  هن  )

ینادواج يهلمج  نیا  موس  هلئسم  دشابیم . لوا  يهلئسم  قیداصم  زا  یقادصم  نایب  هلئسم  نیا  تفگ : ناوتیم  دشابیمن . یقطنم  زیچ  چیه 
سفن نافرع   ) مزالت نیا  ریـسفت  رد  دنکیم ) ادیپ  تفرعم  ادخ  هب  دنک  ادیپ  تفرعم  نتـشیوخ  هب  سک  ره  ( ) هبر هفرع  دقف  هسفن  فرع  نم  )
ترثک نآ  اب  تانئاک  يهمه  يهدننکرداص  یقیقح  دـحاو  دـنوادخ   1 دناهتفگ . تیمهااب  رایـسب  ینانخـس  ءافرع  ءامکح و  ادخ ،) نافرع  و 

هداـم و قوف  دـنوادخ  - 2 دـشابیم . نارکیب  ترثـک  يهدـنریذپ  هدـننکرداص و  لـماک  تدـحو  نتـشاد  اـب  زین  یمدآ  سفن  تسا ، نارکیب 
تکرح و نامز و  قوف  دنوادخ  - 3 دریگیم . رارق  تایدام  هداـم و  قوف  درجت ، يهبترم  هب  لوصو  زا  سپ  زین  یمدآ  سفن  تسا ، تاـیدام 

رارق نوکـس  تکرح و  يوـسارف  ناـمز و  قوـف  درجت ، یلاـع  يهلحرم  رب  دورو  زا  سپ  دـناوتیم  زین  یمدآ  سفن  نینچمه  تسا ، نوـکس 
اشنا اب  زین  یمدآ  سفن  دیامنیم . یتسه  هب  قوبسم  ریغ  داجیا  ءاشنا و  عادبا و  ار  تانئاک  ناحبس  دنوادخ  - 4 دریگب .

يرنه و ياهتیقالخ  یـضایر و  يایاضق  دادـعا و  ءاشنا  دـننام  دـنک . داجیا  دوجو ، هقباس  نودـب  ار  یقئاقح  دـناوتیم  يدـیرجت  عادـبا  ء و 
رد هک  روطنامه  دنادیم . دشاب ، هتـشاد  دوخ  تاذ ) زج   ) نداهنرب هب  يزاین  هکنیا  نودب  ار  دوخ  سدقا  تاذ  لاعتم  دـنوادخ  - 5 کلذریغ .
ملع  ) دوخ تاذ  تفایرد  زا  دناوتیم  زین  یناسنا  سفن  تسا ، هدمآ  ییاص ) نارمع  اب  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح   ) جاجتحا
هاگآ ناققحم  يارب  هک  دراد  دوجو  ادـخ ) تفرعم  سفن و  تفرعم   ) تفرعم رد  مزالت  زا  رگید  دروم  اـههد  و  دـشاب . رادروخرب  يروضح )

هدش لقن  تفر ، ایند  زا  دیماشآ و  ار  نارکوکش  مس  نادنز  رد  هک  زور  نامه  رد  طارقـس  زا  ياهلمج  مراهچ  يهلئـسم  تسا . نشور  الماک 
: تسا هتفگ  یفسن  نیدلازیزع  تخانش ). یهاوخ  ار  تعیبط  ياروام  تعیبط و  یتخانش ، ار  دوخ  رگا  سانشب ، ار  دوخ  : ) دوب هتفگ  هک  تسا 

دسریم رظن  هب  مه  هلمج  نیا  سانشب ). یتسه  هکنانچنآ  ار  نتشیوخ  یـسانشب  دنتـسه ، هکنانچنآ  ار  زیچ  همه  یهاوخب  رگا  شیورد ، يا  )
نودـب دسانـشب  ار  گرزب  ناهیک  هک  تسا  نآ  زا  رتشزرا  اـب  دسانـشب  ار  یتخرد  زا  هخاـش  کـی  نتـشیوخ ، تخانـش  اـب  یـسک  رگا   ) هک

تسا و هدش  لقن  طارقـس  زا  هک  ياهلمج   ) مود لوا و  يهلمج  ود  زا  روظنم  رگا  تفگ : دیاب  قوف  تالمج  ریـسفت  رد  نتـشیوخ ). تخانش 
مج

هک یماگنه  دوشیم و  یسانشادخ  هب  قفوم  یقیقح  روطب  نتـشیوخ  تخانـش  اب  ناسنا  هک  تسنیا  تسا ) هتفگ  یفـسن  نیدلازیزع  هک  ياهل 
یعون دناوتیم  نیرب ، تخانـش  نیمه  يهلیـسوب  تسا ، هتخانـش  ار  یتسه  لک  هدننیرفآ  یقیقح و  ادبم  هک  تهج  نادـب  تخانـش ، ار  ادـخ 

هب لقادح  لولعم  ییاسانـش  هب  تلع ، تخانـش  زا  هک  روطنامه  دنک ، ادیپ  تقلخ  ناهج  يدابم  لوصا و  هب  ولو  یتفرعم  يهطاحا  فارـشا و 
هجرد نیا  هب  هک  يدارفا  تسا  كدنا  هچ  یلو  تسا ، لوبق  لباق  روظنم  نیا  مینکیم  ادـیپ  ییانـشآ  لولعم ، یلک  يدابم  لوصا و  ییاسانش 

هللا ءایلوا  ءایـصوا و  ماظع و  ناربمایپ  نانیا  دـندرگ . انـشآ  ناهج  یلک  يدابم  لوصا و  تفرعم  هب  نآ  يهلیـسوب  هک  دنـسرب  یـسانشادخ  زا 
دوخ ناعونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  نتـشیوخ و  اب  یلاع  طابترا  کی  دـنراد ، ادـخ  اب  هک  یطاـبترا  تمظع  تهج  هب  دـنناوتیم  هک  دنتـسه 

تسرهف ناسنا  اریز  ، ) ددرگ لئان  یسانشیتسه  هب  نتـشیوخ ، یقیقح  تخانـش  زا  دناوتیم  ناسنا  هک  تسنیا  دوصقم  رگا  و  دنـشاب . هتـشاد 
رد ام  يولوم ) ( ) طسبنم ره  تلاح  نکیم  مهف  طلتخم  اـهلک  یئزج ز  يا  دوخ  زا  دـشابیم . اراد  دوخ  تیدوجوم  رد  ار  یتسه  ملاـع  یلک 

خا تاعادبا و  تافاشتکا و  يهدیدپ  هب  هجوت  اب  هکلب ، میرادن ، نآ  راکنا  در و  يارب  لوبق  لباق  لیلد  چیه  هیرظن ، نیا  ربارب 
هدـهاشم و هبرجت  هشیدـنا و  لحارم  زا  روبع  زا  سپ  هدـیدپ  نیا  هکلب  تسین ، ینیع  ناهج  زا  اهنآ  ینهذ  تاـساکعنا  زا  یـشان  هک  تاـعارت 
زا يدازآ  زا  سپ  یتح  هکلب  هدـهاشم  هبرجت و  هشیدـنا و  لحارم  نامه  تالوصحم  زا  یتح  بلاـج  رایـسب  يدازآ  يهلحرم  کـی  زا  روبع 

عادـبا فاـشتکا و  هک  ياهلئـسم  نآ  رد  یتح  ناگدـننکعادبا  نیفـشتکم و  هک  درادـن  یترورـض  مینیبیم  اذـل  دـیآیم . دوجوب  نتـشیوخ ،
هب طوبرم  فراعم  ياهرذـب  یناسنا  ره  هکنیا  لامتحا  نیاربانب ، دنـشاب . هتـشاد  ار  نآ  زا  تاعالطا  تامولعم و  يهجرد  نیرتالاب  دـننکیم ،

اهلک ءامـسالا  مدآ  ملع  هفیرـش و  يهیآ  يانعم  هب  هجوت  اب  لوقعم و  رایـسب  تسا  یلامتحا  دراد ، دوخ  نورد  هاگتـشک  رد  ار  یتسه  ناـهج 
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داجیا اهناسنا  نورد  رد  ار  يزیچ  نایبرم  ام  تفگیم : طارقس  هک  تسین  هیرظن  نامه  نیا  ایآ  دنکیم . دوعص  نیقی  يهجرد  ات  لامتحا  نیا 
( قئاقح ناب  هجوت   ) ندـییاز رد  ار  مدرم  میـشوکیم  نایبرم  ناملعم و  اـم  دـنراد و  دوخ  نورد  رد  ار  تقیقح  مدرم  يهمه  هکلب  مینکیمن ،
اب دسانـشب ، ار  تخرد  زا  ياهخاش  نتـشیوخ ، تخانـش  اب  یـسک  رگا  : ) موس يهلمج  ریـسفت  رد  تسا . اههلباق  راک  ام ، راک  مینک و  کمک 

، نتشیوخ تخانش  اب  زیچ  کی  هب  ملع  مییوگب : میناوتیم  نتشیوخ ) تخانش  نودب  گرزب  ناهیک  تخانش  زا  تسا  رتشزرا 
دیزاسب تسا ، هدمآ  نهک  ياهناسفا  رد  هک  امنناهج  ماج  دننام  یهاگتسد  امش  الا  و  تسا . وا  نآ  زا  ملع  هک  یتقیقح  نآ  تخانش  اب  ینعی 

نیا هک  تسا  یعطق  دـیامن ، سکعنم  دوخ  رد  نآ  یعومجم  لـک  اـت  تارذ  زا  ار  گرزب  ناـهیک  يهمه  دـناوتب  تقد  یگرزب و  رظن  زا  هک 
هجوـت داد ) بآ  اـباب   ) هک هیـضق  نیا  هب  شلیـصحت  زاـغآ  رد  لوا  سـالک  رد  كدوـک  کـی  هکیتروـص  رد  تسین ، ملاـع  اـمنناهج ، ماـج 
موهفم کی  ای  هیـضق  کی  دورو  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  میدرک ، حرطم  العف  هک  هلئـسم  نیا  هب  رظن  اب  ددرگیم . نآ  هب  ملاـع  دـنکیم ،

راـنک رد  اـهتخرد  تروص  ساـکعنا  دـننام  نهذ ، رد  هیـضق  ياوتحم  ضحم  ساـکعنا  مکی  عون  دـشاب : عون  هس  رب  دـناوتیم  نهذ  هب  درفم 
مولعم تروص  هب  هک  نهذ  رد  هیـضق  دورو  مود  عون  هنیآ  رد  ماـسجا  ياـهدومن  ساـکعنا  دـننام  نینچمه  دراد و  لـالز  بآ  هک  يرختـسا 

هب هیـضق  نیا  دهدب . همادا  دوخ  بولطم  دوجو  هب  دناوتیمن  یقوقح ، يهدـننکمیظنت  نیناوق  نودـب  هعماج  هکنیا  هب  ملع  دـننام  دـیآیمرد ،
هن تسا  ینهذ  لمع  يهلوقم  زا  هک  دراد  وا  يهرابرد  مکح  فرـشا و  مه  یناسنا ) نم  ، ) تسا هدـش  نآ  هب  ملاع  نهذ  دراو  هکنیا  يهفاضا 

تامدقم یبایزرا  تفرعم و  ملع و  نآ و  تاصتخم  و  نم )  ) زا یعالطا  هک  تسا  یصخش  نهذ  رد  هیـضق  دورو  موس  عون  ضحم . ساکعنا 
ارنآ جئاتن  و 

هک تسا  ملع  نیرتشزرااب  دروآیم ، تسد  هب  هک  یملع  دشاب ، هدمآ  لئان  یسانشدوخ  تردق  زا  هجرد  نیا  هب  هک  یـصخش  دشابیم . اراد 
يانگنت رد  مینکیمن  الاب  ملاع  هب  رظن  مدـکی  ماهدـینت  دوخ  رب  رود و  هب  اهرات  سب  هنافـساتم  یلو  تسا ، مولعم  ملاـع و  فاـشکنا  رب  ینتبم 

طخـس نم  راد  برقا  اهنم . مکبحـصی  ام  هلقل  اهیف  مکبجعی  امع  اوضرعاف  مینکیمن  ایرد  هب  تاـفتلا  هرطق  زک  ماهتـشگ  قرغ  ناـنچ  شیوخ 
نادرگیور سپ  . ) اهتالاح فرـصت  اهقارف و  نم  هب  متنقیا  دـق  امل  اهلاغـشا ، اهمومغ و  هللا  دابع  مکنع  اوضغف  هللا ! ناوضر  نم  اهدـعبا  و  هللا ،
نیرتکیدزن ایند  نیا  تسا . كدنا  دوب  دهاوخ  امـش  اب  ایند  زا  هک  هچنآ  اریز  درادیماو ، یتفگـش  هب  ار  امـش  ایند  نیا  رد  هک  هچنآ  زا  دیوش 

، ایند نیا  تالاغتـشا  اههودنا و  زا  دیـشوپب  مشچ  ادخ  ناگدـنب  يا  يراگدرورپ . ياضر  زا  هناخ  نیرترود  تسیدـنوادخ و  بضغ  هب  هناخ 
اهقرب و قرز و  تسا ). ینوگرگد  رد  امئاد  نآ  تالاح  هک  دینادیم  تشگ و  دیهاوخ  ادج  ایند  زا  امش  امـش و  زا  ایند  هک  دیراد  نیقی  اریز 
شکلف ز دهاوخ  دومن  يور  ارت  هک  شکلد  تروص  ره  تشگ  دنهاوخ  ادج  امش  زا  يدوزب  دنیابریم  ار  امش  تیصخش  هک  ایند  تالمجت 

وت اب  هشیمه  تسا  هدوب  دوجو  راوطا  رد  هک  هن  یسک  هب  لد  ور  دوبر  وت  مشچ  رود 
رایـسب قئاقح  اهدرایلیم  زا  رپ  ياـیرد  زا  هک  دراد  یماکحتـسا  ماود و  هچ  جومت  لاـح  رد  اـیرد  يور  باـبح  یگدنـشخرد  دوب  دـهاوخ  و 
بارـس يور  رب  هکلب  بآ ، رـس  رب  هن  بابح  هچ  نکلو  تسا  بابح  وچ  ایند  دـینک : تقد  میوشیم  هریخ  نآ  هب  هدیـشوپ و  مشچ  شزرارپ ،

روما هب  یگتـسبلد  ياضتقم  هنیمز و  هک  تهجنادب  بارخ  تسم  دب  باوخ  باوخ ؟ هچ  باوخ  نآ  باوخ  هب  دننیبب  هک  یبارـس  هچ  مه  نآ 
یئادج ضرعم  رد  تایح ، ياهترورـض  زا  شیب  ایند  نیاب  دنویپ  اذل  تسا ، ادخ  اب  نآ  طابترا  یگدـنز و  تقیقح  زا  تلفغ  ایند ، نیا  يدام 

مدرم یمامت  مه  هک  مینک  هدنسب  ایند  زا  يرادقم  هب  میراد  تردق  هک  اجنآ  ات  اذل  تسا ، ینوادخ  بضغ  هب  کیدزن  وا و  تایانع  ادخ و  زا 
يوقت هک  میهدب  تاجن  اهیگدولآ  زا  ار  تیـصخش  ای  سفن  ای  نم ، مه  دنوش و  رادروخرب  هتـسیاش  تایح  هنادنمتفارـش و  تیـشعم  زا  ایند 

تیریدم دننام  مه  ار  نایمدآ  ياهناج  تیریدم  تیمها  تاعامتجا ، یـسایس  ناگدـننادرگ  هک  دـسرارف  يزور  رگا  درادـن . نیا  زج  ییانعم 
هچره دوریم و  رتولج  خـیرات  هچره  هنافـساتم ، تسیچ ؟ یناـسنا  تمظع  هک  میمهفیم  عقومنآ  دـنریگب ، هدـهع  هب  ناـنآ  یعیبط  یگدـنز 

اب ش هناگراهچ  تاطابترا  يهمه  رد  اهناسنا  ددرگیم ، رتهدیچیپ  اهناسنا  تاطابترا  دنکیم و  ادیپ  رتشیب  شرتسگ  تعنص  يهرئاد 
روهظ زا  شیپ  هک  ییاهناسنا  نتشیوخ .) عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادخ  اب  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا  : ) دندرگیم يورایور  رتشیب  تسک 
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تمظع و هاگیلجت  هک  نآ  ياهدومن  تعیبط و  اب  رتشیب  دـندرکیم ، یگدـنز  اـیند  نیا  رد  نآ ) ماـع  ياـنعمب  يژولونکت   ) تعنـص نارود 
يوب نآ  يوب  اهییابیز و  عمجم  شیاـهدومن  هک  اـبیز  رایـسب  تعیبط  زا  اـهنارود  نآ  مدرم  دـندوب ، يوراـیور  تسا ، يدـنوادخ  تاـفص 

ره هک  زورما  ات  دندوب  کیدزن  یتوکلم  قئاقح  ادـخ و  هب  رتشیب  و  دـندوب . انـشآ  دوخ  ياهناج  اب  رتشیب  درکیم ، رـشتنم  ار  نایمدآ  ياهناج 
هدرک و ینادنز  اهنآ  نایم  رد  ار  دوخ  هتفرگ و  لکـش  رـشب  تسد  اب  هک  رجآ  گنـس و  نامیـس و  ياهراوید  اههراپ و  نهآ  دنرگنیم  اجک 
روص و عیرـس  رایـسب  لاـقتنا  تاـکرح و  تعرـس  اـب  اـمنرنه و  ياههدـیدپ  اـب  ار  دوخ  شدوـخ ، يارب  نیغورد  یقرت  يدازآ و  نیقلت  يارب 
هب تیلست  تفرگیم ، دوخ  ناج  يارب  ازفناج  تعیبط  زا  هک  ایازم  نآ  يهرابرد  هک  دشاب  تسا ، هتخاس  لوغشم  ریدخت ، لئاسو  تاعالطا و 

رشب هک  يژولونکت  مخ  چیپ و  رپ  ياهنادنز  نایم  رد  ار  نانآ  مدرم ، يهرادا  يارب  هک  یقیقح  نارادمتسایس  رگا  نیاربانب ، دهدب !! نتـشیوخ 
اههراپنهآ و اب  اهنت  ددرگیم و  رترود  اهتمظع ) يابیز  هاگیلجت  نآ   ) تعیبط زا  دوریم  هک  فرط  ره  هب  اجنآ  رد 

زورما عماوج ، ناگدـننادرگ  نایاقآ  ددرگیم ! هجاوم  دـناهدش ، هتخاس  رتگنت  رتمکحم و  رتشیب ، هچره  ییوجدوس  يارب  هک  ییاـهنامتخاس 
ندش تام  بجوم  هک  گنریب  لک  حلـص  ( ) مسیلارولپ  ) و يرـشب ) یگدـنز  زا  قالخا  نید و  فذـح  ( ) مسیرالوکـس  ) يرامیب يهجلاعم 

لئاسو يهمه  اجیردـت  هکیلاح  رد  دوشیم ، کیدزن  امب  دراد  اجیردـت  هک  تسا  ییادرف  زا  رتناسآ  یلیخ  دـشابیم ، اهـشزرا  يهمه  گنر 
یناسک دـننام  ایند ، ساسایب  تـالمجت  فراـخز و  زا  دـیامرفیم : ع )  ) نینموملاریما میهدیم ). تسد  زا  ارنآ  ياهـشزرا  ناـج و  زا  عاـفد 

تموصخ نتـشیوخ  اب  تالمجت ، فراـخز و  نآ  هب  ندرپس  لد  اـب  امـش  ینعی  دـنهاوخ . ریخ  ناـبرهم و  نتـشیوخ  يارب  هک  دیـشاب  رذـحرب 
راخ ناج  نارگ  يا  دنزب : دایرف  ردـقچ  ام  سفن  نیا  اهناج ، نیا  رخآ ، دـیهدیم ! نان  یـصرق  هب  ار  يرهوگ  كدوک ، دـننام  دـیزرویم و 

حوضو تهجب  حیـضوت  دهد  نان  صرق  هب  یلفط  يرهوگ  دهد  نازرا  درخ  نازرا  وا  هک  ره  ارم  یتسدیرخ  نازرا  سب  هکناز  ارم  یتسدـید 
. میدرک تیافک  اهنآ  يهمجرت  هب  هبطخ ، نیا  يدعب  تالمج  یناعم  لماک 

؟ دنتفرگ وا  زا  ار  تفالخ  ارچ  هبطخ 161-
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قح رهـصلا و  همامذ  دعب  کل  و  ددس ، ریغ  یف  لسرت  نیـضولا ، قلقل  کنا  دـساینب ، اخا  ای  مود  تصـش و  دـص و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

اهناف اطون ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرب  نودشالا  و  ابسن ، نولعالا  نحن  ماقملا و  اذهب  انیلع  دادبتسالا  اما  ملعاف  تملعتـسا  دق  هلاسملا و 
يدرم وت  يدـسا  ردارب  يا  . ) همایقلا هیلا  دوعملا  و  هللا ، مکحلا  نیرخآ و  موق  سوفن  اـهنع  تخـس  و  موق ، سوفن  اـهیلع  تحـش  هرثا  تناـک 
نونکا لاوس . يارب  خـساپ  قح  يدـنواشیوخ و  يهطبار  تسوت  يارب  لاحنیا ، اب  ینکیم ! اهر  هدیجنـسان  ار  تراتفگ  هک  یتسه  برطـضم 

زا رتالاب  بسن  رظن  زا  مه  ام  هک  یلاـح  رد  دـنتفرگ ، اـم  زا  هنارـسدوخ  ییاوشیپ ، ماـقم  يهراـبرد  ار  اـم  قح  هکنیا  اـما  نادـب : يدیـسرپ  هک 
سوفن هک  دوب  تیمکاـح  ندوب  بولطم  بوغرم و  يور  زا  دادبتـسا  نیا  ترـضح ، نآ  هب  طاـبترا  قـلعت و  تهج  زا  مه  میتـسه و  نارگید 

تسا و ادخ  قلطم  رواد  دندومن . ضارعا  تواخـس و  نآ ، يهرابرد  رگید  یعمج  سوفن  دندیزرو و  لخب  نآ ، هب  صرح  تدش  زا  یعمج 
نادـب هقـالع  تدـش  زا  یعمج  سوفن  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يهلمج  زا  دوصقم  تسا ). وا  يوس  هب  تماـیق  زور  رد  همه  تشگزاـب 

نبا ا هغالبلاجهن  فورعم  رایسب  حراش  تسیچ ؟ دندومن  ضارعا  نآ  زا  رگید  یعمج  دندیزرویم و  لخب  ماقم 
یسرد هک  یعقوم  دوب ، هرـصب  بیقن  هک  يولعلا  دمحم  نب  ییحی  رفعجوبا  زا  نم  : ) دیوگیم نینچ  تسا ، هلزتعم  ناگرزب  زا  هک  دیدحلایب 
بهاذم زا  يوریپ  رد  وا  مدیسرپ . دنک ، تمحر  ار  وا  ادخ  هک  درم  نآ  زا  ار  قوف  يهلمج  زا  ع )  ) یلع روظنم  يهرابرد  مدناوخیم  وا  شیپ 

تدـش زا  یعمج  سوفن  : ) دومرف هک  هلمج  نیا  زا  مالـسلاهیلع  یلع  دوصقم  متفگ : دوـب . لـماک  یلقع  ياراد  فاـصنا و  اـب  يدرم  يوـلع ،
و تسا ؟ هدومن  روظنم  ار  یناسک  هچ  دندومن ، تواخـس  یـشوپمشچ و  نآ  يهرابرد  رگید  یعمج  سوفن  دـندیزرو و  لخب  نآ  هب  صرح 

یلاح رد  دندرک !؟ رانکرب  ماقم  نیا  زا  ار  امـش  هنوگچ  امـش  موق   ) دوب هدرک  حرطم  دوخ  لاوئـس  رد  يدـسا  درم  نآ  هک  یموق  نآ  تسیک 
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هب نم  تسا . هفیقـس  زور  دوصقم  تفگ : رفعجوبا  يروش ؟ زور  ای  دوب و  هفیقـس  زور  دوصقم  ایآ  دیدوب )؟ رتهتـسیاش  ماقم  نیا  هب  امـش  هک 
در هب  ار  نانآ  و  مهدـب ، تبـسن  ار  ص )  ) هللا لوسر  یناـمرفان  ص ،)  ) مرکا ربماـیپ  يهباحـص  هب  دـهدیمن  هزاـجا  نم  سفن  متفگ : رفعجوبا 
رما رد  ییانتعایب  هحماسم و  هک  دهدیمن  هزاجا  مه  نم  سفن  تفگ : رفعجوبا  مزاسب . مهتم  ع )  ) یلع تفالخ  يهرابرد  ربمایپ  صن  ندرک 

اهر ناشدوخ  لاحب  دریگب ، هدهع  هب  ار  اهنآ  تیریدم  هک  ییاوشیپ  نودب  ار  مدرم  هک  مهدب  تبسن  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  ار  تماما 
نییعت نآ  يارب  ار  يریما  هکنیا  رگم  تفریمن  نوریب  هنیدم  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـننک . یگدـنز  قرفتم  مه و  زا  هتخیـسگ  نانآ  هک  دـنک 

وا هکنیا  اب  دنکیمن  نییعت  ار  يریما  دوخ  ياج  هب  هنوگچ  ترـضح  نآ  سپ  دوب . هتفرن  هنیدم  زا  رود  دوب و  هدـنز  هک  یلاح  رد  دومرفیم ،
کـش اهناسنا  زا  يدرف  چـیه  تفگ  سپـس  دـشابیمن ؟ اراد  داتفا ، دـهاوخ  قافتا  هک  یثداوح  ناربج  ییاناوت  دوریم و  اـیند  زا  تسنادیم 

و دندوب ، دقتعم  رما  نیا  هب  اریز  تسا ، یهیدب  هیضق  نیا  ناناملسم ، هاگدید  زا  اما  دوب ، درخ  لقع و  لامک  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  درادن 
حیحص يار  ياراد  وا  تسا و  هدوب  هملکلاینعم  مامت  هب  میکح  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دندوب  نودقتعم  هفـسالف  يراصن و  دوهی و  ماوقا  اما 

لماک لـقاع  درم  نیا  و  دومرف . يزیریپ  شریبدـت  لـقع و  اـب  ار  یتمظع  اـب  کـلم  دومن . يرازگنوناـق  تشاد و  اـپرب  ار  یتلم  وا  اریز  دوب ،
تـسنادیم وا  تخانـشیم . تشاد ، همادا  ینالوط  رایـسب  ياهتدـم  هچ  رگا  ار  نانآ  يزوتهنیک  یهاوخنوخ و  زیارغ و  برع و  داژن  تعیبط 

نامدود و تشکیم  ار  يرگید  يهلیبق  زا  رگید  يدرم  هلیبق ، کی  زا  يدرم  رگا  هک  تشاد  عویـش  یلهاـج  تداـع  نیا  برع  ناـیم  رد  هک 
، دنتشگیم لتاق  لابند  دندرکیمن  ناربج  ار  لوتقم  درم  نآ  نوخ  هک  یعقوم  ات  لوتقم ، درم  نآ  نادنواشیوخ 

زین نانآ  زا  یسک  هب  رگا  و  دنتشکیم ، وا  ياج  هب  ار  لتاق  ناشیوخ  ای  نامدود  زا  یـضعب  دندرکیمن ، ادیپ  نتـشک  يارب  ار  لتاق  نآ  رگا  و 
نید و  دوبن . لـتاق  نآ  کـیدزن  ناـشیوخ  زا  هچ  رگا  دنتـشکیم ، لـتاق  يهلیبـق  زا  یهاوخنوخ  يارب  ار  یعمج  اـی  يدرف  دـنتفاییمن  تسد 
کی لاحنیا ، اب  دـنام . یقاب  دوخ  لاحب  زیارغ  سپ  تخاسن . نوگرگد  ار  نانآ  قیمع  قالخا  دادـن و  رییغت  رابجا ) اب   ) ار برع  عیابط  مالـسا 
دزیرب نوـخ  برع  رد  هک ) دـش  روـبجم  مالـسا  عـناوم  نتـشادرب  يارب   ) لـماک لـقاع  درم  نآ  هک  دـنک  روـصت  دـناوتیم  هنوـگچ  دـنمدرخ 
هدهع هب  ياهدع و  یگدنز  هب  نداد  نایاپ  نوخ و  نتخیر  رد  مالسلاهیلع ) بلاطیبا  نب  یلع   ) وا يومعرـسپ  و  شیرق ، يهلیبق  رد  اصوصخم 

ایند زا  مدرم  رگید  دـننام  هک  تسنادیم  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـننک ) اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  ، ) درک تدـعاسم  ار  وا  اـهبرع  ياـههنیک  نتفرگ 
نیـسح ماما  نسح و  ماما   ) همطاف زا  دـنزرف  ود  وا و  دزن  رد  همطاف س )  ) شرتخد دراذـگیم و  ایند  رد  دوخ  زا  سپ  ار  ع )  ) یلع دوریم و 

عـضو نیا  اب  دندوب و  ص )  ) ترـضح نآ  تشپ  زا  دنزرف  ود  يهلزنم  هب  اهنآ  هب  دیدش  يهقالع  تبحم و  تهجب  هک  دننامیم  مالـسلاهیلع )
سیابیم وا   ) دنکیمن وا  تفالخ  و  ع )  ) یلع ییاوشیپ  هب  حیرصت  دراذگیماو و  رگید  یسک  هب  ار  تفالخ  رما 

ص)  ) مرکا ربمایپ  لماک  لقاع  نیا  ایآ  دیامن . ظفح  ار  شنامدود  نادنزرف و  و  ع )  ) یلع نوخ  هار ، نیا  زا  دیامن ) وا  تفالخ  هب  حیرصت  ت 
سپ ار  نانآ  ياهنوخ  دنک ، اهر  یلومعم  تیعر  رازاب و  هچوک و  مدرم  دننام  ار  شاهداوناخ  نادنزرف و  دورب و  ایند  زا  رگا  هک  تسنادیمن 

وا نادنزرف  نوخ  هتشک و  ار  یلع  هک  تسا  هدوب  ص ))  ) مرکا ربمایپ   ) وا دوخ  تقیقح  رد  سپ  تسا ! هداد  رارق  نتخیر  ضرعم  رد  دوخ  زا 
مرکا ربمایپ  زا  دعب  نانآ  دنک . تیامح  ار  نانآ  هک  دـنوش  هتـسباو  یهاگهیکت  هب  وا  زا  دـعب  دنتـسناوتیمن  نانآ  اریز  تسا ، هداد  ردـه  هب  ار 

دوخ ياهـضرغ  هب  دندوبریم و  فرط  ره  زا  ار  نانآ  ربمایپ  زا  سپ  مدرم  دندشیم ، ناگدنرد  يارب  يراکـش  ناگدـنروخ و  يارب  ياهمقل 
نیا ، ) تفرگیم رارق  نانآ  رایتخا  رد  هک  یتردـق  تسایر و  تهجب  دادیم ، رارق  ناـنآ  رد  ار  هطلـس  تردـق و  رگا  اـما  و  دـندمآیم . لـئان 
نامگ ایآ  تشگیم …  نانآ  نوخ  ندـش  هتخیر  زا  عنام  دوب ) مدرم  يدـعت  زا  يریگولج  هلمح و  عافد و  يهلیـسو  هک  تردـق  تساـیر و 
تبحم نآ  وک  سپ  دنوش !؟ نک  هشیر  شدالوا  نادناخ و  هک  تساوخیم  وا  دوخ  ای  دوب ، لفاغ  متفگ ) هک   ) تقیقح نیا  زا  ربمایپ  ینکیم 

نام ار  ع )  ) یلع تساوخیم  ربمایپ  ییوگیم : وت  ایآ  تشاد ؟ شلد  بوبحم  زیزع و  يهمطاف  يارب  هک  دیدش 
ماقم ياراد  مظعم و  مرکم و  وا  دزن  رد  هک  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دشاب و  مدرم  دنمزاین  هک  تشاذگیم  دوخ  لاحب  هنیدم  يارقف  زا  یکی  دـن 

تیثیح نوخ و  رد  نایاورنامرف  ات  درکیم !؟ اهر  يراصنا  کلام  نب  سنا  یسود و  هریرهوبا  دننام  دنتسنادیم ، همه  هک  دوب  یلاع ) رایـسب  )
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هک ینکیم  نامگ  ایآ  ( !؟ دـشاب هتـشادن  ار  نانآ  تازواجت  يریگولج  تردـق  وا  دـنهدب و  ماجنا  دنتـساوخیم ، هچره  شدـالوا  ناـج و  و 
ياـهرگج هک  دوش  هدیـشک  ع )  ) یلع رـس  رب  ریـشمش  رازه  دـص  هک  یلاـح  رد  درکیم ) اـهر  يداـع  درف  کـی  دـننام  ار  ع )  ) یلع ربماـیپ ،

هعطق ناشیاهنادند  اب  ار  شتشوگ  دنماشایب و  ناشیاهناهد  اب  ار  شنوخ  دنتـساوخیم  دوب و  روهلعـش  ع )  ) یلع هیلع  اهریـشمش  نآ  نابحاص 
نامز اهگنج و  نآ  نیبام  يهلصاف  دوب و  هتـشک  ار  نانآ  ياهومع  ناردارب و  نادنزرف و  مالـسلاهیلع ،) یلع   ) وا اریز  دنروخب ، دننک و  هعطق 

:( دیوگیم دیدحلایبا  نبا  . ) دوب هتفریذپن  مایتلا  اهتحارج  دوب و  هتفرن  يدوبهب  هب  ور  اهمخز  دوب و  هدشن  ینالوط  ص )  ) ادخ لوسر  تلحر 
دنکیم تلالد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نخس  دوخ  یلو  یتفگ  هک  ار  هچنآ  یتفگ  وکین  : ) متفگ يولعلا ) دمحم  نب  ییحی  رفعجوبا   ) وا هب 

يدسا درم  نآ  هب  ترضح  نآ  اریز  تسا ، هدومرفن  حیرصت  صن و  وا  تفالخ  يارب  ربمایپ  هکنیا  هب 
، روبزم لالدتسا  ياجب  تشاد ، دوجو  حیرص  صن  رگا  دیامرفیم ، لالدتسا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  دیدش  رایـسب  یکیدزن  بسن و  تمظع  هب 
هک داد  خـساپ  نینچ  دانک ، تمحر  شیادـخ  رفعجوبا  تسا ) هدـش  هدـناوخ  هبطخ  نم  مانب  صن و  دروم  بلاطیبا  نب  یلع  نم  و  دومرفیم :

نینچ يدـسا  نآ  هک  ینیبیمن  رگم  دومرف . حرطم  تسنادیمن ، هک  هچنآ  هن  تسنادیم ، هک  هچنآ  يانبم  رب  ار  يدـسا  خـساپ  نینموملاریما 
يدسا درم  نآ  هک  تسین  نیا  زج  دندرک )؟ رانکرب  دیدوب  نآ  هب  رتهتسیاش  همه  زا  هک  ماقم  نیا  زا  ار  امش  امـش ، موق  هنوگچ  : ) درک لاوئس 

لاوئس دوب ، درف  نیرتهتسیاش  ربمایپ ، هب  هبناج  همه  یکیدزن  بسن و  تهج  زا  هک  تفالخ  ماقم  زا  ار  یلع  مدرم ، نآ  ندرک  رانکرب  تلع  زا 
تسا هتـشادن  نآ  هب  داقتعا  نینموملاریما و  فالخ  يهرابرد  حیرـصت  صن و  زا  عالطا  يدسا  درم  هک  تسا  نآ  لیلد  دوخ  نیا  دوب . هدومن 

وت مدرم  هک  تشاد  تلع  هچ  هک  درکیم  لاوئـس  ع )  ) نینموملاریما زا  تشاد ، يروصت  نینچ  رگا  اریز  دوب ، هدرکن  روطخ  مه  شنهذ  زا  و 
نینچ يدـسا  دوب ؟ هدومرف  صن  وت  تفـالخ  يهراـبرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنیا  اـب  دـندرک  راـنکرب  ماـقم  نیا  زا  ار 

رابتعا هب  ار  مشاه ) لآ   ) امش امش ، موق  هنوگچ  دروآ : نایم  هب  امومع  مشاهینب  يهرابرد  ماع  ینخس  هکلب  تفگن ،
یلع یگتسیاش  تلع   ) ینعم نامه  هب  رظن  اب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دندز ؟ رانک  تفالخ  ماقم  زا  ربمایپ ، اب  هبناج  همه  یکیدزن  یمشاه و 

: دومرف خـساپ  تشاد ، رظن  رد  يدـسا  درم  هک  ص )  ) ربماـیپ اـب  ع )  ) یلع هبناـج  همه  یکیدزن  یمـشاه و  ینعی  تفـالخ ) يارب  مالـسلاهیلع 
نانآ اریز  مدوب  رتکیدزن  نانآ  يهمه  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  نم  هکنیا  اب  دـندرک  رانکرب  تفالخ  ماقم  زا  ارم  نانآ  )

هک بلاطیبا  نب  یلع  منم  دومرفیم : خساپ  نیا  ياجب  ع )  ) نینموملاریما رگا  دنتـشاد ) مدقم  ام  رب  ماقم ) هب  عمط  صرح و  يور  زا   ) ار دوخ 
تروص نیا  رد  تسا ، هدش  هدـناوخ  هبطخ  ص )  ) ادـخ لوسر  یناگدـنز  رد  نم  مانب  هدـش و  صن  ص )  ) ربمایپ فرط  زا  نم  تفالخ  يارب 

ایآ ای : و  هن ؟ ای  تسا  هدش  دراو  یصن  وت  تفالخ  يارب  ایآ  هک  دوب  هدیـسرپن  ع )  ) یلع زا  درم  نآ  اریز  دشیمن ، هداد  يدسا  درم  نآ  خساپ 
رما زا  ار  امـش  امـش ، موـق  ارچ  تفگ : نینچ  يدـسا  هکلب  هن ؟ اـی  دوـمرف  نییعت  صن  يهلیـسوب  تفـالخ  يارب  ار  یـسک  ص )  ) ادـخ لوـسر 

بسانم قباطم و  هک  داد  یخساپ  ع )  ) یلع اذل  دیدوب ؟ تفالخ  ندعم  همشچرس و  هب  دارفا  نیرتکیدزن  امش  هکنیا  اب  تخاس  رانکرب  تفالخ 
فیرعت وا  يارب  ار  رما  تقیقح  تالیضفت  دیشکیم و  شیپ  ار  تفالخ  هب  صن  عوضوم  ترضح  نآ  رگا  دوب و  لاوس 

اذل دشیمن ، بذج  ترضح ، نآ  خساپ  قیدصت  هب  درکیمن و  لوبق  ار  شنخـس  تخاسیم و  مهتم  ار  وا  تفریذپیمن و  ار  نآ  دومرفیم ،
مله و  تشگیمن ). ندز  نعط  ترفن و  بجوم  هک  دادیم  خساپ  يزیچ  اب  هک  دوب  نامه  مدرم  راک  ریبدـت  تسایـس و  مکح  رد  هار  نیرتهب 

ءافطا موقلا  لواح  دوالا ! رثکی  و  بجعلا ، غرفتسی  ابطخ  هل  ایف  هللا ، ورغ و  هئاکبا و ال  دعب  رهدلا  ینکحضا  دقلف  نایفس  یبا  نبا  یف  بطخلا 
یلع قحلا  نم  مهلمحا  يولبلا ، نحم  مهنع  انع و  عفترت  ناف  ائیب  ابرش و  مهنیب  ینیب و  اوحدجو  هعوبنی  نم  هراوف  دسو  هحابصم ، نم  هللا  رون 

يهرابرد ار  ریگمـشچ  ياهثداح  ایب و  نونکا  نوعنـصی ) امب  میلع  هللا  نا  تارـسح ، مهیلع  کسفن  بهذـت  الف  ، ) يرخالا نکت  نا  هضحم و 
ياج دنادنخ . دوب ، هتخادنا  هیرگ  هب  ارم  هکنآ  زا  سپ  راگزور  تسا )! هتخادـنا  هار  هب  ییاعدا  هچ  هیواعم  نیا  هک  ، ) رگنب نایفـسوبا  دـنزرف 
رون دـندمآرب  ددـص  رد  موق  نآ  دـیامنیم . ناوارف  ار  يورجک  دـناسریم و  تیاهن  هب  ار  بجعت  هک  یگرزب  يهثداـح  هچ  تسین ، یتفگش 

. دنداد رارق  ار  هدولآ  یتبرـش  ناشدوخ  نم و  نایم  نانآ  دـندنبب ! نآ  عبنم  زا  ار  شناشوج  تایح  بآ  شوماخ و  شغارچ  زا  ار  يدـنوادخ 
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ور رگا  مرادیماو و  بان  قح  هب  ار  نانآ  ددرگ ، عفترم  اولب  هنتف و  ياهتقشم  نانآ ، ام و  زا  رگا 
دوخ سفن  دومرف : وا  يهرابرد  دنوادخ  هک  تسا  ص )  ) ادخ لوسر  عضو  هب  هیبش  نم  عضو   ) ددرگ عنام  مهاوخیم  نم  هک  هچنآ  زا  راگز 

هیواعم يهرابرد  رصتخم  یسررب  کی  تسا )). ملاع  نانآ  رادرک  هب  دنوادخ  اریز  ربم ، نیب  زا  نانآ ، يهرابرد  فسات  ترـسح و  يور  زا  ار 
ای بطاخم  ار  هیواـعم  یناوارف ، دراوم  رد  دوخ ، كراـبم  ياـههمان  نانخـس و  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تهج  نادـب  نایفـسیبا  نب 

عناـم هدوـمن و  حرطم  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  دـنزرف  يوراـیور  رد  ار  دوـخ  صخـش  نیا  هک  تهجنادـب  هداد و  رارق  خـیبوت  یفرعم و  دروـم 
: میشاب هتشاد  درم  نیا  يهرابرد  یلامجا  یسررب  کی  هک  تسا  مزال  تسا ، هتشگ  وا  يهلیسوب  يوبن  تلاسر  غالبا  يولع و  مالسا  شرتسگ 

تموکح هب  نایفسیبا  نب  دیزی  شردارب  گرم  زا  سپ  ار  وا  رمع  سپس  هدش  ندرا  یلاو  باطخلا  نب  رمع  يرادمامز  رد  دیزی  ردپ  هیواعم 
: ققحم نیخروم  يارآ  قاـفتا  هب  هک  دوب  يدرم  هیواـعم  دـش . راذـگاو  وا  هب  ماـش  يهمه  ناـفع  نب  ناـمثع  ناـمز  رد  دومن و  بصن  قشمد 

يرادـمامز هار  رد  ياهلیـسو  تخاسیم ، دـحتم  اـهزرم  نتـشادرب  اـب  ار  اهنیمزرـس  عماوج و  اـهداژن و  ماـمت  هک  ار  یمالـسا  يژولوئهدـیا 
رک مادختسا  هتساوخ و  دیزی ، شرسپ  يهلیسوب  ایناث  برع  داژن  هب  الوا و  یتسرپداژن  هب  نآ  ندنادرگرب  ای  دوخ و  یصخش 

: تفگیم تسیرگنیم ، هیواـعم  هب  تقو  ره  : ) هک دـناهدرک  لـقن  ناوارف  روطب  باـطخ  نب  رمع  زا  نیخروـم  ار  هلمج  نیا  نوـچ  تسا . هد 
هتسب رمک  هب  يریشمش  هک  یلاح  رد  برع  کی  سکع  اهنآ  يور  هک  دش  هدز  ییاههکس  هک  دوب  وا  نارود  رد  تسا ) برع  يارـسک  نیا  )

هیواعم زا  هک  یتافیـصوت  نایم  رد  دوریم ، ربنم  يالاب  هب  هیواعم  گرم  مـالعا  يارب  سیق  نب  كاحـض  هک  یعقوم  دوب ). هدـش  میـسرت  دوب 
هک درک  اضتقا  کـلم  تعیبط  سپـس  : ) دـسیونیم احیرـص  نودـلخ  نبا  دوب ) برع  هاـگهانپ  هیواـعم   ) هک دراد  دوجو  هلمج  نیا  دـنکیم ،

نارگید رب  دوخ  میدقت  تمظع و  ياعدا  يرادمامز و  نیا  دشوکب و  نارگید  رب  دوخ  نتـشاد  مدقم  تمظع و  يرادـمامز و  رما  رد  هیواعم 
.( دـندوب اراد  ار  تیبـصع  نیا  مه  هیماینب  داژن  درکیم و  نآ  هب  راداو  شبـصعت  هک  دوب  یعیبـط  رما  کـی  نیا  یلو  دوبن ، هیواـعم  ناـش  رد 
هب ترضح  نآ  درادن . ذخام  رکذ  هب  جایتحا  هک  تسا  فورعم  يردقب  مرکا  ربمایپ  مالک  رد  راکمتـس  هورگ  هب  شناوریپ  هیواعم و  فاصتا 
هک نیفص  ياهگنج  رد  رامع  و  تشک ) دهاوخ  راکمتس  هورگ  ارت  رامع  يا  ( ) هیغابلا هئلا  کلتقت  رامع  ای  : ) تسا هدومرف  رـسای  نب  رامع 

هیواعم زا  هرـصاحم  رد  نامثع  هک  یعقوم  دناهتـشون : نیخروم  مامت  تسا . هدش  هتـشک  هیواعم  نایهاپـس  تسدـب  دوب  ع )  ) یلع تمدـخ  رد 
کمک

يذ هب  هک  یتقو  تفگ  داتـسرف و  ار  يریـشق  دسا  نب  دیزی  دـش  رتدـیدش  نامثع  يهرـصاحم  هک  یتقو  داتـسرفن ، وا  يارب  یکمک  تساوخ ،
هک میدـیدیم  يزیچ  مدوـب ، رـضاح  ناـمثع  يهثداـح  رد  نم  هک  هناـهب  نیا  هب  نک و  فـقوت  اـجنامه  يدیـسر  هنیدـم ) يهموـح   ) بـشخ

بـشخ يذ  رد  دـسا  نب  دـیزی  نکن . یمادـقا  مدرک ، کمک  نم  اذـل  يدوب ، بیاـغ  هیواـعم )  ) وت منک و  ناـمثع  دوس  هب  مادـقا  تسیاـبیم 
هب هک  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  اب  درک و  تفالخ  ياعدا  تساخرب و  نامثع  یهاوخنوخ  هب  هیواعم  سپـس  دـش . هتـشک  نامثع  اـت  دـش  فقوتم 

تیرشب دیگنج و  یتسرپماقم  زج  زوجم  لیلد  نیرتمک  نودب  دوب ، وا  اب  یمالـسا  عماوج  یعطق  یمـسر و  تموکح  یهلا ، تفالخ  يهفاضا 
يهزرابم هیواعم و  یلوایکام  فاصوا  يهرابرد  نونکات  هک  تهج  نادـب  تخاس . مورحم  دادیم  ماجنا  نآ  هب  ع )  ) یلع هک  یتامدـخ  زا  ار 

نبا  ) مینکیم تعانق  یطویـس  يهتفگ  هب  طقف  مینکیم ، يراددوخ  اهنآ  رارکت  زا  ام  تسا ، هدـش  هتفگ  داـیز  نانخـس  تقیقح  قح و  اـب  وا 
غورد تفگ  تسا ؟ نانآ  يهلیبق  رد  تفالخ  هک  دننکیم  نامگ  هیماینب  متفگ : هنیفـس  هب  هک  دـنکیم  لقن  ناهمج ) نب  دیعـس  زا  هبیـشیبا 

زا هک  دنکیم  لقن  لبنح  نب  دـمحا  نب  هللادـبع  زا  یفلـس  تسا . هیواعم  ناشلوا  دنتـسه و  كولم  نیرتتخـس  زا  هیماینب  هکلب  دـنیوگیم ،
( دمحا  ) مردپ

ادیپ وا  يارب  یبیع  هکلب  دندرک ، وجتـسج  هچره  شنانمـشد  تشاد ، يدایز  نانمـشد  یلع  تفگ : مردپ  مدیـسرپ ؟ هیواعم  یلع و  يهرابرد 
هار هب  هک  دوـب  ياهلیح  نیا  دـندرک و  فـیرعت  هیواـعم )  ) دـیگنج وا  اـب  هـک  ار  يدرم  اذـل  دـننیبب ، وا  رد  یبـیع  نیرتـمک  دنتـسناوتن  دـننک ،

روظنم زا  دـنادب و  شایهلا  قوقح  قالخا و  هفـسلف و  نآ  اب  ار  مالـسا  بتکم  هبناـجهمه  قیقد و  روطب  یـسک  منکیمن  ناـمگ  دـنتخادنا ).
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نیا هب  دنک  هعجارم  شیاهراک  هیواعم و  تموکح  تیـصخش و  هب  سپـس  دوش ، ربخ  اب  دوب  یتوکلم  ياهناسنا  ندروآ  دوجوب  هک  شربمایپ 
ناسنا نیا  درک . هدایپ  یمالـسا  عماوج  رد  ار  یلوایکام  تایرظن  ماخ  داوم  درک و  نوگرگد  ار  مالـسا  بتکم  دوخ  هیواعم  هک  دـسرن  هجیتن 
يهقح تموـکح  اـب  تفلاـخم  تهج  هب  ار  وا  هتـشون و  رـصم  زا  هک  رکبیبا  دـمحم  يهماـن  خـساپ  رد  نینموـملاریما  حالطـصا  هـب  هـنوراو 

املف انیلع  اروربم  امزال  هقح  بلاطیبا و  نبا  لضف  فرعن  انیف  كوبا  انک و  دقف  دـسیونیم : نینچ  دوب ، هدومن  دـیدهت  خـیبوت و  نینموملاریما 
هزتبا نم  لوا  هقوراف  كوبا و  ناکف  هیلع  هللا  تاولـص  هیلا  هللا  هضبق  هتجح و  جلبا  هتوعد و  رهظا  هدعو و  ام  هل  متا  هدنع و  ام  هیبنل  هللا  راتخا 

انفلاخ ام  لبق  نم  كوبا  لعف  ام  ول ال  اقستاو … و  اقفتا  کلذ  یلع  هرما  یلع  هفلاخ  هقح و 
دوخ ندرگ  رب  ار  وا  قح  موزل  بلاطیبا و  یب  یلع  يرترب  ام  اـب  مه  تردـپ  میدوب و  ربماـیپ  ناـمز  رد  اـم   …  ( ) هیلا انملـسل  بلاـطیبا و  نبا 

هب دوب  هدرک  هدعو  وا  هب  هک  ار  هچنآ  دیزگرب و  دوب  هدرک  هدامآ  وا  يارب  هک  یشاداپ  هب  ار  مالـسا  ربمایپ  دنوادخ  هک  یماگنه  میتسنادیم ،
وا زا  ار  یلع  قح  هک  دـندوب  یـسک  نیلوا  شقوراف  وت و  ردـپ  دومرف ، نشور  ار  شتجح  تخاـس و  راکـشآ  ار  وا  توعد  دـیناسر و  ماـمتا 
نب یلع  اب  اـم  دوب ، هدرکن  ار  مادـقا  نیا  نم  زا  شیپ  تردـپ  رگا  دنتـشاد . قاـفتا  راـک  نیا  رب  دـندیزرو و  تفلاـخم  وا  اـب  دـندرک و  بلس 

تیعقوم رد  مه  ار  هتـشذگ  رادـمامز  هس  رگهلیح  نیا  بیترت  نیدـب  میدومنیم ). میلـست  وا  هب  ار  تفالخ  میدرکیمن و  تفلاخم  بلاـطیبا 
ار قح  اب  هزرابم  نداد  ناشن  هجوم  رکبیبا و  نب  دـمحم  ندرک  تکاس  يارب  دـنکیم و  تسدـمه  شایلوایکام  راک  هیجوت  يارب  یبساـنم 

لدبم نازخ  هب  ار  مالـسا  راهب  هک  هیواعم  نیا  دـنزیم ! تسد  تسا ، هتـشاد  ناکما  وا  يارب  هک  ياهلیـسو  نینچ  هب  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  هک 
يهبل ات  هتفرگ  اهدیدهت  اههلیح و  زا  یعاونا  اب  تسا ، هدرکن  دیدرت  وت  روجف  قسف و  رد  یخروم  چـیه  هک  ار  دوخ  دـنزرف  دـیزی  دوب ، هدرک 

يهلمج کی  رد  رکبیبا  نب  نامحرلادبع  و  دنکیم . بصن  یمالسا  عماوج  یتسرپرس  هب  نارب  ریشمش 
عمتجم هک  هنیدـم  هب  دـیزی  لـیمحت  يارب  هیواـعم  هک  یعقوـم  رـصیق ) سوـیلکاره و  لـقره  نوناـق  تنـس و  تسا  نیا  : ) دـیوگیم رـصتخم 

بارطـضا و اب  ینارنخـس  کی  هدرک  عمج  اجکی  رد  دوب  نانآ  نایم  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هک  ار  هنیدم  ناگرزب  دمآ ، دوب  راصنا  نیرجاهم و 
میظعت ار  دیزی  هاگنآ  دوب . هدرک  روظنم  مالسا  ربمایپ  هک  یهلا  مکاح  کی  هن  تسا ، یعامتجا  نارگهلیح  راک  هک  درک  داریا  شوشم  یناعم 

زا نم  دوصقم  هک  دـنادیم  دـنوادخ  دـیاهدرک ! زیوجت  ار  وا  رما  دـینادیم و  یبوخب  ار  دـیزی  هقباـس  امـش  دـیوگیم ، دـنکیم و  دـیجمت  و 
دهاوخیم سابع  نبا  يدنبمشچ ، هطلاغم و  يرادقم  زا  سپ  رادیب ! مشچ  اب  تسا ، وا  يهلیـسوب  اهفاکـش  ندرک  رپ  دیزی  ندومن  رادمامز 

ار يدنوادخ  يانث  دمح و  دزیخیمرب و  نیسح  ماما  دوخ  شاب و  تکاس  هک  دنکیم  هراشا  وا  هب  ع )  ) نیـسح ماما  دیوگب ، ار  هیواعم  خساپ 
باتفآ ییانشور  هدرک و  راکشآ  ار  لاغذ  یهایس  نشور ، دادماب  هیواعم ، يا  : ) دیامرفیم دتسرفیم و  ربمایپ  ناور  هب  دورد  دروآیم و  اجب 

ایآ تشادرب …  تنانخس  زا  ار  دوخ  بیصن  ناطیش  يدومن …  قح  زا  يدعت  طارفا و  تنانخـس  رد  تسا . هدرک  طقاس  ار  زیچان  ياهغارچ 
ای ت ینک ، فیصوت  ار  ياهدیشوپ  زیچ  یهاوخیم  وت  ییوگ  یبیرفب ؟ دیزی  تدنزرف  يهرابرد  ار  مدرم  یهاوخیم 

سک چـیه  یتسه و  اناد  نآ  يهرابرد  وت  اـهنت  هک  ییوگیم  ار  یبلطم  اـی  یهدـب ، تسا  بیاـغ  اههدـید  زا  هک  يزیچ  يهراـبرد  یحیـضو 
دیزی يهرابرد  وت  تسا ، هتخاس  شاف  دنک ، تابثا  ار  شاهدیقع  يار و  هک  ار  نتـشیوخ  تقیقح  دوخ  دـیزی  دـنادیمن . نآ  يهرابرد  يزیچ 

هب هک  تسا  ییاهگس  رد  تحایس  ریس و  يهرابرد  وا  یگدنز  دهدیم : ناشن  ار  نآ  شتیصخش  هتفریذپ و  دوخ  رب  وا  هک  وگب  ار  ینانخس 
سب نک ، اهر  ار  راک  نیا  تسا . هدرک  يرپس  بعل  وهل و  هدـنزاون و  هدـنناوخ و  ياـهزینک  اـب  ار  دوخ  رمع  وا  دـنروآیم ، موجه  رگیدـکی 
ادخب دنگوس  دنکیم . تیافک  وت  يارب  ینک  تاقالم  لابو  رزو )  ) زرو نآ  اب  ار  ادخ  وت  یتفرگ و  ندرگب  هک  ینیگنـس  لابو  وت  يارب  تسا 

سب ياهدرک ، رپ  ار  دوخ  ياهکشم  رگید  تسا ، هدوب  متـس  اب  مدرم  ندرک  هفخ  ملظ و  اب  لطاب  نتخاس  گنهامه  ای  ندز  وت  راک  هراومه 
وگزاب ار  نآ  زا  ياهمـش  هک  شتیـصخش  رـصانع  ياضتقم  هب  هیواعم   … تسا )  هدنامن  ندز  مهب  مشچ  زج  يزیچ  گرم  وت و  نایم  تسا ،

ماش حولهداس  یلاها  هک  تسا  تسرد  تفر . كاخ  ریز  هب  شلامعا  لابند  تشاذگ و  دوخ  ياج  هب  ار  شرـسپ  عیمطت  دـیدهت و  اب  میدرک ،
يارب نیغورد  ياههیاس  نآ ، زا  سپ  هیواعم و  ندرم  زا  شیپ  چوپزغم  ناتسرپاوه  وجهرفس و  ياههبرگ  اهـسگم و  اصوصخم  نامز ، نآ  رد 
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وا س
توعد یعونـصم  يهیاس  نآ  هب  یگدرب  شریذـپ  هب  مه  ار  نارگید  هدروآورف و  میظعت  رـس  هیاـس  نآ  لـباقم  رد  ناـگدرب  دـننام  دـنتخا و 
يهیاس هب  موجه  لاح  رد  تسدب  يریـشمش  هک  ار  هیواعم  یقیقح  يهیاس  دش و  راکب  تسد  خیرات  نادـجو  یعقاو  زاسهیاس  یلو  دـندرک ،

نیخروم و سپـس  دوب ، هدومن  يراـیبآ  هتـشاک و  هیواـعم  ار  نآ  ياـههناد  هک  ییاهدادـیور  تسخن  دروآ ، دوجوب  دوب ، هیواـعم  یعونـصم 
شردپ گرم  زا  سپ  هیواعم  رسپ  دیزی  رگا  تسین . حیحص  ریخات  هیواعم  ندناسانـش  رد  نیا  زا  شیب  هک  تخیگنارب  ار  نادرمدار  ناداقن و 

نامه لابندـب  دنـسانشن و  ار  هیواـعم  تیـصخش  زورما  زور و  نآ  عماوج  ناـحولهداس  هک  دوب  نکمم  دیـسریمن ، مه  تساـیر  کـلم و  هب 
، یتسه يهنحـص  رد  شایهلا  تلاسر  رد  هک  میراد  خـیرات  نادـجو  نآ  هب  شخبناـنیمطا  يهیکت  هک  اـم  یلو  دـنورب ، شنیغورد  يهیاـس 
، هیواعم تیـصخش  يهفوکـش  هقاس و  هنت و  هشیر و  نتخاـس  شاـف  يارب  هک  مینادیم  درادـن ، یـسولپاچ  هلماـجم و  فراـعت و  نیرتکچوک 

راکـشآ ار  شایقیقح  هیاس  دیادزب و  مدرم  ناهذا  زا  ار  وا  یعونـصم  ياههیاس  هک  تخاسیم  رادومن  ار  يرگید  ياهدادیور  ای  صاخـشا 
خالگنـس و نانچ  دنراکب ، نیحایر  اهلگ و  دننک و  راومه  هکنآ  ياجب  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دوخ و  نیبام  هار  نادرخبان  دـیامن .

ناتسراخ
يا لامک . يهنـشت  مدرم  هن  دـندش و  رادروخرب  دـنوادخ  تمظع  هاـگهولج  نآ  زا  ناـشدوخ  هن  هک  دـنتخاس  نیگآرهز  ياـهفلع  زا  رپ  و 

، یتسرپهطلـس ترهـش و  ناگتخابلد  يا  ایند ، لانم  لام و  هب  قشع  ناگناوید  يا  ماـقم ، يهتخوسناـج  ناگنـشت  يا  یهاوخدوخ ، ناراـمیب 
هچ دـیتشاذگ ، اـپ  ریز  هک  اهـشزرا  همه  نآ  زا  رخآ  دـیتفرگ ؟ ياهجیتن  هچ  دـیدرک  نشور  يرـشب  ناـمدود  رد  هک  شتآ  همه  نیا  زا  رخآ 
دنچ یتح  دـیتشاد ، ایند  نیا  رد  هک  يرمع  رـساترس  رد  ایآ  دـیدیچ ؟ ییاههویم  هچ  دـیتخیر ، هک  اـهنوخ  همه  نآ  زا  رخآ  دـیدرب ؟ ياهرهب 

یعقاو تروص  مه ، هظحل  کی  يارب  یتح  هک  دوب  هدش  هریت  ردقچ  امش  نورد  يهنیآ  رخآ  دیتخادرپ ؟ وگتفگ  هب  نتشیوخ  اب  مه  ياهظحل 
بلاطیبا و نب  یلع  دـیراذگیمن  دـیتشاذگن و  نایلوایکام  یلوایکام و  يا  نایزیگنچ و  زیگنچ و  يا  ارچ  داد ؟ ناشن  ناتدوخ  يارب  ار  اـمش 

روطب ای  اهناتسروگ  يهریت  ياهکاخ  ریز  دیتفر  امش  میشیدنیب ؟ هنوگچ  امش  ناور  زغم و  امش و  يهرابرد  دنیوگب ؟ ار  دوخ  نخس  اهيولع ،
اهلد و دینادیم  چـیه  دـیتفر . نیب  زا  دـندروخ ، ار  امـش  ياضعا  هک  یکاخ  تارـشح  اهمرک و  ندیـسوپ  يهلیـسوب  ای  دیدیـسوپ و  میقتـسم 

تبث زیگنامرش  روآگنن و  ياهرطس  هچ  امش  زا  يرشب  خیرات  دندرک و  اهیرواد  هچ  امش  يهرابرد  مدآ  دالوا  ناکاپ  ياهزغم 
یکی ار  تسین  تسه و  امـش  یتسارب  تشذـگ . هچ  امـش  رب  هک  دـیتفگیم  نامز  لوط  رد  دوخ  ناراکمه  هب  دـیتشاد و  ینابز  شاـک  درک ؟
یقرف رگیدکی  اب  هنوگچ  امـش  يهدـیقع  رد  لهج  ملع و  درادـن ! یتوافت  اهناسنا  نتـشاذگ  هدـنز  نتـشک و  امـش  يارب  اعقاو  ایآ  دـینادیم !
نوئـش يهمه  هک  يزغم  نتـشاد  اب  امـش  هک  دسریم  رظن  هب  دیعب  رایـسب  دینادیمن ! رگیدـکی  دـض  ار  لطاب  قح و  امـش  اتقیقح  ایآ  درادـن !

مینک رواب  میناوتیم  ایآ  دیدوب ! نادان  روبزم ، قئاقح  هب  دمهفب ، هدومن و  یـسررب  دوخ  زغم  زیگناتفگـش  هاگراک  رد  دناوتیم  ار  یگدـنز 
قوف قیاقح  يهرابرد  شخبتایح  یمیسن  چیه  نوگانوگ ، تامولعم  براجت و  ثداوح و  عونتم  ياهمیسن  ندیزو  اب  یگدنز  لوط  رد  هک 

نب رارـض  مان  هب  ع )  ) یلع نارای  زا  یکی  زا  ع )  ) نینموملاریما تداهـش  زا  سپ  هک  دوبن  هیواعم  نیمه  ایآ  تفرگن ؟ ندـیزو  امـش  نورد  هب 
یلع  ) ایلع یل  فص  تفگ : دیـسرپ و  ع )  ) یلع يهرابرد  يو  زا  دوب ، هداتفا  ناتـسرپهیواعم  هیواعم و  ماش  هب  شرازگ  هک  ییادـص  يهرمض 

هک دـسرپب  هیواعم  زا  دوبن  اجنآ  یـسک  درک : رارکت  هیواعم  رگید  راب  درک . عانتما  ع )  ) یلع فیـصوت  زا  رارـض  نک ) فیـصوت  نم  يارب  ار 
هناگی نآ  اب  ارچ  یتخانشیمن  رگا  و  تسیچ ؟ يهراب  نآ  رد  دیکات  لاوئس و  نیا  یتخانشیم ، ار  ع )  ) یلع وت  رگا 

یگدـنز نارود  رد  يدرک ؟ يریگولج  دوب ، ایند  میلاقا  يهمه  رب  فرـشم  هک  وا  يزاسناسنا  زا  يدـیگنج و  ربماـیپ  زا  سپ  خـیرات  ناـسنا 
یتشاد عنام  هچ  ینک ، هدافتسا  وا  ییاسانش  يارب  يو ، ياهرادرک  نانخس و  ینیع و  تیدوجوم  زا  یتسناوتیم  هک  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

، تسا هدـیمرآ  كاخ  ریز  رد  وا  یتوکلم  يهرهچ  هدیـشوپ و  وت  لاثما  وت و  زا  مشچ  هک  العف  یتخانـشن ، ار  وا  يدـشن و  کـیدزن  وا  هب  هک 
نایم نیگآرهز  ياهفلع  زا  رپ  ناتـسراخ  خالگنـس و  عون  ود  نادرخبان  نآ  لاـح ، ره  هب  يوش ! دراو  یـسانشیلع  سـالک  هب  یهاوخیم 
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ورمع دننام  ناسنا  رهاظب  یعناوم  مکی  عون  دـننک . هدافتـسا  ناگرزب  گرزب  نآ  زا  دنتـسناوتن  مدرم  هک  دـندروآ  دوجو  هب  ع )  ) یلع مدرم و 
نانآ دننک و  رود  ع )  ) یلع یتوکلم  تیبذاج  يهزوح  زا  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  رد  ناششالت  یعس و  مامت  هک  دندوب  اهناورم  اهصاع و  نب 

اهیگماکدوخ یهاوخدوخ و  یناویح و  زیارغ  مود  عون  دنشکب . ناتسرپهیواعم  هیواعم و  مومسم  ياهینیریش  رود  اههشپ  ناسگم و  دننام  ار 
نآ هک  ییاهـشزرا  تافـص و  و  ع )  ) یلع مان  هب  یتقیقح  نانآ ، نورد  رد  ادابم  ات  دـنتخاسیم ، لوغـشم  اـهنآ  یگزیگنا  هب  ار  مدرم  هک  دوب 

. دنک یبایهار  دوب ، هدرک  یلع  ار  تیناسنا  رخف 

یهلا دیحوت  رد  هبطخ 162-

هحفص 207] ]
رم شیاتـس  . ) داجنلا بصخم  و  داهولا ، لیـسم  و  داهملا ، حـطاس  دابعلا و  قلاـخ  دـمحلا هللا  موس  تصـش و  دـص و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

يهدـننایور اـههرد و  اـهیتسپ و  اـهبآ و  يهدـنزادنانایرج  هب  و  نـیمز ، ياـههصرع  يهدـننارتسگ  ناگدـنب و  يهدـننیرفآ  تـسار  يادـخ 
تادوجوم و همه  نآ  اب  اهنیمز ) ای   ) نیمز اهنامسآ و  تقلخ  درادن  طئاسو  نداد  رارق  هب  يزاین  چیه  ءایشا  تقلخ  يارب  دنوادخ  ناهایگ ).
هب طئاسو  نداد  رارق  هب  يزاین  چیه  تسا و  ناحبـس  دنوادخ  تیـشم  هدارا و  تمکح و  تردق و  هب  دنتـسم  دـنراد ، هک  یتانایرج  نیناوق و 

سفن تروص و  هدام و  یلویه ، دـننام  رگید  يامدـق  هرـشع و  لوقع  تطاسو  هدـیقع  اذـل  درادـن  کلذریغ ، یلزا و  يدابم  لوصا و  ناونع 
ءایشا دنوادخ   …  ) هیلزا لوصا  نم  ءایـشالا  قلخی  مل  دیامرفیم : احیرـص  هبطخ  نیا  يدعب  تالمج  رد  ع )  ) نینموملاریما تسا  هدشن  تباث 

. تسا رظن  فالتخا  دروم  ناملکتم  ناـفوسلیف و  هاگدـید  زا  تقلخ  رما  رد  تطاـسو  موزل  تسا ). هدـیرفاین  یلزا  ياـههشیر  لوصا و  زا  ار 
هک تیلع )  ) نوناق يهلوقم  زا  ار  يدـنوادخ  تیقلاـخ  نارکفتم  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  هدـیقع  نیا  یباـیهشیر  رد  هک  هچنآ 

تیفیک تیمک و  رد  قباطت  هک  هنوگنامه  دناهدرک  نامگ  هدومن و  یقلت  تسامرفمکح ، تعیبط  ناهج  رد 
تسا تلع  هک  ادخ  نیبام  طرش  نیمه  مه  تانئاک  تقلخ  نایرج  رد  تسا ، لولعم  تلع و  نوناق  نایرج  طیارـش  زا  یلک  روطب  تیخنـس  و 

، تاقولخم تیلولعم  يدنوادخ و  تیلع  هب  مازتلا  اریز  تسا ، هابتشا  اعطق  هسیاقم  نیا  و  دراد . دوجو  زین  دنتسه  وا  تالولعم  هک  تاقولخم  و 
اریز تسا . ریذـپانناکما  تاـقولخم  ادـخ و  ناـیم  هک  تـسا  تاـصتخم ) تافـص و  اـی  تاذ  تیوـه ، رد  لـثامت   ) تیخنـس دوـجو  مزلتـسم 

دوجو تاصتخم  تافـص و  یتح  تاذ ، تیوه ، هباشت  لثامت و  هب  داقتعا  دـناهدش  هجوتم  نارظنبحاص  ءاـمکح و  زا  ياهدـع  هک  هنوگناـمه 
دودحم و هتسباو و  دنمزاین و  ثداح و  تاقولخم  تافـص  تاذ و  یتسه و  يهمه  اریز  تسا  ادخ  راکنا  اب  يواسم  تاقولخم ، اب  يدنوادخ 

طئاسو ترورض  هب  لالدتسا  رگید  فرط  زا  تسا . اهیدنمزاین  صئاقن و  نیا  يهمه  قوف  ادخ  هک  یتروص  رد  تسا ، نوکس  تکرح و  رد 
يهیـضق کی  هکنیا  يهفاضا  هب  ددرگیمن ) رداص  دحاو  زج  یقیقح  دحاو  زا  (، ) دحاولا الا  هنع  ردصی  دحاولا ال   ) تدحو يهدعاق  دـننام 

ینیع و ناهج  رد  قلطم  طیـسب  نوچ  درادـن ، یقادـصم  درف و  چـیه  ینیع  ناهج  رد  اذـل   ) تسا یـضایر  يایاضق  دـننام  صلاـخ  يدـیرجت 
دنوادخ اجک و  كاخ   ) بابرالا بر  بارتلا و  نیا  درادن . ياهیاپ  ساسا و  چـیه  یبوبر ، خـماش  ماقم  رب  نآ  قیبطت  دـشابیمن ) ریذـپققحت 

العا ك
هدـهاشم یناوارف  هب  نامدوخ  دـحاو  سفن  زا  میقتـسم  روطب  ار  ترثک  رودـص  میرگنیم ، ناـمدوخ  سفن  رد  هک  یماـگنه  اـم  ـالوا  اـج )!!

هاـگراک نیرتتمظعاـب  هک  زغم  هاـگراک  رد  ددرگیم ، كانهودـنا  دوشیم  داـش  ددرگیم ، كانبـضغ  دوـشیم ، یـضار  سفن  مینکیم .
يوسارف ماگ  دیامنیم ، نیـضیقن  عامتجا  نیدض و  عامتجا  ندوب  لاحم  هب  مکح  دـیامنیم . قیدـصت  دـنکیم ، روصت  تسا . سفن  تیلاعف 

اب نآ  تاذ  سفن و  تدحو  زگره  دیامنیم … و  میـسجت  دوجوم  ار  مودعم  دنکیم و  یقلت  مودعم  ار  دوجوم  دراذـگیم ، ناکم  نامز و 
مه ام  تایبدا  رد  یتح  هک  يدنوادخ  تیقلاخ  رد  هرـشع  لوقع  تطاسو  اایناث  ددرگیمن . لتخم  اهداضتم  اهترثک و  همه  نیا  ندرک  رداص 

وحم وت و  تسم  تسرد  دش  ارت  زور  نآ  نم  قشع  تسج  وت  برق  همه  زا  شیپ  دـمآ و  تسخن  لقع  هطـساویب  رداص  تسا : هدـش  حرطم 
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رد لولعم  تلع و  تیفیک  تیمک و  رد  قباـطت  لـصا  ناـمه  هب  دنتـسم  يرـال ) تبحـص   ) نم يار  نم و  شوه  نم و  قشع  تست  تاـم  وـت 
تـسا دودرم  قباطت  لصا  اما  دـنک . تابثا  ار  روبزم  ياعدـم  دـناوتیمن  کی  چـیه  هک  تسا  فرـشا  ناکما  لصا  و  تیلع )  ) نوناق ناـیرج 

رثکت مزلتـسم  هک  ترثک  نداتفا  هار  هب  تیخنـس و  قباطت و  لصا  ظفح  تهج  هب  لولعم ، نیلوا  ناونع  هب  لوا  لـقع  ضرف  هک  تهج  نیدـب 
تهج کی  زا  تسا : لوا  لقع  نیمه 

شیپ لاوئـس  نیا  دـشابیم . نآ ) تیلع  يهبنج   ) لوا کلف  مود و  لقع  هب  دنتـسم  رگید  فرط  زا  و  نآ ) تیلولعم  يهبنج   ) ادـخ هب  دنتـسم 
تسا يرما  ایآ  لوا ) کلف  مود و  لقع  هب  هبسنلاب  لوا  لقع  تیلع   ) و ادخ ) هب  هبـسنلاب  لوا  لقع  تیلولعم   ) روبزم رثکت  كالم  هک  دیآیم 

يرابتعا رما  زا  دنـشابیم  لیـصا  تقیقح  ود  هک  لوا ) کلف  مود و  لقع   ) يدعب ترثک  رودـص  يرابتعا ، تسیرما  رگا  لیـصا ؟ ای  يرابتعا 
یقیقح دحاو  هک  يدنوادخ  زا  لیصا  تقیقح  ود  زا  بکرم  ریثک  هنوگچ  لیـصا ، تسیرما  رگا  تسا و  ریذپانناکما  هدوب و  تیخنـس  دقاف 
يهطبار يانبم  رب  مه  هیرظن  نیا  اریز  درادن ، یمکحم  ساسا  زین  تقلخ  رد  فرـشا  ناکما  مدـقت  لصا  نینچمه  تسا ؟ هدـش  رداص  تسا ،

ار تقلخ  رد  طئاسو  ترورض  تالولعم ، للع و  يهلـسلس  نایرج  ایآ  تسا . هتفرگ  رارق  داقتنا  دروم  هک  تسا  لولعم  تلع و  نایم  تیخنس 
يهلسلس رد  تیلع )  ) يهطبار تشادن ، یترورض  تقلخ  رما  رد  طئاسو  دوجو  رگا  هک  دیایب  شیپ  مهوت  نیا  تسا  نکمم  دنکیمن ؟ تابثا 

اهنت تقلخ ، هاگراک  رد  تالولعم  للع و  يهلـسلس  نایرج  تیلع و  يهطبار  تسا : نینچ  مهوت  نیا  خـساپ  هدوب  هدوهیب  تـالولعم ، لـلع و 
لاع تمکح  ددرگیم . عازتنا  نآ ، زا  نامز  دادتما  هک  دریگیم ، ماجنا  نامز  دادتما  رد  هک  تسا  یتسه  ملاع  یجیردت  شرتسگ  يارب 

نوک و يانبور  رد  تیلع  لـصا  ققحت . ناـیرج  رد  یتسه  تاـیعقاو  تخانـش  ندوب  ریذـپناکما  مظن و  ندرک  رارقرب  يارب  يدـنوادخ  يهی 
کی اب  يولوم  ار  هلئسم  نیا  تسا . هدوب  ناوتان  لقتسم  روطب  تاقولخم ، زا  کی  ره  داجیا  زا  ناحبس  دنوادخ  هکنیا  هن  دومرف  ررقم  ار  داسف 
يوس یلفاغ  ببسم  زا  اهببس  اب  ياهدیسفچرب  لهج  زا  ببس  رد  ياهدید  اهببس  نوچ  یلفط  وت ز  تسا : هتفگ  نینچ  لدتسم  حضاو و  نایب 
يدرک دای  معنص  نوچ ز  ببس  يوس  ورب  دیوگ  یمه  بر  ینکیم  اهانبر  اهانبر  ینزیم  رس  رب  تفر  اهببس  نوچ  یلیام  ناز  اهشوپور  نیا 

نهآ رب  گنس  تسا : نینچ  قوف  يهیضق  رب  لالدتسا  حیضوت و  همدمد  ناو  ببس  يوس  مرگنن  همه  منیب  ارت  سب  نیز  شدیوگ  بجع ! يا 
دوخ نهآ  گنس و  نز  درم و  نوچمه  دنیازیم  ود  نیاک  نزم  مه  رب  متـس  گنـس  نهآ و  دهن  نوریب  مدق  قح  رما  هب  مه  دهج  شتآ  ینز 
ببس نیا  شیوخ  دش ز  یک  ببس  زگره  ببـسیب  شیپ  دروآ  ببـس  نآ  ار  ببـس  نیاک  کین  درم  يا  رگن  رتالاب  هب  وت  کیلو  دمآ  ببس 
مرحم ار  ببس  نیا  تسا  رترب  اهببس  نیز  اهببس  نآ  تسا  ربهر  ار  ایبناک  اهببـس  ناو  دنک  لطاع  رپ و  یب  یهاگ  زاب  دنک  لماع  ببـس  نآ  ار 

نسروگ ا يزاتب  دوب ؟ هچ  ببس  نیا  ءایبنا  مرحم  تسار  اهببس  ناو  ام  لقع  دمآ 
ناه و ناهج  رد  اهببس  ياهنـسر  نیا  تستلز  ندیدن  ار  نادرگ  خرچ  تستلع  ار  نسر  نیا  خرچ  شدرگ  نف  هب  دمآ  نسر  نیا  هچ  نیا  ردن 
ره قح  رما  زا  دوشیم  شتآ  داب  غرم  وچ  يزغمیب  وت ز  يزوسن  ات  خرچ  وچ  نادرگرس  رفـص و  ینامن  ات  نادم  نادرگرـس  خرچ  نیز  ناه 
هک یلاع  رایـسب  قیقحت  نیا  يولوم )  ) رظن ییاشگب  وچ  ینیب  قح  مه ز  رـسپ  يا  مشخ  شتآ  ملح و  بآ  قح  رمخ  زا  دندمآ  تسمرـس  ود 

دشابیمن تیلع )  ) نوناق نیمه  يهرابرد  مویه  دیود  يهناحولهداس  راتفگ  اب  هسیاقم  لباق  چیه  تسا ، هدروآ  تیلع  نوناق  يهرابرد  يولوم 
!! منادیمن نم  هک  دهدب  خساپ  دوشیمن ؟ رداص  يزیچ  ره  يزیچ ، ره  زا  ارچ  سپ  دندیـسرپ : يو  زا  هک  یتقو  لسار  دنارترب  لقن  هب  انب  هک 

. هن یـضارقنا  وا  تیلزا  يارب  تسین و  يزاغآ  وا  تیلوا  يارب   ) لجا الب  یقابلا  لزی و  مل  لوالا و  وه  ءاضقنا  هتیلزال  ءادتبا و ال  هتیلوال  سیل 
وا هب  نامز  تاصتخم  زا  کی  چیه  اذل  تسا ، نامز  تکرح و  يوسارف  يدنوادخ  دوجو  نوچ  تدـمیب ) يهدـنیاپ  رادـیاپ و  لوا و  تسوا 

تبسن ادخ  هب  هجو  چیه  هب  رخات و …  مدقت ، جیردت ، هدنیآ ، لاح ، هتشذگ ، طسو ، ماجنا ، زاغآ ، لیبق  زا  یمیهافم  دوشیمن . هداد  تبـسن 
تساجک خ شلاح  لبقتسم و  یضام و  تسادخ  رون  وا  رد  هک  یناکمال  دوشیمن  هداد 

دـنمایق و تاجانم و  رکذ و  رد  همه  وا  تیدوبع  هب  ایرث  هب  ات  يرث  زا  یعیرـشت  تدابع  ینیوکت و  تدابع  هافـشلا  هتدـجو  و  هاـبجلا ، هل  تر 
نامـسآ نیا  رد  هدـنکفا  یلغلغ  ناهن  ءازجا  تاحیبست  رکذ  نوعجار  هیلا  اـناک  ناـقطان  نوکـس  رد  كرحت  رد  ءازجا  هلمج  يدعـس )  ) دوعق
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يهرعن میشماخ و  میشماخ  ام  نامرحمان  امش  اب  میشه  میریصب و  میعیمس و  ام  نابـش  نازور و  دنیوگیم  وت  اب  نامـسآ  نیمز و  ءازجا  هلمج 
یقرت و جرادـم  رد  تفرـشیپ  ياجب  هدـنامزاب و  یلماکت  ریـسم  رد  ینوناق  تکرح  زا  هک  ام  هتبلا  ناـمرای  تخت  ياـپ  اـت  دوریم  ناـمرارکت 

میونشب ار  تیدوجوم  يهدجـس  حیبست و  رکذ و  تسناوت  میهاوخن  زگره  میتسه ، طوقـس  لاح  رد  دوجو  تسپ  لحارم  هب  یناسنا ، يالتعا 
يهدجس حیبست و  رکذ و  اب  اهناسنا  دیوش ؟ یک  يدامج  ناج  زا  هگآ  دیوریم  يدامج  يوس  امـش  نوچ  میوش : انـشآ  اهنآ  اب  میمهفب و  و 

كرد ار  اهنآ  ام  هک  دنتدابع  لاح  رد  نایملاع  راگدرورپ  اب  یتایفیک  طئاسو و  اب  تادوجوم  رگید  دننکیم . تدابع  ار  دنوادخ  صخـشم ،
نوهقفت نکلو ال  هدمحب  حبسی  الا  یش  نم  نا  نهیف و  نم  ضرالا و  عبـسلا و  تاوامـسلا  هل  حبـست  دیامرفیم : ناحبـس  دنوادخ  مینکیمن .

چره ای   ) هک ره  نیمز  هناگتفه و  ياهنامسآ   ) اروفغ امیلح  ناک  هنا  مهحیبست 
هدنیاشخب میلح و  دنوادخ  دیمهفیمن ، ار  اهنآ  حیبست  امـش  نکلو  دنیوگیم ، حـیبست  وا  شیاتـس  يارب  سدـقا  تاذ  نآ  هب  تساهنآ  رد  ه )

تیوه دنوش ). ادج  دوخ  ياهیدننامه  زا  ات  تخاس  نیعتم  تقلخ  ماگنه  رد  ار  ءایشا   ) اههبش نم  اهل  هنابا  اهل  هقلخ  دنع  ءایـشالا  دح  تسا .
مظن دریگب  رارق  يدج  رظندیدجت  دروم  گربنزیاه  نیعت  مدع  هک  دسرارف  يزور  تسا  نکمم  اذل  دومرف و  نیعتم  ار  ءایشا  تایـصوصخ  و 
زورب مه  هک  تسا  تقلخ  هاگراک  رد  نییعت  لصا  نیا  تیمها  دـندرگن . هبتـشم  رگیدـکی  هب  هک  هتخادرپ  هتخاـس و  ناـنچ  ار  تقلخ  یلاـع 

مدع هلئـسم  تسا . هتـشاد  اپرب  ار  یتسه  ملاع  طباور  ءازجا و  يدنمنوناق  مه  تسا و  هتخاس  ریذپناکما  خیرات  لوط  رد  ار  نوگانوگ  مولع 
دروم هیـضق  هس  هب  هجوت  اب  تسا ، هدش  هدیـشک  نادـیم  هب  گربنزیاه  رنرو  يهلیـسو  هب  ریخا  نارود  کیزیف  رد  هک  تیمتح  مدـع  نییعت و 

دیاب امتح  دراد ، قرف  ناهج  ییاسانـش  اب  ناهج  هک  یهیدـب  لصا  نیا  هب  هجوت  اب  گربنزیاـه  يهیرظن  مکی  يهیـضق  دریگیم : رارق  دـیدرت 
هب تیلع  نیعت و  نوناق  زا  تعیبط ، ملاع  ییاهن  نیداینب و  تارذ  رد  نیعت  مدع  تلاصا  رگا  هکنیا  مود  هیـضق  دریگب . رارق  رظندـیدجت  دروم 

زا هدافتسا  دانتسا و  نودب  دوخ  تاذ  زا  ییانبور  داوم  ماسجا و  تسا  نکمم  هنوگچ  دنکن ، يوریپ  ماع  يانعم 
رد اهنآ  يهثداح  ققحت  رودص و  زا  سپ  نیداینب  تارذ  نایرج  دیاب  موس  يهیـضق  دیامن . يوریپ  تیمتح  نیعت و  نوناق  زا  ییانبریز  تارذ 

ینیع ناهج  رد  اعطق  هک  هثداح  رودـص  زا  شیپ  لحارم  ایآ  دوش  نشور  ات  دریگب ، رارق  یفاک  مزـال و  یـسررب  تقد و  دروم  ینیع ، ناـهج 
یفاک مزال و  یقیقحت  ياهیـسررب  دـسریم  رظن  هب  دناهتـسویپ !؟ عوقو  هب  اهنیعت  نیناوق و  قوف  ای  ضحم  ءالخ  رد  تسا ، هتفرگ  تروص 
ناهج رد  ام  هک  تسا  یعطق  ینعی  دـیناسر ، دـهاوخن  ياهجیتن  نینچ  هب  ار  ام  صاخ ، تیعقوم  هب  تارذ  لوصو  زا  شیپ  ثداوح  يهراـبرد 

دودحلاب ماهوالا  هردقت  ال  تسا . یعقاو  صخشت  نیعت و  مزلتسم  دوجو  اریز  تشگ ، میهاوخن  وربور  تینیع  زا  هبرجت  نیعت و  مدع  اب  ینیع 
حبش ال  میف )  ) لاقی نطابلا ال  و  مم )  ) لاقی رهاظلا ال  یتحب  دمالا  هل  برضی  و ال  یتم )؟  ) هل لاقی  ال  تاودالا ، حراوجلاب و  تاکرحلا و ال  و 

تاکرح و دودح و  اب  ار  وا  دناوتن  يرشب  ماهوا  . ) قارتفاب اهنع  دعبی  مل  و  قاصتلاب ، ءایـشالا  نم  برقی  مل  يوحیف . بوجحم  یـصقتیف و ال 
وا دومن . روصت  ناوتن  وا  يارب  ددرگ  صخـشم  ات )  ) اب هک  یتدـم  تفگ و  ناوتن  نامز  یک )  ) وا يارب  دـنک . يریگهزادـنا  رازبا  ءاضعا و  اـب 

وا تسیچ . رد  تفگ  ناوتن  یلو  تسا  نطاب  وا  تسیچ و  زا  شروهظ  تفگ : ناوتن  یلو  تسا ، راکشآ 
اب ءایـشا  اـب  وا  یکیدزن  دـناشوپب  دریگربرد و  ار  وا  يزیچ  هک  تسا  هدـشن  یفخم  يزیچ  رد  ددرگ و  یناـف  هـک  تـسین  ینامـسج  يدـبلاک 

مود دـلجم  هب  دـییامرف  هعجارم  بلاطم  نیا  ریـسفت  يارب  دـشابیمن ). ییادـج  تقرافم و  اب  اهنآ  زا  وا  يرود  تسین و  اـهنآ  هب  یگدنبـسچ 
قـسغ و ال  جاد ، لیل  یف  هوطخ  طاسبنا  و ال  هوبر ، فالدزا  ـال  و  هظفل ، رورک  ـال  و  هظحل ، صوخـش  هداـبع  نم  یفخی  ـال  و  مکی . يهبطخ 

راهن رابدا  و  لبقم . لیل  لابقا  نم  روهدلا  هنمزالا و  بلقت  رورکلا و  لوفالا و  یف  رونلا  تاذ  سمـشلا  هبقعت  و  رینملا ، رمقلا  هیلع  ایفتی  جاس ،
یئافخ وا  يارب  یظفل  چـیه  رارکت  تسین و  ناهنپ  وا  يارب  هاگن  نیرتمک  وا  ناگدـنب  زا  . ) هدـعو ءاسحا  لک  هدـم و  هیاغ و  لک  لـبق  ربدـم 

هک یهاگنابـش  نوکـس  رد  هن  کیرات و  بش  رد  یماگ  نداهنزاب  هن  و  اهیدنلب ) تشپ  نتفرگ  هانپ   ) يدنلب کی  هب  ندـش  کیدزن  هن  درادـن 
زا ناراگزور  اهنامز و  ینوگرگد  رد  نآ ، زا  سپ  عولط  بورغ و  لاـح  رد  ینارون  باـتفآ  دـنکیم و  تکرح  نآ  يهیاـس  رد  نشور  هاـم 

شرامـش و ره  زا  شیپ  یتدـم و  تیاـهن و  ره  زا  شیپ  ددرگیمرب . هک  يزور  دـیآیمرب و  هـک  يزور  دـیآیم و  هـک  یبـش  ندروآ  يور 
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هچ راکشآ و  هچ  ءایشا  يهمه  هب  يدنوادخ  ملع  یلک  یئزج و  ناهنپ ، راکشآ و  ءایشا  يهمه  هب  قلطم  ياناد  تسوا  يدادعت .)
ملع و نیا  تیهام  يهرابرد  تسا . یهلا  مولع  قیاقح  نیلوا  زا  یکی  هدـنیآ ، لاـح و  هتـشذگ و  نکاـس ، كرحتم و  یلک ، یئزج و  ناـهنپ ،

تاذ هب  وا  ینعی  تسا ، يروضح  ملع  ءایـشا  هب  يدنوادخ  ملع  دناهتفگ : اهیـضعب  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  ءامکح  نایم  نآ ، یگنوگچ 
زا یـضعب  دـقن  دروـم  دـناهدرک ، ناـیب  ءاـمکح  ءاـفرع و  زا  یـضعب  هک  هیرظن  نیا  تـسا . ملاـع  ءایـشا  يهـمه  هـب  سپ  تـسا ، ملاـع  دوـخ 

ساکعنا  ) یلوصح ملع  يهلوقم  زا  هک  تهج  نادـب  تاذ ، رد  ءایـشا  روضح  هک  تسا  نینچ  نانآ  لالدتـسا  تسا . هتفرگ  رارق  نارظنبحاص 
نایعا دوجو  هک  تسا  یهیدب  هتـشاد و  دوجو  يدنوادخ  تاذ  رد  ءایـشا  يهمه  تاذ  تفگ : دیاب  اذل  تسین ، ینیع ) یجراخ  ملاع  زا  روص 
بیترت نیا  هب  ناوتیم  ار  ضارتعا  نیا  خساپ  دشابیم ! سدـقا  تاذ  نآ  رد  عونت  رثکت و  بجوم  يدـنوادخ  تاذ  رد  عونتم  رثکتم و  ءایـشا 

ملع اب  هن  هک  تسا  ام  تاذ  هب  ام  ياههدـش  تفاـیرد  تاـمولعم و  تبـسن  هب  هیبش  وا ، سدـقا  تاذ  رب  يدـنوادخ  تاـمولعم  تبـسن  هک  داد 
دوـجوب هاـگآ  نهذ  هب  دورو  عـقوم  رد  اـهنت  هک  تسا  یـساکعنا  يریوـصت و  یلوـصح  ملع  اـب  هن  تسا و  نآ  صاـخ  ياـنعم  هب  يروـضح 

لثات راطقالا و  تایاهن  و  رادقالا ، تافـص  نم  نوددـحملا  هلحنی  امع  یلاعت  دـنامیمن . قوف  ضارتعا  يارب  يدروم  هیرظن ، نیا  اب  دـیآیم .
نکمت نکاسملا و 

يهلیـسوب يهدـننکدودحم  تافـص  نآ  زا  تـسا  رتتمظعاـب  سدـقا  تاذ  نآ  . ) بوـسنم هریغ  یلا  و  بورـضم ، هـقلخل  دـحلاف  نکاـمالا ،
اریز اههاگرارق ، رد  نتفرگ  ياج  اهنکسم و  ذاختا  زا  تسا  رتالاب  دنهدیم و  تبـسن  وا  هب  ناگدننکدودحم  هک  اههرطق  تیاهن  اههزادنا و 

دح و هنوگ  ره  قوف  يدـنوادخ  سدـقا  تاذ  تسا ). یبوبر  يالعا  ماقم  نآ  ریغ  هب  بوسنم  هدـش و  هدز  وا  تاقولخم  يارب  هزادـنا  دـح و 
تیمک و هلوقم  ود  تسا . اهنآ  قوف  دنوادخ  دـشاب ، اهنآ  تاصتخم  زا  دوش و  هداد  تبـسن  تایدام  هدام و  هب  هک  ياهلوقم  ره  تسا  هزادـنا 

موـهفم فـالخ  ادـخ  هب  اـهنآ  دانـسا  و  دنتـسه ، تاـیدام  هداـم و  تافـص  زا  دـنوش ، هتفرگ  رظن  رد  هک  ینعم  رهب  هزادـنا  دـح و  تـیفیک و 
هب دانـسا  لباق  هک  يروما  بلـس  دیآیم ، نایم  هب  دنوادخ  زا  نخـس  هک  یتقو  تاقوا ، بلغا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  تسا . دوجولابجاو 

تیمک و تسین . نکاـس  اـی  كرحتم و  تسین ، مسج  دـنوادخ  هکنیا  دـننام  ددرگیم . حرطم  فیـصوت  اـی  فیرعت  ناوـنع  هب  تسین ، ادـخ 
ار نآ  تیوه  موهفم ، تاذ  کی  زا  روما  هدع  کی  یفن  هک  یتروص  رد  کلذریغ ، درادـن و  ناکم  نامز و  نزو و  گنر و  درادـن ، تیفیک 

یمدآ تیـصخش )  ) ای تاذ )  ) ای نم )  ) ای سفن  هب  یـضقن ، خـساپ  کی  ـالوا  تسا . نشور  لاوئـس  نیا  خـساپ  دـنکیمن . فیـصوت  نییعت و 
سک چیه  هک  دراد  دوجو 

ءاضعا يهعومجم  تیریدم  موزل  ای …  سفن  دوجو  تابثا  يارب  لیلد  نیرتیهیدب  و  تسا ، هتشادن  يراکنا  دیدرت و  نآ  دوجو  رد  نونکات 
اب دـنهدیم  همادا  دوخ  دوجو  هب  نوناـق  مظن و  لاـمک  اـب  هک  تسا  یمدآ  دوـجو  ياههدـیدپ  اـهتیلاعف و  اهدادعتـسا و  اـهورین و  ءازجا و  و 

دننام دـباییمرد ، ار  اهنآ  يهمه  موهفم  ای  تقیقح  لاـح  نیع  رد  درادـن . ناـیرج  نآ ، رد  تاـیدام  ملاـع  ياـههلوقم  زا  کـیچیه  لاـحنیا 
دح و هنوگچیه  لومشم  روما  نیا  يهیحان  زا  یمدآ  سفن  هکنیا  کلاذریغ و  نوکس و  تکرح ، نازوا ، لاکـشا ، اهگنر ، تیفیک ، تیمک ،
ره هک  تسا  نینچ  خـساپ  نیا  نایب  تسا ، ضارتعا  یلح  خـساپ  ایناث ، تسا . بتاکم  يهمه  لوبق  دروم  تسین ، يدام  تاصخـشت  هزادـنا و 

ادـخ ناوـنع  هـب  ار  یموـهفم  دـناوتیم  دـهاوخب  رگا  دــشاب ) رادروـخرب  لدــتعم  ناور  زغم و  زا  هـکنیا  طرــشب   ) ءانثتــسا نودــب  یناـسنا 
مه هک  یلامک ) ای   ) یبوجو ناهرب  يهمدقم  نیرتیـساسا  هک  مینادیم  و  دیامن . تفایرد  تسا ) تالامک  يهمه  ياراد  هک  دوجولابجاو  )

زتین و بیال  تراکد ، هنر  ملـسنا ، سیدق  دننام  برغ ، نارکفتم  مه  دـنهدیم و  رارق  يدـج  یـسررب  ای  لوبق  دروم  ار  نآ  یقرـش  نارکفتم 
يهمه ك عماج  هک  ار  دوجولابجاو  دنوادخ  موهفم  دناوتیم  یناور ، يزغم و  لادتعا  لاح  رد  ناسنا  هک  تسا  هیضق  نیمه  مه ، هریغ 

، نامدوخ نورد  هب  مینکیم  عوجر  زاب  تفایرد ، نینچ  تحص  قیدصت  يارب  تسا . تبثم  تقیقح  کی  موهفم  نیا  و  دبایرد . تسا  تالام 
زا رامـشیب  یعاونا  دـننام  ییابیز  عون  نارازه  هب  تسا  قیبطت  لباق  هک  مینکیم  كرد  دوخ  نورد  رد  ییابیز  ناونع  هب  ار  تقیقح  کی  ام 
ابیز نامسآ  ابیز ، ياهتروص  تسین ، شرامـش  لباق  هک  ابیز  یعیبط  رظانم  ابیز ، باتهم  ابیز ، نوزوم و  ياهادص  ابیز ، طوطخ  ابیز ، ياهلگ 
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ار نآ  هک  یعقاو  تقیقح  کی  ناونع  هب  اهییابیز  يهمه  رب  درادن ، یکیزیف  ققحت  ینیع  ناهج  رد  هکنیا  اب  ار  دـحاو  تقیقح  نیا  ام   …و 
نیا ریـسفت   ) هیلزا لوصا  نم  ءایـشالا  قـلخی  مل  یبلـس . یگتخاـس  یلاـیخ و  موـهفم  کـی  هن  مینکیم  قیبـطت  میباـییمرد ، دوـخ  نورد  رد 

هعاطب هل  و ال  عانتما ، هنم  ءیـشل  سیل  هتروص ، نسحاف  روص  ام  روص  و  دـییامرف ). هعجارم  تسا  هدـش  حرطم  زین  یلبق  ثحابم  رد  تالمج 
زا یچیپرـس  عانتما و  تردـق  ار  تاـقولخم  زا  يزیچ  چـیه  دومرف . ریوصت  هجو  نیرتوکین  اـب  درک ، يرگتروص  هک  ار  هچره   ) عاـفتنا ءیش 

، تسا هدـش  هتخاس  هک  هچنآ  ناکما  ملاع  رد  ددرگیم ). دـئاع  نیرب  دوجوم  نآ  هب  يدوس  وا ، هب  تانئاک  تعاطا  زا  هن  تسین و  وا  ناـمرف 
ملاع ا رد   ) ناک امم  عدبا  ناکمالا  یف  سیل  هک  هلمج  نیا  تسا  ملاع  نیا  تانئاک  هب  هجوت  اب  عونصم  نیرتوکین 

قرـشم نارظنبحاص  رثکا  هک  تسا  روهـشم  رایـسب  نخـس  کی  درادـن ) دوجو  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  هک  هچنآ  زا  رتیلاع  رتعیدـب و  ناکم 
ار نآ  دنشاب ، هتشاد  یقیقد  ياهیسررب  لوقعم  سوسحم و  ياهییابیز  مظن و  هاگدید  زا  یتسه  ملاع  رد  هکنآ  طرشب  نیمز  برغم  نیمز و 

ییابیز اهنت  ءامکح ، نخـس  رد  رتعیدـب )  ) زا روظنم  دوشیم و  هدـید  ریـسفت  دروم  تـالمج  رد  هک  ریوصت ) نسحا   ) زا روظنم  دـناهتفریذپ .
( هتروص لمجاف   ) يهکرابم يهبطخ  رد  اذـل  دوشیمن . هدـید  تعیبط  ملاع  تادوجوم  زا  ناوارف  يرادـقم  رد  هک  تسین  يرهاـظ  سوسحم 

هوکـش مظن و  تمظع  دوصقم  هکلب  تسا . هدـماین  ناک ) امم  لمجا   ) ءاـمکح نخـس  رد  هدومرفن و  تسا ) هتخاـس  اـبیز  ار  شتروص  سپ  )
یمقر یتسه  ناهج  رد  : ) دیوگیمن مه  يوجنگ  یماظن  اذـل  دـنیامن . هدـهاشم  ار  نآ  اعقاو  دـنناوتیم  نایانیب  هک  تسا  هدـننکهریخ  رایـسب 
ناوتن نیز  هب  ندیرفآ  ملاع  ملاع  رد  دیشک ). یمقر  ناوتیمن  نیا  زا  رتهب  یتسه  ناهج  رد  : ) دیوگیم هکلب  دیشک ) ناوتیمن  نیا  زا  رتابیز 

: دراد دوجو  ابیز  یفاک  مزال و  دح  هب  يدنوادخ ، هاگراب  هب  اهییابیز  ریسم  زا  تکرح  يارب  میدرک  هراشا  هک  هنوگنامه  هتبلا  ندیشک  مقر 
چیه یکسردنفریم )  ) یتسالاب رد  هچنآ  دراد  ریز  رد  یتروص  یتسابیز  شوخ و  زغن و  نارتخا  نیا  اب  خرچ 

تـسین يدومن  یتسه  تذـل  تست  داجیا  زا  هلمج  ام  یتسه  تست  داد  زا  ام  دوب  ام و  داب  درادـن  ار  وا  لباقم  رد  تمواقم  ییاناوت  يدوجوم 
دنک وج  تسج و  تیک  يریگب  رو  ریگماو  ار  دوخ  ماـج  يهداـب  لـقن و  ریگماو  ار  دوخ  ماـعنا  تذـل  ار  تسین  يدوب  هدرک  دوخ  قشاـع  ار 

يهتفگان وت  فطل  دوبن  ناماضاقت  میدوبن و  ام  رگن  دوخ  ياخس  مارکا و  ردناو  رظن  ام  رد  نکم  ام  ردنا  رگنم  دنک  ورین  یک  شاقن  اب  شقن 
هفرع شیاین  رد  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  دراد ؟ ام  تعاطا  هب  يزاین  هچ  اتکی  دمص  نآ  قلطم  یتاذ و  يانغ  يولوم )  ) دونشیم ام 
کل لصی  نا  کتاذـب  ینغلا  تنا  یهلا  ینم . هلع  هل  نوکت  فیکف  کـنم ، هلع  هل  نوکت  نا  كاـضر  سدـقت  یهلا  : ) دـنکیم ضرع  نینچ 

دوخ یبوبر  ماقم  زا  یتلع  نآ  يارب  هک  تسا  نآ  زا  رتتمظعاب  رتسدقم و  وت  ياضر  نم ، يادخ  ( ) ینع اینغ  نوکت  فیکف ال  کنم  عفنلا 
زا يدوس  درادن  ناکما  هک  تسا  نانچ  وت  یتاذ  يانغ  نم ، يادـخ  مروایب ! دوجو  هب  ار  نآ  تلع  نم  تسا ، نکمم  هنوگچ  دـشاب ، هدوب  وت 

یمامت هک   ) یمظع تقیقح  نیا  هب  مدرم  رثکا  یهجوتیب  هنافـساتم  ! ) یـشابن زاینیب  نم  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دـسرب ، وت  هب  وت  دوخ 
هب تسا ) تیدبا  هاگرذگ  رد  نانآ  دوخ  تیصخش  ندناسر  رمث  هب  يارب  نانآ  تادابع  تاعاطا و 

یهلا تیبذاـج  عاعـش  رد  نتفرگ  رارق  یقیقح و  طاـبترا  زا  ار  دوخ  دوشیم ! دـنمهرهب  ناـنآ  تاـعاطا  تاداـبع و  زا  دـنوادخ  هکنیا  ناـمگ 
هب دـنرادیمرب و  تعاطا  تدابع و  زا  تسد  اهیراوگان ، هب  ءالتبا  تامیالمان و  ضورع  درجم  هب  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـناهدومن . مورحم 
یف امب  هملعک  یلعلا  تاوامسلا  یف  امب  هملع  نیقابلا و  ءایحالاب  هملعک  نیضاملا  تاومالااب  هملع  دناهداد )! ماجنا  یحیحـص  راک  دوخ  لایخ 

تسا هنوگنامه  الاب  ياهنامـسآ  هب  وا  ملع  یقاب و  ياههدنز  هب  تسا  وا  ملع  دننام  هتـشذگ  ناگدرم  هب  يدنوادخ  ملع   ) یلفـسلا نیـضرالا 
هدـش ثحب  احورـشم  هتـشذگ  ياههبطخ  رد  مه  هبطخ و  نیا  رد  مه  يدـنوادخ  ملع  هب  طوبرم  ثحابم  حیـضوت  نییاـپ ) ياـهنیمز  هب  هک 

. دییامرف هعجارم  تسا .
هحفص 220] ]

رارق یف  تعـضو  و  نیط ، نم  هلالـس  نم  تئدـب  راتـسالا ، تافعاضم  و  ماحرالا ، تاملظ  یف  یعرملااشنملا  و  يوسلا ، قولخملااـهیا  اـهنم :
مل راد  یلا  كرقم  نم  تجرخا  مث  ءادـن . عمـست  و ال  ءاعد ، ریحت  ـال  اـنینج ، کـما  نطب  یف  رومت  موسقم  لـجا  و  مولعم ، ردـق  یلا  نیکم ،
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تاهیه کتدارا . کبلط و  عضاوم  هجاحلا  دنع  کفرع  کما و  يدث  نم  ءاذغلا  رارتجال  كاده  نمف  اهعفانم ، لبس  فرعت  مل  و  اهدهـشت ،
هبطخ نیا  يهلمج  زا  . ) دعبا نیقولخملا  دودحب  هلوانت  نم  و  زجغا ، هقلاخ  تافص  نع  وهف  تاودالا ، هئیهلا و  يذ  تافـص  نع  زجعی  نم  نا 

، يدوب تیانع  دروم  اههدرپ  يالبال  ماحرا و  ياهیکیرات  رد  هک  هدـشعادبا  يا  ياهدـش و  هدـیرفآ  لدـتعم  ءاضعا  اب  هک  یقولخم  يا  تسا :
، هدش تمسق  یتدم  نیعم و  يردق  ات  يدش  هداهن  مکحم  یهاگرارق  رد  هک  يدوب  لگ  زا  هدش  هدیـشک  كاخ  یتشم  زا  تدوجو  زاغآ  رد 
ار ییادـن  هن  یتشاد و  دـناوخیم  ارت  هک  یـسک  هب  نداد  خـساپ  ییاناوت  هن  دوب ، هتفرگارف  ار  وت  یبارطـضا  هک  يدوب  ترداـم  نورد  یفخم 

يا یتخانـشیم . ار  نآ  عفانم  ياههار  هن  يدوب و  هدیدن  ار  نآ  هک  ياهناخ  يوس  هب  يدش  هدنار  نوریب  هاگرارق  نآ  زا  سپـس  يدینـشیم .
هب ار  تاهدارا  نتساوخ و  هاگیاج  درک و  ییامنهار  تردام  ناتسپ  زا  اذغ  بذج  يارب  ارت  دوب  یسک  هچ  ناسنا ،

زا اـعطق  تسا ، زجاـع  دنـشابیم . لـیاسو  رازبا و  لکـش و  ياراد  هک  یتادوجوم  تافـص  كرد  زا  هک  یـسک  نآ  تاـهیه ، دومن  هئارا  وت ،
هب رشب  شاک  يا  دشابیم ). رترود  تاقولخم  دودح  يهلیسو  هب  وا  كرد  هب  ندیـسر  زا  رتناوتان و  تسا  ادخ  هک  شقلاخ  تافـص  تفایرد 

تخانـش و يهرابرد  دهدیم ، ماجنا  نتـشیوخ ) نم  زج   ) تادوجوم يهرابرد  هک  ینالـضع  يزغم و  تیلاعف  تیمها و  مدـص  کی  رادـقم 
ناـیرج زا  يریگتربـع  تقد و  هجوت و  هب  ار  مدرم  ریـسفت ، دروم  تـالمج  رد  نینموـملاریما  دادیم . ماـجنا  مه  نتـشیوخ  نم  یگدـنزاس 
ترضح نآ  دوصقم  دیامرفیم . هیـصوت  یگدنز ، يارب  وپاکت  شالت و  تیعقوم  رد  نتفرگ  رارق  ات  ایند  نیا  هب  دورو  زا  شیپ  نانآ  يدوجو 

يدـنوادخ سدـقم  تافـص  تاذ و  فیـصوت  زا  یناوتان  هب  رارقا  هب  مدرم  مازلا  تقلخ و  يالاو  تمکح  هب  ندـش  هاـگآ  سرد و  يریگارف 
رد يرگید  زا  سپ  یکی  هک  یعونتم  ياهتیعقوم  یلصا  لماع  لماوع و  تخانـش  يهرابرد  هشیدنا  هب  ار  مدرم  قوف ، تالمج  رد  دشابیم و 
نم زج   ) رگید تادوـجوم  يارب  هک  یتـیمها  مدـص  کـی  رادـقم  هب  رـشب  هنافـساتم  و  دـیامرفیم . روتـسد  تـسا ، هـتفرگ  رارق  ناـنآ  ریـسم 
مه نتشیوخ ) نم   ) يهرابرد دهدیم  ماجنا  اهنآ  میظنت  يهرابرد  هک  يدج  ناوارف و  رایسب  ياهتیلاعف  ششوک و  دوشیم و  لئاق  نتشیوخ )

هیه تشادیم ! اور 
بالصا ياهلاناک  زا  روبع  زا  شیپ  نم  هک  دسرپب  دوخ  زا  دیایب و  دوخ  هب  رشب  نیا  هک  دهدیم  ناکما  یک  ییوجدوس  یهاوخدوخ و  تا ،

داد روبع  اهنآ  لاناک  زا  ای  دروآ ، دوجوب  ار  نم )  ) ای سفن  نیشیپ ، رـصانع  دراوم و  نآ  زا  یـسک  هچ  مدرکیم و  هچ  مدوب و  اجک  ماحرا  و 
رد ردام ) ناتـسپ   ) تایح ای  ییادتبا  لیاسو  زا  هدافتـسا  هب  هکنیا  تفرگ ؟ تسد  هب  عونتم  رایـسب  ياهتیعقوم  رد  ارم  تیدوجوم  تیریدم  هک 
ایند نیا  رد  تایح  نیزاغآ  يهلیسو  زا  يذغت  هب  راداو  ارم  یسک  هچ  مدوب ، هدیدن  الـصا  ار  یتیعقوم  نانچ  هکنیا  اب  مدش ، نومنهر  ایند  نیا 

ققحت نآ  يهلیسوب  نیمز  يور  رد  متایح  عورـش  ات  دومن  لدبم  دیفـس  ریـش  هب  ار  مردام  نورد  زمرق  نوخ  هک  دوب  یـسک  هچ  الـصا  دومن ؟
، تاروصت سپس  تخاس و  زغم ، مان  هب  یهاگراک  اهتفاب ، باصعا و  اهلولـس و  زا  يدودحم  يهعومجم  کی  رد  دوب  یـسک  هچ  دنک ؟ ادیپ 
اهـسدح و تافاشتکا ، يزاس ، یلک  دـیرجت ، لیبق  زا  عونتم  ینالقع  ياهتیلاعف  نوگاـنوگ ، ياههشیدـنا  تاـمهوت ، تاقیدـصت ، تـالیخت ،
راـیتخا و میمــصت و  هدارا و  یناـعم و  یعادــت  میــسجت و  اهــشزرا و  هـب  تـبغر  یــسانشابیز و  اــی  ییاــبیز و  يزاسددــع ، اــهدوهش و 

همهنیا ع ندروآ  تسد  هب  يارب  رشب  شاک ، يا  تخادنا ؟ نایرج  هب  زغم  هاگراک  نیا  رد  ار  اهنیا  لاثما  اهدص  ییارگتیاهنیب و 
ار اهنآ  شزرا  ردـق و  ات  دروآیم  تسد  هب  راـیتخا  اـب  ار  اـهنآ  درکیم و  شـالت  دراد ، دوجو  وا  رد  هک  شزرا  قوف  ياههیامرـس  اـهتمظ و 

. تخانشیم

نامثع هب  وا  زردنا  هبطخ 163-

هحفص 228] ]
ریـسفت و هب  يزاین  اذـل  تسا ، حـضاو  الماک  هبطخ  نیا  تالمج  نیماضم  هک  تهجنادـب  مراهچ  تصـش و  دـص و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

يهیرظن لقن  هب  هک  تسا  بسانم  رایسب  نامثع ، اب  مدرم  دیدش  تفلاخم  بارطـضا و  حیـضوت  يارب  اهنت  دوشیمن . هید  اهنآ  کیاکی  حرش 
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دیدحلایبا نبا  تارابع  نیع  تسخن  مینک . تیافک  تسا ، تنس  لها  زا  هلزتعم  فورعم  رایـسب  ياملع  زا  هک  دروم  نیا  رد  دیدحلایبا  نبا 
نب ناـمثع  راـبخا  نم  فتن  : ) مینکیم همجرت  ار  اـهنآ  سپـس  میروآیم . اـجنیا  رد  هغالبلاجـهن ) حرـش   ) وا باـتک  زا  تسا  یبرع  هب  هک  ار 
نب زیرک  تنب  يورا  هما  و  ورمعوبا ، هتینک  فانم ، دبع  نب  سمـش  دـبع  نب  هیما  نب  صاعلایبا  نب  نافع  نب  نامثع  وه  موقلا  ثلاث  و  نافع )

باقر هیماینب  اطوا  هناف  رمع ، هسارف  هیف  تحـص  و  هل ، رمالا  رارقتـسا  يروشلا و  ءاضقنا  دـعب  سانلا  هعیاب  سمـش . دـبع  نب  نینح  نب  هعیبر 
لبنح نب  نمحرلادـبع  لاقف  ناورمل ، هبهوف  هلک  سمخلا  ذـخاف  همایا ، یف  هیقیرفا  تحتتفا  و  عئاطقلا ، مهعطقا  تایالولا و  مهالو  و  ساـنلا ،

قیرطلا رانم  انیب  دـق  نینیمالا  ناف  یلتبت  وا  کب  یلتبن  یکل  هنتف  انل  تقلخ  نکلو  يدـس  ائیـش  هللا  كرت  ام  مانالا  بر  هللااـب  فلحا  یحمجلا :
يوه یف  امهرد  العج  هیلغ و ال  امهرد  ادخا  امف  يدهلا  هیلع 

هاطعاف هلـص ، دیـسا  نب  دـلاخ  نب  هللادـبع  هنم  بلط  رمع و  رکبوبا و  نانیمالا : یعـس ! نمم  کیعـس  تاهیهف  دالبلا  سمخ  ناورم  تیطعا  و 
و رمع ، رکبوبا و ال  هدری  مل  مث  هریـس  دق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  نا  دعب  صاعلایبا ، نب  مکحلا  داعا  و  مهرد . فلا  هئامعبرا 

نامثع هعطقاف  نیملـسملا ، یلع  روزهمب  فرعی  هنیدـملاب  قوس  عضومب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قدـصت  و  مهرد . فلا  هئاـم  هاـطعا 
، هیلع هللا  تاولـص  اهیبا  هافو  دعب  اهتبلط  مالـسلااهیلع  همطاف  تناک  دـق  و  كدـف ، ناورم  عطقا  و  مکحلا . نب  ناورم  اخا  مکحلا  نب  ثراحلا 

یطعا و  هیماینب . نع  الا  مهلک  نیملـسملا  یـشاوم  نم  اهلک  هنیدـملا  لوح  یعارملا  یمح  و  اهنع . تعفدـف  هلحنلاب  هرات  و  ثاریملاـب ، هراـت 
نم دحا  هیف  هکرـشی  نا  ریغ  نم  هجنط  یلا  برغلا  سلبارط  نم  یه  و  برغملاب ، هیقیرفا  حتف  نم  هیلع  هللا  ءافا  ام  عیمج  حرـسیبا  نب  هللادبع 

و لاملاتیب ، نم  فلا  هئامب  مکحلا  نب  ناورمل  هیف  رما  يذـلا  مویلا  یف  لاملاتیب ، نم  فلا  یتئام  برح  نب  نایفـسابا  یطعا  و  نیملـسملا .
نا یکبتا  نامثع : لاقف  یکب ، نامثع و  يدـی  نیب  اهعـضوف  حـیتافملاب ، لاملاتیب  بحاص  مقرا  نب  دـیز  ءاجف  نابا ، ما  هتنبا  هجوز  ناک  دـق 

لاملا اذه  تذخا  کنا  کنظا  ینال  یکبا  نکلو  لاق : یمحر ! تلصو 
قلا لاقف : اریثک  ناکل  مهرد  هئام  ناورم  تیطعا  ول  هللا  و  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هاـیح  یف  هللا  لـیبس  یف  هتقفنا  تنک  اـمع  اـضوع 

مکحلا نبا  ثراحلا  حکنا  و  هیما . ینب  یف  اهلک  اهمسقف  هلیلج ، قارعلا  نم  لاوماب  یـسوموبا  هاتا  و  كریغ . دجنـس  اناف  مقرا ، نبای  حیتافملا 
، نوملسملا هیلع  اهمقن  يرخا  رومالا  هذه  یلا  مضنا  و  هنزخ . نع  مقرا  نب  دیز  هفرص  دعب  اضیا  لاملاتیب  نم  فلا  هئام  هاطعاف  هشئاع ، هتنبا 

هقیرط نع  لودعلا  باجحلا و  نم  رهظا  ام  و  هعالضا ، رسک  یتح  دوعـسم  نب  هللادبع  برـض  و  هذبرلا ، یلا  یلاعت  هللاهمحر  رذیبا  رییـستک 
هیواعم یلا  هباتک  نم  هودـجو  ام  کلذ  متخ  و  هیعرلا ، هسایـسل  باصتنالا  هیداعلا و  يدـیالا  فک  و  ملاظملا ، در  و  دودـحلا ، هماقا  یف  رمع 

دق و  هولتقف . هیلع  هثادحا  دیدعتل  رصم  نم  اولـصو  نیذلا  موقلا  عم  هنیدملا  لها  نم  ریثک  هیلع  عمتجا  و  نیملـسملا ، نم  موق  لتقب  هیف  هرمای 
غلبت مل  اهنا  الا  اثادحا ، تناک  نا  اهنا و  نحن : لوقن  يذلا  و  مهبتک . یف  هروکذم  هروهـشم  هبوجاب  نامثع  یف  نعاطملا  نع  انباحـصا  باجا 

نینموملاریما و  هلتقب ، اولجعی  و ال  اهل ، هوحلصتسی  مل  ثیح  هفالخلا  نم  هوعلخی  نا  مهیلع  بجاولا  ناک  دق  و  همد ، هب  حابتـسی  يذلا  غلبملا 
حرص دق  و  همد ، نم  سانلا  اربا  مالسلاهیلع 

حرـش هیلع . هللا  تاولـص  قدـص  و  هلتق . یلع  تالام  ناـمثع و ال  تلتق  اـم  هللا  و  مالـسلاهیلع : هلوق  کـلذ  نم  همـالک ، نم  ریثک  یف  کلذـب 
تفـالخ هب  هک  موق  نآ  زا  یـصخش  نیموـس  و  ناـفع : نب  ناـمثع  راـبخا  زا  یکدـنا   ) ات 200 ص 198  دـیدحلایبا ج 1 ، نبا  هغالبلاجـهن 

رتخد يورا  وا  ردام  تسا و  ورمعوبا  وا  يهینک  هک  تسا  فانمدـبع  نب  سمـش  دـبع  نب  هیما  نب  صاعلایبا  نب  نافع  نب  نامثع  دندیـسر ،
یتسارف دندرک . تعیب  وا  هب  مدرم  وا ، يارب  يرادمامز  تیبثت  يروش و  نتفرگ  نایاپ  زا  سپ  تسا . سمش  دبع  نب  نینح  نب  هعیبر  نب  زیرک 
هیماینب ياپ  ریز  ار  مدرم  ياهندرگ  وا  اریز  تشگ . عقاو  قلطم  دوب ، هدرب  راکب  وا  يهرابرد  رمع  هک  بئاص ) سدح  هنارایشه و  صیخـشت  )

ار اجنآ  مجنپ ) کی   ) سمخ يهمه  دـش ، حـتف  وا  نامز  رد  اقیرفا  درپس . نانآ  هب  ار  یـضارا  هداهن و  اـهنآ  راـیتخا  رد  ار  اهرهـش  تشاذـگ ،
نب مکح  داد . وا  هب  مهرد  رازه  دـصراهچ  نامثع  تساوخ . ناـمثع  زا  ياهلـص  دیـسا  نب  دـلاخ  نب  هللادـبع  دیـشخب …  ناورم  هب  تفرگ و 

وا هب  مهرد  رازهدص  سپـس  دندوب و  هدـنادرگنرب  ار  وا  رمع  رکبوبا و  دـنادرگرب و  دوب ، هدرک  دـیعبت  ص )  ) مرکا ربمایپ  هکنیا  اب  ار  صاعلا 
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مان روزهم  هک  ار  هنیدم  رازاب  زا  یلحم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیشخب . صاعلایبا ) نب  مکح  )
رد ار  كدـف  داد . صاصتخا  مکحلا  نب  ناورم  ردارب  مکحلا  نب  ثراـح  هب  ار  نآ  ناـمثع  دوب . هدومرف  راذـگاو  ناناملـسم  هب  دـشیم  هدـی 
هب یهاگ  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شراوگرزب  ردپ  تافو  زا  سپ  اهیلع  هللامالـس  همطاف  تشاذگ . ناورم  صاصتخا 

ناناملـسم يهمه  نایاپراچ  يارب  يدودح  هنیدـم  فارطا  ياههاگارچ  يارب  نامثع  درک . هبلاطم  شـشخب  ناونع  هب  یهاگ  ثاریم و  ناونع 
هب هجنط ، ات  یبرغ  سلبارط  زا   ) دومرف نیملـسم  بیـصن  برغم ، رد  اقیرفا  حـتف  رد  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  يهمه  هیماینب . رگم  تشاد  ررقم 
زا رازهدص  مکحلا  نب  ناورم  هب  هک  زور  نامه  رد  و  درادب . کیرـش  نآ  رد  ار  نیملـسم  زا  يدحا  هکنیا  نودب  داد ) حرـسیبا  نب  هللادـبع 
اب مقرا  نب  دـیز  دوب ، هدرک  جـیوزت  وا  هب  ار  ناـبا  ما  شرتخد  هک  داد  برح  نب  نایفـسوبا  هب  لاـملاتیب  زا  مه  رازهتسیود  داد  لاـملاتیب 
نم هک  ینکیم  هیرگ  تفگ : ناـمثع  درک ، هیرگ  داد و  رارق  ناـمثع  لـباقم  رد  ار  اـهنآ  دـمآ و  ناـمثع  دزن  تسد  هب  لاـملاتیب  ياهدـیلک 

یلاـم نآ  ضوع  ار  لاـم  نیا  وت  هک  منکیم  هیرگ  نآ  يارب  یلو  منکیمن . هیرگ  نآ  يارب  هن ، تفگ : مقرا  نب  دـیز  ماهدرک ؟ محر  يهلص 
دادیم مه  مهرد  دص  ناورم  هب  رگا  ادخ  هب  دنگوس  يدومن . ذخا  يدرک ، جرخ  ادخ  هار  رد  ص )  ) ادخ لوسر  نامز  رد  هک 

. درک میهاوخ  ادیپ  ار  وت  زا  ریغ  یـسک  اهدیلک  نیا  يارب  ام  نیمز ، زادنیب  ار  اهدیلک  مقرا  رـسپ  يا  تفگ : نامثع  دوب ، دایز  وا  يارب  زاب  ي ،
نب ثراـح  هـب  ار  شرتـخد  درک و  میــسقت  هـیماینب  ناـیم  رد  ار  اـهنآ  يهـمه  دروآ و  قارع  زا  ار  یتـمیقرپ ) اـی   ) ناوارف لاوـما  یــسوموبا 

ایاضق نیا  هب  دوب . هدرک  رانکرب  يرادهنازخ  زا  ار  مقرا  نب  دیز  هکنآ  زا  دعب  داد  وا  هب  زین  لاملاتیب  زا  رازهدـص  درک و  جـیوزت  مکحلایبا 
هک دز  يردقب  ار  دوعـسم  نب  هللادبع  هذبز و  هب  هیلع  هللاهمحر  رذیبا  دیعبت  دننام  دندش  نیبدب  وا  هب  ناناملـسم  هک  دش  هفاضا  يرگید  روما 

ياهتـسد زا  ندش  عنام  دشیم و  هتفرگ  ملظ  هب  هک  هچنآ  ندنادرگرب  دودح و  يهماقا  رد  رمع  هار  زا  وا  نتفر  رانک  تسکـش و  شیاههدند 
هب هک  دـندرک  ادـیپ  نامثع  زا  ياهمان  راک  نایاپ  رد  و  دـندومنیم ! بصن  تیعر  یـسایس  تیریدـم  يارب  ار  دوخ  هک  یناـسک  رگزواـجت و 
دزن دندوب  هدمآ  رصم  زا  هک  یهورگ  اب  هنیدم  زا  يریثک  هورگ  دوب و  هداد  ناناملسم  زا  یهورگ  نتشک  هب  روتسد  نآ ، رد  هتـشون و  هیواعم 
هدـش نامثع  هب  هک  یتاداقتنا  زا  هلزتعم )  ) ام باحـصا  دنتـشک . ار  وا  دنرامـشب ، وا  يارب  تسا  هدروآ  دوجوب  هک  ار  یثداوح  هک  دـندمآ  وا 

هچنآ تسا . هدش  رکذ  اهنآ  بتک  رد  روهشم و  هک  دناهداد  ییاهخساپ  تسا ،
نوخ هک  دوب  هدیـسرن  هجرد  نآ  هب  یلو  دوب ، ییاوران  ثداوح  دوب ، هدرک  نامثع  هک  ییاـهراک  هچ  رگا  هک  تسا  نیا  مییوگیم  اـم  هک  ار 

رد دـننک و  راـنکرب  تفـالخ  زا  ار  وا  دنتـشادن ، روـما  نآ  رد  ار  شحالـصا  ییاـناوت  رگا  هک  دوـب  بجاو  مدرم  نآ  يارب  دـنک . حاـبم  ار  وا 
دراوم رد  دوب و  نامثع  نوخ  زا  مدرم  نیرتيرب  نیرتهانگیب و  مالسلاهیلع  بلاطیبا ) نب  یلع   ) نینموملاریما و  دنوشن . هدز  باتش  شنتـشک 

هن ماهتـشک و  ار  نامثع  هن  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : هک  تسا  ترـضح  نآ  نخـس  هلمجنآ  زا  تسا . هدومرف  حیرـصت  تئارب  نیا  هب  یناوارف 
.( هیلع هللا  تاولص  ترضح  نآ  تسا  هدومرف  تسرد  ماهدناروش و  وا  هب  ار  مدرم  هوبنا 

سوواط شنیرفآ  هبطخ 164-

هحفص 243] ]
ابیجع اقلخ  مهعدتبا  دیامرفیم . نایب  ار  سوواط  تقلخ  ندوب  زیگناتفگش  هبطخ ، نیا  رد  مجنپ  تصـش و  دص و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

، هب هفرتعم  لوقعلا  هل  تداقنا  ام  هتردق ، میظع  و  هتعنص ، فیطل  یلع  تانیبلا  دهاوش  نم  ماقا  و  تاکرح ، يذ  نکاس و  تاوم ، ناویح و  نم 
تاکرح ياراد  نکاس و  هدنزریغ و  هدنز و  زا  ار  تاقولخم  ناحبـس  دـنوادخ   …  ) هینادـحو یلع  هلئالد  انعامـسا  یف  تقفن  هل و  هملـسملا 

هک یلاح  رد  یناسنا  لوقع  هک  اجنآ  ات  دومرف  هماقا  دوخ  تردق  تمظع  تعنص و  فطل  ندناسانش  يارب  ار  ینشور  دهاوش  دومرف و  عادبا 
ام ياهـشوگ  رب  وا  تینادحو  لئالد  دایرف  و  دننکیم ، فارتعا  هتـشگ و  وا  میلـست  دـنیامنیم ، وا  تردـق  تمظع  تعنـص و  فطل  هب  هجوت 
هب یتسه  ناهج  نداد  تبـسن  يارب  الومعم  نآ  رد  یتوکلم  هوکـش  يزیگناتفگـش و  تادوجوم و  ملاع  رد  مکاح  مظن  دزادـنایم ). نینط 
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هب یهجوت  تسا و  حیحص  الماک  دانسا  نیا  دننکیم و  لالدتسا  تسا ، یملع  نیناوق  عازتنا  اشنم  هک  نآ ، رد  مکاح  مظن  هب  هناگی ، دنوادخ 
تسا نکمم  هک  تسا  یناوارف  رایـسب  تیمها  ياراد  مه  عوضوم  ود  نیا  هک  یتروص  رد  دننکیمن ، نآ  یتوکلم  هوکـش  يزیگناتفگش و 

یتسه م ملاع  یتوکلم  هوکش  يزیگناتفگش و  هکنیا  مکی  هاگدید  دنریگب : رارق  هدافتسا  دروم  هاگدید  ود  زا 
اب هک  تکرح  هوق و  هدام و  ملاع  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نینچ  لیلد  نیا  هب  لالدتـسا  تیفیک  دوش . یقلت  يدنوادخ  دوجو  تابثا  لیلد  القتس 

دننام تعیبط  رد  تخاونکی  ءازجا  لیکشت  زا  هلصاح  تاعونت  هب  رظن  اب  لاحنیا  اب  دنرادن . یتفگش  چیه  اهنآ ، یلک  تیهام  تافیرعت  هب  رظن 
يهدنهد لیکـشت  لوصا  رگید  دننام  دراد و  یـساسا  شقن  رـصانع  عونت  رد  اهنآ  دادعا  هک  فیلدنم  لودـج  رـصانع  رد  اهنورتکلا  عامتجا 

اهنآ رد  دـنرگنیم و  تادوجوم  هب  صلاخ  یملع  کنیع  اب  هک  نادنمـشناد  زا  هورگ  نآ  یتح  هک  زیگناتفگـش  ياههدـیدپ  زورب  داوم و ،
دنیاـمن يراددوخ  دـنراد ، هک  ییاهیـسررب  قیقحت و  دروم  قئاـقح  يهراـبرد  دوـخ  یتفگـش  زاربا  زا  دـنناوتیمن  زاـب  دـنیامنیم ، قـیقحت 

کیناکم قبط  رب  نونکات  هک  يراکهاش  نیرتیلاع  تایح  : ) دنکیم لقن  نینچ  رگنیدورـش  زا  نیراپوا  دـنیامنیم . زیگناتفگـش  یهوکش 
هدـش دای  نآ  زا  البق  هک  رگنیدورـش  باتک  : ) تسا هتفرگ  نینچ  تراـبع ، نیا  لـقن  زا  شیپ  نیراـپوا  تسا ). هدـش  لـصاح  یهلا )  ) متناوک
يدام يهیاپ  کی  رب  ینعی  کیزیف  هاگرظن  زا  نآ  رد  فلوم  دوش . عقاو  هدافتـسا  دروم  بوخ  لاـثم  ناونع  هب  هراـب  نیا  رد  دـناوتیم  تسا ،

نشور هتبلا  تسا . هدرک  لقن  ار  رگنیدورش  ترابع  رظنراهظا ، نیا  زا  سپ  نیراپوا  تسا )! هتخادرپ  تایح  تخانش  هب  صلاخ 
هجیتن نآ  هب  تایح  يهدیدپ  يهرابرد  ققحم  کی  هک  یتقو  هک  دننک  قیدصت  دـنناوتیم  نارگید  زا  رتهب  دـیاش  مه  نیراپوا  ياقآ  تسا و 

زا هک  تسا  یعطق  تسا ). هدـش  لـصاح  یهلا  متناوـک  کـیناکم  قـبط  رب  هک  تسا  يراـکهاش  نیرتیلاـع  تاـیح  : ) دـیوگب هک  دـسریم 
يدام روصت  لیخت و  کی  زا  هن  تسا ، هدیـسر  هجیتن  نآ  هب  روبزم  يهدـیدپ  یکیزیف  تانایرج  اهدومن و  يهراـبرد  قیمع  راـسب  تاـقیقحت 

ياروام دضرب  هک  ار  فصنم  نایاناد  دنناوتیم  دیدرت  نودب  زیگناتفگـش ، ياههدیدپ  نیا  تادرجم . يور  يزغم  يزاب  جنرطـش  ای  ینهذ 
، یتسه ملاع  رد  توکلم  هوکـش  ساسحا  اما  دندرگ . نومنهر  یهلا  ملاع  هب  دـنرادن ، نورد  رد  ياهتخاسشیپ  لوصا  ای  تیـساسح  یعیبط 

مازلا هکلب  نتخاس  عناق  رد  ینورب ، ینیع  ناهج  زا  اـی  دـناشکیم  یهلا  هاـگراب  هب  نورد  زا  ار  ناـسنا  اـی  هک  اـهییابیز  دـننامه  تفگ  دـیاب 
تفگ ناوتیم  تسا . ینورب  ینورد و  ناهج  ياهیتفگش  زا  رتنشور  وا ، تینادحو  قلاخ و  دوجو  هب  رظنبحاص  ققحم و  صاخشا  ندومن 
ینیع ناهج  رد  ار  دوخ  تاـیآ  اـم  ( ) هیآ 53 تلـصف   ) قحلا هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قافالا و  یف  اـنتایآ  مهیرنـس  يهکراـبم  يهیآ 

لع نیناوق  عازتنا  اشنم  هک  مظن  نآ  روظنم ، العا )  ) قح تسوا  هک  دوش  راکشآ  ات  داد  میهاوخ  هئارا  نانآ  هب  نانآ ، ینورد  ینورب و 
زا ناگتفای  تاجن  يارب  ینورب  ینورد و  ملاع  رد  هک  تسا  یتوکلم  تالاح  ندوب و  زیگناتفگش  نامه  دوصقم  هکلب  دشابیمن . تسایم ،

، تسا نیناوق  عازتنا  اشنم  هک  مظن  يهدـیدپ  زا  ام  هک  تسا  نیا  مود  هاگدـید  دـنریگیم . همـشچرس  ساسحا  نیرتیهیدـب  زا  یهاوخدوخ ،
نآ رد  توکلم  هوکش  ساسحا  یتسه و  ملاع  رد  اههدیدپ  ندوب  زیگناتفگـش  هب  قیقد  هجوت  اب  سپـس  میوشیم ، ادخ  دوجو  تابثا  یهار 

زیگناتفگـش  ) عوضوم ود  ره  هکرابم  يهبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  میدرگیم . انـشآ  يدـنوادخ  لامج  لالج و  تمظعاـب و 
ملاع اب  نییاپ  ملاع  نیمه  رد  ار  تیرشب  دهاوخیم  هدومرف ، حرطم  ار ) نآ  یتوکلم  هوکـش  یتسه و  ءازجا  دومن  نایرج و  اههدیدپ و  ندوب 

نادـیم دراو  دـنکیم ، تیلاعف  هتفای  بذـهت  سفن  نامرف  تحت  هک  اشوک  فاص و  لقع  هکنیا  هب  طورـشم  یلو  دزاسب ، طوبرم  انـشآ و  الاب 
بلج هکراـبم  يهبطخ  نیا  رد  هک  رگید  يهتکن  مروتم .) یعیبط  دوخ   ) هب یکتم  ياههشیدـنا  تـالیخت و  هن  دریگب  ار  ناـسنا  تسد  دوش و 
روطب ناگدنرپ  یگدنز  تاکرح و  دوجو و  يهرابرد  یبلاج  رایسب  تایـصوصخ  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  نیا  دنکیم ، هجوت 

اناوت دنزادرپب ، یبایتلع  لیلحت و  هب  اهنآ  يهرابرد  قیقحت  تخانش و  يارب  نادنمشناد  رگا  هک  دیامرفیم  هراشا  مومع 
نایب قیقحت  يهراـبرد  یـسانشتسیز  رد  ناـققحم  نیرتگرزب  شور  زا  هک  هنوگناـمه  دـید ، دـنهاوخن  دوخ  رد  ار  فیـصوت  زا  زواـجت  یی 

. تسا یسانشتسیز  رد  اشوک  دنمشناد  تسا  هدش  هراشا  هتـشذگ  ثحابم  رد  هکنانچ  نیراپوا  هک  تسا  یهیدب  مینکیم . هدهاشم  لماکت 
رد هک  میمهفب  طقف  هن  میباییم  ناکما  هک  تسا  یلماکت  تشادرب  نینچ  هار  زا  طقف  : ) مینیبیم ار  ریز  تارابع  ناشیا  فورعم  باتک  رد  اـم 
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هک میهدب  خـساپ  یئ  ارچ )  ) نویلیم تفه  هب  تسناوت  میهاوخ  نینچمه  هکلب  دـهدیم ، خر  ارچ  دـهدیم و  خر  هچ  هدـنز  تادوجوم  ندـب 
( ارچ  ) نویلیم تفه  خساپ  رادهدهع  لماکت  نایرج  رگا  هک  تسا  یهیدـب  دـنریگیم ). رارق  ام  ربارب  رد  تایح  رهوج  یعقاو  تخانـش  يارب 
رد ص نیراپوا  ياقآ  هک  یتروص  رد  دـهدیم ، ار  تالاوس  نآ  خـساپ  یملع  هاگدـید  زا  لـماکت  هک  درکیم  تقیقح  نیا  زا  فشک  دوب ،
زا رتزیچان  رایـسب  لماکت  نیا  يهرابرد  ام  تامولعم  زونه  هنافـساتم  : ) دـیوگیم نینچ  میدومن ، نییعت  یقرواپ  رد  هک  ذـخام  نیمه  زا   296
رد هک  ار  داوم  يهنـالاعف  لاـقتنا  ناـمزاس  یفیک  ياـهینوگرگد  مینک و  صخـشم  کیتامتـسیس  روط  هب  ار  نآ  ریـسم  میناوـتب  هک  تسا  نآ 

تخانش رگا  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  حیرص  فارتعا  نیا  زا  میهد ). رارق  هجوت  دروم  دناهداد  خر  هدنز  يایند  لماکت  زا  یصاخ  لحارم 
رد هک  هچنآ  دودحم  فیـصوت  هن  دوب ، هدـمآ  تسد  هب  یملع  الماک  براجت  تادـهاشم و  يانبم  رب  نآ ، یلماکت  نایرج  لوحت و  تایح و 

مالسلاهیلع نینموملاریما  یحور  عضو  ياهیتفگـش  زا  یکی  مه  نیا  درکیمن . نایب  ار  يهحفـص 299  رد  قوف  ترابع  تسا ، هدوب  نایرج 
زیگناتفگـش تقد  نآ  اـب  ادـخ  هار  رد  داـهج  ناـفرع و  تسایـس و  قوقح و  قـالخا و  نید و  تاـیهلا و  رد  ندروخ  هطوـغ  همهنآ  اـب  هک 

دیدرت و ماقم  رد  تعرـس  هب  نآ ، ندینـش  ای  ثحبم  نیا  ناونع  ندـناوخ  اب  دـیوگیم ! نخـس  سوواط  شافخ و  دـننام  ناگدـنرپ  يهرابرد 
اب دوش و  روهطوغ  قیمع  هدرتـسگ و  روطب  عوـنتم  قیاـقح  همه  نآ  رد  ناـسنا  کـی  دراد  ناـکما  هنوـگچ  هک  لـیلد  نیا  هب  دـییاینرب  راـکنا 

نیا رد  قیقحت  هدهاشم و  زج  يراک  يدامتم  نایلاس  ییوگ  هک  دهدب  حیضوت  یلاع  قیقد و  نانچ  ار  تاناویح  تقلخ  ياهیتفگش  لاحنیا ،
کی نابز و  کی  بل و  ود  وربا و  ود  مشچ و  ود  مه  ام  هک  مینکن  سایق  دوخ  اب  ار  ناـگرزب  ناـکاپ و  راـک  دـییایب  تسا . هتـشادن  عوضوم 
هلمج ریش  ریش ، نتـشون  رد  دشاب  هچرگ  ریگم  دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راک  دوب ! ام  دننام  مه  نینموملاریما  میراد و  تسد  ود  اپ و  ود  زغم و 

ناسکی ن ناشهدید  رد  دب  کین و  دوبن  انیب  يهدید  ار  ءایقشا  دش  هاگآ  قح  لادبا  یسک ز  مک  دش  هارمگ  ببس  نیز  ملاع 
نیا روخ  میباوخ و  يهتـسب  ناشیا  ام و  رـشب  ناشیا  رـشب  ام  کنیا  هتفگ  دنتـشادنپ  دوخ  وچمه  ار  ءاـیلوا  دنتـشادرب  ءاـیبنا  اـب  يرـسمه  دوم 

ود ره  لسع  رگید  نیز  شین و  ناز  دـش  کیل  لحم  زا  دـندروخ  روبنز  نوگ  ود  ره  اهتنم  ناـیم  رد  یقرف  تسه  یمع  زا  ناـشیا  دنتـسنادن 
رپ نآ  یلاخ و  یکی  نیا  روخ  بآ  کی  زا  دندروخ  ین  ود  ره  بان  کشم  ناز  دـش و  نیگرـس  یکی  نیز  بآ  دـندروخ و  ایگ  وهآ  نوگ 
هک نینموملاریما  زا  رتنییاپ  رایـسب  یتاجرد  لحارم و  رد  يولوم  نیب  هار  هلاـس  داـتفه  ناـشقرف  نیب  هابـشا  نینچ  نیا  نارازه  دـص  رکـش  زا 

، دنایبهذم دنادنمشناد ، دنفوسلیف ، هک  لاح  نیع  رد  نانیا  مینیبیم . ار  اهریصنهجاوخ  اهانیس و  نبا  دنتسین ، رگیدکی  اب  هسیاقم  لباق  الـصا 
: دیوگیم هک  ینامی  بلعذ  خساپ  رد  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  دسر  هچ  دـنایقالخا . یـسایس و  يداصتقا و  یقوقح و  دـناینافرع ،

تددزا ام  ءاطغلا  فشک  ول  دیوگیم : و  متـسرپیمن ) مشاب ، هدیدن  هک  ار  ییادخ   )( ) هرا مل  ابر  دبعا  مل  دیامرفیم : ياهدید ؟ ار  ادـخ  ایآ 
ار یعونتم  ياهـشناد  تسا و  دنمـشناد  مینیبیم : ناتـساب  نانوی  رد  ار  وطـسرا  ددرگن ). هدوزفا  نم  نیقی  رب  دوش ، هتـشادرب  هدرپ  رگا   ) اـنیقی

ير قطنم ، داصتقا ، کیزیف ، دننام  تسا  هتفرگارف 
تسا و…  یتسدربز  سانشناویح  تسا ، فوسلیف  یسانشناور ، یضا ،

هحفص 248] ]
رد نم  دنتسم   ) منکیم هلاوح  ینیع  يهدهاشم  هب  ارت  نایب  نیا  رد  نم  . ) هدانسا فیعض  یلع  لیحی  نمک  ال  هنیاعم ، یلع  کلذ  نم  کلیحا 

طابترا يارب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  قطنم  رد   … دیامنیم )  عاجرا  فیعض  دنس  هب  هک  یسک  دننام  هن  تسا  هدهاشم  دوخ  فیصوت  نیا 
يهدهاشم هب  دانسا  ریسفت  دروم  هلمج  رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تسا  تفرعم  يهلیسو  نیرتیـساسا  هبرجت  هدهاشم و  ینیع ، تایعقاو  اب 

هک تسا  یملع  نادـجو  نیمادـک  نآ  فصو ، نیا  اـب  اـیآ  دـمانیم . فیعـض  دانـسا  ار  نآ  ریغ  دـیامنیم و  یفرعم  یـساسا  لـصا  ار  ینیع 
هب تسا ؟ هدش  عورش  نیمز  برغم  رد  مه  نآ  فرط  نیا  هب  سناسنر  زا  هبرجت  سح و  هدهاشم و  هار  زا  تایعقاو  هب  یملع  لوصو  دیوگب :
ای تسا ). اـههبرجت  رد  دـیدج  مـلع   ) فناتـسم مـلع  براـجتلا  یف  و  . 1 دـییامن : هجوت  مه  ار  لـیذ  لـئالد  ریـسفت  دروـم  يهلمج  يهفاـضا 
اب لقعت  تسا : عون  ود  رب  لقعت   ) هبرجتلا لـقع  عبطلا و  لـقع  نـالقع : لـقعلا  . 2 ددرگیم ). دـیدج  ملع  زورب  بجوم  هک  تسا  اـههبرجت  )
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.( تسوا يهبرجت  رادقم  هب  ناسنا  رظن  يار و  شزرا   ) هتبرجت ردـق  یلع  لجرلا  يار  . 3 هبرجت ). زا  یشان  لقعت  يدادعتسا و  یعیبط و  لقع 
مزحلاب و رفظلا  . 4 تسا ). وا  يهبرجت  تیفیک  تیمک و  هب  هتسباو  ناسنا  کی  يار  شزرا  ای  )

يرادـهگن و لقعت  و   ) براجتل اظفح  لقعلا  . 5 هبرجت ). يهلیـسوب  قیقد  يرگباسح  تسا و  قیقد  يرگباسح  اب  يزوریپ   ) براـجتلاب مزحلا 
لـقعت و تعفنم  زا  هک  تسا  یـسک  یقـش   ) هبرجتلا لـقعلا و  نم  یتوا  اـم  عـفن  مرح  نـم  یقـشلا  ناـف  . 6 تـسا ). اـههبرجت  زا  يرادربهرهب 

نینچ دیامرفیم ، مالسلاامهیلع  یبتجم  نسح  ماما  شدنزرف  هب  هک  یتیصو  زاغآ  رد  . 7 دنامب ). مورحم  تسا  هدش  هداد  وا  هب  هک  ياهبرجت 
، مهراثآ یف  ترس  مهرابخا و  یف  ترکف  مهلامعا و  یف  ترظن  دقف  یلبق ، ناک  نم  رمع  ترمع  نکا  مل  نا  ینا و  ینب و  يا  تسا : هدومرف 

نم هعفن  هردـک و  نم  کلذ  وفـص  تفرعف  مهرخآ  یلا  مهلوا  عم  ترمع  دـق  یلا  مهروما  نم  یهتنا  امب  یناک  لب  مهدـحاک ، تدـع  یتح 
دیامرفیمن ع )  ) یلع هک  دـینکیم  هظحـالم  هلوهمجم …  کـنع  تفرـص  هلیمج و  تیخوت  هلیخت و  رما  لـک  نم  کـب  تصلخـساف  هررض 

رادرک و رد  نم  مدـنزرف ، دـیامرفیم  هکلب  میوگب ، مهاوخیم  وت  يارب  نم  هک  دـنکیم  ءاضتقا  نینچ  اهناسنا  يهرابرد  هتخاس  شیپ  نیناوق 
قیقد نانچ  يدرگیپ  ءارقتسا و  نیا  رد  مدیشیدنا . نانآ  تشذگرـس  رابخا  يهرابرد  مدرک و  يدرگیپ  ار  نانآ  راثآ  متـسیرگن و  نانآ  راتفر 

فر ثداوح و  زا  هک  ار  بان  نیناوق  لوصا و  اذل  ماهدرک  یگدنز  نانآ  اب  ماهدوب و  مدرم  نامه  زا  یکی  نم  ییوگ  هک  مدرک  راک 
دروم کـی  یتـح  دـیجم  نآرق  رد  منکیم . ناـیب  هدومن و  باـختنا  وـت  يارب  ماهدروآ  تسد  هب  ناـنآ  ياـهراک  جـیاتن  یگدـنز و  ياـهرات 

قوذ و اب  دنیـشنب و  دـیمهفب ، تسا  رودـقم  هک  اجنآ  ات  ار  یتسه  ملاع  قئاقح  دـیاب  امـش  هکنیا  دـیامرفب : دـنوادخ  هک  درک  ادـیپ  ناوتیمن 
رد رظن  هدهاشم و  هب  ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ  هراومه  هکلب  دیـشیدنیب ، قئاقح  نآ  يهرابرد  یلیخت  ياههرهم  يور  يزغم  ياهیزابجنرطش 

یلا هرـصبب  یمر  اذاف  تسا . هدومرف  دـیکا  روتـسد  ار  ینیمز  تایعقاو  ییاضف و  تارک  همه  اـت  هتفرگ  دوخ  دوجو  زا  یتسه  ملاـع  تاـیعقاو 
هک ماگنهنآ  رد  و   ) هیسالخلا هکیدلا  مئاوقک  شمح  همئاوق  نال  هعجوت  قداصب  دهـشی  و  هتثاغتـسا ، نع  نیبی  داکی  توصب  الوعماقز  همئاوق 

ساسحا قدص  هب  وا  دایرف  دنکیم ، راکـشآ  ار  دوخ  ییوجهانپ  هک  يرادـناج  نانوچ  دروآیمرب ، دـننام  هلان  ییادـص  درگنیم  شیاهاپ  هب 
ییابیز ساسحا  تدش  ایآ   … یـسالخ )  سورخ  ياهاپ  دـننام  دراد  كزان  تشز و  گنر و  هایـس  ییاهاپ  اریز  دـهدیم ، یهاوگ  شدرد 

رد مالسلاهیلع  نینموملاریما  ددرگیم ؟ لیدعت  شیاهاپ  یتشز  يهدهاشم  تهج  هب  هدمآرب  لد  زا  يهلان  اب  هک  تسا  نتـشیوخ  رد  سوواط 
رپ لاب و  ییابیز  ساسحا  تدش  لولعم  شیاهاپ  هب  نتسیرگن  ماگنه  رد  سوواط  يهلان  تلع  هک  دیامرفیمن  احیرص  تالمج  نیا 

راخ مراخ  هک  مریگ  هکنیا  رد  میـشیدنیب  اقیقد  دیاب  تسین . یفتنم  دشاب ، نینچ  تسا  نکمم  هک  لامتحا  نیا  یلو  تسا . وا  ياضعا  رگید  و 
تـشپ رد  لداعت  ظفح  نوناق  مان  هب  تیمهااب ، رایـسب  ینوناق  ایآ  اهلاقثم  فک  رب  وج  دهنیم  مه  رز  فارـص  دـهزیم  لگ  یپ  زا  راخ  دـب ،

هک ام  دوش ؟ لـتخم  یبوبر  تمکح  رد  دوخ  يررقم  يهمادا  زا  ددرگ و  فرحنم  دوخ  لداـعت  زا  تاـیح  دراذـگیمن  هک  دراد  دوجو  هدرپ 
رد ار  اـهینیبناهج  یــسانشناسنا و  یــسانشراتفر ، تارکفت  هـک  اــم ، نارود  رد  اــصوصخم  میاهدوـبن ، قـیقحت  نـیا  ددــصرد  نونکاــت 

.1 دـییامرف : تقد  لاح  ره  هب  دـشابیم . تیمهااب  رایـسب  قیمع و  تارکفت  هنوگنیا  عنام  املـسم  تسا ، هدومن  هصالخ  اهراتفر  یـسانشدومن 
رد ار  دوخ  بسانم  ییاههودنا  دنت  رایـسب  ياهیداش  . 2 دروآیم . دوخ  لابند  هب  ار  يزیمآماـهبا  یگتفرگ  یعون  هراومه  قیمع ، ياههدـنخ 
هب دنتـسم  ياهیزوریپ  . 4 دـهدیم . هجیتن  ار  ياهدننکـش  یتسپ  ساسحا  یگتـسکش و  هزادـنا  زا  شیب  ربکت  رورغ و  ساـسحا  . 3 دراد . یپ 

ار ناـناوتان  هـک  هنوگناـمه  راـگزور ، هاگرذـگ  رد  اهدــنمتردق  . 5 تـسا . هدـیماجنا  شحاـف  ياهتــسکش  هـب  دوز  اـی  رید  اـهیهاوخدوخ 
یمدآ نورد  رد  ازفاتملظ  جاوما  مکارت  ماگنه  رد  هراومه  . 6 دنهدیم . رس  خلت  ياههیرگ  ینامز ، زا  سپ  زین  دوخ  دننایرگیم 

ياـپ زا  ار  یمدآ  دـنهاوخیم  هـک  ماـگنه  نآ  رد  هدننکـش  ياهيدـیماان  . 7 دـهدیم . هـئارا  ار  اهییانـشور  زا  ییاـههنزور  اـههگر و  نا ،
يارب ار  تایح  هک  دوش  رکنم  دناوتیمن  سک  چیه  دهدیم . تاجن  لالتخا  زا  تایح  هدروآربرـس و  نورد  رد  يدنمورین  دـیما  دـنروآرد ،

هن  ) یناـسنا مولع  نادـنمراک  ناسانـشناور و  زا  يداـیز  يهدـع  هک  تسا  رادروخرب  تیمهااـب  رایـسب  یعیبـط  يارواـم  نوناـق  کـی  زا  دوخ 
لئاـسم هنوگنیا  رد  هشیدـنا  يارب  ار  ناـنآ  فـیرظ  ییادـص  ناـنآ  نورد  زا  مه  رگا  دنـشیدنایمن و  نآ  يهراـبرد  یقیقح ) ناسانـشناسنا 
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تیعقاو يزیچ  نینچ  يرآ  هک  مییوگب  مینیبب و  ار  تقیقح  دـیاب  ام  تشذـگ و  ییارگکیزیفاتم  نارود   ) يهلمج کی  اب  دـیامن ، کـیرحت 
رد ار  نانآ  نشور  الماک  يهلمج  کی  اب  دروم  نیا  رد  ام  دننکیم ! شوماخ  ار  ادص  نآ  مینیبیمن ، دییوگیم  امـش  هک  ار  هچنآ  ام  دراد و 

مظن هک  ار  ءایـشا  طباور  امـش  نایاقآ ، هک  تسا  نیا  هلمج  نآ  میوریم  ار  دوخ  هار  مینکیم و  اهر  دنراد ، هک  ینیریـش  ياهایور  تالیخت 
دینیبیمن ار  یناور  يزغم و  ياههدیدپ  اهتیلاعف و  اهورین و  زا  کی  چـیه  امـش  دـینیبیمن . مه  ار  تسا  هتفرگ  رارق  نآ  رب  تادوجوم  یتسه 

لیم درایلیم  امش  دینیبیمن . دننکیم ، هرادا  ار  ام  يزغم  یناور و  عضو  هک  ینیناوق  يهمه  لوصا و  نآ  امش 
دـنراد و تیعقاو  دـش  هتفگ  هک  اهنیا  يهمه  یلو  دـینیبیمن ، تسا  هدـیناسر  یلعف  تیعقوم  نیا  هب  ار  ام  ناهیک  هک  یتانایرج  للع و  اهدرای 

شوـگ مه  امـش  يزغم  يزاـب  جنرطـش  دـیدرت و  راـکنا و  هب  ناـنچمه  دنتـسین ، هتـسباو  نم  لاـثما  نـم و  نـیقی  هـب  اـهنآ  تـیعقاو  هکناـنچ 
اهنابز شکرد و  زا  ار  ناسنا  ماهوا  ناویح  نیا  ءازجا  نیرتمک  و   ) هفـصت نا  هنـسلالا  هکردت و  نا  ماهوالا  زجعا  هئازجا  لقا  و  دنهدیمنارف .

نارکفتم يهمه  فارتعا  دروم  تسا ، رتالاب  ام  تفایرد  كرد و  دودـح  زا  ءایـشا  یقیقح  لصف  هکنیا  تسا ). هتخاـس  ناوتاـن  شناـیب  زا  ار 
یمالـسا و ندـمت  روهظ  زا  سپ  راـصعا  نورق و  نوگاـنوگ  ياـهبتکم  نارکفتم  هتـشذگ و  رد  قارـشا  اـشم و  ناـفوسلیف  رثکا  تسا  هاـگآ 
هب اریز  یقیقح ، لصف  هن  تسا  یقطنم  لصف  مییامنیم ، يرادربهرهب  ءایشا  تخانش  فیرعت و  رد  ام  هچنآ  هک  دناهدیقع  نیا  رب  نآ  فراعم 

نیا تسا . ءایـشا  یتاذ  تقیقح  هنک و  هب  دورو  زا  اـم  یناوتاـن  مکی  تلع  میناوتاـن . ءایـشا  یقیقح  لـصف  كرد  زا  اـم  مهم  رایـسب  تلع  ود 
ملاع ءایـشا  دـیدش  طابترا  دـنروآیم ، هک  یلیلد  فلتخم . ترابع  اب  تسا  ریخا  ياهنارود  هتـشذگ و  نارظنبحاص  فارتعا  دروم  یناوتاـن 

تاذ یقیقح  تخانش  تادوجوم ، يهعومجم  لک  مهف  نودب  هک  تسا  نیا  طابترا  نیا  يهمزال  رگیدکی و  اب  تسا  یتسه 
هدمآ نینچ  میاهدش  رکذتم  اهراب  هک  يرتسبـش  دومحم  خیـش  نانخـس  رد  دـیدش  طابترا  نیا  دـشابیمن . ریذـپناکما  هبناج  همه  ءزج  کی 
یقبی ددرگ و ال  مدـع  نیعلا  هفرط  ره  رد  تسا و  لک  ناهج  ددرگ  تسین  ناکما  ردـنا ز  لـک  ددرگ  تسین  ناـک  لـک  یئزج ز  رهب  تسا :

شیوخ ياجب  يزیچ  ره  هک  تسوربا  مشچ و  لاخ و  طخ و  نوچ  ناهج  ینامـسآ  نیمز و  هظحل  رهب  یناـهج  ادـیپ  دوش  هراـبرگد  نیناـمز 
هتخاس رازبا  زا  ام  كرد  لماوع  لئاسو و  فرـصت  مود  تلع  ياپارـس  ملاع  همه  دـبای  لـلخ  ياـج  زا  يریگرب  ار  هرذ  کـی  رگا  تسوکین 

فرـصت فرط و  کی  زا  یتسه  ناـهج  يهراـبرد  اـم  تاـمولعم  نتخاـس  رتقیقد  رتقیمع و  شرتسگ و  يارب  يرـشب  تسد  رکف و  اـب  هدـش 
عنام رگید  فرط  زا  یـصاخ  ياهيریگفدـه  ینورد و  تباث  تارثات  هتخاسشیپ و  لوصا  يریگراکب  تهجب  ام  يزغم  ياهتیلاعف  ساوح و 

ار هنمالود  یتسیلیف  كایدـنک و  زا  همان  ود  هتـشذگ  ناـیلاس  رد  دنـشابیم . دوخ ) يارب   ) هسفن یف  ءایـشا  هنک  تاذ و  يهزوح  هب  لوصو  زا 
، منیبیمن ار  ادـخ  نم  نوچ  دـسیونیم : یتسیلیف  هب  ادـخ  يهراـبرد  كایدـنک  موشیم : رکدـتم  ثحبم  نیا  رد  هک  ماهدـید  رگیدـکی  يارب 

سا هتشون  وا  خساپ  رد  یتسیلیف  میامن : لوبق  ار  وا  دوجو  مناوتیمن  اذل  منادیمن ، ار  شتقیقح  نوچ  ینعی  مریذپب ! ار  وا  مناوتیمن 
يهرابرد یلاوس  چیه  مهفب و  ار  نآ  تقیقح  نم  هک  نک  فیرعت  نانچ  نم  يارب  رادرب و  نیمز  زا  ار  كاخ  زا  کچوک  يهنادکی  امش  ت :

ام یلا  هجمهلا  هرذلا و  مئاوق  جمذا  نم  ناحبـس  و  مهدیم ! رارق  وت  نامـشچ  ربارب  رد  مروآیم  ار  ادـخ  نم  عقوم  نآ  رد  مشاب ، هتـشادن  نآ 
كاپ  ) هتیاغ ءانفلا  هدعوم و  مامحلا  لعج  الا و  حورلا ، هیف  جلوا  امم  حبش  برطـضی  الا  هسفن  یلع  يآر  هلیفلا و  نایتحلا و  قلخ  نم  امهقوف 

دنوادـخ دومن  هدـعو  تخاس و  مکحتـسم  ار  لیف  اهیهام و  زا  ار  ود  نآ  زا  رتالاب  یلیخ  اـت  سگم  هچروم و  ياـهاپ  هک  تسا  يدـنوادخ 
گرم هکنیا  رگم  دشابن ، نوگرگد )  ) برطـضم دوخ ) ررقم  عضو  زا   ) تسا هدومن  لخاد  نآ  رد  ار  حور  هک  ار  يدوجوم  چـیه  هک  لاعتم 

رد تسا  یتسه  یلاع  مظن  زا  یتمـسق  رگیدکی  اب  نارادناج  ءازجا  تقلخ  بسانت  تسا . هداد  رارق  وا  راک  نایاپ  ار  انف  یئاهن و  هاگهدعو  ار 
عوضوم هس  نیا  میدومن . یـسررب  قیقحت و  اهنآ  يهرابرد  يرـصتخم  هراشا و  مهم  عوضوم  هس  هب  هکرابم ، يهبطخ  نیمه  نیـشیپ  ثحاـبم 

. یتوکلم هوکش  تانئاک 3 . رد  مکاح  تانایرج  اههدیدپ و  ندوب  زیگناتفگش  . 2 تسا . یملع  نیناوق  عازتنا  اشنم  هک  مظن  . 1 زا : دنترابع 
رعم تقلخ  ملاع  رد  یلاع  مظن  زا  یتمسق  ار  رگیدکی ) اب  نارادناج  ءازجا  تقلخ  بسانت   ) میناوتیم ام 

رایـسب اهنآ ، تقلخ  رد  يرادفده  نداد  ناشن  تهج  زا  نارادـناج  رد  مکاح  مظن  هک  تسا  نیا  يارب  یلاع ) مظن   ) میتفگ هکنیا  مییامن . یف 
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نیا دـندرگیم . حرطم  زین  یملع  فراـعم  رد  یتـح  یهاـگ  اـهینیبناهج و  رد  هک  دـشابیم  یمهم  لـئاسم  يوگخـساپ  هدوب و  تیمهااـب 
میمعت يارب  و  دشاب . هدوب  یتسه  ناهج  رد  یعیبط  قوف  لماع  تابثا  يارب  مکحم  شزرااب و  لئالد  زا  یکی  دـناوتیم  يرادـفده  يهدـیدپ 
دوجوم رد  يریگفدـه  هدارا و  یهاگآ و  ترورـض  تهج  هب  دـناوتیم  القتـسم  میقتـسم و  روطب  يرادـفده  تفگ : ناوتیم  لالدتـسا  نیا 

. دنک تابثا  دراد  دوخ  تاذ  رد  ار  يرادفده  هک  تایح  زا  ار  تادوجوم  رگید  يرادروخرب  رادفده ،
هحفص 255] ]

اهتاذل و اهتاوهش و  نم  ایندلا  یلا  جرخا  ام  عیادب  نع  کسفن  تفزعل  اهنم  کل  فصوی  ام  وحن  کبلق  رصبب  تیمر  ولف  تشهب  فیصوت  رد 
اـهییابیز و اهیتفگـش و  زا  وت  سفن  يزادـنیب ، دوـشیم  فیـصوت  وـت  يارب  تشهب  زا  هک  هچنآ  هب  لد  مشچ  رگا   …  ) اـهرظانم فراـخز 

عبانم رد   … دوشیم )  نادرگیور  دـنکیم و  ضارعا  تسا  هتـشگ  رادومن  اـیند  نیا  رد  هک  نآ  رظاـنم  رویز و  رز و  اـیند و  ياهینتـساوخ 
لماوع ییابیز و  تازایتما و  مکی  هورگ  تسا : هدـش  فیـصوت  فلتخم  هورگ  هس  رد  نآ  ياهتمظع  اهییابیز و  تشهب و  یمالـسا ، يهیلوا 
بارـش اراوگ و  ياههویم  ناـملغ ، روح و  روصق ، دـننام  دـنکیم . بلج  دوخ  هب  ار  اـیند  لـها  تیرثکا  هک  تسا  سوسحم  يداـم و  دـئاذل 

هورگ هللا .) ءایلوا  رگید  مالـسلامهیلع و  همئا  ناربمایپ و  ءایقتا و  راربا و   ) يدنوادخ ناگدـنب  عمج  رد  دورو  مود  هورگ  کلذریغ . روهط و 
ياـهتمعن ذـئاذل و  ـالوا  هک  ددرگیم  حرطم  هلئـسم  نیا  یهاـگ  مکی  هورگ  هللا . ناوضر  هللا ،) ءاـقل   ) یبوبر تیبذاـج  عاعـش  رد  دورو  موس 

نیا رد  يوقت  اب  نامیا و  اب  مدرم  هک  ییاهیراکادف  یتح  اههجنکش و  رجز و  اهتقـشم و  ربارب  رد  ایند  نیا  رد  سوسحم  ياهییابیز  يدام و 
! دنریگب رارق  شاداپ  ناونع  هب  ایند  نآ  رد  هک  دراد  یشزرا  ردق و  هچ  دنوشیم ، لمحتم  یناگدنز 

نیا خساپ  تسا ؟ تایدام  هدام و  ناهج  قوف  هک  دراد  تیدبا  ناهج  اب  یتیخنـس  يدام ، تازایتما  سوسحم و  ياهییابیز  دئاذل و  نیا  ایناث 
اذـل دـندرگیم  نوگرگد  نآ ، رب  همکاح  نیناوق  اب  تعیبط  يهمه  فرط ، نآ  هب  تمایق  زا  هک  تهجنادـب  کی  تسا : رارق  نیدـب  لاوس  ود 
دننام یتاملک  ندرب  راک  هب  و  دـشاب . نآ  تاصتخم  تعیبط و  نیا  قوف  دـیاب  زین  اهییابیز  ذـئاذل و  تازایتما و  نآ  قئاـقح  هک  تسیرورض 

مـسجت نیا  هب  يورخا  تیوه  نآ  زا  رگا  هک  تسا  یمیهافم  هئارا  يارب  يویند ، تذل  لماوع  رگید  هرقن و  الط و  ناملغ و  روصق و  روح و 
ابارـش مهبر  مهاقـس  و  میناوخیم : دیجم  نآرق  رد  هک  یتقو  حیـضوت ، يارب  دـندشیم . ادا  روبزم  تاملک  لاثما  اب  دـندرکیم ، لزنت  يویند 
هتخاـس يویند  داوم  نیا  زا  هک  یبارـش  دوـصقم  هک  تسا  یهیدـب  دوـمرف ) باریـس  ار  ناـنآ  روـهط  بارـش  زا  ناـنآ  راـگدرورپ  و   ) اروـهط

هیبش ددرگیم  ینیمز  ياهدنب  دیق و  زا  ییاهر  اب  هتخیمآ  راب  تذـل  یتلاح  زورب  بجوم  هک  تهج  نآ  زا  الثم  یلو  دوب . دـهاوخن  دوشیم ،
ذلت سفنالا و  هیهـشت  ام  اهیف  هک  تسا  هدمآ  نومـضم  نیا  هب  ددعتم  یتایاور  ود  ددرگیم . تفایرد  یلومعم  بارـش  زا  هک  تسا  یموهفم 

تار و ال ا نیع  ال  دراد ) دوجو  دربیم  تذل  نآ  زا  اهمشچ  دهاوخیم و  ار  نآ  سوفن  هک  ار  هچنآ  ره  تشهب  رد   ) نیعالا
بلق هب  هن  تسا و  هدینـش  یـشوگ  هن  تسا و  هدـید  ار  نآ  مشچ  هن  هک  هچنآ  ره  تسا  تشهب  رد  و   ) رـشب بلق  یلع  رطخ  تعمـس و ال  نذ 

طیارش لماوع و  رگا  هک  مینادیم  ام  تسا و  هدمآ  دهاوخب ) يرشب  سفن  هک  ار  هچره   ) ترابع لوا  تیاور  رد  تسا ). هدرک  روطخ  يرشب 
رد اما  و  تیدـبا . يارـس  هب  دـسر  هچ  دـباییم  شرتسگ  تیاهنیب  ات  دوش ، هدامآ  اـیند  نیا  رد  یتح  سفن  ياههتـساوخ  ندیـسر  تیلعف  هب 
نآ يرـشب  شوگ  هن  تسا و  هدید  ار  نآ  يرـشب  مشچ  هن  هک  تسیاهنوگ  هب  یتشهب  ياهییابیز  ذئاذل و  اهتمظع و  دیامرفیم : مود  تیاور 

اهییابیز و اـهتمظع و  یهلا و  ياـهتمعن  زا  هچنآ  هک  دوشیم  مولعم  تیاور  نیا  زا  تسا . هدومن  روطخ  يدـحا  بلق  هب  هن  تسا و  هدینـش  ار 
. درادن دوجو  میشیدنایم  نآ  يهرابرد  میونـشیم و  مینیبیم و  ایند  نیا  رد  هک  هچنآ  اب  یتهابـش  هجو  چیهب  دراد ، دوجو  تشهب  رد  ذئاذل 

يویند يدام  میهافم  اب  هک  یتشهب  ياهتمعن  نآ  هک  دوشیم  مولعم  هکراـبم  يهبطخ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ریخا  تاراـبع  زا  هس 
مایا هب  دورو  يارب  یگدامآ  دورو ، زا  سپ  تسا . تشهب  هب  دورو  زاغآ  رد  قوف ، ریسفت  نتشاد  رظن  رد  اب  تسا ، هدمآ  ثیداحا  نآرق و  رد 

تارابع دندرگیم  لئان  دوخ  یلصا  ماقم  هب  نایتشهب  حاورا  دوشیم و  عورش  هللا  ءاقل  هللا و  ناوضر  هللا ،
دنتـسه یموق  تشهب  لها  . ) رافـسالا هلفن  اونما  رارقلا و  رادا  ولح  یتح  مهب  يدامتت  همارکلا  لزت  مل  موق  تسا : نینچ  هکرابم  يهبطخ  ریخا 
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هورگ دنوش . تحار  تالوحت )  ) ندش اجباج  زا  دـنریگ و  رارق  يدـبا  هاگرارق  رد  ات  دـنکیم  ادـیپ  همادا  نانآ  يارب  يدـنوادخ  تمارک  هک 
هک ياهیلاع  تدحو  هب  عوجر  زا  هک  تسا  ییالاو  رایسب  شمارآ  تنوکـس و  هب  لوصو  یقتم و  مدرم  راربا و  حاورا  يهقطنم  هب  دورو  مود 

سفن يا   ) یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  هیضرم  هیـضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  دنراد : رگیدمه  اب  نانموم  حاورا 
هدمآ فورعم  تیاور  رد  و  تسا ) یضار  وت  زا  وا  دونشخ و  وا  زا  وت  هک  یلاح  رد  تراگدرورپ  يوس  هب  درگرب  یقیقح  شمارآ  هب  لصاو 

نا هدحاو و  حور  نم  امهحاورا  هدسج و  رئاس  یف  کلاذ  ملا  دج  هنم و  ائیـش  یکتـسا  اذا  دحاولا  دـسجلاک  نموملا  وخا  نموملا  هک : تسا 
يزیچ زا  رگا  رکیپ . کـی  ياـضعا  دـننام  تسا  نموم  ردارب  نموم   ) اـهب سمـشلا  عاعـش  لاـصتا  نم  هللا  حورب  ـالاصتا  دـشال  نموملا  حور 

حور هب  نموم  حور  یگتـسویپ  تسا و  حور  کـی  زا  ناـنآ  حاورا  دوشیم و  كرد  ندـب  ءازجا  ریاـس  رد  درد  ناـمه  دـنک ، درد  ساـسحا 
دودح 20 رد  ینعم  نیا  تسا  یبوبر  تیبذاج  عاعش  رد  دورو  موس  هورگ  دیشروخ ) هب  دیشروخ  عاعش  لاصتا  زا  تسا  رتدیدش  يدنوادخ 

ادـحا هبر  هدابعب  كرـشی  احلاص و ال  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  وجری  نمف  دـننام  تسا . هدـمآ  هللا  ءاقل  ناونع  هب  دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا  دروم 
شراگدرورپ تدابع  هب  ار  یـسک  دـهدب و  ماجنا  حـلاص  لـمع  دـشاب ، راودـیما  ار  شیادـخ  رادـید  هک  سک  ره  (. ) يهیآ 110 فـهکلا  )

هتفگ یـضر  فیرـش  دیـس  هبطخ ) نیا  رد  هیبرغ  تاغل  زا  یخرب  ریـسفت   ) بیرغلا نم  هبطخلا  هذـه  یفام  ضعب  ریـسفت  دـهدن ) رارق  کیرش 
اهروی هئرملا  لجرلا  را  دوشیم : هتفگ  تسا ) يریگتفج  جاودزا و  زا  هیانک  را ، ، ) هحقالمب روی  دیامرفیم : ع )  ) نینموملاریما هکنیا  تسا :

رانک رب  تسیرهش  يراد  یتشک و  نابداب  ینعی  علق  ( ) هیتون هجنع  ياد  علق  هناک   ) ترـضح نآ  يهدومرف  و  دنک ) جاودزا  نز  اب  هک  یعقوم  )
 … ار هقان  منادرگرب  . ) اهتفطع اذا  اجنع  اهجنعا  ترـصنک  هقانلا  تجنع  دنادرگرب : ار  نآ   ) هجنع دوشیم ). هدروآ  اجنآ  زا  رطع  هک  نیرحب 

ینعی هساـبک   ) بطرلا ولوللا  سئاـبک  دـشابیم . هذـلف  عمج  هک  تاـعطق )  ) ذـلفلا اـهکلپ ) فرط  ود   ) هنوفج یتفـض  ناـبیتشک )  ) یتون و  ( 
(. اههخاش  ) جولسع شدرفم  جیلاسعلا  هشوخ .)

رگیدکی اب  تفلا  هب  ضیرحت  هبطخ 165-

هحفص 262] ]
یف هیلهاجلا ال  هافجک  اونوکت  مکریغصب و ال  مکریبک  فاریل  و  مکریبکب ، مکریغص  ساتیل  مشش  تصـش و  دص و  يهبطخ  یمومع  ریـسفت 

ناتلاسگرزب زا  ناتلاسدرخ  دیاب  . ) ارـش اهناضح  جرخی  و  ارزو ، اهرـسک  نوکی  حادا  یف  ضیب  ضیفک  نولقعی  هللا  نع  و ال  نوهقفتی ، نیدلا 
هن دنتـشاد و  نید  رد  یهقفت  هن  هک  تیلهاج  نشخ  ناراـکافج  دـننام  دیـشابم  دزروب و  تبحم  ناـتلاسدرخ  هب  ناـتلاسگرزب  دـنک و  يوریپ 

غرمرتش يراذگمخت  هاگیاج  رد  هک  یمخت  دننام  تسپ ) رش و  تاناویح  دننام  ینطاب  تیناسنا و  هب  هتـسارآ  يرهاظ   ) یقلعت ادخ  يهرابرد 
قطنم رد  دشاب ). هدوب  دساف  رش و  تسا  مخت  نورد  رد  هک  هچنآ  تسا  نکمم  دوش ، هتشاذگ  دوخ  لاح  هب  رگا  هانگ و  نآ  نتسکش  تسا ،

نیا زاغآ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا  ساسا  ینوناق  اهناسنا  نایم  تاـساسحا  فطاوع و  براـجت و  مولع و  لداـبت  لوقعم ) تاـیح  )
تـسا اهناسنا  نایم  تاساسحا  فطاوع و  براجت و  مولع و  لداـبت  هک  ار  لوقعم ) تاـیح   ) نیناوق نیرتیـساسا  زا  یکی  كراـبم ، يهبطخ 

یلو دنروآیم ، دوخ  اب  دلوت ، ماگنه  زا  دوخ  تایح  لیـصا  نوئـش  يهمه  ياوق  دادعتـسا و  اهناسنا  هک  تسا  یهیدـب  دـیامرفیم . دزـشوگ 
یقالخا و ینید و  یسایس و  یعیبط و  طیحم  لماوع  اب  اهنآ  زا  يرادربهرهب  ندیسر و  تیلعف  هب  تیفیک  تیمک و 

، هک تسا  یناسنا  یلاـع  تاـساسحا  فطاوع و  اهدادعتـسا و  نآ  زا  یتمـسق  ددرگیم . نییعت  دـنراد ، هک  ینوگاـنوگ  رـصانع  اـب  یگنهرف 
زا یگناگیب   ) کلهم ضرم  هب  یتح  رگیدکی و  زا  یگناگیب  يرامیب  هب  ار  تیرشب  هزورما  هک  تسا  هاگآان  نیـشام  نامه  اهنآ  نودب  تایح 

يهلیـسوب رگیدـکی  اب  نآ  ياضعا  یگتـسویپ  هداوناخ و  لکـشت  تلاـصا  يهراـبرد  یمالـسا  عباـنم  دـیکات  همهنآ  تسا  هدرک  ـالتبم  دوخ )
چیپ ریجنز و  ربج  اب  هن  یقیقح  ییانشآ  کی  اب  اهناسنا  هک  تسا  دنتـسم  يرورـض  لصا  نیمهب  لقع ، ياهییامنهار  فطاوع و  تاساسحا و 
نکر ود  ریـسفت  دروم  رـصتخم  يهلمج  ود  اـب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـننک . یگدـنز  هزور  دـنچ  ياـیند  نیا  رد  ینیـشام ، ياـههرهم  و 
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توارط ظـفح  يارب  هک  یناـسنا  فطاوع  تاـساسحا و  . 1 زا : دـنترابع  نکر  ود  نیا  دـیامرفیم . حرطم  ار  لوقعم ) تاـیح   ) يهدـنراداپرب
تایح  ) یـساسا يهناگراهچ  تاـطابترا  یلاـع  مظن  يهدـننکنیمات  هک  نآ  ياـهتیلاعف  لـقع و  . 2 دراد . ار  ترورـض  نیرتدیدش  یگدـنز 

تیـصوصخ يارب  ریبک ، زا  ریغـص  يوریپ  یـسات و  دوخ  عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادـخ ، اب  نتـشیوخ ، اـب  ناـسنا  طاـبترا  : ) تسا لوقعم )
رد يرتشیب  نامز  هک  تسا  ناگرزب  ياهیهاگآ  تادـهاشم و  براـجت و  یناوارف  تهج  هب  هکلب  تسین ، رمع  زا  يرتشیب  ناـیلاس  تشذـگ 

دناهتشاد رایتخا 
هدوبن رمع  يهدوهیب  يهدننک  فلت  ياهیمرگرـس  هناکدوک و  ياهیزاب  رـس و  شیر و  يوم  ندرک  دیفـس  يارب  اهنت  ار  نامز  نیا  دادـتما  و 

ار ییاهرتخد  اذل  دنتـشادن  یناسنا  فطاوع  تاساسحا و  هک  دیـشابن  تیلهاج  ناگهشیپافج  دننام  دیامرفیم  هک  يدـعب  تالمج  رد  تسا .
فراعم زا  رگید  فرط  زا  ار ! ناناوتان  نالاسنهک و  هن  دندیمهفیم و  لاسدرخ  كدوک و  هن  نینوخ  ياهگنج  رد  دندرکیم ، روگ  هب  هدـنز 

تایح يارب  ییانعم  وا ، هب  یگدـنز  دانـسا  اب  دـنناوتب  هک  دنتـشادن  یبوبر  خـماش  ماقم  يهرابرد  یلقعت  دـندوب و  رود  هقف ) تایهلا و   ) ینید
زا يزیچ  هن  دـنراد و  یفطاوع  تاساسحا و  هن  دـننکیم ، یگدـنز  تیلهاـج ، نشخ  ناـمدرم  دـننام  هک  مدرم  هنوگنیا  لـثم  دنـشخبب . دوخ 
.( دنشابیم غرمرتش  يراذگمخت  هاگیاج  رد  هک   ) دنتـسه ییاهمخت  دننام  دنراد ، یبوبر  ماقم  يهرابرد  یلقعت  هن  دنمهفیم و  ینید  قیاقح 
اهر دوخ  لاح  هب  ار  اـهنآ  رگا  تساوراـن و  دـشاب ، غرمرتش  يهداـم  ینکـشب و  ارنآ  ندوب  یعفا  لاـمتحا  هب  رگا  هک  یعفا  ياـهمخت  هب  هیبش 

. درک لمع  مهم  رب  مها  مدقت  محازت  نوناق  هب  دیاب  هک  تسا  یهیدب  دننک . دیلوت  یعفا  هک  دیاش  ینک ،
هحفص 264] ]

یخیراـت تشذگرـس  دـندرگیم . قرفتم  تفلا  عاـمتجا و  زا  سپ  هیما  لآ  تسا : هبطخ  نـیا  يهـلمج  زا   …  ) مـهتفلا دـعب  اوقرتـفا  اـهنم : و 
تکرح مالسا  ینابم  رب  هجوت  لباق  يدودح  ات  هک  ار  زیزعلادبع  نب  رمع  امش  رگا  دناوخ  دیاب  یگدنز  رد  نانآ  ياهیریگفده  زا  ار  هیماینب 
خیرات دـینک . لـصاح  عـالطا  دـیناوتیم  تسا ، هدـنام  ياـجب  نآ ، ناـگرزب  زا  هک  هچنآ  اـب  هورگ  نیا  يهماـنراک  دـینک ، ءانثتـسا  درکیم ،

تقد دـیدومرف : هظحالم  هتـشذگ  يهبطخ  ریـسفت  رد  هک  هنوگنامه  تسا و  هدرکن  یهاتوک  نارگید  دـیزی و  شدـنزرف  هیواعم و  يهرابرد 
زا ار  امـش  ام  مدرم ، يا  مکاقتا  هللا  دـنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعـش و  مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  اـی  دـینک :

اعطق دیـشاب ) هتـشاد  یگنهامه  تایح   ) دـیدرگ و انـشآ  رگیدـمه  اب  اـت  میداد  رارق  اـههلیبق  اـههورگ و  ار  امـش  هدـیرفآ و  نز  درم و  کـی 
یهاوخدوخ نارگید و  رب  هیماینب  داژن  میدقت  و  مجع ، رب  برع  میدقت  و  اجک ، تسا ) امش  نیرت  يوقت  اب  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  تمارکاب 

ج 11، هب : دییامرف  هعجارم  هاوخدوخ  يهماکدوخ  داژن  نیا  يهرابرد  رتحورشم  یسررب  يارب  اجک !؟ نانآ  یتسرپهطلس  ياهیگماکدوخ  و 
زا ص 306 ت ات ص 136 و  زا ص 132  ات ص 214 و ج 14  ات ص 192 و ص 210  ص 185 

ات ص 213 و ص 216 و ج 19 ص 81 و 82. زا ص 211  ات 314 و ج 18  زا ص 306  ا ص 314 و ج 16 
هحفص 264] ]

مکیلع يوق  نم  وقی  مل  و  مکلثم ، سیل  نم  مکیف  عمطی  مل  لـطابلا ، نیهوت  نع  اوـنهت  مل  و  قـحلا ، رـصن  نع  اولذاـختت  مل  وـل  ساـنلا ، اـهیا 
متلصو و  یندالا ، متعطق  و  مکروهظ ، ءارو  قحلا  متفلخ  امب  افاعضا  يدعب  نم  هیتلا  مکل  نفعـضیل  يرمعل ، لیئارـساینب و  هاتم  متهت  مکنکل 

. قانعالا نع  حدافلا  لقثلا  متذبن  و  فاستعالا ، هنووم  متیفک  و  لوسرلا ، جاهنم  مکب  کلـس  مکل ، یعادـلا  متعبتا  نا  مکنا  اوملعا  دـعبالا و 
رد عمط  تسا ، امـش  لثم  هک  یـسک  دـیتشگیمن ، تسـس  لطاب  هب  نیهوت  رد  دـیتشاذگیمن و  بقع  هب  ياپ  قح  يراـی  زا  رگا  مدرم ، يا  )

ینادرگرـس یهارمگ و  دننام  امـش  نکل  درکیمن ، ادیپ  هوق  تردق و  تسا  هدش  دنمورین  زورما )  ) هک یـسک  تشادن و  امـش  هب  ییوگروز 
نیا يارب  یهارمگ  ینوزفا  نیا  تشگ . دـهاوخ  ربارب  دـنچ  نم  زا  سپ  امـش  ینادرگرـس  مناج ، هب  دـنگوس  و  دـیتشگ ، هارمگ  لیئارـساینب 

هب ار  امـش  هک  دینک  يوریپ  یـسک  زا  امـش  رگا  دینادب  دیتسویپ و  رود  اب  دیدیرب و  کیدزن  زا  دیتشاذگ و  رـس  تشپ  ار  قح  امـش  هک  تسا 
نیگنـس راب  دیتشگیم و  زاینیب  يورجک  زا  دـیامنیم . کیرحت  هیجوت و  ص )  ) مرکا ربمایپ  قیرط  رب  ار  امـش  دـنکیم ، توعد  قح  يوس 
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ادنا راک  زا  نیهوت و  زا  دینک و  ینیشن  بقع  قح  يرای  زا  رگا  دیتخادنایم ). دوخ  شود  زا  ار  اهاطخ ) )
نوناق تسا  نیا  تشگ  دنهاوخ  هریچ  امـش  رب  درک و  دنهاوخ  عمط  امـش  يهرابرد  هماکدوخ  ناتـسرپ  تردق  دـینک ، يراددوخ  لطاب  نتخ 
يارب گرم  تعیبط  يهصرع  رد  هک  دـینادیمن  رگم  دـنزیم . ار  فرح  نیرخآ  نیلوا و  تردـق ، اـجنآ  رد  هک  اـهناسنا  يداـم  دـعب  یعیبط 

دیازفیب و وا  تردق  رب  دناوتن  قح  زا  تیامح  ایند  نیا  رد  یموق  يارب  رگا  درم ! سپس  تشگ و  فیعض  لوا  يوق  ره  تسیعیبط  رما  فیعض 
دنک هدافتـسا  ود  نآ  زا  سک  ره  هک  تسا  هداد  رارق  گرزب  رایـسب  یتردق  لکـشت ، تیعمج و  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دمهفن  ردق  نیا  رگا 

و  ) دـیامرفیمن ربمایپ  هب  اهنت  دـنوادخ  درادیمنرب . تسد  داحتا  عامتجا و  يرای و  زا  زگره  تشگ ، دـهاوخ  زوریپ  رهاـظ  رد  کـش  نودـب 
زا دیناوتب  هک  هچ  ره  دینک  هدامآ  نانآ  يارب  و  : ) دیامرفیم یمالسا  عمتجم  هب  هکلب   … لیخلا )  طابر  نم  هوق و  نم  متعطتسا  ام  مهل  اودعا 

دیاب هکلب  تسین ، عافد  هلمح و  لیاسو  يهیهت  اب  اهنت  شنایرکشل  نارای و  نمشد و  لباقم  رد  يزوریپ  ار ) اهبسا  زیگناتردق  تسویپ  هوق و 
لطاب و ربارب  رد  فاطعنا  نداد  ناشن  دومن . يراددوخ  يدج  روط  هب  زین  نآ  لباقم  رد  یفرطیب  یتح  لطاب و  دـییات  میرکت و  تیامح و  زا 

. نآ يارجا  ندیشخب و  ققحت  رد  هدارا  یتسس  ای  تسا و  قح  یقیقح  تخانش  مدع  زا  یشان  ای  نآ  يهرابرد  یلایخیب 
ندب رد  فعـض  طاقن  داجیا  ددص  رد  ای  دنیوجیم و  ار  ندـب  فعـض  طاقن  هراومه  هک  دنتـسه  کلهم  ياهبورکیم  دـننامه  لطاب  نایماح 

دنهدیم ناشن  فعـض  نتـشیوخ  زا  نآ ، لباقم  رد  یناسک  اـی  یـسک  هک  درک  ساـسحا  لـطاب  یتقو  هک  تسا  نوناـق  کـی  نیا  دنـشابیم .
هک تسیفاک  لطاب  لها  يارب  ساسحا  نیا  دـناهداد . تسد  زا  دـشابیم  نانآ  يهدـنرادهگن  نیرتیوق  هک  ار  دوخ  تیوه  نانآ  هک  دـمهفیم 

ءاـیوقا يارب  فرط ، رد  فعـض  يهدـهاشم  دـینکن : شوـمارف  ار  هـلمج  نـیا  فیعـض . ار  نتــشیوخ  فرط  مـه  دـننادب و  دـنمورین  ار  دوـخ 
و مکروهظ ، ءارو  قحلا  متفلخ  اـمب  افاعـضا  يدـعب  نم  هیتـلا  مکل  نفعـضیل  يرمعل ، لیئارـساینب و  هاـتم  متهت  مکنکل  تسا . زیگناهسوـسو 

امش ینادرگرس  مناج ، هب  دنگوس  دیتشگ و  هارمگ  لیئارـساینب  ینادرگرـس  یهارمگ و  دننام  امـش  نکل   ) دعبالا متلـصو  و  یندالا ، متعطق 
اب دیدیرب و  کیدزن  زا  دیتشاذگ و  رـس  تشپ  ار  قح  امـش  هک  تسا  نیا  يارب  یهارمگ  ینوزفا  نیا  تشگ . دهاوخ  ربارب  دـنچ  نم  زا  سپ 

ترضح تفرگ . دهاوخ  مه  ار  ناگدنیآ  نابیرگ  نآ  ءوس  جیاتن  دندرگیمنرب و  رگید  راب  اریز  میهدن ، تسد  زا  ار  اهتصرف  دیتسویپ ) رود 
مکرابدا یلع  اودـترت  ـال  مکل و  هللا  بتک  یتلا  هسدـقملا  ضرـالا  اولخدا  موق  اـی  دـندومرف : روتـسد  لیئارـساینب  هب  ع )  ) نارمع نب  یـسوم 

اوبلقنتف خ
نیذـلا نم  نالجر  لاق  نولخاد . اناف  اهنم  اوجرخی  ناف  اهنم  اوجرخی  یتح  اهلخدـن  نل  انا  نیرابج و  اموق  اـهیف  نا  یـسوم  اـی  اولاـق  نیرـسا .
اهلخدـن نل  انا  یـسوم  ای  اولاق  نینموم . متنک  نا  اولکوتف  هللا  یلع  نوبلاغ و  مکناف  متلخد  اذاف  بابلا  مهیلع  اولخدا  امهیلع  هللا  معنا  نوفاـخی 

لاق نیقـسافلا . موقلا  نیب  اننیب و  قرفاف  یخا  یـسفن و  الا  کلما  ینا ال  بر  لاق  نودعاق . انهبه  انا  التاقف  کبر  تنا و  بهذاف  اهیف  اومادام 
دنوادخ هک  سدقم  نیمز  هب  دیوش  لخاد  نم ، موق  يا  . ) نیقـسافلا موقلا  یلع  سات  الف  ضرالا  یف  نوهیتی  هنـس  نیعبرا  مهیلع  همرحم  اهنا 

نیا رد  یـسوم ، يا  دـنتفگ : لیئارـساینب  دـیدرگیمرب . بقع  هب  تراسخ  اـب  هک  دـیدرگنرب  رـس  تشپ  هب  تسا و  هدومرف  ررقم  امـش  يارب 
رهـش زا  نانآ  رگا  دـنور و  نوریب  رهـش  زا  نانآ  ات  میوشیمن  لخاد  رهـش  نیا  هب  زگره  اـم  دراد و  دوجو  ناراکمتـس  موق  سدـقم  نیمزرس 
دراو هزاورد  زا  دـنتفگ : دوب ، هدومرف  ماعنا  نانآ  رب  دـنوادخ  دندیـسرتیم و  ادـخ  زا  هکینادرم  زا  رفن  ود  میدرگیم . دراو  ام  دـندش  جراخ 

. دـینانموم زا  امـش  رگا  دـینک  لـکوت  دـنوادخ  هب  تـشگ و  دـیهاوخ  زوریپ  امـش  دـیدش ، دراو  امـش  هـک  یماـگنه  و  دـیوش . سدـقم  رهش 
کمتس نآ  هک  یمادام  تشگ  میهاوخن  سدقم  رهش  لخاد  ام  یسوم ، ای  دنتفگ : لیئارساینب 

متسین کلام  نم  ایادخ  درک  ضرع  یسوم  میاهتـسشن . اجنیا  رد  ام  نک و  راکیپ  ناراکمتـس  نآ  اب  تیادخ  اب  ورب  وت  دنتـسه  اجنآ  رد  نارا 
دنوادـخ زادـنیب . ییادـج  ناراکهنگ  موق  ام و  نیباـم  اراـگدرورپ  راـب  مراد ) ار  مردارب  ار و  مدوخ  راـیتخا  نم  . ) ار مردارب  ار و  مدوخ  رگم 

.( شابم نیگهودـنا  قساـف  موق  يهراـبرد  وت  تشگ و  دـنهاوخ  هارمگ  نیمز  يور  رد  ناـنآ  دـش ، میرحت  ناـنآ  يارب  سدـقم  رهـش  دومرف :
رد ار  نانآ  تحلـصم  روتـسد  نآ  دـیدرت  نودـب  دوب و  يدـنوادخ  روتـسد  اعطق  هک  ناـمز  نآ  رد  ع )  ) یـسوم ترـضح  روتـسد  زا  فلخت 
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هک دوـب  یلاـع  رایـسب  یتـصرف  تخادـنا . هنابرطـضم  تاـکرح  هب  اـهنابایب  رد  هارمگ  هفـالک و  مگردرـس و  ار  ناـنآ  لاـس  لـهچ  تـشادرب 
نانخـس رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـنتخاس . مورحم  ار  دوخ  یمارگ  ربمایپ  نآ  روتـسد  يایازم  زا  دـنداد و  تسد  زا  ار  نآ  لیئارـساینب 

چیه هکنیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  دندومرفیم . نایب  تحارص  یهاگآ و  صالخا و  لامک  اب  ار  مدرم  داسف  حالص و  اهراب  اهراب و  شکرابم 
بوبحم نآ  یهلا  حور  تسود  نمـشد و  اریز  دادیمن . هار  لد  هب  يدـیدرت  ناگرزب  گرزب  نآ  يهبناج  همه  یهاـگآ  صولخ و  رد  سک 

تـسودایند هدارایب و  نیقفاوم  ای  نیفلاخم و  تسا : هدومرف  حیرـصت  هغالبلاجـهن  نیمه  رد  هک  هنوگناـمه  درکیم و  كرد  ار  يدـنوادخ 
نیرتمک

يرادـمامز نارود  دـننک . حرطم  دــندوب  هتــسناوتن  راوـگرزب  نآ  یــسایس  یقـالخا و  ینید و  یعاـمتجا و  يدرف و  یگدــنز  رب  یلاکــشا 
لوط يهمه  رد  تیرـشب  يارب  هکلب  هشیمه  يارب  یمالـسا  عماوج  يارب  اـهنت  هن  نارود و  نآ  مدرم  يارب  اـهنت  هن  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 
نیا تشاذگن  هک  تشادن  نایوخهدنرد  یتسرپهطلس  اهیهاوخدوخ و  یگماکدوخ  زج  یتلع  چیه  تفر و  تسد  زا  هک  دوب  یتصرف  خیرات 

( هیت  ) رگا دباتـشب . شبوبحم  رادید  هب  دشوپب و  ناهج  نیا  زا  هدید  سپـس  دراذگب و  اهناسنا  رایتخا  رد  ار  دوخ  لماک  تلاسر  لماک  ناسنا 
زونه مینارذگیم و  یهارمگ ) ( ) هیت  ) رد لاس  دصراهچ  رازه و  دودح  رد  ناناملسم  ام  دوب ، لاس  لهچ  اهنابایب  رد  لیئارساینب  یهارمگ ) )

تـسا یتدم  هچ  ارچ و  هنوگچ و  دننادیمن  هک  دناهتخاب  ار  دوخ  تسم و  نانچ  دنتـسه و  هناگیب  دوخ  زا  نانچ  عماوج  نیا  نارگهطلـس  مه 
. دننادرگرس هیت  رد  هک 

شتموکح يادتبا  رد  هبطخ 166-

هحفص 11] ]
نع اوفدصا  اودتهت و  ریخلا  جهن  اودخف  رشلا  ریخلا و  هیف  نیب  ایداه  اباتک  لزنا  هناحبـس  هللا  نا  متفه  تصـش و  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

ات دیریگب  شیپ  ار  ریخ  ریـسم  دومرف . نییبت  نآ  رد  ار  رـش  ریخ و  داتـسرف و  ار  نآرق )  ) امنهار باتک  لاعتم  دنوادخ   ) اودـصقت رـشلا  تمس 
هب طوبرم  تیمهااب  لئاسم  زا  يرادقم  رـش و  ریخ و  دیریگب .) شیپ  ار  لدتعم  باوص و  هار  دینک و  ضارعا  رـش  تمـس  زا  دیوش و  تیاده 
رد دنوشیم . رییغت  دب  بوخ و  اب  یسراف  تغل  رد  هک  دنـشابیم  مدرم  مومع  نهذ  هب  انـشآ  میهافم  زا  رـش  ریخ و  لباقتم  موهفم  ود  ود  نآ 

قیقحت دروم  موهفم  ود  نیا  یناسنا  مولع  زا  یباوبا  رد  مالک و  ملع  رد  و  تمکح ) ياـنعم  هب  مه  نآ و  یحالطـصا  ياـنعم  هب  مه   ) هفـسلف
ایآ - 1 تساریز : رارق  هب  دراد ، دوجو  هدیدپ  ود  نیا  نوماریپ  هک  یلئاسم  زا  يرادـقم  دنـشابیم . رایـسب  تیمها  ياراد  هک  دـنریگیم  رارق 
زا يزاین  دـناوتب  ینعی  دـشاب  تبثم  یناسنا ، دوجو  اب  ریثاـت  رثاـت و  طاـبترا  رد  هک  ياهدـیدپ  ره  هلب ، دراد ؟ دوجو  یفیرعت  رـش  ریخ و  يارب 
اب طابترا  رد  تبثم  رثات  ریثات و  رد  لالتخا  بجوم  هک  ياهدـیدپ  ره  و  تسا . ریخ ) . ) دزاـسب عفترم  ار  ناـسنا  يونعم  اـی  يداـم و  ياـهزاین 

یمدآ ینوناق  تیقفوم  ای  تیدوجوم و  رد  یضقن  هدوب و  یناسنا  دوجو 
ضحم ریخ  وا  هک  تهجنادب  و  تسا . ناحبـس  دنوادخ  یتسه  ملاع  هدنروآ  دوجو  هب  هک  تهجنادب  - 2 دوشیم . هدیمان  رش ) ، ) دروآ دراو 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  هک  هنوگنامه  . ) دوشن روصت  ای  دوش  روصت  هک  هچ  ره  زا  لماک  زاینیب  قالطالایلع و  میکح  قلطم و  ملاع  تسا و 
مناوتیم نم  ایآ  یناسرب ، دوس  تدوخ  هب  هک  یتسه  نآ  زا  رتزاینیب  وت  اراگدرورپ ، هک  درک  ضرع  يدنوادخ  هاگـشیپ  هب  شیاین  ماقم  رد 

رد هک  یفیرعت  اب  تسا  شزرا  دض  موهفم  رادراب  هک  رـش )  ) اما تسا . ریخ  دـشاب  هچ  ره  وا  راک  وا ، تیـشم  نیاربانب ، مناسرب ) وت  هب  يدوس 
تسا وا  لهج  لولعم  ای  دوجوم  کی  زا  رـش  رودص  اریز  دشاب . لاعتم  دنوادخ  هب  دانـسا  لباق  هک  تسا  لاحم  میدش ، رکذتم  نآ  يارب  قوف 

هک تسا  یهیدـب  تسا و  یـشزرا  دـض  یهاوخدوخ  يانبم  رب  ای  یبلطنوزفا ، يور  زا  ای  تسا  زاین  زا  یـشان  ای  ملع ، هب  ندوب  اراد  ناکما  اب 
نآ يدنوادخ  یفن  يواسم  روبزم  روما  زا  کی  ره  دانـسا  اریز  داد ، تبـسن  ناوتیمن  قلطم  لماک  دـنوادخ  هب  ار  صقاون  نآ  زا  کی  چـیه 

و دشابرتیلاع ، تداعس  لیـصحت  تفرعم و  دادعتـسا  ياراد  ناسنا  دننام  دوجوم  کی  ینوناق  تعیبط  هک  یتروص  رد  - 3 تسا . سدقا  تاذ 
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اعطق دنک . ءافتکا  نتشیوخ  تسه ) هکنانچنآ  ، ) تیعقوم هب  دنکن و  شالت  دادعتسا  نآ  ندناسر  تیلعف  هب  يارب  ناسنا 
تاریخ نیرتلیـصا  - 4 تسا . هدوـمنن  ار  مزـال  يرادربهرهب  نتـشیوخ  ینوناـق  هیامرـس  زا  یـصخش  نینچ  اریز  تسا ، هدـش  رـش )  ) بکترم

هب اتقیقح  هدروآ و  دوخ  راثآ  رد  طسرا  ار  بلطم  نیا  يو . تاذ  زا  جراخ  هن  وا و  يدام  داعبا  هن  دـشاب ، یناـسنا  تاذ  هب  طوبرم  هک  تسنآ 
الماک اریز   ) درادن نآ  رد  یلادج  سک  چیه  هک  یلصا  نیتسخن  تسیچ ؟ رترب  یگدنز  : ) دیوگیم وا  تسا  هدومن  هجوت  الاو  تقیقح  کی 

ج- ناسنا . ینامسج  دعب  هب  طوبرم  تاریخ  ب - ناسنا . دوجو  زا  جراخ  تاریخ  فلا - دنمـسق : هس  رب  تاریخ  هک  تسا  نیا  تسا ) قح  رب 
اب هک  سک  ره  و  یتمکح ، هن  دراد و  یتعاجش  هن  هک  دوش  دقتعم  یسک  تداعـس  هب  درادن  لیم  سک  چیه  یمدآ . سفن  هب  طوبرم  تاریخ 

يارب هک  سک  ره  تسا و  يدام  تاصتخم  رگید  یندیماشآ و  كاروخ و  تاوهش  میلـست  هک  یـسک  دوشیم و  برطـضم  یـسگم  ندیرپ 
هدیسر تقامح  هب  هک  تسا  هدش  تسپ  يردق  هب  شکاردا  هک  یسک  دشابیم و  شناتسود  نیرتزیزع  هب  تنایخ  هدامآ  مهرد ، مشـش  کی 

زا تراـبع  تداعـس  دـنکیم  تاـبثا  هکنآ  زا  سپ  وطـسرا  درادـن …  یتداعـس  دـنکیم ، قیدـصت  هناوید  كدوـک و  دـننام  ار  يزیچ  ره  و 
اهنآ همه  زا  دـنمدقم و  تاریخ  همه  رب  سفن ) تاریخ   ) هک دزادرپیم  بلطم  نـیا  تاـبثا  هـب  تـسا ، هدـش  داـی  هناـگ  هـس  تاریخ  عوـمجم 

یلماکت تعیبط  هک  یتاریخ   … دنرتلیصا ) 
هک تسا  نآ  رـش  نیرتدب  نیاربانب ، دنامیم . رادیاپ  وا  يارب  هک  تسوا  سفن ) (، ) تیـصخش (، ) نم  ) هب طوبرم  دزاسیم ، افوکـش  ار  یمدآ 

. دزاسیم لتخم  تسا ، یهلا  هبذاج  رد  نتفرگ  رارق  هب  ور  لوقعم ) تایح   ) هک دوخ  ریسم  رد  تکرح  زا  ار  ناسنا  تاذ  ای  سفن  تیـصخش ،
یبسن رد  قلطم - رش  ریخ و  یبسن و  رش  ریخ و  - 5 دشابیم . هدننکهابت  رتتسپ و  یناسنا  تاذ  رب  دراو  رـش  رتقیمع ، لالتخا  نیا  هزادنا  ره 

ثحب و ياج  تسا ، حوطـس  نیمه  رواجم  هک  ناسنا  یناور  تیدوجوم  زا  تمـسق  نآ  یگدـنز و  یعیبط  حوطـس  رد  رـش )  ) و ریخ )  ) ندوب
املـسم تسین  هبرـض  نآ  هتـسیاش  هک  یئزج  تناها  کی  لباقم  رد  ییوجمداقتنا ، سح  عابـشا  يارب  میالم  هبرـض  کی  رـش  تسین . دـیدرت 

زا رتالاب  یلیخ  گرم ، رطخ  زا  ناسنا  کی  تایح  نداد  تاجن  ریخ  دروم . نامه  رد  ناربج  لـباق  ریغ  تابرـض  ندروآ  دراو  زا  تسا  رتمک 
یعنام یجازم  رظن  زا  هکیتروص  رد  ذیذل  یکاروخ  زا  ناسنا  کی  نتخاس  مورحم  راهان . کی  يارب  تسا  صخـش  نآ  ندومن  ینامهم  ریخ 

رد دشابیم . ریخ  تسا ، رضم  شیارب  یجازم  رظن  زا  ذیذل  ياذغ  نآ  هک  یـسک  دروم  رد  لمع  نیمه  اما  دوشیم ، بوسحم  يرـش  درادن ،
يداش زا  ار  سـسع  تفای و  غاب  رد  ار  قوشعم  دوخ  لوهجم ، یغاب  رد  تخیرگ  سـسع  زا  هک  قشاع  نآ  تیاکح  یماـمت   ) يولوم يونثم 

یم درکیم و  ریخ  ياعد 
دوخ ناوج  نآ  غاب  نآ  رد  شوخ  دمآ  رد  نوچ  تسا . هدومن  حرطم  بوخ  ار  تبسن  نیا  مکل ) ریخ  وه  ائیش و  اوهرکت  نا  یسع  هک  تفگ 
يانث اب  سفن  نآ  قوذ  زا  درکیم  نیرق  سپ  بش  غاب  رد  دود  وا  میب  ات ز  ببـس  نادزی  هتخاس  ار  سـسع  رم  ناهگان  شجنگ  هب  اپ  دـشورف 
مداش هکنانچ  نآ  نک  دازآ  ارو  رم  یناوع  زا  زیرب  يو  رب  رز  میس و  نادنچ  تسیب  زیرگ  زا  ار  سسع  مدرک  نایز  رگ  سسع  نآ  ياعد  قح 

قلخ هرامه  هک  ادـخ  يا  تسه  ناوع  نآ  يوخ  هچ  رگ  ناهراو  شایگـس  یناوع و  زا  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  شیراد  دعـس  نک  داش  ارنآ 
ار نآ  دنکف  ناناملسم  زا  دومن  تمحر  هش  هک  دیآ  ربخ  رگ  داش  تفز  وا  دوش  ناناملسم  رب  داهن  یمرج  هش  هک  دیآ  ربخ  رگ  الب  دهاوخ  ار 
وا ناعتـسم  يا  سردایرف  الب  نیز  ناوع  دراد  اهرابدا  نینچ  دص  نامز  رد  مغ  نیزا  جـنلوق  شدریگ  نآ  زا  دـتفا  وا  ناج  رد  یمتام  دوج  هب 
دب سپ  دوب  قاتـشم  نآ  دـنویپ  ناوع  نآ  دوب  قایرت  وا  رب  رهز و  همه  رب  دیـسر  تحار  نانچ  ار  وا  ناوع  زک  دیـشکیم  رد  اعد  رد  ار  ناوع 

اپ ار  یکی  رم  تسین  دنب  ار  رگد  اپ  ار  یکی  هک  تسین  دنق  رهز و  چیه  هنامز  رد  نادب  مه  ار  نیا  دشاب . تبـسن  هب  دب  ناهج  رد  دشابن  قلطم 
نق وچ  ار  رگید  رهز و  ار  یکی  رم  دنبياپ  ار  رگد 

نینچمه غاد  درد و  نآ ، دوب  ار  یکاخ  قلخ  غاب  وچ  ایرد  دوب  ار  یبآ  قلخ  تامم  دشاب  یمدآ  اب  شتبسن  تایح  دشاب  ار  رام  نآ  رامرهز  د 
دیز دیوگب  نیا  دوب  ناطلـس  يرگید  نآ  قح  رد  دوب  ناطیـش  نآ  قح  ردنا  دـیز  رازه  دـص  ات  یکی  زا  نیا  تبـسن  راک  درم  يا  رمـشیم  رب 

رگ نایز  جنر و  همه  رگید  نیا  رب  وا  نانچ  کی  نآ  رب  تسا  تاذ  کی  دیز  تسا  ینتـشک  ربگ و  دیز  دیوگب  نآ  تسا و  ینـس  قیدـص و 
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مـشچ ار  بولطم  نابلط  مشچ  هب  نیب  ار  بوخ  نآ  تدوخ  مشچ  زا  رگنم  رگن  شقاشع  مشچ  زا  ارو  سپ  رکـش  دـشاب  ارت  واـک  یهاوخ  وت 
رد رگن  وا  يور  هب  وا  مشچ  سپ ز  رظن  مشچ و  تیراـع  نک  وا  زا  کـلب  وا  قاـشع  زا  مشچ  نک  تیراـع  وت  مشچ  شوخ  ناز  دـنبرب  دوخ 

تسه رتشا  هب  تبسن  وج  بآ  تسا  تبسن  اب  مه  زین  طسوا  کیل  تستمکح  هچ  را  طسوا  هار  تفگ  خیش …  اب  ریقف  نتفگ  رذع  مود  رتفد 
زا رود  راچ  ره  دروخ  رو  نآ  طسوا  تسه  دروخ  هس  ای  دروخ  ود  نانراچ  هفیظو  دـشاب  ار  هک  ره  می  وچمه  نآ  ار  شوم  دـشاب  کـیل  مک 

یفاح هبعک  ات  یکی  نآ  لوحن  رد  میاینرد  دـصناپ  هب  نم  لولم  ییآ  زامن  تعکر  هد  هب  وت  تسا …  طب  دـننام  صرح  ریـسا  وا  تسا  طسوا 
اپ رد  یکی  نآ  دوشیم  دوخ  زا  دجسم  ات  یکی  ناو  دوریم 

- قلطم رش  ریخ و  دوب 6 - رخآ  لوا و  ار  نآ  ارم  هک  دوریم  تیاهناب  رد  طسو  نیا  دادب  نان  کی  ات  داد  ناج  یکی  ناو  دادـب  ناج  يزابک 
یلک و میهافم  همه  و  تسین ، شیب  یمهوت  لایخ و  قلطم ، دنیوگیم : دنوشیم و  رکنم  قلطم  روط  هب  ار  قلطم )  ) هک دنتسه  یناگدنـسیون 

تاسوسحم ياروام  یتقیقح  هنوگ  ره  یفن  تسا ، هدش  یهابتشا  نینچ  زورب  ثعاب  هک  هچنآ  دنشابیم . یبسن  روما  ینیع ، ینهذ و  یئزج و 
دیرجت یلک  موهفم  یتح  هکلب  تسین ، ینیع  ناهج  رد  قلطم  یتقیقح  اـهنت  هن  رکفت ، زرط  نیارباـنب  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  تعیبط  ملاـع 

نیا تسا . هدومن  نایب  یلکراب  هک  هنوگنامه  درادـن ، دوجو  هدـش  روصت  زیچ  کی  ناونع  هب  زین  نهذ  ناهج  رد  تایـصوصخ  همه  زا  هدـش 
تاصخـشت ياراد  تعیبـط ، ناـهج  رد  یـصخش  یئزج  دوـجوم  ره  دـیوگیم : هک  تسا  یطارفا  رکفت  نآ  لـباقم  رد  یطیرفت  رکفت  کـی 

هفاـضا هب  هک  یناـسنا  دارفا  زا  کـی  ره  دـننام  دـشابیم . دوـخ  قیداـصم  عاوـنا و  كرتـشم  عماـج  هک  تسا  قـلطم  یتـقیقح  یـصوصخ و 
ره زا  قلطم  هک  تسنیا  تایعقاو  دنـشابیم . نآ  ياراد  درف  اهدرایلیم  هک  تسا  تیناسنا ) ای   ) ناسنا ماـن  هب  قلطم  ياراد  يدرف ، تاصخـشم 
زا ای  کلذریغ و  و  یلک ، بآ  یلک ، ناسنا  دـننام  دـنوشیم  عازتنا  تاصخـشم  ياراد  دارفا  زا  هک  قلطم  تایلک  دـننام  دـشاب ، هک  ياهلوقم 

وقم
هـصرع رد  هک  هچنآ  اریز  دنـشابیم ، تاـسوسحم  قوـف  کـلذریغ ، تفع و  تلیـضف ، تلادـع ، ییاـبیز ، دـننام  دـشاب  یلک  ریغ  قیاـقح  هل 

مل ام  ییـشلا ء   ) هک تسا  یهیدب  یفـسلف  یملع و  لصا  نامه  نیا  دشاب ، دوخ  بسانم  صیخـشت  نودب  هک  تسا  لاحم  تسا ، تاسوسحم 
یلک و ناسنا  دننام  تاملک  نیبام  قرف  دریگیمن ). رارق  یتسه  هصرع  رد  دـنکن  نت  هب  صیخـشت  سابل  ات  يزیچ  ره  ( ) دـجوی مل  صخـشی 

قابطنا دـننام  تسا ، ناسکی  دوخ  قیداصم  دارفا و  همه  رب  یلک  موهفم  قاـبطنا  هک  تسنیا  رد  تلادـع  اـی  ییاـبیز  دـننام  یلک  ریغ  قیاـقح 
تاصخـشت هفاضا  هب  دارفا ، همه  رد  كرتشم  تقیقح  کی  ییوگ  هک  تسناـنچ  قاـبطنا  نیا  دوخ . دارفا  زا  کـی  ره  رب  ناـسنا  یلک  موهفم 

چیه هک  لوـقعم  سوـسحم و  ياـهییابیز  زا  رامـشیب  یعاوـنا  هب  هک  تسا  یتـقیقح  ییاـبیز  هکیتروـص  رد  دراد . دوـجو  يدرف  یـضراع 
، هراشبآ ییابیز  نوزوم ، ياهادص  ییابیز  عونتم ، طوطخ  ییابیز  اهلگ ، عاونا  ییابیز  دننام  دـنکیم ، قدـص  دـنرادن  رگیدـکی  اب  یکارتشا 
زا رتالاب  ییابیز  عون  رد  دـیرجت  قـالطا و  تیلک ، عازتنا ، کـلذریغ . نیدروجـال و  نامـسآ  اـههوک ، اـهرازنمچ ، یمدآ ، تروص  باـتهم ،
زا روبع  دـح  رد  يرتقیمع  عازتـنا  هب  داـضتم ، فلاـختم و  عاونا  زا  كرتـشم  تقیقح  کـی  ذاـختا  اریز  دـشابیم ، یلک  میهاـفم  رد  تیلک 

زاین كرتشم  ياروام  هب  تعیبط 
قلطم کی  هب  داقتعا  قلطم ، راکنا  يارب  دنـشابیم . كرتشم  تیهام  رد  هک  شقیداـصم  دارفا و  زا  یلک  موهفم  کـی  داـختا  اـت  تسا ، دـنم 

تیبسن موهفم  دوخ  هکنیا  هفاـضا  هب  تسا . مزـال  هدـننکیفن  نید  هفـسلف و  کـی  هب  داـقتعا  نید ، هفـسلف و  یفن  يارب  هکناـنچ  تسا ، مزـال 
رورش امنصقان  روآدرد و  ياههدیدپ  ایآ  - 7 تسا . ریذپانناکما  دشاب ، نآ  زا  یبسن  عازتنا  ای  دوجو  اشنم  هک  یقلطم  نودب  ندوب ) یبسن  )
هدشن تابثا  رـشب  يارب  نونکات  یملع  ینوناق  چیه  فلا - تفرگ : رظن  رد  دیاب  ار  یبلاطم  لاوس ، نیا  هب  خـساپ  يارب  دـندرگیم ؟ بوسحم 

رـش ضقن و  نآ  زا  شهاک  نیرتمک  ات  دیامن  یفرعم  یتسه  تمکح  مظن و  لدعم  دـح  نیعم ، یتاصتخم  لاکـشا و  اب  ار  یتقیقح  هک  تسا 
يارب وربا  ود  نتـشاد  هک  تسین  نینچ  ینعی  دیآ . رامـش  هب  طسوتم ) موهفم   ) لدـعم دـح  نآ  يارب  لماکت  نآ ، زا  رتالاب  ددرگ و  بوسحم 

رش و یمشچ  کی  مدآ  کی  ندش  هدییاز  تروص  رد  هک  دشاب  ادخ  يارب  روآمازلا  یتسه  مظن  ترورض  زا  یشان  لدعم  نوناق  کی  ناسنا 
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بولطم و نیگنایم  دح   ) لدعم دـح  کی  ضرف  تهج  هب  دـش ، رکذ  هک  ياهدـیدپ  زا  روبزم  میهافم  عازتنا  نیاربانب ، دـشاب . روآدرد  صقن 
مظن ع هاگدید  زا  هچ  دشاب و  اهناسنا  ام  ياهنامرآ  لامآ و  اههتساوخ و  هاگدید  زا  هچ  نیگنایم  دح  نییعت  هکیتروص  رد  تسا ، يرورض )

تیاـهناب رد  طـسو  نیا  میتفگ : هک  هنوگناـمه  اریز  تسا ، ریذـپناکما  دـشابیم ، یندـنوادخ  تیـشم  تمکح و  هاـگهولج  هک  یتـسه  ملا 
دانسا میراذگب . توافت  رش  ررـض و  نایم  دیاب  ام  هک  میدرک  هراشا  هتـشذگ  ثحابم  زا  یـضعب  رد  دوب ب - رخآ  لوا و  ارنآ  رم  هک  دوریم 

هک تهج  نادب  ادخ ، هب  رـش  دانـسا  یلو  تسا ، يدنوادخ  تمکح  هب  دانتـسا  لباق  تقلخ  ناهج  تانایرج  نیناوق و  هلیـسو  هب  ررـض  عفن و 
میوش روبجم  ات  داد  تبـسن  ادخ  هب  ار  رـش  ناوتیمن  هجو  چیهب  اذل  درادـن ، ناکما  تسا ، ملظ  زا  یموهفم  اصوصخم  حـبق و  موهفم  رادراب 

( حالطصا هب   ) ناکدوک ناوتیم  هنوگچ  هک  مدوب  هلئـسم  نیا  لح  رکف  رد  هتـشذگ  نامز  زا  ینالوط  یتدم  مینزب . لطاب  تالیوات  هب  تسد 
تبـسن تسا  نیمحارلامحرا  ضحم و  لدـع  هک  لاعتم  دـنوادخ  هب  ار  نوگانوگ  ياهجـنر  درد و  اهناشفـشتآ و  اههلزلز و  هقلخلاصقاـن و 
یحطـس میهافم  اههدیدپ و  هب  دودحم  زونه  نانآ  ياههاگدید  هک  ار  مدرم  همه  غارـس  یلومعم  روط  هب  هلئـسم  نیا  هک  مینادیم  هتبلا  داد ؟

هکنیا ات  مدیـسریمن  ییاهن  خساپ  هب  مداتفایم ، هلئـسم  نیمه  رکف  هب  هاگهاگ  هک  یتدـم  تشذـگ  زا  سپ  دریگیم و  تسا  ناسنا  ناهج و 
سه ناهج  ياههدیدپ  تانایرج و  زا  يدروم  چیه  : ) هک مدش  لقتنم  تیقیقح  نیا  هب  هک  دوب  ینهذ  طیارش  هچ  تحت  منادیمن 

، برخم ياههلزلز  دـننام  دـشاب ، جـنر  بجوم  روآدرد و  يوحن  هب  ام  يارب  هکنیا  رگم  دزاسیمن  ققحم  ار  رـش  موهفم  اهناسنا  ام  يارب  یت 
دایز کمک  هک  دراد  دوجو  نشور  الماک  لیلد  کی  تالوحت . تاکرح و  تالاعفنا و  لـعف و  درجم  هن  کـلذریغ ، روآرجز و  ياـهیرامیب 
يدج روط  هب  هک  تسا  ام  يروحم  تایح  زا  یـشان  ام  يارب  اههدیدپ  زا  یخرب  حـبق  هک  دـنکیم  تابثا  دـیامنیم و  رـش  هدـیدپ  لح  يارب 
تارک همه  هک  دـسرب  يربخ  ام  يارب  زورما  نیمه  مینکیم  ضرف  دـشابن !! راوگاـن  اـم  يارب  یتسه  ناـهج  رد  ياهثداـح  چـیه  میهاوخیم 

ربارب رد  ام  لمعلاسکع  دـناهداد ! تسد  زا  ار  دوخ  یگـشیمه  تانایرج  مظن و  هکیروطب  دـناهتفرگ  رارق  یلک  ینوگرگد  کی  رد  ییاضف 
هلاـن و نیرتمک  هکنیا  نودـب  ارچ  نوچ و  نیا  دوب و  دـهاوخ  گرزب  هثداـح  نیا  یملع  يارچ  نوچ و  هب  طوبرم  گرزب ، رایـسب  ربخ  نینچ 
. میوش ایوج  یملع  هاگدید  زا  ار  گرزب  هثداح  نیا  للع  میورب و  هک  درک  دهاوخ  ایند  ياههاگدـصر  هناور  ار  ام  دـنک ، باجیا  ار  یکـشا 

کچوک مخز  بجوم  هک  ندروخ  نیمز  دننام  دـشابیمن ، گرزب  هثداح  نآ  اب  هسیاقم  لباق  هجو  چـیه  هب  هک  کچوک  هثداح  کی  رد  اما 
ریغ امارح  مرح  هللا  نا  تسا !! روآجنر  نم  ياپ  مخز  هک  لیلد  نیا  هب  نیبدب ! فوسلیف  مه  نآ  میوشیم ! فوسلیف  اروف  تسا ، هدش  ام  ياپ 

وهجم
ام ایآ  ار ). صقن  نودب  ءایـشا  روما و  دومرف  لالح  ار و  راکـشآ  ياههدیدپ  دومرف  مارح  ناحبـس  دـنوادخ   ) لوخدـم ریغ  الالح  لحا  و  ل .

بلج دوخ  هب  ار  یناوارف  نارظنبحاص  راکفا  دراد ، هک  ینوگانوگ  داعبا  اـب  هلئـسم  نیا  میمهفب ؟ ار  ینید  ماـکحا  تمکح  لـلع و  میناوتیم 
حیـضوت ار  قوف  هلمج  تسخن  قوف  هلئـسم  یلامجا  ثحب  يارب  دوش . زاربا  ینوگانوگ  تایرظن  نآ ، هرابرد  هک  تسا  یهیدـب  تسا . هدومن 

هدومرف عونمم  مارح  ناونع  هب  ناحبس  دنوادخ  هک  هچنآ  هک  تسنیا  مکی - لامتحا  دوریم  قوف  هلمج  يانعم  هرابرد  لامتحا  ود  میهدیم :
مه دـنامهف و  لباق  اهنآ  تالومحم  تاعوضوم و  مه  هک  یلقع  ياـیاضق  دـننام  دـشابیم . لـلع  نشور و  یتیهاـم  عوضوم و  ياراد  تسا ،
ياج هب  موزل  و  دشاب . یمدآ  ناور  ناج و  ای  مسج  ررض  هب  هک  ياهدام  ره  ندرب  راکب  تیعونمم  دننام  اهنآ . نیبام  دوجوم  هطبار  تبـسن و 
همه مود - لامتحا  دـیامنیم . هیبعت  ار  یمدآ  حور  ياذـغ  دـیامنیم و  نیـسحت  میظنت و  ار  ناسنا  ادـخ و  نیبام  هطبار  هک  تادابع  ندروآ 
نیا هب  دشابیم . كرد  لباق  نشور و  تسا ، هدش  یشان  يدنوادخ  یعیرشت  هداراو  تمکح  زا  هک  ینید  ینابم  لوصا  رب  يدنوادخ  ماکحا 

مه هک  دوخ  نایناوراک  مه  اب  هدومن و  تکرش  یلک  گنهآ  کی  رد  رشب  هک  تسنیا  مالسا  نید  يانبم  نیرتلیصا  هک  ینعم 
دنعازن گنج و  لاح  رد  رگیدـکی  اب  هک  هورگ  ود  هب  دـیناوتیمن  امـش  انبم ، نیا  رب  دوریم . تیدـبا  هب  ور  لاـمک  ریـسم  رد  دنتـسه  وا  عون 

رد دـییامن  يزودـناجنگ  تراجت و  رثاکت  يانبم  رب  دـیناوتیمن  دـینک و  يراوخابر  دـیناوتیمن  امـش  و  عاـفد ، يارب  رگم  دیـشورفب  هحلـسا 
نیا لیمکت  يارب  دنـشابیم . لوبق  لباق  ریغ  تسا ، مدرم  هدارا  وریپ  هک  نیناوق  نآ  هاگدـید  زا  یناسنا  یلاع  ماکحا  هنوگنیا  همه  هکیتروص 
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ار نآ  ییاـنبم  لوـصا  دـیاقع و  نید و  هک  یناـسک  يارب  لاـمتحا  نیا  بناـجنیا . فیلاـت  نـید  هفـسلف  باـتک  هـب  دـییامرف  هـعجارم  ثـحبم 
اهنآ همه  مینکیم  اعدا  هک  میراد  یهقف  هدعاق  لصا و  دودح 140  رد  ام  درادن . ددجم  تابثا  هب  يزاین  تسا و  حیحص  الماک  دناهتفریذپ ،

یناسنا يالاو  ياهـشزرا  رب  هک  مالـسا  یلـصا  ینابم  هب  رظن  اب  القع  لقع و  هک  تسا  نیمه  ام  روظنم  و  ییالقع ، ای  دنراد و  یلقع  يانبم  ای 
نایب دعب  هلمج  رد  تقیقح  نیا  دنریذپیم . ار  دعاوق  لوصا و  نآ  همه  دنادیم ، تیدبا  هب  ور  ارذـگ و  یگدـنز  ار  ایند  نیا  هدوب و  راوتـسا 

راوتسا دیحوت  صالخا و  يانبم  رب  ار  یمالسا  هعماج  قوقح  دنوادخ   …  ( ) اهدقاعم یف  نیملسم  قوقح  دیحوتلا  صالخالاب و  دشو   ) هدش
انچ رب  ار  دوخ  یگدنز  هورگ  نآ  اریز  تسا ). هدومرف  ینتبم  میلس  لقع  رد  ارنآ  دعاوق  هتخاس و 

نینموملاریما روظنم  لوا - لامتحا  رد  دشابیمن . حرطم  نانآ  يارب  یئارچ  نوچ و  چـیه  دـناهتخاس و  راوتـسا  يرورـض  لوصا  دـیاقع و  ن 
تفایرد لباق  اهنآ  زا  يرادقم  هچ  رگا  دنـشابیم ، یعقاو  یللع  نشور و  تاعوضوم  ياراد  يدـنادخ ، ماکحا  همه  هک  تسنیا  مالـسلاهیلع 

همه هک  دنک  اعدا  سک  ره  مکی - هلئـسم  دریگب : رارق  یـسررب  دروم  دـیاب  هلئـسم  ود  روظنم ، نیا  تابثا  يارب  دـشابن . مدرم  يارب  یلیـصفت 
نینچ اعطق  تسا ، یناگمه  كرد  لباق  نشور و  الماک  دـسافم  حـلاصم و  للع و  ياراد  يرـشب  ياهراتفگ  اهرادرک و  اهنامرآ و  دـیاقع و 

نیناوق حیضوت ، يارب  دریگیم . هدهع  هب  ار  رشب  یگدنز  هرادا  هک  یتاررقم  قوقح و  زا  هن  دراد و  عالطا  قوف  روما  نآ  دوخ  زا  هن  یصخش 
هکنیا اـب  دـیامنیم ، میظنت  ار  دوخ  هعماـج  تاـیلک ، نآ  قـبط  رب  هدوـمن و  هیهت  دوـخ  يارب  ياهعماـج  ره  هک  میریگیم  رظن  رد  ار  یـساسا 

نآ مدرم  مرازه  کی  هک  درک  اعدا  ناوتیم  ایآ  دیامنیم ، حرطم  ار  تیرثکا  مهف  لباق  نشور و  يایاضق  میهافم و  یساسا ، نیناوق  الومعم 
نآ هرابرد  امـش  تسا  نکمم  هک  یتالاوس  همه  هب  دنناوتیم  دـنمهفیم و  دـنراد  هک  ییاههشیر  تیهام و  رظن  زا  ار  نوناق  نآ  داوم  هعماج 

مرازه کی  ام  هک  تسا  یهیدب  هتبلا  دنهدب !؟ هدننکعناق  حیحص و  خساپ  دینک ، دراو  اهنآ  هفسلف  داوم و 
کی رد  هک  دیراد  نانیمطا  ایآ  مینک : حرطم  نینچ  ار  ناملاوس  میناوتیم  الاو ، دینکن ، تشحو  لوا  زا  امـش  هک  تسا  نآ  يارب  میتفگ ، هک 

نآ هفـسلف  كرد  ییاناوت  دیآیمرب و  دوخ  هعماج  یـساسا  نوناق  داوم  ندیمهف  هدهع  زا  نانآ  مرازه  دـص  کی  يرفن ، نویلیم  دـص  هعماج 
هک ار  دوخ  یطارفا  ینیبشوخ  تسخن  دـیراد ، ینانیمطا  نینچ  امـش  رگا  دـهدب ؟ خـساپ  هطوبرم  تالاوس  همه  هب  دـیناوتیم  دراد و  ار  داوم 

اههشیدـنا و اهدوهـش و  اهتفایرد و  همه  دـیاب  ام  هک  داـقتعا  نیا  مود - هلئـسم  دـییامن . هجلاـعم  تسا  يرـشب  عماوج  هب  یهاـگآان  زا  یـشان 
رد هک  یناوارف  تاهابتـشا  تهج  هب  وا  قلطم  بیجح  هک  میراپـسب  يرظن  لقع  نآ  هب  ار  دوخ  یگدنز  نوئـش  همه  یلک  روط  هب  اهرادرک و 

کی اهنت  هک  تسا  هیاپیب  داقتعا  کـی  تسا ، هدوب  ندـمتم  میلاـقا  نارظنبحاـص  لاوس  ریز  هراومه  تسا ، هداد  ناـشن  دوخ  زا  خـیرات  لوط 
هار هب  یقطنم ! هشیدـنا  لقعت و  هب  هیکت  اب  تیرـشب  هک  اهیـشکقح  اهرازراک و  عزاـنت و  فـالتخا و  رازه  اهدـص  رد  هناـضرغیب  هعلاـطم 

تسا یسک  ناملـسم  سپ   ) قحلاب الا  هدی  هناسل و  نم  نوملـسملا  ملـس  نم  ملـسملاف  تسا . یفاک  نآ  یگیاپیب  نییبت  يارب  تسا ، هتخادنا 
ار دوخ  دارفا  دناوتیم  ياهعماج  اهنت   … قح )  يانبم  رب  رگم  دنشاب  ملاس  شتسد  نابز و  زا  یمالسا  هعماج  مدرم  هک 

نابز زا  اهنت  تیناسنا  هعماج  هرابرد  ییاهن  هلمج  نیا  دنک  تکرح  دـیحوت  صولخ و  يانبم  رب  هک  درادـب  رود  رگیدـکی  تیذا  رارـضا و  زا 
یلاـع لوـصا  رب  ینتبم  دـناوتیم  یماـگنه  مدرم  قوـقح  تاـعارم  افـص و  حلـص و  شمارآ و  دـیامرفیم : هک  تسا  هتـسیاش  نینموـملاریما 

ندش نیـشام  ریدخت و  زا  یـشان  هک  نیا  هن  دشاب ، نآ  لیـصا  هزیگنا  زا  يدنوادخ  تیـشم  تمکح و  رب  هیکت  صولخ و  هک  دشاب  تیناسنا 
هب نامیا  صولخ و  رگا  و  دننک . تکرـش  یعامتجا  یگدنز  رد  یهاگآ  نودب  یتح  رایتخا و  نودب  ینیـشام  مظن  کی  رد  هک  دشاب  اهناسنا 

تـسا یهاوخدوخ  نامه  هک  یمدآ  يوخ  نیرتهدنرد  دشاب ، هتـشادن  دوجو  ناسنا  هب  وا  هراظن  لاعتم و  دـنوادخ  هب  ناسنا  یگتـسباو  لصا 
داوم ندرک  ریزارـس  راـجفنا و  ضرعم  رد  عناـم  ندـش  فرطرب  اـب  هظحل  ره  هک  دزاـسیم  یناـشفشتآ  هوک  دـننام  ار  مدرم  نورد  هراومه 

نم مکودـحت  هعاسلا  نا  مکماما و  سانلا  ناـف  توملا  وه  مکدـحا و  هصاـخ  هیاـغلا و  رما  اورداـب  دـشوجیم . ناـیمدآ  ياـهناج  رب  باذـم 
ره هدنریگرب  رد  همه و  ریگارف  هک  يرما  لابقتـسا  هب  یگدامآ  يارب  دینک  یتسدـشیپ   ) مکرخآ مکلواب  رظتنی  امناف  اوفحلت  اوففخت  مکفلخ .

دـینیبیم و ناتنامـشچ  شیپ  یگرم ) یمتح  تشون  اب   ) ار مدرم  تسا . گرم  نامه  نیا  تسا ، امـش  هب  صوصخم  تیفیک  اب  امـش  زا  کـی 
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امش تمایق 
گرم هک  یـصاخ  تیفیک  دنناگدنیآ ) راظتنا  رد  ناگتـشذگ  هک  تسین  نیا  زج  دیـسرب . دیوش  کبـس  دـناریم . دوخ  يوس  هب  تشپ  زا  ار 

نینموملاریما گرم ، یگدـنز و  يانـشآ  هک  قیقد  رایـسب  تقیقح  نیا  نایب  تسیچ ؟ دراد ، یماـع  هدـیدپ  هفاـضا  هب  مدرم  زا  کـی  ره  يارب 
سنال بلاطیبا  نبا  نا  هللاو  دومرفیم : یگتـسیاش  لامک  اب  هک  دوب  وا  اهنت  اریز  دـیاین ، تسار  یگرزب  وا  زج  زا  تسا ، هدومرف  مالـسلاهیلع ،
نایب يرآ ، شردام .) ناتـسپ  هب  كدوک  زا  تسا  رتسونام  گرم  هب  بلاطیبا  دنزرف  اعطق  ادـخ ، هب  دـنگوس   ) هما يدـثل  لفطلا  نم  توملاب 

هب تسا ، گرم  هک  ارنآ  هویم  معط  اذـل  دوب ، راکـشآ  وا  يارب  یگدـنز  تخرد  تیوه  اریز  تسا ، هتخاس  وا  زا  اـهنت  یفیطل  تقیقح  ناـنچ 
هک تهجنادـب  هک  تسنیا  دـسریم ، رظن  هب  يرـشب  دارفا  زا  کـی  ره  يارب  گرم  صاـخ  تیفیک  يارب  هک  يریـسفت  دوـب . هدیـشچ  یبوـخ 

تابوسر یقالخا و  یبهذم ، یناور ، تاصتخم  یجراخ و  یلخاد و  يوضع  تایصوصخ  نارازه  هب  رظن  اب  يرشب  دارفا  زا  کی  ره  یگدنز 
کلذریغ ياهیریگفدـه و  ینورد و  رـصانع  ياهتیلاعف  تارکفت و  زرط  ياهظفاح و  ياههتخودـنا  نینچمه  اـهگنهرف و  اـهقوقح و  زا  ریثاـت 

همه يارب  نآ  ماع  ياههدـیدپ  هوالع  هب  سک  ره  گرم  اذـل  دـشابیم ، صخـشم  یقیالع  صوصخم و  یمعط  اب  صوصخم  تقیقح  کی 
یفیک ياراد  اهناسنا ،

هکنآ تسود  تسود ، رب  نمـشد و  نمـشد ، شیپ  تـسوا  گـنرمه  رـسپ  يا  کـی  ره  گرم  يوـلوم : لوـق  هـب  دـشابیم ، زین  یـصاخ  ت 
گرم تخرد و  نوچمه  وت  ناج  گرم  راسخر  ین  تسوت  تشز  يور  رادشوه  نآ  زا  دناسرت  دوخ  نآ ز  رارف  ردـنا  گرم  یـسرتیم ز 
يدعـس درک . دوهـش  ناوتیم  مه  یـصخش  ییایادخ  رد  الاب ، رایـسب  هجرد  کی  رد  ار ، گرم  هدـیدپ  رد  تیـصوصخ  ساسحا  نیا  گرب 

نع یتح  نولوئـسم  مکناف  هدالب ، هدابع و  یف  هللا  اوقتا  تسا  نم  يادـخ  دـیوگ  هدـنب  ره  هک  تسا  نت  ره  لماش  وا  فطل  ناـنچ  دـیوگیم :
امـش اریز  دـیزروب ، يوقت  ادـخ  يارب   ) هنع اوضرعاف  رـشلا  متیار  اذا  و  هب . اوذـخف  ریخلا  متیار  اذا  هوصعت و  هللا و ال  اوعیطا  مئاهبلا . عاقبلا و 

نیرتتمظعاب ياراد  يدـنوادخ  قولخم  نیرتتمظعاب  ناونع  هب  ناسنا   … دیلوئـسم )  نارادـناج  یـضارا و  اهرهـش و  ناگدـنب و  هراـبرد 
يروهرهب و دادعتـسا  ریخ و  ياراد  شتیدوـجوم  دریگیم و  رارق  ناـسنا  تـسد  ریز  هـک  هـچنآ  هـمه  هراـبرد  تیلوئـسم  تـسا . تیلوئـسم 
یهقف و تیلوئـسم  زا  یـشان  هکلب  تسین ، ساسایب  یتاـساسحا  عوضوم  کـی  مالـسا  بتکم  رد  تسا ، نتـشیوخ  ناـسنا و  يارب  یهدهرهب 

همه دراد . رارق  یناسنا  هیلاع  فادـها  رد  تلاخد  ریخ و  ریـسم  رد  تقلخ  هاگراک  رد  یعون  هب  هک  تسیدوجوم  ره  هراـبرد  یمدآ  یقوقح 
دم هک  مینادیم 

نید رد  هکیتروـص  رد  تسا ، هدـش  ررقم  یمازلا  ریغ  یقـالخا  تیلوئـسم  یعوـن  جراـخ ، ياـهروشک  زا  یخرب  رد  هک  تـسین  ینـالوط  یت 
نیا ام  دنلوئـسم . فلکم و  اهنآ  لـباقم  رد  اـهناسنا  هک  دنتـسه  یقوقح  ياراد  دنـشاب . هک  عون  ره  زا  يذوم  ریغ  نارادـناج  مالـسا  سدـقم 

اما دـییامرف . هعجارم  امتح  میاهدومن ، حرطم  هحفص 164  ات  هحفص 159  زا  ریـسفت  همجرت و  نیمه  زا  دلجم 12  رد  هدام  رد 32  ار  قوقح 
، دنراد رارق  یناسنا  هیلاع  فادـها  رد  تلاخد  ریخ و  ریـسم  رد  تقلخ  هاگراک  رد  یعون  هب  هک  یتادوجوم  همه  هرابرد  تیلوئـسم  عوضوم 

يراصتخا فیرعت  هدـش . ناـیب  ماهدومن  ینارنخـس  نارهت  رد  لاـس 1376  رد  يروهرهب )  ) ناوـنع تحت  هک  لـیذ  ثحاـبم  رد  عوـضوم  نیا 
یحـضاو اتبـسن  ياوتحم  ياراد  عیاش و  حالطـصا  کی  یمومع  تاـعالطا  رد  يروهرهب )  ) حالطـصا هک  تسا  یهیدـب  يروهرهب - هراـبرد 

، دراد دوجو  رشب  یتایح  ياههدیدپ  عون  نیا  نوماریپ  الومعم  هک  یظفل  تاشقانم  فذح  اب  تسا . ناوارف  قیداصم  عاونا و  ياراد  هک  تسا 
زا معا  عوضوم  کی  تیدیفم  ندناسر  تیلعف  هب  زا  تسترابع  يروهرهب  : ) دومن نایب  نینچ  ار  قیداصم  عاونا و  نآ  كرتشم  عماج  ناوتیم 

، يروهرهب یساسا  ناکرا  رد  قیقحت  هب  دورو  زا  شیپ  یگدنز .) يونعم  يدام و  یعرف و  یلـصا و  ياهزاین  عفر  يارب  یناسنا  ریغ  یناسنا و 
راب د

نیرتتمظعاب ياراد  يدنوادخ ، قولخم  نیرتتمظعاب  ناسنا   ) ناونع تحت  هک  یبلطم  هب  دنمجرا  ناگدننکهعلاطم  مینکیم  داهنشیپ  رگی 
یتاـیح هدـیدپ  نیا  تیریدـم  هک  تسا  یعطق  يروهرهب : رد  تیریدـم  يروهرهب 1 . رد  یـساسا  ناـکرا  دـنیامرف . هعجارم  تسا  تیلوـسم )
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هک تسا  مزال  اذل  دوشیم ، هدیشک  نادیم  هب  نآ  رد  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  يرامثتـسا  ياههطلـس  ییوجدوس و  ياپ  هراومه  هک  تسیزیچ 
نیا ریغ  رد  دـشابن ، یناـسنا  لوصا  یـشزرا و  ياـهتفایرد  زا  هدـیرپشلف  کـشخ و  هفرح  کـی  ناونع  هب  یتاـیح  هدـیدپ  نیا  رد  تیریدـم 

تایح لـئاسو  یناـبرق  یناـسنا  تاـیح  دوشیم و  لیدـبت  مسیناـیراتیلیتی )  ) یتسرپدوس فدـه  اـب  یـشکهرهب  هب  لوقعم  يروهرهب  تروص 
نیناوق يانبم  رب  رادهرهب  تاعوضوم  زا  یعامتجا  یگدـنز  تیعـضو  رد  هچ  دارفنا و  لاـح  رد  هچ  هک  تسا  یناـسنا  روهرهب : . 2 ددرگیم .

. تسا یـسایس  یقالخا و  ینید ، یقوقح ، يداصتقا ، نیناوق  مومع  روظنم  هررقم ، نیناوق  يانبم  رب  میتفگ  هکنیا  ددرگیم . رادروخرب  هررقم 
، یقوقح يداصتقا ، نیناوق  نوتم  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  یقالخا  نادـجو  ياـنبم  رب  يروهرهب  یگتـسیاش  صیخـشت  یقـالخا  زا  دوصقم 

دیفم م ياهتیلاعف  تاکرح و  ای  اههدیدپ  ای  داوم ، ياراد  هک  تسا  یتاعوضوم  رادهرهب : . 3 دشاب . هدشن  رکذ  احیرص  یسایس  ینید و 
دناوتیم ءاحنا  زا  يوحن  هب  هک  یسک  ره  دننام  یناسنا - دوجوم  فلا - ددرگیم : میسقت  هدمع  مسق  ود  رب  يروهرهب  زا  نکر  نیا  دنـشابي .
دنناوتیم هعماج  ياههورگ  دارفا و  هک  تامدخ  یلک  لوصا  هنومن  دراذگب . هعماج  رایتخا  رد  يونعم ) يدام و  زا  معا   ) ار يدیفم  تامدخ 

ار مدرم  نوماریپ  اهنآ  شقن  میرگنب  هک  اج  ره  هب  هک  ینالضع - ياهراک  هلیسو  هب  تامدخ  کی - تسا : ریز  رارق  هب  دنوش  روهرهب  اهنآ  زا 
يروهرهب دنزاسیم . روهرهب  نوگانوگ  لاکشا  اب  ار  هعماج  يژرنا ، فرـص  ینالـضع و  ياهتیلاعف  هلیـسو  هب  نارگراک  تسا . هدومن  هطاحا 

يرارطـضا ياهتیاضر  هن  دریگب ، تروص  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  راک  یقیقح  شزرا  تخادرپ  اب  یتسیاب  دشاب ، هک  یلکـش  ره  رد  راک  زا 
سانلا اوسخبت  و ال  تسا : هدش  دراو  تاملک  نیا  اب  دروم  ود  رد  دـیجم  نآرق  رد  یناسنا  روتـسد  نیا  راک . شزرا  هرابرد  لهج  يانبم  رب  ای 

يروهرهب نادنمراک - تامدخ  ود - هیآ 85 ) فارعالا   ) و هیآ 85 ) دوه  ( ) دیزادنین شزرا  زا  الاک ) راک و  زا  معا   ) مدرم ءایشا  و   ) مهئایـشا
تامدـخ اهیریگفدــه و  تارکفت و  زرط  نوناـق و  لاـقتنا  لـماوع  تواـفتم ، ياـهتیعقوم  اـب  هـک  نارازگراـک  نادــنمراک و  تامدــخ  زا 

رابتعا کی  هب  دشابیم . تیمهااب  ساسح و  رایسب  دنشابیم ، هعماج  مدرم  هب  لوبقم  بتکم  قوف و  ياهتیریدم 
نیا حیحـص  هرادا  هدـهع  زا  قوف ، ياهتیریدـم  رگا  دـشابیم . ناسنا  ياهگر  رد  نوخ  نایرج  لماع  هب  هیبش  فنـص  نیا  راـک  تفگ : ناوتیم 

زا معا  یمیظنت - تامدـخ  اـی  هرهب  هس - داد . دـنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  یقیقح  مظن  يروهرهب  ناـکرا  ریاـس  تقیقح  رد  دـنیاینرب ، فـنص 
نایبرم و ناملعم و  راهچ - يروشک . لک  تاماظتنا  صوصخلاب و  يروهرهب  ناـکرا  هدـنهد  لیکـشت  ياـههعومجم  زا  کـی  ره  تاـماظتنا 
، رودـقم دـح  ات  دوخ  راک  یقیقح  شزرا  هب  نانآ  لوصو  هب  جایتحا  هوالع  هب  فنـص ، نیا  زا  يروهرهب  ماع - روطب  نازاسگنهرف  دـیتاسا و 

نالاهنون ناور  زغم و  اب  دیازت  هب  ور  فراعم  اب  دوخ و  نیرب  تاساسحا  لوقع و  اب  ات  دـیامنیم  یبسانم  تازایتما  قیوشت و  هتـسیاش  ار  نانآ 
هعماج يارب  يرایتخا  یهدهرهب  يارب  هتخاس و  افوکـش  نکمم  دـح  نیرخآ  ات  ار  اهنآ  دادعتـسا  دـننک و  رارقرب  طابترا  هعماج  دارفا  رگید  و 

هبنج ظفح  يارب  یلاع  یـسایس  ای  یهورگ  نورد  تیریدـم  کی  زا  یتسیاب  دنمـشزرااب  رایـسب  فنـص  نیمه  لاح  نیع  رد  دـنزاسب . هدامآ 
یکـشزپ و ياهتیلاعف  دننام  ینالـضع  تایلمع  رکف و  زا  یبیکرت  تامدخ  زا  يروهرهب  جنپ - دـنیامن . هدافتـسا  دـندرگ و  روهرهب  يورـشیپ 

يدم هفیظو  هدننکنییعت  اهنت  هن  لصا  نیا  تاعارم  نایمدآ . ياهناج  تیمها  اب  تسا  يواسم  يروهرهب  نیا  تیمها  نآ - میامض 
غباون غوبن  زا  يروهرهب  شش - دنـشابیم . زین  نانآ  میامـض  ردقیلاع و  ناکـشزپ  نایاقآ  یلاع  رایـسب  هفیظو  هکلب  تسا ، هطوبرم  ياهتیر 
لئاسو نتخاس  هدامآ  رد  دنناوتیم  هک  مدرم  زا  هتـسد  نیا  عیانـص - مولع و  نوگانوگ  ياههنحـص  رد  تاعارتخا  تافاشتکا و  دـیلوت  يارب 

یتعنص و یملع و  رازبا  لئاسو و  نتخاس  هدامآ  رظن  زا  یلاع  تیریدم  کی  هب  دنـشاب ، هتـشاد  یـساسا  شقن  اهناسنا  يونعم  يدام و  تایح 
هب جاـیتحا  یناور ، يرکف و  یفارحنا  ياـهتکرح  تروـص  رد  و  دنــشابیم . دـنمزاین  ناـنآ  ياـهراک  حیحــص  یبایــشزرا  رکف و  یگدوـسآ 

یقطنم یبایزرا  رد  قیقحت  نودب  يدازآ  زیوجت  دنهدب . ماجنا  ار  اهنآ  دیاب  بسانم  قرط  اب  اهتیریدـم  هک  دـنراد  حیحـص  یقطنم  تاهیجوت 
يارب ار  هار  هتـسشن و  یتشک  رد  هک  تسا  یـسک  يارب  يدازآ  زیوجت  دـننام  یناـسنا ، مولع  رد  اـصوصخم  غباون  يرکف  ياـههرمث  جـیاتن و 

ياهيروهرهب تفه - ار . نانیـشنیتشک  یتشک و  مه  درک و  دـهاوخ  قرغ  ار  شدوخ  مه  هرخالاب  هک  دـنکیم  زاـب  یتشک  هب  بآ  ناـیرج 
يرایبآ اهتیعقاو و  رد  باختنا  فذح و  هنارایشه و  تالاقتنا  ياراد  اهنت  هک  يراثآ  هلمج  زا  يرنه ، رثا  عون  ره  زا  يروهرهب  زیوجت  يرنه -
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رد عنام  داجیا  یعون  تسا ، یتفگش  هب  مدرم  نتشاداو  طقف  دنمرنه  فده  تروص  نیا  رد  هک  دشابیم  یلومعم  مدرم  تالیامت  اب 
تاـیح  ) يارب رنه  ددرگ ، تاـعارم  دـیاب  يروهرهب  نیا  رد  هک  یلـصا  تسا . هدـننکرادیب  اـبیز و  هدـنزاس و  لیـصا و  ياـهرنه  زورب  ریـسم 

، یقالخا ياهیگدنزارب  زا  معا  اهناسنا  يونعم  نایبرم  اهیگتسراو و  زا  يروهرهب  تشه - دشاب . هچ  ره  يارب  رنه  هن  تسا  اهناسنا  لوقعم )
یـصحش دننام  تسا ، مورحم  نادـنمدرخ  نارکفتم و  نتـشاد  زا  هک  ياهعماج  هکنانچ  تفگ : تیعطاق  لامک  اب  ناوتیم  ینید - یـشزرا و 

یلاخ لامک  نیتسار  ناقـشاع  يوقتاب و  مدرم  ناگتـسراو و  دوجو  زا  هک  ياهعماج  ره  تسا ، مورحم  لقعت  هشیدـنا و  نتـشاد  زا  هک  تسا 
ریثات دنـشابیم . ناتـسم  نایم  رد  رایـشه  ناـیمدآ  ياـهناج  یعقاو  ناـنابیتشپ  ناـنیا  درادـن . نادـجو  ماـن  هب  یتقیقح  ياهعماـج ، نینچ  تسا 

هب يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتناوارف  رتالاب و  دوخ ، زا  یگناگیب  یچوپ و  زا  تیرـشب  نداد  تاـجن  رد  گرزب  ياـهناسنا  سوملماـن  سوملم و 
اهیتسرپدوخ یناویح و  تاوهـش  اهیگماکدوخ و  زا  ناگتـسراو  نیا  میقتـسم  تاهیجوت  اهییامنهار و  رگا  دشاب . هتـشاد  قیقحت  ثحب و 

مدرم ياهناج  زا  یعافد  تامدخ  هن - دوب . هدرک  دنلب  ار  ییاهن  طوقس  گرم و  هب  میلست  دیفس  مچرپ  شیپ  اهتدم  زا  تیرـشب  ناوراک  دوبن 
تیتایح زا  دنریگیم  رارق  رطخ  بیسآ و  ضرعم  رد  نارگید  ياهیهاوخدوخ  نایلغ  ماگنه  رد  اصوصخم  هراومه  هک  هعماج 

نوزفازور شیازفا  هـک  ددرگیم  راکــشآ  یعقوـم  يروهرهب  نـیا  تـمظع  دراد . دوـجو  يروهرهب  ياههدــیدپ  رد  هـک  تـسا  اـههرهب  نـیر 
زا يروهرهب  هد - مییامنیم . هدهاشم  دوخ  مشچ  اب  ار  یهاوخدوخ )  ) روما نیا  همه  اشنم  شیازفا  يرگهطلس و  یتسرپداژن و  یتسرپدوس و 

هعماج کی  لک  يربهر  تیعقوم  زا  اریز  تسا ، عیـسو  رایـسب  يروهرهب  عون  نیا  هریاد  اـهنآ - ندـناسر  رمث  هب  نوگاـنوگ و  ياهتیریدـم 
اهنیا همه  همه و  داصتقا  تیبرت و  میلعت و  رظن  زا  درف  کی  تیریدم  نینچمه  عیانص ، ناگدننادرگ  نارازگراک و  نارادمتسایس و  ات  هتفرگ 

یقیقحت تـالاقم  اـهباتک و  ناوارف  رایـسب  هرامـش  هب  هک  تسا  یفاـک  عوـن  نیا  تیمها  رد  تسا . اهتیریدـم  زا  يروهرهب  هریاد  رد  لـخاد 
تیریدم ءوس  رد  یتسیاب  ار  یگنهرف  یـسایس و  یقالخا ، یعامتجا ، تالالتخا  للع  بلغا  رگید  فرط  زا  و  مینک . هجوت  اهتیریدـم  هرابرد 

رد اهناسنا  تیـصخش  تیثیح و  تایح و  نآ ، نودب  هک  يداصتقا  ياهتیریدم  طیارـش و  لماوع و  زا  يروهرهب  هدزای - مینک . وجتـسج  اهنآ 
ربمایپ يزور  هک  سب  نیمه  يداصتقا  ياهتیریدم  طیارـش و  لماوع و  زا  يروهرهب  تیریدـم  ترورـض  رد  دریگیم - رارق  بیـسآ  ضرعم 

انیلص و ال ص ام  زبخلا  الول  هناف  زبخلا  یف  انل  كراب  مهللا  درک : ضرع  نینچ  ناحبس  دنوادخ  هاگراب  هب  اعد  لاح  رد  ص )  ) مرکا
هزور هن  و  میرازگیم ، زامن  هن  دشابن ، مظنم  ام  تشیعم  رگا  اریز  امرف  كرابم  ار  ام ) تیـشعم   ) ام نان  ادنوادخ ،  ) انبر ضئارف  انیدا  انم و ال 
راداو قوـقح  قاـقحا  هار  نیرترـصحنم  هک  ییاـضق  تامدـخ  هدزاود - مییاـمنیم ). ادا  ار  ناـمراگدرورپ  تاـبجاو  رگید  هـن  مـیریگیم و 

، یگدـنز لخم  تافارحنا  زا  هعماج  يزاسملاس  يارب  داـهن ، نیا  زا  يروهرهب  تسا - یعاـمتجا  یگدـنز  فیلاـکت  ماـجنا  هب  مدرم  نتخاـس 
تفرعم ملع و  يروهرهب  نیا  رد  يرورـض  لصا  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  یلـصا  زاین  کی  ناونع  هب  خـیرات  نیرتمیدـق  زا  هک  تسا  یترورض 

ياراد هک  یناسک  زا  يرادـبناج  ءاشترا و  یناویح و  تالیامت  هنوگ  ره  زا  تسوا  تئارب  نادـجو و  لماک  تراـهط  یـضاق و  هنارظنبحاـص 
، اههچوک اههاگتدابع ، اهکراپ ، نیدایم ، اهنابایخ ، لیبق  زا  رهش  تیریدم  يزاسرهـش و  رد  يروهرهب  هدزیـس - دنـشابیم . یـضاق  اب  یطباور 

ریغ ب - تاجناخراک . اهگنج و  رد  یگدنهانپ  هاگیاج  اهناتسبد ، اهناتسریبد و  ماع ، روط  هب  شهوژپ  زکارم  اههاگشناد ، یمومع ، نکاما 
يوحن هب  هک  تسیزیچ  ره  لماش  تاعوضوم  نیا  دنشاب . يروهرهب  يارب  یلماوع  دناوتیم  هک  یناسنا  ریغ  تاعوضوم  زا  ياهنومن  یناسنا -

تخاس يراکتخرد و  تعارز و  يارب  نیمز  کی - دننام : دنشاب  دیفم  اهناسنا  يونعم  يدام و  یگدنز  اب  طابترا  رد 
هک هچنآ  هچ  نوگانوگ و  ياهـشزرا  اب  يروهرهب  جارختـسا و  نایرج  لاح  رد  هچ  ییایرد  عباـنم  ینیمز و  نداـعم  ود - کـلذریغ . اـهنام و 

. عتارم اهلگنج و  راهچ - یـصوصخ . یمومع و  ياهنامتخاس  هس - دنراد . ارنآ  دادعتـسا  یلو  دـناهتفرگن ، رارق  روبزم  نایرج  لاح  رد  زونه 
لوپ تشه - تاجناخراک . اههاگراک و  عاونا  تفه - اهنیشام . ناوارف  عاونا  شش - ییاوه . ییایرد و  نهآ ، هتلافسا ، هسوش ، ياههار  جنپ -

رد فرـص  الاک و  اب  راک  الاک ، اب  الاک  راک ، اب  راک  تالدابم  نایرج  رد  کلذریغ . الط و  دـننام  ياهناوتـشپ  تازلف  راداهب و  قاروا  رگید  و 
ناهج دوجوم  ياهورین  لاکشا  رگید  يژرنا و  لیـصحت  تیدودحم  هب  رظن  اب  يروهرهب  یناسنا  قطنم  رد  يرورـض  لصا  کی  هیریخ . روما 
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مدع تیریدم و  ینیمز ، ریغ  ینیمز و  دـیفم  داوم  تیدودـحم  نینچمه  اهناسنا و  ریغ  اهناسنا و  رد  اهنآ  یجیردـت  لاوز  ناسنا و  تیعیبط و 
داوـم و هب  لیدـبت  لـباق  هـک  یلمجت  ياهفرـصم  یفن  باـسحیب و  ياـهيروهرهب  راـهم  يارب  يدـج  ياهيراذگهیامرـس  موزل  فارـسا و 
. دنتفیب راک  هب  دودحمان  يدام  ياهدوس  داجیا  يارب  اهنت  هدنزاس ، رایـسب  ياهغوبن  اههیامرـس و  دیابن  دشابیم ، لیـصا  زاین  دروم  ياهتیلاعف 

ار ییاههاگتسد  اهرازبا و  دوش و  عامتجا  هضرع  هناهب  هب  يروهرهب  باسحیب  هعسوت  لاثم  ناونع  هب 
تکالف رقف و  رد  ار  اهنآ  نابحاص  دـنزب و  رانک  دنـشاب  هتـشاد  یهدزاب  دـنناوتیم  زونه  دنـشابیم و  تیلاعف  نایرج  رد  یکدـنا  تدـم  هک 
يرورـض ریغ  ياهاضاقت  ندومن  دودـحم  ناکما  اب  دودـحمان  فرـصم  دـیلوت و  زیوجت  هک  تسا  یهیدـب  رگید  فرط  زا  دزاسب !! روهطوغ 
راـهمیب شیازفا  زا  يریگولج  ناـکما  اـب  تیعمج  لوـقعم  شیازفا  هن  دزاـسیم  قـقحت  لـباق  ار  سوتلاـم  تربور  هنانیبدـب  هیرظن  هک  تسا 

( وریپ يروهرهب  - ) 1 زا : تسترابع  نآ  دراد و  دوجو  يروهرهب  رد  ام  يارب  مهم  میسقت  کی  يرو  هرهب  يارب  يرورض  میـسقت  کی  سوفن .
قوقح  ) دننام دراد . دوجو  رشب  یتایح  نوئـش  همه  رد  هکلب  تسین ، يروهرهب )  ) صوصخم میـسقت  نیا  يداشرا .) ورـشیپ و  يروهرهب  - ) 2
قالخا  ) و وریپ ) قـالخا  (، ) يداـشرا ورـشیپ و  داـصتقا   ) و وریپ ) داـصتقا  (، ) ورـشیپ گـنهرف   ) و وریپ ) گـنهرف  (، ) ورـشیپ قوقح   ) و وریپ )

هکنیا زا  تسترابع  نآ  تسا و  یلک  تقیقح  کی  دراوم ، نیا  همه  رد  يداشرا  ورشیپ و  وریپ و  يانعم  ورشیپ .) رنه   ) و وریپ ) رنه  (، ) ورشیپ
اهزاین و لوصحم  ینعی  وریپ  رتجـیار  حالطـصا  هب  شیوخ و  یعیبط  تاـیح  ورملق  رد  يرـشب  ياههتـساوخ  تارکفت و  لوصحم  ینعی  وریپ 

شیم عورش  یهاوخدوخ  لیدعت  زا  هک  ییاهیگتسیاب  اهشزرا و  هب  انتعا  نودب  اهنآ ، هرابرد  وا  تشادرب  رشب و  یمومع  ياههتساوخ 
نکمم دریگیم . دوخ  هب  يورـشیپ  تلاح  نایرج  نیا  اب  و  دـسریم . دوخ  يـالعا  فدـه  هب  قلطم  لاـمک  هبذاـج  رد  نتفرگ  رارق  رد  دو و 

هدـهاشم نیمز  برغم  رد  سناسنر  نارود  زا  سپ  اصوصخم  لـلم ، ماوقا و  رثکا  تشذگرـس  رد  هک  دـیایب  شیپ  مهوت  نیا  اـجنیا  رد  تسا 
یقالخا ياهشزرا  درط  هب  سپس  و  مسیرالوکس )  ) يویند یگدنز  زا  نید  فذح  هب  تسخن  یسارکومد  هدیدپ  ندیـشک  شیپ  هک  دوشیم 
یلالتخا چیه  داتفا و  نایرج  هب  يداشرا ) ورشیپ و  هن   ) وریپ ماظن  اب  ییانثتسا ، دراوم  زج  هب  يرشب  نوئـش  همه  لاحنیا  اب  دیماجنا و  يونعم  و 
تازایتما اهناسنا  هک  تسا  ملـسم  میهدب ، تروص  نایرج  نیا  هرابرد  یقیقد  لیلحت  رگا  الوا  مییوگب : دیاب  مهوت  نیا  خساپ  رد  دماین . شیپ 
ناشخرد گنر  هک  دناهدش  یقلت  لیلدیب  لزلزتم و  نانچنآ  تازایتما  نآ  لقادح  ای  هداد  تسد  زا  تایح  نوئـش  يوریپ  ماظن  رد  ار  يدایز 

تیلاعف هب  اهشزرا  ریخ و  اهترورض و  يارب  يروهرهب  رد  طقف  هک  يدازآ   ) رایتخا هب  هدش  دیعصت  يدازآ  - 1 هلمجنآ : زا  دناهتخاب . ار  دوخ 
یملع ياوقت  - 3 دسانشب . تیمسر  هب  دوخ  تایح  دننام  مه  ار  نارگید  تایح  یمدآ  دوشیم  بجوم  هک  یهاوخدوخ  لیدعت  - 2 دتفایم )

هیجوت ج نآ  یساسا  فده  هک  یسایس  ياوقت  - 4 دمانیمن . ملع  ار  نآ  دوشن ، فشک  دص  رد  دص  روط  هب  یتقیقح  ات  هک 
يارب هن  دـنهاوخیم  اـهناسنا  لوقعم ) تاـیح   ) يارب ار  رنه  هک  يرنه  ياوـقت  - 5 تسنآ . يونعم  و  يداـم )  ) يویند تداعـس  يوـس  هب  هعما 
اهزاین زا  یـضعب  هکنیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  یناگدـنز  رد  يونعم  يدام و  ياـهزاین  نتخاـس  عفترم  يروهرهب - زا  فدـه  هس - رنه . دوخ 

یتاجرد ياراد  یناسنا  ياهزاین  هک  تسا  یهیدب  تسا . يرشب  رادفده  تکرح  ریسم  هک  تسا  لوقعم ) تایح   ) هب اهناسنا  دورو  هب  طوبرم 
زا يروهرهبزاب ) ماـظن   ) نیباـم قرف  نآ  میریگب و  رظن  رد  ار  تیمهااـب  هلئـسم  کـی  دـیاب  اـجنیا  رد  تسا . مهم  مها و  ياـنبم  رب  نوگاـنوگ 

شرتسگ هب  رظن  اب  یلوا  هک  تسا  نارگیدرب ) هطلـس  ندروآ  تسد  هب  يارب  دودـحمان  ییوجدوس  ییارگرثاکت و   ) اب رادهرهب )  ) تاعوضوم
ار هلاقم  نیا  . ) دـشابیم برخم  ياهتباقر  رد  داـضت  محازت و  بجوم  یمود  تسا و  يرورـض  يرـشب  هعماـج  رد  یعرف  یلـصا و  ياـهزاین 
رد مالسلاهیلع  نینموملاریما  تالمج  نیرخآ  ماهدومن .) ینارنخـس  نارهت  رد  لاس 1376  ياهـسنارفنک  زا  یکی  رد  يروهرهب ، ناونع  تحت 

. تسیرشب نادجو  لقع و  مکح  نیرتیهیدب  هک  تسا  یبوبر  ماقم  هب  تیـصعم  زا  بانتجا  دنوادخ و  تعاطا  هب  روتـسد  هکرابم  هبطخ  نیا 
دش وربور  رش  اب  هک  یعقوم  دیریگب و  ار  نآ  دیدید  يریخ  هکیماگنه   ) هنع اوضرعاف  متیار  اذا  هوذخف و  متیار  اذا  و  يدعب : هلمج  ود 

لمع رد  ار  رمع  همه  رگا  دیهدن و  تسد  زا  ار  تصرف  هصالخ  تسا . لوا  هلمج  نامه  قیداصم  زا  تقیقح  رد  دینک ،) ضارعا  نآ  زا  دی ،
هچ ام  يارب  تیدبا  رد  اهنآ  هجیتن  دیامنیم و  یگدنزاس  هچ  ام  حور  رد  هحلاص  لامعا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  رگا  مینک ، فرـص  ریخ  هب 
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. درمش میهاوخ  كدنا  ارنآ  زاب  دوب ، دهاوخ 

ترضح اب  تعیب  زا  سپ  هبطخ 167-

هحفص 36] ]
دح یلع  نوبلجملا  موقلا  هوقب و  یل  فیک  نکل  نوملعت و  ام  لـهجا  تسل  ینا  هاـتاوخا  اـی  متـشه  تصـش و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

هدامآ نانآ  هب  نداد  رفیک  يارب  يورین  هنوگچ  یلو  متـسین ، لهاج  دـینادیم  امـش  هک  هچنآ  هب  نم   …  ) مهکلمن ـال  اـننوکلمی و  مهتکوش ،
 …  ( نانآ رب  ام  هن  دنطلسم  ام  رب  هک  دنرادروخرب  یتکوش  هرطیـس و  زا  دناهدناروش ، نامثع  هیلع  ار  مدرم  هک  یهورگ  هک  یتروص  رد  منک 
بوشآ و بجوم  نآ ، يارب  مادـقا  هک  تسا  دـنمزاین  یتلهم  تصرف و  هب  تسا  هدـمآ  شیپ  نامثع  هرابرد  هک  ياهثداح  ییوجهراچ  لح و 
زا نآ ، بقاوع  نتخاـس  عـفترم  يارب  یگدزباتـش  هنوـگ  نیا  و  ناـمثع ) لـتق   ) هتـسویپ عوـقو  هب  هک  هثداـح  نیا  دـشابن . يرتـشیب  بارطـضا 

رارق ام  لباقم  رد  نامثع  هثداح  اب  قفاوم  رادهشیر  میظع و  رایـسب  عامتجا  کـی  دـینیبیم  امـش  تسا . تیلهاـج  نارود  یگدـنز  تاـصتخم 
ماـقم رد  رگا  هک  دـینادیمن  رگم  دـینکیم . رکف  امـش  هک  تسین  یگداـس  نآ  هب  میظع ، عاـمتجا  نینچ  اـب  ندـش  يوراـیور  تسا . هـتفرگ 

، دورن راکب  قطنم  هشیدنا و  لمحت و  ربص و  دوریم ، راتشک  هنتف و  شتآ  ندش  روهلعش  لامتحا  نآ  رد  هظحل  ره  هک  هعماج  کی  تیریدم 
تایانع اب  ار  مراک  نم  دیراذگب  دشابیم ؟! هعماج  نآ  راظتنا  رد  قوقح  ندش  لامیاپ  اهيزورهریت و  اهتبیصم و  هچ 

دیدحلایبا نبا  اب  گنهامه  ابیرقت  هیرظن  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  نیا  رد  یئوخ ، یمـشاه  ققحم  موحرم  مهدب . ماجنا  يدنوادخ 
دوشیم هدافتسا  نینچ  یلزتعم  دیدحلانبا  نانخـس  زا  : ) تسا دیفم  رایـسب  ترـضح  نآ  روظنم  فشک  يارب  نآ ، هب  هجوت  هک  دراد  یلزتعم 

هرصب هب  ریبز  هحلط و  تکرح  اجنآ  رد  تفالخ  يارب  ترضح  نآ  اب  ناناملـسم  تعیب  زا  سپ  ار  نانخـس  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک 
هک ار  یناسک  زا  یعمج  رگا  هک  دـندرک  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  نارای  زا  یهورگ  عقوم  ناـمه  رد  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناـیرج  دـناهدومرف .

و  ) هتسکش ار  وت  اب  تعیب  هک  یناسک  رذع  راک  نیا  اب  اریز  تسا ، رتبسانم  هلئاغ  ندناباوخ  يارب  دیهدب ، رفیک  دندناروش ، نامثع  رب  ار  مدرم 
ناـنآ خـساپ  رد  ع )  ) نینموملاریما تسا . ناـمثع  يارب  یهاوخنوخ  ناـنآ  هناـهب  نیرتـمهم  اریز  ددرگیم ، عـطق  دـنوشیم ) هرـصب  راپـسهر 

نونکا هک  هچنآ  هدمآ و  دوجو  هب  هک  هچنآ  هب  نم  هکلب   ) متسین نادان  دییوگیم ، امش  هک  هچنآ  هب  نم  نم ) ناردارب  ، ) ناردارب : ) دیامرفیم
، مرادن صاصق  ماقتنا و  رب  یتردق  تیعقوم  نیا  رد  نم  نکلو  متـسه )، اناد  تسویپ ، دهاوخ  عوقو  هب  هدـنیآ  رد  هک  هچنآ  هب  دراد و  دوجو 

رب نانآ  دنناجیه . مشخ و  رد  تیدج  لامک  رد  يدنمورین و  تکوش و  تیاغ  رد  ام  لباقم  فرط  اریز 
هورگ زا  هنیدم  لها  رثکا  اریز  تسا ، راکشآ  خساپ  نیا  رد  ع )  ) نینموملاریما نخس  قدص  میرادن . نانآ  رب  ياهطلس  ام  دنتـسه و  طلـسم  ام 

هدومیپ و ار  رود  ياههار  یناوارف  رایـسب  مدرم  اهنآ  ریغ  هفوک و  رـصم و  یلاها  زا  دندوب و  هدناروش  نامثع  هیلع  ار  مدرم  هک  دندوب  یناسک 
رد دحتم  بالقنا  کی  هدش و  همیمـض  مدرم  نآ  هب  هنیدـم  ياگدرب  نیـشنهیداب و  بارعا  رگید  فرط  زا  دـندوب ، هدرک  تکرـش  هثداح  رد 

نانآ نداد  رفیک  هب  مادـقا  زا  نانآ ، لباقم  رد  نکمت  تردـق و  نتـشادن  تهج  هب  ترـضح  نآ  اذـل  دـندوب ، هتخادـنا  هار  هب  تردـق  تیاهن 
، دـنزیخرب نامثع  نالتاق  دومرف  سپـس  دومرف ، هظعوم  ار  نانآ  هدومن  عمج  ار  مدرم  ع )  ) نینموملاریما هک  تسا  هدـش  تیاور  دومرف . عانتما 
، شیوخ نخس  قدص  تابثا  يارب  نینچمه  دوب . ترضح  نآ  نخس  قدص  هئارا  يارب  داهنشیپ  نیا  یکدنادارفا . رگم  دنتساخرب ، مدرم  همه 
هک یمدرم  مکارتم  هوبنا  تسنیا  : ) دـیامرفیم هتخاس  هجوتم  ینیع  هدـهاشم  هب  دـندوب ، هداد  نامثع  نـالتاق  هب  رفیک  داهنـشیپ  هک  ار  یمدرم 
هچ ره  هدوب و  امـش  نایم  رد  ناوارف  یلیخ  عمج  نیا  دناهدش . قحلم  نانآ  هب  مه  نیـشنارحص  بارعا  امـش و  ناگدرب  هتخادنا و  هار  هب  نانآ 

ایآ یعنام ، هن  دنراد و  ياهدنریگولج  هن  دنهدیم ، ماجنا  امش  هرابرد  تنوشخ  تدش و  اب  دنهاوخب 
، دناهداد ماجنا  نایـشروش  هک  يراک  دندومرف : سپـس  دـینیبیم )؟! تسا ، مزال  امـش  دوصقم  دربشیپ  يارب  هک  ار  یتردـق  امـش  عضو  نیا  اب 

عقاو رد  هچ  رگا  . ) يدنوادخ رما  تعاطا  يارب  هن  هدوب  تیمح  بصعت و  يور  زا  دناهدش  بکترم  هک  نامثع  لتق  اریز  تسا ، تیلهاج  راک 
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رفیک داهنشیپ  هک  دشاب  مالسلاهیلع  یلع  نارای  زا  یـضعب  هتـساوخ  دوصقم ، تسا  نکمم  و  یئوخ ) ققحم  موحرم  دشاب ، هدوب  وا  رما  قباطم 
رما کـی  تشگ  دـهاوخ  ینـالوط  قیمع و  ياـههنتف  هکلب  هنتف  زورب  بجوم  هک  امـش  داهنـشیپ  نیا  ینعی  دـندومنیم ، ناـمثع  نـالتاق  يارب 

لامتحا نیا  یلو  تشگ ، دهاوخ  رش  يزیگناهنتف و  بجوم  هک  دشابیم  امـش  لطاب  ضارغا  تیمح و  بصعت و  زا  یـشان  هک  تسا  یلهاج 
لوقع دـسرب و  دوخ  یعیبط  شمارآ  هب  اهلد  دـنوش و  قرفتم  مدرم  ات  دیـشاب  هتـشاد  لمحت  ربص و  دومرف : اذـل  تسا …  مالک  مظن  فالخ 
مهاوخ نآ  يارجا  قح و  قیقحت  هب  يدـج  مادـقا  نم  دـنک …  ادـیپ  ار  دوخ  يداع  نایرج  قوقح  دـبایرد و  ار  دوخ  ینوناق  تلاـح  مدرم ،

. درادن ریسفت  هب  یجایتحا  تسا و  نشور  الماک  ع )  ) نینموملاریما كرابم  نانخس  تالمج  هیقب  دومن .

هرصب هب  تکرح  ماگنه  هبطخ 168-

هحفص 42] ]
تاعدـتبملا نا  و  کلاه ، الا  هنع  کلهی  مئاق ال  رما  قطان و  باتکب  اـیداه  ـالوسر  ثعب  هللا  نا  مهن  تصـش و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

زج یـسک  تخیگنارب . مئاق  ینید  ایوگ و  باتک  اب  اـمنهار  يربماـیپ  ناحبـس  دـنوادخ   ) اـهنم هللا  ظـفح  اـم  ـالا  تاـکلهملا  نه  تاهبـشملا 
لماوع دـنراد  نید  هب  یگتخاس  تهابـش  نید  دـض  ياهتعدـب  هک  تسا  یعطق  ددرگن . هارمگ  اـمنهار ، نآ  زا  فرحنم  طـقاس و  يراـکهبت 
دنتسه يرهام  نازابهدبعش  انامه  مدرم ، یهابت  لماع  نیرتکانرطخ  دیامن ). ظفح  اهنآ  زا  ار  مدرم  دنوادخ  هک  هچنآ  رگم  دنیاهناسنا  یهابت 

. دـندرگیم لئان  دوخ  دـیلپ  دـصاقم  هب  هدومن و  حرطم  هعماج  رد  بیرف ، ماوع  يرهاظ  اـب  هدومن  طولخم  رگیدـکی  اـب  ار  لـطاب  قح و  هک 
هلیـسو هب  دـنراد  لطاب  قح و  زا  یعالطا  اهنآ  مدرم  هک  یعماوج  رد  هدـننکهارمگ  بلاـطم  جـیورت  لـطاب و  هعاـشا  هک  تسنیا  یلک  نوناـق 

قح و لباقم  رد  ایند  عماوج  مدرم  یلک  روط  هب  دـشابیم . نانآ  هشیدـنایب  رگنحطـس و  مدرم  هب  نآ  هنارهام  هئارا  قح و  اب  لـطاب  نتـسارآ 
ییاناوت هک  دنهدیم  لیکـشت  يدارفا  ار  مکی  هتـسد  دندرگیم : میـسقت  ود  رب  هورگ  نیا  مکی - هورگ  دوشیم : میـسقت  هورگ  دنچ  رب  لطاب 

کی ره  هرابرد  قیمع  یفراعم  تاعالطا و  نانآ  هک  ینعم  نیا  هب  دنشابیم ، اراد  ار  لطاب  زا  قح  صیخشت 
ياهیرگاوغا ربارب  رد  نانیا  هک  تسا  یهیدـب  دـناهتفای . قیفوت  ود  نآ  هراـبرد  مه  يرظنبحاـص  هجرد  هب  یتح  دـنراد و  ار  موهفم  ود  نیا  زا 

یناسک مود  هتـسد  دنـشابیم . تیلقا  رد  عماوج  همه  رد  هتـسد  نیا  دارفا  هنافـساتم  یلو  دـنوشیمن ، هفالک  جـیگ و  دـنبمشچ  نازابهدـبعش 
رظنبحاص نانچنآ  یلو  دراد ، دوجو  یگدنز ، يارب  مزال  ردق  هب  هچ  رگا  لطاب  قح و  هرابرد  نانآ  صیخشت  تردق  تخانـش و  هک  دنتـسه 

هک دنتـسه  یمدرم  مود - هورگ  دنـشاب . هتـشاد  ددرگیم ، حرطم  لـطاب  اـی  قح  ماـن  هب  هچنآ  هراـبرد  ار  دـقن  قیقحت و  ییاـناوت  هک  دنتـسین 
لطاب رب  ار  نآ  يرترب  قح و  یگتـسیاش  تمظع و  لامجا  هب  ولو  لاحنیا ، اب  تسا ، دودـحم  رایـسب  لطاب  قح و  صیخـشت  رد  نانآ  ییاناوت 

یگدنز اریز  دنسانشیمن ، یگدنز  رد  ار  نآ  یگتسیاشان  لطاب و  ار و  نآ  یگتسیاش  قح و  مان  هب  هدیدپ  ود  موس - هورگ  دناهدرک . كرد 
يرپـس هررقم  فیلاـکت  قوقح و  يربـج  هبـش  يربـج و  لـماوع  ریثاـت  تحت  هراوـمه  تسین ، ینورد  ریدـم  تیـصخش  هب  دنتـسم  هک  ناـنآ 

نازابهدبعش يرگیزاب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنهدیم ، لیکشت  ار  هعماج  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  مود  هورگ  هورگ و  نیا  دارفا  دوشیم .
يرثکا فارحنا  لهج و  رد  یگرزب  شقن  هطسفس ، هطلاغم و  زا  رپ  باذج  نانخس  اب  نآ ، هئارا  لطاب و  قح و  نتخاس  طولخم  اب  عماوج 

تقیقح زا  ار  هاگآان  حولهداس و  مدرم  يدـنبمشچ ، نتخادـنا  هار  هب  و  رگیدـکی ، هب  لطاب ، قح و  نتخیمآ  رد  اـب  هک  ناـنآ  دراد . مدرم  ت 
یناسک هک  تسا  نینچ  تقیقح  يرآ ، دنزاسیم . روهلعش  دوخ  نورد  رد  یشتآ  مدرم و  رد  یفارحنا  يدنبمشچ  ره  رد  دنزاسیم ، مورحم 

ملع روعـش  مهف و  نادـیم  زاتهکی  ار  دوخ  هاگآان ، ناـحولهداس  يدـنبمشچ  نتخادـنا  هار  هب  رگیدـکی و  هب  لـطاب  قح و  نتخیمآرد  اـب  هک 
دوجو هب  دوخ  نورد  رد  ار  نآ  زا  رتهدننک  هابت  و  دنزاسیم ، روهلعـش  مدرم  رد  هک  یفارحنا  شتآ  زا  رتهدننازوس  یـشتآ  دننکیم ، دادملق 

، تنـسحا مدرم ، تریح  بجعت و  ینابرق  دـناهتخاس ، مورحم  ار  دوخ  قیاـقح  رون  ندـید  زا  هک  تفـص  شاـفخ  نازورهریت  نیا  دـنروآیم .
ار اهمزیه  نیا  یناهنپ  شتآ  اهیرگاوغا ،)  ) اهیرگاوعا نیا  طاشن  زا  هتـشگ و  اهيراکبیرف  نیا  لاـثما  و  گرزب … ! يدرم  هچ  هبهب ، نیرفآ ،
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يا يولوم  دننکآیم  وا  ناج  رد  اهرهز  دننکیم  يدوجس  مدرم  ار  هک  ره  هک : دینیبیمن  دنزاسیم  روهلعش  اهتسرپدوخ  ناج  رد  شتآ  هک 
ییافو ار  مدرم  ساـسایب  راـبدا  لاـبقا و  هک  دـینادب  اـهییامندوخ  یتسرپدوخ و  روحم  ناریـسا  يا  لـطاب ، قح و  هدـننز  مهب  نازابهدـبعش 

نرش یتدم  رابدا  تروص  رد  دزاسیم و  داش  ار  امش  یحابص  دنچ  لابقا ، تروص  رد  هچ  رگا  تسین ،
یلو دینش ، دیهاوخن  دیاهدرب ، ورف  ناتشوگ  هب  یتسرپدوخ  ناتشگنا  اب  امـش  هک  هبنپ  نآ  اب  هچ  رگا  دیونـشب ، دزیریم - ناتناج  رب  هودنا  گ 

يدبا فوسک  رد  یلک  هب  نانآ  ناج  دیـشروخ  هک  یمدرم  يارب  هنامیکح ، زاسناسنا و  ياهرادشه  نیا  هک  تسین  نآ  عنام  امـش  ییاونـشان 
نالخاد و بیرف  رد  ناج  راخ  دش  ناز  تسا  لکـشسفق  نت  دشاب - هتـشاد  ناما  رد  امـش  ياهیرگاوغا  زا  ار  نانآ  دیفم و  تسا ، هتفرن  ورف 
رد وت  نوچ  تسین  دـیوگ  شنیا  وت  زاـبنا  منم  ین  دـیوگ  شناو  وـت  زارمه  موـش  نم  دـیوگ  شنیا  هتخوـسدوخ ! تسرپدوـخ  يا  ناـجراخ 
هاگ دـناوخ  شنآ  تست ! ناج  يادـف  ناماهناج  هلمج  تست ! نآ  ملاع  ود  ره  دـیوگ  شنآ  دوج ! ناسحا و  رد  لضف و  لاـمک و  رد  دوجو !
هک دـنادن  وا  شیوخ ! تسد  زا  دوریم  ربکت  زا  شیوخ  تسمرـس  ار  قلخ  دـنیب  وچ  وا  یمهرم ! شون و  هاـگ  دـیوگ  شنیا  یمرخ  شیع و 

ششتآ تسیاهمقل  شتآرپ  ناک  روخ  شرتمک  تسیاهمقل  شوخ  ناهج  سولاس  فطل و  وج  بآ  ردنا  تسا  هدنکفا  وید  وا  وچ  ار  نارازه 
رگ تحدام  مرب  یپ  نم  وا  دـیوگیم  عمط  زا  مرخ ! یک  نم  ار  حدـم  نآ  وگم  وت  راـک  ناـیاپ  دوش  رهاـظ  وا  دود  راکـشآ  شقوذ  ناـهنپ و 

سه تتلاح  نیا  حیدم  رد  نوردنا  رد  تدنامیم  رثا  نآ  اهزوس  ناز  تلد  دزوس  اهزور  الم  رب  دیوگ  وجه 
امنا و  تسا : هدوـمرف  نینچ  هبطخ 38  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوش  ناج  عادـخ  ربک و  هیاـم  دوب  یقاـب  اـهزور  مه  رثا  نآ  نومزآ  ت 
ههبش تهجنادب  هبش  هک  تسین  نیا  زج   ) يدهلا تمس  مهلیلد  نیقیلا و  اهیف  مهئایضف  هللا  ءایلوا  اماف  قحلا  هبـشت  اهنال  ههبـش  ههبـشلا  تیمس 
لیلد تیاده  تهج  تسا و  نیقی  ههبـش ، نآ  رد  نانآ  رگنـشور  رون  سپ  يدنوادخ ، يایلوا  اما  تسا . قح  هب  هیبش  هک  تسا  هدـش  هدـیمان 

نآ و زا  يوریپ  يارب  قح  ندـنایامن  رد  ار  اهنآ  هک  نآ  ياج  هب  دـنراد ، هک  یعونتم  ياهییاناوت  اب  رـشب  دارفا  هک  دـینکیم  هظحالم  نانآ )
ياهناج قوقح  دـننکیم و  حرطم  مدرم  هب  امنقح  ياههدـیدپ  شیارآ  اب  ار  اهلطاب  دـندنبب ، راک  هب  نآ ، زا  بانتجا  يارب  لـطاب  ندـنایامن 

هـبطخ 50 رد  و  دـننکیم ! بلـس  مدرم  زا  ار  مدرم  قـح  دـنیوگیم و  اـمنقح  نانخـس  رتنـشور  تراـبع  هـب  دـنیامنیم : لاـمیاپ  ار  ناـیمدآ 
نـسلا هنع  تعطقن  ـال  لـطابلا  سبل  نم  صلخ  قحلا  نا  ول  و  نیداـترملا ، یلع  فخی  مل  قحلا  جازم  نم  صلخ  لـطابلا  نا  وـلف  دـیامرفیم :

هللا نم  مهل  تقبس  نیذلا  وجنی  هئایلوا و  یلع  ناطیشلا  یلوتسی  کلانهف  ناجزمیف  ثغض  اذه  نم  ثغض و  اذه  نم  ذخوی  نکلو  نیدناعملا 
رگا دنامن و  یفخم  تقیقح  قح و  نابلاط  رب  دوش ، کیکفت  قح  اب  یگتخیمآ  زا  لطاب  رگا  . ) ینسحلا

زا يردق  و  قح )  ) نیا زا  يردق  یلو  ددرگ ، هدـیرب  لطاب  هب  قح  نتخاس  مهتم  زا  دـناعم  مدرم  ياهنابز  دوش  صلاخ  لطاب  اب  هابتـشا  زا  قح 
یناسک ددرگیم و  زوریپ  دوخ  ناتـسود  هب  ناطیـش  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دندرگیم . طولخم  رگیدـکی  اب  دوشیم و  هتفرگ  لطاب )  ) نآ

ملسم لطاب  قح و  نتخیمآ  مه  رد  ياههزیگنا  للع و  دننکیم ). ادیپ  تاجن  تسا ، هتـشاد  تقبـس  ابیز  تیانع  نانآ  يارب  ادخ  يوس  زا  هک 
لهج و . 1 مینکیم : هراشا  ثحبم  نیا  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  ام  دـشابیم . فلتخم  ياههزیگنا  للع و  لولعم  رگناریو  يراکبان  نیا  هک  تسا 
اب ار  قح  یـسک  ینعی  يرایتخا ، ریغ  مکی - مسق  دـندرگیم : میـسقت  مهم  مسق  ود  رب  یناور  هدـیدپ  هس  ره  نیا  یـشومارف - اـی  تلفغ و  اـی 

قح و هرابرد  تساوخیم  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  يرایتخا ، ریغ  یـشومارف  ای  تلفغ و  اـی  لـهج و  يور  زا  یلو  تسا ، هتخیمآ  مه  رد  لـطاب 
ار اهنآ  ای  دزرون و  تلفغ  روما  نآ  زا  ای  دروآ  تسد  هب  یعالطا  رگیدکی  اب  ود  نآ  نتخیمآرد  تحاقو  اهنآ و  نایم  کیکفت  موزل  لطاب و 

ناریدم یعطق  هفیظو  یلو  تسین ، لوئـسم  دوخ  راک  رد  یـصخش  نینچ  هک  تسا  یهیدب  دوبن . ریذـپناکما  وا  يارب  دراپـسن ، یـشومارف  هب 
ق دنروایب . لمع  هب  يریگولج  وا  ياهراک  رگناریو  جباتن  یصخش و  نینچ  تافارحنا  تاهابتشا و  زا  هک  تسا  هعماج 

ود نآ  کیکفت  ترورض  لطاب و  قح و  هب  تساوخیم  لهاج  صخش  رگا  ینعی  رایتخا ، هب  دنتـسم  یـشومارف  ای  تلفغ  ای  لهج  مود - مس 
رکذـت یهاـگآ و  ملع و  لیـصحت  رد  یلو  تسناوتیم ، دزرون ، تلفغ  ود  نآ  هب  دـیدش  ماـمتها  تهج  هب  اـی  دـنک ، ادـیپ  ملع  رگیدـکی  زا 

تبث یماندـب  هب  خـیرات  ساسح  تاحفـص  رد  لوئـسم و  ناحبـس  دـنوادخ  دزن  رد  یـصخش  نینچ  هک  تسا  یعطق  تسا . هدـیزرو  ریـصقت 
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تایعقاو و اب  ییورایور  زا  ار  مدرم  رثکا  نونکات ، خـیرات  زاغآ  زا  هک  شنوگاـنوگ - لـیاسو  اـهدومن و  اـب  یهاوخدوخ  . 2 تشگ . دهاوخ 
عـضو نیا  تسا . هداد  رارق  يزاـجم ) نم   ) هطلـس تحت  هتـسارآ  رهاوـظ  یگتخاـس و  ییاـهدومن  اـب  ارناـنآ  هتخاـس و  مورحم  باـن  قیاـقح 

تالیامت دیاقع و  همهنیا  يرـشب  ینالوط  خـیرات  هک  تسا  هدـش  ثعاب  دـناهدروآ ، شیپ  تیرـشب  يارب  یهاوخدوخ  نارامیب  هک  هنادرخبان 
هصرع اعطق  دوبن ، رشب  دارفا  زا  کی  ره  لقتسم  تیوه  تلاصا  رب  سدقا  تاذ  نآ  تمکح  يدنوادخ و  تیـشم  رگا  تسا . هدز  ملق  ینیبدب 

مه هزادنا  ره  هک  تسا  یهلا  فطل  نیا  یلو  تشگیم . لیدـبت  شوحو  ياهلگنج  هب  دـنامیم ) یقاب  یناسنا  تروص  رگا   ) یناسنا عماوج 
شناگدـنب رب  یهلا  فـطل  نآ  ناـیرج  زا  دـنناوتیمن  دـنزادنیب ، هار  وهاـیه  دـننک و  وـج  تسج و  دوـخ  عابـشا  يارب  یهاوـخاوخ  ناراـمیب 

نیرتگرزب م زا  یکی  دنیامن . يریگولج 
بیرف مه  ار  وا  دوخ  دزادنایم ، هار  هب  هاوخدوخ  دوجوم  هک  ییاهضیقن  دض و  اههطـسفس و  اههطلاغم و  هک  تسا  نیا  یهاوخدوخ  دساف 

یهاوخدوخ يرامیب  همزال  ناوتیم  رـصحنم  هلمج  کی  رد  دنکیم ! ساسحا  یتلاسر  شاهناراکهبت  لمع  نآ  اب  دوخ  يارب  یتح  دـهدیم ،
مدرم یگدنز  رد  رثوم  ياوق  اهدادعتـسا و  ياراد  هزادـنا  ره  تشگالتبم ، يرامیب  نیا  هب  ناسنا  کی  هک  یماگنه  درک : فیـصوت  نینچ  ار 

رگا - 1 دوب . دـهاوخ  دـنمهرهب  نایمدآ  ياهناج  نتخاس  هابت  اهشزرا و  هیلع  شروش  لطاب و  قح و  نتخیمآرد  زا  هزادـنا  ناـمه  هب  دـشاب ،
اب هک  ییایاضق  تاماقم و  رگا  یتح  دوب . دـهاوخ  رترهام  هشیدـنا ، هار  زا  لطاب  قح و  طوطخ  ندز  مه  رب  رد  دـشاب  يوق  هشیدـنا  بحاـص 

هیجوت دوخ  دیلپ  ضرغا  يوس  هب  ار  اهنآ  دنـشاب ، قح  جاتنتـسا  تیلباق  يوتحم و  ياراد  دـنک ، يریگهجیتن  اهنآ  زا  دـهاوخیم  شاهشیدـنا 
مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  تقیقح  قح و  یماح  هناگی  اب  هزرابم  يارب  هک  میراد  غارـس  ار  هیجوت  نیا  جراوخ  راعـش  رد  ام  درک . دهاوخ 

هداد رس  تسا ) یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  ( ) یلع عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  : ) دومرف وا  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  )
یحص يوتحم  ياراد  هیضق  نیا  ادخ ) نآ  زا  ای  ادخ  زا  رگم  تسین  مکح   ) الا هللا مکح  ال  دندوب :

، دینش ار  راعـش  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یتقو  ادخ ) نآ  زا  رگم  مکح  تسین   ) الا هللا مکحلا  نا  هک : تسا  دیجم  نآرق  زا  ذوخام  ح و 
هترما یف  لمعی  رجاف  وا  رب  ریما  نم  سانلل  دـبال  هنا  و  الا هللا ، هرما  نولوقی ال  ءالوه  نکلو  الا هللا  مکح  هنا ال  معن  اـهب  داری  قح  هملک  دومرف :

یلو ادخ ، نآ  زا  رگم  تسین  یمکح  يرآ ، تسا . هدش  هدارا  لطاب  نخـس  نیا  زا  یلو  قح ، تسا  ینخـس   …  ) رفاکلا اهیف  عتمتی  نموملا و 
، دنک نییعت  ادخ  ار  تموکح  دیاب  ینعی  ادخ ، نآ  زا  رگم  تسین  تیمکاح  مکاح و  دنیوگیم  نانیا  دنراد . يرگید  دوصقم  نادرخبان  نیا 
دـنک و یگدـنز  هحلاص  لامعا  اب  دـناوتب  نامیااب  ناسنا  هک  قساف ، هچ  دـشاب  راکوکین  هچ  تسا ، مزال  مکاـح  مدرم ، يارب  هک  یتروص  رد 
قح و ندرک  طولخم  رد  رامیب ) نآ  هتفاـی  مروت  نم   ) دـشاب دـنمورین  هظفاـح  بحاـص  رگا  - 2 … ددرگ )  دـنمهرهب  دوـخ ، يارب  مه  رفاـک 
رد - 3 دشاب . مدرم  یتفگـش  طاشن و  هدـننکبذج  ولهپ و  دـنچ  هک  دـنکیم  هدافتـسا  هظفاح  رد  دوجوم  يایاضق  اهدـحاو و  نآ  زا  لطاب ،

يارب دـنریگیم ، رارق  يرعـش  تاـساسحا  ریثاـت و  تحت  هک  عماوج  نآ  رد  يرعـش  رنه  اـصوصخم  ناـیب ، رنه  ظاـفلا و  رب  طلـست  تروـص 
هار دننادیم : هک  دنتسه  یصاخشا  كدنا  هک  دینادیم  هتبلا  دننکیم . هدافتسا  هلیسو  نیا  زا  لطاب  شیارآ 

، يرآ يولوم  تسام  رمع  بآ  گیر  نیریـش  ظـفل  تساـهماد  نوچ  اـهمان  اـهظفل و  اـهمان  ناـیم  اـنعم  یطحق  اـهماد  شریز  تسا و  راومه 
یملع و هرهچ  يولوم 4 - میاهتشگ  تیاکح  اهتیاکح  زا  میاهتشغآ  نخس  رد  ار  دوخ  وچ  ام  هک : دننادیمن  بلغا  زادرپ  ظفل  نازابنخس 

اهنتفرگ هرهچ  نیا  دراد و  ییازـسب  ریثات  تفرعم  ناوراک  ناـگوابون  اـصوصخم  ناـحولهداس  ياوغا  رد  هک  نتفرگ  دوخ  هب  یفـسلف  هفاـیق 
زاب و مشچ  دنـشورفیم ! مدنگ  هعماج  مدرم  هب  دنراد  اعقاو  هک  دیامنیم ، ندرک  رواب  هب  راداو  مه  ار  امنمدنگ  ناشورفوج  نآ  دوخ  یهاگ 

ورملق ود  ره  رد  یتسه  ملاع  قیاقح  هب  فارـشا  نداد  ناشن  رد  یناوارف  تراهم  نانیا  - 5 ادخ ! يدـنبمشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ 
یتـسه و ملاـع  شنیرفآ  رد  ادـخ  هک  دـنهدیم  هئارا  ناـنچ  نتـشون  نتفگ و  نخـس  عـقوم  دـنراد . دـیاب ) هک  ناـنچ   ) و تسه ) هک  ناـنچ  )

کی اب  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا ! هدز  تقلخ  راک  هب  تسد  نانآ  تالیامت  قباطم  هدومن و  تروشم  نارگشیارآ  نیا  اب  اهناسنا  اصوصخم 
، یتسه ناهج  اب  - 3 ادخ ، اب  نتشیوخ 2 - اب  ناسنا  طابترا  - 1  ) هناگ راهچ  تاطابترا  اب  ییاهن  ییانـشآ  رد  هک  ییاورنامرف  تمومیق و  عون 
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یتح ب هک  اهنامرف  تاروتسد و  هچ  اهیبیرفدوخ  نیا  اب  و  دنلئاق ! نتشیوخ  يارب  دوخ ،) عونمه  اب  - 4
یتسه هلق  زا  فارـشا  نارگـشیامن  نآ  ربارب  رد  هاگآان  نالدهداس  هک  تسا  لاح  نیا  رد  دـننکیمن ! رداص  نادنمـشناد  نارظنبحاص و  يار 

رایتخایب هحول  دـننامه  نانآ ، تیباذـج  عاعـش  رد  هتخاب ، ار  دوخ  دـننیبیمن ، ار  يزیچ  دوخ  یگتخاس  سکع  زج  تعیبط ، هاچ  رعق  رد  هک 
هللا ناطلـس  یف  نا  و  امرف . اهر  شورفلطاب  ناـیامنقح  نیا  رـش  زا  ار  دوخ  ناگدـنب  ایادـخ ، دـنریگیم . رارق  تسدهریچ ، شاـقن  تسدریز 

ادـبا مکیلا  هلقنی  مث ال  مالـسالا . ناطلـس  مکنع  هللا  نلقنیل  وا  نلعفتل  هللا  و  اهب . هرکتـسم  همولم و ال  ریغ  مکتعاط  هوطعاف  مکرمـال ، همـصع 
تعاطا سپ  تسا . امـش  تایح  نوئـش  نابهگن  هک  تسیدـنوادخ  تیامح  هطلـس و  اهنت  هک  تسین  نیا  زج  و   ) مکریغ یلا  رمالا  زراـی  یتح 

میمص زا  ار  ادخ  دیاب  ای  ادخ ، هب  دنگوس  نآ . هب  هارکا  نودب  و  قافن ) ای  ایر  تهج  هب   ) شنزرـس قاقحتـسا  نودب  ار  سدقا  تاذ  نآ  دینک 
نارگید هب  امـش  زا  ار  مالـسا  تردـق  تمظع و  دـنوادخ  هک  دیـشاب  راظتنا  رد  ای  دـیرادرب و  دوخ  نایم  زا  ار  اهتعدـب  دـینک و  تعاطا  بلق 

.( دوش رقتـسم  نانآ  نایم  رد  ددرگرب و  امـش  زا  ریغ  یمدرم  هب  تلود  تموکح و  نیا  ات  دـنادرگیمنرب  امـش  هب  ارنآ  سپـس  دـیامن ، لقتنم 
نک نینچ  امتح  دییامن . ظفح  ار  دوخ  لالقتسا  تیوه و  وا ، زا  تعاطا  يدنوادخ و  تردق  هانپ  رد  دییایب 

رادـشه نیا  ریظن  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دزاسیم . لقتنم  نارگید  هب  دریگیم و  امـش  زا  ار  مالـسا  تمظع  تردـق و  دـنوادخ  ـالاو  دـی 
نآرقلا ال یف  هللا  هللا  تسا : هدوـمرف  نینچ  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  شموـصعم  دـنزرف  ود  هـب  تیـصو  رد  ار  زیگنازاـجعا 
هب لمع  رد  نارگید  ادابم )  ) نآرق هب  لمع  کسمت و  رد  ار ، ادخ  دیریگب ، رظن  رد  ار  ادخ  ( ) هرامش 47 اههمان ،  ) مکریغ هب  لمعلاب  مکقبسی 

هرابرد هنافساتم  یلو  تسا ، هدش  هتفگ  یناوارف  دهاوش  بلاطم و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یبیغ  مولع  هرابرد  دنریگب ) تقبـس  امـش  رب  نآ 
راتفر ترـضح ، نآ  دـسریم  رظن  هب  تسا . هدومنن  ار  مزال  قیقحت  یـسک  تسا ، هدومرف  رادـشه  روط  هب  ار  یبیغ  ربخ  کی  هک  قوف  هلمج 

مـالعا تسا ، مکاـح  هزورما  ياـهروشک  زا  يدادـعت  رد  هـک  ار  یعاـمتجا  مـظن  قوـقح و  داـصتقا و  رد  شـالت  مـلع و  هـب  یکتم  مـظنم و 
تناـیخ و غورد و  زا  زیهرپ  ییارگنوناـق و  مـظن و  هزورما  دـنراد . مالـسا  هـب  تهابـش  يداـیز  تاـهج  زا  تـفگ : ناوـتیم  هـک  دـیامرفیم 

الومعم نارگید ) هن   ) شیوخ هعماـج  مدرم  يارب  اـهروشک  نآ  زا  کـی  ره  يرگنهدـنیآ  تکـالف و  رقف و  ندـش  نکهشیر  اهیـشکهشقن و 
نآ ك هک  يویند  یگدنز  رد  یمالسا  راتفر  تارکفت و  میظنت  ، ) نایرج نیمه  هنافساتم  دراد ، مالسا  سدقم  نید  هب  لماک  تهباشم 

، نتشیوخ یعامتجا  یگدنز  عضو  یسررب  ماگنه  رد  هتشگ و  یمالسا  عماوج  مدرم  دوخ  تراقح  ساسحا  بجوم  دناهتفرگ ) شیپ  اهروش 
! دنزاسیم هجوتم  نتشیوخ  هب  ار  ریقحت  هنوگ  ره 

هحفص 51] ]
ماـظن عطقنا  يارلا ، اذـه  هلاـیف  یلع  اوممت  نا  مهناـف  مکتعاـمج . یلع  فخا  مل  اـم  ربصاـس  یتراـما و  هطخـس  یلع  اوولاـمت  دـق  ءـالوه  نا 

هریس یلاعت و  هللا  باتکلا  لمعلا  انیلع  مکل  و  اهرابدا . یلع  رومالا  در  اوداراف  هیلع  هللا  اهءافا  نمل  ادسح  ایندلا  هذه  اوبلط  امنا  و  نیملسملا ،
دناهتـساخرب و هوبنا  عامتجا  اب  نم  يرادـمامز  اب  تموصخ  يارب  نانیا  انامه   ) هتنـسل شعتلا  هقحب و  مایقلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 

مظن دنزروب  رارصا  دوخ  هیاپیب  تسس و  يار  رب  نادرخبان  نآ  رگا  درک و  مهاوخ  ربص  مسرتن ، هعماج  مظن  ندش  لتخم  زا  هک  یمادام  نم 
هب تداسح  زج  یتلع  دـنهدیم ، ناشن  دوخ  زا  ایند  نیا  رب  نانآ  هک  يزآ  صرح و  هک  تسین  نیا  زج  دـشاپیم . مه  زا  ناناملـسم  یگدـنز 
هک دناهدرک  مادقا  يراکهبت  نیا  هب  نانآ  درادن . تسا ، هداد  رارق  وا  صاصتخا  رد  ار  یناسنا  لیاضف  رگید  يرادمامز و  دنوادخ  هک  یسک 
ادخ لوسر  هریـس  دنوادخ و  باتک  هب  لمع  دـیراد ، ام  ندرگ  رب  امـش  هک  یقح  دـننادرگرب . بقع  هب  يرادـمامز  هرابرد  ار  نیملـسم  روما 

. دـناهدومن هوـبنا  عاـمتجا  نم ، تیمکاـح  اـب  تموـصخ  يارب  لـمج  باحـصا  نیا  تسا ). وا  تنـس  هب  ماـیق  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
عماج مظن  هک  تسا  اجنآ  ات  نانآ  يراکبان  ربارب  رد  نم  لمحت  ییابیکش و 

دیامرفیم دزشوگ  ار  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  مظن  تیمها  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  یهلا  قطنم  نیا  اب  دشاپن . مه  زا  نیملـسم  ه 
، دنوش یعامتجا  تایح  رد  اهناسنا  قوقح  ندـش  لامیاپ  ثعاب  دـندروآ و  دراو  مدرم  یعامتجا  یگدـنز  هب  یلالتخا  نادرخبان  نآ  رگا  هک 
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دساف ياهناج  ندرک  ورد  فالغ و  زا  ریشمش  ندیـشک  اب  هچ  رگا  دنک  مهاوخ  شاهشیر  زا  ار  داسف  نکمم  هلیـسو  ره  هب  هدیدن  اور  لمحت 
دـننادب و هچ  نانآ  تسا ؟ نم  تموکح  نانآ ، یگماکدوخ  یتسرپدوخ و  ياهریت  هناشن  اهنت  دـنرادن ، تقیقح  قح و  اب  يراک  نانآ  دـشاب .
یتسس و هب  ناشدوخ  دننک  تقد  نابلطتسایر ، نآ  یتسرپيوه و  ناوریپ  نآ  رگا  دنزرویم . تلادع  قح و  تموکح  اب  داضت  دننادن ، هچ 

نادجو لقعت و  هشیدنا و  تداسح ، یتسرپماقم و  يرامیب  رگم  تاهیه ، یلو  درب ، دنهاوخ  یپ  دوخ  یلمع  مادقا  هدیقع و  يار و  یگیاپیب 
؟! دنیامن مادقا  دنریگ و  میمصت  كاپ  نادجو  اب  دننک و  لقعت  دنشیدنیب و  هک  دراذگیم  دوخ  لاح  هب  ار  كاپ 

دش کیدزن  هرصب  هب  نوچ  هبطخ 169-

هحفص 56] ]
ءاملا ءالکلا و  نع  مهیلا  تعجرف  ثیغلا  طقاسم  مهل  یغتبت  ادئار ، كوثعب  كءارو  نیذلا  نا  تیار  ول  مداتفه  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

وت رـس  تشپ  هک  یناسک  نآ  رگا   ) ءاملا ءالکلا و  یلا  مهفلاخم  مهکرات و  تنک  لاق : اعناص ؟، تنک  ام  بداجملا  شطاعملا و  یلا  اوفلاخف 
بآ ناهایگ و  ياهاج  یتشگیمرب و  وت  دندوب و  هداتـسرف  دنک  ادیپ  ار  ناراب  لوزن  ياهاج  هک  يرادهیالط  ناونع  هب  ار  وت  دـناهتفرگ ، رارق 

ار نانآ  تفگ : يدرکیم ؟ هچ  دـندرکیم ، تکرح  کشخ  بآیب و  طاقن  هب  هدرک و  تفلاخم  وت  اب  ناـنآ  يدادیم و  عـالطا  ناـنآ  هب  ار 
تابثا اراکـشآ  ار  تقیقح  هک  یلیلد  لباقم  رد  تجاجل  تمواقم و   … دراد )  بآ  یندـییور و  هک  متفریم  ییاـج  هب  ور  مدرکیم و  اـهر 
تقیقح ندرک  راکشآ  تابثا و  يارب  یلیلد  هک  يدروم  ره  رد  ددرگیم . یهتنم  یشکدوخ  هب  هک  تسا  نتشیوخ  اب  ياهزرابم  تسا ، هدرک 

ياهزرابم دنک ، تمواقم  نآ  لباقم  رد  رگا  دشاب ، هتـشادن  لیلد  نآ  زا  ضارعا  نتفریذپن و  يارب  يرذع  چیه  هدننیب  هدنونـش و  دوش و  مئاق 
مئاق تقیقح  کی  رب  یلیلد  هک  یتقو  هک  نیا  حیضوت  ددرگیم . رجنم  یـشکدوخ  یعون  هب  هک  تسا  هتخادنا  هار  هب  نتـشیوخ  اب  هنادرخبان 

دوجوم دننام  تسا ، هدشن  هابت  اهيدیلپ  تافارحنا و  هلیسو  هب  هک  یمدآ  سفن  ددرگیم ،
هدشن و لیدعت  یهاوخدوخ  رگا  تلاح  نیا  رد  دشکیم . یتسه  هلق  هب  رس  ددرگیم و  افوکش  تسا  هتفای  يرتیلاع  دیدج و  تایح  هک  ي 
اب هک  تسا  هدش  افوکـش  تیـصخش  ای  ناج  ای  سفن  نامه  یناشفـشتآ  نیا  ینابرق  نیلوا  دـنک ، عورـش  یناشفـشتآ  رگنایغط ، یگماکدوخ 

. دنکیم عادو  ار  یمدآ  ناور  ناج و  زین  رتیلاع  دیدج و  تایح  نآ  ییافوکش ، نامه  يدوبان 

دومرف نیفص  دربن  زاغآ  رد  هبطخ 170-

هحفص 61] ]
ادخ هاگراب  هب  تشگیم ، هجاوم  نمشد  اب  هک  یتقو  ره  ار  ریز  شیاین  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  مکی  داتفه و  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 
زارد وت  فرط  هب  اـهندرگ  هدـش و  هجوتم  وـت  هب  نیفرط  ياـهلد  تسگرم  یگدـنز و  زرم  هک  نادـیم  نیا  رد  اراـگدرورپ ، : ) درکیم ضرع 

. تسا هدـش  رغـال  گرم  ساره  لوه و  زا  اهندـب  هدـش و  هتـشادرب  وت  يوـس  هب  اـهماگ  هدـش و  هریخ  وـت  هاگـشیپ  هب  اهمـشچ  تسا . هتـشگ 
وت هب  نامربمایپ  ندوب  بیاغ  زا  ادـنوادخ ، تسا . هداتفا  نایلغ  هب  اـهيزوتهنیک  ياـهگید  هدـش و  راکـشآ  یناـهنپ  ياهتوادـع  اراـگدرورپ ،

قح و اب  ار  ام  لباقم  موق  ام و  نایم  ام ، راـگدرورپ  يا  میروآیم . وت  هب  هاـنپ  تـالیامت  یگدـنکارپ  نمـشد و  يداـیز  زا  مینکیم و  هوکش 
ادابم هک  نمشد  اب  ییورایور  ناگنه  رد  يدنوادخ  فاطلا  هب  ندرب  هانپ  شیاین و  نارگـشیاشگ ) نیرتهب  ییوت  امرف و  لصف  لح و  تقیقح 
میلعت مدرم  يارب  ار  نایمدآ  ياـهناج  يـالاو  شزرا  هک  یهلا  نید  قطنم  نآ  تسنیا  دوش . متـس  نمـشد  هب  دوش و  جراـخ  تسد  زا  راـیتخا 
راکیپ هب  لگنج  شوحو  زا  رتهدـنرد  رتدـیدش و  رگیدـکی  اب  هدـش و  شومارف  الاو  شزرا  نآ  مصخ ، اب  ییورایور  رد  ادابم  هک  تسا  هداد 

اد تسد  هب  خیرات  لوط  رد  ار  نینوخ  ياهرازراک  تیریدم  هک  نانآ  مدرم و  ياهناج  نارگادوس  رگا  دنزیخرب .
اهنت هک  دـندرکیم  رومام  دوخ  عماوج  مدرم  تیبرت  شزومآ و  يارب  ینایبرم  ناملعم و  اهيزیرنوخ ، اهیـشکقح و  همهنآ  ياـج  هب  دـنر ،
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دوجو هب  زا  سپ  هک  یکاخ  هرک  نیا  دـندرکیم ، تیبرت  اهنآ  نیماضم  اـب  ار  ناـنآ  دـندومنیم و  میلعت  مدرم  هب  ار  اـهشیاین  نیا  نیماـضم 
نیا نیماضم  حیـضوت  دـشیم . هتخانـش  نیرب  تشهب  اب  نآ  مان  تسا  هتفای  مان  رییغت  يزیرنوخ  راـکیپ و  گـنج و  نادـیم  هب  ناـسنا ، ندـمآ 

هب نآ  یگتـسباو  تهج  هب   ) اهناسنا تایح  شزرا  ندناسانـش  يارب  گنج  نادـیم  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  لد  قامعا  زا  هک  اـهشیاین 
هتـشگ یبوبر  هاگـشیپ  راپـسهر  هدیـشکرس و  گرزب ) ناهیک  نیا  رد  روصت  قوف  تمظع  نتـشاد  تهج  هب  يدنوادخ و  تیـشم  تمکح و 

دیشروخ هدنروآرد  تکرح  هب  زور و  بش و  هدنزادنا  نایرج  هب  دنلب و  ياهنامـسآ  میکح  قلاخ  يا  اراگدرورپ ، - 1 تسا : رارقنیدب  تسا 
نادـیم نیا  رد  هدـش و  کیکفت  لطاب  قح و  هورگ  ود  هب  هک  امرف  تناگدـنب  ام  رب  یتیانع  هکئالم ، اب  اـهنآ  هدـننکرپ  و  ناگراتـس ، هاـم و  و 
تکرح تسیز و  يارب  یهاگیاج  يدومرف و  تناگدـنب  هاـگرارق  ار  نیمز  نیا  هک  ییوت  ادـنوادخ ، ارگداد ، - 2 میاهداتسیا . مه  ییورایور 

 ) ياهدیرفآ دوشیمن ، هدید  هک  هچنآ  دوشیم و  هدید  هک  هچنآ  زا  رامشیب  یتادوجوم  اهنیا  زج  - 3 يدومن . ررقم  ناگدنبنج 
دنچ و قوف  قلاخ  يا  مکحم …  اجرب و  اپ  ياههوک  دنوادخ  يا  قلطم ، هدننیرفآ  يا  - 4 يداد ) رارق  دوخ  ینوناق  يارجم  رد  ار  اهنآ  همه 

نیا رد  هک  تسا  یعطق  ياهتخادنا ، نایرج  هب  شاییاهن  تشونرـس  هب  ور  هدروآ و  دوجو  هب  ار  یتسه  تمظعاب  رایـسب  هاگتـسد  هک  نوچ ،
نیا اب  لباقت  تهج  هب  گرم  یگدـنز و  زرم  نیا  رد  ام  کنیا  دـسریمن . اهمدآ  حاورا  اهناج و  ياـپ  هب  یتقیقح  چـیه  تمظعاـب ، هاـگراک 

قح و هدـنیامن  ناونع  هب  لباقم  فص  ود  رد  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  ام  نونکا  اراـگدرورپ  میراد . رارق  یتخـس  شیاـمزآ  رد  حاورا  اـهناج و 
يارب تشیعم  داوم  هیهت  نیحایر و  اهلگ و  ندنایور  اب  دناوتیم  هک   ) نیمز زا  هنهپ  نیا  رد  نونکامه  میاهدیشک . مه  يور  هب  ریشمش  لطاب ،

هحلـسا اب  شدبلاک  سفق  نتـسکش  اب  هظحل  تعاس و  نیمادک  رد  دنادیمن  سک  چـیه  دزاس ) افوکـش  ار  تایح  يابیز  هدـیدپ  نارادـناج ،
نانآ رب  متس  زا  ار  ام  یتخاس  زوریپ  نامنانمـشد  رب  ار  ام  رگا  گرزب ، يادخ  يا  - 5 تخاس . دـهاوخ  نیگنر  دوخ  نوخ  هب  ار  نآ  رابگرم ،

ییامندوخ یهاوخدوخ و  هب  هیکت  اب  دوشن و  قحان  نوخ  هدولآ  ام  تسد  هک  دشاب  امرف ، ام  بیصن  ار  تقیقح  قح و  زا  يوریپ  امرفب و  رود 
ام ن يزور  ار  تداهش  یتخاس ، زوریپ  ام  رب  ار  نانآ  رگا  مینارذگن و  ریشمش  هبل  زا  ار  یناسنا  يروحمدوخ ، و 

رب مصخ  نتخادـنا  ودـخ  ناتـساد  رد  وا  يولوم ، يا  ریخ  هب  تدای  امرف . ظوفحم  ار  ام  نیمز ، يور  رد  يرگبوشآ  يزیگناهنتف و  زا  هدوم و 
هن مقح  هدنب  منزیم  قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ  دیوگیم : نینچ  تسد  زا  ترـضح  نآ  نتخادـنا  ریـشمش  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  يور 

تخر بارح  رد  تیمر  ذا  تیمر  ام  باتفآ  هدـننز  ناو  مغیت  وچ  نم  اوگ  دـشاب  نم  نید  رب  نم  لعف  اوه  ریـش  متـسین  مقح  ریـش  منت  روماـم 
هک نم  ماهیاس  لاتق  رد  هتـشک  هن  منادرگ  هدـنز  لاصو  ياـهرهگ  رپ  مغیت  وچ  نم  متـشاگنا  مدـع  نم  ار  قح  ریغ  متـشادرب  هرز  نم  ار  دوخ 
داد ملح و  ربص و  مهوک ز  مین  هک  ارم  غیم  دنک  یک  اج  زا  داب  ارم  غیت  رهوگ  دـشوپن  نوخ  باجح  ار  وا  متـسین  نم  مبجاح  باتفآ  میادـخ 
درب زآ  داب  توهـش  داب  مشخ و  داب  تسا  یـسب  دوخ  قفاومان  داب  هکناز  تسا  یـسخ  اج  زا  دور  يداب  زا  هکنآ  دابدنت  دیابر  رد  یک  ار  هوک 

هاگ نوچ  موش  رو  تسوا  داینب  نم  یتسه  مهوک و  ملع  لها  زا  دوبن  هک  ار  وا  درب  ملخ  داب  بجع و  داب  ربک و  داب  زاـین  لـها  دوبن  هک  ار  وا 
ریز ماهتـسب  نم  ار  مشخ  مالغ  ار  ام  هش و  ناهاش  رب  مشخ  نم  لیخ  رـس  دحا  قشع  زج  تسین  نم  لیم  دـبنجن  وا  دای  هب  زج  تسوا  داب  مداب 

مشخ تسا  هدز  ممشخ  ندرگ  مملح  غیت  ماگل 
تهج هب  اـهزغم  اـهلد و  سوفن و  همه  تسگرم ) یگدـنز و  زرم  هک  نادـیم  نیا  رد   ) اراـگدرورپ تسا 6 - هدـمآ  تمحر  وچ  نم  رب  قـح 

یمدرم ناشکندرگ و  ياهندرگ  دناهدش . هجوتم  یگدـنز  يارو  سونایقا  لحاس  هب  هدـیرب و  يویند  یگدـنز  زا  ییاهن  زرم  نیا  هب  ندیـسر 
نیا زا  سک  چـیه  يارب  تسا . هدـش  هدیـشک  وـت  يوـس  هب  همه  هـمه و  دـناهدمآ ، راتـشک  هـصرع  نـیا  هـب  ناـیاورنامرف  ناـمرف  تـحت  هـک 

هتـشک الاو  دـشکب  دـیاب  هک  رکف  کی  نایلغ و  رد  سفن  کی  زج  تسا  هدـنامن  هجوت  دروم  ياهشیدـنا  ینتـشیوخ و  تیوه و  نارواـگنج ،
-7 تسا . هتـشگ  هریخ  تسوـت ، يوـس  هب  یمدآ  تکرح  زاـغآ  هک  یگدـنز  قوفاـم  هب  اههتخیـسگ  دوـخ  زا  نـیا  ياهمـشچ  دـش . دـهاوخ 

توادع هاگن  رگیدکی  هب  اههاگن  راکشآ و  یناهنپ  ياهتوادع  درادن . یمارآ  نورد  اهتـسد ، هب  ریـشمش  نیا  زا  کی  چیه  اهلا ، راب  ادنوادخ 
یحور و لادـتعا  دـناوتیم  یـسک  هچ  رابتموصخ ، توادـع و  ياههاگن  نیا  مارآاـن و  برطـضم و  ياـهنورد  نیا  اـب  تسا . تموصخ  و 
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نوخ و هب  فارـسا  زواجت و  زا  ار  ام  امرف ، محر  ام  همه  هب  ایادـخ ، دـنک ؟! تاعارم  راتـشک  يزیوالگ و  رد  ار  تلادـع  نیرب و  تاـساسحا 
مکماما هنجلاو  مکئارو  راعلا  ظافحلا  لها  نم  قئاقحلا  لوزن  دـنع  رئاغلاو  رامذـلل ، عناملا  نیا  امرف . ظفح  رگیدـکی  فرـش  لاـم و  ناـج و 

فاح زا  يدرم  هتسراو  تسا  اجک  )
یگنادرم تریغ و  اب  اهیتخس  لوزن  ماگنه  رد  هک  نآ  دنک و  يریگولج  شیوخ  هعماج  مدرم  طوقس  زا  هک  اهـشزرا  یناسنا و  لوصا  ناظ 

ابیز و ياهلگ  ناتیور .) شیپ  ار  تشهب  دیراد و  رـس  تشپ  ار  راع  گنن و  مدرم ، يا  دور ؟ ورف  ثداوح  رد  دیادش  نآ  نتخاس  عفترم  يارب 
ياهداب اب  كدـنا ، ینامز  تدـم  رد  دـندوب ، هتفکـش  هدروآرب و  رـس  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ینابغاب  اـب  مالـسا  ناتـسلگ  رد  هک  یناـشفارطع 

هب هدروآرب و  رـس  تعیبط  يوسنآ  رازلگ  رد  دـندرمژپ و  دوب ، هتفرگ  ندـیزو  ناتـسلگ  نآ  رد  هماکدوخ  ناتـسرپيوه  غاـمد  زا  هک  ینازخ 
نیطساق اب  هزرابم  هب  مادقا  میمصت و  عقوم  رد  ار  نانخـس  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تسا  تسرد  دندیـسر . شیوخ  لصو  راگزور 
نوماریپ هک  یهلا  نادرمدار  نآ  زا  یمهم  رایسب  هدع  زین  عقوم  نآ  ات  یلو  تسا ، هدومرف  نیفص  رد  ماش ) ناتـسرپهیواعم  هیواعم و   ) فرحنم

روظنم تسا  نکمم  اذل  دندوب ، هدش  ادخ  هاگشیپ  یهار  نآ  ریغ  لمج و  گنج  رد  تداهش  هار  زا  ای  ینوناق  گرم  اب  ای  دندوب  هتفرگ  ار  وا 
شتداهش زا  شیپ  زور  دنچ  هکنانچ  داتفایم . نانآ  دای  هب  یهاگهاگ  دوب و  هداد  تسد  زا  ارنانآ  هک  دندوب  شزیزع  نارای  نآ  راوگرزب  نآ 

زب ياهناسنا  هتسراو و  نادرم  ترضح  نآ  روظنم  تسا  نکمم  و  تسیرگ . درک و  دای  هلان  فسات و  لامک  اب  ياهدع  زا 
تالمج نیا  اـب  نینچمه  ناـنآ و  ریغ  و  رتشا ، کـلام  رـسای ، نب  راـمع  دـننام  دـندوب  رادروخرب  تاـیح  راسهمـشچ  زا  زونه  هک  هدوب  یگر 

شیپ ار  تشهب  دیراد و  رـس  تشپ  ار  راع  گنن و  دـیامرف . روبزم  تافـص  اب  فاصتا  هب  کیرحت  قیوشت و  ار  دوخ  ناییرکـشل  تساوخیم 
ریغ ماقم و  ندروآ  تسد  هب  يارب  يزوریپ  يزودناتورث و  ایند و  لانم  لام و  عمط  دیزروب و  يرـصنع  تسـس  هزرابم  نیا  رد  رگا  ناتیور 

هک دـمآ  دـهاوخ  ناتغارـس  هب  راع  گنن و  نآ  دراد . زاب  نیدـسفم  داسف و  ندرک  نکهشیر  يارب  ییاـهن  شـالت  تیدـج و  زا  ار  امـش  نآ ،
یناسنا نآ  يارب  تشگ . دیهاوخن  يورایور  یگدنکفارـس  نودب  دوخ  سفن  اب  زگره  تشاد و  دـهاوخ  دای  هب  امـش  هرابرد  هراومه  خـیرات 

نارگداهج امش  نیبام  هلـصاف  رد  دیآ !؟ راک  هچ  هب  يویند  هزور  دنچ  یناگدنز  نیا  تسا ، وا  راظتنا  رد  يدبا  تداعـس  ادخ و  اب  رادید  هک 
نآ زا  رذگ  لاح  رد  ناتنورد  زا  ار  یتشهب  رطع  هک  هاگرذـگ  کی  زج  اهیگدولآ ، زا  اهناسنا  تایح  هیفـصت  هار  رد  نارگوپاکت  صلخم و 

. دوشیم هدیمان  داهج  گنج و  نادیم  هک  تسا  گرم  یگدنز و  زرم  نیمه  هاگرذگ  نیا  درادن . دوجو  درک  دیهاوخ  ساسحا 

دوخ تفالخ  هرابرد  هبطخ 171-

هحفص 71] ]
هک تسا  يدنوادخ  شیاتس  دمح و   ) اضرا ضرا  هامس و ال  هامـس  هنع  يراوت  يذلا ال  هللادمحلا  مود  داتفه و  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

دننامه تادوجوم  همه  هب  سدقا  تاذ  نآ  ییانیب  ار ) يرگید  نیمز  ینیمز ، چیه  هن  دـناشوپیمن و  وا  زا  ار  رگید  نامـسآ  ینامـسآ ، چـیه 
یناکمال ملاع  ود  ماجنا  زاغآ و  دنک  مد  کی  هب  واک  یمیدق  هللا  یلاعت  هک : هنوگنامه  تسا . وا  هاگدید  رد  دودحم  ییش  کی  هب  وا  ییانیب 

نآ هک  تسین  نآ  روظنم  تسا ، تانئاک  همه  قوف  ناحبـس  دـنوادخ  هکنیا  تساجک  شلاـح  لبقتـسم و  یـضام و  تسادـخ  رون  وا  رد  هک 
، دشاب رتولج  يدـنوادخ  هاگرارق  هب  تبـسن  هک  ءایـشا  زا  کی  ره  هک  يروط  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  ءایـشا  همه  قوف  یناکم  رد  سدـقا  تاذ 

یتقیقح ره  هک  تسا  یلک  هدعاق  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  یلوا  ءیـش  نآ  تشپ  هک  تسا  زیچ  نآ  ندید  زا  عنام  هدـهاشم و  لباق  ادـخ  يارب 
هب ذوفن  زا  ار  دوخ  تیعنام  نآ ، ربارب  ءایشا  هدوب و  رتقیمع  رتشیب و  ءایشا  رب  نآ  هطاحا  فارشا و  هک  تسا  یعطق  دشاب ، رتشیب  شدرجت  هک 

حور يارب  وا  دوجو  ياوق  ءازجا و  همه  هک  تسا  یناـسنا  دوـخ  حور  - 1 لاـثم : نیرتهب  دروم  نیا  رد  دـنهدیم . تسد  زا  درجم  نآ  كرد 
اغآ زا  رضاح ) لاح و  هتشذگ ،  ) نامز هناگ  هس  ياههطقن  هک  روطنامه  - 2 دنوشیم . كرد  ناسکی 

روط هب  ار  نیا  اـم  و  - 3 تکرح . دوخ  دـننام  تسین ، نآ  طاقن  رگید  رب  يدـنوادخ  دـید  عنام  کی  چـیه  نآ  نایاپ  ات  یتسه  رد  تکرح  ز 
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طابترا هاگآان  ریمـض  رد  دوجوم  ياهدحاو  تاظوفحم و  زا  ياهعومجم  ره  ای  کی  ره  اب  میهاوخب ، تقو  ره  ام  هک  مینیبیم  حضاو  الماک 
زا عنام  تسا  هدـش  ام  هاگآان  ریمـض  ای  هظفاـح  دراو  رگید  ياهدـحاو  زا  رتولج  یناـمز  رد  هک  يدـحاو  نآ  هکنیا  نودـب  مینکیم ، رارقرب 
ود نآ  هب  ادـعب ، هک  يدـحاو  ینعی  دـشاب -  سکعلاب  ای  تسا و  هتـشگ  لحم  ود  نآ  دراو  نآ  زا  دـعب  هک  يدـحاو  اب  طابترا  ندرک  رارقرب 

. دشاب تسا ، هدش  دراو  البق  هک  هچنآ  اب  طابترا  نتخاس  رارقرب  زا  عنام  تسا  هدش  دراو  لحم 
هحفص 72] ]

امنا برقا و  صخا و  انا  و  دـعبا ، صرح و  هللا ال  متنا و  لب  تلقف : صیرحل . بلاطیبا  نبای  رمـالا  اذـه  یلع  کـنا  لـئاق : لاـق  دـق  و  اـهنم :
ام يردی  تهب ال  هناک  به  نیرـضاحلا  ءالملا  یف  هجحلاب  هتعرق  املف  هنود . یهجو  نوبرـضت  و  هنیب ، ینیب و  نولوحت  متنا  یل و  اقح  تبلط 

تفـالخ رما  نیا  هب  وت  بلاـطیبا ، دـنزرف  يا  تفگ : ياهدـنیوگ  دوب ) هدرک  هیـصوت  هفیلخ  نییعت  يارب  رمع  هک  يروـش  زور  رد   ) هب یبـیجی 
( رتهتسیاش  ) رتصوصخم رتکیدزن و  نم  دیتسه و  یهلا  ماقم  نیا  زا  رترود  رتصیرح و  اعطق ، امش  مداد  خساپ  وا  هب  نم  یقاتشم ! صیرح و 

نیا دـیوگیم : دـیدحلایبا  نبا  يروش  زور  رد  صاقویبا  نب  دعـس  زا  زیگناتفگـش  ییوگداضت  کـی  همجرت . هیقب  هب  هعجارم  منآ …  هب 
هدومن نییعت  نآ  ياضعا  رمع  هک  ییاروش  ناتـساد  رد  صاقویبا  نب  دعـس  ار  یتسه ) صیرح  تفالخ  رما  هب  وت  بلاطیبا  دنزرف  يا   ) نخس
تبـسن یلع ، يا  ( ) یـسوم نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  یلع  ای   ) تیاور نیا  هک  تسا  صاقویبا  نب  دعـس  نیمه  هکنیا  اب  تسا . هتفگ  دوب ،

رگا تسا ! هدومن  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ار  تسین ) يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، ع )  ) یسوم هب  نوراه  تبـسن  نم  هب  وت 
ربمایپ زا  صاقویبا  رسپ  هک  نیا  زج  یتمظع  تبقنم و  چیه  مالسلاهیلع ، بلاطیبا  دنزرف 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  تفالخ  هکنیا  همه و  رب  وا  مدقت  تیلضفا و  تابثا  يارب  هک  دوب  یفاک  تشادن ، تسا ، هدومن  لقن  (ع )
لباق ریغ  يارب  اهیتیـصخش  دنچ  نیا  اهییوگداضت و  نیا  لاثما  یتسار  هب  درک . دانتـسا  نآ  هب  دوب ، ع )  ) نینموملاریما هدـنزارب  ملـس  هلآ و 

رد  ) توبن تمظعاب  تلزنم  ياراد  هک  یسک  دشابیم . لیلد  نیرتهب  مالسا ، ردص  ریگمشچ  ياهتیصخش  زا  یضعب  ثداوح و  ندوبن  هیجوت 
نودب ازهجنکش  تیلوئسمرپ و  يرادمامز  رما  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  دشابیم ، ص ))  ) ادخ لوسر  نینزان  دوجو  اب  نآ  متخ  مدع  تروص 

ات دوب ، هتفریذپ  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یقالخا  رثات  تیبرت و  نآ  هک  مینادیم  همه  دهد !؟ نت  یعقاو  یگتسیاش 
سابعنبا هک  یتقو  دـشابیم . ایند  ذـیاذل  ریاس  ماقم و  لام و  صرح و  زا  عنام  تسا ، هدـش  یفرعم  ربمایپ ) سفن   ) هلهابم هیآ  رد  هک  يدـح 

، سابع دنزرف  يا  درک : لاوس  يو  زا  ترضح  دنزیم ، هلصو  ار  دوخ  شفک  نیملسم  لک  رادمامز  نآ  هک  دید  دش  دراو  هرـصب  راقيذ  رد 
يرادمامز زا  شفک  نیا  شزرا  : ) دومرف ترضح  نآ  درادن . یـشزرا  نینموملاریما ، ای  درک : ضرع  سابعنبا  دزرایم ؟ دنچ  هب  شفک  نیا 

دنمدرخ نیمادک  مربب ) نیب  زا  ار  یلطاب  میامن و  قاقحا  ار  یقح  هکنیا  رگم  تسا  رتالاب  مراد  امش  رب  هک 
دراو هک  يزور  نامه  رد  اهنت  ع )  ) یلع يارب  يرادمامز  یشزرایب  نیا  دیوگب : دناوتیم  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یگدنز  خیرات  زا  هاگآ 

، هدعاسینب هفیقس  زور  رد  ار  تسیاشان  نخـس  نیا  دناهتفگ : هیماما  : ) دیوگیم دیدحلایبا  نبا  سپـس  دوب ؟! هدش  تباث  دش  هرـصب  راقيذ 
لقان صاقویبا  نب  دعـس  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـسریم  رظن  هب  تسا ) رتروهـشم  رتراکـشآ و  یلوا  تیاور  تسا و  هتفگ  حارجلا  نب  هدـیبعوبا 

تسیاشان نخس  نآ  نداد  تبسن  تسا ، ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  تسا ) مالسلاامهیلع  یسوم  اب  نوراه  تبسن  نم ، اب  وت  تبسن  یلع ) ای   ) هلمج
هب هجوت  اب  اصوصخم  دسریم ، رظن  هب  رتحیحص  حارجلا  نب  هدیبعوبا  هب  هلمج  نیا  نداد  تبسن  تفگ : ناوتیم  اذل  تسا ، دیعب  رایسب  وا  هب 
ایند زا  نتفر  عـقوم  مود  رادـمامز  هـک  تـسا  فورعم  تـفرگیم . ار  ع )  ) یلع ریغ  بناـج  دراوـم ، نـیا  لاـثما  رد  هدـیبعوبا  ـالومعم  هـکنیا 

. مدرپس تما  نیا  نیما  هب  ار  يرادمامز  رما  نم  متفگیم : ادخ  دزن  رد  مدرپسیم و  وا  هب  ار  تفالخ  نم  دوب ، هدـنز  هدـیبعوبا  رگا  تفگیم 
نآ زا  تسد  یناوـتیمو  يریگب  ارنآ  یناوـتیم  هک  تسنآ  قـح  دـنتفگ  سپـس   ) هکرتـت نا  قـحلا  یف  هذـخات و  قـحلا  یف  نا  ـالا  اولاـق  مـث 

جو یتالامتحا  قوف  هلمج  يانعم  هرابرد  قح  ندرک  اهر  نتفرگ و  هرابرد  رصتخم  يریسفت  يرادرب .)
هک تسا  مزال  دنتـسه و  نانآ  قح  بحاص  هک  دـندرک  اعدا  نانآ  هکنیا  مکی - لاـمتحا  دنـشابیم . یـسررب  قیقحت و  هتـسیاش  هک  دراد  دو 
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قحلا یف  هذـخان و  نا  قحلا  یف  نا  الا  دـیآیم : رد  تروص  نیا  هب  قوف  هلمج  ضرف  نیا  اب  درادرب . نآ  زا  تسد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
نانآ اریز  دیآیم ، فیعـض  رایـسب  رظن  هب  لامتحا  نیا  دشابیم . یعمج  ملکتم  هغیـص  هذـخان  ذـخا )  ) عراضم لعف  هملک  نیاربانب  هکرتت  نا 

! تسا هدوب  لیلدیب  ياـعدا  فرـص  روبزم  هلمج  هجیتن  رد  دـندوب ، هدرواـین  دـشاب ، ناـنآ  صوصخم  تفـالخ  قح  هکنیا  يارب  لـیلد  چـیه 
میناوتیم تسا ، ام  نآ  زا  تفالخ  قح  هک  دـنتفگ : نینچ  نانآ  تسا  هدـش  تیاور  دـیوگیم : ینارحب  مثیمنبا  هک  تسنامه  مود - لامتحا 

یقح نینچ  هکرتن !) هذخان و   ) دشابیم یعمج  ملکتم  كرت )  ) و ذـخا )  ) لعف ود  ره  نیاربانب ، مینک . اهر  ار  نآ  میناوتیم  و  میریگب ، ار  نآ 
دنشاب قح  بحاص  نانآ  هک  تشاد  ناکما  ایآ  هکنیا  هوالع  هب  نارگید ! هنو  دنتسنادیم  ناشدوخ  هن  دوب ؟! هتفای  صاصتخا  نانآ  هب  اجک  زا 

نیا نانآ  روظنم  هک  تسنیا  موس - لامتحا  دزروب ؟! تفلاخم  نانآ  عورـشم  قح  اب  ریظنیب  ياوقت  دهز و  نآ  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  و 
هب راوگان  نآ  زاب  دشاب ، ع )  ) یلع نآ  زا  قح  رگا  دوش ، هتفرگ  دیاب  امازلا  هک  تسین  يزیچ  قح  هک  دوب 

نینموملاریما هک  هنوگناـمه  اریز  تسین . حیحـص  مه  لاـمتحا  نیا  هتبلا  دـنک . یـشوپمشچ  دوخ  قـح  زا  دـناوتیم  هلئاـغ  ندـناباوخ  تهج 
نیا ماهدرک ، فیلکت  ساسحا  مدرم ، مومع  تعیب  عامتجا و  تهج  هب  يرادمامز  رما  هب  يدـصت  يارب  نم  هک  دـناهدومرف  اهراب  مالـسلاهیلع 

رب تلالد  هک  یتارابع  نآ  زا  یکی  دـشاب . طاقـسا  لاقتنا و  لقن و  لباق  نآ ، یقوقح  ياـنعم  هب  قح  دـننام  اـت  تسا  هدوبن  نم  راـیتخا  هب  رما 
روضح الول  همـسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذـلا  اما و  تسا : لـیذ  تراـبع  دراد ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يارب  تفـالخ  ندوب  فیلکت  مکح و 

اهبراغ و یلع  اهلبح  تیقل  مولظم ال  بغس  ملاظ و ال  هظک  یلع  اوراقی  نا ال  ءاملعلا  یلع  هللاذخا  ام  رصانلا و  دوجوب  هجحلا  مایق  رضاحلا و 
اب دندوبن و  هدننکتعیب  مدرم  رگا  دیرفآ ، ار  ناج  تفاکـش و  ار  هناد  هک  يدـنوادخ  هب  دـنگوس  دیـشاب  هاگآ   ) اهوا ساکب  اهرخآ  تیقـسل 

یگنـسرگ راکمتـس و  يروخرپ  هک  تسا  هتفرگ  دـهعت  اـملع  زا  دـنوادخ  هک  دوبن  رگا  دوب و  هدـشن  ماـمت  نیرب  تجح  رواـی  راـی و  دوجو 
و مدرکیم ) اهر  ار  نآ   ) متخادنایم شندرگ  رب  ار  تفالخ )  ) بکرم نیا  راسفا  دننک ) هزرابم  ناراکمتـس  اب  و   ) دننکن لمحت  ار  هدیدمتس 

افتا هک  دوشیم  هظحالم  مدرکیم .) باریس  تفالخ ) زا  ضارعا   ) نیتسخن هساک  نامه  اب  ارنآ  رخآ 
نآ زا  ار  نامولظم  داد  دـناشنب و  دوخ  ياج  هب  ار  ناملاظ  هک  فدـه  نیا  اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يرای  هب  ار  نانآ  ماـیق  مدرم و  رظن  ق 

تشذگ لباق  هک  نآ  یقوقح  موهفم  هب  قح  کی  تابثا  يارب  هن  تسا  یهلا  فیلکت  مکح و  تابثا  يارب  لیلد  نیرتیهیدب  دریگب ، ناملاظ 
( دناهدرک بلس  وا  زا  ار  وا  قح   ) هکنیا هرابرد  ترضح  نآ  زا  رابخا  هک  نادب  و  دیوگیم : دیدحلایبا  نبا  دشاب . لاقتنا  لقن و  ضامغا و  و 
-2 زور ) نیمه  ات  ماهدوب  مولظم  تفرگ ، زاـب  اـیند  نیا  زا  ار  ادـخ  لوسر  دـنوادخ  هک  یعقوم  زا  - ) 1 دیامرفیم : هکنیا  دـننام  تسا  رتاوتم 

یملظ تهج  هب  ار  شیرق  ادخ  - 3 درک .) بصغ  نم  زا  ار  تفالخ  دومن و  عونمم  مقح  زا  ارم  شیرق  اریز  نک ، اوسر  ار  شیرق  ادنوادخ ، )
نم زا  ار  ادـخ ) لوسر   ) مردام دـنزرف  یهلا  تردـق  هدومن ، مولظم  ارم  نم ، قح  نتفرگ  اـب  ناـنآ  اریز  دـنک ، تازاـجم  دـناهدرک  نم  هب  هک 

زا نم  اریز  مینزب ، دایرف  مه  اب  ایب  : ) دومرف ترـضح  نآ  ماهدش ) مولظم  نم  : ) دنزیم دایرف  یـصخش  هک  دینـش  يزور  - 4 دندومن .) بصغ 
. تسا لوا  رادـمامز  شروظنم  ( ) تسا بایـسآ  زا  بطق  لـحم  تفـالخ  زا  نم  تیعقوم  هک  دـنادیم  وا  اـنیقی  و  - 5 … ماهدیدمتـس )  لوا 

عونمم ن دوخ  قح  زا  ارم  هراومه  - 6 هغالبلاجهن ) موس  هبطخ   ) هیقشقش هبطخ  هب  دییامرف  عوجر 
.( دناهدرک رانکرب  متسه  شراوازس  هتسیاش و  هچنآ  زا  هدوم ،

هحفص 77] ]
تکرح لمج و  هثداح  نایب   ) لاتقلا یلا  هشئاـع  ریـسم  لـمجلا و  موی  هرکذ  ناونع  تحت  یلزتعم  دـیدحلایبا  نبا  لـمج  باحـصا  ناتـساد 

زا ریبز  هحلط و  هشیاع و  هک  یماگنه  دـناهتفگ : نایوار  نیا  همه  دـنکیم : لقن  نینچ  دنـس  راهچ  زا  ع )  ) نینموملاریما اب  لاتق  يارب  هشیاـع 
اجنآ هب  لمج  باحـصا  هک  یتقو  دوب . هعـصعص  نب  رماعینب  لام  بآ  نیا  دندیـسر . باوح  همـشچ  هب  دـندش  جراخ  هرـصب  يوس  هب  هکم 
ردقچ ار  باوح  مدرم  دنک  تنعل  ادخ  تفگ : نانآ  زا  یکی  دندیمر . نانآ  ياهرتش  عقوم  نیا  رد  دندرک ، وعوع  نانآ  يارب  اهگس  دندیسر .

ارم تفگ : هشیاع  يرآ ، دـنداد : خـساپ  تسا !؟ نیمه  باوح  بآ  ایآ  دیـسرپ : دینـش ، ار  باوح  هملک  هشیاـع  هک  یماـگنه  دـنراد ! گـس 
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هک مدینـش  هلآ  هیلع و  لا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نم  تفگ : باوج  رد  هچ ؟ يارب  تسا ؟ هدـش  هچ  دندیـسرپ : دـینادرگرب ، ارم  دـینادرگرب ،
نم هب  سپس  دننکیم ). وعوع  نم  ياهنز  زا  یکی  هب  دوشیم  هدیمان  باوح  ياهبآ  هک  ار  يراسهمـشچ  ياهگـس  منیبیم  ایوگ  : ) تفگیم

باوح بآ  زا  اهخـسرف  ام  اریز  دـنک ، تتمحر  ادـخ  دـنگوس  ادـخ  هب  شاـب  مارآ  : ) تفگ ریبز  یـشاب ) وت  نز  نآ  هکنیا  زا  زیهرپب  : ) تفگ
ریبز دنتسین ؟ باوح  بآ  ياهگس  دننکیم ، وعوع  هک  اهگس  نیا  هکنیا  هب  دهدب  تداهش  هک  يراد  يدهاش  ایآ  تفگ : هشیاع  میاهتشذگ )

نآ و  دنهدب ! تداهش  ریبز  هحلط و  ياعدا  قفاوم  هک  دنداد  رارق  یترجا  نانآ  يارب  دندرک و  روج  عمج و  هشیاع  دزن  ار  برع  هحلط 50  و 
رد نیغورد )  ) ساسایب تداهـش  نیتسخن  نیا ، تسین ! باوح  بآ  بآ ، نیا  هک  دـنداد  تداهـش  دـندروخ و  دـنگوس  هشیاع  يارب  بارعا 
هک دنکیم  لقن  سابعنبا  زا  همرکع  زا  همادق ، نب  ماصع  دیوگیم : فنخموبا  تفرگ . شیپ  هرصب  فرط  هب  ار  دوخ  هار  هشیاع  دوب . مالسا 

ببدالا لمجلا  هبحاص  نکتیا  يرعـش  تیل  : ) دومرف دـندوب ، هدـش  عمج  وا  رود  هک  دوخ  ياهنز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يزور 
کی مادک  متسنادیم  شاک  يا  !( ) تداک ام  دعب  وجنت  رانلا و  یف  مهلک  هریثک  یلتق  اهلامش  نع  اهنیمی و  نع  لتقی  باوحلا ، بالک  اهحبنت 

همه هک  دش  دنهاوخ  هتـشک  يدایز  مدرم  پچ ، تسار و  زا  درک ، دنهاوخ  وعوع  وا  هب  باوح  ياهگـس  دش ، دهاوخ  ومرپ  رتش  رای  امـش  زا 
: میوگیم تفرگ ) دهاوخ  رارق  لتق  ضرعم  رد  مه  وا  هکنآ  زا  سپ  درک  دهاوخ  ادـیپ  تاجن  نز  نآ  و  تشگ . دـنهاوخ  شتآ  لخاد  اهنآ 
زا تاجن  هب  هیماما  دننکیم و  ریـسفت  شتآ  زا  هشیاع  تاجن  هب  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  هلمج  دانک  تمحر  ناشیادخ  هک  ام  یلزتعم  باحـصا 

ياملع تسا و  ربتعم  باب  نیا  رد  کیدزن  یلتق و  هملک  هب  تسا  رتکیدزن  رانلا  هملک  اریز  تسا ، رتحجار  ام  لمحم  و  ندش . هتشک 
هحلط ریبز و  : ) تسا هدرک  لـقن  ساـبعنبا  زا  حـلاصوبا ، زا  یبـلک  دـیوگیم : فنخموبا  دنتـسه . هدـیقع  نیا  هب  وـحن  ملع  رد  هرـصب  وـحن 

هب اجنآ  زا  دوب و  هرصب  کیدزن  لحم  نیا  دندیـسر و  يرعـشا  یـسوموبا  عیـسو  ياههاچ  هب  ات  دندومن  رتعیرـس  هرـصب  هب  ار  هشیاع  تکرح 
همان هک  یتقو  نک . هیلخت  ار  نیشنمکاح  هاگیاج  دنتـشون : نینچ  دوب  ع )  ) نینموملاریما فرط  زا  هرـصب  یلاو  هک  يراصنا  فینح  نب  نامثع 

ریزارـس اـم  فرط  هب  لـمج  باحـصا  نیا  تفگ : وا  هب  داتـسرف و  ناـنآ  دزن  هب  ار  سیق  نب  فنحا  دیـسر ، فینح  نب  ناـمثع  هب  رفن  ود  نآ 
تعرـس هب  ص )  ) ادـخ لوسر  نز  فرط  هب  دـینیبیم  هک  هنوگنامه  مدرم  دـناهدروآ و  دوخ  هارمه  هب  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  نز  دـناهدش و 

دـندناروش و ناـمثع  رب  ار  مدرم  ناـنآ  دوخ  هکیلاـح  رد  دـناهدمآ ، وت  فرط  هب  ناـمثع  نوخ  هبلاـطم  يارب  ناـنآ  تفگ : فـنحا  دـنوریم .
هکنیا ات  تشاد  دنهاوخن  رب  تسد  دناهتفرگ ، شیپ  هک  یتیعقوم  زا  هک  منیبیم  یعـضو  رد  ار  نانآ  ادـخ ، هب  دـنگوس  دـنتخیر و  ار  شنوخ 
هرـصب مدرم  یتسه و  هرـصب  یلاو  زورما  هک  وت  رگا  منکیم  نامگ  ادخ ، هب  دنگوس  دـنزیرب و  ار  ام  ياهنوخ  دـنزادنیب و  توادـع  ام  نیبام 

یهاوخ ب ناوتان  نآ  عفد  زا  وت  هک  درک  دنهاوخ  ییوجهزیتس  نانچ  وت  اب  نانآ  ینکن ، عفد  ار  نانآ  ینکن و  تکرح  دناوت ، هارمه 
هب مدرم  عقوم  نآ  رد  هک  دیوش  يورایور  رگیدکی  اب  هناخ  کی  رد  هکنآ  زا  شیپ  امن  تقبـس  نانآ  رب  نک و  تکرح  مدرم  نیا  اب  سپ  دو .

تیفاع و مرادیمن و  تسود  ار  گنج  هب  عورـش  رـش و  نم  یلو  تسا ، نیمه  حیحـص  يار  تفگ : نامثع  دوب . دنهاوخ  وت  زا  رتعیطم  نانآ 
نب فنحا  زا  سپ  میامن . لمع  ترضح  نآ  روتسد  هب  ات  دسرب  نم  هب  وا  يار  و  ع )  ) نینموملاریما همان  ات  مهاوخیم  رتشیب  ار  مدرم  تمالس 
زین هلبج  نب  میکح  دومن . نایب  وا  يارب  ار  ریبز  هحلط و  هماـن  نومـضم  ناـمثع  دـمآ و  هعیبر  نب  ورمعینب  زا  يدـبعلاهلبج  نب  میکح  سیق ،
رگا منک . تکرح  لمج ) باحـصا   ) نانآ يوس  هب  مدرم  اب  نم  هدب  هزاجا  تفگ : نامثع  هب  میکح  داد . خـساپ  وا  هب  سیق  نب  فنحا  دـننام 
رگا تفگ : وا  هب  نامثع  منکیم . لثم  هب  هلباقم  نانآ  اب  دنتفریذپن  رگا  بولطم و  تسیرما  نیا  هک  دندش  دراو  ع )  ) نینموملاریما تعاطا  رد 
رهـش نیا  هب  دورو  زا  سپ  نانآ  رگا  دنگوس ، ادـخ  هب  شاب ، هاگآ  تفگ : میکح  مدرکیم . تکرح  نانآ  يوس  هب  مدوخ  دوب ، نیا  نم  رظن 

وت درک و  دـنهاوخ  راـنکرب  ار  وت  ياراد  هک  ماـقم  نیا  زا  دـیامنیم و  لـیامت  ناـنآ  فرط  هب  ناوارف  یمدرم  ياـهلد  دـنروایب ، موجه  وـت  هب 
لمج ب باحصا  فارشا  یکیدزن و  ربخ  هک  یتقو  دیوگیم : فنخموبا  تفریذپن . ار  وا  داهنشیپ  نامثع  يرتاناد ،

، دعب اما  دوشیم : لاسرا  فینح  نب  نامثع  هب  نینموم  رادمامز  ادخ  هدنب  زا  همان  نیا  : ) تشون نامثع  هب  ياهمان  دیسر ، ع )  ) یلع هب  هرـصب  ه 
ار نانآ  دندروآ  موجه  هرصب )  ) وت رهش  هب  دندرک و  ضقن  ارنآ  سپـس  دندرک  تعیب  نم  اب  یهلا  دهعت  اب  تسخن  راکزواجت  نارگمتـس  نیا 
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رتدـیدش وا  ندرک  هاـبت  يدـنوادخ و  بضغ  دـنار . وت  تموکح  ورملق  يوـس  هب  تسین  یـضار  نآ  هب  ادـخ  هک  يزیچ  بلط  يارب  ناـطیش 
ادج ام  زا  نامیپ  دهع و  نامه  اب  دندوب و  هتـسب  هک  ینامیپ  دـهع و  هب  افو  هب  عوجر  تعاطا و  نانآ  زا  دـندمآ  وت  فرط  هب  نانآ  رگا  تسا ،

ضقن و بانط  هب  کسمت  رگم  دنتفریذپن  رگا  دنتـسه و  وت  دزن  هک  یمادام  رادب  یمارگ  ار  ناشمدق  دنتفریذپ ، نانآ  رگا  نک  بلط  دناهدش 
زا ار  همان  نیا  تسنارواد . نیرتهب  دنوادخ  دنک . مکح  نانآ  وت و  نایم  دنوادخ  ات  امن  گنج  رب  یلمع  مادـقا  داهج و  نالعا  سپ  تفلاخم ،

. تشون يرجه  خـیرات 36  رد  عفاریبا  نب  هللادـیبع  ار  همان  نیا  هللاءاـشنا . متکرح ، رد  وت  يوس  هب  ناباتـش  کـنیا  متـشون و  وت  يارب  هذـبر 
داتسرف و یعازخلا  نیصحلا  نب  نارمع  یلئود و  دوسالاوبا  دزن  ار  یسک  دیسر ، نامثع  هب  ع )  ) یلع همان  هک  یماگنه  : ) دیوگیم فنخموبا 

. دناهدمآ راید  نآ  هب  هچ  يارب  هک  دنوش  هاگآ  دنمهفب و  ار  موق  نآ  عضو  هک  داد  روتسد  ود  نآ  هب 
ود نآ  دندوب . هتخاس  فقوتم  ار  رکشل  اجنآ  رد  لمج  باحصا  هک  دندیسر ، يرعـشا  یـسوموبا  ياهيدوگ  هب  دنداتفا و  هار  هب  رفن  ود  نآ 
ادخ دای  هب  ار  وا  دنتخاس و  شهاگآ  تیعقوم  ندوب  ساسح  هب  دندرک و  تحیـصن  ار  وا  هدومن ، ضارتعا  وا  هب  دـندش و  دراو  هشیاع  رب  رفن 

زا ود  نآ  دینک . تاقالم  ار  ریبز  هحلط و  دیورب و  تفگ : رفن  ود  نآ  هب  هشیاع  دوش ) فرـصنم  هک  دنداد  دنگوس  ادخ  هب  ار  وا  ای   ) دنتخادنا
میهاوخیم میاهدمآ و  نامثع  نوخ  هبلاطم  يارب  ام  : ) تفگ وا  دندیـسرپ . ار  هیـضق  وا  زا  دندرک و  تاقالم  ار  ریبز  دنتـساخرب و  هشیاع  دزن 

هرـصب رد  نامثع  دنتفگ : ریبز  هب  رفن  ود  نآ  دننک ). باختنا  هفیلخ  دوخ  يارب  مدرم  ات  دنراذگب  تروشم  هب  دوخ  نایم  ار  تفالخ  رما  مدرم 
وت و هک  تسا  یعطق  دنتـسه . اجک  دنتـسیک و  نامثع  نالتاق  هک  ینادیم  وت  دوش و  مادقا  نامثع  یهاوخنوخ  هب  هرـصب  رد  ات  هدـشن  هتـشک 

نامثع نوخ  نتخیر  يارب  ناکرحم  نیرتمهم  رفن  هس  امـش  دـیدوب و  ناـمثع  هیلع  موجه  رد  مدرم  نیرتدـیدش  زا  هشیاـع  و  هحلط )  ) تقیفر
رما نینچ  دوش ، عاجرا  يوروش )  ) هب تفالخ  رما  دـییوگیم : هکنیا  اـما  و  دـینک . ارجا  دوخ  هراـبرد  ار  وا  لـتق  صاـصق  نیا ، رباـنب  دـیدوب ،

ع)  ) یلع اب  هارکا  نودب  رایتخا و  لامک  اب  امش  هک  هکیتروص  رد  تسا  ریذپناکما  هنوگچ  یلطاب 
يدیـشک و ریـشمش  ص ))  ) ادـخ لوـسر  تلحر  زور  رد  ( ) ع  ) نینموـملاریما زا  عاـفد  رد  هک  عـقوم  نآ  زا  ریبز ، يا  وـت  و  دـیاهدرک ! تعیب 
. تسا هتـشذگن  ینالوط  نامز  يدومن ، يرادنتـشیوخ  رکبوبا  اب  تعیب  زا  و  تسین ، ع )  ) یلع زا  رتهتـسیاش  تفالخ  هب  سک  چیه  یتفگیم 
دنتساخرب و نانآ  دینک . تاقالم  ار  هحلط  دیورب و  تفگ : ریبز  سپس  اجک ؟! زورما  رد  وت  نخـس  نیا  اجک و  زور  نآ  رد  راک  نآ  ریبز ، يا 

شتآ نتخاس  روهلعش  هنتف و  نتخیگنارب  رد  دنمورین  یمیمـصت  ياراد  ریبز و  زا  رتدنت  رتنشخ و  رایـسب  دندید  ار  وا  دنتفر ، هحلط  فرط  هب 
وا هب  ار  ربخ  دنتـشگرب و  فینح  نب  نامثع  دزن  هب  نامثع ) هداتـسرف  ود  یعازخ  نیـصح  نب  نارمع  یلئود و  دوسالاوبا   ) رفن ود  نآ  گـنج .

دناهدروآ موجه  وت  هب  فینح ، دـنزرف  يا   ) ربصا دـلاج و  موقلا و  نعاط  رفناف و  تیتا  دـق  فینح  نبای  تفگ : نامثع  هب  دوسـالاوبا  دـنداد .
مرح هب  دـنگوس  تفگ  فینحنبا  شاب ). ابیکـش  امن و  لمحت  نک و  هلمح  ریـشمش  اب  لمج ) باحـصا   ) موق نیا  هب  شاب و  هداـمآ  زیخرب و 
رود مدرم  دیشاب ! هدامآ  حالس ، حالـس ، هک  داد  ادن  مدرم  نایم  رد  يدانم  داد  روتـسد  منکیم و  نینچ  اعطق  ص )  ) ادخ لوسر  مرح  ادخ و 

دندرک و تکرح  لمج  باحصا  دیوگیم : فنخموبا  دناوخ . دورس و  يوتحم  رپ  يراعشا  دوسالا  وبا  دندش . عمج  وا 
( لمج باحـصا   ) مدرم نیا  متـسه . مشج  زا  يدرم  نالف ، نم  مدرم ، يا  تفگ : تساخرب و  مشجینب  زا  يدرم  اجنآ  رد  دندیـسر . دبرم  هب 
هب نامثع  نوخ  بلط  يارب  رگا  دنناما ؟) نما و  رد  اجنآ  رد  ناگدنرد  یـشحو و  هدـنرپ و  هک  دـناهدمآ  ییاج  زا  ، ) دـناهدمآ امـش  يوس  هب 

دناهدـمآ نآ  زا  هک  اجنامه  هب  ار  نانآ  دـینک و  تعاـطا  نم  زا  مدرم ، دنتـسه . رگید  یناـسک  میتسین ، اـم  وا  نـالتاق  دـناهدمآ ، امـش  فرط 
، تشاذگ دهاوخن  دوخ  لاح  هب  ار  زیچ  چیه  سک و  چیه  هک  ییاونـشان  هنتف  هدنزگ و  گنج  زا  دینادرگنرب ، ار  نانآ  امـش  رگا  دینادرگرب .

مه وا  دنتخادنا . وا  فرط  هب  کچوک  ياهگنـس  هرـصب  لها  زا  یمدرم  عقوم  نیا  رد  دیوگیم : فنخموبا  دـنام . دـیهاوخن  ناما  رد  ملاس و 
تکاس هک  درک  هراشا  مدرم  هب  تساخرب و  هحلط  دندش . عمج  دبرم  رد  راوس  ماظنهدایپ و  هرـصب  یلاها  دیوگیم : فنخموبا  دـش . تکاس 

 … دوب تلیضف  هقباس و  لها  نافع  نب  نامثع  دعب ، اما  تفگ : هحلط  دندرک . توکس  دایز  ششوک  زا  دعب  مدرم  دناوخب . هبطخ  وا  ات  دنوش 
ییاهراک صخش  نیا  دندرک . تموکح  امش  رب  ص )  ) ادخ لوسر  هباحص  ود  رمع  رکبوبا و  زا  سپ  هک  دوب  ناملسم  نارادمامز  زا  یکی  و 
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تموصخ و وا  اب  يدرم  سپس  داد . تیاضر  وا  میدرک ). تیاضر  بلط  وا  زا  و  وا ، غارس  هب  میتفر  میدش ، یضاران  وا  زا  ام  هک  درک 
یهورگ هثداح  نیا  رد  و  تشک !!!! ار  وا  و  نانآ !!!! اب  یتروشم  تیاضر و  نودب  تفرگ  بصغ  يور  زا  ار  تما  نیا  تفالخ  رما  هک  دـیزر 

ام مدرم ، يا  دـش ! هتـشک  دوبهدرک  هبوت  شناهانگ  زا  هکیلاح  رد  هاـنگیب  مارحا و  لاـح  رد  وا  دـندرک ، يراـی  ار  وا  تسیاـشان  يوقتیب و 
ناونع هب  ار  نانآ  درک ، طلسم  وا  نالتاق  هب  ار  ام  ادخ  رگا  مییامنیم . رما  نیا  هب  توعد  ار  امـش  مینکیم و  هبلاطم  ار  نامثع  نوخ  میاهدمآ 

همه يارب  تمحر  تفالخ  کی  نیا  تشاذـگ و  میهاوخ  يروش )  ) هب ناناملـسم  نایم  ار  يرادـمامز  رما  سپـس  تشک و  میهاوخ  صاـصق 
ثداوح هدوب و  رابررض  وا  کلم  دریگب ، اهنآ  اب  تروشم  نودب  مدرم و  مومع  تیاضر  نودب  ار  يرادمامز  رما  سک  ره  دوب . دهاوخ  تما 

اهنآ هب  ور  دنتـساخرب و  هرـصب  یلاها  زا  یمدرم  درک . نایب  هحلط  دننام  ینخـس  تساخرب و  ریبز  سپـس  تشاد . دهاوخ  لابندـب  ار  یناوارف 
رب یـسک  میدرکن و  تعیب  اـم  دـنتفگ : دیتسکـش ؟! ار  نآ  ارچ  دـیدرک و  تعیب  ارچ  سپ  دـیاهدرکن ؟ تعیب  ع )  ) یلع اـب  امـش  رگم  دـنتفگ :

نخـس دنتفگ و  تسار  ود  نآ  دـنتفگ : ياهدـع  میدوب !!!! هدـش  روبجم  هارکا  هب  تعیب  يارب  ام  هک  تسین  نیا  زج  درادـن و  تعیب  ام  ندرگ 
. دندرک راکشآ  ار  تیعقاو  نخس  رد  هن  دنتفگ و  تسار  هن  دنتفگ : رگید  ياهدع  دنتفرگ . شیپ  ار  باوث  هار  دنتفگ و  وکین 

دایرف دنلب  يادص  اب  دروآ و  يور  دوب ، راوس  شرتش  رب  هک  یلاح  رد  هشیاع  سپـس  دیوگیم : فنحموبا  دش . دـنلب  اهادـص  ماگنه  نیا  رد 
رییغت و نید  رد  نامثع  تفگ : هشیاع  سپس  دندش . تکاس  وا  نخس  ندینش  يارب  مدرم  دینک و  توکس  دینک و  مک  ار  نخس  مدرم  يا  دز :
و دش . هتـشک  دوب  هدرک  هبوت  هکیلاح  رد  مولظم و  هکنیا  ات  تسـشیم  ار  لیدـبت  رییغت و  نآ  هبوت  اب  هراومه  سپـس  دروآ ، دوجو  هب  لیدـبت 

تموکح روما  سار  رد  ار  ناناوج  هک  نیا  تخاونیم و  هک  دوب  هنایزات  ياههبرض  دوب ، هدش  وا  اب  مدرم  تموصخ  بجوم  هک  هچنآ  هدمع 
هشیاع سپس   …  ) دنتشک رتش  دننام  دوب  مارحا  رد  هکیلاح  رد  ار  وا  سپ  دومنیم ! تیامح  صاخشا  زا  هتسیاش  دروم  ریغ  رد  دادیم و  رارق 
حیحص هشیاع  دنتفگ  یضعب  دنتخیمآ ، رد  مه  اب  دندمآ و  ناجیه  هب  مدرم  هشیاع ) زیمآکیرحت  نانخس  زا  سپ  درک …  تمالم  ار  شیرق 

زا ذوخام  نخـس  نیا  . ) دنیـشنب دوخ  هناخ  رد  هکنیا  هب  رومام  تسا  ینز  وا  اریز  راکچ ! تفالخ  نیا  اب  ار  وا  دنتفگ : رگید  یخرب  دیوگیم .
ياهنز يا  یلوالا  هیلهاجلا  جربت  نجربت  نکتویب و ال  یف  نرق  و  دومرف : ص )  ) ربمایپ ياهنز  هب  باطخ  هک  تسا  نآرق  رد  يدنوادخ  مالک 

( دینکن راکشآ  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  لوا ، تیلهاج  راگزور  دننام  دیریگب و  رارق  دوخ  ياههناخ  رد  (، ) ربمایپ
. وا نارای  هشیاع و  اب  یهورگ  دـندوب و  فینح  نب  ناـمثع  اـب  یهورگ  دـندش : میـسقت  هورگ  ود  هب  ادـج و  رگیدـکی  زا  مدرم  سپـس  .( … 

اهنآ دزن  دـندش ، دراو  دـبرم  هب  ریبز  هحلط و  یتقو  دـیوگیم : وا  هک  تسا  هدرک  لقن  لیلخلایبا  زا  نیریـس  نب  دـمحم  زا  داوس  نب  ثعـشا 
، مهدیم دنگوس  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ناتندوب  تبحص  مه  ادخ و  هب  ار  امش  : ) متفگ اهنآ  هب  دندوب  هدش  عمج  مه  رود  هک  یلاح  رد  مدمآ 

نیا رد  میدینـش )  ) مدینـش ام  دنتفگ  مدرک . رارکت  ار  ملاوس  دـندادن . نم  هب  یخـساپ  اهنآ  تسا ؟ هدروآ  ام  نیمز  نیا  هب  ار  امـش  يزیچ  هچ 
یتقو مه  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  سیق  نب  فنحا  زا  نیریـس  نب  دمحم  ایند !!!) نیا  هبلاطم  يارب  میدـمآ  ام  دراد ، دوجو  ایند  امـش  نیمزرس 
دنناـم مه  ینئادـم  دـنداد . ار  اـیند ) بلط  يارب  میاهدـمآ  هک  تسین  نیا  زج   ) لوا خـساپ  ناـمه  ود ، نآ  درک ، تاـقالم  ار  ریبز  هحلط و  هک 

: تفگ ریبز  هب  وا  داتسرف . ریبز  دزن  گنج  زا  شیپ  ار  سابعنبا  لمج  زور  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دیوگیم  وا  تسا . هدرک  تیاور  فنخموبا 
هدش هچ  نونکا  دیدرکن ؟ تعیب  نم  اب  هارکا  نودب  رایتخا و  يور  زا  امـش  رگم  دسرپیم  امـش  زا  هداتـسرف و  وت  هب  مالـس  ع )  ) نینموملاریما

رگم تشادن ، یباوج  ریبز  دینادیم ! لالح  ارم  نتشک  دیاهداتفا و  بارطضا  کش و  هب  نم  هرابرد  هک  تسا 
نیـسحلا نب  یلع  نب  دـمحم  ماـما )  ) زا دـیوگیم  قاحـساوبا  میاهدومن . اـیند ) کـلم  رد   ) یعمط دـیدش  یـسرت  اـب  اـم  تفگ : نم  هب  هکنیا 

رگم ار  سابعنبا  مدرکن  اهر  ادخ ، هب  دنگوس  شاب  هاگآ  دومرف : ترـضح  نآ  دوب ؟ هچ  روبزم  هلمج  زا  ریبز  دوصقم  مدیـسرپ  مالـسلاهیلع 
هک میراد  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  رد  عمط  يریگعضوم ، نیا  زا  دـیدش  سرت  اب  اـم  هک  دوب  نیا  روظنم  تفگ : وا  مدیـسرپ . ار  ریبز  دوصقم 
زور ع )  ) یلع : ) دنکیم لقن  سابعنبا  زا  شردپ  زا  مالسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  ماما )  ) زا قاحـسا  نب  دمحم  تسا ! امـش  تسد  رد  نونکا 
ادـخ باتک  نیا  وگب : نانآ  هب  دومرف : نم  هب  داتـسرف و  ریبز  هحلط و  دزن  هب  دـنزیم ، مه  رب  ار  نآ  ياهقرو  داب  هک  زاب  ینآرق  اب  ارم  لـمج 
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ع)  ) یلع هک  میهاوـخیم  ار  ناـمه  دـنتفگ : هک  دنتـشادن  نیا  زج  یخـساپ  ود  نآ  دـیهاوخیم ؟ هچ  امـش  دـشاب ؟ مکاـح  امـش  اـم و  ناـیم 
. مدرک ضرع  راوـگرزب  نآ  هـب  ار  ناـیرج  و  ع )  ) یلع دزن  متــشگرب  میهاوـخیم !! ار  کــلم  اــم  دــنتفگیم : ناــنآ  ییوـگ  دــهاوخیم .

امـش يارب  تفگ : اـهنآ  هب  دـمآ و  ریبز  هحلط و  دزن  هب  هرـصب  لـها  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریرج  نب  بهو  زا  هر )  ) هاضقلایـضاق
نیا ایآ  دیاهتفرگ ؟ نآ  هب  میمصت  هک  یگنج  تکرح و  نیا  تلع  تسیچ  دیهدب  ربخ  نم  هب  دوب ، ص )  ) مرکا ربمایپ  اب  یتبحصمه  تلیضف 

رد ( ؟ تسا هتشگ  حرطم  ناتدوخ  يارب  هک  تسا  ییار  هیرظن و  ای  تسا  هداد  روتسد  نآ  هب  ار  امـش  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسیزیچ  هثداح 
اجنیا هک  میاهدینـش  ام  وت ، رب  ياو  تفگ : ریبز  یلو  دزیم ، نیمز  رب  شتـشگنا  اـب  درک و  توکـس  هحلط  يرورـض ) رایـسب  لاوس  نیا  ربارب 

هبوت هحلط  هکنیا  رب  تسا  هتفرگ  لیلد  ار  هحلط ) توکـس   ) ربخ نیا  هاضقلایـضاق  میریگب ! اهلوپ  نآ  زا  میاهدـمآ  هک  تسا  يدایز  ياهلوپ 
رارصا مدع  هحلط و  هبوت   ) یعدم نانچ  تابثا  يارب  ربخ  نیا  هلیـسو  هب  لالدتـسا  تسا . هتـشادن  گنج  هب  يرارـصا  مه  ریبز  تسا و  هدرک 
ینوبز دـیدش و  تقامح  رب  لـیلد  دـشاب  حیحـص  تسا  هدـمآ  نآ  زا  شیپ  هک  هچنآ  لالدتـسا و  نیا  رگا  تسا . ساـسایب  گـنج ) رب  ریبز 

ار نآ  ارچ  دنتـشاد  لد  رد  رگا  دنتـشاد و  ینخـس  نینچ  هب  يزاـین  هچ  ود  نآ  هک  دـشیم  مولعم  شاـک  دـشابیم ، راکـشآ  صقن  گرزب و 
هلمح دروم  نارگید  فینح و  نب  نامثع  نارای  اب  هرجاشم  زا  سپ  دنتـشذگ و  دبرم  زا  ریبز  هحلط و  دـیوگیم : فنخموبا  دـندرکن ! یفخم 

هک دوب  اجنیا  رد  دـیوگیم : فنخموبا  دـندمآ . دورف  قزرلاراد  هجنـس  رد  سپـس  دندیـسر و  هقوبار  هب  اـت  دـنتفرگ  رارق  نز  درم و  زا  مدرم 
هب دش و  دراو  دندوب  هتشون  وا  هب  تفالخ ) زا  نامثع  ندرک  رانکرب  يارب   ) ریبز هحلط و  هک  ییاههمان  اب  یمیمتلا  میکح  نب  هللادبع 

ام هب  زورید  وت  نیاربانب ، تفگ : میکح  نب  هللادبع  يرآ . تفگ : دیدوب ؟ هتشونن  نم  يارب  امش  ار  اههمان  نیا  ایآ  دمحمابا ، يا  تفگ : هحلط 
ام زا  ار  وا  نوـخ  ياهدـمآ  یتـشک  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  میـشکب ، ار  وا  مینک و  راـنکرب  تفـالخ  زا  ار  ناـمثع  هک  يدادیم  روتـسد  هتـشون و 

یلع اب  تعیب  هک  یتقو  ارچ  دوب  نیا  وت  رظن  رگا  تکاس ! یهاوخیمن . يزیچ  ایند  زج  وت  تسین ، نیا  وت  رظن  مناج  هب  دـنگوس  یهاوخیم ؟!
ار ام  هک  ياهدمآ  نونکا  یتسکش ، ار  دوخ  تعیب  سپس  يدومن ؟ تعیب  وا  اب  تیاضر  رایتخا و  لامک  اب  یتفریذپ و  ار  نآ  دش  هضرع  وت  هب 

ییارآفـص مه  يوراـیور  هاپـس  ود  زورنآ ، يادرف  سپـس  دـیوگیم : فـنخموبا  يزاـسب … ! روهطوـغ  ياهتخادـنا  هار  هب  هک  ياهـنتف  رد 
یلع اب  تعیب  هب  ار  نانآ  و  مهدیم ، دـنگوس  نامثع  ادـخ و  هب  ار  امـش  تفگ : داتـسیا و  ریبز  هحلط و  لباقم  رد  فینح  نب  نامثع  دـندرک .

؟! دراد امـش  اب  یطابترا  هچ  ناـمثع  نوخ  تفگ : فینح  نب  ناـمثع  مینکیم . هبلاـطم  ار  ناـمثع  نوخ  اـم  دـنتفگ : ناـنآ  دـش . رکذـتم  (ع )
هلئـسم نیا  امـش  روظنم  ادخ ، هب  دـنگوس  زگره ، هن  دنتـسه !؟ اجک  دنـشابیم ، اعدا  نیا  هب  رتهتـسیاش  هک  نامثع  ياهومعرـسپ  نادـنزرف و 

درک قافتا  وا  يرادمامز  رب  مدرم  هک  دیدید  اریز  دیزرویم ، تداسح  ع )  ) یلع هب  امش  هکلب  تسین ، ساسایب 
رتدیدش یسک  نامثع  زا  ییوگدب  رد  ایآ  دیدرکیم . شالت  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دیدوب و  هتسب  دیما  دوخ  يارب  رما  نیا  هب  امـش  دن و 

ریبز هب  نامثع  دـنداد ! رارق  تسیاشان  نانخـس  دروم  زین  ار  وا  ردام  و  دـنداد ، وا  هب  تشز  یمانـشد  ریبز  هحلط و  عقوم  نیا  رد  دوب ؟ امـش  زا 
( اـهیکیرات  ) هیاـس هـب  ندـش ) یفخم  يارب   ) ار وـت  دوـبن ، ص )  ) ادـخ لوـسر  اـب  وا  تبـسن  هیفـص و  رگا  ادـخ ، هـب  دـنگوس  نادـب  تـفگ :

نیا رگا  دوش . نایب  نخس  اب  هک  تسنآ  زا  رتگرزب  وت  نم و  نیبام  هیضق  هبعص ، دنزرف  يا  تفگ : هدرک و  هحلط  هب  ور  سپـس  مدناشکیم ).
درم ود  نیا  هب  ار  رما  تقیقح  نم  هک  ینادـیم  وت  ادـنوادخ ، دزاـسب . برطـضم  ار  امـش  هک  ار  هچنآ  مدـنامهفیم  امـش  هب  دوـبن ، هلئـسم  ود 
لمج باحـصا  هب  فینح  نب  نامثع  سپـس  تسا . هدنامن  دناهتفرگ ، شیپ  رد  هک  ییاطخ  باکترا  رد  يرذع  ود  نآ  يارب  مدش و  رکذـتم 

. دنـسیونب دوخ  نیباـم  ياهمانحلـص  دنتـشاذگ  رارق  دـندش و  ادـج  رگیدـکی  زا  سپـس  تفرگرد . ناـنآ  ناـیم  تخـس  یگنج  درک و  هلمح 
هعیـش زا  نانموم  زا  دنتـسه  وا  اب  هک  یناسک  يراـصنا و  فینح  نب  ناـمثع  هک  یحلـص  داوم  تسنیا  : ) دـش هتـشون  ریز  بیترت  هب  هماـنحلص 

-1 دنشابیم : نانآ  ناوریپ  زا  ود و  نآ  اب  هک  ناناملسم  نینموم و  زا  یناسک  ریبز و  هحلط و  اب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما 
ریبز و هــحلط و  يارب  - 2 دـشاب . وا  راـیتخا  رد  ربـنم  لاـملاتیب و  دجـسم و  هبحر و  نیـشنتموکح و  هک  تـسا  فـینح  نـب  ناـمثع  يارب 
رد هار و  رد  يررـض  دیابن  نیفرط  زا  کی  چیه  - 3 دننک . باختنا  نآ ، رد  ندـمآ  دورف  يارب  هرـصب  زا  ار  ییاج  ره  هک  تساهنآ  ناهارمه 
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مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  ات  دنناسرب ، یمومع )  ) قفارم رگید  اههناخدور و  اهراسهمـشچ و  لخدم  رازاب و  اهرد و  نوماریپ 
هک هچنآ  هب  یـسک  ره  دنتـساوخ  رگا  دـنوش و  دراو  تسا ، هدـش  لـخاد  یمالـسا  تما  هک  هـچ  نآ  رد  دـنهاوخب  رگا  سپ  دـنوش ، رـضاح 

، دش هتشون  هک  همانحلص  نیا  اب  هورگ  ود  - 4 دنک . تماقا  اج  نیمه  رد  ای  دورب  نوریب  حلـص ، ای  دهاوخب  گنج  هچ  دوش  قحلم  دهاوخیم 
نب نامثع  دش و  رهم  همان  نیا  تسا . هتـسب  ربمایپ  کی  اب  دنوادخ  هک  ینامیپ  دهع و  نیرتدیدش  دننام  دـندنبیم  يدـنوادخ  نامیپ  دـهع و 

ار هحلسا  دیدرگرب و  ناتهداوناخ  دزن  دانک  تمحر  ار  امش  دنوادخ  تفگ : شنارای  هب  دش و  نیـشنمکاح  ترامع  دراو  ات  تشگرب  فینح 
سپ ریبز  هحلط و  هک  دنکیم  لقن  دیدحلایبا  نبا  دندومن . فقوت  لاونم  نیمه  هب  زور  دنچ  دینک . اوادم  ار  اهیمخز  دـیراذگب و  نیمز  رب 

اب ا دسرب ، هار  زا  ع )  ) یلع یتقو  هک : دنتفگ  دنداتفا و  القت  شالت و  هب  ورین  مدرم و  يروآعمج  يارب  نیا ، زا 
دوخ باحـصا  اب  تفرگ ، نایاپ  ریبز  هحلط و  راک  هک  یماگنه  سپـس  تشاد …  میهاوخن  ار  وا  اب  هلباقم  ییاناوت  میراد ، ام  هک  فعـض  نی 

نب نامثع  رایتخا  رد  دجـسم  تسیابیم  هک  هماندـهع  نآ  دوجو  اب  ، ) دـیرابیم ناراب  دـیزویم و  داـب  دوب و  کـیرات  هک  اهبـش  زا  یکی  رد 
هک یلاح  رد  دندش ! دجسم  دراو  دندوب ، هدیـشوپ  سابل  هرز  نآ  يور  هدرک و  نت  هب  هرز  هک  یلاح  رد  حبـص  زامن  عقوم  رد  دشاب ) فینح 
هب ار  وا  ریبز  هحلط و  نارای  یلو  تفر ، شیپ  زامن  يارب  نامثع  دوب ، هدـش  هتفگ  زامن  هماـقا  هدـش و  دراو  اـهنآ  زا  رتولج  فینح  نب  ناـمثع 

باحـصا رگید  راب  دندروآ . ولج  ار  نامثع  دندرب و  بقع  هب  ار  ریبز  دندمآ و  هجبابـس  دندروآ . شیپ  زامن  يارب  ار  ریبز  دندیـشک و  بقع 
لها تشاد . همادا  باتفآ  عولط  کیدزن  ات  يزیوالگ  نیا  دنتخادنا . بقع  هب  ار  نامثع  دندیشک و  شیپ  ار  ریبز  دندرک و  هبلغ  نانآ  رب  ریبز 
مدرم يارب  ار  زامن  درک و  هبلغ  ریبز  دنک . عولط  باتفآ  تسا  کیدزن  دیسرتیمن ! ادخ  ایآ  ص ،)  ) دمحم باحصا  يا  دندز : دایرف  دجـسم 
ناورم اب  هکنآ  زا  سپ  ار  نامثع  دیریگب ! ار  فینح  نب  نامثع  هک  دز  دایرف  دوخ  حلسم  نارای  هب  دش  فرـصنم  زامن  زا  هک  یماگنه  دناوخ !

دندروآ دراو  وا  رب  هدنشک  ياههبرض  دش  ریسا  نامثع  هک  یتقو  دنتفرگ . دندومن ، ریشمش  اب  دروخ  دز و 
دزن فینح  نب  نامثع  اب  دندوب  درم  داتفه  هک  ار  هجبابـس  سپـس  و  دندنک !! ار  شتروص  رـس و  يوم  یمامت  نامـشچ و  ياههژم  اهوربا و  و 

!! درک يرای  شنتـشک  هب  تشک و  ار  تردپ  هک  دوب  راصنا  هلیبق  اریز  نزب ، ندرگ  ار  نامثع  تفگ : نامثع  نب  نابا  هب  هشیاع  دـندرب . هشیاع 
تسا و هنیدـم  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نیـشناج  فینح  نب  لهـس  مردارب  ریبز ، يا  هحلط و  يا  هشیاع و  يا  دز : داـیرف  فینح  نب  ناـمثع 

دورف ناتناگتـسباو  نادناخ و  ناردپ و  نادنزرف و  رب  ریـشمش  مردارب  هک  تسا  یعطق  دیوش ، بکترم  ار  يراک  نینچ  رگا  ادخ ، هب  دـنگوس 
هداوناخ و هب  فینح  نب  لهس  دندیـسرت  اریز  دندرک ، يراددوخ  نامثع  نتـشک  زا  نانآ  تشاذگ . دهاوخن  هدنز  ار  امـش  زا  یـسک  دروآ و 

اریز شکب  ار  هجبابـس  هک  داتـسرف  ریبز  هب  یماغیپ  هشیاع  دندرک . اهر  ار  وا  اذل  دشکب  ماقتنا  نانآ  زا  دـنک و  هلمح  هنیدـم  رد  اهنآ  نامدود 
يدصتم دیرب !! رـس  دنفـسوگ  دننام  ار  نانآ  ریبز  ادخ  هب  دنگوس  دیوگیم : يوار  دـناهدرک !!! هچ  وت  هب  نانآ  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  ربخ 

، دـندوب لاملاتیب  نانابهگن  هک  هجبابـس  نیا  زا  یهورگ  دوب . درم  داتفه  ناگدـشحبذ  نیا  هرامـش  دوب . ریبز  نب  هللادـبع  شدـنزرف  راک  نیا 
راو نانآ  رب  کلهم  ياههبرض  نایرکشل  تفر و  نانآ  يوس  هب  يرکشل  اب  هنابشریبز  دندوب ، هدنام  هدنز 

: دـیوگیم ریهز  نب  بعقـص  دـیوگیم : فـنخموبا  دنتـشک !!! ار  ناـنآ  تخـس  هجنکـش  اـب  دـنتفرگ و  ار  ناـنآ  زا  رفن  هاـجنپ  دـنتخاس و  د 
رجز و لاح  رد  ناشندرگ  هک  دندوب  ناناملـسم  زا  یناسک  نیلوا  هجبابـس  دـندوب . درم  دـص  راهچ  دـندش  هتـشک  زور  نآ  رد  هک  ياهجبابس 
ار ع )  ) یلع دزن  هب  نتفر  وا  دوش . قحلم  ع )  ) یلع هب  ای  دـنام  هرـصب  رد  هکنیا  نایم  دـندرک  ریخم  ار  فینح  نب  ناـمثع  و  دـش . هدز  هجنکش 

نونکا مدوب  ریپ  يدرم  مدـش  ادـج  وت  زا  هک  یتقو  تفگ  درک و  هیرگ  دـید ، ار  وا  دیـسر و  نینموملاریما  روضح  هب  هک  یتقو  درک . باختنا 
دیدحلایبا نبا  سپس  میدرگیمرب .) وا  يوس  هب  ام  همه  مییادخ و  نآ  زا  ام   ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : ع )  ) یلع ماهدمآ !! ومیب  رسپ 

نارای هبلغ  اب  هک  تسا  هدومن  نایب  دوب  هدمآ  سیقلادـبع  هلیبق  زا  رفن  دصیـس  اب  هک  ریبز  هحلط و  هورگ  اب  ار  هلبج  نب  میکح  گنج  ناتـساد 
ندرازگ زامن  هرابرد  خیـش  ود  نیا  نیبام  ماگنه  نیا  رد  دـنامن ، یعنام  دـش و  زاب  رفن  ود  نیا  نارای  يور  هب  هرـصب  میکح ، رب  ریبز  هحلط و 

، دناوخیم زامن  يرگید  رـس  تشپ  رد  رگا  ود  نآ  زا  کی  ره  اریز  دوش ، يدـصتم  ار  زامن  تساوخیم  ود  نآ  زا  کی  ره  دـش و  فالتخا 
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صا نینچ  ار  ود  نآ  نیبام  هشیاع  دوب ! هدرک  هماقا  ار  زامن  هک  دوب  یسک  هب  وا  ندش  میلست  تمالع 
رد ریبز  هحلط و  سپـس  دـیوگیم : فنخموبا  هحلط . نب  دـمحم  رگید  زور  دـنک و  هماقا  ریبز  نب  هللادـبع  زور  کـی  ار  زاـمن  هک  درک  حـال 

هذـه مکل  لجعف  اهنوذـخات  هریثک  مناغم  هللا  مکدـعو  : ) تفگ ریبز  دـندید ، ار  لاملاتیب  لاوما  هک  یتقو  دـندش . لـخاد  هرـصب  لاـملاتیب 
هب ام  و  تخادنا !!!) ولج  هب  امـش  يارب  ار  لاوما  نیا  دیروایب ، تسد  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  هداد  هدعو  امـش  هب  یناوارف  ياهتمینغ  دـنوادخ  )

ار اهنآ  همه  دش ، زوریپ  لمج  باحصا  رب  مالسلاهیلع  یلع  هک  یماگنه  دنتفرگ . ار  لاوما  نآ  همه  میرتهتسیاش و  هرصب  مدرم  زا  لاوما  نیا 
نبا هغالبلاجهن  حرـش  هب  دییامرف  هعجارم  لمج  گنج  زا  عالطا  لیمکت  يارب  دومرف . میـسقت  ناناملـسم  نایم  رد  دـنادرگرب و  لاملاتیب  هب 

هحفص زا  هبطخ 33  هحفص 170 و  ات  هحفص 162  زا  و ج 2  هرامش 12 و 13 ) نانخس   ) هحفص 266 ات  هحفص 247  زا  ج 1  دیدحلایبا ،
بـسک اب  قیقد  هاگآ و  نهذ  کی  لـمج  هثداـح  هراـبرد  یلیلحت  هبطخ 79 . هحفـص 229  ات  هحفـص 215  زا  ج 6  و  هحفـص 188  ات   185

هکنانچنآ  ) هثداح نآ  رد  ار  دوخ  هک  ییاهتیـصخش  یگنوگچ  زورب  نینچمه  نآ و  جـیاتن  هزیگنا و  لـمج و  هثداـح  ناـیرج  زا  یعـالطا 
نبهورگ لوصحم  نینچمه  دندوب ، هتفریذپ  ارنآ  اعقاو  هک  یناسک  مالسا و  تمظع  دناوتیم  یبوخ  هب  دنداد ، ناشن  دنتسه )

بیغ ملع  مکی - هلئـسم  مییامنیم : حرطم  ثحبم  نیا  رد  ار  هلئـسم  دـنچ  يراصتخا  لیلحت  کی  اب  اـم  دـمهفب . ار  نیملـسم  هعماـج  رد  يد 
نیع دندوب و  هداد  ربخ  هشیاع  ناشرسمه  ياربار  باوحینب  بآ  ياهگس  ندرک  وعوع  نایرج  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

مرکا ربمایپ  يزور  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  همرکع  زا  همادق  نب  هماصع  میتفگ : هتـشذگ  رد  هک  روطنامه  و  داتفا . قافتا  هیـضق  نامه 
دهاوخ ومرپ  رتش  بحاص  اهنز  امـش  زا  کـی  مادـک  متـسنادیم  شاـکیا  : ) دـندومرف دـندوب ، هدـش  عمج  وا  رود  هک  دوخ  ياـهنز  هب  (ص )

گنج  ) داـتفا دـهاوخ  قاـفتا  رـسمه  نیا  يارب  هک  هثداـح  نیا  رد   ) درک دـنهاوخ  وعوع  وا  هب  باوح  ياهگـس  روبع ) عقوم  رد  هک   ) تشگ
مه وا  هکنآ  زا  سپ  درک  دهاوخ  ادیپ  تاجن  نز  نآ  تشگ و  دنهاوخ  شتآ  لخاد  اهنآ  همه  هک  دش  دـنهاوخ  هتـشک  يدایز  مدرم  لمج )
نآ زا  نایوار  تیاور  هب  انب  ص )  ) ادخ لوسر  تسا ، هدوب  هشیاع  خیراوت  یمامت  قافتا  هب  رـسمه  نیا  تفرگ ) دـهاوخ  رارق  لتق  ضرعم  رد 

(. یـشاب وت  هک  ادابم  هشیاع ، يا  زیهرپب  . ) اهینوکت نا  ءاریمح  ای  كایا  دومرف : باـطخ  نینچ  هدرب و  ماـن  هشیاـع  زا  اصخـشم  فنخموبا  هلج 
وا هب  باوح  ياهگـس  ع )  ) یلع اـب  گـنج  يارب  روبع  عقوم  رد   ) دومرف هک  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  نخـس  هشیاـع  هک  یماـگنه  مود - هلئـسم 

اوخ وعوع 
باوـح بآ  زا  داـیز  ییاهخـسرف  داـنک ، تتمحر  ادـخ  شاـب ، مارآ  تفگ : ریبز  دـینادرگرب ) ارم  تفگ : راـب  ود  دروآ ، داـی  هـب  درک ، دـنه 

ار برع  رفن  هاجنپ  هحلط  ریبز و  دنتـسین ؟ باوح  بآ  لام  دننکیم  وعوع  هک  اهگـس  نیا  هک  يراد  دهاش  ایآ  : ) تفگ هشیاع  میاهتـشذگ !!
نیلوا دوب  نیا  تسین !!!! باوح  بآ  بآ ، نیا  هک  دندروخ  مسق  دنداد و  تداهش  زین  نانآ  دنداد ، رارق  يدزم  نانآ  يارب  هک  دندرک  هدامآ 

وا زا  هدرب و  رـسب  وا  تمدـخ  رد  ار  یتدـم  هدـید و  ار  ربمایپ  سک  ره   ) هک لصا  نیا  اب  نایرج  نیا  ایآ  مالـسا  رد  نیغورد )  ) روز تداـهش 
ياهتیصخش رگید  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  رسمه  ریبز و  هحلط و  موس - هلئسم  درادن ؟! ضقانت  دشابیم ، دهتجم  لداع و  تسا ، هدینش  ثیدح 

. ضقانت کی  مه  نیا  دندوب !!! هتخیر  ار  وا  نوخ  نانآ  هدومن و  کیرحت  نامثع  هیلع  ار  مدرم  هک  دندوب  اهنامه  لمج  باحـصا  هدننکهرادا 
دهع نم ) اب  تعیب  هرابرد   ) ادـخ اب  ناراکمتـس  : ) تسا هدـمآ  نینچ  فینح  نب  نامثع  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  همان  رد  مراهچ - هلئـسم 

هک يزیچ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  نانآ  ناطیش  دناهدروآ و  يور  تسوت  فرـصت  رد  هک  يرهـش  هب  کنیا  دنتـسکش و  ار  نانآ  دنتـسب و 
دنناوتیم تسا  هداد  تشهب  هدعو  نانآ  هب  دنوادخ  هک  صاخشا  نآ  ایآ  تسا . هدنار  امش  يوس  هب  تسین  یضار  نآ  هب  ادخ 

روظنم و مالعتـسا  يارب  فینح  نب  نامثع  فرط  زا  نیـصحلا  نب  نارمع  یلود و  دوسالاوبا  مجنپ - هلئـسم  دنریگب )!! رارق  ناطیـش  زیواتـسد 
هب ار  ادخ  دندرک و  تحیصن  ار  وا  دنتخادرپ و  وگتفگ  هب  وا  اب  دنتفر و  هشیاع  دزن  تسخن  دندش ، نانآ  ناکم  راپسهر  لمج  باحصا  عضو 
ریبز هحلط و  دزن  هب  ار  اهنآ  دادن و  خـساپ  ود  نآ  هب  هشیاع  دـنداد . دـنگوس  ادـخ  هب  شروظنم  زا  يرادنتـشیوخ  رد  ار  وا  دـنتخادنا  وا  دای 

هبلاطم ار  نامثع  نوخ  میاهدـمآ  تفگ : ود  نآ  هب  ریبز  دندیـسرپ  دوب ، هتفرگ  هک  یمیمـصت  هرابرد  وا  زا  دـنتفر و  ریبز  دزن  ناـنآ  داتـسرف و 
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: دـنتفگ ریبز  هب  رفن  ود  نآ  دـننک !! نییعت  هفیلخ  ناـشدوخ  يارب  اـت  مییاـمن  يرادـمامز  رما  رد  يروـش  هب  عوـجر  هب  راداو  ار  مدرم  مینک و 
يا دنیاجک . دنتـسیک و  نامثع  نالتاق  هک  ینادیم  همه  زا  رتهب  وت  دیهاوخب و  هرـصب  رد  ار  وا  نوخ  ات  تسا  هدشن  هتـشک  هرـصب  رد  نامثع 

تـسخن سپ  دـیدوب ، وا  نوخ  نتخیر  يارب  هدـننک  کیرحت  نیرتگرزب  نامثع و  هب  مدرم  نیرتنمـشد  هشیاـع  و  هحلط )  ) تقیفر وت و  ریبز 
رد دیهدب  ماجنا  ار  يراک  نینچ  دیناوتیم  هنوگچ  امـش  مینک ، راذـگاو  يروش  هب  ار  تفالخ  ییوگیم  هکنیا  اما  و  دـینک . صاصق  ار  دوخ 

یبز  ) هللادبعوبا يا  وت  و  دیاهدرک !؟ تعیب  ع )  ) یلع اب  هارکا  نودب  رایتخا و  اب  امش  هک  یتروص 
یتفگیم يداتـسیا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زور  رد  تسد  هب  ریـشمش  هک  تسا  هتـشذگن  هیـضق  نآ  زا  ینامز  زونه  ر )

اهراک نآ  يدیزرو . عانتما  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هک  يدوب  وت  تسین و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  رتراوازـس  رتهتـسیاش و  تفالخ  هب  سک  چیه 
رتنشخ ار  وا  هحلط و  دزن  دندمآ  دینک . تاقالم  ار  هحلط  دیورب  تفگ  دادن و  یخساپ  مه  ریبز  تسا ؟! راگزاس  هنوگچ  وت  زورما  نخـس  اب 

دنتشگرب و فینح  نب  نامثع  فرط  هب  اذل  دندید . گنج  شتآ  نتخاس  روهلعـش  هنتف و  نتخیگنارب  رد  رتيوق  میمـصت  ياراد  رتمواقم و  و 
هلئـسم دوشیمن . هدید  ریبز  هحلط و  زا  لوبق  لباق  هلمج  کی  یتح  اهوگتفگ  نیا  رد  دنداد . دندوب ، هدینـش  دندوب و  هتفگ  هک  هچنآ  زا  ربخ 
نـالف منم  مدرم ، يا  تفگ : تساـخرب و  مشجینب  هلیبق  زا  يدرم  دندیـسر ، دـبرم  هب  هرـصب  یکیدزن  رد  لـمج  باحـصا  هک  یتقو  مشش -

. دنناما نما و  رد  اجنآ  رد  هدنرد  یشحو و  هدنرپ و  هک  دناهدمآ  یناکم  زا  لمج ) باحـصا   ) مدرم نیا  تفگ ) ار  دوخ  مان   ) یمـشج سک 
هب ار  نانآ  دـینک و  تعاطا  نم  زا  مدرم  يا  دـناهتخیر . ار  وا  نوخ  ام  زا  ریغ  رگید  یناسک  دـناهدمآ ، ناـمثع  نوخ  هبلاـطم  يارب  ناـنآ  رگا 

روک ك ياهنتف  هدنزگ و  یگنج  زا  دیهدن ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  رگا  دناهدمآ . اجنآ  زا  هک  دینادرگرب  اج  نامه 
یهلا دهعت  دندوب و  هدرک  تعیب  ریبز ) هحلط و   ) خیش ود  نآ  متفه - هلئسم  دنام . دیهاوخن  ملاس  تشاذگ  دهاوخن  دوخ  لاح  هب  ار  يزیچ  ه 

نآ راکنا  ددـص  رد  اـیند  هزور  دـنچ  لاـنم  لاـم و  ماـقم و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ریبز  هحلط و  دـندوب . هداد  ع )  ) یلع تفـالخ  شریذـپ  هب 
هشیاع متشه - هلئسم  تسا ؟! عومـسم  یـسایس  یهقف و  رظن  زا  راکنا  نیا  ایآ  میدوب . هدرک  تعیب  ع )  ) یلع اب  هارکا  اب  ام  دنتفگ : دندمآرب و 
مولظم ار  وا  هکنیا  ات  تسـشیم  هبوت  اب  ار  دوخ  ياهاطخ  هراومه  سپـس  دومن ، لیدـبت  داد و  رییغت  مالـسا  رد  ار  يروما  نامثع  دـیوگیم :

نینچمه دوشیم ، هداد  حیـضوت  دـندوب . هدومن  روظنم  نامثع  هب  ناگدـننکموجه  هک  یللع  نیرتتیمهااب  تالمج  نیا  رد  شاک  دنتـشک !!
فرحنم زگره  هک   ) رادـمامز یمئاد  لمع  يارب  ینانیمطا  مدرم  رد  هک  تفرگیم  رارق  هجوت  دروم  هبوت  ددـعت  رارکت و  هجیتن  هک  دوب  مزال 

نامثع یهاوخنوخ  يارب  ریبز  هحلط و  هک  يدیکات  رارصا و  مهن - هلئسم  تشگیم . رما  تدش  ثعاب  تشاذگیمن و  یقاب  تشگ ) دهاوخن 
-1 تشاد . دنهاوخ  ترخآ  رد  هن  دنتشاد و  ایند  نیا  رد  هن  نانآ  هرابرد  یخـساپ  هنوگچیه  نانآ  هک  دروآیم  شیپ  ار  لاوس  دنچ  دنتـشاد ،

هرصاحم ا ندرک  فرطرب  وا و  تاجن  يارب  ار  شالت  نیرتيدج  نامثع  هرصاحم  ياهزور  رد  ع )  ) نینموملاریما رگم 
رد نامثع  - 2 تشادن ؟! رذـح  رب  تموکح  ياهراک  رد  ناورم  نداد  تلاخد  زا  دومرفن و  تحیـصن  ار  نامثع  راب  دـنچ  رگم  دادـن !؟ ماجن 

هیلع هک  یمدرم  نوچ  دوب  هتشون  همان  نآ  رد  داتسرف . مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  ياهمان  سابعنبا  هلیـسو  هب  دوب  هرـصاحم  رد  هک  یعقوم 
تـشاد غاب  نیمز و  اجنآ  رد  هک  عبنی  يوس  هب  هنیدم  زا  ع ))  ) یلع  ) ناشیا اذل  دـننزیم ، دایرف  تفالخ  يارب  ار  وا  مان  دـناهدرک ، شروش  وا 

وا يارب  نم  هک  تسین  نیا  زج  ناـمثع  رظن  ساـبعنبا ، يا  دومرف : نینموملاریما  دوب ) هدرک  يداهنـشیپ  نینچ  مه  نآ  زا  شیپ   ) دوش جراـخ 
مدرگرب درک  شرافـس  سپـس  موش ، جراخ  هنیدـم  زا  هک  دوب  هداتـسرف  مایپ  نم  هب  میایب . مورب و  یپایپ  مشاب ، گرزب  ولد  اـب  شکبآ  يرتش 
مـسرتیم هک  مدرک  عافد  وازا  ردـقنآ  ادـخ ، هب  دـنگوس  منک ) هچ  نونکا  !! ) مورب نوریب  هک  تسا  هداتـسرف  وت  هلیـسو  هب  همان  نونکا  سپس 

هدـنب زا  هماـن  نیا  : ) تشون نینچ  هرـصب  يوس  هب  تکرح  عقوم  رد  هفوک  لـها  هب  ياهماـن  رد  ع )  ) نینموملاریما - 3 مشاب ! راکهنگ  هعفدـنیا 
، يدنوادخ يانث  دمح و  زا  دعب  دنـشابیم ، برع  نایم  رد  الاب  یتلزنم  ياراد  نارای و  زاتـشیپ  هک  هفوک  لها  هب  نانموم  رادمامز  یلع  ادخ ،

عط وا  هب  مدرم  دشاب . شندید  دننام  شندینش  هک  مهدب  امش  هب  يربخ  نامثع  هثداح  هرابرد  نم 
تاقالم ار  وا  یکدـنا  متـساوخیم و  ار  وا  یـشوخ  تاقالم  رثکا  مدوب ، نیرجاـهم  زا  يدرم  نم  دـنتفرگ ) هدرخ  شیاـهراک  هب  و   ) دـندز هن 
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وا نتخاس  ناوتان  ندـناجنر و  دوب و  تنوشخ  دـندوب ، هتفرگ  شیپ  نامثع  هرابرد  ریبز  هحلط و  هک  يراک  نیرتمک  هک  یلاـح  رد  مدرکیم .
وا دندروآ و  نتخات  شرـس  رب  مدرم  زا  یهورگ  دومن ، زورب  يو  زا  هک  دوب  نامثع  هرابرد  بضغ  دیدش  یناهگان و  هدیدپ  هشیاع  زا  و  دوب .
هن يرگنب  تلقع  دید  اب  رگا  هیواعم ، يا  مناج  هب  دنگوس  - 4 دندرک ). تعیب  نم  اب  رایتخا  لامک  اب  هارکا و  ربج و  نودب  مدرم  دنتشک و  ار 

رانکرب يو  زا  نم  تسناد  یهاوخ  نیقی  هب  منم و  نامثع  نوخ  زا  مدرم  نیرترانکرب )  ) نیرترازیب دید  یهاوخ  هدننکروک )  ) سوه يوه و  اب 
هچ اـجک و  رد  ار  ناـمثع  نوخ  هک  یناد ) همه  زا  رتهب  اـعطق  ! ) ياهدـمآ ناـمثع  یهاوخنوخ  يارب  ینکیم  ناـمگ  هیواـعم ، يا  - 5 ماهدوب .
زا نیریـس  نب  دمحم  زا  داوس  نب  ثعـشا  مهد - هلئـسم  نک . هبلاطم  ار  نامثع  نوخ  صاخـشا  نامه  زا  اجنامه و  زا  ورب  دـناهتخیر . یناسک 

: متفگ دندوب ، هدش  عمج  مه  رود  هک  مدید  ار  اهنآ  متفر و  اهنآ  دزن  دندمآ ، دورف  دیرم  رد  ریبز  هحلط و  هک  یتقو  دنکیم : لقن  لیلخلایبا 
هدش ا ثعاب  ياهزیگنا  هچ  مهدیم ، دنگوس  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ندوب  تبحص  مه  ادخ و  هب  ار  امش 

نیمزرس نیا  رد  هک  میاهدینشام  دنتفگ : ریبز  هحلط و  و  مدرک . رارکت  ار  ملاوس  دنتفگن ، نم  هب  یخساپ  دیاهدمآام  نیمزرس  نیا  هب  هک  تس 
. دناهداد مه  سیق  نب  فنحا  هب  رفن  ود  نآ  ار  خـساپ  نیا  میهاوخیم  ارنآ  میاهدـمآ  ام  اذـل  دراد ، دوجو  ایند ) لانم  لام و  ماقم و   ) ایند امش 
هب گنج  عورش  زا  شیپ  ار  سابعنبا  لمج  زور  رد  مالسلاهیلع  یلع  دیوگیم : هدرک  لقن  فنخموبا  دننام  یتیاور  ینئادم  مهدزای - هلئسم 

تعیب نم  اب  هارکا  نودب  رایتخا و  اب  وت  رگم  دیوگیم : امش  هب  هدرک و  مالس  امش  هب  نینموملاریما  تفگ : ریبز  هب  سابعنبا  داتسرف  ریبز  دزن 
ریبز دـیوگیم : ساـبعنبا  ياهدومن !؟ زیوجت  ار  نم  اـب  گـنج  هک  تسا  هدرک  لزلزتـم  نم  هراـبرد  ار  وت  يزیچ  هچ  نونکا  يدوـب ؟ هدرکن 

رد عمط  ماقم و  رد  عمط  تسکـش ، زا  سرت  . ) تفگن يزیچ  نیا  زا  ریغ  میراد و  عمط  دـیدش ، سرت  کی  اب  تفگ  طقف  تشادـن ، یخـساپ 
هب شنارای  هارمه  هب  فینح  نب  نامثع  تفرگ . رارق  مه  يورایور  رازراـک  يارب  اهفـص  گـنج ، زور  مهدزاود - هلئـسم  اـیند !) هاـج  لاـم و 

هدرک مالسلاهیلع  نینموملاریما  اب  هک  یتعیب  هب  ار  ود  نآ  مهدیم و  دنگوس  مالسا  قح  ادخ و  هب  ار  امش  تفگ : رفن  ود  نآ  هب  دمآ و  نادیم 
نامثع گ میاهدمآ . نامثع  یهاوخنوخ  هب  ام  دنتفگ : رفن  ود  نآ  تخاس . رکذتم  دندوب 

رگید امش و  زا  رتراوازس  یهاوخنوخ  نیا  هب  هک  نامثع  ياهومع  رسپ  نادنزرف و  دنتسه  اجک  دراد ! امـش  اب  یطابترا  هچ  نامثع  نوخ  تف :
(( ع  ) یلع  ) درم نآ  رب  تداسح  دراشفیم ، ار  امش  يولگ  هچنآ  هکلب  دیاهدرک ، هناهب  امش  هک  تسین  نیا  هلئـسم  ادخ ، هب  دنگوس  دنمدرم ؟

. دشاب امـش  نآ  زا  يرادمامز  رما  دیتشاد  وزرآ  امـش  دندرک و  عامتجا  هدرک ، ادـیپ  رظن  قافتا  درم  نآ  اب  تعیب  يارب  مدرم  همه  اریز  تسا ،
هب ار  مانـشد  شحف و  نیرتتـشز  یقطنم ، خـساپ  ياج  هب  خیـش  ود  نآ   ) تشاد دوجو  نامثع  هرابرد  امـش  زا  رتنشخ  رتدـیدش و  یـسک  ایآ 
رد وا  تلزنم  هیفص و  رگا  تفگ : ریبز  هب  نامثع  دنتشاذگن )!!! بیصنیب  یـشاحف  نیا  رد  مه  ار  شردام  یتح )  ) دنداد و فینح  نب  نامثع 
هب ور  هاگنآ  مدـناشکیم ، کیرات  هاگیفخم  هب  مدرکیم ، راهظا  وت  هراـبرد  هک  یتاـیعقاو  زا  رارف  يارب  ار  وت  دوبن ، ص )  ) مرکا ربماـیپ  دزن 
امش هب  دوبن  نینچ  رما  رگا  دوش ، ادا  نخس  اب  هک  تسنآ  زا  رتالاب  هبعـص  دنزرف  يا  وت  نم و  نیبام  ناتـساد  اما  : ) تفگ نینچ  دومن و  هحلط 

اب نم  ادـنوادخ ، تفگ : درک و  نامـسآ  يوس  هب  ور  نامثع  سپـس  درکیم . تحاراـن  ار  امـش  تخـس  هک  مدـنامهفیم  ار  یقیاـقح  رفن  ود 
هلمح لمج  باحصا  هب  فینح  نب  نامثع  مهدزیس - هلئسم  مدرک . عطق  ار  درم  ود  نیا  رذع  مدروآ  هک  یلیالد 

نآ نایم  حلص  هدهاعم  هک  دندرک  هحلاصم  دندش و  ادج  رگیدکی  زا  سپـس  تفرگرد ، هورگ  ود  نایم  يدیدش  گنج  دومن و  تخـس  يا 
نینموم و زا  یناسک  يراصنا و  فینح  نب  نامثع  هک  ياهمانهحلاصم  نآ  تسنیا  دش : هتشون  نینچ  همانهدهاعم  نتم  دوش . هتـشون  هورگ  ود 

ررقم دنتـسه ، ناشناوریپ  زا  رفن و  ود  نآ  اب  هک  نیملـسم  نینموم و  زا  یناسک  ریبز و  هحلط و  اب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  نایعیش 
ریبز هحلط و  دریگیم و  رارق  فینح  نب  نامثع  رایتخا  رد  ربنم  لاملاتیب و  دجسم و  هبحر و  و  نیشنمکاح )  ) هرامالاراد دنتشون : دنتـشاد و 

رازاب و هار و  رد  يررـض  نیفرط  زا  کی  چیه  دنیآ و  دورف  دنناوتیم  دـنهاوخب  هک  هرـصب  زا  اج  ره  رد  دنتـسه  رفن  ود  نیا  اب  هک  یناسک  و 
رگا عقوم  نیارد  دوش ، هرـصب  دراو  ع )  ) نینموملاریما هک  هاـگنآ  اـت  دـنرواین  دراو  رگیدـکی  هب  یموـمع  تحارتـسا  نکاـما  بآ و  هاـگیاج 

گنج و هچ  دراد  تسود  دهاوخیم و  هک  هچنآ  لابند  یهورگ  ره  دنتساوخ  رگا  دنوشیم و  لخاد  نیملسم  نینموم و  عمج  رد  دنتـساوخ 
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نیرتدـیدش وا و  ناـمیپ  يدـنوادخ و  دـهع  تسا  هورگ  ود  ره  همذ  رب  و  دوریم . نآ ، زا  چورخ  هچ  هرـصب و  رد  تماـقا  هـچ  حلـص و  هـچ 
ای هب  تشگرب و  هرامالاراد  هب  فینح  نب  نامثع  دش و  رهم  همان  درادیم و  ررقم  ربمایپ  کی  رب  ادخ  هک  یتیلوئسم 

. دینک اوادم  ار  ناتیاهیمخز  دیراذگ و  نیمز  رب  ار  هحلـسا  ناتیاههداوناخ و  دزن  دیدرگرب  دانک  تمحر  ار  امـش  دنوادخ  تفگ : دوخ  نار 
میـشاب كدـنا  یناوتان و  لاح  نیا  رد  اـم  دـسرب و  هار  زا  ع )  ) یلع رگا  : ) دـنتفگ ریبز  هحلط و  سپـس  تشذـگ . لاونم  نیمه  هب  زور  دـنچ 

اهمایپ هجیتن  رد  دنزاسب . لیامتم  ناشدوخ  هب  ار  برع  دنزادرپب و  تالسارم  هب  لیابق  اب  هک  دندرک  رظن  قافتا  اذل  دریگیم ، ار  ام  ياهندرگ 
هب نامثع  ندـنار  نوریب  تفالخ و  زا  ع )  ) یلع ندرک  رانکرب  نامثع و  یهاوخنوخ  هب  ار  نانآ  هداتـسرف  اسور  مدرم و  ناریگمـشچ  يوس  هب 

تـشگ راومه  ریبز  هحلط و  رب  راک  هک  یتقو  مهدراهچ - هلئـسم  دندومن . تباجا  ار  توعد  نیا  هلیبق  دنچ  دندرک . توعد  هرـصب  زا  فینح 
دـندرک و تکرح  دـندوب ، هدیـشوپ  ور  زا  ار  سابل  ریز و  زا  ار  هرز  هک  یلاح  رد  ناشنارای  اب  دوب  یناراـب  داـب و  هک  کـیرات  بش  کـی  رد 

تماما يارب  فینح  نب  نامثع  دش ، رارقرب  زامن  دوب و  هدمآ  دجسم  هب  نانآ  زا  رتولج  فینح  نب  نامثع  دندیسر . دجسم  هب  دادماب  کیدزن 
هدـش هداد  هتـشذگ  ثحابم  رد  تغل  نیا  حیـضوت   ) هجبابـس دـندروآ . شیپ  ار  ریبز  دندیـشک و  بقع  ار  واریبز  هحلط و  ناراـی  تفر ، شیپ 

.. دندروآ شیپ  ار  نامثع  دندیشک و  بقع  ار  ریبز  دندمآ و  دندوب  لاملاتیب  نانابهگن  نانابساپ و  هک  تسا )
دز و مکح  نب  ناورم  اب  ناـمثع  هکنآ  زا  سپ  ار ! فینح  نب  ناـمثع  دـیریگب  دز : داـیرف  دوخ  حلـسم  ناراـی  هب  دـش و  زوریپ  ریبز  هرخـالاب  . 

نامثع اب  ار  لاملاتیب  نانابهگن  سپس  دندنک . ار  شتروص  رـس و  يوم  همه  اههژم و  اهوربا و  دندز ، گرم  دح  ات  ار  نامثع  دندرک  دروخ 
هب دنتـشک و  ار  وت  ردـپ  راصنا  اریز  نزب !! ار  شرـس  نوریب و  ربب  ار  فینح  نب  نامثع  تفگ : نامثع  نب  نابا  هب  هشیاع  دـندرب . هشیاع  دزن  هب 

هنیدم رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نیـشناج  فینح  نب  لهـس  مردارب  ریبز ، يا  هحلط و  يا  هشیاع ، يا  تفگ : نامثع  دندرک !! يرای  شنتـشک 
دزادناراک و هب  ناتهورگ  نامدود و  ناردپ و  نادنزرف و  رد  ریـشمش  هک  دینادب  نیقی  دیـشکب ، ارم  رگا  مروخیم  ادـخ  هب  دـنگوس  تسا و 
هک داتسرف  مایپ  ریبز  هب  هشیاع  مهدزناپ - هلئسم  دندومن . يراددوخ  نامثع  نتشک  زا  دیدهت  نیا  ندینـش  اب  دراذگن . هدنز  امـش  زا  ار  یـسک 
زا هعماج  ظفح  تین  اب  مهنآ  درف  کی  هب  تناها  تازاجم  ایآ   ) دـناهدرک تناها  وت  هب  مدینـش  اریز  شکب  ار  لاملاتیب ) ناـنابهگن   ) هجباـبس
!!! دیدرب رس  دنفسوگ  دننام  دندوب  رفن  هک 70  ار  نانابهگن  نآ  ریبز  ادخ ، هب  دنگوس  دیوگیم : يوار  تسا )!!! رفن  نتشک 70  داسف ، هنتف و 

هک دندوب  هدنام  نانابهگن  نآ  زا  یهورگ  دوب . ریبز  رسپ  هللادبع  ماع  لتق  نیا  يدصتم 
ریبز دوش . دراو  ع )  ) نینموملاریما ات  میهدیمن  لیوحت  امـش  هب  ار  لاملاتیب  ام  دـنتفگ  نانابهگن  دـندرکیم . تظافح  ادـیدش  ار  لاملاتیب 

هجنکـش رجز و  اب  ار  اهنآ  همه  تفرگ و  نانآ  زا  ریـسا  تخادرپ و 50  رازراک  هب  نانآ  اب  درک و  تکرح  نانآ  يوس  هب  يرکـشل  اـب  هناـبش 
لاملاتیب ناـنابهگن  مهدزناـش - هلئـسم  دوب . رفن  زور 400  نآ  رد  ناـنابهگن  ناگدـش  هتـشک  هرامـش  دـیوگیم : ریبز  نب  بقـص  تشک !!!

، فینح نب  نامثع  هرابرد  ریبز  هحلط و  يرگهلیح  و  دش !! هدز  هجنکش  رجز و  اب  ناشکندرگ  هک  دندوب  ناناملسم  زا  هورگ  نیلوا  هجبابس ) )
ار لام  همه  دندش ، لاملاتیب  لخاد  دندرک ، هبلغ  ریبز  هحلط و  هکنآ  زا  سپ  مهدفه - هلئسم  دوب !! مالـسا  رد  يزادرپهلیحو  يراکم  نیلوا 
رب ار  هدـش  تراـغ  لاوما  همه  درک  هبلغ  ع )  ) نینموـملاریما هکنآ  زا  سپ  میرتهتـسیاش  لاـم  نیا  يارب  هرـصب  مدرم  زااـم  دـنتفگ  دـنتفرگ و 

مدرم مالسلاهیلع  نینموملاریما  هکنآ  زا  سپ  مهدجیه - هلئسم  دومرف . میـسقت  ناناملـسم  همه  نایم  ار  اهنآ  دنادرگرب و  نیملـسم  لاملاتیب 
هکرعم زا  هـک  سک  ره  و  - 2 دنـشکن . ار  یحورجم  چیه  - 1 دننک : نالعا  دنلب  يادـص  اب  داد  روتـسد  تخاس ، بولغم  هرـصب  رد  ار  یغای 

راغ ار  یلاوما  دننزن 4 - رانک  ار  یکاشوپ  هدرپ و  چیه  - 3 دننکن . بیقعت  ار  وا  دنادرگ ، يور  گنج 
ندرک ریسا  هرابرد  ناترظن  تفگ : رسای  نب  رامع  دننکن . هلثم  ار  ياهدش  هتشک  چیه  و  - 5 دنرواین . رد  ناجیه  هب  ار  ینز  چیه  و  دننکن . ت 
راتشک هب  ام  اب  هک  میتساخرب  راتشک  هب  یـسک  اب  ام  هک  تسین  نیا  زج  منیبیمن ، نانآ  رب  یهار  نم  دومرف : ع )  ) یلع تسیچ ؟ نمـشد  دالوا 

یمیـسقت نینچ  رگا  نک و  میـسقت  ام  نیب  ار  نانمـشد )  ) نانآ لاوما  دالوا و  درک  ضرع  ع )  ) یلع نارای  زا  نآرق  نایراق  زا  یکی  تخادرپ .
رد هک  ناکدوک  اما  دـندومرف : ع )  ) نینموملاریما تخاس ؟ عونمم  ار  ناشلاوما  یلو  لـالح  ار  ناـنآ  نوخ  تلع  نیمادـک  سپ  تسین ، زیاـج 
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ار یناسک  ام  هک  تسین  نیا  زج  و  مینک . میسقت  ار  نانآ  میناوتیمن  میرادن و  اهنآ  رب  یهار  ام  دننکیم ، یگدنز  ترجه )  ) یمالـسا هعماج 
گنج زا  يور  هک  ار  نانآ  سپ  درک : ضرع  رامع  دنتـساخرب . راتـشک  هب  ام  اب  دـندرک و  ناـیغط  مالـسا  ینوناـق  تموکح  هیلع  هک  میتشک 

ناگدش هتـشک  ياهنز  هب  : ) دومرف میاهداد و  ناما  نانآ  هب  ام  اریز  هن ، دومرف : ع )  ) یلع مینکن . بیقعت  دنتـشادرب ، تحارج  ای  دندنادرگرب و 
تکرش راتـشک  رد  ای   ) هتـشک ار  یـسک  رگا  دندروآ  لمج ) باحـصا   ) نانآ زا  ار  يریـسا  رگا  دنریگب و  هدع  دیهد  روتـسد  هرـصب  لها  زا 

نیا دوش ). دازآ  دشاب  هتشادن  دوجو  لتق  رد  تکرش  ای  لتق و  رب  یلیلد  رگا  دوش و  هتشک  تسا ،) هدومن 
تیوه نآ  اب  نانآ  نارای  ریبز و  هحلط و  دـننام  لمج  گنج  نازورفاشتآ  ربارب  رد  شنارای  و  ع )  ) یلع ياهراتفر  اهنامرآ و  تیوه و  دوب 

اب دـناوتیم  تسا ، رادروخرب  یناسنا  یلاع  ياهـشزرا  تفایرد  یملع و  نادـجو  زا  هک  رظنبحاص  ققحم  ره  لاح  ناشیاهراتفر . واهنامرآ  و 
مل ول  هللاوف  دـشاب . هتـشاد  ثحب  دروم  يایاضق  رد  دنـسپادخ  يرواد  میلـس ، لقع  ياـهییامنهار  مالـسا و  یلاـع  یناـبم  لوصا و  هب  هجوت 

اورکنی و ملف  هورضح  ذا  هلک  شیجلا  کلذ  لتق  یل  لحل  هرج  مرج  الب  هلتقل  نیدمتعم )  ) نیدمتعم ادحاو  الجر  الا  نیملـسملا  نم  اوبیـصی 
ناناملسم زا  نانآ  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  . ) مهیلع اهب  اولخد  یتلا  هدعلا  لثم  نیملـسملا  نم  اولتق  دق  مهناام  عد  دی . ناسلب و ال  هنع  اوعفدی  مل 

دندوب و رضاح  نانآ  اریز  دوب ، لالح  نم  يارب  نایرکشل  نآ  همه  نتشک  دنتشکیم ، مرج  باکترا  نودب  دهعت و  يور  زا  ار  درف  کی  اهنت 
سفن لتق  حیقو  تیانج  ندرک  اشامت  نداتسیا و  تسد )! اب  هن  دندرک و  عافد  مولظم  لوتقم  زا  نابز  اب  هن  دندشن ، رکنم  ار  حیقو  تیانج  نآ 

تیعونمم ندوب  یهیدـب  هب  هجوت  اب  - 1 تسا . سفن  لتق  نامه  يواـسم  نآ  زا  يریگولج  رب  تردـق  اـب  نآ و  دـیدش  تیعونمم  هب  ملع  اـب 
قباطم هکنیا  هب  هجوت  اب  - 2 للم ، عماوج و  همه  رد  هکلب  یمالسا ، هعماج  رد  سفن  لتق  دیدش 

سک ره  . ) اعیمج سانلا  ایحا  امناکف  اهایحا  نم  اعیمج و  سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن  لـتق  نم  يدـنوادخ  مـالک 
ءایحا ار  ناسنا  کی  سک  ره  هتـشک و  اراهناسنا  همه  هک  تسنیا  دننام  دشکب  نیمز  يور  رد  داسف  ای  سفن  لتق  ناونع  نودب  ار  ناسنا  کی 
دوجو اب  مولظم  ناسنا  کی  نتشک  ندرک  اشامت  نداتـسیا و  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 3 تسا ) هدومن  ءایحا  ار  اهناسنا  همه  هک  تسنیا  دننام  دـنک 

، تسا لتق  رد  تکرـش  دننام  تامرحم و  نیرتدیدش  زا  هک  تسا  مارح  هدیدپ  نیا  ندرک  یقلت  لالح  يواسم  نآ ، زا  يریگولج  رب  تردق 
نامیااب مدرم  زوجم ، تلع  نودب  هک  یناراکمتس  تیوقت  ناناملسم و  راتشک  هنحص  داجیا  رد  تکرش  اب  نانکشنامیپ  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 4
بجوـم القتـسم  هدـیدپ  نیا  هک  دـندروآ  دوـجو  هب  ار  نـیمز  يور  رد  داـسف  نـشور  ـالماک  قادـصم  دنتـشک و  اههجنکـش  نیرتدـب  اـب  ار 

هب مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یخساپ  هب  هجوت  اب  - 5 دشابیم ، نانآ  يارب  یگدنز  هاگیاج  زا  دیعبت  ات  هتفرگ  لتق  زا  اهرفیک  نیرتدـیدش 
رگا هک  ع )  ) نینموملاریما نخـس  تلع  انعم و  روما ، نیا  همه  هب  هجوت  اب  میوشیم ) رکذـتم  ـالیذ  هک   ) دـندومرف يدزـالا  فوع  نب  هدربوبا 

فوع نب  هدربوبا  ددرگیم . نشور  دوب ) زیاج  نم  يارب  نانآ  همه  نتشک  دنتشکیم ، ار  ناملسم  کی  نانآ 
نوماریپ رد  هک  ناـنآ  نینموـملاریما  اـی  : ) دـندرک لاوـس  نینچ  هفوـک ، هب  هرـصب  زا  نتـشگرب  زا  سپ  ع )  ) یلع هبطخ  نیلوا  زا  سپ  يدزـالا 

هعیبر ردارب  نارازگراک و  نایعیـش و  ناـنآ  : ) دـنداد خـساپ  نینچ  ترـضح  نآ  دـندش )؟ هتـشک  یتلع  هچ  هب  دـندوب  ریبز  هحلط و  هشیاـع و 
دننام مینکیمن و  ینکشنامیپ  امش  دننام  ام  دنتفگ  لمج  باحصا  هب  نانآ  اریز  دنتـشک ، ناناملـسم  زا  یعمج  رد  ار  هیلع  هللا  همحر  يدبع 

نم هب  ارم  ناردارب  نالتاق  متساوخ  نانآ  زا  دنتشک . ار  نانآ  دندرب و  هلمح  نانآ  همه  رب  لمج  باحـصا  میزادنایمن . هار  هب  يرگهلیح  امش 
خـساپ نداد  زا  نانآ  دشاب . مکاح )  ) مکح نانآ  نم و  نیبام  يدنوادخ  باتک  سپـس  مریگب . نانآ  زا  ار  نیلوتقم  صاصق  ات  دنهدب  لیوحت 

نوخ اب  نم  تعیب  نانآ  ندرگ  رد  هک  یتروص  رد  دنتـساخرب ، راتـشک  هب  نم  نارای  نم و  اب  دـندرک و  يراددوخ  نم  داهنـشیپ  نیا  هب  تبثم 
نم تفگ : هدربوبا  يراد !؟ کش  ناـیرج  نیا  رد  وت  زاـب  اـیآ  متـساخرب  راتـشک  هب  ناـنآ  اـب  تلع  نیا  هب  نم  دوب . دیهـش  نارازه ) اـی   ) رازه

تیادـه ییوت  هک  دـش  نشور  تشگ و  راکـشآ  نم  يارب  وت  لباقم  هورگ  ياطخ  مدـیمهف و  ار  تقیقح  الاح  اما  مدوب ، کـش  رد  نونکاـت 
( قح رب  هدش و 

تفالخ هتسیاش  هبطخ 172-
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هحفص 107] ]
راوازـس هک  تسا  یـسک  هرابرد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هرابرد  هبطخ  نیا  موس  داـتفه و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

دوب وا  یحو  نیما  ادخ  لوسر   ) هتمقن ریذن  هتمحر و  ریـشب  هلـسر و  متاخ  هیحو و  نیما  هللالوسر - تسا  ایند  نیا  یتسپ  رد  تسا و  تفالخ 
تیمهااب رایـسب  هتکن  نیا  دوب  وا  یحو  نیما  ص )  ) هللا لوسر  وا ) باذـع  زا  هدـننکدیدهت  تمحر و  هدـنهدتراشب  وا و  نـالوسر  متاـخ  و 

زا ياهنوـمن  تسا ؟ مزـال  ياهنیمز  هچ  دوـش ، لزاـن  وا  رب  یحو  هک  نیا  هب  ناـسنا  کـی  یگتـسیاش  يارب  هک  تسا  یفخم  مدرم  رثـکا  يارب 
کی ندـمآدوجو  هب  ینوناق  يارجم  هک  لسن  تراـهط  مکی - طرـش  درک : ناـیب  نینچ  ناوتیم  ار  ياهنیمز  نینچ  ندـمآ  دوجو  هب  طـیارش 
یلیلد نیرتمهم  تسین . دیدرت  راکنا و  ياج  یمدآ  دوجو  هدنهد  لیکـشت  ناکرا  هاگدـید  زا  لسن  تراهط  ریثات  رد  تسا . یهلا  تیـصخش 

یشزرا دض  یشزرا و  تافص  تایـضتقم  هک  تسا  یثرا  یلماوع  ریثات  هدیدپ  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  طرـش  نیا  يارب  ملع  يانبم  رب  هک 
ییانشآ بجوم  هک  تسا  تیارد  تواکذ و  لقع و  مهف و  لامک  مود - طرـش  اراهنآ .) همان  للع  هن   ) دزاسیم لقتنم  يدعب  ياهلسن  هب  ار 

( تسه هک  نانچ  نآ   ) ورملق ود  ره  رد  ناسنا  هب  وا  لماک  تفرعم  تسه و  هک  نانچ  نآ  یتسه  ملاع  یلک  يدابم  هب  ربمایپ 
تایعقاو و يریگارف  تردـق  هک  دـح  نیرتیلاـع  رد  ردـص  حرـش  ینورد و  لـماک  يافـص  موس - طرـش  دـشابیم . دـیاب ) هک  ناـنچ  نآ   ) و
هب هک  ییحو  هرابرد  لماک  يرادتناما  مراهچ - طرش  دشاب . وا  تلاسر  لئاسم  تاعوضوم و  هب  طوبرم  هک  دنک  تیانع  ربمایپ  هب  ار  یقیاقح 

تسا ربمایپ  هب  مدرم  نانیمطا  یـساسا  تلع  دراد ، مدرم  هب  نآ  غالبا  یحو و  نتفرگ  يارب  هک  ياهداعلاقوف  تیمهااب  طرـش  نیا  دوشیم . وا 
تامهوت تالیخت و  هب  یحو  طالتخا  زا  هک  تسا  تناما  دادعتـسا  نیا  دنهدن . هار  دوخ  هب  یحو  ندوب  ادخ  بناج  زا  هرابرد  يدـیدرت  هک 
ياهراشا دیجم  نآرق  زا  یتایآ  رد  دنکیم . يریگولج  يزغم  ياهيرگیزاب  ریاس  هتخاس و  شیپ  لوصا  زا  يوریپ  ساسایب و  تامیـسجت  و 

الیلق نهاک  لوقب  و ال  نونموت ، ام  الیلق  رعاش  لوقب  وه  ام  میرک و  لوسر  لوقل  هنا  هلمج 1 - نآ  زا  تسا . هدش  طرش  نیا  هب  نشور  الماک 
نخـس نآرق  نیا  اعطق   ) نیتولا هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب . هنم  انذـخال  لیواقالا  ضعب  انیلع  لوقت  ول  و  نیملاـعلا . بر  نم  لـیزنت  نورکذـت ، اـم 

نآ دنروآیم و  نامیا  هک  دنتـسه  امـش  زا  یکدنا  تسین ، رعاش  نخـس  نآ  و  دنکیم ) تیاکح  ادخ  زا  هک   ) تسا لیئربج ) ای   ) مرکا ربمایپ 
یملاع راگدرورپ  فرط  زا  تسیاهدش  هداتسرف  دنوشیم . رکذتم  هک  یناسک  امش  زا  تسا  كدنا  تسین . رگوداج  نخس 

اوداک نا  و  - 2 مینزیم ). ار  شگرهاش  سپس  میریگیم ، ار  شتسد  دهدب ، تبسن  ام  هب  تسین ) ام  زا  هک   ) ار نانخـس  زا  یـضعب  رگا  و  نا .
اذا ال الیلق . ائیـش  مهیلا  نکرت  تدک  دقل  كانتبث  نا  الول  و  الیلخ . كوذـخت  اذا ال  هریغ و  انیلع  يرتفتل  کیلا  انیحوا  يذـلا  نع  کنونتفیل 

یحو وت  هب  هک  هچنآ  رد  ار  وت  برع  ناریگمـشچ  نآ  دوب  کیدزن   ) اریـصن انیلع  کل  دجن  مث ال  تامملا  فعـض  هایحلا و  فعـض  كانقذ 
ار يراکبان  نیا  رگا  و  یهدـب . تبـسن  ام  هب  میاهدرک ، یحو  وت  هب  هک  ار  هچنآ  زا  ریغ  هجیتن  رد  دـنزادنیب ، بوشآ  بارطـضا و  هب  میاهدرک 

دوب کیدزن  میدرکیمن ، تیبثت  ار  وت  بلق  ام  رگا  و  دندرکیم . ذاختا  تسود  دوخ  يارب  ار  وت  یتفریذپیم ، اهنآ  زا  یلاع  فده  يارب  ولو 
زا سپس  میدناشچیم ، وت  هب  ار  ناراکاطخ  گرم  باذع  ربارب  ود  یگدنز و  باذع  ربارب  ود  تروص  نیا  رد  ینک . دامتعا  نانآ  هب  یکدنا 
ارف نآ  هب  شوگ  یهاـگ  تشادیم و  تسود  ار  عقاو  قباـطم  بوخ و  رعـش  ص )  ) مرکاربماـیپ هک  نیا  اـب  یتفاـییمن ) يراـی  دوخ  يارب  اـم 

ار يرماع  هعیبر  نب  دـیبل  برعلا  هیمال  هدیـصق  تالوقنم  زا  یـضعب  قباطم  میلعت  هک  نیا  اب  نینچمه  تباث ، نب  ناـسح  راعـشا  دـننام  دادیم 
هیمال هدیصق  ناتنادنزرف  هب  دینک  میلعت   ) برعلا هیمال  مکدالوا  اوملع  دوب : هدومرف  هدومن  هیصوت 

تنک ام  مایالا  کل  يدبتـس  یناـیبذ : هغباـن  هب  بوسنم  فورعم  رعـش  راـب  کـی  ترـضح  نآ  دـنیوگیم : دومرفن و  رعـش  زگره  ار  برعلا )
مل ام   ) ای رابخالاب ! دوزت  مل  ام  کیتای  الهاج و  تنک  ام  مایالا  کل  يدبتـس  دوب : هدـناوخ  نینچ  ار  دوزت  مل  اـم  راـبخالاب  کـیتای  ـالهاج و 

ار يراـبخا  وت  يارب  تخاـس و  دـهاوخ  راکـشآ  یتسه  لـهاج  نآ  هب  وت  ار  هچنآ  راـگزور  : ) تسا نینچ  رعـش  ياـنعم  راـبخالا )! نم  دوزت 
انا الیترت . نآرقلا  لتر  هیلع و  دزوا  الیلق . هنم  صقنا  وا  هفـصن  الیلق . الا  لیللا  مق  لمزملا . اهیا  اـی  - 3 يدوبن ) اهنآ  هدامآ  هک  دروآ  دـهاوخ 
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رگم زیخرب  یهاگنابـش  تدابع  يارب  شیابع ) ای   ) شـسابل رب  هدیچیپ  يا   ) الیق موقا  اطو و  دشا  یه  لیللا  هئـشان  نا  الیقث . الوق  کیلع  قلنس 
دوخ صاخ  مظن  اب  ار  نآرق  ازفیب و  نآ  هب  يردـق  ای  و  ار . نآ  زا  یکدـنا  يانثتـسا  هب  اـی  بش  زا  یفـصن  تداـبع  يارب  يریخم ) وت  . ) یمک

اهشیاین و هجوت و  دـیایب ) دوجو  هب  وت  رد  نآ  غالبا  لمحت و  يارب  هنیمز  هک  دـشاب  . ) درک میهاوخ  ءاقلا  نیگنـس  ینخـس  وت  رب  اـم  ناوخب .
و هتمحر ، ریشب  و  تسا ). رتمکحتسم  رتیلاع و  ییحو  قیاقح  تفایرد  يارب  بلق و  يافص  يارب  رترثوم  رتمکحم و  یهاگنابش  ياهشیارگ 

لا باذع  هب  هدننکدیدهت  يدنوادخ و  تمحر  هب  هدنهدتراشب  تسوا   ) هتمقن ریذن 
- مکی مسق  تسا : مسق  هس  رب  يدنوادخ  تمحر  ود  نآ  زا  کی  ره  دراوم  رد  یبوبر  ماقم  نآ  باذـع  يدـنوادخ و  تمحر  توافت  یه .)
ضیف و تینامحر و  اریز  ددرگیمن ، ررقم  ناگدـنب  يارب  يراکوکین  شاداـپ  ناونع  هب  هک  تسا  وا  تیمیحر  تیناـمحر و  تاذ  هب  طوبرم 
رد دوجو  رون  ندومن  نشور  ثعاـب  هک  تسا  یبوبر  تفـص  نیمه  اریز  تسا ، دوجو  ملاـع  رد  شناگدـنب  اـب  وا  طاـبترا  نیتسخن  وا  فطل 
وا ناگدنب  يراکوکین  شاداپ  ناونع  هب  تسا  هداد  هک  ياهدعو  قباطم  هک  تسا  وا  فطل  ضیف و  تمحر و  مود - مسق  تسا . هتشگ  ناهج 

يدنوادخ تایانع  فاطلا و  هیرظن  کی  هب  انب  اریز   ) يراکوکین عقوم  رد  شاداپ  ناونع  هب  هن  تسا  یتمارک  تمحر و  موس - مسق  دشابیم .
ناسحا لضف و  ناونع  هب  میتفگ  هک  روطنامه  هکلب   ) ناگدنب يرورـض  قاقحتـسا  هن  تسا  وا  ناسحا  لضف و  هب  طوبرم  عیطم  ناگدنب  يارب 

هک تسا  یعقوم  مه  نآ  درادن و  دروم  کی  زا  شیب  ینعی  تسا ، مسق  کی  اهنت  يدـنوادخ  باذـع  تمقن و  یلو  حـلاص . لمع  ماگنه  رد 
يانبم رب  اریز  دـشاب . يرورـض  رما  کی  تمقن  باذـع و  هک  تسین  نانچ  مه  دروم  نیا  رد  دـنکن . هبوت  دوش و  رداص  شاهدـنب  زا  ییاـطخ 
شاداپ زا  اذـل  و  تسا ، هدومرف  ررقم  دوخ  رب  ار  اهيراکوکین  شاداپ  دوخ ، هغلاب  تیـشم  تمکح و  يانبم  رب  دـنوادخ   ) یمالک لصا  کی 

روص رد  دیامرفیمن ، فلخت 
بیذعت هک  تسا  هتفرگ  رارق  حورشم  قیقحت  دروم  هتشذگ  ثحابم  رد  لصا  نیا  و  درادن ). دوجو  يرارق  نینچ  ماقتنا  بیذعت و  رد  هک  یت 

هب ناگدنب  ناهانگ  هک  نیا  هن  تسا  اهاطخ  راثآ  زا  ناسنا  ریهطت  يارب  دراوم  یخرب  رد  صخـش و  دوخ  طاطحنا  فارحنا و  لولعم  ماقتنا  و 
. دیآرب نانآ  زا  ماقتنا  ناگدنب و  بیذعت  ددص  رد  تهج  نیا  هب  وا  دناسرب و  يررض  ادخ 

هحفص 111] ]
لتوق یبا  ناف  بتعتـسا ، هیف  بغاش  بغـش  ناف  هیف  هللا  رماب  مهملعا  هیلع و  مهاوقا  رمالا  اذـهب  سانلا  قحا  نا  سانلا ، اـهیا  هفـالخلاب  ریدـجلا 

اهناسنا و نیرتدنمورین  هدـنزارب  تفالخ  تسا ) نانآ  نیرتاناد  رما و  نیا  رب  مدرم  نیرتدـنمورین  تفالخ  هب  اهناسنا  نیرتهتـسیاش  مدرم  يا  )
هب تفرعم  ملع و  مکی - لماع  دنکیم : نیمضت  متح  روط  هب  ار  اهناسنا  لوقعم ) تایح   ) دربشیپ یـساسا ، لماع  ود  دشابیم . نانآ  نیرتاناد 

يورین عماج  هدنزارب و  ماکح  مود - لماع  دنـشاب .) دـیاب  هک  نانچ  نآ   ) و دنتـسه ) هک  نانچ  نآ   ) ورملق ود  رد  ناسنا  هناگراهچ  تاطابترا 
هتفرگ ماجنا  يدودـح  ات  تادـلجم  نیا  فلتخم  ثحابم  رد  تفرعم  ملع و  هراـبرد  قیقحت  یـسررب و  تفرعم . ملع و  اـهناسنا و  تیریدـم 
هلئـسم دنچ  ثحبم  نیا  رد  دنهد . رارق  یـسررب  دروم  ار  اهنآ  تادلجم ، تسرهف  هب  هعجارم  اب  دـنناوتیم  دـنمجرا  ناگدـننکهعلاطم  تسا .

، مدرم نیرتدنمورین   ) دیامرفیم ع )  ) نینموملاریما هک  نیا  يانعم  مکی - هلئسم  مییامنیم : هئارا  هدنزارب  نارادمامز  ماکح و  نوماریپ  ار  مهم 
رـشب یگدنمرـش  هب  حیرـص  فارتعا  کی  تسخن  تردق ، یقیقح  يانعم  مهف  يارب  تسین . مهف  لباق  تردق ، یقیقح  يانعم  فشک  نودـب 

ز تسا ، يرورض  تردق ، يانعم  هرابرد  وا  لهج  تهج  هب  خیرات  لوط  رد  هاگآ 
میریگب دـنمتردق  مدرم  اـی  یعیبـط  ياـهورین  هلیـسو  هب  يدادرارق  یعیبـط و  ياـهینوگرگد  لـماع  موهفم  ناـمه  هب  ار  تردـق  اـم  رگا  اری 

هدز و اپ  تشپ  یقیقح  تردـق  موهفم  هب  ام  اهنت  هن  دـننکیم ) روصت  نینچ  اهنارود  همه  رد  عماوج  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هکنانچ  )
اهشزرا و هب  دیقت  هک  ار  يدادرارق  یعیبط و  ياهتردق  ندـمآ  دوجو  هب  لماوع  نیرتیـساسا  زا  یکی  هکلب  میاهدرک ، تنایخ  تیرـشب  هب 

ییاـناوت هک  یناـسک  زا  يدـنمورین  موهفم  فذـح  اـب  هک  تسا  هنادرخباـن  رکف  کـی  نیا  میزاـسیم . دوباـن  تسا ، اـهیهاوخدوخ  لیدـعت 
ار هدنزاس  گرزب و  ياهناسنا  نینچ  دناهدومن  تیرـشب  عون  هب  ینایاش  تامدخ  هار  نیا  زا  هدرک و  اهیراکادـف  هتـشاد و  ار  دوخ  رب  تیکلام 
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مـشچ نتـشیوخ  یگدـنزاس  مدرم و  هب  تمدـخ  يارب  هناهاوخدوخ  ياهیبایماک  ذـیاذل و  زا  هک  تهجنادـب  هکلب  مینادـن ، دـنمورین  اهنت  هن 
یگدنز هب  ار  اهناسنا  دیما  يورین  هک  نیا  زا  رتهدننکهابت  تیرـشب  يارب  یتنایخ  هچ  مینک . یقلت  مه  تخبدـب  نوبز و  زجاع و  دناهدیـشوپ ،
هدیدان دزاسیم ، كرد  لباق  نانآ  يارب  گرزب  دنوادخ  هب  یگتسباو  تهج  هب  ار  تایح  تمظع  و  درادیم ، زاب  یـشکدوخ  زا  ار  نانآ  هک 

، ورین ریسفت  رد  ییاهباتک  زونه  هک  نیا  اهيدرخبان  نیا  زا  رتتفگش  دزاسب . روهطوغ  یچوپ  رد  مدرم  دریگب و 
ناسنا هرابرد  هنهک  تایرظن  هدع  کی  ناونع  هب  هن   ) نانیا لاثما  یلوایکام و  هچین و  دـننام  ربخیب ، ناسنا  زا  یناگدنـسیون  ياههاگدـید  زا 

جیورت و اب  هک  دننادیمن  و  دنریگیم ! رارق  یفـسلف  ثحب  دروم  یـسانشناهیک ) هرابرد  هدیـسوپ  هنهک و  تایرظن  بحاص  سویملطب  دننام 
تیمـسر هب  اهناسنا  همه  يارب  ار  تلادـع  يذازآ و  تایح و  هک  مدرم  زا  ار  یلـصا  تردـق  ساسایب ، تالیخت  هنوگ  نیا  نتـشاد  هاگن  غاد 

هک حلـصا  مکاح  باختنا  رد  مدرم  رایتخا  رادقم  مود - هلئـسم  دنـشکیم ! یهاوخدوخ  رابنارگ  ریجنز  هب  ار  نانآ  دـنریگیم و  دسانـشیم ،
رد دوخ  هدش  يرپس  یگدنز  هب  هجوت  عقوم  رد  هک  يروط  هب  دناسرب ، تیلعف  هب  ناکما  دودح  رد  ار  هعماج  دارفا  عونتم  ياهدادعتسا  دناوتب 

، گرزب ناهیک  يا  يرآ  نم ، يادخ  يا  يرآ ، : ) دـیوگب هکلب  ینایاپ  هب  هدیـسر  ياهناسفا  یناماس  هدـش  هبت  متـسیک ؟ نم  دـیوگن : ایند  نیا 
یهیدب مدروآ ) تسد  هب  نم  مدرک و  نم  هک  تسیاشیم . نینچ  تسیابیم و  نینچ  متشاد ، نم  هک  ياهیامرـس  اب  یگدنز  خیرات ، يا  يرآ 

یهلا هبنج  تسا و  یعیبط  قوف  تقیقح  کی  نوچ  دشاب ، اراد  دـیاب  یعقاو  رادـمامز  کی  هک  ار  یلـصا  يورین  نآ  مدرم  تیرثکا  هک  تسا 
جایتحا یعیبط ، قوف  تقیقح  نآ  نتشاد  اب  یعقاو ، دنمورین  مکاح  کی  هک  دنمهفیمن  دننکیمن و  كرد  دراد ،

ذیاذل تاوهش و  تعیبط و  وا  تسا . وا  دنمزاین  مدرم  تداعس  هکلب  تسین ، مدرم  دنمزاین  وا  تداعـس  درادن . مدرم  بیذکت  قیدصت و  هب  ي 
مکاح مییوگیم  هک  یتقو  نیاربانب  تسین . اهنآ  هب  هدولآ  هجو  چـیه  هب  دوخ  یلو  دسانـشیم ، ار  یهاوخدوخ  تمواقم  اب  رایـسب  تردـق  و 

رد ار  اهناسنا  یحور  يونعم و  يدام و  ياههبنج  تیریدم  ییاناوت  دیاب  ینعی  دشاب ، اهناسنا  نیرتدـنمورین  دـیاب  اهناسنا  هرادا  يارب  هدـنزارب 
مدرم اـم  هک  هچ  ره   ) یـسارکومد ياـنبم  رب  مدرم  نیا  رگم  هـک  دـیاین  شیپ  مهوـت  نـیا  دروـم  نـیا  رد  دـشاب . اراد  نـکمم  دـح  نیرتیلاـع 

دنکیم مهوت  نینچ  هک  یـسک  اریز  دناهدیمانن ؟ ندمت  ار  یگدـنز  هنوگ  نیا  مان  رگم  دـینکیمن !؟ یگدـنز  تسا ) قح  نامه  میهاوخیم ،
نیرتـهب ار  نآ  هتـشذگ و  مدرم  نیا  ناـکاین  رب  هک  یگدرب  نارود  زا  عـالطا  دـنیبیم و  مه  ار  اـههنایروم  لـسع و  ناروبنز  یگدـنز  اـمتح 
يزورما يایند  لوقعم  سوسحم و  ياهییابیز  تفایرد  رد  ار  مدرم  ندش  تسکشرو  امتح  صخـش  نیمه  دراد و  زین  دندیمانیم ، یگدنز 

ددرت و مکح ، رد  تیعطاق  نودب  يرـشب ، تشذگرـس  يایاضق  رد  يرگنفرژ  مکح و  رد  تیعطاق  موس - هلئـسم  دیامرفیم ! هدـهاشم  مه 
تشذگرس زا  قیمع  عالطا  تسا . راگزاسان  يرشب  تایح  مظن  اب  هک  تسا  یمتح  هدیدپ  کی  اهتیریدم  اهيریگمیمصت و  رد  لزلزت 

يدرف و یگدـنز  دـعاوق  لوصا و  تخانـش  لماوع  نیرتهب  زا  یکی  تسا ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  نونکات  هک  ینوگاـنوگ  تـالاح  رد  يرـشب 
یلیخ ابلاغ  دوشیم ، هداد  نانآ  نارازگراک  ماکح و  هب  یناسنا  عماوج  رد  هک  ییاههطلـس  تارایتخا و  هنافـساتم  تسا . اـهناسنا  یعاـمتجا 

هک هنوگ  نآ  و  دیاش ) دیاب و  هک  نانچ  نآ   ) و تسه ) هک  نانچ  نآ   ) ورملق ود  رد  ناسنا  هرابرد  نانآ  براجت  تاعالطا و  دودـح  زا  شیب 
اهيرگهلیح لغد و  غورد و  هب  زاین  ساسحا  دییوگیم : ایآ  دشابیم . تسا ، هداد  ناشن  خیرات  هاگرذگ  رد  ار  دوخ  ياهدادعتسا  تیوه و 

دقعنت همامالا ال  تناک  نئل  يرمعل  لتوق و  یبا  ناف  بتعتـسا  بغاش  بغـش  ناف  تسین !؟ اـهینادان  نیا  لولعم  هناروزم ، ياهیـشکهشقن  و 
نا بئاغلل  عجری و ال  نا  دـهاشلل  سیل  مث  اهنع . باغ  نم  یلع  نومکحی  اهلها  نکلو  لیبس . کـلذ  یلا  اـمف  ساـنلا . هماـع  اهرـضحی  یتح 

عانتما رگا  دومن و  تشگزاب  هبوت و  هب  راداو  ار  وا  دـیاب  دزیگنارب  داسف  رـش و  نآ ، توبث  زا  سپ  تفـالخ  عوضوم  رد  یـسک  رگا   ) هراـتخی
زگره دباین ، ققحت  مدرم  همه  عامتجا  روضح و  نودب  يرادمامز  هک  دوش  انب  رگا  مناج ، هب  دـنگوس  تساخرب ، راکیپ  هب  وا  اب  دـیاب  دزروب 

ياهناسنا هک  تسنیا  تسا  ریذپناکما  هک  هچنآ  درادن . دوجو  ءانثتسا  نودب  یناگمه  روضح  عامتجا و  نینچ  رب  یهار 
ار باختنا  رما  دننک و  عامتجا  دنـشابیم ، نآ  هرابرد  رظنبحاص  دنراد و  ار  رادمامز  باختنا  رد  روضح  ییاناوت  هک  مدرم  مومع  زا  هتـسیاش 
هک تسا  عابتالامزال  رادقم  نامه  دنییاغ  هنحـص  زا  هک  یمدرم  يارب  رادمامز  باختنا  زا  سپ  نارظنبحاص  نیا  يار  تیجح  دـنهدب . ماجنا 
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ماع و روعـش  هب  دنتـسم  هناهاگآان و  هچ  تیرثکا ، هدـیدپ  هک  تسینالوط  ینامز   … دناهتـشاد )  ینیع  روضح  باختنا  رد  هک  یمدرم  يارب 
قلطم هجو  چیه  هب  هدیدپ  نیا  تیجح  مالـسا ، هاگدید  زا  دراد . یـساسا  یـشفن  تیرـشب  تشونرـس  نییعت  رد  يدادرارق  نوناق  روط  هب  هچ 
هرابرد یمالـسا  ینابم  رد  تسا . لقاع  ياهناسنا  همه  بولطم  نآ ، هب  رتشیب  هچ  ره  یکیدزن  هک  تسا  تیعقاو  هئارا  رب  ینتبم  هکلب  تسین ،
نامرآ مزال و  تافص  هدع  کی  اهنآ  ریاظن  طیارش و  نیا  تسا . هدش  ذخا  طرش  ناونع  هب  هک  هچنآ  دشابن ، رـضاح  موصعم  رگا  رادمامز ،

مزال تافـص  نامه  اهنیا  اریز  دـشاب ، یمالـسا  هعماج  ریغ  هعماج  دـشابن و  ناملـسم  هچ  رگا  تسا  هعماـج  تیریدـم  يربهر و  يارب  یلعا 
زورما ات  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  نارظنبحاص  رگید  انیـسنبا و  یباراف و  ات  هتفرگ  نوطالفا  زا  هلـضاف  هنیدم  ناگدننکوزرآ  همه  هک  تسا 

نتسم تیرثکا  زا  يوریپ ) موزل   ) تیجح ایآ  دناهدرک . یقلت  یلعا  نامرآ  مدرم  یعامتجا  یگدنز  تداعس  يارب 
تایعقاو دوخ  تسااهناسنا ، یعامتجا  يدرف و  تایح  دـسافم  حـلاصم و  يانبم  هک  هچنآ  تسا  یهیدـب  تسا ؟ قیاـقح  كرد  زارحا و  هب  د 

اب ای  هعماج  تایح  بولطم  تیعقاو  اب  رفن  کـی  ضرف ، رب  رگا  - 1 اذـل : تایعقاو . نآ  هرابرد  نانآ  تایرظن  ءارآ و  هن  تسا  يونعم  يدام و 
تایح و قطنم  هاگدید  زا  دشاب ، وا  فالخ  رب  رفن  اهنویلیم  ءارآ  قافتا  وا ، ربارب  رد  دنک و  رارقرب  حیحـص  طابترا  یتسه  ملاع  تیعقاو  کی 

دیدج تفرشیپ  ره  هک  مینادیم  ام  همه  تسا . مدقم  رفن  اهنویلیم  نآ  ءارآ  همه  رب  رفن  کی  نآ  هیرظن  ورـشیپ ، ياهگنهرف  ملع و  لقع و 
هن ددرگیم ، عورـش  راکتبا و  دودعم  ناسنا  دنچ  ای  هغبان و  صخـش  کی  زا  دشاب ، نانآ  زا  ررـض  عفد  ای  مدرم  عفن  هب  هک  هقباسیب  لوحت  و 
هب تایعقاو  هب  هجوت  نودـب  اهتیـصخش  هبذاج  اهنیقلت و  ریثات  تحت  یهاـگ  اـهتیرثکا  هک  نیا  - 2 تیرثکا . هب  دـسر  هچ  داـیز ، دارفا  زا 
نآ لباقم  رد  اصوصخم  اهتیلقا  دـنک  تابثا  هک  درادـن  دوجو  یترورـض  چـیه  - 3 كدـنا . هن  تسا ، ناوارف  هدـیدپ  کی  دـیآیم ، دوجو 

هدوب و يریگيار ) زا   ) روظنم بولطم و  تیعقاو  فالخرب  دناهدمآ ، دوجو  هب  الثم  زیچان )  ) يار هس  ای  ود  ای  کی  هلیـسو  هب  هک  اهتیرثکا 
لماش آ یتح  ریخا  ياهنارود  رد  تیرثکا  يار  تیجح  - 4 دشابیم . فیعض  تیرثکا  نآ  قباطم  تیعقاو .

هک دـشاب  يدارفا  زا  رتـالاب  رایـسب  يوـقت  براـجت و  تفرعم و  ملع و  هاگدـید  زا  دوـخ  دارفا  تیفیک  رظن  زا  تیلقا  هـک  دوـشیم  دراوـم  ن 
، نآ زا  يوریپ  موزل  هکلب  درادـن ، یتاذ  تیجح  مالـسا  نید  رد  تیرثکا  هک  تسا  بلاـطم  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنهدیم . لیکـشت  ار  تیرثـکا 

یعامتجا ياهترورـض  دراوم  رگید  دننام  رادمامز  باختنا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . وجتـسج  دروم  هک  تسا  تیعقاو  هئارا  لولعم 
زارحا و ددص  رد  هعماج  هک  دشاب  یتیعقاو  هب  طوبرم  یصصخت  ياهشناد  يوقت و  فراعم و  براجت و  لقع و  ياراد  دارفا  هلیسو  هب  دیاب 
اب ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  رد  هعماج  ياهناسنا  تایح  میظنت  یلـصا  بولطم  هک  تهج  نآ  زا  هتبلا  تسا . نآ  ندروآ  تسد  هب 

دناوتب هک  یناسنا  ره  اذل  تسا ، تایح  یعقاو  دسافم  حلاصم و  نتفرگ  رظن  رد  اب  نتشیوخ ) عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادخ ، اب  نتـشیوخ ،
باختنا رد  یتسیاب  دـشاب  هک  مه  مالـسا  هعماج  ورملق  زا  هطقن  ره  رد  دـهدب ، صیخـشت  هعماج  هتـسیاش  ياهتیـصخش  رد  ار  قوف  طیارش 

الماک نارظنبحاص  زا  هک  زین  یعمجم  نینچ  رد  هک  تسا  یهیدب  دیامن . رظن  راهظا  تکرش و  هعماج  تیریدم  ماقم  يارب  هتسیاش  تیصخش 
نکمم ا تیرثکا ، تیلقا و  هب  ماسقنا  فالتخا و  تروص  رد  تیرثکا  زا  تیعبت  تسا ، هدش  لیکشت  رظن  راهظا  يارب  يوقت  اب  هاگآ و 

هب نانیمطا  ندرک ، باختنا  طیارش  نیرتهب  زا  فرط  ود  ره  دارفا  ندوب  اراد  تهج  هب  یلو  دشابن ، تیعقاو  دص  رد  دص  هدننکهئارا  هک  تس 
نینموملاریما سپـس  دـشابیم . هاـگآان  ماوع  مدرم  ءارآ  قاـفتا  زا  تیعبت  زا  شیب  اـعطق  تیرثکا ، هنوگ  نیا  رد  تیعقاو ، هب  تیرثکا  لوصو 

تحاسم ییایفارغج و  رظن  زا  هعماج  شرتسگ  هک  هزادنا  ره  دیامرفیم . یفن  رادـمامز  باختنا  رد  ار  مدرم  همه  عامتجا  ناکما  مالـسلاهیلع 
رایـسب ای  اهنآ ، تیرثکا  ای  ءارآ  قاـفتا  لیـصحت  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب ، رتشیب  دـنراد  يار  قح  هک  یمدرم  باـختنا و  هاـگیاج  هب  هبـسنلاب 

، ینامز كدنا  رد  هک  درک  تفرـشیپ  يردق  هب  یناسرعالطا  رازبا  لیاسو و  مینک  ضرف  رگا  لاح  دوب . دهاوخ  ریذپانناکما  المع  ای  راوشد 
لح ءارآ  ینوناـق  تیرثکا  اـی  همه  لیـصحت  ناـکما  مدـع  رد  لکـشم  زاـب  دـش ، ریذـپناکما  هعماـج  مدرم  تیرثـکا  اـی  همه  ءارآ  ندـیمهف 

یتیمها هک  تسنآ  زا  رتناوارف  هعماج  ره  رد  دنزرویم  عانتما  يار  نداد  زا  هک  يدارفا  هرامش  دشابن ، راک  رد  يرابجا  رگا  اریز  ددرگیمن ،
هب عنام  هراومه  تیصخش ، کی  ندش  باختنا  یگتسیاش  طیارـش  زا  مدرم  تیرثکا  یهاگآان  یعالطایب و  هک  نیا  هوالع  هب  دشاب . هتـشادن 
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ریغ ق تانیقلت  تاغیلبت و  ریثات  یسک  ره  دوب . دهاوخ  لقاع  علطم و  هاگآ و  تیرثکا  ءارآ  ندمآ  دوجو 
نیا عومجم  رباـنب  تسا . يزغم  يژرنا  تقو و  ندرک  فلت  هدوهیب  وا ، اـب  تبحـص  دـنک ، راـکنا  يزورما  عماوج  رد  ار  تقیقح  تاـبثا  لـبا 

. دشابیم تجح  هعماج  نآ  دارفا  همه  يارب  هعماج ، کی  رد  يوقتاب  هبرجتاب و  لقاع و  نارظنبحاص  تیرثکا  يار  دش ، حرطم  هک  بلاطم 
هحفص 117] ]

هیصوت یهلا  ياوقت  هب  ار  امش  ادخ ، ناگدنب  يا   ) هللا دنع  رومالا  بقاوع  ریخ  هب و  دابعلا  یـصاوت  ام  ریخ  اهناف  هللا  يوقتب  هللا  دابع  مکیـصوا 
همه نایاپ   ) روما بقاوع  نیرتهتـسیاش  دـنهدیم و  ماجنا  رگیدـکی  هرابرد  مدرم  هک  تسا  یتیـصو  نیرتهب  يوقت  هب  تیـصو  اریز  منکیم ،

ملعلا ربصلا و  رـصبلا و  لها  الا  ملعلا  اذه  لمحی  و ال  هلبقلا . لها  نیب  مکنیب و  برحلا  باب  حتف  دـق  و  ادـخ ). دزن  رد  تسا  یگدـنز ) روما 
نونکا  ) اریغ هنورکنت  رما  لک  عم  انل  ناف  اونیبتت ، یتح  رما  یف  اولجعت  هنع و ال  نوهنت  ام  دـنع  اوفقو  هب  نورموت  امل  اوضماـف  قحلا . عضاومب 

هک یسک  رگم  دریگب  دیابن  شود  رب  ار  گنج  نیا  مچرپ  تسا و  هدش  زاغآ  ناناملسم ) ياههورگ  زا  یضعب   ) هلبق لها  امـش و  نایم  گنج 
مادقا زا  هک  ییاج  رد  دینک  فقوت  دـیراد و  تیرومام  هچنآ  يوس  هب  دـینک  تکرح  سپ  دـشاب . اناد  قح  دراوم  هب  ابیکـش و  روما و  هب  انیب 

، دیوشیم نآ  رکنم  هک  يرما  ره  رد  ام  يارب  اریز  دیـشاب . هدومن  نآ  هرابرد  لماک  قیقحت  ات  دینکن  هلجع  ياهلئـسم  چیه  رد  دیاهدش ، یهن 
ییورایور و هک  تسا  لصا  کی  نیا  تسارتدـیدش  رتشیب و  نابتکممه  اب  گنج  ندـش و  زیوالگ  تیلوئـسم  تسا ). يداعبا ) اـی   ) یتارییغت

كانرطخ رتساسح و  رایسب  لکشتم ، هعومجم  کی  زا  ءزج  ود  لباقت 
ییازجا عماـج  تدـحو  کـی  رد  كارتشا  ینعی  لکـشتم ، هعومجم  کـی  رد  كارتشا  لقتـسم . رگیدـکی و  زا  ادـج  ءییـش  ود  زا  تسا  رت 

اذل دـشابیم ، رتقیمع  رتساسح و  رگیدـکی  اب  ءازجا  نآ  طابترا  نید )  ) دـننام دـشاب  رتیلاع  رتقیمع و  تدـحو  نآ  هزادـنا  ره  هک  ددـعتم 
دنمورین هدارا  صولخ و  يوقت و  قوقح و  هقف و  تفرعم و  ملع و  هب  دراوـم ، هنوـگ  نیا  رد  اـهتیلاعف  عاوـنا  تیریدـم و  هک  تسا  یعیبـط 

قوقح زا  ار  نامیااب  ناسنااهنویلیم  هکلب  نارازه ، تسا  نکمم  اهنت  هن  تسیاشان  ياـطخ  کـی  اریز  رگید ، دراوم  رد  اـت  دراد  جاـیتحا  رتشیب 
، یهلا تدـحو  کی  رد  هک  ددرگ  لکـشتم  هعومجم  نآ  ینابم  لوصا و  رد  لالتخا  بجوم  دراد  ناکما  هکلب  دزاسب ، مورحم  دوخ  ینوناق 

اهرازراک نیرتلکـشم  بتکم ، کـی  رد  یلخاد  ياـهگنج  دراوم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . هتخاـس  عمتجم  ار  اـههورگ  دارفا و  همه 
. دراد جایتحا  يوقت  تفرعم و  اهيراکادف و  نیرتتخس  هب  اهنآ  هدهع  زا  ندمآرب  هدوب و 

هحفص 119] ]
هل و متقلخ  يذلا  مکلزنم  و ال  مکرادب ، تسیل  مکیضرت ، مکبضغت و  تحبصا  اهیف و  نوبغرت  اهنونمتت و  متحبـصا  یتلا  ایندلا  هذه  نا  الا و 

تبغر دینکیم و  وزرآ  ار  نآ  هراومه  هک  ییایند  نیا  دیـشاب ، هاگآ   …  ) اهیلع نوقبت  مکل و ال  هیقابب  تسیل  اهنا  الا و  هیلا . متیعد  يذـلا  ال 
یلزنم نآ  هن  تسین و  امـش  يارب  ینادواج  هناخ  درادیم ، دونـشخان  یهاگ  دونـشخ و  یهاگ  ار  امـش  مه  اـیند  نیا  دـیراد و  نآ  هب  لـیم  و 

تسین و رادـیاپ  امـش  يارب  ایند  نیا  هک  تسا  یعطق  دـیاهدش . توعد  نآ  هب  هک  تسا  یهاگیاج  هن  دـیاهدش و  هدـیرفآ  نآ  يارب  هک  تسا 
رب ایند  تسا و  تیدبا  يارب  امـش  تاذ  دیروخم ، ار  ایند  ندوب  رادیاپ  شیامن  بیرف  دیـشاب ، هاگآ  دوب ). دیهاوخن  رادیاپ  ایند  يارب  مه  امش 

يارب امـش  . ) ءانفلل ءاقبلل ال  متقلخ  هک  تسنآ  يرادـیاپ  اقب و  یمدآ ، تایح  زیگناتفگـش  ياـهتمظع  زا  یکی  تسا . لاوز  اـنف و  يارجم 
تعیبط هصرع  رد  تایدام  هدام و  اب  نآ  طاـبترا  قلعت و  هک  یتروص  رد  يدوباـن ) لاوز و  يارب  هن  دـیاهدش  هدـیرفآ  یگنادواـج  تیدـبا و 

ار رگید  لاس  رابغ  شکاخ  نتـشگ و  دهاوخ  كاخ  نینزان  صخـش  لکـش و  نیا  دوز  رید و  مینادیم : ام  همه  تسین . یگـشیمه  هدنیاپ و 
گراک لصاح  يدعس  رای  دوب  ام  اب  هک  نآ  تفر  اجک  ای  تایح  دنادیم  هک 

همان رد  اهراب  ناحبـس  دـنوادخ  گرم ، یگدـنز و  قلاخ  تسین  همه  نیا  ناهج  بابـسا  هک  رآ  شیپ  هداب  تسین  همه  نیا  ناـکم  نوک و  ه 
: تسا هدومرف  دـیکات  ار  گرم  یگدـنز و  لپ  زا  رذـگ  نایدام و  هدام و  زا  ار  تایح  ندـیرب  شناگدـنب ، هب  نآرق ) ینامـسآ  باـتک   ) دوخ

سپس دیشچ و  دهاوخ  ءانثتسا  نودب  ار  گرم  تبرـش  نایمدآ ) ریغ  و   ) نایمدآ سوفن  همه   ) نوعجرت انیلا  مث  توملا  هقئاذ  سفن  لک  دننام 
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دنکیم و تابثا  نارادناج  همه  رب  ار  گرم  يریگارف  ینیع  تادهاشم  مه  یهلا ، تادیکات  نیا  هوالع  هب  درک ). دیهاوخ  عوجر  ام  يوس  هب 
يارب ار  يدام  يایند  نیا  اب  ناج  طابترا  قلعت و  ام  لاح  نیا  اب  ام ، يدام  تیدوجوم  هدنهدلیکـشت  ياهورین  اهدادعتـسا و  تیدودـحم  مه 

شومارف نانچ  ار  تعیبط  ملاع  اـب  طاـبترا  قلعت و  ندـش  هدـیرب  رمع ، تاـقوا  رثکا  هک  يدـح  رد  میراد ، تسود  ارنآ  میهاوخیم و  هشیمه 
تیدـبا كرد  اب  ام  هک  دـنکیم  اضتقا  تایح  یلـصا  قطنم  هک  یتروص  رد  تفرگ ! دـهاوخن  ار  ام  غارـس  گرم  الـصا  ییوگ  هک  مینکیم 

ققحت و لـباق  تقیقح  ملاـع  ریغتم  دودـحم و  هصرع  رد  يدـبا  تقیقح  کـی  لوصحم  جـیاتن و  هک  مینادـب  و  میـشاب ، نآ  رکف  هب  تاـیح ،
تیافک یمدآ  تمظعاب  ناور  زغم و  هلیـسو  هب  یمدآ  تایح  ياهتفایرد  زا  یـضعب  هب  هجوت  تقیقح ، نیا  قیدـصت  يارب  تسین . هدـهاشم 

ا دنکیم .
زورب ناکما  تعیبط  هب  قلعت  ماگنه  رد  یمدآ  ياهدادعتـسا  تاذ و  تاصتخم  همه  هک  دنکیم  تابثا  حوضو  لامک  اب  اههدـش  تفایرد  نی 

-2 دـشاب . اهشزرا  كرد  یناور و  لادـتعا  زا  رادروخرب  ناـسناره  داـهن  رد  نآ  هب  قاـیتشا  هک  ییاـهن  لاـمک  تفاـیرد  - 1 دننام : درادـن .
قوف ياه  طاشن  ذیاذل و  - 3 درادن . ار  اهنآ  هئارا  تیفرظ و  دادعتسا  يدام  يایند  هک  تلیضف  هب  دنتسم  ياهتیلاعف  یلاع  لوصحم  هب  لوصو 

هن هک  هچنآ  تسا  تشهب )  ) اجنآ رد   ) رـشب بلق  یلع  رطخ  تار و ال  نیع  تعمـس و ال  نذا  اـم ال  اـهیف  فورعم  تیاور  قباـطم  هک  یعیبط 
رادـید  ) هللا ءاقل  يالعا  ماـقم  رد  نتفرگ  رارق  - 4 تسا .) هدرک  روـطخ  يرـشب  بلق  هب  هن  هدـید و  ار  نآ  مشچ  هـن  هدینـش و  ار  نآ  شوـگ 
دنتـسه هک  نانچنآ  قیاقح  همه  دوهـش  - 6 توکلم ) رما و  ملاـع  هب  دورو   ) تعیبـط قوـف  تمظعاـب  ماـقم  رد  نتفرگ  رارق  - 5 يدنوادخ )

هنانیبعقاو زیت و  زور  نآ  رد  وت  ییانیب  میرادیمرب  تنامشچ  ولج  زا  ار  هدرپ  زور  نآ  رد  ( ) دیدح مویلا  كرـصبف  كءاطغ  کنع  انفـشکف  )
هدش هداد  حیضوت  یلبق  ياههبطخ  ریـسفت  رد  مینکیم ، ثحب  ار  نآ  الیذ  هک  رخآ  هلمج  ات  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تالمج  یقاب  تسا .)

ذج دوخ  يوس  هب  ار  امش  ام و  ياهلد  دنوادخ   ) ربصلا مکایا  انمهسلا و  قحلا و  یلا  انبولقب  هللا  ذخا  تسا .
بولقلا نئمطت  هللا  رکذـب  الا  دریگیم  مارآ  قح  هب  ندـش  بذـج  اب  اهنت  نایمدآ  ياهلد  دـیامرف ). تیاـنع  ربص  امـش  اـم و  هب  دـیامن و  ب 

دیوج زاب  شیوخ  لصا  زا  دـنام  رود  واک  یـسک  ره  دـسریم ) دوخ  بولطم  شمارآ  هب  اهلد  هک  تسا  ادـخ  دای  اب  اـهنت )  ) دیـشاب هاـگآ  )
نیا رد  هک  دـهدیم  تسد  یمدآ  هب  یماگنه  الاو  ماقم  نیا  ددرگ . لیان  نانیمطا  ماقم  هب  اـم  ياـهلد  اـت  میـشوکب  شیوخ  لـصو  راـگزور 

هناگراهچ تاطابترا  حالصا  میظنت و  رد  اهيدیمون ، اهيراودیما و  يزوریپ و  اهتسکشو و  اهخالگنس  زا  رپ  بیشن و  زارفرپ و  یناگدنز 
میظنت و رد  نتفاـی  قیفوت  نودـب  یمدآ  دوخ .) عونمه  اـب  یتسه 4 - ناهج  اـب  ادـخ 3 - اب  نتـشیوخ 2 - اب  ناسنا  طابترا  - 1 : ) ددرگ زوریپ 
هک یقلطم  شمارآ  تیاضر و  نآ  هب  هن  ددرگ و  دنمهرهب  دـناوتیم  دوخ  درخ  لقع و  زا  هن  دـسریم و  یبلق  شمارآ  هب  هن  روبزم ، حالـصا 

و تهج ) ره  هب  يراب   ) یبیرفدوخ و ریدخت و  هلیسو  هب  اهییوجهراچ  دادمتسا و  دباییم . قیفوت  تسا  وا  نامرآ  نیرتلیصا  نیرتیساسا و 
رـشب رگا  هک  دینادیم  چیه  نآ . خساپ  هن  تسا ، هاگدید  زا  هلئـسم  ندرک  كاپ  کلذریغ  یگتخاس و  شخبدیما  میهافم  هدع  کی  رب  هیکت 

مهف لقع و  هیامرس  همه  نآ  نتشاد  اب  تشادیم ، هاگن  رود  هب  اهیبیرفدوخ  ریدخت و  زا  ار  دوخ 
ار دوخ  هک  دیـسرپب  زورما  زورید و  عماوج  نوگانوگ  نارادمدرـس  زا  ار  لاوس  نیا  خـساپ  دیـسریم ؟ اـجک  هب  زورما  یلاـع ، تاـساسحا  و 

. دننکیم دادملق  اهناسنا  يربهر  تیریدم و  هتسیاش 

هحلط هرابرد  هبطخ 173-

هحفص 126] ]
نم  ) رصنلا نم  یبر  یندعو  دق  ام  یلع  انا  برضلاب و  بهرا  برحلاب و ال  ددها  ام  تنک و  دق  مراهچ  داتفه و  دص و  هبطخ  یمومع  ریسفت 
هار دوخ  هب  یساره  ریشمش  تبرـض  زا  هن  ماهدش و  دیدهت  گنج  هلیـسو  هب  هن  تسا  هداد  ماهدعو  يزوریپ  هب  مراگدرورپ  هک  ماگنه  نآ  زا 

هلمج اب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تخاسیم ؟ زوریپ  يربج  يورین  اب  ار  وا  مالـسلاهیلع ، یلع  هب  ادخ  فرط  زا  يزوریپ  هدـعو  ایآ  ماهداد ).
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. تسا هدومرف  هدـعو  مالـسا  نانمـشد  همه  رب  يزوریپ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  دـیامرفیم و  مهم  تقیقح  کـی  هب  هراـشا  قوف ،
هدش هدید  راوگرزب  نآ  زا  اهگنج  رد  هک  تسا  يراکادف  شالت و  ششوک و  تیاهن  هب  دنتـسم  يرایتخا  هبلغ  نامه  نیا  هک  تسا  یهیدب 

یـسک ره  يارب  تقیقح  قح و  يالتعا  هار  رد  يزوریپ  هدـعو  مکی - لاـمتحا  دراد : لاـمتحا  ود  دروم ، نیا  رد  يدـنوادخ  هدـعو  و  تسا .
اب یتح  یعیبط و  تسکـش  اب  رهاظ  رد  هچ  رگا  دهن ، رازراک  وپاکت و  هب  مدق  یهاوخدوخ  ياهیگدولآ  زا  كاپ  صلاخ و  تین  اب  هک  تسا 

تین و نیرتکاپ  اب  تقیقح  قح و  يالتعا  هار  رد  يراکادف  يارب  مالسلاهیلع  نینموملارما  زا  رتهدامآ  یسک  هچ  و  ددرگ . يورایور  تداهش 
وخ لیدعت  رد  هک  دنتسه  اهناسنا  نیمه  يرشب  خیرات  یقیقح  نادنمزوریپ  صولخ . نیرتتمظعاب 

نیا و  هداد ، شرتسگ  یتسه  ناهج  هب  ار  دوخ  یناـسنا ) نم  ، ) اـهشزرا ندروآ  تسد  هب  هار  زا  نتـشوخ ، رب  تیکلاـم  هب  قیفوت  یهاوخد و 
رجز و نیرتراوگان  اب  اج  نآ  رد  هک  اونین  ننینوخ  تشد  هب  دوخ  ریسم  رد  نادیهـش  رورـس  دناهدومن . يرایبآ  قلطم  لامک  ضیف  اب  ار  نم ) )
هب دندومرف ، تاقالم  دوب ، هفوک  روهشم  ناروشحلس  زا  هک  ار  یفعجلا  رحلا  نب  هللادبع  مان  هب  یـصخش  داد ، نایاپ  دوخ  یگدنز  هب  هجنکش 

فالخ نیارق  همه  هک  یتروص  رد  دیـسر ، میهاوخ  يزوریپ  هب  يدـمآ  رگا  میورب و  نم  اـب  نک  یمارمه  اـیب  هک  دـندرک  داهنـشیپ  نینچ  وا 
دیهش نآ  تکرح  ياهتنا  يرهاظ و  يزوریپ  مدع  نیمه  یهاگهاگ  مه ، ترـضح  نآ  نانخـس  رد  یتح  دادیم و  ناشن  ار  يرهاظ  يزوریپ 

لامتحا دوب . هدومرف  یقلت  يزوریپ  ار  تداهش  راوگرزب  دیهش  نآ  هک  دوشیم  هظحالم  . دشیم هداد  رکذت  تداهـش ، هب  تقیقح  قح و  هار 
تامدـقم و اـب  یلو  دوب ، هداد  هدـعو  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  یگدـنز  رد  ار  داـهج  عاونا  همه  رد  يزوریپ  دـنوادخ  هک  تسنیا  مود -
تاـفارحنا و ندرب  نـیب  زا  یمالـسا و  ياـهشزرا  ياـیحا  هار  رد  هـنادازآ  نتــسش  ناـج  زا  تـسد  يراکادـف و  هـک  نآ  يراـیتخا  طـیارش 

يربج بجوم  هک  تسا  ام  ياهراک  هنوگ  همه  هرابرد  يدنوادخ  ملع  هب  هیبش  هدـعو  نیا  تسا . هتـشادرب  رد  ار  شزرا  دـض  ياهیگدولآ 
ندوب

هلمج نآ  زا  هک  ددرگیم  اهنآ  تامدـقم  همه  لماش  ناگدـنب ، زا  اهراک  رودـص  هب  يدـنوادخ  ملع  هک  هنوگ  نامه  اریز  ددرگیمن ، اـهنآ 
تسکـش و هدعو  و  ع )  ) نینموملاریما دننام  یتوکلم  یناسنا  هب  يزوریپ  هدعو  نانچمه  دـشابیم ، راک  باختنا  رایتخا و  میمـصت و  هدارا و 

هدـعو هک  هنوگناـمه  هوـالع ، هب  دـشابیم . يدوباـن  تسکـش و  نآ  يراـیتخا  تامدـقم  هـب  دنتـسم  عـماوج  ناراـکهبت  هـب  يدوباـن  لاوز و 
زین شناگدنب  يارب  ددرگیمن ، ادخ  يارب  اهراک  نآ  رودص  ندوب  يربج  بجوم  درک ، دـهاوخ  رداص  هک  شیوخ  ياهراک  هب  يدـنوادخ 

داراف هنم  هیلع  صرحا  موقلا  نکی  مل  هتنظم و  هنال  همدـب ، بلاطی  نا  نم  افوخ  الا  نامثع  مدـب  بلطلل  ادرجتم  لجعتـسا  ام  هللاو  تسا . نینچ 
، نامثع یهاوخنوخ  هناهب  هب  يدج  شـشوک  اب  هحلط )  ) درم نآ  ادـخ ، هب  دـنگوس   …  ) کشلا عقی  رمالا و  سبتلیل  هیف  بلجا  امب  طلاغی  نا 

نامثع نتشک  هیضق  رد  هک  دوب  وا  اریز  دننکن ، هبلاطم  يو  زا  ار  نامثع  نوخ  هک  نیا  تهج  هب  رگم  تسا  هدومنن  هرصب  هب  رفـس  يارب  هلجع 
و انامثع ) او  دایرف   ) اهيزابهسیـسد و نیا  اب  هحلط  دوبن . یـسک  يو  زا  رتصیرح  نامثع  لتق  يارب  ناگدننکهلمح  نایم  رد  دوب و  نظ  دروم 

ياهثداح هرابرد  هاگآان  مدرم  نتخاس  هبتشم  يارب  دهاوخیم  نامثع ، نوخ  هبلاطم  هناهب  هب  هرصب  هب  عیرس  تکرح 
نینموملاریما كرد  دزاسب ). دیدرت  کش و  راچد  ار  مدرم  دزادنیب و  هار  هطلاغم  دوب ، نآ  ناگدـننادرگ ) زا  یکی  ای  و   ) هدـننادرگ دوخ  هک 

هتفگ فـالخرب  ترـضح  نآ  هک  تسنآ  هدـننکتابثا  لـیالد  نیرتهب  زا  نآ ، نـالعا  دوب و  هتخادـنا  هار  هب  هحلط  هک  يرگهلیح  نیا  زا  (ع )
یلو تسنادیم ، الماک  ار  هیواعم  صاع و  نب  ورمع  ياهیـشکهشقن  یلوایکام و  تسایـس  عون  مالـسا ، ردص  خیرات  نارگلیلحت  زا  یـضعب 

هدوـلآ نآ  هب  تسد  زگره  ياـهشزرا  يوـقت و  اـب  تسایـس  نآ  داـضت  تهج  هب  دـنداد ، ناـشن  ناـشلامعا  نانخـس و  رد  هـک  روـط  ناـمه 
رگید هحلط و  زا  هـک  دروـم  ره  رد  هـک  تـسنیا  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  یـسایس  تفاـیرد  نـیا  لـیالد  نـیرتنشور  زا  یکی  دـندومرفن .

ینوناق رادمامز  هک  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يورایور  ار  دوخ  ارچ  دیاهدمآ و  هرصب  هب  هچ  يارب  امـش  دندیـسرپیم  لمج  هلئاغ  ناگدننادرگ 
مدرم و  دندروآیم ، هناهب  ار  نامثع  نوخ  هبلاطم  هک  عقوم  ره  دنتـشادن و  یقطنم  لوبق  لباق  نخـس  چیه  دیاهداد ؟ رارق  تسا  ناملـسم  همه 
يارب دیاب  نامثع  هیلوا  ناثراو  دشاب  یهاوخنوخ  اعقاو  دصقم  رگا  دـیتسین ، نامثع  ثراو  امـش  - 1 دنتفگیم : نانآ  هب  ياهدـننکلاوس  ره  ای 
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رش امش  زا  مه  ییاوعد  نینچ  هچ  رگا  - 3 هرصب ! رد  هن  تسا  هدش  هتشک  هنیدم  رد  نامثع  - 2 دننک ! مایق  راک  نیا 
امش - 4 دـینز ! مه  رب  ار  نیملـسم  ینوناق  رادـمامز  تموکح  دـیاهتفرگ  میمـصت  امـش  تسا ، یقوقح  ياعدا  کی  هزاـت  دوش ، هدینـش  عو و 

، دیتسه نانآ  زا  يدارفا  ای  نامثع  هثداح  راذگناینب  امش  تسین و  تفالخ  راوازـس  وا  هک  دیدرکیم  کیرحت  نامثع  هیلع  ار  مدرم  هک  دیدوب 
. دـندرکن هئارا  ياهدـننکعناق  خـساپ  هنوگچیه  هشیاع  ریبز و  هحلط و  تاضارتعا  تالاوس و  نیا  ربارب  رد  تسیچ !؟ تکرح  نیا  لاح  نیا  اب 
هب املاظ …  نافع  نبا  ناک  نئل  ثالث : نم  هدحاو  نامثع  رما  یف  عنص  ام  هللاو  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  هناعطاق  قطنم  هرصاحم  رد  هحلط 
اج نیا  رد  رگید  راـب  ار  هطوـبرم  تـالمج  همجرت  مالـسلاهیلع ، نینموـملاریما  قـطنم  رد  هحلط  ندـش  هرـصاحم  هداـعلاقوف  تیمها  تـهج 

، دوب ملاظ  نامثع )  ) نافع دنزرف  رگا  - 1 دادن : ماجنا  دوب  باختنا  لباق  وا  يارب  هک  ار  يراک  هس  زا  کی  چـیه  هحلط  ینعی  وا ، : ) میروآیم
رود ار  وا  ناگدـننکيرای  درکیم و  يراـی  میقتـسم ) روط  هب   ) ار ناـمثع  نـالتاق  دوـب  مزـال  درکیم ، ناـمگ  عـقوم  نآ  رد  هک  هنوگناـمه 

ار وا  عورـشم  رذـع  تخاسیم و  رود  وا  زا  ار  نامثع  نالتاق  نانمـشد و  هک  هک  تشاد  ترورـض  دوب ، مولظم  نامثع  رگا  و  تخاسیم 2 -
امثع ندوب ) مولظم  ای  ملاظ   ) تلصخ ود  ره  هرابرد  رگا  و  - 3 درکیم . نایب  مدرم  يارب  تفریذپیم و 

دوخ لاح  هب  نامثع  نایرج  رد  ار  مدرم  دـنک و  توکـس  ياهشوگ  رد  دـشکب و  رانک  هکرعم  زا  ار  دوخ  هک  دوب  راوازـس  تشاد ، دـیدرت  ن 
هب تشادن ) مه  یحیحص  رذع  دشن و  هتخانـش  نآ  يارب  یتلع  هک  دومن  يرما  هب  مادقا  درکن و  ار  راک  هس  نیا  زا  کی  چیه  هحلط  دراذگب .

. دنشاب هدش  یقطنم  الماک  هرصاحم  نیا  زا  هحلط  تاجن  هب  قفوم  دارفا  نیرتنیبشوخ  یتح  نونکات  دسریمن  رظن 

نارای هظعوم  هبطخ 174-

هحفص 133] ]
دیتسین و تلفغ  دروم  هک  مدرم  يا   ) مهنم ذوخاملا  نوکراتلا  و  مهنع ، لوفعملا  ریغ  سانلا  اهیا  مجنپ  داتفه و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

يارب الاب  هلمج  ود  رد  ع )  ) یلع هک  تسا  مزال  طرـش  ود  رـشب  تمظع  حطـس  زورب  يارب  دیلوئـسم ). هک  یهلا  تاروتـسد  ناگدننکاهر  يا 
عالطا یهاگآ و  دروم  دربب ، رسب  هک  یعضو  ره  رد  دشاب و  هک  یلاح  ره  رد  رشب  هک  نیا  هب  هجوت  مکی - طرش  تسا : هدش  رکذتم  تیرشب 

سفن رب  یبیـسآ  دـیامنن ، لمع  نآ  هب  دـنک و  اهر  ار  یفیلکت  ره  هک  دـنادب  مود - طرـش  دـنک . یگدـنز  راـبگرم  تلفغ  رد  هچ  رگا  تسا ،
، رادفده تایح  یلاع  هرمث  نداد  تسد  زا  رب  هوالع  دوشیم ، دراو  یـسک  سفن  رب  هک  یبیـسآ  ره  و  تسا ، هتخاس  دراو  دوخ  تیـصخش ) )
اب رثات  ریثات و  يارجم  رد  ناسنا  نتفرگ  رارق  هک  مینادیم  ام  همه  مکی - طرـش  دوب . دـهاوخ  وا  ریگنماد  فیلکت ، ناـمه  هراـبرد  یتیلوئـسم 
زا مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  درادـن . درف  تیاضر  مدـع  تیاـضر و  عـالطا و  ملع و  هب  يزاـین  چـیه  یتسه ، ناـهج  رد  همکاـح  نیناوق 

ثداوح عیاـقو و  دـیاش  دـنراد و  تلفغ  دـیآیم ، دوـجو  هب  ناـنآ  ندـب  رد  هک  ینوناـق  ياـهینوگرگد  تیلاـعف و  تکرح و  عوـن  نارازه 
میرادن اهنآ  زا  یعالطا  ام  زا  کیچیه  تسا و  نایرج  رد  نورب  نورد و  اب  طابترا  رد  ندب  نیمه  رد  مه  يرگید  رامشیب 

دنوش ادیپ  يدارفا  دیراذگب  لاح  دنرادن . ام  یعالطایب  عالطا و  اب  يراک  دـنهدیم و  همادا  دوخ  ینوناق  نایرج  هب  اهنآ  همه  لاح  نیا  اب  ، 
نوناق ورین و  کی  هکلب  تسا ، راکـشآ  ناحبـس  دـنوادخ  يارب  اهنت  هن  نانآ  ياهتین  یتح  اهراتفگ و  اهراک و  تیدوجوم و  همه  دـننادن  هک 

دوخ ناگدننکریس  : ) میراپسب لد  شوگ  هب  ار  تالمج  نیا  تخاس . دهاوخ  شاف  ار  اهنآ  يرشب  تشونرـس  تشذگرـس و  رب  مکاح  یفخم 
شقن ره  تئیه و  ره  ( ) مییامن هبـساحم  داتفا ، میهاوخ  نآ  رد  يزور  امتح  هک  مه  ار  دوخ  تماق  دق و  مینکیم  هک  یهاچ  (. ) دنریـس دروم 

اهنیا دوشن ) عیاض  هدکیم  نیرد  كاخ  فک  کی  دننک  هداب  حدقیم  مخ  ای  وبـس  ای  ( ) نوزخم دنام  راگزور  نزخم  رد  نونک  وحم  دش  هک 
طابترا رد  هدـش  باسح  فیلکت  ره  مود - طرـش  دـنرادن . ناشیدـناهداس  اـم  هزاـجا  ملع و  هب  يزاـین  دوخ ، ناـیرج  رد  هک  دنتـسه  یلوصا 

ترطف و زا  هک  دوخ ) عونمه  اب  ناسنا  طابترا  یتسه و  ناهج  اب  ناسنا  طابترا  ادخ ، اب  ناسنا  طابترا  نتشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ
یلماکت رادفده  تکرح  يارجم  رد  وا  یلصا  ریسم  هب  ناسنا  هدننکهیجوت  دشابیم ، یهلا  یحو  هب  دنتـسم  ای  دیآیم  دوجو  هب  میلـس  لقعم 
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ریسم زا  فیلکت  نامه  تیمها  هب  رظن  اب  دزرویم ، یفلخت  ره  اب  ناسنا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دشابیم . وا 
و يود ، برـشم  و  یب ، یعرم و  یلا  مئاس  اهب  حارا  معن  مکناک  نیبغار ، هریغ  یلا  و  نیبهاذ ، هللا  نع  مکارا  یل  اـم  ددرگیم . فرحنم  دوخ 

لجر لک  ربخا  نا  تئـش  هللاو  اهرما  اهعبـش و  اهرهد و  اهموی  بسحت  اهیلا  نسحا  اذا  اهب ! داری  اذام  فرعت  ال  يدـملل ، هفولعملاک  یه  اـمنا 
زا ار  امش  هک  تسا  هدش  هچ   ) ملس هلآ و  هللا و  یلص  هللا  لوسرب  یف  اورفکت  نا  فاخا  نکلو  تلعفل  هناش  عیمج  هجلوم و  هجرخمب و  مکنم 

ابو و هب  هدولآ  یهاگارچ  هب  ار  اهنآ  هاگنابـش  اـهنآ ، نابـش  هک  دـینایاپراهچ  نآ  ییوگ  مینیبیم ! بغار  ادـخ  ریغ  يوس  هب  نازیرگ و  ادـخ 
تلع مباـیرد ، ار  ادـخ  ریغ  هب  ناـتندروآ  يور  ادـخ و  زا  ار  امـش  ندـنادرگیور  تهج  مشیدـنایم ، هچ  ره   … دربب )  زیخدرد  يروخـشبآ 

ایآ تسا !؟ هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یگدـنزومآ  یتسه  ناهج  ایآ  دـیمورحم !؟ بایتقیقح  بلق  لقع و  زا  اـیآ  منیبیمن . نآ  يارب  یهجوم 
لئاسم یقیقح  خـساپ  ایآ  تسا !؟ هدـش  فرحنم  امـش  رادـمامز  ربهر و  ایآ  دـناهتفر !؟ نیب  زا  ینورب  ینورد و  ناهج  رد  يدـنوادخ  تایآ 

دیاهدمآ و ایند  نیا  هب  هچ  يارب  دیتسیک ، اب  اج  نیا  رد  دیاهدمآ ، اجک  هب  دیاهدمآ ، اجک  زا  تسیچ ، امـش  نم  تقیقح  هک  ار  امـش  یگدنز 
یهاگآ لامک  اب  امش  دهدیم !؟ امش  ياهیگماکدوخ  امش ، لاوما  امش ، ياهیهاوخدوخ  دیوریم ، اجک  هب 

نآ لابند  هب  مادقا  میمـصت و  هدارا و  هک  ار  فیلکت  ساسحا  يامظع  تمعن  امـش  دیرادن ، هدارا  امـش  دـینادیم . ار  لئاسم  نیا  همه  خـساپ 
، اهنآ نابـش  هک  تسا  ناـیاپراهچ  نآ  دـننام  امـش  لـثم  تسیچ ؟ امـش  لـثم  دـینادیم  دـیاهداد . تسد  زا  دوخ  یتسرپيوه  يارب  دـیآیم ،
هک یبآ  ره  دنروخب و  هک  یفلع  ره  دشاب . هدرک  اهر  اج  نآ  رد  هدرب و  زیخدرد  يراسهمشچ  ابو و  هب  هدولآ  یهاگارچ  هب  ار  اهنآ  هاگنابش 

نودب دندرگیم ، باریس  اهبآ  نآ  زا  ریس و  اهفلع  نآ  زا  تلفغ  یمامت  اب  نایاپاهچ  نآ  دزاسیم . هنوگرامیب  ای  رامیب  ار  اهنآ  دنماشایب ،
هب ملاس  ناج  زیخدرد  راسهمـشچ  ابو و  هب  هدولآ  هاگارچ  نآ  هکلهم  زا  رگا  تسا  حبذ  يارب  اهنآ  ندش  هبرف  یلـصا  دوصقم  دننادب  هک  نیا 

هاگنآ درب ! دـنهاوخ  رـسب  یـشوخ  نآ  اب  ار  رمع  راگزور  مامت  دـننکیم  نامگ  دـننیبب ، شوخ  يزور  رگا  نادان  ناـیاپراهچ  نآ  دـنربب . رد 
هرابرد مدرم  هابتشا  زا  میب  ار ، دوخ  توکس  تلع  سپس  هدومرف ، هراشا  مدرم  نآ  تشونرس  همه  زا  دوخ  لماک  عالطا  هب  ع )  ) نینموملاریما
هرابرد ثحب  لیمکت  يارب  . ) درادیم نایب  تساهدوب ، تلاسر  توبن و  ياراد  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـننام  زین  وا  هک  نیا  مهوت  ترـضح و  نآ 

ات ص 247 و هب ج 10 ص 33 و 34 و ص 242  دییامرف : هعجارم  بیغ  زا  ع )  ) نینموملاریما عالطا 
هنوگنیا نم  دیـشاب  هاگآ   …  ) هنم کلذ  نموی  نمم  هصاخلا  یلا  هیـضفم  ینا  ـالا و  .) ات ص 300 ات ص 261 و ج 16 ص 294  ص 251 

نینموملاریما نارای  ناـیم  رد  هتـسراو  ناـکلاس  زا  يدودـعم  زج   … میاـمنیم )  غـالبا  تسا  ناـنیمطا  دروم  هک  امـش  زا  یـسک  هب  ار  رارـسا 
هب بیرق  تیرثکا  یتیفرظ  مک  مکی - تلع  دنتـشادن . ار  یگتـسیاش  نآ  نارگید  دندوب ، یبیغ  روما  زا  نتفای  عالطا  هتـسیاش  هک  مالـسلاهیلع 

تسا نامه  مود - تلع  تسا . هدوب  مدرم  هدرپ  تشپ  ياهتـشونرس  رارـسا و  نتـشادهگن  ناهنپ  یـضتقم  نارود ، ره  رد  عماوج  مدرم  قافتا 
ص)  ) ربماـیپ هک  دراد  ار  توبن  ماـقم  ناـمه  نیع  مه  وا  هک  دـندرکیم  ناـمگ  مدرم  هک  دـندومرف  رکذ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دوخ  هک 
لوصا و همه  هب  اـهییانتعایب  اـهیکابیب و  زورب  اـصوصخم  مدرم ، یگدـنز  نوئـش  لـالتخا  ندروـخ و  مهرب  موـس - تلع  تسا . هتـشاد 

رگا هدنـشک  ياهيدـیمون  زورب  اـی  دوب و  دـناوخ  ریگمـشچ  ياـهتیعقوم  تردـق و  ياراد  هدـنیآ  رد  دـندیمهفیم  هک  یعقوم  رد  اـهشزرا 
قیاقح نآ  ندـناسر  زا  میهافم  ظافلا و  یناوتان  اهنآ و  لاثما  للع و  نیمه  هب  دوب . دـهاوخن  بولطم  هاوخلد و  نانآ  هدـنیآ  هک  دنتـسنادیم 

دناهدیشون ر قح  ماج  هک  نافراع  اهزاوآ  زا  رپ  لد  شومخ و  بل  اهزار  لد  رد  تسا و  لفق  شبل  رب  دیوگیم : يولوم  هک  تسا 
يدودعم مدرم ، قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  نایم  رد  دنتخود  شناهد  دندرک و  رهم  دنتخومآ  قح  رارسا  ار  هک  ره  دناهدیـشوپ  هتـسناد و  اهزا 

دایز نب  لیمک  رامت ، مثیم  دـننام  دزاسب ، هاگآ  ناشیگدـنز  هدیـشوپ  قیاقح  زا  ار  ناـنآ  تسناوتیم  ترـضح  نآ  هک  دـندوب  ناگتـسراو  زا 
ملع ع )  ) نینموملاریما  ) ایانملا اـیالبلا و  ملع  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هملع  هک  تسا  هدـش  لـقن  راـمت  مثیم  هراـبرد  ینرق . سیوا  یعخن و 
نع مکاهنا  اهیلا و ال  مکقبـسا  الا و  هعاـط  یلع  مکثحا  اـم  هللاو  ینا  ساـنلا ، اـهیا  دوب ). هدومرف  میلعت  وا  هب  ار  اـهگرم  راوگاـن و  ثداوح 

هب لمع  رد  مدوخ  هک  نیا  رگم  منکیمن  کیرحت  یتعاطا  هب  ار  امش  زگره  نم  ادخ  هب  دنگوس  مدرم ، يا   ) اهنع مکلبق  یهانتا  الا و  هیصعم 
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هب هک  یملع  اب  مزرویم ) بانتجا  نآ  زا  امش  زا  شیپ  مدوخ  هک  نیا  رگم  منکیمن  یهن  تیصعم  زا  ار  امش  مریگیم و  تقبس  امـش  زا  نآ 
هیآ ود  نیا  تسخن  منک . یهاتوک  نآ  نداد  ماجنا  رد  دوخ  مهدـب و  فیلکت  ماـجنا  هب  روتـسد  ار  مدرم  تسا  لاـحم  مراد ، فیلکت  تیمها 

يراکوکین هب  ار  مدرم  ایآ   ) نولقعت الفا  باتکلا  نولتت  متنا  مکـسفنا و  نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورماتا  - 1 میهدب : رارق  تقد  دروم  ار  هفیرش 
ار م یهلا  باتک  امش  هک  یلاح  رد  دینکیم  شومارف  ار  دوخ  دیهدیم و  روتسد 

هک یمدرم  يا   ) نوملعت ام ال  اولوقت  نا  هللا  دنع  اتقم  ربک  نولعفت  ام ال  نولوقت  مل  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 2 دینکیمن )؟! لقعت  ایآ  دیناوخي .
هب لمع  دییوگیم ، هک  ار  هچنآ  هک  تسا  ادخ  دزن  رد  یگرزب  ضغب  توادع و  دینکیمن ، لمع  دییوگیم  هچنآ  هب  ارچ  دـیاهدروآ ، نامیا 
هب داقتعا  نامیا و  مکی - لماع  تسین : لیذ  لماع  ود  ای  کی  زا  یلاخ  دـنکیمن ، لمع  دوخ  هتفگ  هب  یمدآ  هک  ماگنه  نآ  رد  دـینکن ). نآ 

تمکح تایعقاو و  هب  تنایخ  دـیامنیم ، مـالعا  ار  دوخ  تیـصخش  یهاـبت  دوخ ، غورد  اـب  هک  وگغورد  نیا  درادـن . دـیوگیم ، هک  هچنآ 
اب ار  تایعقاو  هوکـش  تهبا و  تمظع و  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تسا ، نآ  زا  فشاک  نخـس  هک  یتایعقاو  هب  تناـیخ  دـیامنیم . زین  راـتفگ 

تمکح و اریز  دـنکیم ، راتفگ  تمکح  هب  تنایخ  و  دربیم . نیب  زا  دنکـشیم و  اهنآ  فالخرب  نخـس  زاربا  اهنآ و  نتفرگ  هدـیدان  ناکما 
حولهداس مدرم  يارب  اصوصخم  دنکیم . هئارا  ار  دوخ  یعقاو  يانعم  دشاب ، هتشادن  دوجو  يدهاش  هینرق و  ات  هک  تسنآ  نخس  یلصا  قطنم 

هک تسا  نیا  تسا ، ناوارف  تیمها  ياراد  تهج  کی  زا  هک  مود - لـماع  دـنیوجیم . اـهراتفگ  زا  ار  اـهتیعقاو  كـالم  هک  شیدـناهداس  و 
ماجنا خ فیلکت و  ساسحا  هب  يدج  مامتها  مارتحا و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  یهلا  تیصخش  رصنع  نیرتیساسا 

. نید یلوصا  تاداقتعا  يارب  هک  دوب  لئاق  فیلاکت  يارب  ار  تیمها  نامه  یهلا  تیصخش  نیا  تسنآ . هناصلا 

ادخ نخس  زا  نتفرگ  دنپ  هبطخ 175-

هحفص 149] ]
دیرادرب هرهب  يدنوادخ  نایب  زا   …  ) هللا هحیصن  اولبقا  و  هللا ، ظعاوب  اومظعتا  و  هللا ، نایبب  اوعفتنا  مشش  داتفه و  دص و  هبطخ  یمومع  ریسفت 

اهزردـنا و دـنپ و  همه  قوف  يدـنوادخ  ياهزردـنا  حـیاصن و   … دـیریذپب )  ار  یبوبر  ماـقم  یهاوخریخ  دـینک و  لوبق  ار  یهلا  ظـعاوم  و 
نآ لطاب و  زا  قح  هدـننککیکفت  تسا  ینخـس  نآرق  اعطق   ) لزهلاب وه  ام  لـصف و  لوقل  هنا  دـیامرفیم : ناحبـس  دـنوادخ  تسا . ظـعاوم 
هک یناسک  هب  تسا  قیاقح  هدـنروآدای  يدـنوادخ  مالک   ) يرکذ يدـه و  باـبلالا و  یلوـال  يرکذ  هرکذـت و  هیف  و  تسین ) یخوش  نآرق 
هک مه  سک  ره  زا  دشاب ، الع  لج و  دنوادخ  ریغ  هب  دنتـسم  هب  ياهیرظن  ره  ینخـس و  ره  تسا ) تیاده  نآرق  نیا  دنـشابیم . درخ  ياراد 
نآ زا  ناسنا  هک  نیا  حیـضوت  هبرجت ، هدـهاشم و  تاصتخم  تعیبط و  هب  دنتـسم  صقن  - 1 تسا : صقن  يارجم  رد  تهج  راـهچ  زا  دـشاب ،

تایرظن و رد  هراومه  اطخ  هابتـشا و  لامتحا  اذـل  دـیآیم ، تسد  هب  شزومآ  لقن و  هبرجت و  هدـهاشم و  هار  زا  شتامولعم  رثکا  هک  تهج 
و اههاگـشیامزآ ، يزغم و  لماوع  تیدودحم  ساوح و  تیدودحم  دـننام  هدـننک ، كرد  ناسنا  كرد  لماوع  اریز  دراد ، دوجو  شنانخس 

اب ك مه  ناسنا  دنهدیم و  رارق  ریثات  تحت  دوخ  تاصتخم  اهلاناک و  زا  ار  هدش  كرد  عوضوم  نیعم ، ياهيریگفده 
اـهاطخ و - 2 تسا ! هداد  ياـج  دوـخ  تـفرعم  ورملق  رد  هدوـمن و  تفاـیرد  باـن  صلاـخ و  ار  تاـیعقاو  دـنکیم  لاـیخ  یحولهداـس  لاـم 
زا یناوارف  تاحفـص  اهيراکبان ، نیا  هب  دنتـسم  تایرظن  نانخـس و  صقن  اهیهاوخدوخو . یـصخش  ضارغا  هب  دنتـسم  يدـمع  تافارحنا 

هیجوت ار  اهناسنا  بلغا  تارکفت  هناـهاگآان  اـی  هناـهاگآ  هک  ياهتخاـس  شیپ  لوصا  - 3 تسا . هدز  ملق  ار  اهناسنا  اـم  تشذگرـس  خـیرات 
لماوع ریثات  تحت  دنوش و  ادـیپ  یـصاخشا  ای  صخـش  هک  مینک  روصت  نینچ  یتاذ . یگتـسباو  - 4 دنهاوخن . هچ  دنهاوخب و  هچ  دـیامنیم 

هب یگتسباو  هنوگ  ره  زا  هک  درادن  ار  لالقتـسا  نآ  یناور ، يزغم و  ياهتیلاعف  هاگدید  زا  یناسنا  چیه  هک  تسا  یهیدب  دنتفرگن ، رارق  قوف 
دشاب و صلاخ  رانک و  رب  کلذریغ  یبوسر و  یگنهرف  یثرا و  ياههگر  یعامتجا و  یعیبط و  طیحم  یصوصخ و  یمومع و  ياهدادعتـسا 

دوخ یهلا  ترطف  ینارود  هعماج و  ره  رد  هک  يدارفا  رگم  دنک ، ادـیپ  یتدـیقع  یتفرعم و  طابترا  بان  تیعقاو  اب  بان  كرد  لماع  کی  اب 
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تیلقا رظن  زا  نانیا  هک  تسا  یهیدب  دنشاب و  هتشاد  ظوفحم  صلاخ  يافـص  رد  ار  دوخ  نادجو  لقع و  هتـشاد ، هاگن  رود  اهیگدولآ  زا  ار 
يرـشب زغم  زا  هک  تسا  یظعاوم  اهدـنپ و  همه  قوف  یهلا  ياهزردـنا  حـیاصن و  مییوگیم : هک  تسنیا  دنـشابیم . انثتـسا  دـح  هب  کـیدزن 

شوارت
دلجم ات 316 و  زا ص 314  موس  دلجم  هب  دییامرف  هعجارم  زردنا ، تحیـصن و  ثحبم  لیمکت  يارب  . ) صاخ ياهيریگفده  - 5 دنکیم .

ناف ات ص 219 ) زا ص 217  ات ص 92 و 117 و 118 و  زا ص 85  مهدفه  دـلجم  ات 282 و  زا ص 277  ات 57 و  زا ص 55  مـهدزیس 
: دومرفیم ص )  ) ادـخ لوـسر  اریز   ) تاوهـشلاب تفخ  راـنلا  ناو  هراـکملاب  تفخ  هنجلا  نا  : ) لوـقی ناـک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 

ادخ تفایرد  زا  سپ  ساسحا  نیرتفیرـش  فیلکت  ساسحا  تسا ) هتفرگ  ارف  تاوهـش  ار  شتآ  نوماریپ  اهيراوگان و  ار  تشهب  نوماریپ  )
. دـنکیم روـبع  تخـس  لـحارم  زا  ییافوکـش  نیا  هب  لوـصو  يارب  ناـسنا  هچ  رگا  تـسا  یمدآ  حور  ییافوکـش  هیاـم  نآ  ماـجنا  تـسا و 

ناحبـس دنوادخ  هک  نیا  شناگدنب و  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  نشور  نیهارب  هئارا  هرابرد  حیرـص  رکذـت  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
هداد روتـسد  تشز  لامعا  زا  بانتجا  وکین و  لامعا  زا  يوریپ  هب  هدومرف و  نییبت  ددنـسپیمن  هک  ار  یلامعا  دراد و  تسود  هک  ار  یلاـمعا 

هرابرد یلامجا  یحیـضوت  ثحبم  نیا  رد  ام  هک  دیامرفیم  غالبا  ع )  ) مدآ نادـنزرف  هب  ار  یتایح  تقیقح  کی  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  تسا ،
رگیم میسقت  هدمع  مسق  هس  رب  ام  اب  رثات  ریثات و  نایرج  رد  مینکیم  رارقرب  طابترا  اهنآ  اب  ایند  نیا  رد  ام  هک  ییاههدیدپ  میهدیم . نآ 

نیناوق اهدادعتـسا و  ام و  تیدوجوم  راتخاس  هب  هجوت  اـب  یهلا  یقیقح  نید  روبزم . تیـصاخ  ود  نودـب  روآدرد 3 - رابتذل 2 - - 1 دند :
يریگولج ذیاذل  نآ  عابـشا  زا  اهنت  تسا . هدومرفن  يریگولج  قلطم  روط  هب  ذیاذل  زا  يرادروخرب  زا  ام  یگدـنز  لوصا  ینابم و  رب  همکاح 

یفیلاکت ماجنا  هب  مامتها  ذیاذل و  هنوگ  نیا  زا  ضارعا  هک  تسا  یهیدب  دشاب . یقالخا  تلیضف  يوقت و  رد  لالخا  بجوم  هک  تسا  هدومن 
دیامرف ربص  دراد  تسود  امرخ  لفط  : ) تسا هدـش  هتفگ  هک  نیا  تسا . تخـس  دـشابیمن ، اهیگماکدوخ  اهیـشوخرس و  اب  راـگزاس  هک 

زا هزادنا  ره  هک  مینیبیم  یگدنز  نایرج  رد  حوضو  لامک  اب  ام  مینکیم . هدـهاشم  هک  هچنآ  قباطم  زیمآتمکح و  تسا  یتقیقح  میکح )
رد مه  دیاش  هزادنا  نامه  هب  مینکیم ، يریگولج  دننکیم ، تیلاعف  دنخرچیم و  یهاوخدوخ  روحم  رب  هک  دوخ  یناویح  زیارغ  يرگنایغط 

، یتـسود عون  ییوجتفرعم ، دـننام  عونتم  ییاـهورین  اـم  تیـصخش  مینکیم ، راـهم  ار  یناویح  زیارغ  هک  هزادـنا  نآ  زا  شیب  دراوم ، بلغا 
. دیامنیم ساسحا  دوخ  رد  کلذریغ  یتسه و  ناهج  رد  تمکح  هدهاشم  دیفم ، ياهمیمصت  هدارا و  رب  تردق  ثداوح ، لمحت  رب  تردق 

لاءاقل نیرب و  تشهب  هک  الاو  تداعس  یلو  تسا ، روآرجز  یهاگ  خلت و  یناویح  زیارغ  ياهیشکرس  راهم  هک  تسا  یهیدب  هتبلا 
. یناویح تالیامت  ریـسا  نم )  ) نآ هن  تسا  هدش  بیذهت  هیفـصت و  تیـصخش  نتـشاد  رد  دیامنیم ، یمدآ  بیـصن  ار  دنوادخ ) رادـید   ) هل

يزاین اهنآ  حوضو  تهج  هب  میدومن و  ناـیب  هک  تسا  یلبق  بلطم  هجیتن  حیـضوت و  ( 8  ) هلمج ات  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  يدعب  تالمج 
اونوکف ادـیزتسم  اـهیلع و  اـیراز  لازی  ـالف  هدـنع  نونظ  هسفن  ـالا و  یـسمی  ـال  حبـصی و  ـال  نموملا  نا  هللا  داـبع  اوـملعاو  تسین . ریـسفت  هب 
نامیااب ناسنا  ادخ ، ناگدنب  يا  دینادب  و   ) لزانملا یط  اهووط  و  لحارلا ، ضیوقت  ایندـلا  نم  اوضوق  مکماما  نیـضاملا  مکلبق و  نیقباسلاک 

رب دـیامن و  ییوجبیع  نتـشیوخ  سفن  زا  هراوـمه  دـشاب و  ینامگدـب  دروـم  وا  دزن  رد  وا  سفن  هک  نیا  رگم  دوـشن ، دراو  ماـش  حبـص و  هب 
، دندش هدنک  هدننکچوک ، دننام  ایند  زا  دنتشذگ و  دنتفرگ و  تقبس  امش  زا  شیپ  هک  دیـشاب  یناسک  دننام  دیازفیب . شـسفن  زا  يریگهدرخ 

تاصتخم زا  دنتفرگ ) شیپ  ار  ییاهن  دصقم  دـندرک و  تکرح  امـش  هاگدـید  زا  دـندید ، رون  رد  لزنم  هب  لزنم  ار  ایند  هک  یناسک  دـننام  و 
نیا هتفگ  هب  انب  نونظ )  ) هملک دشاب . رذـحرب  نآ  زا  دـهد و  رارق  طایتحا  دروم  هراومه  ار  یعیبط ) دوخ   ) هراما سفن  ناسنا  هک  تسا  نامیا 

تسین نانیمطا  لباق  هک  يزیچ  ره  هب  نونظ  : ) دیوگیم دروم  نیمه  رد  ندوب و  نامگدب  زا  تسترابع  روظنم 
( یعیبـط دوخ   ) هراـبرد فیرظ  هداـعلاقوف  ریبـعت  کـی  نیا  و  تسا ) كوکـشم  نآ  رد  بآ  دوجو  هک  دوشیم  هتفگ  یهاـچ  هب  نینچمه  و 

رثکا هک   ) یهاگ دریگیم و  ار  حالـص  ریخ و  بناـج  صاـخ ، ییاـههزیگنا  ریثاـت  تحت  یمدآ  سفن  نیا  یهاـگ  اریز  تسا ، هراـما ) سفن  )
( تالایخ ملاع  رد  هچ  رگا   ) رابتذـل ياهاوه  تاوهـش و  رد  نتفرگ  رارق  نتـشیوخ و  مروت  لـماوع  تیوقت  زج  دوشیم ) لـماش  ار  تاـقوا 
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یهاگآ تبقارم و  تحت  دـیاب  هراومه  سفن  نیا  دـنیامرفیم ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  روط  نامه  اذـل  دـهدیمن . ماجنا  يرگید  راـک 
زا شیپ  هک  دیشیدنیب  یهلا  ياهناسنا  نآ  هرابرد  دنکن . طقاس  یهاوخدوخ  طرش  دیقیب و  عابـشا  رازنجل  هب  ار  یمدآ  هک  دریگب  رارق  دیدش 

مهف اوجرد  ایلعلا  جرد  یلع  اولعف و  اریخ  اولعف  موق  دندمآرد . تکرح  هب  دوخ  ینادواج  دـصقم  هب  ور  دـنتفرگ و  شیپ  ار  حالـص  هار  امش 
لمع تاریخ  هب  هتفای  لامک  ياهناسنا  نآ   ) اوجرخ اهنم  اولخد  اـمکف  ایندـلا  یلع  ءارقف  اولخد  اوجهل  مهل  هللا  رکذـب  ینعملا و  ینعم  اومهف 
رکذ هب  نانآ  نابز  دـندیمهف و  ار  یناـعم  تقیقح  ناـنآ  دـندومن . دوعـص  لاـمک  یلاـع  ياـههجرد  هب  دـنتفای و  ءـالتعا  هجیتن  رد  دـندرک و 

زا دندش ، دراو  هک  هنوگنامه  دندش و  دراو  ایند  نیا  هب  اهیگدولآ  زا  هتسراو  نانآ  تشگ . ایوگ  يدنوادخ 
سلاج ام  بذکی و  يذلا ال  ثدحملا  و  لضی ، يذلا ال  يداهلا  شغی و  يذـلا ال  حـصانلا  وه  نآرقلا  اذـه  نا  اوملعاو  دـندش ). جراخ  نآ 

هاوخریخ هدنهدتحیصن  نآ  نآرق  نیا  هک  دینادب  … و   ) یمع نم  ناصقن  وا  يده  یف  هدایز  ناصقن : وا  هدایزب  هنع  ماقالا  دحا  نآرقلا  اذه 
نیا اب  سک  چـیه  دـیوگیمن و  غورد  هک  تسا  ثیدـح  هدـنیوگ  نآ  دـنکیمن و  هارمگ  هک  تسا  امنهار  نآ  دـهدیمن و  بیرف  هک  تسا 

تالمج نیا  رد   … ییانیبان )  رد  یشهاک  ای  تیاده  رد  یشیازفا  تخاس - وا  بیـصن  یناصقن  ای  تدایز  هک  نیا  رگم  دشن  نیـشنمه  نآرق 
. دهدیمن بیرف  هک  تسا  یهاوخریخ  - 1 میوشیم : رکذتم  رصتخم  یحرش  اب  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  هدش  نایب  دیجم  نآرق  زا  دنچ  یتازایتما 
اناد و دنوادخ  هک  تهج  نیا  زا  و  تسا . هدومرف  لزان  هناگراهچ  تاطابترا  رد  دوخ  ناگدنب  حالـصا  يارب  هک  تسا  يدـنوادخ  مالک  نیا 

يارب یتلع  درادـن ، يزاین  زیچ  چـیه  هب  تسین و  جراخ  وا  تردـق  هاگدـید و  زا  يزیچ  تسا و  نتـشیوخ  تاقولخم  زا  قلطم  زاینیب  اناوت و 
بناج زا  باتک  نیا  دنکیمن . هارمگ  ار  سک  چیه  هک  تسیاهدـننکتیاده  - 2 درادن . دوجو  نآ  ریغ  ای  نآرق  هلیـسو  هب  مدرم  نداد  بیرف 

بعت هجو  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  یلماکت  ياهندیدرگ  دادعتسا  تسا و  اناد  اهنآ  همه  تیدوجوم  هب  هک  تسا  تانئاک  همه  قلاخ 
تیاده تسا  اهنآ  همه  عماج  باتک  نیا  هک  ینامسآ  بتک  هلیسو  هب  تسا ، هتشاد  ررقم  اهنآ  يارب  هک  ییالعا  دصقم  يوس  هب  هدومن و  هی 

دیاب باتک  نیا  زا  تسا ، اهناسنا  مهف  روخ  رد  هک  نانچ  نآ  ار  دابالادـبا  ات  لازالالزا  زا  ار  دوجو  ملاع  نیتسار  ثیدـح  - 3 تسا . هدومرف 
هـصرع هب  امنتقیقح ) تالایخ  هن   ) تقیقح کی  نونکات  يرـشب  لاح  هب  دیفم  ياهندمت  اههفـسلف و  مولع و  دتمم  خیرات  لوط  رد  دـینش .

، ینادواـج باـتک  نیا  تاـیوتحم  تمظع  دـشاب . حیرـص  فلاـخم  ینآرق  تاـیآ  زا  ياهیآ  اـب  یتـح  هک  تسا  هدـشن  دراو  يرـشب  فراـعم 
زا ینآرق ، تایآ  رد  يدراوم  رگا  تسا . هدومن  میظعت  هب  راداو  دوخ  ربارب  رد  ار  یملع  لئاسم  دعاوق و  نیرتنشور  اهلقع و  نیرتدـنمورین 

لوبقم لیوات  ریـسفت و  کی  اب  تسا  هدش  هدهاشم  نونکات  هک  روط  نامه  دنک ، هولج  مهف  زا  رود  یملع  دعاوق  لئاسم و  زا  یخرب  هاگدید 
: میریگیم رظن  رد  ار  هفیرش  هیآ  نیا  لاثم  ناونع  هب  تسا ، هدش  لصف  لح و  لکـشم  اهشناد  رد  لوحت  نامز و  تشذگ  اب  ای  هیآ ، هرابرد 

يارب ار  ینعم  هس  هتـشذگ  نیرـسفم  میهدیم ) تعـسو  ارنآ  ام  میدـیرفآ و  تردـق  اب  ار  نامـسآ  ام   ) نوعـسومل انا  دـیاب و  اهانینب  ءامـسلاو 
هدیرفآ ا عیسو  ار  نامسآ  دنوادخ  ینعی  یظفل ، موهفم  نامه  هب  تعسو  مکی  يانعم  دناهتفرگ : رظن  رد  نوعسومل ) )

گرزب ناهیک  ناحبـس  دنوادخ  ینعی  يزور ، موس  يانعم  تسا . هدیرفآ  ار  نامـسآ  دوخ  یهلا  گرزب  تردق  اب  دنوادخ  مود  يانعم  تس :
دـناهدرک و حرطم  ار  مود  لوا و  يانعم  ود  میربیم  مان  الیذ  هک  يریـسافت  تسا . هدومرف  تیوقت  بسانم  داوم  هیذـغت  اـب  ارنآ  هدـیرفآ و  ار 

مان هب  یـسور  نادیـضایر  کی  يدالیم  لاس 1920  زا  دـناهدش . رکذـتم  مه  ار  موس  يانعم  نایبلاعمجم  رد  یـسربط  دـننام  اهنآ  زا  یـضعب 
نینچ هراب  نیا  رد  فوماگژرژ  ترابع  دـش . قیقحت  نادـیم  دراو  اهناشکهک  طاسبنا )  ) شرتسگ هراـبرد  ياهیرظن  اـب  نمدـیرف  ردـناسکلا 
ناشن فیط  زمرق  ياهتنا  يوس  هب  یفیط  طوطخ  لاقتنا  کی  دـسریمام ، هب  رود  رایـسب  ياهناشکهک  زا  هک  يرون  هک  تفاـیرد  يو  : ) تسا

تلع هب  زمرق  رون  دوهـشم  لاقتنا  هک  ریـسفت  نیا  اـب  دـباییم . شیازفا  اـم  زا  اـهناشکهک  تفاـسم  میقتـسم  تبـسن  هن  لاـقتنا  نیا  دـهدیم و 
دنسریم هجیتن  نیا  هب  درادن ) دوجو  نآ  يارب  رگید  لوقعم  حیضوت  چیه  رـضاح  لاح  رد  و   ) دیآیم دیدپ  يرون  عبانم  يورـسپ  ياهتعرس 

تفاسم اب  بسانتم  اضف  رد  ناشکهک  ود  ره  نایم  كرتشم  يورـسپ  ياهتعرـس  و  تسا ) تخاونکی  طاسبنا  تلاح  کی  رد  اـم  ناـهج   ) هک
ادعب هک  داهن  انب  ار  يا  ( هدنبای طاسبنا  ناهج   ) يروئت ساسا  يزیریپ و  نساموه  نتلیم  يو  راکمه  لبه و  نمدیرف ، راک  تسا . اهنآ  نایم 
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ییانیبان لهج و  رد  یشهاک  ای  تیاده  رد  یشیازفا  نآرق  تایوتحم  زا  یهاگآ  ره  - 4 دش . لیمکت  رتمولژروژ  یکیژلب ، مجنم  کی  طسوت 
دوخ ناج  مسج و  تاصتخم  اهدادعتـسا و  همه  زا  هک  نیا  هب  طورـشم  یهلا  مـالک  نیا  هب  هجوت  اـب  یهاـگآ  ناـسنا  ره  دـهدیم . هجیتن  ار 

ار یلماکت  ياه  ( ندـیدرگ  ) ترورـض میلـس  لقع  ساسح و  نادـجو  اـب  نینچمه  و  دـیآرب ، اـهنآ  زا  يرادروخرب  ددـص  رد  دـشاب و  علطم 
ندش دنمهرهب  زا  یناوتان  تلع  قوف ، طرش  نتفرگ  رظن  رد  اب  دباییم . افش  لهج  يرامیب  زا  ددرگیم و  هدوزفا  وا  دشر  ییانیب و  رب  دریذپب ،

نامیا و نودـب  تسا و  تجاح  ره  هدـننکفرطرب  نآرق  - 5 ددرگیم . نشور  صاخـشا  یـضعب  يارب  نآ  ندوب  رابتراسخ  هکلب  نآرق  زا 
نآ  ) و تسه ) هک  نانچ  نآ   ) ورملق ره  رد  ناسنا  هرابرد  هک  ییاهبتکم  تایرظن و  همه  درادـن . ناکما  يزاـینیب  عون  چـیه  نآ ، هب  لـمع 

نتخاس قفوم  هدـهع  زا  هجو  چـیه  هب  ای  مینادیم  هک  هنوگنامه  دـندش ، اهناسنا  تایح  هصرع  دراو  دوخ  ياهورین  مامت  اـب  دـیاب ) هک  ناـنچ 
يرـشب هعماـج  رب  ار  يرگید  تاـجایتحا  دـندرک ، فرطرب  یبسن  روط  هب  ار  یتجاـح  رگا  اـی  دـندماینرب  یقیقح  تداعـس  بسک  هب  اـهناسنا 

اچ و  یهارمگ ، فارحنا و  تسا و  قافن  رفک و  هک  اهدرد  نیرتدب  زا  افش  تسا . نآرق  رد  اهیگراچیب  هراچ  اهدرد و  يافش  - 6 دندوزفا .
دیهاوخیم هک  ار  هچنآ  - 7 ایند . نیا  رد  یمدآ  دوجو  تمکح  زا  لهج  زا  تسترابع  هک  هرگ  نیرتلکـشم  ندرک  فرطرب  يارب  ییوجهر 

نآرق هلیسو  هب  دییامنن . قلخ  زا  تلئسم  هلیـسو  ارنآ  دینک و  ادخ  هب  ور  نآرق ، هب  تبحم  اب  دییامن و  تلئـسم  ادخ  زا  نآرق  ياهییامنهار  اب 
. دییامن تفایرد  باتک  نیا  زا  ار  دوخ  خساپ  دینک و  لاوس  ادخ  زا  ار  دوخ  يورخا  تایح  يویند و  یگدـنز  لئاسم  همه  نآ ، تایآ  مهف  و 
هب لمع  - 8 دـباییمرد . ناحبـس  دـنوادخ  زا  ار  اهنآ  خـساپ  دوخ و  یقیقح  لئاسم  هاگآ ، ناسنا  هک  تسا  ینآرق  تایآ  یناـعم  هب  هجوت  اـب 
زور رد  ایند و  رد  نآرق  تعافش  يانعم  تسنیا  دیامنیم . نیمضت  تیدبا  رد  ار  وا  يراگتسر  ایند و  نیا  رد  ناسنا  تداعـس  هک  تسا  نآرق 

دودرم ار  نآ  نآرق  دشابن و  نآرق  قباطم  ایند  رد  شیناگدنز  ینعی  دیوگ ، ار  یـسک  يدب  ترخآ  رد  نآرق  رگا  نینچمه  تیدبا . تمایق و 
رایسب تهج  ود  زا  دینک . لالدتـسا  ناتاگدرورپ  يارب  نآرق  هلیـسو  هب  - 9 دریگیم . رارق  قیدـصت  دروم  وا  هیلع  رب  نآرق  یهاوگ  دراـمش ،

هک یبلطم  ره  هک  مینادیم  ام  همه  اریز  نآ ، بلاطم  همه  ندوب  ییاهن  تمظع و  تهج  زا  یکی - دشاب : ادخ  يارب  لیلد  دناوتیم  نآرق  مهم 
تیمن یبتکم  رکفتم و  چیه  زا  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هک  ار  نآ  قوف  بلطم ، نآ  هرابرد  تسا ، هدمآ  نآرق  رد 

میلس لقع  كاپ و  ترطف  کمک  هب  ار  وا  یعیرشت  ینیوکت و  هدارا  تیشم و  همه  ینآرق ، تایآ  زا  دیاب  تیرـشب  مود - تفرگ . غارـس  ناو 
دنهاوخ رارق  تساوخزاـب  دروم  تماـیق  زور  رد  نآ ، لوصحم  تشادرب  تشک و  هراـبرد  لـلم  ماوـقا و  ناراکتـشک  همه  - 10 دنک . كرد 

دوخ تیصخش  و  دناهدومن ، يرایبآ  ار  نآ  نآرق  یناعم  هلیسو  هب  هتشاک و  لد  رد  ار  ینآرق  قیاقح  ياهرذب  هک  یناراکتـشک  رگم  تفرگ ،
نآرق هب  ار  دوخ  تایرظن  ارآ و  دیبلطب و  زردنا  تحیصن و  دوخ  سوفن  يارب  نآرق  زا  - 11 دنتخاس . تیدبا  هللا و  مایا  رد  هللاءاقل  هتسیاش  ار 

نیا هب  دینک . یقلت  نئاخ  ار  دوخ  تالیامت  نآرق  ربارب  رد  دیزاسب و  مهتم  ار  دوخ  يارآ  دیدرک ) ساسحا  يراگزاسان  رگا  و   ) دینک هضرع 
، نآرق رد  هک  نیا  تسا . اـمرفمکح  نآرق  رد  یمـسر  ملع  قوف  یناـیب  اذـل  تسایملع ، رذـگدوز  یلئاـسم  قوـف  ینآرق  قیاـقح  هک  تهج 

یملع بیترت  مظن و  قباطم  دوخ ) عونمه  اب  یتسه و  ناهج  اب  ادـخ ، اب  نتـشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  هب  طوبرم  قیاـقح 
يرورض - 1 مینکیم : حرطم  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ام  هک  تسا  یمهم  للع  هب  دنتـسم  تسا ، هدشن  حرطم  اهيریگهجیتن  تامدـقم و 

هنآ هک  تسین  نآرق  رد  دودعم  دروم  دنچ  زا  شیب  هک  هباشتم  دراوم  رد  زج  دننک  هدافتسا  نآرق  زا  یتسیاب  ناگمه  هک  تسا 
كرد لباق  تسا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  دنتسم  نانآ  لوق  تیجح  هک  ملعلا ) یف  نوخسار   ) نید هتـسیاش  نایاوشیپ  ریـسفت  حیـضوت و  اب  مه  ا 
دعاوق لئاسم و  - 2 تسا . نآرق  زا  مدرم  مومع  يرادربهرهب  زا  عنام  هررقم  طیارـش  نآ  اب  قیاقح  یملع  نایب  هک  تسا  یهیدـب  دنـشابیم و 

دراو یملع  هلئـسم  ای  لصا و  ای  هدعاق  کی  ناونع  هب  زورید  هک  هچنآ  دشابیم ، رمتـسم  ینوگرگد  لوحت و  رد  خیرات  هاگرذـگ  رد  یملع 
خیرات  ) تسرهف زا  لیذ  تارابع  هب  هنومن  ناونع  هب  دوشیم . جراخ  نادیم  زا  تافاشتکا ، شرتسگ  تهج  هب  زورما  دوب ، هدـش  مولع  نادـیم 

دـنکیم ص 240 3- طارفا  تراکد  شور  ندرب  راـک  هب  رد  ملع  ص 235 2 - دنوشیم . دـم  مولع  - 1 دـییامرف : تقد  وسوررییپ ) مولع 
رب قالش  هبرض  کی  ص 383 5 - دـندناریم . نایرج  فالخرب  تناک  وسور و  ص 287 4 - تراکد . ناـهاوخاوه  هیلع  رب  نتوین  ناوریپ 
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ساسا ص 508 7 - دش ). راکـشآ  هیرظن  نیا  ییاسران  اهدـعب  هک   ) دروآ دوجو  هب  ار  یققحت  هفـسلف  تنک  تسوگوا  ص 405 6 - زیلانآ .
ص دش . مالعا  ملع  یگتـسکشرو  ص 688 9 - دـمآرد . هزرل  هب  زیلانآ  تنطلـس  تخت  ص 527 8 - دـنزادنایمرب . نب  زا  ار  باـسح  ملع 

. دریگیم رارق  ثحب  دروم  هرابود  یملع )  ) تاحوتف مامت  هزورما  ص 697 11 - تالکشم . اب  ههجاوم  رد  لماکت  بتکم  - 10 693
اعطق میروایب  باسح  هب  اهنآ  فلتخم  داعبا  لک و  ءزج و  رب  یلک ، یئزج و  تفرعم  هصرع  رد  ار  اهشناد  تالوحت  میهاوخب  رگا  ص 720 

رد قوف  هناگراهچ  تاطابترا  هرابرد  ریذـپانانف  تباث و  قیاقح  لوصا  هک  یتروص  رد  دوب . میهاوخ  دـنمزاین  باـتک  دـلجم  دـنچ  فیلاـت  هب 
هتـشگ نایب  لوادـتم  یملع  مظن  طیارـش  تاعارم  نودـب  قیداصم ) زا  ریغ   ) یلک ای  یئزج  لوحت  ضقاـنت و  داـضت و  نیرتمک  نودـب  نآرق ،

يرـصع هرود و  ره  رد  لاـح ، نیا  اـب  تسین ، یلوـمعم  یفـسلف  یملع و  کبـس  رب  قوـف  لـیلد  ود  قباـطم  ینارق  تاـیآ  هک  نـیا  اـب  تـسا .
نآرق هدییاز  دنکیم  وگزاب  ار  ع )  ) نینموملاریما نانخس  هک  هغالبلاجهن  دننکیم . لالدتسا  اهنآ  هب  نیتسار  يامکح  گرزب و  نادنمـشناد 
یکی انیقی  دوش ، هدیزگرب  برغ  قرش و  زا  یناسنا  فراعم  يارب  باتک  جنپ  رگا  هفـسالف  زا  یـضعب  لوق  هب  هک  يولوم  يونثم  تسا . دیجم 

رد يراوزبس  يداه  الم  جاح  موحرم  هلاتم  میکح  هکلبمم  تسا ، هداد  رارق  ریسفت  دروم  ار  ینآرق  هیآ  زا 2000  شیب  تسا ، يونثم  اهنآ  زا 
نآرق تایآ  هب  یناسنا  مولع  نارظنبحاص  امکح و  هفسالف و  دانتـسا  - 3 تسا . موظنم  نآرق  ریسفت  يونثم  دیوگیم : يونثم  هیـشاح  همدقم 

را یتسه و  ناهج  اب  ناسنا  طابترا  ادخ ، اب  ناسنا  طابترا  نتشیوخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاطابترا  هرابرد  دیجم 
باب و لصف و  بیکرت  دننام  ینآرق  تایآ  رد  لوادتم  یفـسلف  یملع و  شور  مظن و  ندرک  ادیپ  هب  دیقت  ندوب  دوخ ) عونمه  اب  ناسنا  طابت 
رد هیرهوج  تکرح  تاـبثا  يارب  دـهاوخیم  نیهلاتملاردـص  هک  یماـگنه  هنومن  ناونع  هب  اـهنآ ، زا  يریگهجیتن  لـئاسم و  دـعاوق و  میظنت 

ار اههوک  و   ) باحـسلا رم  رمت  یه  هدـماج و  اهبـسحت  لابجلا  يرت  و  کی - دـنکیم : ینآرق  تایآ  هب  دانتـسا  درواـیب ، ییاـهن  لـیلد  ءایـشا 
دیدج قلخ  نم  سیل  یف  مه  لب  ود - دنتکرح ). رد  ربا  دـننام  اهنآ  هک  یتروص  رد  دـنتکرحیب  دـماج و  اهنآ  هک  يربیم  نامگ  ینیبیم و 
نیمز نیا  ریغ  دوشیم و  لدـبم  نیمز  هک  يزور   ) ضرـالا ریغ  ضرـالا  لدـبت  موی  هس - دنهابتـشا ) رد  هک  دـندیدج  تقلخ  نارکنم  هکلب  )

تکرح هب   ) دـییایب تفگ  نیمز  نامـسآ و  هب  سپـس   ) نیعئاط انیتا  اتلاق  اهرک  وا  اـعوط  اـیتئا  ضرـالل  اـهل و  لاـقف  راـهچ - ددرگیم ) یلوا 
هب تمایق  زور  رد  يدنوادخ  تیشم  هب  میلـست  لاح  رد  نانآ  همه   ) نیرخاد هوتا  لک  جنپ - تهارک ) ای  رایتخا  يور  زا  دیتفیب ) دوخ  ینوناق 

نمحرلا هروس  زا  هیآ 29  دـسریم  رظن  هب  ماـعنالا . هروس  هیآ 61  رطاـف و  هروس  هیآ 16  هعقاولا و  هروـس  هیآ 61  دنوشیم ). دراو  رـشحم 
ضیف  ) تسا نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  هچنآ  ره  ( ) ناش یف  وه  موی  لک  ضرالا  تاوامسلا و  یف  نم  هلئسی  )

ناـمز قلطم  موی )  ) زا روظنم  هک  تسا  یعطق  و  تسیراـک ) رد  يزور  ره  رد  دـنوادخ  دـنکیم  اـضاقت  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ار ) ادـخ  دوجو 
ار رکـشل  هس  واک  دوب  نآ  زور  ره  هب  شراک  نیرتمک  نادم  یلعفیب  راکیب و  ار  ورم  ناوخب  ناش  یف  وه  موی  لک  دـیوگیم : يولوم  تسا .

ددرگ رپ  هدام  رن و  ات ز  نادکاخ  يوس  ماحرا  يرکـشل ز  تابن  دیور  محر  رد  ات  نآ  رهب  تاهما  يوس  بالـصا  يرکـشل ز  دـنکیم  هناور 
اهناج يوس  قح  زا  هچنآ  دـسریم  اهنآ  زا  شیب  کـشیب  زاـب  لـمعلاسکع  یـسک  ره  دـنیبب  اـت  لـجا  يوس  نادـکاخ  زا  يرکـشل  ناـهج 

رشبلل يرکذ  دومرف  نیا  رهب  رم  دحیب و  قح  ياهرکشل  تنیا  دسریم  اهلگ  هب  اهلد  زا  هچنآ  دسریم  اهلد  هب  اهناج  زا  هچنآ  دسریم 
هحفص 161] ]

هب دیزروب  مامتها   …  ) مکتیاهن یلا  اوهتناف  هیاهن  مکل  نا  عرولا  عرولا  و  ربصلا ، ربصلا  مث  هماقتسالا ، هماقتسالا  و  هیاهنلا ، مث  لمعلا . لمعلا .
. تماقتـسا دیزروب ، تماقتـسا  راک  يارب  دیتفرگ  هک  یمیمـصت  رد  دـیراذگن و  مامتان  ار  راک  راک . يارب  دـیزیخرب  راک ، هب  دـیزیخرب  راک ،

ناسنا يارب  هک  هچنآ  دینک ) وپاکت  نآ  هب  لوصو  ات  تسا  یتیاهن  امش  يارب  اعطق  يراک . زیهرپ  يراکزیهرپ ، ابیکـش ، دیـشاب ، ابیکـش  سپس 
نارود مالـسلاهیلع و  نینموـملاریما  نانخـس  رد  نآ . لـیمکت  تسا و  دـیفم  هک  دراد  یـساسا  ترورـض  هناـگراهچ  تاـطابترا  حالـصا  رد 

هب ار  راک  تمظع  شزرا و  دهاوخب  یـسک  رگا  تسا . رادروخرب  لماک  یگدنـشخرد  زا  حلاص  دیفم و  لمع  هب  مامتها  وا  كرابم  یگدنز 
تمظع هرابرد  هلمج  زا 300  شیب  هغالبلاجهن  رد  ام  دنک . هعجارم  راک  هب  وا  قشع  و  ع )  ) نینموملاریما یناگدنز  هب  دـمهفب ، حیحـص  روط 
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( لمع  ) هدام تالمج  زا  ياهنومن  مینکیم . هدهاشم  قبس ) (، ) حدک (، ) لغش (، ) یعس (، ) لعف  ) و لمع )  ) دننام یتاملک  اب  راک  ترورـض  و 
ندیـسر ارف  زا  شیپ  شیاهوزرآ  راگزور  رد  سک  ره   ) هلمع هعفن  دـقف  هلجا  روضح  لـبق  هلما  ماـیا  یف  لـمع  نمف  - 1 تسا : ریز  رارق  هـب 

مع داعملا و  رکذ  نمل  یبوط  - 2 دوب ). دهاوخ  دنمدوس  وا  يارب  وا  لمع  درک ، لمع  گرم 
نورقم ملعلا  - 3 درک ). لمع  دش ) دهاوخ  هک  ياهبـساحم   ) باسح زور  يارب  دش و  رکذتم  ار  داعم  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ   ) باسحلل ل 

( درک دهاوخ  لمع  اعطق )  ) دش رادروخرب  یملع  نینچ )  ) زا یـسک  رگا  اذل  تسا . لمع  هارمه  دیفم  یقیقح و  ملع   ) لمع ملع  نمف  لمعلاب 
شترخآ ایند و  تداعـس  يارب  ینعی   ) دـنک لمع  ینید  يریگفدـه  اب  شیاهراک  رد  هک  سک  ره   ) هایند رما  هللا  هافک  هنیدـل  لـمع  نم  و  - 4

لمع دنتشاد  ییانیب  هک  هچنآ  هب  ایند  نیا  رد  نایاسراپ   ) نورـصبی امب  اهیف  اولمع  - 5 دنکیم ) تیافک  ار  وا  يویند  روما  دنوادخ  دـشوکب )
نیرتبوبحم زا  . ) هب لمعی  قحلا و  فصی  هسفن . نع  يوهلا  یفن  هلدـع  لوا  ناکف  لدـعلا ، هسفن  مزلا  دـق  هللا …  داـبع  بحا  نم  - 6 دندرک )

زا سوه  يوه و  یفن  تلادع ، رد  وا  ماگ  نیتسخن  تسا و  هتخاس  مزلم  تلادع  هب  ار  دوخ  سفن  هک …  تسا  یـسک  دنوادخ  دزن  رد  مدرم 
نیا  ) زورما  ) لمع باسح و ال  ادـغ  باسح و  لـمع و ال  مویلا  - 7 دنکیم ). لمع  نآ  هب  هدومن و  فیـصوت  ار  قح  تسا ، نتـشیوخ  سفن 

هللا دنع  سانلا  لضفا  نا  - 8 تسین ) یلمع  تسا و  باسح  تیدبا ) زاغآ  تمایق و   ) ادرف تسین و  یباسح  تسا و  لمع  نادـیم ) یناگدـنز 
نوادخ دزن  مدرم  نیرتهب   ) هداز هدئاف و  هیلا  زج  نا  لطابلا و  نم  هثرک  هصقن و  نا  هیلا و  بحا  قحلاب  لمعلا  ناک  نم 

هب لمع  زا  دـشاب - يرهاظ )  ) يراوگان صقن و  بجوم  وا  يارب  هچ  رگا  دـشاب - رتبوبحم  وا  دزن  رد  قح  هب  لمع  هک  تسا  یـسک  لاـعتم  د 
هایملا و  ءاملا ، نع  هب  ینغ  تابن ال  لک  اتابن و  لمع  لکل  نا  ملعا  و  - 9 دیازفیب ) شیاههتساوخ  رب  دشاب و  روآ  دوس  وا  يارب  هچ  رگا  لطاب 

یندییور یلمع  ره  يارب  هک  نادـب  و  . ) هترمث ترما  هسرغ و  ثبخ  هیقـس ، ثبخ  ام  و  هترمث ، تلح  هسرغ و  باط  هیقـس ، باط  امف  هفلتخم 
نآ هویم  كاپ و  نآ  راکتـشک  دشاب  كاپ  نآ  يرایبآ  هک  یندییور  ره  تسا . فلتخم  اهبآ  تسین و  زاینیب  بآ  زا  یندییور  چـیه  تسا و 

مهلااب یلتبا  لمعلا  یف  رـصق  نم  - 10 ددرگیم ) خلت  نآ  هویم  دـیلپ و  شراکتـشک  دـشاب  دـیلپ  نآ  يرایبآ  هک  هچنآ  ره  دوشیم و  نیریش 
راک و موزل  هرابرد  دـیجم  نآرق  تایآ  رگید  فرط  زا  ددرگیم ) التبم  ندـیزرو  هاتوک  نآ  هودـنا  هب  دزروب  یهاـتوک  لـمع  رد  سک  ره  )

يارب يدـیدرت  هنوـگچیه  ياـج  هک  تسا  حیرـص  ناوارف و  يردـق  هب  ینوناـق  دـصاقم  لیـصحت  يارب  یناگدـنز  نیا  رد  ـالقت  شـشوک و 
نیرتگرزب تانایب  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  همئا  رگید  یلع و  نانخـس  ینآرق و  تایآ  هدـهاشم  اب  دراذـگیمن و  وپاـکت  راـک و  ترورض 

دسریمن زرو  ضرغ  ای  عالطایب  صاخشا  ياهییوگهوای  هب  تبون  یگدنز ، نیا  رد  دیفم  ششوک  راک و  موزل  رد  مالسا  يافرع  امکح و 
یم هک 

ار فورعم  رایسب  تیاور  هنومن  ناونع  هب  تسا ! هتشاذگن  ششوک  یعـس و  يارب  ییاج  ردق ، اضق و  هب  داقتعا  تیبثت  اب  مالـسا  نید  دنیوگ :
لمعا ادـبا و  شیعت  کـناک  كایندـل  لـمعا  تسا : نینچ  تیاور  مـیریگیم ، رظن  رد  تـسا . هدـش  لـقن  مالـسلاهیلع  موـصعم  ماـما  زا  هـک 

دننام تترخآ  يارب  نک  لمع  درک و  یهاوخ  یگدنز  ایند  نیا  رد  دبا  يارب  ییوگ  تیایند  يارب  نک  لمع   ) ادـغ تومت  کناک  کترخال 
یناگدـنز زا  میناوـتیم  ار  يورخا  يوـیند و  ياـهراک  هراـبرد  يریگفدـه  شرگن و  عوـن  نیا  تفر .) یهاوـخ  اـیند  نیا  زا  ادرف  هک  نـیا 

دوب هدیسر  تردق  زا  ياهلحرم  هب  نانآ  ياهتیصخش  هک  میزومایب  هتسراو  يامکح  قح و  هار  نایاوشیپ  رگید  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما 
رایـسب نیماضم  فلتخم  دراوم  رد  راک  تمظع  هرابرد  يولوم  دوب . هدـهاشم  لباق  الماک  ناـنآ  ياـهراک  رد  ترخآ  اـیند و  هب  فارـشا  هک 

درکن ادیپ  ات  تسنادیم  هچنآ  نایع  دیآ  نورب  هتـسناد  هک  نآ  ناهج  راهظا  رد  تمکح  هدش  هتفگ  هلمجنآ : زا  تسا . هدرک  حرطم  ار  یلاع 
لکوم دش  نآ  رهب  زا  راک  ياهاضاقت  نیا  تسخب  وت  زا  ییکین  ای  يدب  ات  تسـشن  یناوتن  راکیب  نامز  کی  درد  قلط و  جـنر  داهنن  ناهج  رب 

ششک ر نآ  وت  هس  ات  راک  هب  ار  نآ  دشکیم  تریمض  نوچ  رارق  نت  هبالگ  دریگ  یک  هنرو  نایع  ترس  دوش  ات 
یناج هتـشگ  هقرغ  درم  زاجم  هگ  تقیقح  يادوس  هاگ  زاین  هگ  زاـن و  هاـگضقانت  هگ  ماـمت  ندـنک  ناـج  وچ  يراـکیب  تسه  ناـشن  دـش  ا 

یگتفـشآ نیا  رای  دراد  تسود  رـس  میب  زا  دنزیم  ییاپ  تسد و  رطخ  رد  دریگ  تسد  شمادک  ات  دنزیم  یهایگ  ره  رد  ار  تسد  دنکیم 
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لک رـسپ  يا  نامحر  دومرف  نیا  رهب  تسین  رامیب  واک  هفرط  يو  زا  هلان  تسین  راکیب  وا  تسا  هاش  وا  هک  نآ  یگتفخ  زا  هب  هدوهیب  شـشوک 
بحاص وت  اب  تیانع  هک  دوب  رخآ  یمد  رخآ  مد  ات  شابم  غراف  یمد  رخآ  مد  ات  شارخیم  شارتیم و  هر  نیردنا  رسپ  يا  ناش  یف  وه  موی 
ییاهن دـصقم  ات  ار  لمع  سپـس   …  ) هیاهنلا هیاهنلا  مث  تسنزور  رب  ناج  هاـش  مشچ  شوگ و  تسنز  درم و  رگا  دـشوکیم  هک  ره  دوب  رس 

دیفم يرورـض و  هک  ییاـهراک  رد  يریگفدـه  تسندرب  نادزی  دزن  ار  نسح  لـب  تسندرک  ین  نسحلاـب  اـج  نم  طرـش  دـیهدب ) هـمادا  نآ 
هب ات  دشابن  نآ  هجیتن  هب  لوصو  ات  راک  همادا  زا  عنام  هک  دشاب  حیحص  لماک و  روط  هب  دیاب  تامدقم  لیاسو و  هیهت  هدش و  هداد  صیخـشت 

ندرک و ادرف  زورما و  نولت و  دیدرت و  یتسـس و  تماقتـسا - ددرگ . کلهتـسم  هدوهیب  يژرنا  تردـق و  دوش و  فلت  یمدآ  رمع  نآ  ببس 
رادفده رگوپاکت  ناسنا  چیه  تسا ، راک  رد  تماقتسا  دض  نداد ، تسد  زا  ار  راک  طابضنا  مظن و 

شالت و تمحز و  نودب  ایند  نیا  رد  یتیمهااب  راک  چیه  ییابیکـش - ربص و  تسا . هدربن  دصقم  هب  هار  تماقتـسا ، نودب  یناگدـنز  نیا  رد 
تقـشم تمحز و  نودب  دنهاوخیم  هک  ناراکماک  نایوجهافر و  نابلطشیاسآ و  دسریمن . بولطم  هجیتن  هب  اهخالگنـس ، زا  رذگ  نودب 

امـش يارب  دـنربیم ! دوس  دوخ  يارب  نارگید  شالت  جـنرتسد و  زا  ای  دـنوشیم و  قرغ  اهيدـیمون  رد  هراومه  ای  دنـسرب  بولطم  جـیاتن  هب 
لابند هب  ار  يدـصقم  ادـبم ، کی  زا  هناهاگآ  تکرح  میدـنبن ، اهادرف  هب  ار  دوخ  دـیما  میباوخن ، هار  طـسو  رد  دراد . دوجو  ییاـهن  دـصقم 

: هک تسا  هدرک  تابثا  ار  تقیقح  نیا  يرـشب  فراعم  تاعالطا و  عومجم  تسین . تکرح  تالکـشم  هراچ  ندز  ییانیبان  هب  ار  دوخ  دراد .
ناور زغم و  ياراد  ناـسنا  ره  یناـیدابق  ورـسخرصان  یتـسادرف  ار  رهد  زارد  زور  نیا  هن  رگ  یتسیزاـب  رـس  هب  رـس  مجنا  خرچ و  راـگزور و 
مهم دصقم  کی  یهار  دراد ، نورد  رد  هک  نم )  ) ای حور  نیا  هک : دباییمرد  ار  یمظع  تقیقح  نیا  بان ، ینورد  ساسحا  کی  اب  لدـتعم 

ره دیوش …  تیاده  دیاب  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  حضاو  ياهناشن  امـش  يارب  درادن . ار  نآ  تیفرظ  ایند  نیا  دـصاقم  اههدـیدپ و  هک  تسا 
ییاهلعشم دوخ  یناگدنز  ریسم  رد  هک  تسا  یعطق  دنزن ، يروک  هب  ار  دوخ  دشاب و  رادروخرب  ینورد  ییانیب  کی  زا  هک  یسک 

حیحـص الماک  تقیقح  کی  نیا  دـنیامنیم . مازلا  ار  اهنآ  زا  تیعبت  يو  نادـجو  لقع و  هک  دـید  دـهاوخ  ار  امنهار  ییاـههناشن  نازورف و 
يرادربهرهب ندـناوخ و  زا  مدرم  تیرثکا  هنافـساتم  هچ  رگا  ملعت ، ندـناوخ و  لباق  الماک  تسا  یباتک  ناهاگآ  يارب  یتسه  ملاع  هک  تسا 

زا دوصقم  هچ  رگ  ناـهج  زا  دوصقم  تسین  تداـبع  زج  ناوـخب  نیا  سنـالا  نجلا و  تقلخ  اـم  دـنزاسیم : مورحم  ار  دوـخ  باـتک  نیا  زا 
یخیم وت  رگ  دوس  داـشرا و  شناد و  دوب و  ملع  دوبن  شلاـب  نیا  دوصقم  وزا  کـیل  دوشیم  مه  ینک  شلاـب  شاوت  رگ  دوب  نف  نآ  باـتک 
دینکن نامگ  دیـشوکب . تیاغ  نآ  هب  ندیـسر  ات  دراد . گرزب  یتیاغ  فدـه و  مالـسا  نید  ار  ریبدا  رفظ  رب  يدـیزگرب  ار  ریـشمش  یتخاـس 
تکرح تیاغ  تسا . سدقم  نید  نیا  مامتها  دروم  زین  یعیبط  یگدنز  مظن  هچ  رگا  تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  ار  امش  یعیبط  مظن  اهنت  مالـسا 

يارب يدـنوادخ  قح  هک  فیلاکت  يادا  اب  تسا . هدـش  هدیـشک  یبوبر  هبذاج  ات  هک  تسا  لوقعم ) تایح   ) نآ نیمات  مالـسا ، نید  يانبم  رب 
هب لوصو  و  دینکن ، مگ  ار  فده  دیتقیقح . قح و  راید  رفاسم  اهناسنا  امش  دینک . تکرح  يدنوادخ  هاگـشیپ  هب  ور  تسا ، هدرک  ررقم  امش 

ین ریذپناکما  تسا ، هدش  ررقم  امش  يارب  هک  یفیلاکت  تاعارم  اب  اهناسنا  ادخ و  قوقح  تاعارم  نودب  تیاغ  فده و  نآ 
مرکا ربمایپ  تداهـش  دیجم  نآرق  زا  ددعتم  یتایآ  رد  دومن . مهاوخ  جاجتحا  امـش  فرط  زا  تمایق  زور  رد  متـسه و  امـش  دهاش  نم  تس .
تسا هتشگ  حرطم  زین  اهناسنا  رگید  رب  نامیااب  مدرم  تداهش  تایآ  نیمه  زا  یـضعب  رد  هک  نانچ  تسا ، هدش  دراو  نامیااب  مدرم  رب  (ص )

امش ناسنیدب  و   ) ادیهش مکیلع  لوسرلا  نوکی  سانلا و  یلع  ءادهش  اونوکتل  اطـسو  هما  مکانلعج  کلذک  و  هرقبلا : هروس  زا  هیآ 143  دننام 
و تایآ ، عون  نیا  ریـسفت  عبانم  عومجم  هب  رظن  اب  دوش .) دـهاش  امـش  رب  ربمایپ  دـیوش و  دـهاش  مدرم  ریاس  رب  ات  میداد  رارق  لدـتعم  یتما  ار 

دوجو نیارباـنب ، یطیرفن ، هن  دراد  یطارفا  هن  دروم  چـیه  رد  هک  تسا  يرطف  لدـتعم و  بتکم  دـهاش ) دیهـش و   ) زا دوـصقم  تما ، ياـنعم 
هب باستنا  تهج  هب  زین  وا  تما  دـشابیم و  یمالـسا  تما  هلق  نیرتیلاع  هاگیلجت  كالم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

دـهاش و  ) مدرم ریاس  يارب  یمالـسا  لامک  كالم  تسا ، ص )  ) ادـخ لوسر  هک  لامک  هلحرم  نیرتیلاع  مسجت  ـالعا و  كـالم  هب  ادـخ و 
كالم و ص )  ) مرکا ربمایپ  اب  دـیدش  یحور  طابترا  تهج  هب  مه  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  ینعم  نیا  هب  هجوت  اـب  دنـشابیم . دـیهش )
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. یمالسا تما  رد  نامیااب  درم  نیرتتمظعاب  ناونع  هب  مه  تسا و  مالسا  يرطف  لدتعم و  بتکم  هاگیلجت 
هحفص 167] ]

ملع رد  هتشذگ   ) ذفان ياضق  هدش و  عقاو  نیشیپ  تاردقم  ردق  دیـشاب  هاگآ   …  ) دروت دق  یـضاملا  ءاضقلا  عقو و  دق  قباسلا  ردقلا  نا  الا و 
يانعم هب  رظن  اب  هتفای و  ققحت  یتسه  هصرع  رد  هک  ياهشقن  زا  تسترابع  هک  ردـق )  ) يانعم هب  رظن  اب  تسا .) ققحت  ناـیرجرد  يدـنوادخ )
عوـقو هب  یتـسه  رواـنهپ  هصرع  رد  هک  هچنآ  ره  هک  درک  ناـمگ  نینچ  دـیابن  تسا ، یتـسه  یناـبم  ناـیرج  رب  یهلا  ذـفان  مـکح  هـک  اـضق 
تیشم مکح و  يانعم  هب  يدنوادخ  ياضق  هک  هنوگنامه  هکلب  تسا ، يدنوادخ  ینیوکت  هدارا  زا  یـشان  ینیوکت  ربج  يانبم  رب  ددنویپیم 

هب بوسنم  ردق  نینچمه  یهابت ، رـش و  هن  تسا  ریخ  ریـسم  رد  تسا ) قلطم  زاینیب  ضحم و  ریخ  هک  تهج  نیا  هب   ) تانئاک هرابرد  وا  ذفان 
یتسه هصرع  رد  هک  ردق  زا  تمـسق  کی  نوچ  هتبلا  تسا . ضحم  ریخ  هک  تسا  یتسه  هصرع  رد  هدش  هدایپ  هشقن  نآ  ناحبـس ، دـنوادخ 

. تسا لاعتم  دـنوادخ  هب  طوبرم  ردـق  يازجا  همه  تفگ  ناوتیمن  اذـل  تسا ، ناگدـنب  دوخ  يرایتخا  ياـهراک  هب  طوبرم  ددـنبیم ، شقن 
تلحر زا  سپ  هتـشذگ  تانایرج  ذفان ، ياضق  قباس و  ردق  زا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  روظنم  دنیوگیم : هغالبلاجـهن  ناحراش  زا  یـضعب 

اب ردق  اضق و  زا  صاخ  دروم  نیمه  ترضح ، نآ  روظنم  رگا  دشابیم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالامتاخ 
تادلجم رد  هک  هنوگنامه  ناسنا ، يرایتخا  ياهراک  هب  ردق  اضق و  تبسن  اما  دشابیم و  قیبطت  لباق  الماک  میداد ، ام  هک  یحیضوت  اب  دش ،

اضق و اب  ناسنا  يرایتخا  ياهراک  اریز  تسین ، نآ  یلومعم  يانعم  هب  تیلع  تبسن  تسا ، هدش  ثحب  زین  رایتخا  ربج و  باتک  رد  هتـشذگ و 
نیا هب  مدرم ، يرایتخا  ياهراک  هب  ردق  تبسن  اما  و  دشابیمن . راگزاس  هجوچیه  هب  تسا ، رایتخا  یفن  مزلتسم  هک  يدنوادخ  ینیوکت  هدارا 

يرایتخا ياهراک  اب  یتاـفانم  اذـل  تسا ، یتسه  هصرع  رد  هدـش  هداـیپ  هشقن  عومجم  رد  زین  یمدآ  يراـیتخا  ياـهراک  لوصحم  هک  تهج 
اورـشبا اونزحت و  اوفاخت و ال  نا ال  هکئالملا  مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذـلا  نا  : ) یلاـعت كراـبت و  هللا  لاـق  درادـن . یناـسنا 
دنوادـخ  ) هتدابع نم  هحلاصلا  هقیرطلا  یلع  هرما و  جاهنم  یلع  و  هباـتک ، یلع  اومیقتـساف  هللا  اـنبر  متلق  دـق  و  نودـعوت ) متنک  یتلا  هنجلاـب 

لزان نانآ  رب  ناگتشرف  دندیزرو  تماقتسا  دوخ  هدیقع  هتفگ و  نیا  رب  سپس  تسا  هللا  ام  راگدرورپ  دنتفگ  هک  یناسک  اعطق  تسا : هدومرف 
: دیاهتفگ امـش  و  دـشیم ، هداد  هدـعو  امـش  هب  هک  یتشهب  امـش  هب  داب  تراشب  دیـشابم و  نیگهودـنا  دیـسرتن و  دـنیوگیم ): و   ) دـنوشیم

رط وا و  ریسم  شور و  وا و  باتک  رب  دیزروب  تماقتسا  سپ  تسا ) ادخ  ام  راگدرورپ  )
رظن عطق  اب  خیرات و  لوط  رد  يرشب  تارکفت  تشذگرس  هب  رظن  اب  ینید  دیاقع  نکر  نیرتیساسا  نآرق  رب  تماقتسا  شتدابع ) هتسیاش  قی 

هب مدرم  نایم  رد  ترهـش  بسک  هلیـسو  هب  یهاوخدوخ  سح  ياضرا  هدـنبیرف و  تاحالطـصا  ظافلا و  اب  يزاب  هلیـسو  هب  يزاس  هنحـص  زا 
ناونع هب  یموهفم  هرابرد  هدیقع  نیرتعیاش  تفرعم  ملع و  نارود  نیرتمیدق  زا  دوریم ) شیپ  ضحم  یچوپ  ات  هک  (!! ) یـشیدنادازآ  ) ناونع
حیحـص روط  هب  ار  ادخ  موهفم  یـسک  رگا  تفگ : ناوتیم  هک  يروط  هب  دشابیم  سدقا  دوجو  نآ  یتسه  تانئاک ، قلاخ  دـنوادخ  موهفم 
هرابرد هک  یتفایرد  قباطم  لـمع  تماقتـسا و  مدرم  رثکا  هک  تسنیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  تسا  هدومن  قیدـصت  ار  وا  دوجو  اـعطق  هتفاـیرد ،

نآ راکنا  ای  دـیدرت  ای  یهجوتیب  ثعاب  هک  ار  یلماوع  دـیاب  ام  بلطم  نیا  حیـضوت  رد  اذـل  دـنهدیمن . ناـشن  دوخ  زا  دـنراد ، ادـخ  دوجو 
ای رکفیب ، مدرم  زا  ياهدـع  ینارود  ره  رد  هعماـج و  ره  رد  مکی - لـماع  هنومن : ناونع  هب  میرواـیب . تسد  هب  تسا ، هتـشگ  یهیدـب  دوجو 
زا تغارف  نانآ  يارب  یهاگ  مه  رگا  دنتسین . نآ  هب  فارـشا  دوخ و  يدام  یگدنز  دوخ و  زا  ریغ  هب  شرگن  ددص  رد  نتـشیوخ  هب  لوغـشم 

تعایب اب  دنهدب ، ناشن  هدننکرادیب  یتکرح  ای  ياهراشا  نانآ  نورد  قامعا  زا  ترطف  نادجو و  دهدب و  تسد  نآ  اب  يزاب  نتشیوخ و 
لیالد هب  دـنرادن ، ادـخ  یفن  يارب  یلیلد  چـیه  هک  لاح  نیع  رد  دـنوشیم و  نادرگیور  تکرح  هراشا و  نآ  زا  هنادرخبان  تالیوات  ییان و 

زا نتشادرب  تسد  هک  ياهتخاس  شیپ  لوصا  میهافم و  هدع  کی  هب  زغم  يراتفرگ  مود - لماع  دننکیمن . یهجوت  زین  دنوادخ  هدننکتابثا 
هدـننکناریو هک  یهاوخدوخ )  ) هب یناور  يزغم و  يراتفرگ  موس - لماع  راوشد  رایـسب  ای  تسا و  ریذـپانناکما  ای  ناراتفرگ  نآ  يارب  اهنآ 

مروت تیاهنیب  ات  هناراکبان  تانیقلت  اههسوسو و  اب  هک  تسا  كانرطخ  دوجوم  نآ  یعیبط ) دوخ   ) اریز تسا ، يرـشب  نهذ  رد  قیاقح  همه 
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یـصاخشا نینچ  يارب  دـنیبیم . نآ  نامرف  تحت  ای  یعیبط ) دوخ   ) نامه زا  ییازجا  ار  نیرفآیتسه  یتح  یتسه و  یماـمت  دـنکیم و  ادـیپ 
تـسا نانآ  مروتم ) یعیبط  دوخ  ، ) تسا يدج  نانآ  يارب  ندوب  هرخـسم  یخوش و  نیع  رد  هک  يزیچ  اهنت  درادن ، دوجو  يدـج  زیچ  چـیه 

لماع دکرتیم . گرم  یگدنز و  زرم  هب  ندش  کیدزن  ماگنه  رد  دوشن ، رجفنم  یناگدـنز  نیا  رد  رگا  هک  تسا  یگرزب  بابح  دـننام  هک 
هراـبرد ار  دوخ  یلوـمعم ، ياههشیدـنا  اـب  هک  مدرم  زا  یـضعب  تسا . هداـتفا  راـک  هب  یتسرپادـخ  ياـج  هب  هک  ییاـهیتسرپقلطم  مراـهچ -

اشدوخ زغم  هتخاس  هک  یقلطم  میهافم  هب  و  دنراذگیم ، رانکارادخ  ناونع  هب  یقیقح  قلطم  دننکیم ، عانقا  تقیقح  نیرت  تمظعاب 
دننادیمن و  قلطم ، نوناق  قلطم و  تعیبط  قلطم ، تیعقاو  قلطم ، هدام  قلطم ، یتسه  قلطم ، روط  هب  ناسنا  دننام  دندرگیم . دـقتعم  تسا  ن 

رتارف يدام  ینیع  هبنج  زا  رادقم  نامه  هب  ددرگیم ، دیرجت  یعون  يدرف و  تاصخـشم  زا  هک  هزادنا  نامه  هب  قلطم  درجم و  موهفم  ره  هک 
رگید نایادـخ  ای  ادـخ  هلیـسو  هب  ادـخ  راکنا  تقیقح ، رد  قلطم  میهافم  هنوگنیا  شریذـپ  اب  ادـخ  راکنا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دوریم .

یگتسباو نوناق و  تکرح و  لومشم  هک  یتسه  ملاع  تادوجوم  تیهام  هب  هجوت  اب  هک  میربب  دای  زا  دیابن  ار  یهیدب  تقیقح  نیا  دشابیم .
یلک هدارا  نآ  ياج  هب  صخـشم  یئزج و  هدارا  درایلیم  اهدرایلیم  نتخاس  نیـشناج  نودب  يدـنوادخ ) هدارا   ) یلک هدارا  کی  راکنا  تسا ،

ناورف ياهدع  ایند  نیا  رد  هک  مینادیم  ام  همه  عورشمان . ای  عورشم  ياههتـساوخ  هب  لوصو  زا  تیمورحم  مجنپ - لماع  تسین . ریذپناکما 
بیـصن مه  يراوگان  يراتفرگ و  هنوگچیه  دیامن و  تباجا  طیارـش  هنوگ  ره  رد  ار  نانآ  ياههتـساوخ  هک  دنهاوخیم  ار  ییادخ  مدرم ، زا 
نیرتمک اب  اذا  دنروآیم ، باسح  هب  نوناق  مظن و  ياج  هب  یتسه  ملاع  يارب  ار  دوخ  شیاسآ  تاوهـش و  تالیامت و  نانیا  دـنادرگن !! نانآ 

نادرخبان ن نیا  خساپ  تسین !! موهفم  ایند  نیا  رد  نانآ  يارب  یتسادق  چیه  اهنآ  ندش  هدروآرب  رد  صقن 
ناهج نیمه  دراد ، دوجو  دوش ، امـش  بیذـکت  قیدـصت و  میلـست  هکنیا  نودـب  ناهج  هنوگنامه  هک  تسنیا  نآ  تسا و  هملک  کـی  راـکبا 
دوجو تاـبثا  يارب  لـیلد  نیرتنـشور  هک  تسا  اـیند  يدـنمنوناق  نیمه  دراد و  دوخ  يارب  ینوناـق  امـش  در  لوبق و  هب  اـنتعا  نیرتمک  نودـب 

هاگآ و ناسنا  کی  هک  تسا  هدشن  هدید  نونکات  هک  تسا  نیا  نآ  و  قوف ، ثحب  هجیتن  نایب  هب  میزادرپیم  کنیا  تسا . ناحبـس  دـنوادخ 
لماوع هک  دیایب  شیپ  یعـضو  يرـشب  عماوج  نایم  رد  رگا  نیاربانب ، دنک . یفن  ار  دنوادخ  دوجو  دناوتب  لیلد  هب  کسمت  اب  هشیدـنا  ياراد 

قیمع بان و  تاساسحا  هنانیبعقاو و  یقطنم  هشیدـنا  اهنآ  ياج  هب  دوش و  راـنکرب  يرـشب  ياـهزغم  زا  ضراوع  نآ  لاـثما  قوف و  رد  روبزم 
هدیدپ رگا  تشگ . دـهاوخن  ادـیپ  سدـقا  دوجو  نآ  هب  ءانتعایب  ای  وا  دوجو  رد  ددرم  ای  ادـخ  رکنم  يدرف  چـیه  ددرگ ، نیـشناج  ینادـجو 

و دوخ ) عونمه  اب  و  یتسه ، ناهج  اب  نتـشیوخ ، اب  ادـخ ، اب  ناسنا  طابترا   ) هناگراهچ تاـطابترا  هب  طوبرم  لیـصا  تاداـقتعا  رد  تماقتـسا 
زغم هب  یتح  هک  تشگیم  لیان  تفرشیپ  نآ  هب  رشب  یلماکت  خیرات  هک  تسا  یعطق  دیـسریم ، رمث  هب  اهنآ  هب  طوبرم  ياههشیدنا  لامعا و 

تیصخش ندیسر  رمث  هب  یهلا  نید  رد  تماقتسا  هک  تهج  نیا  هب  دنکیمن . روطخ  یناسنا  مولع  نارظنبحاص  نافوسلیف و  نیرتگرزب 
دح هب  وا  اریز  ياهرهلد  هن  یبارطـضا و  هن  یهودنا ، هن  دهدیم و  يور  یناسنا  نینچ  هب  یفوخ  هن  رگید  هک  تسا  یهیدب  دهدیم ، هجیتن  ار 

نوگرگد قالخا و  رد  نولت  بارطـضا و  زا  دـنزیهرپب  سپـس   ) اهفیرـصت قالخالا و  عیزهت  مکایا و  مث  تسا . هتـشگ  لیان  تداعـس  باصن 
تابث عقوت  تسا . یناسنا  هلضاف  قالخا  رد  تماقتسا  تابث و  هدنزاس ، ياههشیدنا  لامعا و  تاداقتعا و  رد  تماقتسا  مزاول  زا  نآ ) نتخاس 

ریغ اجیب و  هزادـنا  نآ  هدـنزاس ، ياههشیدـنا  لامعا و  تاداقتعا و  رد  تماقتـسا  نودـب  یناـسنا  یـشزرا  هلـضاف و  قـالخا  رد  تماقتـسا  و 
ادیپ یناگدنـسیون  ایند  نیا  رد  مییوگب : میهاوخیمن  راک ! تشک و  نودب  لوصحم  راظتنا  دننام  تلع ، نودب  لولعم  عقوت  هک  تسا  یقطنم 

زا ددرگیم و  یناسنا  نورد  لخاد  دیآیم و  اوه  زا  یناهگان  روط  هب  یـشزرا  قالخا  هک  دنـسیونب  دنیوگب و  تحارـص  لامک  اب  هک  دنوش 
يراـصنا و خیـش  يدـنگ و  اـمتاهم  طارقـس و  ینرق و  سیوا  رتـشا و  کـلام  يراـفغ و  رذوـبا  یـسراف و  ناملــس  یلوـمعم ، ناـسنا  کـی 
اب انمـض  دنوشن و  یقلت  یقالخا  دـض  هعماج  رد  دـنهاوخیم  هک  اهتـسد  هب  ملق  زا  یهورگ  مییوگیم : هکلب  دزاسیم . یقارن  يدـهمدمحم 

اهشیر هن  دراد و  یتیوه  هن  هک  دننکیم  هیصوت  قالخا  یعون  دنروایب ، دوخ  يارب  یترهش  نایمدآ ، حاورا  هدنزاس  قیاقح  یفن 
هب يررض  وا  زا  هک  تسا  یسک  یقالخا  ناسنا  - 1 دننام : دننکیم ، هضرع  هعماج  هصرع  هب  فلتخم  یلاکشا  اب  ار  یقطنم  ریغ  راک  نیا  ي !!
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-2 دـنزاسیمن )! دراو  ام  هب  يررـض  دنتـسه و  اهناسنا  ام  نوماریپ  تابن  دـماج و  اهنویلیم  هک  هنوگنامه  مییوگیم : ! ) ددرگن دراو  هعماـج 
ناتـسودلام و هنوگناـمه  مییوگیم : ! ) دروآ ياـج  هب  وـکین  لاـمعا  دوـخ ، ینورد  طاـشن  تذـل و  يارب  هک  تسا  یـسک  یقـالخا  ناـسنا 

ادـیپ ار  ینورد  طاـشن  تذـل و  تیاـهن  دوخ ، ياـهیهاوخدوخ  عابـشا  ماـقم و  هب  لوصو  يزودـنالام و  زا  ناگتفیـشدوخ  ناتـسرپماقم و 
توبات رد  ار  رفن  کی  هزانج  هک  یتقو  هک  هنوگنامه  ! ) دـسرب ترهـش  هب  هعماج  رد  دوخ  یقالخا  تاکرح  اب  هک  یـسک  - … 3 دننکیم )!

اب ار  دوـخ  هراوـمه  هک  تسا  یـسک  - … 4 دـسریم )! ترهـش  هب  دـننادرگب ، اههچوک  رد  دناهتـشون  نآ  يور  رب  ار  شماـن  هک  یلاـح  رد 
اـههخاش و رد  هچ  ناـتخرد  ياـهگرب  هک  هنوگناـمه  ! ) ددرگ دوخ  هعماـج  رب  مکاـح  گـنهرف  میلـست  دـهدب و  قـفو  یگدـنز  تاـنایرج 

ناسنا هک  یتابثاب  هلضاف و  قالخا  دنشابیم )! لماوع  رگید  داب و  دننام  هدنهدتکرح  لماوع  میلست  نیمز  يور  رد  هچ  اهنآ و  ياههفوکش 
تسم هک  تسا  یقالخا  ددرگیم ، وا  تبثم  ياهورین  اهدادعتسا و  ندیسر  رمث  هب  بجوم  دشخبیم و  ییاهد  تایدام  هدام و  تراسا  زا  ار 

لانم و لام و  زا  ضارعا  یهاوخدوخ ، لیدعت  دننام  دشابیم ، لامک  ریسم  رد  هدنزاس  ياههشیدنا  لامعا و  تاداقتعا و  رد  تماقتسا  هب  دن 
شـشوک و راک و  رب  هیکت  اهدـهعت و  هب  مازتلا  نارگید و  شیوخ و  هعماج  مدرم  تفرـشیپ  ياههنیمز  يزاسهدامآ  رد  راثیا  یتسرپترهش و 
هب دنتـسم  اهتلاعف  تافـص و  نیا  همه  هک  نیا  هب  طورـشم  تخـس ، ثداوح  ربارب  رد  يرابدرب  تیفرظ و  نتـشاد  تلادع و  زا  فارحنا  مدـع 

نینموملاریما دنشابیم . يدنوادخ  یلاع  تیشم  تمکح و  تباث  ياههاگهولج  هک  دنـشاب  كاپ  ترطف  نادجو و  يامنبطق  میلـس و  لقع 
ار دوخ  نابز  ناسنا  ره  دشاب و  یکی  نابز  دناهدومرف : نایب  هبطخ  نیا  رد  ار  ياهنومن  یـشزرا  قالخا  تافـص  نیرتتیمهااب  زا  مالـسلاهیلع 
، ایوگ ییوت  نوچ  ارم  رم  ینایز  سب  وت  نابز  يا  تسا . تناها  گرم و  هلیـسو  مه  تداعـس و  اب  تایح  ثعاب  مه  نابز  يرآ ، دـنک . ظفح 
هچ ره  هچ  رگ  دـنکیم  ناغفا  وت  زا  ناج  ناهن  رد  ینز  نمرخ  نیا  رد  شنآ  نیا  دـنچ  ینمرخ  مه  شتآ و  مه  نابز  يا  ار  وت  رم  میوگ  هچ 

سیلب و مه  ییوت  ناغرم  هعدـخ  ریفـص و  مه  ییوت  نامردیب  جـنر  مه  نابز  يا  ییوت  نایاپیب  جـنگ  مه  نابز  يا  دـنکیم  نآ  شاییوگ 
مناما دنچ  ییوت  نارجه  تشحو  سینا و  مه  ییوت  نارای  ربهر  ریفخ و  مه  ییوت  نارفک  تملظ 

هد داد  ای  وگب  نم  باوج  ای  ارچ  نک  مک  متـس  هاگارچ  رد  ارم  غرم  ياهدینارپب  کن  نامک  نم  نیک  هب  هدرک  هز  وت  يا  نامایب  يا  یهدیم 
ات هدـیرپ  اهتنا  نم ز  زاورپشوخ  غرم  اغیرد  يا  نم  نوزفازور  حبـص  اغیرد  يا  نم  زوستملظ  رون  اغیرد  يا  هد  دای  يداـش  بابـسا  ارم  اـی 

يارب نم  ادخ ، هب  دنگوس  تسا . شکرـس  شبحاص  يارب  نابز  نیا  دبک  یف  ات  ناوخب  مسقاال  زیخ  دبا  ات  نادان  تسا  جـنر  قشاع  نم  زاغآ 
بلق تشپ  نامیااب ، ناسنا  نابز  دنک . ظفح  ار  دوخ  نابز  هکنیا  رگم  منیبیمن  دـشاب  هتـشاد  ياهدـیاف  وا  يارب  هک  ییاوقت  ادـخ ، هدـنب  کی 

. دشیدنایم نتـشیوخ  اب  نآ  زا  شیپ  دـیوگب ، ینخـس  دـهاوخب  هک  یماگنه  نامیااب ، صخـش  اریز  تسوا . نابز  تشپ  قفانم  بلق  تسوا و 
ارنآ دیآیم  شنابز  هب  هک  هچنآ  ره  قفانم  صخش  یلو  دزاسیم . یفخم  ار  نآ  دشاب  رش  رگا  دنکیم و  زاربا  ار  نخـس  نآ  دشاب ، ریخ  رگا 

میقتـسیال دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تسا ! رـضم  وا  يارب  هک  هچنآ  تسیچ  تسا  دیفم  وا  يارب  هک  هچنآ  تسیچ  دنادیمن  دـنکیم و  زاربا 
نیملسملا و ءامد  نم  هحارلا  یقن  وه  یلاعت و  هللا  یقلی  نا  مکنم  عاطتسا  نمف  هناسل  میقتسی  یتح  میقتسی  هبلق و ال  میقتـسی  یتح  دبع  نامیا 

ياجرب اپ  ياهدنب  چیه  نامیا   ) لعفیلف مهضارعا  نم  ناسللا  میلس  مهلاوما ،
زا یـسک  ره  سپ  دزروب . تماقتـسا  شنابز  هکنیا  رگم  تسین  یتماقتـسا  بلق  يارب  دـشاب و  هتـشاد  تماقتـسا  وا  بلق  هکنیا  رگم  دوشیمن 
دـش دـیامن ). تاقالم  نانآ  تیثیح  هب  تناها  زا  ملاس  نابز  اب  نانآ و  لاوما  ناناملـسم و  نوخ  زا  كاپ  یتسد  اب  ار  ادـخ  دـناوتیم  اـت  اـمش 
کی حور  دوب و  مسج  ود  رگم  نیا  کیطوط  نآ  اـب  تسا  شیوخ  رگم  نیا  روناـج  كـاله  رد  متفر  تفگ  ربخ  تفگ  زا  هجاوخ  نامیـشپ 
نوچ نابز  زا  دـهجب  هچناو  تسا  شونهآ  مف  گنـس و  نوچ  نابز  نیا  ماـخ  تفگ  نیز  ار  هراـچیب  متخوس  ماـیپ  مداد  ارچ  مدرک  ارچ  نیا 
هبنپ نایم  رد  رازهبنپ  وس  ره  تسا و  کیرات  هکناز  فـال  يور  زا  هگ  لـقن و  يور  هگ ز  فازگ  مه  رب  نزم  ار  نهآ  گنـس و  تسا  شتآ 

ار هدرم  ناهبور  دنک  ناریو  نخـس  کی  ار  یملاع  دنتخوس  ار  یملاع  اهنخـس  زو  دـنتخود  نامـشچ  هک  یموق  نآ  ملاظ  رارـش  دـشاب  نوچ 
حیـسم یناج  ره  تفگ  یتساخرب  اهناج  زا  باجح  رگ  دنمهرم  رگید  دنمخز و  نامز  کی  دـنمد  یـسیع  دوخ  لصا  رد  اهناج  دـنک  ناریش 
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روخب اولح  نیا  صرح و  زا  نک  ربص  رکش  نوچ  ییوگ  هک  یهاوخ  نخس  رگ  یتساسآ 
هحفص 175] ]

ائیـش مکل  لحی  سانلا ال  ثدـحا  ام  نا  لوا و  اماع  مرح  ام  ماعلا  مرحی  لوا و  اماع  لحتـسا  ام  ملاعلا  لحتـسی  نموملا  نا  هللا  داـبع  اولمعا  و 
رـضاح لاس  رد  ار  يزیچ  نامیااب  صخـش  ادـخ ، ناگدـنب  يا  دـینادب  و   ) هللا مرح  ام  مارحلا  هللا و  لحا  ام  لالحلا  نکلو  مکیلع ، مرح  اـمم 

مارح ار  نآ  لوا  لاـس  رد  هـک  ار  يزیچ  لاـسما  رد  دـنادیم  مارح  دوـب و  هدرمـش  لـالح  ار  نآ  مـه  لوا  لاـس  رد  هـک  درامــشیم  لـالح 
لالح اریز  دـنکیمن ، لالح  دوب  هدـش  میرحت  امـش  يارب  هک  ار  هچنآ  دـناهدرک ، داجیا  یعرـش  هقباـس  نودـب  مدرم  هک  هچنآ  تسنادیم و 

مالسا و نید  ماکحا  دیاقع و  یلصا  نتم  تسا ) هدومرف  میرحت  ار  نآ  ادخ  هک  تسنامه  مارح  هدومن و  لالح  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسنامه 
دییامرف هعجارم  تیمها  اب  ثحبم  نیا  حورشم  یسررب  يارب  دریذپیمن . رییغت  زگره  اذل  تسا  ناسنا  ترطف  يانبم  رب  نآ  فیلاکت  قوقح و 

عاونا ص 243 2 - تاریغتم . اب  اهنآ  طابترا  اهتباث و  یساسا  ياههشیر  - 1 ات 307 : هحفص 243  زا  ریسفت  همجرب و  نیمه  زا  دلجم 24  هب 
هک یمالسا  ماکحا  زا  تمسق  نآ  ص 247 5 - یبسن . ياهتباث  ص 247 4 - قلطم . تباث  ص 246 3 - تاریغتم . اب  اهنآ  طابترا  اـهتباث و 

ت ص 248 6 - دنوشیم . هدیمان  هیلوا  ماکحا  تسا ، هدش  عضو  تباث  ياهزاین  يانبم  رب 
. تسا ریز  رارق  هب  دنـشابیم ، هیلوا  ماکحا  اشنم  هک  اهتباث  لوصا  نیرتهدـمع  زا  ياهنومن  ص 251 7 - هیلوا . ماکحا  ریغت  هرابرد  یحیـضو 

تنایص اهتباث ، نیرترادهشیر  تاذ ، تنایـص  لصا  ص 255 9 - تسه .) هک  نانچ  نآ   ) نتـشیوخ اب  ناسنا  طاـبترا  رد  اـهتباث  ص 255 8 -
. نآ تمرح  یشکدوخ و  تیعونمم  ص 256 11 - تسا . یعمج  یگدنز  رد  بولطم  تایح  رد  تاذ  تنایـص  ص 256 10 - تسا . تاذ 

تسیرادناج ناسنا  ص 259 14 - نداد . فاعـضتسا  هب  نت  تـمرح  تیعوـنمم و  ص 259 13 - سفن . هب  رارـضا  تـمرح  ص 257 12 -
ص 261 17- ناسنا . يونعم  دعب  ياهزاین  ص 261 16 - وا . يدام  دعب  رد  ناسنا  ياهزاین  ص 260 15 - يونعم . يدام و  دـعب  ود  ياراد 

لصا ص 262 20 - هنالوئسم . يدازآ  لصا  ص 261 19 - تسا . یتاذ  فرش  تمارک و  ياراد  ناسنا  ص 261 18 - هتسیاش . تایح  لصا 
ص 263 23- ییارگگنهرف . ص 262 22 - لامک . هب  لوصو  يارب  ناسنا  يدـج  قایتشا  ص 262 21 - يریذـپتیبرت . ملعت و  ترورض 
وا ییورایور  رد  هک  یـساسا  لاوس  راهچ  يارب  خـساپ  هب  ناسنا  زاین  ص 265 24 - یتسه . ناهج  رد  تیعقوم  تفایرد  يارب  دـیدش  لیامت 

وریم اجک  هب  - 6 ماهدمآ ؟ هچ  يارب  - 5 متسیک ؟ اب  - 4 ماهدمآ ؟ اجک  هب  - 3 ماهدمآ ؟ اجک  زا  - 2 متسیک ؟ نم  - 1 دناهتفرگ : رارق 
.26  - ص 271 1 دـنکیم ). اضتقا  وا  ياهیگتـسیاش  اهیگتـسیاب و  هک  نانچنآ   ) نتـشیوخ اب  ناسنا  طاـبترا  رد  اـهتباث  ص 267 25 - م ؟
ي اهیگتسیاب ))  )) رد تاذ  تنایـص  رد  هتباث - لوصا  . 27  - ص 271 2 یعیبط . تایح  )ي  اهیگتـسیاب  ) رد تاذ  تنایـص  رد  هتباث - لوصا 
ص یلماکت .) لوقعم  تایح   ) )ي اهیگتـسیاب  ) رد تاذ  تنایـص  رد  هتباـث - لوصا  . 28  - ص 272 3 یعمج . یگدـنز  رد  بولطم  تاـیح 

تاذ تنایـص  رد  هتباـث - لوصا  . 30  - ص 274 5 یعیبـط .) تاـیح   ) )ي اهیگتـسیاش  ) رد تاذ  تنایـص  رد  هتباـث - لوـصا  . 29  - 4 274
تایح ياـه  ( یگتـسیاش  ) رد تاذ  تنایـص  رد  هتباـث - لوصا  . 31  - ص 275 6 یعمج . یگدـنز  رد  بوـلطم ) تاـیح   ) )ي اهیگتـسیاش )

رد تسه  هک  نانچنآ   ) ناسنا زا  تستراـبع  هک  مکی  ورملق  ص 275 33 - ادـخ . اب  ناسنا  طابترا  رد  اهتباث  ص 275 32 - یلماکت . لوقعم 
هک نانچ  نآ   ) ناسنا طابترا  رد  اهتباث  مکی - مسق  ص 278 35 - ادخ . اب  طابترا  رد  دیاب  هک  نانچنآ  ناسنا  ص 277 34 - ادخ ). اب  طابترا 

اهنآ نیرتعماـج  هک  اـهنآ  تخانـش  یناـسنا و  نورد  ياههیامرـس  هب  دـیدش  رایـسب  نداد  تیمها  ص 284 36 - یتـسه . ناـهج  اـب  تسه )
رد اهتباث  ص 291 38 - یتسه . ناهج  اب  دـیاب ) هک  نانچنآ   ) ناـسنا اـب  طاـبترا  رد  اـهتباث  مود - مسق  ص 289 37 - تسا . یـسانشدوخ ) )

ارفا اب  ناسنا  طابترا 
- مود مسق  ص 292 40 - دوخ . عونمه  دارفا  اب  تسه ) هک  نانچنآ   ) ناـسنا طاـبترا  رد  اـهتباث  مکی - مسق  ص 292 39 - دوخ . عوـنمه  د 

هتبان لوصا  . 42  - ص 294 2 یبهذـم . هتباث  لوصا  . 41  - ص 293 1 دوخ . عونمه  دارفا  اب  دـیاب ) هک  نانچنآ   ) ناسنا طاـبترا  رد  اـهتباث 
طابترا رد  تسه ) هک  نانچنآ   ) ورملق رد  یـسایس  هتباث  لوصا  مکی - مسق  ص 297 44 - یـسایس . هتباث  لوصا  . 43  - ص 295 3 یقوقح .
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ص 298 رگیدکی . اب  اهناسنا  طابترا  رد  دیاب ) هک  نانچنآ   ) ورملق رد  یـسایس  هتباث  لوصا  مود - مسق  ص 297 45 - رگیدکی . اب  اهناسنا 
ص تاذ . یلماکت  تنایـص  هب  قایتشا  . 47  - ص 304 1 دـیاب .) هک  نانچنآ   ) و تسه ) هک  نانچنآ   ) ورملق ود  رد  قـالخا  هتباـث  لوصا  - 46
، ینامـسج تاصتخم  لوصا و  رد  مدرم  دارفا  همه  كارتشا  ای  تدـحو  یقیقح  تفایرد  . 49  - ص 305 3 یقالخا . نادـجو  . 48  - 2 304
. هناهاوخدوخ ياهيرگادوس  ارجم  رد  هن  نآ ، یتاذ  تیبولطم  هب  دنتـسم  فیلکت  ماجنا  ساسحا و  . 50  - ص 305 ي 4 یناحور . یناور و 
(. دـیاش دـیاب و  هک  نانچنآ   ) ناسنا ورملق  رد  قالخا  هتباث  لوصا  ص 305 52 - هلیـسو . فده و  شزرا  يدج  تاعارم  . 51  - ص 305 5

زا قالخا  یساسا  تباث و  هشیر  نیمود  ص 306 54 - دیآیمرب . یهلا  یلک  نید  زا  قالخا  یساسا  تباث و  هشیر  نیتسخن  ص 306 53 -
ص 308 و تسا . وا  ییاناوت  قباطم  یـسک  ره  راـب  دوخ و  راـک  لوئـسم  سک  ره  ص 307 55 - دریگیم . همـشچرس  يرـشب  بان  نادجو 

نم ءیـشب  عفتنی  مل  براجتلا  ءالبلاب و  هللا  هعفنی  مل  نم  و  حضاولا … ، رمالا  یلا  متیعد  مکل و  لاثمالا  تبرـض  و  مکلبق ، ناک  نمب  متظعو 
نـشور رما  کی  هب  امـش  دـناهدز و  اهلثم  امـش  يارب  دـناهداد و  زردـنا  دـنپ و  ناگتـشذگ ، تشذگرـس  هب  نتخاس  هاگآ  اب  ار  امـش   ) هظعلا

لیلد هب  درب ). دهاوخن  دوس  يزردنا  چیه  زا  دناسرن ، یعفن  اههبرجت  شیامزآ و  هلیـسو  هب  وا  هب  دـنوادخ  هک  یـسک  دـیاهدش … و  توعد 
ياهباتک هک  ياـهلثم  دـنتفرگ و  شیپ  ار  اـنف  هار  دنتـسیز و  نادـکاخ  نیا  رد  امـش  زا  شیپ  هک  دـیاهتفرگ  یللم  ماوقا و  زا  هک  ییاهدـنپ 

لوط رد  هک  یبراجت  اهشیامزآ و  دـیاهدش و  توعد  نآ  هب  هک  تقیقح  نآ  حوضو  اب  دـناهدز و  امـش  يارب  هتـسراو  يامکح  ینامـسآ و 
. دیشاب رود  یقیقح  تداعس  زا  همه  نیا  هدوب و  كاندرد  ردق  نیا  اهناسنا  امش  يونعم  يدام و  عضو  تسیابیمن  دیاهتشاد ، دوخ  یگدنز 
دندوب و هتسارآ  یگنازرف  تمکح و  اب  اهنآ  نابحاص  هک  دنمتردق  ياهزغم  هلیسو  هب  مالسلامهیلع و  ءایبنا  غیلبت  هلیـسو  هب  ناحبـس  دنوادخ 

اب ار  تداعس  هار  دیناوتب  هک  تسا  هداد  رارق  امش  رایتخا  رد  قیاقح  ردقنآ  براجت  اهشیامزآ و  هلیسو  هب 
لوصا ریـسم  رد  تکرح  يرادـیب و  لماوع  دـیدرگ . رادروخرب  ناتدوخ  دوجو  تمظعاـب  ياههیامرـس  زا  دـیریگب و  شیپ  ناـنیمطا  لاـمک 

هک یللم  ماوقا و  تشذگرـس  زا  مزال  عالطا  - 1 تسا : ریز  بیترت  هب  تسا  هدـمآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  قوف  تالمج  رد  هک  یناسنا 
لاـبند رد  ار  ینیع  جـیاتن  هک  تسا  نیا  رد  لـماع  نیا  زاـیتما  نآ . زا  نـتفرگ  دـنپ  دـناهدرک و  یگدـنز  نادـکاخ  نـیا  رد  خـیرات  لوـط  رد 

، خیرات رد  رظان  صخش  هک  یماگنه  ینعی  دهدیم . هئارا  دوجو  هنحص  رد  اهنآ  للع  ندمآ  دوجو  هب  زا  سپ  ار  تالولعم  ینیع و  تامدقم 
هیرظن ضرف و  دننام  و  دنکیم ، هدهاشم  خیرات  نامه  هصرع  رد  نوگانوگ  لاکـشا  رد  مه  ار  نآ  هجیتن  دنیبیم ، ار  رابکتـسا  ملظ و  هدـیدپ 

، دنکیم حرطم  تیرـشب  يارب  دیجم  نآرق  اصوصخم  ینامـسآ  ياهباتک  هک  یلک  دعاوق  اهلثم و  - 2 دشابن . ینیع  ققحت  مزلتـسم  هک  تسین 
ار شمارآ  نیقی و  نآ  درادـن ، دوجو  اهنآ  رد  مه  اطخ  هابتـشا و  لامتحا  یتح  هدوب و  هلالج  لج  تانئاک  قلاخ  بناج  زا  هک  نیا  هفاضا  هب 

براجت اهشیامزآ و  - 3 تسین . هتخاس  تالامتحا  يارجم  رد  لـلع  رظن  زا  اـهنآ  نتفرگ  رارق  تهج  هب  مه  ینیع  ثداوح  زا  هک  دروآیم 
حت اهنآ  دافم  رب  یگدنز  قیبطت  هب  دزاسیم و  هاگآ  قیاقح  تایعقاو و  زا  ار  وجتقیقح  ياهناسنا  هک  تسا  شزرااب  رایسب 

چیه دزاسن ، هدامآ  زیمآتداعـس  یگدنز  يارب  ار  نانآ  دـنکن و  رثا  اهناسنا  زا  یعمج  ای  درف  کی  رد  لماع  هس  نیا  رگا  دـیامنیم . کیر 
هک دنتـسه  ییانیبان  تفرگ و  دـهاوخن  ار  ناشغارـس  ییاونـش  زگره  هک  دنتـسه  ینایاونـشان  نانیا  درادـن . دوجو  ییاهناسنا  نینچ  هب  دـیما 
هب دنوادخ  هک  یسک  تشگ . دنهاوخ  يورایور  فارحنا  اطخ و  اب  دننک ، تکرح  هک  فرط  ره  هب  انیبان  نایاونشان  نیا  دید . دهاوخن  زگره 

ار هتخانـشان  ات  دیآرب  شیور  شیپ  زا  وا  ریـصقت  هجیتن  دربیمن و  يدوس  يزردنا  چـیه  زا  دـناسرن ، وا  هی  یعفن  براجت  شیامزآ و  هلیـسو 
لتخم یمدآ  نم )  ) تیصخش هک  تسنآ  زا  یکاح  دیآیم ، شیپ  یسک  يارب  عضو  نیا  یتقو  دناد . هتخانـشان  ار  هتخانـش  دراگنا و  هتخانش 

مهعمس و یلع  مهبولق و  یلع  هللا  متخ  هداتفا : یمهفدب  لاچ  هیس  رد  دیجم  نآرق  حالطصا  هب  هتشگ و  یشالتم  نآ  یساسا  رصانع  هتـشگ و 
نانآ يارب  تسیاهدرپ و  نانآ  نامـشچ  اهشوگ و  رب  تسا و  هدز  رهم  نانآ  ياهلد  هب  دنوادخ   ) میظع باذع  مهل  هواشغ و  مهراصبا  یلع 

لماوع نداتفا  راک  زا  ندـش و  یثنخ  - 1 هلمج : نآ  زا  تفرگ . رظن  رد  ناوتیم  ار  یللع  یتلاح  نینچ  زورب  يارب  كاـندرد .) تسا  یباذـع 
هدیدپ هب  یگتسباو  ینورد ، كاپ  تاساسحا  لقعت ، هشیدنا و  مهف ، شوه ، كرد ، دننام  لوقعم ) تایح   ) ریسم رد  تکرح 
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هچنآ نتشادهگن  يارب  بصعت  تجاجل و  - 2 کلذریغ . تیصخش و  رد  تالالتخا  زا  یعاونا  تیلاعف و  زا  نادجو  طاقـسا  یناویح و  ياه 
عضو نآ  رب  هک  تسا  هتشذگ  لاس  هاجنپ  ای  لهچ  دنیبیم  نونکا  تسا . هدرک  يرپس  یلبق  یناور  عضو  نآ  رد  ار  دوخ  رمع  زا  ینایلاس  هک 

نآ ناوتیم  هنوگچ  - 3 دشاب . هتفر  اطخ  هب  ینالوط  نایلاس  نآ  همه  رد  تسا  نکمم  هک  دریذپب  دناوتیمن  و  تسا . هدومن  یگدـنز  یناور 
هک دـنوش  هجوتم  ناـنیا  رگا  ماهتفر !؟ اـطخ  هب  ینـالوط  تدـم  نیا  رد  نم  هک  درک  هیجوـت  مدرم  يارب  نتـشیوخ و  يارب  ار  رمع  لاـس  همه 

دلوتم کی  دـننام  ار  ناسنا  هک  تسا  هدومرف  اطع  اهاطخ  زا  ینامیـشپ  هبوت و  هلیـسو  هب  هتـشذگ  ناربج  يزاـسزاب و  يارب  ییورین  دـنوادخ 
ربکت و يرامیب  - 4 دنیامنیم . دیدجت  ار  دوخ  تایح  دنیآیمرب و  نتـشیوخ  يزاسزاب  ددص  رد  دروآیم ، رد  یگدـنز  هنحـص  رد  دـیدج 

تـسا نیمه  هار  هک  دـنکیم  نیقلت  دوخ  بحاص  هب  هراومه  یناویح  یعیبط  دوخ  تسا . یناسنا  حالـص  ریخ و  ره  زا  عنام  هک  یهاوخدوخ 
هب ـالتبم  مدرم  غارـس  زگره  فساـت  تمادـن و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ینکیم !! باـختنا  وـت  هک  تسا  نیمه  فدـه  يوریم و  وـت  هـک 
زا تباث  ناـهرب  کـی  رب  هن  دـننکیم  فرحنم  ار  نید  دوخ ، سوه  يوه و  ياـنبم  رب  هک  ناراکتعدـب  دریگیمن . ار  یهاوخدوخ  يراـمیب 

هیکت ادخ 
يارب یـشورفوج  ییامنمدنگ و  اههطـسفس و  اههطلاغم و  اب  یبیرفدوخ  تالیخت و  رد  ندروخهطوغ  تجح . کی  ییانـشور  رب  هن  دنراد و 
يزیچ هب  ار  سک  چـیه  ناحبـس  دـنوادخ  تسا . هدومرف  هارمگ  تابارطـضا ، اهیکیرات و  رد  ار  نانآ  ناج  ادـخ  تسا . اـهنآ  راـک  نارگید 

 … تسا تالامک  یلاع  تاجرد  هب  دوعـص  ندز و  گنچ  يارب  يدنوادخ  مکحم  بانط  هک  تسنآرق  اریز  تسا ، هدادن  زردنا  نآرق  دننام 
شغی يذلا ال  حصانلا  وه  نآرقلا  اذه  نا  اوملعا  ریـسفت و  هب  دلجم  نیمه  هب  دییامرف  هعجارم  نآرق  ياهتمظع  هرابرد  یـسررب  لیمکت  يارب 

ات 271 و زا ص 261  ات 255 و  مراهچ ص 234 و 235 و ص 253  دلجم  موس ص 64 و  دلجم  ات 222 و  زا ص 206  مود  دـلجم   …و 
یقب نورکذتملا و  بهذ  دق  هنا  عم  ات ص 132 . زا ص 129  ات 117 و  زا ص 115  مهدراهچ  دلجم  ات ص 18 و  زا ص 13  مهدزیس  دلجم 

، مدآ نبای  لوقی : ناک  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  ناف  هنع  اوبهذاف  ارش  متیار  اذاو  هیلع  اونیعاف  اریخ  متیار  اذاف  نوسانتملا  وا  نوسانلا 
دنتـشذگرد و دـندشیم ، تقیقح  قح و  هب  لیان  نآرق  هلیـسو  هب  هک  نانآ  فصو ، نیا  اب  . ) دـصاق داوج  تنا  اذاف  رـشلا ، عدو  ریخلا  لمعا 

ندیشخب ققحت  يارب  دیدید  ار  يریخ  هک  یتقو  ره  سپ  دندز . یشومارف  هب  ار  دوخ  ای  دندرک  شومارف  ار  نآ  دندنام  هک  نانآ 
نک و ریخ  رب  لمع  مدآ ، دنزرف  يا  : ) دومرفیم ص )  ) ادخ لوسر  اریز  دیزیرگب ، نآ  زا  دیدید  ار  يرش  هک  یماگنه  دینک و  کمک  نآ  هب 
اب نایمدآ  ياهناج  ایآ  دوب )). یهاوخ  وپاکت ) رد  لدـتعم   ) دـصتقم تمارکاب و  یناـسنا  وت  هک  تسا  روتـسد  نیا  رب  لـمع  اـب  زیهرپب  رـش  زا 

عـضو زا  رتهب  اهنآ  هتـشذگ  هک  دـتفایم  قافتا  نینچ  اهنارود  زا  یـضعب  رد  ای  دـنهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  لیـصا  صتخم  نامز ، تشذـگ 
شاک دـننام : ددرگیم ، حرطم  لوا  لامتحا  یبدا  راثآ  زا  یـضعب  رد  یهاـگ  دـشابیم ؟ خـیرات  زا  نیعم  ياههرب  رد  اـهنآ  هدـنیآ  ینونک و 

دنب رفس  راب  وش  دنتفر  همه  ناراذگمکح  بدا  کلم  زا  ورسخرصان  یتساخرب  نایم  زا  نامامتان  فالخ  ات  مامت  يدنتفگ  زاب  نیشیپ  نایاناد 
تـسا یلین  هلال و  لد  تسا  غاد  دنتفر  همه  ناراوس  هک  ینیـشن  هچ  دیوگ  تسارحـص  نماد  رد  هک  هدنباتـش  درگ  نآ  دنتفر  همه  نارای  هک 

هک سوسفا  دنتفر  همه  ناراکهردان  رنه  خاک  زک  تسین  بجع  چیه  دوش  مودعم  هردان  رگ  دنتفر  همه  ناراذـعهلال  ناهج  غاب  زک  ورـس  رس 
دنتفر همه  ناراـم  هب  دـنداهن  هنیجنگ  یناـعم  نازارطهنیجنگ و  هک  داـیرف  دـنتفر  همه  ناراسگهودـنا  هک  هودـنا  دـنتفح  همه  نایارـسهناسفا 

شع فطاوع و  تاساسحا و  رظن  زا  ار  اهناج  تاریغت  نایرج  رگا  راهب  ارعشلاکلم 
تایح يالبال  رب  نیـشام  ذوفن  شرتسگ و  زا  اهيرگادوس ، قوف  فیلاکت  ماجنا  اهنامیپ و  هب  لمع  هب  دیقت  ییارگنوناق و  تقیقح و  هب  ق 

تیعقاو دـنهدیم ) تسد  زا  ار  تاساسحا )  ) دوخ لیـصا  صتخم  نامز ، تشذـگ  اب  نایمدآ  ياـهناج   ) لوا لاـمتحا  میریگب ، رظن  رد  مدرم 
میلـست یمدآ  ناـج  هک  یتـقو  : ) دـیوگیم هک  تسا  یتـسه  رب  مکاـح  نوناـق  کـی  رب  ینتبم  هک  تسا  یملع  هدـیدپ  کـی  نـیا  اریز  دراد .

زا کـی  چـیه  هک  تسا  یهیدـب  تقیقح  کـی  نیا  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوـخ  ندوـب  ناـج  یـساسا  صتخم  تشگ ، ناـجیب  تادوـجوم 
رظن رد  ار  يرتویپماک  امـش  درادـن . دوجو  دنـشابیم ، نیـشام  هدـنهد  لیکـشت  يازجا  هک  ناـجیب  دـماج و  تادوجوم  رد  قوف  ياههدـیدپ 
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هنوگ ره  امـش  درک . يرادرب  هرهب  نآ  زا  ناوتیم  مه  ار  جـیاتن  نیرتمهم  هدـش و  هتخاس  ینیـشام  تالیکـشت  نیرت  تمظعاـب  زا  هک  دـیریگب 
، درک دیهاوخ  تشادرب  رتویپماک  نآ  زا  ار  اهنآ  جیاتن  دیروایب ، دوجو  هب  نآ  رد  دیهاوخب  هک  ار  یتامدقم  طیارـش و  تانایرج و  اهدـحاو و 
هک مینیبیم  حوضو  لامک  اب  لاح ، نیا  اب  نانآ ). همه  يایحا  يارب  ای  دییامن  رتویپماک  دراو  اهناسنا  همه  يدوبان  يارب  ار  اهدـحاو  نآ  هاوخ 
اج ره  ینعی  دـنامیم ، ظوفحم  دارفا  رد  تایح  یلـصا  رهوج  اهینوگ ، رگد  بیـشن و  زارف و  زا  ناوارف  یعاونا  دوجو  اب  خـیرات  دادـتما  رد 

ك
دوخ یتایح  هرطیس  هطلس و  اب  ای  دنک و  رانکرب  دوخ  زا  دودحم  یبسن و  روط  هب  ولو  ار  یگدزنیشام  ییارگنیشام و  تسا  هتـسناوت  رـشب  ه 

فطاوع تاساسحا و  اشنم  هک  دوخ  یساسا  صتخم  نامه  اب  ناج  دشاب ، هتشاد  دوخ  تسد  رد  ار  نآ  دیلک  دنک و  رارقرب  طابترا  نیشام  اب 
رد  ) ثحب ناونع  رد  ار  مود  لامتحا  ناوتیم  یلک ، هدـعاق  نیا  هب  هجوت  اب  دـباییم . زاب  ار  دوخ  تیلاعف  توارط و  دـشابیم ، قشع و …  و 

نامه هب  قیبطت  لباق  دشابیم ) نانآ  هدـنیآ  ینونک و  عضو  زا  رتهب  نارود ، نآ  مدرم  هتـشذگ  هک  دـتفایم  قافتا  نینچ  اهنارود  زا  یـضعب 
ینارود رد  دـنکیم و  تکرح  دوخ  تیوه  رد  لالقتـسا  ظفح  اب  يرـشب  تایح  یـساسا  صتخم  نارود  کـی  رد  ینعی  درک ، یقلت  هدـعاق 

قـشع فطاوع و  تاساسحا و  هک  تعیبط  ملاع  رگناریو  ثداوح  اهبوشآ و  اهگنج و  زورب  دننام  دـهدیم  تسد  زا  ار  صتخم  نیا  رگید 
. ددرگیم یهتنم  اهنآ  يدوبان  هب  یهاگ  برطضم و  لزلزتم و  صتخم  نآ  صاوخ  همه  ییارگنوناق … و  تقیقح و  هب 

هحفص 185] ]
رب ملظ  دیشاب  هاگآ   …  ) هللااب كرشلاف  رفغی  يذلا ال  ملظلا  اماف  بلطی  روفغم ال  ملظ  كرتی و  ملظ ال  و  رفعی ، ملظف ال  هثالث : ملظلا  نا  الا و 

.1 دریگن . رارق  بیقعت  دروم  تسا و  شـشخب  لباق  هک  یملظ  - 3 ددرگن . اهر  هک  یملظ  - 2 دوشن . هدوشخب  هک  یملظ  - 1 تسا : مسق  هس 
كرـش اعطق   ) میظع ملظل  كرـشلا  نا  تسا . هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  هنوگنامه  تسا . ادخ  هب  ندیزرو  كرـش  دوشن  هدوشخب  هک  یملظ 

زا ار  دوـخ  درادیم و  اور  دوـخ  هب  یمدآ  هک  تسا  ملظ  نیرتـگرزب  مه  تسا ، دـنوادخ  راـکنا  مزلتـسم  كرـش  اریز  گرزب ) تـسا  یملظ 
وحم و ار  تیدـبا  رد  دوخ  تداعـس  هجیتن  رد  دزاسیم و  مورحم  وا  تیانع  فطل و  ضیف و  زا  ندـش  رادروخرب  زا  دوخ و  قلاخ  اب  طاـبترا 

عون ود  نیا  اب  وا  ددرگیم . بکترم  تسا  تقیقح  قح و  زا  زواـجت  نیرتـالاب  هک  ار  ادـخ ) راـکنا   ) لـمع نیرتتشز  مه  دـنکیم و  دوباـن 
ار یتلیـضف  شزرا و  تقیقح و  چـیه  گرزب ، تیـصعم  اطخ و  ود  نیا  اب  وا  دـنکیم . طقاس  یبوبر  عاعـش  تیبذاـج  هزوح  زا  ار  دوخ  ملظ ،
وا يارب  زیچ  همه  تسین ، حرطم  وا  يارب  ادـخ  هک  یـسک  دوشیم  هتفگ  هک  تسناـمه  اـطخ  ود  نیا  همزـال  دـهدیمن و  رارق  تیمها  دروـم 

یم اور  رگیدکی  هب  ادخ  ناگدنب  هک  تسا  یملظ  ددرگن ، اهر  هک  یملظ  . 2 نیمز . يور  ياهناسنا  همه  نتشک  یتح  تسا  نکمم 
هتفگ هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درادن . دوجو  یهابت  یتشز و  تحاقو و  رادراب  ملظ  دـننام  يرـشب  سوماق  رد  ياهملک  چـیه  دـیاش  دـنراد .

. نآ ینوناق  تیعقوم  زا  یعوضوم  ره  هدننکفرحنم  ینعی  ملظ  تسا . لدع  یتاذ  لدع  نسح  هک  نانچ  تسا ، نآ  یتاذ  ملظ  حبق  دوشیم :
رد هک  تسیزواـجت  فارحنا و  ره  ریگارف  ملظ  مییوگیم : هک  تسا  اـج  نیا  زا  تسا . تباـث  نآ  ندوب  قـح  هک  یقح  هب  زواـجت  ینعی  ملظ 
هب ناسنا  ریغ  ناسنا و  زا  معا  ار  نارادناج  همه  ای  دشاب  ناوتان  هچروم  کی  قح  هرابرد  زواجت  نیا  هاوخ  دریگیم ، تروص  اهناسنا  تایح 

ار نآ  يرگناریو  دـمهفب و  ار  نآ  ياـنعم  یـسک  رگا  هک  نیا  یکی  تسا : تهج  ود  زا  ملظ  حـبق  تدـش  دـنک . دوباـن  یعـضو  نـیرتتشز 
روط هب  هچ  دشاب  هک  انعم  ره  هب  ملظ  هک  نآ  مود  دـهدیمن ، نآ  لمحت  هب  تیاضر  زگره  دـنک ، كرد  ار  نآ  یخلت  يراوگان و  دـبایرد و 

حیبقت و ملظ  هک  تیفیک  نآ  اب  هزادنا و  نآ  هب  یتفص  لعف و  چیه  ینآرق  تایآ  رد  دزاسیم . لتخم  ار  تایح  نوناق  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم 
هرابرد نینچمه  نآ ، تحاقو  حـبق و  ملظ ، يانعم  هراـبرد  تاـیآ  زا  دروم  رد 288  دیجم  نآرق  رد  دوشیمن . هدـهاشم  تسا . هدـش  خـیبوت 

کترم زاب  نآ  حبق  داسف و  ملظ و  تیهام  هب  هجوت  اب  ياهعماج  ای  درف  رگا  اذل  تسا . هدش  هداد  رکذت  نآ  هدننکهابت  جیاتن  مزاول و 
نآ جـیاتن  دوز  ای  رید  هتخاس و  هاـبت  لـتخم و  ار  دوخ  یگدـنز  تسا ، هدـش  دورطم  يدـنوادخ  تمحر  زا  هک  نیا  هفاـضا  هب  دوش ، ملظ  ب 

يولوم هک  تسا  شوگرخ  ریـش و  ناتـساد  تسا ، هدش  میـسرت  ملظ  شنکاو  هرابرد  هک  ییاهولبات  نیرتهب  زا  یکی  دوب . دهاوخ  شریگنماد 
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ریبدت اب  هدنرد  ریـش  ندـش  هتـشک  هک  ار  هجیتن  نیرتهب  ناتـساد ، نیا  زا  لوا  رتفد  رد  يولوم  تسا . هدروآ  يونثم  رد  یهیدـب  رایـسب  زرط  هب 
دوخ ياذـغ  يارب  زور  ره  درکیم و  یگدـنز  یلگنج  رد  يریـش  هک  تسا  نینچ  ناتـساد  هصالخ  دریگیم . تسا ، زیچاـن  شوگرخ  کـی 

ياهراچ دییایب  دنتفگ  دندش و  عمج  تاناویح  نآ  يزور  دـندرکیم . یگدـنز  يرازغرم  رد  یکیدزن  نآ  رد  هک  دربیم  یتاناویح  هب  هلمح 
زا يرادقم  ای  ناویح  کی  دنکیم و  هراپ  هکت  ار  اهام  زا  ات  دنچ  زور  ره  هک  مینک  ادیپ  تاجن  هدنرد  ریش  نیا  يدعت  ملظ و  زا  میـشیدنیب و 

تاناویح اب  يراک  دروخب و  ار  نآ  ریش  ریـش و  شیپ  دورب  تاناویح  زا  یکی  زور  ره  هک  دنتـشاذگ  نیا  رب  رارق  دوریم . دروخیم و  ار  نآ 
يرادـقم امـش  رگا  تسا  نم  تبون  زورما  تفگ : درک و  تاـناویح  هب  ور  شوگرخ  دوب ، شوگرخ  تبوـن  هک  يزور  دـشاب . هتـشادن  رگید 

: دنتخادنا هار  دایرف  داد و  سپس  دندیدنخ و  شوگرخ  داهنشیپ  نیا  هب  تاناویح  همه  مربیم . نیب  زا  ار  ریش  نیا  زورما  نم  دینک ، ربص 
شوگرخ زاسم . هدنرد  ریـش  رطخ  راچد  ار  تاناویح  ورب و  زیخرب و  راد  شوگرخ  هزادنا  ار  شیوخ  راد  شوگرخ  يا  هک  شدـنتفگ  هلمج 

هتفـشآرب و هدنرد  نآ  دوب و  هتـشذگ  ریـش  ياذـغ  ررقم  تدـم  عقوم  نیا  ات  موش . هدامآ  نم  ات  دـینک  ربص  رگید  يرادـقم  هک  درک  رارـصا 
شوگ هب  ات  زارد  ریخات  دـعب  دـمآ  هر  رد  شوگرخ : اما  درکیم  يرامـشهظحل  دوب  تاناویح  زا  یکی  هک  دوخ  همعط  راـظتنا  رد  كانبـضغ 
زورما نابرق ، تفگ : مارتحا  یمامت  اب  شوگرخ  يدـمآ ؟ رید  ارچ  يدوب ؟ اجک  دیـسرپ  شاخرپ  تلاح  اب  ریـش  زار …  ود  کی  دـیوگ  ریش 

نیمه هب  هک  یتقو  مروایب ، امـش  ياذـغ  يارب  ار  وا  هک  متفرگ  هدـهع  هب  نم  دـسرب ، امـش  تمدـخ  تسیابیم  هک  دوب  شوگرخ  کی  تبون 
نیا ریش  ام  رورس  ياذغ  شوگرخ  نیا  متفگ : نم  يربیم ؟ اجک  ار  شوگرخ  نیا  تفگ : تفرگ و  ار  ام  هار  رس  يریش  مدیسر ، اهیکیدزن 

؟ تسا اجک  هاچ  نآ  دیسرپ  ریش  دوب . اجنآ  هک  یهاچ  هت  تفر  تفرگ و  نم  زا  ار  شوگرخ  امـش ، ماقم  هب  تناها  اب  ریـش  نآ  تسا . لگنج 
. مناشنب دوخ  ياج  هب  ار  وا  انمـض  مریگب و  ریـش  نآ  زا  ار  دوخ  همعط  نم  میورب  مه  اـب  تفگ : ریـش  تسا  یکیدزن  نیمه  تفگ : شوگرخ 

يا هت  هب  تفر  تفرگ و  نم  زا  دوب  امش  همعط  هک  ار  یشوگرخ  ریش ، نآ  تفگ : شوگرخ  دندیسر . یهاچ  یکیدزن  شوگرخ  ریش و 
ریـش نآ  زا  نم  تفگ : شوگرخ  هدـب ، ناـشن  نم  هب  ار  ریـش  نآ  تفگ : ریـش  دوب . لـالز  فاـص و  رایـسب  دوب  هاـچ  هت  رد  هک  یبآ  هاـچ ، ن 
رکف نیرتهب  يرآ ، تفگ : شوگرخ  میرگنیم . هاچ  هب  مه  اب  منکیم و  لغب  ار  وت  نم  تفگ : ریـش  میایب . هاچ  بل  هب  مناوتیمن  مسرتیم و 

شوغآ هب  ار  یـشوگرخ  هک  دـید  ار  يریـش  سکع  تسیرگن ، هاـچ  هت  هب  تفرگ و  دوخ  شوغآ  هب  ار  شوگرخ  ریـش  دـیدومرف . هک  تسا 
هک ماگنه  نآ  رد  تخادـنا ! هاچ  هت  هب  ار  دوخ  دوخ ، همعط  نتفرگ  ریـش و  اـب  گـنج  يارب  تشادرب و  شوگرخ  زا  تسد  ریـش  دراد . دوخ 
هچ نیا  ردنا  ریش  نآ  تفگ  ارم ! یهاو  هچیزاب  یهدیم  ارچ  وت  يدیـشک  سپاو  ار  ياپ  دیـسرپ : ریـش  تفریم ، بقع  هاچ  هبل  زا  شوگرخ 

تسلقاع وک  ره  دیزگب  هچ  رعق  درب  هاریب  هر و  زا  شتفرگرب  درب  هاچ  رد  نم  دتسب ز  نم  رای  تسا  نمیا  تافآ  هعلق ز  نیا  ردنا  تسا  نکاس 
ار وا  ممخز  آشیپ  تفگ  قلخ  ياـپ  دریگ  هک  سک  نآ  دربـن  رـس  قلخ  ياـهتملظ  هک  هب  هچ  تملظ  تسلد  ياهافـص  توـلخ  رد  هکناز 

ناک يا  وت  یتشپ  هب  ات  یـشک  مشیوخ  رب  ردـنا  رگم  وت  یـشتآ  ناز  ماهدـیزوس  نم  تفگ  تسا  رـضاح  هچ  رد  ریـش  ناک  نیبب  وت  تسرهاق 
رب ردنا  ریش  هک  نوچ  نسریب  هچ  نآ  رد  مراد  هگن  وت  ندمآ  منات  وت  یتشپ  هب  نم  مرگنب  رد  هچ  هب  میاشگب  مشچ  مرک 

شیوخ سکع  ریش  بات  تفاترد  وا  ریش و  زا  بآ  ردنا  بآ  ردنا  دندیرگنب  هچ  رد  هک  نوچ  دیودیم  هچ  ات  ریش  هانپ  رد  دیشک  شـشیوخ 
رد دیهج  هچ  ردنا  تشاذـگب و  ار  ورم  دـید  بآ  رد  ار  شیوخ  مصخ  هک  نوچ  تفز  شوگرخ  شرب  رد  يریـش  لکـش  تفت  بآ  زا  دـید 
هک ره  ناملاع  هلمج  دـنتفگ  نینچ  نیا  ناملاظ  ملظ  تشگ  ملظم  هاچ  دوب  هدـنیآ  شرـسرب  شملظ  هکناز  دوب  هدـنک  واک  یهچ  ردـنا  داـتف 
وت رگ  نافیعـض  رب  ینتیم  یماد  شیوخ  يارب  زا  ینکیم  یهاچ  ملظ  زا  وت  هک  يا  رتب  ار  رتدـب  تسا  هدومرف  لدـع  رتلوهاب  شهچ  رتملاظ 
یب وـت  ار  نافیعـض  رم  نک  هزادـنا  ینکیم  هچ  دوـخ  رهب  نتمرب  هلیپ  مرک  نوـچ  دوـخ  درگ  ینبیب  هاـچ  رعق  ردـنا  هـک  ناد  ینکیم  یملظ 

دهاوخ نیمز  رد  یفیعض  رگ  دیسر  تلیبابا  اریط  ازج  کن  دیمر  وت  زا  وت  مصخ  یلیپ  وت  رگ  ناوخب  هللا  رـصن  ءاج  ذا  یبن  زا  نادم  یمـصخ 
ولغ زو  هچ  رد  دـید  ار  دوخ  ریـش  ینک  نوچ  دریگب  تنادـند  درد  ینک  نوخ  رپ  يزگ  شنادـند  هب  رگ  نامـسآ  هاپـس  رد  دـتفا  لغلغ  ناـما 

رد ینیب  هک  یملظ  اسب  يا  دیـشک  يریـشمش  شیوخ  رب  مرجال  دید  شیوخ  يودع  وا  ار  دوخ  سکع  ودع  زا  مد  نآ  تخانـشن  ار  شیوخ 
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لظ قافن و  زا  وت  یتسه  هتفات  ناشیا  ردنا  نالف  يا  ناشیا  رد  دشاب  وت  يوخ  ناسک 
نمـشد هنرو  ناـیع  ینیبیمن  ار  دـب  نیا  دوخ  رد  ینتیم  تنعل  راـت  مد  نآ  دوخ  رب  ینزیم  دوخ  رب  مخز  نآ  ییوت و  نآ  وت  یتسم  دـب  م و 

یسر ردنا  دوخ  يوخ  رعق  هب  نوچ  درک  هلمح  دوخ  رب  هک  يریـش  نآ  وچمه  درم  هداس  يا  ینکیم  دوخ  رب  هلمح  ناج  هب  ار  دوخ  ياهدوب 
دنکیم یفیعـض  نادند  هک  ره  دومنیم  سک  رگد  شک  نآ  وا ، شقن  دوب  هک  دش  ادیپ  رعق  رد  ار  ریـش  یـسکان  نآ  دوب  وت  زک  ینادب  سپ 

دراک هلیـسو  هب  هن  مخز ، ندرک  دراو  تازاجم  نیا  اریز  تسا ، رتدـیدش  مدرم  رب  ملظ  رد  ماقتنا  صاصق و  دـنکیم  نیب  طلغ  ریـش  نآ  راک 
رب مدرم  ملظ  رگا  دوشیم . بوـسحم  کـچوک  نآ  دزن  رد  اـهتازاجم  هنوـگنیا  هک  تسیزیچ  هلیـسو  هب  هکلب  اـههنایزات . ندز  اـب  هن  تسا و 

دوشیم دراو  ناراکهبت  رب  هک  یباذع  تیدبا  يارس  رد  ددرگن ، ناربج  يرگید  هلیـسو  ره  ای  تیلح و  بلط  هلیـسو  هب  ایند  نیا  رد  رگیدکی 
دوخ هب  هدنب  کی  هک  تسا  یملظ  تسا ، ندـش  هدوشخب  لباق  هک  یملظ  . 3 دراد . راک  رـس و  نانآ  ياهناج  اب  هک  تسیرتدیدش  لیاسو  اب 

ره اـب  تفگ : ناوـتیم  تسین و  نآ  حـبق  رد  دـیدرت  تسا ، زواـجت  ملظ و  قیداـصم  زا  زین  نتـشیوخ  رب  ملظ  هک  تهج  نآ  زا  درادیم . اور 
هک یمدآ  دراوم  نآ  رد  تسا . هدومن  نتشیوخ  رب  مه  یملظ  اعطق  ددرگیم ، بکترم  ناسنا  کی  هک  یملظ 

نارگید رب  هک  دراوم  نآ  رد  تسا و  نتشیوخ  رب  ملاظ  دنکیم ، دراو  نتشیوخ  هب  هانگ  مرج و  باکترا  هلیسو  هب  میقتسم  روط  هب  ار  زواجت 
نینموـملاریما هک  نیا  تسا . هدوـمن  دـساف  هاـبت و  ار  دوـخ  سفن  هک  نتـشیوخ  رب  مه  تسا و  هدرک  نارگید  رب  مـلظ  مـه  دـنکیم ، يدـعت 

دشاب هبوت  تمادن و  هلیسو  هب  ندش  هدیشخب  ترضح ، نآ  روظنم  تسا  نکمم  دوشیم ) هدوشخب  نتشیوخ  رب  ملظ  : ) دیامرفیم مالسلاهیلع 
دـنوادخ و فرط  زا  صخـش  تازاجم  تیلوئـسم و  مدـع  دوصقم  تسا  نکمم  و  دـشابیم . یناسنا  تیـصخش )  ) سفن يزاسزاب  لماع  هک 

ناف هللا  نید  یف  نولتلا  مکایا و  و  تسا . هدرک  تازاجم  ار  دوخ  شیوخ ، تیدوجوم  نتخاس  هابت  اب  نتـشیوخ ، رب  ملاظ  اریز  دـشاب ، اهناسنا 
یگنهامه عامتجا و  اریز  يدـنوادخ ، نید  رد  ندـش  گنراگنر  زا  دـیزیهرپب   ) لطابلا نم  نوبحت  امیف  هقرف  نم  ریخ  نوهرکت  امیف  هعاـمج 

رد یگدنکارپ  ندش و  گنراگنر  اب  دیرادیم ) تسود  ارنآ  هک  یلطاب  رد  یگدنکارپ  زا  تسا  رتهب  دـینادیم  راوگان  ارنآ  هک  یقح  هرابرد 
يانبم ار  بتکم  دـیتفریذپ ، لد  قامعا  زا  ار  مالـسا  یهلا  نید  بتکم  هک  یماگنه  دـیزاسم . مورحم  هنادنمتداعـس  تاـیح  زا  ار  دوخ  نید ،

رگیدمه ر دیوشن . ادج  رگیدکی  زا  یهاوخدوخ  لاکشا  سوه و  يوه و  ياههزیگنا  اب  دیهدب و  رارق  دوخ  گنهامه  عامتجا  تدحو و 
دوبان ار  امـش  تدحو  سح  ایند ، ماقم  لانم و  لام و  دـنکن . ادـج  رگیدـکی  زا  ار  امـش  بتکم  ياضعا  یعرف  تایـصوصخ  دـینک ، لمحت  ا 

اب يربارب  ییاناوت  ایند  نیا  رد  یتذل  چیه  هک  تسا  رابتذـل  تیمهااب و  يردـق  هب  نید  ینابم  لوصا و  رد  تابث  یگناگی و  تمظع  دـنکن ،
هصرع زا  هدرک و  ادج  تعیبط  لبقام  هئشن  ناتسین  زا  ار  امش  يدنوادخ  هغلاب  تمکح  هک  لاح  الاو  ینافرع  یبدا  نایب  کی  اب  درادن . ار  نآ 
گرزب ناغمرا  هک  یتدحو  اب  داد ، دهاوخ  تکرـش  ردـتقم  کیلم  دزن  قدـص  هاگراب  رد  عامتجا  يارب  هداد و  روبع  ار  امـش  ایند  نیا  يدام 

دورس هک  یلاح  رد  دناهدیلان  نز  درم و  مریفن  زا  دناهدیربب  ارم  ات  ناتـسین  زک  ياج : هب  دینک و  تکرح  تسا  هدوب  امـش  يارب  تعیبط  لبقام 
اهجوم لاثم  رب  دیهدب : همادا  دوخ  تکرح  هب  شیوخ  لصو  راگزور  هب  ندیسر  يارب  دیهدیم ، رس  دزاونیم  ار  تیدبا  گنهآ  هک  ار  لیذ 

نآ تسیکی  دوخ  يراد  صرق  رب  رظن  نوچ  اهنادبا  نزور  نورد  رد  اهناج  باتفآ  دـش  قرتفم  ناشداب  دـشاب  هدروآ  ددـع  رد  ناشدادـعا 
قرتـفم هرون  مهیلع  شر  قح  هک  نوچ  دوب  یناـسنا  حور  دـحاو  سفن  دوب  یناویح  حور  رد  هقرفت  تسیکـش  رد  نادـبا  بوـجحم  دـش  هک 

زا ر زج  لقع  تسا  هدماج  لافس  یناویح  حور  تسا  هدحاو  سفنک  یناسنا  حور  وا  رون  ددرگن  زگره 
یبوط سانلا ، اهیا  ای  راک  هچ  انرس  ار  دازردام  رک  درک  هچ  ادوس  نینچ  اب  دوخ  ار  لقع  تسین  هللا  زج  هب  رس  نیا  فقاو  تسین  هاگآ  نیا  زم 

هب لاغتشا  زا  ار  وا  اهنآ  ییوجهراچ  نتشیوخ و  بویع  هب  هجوت  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  مدرم ، يا   …  ) سانلا بویع  نع  هبیع  هلغـش  نمل 
تسا دایز  رایسب  توافت  تسا . نارگید  بویع  هب  نتخادرپ  یهاوخدوخ ، نارامیب  تافص  نیرتحیقو  زا   … درادب )  لوغشم  نارگید  بویع 

بوسحم رکنم  زا  یهن  قیداصم  زا  هک  اهنآ  ندرک  فرطرب  هب  هناصلخم  مادـقا  يارب  هجوت  نارگید ، تشز  تافـص  هب  هجوت  عون  ود  نیباـم 
الاب يارب  نارگید  صیاقن  زاربا  یئوجبیع و  و  تسا ، اهیتشز  هب  هدولآ  ياـهناسنا  دوخ و  نیباـم  تدـحو  ساـسحا  طرـش  دوخ  ددرگیم و 
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نتشیوخ بویع  زا  داقتنا  هک  تسنامه  نارگید  صیاقن  اهیتشز و  ندرک  فرطرب  هب  هناصلخم  مادقا  یلصا  هشیر  نتـشیوخ . تیعقوم  ندرب 
دریذپب و ار  نتشیوخ  بویع  اهیتشز و  دناوتیمن  هتسراو  ناسنا  کی  هک  هنوگنامه  ینعی  تسا . نآ  هب  دنتسم  سفن  هیکزت  حالصا و  يارب 

رگیدکی اب  یتدحو  تاسوسحم ، ءاروام  رد  هک  نارگید  رد  ار  تشز  تارکنم  صقاون و  دناوتیمن  نانچمه  دیآیمرب ، اهنآ  عفر  ددـص  رد 
اهنآ ب ندرک  فرطرب  رد  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  هک  دنادیم  دوخ  یناسنا  هفیظو  تهج  نیا  هب  دریذپب و  دنراد 

یگدنز نوئش  هب  دیامن و  میظنت  ار  دوخ  يدارفنا  تایح  هدولآ ، عامتجا  رد  تکرش  زا  یناوتان  ساسحا  اب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دشوک .
زا ار  مدرم  دوش و  نتـشیوخ  لوغـشم  وا  دـیرگب ، ددرگ و  نامیـشپ  شناهانگ  رب  دوش و  لوغـشم  شراـگدرورپ  تعاـطا  هب  دزادرپب و  دوخ 

. دیامن تحار  دوخ  ياهيراجنهان 

نیمکح هرابرد  هبطخ 176-

هحفص 195] ]
هب یـشکقح  هزیگنا  هب  هک  دوب  يرـشب  خـیرات  ياـهییاوسر  نیرتتسپ  زا  تیمکح ، ناتـساد  متفه  داـتفه و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

یحیـضوت تخاس . هریت  مه  اراهشنم  یلوایکام  هرهچ  یتح  تشگ ، مامت  قح  نارگتیامح  يرهاظ  نایز  هب  هک  نیا  هفاضا  هب  دمآ و  دوجو 
، دوب هتخاس  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  نایهاپـس  بیـصن  ار  ییاهن  يزوریپ  رتشا  کلام  تیمکح  ناتـساد  هراـبرد  یلاـمجا 
وا دوخ  هک  دوب  یشتآ  زا  زیرگ  هدامآ  هیواعم  دندوب . هتفرگ  رارق  گنج  نادیم  زا  رارف  يارب  شالت  رد  هیواعم  نایرکـشل  ياهفص  نیرخآ 

ندیچرب عضو و  نتخاس  نوگرگد  ددص  رد  ریبدتاب ، روشحلـس  نآ  عاجـش و  رایـسب  دـهاز  نآ  یعخن ، رتشا  کلام  دوب . هتخاس  شروهلعش 
نیا يارجا  رد  کلام  دندوب . نآ  هعسوت  ددص  رد  هدرتسگ و  یگدنز  نیا  هزور  دنچ  ماقم  يارب  هماکدوخ  ناتـسرپایند  هک  دوب  یطاسب  ماد 

یتلاسر هصرع  يارب  هنیمز  دنتشاد و  رارق  خیرات  گرزب  سانشقح  مچرپ  ریز  تقیقح  قح و  نایماح  دوب . هدیسر  لماک  تیقفوم  هب  میمصت 
يرگیلوایکام يزادرپرکم  هب  تسد  ناینوعرف ، رابت  زا  یتسرپاـیند  ناـهگان  هک  تشگیم . هداـمآ  تشاد  هدـهع  هب  قح  رادـمچرپ  نآ  هک 

نیا ن هک  یسک  مینک ! نییعت  نآرق  هلیسو  هب  ار  هلئاغ  نیا  تشونرس  دیاب  ام  هک  داد  رس  انآرق ) او   ) دایرف هدرب و 
رارق اهشنمهیواعم  هیواعم و  فیدر  رد  هک  ماگنه  نآ  زا  هک  دوب  صاـع  نب  ورمع  داد ، رـس  ار  داـیرف  نیا  هدیـشک و  ار  نآرق  فـالخ  هشق 
يادن نیا  دوبن . هدیشوپ  نیملسم  زور  نآ  عماوج  ناهاگآ  وا و  دوخ  يارب  لقادح  نآرق ، بتکم  نآرق و  زا  وا  ندش  نادرگیور  دوب ، هتفرگ 

هب ماش  رکـشل   ) نیطـساق ناسوساج  هلیـسو  هب  سپـس  درک و  ار  دوخ  راک  هیواعم  نایرکـشل  ناحولهداس  زغم  رد  نیملـسم  تیعمج  رگناریو 
، ترضح نآ  هاگتسد  دنمدرخ  ناریدم  فیرش و  نانادارگراک  مالسلاهیلع  نینموملاریما  نایهاپس  ناهاگآان  رد  فالتخا  هیواعم ) تیمکاح 

ياهنتف نتخاس  شوماخ  يارب  دندومن  ریـسفت  حیـضوت و  دندوب  هتخادنا  هار  هب  هیواعم  هاگتـسد  ناگدـننادرگ  هک  ار  ياهناراکبان  يرگهلیح 
نآ اب  ار  تیمکح  هلئـسم  رتشیب  فالتخا  زا  يریگولج  يارب  راوگرزب  ماما  هرخالاب  تشگن . رثوم  درکیم  فالتخا  راـچد  ار  ناناملـسم  هک 

( صاع ورمع  يرعشا و  یسوموبا   ) مکح ود  نآ  دهدیم  ناشن  یمالـسا  خیراوت  همه  هک  هنوگنامه  و  دنتفریذپ . دوب  هدش  ررقم  هک  طیارش 
رشب يارب  لماکت  تلاسر  هک  ار  مالـسا  تفرـشیپ  دنتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  مالـسا  یلـصا  يانبم  نآرق و  روتـسد  هرخـسم ، الماک  يزاب  کی  اب 

سا ردص  خیرات  لیلحت  رد  نارظنبحاص  زا  یضعب  هدیقع  هب  هک   ) هرخسم يزاب  نیا  هصالخ  دنتخادنا . رس  تشپ  دوب  هدروآ 
هب ای  يرعـشا ) یـسوموبا  صاع و  ورمع  ) روخبیرف راکبیرف و  درم  ود  نآ  هک  دوب  نینچ  لدنجلاهمود  رد  دوب ) هتخاس  شیپ  نایرج  کی  مال 
زا ار  یلع  نم  دـیوگیم : یـسوموبا  هک  هلمج  نیا  اب  ار  یمالـسا  عماوج  يرادـمامز  راـک  دنتـسشن و  راـکبیرف  ود  نآ  رتحیحـص  حالطـصا 

هیواعم علخ  هب  مادـقا  درم  ود  ره  هک  دوب  نیا  رب  رارق  هک  یتروص  رد  مدومن ! جراخ  متـشگنا  زا  ار  رتشگنا  نیا  هکنانچ  مدرک  لزع  تفالخ 
تشونرس هکنیا  رب  دینک  هیرگ  تقیقح  قح و  نارگتیامح  يا  دینک  هیرگ  دیدنخب . ایند ، لها  يا  دیدنخب  دنیامن . ناناملـسم  قحرب  هفیلخ  و 

اب ياهناکدوک  يزاب  اب  دنـسریم ، هار  زا  اجیردت  هدـنیآ  رد  هک  یتیرـشب  ناوراک  هکلب  ناملـسم  اهدرایلیم  زور و  نآ  رد  ناملـسم  اهنویلیم 
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و  ) مکحلا سوکعم  نم  فرعی  امب ال  ایتا  قحلا و  لیبس  نیح  انسفنال  انیدیا  یف  هقثلا  و  ددرگیم ! نییعت  رتشگنا  کی  ندرک  جراخ  لخاد و 
دـندیزرو و تفلاخم  قح  هار  اب  درم  ود  نآ  هک  یلاح  رد  میتسه ، نئمطم  دوخ  يارب  میراد  تسد  رد  هک  نشور  ناهرب  تجح و  نآ  هب  اـم 

نآرق مکح  طرش و  هب  لمع  دندوب  هدش  هدیزگرب  مکح  ناونع  هب  هک  درم  ود  نآ  دوب ) هتخانشان  قح  هار  رد  هک  دندروآ  سوکعم  یمکح 
رب ار  رادرک  راتفگ و  چیه  هک  راوگرزب  نآ  هاگآ  نیتسار و  ناوریپ  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  دندومنن .

نید لقع و  دـض  ياهيزادرپرکم  هرخـسم و  ياهیرگیزاب  هنوگنآ  هب  هک  دوب  مولعم  دنتخانـشیمن ، تیمـسر  هب  لیلد  تجح و  يانبم  ریغ 
درم کی  رب  يزوریپ  تلع  هب  عقوم  نآ  رد  هک  صاع  ورمع  ياههدـنخ  نآ  دـندادیمن . یـشزرا  نیرتمک  دوب  نآرق  فـالخ  رب  یتکرح  هک 
اهنآ زا  ییاههنومن  هک  تشاد  لابند  هب  ار  ییاههیرگ  هچ  هک  تسا  یهیدـب  دـینادنخ ، ار  هیواعم  ناوریپ  امنشیدـناهداس )  ) اـی شیدـناهداس 

رشیمش و اب  هک  دوب  دیزی  هیواعم ، راکبان  دنزرف  تسد  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دناسر  تداهش  هب  ادخ و  هناخ  هب  تناها  هنیدم و  ماع  لتق 
! دوب هتخاس  هفیلخ  ناناملسم  رب  ار  وا  باعرا 

دنوادخ تافص  رد  هبطخ 177-

هحفص 202] ]
.( درادیمن زاب  رگید  زیچ  زا  ار  وا  يرما  چیه  يراک و  چیه  هک  تسیدنوادخ  وا   ) ناش هلغشی  متشه ال  داتفه و  دص و  هبطخ  یمومع  ریسفت 
هب ار  وا  یتسه ، ملاع  ءایـشا  زا  يزیچ  رگا  هک  تسین  دوجوم  عون  نآ  ناحبـس  دـنوادخ  دـنکیمن . لوغـشم  رگید  زیچ  زا  ار  وا  يزیچ  چـیه 

هشیدنا تاکاردا و  هب  طوبرم  تالاغتشا  دشابیم  يرگید  هب  هجوت  زا  عنام  هک  لاغتشا  دنامب . لفاغ  رگید  ءایـشا  زا  وا  درادب ، لوغـشم  دوخ 
یعـضوم هب  دـناوتیمن  تسا ، نآ  اب  طابترا  لاـح  رد  هدرک و  هجوت  صاـخ  عوضوم  کـی  هب  هک  عقوم  نآ  رد  هک  تسا  دودـحم  ساوح  و 

رظن رد  ار  یمدآ  ناج  میهدـب ، حیـضوت  ار  تقیقح  نیا  صقان  لاثم  کی  اب  میهاوخب  رگا  دـیامن . رارقرب  طابترا  نآ  اـب  دـنک و  هجوت  رگید 
لماع دورو  وضع ، کی  هب  لاغتـشا  لاـح  رد  دـنک و  كرد  مه  ار  ءاـضعا  رگید  دـناوتیم  تشگنا ، کـی  هب  هجوت  لاـح  رد  هک  میریگیم 

اهدادعتـسا و یماـمت  تیریدـم  رد  مه  ار  یمدآ ) نم   ) میناوتیم نینچمه  دـیامن . تفاـیرد  مه  ار  رگید  ياـضعا  اـی  وـضع  رد  هدـننکریثات 
رد قوف  ءازجا  زا  ءزج  کی  تیریدـم  هب  نم )  ) هجوت مینیبیم  میریگب . رظن  رد  یمدآ  دوجو  يداـم  ياـضعا  ینورد و  ياـهورین  اـهتیلاعف و 

ناکم هنوحی  و ال  نامز . هریغی  و ال  دشابیمن . یمدآ  دوجو  هعومجم  ءازجا  همه  تیریدم  زا  عنام  یمدآ  دوجو 
ارف سدقا  تاذ  نآ  دـناوتن ). فیـصوت  ار  وا  ینابز  و  دریگنرب . رد  ار  وا  یناکم  دزاسن و  نوگرگد  ار  وا  ینامز  چـیه  و   ) ناسل هفـصی  و ال  . 

ناسنا ینورد  ینورب و  بطق  ود  لولعم  دادتما  کی  دسریم ، رظن  هب  نامز  هک  هچنآ  تسا . نابز  هلیسو  هب  فیـصوت  ناکم و  نامز و  يوس 
یمدآ نورد  رد  تفایرد  لباق  هک  دـشاب  تاـیح  يرارمتـسا  تکرح  هچ  رگا  ینیع  ملاـع  رد  تکرح  زا  تسا  تراـبع  ینورب  بطق  تسا -

، یمدآ نهذ  كرد  یتـیعقوم  عقوم و  ره  رد  تسا  هدـننک ) كرد  نم  زج   ) دروم نیا  رد  ینورب  بطق  زا  روظنم  تفگ : ناوتیم  اذـل  تسا .
. تسا نامز  قوف  اذـل  تسا ، نآ ) تکرح  نم و  زج  نم و   ) نورب نورد و  قوف  لاعتم  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا  دـنکیم . زورب  نهذ  رد  ناـمز 
، نیاربانب دریگبرب . رد  ار  تاینامـسج  ماسجا و  دناوتیم  هک  تسیاهدرتسگ  دشاب ، هک  ینعم  ره  هب  اضف  ناکم و  اریز  تسا ، ناکم  قوف  ادخ 

نابز هلیـسو  هب  ار  ادخ  هک  نیا  اما  تساضف . قوف  ادخ  اذـل  تسا ، اهنآ  همه  قوف  ادـخ  تسا و  تایدام  هدام و  ملاع  تاصتخم  زا  زین  ناکم 
اـیاضق و میهاـفم و  دـننکیم ، زاربا  ناـبز  يارجم  زا  ظاـفلا  هلیـسو  هب  اـهناسنا  هک  هچنآ  هک  تسا  تلع  نیا  هب  دومن ، فیـصوت  ناوـتیمن 

یخت تامیسجت و  اههشیدناو و  تاروصت  مکی - لماع  دنیآیم : دوجو  هب  نانآ  نورد  رد  لماع  عون  ود  زا  هک  تسا  ییاههتفایرد 
ریثات تحت  نیعم و  دودـحم و  ساوح  هلیـسو  هب  اههدـیدپ  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دـنوشیم . لقتنم  یمدآ  زغم  هب  ساوح  قیرط  زا  هک  یتـال 

هک ترابع  نیا  دننک . نایب  ار  یقیاقح  سدقا  تاذ  نآ  لاعفا  تافص و  ادخ و  هرابرد  دنناوتب  روما  نیا  تسا  لاحم  اذل  دناهتفرگ ، رارق  اهنآ 
ار اهنآ  دوخ  زغم  هدودحم  تامولعم  زا  ام  هک  دنراد  ار  میهافم  نآ  تیفرظ  اهنت  میربیم ، راک  هب  وا  تافص  ادخ و  هرابرد  ام  هک  یظفل  ره  )

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2834 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا و هدوب  نادنمـشناد  امکح و  همه  قیدـصت  دروم  نونکات  یباراق  ناخرط  نب  دـمحم  زا  میاهتخادرپ ، هتخاس و  ار  اهنآ  اـی  هدومن  كرد 
دوجو هب  نیعم  یللع  هیحان  زا  هک  تسا  يرثات  ياههدش  تفایرد  مود - لماع  درادن . تابثا  هب  يزاین  هک  تسیدح  رد  تقیقح  نیا  تهادب 
میهافم میربیم ، راک  هب  تایهلا  ادخ و  هرابرد  هک  یظافلا  هک  تسا  عقوم  نآ  رد  تیدودـحم  نیا  هتبلا  دـنرادن . یتلاصاو  تابث  دـنیآیم و 

نیا رد  ظافلا  تقیقح  رد  دـنیامنن . لقتنم  الامجا  ولو  ام  نهذ  هب  ار  قلطم  تالامک  يزاـینیب و  تیلزا و  تیدـبا و  تاـیدام و  هداـم و  قوف 
ءاملا و ال رطق  هنع  بزعی  و ال  میراد . دوخ  یهلا  ترطف  رد  هک  دنـشابیم  یمیهافم  یناعم و  هئارا  يارب  ضحم  تمالع  شقن  ياراد  دراوم 

بیاغ ن وا  زا  نامسآ …  ناگراتس  بآ و  ياههرطق  زا  يددع  چیه  … و   ) ءامسلا موجن 
ریسفت همجرت و  نیمه  زا  مود  دلجم  هب  دییامرف  هعجارم  ءایشا  همه  رب  يدنوادخ  ملع  قلطم  يریگارف  هرابرد  قیقحت  یـسررب و  يارب  تسی )

هب لودعم  ریغ  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  و  اهنآ . زا  کی  ره  بلاطم  تسرهف  هب  هعجارم  اب  رگید  تادـلجم  هب  هحفص 105 و  ات  هحفص 101  زا 
کـش درادن و  دوجو  وا  يارب  ییاتمه  تسین و  ییادخ  وا  زج  هک  نیا  هب  مهدیم  تداهـش  نم  … و   ) هنید روفکم  هیف و ال  كوکـشم  و ال 

دییامرف هعجارم  هبطخ  نیا  رد  نیتداهش  یسررب  يارب   … تسین )  ندیزرو  رفک  ندیشوپ و  لباق  وا  نید  تسین و  هتـسیاش  وا  دوجو  هرابرد 
کش مهدجه ص 51 و 52 و ص 93 و 94 . دلجم  مهن ص 55 و  دلجم  ات ص 258 و  زاریسفت ص 249  همجرت و  نیمه  زا  مود  دلجم  هب 

اهنامـسآ و هدننیرفآ  دنوادخ  دوجو  رد  ایآ   …  ) ضرالاو تاوامـسلا  رطاف  کش  هللا  یفا  تسین . هتـسیاش  یلقاع  چیه  زا  دنوادخ  دوجو  رد 
- مکی لماع  دراد . دوجو  یـساسا  لماع  هس  ناحبـس ، دنوادخ  دوجو  رد  دـیدرت  کش و  ندـش  فرطرب  يارب  دراد !؟) دوجو  یکـش  نیمز 
، هشیدنا میـسجت ، دـیرجت ، عاونا  تردـق  دـننام  دـید  نآ  رد  ناوتیم  ار  يدـنوادخ  رامـشیب  تایآ  هک  ینورد  ملاع  رد  یفاک  مزال و  رکفت 

مصت هدارا ، یعیبط ، قوف  مالآ  یعیبط ، قوف  یعیبط و  ذیاذل  تفایرد  ییارگنوناق ، یهاگآ ،) دوخ   ) يروضح ملع  تافاشتکا ، لقعت ،
ریذـپناکما کیژولویب  کیژولویزیف و  یکیزیف و  تاریبعت  فیراعت و  تافیـصوت و  اب  اهنآ  كرد  هک  هدـیدپ  ورین و  اهدـص  راـیتخا و  می ،

هب کیژولویب  کیژولویزیف و  ای  یکیزیف  عضو  رد  يرثات  ساکعنا و  قوف ، ياههدـیدپ  اهورین و  تیلعف  زورب  عقوم  رد  هک  نیا  دـشابیمن و 
یملع و ياهیسررب  قیقحت و  تقد و  مود - لماع  دشابیمن . اههدیدپ  اهورین و  لصا  ندوب  یعیبط  يدام و  رب  یتلالد  چیه  دیآیم ، دوجو 

تفایرد موس - لماع  دـنکیم . تابثا  حوضو  لامک  اب  ار  تعیبط  رب  مکاح  یعیبط  قوف  هوکـش  تاـیآ و  هک  ینیع  ینورب  ملاـع  رد  یفـسلف 
، ناکم نامز ، يوس  ارف  یگتـسباو ، هنوگ  ره  زا  ینغتـسم  تلع و  زا  زاینیب  يدوجوم   ) تایـصوصخ نیا  اـب  ادـخ  موهفم  ناونع  هب  یموهفم 

تابثا يارب  درک ، تفایرد  ار  یموهفم  نینچ  یسک  هاگره  تالامک .) همه  ياراد  هصالخ  روط  هب  قلطم و  رداق  ملاع و  نوکـس و  تکرح ،
دز و یناوتان  هب  ار  دوخ  یسک  رگا  و  دراد . دوخ  تاذ  رد  ار  دوخ  یتسه  یموهفم  نینچ  اریز  درادن . یلیلد  هیضق و  چیه  هب  زاین  نآ ، یتسه 

يراک شنیرب  نادجو  هب  وا  عاجرا  زج  یسک  نینچ  اب  ام  منک ، تفایرد  مناوتیمن  ار  یموهفم  نینچ  نم  هک  دومن  نیقلت  دوخ  هب  ار  یناوتان 
. میرادن

هحفص 206] ]
هدننکوزرآ ایند  نیا  مدرم ، يا  . ) اهیلع بلغ  نم  بلغت  اهیف و  سفان  نمب  سفنت  اهیلا و ال  دـلخم  اهل و ال  لموملا  زعت  ایندـلا  نا  سانلا ، اهیا 

هب وا  هرابرد  ات  درادیمن  زیزع  ار  وا  دزادرپب ، تباقر  هب  نآ  هرابرد  هک  ار  یـسک  دـبیرفیم و  دـمارایب  نآ  رد  هک  ار  یـسک  ار و  ایند )  ) دوخ
هب اـیند  نیا  رد  ناـسنا  هک  مه  هزادـنا  ره  هک  تسیچ  تلع  دـیامنیم . هبلغ  هدـش ، زوریپ  نآ  هراـبرد  هک  یـسک  نآ  رب  اـیند  دزروب . تباـقر 
هک يدیدش  صرح  تلع  هب  ناگدازیمدآ  رگا  ددرگیم ؟ رتصیرح  دروخیم و  بیرف  ایند  نیمه  زا  زاب  ددرگ ، لیان  يویند  ياهینتساوخ 

اـهوزرآ و يارب  دـنمهفب ، ار  نآ  عابـشا  يارب  شـالت  صرح و  نآ  جـیاتن  دـنربب و  یپ  دـنراد  يویند  ياهینتـساوخ  ندروآ  تسد  هب  يارب 
نآ یگدنـشخرد  بیرف  دننک و  كرد  ار  امنبآ  رازهروش  نیا  یعطق  تیـصاخ  هک  تاهیه  یلو  دنوشیم . لئاق  يدودـح  دوخ ، تالیامت 

لیـصحت يارب  یمدآ  هک  تسا  تیمهااب  رایـسب  قایتشا  نامه  دیازتلامئاد  شوج  صرح و  نیا  یلـصا  تلع  هک  مینادب  دـیاب  ام  دـنروخن . ار 
ملع و يارب  دـیدش  يوپاکت  بجوم  دریگب ، رارق  تفرعم  ملع و  ریـسم  رد  هاـگره  نآ ، يورین  قاـیتشا و  نیا  دراد . نآ  هب  لوصو  لاـمک و 
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يزغم و يدام و  ياوق  همه  دتفیب  نایرج  هب  یناسنا  عون  هب  تمدخ  يارب  رگا  ددرگیم . تفرعم 
ایندـلا دـیبع  سانلا  دومرف  ع )  ) نیـسح ماما  هک  هنوگنامه  هک  درک  دـیاب  هچ  یلو  نینچمه …  دزادـنایم و  راـکب  هار  نیا  رد  ار  درف  یناور 

قرب قرز و  عاتم و  اب  رتشیب  هچ  ره  طابترا  هب  ندوزفا  رد  ار  لامک  هب  قاـیتشا  ورین و  رـشب  هک  تسا  یعیبط  و  دنتـسه ) اـیند  ناگدـنب  مدرم  )
تـسا نآ  زا  لفاغ  وا  شردام . شوغآ  رد  راوخریـش  لفط  هک  هنوگنامه  دـمارآیم  ایند  هب  شکاشک  نیا  رد  یمدآ  دزاسب . کلهتـسم  ایند 

هک دـنادیمن  درک و  دـهاوخن  یـسک  اب  تباقر  وا  نداد  تاـجن  يارب  دـش و  دـهاوخن  راـک  هب  تسد  زگره  وا  حالـص  ریخ و  يارب  اـیند  هک 
شیع نم  همعن  ضغ  یف  طق  موق  ناک  ام  هللا  میا  و  دـشاب . بلاغ  ایند  رب  شرمع  یمامت  رد  هچ  رگا  دز ، دـهاوخ  نیمز  رب  ار  وا  ایند  هرخالاب 
هدوبن شیع  توارط  تمعن و  یناوارف  ياراد  یموق  چیه  ادخ ، هب  دنگوس   …  ) دیبعلل مالظب  سیل  هللا  نال  اهوح  رتجا  بوندب  الا  مهنع  لازف 

رب یمتـس  چـیه  ناحبـس  دـنوادخ  اریز  دنتـشگ ، بکترم  موق  نآ  هک  یناـهانگ  هلیـسو  هب  رگم  دریگب  موق  نآ  تسد  زا  ار  نآ  دـنوادخ  هک 
تهج هب  رگم  دهدیمن  تسد  زا  ار  يزایتما  تمعن و  یعامتجا ، لاح  رد  هچ  يدارفنا و  لاح  رد  هچ  یناسنا  چـیه  درادیمن ). اور  ناگدـنب 

لوط رد  رشب  تشذگرس  تادهاشم  براجت و  هیحان  زا  مه  یلک  نوناق  نیا  دوشیم . بکترم  هک  ییاهاطخ  ناهانگ و 
ملظ هلیسو  هب  هضراع  تارییغت  طقف  هیآ  دودح 50  رد  تسا . هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  یناوارف  تایآ  دافم  زا  مه  دوشیم و  تابثا  خـیرات 
کی مل  هللا  ناکلذ  دننام : دیامنیم ، دنتـسم  ناسنا  دوخ  هب  ار  اهتمعن  رد  رییغت  هنوگ  ره  هک  دراد  دوجو  رگید  یتایآ  دنکیم . دزـشوگ  ار 

هداد یموق  هب  هک  ار  یتمعن  دـهدیمن  رییغت  دـنوادخ  هک ) تسا  تهج  نادـب  نیا  و  . ) مهـسفناب اـم  اوریغی  یتح  موق  یلع  اـهمعنا  همعن  اریغم 
دهدیم تبـسن  ناسنا  دوخ  هب  ار  ینوگرگد  رییغت و  هنوگ  ره  رگید  تایآ  زا  یـضعب  رد  دـننک ). داـجیا  دوخ  رد  رییغت  هک  نیا  رگم  تسا ،

هکنیا رگم  دراد  ار  نآ  یموق  هک  ار  هچنآ  دـهدیمن  رییغت  دـنوادخ  هک  تسا  یعطق   ) مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  دـننام 
هب شیامزآ و  يارب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  ییاههدـیدپ  نآ  زا  ریغ  ینوگرگد  نیا  دـننک ). داـجیا  يرییغت  ناـشدوخ  عضو  رد  موق  نآ 

سفنـالا و لاومـالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  ءییـشب  مکنولبنلو  دـیامرفیم : دـنوادخ  دروآیم  دراو  اـهناسنا  يارب  تقوم  روـط 
مه کئلوا  همحر و  مهبر و  نم  تاولـص  مهیلع  کئلوا  نوعجار . هیلاانا  انا هللا و  اولاق  هبیـصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  نیرباصلا  رـشب  تارمثلا و 

لاوما و رد  شهاک  یگنسرگ و  فوخ و  زا  يرادقم  هب  ار  امش  ام  هتبلا   ) نودتهملا
وا يوس  هب  مییادـخ و  نآ  زا  اـم  دـنیوگیم : دـسرب  ناـنآ  هب  یتبیـصم  هک  یماـگنه  هک  یناـسک  مینکیم  شیاـمزآ  تـالوصحم  سوـفن و 

سرت و لماوع  هلیسو  هب  شیامزآ  دوخ  دنناگتفای ). تیاده  نانآ  ددرگیم و  بیصن  ناشراگدرورپ  زا  ییاهدورد  نانآ  يارب  میدرگیمرب ،
شیامزآ هکنیا  ساسحا  اهنآ و  هرابرد  ییابیکش  ربص و  تهج  هب  هک  تسا  ینوناق  تالوصحم ، سوفن و  لاوما و  رد  شهاک  یگنـسرگ و 

نیا دیازفایم . يدنوادخ  هاگشیپ  رب  وا  هیکت  رب  دروآیم و  تسد  هب  ءالتعا  تردق  یمدآ  حور  تسیدنوادخ ، تیشم  تمکح و  هب  دنتـسم 
نیا ساسحا  اهنآ  زا  یکی  هک  دنشابیم  يدنوادخ  فاطلا  هب  دنتسم  هکلب  دنتـسین  اطخ  هانگ و  هب  دنتـسم  ینوگرگد  جیاتن  تایلب ، اهجنر و 
للم ماوقا و  یبدا  گنهرف  رد  شیامزآ  نیا  میدرگیمرب .) وا  يوس  هب  مییادخ و  نآ  زا  ام   ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  هک  تسا  هدنزاس  هیضق 
ربلد یکی  زا  ناهج  رد  فلاخم  ماغیپ  ود  نیا  دنکیم  تیاکـش  ترهق  زا  هیرگ  دـنکیم  تیاکح  تفطل  زا  هدـنخ  دوشیم : هدـید  زین  هاگآ 

تـسوا دنایرگیم و  دنادنخیم و  هک  يدنوادخ  تسوا  اعطق  . ) ایحا تاما و  وه  هنا  و  یکبا ، کحـضا و  وه  هنا  يولوم و  دـنکیم  تیاور 
يداش هدب  هداب  ایقاس  دراد  توافت  هچ  فراع  رب  يداش  مغ و  دنکیم ). هدنز  دناریمیم و  هک  يدنوادخ 

رد مدرم  رگا  يدعـس و  تسوزا  مه  نامرد  هک  درد  مشکب  تدارا  هب  تسیقاـس  دـهاش  هک  رهز  مروخب  توـالح  هب  تسوزا  مغ  نیاـک  نآ 
یبلق قایتشا  تین و  قدص  لامک  اب  دننک و  هبوت  اتقیقح  دـناهتفرگ ، رارق  يدـنوادخ  بضغ  دروم  ناهانگ ، باکترا  تهج  هب  هک  عقوم  نآ 

. دومرف دهاوخ  حالـصا  ار  نانآ  هدش  دساف  روما  ناربج و  ار  نانآ  هتـشذگ  ياهتراسخ  دنوادخ  هک  تسا  یعطق  دندرگرب ، ادـخ  يوس  هب 
حالصا ار  هتـشذگ  دیـشوکب و  رگا  دیدوبن . هدیدنـسپ  نم  دزن  رد  لاح  نآ  رد  هک  دیاهداد  ناشن  یتالیامت  يروما  هرابرد  هتـشذگ  رد  امش 

هب ناتیلوا  ياوقت  شنیب و  رگا  و   ) ءادعـسل مکنا  مکرما  مکیلع  در  نئل  و  دیهدب . همادا  یگدـنز  رد  دوخ  تکرح  هب  كاپ  یلد  اب  دـینک و 
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زا وفع  بلط  امش  هتشذگ  يارب  تخادنا و  مهاوخ  راک  هب  ار  مشالت  تیاهن  نم  و  تشگ ) دیهاوخ  دنمتداعس  هک  تسا  یعطق  ددرگرب  امش 
یـساسا ناکرا  زا  صالخا  لمع و  ییانیب و  دشاب  هک  ینعم  ره  هب  تداعـس  درک ؟ دیاب  هچ  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  تشاد . مهاوخ  ادـخ 

شنیب مدع  اب  شنیب  قرف  هرابرد  ار  لیذ  تایبا  میدنبب . راک  هب  ار  شنیب  لماوع  میرادب و  تلئسم  ییانیب  دنوادخ  زا  دیاب  ییانیب - . 1 تسنآ .
فگ باوج  تسیچ و  نیا  تمکح  ییآیم  ور  رد  مک  وت  متفایم و  ور  رد  رایسب  نم  هک  رتش  اب  رتسا  تیاکش   ) ناتساد رد 

يراـثعیب و یتفآیب  نینچ  هک  يراد  هچ  وت  ینز ؟ ینیبمک  ور و  رد  یتف  مک  ینموم  لاـثم  وت  هک  رتش  يا  دـییامرف : هعلاـطم  ار ) وا  رتش  نت 
یلاع شنیب  دـنلب  نم  مشچ  ود  نم  مدنلبرـس  تساهقرف  سب  وت  ام و  ناـیم  رد  تسادـخ  زا  تداعـس  ره  هچ  رگ  تفگ  یتف ؟ ور  ردـنا  مک 

نید راک  دشابن  یناویح  هک  زج  نیا  دض  هگ  دیامنب  نینچ  هگ  وت  هب  وت  نم  ار  راومه  وگ و  ره  وا  ياپ  منیبب  نم  هک  رس  زا  دنزگ  زا  تسناما 
قرغ و هک  تریح  نانچ  لب  تسوا  يوس  شتـشپ  هک  ناریح  نینچ  هن  دـناهلاو  تسم و  ناریح و  دوخیب و  دـنهگآ  قیقحت  رـس  زک  نـالماک 
هک وب  ساـپ  رادـیم  رگنیم  کـیره  يور  تسوا  يور  دوـخ  وا  يور  ار  یکی  نیو  تسود  يوـس  دـش  وا  يور  ار  یکی  نآ  تسود  تسم 
رهب ملقلا  فج  دـق  لـیوات  نینچمه  لـمع  دوب 2 - نیا  تداعـس  باوبا  حـتف  دوب  نیا  تداـبع  اـناد ، ندـید  سانـشور  تمدـخ  وت ز  يدرگ 
يرآ یتـسار  تدـیآ  ژک  ملقلا  فـج  يور  ژک  ازج  ریثاـت و  تسه  نآ  قیـال  ار  راـک  ره  هک  تشوـنب  ملق  نوـچ  مها  لـعف  رب  تسا  ضرحت 

فیرعت يارب  نآ  هب  لوصو  قرط  تداعـس و  فـیرعت  ملقلا  فـج  يروـخرب  يرآ  لدـع  ملقلا  فـج  يربدـم  يرآ  ملظ  تدـیاز  تداـعس 
یناسنا مولع  رد  نارظنبحاص  يوگتفگ  قیقحت و  دروم  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  عونتم  یبلاطم  ناوتیم  تداعس 

، تسا هدنام  راگدای  هب  رصاعم  نارود  ات  ناگتشذگ  زا  تداعـس  فیرعت  هرابرد  هک  هچنآ  رد  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  دریگیم . رارق 
رد تسه ) هک  نانچنآ  ، ) دـعب رد  هک  هنوگ  ناـمه  ناـسنا  هک  دوشیم  مولعم  ناـیرج  نیا  زا  دوشیمن . هدـید  مهم  یتواـفت  خـیرات  لوط  رد 

یقرف تسنآ ، يالعا  فده  تداعس  هک  زین  دیاش ) دیاب و  هک  نانچنآ   ) دعب رد  نانچمه  تسا ، هتشادن  یساسا  يرییغت  راصعا  نورق و  لوط 
زا خـیرات  ياـمکح  نیرتـگرزب  دـید  زا  و  تسنآ ، هاـگهولج  مالـسا  هـک  یهلا  یلک  نـید  هاگدـید  زا  ار  تداعـس  امـش  ینعی  تـسا . هدرکن 

الومعم هک  كدنا ، یتایـصوصخ  اب  دید ، دیهاوخ  یلک  تقیقح  کی  تاداعـسلاعماج ، بحاص  یقارن  يدهم  دمحم  الم  ات  هتفرگ  نوطالفا 
زا ار  تداعـس  ریخ و  یلک  تقیقح  هصالخ و  یقارن  يدهمدمحم  دـشابیم . نارکفتم  كرد  قرط  قوذ و  عونت  زا  یـشان  فیراعت  همه  رد 

تداعـس ریخ و  تقیقح  هک  دشراکـشآ  قالخا  ياملع  همه  نانخـس  زا  نیاربانب  دنکیم : نایب  نینچ  امکح  قالخا و  ياملع  همه  هاگدـید 
ینتـساوخ و شدوـخ  يارب  تداعـس  ریخ و  تقیقح  اریز  تسا ، نینچ  هیـضق  نیا  اـب  و  تسین . كاـپ  قـالخا  یقیقح و  فراـعم  زج  يزیچ 

سنا بح و  دننام  تداعس ) ریخ و   ) ود نآ  رب  بترتم  راثآ  هک  تسین  کش  نیا  رد  کلذعم  دنایقاب ، سفن  اب  هشیمه  اهنآ  تسا و  بولطم 
لقع تاجاهتبا  ادخ و  هب 

ریخ مان  تسا و  رتیوق  رتدیدش و  راثآ  نآ  یتاذ  تیبولطم  دوشیمن و  ادج  ود  نآ  زا  هچ  رگا  تساهنآ ، زا  ریغ  ارابتعا  یناحور  تاذـل  ي و 
لاوقا ناـیم  ناوـتیم  ناسنیدـب  دـنوش . هدـیمان  تداعـس  ریخ و  هک  دـنروخرد  همه  دـنچ  ره  تسا  یلوا  رتبـسانم و  اـهنآ  يارب  تداعـس  و 
يروط هب  درک ، عمج  ثیدح ) لها  هعرشتم و   ) تیاور لقن و  لها  لاح و  فشک و  باحصا  و  هفسالف ) امکح و   ) لالدتسا رظن و  نابحاص 

تسا و قشع  تداعـس  تقیقح  هک  دـندقتعم  مود  هتـسد  تسا و  ملع  لـقع و  ناـمه  تداعـس  تقیقح  هک  تسا  نیا  رظن  ار  لوا  هتـسد  هک 
نیدلالالج دیـس  ياقآ  بانج  هلیـسو  هب  تاداعـسلاعماج  همجرت  هک  تهج  نیا  هب  تسایند . كرت  دهز و  هک  دناهدیقع  نیا  رب  موس  هتـسد 

. میدرک هدنـسب  روبزم  همجرت  زا  ناشیا  تارابع  لقن  هب  اذل  دراد ، رارق  نانابزیـسراف  سرتسد  رد  تسا و  رادروخرب  مزال  تقد  زا  يوبتجم 
هرابرد تیلوئسم  نتشاد  اب  رادینعم ، ناهج  کی  رد  هک  نیا  زا  یهاگآ  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  تداعـس  تیمهااب  رایـسب  تاصتخم  زا  یکی 
نتفرگ رارق  يارب  هدش و  ریزارـس  هغلاب  تیـشم  تمکح و  کی  زا  وا  دوجو  دنکیم و  یگدنز  اههشیدـنا  یتح  اهرادرک و  اهراتفگ و  همه 

فعـش و قوش و  لامک  اب  وا  دوش ، هئارا  وا  هب  ایند  نیا  زا  جورخ  فقوت و  تمالع  هک  هظحل  ره  تسا ، تکرح  رد  يدـنوادخ  هاگـشیپ  رد 
رخ
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. دشاب تیدبا  هب  تکرح  هدامآ  يدنس 

ینامی بلعذ  هب  خساپ  هبطخ 178-

هحفص 216] ]
هکلب يرهاظ  نامشچ  هن  ار  ادخ  متسرپیم )!؟ مشاب  هدیدن  هک  ار  يزیچ  ایآ   …  ) يرا ام ال  دبعافا  مهن  داتفه و  دص و  هبطخ  یمومع  ریسفت 

ادخ زا  ییادجو  نارجه  رد  ردق  نیا  تسیابیمن  رشب  عون  ینب  دننیبیم . دناهدیسر  دوهـش  يالاو  ماقم  هب  نامیا  تکرب  زا  هک  كاپ  ياهلد 
نیرتکیدزن نآ  رادید  جاهتبا  یمظع و  تذل  زا  ددرگ و  هفالک  جیگ و  دوخ  نهذ  ياههتخاس  هت  رـسیب و  ياهنابایب  رد  دـنیبب و  اهتراسخ 

تایلجت اـب  یهاوخدوخ  . 1 درک : وجتـسج  دـیاب  زیچ  دـنچ  رد  ار  تیمورحم  نارجه و  نیا  تـلع  دـنامب . مورحم  ع )  ) مدآ دـالوا  هـب  ءایـشا 
خاک اهنت  هن  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دوریم ، شیپ  یتسرپدوخ  کلهم  يرامیب  ات  یهاـگ  جالعلابعـص  يراـمیب  نیا  دراد . هک  ینوگاـنوگ 
یلاع تافـص  زا  هک  لامک  لامج و  لـالج و  تفاـیرد  زا  ار  یمدآ  هکلب  دزیریم ، ورف  دـنکیم و  ناریو  ار  اهتـسادق  اـهشزرا و  هوکـشرپ 

هب ار  وا  نهذ  یمدآ ، رمع  رـسارس  رد  تسا  نکمم  هک  ادـخ  هراـبرد  طـلغ  فیـصوت  فیرعت و  . 2 دزاسیم . مورحم  دنـشابیم ، يدنوادخ 
هب تسا ، هتـشاد  راک  رـس و  دوخ  نهذ  هتخاس  موهفم  کی  اب  ادخ  ياج  هب  هک  دـنک  ساسحا  راک  نایاپ  رد  ماجنارـس  دراد و  لوغـشم  دوخ 

هب هراومه  هک  تسا  نیا  وا  تیقلاخ  تلادع و  يانعم  هک  تسا  هدرک  روصت  ار  يدنوادخ  لاثم : ناونع 
و دوشن ، رامیب  زگره  الـصا  ددرگن  ورهبور  اهيراوگان  اب  یناگدنز  نیا  رد  زگره  درذـگب ، شوخ  تسا  ادـخ  هدـننکروصت  هک  ناسنا  نیا 

هجوتم رگا  ناسنا  نیمه  هک  یتروص  رد  دوش !!! یلمع  اروف  دهاوخب  هچ  ره  دریمن و  زگره  وا  هک  تسا  نیا  ادخ  تلادع  يانعم  الصا  هکلب 
يادـخ اـب  تسا ، هداـهن  اـنب  هدرک و  يزیریپ  نوناـق  ياـنبم  رب  ار  یتسه  تمظعاـب  خاـک  هک  تسا  دوجوم  نآ  ناحبـس ، دـنوادخ  هک  دوش 

وا تایلجت  اب  هک  تسا  هدومرف  تیانع  شناگدنب  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  یفطل  دادعتـسا و  زا  تلفغ  ای  لهج  . 3 ددرگیم . يورایور  یقیقح 
وا دوهـش  تیور و  زا  ار  دوخ  هتخادنا و  ییادج  ناحبـس  دنوادخ  دوخ و  نیبام  هار  نیا  زا  نانیا  دننک ، رارقرب  طابترا  وا  هسدـقم  تافـص  و 

تـسخن هک  مسینوده )  ) یتسرپتذل دـح  ات  ینوناق  ذـیاذل  زا  زواجت  یناویح و  تاوهـش  سوه و  يوه و  هب  لاغتـشا  . 4 دناهدومن . مورحم 
رارقرب ییابیز و  ساسحا  يارب  ایآ  دزاسیم . دـیدپان  یمدآ  نورد  زا  ار  ادـخ  سپـس  دزادـنایم ، راک  زا  ار  كاپ  ترطف  نادـجو و  لقع و 

يزیچ هب  هتفهن ، ام  نورد  رد  نآ  لماع  هک  تمظعاب  ساسحا  نآ  کیرحت  رگید و  تاساسحا  ندز  رانک  زج  نآ ، اب  طاسبنا  طابترا  ندرک 
قیقد و ا لیاسو  هلیسو  هب  ای  یلومعم  يرهاظ  مشچ  اب  هک  هچنآ  ره  دنناوتان  ادخ  ندید  زا  يرهاظ  نامشچ  تسه !؟ زاین  رگید 

عـضو رد  نتفرگ  رارق  نیعت و  لباق  ینامـسج و  ای  مسج  دـیاب  اـمتح  پوکـسلت ، پکـسورکیم و  دـننام  دـید  ار  نآ  ناوتیم  رتذوفناـب  رازب 
يرهاظ نامـشچ  نیمه  اب  ار  ادخ  ندید  رکفتم ، ياهتیـصخش  زا  یـضعب  دنک . رارقرب  طابترا  یئرم )  ) زیچ نآ  اب  مشچ  هک  دـشاب  یـصاخ 

هک يوجنگ  یماظن  نخس  دننام  مییامن ، لیوات  ادخ  ندید  ناکما  رد  ار  نانآ  نخس  یتسیاب  قوف  لیلد  هب  هجوت  اب  اذل  دننادیم ، ریذپناکما 
دیدنـسپ هک  اجنآ  زا  قلطم  دیوگیم : يوجنگ  یماظن  میراذگب . رانک  ار  نآ  دـیاب  دـشابن . لیوات  لباق  رگا  درک و  میهاوخ  نایب  ار  نآ  الیذ 

رگد یمـشچ  هب  هب  ربمیپ  دید  تفگن  هدید  هب  هک  سک  نآ  يروک  تفهن  دیابن  هدید  زا  شندید  تسین  دـید  ادـخ  هک  ار  ادـخ  دـید  تسین 
ادـخ يرهاظ  ندـید  هرابرد  يو  رظن  لیوات  يارب  اهنآ  زا  ناوتیم  هک  دراد  یتایبا  یماظن  لاح  نیا  اب  رـس  مشچ  نیا  رـس  مشچ  نیدـب  هکلب 
تهج زا  تفاـی  هاـگرظن  هدرپ  نآ  رد  هـک  ره  دوـبن  یناـمز  هار  نآ  نـتفر  دوـبن  یناـکم  هدرپ  نآ  ندـید  دــیوگیم : وا  دوـمن . يرادربهرهب 

هب هن  ییانیب  لها  شیپ  ینشور  دیوگیم : زین  تسا و  رتوس  نآ  زا  رهوج  ضرع و  زک  تسا  رهوج  ضرعیب و  وا  ندید  تفای  هار  یتهجیب 
لیوات يرهاظ  مشچ  هب  ار  ادخ  ندید  لماک  تحارص  اب  تایبا  نیا  ییارآتروص  هب  تروص ،

، دراد نآ  يور  رب  دیکات  يرهاظ و  مشچ  اب  ادـخ  ندـید  رد  لوا  تیب  هس  هک  یتحارـص  تهج  هب  مینک ، تقد  تسرد  رگا  یلو  دـیامنیم ،
ییاج رد  یماظن  نیا ، رب  هفاضا  دشیم ، نآ  بکترم  تسیابیمن  يوجنگ  یماظن  دننام  یتیصخش  هک  دوشیم  هدید  داضت  یعون  اهنآ  نایم 
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مهو وت  رد  دسر  نوچ  ياج  يرادن  ياهن  رهوج  هک  وت  تسا : هدومن  یفن  تسا  سدقا  تاذ  نآ  ندوب  مزلتـسم  ار  ادـخ  ندوب  رهوج  رگید ،
ماسجا هک  تسا  رهوج  قوف  یتقیقح  تسا ، ندید  لباق  یماظن  رظن  رد  ادخ  ناونع  هب  هک  یتقیقح  نآ  هک  تسا  نآ  دیوم  نیا  يار و  هتفیش 

تفر و یـسب  هار  تسا : هدرک  یفرعم  ناوتاـن  ادـخ  ندـید  زا  مه  ار  ناـج  لد و  دوـخ  تاـیبا  زا  تـیب  ود  رد  یماـظن  تـسا . نآ  زا  یعیبـط 
نیا دروخ و  همـشچ  نیا  زا  یخاتـسگ  هچ  هب  لد  درک  رحب  نیرد  هار  لد  هچ  هب  ناج  تفاین  شریظن  تسج و  یـسب  هدـید  تفاـین  شریمض 

لاکشا و ماسجا و  قوف  ندید  ییاناوت  هک  نیا  اب  دنیبیم ، ار  ادخ  يرهاظ  نامـشچ  هک  تسیچ  تلع  هک  تسا  لح  لباق  ریغ  ضارتعا  کی 
ریغ ءایشالا  نم  بیرق  دنکیمن !؟ دوهـش  ار  ادخ  دبایرد ، دناوتیم  ار  روما  نآ  قوف  دوهـش  يورین  اب  هک  ناج  لد و  یلو  درادن ، ار  اهدومن 

اهنآ زا  ییادج  اب  هن  تسا  ءایشا  زا  رود  ینامسج ، لاصتا  اب  هن  تسا  ءایشا  همه  هب  کیدزن  وا   ) نیابم ریغ  اهنم  دیعب  سبالم 
اب هن  دیوگیم : نخـس  وا   ) هیورب ملکتم ال  دییامرف . هعجارم  تسا ، هدش  حرطم  احورـشم  مکی  هبطخ  ریـسفت  رد  مود  دلجم  رد  ثحبم  نیا  ( 

دنکیم هدارا   ) همهب دیرم ال  درادن . رکفت  هب  يزاین  هک  تسا  یـضتقم  عضوم  رد  وا  هیلاعتم  تمکح  زورب  وا ، نخـس  یلبق ) هشیدنا  ریبدت و 
فده قیدصت  روصت و  ات  هتفرگ  هطوبرم  هزیرغ  تیلاعف  زا  یتامدقم  اهناسنا ، ام  رد  هدارا  زورب  يارب  هک  تسا  یهیدـب  نیـشیپ ) مامتها  اب  هن 

عناص درادن . یموزل  تسا  رایتخا  نامه  هک  ادخ  هدارا  زورب  يارب  لحارم  نیا  یط  تسا . مزال  باختنا  میمصت و  مزع و  هلیـسو و  باختنا  و 
هلیسو و هب  يزاین  چیه  دوخ ، نهذ  رد  ددع  تاروصت و  ندروآ  دوجو  هب  يارب  رـشب  هک  هنوگنامه  وضع ) اب  هن  تسیاهدنزاس  وا   ) هیراجب ال 

ملع ذوفن  فدارم  ابیرقت  هناش ، لج  دنوادخ  رد  تفاطل  تفص  یناهنپ ) تفـص  اب  هن  تسا  فیطل  وا   ) ءافخاب فصوی  فیطل ال  درادن . رازبا 
دوجو نآ  ياههفوکـش  اههخاش و  تخرد و  اههویم و  رد  فیطل  روط  هب  بآ  دننام  هک  نیا  هن  تسا  ءایـشا  همه  رب  وا  تیبذاج  تردـق و  و 

هیزجت و بجوـم  هک  تـسا  ینامـسج  تاـیعقاو  نآ  فرط  زا  هطاـحا  دروـم  دوـجو  هنوـگنیا  هـک  تـسا  یهیدـب  اریز  دـشاب ، هتـشاد  یفخم 
گرزب هملک  زا  هک  یموهفم  راکافج ) هن  تسگرزب  وا   ) ءافجلاب فصوی  ریبک ال  دشابیم . دنوادخ  تیدودحم 

نینموملاریما اذـل  درادرب . رد  ار  زواجت  يدـعت و  هراومه  تیرهاق و  تردـق و  ـالومعم  دـنکیم ، رداـبت  نهذ  هب  ناـسنا  تعیبط و  ملاـع  رد 
هیلامج و تافـص  همه  ندوب  اراد  ياـنعم  هب  یگرزب  هکلب  تسین ، یلومعم  ياـنعم  نآ  هب  دـنوادخ  یگرزب  هک  دـهدیم  رکذـت  مالـسلاهیلع 
اب ندید  رد  اریز  ییانیب ) سح  هلیـسو  هب  هن  تسا  انیب  وا   ) هساحلاب فصوی  ریـصب ال  تسا . اهنآ  همه  عماج  قلطم ) لامک   ) هک تسا  هیلالج 

فصوی میحر ال  تسا ) قلطم  زاینیب  ادخ  و   ) تسا يرورض  ینوگرگد  لباق  هدننکدودحم و  دودحم و  ياهلیـسو  هب  هدننیب  جایتحا  مشچ ،
رد نآ  لماع  ندـمآ  دوجو  هب  اب  هک  تسیاهدـیدپ  لد  شزوس  تقر و  الوا  دوشیمن ) فیـصوت  يزوسلد  اـب  هک  میحر  يدـنوادخ   ) هقرلاـب

تاینامـسج و مسج و  زا  رترب  ناحبـس  دـنوادخ  دوریم . نیب  زا  نآ  لماع  ندـش  فرطرب  زا  سپ  دـنکیم و  زورب  ندـب  يداـم  وضع  کـی 
هب جایتحا  هک  تسا  اهیراوگان  اهدرد و  رد  نایمدآ  ياهناج  هب  یناسرعالطا  يارب  تارثات  هنوگنیا  ایناث - دشابیم . هدـننکنوگرگد  تارثات 

بولقلا بجت  هتمظعل و  هوجولا  ونعت  ءانثتسا . نودب  تسا  تایعقاو  همه  ریگارف  لاعتم  دنوادخ  ملع  هک  تسا  یهیدب  و  دراد ، لاقتنا  لیاسو 
یهاگآ ص کی  دنتفایم ) بارطضا  هب  وا  سرت  زا  اهلد  دنتفایم و  ورف  شتمظع  ربارب  رد  اهرس   ) هتفاخم نم 

هیبشت کی  اب  ار  هطبار  نیا  دیامن ، یمدآ  بیـصن  ار  وا  تمظع  ربارب  رد  عوشخ  میلـست و  عوضخ و  هک  تسا  مزال  یبوبر  ماقم  هرابرد  حیح 
. دومن هیبشت  حور  ربارب  رد  ندب  ياضعا  عوضخ  میلست و  هب  ناوتیم  صقان 

شنارای شهوکن  رد  هبطخ 179-

هحفص 224] ]
مالسلاهیلع نینموملاریما  تسا : هدش  هتفگ  دندیچیپرس . وا  نامرف  زا  هک  شنارای  زا  یناسک  خیبوت  رد  مداتـشه  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

نم یضق  ام  یلع  هللا  دمحا  تسا . هدومرف  شنارای  زا  یخرب  یتسـس  فالتخا و  ود و  نآ  يراکبان  نیمکح و  ناتـساد  زا  سپ  ار  هبطخ  نیا 
ره ربارب  رد  ار  ادخ  منکیم  شیاتـس   …  ) بجت مل  توعد  اذا  عطت و  مل  ترما  اذا  یتلا  هقرفلا  اهتیا  مکب  يالتبا  یلع  لعف و  نم  ردـق  رما و 
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رما هک  یماگنه  هک  یهورگ  يا  تسا . هتخاس  التبم  امـش  هب  ارم  هدومرف و  ردـقم  هک  یلعف  ره  هب  هتـشگ و  قلعتم  نآ  هب  شیاضق  هک  يزیچ 
وا تمکح  يانبم  رب  يدـنوادخ  ردـق  اضق و  هک  تهج  نیا  هب   … دـییامنیمن )  متباجا  منک  توعد  هک  عقوم  ره  دـینکیمن و  متعاطا  منک 

( رش هن  ریخ و  هن   ) و رش ، ریخ و  مسق  هس  هب  یناسنا  ياهراک  ماسقنا  اب  هک  تسا  یعطق  دشاب . ناگدنب  میلست  شیاتس و  دروم  دیاب  اذل  تسا ،
رداص تاقولخم  زا  هک  يرـش  دساف و  ياهراک  هک  درک  مهوت  نینچ  دیابن  لاعتم ، دـنوادخ  هب  دـساف  رـش و  ياهراک  دانتـسا  ناکما  مدـع  و 
یبوبر تیـشم  هغلاـب و  تمکح  هب  بوسنم  یتـسه  ناـهج  ءازجا  همه  اریز  تسا . هتفرگ  رارق  ردـق  اـضق و  رد  يدـنوادخ  هدارا  اـب  دوشیم 

یما روظنم  اذل  تسا . ضحم  ياطخ  نآ ، هب  تافارحنا  ناهانگ و  نداد  تبسن  هک  تسا  يدنوادخ 
تسا مدرم  يرایتخا  ياهیهابت  رورش و  نآ  هن  تسا ، لاعتم  دنوادخ  هب  وا  شیاتس  دمح و  دروم  هک  ردق  اضق و  زا  مالـسلاهیلع  نینموملار 

رد ردـق  اضق و  نداتفا  نایرج  هب  یـضتقم  هک  تسا  یهلا  ینابم  لوصا و  نآ  دوصقم  هکلب  تسا ، هدـش  رداص  اهنآ  زا  رایتخا  هدارا و  اـب  هک 
هب ع )  ) یلع يراتفرگ   … تسا )  هتخاس  التبم  امـش  هب  ارم  هک  ار  يدـنوادخ  منکیم  دـمح  … و   ) مکب یئالتبا  یلع  و  تسا . یتسه  ملاـع 

دـشابن و مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تیـصخس  دـننام  یتیـصخش  ياراد  هک  یـسک  دوریمن  نامگ  درکیم . یگدـنز  نآ  رد  هک  ياهعماـج 
هک دمهفب  دـنک ، افتکا  یخیرات  بتک  زا  اهنآ  هعلاطم  هب  اهنت  و  دـشاب . هدرکن  كرد  ار  هعماج  نآ  مدرم  یناور  عضو  ثداوح و  واههدـیدپ 

زورب تهج  هـب  - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  رـصتخم  ياهنومن  هب  اـم  تسا . هدوب  ـالتبم  اـهيراوگان  اهتبیـصم و  هچ  هب  ناـگرزب  گرزب  نآ 
هب اهنآ  زا  يرادـقم  هدـش ، يدـیدش  ياهيراوگان  تافارحنا و  زورب  بجوم  هک  یمالـسا  عماوج  تیریدـم  هلئـسم  رد  تـالوحت  زا  یعاونا 

هذـه نم  ياـم  دـق  توتـسا  دـق  ول  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تهج  نیمه  هب  دوب . هتخادـنا  هعماـج  رد  هشیر  ینید  یناـبم  ناونع 
( دناهدروآ دوجو  هب  نآ  ناگدننادرگ  هعماج و   ) هک اههاگشزغل  نیا  زا  میاپ  ود  رگا   ) ءایشا تریغل  ضحادملا 

هعـس و لدعلا  یف  ناف  هتددرل  ءامالا  هب  کلم  ءاسنلا و  هب  جوزت  دق  ول  هللا  و  داد ) مهاوخ  رییغت  ار  ییاهزیچ  ددرگ ، تباث  دنک و  ادـیپ  تاجن 
اهنآ اب  نازینک  هتفرگ و  رارق  ناـنز  هیرهم  هک  منک  ادـیپ  ار  یـضارا  نآ  رگا  ادـخ ، هب  دـنگوس   ) قیـضا هیلع  روجلاـف  لدـعلا  هیلع  قاـض  نم 

داجیا يانگنت  وا  يارب  تلادـع  هک  سک  ره  تسا و  یـشیاشگ  تلادـع  رد  اریز  منادرگیمرب ، لاـملاتیب  هب  ار  اـهنآ  دـناهدش ، يرادـیرخ 
تدحو يادن  اب  مالسا  هک  نآ  اب  یمالسا ، زکارم  رد  یتسرپداژن  تیموق و  عورش  - 2 دهدیم ). رارق  يرتدیدش  يانگنت  رد  ار  وا  ملظ  دنک ،

کی زا  ار  امـش  ام  مدرم ، يا   ) مکاقتا هللا  دـنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعـش و  مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اـهیا  اـی 
، دیـشاب هتـشاد  یگنهاـمه  تـفرعم و  هـب  دنتــسم  تاـیح  رگیدـکی  اـب  اـت  مـیداد  رارق  فـیاوط  اههبعــش و  ار  امــش  میدـیرفآ و  نز  درم و 
هدرب و نیب  زا  یلک  هب  ار  هنادرخبان  زادناهقرفت و  هدیدپ  نآ  اهناسنا ، همه  نایم  رد  تسا ) امـش  نیرتيوقت  اب  ادـخ  دزن  امـش  نیرتتمارکاب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  لوا  فیدر  رد  هک  گرزب  ناسنا  نیا  تسا  یهیدب  دوب . هدناشچ  نانآ  هب  ار  یعقاو  يردارب  معط 

اهيزاب و ن شیوخ  ماوقا و  نآ  زا  دوب ، شخبتایح  تدحو  نآ  ناراذگناینب  زا  ملس 
ربمایپ هک  یتوکلم  یلاع  تاساسحا  ندـش  یفتنم  لاـبند  هب  هک  دوب  یعیبط  - 3 دیـشچیمن . هک  ییاهيراوگان  اهیخلت و  هچ  اهییارگداژ 

رگید راب  تیلهاـج  ياههلعـش  دـنیامن و  یناشفـشتآ  هب  عورـش  اـهیهاوخدوخ  رگید  راـب  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  مدرم  نآ  نورد  رد  مالـسا 
هک مالسا  نآ  دروایب و  دوجو  هب  ار  اهشکاشک  نیا  لاثما  نیفص و  ناورهن و  لمج و  گنج  اهیتسرپماقم ، اهسوه و  يوه و  دشکبرس و 

نینموملاریما لماک  تلادـع  - 4 ددرگ . رادـیاپان  مدرم  نورد  قـفا  زا  اجیردــت  دوـب ، هدرک  یفرعم  ربـکا  داـهج  ار  یهاوـخدوخ  اـب  هزراـبم 
اهیتسرپماقم اهيزودنالام و  اهیهاوخدوخ و  فاکش  لباق  ریغ  ياههرخـص  هدرک و  مگ  ار  دوخ  هار  هک  ياهعماج  نینچ  رد  مالـسلاهیلع 

یهار چـیه  درکیم و  دروخرب  اههرخـص  نآ  اب  هک  دوب  یناسنا  ياهشزرا  شخبتایح  بآ  دـننام  دوب ، هدـش  ریگیاج  مدرم  نآ  لد  يور 
هک مالـسا  یلـصا  فدـه  يارب  رهز  نیرتهدنـشک  نطاـب  رد  و   ) ییاـشگناهج نیریـش  رهاـظ  هـب  مـعط  - 5 تشادـن . بقع  هـب  تـشگرب  زج 

هتشگ تسایـس  ینیبناهج و  ملع و  نید و  قالخا و  قوقح و  گنهرف و  ياراد  یگزات  هب  هک  ار  مدرم  نآ  هقئاذ  اجیردت  دوب ) يزاسناسنا 
السلاهیلع یلع  نینموملاریما  هک  یعقوم  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  یتروص  رد  دیشکیم  دوخ  لابند  هب  ار  نانآ  تخاونیم و  دندوب ،
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هب دـنوادخ  رگا  یلع  يا   ) برغ هیلع و  سمـشلا  تعلط  امم  ریخ  الجر  کب  هللا  يدـه  نئل  یلع  ای  دومرفیم : داتـسرفیم ، يداـهج  هب  ار  م 
هب مدرم  تیاده  مالسا  فده  یمامت  ینعی  دنکیم ) بورغ  عولط و  وا  رب  باتفآ  هک  تسیزیچ  ره  زا  رتهب  دنک  تیاده  ار  یناسنا  وت  هلیسو 

دوب و هتخاس  خالگنـس  ینافوط و  ار  یمالـسا  هعماج  هک  فرط  کی  زا  لئاسم  نیا  ییاشگناهج . يریگناهج و  هن  تسا  یناسنا  ياهشزرا 
نتفر تراغ  هب  ندینش  زا  یتح  هک  تسا  هتفرگ  رارق  وا  یهلا  حور  تفاطل  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  یتوکلم  تیـصخش  رگید ، فرط  زا 
لباقم رد  ار  گرم  يوزرآ  هک  ددرگیم  برطـضم  نانچ  دراد ، یتسیزمه  دهعت  یمالـسا  هعماج  اب  هک  ناملـسم  ریغ  نز  کی  ياپ  لاخلخ 

نآ هدرزآ و  حور  نآ  لاح ، نیا  اب  درذـگیم !؟ هچ  ياهعماج  نانچ  رد  حور  تیـصخش و  نینچ  هب  دـنکیم ، یقلت  اجب  يوزرآ  کـی  نآ ،
یـضترم یلع  يا  اشگب  زار  دنکیم !! شیاتـس  ار  ادـخ  اهیگدرزآ  اهتبیـصم و  اهءالتبا و  نآ  يارب  مدرم ، یهاوخدوخ  تلاهج و  هب  التبم ،

زاغآ رد  هک  تسا  هتـسیاش  يرآ ، ياهدید  هچنآ  زا  وگاو  ياهمـش  ياهدـید  لقع و  هلمج  هک  یلع  يا  ءاضقلانسح  ءاضقلاءوس  زا  سپ  يا 
سم يا  دیوگب : دماشوخ  نینچ  ادخ  اب  رادید  یبوبر و  هاگشیپ  هب  شصاخ  هدنب  نآ  ع )  ) یلع دورو  يارب  ناحبس  دنوادخ  تیدبا ،

وت دوسح  ناوخا  فسوی ز  يا  ینوچ  دوهی  رادید  یـسیع ز  يا  ینوچ  جـنگ  جـنریب  ناهج  ردـنا  دوبن  هک  جـنر  ینوچ ز  سفنشوخ  حـی 
- حیضوت رسدرد  ارفـص  دیاز ز  رنه  هچ  رنهیب  نایئارفـص  نآ  زا  هآ  رمع  ياشخب  ددم  يزور  بش و  نوچ  رمغ  موق  نآ  یپ  زا  زور  بش و 
(، نیا  ) ياج هب  مراهچ  موس و  تیب  رد  اذل  میتفرگ ، رظن  رد  تیدـبا  زاغآ  رد  ع )  ) یلع يارب  ار  تایبا  نومـضم  هب  باطخ  هک  تهج  نیا  هب 

مدرم نآ  ياهيدرخبان  يراکبان و  نایب  هب  يدـعب  تالمج  رد  ع )  ) نینموملاریما دوش . يویند  یگدـنز  هب  هراشا  هک  میدرب  راک  هب  ار  نآ ) )
زا عاـفد  يارب  ار  امـش  . 2 دزاسیمن ! امـش  جازم  اب  یگدازآ  يدازآ و  اـیوگ  دـینکیمن ! تعاـطا  مهدیم ، روتـسد  . 1 دـیامرفیم : هتخادرپ 

ساسایب نوئش  تالیخت و  رد  مهدیم ، تصرف  امـش  هب  هک  یتقو  . 3 دینکیمن . تباجا  مناوخیم ، هعماج  حالطصا  نتـشیوخ و  ياهناج 
دهاوخ حالـصا  شـشوک  شالت و  نودب  امـش  هعماج  ایآ  درک ! دـنهاوخ  عافد  امـش  زا  یلگنج  تاناویح  ایآ  دـیوریم ! ورف  دوخ  یگدـنز 

اب يرادمامز  ییاوشیپ و  راک  ایآ  دییاشگیم ! هنعط  هب  نابز  دـنوشیم ، میلـست  حـلاص  ياوشیپ  کی  هب  مدرم  هک  هماگنه  نآ  رد  . 4 تشگ !
ما کی  هب  مادقا  هک  یتقو  . 5 تروشم !؟ ریبدت و  هشیدنا و  اب  ای  ددرگیم ، حالصا  هنعط  زنط و  وهایه و  لاجنج و 

کی رد  اراوگ  تبرـش  کی  دننام  دیاب  ار  یگدنز  هک  نیا  لثم  دیوشیم ! نادرگیور  ددرگیم ، بجاو  امـش  يارب  راوشد  یلو  يرورـض  ر 
ای دـیگرم ، راظتنا  رد  ایآ  دـیاهتفرگ  شیپ  رد  هک  ینوبز  یتسـس و  نیا  اب  . 6 دننک ! امـش  ياهبل  میدقت  دـنروایب و  یتسد  ود  عصرم ، ناویل 

رابنوخ ياـهلاگنچ  ربارب  رد  و  لوقعم ) تاـیح   ) يارب هقباـسم  هصرع  رد  هک  یـسک  يارب  ود  نیا  زج  یهار  چـیه  اریز  یتخبدـب !!؟ تلذ و 
یفـسات امـش  زا  ییادج  هب  اهنت  هن  دـیآرد ، رد  زا  لجا  کیپ  هک  ماگنه  نآ  رد  . 7 درادـن . دوجو  تسا  هتفرگ  رارق  اقب  رد  عزانت  نازاـتهکی 

هک دـیرادن  ینید  ایآ  درک . مهاوخ  روبع  یگدـنز  نیا  زرم  زا  ییاهنت  ساسحا  اب  امـش و  زا  ینورد  یتحاران  لاـح  رد  هکلب  دروخ ، مهاوخن 
هب حـلاص  یگدـنز  يارب  هنیمز  ندرک  راومه  يارب  ار  امـش  هک  دـیرادن  یتریغ  ایآ  میرذـگب ، نید  زا  و  دزاسب ! دـحتم  دـنک و  عمج  ار  امش 

هتخاب دوخ  نایرکـشل  هب  اروشاع ، زور  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نینزان  دنزرف  هک  تسا  نخـس  نامه  نومـضم  نیا  . ) دزادنیب شـشوک 
هب یکاب  داعم  زا  دیرادن و  ینید  امش  رگا   ) مکایند یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاخت  متنک ال  نید و  مکل  نکی  مل  نا  دومرف : دعس  نب  رمع 

، هیواعم هک  نیا  زا  دینکیمن  بجعت  اعقاو  دیشاب ) دوخ  يایند  رد  ینادرمدازآ  القا  دیهدیمن ، هار  دوخ 
هک ار  امـش  نم  و  دـننکیم . تباجا  ار  وا  شـشخب  جراخم و  عقوت  نودـب  نانآ  دـنکیم ، توعد  رامثتـسا  يارب  ار  شابوا  رماجا و  همه  نآ 
نم رود  زا  مناوخیم ، اهشـشخب  جراخم و  نیمات  اب  دـیتسه  دـنمهرهب  شخبتاجن  نید  نیا  زا  ناناملـسم و  يایاقب  مالـسا و  ناگدـنامزاب 

، یلایخیب نیا  زا  امـش  درادن ، امـش  ترخآ  اهشزرا و  يوقت و  نید و  اب  يراک  چیه  هیواعم  اریز  تسا ، نشور  هیـضق  دیوشیم !! هدنکارپ 
رگم ناـسنا  يارب  تـسین  و   ) یعــس اـم  ــالا  ناــسنالل  سیل  نا  هـک و  دــیدیمهفن  دــیدرک و  ساــسحا  ییاــسآنت  ماــخ و  يدازآ  یعوـن 

( دیسر یهاوخ  راگدرورپ  رادید  هب  يدج  شالت  اب  وت  ناسنا  يا   ) هیقالمف احدک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای  و  شیاهشـشوک )
امش يارب  هک  یتیبرت  میلعت و  یگدوهیب  امش و  ندید  رارکت  تسا . گرم  مهاوخیم  ار  نآ  رادید  نم  هک  يزیچ  نیرتبوبحم  رگید  الاح ،
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زرم زا  رگا  منکیم  ساسحا  کنیا  تسا . هتـشگ  رابتمالم  نم  يارب  مدنارذگ ، نآ  هار  رد  ار  مرمع  تاعاس  یمامت  مدوب و  هتخادنا  هار  هب 
يارب هجیتنیب  لاح  نیع  رد  نایاپیب و  ياهجـنر  نیا  زا  ممارایب ، راـظتنا  هب  مبوبحم  رادـید  يارب  هریت  كاـخ  ریز  رد  منک و  روبع  یگدـنز 

تسد تلآ  دیهدب و  ناتناگدننادرگ  تافارحنا  روج و  ملظ و  هب  نت  دینیشنب و  نم  زا  سپ  مه  امش  تشگ . مهاوخ  هدوسآ  امش ،
لداع دنوادخ  هاگشیپ  رد  ناگمه  دید و  میهاوخ  ار  رگیدکی  هک  تیدبا  زاغآ  رد  ات  دیشاب ! ناروحمدوخ  ياهیگماکدوخ  عابشا  يارب  ي 

مترکنا و ام  مکتفرع  جاـجحلا و  مکتحتاـف  باـتکلا و  مکتـسراد  دـق  متـسیاب . تیلوئـسم  هب  تسا  امـش  نم و  تشذگرـس  دـهاش  دوخ  هک 
اب دوب  ناترودـقم  هک  اجنآ  ات  ار  امـش  مداد ، میلعت  امـش  هب  ار  نآرق  نم   ) ظـقیتسی مئاـنلا  وا  ظـحلی  یمعـالا  ناـک  ول  ممججم  اـم  مکتغوس 

تیبذاج هب  ور  امش  ریسم  يارب  ار  نآ  راکشآ و  ار  تیاده  دشر و  هار  امش  يارب  ناهرب  جاجتحا و  اب  متخاس و  انشآ  یهلا  مالک  نآ  قیاقح 
دیاهدید نونکات  ایآ  دوب . رادیب  هتفر  باوخ  هب  دیدیم و  روک  رگا  دیـشخبیم  هجیتن  نم  ياهشالت  نیا  متخاس . راومه  يدـنوادخ  هاگراب 

مدرب و راک  هب  هک  يروز  متخودنا ، يرز  هک  دیراد  غارس  اجک  مشاب !؟ هتشاد  یـشالت  متـشیعم  رد  يرورـض  تاجایتحا  زا  شیب  هب  نم  هک 
فالخرب نم  زا  یمکح  ایآ  میامن !؟ ینثتسم  اهنآ  زا  ار  دوخ  مزاسب و  فلکم  یفیلاکت  هب  ار  امـش  هک  دیدید  یک  متخادنا !؟ هار  هب  يروزت 

: تفگ دیهاوخ  لد  رد  هتخادنا  نییاپ  رس  نم  تالاوس  ربارب  رد  یگدنمرش  لامک  اب  امش  هک  تسا  یهیدب  دیدینش !؟ ای  دیدید  یهلا  ماکحا 
يانعم ارچ  دیاهتخادرپ !؟ هزرابم  هب  نتشیوخ  اب  همه  نیا  ارچ  تسا  نینچ  هک  لاح  هن ) بلاطیبا ، دنزرف  يا  هن ، )

اب ار  دوخ  نخس  دروآرب و  ار  شتسد  راگزور  ات  دیشاب ، دینکیمن ! كرد  تیدبا ، ریـسم  رد  دوخ  تیـصخش  يایحا  يارب  ار  دوخ  یگدنز 
یموق نآ  تسا  کیدزن  ادخ  هب  ینادان  هب  اعطق ،  ) هغبانلا نبا  مهبدوم  هیواعم و  مهدـئاق  هللااب  لهجلا  نم  موقب  برقا  و  دراذـگ . نایم  رد  امش 

هب ع )  ) یلع نانمشد  ناراداوه  نوماریپ  ار  نخس  صاعلا .) نب  ورمع   ) راکانز نز  رسپ  نانآ  یبرم  دشاب و  هیواعم  نانآ  هدنامرف  مکاح و  هک 
تیبرت راکانز ، نز  دنزرف  زا  هدرپس و  هیواعم  تسد  هب  ار  دوخ  یگدنز  مامز  هک  دندوب  یموق  نانآ  مییوگب : هک  تسا  یفاک  میـشکن ، ازارد 

دـتفایم و تشپ  هب  شناـج  نداد  تاـجن  يارب  نینموـملاریما  ربارب  رد  گـنج  نادـیم  رد  صاـعلا  نـب  ورمع  هـک  زور  نآ  دـندوب !! هتفریذـپ 
نیا رـصم و  يرادمامز  فده  اب  دـنزیم  یناسنا  ياهیگدازآ  اهیگنادرم و  اهشزرا و  همه  رب  صالخ  ریت  دـنکیم ، زاب  ار  دوخ  نیتروع 

بلاطیبا نب  یلع  هک  دزروب  يراختفا  و  دشاب ، هتشاد  ددرت  رتشیب  زور  دنچ  عوفدم  هاگـشزیر  شنمیلوایکام و  هیواعم  ياههرفـس  نیبام  هک 
نیمز يور  رد  نامیا  تلادع و  ندرک  رارقرب  يارب  تفرـشیپ  زا  دوب ، هتـشارفارب  نالهاج  تیلهاج و  اب  ییاهن  هزرابم  يارب  مچرپ  هک  ار  (ع )

سم یمالسا  عماوج  رب  ار  يرشب  دض  دیزی  دوخ  دنزرف  هک  هداد  یسک  هب  ار  يرادمامز  هتخاس و  فقوتم 
. دیسر رمث  هب  ریسم  نیا  رد  صاع  ورمع  تیبرت  بیدات و  يرآ  دزاسب . طل 

جراوخ هب  ناگتسویپ  هبطخ 180-

هحفص 234] ]
هفوک نایرکـشل  زا  ياهدع  لاح  زا  ندروآ  ربخ  يارب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  یـسک  مان  مکی  داتـشه و  دـص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

، تشاد رارق  درمتم  مدرم  نآ  سار  رد  هک  یـسک  دوب و  نیعق  نب  هللادبع  دندوب  هتفرگ  جراوخ  هب  ندـش  قحلم  هب  میمـصت  هک  دوب  هداتـسرف 
یمشاه هللابیبح  ازریم  جاح  راوگرزب  ققحم  موحرم  ار  شموق  درم و  نیا  هب  طوبرم  ناتـساد  دوب . هیجانینب  هلیبق  دارفا  زا  دشار  نب  تیرخ 

دنوش ادخ  تمحر  زا  رود  دنوش و  دوبان   …  ) دومث تدعب  امک  مهل  ادـعب  دـییامرف . هعجارم  تسا ، هدومن  نایب  حورـشم  يدودـح  ات  یئوخ 
نانآ يوس  هب  ار  یعمج  دادیم  بیرف  ار  حولهداس  ناهاگآان  اهنت  هک  جراوخ  ياهيزابهطلاغم   … تشگ )  دوبان  دومث  موق  هک  هنوگناـمه 

دربیم و راک  هب  هک  یظافلا  تفگیم ، نخـس  هک  یـسک  ره  تشاد  ناکما  شاک  يا  دـننکیم : وزرآ  مدرم  زا  یـضعب  دـیاش  درک . بذـج 
اب ققحت و  لـباق  ریغ  يوزرآ  کـی  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دادیم . هئارا  یلکـش  هب  ار  دوخ  یتسرداـن  اـی  یتسرد  تخاـسیم ، هک  ییاـیاضق 

يرگناـیغط لیدـعت  رد  تیرــشب  شاـک  يا  هـک  تـسا  ریذــپناکما  يوزرآ  کـی  نـیا  اـما  تـسا . تـالاحم  زا  مییوـگب : رتـشیب  تـحارص 
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ینچ هک  نیا  اب  هنافساتم  یلو  تشگیمن . تقیقح  قح و  اب  وا  طابترا  يارب  یعنام  هک  دشیم  قفوم  اجنآ  ات  شیاهیهاوخدوخ 
، روـبزم لیدـعت  يارب  میمـصت  زا  یناوتاـن  هدارا و  یتسـس  تهج  هب  رـشب  دارفا  رثـکا  هک  تهج  نآ  زا  یلو  تـسا ، قـقحت  لـباق  ییوزرآ  ن 

لوا مسق  يوزرآ  دننام  مه  وزرآ  نیا  اذل  دنیامنیم ، هیجوت  زین  نتشیوخ  يارب  یتح  هتسارآ  نانخس  اب  ار  یناویح  ياههتـساوخ  تالیامت و 
لماوع و تیمکح و   ) ناتـساد رـساترس  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یگتخاس . لاحم  هکلب  یعقاو ، لاحم  هن  یلو  دـسریم ، رظن  هب  لاـحم 
هک ياهجیتن  نآ  دروآ و  دوجو  هب  ار  روبزم  ناتـساد  لـصا  هک  يزاسنخـس  يزاـب و  ظاـفلا  اـب  يزادرپهلیح  رکم و  هب  ار  مدرم  نآ ) جـیاتن 

اـهيزابهطلاغم و هنوـگنیا  هـب  هـک  دوـب  هدوـمرف  رارـصا  هداد و  هجوـت  دـناسر ، اـهیگدولآ  زا  یگدازآ  تورم و  نـید و  زا  رود  ناراـکبان 
يراـمیب اـب  عورـش و  تقیقح  هـب  لـهج  زا  جراوـخ  ناـیرج  میدـید  هـک  روطناـمه  یلو  دـنورب ، دوـخ  هار  هـب  دـننکن و  اـنتعا  اـهيراکبیرف 

هناگی تیبرت  میلعت و  تمعن  زا  مدرم  زا  ناوارف  ياهدع  نتخاس  مورحم  یمالـسا و  عماوج  نایم  ینکفاهقرفت  رد  دـش و  تیوقت  یهاوخدوخ 
هب تسد  عطاق ، ياهتجح  مامتا  زا  سپ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  هاگنآ  ات  دیسر . رمث  هب  ع ))  ) یلع ( ) ص  ) ادخ لوسر  زا  دعب  یهلا  درم 

ادرف درک و  ار  دوخ  راک  نانآ  ياوغا  هرابرد  ناطیش  دیشکرس ، ناگدروخبیرف  نآ  نورد  رد  تمادن  درب و  ریشمش 
زا نم  مرازیب ، وت  زا  نم   ) نیملاعلا بر  هللا  فاخا  کنم  يرب  ینا  تفگ : دهاوخ  نانآ  هب  تتامـش  لامک  اب  دـسریم  ارف  تمایق  زور  هک  مه 
رد ینوگنرــس  تیادـه و  زا  فارحنا  دـنکیم  تیاـفک  ناـنآ  يارب   ) يدـهلا نـم  مـهجورخب  مهبــسحف  مـسرتیم ) نیملاـعلابر  دـنوادخ 

نیا هک  دنادن  دزاس و  فرحنم  لامک  ریـسم  زا  مورحم و  تیاده  زا  ار  دوخ  یمدآ  هک  نآ  زا  رتكاندرد  یباذع  تواقـش و  هچ  یهارمگ )
، درکیم يرپس  اهیگدولآ  تافاثک و  رد  ار  دوخ  رمع  هک  هماـکدوخ  راـکهبت  کـی  دـنیوگیم : تسا . هتخاـس  شدوباـن  هک  تسا  وا  دوخ 

هار زا  هانگ  بکترم  یمدآ  هک  تسین  نآ  زا  رتدب  یباذع  تواقـش و  چیه  دییوگیم  امـش  تفگ : دیـسر و  یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  هب  يزور 
چیه ماهدرب ، رـس  هب  یـصاعم  باـکترا  قوـقح و  فیلاـکت و  اـب  تفلاـخم  رد  ار  رمع  ناـیلاس  نم  هک  یتروـص  رد  ددرگ ، فرحنم  تـسار 
هدمآ دوجو  هب  وت  رد  هک  یطوقـس  تلاح  نیا  زا  رتهدننکهابت  یباذع  تواقـش و  هچ  دومرف : یهلا  ربمایپ  نآ  مرادـن . مه  یباذـع  تواقش و 

هب ار  لهاج  صخـش  هک  ییادـتبا  طیـسب  لـهج  نآ  تسا  كراـبم  هچ  يرآ ، ینک !؟ كرد  ار  کـلهم  طوقـس  نیا  وت  دراذـگیمن  تسا و 
لهج نآ  تسا  تواقـش  سحن و  موش و  هچ  دیامن و  ملع  يالاو  ماقم  راپـسهر  ار  وا  دـنک و  کیرحت  دوخ  ندرک  فرطرب  يارب  شـشوک 

تمواقم و هب  راداو  ار  لهاج  هک  بکرم 
رونم ار  دوخ  سفن  ملع  رون  اـب  دریگب و  ار  تقیقح  لاـبند  دراذـگیمن  دـیامنیم و  بکرم ) لـهج   ) دوخ نتـشاد  هب  يراـشفاپ  تجاـجل و 

داب كرابم  يداش و  تقو  تست  داـیرف  هیرگ و  تقو  هن  نیا  تسیچ ! هیرگ ز  ایـضاق  بیاـن  تفگ  تسیرگیم  دـندناشنب و  یئـضاق  دزاـس .
نیز دناد  هچ  نیکسم  یـضاق  دنفقاو  دوخ  هعقاو  زا  مصخ  ود  نآ  یلهاج !؟ ملاع ، ود  نیا  نایم  رد  یلدیب  دنار  مکح  نوچ  هآ  تفگ  تست 

هکناز یتلم  عمـش  کیل  وت  یلهاج  یتلع  دنملاع و  نامـصخ  تفگ  ناشلام  ناشنوخ و  رد  دور  نوچ  ناشلاح  زا  دنلفاغ  تسلهاج و  دنب  ود 
ار لهج  درک  روگ  ردـنا  تلع  ار  ناشملع  درک  روک  ناشـضرغ  ار  ملاع  ود  ناو  ناگدـید  رون  تسه  تغارف  نآ  ناـیم  رد  يرادـن  تلع  وت 

دنک ملاظ  ژک و  تلع  ار  ملع  دنک  ملاع  یتلعیب 

یهلا دیحوت  هبطخ 181-

هحفص 248] ]
زورما تشگیم ، رادروخرب  وا  تیبرت  دوب و  انشآ  کیدزن  زا  یتوکلم  هفایق  نیا  اب  تیرشب  رگا  مود  داتـشه و  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

زا كاـپ  نهذ  رد  هاـگنآ  دـیروایب و  دوـخ  مشچ  شیپ  ار  هنحـص  نشور  روـط  هب  دـینک ، روـصت  تـسرد  دوـب ؟ هدیـسر  اـجک  هـب  وا  لاـمک 
هدمآ رد  ربنم  لکـش  هب  یموزخم  هریبه  نب  هدعج  هلیـسو  هب  هک  هدش  هدیچ  مه  يور  گنـس  ددع  دنچ  دـیزاس : مسجم  دوخ  ياهیگدولآ 

هک یتـمیق  نارگ  عصرم  ياهیلدنـص  هن  دوب ، هدـش  بصن  بلاـطیبا  دـنزرف  ینارنخـس  يارب  هک  دوـب  هفوـک  دجـسم  رد  اهگنـس  نیا  دوـب .
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تـشاد دوخ  ياپ  رب  هک  فیل  زا  ییاهشفک  دـننام  هداس  رایـسب  سابل  کی  دنـشاب . اونیب  ریقف  اهدـص  شاعم  يارب  ياهیامرـس  دنتـسناوتیم 
هتـسب وا  رمک  رب  ادـخ  هک  يریـشمش  بانط )  ) دـنب دوب . نایمدآ  كاپ  ياهناج  ياورنامرف  نآ  تموکح  ورملق  رد  تمیق  نیرتنییاپ  ياراد 

رد اهراب  هک  هتـسبهنیپ  یناشیپ  اب  دوب . فیل  زا  مه  نآ  دـنک ، عطق  يرـشب  هعماج  نایاونیب  يولگ  زا  ار  ماشآنوخ  ناگدـنرد  لاگنچ  اـت  دوب 
هک ینامشچ  اب  دنزب . هدنیآ  راصعا  نورق و  یمامت  اهنامسآ و  رب  يدنلبرـس  گنابلگ  ات  دشیم  هداهن  ناناج  ناتـسآ  رب  بش  زور و  دادتما 

یفاک ب دشیم ، نایامن  یبوخ  هب  نامشچ  نآ  فافش  هدرپ  تشپ  هک  یهلا  لالج  لامج و  هدهاشم  يارب  اهنآ  هب  قیقد  هاگن  کی 
هب هیبش  یندـب  رد  دوب  ایند  نیا  رد  نانآ  هزور  هس  ای  ود  نامهم  هک  ناسنا  نیرتگرزب  اب  کچوک  یهاگیاج  رد  عقوم  نآ  رد  هفوک  مدرم  دو .

يارب هک  تعاس  نامه  دـندوب و  هدرب  ناگرزب  گرزب  نآ  زا  ياهرهب  هچ  نانآ  اما  دـندوب ، يورایور  اهناسنا  رگید  ندـب  يداـم  ياـهسفق 
یعمج هک  تسا  یهیدب  درادن . ياهداس  خساپ  دنتسیرگنیم ؟ یـسک  هچ  هب  دندیدیم و  دوخ  نامـشچ  لباقم  رد  درکیم ، ینارنخـس  نانآ 

يارب هک  يرازراک  ره  رد  وا  هک  یتروص  رد  هدش ! هتخاس  راکیپ  گنج و  يارب  اهنت  هک  دـندیدیم  ار  يروالد  عاجـش و  هدـنامرف  نانآ ، زا 
مه يورایور  راتـشک  گنج و  يارب  هورگ  ود  ینادیم  وت  ادـنوادخ ، هک  دادیم  رـس  ار  اهاعد  نیرتیتوکلم  داهنیم ، ماگ  داسف  هشیر  عطق 

هدرک و زواجت  یناسنا  ياهشزرا  نیناوق و  دودح و  زا  ادابم  امرف ، تیانع  نانآ  هب  ار  یحور  شمارآ  تنوچیب  فاطلا  اب  وت  دناهتفرگ ، رارق 
هک دندیدیم  دوخ  نامـشچ  ولج  ار  یقالخا  شمرن  اب  مکاح  کی  رگید  یعمج  دـنریگب …  هناهلبا  ياهيزاب  هب  ار  رگیدـکی  ناج  نوخ و 
هب ماقم  هب  ندیسر  هب  قایتشا  ایند و  لانم  لام و  تورث و  عمط  عقوت و  اب  رگید  یهورگ  دنکیمن ! باتش  نایمدآ  ياهناج  ندرک  ورد  يارب 

تفایلامک تیصخش  نآ  رد  بجعت  لامک  اب  رگید  ياهتسد  دندوب ! هتسشن  نیمز  رب  يو  لباقم  رد  وا ، هلیسو 
! تشاد عقوت  دیاب  ار  زیچ  هچ  يو  زا  و  تسیک ، درم  نآ  هک  دنتـسنادیمن  و  دـندیدیمن ، ایند  ياج  چـیه  رد  ار  شریظن  هک  دنتـسیرگنیم  ه 

نیا روصت  مدرم ، نآ  يارب  دوب  راوشد  هچ  یتـسار ، هب  دـشیدنایم ! هنوگچ  مدرم  نآ  هراـبرد  یهلا  مکاـح  نآ  دنتـسنادیمن  رگید  ياهدـع 
امش نم   ) مکسفنال ینودیرت  متنا  هللا و  مکدیرا  انا  دوب : هدومرف  زاربا  نانآ  يارب  هلمج  نیا  اب  ار  نآ  هک  نینموملاریما  یهلا  یناسنا - نامرآ 

رد روهطوغ  یقـش ، روناج  نآ  يدارم  مجلمنبا  مدرم ، نآ  زا  یکی  دیاش  دـیهاوخیم ). ناتدوخ  يارب  ارم  امـش  مهاوخیم و  ادـخ  يارب  ار 
بلق یلو  دادیم ، شوگ  یهلا  هدنیامن  نآ  نانخس  هب  دوب و  هتسشن  عمج  نآ  رد  مه  خیرات  راکتیانج  نیرتحیقو  نآ  بکرم و  لهج و  نجل 

ع)  ) یلع نامشچ  دندشیم ، قرفتم  مدرم  هک  ماگنه  نآ  رد  دیاش  دنادرگیمرب . ار  نانخس  نآ  تشاد  هنیـس  نورد  هک  یگنـس  زا  رتتخس 
نم کلیلخ  نم  کیرذع  یلتق  دیری  هتایح و  دیرا  تسا : هدـناوخ  ار  رعـش  نیا  هداتفا و  رـشب  نیا  هداتفا و  رـشب  عون  دارفا  نیرتثبیخ  نآ  هب 

هلیبق زا  درف  نیرتحـیقو  نیا  زا  ار  ترذـع  ارم ! نتـشک  ناسنا  دـض  نیا  مهاوخیم و  ار  صخـش  نیا  یگدـنز  بلاطیبا ) نب  یلع   ) نم  ) دارم
نآ هک  دندوب  هتسشن  زین  رامشتشگنا  يدارفا  نوگهنوگ  عمج  نآ  نایم  رد  اعطق  روایب ). دارم 

نم تسا : هدومرف  نانآ  هرابرد  ادـخ  هک  دـندوب  ینامیااب  نادرم  زا  نانآ  دـندیدیم . یناسنا  يالاو  ياهشزرا  همه  عمجم  ار  نینزاـن  دوجو 
هک دنتـسه  ینادرم  نانموم  زا  ( ) هیآ 23 بازحالا ،  ) رظتنی نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودـهاع  ام  اوقدـص  لاـجر  نینموملا 

یگدـنز زرم  زا  نامیپ  نآ  هب  افو  اب  نانآ  زا  یـضعب  دـندروآ ، ياج  هب  هناقداص  دـندوب  هتـسب  ناـمیپ  نآ  دروم  رد  دـنوادخ  اـب  هک  ار  هچنآ 
لاح رد  زورما  امش  هک  یسک  تفگیمن : مدرم  نآ  هب  یـسک  دنـشکیم ). ار  شخبتداعـس  تکرح  نیا  نانآ  زا  رگید  یـضعب  هتـشذگ و 

هب یهلا  توکلم  يوس  هب  ددنبیمرب و  تخر  امـش  نایم  زا  يدوز  نیمه  هب  وا  تسین ، امـش  نامهم  زور  دنچ  زا  شیب  دنیبیم ، نتفگ  نخس 
هب هماکدوخ  نیبدوخ و  تاناویح  نآ  اب  وا  یمدـمه  ياهزور  کنیا  هداتف و  نادـغج  هناریو  رد  هک  تسا  زاـب  ناـمه  نیا  دـیآیمرد . زاورپ 

دننکیم شنینزان  لاب  رپ و  دننزیم  رـس  رب  شنادغج  يرـس  رب  داتف  ناریو  رد  درک و  مگ  ار  هار  داتف  نادغج  رب  هناریو  رد  زاب  دسریم : نایاپ 
هچ نم  دیوگ  زاب  بیرغ  قلد  رد  دنداتفا  ردنا  بیهم  مشخ و  رپ  يوک  ناگس  نوچ  ام ! ياج  دریگب  ات  دمآ  زاب  اههک  نادغج  رد  داتفا  هلولو 

یم اج  نیا  دوب  مهاوخن  نم  دغج  هب  مدرک  اهر  ناریو  نینچ  دص  دغج  هب  مدروخ  رد 
تسامش مشچ  رد  دابآ  بارخ ، نیا  نطو  يوس  موریم  ممیقم  ین  نم  هک  نادغج  يا  دیشکم  نتشیوخ  موشیم  عجار  هاشنهاش  يوس  مور 
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خیب دنکـشب  نم  رپ  کی  را  زاب  تفگ  دـنکرب …  ار  امـش  نام  ناخ و  ات ز  دـنکیم  تلیح  زاب  اتفگ  دـغج  تساج  زاب  هش  دـعاس  ار  ام  هنرو 
جوا رب  مرپیم  شور  رد  هش  ارم  دنارپب  نوچ  تسا  یپ  رد  هش  مور  نم  هک  اجک  ره  تسا  يو  تایانع  نم  نابساپ  دنکرب  هشنهش  ناتـسدغج 

نم رد  مزاب و  مترطفزا  نامسآ  راطفنا  مترکف  زا  اهلقع  ینشور  مردیم  اهنامسآ  ياههدرپ  مرپیم  یباتفآ  هام و  وچمه  شوترپ  نوچ  لد 
رئاصم هیلا  يذـلا  هللادـمحلا  درک  زاب  ار  اهدـغج  نم  مد  زا  درک  زاسمد  اهدـغج  اب  ممدـکی  ام ! رـس  دـنادب  ات  دوب  هک  دـغج  امه  ناریح  دوش 

اب الاب و  زا  هک  هچنآ  تسا ). وا  يوس  هب  روما  همه  بقاوع  تاقولخم و  تشونرس  هک  تسار  يدنوادخ  شیاتس   …  ) رمالا بقاوع  قلخلا و 
دنوادخ هک  الاب  ادـبم  زا  یتکرح  هک  تسا  يرطف  لیـصا  تفایرد  کی  نیا  ددرگیمن . متخ  نییاپ  رد  هدـش  عورـش  الاب  تیـشم  تمکح و 

هک تسا  لاحم  تسا ، هتفرگ  رارق  ینوناق  ریـسم  رد  يو - ینابر  تایانع  ضیف و  زیچ و  همه  زا  وا  قلطم  يزاـینیب  هب  هجوت  اـب  تسا - یلعا 
بال رد 

اـم ز میوریم  ـالاب  مییـالاب و  اـم ز  دور : نیب  زا  دـچیپ و  مه  رد  تسا  هتفرگ  رارق  ینعمرپ  تکرح  نیا  ریـسم  رد  هک  تاـیدام  هداـم و  يـال 
یتشم زج  يزیچ  نآ  نودـب  هک  تسا  یمدآ  نورد  میلـس  نادـجو  اب  هرزابم  يواسم  ندرک ، یثنخ  ار  ساسحا  نیا  میوریم  اـیرد  مییاـیرد 

تاـکرح هک  تسبوخ  دـنریگیم ، هدـیدان  ار  اـنعمرپ  قیمع و  ساـسحا  نیا  هک  یناـسک  دـشابیمن . ناوختـسا  نوخ و  تسوپ و  تشوگ و 
رکف اب  هک  تسیروانهپ  قیمع و  تعنص  نیا  نآ ، زا  ياهشوگ  هک  ار  تعیبط  ملاع  اب  طابترا  میظنت  يدام و  داعبا  رد  لقادح  ار  رـشب  یلماکت 

رد ساملا  ياههگر  دننام  خیرات  لوط  رد  هک  ار  يرـشب  هتـسراو  نایناوراک  هک  تسبوخ  زین  دنروایب . دای  هب  تسا ، هدـمآ  هب  وا  يوجلامک 
رد هچ  يرشب  یگدنز  فده  ریسفت  هتسیاش  ییاهنت ، هب  نایناوراک  نیا  دارفا  زا  کی  ره  هک  دننک  هدهاشم  دنـشخردیم ، گنـسلاغز  هوبنا 

دزوسب دزیخرب  نازخ  کشر  ناهج  رازلگ  ات ز  راهب  کشر  يا  رحـس  کی  غاب  زا  رذـگب  دنـشابیم . یعامتجا  لاح  رد  هچ  يدارفنا و  لاح 
تیدـبا داـعم و  يوـس  هب  تسخن  ار  هاـگآ  نارکفتم  هک  تسا  رادهشیر  ساـسحا  نیا  دـنچ  ياهناورپ  رطاـخ  رهب  ار ز  نتـشیوخ  اـیند  عـمش 

. درادرب رد  ار  دنوادخ  هب  یگرزب  شیاتس  یناسحا ، ره  كرد  دیامنیم . دنوادخ  يوک  راپسهر  سپس  دنکیم و  ییامنهار 
نآ رد   … شرگنـشور )  نشور و  ناهرب  تمظعاب و  ناسحا  ربارب  رد  ار  وا  مینکیم  شیاتـس   …  ) هناهرب رین  هناسحا و  میظع  یلع  هدـمحن 

فاطلا و هجوت  دروم  وا  هک  تسا  نیا  ناسحا  نآ  همزال  هک  دمهفیم  دـنکیم ، كرد  ار  وا  ناسحا  تمظع  دـنوادخ  هدـنب  کی  هک  ماگنه 
لوـق هب  نیارباـنب ، تسا . بجاو  يدـمح  یتـمعن ، ره  يارب  دراد و  دوـجو  تمعن  ود  یناـسحا  ره  رد  سپ  دـشاب . هتفرگ  رارق  یهلا  مـحارم 

هک ز هب  نامه  هدنب  روکشلا . يدابع  نم  لیلق  ارکش و  دواد  لآ  اولمعا  دیآ !؟ رد  هب  شرکـش  هدهع  زک  دیآرب  هک  نابز  تسد و  زا  يدعس :
ادخ هدنب  تسد  زا  هک  يراک  اذل  دروآ  ياج  هب  هک  دناوتن  سک  شیدـنوادخ  راوازـس  هنرو  دروآ  يادـخ  هاگرد  هب  رذـع  شیوخ  ریـصقت 

هب ار  وت  رکش  دنک و  ادا  ار  وت  قح  هک  نانچنآ  تسوت  شیاتـس  دمح و  نم  تین  ادنوادخ ، دیوگب : لامجا  روط  هب  هک  تسا  نیا  دیآیمرب ،
شیازفا هب  دشاب و  وا  شاداپ  هب  هدـننک  کیدزن  هک  يدـمح  تسا …  یتمعن  زین  نآ  رکذ  یناحور و  تلاح  نیا  دوخ  هچ  رگا  دروآ . ياج 

دشاب وا  هب  راودیما  هک  یـسک  نامیا  میروآیم  وا  هب  نامیا  … و   ) انموم هیلا  بانا  انقوم و  هاجر  نم  نامیا  هب  نمون  هتـسیاش … و  شیوکین 
. دراذگیم ریثات  یمدآ  تیصخش  دربشیپ  رد  هک  نامیا   … نامیا )  لاح  رد  دنک  تشگزاب  وا  يوس  هب  نیقی و  لاح  رد 

ياوتحم - 1 هلمج : نآ  زا  تسا . یتیمها  اب  رایـسب  ناکرا  ياراد  دوشیم ، هدیمان  نامیا  هک  یمدآ  نورد  رد  لاعف  هکلم  نآ  ندمآ  دوجو  هب 
بلق و لقع و  هب  یکتم  نشور و  دـیاب  امتح  ایاضق  تاعوضوم و  نیا  تسا .) هتفرگ  قلعت  اهنآ  هب  نامیا  هک  ییایاضق  تاعوضوم و   ) نامیا
زا دناوتب  دهدب ، رارق  هظحالم  دروم  دقن  یسررب و  يارب  ار  دوخ  نامیا  دهاوخب  نامیااب  مدآ  رگا  ینعی  دشاب . رگیدکی  اب  ود  نآ  یگنهامه 

هجیتن هنوگچیه  دشاب ، هتشاد  دکار  يرارمتـسا  نامیا ، رگا  درادرب . هرهب  نآ  تابثا  تخانـش و  يارب  یلقع  حیحـص  لالدتـسا  یبلق و  دوهش 
تاعوضوم و هدـع  کی  هب  دـشاب و  رادروخرب  الماک  ناـمیا  يددـجت  رارمتـسا  زا  دـیاب  ناـمیا ، اـب  ناـسنا  - 2 دیـشخب . دهاوخن  یحیحص 

هیکت نامیا  ناونع  هب  دریگیمن  رارق  ندش  ون  هب  ون  ددـجت و  يارجم  رد  زگره  هتفرگ و  ياج  شنورد  هتـشذگ  ياهنارود  زا  هک  ییایاضق 
رد اـصوصخم  ینارود ، ره  رد  درک . كرد  میوشیم ، رکذـتم  هک  بلطم  نیا  رد  ناوـتیم  هک  ار  یبوـسر  ياـهنامیا  بیرخت  ررـض  دـنکن .
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الثم رمع ، کی  هاگرذگ  رد  اههفـسلف  مولع و  هرابرد  يدج  ياهشالت  اهشـشوک و  زا  سپ  هک  دنوشیم  ادیپ  یناسک  رخاتم ، ياهنارود 
ردپ و زا  یناوج  زاغآ  نارود  رد  هک  دنهدیم  رارق  قیقحت  یسررب و  دروم  ار  ینید  دیاقع  نآ  لاس ، ای 80  ای 70   60

قفاوم ار  هفسلف  مولع و  رد  دوخ  ياههتفرگارف  هک  تهج  نآ  زا  و  دناهتفرگ ! ارف  کلذریغ  ناتسبد و  دننام  ییادتبا  ياههاگـشزومآ  ای  ردام 
زا هدش  هک  مه  رابکی  ولو  صاخـشا  هنوگنیا  هک  تسا  نکمم  ایآ  دنزیخیمرب ! راکنا  دیدرت و  هب  دـنیبیمن  هناکدوک  ییادـتبا و  دـیاقع  نآ 

قمعت و تهج  هب  ار  یناوج  زاـغآ  هرود  فراـعم  تاـمولعم و  همه  نآ  دـش  روـطچ  هک  دنـسرپب  دوـخ  زا  همیلـس  ترطف  باـن و  درخ  يور 
ظافلا و اب  یناوج  زاغآ  رد  هک  يدرک  تعانق  اهنامه  هب  یتایح  دـیاقع  هرابرد  یلو  یتشاذـگ ، رانک  يدـعب  تامولعم  تاعالطا و  شرتسگ 

دیاقع ناونع  هب  هک  دـشاب  قیاقح  نآ  قباطم  دـیاب  امتح  لـمع  - 3 یتفرگیم !!؟ سنا  اهنآ  هب  رتدودـحم  رایـسب  ینهذ  اب  دودـحم و  میهافم 
كرحت تسا  نکمم  و  تفر . دـهاوخ  نیب  زا  دوشیم و  تاـمهوت  تـالیخت و  هب  لدـبم  اجیردـت  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـناهدش و  هتفریذـپ 

هب دزیخرب و  هزرابم  هب  ساسایب  یلیخت و  دیاقع  نامه  اب  تسا ، رادهشیر  رایـسب  نآ  لماع  هک  حیحـص  تادقتعم  ندرک  ادـیپ  يارب  ینورد 
نینموملاریما يدـعب  تالمج  دریگب . دوخ  هب  نامیا  دـض  تلاح  دروشب و  تالیخت )  ) اـهنآ دـض  رب  حیحـص ، تادـقتعم  ندرکنادـیپ  تهج 

ینامز تقو و  چیه   …  ) نامز تقو و ال  همدقتی  مل  و  درادن . ریسفت  هب  يزاین  تسا و  حضاو  الماک  ياهلالدتسا  اب  مالسلاهیلع 
. دشابیم تسا  ود  نآ  زا  نامز  هدـننکعازتنا  هک  نهذ  هدام و  تکرح و  زا  شیپ  لاعتم  دـنوادخ  سدـقا  دوجو  تسا ) هتفرگن  تقبـس  وا  رب 

تـسا نآ  ینیع  دوجو  هب  داقتعا  نامز  تیهام  هرابرد  هیرظن  نیرتیطارفا  تسا . عونتم  ددـعتم و  نامز  هب  طوبرم  ثحابم  رد  تایرظن  ارآ و 
رد هچ  تکرح  زا  رگا  هک  یلاح  رد  دندنـسپیم ، ار  نآ  یلومعم ، مدرم  اهنآ ، زا  رتناوارف  ياهدع  هتـشذگ و  نارکفتم  زا  یناوارف  هدـع  هک 

نیرتمکحم و درادـن . دوجو  نهذ  رد  ناـمز  عازتنا  يارب  یئاـشنم  چـیه  دوش ، رظن  فرـص  ینورد  ملاـع  رد  هچ  یجراـخ و  ینورب و  ملاـع 
رد هام  هس  لوط  رد  الثم  هک  یبیـس  دننام  دـیریگب ، رظن  رد  نامز  دادـتما  رد  هک  ار  يدوجوم  ره  هک  تسا  نیا  اعدـم  نیا  لیلد  نیرتنشور 
هک یماگنه  تسا  هدیماجنا  لوط  هب  لاس  کی  الثم  شنتخاس  هک  يرـشب  تسد  رکف و  هتخاس  دوجوم  کی  ای  هدیـسر  بیـس  تخرد  هخاش 

رـصانع بآ و  يدنق و  هدام  دننام  مینک ، لیلحت  نآ  هدـنهد  لیکـشت  يازجا  هب  ار  يرـشب  هدـش  هتخاس  دوجوم  نآ  ای  بیـس و  نآ  میهاوخب 
دـشاب هتـشاد  ینیع  دوجو  هک  ار  نامز  ماـن  هب  یتقیقح  يرـشب ، تسد  هدـش  هتخاـس  دوجوم  نآ  هدـنهد  لیکـشت  يازجا  و  بیـس ، رد  رگید 

يارب یهار  اذل  لامک ، تیاهن  رد  تسا  دوجولابجاو  وا  درادن . دوجو  ینهذ  دادـتما  کی  زا  رظن  عطق  اب  يزیچ  نینچ  اریز  دـید ، میهاوخن 
ع

هکلب  ) مربملا ءاـضقلا  نقتملا و  ریبدـتلا  تاـمالع  نم  اـنارا  اـمب  لوقعلل  رهظ  لـب  درادـن . دوجو  سدـقا  تاذ  نآ  رب  صقن  يداـیز و  ضور 
رب هار  ود  زا  لاعتم  دنوادخ  یعطق ) ياضق  نقتم و  ریبدت  تامالع  نداد  ناشن  هلیـسو  هب  تسا  هتـشگ  راکـشآ  ام  لوقع  رب  ناحبـس  دنوادخ 

ملاع رد  هک  یلاع  نیناوق  لوصا و  تخانـش  اب  مکحم  ریبدـت  تاـمالع  یعطق 1 . ياضق  مکحم و  ریبدـت  تامالع  دـنکیم : یلجت  ام  لوقع 
یتعنـص و یعیبـط و  مولع  قیمعت  شرتـسگ و  زورب و  ءاـشنم  هک  نیناوق  لوصا و  ناـمه  دـنکیم ، یلجت  اـم  لوقع  رب  دراد  دوـجو  تاـنئاک 

رگا هکلب  تسا ، هدشن  هدهاشم  نوناق  فالخ  دروم  کی  اهنت  هن  یتسه ، ناهج  اب  اهناسنا  یملع  طابترا  خیرات  زاغآ  زا  تسا . هتشگ  یناسنا 
فـشک رد  ار  دوخ  رمع  یققحم  دنمـشناد و  چـیه  تشاد  دوجو  یتسه  ملاع  رد  نوناق  مظن و  فالخ  عوقو  لامتحا  رازه  رد  کی  لامتحا 

تیدوجوم هریاد  رد  هک  تسا  یتسه  ناهج  يدنمنوناق  دراوم  زا  زین  یعطق  ياضق  هب  دانتسا  . 2 درکیمن . فرص  هیراج  ياهتیعقاو  نوناق 
دنتـسم هک  ییاهراک  رد  ناسنا  رایتخا  اب  درادن  یتافانم  چیه  نایرج  نیا  دراد و  نایرج  وا  یگدـنز  روما  رگید  اهراتفگ و  اهراک و  ناسنا و 

لب تامئاق  دمع  الب  تادطوم  تاوامسلا  قلخ  هقلخ  دهاوش  نمف  تسا . وا  ياهتیلوئسم  اشنم  وا و  تیصخش  هطلس  هراظن و  هب 
نوتس و نودب  اهنامسآ  شنیرفآ  تسا  وا  تقلخ  يایوگ  دهاوش  زا  و   ) تائطبم تائکلتم و ال  ریغ  تانعذم  تاعئاط  نبجاف  نهاعد  دنـس . ا 

نودب ار  اهنامـسآ  دنوادخ  دندومن ). شتباجا  ریخات  نودب  ناعذا و  اب  عیطم و  اهنآ  دناوخ ، ار  اهنآ  ناحبـس  دـنوادخ  هاگهیکت . نودـب  اپرب 
اهل لاقف  ناخد  یه  ءامسلا و  یلا  يوتسا  مث  هک  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  دیجم  نآرق  رد  دییآرد . تکرح  هب  داد  روتسد  اهنآ  هب  دیرفآ و  نوتس 
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هب دنوادخ  تشاد . يدود  تلاح  هک  یلاح  رد  درک  هدارا  ار  نامسآ  میظنت  دنوادخ  سپـس   ) نیعئاط انیتا  اتلاق  اهرک  وا  اعوط  ایتنا  ضرالل  و 
هیآ نآ  رد  و  میدـمآ ) رد  تکرح  هب  رایتخا  اب  ام  دـنتفگ  نیمز  نامـسآ و  اـهارکا ، اـی  اراـیتخا  دـییآرد  تکرح  هب  دومرف : نیمز  نامـسآ و 

تخاس دنلب  ار  اهنامسآ  هک  يدنوادخ   ) اهنورت دمع  ریغب  تاوامسلا  عفر  يذلا  هللا  دیامرفیم : نایب  ار  نوتس  نودب  نامـسآ و  تقلخ  رگید 
رد مهم  هیضق  ود  دینیبب ) ار  نآ  هک  ینوتس  نودب  تخاس  دنلب  ار  اهنامسآ   ) اهنورت دمع  ریغب  تاوامسلا  قلخ  دینیبب ) ار  نآ  هک  نوتس  نودب 

تفص ار ) نآ  دینیبب  ( ) اهنورت  ) هلمج رگا  ندید . لباق  نوتس  نودب  اهنامسآ  نآ  نتشاد  اپرب  مکی - هیـضق  دوش : یگدیـسر  دیاب  ثحبم  نیا 
اهنامسآ نتشاد  اپرب  يارب  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب ، نوتس  ینعی  دمع ) )

نوچ تسا : هدـش  رکذ  لامتحا  ود  ره  يولوم  نانخـس  رد  هک  تیعفاد  ای  تیبذاج  دـننام  تسین ، ندـید  لباق  هک  تسا  ییاهنوتـس  ای  نوتس 
نامـسآ طیحم  نیا  نایم  رد  نادکاخ  نیا  دـنامب  نوچ  لئاس  تفگ  تسا  هدرز  نوچ  نیمز  هضیب  نامـساک  تسا  هدرک  يداقتعا  کمیکح 

وچمه اوه  ردنا  دـنامب  شـش  تاهج  زا  امـس  بذـج  زک  تفگ  شمیکح  نآ  الع  رب  ین  دوریم  رفـسا  هب  ین  اوه  رد  قلعم  یلیدـنق  وچمه 
زا دنکیم  شعفد  هکلب  ار  هریت  نیمز  دوخ  رد  دشک  یک  افص  اب  نامـسآ  تفگ  رگد  نآ  هتخیوآ  ینهآ  دنام  نایم  رد  هتخیر  هبق  سیطانغم 

نانچ هک  تسا  نیا  هب  هیبش  اهنت  يولوم ، تایبا  رد  هعفاد  ای  هبذاج  هیرظن  هب  قیبطت  زا  روظنم  هتبلا  تافـصاع  نایم  رد  دـنامب  ات  تاهج  شش 
نوتس دوجو  همزال  هک  ار  مهوت  نیا  و  اهنامسآ . هدنراد  اپرب  نوتس  تسا  نانچمه  دنتسین ، ندید  لباق  يولوم  لامتحا  رد  هعفادو  هبذاج  هک 

ناوتیم تسا ، هدرکن  تابثا  ار  يزیچ  نینچ  نونکات  یناهیک  ییاضف و  مولع  تسا و  اهنامـسآ  ندوب  ینامـسج  اهنامـسآ  نتـشاد  اپرب  يارب 
ار اهنامسآ  ندوب  ینامسج  هک  نیا  هن  تسا ، هدرکن  تابثا  ار  يزیچ  نینچ  هبرجت  هدهاشم و  هب  دانتـسا  اب  نونکات  مولع  هک  داد  خساپ  نینچ 

ام آ  ) بکاوکلا هنیزب  ایندلا  ءامسلا و  انیز  انا  هفیرش  هیآ  هب  رظن  اب  و  تسا . هدرک  در 
هب طوبرم  شتامولعم  همه  تسا و  هدیـسرن  لوا  نامـسآ  قوف  هب  زونه  رـشب  شناد  هک  دوشیم  مولعم  میتسارآ ) ناگراتـس  اب  ار  لوا  ناـمس 
رد هک  هنوگنامه  دوشیم . هدافتسا  نیعئاط ) انیتا  اتلاق   ) هفیرش هیآ  زا  هک  نیمز  اهنامسآ و  رایتخا  ریـسفت  مود - هیـضق  تسا . نامـسآ  نیمه 

رایتخا - 1 تفرگ : رظن  رد  عون  ات 8  ار  اهنآ  تسا  نکمم  هک  دراد  فلتخم  یعاونا  رایتخا  میاهدرک ، حرطم  تادلجم  نیا  ثحابم  زا  یضعب 
یلومعم ياهناسنا  رایتخا  هتفای 5 - بیذهت  يافرع  امکح و  ناگتـسراو و  رایتخا  لسر 4 - ایبنا و  رایتخا  ناگتشرف 3 - رایتخا  دنوادخ 2 -
هدـهاشم مدـع  تهج  هب  متـشه  متفه و  مسق  رایتخا  هک  تسا  یهیدـب  تاداـمج . راـیتخا  اهیندـییور 8 - رایتخا  نارادـناج 7 - رایتخا  - 6

دیجم نآرق  رد  هک  هدجس  حیبست و  هب  هجوت  اب  یلو  تسا ، هدهاشم  هبرجت و  لباق  ریغ  یفخم و  رایسب  تادامج  اهیندییور و  رد  تیصخش 
زین اهنآ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  اـصوصخم  تسا . روصت  لـباق  ـالماک  ود  نآ  هب  بساـنم  راـیتخا  دانـسا  تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  اـهنآ  همه  هب 
امل هیعاوطلاب  نهناعذا  هیبوبرلاب و  هل  نه  رارقا  ول ال  و  دناهتفریذپ . رایتخا  هب  ار  دنوادخ  روتسد  قوف ، هیآ  قباطم  دنتـسه و  نیمز  زا  ییارجا 

بیطلا ملکلل  ادعصم  هتکئالمل و ال  انکسم  و ال  هشرعل ، اعضوم  نهلعج 
هب ار  اهنآ  دـنوادخ  دنتـشادن ، وا  ربارب  رد  يرایتخا  میلـست  هب  ناـعذا  دـندرکیمن و  رارقا  وا  ییادـخ  هب  رگا  و   ) هقلخ نم  حـلاصلا  لـمعلا  و 

رگا شتاقولخم ). حلاص  لمع  هزیکاپ و  تاملک  دوعص  يارب  العا  ماقم  هن  ناگتشرف و  يارب  ینکـسم  هن  دادیمن و  رارق  دوخ  شرع  هاگیاج 
نیا زا  دادیمن . رارق  ناگتـشرف …  نکـسم  شرع و  هاگیاج  ار  اهنآ  اعطق  دوبن  اهنامـسآ  يارب  رایتخا  فیلکت  ماجنا  زایتما  یتاذ و  دادعتـسا 

یتـسه ملاـع  رب  يدـنوادخ  ریبادـت  میقتـسم  لوزن  ماـقم  هک  تسا  تمظعاـب  تقیقح  نآ  یهلا  شرع  هک  دوـشیم  تاـبثا  هفیرـش  تـالمج 
دیـس همالع  موحرم  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هتـشگ  حرطم  ناوارف  یلئاـسم  شرع ، ياـنعم  ریـسفت  فیرعت و  هراـبرد  نونکاـت  دـشابیم .
ینعم یف  مـالک   ) ناوـنع تحت  دـعب  هب  هیآ 54  فارعـالا  هروس  ریـسفت  هحفـص 157  زا  دلج 8  نازیملا  ریـسفت  رد  یئابطابط  نیـسحدمحم 
هرابرد ریسفت  نیرتعماج  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  هدرک  رایتخا  شرع )  ) ریسفت رد  ار  ياهیرظن  موحرم  نآ  سپس  تسا ، هدرک  لقن  شرعلا )

رظن رد  ار  اـهروشک  زا  يروشک  ینعم  نیا  حیـضوت  يارب  : ) تسا هدومن  ناـیب  نینچ  هداـس  هیبشت  کـیابار  ریـسفت  نیا  تساروبزم . تقیقح 
یلالقتسا دوخ  یگدنز  رد  روبزم  روما  اب  دننکاس و  روشک  نآ  رد  یسایس  يداصتقا و  یعیبط ، لماوع  تهج  هب  تما  کی  هک  ریگب 
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رگیدمه اب  اهنآ  جیاتن  اهتیلاعف و  رد  نانآ  دناهداد . لیکشت  ار  یناسنا  عماوج  زا  یکی  هتـشگ و  صخـشم  اهتما  رگید  لباقم  رد  دنراد و 
تیعقوم و ردق  هب  عمتجم  نآ  ياههورگ  دارفا و  زا  کی  ره  جیاتن ، زا  يرادربهرهب  رد  سپـس  دننکیم . یگدنز  گنهامه  دناهتخیمآ و  رد 

یگدـنز هلیـسو  هب  هک  تما  لاـصتا  تدـحو و  هک  تسا  بجاو  قوف  ياـیاضق  هب  رظن  اـب  دـندرگیم . رادروـخرب  دراد  هک  یعاـمتجا  نزو 
رارمتـسا ارجا و  هدـش ، ققحم  تسا ، روما  نآ  نتخاس  گنهامه  تدـحو و  يدـصتم  هک  یـسک  هلیـسو  هب  تسا  هدـمآ  تسد  هب  یعامتجا 

فدـه و کی  رد  عونتم  ياههدارا  لامعا و  نوگانوگ و  لماوع  هک  تسا  هداد  ناشن  ناـسنا  هب  ار  تقیقح  نیا  یعطق  هبرجت  دـشاب ، هتـشاد 
ار نآ  هک  دریگب  رارق  یـسک  تسد  رد  فلتخم  روما  همه  مامز  هکنیا  رگم  دـنکیمن  ادـیپ  ماود  یگنهامه  داحتا و  تفـص  اـب  ریـسم  کـی 

دهاوخ یگتخیسگ  ندش و  یـشالتم  هب  ور  تعرـس  اب  تروص ، نیا  ریغ  رد  دهدب و  همادا  بسانم  ریبدت  اب  ار  روما  نآ  تایح  دنک و  ظفح 
نآ زا  رداص  دـحاو  رما  نیا  هک  تسا  نیا  رد  تدـحو ، نیع  رد  نآ  شرتسگ  طاسبنا و  یگنهامه و  لماع ، نیا  هراـبرد  بجعت  تفر … و 

اب یتیعقوم  ره  رد  دنراد  هک  یبتارم  فالتخا  ترثک و  اب  نآ ) عبات  مامز و  هدنراد  نیتسخن  ماقم  زا  دعب  تاماقم  ( ) اهیسرک  ) رد یلاع  ماقم 
اخ لکش 

دـنریگیم و نآ  زا  ار  دوخ  یلام  فیلاکت  یلام  حـلاصم  الثم  دنـشابیم …  تیعقوم  نامه  هب  گنهامه  بسانم و  هک  دـنکیم  لـمع  یص 
تالیـصفت همه  سپ  کلذریغ . یماظن و  حلاصم  اذـکه  دـننکیم و  ذاختا  دوخ  صاخ  ماقم  زا  ار  دوخ  یـسایس  فیلاکت  یـسایس  حـلاصم 

( تسا تیاهنیب  هکلب  تسین ، شرامـش  لباق  ترثک  رظن  زا  هک   ) تسا ریگارف  روشک  رد  هک  اهنآ  هرابرد  يراج  ماکحا  اههدارا و  لاـمعا و 
شرع هک  تقیقح  کی  هب  دنوشیم  یهتنم  اهیـسرک )  ) نیا تسا ، اهیـسرک )  ) رب ماسقنا  تدحو و  هب  ور  لکـشت  لاح  رد  موادـم  روط  هب 

نیا هک  یماگنه  دـنریگیم و  رارق  شرع  زا  رتنییاپ  ياهتیعقوم  ماقم و  رد  تالیـصفت  یئزج و  روما  همه  دوشیم و  هدـیمان  کـلم  کـی 
لامعا هب  یهتنم  هتـشگ  هیزجت  رثکت و  هصرع  دراو  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  نییاپ  لحارم  اـهتیعقوم و  اـب  طاـبترا  رد  شرع )  ) دـحاو تقیقح 

هک یسک  تسا . هدش  هتفرگ  نیوکت  ملاع  ماظن  زا  راچان  هک  ام  دزن  رد  تسیدادرارق  ماظن  نامه  نیا  ددرگیم . نانآ  ياههدارا  صاخـشا و 
هب یهتنم  یئزج  ياهدادیور  ثداوح و  سپ  تسا . يدادرارق  ماظن  هب  هیبش  ماظن  نآ  رد  رما  هک  دنیبیم  دـنک  قیقحت  یتسه  ناهج  ماظن  رد 

یهتنم ناحبـس  دـنوادخ  هـب  اـهنآ  هـمه  هتـشگ و  رتیلک  یلک و  بابـسا  هـب  یهتنم  بابــسا  لـلع و  نآ  ددرگیم و  یئزج  بابــسا  لـلع و 
ب ددرگیم ،

. دنرادن ار  هطاحا  نیا  یناسنا  عماوج  نارادمامز  هک  یتروص  رد  دراد ، ءایـشا  همه  رب  هطاحا  لاح  همه  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  توافت  نیا  ا 
رب ملاع  نیا  ثداوح  لماوع  همه  هک  یلاع )  ) تسیاهلحرم دنراد ، هک  اهدادعتـسا ) اوق و  داعبا و  و   ) لحارم فالتخا  اب  یتسه  ملاع  رد  سپ 
رد دوشیم و  هدـیمان  شرع  دـنراد  هک  یبتارم  عاونا  صاخـشا و  فالتخا  اب  للع  یمامت  مامز  ددرگیم و  یهتنم  هلحرم  نآ  هب  للع  ياـنبم 

حتافم هدنع  و  ددرگیم . میظنت  دنک  ءاضتقا  وا  تیشم  هک  هنوگ  ره  هب  ناحبس  دنوادخ  ریبدت  اب  هک  یتسه  ملاع  روما  روص  تسا  شرع  نیا 
يانعم یبیرقت  حرط  يارب  میدرک ، نایب  هک  یئاـبطابط  همـالع  موحرم  هیبشت  ریـسفت و  نیا  بیغ ).) ياهدـیلک  تسا  ادـخ  دزن  رد  و  . ) بیغلا

رارقا ول ال  و  دیامرفیم : دزشوگ  ار  تمظعاب  هداعلاقوف  هیـضق  کی  ریـسفت  دروم  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . دیفم  شرع 
دوعـص يارب  العا  ماقم  ناگتـشرف و  نکـسم  شرع و  هاگیاج  ار  اهنآ  دندرکیمن  رارقا  وا  يدـنوادخ  هب  اهنامـسآ  رگا   …  ) هیبوبرلاب هل  نه 

، دـندرکیمن ادـیپ  صاـخ  یفرـش  تسادـق و  ادـخ ، هـب  رارقا  اـب  اهنامـسآ  رگا  دـیامرفیم : دادیمن ). رارق  حـلاص  لـمع  هزیکاـپ و  تاـملک 
شم درجم  ینعی  دنتشادن . ار  تاسدقم  رگید  ناگتشرف و  تنوکس  لحم  یسرک و  شرع و  لمحت  یگتسیاش 

، تسین اهنآ  يدام  داعبا  اهنامـسآ  زا  روظنم  هک  تسا  یهیدب  اریز  درادـن ، ار  تسادـق  تمظع و  همه  نآ  دادعتـسا  ییاناوت  دـماج  داوم  یت 
نینموـملاریما تـالمج  تسا . وا  ینامـسج  دـعب  تشپ  هـک  یمدآ  حور  تـقیقح  دـننام  تـسا ، اـهنآ  يداـم  رهاوـظ  تـشپ  یتـقیقح  هـکلب 

داهن زا  هک  ءایـشا  یمامت  هب  تسیدـنوادخ  ملع  قلطم  هطاـحا  يریگارف و  هب  طوبرم  اـهنطب ) یف  یثنـالا  لـمحت  اـم  و   ) هلمج اـت  مالـسلاهیلع 
ینورد و ینورب و  يدام  ءازجا  یماـمت  اـت  هتفرگ  ناـسنا  تشگنارـس  کـی  زا  ناـهیک ، یعومجم  لـک  اـت  هتفرگ  تارذ  نیرتکچوک  یفخم 
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. تسیدنوادخ ملع  یلیصفت  مولعم  اهنآ  هب  طوبرم  ياهتیلاعف  اههدیدپ و  عیمج  یناور و  يزغم و  ياهدادعتسا 
هحفص 262] ]

، یسرک هک  نآ  زا  شیپ  هک  تسار  يادخ  شیاتس  و   ) سنا وا  ناج  وا  ضرا  وا  ءامس  وا  شرع  وا  یسرک  نوکی  نا  لبق  نئاکلا  هللادمحلا  و 
يزیچ هک  نآ  زا  شیپ  تشاد  دوجو  لالجلاوذ  دنوادخ  تشاد ) دوجو  دنراذگب ، دوجو  هصرع  هب  اپ  یسنا  نج و  ای  نیمز  نامسآ ، شرع ،

تادوجوم هنوگچ  تشاد و  دوجو  تانئاک  همه  زا  شیپ  هنوگچ  دنوادخ  هک  هلئـسم  ود  نیا  روصت  تفایرد و  دراذـگ . یتسه  هصرع  هب  اپ 
لباق هلئسم  ود  ره  هک  دوشیم  نشور  هشیدنا  یمک  اب  یلو  دیآیم ، رظن  هب  لکـشم  يردق  تسا ، هدیرفآ  يدوجو  هقباسیب  ار  یتسه  ملاع 

ال ات ص 94 . زا ص 84  ریـسفت  همجرت و  نیمه  زا  مود  دلجم  هب  دـییامرف  هعجارم  امتح  لکـشم  ود  نیا  لح  يارب  تسا . تفایرد  روصت و 
اهمهف روصق  رب  امرف  محر   … ددرگیمن )  يریگهزادنا  مهف  اب  دوشیمن و  كرد  مهو  اب  ناحبـس  دنوادخ   ) مهفب ردقی  مهوب و ال  كردی 

قح تسا  هدـمآ  دولوم  تسا و  قولخم  مهو  تافـص  ءامـسا و  مهو  دوبن  تاذ  تاذ  مهف  وا  دـنکیم  مهوت  رگ  اـهمهو  اـهمهف و  يارو  يا 
هتخت مهـس  لوه و  اب  یتشک  نارازه  دـص  ننملاوذ  ناقـشاع  زا  دوب  یک  نتـشیوخ  مهو  ریوصت و  قشاع  تسا  دـلوی  مل  وا  تسا و  هدـییازن 

 … فوسخ رد  یمهو  جرب  رد  وا  هام  فوسلیف  تسچ  نوعرف  نیرتمک  مهو  يایرد  رد  هتشگ  هتخت 
هدـیدان یپ  زا  يرحت  نیا  تسا  هدیـشوپ  واـک  تسا  هاـگنآ  مهو  رگید  نآ  مهو  درگ  يدرگ  هچ  زا  رـسهریخ  دراد  وت  مهو  ار  وت  نوـچ  … 

جوم ردـب  وگ  دردـب  را  مهو  هرهز  رد  نوریب  دوب  رـس  نیز  اهلقع  رازه  هجنپ  ناـهج  لاـس  زا  دـشاب  راـک  درم  رمع  يزور ز  ره  ردـق  تسا 
روص اهتیلاعف و  هب  طوبرم  هک  ثحابم  نآ  رد  سفنلاملع  رد  تساـقب  تسا و  رکـس  وحـص و  یبآ  جوم  تساـم  رکف  مهو و  مهف و  یکاـخ 

، ثحابم نیا  نیرتتیمهااب  زا  دنریگب . رارق  تقد  دروم  دیاب  هک  دوشیم  حرطم  یلئاسم  مهوت  لیخت و  هدـیدپ  ود  هرابرد  تسا ، زغم  ینهذ 
یبرجت ینیع  تادـهاشم  زا  رود  هک  دراوم  نیا  لاـثما  رد  هک  تهج  نآ  زا  ود  نآ  تاـصتخم  سپـس  تسا ، هدـیدپ  ود  نیا  فیرعت  تسخن 
یسررب قیقحت و  دراوم ، نیا  رد  هار  نیرتهب  اذل  دتفایم ، قافتا  ناوارف  روط  هب  قیداصم  هب  میهافم  هابتـشا  یظفل و  تاشقانم  تسا ، یکیزیف 

میهافم و عون  ود  یمدآ  زغم  رد  تاحالطـصا . ظافلا و  هب  يراتفرگ  ندوب  تسا  اهنآ  قیاـقح  تخانـش  يزغم و  ياـهتیلاعف  عاونا  رد  ییاـهن 
هب بلغا  هک  تسا  ایاضق  میهافم و  نآ  تالیخت  تاـمهوت . ماـن  هب  يرگید  تـالیخت ، ماـن  هب  یکی  دـنتفایم  ناـیرج  هب  ساـسایب  ياـیاضق 

عقاو هب  طوبرم  ياهلقعت  اههشیدنا و  زا  یناوتان  تهج 
ياراد ناسنا  هک  نیا  و  درفم ) میهافم  رد   ) توقای زا  یهوک  هویج ، زا  ییایرد  ینانایب ، لوغ  لیخت  دـننام  دـتفایم ، نایرج  هب  نهذ  رد  تای 

تالیخت زا  تسا  ترابع  تامهوت  کلذریغ . تسا و  رتگرزب  دیـشروخ  زا  هاـم  و  درادـن . رـس  کـی  زا  شیب  هک  یتروص  رد  تسا ، رـس  هد 
هدیدپ ود  نیا  دیابن  و  ددرگیم . زین  ساره  میب و  بجوم  هک  کیراب  راوید  يور  ای  هاگترپ  کی  زا  نتفر  هار  رد  طوقـس  مهوت  دـننام  رثوم 

ردـق ییوجتقیقح ، ماگنه  رد  یبایعقاو و  همدـقم  رد  ریخا  هیـضق  هس  نیا  اریز  دوش ، هابتـشا  لامتحا  هیرظن و  ضرف و  اـب  يزغم  ساـسایب 
چیه … و   ) لـئان هصقنی  ـال  لـئاس و  هلغـشی  ـال  و  دـنیامنیم . تاـیعقاو  ندروآ  تسد  هـب  ریـسم  رد  یتیمهااـب  رایـسب  کـمک  دـنریگیم و 

تایدام هدام و  هلوقم  زا  دنوادخ  هک  تهج  نیا  هب   … دهاکن )  وا  زا  ار  يزیچ  ییاطع  چیه  درادن و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  ياهدـننکلاوس 
داعبا زا  یکی  اب  رادناج ، ره  ناسنا و  زا  معا  دوجوم  کی  یتقو  داد . تبسن  وا  هب  ناوتیمن  ار  روبزم  مزاول  صاوخ و  زا  کیچیه  اذل  تسین 

(، تیـصخش  ) هلیـسو هب  طابترا  دـنک و  هجوت  رگید  هطقن  هب  هوق  دـعب و  نامه  اب  تسا  لاـحم  درک ، ادـیپ  ینیعم  هطقن  هب  هجوت  دوخ  ياوقو 
دا هتفر و  تسد  زا  ناربج  صقن و  شیازفا و  نینچمه  دنک . رارقرب  دوش  روصت  هک  تیریدم  لماع  ره  ای  نم ) )

نیا همه  اریز  دنشاب ، هتشاد  وا  هب  یبایهار  دنناوتن  اتمه  ناکم و  هلیسو  هب  يدح  نیعت  مشچ و  هلیـسو  هب  ندید  دننام  لیاسو  لاناک  زا  كار 
رد ثداح ، یتادوجوم  مدرم  اریز  تسین ، مدرم  اب  هسیاقم  لباق  هناش  لج  دـنوادخ  دـشابیم . نارادـناج  ریاس  اـی  ناـسنا  صوصخم  اـهزاین 

مزاول صاوخ و  نیا  همه  قوف  هک  ناحبس  دنوادخ  دنتسه و  رامشیب  تاجایتحا  ياراد  انف ، ریـسم  رد  هتـسباو و  نوکـسو ، تکرح  يارجم 
هارا و  امیلکت . یسوم  ملک  يذلا  تسا . یمدآ  دوجو  يدام  دعب  تهج  هب  دوجوم  صقاون  همه  زا  يرب  قلطم و  زاینیب  تسا ، یناسنا  دوجو 
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یتمظع دوخ  تایآ  زا  دروآ و  نایم  هب  ع )  ) یسوم اب  نخـس  هک  يدنوادخ   ) تاوهل قطن و ال  تاودا و ال  حراوج و ال  الب  امیظع . هتایا  نم 
ظافلا ندیرفآ  ظفل ) توص و  کمک  ياههراپ  تشوگ  ناهد و  بل و  اب  قطن  نودب  رازبا و  ءاضعا و  نودب  دومرف . هئارا  ترضح  نآ  هب  ار 

زا یکی  هک  ع )  ) یـسوم ترـضح  اب  هک  دوب  نینچ  يدـنوادخ  هغلاـب  تیـشم  تمکح و  مالـسلاهیلع . یـسوم  اـب  ملکت  يارب  ادـخ  فرط  زا 
نیرتگرزب و زا  یکی  هک  یناسنا  عون  رد  نتفگ  نخـس  هک  تسا  یهیدب  دـنک . رارقرب  طابترا  زین  نخـس  هلیـسو  هب  تسا ، مزعلاولوا  نالوسر 

لالجلاوذ دنوادخ  اریز  تسین ، دنوادخ  زاین  دروم  تسا ، یعامتجا  یگدنز  رد  اهناسنا  مهفت  میهفت و  لیاسو  نیرتنشور 
کی ره  دیاب  مدرم  یلومعم  مالک  رد  هک  تالمج  ظافلا و  ینوناق  مظن  یتح  دراد  تردـق  قیرط  ره  زا  تاقولخم ، هب  دوخ  هدارا  ءاقلا  يارب 
ینامز لوط  رد  نتفرگ  رارق  مزلتـسم  دوخ  و  دریگب ، رارق  دوخ  نیعم  ياج  رد  فوصوم  تفـص و  لعاف و  لعف و  ربخ ، ءادـتبم و  نیوانع  زا 

هب يارب  يدنوادخ  هدارا  اریز  تسا ، ریذپانناکما  يدنوادخ  مالک  هرابرد  دـشابیم ، تاملک  مظن  بیترت و  زا  نیعم  ینامز  عازتنا  ای  نیعم ،
دعاوق لوصا و  بیترت  هب  مـالک  ءازجا  زا  کـی  ره  هدارا  هب  يزاـین  دوجولایجیردـت ، فورح  تاـملک و  زا  لکـشتم  مـالک  ندـمآ  دوـجو 
ءاضعا نودب  دومرف ، ملکت  ع )  ) یـسوم ترـضح  اب  دنوادخ  دیامرفیم : ع )  ) نینموملاریما هک  روط  نامه  رگید  فرط  زا  دشابیمن . ینخس 
فـصف کبر . فصول  فلکتملا  اهیا  اقداص  تنک  نا  لب  ظفل . توص و  کمک  ياههراپ  تشوگ  ناـهد و  بل و  اـب  قطن  نودـب  رازبا و  و 
تـسار ياهدرک  راداو  عنـصت  تمحز و  هب  ار  دوخ  تراگدرورپ  فیـصوت  رد  هک  یـسک  يا  رگا   …  ) هکئالملا دونج  لیئاکیم و  لیربج و 

زا یناوتان  تهج  هب  هک  دنتسه  دناهدوب و  صاخشا  زا  یناوارف  هدع   … نک )  فیـصوت  ار …  برقم  ناگتـشرف  هاپـس  لیئربج و  ییوگیم ،
اب هک  هنادرخبان  ياههناهب  زا  یکی  دنرادیم . اور  دیدرت  نآ  رد  ای  دنوشیم  رکنم  ار  سدقا  تاذ  نآ  یهیدب  دوجو  يدنوادخ ، تاذ  كرد 
ار تمکح ) تفرعم و   ) تقیقح ود  نیا  يدـنمراک  تمکح ، تفرعم و  لیـصحت  ياج  هب  هک  صاخـشا  زا  ناوارف  ياهدـع  تسا  هدـش  ثع 
هب ار  یهیدب  دوجو  نآ  راکنا  ای  ادخ  دوجو  هرابرد  دیدرت  هفایق  يدنوادخ ، تاذ  كرد  زا  یناوتان  تهج  هب  دـناهدومن ، باختنا  دوخ  يارب 

هفسلف ملع و  نامرهق  زا  ياهمسجم  دوخ  نورد  رد  سپس  دنهدیم و  دوخ  هب  هشیدنا  ماقم  رد  یلاع  هرمن  کی  هار  نیا  زا  دنریگیم و  دوخ 
ناـهاگآان و نازروضرغ و  دـیجمت  فـیرعت و  اـب  ار  ناـشدوخ  شوـگ  هار  ردــقنآ  و  دــننکیم !! فاوـط  نآ  رود  دــنزاسیم و  دوـخ  زا 

رتالاب هک  ره  تسا  نداتفا  نابدرن  نیز  تبقاع  تسا  نم  ام و  نیا  قلخ  نابدرن  هدنزاس : يادص  هک  دنریگیم  نانآ  هدـننکهرادا  ياهتردـق 
يدنبمشچ زا  متریح  امع  نیا  زاب و  مشچ  زاب و  شوگ  هک : دنوشیمن  و  دنونـشیمن . تسکـش  دـهاوخ  رتب  وا  ناوختـساک  تسا  رتهلبا  دور 

زا يریگولج  يارب  دننزیم و  اپ  تسد و  یهاوخدوخ  نجل  نیا  رد  هک  یناسک  نداد  تاجن  يارب  هکرابم  هبطخ  نیا  رد  نینموملاریما  ادخ !!
هاوخدوخ يا  وت  دـیامرفیم : دـنوشیم  کیدزن  نجل  نیا  هب  تفرعم ، ملع و  دـض  ناهارمگ  نیا  هلیـسو  هب  هک  یناحولهداس  ندـش  کیدزن 

دودحم و زغم  زا  يرادن ، ناگتشرف  رگید  لیئاکیم و  لیئربج و  دننام  ار  يدنوادخ  تاقولخم  ییاناوت  هک  تسرپعنصت 
تقیقح رد  تریح  هرابرد  ع )  ) نینموملاریما زا  رگید  ینانخس  هب  رظن  اب  و  دیامن !! فیصوت  ار  ادخ  تاذ  دناوتب  هک  يراد  عقوت  هچ  تناوتان 

قیاقح هب  لوصو  زا  يرـشب  زغم  یناوتان  لصا  نآ  هک  دوشیم  مولعم  کلذریغ ، تسپ و  نارادـناج  دـننام  تادرجم ، زا  رتنییاپ  تادوجوم 
: هنومن ناونع  هب  دـشابیم . زین  ترـضح  نآ  قیدـصت  دروم  دـنراد ، لوبق  ار  نآ  یملع  نارظنبحاص  امکح و  همه  تفگ  ناوتیم  هک  ءایـشا 

یلا لـیبسلا  فیک  تفرع  ـال  اهثادـحا و  یلع  تردـق  اـم  هضوعب  ثادـحا  یلع  اهـسایلا  اـهممرا و  هدـلبتم  و  دـیامرفیم … : هبطخرد 186 
ناـکریز و اـهتما و  ناداـن  مدرم  نارادــناج … و  هـمه  رگا  . ) اـهاوق تزجع  تهاـت و  کــلذ و  مـلع  یف  اــهلوقع  تریحتل  و  اــهداجیا .
تیهاـم و هب  ملع  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناـنآ  لوـقع  تشگ و  دـنهاوخ  ناوتاـن  دـننک  قاـفتا  هشپ  کـی  داـجیا  يارب  ناـنآ  ياهدنمـشوه 

سپـس تشگ ) دهاوخ  ناوتان  مگ و  دصقم  نیا  هار  رد  نانآ  ياهورین  یمامت  دـنام و  دـهاوخ  ریحتم  فیعـض  دوجوم  نآ  داجیا  یگنوگچ 
كردـی امناف  : ) دـنیامرفیم هراشا  تفرعم  باـب  رد  یلک  نوناـق  کـی  هب  يدـنوادخ  فیـصوت  ندوب  ریذـپانناکما  يارب  ع )  ) نینموملاریما

، دوشیم كرد  تافص  هلیسو  هب  هک  هچنآ  تسین  نیا  زج   …  ( ) ءانفلاب هدح  دما  غلب  اذا  یضقنی  نم  تاودالا و  تائیهلا و  وذ و  تافـصلاب 
کشا ياراد 
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ادـخ هرابرد  ایـشا  فیـصوت  نوناق   … دـبای )  نایاپ  شیگدـنز  دـسر ، ارف  شرد  رب  لجا  کیپ  هک  یماگنه  دـشابیم و  تالآ  رازبا و  لا و 
مه ار  لصا  نیا  رگا  دشابیم و  تسین ) وا  دننام  يزیچ   ) یش هلثمک  سیل  هفیرش  هیآ  دیجم  نآرق  رد  نوناق  نیا  یلـصا  اشنم  درادن . نایرج 
هب لاح ، ره  هب  ددرگیم . تباث  تیاهنیب  تیولا  اب  قوف  هیضق  ارت  رم  میامناو  یلثم  هک  ات  ارـس  نیا  درادن  یـشقن  دحتم  هک : میریگب  رظن  رد 

اعومجم هک  تسا  ییازجا  زا  لکشتم  یفرعم  ره  تسا و  مزال  فرعم  یعیبط ، قوف  هچ  یعیبط و  هچ  قیاقح  ندناسانش  يارب  هک  تهج  نیا 
یتقیقح چـیه  و  تسا ، اربم  ءزج  هنوگ  ره  زا  یقیقح ، درجت  تهج  هب  دـنوادخ  و  دـشاب ، هدـش ) فیرعت  تقیقح   ) فرعم زا  رتنشور  دـیاب 

ءازجا ای  ءزج  ناونع  هب  هک  ار  یتقیقح  ره  هک  نیا  هفاضا  هب  دشابیمن ، فیصوت  فیرعت و  لباق  دنوادخ  سپ  تسین ، ادخ  دوجو  زا  رتنشور 
، کلذریغ ییاضف و  ینامز و  يرهوج و  یمک و  اـی  یفیک  نیعت  تهج  هب  هک  تسا  یعطق  میریگب ، رظن  رد  ناحبـس  دـنوادخ  يارب  فیرعت 

رظن رد  هک  ار  فرعم  زا  یئزج  اـی  فرعم  ره  یهگناو  تسا ، قـلطم  تیاـهنیب  دـنوادخ  هـک  یلاـح  رد  دراد ، ندوـب  تیاـهنیب  اـب  تاـفانم 
رعت  ) فرعم نآ  هب  فارشا  هطاحا و  یعون  دیاب  دراد ، هک  ییاهتیلاعف  اههدیدپ و  یتاذ  تیصاخ  تهج  هب  يرشب  زغم  میریگب 

. درادن ناکما  يدنوادخ  تافص  تاذ و  هب  فارشا  هطاحا و  نینچ  هک  تسا  یهیدب  دشاب و  هتشاد  هدش ) فی 
هحفص 268] ]

یهلا ياوقت  هب  ار  امش  دنوادخ ، ناگدنب  يا   ) شاعملا مکیلع  غبسا  شایرلا و  مکسبلا  يذلا  هللا  يوقتب  هللا  دابع  مکیـصوا  يوقت  هب  تیـصو 
: هب دییامرف  هعجارم  نآ  جیاتن  فده و  يوقت و  یـسررب  يارب  تخاس ) مهارف  ار  امـش  تشیعم  دناشوپ و  امـش  هب  سابل  هک  منکیم  هیـصوت 
سرت و يوقت و   ) ات ص 67 زا ص 63  مجنپ  دلجم  و  نآرق ) هاگدید  زا  ندیزرو  يوقت  يالعا  فده   ) ات ص 342 زا ص 338  موس  دلجم 

دلجم و  تسا ). يوقت  ظفاح  لوقعم  تاـیح  هار  رد  دربن   ) صات 31 زا ص 27  مشـش  دلجم  و  هچ )؟ ینعی  ادخ ، زا  ندوب  رذـحرب  ساره و 
زا ص دلجم  نیمه  تسا ). هدنکفا  هیاس  امـش  همه  رب  گرم  هک  دیوش  رادروخرب  لامک  هار  رد  یگدـنز  دیـشروخ  زا   ) مهدزای ص 7 و 8

مهدزیس دلجم  و  تسا ) يوقت  تامالع  نیرتیلاع  زا  توهش  رب  يزوریپ  هبوت و  يارب  باتـش  نتـشیوخ و  هرابرد  یهاوخریخ   ) ات ص 27  19
و دـیامنیم ). راومه  یمدآ  ياپ  شیپ  ار  لامک  هار  دزاـسیم و  یفتنم  ار  بویع  اـهصقن و  همه  هک  یهلا  ياوقت  نآ   ) ات ص 74 زا ص 58 

يوقت يارب   ) ات ص 147 زا ص 144  دلجم  نیمه  و  دراد ) ترورـض  يوقت  تسا ، یگدنز  تیاغ  ضرغ و  هک  یفدـه  نآ  هب  لوصو  يارب 
دل وا  املس  اقبلا و  یلا  دجی  دحا  نا  ولف  دراد ) ترورض  دورطم  ناطیش  ياهاوغا  اهشیارآ و  زا  بانتجا  تسا ، لوصالالصا  هب  لمع  هک 
گرم عفد  يارب  ای  دنک ، ادیپ  یگنادواج  يارب  ینابدرن  تسناوتیم  یسک  رگا   ) مالسلاهیلع دواد  نب  نامیلس  کلذ  ناکل  الیبس . توملا  عف 

تالمج هیقب  دوب . مهارف  وا  يارب  تایح  لماوع  لیاسو و  همه  هک  دوب  مالسلاهیلع  دوواد  نب  نامیلـس  صخـش  نیا  اعطق  دریگ ، شیپ  یهار 
هرابرد هرامش 109  هبطخ  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  تهج  نیا  هب  درادن . ریـسفت  حیـضوت و  هب  يزاین  ندوب  نشور  تهج  هب  كرابم 
ریسفت يارب  یترورض  دروم  نیا  رد  اذل  ماهدومن ، حرطم  نآ  هرابرد  يرصتخم  ریسفت  زین  بناجنیا  دناهدومرف و  یحورـشم  فیـصوت  گرم 
دلجم . 1 مینکیم : هراشا  تسا  هدمآ  نایم  هب  یثحب  ریسفت  همجرت و  نیا  تادلجم  زا  هک  يدراوم  رد  دوشیمن . هدید  گرم  هرابرد  لصفم 

ات ص 291 و زا ص 280  دلجم  نیمه  زا ص 21 و 22 و  مهن  دلجم  ات ص 11 و  زا ص 8  مجنپ  دلجم  صات 304 و  زا ص 298  مراهچ 
مهدزای ص 7 و 8 و دلجم  ات ص 272 و  زا ص 270  دلجم  نیمه  ات 149 و  زا ص 137  مهد  دلجم  ات ص 120 و  زا ص 118  مهد  دلجم 
زا ص ات ص 87 و  زا ص 85  ات ص 81 و  زا ص 78  ات ص 51  زا ص 46  ات ص 41 و  زا ص 39  ات ص 23 و  زا ص 18  مهدزیس  دلجم 
ات ص 119 و زا ص 107  مهدجه  دلجم  ات ص 230 و  زا ص 225  ات ص 211 و  زا ص 208  ات ص 126 و  زا ص 122  ات ص 93 و   91

ات ص 148 و زا ص 142
ات ص 91. زا ص 87  مهدزون  دلجم 

هحفص 269] ]
هتجاح و  اهبلطی ، یتلا  هتلاض  هسفن  دـنع  یهف  اهل  غرفتلا  اهب و  هفرعملا  اهیلع و  لابقالا  نم  اـهبدا  عیمجب  اهذـخا  و  اـهتنج ، همکحلل  سیل  دـق 
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نآ هب  ندروآ  يور  زا  تفرگ - ارف  ار  تمکح  بادآ و  عیمج  دیشوپ و  تمکح  زا  يرپس  هتـسراو  لماک و  ناسنا  نآ   …  ) اهنع لاسی  یتلا 
تسجیم و ار  نآ  هک  درک  یقلت  ياهدـشمگ  نامه  نتـشیوخ  سفن  يارب  ار  تمکح  نآ . هب  لمع  ملع و  هب  لاغتـشا  تفرعم و  لیـصحت  و 

نیا نییعت  رد  هغالبلاجـهن  نارـسفم  لـماک ؟ هتـسراو و  ناـسنا  نیا  تسیک   … درکیم )  بلط  ارنآ  هـک  تـسنادیم  نتـشیوخ  يارب  يزاـین 
هک هکرابم  هبطخ  تالمج  زا  دروم  نیا  رد  هرس  سدق  یضر  دیـس  موحرم  عیطقت  تفرگ : رظن  رد  دیاب  اتمدقم  دنراد . رظن  فالتخا  صخش 
هک یحیـضوت  نیرتهب  لاح  ره  هب  دادیمن . ماجنا  ار  راک  نیا  هیلع  هللاهمحر  دیـس  شاک  تسا و  هدوب  اجبان  تسا ، هدش  رظن  فالتخا  ثعاب 

نیا تسا . هداد  ییوخ  یمـشاه  هللابیبح  ازریم  جاح  موحرم  ققحم  تسا ، رتيوق  ترابع  رد  نآ  لامتحا  هک  هچنآ  رد  تایرظن و  لـقن  رد 
( دیدحلایبا نبا   ) یلزتعم حراش  مالسلاهیلع و  مئاق  ترـضح  هب  تسا  هراشا  ثحب  دروم  هلمج  دیوگیم : یـسلجم  همالع   ) دیوگیم ققحم 

، مالسلاهیلع نینموملاریما  دوصقم  دنیوگیم : هیفوص  تسا و  هدرک  لقن  هیماما  هعیش  زا  ار  هیرظن  نیا 
هب سپ  تسا : هدمآ  نینچ  يونثم  باتک  رد  بلطم  نیا  .( ) تسین یلاخ  ءایلوا  لادـبا و  زا  ایند  نانآ  رظن  رد  تسا  نیمز  يور  رد  ادـخ  یلو 

حیحـص دـنراد ، دوجو  ياهتـسراو  اهناسنا  نیمز  يور  رد  هراومه  هک  نیا  هتبلا  تسا ) مئاد  تمایق  ات  شیامزآ  تسا  مئاـق  ییلو  يرود  ره 
هللایلو نیعم و  صخـش  کی  هیلع  هللا  مالـس  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  ماما  نیمهدزاود  هجرف  هللالجع  مئاق  يدهم  ترـضح  یلو  تسا ،

يور هدومرف و  روهظ  دوب ، دهاوخ  روج  ملظ و  زا  رپ  نیمز  يور  هک  یعقوم  رد  ینس  هعیش و  زا  رتاوتم  قوف  تایاور  قباطم  هک  تسا  مظعا 
ماـما دوصقم  دـناهتفگ : هلزتعم  و  تسا . فراـع  ناـسنا  مالـسلاهیلع  ماـما  دارم  دـناهتفگ : هفـسالف  درک . دـهاوخ  رپ  داد  لدـع و  اـب  ار  نیمز 

هک نامیااب  نادرم  زا  یهورگ  زا  ار  یمالـسا  تما  دنوادخ  هک  دـناهدرک  نامگ  نینچ  نانآ  تسا و  دـیحوت  تلادـع و  هب  ملاع  مالـسلاهیلع 
تخانـش هک  تهج  نیا  هب  دشابیم و  املع  نیا  لوق  تجح  رابتعا  هب  عامجا  ققحت  و  دراذگیمن . یلاخ  دنـشابیم ، لدع  دیحوت و  هب  ملاع 

لقن زا  دعب  دیدحلایبا ) نبا   ) یلزتعم حراش  دوشیم . یقلت  تجح  نانآ  عیمج  عامجا  اذـل  تسا ، راوشد  رایـسب  هتـسراو  ياهناسنا  نیا  نیع 
دمحم لآ  زا  ع )  ) مئاق ماما  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دوصقم  هک  تسین  دیعب  دیوگیم و  لاوقا  نیا 

ملع رد  ای   ) ربمایپ نخـس  رد  درادن و  دوجو  نامز  نیا  رد  هچ  رگا  دیرفآ  دهاوخ  ار  وا  دنوادخ  هک  عقوم  نآ  رد  دشاب  نامزلارخآ  رد  (ص )
بهاذـم اههقرف و  همه  ترـضح  نآ  مایق  روهظ و  هرابرد  دـشاب . هتـشادن  نامز  نیا  رد  وا  دوجو  هب  تلالد  هک  درادـن  دوجو  يزیچ  مـالک )

: دـیوگیم ییوخ  ققحم  موحرم  سپـس  وا . دوجو  اب  رگم  دـسریمن  نایاپ  هب  فیلکت  هدـیدپ  ایند و  هک  نیا  هب  دـنراد  رظن  قاـفتا  یمالـسا 
نآ اب  ترـضح  نآ  اریز  دـیوگیم ، هک  دـشاب  روطنامه  تسین  دـیعب  تسا ، ع )  ) يدـهم ترـضح  ماما  روظنم  دـیوگیم : هک  نیا  میوگیم 

دلوتم ع )  ) ترـضح نآ  دـیوگیم : هک  هیماما  هعیـش  هیرظن  تابثا  يارب  ییوخ  ققحم  موحرم  سپـس  تسا . اهنآ  رهظم  فوصوم و  تافص 
نینموملاریما نانخـس  رد  دروآیم . یلیالد  دومرف ، دـهاوخ  داد  لدـع و  هب  مایق  عقوم  نآ  هدوب و  هدـنز  يرـشب  عماـج  رد  روهظ  اـت  هدـش و 

میدومن حرطم  فیرشلا  هجرف  هللالجع  يرکسعلا  نسحلا  نب  دمحم  يدهم  ترضح  هرابرد  يرـصتخم  ثحب  مدص ، هبطخ  رد  مالـسلاهیلع 
احورـشم تسا …  نآ  راظتنا  رد  ناهج  هک  یناهج  تلود  هب  طوبرم  لئاسم  زا  تادلجم  نیا  تحاس  رد  هللاءاشنا  میدرک  هدـعو  اجنآ  رد  و 

یهلا تموکح  مالـسلاهیلع و  يدهم  ترـضح  میزادرپیم : تیمهااب  رایـسب  ثحبم  نیا  هب  يدنوادخ  تایانع  اب  کنیا  درک . میهاوخ  ثحب 
مز يور  رد  وا 

زا هاـگآ  نادـنمدرخ  هک  تسا  تیمهااـب  رایـسب  لاوس  ناـمه  نیا  تسیچ ؟ راـظتنا  رد  دوریم و  اـجک  هب  رـشب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نی 
حرطم دنمشیدنا  لقاع و  ياهناسنا  رگید  دوخ و  يارب  هراومه  نونکات  يرشب  خیرات  زاغآ  زا  للم ، ماوقا و  نارظنبحاص  ناسنا و  تیدوجوم 

: هلمج نآ  زا  داد . رارق  یـسررب  دروم  ناوتیم  ار  یمهم  بلاطم  دوشیم ، هداد  نآ  هب  هک  ییاهخساپ  لاوس و  نیا  هزیگنا  هرابرد  دناهدومن .
ابلاغ هک  دوجوم  عضو  هب  تیاضر  مدـع  کی - هلمج : نآ  زا  تفرگ . رظن  رد  روبزم  هزیگنا  ناونع  هب  ناوتیم  ار  لـماع  دـنچ  مکی - بلطم 
نانآ ریگمـشچ  تیرثکا  نابیرگ  هک  ییاهلیدعت  زواجت و  اهناسنا و  قوقح  ندش  لامیاپ  هدـهاشم  زا  هک  تسا  عماوج  مدرم  بلغا  ریگنماد 

تـسا ینتبم  يرـشب  یگدنز  ياهیناماسبان  راوگان و  ساسحا  رب  اهنت  تهارک ، یتیاضران و  نیا  ددرگیم . یـشان  دراشفیم ، یتخـس  هب  ار 
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، درک دـهاوخ  ادـیپ  تاجن  عقوم  نآ  رد  رـشب  هک  ار  ییادرف  اعقاو  هک  نیا  نودـب  ددرگ ، اهر  تامیالمان  زا  هک  دـهاوخیم  ار  ییاهادرف  هک 
يادرف زا  هکنیا  نودب  دنهاوخیم ، ار  دوخ  نامز  روآدرد  عضو  زا  ییاهر  یصاخشا  نینچ  رتلومعم ، ترابع  هب  دهاوخب . ار  نآ  دسانشب و 

سایب تالیخت  ناینابرق  دنلوهجم ، ییادرف  بلاط  هک  نانیا  دنشاب . هتشاد  يربخ  یعالطا و  نامز  نآ 
زا یناوارف  رایـسب  ياههورگ  یلماکت - تیاضر  مدع  ود - نم  يادیپان  يادرف  نیا  زا  ياو  نم  يادرف  یخرب  دش  نم  رمع  دنتـسه : دوخ  سا 

رتالاب یتیعقوم  دنریگب ، رارق  هک  يرـشب  ندمت  گنهرف و  زا  یتیعقوم  ره  رد  دننکیم ، یگدنز  هک  ینامز  ره  رد  يرـشب  عون  ناگتفایلامک 
، دـش عناق  نیمز  يور  رد  یگدـنز  تیفیک  زا  یتیعقوم  چـیه  هب  دـیابن  هک  نیا  دـنیامنیمن . دوجوم  عضو  هب  تعاـنق  دـنیوجیم و  ار  نآ  زا 
زا رتیلاع  هدـنیآ  هب  هراومه  نآ  هب  دانتـسا  اب  رـشب  دزاسن ، شوماخ  ار  نآ  ریدـخت  لماوع  رگا  هک  تسیرادهشیر  ساـسحا  کـی  هب  دنتـسم 

نامه میدرک  هراشا  هک  هنوگناـمه  دوجوم ، عضو  زا  زیرگ  نیا  لـماع  نیرتیـساسا  دـهاوخیم . يدـج  روط  هب  ار  نآ  درگنیم و  هتـشذگ 
رـشب هک  ار  دوجوم  عضو  هنوگ  ره  ساسحا  نیا  اریز  دریگیم ، یتسه  ناهج  همه  رد  نم )  ) تاذ شرتسگ  موزل  زا  هشیر  هک  تسا  ساسحا 

رگا تسا . هتخادرپ  هتخاس و  يو  دوخ  ار  نآ  فقـس  اهراوید و  هک  دنیبیم  ینادنز  دننام  دزادرپیم ، یگدنز  هب  نآ  رد  هدروآ و  تسد  هب 
ياهتیفیک هدننکدودحم و  ياهتیمک  هک  ایند  نیا  رد  دـشاب . یناسنا  هتخاس  ياهندـمت  اهگنهرف و  نیرتهب  زا  یمـسجت  نادـنز  نیا  هچ 
هک هچنآ  ره  اریز  دنک - یگدنز  ار  دوخ  نم )  ) ای تاذ  دناوتیمن  دزاسیم ، صخشم  دودحم و  ار  وا  یگدنز  هدننک ، يزیمآگنر 

صاخشا هنوگنیا  دشاب . یتسه  ناهج  هچ  رگا  دومن  دهاوخ  ناسنا  نم )  ) زا رتکچوک  دش ، طلسم  نآ  رب  تفایرد و  ار  نآ  یمدآ  نم )  ) تاذ
، ار نییآ  هب  شیارگ  دوجوم و  عضو  زا  زیرگ  یلـصا  هزیگنا  دناهتـسناوتن  زین  نانیا  لاح ، نیا  اب  دنـشیدنایم ، مکی  هورگ  زا  رتیلاع  هچ  رگا 

تسا مسق  هس  زا  هزیگنا  نیرتیلاع  تیاضر ، نیا  سدقم - تیاضر  مدع  هس - دنبایرد . دنکیم ، باجیا  هلئسم  نیا  رد  تقیقح  هک  نانچنآ 
رایسب ياههیامرس  اوق و  اهدادعتسا و  ياراد  ناسنا  هک  تسا  نینچ  مسق  نیا  حیضوت  میاهدومن . یـسررب  حرط و  ار  نآ  مسق  ود  نونکات  هک 

دنک عابـشا  دناوتیمن  ار  وا  یتیعقوم  عضو و  چیه  میدش ، رکذتم  هتـشذگ  مسق  ود  رد  هک  هنوگنامه  هک  يروط  هب  تسا ، ياهدـننکهریخ  و 
يزیچ چـیه  هک  تسیدـح  رد  وا  نم )  ) تمظع اریز  دـشاب ، هدرک  هیهت  دوـخ  يارب  ار  عـماوج  اهندـمت و  اـهگنهرف و  نیرتیلاـع  هچ  رگا 

: لاکساپ دننام  برغ  نارکفتم  يولوم و  دننام  قرش  یفسلف  نارظنبحاص  زا  ياهدع  لوق  هب  دیامن و  شعابشا  دنک و  هطاحا  ار  وا  دناوتیمن 
تفرـشیپ و هنوگچیه  رگید  فرط  زا  تسین . اج  چـیه  شطیحم  و  تسااج ) همه  زکرم  رد  اـی   ) اـج همه  شزکرم  هک  تسیدوجوم  ناـسنا  )

، تسا هتخاس  دوخ  يارب  دوخ  هک  یتیعقوم  هب  ار  وا  نم )  ) تسا هتسناوتن  گرزب  ناهیک  نیا  رد  ياهطلس  یملع و  شرتسگ 
هک تعیبط  ياروام  هب  وا  يدج  شیارگ  دعب  زا  دـیاب  ار  نآ  ياههشیر  هکلب  تسین ، ساسایب  هدـیدپ  کی  تعانق  مدـع  نیا  و  دـیامن . عناق 
مه داعبا ، حوطـس و  نیا  اـب  نم )  ) اریز نم )  ) ضحم یعیبط  داـعبا  حوطـس و  زا  هن  درک ، وجتـسج  تسا ، وا  میلـس  ترطف  باـن و  تاذ  ءزج 
نم ، ) هعماج دوخ و  هدـننکهابت ، یهاوخدوخ  هب  یلماکت ) تاذ  تنایـص   ) لصا زا  فارحنا  لـباق  مه  ریذـپریدخت و  مه  تسا و  ریذـپنیقلت 

رـسب یهلا ) ياهزور   ) هللامایا راظتنا  رد  هراومه  سدـقم ) تیاضر  مدـع   ) لماع اب  هک  تسا  تعیبط  ياروام  هب  شیارگ  دـعب  نآ  اب  یناسنا )
زا دیاب  دشاب ، وا  تسد  زغم و  هتخاس  گنهرف  ندمت و  نیرتیلاع  هچ  رگا  دوجوم  عضو  هب  تعانق  مدـع  ياههشیر  میتفگ : هک  نیا  دربیم .

دینیبیم الیذ  امش  هک  ياهلمج  دشاب . یـسک  کش  دیدرت و  دروم  دوریمن  نامگ  دوش ، وجتـسج  تعیبط  ياروام  هب  وا  يدج  شیارگ  دعب 
لوبق دروم  تسا ، هدـش  ینخـس  هدـیقع و  نینچ  زورب  بجوم  هک  يدـهاوش  لیالد و  یلو  تسا ، یبرغ  گرزب  رکفتم  کـی  هتفگ  هچ  رگا 

دننکیم و هرادا  ار  يرـشب  روما  یعمج ، هتـسد  میظع  ياهندنار  شیپ  : ) تسا نینچ  هلمج  تسا . یبهذـم  ریغ  یبهذـم و  نارظنبحاص  همه 
تعیبط و  ) نامـسآ نیمز و  زا  بکرم  ییورین  دـنهدیم . ناـشقوس  لدـع  هب  ینعی  لداـعت ، هب  ینعی  یقطنم ، تلاـح  هب  نیعم  عقوم  کـی  رد 

بط ياروام 
نیا هک  دوب  رظتنم  ناوتیم  و  تسا . تازجعم  هدنهد  ناشن  کی  ورین  نیا  دنکیم . ییامرفمکح  وا  رب  و  دوشیم . لصاح  تیرـشب  زا  تعی )
دزاس هجاوم  روگ  کی  رعق  رد  ار ) تیناسنا  ناسنا و  زیگناهقرفت  تافالتخا  ینعی   ) برغ قرش و  ابیز . زور  کی  رد  یقرت  زیمآرارسا  تردق 
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، یلمات زور ، نآ  راظتنا  رد  دراداو . هملاکم  هب  گرزب  مره  لـخاد  رد  تراـپانب  اـب  ار  ناـماما  و  دربب ) نیب  زا  ار  ساـسایب  تاـفالتخا  ینعی  )
زا شیپ  یتـالمج  رد  و 338 ) ص 337  ج 2  وگوه - روـتکیو  ناـیاونیب - . ) تسین لوـقع  نوزفازور  تفرـشیپ  رد  یفقوـت  نارود  يددرت ،

رخآ یقاس  يا  هدبیم  دیوگیم : ابیز  هچ  يولوم  دشوکیم ). هلئسم  نیا  لح  قیرط  رد  یلک  روط  هب  یقرت   ) تسا هدمآ  نینچ  قوف  تارابع 
ناهراو ار  راوید  رد و  نادـنز  زا  نکـشب  نامـسآ  نابدرن  وتیم  يا  دـننز  نودرگ  رب  هداب  نیز  نایکاخ  نامدرم  ياـهلقع  هدوبر  يا  ناـمز 

زور کی  ( ) يزیربت سمـش  ناوید   ) نامکرت دنفـسوگ و  دـنام و  گرگ  دـنامن  سک  هد  رد  تشگ و  یقاس  كرت  نامغ  نادـنز  ار ز  ناـج 
ییاونیب وحم  دنیآیم - نوریب  تکالف  هقطنم  زا  زین  هدنامهت  ياهرشق  عبتلاب  دوریم ، الاب  رـشب  عون  نوچ  تفرگ - دهاوخ  ارف  ار  همه  تریح 

( ) تسا راکاطخ  دنک  ههبش  كربتم  لح  هار  نیا  رد  سک  ره  تفرگ ، دهاوخ  تروص  حطس  هداس  عافترا  کی  اب 
هدید فوخم  یگریت  همه  نیا  نوچ  هک  دسریم  رظن  هب  دیـسر ؟ دهاوخ  هدنیآ  ایآ  : ) میهدب رارق  تقد  دروم  مه  ار  تارابع  نیا  ص 337 )

زیگنالالم هچ  نایاونیب  ناهاوخدوخ و  ههجاوم  تسیچ ؟) فوخم  یگریت  . ) دروآ نابز  رب  ار  شـسرپ  نیا  دـناوتیم  ابیرقت  یمدآ  دوشیم ،
ینارذگشوخ زا  لصاح  یجیگ  دوشیم ، نوزفا  یتسم  رثا  رب  هک  ییاهتشا  یفارشا ، شرورپ  تاملظ  قحان ، ماکحا  ناهاوخدوخ ، دزن  تسا !

ياضر کی  دسریم ، ناربجنر  هب  تبسن  يزوتهنیک  هیاپ  هب  ات  صاخشا  نیا  زا  یضعب  رد  هک  ندرب  جنر  زا  سرت  دنکیم ، رک  ار  یمدآ  هک 
ياهناکت نارگید ، ینامداش  ندید  زا  ضغب  دسح ، صرح ، نایاونیب ، دزن  دهنیم ، دنب  رد  ار  ناج  هک  زیمآتوخن  نانچ  یتینانا  ریذپانرثات ،

دیاب مه  زونه  ایآ  طیـسب . كاپان و  یلهج  تمائـش ، جایتحا ، هصغ  یگریت ، زا  هتـشابنا  بولق  عوج ، نیکـست  هار  رد  یناـسنا  روناـج  دـیدش 
؟ دـندرگیم شوماخ  هک  تسا  اههطقن  نامه  زا  دـهدیم  صیخـشت  نآ  رد  یمدآ  هک  یناشخرد  هطقن  اـیآ  درب ؟ ـالاب  نامـسآ  يوس  مشچ 
، یندیدان هداتفا ، رود  کچوک . ردق  نیا  هدش و  دیدپان  اهیکیرات  قامعا  رد  هنوگنیا  هک  بولطم  لامک  هدـهاشم  تسا  روآتشحو  یـسب 

ياهراتـس زا  شیب  همه  نیا  اب  دـناهدرک ، موجه  شنوماریپ  اسآوید  هک  تسا  سوحنم  میظع  تادـیدهت  نیا  همه  رد  طاـحم  یلو  ناـشخرد 
ك

هب دیناوتیمن  هجوچیه  هب  دینیبیم  قوف  تارابع  رد  هک  ار  ینیماضم  امش  ص 339 ) ذخام ، نیمه  . ) تسین رطخ  رد  تسا ، اهربا  ناهد  رد  ه 
مینادیم یهلا  نید  یلک  نتم  یلاع  گنهرف  زا  ياهدیکچ  ار  بلاطم  نیا  ام  دیهدب . تبـسن  یندـمت  يداژن و  یمیلقا و  صاخ  گنهرف  کی 

ار یناسنا  دـشر  لماکت و  رب  ینتبم  یقوقح  یـسایس و  تایح  لوقعم و  یعامتجا  تایح  یقـالخا و  طوقـس  ربارب  رد  ار  تیرـشب  يزور  هک 
زا یتایبا  الاب و  بلاطم  نیبام  لماک  تهباشم  اـم  دـننام  مه  امـش  اـیآ  درک . دـهاوخ  بصن  وا  هار  ارف  نازورف  هلعـشم  داد و  دـهاوخ  تاـجن 
ام دـصق  ردـنا  وت  يزیت  رجنخ  ناما  رخآ  هدـب  يدرگیم  زیت  نامز  رخآ  هنتف  رد  کلف  يا  يولوم : تایبا  کنیا  دـینکیم ؟ ساـسحا  يولوم 

ياـهگنهرف اهندـمت و  همه  هصـالخ  مییاـم  هک  ناینیـشیپ  رب  شیوـخ  هوزفرب  ناـمز  رخآ  كریز  ناـعبوز  اـم  دـصف  رد  ياهدوـلآ  رهز  شین 
رشب خیرات  راودا  همه  هتفایلماکت  مییام  میاهتخود ! تعیبط  نیداینب  تارذ  قامعا  هب  مشچ  هدیشک و  اهناشکهک  هب  رس  هک  مییام  هتـشذگ !

قالخا لوصا  همه  هتخومآ و  اهرکم  اهلعف و  هتخوس  اهرگج  نازومآهلیح  ناگتفایلامک : نیا  لاـح  نیا  اـب  تسا ! هتـشاذگ  رـس  تشپ  هک 
رادن يدوس  ام  يارب  اهنآ  هک  تلع  نیا  هب  اهنت  هدرک ، دوبان  ار  اهنآ  هداد و  تسد  زا  ار  تیناسنا  یلاع 

شوگ هب  دوس  يادـص  اج  همه  زا  هک  زورما  ریگارف  قطنم  تسنیا  دوس  ریـسکا  دوب  ناک  هداد  زاب  دوج  سفن و  ياخـس  راـثیا و  ربص و  دـن !
نامدرم ياهلقع  هدوبر  يا  نامز  رخآ  یقاس  يا  هدـبیم  مسینایراتیل ) یتی  ! ) دـنیبیمن تعفنم  زج  یگدـنز  يارب  یفدـه  چـیه  دـسریم و 

یقاس كرت  نامغ  نادـنز  ار ز  ناج  ناهراو  مغ  نادـنز  رد  هداب  زا  نکـشب  نامـسآ  ناـبدرن  وتیم  يا  دـننز  نودرگ  رب  هداـب  نیز  ناـیکاخ 
لماکت و هرابرد  نیغورد  ياـعدا  همه  نآ  اـب  ار  زورما  ياـیند  امـش  اـیآ  ناـمکرت  دنفـسوگ و  دـنام و  گرگ  دـنامن  سک  هد  رد  تشگ و 
اب ریخا  تاـیبا  رد  تسا  مزـال  یهلا  تردـق  کـی  رـشب  ناـماسبان  عـضو  هب  نداد  ناـماس  يارب  هک  نیا  دـینیبیمن ؟ تاـیبا  نـیا  رد  تفرـشیپ 

نورد ياضف  مه  هزادنا  ره  هک  میراد  ییانشآ  یناور  تمظعاب  رایـسب  هدیدپ  نیا  اب  ام  همه  مود - بلطم  دوشیم . هدهاشم  لماک  تحارص 
دنکیم و زاب  یناسنا  نورد  ياضف  رب  ار  دوخ  هچیرد  هک  دراد  دوجو  اجنآ  رد  رادانعم ، رایسب  هنزور  کی  هرخالاب  ددرگ ، رات  هریت و  یمدآ 
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یـسک ره  هک  تسا  دیما  رون  نامه  نیا  دهدیم . هئارا  اضف  نآ  رد  دناسریم ، ار  نآ  تاملک  همه  زا  رتهب  دـیما  هملک  هک  ار  یناشخرد  رون 
يدج روط  هب  هک  یناسک  ناسانشهعماج و  دنادرگیمرب . گرم  یگدنز و  زرم  زا  اهراب  یگدنز  لوط  رد  ار 

هدیمان ناسنا  هک  گرزب  عون  نیا  یگدنز  تشذگرس  زا  دننکیم و  ذوفن  وا  داعبا  اهدادعتسا و  قامعا  ات  دنراد و  راک  رس و  یناسنا  مولع  اب 
هکلب دشابیمن . تعیبط  وا و  هتخاس  هک  دنکیم  یگدنز  یتقیقح  هب  دیما  اب  یلک  روط  هب  رـشب  هک  دننادیم  دنراد ، ار  مزال  عالطا  دوشیم ،

تسا و یناوارف  عاونا  ياراد  هک  ریدـخت  لیاسو  - 1 ددرگیم . شوماخ  عوضوم  ود  زا  یکی  اب  دـیما  نیا  هلعـش  تسا . تعیبط  وا و  قوفاـم 
داوـم و ندرک  يزیمآگـنر  - 2 ددرگیم ! رتقیمع  رتهدرتـسگ و  زین  لـیاسو  نیا  دـندرگیم ، لـیان  تفرـشیپ  هب  اـهناسنا  هچ  ره  هنافـساتم 
رد روما ، نیا  لاثما  ماقم و  تیبوبحم ، يدازآ ، ملع ، يدام ، تازایتما  دـننام  ندوب  تیاهنیب  ندوب و  قلطم  اـب  يویند  یگدـنز  تاـعوضوم 

ناسنا و قوفام  تقیقح  نآ  ياج  دـناوتیمن  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  اهنآ  تاصتخم  تیهام و  هب  رظن  اب  هک  یتروص 
ار ناسنا  داعبا  زا  يدعب  دـشابیم ، یبسن  دودـحم و  هک  نآ  هفاضا  هب  اهنآ  زا  کی  ره  اریز  دریگب ، تسا  ام  یلاع  دـیما  دروم  هک  ار  تعیبط 
ره روما  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دنـشاب ، هدـش  راوتـسا  لصا  نوناـق و  ياـنبم  رب  روبزم  روما  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـیامنیم ، عابـشا 

هبنج ط هک  ياهرهب  دوس و  نامه  زج  ياهجیتن  دنشاب ، زایتما  ءاشنم  بولطم و  هک  مه  هزادنا 
رب تسا و  كاپ  اهيدیلپ  زا  وا  نورد  هک  ياهتفایدشر  ناسنا  ره  داهن  رد  دـیما  نیا  تشاد . دـنهاوخن  ربرد  دـهاوخیم ، ناسنا  ضحم  یعیب 

گرم هب  میلـست  دیفـس  مچرپ  نتـشارفارب  زا  ار  ام  هک  تسین  دیما  نیمه  یتسار  هب  ایآ  تسا . روهلعـش  دنکیم ، تیلاعف  یفاص  ترطف  يانبم 
، تشادن تلاصا  اهناسنا  نورد  رد  يدـیما  نینچ  رگا  و  تسا . نینچ  اعطق  درادیم ؟ زاب  یعامتجا  يدرف و  تامیالمان  نیرتتخـس  ربارب  رد 

تیاضر یعقاو ، يدازآ  قح و  تلادع و  قشاع  چیه  یناسنا و  عون  ینب  یقیقح  ياهتفرـشیپ  يارب  شـشوج  هدنراد  ساسح و  ناسنا  چیه 
تیدبا اهنت  هکنیا  تیدبا و  هرابرد  میقتسم  روط  هب  ار  ریز  تایبا  ناربج ) لیلخ  ناربج   ) هچ رگا  دادیمن . رات  هریت و  تلالم و  رپ  یگدنز  هب 

هفاضا هب  تسا . هتخاس  راوتسا  دیما  رب  ار  دوخ  بلطم  ساسا  زاب  یلو  تسا ، هدورـس  دنک ، هیجوت  ار  ایند  نیا  رد  یگدنز  دناوتیم  هک  تسا 
اب  ) زین يویند  یناگدـنز  نیا  هصرع  رد  تسا ، تایح  فدـه  نیرتیلاع  هب  ناسنا  لوصو  هک  تیدـبا  هب  دـیما  تمظع  كالم  نامه  هک  نیا 

افوکش ار  اهناسنا  سوفن  هک  تسا  ایند  نیا  رد  ضحم  لدع  تموکح  ندش  اپرب  اریز  تسا ، لوصو  لباق  ایند ) نیا  هب  تبسن  نتفرگ  رظن  رد 
ای ن - 1 دوشیم : عورش  نینچ  ناربج ) لیلخ  ناربج   ) تایبا دناشچیم . نانآ  هب  ار  تیدبا  معط  دزاسیم و 

يا - ) روبقلا 1 هیراوت  ارـس  يرهاظ  اودغیف  ارـشق  يرـضاح  یهنا  تنک  لب  روهدـلا 2 - هینغت  انحل  یعا  تنک  ام  دـنجلاب  یعمطم  ـال  ول  سف 
اب ار  متاـیح  همادا  نونکامه  زا  هکلب  - ) 2 مدادیمن ). شوگ  دزاونیم  راگزور  هک  ار  یگنهآ  زگره  متـشادن ، تیدبا  هب  يدـیما  رگا  نم ) )
ار نآ  اـهروگ  هـک  مدوـمنیم  یناـهنپ  زار  هـب  لیدـبت  ار  یتـسه  هـصرع )  ) هـضرع رد  مدوـجو  شیاـمن  مدوـمنیم و  عـطق  يربـج  تردــق 
اب ار  دوخ  سفن   ) لمالا هحـسف  ول ال  رهدلا  قیـضا  ام  اهبقرا  لامالاب  سفنلا  للعا  دیوگیم : شفورعم  مجعلاهیمال  رد  ییارغط  دـناشوپیم ).

هرابرد یثحب  هتشذگ  ياهلاس  رد  دشابن ) دیما  وزرآ و  شیاشگ  رگا  یمدآ  رمع  راگزور  تسا  گنن  هچ  مزاسیم  راودیما  عناق و  اهنامرآ 
هک نیا  لامتحا  هب  مه  دیدش و  تبسانم  تهج  هب  مه  تسا . هدیسر  پاچ  هب  تالاقم  باتک  رد  مه  القتـسم و  مه  هک  متـشاد  راظتنا  دیما و 
وا اب  وت  تسوت ، اب  وا   ) راظتنا دیما و  میروآیم : یتاحیضوت  تافاضا و  اب  اجنیا  رد  ار  نآ  دشابن . مرتحم  هدننکهعلاطم  سرتسد  رد  ثحب  نآ 
دیع نیا  تفر ). دیاب  نوچ  هک  تدیوگب  هار  دوخ  يوگم . چیه  هن و  رد  هار  هب  ياپ  وت  لماکت ، هب  ور  ياهدـیما  نتخاس  افوکـش  رد  یتسین ،

يدبا و م يوزرآ  گرزب  هدنروآدای  و  ع )  ) يدهم ترضح  تیرشب  ملاع  یجنم  زور  داز  هک  ار  گرزب 
رادهشیر داقتعا  زا  ياهشوگ  نایب  مراودیما  میوگیم و  کیربت  امـش  هب  هناتـسودرشب ، ياهشبنج  نیرتلیـصا  كرحم  تسا و  رـشب  سدق 

نایرج یتسیاب  - 1 مینکیم : یـسررب  ار  یتامدقم  یلـصا ، ثحب  هب  دورو  زا  لبق  دتفا . دنمدوس  زیزع  ناتـسود  يارب  تیودـهم  هب  یمالـسا 
رد امـش  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ینامز  هلـصاف  يرادقم  دیـسر  دیهاوخ  نآ  هب  هک  یفده  امـش و  نایم  یتقو  دوش . هبـساحم  تایعقاو  یجیردت 

: دنـشابیم فلتخم  مه  راظتنا  دروم  رد  دنراد ، هک  ینوگانوگ  یحور  شیاجنگ  بسح  رب  مدرم  دوب . دیهاوخ  فدـه  نآ  هب  لوصو  راظتنا 
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فیعـض سوفن  نیا  دورب .)  ) دیورب ناشناگدید  لباقم  رد  هلـصاف  نودب  نانآ  یگدنز  ياهفده  دـنهاوخیم  هراومه  هک  دنتـسه  یهورگ 
ندـمآ تسد  هب  يارب  یتسیاب  هک  تسا  نینچ  ادـخ  تیـشم  یگدـنز و  نوناق  ناـیرج  اریز  دـنوشیم ، وربور  اـهیماکان  اـب  اـیند  رد  هشیمه 

هریخ بیس  يوجتسج  يارب  بیـس  تخرد  ياههخاش  هب  هام  نیدرورف  لوا  رد  سک  چیه  دنک . ریـس  اجیردت  يدایز  مک و  ثداوح  فده ،
هک یـصاخشا  میتفگ  دـشاب ؟ هقلخلالماک  یکدوک  ندـییاز  هدامآ  هفطن  داـقعنا  زا  مجنپ  زور  رد  يرداـم  دـیاهدید  نونکاـت  اـیآ  دوشیمن .

تـسا هدرتسگ  نامز  رابیوج  رد  هک  هطوبرم  ياهدادیور  نایرج  نامز و  تشذگ  نودـب  دـناهداد  رارق  فدـه  ار  هچنآ  دـنهاوخیم  هشیمه 
یعض یسوفن  دنبایرد ،

اب امئاد  دناهتفرگ ، شیپ  رد  هک  تعیبط  فلاخم  شور  نآ  اب  اریز  درادن ، دوجو  یناگدنز  رد  يدیما  نانیا  يارب  دنشابیم . تقاط  مک  ف و 
هک یماگنه  دوش . دنمـشناد  مشـش  سالک  رد  دراد  راظتنا  الثم  تسا و  ییادتبا  ياهسالک  رد  هک  یـسک  دننام  دنوشیم . وربور  تسکش 

دنتسه يرگید  هورگ  دوشیم . خلت  شیارب  یگدنز  هتشگ و  وربور  تسکش  اب  تسا ، هدشن  انیسنبا  دننام  دید  درک و  مامت  ار  مشش  سالک 
نانیا دوشیمن . ادیپ  تخرد  هخاش  يور  یلـصف  ره  رد  ياهویم  ره  دننادیم  نانیا  دنراد . ییانـشآ  یعیبط  تانایرج  عضو  اب  يدودح  ات  هک 
يارب دننادیم  نانیا  ددرونرد . ار  سونایقا  عیسو  رایـسب  هنهپ  ات  تسا  مزال  يزهجم  یتشک  سونایقا ، کی  لحاس  هب  ندیـسر  يارب  دننادیم 
ماجنا ار  نیریـش  خـلت و  ياههبرجت  دزودـنیب ، یتفرعم  ات  درذـگب  لاس  اههد  یتسیاب  دـسرب ، دوخ  لماک  دـشر  هب  ناسنا  کـی  لـقع  هک  نیا 
ندیسر يارب  اهنآ  دراد . ياهتسیاش  موهفم  دیما  راظتنا و  هورگ  نیا  يارب  دوش . هدیزرو  یگدنز  ياهخالگنـس  بیـشن و  زارف و  رد  و  دهد ،
ياضف دیاب  هراومه   ) هک دیسر  امش  شوگ  هب  يزیچ  نخس ، نیا  زا  رتلطاب  ایند  نیا  رد  ایآ  دنـشکیم . راظتنا  دنوشیم و  راودیما  فده  هب 

یسمش هموظنم  يازجا  ینوناق  تاکرح  هک  نیا  اب  دریگن )! ارف  ار  نیمز  ياضف  بش  زگره  دشاب و  نشور  نیمز 
ياهترورـض دـیاب  اهنت  هن  مینکیم ، يرپس  راگزور  کیرات ، بش  رد  تبیغ  نارود  رد  ام  هک  لاح  دزاـسیم . يرورـض  ار  بش  یکیراـت 

تقیقح قح و  دیـشروخ  روهظ  شدادـماب  هک  بش  نیا  رد  ار  دوخ  یگدـنز  نوئـش  همه  دـیاب  هکلب  مینکن ، شوـمارف  ار  بش  رد  یگدـنز 
اریز میتفایم ، وپاکت  هب  دیـسر ، ارف  زور  هک  یتقو  مییوگب : مینیـشنب و  هک  نیا  هن  مینک ، تاعارم  رتشیب  يوپاـکت  شـالت و  تقد و  اـب  تسا ،

مینکن طولخم  تالایخ  اب  ار  دـیما  هنوگچ  - 2 درم !! دیاب  درک و  دـیابن  یگدـنز  بش  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  هنادرخبان  رادـنپ  نیا  يانعم 
ناشن ار  اههتـساوخ  تاعوضوم  زا  یتسرهف  مه  یعیبط  ناهج  میـشابیم و  تیاهنیب  ياههتـساوخ  ياراد  میتسه و  ایند  نیا  رد  هک  یماداـم 

، دنراد هک  یناوارف  تهج  هب  ینهذ  ياهنایرج  تیلاعف و  فرط  نآ  زا  تشاد  دـهاوخ  دوجو  يرـشب  سوماق  رد  مه  وزرآ  دـیما و  دـهدیم ،
، دنراد هک  یتیدودحم  تهج  هب  دننکیم ، حرطم  ار  تایعقاو  هک  یقطنم  ياههشیدـنا  زین  دـنزاسیم و  لوغـشم  دوخ  هب  هراومه  ار  ام  حور 

تانایرج اهتیلاعف و  رثکا  دنوشیم و  دیلوت  تالایخ  اج  نیمه  زا  دننک . مادختـسا  دوخ  هار  رد  ار  ینهذ  تانایرج  تیلاعف و  مامت  دنناوتیمن 
هیاپیب بلغا  اذل  دنرادن . ام  يونعم  يدام و  یگدنز  ياهتیعقاو  اب  يراک  تالایخ  نیا  دنهدیم . لیکشت  ار  ام  ینهذ 

ترابع تالایخ  هک  تسنیا  دراد ، دوجو  دیما  تالایخ و  نیب  هک  یقرف  نیرتمهم  دندرگیم . هدوهیب  يژرنا  فرـص  ثعاب  دنتـسه و  چوپ  و 
: هک یتروص  رد  دشاب . هتـشاد  کیرحت  ییاناوت  هک  نیا  نودـب  یناسنا  نهذ  هحفـص  رد  یگتخاس  عقاو و  زا  طولخم  روص  نایرج  زا : تسا 
ام تسا . هتفرگ  قلعت  اهنآ  هب  یناسنا  دـیما  هک  دراد  یتاعوضوم  يوس  هب  کیرحت  هبنج  اهنآ . نتـساوخ  تاـیعقاو و  هب  قلعت  تهج  هب  دـیما 

، دنکیم هولج  لیامت  دروم  بوخ و  ام  نهذ  رد  هچ  ره  مینکن و  هابتـشا  دیما  اب  ار  هیاپیب  تسـس و  تالایخ  میـشوکب  یناگدنز  رد  یتسیاب 
نیرتدیدش لمالا  لوط  يوهلا و  نانثا  مکیلع  فاخا  ام  فوخا  نا  دومرف : ع )  ) نینموملاریما مینکن . یقلت  یگدنز  كرحم  روتوم  ناونع  هب 

، دـیما ندـیناسر  رمث  هب  طرـش  نیلوا  نیاربانب  زارد  رود و  يوزرآ  سوه و  يوه و  زا  يوریپ  تسا : زیچ  ود  مراد ، امـش  هرابرد  هک  یـسرت 
تاعارم مدع  و  دنک ، ادیپ  سامت  یگدنز  دیفم  تایعقاو  اب  دناوتیم  تیفیک  هچ  هب  هزادنا و  هچ  ات  هک  تسا ، ناسنا  دوخ  تاناکما  هبساحم 

تیمک ناسنا و  دوخ  تاـناکما  رد  قیقد  هبـساحم  هک  یماداـم  اریز  دزاـسیم ، دراو  یناـسنا  ياهتیـصخش  هب  نیگنـس  تاـفلت  طرـش ، نیا 
تحاران بجوم  دشاب ، یگدنز  كرحم  هک  نیا  ياج  هب  هدوب و  تسس  نازرل و  هشیمه  دیما  هدیدپ  دریگن ، ماجنا  تایعقاو 
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ییانـشور دزوسیم و  بآ  يور  رب  تفن  نوچ  بارطـضا ، يور  رب  دـیما  یهلا : سانـشناسنا  دنمـشناد  نآ  لوق  هب  دوب . دـهاوخ  ساـی  ي و 
ات دشاب  لصتم  رون  لیصا  عبنم  کی  هب  یتسیاب  دیما  یگدنـشخرد  دشکیم . هنابز  يرـشب  مالآ  يور  رب  هراومه  روانـش  هلعـش  نیا  دهدیم .

، تسا فده  هدنیآ و  هب  رظان  یناور  هدیدپ  کی  دیما  هک  اجنآ  زا  دـنکیم : دـیلوت  ار  دـیما  هک  یفدـه  - 3 دنک . کیرحت  ار  یمدآ  دـناوتب 
هب هک  دیما  یلعف و  مادقا  کی  هب  یلعف  هدارا  نایم  یتوافت  چیه  تهج  نیا  زا  دنکیم . دیلوت  ار  دیما  هک  تسا  یفدـه  هب  هتـسباو  نآ  شزرا 

دهد ماـجنا  دـهاوخیم  ـالعف  هک  يراـک  هراـبرد  ار  صخـش  هدارا  میهاوخب  رگا  دوشیمن . هدـید  دراد ، یتسویپ  هدـنیآ  رد  دوجوم  فدـه 
دروم هک  یفدـه  مینیبب  یتسیاب  مییامن ، یبایزرا  ار  دـیما  میهاوخب  رگا  نینچمه  مینک . یباـیزرا  ار  ضورفم  راـک  میروبجم  مینک ، یباـیزرا 

رتیلاـع و تسا ، هتـسب  فدـه  نآ  هب  هک  دـیما  دـشاب ، رتیلاـع  ناـسنا  فدـه  هچ  ره  هک : تسین  دـیدرت  ياـج  تسیچ ؟ تسا ، يراودـیما 
تورث و هاج ، دـننام  درادیم ، روظنم  شیوخ  يارب  ار  یـصخش  يدام  یئزج و  ياهفدـه  طقف  ناسنا  یهاگ  ـالثم  دوب ، دـهاوخ  رتشزرااـب 

تسا تسپ  رایسب  تاعوضوم  نیا  هب  طوبرم  يراودیما  دنشابیم . رثوم  ایند  نیا  رد  وا  يدام  دصاقم  دربشیپ  يارب  هک  تلع  نیا  هب  ترهش ،
. تسا یهلا  یناسنا و  یلاع  دصاقم  اهفدـه ، هنوگنیا  سکعرب  دـشاب . رـضم  نارگید  يارب  دـیاش  دـشاب ، دـیفم  صخـش  دوخ  يارب  رگا  و 

يدرمدار تروص  رد  هچ  شناد و  نتشاد  تروص  رد  هچ  ام  خیرات  رد  ار  رشب  تمظع  هک  تساهفده  هنوگنیا  هب  نتـسب  دیما  تفگ  یتسیاب 
یـساسا ءزج  دنچ  خیرات  كرحت  لماع  رگا  مییوگب : تسا  هتـسیاش  نیاربانب  تسا . هدرک  تابثا  یمومع ، يانعم  هب  ندـمت  لکـش  رد  هچ  و 

لوص دیما و  هک  ياهعماج  ای  صخـش  درادیمرب . ماگ  فده  ورملق  رد  راودیما  صخـش  - 4 تسا . دیما  نآ  یـساسا  يازجا  زا  یکی  دراد ،
نیا حیـضوت  دننک . يرپس  ار  یحور  ءالخ  تلاح  دیما ، نیا  دادتما  رد  هک  تسین  نینچ  تسا ، هتـشگ  رادیدپ  نانآ  حور  رد  فدـه  کی  هب 

یتسه نیناوق  تانایرج  قباطم  فدـه  نآ  تخاس و  صخـشم  دوخ  يارب  ار  یفدـه  ناسنا  هک  یماگنه  دـننکیم  ناـمگ  یلومعم  مدرم  هک 
هبنج طقف  هک  تسا  یناور  یتذـل  شیارب  دـیما  هدوب و  یلاخ  وا  تسد  نآ ، هب  ندیـسر  ات  فدـه  ندومن  روظنم  زاغآ  زا  دوب ، لوصو  لـباق 
تقد هراب  نیا  رد  یتسیاـب  اـم  دـهدیم . تسد  یلومعم  صاخـشا  یحطـس  تاـکرح  هب  رظن  اـب  هک  تسیاهدوهیب  ناـمگ  نیا  دراد . تیلـست 

هک هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  هک  نیا  لوا  ددرگیم : حرطم  اـم  يارب  عوضوم  ود  میداد ، رارق  فدـه  ار  یتقیقح  هک  یماـگنه  مییاـمنب . يرتشیب 
امز تشذگ  هب  جایتحاروبزم  فده 

ینوناق نایرج  میناوتیمن  نینچمه  و  میراذگب ، رانک  هدیرب ، ار  نامز  زا  ياهعطق  میناوتیمن  ام  دراد و  يدایز  ياهدادیور  ندش  يرپس  ن و 
دراد ار  ییامنرود  هفایق  ام  يارب  روبزم  فده  تهج  نیا  هب  میـشاب ، هتـشاد  عقوت  اهنآ  نودب  ار  فده  لوصح  هتفرگ و  هدیدن  ار  اهدادیور 

ناسنا حور  هک  نیا  مود  میوشیم . کیدزن  نآ  هب  اجیردـت  میرادیمرب و  ماگ  فدـه  هار  رد  رظن  نیا  اب  مینکیم . تکرح  نآ  يوس  هب  هک 
لاح نیا  اب  تسا ، دنمزاین  نامز  تشذگ  هب  فده  هب  لصو  دـنادیم  هک  نیا  اب  فدـه ، تفایرد  زیگناتفگـش  تیـصاخ  نتـشاد  تهج  هب 

زا یهورگ  مینک . هبساحم  حور  رد  ار  هتشذگ  ثداوح  تسا  هتسیاش  هلئسم  نیا  حیضوت  يارب  درادیمرب . ماگ  فده  ورملق  رد  العف  ییوگ 
تیمهااب رایـسب  ثداوح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  یلو  درذـگیم ، ثداوح  نآ  زا  ینـالوط  یتدـم  سپـس  دـهدیم ، خر  ناـسنا  يارب  ثداوح 

ار دوخ  ناسنا  و  دوشیم ، رانکرب  هتـشگ  يرپس  ثداوح  نآ  عوقو  زا  هک  ینامز  هک  تسنیا  دـننام  دـتفایم ، اهنآ  دای  هب  ناسنا  هاگره  هدوب ،
هب عقوم  تیانج  نامز  زا  سپ  لاس  تسیب  تسا ، هتشگ  رجنم  شدنبلد  دنزرف  ندش  هتـشک  هب  هک  یتیانج  الثم  دنیبیم . ثداوح  نآ  نایم  رد 

فده اعقاو  رگا  تسا ، هدش  روظنم  ناسنا  يارب  هدنیآ  رد  هک  یفده  دنیبیم . ار  تیانج  هظحل  نیمه  رد  ییوگ  نآ  ندروآ  دای 
هدش هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درادیمرب . ماگ  فدـه  ورملق  رد  ناسنا  هکلب  تسین ، ءالخ  فدـه  نآ  هب  لوصو  دـیما  نارود  دـشاب ،

ندوب هدنیآ  هک : دنهدیم  تسد  زا  ار  تقیقح  نیا  دمآ ، دهاوخ  تسد  هب  هدنیآ  رد  یلآهدـیا  فدـه و  هکنیا  نامگ  هب  مدرم  بلغا  تسا :
زا دیـسر ، دهاوخ  امـش  هب  هدنیآ  رد  اتقیقح  امـش  قوشعم  دینادب  امـش  رگا  دراذـگ …  رانک  ار  لآهدـیا  فدـه و  یلعف  رثا  یتسیابن  نامز ،

مرای هتبلا  دهدیم  یهاوگ  لد  دـینک : هجوت  تسرد  لیذ  تیب  هب  داد . دـهاوخ  ناشن  ار  دوخ  یگتفکـش  امـش  حور  لاصو ، نآ  روصت  عقوم 
مراسگمغ مرادن  مغ  مغ ، زا  رگید  دومن  خر  ملاصو  حبـص  دش و  رخآ  رجه  رمع  دـسریم  مراگن  کشیب  دـش ، شیب  مبارطـضا  دـسریم 
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، دیامن هولج  لآهدیا  فده و  ناونع  هب  یقیقح  ناسنا  حور  يارب  رگا  هک  دزاسیم ، نشور  الماک  ار  هیـضق  نیا  رگید  لاثم  کی  دـسریم .
رد یهلا  نادرم  شور  قادـصم  لاـثم  نیا  دـشاب . هدیـسرن  ارف  فدـه  ندـمآ  دوـجو  هب  ناـمز  هـچ  رگا  دـنیبیم ، روهطوـغ  نآ  رد  ار  دوـخ 

يارب یهلا  نیرکفتم  ناربمایپ و  مامت  هلیسو  هب  ییاهن  لآهدیا  فده و  ناونع  هب  گرم  زا  سپ  يدنوادخ  هاگشیپ  تاقالم  تسا . یناگدنز 
: دنیوگیم هک  دنتـسه  یلومعم  نامدرم  یهورگ  دـنهورگ : ود  هب  فدـه  نیا  هرابرد  مدرم  مینیبیم  یلو  تسا . هدـش  هضرع  تیرـشب  مامت 

قالم
نیا سپ  دوب . دـهاوخ  زیخاتـسر  ندیـسر  ارف  خزرب و  ناهج  ندـش  يرپس  گرم و  رمع و  نایلاس  تشذـگ  زا  سپ  يدـنوادخ  هاگـشیپ  تا 
یهلا نامدرم  مود ، هورگ  دوشیمن . هدـید  تاقالم  نیا  زا  یـشقن  رثا و  اهنآ  راتفگ  رادرک و  رد  اذـل  دراد ، يزارد  رود و  سب  هار  تاـقالم 

رد اـهنآ  نیقی  ناـمیا و  هک  تهج  نآ  زا  یلو  تـسا ، دـنمزاین  ناـمز  تشذـگ  هـب  یهلا  هاگـشیپ  تاـقالم  هـک  دـننادیم  زین  ناـنآ  دنتـسه .
دوجو دیما  هنوگنیا  رد  هک  يراظتنا  دوشیم . يرپس  یهلا  هاگشیپ  رد  نانآ  یناگدنز  تاظحل  مامت  اذل  تسا ، نیقی  نامیا و  دح  نیرتیلاع 

نآ زا  دناوتیم  ياهظحل  ره  دراد و  تسد  رد  بآ  ناویل  هک  تسا  یـسک  ندش  باریـس  نادقف  زا  هک  يزیگنامغ  راظتنا  تقیقح  رد  دراد ،
هاگـشیپ تاقالم  هرابرد  یهلا  نادرم  هک  دشاب  يراظتنا  دیما و  دـنام  جـع )  ) هللاهیقب ترـضح  هرابرد  ام  راظتنا  دـیما و  یتسیاب  - 5 دماشایب .

كرد یلومعم  تاروصت  زا  رتهتسیاش  ار  جع )  ) هللاهیقب ترضح  روهظ  راظتنا  دیما و  یتسیاب  ام  هتشذگ  ثحب  راهچ  يور  دنراد  يدنوادخ 
لگ بسانم ، كاخ  بآ و  لگ و  هتسه  ندید  اب  نابغاب  تسا : نینچ  یتسه  ناهج  هرابرد  گرزب  يادخ  تیشم  نایرج  هک  مینادب  و  مینک ،

هب م دزاسیم . نامداش  نادنخ و  ار  وا  لگ  ییابیز  توارط و  كاخ  ریز  رد  هتسه  نآ  نتفهن  نتشاک و  اب  دنیبیم . ار  افوکش 
هک ینابغاب  هک  نآ  يارب  هچ … ؟ يارب  دـنکن . لامیاپ  ار  هتفر  ورف  كاخ  رد  هتـسه  نآ  اداـبم  هک  دـنیبیم  ار  دوخ  ياـپ  ریز  نتفر ، هار  عقو 

، تشاک نیمز  رد  ار  یلاهن  هک  نآ  زا  سپ  ینابغاب  دیاهدید  ایآ  دراد ! لگ  دهاوخیم و  لگ  تسا ، هدـیناشوپ  كاخ  ریز  رد  ار  لگ  هتـسه 
هب یحابص  دنچ  هک  تسا  لاهن  نیمه  زا  ریغ  رادهویم  تخرد  رگم  منازوسیمن ! ار  رادهویم  تخرد  نم  دنک  اعدا  دزورفارب و  شتآ  شریز 
هآ ياهتـسشن و  تایهلا  ربهر  رادید  دیما  هب  زورما  هک  یهلا ، صخـش  يا  وت  دشابیم ؟ دنمزاین  بآ  نیمز و  داوم  زا  هیذغت  باتفآ و  عولط 

تـشپ دوجو  اـب  کـیرات ، ياـهبش  لد  رد  هک  قلطم ، لداـع  رادـمامز  مودـق  رظتنم  يا  وت  يروآیم ، نوریب  تروهلعـش  نورد  زا  نازوس 
ار نیمز  يور  نشلگ  هعرزم و  نیمه  یـشاب ، وا  اب  یهاوخیم  رگا  یتسین ؟ وا  اب  وت  ارچ  تسوت ، اب  وا  يزادرپیم . زاـین  زار و  هب  وا ، ياهدرپ 
، نارگید رب  وت  يراکمتـس  وت ، یتـسرپسوه  يوه و  هک  ینادیم  اـیآ  تیدـبا . لـگ  هتـسد  نآ  نتفکـش  هاـگیاج  تساـج  نیا  نک ، هراـظن 
ره دز ؟ دـهاوخ  رب  رـس  اج  نامه  زا  وت  نادـنخ  لگهتـسد  هک  تسا  نشلگ  هعرزم و  نیا  ندرک  لامیاپ  یهلا ، تاروتـسد  هب  وت  ییاـنتعایب 

لا وگب : نک و  دنلب  تسا  رضاح  اج  همه  رد  هک  گرزب  يادخ  نآ  يوس  هب  تسد  يزیخیمرب ، هنابش  باوخ  زا  هک  دادماب 
.( هدـب ناـشن  اـم  هب  ار  بوـبحم  يامیـس  نآ  تمظعاـب و  ياـبرلد  لاـمج  نآ  اراـگدرورپ ، راـب   ) هدـیمحلا هرغلا  هدیـشرلا و  هعلطلا  اـنرا  مهل 

راتفگ رادرک و  زا  ار  لاوس  نیا  خـساپ  تسا … ؟ هداد  ناشن  نم  هب  ار  دوخ  يابیز  هرهچ  نم  يدـبا  بوبحم  هک  منادـب  اـجک  زا  ییوگیم :
يابیز بوبحم  نآ  هک  نادب  دریگیم ، تروص  كاپ  نادجو  یهلا و  تاروتـسد  قباطم  وت  رادرک  راتفگ و  يدـید  رگا  سرپب ! دوخ  هنازور 

یگدنز هتـسیاش  دیـسر ، ارف  یهلا  لداع  ربهر  نآ  تلود  زورما  رگا  هک  یتسه  یـسک  وت  تسا و  هتـشاذگ  وت  لد  هناخناهن  رد  ماگ  تیدبا ،
)؟ دوریم اجک  رشب   ) لاوس نیا  رگید  راب  میدرگرب و  راظتنا  دیما و  تسنیا  يرآ ، یشابیم . تیرـشب  ياوشیپ  هناگی  نآ  یهلا  مچرپ  ریز  رد 

، میـسرب لاوس  نیا  یقیقح  خـساپ  هب  میهاوخب  رگا  مییوگیم : اتمدـقم  مینک . یـسررب  ار  نآ  یمالـسا  عبانم  هاگدـید  زا  مییاـمن و  حرطم  ار 
یلک فدـه  هک  نیا  يارب  دوریم ، اجک  هب  دـنادیمن  يزورما  رـشب  بلغا  هک  تسنیا  تشگ  دـهاوخ  يورایور  ام  اب  هک  ياهیـضق  نیتسخن 
اعدم نیا  لیلد  درادـن . مه  ناشخرد  هدـنیآ  يارب  يراظتنا  دـیما و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدومنن  صخـشم  دوخ  یگدـنز  يارب 

فیـصوت و ار  نآ  تشاد ، رظن  رد  دوخ  هدـنیآ  يارب  ار  یلک  فدـه  نینچ  رگا  هک  تسنیا  لیلد  نآ  تسا ، نشور  رایـسب  هاگآ  مدرم  يارب 
رعت

( يزیربت يرفعج  یقت  دمحم   ) هغالبلا جهن  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2875زکرم  هحفص 2858 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  رـشب  دارفا  زا  ییوپاکت  نینچ  زگره  یلو  تخادـنایم . هار  هب  ار  یقرط  طابـضنا و  مظن و  فدـه  نآ  هب  لوصو  يارب  درکیم و  فی 
رد رـشب  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  هـتبلا  تـسا . هدـشن  هدـهاشم  دـننکیم ، یگدـنز  یلوـمعم  یگنهرف  یـسایس و  یقوـقح و  ياهتیریدـم 
وا زا  هدنیآ  یگدنز  يارب  يراک  میمـصت و  هنوگچیه  درادن و  نآ  هرابرد  یعالطا  چیه  ای  تسا ، لایخیب  هدـنیآ  هب  تبـسن  دوخ  هاگرذـگ 

، دـنیبیم دوخ  زورما  زورید و  يربج  هنماد  ار  هدـنیآ  هک  ایند  نیا  رد  دوخ  تاـیح  همادا  يارب  رـشب  هک  تسا  یهیدـب  اریز  دوشیمن . هدـید 
نتخاس ریگارف  هدنیآ و  رد  نآ  تالمجت  يدام و  یگدنز  قیمعت  شرتسگ و  نیمات  يارب  بلغا  شالت  نیا  هنافـساتم  یلو  دـیامنیم ، شالت 
تیعقاو هدـنیآ . رد  یحور  یناور و  يزغم و  دـشر  لـماکت و  يارب  هن  دـشابیم ، رود  کـیدزن و  ياـهنامز  يارب  دوخ  يداـم  تیدوـجوم 

تعفنم و لیاسو  نیرتدـنمورین  ندروآ  تسد  هب  رد  دوخ  میلقا  دوخ و  داژن  لسن  هدـنیآ  يارب  ياهعماج  ره  هک  دـهدیم  ناشن  نینچ  هیراج 
لماکت یقرت و  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  یناـسنا ، يـالاو  لوصا  رظن  زا  داژن  لـسن و  نآ  لـماکت  يارب  هن  دـنکیم ، شـالت  يرگهطلـس  تذـل و 

زا یکی  دهاوخیم  هک  تسیرشب  یجراخ  لمع  رکفت و  زرط  ود  هب  طوبرم  روبزم  لاوس  هب  ام  خساپ  هصالخ  دنرادب . روظنم  ار  رـشب  یناسنا 
نآ

داسف هب  شور  نیا  هک  تسا  یهیدب  تسا . یگماکدوخ  ییوجتذـل و  یتسرپدوس و  رکفت  ود  نآ  زا  یکی  دـنک . باختنا  دوخ  يارب  ار  ود 
روصت نارگید ) دوـخ و  زا  یگناـگیب   ) قوـف يداـسف  اـیآ  منیبیم . دوـخ  رـصاعم  نارود  نیمه  رد  هک  هنوگناـمه  دـماجنایم ، وا  یهاـبت  و 
خـسم زا  رتدب  یهابت  ایآ  تسا !؟ ریذپناکما  تسا ، هدـش  روآمرـش  ياهيزیرنوخ  هب  رجنم  هک  یتسرپدوس  زا  رتالاب  يداسف  ایآ  دوشیم ؟

: دیوگب زاب  هدننکهابت  دساف و  جیاتن  نیا  هدهاشم  اب  یـسک  رگا  دراد !؟ دوجو  نیـشام  هاگآان  ياههنادند  هب  وا  ندـش  لدـبم  ناسنا و  ندـش 
دیدـش يردـق  هب  وا  رد  یتسم  ریدـخت و  رثا  ای  دـیوگیم ، هچ  دـمهفیمن  ای  دوریم ) یناسنا  لماکت  یقرت و  يوس  هب  عضو  نیمه  اـب  رـشب  )

اب تیناسنا  ینابم  لوصا و  رب  مود  یجراخ  لمع  رکفت و  زرط  دـیامنیم . يزروضرغ  ای  تسا ، هتخاس  لـتخم  ار  وا  لـقعت  مهف و  هک  تسا 
. دراد یهاـبت  داـسف و  عاوـنا  اـهییاونیب و  اـهیگریت و  زا  تیرـشب  تاـجن  هب  دـیما  شور ، نیا  تسا . راوتـسا  دراد  هـک  ییـالاو  ياـهشزرا 

ياهنادجو لوقع و  هک  دسریم  ارف  يزور  هرخالاب  دندقتعم  دننیبیم و  نشور  ار  تیرـشب  هدنیآ  قفا  دـنراد ، ار  دـیما  نیا  هک  ییاهناسنا 
يدازآ و ح تلادع و  معط  ددرگیم و  يورایور  بان  تایعقاو  اب  دنزادرپیم و  تیلاعف  هب  دوخ  یقیقح  ریسم  رد  يرشب 

نآ راظتنا  هک  تداعس  راگزور  لبقام  ياهنارود  رد  ار  دوخ  يوکین  لامعا  هدنزاس و  بوخ و  تارکفت  نانیا  دشچیم . اعقاو  ار  ییارگق 
ياهنامرآ دریگیم و  ارف  ار  نیمز  يور  ینابر  غورف  رگید  راب  هک  دـننادیم  يراـگزور  ناـنچ  نتفاـی  ققحت  يارب  ياهمدـقم  دنـشکیم ، ار 

هیفـصت تهج  هب  دـید ، میهاوخ  هدـنیآ  ثحابم  رد  هک  هنوگنامه  نانیا  دـنکیم . ادـیپ  ققحت  نیتسار  يامکح  مالـسلا و  مهیلع  ایبنا  يالعا 
نید یلک  نتم  دنیامنیم . يرپس  دنراد ، ار  شراظتنا  دیما و  هک  تقیقح  نامه  هیاس  رد  ار  دوخ  تایح  نارود  هللاقالخا ، هب  قلخت  نورد و 

هراشا و اب  ای  تحارـص  اب  تسا ، هدش  غالبا  تیرـشب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ات  مالـسلاامهیلع  میهاربا  حون و  زا  هک  یهلا 
عماوج يارب  نشور  هدـنیآ  زا  ربـخ  ددـعتم ، يدراوم  رد  ینآرق  تاـیآ  دـهدیم . ار  نیمز  يور  رد  روبزم  غورف  شـشخرد  زا  ربـخ  اـحیولت 

نا دیرن  و  - 1 هلمج : نآ  زا  دیسر . دهاوخ  ارف  یناسنا  تمارک  تیثیح و  ققحت  داد و  لدع و  راگزور  هرخالاب  دیوگیم : دهدیم و  يرـشب 
اونیب نیمز  يور  رد  هک  یناـسک  رب  هک  میاهدرک  هدارا  اـم  و   ) نیثراولا مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن 

هثری ضرالا  نا  - 2 میهدب ) رارق  نیمز  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  مییامن و  ناسحا  دناهدش 
تماما هب  هقح  تلود  روهظ  هرابرد  یثیدح  عبانم  اما  و  درب ) دنهاوخ  ثرا  هب  ار  نیمز  هک  دنتـسه  نم  حـلاص  ناگدـنب   ) نوحلاصلا يدابع  ا 

نیا يردق  هب  ینعی  تسا  رتاوت  قوف  تنـس  لها  ذخام  رد  هچ  هعیـش و  ذخام  رد  هچ  فیرـشلاهجرف  یلاعت  هللالجع  يدـهم  ترـضح  يربک 
هعجارم هنومن  ناونع  هب  دـشاب . هدـشن  رداص  یهلا  ياهتجح  رگید  مرکا و  ربمایپ  زا  یثیداـحا  نینچ  تسا  لاـحم  هک  تسا  ناوارف  ثیداـحا 

ءاطغلا فشک  هناش و  یف  سانلا  هیلا  بهذی  ام  یمطافلا و  رما  یف  نوسمخلا  یناثلا و  لضفلا  : ) نودـلخ نب  نمحرلادـبع  راتفگ  هب  دـییامرف 
تیبلا لها  نم  لجر  روهظ  نم  نامزلا  رخآ  یف  دبال  هنا  راصعالا  رمم  یلع  مالـسالا  لها  نم  هفاکلا  نیب  روهـشملا  یف  نا  ملعا  کلذ - نع 
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هک هچنآ  یمطاف و  رما  رد  لصف 52  . ) يدهملاب یمسی  هیمالسالا و  کلامملا  یلع  یلوتسی  نوملسملا و  هعبتی  لدعلا و  رهظی  نیدلا و  دیوی 
هک تسنیا  خیرات  ياهنارود  هاگرذگ  رد  نیملسم  مومع  نایم  روهـشم  هکنادب  رما ، نیا  يور  زا  هدرپ  نتـشادرب  و  دندقتعم ، وا  هرابرد  مدرم 

دنکیم و دییات  ار  نید  وا  تسا ) یمتح  یهلا  ییاوشیپ  نینچ  ینعی   ) تسین مرکا  ربمایپ  تیب  لها  زا  نامزلارخآ  رد  يدرم  روهظ  زا  يزیرگ 
لسا کلامم  یمامت  رب  دننکیم و  يوریپ  وا  زا  ناناملسم  دهدیم و  شرتسگ  دزاسیم و  راکشآ  ار  تلادع 

املع همه  رظن  قافتا  عامجا و  نیا  فالخ  ار  یلئاسم  حیرص ، رایـسب  فارتعا  نیا  اب  نودلخنبا  تسا ). وا  مان  يدهم  دوشیم و  طلـسم  یما 
قطنم نامه  زا  یعطق ، هلئـسم  نانچ  رد  نودـلخنبا  رکفت  زرط  دـید  میهاوخ  مینک  لیلحت  تسرد  رگا  دـیامنیم . حرطم  ثیدـح  باـبرا  و 
مظعم دنمـشناد  دنمـشزرا  رایـسب  عبتت  قیقحت و  هب  انب  لاح ، ره  هب  تسا . هتـشاد  تمـصع  نادناخ  هرابرد  هک  دریگیم  همـشچرس  یهیجوت 

هب طوبرم  ثیداحا  هرامـش  رـشع  یناثلا  مامالا  یف  رثالابختنم  يوتحم  رپ  باتک  رد  یناـگیابیاپلگ  یفاـص  هللافطل  ياـقآ  باـنج  هللاتیآ 
یناگیاپلگ ياقآ  بانج  هک  ار  یثیداحا  هرامـش  نیوانع و  اج  نیا  رد  ام  تسا . ثیدح  اهدص  زا  زواجتم  هیلع  هللاتاولـص  يدهم  ترـضح 

: دنیامرف هعجارم  باتک  نامه  هب  دیاب  لماک  عالطا  لیـصحت  يارب  مرتحم  ناگدننکهعلاطم  مییامنیم و  حرطم  دـناهدروآ ، روبزم  باتک  رد 
ددـع قباطم  ناماما  ددـع  مود - باب  - 2 ثیدح .  271 دـنرفن : هدزاود  ناماما  هک  نیا  هب  دـنکیم  تلـالد  هک  یثیداـحا  رد  لوا - باـب  - 1

يدهم ترضح  مالـسلاهیلع و  یلع  نینموملاریما  ناماما  نآ  نیلوا  رفن و  هدزاود  همئا  موس - باب  - 3 ثیدح .  40 تسا : لیئارساینب  يابقن 
نانآ ح رخآ  مالسلاهیلع و  یلع  نانآ  لوا  رفن و  هدزاود  همئا  مراهچ - باب  - 4 ثیدح .  133 تسا : نانآ  زا  یکی  (ع )

. ثیدح  94 تسا : مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  نانآ  رخآ  هک  همئا  ندوب  رفن  هدزاود  مجنپ - باب  - 5 ثیدح .  91 تسا : ع )  ) يدهم ترض 
ترضح هک  تسا  هدش  حیرصت  اهنآ  زا  یضعب  رد  دنتسه و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دالوا  نانآ  رفن  هن  دنرفن و  هدزاود  همئا  مشش - باب  - 6

زا مهن  ماما  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  دالوا  زا  اهنآ  زا  رفن  دندرفن و 9  همئا 12  متفه - باب  - 7 ثیدح .  120 تسا : نانآ  هلمج  زا  يدـهم 
. ثیدح  50 تسا : صخشم  نانآ  ياهمان  دناهدش و  نییعت  رفن  ناماما 12  متشه - باب  - 8 ثیدح .  107 دشابیم : نانآ  يدهم  مئاق و  نانآ 

باب دـنیامنیم : حرطم  ار  وا  هب  تراشب  لیامـش و  صاوخ و  فاصوا و  اهمان و  يدـهم و  ترـضح  روهظ  هک  یثیداحا  هرابرد  مود - لصف 
یلص مرکا  ربمایپ  لسن  تیب و  لها  ترتع و  زا  هیلع  هللامالس  يدهم  ترـضح  مود - باب  ثیدح .  657 ترضح : نآ  جورخ  روهظ و  لوا -

- مراهچ باب  ثیدح .  48 تسا : مرکا  ربمایپ  هینک  مان و  ترـضح  نآ  هینک  مان و  موس - باـب  ثیدـح .  389 تسا : ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا 
ترضح نآ  مشش - باب  ثیدح .  214 تسا : مالسلاهیلع  نینموملاریما  دالوا  زا  ترضح  نآ  مجنپ - باب  ثیدح .  21 ترضح : نآ  لیامش 

: تسا مالسلاامهیلع ) نیسح  ماما  نسح و  ماما   ) نیطبس دالوا  زا  ترـضح  نآ  متفه - باب  ثیدح .  192 تسا : مالسلااهیلع  همطاف  دالوا  زا 
1

زا هناگ  همئا 9  زا  ترـضح  نآ  مهن - باب  ثیدح .  185 تسا : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  ترـضح  نآ  متـشه - باب  ثیدح .  07
باب ثیدـح .  148 تسا : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـالوا  زا  نیمهن  وا  مهد - باـب  ثیدـح .  160 تسا : مالـسلامهیلع  نیـسح  ماما  دـالوا 
ماما دالوا  زا  دنزرف  نیمتفه  وا  مهدزاود - باب  ثیدح .  185 تسا : مالسلامهیلع  نیدباعلانیز  ماما  نیسحلا  نب  یلع  دالوا  زا  وا  مهدزای -

. ثیدح  103 تسا : مالـسلاامهیلع  دمحم  نب  رفعج  قداص  ماما  دالوا  زا  وا  مهدزیـس - باب  ثیدح .  103 تسا : مالسلاامهیلع  رقاب  دمحم 
نب یسوم  ترضح  لسن  زا  وا  مهدزناپ - باب  ثیدح .  99 تسا : مالسلاهیلع  قداص  ماما  دالوا  زا  تسا  دنزرف  نیمشش  وا  مهدراهچ - باب 

. ثیدح  98 تسا : متفه  ماما  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دالوا  زا  دنزرف  نیمجنپ  وا  مهدزناش - باب  ثیدـح .  101 تسا : متفه  ماما  رفعج 
زا دنزرف  نیموس  وا  مهدجه - باب  ثیدح .  95 تسا : مالسلاامهیلع  اضرلایـسوم  نب  یلع  ماما  دالوا  زا  دنزرف  نیمراهچ  وا  مهدفه - باب 

اـضرلایسوم نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  ماما  دالوا  زا  وا  مهدزون - باب  ثیدـح .  60 تسا : مالـسلامهیلع  اضرلایلع  نب  دمحم  ماما  دالوا 
: تسا مالسلامهیلع  نسحلا  دمحموبا  دنزرف  یقنلایلع و  ماما  نیشناج  نیشناج  وا  متسیب - باب  ثیدح .  90 تسا : مالسلاهیلع 

نیرتهب نازینک و  رورس  دنزرف  وا  مود - تسیب و  باب  ثیدح .  147 تسا : مالـسلاهیلع  نسح  وا  ردپ  مان  مکی - تسیب و  باب  ثیدح .  146
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مئاق ترـضح  نانآ  مراهچ  نسح ) یلع و  دمحم ،  ) دندمآ مه  رـس  تشپ  مسا  هس  هک  یماگنه  موس - تسیب و  باب  ثیدح .  9 تسا : نانآ 
ار نیمز  هک  تسا  وا  مجنپ - تسیب و  باب  ثیدح .  136 تسا : ناماما  متاخ  نیمهدزاود و  وا  مراهچ - تسیب و  باب  ثیدح .  2 تسا : (ع )
هک تسا  تبیغ  ود  وا  يارب  مشـش - تسیب و  باب  ثیدح .  123 تسا : هدوب  رپ  رج  ملظ و  اب  هکنآ  زا  دعب  درک  دـهاوخ  رپ  لدـع  طسق و  زا 

ار وا  جورخ  هزاـجا  ادـخ  هک  هاـگنآ  اـت  تسا  ینـالوط  تبیغ  وا  يارب  متفه - تسیب و  باـب  ثیدـح .  10 تـسا : رتهاـتوک  يرگید  زا  یکی 
ترـضح نآ  دوجو  دیاوف  زا  یخرب  رد  مهن - تسیب و  باب  ثیدح .  7 ترضح : نآ  تبیغ  تلع  متـشه - تسیب و  باب  ثیدح .  91 دهدب :

. ثیدح  318 تسا : ینالوط  رمع  ياراد  وا  مایـس - باب  ثیدح .  7 روما : رد  وا  فرـصت  تبیغ و  نارود  رد  وا  زا  مدرم  ندوب  دـنمهرهب  و 
هدوب یفخم  ترـضح  نآ  تدالو  مود - یـس و  باب  ثیدـح .  8 دوشیمن : ریپ  ناـیلاس  رورم  اـب  دراد و  ناوج  هرهچ  وا  مکی - یـس و  باـب 

دشکیم ار  ادخ  نانمشد  وا  مراهچ - یس و  باب  ثیدح .  10 تسین : وا  ندرگ  رد  سک  چیه  تعیب  موس - یـس و  باب  ثیدح .  14 تسا :
ملظ و مرج و  هنوگ  ره  كرش و  زا  ار  نیمز  و 

19 دیگنج : نآرق  لیزنت  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هنوگنامه  دگنجیم ، لیوات  يارب  دنکیم و  كاپ  نارابج  هطلس 
هلیـسو هب  دوشیم و  دییات  يدنوادخ  يرای  اب  وا  دیامنیم . راهظا  ار  وا  نید  نالعا و  ار  ادـخ  رما  هک  تسا  وا  مجنپ - یـس و  باب  ثیدـح .
ءایحا وا  هلیـسو  هب  ار  نیمز  ادخ  ددرگیم و  طلـسم  نآ  رب  دـهدیم و  شرتسگ  نیمز  يور  رب  ار  مالـسا  ددرگیم و  زوریپ  یهلا  ناگتـشرف 

. ثیدح  15 دنادرگیم : رب  تنس  نآرق و  تیاده و  هب  ار  مدرم  وا  مشش - یـس و  باب  ثیدح .  47 دشاب : هدرم  نیمز  هکنآ  زا  سپ  دنکیم 
ترضح نآ  رد  متـشه - یـس و  باب  ثیدح .  4 دشکیم : ماقتنا  مالـسلامهیلع  همئا  وا و  لوسر  ادـخ و  نانمـشد  زا  وا  متفه - یـس و  باب 

هک یسک  يارب  وا  مایق  دنکیم و  مایق  ریشمش  اب  وا  مهن - یـس و  باب  ثیدح .  23 تسا : تبیغ  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  ناربمایپ  زا  ییاـهتنس 
لهچ و باب  ثیدح .  1 دنوشیم - میلـست  وا  هب  مدرم  همه  ملهچ - باب  ثیدـح .  7 دـشخبیمن : يدوس  تسا ، هدرواین  ناـمیا  نآ  زا  شیپ 
تلادـع و لامک  موس - لهچ و  باب  ثیدـح .  4 ترـضح : نآ  دهز  مود - لهچ و  باب  ثیدـح .  30 ترضح : نآ  راتفر )  ) تریـس مکی -
دوج و مجنپ - لهچ و  باـب  ثیدـح .  5 ترـضح : نآ  ملع  مراهچ - لهچ و  باـب  ثیدـح .  7 وا : تموـکح  رد  تینما  يرتسگتلادـع و 

فیک ترضح و  نآ  ياخس 
راکشآ وا  تسد  اب  ار  ناربمایپ  تازجعم  نانمـشد ، رب  تجح  مامتا  يارب  لاعتم  دنوادخ  مشـش - لهچ و  باب  ثیدح .  13 لام : میسقت  تی 

رارق دیدش و  ناحتما  زا  سپ  رگم  دـنکیمن  روهظ  ترـضح  نآ  متفه - لهچ و  باب  ثیدـح .  5 تسا : وا  اب  ناربمایپ  ياهثاریم  دـنکیم و 
ادتقا وا  هب  مالسلاامهیلع  میرم  نب  یسیع  ترـضح  متـشه - لهچ و  باب  ثیدح .  24 گرزب : ياهالب  اهیگنت و  رد  ناـمیااب  مدرم  نتفرگ 
باـتک نـیا  رد  ثیدـح .  6 تـسا : هدـش  هتــشون  مـچرپ  نآ  رب  هـک  هـچنآ  وا و  مـچرپ  بحاـص  مـهنو - لـهچ  باـب  ثیدــح .  8 دـنکیم :

هدش حرطم  تسا ، یباوبا  لماش  کی  ره  هک  مهد  لصف  ات  موس  لصف  زا  مالسلاهیلع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  تاعوضوم  رثالابختنم ) )
لصف ثیدح . موس 19  باب  ثیدح ، مود 9  باب  ثیدح ، لوا 214  باب  موس - لصف  تسا : ددـعتم  ثیداحا  زا  لکـشتم  باب  ره  تسا و 

. ثیدح مود 13  باب  ثیدـح ، لوا 12  باب  مجنپ - لصف  ثیدـح . موس 22  باب  ثیدـح ، مود 27  باب  ثیدـح ، لوا 25  باب  مراـهچ -
باب ثیدح ، مجنپ 23  باب  ثیدـح ، مراهچ 27  باب  ثیدـح ، موس 29  باب  ثیدـح ، مود 37  باب  ثیدـح ، لوا 12  باب  مشـش - لصف 

. ثیدح مهدزای 11  باب  ثیدـح ، مهد 17  باب  ثیدـح ، مهن 7  باب  ثیدـح ، متـشه 7  باب  ثیدح ، متفه 12  باب  ثیدـح ، مشش 38 
مراهچ باب  ثیدح ، موس 10  باب  ثیدح ، مود 7  باب  ثیدح ، لوا 12  باب  متفه - لصف 

مهد باب  ثیدح ، مهن 6  باب  ثیدح ، متشه 30  باب  ثیدح ، متفه 129  باب  ثیدح ، مشش 2  باب  ثیدح ، مجنپ 25  باب  ثیدح ،  12
باب مهن - لصف  ثیدح . مود 4  باب  ثیدح ، لوا 14  باب  متـشه - لصف  ثیدح . مهدزاود 7  باب  ثیدـح ، مهدزای 5  باب  ثیدـح ،  2

، ثیدح موس 54  باب  ثیدح ، مود 23  باب  ثیدح ، لوا 9  باب  مهد - لصف  ثیدح ، موس 7  باب  ثیدح ، مود 4  باب  ثیدح ، لوا 18 
هللاهیقب ترـضح  یهلا  تموکح  تدم  ثیدـح . متفه 13  باب  ثیدـح ، مشـش 6  باب  ثیدح ، مجنپ 23  باب  ثیدـح ، مراهچ 10  باـب 
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رکذ تدم  راهچ  اعومجم  تسا . هدمآ  فلتخم  ثیداحا ، رد  هادف  انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  یهلا  تموکح  تدم  هجرف  یلاعت  هللالجع 
. دشابیم لاس  لداعم 10  لاس  زا 7  لاس  کـی  ره  تقیقح  رد  تسا ، لومعم  لاـس  لداعم 70  هک  لاس   7 تسا : رارق  نیا  زا  هک  تسا  هدـش 
هک هچنآ  دریگب . رارق  یسررب  دروم  دیاب  يددعتم  تاهج  زا  باب  نیا  رد  هدراو  تایاور  هک  تسا  ملـسم  هتبلا  لاس . لاس و 10   3 لاس ،  40

لاوس نیا  ینعی  تسا . یهلا  تموکح  نیا  تدم  یمک  عوضوم  دـسریم ، رظن  هب  باب  نیا  رد  قیقحت  يارب  تاهج  نیرتتیمهااب  ناونع  هب 
هک يرشب  هتشذگ  ياهيزورهریت  اهییاونیب و  ناربج  هفاضا  هب  ناوتیم  ایآ  دشاب ، لاس  مینک 70  ضرف  هک  مک  تدم  نیا  هک  تسا  حرطم 

د تسا ، هدوب  وا  ریگنابیرگ  يدامتم  راصعا  نورق و  رد 
هب هجوت  اب  ایآ  هک  ینعم  نیا  هب  دروایب ؟ دوجو  هب  دوب ، هتـسشن  شراـظتنا  رد  اـهنرق  رـشب  هک  ار  هیلاـع  فادـها  اـهنامرآ و  یناـسنا  عماوج  ر 

تمکح هدـننکهیجوت  ار  لاـس  یناـمرآ 70  شیاـسآ  ناوتیم  اـهنارود ، همه  رد  یناـسنا  ياهـشزرا  قوـقح و  فیـصوت  لـباق  ریغ  تاـفلت 
هللاهیقب ترـضح  روهظ  هفـسلف  هک  میریگب  رظن  رد  دیاب  ار  تقیقح  نیا  لاوس ، نیا  هب  خساپ  يارب  هن ؟ ای  دومن  یناسنا  خیرات  رد  يدـنوادخ 

غالبا یهلا  نالوسر  ءایبنا و  ندش  هتخیگنارب  زا  روظنم  هک  هنوگنامه  تسا ، مالسلامهیلع  یهلا  نالوسر  ءایبنا و  تثعب  هفـسلف  دننامه  جع ) )
نآ زا  تیفیک  تیمک و  هچ  اب  تیرشب  هکنیا  اما  و  تسا ، تیرشب  نایناوراک  هار  رس  رب  تیاده  نازورف  لعشم  بسن  يدنوادخ و  تاروتسد 

هدارا و ینادـجو و  ياهتیلاعف  لقعت و  یهاگآ و  هب  یگتـسب  یتدـم ؟ هچ  ات  درک و  دـهاوخ  يریگهجیتن  تیادـه  لعـشم  داـشرا و  غـالبا و 
تلاسر و غالبا  هار  رد  ار  شالت  تیاهن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  نالوسر  متاـخ  دراد . مدرم  دوخ  راـیتخا  میمـصت و 
اب دنامن . یشارت  رذع  ياج  یسک  چیه  يارب  هک  اجنآ  ات  دومرف  مامتا  دنوادخ  فرط  زا  ار  تجح  هلیـسو  نیا  هب  داد و  تروص  مدرم  داشرا 

دنزادنیب و هار  لامک  ریسم  رد  ندیدرگ  يارب  ار  دوخ  نادجو  لقع و  دیاب  هک  دنتسه  مدرم  دوخ  نیا  لاح ، نیا 
رب يررـض  تلاسر ، يارجا  غالبا و  تدم  ندوب  هاتوک  ای  ینالوط  هک  مینادیم  ار  بلطم  نیا  و  دـندرگ . لیان  دوخ  تایح  يالعا  فدـه  هب 

نید نازورف  لعـشم  مک  تدـم  نـیا  رد  و  تـسا . هدوـب  مالـسلاهیلع 23  ءایبنالامتاخ  ترـضح  تلاـسر  نارود  دزاـسیمن . دراو  نآ  لـصا 
هس هکلب  ود ، رگید  ناربمایپ  زا  یضعب  يراک  نینچ  ماجنا  يارب  هک  یتروص  رد  تفر ، دومرف و  بصن  يرشب  عماوج  رد  ار  مالـسا  ینادواج 

ربمایپ راک  هجیتن  زا  رتدودحم  تیفیک  اب  رتمک و  رایـسب  اهنآ  راک  هجیتن  قمع  شرتسگ و  دـنتخادرپ و  تلاسر  تیلاعف  هب  روبزم  تدـم  ربارب 
تیلاعف عاعش  لاح  نیا  اب  تسا ، هدوب  لاس  دص  دنچ  هک  میریگب  رظن  رد  ار  مالسلاهیلع  حون  ترضح  تلاسر  تدم  رگا  تسا . هدوب  مالـسا 

تسا نینچ  زین  جع )  ) يدهم ترضح  یهلا  تموکح  تماما و  نارود  لاح ، دوشیم . لح  ام  هلئسم  تسا ، هدوب  كدنا  ردقچ  ترضح  نآ 
نآ تموکح  یمالـسا ، عبانم  قباطم  هلب ، دـشاب . دودـحم  ناـیلاس  یط  رد  هچ  رگا  تسا ، یهلا  یناـسنا - تلاـسر  غـالبا  یلـصا  دوصقم  هک 
رد دریگیم ، ار  نیمز  يور  رـسارس  ییارگقـح  ینیبقـح و  داد و  لدـع و  ددرگیم و  نیمز  يور  یمالـسا  عـماوج  هـمه  ریگارف  ترـضح 

يور رد  يرـشب  بناوج  همه  رد  اهنآ  تلاسر  تیلاـعف  راـک و  رثا  و  تسا ، هدوبن  نینچ  ءایـصوا  ءاـیبنا و  رگید  ياـهنارود  رد  هک  یتروص 
ادومن نیمز 

. تسا هتشگن  ر 
هحفص 300] ]

مهدعب و نم  یلا  ءایصوالا  تدا  ام  مکیلا  تیدا  مهمما و  اهب  ءایبنالا  ظعو  یتلا  ظعاوملا  مکل  تثبث  دق  ینا  سانلا  اهیا  مالـسلاهیلع : لاق  مث 
دوخ ياهتما  هب  ناربماـیپ  هک  ار  اـههظعوم  نآ  همه  نم  مدرم ، يا   …  ) اوقـسوتست ملف  رجاوزلاـب  مکتودـحو  اومیقتـست  ملف  یطوسب  مکتبدا 
يارب دندوب  هدناسر  مدرم  هب  ایند  نیا  زا  مالسلامهیلع  ءایبنا  تلحر  زا  سپ  نانآ  نانیشناج  هک  ار  هچنآ  مدرک و  غالبا  امـش  هب  دندوب  هدومن 

زا هدـنرادزاب  لماوع  حـیاصن و  اب  نم  دـیدیزرون ، نید  هار  رد  تماقتـسا  امـش  یلو  مدومن  بیدات  ار  امـش  ماهنایزات  نیا  اب  مدرک و  ادا  امش 
نیرتيدـج اب  تلادـع ، قح و  هب  قشع  اب  یتوکلم  یتیـصخش   … دـیتفریذپن )  ماـظتنا  مظن و  امـش  مدرک ، يریگولج  تاـفارحنا  یـصاعم و 

، لهاج هاوخدوخ ، یتشم  ناـیم  رد  (ع )) بلاـطیبا نب  یلع   ) لـقع نیرتلماـک  اـب  نادـجو و  نیرتنشور  اـهتین و  نیرتکاـپ  راـک و  میمـصت و 
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ندروآ دای  اب  هک  تسین  روطـس  نیا  هدنـسیون  اهنت  تسا !!! هدید  دوخ  هب  يرـشب  خیرات  هک  ياهدـیدپ  نیرتزیگناتفگـش  تسنیا  نیبهتوک ،
ینابم یلوصا و  یناسنا و  یگدـنز  يالعا  فدـه  زا  عـالطا  هک  یـسکره  هکلب  دوریم ، ورف  یتفگـش  زا  ییاـیرد  رد  رابهودـنا  هدـیدپ  نیا 

رییغت نینچمه  دشاب ، هتشاد  هتفای  لماکت  ياهتیصخش  رصانع  لماوع و  اهشزرا و 
كرد اهیتسپ  عاونا  یهاوخدوخ و  لهج و  رد  روهطوغ  بسانمان و  یعامتجا  ياهطیحم  رد  ار  اـهناسنا  نینچ  یگدـنز  ياـهیراوگان  اـه و 

یـضعب هک  تسا  ناربج  لیلخ  ناربج  سانـشناسنا  نارکفتم  نیا  زا  یکی  دهدب . تاجن  قیمع  یگدزتفگـش  زا  ار  دوخ  تسا  لاحم  دنک ،
نینموملاریما هرابرد  رتلماک  روطب  ار  وا  هیرظن  دیدش  تیمها  تهج  هب  میاهدروآ . ریـسفت  همجرت و  نیمه  زا  لوا  دـلجم  رد  ار  وا  تارابع  زا 

لاـمک رفن  هس  نیا  تسا . هدرک  رپ  ار  لـیلخ  ناربـج  بلق  تیناـسنا  ناـگرزب  زا  رفن  هس  تبحم  : ) مـیروآیم زین  دروـم  نـیا  رد  مالـسلاهیلع 
هچ مالـسلامهیلع  یلع  دـمحم و  حیـسم و  زج  رفن  هس  نیا  دـناهدومن …  مسجم  نآ  تافـص  نیرتفاص  رهاظم و  نیرتاـبیز  رد  ار  یناـسنا 

فورعم راوگزب  ود  نآ  ياهتمظع  زا  وا  هدافتـسا  ناوارف و  مالـسلاامهیلع  دمحم  حیـسم و  هرابرد  وا  راتفگ  اما  دنـشاب ! دـنناوتیم  یناسک 
یناعم زا  هبترم  نیرتیلاع  هب  هک  يدوجوم  ناونع  هب  ع )  ) یلع ماما  هب  لیلخ  ناربج  دـیوگیم ؟ هچ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هرابرد  اـما  تسا .
هجیتن رد  تسا . هتـشگ  دحتم  نآ  اب  هتفایرد و  ار  نآ  هتـشاد و  دیدش  قایتشا  یحور  لامک  هب  ع ))  ) یلع  ) وا درگنیم . تسا  هتـسویپ  دوجو 

برع درم  نیتسخن  ار  ع )  ) یلع ماما  لیلخ ، ناربج  تسا . هتشگ  نآ  ناتسادمه  رواجم و  یلک و  حور  مزالم  وا 
يرگید زا  سپ  یکی  ار  اهدورس  نآ  وا  ياهبل  تسا و  هدرک  زادنانینط  ایند  مدرم  ياهشوگ  رد  ار  ماع  حور  نیا  ياهدورس  هک  دنیبیم 

نآ دـصاقم  اهفدـه و  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  دوب ، یفاو  لـماک و  تلاـسر  نیا  مدرم ، يارب  ع )  ) یلع تلاـسر  اـما  تسا …  هتخاـس  رـشتنم 
نآ زا  رپ  وا  نادـجو  سفن و  اریز  شنابل ، رب  مسبت  تفر ، ایند  نیا  زا  ع )  ) یلع تسبرب . ایند  زا  مشچ  دـیامن ، لیمکت  اهناسنا  هب  ار  تلاـسر 

تابث یناگدنز  نیا  رد  شیاهاپ  رگا  هک  دوب  لماک ) ناسنا  نامه   ) وا دننکیم . ادیپ  شمارآ  نآ  هلیـسو  هب  گرزب  ياهلد  هک  دوب  تقیقح 
رد بیرغ و  ناشنامدود  نایم  رد  هک  ناربمایپ  رگید  دننام  تشاد  یمایپ  لاح ، ره  هب  وا  و  دادیم . رییغت  ار  ییایـشا  درکیم ، ادیپ  رارقتـسا  و 

دندشیم دراو  ینامز  رد  یموق و  هب  هک  یناربمایپ  نآ  دـندرکیم ، یگدـنز  تشحو  اب  دوخ  نطو  رد  دـندوب و  اهنت  نیمز  يور  مدرم  نایم 
نآ دنتـسناوتیم  مدرم  نآ  هنوگچ  اذل  دـندرکیم  یگدـنز  مدرم  نآ  حاورا  قوف  هیحور  کی  اب  دوبن و  نانآ  نامز  دـندوبن و  نانآ  موق  هک 

تداهش هب  اهنآ  هار  رد  هک  درکیم  یگدنز  نانآ  يایحا  يارب  هک  ار  گرزب  ناسنا  نآ  دننک ، يرای  ار  وا  و  دننک ! رد ك  ار  گرزب  حاورا 
حور ك اب  هک  دوب  برع  نیلوا  بلاطیبا  دنزرف  نم  هدیقع  هب  : ) دیوگیم ناربج  هک  هچنآ  تسنیا  دیسر .

زا شیپ  هک  درک  زادنانینط  یموق  شوگ  هب  ار  ییاهدورس  يادص  شنابل  هک  دوب  برع  نیلوا  وا  و  دوب . ناتـسادمه  هیاسمه و  زاسمد و  یل 
، دش وا  ناش  تلالج  هتفیش  سک  ره  سپ  دنتشگ . مگ  ناشتشذگرس  ياهیکیرات  غیلب و  نانخـس  ياهتمظع  نیبام  اذل  دندوب ، هدینـشن  وا 

ایند نیا  زا  تخر  بلاطیبا  نب  یلع  دوب . تیلهاـج  مدرم  زا  اـعطق  دـش  دراو  تموصخ  رد  زا  وا  اـب  سک  ره  تشاد و  كاـپ  ترطف  رب  هیکت 
هب قاـیتشا  درک ، كرت  ار  اـیند  نیا  وا  شناـبل . ود  ناـیم  زاـمن  تسبرب ، مشچ  اـیند  نیا  زا  وا  دوب . دوـخ  تمظع  دیهـش  هکیلاـح  رد  تسبرب 

هزیرگنس زا  ار  رهاوج  هک  دنتـساخرب  ینادرم  سراف  موق  زا  نانآ  ناگیاسمه  زا  ات  تخانـشن  ار  وا  ماقم  تقیقح  برع  شلد . رد  راگدرورپ 
مسجم نینچ  ار  وا  نم  یلو  دیامن ، غالبا  تیرشب  هب  یفاو  لماک و  ار  دوخ  تلاسر  هک  نآ  زا  شیپ  تفر  ایند  نیا  زا  وا  دندادیم . صیخشت 

نآ دـننام  درک  عادو  ار  اـیند  نیا  بلاـطیبا  نب  یلع  دوـب . مسبت  لاـح  رد  دـشوپب  نیمز  نـیا  زا  ار  شنامـشچ  هـک  نآ  زا  شیپ  هـک  مـنکیم 
يارب یلو  دوبن . نانآ  نامز  موق و  هک  دـندشیم  ثوعبم  ینامز  موق و  هب  دوبن و  نانآ  هعماج  هک  دـندمآیم  ياهعماـج  هب  هک  اـنیب  ناربماـیپ 

رابرد لیلخ  ناربج  هک  دینکیم  هظحالم  تسا . رتاناد  دوخ  هک  تسا  یتحلصم ) و   ) ناش هدیدپ ، نینچ  رد  وت  راگدرورپ 
ماهدرک ضرع  نینچ  ناربج  یتفگش  تریح و  ندومن  فرطرب  يارب  بناجنیا  یلو  تسا . هتفر  ورف  یتفگش  تریح و  هچ  رد  نینموملاریما  ه 

يارب هکلب  دوبن ، نامز  نآ  تبسانم  موق و  نآ  یگتـسیاش  تهج  هب  ینامز  نانچ  رد  موق و  نآ  نایم  رد  نینموملاریما  یگدنز  زا  فده  هک :
درک و یلجت  دیشروخ  دننام  بسانمان ، طیحم  نامز و  نانچ  رد  قیالان و  مدرم  نانچ  نایم  رد  هک  دوب  یناسنا  يالعا  لامک  تمظع و  هئارا 
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ناناملسم و زا  گرزب  سانشناسنا  اهنویلیم  هکلب  نارازه  هک  دومرف  بصن  يرـشب  خیرات  هدنیآ  هاگرذگ  رد  ار  یناسنا  ياهشزرا  لعـشم 
. دننک ییامنهار  ار  تیرشب  اهلعشم ، نآ  ییانشور  رد  ناناملسم  ریغ 

هحفص 303] ]
نم ریثکب  یقبی  ایندلا ال  نم  الیلق  اوعاب  رایخالا و  هللا  دابع  لاحرتلا  عفرا  اربدم و  ناک  ام  اهنم  لبقا  البقم و  ناک  ام  ایندلا  نم  ربدا  دـق  هنا  الا 

ناگدـنب تسا . هدروآ  يور  دوب  هدرک  تشپ  هک  هچنآ  هدرک و  تشپ  دوب ، هدروآ  يور  ایند  زا  هک  هچنآ  دیـشاب ، هاگآ   …  ) ینفی هرخالا ال 
، تسا ریذـپانانف  هک  ترخآ  زا  يدایز  ربارب  رد  تسین  رادـیاپ  هک  ار  ایند  نیا  زا  یکدـنا  دـندومن و  اـیند  نیا  زا  چوک  مزع  دـنوادخ  حـلاص 

نآ يارب  هک  گرزب  ناهیک  نیا  رد  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  يوپاکت  شالت و  زا  زور  دنچ  زا  شیب  کنیا   … دنتخورف ) 
امنناسنا تاـناویح  يارب  نآ و  يوس  هب  باذـجنا  تیاـهنیب و  رب  هراـظن  يارب  یهاگدـصر  دـبعم و  تیرـشب  ناگتـسراو  رگید  ترـضح و 

رطع زا  هدـنکآ  هراومه  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  نانخـس  همه  هچ  رگا  تسا . هدـنامن  هدوب ، اهیگماکدوخ  یهاوخدوخ و  عابـشا  هاگیاج 
وا كرابم  ناهد  زا  هک  ینانخس  رد  راب  نیا  دننادیم ، راوگرزب  نیا  نانخس  اب  نایانـشآ  هک  روطنامه  و  دوب ، یناسنا  يالعا  حور  توکلم و 

زاونناج رطع  دوشیم و  هدینـش  هللاءاقل  هاگـشیپ  هب  دورو  گرم و  یگدـنز و  زرم  هب  ور  كرابم  ياـهماگ  نتـشادرب  يادـص  دـیآیم ، رد 
اح دزاونیم . ار  نایانشآ  حاورا  ماشم  هقباسیب  نانخس  نآ  زا  تیدبا 

يوـس هب  یهلا  تفـالخ  فارحنا  دـناهتفرگ . ندـیزو  هـک  دـنیبیم  ار  اـهشزرا  کـلهم  یناـفوط ، ياـهداب  درگنیم  فرط  ره  هـب  رگید  ـال 
ندرک زیت  لوغــشم  هـک  دــنیبیم  ار  یناـگماکدوخ  درگنیم ، وـس  ره  هـب  تـسا . شرتـسگ  هـب  ور  تسرپدوـخ  تیغاوـط  ياــهيرگنایغط 

ار اهنامیپ  یناسنا و  لوصا  همه  هک  دنشکیم  ار  ینارادمامز  راظتنا  ایوگ  دنتسه ، ناناوتان  رب  هطلس  تردق و  نادیم  نازاتهکی  ياهریشمش 
مان دنوش و  بکترم  هلیـسو  ناونع  هب  ار  ییاطخ  مرج و  ره  یناسنا ، ياهشزرا  دض  هنادرخبان و  فادها  هب  لوصو  يارب  دنراذگب و  اپ  ریز 

رذوبا هن  دـنیبیم ، ار  رتشا  کلام  هن  رگید  درگنیم ، وس  ره  هب  يرآ ، دـنراذگ !! يرادتکلمم  تسایـس  تلجخ ، مرـش و  نودـب  مه  ار  نآ 
دنتـشذگ و ناج  زا  تقیقح  قح و  بلط  هار  رد  هک  ار  شناردارب  رگید  ناهیتلانبا و  هن  نیتداهـشلاوذ و  هن  رـسای و  نب  رامع  هن  ار ، يرافغ 

نآ قارف  هنوگچ  منیبیمن ! ار  نانآ  ایادخ ، دـنتفر ؟ اجک  دـنیاجک ؟ دـش . هتخیر  نیمز  رب  تسرپایند  ناراکبان  تسد  هب  نیفـص  رد  ناشنوخ 
سمالاب دندوب . هتـسب  نم  اب  ادخ  هاگـشیپ  هب  ور  رفـس  رد  نتـشذگ  ناج  زا  ات  يراکادف  هدـهاعم  هک  یتروص  رد  منک  لمحت  ار  منارفـسمه 

قیرط ا نعرزال  اوعجر  نا  اوداع و  نئل  یلع  رذن  انارین  بلقلا  ادیوس  یف  اوفلخ  اولحر و  دق  مویلا  یعم و  اوناک 
رد ییاهشتآ  دوخ  ياج  هب  هدرک و  چوک  نانآ  همه  زورما  دـندوب و  نم  اـب  زورید  اـت  تقیقح  قح و  هار  يادهـش  نآ  - ) اناحیر 1 بکرل 

فون تشاـک ). مهاوخ  ناراوس  نآ  قیرط  رد  ناـحیر  لـگ و  نم ، يوـس  هب  دـندرگرب  رگا  منکیم  رذـن  - 2 دـناهتفر ). هتـشاذگ و  لد  زغم 
ار نآرق  هک  مناردارب  نآ  رب  افسا  هآ ، تفگ : سپس  هدومرف ، دتمم  ياهیرگ  دز و  شفیرـش  نساحم  هب  ار  شکرابم  تسد  سپـس  دیوگیم :
ءایحا و ار  تنس  دندروآ . ياج  هب  ار  اهنآ  دندیشیدنا و  دوخ  فیلاکت  هرابرد  دندرک و  میکحت  دوخ  تایح  يارب  ار  نآ  هب  لمع  دندناوخ ،
اب سپـس  دندرک . يوریپ  وا  زا  هدرک ، ادیپ  نانیمطا  ربهر  هب  دنداد و  توعد  نآ  هب  خساپ  دندش ، داهج  هب  توعد  دـنتخاس . دوبان  ار  تعدـب 

ادخ يوس  هب  دهاوخب  سک  ره  میامنیم و  میظنت  ار  هاپـس  زور  نیمه  رد  نم  ادخ ، ناگدنب  يا  داهج ، داهج ، دومرف : ادـن  ادـص ، نیرتدـنلب 
یهدنامرف هب  ار  رفن  رازه  هد  مالـسلاهیلع و  نیـسح  یهدـنامرف  هب  ار  رفن  رازه  هد  هاگنآ  دـیوگیم : فون  دـیآ . نوریب  نم  اب  دـنک ، تکرح 

جیـسب میظنت و  رگید  ناهدنامرف  یهدـنامرف  هب  ار  ینایرکـشل  يراصنا و  بویاوبا  یهدـنامرف  هب  ار  رفن  رازه  هد  هدابع و  نب  دعـس  نب  سیق 
ایرکشل دز . ار  وا  نوعلم  مجلمنبا  هک  دوب  هدیسرن  هتفه  نامه  هعمج  تفرگ . نیفص  هب  تعجارم  هب  میمصت  دومرف و 

رد دنیابرب . ار  اهنآ  اهگرگ  فرط  ره  زا  دناهدرک و  مگ  ار  ناشناپوچ  هک  میدوب  ینادنفـسوگ  دننام  ام  دنتـشگرب و  یگدـنکارپ  لاح  رد  ن 
ام دـصاقم  میهفت  هلیـسو  هک  یظافلا  اب  نآ  نایب  زا  هک  مدرک  ساسحا  منورد  رد  یتلاح  ناهگان  مداـتفه ، هبطخ  ریـسفت  رد  مهدزاـی  دـلجم 
هک یمولظم  درمگرزب  هرهچ  ندرک  ادیپ  ددـص  رد  یتاظحل  متـشاذگ و  نیمز  رب  ار  ملق  ذـغاک و  مدـنام . ناوتان  تسا ، رگیدـکی  هب  اهناسنا 
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یتریح رد  مدـمآرب . تـسا  يرـشب  عوـن  تیـصخش  نیرتتمظعاـب  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  یفطــصم  دـمحم  ءاـیبنالامتاخ  زا  سپ 
هدارا نودـب  لاح ، نیا  رد  متفر ، ورف  ع )  ) مدآ دالوا  رخف  نآ  یتوکلم  یناسنا - تیثیح  تمارک و  يایرد  رد  نتفر  ورف  زا  یندشانفیـصوت 

ینتکلم مداتفه  هبطخ  یمومع  ریـسفت  دـش . يراج  منابز  رب  دومرف  دـیهاوخ  هظحالم  هبطخ  نیا  ریـسفت  رد  هک  یتاملک  یمـسر ، میمـصت  و 
متفر و ورف  ایور  رد  دوبر و  متسد  زا  رایتخا  ممشچ  هک  مدوب  هتـسشن   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یل  حنـسف  سلاج  انا  ینیع و 

شیاسآ يارب  ندـیباوخ  نتـسشن و  شتقـشم ، شالت و  رپ  یگدـنز  رد  تیدـبا ، راید  یقیقح  رفاـسم  نآ  تشگ ) رهاـظ  نم  رب  ادـخ  لوسر 
رب ناقشاع  اریز  دوب ، هدومن  بلس  وا  زا  ار  ایند  نیا  یتح  ار  هللاءاقل  رب  قشع  هراومه  هدنامن و  زاب  تکرح  زا  یمد  هتشادن ،

دـصاق ینیبنیم  میوریم  هتـسشن  ام  رگنب  کین  لاح : نیا  اب  تسـشن ، نیمز  يور  یتاظحل  دناهداهنب  لد  قشع  ياضق  رب  دناهداتفا  دـنت  لیس 
ضیف عبنم  زا  هک  لامک  قشاع  نآ  رگم  دنیـشنب !؟ دـناوتیم  تسا ، هدـید  دوخ  دـصقم  رد  ار  شناج  یناـشن  هک  يرفاـسم  رگم  میون  ياـج 

هاگآ شیوخ  لصا  دـش ز  واک  یـسک  هار ؟ رد  تسیک  رفاسم  یتفگ  رگد  دـنامب !؟ زاب  تکرح  زا  دـناوتیم  تسا ، هتفای  یهاـگآ  شدوجو 
: دیوگب تسناوتیمن  يدحا  چیه  هب  درکیم ، روظنم  شیگدنز  همانرب  رد  مه  ار  نتسشن  دوخ ، تایح  لوط  رد  قح  هتخابلد  قشاع  نیا  رگا 
( ادخ يارب  طقف  دینک  مایق  مهدیم : دنپ  کی  امـش  هب  طقف  نم  نانآ : هب  وگب   ) هللا وموقت  نا  هدـحاوب  مکظعا  امنا  لق  نک . تکرح  زیخرب و 

باوخ هب  دناشنب و  شیاسآ  يارب  ار  شیرادمامز  ورملق  ناگدیدجنر  تسناوتیم  یـسک  هچ  دیباوخیم ، تسـشنیم و  بلاطیبا  دنزرف  رگا 
ار یلعا  یتوکلم  حور  اب  یمدـمه  تاعاس  نیرخآ  رادـیب  هشیمه  نآ  دـبلاک  سفق  هک  بش  نآ  هاگرحـس  لاح ، نیا  اـب  درب . ورف  ناـشتحار 
اب زیمآرارـسا  هاگرحـس  نیا  رد  ياهقیقد  دنچ  یلع  ای  درک : سامتلا  فیعـض  ییادص  اب  دناشن و  شنیمز  رب  دنچ  یقیاقد  يارب  دـنارذگیم ،

یبش ك نیا  يدوب ، ادخ  دای  هب  هراومه  وت  منیبیم ، وت  حور  رد  ياهقباسیب  تاکرح  بشید  زاغآ  زا  نم  نیشنب . نم 
هب ینعم  رپ  رایـسب  ياههاگن  يدرکیم ، رارکت  دایز  ار  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  یتوکلم ال  هلمج  نیا  میـسریم ، شناـیاپ  هب  هظحل  هب  هظحل  ه 

یترفاـسم ترجه و  زا  ربخ  وت ، حور  يداـع  ریغ  تاـکرح  هاـگن و  رکذ و  نآ  ياهدرک ؟ دـصق  ار  هگلزنم  نیمادـک  یتشاد ، نامـسآ  فرط 
وت اب  اج  همه  رد  یسانشیم ، بوخ  ارم  منکیم ، تتعاطا  نم  ماهدامآ ، نم  میورب ؟ اجک  هب  دیاب  الاح  مرادن . نآ  زا  یعالطا  نم  هک  دادیم 

يارب ات  يدزیم  نیمز  رب  لیب  هک  ماگنه  نآ  رد  میاهدوب . مه  اب  نایاونیب  ناـمیتی و  يوک  رـس  رد  ياهدـیجنرن ، نم  زا  هک  منادیم  و  ماهدوب ،
راکمه هارمه و  اهناسنا  تایح  همادا  يارب  اهراسهمـشچ  نتخادـنا  نایرج  هب  اههاچ و  رفح  رد  يروایب و  نوریب  اذـغ  یکاخ  نیا  زا  نایمدآ 

نآ زا  هک  یتقو  متـسشنیم ، تراظتنا  هب  اـجنامه  رد  يدرکیم ، جورع  یبوبر  يـالعا  ملاـع  هب  هک  هاـگنآ  تداـبع ، بارحم  رد  ماهدوب . وت 
چیه متخودیم ، وت  هار  هب  مشچ  اهتعاس  دیـسریم ، رگید  دوعـص  جورع و  تقو  هک  هاگنآ  ات  مدادیم ، تشزاون  یتشگیم ، زاـب  یهلا  رفس 

هظحل کی  یتح  هک  مرادن  دای  هب  مدوب ، وت  زاسمد  زین  رازراک  نادیم  رد  متفگیم . کیربت  ار  تمدقم  نتشگرب  عقوم  مدرکیمن و  یتکرح 
رد نم  مشاب . هدیمرآ  شیاسآ  نما و  هشوگ  رد  دوخ  هدرک و  تیاهر  رابنوخ  ياههنحص  نآ  رد 

منامشچ هب  مدرک . تتعاطا  دهدن ، هار  دوخ  هب  ار  عقاو  قح و  يادص  زج  هک  يدومرف  مشوگ  هب  ماهدوب ، وت  عبات  میلست و  هراومه  یناگدنز 
ریـسم زج  هک  یتفگ  میاهاپ  هب  مداهن . ندرگ  هب  نامرف  نیبم ، ار  يزیچ  قح ، تمظعاب  تیـشم  ياههولج  زج  یتسه  نارکیب  هنهپ  رد  یتفگ :

زاب قح  هاگراب  هب  زج  دنکن و  تکرح  قح  يارب  زج  هک  يداد  روتـسد  میاهتسد  هب  متـشادنرب . قح  هار  رد  زج  یماگ  نم  دیامیپن ، ار  قح 
وت اـب  ياهداد ، نآ  رب  لد  هک  یهگلزنم  ره  اـت  و  ياهدرک ، دـصق  هک  اـجک  ره  هب  ـالاح  مدومنن . فـلخت  ياهظحل  مه  ناـمرف  نیا  زا  ددرگن ،
زا هدیدجنر  هتـسخ و  سفق  مرادن . ییاورپ  كاب و  ریـسم  ياهناتـسراخ  اهخالگنـس و  زا  نم  مسارهیمن ، هار  يرود  زا  نم  دـمآ . مهاوخ 

دنداتفا و مه  يور  اههژم  دیشک و  سفق  یناشیپ  رب  شزاون  تسد  تسـشن و  یلع  درکیم . اههلان  تفگیم و  اهنخـس  قایتشا  قارف و  درد 
شیایند هک  ار  طابرهنهک  نیا  ، وا زا  شیپ  دـنچ  ینایلاس  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  شناوراـکمه  زاـسمد و  ردارب و  هک  دوب  هتـشذگن  یتاـظحل 
جنریب ناهج  ردنا  دوبن  هک  جنر  ینوچ ز  سفن  شوخ  حیـسم  يا  تفگ : دش و  رهاظ  یلع  ناگدید  لباقم  رد  دوب ، هتفگ  عادو  دـناهدیمان ،

رمغ موق  نیا  یپ  زا  زور  بش و  وت  دوسح  ناوخا  فسوی ز  يا  ینوچ  دوهی  رادید  یسیع ز  يا  ینوچ  جنگ 
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دبایب هک  زیزع  لحک  ایا  وت  زا  دزس  نآ  رـس  درد  ارفـص ؟ دیاز ز  رنه  هچ  رنهیب  ناییارفـص  نیا  زا  هآ  رمع  ياشخب  ددم  يزور  بش و  نوچ 
رطع زا  ناهج  نیا  دننز  شتآ  رگ  وت  رد  يدوع  ناک  باطخ  دب  یموق  دـها  هلمج  وت  زا  بابک  لد  تاملظ  نیا  شتآ  زیچ ز  زیچان  ره  وت  زا 

قراوب مرگد  مدومن . اهییابیکـش  مدـیزرو و  اهلمحت  مدرک و  اهربص  يدوب ، هداد  مروتـسد  هک  روط  نامه  هللالوسر ، ای  دـننکآ  ناحیر  و 
مرکا ربماـیپ  يـالاو  لاـمج  هب  هـک  نـیا  اـب  عـقوم  نآ  رد  ادـحالب  هدیـشک  مرگد  نـت  دـح  حور ز  ناریط  ادرجم  هدرک  دوـیق  ناـج ز  بـیغ 
توعد ینا  بر  دیـشکرس : شیاین  جوم  شنورد  رد  درکیم ، اههوکـش  مدرم  ياهیتسـس  اـهیتسرپيوه و  اـهینادان و  زا  تسیرگنیم و 

اورـصا و مهبایث و  اوشغتـسا  مهناذآ و  یف  مهعباصا  اولعج  مهل  رفغتل  مهتوعد  املک  ینا  و  ارارفـالا . یئاـعد  مهدزی  ملف  اراـهن . ـالیل و  یموق 
ات  5 هیآ ، حون   ) ارافغ ناک  هنا  مکبر  اورفغتسا  تلقف  ارارسا . مهل  تررسا  مهل و  تنلعا  ینا  مث  اراهج . مهتوعد  ینا  مث  ارابکتسا . اوربکتسا 

توعد وت  يوس  هب  ار  دوخ  موـق  زور  بش و  نم  نم ، راـگدرورپ  يا  ( ) هیآ 24 حون ، . ) الالـض الا  نیملاظلا  دزت  اریثک و ال  اولـضا  دق  و  ( 9
ار د نانآ  هک  تقو  ره  نم  و  دوزفین . يزیچ  زیرگ  زج  ار  نانآ  نم  توعد  مدومن .

يانب دندیزرو و  لطاب  هب  رارـصا  دندیچیپ و  دوخ  رب  ار  اهسابل  دـنداهن و  ناشـشوگ  رب  ار  دوخ  ناتـشگنا  یـشخبب ، ار  نانآ  ات  مدرک  توع 
هاگ نالعا و  نانآ  رب  ار  متلاسر  غیلبت  سپـس  متخادرپ . وت  يوس  هب  نانآ  توعد  هب  اراکـشآ  مدرکن ، اهر  ار  ناـنآ  نم  دـنداهن . ار  رابکتـسا 
دوخ وت  ادنوادخ ، هدنـشخب .) تسا  يراگدرورپ  وا  دینک ، تشگزاب  ادخ  يوس  هب  دـییایب  متفگ : نانآ  هب  سپـس  مدومن . غیلبت  یناهنپ  رگید 

اهینابرهم و همه  نآ  دندرک و  هارمگ  ار  مدرم  زا  یناوارف  هدع  و   ) دنتفریذپن دندینـشن و  هناگیب ، ادخ  دوخ و  زا  ناراکهبت  نآ  هک  يدـهاش 
زا ماییابیکش  ربص و  هساک  هللالوسر  ای  هک  نیا  رگید  و  دوزفین ). ناراکمتس  رب  يزورهیـس  تلالـض و  زج  نم ، ياهتوعد  اهیهاوخریخ و 

، ادـخ بوبحم  هدـیزگرب  يا  وت  رادـید  تسا  هتفای  فسوی  ناهاریپ  يوب  تسا  هتفات  رب  منماد  ناـج  ناـمز  نیا  تسا . هدـش  زیربل  قارف  لوط 
اهلاس تبحـص  قح  يارب  زا  تخاس . رتروهلعـش  دنرادروخرب  ادـخ  رادـید  زا  یتوکلم  حاورا  وت و  حور  هک  يراید  نآ  رب  ار  مقایتشا  شتآ 

رایـشه مگر  کی  میوگ  هچ  نم  دوش  نادنچ  دـص  هدـید  حور و  لقع و  دوش  نادـنخ  نامـسآ  نیمز و  ات  اهلاحـشوخ  نا  زا  يزمر  وگزاب 
يافواب سفق  هب  ياهقیقد  دنچ  يایور  نآ  زا  یلع  تسین  رای  ار  وا  هک  يرای  نآ  حرش  تسین 

نانچ هتسیاش  هنایشآ  نآ  شدبلاک  سفق  یلو  تساخرب ، داد و  شیرادلد  تیلست و  مارآ  مارآ  تشگرب و  دوب ، هتسشن  شراظتنا  رد  هک  ش 
؟ هن ای  دوب  دهاوخ  وا  هارمه  دراد ، شیپ  رد  یلع  هک  زیمآرارسا  رایسب  ترفاسم  نیا  رد  هرخالاب  ایآ  هک  دوب  هتفاین  ار  شخـساپ  گرزب  حور 

يدعب دصقم  دشیم و  هدوزفا  سفق  يواکجنک  بارطـضا و  رب  هظحل  ره  تشادن . یلع  ناجیه  رپ  حور  زا  تعاطا  توکـس و  زج  ياهراچ 
هب فیطل  رایـسب  یحبـش  ییوگ  دروآیم ، دوجو  هب  يو  رد  هتخانـشان  یتالاح  حور  ياهشزاون  هک  درکیم  ساسحا  دوب ، مولعمان  وا  يارب 
زا دنادرگیمرب ، ار  نآ  لگ  تفاطل  دوشیم و  کیدزن  لگ  هخاش  ندیچ  يارب  یهاگ  هک  تشگنا  ود  دـننام  دوشیم و  کیدزن  یلع  حور 

چیه اهنت  هن  نآ  رد  هک  دـهدیم  يرفـس  زا  ربخ  یلع  حور  تاـکرح  هک  درک  ساـسحا  هقباـسیب  ناـیرج  نیا  زا  ددرگیم ، رود  یلع  حور 
رگید لاح  درادن . ار  حور  یهارمه  ییاناوت  تسا ، هدوب  وا  اب  رمع  نایلاس  هک  دبلاک  سفق  یتح  هکلب  دربب ، دوخ  هارمه  دناوتیمن  ار  یسک 

زور ندیسر  ارف  رظتنم  موش و  كاخ  ریز  هب  نتفر  هدامآ  سپ  تسین ، یتسه  یلک  گنهآ  هب  میلست  زج  ياهراچ  تسا و  هدش  نشور  دصقم 
. ممارایب تسا ، تیدبا  زاغآ  هک  رادید 

اناوت راگدیرفآ  هبطخ 182-

هحفص 319] ]
هک تسار  يادخ  شیاتس   ) یلا 3 هبصنم …  ریغ  نم  قلاخلا  هیور و  ریغ  نم  فورعملا  هللادمحلا  موس  داتشه و  دص و  هبطخ  یمومع  ریسفت 

يدنوادخ ندش  هتخانـش  تیمومع  رد  یتقیقح  چیه   … شـشوک )  شالت و  نودب  تسا  هدننیرفآ  ندش و  هدید  ندوب  تسا  هدـش  هتخانش 
هب ندش ، هدید  هدهاشم و  نودب  هک  تسین  یتسه  رد  لالجلاوذ  دنوادخ  دوجو  دننام  یتقیقح  چیه  درادن . دوجو  ناهج  رد  ندـید ، نودـب 
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نیا اب  تسا . نم  يادخ  طقف  ادخ  نیا  هک  دیوگب  وا  اب  ادخ  نآ  طابترا  هب  يرطف  هجوت  عقوم  رد  یـسک  ره  هک  دـشاب  هدـش  هتخانـش  يوحن 
نت ره  لماش  وا  فطل  ناـنچ  يدعـس : لوق  هب  و  نم ) يادـخ  يا  : ) مییوگیم یحور  تاـناجیه  عقوم  رد  هک  میراد  ییانـشآ  اـم  همه  هلمج 

روتسد ناج  دید  ار  سک  کیل  تسین  روتـسم  نت  ناج ز  ناج و  نت ز  يولوم : لوق  هب  هک  نیا  ای  تسا  نم  يادخ  دیوگ  هدنب  ره  هک  تسا 
تـسا يدنوادخ  وا  نایدام  هدام و  زا  درجم  ندید  تردق  لیـصحت  و  يویند ، قیالع  هب  لاصتا  زا  هتـسراو  هاگآ و  رایـسب  دارفا  رگم  تسین 

، يزغم ییاناوت  لوصح  یعیبط و  تالاح  رد  اهناسنا  ام  هک  هنوگنامه  تسا  هدـیرفآ  شـشوک  شـالت و  تکرح و  نودـب  ار  تاـقولخم  هک 
لماوع و زا  دادمتسا  هب  يزاین  چیه  دیرفآ و  دوخ  تردق  اب  ار  تاقولخم  وا  میروآیم . دوجو  هب  دوخ  نهذ  رد  ار  ای 2  ددع 1

رب دوخ  ياطع  دوج و  اب  هدیـشک و  دوخ  یگدنب  هب  ار  ایند  ناشکندرگ  یمامت  وا  درادـن . دنتـسه  وا  تاقولخم  دوخ ، هک  رگید  ياهتردـق 
دناوتب یمدآ  هک  تسا  یفاک  اهنت  درادـن ، هت  رـس و  یب  ياهارچ  نوچ و  هب  يزاـین  تقیقح  نیا  تاـبثا  يارب  دراد . تیکلاـم  ناـگرزب ، همه 

قرش و رد  هچ  يرشب  رکف  يامظع  زا  ياهدع  هک  تسا  لیـصا  قطنم  نیمه  يارب  و  دشاب . هتـشاد  یتفایرد  یهلا  قلطم  لامک  موهفم  هرابرد 
نآ یبلق  ینهذ و  يافـص  تینارون و  کی  اب  هک  تسا  یفاک  لاعتم  دنوادخ  تمظعاب  تافـص  كرد  يارب  هک  دناهدش  دقتعم  برغ  رد  هچ 

ناگمه هب  هک  ار  قایتشا  نیا  دـنوادخ  رگا  تسا و  هدـش  هداهن  تعیدو  هب  ناگمه  داهن  رد  نآ  هب  قایتشا  هک  دوش  تفاـیرد  گرزب  موهفم 
نکـسا يذـلا  وه  و  شمیاـمنن ) دوخ  داد  مهاوخن  رگ  : ) دـیرفآیمنام نورد  رد  دادیمن  رارق  هجیتن  هب  لوصو  لـباق  تسا ، هدومرف  تیاـنع 

نکاس ایند  رد  ار  شتاقولخم  هک  تسیدنوادخ  نامه  وا   ) یلا 7 اهئاطغ …  نع  مهل  اوفشکیل  هلسر  سنالا  نجلا و  یلا  ثعب  هقلخ و  ایندلا 
تیمها ات 7 ) دـنرادرب …  ناـنآ  نامـشچ  ولج  زا  ار  اـیند  یناـملظ  ياـههدرپ  اـت  داتـسرف  سنا  نج و  هورگ  ود  هب  ار  دوخ  نـالوسر  دومن و 

دخ دننکیم  نامگ  هک  دنراد  دوجو  یناحول  هداس  مهیلع  هللا  تاولص  ماظع  ناربمایپ  ندش  هتخیگنارب  فادها  رد  ایند  تخانش 
لوهجم و یبلق  ینهذ و  لماوع  اب  هتخانـشان و  ياـیند  کـی  رد  مدرم  هک  نآ  يارب  اـهنت  تسا  هدومرف  ثوعبم  ار  ناربماـیپ  لـالجلاوذ  دـنوا 
زا اعطق  روصت  نیا  دنشکب . كاخ  باقن  رد  هرهچ  دنروآ و  رس  هب  ار  دوخ  یگدنز  يدنوادخ ، تدابع  تخانش و  فادها  اب  ییانشآ  نودب 
زا مه  دزاـسیم و  ناـشمورحم  تاـیح  تمظع  تخانـش  زا  مـه  هـک  تـسا  یناگدـنز  نـیا  رد  اـهناسنا  دوـمج  دوـکر و  لـماوع  نیرتـمهم 

يدـنوادخ هاگراب  هب  باذـجنا  هراظن و  يارب  یهاگدـصر  هاگآ  مدرم  يارب  دـناوتیم  اـعقاو  هک  یناـهج  اـب  ییانـشآ  زا  مه  یـسانشادخ و 
ار یمدآ  دشاب ، مه  لامجا  روط  هب  هچ  رگا  هدننک  كرد  تاذ  اب  ییانشآ  اب  ایند  زا  يدعب  ره  تخانـش  تفگ : تیدج  لامک  اب  دیاب  ددرگ .
ام مکی ) هبطخ  ریـسفت  هب  دییامرف  هعجارم   ) دنکیم رتکیدزن  ادخ  هب  مالـسلامهیلع  ءایبنا  تثعب  فده  تایح و  فدـه  هب  نتخاس  کیدزن  اب 

تـست ماعنا  شـشخب و  مه  اعد  نیا  تسا : هدروآ  دوجو  هب  ام  رد  ار  شـشیاتس  هب  قایتشا  دادعتـسا و  هک  هنوگنامه  مینکیم  شیاتـس  ار  وا 
ره يارب  یتدم و  ار  ياهزادنا  ره  هداد و  رارق  ياهزادنا  زیچ  همه  يارب  هک  تسیدنوادخ  وا  يولوم  تسر ! هچ  زا  ناتـسلگ  نخلگ  رد  هنرو 

یچ چیه  هک  تسا  تردق  نآ  ياراد  ناسنا  تسا و  نکمم  دهاوخب  ناسنا  هک  لاح  همه  رد  زیچ  همه  دورن  نامگ  ات  ياهطباض ، یتدم 
اب دـناوتیم  هنوگچ  تسا  تادوجوم  ظفاح  دـنوادخ  دوجو  ناشن  نیرتگرزب  یتسه  ناهج  رد  هک  مظن  نوناق  دـنادن . زیچ  چـیه  طرـش  ار  ز 

شزاس مظن  نوناق  اب  شیاین  اعد و  دـننکیم  نامگ  مدرم  زا  یـضعب  دوش . نوگرگد  ام  عفن  هب  ام  ساسایب  ياـهسوه  يوه و  تـالیخت و 
نیرتیلاع زا  تسا  ثداوح  رد  ریثات  ادخ و  هب  برقت  لیاسو  زا  ینورد و  دنمورین  رایـسب  تیلاعف  کی  هک  اعد  دوخ  هک  یتروص  رد  درادن ،

یهاتوک ياهرمع  نیا  رد  یتح  دشاب  هدش  وگزاب  تسرد  هک  یخیرات  لوط  رد  یقیقح  ياهاعد  دربراک  نیا  امـش و  نیا  تسا . مظن  ناکرا 
. دنامیمن وا  يارب  هراب  نیا  رد  ياهلئسم  تسا ، هتسباو  یماقم  هچ  هب  ایند  بابسا  تیببس  لصا  هک  دریذپب  رشب  رگا  میونشیم  مینیبیم و  هک 

هحفص 321] ]
تسا و تکاس  هدنراد و  زاب  تسا و  هدـنهد  روتـسد  نآرق  زا  سپ   ) یلا 13 هقلخ …  یلع  هللا  هجح  قطان ، تماـص  و  رجاز ، رمآ  نآرقلاـف 

نآرق رد  لوقعم  تایح  هدنرادزاب  لماوع  یگدنز و  شخبتایح  تاروتسد  نایب  ات 13  شتاقولخم …  رب  تسا  ادخ  تجح  نآرق  هدنیوگ 
تاروتـسد همه  نآ  زا  دوس  راظتنا  نیرتمک  نودـب  و  نآ ، هب  زاین  نودـب  قیاقح  داعبا و  تمظع  نیا  اب  تایح  ياناد  هدـننیرفآ  تسا . دـیجم 
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ياج نخـس  نیا  تسا . هدومرف  تیانع  شناگدـنب  يارب  زین  ار  اهنآ  تایح ، نیا  رد  یمدآ  تیـصخش  ندـیناسر  رمث  هب  لـماکت و  هب  طوبرم 
هدنراد زاب  ییاهن و  دشر  هب  یهتنم  تاروتسد  نیا  تخانش  هار  میمهفب  دیاب  هک  تسنیا  دریگب  رارق  تقد  دروم  دیاب  هک  هچنآ  تسین ، دیدرت 

هدننکتیاده و یهلا  باتک  نیا  ینعی  نیقتملل ) يدـه  : ) تسا هدـش  نایب  نینچ  هرقبلا  هکرابم  هروس  زاغآ  رد  هار  نیا  تسیچ ؟ یگدولآ  زا 
تیدـبا هاگرذـگ  رد  شیوخ  یقیقح  رمث  هب  ار  نآ  ندـناسر  هتفایرد و  ار  دوخ  تیـصخش  هک  تسا  ناسنا  نآ  تیـصخش  هدـنناسر  رمث  هب 

يارب رگا  هک  تسا  نینچ  لصا  نیا  يانعم  دـشاب . هتفاـیرد  يدـج  روط  هب  اـهیگدولآ  زا  ار  نآ  تنایـص  يرادـهگن و  موزل  هدرک و  كرد 
بلق ب لقع و  دننام  ینورد  ياهتجح  هن  صاخشا  نینچ  يارب  تسین و  موهفم  وا  يارب  يوقت  دشابن ، حرطم  تیصخش  تیوه  یسک 

هعجارم ثحبم  نیا  لیمکت  يارب  . ) تسا هتـشگ  لزان  نانآ  يارب  هک  یهلا  بتک  ناربمایپ و  دـننام  ینورب  ياـهتجح  هن  دروخیم و  درد  ه 
رد وا  بضغ  تیاضر و  سپ   ) یلا 15 دحاو …  یقب  امیف  هطخس  دحاو و  یقب  امیف  ءاضرف  نآرق ) ثحابم  تاعوضوم  يامنهار  هب  دییامرف 

دونشخان ناینیشیپ  هرابرد  هک  يزیچ  هرابرد  امـش  يارب  لاعتم  دنوادخ  دینادب  تسا و  یکی  اهناسنا  یلماکت  یگدنز  نوئـش  يارب  لاح  همه 
تیاضر نآ  يارب  امش  زا  شیپ  مدرم  يارب  هک  درک  دهاوخن  بضغ  امـش  يارب  يزیچ  هرابرد  تشاد و  دهاوخن  تیاضر  زگره  تسا ، هدوب 

ورملق ود  رد  یمدآ  دوجو  یـساسا  لوصا  هک  تسا  یعطق  اهریغتم ) اهتباث و  هب  طوبرم  ثحابم  هب  دییامرف  عوجر  ( ) یلا 15 تسا …  هتشاد 
هب تسا و  نارذگ  ياهریغتم  اب  اهنآ  ینوناق  طباور  اهتباث و  يانبم  رب  هناگراهچ  تاطابترا  رد  دـیاب ) هک  نانچ  نآ  تسه و  هک  نانچ  نآ  )

لوصا نآ  هک  تسا  هدـماین  شیپ  تاریغتم  راـبیوج  رد  ینوگرگد  هنوگچیه  يرـشب ، یگدـنز  خـیرات  هاگرذـگ  رد  هک  تسا  تهج  نیمه 
. دیامن يریگولج  تکرح  رابیوج  هب  تاریغتم  دورو  زا  یساسا  لوصا  نآ  هک  تسا  هدوبن  نینچ  دزاسب و  لتخم  ار  یساسا 

هحفص 323] ]
يراکشآ ناشن  یپ  رد  امـش  هک  تسین  نیا  زج   ) یلا 17 مکلبق …  نم  لاجرلا  هلاق  دـق  لوق  عجرب  نوملکتت  نیب و  رثا  یف  نوریـست  اـمنا  و 

هب ندش  هتشغآ  دیلقت و  زا  تسد  دییایب  یلا 17 ) دناهتفگ …  ار  نآ  امش  زا  شیپ  ینادرم  هک  دینکیم  وگزاب  ار  ینخس  دینکیم و  تکرح 
زا یحورـشم  لصف  هب  هاگآ ، نادنمدرخ  يا  يرآ ، دینک . تکرح  دیراد  اپ  شیپ  هک  ینـشور  هار  رد  دیرادرب و  هدـنبیرف  ياهيزادرپنخس 
ام تسد  زا  ام  رمع  نایلاس  ناهگان  نخس . نخس ، نخس ، تسا : هدوب  نینچ  ام  یگدنز  حورشم  لصف  نیا  رد  دیهدب ، ارف  شوگ  ام  یگدنز 

قالخا نشور  هار  زا  ام  هچ  يارب  میاهتـشگ ! تیاکح  اهتیاکح  زا  میاهتـشغآ  نخـس  رد  ار  دوخ  وچ  ام  مینادیمن : رگم  تسا  هدش  هدوبر 
مینابنجب ز مد  هکنیا : يارب  الوا - میونـشیم !؟ فرح  مینزیم و  فرح  اهنت  میاهدـش ، فرحنم  یناسنا  لیـصا  ياهشزرا  لـیاضف و  یهلا و 

میهاوخیم بیترت  نیا  هب  و  تسا ! هدروآ  نایم  هب  ون  نانخـس  هچ  تنـسحا ، هبهب ، هک : رکب  دیز و  ام  زا  دـنام  ناریح  هک  ات  رکم  لالدتـسا و 
نیا رد  هراومه  و  میشاب ! اراد  تسین ، یکتم  یساسا  چیه  هب  هک  نخسون  زادرپون و  نیا  هرابرد  میشاب  هتشاد  ادخ  هرابرد  دیاب  هک  ار  یتریح 

سد میدش  ناقلخ  یناریح  هلاو  هک : میوش  روهطوغ  تلاهج  زا  رتدب  تقامح 
دراد دوخ  تاذ  رد  ار  هلیـسو ) نارگید  فدـه و  نم   ) یـضتقم هراومه  هک  یهاوـخدوخ  هب  قـشع  زا  اـیناث - میدز  تیهوـلا  ردـنا  عـمط  ت 

زا اـم  یهاوـخدوخ  نوـنج  تقاـمح و  هک  یهاـگ  هکلب  میهدـب ، رارق  دوـخ  نارود  ناراتـشیپ  فـص  رد  ار  دوـخ  اـثلاث - مینک ! يرادربهرهب 
زاب و مشچ  مه : يرشب  خیرات  هکلب  تسا ، هدش  هدیرفآ  نم  يارب  منکیم ، یگدنز  نآ  رد  نم  هک  ینرق  الـصا  هک  مینک  تابثا  تشذگرس ،

تایعقاو زا  تلاهج  يانبم  رب  نشور ، هار  رد  تکرح  ياج  هب  نخـس  رد  نتفر  ورف  اعبار - ادخ ! يدـنبمشچ  زا  متریح  امع  نیا  زاب و  شوگ 
دشابیم هدنبیرف  هنطنط و  رپ  نانخس  ندوب  ساسایب  هب  ینادان  تسا و  هدرک  هرادا  ار  يرشب ) لوقعم  تایح   ) خیرات هاگرذگ  رد  هک  لیـصا 

زا دـناوتب  رگا  هک  هشیدـنا  تیدودـحم  و  تاعالطا )  ) تاعاطا یمک  تهج  هب  فلا - ددرگیم : میـسقت  مسق  ود  رب  رکفت  زرط  نیا  هتبلا  هک 
هشیدنا لوق و  رد  ار  تیناسنا  نشور  هار  ددرگیمرب و  نخـس  هب  ندش  هتـشغآ  زا  ددرگ ، رادروخرب  رتقیمع  تارکفت  رتشیب و  ياهیهاگآ 

تهج هب  ب - دنکیم . تکرش  یمظع  تمعن  نیا  هب  مدرم  ندناسر  یگدنز و  يالعا  فده  هب  ندیـسر  رد  اعقاو  دریگیم و  شیپ  لمع  و 
هعـسوت تاعالطا و  شیازفا  يارب  یمدـق  دـهاوخیمن  رذـگدوز  ياهسوه  يوه و  تـالیامت و  ربارب  رد  ندروخ  تسکـش  هدارا و  یتسس 
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هب ج هشیدنا 
لـماوع و دنـشاب و  دـیدج  هک  اـصوصخم  اهیفابحالطـصا  ریثاـت  تحت  نتفرگ  رارق  تدـش  هعماـج و  دارفا  یهاـگآان  اـسماخ - درادرب . ول 

مولعم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  كرابم  مالک  ریـسفت  دروم  هلمج  زا  دـیامن . دـییات  ار  اـهنآ  جاور  عویـش و  مه  لیـصاو  یعقاو  ریغ  ضارغا 
تسا و هتـشادن  یگزات  یناسنا ) ياهشزرا  نشور  هار  زا  فارحنا  ساسایب و  نانخـس  رد  ندـش  هتـشغآ  : ) برخم لـصا  نیا  هک  دوشیم 

خفن ات  دوریم  قیالخ  رد  روش  بآ  نیریـش و  بآ  نیا  تسگر  گر  دـیوگیم : هک  تسا  یمیدـق  يانبم  نامه  رب  برخم  لصا  نیا  ياقب 
هتضبق یف  مکبلقت  هدیب و  مکیصاون  هنیعب و  متنا  يذلا  هللا  اوقتاف  هقلخ  نم  هتجاح  هاضر و  یهتنم  اهلعج  يوقتلاب و  مکاصوا  يولوم و  روص 
هـسفنل اهعنطـصا  داد  یف  هدنع  همارکلا  هلزنم  هلزنی  تهتـشا و  امیف  هدلخی  ملظلا و  نم  ارون  نتفلا و  نم  اجرخم  هل  لعجی  هللا  قتی  نم  هنا  … 

رارق شتاقولخم  زا  دوخ  بولطم  تیاغ  اضر و  تیاهن  ار  نآ  دومرف و  تیـصو  يوقت  هب  ار  امـش  لاعتم  دنوادخ  و   ) یلا 24  … هشرع  اهلظ 
تاکرحت اهینوگرگد و  همه  تسا و  وا  تسد  رد  امش  ياهیناشیپ  دیتسه و  وا  هاگدید  رد  هک  دیزروب  يوقت  ادخ  يارب  سپ  تسا . هداد 

دنکیم راومه  ار  اههنتف  زا  تاجن  هار  وا  يارب  دزروب  يوقت  ادخ  هب  هک  سک  ره  تسوا …  تردق  هضبق  رد  امش 
نآ يوقت  یلا 49 ) دروآیم …  دورف  تسا . هداد  رارق  دوخ  يارب  شرع  هیاـس  رد  هک  یماـقم  دوخ  دزن  رد  تمارک  هاـگیاج  رد  ار  وا   …و 
رد دربیم  شیپ  يدـنوادخ  هاگراب  هب  دورو  ات  ار  وا  دـنکیم و  زاغآ  تافاثک  زا  يرادنتـشیوخ  زا  ار  شبحاـص  تکرح  هک  تسا  تقیقح 

نیا رد  دـییامرف ) هعجارم  امتح   ) تسا هدـش  تبث  امنهار  تسرهف  رد  هدـش و  هداد  حیـضوت  يوقت  هب  طوبرم  لئاسم  بلغا  هتـشذگ  ثحابم 
ياـنعم میاهدروآ . ثحبم  ناوـنع  رد  هک  تسا  نیمه  هلمج  نآ  مـیزادرپیم و  ع )  ) نینموـملاریما نانخـس  زا  هـلمج  کـی  ریـسفت  هـب  دروـم 
تـسد هب  ار  ادـخ  اب  ترواجم  یگتـسیاش  هک  دـسریم  یماقم  هب  يوقت  هجیتن  رد  نایمدآ  یناسنا ) نم   ) هک تسا  نینچ  بلطم  نیا  یلامجا 

-1 میریگب : رظن  رد  ار  لئاسم  نیا  حیـضوت ، يارب  دومن . روصت  ناوتیمن  هجوچیه  هب  يویند  میهافم  نیا  اـب  ار  ماـقم  نیا  تمظع  دروآیم .
رتالاب یکدنا  هک  میمهفیم  نم )  ) نینچ زا  ياهیاس  موهفم  کی  ام  هک  تسنیا  تقیقح  يوقت )؟ هلیـسو  هب  ندـیدرگ  نایرج  رد  یناسنا  نم  )

ام يارب  ردـتقم  کـیلم  دـنع  یهلا  تمحر  راوـج  - 2 ار . نآ  تـقیقح  هـن  تـسا و  ندــش  روـگنا  يارجم  رد  هروـغ  نـتفرگ  رارق  كرد  زا 
سین تفایرد  لباق  تسا ، دنمزاین  الاو  رایسب  یحور  يالتعا  هب  هک  تایدام  هدام و  نیا  زا  درجت  ماقم  هب  لوصو  ات  نیشنکاخ ، ناگدازکاخ 

، دوخ دوجو  زا  تعیبط  تاقلعت  تاوهـش و  راـبغ  درگ و  ندرک  كاـپ  زا  سپ  اـم  هک  مینکیم  دوهـش  رادـقم  نیمه  مینک  یتکرح  رگا  ت .
هیـضق اما  میبایرد . ار  نآ  میناوتیمن  هدولآ  رعاشم  تاکاردا و  نیا  اب  هک  میدرگیم  لیان  هدـننکهریخ  تینارون  یلاـع و  تراـهط  هب  يروط 

يایند نیمه  رد  دیامن و  سای  راچد  ار  دوخ  یبوبر ) هاگشیپ  ماقم  رد  روضح   ) یهلا ماقم  تمظع  نیا  هب  هجوت  اب  رشب  هک  تسین  رود  نانچ 
اتبسن یمدرم  ریـسم  نیا  رد  هللا  قالخا  هب  قلخت  ناگتـسراو  راوگرزب و  همئا  ایبنا و  نینزان  دوجو  هوالع  هب  رـشب  خیرات  دنامب . روهطوغ  نود 

مکسوفن اومحراف  رانلا  یلع  ربص  قیقرلا  دلجل  اذهل  سیل  هنا  اوملعا  و  دهدیم . هئارا  یبوخ  هب  وا  تشذگرـس  قاروا  هک  تسا  هدید  ناوارف 
دینادب و   ) یلا 32 هقرحت …  ءاضمرلا  هیمدت و  هرثعلا  هبیـصت و  هکوشلا  نم  مکدـحا  عزج  متیا  ارفا  ایندـلا  بئاصم  یف  اهومتبرج  دـق  مکناف 

ایند ياـهيراوگان  رد  ار  دوخ  سوفن  امـش  اریز  دـینک ، محر  دوـخ  سوـفن  هب  سپ  تسین  شتآ  رب  یلمحت  امـش  كزاـن  تسوـپ  نیا  يارب 
رثا ثیح  زا  ذیاذل  ياهیـشوخ  لباقم  رد  اهدرد  يراوگان  یلا 32 ) دیاهدید …  ایند  ياهتبیـصم  لباقم  رد  ار  نآ  یتقاطیب  و   ) دـیاهدومزآ

اد دوجو  یناسنا  ره  یعیبط  تایح  يارب  نیگنایم  دح  کی  دسریم  رظن  هب  دنتسین . هسیاقم  لباق 
لیمحت ناسنا  هب  ار  دوخ  رابجا  هب  یناور  لدتعم  تالاح  رد  هدیدپ ، نیا  دوخ  تذـل و  لماوع  ددرگ ، نیمات  تاعارم و  دـح  نآ  رگا  هک  در 

ییاهیتحاران شیب  مک و  ذیاذل ، بلغا  هک  نیا  هب  رظن  اب  اصوصخم  رثکادح ، رد  مه  نآ  موش  رادروخرب  تذل  زا  دیاب  امتح  هک  دـننکیمن 
يراوگان رجز و  بجوم  دـنروایب  ناسنا  هب  يور  هک  لکـش  ره  اب  هظحل و  ره  رد  اهجـنر  اهدرد و  هک  یتروص  رد  دـنروآیم ، لاـبند  هب  ار 

نانچ عفن ، بلج  زا  ررض  عفد  رتشیب  تیمها  نوناق  اریز  دشوکیم . نکمم  هلیـسو  ره  اب  اهنآ  عفر  هزرابم و  يارب  ناسنا  هجیتن  رد  دندرگیم 
تسنیا نآ  مینک و  هجوت  دیاب  رگید  مهم  نوناق  کی  هب  همدقم ، نیا  زا  سپ  تسا . هدومزآ  ار  نآ  یهاگآ  لقاع و  درف  ره  هک  تسا  یهیدب 
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تیلوئسم نآ  لماوع  هک  دراوم  نآ  رد  اصوصخم  تیلوئسم  ره  اب  يدمع  تفلاخم  هک  دناهتفریذپ  خیرات  تیـصخشاب  نادنمدرخ  بلغا  هک 
زا نآ  تفلاخم  رثا  هبوت  دننام  نآ  ناربج  هلیـسو  هب  هک  یمادام  دروآیم و  دوجو  هب  نورد  ملاع  رد  یباذـع  دـشاب ، هتـشاد  نورد  رد  هشیر 

ساسحا العف  ار  باذـع  نآ  راکهنگ  دراذـگن  يویند  قیالع  تالاغتـشا و  تسا  نکمم  هتبلا  دراـشفیم ، دـبا  يارب  ار  وا  ناـبیرگ  دورن ، نیب 
فر عقوم  رد  هک  یناهانگ  راثآ  تیدبا ، داعم و  تابثا  لیلد  هب  رظن  اب  هک  هجیتن  نیا  هب  میسریم  لاح  دنک .

اجنآ ات  دنکیم و  ادیپ  شتآ  دننام  هجنکـش  رجز و  لیاسو  عاونا  هلیـسو  هب  ینیع  مسجت  تسا ، هتفرن  نیب  زا  یناسنا  سفن  زا  ایند  نیا  زا  نت 
. تخاس دهاوخ  بذعم  ار  نآ  تسا ، هدشن  طقاس  ریهطت  تیلباق  زا  راکهنگ  مدآ  یتسه  هک 

هحفص 327] ]
 … دعاوسلا موحل  تلکا  یتح  عماوجلا  تبـشن  قانعالا و  ماظعب  رانلا  قاوطا  تمحتلا  اذا  تنا  فیک  رتیقلا  هزهل  دق  يذـلا  ریبکلا  نفیلا  اهیا 

دنوش ریگیاج  وت  ياضعا  رد  يرابنارگ  ياهریجنز  دچیپب و  تندرگ  ياهناوختسا  رود  نیشتآ  ياهقوط  هک  توترف  لاسنهک  يا   ) یلا 44
يدـنمورین هب  یناناوج  دـنناوتیم  تسا ، یمدآ  تشز  لامعا  مسجت  دوخ  هک  یخزود  ياهرفیک  یلا 44 ) دـنزاس …  دوبان  ار  وت  ناوزاب  ات 

! دـناهداد تسد  زا  ار  دوخ  ياـهورین  اـیند  نیا  زا  جورخ  عـقوم  هک  ار  یتوـترف  ناریپ  دـسر  هچ  دننکـشب ، مه  رد  ار  تعیبـط  يورین  یماـمت 
رد دوخ  هک  نیا  هفاـضا  هب  مینادـب و  ار  نآ  ياـهورین  ردـق  تسا  هتخاـس  روهطوغ  یتسردـنت  تمعن  رد  ار  اـم  دـنوادخ  هک  لاـح  نیارباـنب ،
هب مه  ام  نازاتـشیپ  نایامرفراک و  ناریدـم و  هک  میزادـنیب  هار  ناـنچ  مه  ار  هعماـج  نیناوق  بیترت و  مظن و  میـشوکب ، اـهنآ  زا  يرادروخرب 

نینموملاریما هک  روطنامه  دـننادب ، دوخ  هفیظو  نیرتيدـج  تایح  ریـسم  رد  ار  ام  یتسردـنت  ياهورین  زا  يروهرهب  ياههار  ندروآ  دوجو 
مکلک عار و  مکلک  دننام  تسا : هدومرف  دیکات  نالوئـسم  مومع  يارب  يدج  هفیظو  نیمه  هب  ناشکرابم  ياههمان  نانخـس و  رد  مالـسلاهیلع 

دوخ م ناتسدریز  هرابرد  و  دیراد ) یبسن  تیریدم   ) دیناپوچ امش  همه   ) هتیعر نع  لوئسم 
ياهورین تیوقت  يارب  دیاب  دوریم  شیپ  یمدآ  رمع  نایلاس  هک  هزادنا  ره  يدنوادخ ، روتـسد  هب  تعیبط  هیراج  دـعاوق  هب  رظن  اب  دـیلوئس )

هک اجنآ  ات  ددرگن . دوخ  دیلپ  لامعا  جـیاتن  هدـهاشم  نادـیم  دراو  هتفر  لیلحت  ندـب  کی  اب  دـیازفیب و  لمع  ملع و  ورملق  رد  دوخ  یلماکت 
اب ام  میزادرپب . یحور  تیوقت  رب  میرادـب و  زاب  یفاضا  تالوضف  زا  ار  اهمکـش  مییازفیب و  یناگدـنز  نیا  رد  دوخ  يرادـیب  هب  دراد  ناـکما 

میرادیمرب و تسا  هتخادنا  هار  هب  ام  حالـصا  يارب  هک  يدنوادخ  تیـشم  هار  رد  مدق  تقیقح  رد  ياهدنزاس ، هار  نینچ  رد  نتـشادرب  ماگ 
 … درک مهاوخ  يرای  ار  امش  نم  دینک ، تکرح  نم  تیشم  قباطم  ینعی  دینک ، کمک  نم  هب  رگا  تسا  هدومرف  ام  زاینیب  راگدرورپ  دوخ 
.( یلاع شاداپ  تسا  وا  يارب  دـیازفیب و  وا  يارب  ار  شربارب  دـنچ  دـنوادخ  دـهدب و  هنـسح  ضرق  دـنوادخ  هب  هک  تسیک  : ) تسا هدومرف  و 

، درادـن اهضرق  نیا  هب  يزاین  چـیه  تسا ، وا  نآ  زا  نیمز  ياههنیجنگ  اهنامـسآ و  نیازخ  هعومجم  یمامت  هک  يدـنوادخ  هک  تسا  یعطق 
ياه ( ندیدرگ  ) يامظع تمعن  رد  شیامزآ  هتوب  رد  ار  نانآ  دهاوخیم  دیامرفیم ، شناگدـنب  هجوتم  هک  تیلوئـسم  نیا  اب  دـنوادخ  هکلب 

دهدب … 44) رارق  رادفده  ایوپ و  تایح  رد  لماکت 

رهسم نب  جرب  هب  باطخ  هبطخ 183-

هحفص 331] ]
نادیم رگیزاب  هرپبش  دوش  ناهنپ  وچ  هدنشخرد  صرق  هک : تسا  هدوب  نینچ  هراومه  هنافساتم  مراهچ  داتشه و  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

دننیشنیم يزور  راظتنا  رد  دنزاسیم و  هرهبیب  ار  دوخ  يدوجو  تیثیح  فرش و  زایتما و  هنوگ  ره  زا  هک  دنتسه  يدارفا  ایند  نیا  رد  دوش 
دراو هاگنآ  دوش ، هاتوک  تایح  هقباسم  نادـیم  رد  وپاکت  زا  ناشتـسد  یللع  هب  ای  دـنورب  نیب  زا  هدـنزاس  زاسدوخ و  ناگتـسراو  امظع و  هک 

يونعم يدام و  ياهورین  فعض  راظتنا  هب  هک  دنتسه  برخم  ناوتان و  ياهبورکیم  نامه  نانیا  هدش !! نییلع  سوواط  منم  هک  دندرگ  نادیم 
یناطیـش هدنبیرف  هلمج  کی  اب  ار  دوخ  دوجو  میناوتیم  مه  ام  دنیوگب : دنزیخرب و  نیمک  زا  هک  دسر  ارف  يزور  ات  دنریگیم  نیمک  هعماج 
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! متسه مه  نم  دینک ، هاگن  نم  هب  يرآ - هک  مینک  تابثا  هعماج  رد 

ربمایپ شیاتس  رد  هبطخ 227-

هحفص 340] ]
، رتاوسلا هبجحت  رظاونلا و ال  ءارت  دهاشملا و ال  هیوحت  دهاوشلا و ال  هکردت  يذلا ال  هللادمحلا  مجنپ  داتـشه و  دص و  هبطخ  یمومع  ریـسفت 

كرد دناوتن  ار  وا  يرهاظ  ساوح  هک  تسار  يادـخ  شیاتـس   ) ات 11 هدوجو …  یلع  هقلخ  ثودحب  هقلخ و  ثودـح  یلع  همدـقب  لادـلا 
ثودح اب  دناشوپن . ار  وا  اههدرپ  دـنیبب و  ار  وا  دـناوتن  رگهراظن  ياههدـید  دریگرب و  رد  ار  وا  دـناوتن  تعیبط  ناهج  ياههاگدـید  دـیامن و 

هب سدقا  تاذ  نآ  ات 11 ) دـیامنیم …  دوخ  دوجو  رب  تلالد  تاقولخم  داجیا  اب  هک ) هنوگنامه   ) دراد دوخ  مدـق  رب  تلالد  تقلخ  ملاـع 
همه كرد  ياهدادعتـسا  زا  رتالاب  تاینامـسج و  مسج و  قوف  وا  تسا . رتالاب  هدـننیب  هاگدـید و  هنوگ  ره  زا  درجت  تفاطل و  تیاـغ  تهج 

قیفوت يدودـحم  لیاسو  نانچ  اب  یهاگدـید  نینچ  رد  لالجلاوذ  دـنوادخ  اب  طابترا  رد  دـهاوخیم  هک  یناـسنا  اذـل  تسا . هکارد  لـماوع 
نامگ هراومه  ام  هک  تسنیا  نآ  میزرویم و  تلفغ  هدننکفرحنم  هابتـشا  کی  زا  الومعم  اهناسنا  ام  دـشکیم . ار  ياهدوهیب  راظتنا  دـبای ،
هجیتن رد  مییامنیم ، تفایرد  كرد و  هک  تیاهنیب  قیاقح  زا  یـضعب  مه  یهاـگ  دودـحمان و  دودـحم و  تاـمولعم  همه  نآ  هک  مینکیم 

تفگش ياهراک  تقد  يارب  هک  يرازبا  لیاسو و  ای  یعیبط  ساوح  دننام  كرد  لماوع  نیمه  دربراک 
نیا ییاناوت  زا  اعطق  يدام ، ياهنیعت  اهتیدودـحم و  قوف  ياههدـش  تفایرد  فراعم و  نینچ  هک  یتروص  رد  دـشابیم ! میاهتخاس  زیگنا 

، تیـصخش یقیقح  يدازآ  ییابیز ، تقیقح  كرد  دینیبیم  دینکیم  تقد  یکدنا  هک  یتقو  امـش  تسا . رتالاب  یعونـصم  یعیبط و  لیاسو 
نیرت تمظعاب  اهپوکـسلت و  اهپوکـسورکیم ، دننام  یعونـصم  یعیبط و  لیاسو  هدـهع  زا  کی  چـیه  اهشزرا  تقیقح  و  تلادـع ، تقیقح 

شرتسگ و هک  میریذـپب  دـیاب  نیاربانب  وا . هیلاع  تافـص  یبوبر و  سدـقا  تاذ  كرد  هب  دـسر  هچ  تسین ، هتخاس  اهرتویپماک )  ) اهرتویپمک
هب ار  لیذ  بلاطم  تسا . ام  ینورد  ياهدادعتـسا  هب  طوبرم  تادرجم  اـت  یتسه  قیاـقح  میمعت  نآ و  نارکیب  حوطـس  یتسه و  ناـهج  قمع 

سپ ینوگرگد . یتسین و  هب  قوبـسم  تسا و  قولخم  دـیآرد ، ام  روصت  هب  ایند  نیا  رد  هچ  ره  - 1 میوشیم : رکذتم  هرامش 11  ات  راصتخا 
هیکت رب  لیلد  نیرتهب  دوخ ، ریغ  هب  تاقولخم  ندوب  قوبـسم  هب  مزـال  هجوت  - 2 تسا . تقلخ  ورملق  قوف  هک  تسا  دـنوادخ  نآ  میدـق  اهنت 
هلیـسو هب  دـناهتفرگ ، رارق  دوخ  ینوناـق  يارجم  رد  یتسه  ناـهج  نیا  رد  هک  تادوجوم  همه  و  - 3 تسا . تانئاک  قلاـخ  هب  اـهنآ  يدوجو 
هـصرع رد  ماود  ءاقب و  تدم  اهتکرح ، عاونا  اهتیفیک ، زا  يرامـشیب  عاونا  اهتیمک ، دننام  دنراد  تهابـش  رگیدکی  اب  اههدیدپ  زا  یعاونا 

بط
هک تسا  ناحبـس  دـنوادخ  اهنت  یلو  کلذریغ ، اهفعـض … و  اهورین و  اهتمواقم ، اهمعط ، نتفر ، نیب  زا  ندـمآ و  دوجو  هب  للع  تعی ،

ثودح هئارا  اب  یتح  تسا ، هدومرف  تابثا  ار  دوخ  تیلزا  ءایشا  یمامت  ثودح  هئارا  اب  ءییش 4 - هلثمک  سیل  درادن و  زیچ  چیه  اب  یتهابش 
زا سپ  تسا ، كرحتم  هدام  هک  نآ  عازتنا  اشنم  تیدودحم  اب  زین  نامز  هک  دمهفیم  يدنمدرخ  ره  كرحتم . هدام  ثادحا  هلیـسو  هب  نامز 

کی چـیه  هک  نیا  دوـشیم و  هدـهاشم  تادوـجوم  همه  رد  هک  یناوتاـن  يریگارف  هـب  هجوـت  اـب  - 5 تسا . هدـش  دوجو  هنحـص  دراو  مدـع 
دوخ ینوناق  يارجم  رد  لوقعلاریحم  مظن  کی  اـب  لاـح  نیا  اـب  درادـن و  راـیتخا  رد  ار  دوخ  يریذـپرییغت  دادعتـسا  لاوز و  اـقب و  تیکلاـم 

دنمورین دوجوم  نآ  ناونع  هب  دنوادخ  هک  دننکیم  حیرـصت  خیرات  یتفرعم  يامظع  رادیب و  لقع  هک  تسا  اج  نیمه  زا  دنراک ، هب  لوغـشم 
- مظعالا لوسرلا  دییامرف ) هعجارم  امنهار  تسرهف  رد  دیحوت  ثحبم  نیا  لیمکت  يارب  . ) یهیدب تسا  یتقیقح  نآ ، نیناوق  یتسه و  ظفاح 
 … جهنملا حاضیا  جلفلا و  روهظ  ججحلا و  بوجوب  هلسرا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یضرلا  هنیما  و  یفـصا ، هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  دهـشا  و 

رب دنوادخ  دورد  تسا ، وا  تیاضر  دروم  نیما  ادخ و  هدیزگرب  لوسر  هدنب و  ص )  ) دمحم هک  نیا  هب  مهدیم  تداهش  و   ) 15
يزوریپ عولط  زاغآ  و  نید ) شریذپ  يارب   ) مدرم رب  لیلد  تجح و  نایب  موزل  تهج  هب  ار  یمارگ  لوسر  نآ  دنوادخ  داب . شنادـنزرف  وا و 
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یناسنا تلاسر  بحاص  کی  هک  تسا  هدشن  هدهاشم  ياهعماج  چیه  رد  خـیرات  رد  ات 15 ) داتسرف …  نآ  شور  ریـسم و  نتخاس  نشور  و 
یناهج ریگارف  تلاسر  یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  لماوع  همه  زا  تیدودحم  لامک  اب  و  بسانم ، يورین  نتشادن  اب  كدنا و  تدم  نآ  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نینزان  دوجو  زج  دناسرب . ماجنا  هب  تیقفوم  اب  دشاب ، هتساوخ  ریـسم  نیا  رد  ار  هچ  ره  هداد و  شرتسگ  ار 
تقیقح یلو  دشاب  هدرک  يروآعمج  نخس  کی  رد  یسک  رتمک  میدرک  حرطم  هک  حورشم  تاصخشم  نیا  اب  ار  بلطم  نیا  دیاش  ملـس . و 

تـسرهف رد  مرکا  ربمایپ  تلاـسر  لـیاسم  هب  دـییامرف  هعجارم   ) دـشاب هتـشاد  نآ  نیا و  قیدـصت  هب  یعطق  یجاـیتحا  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب 
( امنهار

هحفص 342] ]
نکلو قیرحلا  باذع  اوفاخ  قیرطلا و  یلا  اوعجرل  همعنلا  میـسج  هردـقلا و  میظع  یف  اورکف  ول  ناویحلا و  نم  فانـصا  قلخ  هفـص  یف  اهنم 

 … رکفلا كردتسمب  رصبلا و ال  ظحلب  لانت  داکت  اهتئیه ال  هفاطل  اهتثج و  رغـص  یف  هلمنلا  یلا  اورظنا  هلوخدم …  رئاصبلا  هلیلع و  بولقلا 
نوناق تخانـش  اب  الامجا  ولو  خلم  کی  تخانـش  زا  دناوتیم  دبایرد  ار  دوخ  ییانیب  دـسرب و  يروهدـید  ماقم  هب  یمدآ  نورد  رگا  یلا 28 

نیح رد  يراـمیب و  ياـهزور  رد  هر )  ) يرفعج یقتدـمحم  همـالع  داتـسا  هک  ياهبطخ  نیرخآ  دوـش . انـشآ  نیرفآناـهج  تمظع  ناـهج و 
ش هامرهم 1377 ه . خیرات  رد  دناهدومن . ریسفت  هجلاعم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
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. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
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، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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